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فتحة العدسة

اجتماعات بال جدوى و«استدامة» الصراع
بات واضحاً أن االجتامعات يف كل من القاهرة وموسكو ،لن تخرج بحلول سحرية
أو قرارات أو تفاهامت سياسية ،سواء بني املعارضات السورية املختلفة كام يف
مؤمتر القاهرة أو بني املعارضة والنظام السوري يف اجتامع موسكو ،والسبب
هو أن هذه االجتامعات واللقاءات مرتبطة باملصالح اإلقليمية والدولية أكرث
من ارتباطها مبصالح الشعب السوري ،حيث يحاول فيها كل طرف الحفاظ عىل
مصالحه ومصالح وأجندات الدول الداعمة له ،من خالل إدامة الرصاع يف سوريا،
كام أن التغيريات التي طرأت عىل املشهد السوري من حيث متدد نفوذ القوى
املتطرفة وسيطرتها عىل مساحات واسعة من األرايض السورية ،وتشكيل تحالف
دويل ملحاربة اإلرهاب ،جعل من القضية السورية قضية معقدة توضع فيها
مصالح الشعب السوري يف آخر سلم أولويات القوى الدولية.
كام أصبح جلياً عىل الصعيد الداخيل ،أن رصاعات تلك القوى بشقيها ،املتمثلة
برصاع وخالفات بني املعارضة نفسها ،أو بني النظام واملعارضة ،باتت تتمحور
حول السلطة وتقاسم النفوذ ،من دون التطرق إىل أساس املشكلة السورية،
وهي سيادة الشعب السوري وتقرير مصريه بنفسه .هذا املشكلة التي تف ّرعت
عنها كل املشاكل الالحقة ،وترتبت عليها رضورات ال ميكن تجاهلها ،متعلقة
بتخفيف معاناة السوريني ،من خالل وقف العنف أوالً من قبل النظام الذي مل
تتوقف طائراته عن قصف املدنيني بالرباميل املتفجرة ،وثانياً من قبل مجموعات
املسلحة املعارضة ،وإطالق رساح كافة املعتقلني لدي الطرفني ،والسامح بدخول
املنظامت اإلنسانية من أجل تقديم املساعدة للمترضرين من هذه الحرب
العبثية ،إىل جانب السامح لالجئني والنازحني بالعودة إىل مناطقهم وبيوتهم
ومن ثم التفاهم حول املرحلة االنتقالية وترتيباتها.
يف كال االجتامعني ،مل تحرض شخصيات ذات بعد متثييل واضح من طرف املعارضة،
ما عدا خمسة أعضاء من االئتالف حرضوا بصفة فردية اجتامع موسكو ،كام
تكلل اجتامع القاهرة بالفشل ،بعد االختالف الواضح عىل بيان ختامي مل يذكر
فيه يشء عن القضايا املفتاحية يف الشأن السوري كمصري بشار األسد أو النظام
الحاكم ،ولن ينجح أي مؤمتر أو محاولة للتحاور بني األطراف الفاعلة يف القضية
يرصون عىل تجاهل جدية الوضع القائم
السورية ،ما دام دعاة هذه املؤمترات ّ
ومدى تأزمه.
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األطفال الالجئون بين المياتم وأسواق العمل
معاناة ال ّتعليم وجيل الحرب
تقرير :ماريا عباس

الالجئون األطفال
ٌ
وانقطاع عن الدراسة
وتسو ٌل
عمالة
ٌ
ّ
محمد هامم زيادة

الالجئون األيتام وتجربة العودة إلى الطفولة
جورج.ك.ميالة
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معاناة ال ّتعليم وجيل الحرب
تقرير :ماريا عباس

طالب يف الصف السابعُ .أجرب عىل النزوح ،مع أهله ،من
عامد حمد ٌ
ريف ّ
تل حميس ،بعد معارك طاحن ٍة دارت هناك بني وحدات حامية
مجموعات من السكان إىل
الشعب وعنارص تنظيم “داعش” ،دفعت
ٍ
النزوح إىل مدينة قامشلو طلباً لألمن.
ق ّرر عامد متابعة دراسته بعد أن استق ّرت أرسته يف أحد أحياء مدينة
قامشلو ،والتسجيل يف إحدى مدارسها.
حال عامد كحال مئات الطالب من أقرانه الذين ف ّرت عائالتهم من
ويالت الحرب التي تدور رحاها بني الفينة واألخرى يف مناطق الريف
الجنو ّيب ملدينة قامشلو ،فانقطعت بهم السبل بعد أن تح ّولت قراهم
ثكنات عسكرية.
ساحات للحرب ومدارسهم إىل
إىل
ٍ
ٍ
تقول يمُ نى محمد ،وهي ٌ
األسايس ،إن مدرستها
طالبة يف مرحلة التعليم
ّ
موقع عسكريٍّ فاضط ّروا إىل النزوح إىل
(قرب أبو خزف) تح ّولت إىل ٍ
مدينة قامشلو وإيجاد مدرس ٍة أخرى إلكامل دراستها.
يبلغ عدد املدارس يف محافظة الحسكة (أربع مناطق :الحسكة،
القامشيل ،املالكية ،رأس العني) حوايل  2400مدرس ٍة .وهناك أكرث من
الصغري ،ويف مدرسة جورج كوركيس تحديداً ،تحدَّث مدي ُر
 101مدرسة يف مدينة القامشيل وحدها.
حي ِج ْرنك ّ
يف ّ
السالم :رغم نقص الكتب ،وعدم توافر الخدمات
املدرسة األستاذ عبد َّ
ات عسكري ًة .املطلوبة من كهرباء وتدفئ ٍة ومياه ،إال إننا راضون عن سري العملية
تح ّول العديد من تلك املدارس إىل مراكز إيوا ٍء أو مق ّر ٍ
فقد أصبحت تسع مدارس خارج الخدمة بسبب تح ّولها إىل مراكز التعليمية من حيث التزام املعلمني يف مدرستنا .يوجد لدينا أكرث من 460
ست مدارس تلميذاً ،منهم  80وافداً ،ناهيك عن طلبات القبول واالنتقال املستم ّر ّ
إيوا ٍء للنّازحني من مناطق متف ّرقة من سوريا .باإلضافة إىل ّ
كل
ترسب التّالميذ من املدرسة،
مغلق ٍة متاماً يف محيط القامشيل ،لوقوعها يف املناطق الساخنة ،أو يوم .كام تحدّث األستاذ عبد السالم عن ظاهرة ّ
يوجد فيها مس ّلحو تنظيم “الدولة اإلسالمية” ،وهي مدارس :تل عيد ،بسبب الهجرة إىل دول الجوار بحثاً عن األمان واملعيشة ،وخاص ًة من قبل
الحي األصليني.
البجارية ،عني جنويب ،رح ّية عُ ليا ،رح ّية املحدثة ،دالىل.
أهايل ّ
الترسب ،والبيئة التعليمية الجديدة للطالب الوافدين ،تتحدّث
وقد ش ّكل نزوح األهايل ضغطاً كبرياً عىل بقية املدارس التي اضط ّرت وعن ظاهرة ّ
شريين شيخو ،املرشدة النفسية يف مدرسة أملاظة خليل ،بقولها“ :هناك
إىل فتح أبوابها ألبناء النازحني القادمني من املناطق الساخنة.
َ
ٌ
طالبات ق ِدمنَ من املناطق الساخنة ،وحالتهنّ االجتامعية غري مستق ّرة،
األسايس “حلقة
يتحدّث (ف.م) ،اإلداريّ يف مدرسة اللواء للتعليم
ّ
ٌ
أوىل” ،يف وسط املدينة ،قائ ًال :لدينا ( )433تلميذاً وتلميذ ًة ،من ّ
شخصية ،إضاف ًة إىل الضائقة املادية .نسبة الوافدين غري
الصف ولديهنّ معانا ٌة
السادس .ومنذ عام  2012استقبلنا أعداداً كبري ًة من الوافدين مستق ّرة .واملدرسة نفسها فقدت الكثري من الطالبات نتيجة الهجرة
األ ّول إىل ّ
جانب آخر أضافتّ :إن التّعامل مع املراهقات ليس سهالً،
ُ
ترس ُب أعدا ٍد من التالميذ املستم ّرة” .ومن ٍ
وصل إىل أكرث من مئة وافد .كام ُيالحظ ّ
ّ
وصل إىل  85تلميذاً خالل األعوام من  2012إىل  ،2014بني واف ٍد وغريه ،وهذه الظروف تؤثر يف نفسيتهنّ أكرث .التعليم يف هذه األجواء معجزة،
ولكن يبدو ّأن إرصار اإلنسان عىل تل ّقي املعارف أقوى من الحرب.
السفر إىل الخارج أو االنتقال إىل مناطق أخرى.
بسبب ّ
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الالجئون األطفال
ٌ
وانقطاع عن الدراسة
وتسو ٌل
عمالة
ٌ
ّ

محمد هامم زيادة

تجهد الكثري من العائالت السورية اليوم يف
عمل يؤ ّمن املتطلبات األساسية
البحث عن ٍ
للحياة .ويف معظم األحيان ،ال يف ّوت أيٌّ من
أفراد العائلة ،مبن فيهم األطفال ،أية فرصة
عمل يحصلون عليها .ويشري أحد املعلمني،
ٍ
األستاذ عيل ساجد ،إىل “حاجة العديد من
ُ
األرس السورية إىل أن يعمل جميع أفرادها،
من األب واألم وصوالً إىل األطفال” .وإىل َّأن
“العديد من املهن التي ميارسها األطفال ال
تناسب أعامرهم ،وتفوق تح ّمل أجسادهم.
وهي تشمل مختلف األع�مال الجسدية يف
مجال الزراعة ،ونقل البضائع ،وبيع وتهريب
املحروقات يف املناطق الحدودية” .ويضيف
أ َّنه “إىل جانب هذا وذاك ،يعمل معظمهم
لساعات طويل ٍة تتعدّى العرش ساعات،
ٍ
وذلك بسبب األجور الزهيدة التي يحصلون
عليها” .ويفسرّ ذلك َّ
بأن “معظم القارصين
يعملون تحت إم��رة أح��د البالغني ،الذي
يقوم باستغاللهم يف معظم األحيان” .ويروي
أب لخمسة أطفالٍ
محمد توتنجي ،وهو ٌ
حي بعيدين بحلب“ :لجأت إىل العيش
من ّ
يف إسطنبول يف تركيا .أعمل يف أحد املعامل
وأتقاىض راتباً شهرياً ال يزيد عن  500دوال ٍر،
ال تكفي ألكرث من دفع أجرة البيت الذي نقيم
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فيه” .ويضيف“ :اضط َّر أطفايل الذكور الثالثة بسبب ثقل وزنها .إنه يقوم بجمع القاممة
والتوجه إىل العمل لكسب فقطّ .
أفضل أن يعمل معي عىل أن يعمل مع
إىل ترك الدراسة
ّ
أجنبي ميكن أن يقوم بإهانته أو استغالله”.
مثن املعيشة .ليس هناك أصعب من رؤية
ٍّ
يتوجه
ابني البكر ،الذي مل يتجاوز الـ 16عاماًّ ،
ّ
اإلعالمي طارق أبو الفحم ملجلة
صباح للعمل يف فرنٍ  ،بدالً من املدرسة .يقول الناشط
كل
ّ
ٍ
فيام يبيع أخو ُته عىل بسطة” .ويتابع“ :مل “صور” َّإن “آالف األطفال السوريني يعيشون
َ
تحظ طفلتاي بأكرث من بعض دروس القراءة حياة البؤس والشقاء يف دول اللجوء ،إذ يجدون
مهن كبيع
والكتابة ،التي ت ّربع بعض األساتذة السوريني أنفسهم مضط ّرين إما إىل مامرسة ٍ
السجائر وجمع القاممة ،أو إىل التس ّول”.
بتقدميها يف إحدى الجمعيات الرتكية”.
املرتجمون األطفال
جمع القاممة
سامر ،ذو الـ 13عاماً ،ميتهن جمع القاممة من يف ّ
ماع��ي ال��واس��ع بني
ظ��ل ال��ت�مازج االج��ت� ّ
شوارع وحاويات غازي عنتاب الرتكية ،ومن ثم السوريني واألتراك ،يجد العديد من األطفال
بيعها .ويروي ملجلة “صور” َّأن له “العديد من السوريني ،الذين يتقنون اللغة الرتكية ،فرص ًة
األصدقاء الذين يعملون يف جمع القاممة يف للعمل كمرتجمني يف األسواق الرتكية .ويشري
األربعيني ،أبو صادق ،صاحب أحد املحالت السورية،
شوارع املدينة” .يج ّر والد سامر،
ّ
عرب ًة كبري ًة ،فيام يقوم سامر بلملمة ما إىل أنه “يكاد ال يخلو أحد املحالت التجارية
طفل سوريٍّ يتكلم الرتكية،
ي��راه مناسباً من الكرتون أو البالستيك أو أو املطاعم من ٍ
الزجاج وجمعه يف العربة .يقول الوالد إ ّنه ليسهل تعامل صاحب العمل مع زبائنه
“يحصل عىل حوايل دوال ٍر واح ٍد ّ
لكل  2كيلو من السوريني” .ويضيف َّأن “املرتجمني من
من القاممة ،ما يوجب عليه جمع  30كيلو األطفال السوريني ذوي األصول الرتكامنية هم
األقل ّ
عىل ّ
كل يوم” .ويضيف أ ّنه مل يستطع من املحظوظني ،ألنهم يحصلون عىل العمل
الحصول عىل مهن ٍة أفضل ،ألنه ال يتكلم الرتكية رسيعاً ،رغم َّأن رواتبهم ال تتعدّى الـ 500لري ٍة
وال يحوز شهاد ًة جامعية ،إال أنه ال يخجل تركي ٍة شهرياً”.
بعمله .ويضيف“ :ال أسمح البني بج ّر العربة ،يقول الطفل محمد كروان ،ذو التسعة أعوام،

بائع للحوم،
إنه يعمل منذ سبعة أشه ٍر عند ٍ
وملدة  10ساعات يومياً ،طيلة أيام الشهر،
لقاء  90لري ًة تركي ًة يف األسبوع (حوايل 160$
شهرياً) .ويضيف محمد أنه “يقوم بتسليم
األسبوعي لتشرتي الطعام،
والدته أج��ره
ّ
وتجمع املال ليستطيعوا إعامر بيتهم املهدّم
يف حلب”.
أما هال ،ذات األربعة عرش عاماً ،فتعمل يف أحد
املحالت التجارية يف السوق القدمية .وتقول
ٌ
إنسان
إنها “سعيد ٌة بعملها ،فصاحب العمل
ٌ
لطيف ،ويقوم مبساعدة عائلتها مادياً ،ويقدّم
وجبات يومية” .وتضيف أنها “تخاف ترك
لهم
ٍ

العمل والذهاب إىل املدرسة ،خشية توقف
معونات صاحب العمل ألرستها”.
أطفال املعابر
يتو ّزع عددٌ من األطفال عىل طول معربي باب
السالمة وباب الهوى بني سوريا وتركيا ،يقومون
بحمل أمتعة املسافرين الثقيلة بأجسادهم
النحيفة مقابل أجو ٍر زهيدة .ويعمل بعض
األطفال بتهريب علب السجائر عرب املعرب،
إضاف ًة إىل انخراط بعضهم يف عمليات تهريب
تتم عىل الحدود.
املحروقات التي ّ
يروي مجد الدين ملجلة “صور”“ :عند عبوري
معرب باب الهوى كان ع ّ
يل اجتياز  2كم مشياً
عىل األقدام .كان معي ما ال ّ
يقل عن  40كيلو
من األمتعة .فاجأين ٌ
طفل عمره  12عاماً بعرضه
ع ّ
يل حمل األمتعة” .ويضيف“ :استطاع الطفل
حمل ما مل أقدر أنا عىل حمله ،وتباهى أمامي
بقدرته عىل حمل املزيد .فقد م ّر عىل عمله
كحماّ ل أمتع ٍة أكرث من سنة ،خ ّلفت انحناء ًة
واضح ًة يف ظهره وتش ّوهاً يف حركة امليش”.
يع ّلق أحمد عبد الله ،أحد عنارص الجبهة
اإلسالمية يف معرب باب الهوى ،عىل عاملة
أطفال املعرب“ :مل نكن يوماً راضني عماّ يعانيه
أطفال املعرب ،إال أننا ال منلك صالحية قطع
أرزاقهم دون إيجاد بدائل ج ّيد ٍة لهم .نعتقد

مهن
أن هذا العمل أفضل من انحرافهم إىل ٍ
أسوأ منها”.
قوانني عاملة األطفال ّ
معط ٌلة للسوريني
دفع تزايد ظاهرة تس ّول األطفال يف مدينة
اءات
إسطنبول الحكوم َة الرتكي َة إىل اتخاذ إجر ٍ
للح ّد من ه��ذه الظاهرة ،فقامت بنقل
ّ
املخصصة
واملرشدين إىل املخيامت
املتس ّولني
ّ
لالجئني يف جنوب البالد .يقول األستاذ أحمد
غادري إن “ظاهرة تس ّول األطفال السوريني
ٌ
قامئة يف األحياء السكنية يف مدينة إسطنبول،
رغم خل ّو الشوارع الرئيسية منها” .ويضيف
أن ّ
الحقيقي يحتاج إىل ّ
تدخل املنظامت
الحل
ّ
الدولية املعنية بالطفولة ،والتعاون مع
الحكومة الرتكية لتحسني أوضاعهم املعيشية
بالدرجة األوىل”.
ُيذكر ّأن القانون ال�تريك يعاقب ُمش ّغيل
األطفال ،ممن هم دون الـ 15عاماً ،بالسجن
عام كامل ،إضاف ًة إىل
الذي قد تصل مدّته إىل ٍ
دفع غرام ٍة مالي ٍة ال ّ
تقل عن  1300لري ٍة تركي ٍة،
وعد ٍد من العقوبات األخرى التي تطال أولياء
أمورهم.
ولكن القايض ي��ارس ب��دوي ،عضو املكتب
القانو ّين يف وزارة العدل التابعة للحكومة
املؤقتة ،يقول َّإن “القانون الرت ّيك ،بالنسبة إىل
عاملة األطفال الالجئني ،ليس واضحاً متاماً.
فمعظمهم ال ميلكون إقام ًة يف تركيا” .وي ّربر
بدوي ّ
غض نظر الحكومة الرتكية عن األمر
امللحة للسوريني يف تركيا
بأنه “تقدي ٌر للحاجة ّ
إىل العمل ،وهو ما جعل عاملة األطفال شبه
ُم َّ
رشعة حتى اللحظة” .ويفيد بعدم وجود
“أ ّية جه ٍة رسمي ٍة أو مدني ٍة تعمل عىل عالج
عاملة األطفال يف تركياَّ .
وأن األمر مل يتع ّد
مجموع ًة من اإلدانات الفردية التي ال تغيرّ
من واقع الحال”.
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الالجئون األيتام وتجربة العودة إلى الطفولة
جورج .ك .ميالة

«رايحني عىل حمص» ،بهذه الكلامت عال صوت الطفلة رزان ،وهي تنظر من
نافذة الباص الذي ينقلها ،مع أصدقاء امليتم ،من مدينة غازي عنتاب الرتكية إىل
مدينة نيزب ،حيث يتوجه أطفال ميتم السالم لحضور دروس التقوية املسائية
التي أتاحتها لهم الحكومة الرتكية.

سنوات ،ولدت يف القصري السورية .فقدت والدها
رزان ،ذات األربع
ٍ
اشتباكات مع ق ّوات النظام .واجهتها ،وما تب ّقى من عائلتها،
يف
ٍ
مصاعب اللجوء واالغرتاب ،إىل أن استق ّروا يف ملجأ السالم لأليتام
تقص رزان عىل ز ّوار امليتم تفاصيل
يف مدينة غازي عنتاب الرتكيةّ .
مدينتها وكأنها أمضت فيها عرشات السنني رغم صغر سنّها.
بدأت دار السالم إليواء األيتام بالعمل يف شهر أيار  ،2011بعد
استئجار أحد املباين القدمية وترميمها وتجهيزها ،حتى أصبح صالحاً
للسكن .وقد تل ّقت دع ًام من عد ٍد من الجمعيات الخريية يف البحرين
وتركيا .وأرشف عددٌ من الخرباء السوريني عىل انطالقتها.
تقول مديرة الدار ،السيدة منار قرة دامور ،ملجلة «صور»« :تستقبل
دار السالم الذكور حتى عمر العرش سنوات ،واإلناث حتى العرشين
توثيق
إعالمي أو مركز
عاماً .وتشرتط توافر رسالة تزكي ٍة من مرك ٍز
ٍ
ٍّ
حقوقي أو جه ٍة قانوني ٍة للتأ ّكد من وفاة املعيل .كام تشرتط مرافقة
ٍّ
األ ّم ألطفالها ،إن كانت عىل قيد الحياة ،أو إحدى قريباتهم كالج ّدة
أو الع ّمة أو الخالة» .وتتابع« :يخرج األيتام الذكور عند بلوغهم
العرشة أعوام .معظمهم يبقون تحت إرشاف الدار ،ويسكنون عند
بزيارات دوري ٍة إىل عائالتهم يف
كالعم أو الخال .ويقومون
أقاربهم
ٍ
ّ
أيام العطل األسبوعية».
وتوضح الس ّيدة دامور َّأن «عدد نزالء الدار يبلغ  70نزي ًال .وأنهم
مقس ٌم إىل مهاجع
يعيشون حيا ًة جامعية» .وتضيف َّأن «املسكن ّ
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وتخصص الغرفة للعائلة
كبري ٍة ،وهي بدورها إىل مجموع ٍة من الغرف.
ّ
الواحدة ،التي تع ّد مسؤول ًة عنها من حيث النظافة والعناية .كام ترشف
 4نسا ٍء يومياً عىل تحضري الطعام لجميع النزالء».
مصاعب نفسية
ً
ً
تشري األخصائية االجتامعية لونا قادري إىل َّأن «أعدادا كبرية من األيتام،
من الالجئني السوريني ،يعانون العديد األعراض واملشاكل النفسيةّ ،
كتأخر
تط ّور قدراتهم العقلية والجسدية ،وأحياناً من الكوابيس والهلوسات،
وهو ما ندعوه بأعراض بعد الصدمة» .وتضيف َّأن «عدداً من األمهات،
أو م ّمن تب ّقى من العائالت ،يعانون أعراضاً من الكآبة ،وذلك بسبب

عجزهم عن توفري حيا ٍة جيد ٍة لألطفال ،أو
استمرار معاناتهم يف الظروف القاسية».
بخالف غريهم ،يحظى أطفال امليتم برعاي ٍة
طبي ٍة جيدة .وتؤكد مديرة ال��دار ،السيدة
منار ق��ره دام��ور ،ملجلة «ص��ور»« :توجد
ٌ
ٌ
أسبوعية لطبيب األطفال ،بهدف
زي��ارات
ّ
ً
متابعة ومراقبة من ّوهم» .وتؤكد أيضا »:يقوم
اجتامعي بزيارة امليتم
نفيس وأخصا ٌّيئ
ٌ
طبيب ٌّ
ٌّ
بشكل شبه منتظم ،من أجل تقديم الرعاية
ٍ
املطلوبة» .وت��روي ق��ره دام��ور أن «ذوي
األطفال ،الذين يعيشون معهم يف امليتم،
استطاعوا تجاوز هذه املصاعب النفسية
خالل فرت ٍة من الزمن .إال ّأن بعض األطفال ال
زالوا يعانون من أعراض ما بعد الصدمة التي
أصابتهم إثر فقد ذويهم ،وال زالوا يحتفظون
بتفاصيل الصدمة التي م�� ّروا بها» .إال َّأن
«الحالة النفسية لألطفال تختلف حسب
ش ّدة الصدمة التي تع ّرض لها ٌّ
كل منهم».
وتفسرّ « :بعضهم رأى أباه أثناء استشهاده
ومنهم من مل يره .ومنهم من رأى جثة أبيه
وبعضهم مل يرها .إضاف ًة إىل رحلة اللجوء
والتن ّقل بني األماكن واملخيامت».
وتردف مديرة الدار أن األطفال واألمهات
يصلون منهكني نفسياً وجسدياً من هول
ما عاشوه ،ولكن العناية املوجودة خ ّففت
من آث��ار الحرب ،وخ ّفضت خصوصاً من
االضطرابات النفسية والعنف عند األطفال.
بنشاطات منتظم ٍة،
وتذكر َّأن «اإلدارة تقوم
ٍ
تعليمي ٍة ورياضي ٍة ،إضاف ًة إىل الرحالت إىل
الحدائق العامة واألماكن األثرية ،واملهرجانات
التشاركية مع املدارس وتج ّمعات األطفال
السوريني واألتراك يف غازي عينتاب».
وتقول مسؤولة األنشطة مشاعل الشيخ
ملجلة «ص��ور»« :تهدف هذه األنشطة إىل
االنتقال من حالة الحرب ،غري الطبيعية ،إىل
الطفولة التي كان األطفال يعيشونها كغريهم
من أطفال العامل .ونسعى من خالل األنشطة

الخارجية إىل دمج األطفال مع أقرانهم ومع واألح��د ،إضاف ًة إىل متابع ٍة دراسي ٍة يومي ٍة
ضمن الدار من املرشفات».
مختلف فئات املجتمع».
ٌ
مصاعب يف التمويل واعتامدٌ عىل الذات
حاجات تعليمية
يعاين معظم األطفال الالجئني من حالة تشتيك إدارة الدار من عدم ثبات التمويل،
تعليمي ّمل��د ٍة طويلة ،فمعظمهم وهو ما تعانيه أغلب املنظامت السورية.
انقطاع
ٍّ
ٍ
تعليمي .تقول إحدى ويف محاول ٍة لتدارك األمر تشري قره دامور إىل
تأهيل
يحتاج إىل إعادة
ٍ
ٍّ
َّ
التعليمي يف دار السالم أن «إدارة الدار تعمل عىل تدريب األمهات
املرشفات عىل النظام
ّ
ً
ً
مهن تو ّفر مستقبال آمنا يف حال
ملجلة «ص��ور» إ ّن��ه «بعد دراس��ة املستوى والبنات عىل ٍ
نظام توقفت الدار عن العمل ،كالخياطة والتطريز
ّ
التعليمي لألطفال ،تحاول الدار تطبيق ٍ
ّ
جيل وصناعة الصوف اليدويّ وغريها من الحرف.
تعليمي مكث ٍف
وقاس ،بهدف إعداد ٍ
ٍ
ٍّ
ً
ورش��ات تدريبية ح��ول كيفية
متعلم وق��ويٍّ يستطيع إع��ادة بناء كام تقيم
جدي ٍد
ٍ
ٍ
سوريا املستقبل املح ّررة بعد سقوط النظام» .التعامل ،ومواجهة مشاكل الحياة ،وكيفية
وتوضح قائل ًة« :يذهب ط�لاب الشهادة تحقيق األهداف املستقبلية».
حفالت خريي ًة
بشكل مستم ٍّر،
خاص ٍة تقيم الدار،
ٍ
ٍ
الثانوية يومياً إىل مدرس ٍة سوري ٍة ّ
يف مدينة غ��ازي عينتاب ،ويدرسون وفق يعود ريعها لصالح الدار ،كان آخرها معرض
رسومات لألطفال النزالء .وقد بيعت اللوحات
منهاج الحكومة السورية املؤقتة املعتمد
ٍ
عىل املناهج الليبية ،إضاف ًة إىل تعلم اللغة يف الواليات املتحدة األمريكية.
اإلنكليزية والرتكية ،بهدف تحضريهم مسبقاً وعن املعرض تقول مديرة الدار« :وصل ريع
هذا املعرض إىل  8500دوالر .استطعنا من
لدخول الجامعات الرتكية».
ميكروباص للدار ،يقوم بنقل
وتضيف َّأن «الطالب يخضعون لدروس خاللها رشاء
ٍ
خاص ٍة األطفال يومياً إىل املدرسة ،ويو ّفر جميع
تقوي ٍة بعد امل��درس��ة ،يف
ٍ
صفوف ّ
مبدينة نيزب ،يف املواد الرئيسية كالرياضيات احتياجات الدار التي تبعد حوايل  15كم عن
والفيزياء واللغات ،يف العطل أيام السبت مدينة غازي عينتاب».
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وجهـة نـظر

العالقة بين الفكر والسحر
نارت عبد الكريم

السح ُر والوهم ،العلمُ والحقيقة ،متناقضان أ ْم متالزمان؟ أيهام األسبق؟
أيهام األنفع لإلنسان ،السح ُر والوهمُ أم العلمُ والحقيقة؟ وهل انتهى
زمن اإلميان بالسحر أ ْم ما ز َال قابعاً يف زاوي ٍة ما من عقولنا ونفوسنا؟
تلم ُس آثاره يف هذا العرص؟ وهل اإلميان بالعلم يعني انتفاء
أين ميكن ُّ
اإلميان بالسحر؟
ُ
َ
اإلنسان ليج َد
اإلنسان مل يخلق العامل .فقد ظه َر
ال يختلف اثنان عىل َّأن
عامل ُمع ٍّد سلفاً و ُمنجز .ليج َد نفسه أمام الغامض
نفس ُه وجهاً لوج ٍه أمام ٍ
واملجهول واملرعب.
ُ
ً
من هنا ْ
اإلحساس بالعج ِز
بدأت رحلة اإلنسان ومأساته أيضا .حيث
ُ
والدوني ِة والجهل تجاه القوى التي ترتصده .أو ًال أرا َد اإلنسان املحافظة
ثم أرا َد ْأن يسو َد ويسيط َر ويتح ّكم .ولكن كيف له
عىل حياته ،ومن َّ
ذلك؟ كيف كانت البدايات؟
ثم متكينه من
َّإن الحاجة ا ُمل ّ
لحة إىل السيطرة عىل خوفه وجهله ،ومن ّ
دفعت اإلنسان إىل خلق منط تفكريه
مواجهة الواقع والتعامل معه،
ِ
األ ّول القائم عىل اإلميان باألرواح وق ّوتها ،والقدرة عىل التواصل معها.
ولتحقيق هذا التواصل ظه َر السح ُرُ .يطلق فرويد عىل هذا النمط من
امليثولوجي”.
التفكري “منط التفكري اإلحيا ّيئ -
ّ
ُ
واإلميان
متكن تسمية هذه املرحلة بطفولة البرشية ،حني سا َد السح ُر
قامت عليها األسطورة والدين الحقاً.
باألرواح .وهنا كانت املقدّمات التي ْ
لكن ماذا عن طفولة الفرد؟ ماذا عن مراحل تط ّور وعيه؟ إذ يرى
الكثريون َّأن هناك تشابهاً كبرياً بني مراحل تط ّور وعي البرشية ومراحل
تط ّور وعي الفرد.
انطالقاً من هذا التشابه أطرح السؤال التايل :هل هناك اعتامدٌ عىل
السحر يف طفولة الفرد؟ هل تح ّو َل هذا االعتامد إىل إميانٍ ال يتزعزع؟
عىل فرض َّأن الجواب كان نعم ،فكيف نشأ وتجىل؟ ما مصريه الحقاً
َّ
اضمحل هذا االعتام ُد عىل
مع تقدّم العمر والخروج من الطفولة؟ هل
ُ
َ
يقبع
وتساقط كام
السحر
تتساقط األسنان الل َبن ّية ،أ ْم أنه ما ز َال حياً فيناُ ،
متوارياً يف زاوي ٍة ما؟
مشاهد كثري ٌة كانت تعرضها علينا الفضائيات لحشو ٍد غاضب ٍة تقوم
بإحراقِ العلم األمري ّ
يك أو اإلرسائي ّ
يل ،وما يتبع ذلك من رصخات النرص
ٌ
حقيقية لكن الفعل
حقيقي .املشاع ُر هنا
نرص
واالبتهاج والفرح ،وكأنه ٌ
ٌّ
مزيف ،فلامذا هذا الرتابط؟
َ
الطفل البرشيّ عند الوالدة ال يحتاج
بالعودة إىل ما تقدّم ميكن القول َّإن
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إىل بذلِ أيّ جه ٍد للحصول عىل ما يريد .الحقاً يبدأ باستخدام تقنية
الرصاخ والبكاء ليحققَ رغباته .وعندما يتعلم الكالم يعبرّ عن رغباته
باستخدام هذه الوسيلة الجديدة أيضاً ،دون ْأن يتخىل عن الوسائل
السابقةُ .يطلق “ساندور فورنزي” عىل هذه املرحلة اسم مرحلة األفكار
فالطفل ال يقوم بأيّ مجهو ٍد عم ٍّ
ُ
والكلامت السحرية.
يل لتلبية حاجاته،
يكفي ْأن يقول ما يريد حتى يتكفل الوالدان بذلك -مصباح عالء الدين
فيحدث تر ٌ
ُ
ابط آ ٌّيل يف ذهن الطفل بني الكلمة والرغبة ،من
السحريّ -
جه ٍة ،وبني اإلنجاز وتحقيق الهدف ،من جه ٍة أخرى ،دون املرور بصريورة
الفعل والعمل.
َّإن َ
شكل العالقة يف مجتمعاتنا بني اإلنسان ،من جه ٍة ،واملعرفة ،من جه ٍة
ريب .مام يدعو إىل التأمل والبحث والتساؤل ،هل هذه العالقة
أخرىُ ،م ٌ
ٌ
سليمة أ ْم أنها ٌ
ٌ
تعويضية ُتخفي عيوباً ال حرص لها؟ تخفي تحتها
عالقة
حاجات وأوهاماً طفولي ًة مل تتساقط مع الزمن؟
ٍ
َ
العلم إىل أدا ٍة لتحقيق أوهام الطفولة بالقفز فوق الواقع،
هل تح ّول ُ
العلم ساع َد اإلنسان عىل تجاوز الحاجة إىل هذه األوهام والتخيل
أ ْم َّأن َ
عن إميانه بالسحر؟
ُ
الواقع العر ّيب كان ،وما زال ،يس ُري
العلم نو ٌر
والجهل ظالم .لكن َ
قيل سابقاًُ :
إىل غري ذلك ،رغم ازدياد عدد املتعلمني ،وانتشار املدارس والجامعات
ووسائل االتصال الحديثةَّ .إن االتكا َء ،غري الواعي ،عىل الرتابط املزيف
بني الرغبة والواقع ،ميكن تل ّمسه لدى األ ّم ّي الجاهل ولدى املتعلم ،لدى
الطبقات الدنيا ولدى الطبقات العليا ،وحتى لدى النخب املثقفة التي
تحمل لواء التغيري واإلصالح.
مستويات أعىل بقوله:
يشري إريك فروم إىل هذا الرتابط املوجود يف
ٍ
ٌ
َّإن فيتشية الكلامت يف مجال السياسة خطرية خطور َتها يف مجال
ٌ
مرتبطة
اإليديولوجية الدينية .يجب عىل املرء ْأن يرى الكلامت وهي
ٌ
ومرتبطة بكامل شخصيتهم ،فليس
بأفعال أولئك الذين ينطقون بها،
للكلامت معنى إ َّال بالسياق العام للعمل والطبع .وحني ال تش ّكل هذه
العوامل أية وحد ٍة منسجم ٍة فال تفيدُ إ َّال يف ْأن تخدعَ نفسها وتخدعَ
َ
تكشف الحقيقة تخفيها.
اآلخر ،وبدالً من ْأن
ثم يف السلوك،
ُ
يتم تمَ ُّثلها يف النفوس ،ومن ّ
فالنصوص واألفكا ُر التي ال ّ
ٌ
ألعاب فكريةٌ ،
وهمية تعطي انطباعاً مزيفاً بالتغيري
أبنية
ما هي إ َّال
ٌ
مص الطفل إلصبعه بدي ًال عن الثدي املفقود.
والتح ّرر ،وتشبه ،إىل ح ٍّد ماّ ،
قائل سيقول :ملاذا هذا اإلميان بالسحر ونحن يف عرص الحداثة
رب ٍ
َّ
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وما بعدها ،يف عرص ثورة املعلومات والتقانة ُيطلق إري��ك ف��روم عىل ه��ذه الحالة اسم
“الفك َّرنة” ،أيّ استبدال الفكر والكلامت
واالتصاالت؟
يب إيريش نيومانَّ :إن املرحلة املب ّكرة من بالواقع والتجربة ا ُملعاشة.
ُي ِج ُ
تاريخ الجنس البرشيّ  ،واملرحلة األمومية ،ليسا َّإن استقام َة املعرفة تكافئُ إدراك الذات
نحب ،مهام يكن
كينون ًة آثاري ًة أو تاريخية ،بل حقائق نفسية والواقع كام هام ،وليس كام ّ
ما زالت ق ّوتهام املصريية حي ًة ُ
تعيش يف نفس ذلك ألي ًام .يش ُري بيري داكو إىل ذلك الخلل
ومفهومات
دات
اإلنسان الحارض.
ٍ
بقولهْ :أن ينزلقَ املر ُء نحو مج ّر ٍ
ٌ
وأدوات خالي ٍة من الحياة ،فذلك ما ُيلحق بالعبث
ففي امل��ايض كانت هناك وسائل
يعتمدها السحرة واملشعوذون للتسلح بالق ّوة واملرض .إذا كان املرء ينتقل رسيعاً بني األفكار
املطلقة والسيطرة عىل ال��واق��ع .ويف هذا فمن املحتمل أيضاً أن يهرب فيها ْ
يضيع
وأن
َ
العرص فإن الحاجة إىل الق ّوة املطلقة واليقني مغموراً بها.
املتني هي ما دفع الكثريين إىل إضفاء الكامل َّإن نفي اإلميان بالسحر أو بالدين املتوارث،
عىل عقائدهم ونظرياتهم ،فأصبحت الفكرة وادّعاء القدرة عىل التخيل عن طرائق التفكري
املطلقة الصحيحة هي بديل عصا الساحر ،ما والعادات السابقة ،ال يعني أبداً أننا تخلصنا
ْإن ُتوضع موضع التطبيق حتى يتحقق ّ
كل من تأثريها .هذا ما ع�ّب�رّ َ عنه يونغ ببالغ ٍة
املراد .ويتجىل ذلك يف املبالغة يف تقدير األفكار شديد ٍة عندما قال :ليس مبقدورنا ْأن نغيرّ َ شيئاً
ما مل نقبلهَّ .إن اإلدانة ال تح ّرر بل تكبت.
عىل حساب الواقع.
َّإن َ
أشخاص ،قد تكون املامثلة بني الفرد والحكومة جائز ًة من
إسباغ الق ّوة املطلقة والكامل عىل
ٍ
أو عىل رمو ٍز خارجي ٍة ،أو عىل األفكارّ ،
يدل وجهة نظ ٍر ما ،إذ تعتقد الكثري من الحكومات
مضن عند اإلنسان عن بقدرتها عىل إحداث التغيري من فوق ،وكذلك
بحث
عىل وج��ود ٍ
ٍ
ناجم أساساً عن إحساسه يعتقد األفراد َّأن استبدال أفكارهم الجديدة
الحامية واألم��انٍ ،
أمان بأفكا ٍر قدمي ٍة -عىل املستوى العق ّ
ٌ
بالعجز والدونية .فاليقني التا ّم ،كالجهلٌ ،
كفيل
يل-
وطأمنينة .وهي ٌ
حالة يعيشها الطفل نظراً بتح ّررهم من املايض.
املوضوعي .لكن ،ماذا يعني وليس من م َث ٍل أك َرث وضوحاً ونصاع ًة من فشل
لعجزه وضعفه
ّ
ْأن تستم َّر هذه الحالة إىل سنّ البلوغ وما تاله جميع الحركات “التح ّررية” والحكومات
فتحكم عالقة اإلنسان بنفسه وبالعامل املحيط؟ “التقدّمية” يف تحقيق السالم والتقدّم لإلنسان
َّإن تردي َد الaأفكار وتناقلها ال يعني أننا نفكر ،يف مجتمعاتنا العربيةَّ .إن املبالغة يف التجريد
خرج شيئاً من والفك َّرنة تقود إىل خلق عاملٍ م��وا ٍز للواقع
فالفك ُر الذي ال يساعدنا عىل ْأن ُن َ
الحقيقي .ومن هنا ينشأ االنفصال بني النخبة
الظلمة إىل النور ،من املجهول إىل املعلوم ،ليس
ّ
ورم يجب استئصالهَّ .
ألن واملجتمع ،بني الفكر والواقع.
إ َّال تضخ ًام يف العقلٌ ،
َ
اإلميان بالتغيري الرسيع (الثورة) والتغيري
املعرف َة ليست غاي ًة يف ح ّد ذاتها .والفك ُر الذي َّإن
ال يساعدنا عىل تفكيك أصنامنا ،دون الحاجة بق ّوة القانون أو العسكر ،والتغيري من فوق،
ذريع نتل ّمس آثاره واضح ًة يف
أصنام
إىل خلق
وأوه��ام جديد ٍة -كالعقائد أدّى إىل ٍ
فشل ٍ
ٍ
ٍ
الوضعية الشمولية التي حاولت تفسري العامل مجتمعاتنا العربية ،بل نكوصاً نحو الوراء عىل
كله من خالل زاوي ٍة واحد ٍة ،كام كان اإلنسان الصعد كاف ًة .وليست ثورات الربيع العر ّيب
يحجب
البدا ّيئ يفعل يف طور األرواحية -ما هو إ َّال مبنأىً عن ذلك ،فام ز َال غبار املعركة
ُ
عنَّا نتائجها.
دور ٌان يف حلق ٍة مفرغة.
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موسكو ..1اغتيال الثورة
عيل العبدالله
بني زيارة وف ٍد من معارضني سوريني ،برئاسة األستاذ أحمد معاذ الخطيب،
الرويس تغرياً
يف ( ،)7/11/2014وموعد عقد اجتامع موسكو تغيرّ املوقف
ّ
كبرياً .فبني ما سمعه األستاذ الخطيب ودفعه إىل التفاؤل ،وتهديد وزير
خارجية روسيا ،السيد سريغي الفروف ،للمعارضات التي ترفض املشاركة
يف الحوارٌ ،
بون شاسع.
غي موقفها؟
فام الذي رّ
كانت موسكو ،قبل حملة التحالف الدو ّيل عىل “داعش” ،قد اعتربت
سجلت نقط ًة عىل واشنطن بإفشال مؤمتر جنيف ،2وإعطاء النظام
أنها ّ
السوريّ مزيداً من الوقت ليلحق الهزمية بالثورة ،ويجرب املجتمع الدو ّيل
عىل العودة إىل اإلقرار برشعيته والتعاطي معه .ولكن الحملة الدولية
(باإلضافة إىل التصعيد األمري ّ
يك ض ّد روسيا ،بعزلها دولياً وفرض املزيد
من العقوبات االقتصادية عليها (والتي تس ّببت بهروب رؤوس األموال
بشكل
العاملي ،وانهيار األسعار
وانهيار سعر الروبل) وإغراق سوق النفط
ٍ
ّ
امي ،ما أضاع عىل الخزينة الروسية مليارات الدوالرات ،وتقديم الدعم
در ٍّ
ات لحلف الناتو يف رشق أوروبا) قد غيرّ ت املواقع،
ألوكرانيا ،ونرش ق ّو ٍ
وأصبحت روسيا يف موقع الخارس .فجاء قرارها بالردّ ،وعىل أكرث من
األطليس وبالقرب
مستوى ،من تحليق الطائرات العسكرية الروسية فوق
ّ
من السواحل األوروبية واألمريكية ،إىل اصطحاب بوتني مد ّمر ًة مسلح ًة
إىل اجتامع دول العرشين يف أسرتاليا والتلويح باستخدام األسلحة النووية،
الرويس أمام الشواطئ الربيطانية ،وتحريك
وصوالً إىل استعراض األسطول
ّ
امللف السوريّ بالدعوة إىل حوا ٍر يجمع املعارضة “البنّاءة” و”التي
تل ّبي الدعوة” ،بتعبري ميخائيل بوغدانوف ،نائب وزير الخارجية ،أوالً،
والسوريني (النظام واملعارضة) يف موسكو تالياً“ ،ألنه ال ميكن بحث ملف
التسوية من دونهم” كام قال.
غري أن املفاجأة التي مل تتوقعها موسكو هي أن يأيت رفض املبادرة من
حليفيها ،النظام السوريّ وإيران .فام أن انتهت زيارة وفد املعارضني
السوريني ،وانطالق الحديث عن وجود مبادر ٍة روسي ٍة ،وإشاعة الخطيب
أجواء من التفاؤل ،حتى جاء ر ّد النظام وإهالته الرتاب عليها بإعالن
ٌ
ٌ
روسية وليست حاج ًة سورية” .وتلميح
حاجة
مسؤولٍ فيه “أن املبادرة
جريدة “األخبار” اللبنانية إىل رفض إيران لفكرة الحوار ،بصيغ ٍة موارب ٍة،
عندما قالت ،يف ختام حديثها عن املبادرة“ :املعضلة يف إقناع إيران بها”.
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وقد أ ّكد النظام ،بعد زيارة وزير خارجيته إىل روسيا (،)26/11/2014
رسب إىل مراسل جريدة “القدس
رفضه املبادرة وش ّكك يف جدواها .و ّ
العريب” يف دمشق صور ًة مناقض ًة ملا نقله الخطيب .فقد نقل املراسل
عن مصادره قولها“ :إن هوامش التح ّركات السياسية الروسية ..محدود ٌة
بعض اليشء .وهي ال تشمل حتى مج ّرد أفكا ٍر قد تطال موقع الرئاسة،
كام مل تتط ّور لتشمل أفكاراً بخصوص حكوم ٍة انتقالي ٍة أو حتى حكومة
وحد ٍة وطني ٍة تشرتك فيها السلطة واملعارضة” .وأضاف“ :إن الهوامش
التي تتح ّرك فيها الدبلوماسية الروسية ،حتى اللحظة ،منص ّب ٌة عىل إنضاج
بيئ ٍة سياسي ٍة تدفع أطيافاً من معارضة الداخل والخارج لالنخراط يف
انتخابات برملاني ٍة مقبل ٍة تجري يف موعدها الدسـتوريّ يف العام .”2016
ٍ
مناخ “لتشكيل حكومة
وهذا سيعني “تق ّبل الطرفني لبعضهام” ،وخلق ٍ
وحد ٍة وطنية” .وهو أم ٌر “أكرث واقعي ًة من البحث يف حكوم ٍة انتقالي ٍة أو
حكومة وحد ٍة وطنية”.
ً
ولقد عكست الترصيحات الروسية التالية تراجعا عن التفاؤل ،وتحدّثت
بحذ ٍر عن املبادرة وفرص نجاحها ،مك ّرر ًة املعزوفة األثرية عىل قلب
النظام عن محاربة اإلرهاب يف سوريا ،وعن مضمون القانون الدو ّيل
الذي يفرض التنسيق مع النظام السوريّ يف محاربته .وجدّدت متسكها
ببيان جنيف ،1وفق قراءتها التي تقوم عىل أولوية محاربة اإلرهاب،
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وإعطاء رأس النظام دوراً يف املرحلة االنتقالية
وحقّ ّ
كأساس
الرتشح إىل الرئاسة يف نهايتها،
ٍ
ّ
للحل .وتهيئة الظروف الستئناف عملية
التسوية السلمية ،مبوازاة محاربة اإلرهاب،
وتوحيد الجهود لذلك .وأ ّكدت هذا الرتاجع
قامئة أسامء الشخصيات املعارضة التي ستدعى
توجه موسكو
إىل مؤمتر موسكو ،1إذ ب ّينت ّ
إىل دعوة معارضني باالتفاق مع النظام ،حني
شخصيات إما عىل عالق ٍة طيب ٍة
ض ّمت القامئة
ٍ
معها أو مع النظام السوريّ  ،ودعوتهم بصف ٍة
شخصي ٍة ،لرضب املعارضني ببعضهم ومتزيق
أطرهم السياسية من جهة ،وااللتفاف عىل
الوطني لقوىّ الثورة
موقع ومكانة االئتالف
ّ
واملعارضة ،باعتباره ممث ًال رشعياً للشعب
السوريّ  ،باعرتاف أكرث من مائة دول ٍة ،باإلضافة
كطرف محاور ،من
إىل اعرتاف األمم املتحدة به
ٍ
جه ٍة ثانية.
مل تنجح تراجعات موسكو ،وتنفيذها لطلبات
النظام مبوافقته املسبقة عىل قامئة املدع ّوين،
وتأكيدها عىل أولوية محاربة اإلره��اب.
واضط ّرتها حاجتها إىل عقد املؤمتر ،كنقل ٍة
يف إطار الرصاع مع الغرب بعا ّم ٍة والواليات
تنازالت أخرى
بخاصة ،إىل تقديم
املتحدة
ٍ
ّ
بسحب اقرتاحها باعتبار لقاء موسكو 1مدخ ًال
لجنيف ،3وسحب بيان جنيف من جدول
األعامل ،واعتامد صيغ ٍة أولي ٍة يف املفاوضات،
صيغة “دون ورق��ة” ،وإلغاء اعتبار املؤمتر
مفاوضات ،بل ح��واراً مفتوحاً دون جدول
ٍ
أعاملٍ أو رشوطٍ مسبق ٍة ،قبل أن تعتربه مؤمتراً
ٌ
قريب منها“ :لقاء
تشاورياً ،كام نقل
“معارض” ٌ
موسكو سيعقد ألنه تشاوريّ  .ولن يحصل فيه
ٌ
تفاهامت
ات كربى أو
ٍ
تصويت او اتخاذ قرار ٍ
سياسية” .وطابقت بني فكرة تجميد الرصاع
يف املدن ،التي طرحها املبعوث الدو ّيل ستيفان
دي ميستورا ،واملصالحات التي يجريها النظام
مع الكتائب املقاتلة يف بعض األحياء والبلدات

التي تسيطر عليها ،تحت ضغط التجويع.
فوفق بيان الخارجية الروسية فإن “مبدأ تنفيذ
بنجاح يف منطقة
املوضعي ُيط َّبق
التجميد
ّ
ٍ
الغوطة الرشقية ،حيث متكنت السلطات من
شخص عن مناطق األعامل
إبعاد حوايل ألفي
ٍ
العسكرية ،وتنظيم وضع حوايل  450شخصاً
من أفراد املجموعات املسلحة املعارضة ،الذين
اتخذوا قراراً بالتخيل عن املامرسات املسلحة”.
وتابعت “نرى أن التجربة التي سترتاكم نتيجة
مثل هذه التجميدات ،ستكون مفيد ًة جداً.
والطرق املستخدمة ّ
أوضاع صعب ٍة بهدف
لحل
ٍ
يتم استخدامها يف
وقف العنف ،ميكن أن ّ
حلب”.
بحرج من االستجابة ّ
لكل
مل تشعر موسكو
ٍ
طلبات النظام .بل وذهبت بعيداً يف رفض
طلب بسيطٍ للمعارضة التي أرسلت تطلب
ٍ
لكيانات
إعادة النظر يف صيغة الدعوة ،لتكون
ٍ
ألشخاص بعينهم ،وإخراج بعض
سياسية ،ال
ٍ
الشخصيات من قامئة املعارضة وإضافتها
وأرصت
إىل قامئة النظام .فقد ردّت بالرفض ّ
عىل موقفها .وملا رفضت بعض الشخصيات
(األستاذ أحمد معاذ الخطيب) والكيانات
الوطني ،وتيار بناء الدولة)
السياسية (االئتالف
ّ
املشاركة ردّت موسكو بأنها ستعقد املؤمتر مبن
حرض ،وهدّد السيد الفروف الرافضني “بأنهم
سيفقدون دورهم يف عملية التفاوض”.
أرب��ك رف��ض بعض الشخصيات والكيانات
الرويس ،فلجأ إىل احتواء السلبيات التي
املوقف
ّ
سترتتب عىل ذلك بخفض سقف التوقعات من
املؤمتر ،فأعلن السيد الفروف“ :إنه (املؤمتر)
يهدف إىل تجاوز أخطاء جنيف ،2الخطأ األول:
اف كثري ٍة من املعارضة
تغييب وتجاهل أطر ٍ
طرف واح ٍد مق ّره
السورية وتوجيه الدعوة إىل ٍ
يف إسطنبول (يقصد االئتالف) ،والخطأ الثاين:
وإعالمي
يس
تحويل الفعالية إىل استعر ٍ
اض سيا ٍّ
ٍّ
بدالً من توجيه حوا ٍر مع ّم ٍق ومسؤولٍ حول
القضايا امل��ط��روح��ة” .وق��ال رئيس معهد

الرويس فيتايل نعومكني،
االسترشاق ،املستعرب
ّ
الذي سيدير جلسات الحوار ،إنه سيعترب املؤمتر
ناجحاً “إذا عمل الجانبان السوريان ،النظام
واملعارضة ،سوياً واتفقا عىل االجتامع ثاني ًة”.
تكمن نقاط الضعف الرئيسة لتح ّرك روسيا يف:
 .1خلفيته ومنطلقه الرئيس الكامن يف تجاهله
ٌ
نظام مستب ٍّد
لجذر الرصاع :ثور ٌة
شعبية ض ّد ٍ
ّ
للحل ونتائجه مبعزلٍ عنه،
وفاسدٍّ .وتص ّوره
لحل عىل خلفية اعتبار الرصاع نزاعاً
وسعيه ٍّ
عىل السلطة تار ًة ،وحرباً عىل اإلرهاب تار ًة
أخرى ،وانعكاس ذلك عىل مستقبل سوريا
الدولة والشعب.
 .2كونه تحركاً روسياً :نظراً لدور روسيا يف
الرصاع السوريّ ودعمها الكبري للنظام ،بدءاً
من تبنيها قراءته للرصاع واتهامها املعارضة
ب��اإلره��اب ،وص��والً إىل حاميتها له سياسياً
ودعمه باألسلحة واملال.
 .3كونه جاء يف سياق املواجهة املحتدمة
بخاصة،
مع الغرب بعا ّم ٍة والواليات املتحدة ّ
وتأكيداً عىل حضور روسيا يف اإلقليم ،وقدرتها
عىل لعب دو ٍر يف ال�صراع السوريّ وإعاقة
الخطط األمريكية فيه.
تكاد فرصة وصول املؤمتر إىل نتائج إيجابي ٍة
ات تتعلق بانحياز روسيا
تكون معدوم ًة ،العتبار ٍ
الواضح للنظام ،عرب قبول طلباته عن قامئة
املشاركني وجدول األعامل ،وإلزام املعارضات
السورية بقبول قراءتها إلعالن جنيف ،1التي
توجهاته وقراءته له ،وخاص ًة حول
تنسجم مع ّ
نقاطٍ تتعلق بالهيئة الحاكمة كاملة الصالحيات
واملرحلة االنتقالية ومصري رئيس النظام ودوره
ووضع الجيش واألمن واالنتخابات الرئاسية.
وهذا ال يتعارض مع موقف املعارضة والدول
املؤيدة لها فقط ،بل ويحدّد مستقبل الحوار،
فقد كان الخالف حول هذه النقاط سبب فشل
ُ
وفشل املؤمتر سيعيد القضية
مؤمتر جنيف.2
إىل املربع األ ّول.
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لقوى أخرى لتأخذ الدين ستاراً لتحقيق أهدافهـا
بعد تخّلي المعارضة المدن ّية عن مهاّمهاُ ،فتِح المجال ً

السوري أنور البني
والحقوقي
المحامي
(صور) تجري لقا ًء مع
ّ
مجلة َ
ّ
ّ
حاوره :كامل شيخو

الرسمي
مدير املركز السوريّ لألبحاث والدراسات القانونية .والناطق
ّ
لـ»مركز ح ّريات للدفاع عن ح ّرية الصحافيني يف سوريا» ،وهو مرك ٌز
غري ّ
مرخ ٍص أسسه ناشطون وصحفيون عام  .2006من مواليد مدينة
حامة عام  .1959تخ ّرج يف كلية الحقوق بجامعة دمشق عام .1986
ومنذ مزاولته مهنة املحاماة ،نذر نفسه وجهوده ملتابعة قضايا
املعتقلني السياسيني.
يشارك ،منذ تسعينيات القرن املايض ،يف الدفاع عن معتقيل حقوق
اإلنسان الذين اعتقلوا يف أوائل ذلك العقد ،و ُقدّموا إىل محكمة أمن
الدولة العليا .كان عضواً يف هيئة املحامني املدافعني عن معتقيل الرأي
مؤسيس جمعية حقوق اإلنسان يف
والضمري .ويف متوز  2001كان أحد ّ
سوريا .وانتخب عضواً يف مجلس إدارتها عام .2003
يع ّد مدافعاً حقوقياً بارزاً ،م ّمن تصدّوا بجرأ ٍة وشجاع ٍة لالنتهاكات
التي طالت املجتمع السوريّ  ،بكافة أشكالها .وقد أنهى بتاريخ
سنوات ،أصدرتها
 2011/5/17عقوب ًة قاسي ًة بالسجن ملدّة خمس
ٍ
بح ّقه محكمة الجنايات األوىل بدمشق بتاريخ  ،2007/4/24بتهمة
«نرش أنبا ٍء كاذب ٍة من شأنها وهن نفسية األمة» .وكان قد اعتقل من
أمام منزله مساء يوم األربعاء .2006/5/17

يف منتصف حزيران عام  ،2013ق ّد َ
مت (إعالناً دستورياً مؤقتاً)
والسلمي نحو
للعمل به يف الفرتة االنتقالية ،وتأمني االنتقال اآلمن
ّ
ّ
باب
ٍ
مستقبل يكون مرشقاً .تو ّزع هذا الدستور عىل ستة أبواب ،لكل ٍ
ع ّدة مواد تح ّدد صالحيات ّ
كل جهة .لو تح ّدثنا بداي ًة عن مرشوع
الدستور املقرتح؟
ٌ
ترتدّد كثرياً
ّ
ٌ
تساؤالت محقة حول املرحلة االنتقالية وم ّدتها واآللية
القانونية التي تحكمها .وترد أفكا ٌر كثري ٌة حول العودة إىل العمل
بدساتري سابق ٍة أو استمرار العمل بالدستور الحا ّيل مع التعديل
عليه .كام ُتطرح ٌ
أسئلة حول طريقة االنتقال إىل بيئ ٍة قانوني ٍة جديد ٍة
دميوقراطي ٍة يكون الشعب فيها هو صاحب القرار ،مع طريقة إعداد
دستو ٍر جدي ٍد ،وتصفية آثار املرحلة املاضية ،ومصري مرتكبي جرائم
قتل املدنيني وتدمري البالد ،وإعادة السلم األه ّ
لرشوخ
يل الذي تع ّرض
ٍ
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ٌ
قلق من
كبري ٍة وقاسية،
وأسئلة أخرى ك ّلها مرشوعة ،وتعبرّ عن ٍ
مستقبل مل تتح ّدد معامله ،بينام مل تق ّدم أية جه ٍة خريط ًة سياسي ًة
ٍ
اطي.
قانوني ًة آمن ًة لالنتقال الدميوقر ّ
ُ
طالبت ،من خالل الدستور املقرتح ،بتعليق العمل بالدستور الحا ّيل،
وبجميع القوانني واملحاكم االستثنائية ،كالقانون  49لعام ،1980
وقانون إحداث محكمة اإلرهاب ،واملادة  16من القانون  14لعام
الخاصة بحامية عنارص األمن من املحاكمة ،واملرسوم رقم 6
1969
ّ
الخاص مبناهضة أهداف الثورة وعرقلة تطبيق االشرتاكية،
لعام 66
ّ
الخاص بتعديل قانون األصول الجزائية
واملرسوم  55لعام 2011
ّ
األمني وتفويض األجهزة األمنية مبهام الضابطة
بتمديد التوقيف
ّ
العدلية.
ودعوت إىل إيقاف العمل باملحاكم امليدانية وبجميع القوانني التي
اطي .وترسي أحكام هذا اإلعالن
تعرقل عملية االنتقال الدميوقر ّ
عىل املرحلة االنتقالية ،وينتهي العمل به مع إقرار الدستور الجديد
والعمل به.
سابق إىل أن «محكمة اإلرهاب هي أسوأ قانونياً
َ
أرشت يف
ترصيح ٍ
ٍ
من محكمة أمن الدولة العليا سابقاً التي ح ّلت محلها» .يُحال إىل
هذه املحكمة أغلب الناشطني املعارضني املعتقلني لدى النظام
بتهم مختلفة .هل هناك تقدير ٌ
ات لعدد هؤالء؟ وما هي
السوريّ ٍ
األحكام الصادرة عنها؟ وكيف هي إجراءاتها القانونية؟
حقيق ًة ال أس ّميها محكم ًة بل أعتربها جه ًة أمنية ،ألنها تنظر يف
األمني .وحسب معلوماتنا،
الدعاوى املحالة إليها مستند ًة عىل الضبط
ّ
فإن هناك أكرث من  35ألف دعوى أمام محكمة اإلرهاب ،يحاكم فيها
أكرث من مثانني ألف متهم ،منهم أربعون ألفاً قيد االعتقال ،وأخيل
سبيل حوايل  15ألفاً.
وال نعلم العدد اإلجام ّيل للمعتقلني ،ألن هناك قضايا توجد فيها
مجموعة أشخاص ،وقضايا أخرى يكون املتهم فيها شخصاً واحداً .أما
بخصوص أحكامها فهي ترتاوح بني ( 10إىل  20سنة) ،وهناك بعض
األحكام باإلعدام .ووجودنا كمحامني يف املحكمة ال يغيرّ شيئاً ،ولكن
فقط إلشعار أهايل املعتقلني ّأن هناك من يتابع قضاياهم ويقف إىل
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جانبهم .كام ننصح األهايل بعدم دفع الرشاوى أو الخضوع لالبتزاز
املا ّيل.
بيانات ،أن
ذكر املركز السوريّ لألبحاث والدراسات القانونية ،يف ع ّدة
ٍ
«هنالك معتقلون ميوتون يومياً يف أقبية سجون املخابرات السورية».
هل لديكم تص ّو ٌر عن عدد هؤالء الضحايا وأسباب وفياتهم؟
يرتاوح عدد من ميوتون يومياً يف أقبية أجهزة املخابرات بني  20إىل 30
شخصاً يف العاصمة السورية فقط .يقضون إما تحت التعذيب ألخذ
الصحية الصعبة .وال نعلم شيئاً عن
ٍ
اعرتافات منهم ،أو نتيجة الظروف ّ
معتقالت املحافظات األخرى.
بحسب تقديراتنا ،يتجاوز عدد املعتقلني  200ألف شخص .ونحاول
جاهدين ،كعاملني يف املركز ،إخضاع هذا العدد ملنهجية التوثيق.
وحسب تقديراتنا أيضاً ،تتو ّزع األرقام عىل املعتقالت التالية :يف سجن
مطار املزّة العسكري هناك حوايل  15ألف معتقل .يقابله العدد
نفسه لدى الفرقة الرابعة .وكذلك األمر بالنسبة إىل سجن صيدنايا
العسكريّ  .أما سجن عدرا املركزيّ فيتجاوز عدد املعتقلني فيه 10
آالف .ويف فروع أمن الدولة ،وسجن نجها التابع له ،يتجاوز عدد
املعتقلني  25ألف شخص .ويوجد يف أقبية فروع األمن العسكريّ

معتقل أيضاً .يف حني يبلغ عدد املعتقلني لدى أفرع
حوايل  25ألف
ٍ
السيايس حوايل  10آالف معتقل .هذه السجون التي ذكرتها
األمن
ّ
هي يف دمشق فقط .ويتجاوز عدد املعتقلني فيها  115ألفاً .باإلضافة
ومعتقالت كثري ٍة
إىل معتقالت القلمون ودير شميل ومطار حامة
ٍ
يف املحافظات السورية .ويتو ّزع العدد املتب ّقي عىل أفرع األمن
والسجون يف املناطق األخرى من سوريا .وجميع هؤالء اعتقلوا عىل
خلفية مشاركتهم يف الثورة السورية.
ٌ
معلومات عن حالة السجناء يف معتقالت املعارضة
هل لدى املركز
(املسلحة) والتنظيامت اإلسالمية ،س ّيام املتطرفة منها؟ وعن القوانني
والترشيعات التي تعتمدها «الهيئات الرشعية» يف تلك املناطق؟
لست ّ
ُ
مطلعاً عىل حالة السجون واملعتقالت يف املناطق التي تسيطر
عليها املعارضة .ولكن من خالل األصدقاء ،ومتابعتي لها ،أستطيع
القول ّإن الهيئات الرشعية أو مجالس الشورى أو املكاتب القانونية
ال تس ّد حاجة الناس إىل االحتكام إىل قضا ٍء نزي ٍه وعادلٍ  ،ويف الوقت
نفسه غري مس ّيس .ولكن املشكلة أنها جاءت لتل ّبي حاجة الناس
يف املناطق التي تخضع لسيطرة املعارضة إىل تحصيل حقوقهم.
واملشكلة الكربى هي أن املعارضة املدنية تخلت عن القيام بهذه
ملجموعات أخرى أخذت الدين بشكله العا ّم
املهمة ،ففتحت املجال
ٍ
ٌ
تجاوزات كبري ٌة نتجت
ستاراً لتحقيق هذه الحاجة .بالطبع ،هناك
األسايس ّ
لكل ذلك
عن ذلك ،لغياب املرجعية واملحاسبة .واملح ّرك
ّ
الخاصة عىل
جهات لها أجنداتها
–برأيي -هو التمويل الذي يأيت من
ٍ
ّ
حساب مستقبل سوريا.
يزداد الوضع يف سوريا تعقيداً يف ّ
ظل الحرب املمت ّدة التي مزّقت
البالد .كيف يبدو املشهد بعد دخول األزمة عامها الخامس؟
ثم يف
عندما انطلقت ثورات الربيع العر ّيب تباعاً يف تونس ومرصّ ،
البحرين واليمن وليبيا ،كان أصدقايئ يف السجن يسألونني :هل
تتوقع أن تصل رياح التغيري إىل سوريا؟ أجبتهم :إن ما يحدث يف
العامل العر ّيب هو (تسونامي)ّ .
وكل من مل تصل إليه الهزّة ستصل إليه
حت ًام أمواجها العالية .وعندما بدأت يف سوريا كانت أحالمنا تتحقق،
ومل تهت ّز ثقتي وإمياين بالشباب ،وأنهم سيثورون عىل هذا النظام.
كنت أتو ّقع ردّة فعل النظام ،وأنه سيحاول القتال حتى آخر سوريٍّ
وكل ما أمتناه أن تصبح سوريا بلداً
كريس الحكمّ .
ليحافظ عىل
ّ
ً
ً
ُ
عنوان الدولة فيها احرتام حقوق
دميقراطياً مدنيا تعدديا ،يكون
ونظم وقوانني.
سات
اإلنسان،
كمؤس ٍ
ّ
ٍ
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بين ف ّكي الحرب
السويداء َ
جورجيت حنا

أربع وحتى هذ ِه اللحظة ،مل تنأَ
ٌ
مدينة أو ٌ
ٌ
سورية من
قرية
منذ
ٍ
سنوات ٍ
تنهب
مخالب الحرب وإيغالها يف مفاصل الحياة.
الحرب التي ما زالت ُ
ُ
ِ
والبيوت والخب َز منذ اندالعها ،والتي أخذت حيناً َ
َ
شكل الدما ِر
األرواح
َ
َ
حلب ودير الزور ..أو شكل الحصا ِر االقتصاديّ القائم عىل
املطلق ،كام يف َ
ً
تبق
لحرب
ٍ
رضوس مل ِ
التجويع املمنهج تارة ،أو املفرتض كنتيج ٍة منطقي ٍة ٍ
ومل تذر ،تار ًة أخرى .كام هو واقع الحال يف محافظة السويداء التي تبعد
َ
لتشغل بذلك أقىص الجنوب
مسافة  110كم جنوباً عن العاصمة دمشق،
السوريّ  ،عىل التخوم مع درعا ومملكة األردن الحدودية حتى البادية رشقاً،
وصوالً إىل الحدود العراقية.
وال ب�� ّد م��ن اإلش���ارة أوالً إىل أن غنى ه��ذه املحافظة وتن ّوعها
ال��دمي��غ��را ّيف جعلها تبدو خ��ارط�� ًة مص ّغر ًة للجغرافية السورية،
امل��وح��دي��ن.
وإن ك��ا َن��ت غالبية سكانها م��ن طائفة ال����دروز
ّ
السويداء يف بداية األحداث
ً
ً
واالجتامعي إثر
السيايس
شهدت مدينة السويداء تغيرّ ا جذريا يف موقفها
ّ
ّ
انطالق املظاهرات املناوئة للنظام السوريّ الحاكم ،يف درعا منذ  /18آذار/
 .2011ما أدّى إىل تصاعد حر ٍاك مد ٍّين يف املدينة يدعو ملنارصة الجارة يف
السلمي .فانطلقت مظاهر ٌ
ات تدعو إىل السلمية واملدنية ورفع
حراكها
ّ
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الحصار واإلفراج عن املعتقلني ،يف عدّة مدنٍ وقرىً تتبع للمحافظة إدارياً
وجغرافياً ،كان أهمها مدينة شهبا ،وقرى القر ّية ،الكفر ،صلخد ،مردك،
عرمان ..وغريها.
ات ع ّد ًة كان
إضاف ًة إىل
قلب املحافظة رفعت شعار ٍ
ٍ
اعتصامات نقابي ٍة يف ِ
أ ّولها اإلفراج الفوريّ عن املعتقلني السياسيني ،كاعتصامات نقابات املحام َ
ني
واألطباء واملهندسني .األمر الذي أثار حفيظة السلطة األمنية ،إضاف ًة إىل
اصطدام موتو ٍر
حفيظة السكان املوالني من ذات املدينة ،ما أدّى إىل
ٍ
َ
انتقل
الحي الواحد فحسب ،بل
ٍ
ومشاحنات َ
ليس بني أهايل املدينة أو ّ
انشقاقات سياس ّي ًة واجتامعي ًة خطري ًة بني
معظمها إىل داخل البيوت لتشه َد
ٍ
بنتائج قد تبدو كارث ّية.
أفراد البيت الواحد ،انتهى بعضها
َ
“ص َور” بتسليطِ الضوء
وللوقوف عىل تفاصيل األحداث ،قا َم فريق مجلة ُ
عىل خفايا َ
صح القولَ ،
لقاءات ح ّي ٍة أجراها
خالل
ذلك الخلل
ٍ
االجتامعي ،إن ّ
ّ
السيايس.
بعض األهايل الذينَ نالهم هذا االنقسام
َ
مع ِ
ّ
غسان وأبنائه -الرجل الذي أفىض مبا يف رسيرته لفريق
وكانت حكاية أيب ّ
ً
ً
املجلة -الحكاية األش ّد التصاقا بالواقع ،ورمبا األكرث محاكاة ألزم ٍة اجتامعي ٍة
طارئة.
غسان من العمر  66سن ًة .ولديه أربعة ش ّبانٍ وفتاتان ،إحداهنّ
يبلغ أبو ّ
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ٌ
متزوجة من عسكريٍّ  ،انتهى بها شجا ٌر ٌ
عنيف
السيايس املعارض للنظام
مع زوجها ،إث َر موقفها
ّ
بيت أبيها.
الحاكم ،مط ّلق ًة يف ِ
َ
محض صدف ٍة أن
غسان“ :كانت
و ُيضيف أبو ّ
غسان بالق ّوات املسلحة ،منذُ
يلتحقَ ابني الكبري ّ
ً
خمس سنني أو رمبا أكرث ،ليجاه َر بديه ّيا مبوقفه
ِ
والسيايس املوايل للدولة الحاكمة .ومل
العسكريّ
ّ
يقف األمر عند هذا الح ّد فقط ،فمع تسارع
ِ
متسكاً بـ”مبدئه”
األح��داث وتط ّورها ،ازدا َد ّ
ٌ
ٌ
القائلّ :
وجرمية تا ّمة
خيانة،
“كل مظاهر ٍة
األركان عقوبتها املوت”.
محض صدف ٍة أيضاً أن َ
َ
يقف ولدي
“وكانت
النقيض من أخي ِه األكرب ،وهو الذي
حسان عىل
ِ
ّ
َ
اعتصامات ع ّد ٍة .وانتهى األمر برصاص ٍة
شارك يف
ٍ
استق ّرت يف قدمه اليرسى ،هنا ،يف البيت (يش ُري)،
َ
غسان قد ص ّوبها عىل قدم أخي ِه املعارض،
كان ّ
ساخن جعلني ُ
أدرك خطورة املوقف،
نقاش
إث َر ٍ
ٍ
ألرسل األخ َري إىل بريوت ،متفادياً َ
َ
بذلك كارث ًة قد
ال تحمد عقباها”.
هكذا ّ
غسان ،انطالقاً من بيته،
يلخص أبو ّ
االحتدام العنيف بني أهايل مدينته ،بني موالٍ
ومعارض لسلط ٍة سياسي ٍة مل تزل قامئة.
ٍ
الرصاص والخبز
السويداء بني
ِ
تنج محافظة السويداء -كمثيالتها من املدنِ
مل ُ
اليومي ،ابتدا ًء من
املوت
السورية -من مشه ِد ِ
ّ
الرصاص املتواصل ،ال س ّيام يف السنة
إطالقِ
ِ
األوىل من الحرب ،عىل الحافالت التي ّ
تقل
الركاب بني دمشقَ والسويداء جيئ ًة وذهاباً.
األمر الذي أودى بحياة العديدينَ ،
دون معرفة
رئييس ميكن اإلشارة إليه يقيناً! وهذا ما
فاعلٍ
ٍّ
أفصح ملجلتنا:
أ ّكده أحد سائقي الحافالت عندما َ
“كان مفجعاً ما ّ
قرص
حل بنا ،فام أن عربنا َ
الطريق املؤدية من العاصمة
ات جنوباً إىل
املؤمتر ِ
ِ
حتى السويداء ،متاماً قبال َة بلدة السيدة زينب،
حتى َ
انهال علينا ٌ
وابل من الرصاصَ ،
كان كفي ًال
وشاب
بقتلِ فتا ٍة يف التاسعة عرشة من العمر،
ٍّ
يف الثالثني ،إضاف ًة إىل كث ٍري من الجرحىُ ،
كنت

من جبه ِة النرصة املتشدّدة بدخول القرية
واحداً منهم”.
وعن سؤالنا عن كيفية تفادي هذا الخطر وخطف عد ٍد من الشبان ،إضاف ًة إىل حرق الكثري
املحيق ،السيام أنه الطريق الوحيد الذي ُ
يصل من البيوت ،ورفع علم الجبهة َ
فوق دير القرية،
َ
“ك��ان ال ب ّد من إيقاف كر ّد فعلٍ عىل وجود النظام الحاكم بالقرب منها،
املحافظتني ،أج��اب:
بعض الرحالت يف الوقت الذي تتصاعد فيه من جه ٍة ،ولقربها جغراف ّياً من معاقل جبهة
ِ
وترية االشتباكات بني املعارضة املسلحة وجيش النرصة والجيش الح ّر ،من جه ٍة أخرى .وبعد
النظام .خاص ًة بعد تع ّرضناَ ،
األمني الذي
خالل شهو ٍر ع ّد ٍة ،سؤالنا عن األهايل وعن الوضع
ّ
َ
لحوادث مشابه ٍة أزهقت أرواحاً كثري ًة .ومن تشهده القرية اليوم ،يقول (خ ،ق)“ :مل يبقَ يف
ُ
نعمل بها أننا جعلنا القرية أحدٌ  .هي اآلن موطنٌ لجبهة النرصة ،بعد
االحتياطات التي ما زلنا
عمق املدينة .أما عن الوضع
الرحلة األخرية التي تغادر دمشقَ جهة السويداء أن َ
نزح أهلها إىل ِ
األمني فنقوم نحنُ  ،شباب القرية ،باقتحامها ب َ
ني
يف الثالثة ظهراً ،بع َد أن كانت يف الحادية عرشة
ّ
ني واآلخر ومشابكة فصائل النرصة داخلها،
لي ًال!”.
الح ِ
النظامي الذي يرفض
إضاف ًة إىل ما تقدّم ،تع ّرض سكان املدينة ،إناثاً دون مساند ٍة من الجيش
ّ
ّ
التدخل”.
ات عمليات الخطف واالبتزاز،
وذك��وراً ،لعرش ِ
َ
الحرب
أنياب
انتهى بعضها بعود ِة املخطوف َ
ني مقابل
ِ
مبالغ هكذا ،ومع رزوح املدين ِة تحت ِ
َ
تسقط فريسةَ
ً
املخطوف وأثقالها ،كان ال ب ّد لها أيضا أن
كبري ٍة ،وانتهى بعضها اآلخر بأوصالِ
ِ
ّ
مقطع ًة ومرم ّي ًة بني الصخو ِر أو الكرومَ .
الجوع والحرمانِ وغال ِء املعيشة ،إث َر النقص
كان
ِ
آخرها جثة (ع ،ع) التي وجدها ذووه َ
أيام الهائلِ يف املتطلبات األوىل للحياة ،من خب ٍز
قبل ٍبالقرب من ت ّل ِة ووق��و ٍد وغ��از ،كنتيج ٍة منطقي ٍة لتدين القوة
مسجا ًة
قليل ٍة من تحقيقنا هذاّ -
ِ
الرشائية للرية أضعافاً مضاعف ًة عىل امتدا ِد
(شيحان) املط ّلة عىل مدين ِة شهبا.
البحث عن
وم��ع تصاعد وت�يرة ال��ح��رب ،تع ّرضت قرى األرض السورية .ما دفع األهايل إىل
ِ
عيش أخرى ،رمبا كحلولٍ أولي ٍة .ومن َ
َ
ذلك
السويداء
رش من قبلِ
فصائل ُ
تتبع وسائلِ ٍ
لهجوم مبا ٍ
ٍ
لجبهة النرصة -كام أفاد أهايل قرية (دير داما) العودة إىل خب ِز الشعري أو (التنّور) كبديلٍ عن
قلب منطقة خبز القمح ،وإىل االحتطاب كبديلٍ عن املازوت
ملجلتنا -تلك القرية التي تقع يف ِ
ٌ
“اللجاة” املتاخمة لسهولِ حوران .إذ قا َم فصيل اآلخذ بالندرة وارتفاع السعر.
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العاصفة زينة تحصد أرواح السوريين وتقطع موارد الحياة
لبنى سامل

رضبت العاصفة القطبية زينة ك ًال من سوريا
واألردن وتركيا وفلسطني .واصطلح عىل تسميتها
بـ”هدى” يف ٍّ
كل من األردن وفلسطني ،و”زينة”
يف لبنان .وأضافت املزيد من املعاناة إىل املآيس
التي خ ّلفتها الحروب واألزم��ات يف املنطقة.
وكغريها من األزم���ات ،ج��اء وق��ع العاصفة
أقىس عىل السوريني املوجودين داخل سوريا،
والالجئني إىل دول الجوار.
مل يكن تهديد العواصف الج ّوية يف حسبان
السوريني ،الذين عانوا عىل مدى أكرث من ثالث
سنوات من مآيس الحرب والدمار والنزوح
ٍ
واملرض وغريها .يذكر سامر ،أحد الالجئني يف
لبنان ،ملجلة “ص��ور”“ :لطاملا خشينا برودة
الشتاء يف املخ ّيم ،إال أننا مل نتوقع أن تهاجمنا
الطبيعة بهذه الرشاسة .ومل ميتلك أيٌّ منا ما
يحميه من العاصفة”.
وصلت العاصفة إىل املنطقة يف الثالثاء األ ّول
من السنة ،حامل ًة رياحاً شديد ًة وأمطاراً غزير ًة
وثلوجاً .وتسب ّبت يف انخفاض درجات الحرارة إىل
ما دون الصفر يف معظم املناطق ،وهو ما يع ّد
ّ
أقل من معدّالت درجات الحرارة يف املنطقة.
ٌ
وفيات واقتالعٌ لخيام الالجئني
كان نصيب الالجئني السوريني من الوفيات هو
األكرب ،فقد و ّثق ناشطون وفاة  16الجئاً سورياً يف
املخ ّيامت .ويذكر األستاذ قيص فاضل َّأن “أياً من
املخ ّيامت مل تكن مهيأ ًة ملقاومة هذه العاصفة،
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أو حتى ما هو ّ
أقل ش ّد ًة منها” .والجدير بالذكر
أن “الشبكة السورية لحقوق اإلنسان” وثقت
وفاة  27سورياً بسبب الربد منذ آذار .2011
وقد رضبت العاصفة بش ّد ٍة مناطق الحدود
ٌ
تجمعات كبري ٌة
السورية الرتكية ،حيث تنترش
ملخيامت النازحني السوريني .ويؤكد األستاذ
فيصل نجيب ّأن “مخيامت النازحني شهدت
مأسا ًة إنساني ًة إثر العاصفة ،التي أدّت إىل
تشكل السيول التي ألحقت أرضاراً كبرية بالخيم
والغرف ،ال سيام يف تجمع الكرامة ومخيم
أطمة”.
ويشري األستاذ غسان املرزوق ،أحد متطوعي
اإلغاثة يف مخيم أطمة ،إىل َّأن “آالف الخيم
ُج ِرفت ومل تعد صالح ًة للسكنَّ ،
وأن آالف
الالجئني فقدوا ّ
كل ما ميلكون وعادوا من جدي ٍد
نزوح جديد ًة
ليكتسوا العراء ،ويبدأوا رحلة ٍ
ع ّلهم يجدوا مكاناً يحميهم من األذى”.
“منوت ليحيا أطفالنا”
يف ّ
شح املساعدات اإلغاثية التي ُقدّمت
ظل ّ
ّ
املترضرة ،بدأ أهايل مخيم أطمة
للمخ ّيامت
اب عن الطعام ،حملت
الحدوديّ حملة إرض ٍ
اسم“ :منوت نحن ليحيا أطفالنا” .وأعلن عددٌ
من الجمعيات وروابط حقوق اإلنسان تضامنه
ومشاركته أهايل املخيم يف اإلرضابّ .
وتلخصت
مطالب الحملة بـ”تبديل الخيم التي ّ
ترضرت
بسبب العاصفة ،وتأمني أحد وسائل الدفئة لكلّ

خيمة ،والخبز أو الطحني ألهايل املخيم ،إضاف ًة
إىل مراكز صحي ٍة لعالج األم��راض املتفشية”.
واشرتطت الحملة تنفيذ املطالب خالل م ّد ٍة
ال تتعدّى األسبوع .ويقول املرزوق ّإن “نتائج
الحملة جاءت دعائي ًة أكرث منها واقعية ،إال أن
عدداً من الجمعيات ل ّبت النداء ،فقد بادرت
 IHHالرتكية إىل توزيع الطعام عىل الالجئني
بشكلٍ دوريٍّ  ،إضاف ًة إىل وصول القليل من
املساعدات التي مل تس ّد الحاجة”.
أما يف لبنان ،فقد عزلت الثلوج مخيامت الالجئني
السوريني عن املناطق املجاورة ،وأغلقت جميع
الطرق الجبلية املؤدية إليها .كام ّ
غطت الثلوج
مخيم عرسال ،واجتاحت السيول مخيامت
منطقة عكار .ويؤ ّكد عاصم ف��اروق ،أحد
املرشفني عىل مخيم عرسال ،ملجلة “صور” ،أن
“أهايل املخيم تك ّبدوا خسائر كبرية ،أولها خمس
وفيات تس ّبب بها الربد الشديد ،إضاف ًة إىل
ٍ
إصابة املئات بأمراض الربد ،كاإلنفلونزا والتهاب
القصبات واألم��راض الهضمية .ويشري فاروق
شح موارد التدفئة يف املخ ّيم ،إذ “ال يحظى
إىل ّ
املسجلني ببطاقات
الكثري من الالجئني غري
َّ
الوقود ،إضاف ًة إىل الصعوبات التي تواجه حاميل
هذه البطاقات برصفها من املناطق املجاورة”.
ويضيف ّأن “الكثري من حاجيات األهايل تلفت
ترسب األمطار ،أو ضاعت بني الثلوج”.
بسبب ّ
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ويلفت إىل الروح املعنوية املنخفضة التي ع ّمت
املخيم ،بسبب اليأس من األوض��اع املعيشية
السيئة فيه.
أرضا ٌر ٌ
كبرية ٌ
وشلل للحياة يف املدن السورية
أقبلت العاصفة عىل دمشق مح ّمل ًة بالثلوج،
التي ع ّمت فيام بعد مختلف املناطق السورية،
بارتفاع أعىل يف منطقتي الزبداين
وتراكمت
ٍ
ّ
وميسلون .فيام غطى البياض منازل وشوارع
العاصمة ،ما أدّى إىل انقطاع حركة السري يف
العديد من الشوارع واألوتوسرتادات الرئيسية.
ويروي أحمد َّأن “معظم سكان املدينة التزموا
منازلهم بسبب صعوبة التنقل .والقليل فقط
من الدمشقيني ميلكون مازوت التدفئة ،وقد زاد
انقطاع التيار الكهربا ّيئ الطني ب ّلة” .ويضيف:
ثياب شتوي ٍة التقاء الربد
“استعنّا مبا لدينا من ٍ
القارس”.

من جهتها ،أعلنت وزارتا التعليم العايل والرتبية،
التابعتان للنظام السوريّ  ،عن تأجيل امتحانات
يومي األربعاء والخميس لطالب الجامعات
واملعاهد واملدارس .ثم عادتا وأعلنتا عن متديد
التأجيل إىل يوم االثنني ،بسبب استمرار تساقط
الثلوج.
ويشري السائق عبد الله إىل ّأن “حركة النقل ال ّربيّ
قد توقفت بني دمشق ومعظم املحافظات ،فقد
أصبحت الطرق ذات خطور ٍة كبري ٍة عىل مختلف
املركبات بسبب تش ّكل الصقيع وتراكم الثلوج.
ومل يستطع أحدٌ من الطالب أو املوظفني التنقل
بني املدن واألرياف املجاورة”.
أما األقىس فقد عاشته غوطة دمشق ،وخاص ًة
دوما .إذ تس ّبب الربد الشديد يف وقوع خمس
وفيات باملدينة ،جميعهم من األطفال .يذكر
ٍ
َّ
خالد القادري ،من دوما ،أن “أهايل املدينة
يوم واح�� ٍد ،مل
قاموا بدفن خمسة أطفالٍ يف ٍ
يستطيعوا تح ّمل الربد والصقيع ،وسط استحالة
الحصول عىل الدفء يف املدينة التي تفرض
عليها ق ّوات النظام حصاراً كام ًال” .ويلفت خالد
إىل أن “عمليات القصف مل تتوقف حتى خالل
العاصفة ،وأن عدداً آخر من الضحايا املدنيني
سقطوا بسبب القذائف”.
املتوسط
وقد رافق العاصفة ارتفاع أم��واج
ّ

واضطراب البحر ،مام تس ّبب يف إيقاف املالحة
يف السواحل السورية .كام شهدت املدن
فسجلت
الساحلية أمطاراً كانت األغزر يف البالدّ ،
محافظة الالذقية املنسوب األعىل من األمطار.
إال أن البنية التحتية ،ومجاري ال�صرف يف
الشوارع ،مل تكن ذات جاهزي ٍة عالي ٍة لترصيف
هذه الكميات الكبرية من املياه ،ما أدّى إىل
تشكل السيول يف الشوارع وطوفان بعض
الساحات .تقول سمر“ :غمرت مياه األمطار
ساحات الالذقية وشوارعها ،التي مل تكن مج ّهز ًة
بشكلٍ جي ٍد للترصيف” .وتضيف ّأن األسوأ هو
ما يعانيه النازحون إىل املدينة“ ،فالكثري منهم
يقطنون يف مبانٍ ال تزال قيد اإلنشاء ،وال وجود
لجدرانٍ تقيهم عصف الرياح وبلل األمطار”.
واختتمت العاصفة أذاها يف حلب ،التي تس ّببت
الثلوج فيها بشللٍ يف مفاصل الحياة .ويقول
عبد الله الحلبي لـ”مجلة صور” إن “االنقطاع
التا ّم للمحروقات عن املدينة ،والذي بدأ منذ
أيام ورافق العاصفة ،حرم الجميع من الدفء،
ٍ
وأدّى إىل انقطاع التيار الكهربا ّيئ بسبب توقف
مولدات الكهرباء املحلية عن العمل ،ومضاعفة
أسعار ما بقي منها” .ويتابع“ :تح ّول سائقو
رسافيس النقل العام إىل بيع حصصهم اليومية
من املازوت بأسعا ٍر مرتفع ٍة ،بدالً من تشغيل
الرسافيس .وتس ّببوا يف شلل حركة السري داخل
املدينة ،ما أدّى إىل اضطرار الناس إىل السري
عىل أقدامهم للتنقل” .وق��ال ناشطون ّإن
وفيات ُس ّجلت يف ريف حلب .ويذكر
خمس
ٍ
فاضل العريب ملجلة “صور” أنه “شهد وفاة أحد
حي امليسرّ يف حلب .وقد أصيب
كبار السنّ يف ّ
الرجل بحال ٍة من الرجفان الشديد ،وانخفضت
وتم نقله تحت الثلوج إىل إحدى
حرارة جسمهّ .
ً
املشايف ،إال أن قلبه توقف فجأة قبل الوصول
إىل املشفى”.

17

إيقاع العدسة
عدسة :رودي سعيد

عدسة :أنس الخويل  -الغوطة الرشقية
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إيقاع العدسة
عدسة :عبدالكريم عنكري  -ريف حامة

عدسة :بيامن حسن  -حلب
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ملــف 2

غابات محترقة وبحيرات جافة..
الحرب تدمر التنوع البيئي في سوريا
ٌ
وخيول ضائعة
مهدد ٌة
دير الزور ...حوائج َّ

جورج.ك.ميالة

غابات الالذق ّية ضح ّية حرائق الحرب وعمليات االحتطاب
أحمد العيل

دمار في البيئة والمجتمع
الحرب على ريف حماةٌ ..

كامل رسوجي
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ٌ
وخيول ضائعة
مهدد ٌة
دير الزور ...حوائج َّ

جورج.ك.ميالة

تع ّرضت الحوائج النهرية (وهي جز ٌر داخل نهر
العتداءات متك ّررة،
الفرات) مبدينة دير الزور
ٍ
مع اشتداد املعارك بني ق ّوات املعارضة وق ّوات
النظام.
بداي ًة ،كانت غابات هذه الحوائج تخ ّبئ يف
شعابها الكثري من الفا ّرين من قبضة النظام
السوريّ  .ويذكر أبو قاسم ،أحد أبناء املنطقة،
ملجلة “صور”“ :مع مرور الوقت ،اتخذ مقاتلو
الجيش الح ّر من الحوائج مخبأً لشنّ هجامتهم
عىل مراكز النظام .كام استخدمها شباب املدينة
كطريق لتهريب ال��دواء والغذاء إىل املناطق
ٍ
املحارصة يف املدينة ،عن طريق عبورها بالقواراب
الخشبية” .ويضيف أبو قاسم“ :تع ّرضت الحوائج
عنيف من قبل ق ّوات النظام ،وهو ما أدّى
لر ٍّد
ٍ
املدفعي
إىل تخريبها واحرتاقها بسبب القصف
ّ
والجويّ ”.
“تقصد
يقول الناشط عمران الديري لـ”صور”ّ :
النظام ،ومنذ بداية الثورة املسلحة ،قصف
الحوائج بالقذائف الحارقة ،متع ّمداً تدمريها
وإحراقها ،بالرغم من ق ّلة عدد مقاتيل الجيش
الح ّر فيها” .ويضيف“ :أراد النظام أن يقيض عىل
ّ
حي يف املدينة ،من البرش إىل الشجر
كل ما هو ٌّ
والحيوانات”.
املحم ّيات الطبيعية يف طريقها إىل الزوال
اعي عدنان عبد الله“ :يصل
يقول األخصا ّيئ الزر ّ
عدد الحوائج النهرية املمتدّة داخل نهر الفرات
وعىل أطرافه إىل  77حويج ًة أو غاب ًة نهرية.
وتقدّر مساحتها بأكرث من  3300دونم”.
ويضيف أن “الحياة الربية فيها كانت تتم ّيز
بتن ّو ٍع هائلٍ غري موجو ٍد يف أ ّية بقع ٍة أخرى من
سوريا ،بفعل تأقلم البيئة النباتية مع نهر الفرات
وتط ّورها معه .ولكن تغيرّ املناخ ،وحالة الحرب،
وقلة الغذاء ،وهجرة أهايل املدينة ،أدّت إىل
هجرة ونفوق الكثري من الطيور والحيوانات”.
ضياع الخيول األصيلة من حويجة ع ّياش

كانت حويجة ع ّياش ،املمتدّة عىل مساحة 80
هكتاراً داخل مدينة دير الزور ،تحتضن الكثري من
اعي يف
الطيور والحيوانات .ويشري املهندس الزر ّ
دير الزور ،رساج طعمة ،إىل أن “أهم الحيوانات
ٌ
مجموعات من الخيول العربية األصيلة،
كانت
التي وضعتها وزارة الزراعة بقصد حاميتها
“تم قصف املنطقة مع اشتداد
ورعايتها” .ويتابعّ :
املعارك ،فقام تجار الحروب برسقة الخيول وبيعها
يف السوق السوداء يف العراق وتركيا”.
ويضيف طعمة“ :ال أحد يستطيع تقدير أعداد
الخيول املفقودة ،ألن هناك قطعاناً من الخيول
طبيعي ،كام ّأن
العربية كانت تعيش بشكلٍ
ٍّ
ٌ
مجموعات ير ّبونها
بعض األهايل كانت لديهم
هناك .ولكن األكيد أن قيمتها املادية واملعنوية
كبرية” .ويتابع“ :قيمة بعض الخيول ،قبل اندالع
الثورة ،كانت تصل إىل  6مليون لرية سورية.
بتصنيف عىل مستوى العامل”.
ويتمتّع بعضها
ٍ
ٌ
رصاة املحيميدة بيئة ال يعرفها سوى “الديريون”
يطلق مصطلح “الرصاة” عىل مكانٍ تتج ّمع فيه
طبيعيّ ،
بيئية ٌ
نباتات ٌ
وتغطيه ٌ
كثيفة،
املياه بشكلٍ
ٍّ
ٌ
ٌ
ٌ
(مستنقعات
وتتج ّمع فيه أحيا ٌء مائية متنوعة
كبري ٌة) .وهي توجد بالقرب من مجاري األنهار
أو يف األرايض املنخفضة كثرية األمطار واملجاري
املائية.
خاص بأبناء
ويذكر أبو قاسم“ :الرصاة
مصطلح ٌّ
ٌ
املنطقة وهواة الصيد والسياحة البيئية .وأكرب
هذه املناطق يوجد غر ّيب مدينة دير الزور بـ 20
كم ،بني قريتي محيميدة وسفرية تحتاين .وتقدّر
مساحتها بحوايل  140هكتاراً”.
ويشري طعمة إىل أن “البيئة ،وعدم تدخل اإلنسان
أنواع
فيها ،و ّفرت حاضن ًة مزدهر ًة لتعايش وتكاثر ٍ
كثري ٍة من الطيور النادرةّ ،
كالبط بأنواعه :البلبلول
والرخامي والحذف الصيفي والشتوي والحمراوي
أبيض العني وثرثارة العراق ،وأنواع أخرى كثرية”.
ويكشف طعمة أن “بعض األه��ايل حاولوا يف

ات عديد ٍة ،تجفيف هذه املساحات
السابق ،ومل ّر ٍ
اض زراعي ٍة ،لكن الحكومة رفضت.
وتحويلها إىل أر ٍ
ومع خروج هذه املناطق عن سيطرة النظام تم
اض
تجفيف
ٍ
مساحات منها ،واستخدامها يف أغر ٍ
أخرى ،كزراعة أجزاء منها”.
ٌ
ذاكرة مد ّمرة
ش ّكلت هذه الحوائج ذاكرة أبناء املدينة ،ورئة
سكانها ،واملتن ّفس الوحيد للحضارات املتعاقبة
عىل أطراف نهر الفرات منذ آالف السنني ،وسط
الصحراء املحيطة به.
يقول الناشط عمران الديريّ لـ”صور”“ :لألسف،
إذا توقفت الحرب وعدنا إىل مدينتا ،لن تعود
ليايل دير الزور إىل سابق عهدها ،فالكثري من
الحوائج د ّمرت وأحرقت وهربت طيورها”.
ويضيف بلهجة حرسة“ :أفتقد إىل قصص شبان
املدينة وبطوالتهم يف اصطياد وحوش الحويجة
لي ًال .مل تعد هذه البطوالت ممكن ًة بعد هروب
جميع الحيوانات”.
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أحمد العيل

تع ّرضت الغابات السورية الواقعة يف محافظة الالذقية ألرضا ٍر ج ّم ٍة خالل
السنوات األربع املاضية .وانقلبت أحوالها بعد تح ّول انتفاضة السوريني
إىل ثور ٍة مسلح ٍة ،واستخدام النظام لجميع أنواع األسلحة ض ّد األرض
والبرش .وتحتضن محافظة الالذقية وحدها  31%من غابات سوريا،
محميات طبيعي ٍة تقدّر مساحتها بـ 6500هكتار .وقد
ويضم ريفها أربع
ٍ
ّ
سنوات ،قبلة السياح اىل سورية.
ش ّكلت ،قبل أربع
ٍ
ويف ّ
ظل قلة األرقام اإلحصائية الصادرة عن املنظامت الدولية حول
بشكل عام ،أصدر مركز البحوث اإلعالمية مبدينة الالذقية
الخسائر البيئية
ٍ
إحصائي ًة قال فيها إن حوايل  300هكتا ٍر من غابات املدينة ُد ّمرت نتيجة
الحرائق حتى شهر شباط من  .2014و ُيش ّكك اإلعالميان هاشم الحاج
بكري ورميا ع ّز الدين يف دّقة هذه اإلحصائيات .ويتساءالن ،عرب مجلة
“صور” ،عن كيفية وصول فريق البحث اىل هذه الغابات ،ومت ّكنهم من
دراسة وإحصاء األرضار .فهي ال تزال تحت سيطرة ق ّوات املعارضة،
اشتباكات .كام أنه ال ُيسمح أليٍّ كان االقرتاب منها.
وتشهد
ٍ
 70%من الغابات احرتقت
يقدّر املهندس طارق شيخ يوسف ،املدير اإلداريّ للمجلس املح ّ
يل
بالالذقيةّ ،أن  70%من الغابات الواقعة يف مناطق سيطرة ق ّوات املعارضة
كامل أو جز ٍّيئ ،ج ّراء قصفها من ق ّوات النظام بالذخائر
قد احرتقت
بشكل ٍ
ٍ
الحارقة والطريان الحريبّ.
اإلعالمي امليدا ّين هاشم الحاج بكري ملجلة “صور” استهداف
ويؤكد
ّ
َ
النظام املمنهج واملتع ّمد لغابات الالذقية .ويقول“ :هدَف النظام ،من
خالل إحراق الغابات ،إىل كشف نقاط متركز الجيش الح ّر يف هذه الغابات
التي اتخذ منها معاقل لشنّ هجامته عىل مراكز ق ّوات النظام” .ويشري
بكري إىل ّأن “النظام اتبع سياسة األرض املحروقة الهادفة إىل االنتقام من
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البرش والشجر والحجر يف املناطق التي يسيطر عليها الث ّوار”.
ويلفت الحاج بكري النظر إىل ّأن “النظام يك ّثف من عمليات القصف
بشكل كامل،
غابات
يف فصل الصيف ،وهو ما أدّى إىل إحراق عدّة
ٍ
ٍ
بسبب حرارة الصيف التي تزيد من انتشار الحرائق” .ويروي ّأن
“محاوالت املدنيني يف إخامد الحريق غالباً ما كانت تفشل ،بسبب
جفاف األشجار والرتبة”.
انقطاع املوارد يدفع األهايل إىل االحتطاب
يعيش أهايل ريف الالذقية ،منذ أكرث من عامني ،حيا ًة شبه بدائي ٍة،
يف ّ
وشح املحروقات وموارد الطاقة.
ظل انقطاع الكهرباء واالتصاالت ّ
وهو ما اضط ّر الكثريين إىل قطع األشجار لتأمني الوقود الالزم للتدفئة
وطهي الطعام.
تروي الناشطة رميا ع ّز الدين ،من جبل الرتكامن ،ملجلة “صور”“ :يخرج
سكان جبل الرتكامن يف الصيف من أجل جمع الحطب الستخدامه يف
التدفئة .يعرف الجميع ّأن االحتطاب يؤذي الغابات والبيئة ،لكنهم ال
ات أخرى ،وإال فسيرتكون أطفالهم تحت رحمة الجوع
ميلكون خيار ٍ
والربد”.

اعي عمر طبارة من
ويق ّلل املهندس الزر ّ
خطورة االحتطاب إن ّمتت العملية بشكلها
الصحيح .ويستشهد عىل رأيه ّ
بأن“ :الكثري من
سكان الجبال يف سوريا يعتمدون ،منذ عرشات
كامل ،عىل االحتطاب .ومل تؤ ّثر
السنني،
بشكل ٍ
ٍ
هذه العملية عىل الغابات واستمراريتها،
بشكل صحيح .فمن
يتم
ٍ
ألن االحتطاب كان ّ
يتوجب تقليم األشجار بشكلٍّ
الناحية العلمية ّ
سنويٍّ للحفاظ عىل استمرار من ّوها وق ّوتها.
والعديد من سكان الجبال يقومون بتحطيب
األجزاء اليابسة من األشجار ،واالستفادة من
طبيعي ،وتجنب
بشكل
األغصان املتساقطة
ٍ
ٍّ
بشكل كامل”.
قطعها
ٍ
املليشيات املوالية للنظام تتاجر بالحطب
تسيطر قيادات األجهزة األمنية وامليليشيات
املوالية للنظام عىل غابات منطقة رأس
البسيط وغريها من ري��ف الالذقية .وقد
ثكنات مغلق ٍة ،ال
تح ّولت هذه الغابات إىل
ٍ
ُيسمح ألح ٍد باالقرتاب واالحتطاب منها.
تقول أم أحمد ،من قرى رأس البسيط“ :وصل
سعر طنّ الحطب اليابس إىل  30ألف لري ٍة،
واألخرض إىل  20ألفاً .ال نستطيع جمع الحطب
الوطني ال يسمح
إال يف الليل ،فجيش الدفاع
ّ
بحجة حامية الغابات.
ألح�� ٍد باالحتطابّ ،
بينام يقومون هم أنفسهم بجمع الحطب
ثم يبيعوننا إ ّياه باألسعار
واحتكار السوقّ ،
التي يحدّدونها”.
تقص ٌري مح ٌّ
يل ودويلٌّ
يؤ ّكد مدير الشؤون اإلدارية يف املجلس املح ّ
يل
بالالذقية ،املهندس طارق شيخ يوسف ،ملجلة
“ص��ور”ّ ،أن “فرق الدفاع املد ّين يف الريف
بآليات
تستطيع التصدّي وإخامد الحرائق
ٍ
وأدوات
بسيط ٍة متتلكها ،كصهاريج املياه
ٍ
يدوي ٍة أخ��رى” .ولكنه يشتيك من “تقصري
الحكومة املؤقتة يف توفري الكلف التشغيلية،
من وقو ٍد وصيان ٍة ورواتب املوظفني” .األمر

ويروي أبو حسن ،املقاتل يف الفرقة األوىل
الذي يحول دون استمرار العمل.
ويضيف شيخ يوسف“ :تتح ّمل الحكومة الساحلية التابعة للجيش الح ّر ،ملجلة “صور”:
وحيوانات
املختصة“ ،اعتدت أن أشاهد الضباع والذئاب
املؤقتة ،واملنظامت الدولية
ٍ
ّ
املسؤولية الكربى .فمنذ تأسيس الدفاع أخرى ،كالطيور والسناجب ،يف جبل األكراد يف
املد ّين يف الشهر الرابع من العام الجاري مل األيام العادية .أما اليوم ،بعد احرتاق أجزاء
نوع من
تلتزم الحكومة بدفع رواتب املوظفني فيه” .واسع ٍة من الجبل ،فلم أعد أرى أيّ ٍ
ويتساءل شيخ يوسف“ :كيف سيستمر ّهؤالء هذه الحيوانات .حتى الحرشات أصبحت
ّ
الشاق ،تحت القصف ،قليلة”.
العاملون يف هذا العمل
وهم ال يتقاضون أجراً يؤ ّمن متطلبات الحياة تحد ّيات إعادة اإلمناء
يؤ ّكد األستاذ السابق يف كلية الزراعة بحلب،
األساسية؟!”.
ترصيح ملجلة “صور”،
عبد العزيز ديوب ،يف
حرائق الغابات تد ّمر جميع أشكال الحياة
ٍ
اعي عبد السالم عبدو إىل ّأن ّأن “كلفة إعادة تأهيل هذه الغابات تقدّر
يشري املهندس الزر ّ
“حرائق الغابات ال تؤ ّثر عىل خسارة األشجار مباليني ال��دوالرات .وتحتاج إىل جهو ٍد جبار ٍة
فقط ،بل تتعدّاها إىل مخاطر أخرى كتدهور وتضاف ٍر من الحكومة القادمة ومن ّ
املنظامت
الرتبة .إذ تقوم األشجار الحراجية باملحافظة الدولية ذات الشأن”.
االصطناعي
عىل الرتبة ،وتث ّبتها ومتنع انجرافها ،وخصوصاً وينصح باستخدام التحريج
ّ
مستقب ًال ،الذي يعيد الغابات إىل النم ّو خالل
يف املناطق الجبلية شديدة االنحدار”.
ّ
ً
سنوات ،بدال من
املسطحات الخرضاء تؤثر م ّد ٍة ترتاوح بني  5إىل 10
ويؤ ّكد أن “خسارة
ٍ
الطبيعي الذي يتطلب م ّد ًة أطول
يف ارتفاع درج��ات الحرارة ،وعىل التوازن التحريج
ّ
الحيويّ يف البيئة .وهو ما يؤدّي ،عىل املدى بكثري.
الطويل ،إىل دمار املنظومة الحيوية واختالل ُيذكر أن خسائر الحياة الخرضاء هي إحدى
توازنها ،إضاف ًة إىل هروب الحيوانات التي الخسائر طويلة األمد للحروب ،واألكرب من
النواحي املادية واالجتامعية والبيئية.
عاشت يف هذه الغابات مئات السنني”.
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دمار في البيئة والمجتمع
الحرب على ريف حماةٌ ..

كامل رسوجي

قصف مكثف ٍة عىل منطقة سهل الغاب يف ريف حامة
خالل السنوات الثالث املاضية ،قامت ق ّوات النظام بعمليات ٍ
ومناطق قلعة املضيق وباب الطاقة ،ما تس ّبب بدمار البنية التحتية لهذه املناطق ،ومنها املسامك .إذ كانت هذه
أهم املناطق املنتجة للسمك يف سوريا ،واحتوت عرشات البحريات واألحواض االصطناعية.
املناطق سابقاً إحدى ّ
تك ّبدت منطقة سهل الغاب خسائر بيئي ًة
واقتصادي ًة كبري ًة إثر الحرب الدائرة هناك.
يروي أحد تجار السمك ،محمد رحمون،
ملجلة “ص��ور”“ :لطاملا عُ رفت منطقة باب
الطاقة بأسامك الكارب واملشط .الكثري من
سكان املنطقة كانوا يعملون يف تربية األسامك
واإلتجار بها إىل أن ُد ّمرت األحواض و ُردمت
البحريات إثر عمليات القصف” .ويتابعّ :
“كل
من زار منطقتنا تذ ّوق من طعم هذه األسامك
التي عملنا يف تربيتها منذ عرشات السنني.
معظم من عمل بتجارة وتربية األسامك من
ش ّبان ورجال املنطقة هجروا هذا العمل،
وتح ّولوا إىل صفوف الجيش الح ّر .قتل الكثري
منهم ،وسافر آخرون .ومن بقي منهم بات
صعوبات كبري ٍة يف استمرار العمل”.
يعاين من
ٍ
يضيف رحمون“ :الحال الذي وصلت إليه
انعكاس
البيئة يف ريف حامة ما هو إال
ٌ
للحالة االجتامعية السائدة هناك ،كابتعاد
الشباب عن مامرسة األعامل الزراعية وتربية
الحيوان ،والتحاقهم بصفوف الجيش الح ّر ،أو
لجوئهم إىل املناطق األكرث أمناً”.
غال ٌء وق ّل ٌة يف األعالف
الزراعي األستاذ عصام عقيل:
يقول املهندس
ّ
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“عرشات املر ّبني ،الذين ناضلوا يف الحفاظ
عىل عملهم وحامية أحواضهم ،باتوا يعانون
من صعوبة تأمني األعالف الخاصة باألسامك،
وارتفاع أسعار املتوافرة منها”.
الرئييس لألعالف املتوافرة
ويضيف“ :املصدر
ّ
هو الالذقية .ويضط ّر املر ّبون إىل دفع رشاوى
للحواجز عند نقلها من هناك .وهو ما أدّى
اىل ارتفاع أسعار األس�ماك يف السوق ،إذ
يصل سعر الكيلو الواحد من سمك الكارب
اليوم إىل  1400لري ٍة ،فيام كان يباع بـ500
لرية” .ويشري عقيل إىل صعوبة تسويق هذه
املنتجات يف مناطق النظام ،بسبب امتناع
تجار تلك املناطق عن رشاء منتجات املناطق
املح ّررة بدافع الخوف أو املوقف املعادي
للمناطق الثائرة .ويع ّد السوق املح ّ
يل ملناطق
األسايس لترصيفها.
اإلنتاج السوق
ّ
وي��روي علوان أحمد ،أحد تجار السمك،
ملجلة “صور”“ :أملك حوضني لرتبية األسامك،
مساحة ّ
كل واح ٍد حوايل  5دونم .إال أين فقدت
ٌ
قذيفة أدّت إىل موت
أحدهام عندما سقطت
األسامك وتس ّمم ما بقي منها” .ويتابع“ :بات
حجم عميل محدوداً ج��داً ،يكفي لتأمني

حاجات عائلتي من الطعام والرشاب ال أكرث”.
الجفاف يرضب بحرية جورين
شح األمطار ،الذي أصاب سوريا خالل
أدّى ّ
السنوات الثالث املاضية ،إىل انخفاض مستوى
املياه يف بحرية جورين إىل الربع .وتصل
مساحة البحرية إىل  60هكتاراً .ويذكر عالء
حسن ،أحد سكان املنطقة ،أن“ :كمية املياه
الجوفية التي تغ ّذي البحرية قد انخفضت من
 400لي ٍرت يف الثانية إىل  100ليرت” .ويضيف:
ّ
“ترضر سكان املنطقة من انخفاض منسوب
املياه يف هذه البحرية ،التي تع ّد رافداً اقتصادياً
مهماّ ً للبلدة” .ويفسرّ “ :نقوم برتبية العلق
ثم توزيعه عىل املسامك
يف البحرية ،ومن ّ
االصطناعية الستخدامه كغذا ٍء لألسامك”.
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اسـتقصـاء

حتاج ن ّوار إىل ساعتني عىل ّ
األقل للوصول
إىل جامعته ،رغم أن بيته ال يبعد عن مقعد
الدراسة أكرث من عرشين دقيق ًة مشياً ،لكنّ
عجالت املقعد املتح ّرك تتطلب منه جهداً
أكرب ووقتاً أطول .ورغم ّ
كل الصعوبات،
الشاب ذو الـ 21عاماً عىل متابعة
ُرص
ُّ
ي ّ
دراسته ،بعد أن فقد ساقيه إثر سقوط
قذيفة هاون .يقول ن ّوار“ :بات ع ّ
يل أن
أستيقظ مبكراً .أحتاج إىل ساعتني لتنظيف
أسناين وتوضيب أغرايض وارتداء مالبيس.
ّ
كل هذه األمور البسيطة باتت مع ّقد ًة وأنا
كريس متح ّرك”.
عىل
ٍّ
يتابع“ :أجلس إىل جانب الباب بانتظار أحد
أصدقايئ الذي سيساعدين عىل الوصول إىل
الجامعة ،إذ يتناوب عددٌ من زماليئ عىل
إيصايل ّ
كل يوم” .وعن رحلة الوصول إىل
جامعته يقول“ :مل تعد إشارات املرور تعمل،
وحركة السيارات ال تتوقف ،والناس يقومون
بشكل عشوا ٍّيئ .لذا يطلب
بقطع الشوارع
ٍ
زمييل من عرشات السيارات أن تتو ّقف متاماً
حتى نتم ّكن من عبور الشارع” .ويعبرّ عن
مخاوفه قائ ًال“ :ال يفارقني الحذر الشديد
والخوف من الوقوع يف منتصف الطريق.
بشكل متك ّر ٍرّ ،أن قذيفة أخرى
أتخ ّيل،
ٍ
ّ
ستسقط وتأكل ما تبقى من جسدي .أتج ّرع
العرشات من نظرات الشفقة عىل الطريق.
ويتوجب ع ّ
يل التعايف منها حني الوصول إىل
ّ
املحارضة حتى أستطيع الرتكيز” .ويتابع:
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فاقدو األطراف في سوريا
ٌ
ٌ
مضاعفة من المعاناة
فصـول

ليليا النحاس

الكريس حني الوصول إىل قاعة
“ال أف��ارق
ّ
املحارضة .أبقى بعيداً عن الجميع .مل يعد
مبقدوري الجلوس بقرب تلك الفتاة التي
تعجبني ،والتي انعدمت ّ
كل آمايل يف التق ّرب
منها يوماً ما”.
ن ّوار واحدٌ فقط من ضحايا آلة الحرب يف
سوريا .فإىل جانب آالف القتىل ،تس ّببت
مختلف أن��واع األسلحة النشطة يف البالد
شخص بإعاق ٍة
بإصابة ما يزيد عن  270ألف
ٍ
دامئ ٍة يف املناطق املح ّررة وحدها ،تبعاً لتقري ٍر
الوطني السوريّ يف نهاية
صاد ٍر عن االئتالف
ّ
 .2014وأوضح التقرير ،الذي صدر مبناسبة
العاملي للمعاقنيّ ،أن “هذه اإلعاقات
اليوم
ّ
تنقسم إىل ب�تر األط���راف ،والتش ّوهات
الخطرة ،وشلل الوظائف الحيوية ،واإلصابات
الدماغية” .ولفت التقرير إىل َّأن “مواصلة
اليومي والعشوا ّيئ عىل
ق ّوات النظام لقصفها
ّ
أغلب مدن سوريا وقراها تتس ّبب باستمرار
فقدان الكثري من السوريني ألطرافهم”.
هنديس
مصاعب الحركة وقصو ٌر
ّ
الخاصة يف سورية
يعيش ذوو االحتياجات
ّ
ظ��روف��اً سيئ ًة مضاعفة ،بسبب صعوبة

الحياة يف سورية أساساً يف ّ
ظل الحرب،
وغياب الوسائل املساعدة األساسية لذوي
الخاصة يف األماكن العا ّمة داخل
االحتياجات
ّ
سوريا .يشري ن ّوار إىل ّأن عائلته “اضط ّرت
ّ
األريض
إىل استئجار منزلٍ آخر يف الطابق
وانتقلت للعيش فيه بعد إصابته ،إذ مل تعد
املصاعد الكهربائية ذات فائد ٍة بسبب غياب
الكهرباء .وأنه يحتاج إىل َر ُجلني عىل ّ
األقل
ليت ّربعا بحمله عندما يضط ّر إىل الصعود إىل
الطوابق العلوية”.
ويلفت املهندس املعامريّ حسان غياث إىل
أن “التصميم املتّبع يف هندسة الطرقات
واألماكن العامة ،كاملدارس والجامعات
واملؤسسات ووسائل النقل ،ال يراعي املعايري
ّ
الخاصة ،إضاف ًة
الخاصة بذوي االحتياجات
ّ
ّ
إىل األرضار والتغيريات التي فرضتها حالة
الطبيعي أن يجد
الحرب يف البالد .لذا من
ّ
املعاقون جسدياً أو برصياً
صعوبات يف
ٍ
التنقل” .ويوضح ّأن أوىل الخطوات التي
يتوجب القيام بها هي “تعديل عد ٍد من
ّ
ً
السيارات وحافالت النقل العا ّم ،وفقا ملعايري
علمي ٍة ،لتصبح متاح ًة لذوي اإلعاقة الجسدية

اسـتقصـاء

خاص ٍة للكرايس املتح ّركة
تو ّفر لهم األمان ،إضاف ًة إىل إلحاق مم ّر ٍ
ات ّ
بشكل متواصل”.
بجميع أدراج املباين ،وتأمني املصاعد الكهربائية
ٍ
أعبا ٌء نفسية
يعيش املصابون ،ممن فقدو أطرافهم ،فصوالً من املعاناة النفسية
والكآبة .ويشري أخصا ّيئ األمراض النفسية عيل حريتان إىل ّأن“ :هذه
ٌ
سنوات بعد اإلصابة .ويحتاج املصاب
طبيعية ،وقد متت ّد لع ّدة
املعاناة
ٍ
وتأهيل
نفيس كب ٍري
دعم
مجتمعي ،ليستطيع التك ّيف مع منطٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
إىل ٍ
جدي ٍد عىل حياته ،عىل عكس أقرانه ممن ولدوا مع اإلعاقة وأتيح
طويل للتك ّيف معها” .ويضيف حريتان أن املعاقني “غالباً
ٌ
لهم ٌ
وقت
ما يعانون من القلق والتوتر واالنفعال ،بعد أن تح ّولت حياتهم
إىل مجموع ٍة من الالءات الحركية .فوراء ّ
نفيس
اب
كل حرك ٍة اضطر ٌ
ٌّ
وإحباط ،خاص ًة خالل املرحلة األوىل .تضاف إىل
ّ
كل ذلك املشكلة االجتامعية املتمثلة باضطراره
إىل االعتامد عىل اآلخرين ،وهو ما يو ّلد لديه
شعوراً بالنقص” .ويتابع“ :غالباً ما تنعكس هذه
املصاعب النفسية سلوكياً عىل املعاق ،ليتّسم
بالعدوانية أو االنطواء ،واألخطر هو الدخول يف
رفض للتوافق مع مشكلته الجسدية ،قد
حالة ٍ
اكتئاب شدي ٍد وتفك ٍري يف االنتحار”.
تقوده إىل
ٍ
ويروي ن ّوار عن تجربته قائ ًال“ :متنيت كثرياً لو
أين فارقت الحياة ومل أعش هذه التجربة املريرة.
دائم باالمتنان تجاه من يساعدين
لديّ شعو ٌر ٌ
ً
عىل إكامل حيايت ،حتى أين ال أجد طريقة أكافئه
بها .اال أين أشعر بالخيبة الشديدة م ّمن ابتعدوا
عني بسبب إعاقتي من أصدقايئ وأقاريب”.

ثقافة التعامل األمثل مع املعاقني جسدياً
االجتامعي عبد الله يوسف إىل “أهمية نرش ثقافة
يشري األخصا ّيئ
ّ
التعامل مع املعاقني جسدياً بني جميع أفراد املجتمع ،وخصوصاً
متاس بذوي اإلعاقة الجسدية .فمن شأن ذلك أن يق ّدم
من هم عىل ٍّ
ً
ً
لهم دع ًام اجتامعيا ونفسيا ،ويه ّون عليهم الكثري من املصاعب التي
أهم النقاط ،وهي أنه“ :ال يجب عىل
يتع ّرضون لها” .ويوضح يوسف ّ
أح ٍد أن يق ّدم املساعدة إىل املعاق حركياً إذا مل َيطلب منه ذلك ،أو
ّأن عليه أن يسأله قبل املبادرة إىل تقدميها .و ُي ّ
فضل تجنّب التج ّمع
“يتوجب عىل الشخص
حول املعاق مهام كان السبب” .ويضيف:
ّ
مناسب له،
ارتفاع
الذي يتح ّدث إىل املعاق أن يحرص أن يكون عىل
ٍ
ٍ
وأن يتجنّب التحدث إليه من الخلف ،وإمنا وجهاً لوجه” .ويتابع:
“عىل املحيطني باملعاق التع ّرف عىل طريقة تقديم املساعدة بالشكل
الذي ال يزعجه ،فعند ركوب السيارة ،عىل سبيل املثال ،يجب عىل
رافع يده ،ثم رفعه
املرافق وضع يده تحت إبط املعاق وحضنه وهو ٌ
إىل السيارة”.
بشكل
الترصفات التي يقوم بها الناس
ٍ
ويشري يوسف إىل أن الكثري من ّ
عفويٍّ تجاه األشخاص املعاقني حركياً تتس ّبب يف إيذائهم نفسياً،
يتوجب التن ّبه إليها وتجنّبها .ويش ّدد عىل “رضورة التح ّدث مع
لذا ّ
صوت طبيعي ٍة ،خالي ٍة من التح ّبب املبالغ فيه .كام
املعاق بنغمة
ٍ
تجب مصافحته باليد ولو كانت يداً اصطناعي ًة أو يرسى” .ويضيف:
“يجب عىل الجميع تجنّب الرتبيت عىل رأس أو كتف الشخص الذي
يستخدم كرسياً متح ّركاً”.
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نــافذة على احلقوق

الدولي
السوري بين القانون
التعذيب في سجون النظام
ّ
ّ
السوري
والقانون
ّ
عاصم الزعبي

مع اندالع املظاهرات السلمية املطالبة بالح ّرية يف سوريا ،يف آذار
من العام  ،2011كان اعتقال املشاركني يف املظاهرات والداعني إليها
من أبرز األسلحة التي استعملتها ق ّوات النظام السوريّ األمنية لردع
تكتف األجهزة األمنية التابعة للنظام باالعتقال
من يشارك فيها .ومل ِ
فقط ،وإمنا انتهجت سياسة التعذيب الشديد الذي قد يفيض إىل
واضح للقوانني
انتهاك
املوت داخل السجون ومراكز االحتجاز ،يف
ٍ
ٍ
الدولية والتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،والتي صادقت عليها الحكومة
السورية يف العام .2004
ومع مرور أيام الثورة ،أخذت سياسة التعذيب شك ًال ممنهجاً،
وتط ّورت إىل ما ميكن وصفه بجرائم ضد اإلنسانية ،وفق املادة
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
السابعة من نظام روما
ّ
أو ًال :ع ّرفت الفقرة األوىل من املادة األوىل من اتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
عمل ينتج
والنافذة بتاريخ  26حزيران  ،1987التعذيب بأنه( :أيّ
ٍ
عذاب شديدٌ  ،جسدياً كان أم عقلياًُ ،يلحق عمداً
بشخص
عنه أ ٌمل أو
ٌ
ٍ
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ثالث ،عىل
ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من
شخص ٍ
ٍ
عمل ارتكبه ،أو يشتبه
معلومات أو عىل
اعرتاف .أو معاقبته عىل ٍ
ٍ
ٍ
شخص ثالث .أو تخويفه أو إرغامه ،هو أو
يف أنه ارتكبه ،هو أو
ٌ
شخص ثالث .أو عندما ُيلحق مثل هذا األمل أو العذاب أليّ
أيّ
ٍ
سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أياً كان نوعه ،أو يح ّرض عليه
ٍ
ٌ
شخص آخر
أو يوافق عليه أو يسكت عنه ،موظف
رسمي أو أيّ
ٍ
ٌّ
يترصف بصفته الرسمية .وال يتض ّمن ذلك األمل أو العذاب الناىشء
ّ
عقوبات قانوني ٍة ،أو املالزم لهذه العقوبات ،أو الذي يكون
فقط عن
ٍ
نتيج ًة ع َرضي ًة لها).
ثانياً :التعذيب الذي يش ّكل جرمي ًة ضد اإلنسانية
األسايس ملحكمة الجنايات الدولية أركاناً معي ّن ًة
ح ّدد ميثاق روما
ّ
لجرمية التعذيب لتكون جرمي ًة ضد اإلنسانية ،وفق املادة السابعة
منه .وهذه األركان هي:
ً
ً
ً
ً
 .1أن ُيلحق مرتكب الجرمية أملا شديدا أو معاناة شديدة ،سوا ًء
بشخص أو أكرث.
بدنياً أو نفسياً،
ٍ

نــافذة على احلقوق

 .2أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص
محتجزين من قبل مرتكب الجرمية أو تحت
َ
سيطرته.
 .3أن ال يكون ذلك األمل أو تلك املعاناة
عقوبات م�شروع�� ٍة ،أو
ناشئني فقط عن
ٍ
مالز َمني لها ،أو تاب َعني لها.
هجوم واسع
 .4أن ُيرتكب السلوك كجز ٍء من
ٍ
موج ٍه ض ّد سكانٍ مدنيني.
النطاق أو
منهجي ّ
ٍّ
 .5أن يعلم مرتكب الجرمية بأن السلوك جز ٌء
موج ٍه
هجوم واسع النطاق أو
من
منهجي ّ
ٍّ
ٍ
ض ّد سكانٍ مدنيني ،أو أن ينوي أن يكون هذا
السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.
وعند مقارنة جرائم التعذيب التي متارسها
ق ّوات النظام السوريّ وأجهزته األمنية يف
مراكز االحتجاز يتبني مدى انطباق سلوكها
مع أركان جرمية التعذيب التي تش ّكل جرمي ًة
ض ّد اإلنسانية.
ثالثاً :التعذيب يف القانون السوريّ
ينص الدستور السوريّ لعام  ،2012يف الفقرة
ّ
الثانية من امل��ادة  ،53عىل أنه( :ال يجوز
تعذيب أح ٍد أو معاملته معامل ًة مهين ًة.
ويح ّدد القانون عقاب من يفعل ذلك .وال
الجرمي بالتقادم).
يسقط هذا الفعل
ّ

نصت عليه سابقاً املادة  391من
وهذا ما ّ
قانون العقوبات ال��س��وريّ  ،التي تحظر
التعذيب وتعاقب مرتكبيه ،يف الفقرات
التالية:
 .1من سام شخصاً رضوب��اً من الش ّدة ال
يجيزها القانون ،رغب ًة منه يف الحصول عىل
معلومات بشأنها،
إقرا ٍر عن جرمي ٍة أو أيّ
ٍ
عوقب بالحبس من ثالثة أشه ٍر إىل ثالث
سنوات.
 .2وإذا أفضت أعامل العنف عليه إىل ٍّ
رض
أو جر ٍاح كان أدىن العقاب الحبس سنة.
ولكن ،رغم هذه القوانني التي متنع التعذيب
وتعاقب عليه يف القانون السوريّ  ،إال أن
النظام رفض ،إىل اآلن ،إلغاء العمل باملادة
 16من القانون  14لعام  ،1969والتي
ٌ
حصانة لرجال األمن يف حال
مبوجبها تعطى
ارتكابهم جرائم ،إذ ال تجوز مالحقتهم إال
مبوافقة القائد املسؤول عنهم.
وتش ّكل هذه امل��ادة انتهاكاً صارخاً ّ
لكل
القوانني الدولية والوطنية والتفاقية مناهضة
التعذيب التي و ّقعت عليها الحكومة
السورية.
ونتيج ًة لذلك ،تستم ّر هذه االنتهاكات يف
السجون التابعة للنظام ،عىل الرغم من
الفضائح التي نرشت عاملياً عن ارتكاب
تعذيب رهيب ٍة من قبل ق ّوات النظام
مجازر
ٍ
السوريّ  ،وك��ان من أبرزها نرش  55ألف

مرسب ٍة من ضابطٍ منشقٍّ من الرشطة
صور ٍة ّ
العسكرية السورية ،تظهر فيها صور قرابة
معتقل قضوا يف السجون ومراكز
 11ألف
ٍ
ت��م تعذيبهم بأبشع أساليب
االحتجازّ ،
التعذيب املمنهج.
ورغم تلك الفضيحة ،مل تتوقف هذه الجرمية
ليوم واح ٍد يف سورية .ففي ّ
يوم يو ّثق
كل ٍ
ٍ
حاالت
اإلنسان
حقوق
مجال
يف
الناشطون
ٍ
ألشخاص قضوا تحت التعذيب.
عديد ًة
ٍ
ونورد إحصائية شهر كانون األول من العام
تم توثيق ما ال ّ
يقل عن
املنرصم  ،2014عندما ّ
ألشخاص قضوا تحت التعذيب
حاالت
104
ٍ
ٍ
يف مراكز االحتجاز النظامية وغري النظامية
التابعة لق ّوات النظام.
إذاً ،حاالت القتل تحت التعذيب مستم ّر ٌة
منذ العام  2011دون توقف .وجرت ع ّدة
محاوالت لتحويل ّ
ملف التعذيب يف سوريا
ٍ
ل ُينظر أمام محكمة الجنايات الدولية ،ولكن
جميعها باءت بالفشل ،ألن سوريا غري مو ّقع ٍة
عىل ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
فلتحويل هكذا ٍّ
ملف ال ب ّد من قرا ٍر يصدر
تم استعامل
عن مجلس األمن الدو ّيل .وقد ّ
الفيتو من قبل روسيا والصني أكرث من م ّر ٍة،
مام أدّى إىل تعطيل هذا القرار .ليبقى ّ
ملف
التعذيب يف سوريا معلقاً إىل أم ٍد غري معلوم،
ويبقى املعتقلون هم الضحية والخارس
األكرب.
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السوري في 2014
بانوراما االقتصاد
ّ

حكومات عجزت عن ّ
أزمات أنهكت السوريين خالل أربعة أعوام
حل ثماني
أربع
ٍ
ٍ
رغد البني

مي ّر يومٌ عىل املواطن السوريّ وهو بخري ،ابتدا ًء من العام
 .2011ففي ّ
أزمات معيشي ٍة ك ّرتها
عام ُتعيد نحو 8
ٍ
كل ٍ
عليه ،وهي الخبز واملازوت والكهرباء والبنزين والغاز
واملاء والنقل وارتفاع األسعار.
مرتبط باألخرى ،فاملاء مرتبطٌ
ٌ
حل ّ
واملشكلة أن ّ
كل أزم ٍة
ٌ
مرهونة ّ
بحل أزمة الغاز ،والنقل
بالكهرباء ،والكهرباء
ٌ
مرتبط بتوافر البنزين واملازوت ،ولـ”يح ّلها الحالل”
حسب تعبري السوريني.
وال يقترص هذا الحال عىل املناطق واملحافظات غري اآلمنة ،بل
بنسب
يطال املواطنني يف جميع املناطق واملحافظات ،ولكن
ٍ
متفاوتة .فحكومة النظام السوريّ  ،برئاسة وائل الحلقي ،تعد
أيام ّ
لكل هذه األزمات ،فتمت ّد الحلول معها
بحلولٍ أقصاها ٌ
ألشه ٍر وأحياناً لسنني .لكن ،رغم ذلك ،فقد ّ
بث الحلقي أكرب
أمل يف نفوس السوريني حني قال إن  2015هو عام
جرعة ٍ
التفاؤل.
أما الحكومة املؤقتة التابعة للمعارضة فأدهشت الكثريين
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ُ
وإبالغها املوظفني بأنهم سيعملون
أيام خ ُرب إفالسها،
حينام ُنقل عنها قبل ٍ
طوعي.
بشكل
ٍ
ّ
وكذلك ،فإن حال السوريني الرازحني تحت حكومة اإلدارة الذاتية التابعة لحزب
اطي ليس أحسن .ويعترب الحال يف ّ
ظل داعش هو األسوأ،
االتحاد الدميوقر ّ
ألن قطع الرأس وتطبيق الح ّد هو ّ
الحل الوحيد أليّ مت ّر ٍد عىل فرض الرضائب
أو الزكاة ،أو غريها من القوانني التي يفرضها داعش عىل الحياة املعيشية
للسوريني.
واملصيبة ّأن ّ
كل فئ ٍة سياسي ٍة تستهدف األخرى مبعيشة املواطن ،فاملعارضة
تقطع الكهرباء عن ريف حلب للضغط عىل حكومة النظام السوريّ  ،والنظام
َّهم بقطع وسائل اإلمداد عن املناطق الخاضعة لعملياته العسكرية ،واإلدارة
مت ٌ
الذاتية ال حول لها وال ق ّوة أمام الحصار املفروض عليها ،أما داعش فتدّعي أنها
تنفذ تعليامت “القرآن والسنة” ،اللذين ال تعلوهام سلطة.
مجلة ص َور تصحبكم يف بانوراما األزمات التي م ّرت عىل املواطن السوريّ يف
حكومات ...والبداية
 2014يف املحافظات السورية القابعة تحت إدارة أربع
ٍ
مع حكومة وائل الحلقي:
املازوت“ ...قرا ٌر فاسد”
قرار ٌ
ات كثري ٌة اتخذتها حكومة وائل الحلقي يف عام  ،2014كانت سبباً يف تدهور
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الحالة املعيشية للمواطن .فارتفاع األسعار
طال كل يشء ،إذ رفعت الحكومة أسعار
املحروقات والخبز والطحني والس ّكر والر ّز
واملاء والكهرباء .وما زاد الطني بل ًة أن ارتفاع
األسعار تزامن مع ندرة املواد وفقدانها.
فمث ًال ،أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحامية
املستهلك قرارين ،يقيض األ ّول برفع سعر ليرت
الخاص بالتدفئة من  60لري ًة
املازوت الح ّر
ّ
سوري ًة إىل  80لرية ،ويقيض الثاين برفع سعر
ليرت البنزين من  120إىل  140لرية.
تم تخفيض سعر البنزين،
ويف نهاية الشهرّ ،
إثر تخفيضه عاملياً ،ليصبح سعر الليرت الواحد
منه  135لري ًة بدالً من .140
الخاص
أما املازوت املباع لف ّعاليات القطاع
ّ
فحدّدت الوزارة سعره بـ 150لري ًة لليرت الواحد،
ثم عادت لتخفضه يف نهاية العام إىل  140لري ًة
نداءات كثري ٍة أطلقها اتحاد غرف
أيضاً ،بعد
ٍ
الصناعة السورية لتخفيض السعر ،بعد أن
العاملي بنحو  30%وال يزال.
تجاوز السع َر
ّ
وبذلك تكون الوزارة قد حدّدت سعرين
خاص باملواطنني والثاين
للمحروقات ،أحدهام ٌّ
الخاص .وهذا ما تس ّبب يف
بف ّعاليات القطاع
ّ

زيادة أزمة املازوت ،إذ لجأ الصناعيون إىل
تأمني هذه املادّة بالطرق املختلفة ،بالسعر
الرخيص الذي يباع للمواطن ،وهو  80لري ًة،
وأصبح التسعري املنترش يف السوق عند حدود
 150فقط.
وعندما انتبهت وزارة التجارة الداخلية
وحامية املستهلك إىل املشكلة ،أعلنت أن
توحيد تسعرية املازوت هو شغلها الشاغل.
باب للفساد
ثم عاد رئيس الحكومة ليشري إىل ٍ
فتحه إقرار تسعريتني للمحروقات ،مشرياً
إىل أن حكومته ستعمل عىل توحيد سعر
املحروقات الحقاً.
الكهرباء واملاء والخبز
ويف منتصف العام  2014أصدرت وزارة
الكهرباء قراراً برفع سعر الكهرباء ملختلف
األغراض .وكان االرتفاع بنسبة  70%إىل
 150%للرشائح املنزلية فوق الـ 800كيلو
واط .ومل ترتفع التعرفة بالنسبة إىل االستهالك
دون  800كيلو واط .وال تتعلق املشكلة
برفع سعر الكهرباء بقدر ما تتعلق بالتقنني
الطويل ،الذي ميت ّد لنحو  22ساع ًة يف بعض

ألسباب مختلف ٍة
املناطق ،حتى اآلمنة منها،
ٍ
ساقتها وزارة الكهرباء ،منها نقص الغاز الالزم
لتشغيل ّ
محطات توليد الكهرباء ،واالعتداءات
بشكل عا ّم.
عىل هذه املحطات
ٍ
ويف الشهر ذاته ،رفعت حكومة وائل الحلقي
سعر املياه .ورفعت أيضاً أسعار بيع الس ّكر
األبيض والر ّز وفق البطاقات التموينية
“بونات” إىل  50لري ًة للكيلو غرام ،بعد أن كان
الكيلو بـ 25لرية.
يوم من تحديد سعر
وأىت هذا القرار عقب ٍ
ربطة الخبز بـ 25لري ًة ،بعدما كانت بـ 15لري ًة،
ات،
وسعر الكيلو بـ 15لري ًة ،بعدما كان بـ 9لري ٍ
أي بنسبة
ارتفاع تصل إىل .67%
ٍ
كام ارتفع الدوالر إىل ما يقارب  220لري ًة
يف السوق السوداء ،يف نهاية العام ،لرتتفع
بنا ًء عليه -أسعار الخضار والسلع الغذائيةواملواصالت بنسبة  35%كح ٍّد أدىن.
مفارقة
كثري ٌة هي معاناة املواطنني يف املناطق التابعة
لسيطرة النظام ،لكن ّ
جل هذه املشكالت
يتمحور حول أسعار املحروقات وندرتها .وأ ّكد
ينم
كثريون أن تعامل الحكومة مع األزمات ّ
عن عدم اكرتاثها .كام عبرّ كثريون عن تشاؤمهم
من املستقبل ،فقال أحد املستط َلعني“ :طاملا
تتجه
أن هيكلية الحكومة عىل حالها ،فاألمور ّ
نحو األسوأ”.
ً
واستغرب آخر مام اعتربه “مفارقة” ،حني
عات سياحي ًة بد ّمر
افتتح رئيس الحكومة مج ّم ٍ
وطرطوس ،يف حني مل ّ
تحل الحكومة مشكلة
طالب وزير
الكهرباء والغاز .بل ،وفوق ذلكَ ،
املالية إسامعيل إسامعيل املواطنني بالتقشف.
ومل يستبرش املستط َلع بالحالة االقتصادية إال
يف حال توقف آلة الحرب والبدء فع ًال بإعادة
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اإلعامر.
وقال ثالث“ :إن االقتصاد يف بلدنا ليس أكرث
من مس ّمى” .مب ّيناً أن املواطن وحده من
يعاين األزمات ،وأن املسؤولني منفصلون عن
الواقع .متوقعاً أن عام  2015سيكون األسوأ،
واضح تسري
طاملا أنه ال يوجد
برنامج اقتصاديٌّ
ٌ
ٌ
عليه الحكومة.
أداء “املعارضة”
وباالنتقال من حكومة وائل الحلقي إىل
الحكومة السورية املؤقتة برئاسة أحمد
طعمة ،نجد أن الوضع ال يختلف كثرياً،
فأسعار املحروقات ارتفعت بسبب رضبات
التحالف وسيطرة داعش عىل حقول النفط
رشق البالد ،يف دير الزور والحسكة .فوصل
سعر ليرت البنزين يف حلب إىل  400لري ٍة
سوري ٍة ،وج ّرة الغاز إىل  4500لرية ،فيام يرتاوح
سعر ليرت املازوت بني  100و 150لرية.
وال يقترص األمر عىل املحروقات ،بل تعاين
مناطق املعارضة من عو ٍز كب ٍري يف الخبز .فقد
كشفت وزارة املالية يف الحكومة السورية
قمح لتأمني رغيف الخبز.
املؤقتة عن أزمة ٍ
العاملي
كام تحدّثت منظمة األمن الغذا ّيئ
ّ
(فاو) عن  6.3مليون سوريٍّ يعانون من أزم ٍة
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متفاقم ٍة يف الحصول عىل الدقيق والخبز.
ُ
إعالن برنامج األغذية
والذي زا َد املعانا َة
العاملي عن إيقاف مساعداته عن  1.7مليون
ّ
الجئ سوريٍّ  ،ثم استئناف هذه املساعدات
ٍ
مؤقت ،بعد ورود مبالغ أسهمت فيها
بشكل
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
وحمالت فيسبوكية لدعم
بعض الدول العربية
الالجئني السوريني.
وتشت ّد املعاناة
ويف مقابل ّ
كل ذلك بدت الحكومة املؤقتة ذات املشاكل املعيشية التي حدّثنا عنها
عاجز ًة عن ّ
فعل أيّ يش ٍء ،لدرجة أنها أعلنت السوريون يف املناطق اآلمنة ،سمعناها من
السوريني يف املناطق التي يس ّمونها “مح ّررة”،
وتقع تحت إدارة الحكومة املؤقتة ،لكن
بنسب مضاعفة .فالكثري من السكان يف
ٍ
أزمات يف
املناطق الشاملية يعانون من
ٍ
الكهرباء واالتصاالت والطرقات ،وارتفاع
أسعار األعالف واملازوت.
وأفادنا أحد املزارعني أن سعر برميل املازوت
وصل إىل  22ألف لري ٍة ،ويصل سعر طن
السامد إىل نحو  50ألفاً ،ما وضع املزارع أمام
حرج للغاية .كام تصل إيجارات املنازل
واقع ٍ
ٍ
إفالسها .وتف ّوقت عليها حكومة الحلقي لجهة
االستمرار يف رصف رواتب املوظفني ،والتعاقد
مع دولٍ “صديق ٍة” لتأمني املواد األساسية ،رغم
ّ
كل الحصار والعقوبات االقتصادية املفروضة
عليها.

اقتصــاد وتنــمية

يف إعزاز إىل  35ألف لرية.
اإلدارة الذاتية ...حصا ٌر من هنا وهناك
وباالنتقال إىل حكومة اإلدارة الذاتية ،فقد
تج ّلت املعاناة الكربى خالل  2014يف كوباين،
حيث مارس تنظيم داعش الحصار عليها.
ومل يكن هذا الحصار هو األ ّول ،إذ أمضت
املنطقة معظم العام املنرصم تحت حصا ٍر
ٌ
مجموعات مس ّل ٌ
ٌ
محسوبة ،حينها،
حة
فرضته
بحجة استهداف حزب
عىل
ٍ
جهات كثري ٍةّ ،
العامل الكردستا ّين (.)PKK
وحاول السكان اخرتاق الحصار عرب تهريب
موا ّد غذائ ّي ٍة من ترك ّيا .لكن هذه املحاوالت
أمني
اصطدمت ،يف معظم األحيان ،بتش ّد ٍد ٍّ
تر ّ
يك.
ورغم ذلك ،تسري الحياة داخل عفرين بطريق ٍة
ّ
منظم ٍة .ويواجه السكان انقطاع الكهرباء
باالشرتاك يف مو ّلدات الكهرباء الضخمة التي
ٌ
مقطوعة أيضاً،
تنترش بكرثة .فيام مياه الرشب
وباتت اآلبار هي البديل الوحيد .إضاف ًة إىل
الغالء الفاحش يف أسعار املواد .وما زاد الطني
بل ًة أن السكان مل يستطيعوا ترصيف محصول

الزيتون ،عل ًام أن االقتصاد املح ّ
يل يف كوباين
يعتمد عىل زراعة الزيتون بالدرجة األوىل.
أسوأ قرار ...الالقرار
وباستطالع قامت به “صور” آلراء بعض
ٍ
القاطنني تحت حكومة اإلدارة الذاتية،
تك ّررت األحاديث عن عدم التوافق بني املوارد
والرواتب وبني متطلبات العيش ،يف حني
كانت الحكومة تتعامل بال مباال ٍة ،وعجزت
عن ّ
حل املشاكل.
وقالت جاندا غساين إن “البطالة يف ازدياد،
واألسعار يف ارتفاع .والكهرباء مقطوعة.
يترسبون من املدارس .وقد أ ّثرت
واألطفال ّ
الكهرباء عىل جميع فئات املجتمع ،من املزارع
إىل الطبيب .ومل تقم الحكومة بأيّ يش ٍء حيال
تهتم
أزمات الغاز والخبز واملواصالت ،ومل ّ
بوضع املعابر بني سوريا وتركيا ،وكانت بعيدةً
عن اقتصاد الشعب”.
ورأى آخرون أن أسوأ قرا ٍر اتخذته اإلدارة
الذاتية هو عدم اتخاد القرار لجهة الح ّد
من ارتفاع األسعار وأزمات الكهرباء والنقل
وغريها.

األسوأ عند “داعش”
ٌ
ٌ
اقتصادية ال ّ
تقل ح ّد ًة ،تلك التي يعانيها
ظروف
السكان الخاضعون لسلطة تنظيم داعش يف
ات بشأن
سوريا .إذ يفرض التنظيم قوانني وقرار ٍ
العمل يف النفط وتكريره ،ويسيطر عىل أغلب
املنشآت النفطية يف دير الزور والحسكة رشق
سوريا ،ويتح ّكم باقتصاد املناطق التي يسيطر
ات تض ّيق الخناق أكرث عىل
عليها ،ويصدر قرار ٍ
املواطنني ،مثل رفع أسعار النفط الخام ،وإجبار
التجار والعاملني يف النفط عىل رشائه بالدوالر
ّ
ً
حرصا ،ومنع العمل بتكرير النفط يف أغلب
قرى وبلدات املنطقة الرشقية .وأدّت الغارات
الج ّوية التي يشنّها التحالف إىل فقدان العديد
من املوا ّد الغذائية ،وبالتايل إىل ارتفاع األسعار،
وعزّزت السوق السوداء.
التعسفية والقرارات الصارمة
وارتدّت القوانني ّ
التي يفرضها داعش عىل أصحاب األعامل
واملشاريع الصغرية .فقد فرض التنظيم عىل
التجار وأصحاب املعامل يف مناطق سيطرته
ّ
ّ
الرشقي “دفع الزكاة” عن
بريف حلب الشاميل
ّ
طريق “ديوان الزكاة” التابع له.
وال يو ّفر داعش وسيل ًة إال ويضغط بها عىل
األهايل ،حتى أنه قطع اإلنرتنت واالتصاالت
الخليوية والكهرباء ،حينام قام بتحويل القسم
األكرب من الطاقة الكهربائية التي تنتج من
س ّد الفرات إىل مناطق أخرى يف ريف املدينة،
ما اضط ّر أهايل املدينة إىل رشاء الكهرباء من
املو ّلدات التابعة للتنظيم.
وأمام تخاذل الحكومات األربع ،سوا ًء حكومة
وائل الحلقي أو أحمد طعمة أو اإلدارة
الذاتية أو داعش ،عن ّ
أزمات قلبت
حل 8
ٍ
سنوات،
حياة السوريني رأساً عىل عقب منذ 4
ٍ
مل يبقَ أمامهم سوى انتظار الفرج من السامء،
كام يردّد أغلبهم.
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التشابه هو الجحيم
قراءة في رواية «مجهوالت» للكاتب الفرنسي باتريك موديانو
أنجيل الشاعر
باتريك موديانو أديب فرنيس ( 69عاماً) نال
جائزة نوبل لآلداب لهذا العام  .2014تركزت
معظم أعامله عىل حقبة الحرب العاملية
الثانية وأربعينات القرن املايض ،لذلك تتكرر
يف أعامله مواضيع الهوية والفقدان واألمل”.
وقد نرش روايته األوىل (ميدان النجمة) عام
 .1968قالت لجنة نوبل األكادميية :إن الروايئ
الفرنيس استحق الجائزة “بسبب متكنه من
فن الذاكرة الذي أنتج أعامال تعالج املصائر
البرشية العصية عىل الفهم ،وكشف العوامل
الخفية (الحياة  .)10/11/2014حازت روايته
“شخص مفقود” عىل جازة غونكور الفرنسية
عام  ،1978وفاز عام  2012بجائزة الدولة
النمسوية لألدب األجنبي.
متيل نزعته الروائية اىل الشك يف هوية الكائن
واألف���راد ،وتسعى إىل البحث عن الهوية

املفقودة واملنسية .شخصياته مسكونة بهاجس
السعي إىل فهم العامل بفوضاه وعنفه وحركاته
املتقلبة ،كشخصيات روايته “مجهوالت”،
وهي الرواية األوىل التي ترجمت إىل العربية
(.)2006
ثالث نساء ،فتاتان وامرأة ،تائهات ،ضائعات،
يف هذا العامل املجنون ،تبحنث عن أنفسهن
بطرق مختلفة ،تتقاطع يف عدة نفاط أهمها:
البحث عن العمل ،ثم البحث عن الحب،
وهام وجهان مختلفان للبحث عن الذات.
رواي��ة قليلة الصفحات ،كثرية املعاين ،هي
رضب من التهكم الخفي من املجتمعات
األوربية املتشابهة اىل حد التطابق ،يف الحياة
االجتامعية واالقتصادية والسياسية املعيشة،
رض لها الكاتب بإسلوب يحايك إيقاع الحياة
يف نفوس بطالته املجهوالت.
صور الكاتب معاناة الفرد اإلنساين ،من وجهها
األنثوي ،من خالل فتيات قارصات يعانني من
آثار التفكك األرسي وفقدان حنان األم ورعاية
األب وحاميته .فتيات تبعرثن بني املدارس
الداخلية واملالجئ ،قبل أن تلوب كل منهن
عىل غري هدى بحثاً عن العمل والحب ،بحثاً
عن هوية .وقد سلط الضوء عىل تلك املعاناة
بأشعة ليزرية اخرتقت أعامقهن ،وفجرت
ما بدواخلهنّ من قهر بعد بلوغهنّ “السن
القانونية” التي يفرتض أن تؤهلهن الكتساب
الحقوق املدنية والسياسية ،املحفوظة يف
النصوص ،فآن أوان االحتجاج عىل العامل ،ولكن
بأصوات ال يسمعها أحد .لعل يف اقرتان البحث
عن العمل والبحث عن الحب إشارة إىل نظام
اجتامعي ال يعرتف بالفرد إنساناً خارج العمل،

وال يبقي عىل إنسانيته يف العمل ،حينئذ ماذا
يعني الحب؟ هذا هو الفقدان.
بطلة الرواية بال اسم ،وال وصف ،مجهولة،
حتى عىل الورق ،غائرة يف الظل القاتم الذي
يلف عامل املهمشات واملهمشني ،فيبدو هؤالء
جميعاً مجرد ظالل .تروي حكايتها ،وترتك
للقارئ أن يرسم صورتها حسب ما ترتك
لديه من انطباع .فامذا يعني االسم يف غياب
املسمى أو تغييبه؟
طفولة مهدورة ،فقدت معناها( ،سيلفي)
تعيش يف كنف أم وأب فارغني من معنى
األب��وة والحنان ،ألحقاها مبدرسة داخلية
للتخلص من أعبائها العملية ،أما (مرياي) التي
تعرفت عليها البطلة الحقاً ،وهي أكرب منها
سناً ،فقد مرت يف ظروف الفتاتني نفسها،
وكانت ترى ذاتها فيهام.
ت��ويف وال��د البطلة منذ ك��ان عمرها ثالث
سنوات ،مل يكلمها أحد من العائلة عن والدها،

ثــقافة
فظل مجهوالً لديها .يف سن الحادية عرشة بدأت ترسم له صورة يف
ذهنها ،كام تريده أن يكون ،عاطفياً ،يشرتي لها ما تريد ،وما تحتاج
إليه يف هذه املرحلة من عمرها .ثم أخذت هذه الصورة تكرب معها
حتى اكتملت يف مرحلة شبابها ببطل من هذا الزمان.
بعد خروجها من امللجأ جابت أنحاء باريس كلها للبحث عن عمل،
كانت الخيبة رفيقتها دامئاً ،وإذا ما وجدت عم ًال فلمدة قصرية ،بدل
من ضائع .سافرت إىل جنيف ،ثم إىل لندن ،ثم إىل إسبانيا ،مل تجد
شيئاً مختلفاً ،أرباب العمل متشابهون يف التسلط واالستغالل ،استغالل
جسدها الغض ،التهكم من روحها الشفافة .حتى األماكن متشابهة،
الشوارع ،األحياء ،املحالت ،كان كل يشء يذكرها بباريس املكان الذي
هربت منه للبحث عن الذات.
تعود ثانية اىل باريس ،حيث تلتقي بصديق قديم ألبيها ،كان أبوها
قد ائتمنه عىل وصية تخصها :مسدس وعدة طلقات وبعض كتيبات
شعرية .استخدمت املسدس يف قتل أحد أرباب عملها دفاعاً عن
نفسها ،جسدها وروحها ،أناها التي مل تكن تظهر بعفويتها وحساسيتها
إال ملاماً.
األماكن وحدها متأل الذاكرة ،األماكن هي الذاكرة :املدن والشوارع
واألحياء والحارات الصغرية ،واملقاهي واملساكن املؤقتة  ..واألشخاص
ظالل .الطبيعة والطبيعة البرشية تتصاديان ،أشجار عارية ونساء
ضائعات .أماكن متشابهة  ..التشابه خواء.
تبدأ الرواية بفصل الخريف ،حيث ،تتعرى األشجار من أوراقها تعبرياً
عن فقدان الهوية ،وتجاهل اإلنسان لها ،يف هذا الوقت من السنة،
الفصول تتواىل ،لكن الربيع ال يأيت إال متأخراً ،يظهر فجأة يف نهاية
الرواية متفتحاّ بأزهار تبعث الحياة يف الطبيعة والنفس البرشية
مصطحباً معه وجه الله الذي غاب هو اآلخر من البداية ،ثم ظهر
من خالل كنيسة (سانت انطوان دوبادو) و(ميشيل) أستاذ الفلسفة،
وأحد أعضاء مجموعة “تعاليم البحث عن الذات” ،مجموعة روحانية،
تثري الجدل عند القارئ يف انتامء البطلة واقتناعها الرسيعني بتلك
املجموعة .وإيجاد ذاتها هناك ،وأسفها الشديد عىل أنها كانت تهمل
دروس الرتبية الدينية.
هل هو يأس ،أم انتامء حقيقي ،أم عزاء؟ يف جميع األحوال ،وجدت
نفسها هنا ،مع أنها كانت قد اهتدت إليها يف سن مبكرة حني خرجت
عىل نظام امللجأ وكرست قيوده وتجرأت عىل اخرتاق قوانني الراهبات
فتعرت أمام الجميع غري آبهة بالعقاب.
الرواية قليلة الرسد ،كثرية الوصف ،ويف كلتا الحالتني كان الكاتب
مبدعا .الخطاب الروايئ منسجم مع ضمري املتكلم والتعريج يف بعض

األحيان عىل ضمري املخاطب ،ومع الحبكة املستوفية رشوطها الروائية،
صور الرواية جميلة ،تربز اتساع خياله وعذوبة أسلوبه.
فقدان الهوية ،فقدان االنتامء ،فقدان الثقة باآلخرين ،الضياع ،البحث
عن الذات ،يف مجهوالت ،ومجهولني ،فينا جميعاً يف هذا العرص ،عرص
الجنون ،وأبناء القهر.
الرواية :مجهوالت
الكاتب :باتريك موديانو
ترجمة :رنا حايك
دار مرييت للطباعة والنرش – القاهرة
الطبعة األوىل عام 2006
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رزان زيتونة من مقاومة النظام إلى سجون المعارضة
إعداد فريق صور

بدأت رزان زيتونة حياتها العملية يف مهنة املحاماة بالدفاع عن معتقيل الرأي وحرية التعبري،
حيث كانت عضواً يف فريق الدفاع عن املعتقلني السياسيني ومعتقيل الرأي منذ تخرجها من
كلية الحقوق بدمشق عام  ،1999كام كانت عضواً مؤسساً يف جمعية حقوق االنسان يف
سوريا.
اضطرت رزان زيتونة ،الناشطة الحقوقية والكاتبة السورية ،للتخفي بسبب نشاطها الحقوقي
واإلعالمي يف نقل ما يحدث يف سوريا لوسائل اإلعالم الدولية ،فيام يتعلق باالنتهاكات
التي ميارسها النظام ضد املتظاهرين واملعتقلني يف سجونه مع بداية األزمة السورية.
إال أن نشاط رزان مل يبدأ مع اندالع االحتجاجات يف سوريا ،بل يعود إىل فرتة تخرجها
وانخراطها يف الدفاع عن املعتقلني السياسيني.
ويف عام  ،2005أسست زيتونة “رابطة معلومات حقوق االنسان يف سوريا” ،لتكون مبثابة
قاعدة بيانات النتهاكات النظام لحقوق االنسان يف البالد ،باإلضافة إىل نشاطها يف “لجنة دعم
عائالت املعتقلني السياسيني يف سوريا”.
ومل يتوقف نشاط رزان عىل الجانب الحقوقي فقط ،بل كانت من أنشط الكتّاب يف سوريا،
حيث نرشت عرشات املقاالت والتقارير يف الصحافة العربية واألجنبية التي ترصد واقع
الحريات العامة وأوضاع حقوق اإلنسان يف سوريا.
مع بداية الثورة ،شاركت يف تأسيس لجان التنسيق املحلية ،مام دفع بأجهزة املخابرات السورية
إىل اقتحام منزلها يف دمشق وتفتيش محتوياته ومصادرة العديد من أوراقها ومقتنياتها
الشخصية ،واعتقال أخ زوجها الذي تصادف وجوده هناك كرهينة عنها وعن زوجها.
بعد هذا الحادث انتقلت رزان للعيش يف منطقة الغوطة الرشقية التي تخضع لسيطرة الجبهة
اإلسالمية بقيادة زهران علوش ،وإىل جانب القصف اليومي الذي تتعرض له ،تعترب الغوطة
الرشقية مغلقة متاماً بسبب الحصار املفروض عليها من قبل النظام.
يف العارش من شهر كانون األ َّول  ،2013تم اختطاف رزان من مقر
عملها مع فريق مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا الذي يضم زوجها
وائل حامدة واثنني من زمالئها هام سمرية الخليل وناظم الحامدي
من قبل مسلحني مجهولني ،يف منطقة دوما بالغوطة الرشقية،
حيث يعمل هذا الفريق عىل توثيق االنتهاكات واالعتداءات
التي يتعرض لها النشطاء واملعارضون يف سوريا.
ُيذكر أن املحامية رزان زيتونة كانت قد ح��ازت عىل
جوائز عدة يف مجال حرية الصحافة ،منها جائزة آنا
بوليتكوفسكايا للمدافعات عن حقوق االنسان ،وجائزة
ساخاروف املمنوحة من الربملان األورويب

سيــنما

«لوياثان» ..عن التشاؤم ونقد السلطة

يوسف شيخو

تعني كلمة “لوياثان” أو “ليفياتان” ،باللغة
العربية“ ،امللتوي” أو “املنحني” .وهو ٌ
وحش
بحريٌّ ت��ورا ٌّيت ّمتت اإلش��ارة إليه يف “العهد
القديم” .ويرمز هذا املخلوق الخرا ّيف إىل
الفوىض املطلقة .و ُذكر هذا الكائن كذلك يف
أسطورة الخلق البابلية وملحمة جلجامش
عىل شكل “خمبابا” ،وح��ش الغابة الذي
رصعه جلجامش ورفيقه أنكيدو ،أو عىل هيئة
اللوياثان الذي ذبحه اإلله الكنعا ّين بعل.
الرويس (“ )Leviathanلوياثان” ،الذي
الفيلم
ّ
ٌ
مأخوذ عن
خرج إىل الضوء يف العام الفائت،
اسم ذاك الحيوان البحريّ األسطوريّ (نصف
ني ونصف ح ّي ٍة) ،املذكور يف األساطري القدمية
تن ٍ
كصور ٍة للشيطان .ويروي الفيلم ،الذي أخرجه
الرويس أندريه زيفايغنتسيف ،قصة نيكوالي
ّ
(أليكيس سرييربي) ،ال��ذي يعيش يف قريته
الواقعة شاميل روسيا.
أرض ورثها عن أهله،
ميتلك نيكوالي قطعة ٍ
ويقيم فيها مع أرسته .يرغب عمدة القرية
فاديم (رومان ماديانوف) يف الحصول عىل تلك
األرض .ويف سبيل ذلك يحاول إغراء نيكوالي
يتمسك بأرضه ،ما يعني
باملال ،لكن األخري
ّ
بدء رص ٍاع حول تلك املساحة املط ّلة عىل
الرويس ،مع إرصار العمدة عىل
بحر بارنتس
ّ
الحصول عليها ّ
بكل الوسائل.
يستعني نيكوالي بصديقه دميرتي (فالدميري
محام حرض من
فدوفيشينوكوف) ،وه��و
ٍ

موسكو لتمثيل نيكوالي يف قضيته مع فاديم،
تتجه األمور نحو األسوأ .ويف لحظ ٍة
ورغم ذلك ّ
ما نرى نيكوالي وعامله يتهاوى ليخرس شيئاً تلو
اآلخر .وهنا نجد زيفايغنتسيف يرسم يف لوحته
تلك الشاطئ والسفن املهجورة ،مستخدماً
اللونني الرماديّ واألزرق ،التي تعلن عن حالة
االنهيار تلك.
يحاول دميرتي أن ينقذ صديقه .بل ويعقد
اجتامعاً مع العمدة البتزازه ،بتهديده بأن
مستندات كثري ًة ميكن أن تؤذي
املحامي ميتلك
ٍ
العمدة إن مل يرتك نيكوالي يف حاله .ولكن
األمور ال تتوقف عند هذا الحدّ ،بل تزداد سوءاً
مع مجيء الصديق القديم .ويتساءل نيكوالي،
تحل به ّ
يف لحظ ٍة ما ،لِ َم ّ
كل هذه املصائب،
واح��د ًة تلو األخ��رى؟ فيام األلغاز واألحداث
تتع ّقد أكرث فأكرث.
ي��درج النقاد ه��ذا الفيلم ضمن األع�مال
الجريئة عىل مستوى األفكار .وهو “واحدٌ
م��ن أك�ثر األف�ل�ام تشاؤماً ون��ق��داً لتحالف
السلطات السياسية والدينية والقانونية لقهر
وسحق الشعوب واألفراد .كام أنه واحدٌ من
السيناريوهات األكرث تركيباً وبراعة” .كام يرى
هؤالء أن العمل يروي قص ًة للحياة الروسية،
التي يصفها بالحزينة ّ
والرشيرة ،ويقارنها بحياة
النبي أيوب.
فيلم “لوياثان” ،الذي تتو ّزع مشاهده عىل 140
دقيق ًة ،هو رابع أفالم زيفايغنتسيف ،الذي

ّ
و”مرشد”،
سبق له أن أخرج أفالم “العودة”،
و“يلينا” .وصنّفت صحيفة “ذا هوليوود
ريبورتر” األمريكية “لوياثان” يف املرتبة األوىل
ضمن القامئة التي أعدّتها ألفضل أفالم العام
الحا ّيل .كام سبق أن أدرجته وكالة “أسوشييتد
الخاصة بأفضل أفالم
برس” يف قامئة التصنيف
ّ
عام .2014
حصل “لوياثان” عىل جائزة أفضل سيناريو يف
مهرجان “كان” السينام ّيئ ،و ُر ّشح لجائزة أوسكار
أجنبي .عل ًام أنه عُ رض للم ّرة األوىل
فيلم
ّ
أفضل ٍ
يف “كان”  .2014وحاز عىل الجائزة الكربى يف
مهرجان “لندن” السينام ّيئ ،وكذلك عىل جائز ٍة
يف مهرجان “ميونيخ” .كام فاز يف مهرجانات
أبو ظبي السينام ّيئ ،ورصبيا ،وتورونتو.
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مشاريع ومبادرات

الشبكة االوروبية  -المتوسطيةلحقوق اإلنسان

ٌ
ومؤسس ًة وفرداً يتو ّزعون عىل  30بلداً يف املنطقة األورو-
شبكة مك ّو ٌنة من  80منظم ًة
هي
ّ
متوسطية.
ّ
األورو-متوسطية.
تأسست عام  1997كاستجاب ٍة إلعالن برشلونة وتأسيس الرشاكة
ّ
يلتزم أعضاؤها باملبادئ العاملية لحقوق اإلنسان ،ويؤمنون بقيمة التعاون والحوار عرب الحدود
وضمنها.
القيم الرئيسية للشبكة
• أهمية إدراك وترويج األساسيات التالية يف حقوق اإلنسان :الشمولية ،وعدم التجزئة ،والتكافلية،
واالعتامد املتبادل بني الحقوق.
منصوص عليها يف العديد من املعاهدات
• احرتام مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون كام هو
ٌ
الدولية والقانون اإلنسا ّين.
• أهمية املجتمع املد ّين يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان ،وحقّ املجتمع املد ّين يف أن يصبح رشيكاً
فاع ًال يف هذه األجندة.
• قيمة وفوائد تعددية املقاربات لحقوق اإلنسان ،إضاف ًة إىل الحوار وتشجيع التفاهم بني الثقافات.
• الحقّ يف املشاركة وامللكية الشعبية يف تشكيل أجندات حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء املنطقة.
االجتامعي الذي تتجىل حقوق اإلنسان عربه.
• أهمية استناد العمل إىل السياق
ّ
• املساواة بني الجنسني .وأهمية الرتكيز عىل حقوق النساء ومشاركتهنّ يف الحياة العامة بوصف
األورو-متوسطية .والعمل الفاعل من أجل النهوض بحقوق
ذلك من القيم الرئيسية للشبكة
ّ
النساء ،وبالتايل العمل ضمن الشبكة وخارجها ،ويف هياكلها التنظيمية ،بهدف تلبية معايري إدماج
االجتامعي ولغرض تحقيق املساواة بني الجنسني.
النوع
ّ
األهداف العامة للشبكة
ٌ
مكرسة يف الصكوك الدولية ،والنهوض بهذه
• دعم املبادئ العاملية لحقوق اإلنسان كام هي
ّ
املبادئ ضمن البلدان املعنية.
ً
املؤسسات الدميقراطية والنهوض بسيادة القانون ،وخصوصا حرية
• العمل من أجل تطوير ّ
التجمع والتنظيم ،واملساواة بني الرجال والنساء ،والتنمية املستدامة ،واحرتام الحقوق االقتصادية
واالجتامعية.
• مكافحة التمييز وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
• دعم املنظامت غري الحكومية القامئة ،وإقامة
منظامت غري حكومي ٍة مستقل ٍة وتتمتع باستقاللٍ
ٍ
ذا ٍّيت ،وتعزيز قدرات املجتمع املد ّين ودعمه.
• دعم وحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ُتنتهك حقوقهم.
• دعم الرتبية يف مجال حقوق اإلنسان والعمل ملصلحة السالم وحقوق الشعوب يف تقرير املصري.
• تشجيع الحوار والتضامن بني الشعوب والثقافات.
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المفوضية السامية لألمم
مكتب ّ
الم ّتحدة لشؤون الالجئين
تم إنشاء املف ّوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني يف  14كانون األول /ديسمرب
من عام  ،1950من قبل الجمعية العامة
لألمم املتحدة .وتقيض والية املف ّوضية بقيادة
وتنسيق العمل ال��دو ّيل الرامي إىل حامية
الالجئني ّ
وحل مشاكلهم يف كافة أنحاء العامل.
وتكمن الغاية األساسية للمف ّوضية يف حامية
حقوق ورفاه الالجئني.
كام تسعى املف ّوضية إىل ضامن قدرة كلّ
شخص عىل مامرسة ح ّقه يف التامس اللجوء
ٍ
آمن يف دول ٍة أخرى ،مع
والعثور عىل مال ٍذ ٍ
إمكانية اختيار العودة الطوعية إىل الوطن،
أو االندماج محلياً ،أو إع��ادة التوطني يف
بل ٍد ثالث .كام أن للمف ّوضية والي ًة من أجل
مساعدة األشخاص عدميي الجنسية.
وعىل مدى أكرث من خمسة عقو ٍد ،قامت
املف ّوضية بتوفري املساعدة لعرشات ماليني
األشخاص عىل بدء حياتهم من جديد .واليوم،
يستم ّر ّ
موظفو املف ّوضية ،البالغ عددهم
نحو  7,190شخصاً ،واملو ّزعني عىل أكرث من
 120بلداً ،يف تقديم املساعدة ملا يقارب
الـ34مليون شخص.

منظمـات

منظمة بسمة أمل

الهيئة التعليمية في درعا – بناء

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مس��تقلة.
تنموي��ة
خريي��ة
منظم��ة
ٌ
مؤلفة
تأسست يف منتصف عام .2012
ّ
مختصة .نش��اطها
ة
ش��بابي
كوادر
من
ّ
ٍ
الح��ا ّيل يف مدينة مع ّرة النعامن وريفها
وجبل الزاوية وريف حامة.
حضاري
مجتمع
تهدف املنظمة إىل بناء
ٍ
ٍ
نقص يف الحاجات األساسية ،وتطويره ليشارك
خالٍ من املشاكل ،وال يعاين من ٍ
املؤسسات الحكومية ومنظامت املجتمع املد ّين واملنظامت والهيئات الدولية.
يف ّ
أعامل املنظمة:
ن ّفذت املنظمة مجموع ًة من األعامل واملشاريع اإلغاثية والخريية يف مناطق
عملها ،بالتعاون مع املنظامت الدولية.
باإلضافة إىل مجموع ٍة من املشاريع التنموية تتم ّثل يف ما ييل:
أ – فرن بسمة أمل :الذي يقدّم أكرث من  5000ربطة خب ٍز يومياً ملدينة مع ّرة
النعامن وريفها.
مؤسسة بسمة أمل االستهالكية :تؤ ّمن املواد الغذائية بسعر التكلفة ،مع
ب– ّ
ّ
ربح بسيطٍ يغطي أجور العاملني فيها واملواصالت.
هامش ٍ
ّ
ج – معمل بسمة أمل للمنظفات :يقوم بصناعة مواد التنظيف وبيعها يف السوق
املح ّ
يل.
املرشوعات التي تخدم الجوانب التعليمية والثقافية والطبية ودعم املرأة
والطفل:
– مدرسة الشهيد الطفل حسن الكامل :وتؤ ّمن التعليم ألكرث من  250طفل.
تضم أكرث من  200طفل.
– روضة طيبةّ :
ّ
– إعادة تفعيل مركز مع ّرة النعامن الثقايف :الذي يتض ّمن العديد من النشاطات
والف ّعاليات.
ّ
ً
ات مختلفة لتطوير املرأة.
– مركز النساء اآلن :ينظم دور ٍ
– مشغل الريان للخياطة :الذي يستهدف زوجات الشهداء واملعتقلني ،من خالل
ثم تأمني فرص عملٍ لهنّ .
دورات تعليم الخياطةّ ،
يص) :الذي يشمل جميع االختصاصات.
– إعادة تفعيل (مشفى السالم
التخص ّ
ّ
مريض يومياً ،بشكلٍ مجا ٍّين للجميع.
ويخدم ما يقارب ٍ 300
• الجدير بالذكر أن املنظمة قد أ ّمنت بهذه املشاريع أكرث من  100فرصة عمل.
– املشاريع قيد التنفيذ :هناك العديد من املشاريع التي اعتُمدت بالرشاكة مع
منظمة بسمة أمل يف الوقت الراهن .ومنها  - :مرشوع زراعة األرايض (زراعة
اتصاالت محلية – مرشوع
موسمية) – مرشوع مزرعة أبقار – مرشوع شبكة
ٍ
الرشقي.
األسايس يف الريف
مدرس ٍة للتعليم
ّ
ّ
http://www.basmet-amal.com HYPERLINK “http://www.basmet/”/amal.com

ٌ
ٌ
ٌ
هي ٌ
مستقلة ترشف وتعمل عىل إعادة تأهيل
تعليمية
تربوية
هيئة
املدارس واإلرشاف عليها.
أهداف الهيئة:
أسس متين ٍة،
 إعادة بناء العملية التعليمية يف محافظة درعا عىل ٍواالستغناء عن خدمات النظام التعليمية.
 اإلرشاف عىل فتح املدارس واملعاهد بحيث تضمن تغطية كافة أبناءاملحافظة يف هذه املدارس.
 وضع مناهج وخططٍ تدريسي ٍة مرحلي ٍة وطارئ ٍة تع ّوض النقصالحاصل يف التعليم لدى جيل الثورة.
ايس،
 إعادة تأهيل مدارس املحافظة وتزويدها مبستلزمات العمل الدر ّوتزويدها بالكوادر البرشية للعمل ،واإلرشاف عليهم.
 تقديم التدريب والتأهيل الكافيني للمرشفني واملد ّرسني للتعامل معالواقع الجديد ،يأخذ بعني االعتبار ظروف الطالب وحالتهم النفسية
واالجتامعية.
النفيس لألطفال ومساعدتهم عىل تجاوز املحنة.
 تقديم الدعمّ
إنجازات الهيئة:
 تأهيل وصيانة وافتتاح اثنتي عرشة مدرس ًة يف مدينة درعا ،وخمساًيف ريفها.
 تأمني الخدمة التعليمية للمرحلة األساسية بطاق ٍة استيعابي ٍة لـ2000طفلٍ يف  .2014والسعي العتامد منهجي ٍة جديد ٍة يف التدريس تعتمد
التلقيني.
عىل التعلم املشرتك بدل التعليم
ّ
األمني املتدهور ،وتدريس
 إعداد خططٍ تدريسي ٍة تتناسب مع الوضع ّحاسوب يف درعا.
املواد األساسية .وافتتاح مركزَي
ٍ
النفيس ألطفال
 تدريب كاد ٍر متمي ٍز وتعزيز خرباته يف مجال الدعمّ
الحروب.
 تكريم الطالب املتف ّوقني واملتميزين .وكسب ثقة األهايل ،وبناءعالقات ممتاز ٍة معهم.
ٍ
 افتتاح دورات تقويةصيفي ٍة يف املحافظة ،استفاد
منها ما يزيد عن  600طفل.
 افتتاح مدرس ٍة إعدادي ٍةوم��درس�� ٍة ثانوي ٍة للذكور
ولإلناث لعام .2014-2015

39

قميص منتخب الوطن
مالذ الزعبي

كان نزار كردغيل يف السادسة والعرشين من عمره عندما وصل إىل ق ّمة مجده الكروي .حينها ،كان يحمل شارة الكابنت ملنتخب سورية دون  19سن ًة ،الذي
كان يستع ّد لتصفيات بطولة آسيا للشباب .وراج يف اإلشاعات أن اختيار كردغيل قائداً للفريق جاء بوصفه األكرب سناً ،فيام معدّل أعامر باقي الالعبني 23
إشاعة ٌ
ٌ
مدعوم ألنه ابن أخت أبو تاال ،رئيس مفرزة األمن العسكريّ يف معرة النعامن.
ثانية إن كردغيل
سن ًة .بينام قالت
ٌ
الحقيقي وراء اختيار نزار لتوليّ مهمة القيادة كان والؤه الشديد للقميص الذي يرتديه .فكردغيل ،الذي لطاملا هتفت له الجامهري من عىل
السبب
ّ
ً
ثم هتفت ،بعد مرور خمس ثوانٍ عىل رفعه ليده استجابة ملناشدتهم« :نزل إيدك خ ّريتها» ،هو الالعب الوحيد الذي
املد ّرجات« :ارفع إيدك يا كردغيل»ّ ،
ّ
يرفض مبادلة قميصه مع أيٍّ من الالعبني اآلخرين بعد نهاية املباريات .وهي العادة الدخيلة عىل تقاليد مجتمعنا ورياضتنا ،والتي حذر منها الدكتور ماجد
شدّود ،رئيس مكت َبي الرياضة والشبيبة والطلبة القطريني يف حزب البعث العر ّيب االشرتا ّيك.
مل تكن مناسب ًة واحد ًة تلك التي رفض فيها نزار بش ّد ٍة التخليّ عن قميص الوطن .فبعد املباراة الشهرية التي جمعت نادي الجيش السوريّ ومنتخب االتحاد
توجه حارس املنتخب
السوفييتي الصديق ،عىل أرض ستاد «البالشفة» الدو ّيل يف موسكو ،يف كانون الثاين من عام  ،1983وانتهت بفوز األصدقاء ّ ،0-4
ّ
ً
السوفييتي .وعىل الرغم من
املرمى
باتجاه
بالتسديد
نجح
الذي
الوحيد
الالعب
فهو
قميصه،
تبديل
عليه
ا
عارض
كردغيل،
إىل
ديساييف
الشهري
السوفييتي
ّ
ّ
ً
وتم إحضار الكرة من املد ّرجات ،إال أن ديساييف حدس أن نزار هو نجم هذا املنتخب االشرتا ّيك الصديق .ولكن
املرمى،
عن
ا
بعيد
ذهبت
تسديدته
أن
ّ
أيام عىل
ثقته املطلقة بأن كردغيل سيفرح بعرض مبادلة القمصان تح ّولت إىل خيبة أملٍ مطلق ٍة ،بعد رفض األخري للعرض ألنه كان يشعر بالربد .وبعد ثالثة ٍ
ّ
يتمسك بقيمص الوطن بعد مبارا ٍة رجولية».
وصول خرب الهزمية ،عنونت صحيفة املوقف
الريايض صدر صفحتها األوىل« :كردغيل ّ
اقي ،والعالقات السياسية بني البلدين
يف تصفيات كأس العامل  ،1986كان منتخبنا
الوطني يخوض املباراة الفاصلة املؤهِّ لة للمونديال يف مواجهة نظريه العر ّ
ّ
يف أسوأ حاالتها ،فأسد السنّة صدام حسني وأسد العلويني حافظ األسد يتنافسان عىل لقب «الدولة األكرث دميقراطي ًة يف الرشق األوسط» .خرس املنتخب
يطجه أحد زمالئه يف املنتخب تقريراً
اقي آنذاك ،أحمد رايض ،خوفاً من أن ّ
السوريّ املباراة الفاصلة .يومها رفض نزار مبادلة قميصه مع نجم املنتخب العر ّ
ألمن الدولة بتهمة االنتامء لبعث العراق .العنوان الذي خرجت به صحيفة االتحاد آنذاك« :خرسنا التأهّ ل وكسبنا قميص منتخب الوطن».
امل ّرة الوحيدة التي خلع فيها نزار قميصه كانت بعد فوز سوريا بامليدالية الذهبية ملسابقة كرة القدم يف دورة ألعاب البحر األبيض املتوسط .ولخلع القميص
هنا ٌ
الوطني قد فاز يف الدور األ ّول عىل منتخب أشبال تركيا ،ويف الدور نصف النها ّيئ عىل منتخب حارات اليونان ،وسيواجه يف
قصة أخرى ،إذ كان منتخبنا
ّ
الفرنيس يرفض االستسالم بسهول ٍة ،والنتيجة هي
املباراة النهائية منتخب طالئع فرنسا .األعصاب مشدود ٌة واألدرينالني بلغ عنان السامء ،فمنتخب الطالئع
ّ
مسج ًال هدف االنتصار .بعد
التعادل اإليجايبّ .احتسب الحكم رضبة جزا ٍء للمنتخب السوريّ  ،أ ّكد عدنان بوظو أنها صحيحة .وانربى كردغيل لتنفيذ الركلة ّ
سجل األهداف من ركالت الجزاء.
الهدف خلع كردغيل قميصه للم ّرة األوىل يف حياته .كان يركض كاملجنون ويبيك .استغرب زمالؤه شدّة فرحه ،فهو لطاملا ّ
يوم خرجت صحف
أما هو فكان يركض فرحاً ٍ
لسبب آخر ،فقد نجا من الصفعة املحتملة التي كانت تنتظره من مدير املنتخب إذا فشل يف التسجيل .بعد ٍ
ّ
الوطني بط ًال لدورة املتوسط».
بالخط العريض« :برعاية الرئيس األسد ..منتخبنا
مشرتك
مبانشيت
البعث والثورة وترشين
ٍ
ٍ
ّ
األوملبي
اختتم نزار كردغيل مشواره مع املنتخبات الوطنية يف بداية التسعينات ،بعدما بلغ من العمر ثالثني عاماً .كان حينها يحمل شارة الكابنت للمنتخب
ّ
دون  23سنة ،الذي كان يستع ّد لتصفيات أوملبياد برشلونة  .1992وبعد الخروج ّ
املرشف من التصفيات ق ّرر االعتزال .ثم كشف ،يف لقا ٍء صحا ٍّيف مط ّولٍ مع
رس متسكه الشديد بقميص منتخب الوطن« :عندما كنت ألعب لناشئي نادي املحافظة ،متزّق قمييص بعد حالة ش ٍّد قوي ٍة من مدافع فريق
باتريك سيلّ ،
قميص بديل .كان ذلك درساً حفر يف وجداين عميقاً أهمية الوفاء للقميص
الفت ّوة خالل مبارا ٍة ودّي ٍة .حينها اضطررت إلكامل املباراة بالش ّيال لعدم توفر
ٍ
الذي ترتديه».
ً
بعد عامني ،حاول رئيس اتحاد كرة القدم إقناعه بالعدول عن قرار اعتزاله ،يك يلعب مع املنتخب السوريّ للشباب ،الذي سيحرز الحقا كأس آسيا ،لكنه
رفض بش ّد ٍة ،مؤ ّكداً أنه اعتزل بعد وصوله إىل قمة املجد الكرويّ  ،ولن يرجع عن هذا القرار.
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#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
 -1أرسال 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

احلر ّية
َ
رجائي ،نِدائيَ ،هنائي ،دوائي ،غنائي ،هوائي ،ضيائي ،ثرائي ،بهائي ،برائي ،وفائي ،رِوائي

عمل للفنان :منير الشعراني

