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املقاالت املذيلة بأسامء أصحابها تعرب عن آرائهم وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو فريق التحرير

فتحة العدسة

عن التقسيم والتهجير وبقية المفردات السورية
النظام السوري يف طريقة إىل الزوال ،أو يف أحسن الحاالت إىل االنحسار والتقوقع يف مناطق محدودة ،بعد أن أدخل
نفق مظلم ،لن تعرف طريق الخروج منه ،إال وهي ٌ
جثة مفككة.
سوريا الدولة إىل ٍ
النظام انتهى ،وأنهى معه الدولة السورية ،التي تأسست عىل يد االستعامر الفرنيس الربيطاين ،كام معظم دول املنطقة،
عىل ضوء املصالح الدولية ،التي مل تر ٍاع عواقب التنازع القومي والطائفي ،الذي ميكن أن تعيشه مثل هذه الدول.
الدولة السورية التي مرت بطور االستقالل واالنقالبات العسكرية ،ومن ثم استيالء حزب البعث عىل السلطة ،مل
وطني ،وهوي ٍة وطني ٍة جامعة ،بل أفرزت االستبداد واالستيالء عىل مقدرات الدولة ،ألكرث
تتمكن من تشكيل كيانٍ
ٍ
من أربعني عاماً ،ما أدى إىل أزم ٍة عميقة ،بني مكونات املجتمع السوري ،املتنوع عرقياً ودينياً ،واملمسوك بفعل القوة
والقسوة التي كان ميارسها النظام ،وليس بفعل االندماج الطبيعي بني املكونات ،بعكس االختزال الذي يقدمه البعض
مبقوالت تبسيطي ٍة عىل غرار« :كنا عايشني مع بعض وما أحالنا».
للصورة،
ٍ
احتجاجات اىل الشوارع ،تطالب النظام بالقيام باإلصالح واملشاركة والتداول السلمي للسلطة ،توقع
بعد خروج
ٍ
كثريون أن من شأن هذا الحراك أن يصنع االستقرار والرفاه للبالد ،لكن لألسف ،مل يتحقق يش ٌء من هذا ،فسقطت
فئات كبري ٍة من الشعب.
البالد يف دوامة الخراب واالحرتاب ،بسبب متسك رأس النظام بالسلطة ،رغم أنف ٍ
مستويات أخرى يف البالد ،بعد أن كانت
ويف غياب الثقة بني املكونات ،وخوف الناس من بعضها ،انتقل االحرتاب اىل
ٍ
حمالت إعالمي ٍة موتورة ،تغذي
محصور ًة بني النظام واملعارضة املسلحة ،وهذا ما يهدد بتقسيم الدولة ،يف ظل
ٍ
التحريض وتنرش الكراهية بني مكونات البالد ،يف غياب الضامنات والثقة املتبادلة بني تلك املكونات.
عرقي
دليل موثق ،بتنفيذ تهج ٍري
ولعل أحداث تل أبيض ،التي ا ُتهمت فيها وحدات حامية الشعب الكردية ،دون ٍ
ٍ
ضد السكان العرب ،وما قيل عن قيام داعش بإعطاء مهل ٍة ألكراد مدينة الرقة ملغادرتها ،هي من أخطر املؤرشات
حل سيايس ،ينهي العنف العبثي ،ويعيد ترميم حياة
عىل الكوارث التي ستحل بالبالد ،إذا مل يتم التوصل برسعة إىل ٍ
ماليني البرش ،الذين متزقت مجتمعاتهم ،وباتوا ضحية التهجري الدميوغرايف السافر واملمنهج .وأحالم التقسيم ،التي ال
مليليشيات أدمنت الحرب.
قابل للرتسخ واالستمرار ،سوى التهاويم األيديولوجية والعقائدية
أساس واقعي ٍ
ٍ
تقوم عىل ٍ
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مقاتلو الحرب السورية سير مأساوية وأفق مسدود
تصاعد العنف يزيد التطرف عند المقاتلين في سوريا

كامل رسوجي

مسلحون يتخلون عن مساندتهم ألجندات النظام
أحمد العيل

غياب أفق ّ
الحل وطول أمد الصراع يدفعان بمقاتلي المعارضة إلى
هجر السالح
جورج.ك.ميالة
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تصاعد العنف يزيد التطرف عند المقاتلين في سوريا

كامل رسوجي

سنوات عىل انتفاضة
بعد مرور أربع
ٍ
السوريني ،وتح ّولها إىل رص ٍاع مسلح
واضــح املعامل ،انشقّ عـرات اآلالف
من املجنّدين الذين يــؤدّون الخدمة
آالف من الضباط
اإللزامية ،وبضعة ٍ
برتب مختلفة ،وانــضـ ّـم الكثري من
ٍ
املدنيني إىل ق ّوات املعارضة املسلحة.
ولجأ النظام ،بعد تسارع االنشقاق يف
جيشه ،إىل فتح باب التط ّوع لعرشات
ميليشيات
اآلالف من السوريني يف
ٍ
ّ
ً
تسميات كثرية ،كجيش
منظم ٍة ،حملت
ٍ
الوطني وكتائب البعث وغريها.
الدفاع
ّ
وبعد الخسائر املدوية ،التي فقد فيها
السيطرة عىل أجزاء واسع ٍة من سوريا،
كتعويض عن خسائره
استقدم النظام،
ٍ
ميليشيات أجنبي ًة .فاستعان
البرشية،
ٍ
بفصائل فلسطيني ٍة موالي ٍة لــه ،كام
استجلب فصائل لبناني ًة تابع ًة لحزب
الله ،تق ّدر أعدادها بعرشات األلوف،
وعنارص تابعني للحرس الثوريّ اإليراين،
وسجلت
ٍ
وميليشيات طائفي ًة من العراقّ .
ّ
ٌ
منظ ٌ
امت حقوقية وجود مقاتلني أفغان،
در ّبتهم الحكومة اإليرانية وأرسلتهم
للقتال لصالح النظام يف سوريا.

األجنبي العمود
يف سياقٍ آخر ،يش ّكل العنرص
ّ
الفقريّ يف تنظيم داعش ،إذ تق ّدر تقارير
ٌ
صحفية أعدادهم مبا يزيد عن عرشين ألف
مقاتل ،حتى بات سكان محافظة الرقة
ٍ
لغات مل يعتادوا عليها ،كاإلنكليزية
يسمعون ٍ
ولهجات عربي ًة أخرى.
والروسية والفرنسية،
ٍ
أما فصائل املعارضة املسلحة فهي األقلّ

استجالباً للعنارص األجنبية .إذ ينحرص املقاتلون األجانب يف جبهة النرصة ،بنسب ٍة ال تتعدى
الـ ،%15حسبام يؤ ّكد نشطاء استطلعت مجلة «ص َور» رأيهم.
ومع ازدياد العنف الذي يستخدمه النظام ،وال س ّيام استخدام الطريان الحر ّيب والرباميل
املتفجرة ،ما تس ّبب يف مقتل آالف املدنيني األبرياء ،صارت املعارك تأخذ طابعاً أعنف وأكرث
سنوات باتوا اليوم شباباً ،كربوا
تط ّرفاً .فاألطفال الذين كانوا يف عمر الطفولة منذ أربع
ٍ
اليومي مبختلف صنوف األسلحة ،واعتادوا مشاهد الدمار وانتشار السالح يف
مع القصف
ّ
الشوارع.
يقول أحد االختصاصيني االجتامعيني ملجلة «ص َور»« :خرج املقاتلون األوائل لحامية املدنيني
يف املظاهرات السلمية ،كام انشقّ عرشات األلوف من عنارص الجيش وأجهزة األمن والرشطة،
رفضاً ألوامر قتل املدنيني .غالبيتهم كانوا يؤمنون أن السالح سوف يسقط النظام ويحقق
أهداف ثورتهم .أما املنتمون حديثاً إىل فصائل املعارضة املسلحة ،فهم يحملون أفكاراً أكرث
تط ّرفاً وجذري ًة ،ألنهم نشأوا يف رحم املعاناة ،ومل يروا الوجه اآلخر للحياة».
االجتامعيّ :
«يبث تنظيم الدولة اإلسالمية أفكاره الجهادية يف نفوس اآلالف
ويضيف الباحث
ّ
من أطفال املناطق الواقعة تحت سيطرته ،ما يه ّدد الكثري من أبناء تلك املناطق بالتح ّول إىل
مقاتلني متط ّرفني واالبتعاد عن الحياة املدنية».
َ
وبالتزامن مع ّ
ألسباب
صفوف املعارضة والنظام،
كل ما يحصل ،هجر الكثري من املقاتلني
ٍ
ٌ
ٌ
سياسية ،كغياب آفاق ّ
الحل ،والتدخالت
أسباب
شخصية ومنها
أسباب
عديد ٍة ومتش ّعب ٍة ،منها
ٌ
ٌ
الدولية يف سوريا ،والتي يرى فيها الكثري من املقاتلني رضراً مبصلحة البلد.
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مسلحون يتخلون عن مساندتهم ألجندات النظام
أحمد العيل
مع تصاعد االحتجاجات الشعبية املطالبة
َ
الجيش مقابل
زج النظام السوريّ
بإسقاطهّ ،
الشعب ،وأجــر الكثري من أف ـراد الق ّوات
املس ّلحة عىل أن يكونوا يف مواجهة أبناء
بلدهمٍّ ،
كل حسب موقعه .ومع امتداد رقعة
الرصاع املسلح عىل كامل أنحاء سوريا ،وازدياد
العنف؛ تو ّقف الكثري من الجنود عن القتال
أسباب عديد ٍة ،تبدأ
إىل جانب النظام ،نتيجة
ٍ
بالخوف من املوت أثناء املعارك ،إضاف ًة إىل
حرب طال أمدها ّ
وعطلت حياة
التململ من ٍ
الناس ،وصوالً إىل اقتناع بعضهم أن السالح
ليس هو ّ
الحل.
حياة ( 43عاماً) ،من الالذقية ،زوجة ضابطٍ
برتبة عقي ٍد ركنُ ،قتل خالل املعارك ضد
قــ ّوات املعارضة بريف دمشق منتصف
 .2014تتح ّدث لـ»ص َور» قائل ًة« :تط ّوع ابني
مع اللجان الشعبية يف مدينة دمشق .وبعد
استشهاد زوجي ق ّر ُ
رت العودة إىل قريتنا.
ُ
أجربت ابني عىل ترك اللجان
وبضغطٍ مني
الشعبية والعودة معي إىل القرية».
وتضيف حياة« :ال أريد خسارة ابني كام
خرست زوجي ،فهو أميل الوحيد يف الحياة .ال
يشء يع ّوض خسارتنا لرجالنا».
(اسم مستعا ٌر للرضورة األمنية) ٌ
ضابط
وهيب ٌ
مالزم أ ّول ( 25عاماً) ،من ريف حمص.
برتبة ٍ
ُ
«أصبت يف معارك بريف
يقول ملجلة «ص َور»:
درعا ،مام أدّى إىل برت قدمي اليرسى ،ومل أعد
عرضت ع ّ
ْ
يل القيادة
أستطيع القتال مج ّدداً.
العمل يف مكاتب إداريـ ٍة تابع ٍة للجيش يف
العاصمة دمشق .لكنني ،بعد فقدان قدمي،
كرهت الحرب والقتال .فق ّر ُ
ُ
رت العودة إىل
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حمص ومامرسة مهن ٍة بعيد ٍة عن العمل
العسكريّ ».
ٌ
ضابط يحمل املاجستري يف
أما نبيل ،وهو
الحقوق ،فــروي ملجلة «صـــ َور»« :أؤدّي
الخدمة اإللزامية منذ بداية ُ .2011ن ِق ُ
لت
من عميل اإلداريّ  ،منتصف  ،2014إىل أحد
الحواجز املحيطة بدمشق .بعد تكرار سقوط
القذائف يف املنطقة املحيطة بنا ،واستهداف
حواجزنا بالعبوات الناسفة ،قــ ّر ُ
رت ترك
الجيش .كانت لديّ يف البداية تخ ّو ٌ
فات كبري ٌة
من أن ُأعت ََب منشقاً ،ولكن أقربايئ نصحوين أن
أسافر إىل قرية أمي يف محافظة السويداء».
ويضيف نبيل« :رغم أن حيايت مج ّمد ٌة ،وال
أستطيع متابعة دراسة الدكتوراه ،لكن حيايت
اآلن أفضل .تح ّو ُ
لت إىل شخص ٍ مد ٍّين بعي ٍد
عن الحياة العسكرية ،أساعد أخــوايل يف
األعامل الزراعية».
شاب آخر كان يؤدّي الخدمة اإللزامية
رضار ٌّ
بريف إدلب .يتح ّدث لـ»ص َور»« :مع اشتداد
املعارك بريف إدلب ،منذ حوايل ثالثة أشه ٍر،

ُ
أدركت أننا سوف نهزم هناك ،ورمبا منوت
عام أحاول ترك
يف أية لحظ ٍة .منذ أكرث من ٍ
الجيش والسفر خارج سوريا ،لكن قلة فرص
يتم
العمل يف دول الجوار ،وخويف من أن ّ
إيذاء أهيل يف سوريا ،منعاين من ذلك .قبيل
هجوم ق ـ ّوات املعارضة عىل مدينة إدلب
ُ
طلبت إجاز ًة م َرضي ًة ،دفعت
ق ّررت الفرار.
لقاءها  10آالف لري ٍة كرشو ٍة لقائدي ،وسافرت
إىل مدينتي».
ويضيف« :ال أخرج من بيتي إال يف الحاالت
الرضورية ،خوفاً من وشاية عمالء النظام بأنني
ٌ
متوقفة؛ ال أستطيع
فا ٌّر من الجيش .حيايت
العودة إىل وظيفتي ،وراتبي يف الجيش قد
أوقف .رغم ّ
كل هذه الظروف السيئة تبقى
ظرويف اليوم أفضل من حالة الحرب التي
كنت أعيشها طوال الفرتة املاضية».
أحمد ( 21عاماً) متط ّوعٌ مع جيش الدفاع
الوطني مبحافظة حامة .يروي ملجلة «ص َور»:
ّ
الوطني منذ أكرث من
«أخدم يف جيش الدفاع
ّ
ُ
انتسبت إليهم وأنا عىل قناع ٍة تا ّم ٍة أنه
عامني.

من واجبي أن أدافع عن بلدي حتى عودة
األمن واالستقرار كام كنا نعيش يف السابق.
لكنّ سلوكياتهم مل تعد تعجبني ،وخصوصاً يف
ُ
انتسبت إىل
موضوع رسقات بيوت املدنيني.
الوطني من أجل حامية األهايل
جيش الدفاع
ّ
من اإلرهاب ،ال لرسقتهم .ولذلك ق ّر ُ
رت فسخ
كبائع للخضار
العقد ،والعودة إىل العمل
ٍ
والفواكه».
ويضيف أحمد« :أتح ّمل نتائج قراري ،رغم
التهديدات التي تأتيني يومياً من رفاقي
ُ
ونرشت
املتو ّرطني بهذه الجرائمْ ،إن فضحتُهم
ما يقومون به».
عيل متط ّوعٌ يف املخابرات الج ّوية بدرعا.
يتح ّدث ملجلة «ص َور»« :بحكم عميل اعتدنا
عىل مداهمة بيوت املدنيني مبحافظة درعا،
ُ
خضت ع ّدة معارك.
بحثاً عن املطلوبني ،كام
مل أكــن أتأثر لسقوط جرحى وقتىل من
غيت
الطرف اآلخر ،ولكن حادث ًة وحيد ًة ّ
كـ ّ
ـل قناعتي بعميل .يف أحــد االقتحامات
دخلنا إىل بيت أحد املدنيني يف بلدة الحراك،
وأثناء تكسري فرش البيت ورسقة األجهزة
اإللكرتونية من قبل عنارص مرافقني يل ،خرج
ٌ
طفل من غرفة النوم .فوجئت به وسألته أين

أبوك؟ فأجاب دون تفك ٍري أنه قتل بقذيفة يف أحد املشايف العسكرية بدمشق .يتح ّدث
مدفعي ٍةُ .
لذت بالصمت لدقائق أمام جواب ملجلة «ص َور»« :أنا ابن محافظة درعا .منذ
خرجت من املنزل .ظلت كلامته بداية األحــداث هناك ُ
ُ
كنت أسعى إىل أن
الطفل ،ثم
ً
أيام .طوال هذه أكون وسيطا بني النظام وبني أبناء مدينتي
تدور يف ذهني مل ّدة عرشة ٍ
األيام تخ ّيلت ابنتي مكانه .بعد طول تفك ٍري لتهدئة األمور وإيجاد حلولٍ سلمي ٍة لألزمة.
ُ
وأصبحت غري قاد ٍر
بهؤالء األيتام الذين فقدوا ذويهم عىل أيدي ولكن العنف تصاعد،
ّ
ُ
الجيش السوريّ  ،ق ّر ُ
محل عدم ثق ٍة من
ورصت
رت الهروب والعودة إىل عىل التدخل،
بيتي ،دون التفكري مبخاطر الفرار من األجهزة قبل ضباط األمــن املسؤولني عن املشفى.
ق ّر ُ
رت ،بعد هذه املواقف ،ترك عميل وتقديم
األمنية».
أما روين ،من مدينة السقليبية بريف حامة ،استقال ٍة مستعجلة».
ُ
«افتتحت عياد ًة
الذي قاتل مع ق ّوات النظام يف منطقة مورك ويتابع قائ ًال لـــ»صـ َور»:
ُ
خاص ًة يف دمشق .ورغم ابتعادي عن عميل
«كنت يف
وقلعة املضيق ،فيقول لـ»ص َور»:
ّ
ْ
بقيت بعض األصوات املعارضة يف
البداية مقتنعاً برضورة الدفاع عن الوطن .السابق،
ولكن ،بعد رؤية الخراب والدمار املتع ّمد مدينتي تتهمني بالتواطؤ مع النظام وتقديم
ُ
أدركت أن النظام ال العالج لعنارصه .كام وصلت إ ّيل ع ّدة رسائل
للمدن من طريان النظام،
جامعات معارض ٍة
يحارب مقاتيل املعارضة واإلرهابيني بل يد ّمر تهدي ٍد بالتصفية من قبل
ٍ
متط ّرفة».
حياة املدنيني».
ويضيف« :أخجل من نفيس عندما أتح ّدث ويضيف« :مل يفلح ُب ْعدُ
الطبي،
تخصيص
ّ
ّ
عن هذه املرحلة من حيايت ،إذ كنت أدافع باألمراض النسائية والتوليد ،عن الجيش
نظام وعائل ٍة حاكم ٍة وليس عن سوريا والحرب الدائرة يف إثبات براءيت لدى الطرفني،
عن ٍ
رت الرحيل واالبتعادّ ،
فق ّر ُ
عل صوت العقل
والوطن».
(اســم مستعا ٌر يعود م ـ ّر ًة أخرى إىل الكثري من السوريني
يبلغ الدكتور إسامعيل
ٌ
للرضورة األمنية)  38عاماً .وكان ضابطاً طبيباً املتحاربني».
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غياب أفق ّ
الحل وطول أمد الصراع يدفعان بمقاتلي المعارضة إلى هجر السالح
جورج.ك.ميالة

وتوسع التنظيامت املتط ّرفة ،ترك الكث ُري
مع طول أمد الرصاع املس ّلح يف سوريا ،وازدياد بطش النظام السوريّ يف العامني املاضيني ،وانتشار ّ
َ
أفق ّ
للحل
من املقاتلني
فصائل املعارضة املسلحة ،فيام ّ
انضم باملقابل أفرادٌ جددٌ إليها .تتن ّوع أسباب ترك العمل املسلح؛ وتبدأ بغياب ٍ
توسع نفوذ التنظيامت املتط ّرفة.
وانتهاء النزاع ،إىل ّ

حي السكري بحلب ،مب ّكراً بلواء
التحق محمد ( 25عاماً) ،من ّ
التوحيد ،يف العام  .2012وشارك يف تحرير مدرسة املشاة بقيادة
العقيد أبو الفرات .يقول ملجلة «ص َور»« :أثناء مشاركتي باملظاهرات
السلمية ،كان املتظاهرون ُيقتلون أمام عينيُ .
رأيت حينها أن النشاط
ُ
ُ
وأسهمت
فالتحقت بلواء التوحيد يف بدايته،
السلمي مل يعد كافياً،
ّ
معه يف تحرير املدينة».

ُ
مكثت يف تركيا
تركيا ،بالتعاون مع ضباطٍ زمالء سبقوين يف االنشقاق.
ُ
حاولت التعاون مع فصائل املعارضة ،لكن اختصايص
قرابة العام.
مضايقات
كمهندس صيان ٍة غري ف ّعالٍ لدى الجيش الح ّر .إضاف ًة إىل
ٍ
تع ّر ُ
ضت لها من بعض التيارات السياسية املحسوبة عىل الثورة،
عمل آخر».
جعلتني أترك العمل املسلح وأبحث عن ٍ
عمل ،فق ّررت رشاء جواز
ويرشح املق ّدم« :مل أفلح يف تأمني فرصة ٍ
ُ
وسافرت إىل مرص .اليوم أعيش يف
سف ٍر مز ّو ٍر ،بقيمة ألفي دوالر،
مدينة  6أكتوبر بالقاهرة ،وأعمل محاسباً يف أحد املطاعم السورية».
ويضيف« :مل تفلح املعارضة السياسية حتى اآلن يف تشكيل رؤي ٍة
سياسي ٍة واضح ٍة لسوريا املستقبل .هذا الواقع يجعل الكثري من
فرص
املنش ّقني يرتكون القتال إىل جانب ق ّوات املعارضة ،والبحث عن ٍ
أخرى يف الحياة».

ويتابع حديثه« :يف معركة تحرير مدرسة املشاة استشهد خايل أمام
عيني .رغم أن الحادثة ش ّكلت صدم ًة يل ،إال أنني ق ّررت االستمرار.
لكن خوف أمي املستم ّر ع َّ
يل ،ألنني ولدها الوحيد ،وبعد استشهاد
خايل الذي يكربين بعامني ،دفعني إىل لخروج إىل تركيا».
ٌ
مهندس برتبة مق ّدم ( 45عاماً) .انشقّ من مطار
ضابط
إبراهيم
ٌ
التيفور بحمص يف نهاية العام  .2013يروي ملجلة «ص َور»« :مل َ
أرض
ات يرسلها النظام لقتل أبناء شعبيُ .
زراعي من محافظة السويداء ( 30عاماً)،
مهندس
كنت مسؤوالً أما سامر ،وهو
أن أصلح طائر ٍ
ٌ
ٌّ
ُ
خرجت ،قاصداً فكان يؤدي الخدمة اإللزامية يف ريف حامة .يروي لـ»ص َور»« :يف
عن رحبة الصيانة امليكانيكية للطائرات يف املطار.
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منتصف  2012تك ّررت حاالت االعتقال عىل
حاجز مطار حامة العسكريّ يف حقّ أبناء
ريف حامة الثائر يف وجه النظام .مل أعد
تتم عىل
أحتمل الوضع؛ عمليات التصفية ّ
دليل
الهوية دون أيّ م ّرب ٍر أو محاكم ٍة أو ٍ
يثبت عالقة املعتقلني بالفصائل املعارضة».
وعن قصة انشقاقه يقول للمجلة« :الطريف
أنني انشققت بكامل سالحي ،بالتعاون
توج ُ
هت
مع أهــايل مدينة خان شيخونّ .
ُ
وعملت يف مجال
بعدها إىل ريف إدلب،
املعلومات االستخباراتية مع أحد الفصائل
مل ّدة  9أشهر .بعد ذلك استدعتني جبهة
النرصة وطلبت مني إعالن إسالمي أمام
الرشعيُ .
تتم تصفيتي يف
القايض
خفت أن ّ
ّ
ُ
ُ
وأعلنت إسالمي،
فقبلت
حال رفيض األمر،
رغم أنني من الطائفة الدرزية .ق ّر ُ
رت بعد
ذلك السفر إىل تركيا ،وترك ّ
كل يشء».
ُ
«وصلت
يتابع سامر حديثه لـــ»ص ـ َور»:
إىل تركيا وال أعرف أيّ أح ٍد ،وبحوزيت مئة
دوال ٍر ،وليست لــديّ أية وثيق ٍة ثبوتية؛
فالضباط يف سوريا ال ُيسمح لهم باستخراج
ُ
حاولت
ات مدني ٍة.
جوازات سف ٍر أو هو ّي ٍ

عاماً) .ترك السالح بعد أن كان مقات ًال يف
صفوف كتائب الهجرة إىل الله .التقته املجلة
يف مدينة مرسني جنو ّيب تركيا ،بعد ع ّدة
محاوالت رفض فيها الحديث معنا ملخاوف
ٍ
«تم أرسي يف املعارك
أمني ٍة .يتح ّدث قائ ًالّ :
التي خضناها مع تنظيم داعش يف ريف
ُ
وخرجت ،بعد  5شهو ٍر ،بصفقة
الالذقية.
ُ
قضيت م ّد ًة يف بيتي بجبل
تبادلٍ معهم.
األكراد ،ولكن محاولة اغتيال «أبو رحال»،
قائد كتائب الهجرة إىل الله ،والتصفيات
قيادات عسكري ًة تابع ًة لق ّوات
التي طالت
ٍ
املعارضة عىل يد عمالء للتنظيم ،دفعتني
إىل الهروب إىل تركيا».
ويضيف عمر« :تعقيد الوضع العسكريّ
يف سوريا ،وكــرة التدخالت الخارجية يف
سياسات كتائب الجيش الح ّر ،دفعتني إىل
االبتعاد ،منتظراً لحظ ًة أخرى أستطيع من
خاللها تحقيق حلمي بتحرير سوريا من
هذا النظام».

التواصل مع املجالس العسكرية ووزارة
الدفاع يف الحكومة املؤقتة دون أية نتيج ٍة،
فق ّر ُ
رت االعتامد عىل نفيس والبحث عن
ً
ُ
أمضيت أياما آكل
عمل يؤ ّمن حيايت.
أيّ
ٍ
الخبز الحاف ،وال أملك مثن علبة السجائر.
ُ
وجدت عم ًال يف
بحث طويل ٍة
وبعد رحلة ٍ
معمل لألدوات املنزلية يف أنطاكية .أتقاىض
ٍ
ً
 800لري ٍة تركي ٍة شهريا ،توفر يل متطلبايت
األساسية».
وعن املستقبل يقول سامر« :اليوم أعيش بال
أحب فتا ًة
أحالم أو تفك ٍري يف املستقبل .كنت ّ
ٍ
يف سوريا ،وكنا م َّت ِف َقني عىل الزواج ،وأنا اليوم
عاج ٌز عن تحقيق ذلك .الحرب مستم ّر ٌة وال
وقت ستنتهي ،ومستقبيل
أحد يعرف يف أيّ ٍ
أحس أحياناً أنني سوف أميض
املهني ضاعّ .
ّ
حيايت يف هذا املعمل وراء فرن البالستيك».
ويضيف« :أتــخـ ّوف مستقب ًال من إجبار
النظام عىل حـ ٍّ
يس مــا ،ال يتض ّمن
ـل سيا ٍّ
حلوالً للضباط املنش ّقني ،وبالتايل ال أستطيع
العودة إىل سوريا أبداً ،نتيجة الخوف من
عنف النظام يف حقّ أمثايل م ّمن انشقوا أما محمود ( 24عاماً) ،من منطقة الباب،
فكان طالباً يف السنة الخامسة بأكادميية
عنه».
عمر من منطقة سلمى بريف الالذقية ( 26األســد للهندسة العسكرية .وهــو يقول
ُ
حاربت يف صفوف
لـ»ص َور»« :بعد انشقاقي
حركة أحرار الشام اإلسالمية .وبعد املعارك
العنيفة مع داعش يف الباب ،والتي انتهت
ُ
خرجت قاصداً تركيا».
بسيطرته عىل املدينة،
وعن سبب تركه القتال ض َّد النظام يقول
للمجلة« :مل تكن خسارتنا للمعارك مع
برميل
داعــش هي السبب ،بل سقوط
ٍ
متفج ٍر أدّى إىل استشهاد أيب وإصابة أمي
ّ
الرئييس».
وإخويت الصغار هو السبب
ّ
حزين:
بصوت
ويضيف ،وهــو يتح ّدث
ٍ
ٍ
«حاجتنا موت .ماعد عنّا قدرة نتح ّمل .دقنا
ّ
كل طعامت املوت ،وما سقط النظام وال
تح ّققت أحالمنا».
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في الكـــادر
َ
مواط َن ٍة إن لم يتح ّقق وجود «وطن»
ال تستطيع بناء

حوار مع الدكتور حسان عباس

حاوره :كامل شيخو
ولد الدكتور حسان عباس يف مدينة مصياف التابعة ملحافظة حامة -وسط سوريا -يف  15نيسان (أبريل) لعام  ،1955ودرس يف مدارسها .حصل،
الفرنيس للرشق
عام  ،1992عىل شهادة الدكتوراه يف النقد األد ّيب من جامعة السوربون الجديدة يف فرنسا .عاد إىل سورية أستاذاً يف املعهد
ّ
األدىن .أطلق يف املعهد نشاطاً ثقافياً دورياً تحت اسم منتدى الجمعة الثقا ّيف ،استم ّر أربعة عرش عاماً (حتى ُ ،)2006قدِّم خاللها ما يزيد عن
أربعامئة فعالية .ومبوازاة هذا النشاط أدار ناديني للسينام ،وأسهم يف تأسيس وإدارة عد ٍد من الجمعيات املدنية العاملة يف مجاالت الثقافة
أعوام
وباحث يف املعهد
واملواطنة وحقوق اإلنسان ،وهو اآلن رئيس الرابطة السورية للمواطنة .إضاف ًة إىل عمله كأستا ٍذ
ٍ
ّ
الفرنيس ،د ّرس لعرشة ٍ
كمحارض يف عد ٍد من الجامعات واملعاهد العربية واألوروبية.
ُعي
ٍ
يف املعهد العايل للفنون املرسحية ،ود َ
ّ
له در ٌ
كتب ،منها (دليل املواطنة) ،وآخرها (سورية ،رؤية
كتب جامعي ٍة ( 15كتاباً) ويف
ٍ
مجالت علمي ٍة محكم ٍة .وأصدر أربعة ٍ
اسات منشور ٌة يف ٍ
وكتاب (ماكينة اإلبصار) للفيلسوف بول فرييليو و(املفكرون الجدد يف
من السامء) .كام ترجم عدداً من الدراسات الفكرية عن الفرنسيةَ ،
اإلسالم) للباحث (رشيد بن زين).
لو تحدّثنا بــدايـ ًة عن «الرابطة السورية
للمواطنة» ،ولِ َم اختريت بريوت التي تبعد عدّة
ات عن دمشق؟
كيلومرت ٍ
ولدت فكرة الرابطة مع األيام األوىل النتفاضة
الكرامة ،يف آذار (مارس)  .2011وكان هدفها
األسايس نرش ثقافة املواطنة وترسيخها استعداداً
ّ
لبناء سوريا املستقبل .مل تكن بريوت «اختياراً»
باملعنى الصحيح للكلمة ،ألن خيارنا (يف الرابطة
السورية للمواطنة) هو سوريا أوالً وأخـراً.
وعم ُلنا هناك .وهو اليوم يف الدرجة األوىل
موجهٌ إىل سوريا ،وغايته سوريا والسوريون،
ّ
ً
وإن كنا قد ابتعدنا عنها فيزيائيا فنحن مل نبتعد
عنها وال عنهم وجدانياً .أما االرتحال فكان
نتيجة الضغوط األمنية املتزايدة عىل الناشطني
يف الرابطة ،بحيث بات الهروب رضور ًة ملتابعة
العمل ،وهذا ما كان.
َ
ذكرت يف محارض ٍة ألقيتها مؤخراً يف بريوت« :إن
املواطنة تظل منقوص ًة إن مل تح ّقق املبادئ
األساسية :التشاركية والح ّرية واملسؤولية
َ
ودعوت إىل أن «نح ّول املواطنة إىل
واملساواة»،
ثقاف ٍة لدى األفراد» .هل ينطبق هذا الكالم عىل
املواطن السوريّ  ،والبالد دخلت عامها الخامس
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رضورتها وإمنا عىل العكس يجعلها أكرث إلحاحاً،
من االحرتاب والرصاع؟
هذا الكالم هو أص ًال عن املواطن السوريّ وله ،ألن مبادئها وقيمها هي التي ستساعد عىل إعادة
لكن الرشط األ ّول للمطالبة باملواطنة وبعالقاتها إعامر البلد وتأسيس الدولة الجديدة بشكلٍ
هو وجود وطن .فأنت ال تستطيع العمل عىل سليم.
َ
مواط َن ٍة للمواطنني إن مل يتحقق أ ّوالً
(بناء)
(وجود) هؤالء كمواطنني يف وطن ،أي يف مكانٍ لن ُيكت ََب العيش واالستقرار لسورية الجديدة إال
شعب وتدير شؤونه إذا تشارك ّ
َ
كل السوريني يف بنائها وهم ينعمون
معتَف بحدوده ،يسكنه
ٌ
ٌ
سات مستقلة عنه .ما هو هذا املكان بالح ّرية ،يف ّ
مؤس ٌ
نصه
ظل قانونٍ يلتزم باملساواة يف ّ
ّ
واضح ويساوي بني املواطنني أمامه ،وإال إذا اضطلع
اليوم؟ ومن يدير شؤون قاطنيه؟ الجواب ٌ
ـن :األرض ف ّرغها العنف من نصف أهلها ،الجميع مبسؤوليتهم يف عملية البناء تلك .نحن
وبـ ٌ ّ
ٌ
بأمس الحاجة ،اليوم قبل غ ٍد ،إىل ثقافة
والدولة
فاشلة يحكمها ٌ
نظام فقد رشعيته كلياً .إذن ّ
يؤجل املواطنة.
هذا الوضع ال ُيقيص تحقيق املواطنة وال ّ

في الكـــادر
يوم عىل انطالقة الثورة السوريةَ ،
قلت يف لقاء سمرياميس:
بعد مرور مائة ٍ
«تطال عملية التغيري الشعب واملجتمع والدولة ،وغاية العملية تحقيق
املواطنة عىل مستوى الشعب» .ولكن املطالبة بهذا التغيري كلفت نزوح
نصف السوريني ،إما ُمهاج ٍر او هُ ِّجر ،ويقدّر عدد ضحايا الحرب بربع
مليون ،والدمار طال ثلث منازل سوريا ،وحوايل مئتني وخمسني ألف معتقلٍ
مغ ّي ٍب قرساً ،إما يف سجون النظام أو لدى القوى العسكرية واإلسالمية
املتطرفة؛ فهل ال تزال عند رأيك؟
بكل تأكيد ،ليس عناداً ووه ًام وإمنا قناع ًة ووعياً .يف ذاك الوقت كانت
لدينا القناعة يف أن ّمثة من العقل ما يكفي إلنجاز التغيري الذي فيه تكمن
مصلحة جميع األطراف .غري أن رفع شعار «األسد أو نحرق البلد» ،من
ٌ
ظالمية تخاف
عنف مضا ٍّد التقطته وغ ّذته مصالح
جه ٍة ،وما استج ّره من ٍ
من التغيري يف املنطقة ،من جه ٍة أخرى ،دفعا إىل املقتلة التي نعيشها.
أجل ،لقد دفعت سورية أمثاناً باهظ ًة يف طريقها نحو التغيري ،لكنه مل
النتكاس
ولن يتوقف .العامل ال مييش إىل الوراء حتى لو تع ّرضت حركته
ٍ
طائفي أو ...ستنتهي املقتلة حت ًام ،ال مناص من ذلك،
سلفي أو
لبوس
ذي ٍ
ٍّ
ٍّ
وسيعود العقل ليبني سوريا الجديدة ،هدف التغيري ومبتغاه.
عاش املجتمع السوريّ أربعة عقو ٍد يف خديعة «نكران الطائفية واملذهبية
واألقلية» .ولكن ،مع بداية الحراك املعارضُ ،كشف زيف هذا التعايش.
كيف تتص ّور شكل التعايش بني املك ّونات يف املستقبل؟
سنوات ٌ
ٌ
صعبة دون شك .لكن ،إذا أراد السوريون أن يعودوا ليعيشوا
أمامنا
سوي ًة ،فال مهرب من االتفاق عىل شكل التعايش .وأنا عىل قناع ٍة بأن هذا
ممكنٌ انطالقاً من املصلحة العامة لعموم السوريني .يف جميع األحوال،
الواقع اليوم ّ
أقل سوءاً مام تربزه وسائل اإلعالم .تكفي دراسة خارطة النزوح
السوريّ الداخ ّ
يل ونتائجها للتأ ّكد من ذلك .املسألة هي أنه ال ميكننا ،بعد

اليوم ،أن نرىض بإدارة التن ّوع بالطريقة األمنية التي مورست خالل أربعني
سنة .وهنا تربز ثقافة املواطنة كرشطٍ ال غنى عنه لتهيئة األرضية القابلة
الحتضان التعايش.
أيّ النامذج أقرب إىل ّ
الحل يف سوريا؛ طائف لبنان ،أم سيناريو العراق ،أم
ٌ
شكل جديدٌ قد يكون التقسيم أحد مخارجه؟
ٌ
كابوسية ال أمتناها وسأبقى أرفضها ،لكن التاريخ يع ّلمنا
سيناريوهات
ثالثة
ٍ
أمنوذج ُمشتهى لسورية ،وهو
خاصاً ال يعرفه املنطق .مثة
أن لتط ّوره منطقاً ّ
ٌ
اطية مدع ٌ
دولة دميقر ٌ
النموذج األبهى الذي ُتبنى فيه ٌ
ّمة بعالقات املواطنة
ٌ
وخاضعة لسيادة القانون .لكن مصري البلد اليوم ال يرتسم بإرادة أهله
فحسب .ناهيك عن أن جزءاً ال بأس به من هذه اإلرادة ،وبسبب عنف
ادات رشير ٍة ذات
النظام وضيق أفقه
السيايس أوالً ،صار مستلباً ومرتهناً إلر ٍ
ّ
مصالح معلن ٍة ،مام قد يفتح الباب إللزام سورية بواح ٍد من السيناريوهات
املذكورة .وهنا يجب التذكري دوماً إن تفاقم الصعوبات يف الواقع السوريّ
يرفع بالرضورة من حجم الجهد الالزم بذله ،ومن حجم املعاناة .لكن
ّ
والعض عىل النواجذ .وال ينفع الرتاجع اليوم،
البطولة هي يف املرابطة
فالجزء األطول من الطريق صار وراءنا.
ص َور :أال ترى أن «الفيدرالية» أنسب حلٍ إلنهاء األزمة السورية؟
مندرج يف الر ّد عىل سابقه .أما بخصوص الفيدرالية
الر ّد عىل هذا السؤال
ٌ
تحديداً فالسؤال هو بني من ومن؟ يف الخريطة التبسيطية للوضع الحا ّيل
عىل األرض ّمثة أربع مناطق متاميز ٌة يف السلطة التي تحكمها ،لكن ما
هو العنرص الهوويّ الذي يجمع بني املواطنني يف ّ
كل منطقة؟؟ يف جميع
األحوال ،متكن مناقشة الفيدرالية داخل الدولة بعد استقرار هذه األخرية،
ومن غري املجدي مناقشة أم ٍر يف غاية التعقيد بينام ال تزال األرض رجراجة.
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عن مستقبل سوريا

مقاربة نظرية

جاد الكريم الجباعي

السؤال الحارق الذي يشغل السوريات والسوريني اليوم ،بعد أن متادى العدم يف حياتهم ،هو سؤال املستقبل .متى ستوقف هذه الحرب
«موحد ًة» ،كام كانت قبل عام  ،2011أم ستتحول
املد ّمرة؟ ماذا بعد إيقافها ،سواء بإراد ٍة ذاتي ٍة أم بإراد ٍة إقليمي ٍة ودولية؟ هل ستظل سوريا َّ
السيايس املمكن؟ وكيف ستكون العالقة بني «األكرثية» و»األقليات»؟ٌ ..
سيل من األسئلة التي
وكانتونات ومعازل؟ ما شكل النظام
دويالت
إىل
ٍ
ٍ
ّ
تو ّلد أسئل ًة ،وال جواب يشفي حرقة السؤال.
وملا كان سؤال املستقبل سؤاالً عن املجهول أو الغيب ،عىل نحو ما ُيفهم املستقبل يف
اللغة املتداولة والوعي العا ّم ،فال ب ّد أن يستحرض ق ّوة الغيب وق ّوة القدر من املايض،
فيصري السؤال سؤاالً ال عن «املستقبل» ،بل عن املايض وأشكال استعادته أو استحضاره
ٌ
متداول بني الناس ،ض ّد الحارض ونقيضه .وهو ،حسب تأويلنا،
واستقباله .املايض ،كام هو
ٌ
ٌ
جذرية متط ّر ٌ
ٌ
ٌ
جذرية
غريية
فة ،أو
غريية
ثم ،فإن املاضوية
غ ُري الحارض وعدمه ،ومن ّ
ٌ
ً
وعدمية خالصة ،ال للحارض بصفته زمنا ،بل بصفته شكل وجود الذات( ،الذات هنا
هي املجتمع السوريّ والشعب السوريّ ) .نقصد بالغريية الجذرية املتط ّرفة إنكار الذات
والذاتية ،أي أن يسلم الناس مقاليد أمورهم لـ»الغري» ،سواء كان هؤالء من «السلف
الصالح» أم من الدول الصديقة والحليفة ،كام هي الحال اليوم .وإنكار الذات والذاتية،
أي االستقالل والحرية ،هو إنكار ذاتية اآلخر املختلف واألخرى املختلفة أساساً ،إنكار
حرية اآلخر املختلف واألخرى املختلفة واستقاللهام ،أي إنكار إنسانيتهام واعتبارهام
متعسف ٍة ومستبد ٍة ،ليست ذاتيتها سوى ذاكرتها.
ماد ًة وموضوعاً إلرادة ٍ
ذات ّ
املايض هو عدم الحارض ،هو العدم املالزم للوجود يف الحارض ،هنا واآلن ،هو املوت
املالزم للحياة يف الحارض ،هنا واآلن ..املايض هو الذي ميوت يف الحارض ،ويتعفن يف ثناياه
ويس ِّممه ،فيمأل الذاكرة املعتمة ،ويجعل األموات ميسكون بتالبيب األحياء ،ويق ّررون
اتجاهاتهم وأفكارهم وتص ّوراتهم عن أنفسهم وعن اآلخرين ،ويتح ّكمون يف مصائرهم،
إذا مل ُيع َلن مو ُته والحداد عليه .فال مستقبل للسوريني وغريهم من دون االعرتاف مبا
مات عىل أنه ٌ
ميت ،ال رجعة له ،وال فائدة منه ،ليك متتلئ الذاكرة بالحياة .فإن فكرة
«االعتبار» و»التعلم من دروس املايض» تقوم عىل افرتاض أن الحياة تك ّرر ذاتها بحرك ٍة
دوراني ٍة وعبثية .املايض ال يع ّلم شيئاً سوى الفرار من الحارض والعجز عن تدبري املستقبل،
كام هي حالنا.
وبعضه ميوت فيه .صيغة «املستقبل املايض» ليست صيغةً
املستقبل مييض يف الحارض ُ
حدس إنسا ٌّين مبا هو
شعري ًة خالصة ،عىل الرغم من شعريتها ،عند لويس أراغون ،بل ٌ
ٌ
وتأويل عقال ٌّين ملا هو التاريخ .املستقبل املايض ٌ
ٌ
ذاهبة بعكس سري اإلنسان،
حركة
الزمن،
وبعكس سري التاريخ الذي يحمل فكرة التقدّم وإمكان التقدّم ،وإمكان الرتاجع أيضاً.
طابع مستقب ٌّ
ممكنات
يل مؤ ّكدٌ  ،ألنه توقيع
ٍ
املستقبل هو ما يتحقق ومييض ،فللتاريخ ٌ
ممكنات أخرى ،كام ع ّرفه الياس مرقص .املستقبل هو املمكن ،عىل ّ
كل
عىل حساب
ٍ
صعي ٍد .هذا عكس املفهوم املتداول للتاريخ ،وسبب التباسه بالتأريخ ،أي تدوين الوقائع
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الزمنيّ ،
الخط ّي
واألحــداث ،وفق تسلسلها
ّ
(ماض – ٌ
حارض – مستقبل) .هذا االلتباس هو
ٍ
أساس التصور التقليديّ للزمن عىل أنه ٌ
آنات
ٌ
متتابعة ،وانفصاله عن املكان أو استقالله
عنه ،وأســاس فكرة «األصالة» و»االستمرار
التاريخي» أيضاً .املعنى األعمق للزمن هو
ّ
املتغي
املتغي باستمرا ٍر يف املكان ّ
شكل وجودنا ّ
باستمرار ،يف العامل الذي نبنيه ألنفسنا .الزمان
واملكان وجهان متالزمان للوجود الحارض دوماً.
«الحارض هو اللحظة التي متأل الوجود».
قد يكون املستقبل املايض هو اللحظة التي م ّرت
لوحة للفنان السوري بسيم الريس
للت ّو دون أن ندركها ،أو الفرصة املواتية التي
الفرنيس املعارص رنسيار :اعتربوا القضية الفلسطينية «قضي ًة قومي ًة» ،ال
مل نعرف كيف نستغلها ،فتغدو فرص ًة ضائع ًة يقول الفيلسوف
ّ
ٌ
الفلسطيني ،ال ميانعون جعل
مستقبل يف انتظارناّ ..مثة فقط الكثري قضية الشعب
ومض ِّيع ًة ،كالثورة السورية السلمية ،وتغدو «ليس ّمثة
ّ
الحياة سلسل ًة من الفرص الضائعة ،من أه ّمها ،من العمل ملن ال يريد أن ميوت أحمق ..وت ّباً القضية السورية قضي ًة إيراني ًة أو روسي ًة ،وواقع
عىل اإلطالق ،أوالدنا الذين مل نحسن تربيتهم للمتعبني» .ويقول الفيلسوف األملا ّين هيغل :الحال شاهدٌ عىل ذلك .والذين اعتربوا القضية
عىل القيم اإلنسانية املشرتكة ،وأردناهم نسخاً «إن ما هو عق ٌّ
يل متحققٌ بالفعل ،وما هو الفلسطينية قضي ًة إسالمي ًة (سنّي ًة) ال ميانعون
كربوني ًة عنّا ،ومل نحسن تعليمهم ،إذ تركناهم متحققٌ بالفعل عق ٌّ
يل .ولو كان التفكري ،أو جعل القضية السورية قضي ًة تركي ًة أو سعودي ًة،
تعليمي فاس ٍد مل نسائله يوماً ،وسلط ٍة العاطفة ،أو أية صور ٍة َ
لنظام
شئت من صور الوعي وواقع الحال شاهدٌ عىل ذلك أيضاً .هكذا يغدو
ٍّ
ٍ
باطل ،الوعي الذا ّيت والعاطفة القومية أو الدينية عبثاً
تعليمي ٍة جاهل ٍة ،تحشو أدمغتهم بالرتّهات الذا ّيت ،تنظر إىل الحارض عىل أنه يش ٌء ٌ
واألوهام ،ومتأل قلوبهم بالحقد والضغينة .وإال وتسعى إىل تجاوزه مبنظار حكم ٍة أعىل ،فإنها باط ًال ،ويغدو املستقبل املايض ذاكر ًة معتمة.
فمن أين جاء هؤالء املقاتلون األشاوس ،ومن تجد نفسها يف فر ٍاغ؛ وألنها ال تكون موجود ًة فال ب ّد من النسيان ،إذ ال سعادة وال صفاء وال
أين جاءت هذه الهمجية سوى من املدرسة بالفعل إال يف الحارض فحسب فإنها هي نفسها رجاء من دون نسيان .ال يكون الحارض حارضاً
عبث باطل» .سؤال املستقبل هنا هو واملستقبل مستقب ًال حارضاً بال نسيان.
واملعهد والجامعة واملسجد والكنيسة واملعبد ..مج ّرد ٍ
ٌ
ٌ
ومن الحرمان؟
مستقبل
مستقبل بانتظارنا ،بل ّمثة
سؤال العمل والتفكري والعاطفة ،سؤال العقل ليس ّمثة
ّ
فعل نقوم به هنا واآلن يغدو ماضياً فور واألخالق ،وكيف ميكن تحريرهام من الذاكرة نصنعه هنا واآلن ،ولكننا ال نصنعه عىل هوانا،
كل ٍ
إنجازه ،لكن نتائجه املبارشة وغري املبارشة املعتمة ،من وهــم تجاوز الحارض مبنظار كام الحظ ماركس .هكذا يتعاشق املستقبل
هي املستقبل .قدرتنا عىل التح ّكم يف أفعالنا حكم ٍة أعىل من حكمة اإلنسان ،وق ّو ٍة غري ق ّوة والتاريخ .والتاريخ بالضبط هو ما يجري يف
والسيطرة عىل نتائجها هي قدرتنا عىل تدبري املجتمع املد ّين« .أصدقاء الشعب السوريّ » ،الحارض ،هنا واآلن ،حسب املتكلمة أو املتكلم،
أناس آخرين،
زمن آخر ،بفعل ٍ
مستقبلنا ومصرينا .ما نحتاج إليه ،نحن من الــرق والــغــرب والــشــال والجنوب ،ال ما جرى يف ٍ
السوريني ،اليوم ،للخروج من دائرة العدم ،هو يصنعون مستقبلهم ،بل يد ّبرون حارضهم ،ال تربطنا بهم أية رابط ٍة ميتة .ليس للسوريني
مستقبل إذا مل يستعيدوا قضيتهم من
هذه القدرة عىل التح ّكم يف أفعالنا والسيطرة وليسوا معنيني ال بحارض الشعب السوري وال أيّ
ٍ
عىل نتائجها ،وهذه األخرية ليست مضمون ًة مبستقبله ،وليسوا بقادرين عىل منحه حارضاً أيدي املتاجرين بها ،وإذا مل يجتهدوا يف تدبري
حسنت نياتهم ،مستقبلهم الذي هو ممكنات حارضهم ليس
دوماً إال بانضباط األفعال وانتظامها يف أط ٍر أفضل أو مستقب ًال أفضل ،وإن ُ
غري .من غري ذلك يبقى الكالم عىل «دول ٍة
مؤسسي ٍة تشاركي ٍة ينتجها األفراد ألنفسهم ،ال وليست كذلك.
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
لتعزيز ما هو
سورية» إىل جانب «القضية مدني ٍة تعدّدي ٍة» أو دول ٍة دميقراطي ٍة أو دول ٍة
«قضية
مشرتك بينهم فقط ،بل إلدارة صارت لدينا
اختالفهم أساساً.
اجتامعي جدي ٍد ..مج ّرد كالم.
الفلسطينية» وقضايا أخرى مشابهة .الذين فدرالي ٍة وعق ٍد
ٍّ
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ما هو الخط األحمر؟
نارت عبد الكريم

َّإن ِّ
لكل لعب ٍة قواعدها ،التي تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع ،كام الشطرنج عىل سبيل املثال ،التي
لها قواعد و ُنظم معلنة ومعروفة للجميع ،عىل عكس السياسة ،التي هي أيضاً بدورها مجرد لعبة ،ولكن
غالباً ما يكون لها قواعد غري معلنة وغري معروفة للجميع ،إ َّال ملن أسسها ووضع قواعدها .فام هي قواعد
ْ
تأسست؟ وما هو املسموح فيها وما املمنوع؟.
اللعبة يف الرشق األوسط؟ ومتى
هذا الرشق الذي ْ
بدأت القوى العظمى بإعادة تشكليه منذ مائتي عام ونيف عىل األقل ،أي م ْذ ظه َر اىل
الوجود ما ُأط ِلقَ عليه اصطالحاً باملسألة الرشقية املتعلقة بكيفية توزيع تركة الرجل املريض .فقد بدأَ
الحديث عن هذه املسألة يف العام  1774بعد هزمية العثامنيني يف حربهم مع الروس .إ ْذ سا َد االعتقاد َّأن
انحالل الدولة العثامنية بات وشيكاً ،فانخرطت القوى األوروبية يف رصاع عىل السلطة لضامن مصالحها
العسكرية واالسرتاتيجية والتجارية يف أرايض الدولة العثامنية الواسعة .ومنذ ذلك الوقت تشري معظم
الدالئل والوقائع التاريخية اىل وجود خط أحمر ال تسمح قواعد تلك اللعبة باالقرتاب منه أو تجاوزه.
فام هو هذا الخط األحمر؟ وما الذي يعنيه هذا الصمت الطويل عىل جرائم األسد األب واألبن واملامطلة
بإجراءات املحكمة الدولية املتعلقة باغتيال الحريري ،عىل سبيل املثال ،ودعم العسكر يف مرص وصفقات
حدب وصوب؟.
األسلحة التي تنهال عىل املنطقة من كل ٍ
هل هو حصول تح ُّولٍ يف مجتمعات املنطقة ينقلها من حالة ما قبل مدنية ،تحكمها قيم العشرية
والطائفة ،اىل حالة متطورة ومتقدمة ،وبعبارة أخرى هل املمنوع هو نشوء أمم حديثة وكل ما عدا ذلك
ثم أليست الثورات قاطرات التاريخ ،عىل حد تعبري كارل ماركس ،وبالتايل َّ
فإن نجاح ثورات
مسموح؟ َّ
الربيع العريب ،عىل سبيل املثال ،قد يعني فيام يعنيه ظهور أمم حديثة وقوية ،وباملحصلة ،وبعد كل هذا
وذاك ،أليست الدميقراطية هي الخط األحمر؟.

14

حتقيق واستقصاء

الخبز األسمر ..قصة فسا ٍد معلن

حكومة الحلقي تخترق ّ
الخط األحمر ،والسوريون يو ّدعون الخبز األبيض
تجار يستحوذون على االستيراد
خمير ٌة فاسدة ،وزيادة النخالة في الطحين ،وخمسة
ٍ
نضال يوسف

صفقة فسا ٍد؛ ٌ
حالة ال ميكن أن تريض أحداً؛ حتى الخبز نالوا منه ،هذه
عبوا فيها عن
أجزاء من تعليقات مواطنني سوريني التقتهم ( ص َور)ّ ،
عدم رضاهم ودهشتهم ج ّراء ما ّ
حل بالخبز السوريّ  ،وتح ّوله من اللون
األبيض إىل األسمر .فمنذ مطلع آذار املايض اتخذت الحكومة السورية
قراراً بزيادة نسبة االستخراج من القمح ،من  80إىل  95باملئة ،لس ّد
القصة مل تكن كام زعمت حكومة
النقص الحاصل يف مادة الطحني .لكن ّ
وائل الحلقي ،فام جرى بدّد التكهنات ،وأشار إىل ما كان يتوقعه كثريون
بأن شيئاً ما تحت الطاولة.
ٌّ
خط أسمر
ّ
كل الضامنات الرسمية التي ُقدّمت للناس يف مجال املحافظة عىل الخبز،
سعراً وجود ًة ،بدّدتها حكومة الحلقي ،وح ّولت ّ
الخط األحمر الذي ال
ميكن تجاوزه إىل ٍّ
خط ميكن اللعب مبنحنياته واستقامته وألوانه .فالجودة
الوطني عىل
ال ميكن الحديث عنها ،ما دام هناك إجامعٌ عىل املستوى
ّ
تدين مواصفات الخبز ،كام قال لـ(ص َور) الباحث االقتصاديّ هيثم نور
الدين ،متسائ ًال عن خفايا تجاهل الحكومة لألسباب الحقيقية التي
رغيف بهذا املستوى املتدين من املواصفات والجودة؟
دفعت إىل إنتاج ٍ
ومعرباً عن شكوكه بأن هناك مستفيدين من هذا الواقع كالعادة.

ّ
«الخط
وينتقد أحمد ،وهو مواطنٌ من دمشق ،هذه الحالة بقوله:
ٌ
األحمر بات أسمر» ،ما يعني أن ّ
لتترصف
متاحة اآلن
كل االحتامالت
ّ
الحكومة كام تريد تجاه الخبز .وكانت الحكومة رفعت سعر الخبز من
 25لري ًة للربطة الواحدة إىل  35لري ًة ،يف شهر كانون الثاين املايض ،بعد
قرا ٍر صدر يف متوز  2014برفع سعرها إىل  25لري ًة ،بدالً من  15لرية.
ٌ
قنبلة إعالمية
خرج وزير التجارة الداخلية وحامية املستهلك ،حسان صفية ،إىل اإلعالم
وعبت عن
ٍ
بترصيحات ميكن وصفها بأنها زادت من طني القضية بل ًةّ ،
ٌ
حال ٍة من التخبط ،ومحاولة للملمة خيوط اللعبة التي فشلت الحكومة
يف تأديتها .إذ نفى صفية أن تكون الحكومة تخلط طحني القمح
بالشعري ،مق ّراً بأن املسألة ال تتجاوز زيادة نسبة االستخراج من القمح،
ليفجر صفية القنبلة اإلعالمية
وبالتايل استخدام قرشة القمح (النخالة)ّ .
التي حظيت بسخري ٍة كبري ٍة من الشارع ،إذ رشح له الوزير «الفوائد
الصحية» لهذا الخبز .وانهالت التعليقات الساخرة واملنتقدة لهذا
عب الناشطون عىل الفيسبوك :صفية صار وزيراً
الترصيح ،ومنها ،كام ّ
للصحة؛ من خوف الحكومة عىل املواطن فإنها تطعمه خبز نخالة؛ ّ
كت
خري الحكومة بعدها ما طعمتنا خبز الشعري .وال تخفي هذه التعليقات
رصيح ،عن الحال الذي وصل
بشكل
تعب،
ٍ
السخرية امل ّرة والقاسية التي ّ
ٍ
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إليه رغيف الخبز يف سورية التي تشهد حرباً منذ .2011

توافق مواصفات الخمرية الجافة املستوردة ،وأغلبها خمري ٌة بلجيكية.

وانتقدت مجالس املحافظات ،التي عُ قدت خالل شهر نيسان ،2015
خب ٌز أسود
لهجوم رشس .ومنذ  ،2011وتدمري بشدّة ،الخمرية املستعملة يف املخابز ،ال س ّيام يف الالذقية وطرطوس.
أل ّول م ّر ٍة تتع ّرض الخمرية املستوردة
ٍ
معامل الخمرية ،مت ّكنت الحكومة من تأمني بدائل عن طريق االسترياد ،ولفت عدنان من طرطوس إىل أن الخبز يف املحافظة ال يؤكل ،ولونه
بشكل تقليديٍّ وبدا ٍّيئ يف ّ
كل مخبز .إال أقرب إىل األسود ،وليس أسمر ،كام يشاع.
أو من خالل تصنيع الخمرية
ٍ
يأت من فراغ ،فقد
أن رمي الكرة إىل الخمرية مل يكن عفو الخاطر ،ومل ِ
ٌ
استوردت الحكومة خمري ًة من الصني ،وظهر جلياً أنها غري صالحة .زيادة يف االستهالك
ومل تفصح الحكومة عن كميات الخمرية املستوردة ،رغم أن الكميات استيقظ السوريون عىل خب ٍز مل يعتادوا عليه .لكنهم ،نتيجة الظروف
سنوات
املخطط استريادها من الخمرية الجافة تتجاوز  9آالف طنٍّ العام القاسية من الحرب الطاحنة التي يعيشونها منذ أكرث من أربع
ٍ
الجاري ،وتنتج وزارة الصناعة نحو  16ألف طنٍّ من الخمرية الطرية ،متتالية ،يشرتون الخبز أياً كان شكله وطعمه ومواصفاته .وكشف معاون
بينام تحتاج البالد إىل أكرث من  41ألف طنّ خمري ٍة طري ٍة سنوياً ،وهذا وزي ٍر سابقٌ لـ(ص َور) أن استهالك الناس للخبز يف سورية زاد بنسبة %40
الخفي الذي دفع الحكومة التخاذ قرارها منذ منتصف  ،2013م ّربراً هذا السلوك الغذا ّيئ الجديد بالغالء العاصف
وجه األنظار إىل السبب
ما ّ
ّ
بزيادة نسبة االستخراج من القمح ،كمقدّم ٍة للتغطية عىل ما يشوب الذي يجتاح البالد ،واألوضاع الراهنة التي أدّت إىل مزي ٍد من الفقر
الحكومي الشديد ،عزا والفاقة والحاجة لدى املواطنني ،وبقاء سعر الخبز رخيصاً مقارن ًة مع
الصيني .ورغم التكتم
تلك الصفقة من الحليف
ّ
ّ
مستويات قياسية ،وفقاً
مدير التجارة الداخلية وحامية املستهلك يف الالذقية ،يحيى مرعش ،يف املواد الغذائية األخرى التي قفزت أسعارها إىل
ٍ
اجع يف
ٍ
ترصيحات صحفي ٍة ،أسباب تدين جودة الرغيف إىل «انخفاض فعالية ألسعار الرصف التي زادت بأكرث من  ،%80بينام كان هناك تر ٌ
الخمرية الجافة املستوردة من الصني» ،واعرتف بأن هذه الخمرية «سيئة ،استهالك الخبز قبل األزمة الراهنة .وبعد تح ّول الخبز إىل اللون األسمر
يشف هذا الكالم تساؤالت الشارع الكثرية التي انخفض استهالكه ،وفقاً ملدير املخابز يف حمص جليل إبراهيم ،الذي أ ّكد
وفعاليتها معدومة» .مل ِ
ش ّككت يف ّ
كل ما قالته الحكومة إزاء هذا التح ّول .إال أن وزير التجارة أن ترصيف إنتاج املخابز الحكومية يف املحافظة انخفض من  5آالف طنٍّ
الداخلية صفية نفاه مبارش ًة ،وأوضح أن الوزارة -وهي الجهة املرشفة إىل  4500طنٍّ  ،خالل شهر آذار املايض.
حصة املواطن السوريّ من الخبز  316غراماً يومياً ،وهي من
أنواع من الخمرية الجافة ،مستورد ٍة وتبلغ ّ
عىل رغيف الخبز -لديها حالياً عدّة ٍ
من إيران ومرص والصني ،وهي يف أغلبيتها جيدة .لكن موقفاً آخر من املعدّالت العاملية املرتفعة .ويف الوقت الذي ال تكفي فيه كمية الطحني
مؤسسة املطاحن سوى لـ 16يوماً ،يح ّذر املسؤول السابق يف
داخل الوزارة بدّد كل هذا الكالم ،إذ عزا مدير املخابز االحتياطية ،عثامن املخزّنة لدى ّ
حامد ،سبب تدين جودة إنتاج الرغيف إىل سوء تصنيع الطحني ،وعدم حديثه من خطورة فقدان مادة الطحني ،وعجز الحكومة يف هذا املجال،
ال س ّيام يف ّ
ظل الفشل يف شحن كميات القمح املخزّنة يف الحسكة،
وصعوبة إيصالها إىل دمشق واملناطق الساحلية والوسطى والجنوبية.
مافيا الطحني
ني يومياً ،وفقاً إلحصاءات .2011
تحتاج سورية إىل  7700طنّ طح ٍ
يتوافر منها  3000طنٍّ فقط حالياً ،بينام تؤ َّمن الكمية الباقية عن طريق
االسترياد ،وال سيام من إيران ،يف هذا الوقت .وتفيدنا بعض املصادر
الحكومية املطلعة عن وجود مشكل ٍة يف االسترياد ،إضاف ًة إىل محاوالت
مافيا استرياد الطحني استغالل الوضع الراهن .وانتقد عضو مجلس
الشعب عامر بكداش بش ّد ٍة استحواذ خمسة رجال أعاملٍ عىل استرياد
خلل يف آلية االسترياد ،وطرائق اإلعالن عن
الطحني ،ما يعكس وجود ٍ
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املناقصات ،وكيفية ّ
فض العروض ،وبالتايل من يحصل عليها .وأنفقت
الحكومة مبلغ  138مليار لري ٍة السترياد الطحني العام املايض ،مقارن ًة
بـ 68مليار لري ٍة عام  ،2013وهو ما يثري شهوة املحتكرين لزيادة
أرباحهم عرب االتجار بالطحني املستورد املم ّول واملدعوم حكومياً.
خب ٌز بالحرشات
االجتامعي،
بنقاشات حا ّد ٍة عىل مواقع التواصل
حظي موضوع الخبز
ٍ
ّ
فيام غابت هذه القضية عن تساؤالت أعضاء مجلس الشعب ،الذين
ردّدوا مقوالت الحكومة واقتنعوا بأن القضية فع ًال هي زيادة نسبة
االستخراج من القمح ،وتحقيق وف ٍر قدره  %15من الكمية املطحونة ،ما
ليوم إضا ٍّيف مجاناً ،ما يخ ّفف
يعني أنه ميكن خالل
ٍ
أسبوع تأمني الطحني ٍ
العبء عن الحكومة .فيام تسابقت شبكات األخبار املوالية لحكومة
الحلقي إىل انتقاد موقف الحكومة ،والحديث عن سوء تصنيع الرغيف.
ونرشت شبكة أخبار جرمانا بريف دمشق ،عىل صفحتها عىل شبكة
االجتامعي فيسبوك ،صوراً تبني الحالة املزرية للخبز الذي
التواصل
ّ
ّ
ينتجه املخبز اآليل الوحيد يف املدينة ،الذي تعود ملكيته إىل الحكومة.
واعرتضت الصفحة بش ّد ٍة عىل وجود حرش ٍة يف أرغفة الخبز.
النخالة وأسعارها
وأطلق معاون وزير التجارة الداخلية ،جامل الدين شعيب ،موقفاً
مغايراً ،مؤ ّكداً أن الحكومة لن تستم ّر يف بيع كيلو النخالة بسعر 16
الحقيقي يتجاوز  60لرية .شعيب ،الذي قدّم جزءاً آخر
لري ًة بينام سعره
ّ
من الرواية الحكومية حول الخبز ،مل يجد ما يقوله لعد ٍد من املعنيني
الحكومي ولترصيحات الوزير
بحامية املستهلك ،الرافضني للموقف
ّ
صفية حول الخبز.
مثة ما يعكس املوقف الضعيف للحكومة ،بل خطأ موقفها املتعلق
تحسن الخبز يف دمشق ،وإطالق وع ٍد بأن
بصناعة الخبز ،بدليل بدء ّ
الخبز
سيتحسن خالل الفرتة القريبة ،وهو ما يردّه الخبري االقتصاديّ
ّ
نور الدين إىل أن كميات صفقة الخمرية «املرضوبة» باتت عىل وشك
النفاد.
غضب وسخرية
ٌ
أثبتت الحكومة فش ًال ذريعاً يف قرارها املتعلق بالخبز .وانكشفت
أور ٌاق مل تكن بالحسبان .وج َرت الرياح مبا مل تشت ِهه حكومة الحلقي،
التي أشري بأصابع االتهام إىل موقفها وطرق إدارتها السترياد الطحني
والخمرية ،وهو ما أنتج خبزاً أسمر أثار غضب وسخرية املواطنني.
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الجمع ّيات التعاون ّية السكن ّية
تجار العرق والدم
ّ

رؤى احمد

رغم الوضع الكار ّيث الذي وصلت إليه البالد ،ال زال «رامي» يتابع
سداد أقساط االكتتاب الذي ورثه عن والده .يقول رامي« :مع أنني مل
أستلم الشقة إىل اآلن ،لكني ال زلت أدفع اكتتاب والدي بعد وفاته.
وقد مىض عىل أ ّول قسطٍ دفعه والدي مثاين سنوات» .ثم يضيف
ساخراً« :أخىش أن أموت دون أن أستلم هذه الشقة .وأضط ّر إىل
توريث اكتتابها إىل ابني».
ُ
بهاجس م َر ٍّ
يض يساور الشباب
بيت يف دمشق أشب َه
كان
الحصول عىل ٍ
ٍ
عمل ومنزلٍ صغري يؤ ِّمن حياتهم .فصارت
الذين مل يحلموا بأك َرث من ٍ
رشوط الحياة الطبيعية والرضورية رضباً من الرتفي ِه يف ّ
ظل الحرب
روح وجس َد الشباب السوريّ .
الدائرة يف سوريا ،يستنفد َ
ّ
الست األوىل يف غالء
وليس خافياً عىل أح ٍد أن سوريا ُت َع ّد من الدول
العقارات .وعىل سبيل املثال ال الحرص ،كان البيت يف دمشق يصل،
ما قبل الثورة ،إىل  6ماليني دوال ٍر يف مناطق مثل املاليك ،و 200ألف
لبيت صغ ٍري يف العدوي .وأصبح
دوال ٍر يف املزّة ،و 100ألف دوال ٍر ٍ
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الشاب األكرث حظاً هو من ميلك شق ًة يف الريف ،وصل سعرها إىل 40
ألف دوال ٍر يف أحسن أحوالها .ولهذا كانت الجمعيات السكنية هي
ّ
يسجل قبل عرش
الحل األنجع للمواطن السوريّ  ،الذي يجب عليه أن ّ
استالم البيت ،عىل أمل الحصولِ عليه يف هذه امل ّدة ،من
سنوات من
ٍ
ِ
ً
ً
دفع أقساطٍ مالي ٍة أدناها  100دوال ٍر شهريا .علام أن هذا املبلغ
خاللِ ِ
متوسط دخل املواطن السوريّ  ،والذي كان
ليس صغرياً بالنسبة إىل ّ
بالكاد يتجاوز الـ 250دوالراً حينها.
وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية يف سوريا حوايل ثالثة
قسم كب ٌري
آالف جمعي ٍة 620 ،منها يف دمشق وحدها .ولألسف ،كان ٌ
من هذه الجمعيات حق ًال للنصب واالحتيال الذي ميارسه التاجر
واملسئول عىل املواطن .وقد ُس ِّجلت العديد من قضايا النصب التي
مألت القرص العد ّيل ،ولكن دون جدوى .فالقانون السوريّ ال يحمي
والدم السور َّيني.
لتجا ِر العرق
املغ ّفلني الذين وقعوا ضحايا ّ
ِ
رشكات االستثامر العقارية بعد الثورة السورية
جاءت الثورة لتضيف فص ًال جديداً من فصول املأساة عىل مستوى

حتقيق واستقصاء
وخاص ًة ضمن ما بات يصنّف عىل أنه مناطق
غالء أسعار العقارات،
ّ
ً
َ
آمنة .وإضاف ًة إىل ذلك كانت الثورة فرصة للمته ّربني ،املطالبني بتسليم
بيوت املواطنني ،للمامطلة يف ذلك وتعليق أسبابه عىل ّ
شمعة الحرب
أمل لدى املواطن الذي ينتظر استالم
الدائرة .وهذا ما قىض عىل آخر ٍ
منزله منذ عرش سنوات.
واألدهى من ذلك أن الكثري من رؤساء هذه الجمعيات العقارية قاموا
بتصفية أعاملهم وسافروا إىل خارج البالد ،غ َري آبهني بإعادة مئات
ماليني اللريات التي دفعها السوريّ من قوته وقوت عياله.
شباب أمضوا أعامرهم
وهناك املئات من القصص التي تروى عن
ٍ
للجمعيات التعاونية ،فال هم حصلوا
وهم يدفعون أقساط اكتتاباتهم
ِ
عىل البيت وال استعادوا أموالهم .وقد كانت ملجلة «ص َور» ٌ
وقفة مع
بعضهم.
«يوسف ،و» ،وهو مص ّو ٌر فوتوغرا ٌّيف ،يقول« :قمت بتسجيل اسمي
يف جمعية د ّرة الشام ،منذ عام  .2004وبعد شهرين من تسجييل
هرب رئيسها إىل خارج البالد ،بعد أن رسق جميع األموال املدفوعة
للجمعية .وألنني متأكدٌ من عدم قدريت عىل رشاء منزلٍ  ،اضطررت إىل
أن أغامر مج ّدداً
وأسجل يف جمعية األمل السورية .والتزمت بدفع
ّ
مبلغ  4000لري ٍة سوري ٍة شهرياً ،عىل أمل أن أستلم بيتاً يف ضاحية قدس ّيا
تم َح ّل هذه الجمعية وهروب
سنة  .2014ولكن ،بعد قيام الثورةّ ،
املسئولني عنها إىل خارج البالد ،دون إعادة النقود إىل أصحابها .عل ًام
وحدات سكني ًة
أن ضاحية قدس ّيا تع ّد من املناطق اآلمنة التي تحوي
ٍ
كثري ًة فارغ ًة».
أما جهاد فيقول« :بلغ مجموع أقساط االكتتابات التي دفعتها حوايل
حسابات
سبعامئة ألف لرية .والجمعية التي تعاملت معها متتلك
ٍ
بنكي ًة نظامي ًة ،ولذلك مل َ
أخش شيئاً .بعد الثورة أوقفت الرشكة
أعاملها ،وقاموا باالتصال يب من أجل إعادة مدفوعايت .وبالفعل،
ُأعيد إ ّيل املبلغ ،ولكن بعد أن كان الدوالر قد أصبح بقيمة  150لرية.
وبالكاد يكفي املبلغ املستعاد الستئجار منزلٍ  ،مل ّدة سن ٍة ،يف دمشق».
توقفت ّ
ْ
كل رشكات االستثامر العقارية عن العمل يف سوريا نهائياً .مع

العلم أن هذه الرشكات -حسب قول أحد ّ
موظفي البنك العقاريّ  -مل
تكن صادقة النوايا .وكان ّ
كل ه ّمها الحصول عىل الرتاخيص واألرايض
مبلغ من املواطنني .وهذا كله كان باالتفاق مع
من أجل جمع أكرب ٍ
مسئولني من ذوي املناصب العليا .وجاءت الثورة ليجد هؤالء مط ّيتهم
التي سريكبونها ليته ّربوا من التزاماتهم تجاه املكتتبني .ولألسف،
ُس ّجلت شكاوى ملئات آالف املواطنني الذين ذهبت أموالهم أدراج
الرياح .وإن أكرث املشاريع املتبقية -وال زال الكالم للموظف -هي
ٌ
ٌ
ٌ
أراض.
تعاونية
جمعيات
بسيطة ملتع ّهدي بنا ٍء ومالك ٍ
الحكومة ،التي عاشت كالبعوضة عىل دم الشعب وأثقلت من ه ّمه ،ال
تجار الدم والعرق السور َّيني ،من أجل
تزال تدافع إىل اآلن عن مصالح ّ
الحفاظ عىل رؤوس أموالهم يف خدمتها .والذي يدعو إىل السخرية أن
بيوت يف املناطق التي تشهد حروباً
سجلوا عىل ٍ
الكثري من املكتتبني ّ
يتم
طاحنة .وعند مراجعة هؤالء املكتتبني لدائرة الشؤون العقارية ّ
إخبارهم أنه سيجري نقل اكتتابهم إىل رشكات إعام ٍر روسي ٍة وصيني ٍة
وإيراني ٍة ،لضامن حقهم يف الحصول عىل منزلٍ يف سورية ما بعد
رضب من األحالم التي اعتادت الحكومة السورية
الحرب .فهل هذا ٌ
يرص
أن تو ّزعها خبزاً عىل الفقراء ،أم أنه ٌ
رضب من الخيالِ الوقح الذي ّ
أصحابه عىل أن النظام باقٍ إىل األبد؟
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إيقاع العدسة
عدسة :حسام قطان -حي الصاخور  /حلب

عدسة :رضوان بيزار  -تل ابيض /الرقة
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إيقاع العدسة
عدسة :عبدالكريم عنكري  -ريف إدلب

عدسة :أكرم أوسو  -الدرباسية /الحسكة
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ملــف 2

االمتحانات في سوريا مستقبل الطالب وسط الفوضى
وتخ ّبط القرارات
وسط تخبط مؤسساتي ،اإلعالن عن امتحان معياري لطالب الثانوية
العامة في تركيا
سامي الحلبي

ّ
الغش والخوف والضياع تسيطر على األجواء االمتحانية في سوريا
محمد هامم زيادة
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معياري لطالب
امتحان
ساتي ،اإلعالن عن
ٍ
وسط تخ ّب ٍط ّ
ٍّ
مؤس ٍّ
الثانوية العا ّمة في تركيا
سامي الحلبي

أعلنت وزارة الرتبية الرتكية ،يف بداية شهر
حزيران ،عن قرا ٍر ُيلزم الطالب السوريني
والعراقيني بالتقدّم المتحانٍ معياريٍّ
للطالب الراغبني يف تقديم امتحان
الشهادة الثانوية وفق املنهاج السوريّ
اقي ،إضاف ًة إىل
املعدّل أو
الليبي أو العر ّ
ّ
الطالب الراغبني يف تعديل شهاداتهم لدى
وزارة الرتبية الرتكية من أجل الدراسة يف
الجامعات الرتكية.
ونقلت وزارة الرتبية يف الحكومة السورية
املؤقتة ،عىل موقعها اإللكرتوينّ ،أن وزارة
الرتبية الرتكية اشرتطت أن يكون املتق ّدم من
مواليد  1998وما دون ،وأن ميتلك بطاقة
«الكملك» .وقالت الحكومة إن االمتحان
مك ّو ٌن من  160سؤاالً خالل م ّدة  180دقيق ًة.
أسبوع لجميع
وأعطت الوزارة الرتكية مهلة
ٍ
املــدارس السورية لتسليم أســاء الطالب
الراغبني يف التق ّدم لالمتحان .وأعلنت وزارة
الرتبية ،والهيئة السورية للرتبية والتعليم
(هيئة علم) ،أن التسجيل يبدأ يف الثالث من
حزيران وينتهي يف العارش منه ،عىل أن تس ّلم
البطاقات االمتحانية يف الخامس عرش من
الشهر الجاري .وح ّددت موعد االمتحان يف
السابع والعرشين من حزيران.
وغضب يف صفوف
احتجاج
لقي القرار موجة
ٍ
ٍ
األهايل ،وخصوصاً أن موعد االمتحان املعياريّ
مفاجئ ،إضاف ًة
بشكل
أيام قليل ٍة ،وجاء
ٍ
ٍ
بعد ٍ
معلومات دقيق ٍة حول طبيعته
إىل عدم وجود
ٍ
وأسبابه.
إذ ذكرت وزارة الرتبية يف الحكومة املؤقتة
أن املنهاج السوريّ املع ّدل هو املعتمد يف
االمتحان ،يف حني قالت هيئة علم إن القرار

بيد وزارة الرتبية الرتكية ،التي سرتاعي أوضاع الطالب السوريني ،وإن االمتحان سيشمل املنهاج
ٌ
معلومات عام ًة وثقافي ًة.
عام يتض ّمن
اقي ،وإنه
السوريّ املع ّدل واملنهاج
ٍ
امتحان ٌّ
الليبي والعر ّ
ّ
السيدة هالة ،وهي ٌّأم لطالب ٍة يف الثانوية العامة الفرع األديبّ ،تقول لـ»ص َور»« :ما هذه
القرارات املفاجئة؟! يجربون ابنتي عىل تقديم امتحانٍ معياريٍّ  ،وال يبلغونا بذلك إال قبل
أسبوعني من موعده! عل ًام أن ابنتي ق ّدمت االمتحان يف دركوش وفق املنهاج السوريّ املع ّدل».
ومؤسساتها االعرتاض عند الحكومة الرتكية
وتتساءل عرب املجلة« :أال تستطيع الحكومة املؤقتة ّ
عىل مثل هذه القرارات؟».
والتقت «ص َور» بأحمد ( 18عاماً) يف مدينة مرسني ،فقال« :تق ّد ُ
مت المتحان الثانوية العامة
ُ
ولست متأكداً من أنني سأحصل عىل شهاديت ،التي تصدر من ليبيا ،بسبب
الليبي.
وفق املنهاج
ّ
تردّي األوضاع األمنية هناك».
ويضيف لـ»ص َور»« :أال يكفينا سوء أوضاعنا املعاشية ،وسوء املدارس ،حتى ّ
تطل وزارتا الرتبية
الدرايس
موقف قد يؤدّي إىل ضياع مستقبلنا
يف الحكومتني السورية املؤقتة والرتكية ،لتضعانا يف
ٍ
ّ
يف الجامعة العام القادم؟».
حاولنا االتصال بالحكومة املؤقتة دون أية نتيج ٍة ،فلجأنا إىل سؤال بعض املعلمني العاملني يف
املدارس السورية يف تركيا.
يقول األستاذ عثامن ،يف والية شانيل أورفا ،للمجلة« :أعلمتنا الحكومة الرتكية بالقرار منذ
اقي ،وأنها سوف
أسبوع ،وأبلغتنا أنها سوف تراعي املناهج الثالثة
الليبي والسوريّ املع ّدل والعر ّ
ّ
ٍ
ً
تو ّزع مناذج متن ّوعة من األسئلة لتالئم مستويات الطالب».
ويضيف« :ليس هناك يش ٌء مؤ ّكدٌ  ،وال أملك إجاب ًة دقيق ًة ،فهذا ما وصل إلينا .مع مالحظة
اقي؛ فالتدريس يف العراق باللغة اإلنكليزية ،ويف
االختالف الكبري بني املنهاجني السوريّ والعر ّ
سوريا بالعربية».
و ُيذكر أن حاميل الشهادات الثانوية الصادرة عن وزارة الرتبية يف حكومة النظام ال يحتاجون
إىل تعديل شهاداتهم ،كام أ ّكد الكثري من الطالب السوريني ملجلة «ص َور».
إذ يقول خالد ( 18عاماً) ،القادم من دمشق للدراسة يف أنقرة ،والحاصل عىل شهادة الثانوية
العلمي من حكومة النظام« :تق ّدمت بجميع األوراق والثبوتيات إىل الجامعة،
العامة الفرع
ّ
ومل يطلبوا أيّ يش ٍء بهذا الخصوص .وأنا اآلن بانتظار نتائج القبول».
وتح ّذر املعلمة هناء ،املهت ّمة بشؤون الطالب السوريني يف تركيا ،من خطورة الوضع ،قائل ًة:
«قبل الثورة كان امتحان الثانوية العامة امتحاناً مفصلياً يف حياة الطالب ،الذي يعيش وأهله
قلق وتوت ٍر منه ،فكيف اآلن وهم يف حالة لجو ٍء ،مع تخ ّبطٍ يف قرارات الحكومة الرتكية
حالة ٍ
والهيئات السورية القامئة عىل التعليم؟!».
وتضيف« :أخىش أن يؤدّي هذا التخ ّبط إىل سحب االعرتاف من الشهادات السورية الصادرة يف
تركيا ،ما يحرم مئات الطالب من الدراسة الجامعية».

23

ّ
الغش والخوف والضياع تسيطر على األجواء االمتحانية في سوريا
محمد هامم زيادة
فتحت دائرة االمتحانات للشهادة الثانوية أبوابها يف املناطق السورية
الواقعة تحت سيطرة النظام .وأعلنت وزارة الرتبية أن عدد املتق ّدمني
تم توزيعهم عىل قرابة  1892مركزاً
طالبّ ،
وصل إىل حوايل  231ألف ٍ
الرسمي للوزارة.
امتحانياً يف جميع أنحاء سوريا ،حسب ما ذكر املوقع
ّ
وتجري االمتحانات األخرية يف ّ
أوضاع أمني ٍة ومعيشي ٍة يف غاية
ظل
ٍ
الصعوبة والتعقيد.
تتح ّدث السيدة فاطمة ،وهي تعيش يف األحياء الغرب ّية التي تسيطر
عليها ق ّوات النظام يف حلب ،عن الظروف التي تجري خاللها هذه
االمتحانات ،فتقول« :تزورنا الكهرباء الحكومية صدف ًة ،يف أيام ّ
الحظ
تأيت مل ّدة ساعتني .لو أن دراسة ابنتي تقترص عىل ساعات توافر الكهرباء
يتم توليدها
لرس َب ْت بالتأكيد .عدا عن أن تكلفة الكهرباء
ّ
الخاصة ،التي ّ
َ
ً
ٌ
من مولدات األمبريات ،كبرية جدا وال ميكننا تحملها .اعتادت ابنتي عىل
الدراسة عىل ضوء الشاحن .واضط ّرت ،مؤخراً ،إىل استخدام النظارة
الطبية بسبب ذلك».
ظروف شبه مثالي ٍة
وتضيف« :يحتاج طالب الشهادة الثانوية إىل
ٍ
حتى يستطيع الرتكيز والدراسة يف سوريا .فكيف سيستطيع أن يحصد
تحصي ًال علمياً ويصل إىل النتائج التي يستحقها يف ّ
ظل الضغوطات
املعيشية والقذائف العشوائية التي تتساقط عىل املدينة بني الحني
واآلخر؟!».
جامعة حلب تتح ّول إىل مراكز امتحاني ٍة
نتيجة األعداد الكبرية للطالب املتق ّدمني لالمتحانات الثانوية العامة،
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وق ّلة املدارس العاملة يف املدينة ،قامت مديرية تربية حلب باستعارة
مد ّرجات الجامعة لتصبح مراكز امتحاني ًة .وعاىن الطالب ،يف اليوم
األ ّول لالمتحان ،من حالة فوىض كبري ٍة نتيجة سوء التنسيق بني إدارة
الجامعة ومديرية الرتبية ،وجهل معظمهم بأماكن الكل ّيات واملد ّرجات
داخل الجامعة ،يف ّ
أمني كب ٍري منع األهايل من مرافقة
ظل تشدي ٍد ٍّ
الجامعي.
أبنائهم داخل الحرم
ّ
تقول سلمى ،وهي إحدى الطالبات املتق ّدمات لالمتحان ،ملجلة
ُ
«وصلت إىل الجامعة يف الساعة السادسة والنصف صباحاً.
«ص َور»:
ُ
ظللت مل ّدة ساع ٍة أبحث عن رقم القاعة ومكان جلويس .الجامعة
كبري ٌة ،عىل خالف مراكز االمتحانات يف املدارس» .وتضيف« :مل يكن
يدخنون ،وأصواتهم عاليةّ ،
ج ّو االمتحان مثالياً؛ املراقبون ّ
وتأخر توزيع
األسئلة ربع ساعة».
ٌّ
غش بأشكالٍ متن ّوعة
أصدرت مديريات الرتبية قراراً يقيض ببقاء املعلمني املك ّلفني باملراقبة
االمتحانية يف املدارس مبدنهم وقراهم .عىل خالف السنوات السابقة،
حني كان يجري تبديل املعلمني املك ّلفني باملراقبة بني املدن والقرى
منعاً للتعاطف مع الطالب من أبناء مناطقهم .وب ّررت املديريات
قرارها بسوء األحوال األمنية.
يقول أحد املعلمني املك ّلفني باملراقبة من مدينة حامة (رفض ذكر
اسمه لدواعي أمني ٍة)« :قد تكون األسباب األمنية م ّربراً لهذا القرار،
لكنه فتح أبواباً كبري ًة ّ
للغش».
ويف سياقٍ آخر ،يقول الناشط عمران الجبالوي ملجلة «ص َور»« :شهدت
املراكز االمتحانية حاالت ٍّ
غش كثري ًة .وكان هناك حضو ٌر كب ٌري لعنارص
مسلح ٍة ضمن املراكز» .وتح ّدث نشطاء من دمشق والسويداء للمجلة
عن أساليب ّ
بأحجام صغري ٍة،
الغش األكرث رواجاً ،وهي «تصوير الكتب
ٍ
وتسليم أوراق إجاب ٍة جاهز ٍة لبعض الطالب ،بعد دفع مبالغ مالي ٍة
متعارف عليها ّلكل ماد ٍة -لبعض املراقبني واملتعاونني معهم».
ٍ
بدوره ،يتساءل املعلم الحمويّ عرب املجلة« :من يضمن عدم ترسيب
األسئلة االمتحانية وتس ّلط األجهزة األمنية وأصحاب املصلحة عليها؟ مل
تعد هناك أية سلط ٍة تفوق سلطتهم .هناك عنارص من الجيش تنقل
األسئلة االمتحانية بني املدن ،ولن يتج ّرأ أحد عىل محاسبتهم».
ويح ّذر املعلم ذاته من «إمكانية فقدان الشهادات السورية قيمتها،
وعدم االعرتاف الدو ّيل بها يف ّ
ظل هذه الفوىض؛ ما يع ّرض مستقبل

زيارة وزير الرتيية لقاعات االمتحانات

آالف الطالب ملخاطر إضافي ٍة».
طالب الصفوف االنتقالية ليسوا أفضل حا ًال
ال تبدو الصفوف االنتقالية أفضل حاالً؛ إذ
يستم ّر تقديم االمتحانات الشكلية للعام
الثاين عىل التوايل يف عد ٍد من املدن ،كحلب،
وتتساهل املـــدارس مع الطالب وتسمح
لهم بالتق ّدم لالمتحانات حتى لو مل يكونوا
الدرايس.
مواظبني عىل الدوام خالل العام
ّ
تقول املعلمة رميا ملجلة «ص َور»« :كث ٌري من
الطالب مل يداوموا يف املــدارس هذا العام.
أشــارت إلينا مديرة املدرسة بالتساهل يف
األسئلة وسلم التصحيح».
تم
وتضيف رميــا« :معظم هــؤالء الطالب ّ
نقلهم يف العام املايض أيضاً .فمث ًال ،طالب
الصف الثاين االبتدا ّيئ نجح إىل الصف الثالث
صحيح .كام أن الكثري من الطالب
تقييم
ٍ
دون ٍ
أصبحوا يف ّ
الصف الخامس أو السادس وهم ال
يعرفون الكتابة والقراءة باملستوى املطلوب».
وتح ّذر املعلمة قائل ًة« :إذا استم ّر الوضع عىل
لسنوات أخرى ،سنواجه جي ًال ال
هذا الحال
ٍ
يجيد القراءة والكتابة رغم أنه بلغ املرحلة
الثانوية».

نزوح طالب إدلب يحرمهم من االمتحانات
أدّت املعارك بني ق ّوات املعارضة والنظام،
والقصف املك ّثف لطريان األخري ،إىل نزوح
أعــدا ٍد كبري ٍة من أهايل مدن إدلب وجرس
الشغور وأريحا باتجاه مناطق أكرث أمناً ،األمر
الذي حرم كثرياً من الطالب من امتحاناتهم.
لجني نــازحـ ٌـة مــن ريــف حــاة ،لجأت يف
العام املايض إىل مدينة جرس الشغور .تقول
ُ
«نزحت يف العام املايض من مدينة
لـ»ص َور»:
ُ
درست
مورك ،بعد أن فاتتني االمتحانات.
بشكل جي ٍد ،لكننا نزحنا عن املدينة
هذا العام
ٍ
أيام،
إىل جبل الزاوية قبل االمتحانات بع ّدة ٍ
بعد سقوط ع ّدة صواريخ بالقرب من بيتنا».
ُ
«خرست االمتحان للعام الثاين عىل
وتضيف:
يئست من املوضوع ،وق ّر ُ
ُ
رت أن أترك
التوايل.
الدراسة إىل أن تنتهي الحرب».
أما صالح ،من مدينة إدلب ،فيقول لـ»ص َور»:
التعسفي يف حقّ
«بعد تكرار حاالت االعتقال
ّ
توجهوا لتقديم
طالب من إدلب كانوا قد ّ
ٍ
امتحاناتهم ،منعني أيب من السفر خوفاً ع ّ
يل».
وكانت وزارة الرتبية قد أصدرت قراراً ،قبل
أيام من بدء االمتحانات ،يقيض بنقل طالب
ٍ

مدينة أريحا ،التي سيطرت عليها ق ّوات
املعارضة مــؤخـراً ،إىل مدينة حــاة .لكن
الظروف منعت الكثري منهم من االلتحاق
باملدارس.
تروي دمية« :مل أستطع السفر إىل حامة .بعد
خروجنا من أريحا سافرنا إىل سلقني ،ومل
صعب
بيت حتى اآلن .الطريق
نستق ّر يف ٍ
ٌ
ً
ٌ
وطويل ،إضافة إىل عدم قدرة أهيل املادية
عىل دفع التكاليف .أجرة الطريق حوايل
ألفي لري ٍة ،وليس لديّ أقارب أو أصدقاء هناك
أستطيع النوم عندهم».
ويضط ّر بعض الطالب يف مدينة حلب إىل
الذهاب إىل مراكز امتحاني ٍة خطر ٍة ،كام يف
أحياء األرشفية والرسيان القدمية وميسلون.
يــروي أحد اآلبــاء ملجلة «صــ َور»« :أرافــق
حي ميسلون .أوصلها
ابنتي إىل مدرس ٍة يف ّ
إىل املدرسة وأنتظرها يف مدخل أحد األبنية
املجاورة؛ فاملنطقة غري آمن ٍة وتشهد يومياً
قنص
سقوط قذائف عشوائي ٍة وحــاالت ٍ
عشوا ٍّيئ .أقرأ اآليات القرآنية طوال الوقت،
وأطلب من الله أن يحمينا وأن يوفقها يف
االمتحان».
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أهمية التوثيق القانوني لالنتهاكات في سوريا وماهية التوثيق
وصعوباته وارتباطه بالعدالة االنتقالية
عاصم الزعبي

األهم لتسجيل
يع ّد توثيق االنتهاكات العمل ّي َة َّ
مخالفات أثــنــاء الحروب
مــا يجري مــن
ٍ
والنزاعات ،ومخالفة مواثيق حقوق اإلنسان
من قبل الحكومات والجامعات يف حقّ
املواطنني.
والتوثيق هو مرحلة التسجيل الدقيق
لتفاصيل الوقائع واألحداث واألدلة املخالفة
ألحكام وقواعد حقوق اإلنسان والقانون
الدو ّيل اإلنسا ّين.
ومع اندالع الثورة الشعبية يف سورية ،يف آذار
عام  ،2011بدأت تطفو إىل السطح ٌ
أمناط
متن ّو ٌ
عة من االنتهاكات التي متارسها األجهزة
األمنية التابعة للنظام يف حقّ املتظاهرين
تتم بطريق ٍة
السلميني ،وتح ّولت إىل
ٍ
انتهاكات ّ
ممنهج ٍة وتصدر بأوامر عليا مع مرور الوقت.
وخصوصاً بعد دخــول الــثــورة يف مرحلة
العسكرة لتتح ّول إىل نز ٍاع داخ ٍّ
يل مس ّلح.
مل يكن مفهوم توثيق االنتهاكات معروفاً
سابقاً يف سورية ،بسبب منع وجود ّ
املنظامت
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الحقوقية ّ
ومنظامت املجتمع املد ّين من قبل
نظام الحكم .لذا بدأ عمل التوثيق من قبل
أفــرا ٍد ناشطني عن طريق التصوير بطرقٍ
بسيط ٍة ،وتسجيل أسامء الضحايا لبثها عىل
اإلعالم ،دون العناية بالناحية القانونية لهذه
املسألة.
ومع االزدياد املضطرد ألعداد الضحايا ،وتن ّوع
األساليب القمعية من قبل النظام ،كان ال ب ّد
الحقيقي لتفعيل دور التوثيق
التوجه
من
ّ
ّ
ّ
ّ
القانوين لهذه االنتهاكات ،فتشكلت عدّة
ّ
امت حقوقي ٍة تعمل يف هذا املجال،
منظ ٍ
ولكنها ما تزال دون املستوى املطلوب حسب
املعايري املتبعة دولياً.
فهناك العديد من الصعوبات واملع ِّوقات
التي تعرتض عمل هذه ّ
املنظامت يف التوثيق.
وتتف ّرع هذه الصعوبات إىل عدّة أشكال:
أو ًال :الصعوبات املتّصلة بأعامل التوثيق:
اعتقاالت
 -1تع ُّرض الناشطني لالضطهاد ،من
ٍ

وقتل
واختطاف
تعسفي ٍة
ومحاكامت جائر ٍة ٍ
ٍ
ٍ
خارج نطاق القانون.
 -2صعوبة التنقالت املحلية وخطورتها ،مام
يعيق الوصول إىل العديد من أماكن وقوع
الحدث.
 -3الحمالت املستم ّرة لق ّوات النظام ،من جه ٍة،
وبعض الجامعات املسلحة املعارضة للنظام،
من جه ٍة أخرى .والتي تستهدف الناشطني يف
مختلف املناطق.
 -4الــدورات التدريبية التي تجري خارج
سورية تع ِّرض املدافعني عن حقوق اإلنسان
التعسفي ومخاطر أخرى
لالختطاف واالعتقال
ّ
أثناء السفر من وإىل سورية.
ثانياً :مع ِّوقات التوثيق املتّصلة باملجتمع
السوريّ :
ٌ
متدنية مبفهوم
 -1ثقة الشعب السوريّ
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حقوق اإلنسان وبالعمل الذي تضطلع به
ّ
منظامت حقوق اإلنسان السورية والدولية.
 -2عدم فهم
قسم من الشعب السوريّ
ٍ
ّ
ً
لعملية التوثيق يشكل عائقا يف الحصول عىل
املعلومات.
ٌ
ضعيفة
 -3مصداقية ناشطي حقوق اإلنسان
نسبياً لدى السوريني غري املثقفني.
 -4غالباً ما يختفي الشهود والضحايا بعد
مقابلتهم ،إما بسبب نزوحهم أو هجرتهم
إىل خارج البالد ،مام يعيق قدرة الناشطني
السوريني عىل استكامل القضايا التي يوثقونها.
ثالثاً :املع ِّوقات املتّصلة بأعامل التوثيق يف ح ّد
ذاتها:
أ :عىل صعيد التنسيق
 -1أدّى املناخ االستبداديّ  ،القائم يف سورية
مجتمع
منذ عقو ٍد ،إىل الحيلولة دون نشوء
ٍ
ونابض لحقوق اإلنسان واملجتمع املد ّين.
قويٍّ
ٍ
عام يف التنسيق بني منظامت
نقص ٌّ
ّ -2مثة ٌ
حقوق اإلنسان السورية ،التي تحتاج إىل
صات تنظيمي ٍة أكرب.
ات
وتخص ٍ
قدر ٍ
ّ
تنسق املنظامت الدولية الداعمة لجهود
 -3ال ّ
صعوبات
التوثيق فيام بينها مبا يكفي .وتواجه
ٍ
اتيجيات مشرتكة.
يف صياغة اسرت
ٍ

ٌ
موحد ٌة ألعامل
 -4ليست هناك
منهجية ّ
التوثيق التي تقوم بها منظامت حقوق
اإلنسان السورية .ولذلك ال توجد قاعدة
تتوصل إليها
ٍ
تضم النتائج التي ّ
بيانات ّ
موحد ٌة ّ
تلك املنظامت.
ب :عىل صعيد جمع البيانات وتحليلها
تفتقر ّ
منظامت حقوق اإلنسان السورية إىل
القدرات يف مجال التوثيق:
 -1تحتاج هذه ّ
املنظامت إىل املزيد من الخربة
القانونية املتعلقة مبختلف جوانب القانون
الــدو ّيل (قانون حقوق اإلنسان  -القانون
الجنا ّيئ الدو ّيل  -القانون اإلنسا ّين الدو ّيل).
 -2كثرياً ما يحصل ٌ
خطأ يف التمييز بني الجرائم
الدولية (جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
وانتهاكات حقوق اإلنسان).
 -3صعوبة الحصول عىل صور األقامر الصناعية
وتحليلها.
ارتباط التوثيق بالعدالة االنتقالية
تع َّرف العدالة االنتقالية عموماً بأنها تطبيقٌ
لعد ٍد من اإلجـــراءات الرامية إىل ضامن
انتهاكات خطري ٍة لحقوق
املحاسبة عىل
ٍ
اإلنسان ،بحيث تكون هذه اإلجراءات مه ّيأ ًة
خصيصاً لتناسب سياقاً معيناً يحدث فيه
ّ

تغي ٌري يف القيادة الوطنية أو تركيبة الحكم ،مام
يفتح املجال أمام انطالق عملية املحاسبة عىل
جرائم ارتكبت يف املايض.
ولضامن فاعلية العدالة االنتقالية ،من أجل
عنف
استعادة الثقة املدنية ،ومنع وقوع ٍ
مستقب ٍّ
يل ،بحيث تط ّبق إج ـراءات العدالة
االنتقالية معاً؛ وهي :البحث عن الحقيقة،
والعدالة الجنائية ،وجرب األرضار ،وإصالح
املؤسسات ،وتخليد الذكرى.
ّ
وهنا نجد أن توثيق االنتهاكات وتسجيلها
وأرشفتها بالشكل الصحيح وفق املعايري
بيانات
والقوانني الدولية ،وتنظيم قاعدة
ٍ
موحد ٍة لهذه االنتهاكات ،يش ّكل القاعدة
ّ
األساسية التي ستنطلق منها العدالة االنتقالية
صحيح ودقيق .وخصوصاً اإلجراءات
بشكل
ٍ
ٍ
التي تش ّكل القسم األ ّول مــن العدالة
االنتقالية ،وهي البحث عن الحقيقة والعدالة
الجنائية.
يف النتيجة نجد أن لعملية توثيق االنتهاكات
األساس
من األهمية ما مي ّكن من اعتبارها
َ
الــذي ستُبنى عليه عمليات املحاسبة
املستقبلية وإعادة األمور القانونية واملدنية
ثم االنطالق نحو
إىل وضعها
الطبيعي ،ومن ّ
ّ
تشكيل قانونٍ جدي ٍد يضمن العدالة واملساواة
ّ
لكل أبناء سورية دون استثناء.
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تجفيف الفواكه لمجابهة حصار َ
غوط َتي دمشق
اعي سامر كعكريل
املهندس الزر ّ
قص ٌة قرأتها ،مفادها أن أحد ضيوف الخليفة األمويّ يزيد بن معاوية وصف أهايل دمشق باملب ّذرين .وذلك ألنه الحظ مثار
تعود إىل ذاكريت ّ
خصهم الله بها .وملا
كنوع من هدر النعمة التي ّ
الفواكه تجري عىل سطح نهر بردى يف املدينة ،فظنّ أن أهل دمشق يرمون الفواكه فيه ٍ
سمع الخليفة األمويّ كالم ضيفه قال له إن اكتظاظ أشجار الفاكهة عىل جانبي النهر ،من منبعه إىل مص ّبه ،يؤدّي إىل تساقط الثامر عليه،
فتجري مع املاء لتصل إىل دمشق.
اشتهرت هذه املدينة ،عرب التاريخ ،بالفاكهة التي تنمو يف جميع مناطقها،
من رشقها إىل غربها ومن شاملها إىل جنوبها .ففي الغرب جبال الزبداين
ورسغايا وسهل بردى .ومن الرشق الغوطة الرشقية .ومن الجنوب خان
الشيح وبيت جن وبيت سابر وعرنة وسعسع .ومن الشامل سهول صيدنايا
ورنكوس وجبال القلمونّ .
وكل هذه املناطق تزخر بكافة أنواع الفواكه.
فالتفاح واألجاص والسفرجل والكرز واللوز واملشمش والتني والد ّراق
والعنب والجانرك والنارنج والك ّباد والخوخ والر ّمان ،والكثري غريها ،من
الفواكه التي تشتهر بها دمشق.
وبسبب تلك الوفرة لجأ الدمشقيون إىل طرقٍ عديد ٍة لتخزين فائض
إنتاجهم الطازج ،عن طريق تجفيف تلك الفواكه بهدف استهالكها يف غري
مواعيد نضجها .فظهرت الفواكه املج ّففة ،التي ال ميكن أليّ زائ ٍر لهذه
املدينة العريقة إال أن يبتاع منها ،لتكون هد ّيته املح ّببة ألهله وأصدقائه.
ُيعتقد بأن أ ّول من جعل الفواكه املج ّففة منتجاً ُمم ّيزاً لدمشق هو أحد
تجار أسواقها القدمية ،الذي ُيدعى بـ»سوق البزورية» .إذ بدأ هذا التاجر
ّ
بتجفيف الفواكه ،بغرض اإلتجار بها ،عام  .1882وانترشت هذه الحرفة بني
بعض العائالت الدمشقية ،كعائلة «السليق» و»الزنربكجي» و»الغراوي»،
منذ ذلك الوقت.
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ومل تقترص عملية تجفيف الفواكه عىل دمشق فقط ،وإن كانت من
أشهر املحافظات السورية بها .فالتني املج ّفف اشتهرت به إدلب ،والعنب
املج ّفف (الزبيب) اشتهرت به السويداء ،واشتهرت حلب بالجوز املج ّفف.
التخصص بتلك األنواع إىل وفرة إنتاجها يف تلك املحافظات.
ويعود
ّ
ُيع ّرف تجفيف الفواكه بأنه ٌ
جملة من اإلجراءات التي تهدف إىل تخليص
وتتم طبيعياً بواسطة أشعة الشمس
الفواكه من معظم ما تحتويه من ماءّ .
أو صناعياً بواسطة الهواء الساخن ،الذي يلعب دورين يف عملية التجفيف
الصناعي؛ األ ّول هو حمل الحرارة إىل الفاكهة ،والثاين حمل الرطوبة إىل
ّ
خارج غرفة التجفيف.
ّ
أما عن القيمة الغذائية فإن الفواكه املجففة تحتفظ مبعظم املواصفات
املتخصصني
الغذائية التي تتمتع بها الفواكه الطازجة .ولذلك فإن أوساط
ّ
يف التغذية تنصح بتناولها .وتتم ّيز الفواكه الطازجة بخل ّوها من الدهون،
والدهون املشبعة ،والكوليسرتول ،وبانخفاض مستوى الصوديوم وارتفاع
مستوى البوتاسيوم .وتع ّد الفواكه املج ّففة مصدراً ّ ً
مهم لأللياف ولبعض
العنارص الغذائية ،مثل الفيتامني  Aيف املشمش والد ّراق ،والفيتامني  Kيف
الخوخ ،والكالسيوم يف التني .كام تحوي الفواكه املج ّففة الكثري من العنارص
لصحة اإلنسان ،كالحديد والبورون وغريها.
املغ ّذية املفيد ًة ّ
ٌ
اقتصادية ٌ
كثرية،
الصحية للفواكه املج ّففة ،هناك فوائد
وإضاف ًة إىل الفوائد ّ
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ميكن تلخيصها مبا ييل:
 -1يع ّد التجفيف من أنجح الطرق وأبسطها يف مجال حفظ الغذاء.
ألوقات
 -2تتم ّيز الفواكه املج ّففة بقدرتها الفائقة عىل تح ّمل التخزين
ٍ
طويلة.
 -3املحافظة عىل املك ّونات الغذائية الج ّيدة يف الفواكه املج ّففة.
 -4يعمل التجفيف عىل خفض وزن املادة الغذائية املج ّففة ،بسبب
نزع املاء منها .مام يساعد عىل خفض نفقات النقل والتداول والتخزين،
واالستغناء عن نفقات التربيد.
 -5يساعد التجفيف عىل سهولة الحصول عىل السلعة املج ّففة عىل مدار
العام.
 -6يساعد التجفيف عىل زيادة إمكانية عرض الفواكه املج ّففة بأشكالٍ
وأحجام مختلفة ،مبا يتناسب مع أذواق املستهلكني.
ٍ
 -7يع ّد تجفيف الفواكه من الصناعات الغذائية ،مام ُيكسب ا ُملنتجات
أرباح إضافي ٍة للمزارع.
القيمة املضافة التي تساعد يف خلق ٍ
ٌ
ٌ
طبيعية باستخدام
طريقة
أما بالنسبة إىل طرق التجفيف فهناك طريقتان؛
ٌ
ٌ
صناعية بواسطة الحرارة .أما الفرق بني الطريقتني
وطريقة
أشعة الشمس،
فينحرص يف ما ييل:
 ميكن التح ّكم يف عنارص التجفيف ،من حرار ٍة ورطوب ٍة وهواء ،يف التجفيفالطبيعي فهي تتبع الظروف الج ّوية التي ال
الصناعي .أما يف التجفيف
ّ
ّ
ً
ّ
ميكن التحكم فيها .ولذلك فإن الفواكه املجففة صناعيا تتصف بتجانسها
من حيث الجودة ،عكس الفواكه املج ّففة طبيعياً.
الطبيعي ،بواسطة أشعة الشمس ،تحتاج الثامر إىل مساح ٍة
 يف التجفيفّ
تجفيف ذات
الصناعي فيمكن االقتصار عىل غرفة
واسعة .أما يف التجفيف
ٍ
ّ
لتتم العملية.
مساحة صغري ٍة ّ
الطبيعي ،فإن
 نظراً لتجفيف الفواكه يف العراء ،بالنسبة إىل التجفيفّ
عوامل التل ّوث بالغبار والحرشات والطيور تكون مبعدّلٍ أكرب بكث ٍري من
الصناعي ،الذي ميكن التح ّكم يف الرشوط الصحية له أكرث.
التجفيف
ّ
ّ
الصناعي ميكن التحكم يف وقت التجفيف بأن يكون قصرياً.
 يف التجفيفّ
الطبيعي فال ميكن التح ّكم يف الوقت ،الذي غالباً ما يكون
أما يف التجفيف
ّ
طوي ًال.
الصناعي الباهظة ،فإنه يحتاج إىل
 نظراً لتجهيزات غرف التجفيفّ
الطبيعي.
تكاليف كبري ٍة ،عكس التجفيف
ّ
ونظراً للظروف القاسية التي مت ّر بها سوريا بشكلٍ عا ٍّم ،وغوطة دمشق
خاص ،واملتمثلة يف الحصار وتدمري البنى التحتية من كهرباء وماء
بشكلٍ ٍّ
تجفيف
ومرافق ،مام يؤدّي يف الوقت الراهن إىل صعوبة إقامة منشآت
ٍ
الطبيعي ،نظراً لتوافر رشوطه.
سيتم الرتكيز عىل التجفيف
صناعي؛ ّ
ّ
ٍّ
الطبيعي تجب مراعاة الرشوط الصحية ورشوط
عند استخدام التجفيف
ّ
مالئم للتسويق .كام يجب اختيار
النظافة قدر اإلمكان ،للحصول عىل ُم ٍ
نتج ٍ

مكان التجفيف بعيداً ،قدر اإلمكان أيضاً ،عن مصادر التل ّوث مثل حظائر
الحيوانات وأماكن تجميع القاممة .ونظراً الحتواء الفواكه عىل الس ّكر،
الذي يع ّد غذا ًء للنحل ،فيجب االبتعاد عن أماكن خاليا النحلّ .
وتفضل
إحاطة مكان التجفيف مبصدّات الرياح الطبيعية ،مثل األشجار العالية
كأشجار الرسو .Cupressus sempervirens
وبهدف رسعة إنجاز العمل ،مام يحافظ عىل جودة الثامر املعدّة للتجفيف،
من ناحي ٍة ،ومن ناحي ٍة أخرى تخفيف نفقات النقل؛ يجب أن تكون األمكنة
املخصصة إلقامة غرف التبخري بغاز ثاين أوكسيد الكربيت  ،SO2وأحواض
ّ
التغطيس ،وأماكن الفرز والتدريج والتقطيع ،قريب ًة من أماكن التجفيف.
ولغرض الحصول عىل أكرب قد ٍر من الهواء الساخن من أشعة الشمس،
من ناحي ٍة ،ومن ناحي ٍة أخرى الحفاظ عىل الفواكه بعيد ًة عن مصادر
نوع من األقفاص الخشبية
التل ّوث من الغبار والحرشات؛ ميكن استخدام ٍ
والزجاجية التي تعمل عىل تركيز تسخني الهواء بواسطة أشعة الشمس.
كام هو ّ
موض ٌح يف الشكل املرفق:

أما أنواع الفاكهة التي ينجح تجفيفها بالطرق الطبيعية فهي كثرية .ولكن،
ونظراً إىل ظروف حصار الغوطتني الرشقية والغربية ،وتوافر املشمش
والعنب فيهام كمحصولني رئيسيني ،ولصعوبة تسويقهام بالحالة الطازجة
فسيتم عرض تجفيف العنب بهدف الحصول عىل
يف الظروف الراهنة؛
ّ
الزبيب ،وتجفيف املشمش بطريقتني؛ النقوع وقمر الدين.
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تجفيف العنب للحصول عىل الزبيب:
الزبيب من الفواكه املج ّففة ذات الفائدة العالية .والتي تحوي العديد
من العنارص الغذائية التي يحتاج إليها الجسم ،كالفيتامينات واملعادن .أما
طريقة الحصول عليه فيمكن تلخيصها بالخطوات التالية:
 -1نغمر مثار العنب يف ما ٍء يغيل ،مضافاً إليه الصودا الكاوية بنسبة ،%0.5
بهدف إزالة الطبقة الشمعية املوجودة يف قرشة الثامر ،لتسهيل خروج املاء
منها .مع مراعاة عدم إطالة مدّة الغمر.
ات ،للتخلص من املادة القلوية.
ُ -2تغسل الثامر جيداً عدّة م ّر ٍ
تتم كربتتة الثامر ،إما بغمرها لدقيق ٍة واحد ٍة يف محلول  %2من
ثم ّ
ّ -3
ثيوكربيتات الصوديوم  ،Na2So3أو ُتع ّرض الثامر ألبخرة الكربيت الناتجة
عن حرق زهر الكربيت الخام.
 -4بعد الكربتة توضع الثامر عىل أطباقٍ كرتوني ٍة أو خشبي ٍة ،وتع ّرض ألشعة
الشمس املبارشة ملدّة  3-2يوم ،مع مراعاة ما ييل:
 .aعدم تكديس الثامر فوق بعضها.
 .bرضورة تقليبها م ّر ًة واحد ًة يف اليوم.
 .cتغطيتها يف الليل لغاية رشوق الشمس ،لتفادي ّ
ترشبها الندى.
ّ
 -5تنقل الثامر نصف الجا ّفة إىل مكانٍ مظللٍ جيد التهوية إىل أن تجف إىل
الدرجة املطلوبة ،مع مراعاة التقليب م ّر ًة واحد ًة يف اليوم.
يتم التخلص من األعناق الكبرية يدوياً.
 -6بعد انتهاء عملية التجفيف ّ
وميكن استخدام الغربلة للتخلص من األعناق الصغرية.
 -7بعد ذلك تبدأ عملية الفرز والتدريج والتعبئة ،ليصبح الزبيب جاهزاً
للتسويق.
تجفيف املشمش للحصول عىل النقوع:
عند تجفيف املشمش بهدف الحصول عىل النقوع ُيراعى اختيار الثامر
ذات الحجم الكبري ،وذات الدرجة العالية من الحالوة .قبل البدء بالتجفيف
تجب إزالة النوى يدوياً .وبعدها تبدأ عملية التجفيف التي ال تختلف عن
طريقة تجفيف العنب للحصول عىل الزبيب ،ال ّ
سيم يف إزالة الطبقة
الشمعية للثامر والكربتة ،وصوالً إىل التعبئة.
تجفيف املشمش لصناعة قمر الدين:
قمر الدين من السلع السورية ،وتحديداً الدمشقية ،املشهورة عىل مستوى
واإلسالمي .إذ كان قمر الدين دمشق يصدّر إىل كافة أنحاء
العاملني العر ّيب
ّ
العامل ،وال س ّيام يف شهر رمضان الكريم .وقد اشتهر أبناء الغوطة بهذه
الصناعة.
ّ
أما عن طريقة تحضري قمر الدين فتتلخص بالخطوات التالية:
يتم اختيار مثار املشمش ذات الح ّبات الصغرية ،والتي تتمتع بدرجة
ّ -1
حالو ٍة جيدة.
 -2توضع مثار املشمش يف غرف ٍة محكمة اإلغــاق ،لتعريضها ألبخرة
يوم واحد.
الكربيت ،ملدّة ٍ
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يتم عرص الثامر ،إما يدوياً أو باستخدام آلة فرز
 -3بعد كربتتة املشمش ّ
النوى عن الثامر ،التي تعمل بطريقة الطرد املركزيّ .
 -4يخلط العصري الناتج بشكلٍ جي ٍد ،إما يدوياً أو آلياً ،حتى يتجانس .مع
الصناعي (الغلوكوز) ،مبعدّل  300كغ ّ
لكل طن مشمش.
إضافة القطر
ّ
ُ -5يضاف الس ّكر أثناء الخلط ،مع استمرار التحريك ،مبعدّل  100كغ س ّك ٍر
ّ
لكل طن مشمش.
 -6بعد تجانس عصري املشمش متاماًّ ،
تحض دفوف النرش .وهي بارتفاع
 2سم ،وعرض  25سم ،وطول  2مرت .مع مالحظة دهنها بزيت الزيتون
منعاً لاللتصاق.
 -7يوضع العصري ضمن الرفوف .ويع ّرض ألشعة الشمس ليومني ،مع
بشبك معد ٍّين.
مراعاة التغطية ٍ
أدوات معدني ٍة .ويقطع حسب
 -8بعد الجفاف ُينزع قمر الدين باستخدام ٍ
املرغوب .ويغ ّلف ليصبح جاهزاً للتسويق.
خانق َ
وختاماً ،ففي ّ
طال البرش
ظل ما يجري يف غوطتَي دمشق من حصا ٍر ٍ
والشجر ،وأدّى إىل موت البرش جوعاً ،وإىل فساد فواكه الغوطة لعدم
القدرة عىل التسويق خارجها؛ فإن تجفيف الفواكه رمبا يكون أحد الحلول
الواجب اتباعها لكرس هذا الحصار الجائر .وذلك ملا تؤ ّمنه هذه الطريقة
من موا ّد عالية القيمة الغذائية ،ملحاربة الجوع من ناحي ٍة ،ومن ناحي ٍة
أخرى لسهولة تخزين الفواكه املج ّففة املنتجة يف املناطق املحارصة ريثام
واألهم هو سهولة التجفيف وقلة تكاليفه.
يتم تسويقها.
ّ
ّ
املراجع:
ّ
 -الفوائد الصحية والغذائية للفواكه املجففة .الدكتور عبد الحكيم عزيزية.
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ّ
مخطط "ابتالع" سوريا اقتصادي ًا يبدأ من "اللطم"
وصو ً
ال إلى التمّلك
دوالر دفعتها إيران للنظام
أكثر من  10مليارات
ٍ
السوري منذ اندالع األحداث
ّ
اإليراني لن يمنعه عن دعم سوريا..
تدهور االقتصاد
ّ
تفوق المعارضة
ولن يقلب الموازين إال ّ
وزير دفاع إيران يرى في إعادة إعمار سوريا
ً
ً
ثمينة
فرصة
ٌ
خطوات إلغراق السوق السورية بالبضائع اإليرانية
بد ً
ال عن األردنية والسعودية
نسبة تأييد اإليرانيين لمساعدة سوريا اقتصادي ًا
تنخفض إلى %45
البطالة في إيران ترتفع إلى  %27والعملة تنخفض
بنسبة %62
رنيم سامل
يف العالقات الدولية ال يوجد ٌ
أخذ دون ردٍّ ..وال ٌ
مفتوح دون حساب.
"شيك"
ٌ
وإن كانت العالقات بني الدول قلام تشهد الحسابات املفتوحة ،فإن هذا
النوع من األرصدة برز فعلياً يف أشكال الدعم اإليرا ّين للنظام السوريّ  ...لكن
الفاتورة التي دفعها السوريون أيضاً كانت باهظة .بدأت من مشاهد اللطم
يف العاصمة دمشق ،مروراً مبظهر الحرس الثوريّ اإليرا ّين يف سوريا ،وليس
انتها ًء مبناطق ُأفرغت عقاراتها باألكمل كرمى لعيون إيران.
ّ
كل هذا كان مثناً للخطوط االئتامنية التي منحتها إيران لسوريا ،وتقدّر بـ4

وتبي تقارير أن إيران متنح النظام السوريّ شهرياً 700
مليارات دوالرّ .
مليون دوالر ،وهو أيضاً مثنٌ للدعم العسكريّ للنظام السوريّ .
أما الشعب اإليرا ّين فريى أن دعم النظام اإليرا ّين لحلفائه يف املنطقة هو
عىل حسابه.
القومي ،تعيش
وتؤكد ذلك األرقا ُم؛ فإيران ،وبالرغم من ق ّوة ناتجها
ّ
وتخصص  %30فقط من ميزانيتها للبنى التحتية ،بينام
مدقع،
يف فق ٍر
ّ
ٍ
تخصص  %70منها للتسلح ولدعم األنظمة املوالية لح ّكامها ،مثل سورية
ّ
والعراق ولبنان ،رغم حدّة األزمة االقتصادية اإليرانية الهائلة التي
أطاحت بأكرث من  %63من قيمة الريال اإليرا ّين.
من اللطم حتى الغزو
ً
شهدت دمشق ّ
ات للعديد من املسؤولني اإليرانيني ،تلتها
مؤخرا زيار ٍ
زيار ٌ
ات ملسؤويل النظام السوريّ إىل طهران ،يف خطو ٍة قال النظام اإليراين
إنها تأيت لدعم االقتصاد السوريّ  .فقد طرح رئيس حكومة النظام ،وائل
الحلقي ،عىل إيران املشاركة جدّياً يف إعادة إعامر سورية ،واالستثامر يف
جميع املجاالت االقتصادية املتعلقة بالصناعة واستخراج النفط والنقل
والبناء وتطوير البنى التحتية وغريها ،ما يعزّز رشوط الرفاه للشعب
السوريّ  ،حسب تعبريه.
ٌ
غريبة ،إذ إن وزير الدفاع اإليرا ّين ،بصفته العسكرية،
وتلت ذلك خطو ٌة
الخاص اإليرا ّين إىل دخول السوق السورية ،مؤ ّكداً أن إعادة
دعا القطاع
ّ
إعامر سورية ستش ّكل فرص ًة مثين ًة للمستثمرين اإليرانيني.
فيام يؤ ّكد رئيس هيئة إعادة إعامر كوباين ،مسلم طاالس ،أن إعادة
إعامر سوريا تحتاج إىل خمس دولٍ مثل إيران ،التي لن تكون مبفردها
الكم الهائل لهذا الدمار.
قادر ًة عىل ترميم ّ
وال يكتفي النظام اإليرا ّين بهذه الدعوات التي يقتحم بها العاصمة
دمشق من ب ّواباتها العريضة ،بل يق ّرر عن السوريني رغباتهم وعادات
ٌ
مليئة
استهالكهم .فيقول وزير الدفاع اإليـرا ّين :إن السوق السورية
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بالبضائع العربية املستوردة من السعودية واألردن ،وإن الشعب السوريّ
يرغب يف استهالك السلع اإليرانية.
وتبدو دمشق ،األكرث أماناً ،الوجهة األكرث إغرا ًء إليران .إذ تر ّوج غرفة التجارة
اإليرانية أن العاصمة السورية تتمتع بأمانٍ كاملٍ بالنسبة إىل املستثمرين،
وأنها ال تشكل أيّ تهدي ٍد أو خط ٍر عىل التجار اإليرانيني.
والحقيقة أن العالقات بني البلدين ليست يف إطار االستثامر فقط ،وال هي
ٌ
ٌ
ٌ
اإلعالمي
طبيعية تسودها معايري العرض والطلب .إذ يؤ ّكد
تجارية
عالقات
ّ
تتم إال بعد أن
ناهض حرت أن ديون وقروض إيران املمنوحة لدمشق مل ّ
رهن النظام السوريّ مبانيه وعقاراته مقابل الدَّين ،مؤ ّكداً أن الدول "تظلّ
يف النهاية أسري ًة ملصالحها".
وأ ّكد حرت أن معظم الدعم العسكريّ واالقتصاديّ اإليرا ّين املقدّم للنظام
ات سوري ٍة
اض وعقار ٍ
السوريّ ّ
تم برشوطٍ تجاري ٍة ،مبا فيها من رهن أر ٍ
مقابل الديون.
ويرى رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا ،أسامة القايض ،أن التدخل
اإليرا ّين يف االقتصاد السوريّ حالياً يقرتب من االستعامر ،وسيخ ّلف أثره
السلبي عىل االقتصاد اإليرا ّين الذي يعاين باألصل من تدهور عملته.
ّ
"ال سوريا وال لبنان"
ّ
املخطط اإليرا ّين ،فإن
إن كان مستقبل االقتصاد السوريّ مهدّداً بسبب
الذي يتحمل تبعات التدخل اإليرا ّين يف سوريا حارضاً هو الشعب اإليرا ّين،
السيايس
الذي ال يفتأ يدفع الرضائب تلو الرضائب ريثام يجني النظام
ّ
اإليرا ّين الثامر الحقاً.
وتبدو أبرز مظاهر انعكاس الدعم اإليرا ّين لسوريا عىل الشعب اإليرا ّين من
خالل رفع العائدات الرضيبية الفعلية للعام الجاري بنسبة  ،%22يف ّ
ظل
استكامل خطط تقليص الدعم .إذ تشري املصادر اإليرانية إىل ّ
خط ٍة إلخراج
مواطن إيرا ٍّين من قوائم تلقي اإلعانات النقدية ،لس ّد عجز
 31مليون
ٍ
املوازنة ودعم قطاعات اإلنتاج.
ّ
ومع نهاية العام  2014رفعت إيران أسعار الخبز ،ضمن خط ٍة لإلصالح
االقتصاديّ ُأق ّرت مراحلها األوىل يف عهد الرئيس اإليرا ّين السابق محمود
أحمدي نجاد.
وقالت در ٌ
ّ
اسة للمنتدى االقتصاديّ السوريّ إن املواطن اإليراين يرى أن دعم
االجتامعي
اف خارجي ٍة أم ٌر مؤث ٌر عىل منط حياته ووضعه
نظام بالده ألطر ٍ
ّ
اف خارجي ٍة مثل
واالقتصاديّ  ،إذ ينتقد اإليرانيون سياسة الدعم املا ّيل ألطر ٍ
حزب الله والنظام السوريّ .
وأكد استطالعٌ للرأي ،أجرته مؤسسة غالوب ،تراجع نسبة تأييد املواطن
اإليرا ّين للمساعدات االقتصادية التي تقدّمها إيران للنظام السوريّ لتصل
إىل  ،%45كام تراجعت نسبة التأييد للدعم العسكريّ لتصل إىل .%37
املوجهة إىل النظام اإليرا ّين
وذلك بالتزامن مع تزايد االنتقادات الداخلية ّ
بسبب استخدامه عائدات النفط لتنفيذ أجند ٍة خارجي ٍة ،عىل غرار تقديم
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مساعدات مالي ٍة للنظام السوريّ  .وهو ما بدا جلياً يف املظاهرات التي
ٍ
شهدتها العديد من املدن اإليرانية ،والتي رفعت شعار (ال سوريا ال لبنان...
روحي فداء إيران).
ٌ
ورطة حقيقية
مقياس لتأثري الحرب السورية عىل إيران هو ّ
االطالع عىل تط ّورات
أفضل
ٍ
ّ
الوضع االقتصاديّ اإليراين خالل الحرب السورية .فقد انخفضت قيمة
الناتج املح ّ
يل اإلجام ّيل اإليرا ّين ،باألسعار الثابتة ،من  580ألف مليار ريالٍ
يف العام  2011إىل  480ألف مليار ريالٍ عام  ،2014مبعدّل انخفاض %6
سنوياً.
أما إذا أخذنا بعني االعتبار انخفاض قيمة العملة اإليرانية مقابل الدوالر
(األسعار الجارية) ،فإن معدّل انخفاض قيمة الناتج املح ّ
يل اإلجام ّيل تقدّر
بـ %16سنوياً .وعليه فقد انخفضت معدّالت النم ّو يف الناتج املح ّ
يل اإلجام ّيل
اإليرا ّين مبعدّل  %1.8يف العام .2014
وترتاوح نسبة البطالة بني الشباب يف إيران ،خالل السنوات من  2011إىل
 ،2014بني  %24إىل  .%27وترافق ّ
كل هذا مع انهيار العملة اإليرانية ،فقد
ارتفع سعر الرصف من  10383رياالً ّ
لكل دوال ٍر يف عام  2011ليصل إىل
 27027رياالً عام  ،2014بنسبة ارتفاع .%62
كام ارتفعت معدّالت الفائدة من  %12عام  2011إىل  %14عام .2014
وسجل امليزان التجاريّ اإليرا ّين انخفاضاً حا ّداً مبعدّلٍ سنويٍّ قدره %21
ّ
خالل الحرب السورية.
ويرى تقرير املنتدى االقتصاديّ السوريّ اإليرا ّين أن األزمة السورية وضعت
إيران أمام أسوأ أزم ٍة جيوسياسي ٍة منذ الحرب عىل العراق ،التي امتدّت
من  1980إىل  .1988وتتجىل هذه األزمة يف خسارة إيران املحتملة للنظام
السوريّ املتحالف معها.
ويرى املنتدى أن املشكلة السورية باتت غري قابل ٍة للتوقف ،يف حال
واصلت إيران االستثامر يف حرب النظام السوريّ  .وما مل يكن بإمكانها
إيقاف هذا االستثامر املرهق فإن ذلك سيمثل خسار ًة كلي ًة ،لتبدو عملية
متويل النظام السوريّ أشبه بورط ٍة حقيقي ٍة إليران.
ّ
القشة التي قصمت ظهر إيران
تنقسم اآلراء بني من يقول بتأثري انخفاض أسعار النفط والعقوبات عىل
االقتصاد اإليرا ّين ،وبني من يقلل من هذه التأثريات.
ّ
الرسمي ،الذي يأيت من النظام
وبغض النظر عن اختالف اآلراء ،فإن الكالم
ّ
ّ
اإليرا ّين نفسه ،يعرتف بأن العقوبات الدولية عىل قطاعَي الطاقة واملالية
الرئيسية يف إيران ّ
أرضت باالقتصاد اإليرا ّين.
وأسهمت هذه العقوبات بشكلٍ كب ٍري يف قبول إيران بفرض قيو ٍد عىل
متواضع ومحدو ٍد للعقوبات املفروضة ،إذ
تخفيف
برنامجها النوويّ مقابل
ٍ
ٍ
ترص الواليات املتحدة عىل أن رفع هذه العقوبات لن يكون إال تدريجياً،
ّ
يف محاول ٍة منها للمامطلة يف رفع هذه العقوبات .وهذا ما يعرفه النظام
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فيرص عىل رضورة إنهاء هذه العقوبات بشكلٍ كاملٍ وليس
اإليرا ّين متاماًّ ،
تدريج ّياً.
متواضع للعقوبات عىل االقتصاد اإليرا ّين
وي ّربر الذين يتحدّثون عن تأث ٍري
ٍ
السلبي عىل إيران نتيجة
رأيهم بأن العقوبات كانت سبباً يف تخفيض األثر
ّ
انخفاض أسعار النفط .إذ إن هذا االنخفاض قلل من كمية إيرادات النفط
اإليرا ّين التي تودع يف الحسابات الخارجية ،والتي تراكمت يف هذه البنوك
ملدّة عامني بسبب العقوبات.
ّ
أما دراسة املنتدى االقتصاديّ السوريّ فتؤكد أن العقوبات االقتصادية
وامللف السوريّ قد يكونان القشة التي ستقصم ظهر النظام اإليرا ّين،
فقد دفعت إيران أكرث من  10مليارات دوال ٍر للنظام السوريّ منذ اندالع
األحداث.
ات فوري ٍة
وأ ّكدت الدراسة أن رفع أسعار الوقود يف إيران سيؤدّي إىل تأثري ٍ
عىل الطبقة الفقرية من اإليرانيني ،والذين يستغلون انخفاض أسعار
الوقود لتأمني أعاملٍ ووظائف إضافي ٍة تعينهم عىل مواجهة سوء األحوال
املعيشية.
وأفادنا الباحث االقتصادي د .عامد الدين املصبح أن العقوبات الغربية
املفروضة عىل إيران ،سواء املتعلقة بامللف النوويّ أو بانتهاك حقوق
ٌ
عقوبات مؤثر ٌة يف عمق االقتصاد واملجتمع
اإلنسان أو رعاية اإلرهاب،
اإليرانيني.
وعن خسائر االقتصاد اإليرا ّين بسبب العقوبات قال :تقدّر هذه الخسائر
ٌ
نظام
بنحو  100مليار دوال ٍر سنوياً .وهذه الخسائر
باهظة بالنسبة إىل ٍ
التوسع ليصبح دول ًة إقليمي ًة فارسية .إذ خرست إيران خالل
يحاول
ّ
العقوبات ثالثة أرباع إنتاجها ،وتقلصت صادراتها من  4مليون برميل
نفطٍ يومياً إىل  1.200مليون برميل ،وهذا يعني ربع الكمية التي تنتجها
حني كان سعر برميل النفط  120دوالراً .أما اليوم ،ولدى انخفاض سعر
الربميل إىل  65دوالراً ،فإن إيران ال تورد أكرث من مثن وارادتها النفطية.
متى ينفد رضع الحلوب؟
ّ
وقت ال تنبئ
وبعد هذا القدر من الخسائر الذي طال النظام اإليراين ،يف ٍ
فيه الحرب السورية عن موع ٍد لنهايتها ،يبقى السؤال :هل ميكن إليران
أن تواصل دعمها للنظام السوريّ ؟ ومتى ينفد رضع البقرة الحلوب التي
تعطي رغم ّ
كل انتكاساتها؟
ّ
ٌ
مثة وجهات نظ ٍر اقتصادية تؤكد ،وباألغلبية ،أن إيران ستواصل دعمها
بغض النظر عن ّ
للنظام السوريّ ّ
كل الخسائر ،معللني ذلك بأن إيران تنظر
الخارجي بوصفه
إىل التكلفة البرشية واالقتصادية لوجودها العسكريّ
ّ
القومي .وهي تراهن عىل هذا الوجود
رضور ًة ال ُب َّد منها لضامن أمنها
ّ
كخطو ٍة يف سبيل تغيري الجغرافيا السياسية للمنطقة ،والتأثري عىل ميزان
ّ
التفاويض مع
اإلقليمي ،وتحسني وضعها
يصب يف صالح دورها
القوى مبا ّ
ّ
الغرب.

وهذا أيضاً ما يؤ ّكده الباحث االقتصاديّ عامد الدين املصبح ،إذ يقول:
تدفع إيران الح ّد األقىص من التمويل للنظام السوريّ  .ولن ترفع قيمة
هذا التمويل حتى لو ُرفعت العقوبات عنها ،ألن دعمها وصل إىل ذروته
باألصل .معترباً أن سوء ظرف إيران االقتصاديّ لن مينعها من أداء ما تعدّه
واجباً نحو النظام السوريّ  .إذ إن دعم طهران لسوريا ليس مرتبطاً بالحالة
االقتصادية إليران ،فاملصالح اإلسرتاتيجية للدول ال تأخذ الحالة االقتصادية
بعني االعتبار .وإيران تعترب دعمها لسوريا إسرتاتيجياً.
فيام تشري دراسة املنتدى االقتصاديّ السوريّ إىل أن إيران لن تكون قادر ًة
عىل استمرار دعمها للنظام السوريّ  ،ألن تدهور وضعها االقتصاديّ سيدفعها
التدريجي ملوسكو
وخاص ًة بعد االنكفاء
إىل تقليص حجم هذه املساعداتّ ،
ّ
وبكني ،واقتصار دورهام عىل مامرسة حقّ النقض يف مجلس األمن.
ويف النهاية ،فإن األوضاع امليدانية عىل األرض السورية هي ما سيحدّد
مقدار ما تجنيه إيران من مثا ٍر ج ّراء دعمها للنظام السوريّ  .إذ إن قدرة
هذا النظام عىل االستمرار ستؤكد أن الدعم اإليراين أفلح ،ما يهيئ إليران
ابتالع سوريا اقتصادياً.
أما إن ُحسمت املعركة عىل األرض لصالح الفصائل املسلحة ،فستخرس
إيران جميع عطاياها االقتصادية ّ
وضخها املا ّيل يف سوريا.
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ثقــافة

برتولد بريخت  -أوهام المسرح
جوان ترت
لعل املرسحُ ،
ّ
منذ ال ِقدَمَ ،
كان ُم َقا َماً عىل أنقاض اإلرهاصات البدائ َّية لتفسري
الرصاع الدائم بني قوى الخري وقوى ّ
الرش وتفسري َ
لق الغا ِمض للعالَم .لكن
الخ ِ
مكاشفات مرسح َّية
سنوات طويلة عىل
هذه الرؤية مل تتط َّور ّإل بعد مرور
ٍ
ٍ
ومامرسات لألصول املرسحية ،كام كان يفعل إسخيليوس
ومقاربات للواقع
ٍ
ٍ
َ
قواميس ومراجع
وأقرانه من عظامء البدايات ،تلك التجارب التي باتت اآلن
َ
للمقار َن ِة فقط ب َ
ني مايض املرسح وحارضه .فقد تط َّورت الرؤية املرسح َّية للعامل
ً
ً
ً
َ
رس َحا أو ،مثالَّ ،أن العال َم ُ
يعيش أوهام املرسح .استدالال عىل هذا
والنَّظر إليه ُم َم َ
ّ
الكالم سيم ّر االنسان بروائع غوته وشيكسبري ،ولن ينتهي بالطبع بهارولد بنرت
وغريهم من املرسح ِّيني العاملقة.
ِ
َ
ُّ
مت ِّثل التجارب املرسح َّية العامل َّية نقاط توق ٍف ال ب ّد من النَّظر إليها عىل أ َّنها
ٌ
محاوالت عُ ظمى لتفعيل دور املرسح وإدماجه يف الحياة اليوم َّية أو ،عىل العكس
ُ
املرسحي،
دخل الحياة اليوم َّية ضمن إطار األداء
متاماً ،كتلك املحاوالت التي ُت ِ
ّ
األهم :ما
كام فعل أنطون تشيخوف يف العديد من مرسحياته .ويبقى السؤال ّ
هي الفائدة املرج َّوة من رهطٍ من الخلق واقفني عىل خشب ٍة مع إضا َء ٍة خافت ٍة
َ
ّ
ّ
َ
َ
وموسيقى وهم يتكلمون ويتألمون ويصارحون الجمهو َر املندهش ملثل هكذا
املرسحي األملا ّين العريق برتولد بريخت عن هذا السؤال بقوله:
جيب
حاالت؟ ُي ُ
ٍ
ُّ
ّ
اليومي .هكذا ،بكل بساط ٍة ،يجيب بريخت عن أع َمق األسئلة التي
املرسح فنّ
ّ
ُ
ً
اليومي املعتادَة.
تتم صياغتها مرسح َّيا ولكن بلغة
ُّ
ّ
ً
خاص به ،وأدَّى هذا التص ُّور يف
كتب بريخت مرسح َّي ٍ
ات ع َّدة وفقَ تص ِّو ٍر فكريٍّ ٍّ
َ
َ
نهاية املطاف إىل
تم تعميمها عىل العالم كنمطٍ
تأسيس حرك ٍة مرسح َّية ُّ
تخصه ّ
ِ
ً
ّ
ُّ
صح التعبري ،هذا النمط ال يقل برا َعة عم فعله آرثور
مرسحي
بريختي إن َّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
زخم معريف كان
رامبو يف الشعر ومتارين ِه وأسلوب َّياتهَ .
كتب بريخت عىل خلف َّي ِة ٍ
مخزوناً ثقاف ّياً استقاه من مطالعاته وقراءاته العميقة لألمور.
املاركيس يف أكرث
تتبدَّى معرفة بريخت باملاركس َّية وتع ّمقه يف قراءة الفكر
ّ
األخص يف مرسحيته املعن َو َنة بـ( جان دارك ،قدّيسة
من مرسح َّي ٍة كتبها ،وعىل
ّ
ُ
املسالخ) .هذه املرسح ّية التي ك ِت َبت بطريق ٍة مختلف ٍة عن باقي مرسح َّياته ،إذ
كم االستغالل
تم اختالق شخص َّي ٍ
ات جديد ٍة من الطبقة الربوليتار َّية ليكشف ّ
ّ
َّ
الحاصل ووصول األزمة االقتصادية إىل أملانيا .يقول نبيل الحفار ،مرتجم
املرسح َّية إىل اللغة العربية ،يف مقدّمتها»:كثرياً ما ا ُّت ْ
همت هذه املرسح َّية بأ َّنها
أسرية فرتة نشوئها ولذا فقدت أهميتها ومعارصتها ،لكننا بنظر ٍة رسيعة إىل
أزمات العامل الرأسام ّيل اإلمربيا ّيل من حولنا ،وبنظر ٍة أخرى إىل موجات الردّة
الدينية يف الغرب بحثاً عن الخالص من عاملٍ مل يعد معقوالً أو قاب ًال للعيش،
بقي الرصاع بني املست ِغلني واملست َغلني».
ندرك أهم َّية هذه املرسح َّية طاملا َ
هذا ما قاله املرتجم عن املرسح َّية عام  ،1980وال يزال هذا الحديث
سار َياً يف مجتمعنا الحا ّيل .وإن ّ
دل هذا عىل يش ٍء فهو بالتأكيد
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ّ
يدل عىل نبوءة املرسح عرب األزمان وتعبريه عن رؤىً اجتامع َّي ٍة وسياس ّي ٍة
وحتى أخالق َّي ٍة ضمن املجتمعات والحضارات املتعاقبة مهام تبدّلت أو،
من املفرتَض ،تط َّورت.
«بريختي» عن األزمات
تأيت مرسحية (جان دارك،قديسة املسالخ) كتعب ٍري
ٍّ
الحاص َلة يف الفكر ،والتي تدفع اإلنسان إىل االستغالل .ر ّمبا ما مي ّيز مرسح
بريخت ،باإلضافة إىل محاكاته الواقع ،هو تلك الروح الشاعر َّية الكامنة
يف الحوارات بني الشخص َّيات ،ما يتبدّى واضحاً من خالل بعض القطع
الحوار َّية بني (ماولر) ،ملك اللحوم يف شيكاغو ،وب َ
ني (كرايدل) الذي
هو من أصحاب مصانع اللحوم ،مع اإلشارة إىل ّأن الحوار يدور يف أحد
مسالخ شيكاغو:
«كرايدل :أيها العزيز ملاذا تبدو كئيبا؟ً
يوم عرب
ماولر :هل تذكر يا كرايدل تلك الجولة التي قمنا بها ذات ٍ
املسالخ؟ كان الوقت مسا ًء ،وأمام آلة التعليب الجديدة ،لو تذكر يا
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مشهد من مرسحية جان دارك ،تاليف بريخت اخراج محمد فتح الله (الغربية)
كرايدل ،رأينا ثوراً نبي ًال أشقر ،يرفع نحو السامء
عينيه الواسعتني الربيئتني ،كنا ننظر إليه عندما
هوت عليه مقصلة اآللة فذبحته!!».
تدور املرسحية يف اإلجامل حول أحداث ثورات
َّ
العمل الذين هم من الطبقة ا ُملست َغ َّلة ،سوا ًء
من ناحية األجور الخفيضة أو التعامل القايس
ا ُملام َرس من لَدُ نِ الرأسامليني الذين يضحكون
ملج ّرد أن يطالب ّ
وأجورهم،
العمل بحقوقهم
ِ
كام يف املشهد الثاين من املرسح َّية الذي عنو َنه
بريخت بـ(إفالس كربى مصانع تعليب اللحوم
أمام مصانع لنوكس لتعليب اللحوم) ،إ ّنها عناوين
ليعب عن َس َخط
افرتاض َّي ٌة يستعني بها بريخت ِّ
العامل وإحساسهم بالظلم الدَّا ِئ ْم.
املشاهد األول َّية متهيدٌ لظهور (جان دارك) ،هذا
كنوع من
االسم الر َّنان الذي اختار ُه بريخت
ٍ
مالزم يف منظمة
اإلسقاط ،والذي يقوم بدور
ٍ
القبعات السود أو ما يس ّمى بـ»جيش الخالص».
جــان دارك هــي مــن ستدافع عــن الحقوق
املهضومة .فها هي ُتق ِبل ،مع أفرا ٍد من منظمة
القبعات السود ،لينرشوا رسالتهم ،وليستنتجوا
بعدها أن نتيجة عملهم يف آخر النهار صفر!!
بينام ،عىل َّ
الط َرف اآلخر ،ميارس (لنوكس) صفقاته
واستغالله املستم ّرين .وأيضاً يستم ّر أفراد جيش
الفتات بأجور
الخالص يف الغناء وهم يضعون
ٍ
َّ
العمل الحقيق َّية دون استغالل ،هذا الغناء الذي

مبفردات متكن تسميتها يف هذا العرص
يكون
ٍ
بالشعارات:
«أنتم أ َّيها الفقراء
ٌ
جيش ج َّرا ٌر يف هذا العامل
أنتم الذين ُتصغون إلينا ،ال تنظروا إىل الغد،
منذ الغد بادروا إىل معونة القريب
إىل األمام ،اهجموا ،احملوا بنادقكم.»..
لتخطب يف
تنربي (جان دارك) من بني الحضور
َ
الجمع بع َد أن ُو ِّزعَ عليهم املنشور املس ّمى (نداء
حالة خطاب َّي ٌة مرت ٌ
املعركة)ٌ .
افقة مع صحن الحساء
ا ُملقدَّم َّ
كنوع من الرشوةّ .
الكل
للعمل املساكني ٍ
ثم ،مبج َّرد الفراغ من
مصغ لرتَّهات املخ ِّلصّ .
ٍ
ً
نداءات
تناول الحساء ،يهرب العامل جمي َعا وسط
ٍ
عن طلب أحد املصانع َّ
لعملٍ ُجدُ د .إذاً ،الجوع
جب العامل عىل اإلنصات إىل
وليس يش ٌء آخر ُي ِ
َ
وكلامت طنَّان ٍة معسولة .ذلك أم ٌر ميكن
ات
ٍ
شعار ٍ
بالس َاسة ،مع
تطبيق ُه عىل املجتمعات املؤمنة َّ
األخذ بعني االعتبار مسألة الرشاوى املقدَّمة يف
سبيل االستامع .يف املرسح َّية يطلب عنارص جيش
الخالص أنفسهم من جان« :واآلن ه َّيا بنا ،تج ّمدنا
من الربد والبلل ويجب أن نأكل .».إن مس ِّب َب
البؤس بالنسبة إىل َّ
العمل هام (ماولر ولينوكس)
صاح َبي مصانع تعليب اللحوم ،يتصارعان لجني
املترضرون ُ
ِّ
األ َول
أرباح طائلة .ولكن ،يف النهاية،
ٍ
هم طبقة َّ
العمل.

الجم َلة
تجار ُ
ُيع ِّرج بريخت يف املرسحية عىل ّ
ِّ
ومرب املوايش ،ليشري إىل ع َّين ٍة من النَّاس يشكلون
ّ
منوذج استغالل الفوىض .يعتمد بريخت عىل آل َّية
إسقاط ما يريد قوله بلسان الشخص َّيات عىل
رس ُح
الواقع الذي نعيشه ،وكأ ّنه بهذه الطري َقة ُي ِ
الخاص .وما عنارص القبعات
الواقع بأسلوبه
ّ
َ
السود أو جيش الخالص يف املرسح َّية إال داللةٌ
ّ
َ
ٌ
َ
واضحة عىل الشعارات املستهلكة التي نراها يف
عاشة ّ
حياتنا اليوم َّية ا ُمل َ
وبكل وضوح.
كل مشاهد املرسح َّية (وفقَ الرتجمة) نرى قالباً
يف ّ
ملحم َّياً ولكن ليس بذات الطريقة التي تعامل بها
معارصة.
أسخيليوس وغريهَّ ،إنا بطريق ٍة ملحم َّي ٍة
َ
وهم،
ر ّمبا ما يو ّد بريخت أن يقوله هو َّأن املرسح ٌ
أوضحّ :
أو ،بطريق ٍة َ
كل ما هو موجودٌ يف الواقع
تم العثور عليه
ال ميكن إيجاده يف املرسح ،وإن ّ
َ
ُ
فسيكون مثل من يقبض عىل املاء ليسيل بسهول ٍة
و ُيرس!!
اعتم َد بريخت يف ّ
كل كتاباته املرسح َّية ،وحتَّى
يف َ
تلك الكتابات النرث َّية التي نرشها يف َّ
مجل ٍت
عــديــد ٍة إىل أن ّمتــت طباعتها ،عىل الواقع
ثم عىل إعادة صياغة تلك التفصيالت
وتفصيالتهّ ،
الدقيقة .يف ّ
كل ما يكتب بريخت نــوعٌ من
ثم إعادة تركيب
االستناد إىل حقائق واضح ٍةّ ،
مرسحي ميكن تجسيده
قالب
ٍّ
هذه الحقائق يف ٍ
عىل الخشبة يف ّ
كل األزمانِ والتواريخ.
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بالد الخلود والموت

لفواز حداد
قراء ٌة في رواية «السوريون األعداء» ّ
أنجيل الشاعر

الدمشقي توحي بأن ما حدث عام  2011استمرا ٌر
اختار ف ّواز حداد ،الكاتب السوريّ
ّ
الهوى ،لروايته السياسية التسجيلية عنواناً للفرتة األوىل ،من حيث األعامل االنتقامية
انطباعات وآرا ًء متباين ًة واملامرسات الطائفية ،كأن التاريخ يعيد
إشكالياً ومستف ّزاً ،يثري
ٍ
وأحكاماً متناقض ًة تتناول فن ّية الرواية ورؤية نفسه ،ويصنعه األقوياء.
ٌ
متعبة ،لتشابك
الكاتب .فقد تناول الرواية بالتحليل والنقد القراءة يف هذه الرواية
ٌّ
واأليديولوجي ،وضمور
والتأريخي
السيايس
كل من الــروا ّيئ نبيل سليامن (الحياة31 ،
ّ
ّ
ّ
أكتوبر /ترشين األول  ،)2014وصرب درويش النكهة األدبية التي قد تخ ّفف عىل القارئ
(القدس العريب 30 ،نوفمرب  ،)2014وخالد وطأة األمل ،أو تعمل عىل تصعيده ،وتعفي
النص من اإلغــراق يف السياسة املبارشة.
االختيار (العريب الجديد،)2014/9/23 ،
ّ
وسامل األخرس (موقع األوان 10 ،آذار /مارس كان عىل الكاتب أن يحيل الحدث إىل رم ٍز،
 ،)2015وغريهم .وتباينت مواقفهم منها .كام يك يرى القارئ أبعاده يف الحركة التاريخية
ٌ
تداولتها مد ّو ٌ
إلكرتونية .املثري يف وآفاقها املمكنة .هذا ما يجعلني أصف
نات ومواقع
ٌ
تسجيلية ،تنطلق من
تأويالت مختلف ًة للخرب الرواية بأنها روايـ ٌـة
العنوان أنه يحتمل
ٍ
وتهتم بالتواريخ
املسكوت عنه ،واملرتوك تقديره للقارئة أو الحدث (كام تأ َّوله الكاتب)
ّ
ٌ
رس وأسامء األمكنة واألشخاص .وهي قدرة عىل
للقارئ؛ فمن هم السوريون األعداء؟ وما ّ
حقيقي محض (طبعاً
اإليهام بأن ما يحدث
هذه العداوة؟
ٌّ
ينطوي العنوان عىل مفارق ٍة تخرتق الرواية هناك كرث ٌة من الحقائق ال ميكن نكرانها،
وتحكم تفاصيلها وشخوصها ،وتشري إىل كام ال ميكن إنكار أن الكاتب رفع الالمعقول
مشكالت ج ّدي ٍة تتعلق باملجتمع والدولة السوريّ إىل مستوى الخيال).
ٍ
محام من حامة انتقل إىل
االجتامعي سليم الراجي،
والسلطة السياسية والنظام
ّ
ٍ
تؤسس السياسة .ولكن دمشق وعمل قاضياً يف القرص العد ّيل مبساعد ٍة
وعالقات الق ّوة التي ّ
تناقض من صديقه «األستاذ رشدي» ،رئيس محكمة
الكاتب يختزل هذه املشكالت يف
ٍ
مفرتض بني سلط ٍة ميسك بزمامها علويون ،النقض؛ هو السارد األ ّول يف الرواية ،املتح ّدث
ٍ
وبــن «مسلمني س ـ ّنــة» ميثلهم اإلخــوان بضمري املتكلم ،والذي ال يغيب من البداية
ٌ
ٌ
حتى النهاية (مل يفارقني الشعور بالخطر منذ
التجار.
ورشيحة
املسلمون
ضيقة من ّ
ُ
غادرت حامة قبل ثالث سنوات).
متت ّد الرواية بني مرحلتني زمنيتني متباعدتني،
ورقي يتح ّدث بضمري
تبدأ األوىل يف شباط ( )1982بأحداث حامة ،أما السارد الثاين فهو ٌّ
مؤسسات
التي احت ّلت الجزء األعظم من الرواية ،الغائب ،ويتك ّفل بكشف ما يف ّ
والثانية تبدأ من عام  ،2011وتنتهي عام الــدولــة من فــســا ٍد ،ومــا قامت به بعض
 ،2012العام الذي أنهى فيه الكاتب روايته ،وحــدات الجيش من أعــالٍ وحشي ٍة خالل
واألزمة السورية ال تزال مفتوحة .وقد ربط األحداث التي دارت يف حامة ،وما يجري من
انتهاك لح ّرية اإلنسان وكرامته يف املعتقالت
وفج ٍة
ٍ
الكاتب بني الفرتتني بطريق ٍة مبارش ٍة ّ
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والسجون ،وخصوصاً سجن تدمر ،بأسلوب
التقارير الصحفية والتحليالت السياسية
ّ
املسطحة.
ق ّرر الكاتب أن يبدأ بأحداث حامة وينتهي
بالوضع الراهن يف سورية ،مسقطاً البداية
تعسفي ٍة ناجم ٍة عن رؤي ٍة
عىل النهاية بطريق ٍة ّ
راسخ بأن هذه السلطة
أيديولوجي ٍة واعتقا ٍد ٍ
هي هي ،وأنها عص ّي ٌة عىل التعديل أو التغيري.
عدنان ،الذي اعتقله الضابط سليامن وقتل
ينج منهم إال الرضيع
عائلته ووالديه ،ومل ُ
حــازم ،الذي أنقذته عجو ٌز أرسلها القدر،
وأوصلته إىل جامع سيدي عمر يف حمص،
مح ِّمل ًة إمام الجامع مه ّمة إيصاله إىل ع ّمه
طبيب يعمل
سليم يف دمشق؛ تهمتُه أنه
ٌ
الوطني بحامة قد يكون عالج
يف املشفى
ّ
إرهاب ّيي املدينة .نجا عدنان من اإلعدام
الجامعي يف حقل الرمي -وهي الطريقة التي
ّ
ً
كانت متّبعة يف تلك الفرتة -بفضل مساع ٍد
كان عدنان قد أسدى إليه معروفاً قبل وقوع
األحداث ،مام يظهر الطيبة الريفية وفضيلة
االعــراف بالجميل .ولكنه ُأرسل إىل سجن
وانفصام
تدمر وعاىن من ويالت التعذيب
ٍ
(شبه إراديٍّ ) يف الشخصية ،يشري إىل محو
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شخصية اإلنسان وهدر كرامته وحقوقه وتحويله إىل رقم.
أما الضابط سليامن ،الشخصية املحورية يف الرواية ،وسيلقب
باملهندس( ،إشار ًة إىل طريقة هندسة السلطة)؛ فقد وصل إىل رتبته
عن طريق التسلق واالنتهازية و»الوغدنة» والغدر .إذ س ّلم خاله،
الذي انشقّ عن حزب البعث عام  ،1968إىل حبل املشنقة ،انتقاماً
حب سليامن والزواج منه.
من ابنة هذا الخال رباب ،التي رفضت ّ
وقد منحه هذا الفعل امتيازاً جعل منه فيام بعد أحد رجال القرص
مؤسسات الدولة
باع
ٍ
طويل يف التح ّكم بجميع ّ
املوثوق بهم ،وذا ٍ
ترسخ يف أذهان
املؤسسة القضائية،
واملؤسسة اإلعالمية التي ّ
ّ
وأهمها ّ
الشعب ّ
ِّ
وشعارات تطلقها السلطة .وتتسم
كل ما ُتلقنه من عقائد
ٍ
شخصية سليامن بالبطش واإلجرام تعويضاً عن فشله يف الدراسة:
(ح ّدق الجد يف عيون الضابط ،رأى املوت فيهام وليس يف الرصاص
(ص .)31وقد كان مرشفاً عىل كتائب البعث التي احتلت املدارس
ّ
املحال التجارية بالتعاون
معتقالت جامعي ٍة ،ونهبت
وح ّولتها إىل
ٍ
مع جنود الجيش آنذاك .كام نراه ،يف وسط الرواية ،مسؤوالً عن
قضايا التفتيش واعتقال من يسبح ض ّد التيار ،ودون الرجوع إىل
الرئيس .مام يثري إشكالي ًة عند القارئ يف تفسري األمور :هل أعفى
مؤسسة الرئاسة من املسؤولية؟ أم أنها هي من متنح أمثال
الكاتب ّ
سليامن تخوي ًال مطلقاً للتجاوزات مهام بلغت من انتهاك الحرمات
وإذالل الشعب ،وإلقاء املسؤولية عىل اإلرهاب املتمثل يف تنظيم
اإلخوان يف تلك الفرتة؟ مام جعل سجن تدمر يعاين من االكتظاظ
ّ
ملتح أو حامل سبح ٍة أو مؤمنٌ بالله ،ومن يحمل
بكل من هو ٍ
شهاد ًة عليا ،كالطبيب واملهندس والباحث .مام يحمل عىل القول
بأن السلطة هي الكابح األول ّ
لكل الكفاءات والخربات ،خوفاً عىل
نفسها ،ألن انتشار الوعي بني أوساط الشعب واملراكز الوظيفية
يه ّدد ديكتاتوريتها واستمرارها يف الحكم .واإلشكالية الثانية يف
الرواية هي التالعب بشخصيات سجن تدمر -الذي أخذ الجزء
الورقي املتح ّدث بالنيابة عنها،
األكرب من الرواية -عن طريق السارد
ّ
مام منع الشخصيات من التعبري عن أنفسها وإظهار مالمحها .مل
(ج َّر الطبيب عدنان إىل ساحة
يتكلم الطبيب عدنان عن معاناتهُ :
حسان).
السجن)( ،عُ ِّذب ّ
ومل تظهر املرأة يف الرواية إال يف شخصية مليس ،الطالبة يف كلية
طب األسنان ،واملتناقضة بني الطيبة (العناية بأمها املجنونة)
وبني االنتهازية التي أدّت بها إىل التالعب بعواطف الضابط
السن ّّي مروان ،الذي اكتسب شهرته من قسوته املفرطة
عىل املعارضني من السنّة .وبعد التخلص منه عىل

أيدي أجهزة املخابرات انتقلت مليس إىل التالعب باملهندس (الضابط
سليامن) ،لتمرير تجارتها باألجهزة الطبية عن طريق التهريب من
بريوت إىل دمشق .واستم ّرت عالقتها به بعد أن تز ّوجت من غريه.
وسوى مليس ،تحرض فتيات دورة املظليات التابعة لرسايا الدفاع
آنذاك (أهذه هي املرأة السورية فقط؟) .كام نشهد غياب النشاط
االجتامعي يف كافة مجاالت املجتمع املد ّين.
ّ
إن يف خروج الطبيب عدنان من السجن ،ولقائه بأخيه القايض سليم،
وبابنه الذي تركه رضيعاً فوجده محامياً بفضل رعاية ع ّمه الذي أخفى
عنه حقيقة أهله املغدورين ،ويف التحاق عدنان بجامعته املجهولة
للقارئ يف الحقبة الثانية من الرواية ،وج ّر ابنه إىل االلتحاق بإحدى
روح انتقامي ٍة ورؤي ٍة
الجامعات اإلسالمية؛ تأكيداً من الكاتب عىل ٍ
طائفي ٍة واضح ٍة أسقطها عىل السوريني ،ليست يف الحقيقة إال انزالقاً
طويل ،وأدّى إىل
زمن
سلطوياً ال ميكن تفسريه
ٍ
ٍ
بعامل واح ٍد ،بدأ منذ ٍ
العبثي بني ثنايا ما يس ّمى الوطن.
خلود السلطة واملوت
ّ
2015\3\31
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بورتــريه

خليل معتوق  ..الحر ّية ال ُمص َّفدة
والمصير المجهول!
إعداد :فريق صور

خليل مرعي معتوق ..من مواليد  /1959/قرية املشريفة
التابعة لتلكلخ يف محافظة حمص السورية .املدير
التنفيذيّ للمركز السوريّ للدراسات واألبحاث القانونية.
من أبرز املحامني الذين دافعوا عن معتقيل الرأي لدى
األجهزة األمنية السورية؛ كام ُيع ّد من أوائل املحامني يف
سوريا الذين دافعوا عن حقوق اإلنسان وو ّثقوا االنتهاكات
وتضامنوا مع املظلومني.
عىل مدى عرشين سن ًة ّ
ظل معتوق يؤ ّمن املساعدة
القانونية للمعارضني السياسيني ونشطاء حقوق اإلنسان
والصحفيني واملتظاهرين السلميني ،والذين ُيحاكمون ظل ًام
أمام محاكم مدني ٍة وعسكري ٍة.
واستم ّر يف كفاحه مع زمالئه األحرار املعارضني لسياسات
النظام السوريّ يف قمع الح ّريات وتكميم األفواه وتحجيم
تخرج عن دائرة التبعية والصمت
العقول ووأد اآلراء التي ُ
التي ّأطـ َر بها النظام الحاكم أغلبية الشعب السوريّ
بالحديد والنار..
ومــع انــدالع الثورة السورية ،واصــل معتوق نشاطه
الحقوقي ودفاعه عن املظلومني واملعتقلني من أبناء شعبه
ّ
ضمن املظاهرات السلمية التي خرجت للمطالبة بأبسط
حقوق اإلنسانية املفقودة يف سوريا.
بتاريخ  ،2012/10/2اعتُـ ِق َل املحامي خليل معتوق
وصديقه محمد ظاظا الــذي كان برفقته ،عىل طريق
أتوسرتاد درعا ،الواصل بني منطقة صحنايا مكان سكنه،
والربامكة حيث مكتبه.
ومل يفلح أحدٌ يف معرفة مكانه ومن هي الجهة التي
اقتادته وصديقه ،مل ّدة  20يوماً بعد اعتقاله؛
تبي فيام بعد أ ّنه موجودٌ لدى إدارة (أمن الدولة) يف
حتى ّ
دمشق ،بقرا ٍر متّخ ٍذ من أعىل مستويات السلطة يف النظام.
يعاين خليل معتوق من تدهو ٍر يف حالته الصحية ،وخاص ًة
وزجه يف أقبية األمن املعروفة لدى جميع
بعد اعتقاله ّ
السوريني ببشاعتها وسمعتها السيئة.
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عريضة توقيع للمطالبة بإطالق رساح املحامي خليل معتوق املعتقل يف سجون األسد.
بعد مرور عامني عىل االعتقال.

مل يزل معتوق معتق ًال إىل اآلن لدى النظام السوريّ  ،كام يستم ّر النظام وأجهزته
األمنية يف إنكار وجوده لديها.
منحت منظمة «محامون من أجل املحامني» الهولندية جائزتها لخليل معتوق
وهو داخل معتقله ،تكرمياً للمحامني الذين يرتقون بسيادة القانون وحقوق
اإلنسان .وقد استلمت الجائزة ابنته رنيم ،يف أمسرتدام ،نياب ًة عن والدها.
ولغاية اآلن تدعو ّ
منظامت حقوق اإلنسان ،والشبكات العاملية املعنية بالحريات،
إىل الكشف عن مصري املحامي خليل معتوق ،وإطالق رساحه من سجون النظام،
لسوء حالته الصحية ،وألنه مل يرتكب جرماً يف حقّ أح ٍد سوى أ ّنه كان نزيهاً ح ّراً
يدافع عن األحرار واملظلومني يف بل ٍد مل ي َر الح ّرية يوماً وال الدميقراطية ،بسبب
ُ
هذا النظام الشمو ّيل املتآمر ضد أبناء شعبه وأبناء املنطقة.

سينمــا

الفنلندي رسائل األب جاكوب
الفيلم
ّ
ٌ
عالم من العزلة
لمسة من السحر والغفران في
ٍ
عامر عكاش

هل ّمثة عنارص يف الحياة سينامئ ّي ٌة وأخرى غري
سينامئ ّية؟!؛ ٌ
سؤال لطاملا راودين .يتصدّى املخرج
الفنلنديّ  Klaus Häröلهذا السؤال بشخص ّيتني
كوخ نــا ٍء؛ اقتصادٌ يف
ونبض الطبيعة ومجرد ٍ
مرسح يعتليها ممثالن
العنارص يقارب خشبة
ٍ
اثنانُ ،يعرض عليها ما مي ّر ببساط ٍة يف الحياة
بديع ببساطته
فيلم ٌ
دون أن يغري ُصنّاع الفن؛ ٌ
ـداث حقيق ّية ..كث ٌري من
دون
مفاجآت أو أحـ ٍ
ٍ
إلهي.
مالمح واختالجات وجو ٍه وسكون طبيع ٍة ٍّ
ٌ
عالقة غري اعتياد ّي ٍة بني سجين ٍة محكوم ٍة بالسجن
املؤ ّبد ،اسمها اليال ،تحصل عىل عف ٍو وتعمل لدى
رش
األب جاكوب يف قراءة رسائل يتلقاها من ب ٍ
بحب
ينشدون شفاعته .يؤدّي جاكوب امله ّمة ٍّ
وشغف ،بينام تقابل اليال شغفه هذا بازدرا ٍء
ٍ
ّ
واحتقار ،حتى أنها تتخلص من رسائله برميها يف
ٌ
ٌ
خشنة ،تحمل
مسرتجلة
قديم .فبطلتنا امرأ ٌة
ب ٍرئ ٍ
ً
ً
ضغين ًة ،وليست ضح ّية مغلوبة عىل أمرها.
يلتقط املخرج موا ّد يوم ّي ًة شبه ميكانيك ّي ٍة ،عرب
أصواتّ :
(غلية املاء ،الشاي املسكوب
مجموعة
ٍ
يف الفناجني ،قرقعة الفناجني ،تقطيع الخبز

الخشن ،رصير أخشاب أرض ّية املنزل القديم)،
تدعمها أصوات الطبيعة املحيطة ،مع موسيقى
تصوير ّي ٍة لبيانو ِحدادي؛ عا ٌمل من العزلة يعيشه
جاكوب لكنه يف صومعته هذه يتواصل مع
الخاصةٌ ،
أعمى
البرش ومع الله عىل طريقته ّ
رجل ً
بصين!!
يتغ ّلب عىل الوحدة أكرث من ا ُمل ِ
ُتظ ِهر لقطات الكامريا القريبة نسب ّياً تعب
جاكوب وحزنه ،مقابل وجه اليال املتب ّلد الجامد
الحانق ،وحني تبتعد الكامريا ترسم البعد بني
الشخصيتني .ويربع ( Heikki Nousiainenيف
دور جاكوب) يف استخدام حركات يديه وخلجات
وجهه لريسم انفعاالته وردود فعله .ويتبدّى
مرياث املخرج السويديّ Ingmar Bergman
النفيس ،فاملنزل
يف توظيف الضوء لخلق املناخ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
طبيعي متسلل من
خافت
ا ُملع ِتم ُينريه ضو ٌء
ٌّ
مناخ من القنوط والسوداو ّية
النوافذِّ ،
ليعب عن ٍ
والرصاع الداخيلّ.
يحدث التح ّول املفاجئ يف الحبكة حني تأخذ
األب إىل الكنيسة املهجورة إلمتام مراسم
اليال َ
ـاف موهوم ٍة .ترتكه هناك وحــده ،ويقول
زفـ ٍ

قساً عجوزاً؟!..
هو بحرق ٍة :من ذا الذي يحتاج ّ
بعد محاولة انتحا ٍر تعود اليال إىل قراءة رسائل
ثم تبيك بحرق ٍة وتسأل :هل سأحصل عىل
األبّ ،
الغفران؟! ..فاليال تعتقد أنها د ّم ْ
رت حياة أختها
ً
حني قتلت زوجها الذي كان يعنّفها دوما ،تضاف
ٌ
طفولة بائسةُ .ي ْع ِل ُمها األب ،يف مشه ٍد مؤ ّث ٍر،
إليها
َّأن من دفعه إىل مساعدتها كانت أختها التي
مل ّ
التوسط
تكف يوماً عن مراسلته لتطلب منه ّ
لدى السلطات لطلب العفو لاليال ..ثم يرحل
األب جاكوب خفيفاً إىل السامء ،إىل إل ٍه يؤمن به
يحب الناس ويغفر لهم ،وتهدأ نفس اليال وقد
ُّ
ٌّ
ٌ
نالت الغفران؛ غفران ذايت يسمح لها بالتح ّرر
ِ
من عباءة املايض الثقيلة ..فالكلامت حني تقال
ّ
ولعل
بعذوب ٍة ور ّق ٍة وصدقٍ لها َو ْق ُع السحر،
هذا ما دفع اإلنسان إىل اإلميان بسحر التعاويذ.
واسع
أ َولسنا بحاج ٍة إىل ملس ٍة من السحر يف عاملٍ ٍ
مل يعد فيه يش ٌء مجهوالً فضاق حتى أطبق علينا
يف سجوننا الذات ّية؟!!
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منظمـات

مركز روج لحماية البيئة

حركة حقنا

يف ّ
ظل الفوىض التي خ ّلفها
الــراع الــدائــر يف البالد
وصل االستهتار بالبيئة إىل
مستويات عالية ،وبات
االنتهاك البيئي جزءاً من
االنتهاك بحق اإلنسان
ذاته .يف ّ
ظل هذه الظروف
بات تسليط الضوء عىل البيئة رضورة توازي رضورة حامية وتوثيق
االنتهاك بحق اإلنسان.
مركز روج ،هو مركز بيئي ،يعمل عىل حامية البيئة لخلق حالة
صحية وبيئية مناسبة ،من خالل األمانة والدقة يف دراسة وتوثيق
اآلثار السلبية الناجمة عن التلوث البيئي.
يضم املركز كوادر فنية وأكادميية باختصاصات مختلفة من (أطباء –
ّ
مهندسني – أطباء بيطريني – مخربيني .)...
قيم املركز :األمانة واملسؤولية
يسعى املركز إىل:
 -1خلق حالة صحية وبيئية مناسبة للنهوض بحياة الفرد واملجتمع.
 -2التعاون والعمل مع كافة فعاليات وهيئات املجتمع املدين مبا
يخدم مبادئ وأهداف املركز.
 -3العمل من أجل سن قوانني وترشيعات للحفاظ عىل التوازن
البيئي.
وذلك من خالل:
 -4دراسة وتوثيق اآلثار السلبية الناجمة عن االستثامر العشوايئ
للرثوات الباطنية عىل االنسان والحيوات والنبات.
 -5دراسة وتوثيق اآلثار الناجمة عن االستخدامات العشوائية
للمبيدات الزراعية ،وخاصة املبيدات غري اآلمنة بيئياً.
 -6دراسة وتوثيق اآلثار السلبية ملخلفات ونواتج املعامل ،واملنشآت
الصناعية ،ووسائط النقل املختلفة.
 -7توثيق اآلثــار الضارة عىل البيئة نتيجة استخدام األسلحة
الكيميائية ،والجرثومية واملواد املحرمة دولياً يف الحروب والنزاعات.
 -8توثيق اآلثار الضارة لالستثامر العشوايئ للطاقة الكهربائية
وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية والكهرومغناطيسية.
تأسس مركز روج يف عام  2012يف مدينة قامشيل ،يصدر املركز
تقريراً بيئياً سنوياً ،ويقوم بحمالت بيئية ،ومحارضات وندوات ذات
صلة مبواضيع الوعي البيئي ،واالنتهاكات بحق البيئة.

هي حركة شعبية ،تؤمن برضورة بناء سوريا مدنية دميقراطية ،تؤسس
عىل قاعدة الحرية والعدل واملساواة بني جميع املواطنني ،واحرتام كل
الديانات والعقائد.
بدأت الحركة نشاطها عىل األرض يف  2013يف مدينة الرقة ،للمساعدة يف
إدارة التجمعات املدنية وسد الفراغ الناتج عن خروج املدينة عن سيطرة
النظام.
نظمت «حقنا» يف الرقة فعاليات كثرية ،منها مرشوع بعنوان «دمار»،
الذي يهدف إىل توثيق الدمار الذي حدث يف املدينة ،باإلضافة إىل إقامة
أنشطة ثقافية داخل املباين املدمرة.
شارك نشطاء الحركة يف معظم حمالت تنظيف املدينة ،كام أطلقوا يف
شهر نيسان حملة «اعرف حقك» ،وزعوا فيها مناشري تتضمن بنوداً من
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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نظمت الحركة أيضاً نشاطات ومظاهرات ،احتجاجاً عىل التجاوزات التي
ترتكبها القوى املسلحة املحسوبة عىل الثورة ،منها نصب خيمة سميت
بـ«خيمة عزاء الوطن» ،احتجاجاً عىل إعدام جبهة النرصة لثالثة أشخاص
يف ساحة املدينة الرئيسية ،كام شاركت الحركة يف االعتصام املستمر أمام
مقر «جبهة النرصة» للمطالبة باملعتقلني الذين تحتجزهم بشكل تعسفي.
نشاطات الحركة شملت ريف الرقة أيضاً ،ففي قرية «املش ّلب» تم إطالق
حملة سميت «جولة حقنا لدراسة املجتمع الر ّقي» ،حيث تم تشكيل
مجموعتني من الشباب ،األوىل عنيت باملساعدة النفسية لألطفال عرب
فعاليات كالرسم والتلوين واملوسيقى ،أما الثانية فكانت مهمتها التفاعل
مع املدنيني والنشاطات السلمية
يف القرية ،وكتابة تقرير عنها.
تهدف حركة «حقنا» ،اىل نرش
وتعزيز ثقافة االنتخاب وترسيخ
االحــتــكــام لصناديق االقــراع
كــأســاس للتمثيل واكتساب
الرشعية ،كام تهدف الحركة إىل
نبذ الطائفية ،واجتثاث الفساد
لبناء دولة املساواة والقانون،
إضافة إىل التأكيد عىل أهمية
صيانة الدستور بعد أن يشارك
يف صياغته جميع مكونات
الشعب السوري،

مشاريع ومبادرات

مركز الدفاع عن الحريات االعالمية
والثقافية «سكايز»

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
WIPO

تأسس مركز الدفاع عن الحريات
اإلعالمية والثقافية «سكايز» يف
بريوت ،يف ترشين الثاين/نوفمرب عام
 ،2007مببادرة من مؤسسة سمري
قصري التي نشأت عىل أثر اغتيال
الصحايف واملؤرخ اللبناين سمري قصري
يف الثاين من حزيران/يونيو عام .2005
االسم:
«عيون سمري قصري» (Samir Kassir
 ،)eyesالــذي ُيخترص عىل الشكل
الــتــايل SKeyes :وهــو عــن ترصد
االنتهاكات التي تتعرض لها الحريات اإلعالمية والثقافية.
األهداف:
يهدف «سكايز» يف األساس إىل الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية يف
املرشق العريب ،واإلسهام يف ب ْل َورة رأي عام عريب يتبنّى قضية الدفاع عن
حرية اإلعالم والثقافة .وله مه ّمتان:
أ -رصد قضايا االنتهاكات التي تتعرض لها الحريات اإلعالمية والثقافية يف
القطاعات املختلفة.
ب -التحرك يف إطار قوى املجتمع املدين للدفاع عن الحرية مبختلف
الوسائل الرشعية.
املنشورات:
أ -موقع إلكرتوين باسم املركز www.skeyesmedia.orgيــنــر بيانات
املركز ونشاطاته ،إضافة إىل أخبار عن وضع الحريات اإلعالمية والثقافية
يف املنطقة العربية والعامل.
ب -نرشة فصلية مطبوعة تكون مبثابة منرب للحريات يف العامل العريب.
ج -كت ّيبات وكتب تضم وقائع بعض املؤمترات والندوات واملحارضات التي
ينظمها املركز.
أفق العمل:
يسعى «سكايز» إىل إرشاك أكرب عدد ممكن من الصحافيني واملثقفني يف
عمله ،لذا ّ
ينظم املؤمترات واملعارض والندوات ،ويدعو املثقفني والصحافيني
املضطهدين إىل مركزه يف بريوت.
فالدفاع عن حريات الصحافيني واملثقفني ال يقترص عىل مقاومة الرقابة
والقمع السلطوي ،بل يشمل أيضاً الدفاع عن الحقوق النقابية يف وجه
املؤسسات اإلعالمية ودور النرش.

املنظمة العاملية للملكية الفكرية أو ويبو ( ،)WIPOمنظمة دولية
تابعة لألمم املتحدة ،تعمل من أجل حامية الحقوق امللكية الفردية
لألفراد ،وتعترب املنتدى العاملي للخدمات والسياسة العامة والتعاون
واملعلومات يف مجال امللكية الفكرية.
ظهرت يف سنة  1967وتأسست سنة  .1974انطلقت بعد انعقاد
مؤمتر باريس للملكية الصناعية يف  1833برين ومؤمتر حامية
املصنفات األدبية والفنية ،املو ّقع يف سنة .1886
مهمتها فرض االحرتام للخصوصية الفكرية يف العامل بأرسه ،إضافة إىل
حامية حقوق الفرد امللكية(صور ،أغاين ،فنون .)...تستمد الويبو نحو
 85باملائة من ميزانيتها السنوية من أنشطة التسجيل والنرش الدولية
املنتفع بها عىل نطاق واسع .ويتأىت الجزء الباقي من اشرتاكات الدول
األعضاء فيها .وتبلغ ميزانية الويبو السنوية ما يناهز  200مليون
فرنك سويرسي أي أنها متول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 188
دولة عضواً.
ومن املهام االساسية لـ(ويبو) االضطالعُ بدور ريادي يف إرساء نظام
دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع االبتكار واإلبداع لفائدة
الجميع .وتقدم املساعدة للحكومات والرشكات واملجتمع عىل
االنتفاع بامللكية الفكرية.
تتيح ويبو منتدى للسياسة العامة من أجل بلورة قواعد دولية
متوازنة للملكية الفكرية لعامل متغري؛ باإلضافة إىل خدمات عاملية
لحامية امللكية الفكرية عرب الحدود وتسوية املنازعات ،من خالل
بنية تحتية تقنية للربط بني أنظمة امللكية الفكرية وتبادل املعارف؛
لدى ويبو برامج للتعاون وتكوين الكفاءات لتمكني جميع البلدان
من استخدام امللكية الفكرية ألغراض التنمية االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،كام أنها أصبحت مصدراً مرجعياً عاملياً للمعلومات بشأن
امللكية الفكرية.
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ســاخرة

من مالمح الحداثة في فن دريد رفعت األسد
مالذ الزعبي
مل يدرس دريد رفعت األسد الفن أكادميياً،
لكن هذا ال يعني أنه ال يبز فنانني كبار ابتكاراً
وتجديداً بل وقدرة عىل اإلدهاش .وفيام يدخل
بإنتاجه الغزير تاريخ الفن التشكييل يف املنطقة
من أوسع أبوابه ،تحاول هذه املقالة مقاربة
التطور التاريخي لتجربة هذا الفنان السوري
البارز ،وإن كانت ال تعتمد عىل الرتتيب الزمني
ألعامله من األقدم إىل األحدث.
والحق أن التأريخ ملسرية دريد األسد يبدو صعباً
للغاية ،إذ تتداخل معامل أكرث من مرحلة زمنية
حتى ليحار املراقب الناظر إىل لوحته يف تحديد
إىل أي من املراحل الفنية تنتمي .ولكن بشكل
عام ،نستطيع تحديد تاريخني للقول بشكل
تقريبي إنهام مفصليني يف نضج تجربة دردو،
األوىل تتمثل يف الحرب األهلية التي يشهدها
بلده الرشق أوسطي منذ العام  ،2011والثانية
تتلخص يف خروج صديقه املعارض السوري لؤي
حسني من البالد خوفاً من الجهاديني.
مع ذلك ،قد يكون من املبالغة االدعاء بأن فن
دردو ما بعد  2011مثل شيئاً غري مسبوق كلياً
يف مسريته ،فجذور أعامله األخرية متتد يف تربة
أعامله السابقة ،إال أننا من املمكن أن نشبه
أعامله األقرب زمنياً من وقتنا الراهن بأنها
«حداثة متأخرة» .التجديد يف أعامله يتخذ موقعاً
ضمن ذات اإلطار العام املؤسس ،وإن كانت
بعض اللوحات تؤذن بتغري واضح يف األسلوب.
يف لوحته «الجوزاء ..أعداء» Gemini..
( ،Enemiesزيت عىل كانفاس) ،يغوص دردو
يف خوف اإلنسان من نظريه اإلنسان ،املثيل
املطابق ليس مصدراً للطأمنينة والشعور باألمان
أبداً بل النقيض من ذلك .الخوف من اآلخر،
هذا املوضوع األثري قاربه فالسفة ومفكرون
وكتاب ورجال سياسة وفنانون ،لكنه يف لوحة
الفنان السوري يأيت يف سياق اجتامعي سيايس
مغاير ،فدردو يدرك أن كل االنتهاكات واملجازر
التي ارتكبها مقاتلو املعارضة السورية إمنا كانت
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بسبب جهلهم بذاك اآلخر الذي يلقي عليهم
برامي ًال متفجرة من السامء.
أما من ناحية األسلوب فال ميكن إغفال هذا
الجمع املميز بني التعبريية التجريدية من جهة
وشخوص البوب آرت كام يف الصورة الشهرية
لغالف ألبوم فرقة بينك فلويد «جرس التقسيم»
 The Division Bellالصادر عام  ،1994من
جهة أخرى.

الجوزاء ..أعداء (زيت عىل كانفاس)

قدرة دردو الالفتة عىل اإلنتاج الغزير مكنته
من مقاربة مروحة واسعة من املوضوعات،
يف سلسلة لوحاته «متشيط»  ،Brushingمثة
أنثى ترسح شعرها مبقطع جانبي ،شفتاها
مطموستان يف رمزية بالغة الدالالت تبدأ
من بطريركية املجتمع وال تنتهي عند غياب
التمثيل السيايس للمرأة السورية ،أما عزلة

النقيب رفعت عيل سليامن
األسد (زيت عىل قامش)

متشيط 3
(زيت عىل كانفاس)

حمرة
(زيت عىل كانفاس)

األنثى فال تحيل إال إىل السوريات القابعات يف
زنازين انفرادية بأقبية األفرع األمنية .يف لوحة
«حمرة» ( ،Rougeزيت عىل كانفاس500 -
دوالر أمرييك) ليس واضحاً ،كام يف العديد من
شخوص لوحات دردو ،إن كان واضع الحمرة
ذكراً أم أنثى ،تالعب بارع وتغييب للصفات
الجنسانية يرتك املتأمل حائراً .عل ًام أن الحرية
واالرتباك هام ردتا الفعل األوىل ،املقصودتان عىل
األرجح ،اللتان تواجهان مشاهدي لوحات دردو.
التنويع األسلويب هو أيضاً من ميزات دردو
الناتجة عن إنتاجه الغزير ،فالفنان العصامي قدم
مجموعة ال تنىس من فن تصوير الشخصيات-
البورتريه .وإن كان هذا النوع كالسيكياً بشكل
عام فإن دردو أدخل إليه عنارص حداثية عرب
اختياره لشخصيات حداثية وذات أثر يف الوجدان
السوري املعارص لتجسيدها :رفعت عيل سليامن
األسد ،وعيل سليامن األسد ،وناعسة -والدة
رفعت األسد.

عيل سليامن األسد
(زيت عىل قامش)

ناعسة عباد األسد
(زيت عىل قامش)

#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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اثنان في منفردة( .مضغوط)
عمل ل طني وسكني Clay & Knife
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