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تشهد مناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة حرباً ممنهجة من قبل الطريان النظام
والجيش الرويس ،تستهدف تدمري البنية التحتية ،وبشكل خاص املؤسسات التعليمية
واملنشأة الصحية ،لحرمان املواطنني يف تلك املناطق من املقومات األساسية لحياتهم ،األمر
الذي يدفع السكان إىل الهجرة والنزوح ،يرتافق ذلك مع حصار محكم ال يرتك أي سبيل أمام
املدنيني سوى املغادرة.
إن تعرض املشايف واملراكز الصحية يف حلب خالل األيام القليلة املاضية لهجامت مركزة ،كفيل
بهدم كامل املنظومة الصحية يف تلك املنطقة ،أو ما تبقى منها بعد سنوات الحرب والحصار،
حيث مل يبق يف منطقة حلب الرشقية سوى أقل من  30طبيباً من كافة االختصاصات ،يف
حني أجرب القصف املستمر املستشفيات لالنتقال إىل تحت األرض لحامية طواقمها ومرضاها
من الغارات الجوية ،وترك املباين السابقة التي كانت تعمل فيها.
هذا التدهور يف الخدمات الصحية نتيجة القصف واالنقطاع املتواصل للمياه والتيار
الكهربايئ ,والنقص الشديد ملادة املازوت الرضورية لتشغيل املولدات ،يهدد الحلبيني بكارثة
إنسانية غري مسبوقة من حيث عمقها ونتائجها.
هذه الكارثة الوشيكة ال ميكن أن متر ببساطة عىل املستوى الدويل ،فقد أثبتت تجارب
السنوات املاضية أن ما يحصل يف سوريا واملنطقة يؤثر بقوة عىل العامل بأرسه ،ويغري
الوقائع واملعادالت السياسية يف مختلف الدول واملجتمعات ،البعيدة منها والقريبة ،ما
يجعل املؤسسات الدولية مطالبة باملزيد من الضغط لوقف القصف الجوي وفك الحصار،
حتى تتمكن املنظامت اإلغاثية من إدخال املساعدات العاجلة ألكرث من  250ألف مدين
محارصين داخل املنطقة.
وإذا كانت املؤسسات الدولية قد فشلت يف القيام بواجبها يف إيجاد حل سيايس للرصاع
السوري ،فإن سقف التوقعات تجاهها قد انخفض بشدة ،وبات توفري الحد األدىن لحياة
البرش املحارصين هو أكرث ما ميكن مطالبتها به ،فإذا فشلت يف هذا أيضاً فسيكون فشلها
مؤرشاً جديداً عىل انهيار املنظومة الدولية برمتها ،وسيكون العامل يف وضع شبيه بفرتة ما
قبل الحرب العاملية الثانية ،حيث فشل النظام الدويل ممث ًال يف «عصبة األمم» يف حفظ
السلم واألمن العاملي ،ما أدى لواحدة من أسوأ مآيس التاريخ اإلنساين.
وبعيد ُا عن انتظار تحرك املؤسسات الدولية ،فإن محاولة إيجاد مخرج للوضع اإلنساين يف
مدينة حلب ،التي أصبحت عقدة الجميع ،يجب أن تكون من أولويات عمل منظامت
املجتمع املدين يف سوريا ،وهي اختبار حقيقي ملدى جدية عمل هذه املنظامت حيال
الشعب السوري ،الذي يتعرض لشتى الجرائم ويتم حرمانه من ابسط مقومات الحياة.
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مـــلف 1

مقدمة
مع استمرار الحصار الذي يعاين منه القسم الرشقي من مدينة حلب ،تشت ّد وطأة الحياة يوماً بعد يوم عىل ما يزيد عىل ثالمثئة
ألف مد ّين ،يش ّكل األطفال منهم قرابة تسعني ألفاً.
تخلل الحصار خالل الشهور املاضية ع ّدة إعالنات لل ُهدَن أحاد ّية
الجانب ،بعضها استم ّر لع ّدة أيام وبعضها لع ّدة ساعات ،أَجرب فيها
الروس النظام السوري عىل إيقاف القصف والتدمري مؤ ّقتاً ،ما يجعل
القوات الروسية الطرف األكرث تأثرياً ونفوذاً يف ّ
كل ما يتع ّلق باملدينة.
ِ
َ
ّ
تم اال ّتفاق بني الحكومتني الروسية واألمريكية ،ممثلتَني بوزيري
فقد ّ
خارج ّيتهام ،عىل إدخال قافلة مساعدات أممية من تركيا ّ
يتول
الهالل األحمر العريب السوري اإلرشاف عليها ،كمقدمة لهدنة ا ُّتفق
عليها ،وبعد وصول القافلة املؤ ّلفة من  20شاحنة كبرية لبلدة «أورم
تم استهدافها بحوايل عرشين غارة
الكربى» بالريف الغريب لحلبّ ،
من طريان حريب سوري أو رويس ،ما أدّى ملقتل رئيس شعبة الهالل
األحمر بأورم الكربى (عمر بركات) مع عدد آخر من عامل اإلغاثة
وجرح آخرين ،واحرتاق كامل للقافلة ،ليكون القصف إعالناً لوفاة
الهدنة ونعياً لال ّتفاق الرويس األمرييك.

حلب ..مذكرات الحصار
مقدمة
كيف يعيش الحلب ّيون يوم ّيات حصارهم؟
جورج.ك.ميالة

مدن ّيون يواجهون الحصار بالزراعة
محمد هامم زيادة
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تزامن الحصار مع عقد عرشات املؤمترات الصحفية األممية ،وإصدار
لكثري من البيانات من ِقبل املنظامت الدولية ذات الشأن ،إضافة
إلطالق نشطاء سوريني أياماً للغضب ،ومظاهرات يف مختلف عواصم
ومدن العامل ،للمطالبة بفك الحصار عن املدينة ووقف الحمالت
كل ما سبق مل يوقف املوت اليومي ،ومل يق ّدم حلوالً
العسكريةّ ،
حقيقية آلالف املدنيني ،يف مدينة ُت َعدُّ محوراً شديد األهمية
لالسرتاتيجية الدولية.
ّ
يف يوميات الحصار الحلبي ،وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
مقتل  260مدنياً خالل شهر ترشين األول عىل يد الطريان الرويس،
و 80مدنياً بقصف طريان النظام السوري 42 ،باملئة منهم من النساء

سجلت مقتل  216مدنياً 59 ،باملئة منهم من
واألطفال ،ويف شهر أيلول ّ
النساء واألطفال ،و 245مدنياً عىل يد الطريان الرويس.
تقول (هبة) « 19عاماً» إحدى سكان املدينة للمجلة« :نعيش
حصارين ،حصاراً عىل األرض وحصاراً من الج ّو ،عىل األرض نتل ّمس
املوت البطيء يومياً عندما نرى أطفالنا أمام أعيننا يبكون لعدم
توافر حليب األطفال ،ومن الج ّو نعيش املوت الرسيع ،فهدايا طريان
النظامني السوري والرويس ال تفارقنا طوال اليوم ،الكثري منا بات
ّ
يفضل املوت الرسيع ،عىل مواجهة عذابات الحصار».
وتتابع« :مل نعد نع ّول عىل أحد ،ال املجتمع الدويل وال األمم املتحدة،
ّ
كل العامل قد خذلنا ،اعتامدنا فقط عىل سواعدنا وسواعد املقاتلني
لكرس الحصار وإنقاذنا ّ
مم نعيش فيه».
وتضيف“ :سكوت املجتمع الدويل عىل تدمري املدينة وموت سكانها،
هو أكرب تواطؤ ودعم للنظام السوري ،السوريون اليوم ،وخصوصاً
سكان مدينة حلب ،أصبحوا سلعة تباع يف بازارات السياسة الدولية
بأرخص األسعار ،الجميع ينتظرون صفقة أكرث ربحاً للمقايضة بهم».
(هشام سكيف) ،رئيس الدائرة السياسية يف ا ّتحاد ث ّوار حلب يقول
لص َور“ :بواقعية وبدون مواربة ،حلب لن تكون للنظام ،هذا الحصار
ُ
تركع
لن يدوم ،خالل الفرتة املاضية فعل النظام والروس كل يشء ومل ِ
املدينة ،مل يتبقَّ لهم سوى استخدام السالح النووي ض ّدنا ،مؤ ّكد أن
حلب سوف تتّجه نحو فك الحصار عاج ًال أم آج ًال ،سالحنا هو إرادة
شعب ق ّرر ّأل يركع لظامل ،هذا السالح سيجرب ّ
كل التوازنات الدولية
التغي لتكون يف صالح طموحات السوريني».
والقراءات السياسية عىل ُّ

ملف حصار مدينة حلب ،وآثاره االقتصادية واالجتامعية عىل املدنيني ،وتتابع ُّ
تفتح مج ّلة ُص َور ّ
الطرق التي ابتكرها املدن ّيون والفعال ّيات
األهلية للتخفيف من آثاره ونتائجه عىل الحياة اليومية.
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الرئييس ،فالتاجر مهام
الحصار هو السبب
ّ
َخـزَن من بضائع فسوف تنفد بعد مرور
أربعة أشهر ،وكام ترون أغلب رفوف ّ
محل
قد فرغت وال يوجد بضائع يك أشرتيها».
عصب الحياة
تعتمد املدينة بشكل كامل عىل املحروقات
(املــازوت والبنزين) التي تش ّغل مو ّلدات
كبرية ،لتوليد الكهرباء يف املشايف واملرافق
الحيو ّية والبيوت السكنية ،بعدما َحرم النظام
املدينة من الكهرباء منذ ع ّدة سنوات ،وقد
وصل سعر لرت املازوت خالل األيام املاضية
إىل حوايل  1500لرية والبنزين لـ 6000آالف
وأسطوانة الغاز لخمسة وسبعني ألفاً ،هذا
األمر أدّى إىل عجز جميع األهايل عن الرشاء.
يقول (أحمد لباد) « 40عاماً» للمج ّلة:
«من النادر أن ترى آل ّية تسري يف الشارع،
ّربا تصادف دراجة نارية ،أو سيارة إسعاف
تحمل مصابني وجثث ضحايا قصف الطريان
السوري والرويس».

كيف يعيش الحلب ّيون يوم ّيات حصارهم؟
جورج.ك.ميالة

خ ّلف الحصار عىل مدينة حلب نقصاً حا ّداً يف املواد األساسية ،ومع
غلقت الكثري
مرور األيام بدأت هذه املواد بالنفاد من األسواقُ ،وأ ِ
من املَحال التجارية أبوابها ،وغابت أصوات الباعة املنترشين يف
األسواق الشعبية.

وتجهد الكثريات منهنّ من أجل تحضري الخبز ،املادّة األساسية يف
وجبا ِتهن( ،أم حميد) س ّيدة خمسين ّية تقول للمج ّلة« :ال أعرف ماذا
توجهت البارحة للسوق فوجدت مثن كيلو
أطبخ ألوالدي األربعةّ ،
الكوسا ألف لرية والباذنجان تسعمئة ،والبطاطا الس ّيئة بستمئة لرية،
ماذا ستأكل عائلتي املك ّونة من ستّة أشخاص؟ ّ
أقل وجبة طعام تك ّلف
أربعة آالف لرية ،ودخل زوجي اليومي  1500لرية» ،وتتابع كالمها
مجاناً علينا تكفينا ألسبوع واحد،
بحرسة« :الس ّلة الغذائية التي تو ّزع ّ
منذ شهر مل نعد بقادرين عىل تأمني الطعام ألوالدنا ،نحن يف أول
الشتاء ،ومل نحسب بعد تكاليف التدفئة وتأمني الكهرباء».

غالء واحتكار
ّ
يقول (كرمو) ،صاحب مطعم للوجبات الرسيعة للمجلة« :مل يع ْد
ّ
املحل»،
عميل رابحاً وأعــداد الزبائن َق ّل ْت كثرياً ،فق ّررت إغالق
ويتابع« :كنت أشرتي الف ّروج من الريف الغر ّيب لحلب ومن ريف
إدلب ،وبعد الحصار أصبح األمر مستحي ًال ،كيلو لحم الخاروف فاق
التجار للموا ّد
الـ  8آالف لرية ولحم العجل  6آالف ،وفقاً لهذه األسعار سوف أبيع
يفس الكثري من األهايل ارتفاع األسعار باحتكار ّ
ّ
األساسية ،ويتّهمونهم بالقيام بتخزينها وإعادة طرحها يف األسواق
(السندويشة) بأكرث من ألف لرية ،وهذا أمر مستحيل».
وتعاين ر ّبات املنزل من صعوبات يف تأمني الوجبات األساسية اليومية ،تدريج ّياً ،األمر الذي ينعكس عىل حياة الناس ،ولتدارك املوقف
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ّ
املحل
قامت الفعال ّيات املدنية كاملجلس
وبعض الجمع ّيات األهلية بحمالت توعية
ض ّد االحتكار ،إضافة لضغوط مارستها عىل
التجار من أجل تفادي األمر ،لكن جميع
ّ
املحاوالت كانت ذات تأثري ضعيف.
سألت صور (أبا سعيد) ،وهو تاجر موا ّد
حي (باب الحديد) عن املوضوع،
غذائية يف ّ
فقال« :ال أنفي وجود حالة االحتكار ،هناك
التجار ح ّققوا أرباحاً وصلت إىل
الكثري من ّ
سبعة أضعاف مثن املوا ّد التي خزنوها قبل
الحصار» ،ويتابع« :قد يكون االحتكار هو
سبب ارتفاع األسعار يف األيام األوىل ،لكنّ

الوعر الحميص.
يقول (جامل) للمج ّلة« :كنت أعمل سائق
«تكيس» ،وبعد الحصار تو ّقف عميل ،فق ّررت
البحث عن عمل جديد ،يومياً أستيقظ يف
الثامنة صباحاً ،أبدأ بالبحث عن البالستيك
التالف ا ُمللقى يف الشوارع وحاويات الزبالة،
أعود لبيتي يف الساعة الثانية ظهراً ،ألبدأ
بتحضري الوقود».

وعن طريقة التحضري يرشح (جامل) للمجلة:
«املبدأ بسيط يعتمد عىل إسالة البالستيك
حتى ّ
يتبخر ،ثم تجميع النواتج عن طريق
التكثيف» ،ويضيف« :أضع البالستيك يف
برميل كبري ،وأشعل النار تحته مستخدماً
ما تيرس يل جمعه من أخشاب ونفايات
ّ
ويتبخر ،ومي ّر
وقامش ،ثم يذوب البالستيك
يف أنبوب طويل معزول بقطع قامشية ،أقوم
بتبليل األنبوب باملاء من أجل تربيد السوائل
الناتجة وتكثيفها ،يف البداية يتكاثف البنزين
أتوجه
ثم املازوت ،وبعد االنتهاء من العمل ّ
للسوق ألبيع املحروقات وأشرتي ما يلزمني
أ ّمــا الناشط واملــد ّرب الريايض (معروف من الحاج ّيات».
حي بستان القرص،
سبسبي) من س ّكان ّ
فيقول للمج ّلة« :كــا يعرف الجميع ويضيف« :العمل متعب ج ّداً وضا ّر بالصحة،
النظام يحرمنا من الكهرباء منذ سنوات ،ألن الروائح خانقة ،لذلك أستخدم قطعة
ونعتمد بشكل كامل عىل املو ّلدات الكبرية قامش ّية مب ّللة باملاء أضعها عىل أنفي أثناء
(األمبريات) ،يف السابق كانت تعمل يومياً العمل ،رغم ذلك أجد نفيس سعيداً بتأمني
ملدة  8ساعات لقاء ألف لرية أسبوعياً ،أ ّما مصدر عيش رشيــف يل وألوالدي ،فهذا
اليوم فتعمل ملدة ثالث ساعات يومياً مقابل الوقود أصبح مطلوباً بش ّدة ،ألنه يش ّغل
 4آالف لرية ،ما أدّى إىل عجز غالبية الناس السيارات والد ّراجات النارية واملو ّلدات
الكهربائية الصغرية».
عن االشرتاك بها».
نتيجة للواقع ا ُملعاش بدأ الناس بالبحث ومع استمرار الحصار ،بدأت جميع املوارد
عن طرق جديدة للحصول عىل الوقود ،بالنفاد ،حتى القاممة أصبحت قليلة ألن
مستفيدين من تجارب املــدن والبلدات الناس ،بسبب انخفاض قدرتهم الرشائية ،مل
وحي يعودوا يستهلكون ما يو ّلد البقايا ،ما جعلهم
السورية املحارصة كغوطة دمشق
ّ
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يبحثون عن مصادر طاقة متج ّددة ال يحتاج
توليدها إىل موا ّد أ ّول ّية ،كتوليد الكهرباء
عن طريق املراوح وباالستعانة بالدراجات
الهوائية.
(مح ّمد) من سكان منطقة كــرم حومد
لصور« :من املعروف أن الدينامو
يتح ّدث ُ
الصغري املث ّبت عىل عجلة الدراجة الهوائية
ُيستخدم لتشغيل األضــواء لي ًال ،وجدت
دراجــة هوائية قدميةُ ،
قمت بربطها مع
ُ
وقمت بتثبيت الــدراجــة،
دينامو كبري،
والركوب عليها وتشغيلها ،بعد ع ّدة دقائق
بدأ الدينامو بالعمل وتوليد الكهرباء ،بعد
ربطت الدينامو ّ
ُ
ببطارية كبرية لشحنها،
ذلك
مجانياً
ً
ً
بهذه الطريقة أ ّم ُ
نت مصدرا كهربائيا ّ
بشكل دائم».
كيف ي ّ
ُدخن الحلب ّيون؟
َي ُع ّد كثري من س ّكان املدينة ،م ّمن تح ّدثت
أهم من
معهم املج ّلةّ ،أن تواجد الدخان ّ
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ّ
الغش عند
ويتابع« :هناك الكثري من
بائعي الدخان ،وال نعرف ما الخلطات التي
يستخدمونها ،هناك كالم عن أن بعضهم
يستخدمون روث الحيوانات فيها ،بتنا
نحسد غري ّ
املدخنني».

أهم الوسائل
الطعام بالنسبة لهم ،فهو أحد ّ
لتفريغ الضغوط اليومية التي يتع ّرضون لها.
يقول (كرمو) للمج ّلة« :بعد نفاد الدخان
أصبحت أكرث عصب ّية ،كنت أجد يف السيجارة
ُمت َن ّفساً ،للتخفيف من الضغوط النفسية
الناتجة عن مشاهد املوت اليومية التي أراها
يوم ّياً خالل عميل كسائق سيارة إسعاف» .ماذا عن التعليم؟
بعد تكرار املجازر املرت َكبة من الطريان
أ ّمــا الريايض والناشط (معروف سبيس) الحر ّيب السوري والرويس ،أصدرت مديرية
فيقول« :األنواع الرديئة من الدخان وصل الرتبية والتعليم يف محافظة حلب الح ّرة
سعر الباكيت الواحد منها إىل حوايل ثالثني قراراً بتوقيف عمل املدارس حرصاً عىل سالمة
ألفاً ،وكيلو الدخان (العريب ّ
اللف) يبلغ حوايل الطالب( .هيام) مع ّلمة يف املرحلة االبتدائية
تقول للمج ّلة« :منذ بداية العام الدرايس يف
170ألفاً ،مل يعد مبقدور أيّ أحد رشاءه».
وكبديل عن ذلك انطلق الكثريون للبحث أيلول املايض ،مل نداوم عىل املدارس بشكل
عن خلطات مشابهة للتبغ» ،يقول (كرمو) منتظم ،ومنذ حوايل الشهر ُأغلقت املدرسة
للمج ّلة« :يتفنّنون يف تحضري التبغ ،بعضهم بشكل تا ّم ،القصف جعل األهايل مينعون
يقوم بقطف أوراق الخضار كورق شتلة أوالدهم من الذهاب إىل املدرسة».
الباذنجان وامللوخية ،ويقومون بتجفيفها ثم
خلطها مع نسبة قليلة من التبغ ،ويبيعونها وتضيف (هيام)« :مببادرة فرد ّية من ِق َبل
بعض املع ّلامت ج ّهزنا قبواً يف أحد األبنية،
بحوايل  30ألفاً للكيلو الواحد».
َ
األطفال يومياً ملدة أربع ساعات،
نستقبل
م ّمن يقبل أهلهم إرسالهم إلينا» ،وتتابع:
«ال نقوم بتعليم األطــفــال وفــق مناهج
مع ّينةّ ،
وإنا نق ّدم لهم عدداً من األنشطة
الحر ّكية والذهنية ،كالرسم واألشغال
اليدوية واملسابقات ،لتكون وسيلة لتخفيف
الضغوط اليومية التي يعيشونها».
وعن وضع الطالب تقول (هيام) للمج ّلة:
«مــاذا ميكن أن نتو ّقع من جيل كرب وال
يعرف سوى الحرب ،مشاهد الدمار واملوت
أصبحت جزءاً من حياة األطفال الطبيع ّية
لألسف ،يف دروس الرسم يستخدمون األلوان
الحا ّرة ويص ّورون سيارات اإلسعاف والبيوت
امله ّدمة ،يرسمون ما يرونه وما يعيشونه».

مدن ّيون يواجهون الحصار بالزراعة

محمد هامم زيادة

بدأ س ّكان حلب بالسعي نحو إيجاد بدائل زراعية تعزّز صمودهم يف وجه الحصار ،بعدما كانوا يعتمدون يف السابق عىل املنتجات
الزراعية القادمة من األرياف املحيطة مبدينتهم ،وكنوع من االستجابة ،أطلق املجلس املح ّ
يل مرشوعاً نوعياً لزراعة ما يزيد عن عرشين
هكتاراً
ْ
بالخضوات يف مناطقَ مختلف ٍة من املدينة ،وقام املرشوع بتجهيز األرايض للزراعة بدعم من الحكومة السورية املؤ ّقتة ،حيث
املؤسسة العا ّمة إلكثار البذار من تأمني البذار املطلوبة.
مت ّكنت ّ
يقول أحد العاملني يف املرشوع للمج ّلة« :نزرع الخضار األساسية،
كالكوسا والسبانخ والخبيزة والسلق والفول والبندورة ،والتي تتم ّيز
بقرص مدّة زراعتها وجنيها ،األمر الذي مي ّكننا من طرح ك ّم ّيات أكرب
يف األسواق» ،ويتابع حديثه« :نس ّوق منتجاتنا وفق سياسة تسويقية
مدروسة ،وبأسعار رمزية تتناسب مع إمكانيات املواطنني ،لكنّ الطلب
يفوق اإلنتاج بكثري ،لذلك ّ
للتوسع بهذه املشاريع.
نخطط ّ
وتحاول ّ
منظامت املجتمع املدين دعم هذه املشاريع والتعاون مع
املجلس ّ
املحل عىل تنفيذها ،وبادرت منظمة «فسحة أمل» بالعمل
عىل تنفيذ مرشوع مشابه ،انطلق منذ نحو خمسة أشهر قبل حصار
املدينة ،كخطوة استباق ّية ملا ميكن أن يحدث ،وتعدّه ّ
املنظمة أحد
أهم مشاريعها اإلسرتاتيجية ،للصمود يف وجه أيّ حاالت طارئة كحالة
ّ
الحصار الحال ّية”.
َ
ويرشح أحد أعضاء الجمعية عن املــروع قائال« :مساحة األرض
املستث َمرة هي  5هكتار ،نزرع الخضار الورق ّية األساسية كالسلق
والسبانخ والبقدونس والفجل ،ونطرحها يف األسواق بأسعار مخ ّفضة»
عمل ،األمر الذي
ويتابع« :من خالل املرشوع مت ّكنّا من تأمني  15فرص َة ٍ
أدّى لتأمني مصدر دخل لـ  15عائلة بشكل شهري».

ويواجه تنفيذ املشاريع تحدّيات كبرية أبرزها املخاطر األمنية وق ّلة
املياه ،أبو صالح يعمل عىل زراعة مساحة صغرية بالقرب من مسكنه
«أهم الصعوبات هي القصف
بحي مساكن هنانو ،يقول للمجلة:
ّ
اليومي الذي يع ّرض حياتنا بشكل دائم للخطر ،إضافة لعدم توافر مياه
الري بشكل دائم ،بسبب ق ّلة املحروقات املش ِّغلة ملضخات املياه ،أمتنّى
أن يكون الشتاء مح ّم ًال بأمطار الخري ،لتكون بدي ًال عن مياه الري».
ويخطط الكثري من النشطاء واملكاتب اإلعالمية لحمالت إعالمية لجعل
الزراعة املنزلية واملحلية ثقافة اجتامعية ،يقول الناشط اإلغايث عمران
ّ
الحلبي للمج ّلة« :إن استطاع املجلس ّ
واملنظامت املح ّلية تأمني
املحل
لكل بيت ،سندفع ّ
الك ّميات املطلوبة من البذار ّ
كل بيت لزراعة مساحة
صغرية بالقرب منه أو عىل سطح البناء أو يف األماكن املهدّمة ،وبالتايل
سيتم ّكن الناس من تأمني جزء ج ّيد من احتياجاتهم الغذائية اليومية
بشكل ذايت ،وبذلك نحقق نوعاً من الكفاية الجزئية ،لكنّ األمر يحتاج
للتعاون وتظافر الجهود بني أفراد ُ
األرس وبني جميع الفعال ّيات املدنية،
وخصوصاً بني السيدات اللوايت يعا ِن َ
ني من البطالة ،وميتل ْكنَ وقتاً للعمل
يف ّ
ظل الظروف التي نعيشها».
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في الكـــادر

 الثورة في سوريا ،ثورة شعب ّية كاملة األركان ،لم تنجحالمعارضة في مالقاتها واالنخراط فيها ،بل سعت الستثمارها
في سياق أفكارها وبرامجها القديمة
ّ
الحل المنطقي للقضية الكردية هو قيام دولة كردية
 إنمستق ّلة ،ولكن هذا الحل يحتاج إلى جهود كردية ج ّبارة وإلى
ّ
متوفرًا
قبول إقليمي ودولي يبدو أنه ليس

مجلة صور تحاور الكاتب والمعارض السوري
علي العبد اهلل
حاوره :رسدار مال درويش
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في الكـــادر

تجربتا «ربيع دمشق» و»إعالن دمشق» قبل الثورة السورية ُب ِن َي ْت
عليهام آمال ،لكن كتجربتني القتا الفشل ،حتى أن وجود «إعالن
دمشق» مع بداية الثورة ع ّمق فشله ،أقلها تعرضه لالنشقاق ،ملاذا
برأيك؟
أوالً يجب التمييز بني التجربتني»،ربيع دمشق» كان موجة أوىل،
بعد سبات طويل ،لكرس احتكار السلطة للسياسة عرب العمل عىل
سيايس وإقناع الشارع باالنخراط فيه ،أطلقت املوجة
إطالق تح ّرك
ّ
وقادتها «لجان أحياء املجتمع املد ّين» ،وقد نجحت املحاولة نسب ّياً يف
عصبي وعنيف من النظام
تحريك املياه الراكدة ،وهذا أثار ر ّد فعل
ّ
االستبدادي(نتذ ّكر كالم خدام يف جامعة دمشق وا ّتهام الحراك بالسعي
لجزأرة سوريا وصوملتها) .لكن املحاولة تراجعت ومل تنجح يف إطالق
موجة ثانية بفعل عاملني ،أول مفهوم :ر ّد النظام وحملة االعتقاالت،
وثانٍ  ،غري مفهوم أو م ّربر ،ردّة فعل أحزاب املعارضة ،وخاصة التج ّمع
الوطني الدميقراطي ،التي استقبلت «اللجان» بعدائية واضحة
وتعاملت معها عىل أنها بديل محت َمل لها ومحاولة لسلبها دورها
الطبيعي ،أطلق أحد قادة التجمع عىل «لجان إحياء املجتمع املدين»
وصفا تحقري ّياً :لجان الدفاع املدين.
قصة أخرى مختلفة ،نشأ اإلعالن بالتداعي أكرث منه
إعالن دمشق ّ
بالتخطيط الواعي .بدأ بطرح فكرة إصدار بيان يف اجتامع للجنة
اإلعالمية يف «لجان إحياء املجتمع املــدين» تحت عنوان «إعالن
دمشق» يح ّدد مطالب املعارضة السورية ،كمحاولة إلبراز التاميز بني
املعارضة والنظام ،وللضغط عىل األخري للتعاطي مع هذه املطالب،
حيث كان يع ّد لعقد املؤمتر العارش للحزب الحاكمُ .حملت الفكرة
تم اال ّتفاق عليها ُيصاغ بيان
إىل أحزاب املعارضة يك ُتدرس ،وإذا ّ
تو ّقع عليه القوى السياسية السورية املعارضة ،ذهب النقاش حول
االقرتاح با ّتجاه توسيع الفكرة بحيث ال تكتفي قوى املعارضة بالبيان
السيايس ،بل وتش ّكل تج ّمعاً سياس ّياً كحامل للبيان العتيد وللعمل
تم ،وهذا أفرز تج ّمعاً ُأ ّسس عىل عجل ،وصيغ
عىل تنفيذه ،وهذا ما ّ
التأسييس تحت ضغط الوقت وسعي أحزاب املعارضة لإلمساك
البيان
ّ
باملبادرة ودفع «لجان إحياء املجتمع املدين» إىل الخلف .وقد برزت
فع ّدل ،وأثار
تباينات مبارشة بعد إعالنه ،حيث ُأعلنت تح ّفظات عليه ُ
التعديل ردود فعل سلبية زادت الطني ِب ّلة .لعبت الوالدة القيرصية،
والرصاع والتنافس بني األحزاب عىل الحصص واألدوار واملواقع يف
إضعافه ،وجاءت حملة االعتقاالت عام  2007لتش ّله وتح ّد من قدراته

عىل تنفيذ برنامجه للتغيري الدميقراطي ،كام شهد قبيل انطالق ثورة
الحرية والكرامة انسحاب شخص ّيات مستق ّلةّ ،
مم أفقده جزءاً كبرياً
من قدرته عىل التأثري يف مجريات الثورة.
هل كانت تركيبتا «ربيع دمشق» و «إعــان دمشق» وبناؤهام
مرتبطتان بطبيعة القوى التي ّأسستهام ،خاصة ونحن نعلم بوجود
تناقضات بني تلك القوى ،وإىل أي ح ّد لعبت التجربتان دوراً مؤ ّثراً
عىل السلطة؟
الطبيعي أن تكون تركيبة أ ّية جامعة ،سياسية أو فكرية أو
من
ّ
تؤسسها ان من حيث الفكر أو من حيث
فنية ،مرتبطة بالقوى التي ّ
الكفاءات واإلمكانيات واالستعداد للعمل الجاد والتضحية .أ ّما تأثريها
عىل السلطة فلم يكن كبرياً يف ضوء عدم أخذها الفرصة للمحاولة،
عاجلتها االعتقاالت ،وك ّبلتها التباينات التي انطوت عليها.
لو تع ّم ْقنا أكرث ،ملاذا فشلت املعارضة السورية يف املرحلتني ،قبل وأثناء
الثورة السورية ،يف أن تكون معارضة حقيقية وتح ّقق أيّ إنجاز؟ ويف
حال موافقتك عىل أنها فاشلة ما هي أسباب الفشل يف رأيك؟
كل معارضة غري مصنّعة هي حقيقية ،وليس لذلك عالقة بالفشل
صحة الفكرة وقدرتها
والنحاج ،ألن لهام أسباباً موضوعية تبدأ من ّ
عىل استقطاب وتأييد رشائح اجتامعية وازنــة ،إىل قدرة القيادة
والكوادر عىل صياغة خطط عمل وتكتيكات ناجحة ،وقدرتها عىل
تنفيذها عمل ّياً ،وصوالً إىل املناخ السيايس واالجتامعي السائد الذي
مجتمعي ،أو ثورة ،يف ضوء هذه األفكار
يسمح أو يعيق إطالق حراك
ّ
والربامج .أما الفشل فأعتقد أنه نجم عن انعدام القدرة عىل التك ّيف
املتغيات التي أطلقتها الثورة ،حيث بقيت املعارضة عىل ما تر ّبت
مع ّ
عليه وح ّددته لنفسها يف لحظة كانت تستدعي خلع النهج القديم
والتح ّرك يف وسط ومناخ مختلف بطرق تناسبه.
مع استالم بشار األسد للسلطة نادى باالنفتاح وتح ّدث عن التحديث
والتطوير ،لكن انطلقت يف فرتة حكمه ثورة يف سوريا ،فهل انبثقت
بتأثي الربيع العريب؟
الثورة من الذات السورية أم انبثقت ّ
كان طرح «التحديث والتطوير» وعــداً بتغيري يف البالد ،لكنه يف
التطبيق ذهب يف ا ّتجاهات تتناقض مع الشعارات املرفوعة ،ا ّتجاهات
غري مقبولة وعىل الض ّد ّ
مم كانت البالد تحتاجه :اقتصاد السوق
تحت مس ّمى خادع اقتصاد السوق االجتامعي،تراجع اإلنتاج ،الفساد

11

في الكـــادر

واملحسوب ّية ،التمييز بني املواطنني واملناطق باملشاريع واالستثامرات..
إلخ .وهذا ع ّمق االحتقان والتو ّترات االجتامعية ،وجاءت موجة الربيع
العر ّيب فأكملت الرشوط الذاتية للثورة.
لو طلبنا منك أن ُتجمل خمس سنوات الثورة السورية ،فكيف سرتاها
وتوصفها؟
ّ
ثورة شعبية كاملة األركان ،مل تنجح املعارضة يف مالقاتها واالنخراط
فيها ،بل س َعت الستثامرها يف سياق أفكارها وبرامجها القدميةّ .
ولعل
أهم ما فيها ما كشفته عن صالبة الشعب واستعداداته الكبرية
ّ
للتضحية ،وهذا ما عجزت املعارضة عن قراءته قبل وأثناء الثورة
والعمل عليه وتوظيفه يف تحقيق مطالب الشعب يف الحرية والكرامة،
وهي ،االستعدادات ،ظاهرة سيكون لها تأثري واضح عىل املستقبل،
حيث لن يقبل الشعب بتجاهله أو تجاهل مطالبه مرة أخرى ،وهذه
ميزة ميكن البناء عليها.

الذي ينتجه العلم واملجتمعات املعارصة .ظهور التيارات اإلسالمية
طبيعي ،اإلسالم عقيدة غالبية السوريني ،األحزاب
يف الثورة السورية
ّ
والحركات اإلسالمية موجودة من قبل وخطابها له جاذبية كون اإلسالم
ينطوي عىل توجيهات ملواجهة الظلم وإحقاق الحقوق ...إلخ من
جهة ،والعنف الذي واجه به النظام التظاهرات السلمية املطالبة
بالتغيري ردّت عليه األحزاب والحركات اإلسالمية ،وق ّدمت تضحيات
كبرية فزادت يف جاذب ّيتها من جهة ثانية ،ووجود أحزاب وحركات
إسالمية يف الدول العربية واإلسالمية ،يف السلطة أو خارجها ،ومنها من
يتبنّى «الجهاد» العاملي ،ص ّبت قدراتها وإمكان ّياتها يف دعم األحزاب
والحركات اإلسالمية السور ّية من جهة ثالثة .دول عربية ال تريد
ثورة دميقراطية دعمت حركات اإلسالم السيايس حتى متسك بالثورة
وتبعدها عن مطالبها الدميقراطية من جهة رابعة .نحن أمام حالة
مر ّكبة ،نحن ،والعتبارات تاريخية وتكوين ّية ،يف قبضة اإلسالم ،ونحن،
العتبارات فقه ّية تقليدية ومتش ّددة ،ضحية الجامعات اإلسالمية،
وعلينا البحث عن مخرج ُيث ّبت اإليجابيات ويخ ّفف السلبيات إن مل
يقض عليها.
ِ

املعارض واملث ّقف السوري فشال يف قيادة الثورة السور ّية ،بل باتا
مج ّرد لعبة بأيا ٍد مح ّلية وإقليمية ودولية .هل لك أن تح ّدثنا عن
وتوجهاتها يف القضية السورية؟
تأثريات ذلك يف جسم املعارضة ّ
ّ
الشك أن التبع ّية لجهة خارجية ،وبغض النظر ع ّمن تكون ،لها مرت ّتبات
س ّيئة عىل الفرد والجامعة والقضية :ضياع االستقاللية والتح ّرك
وفق توجيهات القوى الخارجية والخضوع ملطالبها وترك املطالب
ننج من داء التبعية ،رمبا ألننا وجدنا أنفسنا يف
الوطنية .لألسف مل ُ
وحساس :حاجتنا إىل إنجاز مطالب الثورة ،ودور الخارج
موقف دقيق ّ
يف إسقاط الطغاة يف تونس ومرص وليبيا ويف فرتة قياس ّية ،قبل أن تظهر
للعيان سلبياته ،و ّلد انطباعاً خاطئاً بوجود قرار إقليمي ودويل بإنجاح
ثورات الربيع العريب ،فاعتقدنا بأن الوضع يف سوريا لن يكون خارج
التوجه ،ورسنا يف ركاب هذا االعتقاد الخاطئ وحصل ما حصل.
هذا ّ

الديمقراطية

يتم وصفك بأنك معتدل
يُع ّد عيل العبد الله من اإلسالميني املعتدلنيّ .
بشكل عا ّم ُتجاه القضايا السياسية ومتتلك رؤية متوازنة ،فكيف ترى
ظهور التيارات اإلسالمية يف الثورة السورية ،وعوامل ظهورها ،وما
هي خطورتها أيضاً ؟
مبني عىل نصوص
أنا مسلم متد ّين ولست إسالم ّياً ،يل فهمي لإلسالم ّ
القرآن الكريم ،فهم يقودين إىل التمسك بالعدالة واملساواة بني
البرش والتسامح مع املختلف وقبول اآلخر والتفاعل مع التحديث

هذه التيارات اإلسالمية بكل تف ّرعاتها ،إىل أي ح ّد من املمكن أن
تكون جزءاً من الحالة السورية مستقب ًال؟
هذا يتو ّقف عىل طبيعة النهاية التي ستستق ّر عليها األوضاع :حسم
عسكري أم ّ
توافقي ،كام هو مطروح اآلن يف القرارات
حل سيايس
ّ
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الدولية،وهو األرجح ،ومبا ستطرحه القوى السياسية اإلسالمية عىل
الوطني العام وهيئات املرحلة
طاولة املفاوضات داخل املؤمتر
ّ
االنتقالية التي تض ّمنتها هذه القرارات .فإن لعبت دوراً إيجابياً يف
إنجاح املرحلة االنتقالية وتقاطعت يف ما تطرحه مع التوجهات العامة
إلقامة نظام دميقراطي عادل وتشاريك ،فيمكن أن تكون جزءاً من
املشهد السيايس ،أ ّما إذا غ ّردت خارج الرسب فستتح ّول إىل مشكلة
وتكون خارج الحياة الوطنية ويكون عىل البالد والعباد مواجهتها.
عيل العبد الله صديق القضية الكردية .لديك مواقف توصف
باملم ّيزة تجاه ُ
الكرد ،حتى أن لديك معرفة عميقة بقض ّيتهم ،حيث
تكتب عاد ًة بعمق عنهم ،برأيك ما هو ّ
الحل املناسب للقضية
الكردية يف سوريا؟
ّ
لعل تجربتي الشخصية ،كوين عشت يف مدينة القامشيل طفولتي
ومراهقتي وبداية وعيي السيايس( ،)1970 - 1955واحتكايك املبكر
ُ
بالكرد والقضية الكردية ،ش ّكلت عواطفي اإليجابية ِتجاههم ،وع ّمق
وعيي السيايس الالحق هذه العواطف وح ّولها إىل قناعة،زادها
رسوخاً إمياين بالعدالة واملساواة التي تقول بها قناعايت الدينية
والسياسية،وخاصة نظريت إىل الحارض واملستقبل وحاجة بالدنا إىل
االستقرار واألمن والسالم ،يك تنهض من ضعفها وعجزها وتح ّقق تنمية
تو ّفر ملواطنيها حياة كرمية تسمح لهم باإلحساس باألمان والجدوى
يتم ما مل نتّفق عىل أسس النظام
فتنطلق قدراتهم اإلبداعية ،وهذا لن ّ
والعقد االجتامعي الذي سيحكمه،ما يستدعي إقامة حياة وطنية
قامئة عىل الرضا تسمح بالتفاعل واالندماج الوطني .وعليه أرى أن
ّ
الحل املنطقي للقضية الكردية هو قيام دولة كردية مستقلة ،أسوة
بكل أمم األرض ،ولكن هذا ّ
الحل يحتاج إىل جهود كردية ج ّبارة وإىل
قبول إقليمي ودويل يبدو أنه ليس متو ّفراً يف هذه اللحظة السياسية،
ما يدفعنا إىل التح ّرك عىل صعيد املمكن ،وهو ليس َ
سهل املنال كذلك،
لكنّ صعوبته أقل بكثري من صعوبة قيام دولة كردية يف هذه املرحلة،
ّ
والعمل مع القوى املح ّلية من أجل توفري قاعدة ّ
مرحل قائم
لحل
عىل االعرتاف بالتع ّدد القومي يف سوريا ،واالعرتاف بحقّ القوميات
واإلثنيات يف تقرير مصريها ،واختيار النظام املناسب لتجسيد هذا
موسعة ،حكم ذايت ،فدرالية،
ّ
التوجه داخل الدولة السور ّية :المركز ّية ّ
كونفدرالية .ومتكينها ،القوم ّيات واإلثنيات ،من املشاركة يف صياغة
النظام السيايس ويف صنع القرارات الوطنية عىل قدم املساواة ،دون
عراقيل تستوحي الحجم والعرق والدين،وهذا ينطبق عىل الرتكامن

واآلشوريني كذلك .تركيزي الرئيس عىل إنجاز ّ
الحل بالتفاهم والتوافق
عرب حوار جا ّد يك ُنبقي عىل املشرتكات التي بيننا ح ّية وال نح ّول عالقاتنا
إىل عالقات عدائية فتدخل شعوبنا يف حروب ال تنتهي.

الشعب الذي خرج من أجل
الحرية والكرامة ودفع كل
هذه األثمان الباهظة لن يسمح
بذهاب تضحياته هباء

إذا انطلقنا من الحالة السورية (بصورتها الراهنة) ما هي التن ّبؤات
التي تراها يف املستقبل؟
مازلنا يف مخاض عسري وطويل ما يجعل التن ّبؤ شديد الصعوبة ،لكن
ّمثة استنتاج ال ميكن إال تثبيته ،وهو أن الشعب الذي خرج من أجل
الحرية والكرامة ودفع كل هذه األمثان الباهظة لن يسمح بذهاب
تضحياته هباء.
سؤالنا األخري :تعيش سوريا اليوم يف رصاع دويل ،وتأثريات إقليمية،
ما نريده هو الرؤية اإلقليمية والدولية حول الرصاع السوري ،و َمل ال
متسك الروس وإيران بالنظام
يوجد موقف واضح حتى اآلن ،مقابل ّ
حتى اليوم؟
رأيي أن املوقف واضح ،بل وشديد الوضوح،كل الدول املنخرطة،
والتي ستنخرط يف الرصاع ،تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة أوالً،
ثم تنظر يف لوحة مصالح الــدول املنخرطة يف الـراع ويف كيفية
التوفيق بني املصالح املتناقضة ،وهنا يلعب ميزان القوى والقدرة
عىل تح ّمل كلفة استمرار الرصاع يف تحديد الحصص ،وتعاطيها مع
مصالح الشعب السوري ،ومطالب الثورة ،يأيت يف هذا السياق ،ويح ّدد
حجمها وتجسيدها يف ضوء حضورنا الفاعل يف معادلة الرصاع عىل
األرض وعىل الساحة السياسية.
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دول وحكومات
أم ميليشيات وعصابات؟
جاد الكريم الجباعي

الجسد بين الثابت والمتغ ّير
نارت عبد الكريم

معنى ،وصورة
ومبنى يقابله
هنالك مظهر يقابله جوهر،
ً
ً
يقابلها أصل ،فأين الجسد من ّ
كل ذلك؟ وما الذي يقابله؟.
َّإن الجسد -كام هو معروف للجميع -الصورة الحقيقية
للموجود البرشي والتي مت ّيزه عن سواه من باقي الكائنات
الحية .وباإلضافة إليه هنالك الصورة الذهنية ،أي الشخصية،
ْ
ظهرت
وهي مرتبطة باالسم أساساً .وخالل تاريخنا البرشي
ثالثة ا ّتجاهات مختلفة يف العالقة مع الصورة الحقيقية،
أي مع الجسد ،حيث َع ّده البعض مظهراً مؤ ّقتاً ،كام الثلج
بالنسبة للامء ،غري جدير باالهتامم ،فالجوهر هو ما يستحقّ
العناية والرعاية .أصحاب اال ّتجاه الثاين نظروا إىل الجسد عىل
أنه املدخل الذي الب َّد منه للعناية بالجوهر ،فكان االهتامم به
شغ َلهم الشاغل.
أ ّما ذووا اال ّتجاه الثالث فقد نظروا اىل الجسد نظرة وظيفية،
فهو أداة للمتعة ومدخل للعناية بالصورة الذهنية لذلك
َتر َّكز ّ
جل اهتاممهم عىل األزياء واملساحيق وشكل العضالت
وقصات الشعر و ِقياس الخرص عىل سبيل املثال .فأين نحن من
ّ
تلك اال ّتجاهات الثالثة؟.
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يتفق العلامء والباحثون يف
الحقل السيايس والنظرية
السياسية وعــلــم االجــتــاع
السيايس عىل أن الدولة فضاء
حقوقي وسيايس وأخالقي،
عـــام ومــشــرك بــن جميع
مــواطــنــات الــدولــة املعنية
ومواطنيها ،بال أي تفريق أو
متييز بسبب العرق واإلثنية
و»القومية» أو بسبب اختالف
الجنس أو الدين أو املذهب
أو لون البرشة أو من حيث
اللغة والــثــقــافــة واالتــجــاه
الفكري واالنــتــاء السيايس،
ويتفقون عىل اعتبار الدولة
شخصاً معنوياً ،ال تتصف بأي
صفة مــن صــفــات الشخص
الطبيعي ،زيد أو عمرو أو هند
وزينب ،وال يجوز أن توصف
بأي منها ،وأن جوهر الدولة
أو روحها هو القانون العام،
ـســده الــدســتــور
الـــذي يــجـ ِّ
واملــد ّونــة القانونية ،والــذي
يرسي عىل الجميع ،حاكمني
ومحكومني ،بالتساوي.

ويتفق كثريون من املفكرين العرب عىل أن مفهوم الدولة شاحب أو ضامر وملتبس يف الثقافة
العربية ،القدمية والحديثة واملعارصة ،وأن العرب املعارصين مل يعيشوا تجربة الدولة .وكلمة الدولة،
يف العربية ،ال تدل عىل املعاين والقيم املتداولة اليوم يف العامل بوجه عام ،ويف البلدان املتقدمة بوجه
خاص ،وواقع «الدولة» أو واقع الحياة السياسية واألخالقية للشعب ال يزال دون مستوى الدولة
الحديثة والحياة السياسية واألخالقية الحديثة .لذلك ال نرى يف العامل العريب دوالً ،بل أنظمة حكم
عائلية وعشائرية وإثنية ومذهبية تسلطية ومستبدة ،ال ترقى أي منها إىل مستوى دولة وطنية
حديثة ،مبا يف ذلك ما تس ّمى «الدول العميقة» ،كالدولة املرصية.
الدول التي كانت تس ّمي نفسها دو ًال «تقدمية» يف املايض القريب ،نشأت ،كغريها ،يف الحقبة
الكولونيالية ،ثم أعادت املؤسسات العسكرية – األمنية تشكيلها وفقاً ملصالحها ومصالح واجهاتها
املدنية ،الفئوية منها أو الحزبية ،التي احتكرت الحياة السياسية ،وقلصت مجال الدولة (العمومي)
حتى تطابق مع مجال السلطة (الخصويص) يف كل منها ،فصارت الوطنية ال تعني شيئاً سوى االنتامء
لحزب السلطة والوالء للقيادة الحكيمة ،التي تقود املجتمع والدولة ،وقد تقود تحالفاً «سياسياً»،
كالجبهة الوطنية التقدمية ،يف سوريا والجبهة القومية السابقة يف العراق .وقد أدت عوامل كثرية،
داخلية وخارجية ،إىل انكشاف النوى (جمع نواة) الصلبة لهذه النظم ،وتآكل رشعيتها التقدمية،
قومية كانت هذه الرشعية األيديولوجية أم اشرتاكية ،ونخرها الفساد البنيوي ،الذي من «طبائع
االستبداد».
لكن الظاهرة األحدث واألبرز يف حياة هذه النظم العائلية والتسلطية ،ويف الحياة السياسية
واألخالقية بوجه عــام ،هي اعتامد الحكومات عىل ميليشيات طائفية خالصة ومافيات
اقتصادية وكتائب حزبية وفصائل مسلحة ،كلها مناهضة للدولة الوطنية (العمومية) ،وبعضها
أقوى من الدولة ذاتها ،كام يف لبنان وفلسطني والعراق وما ميكن أن تؤول إليه امليليشيات
والعصابات يف سوريا .واخــرع العراقيون خاصة مفهوم «املكونات»« ،مكونات املجتمع»
أو «مكونات الشعب» ،التي يعني الطوائف واإلثنيات حـراً ،ومكونات الدولة التي تعني
امليليشيات املسلحة واملافيات االقتصادية حرصاً عىل ما بني هذه وتلك من تداخل وتضامن.
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رأي

خاصة بغياب دور النقابات واألحـزاب السياسية ،فتغدو الفئات
االجتامعية رهائن لدى هذه امليليشيات والعصابات واحتياطياً برشياً
لتنظيامتها ومطارح كسب بال تعب لقادتها وأعضائها أو موضوع
نهب واستغالل وتسلط لهؤالء وسادتهم.
ومن البديهي أن يغيب مفهوم الحزب السيايس ،ال الحزب األيديولوجي،
القومي أو اإلسالمي ،بغياب مفهوم الدولة الوطنية ،وتغيب
معه منظامت املجتمع املدين .وقد استورد املثقفون والسياسيون
السوريون هذا املفهوم الرديء «املكونات» وصار كالالزمة أو التيمة
يف خطاباتهم املختلفة واملتخالفةُ ،يظهر ما كان مخفياً من اتجاهات
إثنية ودينية ومذهبية وطائفية.
وعىل سبيل االستطراد ،ال ميكن اعتبار «املنظامت غري الحكومية»
املتكرثة واملمولة من جهات خارجية رسمية وغري رسمية ،منظامت
مجتمع مدين؛ إذ ال يعقل أن تكون هناك منظامت مجتمع مدين من
دون مجتمع مدين ودولة وطنية حديثة بالتالزم الرضوري ،املعريف
واألخالقي والواقعي ،بني املجتمع املدين والدولة الوطنية الحديثة،
التي تبدو ملواطناتها ومواطنيها ،من الداخل دولة حريات أساسية
وحقوق مدنية متساوية ومؤسسات عامة ،وتبدو لغري مواطناتها
ومواطنيها ،من الخارج ،دولة وطنية أو قومية ،وال فرق.
أردنا من االستطراد السابق أن نشري إىل أن امليلشيات والعصابات تحل
يف البلدان املذكورة محل منظامت املجتمع املدين يف البلدان املتقدمة،
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السؤال ،هنا ،ما الذي يدفع حكومة ،كالحكومة السورية ،إىل رشعنة
ميليشيا يفتقر أفرادها إىل الحد األدىن من املعرفة والتعليم والكفاءة
املهنية والجدارة األخالقية واعتبارها «جيش الدفاع الوطني» ،مع
وجود جيش نظامي استنزف االقتصاد وقضم جزءاً من أعامر الشبان
وحيواتهم عىل مر العقود؟ وما الذي يدفع حكومة كالحكومة
العراقية إىل الرهان عىل الحشد الشعبي والعمل عىل رشعنته إىل
جانب الجيش الذي أنفقت عىل تشكيله وتدريبه وتسليحه ما
أنفقت ،وما الذي يجعل السلطة الفلسطينة سلطة فصائل متناحرة
محصلة تجاذباتها صفرية أو دون الصفر ،وتستنزف القوى البرشية
واملادية؟ وهل كان للبنان أن يكون ما هو عليه لوال رشعنة حزب
الله الطائفي بقوة السالح وضغوط ال تطاق من الحكومتني السورية
واإليرانية؟.
النموذج النقي للميليشيا التي نعنيها ،هو حزب الله يف لبنان ،ال
حزب الله اللبناين ،كام يسميه أنصاره واملذعنون لسيطرته ،وهو
حزب طائفي طائفية خالصة ،مناهض للدولة أو ملرشوع الدولة،
ومسيطر عليها بقوة السالح ،وإيراين العقيدة واملنهج والتمويل
والتسليح والتدريب والغايات واألهداف ،عالوة عىل بنيته الشمولية

رأي

املتوحشة وعقيدته الثأرية ،التي تتخفى تحت شعار «املقاومة» .والء
هذا الحزب – امليليشيا إليران أكرث من والئه للبنان ،برصف النظر
عن مشاعر أفراده الواجدين فيه فرصة عمل مجزية ،عىل الرغم من
مخاطرها عىل حيواتهم ،وبرصف النظر عن بيئته االجتامعية املغلوبة
عىل أمرها ،فهو صورة واضحة وضوحاً تاما للميليشيات العراقية
وبعض الفلسطينية وامليليشيات السورية األحدث عهداً ،والتي ميكن
أن يكون والؤها إليران أو روسيا االتحادية أو تركيا أو للسعودية
وقطر أو غريها أكرث من والئها لسوريا ،وإن كان قوامها البرشي من
املهمشني السوريني .أما املافيات االقتصادية فوالؤها األول واألخري
لنفسها ،بوصفها الوجه اآلخر للسلطات الحاكمة هنا وهناك ورشيكتها
يف إدارة النظام امليليشاوي املالئم للنظام املافيوي أشد املالءمة.
ولعل النموذج النقي اآلخر عىل الصعيد اإلثني هو حزب العامل
الكردساين ،ذو النزعة اليسارية ،يف سوريا ،الذي ال يختلف عن حزب
البعث العريب االشرتايك ذي النزعة اليسارية أيضاً ،من حيث تطلعاته
«القومية» وسعيه إىل احتكار السلطة والتفرد بالحكم ،والذي ال يرى
يف سكان محافظة الحسكة السورية سوى شعوب كوردية وعربية
وآشورية  -كلدانية وأرمنية ،ومذاهب دينية ،عىل الرغم من حديثه
املرسل عن «رشق أوسط دميقراطي» وفدرالية سورية دميقراطية
حديثاً ال يتسق مع تعدد الشعوب واألمم يف دولة واحدة كسوريا أو
غريها .هذا الحزب ،ال يعدو ،يف نظرنا كونه ميليشيا إثنية مسلحة،
وجهها اآلخر مافيا اقتصادية ،مثله مثل حزب البعث بكتائبه املسلحة
وقيادته الحكيمة.
ليست امليليشيات والعصابات يف هذه البلدان سوى تعبري عياين عن
تفكك املجتمعات وتشظي السلطة املركزية واهرتاء املؤسسات ،يف
كل منها ،بعد أن أجهزت السلطات املركزية عىل جنني املجتمع املدين،
وعصفت بإمكانات االندماج االجتامعي وتشكل دول وطنية.
ومن الالفت للنظر أن الدول املؤثرة يف السياسة الدولية ،وال سيام
الدول الدامئة العضوية يف مجلس األمن ،ال تزال تتعامل مع هذه

النظم امليليشياوية عىل أنها دول ،وتبارك هيمنة امليليشيات واملافيات
االقتصادية عليها ،بل لعلها تتعامل مع هذه وتلك بصورة مبارشة ،عىل
أنها القوى التي تحقق مصالحها ،وتضمنها يف املستقبل املنظور .إن
صريوة هذه النظم ميليشيات وعصابات هو ما يوفر الرشوط املناسبة
لهيمنة الروس واإليرانيني واألتراك والسعوديني والقطريني وكل من
هب ودب ُّ
وتحكمهم يف أرواح الناس وممتلكاتهم ويف مصائر البالد.
وهو ما يوفر الرشوط الالزمة النقسام السوريني بني مرحبني باالحتالل
الرويس واالحتالل اإليراين ،ومرحبني باحتالالت من ينافسونهم عىل
الغنيمة ،بعد أن وصلت الوطنية السورية املغدورة من أهلها إىل ما
وصلت إليه من تهافت وخواء.
أينام ذهبت يف البلدات واملدن السورية ترى مسلحني ،يضعون
شارات مختلفة ،وتبدو عىل وجوههم وأجسادهم آثار بؤس مزمن
وحرمان من رشوط الحياة اإلنسانية واملكانة االجتامعية ،يتنمرون
عىل الناس أو يستأسدون عليهم ،ويوقفونهم عىل الحواجز ،ويف
عيونهم ال نظرات امتياز وتفوق وإشعاع سلطة شخصية مطلقة ،بل
نظرات شك يف املدنيني العزل وتحرش برصي بالنساء ،وازدراء بالشباب
الذين يحملون وثائق التأجيل الدرايس من الخدمة العسكرية ،ومبن
تبدو عليهم بعض سامت التمدن .أينام ذهبت يف سوريا ترى مظاهر
الهمجية والتوحش واالنحطاط األخالقي ،بسبب اضمحالل الدولة
وانعدام القانون ،وعربدة منطق القوة والغلبة والقهر ،وتنامي
مشاعر الكراهية والحقد واالنتقام والثأر.
نخىش أن يكون هؤالء «النشامى» حكام سوريا القادمني و»حامة
الوطن» والورثة الرشعيني لحكامها الحاليني( .بعض هؤالء يضعون
عىل أذرعتهم وصدورهم وظهورهم رقعاً كتب عليها «قادمون») .فإن
سريورة هدر اإلنسان وهدر املؤسسات وهدر الدولة وهدر الوطن،
هذه السريورة التي ال تزال مستمرة ،وتتعمق ،وتتامدى ،قد تجعل
هذه البلدان بال مستقبل ،وغري صالحة للحياة اآلدمية ،تحكمها
ميليشيات وعصابات ،ال دول وحكومات.
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ملــف 2

«القاعدة»
وتحوالتها في سوريا
ّ
طارق عزيزة

مدخل
منذ القضاء عىل البنية األساسية للتنظيم ،بعد الغزو األمرييك ألفغانستان إثر هجامت  11أيلول/
سبتمرب  ،2001باتت «قاعدة الجهاد» تش ّكل نهجاً ومجموعة من األفكار وحالة رمزية يف أوساط
تنظيم متامسك واضح املعامل .وقد دفعت الظروف املستج ّدة
الجهاديني ،أكرث بكثري مام هي
ٌ
بأنصار القاعدة ومعتنقي نهجها إىل التك ّيف مع الواقع والعمل بقدر أكرب من الالمركزية ،ال
سيام بعد قتل أو اعتقال الكوادر الرئيسية يف أفغانستانّ ،
وترشد وتخ ّفي من بقي منهم ،األمر
الذي فتح الباب واسعاً أمام «جيل جهاديّ » جديد للقاعدة ،بدا نسب ّياً أ ّنه ّ
أقل انخراطاً يف الجهاد
املعومل ،وأكرث اهتامماً بفرض نفسه مح ّلياً .لكنّ هذا الجيل «أكرث صالب ًة وتش ّدداً واندفاعاً من
املؤسس ،ألنه يف معظمه من الشباب أوالً ،ويعمل يف بيئته وعىل أرض بالده ثانياً ،أي أنه
الجيل ّ
1
ال يوجد يف أرض غريبة عليه مثلام كانت حال أقرانه يف أفغانستان» .
ويف حني جاء االحتالل األمرييك للعراق عام  2003فرص ًة ذهبي ًة للقاعدة ،سمحت لها بإعادة
تجميع مقاتليها وإعادة تنظيم نفسها عسكرياً وبدء عملية المركزية القرار ،عىل ما يرى عدد من
الباحثني ،2إال ّأن تجربتها هناك عرب املراحل واملنعطفات التي م ّرت بها ،كثرياً ما أسست لخالفات
يف الرؤى واإلسرتاتيجيات والتكتيكات داخل «مجتمع القاعدة» ،وصلت يف نهاية املطاف إىل
انقسام كبري فيه ،أفىض إىل النزاع عىل راية «الجهاد العاملي» ما بني التنظيم األم وأحد تطو ّراته
الهجينة التي أفرزتها تجربة العراق وامت ّدت إىل سوريا ،أي «الدولة اإلسالمية» ،بعد خالف األخرية
مع الفرع السوري للقاعدة ،املس ّمى حينها «جبهة النرصة ألهل الشام» .هذه الجبهة التي مل
يتو ّقف الجدل يوماً بشأن دورها يف سوريا ،منذ ظهورها األول بعد أشهر من انطالق الثورة،
وحتى بعد أن أعلن زعيمها «الشيخ الفاتح أبو محمد الجوالين» رسمياً ّ
فك ارتباط جامعته مع
تنظيم القاعدة ،وتغيري اسمها إىل «جبهة فتح الشام».
وإذ تتناول هذه الدراسة ظهور القاعدة وتح ّوالتها يف سوريا بعد الثورة ،من خالل تت ّبع فرعها
الرسمي (جبهة النرصة) تحديداً ،تجدر اإلشارة إىل وجود عرشات املجموعات الصغرى ،يضيق
املجال عن ذكرها ،تش ّكلت خالل الرصاع الحايل وتسري عىل نهج القاعدة أيضاً ،إذ لديها «إميانها
الواضح واملعلن بأفكار هذا التنظيم وأدبياته ،تتبنّى شعاراته وقادته التاريخيني ،ورموزه البرصية
وتنويعات من رايته».3
 -1عبد الباري عطوان( ،ما بعد بن الدن .القاعدة ،الجيل التايل) ،ترجمة سعيد العظم .دار الساقي ،الطبعة األوىل .2013
ص12
 -2للمزيد حول هذا راجع :فؤاد جرجس (القاعدة ،الصعود واألفول) .مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل 2012
 -3مجلة عني املدينة (طيف القاعدة ،الحركات السلفية الجهادية الصغرى يف سورية) .إصدار خاص ،متوز  .2016وفيه
معلومات تفصيلية عن هذه الجامعات التي وصفتها املجلة بـ»طيف القاعدة» ،منها جامعات انض ّمت الحقاً إ ّما إىل جبهة
النرصة أو الدولة اإلسالمية بعد الخالف بينهام ،فيام تش ّكل بعضها من من جهاديني أثروا النأي عن الخالف وعدم االنحياز
ألحدهام ،يف حني واصل عدد آخر العمل بصورة مستقلة منذ البداية وحتى اآلن .غالبية هذه الجامعات مدرجة عىل لوائح
اإلرهاب.
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جبهة النرصة ألهل الشام
كام يف غريها من بلدان «الربيع العريب» ،كانت سوريا إحدى الوجهات
التي قصدها عنارص القاعدة ،مستفيدين من حالة الحراك الشعبي العارم،
ثم فوىض السالح التي حصلت بعد جنوح الثورة إىل العسكرة ،والذي
ّ
ترافق مع «أسلمة الثورة» .1وعىل نحو ما فعلت فروع عديدة للقاعدة
بأن ا ّتخذت تسميات ال توحي بـ«قاعد ّيتها» («أنصار الرشيعة» يف اليمن
مث ًال) ،كذلك كان حال الفرع السوري للتنظيم بادئ األمر ،فلم يكشف يف
بيانه األول عن ارتباطه بالقاعدة .هذا األسلوب ا ّتبعته القاعدة لتسهيل
تغلغلها يف املجتمعات املحلية السيام بعد انطالق «الربيع العريب» ،وال
ُيستبعد أن يكون يف هذا صدىً ملا تردّد من ّ
«أن أسامة بن الدن كان
يف ّكر يف تغيري اسم القاعدة».2
هكذا أعلن أبو محمد الجوالين ،يف  24كانون الثاين /يناير  2012عن
تشكيل (جبهة النرصة) ألهل الشام من مجاهدي الشام ،عرب تسجيل
مص ّور (مل يظهر هو فيه) حمل عنوان «شام الجهاد» ،أصدرته «مؤسسة
املنارة البيضاء لإلنتاج اإلعالمي» التابعة للجبهة ،وب ّثته العديد من
املواقع الجهاد ّية املرتبطة بالقاعدة ،كموقع «شموخ اإلسالم» وسواه .دعا
الجوالين السوريني إىل الجهاد وحمل السالح يف وجه النظام ،وأ ّكد أن
(جبهة النرصة) مل تظهر إال «إلعادة سلطان الله إىل أرضه».3
بادئ األمر مل يلقَ التسجيل اهتامماً كبرياً يف أوساط نشطاء الثورة ،ال سيام
أولئك الذين حاولوا الحفاظ عىل الوجه السلمي املدين لها ،متجاهلني
«اللغة الجهادية» التي بدأ تداولها .يف حني ر ّد بعضهم بالتأكيد عىل
الشعارات األساسية املطالبة بالحرية ،مع الرتكيز عىل وحدة الشعب
السوري ونبذ الطائفية ،وبالتايل رفض املصطلحات الدينية والطائفية
الفاقعة ،والخطاب السلفي الجهادي يف توصيف طبيعة الرصاع يف سوريا،
فيام نفى قياديون معارضون بارزون ورفضوا أيّ دور للقاعدة يف سوريا،
معتربين هذا من «نسيج النظام لتحويل األنظار ّ
عم يحصل» .4لكنّه
 -1حول هذا املوضوع انظر( :قراءة يف ظاهرة «أسلمة» الثورة السورية) .مجلة صور
ومركز دراسات الجمهورية الدميقراطية.

تتم (جبهة النرصة) عامها األول إال وكانت الواليات
يف كل األحوال ،مل ّ
املتحدة األمريكية قد أدرجتها عىل قامئتها للمنظامت اإلرهابية ،وذلك يف
كانون األول /ديسمرب  ،2012عىل الرغم من عدم إعالن الجبهة يف ذلك
الوقت صلتها بالقاعدة رصاح ًة (اتخذ مجلس األمن الدويل قراراً مامث ًال
يف أيار /مايو  ،6 2013أي بعد إعالن الجوالين تبع ّيته للقاعدة وبيعته
للظواهري) ،ما أثار موجة تعاطف معها يف بعض أوساط املتظاهرين
وعبوا عن هذا املوقف
واملعارضني ،الذين رفضوا وسم النرصة باإلرهاب ّ
بتسمية مظاهرات يوم الجمعة التايل للقرار باسم «ال إرهاب يف سورية
سوى إرهاب األسد» ،7و ُن ِظر إىل الجبهة وعنارصها بوصفهم جزءاً من
الثورة.
أدرك قادة (القاعدة) رضورة مراعاة الظروف املحلية يف سوريا وعدم
تكرار أخطاء التنظيم يف العراق .فبعد نجاح النرصة يف إثبات فاعل ّية
عسكرية ،بدأت العمل عىل تعزيز وجودها بني السكان واستاملتهم ،ال
سيام يف مناطق ثقلها األسايس (حلب وإدلب وأريافهام) من خالل العمل

الشقاق مع فرع العراق
مثة عالقة مب ّكرة جمعت (النرصة) مع (القاعدة) يف العراق ،اختُلف يف
تحديد ماه ّيتها .فهناك من يعتقد ّأن الجوالين كان مك ّلفاً من قبل (قاعدة)
العراق ،وكان اسمها «دولة العراق اإلسالمية» بزعامة أبو بكر البغدادي،
بتشكيل نواة (النرصة) لتكون امتداداً للقاعدة يف سوريا ،وأ ّنه اختلف
مع البغدادي الحقاً .ويرى آخرون ّأن املسألة مل تتع ّد الدّعم والتنسيق
بينهام ،لكون الجوالين ومعظم مقاتليه سبق وعملوا تحت لواء القاعدة يف
العراق ،ونالوا مباركة أمين الظواهري بعد تشكيل الجبهة ،لكنّ البغدادي
أراد «سحب البساط» من تحت الجوالين والسيطرة عىل (النرصة) ،بعدما
قويت شوكتها وتصاعد دورها ،ومل يعدم ّ
كل من الفريقني أسباباً وم ّربرات
ملوقفه تجاه اآلخر.10
وقع الطالق بينهام يف  9نيسان /أبريل  ،2013بعد نرش تسجيل للبغدادي
يعلن «أن (جبهة النرصة) ما هي إال امتداد لدولة العراق اإلسالمية ،وجزء
منها» وقراره توحيد الجامعتني بقيادته ،11وهو ما رفضه الجوالين إذ نفى
علمه بالقرار أو ّأن أحداً استشاره قبل ا ّتخاذه ،مع ذكر فضل «األخوة يف
 -8حمزة مصطفى املصطفى (جبهة النرصة :من التأسيس إىل االنقسام) .سياسات عربية،
العدد  ،5ترشين الثاين /نوفمرب 2013

 -5للمزيد من التفاصيل انظر :قراءة يف ظاهرة «أسلمة» الثورة( .مصدر سابق) .تجدر
اإلشارة ّأن ّ
منظرين معتربين يف التيار الجهادي ش ّككوا بالجبهة أول األمر ،ومنهم أبو
بصري الطرطويس ،الذي انحاز فيام بعد إىل جانب الجوالين بعد خالفه مع البغدادي.

 -9متكن مشاهدة العرشات من املقاطع املصورة منشورة عىل يوتيوب تو ّثق ذلك.

 -3التسجيل متوفر عىل الرابطhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=Q3ERodHVHgo

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/05/130531_syria_un_ -6
jabhatal-nusra_eu

للتوسع يف نقاط الخالف ،راجع (جبهة النرصة :من التأسيس إىل االنقسام) .مصدر
-10
ّ
سابق.

 -4معارضون سوريون يقللون من أهمية دور القاعدة يف الثورة» �http://www.arab
sea.com.sa/news-action-s-id-2812.htm

 -7متكن مشاهدة «برومو» الرتويج لتلك الجمعة عىل الرابطhttps://www.youtube. :
com/watch?v=khfNdIb6Vbs

 -11ميكن االستامع إىل التسجيل عرب الرابطhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=Prmdig_KvEg

 -2ما بعد بن الدن( .مصدر سابق) ص 340
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موقف مل يستم ّر طوي ًال.5
وعىل الرغم من أسبقية «الجيش السوري الحر» يف التش ّكل والقتال
ض ّد النظام ،وتل ّقيه الدعم من قبل املعارضة والدول املساندة لها ،بدأ
حضور (النرصة) يطغى عليه يف العديد من املناطق .فقد أظهرت فاعلية
ميدان ّية كبرية ،وحققت انتشاراً واسعاً يف مدّة قياسية ،لتغدو إحدى
ثم عملت مع غريها من
أبرز املجموعات التي تقاتل النظام ،ومن ّ
املجموعات اإلسالمية ،ومن ورائهم الرعاة اإلقليميون ،عىل تحجيم دور
«الجيش الحر» وإحالل الرايات الجهادية ّ
محل علم الثورة الذي كان
وإن ّ
يرفعهّ .
وشجع تصدّر الجهاديني
مم نفخ يف نار األسلمة والتطييف ّ
للمشهد ،كان تعاطي قوى إقليمية عدّة مع ما يجري يف سوريا من
منظور «الرصاع السنّي  -الشيعي» ،الذي يغ ّلف التنافس اإلقليمي عىل
سوريا واصطفافاته بغالف مذهبي .فباتت البالد ساحة للحروب الدينية
«املقدّسة» بني مجانني الجهاد ،سنّة وشيعة ،مع تقاطر «املجاهدين
الشيعة» للدفاع عن النظام يف مواجهة «املجاهدين السنّة»!

الدعوي والعديد من الجوانب الخدمية ،اعتامداً عىل التمويل الج ّيد الذي
تتمتّع به .ذلك أ ّنه إىل جانب التربعات و«الغنائم» ،وضعت الجبهة يدها
عىل صوامع الحبوب يف حلب ،وتولت حامية املصانع فيها ،فحصلت من
التجار الخائفني عىل مصانعهم من الرسقة والنهب عىل مقابل مادي ،كام
سيطرت عىل عدة آبار للنفط يف املنطقة الرشقية واستخدمتها يف متويل
نشاطاتها .وأقامت مشاريع خدمية مثل مرشوع «باصات النقل العام» يف
حلب وريفها والتي عادت عىل الجبهة مبردود مايل كبري.8
عىل ّأن ذلك ك ّله مل مينع خروج الناس يف مظاهرات تندّد بالنرصة وزعيمها،
يف مناسبات مختلفة شملت العديد من مناطق انتشارها ،نتيجة فرض
منوذجها الديني املتش ّدد ومامرسة العديد من االنتهاكات بحق املدنيني،
ومنهم نشطاء يف الثورة ،وأيضاً بسبب قتالها ض ّد فصائل من الجيش
الحر.9
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العراق» وأنه دين عليه ،ملوافقة البغدادي عىل مرشوعه للتمدد يف سوريا
وتقديم املال والرجال ملساعدته ،وأ ّكد بيعته وجامعته للظواهري.12
مع اشتداد الخالف ّ
تدخل الظواهري ،وق ّرر إلغاء «الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام» واستمرار العمل بـ«دولة العراق اإلسالمية» ،وأن تكون
(النرصة) «فرعاً مستقال لجامعة (قاعدة الجهاد) يتبع القيادة العامة».
وأمر املجموعتني بالكف «عن أي اعتداء بالقول أو بالفعل ضد الطرف
ووجه انتقاداً للبغدادي والجوالين
اآلخر» ،وبتقديم الدعم بشكل متبادلّ .
ألنهام أخطأا با ّتخاذ قرارات دون الرجوع إليه ،لكنّه أق ّرهام يف منصبيهام
ملدة عام يجتمع بعده مجلس شورى كل من الجامعتني ويرفع تقريره
لقيادة (القاعدة ) .13كان موقف الظواهري محاولة لتأكيد سلطته كزعيم
للقاعدة ،ومنع تجاوزه من أيّ فرع لها مهام بلغت ق ّوته.
يف بداية الخالف التزمت (النرصة) بقرار الظواهري عدم التهجم عىل
الفريق اآلخر ،وتركت باب املصالحة مفتوحاً دون نتيجة ،فالبغدادي مل
يوقف حربه الكالمية ض ّد الجوالين والظواهري ،وكان رأس حربتها أبو
محمد العدناين ،الناطق باسم الدولة اإلسالمية (قتل آواخر أب/أغسطس
 2016بغارة استهدفته شامل سوريا) ،فاتهم الظواهري بالعاملة والحرب
عىل اإلسالم ،وأن «هذا اإلسالم الوطني أو املعتدل أو األمرييك هو النسخة
املستحدثة التي سعى الظواهري إىل تطبيقها» . 14فلم تجد (النرصة) ب ّداً
من املحاججة الرشعية والفقهية رداً عىل أطروحات الدولة اإلسالمية،
وبلغ األمر ح ّد ا ّتهامها للدولة رصاحة بالتعامل مع املخابرات اإليرانية
والسورية .15واستم ّر الرتاشق بينهام ،فرشع ّيو الجبهة يصفون عنارص
الدولة بالخوارج والبغاة ،وهؤالء يصفون النرصة باملرتدّين.
وانقسمت القاعدة بني الفريقني ،وتو ّزع «املهاجرون» بينهام ،فيام نأى
الخاصة أو
قسم منهم عنهام نتيجة االنقسام ليش ّكلوا مجموعاتهم
ّ
ينخرطوا يف كتائب جهادية أخرى .اقتتل أخوة األمس مراراً ،وقطع تنظيم
 -12ميكن االستامع إىل التسجيل عرب الرابطhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=fuBud6e8ehc

نصب نفسه
البغدادي صالته بالقاعدة معترباً أنها مل تعد موجودة ،ثم ّ
خليفة يف نهاية حزيران /يونيو  ،2014ليعلن الجوالين بعده بأيام إقامة
«إمارة إسالمية عىل أرض الشام تطبق رشع الله ،تجبي الزكاة وتقيم
الحدود».16
مواجهات وتحالفات
وس ّجلت
غلب التو ّتر والخالف عىل العالقة بني (النرصة) و(الجيش الح ّر)ُ ،
عدة عمليات اغتيال يف صفوفه ُنسبت إليها ،إضافة إىل خوضها معارك
ض ّد عدد من فصائله يف مناسبات متفرقة ،مثل «لواء أحفاد الرسول»
و«الفرقة  ،»13والقضاء عىل أخرى كـ«حركة حزم» ،عدا عن استقطاب
املقاتلني ذوي امليول الجهادية لح ّثهم عىل تركه واالنخراط يف صفوفها،
وقد أصابت نجاحاً كبرياً يف هذا ،عىل حساب بنية ومتاسك مجموعاته
املختلفة .كام قامت (بالتعاون مع شقيقتها اللدود ،الدولة اإلسالمية)
بشنّ هجامت كبرية وعمليات تفجري واغتياالت استهدفت املناطق ذات
الكثافة السكانية الكردية ،ما دفع «وحدات الحامية الشعبية» الكردية
إىل إعالن «النفري العام» ملواجهتها ،17وكانت الحرب هي عنوان العالقة
متاس فيها.
بني الجانبني يف أي منطقة يكونان عىل ّ
يف املقابل ،وضمن رؤيتها اإلسرتاتيجية وسعيها لتكريس حضورها يف
املشهد السوري ،رشعت (النرصة) يف فرض نفسها عىل الجامعات املقاتلة
ذات الهوية اإلسالمية التي تكاثر ظهورها ،ونسجت عالقات وثيقة مع
العديد منها .ساعدها يف ذلك نجاحها يف السيطرة عىل نقاط ومواقع
حيوية شامل البالد تتقاطع مع طرق إمداد الفصائل األخــرى ،التي
وجدت بدورها مصلحة يف التعامل مع النرصة واالستفادة من شدّة بأس
مقاتليها وخرباتهم .بدأت (النرصة) بتنفيذ بعض العمليات العسكرية
املشرتكة مع بقية الفصائل ،ثم شاركت يف «الهيئات الرشعية» ،وقامت
بإصدار بيانات وإعالن مواقف سياسية موحدة مع بعضهم يف مناسبات
عديدة( ،كاملوقف من تشكيل االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة،
أو الحكومة املؤقتة ،أو العملية السياسية) ،وصوالً إىل التحالف األوثق
توصلت إىل عقده مع العديد من املجموعات الجهادية ،وحمل
الذي ّ

 -13ميكن االستامع إىل رسالة الظواهري عىل الرابطhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=FzZFwKjehtQ
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اسم «جيش الفتح» ،18والذي استطاع قلب املوازين العسكرية ويهزم
قوات النظام يف العديد من املناطق ،خصوصاً بعد السيطرة عىل محافظة
إدلب بالكامل.
عىل ّأن حالة التقارب والتحالف والتنسيق العسكري وإن ج ّمدت الكثري
من الخالفات الجوهرية بني الجبهة وبقية الفصائل لكنّها مل تلغها ،ومل
توقف التنافس والتجاذبات داخل املعسكر الواحد.
جبهة فتح الشام
نتيجة ملا س ّببته مرجعية (النرصة) وهويتها القاعدية من «إحراج»
للمعارضة السورية ،أطلقت األخرية العديد من الدعوات للجوالين تح ّثه
عىل فك ارتباطه بالقاعدة .19غري ّأن هذه الخطوة قد ّ
تأخرت حتّى 27
متوز /يوليو  ،2016حني أعلن أبو محمد الجوالين إلغاء العمل باسم
«جبهة النرصة» ،وإعادة تشكيل جامعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل
اسم «جبهة فتح الشام» .كان واضحاً ّأن «فك االرتباط» هذا مل يكن أكرث
من إجراء شكيل ،فقد جاء بتوجيهات ومباركة من قيادة تنظيم القاعدة،
وفق ما ذكر الجوالين نفسه ،عدا عن ّأن التشكيل الجديد أعلن استمراره
عىل النهج ذاته.20
بحسب الجوالين ،كان من بني أسباب إنشاء التشكيل الجديد إفساح
املجال ملزيد من التقارب والتعاون وصوالً إىل التوحد واالندماج مع بقية
وبوشت املشاورات بهذا الشأن ووصلت إىل
الفصائل اإلسالمية الفاعلةِ .
مرحلة متقدّمة عىل ما أعلن يف أول لقاء صحفي أجراه بعد تشكيل
«جبهة فتح الشام» ،مؤكداً عىل الدوافع «الرشعية» و«الفطرية»
لالندماج ،وكذلك الدافع «السيايس» مع ّ
«غض الطرف عن االختالفات
ميس املبادئ العامة».21
إال ما ّ
وضم «أحرار الشام» ،و«جبهة النرصة» ،و»جند
 -18تش ّكل يف  24آذار /مارس ّ ،2015
ً
األقىص» ،و«جيش السنة» ،و«فيلق الشام» ،و«لواء الحق» ،و«أجناد الشام» .الحقا خرج
منه «جند األقىص» بعد اتهامهم بالتعاون مع «الدولة اإلسالمية» ،وقيام «جند األقىص»
بتخوين فصائل من «جيش الفتح» ،ملشاركتها يف مؤمتر الرياض .أعيد تشكيله مجدداً
وانضم إليه
مطلع أيار /مايو  2016من الفصائل املؤسسة ذاتها عدا «جند األقىص»،
ّ
«الحزب اإلسالمي الرتكستاين».
 -19إحدى تلك الدعوات صدرت عن خالد الخوجة ،الرئيس السابق لالئتالف الوطني،
وذلك يف أول ترصيح له بعد انتخابه رئيساً .وأخرى من محمد حكمت وليد ،املراقب
العام لإلخوان املسلمني يف سوريا.

 -14انظر( :قاعدة الظواهري وإمارة الجوالين إىل أين) عىل الرابطhttp://www. :
 aljana.3abber.com/post/245260ضمن منتدى «املشتاقون إىل الجنة»،وميكن عىل
مواقف العدناين كا ّفة يف املوقع نفسه.

 -16تسجيل ُنرش بتاريخ  11متوز /يوليو  ،2014عىل الرابط https://www.youtube.
com/watch?v=kzV2mI70edw

 -20إعالن تشيل «جبهة فتح الشام» ،عىل الرابطhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=oossAtDYbrs

 -15تسجيل ُنرش بتاريخ  29كانون األول /ديسمرب  ،2013عىل الرابط https://www.
youtube.com/watch?v=SDMUfbSd8eE

 -17األكراد يعلنون «النفري العام» ملواجهة الجهاديني يف سوريا 31 ،متوز/يوليو 2013
http://www.kurdtalk.net/2013/2161

 -21متكن مشاهدة اللقاء عىل الرابطhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=kd7HIJTLPcY
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غري أ ّنه يف ضوء عدم القيام مبراجعات أو إجراء تغيري يف نهج عمل الجبهة
التوحد واالندماج مع
ووسائلها وأهدافها ،يجدر التساؤل ،كيف يستقيم ّ
«حركة أحرار الشام» مث ًال ،وقد انض ّمت إىل «العملية السياسية» ،منذ
ثم الهيئة العليا للمفاوضات ،يف حني
مشاركتها يف مؤمتر الرياض ومن ّ
ّأن الجوالين نفسه ،يف تسجيل سابق تداولته مواقع إلكرتونية جهادية،
نصه« :نحن كمسلمني ال نؤمن بعملية وال بأحزاب سياسية وال
يقول ما ّ
بانتخابات برملانية ،بل نؤمن بنظام حكم إسالمي تبسط فيه الشورى
و ُينرش فيه العدل وسبيلنا لتحكيم الرشيعة هو الجهاد يف سبيل الله».22
ّ
ولعل ّ
األهم من ذلك عىل صعوبة اندماج الجامعتني هو الخالف
املؤش ّ
الذي استج ّد بينهام ،حول املوقف من املشاركة يف عملية «درع الفرات»
التي ين ّفذها الجيش الرتيك شامل سوريا ،مبشاركة عدد من فصائل
الجيش السوري الحر ،وبدعم من الواليات املتّحدة والتحالف الدويل
الذي تقوده ،تحت عنوان محاربة تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،إىل جانب
األهداف الرتكية املعلنة عن طرد املقاتلني األكراد من الرشيط الحدودي.
فبعد نحو شهر عىل انطالق العملية (بدأت يف  24أب /أغسطس ،)2016
أصدر «املجلس الرشعي» يف حركة أحرار الشام «فتوى» تسمح لها
ولحلفائها قتال «الدولة اإلسالمية» بالتنسيق مع الجيش الرتيك .23وجاء
الرد رسيعاً من قبل جبهة فتح الشام ،إذ أصدرت بياناً أعلنت فيه «حرمة
القتال بريف حلب الشاميل تحت أي طرف إقليمي أو تحالف دويل ال
عىل جهة االستعانة وال من باب التنسيق لعدم توفر الرشوط الرشعية
بهذه الحالة».24
أدّى قرار «أحرار الشام» إىل انشقاقات واستقاالت داخل الحركة .ومبا
ّأن موقف «فتح الشام» ينسجم مع املنش ّقني عن األوىل ،فال ُيستبعد يف
ينضم هؤالء إليها ال س ّيام ّ
وأن هناك سوابق كهذه .25عىل
هذه األجواء أن ّ
ّأن هذه التطورات لن يقترص أثرها عىل الفصيلني املعنيني فحسب ،وإمنا
قد تطال تحالف «جيش الفتح» نفسه ،فهام ميتلكان القدرات امليدانية
والعسكرية األكرب فيه ،عدا عن كون ّ
كل منهام املنافس األبرز لآلخر ،يف
توجيه مسارات عمل هذا التحالف وأولوياته.

العد ّو األمرييك
ليغي من الهو ّية اإلرهاب ّية لفروع (القاعدة) يف
تغيري األسامء مل يكن ّ
العامل ،وأولوية محاربتها يف معادلة األمن القومي األمرييك ،التي يعتقد
القامئون عليها «أن التهديد الرئييس اليوم مل يعد يأيت من القيادة املركزية
لتنظيم القاعدة .ولكنه بدالً من ذلك ،يأيت من املتطرفني والجامعات
توجهات ترت ّكز يف البلدان
املنتسبة لتنظيم (القاعدة) ،والتي للعديد منها ّ
التي تعمل فيها» .26وجرياً عىل ذلك ،كان نهج (النرصة) القاعدي
كافياً لتصنيفها عىل لوائح اإلرهاب حتى قبل أن تكشف انتامءها إىل
(القاعدة) بشكل علني ،كام مر بيانه.
كذلك الحال بعد «فك االرتباط» ،وإنهاء العمل باسم «جبهة النرصة»
واإلعالن عن التشكيل الجديد .ففي أول ر ّد فعلٍ أمرييك عىل تشكيل
«جبهة فتح الشام» ،أعلن البيت األبيض أن تقييمه للنرصة مل يتغري رغم
فك ارتباطها بتنظيم القاعدة ،كام قالت وزارة الخارجية األمريكية إن
الجبهة ما زالت هدفاً للقصف بسوريا .27وهو ما جرى بالفعل ،حيث
قامت طائرات التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة باستهداف
«أبو عمر رساقب» ،أحد القادة البارزين يف «جبهة فتح الشام» والقائد
العسكري لتحالف «جيش الفتح» ،الذي قىض مع عدد آخر نتيجة
للغارة.28
مقابل ذلك ،يف أول لقاء صحفي يجريه بعد تغيري اسم جامعته ،أطلق
«الجوالين» ما بدا أقرب إىل تهديد ألمريكا .ففي سياق تعليقه عىل
االتفاق الرويس – األمرييك والهدنة التي ُأعلن عن بدئها يف  12أيلول/
سبتمرب  ،2016واستثنيت منها الجبهة (مل تصمد الهدنة وسقطت خالل
أيام) ،قال زعيم «فتح الشام» ّأن أمريكا «وضعت نفسها يف صف الروس
والنظام وستجد نفسها يف صدام ليس يف مواجهة فصيل واحد وإمنا يف
مواجهة الشعب»  .ثم بعد ذلك بأيام قليلة ،كانت أدبيات القاعدة
التقليدية تجاه الواليات املتحدة حارض ًة يف البيان الذي أصدرته الجبهة
بخصوص عملية «درع الفرات» السابق ذكرها .كالقول« :فاألمريكان
عدو كافر صائل مبارش عىل املسلمني ،فيحرم التعامل معه بأي نوع من
أنواع التعامل ،تحت أي مربر وذريعة ،مهام تأ ّول املتأ ّولون حينها فلن
يجنوا سوى الحكم عليهم بحكم من يتوىل الكافرين» .

« -23أحرار الشام» تشارك يف معارك «درع الفرات» شاميل حلبhttps://smartnews-
agency.com/ar/wires/200074

« -26مقتطفات من خطاب الرئيس أوباما يف حفل تخرج طالب أكادميية وست بوينت
العسكرية» 28 ،أيار /مايو  ،2014عىل الرابطhttp://translations.state.gov/st/ :
arabic/texttrans/2014/05/20140528300295.html#axzz4Ks9zQaUH

 -22وقابل األيام خري من ماضيها»ُ ،نرش يف  21متوز /يوليو  2013عىل الرابطhttps:// :
www.youtube.com/watch?v=o6NOFiJRqSw
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« -24جبهة فتح الشام «تح ّرم» قتال الفصائل إىل جانب الجيش الرتيك!» .أورينت نت،
.23/9/2016

« -27واشنطن :املوقف من جبهة النرصة مل يتغري» .الجزيرة.نت.28/7/2016 ،

« -25انشقاقات يف «حركة أحرار الشام» عىل خلفية فتوى االستعانة بالجيش الرتيك»،
القدس العريب 23 ،أيلول/سبتمرب 2016

« -28مقتل أبو عمر رساقب أحد قادة جبهة فتح الشام البارزين يف غارة جوية عىل
حلب» يب يب يس 9 ،أيلول /سبتمرب .2016

خالصة
قد يبدو صحيحاً القول ّإن فرع القاعدة الرسمي يف سوريا (جبهة
النرصة ألهل الشام ،ثم جبهة فتح الشام) ،قد مت ّيز مبرونة نسبية طبعت
تكتيكاته املختلفة ،إن كان من حيث ترتيب األولويات وعقد التحالفات،
أو لجهة التق ّرب من السكان عرب بسط األمن وتقديم الخدمات ،ووصوالً
إىل االقتصاد يف الذبح وترهيب الناس قياساً بأقرانه يف «الدولة اإلسالمية».
غري أن ذلك ك ّله مل يجعل منه فصي ًال سورياً ،ومل يحل دون بقائه ق ّوة
دخيلة عىل املجتمع السوري .فال مرجعيته وال أدبياته وال أهدافه
اختلفت كثرياً عن القاعدة األم ،ألن هذا جزء من تكوينه ويظهر دوماً يف
خطابه وسلوكه ومرشوعه الطائفي املذهبي ،و«اإلمارة اإلسالمية» التي
أعلنها .األمر الذي ال يتّفق البتّة مع الثورة السورية وأهدافها ،ناهيك عن
خص
تناقضه مع حقيقة التن ّوع الديني واملذهبي يف سوريا .وحتى فيام ّ
«أهل السنّة يف الشام» ،الذين يدّعي الدفاع عنهم ويتحدّث باسمهم،
فإسالمهم مل يكن يوماً عىل مقاس اإلسالم القاعدي وتشدّده.
ال يخفى ّأن املجتمع الدويل ،املتواطئ أساساً عىل ثورة السوريني ،سيجد
دوماً ّ
شمعة لتربير تقاعسه عن ّ
كف األسد عن إجرامه ،وهي حكاية
«الحرب عىل اإلرهــاب» ،وليس هناك من عنوان أكرث جاذبية لهذه
الحرب من «القاعدة» ،فهي ّ
منظمة إرهابية يف حقيقتها ،وليس ألن
الغرب أراد أن يقول ذلك .التعامل مع هذا الواقع والحذر من تبعاته
سيش ّكالن تحدّياً يواجه حلفاء القاعدة /النرصة /فتح الشام ،عىل األرض.
ولع ّلهم يدركون ّأن التحالف معها عىل كارثية تبعاته ،ال ميكن تحقيقه
بسهولة ،فهي كحالة منوذجية للسلفية الجهادية ،ترى نفسها نق ّي ًة فيام
تنظر إىل اآلخرين بأنهم بحاجة إىل التنقية يف االعتقاد واملامرسة .واألهم
هو كونها ،كأي حركة دينية/عسكرية ،ال تقبل مشاركة سلطتها بسهولة،
وال تو ّفر جهداً إلضعاف الخصوم واملنافسني (والحلفاء أيضاً) للهيمنة
عليهم.
يتغي مهام حاولت أن تبدّل جلدها
إن جوهر القاعدة وخطرها لن ّ
أو اسمها طاملا أن مرجعيتها ومرشوعها العدمي هو ذاته .وهي لن
تكون جزءاً من ثورة الشعب السوري فقط ملج ّرد شدّة بأس مقاتليها يف
مواجهة النظام« ،فالجامعة التي تقاتل النظام األسديّ بكفاءة ،عىل ما
قال املدافعون عنها يوم اعتربها األمريك ّيون ّ
منظمة إرهاب ّيةّ ،إنا تقاتل
الثورة بكفاءة أكرب ،مطيل ًة عمر النظام الذي تقاتله ،وممعنة يف تفتيت
مجتمع مفتّت أص ًال».29
 -29حازم صاغية( ،الثورة أو «النرصة») .الحياة 28 ،كانون الثاين /يناير http:// .2013
www.alhayat.com/OpinionsDetails/477199
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حتقــيق واستقصاء
لعقود ،ورغم أن املناهج أعدت عىل عجل وبدأت اإلدارة الذاتية
تدريسه خالل آخر عامني بشكل رسمي ،إىل أن موضوع االعرتاف
الدويل بهذه املناهج تبقى العقبة األكرب التي تواجه العملية الرتبوية
والتعليمية يف تلك املناطق.

التعليم في مناطق اإلدارة الذاتية
األولوية للغة األم ...
وعدم االعتراف بالمناهج عائق أمام إرسال
األهالي أطفالهم للمدارس
فتاح عيىس
تبعات األزمة السورية ألقت بظاللها عىل مختلف نواحي الحياة،
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ..الخ ،إال أن تعليم األطفال بقي
الهاجس األكرب لدى العائالت التي بقيت عىل قيد الحياة بعد أكرث
من خمس سنوات عىل بدء الثورة التي حولت سوريا إىل جحيم بفعل
تدخل أطراف خارجية ووصول اآلالف من اإلرهابيني من مختلف دول
العامل إىل داخل سوريا.
تقارير األمم املتحدة حول وضع األطفال يف سوريا بشكل عام والوضع
التعليمي لهم كارثية ،وبحسب التقارير فإن أحد أكرب تحديات النزاع
هو حصول األطفال عىل التعليم ،حيث وصلت معدالت االلتحاق
باملدارس داخل سوريا إىل الحضيض ،وتشري تلك التقارير أنه رغم عودة
املاليني من األطفال يف جميع أنحاء املنطقة إىل املدرسة هذا الشهر،
فإن حوايل ثالثة مليون طفل سوري داخل سوريا وخارجها يف الدول
املجاورة خارج املدرسة ،مام يجعلهم عرض ًة للعنف واإلساءة واإلهامل،
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واستجابة لذلك أطلقت اليونيسف مع مجموعة من الرشكاء
مبادرة «ال لضياع جيل» التي تلتزم بإعادة األطفال إىل التعليم
وتوفري فرص للشباب ،كام عمل االتحاد األورويب العام املايض عىل توفري
التمويل الالزم لتعزيز الجهود الرامية إىل توفري فرص التعلم والحامية
ملئات اآلالف من األطفال والشباب الذين فروا من األزمة السورية.
التعليم يف مناطق النظام مازال ميجد حزب البعث يف مناهجه ،ورغم
ذلك هو املنهاج الذي يحظى بقول الكثريين كونه معرتف به ،فيام
اعتمدت املدارس يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة عىل املنهاج
الذي أعده االئتالف السوري املعارض وهو نفس املنهاج الحكومي مع
تعديالت يف بعض الكتب وخاصة التي تتحدث عن منجزات حزب
البعث ،وإلغاء مادة «الرتبية القومية» أو «الرتبية الوطنية» ،وتغيريات
يف كتاب التاريخ.
األكراد يف مناطق سيطرتهم استغلوا الفرصة وعملوا عىل إعداد مناهج
باللغة الكردية ،وبالتايل تعليم أطفالهم بلغتهم األم التي حرموا منها

اإلدارة الذاتية تطلق نظام جديد للتعليم باسم «نظام الرتبية للمجتمع
الدميقراطي»
ومع بداية نرش التعليم باللغة الكردية أنشئت اإلدارات الذاتية نظام
جديد لإلرشاف عىل العملية التعليمية وهو النظام الذي يعرف بـ
«نظام الرتبية للمجتمع الدميقراطي» والذي يتضمن هيئات الرتبية
يف مناطق اإلدارة الذاتية ومؤسسة تعليم اللغة الكردية واألكادمييات
واملعاهد التي تدرس باللغة الكردية ،وهذا النظام املوجود يف مناطق
اإلدارة الذاتية الثالث ،له فروع يف بقية املناطق املرتبطة بالنظام
الفيدرايل كمدينة تل أبيض ورصين ومناطق التي تعرف باسم
مناطق الشهباء والتي تضم مدينة منبج والباب وإعزاز ...
ويقوم املبدأ األسايس له عىل تعلم كل مكون لغته األم
يف الصفوف الثالثة األوىل من حياته املدرسية ،ثم
إدخال لغة محلية من الصف الرابع ،مبعنى

أن الطلبة الكرد يدرسون مادة اللغة العربية ،والطلبة العرب يدرسون
مادة اللغة الكردية ،ثم يتم إدخال مادة لغة عاملية «أجنبية» بدءاً من
الصف السادس.
وعملت لجنة الرتبية للمجتمع الدميقراطي والتي هي إحدى
مؤسسات التابعة لإلدارة الذاتية عىل التحضري لتدريس اللغة الكردية
ألول مرة يف مدارس مقاطعات مناطق اإلدارة الذاتية والتي تعرف
مبناطق «روج آفا» كامدة تعطى عىل ساعة أو ساعتني يف بادئ األمر
ومع العام الدرايس  2016/2015أصبحت مناهج املرحلة االبتدائية
يف منطقتي كوباين وعفرين من الصف األول حتى السادس االبتدايئ
باللغة الكردية ،فيام كانت مناهج منطقة الجزيرة من الصف األول
وحتى الثالث باللغة الكردية أما بقية الصفوف فكان يتم تدريس
مناهج الحكومة السورية مع إدخال اللغة الكردية كامدة تدرس إىل
جانب مواد مناهج الحكومة السورية ،وإلغاء مادة «الرتبية القومية
أو الوطنية» ،وإدراج مادة «األمة الدميقراطية» بدالً منها ،وإجراء
تعديالت يف ماديت الجغرافيا والتاريخ ،وتغيري مادة الرتبية اإلسالمية
إىل تاريخ املعتقدات الدينية.
الوضع التعليمي يف مناطق اإلدارة الذاتية خالل العام الدرايس
2016/2015
ومن خالل تقرير نرش عىل وكالة أنباء مقربة من اإلدارة الذاتية
حول الوضع الرتبوي والتعليمي يف املقاطعات الثالث للعام الدرايس
 2016/2015يتبني أن عدد املدارس يف مقاطعة الجزيرة هو 1394
مدرسة ابتدائية و 195مدرسة إعدادية و 110مدارس ثانوي و111
مدرسة مشرتكة لهذه املراحل الثالث ،كام أن عدد معاهد إعداد
املدرسيني هي  12وأكادميية واحدة لتأهيل املدرسات.
ويظهر التقرير أن عدد الطلبة يف مرحلة رياض األطفال هو 2026
ممن درسوا اللغة الكردية و 588درسوا اللغة العربية ،أما عدد
الطلبة يف املدارس االبتدائية «من الصف األول إىل الثالث» الذين
درسوا باللغة الكردية هو  23339طالباً وطالب ًة ،فيام كان
عدد الطلبة يف املدارس االبتدائية «من الصف األول إىل
الثالث» الذين درسوا باللغة العربية هو 17346
طالباً وطالبة ،بينام بلغ عدد طلبة من املكون
الكردي والعريب الذين تلقوا التدريس
يف املرحلة االبتدائية الثانية «الصف
الرابع ،الخامس ،السادس» نحو
 43309طالباً وطالب ًة.

29

حتقــيق واستقصاء

وأشار التقرير أن عدد املدرسني الذين أرشفوا عىل العملية
الرتبوية يف املدارس ضمن مقاطعة الجزيرة خالل العام
الدرايس املايض بلغ  4362معل ًام ومعلم ًة ،وتم توزيع 428991
كتاباً عىل طلبة املرحلة االبتدائية يف مقاطعة الجزيرة.
ويف مقاطعة عفرين أوضح التقرير أن عدد املدارس االبتدائية هو 260
مدرسة ،منها  41مدرسة درس فيها الطلبة عىل شكل دوامني صباحي
ومسايئ ،أما املدارس اإلعدادية والثانوية فوصلت إىل نحو  50مدرسة،
وبلغ عدد الطلبة ضمن املدارس االبتدائية  38956طالباً وطالب ًة ،منهم
 27948طالباً درسوا باللغة الكردية ،و  11008طالباً درسوا باللغة
العربية ،فيام وصل عدد الطلبة يف املدارس اإلعدادية والثانوية إىل
نحو  8000طالباً وطالب ًة ،وبلغ عدد املدرسني يف مقاطعة عفرين 1964
معل ًام ومعلم ًة.
ويف مقاطعة كوباين بلغ عدد روضات أطفال اثنتان ،واملدارس االبتدائية
 ،187واملدارس اإلعدادية  14واملدارس الثانوية ثالث مدارس ،أما يف
مدينة تل أبيض وبلدة رصين فتم افتتاح  21مدرسة لطلبة املكون
العريب يف بلدة رصين ،كام تم تدريس  7800طالب وطالبة يف 107
مدرسة يف مدينة تل أبيض.
وبلغ عدد املدرسني يف مقاطعة كوباين خالل العام الدرايس املايض
 723معل ًام ومعلم ًة ،وتلقى طالب املدارس االبتدائية من الصف األول
إىل الصف الثالث مواد «اللغة الكردية ،املجتمع والحياة ،رياضيات،
موسيقا ،رسم ،رياضة» ،فيام تلقى طالب املرحلة الثانية «من الصف
الرابع إىل السادس» مواد «اللغة الكردية ،اللغة العربية ،رياضيات،
علوم اجتامعية ،علوم ،رياضة ،موسيقا ،رسم».
اختالف يف الوضع التعليمي بني املقاطعات الثالث  ...وشكوك حول
األسباب
وشهد العام الدرايس  2017-2016خطوات كبرية من الناحية التعليمية،
حيث تم تحضري مناهج اللغة الكردية للمراحل التعليمية الثالث
«االبتدائية واإلعدادية والثانوية» ،ويف حني يتم التدريس حالياً بشكل
كامل للمراحل الثالث يف كوباين وعفرين باللغة الكردية ،إال أن اللغة
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الكردية يتم تدريسها يف مناطق
الجزيرة يف املرحلة االبتدائية فقط
وذلك نظراً لوجود معارضني فاعلني أكرث يف
هذه املنطقة مقارنة مبنطقتي عفرين وكوباين
التي يسيطر فيها نظام اإلدارة الذاتية عىل كافة نواحي
الحياة ،ورغم اعرتاض املثقفني عىل هذا الواقع التعليمي
إال أن أصواتهم ال تجد آذاناً صاغية يف هذه املناطق ،كام أن
هناك من يقول بوجود اتفاقات بني هيئة الرتبية يف مقاطعة الجزيرة
ومديرية الرتبية يف الحسكة التابعة للحكومة السورية.
وبهدف تطبيق هذه الخطوات أو القرارات يف املقاطعات الثالث عملت
لجنة الرتبية للمجتمع الدميقراطي بتحضريات مكثفة ومتسارعة لعملية
التدريس عىل شكل ثالث مراحل ،املرحلة األوىل تدريب املدرسني ضمن
املعاهد ،والثانية تدريب املدرسني ضمن االختصاصات يف معاهد خاصة
علمية وأدبية ،ويف املرحلة الثالثة تحضري الكتب الدراسية.
ورغم االنتهاء من إعداد املعلمني واملدرسني االختصاصيني ( أغلب
املعاهد هذا العام كانت الدراسة فيها أقل من عام واحد) فإن العمل
لتأمني الكتب مستمر ومتواصل حتى بعد افتتاح املدارس كام تم
تحديد الدروس التي سيتم تدريسها لكل مرحلة.

علم املرأة إحدى املواد الجديدة يف منهاج اإلدارة الذاتية
وسيتم هذا العام تدريس مواد «اللغة الكردية ،اللغة العربية ،علوم
اجتامعية ،رياضيات،علوم ،رياضة ،رسم ،اللغة االنكليزية» لطالب
املرحلة االبتدائية ،فيام تتضمن املرحلة اإلعدادية مواد «األدب واللغة،
جغرافية ،الثقافة واألخالق ،البيئة والطبيعة ،تاريخ كردستان ،تاريخ
املنطقة والعامل ،علم املرأة ،رياضيات ،علوم اجتامعية ،لغات شعوب
املنطقة ،لغة أجنبية حسب اختيار الطالب ،فن ،موسيقا ،رسم، ،
فلكلور ،مرسح ،رياضة» ،بينام تضمنت املرحلة الثانوية والتي قسمت
إىل قسمني «أديب وعلمي» مواد «األدب واللغة ،لهجة كردية أخرى،
لغة أجنبية أخرى ،ثقافة ،جغرافية ،أخالق ،سياسة ،تاريخ املعتقدات،
فلسفة ،علم املرأة ،تاريخ كردستان (املنطقة والعامل) ،علم اجتامع،
كيمياء ،الحامية الذاتية ،علم نفس ،علم الطبيعة ،االقتصاد( اقتصاد
الكومني والزراعة) ،فيزياء ،علم الطبيعة ،رياضيات ،رياضة ،فن،
فلكلور ،رسم ،مرسح ،أعامل يدوية».
ويف مدينة تل أبيض ويف العام الــدرايس الحايل افتتحت
 127مدرسة يف املدينة وريفها أبوابها أمام الطالب،
وسيدرس الطالب العرب من الصف األول حتى

الثالث منهاج النظام الفيدرايل باللغة العربية ،ومن الصف الرابع
حتى املرحلة الثانوية منهاج الحكومة السورية باللغة العربية ،فيام
سيدري الطالب األكراد من الصف األول حتى السادس باللغة الكردية،
أما طلبة املرحلتني اإلعدادية والثانوية فسيدرسون منهاج الحكومي
باللغة العربية مع إضافة مادة اللغة الكردية ،وسيتم إضافة مادة
اللغة العربية من الصف الرابع حتى السادس للطلبة األكراد ،ومادة
اللغة الكردية من الصف الرابع حتى السادس للطلبة العرب ،ويشارك
نحو  300معلم ومعلمة يف العملية الرتبوية يف تل أبيض وريفها.
ويف مدينة منبج سيدرس جميع الطالب هذا العام املنهاج الحكومي
القديم يف 40مدرسة تم افتتاحها للمراحل التعليمية الثالثة ،وسيتم
إعطاء رواتب الوكالء من ميزانية اإلدارة الذاتية ،فيام سيأخذ املعلمني
األصالء «املثبتني» رواتبهم من الحكومة السورية.
اختالف وجهات النظر بني املختصني حول العملية التعليمية التي
تقوم بها لجنة الرتبية للمجتمع الدميقراطي
ورغم هذا العمل الذي ميكن وصفه بالضخم من جهة لجنة الرتبية
للمجتمع الدميقراطي إال أن آراء الناس تختلف حول مدى نجاعة
العملية التعليمية يف مناطق اإلدارة الذاتية ،فاملرشدة النفسية روكان
كرعو من مدينة كوباين ترى أنه يؤخذ عىل لجنة الرتبية االهتامم
بالعملية التعليمية وإغفال الجانب الرتبوي ،كام أنها تعترب الفرتة التي
متت فيها إعداد الكادر التعليمي غري كافية مشرية إىل أنه تم الرتكيز
يف إعداد الكادر التعليمي عىل تعليم اللغة الكردية دون االهتامم
بأساليب ووسائل وطرائق التعليم لكل مرحلة.
وأضافت كرعو أنه كان يجب البدء بتعليم اللغة الكردية بشكل
تدريجي ،وليس بطريقة صادمة وخاصة لطالب املرحلة اإلعدادية
والثانوية الذين درسوا سابقاً باللغة العربية لسنوات ،كام أن املنهاج
الدرايس يجب أن يوضع من قبل لجنة من املختصني ،إضافة إىل
لجنة من املرشفني النفسيني لدراسة مدى تأثري كل كلمة
عىل الطالب نفسياً وعلمياً ،معتربة أن املنهاج ميجد
لشخصيات وبالتايل يؤثر ذلك عىل األطفال النتهاج
فلسفة معينة عىل حد تعبريها.
واختتمت كرعو قائلة «إن مشكلة
االعرتاف بالشهادات الصادرة عن
اإلدارة الذاتية تولد لدى
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منــوعات
حلب وبالتايل فإن الحكومة السورية ال تعرتف بالعملية التعليمية
يف عفرين وكوباين ،كام ال توجد أي جهة خارجية تعرتف بالشهادة
اإلعدادية أو الثانوية الصادرة عن اإلدارة الذاتية.
وأكد أحمد أن فرض التعليم باللغة الكردية وعدم االعرتاف بشهادات
اإلدارة الذاتية هو أحد أهم أسباب هجرة املواطنني من هاتني
املقاطعتني باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري يف حلب حفاظاً عىل
تعليم أطفالهم.

الطالب رصاعات نفسية حول خوض التعليم باللغة الكردية مع إغفال
مستقبل هذه الشهادة يف املستقبل ،أو االتجاه نحو مناطق سيطرة
النظام السوري ملتابعة تعليمهم باللغة العربية».
ويرى ريزان أحمد من مدينة عفرين أن العملية التعليمية يف ال تتم
يف املقاطعات الثالث بنفس املعايري ،مشرياً إىل وجود تواصل وجوار
ورمبا اتفاقات غري معلنة بني مديرية الرتبية يف الحسكة التابعة للنظام
السوري وهيئة الرتبية التابعة لإلدارة الذاتية يف مقاطعة الجزيرة
حيث أن التعليم يف مرحلتي اإلعدادية والثانوية ما زال
هذا العام باللغة العربية ،بينام يتم تدريس الطالب يف ويف مقاطعة الجزيرة ترى فيان عيىس أن أغلبية الطالب كانوا يتوجهون
املراحل الثالثة يف عفرين وكوباين باللغة الكردية ،للمدارس الخاصة التابعة للمكون املسيحي والتي يرشف عليها لجان
مشرياً إىل عدم وجود تواصل بني هيئة الرتبية الكنائس ،بينام يف هذا العام اجتمعت هيئة الرتبية والتعليم يف اإلدارة
يف املقاطعتني مع مديرية الرتبية يف الذاتية مع وفد الكنائس املرشف عىل املدارس واتخذوا قراراً بأن
طالب التعليم األسايس من أبناء املكون الرسياين واألشوري واألرمني
فقط يحق لهم االلتحاق هذا العام باملدارس الخاصة ,الذي تعتمد
منهاج وزارة الرتبية السورية الرسمي فقط وهي تقع ضمن مناطق
سيطرة اإلدارة الذاتية.
أهايل الطالب يف املقاطعات الثالث متخوفون عىل مستقبل أطفالهم،
بعد أن ضاع مستقبلهم مع سنوات الثورة السورية واستمرار أزمة
الوضع العسكري يف أغلب محافظات سوريا ،ويبقى األمل يف حل
األزمة السورية بالطرق السلمية لتحل معها جميع األمور العالقة ومنها
وضع التعليم والرتبية ومستقبل الطالب واملدرسني املفصولني عن
وظائفهم ،واآلالف من طلبة الجامعات الذين بقي وضعهم
معلقاً حتى اآلن.

32

شوارع هالل ّية قامشلي ما عادت تتر ّنح على ُخطى هوزان
فريد إدوار
مل َت ُعد طرقات حي الهالل ّية الرتاب ّية يف مدينة قامشيل شامل رشقي
سوريا ،ترت ّنح مع خطوات «هوزان» ذي العرشة أعوام عندما كانت
تطؤها قدماه منذ رشوق ّ
شارع آلخر
الشمس حتى غروبهاُ ،متس ّكعاً من ٍ
ٌ
كنف
خلف طفولت ِه التي انتهت دون استئذان،
سنوات عرش قضاها يف ِ
والديه الل َذين اعتربا فقدانه خسار ًة من االستحالة تعويضها وهو االبن
بنات صغريات كانوا مثرة زواجهام.
الوحيد مع ٍ 3
تصم أذين
كلامت «هوزان» التي تف ّوه بها ُقبيل موته بدقائق ،ما تزال ّ
جالس بجانبه يف املقعد
الوالد املفجوع «محمد عمر»  /32/عاماً ،وهو ٌ
متوجهاً ملكان
األمامي لسيارت ِه الصفراء التي تحمل لوح َة مرو ٍر عموم ّيةّ ،
محل لبيع إكسسوارات أجهزة املوبايل قرب جامع قاسمو،
عمله يف ٍ
الجامع الذي كان يف فرت ٍة قريبة نقطة انطالقٍ أوىل لخروج التّظاهرات
التي كانت تنادي بالحرية وإطاحة نظام الحكم يف سوريا.
«سنُنهي تنظيف املحل برسعة يا أيب ،ومنيض بعدها إىل السوق لرشاء
جهاز (آيباد) يل» ..كانت تلك آخر ما سمعه الوالد من ابنه البكر ،قبل
أن يستيقظ من غيبوب ٍة دامت يومني متتالني ،وجسده ُممددٌ يف أحد
األسة مبستشفى الشهيد «خبات» مبدينة قامشيل.
ِّ
يومان متتاليان أمضاهام «محمد عمر» بعيداً عن أحالم طفله بامتالك
جهاز (آيباد) /48/ ،ساعة كانت تفصل بني معرفة مصري االبن الذي
أضحى جسداً بال روح بعد التفجري اإلرهايب الذي رضب منطق ًة سكنية
صباح الـ  27من شهر أغسطس آب  2016يف الحي الغريب مبدينة
قامشيل ،وبني التفكري بالوصول ملحله.
حكاية «محمد عمر» وطفله «هوزان» ،ليست ولن تكون الوحيدة
يف بال ٍد أتعبتها الحرب منذ أكرث من خمس سنوات ،هي ٌ
قصة من
بني آالف قصص املوت الذي صار ضيفاً عىل كل عائل ٍة سور ّية،
وقىض فيها مئات األطفال السوريني سواء بسالح النظام السوري
أو عىل يد
تنظيامت ُمتط ّرفة ،وكل حكاية منها بانتظار َمنْ
ٍ
ُيق ّلب صفحات األمل واألمل.
اعتاد «محمد» اصطحاب ابنه إىل مكان عمله مذ بلغ الثامنة

من العمر ،فكل زاوي ٍة من ذلك املحل الذي ُس ّمي «هوزان لالتصاالت»
تحمل بصم ًة وموطئ قدم لصغريه الذي بالغ يف ذلك الصباح األسود يف
طلب مرافقة والده رغم رفض الوالدة.
ٌ
وشباب آخرين ،وماتت
أطفال ونسا ٌء
مات «هوزان» إذاً ..ومات معه
ٌ
معهم أحالمهم ا ُملجهضة ،لتُعلن املدينة الحداد عىل أرواح َمن راحوا،
مئات آخرين ُمفجعني برحيلهم غري املوعود.
وتركوا خلفهم ٍ
مات الصغري ..ومل يستطع األب حتى اآلن االعتذار من روح طفله بعد
أن صفعه ذات يوم عىل وجهه ،بسبب شقاوته العفوية.
بات «محمد عمر» يتمنى كل حني ،عودة «هوزان» إىل الحياة ُمجدّداً
ولو لبضع دقائق ،حتى يعتذر منه ،ويتخ ّلص من العبء الذي ُيثقل
كاهله.
مل يكن يدري أن رفضه السفر إىل بالد اللجوء كغري ِه من آالف العوائل
الكردية يف املنطقة؛ س ُيحرمه من طفله ،مل يكن يعلم أنه سيأيت ملكان
عمله ذات يوم دون «هوزان».
دراجته الصغرية التي أهداه إياها والده يوم ميالده العارش ،ال تزال
مركون ًة بجوار كوم ٍة من الذكريات واأللعاب ا ُملبعرثة يف أرجاء الغرفة
التي تشتاق هي األخرى لرائحة جسده النحيل.
األربعاء األسود الذي بات هو اآلخر ُمدرجاً ضمن الئحة أحزان ونكبات
مدينة قامشيل ،قىض عىل عرشات العوائل وألحق أرضاراً مادية بعد ٍد
من األبنية السكنية املجاورة ملكان التفجري االنتحاري الذي تبنّاه تنظيم
املتفجرة
تم بأربعة عرش طناً من املواد
ّ
الدولة اإلسالمية -داعش ،والذي ّ
ا ُملح ّملة يف شاحن ٍة بطول  /16/مرتاً.
يحاول «محمد عمر» اآلن ،نسيان كل يشء حدث صباح الـ
 27من أغسطس آب وحتى قبل ذلك بـ  10سنوات ،مبا فيه
كل الذكريات التي َتجعل فؤاده يخفق بحثاً ّ
عم فقده يف
ذلك اليوم .موت طفله ،أنساه كل الجروح التي أصابت
جسده وش ّوهته ،مع ذلك يعلم يقيناً أن ما حدث رمبا
كان س ُيفيض إىل فاجع ٍة أكرب ،لوال القدر الذي اختار
االبن قبل األب.
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حماية المدنيين في سوريا بين قانون سيزر وإتفاقيات جنيف
عاصم الزعبي
خمس سنوات مرت منذ إنــدالع الثورة يف
سوريا ،قتل خاللها مئات اآلالف من السوريني
عىل يد النظام السوري وحلفائه ،وامليليشبات
املتحالفة معه ،دون أن تتمكن األمم املتحدة
بكافة أجهزتها من وقــف هــذه املذبحة
الجامعية ،عىل الرغم من وجود إتفاقيات
جنيف التي تنص عىل حامية املدنيني أثناء
النزاعات ،وإمكانية املطالبة بتطبيقها وإصدار
القرارات الالزمة لذلك ،حتى دول كالواليات
املتحدة كان بإستطاعتها فعل ذلك بشكل
منفرد يف عــامل يحكمه القطب األمرييك
األوحد ،لكن السياسة غيبت الدور اإلنساين
للمنظمة الدولية والدول املنادية بالحريات
وحقوق اإلنسان.
املادة الثالثة املشرتكة بني إتفاقيات جنيف
تشمل هــذه املــادة حــاالت النزاع املسلح
غري الدولية ،كالحروب األهلية التقليدية،
والنزاعات الداخلية التي تتدخل فيها قوات
دولة أخــرى ،أو قوات متعددة الجنسيات
إىل جانب الحكومة كام يجري يف سوريا منذ
خمس سنوات.
وتنص هذه املادة عىل القواعد األساسية التي
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يجب العمل بها بشكل كامل ،مام جعلها
تبدو كإتفاقية مصغرة ضمن إتفاقيات جنيف،
وتضم القواعد األساسية لهذه اإلتفاقيات من
أجل تطبيقها عىل النزاعات غري الدولية.
كام تطالب هذه املادة مبعاملة إنسانية لجميع
املعتقلني ،دون متييز ،ودون تعريضهم لالذى،
وتحرم كل أنــواع اإلنتهاكات من تعذيب،
وتشويه ،وقتل ،وغري ذلك من جرائم أخرى.
حتى اآلن مل تتمكن األمم املتحدة من تطبيق
هذه املادة ،والتي تعترب كفيلة بحامية املدنيني
يف سوريا من اإلنتهاكات التي يتعرضون لها
من قبل مختلف األطـراف املتصارعة وعىل
رأسها النظام السوري .فالجرائم التي يتم
ارتكابها وصلت حد اإلعتداءات املمنهجة عىل
األشخاص واملنظامت غري املشاركة يف الحرب،
ومنها عــال الصحة واإلغــاثــة ،واملنشآت
الصحية والخدمية عىل حد سواء.
قانون سيزر
متــت صياغة هــذا القانون مــن قبل كل
من النائب الدميقراطي يف لجنة العالقات

الخارجية يف مجلس النواب االمريييك ( إليوت
آنجل ) ،ونظريه الجمهوري يف نفس اللجنة
(إيد رويس ).
واستند هذا القانون إىل  55ألف صورة ملا
يقارب  11ألف معتقل ،قتلوا تحت التعذيب
يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري ،تم
ترسيبها عن طريق الضابط الذي كان يقوم
بتصوير جثث املعتقلني ،والذي عرف الح ًقا
باسم ( سيزر أو القيرص ).
ينص القانون عىل األمور التالية:
 :1فرض عقوبات عىل كل من يدعم النظام
السوري ،ومن خالل العنوان الواسع لهذا البند
فإنه من املمكن أن تطال هذه العقوبات
لبنان بسبب دعم حزب الله إضافة لروسيا
وإيران.
 :2الدفع إلجراء تحقيقات تهدف إىل تنشيط
املحاكامت ضد جرائم الحرب يف سوريا.
 :3فرض عقوبات عىل النظام و أجهزته األمنية

و أشخاص يف النظام.
والول مرة يتم الحديث يف الكونغرس األمريييك
عن أن النظام قتل  400ألف سوري ،وتسبب
بترشيد ونزوح ولجوء ماليني السوريني.
كام مينح القانون الرئيس األمرييك  90يو ًما
إلقرتاح آلية إلنشاء منطقة حظر جوي فوق
سوريا ،ووجوب خروج قوات روسيا وحزب
الله من سوريا.
تساؤالت حول القانون وتوقيت متريره
يف شهر أيلول من العام الحايل ،حمل الرئيس
األمريييك بــاراك أباما عن طريق الضغط
عىل النواب الدميقراطيني يف مجلس الشيوخ
األمريييك عىل عرقلة إقــرار قانون سيزر،
وبالفعل سحب النواب الدميقراطيني دعمهم
للقانون.
ويرجح أن يكون أوباما مل يرد أن يتم فرض
عقوبات مبوجب هذا القانون عىل إيران ،بعد
أن قامت إدارته برفع العقوبات عنها بعد
اإلتفاق النووي الذي تم توقيعه ،والذي اعتربه
أوباما إنجازاً إلدارته بإيقاف طموحات إيران
النووية بامتالك قنبلة نووية دون أن يضطر
لشن حرب عليها.

إضافة لتوقيت مترير القانون يف هذا الوقت،
بعد اإلنتخابات الرئاسية وفــوز املرشح
الجمهوري دونالد ترامب ،حيث ان هناك
بعض األراء أن يكون القانون سياسياً أكرث منه
قانونياً.
هل يعترب قانون سيزر نافذاً ؟
حسب القانون املتبع يف مجلس الشيوخ
األمريييك ،فإن صدور أي قانون أو ترشيع
من أحد املجلسني ،مجلس النواب أو مجلس
الشيوخ ،فإنه يحتاج لإلحالة إىل املجلس
اآلخــر والتصويت عليه ،لذلك فإن قانون
سيزر يجب أن تتم إحالته إىل مجلس الشيوخ
ليتم التصويت عليه واملوافقة عليه ،وبعد
ذلك يجب أن يتم إقرار القانون من الرئيس
األمريييك ليصبح نافذاً.
ال يوجد عالقة بني قانون سيزر والجنايات
الدولية
يف األحوال العادية ليك يتم إحالة أي ملف
أو قضية ملحكمة الجنايات الدولية هناك
طريقني :
األول  :ال بد ان تكون الدولة التي يتم إحالة
ملف اإلنتهاكات فيها أو ألفراد منها موقعة
عىل ميثاق روما الناظم للمحكمة ومصادقة

عليه ،ففي هذه الحالة تستطيع املحكمة رفع
دعاوى قانونية عىل هذه الجهة.
الثاين  :صدور قرار من مجلس األمن الدويل
بإحالة ملف انتهاكات ما للمحكمة وهذا ما مل
يتم بالنسبة لسورية ،بسبب استخدام الفيتو
من قبل روسيا والصني.
أما بالنسبة لقانون سيزر فهو قانون أمريييك
فيام لو أصبح نافذاً يتيح للواليات املتحدة
التحرك بشكل منفرد ،وتستطيع فرض عقوبات
عىل النظام السوري وحلفائه والجهات التي
تدعمه وتقوم بتمويله ،وميكن للمحاكم
األمرييكية تلقي دعاوى من ضحايا سوريني
تعرضوا إلنتهاكات من قبل النظام ،إذا أرادت
الواليات املتحدة االستناد عىل هذا القانون
لتحويل امللف السوري للجنائية الدولية،
فال بد من تقديم مرشوع قانون باالعتامد
عىل قانون سيزر ويجب أن يتم إقراره من
أعضاء مجلس األمن وبشكل خاص الدول
دامئة العضوية ،وبعد ذلك ميكن إحالة امللف
السوري للمحكمة.
يبدو أن قانون سيزر يف هذا التوقيت هو أداة
سياسية أكرث من كونه أداة قانونية ،فهو ال
ينص عىل إنشاء محاكم خاصة باالنتهاكات
يف سوريا ،ويبقى األنتظار ملعرفة إذا ما كان
سيتم إقرار القانون من قبل مجلس الشيوخ
والرئيس ليصبح نافذاً ،أم أنه سيبقى مجرد
حرب عىل ورق.
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السوري
انهيا ُر إنتاج القطن :خسارة جديدة لالقتصاد
ّ
ليليا نحاس
ذكرت وسائل إعالم مقر ّبة من حكومة النظام السوري ،إن إنتاج
القطن قد شهد تراجعاً ملحوظاً هذا العام ،ووصل إىل خمسة آالف
طنّ  ،من أصل  400ألف طنّ  ،وهو الرقم الذي وعدت وزارة الزراعة
بإنتاجه ،ولقي هذا الرتاجع انتقادات واسعة يف مجلس الشعب ،ومن
وسائل إعالم وعىل مواقع التواصل االجتامعي املوالية.
للمؤسسة العامة لحلج وتسويق
رصح املدير العام
وبالتزامن مع ذلكّ ،
ّ
األقطان (زاهر العتال)ّ ،إن الك ّميات املشرتاة من محصول القطن حتى
اليوم وصلت لـ  650ط ّناً ،من أصل الك ّمية اإلجاملية ّ
املخطط إنتاجها،
ون ّوه إىل أنه رقم صغري جداً مقارنة مع الخطط املوضوعة.
وقال (العتال) يف حديث لجريدة الوطن الحكوم ّية« :إننا أعلمنا
وزير الزراعة قبل بداية موسم التسويق ،أن كمية اإلنتاج لن تتجاوز
 50ألف طنّ  ،ونتيجة هذه األوضاع تعاقدت املؤسسة مع مو ّردين

مبوجب مناقصة ُأجر َيت لتوريد األقطان الداخلية من الحسكة
والرقة ،حيث يقوم املو ِّرد برشاء األقطان من املحافظة وشحنها إىل
يتم توريد أيّ ك ّمية من الحسكة».
املنطقة الوسطى ،لكن مل ّ
لص َور« :ترصيح (زاهر العتال)
يقول االقتصادي (محمد الحسني) ُ
بعدم وصول املحصول من الحسكة فقط ،فيه إشارة واضحة إىل
وصوله من الرقة ،األمر الذي يش ّكل اعرتافاً بحصول صفقات توريد
للقطن من الرقة ،وبالتايل هناك تعامالت تجارية مع تنظيم داعش
تتم بشكل مبارش أو عن طريق
اإلرهايب ،سواء أكانت الصفقات ّ
وسطاء ،وهذا أمر مح ّرم دولياً ،خصوصاً أن مجلس األمن الدو ّيل قد
أصدر قراراً بحظر التعامل مع التنظيم ،فمحافظة الرقة تقع تحت
سيطرته وال ميكن خروج أيّ يشء منها إال مبوافقة كبار قادة التنظيم
وبتسهيل منهم».

و ُت َعدُّ محافظة الحسكة أكرب املنتجني السابقني للقطن يف سوريا،
وشهدت الزراعة انخفاضاً كبرياً فيها هذا املوسم ،بسبب الظروف
ِ
األمن ّية السائدة ،نتيجة وجود حالة رصاع بني الفصائل الكرد ّية
املس ّلحة وداعش وقوات النظام للسيطرة عىل املحافظة ،األمر الدي
جعل املزارعني بحالة عدم استقرار ،ال تسمح لهم مبواصلة عملهم.
يقول (عبد الله) ،وهو مزارع سابق من منطقة الشدادي ملجلة ُصور:
«مل يعد مبقدورنا زراعة القطن ،ألننا ال نعرف َمن سيسيطر عىل
ّ
ونحض األرض ،ونتعب فيها
منطقتنا يف النهاية ،قد نبدأ بالزراعة
لعدة شهور ،ويف النهاية نضطر للنزوح بسبب املعارك».
أ ّما محافظتي الرقة ودير الزور ثاين وثالث املنتجني يف سوريا ،فيعاين
َ
مخاوف كبرية بسبب القصف املتك ّرر من طريان
املزارعون فيهام من
قوات التحالف الــدويل ،إضافة لصعوبة جني املحصول ،وارتفاع
تكاليف صيانة اآلليات الزراعية وق ّلة قطع الغيار.
فيام تش ّكل هجرة الشباب ،وارتفاع أسعار البذار واملبيدات الحرشية،
وق ّلة املياه الالزمة للري بسبب ارتفاع أسعار املحروقات ،عوامل
إضافية س ّببت تراجع الزراعة يف عموم سوريا.
ونتيجة لرتاجع الزراعة ،يتو ّقع خرباء تراجع صناعة الغزل والنسيج
بشكل كبري هذا العام مقارنة مع العام املايض ،الذي انخفض فيه
اإلنتاج من  200ألف طنّ إىل  15ألف ،بسبب دمار الكثري من
محالج القطن يف عموم سوريا ،وهجرة املئات من معامل النسيج من
محافظة حلب إىل خارج القطر ،األمر الذي أدّى لخسارة سوريا ثاين
أكرب مصدر للقطع األجنبي بعد النفط.
وخ ّلف تراجع املساحات املزروعة ،حرمان اآلالف من السوريني من
فرص العمل ،إذ كانت الصناعات النسيجية تش ّكل  30باملئة من
الصناعات املح ّلية ،وتش ّغل قرابة  20باملئة من اليد العاملة يف سوريا.
و ُيذكر أن مركز دمشق لألبحاث والدراسات املق ّرب من النظام ،كان
قد أشار يف أحدث تقاريره إىل أن خسائر القطاع الزراعي ُتق َّدر بحوايل
 400مليار لرية ،مبا نسبته 9.8باملئة من الناتج ّ
املحل اإلجاميل ،يف حني
أن خسائر القطاع الصناعي وصلت أللفي مليار لرية ،أي ما يعادل
أربعة أضعاف الناتج ّ
املحل للقطاع عام .2010
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اإلنتاج الزراعي في سوريا  ..وانهيار منظومة األمن الغذائي
سامر كعكريل
يف رؤية تحليلية لواقع اإلنتاج الزراعي يف سوريا خالل سنوات الحرب التي قاربت لستة سنوات ،نرشت صحيفة البعث التابعة
للنظام السوري يف عددها رقم  /15656/الصادر بتاريخ  ،2016/09/28مقاالً بعنوان (:ولتكن وزارة الزراعة هي القدوة يف
تنشيط اإلنتاج الزراعي).
ونقلت املقال رؤية جمعية العلوم اإلقتصادية السورية عىل لسان أحد
أعضائها ،تلك الرؤية التي تسلط الضوء عىل ما أسمته الرتاجع املتتابع
لإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت والحيواين يف سوريا ،والقلق الذي يصيب
املستويني الرسمي والشعبي (عىل حسب وصف الصحيفة) لهذا
الرتاجع الذي سيؤدي حت ًام النعكاسات سلبية يف مجال األمن الغذايئ
يف سوريا.
وأملحت ورقة الجمعية اإلقتصادية بأن هذا الرتاجع ليس مرده الحرب
يف سوريا فقط ،بل يعود لفرتة ما قبل الحرب بسنوات ،وذلك عندما
أتبعت حكومات النظام السوري – والسيام يف عهد بشار األسد –
سياسة ليربالية تجاه القطاع الزراعي ،واعتربته قطاعاً ال يستحوذ عىل
األولوية بالنسبة لالقتصاد السوري ،وفتحت األبواب واسعاً أمام باقي
القطاعات من ناحية االهتامم الحكومي.
ولكن الذي مل تذكره ورقة عمل الجمعية اإلقتصادية بأن قطاع الخدمات
بجل
املالية مثل املصارف ورشكات التأمني وقطاع العقارات حظيت ُّ
اهتاممات حكومات النظام السوري وذلك ألن وراء تلك القطاعات
رؤوس كبرية من أزالم النظام من أمثال رامي مخلوف ومحمد حمشو
وصائب نحاس وغريهم .وأدى هذا االهتامم بتلك القطاعات الريعية
إلزاحة باقي القطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة والصناعة وحتى النقل
من املشهد اإلقتصادي السوري ،وما موضوع قوانني االستثامر سوى نوع
من ذر الرماد يف العيون ألن تلك القوانني مل تنجح بجذب االستثامرات
اإلنتاجية إىل سوريا.
وأيضاً مل تتجرأ ورقة عمل الجمعية االقتصادية بأن تبني أن حكومات
النظام السوري يف تلك الفرتة قد بدأت بالترصيح علناً وعىل منابر
اإلعالم الرسمي بأن املؤسسات اإلقتصادية اإلنتاجية واململوكة للدولة

38

قد أصبحت عبئاً عىل املوازنة العامة بسبب التغطية املستمرة
لخسائرها املتكررة ،وأصبح من الواجب التخلص منها وذلك بحلها أو
بيعها للمستثمرين املحليني أو العرب أو األجانب ،واملقصود باألجانب
هنا هم اإليرانيني الذين كانوا يسعون بشكل حثيث المتالك تلك
املؤسسات .ولعل املرسوم الترشيعي رقم  /267/تاريخ 2004/07/26
والقايض بتعديل مرسوم إحداث املؤسسة العامة للمباقر – وهي
مؤسسة ذلت طابع اقتصادي مملوكة للدولة ممثلة بوزارة الزراعة
واإلصالح الزراعي -وذلك بالسامح لها مبشاركة الغري سواء وطني
أم عريب أم أجنبي لهو أكرب دليل عىل تواطؤ النظام السوري عىل
املؤسسات الوطنية السورية.
وبالطبع ميكننا إيجاد العذر لجمعية العلوم اإلقتصادية السورية
لعدم تطرقها يف ورقتها ملثل تلك املواضيع ألن من عىل منرب تلك
الجمعية تم اختطاف وتغييب الدكتور عارف دليلة ملدة عرش سنوات
يف السجن بسبب محارضة ألقاها يبني فيها أسباب تداعي وانهيار
االقتصاد السوري.
وبالعودة لورقة الجمعية التي تقرتح عىل أن تعيد وزارة الزراعة
واإلصالح الزراعي التابعة للنظام السوري النظر بدورها اإلنتاجي،
وتسعى إىل حث كافة املؤسسات التي مل يتم بيعها لزيادة طاقاتها
اإلنتاجية ،كام تقرتح الورقة أيضاً بأن يكون لنقابات مهنية مثل
نقابة املهندسني الزراعيني ونقابة األطباء البيطريني ،وكافة املدارس
والكليات واملعاهد التي تدرس الزراعة بشقيها النبايت و الحيواينُ ،كل
هؤالء أن يكون لهم مشاريعهم الزراعية الخاصة والتي ترفد القطاع
الزراعي السوري مبنتجات نباتية أو حيوانية ،وذلك ملواجهة تراجع
االقتصاد الزراعي يف سوريا.

اقتــصاد وتنمية

بالطبع إن كل ذلك مل يحدث ال بل زاد الفساد
املايل واإلداري يف سوريا يف ظل سنوات الحرب
التي تم تسخري كافة إمكانيات سوريا لتغطية
نفقاتها ،واألمــر الطارئ أيضاً هو الفلتان
األمني الــذي تعيشه سوريا والــذي سمح
بظهور جامعات ال تخضع ألي قانون مثل
العصابات الطائفية التي قدمت من خارج
الحدود ولدى كال الطرفني نظام ومعارضة تلك
املجموعات التي ال ميكن ألي سلطة قامئة يف
سوريا سواء من جهة النظام ممثلة بحكومته
أم من جهة املعارضة ممثلة بالحكومة
املؤقتة أن تفرض شيئاً من االنضباط عليها.
وإن فرضنا جدالً بأن كل ذلك  -من تغري يف
العقلية اإلدارية وتفكيك منظومة الفساد-
قــد تحقق خــال ســنــوات الــحــرب يبقى
السؤال الذي ال بد من توجيهه إىل الجمعية
االقتصادية هل الظروف التي تعيشها سوريا
من دمار وتخريب ونزوح أغلب املزارعني من
أراضيهم وانحسار األرايض الزراعية وحرق
املحاصيل الزراعية وخــروج مناطق هامة
بالنسبة لإلنتاج الزراعي مثل محافظات
املنطقة الرشقية والشاملية والجنوبية هل كل
ذلك كفيل بأن يوضع املقرتح موضع التنفيذ.

من حيث املبدأ والشكل الظاهري فإن مقرتح
جمعية العلوم اإلقتصادية السورية مقرتح
جيد ،ولكن باإلمعان به واسرتجاع األوضاع
االقتصادية يف سوريا منذ استالم عائلة األسد
ملقاليد السلطة فيها عام  ،1970وكيف تراجع
االقتصاد السوري بكافة قطاعاته ،ال بد لنا أن
نتساءل :ما هو الجديد الذي طرأ عىل العقلية
اإلدارية لدى النظام السوري وطريقة إدارة
املؤسسات اإلقتصادية ليكون اقرتاح الجمعية
االقتصادية ذو قيمة وميتلك األسباب التي
تجعل هذا املقرتح ذو فائدة مرجوة؟
حقيقة ال يشء تغري عىل عقلية نظام األسد
يف إدارته للمرافق االقتصادية السورية فام
زالت األسس التي أرساها حافظ األسد يف
تدمري االقتصاد السوري راسخة يف عقول
وأذهان القامئني عىل االقتصاد السوري وهم
بالتحديد أفرع املخابرات التي تتحكم بكل
كبرية وصغرية يف سوريا ويف كل النواحي ،فام
زال مبدأ الرجل غري املناسب يف املكان غري
املناسب هو املبدأ السائد يف إدارات الدولة،
وحتى ضمن كيانات ما يسمى املجتمع املدين
مثل النقابات والجمعيات والغرف االقتصادية
ما زال الوضع عىل ما هو عليه منذ عام 1976
عندما حل حافظ األسد مجلس تلك النقابات
وشكل مجالس جديدة تتامىش مع العقلية
األمنية التي سادت يف سوريا.
أيضاً والسؤال املرشوع هنا هل تم تفكيك
منظومة الفساد التي عششت داخل املرافق
االقتصادية السورية عىل مدار خمسون عام ُا
ليكون مقرتح الجمعية االقتصادية فعاالً يف
درء خطر االنهيار الكامل للقطاع الزراعي يف
سوريا.

الصور بعدسة :محمود العواد

طبعاً إال إذا كانت الجمعية التي تتكون
يف معظمها من اقتصاديني تابعني للنظام
السوري وتم اختيارهم بشكل دقيق حسب
والءاتهم للنظام السوري تقدم هذا املقرتح
متاشياً مع مخططات النظام السوري الذي
يعتمد عىل سوريا املفيدة أي أن املقرتح تم
تقدميه فقط لتلك املناطق التي يراها النظام
سوريا املفيدة والتي هي رمبا حدوداً لدولة
جديدة يسعى النظام السوري بعد فشله يف
وأد ثورة السوريني أن يخلقها.
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سينمــا

فيلم النمر والثلج لروبرت بينيني
مساحة للحب والحلم وسط الحرب
عامر عكاش
املرسح ،واملخرج واملم ّثل روبرت بينيني
منذ أن انطلق من خشبة
ِ
يبحث عن كوميديا مختلفة؛ اشتهر عاملياً بفيلمه «الحياة جميلة»
بقالب كوميدي ،وأثار
،١٩٩٨الذي ق ّدم فيه مأساة املحرقة اليهودية
ٍ
حينها جدالً واسعاً ،ويف فيلمه «النمر والثلج» يواجه أيضاً ويالت
الحياة بالسخرية ،لكنه يع ّرج هذه املرة عىل العراق زمن الحرب،
أرض
من خالل حكاية ّ
حب بطلها شاعر ،فيقدم صورة مختلفة عن ٍ
ُو ِس َمت بأنها أرض اإلرهاب والدكتاتوريات ،فهي أرض للحب والجامل
وفيها أناس طيبون ينشدون الحياة.
أتيليو شاعر حامل فوضوي( ،)Roberto Benigniيعيش مع ابنتيه،
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يحلم حل ًام متكرراً رسيالياً ،يف مكانٍ يشبه مدرجاً رومانياً ،يتزوج
فيه من امرأة يح ّبها .تتغري رموز الحلم ،فتتحول املرأة إىل كانغرو.
يف الحلم نجد خلفية التاريخ اإليطايل ،وتصويراً لضغوطات الحياة
رشطي مراسم الــزواج ويطلب من أتيليو
الحديثة ،حني يقاطع
ٌّ
تغيري مكان سيارته املركونة يف مكانٍ ممنوع .يلتقي أتيليو فيتّوريا
 Nicoletta Braschiبطلة منامه يف أمسية شعرية لصديقه الشاعر
العراقي املنفي فؤاد ( ،)Jean Renoويتودّد إليها لكنه يفشل فتقول
له :سأتزوجك حني أشاهد منراً مييش عىل الثلج يف روما.
بعد الغزو األمرييك للعراق ،يقرر فؤاد العودة إىل العراق ،فرتافقه

سينمــا
فيتّوريا التي تعد كتاباً عن حياته ،وهناك تدخل فيتّوريا يف غيبوبة
جراء إصابتها بسبب القصف ،وحني يبلغ الخرب مسامع أتيليو يسافر
بالحيلة إىل العراق مع فرق اإلغاثة ،ويبدأ رحلته إلنقاذ حياتها ،ويف
محاولته الحصول عىل الدواء لعالجها يلتقي صيدالنياً عجوزاً متد ّيناً
كان يركب األدوية أيام شبابه؛ الصيدالين كان عاشقاً لزوجته الراحلة
التي أصيبت بجدريٍّ ش ّوه وجهها ،فادعى العمى ليصون مشاعرها،
رش يجمعون بني حب
هذا الشيخ السمح ،يقدم صورة مختلفة عن ب ٍ
الله وحب الناس .ويف مشهد آخر يتد ّبر أتيليو أنبوبة أوكسجني عن
طريق رشاء مجموعة مرسوقات ،تضمنت أيضاً مرضباَ لقتل الذباب،
ويقول لفيتوريا« :إنه من أسلحة الدمار الشامل» ،يف سخرية من
أسباب الحرب يف العراق.

يصاب فؤاد الحقاً بنوبة اكتئاب وهو يشاهد بالده خرجت من الدكتاتورية
إىل الحرب والفوىض ،ويف مشه ٍد مؤثر يعرث عليه أتيليو معلقاً عىل شجر ٍة يف
وتطي الريح األوراق عن طاولته ،وتبتلع الزوبعة البالد.
باحة داره منتحراًّ ،
ٌ
إدانة هادئة للحرب وانحياز للبرش (ضحايا الحرب)،
تظ ّلل الفيلم
من خالل قصة الحب الشغوف ،ومن خالل تصوير معاناة الجميع
حتى الجنود األمريكيني؛ فحني يبلغ أتيليو الحاجز األمرييك محم ًال
باألدوية يبدو رعب الجنود الذين يرتعشون وهم يصوبون أسلحتهم
عليه خوفاً من أن يكون انتحارياً ،وبعد أخ ٍذ ور ّد يصيح الضابط« :إنه
شاعر ملعون» ،يف سخرية أخرى من خفوت صوت الكلمة الحاملة
أمام صوت السالح .يف نهاية الفيلم تتعاىف فيتوريا وتشاهد منراً
شب حريق يف سريك ،وتدرك الحقاً حني
مييش عىل ثلج روما بعد أن ّ
يغطيها يف حديقة منزلها أتيلو من ملساته أنه هو املنقذ الذي أسعفها،
فيتّوريا التي دخلت يف غيبوبة طويلة تذكرنا بفيلم «أضواء املدينة»
لشاريل شابلن ،شابلن الذي تأثر به بينيني أبلغ تأثري إىل جانب تأثره
بالكوميديان اإليطايل الشهري  Totòتوتو.
وهكذا اختار بينيني م ّرة أخرى مواجهة الواقع املرتدّي بالسخرية
والضحك والرضب عىل وتر أعمق املشاعر اإلنسانية للدخول إىل وعي
الناس ووجدانهم ،لريوي مأساة الرشق األوسط الذي يحمل منه بينيني
ويرص أن يقول :مثة مساحة للحلم
تراث الحكايات القدمية وسحره،
ّ
والحب رغم كابوس الحرب والرحيل.

4141

الديـك
سينمــا

تلك األنشوطة ..ذلك القتل العادل
نبيل امللحم

كنت صغرياً ،رمبا أصغر من أن أولد بعد،
وكانت االســتــعــدادات إلعــدام «كوهني»،
الجاسوس اإلرسائييل الشهري ،قد أخذت ذلك
الليل بعرضه وطوله ..وال أعرف عىل وجه
التحديد تلك الق ّوة التي أوصلتني من ركن
الدين إىل فجر ساحة املرجة ..ال ،مل يكن فجراً،
كان عىل حواف الفجر ،فالليل مل يزل يتطلب
إضاءات الساحة والفندق األكرث شهرة املقابل
للساحة من غربها ..أعني من الجهة التي
تلقي بأضوائها عىل الكتف األمين للرجل الذي
يرتنح مرتاقصاً واألنشوطة تلتف حولعنقه فيام
ترتدد أقدامه يف التوقف عن االهتزاز ،كان
ذلك قبل أن تشيخ ألوانه ويشحب.
كان جاسوساً ،وبات مع ميض األيام ،الجاسوس
األكرث شهرة ،مع أن بقية الجواسيس مل يعدموا
كام تشاء األنشوطات ،أق ّله إذا ما اعرتفنا بأن
الجاسوسية ماتزال تعشش يف أفواهنا ،أوراقنا،
ردهــات بيوتنا ومفاصلنا ،ورمبــا يف أردية
مناماتنا.
يومها تق ّيأت ،رمبا ألنها كانت الجثة األوىل
التي رأيتها ..أرجوحةمحاطة بيافطة من الكالم
الذي يرشح قانون اإلعــدام :الجرم ،الدافع،
تبجل
العقوبة .ومع تلك املفردات ،مفردات ّ
الوطن وأسواره الشاهقة.
كل البالد رقصت إلعدام كوهني ،أقول كلها،
رمبا ألنها مل ت َر طف ًال يتقيأ مثيل ،ثم يتك ّوم
يف بكائه ا ُملت َكتم عنه ..كان اإلعدام بالنسبة
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يل ،هو الحد الفاصل مابني مجهولني ..مجهول
العدالة ،ومجهول األنشوطة ،وهانحن اليوم
يف مجاهيلهام كليهام ،بفارق أن الطفل الذي
تقيأ ،باتت أنشوطاته متتد عىل مساحة بالد
كلها أنشوطة ..كلها حبل إعدام ،وكلها حبال
الينقطع سبيلها إىل ح ّز الرقبة مبن فيها حبل
الــرة ..كان اإلعــدام األول الــذي أشهده..
ّ
اإلعــدام (العادل) ،تلك العدالة التي ليس
بوسعي سوى أن أسميها :القتل ،وهو مامل
أكن ألجرؤ عىل قوله لو بقيت الجاسوسية
فع ًال منافياً للحشمة ،بتنا جواسيس( ،مرة
ملن نعرف) ،وثانية (ملن ال نعرف) ،ومع
كل جولة من جاسوسيتنا نقتل آخر ليس
باألنشوطات ،بل برقصات السكاكني ،وألعاب
اللغة ،وخياالت س ّفاحني ينك ّبون مرة عىل
الكتب املقدّسة ،وثانية عىل الرتاب املقدّس،
وثالثة عىل القتل املقدّس ملجرد أنه وسيلة من
اللعب املقدّس الذي يجعل القتل واحداً من
آباء التاريخ ،فقبل القتل ،مل يكن مثة تاريخ،أو
لنقل كان تاريخاً يتي ًام بال آباء ،ومن يومه
بات القتل الحالل ،يساوي الذبح الحالل ،بل
رمبا بات الحالل وحده هو :
القتل ،و :وبقدسية النص ..وآياته الب ّينات.آياته الب ّينات؟ مل ال؟ وما املانع من استبدالها بـ
 :آبائه الب ّينون ..و:
دون طفل يتقيأ ،أقله ما بعد روايات أطفاليلعبون بالسواطري مستبدلني زرع الغراس
بقطف األعناق.

مع املقصلة تلك الحرية مابني رصيفي العدالة/
الثأر ..معها أتذكر لويس السادس عرش،وكان
مبتكرها ،وكان خصصها للثورة الفرنسية،
وكانت النتيجة أن أعــدم صانع املقصلة
باملقصلة نفسها ..أعدم لويس السادس عرش
باملقصلة التي ابتكرها ..وأعدمت معه تلك
األسطورة املاجنة ماري انطونيت صاحبة
استبدال الخبز بالسكويت ..أعــدم امللك
بتاجه وصولجانه وسط أجساد ترتاقص وأفواه
ترصخ ،وقبضات كام الزوبعة ترتفع وتهبط:
أقتلوه ..إنها العدالة ..أقتلوها ،إنها العاهرة.كان صانع املقصلة قد حىك عنها بتعبريات
بالغة الشاعرية( ..شفرتهاحادة متنح إحساساً
عميقاً بالرطوبة) ..قالها لويس السادس عرش.
هكذا كــان قد وصفها ،فالعدالة تستلزم
الج ّالد ..تستلزم رطوبة املقصلة.
يالهذا العامل الرطب بعدالته.
يف هــذه اللحظة أعــود ذلــك الطفل الذي
يتقيأ ..مازلت أرى األنشوطة تتأرجح يف سامء
ساحة املرجة ..يف ذات املكان الذي شنق فيه
العثامنيون طالئع الثورة العربية الكربى ،وكان
يوم  6أ ّيار من القرن الفائت الذي ّ
أفضل
تجاهل عام حدوثه.
العدالة عمياء ..عمياء بشفاه التتوقف عن
الخطابة والكالم :أقتل أكرث.
 كل مايف األمر أنها تنتظر دفناً بغري اوانه غري ذلك ،سنتسلل إىل موتنا دون إحداثجلبة تذكر ،بتهذيب وخفة بالغني ..كل مايف
األمر أن موتنا يستغرق دقائق.
 أيتها (العدالة) ..أنا ال أنتمي إليك ..التدعيجسدي ح ّياَ إذا ما تاه رأيس.

#منقدر

حملة «منقدر» حملة إعالمية تفاعلية سورية تطلقها شبكة أمان.
حملة «منقدر» هي مساحة لألفراد واملنظامت السورية للتعبري عام يتمنون وما سيقومون بعمله من أجل بناء
سوريا.
«منقدر» حملة من أجل الرتكيز عىل الطاقة املنتجة اإليجابية وقيم التعايش السلمي وقبول اآلخر التي هي جزء
من قيم املجتمع السوري.
انضم إىل حملة «منقدر» اإلعالمية مبشاركتنا« :شو بتقدر تعمل منشان سوريا؟» مبفردك أو مع مجموعتك ،وشاركنا الجواب بأحد
الطرق التالية عىل إمييل الشبكة:
Amannet.peace@gmail.com
 -1إرسال الجواب عىل اإلمييل أو عىل صفحة الفيسبوك.
 -2صورة فوتوغرافية تحمل اإلجابة.
 -3مقطع فيديو صغري تصور فيه نفسك وجوابك عىل السؤال.
انضم إىل حملة «منقدر» التفاعلية من خالل تواصلك عرب اإلمييل أو عىل صفحة الفيسبوك لتتعرف عىل النشاطات املقامة ضمن
حملة «منقدر» يف منطقتك.
شبكة أمان هي شبكة سورية من شخصيات ومنظامت فاعلة ومؤثرة ممن يعملون لبناء السلم املحيل والوطني يف سوريا ،ويعملون
بقيم :السلم ،والحرية ،واإلنسانية ،واملصداقية ،والشفافية ،وقبول اآلخر والعدالة ،وتقوم الشبكة بحل النزاعات وتجنبها وإدارتها.
تساهم شبكة أمان يف بناء السلم الوطني يف سوريا من خالل تعزيز السلم املحيل يف مناطق مختلفة من سوريا.
https://www.facebook.com/aman.network.peace
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