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فتحة العدسة

مــاذا بعد فشـل المفــاوضات
فشل جولتي املفاوضات بني النظام السوري واالئتالف املعارض يف
جنيف ينعكس اليوم بشكل واضح ومبارش فيام يجري عىل األرض من
معارك مدمرة ،ويزيد من هشاشة الوضع السوري وانفتاحه عىل كل
إمكانيات الدمار والقتل ،وقد تابع كل السوريون بقلق ما يحدث عىل
جبهتي الساحل وحلب اللتني جاءتا كرد فعل عىل الجمود السيايس
واندفاع النظام نحو العنف والحلول العسكرية املنفلتة ،هكذا يصبح
ارتفاع وترية العنف والعنف املضاد هو اسم اللعبة ضمن هذا املشهد
السوري الدموي املنقسم ،عىل حساب من يدفع مثن ذلك يومياً
دون أن يكون له اعتبار يف ميزان السلطة واملعارضة ،وهم من يتم
تهجريهم وتدمري ممتلكاتهم .نعم ،هناك من يسقطون بالعرشات
كضحايا من دون ذنب.
بعد أن تحولت سوريا إىل مرسح لتصفية الحسابات اإلقليمية
والدولية وبيئة لجذب املقاتلني من كل حدب وصوب ،تحول قسم
من السوريني عىل طريف الرصاع إىل مجرد أدوات لتنفيذ مشاريع أو
عمليات عابرة للحدود ،ويف أحسن األحوال تحولوا إىل تجار وسامرسة
عىل رقعة السياسة السورية إليجاد أدوار ونفوذ لدول إقليمية.
يف ظل هذا املشهد املريب بات الشعب السوري يعرف جيداً أن أمامه
مستقب ًال مجهوالً ،وأن دوامة األزمة ستأخذه يف طريق قد يطول لعدة
سنوات .كام أنه يعرف جيداً أيضاً ،أنه سيعيش يف عامل يعج بالدمار
واملوت ،وسيصبح مرهوناً للقمة عيشه ،فاقداً للخيارات.
كل ما يتم طرحه من مشاريع وخطط للخروج من األزمة من قبل
األطراف املتصارعة ال يزال بعيداً عن هموم الناس ومشاكلها التي
تتمثل يف إيجاد بيئة ومناخ آمن تتوفر فيه أدىن متطلبات العيش
بكرامة وحرية.
ً
ال يزال النظام باقيا عىل صلفه وعنجهيته يف التعامل مع الواقع
السوري وحراكه الشعبي ،يعترب كل من يخالفه إرهابياً مرتزقاً ،ومييض
يف خططه بتدمري كل منطقة تحتضن ذلك الحراك ،مقتنعاً بالحسم
العسكري وسيل ًة إلنهاء ما يعتربه مجموعات إرهابية ،بل ويذهب

أبعد من ذلك من خالل إعداده إلجراء انتخابات رئاسية يف شهر حزيران
املقبل ،وكأن شيئاً مل يكن يف هذا البلد املدمر واملنقسم.
نجد يف الطرف اآلخر ،املتمثل يف االئتالف واملعارضة املسلحة ،استمرار
خيار املراهنة عىل التدخل الخارجي ،وفتح سوريا عىل مرصاعيها للدول
اإلقليمية من أجل تقديم السالح والعتاد ،وعىل الرغم من خيبة األمل
التي منيت بها املعارضة يف مطالبها وآمالها هذه ،إال أنها ال تزال تراهن
عىل ذلك ،وتؤمن بالحل العسكري يف إسقاط النظام.
مل يتحقق ما يريده الطرفان ،وكان الخارس الوحيد يف معادلة الرصاع
السوري هم املدنيون األكرث ترضراً من كل ما يجري ،وال يبدو يف األفق
املنظور أن الطرفني سيقتنعان بعبث خياراتهام ،أو سيأخذان معاناة
الناس بحساباتهم.
وما يزيد األمور تعقيداً ،أن املجتمع الدويل ،بكل هيئاته ومؤسساته
وأطرافه وقواه ،ال يبدوا متحمساً أو مستعج ًال إليجاد حل سيايس
وتفاويض ينهي معاناة السوريني ،بل يفضل أن يأخذ دور املتفرج واملراقب
للتطورات العسكرية وامليدانية ،منتظراً نتيجتها التي قد يترصف عىل
أساسها فيام بعد ،غاضاً برصه عىل آالم السوريني ،ومغلقاً أذنيه عن
نداءات استغاثتهم.
عىل السوريني يف هذا الظرف الصعب أن يتحركوا للتخفيف من معاناتهم
وإجبار األطراف املتصارعة يف الداخل والخارج عىل أخذ مطالبهم وحاجاتهم
بعني االعتبار ،فإذا كان وقف الحرب وإيجاد حل سيايس وتحقيق األمن
يف مؤخرة اهتاممات هذا العامل ،فهو عىل رأس مطالب السوريني ،وعىل
الهيئات والزعامات املجتمعية والقوى السياسية ومنظامت املجتمع املدين
واألطراف الحريصة عىل الشعب يف طريف الرصاع أن تعمل لفرض واقع
ميداين عىل األرض يرفض استمرار الحرب واالستنزاف املستمر للمجتمع
والناس ،وذلك لن يكون إال ببذل املزيد من الجهود ،والسعي لتنسيق
وتوحيد املساعي واملحاوالت ،وإيجاد صيغ سياسية ومجتمعية واضحة
يتم العمل عىل فرضها عىل كل األطراف والقوى املتصارعة ،وإال فإن البلد
وأهلها سيغرقان متاماً بالفوىض والضياع.
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األرمن في األزمة السورية..
عمل إغاثي ومئة مقاتل ...و«حلب الجديدة» في قلب أرمينيا!
جورج .ك .ميالة
يحجب املشهد الدموي ووحشية الحرب شاب أرمني كانوا قد تطوعوا يف كتاب البعث،
السورية أعني الناس عن تغريات دميوغرافية وعنهم يقول أبو حيدر قائد «الرشطة الثورية»
بطيئة وعميقة تطال مكونات املجتمع يف حي صالح الدين يف مدينة حلب:
السوري ومدينة حلب خصوصاً ،هذه املدينة «مل نسجل أي مشاهدات لـ«شبيحة» أرمن
التي متيزت طوي ًال بتنوعها السكاين ،وخاصة عىل جبهات القتال مع النظام ،ولكن وصلتنا
الحضور املميز للمكون االرمني فيها ،الذي تقارير تقول أن هناك شباناً أرمنيني تطوعوا
لطاملا أضاف نكهة جميلة ومميزة للمجتمع مع كتائب البعث لحامية حاراتهم ،ولكن
أغلبهم تورطوا فيام بعد بأعامل «تشبيحية»،
يف حلب.
حيث يشكلون عصابات لرسقة البيوت يف
حلب اليوم فقدت قس ًام كبرياً من أهلها أحياء محطة بغداد واألرشفية».
وناسها ومعاملها العمرانية والتاريخية ،ويضيف أبو حيدر« :دخل الجيش الحر إىل
وبالتأكيد كان تنوعها االجتامعي والثقايف حلب يف رمضان  ،2012وبعد حوايل الشهرين
أحد أهم الخسائر التي تكبدتها نتيجة النزاع اضطررنا للدخول إىل حي امليدان ذي األغلبية
املستمر .فحلب أصبحت اآلن بال أرمن! األرمنية لعدة ساعات من أجل رضب فرع
املداهمة التابع لألمن العسكري ،ومل نشأ
مواقف متعددة حيال األوضاع يف سوريا:
ً
أطلق عدد من رجال الكنائس األرمنية بيانا البقاء حتى ال نجلب ويالت النظام ألخوتنا
يف آب  2012رداً عىل األحداث الجارية يف األرمن هناك».
حلب ،حيث استنكروا كل مظاهر التطرف
الديني ورفضوا التسلح يف الكنائس تحت أي
مسمى ،كام ح ّيدوا أنفسهم ورعيتهم الدينية
عن الرصاع الدائر يف سوريا كونهم أقلية وال
يؤمنون بحمل السالح .كام ركز البيان عىل
أن« :الطريق الوحيد إلحالل السالم وترسيخ
مفاهيم املحبة والتعاون وبناء الوطن ،ال يأيت
إال بالحوار البناء ،الذي يجب أن يكون اللغة
الوحيدة بني كل األطراف من أجل إرساء
العدالة يف الوطن».
وكان نتيجة ذلك البيان أن ُحرم األرمن من
مقعد يف مجلس الشعب ألول مرة منذ عام
.1971
سجل ناشطون يف مدينة حلب حوايل املائة
ّ

شباب أرمني يف قلب الحراك السوري:
تقول ليليانا الطالبة يف السنة الرابعة يف كلية
الطب البرشي يف جامعة حلب« :عندما كنت
يف الجامعة كنت أرى املظاهرات اليومية يف
الجامعة ومل أكن أشارك فيها ،ولكن عندما
رأيت طريقة تعامل األمن مع الطالب
والطالبات وكيف يتم رضبهم وسحلهم يف
الجامعة ،وبعد استشهاد عدد من أبناء دفعتي
عىل يد املخابرات الجوية بحجة أنهم يقدمون
العالج لإلرهابني! فكرت طوي ًال بأنني سوف
أقسم قسم « أبقراط « والذي يقول أنه علينا
كأطباء تقديم العالج لكل البرش بغض النظر
عن الطائفة واللون والعرق ،وتساءلت بيني
وبني نفيس« :ما هذا النظام املجرم الذي مينع
األطباء من مامرسة واجبهم املقدس بعالج
الناس ،قررت بعد ذلك املشاركة يف مظاهرات
الجامعة إلسقاط هذا النظام الظامل ،حتى
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أصبح التظاهر لدي عادة يومية بعد انتهاء
دوامي يف الجامعة».
توجه الكثري من الشباب األرمني بدافع
التعاطف االنساين مع أبناء مدينتهم للعمل
يف الجانب االغايث ضمن املنظامت األهلية
املوجودة يف مدينة حلب ،وتطوعوا يف العمل
مع النازحني وتفوقوا به ألن لديهم خربة يف
العمل الجامعي والتطوعي مع فرق الكشاف
التابعة للكنيسة.
تقول كريستني التي تطوعت يف الهيئة
اليسوعية لخدمة الالجئني يف حلب:
«تطوعت منذ أكرث من عام وأنا طالبة جامعية،
أعمل حالياً يف قسم التسجيل والزيارات
والتقييم ،نظمت الهيئة اليسوعية برنامج
حيايت اليومي ،فبعد أن كنت أستيقظ متأخرة
أصبحت أستيقظ باكراً لتطوعي يف الهيئة،
وأنا اآلن أكرث نشاطاً من ذي قبل ،وبدأت مع
بداية عميل التطوعي أشعر مبعاناة اآلخرين،
وباإلنسان الذي أسكن معه يف مدينة واحدة،
بعد أن كنت أعتقد سابقاً أنني أكرث من أعاين
معيشياً يف الحياة ،اليوم أرى أن أصدقايئ
املتطوعني الذين يعملون معي هم األشخاص
األكرث قرباً يل يف الوقت الحايل».
أما عادل ،الطالب يف املرحلة الثانوية ،فهو
من أصغر املتطوعني يف الهيئة ،وقد تطوع
فيها منذ أكرث من عام ،وقد رأى أن العمل
التطوعي نظم له برنامج عمله اليومي ومنحه
خربة كبرية يف طريقة التعامل مع األخرين؛
املتطوعني والنازحني واملترضرين ،كام أعطاه
العمل القدرة عىل ضبط التوتر الذي عاىن
منه سابقاً ،ومنحه دروساً يف الصرب وتحمل
املسؤولية وطريقة اإلدارة ،وع ّرفته الهيئة عىل
أصدقاء وإخوة جدد يف حياته.
أما خاجيك املصور ذي الـ  86عاماً ،والذي
ميلك استديو للتصوير الفوتوغرايف يف شارع
التلل الشهري يقول« :أنا سوري من أصل
أرمني ومدينتي هي حلب ،فيها ولدت
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من العاصمة يرفان ،وحتى اآلن مل يبدأ العمل
به بشكل جدي ،املرشوع سوف يقدم شققاً
لألرمن من أصل سوري بأسعار مخفضة
وتسهيالت بنكية كبرية ،وأرص األرمن من أصل
سوري عىل تسميته بـ«حلب الجديدة» من
أجل الحفاظ عىل ذكرى مدينة حلب التي
طاملا أحبوها واندمجوا مع مجتمعها».
وفيها سوف أموت مهام حصل يف املدينة».
ويضيف بلهجة منكرسة« :إذا طلعت
السمكة من املي بتموت ،وانا إذا طلعت من
حلب مبوت ،بعشق تراب وحجار حلب».

مل نسجل أي مشاهدات لـ«شبيحة»
أرمن عىل جبهات القتال مع النظام،
ولكن وصلتنا تقارير تقول أن هناك
شباباً أرمنيني تطوعوا مع كتائب
البعث لحامية حاراتهم ،ولكن أغلبهم
تورطوا فيام بعد بأعامل «تشبيحية».
أوضاع الالجئني يف أرمينيا:
يبلغ عدد األرمن الذين سافروا خارج سوريا
بعد األزمة حوايل  21ألفاً ،ستة عرش ألفاً وصلوا
إىل أرمينيا ،وخمسة آالف سافروا باتجاه
السويد وهولندا والنمسا ،وهناك اآلالف يف
بريوت وتركيا بانتظار الهجرة بشكل نظامي أو
غري رشعي وخصوصا باتجاه أوروبا.
يقول الصحفي آرا سارسيان املطلع عىل أوضاع
األرمن الوافدين إىل جمهورية أرمينيا:
«أغلب الواصلني إىل أرمينيا متكنوا من
االندماج بحكم أنهم يتكلمون اللغة األرمنية،
وأغلب الواصلني من الطبقة الوسطى يعملون
بشكل يومي يك يستطيعوا تغطية تكاليف
الحياة الغالية هناك».
وعن مرشوع «حلب الجديدة» يف العاصمة
األرمنية يرفان يقول الصحفي آرا سارسيان:
«هو عبارة عن مرشوع ضاحية سكنية بالقرب

وعن املساعدات التي تقدمها الحكومة
األرمنية يقول سارسيان« :تقدم الحكومة
حصصاً غذائية شهرية لألرس املحتاجة ،كام
تقدم سكناً مجانياً للقادمني من سوريا يف
املدينة الجامعية ،وهناك إعفاء من الرسوم
الجامعية يصل لحد الـ .»% 70
األرمن يف ظل األسدين:
يصعب الكالم عن رأي أرمني عام موحد حول
الحراك السوري ،حيث عاىن األرمن بصمت
مع السوريني يف ظل حكم األسد األب ،وعرفوا
مثل بقية أبناء املجتمع السوري التهميش
السيايس واالقتصادي ،ولكن لغة األرقام
هي األكرث داللة حيث تشري اإلحصائيات
غري الرسمية أنه عند استالم حافظ األسد
للحكم كان عدد السوريني من أصل أرمني
حوايل الـ 250ألفاً ،وبفعل التدمري االقتصادي
واالجتامعي وسياسة التهميش واالفقار لجميع
أبناء املجتمع السوري ،عمد الكثري منهم
للهجرة باتجاه أوروبا والواليات املتحدة
بحثاً عن فرص أفضل للحياة ،ليصل عدد
األرمن يف عهد األسد االبن إىل مثانني ألف
فقط ،يتوزع حوايل ستني ألفاً منهم يف حلب،
وعرشة آالف يف مدينة القامشيل ،وستة آالف
يف دمشق ،وأربعة آالف يف كسب يف الالذقية،
وينتمون للطوائف اإلنجيلية واألرثوذوكسية
والكاثوليكية.
وقد حاول بشار األسد التقرب من بعض
رجاالت الكنائس األرمنية ،حيث قام بزيارات

متعددة لهم يف حلب إلضفاء صفة العرصنة
والتقرب من جميع مكونات املجتمع السوري
عىل حكمه ،غري أنه يف الحقيقة مل يعط األرمن
أي امتيازات حقيقية يف سوريا.
مل يخرج عن األحزاب التقليدية األرمنية
الطاشناق (الحزب األرمني الوطني االشرتايك)
والهاشناق (الحزب األرمني االشرتايك) والتي
كانت نشطة يف سوريا يف عهد وجود االتحاد
السوفيتي ،وتابعة للنفوذ السوفيتي يف سوريا،
أي موقف واضح بخصوص األحداث يف
سوريا.

«أنا سوري من أصل أرمني ومدينتي
هي حلب ،فيها ولدت وفيها سوف
أموت مهام حصل يف املدينة ،وإذا
خرجت من حلب سأموت ،أعشق
تراب وأحجار حلب».
عن التمثيل يف مؤسسات املعارضة يقول
الصحفي آرا« :ليس هناك أي متثيل أرمني
يف االئتالف الوطني واملجلس الوطني  ،ولكن
لدينا اتصال مع جميع مؤسسات املعارضة
السورية».
يقول الخبري االجتامعي كرم معرصاين« :إن عمل
األرمن بشكل حر بعيداً عن مؤسسات الدولة

والنظام ،وفر لهم استقالالً يف املوارد ،ووضعهم
يف منطقة ما بني الطبقتني الوسطى والغنية،
وجعلهم بعيدين نسبياً عن أعباء الحياة
االقتصادية التي أنهكت املجتمع السوري،
وخصوصاً أنهم يعملون يف القطاع الصناعي،
ويحرتفون مهناً ال يتقنها غريهم يف سوريا».
األرمن تاريخياً:
العالقة بني الشعب األرمني وسوريا قدمية
جداً ،ويعود أول متاس مبارش لهم معها ،وفق
املصادر التاريخية ،إىل العام  83ق.م ،حيث
بقيت سوريا  16عاماً تحت حكم اململكة
األرمنية ،يف عهد امللك ديكران امللقـب
بـ«الكبري» .كام هاجر عدد كبري من األرمن
إىل سوريا أيام الخالفة العباسية هرباً مـن
االضطهاد الديني والسيايس البيزنطي وغزوات
التتار .ومنذ العام  301ميالدي ،أصبحت
حلب مركزاً مهام للحجاج األرمن يف طريقهم
إىل القدس ،بعد أن أصبحت املسيحية دين
الدولة الرسمي ألرمينيا .وقد عُ رث يف العام
 1965عىل كتابات أرمنية محفورة يف الصخر،
يصل عددها إىل  ،20جنويب مدينة دير الزور،
تعود إىل العامني  1628و .1674ويف العام
 1877انتُخب التاجر األرمني مانوك قراجيان
نائباً عن والية حلب يف مجلس «املبعوثان

األول» ،وهو املجلس النيايب يف السلطنة
العثامنية .ويف العام  1898قدرت «السالنامة
العثامنية» ،وهي الكتاب العثامين اإلحصايئ
السنوي ،عدد السكان األرمن يف حلب بحوايل
 4500أرمني .لكن أبرز مفصل مرت به
عالقة األرمن بسوريا ،وفقاً للمؤرخ األرمني
رميون هـ .كيفوركيان ،كان الهجرات األرمنية
الكبرية بسبب االضطهاد الرتيك املتواصل
يف األعوام  1876و 1895و 1909و1915
و 1922و 1939وبلغ عدد املهاجرين إىل
سوريا ولبنان حوايل  125ألف أرمني ،منهم
 75ألفاً إىل حلب وضواحيها .ووفقاً للمؤرخ
الحلبي الشيخ كامل الغزي فقد بلغ عدد
سكان حلب  210آالف نسمة مع نهاية العام
 ،1925وكان األرمن يشكلون  25يف املئة من
سكان املدينة .وكان األرمن السوريون أول من
أدخل إىل البالد جهاز التصوير بأشعة رونتنغن
( )1897والتصوير الضويئ ( )1880وأول سيارة
إىل حلب ( )1909وأول جرار يف منطقة تل
السمن ( ،)1926كام أدخلوا للمرة األوىل
مهن الخراطة وطرق اللحام املختلفة وصناعة
بطاريات اآلليات والسيارات وقطع السيارات
والحصادات والجرارات ،وصنعوا محركات املاء
من األملنيوم وأجهزة أطباء األسنان والغالف
الخارجي آلليات الـ«بيك آب» وصناديق
الشاحنات الكبرية والقاطرات منذ وقت مبكر
من ظهورها ،واستخرجوا زيت الزيتون بآالت
حديثة .وشهد العام  1946واحداً من الشواهد
البارزة عىل انتامئهم إىل وطنهم السوري ،حيث
أصدر مطران األرمن األرثوذكس ألبرشية حلب
وتوابعها ،األسقف زاريه بايسليان ندا ًء إىل
املقاتلني األرمن يف الجيش الفرنيس يك ينضموا
بأسلحتهم إىل الجيش السوري ،فلبى الجنود
األرمن النداء .وقد منحه الرئيس الراحل
شكري القوتيل وسام االستحقاق السوري من
الدرجة األوىل مبوجب املرسوم رقم  381تاريخ
 2نيسان لعام .1946
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النازحون في حلب الغربية ..مبادرات فردية وجماعية ال تفي بالغرض

اآلالف من المواطنين ينامون في بالعراء
وتجنيد للنازحين في المليشيات العسكرية وشبكات الدعارة والمخدرات

محمد هامم زيادة
بعدما تصاعدت وترية العنف والقصف يف
مدينة حلب بشكل غري مسبوق ،تفاقمت
قضية النازحني إىل الشطر الغريب من املدينة،
الواقع تحت سيطرة النظام ،وزادها سوءاً
إرصار بعض األطراف عىل استغالل مأساة
النازحني لغايات وأهداف غري مرشوعة.
معرب كراج الحجز حاجز الفصل العنرصي:
تستمر معناة أبناء حلب باالنتقال بني شطري
املدينة عرب معرب املوت «معرب كراج الحجز».
يروي أبو فؤاد النازح من مساكن هنانو
لـ«صور» «:كل ما أملكه من نقود  25ألفاً،
دفعت للعربة التي تنقل أغرايض األساسية
عرب املعرب ألفني وخمسمئة لرية ،فاألسعار
زادت كثرياً بسبب االزدحام عىل املعرب نتيجة
جشع الحماّ لني».
ويتابع أبو فؤاد« :ليتني ّ
مت بالرباميل ومل
أنزح ،ولكن خويف عىل أطفايل دفعني إىل
ذلك ،هربنا من براميل املوت ،ثم مررنا عرب
املعرب تحت رحمة القناص الذي فتح رصاصه
وأصاب سيدة خمسينية أثناء عبورها ،بعد
ذلك استقبلنا عىل حاجز املشارقة عنارص
من حزب الله باإلضافة إىل «شبيحة» محليني
من حلب ،عندما شاهدوا هويتي وعرفوا
أنني من حي مساكن هنانو ،طلبوا مني أن
أجلس القرفصاء ،ثم أميش ملدة  5دقائق
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مشية «البطة» ،وسمحوا ألبني الكبري فؤاد
ابن الثالثة عرش عاماً باملرور بعدما رشقوه
باملازوت وهددوا بإشعاله وحرقه أمام عيني
ألنه حسب قولهم «فرخ إرهايب» ،اليوم نسكن
يف خيمة قرب «دوار الباسل» ،ال يوجد رصف
صحي وال خدمات ،نضطر للذهاب إىل جامع
عبد الله بن عباس املجاور من أجل قضاء
الحاجة».
بيوت عىل «العضم» وال خدمات أساسية:
توجه قسم من النازحني إىل األبنية غري
املكسوة يف مناطق الفيض واملشارقة ومناطق
التامس بني قوات النظام واملعارضة املسلحة
يف حي الخالدية ،واستلم النازحون «شوادر»
من الهيئات واملنظامت واملبادرات اإلغاثية،
وقاموا بتوزيع نفسهم عىل هذه البيوت التي
ال كسوة لها ،ووضعوا فيها ما أحرضوه معهم
من متاع بسيط وأقاموا بأعداد كبرية فيها .
ال توجد أية وسائل تدفئة لدى النازحني،
وهذه األبنية غري مجهزة بالكهرباء واملاء
والرصف الصحي ،وحصلت عدة حوادث
سقوط من رشفاتها ألنها أبنية غري مكتملة
البناء ،أدت لوفاة طفلني وإصابة اثنني إصابات
خطرة .
يقول نارص املتطوع يف إحدى الجمعيات
اإلغاثية يف منطقة «حلل»« :االحتياجات األهم

بالنسبة للنازحني هي املياه الجارية والرصف
الصحي ،ويف مرحلة تالية الكهرباء».
أما يف منطقة «جمعية ترشين» التي نزح إليها
حوايل األلف شخص يبدو الوضع أكرث سوءاً،
حيث يعيش هؤالء دون أي مراحيض أو رصف
صحي ،واألوساخ تجري بني األبنية والروائح
ال تطاق ،وقد حاول بعض النازحني تحسني
أوضاعهم مببادرات فردية ،حيث قاموا ببناء
مراحيض عامة بدائية ال ماء فيها.
تروي الناشطة روضة والتي رفضت الكشف
عن اسمها الكامل للرضورات األمنية« :إحدى
املبادرات األهلية تواصل العمل ألجل النازحني،
وتلقت وعوداً من مؤسسة املياه بتأمني
خزانات مياه للرشب ومن رشكة الكهرباء
بإيصال الكهرباء ،ووعوداً من مجلس املدينة
بتأمني مراحيض ميدانية مسبقة الصنع مع
توصيل مجرور اليها ،وحتى اللحظة مل يتغري
يف الوضع يشء».
وتضيف روضة« :قام فرع حلب للهالل
األحمر العريب السوري بالتعاون مع جمعية
أهل الخري برتكيب خزانني للمياه يف جمعية
ترشين يف حي الحمدانية بسعة  45ألف لرت
لكل خزان ،ولكنها لألسف ال تفي بالغرض،
ومازالت املنطقة بحاجة إىل خدمات أخرى
كرتحيل القاممة وتركيب حاممات نظامية،

وهناك مشكلة خطرية أن األطفال النازحني
باتوا محرومني من التعليم مام يهدد آالف
األطفال النازحني من القسم الرشقي يف
املدينة بضياع العام الدرايس ،فأغلب
األهايل مشغولني بتأمني متطلبات الحياة
األساسية من طعام ومياه وكهرباء».
جهود جبــارة للهــالل األحــمر وســط
مضايقات أمنية:
تقوم منظمة الهالل األحمر يف مدينة حلب
بجهود كبرية وسط اتهامات من قبل بعض
أطياف املعارضة بالعاملة للنظام ،ووسط
مالحقات أمنية وتدقيق كبري عىل املتطوعني
يف املدينة ،ويرتبط حجم املساعدات ونوعيتها
بحال الطرق ،فعندما ّ
تخف االشتباكات بني
املعـارضة وقوات النــظام تدخل املساعدات
إىل الهــالل األحمر بطــريقة أسهل ،ويبذل
املتطوعون جهوداً حثيثة من أجل الوصول
إىل املفاصل الحساسة لحياة الناس كمحطات
املياه والكهرباء ،حيث يعانون من صعوبة
التواصل مع األطراف املتحاربة.
يقول أحد املتطوعني الذي رفض الكشف عن
اسمه للرضورة األمنية« :عندما تعطلت شبكة
املياه بالقرب من حي املرجة ،قمنا باالتصال
مع كتائب الجيش الحر وفروع األمن يف
املدينة ملدة خمسة عرش يوماً وسط اتهامات
من الطرفني أننا نعمل لصالح الطرف اآلخر،
وهذا التأخري سبب نزوح أهايل الحي النعدام
املياه ،حيث كان النزوح األول لهم بسبب
القصف العنيف بالرباميل املتفجرة».
مبادرات فردية ال تفي باملطلوب:
تقدم أحد تجار حلب بـ 400وجبة غذائية
يومياً ،وأعلن استعداده ملضاعفة العدد،
بعدما تيقن من تسليمها كاملة للنازحني من
قبل لجنة املنطقة.
كام قدمت مجموعة من التجار خدماتها
عن طريق املطبخ الخريي الكائن يف الحديقة
العامة ،والذي يقدم خمسة عرش ألف وجبة

يومياً بتمويل ودعم من هؤالء التجار ،كام
تقوم منظمة الهالل األحمر أيضاً بدعم املطبخ
باملواد الغذائية التي تصلها عن طريق منظمة
الغذاء العاملية ،وتدعمه كذلك لجنة اإلغاثة
باملحافظة وذلك بإمداده باملازوت مجاناً.

تستمر معاناة النازحني الحلبيني رغم
أنهم مل يغادروا مدينتهم بل انتقلوا
فقط بني شطريها بعد أن مزقتها
الحرب والنزاع ،ليالقوا مختلف أنواع
العذاب يف انتقالهم هذا.
املدينة الجامعية بني التهديد األمني وخطر
األمراض واألوبئة:
تحولت الكثري من غرف املدينة الجامعية
إىل سكن للعنارص املسلحة املوالية للنظام،
الذين ارتكبوا الكثري من االنتهاكات دون أية
سلطة رادعة ،وأقاموا شبكات تجنيد لصالح
الفروع األمنية إلرسال النازحني إىل الجبهات،
مستغلني الحاجة املادية وفقر حال النازحني،
حتى وصل بهم األمر لدرجة أن يقوموا بطرد
النازحني من سكنهم إن مل يقبلوا العمل
لصالحهم ،كام يدير هؤالء شبكات للدعارة
والرتويج للمخدرات ضمن أوساط النازحني.
تقول املعلمة هيام املطلعة عىل أوضاع
النازحني« :الشبيحة اليوم هم السلطة املطلقة
يف سكن للنازحني يتسع لحوايل خمسة عرش
ألف نازحاً ،وسط عجز كبري للجمعيات
األهلية عن ضبط الحالة األمنية نتيجة نفوذ

«الشبيحة» الواسع ،لألسف أطلق النظام
يف حلب سلطة «الشبيحة» ليأخذوا املدينة
رهينة إلجرامهم».
ومع قدوم الصيف تنتهي معناة النازحني
مع الربد الشديد ،ويأيت التهديد بأمراض
وأوبئة الصيف ،لتكتمل رحلة معانتهم
للعام الثاين.
تقول الدكتورة دمية االخصائية يف الصحة
العـامة يف حلـــب لـ«صور»« :هذا هو
الصيف الثاين الذي مير عىل النازحني يف
املدينة الجامعية ،ونتيجة القصف بالرباميل
عادت املدينة الجامعية لالكتظاظ بالفارين
من املوت والدمار ،وبسبب األعداد الكبرية
من النازحني بات خمسامئة شخص يقتسمون
مثانية دورات للمياه ،كام أن قلة النظافة
واملاء ،وعدم ترحيل القاممة ،وانقطاع
الكهرباء املتواصل عن املدينة ،جميع هذه
العوامل أدت إىل انتشار واسع لألمراض ،أولها
التهاب الكبد املعروف يف حلب بـ«أبو صفار»،
والذي ينتقل عن طريق الحاممات ودورات
املياه ،ومع قدوم الصيف نخىش من أوبئة
نسيها الطب كالكولريا ،وغريها من الجائحات
الوبائية ،وما يزيد األمر سوءاً أن هذا الشتاء مل
يأت بأمطار غزيرة وبالتايل املياه سوف تكون
قليلة مقارنة بالعام املايض».
تستمر معاناة النازحني الحلبيني رغم أنهم
مل يغادروا مدينتهم بل انتقلوا فقط بني
شطريها بعد أن مزقتها الحرب والنزاع ،ليالقوا
مختلف أنواع العذاب يف انتقالهم هذا سواء
عىل الحواجز العسكرية واألمنية أو من
قبل العنارص املسلحة املوالية للنظام ،وأمام
كل هذه املعاناة يقف األفراد واملنظامت
اإلغاثية عاجزين عن تقديم العون املطلوب
لهؤالء الضحايا ،يف حيت تفشل كل املبادرات
السياسة والتفاوضية يف إيجاد حل جذري
لألزمة السورية التي جعلت من هؤالء ضحايا
لنزاع طويل ال ينتهي.
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سماسرة األزمة

أغنيــاء الغـد في حلــب!
لبنى سامل

«سامرسة األزمة» أحد املصطلحات املستحدثة
التي أطلقت عىل مامريس السمرسة يف
مساحات ُخلقت بفعل أزمة الحرب يف البالد،
«سامرسة األزمة» مصطلح مشابه يف النشوء
مختلف يف املحتوى عن «تجار األزمة» ،ولعل
أهم ما يجمع سامرسة األزمة مع تجارها هو
كونهم من أكرب الفئات االجتامعية املستفيدة
من عرس الحال املعييش واالقتصادي بعكس
حال معظم الفئات األخرى ،ويطلق عىل أفراد
هذه الفئات شعبياً جامعة «الله يديم علينا
هالثورة».
يرتكز مضمون عمل السمرسة يف حلب عىل
تسهيل سري األمور التي يجد الناس صعوبة
يف إنجازها يف الوقت الحايل ألسباب كثرية
ومتفرعة ،ذاعَ سيط السامرسة يف اآلونة
األخرية ،فقد أدراك الناس طول أمد الواقع
املرير الذي يعيشونه وباتوا يرغبون يف إكامل
حياتهم مهام ضاقت بهم السبل ومهام كلفهم
األمر.
تقول السيدة حسناء« :بتنا نجد حاجة
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للسمرسة يف جميع التفاصيل الحياتية التي
علينا القيام بها يف كل يوم ،عندما أذهب
ملحطة الوقود أدفع للسمسار يك يس ّهل
مروري ،عندما نقلت أطفايل الذين ضاعت
أوراقهم يف املناطق املحررة إىل إحدى املدارس
هنا احتجت أيضاً إىل سمسار ،حتى عندما
اشرتكت يف خط إنرتنت مل أستطع ذلك دون
سمسار ،ال ألومهم بل ألوم نفيس وألوم الناس
الذين يطاوعونهم ويدفعون لهم املال ،أعتقد
أن علينا أن نبدأ بأنفسنا إن أردنا أن نضع حداً
لهذه الظاهرة التي باتت مخيفة فهي ترتب
أعبا ًء مادية ضخمة عىل كل عائلة».
يعيش السامرسة عىل املقابل املادي الذي
يتقاضونه من املواطنني وتعترب دخولهم عالية
مقارنة بالرواتب التي يتقاضونها أو كانوا يف
وظائفهم السابقة.
استغالل لخوف الناس ومصائبهم
معظم سامرسة اليوم هم من املوظفني يف
دوائر الحكومة أو من الذين اعتمد عملهم
السابق عىل التعامل مع املسؤولني وضباط

األمن ،حتى باتوا أهل للثقة بالنسبة لهم ،فقط
السامرسة يستطيعون تيسري األمور التي ال
يسمح القانون والتشديدات األمنية بتيسريها
وذلك بالتعاون مع املسؤولني ،األمور األمنية
وتعقيداتها التي خلفت الكثري من املشاكل
للمواطنني هي من أبرز امليادين التي نشط
فيها السامرسة وما زالوا حتى اليوم.

تحول العديد من التجار يف الفرتة
األخرية لسامرسة لرجاالت النظام
يف املدينة ،وأصبح عملهم استالم ما
يوفرون لهم من البضائع ليوزعوها
عىل باقي التجار.
يتحدث أبو خالد عن تجربته املريرة يف التعامل
مع العديد من السامرسة يف سبيل إخراج ابنه
من معتقالت النظام« :دخت السبع دوخات
ودفعت  500ألف لرية لسامرسة بهدف إخراج
ابني من املعتقل ،منذ األسبوع األول العتقاله
بدأت تنهال علينا العروض إلخراجه من فرع
أمن الدولة مبقابل مادي ،منهم من طلب
 50ألفاً وآخرون طلبوا  100ألف لرية ،مل أكن
عىل يقني من صدقهم يف البداية ،لكن بعد
مرور أشهر عىل االعتقال اضطررت للركض
ورائهم طالباً العون ،فطلبوا مني أسعاراً أكرب
من السابقة ،مدعني أن األمور باتت أصعب
عليهم بعد مرور أشهر عىل االعتقال ،لكن
وكام يقولون الغريق يتعلق بقشة ،قابلت
ثالثة سامرسة من املوالني للنظام يف حلب
الذين تربطهم عالقات مع ضباط املخابرات
كام يدعون ،أحد السامرسة كان من التجار
املتعاملني مع الضباط لتسوية أمور عمله،
خرج أبني بعد  6أشهر من املعتقل بعد أن

دفعت هذه املبالغ الكبرية ،وأدعى
جميعهم أنهم هم من أخرجوه
لريوجوا لعملهم هذا ،لكنني مل أعلم
حقيقة ما حدث حتى اليوم».
سلطتهم أعىل من املوظفني دون صفة
رسمية
الدوائر الحكومية يف حلب هي إحدى
أكرث األماكن التي يجد فيها املواطن
السوري اليوم صعوبات يف تيسري
أوراقه ،تتعدد األسباب من املشاكل
التقنية التي أنتجتها انقطاعات الكهرباء
وشبكة اإلنرتنت إىل ضياع الكثري من الوثائق
بسبب انتقال العديد من الدوائر الحكومية
من مناطق ترضرت بفعل العمليات الحربية،
عدا عن الصعوبات التي يجدها املواطنون
يف استكامل أوراقهم من مناطق خطرة أو
محافظات أخرى ،يعجز الكثري من املوظفني
عن التساهل بسبب خوفهم من الوشاية
ورعبهم من أن يفقدوا رواتبهم كام حدث
للكثري من زمالئهم ،حالة العجز التي تحارص
املواطنني يف الدوائر الحكومية تدفعهم للبحث
عن السامرسة يف هذه املؤسسات ،و ُيعرف
عن السمسار يف هذه املؤسسات قدرته عىل
فعل أي يشء ،ولكل يشء مقابل!
يقول عامر وهو موظف يف بلدية حلب« :أعمل
يف املبنى البلدي امليلء بالجنود و«الشبيحة»،
أنا وجميع املوظفني نعمل يف ج ٍو من
الحذر الشديد والخوف ،القوانني التي يسري
املواطنون عىل أساسها اليوم معقدة بسبب
عدم توفر الظروف املالمئة الستيفاء رشوط
معامالتهم ،مع هذا ال نستطيع التغايض
أو التساهل وال منتلك السلطة لفعل هذا،
الخوف من املخربين يف املؤسسة تضاعف
كثرياً عن السابق والخوف األكرب هو
الفصل من الوظيفة الذي طال الكثريين
يف اآلونة األخرية ،مع كل هذا نكون
مضطرين لتسوية أية معاملة يأيت بها أحد

السامرسة ،وهو من «الشبيحة» غالباً ،ومقرب
من الضباط املوجودين يف املبنى».
 150ألـف لرية الحـد األدىن للحصـول عـىل
تأجيل عسكري
إعفاء الشبان من االلتحاق باملؤسسة
العسكرية السورية هو من أعقد األمور التي
يقوم بها السامرسة يف حلب ومحافظات
أخرى ،وبالرغم من التشديدات األمنية
الكبرية يف املؤسسة العسكرية والحاجة الكبرية
إللحاق أكرب عدد ممكن من الشبان يف الحرب
التي يخوضها النظام اليوم ،ال يزال مبقدور
سامرسة التأجيالت الحصول عىل تأجيل ألي
شاب غري متورط بالحراك املعادي للنظام،
يقول األستاذ سامل (اسم مستعار) وهو محام:
«تربطني عالقة جيدة بالعديد من الضباط يف
املؤسسة العسكرية بحكم عميل السابق يف
املحاكم العسكرية ،لست من «الشبيحة» أو
من املؤيدين للنظام لكن طبيعة عميل تفرض
عيل التعامل معهم ،بدأ األمر بالتوسط لبعض
الشبان لتسوية أمور تأجيلهم ،فاستعملت

عالقايت وطلب مني الضابط رشوة
مقابل كل تسهيل ،ورسعان ما ملست
ترحيباً من هؤالء الضباط للتعامل
معي يف التأجيالت كونهم يثقون
يب ،فحددنا سعراً لكل حالة تأجيل،
يعود القسم األكرب منه لهم ،وأتقاىض
 20ألفاً عىل كل تأجيل ،يقول يل
بعض الناس أين تحولت من املحاماة
للسمرسة ،لكن ما أقوم به اليوم مهم
لجميع الشبان ،وبالرغم من ارتفاع
سعر التأجيل ،وهو بالحد األدىن  150ألف
لرية ،لكنه إنقاذ ملصري الكثريين».
تجار يبيعون املرسوقات
يدرك السامرسة يف حلب اليوم غياب أي جهة
حكومية أو غري حكومية تويل أهمية للحد من
نشاطاتهم ،خصوصاً من وجود أكرث املستفيدين
من عملهم داخل املؤسسات الحكومية ذاتها،
يقول سيف وهو تاجر« :تحول العديد من
التجار يف الفرتة األخرية لسامرسة لرجاالت
النظام يف املدينة ،وأصبح عملهم استالم ما
يوفرون لهم من البضائع ليوزعوها عىل باقي
التجار ،ونجد أنفسنا مضطرين للرشاء منهم
بسبب الصعوبات التي تعرتضنا إن أردنا أن
نحصل عىل البضائع من أماكن أخرى ،تشمل
هذه الصفقات املواد الغذائية وبينها كميات
ضخمة من املساعدات التي جاءت للمحتاجني
واملالبس واألدوات الكهربائية وكل البضائع
املرسوقة من مناطق االشتباكات ،تجمع
البضائع بعد رسقتها وتعطى لهؤالء السامرسة
ليتولوا عملية بيعها ،العائد املادي كبري جداً،
جميعهم منشغلون اليوم بجمع الرثوات
وقد يصبحون غداً من أكرب تجار وأغنياء
سورية».
ويحاول رجال السمرسة استغالل الظرف
الحايل لتنمية ثرواتهم املستحدثة قبل
حدوث أي طارئ قد يغري ظروفهم
ويقطع أرزاقهم!
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إضــاءات

لجان وجيوش «الدفاع الوطني» في إدلب

 جنون المكاسب والسلطة يجتاح المدينة! حرب «أبناء العمومة» تزرع االنقسام االجتماعي وتستلب المدنيينعثامن إدلبي

انتقلت معظم الفئات املوالية للنظام يف ريف محافظة إدلب للعيش
داخل مدينة إدلب ،بعد أن نزع عن تلك الفئات غطاء حامية النظام
لها عندما فقد األخري سيطرته بشكل كامل عىل ريف املدينة ،وال نقصد
باملوالني هنا من كانوا يساندونه معنوياً ،إمنا من حمل السالح وشارك
يف قمع الحراك الشعبي يف املحافظة ،حتى باتت مدينة إدلب اليوم
أشبه مبعسكر كبري ملوايل النظام املسلحني ،يعتقل داخله آالف املدنيني
املساملني من أبناء املدينة ،املهددين دوماً بحياتهم ولقمة عيشهم.
عمد النظام إىل تنظيم هذه القوات وتقدميها تحت مسمى «وطني
رشعي» ،فش ّكل بداية «اللجان الشعبية» يف األحياء ،التي تحولت اليوم
إىل ما يسمى بجيش الدفاع الوطني .وقد ُشكل جيش الدفاع الوطني،
إنقاذاً ملا أصاب الجيش السوري من انشقاقات وحاالت ترسب وفرار
استمرت طوال السنوات الثالث السابقة.
استغل النظام وال يزال انعدام الوعي لدى بعض الفئات البسيطة
مسلوبة الحقوق ،ليجندها فكرياً أوالً عن طريق حقنها بشعارات
الدفاع عن األرض والعرض ،ليكون لديها قناعة تامة بأن مصريها يف
حال خروجها من تحت جناح النظام هو املوت ،وقد أطلق إعالم
النظام الشعارات التي يصف بها املدنيني الذين حملوا السالح إىل
جانبه بأنهم من يحمي الوطن بسواعده ،لتقوم بعدها األفرع األمنية
بتوزيع السالح عىل أعداد كبرية من املدنيني من أبناء املدينة والريف،
وتقوم بتنظيمهم ضمن عدة تشكيالت تختلف مسمياتها وتتبع
جميعها لألفرع األمنية ،حيث تجاوز عدد املجندين يف جيش الدفاع
الوطني واللجان الشعبية يف إدلب الـ  2500عنرص.
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انتامءات متعددة
رشط االنتساب الوحيد الذي يضعه املسؤولون عن هذه اللجان هو
أن يكون الشخص من أبناء محافظة إدلب لدرايته بجغرافية وسكان
املنطقة ،وبعد ذلك يخضع املتطوع لدورة تدريبية عىل بعض األسلحة
الخفيفة مدتها  20يوماً ،وتكون هذه الدورة إما يف أحد األفرع األمنية
أو يف معسكر املسطومة الواقع عىل طريق إدلب أريحا.
يقول عبد الغني ،وهو أحد العنارص املنشقني من سجن إدلب املركزي:
«أخرج رئيس فرع أمن الدولة يف إدلب بعض املجرمني وأصحاب السوابق
من السجن ،بعد أن طلب لهم عفواً رئاسياً ،ليستغلهم ويجندهم ضمن
مجموعات شديدة الوالء له ،عشوائية الترصف ،ليساندوا األفرع األمنية
يف مهامها».
يف إدلب مل تكن مجموعات املسلحني املوالية للنظام تنتمي لطائفة
واحدة ،وال من منطقة واحدة ،إمنا عمل النظام ونجح يف خلق نزاع
طائفي ومناطقي يف كامل املحافظة ،حتى داخل املناطق الثائرة،
بتجنيده لبعض املدنيني من أبناء هذه املناطق.
يقول لؤي وهو أحد املقاتلني يف ألوية صقور الشام« :اضطررت إىل رفع
السالح يف وجه ابن عمي وبعض أصدقايئ وأبناء حيي ،الذين جندوا
من قبل النظام يف احدى كتائب الدفاع الوطني ،مستغلني غريتهم عىل
مدينتهم وأعراضهم ،فأوهموهم أن من يحتل مدينتهم هم إرهابيون
جاءوا لهتك األعراض وقتل الناس».
مكاسب متعددة
يرتأس جيش الدفاع الوطني يف إدلب أحد الضباط السابقني يف

إضــاءات
إدلب قال« :إن معظم الجثث التي جاءت
إىل املشفى مؤخراً كانت ملقاتلني من الدفاع
الوطني واللجان الشعبية ،فيام كان عدد
القتىل من عنارص األمن والجيش قلي ًال جداً
مقارنة بقتىل اللجان وجيش الدفاع الوطني».
طباع غريبة!
املخابرات السورية املنتمني لطائفة رئيس
يالحظ أغلب أهايل إدلب أن عنارص األمن
النظام ،مينح هذا الضابط عنارصه نفوذاً
والدفاع الوطني يف املدينة توحدت لهجاتهم
كبرياً داخل املدينة ،وخولهم باالستيالء عىل
رغم اختالف أصولهم وبيئاتهم ،فجميعهم
كل محل تجاري أو منزل او سيارة ُ
يشك بأنها
أصبحوا يتقنون لهجة ساحلية ،ويتكلمون
ملك ألشخاص غادروا املدينة وانضموا إلحدى
بها بفخر غري مربر ،كام أن أغلب املسلحني
فصائل املعارضة ،عسكرية كانت أم سياسية،
أصبحوا يرتدون (الخلعات) الخرضاء والقالئد
يخصص جيش الدفاع الوطني راتباً شهرياً
التي ترمز للطائفة الشيعية كسيف ذي
يزيد عن  20ألف لرية سورية لكل متطوع
الفقارـ ويستمعون دامئاً يف سياراتهم ألغان
يف كتائبه ،إضافة إىل جريت غاز و 600ليرت من
شيعية تدعى بـ«اللطميات».
مادة املازوت يف فصل الشتاء.
يقول فاروق وهو أحد موظفي القرص العديل
يف إدلب« :رغم النفوذ الكبري الذي منحه
ويقول سعيد وهو أحد أبناء مدينة إدلب:
النظام لهؤالء «الشبيحة» ،إال أنهم يخضعون
«الحظت أن أغلب «الشبيحة» ال يريدون أن
لرقابة شديدة ألنهم من الطائفة السنية رغم
تنتهي هذه األزمة ،فام يقدم لهم اليوم من
والئهم الشديد للنظام ،وميكن تصفيتهم عند
نفوذ وسلطة ومال مل يحلموا به من قبل،
الشك بضعف والئهم لرئيس النظام والطائفة
أحد «شبيحة» جبل الزاوية حصل عل بيت
الحاكمة ،يدرك «الشبيحة» هذه الحقيقة
وسيارة فخمة كانوا ملكاً ألحد تجار إدلب
ويحاولون إثبات والئهم لقادتهم بالتعبري عن
الذي كان يقدم العون املادي لبعض فصائل
حبهم لألقليات ولطائفة رئيس النظام عرب
املعارضة ،فاستوىل عليهم هذا «الشبيح» بعد
التشبه بـ«شبيحة» الساحل ومامرسة طقوس
أن هرب التاجر خوفاً من اعتقاله .كام قام
امليلشيات الشيعية التي تقاتل لجانب النظام،
بعض «الشبيحة» بتطويع جميع أفراد عائلته
يقوم «الشبيحة» باستفزاز أهايل املدينة عرب
من نساء ورجال يف جيش الدفاع الوطني،
خرق تقاليدها املحافظة دينياً بارتكاب أفعال
طمعاً بالراتب الذي سوف يتقاضونه».
مل يعتد عليها سكان هذه املنطقة ،كاصطحاب
عند تأسيس جيش الدفاع الوطني ،أشاع
نساء غري محتشامت معهم يف سياراتهم،
النظام بأن هذا الفصيل مهامه مقترصة عىل
حامية األحياء املدنية يف املدينة والدفاع عنها
يف حال قامت قوات املعارضة مبهاجمتها ،وال
عالقة ألفراده بالقتال عىل الجبهات ،لكن
اليوم يرشك النظام هؤالء املسلحني يف جميع
معاركه ليكونوا خط الدفاع األول يف جبهاتها.
محمد أحد موظفي املستشفى الوطني يف

والرشب والسكر علناً يف شوارع املدينة».
تشكيل عسكري جديد
أخذ الخرب الذي بثه إعالم النظام عن تشكيل
فصيل عسكري يف إدلب يضم  2500عنرصاً
من أبناء املدينة ضجة إعالمية كبرية ،فيام
تعترب بعض كتائب املعارضة املسلحة أن هذا
التشكيل لن يؤثر عىل العمل العسكري لقوات
النظام يف إدلب ،بل مهمته تشديد القبضة
األمنية عىل املواطنني املقيمني يف مناطق
سيطرة النظام .ويقول سمري وهو أحد املقاتلني
يف حركة أحرار الشام اإلسالمية« :الحظنا
من خالل املعارك التي خضناها يف املناطق
املحيطة مبدينة إدلب ضد مقاتيل الدفاع
الوطني أنهم ال ميلكون الخربة العسكرية وال
يتمتعون مبهارات قتالية ،وليس لديهم دافع
للقتال إال حب املال والسلطة».
وبغض النظر عن مختلف التسميات ووجهات
النظر ،فإن ما يحدث يف مدينة إدلب ومحيطها
من تجنيد للمدنيني يف مليشيات شبه نظامية،
وإفسادهم باملال والنفوذ غري القانوين هو
جرمية مزدوجة يحق املدنيني ،فهي من جهة
استالب لهؤالء املدنيني والزج بهم يف نزاع
أهيل ومطامح سلطوية ال ناقة لهم فيها وال
جمل ،ومن جهة أخرى هو انتهاك لحقوق
وأمن وحريات أهايل املدينة الذين يعانون
من تسلط هؤالء املسلحني ،وزرع النشقاقات
ومشاكل اجتامعية وأحقاد متجذرة قد يدفع
الناس مثنها غالياً فيام بعد .فض ًال عن زيادة
التجييش الطائفي يف البالد ،وإنشاء فئة
مستفيدة من النزاع السوري وال مصلحة لها
بإنهائه.
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إضــاءات

النازحون الحماصنة يصمدون داخل مدينة تقاسي الحصار ويسكنها الموت
رنا خليل
نزحت معظم العائالت من أحياء حمص القدمية التي نالت النصيب الجوع واعرتى وجوههم الضعف واالنكسار ُيحربون عىل ترك بيوتهم
األكرب من الدمار إىل بعض األحياء األكرث أمناً ،وهي الوعر والحمرا تحت أنظار العامل .يقول محمد وهو ناشط من املنطقة« :مل أشهد
واإلنشاءات والغوطة وكرم الشاميل ،وتوجه البعض إىل الريف الشاميل مأساة جامعية كهذه خالل سني الثورة الثالث» .وقد أشاعت هذه
كقرية تري معلة.
الصور حالة عامة من الحزن يف قلوب جميع السوريني.
يقول أبو عدنان املتحدث باسم تنسيقية حمص القدمية« :أغلب تم خالل العملية اإلنسانية توزيع املساعدات الغذائية ملن بقي
النازحني حتى اليوم يلجأون للوعر ،قلة قليلة من النازحني يذهبون داخل األحياء ومل يستطع الخروج منها ومنهم املقاتلون ضد النظام،
إىل املناطق املؤيدة داخل املدينة ،حيث ال يحدث ذلك إال يف ظروف يقول عدنان الذي رفض الخروج من حيه خوفاً من االعتقال الذي نال
معينة ،إن وجد لهم أقارب فيها مث ًال».
معظم أفراد عائلته خالل السنة املاضية« :كنا نعاين نقصاً فادحاً باملواد
يجد الكثري من أهايل حمص صعوبة بالنزوح خارج املدينة ليتجنبوا الغذائية واألدوية ،بذلنا جهوداً كبرية لتقنني ما تبقى من املوارد خالل
املرور يف القرى املوالية للنظام خوفاً من عمليات انتقامية قد يقعون الفرتة املاضية ،لكننا وصلنا إىل حد الشح ،ما دفع بعض األهايل للبحث
ضحية لها ،ويتجنبون أيضاً املرور يف طرق السفر التي متلؤها حواجز عن وسائل أخرى لجلب الطعام كجمع الحشائش وتناول لحوم القطط
النظام خوفاً من االعتقال ،هذا الحال يجرب الكثريين عىل تنقل متواصل والكالب» .يضيف عدنان إن املساعدات الغذائية التي تم إدخالها
بني حي وآخر داخل املدينة هرباً من القصف والدمار .وتستثنى األحياء كانت منقذاً مام آل إليه الحال لكنها غري كافية بتاتاً.
املوالية للنظام من استقبال النازحني إال فيام ندر ،يقول سليامن وهو مل يكن مصري العديد من الخارجني من املدينة بأفضل حاالً ،فقد قامت
أحد النازحني« :املوالون يخافون من استقبال النازحني يف أحيائهم قوات النظام بعمليات اعتقال فوري طالت  336مدنياً من سكان حمص
ويعتربونها حكراً لهم ،ال مانع لديهم من استقبال نازحني من حلب أو القدمية ،وقد أملح املتحدث باسم مفوضية حقوق اإلنسان التابعة
دمشق لكنهم مينعون النازحني من أحياء حمص األخرى من السكن يف لألمم املتحدة روبرت كولفيل بأن النظام بدأ حملة اعتقاالت للمدنيني
أحيائهم» .عىل العكس من هذا يجد النازحون يف األحياء الثائرة تعاطفاً الذين خرجوا من أحياء حمص القدمية ،وهو ما أكدته املتحدثة باسم
وترحيباً كبرياً من ساكنيها ،تقول عبري وهي ناشطة حمصية تعمل عىل املفوضية العليا لالجئني مليسا فليمينغ ،وكشفت بأن النظام يحتجز
مكسب معنويٌ كبري يل ،املدنيني يف مدرسة مهجورة .يقول أبو عدنان« :ال يزال هناك العديد
مساعدة النازحني داخل أحياء حمص« :هناك
ٌ
رغم حجم املآيس التي نتعامل معها ،فالنزوح داخل حمص يجعلك من املعتقلني يف مدرسة األندلس يف شارع الدبالن وأغلبهم يعانون من
السباع وبابا عمرو وباب هود وكرم الزّيتون وجب إصابات بالغة ويحتاجون للعالج».
ترى أهايل باب ّ
الجنديل وغريها من األحياء الثائرة ،فنبضهم يخفق يف كل مكان ،روحهم أم قاسم إحدى النازحات ،تقول وقد شهدت عمليات التفتيش
الثائرة تحيي ّ
كل مناطق حمص بالقوة ،ميكنني أن أملس ألوان الرتاحم
والتّعاطف واملح ّبة من األحياء ا ُملضيفة ،إنها حمص الرائعة دوماً».
اعتقال وحصار جديد للنازحني مبوجب االتفاق مع األمم املتحدة!
اتفاق عىل إجالء املدنيني من األحياء املحارصة يف حمص هو ُجل ما
توصل إليه املؤمتر الدويل بني املعارضة والنظام ،حيث تم إخراج 1400
مدين من األحياء املنكوبة بني  7و 13شباط ،بعد أن عاشوا ما يقارب
العرشين شهراً يف ظل حصار خانق حتى كاد يقتلهم الجوع واملرض
والرصاص .متت العملية اإلنسانية بحضور الهالل األحمر السوري الذي
نرش صوراً لعملية النزوح الجامعية ،نساء وأطفال ورجال أنهكهم
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إضــاءات
أن نعيش ذالً أكرب من الذي نعيشه اليوم،
استطعنا الحصول عىل بعض املساعدات
الغذائية ،لكن حياتنا مليئة باملتاعب فنحن
نعيش مع غرباء يف غرفة واحدة».
تخرج أم عدنان مع رشيكاتها بالسكن
يومياً لجلب املاء والخرب ،فالخزان الصغري
الذي يغذي املستودع ال يكفي  21شخصاً،
أما أم عيل وهي األكرب سناً بني السيدات
فتميض ساعات نهارها يف الشارع وتعود
لي ًال للمستودع أو «القرب» كام تطلق عليه.
والتحقيق الفوري الذي قامت به قوات النظام
مع النازحني« :خرجت مع زوجي وبنايت،
وقد استجوبوا زوجي البالغ من العمر63
عاماً والذي أنهكه املرض والجوع ،قالوا إنهم
يريدون التأكد بأنه مل يكن من املقاتلني
وحاميل السالح ،ومل يلحظوا بأن عمره ال
يسمح له بحمل جرة غاز!» ،تضيف أم قاسم:
«قبلت بالخروج خوفاً من أن منوت وال يسمع
بنا أحد ،كنا معزولني عن العامل ومل يكن حولنا
إال املوت ،كنت أخاف أن نكون ضحايا مجزرة
ال يسمع بها أحد».
من حصار إىل آخر
آثر اآلالف من األهايل البقاء يف بيوتهم ألكرث
من سنة ونصف يف ظل الحصار والقصف،
يقول أبو عامر« :بقينا يف بيتنا يف حي
اإلنشاءات لعدة أشهر ،شعرنا أن كل أنواع
أسلحة العامل تستخدم هنا ،مل نكن نستطيع
النوم أليام متواصلة ،كنت أخاف أن أفقد أحد
أطفايل بأي لحظة ،يظن أطفايل أننا كنا يف
النار ،ويسألونني ملاذا كان الله يعاقبنا بالنار
ونحن ال نؤذي أحداً؟!».
مل ينقذ الهروب من الحي النازحني يف حمص
من مالحقة املوت ومتاعب الحصار لهم ،يقول
أبو عدنان املتحدث باسم تنسيقية حمص

القدمية عن مسؤولية الجهات الدولية عن
مصري النازحني الذين خرجوا مبوجب االتفاق
األخري« :من املؤكد بأنه مل يتم التكفل بهم
نهائياً ،ال من جهة دولية وال سورية ،باستثناء
بضع مساعدات يكاد ميل ذات األشخاص من
التربع بها ،الوعر تحت حصار خانق اليوم
وحال الالجئني إليها ليس أفضل ممن تبقوا
يف حمص القدمية ،إذ ال تزال ذات املخاطر
واملخاوف تطاردهم من مكان إىل آخر».
ويضيف أبو عدنان عن الطريقة التي يحصل
فيها املحارصون اليوم عىل املواد التموينية:
«يحدث بني الحني واآلخر اتفاقية مبادلة جثة
ألحد مقاتيل النظام مبواد متوينية أو أرسى،
وقد يتمكن األهايل يف بعض األحيان من رشوة
الحواجز فيعطونهم مبلغاً معيناً من املال
مقابل القليل من املواد التموينية».
يعيش النازحون مع األهايل وضعاً معيشياً
مرتدياً ،معظم النازحني عاطلون عن العمل،
وال متلك الكثري من العائالت أي مصدر
للدخل .تحدثنا أم صابر عن أسلوب معيشتها
بعد نزوحها إىل إحدى القرى يف ريف حامه:
«أسكن وزوجي وأطفايل الذين فقدت منهم
واحداً مع أربع عائالت يف أحد املستودعات
تحت األرض ،املساحة كبرية وليست هناك
غرف ،نفكر مراراً بالنزوح خارجاً لكننا نخاف

النظام بدأ حملة اعتقاالت للمدنيني
الذين خرجوا من أحياء حمص
القدمية ،وهو ما أكدته املتحدثة
باسم املفوضية العليا لالجئني مليسا
فليمينغ ،وكشفت بأن النظام يحتجز
املدنيني يف مدرسة مهجورة.
الوعر هي الهدف الحايل للنظام
يتأهب النظام اليوم ليبدأ معركة الوعر،
ويحشد تجهيزات عسكرية كبرية يحيط بها
الحي ،يعيش أهل الوعر اليوم تحت وقع
قصف شبه متواصل من قبل قوات النظام.
يقول أبو عامد من املكتب اإلعالمي املوحد
لحي الوعر« :ال تكف دبابات جيش النظام
وعربات الشيلكا والقناصة عن استهداف
املدنيني يف حي الوعر ،وقعت إحدى القذائف
منذ أيام داخل أحد مراكز إيواء النازحني ما
تسبب وبجرح وسقوط ضحايا من أطفال
ونساء ،وهناك قصف جنوين يستهدف الحي
بني حني وآخر ،ال نسلم أيضا من قذائف
الهاون واالسطوانات املتفجرة التي تأيت من
الكلية الحربية والبساتني والغابة ،تسببت
هذه القذائف بإحراق الكثري من املنازل يف
الحي ،ونتوقع حاالً أصعب وأشد قسوة يف
الفرتة القادمة».
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النوروز ورهانات المعارضة والنظام..
مجيد محمد

يف ظل سيطرة الدولة األمنية عىل مرافق
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية
وحتى الثقافية يف املجتمع السوري أثناء
حكم األسد األب ،عاىن السوريون عموماً من
اضطهاد السلطات الحاكمة يف دمشق ،فيام
تعرض األكراد الضطهاد مزدوج ،م ّرة ألنهم
سوريون وأخرى ألنهم أكراد ،فتعرضت املناطق
الكردية يف سوريا ملشاريع استثنائية وقوانني
وانتهاكات لحقوق اإلنسان أكرث من أي منطقة
أخرى إذا عقدنا مقارنات مع باقي املناطق
التي تعرضت لضغوطات وسياسات سلطات
دمشق القمعية عىل املدى الطويل ،والتي
استهدفت تغيري النمط الحيايت والدميوغرايف
يف مناطق انتشار األكراد الطبيعية شامل
وشامل رشقي البالد.
وكباقي شعوب املنطقة ،فإن للشعب الكردي
مناسبات وأعياد خاصة به ،أهمها عيد النوروز
والذي يصادف يوم الـ  21من شهر آذار
من كل عام ،ويعترب بداية التقويم الربيعي
يف عرف شعوب املنطقة ،يحتفل به األكراد
عىل شكل تجمعات برشية يف كل مناطق
تواجدهم ،وميارسون خالله طقوساً احتفالية
مشرتكة ،ترتاوح بني عروض مرسحية لفرق
فلكلورية محلية وخطابات سياسية ودبكات
شعبية من الرتاث باللباس الشعبي املميز لكل

14

منطقة وأغاين قومية ،منع األكراد من حقهم
يف االحتفال بهذا اليوم استناداً لفكرة الحصار
الثقايف املامرس ضد األكراد يف سوريا ،خدمة
ملرشوع إرهاق املكونات االجتامعية السورية
بينهم املكون الكردي.
رغم ذلك ،استمر الكرد مبامرسة طقوس عيدهم
الخاص بشكل رسي ومبجموعات صغرية غالباً
ما اتخذت طابعاً اجتامعياً مغلقاً ،حتى كان
عام  1986حني خرج مجموعة من الشبان
الكرد يف مظاهرة أمام القرص الجمهوري مبدينة
دمشق ُمتَحدّين قرار السلطات السورية مبنع
احتفاالت النوروز ،فاستقبلهم األمن السوري
بالرصاص ،ما أدى ملقتل الشاب سليامن آدي
من أبناء مدينة قامشلو.
ش ّكلت هذه الحادثة منعطفاً يف املسار
السيايس واالجتامعي الكردي من زاوية
تحدي السلطات األمنية ،التي جعلت من
يوم الـ  21من آذار عطلة رسمية يف دوائر
الدولة لكن ليس احتفاالً بعيد خاص بأحد
مكونات املجتمع السوري إمنا مبناسبة عيد
األم لتجنب مزيد من التصعيد واالصطدام
بالحالة العاطفية املرافقة لهذه املناسبة ،إال
أن ذلك مل مينع األكراد يف السنوات الالحقة
من إحياء عيد النوروز بالطريقة التي كانوا
يريدونها ،فكان لهم ذلك ،رغم املضايقات

األمنية واالعتقاالت واملالحقات التي طالت
العرشات من النشطاء يف كل عام.
نقلت هذه الخطوة املجتمع الكردي من
مرحلة املهادنة مع السلطة إىل أخرى مت ّثلت
يف انتعاش الحركة السياسية الكردية التي
اتخذت من يوم النوروز منرباً لتقديم خطابها
السيايس لرشيحة أوسع من األكراد يف الفرتة
التي كانت فيها وسائل اإلعالم مقترصة
عىل الجرائد والبيانات املطبوعة ،فتوسعت
القاعدة الشعبية لتلك األحزاب التي تنوعت
خطاباتها السياسية ومرشوعاتها النضالية
ومواقفها من سلطات دمشق بشكل تراكمي،
أدى التساع رقعة الوعي السيايس واالجتامعي
لدى رشيحة أكرب من الكرد ،والذين باتوا أكرث
دراية مبسوغات مشاريع النظام السوري التي
تستهدف مناطقهم ،ليصبحوا أكرب قوة سياسية
اجتامعية منظمة يف سوريا.
الحظت القوى السياسية املعارضة باختالف
توجهاتها يف سوريا التحول الذي يشهده
املجتمع الكردي املحيل وتنامي قوته التنظيمية
ووعيه السيايس وإدراكه ألبعاد املشكلة
الوطنية السورية عرب طروحات أحزابه القومية
والتي مل تتخطى سقف الحل الدميقراطي
العادل لقضيتهم يف إطار وحدة البالد ،فبدأت
هذه القوى بالتقرب من الحركة السياسية
الكردية التي رمبا رأوا فيها حام ًال يعول عليه
يف عملية التغيري الدميقراطي يف البالد ،فكان
املدخل األكرث نجاعة لتكوين عالقات قوية مع
املكون الكردي هو عيد النوروز ،فبدأت هذه
القوى باملشاركة يف أعياد النوروز وإن بشكل
خجول سعياً إليصال أفكارها للمكون الوحيد
املتعاطي مع الحالة السياسية يف ظل اغرتاب

إضــــاءات
وتنمية
اقتصــاد
نـظر
وجهـة
باقي املكونات عن املمنوع يف دولة البعث.
وبالفعل ،بدأت املعارضة تدرك أكرث فأكرث
أهمية استغالل القوة املتنامية للمجتمع
الكردي الذي تشبع إىل درجة تفوق غريه من
املجتمعات املحلية السورية بأفكار معارضة
للسلطة ،وإن مل يكن لألكراد مشكلة مع من
يحكم يف دمشق ،بل كان همهم الرئييس هو
رفع الظلم والقوانني االستثنائية عن كاهل
ظهرانيهم وبيئتهم املحلية وإفساح املجال
أمام حضورهم الثقايف ولغتهم األم وحقهم يف
مامرسة العمل ،أي ميكن اختصار جل مطالب
الكرد بحقوق مواطنة متساوية ،عىل الرغم
من بروز قوى سياسية أخرى رفعت خطابات
ذات نفس قومي أكرث تشدداً.
مع وصول بشار األسد إىل سدّة الحكم ،كانت
سريورة النوروز تأخذ طابعاً دراماتيكياً ومىض
باتجاهات أوحت لسلطات دمشق الجديدة
بأن نهضة فكرية وسياسية واجتامعية عىل
وشك االنبعاث بني األكراد ،فبدأت بفرض قيود
جديدة عىل يوم النوروز والتحضريات الخاصة
رصح فيه
به ،بالرغم من خطاب القسم الذي ّ
بشار األسد بأنه قادم إلصالح أخطاء املرحلة
السابقة ونقل سورية إىل مرحلة جديدة،
لكن عكس ذلك هو الذي حدث خاصة بعد
أحداث الـ  11من أيلول/سبتمرب يف نيويورك

واجتياح قوات التحالف الدولية العراق
واالنتفاضة الكردية يف  12آذار من العام
 ،2004كل هذه األحداث جاءت يف خدمة
النظام السوري وبعكس االتجاه التصاعدي
بالنسبة لتجذر يوم النوروز يف ظل االرتباك
السيايس الذي طال الحركة السياسية الكردية،
مرت عدّة سنوات بعد ذلك دون أن يحتفل
األكراد بعيدهم وسط انقسام سيايس كبري بني
أحزاب الحركة السياسية الكردية.
يف بداية الحركة االحتجاجية يف العامل العريب
كان متوقعاً أن تشهد سوريا ثورة شبيهة
بنظرياتها يف تونس ومرص وليبيا واليمن،
وهذا ما حدث بالفعل ،وألن االحتجاجات
السورية بدأت يف آذار ،التفتت القوى
السياسية السورية لرمزية شهر آذار بالنسبة
للكرد الذين يتجمعون بأعداد غفرية يف
مناسبة النوروز ،يف محاولة إلضفاء الطابع
الجامهريي والشعبي عىل الحركة االحتجاجية
الوليدة ،فشهدت وسائل التواصل االجتامعي
حملة تضامنية وألول مرة من كل النشطاء
السوريني يف مشهد هو األول من نوعه منذ
عام  1986مع عيد النوروز ،وألن النظام
يعلم بأن الكرد معارضون لسياساته مسبقاً
فقد تخوف من هذه التحركات التي تدفع
باتجاه تبني األكراد لالحتجاجات ،فلم ميارس
ضغوطاته املعتادة عىل النشطاء واملواطنني

الكرد يف مناطقهم وكذلك مل مينع االحتفاالت
يف دمشق وحلب ،لكنه أحكم تطويق كل
التجمعات البرشية ،واستبق األمور بترصيحات
سياسية تسعى لتحييد نوروز عام 2011عن
االحتجاجات ،من خالل االدعاء بحامية هذه
«املناسبة الوطنية» املسامة وطنياً «عيد األم»
من هجامت املجموعات املسلحة يف أول تغري
ملحوظ تجاه التعاطي مع امللف الكردي منذ
بدء الثورة السورية.
اشتدت بعدها وترية الرهان بني املعارضة
والنظام عىل استاملة األكراد ،فسعى كل طرف
لتقديم رؤيته الخاصة بحل القضية الوطنية
الكردية ،لكن هذه الرؤى كانت قارصة ومل
تتعاطى مع أبعاد القضية الكردية األساسية
إمنا اتخذت طابعاً تجميلياً ملا هو قائم باألساس
دون تقديم تصور لحل جذري كان من شأنه
أن يقلب موازين األمور والتوازن يف املعادلة
السورية.
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وجهـة نـظر

في حضور مفاوضات غائبة..
ريدي مشو
قبل الحديث عن أية مجريات محتملة للعملية التفاوضية ،ال بد من
توضيح مفهوم املفاوضات نفسه ،وما ينبثق عنه من استحقاقات،
وكذلك الخطوات السابقة عىل الدخول يف العملية التفاوضية ،حتى
ميكننا فهم األبعاد السياسية ألي مجريات تفاوضية.
فام هو التفاوض كمفهوم وما هي الخطوات التي يجب أن نتّبعها يك
نصل إىل مرحلة التفاوض؟
ً
حينام يسعى طرفان إىل التفاوض فهذا يعني أنهام ضمنيا ملتزمان
مبجموعة من املبادئ واملسلامت التي تخص العملية التفاوضية ،أي
ينبغي عىل كل طرف االعرتاف مبجموعة من مطالب الطرف اآلخر،
وهذا االعرتاف من شأنه أن يضفي الرشعية عىل الطرف اآلخر ،وهو أمر
يف غاية الحساسية واألهمية وترتب عليه نتائج سياسية واجتامعية كربى،
ألن االعرتاف يظهر الطرف ا ُملعرتف وكأن يعمل ضد مصلحته ومطالبه!
وهذا قد يكون صحيحاً فع ًال ،فالجلوس عىل طاولة املفاوضات يعني
االعرتاف باآلخر وأنه سيأخذ جزءاً من مطالبه ويتنازل عن مطالب أخرى.
وهذه التنازالت وإضفاء الرشعية عىل مطالب الخصم -العدو هي من
أهم رشوط التفاوض ،حيث لن يبقى العدو عدواً بالفعل إن تواجد
عىل طاولة املفاوضات ،وإال لن يكون هناك جدوى من املفاوضات.
املفاوضات الناجحة والتي ميكن ان تطبق نتائجها وقراراتها عىل األرض
هي التي يخرج منها الطرفان مبجموعة حقوق ،أما مفاوضات الخارس
والرابح فال يكون هناك التزام مستمر بالنتائج ،واألزمة ستبقى قامئة
وتزداد تعقيداً بحيث تؤجل أو تلغي احتامالت تفاوض مستقبيل.
يبدو لنا أن املفاوضات تقف عقبة يف وجه القيم ،االلتزامات االجتامعية،
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الوطنية والثورية ،وهذا صحيح بدوره ،فاملفاوضات هي وسيلة
لتهذيب كل هذه االندفاعات العاطفية -العدائية وتقليل املخاطر
الناجمة عنها ،من أجل حامية فرد العائلة املتبقي من كامل عائلته
املقتولة ،ودفعه نحو العملية اإلنتاجية والتنموية للمجتمع عوضاً عن
جعله يقارع الواقع ويقاتل طواحني الهواء مدفوعاً باالنتقام ،مام يجعله
غالباً ينفذ مخططات تتجاوزه.
ما يفيد أكرث يف املفاوضات هو اإلميان بالحل التفاويض قبل الجلوس مع
الطرف اآلخر ،وكذلك االستعداد النفيس واملعريف ملجريات التفاوض.
إذا اسقطنا هذه الرؤية عىل املشهد السوري فام الذي سنستنتجه؟ أوالً
املفاوضات يف سوريا ال ميكن حرصها بني طرفني متاميزين كلياً ،وأقصد
هنا أنه ليس هناك جهتان واضحتان يف املفاوضات سواء من جهة
النظام أو من جهة املعارضة ،بالرغم من وجود توافق عىل وجود هاتني
الجهتني دولياً عىل األقل ،ويف الناحية األخرى هناك مستوى مختلف من
التفاوض يف الشارع السوري بني القوى املعارضة السياسية – العسكرية،
وبني التيارات السورية األخرى .إذاً نحن أمام شبكة متداخلة من
املفاوضات التي تتباين أولوياتها فيام يتعلق بالشأن السوري ،وميكنني
أن أسمي املشهد بفسيفساء املفاوضات السورية.
جرت منذ أمد قريب مفاوضات سياسية يف جنيف بني قوى املعارضة
وممثيل النظام السوري ،هذا ما بثته القنوات التلفزيونية والجهات
الراعية لها ،لكن هل كانت هناك مفاوضات حقاً يف جنيف؟
إذا انتبهنا إىل الترصيحات التي تصدر عن طرف النظام وطرف املعارضة،
نستنتج أن املفاوضات ليست أكرث من مؤمتر إعالمي ملا يقال منذ

وجهـة نـظر
سنوات بخصوص األزمة ،فاالتهامات مستمرة
فيام يتعلق باإلرهاب واالنتهاكات والتآمر
الخارجي! طرف يدعو إىل تشكيل حكومة
انتقالية وغايته هو حذف الطرف اآلخر من
املعادلة وطرف يدعو إىل حل ملف اإلرهاب
وهو يعني بذلك حذف قوى املعارضة من
املعادلة ،ومع ذلك يقال بأن املفاوضات جرت
يف جنيف!
أحد املشاهد املضحكة – املبكية يف هذه
اللقاءات كانت حينام بدأت االتهامات
املتبادلة يف مذبحة معان التي وقعت يف ريف
حامة ،فعندما قال النظام إن قوى املعارضة
قد ارتكبت هذه املذبحة ،ما كان من أحد
الشخصيات املعارضة من الوفد املفاوض إال
أن تلكأ يف الرد عىل االتهام ثم قال« :وماذا
عن الرباميل التي تسقط عىل رؤوس املدنيني
يف حلب»! وكأنه بهذا الرد دافع عن املجموعة
التي ارتكبت الجرمية ،وآخر قال بأن الفاعل
هو عصابات األسد التي تعمل تحت اسم
املعارضة وكأن هذا الجواب أفضل من األول!
هنا يحق لنا التساؤل حول مدى جاهزية
وفد املعارضة املفاوض ،وهل تدرب عىل
أمور التفاوض وأسلوب الحديث يف املؤمترات
الصحفية التي تجرى عىل هامش املفاوضات؟
بالطبع ال استثني وفد النظام كذلك من هذه

املساءلة ،خاصة بعد االطالع عىل أجوبته التي
ال تتعدى الفقاعة اللغوية التي ينطق بها
يف كل حني ،أال وهي« :وقت السوريني من
دم!» ،وهذا ال يعني بأنه عىل أتم استعداد
لحل قضايا التفاوض ،والتي ال تستدعي
الرسعة بالطبع ،فاللجوء إىل مبدأ الرسعة يف
املفاوضات ليس إال كمثل رغبة األطفال يف
حل مشاكلهم بغمضة عني.
ما جري يف جنيف ال تديره اإلرادة السورية
ال من قبل املعارضة وال من قبل النظام ،فكال
الطرفني كانا مدفوعني لخوض هذه املعمعة
اإلعالمية ،وهي مل تكن إال جلسات مقارعة
بني الدول الداعمة للطرفني .وبناء عىل هذا
مل ترتتب عليها نتائج مفيدة ،وتحولت هذه
املفاوضات إىل قنوات لتربير القتل مجدداً كام
يف املحاوالت السابقة.
وحتى لو كانت هذه املفاوضات قد خرجت
ببعض النتائج املرغوبة عىل الجدول التفاويض،
تحت ضغط القوى الدولية وإجبارها للطرفني
عىل التنازل ،فهذا مل يكن يعني بأنها نهاية
املأساة السورية ،ألن التطبيق عىل أرض الواقع
كان سيثري العديد من املشاكل التي ال نهاية
لها ،خاصة مع نوايا وأفكار وطبيعة الطرفني!

تطبيق قرارات التفاوض ،يعني أن كال الطرفني
مسيطران متاماً عىل عنارصها السياسية –
العسكرية ،وما نجده عىل أرض الواقع ليس
كذلك ،فال توجد سيطرة مطلقة وال حتى بنسبة
 % 50وخاصة من الناحية العسكرية .فأيّ
النتائج ميكنها أن تغري ظروف الواقع وتخلق
بيئة جديدة؟ ميكنني القول بهذا الخصوص،
وال أستطيع إال أن أكون رصيحا يف رأيي هذا،
بأن النظام بقواه السياسية والعسكرية يبقى
أكرث قابلية لإللتزام بقرارات معينة إن رغب
بذلك ،بعكس املعارضة التي تبدو أنه مفككة
بشقيها السيايس – العسكري.
ولعل ما يبعث عىل الضحك يف مفاوضات
جنيف ،أنه من أهم رشوط التفاوض االبتعاد
عن أسباب املشكلة والبحث عن الحل ،فام
حدث قد حدث مهام كان السبب وستبقى
النقاشات والدراسات تدور حول أبعاد
املشكلة وأسبابها لسنوات ،لكن عىل طاولة
املفاوضات ينبغي أن يسود جو الحل يف
جميع االقرتاحات بحيث يخرج الطرفان
راضيان ،وهذا ما لن يحدث يف جنيف  2وال
حتى سيحدث يف جنيف  ،10مادام الطرفان
مرصين عىل استغالل أي منرب ممكن ،مبا
فيه املنرب التفاويض ،للحديث عن مظلمتهام
املستمرة من الطرف اآلخر.
إذاً ،ميكننا القول أنه ال تفاوض دون وجود
رغبة حقيقية به لدى كل األطراف التي تنوي
الجلوس عىل طاولة املفاوضات ،واعرتاف
واقتناع كامل مبفاهيمه وما يرتتب عليها من
نتائج ،وبالتأكيد فامدام كل طرف يسعى
إللغاء الطرف اآلخر وإبادته من الوجود فال
أمل يف الوصول إىل تلك الرغبة واالقتناع ،وكل
ذلك عىل حساب معاناة الشعب السوري
وآالمه وخسائره الكربى التي قد يحتاج عقوداً
طويلة لتعويضها.
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في الكــادر
حوار مع الناشطة في الحراك السلمي والنسوي ميادة الخليل

«المال السياسي جر السياسين غير األكفاء أساس ًا ومن بعدهم الشباب
إلى أماكن بعيدة عن المصلحة الوطنية»
حاورها :بريوز بريك

 كناشطة اشرتكت يف بدايات الحراك الثوري أين تجدين مرشوعالدولة املدنية الدميقراطية التي كنتي تنشدينها مع زمالئك يف بواكري
هذا الحراك؟ هل نسف هذا املرشوع – حسب رأيك  -أم أنه ما زال
قامئاً؟
اشرتايك يف السعي إلنجاز مرشوع الدولة املدنية سابق عىل قيام الثورة
بسنوات ومتثل باالشرتاك يف ببناء حراك طاليب يف جامعة حلب بني
 2005-2003كام أن الثورة – لدي  -مل تكن إال توفرياً لحيز أكرب يسع
جهوداً أكرب من تلك التي ثبطها النظام يف الجامعة.
بناء سوريا مدنية دميقراطية مرشوع يعتمد عىل إرادة شعبية ولن
ينتج عن إرادة أخرى وقضية نسف هذا املرشوع تعني نسف إرادة
شعبية والذين يعرقلون هذا املرشوع عن طريق استغالل الحاجات
اليومية للناس والتحكم مبصائرهم عن طريق القوة ستظهر التناقضات
الكبرية معهم عاج ًال أم آجال فام يهم السوريني هو أنهم خرجوا للشارع
مطالبني بأن يكونوا أحراراً يف اختيار مستقبلهم ومستقبل األرض التي
يعيشيون عليها وأبدعوا يف التعبري عن ذلك وهذه اإلرادة ال تتوفر إال
يف املرشوع املدين والدميقراطي.
أعتقد أن من يطرح نسف مرشوع الدولة املدنية من أساسه ميحور
املرشوع بشخصه غري القادر اليوم عىل فعل يشء ملرشوعه  ...هنالك
الكثريون ممن يؤمنون بهذا املرشوع ويعملون رغم كل املصاعب وأنا
مؤمنة بهم وبقدراتهم وكان لدي حلم البقاء معهم دامئاً ومل أستطع
تحقيقه.
 ما الذي أدى لعرقلة مسرية الثورة السورية حسب رأيك؟ وهلتؤيدين تسوية بني أطراف الرصاع مبا فيها النظام للخروج من منزلق
الحرب؟
الذي أدى لعرقلة مسرية الثورة بشكل رئييس هو النظام األمني الذي
حكم سوريا ملدة  40عام ،واستطاع الدخول واللعب بجميع املفاصل
االجتامعية والفكرية والسياسية التي ميكن لشعب أن يجتمع عليها.
إضافة للامل السيايس الذي جر السياسني غري األكفاء أساساً ومن
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عدسة :روال األسد

بعدهم الشباب إىل أماكن بعيدة عن املصلحة الوطنية بالدرجة األوىل
ومن ثم تم إخضاعهم ملصالح الدول التي متول .
اليوم األمل السوري ضعيف بالخروج من الحرب إال عىل حساب أبنائه
مثلام ما كان دامئاً ..أنا أؤيد اي تسوية تقوم عىل خروج بشار األسد
من سوريا ،لست متعنتة ملوقف ثوري فالسوريون اليوم يعيشون
أملاً أكرب من التفكري ببناء ما كان لهم وهدمه النظام لذلك يبقى
خروج رمز الدمار هو الضامن الذي ميكن أن يؤدي إىل بناء ما تهدم.
كنت تنشطني يف بعض األوقات ضمن بيئات الريف الدمشقي املحافظ..
 ِما مدى تقبل تلك األوساط لفتاة علامنية وغري محجبة ضمن محيطهم
ونطاق عملهم؟ هل تعتقدين أن األصولية الدينية متجذرة يف سوريا؟ أم
أن تناميها مرهون بفرتة الحرب فقط؟
دامئاً عند هذا السؤال أخرج من الحالة الفكرية التي يحملها اىل
حالة عاطفية بحتة ،تجاه إنسانية من تعاملت معهم ومدى صدقهم
بالتعبري عن حب معرفة األخر املخفي عنهم عنوة .مل أواجه بأي لقاء
بـ«تشددإسالمي» يف املجتمعات التي عايشتها إال بعادات وطرق

في الكــادر
عيش هذا املجتمع التي نعرف جميعاً كيف
تشكلت .كان هناك استثناءات يف بعض من
هم يعيشون يف صلب الحالة اإلسالمية ولكن
هؤالء أيضاً مل تكن ردود افعالهم تخرج عن
أدب العادات السورية باستقبال الضيوف.
من الذي سبق مل أقتنع ولن أقتنع بأصولية
املجتمع السوري كمجتمع إسالمي متعصب.
مررت بتجربة اعتقال قصرية بعد اقتحام
ِ
املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري ومن
ثم خضعتي ملراجعات واستجوابات طويلة..
هل أثر هذا الضغط بشكل كبري عىل خياراتك
ورهاناتك عىل الحراك والنشاط السلمي
وكيف؟
التجربة كانت لها تأثريها عىل التوازن كناشطة
وإنسانة فبعد وقت طويل من حالة فقدان
التوازن النفيس الذي وصلنا إليها استطعت
أن ادرك خالل مراجعتي الغري قصرية بالنسبة
إىل مركز األمن ،أن النظام أراد وبشكل كبري
أن نصل إىل هذه الحالة النفسية باعتقالنا
وفرض املراجعات علينا فيام بعد .كنت دامئاً
أعزي نفيس بأنها فرتة ستمر وكانت املامرسة
األشد نفعاً للعالج هي الذهاب إىل املظاهرة
لي ًال يف برزة ألقوم بشتم فرع الجوية الذي
كنت أراجعه.

إرث تاريخي طويل والطريق أمامها بطول
هذا اإلرث .نعم أؤيد الكوتا بشدة ألين أرى
ودون شك بأن املرأة ميكن أن ترى زوايا غائبة
عن الرجل يف كثري من القضايا وهذا يستلزم
حضورها يف كل املحافل.

 يف خضم الحرب القامئة والتجاذباتالسياسية والظرف الدويل واإلقليمي وتجاوز
النزاع الحالة السياسية إىل نزاعات أو بوادر
نزاعات أهلية ذات صبغة طائفية أو قومية،
ما الطريقة التي ترينها مجدية للحفاظ عىل
السلم األهيل يف سوريا؟
 كيف تقيمني الجهود املبذولة يف مجال متكني شخصياً ليس لدي أي فكرة نظرية عن السلماملرأة ودعم مشاركتها السياسية واالجتامعية؟ األهيل املمكن ،لسبب بسيط كل األعامل التي
وهل تؤيدين مبدأ الكوتا لتمثيل النساء يف كنت أساهم فيها بالثورة ،جزء رئييس منها هو
قراءة الواقع ومدى تجاوبه للفكرة التي ميكن
املحافل والهيئات؟
الجهود التي تبذل لدعم املراة مهمة جداً أن أطرحها.
وأعتقد سيكون لها نتائجها التي ال يستقل أعتقد أن السلم األهيل مسؤولية مجتمعية
بها للمستقبل .ميكن أن ال تكون ملموسة خارجة عن التأثر مبا هو عام وقابل للتدريب.
بسبب حالة الشعب السوري الذي ُيحارب والعمل عليه يجب أن يكون من داخل
من جهات ال ميكن إحصائها ،املرأة تحارب املجتمع نفسه ،ويف حال وجود أشخاص
باألضافة لهؤالء ذكورية املجتمع الناجم عن يريدون القيام بهذا العمل ،عىل أساس تجارب

دول سابقة عليهم أن يقرتبوا من السوريني
ويبدأوا بخطوات عملية بينهم .ألن التدريب
املنقوص ،نتائجه ليست جيدة عىل األرض بل
يف بعض األحيان يساهم يف زيادة االحتقان..
 مل يكن للحراك السلمي قائد أو قادة بارزونإمنا كان هنالك ناشطون يتميزون ضمن
بيئاتهم املحلية وكان لهم دور حقيقي إال أنه
مل يرتق إىل مستوى القيادة ،هل تعتقدين أن
غياب القائد الجامهريي ضمن الحراك السلمي
أسهم يف إجهاضه؟
ليس غياب القائد فقط ما ساعد عىل إجهاضه..
أعتقد أن عدم نضج السياسة الواعية لدور
النشاط السلمي ،والتي كانت تضع هدف
الوصول إىل السلطة بأرسع ما ميكن ،لدرجة
جرها إىل دعم السالح بتمويل غري مرشوط
كان له تأثريه الرجعي املقاوم للعمل السلمي
الذي ميكن أن يشكل وعياً يف املنطقة يؤثر
عىل دول هذا التمويل .بأي حال مل تكن
هنالك فرصة ألن يكون للعمل السلمي وضع
أفضل ضمن كل هذه التعقيد والرغبة القوية
يف العنف.
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إيقاع العدســة
شيالن برو  -القامشيل

عدسة شاب حميص  -حي باب هود ،حمص
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أنس خبري  -مخيم أطمة

عدسة شاب دمشقي -الغوطة الرشقية
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المرأة السورية وحريات مؤجلة في زمن الثورة

لبنى سامل

يعد تراجع املستوى العام للحريات االجتامعية والسياسية أمراً شبه محتم الحدوث يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية باتجاه تغيري جذري يف
بشكل ملحوظ وبنسب متفاوتة بني املناطق والعنارص االجتامعية ،وتبدو املرأة أول العنارص
البنية السياسية ،سوريا اليوم تعيش هذا الرتاجع
ٍ
االجتامعية التي مل تعد تحظى بذات القدر من الحرية االجتامعية والحقوق السياسية السابقة ،هذا القدر الذي مل يكن كافياً أص ًال.
شاركت املرأة السورية بفعالية منذ األيام األوىل للثورة ،لكنها وجدت نفسها يف التمثيالت السياسية للثورة يف الصفوف الخلفية ،وشبه مغيبة
عن اتخاذ أي قرار سيايس حقيقي يخص الثورة السورية وحياة السوريني.
ممـارسـات التنظيمـات املتـشددة ضد املـرأة يف املنـاطق الخـاضعة
لسيطرة املعارضة
تعيش املرأة يف هذه املناطق يف سوريا الواقع األسوأ ،باإلضافة اىل
هم الخوف والرعب من القصف ومآيس الحرب التي تتقاسمها مع
ّ
الرجل ،تعاين النساء من سطوة التعصب الديني عليهن ،الذي ميارسه
مقاتلو التنظيامت اإلسالمية يف معظم هذه املناطق .إذ تسعى هذه
ضيق ومحدود ومحارصتها يف كافة
زج املرأة يف نطاقٍ
التنظيامت إىل ّ
ٍ
امليادين.
تقول هناء وهي ناشطة حقوقية« :يعد الظلم االجتامعي الذي يقع عىل
النساء يف هذه املناطق متييزاً عنرصياً ،يقوم املقاتلون خصوصاً األجانب
بافتعال قوانني عىل املرأة اتباعها ،كاللباس الرشعي الذي يقيض بتغطية
كامل جسمها بالسواد ،إضافة إىل التقييد الذي يفرضونه عىل تحركاتها،
فيمنعون النساء من الخروج من البيت دون ُمحرم ،ويتعرضون بالسجن
والعقاب لكل من يخل بالقوانني املوجودة يف رؤوسهم .لكن وبالرغم
من انخفاض مستويات الوعي يف الكثري من املناطق ،ال تزال السوريات
يقاومن هذه العقليات ويتحدينها ،بينام يكن مضطرات للخضوع لها
يف املناطق التي تستعمل فيها هذه التنظيامت السالح لرتهيب املرأة،
كالرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام».
وتتحدث هناء عن عدم وجود من يهتم بحقوق النساء يف تلك املناطق،
ما يؤدي تدريجياً إىل انحسار دور املرأة االجتامعي والرتبوي بشكل كبري:
«معظم العائالت ال ترسل بناتها للمدارس املفتوحة أو حتى للجوامع
التي تعلم املناهج الدينية ،خوفاً من حالة الفوىض التي تعم هذه
املناطق ،وليس هناك ما يضمن لتلك الفتيات حقهن يف التعليم وال

يوجد حتى من يطالب به ،النساء اللوايت يتعرضن للظلم أو التعنيف
من قبل عائالتهن أو أزواجهن ال يجدن اليوم من يقف بجانبهن أو
قانوناً يحميهن من وقوع الظلم ،وبالرغم من وجود الهيئة الرشعية يف
معظم املناطق إال أن النسوة مل تلجأ لها رمبا لعدم ثقتهن بإنصاف تلك
املحكمة أو بكونها تهتم بحقوقهن ورفع الظلم عنهن ،تخضع املرأة
شيئاً فشيئاً لتتعايش مع الواقع الجديد لكن األسوأ هو ما يرتىب عليه
األطفال الذين سريسمون بأفكارهم الغد يف بالدنا».
تضييق اجتامعي يف مناطق النظام
بالرغم من أن مالمح الحياة االجتامعية يف مناطق النظام مل تتغري كثرياً،
لكن واقع حياة املرأة قد تراجع كثرياً ،فمع تراجع الوضع االقتصادي
وفقدان الكثري من النساء ألعاملهن وانعدام شبه تام لفرص العمل
فقدت الكثري من السوريات استقالليتهن املادية واضطررن لالعتامد
عىل املعيل يف العائلة كاألب أو الزوج ،وتعد االستقاللية املادية للمرأة
رشيان الحرية األساس لحياتها .الضغوطات االجتامعية والقوانني
والتبعية املادية هي املكونات الثالث التي تجعل املرأة خاضعة لسلطة
الرجل يف املجتمع .قرار الزواج هو أقىس ما ُيفرض عىل العديد من
الفتيات السوريات يف األوضاع الراهنة ،ففي أيام قاسية يقل فيها عدد
الشبان القادرين عىل الزواج تقوم الكثري من العائالت مبامرسة ضغوط
كبرية عىل الفتيات للزواج بأي شاب يتقدم للزواج منهن.
تقول فاطمة خريجة اقتصاد من مدينة حلب« :تزوجت منذ ستة أشهر
وسط ضغوطات كبرية من عائلتي خصوصاً والدي ،تقدم لخطبتي شاب
ال يحمل شهادة ثانوية حتى ،لكنه ميلك املال الذي رأى فيه والدي
ضامناً لحاميتي من الظروف الراهنة ،مل أجد أية فرصة للعمل منذ
تخرجي ،وكنت أشعر بأين أشكل عبأً عىل عائلتي ،مل أستطع ألكرث من
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سنة الخروج من املنزل وتحولت إىل مامرسة
األعامل املنزلية وأصبحت حيايت تشبه الجحيم،
مل أستطع رفض هذا الزواج فلم يكن لدي ما
أستند إليه إن مل استجب ألوامر والدي ،كنت
أشعر بالعجز ،لست سعيدة يف زواجي وأعتقد
أن والدي قد أجرم بحقي بإجباري عىل هذا
الزواج ،بحجة خوفه من الظروف ع ّ
يل».
عيد األم
ً
مي ّر عيد األم هذا العام قاسيا عىل النساء
السوريات ،فأقل املآيس الواقعة هي عدم قدرة
الكثري من األمهات واألبناء عىل اللقاء بسبب
النزوح والسفر ،وأكربها فقدان آالف األمهات
ألبنائهن شهداء وضحايا للحرب ،يضاف إليهن
اآلالف من أمهات املعتقلني واملخطوفني اللوايت
ال يعرفن عن مصري أبنائهن شيئاً.
تقول أم صابر« :مير هذا اليوم بصعوبة عيل،
فابني سامر معتقل منذ حوايل الثامنية أشهر
وال أعرف شيئاً عنه ،وثالثة من أخوته الشباب
سافروا خارج البالد خوفاً من االعتقال ،أقيض
هذا العيد وحيدة أصيل وأدعي لهم بالتوفيق

وبأن أجتمع بهم ذات يوم».
آفاق مستقبلية
تسعى املرأة السورية إىل تعزيز دورها
يف الكيانات السياسية يف سوريا الجديدة،
فباستطاعة السياسة دامئاً أن تخلق أطراً
اقتصادية واجتامعية ومؤسساتية تجد
املرأة فيها مكانها الذي تستحق ،نشأت يف
سبيل هذه األهداف العديد من التجمعات
النسائية يف إطار الثورة السورية ،نشاطات
معظم هذه التجمعات ال تزال خجولة عىل
األرض ،فقبل أن تزول معاناة الترشد واملوت
والجوع التي تالحق السوريني ،ويف وقت
يعيش فيه الناس حياة حرب ،سيبدو للناس أن
أي نشاط تربوي أو اجتامعي أو توعوي نسايئ
هو رضب من الرتف ،وفيام انحرفت بعض
هذه التنظيامت النسائية لتخطط للحصول
عىل متثيل سيايس وبدأت بعقد املؤمترات يف
دول مختلفة لكسب تعاطف دويل وفرض
وجود متثييل لها يف الكيان السيايس ،انشغلت
تنظيامت أخرى يف العمل عىل مشاريع عىل
األرض للعمل مع نساء سوريات يف مجاالت

مختلفة بهدف متكينهن بشكل أكرب ،وتهدف
هذه التنظيامت إلقامة قاعدة نسائية قوية
من الكوادر يف جميع املجاالت تستطيع املرأة
من خاللها الوصول إىل متثيل سيايس مستقبيل.

تعيش املرأة يف املناطق الخاضعة لسيطرة
املعارضة يف سوريا الواقع األسوأ ،باإلضافة
هم الخوف والرعب من القصف
إىل ّ
ومآيس الحرب التي تتقاسمها مع الرجل،
تعاين النساء من سطوة التعصب الديني
عليهن ،الذي ميارسه مقاتلو التنظيامت
اإلسالمية يف معظم هذه املناطق.
تقول السيدة أم حامد وهي ناشطة يف ريف
حلب« :أنشأنا تجمعا نسائياً شعبياً يف عدة
أحياء يف حلب ،الهدف األسايس هو تفعيل دور
النساء يف املجتمع عرب إقامة نشاطات وأعامل
نستطيع من بعضها الحصول عىل بعض املال
ودعم أرس الكثريات من النسوة اللوايت فقدن
أزواجهن ،أقيمت بعض املشاريع االسعافية
واالغاثية إضافة إىل العديد من ورشات
الخياطة ،نشاطاتنا هي شعبية ومحلية وال
ننتظر أي دعم أو رعاية».
لطاملا كانت املرأة السورية خالل السنوات
الثالث املاضية ضمري الثورة الحي ،فمع توجه
الثورة إىل العمل املسلح ظلت الثائرات حراس
العمل السلمي ودعاة لرتجيح صوت العقل
كلام احتدت الرصاعات الطائفية أو االنتقامية
وأصبحت عمياء ،تنتظر سوريا من نساءها
الكثري ،فعندما تخمد نريان الحرب يبدأ وقت
البناء والعمل ،وتنتظر املرأة السورية من
بالدها أن ترد لها حرية ُسلبت وتقديراً وتكرمياً
ملا تقوم به عىل جميع األصعدة.
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منذ آذار  2013وبعد تحول الثورة السلمية السورية إىل رصاع مس ّلح،
باتت أعداد النازحني والالجئني يف تصاعد مستمر ،لتصل إىل ما يقارب
 5ماليني نازح وأكرث من مليوين الجئ مرتكزين بشكل أسايس يف الدول
املجاورة لسوريا ،نصفهم عىل األقل من النساء القارصات والبالغات،
وإذا كانت النساء من أكرث ضحايا الحروب ترضراً ،ويتم تصنيفهن عادة
ضمن «الفئات الهشة» ،إال أن اختزالهن بصورة األجساد املستباحة
واملضطهدة واملسيطر عليها من قبل الرجال ،يف سوريا وبلدان النزوح،
فيه الكثري من التبسيط والتنميط.

بأن معظم هذه املواد هي عبارة عن فيترشات صحفية غري موثقة
بأرقام أو بأبحاث ميدانية ،حتى تلك املنشورة عىل املواقع الرسمية
للمنظامت التابعة لألمم املتحدة.

وعىل الرغم من حمى العمل املدين ودورات السلم األهيل والتدريب
عىل الصحافة والتصوير وكتابة التقارير التي تجتاح املناطق الخارجة
عن سيطرة النظام وأماكن تجمع السوريني يف غازي عنتاب ،إال أن
املرأة السورية غائبة بشكل شبه تام عن العمل املدين ،إذا أنه رغم
الظروف الصعبة التي تواجهها املرأة فإن عدد املنظامت السورية
ال ننفي وجود االستغالل الجنيس ،إمنا املشكلة تكمن يف التضخيم العاملة يف الشأن النسوي قليل جداً (ومن أهمها االتحاد النسايئ
املتعمد للقضية .فعند البحث عام تتعرض له املرأة السورية يف املخيامت السوري التابع للنظام) وبعضها يقترص عملها عىل نشاطات فيسبوكية
وخارجها يف دول الجوار ،كان من املالحظ أن معظم التقارير اإلعالمية ليس إال ،كالدعوة لتوقيع بيان ،أو االعتصام أمام أحد مقرات األمم
واضحة األجندة وغري مو ّثقة وال ميكن االعتامد عليها ،فاملوالون للنظام املتحدة للمطالبة باإلفراج عن املعتقالت السوريات .وإن كانت هذه
السوري حولوا املرأة السورية إىل وسيلة لنكاح الجهاد الذي مل يثبت النشاطات مهمة لكنها أبعد ما تكون عام تحتاجه املرأة السورية يف
وجوده حتى اآلن ،أو لضحية اغتصاب واستغالل مستمر يف املخيامت هذه الظروف.
بأشكال مختلفة ،من زواج القارصات إىل الغذاء مقابل الجنس ،كام لذلك قمنا بالبحث عن تقارير املنظامت الدولية الكربى ،سواء التابعة
يدعى اإلعالم املوايل للنظام يف حالة مخيامت تركيا واألردن ولبنان .أما لألمم املتحدة أو املنظامت غري الحكومية ذات «املصداقية العالية»،
عىل الطرف اآلخر ،أي املوايل للمعارضة ،فقد ُصورت املرأة السورية أيضاً لتكون صدمتنا أكرب وهي أن تقارير معظم هذه املنظامت غري متوافرة
بوصفها ضحية مستمرة الغتصاب واستغالل جنيس متواصل من قبل باللغة العربية ،حتى وإن أجريت يف دول ناطقة بالعربية كلبنان
النافذين والضباط يف جيش النظام سواء داخل املعتقالت أو خارجها .والعراق واألردن ،ما يدفعنا لطرح السؤال األهم :إذا مل يكن للمرأة
وعند البحث عن مصادر إعالمية غري عربية تتناول هذه املسألة تبينّ السورية اآلن ،وكام كان حالها سابقاً ،أي حكومة تحميها وتعمل عىل
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خدمتها ،أال يجب عىل هذه املنظامت وعىل
حكومات املجتمع املضيف أن تع ّرف مواطنيها
مبا يجري عىل أرضيهم من تجاوزات لحقوق
اإلنسان ،وباألخص يف موضوع املرأة الذي يعترب
من أكرث األمور حساسية يف الرشق األوسط؟
يعترب زواج القارصات السوريات ،أو بيعهن
من أجل املال ،من أهم املواضيع التي الزمت
الثورة السورية منذ بدايتها ،حيث لعبت
وسائل اإلعالم ،وباألخص العربية منها ،الدور
األهم يف تهويل املشكلة وحرفها عن وضعها
الطبيعي.
تشكل النساء واألطفال  % 80من الالجئني
السوريني يف األردن ،وبحسب تقرير منظمة
املرأة التابعة لألمم املتحدة الذي صدر بعنوان:
«العنف الجنيس وحامية األطفال بني الالجئني
السوريني يف األردن مع الرتكيز عىل الزواج
املب ّكر» يف متوز  ،2013فهم معرضون ملخاطر
متزايدة ،وخاصة حاالت اإلساءة الجسدية
أو النفسية أو الجنسية ،وال ميكنهم اللجوء
إىل أماكن آمنة عند الرضورة ،وال تتوفر لهم
أي خدمات اجتامعية ،كام أكد التقرير بأن
معدالت الزواج املبكر عالية ،وتعود ألسباب
عديدة أهمها العادات والتقاليد ،إضافة إىل
عدم وجود موارد مالية كافية للعائلة ،حيث
أكد التقرير بأن الزواج املبكر أمر شائع بني
السوريني ،قبل األوضاع الحالية التي متر بها
بالدهم حتى ،فكل النساء من مختلف األعامر
اللوايت متت عليهن الدراسة تع ّرضن
أو يعرفن من تزوج مبكراً ،حيث
أن  %51.3من النساء املشاركات يف
الدراسة و  %13من الرجال تزوجوا
قبل بلوغ الثامنة عرشة ،ومعظمهم
تزوجوا قبل اللجوء إىل األردن ،كام
ع ّرفت  %44من النساء السن الطبيعي
للزواج بأنه بني  17- 15عاماً ،و %6بني
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 12و 14عاماً ،وأكد معظم املشاركني ()%65
بأن سن الزواج مل يتغري بعد اللجوء عام كان
قبله ،بينام أكد  %23بأن متوسط عمر الزواج
انخفض ،األمر الذي نفاه أقل من  10باملئة
مدّعني ازدياد متوسط عمر الزواج ،وال توجد
بيانات قاطعة بأن الزواج املبكر لدى السوريني
ارتفع عن النسب التي كان يتم بها يف سوريا.
بحسب التقرير أشارت الشابات السوريات إىل
فوائد الزواج املبكر ،مثل معاملتهن باحرتام
أكرب من قبل املجتمع ،والبعض اآلخر من
املستطلعات أكدن بأن الزواج املبكر يشكل
تحدياً كبرياً لقدرات املرأة االجتامعية ،ومنها
تربية األطفال واالهتامم بشؤون بالعائلة.
ومن خالل النقاشات الجامعية التي أجريت،
وبحسب التقرير ،يبدو أن الشابات السوريات
اآلن تشعرن بأنهن أكرث عرضة للزواج من
رجال أكرب منهم ،ويف حاالت معدودة،
الزواج من رجل أردين الجنسية ،كون الرجال
األردنيني هم األكرث قدرة عىل حاميتهن وتأمني
مستلزمات الحياة لهن يف هذا الوضع الصعب.
وعىل الرغم من أن التقرير مل يرش إىل عدد
الزيجات التي متت بني نساء سوريات ورجال
غري سوريني ،وال يتحدث عن نسب الطالق بني
السوريني يف األردن ،إال أن رؤية املرأة للسن
املناسب للزواج والتي ال تختلف عن رؤية
ومفاهيم املجتمعات املضيفة ،يعيد طرح
سؤالني هامني :أين كان دور الدولة السورية

يف رفع الوعي مبخاطر وأرضار الزواج املبكر
طيلة السنوات املاضية؟ كام يضع التقارير
اإلعالمية عن نسب استغالل األجانب ألوضاع
الشابات السوريات من خالل الزواج املبكر
يف مخيامت اللجوء يف موضع املساءلة مرة
أخرى ،وكأن الزواج املبكر مل يكن يحدث
بشكل اعتيادي يف بلد فشل يف التنمية ألكرث
من أربعني عاماً ،أو كأن عدد املواطنني
القابعني تحت خط الفقر ،والذي يتجاوز
الـ 6،5مليون ،أي ربع السكان ،وذلك بحسب
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الصادر
يف عام ،2010أي قبل سنة من اندالع الثورة.
كأن هذا العدد الكبري من الفقراء لن ينتج
أمراضاً اجتامعية كبرية كتزويج القارصات.
من مثال زواج القارصات آنف الذكر ،ميكننا
أن ندرك مدى الخلط واملبالغة واالفتقار إىل
الدقة التي تعاين منها معظم التقارير اإلعالمية
والشائعات واألقاويل املتداولة ،وافتقادها إىل
أساسيات املعرفة االجتامعية الالزمة لدراسة
ظواهر بهذه الحساسية والتعقيد.
ال ينفي كل ما ذكر أعاله حاالت االستغالل
البشع للمرأة السورية ،سواء كانت قارصة
أو بالغة ،ولكنه يركز عىل إظهار املسائل
بأبعادها الحقيقية يك تصبح معالجتها ممكنة,
بدالً من أن تصبح مجرد أقاصيص مثرية
للتداول اإلعالمي الرخيص ،وهذا يتطلب
جهداً كبرياً من مختلف املنظامت الفاعلة عىل
األرض ،والتي ال تنقصها اإلمكانات
والتمويل ،والحكومات املضيفة يف
بلدان اللجوء ،للحد من املشاكل
االجتامعية الكبرية التي يثريها واقع
اللجوء السوري ،وخاصة فيام بتعلق
بوضع املرأة التي تحمل نصيبها
الكبري من املعاناة العامة ،ولكن ليس
كمجرد ضحية سلبية غري فاعلة.

اسـتقصـاء

الحراقات في دير الزور
حروب النفط ونيران ّ

 صراع مستعر بين النصرة وداعش والعشائر للسيطرة على الموارد النفطيةحقول نفطية هامة تحت سيطرة مراهق يديرها وفق هواه! -اتفاقات سرية بين المعارضة المسلحة والنظام لبيع النفط وتكريره

تحقيق :كامل أوسكان
«أصبحت مالمح الناس شاحبة ومختنقة وكأنهم مرىض جراء دخان
الح ّراقات التي تغطي سامء ريف دير الزور بسحب سوداء ،كام
تغطي بسوادها صوف املوايش» ،بهذه الكلامت يصف محمد أحد
أبناء مدينة دير الزور حالة منطقته التي تحولت حسب وصفه إىل
جحيم نتيجة حروب النفط وتجاره من أصحاب الح ّراقات ،بعد أن
فقدت القوات الحكومية السيطرة عىل معظم حقول النفط يف ريف
دير الزور.

النفط والرثوة املعدنية سليامن العباس أعلن أن إنتاج سوريا من النفط
تراجع بنسبة  96باملائة منذ منتصف مارس  .2011بحيث وصل إىل 14
ألف برميل يومياً .وعزا الوزير هذا الرتاجع يف اإلنتاج إىل زيادة الهجامت
املسلحة عىل البنى التحتية إلنتاج ونقل النفط ،وإىل العقوبات الغربية
عىل قطاع النفط وتعليق الرشكات األجنبية عملها يف مجال االستكشاف
والتنقيب مام أدى إىل مصاعب فنية ومالية يف تأمني مستلزمات العمل
واإلنتاج.
حقول محافظة دير الزور التي تعترب املصدر األكرب لهذا اإلنتاج باتت
اليوم تحت سيطرة عدة أطراف مسلحة وأخرى عشائرية يف حالة نزاع
دائم الحتكار السيطرة عىل املوارد النفطية.

دخل الرصاع عىل النفط ساحة األزمة السورية ليصبح أحد أوجه
الحرب املعقدة الدائرة عىل األرايض السورية ،وذلك ملا توفره هذه
الخامة من موارد مالية مت ّكن األطراف من االستمرارية يف حربها
وحرمان األطراف األخرى من هذه املوارد ،ومل يقترص الرصاع عىل توزع السيطرة واإلنتاج
حقول النفط يف محافظة دير الزور عىل االشتباكات بني النظام كانت ثالث رشكات تدير حقول دير الزور النفطية ،أكربها رشكة الفرات
واملعارضة املسلحة ،حيث انحرس وجود النظام يف املحافظة ليشمل الحكومية التي كانت تستثمر كل من الحقول التالية( :حقل العمر -
أجزاء محدودة من مدينة دير الزور فقط ،وفقد معظم الحقول التي حقل التنك  -حقل الورد  -حقل التيم  -حقل العزبة) .يبلغ إنتاج حقول
تقع يف الريف ،ليصبح الرصاع بني املجموعات املسلحة نفسها أكرث العمر والعزبة التي تضم قرابة  50برئاً حوايل  25 – 20ألف برميل
رضاوة حول الطرف الذي سيفرض سيطرته عىل تلك الحقول املرتامية يومياً ،بينام كان إنتاج حقل التنك الذي يضم 150برئاً تقريباً  40ألف
برميل يومياً ،وحقيل التيم والورد ينتجان  50ألف برمي ًال من  20برئاً
ويتحكم مبواردها.
شكل إنتاج النفط السوري البالغ  385ألف برميل يومياً مورداً أساسياً تقريباً .وتدير رشكة دير الزور حقيل القهار والجفرة ،بينام تدير الرشكة
للحكومة السورية قدر مبا يزيد عىل  3مليارات دوالر قبل اندالع السورية للنفط حقيل ديرو ومحطة الكشمة .غري أن اإلنتاج تراجع إىل
النزاع يف البالد ،حيث كان يصدّر يف غالبيته إىل أوروبا ،إال أن وزير  %30وفق أحد املهندسني العاملني يف تلك الحقول ،وذلك بعد سيطرة
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اسـتقصـاء
املجموعات املسلحة عليها .حيث تسيطر اآلن
جبهة النرصة عىل حقل الورد كام تسيطر
الهيئة الرشعية املركزية بالتشارك مع جبهة
النرصة عىل حقل العمر ،وما يزال حقل التيم
منطقة اشتباك بني املعارضة املسلحة والقوات
الحكومية ،حيث يبعد هذا الحقل عن
مدينة ديرالزور  20كلم عىل طريق دمشق.
يتم ضخ قسم من إنتاج هذه الحقول إىل
مصفايت حمص وبانياس مقابل مبالغ مالية
تدفع لجبهة النرصة مبوجب اتفاق موقع بني
النظام والجبهة وفق بعض املصادر من داخل
تلك الحقول رفضت الكشف عن اسمها ،كام
توجد اتفاقية بيع أو حامية بني الحكومة
والهيئة الرشعية املركزية يف ما يخص خط
الغاز بقيمة  50مليوناً يومياً وفق املصدر
ذاته ،ويتم بيع القسم اآلخر من اإلنتاج بشكل
خام حيث يتم تكريره عرب الحراقات أو يتم
نقله إىل ريف حلب وإدلب من خالل التجار
لبيعها هناك.
كيف يحصل املواطن عىل مشتقات الطاقة
بات املواطن اليوم يف محافظة دير الزور هو
من يدفع الثمن يف مثل هذه الظروف ،فقد
ينتظر لساعات أمام محطات الوقود ،يف حني
ينقطع التيار الكهربايئ بشكل يومي بسبب
صعوبة تزويد محطات الطاقة بالوقود ،وذلك
كلام خطر عىل بال من يسيطر عىل الحقول
قطع الوقود للحصول عىل مزيد من األموال.
يتم توفري الطاقة يف دير الزور من مصدرين:
األول إنتاج محيل أو تكرير عن طريق ما
يعرف محلياً بالحراقات ،وهي طريقة بدائية
يتم فيها وضع خزان النفط الخام عىل النار
إىل حني غليه فيخرج مشتقات النفط من
مازوت وبنزين وكاز ،وهي منترشة بشكل
كبري يف معظم ريف دير الزور ،أما املصدر
اآلخر فيقوم عىل جلب مشتقات النفط من
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مصفاة بانياس من قبل أصحاب محطات
الوقود لكن بأسعار مضاعفة وذلك ملخاطر
الطريق ،باإلضافة إىل استخدام «املرافقة»
وهي عبارة عن كتائب مكونة من 40-30
مسلح يستخدمون لغرض توصيل الصهاريج
الوقود بشكل آمن ضمن املناطق التي تسيطر
عليها املعارضة مقابل مبالغ مالية قد تتجاوز
 120ألف لرية للصهريج الواحد ،مام فرض
عدم االستقرار يف أسعار مشتقات النفط
بني الصعود والهبوط وفق الوضع األمني
واالشتباكات التي تحدث يف تلك الحقول.
جدول بأسعار مشتقات النفط:
املـــادة

الســعر

البنزين األحمر

 85ليرة

البنزين املكرر
(املفروز)

 100ليرة

املازوت

 75 -70ليرة

الكاز

 100ليرة

برميل اخلام 200
لتر

 18ألف ليرة
( 100دوالر)

حــروب النــفط بيــن مجموعـات املعــارضة
املسلحة
بعد خروج النظام من الحقول النفطية نتيجة
االشتباكات بينه وبني املعارضة املسلحة أخذت
املعارك يف تلك املنطقة من محافظة دير
الزور طابعاً مختلفاً يظهر يف االنقسام الحاد
بني تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
وجبهة النرصة ،رغم األيديولوجيا الواحدة
التي تجمعهام ،يعود هذا االنقسام إىل محاولة
كل جهة السيطرة عىل حقول النفط والغاز
املوجودة يف املنطقة نظراً للعوائد املادية التي
تجنيها من السيطرة عىل تلك الحقول ،أول
تلك املعارك حدثت للسيطرة عىل حقل الغاز
«كونيكو» الواقع عىل بعد  15كلم من مدينة
دير الزور بني الهيئة الرشعية وبعض الكتائب
التابعة للعشائر.
جوجو يدير الحقول ويفرض الرضائب
استوىل «جوجو» البالغ من العمر  19سنة
من قرية الخشام عىل حقل الغاز «كونيكو»
واآلبار النفطية القريبة أثناء االشتباكات مع
القوات الحكومية ،يقود جوجو مجموعة
مسلحة تسمى بـ«جيش جوجو» تضم حوايل
 250مقات ًال من أبناء عشرية البكارة التي

اسـتقصـاء
ينتمي إليها ،وميلك  4دبابات و 23مضاد
طريان .اشتبك مع الكتائب التابعة للهيئة
الرشعية املركزية عندما حاولت تلك الكتائب
انتزاع هذا الحقل منه لألهمية االقتصادية
التي يتمتع بها ،حيث تبلغ إيراداته اليومية
قرابة  200مليون لرية ،بحسب ما رصح
به جوجو ألحد اإلعالميني ،كام يزود حقال
كونيكو والعمر مدينة حمص بالغاز ،التي
تعترب مصدر التيار الكهربايئ يف دير الزور عرب
خط الجنديل أو ما يعرف باسم خط الـ.400
تم اعتقال جوجو يف تلك االشتباكات غري أن
املوالني له من أبناء عشريته قطعوا الغاز عن
محطات توليد الكهرباء مام اضطر الهيئة إىل
التفاوض معهم وإطالق رساحه.
واعتاد جوجو الذي دُعم من قبل تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام عىل قطع
الغاز بشكل شهري عن محطة الجنديل التي
تزود محافظة دير الزور بالكهرباء ،مام يضطر
كل من املعارضة والحكومة إىل دفع أتاوات له
إلعادة ضخ الغاز.
جبهة النرصة وتنظيم الدولة
االشتباكات املتكررة بني تنظيم الدولة ()ISIS
والهيئة الرشعية املركزية التي تضم كل من
جبهة النرصة وحركة أحرار الشام وبعض
الكتائب املحلية الصغرية أدت إىل إضعاف

نفوذ جوجو مام اضطره إىل التخيل عن حقل
كونيكو لصالح جبهة النرصة مع االحتفاظ
باآلبار النفطية القريبة.
لكن «وايل» تنظيم الدولة يف دير الزور طالب
بحصته يف حقل كونيكو بعد ان أصبح تحت
سيطرة الجبهة مع ِّل ًال ذلك بأنه كان ينوي
تحريره من قبل ،مام اضطر جبهة النرصة
تخصص نسبة من ناتج الحقل لجامعة
أن ِّ
الدولة ،مع ذلك استمر التوتر بني الطرفني
حيث اتهمت جبهة النرصة وايل تنظيم الدولة
يف دير الزور برسقة ما يقارب  5ماليني دوالر
بحسب بيان أصدرته الجبهة.
واندلعت اشتباكات بني الطرفني بعد هجوم
للجبهة عىل مقرات تنظيم الدولة مبنطقة
املعامل وحقل الجفرة يف دير الزور ،مام
اضطر عنارص تنظيم الدولة إىل االنسحاب
من محافظة دير الزور الغنية بالنفط وانفراد
الهيئة الرشعية املركزية بحقول النفط والغاز
إىل جانب قوت العشائر يف بعض املناطق.
الهيئة الرشعيـة املـركزية ملواجهة تنــظيم
الدولة
الهيئة الرشعية املركزية هي عبارة عن تجمع
فصائل محلية يف مدينة امليادين تضم كل
من جبهة النرصة وحركة أحرار الشام وبعض
تشكيالت محلية الصغرية حاولت خالل

الفرتة املاضية أن تكتسب نوعاً من الرشعية
من خالل تنظيم بعض الجوانب اإلدارية
والخدمية يف املحافظة ،تتضمن القضاء
ولجان خاصة بالبلدية والنظافة ،باإلضافة إىل
التشكيالت العسكرية التابعة لها والتي تحاول
من خاللها فرض سيطرتها كل كامل الحقول
النفطية املوجودة وفق آخر بيان أصدرته
والذي تهدر فيه دم كل من يرفض تسليم آبار
النفط ،غري أن رغبة الهيئة الرشعية تصطدم
بطموح بعض القوى العشائرية التي تسيطر
بدورها عىل قسم من تلك الحقول الواقعة
ضمن مناطق نفوذها وتحاول االستفادة منها
ملصلحة أفرادها.
تبعات حرب حقول النفط عىل املواطنني
نتيجة الفوىض يف ريف دير الزور يعاين
املواطنون وضعاً صعباً عىل خلفية اقتتال
األطراف املسلحة للسيطرة عىل حقول النفط،
كام أن بيع النفط الخام للتجار وتكريره بطرق
بدائية من خالل الحراقات املنترشة بشكل
كبري يف تلك املناطق ،وما تخلفه من حروق
للعاملني فيها فض ًال عن األبخرة والغازات التي
تنبعث منها ،تنعكس عىل صحة أبناء املنطقة
وتسبب لهم األمراض الرسطانية.
ويف هذا الصدد يقول أحد املواطنني من أبناء
مدينة امليادين« :ما الفرق بني تجار الدم وتجار
النفط؟ االثنان يقتالن ،أصحاب الحراقات
يلوثون الهواء ويقتلون ببطء أطفالنا ،ملاذا
ال يتم القبض عليهم ومحاسبتهم؟» لكنه
يستدرك« :من سيحاسبهم إذا كان من يحكم
املنطقة ويسيطر عىل الحقول هم نفسهم من
يزودون أصحاب الحراقات بالخام النفطي؟!»
هكذا يعيش أهايل ريف دير الزور بني نارين:
نار الحرب املندلعة بني فصائل املعارضة
املسلحة ونار الحراقات التي يستثمرها تجار
النفط والتي تقتل أطفالهم ببطء.
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حقوق األقليات في المواثيق الدولية لحقوق االنسان
د .نائل جرجس
يفتقر القانون الدويل إىل تعريف واضح ومتفق عليه ملصطلح «األقلية»
وذلك عىل الرغم من الجهود الحثيثة املبذولة من طرف خرباء حقوقيني
وقانونيني .ومع ذلك ميكن بشكل عام أن نطلق هذ املصطلح عىل
مجموعة من األشخاص يف وضع عددي أو سيايس غري مهيمن يف دولة ما،
تجمع بينهم صفات مشرتكة ،سواء أكانت لغوية أو عرقية أو اجتامعية
أو ثقافية ،إلخ .وعىل الرغم من هذا النقص الذي ال يح ّفز الدول عىل
االعرتاف بأقلياتها ،فقد شهدت العقود املاضية نشاطا ملحوظاً من األمم
املتحدة تخلله تبني العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة الوثيقة
بحقوق األقليات والسيام الدينية واألثنية .وميكن التمييز من بني هذه
الصكوك بني معاهدات ذات قوة قانونية ملزمة للدول املصادقة عليها
وإعالنات ال تنضوي عىل أية قوة قانونية.
ال يشري اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان إىل مصطلح األقلية بشكل
رصيح ،1غري أن مواده الثالثني تتضمن العديد من البنود ذات الصلة
املبارشة بحقوق األقليات والسيام الحرية الدينية واملساواة .فقد أكدت
مادته األوىل عىل أن «يولد جميع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة
والحقوق» .وجاء يف املادة السابعة «كل الناس سواسية أمام القانون
ولهم الحق يف التمتع بحامية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كام أن لهم
جميعا الحق يف حامية متساوية ضد أي متيز يخل بهذا اإلعالن وضد أي
تحريض عىل متييز كهذا» .وأكدّت املادة ّ 18
بأن «لكل شخص الحق يف
حرية التفكري والضمري والدين ،ويشمل هذا الحق حرية تغيري ديانته
أو عقيدته « .وتجدر اإلشارة ملا لالعرتاف بحق تغيري الدين من أهمية،
 1كانت الفكرة السائدة ّ
بأن إعامل حقوق اإلنسان بشكل عام وخاصة مبدأ املساواة كفيل
ّ
بتحقيق حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات وبالتايل اندماجهم مبجتمعاتهم .إال أن هذه
تم تجاوزها أثناء صياغة بنود العهد الدويل الخاص بالحقوق
الفكرة املغلوطة رسعان ما ّ
نص املادة  27املشار إليها أدناه.
املدنية والسياسية وبخاصة من خالل ّ
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وخاصة يف الدول ذات الثقافة اإلسالمية التي التزال ترشيعاتها تفرض
تقييدات كثرية يف هذا اإلطار.
أ ّما اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية
وإىل أقليات دينية ولغوية الذي تم اعتامده يف  1992يعترب الصك
الدويل الوحيد الذي يختص بشكل حرصي بحقوق األقليات .2وقد استند
هذا اإلعالن يف صياغته بشكل أسايس إىل املادة  27من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واملتعلقة بحقوق األقليات .ومتتاز
مواده التسعة بجرأتها من ناحية فرضها التزامات عىل عاتق الدول من
أجل ضامن احرتام حقوق األقليات ،من الناحية األوىل ،وكذلك االعرتاف
بالهوية الجمعية لألقليات وليس فقط بالحقوق الفردية لألشخاص
املنتمني إليها .فنقرأ يف املادة األوىل من اإلعالن بأ ّنه« :عىل الدول أن
تقوم ،كل يف إقليمها ،بحامية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية،
وهويتها الثقافية والدينية واللغوية ،وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز
هذه الهوية» .مع اعتامد الدول التدابري الترشيعية املالمئة لتحقيق
تلك الغايات» .ومل يغفل اإلعالن عن تطرقه إىل أهمية الحفاظ عىل
سالمة أرايض الدول وخاصة يف مادته الثامنة التي تنص بأنه «ال يجوز
بأي حال تفسري أي جزء من هذا اإلعالن عىل أنه يسمح بأي نشاط
يتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها ،مبا يف ذلك املساواة يف
السيادة بني الدول ،وسالمتها اإلقليمية ،واستقاللها السيايس».
صحيح أ ّنه ليس لإلعالنات الدولية لحقوق االنسان أية قوة قانونية
ملزمة للدول وذلك عىل عكس االتفاقيات الدولية ،إىل أنه ال يجوز
التقليل من أهميتها وخاصة من الناحية املعنوية ،وال سيام ترسيخ
األرضية التي ُتبنى عليها الحقاً االتفاقيات الدولية .وغالباً ما تتقدم
 2أنظر أدناه.
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الحقوق املنصوص عليها يف هذه اإلعالنات
مقارن ًة مع مضمون االتفاقيات التي تتشدد
الدول يف صياغتها كام سنبينه أدناه.
فيام يتعلق باالتفاقيات الدولية ،فيعترب العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من
أبرز االتفاقيات ذات الصلة بحقوق األقليات.
تم اعتامده يف  1966من طرف الجمعية
الذي ّ
العامة لألمم املتحدة .وتق ّر املادة األوىل من
العهد بحق جميع الشعوب بتقرير مصريها
بنفسها ،كام تفرض عىل الدول األطراف بأن
«تعمل عىل تحقيق حق تقرير املصري وأن
تحرتم هذا الحق ،وفقا ألحكام ميثاق األمم
املتحدة» .وبينام يرى البعض بأن تقرير املصري
املنصوص عليه بهذه املادة يشمل األقليات
ليحق لها املطالبة باالنفصال يف حال انتهاك
الدول لحقوقها عىل نطاق واسع ،يعتقد
آخرون ّ
بأن االنفصال أو االستقالل ال يعني
إال األقليات أو الشعوب التي ترزح تحت نري
االحتالل أو االنتداب.
أ ّما املادة  27فتشكل سابقة يف صكوك األمم
املتحدة من حيث اعرتافها بالوجود القانوين
لألقليات حيث جاء فيها «ال يجوز ،يف الدول
التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو
لغوية ،أن يحرم األشخاص املنتسبون إىل
األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم
الخاصة أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره

أو استخدام لغتهم ،باالشرتاك مع األعضاء
اآلخرين يف جامعتهم ».ويبدو ّأن هذه املادة
قد تجاوزت اإلرادات السياسية للعديد من
الدول التي كانت قد نجحت أثناء صياغة
النص بتاتاً عىل مصطلح
اإلعالن العاملي بعدم ّ
األقلية أو حتى حقوق األشخاص املنتمني إىل
أقليات.
وعىل الرغم من هذا التقدم تبقى صياغة
بعض بنود العهد مرتاجعة مقارنة مع اإلعالن
العاملي لحقوق االنسان ،وخاصة فيام يتعلق
بالحقوق املنبثقة عن الحرية الدينية .فبينام
تنص املادة  18من اإلعالن العاملي لحقوق
ّ
اإلنسان عىل الحق يف تغيري الديانةّ ،
فإن املادة
نص مشابه وتكتفي
 18من العهد تخلو من ّ
بإدراج بند حول حرية اإلنسان «يف أن يدين
بدين ما ،وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد
يختاره».
وعىل الرغم من عدم الرصاحة يف هذه
العبارة املذكورة ،فإننا نعتقد بأن حق اختيار
الدين يشتمل بالرضورة عىل حرية اإلنسان
بتغيري دينه .وتجدر اإلشارة بأن هذا الرتاجع
يف صياغة مادة العهد ،وخاصة حذف النص
الرصيح املتعلق بتغيري الدين ،قد جاء نتيجة
للضغوط الشديدة املامرسة من طرف بعض
الدول ذات الثقافة اإلسالمية التي التزال حتى
يومنا هذا تفرض العديد من القيود عىل تغيري

الدين.
ُ
كام العهد املذكور أعاله ،فقد اعتمد
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية عام  1966ودخل حيز
التنفيذ بعد عرش سنوات .ويتضمن هذا
العهد بنود عديدة لنبذ التمييز وخاصة منه
ما جاء يف املادة الثانية التي تفرض عىل الدول
األطراف بأن تتعهد بضامن «جعل مامرسة
الحقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة
من أي متييز» .وتتعلق املادة  13بحق كل
شخص يف الرتبية والتعليم مبا يكفل «توطيد
احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية»،
وكذلك «توثيق أوارص التفاهم والتسامح
والصداقة بني جميع األمم ومختلف الفئات
الساللية أو األثنية أو الدينية» .تبدو أهمية
النص خاصة يف املنطقة العربية
إعامل هذا ّ
التي تتح ّمل أنظمتها التعليمية مسؤولية
العديد من االنتهاكات املختلفة التي تتعرض
إليها األقليات نظراً لتكريس ثقافة التعميم
والتمييز وعدم تقبل اآلخر.
عىل الرغم من الجهود الحثيثة التي أسهمت
يف تطوير حامية حقوق األقليات يف القانون
الدويلّ ،
فإن هذا األخري اليزال قارصاً .فالب ّد من
تقنني الترشيعات الدولية برصف النظر عن
االعتبارات السياسة واأليدولوجية والدينية
للدول األطراف ،وكذلك اعتامد اتفاقية دولية
ذات قوة قانونية تتعلق باألقليات حرصاً
وتأمني آليات أكرث ف ّعالية من أجل ضامن
احرتام الدول لتعهداتها .هذا وتجدر اإلشارة
أخرياً ما لغياب الدميقراطية وانتشار النزاعات
املسلحة والحروب األهلية واستخدام األنظمة
االستبدادية وحتى القوى االستعامرية لورقة
األقليات مبا يؤدي إىل خدمة مصالحها
السياسية من دور يف تأ ّزم قضايا األقليات كام
هو الحال يف املنطقة العربية.
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اقتصاد السوق والدولة  ..أزمة في بلدان األطراف

أحمد الياس

بعيد انتهاء الحرب الباردة ،وإعالن دول الغرب انتصار منوذجها السيايس واالقتصادي القائم عىل الدميقراطية واقتصاد السوق الحر ،شهدت
معظم دول العامل تحوالت يف نظمها السياسية مبوازاة انفتاح كبري يف اقتصادياتها يف موجة من العوملة العابرة للحدود .وتم ذلك بدفع من أبرز
املنظامت االقتصادية الدولية ،ويف مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليني .وهو ما أدى إىل إعادة طرح موضوع متجدد يتعلق بدور الدولة
يف الحياة اﻻقتصادية ونطاق وطبيعة هذا الدور.
لقد بات دور الدولة بوصفها فا ِع ًال أساسياً يف صنع السياسات العامة
موضع شك مبوازاة ازدياد دور العوامل الخارجية والبيئة الدولية يف
صنع هذه السياسات ،وبعبارة أخرى العودة بالدولة إىل مفهوم
«الدولة الحارسة» التي تقترص مهامها عىل األمن والقضاء والدفاع.
وهو املفهوم الذي نادى به اقتصاديو املدرسة الكالسيكية منذ القرن
السابع عرش .وسنحاول فيام ييل الوقوف عىل أهم االسباب الداعية
إىل إعادة النظر يف دور الدولة ،وماهية الدور الجديد للدولة حسب
املنظامت االقتصادية الدولية ،وتقييم هذا الدور يف ضوء خصوصية
اقتصاديات البلدان النامية.
تتعدد األسباب التي تستند إليها املنظامت االقتصادية الدولية
يف دعواتها إلناطة دور جديد للدولة يف ظل اقتصاد السوق الحر،
وتتجىل أهم هذه األسباب مبا ييل:
أسباب سيــاسية :فحسـبام يرى الفقهــاء النيوكالسيك فإن عدم
تدخل الدولة هو فضيلة سياسية ،ألن ترصفاتها غالباً ما تكون غري
رشيدة وغري عقالنية .وهو ما يستدعي تجريدها من أدوات تدخلها
املالية ،ومنح دور أكرب للحكومات واإلدارات الالمركزية يف سياسات
اإلنفاق وتوزيع اإليرادات .فمث ًال يرى ميلتون فريدمان ،القطب
النيوكالسييك البارز والحائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد ،أن تدخل
الدولة يف االقتصاد يقيد الحرية دون أن يحقق الرفاه ،بشكل بات
أقرب إىل مامرسات العبودية .وأنه يجب
التخلص من سيطرة الدولة التعسفية
ليك تصبح القوة االقتصادية رقيباً عىل
السلطة السياسية عوضاً أن تكون داع ًام
لها كرضورة لتحقيق النمو والحفاظ عىل
التوازن االقتصادي.
أسباب إدارية :فالدولة غالباً ما تترصف
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كصاحبة سلطان .وتلجأ بصفتها هذه إىل إنشاء العديد من اإلدارات
واألجهزة بهدف تعظيم ذاتها فحسب .األمر الذي أدى اىل خلق جهاز
بريوقراطي يعيق العمل واألنشطة املختلفة ،وذلك لتحكم إدارات الدولة
يف مختلف مفاصل الحياة االقتصادية.
كام أن الدولة بوصفها جهازاً إدارياً تعمل عىل مراعاة التأثريات السلبية
لقراراتها .بهدف مراعاة املصالح واألراء املتضاربة بحكم تنوع بنية املجتمع
وتعدد نسيجه العرقي والطائفي ،وهو ما يؤثر عىل فاعلية القرار .عىل
خالف اقتصاد السوق الذي ال يستدعي وجود هكذا قرارات أدارية أو
تنظيمية ،بحسبان أن مصلحة جميع األطراف تتحقق من خالل آليات
السوق وفق املبدأ القايض أن مصلحة الفرد تؤدي يف النهاية إىل تحقيق
مصلحة املجتمع.
أسباب اقتصادية :فالتدخل الشمويل للدولة يخالف الغريزة البرشية
ومصريه الفشل .وال ّ
أدل عىل ذلك الشواهد الكثرية يف بلدان أوربا
الرشقية والعديد من البلدان النامية األخرى .واستناداً إىل ما سبق من
أسباب تذهب املنظامت االقتصادية الدولية إىل أن الدولة يجب أن
تنسحب من الحياة االقتصادية وأن تقترص مهامها عىل تصحيح املسار
االقتصادي والرقابة عىل السوق يف حال عجز آلياته ،وتوفري األرضيات
والقوانني املناسبة لتشجيع االستثامر وخاصة األجنبي ،مع إمكانية أن تقوم
الدولة باالستثامر يف مشاريع البنية التحتية وغريها من املشاريع التي
ينأى القطاع الخاص عن االستثامر فيها
لقلة مردودها االقتصادي .باالضافة إىل
االهتامم بالنواحي االجتامعية كالرعاية
الصحية والتعليم وحامية البيئة.
ولكن إىل أي مدى يبدو هذا الدور
الجديد للدولة واقعياً وفاع ًال يف ظروف
البلدان النامية وتحديات التنمية التي
تواجهها؟ يتوجب التأكيد أن ظروف

اقتصــاد وتنمية
كل دولة تقتيض اتباع سياسات خاصة بها
ودرجة معينة من التدخل الحكومي حسب
درجة تطورها ونسيجها االجتامعي والثقايف
وخصوصيات عملية التنمية فيها .إن طرح
قضية تغري دور الدولة يف البلدان النامية
يستدعي األخذ بالحسبان طبيعة تكوين
الدولة يف هذه البلدان ،والعوامل التي
دعت إىل تكثيف حضور الدولة وتواجدها
يف الشؤون العامة ،بغض النظر عن طبيعة
نظامها االقتصادي واالجتامعي.
ففي البلدان املتقدمة أو ما اصطلح الفقه
االقتصادي عىل تسميته «بلدان املركز» نشأت
الدولة عىل أيدي الربجوازيات التي قادت رصاعاً
متعدد األبعاد .فعىل الصعيد االقتصادي من
خالل الدخول يف رصاع مع الطبقة االقطاعية،
والعمل عىل زيادة تراكم رأس املال التجاري
ومن ثم الصناعي ،وعىل الصعيد االجتامعي
من خالل تفكيك مؤسسات النظام اإلقطاعي،
وعىل الصعيد السيايس من خالل االستيالء
عىل السلطة وإيجاد األطر والعالقات الكفيلة
بتطور اإلنتاج الرأساميل .وهذه العالقة بني
الرأساملية والدولة عالقة متينة ،فالرأساملية
تعتمد عىل الدولة يف وجودها ،بينام تعتمد
الدولة عىل الرأساملية من خالل ما تراكمه
من رأس مال ،وما يصل إىل العامل من فائض،
ولذا فمن مصلحة الدولة توفري األطر القانونية
لعمل الرأساملية ،ألن أزمة الرأساملية هي
أزمة للمجتمع.
أما يف البلدان النامية (البلدان الهامشية أو
األطراف) مل تنشأ الدولة عن طريق الربجوازية
املحلية ،وإمنا عن طريق االستعامر الذي نسخ
أجهزة الدولة ومؤسساتها وقوانينها كام هي
موجودة لديه بغرض إنشاء إدارة خاصة حسب
متطلباته .وعىل الرغم من التوافق والتامثل
بني هيكل الدولة ومؤسساتها وقوانينها يف

البلدان النامية واملتقدمة إال أن جهاز الدولة
يف البلدان املتقدمة ينسجم ويتسق مع قاعدة
منط اإلنتاج الرأساميل .وهو أمر تفتقده
البلدان النامية .وبعبارة أخرى بينام أنشأت
البلدان املتقدمة تحالفاً مع الراساملية يف
الداخل فإن البلدان النامية وجدت نفسها
أسرية قاعدة رأساملية خارجية ترتبط بها
بعالقة تبعية نظراً للعالقات الالمتكافئة بني
الطرفني.
ولذا فقد كان تدخل الدولة يف مختلف
جوانب الشأن العام يف مرحلة ما بعد
االستقالل رضورة الزمة إلجراء تحوالت جذرية
يف جميع املجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،بهدف تحقيق التنمية والتخلص
من منط التبعية وصوالً إىل الحد من التفاوت
الطبقي وتأمني العدالة االجتامعية .وإن دعوة
املنظامت االقتصادية الدولية إلنسحاب الدولة
من الحياة االقتصادية بحجة فشلها وعدم
قدرتها يتجاهل رضورات هذا الدور كمرياث
ثقايف واجتامعي .وهي رضورات تدركها هذه
املنظامت ،بيد أنها ترى أن التدخل اليتوافق
مع قدرات الدولة وإن انسحابها هو الحل
عوضاً عن قيامها بدعم دور الدولة وتقويته،
وإذا كانت املنظامت االقتصادية الدولية ترى

رضورة انسحاب الدولة لضعف قدراتها ،فإن
من املستغرب أن تنيط بالدولة مهمة الرقابة
عىل السوق وتصحيح مسار التنمية .عىل
افرتاض أن السوق الحر ال يعني الفوىض وإمنا
احرتام قواعد اللعبة .وهو أمر صعب التحقيق
يف حال فقدت الدولة أدوات تدخلها املالية
والنقدية .فاقتصاد السوق وإن كان ال يعني
الفوىض إال أن البد من اإلعرتاف أن قواعده
باتت تحدد خارج إطار الدولة الوطنية ،وإمنا
من قبل آليات العوملة املتمثلة باالحتكارات
الكربى والرشكات متعددة الجنسيات.
واستناداً ملا سبق ،ومع التسليم بالسلبيات التي
أفرزها تدخل الدولة يف الحياة االقتصادية ،فإن
األثار الناجمة عن انسحاب الدولة وتخليها عن
دورها القيادي يف عملية التنمية ال تقل وطأة
وسلبية عن التدخل ،كام أبرزتها تجارب بعض
البلدان ،ويف مقدمتها فقدان الدولة لسلطاتها
ورشعيتها كأداة للتوازن االجتامعي لصالح
النخب االقتصادية ،الذي أدى بدوره اىل
نتائج خطرية كالتوترات االجتامعية وتضاؤل
الطبقة الوسطى وعدم االستقرار السيايس
واالضطرابات األهلية ،إىل درجة هددت
بتقويض أسس الدولة وتفككها.
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لقــطة

تجربة اإلدارة الذاتية في إقليم «تشياباس» المكسيكي:

المدارس اآلتية من األسفل« :تعليم ال مؤسساتي ،حيث المجتمع هو الفاعل في التعليم»
كتابة :راؤول زيبيتيش
ترجمة وإعداد :عمرو كيالين

«تشياباس» إقليم مكسييك تسكنه أغلبية من السكان األصليني (من
أطلق عليهم املستعمرون الغربيون اسم «الهنود الحمر») ،وقد عاىن
سكانه طيلة قرون طويلة من أسوأ أنواع االستعباد والظلم ،حيث
أنتزع الفاتحون الجدد منهم أراضيهم وأجربوهم عىل العمل فيها
كأقنان دون أية حقوق ،وتحت أسوأ أنواع التمييز والفصل العنرصي.
قاوم أهايل تشياباس هذه السياسيات املامرسة بحقهم بكل األساليب
املمكنة ،وكان عام  1994نقطة تحول مهمة يف نضالهم ،حيث تم
إعالن ما سمي بـ«جيش التحرير الوطني الزابايت  »EZLNالذي متكن
من اسرتجاع مساحات واسعة من األرايض املستلبة ،وتأسيس حكم
ذايت يف إقليم تشياباس عن طريق ما سمي بـ«الحكومة الجيدة».
نالت الحركة الزاباتية شهرة عاملية ،وصارت رمزاً عاملياً للثورة والتحرر،
بسبب أساليبها املبتكرة يف متكني الناس من إدارة شؤونهم ذاتياً
وبأسلوب ال هرمي منطلق من القاعدة الشعبية ،وقدرتها عىل إيجاد
حلول ثورية ملختلف املشاكل التي واجهت الناس لدى تسيريهم
لشؤونهم الحياتية ،يف ظل العداء الشديد والحرب املستمرة التي
شنتها عليهم الحكومة املكسيكية الرسمية (الحكومة السيئة كام
يطلق عليها سكان تشياباس).
ً
يف هذا املقال نجد وصفاً مهام ألهم جوانب تجربة اإلدارة الذاتية
الزاباتية ،وخاصة يف املجال االجتامعي والتعليمي واألرسي ،ولعل هذه
التجربة قادرة عىل إلهام املجتمع السوري بأفكار وأساليب جديدة
ملواجهة الظرف الحيايت الصعب الذي يعيشه السوريون يف ظل الحرب
وانعدام املرافق االجتامعية والتعليمة والخدمات األساسية.
سيكون هناك مرحلة ما قبل املدرسة الزاباتية ومرحلة ما بعد املدرسة
الزاباتية .األوىل ظهرت مؤخراً ،واألخريات
يف طور القدوم.
سيكون هناك أثر بطيء ،مشتت،
وسيكون ملموساً يف بعض السنني ،ولكنه
سيرتك أثراً لعقود يف حياة أولئك الناس
الذين يف األسفل.
ما خربناه كان تعلي ًام ال مؤسساتياً،
حيث كان املجتمع هو الفاعل يف عملية

34

التعليم ،تعليم وجهاً لوجه ،تعليم بالقلب والجسد ،كام ميكن لشاعر أن
يقول.
إنه تعليم ال بيداغوجي (ال تربوي) من وحي ثقافة الفالحني« :اخرت
أفضل البذار ،انرثها يف األرض الخصبة ،اسق الرتبة ،لرتى معجزة النمو»،
وهي أشياء غري مضمونة وال ميكن التخطيط لها.
املدارس الزاباتية ،التي زارها الكثري منا يف مجتمعات التسيري الذايت،
كانت لها طريقة أخرى يف التعليم ،بال صفوف دراسية أو ألواح ،بال
أساتذة وبروفيسورات ،وبال مناهج دراسية وعالمات.
إنه التعليم الواقعي الذي يبدأ بخلق صالت بني مختلف األفراد املكونني
للمجتمع ،عوضاً عن الفصل والتمييز بني املر ّبني ذوي املعرفة والسلطة،
وبني الطلبة السذج الذين يحتاجون لغرس املعرفة فيهم.
من بني األشياء الكثرية التي تعلمناها ،والتي يستحيل اختزالها يف سطور
قليلة ،أريد تسليط الضوء عىل خمسة أمور ،متأثراً لعليّ مبا صادفت يف
الجزء الجنويب من القارة:
األمر األول هو أن الزاباتيني هزموا سياسات مكافحة التمرد االجتامعية،
والتي هي الصيغة املعتمدة واملقررة ممن هم «فوق» ،لتقسيم واستاملة
واخضاع التجمعات املتمردة.
فبالقرب من كل تجمع للزاباتيني ،أوجدت تج ّمعات تابعة «للحكومة
السيئة» ،ببيوت سكانها املصفوفة ،وما يتلقونه من املعونات والقسائم،
وهم بالكاد يعملون يف األرض.
آالف العائالت استسلمت نتيجة لذلك ،وهو أمر شائع يف كل مكان،
وقبلت عطايا هؤالء الذين يف األعىل .ولكن ما هو مالحظ واستثنايئ
أن ألوفا غريها واصلت رفضها ومل تقبل
بأي يشء.
أعرف أن ال تجربة يف أمريكا الالتينية،
استطاعت إبطال مفعول هكذا سياسات
اجتامعية .هذا أعظم استحقاق للزاباتيني،
ومل يكن ليكون كذلك لوال الحزم العسكري
والوضوح السيايس والقدرة املتجددة عىل
التضحية.

لقــطة
هذا هو الدرس األول :من املمكن هزمية
السياسات االجتامعية.
الدرس الثاين هو التسيري الذايت.
استمعنا إىل خطابات الحركات االجتامعية
املختلفة لعدة سنني ،وبعضها ق ّيم بالتأكيد.
ولكن يف بلديات ومجتمعات التسيري الذايت
التي ش ّكلت مجلس موريليا (واحد من أربعة
مجالس محلية يف تشياباس) ،أستطيع القول
إنهم مت ّكنوا من إقامة إدارة ذاتية يف االقتصاد
والصحة والتعليم والحكم .مبعنى آخر ،إدارة
ذاتية مت ّثل جميع جوانب الحياة .وليس لدي
أدىن شك أن النجاح ذاته موجود يف املجالس
األربعة األخرى.
يف ما يخص االقتصاد ،أو الحياة املادية ،فإن
العائالت يف هذه املجتمعات ليس لها أي
اتصال باالقتصاد الرأساميل .لديهم بالكاد
اتصال بالسوق .فهم ينتجون طعامهم ،مبا فيه
كميات جيدة من الربوتني ،ويشرتون فقط ما
ال ينتجونه يف متاجرهم (ملح ،زيت ،صابون،
سكر) من محالت الزاباتيني.
ما يفيض عن حاجة العائلة واملجتمع،
يحفظ كأرباح ،باعتامد أسايس عىل مبيعات
النب ،وعند الرضورة ،من أجل احتياجات يف
املجاالت الصحية أو العسكرية ،يبيعون بعض
رؤوس املاشية.
اإلدارة الذاتية يف التعليم متثلت يف ضبط
املجتمع .حيث ينتخب املجتمع هؤالء الذين
سيعلمون أبناءهم وبناتهم وأولئك الذين
سيهتمون بصحتهم .يف كل تجمع هناك

مدرسة ،ويف املركز الصحي تعمل القابالت
وأطباء العظام واملتخصصون يف طب األعشاب
مع بعضهم البعض .يدعمهم املجتمع
بالطريقة ذاتها التي يدعمون بها سلطتهم.
األمر الثالث متعلق بالعمل الجامعي.
كام قال أحد حراس (أو رفاق) املدرسة« :العمل
الجامعي هو املحرك» .إن هذه التجمعات
متلك أراضيها الخاصة بفضل عمليات املصادرة
التي متت ،ما كان أساسياً يف تشكيل العامل
الجديد .رجاالً ونساء كل منهم لديه عمله
الخاص ،ومساحته الجامعية الخاصة.
العمل الجامعي واحد من أسس اإلدارة
الذاتية ،وترجع مثاره لدعم املشايف والعيادات
والتعليم االبتدايئ والثانوي ،ويساهم يف تعزيز
البلديات وتحسني اللجان الحكومية.
ال يشء من األشياء العظيمة التي أسسوها
كان ميكن له أن يكون لوال العمل املشرتك بني
الرجل واملرأة واألوالد والبنات والشيوخ.
األمر الـرابع ،يتعلق بالـسياسـات الثقـافيـة
الجديدة ،والتي تبدو راسخة يف العالقات
العائلية ومنترشة يف مختلف تجمعات
الزاباتيني .فالرجال يساعدون يف األعامل
املنزلية التي التزال هي املهمة املوكلة للمرأة،
ويعتنون باألطفال عندما تذهب النساء إىل
أعاملهن .يتضح يف عالقة اآلباء باألبناء الرعاية
واالحرتام ،يف جو من االنسجام والفكاهة،
حيث مل ألحظ مظهراً واحداً للعنف أو
الغضب يف املنازل.
إن املكون الرئييس ملجتمعات الزاباتيني هم
الشباب واليافعون ،رجاالً ونسا ًء
عىل السواء .فالثورة ال ميكن أن
تتحقق بال الكثري من الشباب ،الذين
يرفضون الطاعة ،وهذا ال جدال فيه.
إن الجسد والعمل به ،هو واحد من
املفاتيح األخرى للسياسات الثقافية
الجديدة.
املرآة هي األمر الخامس

املجتمعات مرآة مزدوجة ،حيث باإلمكان
رؤية أنفسنا ورؤية اآلخرين كذلك ،ال كذات
أو آخر ،بل االثنني معاً ،نرى أنفسنا ونحن
نراهم .يف هذا الذهاب واملجيء اليومي ،نتعلم
بالعمل معاً ،نأكل وننام تحت سقف واحد،
يف الظروف ذاتها ،نستخدم نفس املراحيض،
ندوس نفس الطني ،ويبللنا نفس املطر.
هذه هي املرة األوىل التي تحقق فيها حركة
ثورية تجربة من هذا النوع .حتى اآلن ال
تعدو تعاليم الثوريني سوى أن تكون إعادة
إنتاج لقوالب املثقفني األكادمييني ،ضمن
تقسيامت عليا ودنيا جامدة.
هذا يشء مختلف كلياً ،فهنا نحن نتعلم
بجلدنا وحواسنا.
أخرياً ،مسألة طريقة وصيغة العمل
ولد جيش التحرير الزابايت يف معسكر اعتقال
ميثل منوذجاً للعالقات العمودية والعنف
املامرس من قبل مالك األرايض .ولكنهم
تعلموا أن يعملوا جنباً إىل جنب ،عائلة مع
األخرى رساً ،مبدعني منط عمل جديد للحركات
املناهضة لألنظمة.
يف كل مرة يبدو فيها العامل معسكر اعتقال،
طريقتهم ستكون نافعة لكل أولئك الساعني
إىل عامل جديد.
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بورتـــريه

«بطل الفقراء» لوال دا سيلفا
محمد زهري كردية

«أنا أغادر الرئاسة لكن ال تعتقدوا أنكم ستتخلصون مني ألنني
سأكون يف شوارع هذا البلد للمساعدة يف حل مشكالت الربازيل»،
بهذه الكلامت املرتافقة مع الدموع أنهى الرئيس الربازييل السابق
«لوال دا سيلفا» فرتته الرئاسية .ومل يقبل بتعدل الدستور بالرغم من
رفض  %80من شعب الربازيل رحيله .خالل تلك الفرتة كان املترصف
األول مبوارد الربازيل وثرواتها ،وكان املؤمتن عليها إال أنه بعد أن غادر
القرص الرئايس بأشهر ،راح يبحث عن من يسلفه املال من أصدقاءه
لريمم منزله الريفي.
استطاع لوال إقناع العديد من رجال األعامل والطبقة املتوسطة
بااللتفاف حول الفقراء والعمل معهم ،كام قام بوضع العديد من
الربامج االجتامعية التي أسهمت يف تقدم الربازيل ،واقرتح أيضاً متويل
برنامج ملكافحة الفقر من خالل فرض رضيبة عىل صفقات األسلحة يف
العامل .أصبحت الربازيل تحتل املرتبة الثامنة كأكرب اقتصاد عىل مستوى
العامل ،واستطاع إخراج أكرث من  20مليون شخص من تحت خط الفقر
وتحسني حالتهم املادية ،كام حصلت ريو دي جانريو فرصة تنظيم
دورة األلعاب األوملبية الصيفية  2016وهي املرة األوىل يف أمريكا
الجنوبية ،وعىل مستوى الجيش ُصـنّف الجيش الربازييل كأكرب جيش
يف أمريكا الجنوبية.
ولد «لوال» ألرسة شديدة الفقر ،مام اضطرهم أن يسكنوا يف كوخ
حقري يقع خلف ناد لييل يف أسوأ األحياء بالربازيل ،حيث املوسيقى
الصاخبة ،وشتائم السكارى وترصفاتهم البذيئة ،والروائح املقززة
املنبعثة من مخلفات رواد الليل ،فلم يكن قادراً عىل إكامل دراسته
االبتدائية ،بسبب الفقر الذي كانت تعيشه أرسته فاضطر إىل العمل
كامسح لألحذية لفرتة ليست بالقصرية بضواحي ساو باولو ،ومن ثم
صبياً يف محطة بنزين ،وبعدها خراطاً ،وأيضا ميكانييك سيارات ،وبائع
خضار ،ليستقر بعد ذلك كمتخصص يف التعدين ،بعد التحاقه مبعمل
«فيس ماترا» وحصوله عىل دورة ملدة ثالث سنوات .ويف عمر  19خرس
لوال إصبعه الصغري يف يده اليرسى يف حادث أثناء العمل يف مصنع
قطع غيار للسيارات.
عاىن الكثري ليحصل عىل عالج ،وأثرت تلك الحادثة يف نفسيته كثرياً،
حيث بدأ يفكر يف حق العامل ومدى أهمية العدالة االجتامعية بني
مختلف الطبقات ،حتى انضم إىل نقابة عاملية ،ومن ثم املشاركة يف
اتحاد نقابات العامل الصناعيني بهدف الدفاع عن حقوقهم ،وتحسني
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مستواهم ولتحريرهم من قسوة أصحاب األموال عليهم.
يف عام  1980أسس لوال «حزب العامل» مع عدد من املثقفني
والسياسيني ،ويف نفس العام عم إرضاب للمصانع يف أطراف مدينة
ساو باولو بالربازيل ،ترأس لوال خاللها خطابات النقابات العاملية ،كام
يف فرتة سيطرة الجيش عىل الحكومة ،كانت خطاباته تشجع وتحرض
ضد الحكومة فأدى ذلك إىل احتجازه ملدة ثالثني يوماً .يف عام 1981
حكمت عليه املحكمة العسكرية بالسجن ملدة  3سنوات ونصف بتهمة
التحريض ،ولكن أطلق رصاحه بعد سنة .انتُخب نائباً عن والية ساو
باولو ،وشارك يف صياغة الدستور ،وبعد محاوالته الثالث الخارسة يف
الوصول للرئاسة مل يستسلم وبقي قوياً يف املعارضة وكان حزبه ينمو
باستمرار إىل أن نجح يف االنتخابات يف عام  2002وتوىل الرئاسة دورتني
متتاليتني حتى .2011
من مقوالته« :قبل عرشين سنة ،ناضلت ،ودخلت السجن ملنع الرؤساء
من أن يبقوا يف الحكم أطول من املدة القانونية .كيف أسمح لنفىس
أن أفعل ذلك اآلن فأنا مل آت إال إللغاء الديكتاتورية ولن أسمح لنفىس
أن أخالف ذلك وأغري الدستور ليأيت من بعدى ويستبد بالحكم».
املراجع :كتب ريتشارد بورن يف الجزء األول من كتابه (لوال الربازيل).

سيــنما

فيلم «كفر قاسم»

صورة الفلسطيني كما لم نرها سابق ًا..
عيل سفر

مساء يوم اإلثنني  29أكتوبر ،من عام ،1956
عشية العدوان الثاليث ،وبينام كان العامل
يرت ّقب الوضع يف مرص جامل عبد النارص،
قامت إرسائيل بارتكاب مذبحة مبن ّ
تأخر عىل
قرار حظر التج ّول ،من عامل قرية فلسطينية
مساملة ،هي قرية «كفر قاسم».
أصداء ما حدث بقيت لعدة عقود ماثل ًة
أمام عيون العرب والفلسطينيني عىل ح ّد
سواء ،لتجد التعبري عنها رسدياً عرب قص ٍة
كتبها السوري عاصم الجندي ،قام اللبناين
عصام محفوظ بكتابة الحوار لها ،بعد أن
صنع مواطنه برهان علوية منها سيناريو
فيلم سيناميئ ليخرجه ،تو ّلت املؤسسة العامة
للسينام يف سوريا إنتاجه ،مع رشكاء آخرين،
يف العام .1974
يستطيع ا ُملشاهد املتابع للسينام العربية ،التي
عالجت القضية الفلسطينية ،تل ّمس الفارق
الذي أحدثه فيلم «كفر قاسم» ،يف مسارها،
فقد شاءت هذه السينام سابقاً أال تقرتب
من املسألة الفلسطينية ،إال من خالل كونها
بؤرة ميلودرامية ،تنبض يف تفاصيل حكاياتها
أوجاع الشعب الفلسطيني .وعىل رغم أن
اإلرصار عىل هذا املنحى كان مبعثه واقع
الشعب الفلسطيني ذاته ،إال أن رسم صورة
الفلسطيني وفقاً لهذا الشكل ،خلق حال ًة
منطي ًة ق ّلام نجت منها السينام العربية.
وعىل رغم أن تجارب مهمة ُقدّمت سابقاً
حاولت تجاوز الصورة النمطية ،مثل أفالم
ثالثية «رجال تحت الشمس» للمخرجني
مروان مؤذن ونبيل املالح ومحمد شاهني،
يف العام  ،1970وأيضاً فيلم «املخدوعون»
للمخرج توفيق صالح يف العام  ،1974إال أن
الرؤية التي قدّمها فيلم «كفر قاسم» وضعت

هذه الصورة يف حالة مختلفة ،إذ يبدو برهان
علوية مهجوساً بخلق بيئة رسدية ،تتامسك
فيها العنارص الوثائقية (األمكنة ،األزمنة،
الشخصيات) ،مع املنحى اإلنساين الذي يربز
حيوات الفلسطينيني ،بوصفهم جامعة تحاول
الثبات عىل ما تبقى من أرضها.
ودون استغراق يف صناعة مشهدية تتطابق
مع األصل الواقعي للمكان ،أو الشخوص،
يذهب املخرج إىل االشتغال عىل الجزئيات،
وليس الكليات ،إذ ال حياة مكتملة التفاصيل
لدى أيّ من شخصيات الفيلم ،وال حكاية ذات
سريورة ،عىل شكل بداية ووسط ونهاية ،بل
مثة نتف من حيوات كانت تعيش يف املكان،
تتقاطع يف مصري نهايئ .لكنها وقبل أن تنتهي
بفعل املجزرة ،إمنا تر ّمم وجودها عرب الوثيقة
التي يضيفها املخرج عرب وسائل مونتاجية،
مثل االنتقال من السياق الفيلمي إىل السياق
الفوتوغرايف ،ا ُملز ّود مبعلومات مكتوبة عىل
الشاشة.
اشتغال علوية عىل تفاصيل القصة بهذا

يرسخ يف عقل املشاهد،
الشكل ،استطاع أن ّ
ليس التفاصيل البيئية التي رأيناها يف أفالم
اآلخرين ،والتي تح ّولت إىل عنارص شبه
ُمستهلكة ،وليس الحالة املعنوية املليئة
بالشعارات التي تدعو إىل تحرير األرض ،بل
صورة الفلسطيني كناي ًة عن جامعة برشية
تحاول البقاء يف وجه االحتالل االستيطاين.
هنا ،ومن خالل التأكيد عىل الوجود ،بوصفه
«حيث» مثبت تاريخياً ،يضع علوية الراهن
مختلف
بشكل
الفلسطيني ،يف عام ،1956
ٍ
ٍ
ّ
تستحث
عام سبق ،فال بكائيات ُمط ّولة
املشاهدين عىل التامهي مع الفلسطيني
الضحية ،وال صور ملناضلني مقاومني يعيش
املتفرجون معهم بطوالت مختلقة ،إلشباع
رش
العطش لالنتصارات ،..بل حيوات لب ٍ
يقضون ّ
جل أوقاتهم يف محاوالت االستمرار
عىل قيد الحياة واألمل.
وبينام ذهبت األفالم السابقة ،إىل خلق صورة
األعداء بوصفهم ذلك اآلخر املحتل ،نرى هنا
فلسطيني
فلسطيني ما باضطهاد
كيف يقوم
ّ
ٌ
آخر ،يف معالجة شبه نادرة للرصاع الطبقي،
املكتنف يف تحالف أصحاب املصالح مع
املحتلني!..
طاقات
لقد جمع الفيلم عرب العاملني فيه
ٍ
غري قليلة ،لعدد من الطاقات اإلبداعية،
التي ُو ّظفت يف تجربة مهمة ،أثرت املشهد
السيناميئ العريب بشكل عام .وفض ًال عن
الجوائز العديدة التي نالها الفيلم ،فإن
املعادلة اإلبداعية التي قدّمها برهان علوية
فيه ،أبقته عرب سنوات طويلة أمنوذجاً
للمعالجة املختلفة ،التي تذهب يف تجريبيتها
عميقاً ،دون أن تنىس أولوية الخطاب الذي
يعبرّ عن القضية الراهنة.
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مشاريع ومبادرات

روزنة

اليوم التالي

راديو  FMوموقع عىل اإلنرتنت.

منظمة سورية مستقلة تعمل عىل دعم االنتقال الدميقراطي يف سوريا.
املبادئ األساسية واألهداف:
قام املشاركون يف مرشوع اليوم التايل بتحديد األهداف التي تقود كافة
مراحل عملهم ،والتي من شأنها أن تساهم يف تعزيز الفرص مبرحلة
انتقالية ناجحة.
األهداف األساسية للعملية االنتقالية:
• تطوير وتعزيز هوية وطنية جديدة.
• تعزيز روح الوحدة الوطنية بني مختلف مكونات املجتمع السوري
املتنوع.
• بناء توافق وطني حول القيم واملبادئ األساسية لألمة باإلضافة إىل
العمل عىل عقد اجتامعي جديد بني الدولة والشعب.
• املساواة بني جميع األفراد أمام الدولة عىل أساس املواطنة بغض
النظر عن دين الفرد أو طائفته أو جنسه أو قوميته.
• التأسيس لسوريا كدولة مدنية ينحرص فيها دور قوات األمن عىل
حامية أمن وحقوق وحريات كافة املواطنني.
• التأكيد عىل أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة تضمن لجميع
املواطنني حقهم املشاركة عىل كافة املستويات.
• إدارة اقتصادية تضمن العدالة االجتامعية ،والتطوير اإلنساين،
والتنمية املستدامة ،وحامية الرثوات الوطنية.
• العمل بجهد عىل خلق الثقة املتبادلة بني املجتمع ككل وكافة
مكوناته االجتامعية الصغرى.
• القطيعة مع إرث االستبداد واإللتزام مببادئ الدميقراطية يف تسيري
كافة شؤون الدولة والعالقة القامئة بني القيادات السياسية والحكومة.
• تثقيف املواطن ومتكينه مببادئ ومامرسات الدميقراطية.
• تسخري كافة اإلمكانيات
ألجل حكومة رشعية فعالة
تعمل ضمن إطار قانوين
يعزز سيادة القانون يف كافة
املجاالت.

إذاعة روزنة مستقلة غري مرتبطة بأجندات سياسية أو دينية .تناقش
يف برامجها القضايا السورية وتحرص عىل استعراض وجهات النظر
املختلفة.
تطمح روزنة أن تكون صوتاً يدعم القيم الدميقراطية يف سوريا ،ويشجع
عىل تكريس مفاهيم املواطنة والعدالة .ويؤكد عىل كون سوريا ملونة
بألوان السوريني جميعاً.
كام تسعى إىل خلق ثقافة صحفية مهنية من خالل تسليط الضوء عىل
القضايا اإلنسانية واالجتامعية والسياسية يف سوريا.
تقدم روزنة نرشات ومواجز إخبارية متعددة وبرامج ثقافية وتوعوية
وخدميةمتنوعة ،تعتمد يف مجملها عىل األسلوب التفاعيل والتواصل
مع املستمعني السوريني.
مركز قوة روزنة يكمن يف شبكة املراسلني املحرتفني املوجودين داخل
سوريا والذين ينقلون ما يحدث عىل األرض مبهنية عالية.

تبث إذاعة روزنة برامجها من العاصمة الفرنسية باريس عرب اإلنرتنت
وتتوجه إىل السوريني بكافة فئاتهم العمرية ولكنها تركز عىل رشيحتها
العمرية املستهدفة من  . ٤٠ -١٦وميكن االستامع لها عرب موقعها عىل
اإلنرتنت ،والهواتف الذكية ،واألقامر الصناعية ،واملوجة القصرية.
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منظمـات

مبادرة التغيير السلمي

The Peaceful Change Initiative

منظمة غري ربحية تهدف لدعم املجتمعات يف إدارة النزاعات أثناء
مرحلة التغيري ،وهي تتطلع لتحقيق رسالتها من خالل:
 .1برامج مصممة حسب احتياجات املجتمع تشجع عىل الشمولية،
والحوار ،والتعاون .هذه الربامج تهدف لتعزيز قدرة املجتمعات عىل
املشاركة يف الحوار ،وإنشاء طرق عملية لشمل مختلف الفئات يف
عمليات صنع القرار ،وخلق التعاون املتواصل بني مختلف الجامعات،
وكذلك مع الجهات الوطنية والدولية الفاعلة.
 .2مشاريع دراسية تدعم التحليل وأفضل املامرسات .وتعمل املنظمة
عىل تشجيع التعلم سواء داخل او خارج املجتمع حتى يتمكن دعاة
السالم من أن يكون لديهم رؤية وإدارة افضل للنزاعات أثناء مرحلة
التغيري .وميكن ملثل هذه املشاريع القيام بتحليل القدرات املحلية
وعمليات التغيري التي مير بها املجتمع من أجل إدارتها واالستفادة
من الدروس الناتجة من عملية بناء السالم أثناء التغيري ،أو الرتكيز
عىل املساهمة يف تحقيق االستقرار والنمو والسالم ملنظمة أو مؤسسة
معينة من خالل توفري دعم خاص لها.
 .3دعم السياسات التي تبني القدرات والقيادات ،حيث تعمل املنظمة
مع صانعي القرارات وأصحاب التأثري سواء داخل أو خارج املجتمع ،من
أجل وضع سياسيات وخطوات أكرث فاعلية .إن دعم السياسات يشمل
تحديد «وكالء التغيري» واإلرشاف عليهم و اختيارهم حسب احتياجات
كل مجتمع ،بحيث يكون لديهم قدرة أكرب عىل إعالم ومتكني وإلهام
اآلخرين يف مجتمعاتهم ،وتسهيل عمليات التحليل والتخطيط التعاوين
عىل املستوى املحيل والدويل ،وكذلك توفري دعم للسياسات الخاصة
بالجهات العامة أو الخاصة حول كيفية تسخري هذا التغيري من أجل
تحقيق االستقرار والنمو والسالم.

هيفوس Hivos /
منظمة دولية للتنمية تقودها قيم إنسانية .وهي تساهم جنباً إىل
جنب مع منظامت املجتمع املدين املحلية بإقامة عامل حر وعادل
ومستدام ،عامل يحظى به كل املواطنني سواء كانوا رجاالً أو نساء عىل
فرص متساوية من أجل التنمية .
الجودة ،التعاون ،واالبتكار هي قيم أساسية يف برنامج هيفوس التنموي
وفلسفتها التجارية ،وهي ملتزمة يف برامجها بأناس من أفريقيا ،آسيا
وأمريكا الالتينية.
القيم األساسية لهيفوس هي:
• كرامة اإلنسان وحق تقرير املصري.
• التعددية والدميقراطية.
• الرتكيز عىل املنظورات املادية وغري املادية.
• احرتام ثقافة الناس والهوية االجتامعية.
• إدارة مسؤولة للطبيعة واملوارد الطبيعية.

لقد اختارت هيفوس تركيز سياستها يف املسؤولية االجتامعية عىل
املواضيع األربعة التالية ،بنا ًء عىل العالقة مع القيم اإلنسانية ،والتطبيق
العميل ،والقيمة املضافة واالتساق مع رشكائها يف  4برامج وحمالت:
 النزاهة وتجسيد قيم هيفوس. التنوع واملساواة. مامرسة العمل بحرفية. -اإلرشاف البيئي.
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سيف اهلل المكسور

وايف بريم

كل مدينة يف سورية الحبيبة تشتهر بإنتاج مادة ما ،ومعلوم لدى
الجميع شهرة حمص بالحالوة الحمصية ،وحامة بحالوة الجنب ،وحلب
باملحايش والكبب.
ماّ
ً
يف صغري تساءلت مرارا ع تشتهر به بلدتنا ،إال أن والدي كان يتهرب
من اإلجابة بقوله« :لتكرب بتعرف» .الحقيقة أن الربامج العديدة التي
كان التلفزيون السوري ُيتحفنا بها هي من كانت تثري تساؤاليت وتخرج
إشارات االستفهام من داخيل ،مثل برنامج األيدي املاهرة الذي كان
يعرض يوم الجمعة ،حيث يحاول مقدم هذا الربنامج جاهداً معرفة
أحدث ما تم التوصل إليه من اكتشافات علمية يف جميع أصقاع
سوريا ،وكنت أحقد عىل كل مدينة يزورها ألنه كان يتجاهلنا وال يأيت
لبلدتنا املنسية.
مل يطل يب الزمان حتى عرفت مباذا تشتهر بلدتنا ،كنت يف املرحلة
االبتدائية من الدراسة التي تعرفت فيها عىل عدد من أهم الشخصيات
يف بلدتنا ،ومنها «سيف» زمييل يف الصف ،الذي رشح لنا جميعاً بأن
بلدتنا تشتهر بالقبضايات واملرجلة.
زميلنا سيف من ذوي األوزان الثقيلة ،له كرش يتحرك مثل حركة
(الجيليه) ،كان قصرياً وسميناً وله خدان كأنهام برتقالتان نافرتان من
وجهه ،ال يجرؤ أحد عىل الشجار مع سيف سوى من ال يعرفه ،وأنا
كنت من أصحاب الحظ السعيد عندما رآين فاستهزأ بتناسق قامتي
ونعتني بالتشبيه الشهري« :عصاي طئي» فدبت يب الحمية الجاهلية
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وهجمت عليه مثل النمر ،ألتلقى لكمة يف منتصف وجهي وأسقط عىل
األرض ،ومن بعدها صدقت وآمنت بأنه قبضاي الصف.
وأصبحت سرية القبضايات شيئاً بديهياً يف حياتنا يف هذه البلدة ،ومع
مرور السنوات عندما أصبحت يف املرحلة اإلعدادية وقع شجار بيني
وبني أحد القبضايات ،ولكن املشكلة األكرب التي واجهتني أين انترصت
عىل القبضاي ورصعته أرضاً ،فام كان منه إال أن أىت بقبضايات عائلته
لريد اعتباره الذي مترغ بالوحل عىل يدي ،ارتبكت وأصبحت أبحث عن
سبيل للتخلص من (القتلة) املنتظرة آخر الدوام.
إال أن صديقي سيف وقف بجانبي وقال يل« :ال تخف أنا معك ولن
يقوموا بأي حركة» ،خرجنا سوياً والقبضايات ينظرون إلينا بدهشة
ونحن نتجه صوبهم ،بادرهم سيف بالسالم وقال لهم« :أبرشكم بأن
صديقنا سينتسب معنا يف الحزب» ،وسألني» «أليس كذلك يا صديقي»،
فوجئت بسؤاله ووافقته بسبب املوقف الذي أنا فيه ،وتوجهنا سوياً
إىل مقر الحزب يف البلدة ،وهناك أعطوين استامرة وطلبوا مني تعبئتها،
وعندما انتهيت ودعني سيف وقال يل« :عند االجتامعات سأخربك،
ولكن ال تنىس االشرتاكات الشهرية فهي مهمة جداً».
ومع انطالقة الثورة السورية يف آذار  ،2011قرر القبضاي سيف النأي
بنفسه عن كل يشء حتى التشبيح الذي تورط به أكرث القبضايات وليس
جميعهم.
ومع مرور األيام وتسلح الثوار أصبح صديقنا القبضاي سيف يرى
السيارات واألسلحة والعز الذي هم فيه ،فقرر االنتساب إلحدى
الكتائب ،وبعد أن سأل واستفرس الكتيبة األعىل دخ ًال ،قرر االنتساب
لكتيبة (س) األكرث رسق ًة و«تشوي ًال» ،وسمى نفسه «سيف الله».
مل نر نحن أهل البلدة سيف الله أبداً منذ انتسابه للكتيبة ،حيث استقر
يف املقر الخاص بالكتيبة ومل يعد يخرج.
ذات يوم اضطر للخروج يف عملية لصد هجوم قوات النظام عىل البلدة،
حتى ال يقال عنه وعن كتيبته بأنها غري فاعلة ومجرد عصابة ،إال ان
القدر كان له باملرصاد حني كانت الكتيبة يف طريقها للجبهة ،ألنه فضل
ركوب دراجة نارية بدالً من السيارة.
يف منتصف الطريق انزلق من عىل الدراجة ووقع و ُكرست ساقهُ ،أ َ
سعف
وجبرّ ت قدمه وعاد للجلوس يف املقر ،ومن
رسيعاً للمشفى امليداينُ ،
حينها أصبح االسم الجديد لصديقنا« :سيف الله املكسور».

سوريات خلف الكواليس

إضــاءات علـى دور املـرأة الســـورية
يف ظــل النــزاع واحلــرب األهـلــية..

صادر عن مركز اجملتمع املدني والدميقراطية في سوريا CCSDS

