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ريف حلب الشمايل
عدسة أحمد عزيزة - خاص عني املدينة



االفتتاحية

الثورة يف عامها السابع...وعي احلرية يف مواجهة اخلرائط الزائفة
هل حنتفل؟ أم نعلن انكسارنا؟ 	

هل نكتفي بالنحيب والعويل؟ أم نعيد حساباتنا الواقعية؟
أه��ي الذك��رى الس��ابعة؟ أم بداي��ة ع��ام ثام��ن س��نعيد يف نهايت��ه تذكري أنفس��نا بأس��ئلة القيمة لطرحه��ا مامل جتد 

إجاباتها؟
مّثة إجابة تأسيسية يف وعي السوريني، كشعب يعيش منذ سبع سنوات ذروة لتارخيه الطويل، يف كّل  	

حلظ��ة يق��دم فيه��ا ش��هيداً عل��ى طري��ق حرّيت��ه. إّنه��ا الث��ورة أو إّنه��ا احلرّي��ة.
لك��ّن اش��تقاق اإلجاب��ات الش��افية لألس��ئلة يتعل��ق أواّل باملوق��ف والغاي��ة م��ن التس��اؤل ذات��ه، وه��ذه األس��ئلة  	
ق��د تك��ون ه��ي م��ا ذكرناه��ا يف البداي��ة أو غريه��ا، مما تفرتض��ه نزعة احلرّية ال��ي أقامت الثورة يف وعي الس��وريني، 
وحّولتها إىل فعل عام أطاح عقوداً ورمبا قرونًا من استقرار واهٍم بإمكانية احلياة يف بلد اعتقلْت وعّذبْت قوة دفعه 

اخلّلق��ة، لبن��اء مس��تقبله ال��ذي برتت��ه أنظم��ة مشولي��ة وقمعي��ة وعس��كرية متخّلف��ة.
يف عامه��ا الس��ابع، تب��دو الث��ورة الس��ورية العظيم��ة على اخلارطة يف وضع منه��ك ومرتّنح. جيب االعرتاف  	
بهذا، نظام األسد حيقق تقدمًا ميدانيًا بالذبح وجرائم احلرب واإلبادات واألسلحة احملّرمة دوليًا. يف مقابل شتات 
فصائل��ي متناث��ر ومتناف��ر، ومدني��ني يقاس��ون فظائ��ع وأه��وااًل التس��تطيع مف��ردات لغ��ة عرفه��ا البش��ر أن تصفه��ا.

لكّنه��ا خارط��ة زائف��ة ومشوش��ة، فنظ��ام األس��د لي��س س��وى االس��م التج��اري الراه��ن، لتحال��ف واٍه جيم��ع  	
هيس��ترييا بوتيني��ة الس��تعادة ص��ورة الدول��ة العظم��ى، إىل ن��زوع قيام��ّي وطائف��ي إيران��ي للهيمن��ة اإلقليمي��ة حتت 
شعارات زائفة، مع سعار مليشيات إرهابية، متطرفة وتكفريية يف جوهرها، تريد ابتناء بيئة آمنة لتجارة املخدرات 
والس��لح، والتخل��ف االجتماع��ي واالقتص��ادي، واالنعزالية السياس��ية واحلضارية حتت مس��ميات دينية ومذهبية، 

مل تع��د جت��د حرج��ًا يف إع��لن انتمائه��ا إىل ح��وض النقي��ض ل��كل م��ا ميّثل��ه الس��وريون يف غالبيته��م وأقلياته��م.
والش��تات الفصائل��ي لي��س ث��ورة الس��وريني يف حقيقته��ا ال��ي ه��زت الع��امل بق��وة ملي��ني املدني��ني، ح��ني  	
ماج��ت به��م ش��وارع امل��دن والق��رى. والذي��ن محل��وا ق��وة الس��لمية يف أرق��ى صوره��ا، وق��وة املقاوم��ة املس��لحة يف إه��اب 
جي��ش مس��وه »ح��رًا«، ملواجه��ة آل��ة إبادة بدأت عملها يف اللحظة األوىل الي وصل بها خرب مظاهرة س��وق احلميدية 

الدمش��قي، معلن��ًا قي��ام س��وريا اجلدي��دة.
الثورة، ثورة السوريني األحرار، هي وعي باستحالة العودة إىل ما قبلها، وقرار ال رجعة فيه بوطن مغاير  	
ال يقتل أبناءه وال يعذبهم حتى املوت يف مساخل بشرية. الثورة هي السنوات السبع املاضية بانتصاراتها وانكساراتها، 
بق��وة أمله��ا وفجائعه��ا املؤمل��ة، مبلي��ون ش��هيد وأضعافه��م م��ن اجلرح��ى واملش��ردين واملغيب��ني. وه��ي أيض��ًا وحتم��ًا م��ا 
ستكون عليه سوريا احلرة، حني يصبح كل هذا الدرس األعلى كلفة يف التاريخ كي النسمح لطغيان أن حيكم 

حياتنا.
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يف  املدرس��ية  األبني��ة  تعرض��ت  	
حمافظ��ة ديرال��زور لتدم��ري كب��ري خ��لل 
الس��نوات الس��ابقة، إذ أّدت الغ��ارات اجلوي��ة 
لطريان النظام والطريان الروسي إىل تدمري 
مئ��ات امل��دارس، ُدّم��ر بعضه��ا تدم��رياً كلي��ًا. 
وم��ن جانب��ه اس��تخدم تنظي��م داع��ش بع��ض 
للمفخخ��ات  امل��دارس كمق��رات ومصان��ع 
والعب��وات الناس��فة، ودّم��ر يف بع��ض البل��دات 
حمتوياته��ا،  نه��ب  بع��د  امل��دارس  ج��دران 
وحبس��ب تقدي��رات معلم��ني م��ن ديرال��زور، 
ُدّم��ر أكث��ر م��ن 60 % م��ن إمجال��ي م��دارس 

احملافظ��ة. 
ق��ام  املاض��ي،  ش��باط  ش��هر  يف  	
اجملل��س املدن��ي التاب��ع ل��� »قس��د«، وع��رب جل��ان 
املناط��ق  م��ن األهال��ي، بافتت��اح م��دارس يف 
ال��ي ط��رد منه��ا التنظي��م مؤخراً، مث��ل بلدات 
الش��حيل والطيانة وس��ويدان واجل��رذي وأبو 
مح��ام والكش��كية وغراني��ج، وقبله��ا يف بع��ض 
ق��رى وبل��دات الري��ف الغرب��ي. الق��ى افتت��اح 
امل��دارس اهتمام��ًا كب��رياً من األهال��ي وتزايَد 
عدد الطلب املس��جلني يف املدارس املفتتحة، 
أس��بوعًا بع��د آخ��ر. وبل��غ ع��دد الط��لب )12( 
أل��ف طال��ب يف ث��لث بل��دات فق��ط، ه��ي أب��و 
مح��ام والكش��كية وغراني��ج، حس��ب تقدي��رات 

معلم��ني م��ن ه��ذه البل��دات. 

يف  عض��و  وه��و  عم��ر  أب��و  يق��ول  	
وأح��د  الكش��كية،  لبل��دة  احملل��ي  اجملل��س 
املكلف��ني باملل��ف التعليم��ي يف البل��دة »وَعدن��ا 
اجملل��س املدن��ي بتوف��ري التجهي��زات اللزم��ة 
للم��دارس، ودْف��ِع روات��ب املدرس��ني ابتداًء من 
ش��هر نيس��ان املقب��ل«. خ��لل س��نوات داع��ش 
م��ّروا  مم��ن  س��نًا،  األك��رب  األطف��ال  نس��ي 
بتعلي��م س��ابٍق قب��ل الث��ورة أو بعده��ا خ��لل 
مفه��وم  احل��ر،  اجلي��ش  س��يطرة  مرحل��ة 
يعرف��وا  آخ��رون مل  أطف��ال  وُوِل��د  املدرس��ة 

أب��داً.  املدرس��ة 
يف  )معلم��ة  آم��ال  اآلنس��ة  تق��ول  	
إح��دى امل��دارس يف بلدة اجل��رذي( إن »طلبًا 
م��ن الص��ف األول والثان��ي ينادون��ي ب��� خال��ي 
أو ي��ا عم��ي أو ي��ا م��رة، إذ مل يعت��ادوا عل��ى 
كلم��ي آنس��ة أو أس��تاذ«. ويق��ول علي )معلم 
مبدرس��ة يف بل��دة أب��و مح��ام( إن��ه تع��رض 
ملوق��ف حم��رج عق��ب تلوت��ه آيات م��ن القرآن 
الكري��م، ختمها جبمل��ة »صدق اهلل العظيم«، 
فاعرتضت إحدى الطالبات بأن هذه اجلملة 

»بدع��ة« ال جي��ب أن ُتت��م به��ا الت��لوة. 
األطف��ال  أذه��ان  يف  داع��ش  آث��ار  	
م��ا ت��زال ظاه��رة بوض��وح ش��ديد، وكذل��ك 
يف طريق��ة لبس��هم وس��لوكهم الع��ام، حي��ث 

تقص��ري البنط��ال ووض��ع مش��اخ أس��ود عل��ى 
بع��ض  تفضي��ل  معلم��ون  وينق��ل  ال��رأس. 
األطف��ال »الدول��ة االس��لمية« عل��ى أي ق��وة 
أخرى، خلل نقاش��ات تعّمد املعلمون فتحها 

الدرس��ية.  احلص��ص  خ��ارج  معه��م 
)م��درس  الس��تار  عب��د  يق��ول  	
رياضي��ات م��ن الكش��كية( إن املس��توى العلمي 
ملعظ��م الط��لب »دون الصف��ر«، فط��لب يف 
الصف السادس »يعجزون عن إجراء عمليات 
والط��رح«.      اجلم��ع  يف  بس��يطة  حس��ابية 
وم��ن العقب��ات والتحدي��ات الكب��رية  	
األخ��رى ال��ي تع��رتض العملي��ة التعليمي��ة، 
النق��ص احل��اد بالك��وادر املؤهل��ة، بع��د رف��ض 
)املثبت��ني( يف وزارة  املدرس��ني ذوي اخل��ربة 
االلتح��اق  النظ��ام  عن��د  والتعلي��م  الرتبي��ة 
بامل��دارس، خوف��ًا م��ن ع��ودة النظام للس��يطرة 
على اجلزيرة، وخاصة بعد تصرحيات لعدد 
م��ن ش��بيحة النظ��ام وتوعده��م بش��طب اس��م 
كل م��درس يعم��ل م��ع قس��د، وتصنيف��ه ك� 
»خائن«. هذا النقص يف عدد املعلمني املؤهلني، 
املناط��ق  يف  التعلي��م  ع��ن  املس��ؤولني  دف��ع 
أش��خاص  قب��ول  إىل  »قس��د«  ل���  اخلاضع��ة 
حيملون شهادة التعليم الثانوي »البكالوريا«، 
ل��و  حت��ى  كمعلم��ني.  نوعه��ا،  كان  مهم��ا 
كان��وا جاهل��ني يف بع��ض احل��االت بأبس��ط 
مع��ارف اللغ��ة العربي��ة. ويف ح��االت أخ��رى 
ُقِب��ل بع��ض مبايع��ي تنظي��م داعش الس��ابقني 
أو أنص��اره كمعلم��ني يف بع��ض امل��دارس، م��ا 
دف��ع بع��ض اآلباء إىل من��ع أبنائهم من ارتياد 

املدرس��ة احتجاج��ًا عل��ى تعي��ني ه��ؤالء.

واصل محد
بع��د هزمي��ة تنظي��م داع��ش ويف املناط��ق اخلاضع��ة الي��وم لس��يطرة »قس��د« م��ن  	
حمافظ��ة ديرال��زور، ُتواج��ه قضي��ة التعلي��م حتدي��ات متنوع��ة: منه��ا الدم��ار الكب��ري ال��ذي 
حل��ق باألبني��ة املدرس��ية، ون��زوح أو جل��وء الك��وادر التعليمي��ة إىل خ��ارج ه��ذه املناط��ق، ث��م 
اآلث��ار ال��ي خّلفه��ا التنظي��م يف أنف��س وعق��ول األطف��ال، خ��لل مرحل��ة س��يطرته ال��ي 

امت��دت ألكث��ر م��ن ث��لث س��نوات يف دي��ر ال��زور.

يف مدارس ديرالزور مبنطقة قسد نقص حاد بأعداد املعلمني
وأطفال يفضلون داعش على غريها وآخرون ينادون معلماتهم ب� »خالي«
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من قرية شحيل - متداولة على الفيسبوك



دي��ر  يف  واحليوان��ي،  النبات��ي  بش��قيها  الزراع��ة،  تش��كل  	
ال��زور، الوج��َه األب��رز للقتص��اد واألنش��طة التجارية والبش��رية يف 
احملافظ��ة، إذ يعم��ل )43( % م��ن الس��كان يف القط��اع الزراع��ي، وفق��ًا 
للتع��داد الزراع��ي الس��وري 2004. ويعتم��د الفلح��ون واملزارع��ون 
واملرّب��ون يف مداخيله��م الرئيس��ية وأمنه��م الغذائ��ي عل��ى إي��رادات 
حماصيله��م املومسي��ة، وتربي��ة احليوان��ات املزرعي��ة. كم��ا تش��كل 
ومش��تقاتها  احليواني��ة  واملنتج��ات  الزراعي��ة  احملاصي��ل  جت��ارة 
مداخي��ل أساس��ية لقس��م غ��ري قلي��ل م��ن س��كان دي��ر ال��زور. ولطامل��ا 
كان الدعم املقدم من نظام األسد لقطاع الزراعة، عامل استقرار 
اقتص��ادي للمزارع��ني والفلح��ني ومرب��ي األغن��ام يف دي��ر ال��زور. 
فعلي��ًا يف  املزروع��ة  الزراعي��ة  األراض��ي  تبل��غ مس��احة  	
حمافظ��ة دي��ر ال��زور )174644( هكت��اراً، نس��بة %86 م��ن مس��احة 
األراضي، يتم سقايتها من اآلبار ونهر الفرات بواسطة حمركات 
الدي��زل، أو م��ن خ��لل مش��اريع الري احلكومي��ة يف ريف دير الزور 
الشرقي، بينما تعتمد )24000( هكتاراً على مياه األمطار. وتتص 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور مع حمافظي اجلزيرة الس��ورية: »احلس��كة، 
القم��ح،  »القط��ن،  االس��رتاتيجية:  احملاصي��ل  بزراع��ة  الرق��ة«، 
الش��عري، الش��وندر الس��كري«، هذا التخصيص يأتي ضمن سياس��ات 
نظ��ام األس��د املوجه��ة بتقس��يم س��وريا إىل قطاع��ات إنت��اج زراع��ي 

متخصص��ة. 
واقع الزراعة وضعفها 

عل��ى الرغ��م م��ن ازده��ار الزراع��ة يف بداي��ة تطبي��ق قان��ون  	
اإلص��لح الزراع��ي يف عه��د نظام��ي البع��ث واألس��د، م��ن خ��لل 
التسهيلت والدعم املقدم من الدولة: »قروض مالية، بذار، مساد، 
أع��لف وأدوي��ة بيطري��ة«، إال أنه��ا تده��ورت يف اجلزي��رة الس��ورية 
عمومًا بفرتات متقاربة، يف بداية الثمانينيات والتسعينيات، بسبب 
س��نوات اجلف��اف يف املنطق��ة. وازداد الوضع تدهوراً بانتش��ار ظاهرة 

التمل��ح ال��ي طال��ت مس��احات واس��عة م��ن األراض��ي الزراعية، بس��بب 
اتب��اع ط��رق ال��ري التقليدي��ة واإلس��راف يف ري احملاصي��ل، يف وق��ت 
عج��َز في��ه التخطي��ط احلكوم��ي ع��ن اج��رتاح حل��ول جذري��ة ملواجه��ة 

ه��ذه املش��كلة املتفاقم��ة. 
فعل��ه  املائي��ة  الث��روة  يف  الش��ديد  االخنف��اض  وفَع��ل  	
بالزراع��ة، حي��ث كان��ت االحتياج��ات املائية الكبرية ل��ري حماصيل: 
»القطن والقمح والشعري« سببَا رئيسيَا له، إضافة إىل انتشار املشاريع 
اخلاص��ة املمول��ة واحملمي��ة م��ن قب��ل مس��ؤولي النظ��ام، وحف��ر اآلب��ار 
غري املرخصة بكثافة يف اجلزيرة الس��ورية بش��كل عش��وائي، أدى إىل 
اس��تنزاف الث��روة املائي��ة يف املنطق��ة، وجفاف نهر اخلابور. فضًل عن 
اخنفاض إنتاجية األراضي الزراعية بسبب تذرذر حيازات األراضي 
بفع��ل اإلرث، إذ أن قان��ون اإلص��لح الزراع��ي ال��ذي من��ع بي��ع وتأج��ري 

األراض��ي الزراعي��ة، مل مين��ع توريثه��ا. 
س��وريا  يف  الزراع��ة  قط��اع  تلّق��ى  س��بق،  م��ا  إىل  إضاف��ة  	
الضرب��ة الك��ربى يف بداي��ة عام 2001، بس��بب اخنفاض أس��عار القطن 
والقمح يف الس��وق الدولية، ومن ثم ارتفاع أس��عار النفط عام 2005، 
م��ا أدى إىل حتري��ر قط��اع احملروق��ات، تبع��ه رفع الدعم ع��ن الزراعة. 
تزام��ن اإلج��راءان م��ع س��نوات جف��اف يف املنطق��ة، ش��كلت تهدي��داً 
اقتصادي��ًا وغذائي��ًا لقطاعات واس��عة من الس��كان احمللي��ني، وأدت إىل 
هجرة الكثري من املزارعني والعاملني بالزراعة باجتاه املدن الكربى 

حبث��ًا ع��ن مص��ادر أخ��رى للدخ��ل. 
يف مواجه��ة ه��ذه املش��كلت املرتاكم��ة عم��د نظ��ام األس��د  	
2008، كح��ل إجرائ��ي  الزراع��ي ع��ام  الدع��م  إنش��اء صن��دوق  إىل 
إلبق��اء عجل��ة زراع��ة احملاصي��ل االس��رتاتيجية قائم��ة، وإىل توزي��ع 
أغنام على األسر الريفية كقروض عينية، عرب مشروعي: »تنمية 
املنطقة الش��رقية، تنمية البادية«؛ إال أن الفس��اد واحملس��وبيات وس��وء 
التخطي��ط احلكوم��ي م��رة أخ��رى؛ كان��ت م��ن أب��رز أس��باب فش��ل 

الزراعة يف دير الزور 
واقع مأساوي وبدائل غري متاحة 

اس��تطاع نظام األس��د األب، عرب اس��تغلله تطبيق قانون اإلصلح الزراعي، ودعم قطاع الزراعة، وإنش��اء االحتاد العام  	 	
للفلح��ني، م��ن كس��ب دع��م اجتماع��ي يف ديرال��زور لس��لطته السياس��ية الناش��ئة آن��ذاك، حبيث أبقى الس��لطة احلاكمة حمتك��رة للثروة 
ومتحكم��ة به��ا لضم��ان ال��والء السياس��ي يف املنطق��ة. إال أن واق��ع الزراع��ة الي��وم، ال يب��دو أن��ه يتي��ح تطبي��ق مثل تل��ك املعادلة جم��ددًا لنظام 

األس��د االب��ن، ب��ل س��تكون، عل��ى األغل��ب، عام��ًل م��ن عوام��ل ع��دم االس��تقرار فيه��ا.

رادار املدينة

فيصل دهموش
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جتاهل وحماوالت بائسة 
يف  الزراع��ة  عجل��ة  ت��دْر  مل  	
حمافظ��ة دي��ر ال��زور حت��ى اآلن، لي��س لع��دم 
واألمني��ة  السياس��ية  األوض��اع  اس��تقرار 
فيه��ا، ولع��دم توف��ر مس��تلزماتها األساس��ية 
بش��كل كاف، وغ��لء أس��عار امل��واد املتوف��رة 
منه��ا فق��ط، وإمن��ا لع��دم ق��درة نظ��ام األس��د 
و)جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة( عل��ى ح��ل 
البنيوي��ة يف القط��اع الزراع��ي يف  املش��اكل 

نفوذهم��ا.  منطق��ي 
اجملل��س  يق��م  مل  ح��ني  فف��ي  	
تأم��ني  س��وى  الص��دد  ه��ذا  يف  خط��وة  ب��أي 
م��ادة »الدي��زل« بأس��عار رخيص��ة يف مناط��ق 
س��يطرته، ف��إن م��ا ت��رّوج له مديري��ة الزراعة 
يف دير الزور، عن إنشاء )7( وحدات إرشادية 
يف ري��ف دي��ر ال��زور الغرب��ي، وتوزي��ع )1500( 
حص��ة ب��ذار زراع��ات أس��رية، وتلقي��ح بع��ض 
األغن��ام، ال تتع��دى كونها عمليات جتميلية 
الزراع��ي  القط��اع  مش��كلت  أن  إذ  فق��ط. 
أك��رب م��ن ذل��ك، وحتت��اج إلمكاني��ات مالي��ة 
كب��رية ال يس��تطيع نظ��ام األس��د تأمينه��ا، 
خصوص��ًا يف ظ��ل أزمت��ه املالي��ة ال��ي جعلت��ه 
يرف��ع الدعم عن اخلدمات األساس��ية، فضًل 
ع��ن أن املنظم��ات الدولي��ة العامل��ة يف جم��ال 
الزراع��ة، تعم��ل عل��ى اجرتاح حلول إس��عافية 

غ��ري تنموي��ة. 
للمش��كلة  احملتمل��ة  االنعكاس��ات 

الزراعي��ة 
القري��ب  امل��دى  عل��ى  يب��دو،  ال  	
واملتوس��ط، أن هن��اك حل��ول فعلي��ة للواق��ع 
الس��يء لقط��اع الزراع��ة يف منطق��ي النف��وذ 
مبحافظ��ة دي��ر ال��زور، مم��ا يع��ي ع��دم ق��درة 
الس��كان احمللي��ني عل��ى تأمني موارد عيش��هم، 

رادار املدينة

وتهدي��داً ألمنه��م الغذائ��ي. وبالتال��ي س��يكون 
اجتماعي��ة  انعكاس��ات  الزراعي��ة  للمش��كلة 
بالدرج��ة  متع��ددة؛  بأش��كال  واقتصادي��ة 
ع��ودة  إمكاني��ة  عل��ى  س��لبًا  س��يؤثر  األوىل 
انع��دام  ظ��ل  فف��ي  واللجئ��ني،  النازح��ني 
البدائ��ل االقتصادي��ة، غالب��ًا س��يفضل قس��م 
كب��ري منه��م البق��اء يف مناط��ق أخ��رى توف��ر 
هل��م ف��رص عمل. أما العائ��دون إىل منطقي 
الزراعي��ة س��تدفعهم  املش��كلة  ف��إن  النف��وذ، 
للبح��ث ع��ن بدائ��ل اقتصادي��ة لكس��ب لقم��ة 
عيش��هم، م��ا يؤه��ل املنطق��ة جم��دداً لتش��هد 
موج��ة هج��رة م��ن األري��اف إىل امل��دن: »دي��ر 
للبح��ث ع��ن  البوكم��ال«،  امليادي��ن،  ال��زور، 
ف��رص عم��ل يف قط��اع اخلدم��ات واملياوم��ة 
وإزال��ة ال��ركام، أو االخن��راط يف األعم��ال 
امليليش��يات  إىل  باالنتس��اب  العس��كرية، 

املنطقت��ني.  يف  املتوزع��ة 
إي��ران  س��تعمل  األغل��ب،  وعل��ى  	
عل��ى اس��تغلل الوض��ع االقتص��ادي امل��رتدي 
يف احملافظة، لصاحل مشاريعها السياسية يف 
املنطق��ة، باس��تقطاب املزي��د م��ن الس��كان على 
أس��اس دي��ي مذه��ي مقاب��ل روات��ب مالي��ة 
ش��هرية. أم��ا يف مناط��ق س��يطرة )جمل��س 
بع��ض  توف��ر  رغ��م  الدميقراطي��ة(،  س��وريا 
البدائ��ل االقتصادي��ة لش��رائح حم��دودة ج��داً 
بع��ض  خ��لل  م��ن  احمللي��ني،  الس��كان  م��ن 
املنطق��ة،  يف  العامل��ة  الدولي��ة  املنظم��ات 
إضاف��ة إىل التحوي��لت املالي��ة اخلارجي��ة، 
لك��ن الذي��ن ال تتوف��ر هل��م مث��ل هك��ذا ف��رص 
مزاول��ة  إال  بدي��ًل  جي��دوا  فل��ن  م��وارد،  أو 
بع��ض األعم��ال التجاري��ة غ��ري املس��تقرة، أو 
االخن��راط بعلق��ات زبائني��ة م��ع )جمل��س 

الدميقراطي��ة(. س��وريا 
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يف  التأث��ري  ع��ن  عج��زا  اللذي��ن  املش��روعني، 
القط��اع الزراع��ي. 

التأثري الكارثي للحرب 
الزراع��ي  القط��اع  تده��ور  اس��تمر  	
يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور، عل��ى م��دى الس��نوات 
اخلم��س املاضي��ة، حي��ث توقف��ت اجلمعي��ات 
الفلحي��ة والوح��دات اإلرش��ادية ع��ن تقدي��م 
واملرب��ني؛  للفلح��ني  واملس��اعدات  اخلدم��ات 
وازدادت صعوب��ة تأم��ني مس��تلزمات الزراع��ة 
اخل��اص  القطاع��ان  فتوق��ف  وغلئه��ا؛ 
إىل  أدى  م��ا  كل��ي،  ش��به  بش��كل  والتعاون��ي 
حبوال��ي  املزروع��ة  األراض��ي  نس��بة  تراج��ع 
)60( %، حبس��ب تقدي��رات منظم��ة األغذي��ة 
اخلاص��ة  األرق��ام  )ق��ارن   .FAO والزراع��ة 
بديرال��زور م��ع اإلنفوغ��راف بعم��وم س��وريا( 
يعمل��ون  الكث��ري مم��ن  اخن��راط  إضاف��ة إىل 
بالزراعة يف األعمال العس��كرية، أو يف اقتصاد 
احل��رب، األم��ر الذي انعكس س��لبًا على العديد 
م��ن األراض��ي الزراعي��ة األخ��رى ال��ي ُترك��ت 
ب��وراً لع��دة مواس��م، وأصبحت حتت��اج لعمليات 
اس��تصلح زراع��ي مكلف��ة إلع��ادة خصوبته��ا. 
ناهي��ك ع��ن الدم��ار احلاص��ل بالبني��ة التحتي��ة 
اخلاص��ة بالزراع��ة بنس��بة جت��اوزت )35( %، 
وف��ق م��ا أعلن��ت مديري��ة الزراع��ة بدي��ر الزور، 
خصوص��ًا مش��روع ال��ري يف الري��ف الش��رقي. 
ُيلق��ي ه��ذا الواق��ع املأس��اوي للقط��اع  	
الزراع��ي بثقل��ه عل��ى ق��وى األم��ر الواق��ع يف 
منطق��ي النف��وذ يف دي��ر ال��زور، نظ��ام األس��د 
و)جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة(؛ خصوص��ًا 
إذا م��ا علمن��ا أن الدع��م ال��لزم إلع��ادة إنع��اش 
قط��اع الزراع��ة يف س��وريا حيت��اج إىل )17-12( 
ملي��ار دوالر أمريك��ي وف��ق تقدي��ر منظم��ات 

دولي��ة. 
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به��ذه الكلم��ات ب��دأ حس��ن حديث��ه.  	
حس��ن ي��زور يومي��َا ديان��ا داخ��ل مش��فى األمل 
يف مدين��ة ع��ني الع��رب )كوبان��ي(. كادت 
ديان��ا أن تفق��د حياته��ا نتيج��ة خط��أ ارتكب��ه 
املم��رض  ق��ام  ح��ني  املش��فى،  يف  مم��رض 
املريض��ة،  دم  لزم��رة  خمال��ف  دم  بإعط��اء 
األمر الذي كاد يودي حبياتها لوال التدخل 

لألطب��اء. العاج��ل 
الوحي��د، فق��د  لي��س  ه��ذا اخلط��أ  	
نش��ر الناش��ط ع��ارف س��امل )ع��رب صفحت��ه 
عل��ى الفي��س ب��وك( ب��أن ام��رأة فق��دت حياتها 
يف املش��فى نفس��ه، نتيج��ة إعطائه��ا )س��ريوم 
احل��ادث  بالضغ��ط.  مصاب��ة  وه��ي  ملح��ي( 
م��رَّ م��رور الك��رام، دون أن جُي��رى حتقي��ق 
حول��ه. يق��ول ع��ارف ل��� ع��ني املدين��ة إن��ه م��ن 
خ��لل تواصل��ه م��ع أطب��اء قريبني م��ن اهليئة 
الطبي��ة، أك��دوا ب��أن املش��فى غ��ري مرخ��ص 
ل��دى اهليئ��ة، وهنال��ك ش��كوك بش��أن إغلق��ه 
نتيج��ة تل��ك األخطاء. فاملش��فى كان العامل 
الوحي��د خ��لل احل��رب ب��ني وح��دات احلماية 
الش��عبية وتنظي��م داع��ش أواخ��ر الع��ام 2014. 
األخط��اء الطبي��ة ناجت��ة ع��ن قل��ة الك��وادر 
الطبي��ة، لك��ن املش��فى مس��تمر يف عمل��ه حتى 

اآلن.
وتض��ع مدين��ة ع��ني الع��رب ال��ي  	
يس��كنها أكث��ر م��ن 70 ألف��َا ل��إدارة الذاتي��ة 
هيئ��ات  أنش��أت  وال��ي  س��وريا،  مش��ال  يف 
إداري��ة خاضع��ة هل��ا، منه��ا )اهليئ��ة الطبي��ة( 
ال��ي ُتس��رّي األم��ور الطبي��ة، و)غرف��ة امله��ن 
الطبي��ة(، وتق��وم بدوره��ا بتعي��ني العامل��ني 
ضم��ن املش��ايف واملراك��ز الصحي��ة. التوزي��ع 
مل يت��م بش��كل مناس��ب، حبس��ب م��ا أكد أحد 

املمرض��ني وال��ذي ت��رك املهن��ة بع��د العدي��د 
ال��ي حصل��ت أمام��ه. يش��رح  م��ن األخط��اء 
املم��رض ب��أن حي��اة املرض��ى يف خط��ر لع��دم 
وج��ود التعقي��م، وغي��اب األكادميي��ني. كم��ا 
أن التعيين��ات اقتص��رت عل��ى املوالني لإدارة، 
لثلث��ة  دام��ت  ورش��ات  حض��روا  والذي��ن 
أش��هر، ليعمل��وا فيم��ا بع��د ضم��ن هذه املش��ايف 

املم��رض. والدوائ��ر، حبس��ب 
وتاب��ع املمرض ذاته بأنه يف العديد  	
م��ن امل��رات كان هنال��ك حاج��ة ضرورية من 
املرضى للدم، ولكن املشفى مل يكن يقدم الدم 
املتوفر لديه، أو يلجأ إىل بيعه بأس��عار تفوق 
ال 7000 ل��رية س��ورية. ويذه��ب املم��رض إىل 
أن الكادر ُيصدر يف بعض األحيان تش��خيصًا 

كاذب��ًا لع��دم وج��ود األدوي��ة الضروري��ة.
كوبان��ي  مدين��ة  يف  ويتواج��د  	
ذو  العس��كري  املش��فى  ه��ي،  مش��ايف  أربع��ة 
اإلمكاني��ات العالية واملقتص��رة على معاجلة 
اخل��اص،  األم��ل  ومش��فى  العس��كريني، 
اهل��لل  ويدي��ره  )ايك��ور(  التولي��د  ومش��فى 
األمح��ر الك��ردي، وه��و املش��فى الوحي��د ال��ذي 
يؤم��ن األدوي��ة للمرضى بكمي��ات متواضعة، 
س��ابقَا(،  فيين��ا  )مش��فى  ومش��فى كوبان��ي 
وق��د ص��ادرت )اهليئ��ة الطبي��ة( املش��فى م��ن 
كان  أن  بع��د  تس��ميته،  وأع��ادت  صاحب��ه، 
يؤّم��ن كاف��ة مس��تلزماته م��ن منظمة أطباء 

ب��ل ح��دود.
باملعاين��ة،  تكتف��ي  املش��ايف  مجي��ع  	 
دون أن تق��دم األدوي��ة، األم��ر ال��ذي حُيّم��ل 
املرض��ى أعب��اء إضافية، يف ظ��ل فقدان العمل 
يف املدين��ة، وقل��ة أجوره��م اليومي��ة. عل��ى أن 
عم��ل اهل��لل األمح��ر الك��ردي الداع��م ملش��فى 

)إيك��ور( يف املدين��ة س��ّد بع��ض االحتياج��ات، 
وقد اس��تقبل املش��فى خلل الشهر األخري من 
الع��ام 2017، أكث��ر م��ن 978 مراجع��ة، منه��ا 
معاينات ووالدات طبيعية ووالدات قيصرية. 
كم��ا مت إج��راء 466 حتلي��َل خمربي��َا يف ذات 
الف��رتة، وبل��غ ع��دد األطف��ال يف احلواض��ن 42 

طف��ًل.
أمح��د  نعس��ان  الطبي��ب  وش��رح  	
املدين��ة  ع��ني  ل���  األمح��ر(  اهل��لل  )مس��ؤول 
بأن��ه رغ��م الوض��ع اجلي��د نس��بيَا للمش��فى، 
فإن��ه ُيعان��ي م��ن نق��ص يف األدوي��ة واملع��دات 
واألجه��زة الطبي��ة اللزم��ة والضروري��ة، إىل 
جان��ب املعان��اة ال��ي خيلقه��ا ع��دم وج��ود بن��ك 
لل��دم، وه��ي م��ن ك��ربى املش��اكل الطبي��ة 
يف املنطق��ة. ُيضي��ف الطبي��ب أن »املش��فى ه��و 
الوحيد الدي يعمل باجملان يف املنطقة، لذلك 
يقص��ده الن��اس م��ن مجي��ع مناط��ق مش��ال 
ومنب��ج  والدي��ر  الرق��ة  م��ن  س��وريا، وحت��ى 

والطبق��ة«.
كان��ت  القري��ب  األم��س  حت��ى  	
املدين��ة خالي��ة م��ن طبي��ب خمت��ص بالعي��ون، 
ولكن مع افتتاح )مركز نور العني( املختص، 
وحت��ت إش��راف طبي��ب أخصائي، ص��ار يتأمل 
املرضى خريَا، حبس��ب الش��اب آزاد من املدينة، 
ويتابع »لكن املركز يتلقى مبالغ ضخمة، ما 

جع��ل مس��ألة وج��وده ش��كلية«.
الوض��ع  ع��ن  املس��ؤولة  اجله��ات   	
استفس��اراتنا  عل��ى  ال��رد  رفض��ت  الط��ي 
ح��ول ش��كاوى املرض��ى وذويه��م م��ن املش��ايف، 
إىل  ُوّجه��ت  ُته��م  إىل  األم��ر  وص��ل  حت��ى 
)اهليئ��ة الطبي��ة( م��ن خ��لل مواق��ع التواص��ل 
أعض��اء  س��رقة  خبص��وص  االجتماع��ي، 
بش��رية -كلى-، نهاية العام 2017 يف مش��فى 
كوبان��ي، م��ا دفعه��ا إىل إص��دار بي��ان جاء فيه 
أن »مش��فى كوبان��ي ال حيت��وي عل��ى أقس��ام 
يوج��د  وال  والتولي��د،  النس��ائية  اجلراح��ات 
في��ه قس��م الكلي��ة وجراحته��ا، أو قس��م غس��يل 

الكل��ى«.
وأكمل البيان أن مش��فى كوباني  	
ومناط��ق مشال��ي س��وريا تفتق��ر إلمكاني��ات 
نق��ل األعض��اء البش��رية »لع��دم توف��ر املخاب��ر 
والك��وادر  اخلاص��ة  واألجه��زة  املتخصص��ة 
الطبي��ة املؤهل��ة ملث��ل هك��ذا عملي��ات«. مضيف��ًا 
أنه��م م��ن خ��لل مراجعته��م س��جلت املش��فى 
مل جي��دوا حت��ى اآلن س��وى عملي��ة واح��دة 
الس��تئصال الكلية، وذلك بس��بب حادث س��ري، 
إلنقاذ حياة املريض، وكانت »مبوافقة األهل 

واملرافق��ني أص��واًل«، وف��ق البي��ان.

الواقع الطبي يف عني العرب )كوباين( 
نقُل دم خمالف وسريوم ملحي ملصاب بالضغط وُتهم بسرقة أعضاء 

بشرية

كدر أمحد

كيف يثق الناس مبش��فى يرتكب طاقم العمل فيه أفعااَل تزيد من إحلاق الضرر  	
باملرض��ى، ب��داًل م��ن املس��اعدة عل��ى اس��تعادة عافيته��م؟
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تشكيل جبهة حترير سوريا
يف الثام��ن عش��ر م��ن ش��هر ش��باط  	
2018، وبع��د أّي��ام قليل��ة م��ن ح��رب إعلمي��ة 

ش��نتها هيئ��ة حتري��ر الش��ام ض��د حركة نور 
الدي��ن الزنك��ي عل��ى خلفي��ة اتهامه��ا بقتل أبو 
أمي��ن املص��ري )املس��ؤول الش��رعي يف حتري��ر 
الش��ام(، شعرت حركة الزنكي بأن الساعات 
القادم��ة س��ترتجم خلهل��ا »حتري��ر الش��ام« 
عس��كرية،  ح��رب  إىل  اإلعلمي��ة  حربه��ا 
اس��تكمااًل هلج��وم س��ابق مل تنج��ح ب��ه اهليئ��ة 
اس��تباقّية  وكخط��وة  أش��هر.  أربع��ة  قب��ل 
– الش��ام  أح��رار  وحرك��ة  الزنك��ي  أعلن��ت 

م��ن أك��رب الفصائ��ل مش��ال غ��رب س��وريا- 
اندماجهم��ا يف مس��ّمًى واح��د، ضم��ن تش��كيل 
)جبه��وي( ال حيظ��ى مبزايا االندماج الكامل، 
حت��ت قي��ادة حس��ن صوف��ان القائ��د الس��ابق 
حلرك��ة أح��رار الش��ام، فيم��ا يش��َغُل توفي��ق 
ش��هاب الدين )القائد العام حلركة الزنكي( 

منص��ب مس��اعد قائ��د اجلبه��ة.
صدق��ت تنب��ؤات الزنك��ي، وفش��لت  	
ع��ن خطوته��ا  اهليئ��ة  ث��ي  كل حم��اوالت 
احلمق��اء تل��ك، كم��ا وصفه��ا »صوف��ان« يف 
كلم��ة مص��ورة يف الس��ادس م��ن آذار محل��ت 
عن��وان »ال بغ��ي عل��ى أح��د بع��د الي��وم«. حي��ث 
دع��ا فيه��ا هيئ��ة حتري��ر الش��ام بعد خس��ائرها 
ض��د اجلبه��ة، لوق��ف اعتداءاته��ا عل��ى فصائل 
الث��ورة، وط��ّي صفح��ة »البغ��ي« لألب��د. معربًا 
ع��ن اس��تعداده لوق��ف إط��لق الن��ار بش��كل 
كام��ل، وإفس��اح اجمل��ال للمصاحل��ة، وص��ّب 
اجله��ود وتوجي��ه البن��ادق إىل نظ��ام األس��د 

وروس��يا.
احتدام املعارك

للهيئ��ة  بهج��وم  املع��ارك  ب��دأت  	
جبه��ة  س��يطرة  مناط��ق  م��ن  ع��دد  عل��ى 
حتري��ر س��وريا، يف كل م��ن أري��اف مح��اة 
وحل��ب وإدل��ب. ميداني��ًا مل تتمك��ن اهليئ��ة من 

التق��دم عل��ى حس��اب اجلبه��ة س��وى يف تق��اد 
وبس��رطون وعاج��ل واهلباط��ة بري��ف حل��ب 
الغرب��ي، فيم��ا خس��رت العدي��د م��ن املواق��ع يف 
ريف��ي حل��ب وإدل��ب، م��ن أبرزه��ا: الف��وج 111 
ومدين��ة دارة ع��زة ومجعي��ة الرح��ال وخ��ان 
العس��ل واجلمعي��ات بري��ف حل��ب، كذل��ك 
مناط��ق يف جب��ل الزاوية، ومعظم قرى س��هل 
الغ��اب، وأرحي��ا، ومعّرة النعم��ان بريف إدلب.

عل��ى  ش��هر  انته��اء  ق��رب  وم��ع  	
املعركة بني الّطرفني، تكّبدت هيئة حترير 
الشام خسائر كبرية يف العّدة والعتاد خلل 
هجومه��ا. ويف تصري��ح ل��� ع��ني املدين��ة أف��اد 
مصدر غري رمسّي يف جبهة حترير س��ورية، 
ب��أن قتلى اهليئ��ة جتاوز عددهم 350 عنصراً، 
م��ن أبرزه��م األمّي بش��ري الش��حنة والقيادي 
أب��و أوي��س املغرب��ي، فيم��ا بل��غ ع��دد اجلرح��ى 
أكث��ر م��ن 800 جريح، أما عدد األس��رى فقد 
بل��غ قراب��ة 450 أس��رياً، م��ن أبرزه��م القيادّيان 

عل��ي وه��وب و د. حمم��د عب��د الس��لم.
أم��ا يف الع��دة فق��د خس��ر اجلوالن��ي  	
مثان��ي دباب��ات )مت تدم��ري قس��م منه��ا وعط��ب 
إضاف��ة  ب(،  إم  )ب  عرب��ات  وث��لث  آخ��ر(، 
لتدم��ري س��ت آلي��ات أخ��رى م��ا ب��ني مدف��ع 
ورشاش وقاعدة كورنيت. وباملقابل خسرت 
جبهة حترير سوريا قرابة 50 عنصراً بينهم 
مدنيون محلوا السلح للدفاع عن مناطقهم، 
إال أن القس��م األكرب من هؤالء الضحايا مت 
تصفيته��م ب��دم بارد على أح��د حواجز اهليئة 

بع��د أس��رهم.
زخم شعيب

املناوئ��ني جلبه��ة اجلوالن��ي  تّي��ار  	
مل يقتص��ر عل��ى حاملي الس��لح فحس��ب، بل 
كان للمدني��ني دور يف رد ع��دوان اهليئ��ة، 
حل��ب  ريف��ي  يف  مظاه��رات  خرج��ت  حي��ث 
وإدل��ب، ن��ددت ب��� »حتري��ر الش��ام«، وطالب��ت 
رّد  ج��اء  احمل��ررة.  املناط��ق  م��ن  بطرده��ا 
اهليئ��ة بإط��لق الرص��اص عل��ى ع��دد م��ن 
بابي��ل،  النعم��ان،  مع��رة  منه��ا  املظاه��رات، 
املس��طومة وكفرنبل بريف إدلب. وس��رعان 

م��ا اكتس��ب احل��راك الش��عي ض��د اهليئ��ة 
زمخ��ًا أوس��ع، خصوص��ًا بع��د وق��وع العدي��د 
نتيج��ة  املدني��ني،  صف��وف  يف  القتل��ى  م��ن 
قصف اهليئة مناطق اس��تعصت عليها، حيث 
اس��تخدمت الدباب��ات وقذائ��ف اهل��اون وحت��ى 
صواري��خ الفي��ل. ووف��ق خس��ائر اهليئ��ة ال��ي 
ت��زداد يوم��ًا بع��د ي��وم، يبدو أنه��ا مل تقتنع بعْد 
بأنها تقود معركة خاسرة، سّيما أن العامل 
األيدلوج��ي ال��ذي تغ��ّذي ب��ه عناصره��ا أثب��ت 
فش��له أم��ام العام��ل املناطقّي ال��ذي متّيزت به 

الزنك��ي!
ملاذا هامجت اهليئة حليفها السابق؟

باج��رتار  اهليئ��ة  ب��دأت  كعادته��ا،  	
االتهام��ات اجلاه��زة ال��ي لطامل��ا رددتها خلل 
محلته��ا ض��د العدي��د م��ن فصائ��ل اجلي��ش 
احل��ر س��ابقًا، منه��ا اتهاماته��ا للزنك��ي بإدخ��ال 
األت��راك، رغ��م أنه��ا نفس��ها حتول��ت إىل هيئة 
وصفه��ا  كم��ا  الرتك��ي،  للجي��ش  ترفي��ق 
اإلس��لمّية  اجلماع��ات  ش��ؤون  يف  الباح��ث 
الس��بب  ب��أن  ي��رى  وال��ذي  عب��اس ش��ريفة، 
املباش��ر هلج��وم اهليئ��ة، ه��و خش��ية اجلوالن��ي 
م��ن اتص��ال ري��ف حل��ب الش��مالي بالري��ف 
الغرب��ي م��ن خ��لل عملي��ة غص��ن الزيتون يف 
عفرين، وبالتالي فإن الفصائل الي هامجها 
اجلوالن��ي وهّجره��ا س��ابقًا م��ن أري��اف إدل��ب 
وحل��ب، س��تصبح عام��ل تهديد مرع��ب له. أما 
ع��ن تعّم��ده ض��رب الزنك��ي -ال��ذي س��عى م��ن 
خلل اندماجه الس��ابق مع جبهة فتح الش��ام 
لتأخ��ري املعرك��ة احلتمّي��ة ق��در املس��تطاع– 
فهو يأتي بهدف إنهاء فصيل منافس تنش��ط 
يف منطقت��ه العدي��د م��ن اجملال��س احمللي��ة 
التابعة للحكومة املؤقتة، واملؤسسات املدنية، 
فض��ًل ع��ن كون��ه حيظ��ى بش��عبية ال ميك��ن 
جتاهله��ا. وه��و م��ا يق��ف عائق��ًا أم��ام متك��ني 
حكوم��ة اإلنق��اذ -الوج��ه الناع��م للجوالن��ي–، 
وحتقي��ق حل��م إمارت��ه، وه��و م��ا يفّس��ر أيض��ًا 
مهامج��ة اهليئ��ة لع��دد م��ن اجملال��س احمللي��ة 
واملؤسس��ات املدني��ة، كنقاب��ة حمام��ي حل��ب 

األح��رار وغريه��ا.

حترير سورية والشام؟
حممد سرحيل

رادار املدينة

ت��كاد معرك��ة هيئة حترير الش��ام  	
ض��د جبه��ة حتري��ر س��وريا تدخ��ل أس��بوعها 
الثاني��ة يف  اخلام��س، حي��ث فش��لت للم��رة 
حس��م املعرك��ة لصاحلها، رغ��م زّجها مبئات 
املقاتل��ني. ليب��دو قائده��ا اجلوالن��ي عاج��زاً 
ع��ن إنه��اء فصي��ل كان يظن��ه لقم��ة س��ائغة 
كغ��ريه، وت��كاد تك��ون امل��رة األوىل ال��ي يقبل 
فيه��ا مرغم��ًا بهدن��ة مؤقت��ة تل��و األخ��رى، 
ليعي��د فيه��ا ترتي��ب أوراق��ه، وجتمي��ع قوات��ه 

املنهك��ة.
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والتولي��د  النس��ائية  مش��فى  أم��ام  	
يف مدين��ة إدل��ب، محل��ت أم حمم��د حفيدته��ا 
الصغرية مبراسم جنائزية. مل توزع احللوى 
كع��ادة أبناء املناطق الريفية فرحًا باملولودة 
اجلدي��دة. ضّم��ت صغريته��ا ال��ي أصبح��ت 
صراخه��ا  تص��رخ  أن  قب��ل  األبوي��ن  يتيم��ة 
األول، واكتف��ت بالنحي��ب. »إمي��ان صغرية..

كل احل��ق علي��ي«، تلك الكلمات الي رافقت 
أم حمم��د وه��ي تل��وم نفس��ها عل��ى تزوي��ج 
ابنتها ذات الثلثة عشر ربيعًا، »ما حدا رضي 
يس��تقبل، القابل��ة قال��ت ان��و جس��ما ضعي��ف 
والزما قيصرية، لس��ا بالش��هر الس��ابع«. روت 
اجل��ّدة وه��ي تنظر يف وج��ه حفيدتها وتغص 
بدموعها »من ش��هرين استش��هد أبوها واليوم 
مات��ت أمه��ا، ش��و كان الزم أعم��ل، أن��ا أرمل��ة 
وعن��دي مخ��س بن��ات، اج��ا نصيب��ا وزوجت��ا، يا 

ريت��ي م��ا جوزت��ا«.
إمي��ان ليس��ت غريب��ة ع��ن أقرانه��ا  	
من الفتيات، فالكثريات يف سوريا يشاركْنها 
احلال نفسه، وإن كّن مل يشاركنها املصري 
ذات��ه. إاّل أن ظاه��رة ال��زواج املبك��ر ق��د حتّولت 
يف الس��نوات األخ��رية إىل القاع��دة، يف الوق��ت 
ال��ذي ص��ار في��ه زواج الراش��دين )ف��وق 18 
س��نة( هو االس��تثناء. تق��ول الطبيبة صبحية 
األمح��د »أكث��ر م��ن 50 % م��ن النس��اء اللتي 
تراجعن عيادتي هم دون سن 18، بينهن عدد 

ال ب��أس ب��ه م��ن القاص��رات دون س��ن 15«.

عش��ر  اخلامس��ة  يف  طفل��ة  دع��اء  	
م��ن العم��ر، كان��ت حتل��م من��ذ س��نة ونص��ف 
السنة بأن يصبح لديها »جهاز خليوي حديث 
ووات��س آب«، كان ذل��ك الداف��ع هل��ا للقب��ول 
بال��زواج بع��د أن حقق هل��ا زوجها ذلك احللم. 
اليوم، حتمل دعاء طفلها األول »كثري بنسى 
أن��و عن��دي ول��د، مل��ا بيبك��ي بظ��ن أن��و الص��وت 
جاي من مكان بعيد«. تطقطق دعاء بس��رعة 
طفله��ا  تارك��ة  آب،  الوات��س  عل��ى  رس��ائل 
يله��و يف س��احة البي��ت دون مراقب��ة. تضح��ك 
أمه��ا وه��ي تق��ول »ول��د ب��ّدو يرب��ي ول��د«. يف 
الوق��ت ال��ذي حت��اول في��ه رابع��ة ط��رق أب��واب 
احملاك��م الش��رعية لتس��جيل طفله��ا بع��د أن 
مات زوجها املهاجر يف إحدى املعارك، وترك 

طفلهــا جمهــول النســب. 
تتع��دد األس��باب ال��ي فاقم��ت م��ن  	
انتش��ار ه��ذه الظاه��رة يف س��وريا، تتصّدره��ا 
ظ��روف احل��رب ال��ي ع��ززت م��ن الثقاف��ة 
أن  اعت��ربت  وال��ي  املوروث��ة،  االجتماعي��ة 
ش��رف اجملتمع��ات مرتب��ط باحلف��اظ عل��ى 
ش��رف الفتي��ات، لتغ��دو كلم��ات م��ن مث��ل 
»زوجناه��ا لنس��رت عليه��ا« والدع��اء »اهلل يس��رت 
عليك��ي« و »اهلل يبعتل��ك نصيب��ك ويرحي��ي«، 
ب��ني اآلب��اء.  الكلم��ات األكث��ر ش��يوعًا  ه��ي 
يقول املدرس حممد األسعد )مرشد نفسي( 
»اخل��وف م��ن جس��د امل��رأة وتصرفاته��ا، م��ع 
انعدام األمن والقانون يف سوريا، شّكل عقدة 

عن��د معظ��م اآلب��اء. وه��ذا م��ا أدى به��م إىل 
تزوي��ج بناته��م كيفم��ا اتف��ق، دون الوق��وف 
ع��دم  وأّدى  والكف��اءة«.  الس��ن  ش��رط  عل��ى 
القدرة على توفري األمن املرافق للحرب إىل 
خل��ق حال��ة م��ن ع��دم االس��تقرار الفك��ري، م��ا 
دف��ع الكث��ري م��ن اآلب��اء إىل االرمتاء يف حضن 
الفتاوى الش��رعية، الي تبيح ظاهريًا الزواج 
املبك��ر، دون أن يق��ف املش��رعون اجل��دد عل��ى 
روح القوان��ني الش��رعية، والش��روط املرافق��ة 
واخت��لف  واالس��تقرار،  األهلي��ة  م��ن  هل��ا 
الظروف والفتاوى حبسب البيئة اجلغرافية 

واالجتماعي��ة.
االقتص��ادي  الوض��ع  يق��ل  وال  	
لألس��ر اللجئ��ة والنازح��ة، وحت��ى تل��ك ال��ي 
ظ��روف  ع��ن  أهمي��ة  مناطقه��ا،  يف  بقي��ت 
احل��رب، يف انتش��ار ه��ذه الظاه��رة. وه��ذا م��ا 
دف��ع الكث��ري م��ن العائ��لت لتزوي��ج بناته��م 
القاس��ية،  اإلعال��ة  تكالي��ف  م��ن  للتخل��ص 
ويف كث��ري م��ن األحي��ان، تزوجيه��ن لرج��ال 
م��ن أصح��اب املال أو املناصب العس��كرية، مبا 
يع��ود بالفائ��دة عل��ى األس��رة، دون التوق��ف 
عن��د ش��رط الس��ن، أو حت��ى القب��ول بتزوي��ج 
أو  ثالث��ة،  أو  ثاني��ة  كزوج��ة  فتياته��م 
ألش��خاص جمهولي النس��ب ك� »املهاجرين« 
الذي��ن أت��وا للقت��ال يف س��وريا، دون الع��ودة 

الرف��ض. أو  للقب��ول  إليه��ن 

والصح��ة  التعل��م  يف  احل��ق  »للطف��ل  	
واللع��ب« ال ال��زواج. تل��ك احلق��وق املكفول��ة مبوج��ب 
مواثي��ق األم��م املتح��دة، ال��ي ح��ددت تعري��ف الطف��ل 
ب��� »كل إنس��ان مل يتج��اوز الثامنة عش��ر من العمر«، 
واملنتهكة يف واقعنا السوري مبختلف أطيافه. ليغدو 
ال��زواج املبك��ر أو زواج القّص��ر أه��ّم تل��ك االنتهاكات، 
بغط��اء قانون��ي وش��رعي، دون الوق��وف عل��ى اآلث��ار 
اإلجيابي��ة والس��لبية مل��ا خيّلف��ه ه��ذا ال��زواج، عل��ى 

الصح��ة النفس��ية والبدني��ة وبني��ة اجملتم��ع.

 أمهات قاصرات
حتت غطاء شرعي وقانوين 

مصطفى أبو مشس

رادار املدينة
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ُيض��اف إىل تل��ك األس��باب، انع��دام  	
التعلي��م وخروج معظم الفتيات من املدارس 

األخ��رية،  الس��نوات  يف 
احلم��لت  وانع��دام 
مبخاط��ر  التوعوي��ة 
وغي��اب  املبك��ر،  ال��زواج 
ال��رادع القانون��ي، م��ا دف��ع 
الفتيات أنفس��هن للرغبة 
يف الزواج بدافع العاطفة 
احملض��ة، دون احملاكم��ة 
بعق��ل  أو  العقلي��ة، 
الغ��رية  تدفع��ه  طفول��ي 
والفض��ول، يف بيئ��ة بات��ت 
ترى يف تأخر س��ن الزواج 
م��ا يش��به »العنوس��ة«، ف��� 
و  واج��ب«  »االحتي��اط 
و  وزوج��ا«  لبيت��ا  »امل��رة 
»م��ا ض��ل ش��باب كله��ون 
هاج��روا أو مات��وا، مني��ح 
الي إجاها عريس«، يقول 
بع��ض الذي��ن التقيناه��م.

قوانني...ولكن
امل��ادة  تن��ص  	
16 م��ن القان��ون الس��وري 

ال��زواج  »أهلي��ة  أن  عل��ى 
تكتم��ل يف الفت��ى بتم��ام 
الثامن��ة عش��ر م��ن العمر، 
ويف الفتاة بتمام السابعة 
عشر«. إاّل أن هلذا القانون 
اس��تثناءات حتدده��ا امل��ادة 
نفس��ه  القان��ون  م��ن   18

»إذا اّدع��ى املراه��ق البل��وغ 
بع��د إكمال��ه اخلامس��ة 
بع��د  املراهق��ة  أو  عش��ر، 
إكماهل��ا الثالث��ة عش��ر، 
ي��أذن  ال��زواج.  وطلب��ا 
تب��ني  إذا  القاض��ي  ب��ه 

ص��دق دعواهم��ا واحتم��ال جس��ميهما«. كما 
حت��دد امل��ادة 40 قب��ول تثبي��ت ال��زواج مل��ن ه��م 
دون س��ن18 »يف ح��ال كان��ت امل��رأة حام��ًل«. 
وتعتم��د احملاك��م يف مناط��ق نظ��ام األس��د 
بع��ض  إىل  باإلضاف��ة  القان��ون،  ه��ذا  عل��ى 
احملاك��م يف املناط��ق احمل��ررة. كم��ا تعتم��د 
حماكم الريف الغربي والشرقي يف مدينة 
حل��ب عل��ى القان��ون العرب��ي املوح��د لألح��وال 
الش��خصية، ال��ذي ين��ص يف امل��ادة 11 منه »إذا 
طلب من أكمل اخلامس��ة عشرة من العمر 
ال��زواج، ف��� للقاض��ي أن ي��أذن ل��ه ب��ه، إذا أثب��ت 
قابليته البدنية وبعد موافقة وليه«، حبس��ب 

احملام��ي عب��د احلمي��د بك��ور.

يف  الش��رعية  احملاك��م  تعتم��د  ح��ني  يف 
الش��رعي،  القان��ون  عل��ى  إدل��ب،  حمافظ��ة 
وال��ذي حي��دد البل��وغ 
لل��زواج  كش��رط 
القاض��ي  يق��ّدره 
الش��كل  خ��لل  م��ن 
وبع��د  اخلارج��ي، 
موافق��ة ول��ّي األم��ر. 
حمم��د  حبس��ب 
النائ��ب  قباقبج��ي 
حمكم��ة  يف  الع��ام 

إدل��ب.
الرغ��م  عل��ى  	
م��ن إمج��اع معظ��م 
األح��وال  قوان��ني 
الش��خصية العربي��ة 
عل��ى حتدي��د احل��د 
إاّل  لل��زواج،  األدن��ى 
أن هذه االس��تثناءات 
حال��ت دون تطبي��ق 
هذه القوانني، للحد 
ه��ذه  انتش��ار  م��ن 
الظاه��رة. باإلضافة 
ضع��ف  إىل 
الرادع��ة  العقوب��ات 
الدي��ن  لرج��ال 
يعق��دون  الذي��ن 
مل  لقاص��ر  ال��زواج 
الثامن��ة عش��ر  يت��م 
ودون  العم��ر،  م��ن 
تدوين رضى الولي، 
إذ اقتص��رت حبس��ب 
م��ن   469 امل��ادة 
لس��وري،  القان��ون 
بغرام��ة مالي��ة م��ن 
ل��رية   )250-100(

. ية ر س��و
آثار صحية 

تق��ول الطبيب��ة صبحي��ة األمح��د،  	
إن اكتم��ال األعض��اء التناس��لية عن��د األنث��ى 
يف  يت��م  م��ا  غالب��ًا  للحم��ل،  واس��تعدادها 
العش��رين م��ن العمر. وه��ذا ما جيعل احتمال 
اإلجه��اض أو ال��والدات املبك��رة أك��رب عن��د 
الفتي��ات دون ه��ذا الس��ن، وم��ا يرتت��ب علي��ه 
م��ن أض��رار ق��د ت��ؤدي إىل التداخ��ل اجلراحي 
–عملي��ة قيصرية-باإلضاف��ة إىل النزوف��ات 

احل��ادة، وارتف��اع ضغ��ط ال��دم، ورمب��ا امل��وت. 
فالفتيات بعمر 10-15 سنة معرضات للوفاة 
أثن��اء احلم��ل وال��والدة أكث��ر خبم��س م��رات 
م��ن النس��اء ب��ني 20-24. كما ي��ؤدي غالبًا إىل 

ع��دم متك��ن األم م��ن اإلرض��اع، باإلضافة إىل 
اآلث��ار النفس��ية وح��االت االكتئ��اب.

تغي��ب احلم��لت التوعوي��ة ملخاطر  	
إذ تكتف��ي بع��ض  املبك��ر يف س��وريا،  ال��زواج 
املنظم��ات املعني��ة باحلدي��ث عنه��ا يف جمم��ل 
نش��اطها التدري��ي، حبس��ب نس��يم توتنج��ي 
مدي��رة احت��اد نس��ائم س��وريا. يف الوق��ت ال��ذي 
ت��زداد في��ه اآلث��ار الس��لبية لتل��ك الظاه��رة 

الف��رد واجملتم��ع. وخطره��ا عل��ى 
الرأي الشرعي وجوهره 

ج��واز  إىل  األربع��ة  األئم��ة  ذه��ب  	
عقد الزواج يف سن البلوغ، وهو احليض عند 
امل��رأة والف��وران عن��د الرج��ل، مبوافق��ة ول��ي 
األم��ر )األب –اجل��د( برضاهم��ا أو م��ن غ��ريه.

إاّل أن الدكت��ور مصطف��ى القضاة  	
)كلي��ة الش��ريعة والدراس��ات اإلس��لمية يف 
جامع��ة الريم��وك( ي��رى يف كتاب��ه )التبك��ري 
يف الزواج واآلثار املرتتبة عليه(، أن الشريعة 
اكتف��ت بتبي��ان مقاص��د ال��زواج ومعاني��ه، 
فه��و عق��د ن��كاح وش��راكة. وترك��ت لألفهام 
م��ا  حت��دد  أن  الس��وية  والفط��رة  الس��ليمة 
حيق��ق املصلح��ة يف ض��وء ذل��ك. وعل��ى الرغم 
م��ن رج��وح ق��ول األئم��ة العتماده��م عل��ى 
الن��ص الش��رعي، إال أن مجه��ور العلم��اء رأوا: 
وإن كان��ت الش��ريعة اإلس��لمية تق��ر ج��واز 
زواج الصغ��ري والصغ��رية، ف��إن ذل��ك ال يع��ي 
أن يك��ون ه��و األص��ل. فاألص��ل يف ال��زواج ه��و 
الرض��ا ووج��ود الس��كن وامل��ودة ب��ني الطرفني، 
كم��ا أن الش��ريعة ال تس��مح باإلك��راه، فمن 
ب��اب أوىل أن يك��ون ذل��ك يف ال��زواج، مل��ا يرتتب 
علي��ه م��ن آث��ار خط��رية عل��ى الف��رد واألس��رة 

واجملتم��ع.
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ش��عبة  )رئي��س  الش��بلي  أمح��د  يق��ول 
الس��جل املدن��ي يف ري��ف حل��ب الغرب��ي( 
إن»500 حالة زواج مت تسجيلها يف سجل 
مدين��ة حل��ب دون ريفه��ا ع��ام 2017، منها 
225 حال��ة لفتي��ات دون س��ن 18 بنس��بة 

45%، و80 حال��ة زواج دون س��ن 15بنس��بة 

16%«. وأم��ا يف عق��ود ال��زواج الغ��ري مثبتة 

يف احملاك��م )عق��د ش��يخ( فتزي��د النس��بة 
عل��ى ذلك.

الع��دل  ل��وزارة  إحصائي��ة  وحبس��ب 
السورية 2006، فإن نسبة الزواج للفتيات 
دون سن 15 كانت 3 % يف عموم سوريا، 
و18 % للفتي��ات دون 18، لرتتف��ع النس��بة 
إذ  النظ��ام.  يف مناط��ق   %  33 الي��وم إىل 
15 عق��د زواج مبك��ر يومي��ًا، م��ن  يثّب��ت 
ب��ني 50 عق��د يف مدين��ة دمش��ق. وتص��ل 
ه��ذه النس��بة م��ن النازح��ات الس��وريات يف 
األردن إىل 35%، ويف لبنان إىل 32%، ويف 
مص��ر 25%، حبس��ب إحصائي��ات قضائية 
وإحصائيات تابعة لألمم املتحدة يف عام 
2015، يف ح��ني تتج��اوز النس��بة 50 % يف 

خميم��ات الن��زوح الس��ورية، وم��ا يقاربه��ا 
يف املخيم��ات الرتكي��ة.

ق��د وثق��ت يف  املتح��دة  وكان��ت األم��م 
 ،2018 األطف��ال  زواج  ع��ن  تقريره��ا 
أكث��ر م��ن 650 ملي��ون ام��رأة يف الع��امل، 
معظمه��ن م��ن البلدان الفقرية والنامية، 
بنس��بة واح��د إىل ثلث��ة. كم��ا وثق��ت 
موت 70000 )من الفتيات اللواتي تزوجن 
باك��رًا( إث��ر عملي��ات ال��والدة واحلم��ل.

أرقام صادمة 



أصح��اب الش��هادات العالي��ة )صّن��اع يف مه��ن 
يدوية(

نظ��ام  بي��د  حل��ب  مدين��ة  س��قوط  	
األس��د 2016، دف��ع مال��ك احلل��ي )ماجس��تري 
يف االقتص��اد( إىل الق��دوم إىل كيلي��س باحث��ًا 
ع��ن فرص��ة عم��ل، »س��ريتي الذاتي��ة موج��ودة 
عن��د معظ��م املنظم��ات واجلمعي��ات يف الوالي��ة، 
دون أن أتلق��ى رداً حت��ى اآلن«. بع��د أن انته��ت 
مّدخرات��ه القليل��ة، كان عل��ى مال��ك البح��ث 
ع��ن فرص��ة عم��ل يف أماك��ن أخ��رى، حت��ى ل��و 
كانت ال ُتناسب اختصاصه العلمي وال تتعلق 
ب��ه »رَفَض��ت احمل��لت التجاري��ة واملعام��ل ال��ي 
طرق��ت بابها توظيف��ي، أكثر ما صدمي تلك 
اللفت��ات املعلق��ة على أب��واب احمللت، بتحديد 
عمر صاحب فرصة العمل مبا ال يزيد عن 15 
عامًا. وأحيانًا حتديد اجلنس بفتاة«. الظروف 
القاس��ية ق��ادت مال��ك للبح��ث ع��ن عم��ل ي��دوي 
عل��ى »دوارات كيلي��س، مندري��س وأردوغ��ان« 
الش��بيهة بعم��ال املياوم��ة يف ب��اب أنطاكي��ة 
حبل��ب »بع��ض األحيان كن��ت أحظى بعمل يف 
ورش��ات البن��اء أو الده��ان أو الزراع��ة، وبأج��رة 

يومي��ة ال تزي��د ع��ن 35 ل��رية تركي��ة«.
أصح��اب  م��ن  مئ��ات  أو  عش��رات  	
فرص��ة  ع��ن  يبحث��ون  اجلامعي��ة  الش��هادات 
عم��ل يف الوالي��ة، دون ج��دوى. بعضه��م احت��ال 
عل��ى ظروف��ه بالعمل يف ورش البن��اء والنجارة 
واحل��دادة، وآخ��رون اعتم��دوا عل��ى مدخراته��م 
الفتتاح مش��روع صغري )دكان مسانه –تكسي 
أج��رة...(، رغ��م القوان��ني الصارم��ة ال��ي ت��ؤدي 
إىل إغ��لق ه��ذه احمل��لت أو حج��ز الس��يارات، 
ودف��ع خمالف��ات باهظ��ة يف ح��ال مت تطبي��ق 
القوان��ني الرتكي��ة ال��ي »تتغاض��ى احلكوم��ة 
الرتكية عنها خلل الس��نوات الس��ابقة«، على 
ح��د ق��ول أمح��د الدروي��ش )س��ائق تاكس��ي(.

قوانني صارمة وغياب التطبيق 
ليس حال الس��وريني غري احلاصلني  	

على شهادات علمية بأفضل من سابقيهم، إذ 
يعان��ي حت��ى أصح��اب امله��ن م��ن قل��ة ف��رص 
العم��ل، ورمب��ا انعدامه��ا يف بع��ض األحي��ان، 
إضاف��ة إىل األج��ور القليل��ة ال��ي يتقاضونها، 
وزي��ادة س��اعات العم��ل ال��ي ق��د تص��ل إىل 12 
س��اعة يومي��ًا. ف��� أبو علي )يعم��ل يف حممصة 
منذ سنتني( متتد ساعات عمله، من السابعة 
صباحًا وحتى الثامنة مساء، بإجيار أسبوعي 
ال يتج��اوز 300 ل��رية تركي��ة؛ وه��و أق��ل م��ن 
ال��ذي حددت��ه وزارة  األدن��ى لألج��ور  احل��د 
العم��ل الرتكي��ة ب��� 1603 لرية تركية. إاّل أن 
احلاج��ة دفع��ت الكث��ري من الس��وريني للقبول 

ب��أي رات��ب للحص��ول عل��ى عم��ل.
يف  العامل��ني  الس��وريني  معظ��م  	
تركي��ا مل حيصل��وا عل��ى إذن عم��ل، وال يت��م 
والصح��ي.  االجتماع��ي  الضم��ان  منحه��م 
فبحس��ب دراسة أكادميية نشرتها صحيفة 
حريي��ت الرتكي��ة، باس��تبيان ض��م 604م��ن 
العمال السوريني، يف آب 2017، قالت »إن 99.6 
م��ن الرج��ال الس��وريني العامل��ني يف تركي��ا، 
و100 % م��ن النس��اء الس��وريات العام��لت يف 
تركي��ا، غ��ري مس��جلني بش��كل رمس��ي«. كما 
الس��وريني  م��ن   %  33 ب��أن  الدراس��ة،  أق��ّرت 
حيصل��ون عل��ى روات��ب أق��ل م��ن احل��د األدن��ى 
لألجور يف إسطنبول. و»تزيد النسبة يف غازي 
احلدودي��ة،  والوالي��ات  وكيلي��س  عينت��اب 
الرتكي��ة  القوان��ني  ف��رض  م��ع  خاص��ة 
عل��ى أصح��اب املعام��ل واملؤسس��ات الس��ورية 
العامل��ني  ع��دد  يتج��اوز  ال  أن  والرتكي��ة 
األجان��ب فيه��ا )غ��ري األت��راك( 10 % م��ن ع��دد 
العم��ال، وه��ذا م��ا زاد األمر تعقي��دًا«، على حد 

ق��ول احملام��ي أمح��د احلم��دو.
األطفال السوريون أكثر حظًا يف العمل 

يف تقري��ر نش��رته BBC، يف تش��رين  	
األول 2016، ح��ول عمال��ة األطفال يف تركيا 
»إن أكثر من 400 ألف طفل سوري يعملون 

أصحاب الشهادات إىل »الصنعات« واألطفال أكثر حظًا يف كيليس 

ال يش��عر الزائ��ر لوالي��ة كيلي��س الرتكي��ة بالغرب��ة يف ش��وارعها املكتظ��ة بالس��وريني، خاص��ة أبن��اء حل��ب وريفه��ا، الذي��ن صبغ��وا  	
الوالي��ة بلغته��م احملكي��ة، إضاف��ة إىل اللغ��ة العربي��ة واألمس��اء التجاري��ة املعروف��ة ألهال��ي حل��ب عل��ى واجه��ات احمل��لت التجاري��ة، إاّل أن 
سكانها وحدهم يدركون صعوبة احلياة يف الوالية، خاصة مع انعدام فرص العمل وارتفاع أسعار املعيشة يف كيليس، املدينة الصغرية 

ال��ي تغي��ب فيه��ا املعام��ل واملؤسس��ات وال��ورش الكب��رية، وتض��م أكث��ر م��ن 180 أل��ف الج��ئ س��وري.

فواز الفارس

يف قط��اع النس��يج وح��ده يف تركي��ا«. ال حيت��اج 
األم��ر للكث��ري م��ن البحث، ففي جول��ة ميدانية 
ألي شارع من شوارع كيليس، جتد أن معظم 
العم��ال يف خمتل��ف احمل��لت أطفااًل ال يتجاوز 
عمره��م 16 عام��ًا، ناهي��ك ع��ن اإلعلن��ات ال��ي 
تتصّدر احمللت وصفحات الفيس بوك، والي 
تطل��ب تل��ك األعم��ار للعم��ل. علم��ًا أن القان��ون 
س��ن  دون  األطف��ال  عم��ل  جُي��ّرم  الرتك��ي 
15)حُيظ��ر عم��ل األطف��ال دون س��ن 15 س��نة. 

وُتف��رض عقوب��ة الس��جن لع��ام كام��ل حب��ق 
أرب��اب العم��ل، وغرام��ة مالي��ة تتج��اوز 1600 
ل��رية تركي��ة، كم��ا ويعاق��ب ذوي الطف��ل(. 
وعن��د س��ؤالنا ع��ن الس��بب، أجابن��ا صاح��ب أح��د 
ب��أن  املنزلي��ة،  ل��ألدوات  الرتكي��ة  احمل��لت 
»الطف��ل الس��وري حباج��ة للعم��ل ليس��اعد يف 
إعالة عائلته، كما أنه يعمل جبد ودون كلل 
أو مل��ل، وه��و يتعل��م أص��ول العم��ل ويتق��ن لغة 
البي��ع والتعام��ل بس��رعة، عل��ى عك��س كب��ار 
أم  أت��راكًا  أكان��وا  س��واء  الش��بان  أو  الس��ن 

س��وريني«.
أخ��رى  أس��باب  الظاه��رة  وهل��ذه  	
تتعل��ق باألج��ر ال��ذي حيص��ل علي��ه الطفل من 
العم��ل، وال��ذي ال يتج��اوز 600 ل��رية تركي��ة. 
باإلضاف��ة إىل ت��رك ع��دد كب��ري م��ن األطف��ال 
واليافع��ني للمدرس��ة، وحبثه��م ع��ن عم��ل م��ن 
أي ن��وع، حت��ى وإن كان بش��روط جمحف��ة.

والي��ة  يف  العم��ل  ع��ن  العاطل��ني  ع��دد  ازداد 
مبن��ع  األخ��ري  البلدي��ة  ق��رار  بع��د  كيلي��س 
)بس��طات( البيع )اخلضار واأللبس��ة( يف شوارع 
ال��ذي  الوق��ت  يف   ،2018 بداي��ة  من��ذ  املدين��ة، 
يتنام��ى الش��عور عند األتراك أنفس��هم باحلقد 
على العمال السوريني الذين سلبوهم أماكن 
عمله��م، حبس��ب اس��تبيان صحيف��ة حريي��ت، 
ال��ذي ب��نّي أن 73 % م��ن العم��ال األت��راك و60 % 
م��ن العام��لت، أعادوا س��بب اخنف��اض رواتبهم 

إىل العمال��ة الس��ورية.
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التعليم ما قبل اجلامعي:
أطلق��ت احلكوم��ة الرتكي��ة يف بداي��ة الع��ام الدراس��ي  	
2016-2017 خط��ة لدم��ج امل��دارس الس��ورية بامل��دارس الرتكي��ة، 

ونقل��ت الط��لب الس��وريني يف الص��ف األول واخلام��س والتاس��ع 
إىل امل��دارس الرتكي��ة، وتاب��ع األول والثان��ي الثان��وي دراس��تهم يف 
امل��دارس الس��ورية، بنص��ف س��اعات دوام خمصص��ة للغ��ة الرتكية 
مع مدرس��ني أتراك. ويف العام الدراس��ي احلالي 2017-2018 تابعت 
احلكوم��ة الرتكي��ة خطته��ا، لتصب��ح الصف��وف، األول والثان��ي 
واخلام��س والس��ادس والتاس��ع والعاش��ر م��ن امل��دارس الس��ورية، يف 
امل��دارس الرتكي��ة. ويتاب��ع طلب الثاني الثانوي دراس��تهم بنصف 
س��اعات دوام، خمصص��ة للغ��ة الرتكية مع مدرس��ني أتراك أيضًا.

يق��ول خلي��ل يف الثان��ي الثان��وي: »منض��ي س��بع س��اعات  	
دراس��ية يومي��ًا، ثلث��ة منه��ا عل��ى األق��ل للغ��ة الرتكي��ة، والبقي��ة 
لكامل املنهاج العربي. وغالبُا ال نفهم على املدرس الرتكي، والذي 
خيت��ار الكت��اب الرتك��ي بش��كل كيف��ي، وه��ذا ينطب��ق عل��ى بقي��ة 

األخ��رى«. امل��دارس  يف  األصدق��اء 
»اخلطة جيدة«، يقول أحد املدرسني -فضل عدم الكشف  	
ع��ن امس��ه-: »لكنه��ا تفتق��ر إىل أدوات التطبي��ق، وال حتت��وي عل��ى 
آلي��ات مراقب��ة، فنق��ل الط��لب الس��وريني إىل امل��دارس الرتكي��ة 
حيتاج إىل حتضريهم باللغة الرتكية وفق مناهج مدروسة، ومن 
قبل مدرسني يتكلمون العربية« ويتابع »ال ميكن لطفل أن يتحول 
ببس��اطة إىل تعلي��م جدي��د بلغ��ة جدي��دة. كم��ا أن نق��ل الط��لب 
الس��وريني إىل جمتم��ع تعليم��ي ترك��ي بالكام��ل، وّل��د العدي��د م��ن 
ح��االت التميي��ز ب��ني الط��لب -عل��ى أس��اس س��وري/ ترك��ي- م��ن 
قب��ل بع��ض الك��وادر الرتكية، إضاف��ة إىل التنّمر الذي يتعرض له 

األطف��ال الس��وريون م��ن قب��ل الط��لب األت��راك، هن��ا وهن��اك«.
الشهادة الثانوية:

م��ا ت��زال الش��هادة الثانوي��ة باللغ��ة العربي��ة يف امل��دارس  	
السورية، لكنها مثقلة باللغة الرتكية. إذ تستحوذ اللغة الرتكية 
الثانوي��ة. يف  للش��هادة  الع��ام  املع��دل  م��ن   %  45 يق��ارب  م��ا  عل��ى 
الس��ابق كان خيض��ع حام��ل الش��هادة المتحان معي��اري للعرتاف 
بش��هادته، لكن هذا االمتحان ُألغي، واس��تعيض عنه بامتحان كان 
جي��رى للتعلي��م املفت��وح )açık öğretim lisesi(، يتوج��ب عل��ى 
الطال��ب في��ه النج��اح مبادت��ني باللغ��ة الرتكي��ة حت��ى حيص��ل عل��ى 

اعرتاف احلكومة الرتكية بشهادته، وبالتالي يستطيع املفاضلة على 
اجلامع��ات احلكومي��ة.

»هناك مدارس خاصة« تقول أمارجي، وهي طالبة بكالوريا:  	
»كامل��دارس العراقي��ة والليبي��ة والس��ودانية، كن��ُت يف الع��ام املاض��ي 
يف املدرس��ة الس��ودانية بعينت��اب، وال��ي جت��ري امتح��ان الش��هادة عل��ى 
فصل��ني دراس��يني. حي��ث يأت��ي وف��د م��ن الس��ودان يف كل م��رة جي��ري 
االمتح��ان، لك��ن يف الفص��ل الثاني مل يس��تطع هذا الوفد احلصول على 
تأش��ريات دخ��ول تركي��ا، وض��اع االمتح��ان النهائ��ي. وهن��اك امل��دارس 
العراقي��ة، لك��ن غ��ري مع��رتف بش��هاداتها يف تركي��ا، وُأوق��ف االع��رتاف 
بش��هادة امل��دارس الليبي��ة ع��ام 2015«. وعن املفاضل��ة تتابع أمارجي: »يف 
الع��ام الس��ابق كان��ت املفاضل��ة عل��ى اجلامع��ات احلكومي��ة يف الش��هر 
الرابع، لكن هناك أخبار تفيد بتأجيلها حتى الش��هر التاس��ع هذا العام، 
أي بعد مفاضلة التعليم املفتوح. وتطلب الكليات العلمية، حسب اللغة 
املعتمدة يف منهاج كل جامعة، شهادة )سات(، وهي شهادة معرتف بها 
دوليًا قائمة على اللغة اإلنكليزية والرياضيات، أو شهادة )يوز(، وهي 
ش��هادة معرتف بها يف تركيا قائمة على اللغة الرتكية والرياضيات 
كذل��ك. بينم��ا ال حيت��اج التس��جيل يف اجلامع��ات اخلاص��ة إىل ش��هادة 
يوز أو س��ات، لكن أقس��اطها مرتفعة، وتتجاوز 15 ألف دوالر س��نويًا يف 
بع��ض الكلي��ات. ويلج��أ الط��لب لتج��اوز ذل��ك إىل املن��ح الدراس��ية ال��ي 
تقدمه��ا حكوم��ات وهيئ��ات ومنظم��ات خمتلف��ة، وللمن��ح مفاض��لت 

خاص��ة به��ا متعلق��ة باجلامع��ة واجله��ة املاحن��ة«.
يق��ول عب��داهلل، وه��و طالب بكالوري��ا أيضًا: »بع��ض اجلامعات  	
احلكومي��ة الكب��رية يف تركي��ا، ومنه��ا جامعة عينت��اب، أصبحت تطلب 
الي��وز والس��ات مع��ًا، إضاف��ة إىل أن الطال��ب مل��زم بالس��نة األوىل يف 
اجلامعات احلكومية بدراس��ة )التومر(، وهو منهاج يف اللغة الرتكية 

يضاه��ي التوف��ل اإلنكلي��زي«.
الرتكي��ة إلتاح��ة  قب��ل احلكوم��ة  م��ن  حم��اوالت حثيث��ة  	
التعلي��م جبمي��ع مراحل��ه للس��وريني، ودجمه��م باجملتم��ع الرتك��ي، 
كان آخره��ا التوجيه��ات للم��دارس بفتح دورات تعليم اللغة الرتكية 
لألهالي جمانًا، يومي العطلة السبت واألحد. وال تلو هذه احملاوالت 
من العيوب أو النواقص، يرى البعض أن على الطرف الرتكي حتمل 
مس��ؤوليات أكث��ر كاملراقب��ة واملراجع��ة لتجنبه��ا، دون النظر إىل دور 
الس��وريني يف تركي��ا، وم��ا يرتت��ب عليه��م جت��اه جمتم��ع آخ��ر بطبائ��ع 

مغاي��رة ولغ��ة خمتلف��ة.

اللغة الرتكية العقبة الدراسية األهم يف تركيا 
من معوقات التعليم ومشاكل االندماج لدى الطلبة السوريني

	   أثن��اء الس��ؤال ع��ن مش��اكل الدراس��ات العلي��ا للط��لب الس��وريني يف تركي��ا، قاطع��ي األس��تاذ خال��د الربج��س، وه��و  	
م��درس يف جامع��ة الزه��راء، ويبح��ث يف اجلامع��ات الرتكي��ة ع��ن قب��ول ملتابع��ة رس��الته يف الدكت��وراه، وال��ي توقفت بس��بب األوضاع يف 
س��وريا : »أك��رب مش��اكلنا حن��ن ط��لب الدراس��ات العلي��ا ه��ي اللغ��ة الرتكي��ة، فاجلامع��ات احلكومي��ة كث��رية ف��اق عدده��ا 190 جامع��ة، 
وأقس��اطها زهي��دة، لكنه��م يطلب��ون ش��هادات باللغ��ة الرتكي��ة، حتى لو كان التدري��س فيها باللغة اإلنكليزية، اذه��ب واحبث يف التعليم 

م��ا قب��ل اجلامع��ي، ويف القب��ول اجلامع��ي، هن��اك تكم��ن املش��اكل«.

نشوان الصاحل
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افت��ْح غوغ��ل إي��رث، ض��ع غوط��ة  	
الص��ورة  ب  وق��رِّ البح��ث،  مرب��ع  يف  دمش��ق 
أكث��ر م��ا تس��تطيع. ه��ذه ليس��ت قطع��ة م��ن 
وإمن��ا  باخلريط��ة،  خط��أ  التصق��ت  القم��ر 
ه��ي الغوط��ة الش��رقية. وه��ذه البق��ع ليس��ت 
آث��ار ني��ازك، وال فوه��ات براك��ني، وإمن��ا آثار 
الدم��ار ال��ذي أحدث��ه قص��ف اخل��ردة اجلوي��ة 
املس��ماة جمازاً بالطائرات، والي عجز العامل 
كل��ه ع��ن إيقافها على مدار الس��نوات الس��بع 
املاضي��ة. ه��ل ش��عرت أن��ك تش��اهد كوكب��ًا 
آخر؟ شعورك يف حمله إذاً، فهذا ما يشعر به 
س��كان الغوطة الش��رقية عندما ينظرون من 
كوكبه��م إىل الكوك��ب اجمل��اور »كوكب 

األرض«.
أرس��ِلوا مس��باراً واح��داً إىل الغوط��ة  	
الش��رقية وس��يخربكم كل ش��يء عن أصل 
احلي��اة يف ه��ذا الك��ون امليت. ال حاجة للذهاب 
وال  الشمس��ية،  اجملموع��ة  أط��راف  إىل 
لتفّحص أقمار املشرتي حبثًا عن خلية حية 

هن��ا أو خلي��ة هن��اك.
وكان��ت  احلي��اة،  أص��ل  هن��ا  ب��دأ  	
األرض مظلمة س��اكنة كمس��تنقع، وعلى 
الدكتات��ور  ع��رش  كان  املس��تنقع  س��طح 
خُيّي��م عل��ى كل ش��يء، وال يس��مح لنس��مة 
ه��واء أو بصي��ص أمل بالوص��ول إىل األحداق 
مس��ارات  الش��وارع  وكان��ت  والص��دور. 
إجباري��ة لل��دوران يف حلق��ات املوت من البيت 
إىل العم��ل، وكان��ت األجس��اد جثث��ًا تس��ري يف 

الزحام، حُتّيي عراب املوت وتهتف له: بالروح 
بال��دم نفدي��ك ي��ا بش��ار. وهي ب��ل روح وال دم، 
إال ال��ّدم املس��تنزف حت��ى آخ��ر قط��رة، والروح 
التائه��ة يف الظلم��ة. ث��م وعل��ى وق��ع نبض��ات 

قل��وب أطفالن��ا تفّت��ق أول برع��م للحري��ة.
والع��امل ال��ذي م��ا انف��ك يبح��ث ع��ن  	
حياة يف الكواكب امليتة، هو ذاته العامل الذي 
مسح لكل أنواع الزومي باالنتقام من أمجل 
أش��كال احلي��اة يف ه��ذه الرقع��ة الصغ��رية م��ن 
ن��ن  م��ع  تتأقل��م  أن  ال��ي رفض��ت  األرض، 

وظ��لم وتعف��ن مس��تنقعات االس��تبداد.
الغوط��ة الي��وم ه��ي ثق��ب الث��ورة  	
األس��ود ال��ذي تكثَّ��ف كل ش��يء في��ه. امل��كان 
واألرواح  الفيزي��اء،  حص��ار  حت��ت  والزم��ان 
حتت حصار األجساد احملاصرة. فهل جربت 
أن تص��رخ م��ن داخ��ل ثق��ب أس��ود؟ س��ريتّد 
صراخ��ك إىل أعم��ق أعماق��ك، ول��ن يس��معك 
أح��د، وإن مسع��ك أح��د، فه��و أن��ت، أو نس��خة 
من��ك يف م��كان آخ��ر من س��ورية أو من العامل، 
ويف احلالت��ني ل��ن يك��ون للص��راخ ج��دوى. هو 
أم��ر يش��به االختن��اق، ه��ل جرب��ت االختن��اق؟ 
والغ��رق يف نفس��ك؟ يف آالم��ك وجراح��ك؟

ه��ل جرب��ت أن تنس��ى أن��ك حزي��ن  	
ألن��ك  الصب��اح،  ه��ذا  استش��هد  عزي��ز  عل��ى 
كن��ت منش��غًل حبمل عزيز آخ��ر يلفظ آخر 
��ر،  أنفاس��ه. وعندم��ا ع��دت إىل منزل��ك املدمَّ
وقف��ت أمام��ه مذه��واًل صامت��ًا، ث��م جلس��ت 
عل��ى بع��ض حطام��ه لتش��رب بعض امل��اء، بعد 

أن حصل��ت عل��ى الوق��ت ال��كايف لتتذك��ر أن��ك 
عطش��ان، وعندم��ا ارتوي��ت م��ن امل��اء تذك��رت 

أن��ك حزي��ن فبكي��ت؟
ال أح��د يس��تطيع فه��م م��ا حي��دث  	
كال��ذي يف قل��ب احل��دث، هن��اك آالم غ��ري 
قابلة للكتابة، وصور تستعصي على الوصف 
م��ن اخل��ارج، ال ب��د أن تكون ج��زءاً من الصورة 
حتى تكون قادراً على وصفها، وعندما تعيش 
تل��ك التفاصي��ل ال تس��تطيع نس��يانها، ألنها ال 
تكون جزءاً من ذاكرتك فحسب، وإمنا جزءاً 
من��ك. األرش��يف هن��ا لي��س ملف��ات مرصوف��ة 
عل��ى رفوف الذاك��رة، تتناول أحدها كزائر 
مكتبة، وإمنا أش��ياء أخ��رى، تغري إيقاع القلب 
والفك��ر إىل األب��د. أن��ت ش��خص آخ��ر اآلن، ال 
يس��تطيع فهم��ك إال م��ن ج��رب تفاصيل��ك. 
يقول��ون يف األخب��ار: م��ن مس��ع لي��س كم��ن 
رأى، ويق��ول الس��وريون يف الغوط��ة: م��ن رأى 

لي��س كم��ن رأى.
من��زاًل،  الطائ��رة  قصف��ت  أن  بع��د  	
أخرج��وا م��ن حت��ت أنقاض��ه املدّم��رة طفل��ة 
ناجي��ة. نفض��ت ع��ن ثوبه��ا وش��عرها الغب��ار، 
وابتس��مت. اخل��روج  الش��مس،  ونظ��رت إىل 
م��ن حت��ت األنق��اض وقوف��ًا، االبتس��ام حت��ت 
القص��ف، ونف��ض الغب��ار، معج��زات صغ��رية 
حتدث كل يوم على هذه األرض الي ُيوجد 
عليه��ا م��ا يس��تحق احلي��اة، كما ق��ال حممود 
درويش. لكن نسي الشاعر أن ُيضيف أن على 
األرض من يصنعون احلياة، ومن يتمس��كون 
به��ا، وم��ن يس��تحقون كل ذرة أوكس��جني 

منه��ا.

رحلة إىل كوكب الغوطة الشرقية 

إبراهيم الطيار

ه��ل تعّلم��ت يف حص��ة العل��وم أن الظم��آن ال يس��تطيع الب��كاء؟ وه��ل أخ��ربك  	
معل��م الفلس��فة أن الب��كاء يك��ون أحيان��ًا ب��ل دم��وع؟ وأن��ه عندم��ا يك��ون بدم��وع ال يك��ون 

ب��كاء، وإمن��ا إع��لن نهاي��ة ي��وم اعتي��ادي حت��ت القص��ف يف الغوط��ة. حم��ض 

العدد 113 / 16 آذار 122018

عدسة فادي الشامي - خاص عني املدينة

رادار املدينة



  

دمش��قية  س��يدة  »دع��اء«،  تب��دأ  	
م��ن داري��ا تقي��م يف إدل��ب، يومه��ا بال��رّد 
عل��ى رس��ائل الوات��س آب، ح��ول مكّون��ات 
وطريق��ة صناع��ة بع��ض م��ن األطب��اق 
أن  بع��د  جاراته��ا،  قب��ل  م��ن  الدمش��قية 
تك��ن  مل  أطعم��ة  م��رة  ألول  تذوق��ن 
حاض��رة يف مطبخه��ن. »الفضول والفراغ 
ه��و م��ا يدف��ع الس��يدات البت��كار أطعم��ة 
جدي��دة«، تق��ول دع��اء ال��ي حتدث��ت ع��ن 
اس��تغراب الكث��ري م��ن جاراته��ا م��ن وع��اء 
الكش��ك واملطح��ون جي��داً )املصن��وع م��ن 
الل��ن والربغ��ل اجملف��ف(، قب��ل أن تب��دأن 
بالتخمين��ات املضحك��ة ع��ن مكون��ات هذه 
املرّك��ب الغري��ب. لتب��دأ مبتس��مة بتعداد 
أصن��اف كث��رية متمي��زة مل جتده��ا يف 
املطب��خ اإلدل��ي، ك��� »الكش��ك بططن��اج، 
الكشك منوش، الكشكية بالزيت، الكشك 
املطّب��خ، فطائر الكش��ك«. وكلها أكلت 
مكّونه��ا  دمش��ق،  يف  مش��هورة  ش��عبية 
األساسي هو »الكشك« الذي تصنعه دعاء 

بيديه��ا. 
جل��أ الكث��ري م��ن أهال��ي دمش��ق  	
املقيم��ني يف إدل��ب للبح��ث ع��ن التواب��ل 
واحلش��ائش الي متّيز املطبخ الدمشقي، 
وُتعت��رب مكّون��ًا أساس��يًا يدخ��ل يف مقادي��ر 
أب��و  دف��ع  م��ا  وه��ذا  األطب��اق،  عش��رات 
األرض  م��ن  مس��احة  لزراع��ة  هاش��م 
خل��ف منزل��ه بالكزب��رة اخلض��راء )ن��وع 
م��ن احلش��ائش املس��تخدمة يف املطب��خ 
الدمش��قي(، ليتح��ول بيت��ه –م��ا إن نبت��ت 
أوراقه��ا الصغ��رية-إىل م��ا يش��به دكان��ًا 
يف س��وق س��اروجه، يؤّم��ه الدمش��قيون 
للحصول على بعض من أوراق الكزبرة 
ال��ي كان يزوده��م به��ا أب��و هاش��م ب��� 
»القط��ارة«، ليضيفوه��ا إىل الف��ول املقّلى 

مشس الدين مطعون 

شكلت إدلب امللجأ األكرب 
لعدد كبري من النازحني 

واملهجرين قسرّيًا من خمتلف 
املناطق السورية، وبعد فرتة من 

الزمن، كان ال بّد من تسرب عادات 
أهل تلك املناطق وتأّثرها وتأثريها يف 

اجلو احمليط.

»الكشك« إىل إدلب و»الزنانة« إىل الشام 
والش��يش ب��رك وامللوخي��ة.

أخ��رى،  حكاي��ة  وللمدلوق��ة  	
فبالرغ��م م��ن الش��به الكب��ري ب��ني مكوناته��ا 
يف دمش��ق )كناف��ة ش��عريية ُتف��رك يدوي��ًا 
م��ع الس��من والس��كر عل��ى الن��ار، ث��م تغّط��ى 
بالقش��طة وتزي��ن بالفس��تق احلل��ي( وب��ني 
املعجوق��ة يف إدل��ب، وللكلمت��ني نفس البداية 
الدمش��قيني  أن  إاّل  أحرفهم��ا،  يف  والنهاي��ة 
اخلاص��ة  بنكهته��ا  ألنفس��هم  حيتفظ��ون 
املرتبط��ة ب��� طق��وس »املش��وار« حن��و حم��لت 
»نبي��ل نفيس��ة«، وش��وارع املدين��ة املزدمح��ة 
حمم��د  لن��ا  ي��روي  هك��ذا  إليه��ا.  واحلن��ني 
ال��ذي تفاج��أ بغي��اب »املدلوق��ة« ع��ن حم��لت 
احللوي��ات يف إدل��ب، »كن��ت أس��أل عنه��ا يف 
اإلجاب��ة  دائم��ا كان��ت  أدخل��ه،  كل حم��ل 
بالنفي، وأخرياً قّدم لي صاحب أحد احمللت 
املعجوق��ة عل��ى ح��د قول��ه، يف إش��ارة من��ه أن 
الف��ارق فق��ط يف التس��مية«، حمم��د ق��ال إن 
ف��ارق الطع��م كان كب��رياً ج��ّداً، ولكنه اعتاد 
الطعم اجلديد، ويف كل مرة كان يقول يف 
نفسه »شو جاب جلاب، ويكمل طبق املعجوقة 

مبتس��مًا«.
يف املقاب��ل؛ هن��اك أطب��اق عدي��دة  	
ال يعرفه��ا املطب��خ الش��امي، وتعت��رب أكلت 
رئيس��ية يف إدل��ب، مث��ل الع��دس حبام��ض 
وتتأل��ف م��ن الع��دس املطه��و م��ع احلم��ض، 
والس��فرجلية املكون��ة م��ن قط��ع الس��فرجل 
م��ع دب��س البندورة واللحم وتقدم إىل جانب 
طبق من األرز. والزنانة )من أشهر األكلت 
يف حمافظة إدلب وهي غري معروفة إطلقا 
يف دمش��ق(. والزنان��ة أكل��ة مومسي��ة قوامها 
املعص��رة،  م��ن  ت��واً  اخل��ارج  الزيت��ون  زي��ت 
ويص��ب عل��ى رغيف من اخلبز وي��رّش عليها 
الكم��ون والرم��ان. »امسها املميز هو ما دفعي 
للبح��ث ع��ن مكوناتها، وبعد تذوقها باتت من 

األطعمة الي رافقت مائدتي خلل موس��م 
قط��اف الزيت��ون«، حتك��ي دع��اء ال��ي قال��ت 
إن »الش��وام« تعّلق��وا بطع��م الزي��ت يف إدل��ب 
أيضًا، وزاد حضوره يف األطعمة من نكهتها 

ومذاقه��ا.
أكلت  وللمطبخ��ني  	
خيتل��ف  منه��ا  الكث��ري  ولك��ن  مش��رتكة، 
بطريق��ة الصن��ع. وم��ا ميي��ز املطب��خ اإلدلي 
عن الشامي هو النهكة احلارة »األكل بّدو 
ش��طة... وبدون��ا مال��و طعم��ة« يق��ول أب��و 
حس��ن م��ن مدين��ة إدل��ب. ويتابع مسرتس��ًل 
تك��ون  الزم  احل��ّدة  احلم��را  »الفليفل��ة 
حاض��رة م��ع كل طبخ��ة.. منمّونه��ا كل 
س��نة مت��ل الزيت��ون والزي��ت، وهي��ي صن��ف 
أساس��ي بكل بيت«. ويتجلى االختلف بني 
املطبخ��ني الدمش��قي واإلدل��ي باخت��لف 
املكون��ات  واس��تخدام  الطه��و،  طريق��ة 
»فالطع��ام اإلدل��ي أكث��ر دمس��ًا، ويعتم��د 
عل��ى اس��تخدام التواب��ل املتنوع��ة وبكث��رة، 
وه��و أق��رب م��ا يك��ون للطريق��ة احللبي��ة 
يف الطب��خ. يف الوق��ت ال��ذي يعتم��د املطب��خ 
الدمشقي على اخلضراوات واللن املطبوخ 
يف الكث��ري م��ن مكونات أطعمته، ويقلل من 
التواب��ل للحف��اظ عل��ى النكه��ة احلقيقي��ة 
لألطعم��ة«، عل��ى حد قول أم عبد الرمحن 

م��ن )داري��ا(.
»مل يُع��د الطع��ام س��فرياً لقل��ب  	
الرجل فقط، بل بات سفرياً لبناء العلقات 
االجتماعية«، تبتسم دعاء الي صنعت منذ 
أي��ام طبق��ًا م��ن الكبة الس��فرجلية، وحدها 
)اإلدلبي��ات(،  جاراته��ا  م��ن  معون��ة  دون 
بع��د أن اكتس��بت منه��ن طريق��ة صنعه��ا. 
مل تع��د دع��اء تش��عر بالغرب��ة.. أصب��ح هل��ا 
جارات وأحاديث شيقة ومشرتكة.. »صار 

لن��ا أه��ل يف امل��كان« عل��ى ح��د قوهل��ا.

ت
رتن

ريية من االن
تعب
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متام��ًا  مجاع��ي،  ش��به  صم��ٍت  ل���  أخ��رياً  الس��ائق  استس��لم  	
كاستسلمي لتساؤل لغوي عن واو اجلماعة يف كلمته »يهرسوكم«. 
ت��رى عل��ى م��ن تع��ود؟ فالبعض من��ا أتقن فن التأويل يف ال��كلم، وآخرون 
اختص��روا قصته��م م��ع احل��رب يف مجل��ة »اهلل يش��نطط يل��ي ش��نططنا«، 

بن��ورو«. يطفيه��ا  »اهلل  مجل��ة  إىل  ركن��ت  واألغلبي��ة 
أس��رع الس��ائق حن��و العاصم��ة، متام��ًا كس��رعة طرح��ه لألس��ئلة. علمت 
الحق��ًا أن لعائلت��ه ب��اٌع يف اهلج��رة واللج��وء )عم��ره 70 عاما... فلس��طيي(.

جلوء
م��ن   )574( الصفح��ة  فاهلم��زة،  اجلي��م  ترتي��ب  ال��لم،  ب��اب  	
قام��وس ت��اج الع��روس، وتع��ي كلم��ة »اللج��ئ« مبرادفه��ا الوحي��د: م��ن 
الذ بغ��ري وطن��ه ف��راراً م��ن اضطه��اد أو ح��رب أو جماع��ة. مصطل��ح ب��ات 
ُيستخدم اليوم كمتلزمة مرضية، أو لعنة تلحق صاحبها يف التعليم 
والعمل والسكن، واالرتباط احملكوم هو اآلخر ب�»مل مشل« عمره عامان، 

ي��كاد يضي��ق نطاق��ه ح��د اس��تحالة حصول��ه.
خاطب��ني  وج��ه  يف  أبوابه��م  أوص��دوا  الس��وريني  م��ن  املقيم��ني  بع��ض 
للمقيم��ني«  ف�»املقيم��ات  لعن��ا«،  تع��وا  »يل��ي متلن��ا  »الجئ��ني«، بذريع��ة 
و»اللجئ��ون للجئ��ات«. ف��رز اجتماع��ي جغ��رايف آخ��ر مباغ��ت، فعل��ى م��ن 

تع��ود واو اجلماع��ة؟
لفتة وصفعة

ص��وت أنث��وي يص��دح ع��رب مك��ربات الص��وت. أس��كَت أخ��رياً  	
ضجي��ج مط��ار ب��ريوت مس��اء، هن��اك.. حي��ث صال��ة االنتظ��ار، توّس��طت 
شجرة ميلد بهية، تسّلقتها بفوضوية حبال اإلضاءة، وجنوم وأجراس 
مطلّي��ة، فوجدُت��ي أح��ّدق يف إحداه��ا ألرى انع��كاس وجه��ي بوض��وح، وب��� 

ه��االت س��وداء تنض��ح تعب��ًا.
ص��وت رجول��ي اصطن��ع س��عااًل كتنبي��ه م��ؤدب، كان ل��رب  	
أسرة لبنانية يف صف املغادرين، تقف خلفي، أب وأم وطفلن تتقدمهم 
عرب��ة تعلوه��ا حقائ��ب س��فر، أوم��أت برأس��ي معت��ذرة وآثرته��م ب��دوري، 
ابتس��امة عل��ْت وج��ه الرج��ل ليعين��ي عل��ى مح��ل حقيب��ي حي��ث اجله��از 

الفاح��ص، فأعاده��ا س��ريتها األوىل حي��ث العرب��ة.
اطمأن��ت نفس��ي للح��دث ال��ذي ج��اء عل��ى خ��لف م��ا خربت��ه  	
مسع��ًا، إاّل أن موظ��ف أم��ن املط��ار أع��اد لنفس��ي قلقه��ا، التق��ط أوراق��ي 
مقط��ب اجلب��ني، ماط��ل يف اخلت��م، س��ألي بلغ��ة العارف، »أي��ن املوافقة؟!« 
كانت موافقة سفري من مجلة األوراق يف يده. »سبب سفرك؟« بادرته 
بكلم��ة »ترانزي��ت« قب��ل توضي��ح الس��بب، لتك��ون مبثاب��ة ضربة اس��تباقية 
أدف��ع به��ا ع��ن نفس��ي تهم��ة غ��ري معلن��ة ع��ن س��بب جميئ��ي إىل لبن��ان، 
كان��ت كفيل��ة باختف��اء تقطيب جبينه، حتى أنهيت اإلجراءات س��ريعًا، 

ت��رى ه��ل تش��مله واو اجلماع��ة تل��ك؟

خلل وظيفي
حتّدث الباحث الكندي تش��ارلز رايت عن مفهوم اخللل  	
الوظيف��ي يف حب��وث االتص��ال، حي��دث اخللل أثناء تأدية الوس��يلة 
اإلعلمي��ة إلح��دى وظائفه��ا »اإلخب��ار، التوجي��ه، الرتفي��ه.. إخل«. 
كان أن حص��ل ذل��ك يف إح��دى ال��دول العربية ال��ي باتت تتصدر 
الي��وم قائم��ة أكث��ر ال��دول يف تعاط��ي مواطنيه��ا للمخ��درات، 
كان��ت م��ن قب��ل حتارب��ه ع��رب مح��لت لتوعي��ة مواطنيه��ا الذي��ن 
مل يكون��وا يعلم��ون بوج��وده، إىل أن ج��اءت احلمل��ة اإلعلمي��ة 
مطبوع��ة بكلم��ي »ال للمخ��درات« عل��ى قمصان الع��ي منتخبات 

بلده��م، فتفش��ى تعاطيه��ا ب��دل أن حُت��دث العك��س.
الي��وم، عدس��ات الكام��ريا تلح��ق بفض��ول مقي��ت أحيان��ًا  	
حي��اة الس��وريني يف جمتمع��ات »جل��ؤوا« إليه��ا، وأخ��رى تتل��ق 
»صدم��ة« متلف��زة لرص��د تعام��ل جمتمع��ات أجنبي��ة وعربي��ة 
م��ع الوج��ود الس��وري يف بلدانه��م. ش��عور يطف��و تزامن��ًا م��ع إحل��اق 
كلمة »الجئ« قبل »الس��وري« لتصبح ش��به ملزمة له، ويتوجب 
عل��ى م��ن وق��ع يف دائ��رة »اللج��وء«، التعايش مع حقوق��ه املوضوعة 
منذ 1951، واالحتفاء بيوم 22 يونيو، يقامسه فيه 65 مليون الجئ، 

حس��ب إحصائي��ة حديث��ة ملفوضي��ة األم��م املتح��دة للجئ��ني.
اس��تخدام لغ��وي حري��ص يف إحل��اق مصطل��ح اللج��وء  	
بالس��ورّي، حت��ى ب��ات توات��ر اس��تخدامها مبثاب��ة متهي��د نفس��ي 
لقب��ول الس��وري _كأس��لفه_ بأزم��ة مس��تدامة، قّلص��ت ل��ه إط��ار 
املمك��ن م��ن العي��ش، وقّزم��ت يف ناظ��ره أف��ق احلي��اة بكلم��ة. متام��ًا 
كإحياء دول أمعنت_ فيما مضى _ يف احلروب لذكرى شهداء، 
واخت��لق دقيق��ة صم��ت ح��داداً عل��ى أرواح ضحاي��ا، مبثاب��ة تربئة 
غ��ري مباش��رة، وتفّل��ٍت م��ن مس��ؤولية، واعت��ذار خمتص��ر بكلم��ة 
Sorry، متامًا كما فعلت واش��نطن يف اعتذارها عن ما خلفته من 

قواف��ل للش��هداء يف الع��راق.
إجابة!

مفارق��ة لغوي��ة أخرى،»واف��د« وتع��ي: »املقي��م يف غ��ري  	
موطن��ه، ووف��د إلي��ه: أك��رم وصول��ه وعامل��ه باحلس��نى، أو: قابل��ه 
ُمرحبًا وأكرمه. تبدو املفارقة ساخرة رغم سذاجتها، لكن الفرز 
اللغ��وي الف��ج جع��ل م��ن وت��رية الش��كوى الس��ورية ثنائي��ة، تتن��اوب 
ب��ني العائل��ة واملوط��ن، تس��رع حي��ث )الصفر(، عن��د أول مقارنة يف 
تفصي��ل حيات��ي ومعيش��ي، ب��ني م��ا كانوا علي��ه وماهم في��ه اليوم.

صب��اح س��ادس يف عم��ان، والغوط��ة م��ا زال��ت حماص��رة  	 
مقطوع��ة الس��بل، وأخب��ار س��وريا املتلف��زة يعلوه��ا ل��ون رم��ادي 
عطش. قضيت يومي راجلة أتنقل، أجد سيارات خاصة توشحت 
بالعل��م اهلامش��ي، أتس��اءل: »ه��ل انته��ت للت��و مب��اراة ب��ني منتخبات 
وطني��ة؟«، لك��ن ملع��ب العاصم��ة ت��كاد تل��و م��ن مب��اراة، املش��هد 
تك��رر عل��ى م��دى أس��بوع، وعند الس��ؤال، كان��ت اإلجابة يف كلم 
السائق إسقاطًا غري مباشر، اختصر فيها قصته يف مربر جغرايف 

تارخي��ي خلصت��ه »أردن��ي أصي��ل« ال أردن��ي فلس��طيي!

على من تعود واو الجماعة؟!
»ال تطلع��وا م��ن بلدك��م حت��ى ل��و يهرس��وكم زي البطاطا«،  	
مجل��ة الس��ائق التحذيري��ة تل��ك أع��ادت ل��ي صح��وي. عق��ارب الس��اعة 
كان��ت تش��ري إىل الثاني��ة والنص��ف فج��راً. تذك��رت حينه��ا _بع��د أن 
أرغمي تعب السفر على الّركوع لغفوة_ أّني يف سيارة ُتقلي وزملئي 
إىل أحد فنادق عمان لإقامة مدة أسبوع. كنا قد جتاذبنا حديثًا سوريًا 
ب��دا هارب��ًا م��ن أس��ئلة الس��ائق عم��ا جي��ري، فالغوط��ة واألح��داث األخ��رية 
كان��ت نقط��ة انط��لق احلدي��ث ومنته��اه، واإلجابات الس��ورية مقتضبة 

حتس��بًا، أو رمب��ا »القل��ب م��ن احلام��ض الوي«.

رانيا عيسى 

نزار علي بدر

العدد 113 / 16 آذار 142018

رادار املدينة



يف ص��ف الثان��ي االبتدائ��ي، ال��ذي مت تكليف��ي 
الط��لب  ب��ني  خ��لف  ح��دث  بتدريس��يه، 
ح��ول هوي��ة عري��ف الص��ف. الط��لب كان��وا 
يس��تبدلون أس��نانهم الَلبني��ة بأس��نان س��تبقى 
معه��م كل العم��ر، وبنف��س الوق��ت كان��وا 
يس��تبدلون براءته��م بع��ادات أه��ل القرية الي 
تعتم��د عل��ى العنف، وفرض القوي رأيه على 
الضعي��ف. مل أك��ن ألق��ف مكت��وف اليدي��ن 
أم��ام ذل��ك املش��هد؛ أن��ا ال��ذي كان��ت أف��كاري 
وأحلم��ي الثوري��ة ذل��ك الوق��ت يف أوجه��ا، 
الط��لب  ب��ني  بانتخاب��ات  القي��ام  فق��ررت 
كان��ت  ونائب��ه.  الص��ف  عري��ف  الختي��ار 
فرص��ي ألم��أل يف صفحاته��م البيضاء مبادئ 
املخالف��ة،  اآلراء  وتقّب��ل  اآلخري��ن،  اح��رتام 
كن��ت  باملناس��بة  ال��ذي  القان��ون،  وس��يادة 
أصح��اب  ميأله��ا  أن  قب��ل  كأس��تاذ،  أمثل��ه 
األفكار الس��وداء الذين راحوا منذ ذلك الوقت 
يتس��ابقون لغس��ل أدمغة األطفال واملراهقني 

لص��احل مش��اريعهم.  

كانت، والزالت، مشاركي يف أي انتخابات 
حقيقي��ة حلم��ًا ال أظ��ن أن��ه س��يتحقق يوم��ًا. 
ال��ذي  كاليتي��م  بنفس��ي  ش��عرت  ولطامل��ا 
يش��اهد حفل��ة عي��د مي��لد اب��ن اجل��ريان، وأن��ا 
أتاب��ع أخب��ار أي انتخاب��ات ح��رة جت��ري يف 
ه��ذا الع��امل اللئيم الذي ال ُيلق��ي بااًل أليتامه. 
كان��ت فرص��ة تنظيم��ي النتخاب��ات ح��رة 
يف الص��ف الثان��ي، يف إح��دى م��دارس ق��رى 
ري��ف حل��ب، ه��ي ذاته��ا عي��د املي��لد ال��ذي ق��ام 
به ذلك اليتيم بعد انتهاء حفلة اجلريان، ومل 

يش��اركه فيه��ا إال ألعاب��ه.
بالطل��ب  االنتخاب��ات  ب��دأت 
من الراغبني بالرتَشح ملنصب 
العري��ف رف��َع أيديه��م للنظر 
وال  ترش��يحهم،  طلب��ات  يف 
غراب��ة أن كل الص��ف كان 
راغب��ًا بالرتّش��ح، ف��كل س��كان 
هذا البلد يرى يف نفسه قائداً. 
كان عل��َي التدخل باعتباري 

»الدس��تور«، وقب��وِل أربع��ة طلبات فقط ممن 
تتوف��ر فيه��م الكف��اءة لش��غل ه��ذا املنصب، ك� 
ق��وة الش��خصية واملس��توى الدراس��ي اجلي��د، 
مع مراعاة متثيل كافة األحزاب السياسية 
يف الص��ف. يف احلقيق��ة مل يك��ن يف الص��ف 
إال حزب��ان تش��ّكل عل��ى الف��ور بع��د اإلع��لن 
ع��ن إج��راء االنتخاب��ات. ح��زب البن��ات وح��زب 
األوالد. املرش��حون زه��رة وح��ل م��ن ح��زب 
البن��ات وحمم��د ومش��عل م��ن ح��زب األوالد. 

يف مرحل��ة التصوي��ت طلب��ت م��ن الط��لب 
اختي��ار مرش��حهم، كَل عل��ى ح��دة. بينم��ا 
رح��ت أوَزع األص��وات عل��ى قوائ��م املرش��حني 
يف الس��ّبورة. تل��ك كان��ت هف��وة مل أنتب��ه هل��ا 
عل��ى  َأَث��ر  العل��ي  فالتصوي��ت   ، الحق��اً إال 
ق��رارات بع��ض الناخب��ني. حزب البن��ات صَوت 
بالكام��ل ملرش��حتيه زه��رة وح��ل، فنال��ت حل 
تس��عة أص��وات مقاب��ل س��تة لزه��رة. ح��زب 
األوالد كان أكث��ر ده��اًء، ومتَي��ز بتقدي��م 
املصلح��ة احلزبي��ة عل��ى املصاحل الش��خصية. 
فال��كل اتف��ق عل��ى التصوي��ت ل��� مش��عل ك��ي 
يك��ون العري��ف م��ن حزبه��م، وه��ذا م��ا كان 
ه��ذا  ع��ن  يش��َذ  مل  النتائ��ج.  إع��لن  بع��د 
االصطف��اف احلزب��ي إال أح��د الط��لب ال��ذي 
فاج��أ اجلمي��ع بالتصوي��ت حل��ل. مل أع��رف 
إذا كان ذل��ك الطال��ب جي��د ب��� ح��ل األج��در 
باملنص��ب، متج��اوزاً املص��احل احلزبي��ة، أم أن��ه 

كان معجب��ًا جبماهل��ا.
نائب��ه،  بش��أن  مش��عل  العري��ف  تي��ري  مت 
ففّضل مشعل اختيار حل هلذا املنصب، كي 
يش��كل ائتلفًا يس��تطيع من خلله السيطرة 
عل��ى الص��ف، وتقلي��ل احتم��االت لع��ب ح��زب 

ل��ة.   البن��ات دور املعارض��ة املعطِّ
ُأعلن��ت النتائ��ج أم��ام الطلب، وقدمت ش��رحَا 
مبَس��طَا ع��ن مهام العريف الذي س��وف ميثل 
ويعم��ل  واإلدارة،  املدرس��ني  أم��ام  الص��ف 
وتقدي��م كل  الص��ف  عل��ى ح��ل مش��اكل 
مفي��د ل��ه. ونصح��ت الط��لب بتقديم ش��كوى 

عريف الصف والقائد األوحد

ض��د العري��ف ونائبت��ه يف ح��ال جتاوزهم��ا 
انته��ت  والقانوني��ة.  الدس��تورية  مهامهم��ا 
العملي��ة االنتخابي��ة بنس��بة جن��اح ممت��ازة، 
ال ينقصه��ا إال ممارس��تها لوق��ت طويل، حتى 
ي��درك الط��لب م��ن األجدر يف ني��ل أصواتهم 

ومتثيله��م بالش��كل األمث��ل.  
ألق��دم  اإلدارة،  إىل  الفرص��ة  يف  توَجه��ُت 
التجرب��ة  ع��ن  حمل��ة  وللمدرس��ني  هل��م 
مل  صفن��ا.  يعيش��ها  ال��ي  الدميوقراطي��ة 
يس��تطع املدرس��ون كت��م ضحكاته��م، وأن��ا 
الي��وم  أسرتس��ل مزه��واً يف ش��رح جمري��ات 
االنتخاب��ي، بينم��ا ب��دت علم��ات االمتع��اض 
عل��ى وج��ه املدي��ر وبع��ض املدرس��ني الذي��ن 
ميي��ل هواه��م باجت��اه نظ��ام األس��د، فاألف��كار 
ج��داً،  خط��رية  للط��لب  تقدميه��ا  مت  ال��ي 
وس��تبدأ دق املس��امري يف نعش القائد األوحد. 
مل مينعهم من طردي من املدرسة إال أننا يف 
املناط��ق احمل��ررة، وم��ن احملتم��ل أن يتس��بب 
ث��َوار  م��ع  مباش��رة  مبواجه��ة  ه��ذا  عمله��م 

املنطق��ة. 
قط��َع كل ذل��ك أص��وات عالي��ة قادم��ة م��ن 
الباح��ة. كان الط��لب يصرخون بكل ما هلم 
م��ن ق��وة يف حباهل��م الصوتي��ة، مثلم��ا كان��وا 
يفعل��ون أي��ام احتفاالت طلئع البعث. اقرتب 
احلش��د م��ن ب��اب اإلدارة وه��و يهت��ف »مش��عل، 
مش��عل، مش��عل«. كان مش��عل حمم��واًل عل��ى 
األكت��اف، واجلماه��ري العريض��ة م��ن حول��ه 
حتتف��ل باإلجن��ازات ال��ي حققه��ا من��ذ تولي��ه 
منص��ب العري��ف، قب��ل عش��ر دقائ��ق. مل تك��ن 
صفحة هؤالء األطفال بيضاء كما ظننتها، 
ب��ل س��بقي إليه��ا عش��رات األعوام م��ن احلكم 
الش��مولي، ال��ذي نق��ل هل��م ح��ب وتقدي��س 

القائ��د ع��ن طري��ق مورث��ات آبائه��م.
مل يتمال��ك أحد نفس��ه م��ن الضحك، كذلك 
قب��ل.  م��ن  أضح��ك  مل  كم��ا  ضحك��ت  أن��ا 
وتّيل��ت املدي��ر، ال��ذي كان ينظر لي مبكر، 
وهو يقول بصوت عادل إمام »بتحط نفس��ك 

مبواق��ف باخي��اااا«.

عل��ى  املوافق��ة  يف  أب��داً  أت��ردد  مل  	
دع��وة إدارة إح��دى امل��دارس االبتدائي��ة، يف 
القري��ة ال��ي ول��دّت فيه��ا ونزح��ت إليه��ا يف 
ُأوىل حلق��ات مسلس��ل النزوح املس��تمرة حتى 
هذا الوقت، لسّد النقص يف الكادر التدريسي، 
وإنق��اذ م��ا ميك��ن إنق��اذه، واالنط��لق يف العام 
الدراس��ي. األس��باب ال��ي دفعت��ي للموافق��ة 
كانت كثرية، تبدأ من ش��عوري باملسؤولية 
جت��اه ه��ؤالء األطف��ال الذي��ن يع��ي ابتعاده��م 
امل��دارس بداي��ة احن��داٍر ال يعل��م أح��د  ع��ن 
نهايته. كما أني يف تلك الفرتة، أواخر 2012 
2013، ترك��ت عمل��ي ك��� موظ��ف  وبداي��ة 
حكوم��ي، ومّثل��ْت لي تلك الدعوة فرصة مللء 

الف��راغ ال��ذي كن��ت أعي��ش في��ه.

رأي

حممد جلل
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خ��لل ُعم��ر املقتل��ة الس��ورية، ظه��رت مواق��ف متباين��ة  	
ومتاي��زات ملفت��ة يف طريق��ة التعاط��ي، ب��ني ش��خصيات عام��ة ذات 
حض��ور عامل��ي ط��اٍغ، وب��ني ش��خصيات س��ورية ُيف��رتض أّنه��ا أق��رب 
إىل احلدث املرّوع، وأكثر إحساس��اً بوحش��ية اإلبادة الي يتعرض 
هل��ا املدني��ون الس��وريون. واللف��ت أّن��ه يف ح��ني كان��ت أراء النج��وم 
العاملي��ني أمَي��ل إىل التعاط��ف م��ع الضحاي��ا، فإّن من بني الس��وريني 
»النج��وم« م��ن أظه��َر علني��ة بغيض��ة يف دع��م القتل��ة، والتبش��ري 
باإلب��ادات الطائفي��ة حت��ت ذرائ��ع تك��ّرر س��ردية نظ��ام بش��ار األس��د 

وحلفائ��ه حرفي��ًا.
	 هل هناك حاجة إليراد بعض أمثلة سورية؟ رمبا ميكن 
اإلش��ارة، كأرضّية ُتنّش��ط ذاكرة املقارنة، إىل ممثلت س��وريات 
–يوصف��ن ع��ادة باجلمي��لت-، وه��ّن يتش��ّدقن عل��ى صفحاته��ن 

يف وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي ب��� »بط��والت« إرهابي��ي ح��زب اهلل 
واحلرس الثوري واحلشد العراقي، على جثث أطفال حلب وداريا 
والغوطة الشرقية ومضايا والزبداني وغريها الكثري، أو إىل صورة 
متداولة ملمثل ُيقّبل »بسطار« عسكري عاد لتوه من مهمة قتل، أو 
إىل مراثي ش��عراء وكتاب لطيار روس��ي ُأس��قطت مقاتلته. ولعّله 
ميكن التلميح إىل خلفيات ثقافية حمددة وراء هذا، لكنه سيكون 
تعميمًا جائراً. ف�»التشبيح النجومي« ميتد على رقعة واسعة تطال 
مجي��ع االنتم��اءات واخللفي��ات، وإن كان جي��ب التنوي��ه بصراح��ة 
إىل أّن سياس��ة »تطيي��ف الواجه��ات الثقافي��ة واإلعلمي��ة والفنّي��ة« 
جعل��ت ه��ذا االس��تنتاج ممكن��ًا؛ ألّن معاي��ري الوص��ول إىل م��وارد 
الش��هرة يف س��وريا، لطامل��ا كان��ت يف وض��ع مش��ابه ملعاي��ري الوص��ول 

إىل املناصب واألموال العامة، وهذه وتلك مرتبطتان بقرارات أجهزة 
املخاب��رات، إاّل يف ح��االت ن��ادرة ج��داً.

ويقتض��ي اإلنص��اف هن��ا أن نذك��ر أّن مث��ة يف صف��وف  	
املعارض��ة م��ن ينتس��بون حبك��م االعتي��اد إىل ه��ذه الظاه��رة، وبعضهم 
م��ازال حيتفظ بإحس��اس أولوي��ة »النزعة األقلوي��ة«، كحصانة ملنح 
تعاطف��ه وقع��ًا أكث��ر أهمي��ة. واملتابع��ة الس��ريعة ستكش��ف أّن ردود 
األفع��ال عل��ى الش��نائع ال��ي حت��دث يف س��وريا، س��واء م��ن قب��ل النظ��ام 
وحلفائ��ه، أو داع��ش والنص��رة، أو م��ن قب��ل فصائ��ل حمس��وبة عل��ى 
املعارض��ة، تأخ��ذ طابع��ًا متغاي��راً يف حّدت��ه حبس��ب هوي��ة الضحي��ة. 
يف املقاب��ل هن��اك »جن��وم« من املثقف��ني املعارضني يعتق��دون، كنزعة 
أكثرية تّدعي الرباغماتية، أن داعش ميثل استثماراً مقبواًل بصورة 

مؤقت��ة لإطاح��ة بالنظ��ام. 
مال��ذي يث��ري ه��ذا األم��ر يف س��وريا كل م��رة؟ إّنه��ا ببس��اطة  	
لفت��ٌة م��ن جن��م عامل��ي مث��ل الع��ب ري��ال مدري��د األش��هر كريس��يتانو 
رونالدو الذي نشر، لسبعني مليون متابع له، فيديو يتعاطف فيه مع 
أطف��ال الغوط��ة، وه��م يذحبون حتت قصف ال يتوقف. يف حني كان 
جن��وم فري��ق كرة القدم الس��وري حيصلون على امتيازات احتكارية 

وجتاري��ة م��ن القتل��ة.
رونال��دو ال حيت��اج إىل تب��ّي قضّي��ة م��ن أّي ن��وع ليزي��د  	
شهرته –الواقع أّن كّل مرت يقطعه يف امللعب يضّخ مزيداً من الشهرة 
يف رصيده-، لكّنه ش��اّب ينتمي إىل بيئة تفهم معادلة بس��يطة، »قتل 
املدني��ني جرمي��ة، وقت��ل األطف��ال وحش��ية ال ميك��ن إس��نادها إىل أّي 
م��ربر«. إّن��ه ببس��اطة أكث��ر وضوح��ًا »ش��خص يك��رتث« إن رأى ص��وراً 

النجومية والشرف... معادلة بال جماهيل

ُتقّي��م كّل كارث��ة إنس��انية يصنعه��ا البش��ر بيئاته��ا الثقافي��ة املتض��ادة، وه��ذا أم��ر ش��ائع حت��ى يف نطاق��ات  	 	
ضيق��ة وثأري��ة. لكن��ه ُيصب��ح أكث��ر وضوح��ًا وق��وة وأث��رًا يف امتداده اإلنس��اني والتارخيي، ح��ني يتعلق احلال حبدث 
كب��ري وعمي��ق ذي نتائ��ج عاب��رة للبع��د احملّل��ي، إىل كون��ه كارث��ة باملعن��ى الش��امل لعلق��ة البش��ر مبفاهيمهم عن 
اخل��ري والعدال��ة واحل��ق واحلي��اة واحلري��ة، ونقائضها الي اعتادت ج��ّل ثقافتنا على رفضه��ا، واعتبارها ُتنايف معنى 

وجودن��ا كبش��ر متحضري��ن.
ويف ح��ني أّن التعاط��ف م��ع الضحاي��ا يف ح��االت الك��وارث الطبيعي��ة يتمي��ز عموم��ًا بالس��هولة والوجوبي��ة،  	
ف��إّن احل��روب ع��ادة م��ا ترم��ي بثقله��ا الضاغ��ط عل��ى الش��خصيات العام��ة –ال أحت��دث هن��ا ع��ن الساس��ة وق��ادة الرأي–، 

وتدفعه��م حن��و مواق��ف حدّي��ة، تنب��ش أص��ول تفكريه��م وثقافاته��م ومواقفه��م م��ن القي��م األساس��ية للحي��اة.

رأيرادار املدينة

سهيل نظام الدين

العدد 113 / 16 آذار 162018



املطل��ق، كان ق��ادراً عل��ى حتري��ك غضبه من 
املذحبة ���وأطلق صرخت��ه الغاضبة ضد عامٍل 
اعت��ربه خي��وض يف بدائي��ة الصم��ت، عل��ى 
مقتل��ة س��تظل صوره��ا حت��وم يف الك��ون إىل 

األب��د.
ع��ن  ابتعاده��ا  يف  مؤمل��ة  املقارن��ة  	
منطق »عقل االنتماء«، وتفسري مهّمة النجم 
بقلي��ل م��ن الش��رف، إذ أّن مقابل��ة الص��ورة 
ال��ي يقدمه��ا الع��ب كب��ري ل��دور النجومي��ة 
الربوفيس��ور  ه��وِس  بص��ورة  اإلنس��اني، 
هوكين��غ مبص��ري الكون، س��تقود إىل نتيجة 
أساس��ية، وه��ي أن دورن��ا كبش��ر، نس��عى إىل 
املؤقت��ة، مرتب��ط  أدوران��ا احلياتي��ة  تلي��د 
برف��ض فك��رة الفن��اء ال��ي تتح��ول إىل أداة 
منهجي��ة للبق��اء عن��د نظ��ام كنظ��ام بش��ار 
األس��د. هن��ا تق��ع املفارق��ة الك��ربى ب��ني الت��زام 
عامٍل بتفسري احلياة، وانهماك آخر يف اخرتاع 

رأي

أدوات إب��ادة عش��وائية مقاب��ل فت��ات م��ن امل��ال 
والس��لطة، ق��د ال تتج��اوز بطاقة أمنية تؤمن 
م��روراً س��هًل عل��ى حاج��ز إيران��ي يف ش��وارع 

دمش��ق.
خ��ذوا منوذج��ا أكث��ر »مج��ااًل« م��ن  	
س��ابقيه، الس��يدة إجنيلن��ا جول��ي، أش��هر م��ن 
ُتع��ّرف، امسه��ا مين��ح أّي فيل��ٍم طواب��ري  أن 
طويل��ة م��ن املش��اهدين، وه��ي منذ ب��دء حرب 
بشار األسد على السوريني تزرع األرض من 
خمي��م الجئ��ني إىل آخر. وبينم��ا هي تتحدث 
ملي��ني  مأس��اة  ع��ن  املتح��دة  األم��م  أم��ام 
األطف��ال الس��وريني، كانت إح��دى زميلتها 
الس��وريات تنظ��م احتج��اج الص��دور العاري��ة 
الش��هري، دفاع��ًا ع��ن مب��دأ قتله��م بالس��ارين 
وغ��ازات األعص��اب األخ��رى، وثاني��ة تط��و 
ف��وق اجلث��ث يف داري��ا، وثال��ث يهي��ُم يف ول��ٍه 
مق��زز بش��خصية إرهابي��ة خمتل��ة كقاس��م 

س��ليماني.
تب��دو  أن  إىل  الحتت��اج  جول��ي  	
أكث��ر ش��هرة، واألطف��ال الذي��ن جُتالس��هم 
يف خميم��ات األردن ولبن��ان وتركي��ا ق��د ال 
يتمكن��ون م��ن إضاف��ة دوالر واح��د إىل عوائد 
أفلمه��ا، غ��ري أّنه��ا تقّدم ما تفهم أنه الغرض 
النهائ��ي لدوره��ا... جي��ب أال مي��وت األطف��ال 
م��ن اجل��وع، ك��ي مُيك��ن للرخ��اء أن ُينت��ج فن��ًا 

أفض��ل.
ال نتح��دث ع��ن أنبي��اء، ولي��س م��ن  	
الض��روري أن يك��ون امل��رء نبي��ًا لي��درك ح��ق 
الضحاي��ا مبوقف ش��رف. احبث��وا يف اإلنرتنت 
وس��تجدون س��رياً مليئ��ة مب��ا نعتق��د، حس��ب 
ارتكبه��ا  ش��خصية  أخط��اء  أنه��ا  ثقافتن��ا، 
رونال��دو وهوكين��غ وجول��ي، لك��ن عندم��ا 
إلب��ادة  االكث��رات  بدرج��ة  األم��ر  يتعل��ق 
جاري��ة، م��ن »س��يكرتث« لتفاصي��ل صغ��رية 
كهذه؟....إن��ه أساس��ًا س��ؤال يف الش��رف قب��ل 

النجومي��ة.

ألطف��ال ونس��اء ورج��ال –بل وحت��ى حيوانات 
منزلي��ة-، وق��د متزق��ت أش��لؤهم حتت هول 
ضربات عش��وائية وهيس��تريية، من الرباميل 
والغ��ازات  االرجتاجي��ة  والقناب��ل  املتفج��رة 
الس��امة. ه��ي معادل��ة ب��ل جماهي��ل تتعل��ق 
حب��ّدي الضم��ري واملوق��ف، »ال يك��رتث« هل��ا 
أقران��ه الرياضيون الش��بيحة الذين يهرعون 
إىل رف��ع قمص��ان املنتخ��ب عن��د أي مناس��بة، 
لتظهر حتتها صورة سّفاح الغوطة، وكأّنها 
ص��ورة لط��وق حص��ار الغوط��ة، ب��ني جس��د 
اللع��ب ال��ذي حق��ق ف��وزاً وب��ني معن��ى ف��وزه 
ال��ذي س��يقدمه للن��اس، ه��ي مش��هدية تقت��ل 
انتماء هذا الفريق إىل من ُيفرتض أنه يلعب 

باس��م بلده��م.

طابع��ًا  حتم��ل  أخ��رى  واجه��ة  يف  	
تأكيدي��ًا، هن��اك ف��ارق كب��ري ب��ني حض��ور 
اجلس��د  ذي  األس��طوري  النج��م  رونال��دو 
املنح��وت كآهل��ة إغريقية، وبني حضور أهّم 
عق��ل فيزيائ��ي يف الع��امل بع��د آينش��تاين، وهو 
الربوفيس��ور س��تيفن هوكني��غ ال��ذي ت��ويف 
من��ذ أّي��ام قعي��داً عل��ى كرس��يه املتح��رك؛ 
لكّن��ه م��ن عزلت��ه الكوني��ة وعج��زه احلرك��ي 
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باألم��س القري��ب، حتدث��ت الصحاف��ة الكولومبي��ة ع��ن  	
فت��اة يف الثاني��ة عش��ر م��ن العم��ر، مت طعنها مبقّص م��ن قبل طالبة 
ُأخ��رى يف مدرس��ة جوزي��ه فيليك��س. كان��ت املعتدي��ة تك��رب زميلته��ا 
بسنة واحدة. لقد مت تقديم هذه احلادثة على أنها حالة ُأخرى من 
ح��االت التنم��ر والزعرن��ة. رغ��م االعرتاف خبطورة ه��ذه احلالة، إال 
أن ق��راءًة أعم��ق تس��تطيع اعتب��ار ه��ذه احلادث��ة نتيجًة غري مباش��رة 
لنص��ف ق��رٍن م��ن الن��زاع األهل��ي. لق��د أضعف��ت احل��رب النس��يج 
األخلقي لألمة. وحاالت عنف كهذه، غري متناسبة مع مسبباتها، 
حي��ث أدى خ��لف بس��يط يف املدرس��ة إىل تهدي��د حي��اة فت��اة، ه��ي 
مؤش��رات على األذى العميق واخلفي الذي ال تزال احلرب األهلية 

توِقُعه.
لق��د الحظ��ت الدراس��ات االجتماعي��ة، من��ذ س��بعينيات  	
القرن املاضي، ارتفاعًا ملحوظًا يف معدالت اجلرمية بعد النزاعات 
املسلحة. إحدى أول التقارير، وأكثرها اكتمااًل بهذا اخلصوص، 
مت��ت كتابته��ا م��ن قب��ل كل م��ن دان آرتش��ر وروزم��اري غارتن��ر، 
الل��ذان كش��فا ع��ن ارتف��اع يف نس��بة أعم��ال القت��ل واالعت��داءات 
يف أكث��ر م��ن 100 بل��د عان��ت حروب��ًا أهلي��ة، أو ض��د دول��ة ُأخ��رى. 
كان��ت اجلرائ��م ُترتك��ب م��ن قب��ل أن��اس عادي��ني، مل يكون��وا ضحاي��ا 
مقاتل��ني  بالض��رورة  وال  واالنتق��ام،  الكراهي��ة  دورات  س��جناء  أو 
س��ابقني أتمه��م العن��ف ح��ّد الق��رف. يف تس��عينيات الق��رن املاض��ي، 
أطلَق عامل االجتماع يوهان غالتونغ على هذه الظاهرة اسم »العنف 
الثقايف«. ُيفهم هذا التغيري، يف وقتنا هذا، على أنه حمصلة معايري 
وممارس��ات واعتقادات اجتماعية تش��جع العنف كوس��يلة كافية 
لتس��وية النزاع��ات، عوض��ًا ع��ن احملظ��ورات التقليدي��ة ال��ي كان��ت 
ُتقي��د العن��ف، وتعت��ربه م��لذاً أخ��رياً. إنه��ا عملي��ة حت��ول ُكل��ي مل 
َيُع��د فيه��ا إيق��اع األذى باآلخري��ن م��ن األم��ور احملرم��ة، وال عرض��ة 
للرف��ض أو الن��دم، وإمن��ا وبش��كل متزاي��د مص��در ق��وة ومكان��ة ومال 

ورض��ى أخلق��ي – مص��در مقب��ول ومرغ��وب.
العن��ف كثقاف��ة، ه��و نت��اج التع��رض الش��ديد ملس��تويات  	
خط��رية م��ن العن��ف، وس��يل الرس��ائل ال��ي ت��ربر وتش��جع ومتج��د 
الع��دوان. وه��و ينب��ع م��ن مش��اهدة امل��رء للعن��ف، وم��ن ث��م اعتي��اده 
علي��ه، وأيض��ًا م��ن اإلصغ��اء لل��ذات، وإقناعه��ا أن ه��ذا أم��ر جي��د 
وض��روري. ينت��ج ع��ن ه��ذا، أن التغ��ري الثق��ايف يتض��ح م��ن العن��ف 
امل��ادي املتجل��ي يف إحصائي��ات الن��زاع، ومن العن��ف الرمزي، وضمنه 

اإلشتتارات الشتتفهية التتي تنحتتاز للنتتزاع. الدراستتات األحدث التتي قدمتها 
كريستتتينا ستتتينكامب، تستتلط الضتتوء علتتى دور النظتتام القضائتتي يف 
تنميتتة العنتتف الثقتتايف. فالنظام القضائي، بصفته أداة ضبط اجتماعي، 
ميتلتتك إمكانيتتة زيتتادة الروح العدوانيتتة، بل وحتى إقناع الناس أن إيذاء 
اآلخريتتن أمتتٌر حستتن. هتتذا املنظتتور جيعتتل املعايتتر ذاتهتتا مصتتدراً للعنتتف 
الثقتتايف. إن جمتمعتتًا مُيجتتد استتتخدام القتتوة وتدمر األعداء باستتتخدام 
القوانتتن، يتتزرع األوهتتام يف أذهان الناس، وُيشتترِعن أفتتكار التخلص من 
اآلخريتتن، وتشتتويه صورتهتتم، أو النظتتر إليهتتم كأجستتام ستتامة تفتقتتر 

للحقتتوق واإلنستتانية، أو كنمتتاذج شتتيطانية ثابتتتة. 
قبل عشر سنوات َخَلت، قال عامل االجتماع والقانوني األملاني  	
بيتتر فالدمتتان: ِبتتّق، إن كولومبيتتا قتتد ُابُتليتتت بشتتكل خطتتر بالعنتتف 
الثقايف، بسبب طول حربها األهلية. يف الوقت احلاضر، تؤكد األحكام 
ثتتة الصادرة  العرفيتتة واألرقتتام املتعلقتتة بالعنتتف نظريتتته. األرقتتام امُلدَّ
عن مكتب قاضي التحقيق والشرطة الوطنية وسجل الضحايا، ُتظهر 
أنتته يف العشتترين ستتنة املاضيتتة، كانتتت 40 % فقتتط متتن وفيتتات العنتتف 
ناجتتتة عتتن احلتترب. لقتتد كان للقوانتتن الكولومبيتتة الناظمتتة للنتتزاع 
ارتتتدادات مباشتترة علتتى معتتدالت اإلصابتتات والصدامتتات، وعلتتى معنتتى 
احلتترب ومضامينهتتا األخالقيتتة. وبالتالتتي، علتتى التصتتورات اجلمعيتتة 
للحياة واملوت. وخبالف املعاير الستتائدة وقت الّستتلم، وضعت سياستتتنا 
العستتكرية اعتبتتارات النصتتر فتتوق اعتبتتارات حقتتوق اإلنستتان، وفرضتتت 
التفريتتق يف تصنيتتف املتحاربتتن. سياستتٌة العتتامل فيهتتا منقستتم بتتن 
األصدقاء واألعداء. لقد صّنفت »قواعد االشتتتباك« املعتمدة من القوات 
املسلحة الكولومبية مقاتلي حرب العصابات، بصفتهم كائنات مؤذية 
باملطلق، وتهديداً دائمًا وفتاكًا ال ميكن حتييدها أو اعتقاهلا. لذا، وألن 
احلتترب هتتي التتي حتتتدد املعيتتار التتذي يتبعتته اجملتمتتع، فقتتد تبنينتتا قتتراءة 
مدمتترة لنزاعنتتا –قتتراءة ال تهدف إىل حتتل اخلالفات، بل إىل البقاء على 

حستتاب تدمتتر اخلصتتم. هنتتا، ليتتس مثتتة فستتحة للحوار. 
إن النمتتو الشتتاذ للعنتتف كثقافتتة ليتتس أمتتراً مدهشتتًا يف بلتتد  	
أصبحت فيه احلرب هي الوضع الطبيعي لألمور لفرة طويلة. مل نعد 
مشتتدوهن أمتتام مواطتتن عدواني، بتتل ُنعجب به ونستتتمتع باألذى الذي 
ّيلحقه بأمّيا شتتخص يشتتاء. وبدون نقاش عام حول التأثرات املستتتمرة 
للحتترب، فتتإن العنتتف اليومي بتتن الناس أمٌر حتمي، مثاله الطالبة الي 
وجدت يف حقيبتها عالجًا بستتيطًا وحاداً ملشتتكلة صغرة مع فتاة ُأخرى 

اختلفتتت معها.

كيف تنشر احلرُب العنَف كثقافة يف حياة الناس اليومية
	ألياندو مويا 
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لق��د ط��ال أم��د الن��زاع األهل��ي يف كولومبي��ا، لدرج��ة أن كث��رياً من الناس العادي��ني أخذوا ينظرون إىل العن��ف الغري مربر، بصفته  	
أم��راً اعتيادي��ًا، وحت��ى أم��راً جدي��راً باإلعج��اب يف بع��ض احل��االت. 
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- ال تع��رب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
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األردني��ون  املمانع��ون  يتمت��ع  	
بنش��اط مف��رط، يتفوق��ون فيه عل��ى أقرانهم 
وتون��س  مص��ر  ويف  ولبن��ان  س��وريا  يف 
وموريتاني��ة حت��ى. إذ ال يكّف��ون ع��ن إرس��ال 
الوف��ود إىل دمش��ق للتضام��ن، مبناس��بة ومن 
الناش��ط  األس��د.  نظ��ام  م��ع  مناس��بة،  دون 
والكات��ب والصحف��ي م��روان س��وداح عّين��ة 

الن��وع. ه��ذا  ع��ن  مثالي��ة 

كل ش��هر، وم��ن غ��ري تع��ب، يكت��ب  	
س��وداح كثرياً عن الصني وكوريا الش��مالية 
وروسيا، وعن مجهوريات االحتاد السوفييي 
الس��ابق يف وس��ط آس��يا، وعن إيران ف� س��وريا، 
وص��واًل إىل كوب��ا وفنزوي��ل. خيل��و م��ا يكتبه 
من األفكار ومن األخبار حتى. إنش��اء حمض 
ُيبّجل أنظمة احلكم القمعية املناوئة للغرب 

فحس��ب.
ي��رتأس   ، الذاتي��ة  س��ريته  وحس��ب  	
س��وداح »االحتاد الدولي للصحفيني والكتاب 
الع��رب أصدق��اء وحلف��اء الص��ني«، وي��رتأس 
»رابط��ة القلمي��ني، حم��ي بوت��ني وروس��ية 
وي��رتأس  العرب��ي«،  والع��امل  األردن  يف 
الش��عب  م��ع  للتضام��ن  العرب��ي  »اجملل��س 
الك��وري، ومناص��رة توحيد ش��طري كوريا«، 
األردن��ي  »اجمللس��ني  ي��رتأس  وكذل��ك 
والعرب��ي للتضام��ن ومناص��رة ش��عب اجلبهة 
الوطني��ة الدميقراطي��ة املعادي��ة لإمربيالية 
يف جن��وب كوري��ا، ونص��رُي فرعه��ا يف بيون��غ 
يانغ«، وبالطبع فهو مؤسس ورئيس »اجمللس 
العرب��ي االلكرتون��ي للتضام��ن م��ع س��وريا«، 
فضًل عن تأسيس��ه وترأس��ه ألكثر من )15( 

جتمع��ًا آخ��ر، معظمه��ا عاب��ر للح��دود.

ُيب��دي س��وداح تعلق��ًا خاص��ًا بكوري��ا  	
الش��مالية، فيكت��ب أنه��ا بل��د عظي��م »بقيادت��ه 
الزوتش��يه، ومبادئ��ه الثابت��ة ال��ي ال َينض��ب 
»الس��ؤدد  ألّن  ُأواره��ا«،  خَيب��و  وال  َمعينه��ا 
العلم��ي الك��وري الراه��ن مل َيس��بق ل��ه َمثي��ل«. 
ال يقف س��وداح عند الس��ؤدد الكوري الشمالي 
»كوري��ا  يؤك��د  ب��ل  األرضي��ة،  الك��رة  يف 
دول  غالبي��ة  َس��بقت  وون(  جون��غ  )كي��م 
الَع��امل، وترّبع��ت عل��ى ع��رش الك��ون« جبه��ود 
»امُلطّور الزاهر كيم جونغ وون«، وقبله والده 
»مُلعّزز كيم جونغ إيل«، وقبله اجلّد املؤسس 
و»احمُلّرر كيم إيل س��ونغ«، حس��بما ما يكتب 
س��وداح يف الذك��رى ال���69 ل��� »مي��لد الدول��ة 
االش��رتاكية الزوتش��يه الكوري��ة«. وال مينعه 
وَلع��ه بالنظ��ام يف كوري��ا الش��مالية أو غريها 
من األنظمة املشاكس��ة للغرب، من التوقف 
عن��د نظ��اٍم ودولة أقّل حّدة مثل أوزبكس��تان، 
حت��ى ل��و كان م��ا يكتبه عنها جمرد تريف 
حمض جيعل من اقتصادها مشابه القتصاد 

النروي��ج.

مروان سوداح..كاتب شيوعي ممانع برأس من حديد

فكري��ة  اهتمام��ات  س��وداح  ل���  	
متابعت��ه  عنه��ا  يكش��ف  الطاب��ع،  وفلس��فية 
النقدي��ة احلثيث��ة، وتأمل��ه ث��م إع��ادة نش��ره –

يف موقع إنباء الذي يرتأس حتريره-»خواطر 
أب��و اجمل��د«، ال��ي يكتبه��ا ضاب��ط املخاب��رات 
بهج��ت  األردن،  يف  األس��د  وس��فري  الس��ابق 

 . ن س��ليما
من��ذ  ش��يوعّي  ك���  نش��أته  ورغ��م  	
س��بعينات الق��رن املاض��ي، ورغ��م آالف امل��واد 
ال��ي كتبه��ا، وآالف املهرجان��ات واللق��اءات 
واالجتماع��ات والوف��ود ال��ي ش��ارك فيها منذ 
سبعينات القرن املاضي، كماركسّي عنيد، 
ظ��ل س��وداح مغم��وراً وخام��ل الذك��ر، إال يف 
م��رة وحي��دة ذك��ر فيه��ا امس��ه عل��ى نط��اق 
أوس��ع. وكان��ت ح��ني ت��وىل منص��ب نائ��ب 
رئي��س »املرك��ز األردن��ي التايلن��دي للتأم��ل 
وتطوي��ر ال��ذات«، ال��ذي افتتح��ه س��فري تايلند 
يف الع��ام 2010. آن��ذاك ب��رز اس��م س��وداح عل��ى 
نط��اق أوس��ع مّتهم��ًا –م��ن غ��ري وج��ه ح��ق- 
بالتبش��ري والدع��وة العتناق الديان��ة البوذية. 
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