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أحمد الياس

فتحة العدسة

الحل السياسي وأسئلة الجوع والحصارات ...
دخل الحديث عن معاناة املحارصين ومآسيهم
وجوعهم ضمن روتني األخبار ،فسوريا أضحت
مم ّراً للسياسات واألجندات واملصالح يف وقت
انعدمت فيه ممرات إيصال الطعام وحليب
األطفال ،وباتت أخبار االقتيات عىل أوراق
الشجر وبقايا الربغل والنخالة ورمبا لحوم
القطط وارد ًة ومكررة يف مناطق سورية عدة
مع انتهاج النظام لسياسة (الجوع أو الركوع)
دومنا اكرتاث بأرواح املدنيني وأوضاعهم.
ويبدو أن القوات املعارضة أو املحسوبة
عليها تتبع نفس األسلوب يف حصاراتها
ملناطق عديدة ،إذ أن املدنيني يدفعون رضيبة
النزاعات املسلحة ،وهذا متمثل بقوة ورضاوة
ضمن املشهد السوري ،بينام تحيلنا تفاصيل
الوضع اإلنساين الكاريث إىل عدم جدية املجتمع
الدويل فيام يخص الحد من معاناة املدنيني
يف سوريا ،فاشرتاطات وضع الحلول ملعاناة
املحارصين والجوعى ميكن عزلها بسهولة عن

مقتضيات املوضوع السيايس فيام لو توفرت
النية عند الجهات واملحاور املؤثرة يف الوضع
السوري؛ فلو أقدم املجتمع الدويل عىل إنزال
صناديق الطعام والخبز عىل بيوت املدنيني
املحارصين عرب الجو لكان أجدى وأكرث إنسانية
من الهرج املرافق ملوضوع إلحاق «رضبات
جوية» بقوات النظام ومقراته من عدمه.
الذهاب إىل حل سيايس رضورة قصوى إثر
عسكرة البلد وتحويلها إىل ركام وفتح الجبهات
عىل السوريني ،بيد أن التهافت عىل جنيف أو
غريها بدون أولويات واقعية ومعقولة سيديم
ك ّلية القدرة التي تتسم بها الدول العظمى
الفارضة إليقاعها عىل مجريات الوضع السوري
وغريه ،وسينزع ما تبقى من هوامش صغرية
قد تكون للسوريني قدرة ما عىل التفاوض
فيها ،وال سيام الوضع اإلنساين الذي يجب أن
يطرح بقوة عىل كل الطاوالت إذا ال جدوى
من تحصيل مكاسب سياسية عىل حساب آالم

املرىض املمنوعني عن الدواء أو أنني الصغار
املتضورين جوعاً.
أذهان ماليني البرش القابعني يف الداخل
والخارج ويف املخيامت ومدن النزوح محشو ٌة
باالنتظارات ،ورمبا ران اليأس عىل قلوب
الكثريين بعد أن باتت املناطق التي اصطلح
عىل تسميتها بـ«محررة» تواجه استبداداً
جديداً متمث ًال باملتشددين واملستقدَمني من
خارج الحدود ،وبات عمل الصحفيني وعامل
اإلغاثة وناشطي املجتمع املدين ينطوي عىل
مخاطر تتعاظم وتكرب يوماً بعد يوم يف وقت
ما زال فيه البعض من املعارضني يدرجون هذا
التغول يف سياق املفرزات الطبيعية التي قد
تواجه أية ثورة أو حراك أو أزمة قد تطول،
متناسني حساسية الوضع السوري وانفتاحه
عىل عرشات األسئلة املرعبة !!
املدنيون القاطنون يف املناطق التي ما زالت يف
حوزة النظام ينهشهم غالء األسعار وقلة املوارد
السعار
وتستحوذ عىل حياتهم مخاوف أذى ُ
األمني لقوات النظام وميليشاته ومخابراته،
وكذلك الرعب من انتقال العمليات العسكرية
إىل أماكن سكنهم ليستحيلوا إىل نازحني أو
قتىل أو مرشدين ينتظرون جهات إغاثية توزع
عليهم الخبز و األغطية!!...
أالعيب السياسة وتوزيع مناطق النفوذ طويلة
األمد وطرقها وعر ٌة وشاقة ،وإذا ما رهن الوضع
اإلنساين بها سنتعود عىل معايشة كوارث
إنسانية كبرية ومشاهدتها عىل نرشات األخبار
وصفحات اإلنرتنت مرتافقة بتجرع الحرسات
والندب ،وهذا أقىص ما ميكن لإلنسانية أن
تصل إليه من هوان وانعدام حيلة.

رئيس التحرير

رؤيــة

العدالـة االنتقـالية وآفاق تطبيقها في سوريــا
داريوس الدرويش*
بالنظر إىل الوضع السوري القائم واملأزوم،
نجد ّأن الدولة السور ّية تعاين بشدة من
تبعات االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
(القتل ،االغتصاب ،االختفاء القرسي،
مصادرة املمتلكات ...إلخ)ّ ،
وأن معظم
هذه االنتهاكات تحصل أثناء فرتة االنتقال
من النظام الديكتاتوري الشمويل ،إىل نظام
يريده السور ّيون أكرث حر ّية .وهذا ما يدعو
للبحث عن آليات لتطبيق العدالة االنتقالية
يف سوريا.
تع ّد املصالحة الوطن ّية من األهداف األساس ّية
لتطبيق العدالة االنتقال ّية ،فعرب آليات املحاسبة
يتم التخ ّلص من
والتعويض (النفيس واملادي)ّ ،
إرث انتهاكات حقوق اإلنسان بتطبيق معايري
حاسمة وصارمة يف احرتام هذه الحقوق عند
بدء عمل ّية تطهري وإصالح مؤسسات الدولة
(األمن ّية بشكل خاص) ،وميكننا -بذلك  -تفادي
حصول انتهاكات مستقبل ّية لحقوق اإلنسان،
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* املركز السوري للعدالة االنتقال ّية– مسعى.

تقود إىل مرحلة أخرى من عدم االستقرار،
والنزاع األهيل.
وعند الحديث عن تطبيق آليات العدالة
االنتقالية يف سوريا ،تواجهنا عدّة معضالت
جوهر ّية ،عىل صعيدي النظرية والتطبيق،
ّ
لعل أبرزها الوصول إىل فهم تفصييل
«للمجتمعات السور ّية»؛ إذ ّإن هذه اآلليات
تبنى من األسفل إىل األعىل ،بأسلوب يقارب
حياة املجتمعات املستهدفة ،ويعالج مشاكلها
األساس ّية ،التي تختلف من مجتمع إىل آخر
باختالف املوروثات الثقاف ّية ،والعادات
االجتامعية واألعرافّ .
ولعل االعرتاف بتعدد
البنى االجتامع ّية يف سوريا ،هو الخطوة األوىل
نحو تطبيق سليم للعدالة االنتقالية.
وما يستتبع من تعدد املجتمعات يف سوريا،
هو تعدد أهمية أشكال االنتهاكات املرتكبة
بحقه ،أو ،بتعبري أدق ،اختالف أهم ّية هذه
االنتهاكات بني منطقة وأخرى .فالوضع يف

محافظتي حمص والحسكة عىل سبيل املثال،
يتشابه من حيث األهم ّية القصوى النتهاك
حقوق امللك ّية (االستمالك واملصادرة) أو
الخاصة
حاالت وضع اليد عىل املمتلكات
ّ
للس ّكان ،حيث تفسرّ هذه اإلجراءات عىل
أ ّنها محاولة من النظام الديكتاتوري بتغيري
الرتكيبة السكانية لدوافع سياس ّية  -فئو ّية
(طائف ّية أو قوم ّية) ،وبالتايل ّ
فإن هذا التغيري
يستهدف الوجود القانوين والفيزيايئ للضحايا
عىل األرض ،كمجموعات برش ّية مختلفة عن
خاصة يف مناطق التامس بني
«املستوطنني»ّ ،
املك ّونات السور ّية .بينام نالحظ ّأن هذه
االنتهاكات ليست بذات األهم ّية يف مناطق
أخرى ،ال «تعاين» من وجودها عىل خط
التامس.
وكام يوجد اختالفات يف «نوع االنتهاكات»،
هناك اختالفات يف تحديد «زمن االنتهاكات»
الواجب الرجوع إليه بني املجتمعات السور ّية.
فاملجازر يف حامة وحلب التي حدثت يف
يتم نسيانها
الثامنينات من القرن املايض مل ّ
بعد ،واإلحصاء االستثنايئ للكرد يف منطقة
الجزيرة يف الستينات ما تزال آثاره باقية حتّى
اآلن .فالفرتة الزمن ّية التي ستشملها آليات
العدالة االنتقالية تختلف من منطقة إىل
أخرى ،وما قد يناسب مجتمعاً ما ،لن يناسب
بالرضورة مجتمعاً آخر.
إن اإلرث الهائل من االنتهاكات املرتكبة من
قبل النظام بشكل مبارش ،جعلت إمكان ّية
اعتقاد الضحايا واطمئنانهم لقدرة أجهزة
الدولة تحت سيطرة النظام الحايل عىل تحقيق
العدالة شبه مستحيلة؛ فاسترشاء الفساد
واملحسوبية يف الجسم القضايئ منذ بدايات
صعود النظام وحتى اآلن ،ومحاكمة قطاعات

رؤيــة
واسعة من املعارضني للنظام أمام محاكم تتّبع
إجراءات مس ّيسة ،أفقدا السلطة القضائ ّية
استقالليتها ،وبالتايل ثقة الشعب بها وبقدرتها
تم االحتكام لهذا
عىل تحقيق العدالة إذا ما ّ
القضاء.
كام ّأن عدم قدرة املعارضة حتى اآلن عىل
إنشاء بديل حقيقي للنظام يف املناطق التي
تسيطر عليها ،بديل يؤ ّمن األمن األسايس
للمواطنني ،كالحامية من الجرائم والحامية
من انتهاكات حقوق اإلنسان ،كام يضمن
وجود قضاء كفؤ وغري مؤدلج ،أدى يف مجمله
إىل تزايد اله ّوة بني املجتمع وحكم القانون،
وأضعف إمكانية تقبل املجتمع وتطبيقه
آلليات العدالة االنتقالية ال سيام يف ظل
وجود انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان تقوم
بها بعض ق ّوات املعارضة ،أو تلك املحسوبة
عليها.
بالنظر إىل هذه املشاكل ،وغريها الكثري،
نجد ّأن البدء بتطبيق حقيقي وشامل آلليات
العدالة االنتقال ّية يف املرحلة الراهنة أمر يف
غاية الصعوبة ،إال أنه ميكن اتخاذ خطوات
فعالة متهد الطريق أمام هذه اآلليات للعمل
مستقب ًال .فالعدالة االنتقالية تحوي ،باإلضافة
اءات غري قضائ ّية،
لإلجراءات القضائ ّية ،إجر ٍ
واملقصود بها هو «التعويض ،جرب الرضر،
إصالح املؤسسات ،تخليد الذكرى ...إلخ)،
وهناك الكثري من العمل الذي يجب القيام به
قبل الحصول عىل نتائج ملموسة عىل األرض.
يعترب التوثيق من املداخل الرئيسية لتطبيق
آليات العدالة االنتقالية ،القضائ ّية وغري
القضائ ّية معاً ،فيعمل التوثيق عىل تحديد
هو ّيات الضحايا ،ودرجة تعرضهم لالنتهاكات،
كام أ ّنه يحدد يف كثري من األحيان الجناة
أيضاً .لذلك فمن الرضوري البدء من اآلن
بالتوثيق العلمي لالنتهاكات ،وكذلك مراجعة
التوثيقات املاضية من أجل تدعيمها باألدلة.
ولكن ،وبسبب وجود الكثري من الجهات التي

متتهن التوثيق ،إما كجهات مستلمة للوثائق،
أو كجهات مو ّثقة تفتقد ربمّ ا للمصداق ّية
االجتامع ّية ،نجد أن الطريقة املثىل للتوثيق
تتم عرب آليات نابعة من املجتمع،
ال بد أن ّ
وتتق ّبلها القوى االجتامع ّية والسياس ّية
املوجودة يف املنطقة ،لتحقيق غايتني
رئيس ّيتني :األوىل :زيادة ثقة املجتمع املحيل
بآليات التوثيق ،وبالتايل توثيق انتهاكات أكرث
عدداً وأش ّد خطورة .الثانية :ضامن عدم ضياع
الوثائق مادياً أو قانونياً ،أي حامية قيمتها
القانون ّية من كا ّفة املشاكل التي ميكن أن
تفقدها املصداق ّية أما املحاكم بكافة أشكالها،
كاالنقطاع يف «سلسلة الحيازة» ،أو بيع
بالوثائق.
ّإن آفاق تطبيق العدالة االنتقال ّية تتع ّلق مبدى
تق ّبل املجتمع السوري للمفاهيم املتع ّلقة بها
بشكل أسايس .فالعدالة االنتقال ّية بوصفها
أساساً فكرة حديثة يف العامل بشكل عام،
وباألخص يف الرشق األوسط ،ال ب ّد وأن تالقي
بعض املعارضة قبل تبنّيها من قبل املجتمع،
وال ب ّد من أن تش ّكل ح ًال حقيق ّياً للمشاكل
التي تستهدفها يف ذهن ّية املجتمع حتى
يتقبل العمل بها .وللوصول إىل هذا الحد ال

ب ّد من دراستها بشكل جوهري ومعرفة مدى
مالمئتها للحالة السور ّية ،وال ب ّد أيضاً للعاملني
يف مجال العدالة االنتقال ّية من املساهمة يف
نرش مفاهيمها الحقيق ّية بالطرق املناسبة،
واالبتعاد عن العواطف السلب ّية أو اإليجاب ّية
تجاه حالة التغيري القامئة يف سوريا .وال ب ّد
أن يكونوا عىل اطالع واسع بالعدالة االنتقالية
وآلياتها ،فمن الخطورة مبكان التصور ّ
بأن
«املالحقة القضائ ّية ملرتكبي انتهاكات حقوق
اإلنسان األكرث تح ّم ًال للمسؤول ّية» عىل أنها
«إفالت من العقاب لألقل تح ّم ًال للمسؤول ّية»،
رغم ّأن مبدأ «عدم اإلفالت من العقاب»
هو املبدأ األسايس الذي تبنى عليه العدالة،
وتؤ ّيدها مفاهيم العدالة االنتقال ّية بشدّة.
ّإن العدالة االنتقال ّية ،يف حال املقاربة
الصحيحة لها ،تعترب ح ًال جد ّياً ميكن العمل
عليه حال ّياً يف املناطق الخارجة عن سيطرة
النظام ،ومستقب ًال يف كافة أنحاء الدولة
السور ّية ،ومن املمكن أن تكون بدي ًال للحل
يف الكثري من املشاكل التي ال ميكن للقضاء
ّ
التدخل فيها ،كام أ ّنها تزيح أعبا ًء هائلة عن
الدولة يف مجال التعويضات ،التوثيق ،وإصالح
مؤسسات الدولة.
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استقصــاء

المنتديات وضرورة حضورها في المشهد السوري
تحقيق :كامل أوسكان
برزت الحاجة لعقد منتديات وملتقيات
حوارية بني السوريني مع اشتداد األزمات
السورية املتعددة األوجه ،وبعد وصول
األوضاع اىل منحدرات خطرية تهدد بحرب
أهلية طويلة األمد قد تدخل البالد تحت
سيطرة أمراء الحرب بشكل كيل ،ومع انغالق
اآلفاق أمام إيجاد حلول سلمية كانت أم
عنفية يف املدى املنظور؛ يف الوقت الذي ما
يزال أبناء البلد يحلمون بسوريا البلد الجميل
بكل تنوعاته وتكوناته القومية واملذهبية
والفكرية واملجتمعية التي يتمتع فيها الكل
بحقوقه وحريته.
بني ثنائية الواقع املرير املرعب والحلم
الجميل املرشق ،يحاول البعض فتح كوة يف
الجدار الذي يقف عصياً عرب فتح حوارات
ونقاشات تعيد إىل األذهان فكرة املنتديات
وامللتقيات ا ّلتي ظهرت يف الفرتة التي اصطلح
عىل تسميتها (ربيع دمشق)عام  ،2000بعد
استالم بشار األسد الحكم يف سوريا والتي
شكلت منطلقاً لطرح أسئلة تتع ّلق ّ
بالشأن
السوريّ
السوريّ العا ّم ،وعالقة اإلنسان ّ
ّ
بالسلطة والدّولة ،ومفاهيم أخرى كالهو ّية
ّ
الوطن ّية والدّستور والحياة الربملان ّية ،وتداول
السلطة وأوضاع حقوق اإلنسان وقضايا
األق ّليات بعد مصادرة للحياة السياسية يف
البالد دامت لعقود أدخلتها إىل ظالم التسلط
والدكتاتورية.

قصة ربيع مل يزهر

كانت درجة العطش للحياة السياسية ولفتح
امللفات املسكوت عنها شديد ًة ،وقد ح ّفز ما
سمي بـ«خطاب القسم» جزءاً من املثقفني

واملعارضني وأوساطاً من الشباب عىل الرشوع
يف حراك اقترص عىل منتديات و حلقات
نقاش وملتقيات تكاثرت برسعة بعد وعود
«اإلصالحات» و«التحديث والتطوير» التي
توقعها البعض أن تطبق فع ًال وتطال البنى
السياسية واالقتصادية ،كانت باكورة هذا
الحراك (منتدى الحوار الوطني) الذي ُأسس
عىل يد نخبة من املعارضني ،ومن ثم تتاىل
ظهور املنتديات الثقافية والسياسية يف املدن
السورية ،حيث شهدت مدينة حلب تأسيس
(منتدى عبد الرحمن الكواكبي للحوار
الدميقراطي) وعدداً آخر من املنتديات التي
تأسست يف دمشق مثل منتدى (جامل األتايس)
ومنتدى (جالدت بدرخان) يف قامشلو.
لكن هذا الربيع مل يدم طوي ًال ،و ُوضعت العيص
يف العجالت عىل خلفية االشرتاطات األمنية
التي كبلت نشاطاتها ،وأدت إلغالق معظمها
باستثناء منتدى جامل األتايس ،وترافق اإلغالق
مع اعتقال مجموعة من املعارضني وجهت
لهم تهم جاهزة.

طرح األسئلة اإلشكالية لهدم جدار
الخوف

اليوم وقد دخلت سوريا إىل نفق مظلم،
يتسائل كثري من السوريني :ماذا لو استمرت
تلك املنتديات فيام بدأت به من حوارات
تخص الشأن السيايس السوري بكافة جوانبها؟
هل كنا وصلنا إىل هذه اللحظة البشعة يف
يلق
سوريا؟ ماذا لو أزهر ربيع دمشق ومل ِ
باملثقفني واملعارضني إىل غياهب السجون
فقط ألنهم تجرأوا عىل فتح امللفات الشائكة؟
ماذا لو أن النظام يف دمشق استمع إىل
صوت العقل يف حينها وفتح باب الحوار عىل
مرصاعيه؟ هذه األسئلة وغريها كانت حارضة
عىل طاولة اجتامعات مجموعة من الناشطني
والصحفيني يف مدينة غازي عنتاب الرتكية،
اتفقوا عىل إحياء فكرة املنتديات من خالل
تنظيم جلسات شهرية تحت اسم (منتدى
املعرفة وحرية التعبري) بدأوا فيه بطرح األسئلة
اإلشكالية واملصريية التي ما تزال تبحث عن

استقصــاء

إجابات منذ أن قتل ربيع دمشق ،يف محاولة
لفتح هذه امللفات وإعادة السوريني إىل مربع
الحوار بدالً من ساحات القتال ،واملساهمة يف
السوريني عىل بعضهم البعض ،بعد أن
تع ّرف ّ
السالح هو األعىل.
بات صوت ّ
ناجي الجرف رئيس تحرير مجلة حنطة
الراعية للمنتدى بالتشارك مع مجلتنا صور
يقول :فكرة املنتدى بدأت من واقع الحال
الذي يعيشه السوريون من فقدان التواصل
بينهم بكل تنوعاتهم العرقية واملذهبية
املتاميزة عن بعضهم واحتكامهم إىل السالح
وخوفهم من بعض إىل درجة التصفية و
اإللغاء واإلقصاء ،هذا ما دفعنا ألن نجمع
بعضنا ونطرح آراءنا املختلفة تحت سقف
سوريتنا ونتحدث عن أوجاعنا وعن مكمن
أزمتنا اليوم وعن مشكالتنا مع السوري اآلخر
الذي نخاف منه.
ويرى القامئون عىل هذا املنتدى يف ظل الوضع
السوري املتأزم ووصوله إىل مراحل مأساوية
بأن املنتديات قد تشكل املرحلة الجنينية
لبدء النقاشات والحوارات ،بحيث يبقى

لدى السوريني قدرة عىل التحاور وهذا يف
كل األحوال أفضل من االنتظار و لعن الفراغ
واجرتار الهموم.
هذا الحراك الهادف إىل خلق ثقافة الحوار
لدى السوريني حول مستقبل بلدهم ومصري
التعايش والتالقي بينهم كان مثار جدل ونقاش
الجلسة االوىل ملنتدى املعرفة وحرية التعبري،
والتي جمعت نخبة من الكتاب واملثقفني
واملهتمني بالشأن العام السوري.
رصدت مجلة صور آراء بعض الشخصيات
التي شاركت يف الحوار حول فكرة املنتديات
وما ميكن أن تقدمه من إجابات عن االسئلة
الكبرية واملحرية وإن كان عىل مستوى ضيق
ومحدود يف الواقع السوري املتأزم.

أزمة سوريا يف عدم وجود حوار

سدّت سنوات االستبداد املنافذ يف وجه كل
تعبري عن الحياة يف سوريا وباتت وجوهاً
مشوهة ومخنوقة ومحفوفة بكتل من
التابوهات والقيود ،وهذا ما دفع السوريني
للثورة عىل هذا التغول السلطوي والخراب

الفكري والحضاري حال توفر
الظرف املوضوعية ،وتأيت أهمية
هذه املنتديات من األساس
الذي بنيت عليه وهو إيجاد
حوار ومحاور والغوص يف عمق
املشكالت واألزمات التي تعاين
منها سوريا والقدرة عىل كشف
العلل واألمراض وتشخيصها بحيث
توصلنا إىل الحلول الناجعة يقول
محمد مالك يف معرض حديثه عن
دور املنتديات :إن ثقافة الحوار
التي ميكن للمنتديات أن تخلقها
هي التي تقرب بني السوريني
املختلفني واملتاميزين وليست
املجاملة كوننا نعيش يف جغرافيا
واحدة ونتقاسم املاء والهواء هذا
يعني أنني سأقبلك كام أنت وستقبلني كام
أنا يك نستطيع البناء ،وإذا مل يتح لنا التعبري
عن أنفسنا كل بحسب خصوصيته فلن
نستطيع بناء أي يشء.

غياب ثقافة النقد

أغلب املتابعني أكدوا أن املنتدى يف تجربته
األوىل له أهمية كبرية يف كونه يحاول إعادة
فتح أبواب الحوار بني املختلفني سياسياً وفكرياً،
ويطرح األسئلة املصريية عىل طاولة البحث يف
جو تفاعيل سليم تسوده ثقافة النقد ،بالرغم
من صعوبة من مهمة هذا النوع ،حيث اعتاد
الجمهور والنخب أيضاً عىل غياب النقد ،فهو
هاميش وغري متأصل يف الذهنيات بشكل
عام وطرح عناوين إشكالية عريضة تحمل
من التناقضات واملآزق واملشاكل ما يحتاج
إىل العرشات من املنتديات وامللتقيات وإىل
نقاشات عميقة.
يذهب املخرج والكاتب عيل سفر أحد
املشاركني يف جلسات املنتدى باتجاه الرتكيز
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استقصــاء
عىل خلق الثقافة النقدية يف هذا النوع من
املنتديات وذلك ألهميتها البالغة يف هذا
الوقت بقوله :يجب الرتكيز عىل تعميق
الثقافة النقدية تجاه الظواهر وطرح األسئلة
العميقة والجارحة بجرأة يك نصل إىل أجوبة
شافية فكثري من األلغام التي نعاين منها حالياً

هي ألغام صنعتها األنظمة السابقة التي
حكمت البالد ألنها مل تكن تعالج املشاكل إمنا
كانت تؤجلها.
ويتساءل سفر يف هذا الصدد عن حتمية
الوصول إىل لحظة الصدام املسلح ما بني
مكونات املجتمع السوري يك تطرح االسئلة

الراهنية ويضيف :أعتقد ان أي تأخري يف
املوضوع سيزيد األحامل واألمثان يف الفرتة
القادمة و مجرد البدء يف هذا االمر يشء
إيجايب وجيد.

الفكر والسياسة حاجة ملحة

يف هذا الظرف العصيب الذي متر
فيها سوريا من احرتاب واقتتال داخيل
عىل املنتديات أن تلبي ما يحتاجه
الداخل السوري ليك تحقق إضافة ،ال
أن تبقى مجرد نشاط وطقس ،يقول
الكاتب الصحفي بكر صدقي وهو أحد
املحاورين املشاركني يف الجلسة األوىل
للمنتدى :املطلوب من املنتدى محاولة
إيجاد الفكر والسياسة التي تفتقدهام
الثورة يف الداخل حتى يكون مفيداً ،إال
أنه ال يخفي خشيته من أن يتحول هذا
النوع من النشاط إىل حالة دعائية أو
نوع من تنويع أمناط النشاط ليس إلاّ
و يضيف صدقي :حتى ال يقع القامئون
عىل املنتدى يف هذا الفخ يجب أن
يكونوا دقيقني يف اختيار املواضيع
واألشخاص والجمهور للحفاظ عىل
أهمية هذه الخطوة التي ال ميكن
القيام يف الداخل بسبب الظروف
االمنية.
الكل يجمع عىل أهمية املنتديات
وما ينتظرها من أدوار وطرح األسئلة
االشكالية والشائكة بعمق والبحث عن
األجوبة املتعددة يف الواقع السوري
البالغ التعقيد ،يريض جميع السوريني
بتعدد مشاربهم وطوائفهم ومنابعهم
الفكرية ،فهل هذه املنتديات قادرة
عىل خلق هذا الحوار والخروج بإجابات
يف ظل الرهانات الخارجية وتنامي
التطرف وظهور بوادر النزاع األهيل؟
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في متناول العدسة

عوامل السلم والنزاع األهليين
دراسات في عمق األزمة السورية

إعداد :بريوز بريك

صدر مؤخراً كتاب بعنوان (عوامل السلم
األهيل والنزاع األهيل يف سوريا) ،يحوي أربع
دراسات لكتاب وباحثني سوريني من الجيل
الشاب املعايشني للحراك الحاصل يف املشهد
السوري ولحالة النزاع األهيل التي توضحت
يف كثري من املناطق السورية والس ّيام املتداخلة
طائفياً وقومياً.
ُطرحت فكرة صياغة هذه الدراسات خالل
الحوارات التي رافقت تدريبات مركز املجتمع
صحفي ومواطن
املدين والدميقراطية لـ 85
ّ
صحفي عىل مهارات العمل الصحفي ضمن
أجواء النزاعات ،حيث عقدت جلسات حوارية
للمتدربني مع املدربني والطاقم اإلداري
للورشات ،استُخلص منها خطوط عريضة حول
العوامل املؤججة للرصاع وكذلك العوامل
الضامنة للسلم األهيل ،ثم أرسلت اآلراء ألربع
باحثني هم محمد سامي الكيال ونارميان عامر
ومحمد ديبو وبدرخان عيل دون إلزام الكتّاب
مبنهجية عمل صارمة بحكم كونهم متابعني
للوضع السوري عن كثب وبغية تنويع زوايا
تناول موضوعة السلم األهيل والنزاع األهيل،
مام شكل إثرا ًء وتنوعاً ُيتأمل منه أن يسهم يف
فتح النقاش بشكل أعمق للوصول إىل مخارج
نابعة من وعي السوريني أنفسهم بواقعهم
دومنا اختباء وراء الشعارات أو التعمية
الحاصلة جراء اآلراء املنحازة ألطراف النزاع.
وقد خلص معدو الكتاب يف نهاية املدخل
الذي استهلوا به الكتاب إىل أن اختالف الرؤية
بني الكتّاب باختالف أدوات التحليل وتفسري
مقومات السلم األهيل ومهدداته،فإذا كان
الشباب املستهدف أسري املنهجية املسبقة لتلك
املحددات بني (مقومات ومهددات) وتعاطى
مع مكونات جامدة (الطائفية – القومية –

الطبقة) ،فإن ورقة سامي
الكيال رفضت التعامل
مع تلك املكونات ،وآثرت
االشتغال عىل دراسة الفعل
والبنية املتجادلة ،لذلك
وصل الباحث إىل استعارة
مفهوم التوق للحياة بدي ًال
عن السلم األهيل الجامد.
يف السياق ذاته ذهبت
نارميان عامر إىل أن الثورة
السورية تعب ٌري عن قمع
سلطة مديد (عامل داخيل)،
وجدت مربرها يف (العامل
الخارجي) .ويف دراستها
للسلم األهيل والنزاع
األهيل استغنت الباحثة عن
محددات املنهج املسبق
التي اتكأ عليها الناشطون،
وطرحت فكريت غياب
الهوية واملشكل االقتصادي يف تفسري السلم
األهيل وزعزعته.
أما بدرخان عيل فدخل من مدخل بنية
النظام ال بنية املجتمع لتفسري الثورة وعالقتها
بالسلم األهيل ،وأن النظام السوري من النمط
السلطاين الشمويل الذي يتمتع بعمق السلطة
وهشاشة الدولة .وقد انفرط العقد االجتامعي
بينه وبني املجتمع يف لحظ ٍة ما ،مام زاد يف
االنفراط استخدام العنف والعنف املضاد.
وبدوره محمد ديبو فكك بنية النظام من
بوابة الطائفية ،فوصل إىل أن النظام ليس
طائفياً ،بل يستجدي الطائفة بقدر مصالحه،
ويتشابك مع طوائف أخرى ،ويستخدم
الطائفية املبطنة ويرضب أعدائه بتهمتها،

لذلك كانت الثورة وكان تأخر حسمها.
هكذا تجد يف قراءة هذا العمل املتم ّيز أن
جميع من أدلوا بدلوهم فيه قد اتفقوا عىل
الهدف ،ولكنهم اختلفوا يف الرؤية وأداة
التحليل ،بيد أنهم وصلوا إىل مآالت متقاربة يف
بناء سلم أهيل أو تحطيمه.
الكتاب من القطع املتوسط –  144صفحة
– الطبعة األوىل  1500نسخة من إصدارات
مركز املجتمع املدين والدميقراطية يف سوريا
 CCSDSويعتمد املركز عىل توزيعه إلكرتونياً
بكثافة بنسخة  PDFسهلة التنزيل عن طريق
اإلنرتنت نظراً للصعوبات األمنية واللوجستية
ما بني املناطق السورية والتي تعرقل عملية
التوزيع عىل الناشطني واملهتمني.
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احملـــرق

االحتجاج السلمي وأشكاله في الثورة السورية

()1

نارت عبد الكريم
بالنظر إىل تاريخ انطالقتها وقدرتها عىل
املحافظة عىل سلميتها طوال شهور عديدة،
عىل الرغم من القمع الوحيش واملمنهج من
قبل النظام الحاكم يف دمشق ،ال ميكن اعتبار
الثورة السورية إلاّ امتداداً لثورات الربيع
العريب ومن قبلها الثورات امللونة التي ظهرت
يف أوروبا الرشقية بداية القرن الحايل رداً عىل
االستبداد والفساد وهي -أي هذه الثورات-
ْ
جاءت يف سياقٍ طبيعي كنتيجة و ُمحصلة ملا
ُس ِّمي بالعوملة وثورة االتصاالت واملعلومات،
وليس ألسباب طائفية أو عرقية كام يعتقد
املوالون للنظام يف الحالة السورية عىل
سبيل املثال ،أو ملجرد الوصول اىل السلطة.
وألنها كذلك فقد استلهم السوريون من تلك
التجارب أساليب االحتجاج وزادوا عليها،
َ
وانتقل اإلنسان السوري من مرحلة الرضوخ
واليأس واالستسالم لقدره إىل مرحلة أخرى،
مرحلة من النشاط والفعالية العالية هدفها
التغري والحرية والكرامة معتمداً أساليب
عدة لتحقيق تلك األهداف ،فكانت البداية
مع الحراك السلمي وأشكاله املختلفة والتي
اتخذت عناوين متعددة ،لكن كلها كان
هدفها بالنهاية تحقيق التغري املنشود كام يف
تونس ومرص عىل سبيل املثال.
• األفكار قبل الوقائع
يقول أحمد حذيفة مؤسس منتديات أبو
الخري والذي اعتقل بتاريخ /19شباط2011 /
ُ
«كنت أعمل يف
بسبب نشاطاته وكتاباته:
مدينة دمشق ولديّ مكتب يف حي الحلبوين
وسط العاصمة ،كنَّا نجتمع فيه أنا ومجموعة
من الشباب والصبايا ،نتناقش ونخطط ونوزع
كتب جني شارب التي تدعو للنضال السلمي
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وترشح آليات ِه».
ويف الفرتة نفسها أسس الدكتور محي الدين
قصار ،املقيم يف أمريكا ،موقعاً عىل الفيسبوك
اسمه «مجموعة الالعنف والنضال السلمي»
وتهدف املجموعة إىل نرش أفكار والتعريف
بآليات وتطبيقات النضال السلمي وخصوصاً
أفكار جني شارب ،وترجمة مقاالت أجنبية
متعلقة بهذا املوضوع؛ ضمت املجموعة
الحقاً آالف السوريني الراغبني بالتغري .وقبل
ذلك كله كانت هنالك أفكار الشيخ جودت
سعيد داعية الالعنف قد انترشت يف أوساط
الشباب يف مناطق عدة من سورية مثل داريا
ودوما وبانياس ومن خالل محارضاته وكتبه
التي ألفها ،وكذلك نشاطات كوكب الالعنف
لداعية الالعنف السيدة سحر أبو حرب.
• الفعاليات وأشكالها
وكانت حادثة البوعزيزي التي أشعلت فتيل
الثورات يف العامل العريب ،و ُبعيد سقوط حكم
ْ
ظهرت أوىل أشكال االحتجاج
بن عيل يف تونس
السلمي يف سوريا وكان أولها اعتصام الشموع
تحت شعار التضامن مع ثورة مرص وذلك
بتاريخ  2011/1/28أمام السفارة املرصية يف
حي كفرسوسة حيث تداعى مجموعة من
الناشطني والصحفيني عرب وسائل التواصل
االجتامعي لتنظيم هذا االعتصام وما تاله من
اعتصامات أخرى تحت الشعار نفسه ومن
ثم كانت الدعوة لالعتصام وحمل الالفتات
املنددة باحتكار رشكات الخليوي وبالفساد
بتاريخ  2011/2/3أمام الربملان .ومن يومها
تتالت النشاطات االحتجاجية واتخذت أشكاال
مختلفة ومبتكرة منها:
 -1املظاهرات اإللكرتونية :وهي مظاهرة يتم

الدعوة لها يف العامل االفرتايض وتخرج أيضاً
يف العامل االفرتايض باستخدام وسائل التواصل
االجتامعي وخصوصاً الفيسبوك وهو األكرث
شهرة واستخداماً يف سوريا .وقد استخدمت
وسيلة االحتجاج هذه ألول مرة يف العام
 2010تنديداً باعتقال املدونة طل امللوحي،
والحقاً يف العام  2011بتاريخ /5شباط كان
هنالك مظاهرة أخرى تدعو إللغاء حالة
الطوارئ وتندد بالفساد.
َّ
 -2املظاهرات املنزلية :مبا أن حشود الجيش
واألمن وغريها كانت تقف باملرصاد ألي حركة
جامعية يف الشارع كان الب َّد من اجرتاح طريقة
«يخرج» فيها الناس من غري أن يخرجوا من
بيوتهم ،فكانت املظاهرة املنزلية ،حيث
يتم االتفاق عىل ساعة معينة يقوم خاللها
املواطنون َ
بالطرق عىل كل ما تقع عليه
أيديهم ويصدر أصواتا حادة :أوانٍ من املطبخ،
قارورات الغاز ...مام يخلق لدى رجل األمن
املرتبص يف الشارع شعوراً بالرهبة ويبعث
لدى أهل الحي شعوراً بوحدتهم وقوتهم.
 -3تلوين مياه النافورات والبحرات التزيينية:
لتذكري املواطنني العابرين يف الشوارع الرئيسية
هذه بالدم املسفوح يف الشارع كل يوم،
تسلل شباب االنتفاضة إىل بعض الساحات
املركزية وسكبوا فيها مادة حمراء مل ّونة وما
هي إن دقائق حتى أخذت النافورات تضخ
لونا أحمر بلون الدم وكأن األرض تنزف من
كرثة ما رشبت من دماء.
 -4إذاعة أغاين الثورة يف األماكن العامة
باستخدام السبيكرات :ظهرت يف األشهر
األخرية مجموعة من األغاين التي يضعها
شباب االنتفاضة عىل ألحان أغانٍ معروفة

احملـــرق
أو عىل ألحان يؤلفونها .ويقوم بعض
الشباب بوضع أجهزة صوت ومكربات
عىل سطح بناية يف حي تجاري مث ًال ،أو يف
األماكن العامة واملزدحمة باملارة ويقومون
بتشغيلهاعن بعد.
 -5استخدام كرات تنس الطاولة (البينغ
بونغ):استُخدمت تلك الطريقة يف مدينة
دمشق ،وبالتحديد يف األحياء الواقعة عىل
كتف جبل قاسيون .حيث قام الشباب
بجمع مئات كرات تنس الطاولة البيضاء
وكتبوا عليها شعارات ضد النظام وضد
الرئيس بشار األسد .ويف ساعة خروج
الطالب من املدارس ،حيث يزدحم الشارع
باملارة والسياراتَ ،فتحت سيارات شحن
صغرية صناديقها لتتدفق منها الكرات
وتبدأ بالتدحرج عىل اإلسفلت .ويف أسفل
الشارع ،كان الناس والتالميذ يلتقطون
هذه الكرات املعا ِرضة الهابطة من حيث
ال يدرون.
 -6مقاطعة رشكات الخليوي باإلرضاب:
يكتسب هذا اإلرضاب يف سورية أهمية
خاصة ،وذلك ألن رشكتي الخليوي مملوكتان
لرامي مخلوف وهو ابن خالة الرئيس

السوري .يتم االتفاق بني الشباب عرب اإلنرتنت للنظام ومن ثم تم اعتقالهم وتعذيبهم الرشارة
وصفحات التواصل االجتامعي من فيسبوك التي فجرت االحتجاجات الضخمة يف منطقة
وتويرت وغريه عىل االمتناع عن استخدام حوران كلها.
الهاتف املحمول لعدد محدد من الساعات  -11استخدام الالفتات للتعبري عن مطالب
يومياً ،معتقدين أن إرضاباً كهذا سيضعف الثوار وأهدافهم ،ومن أشهرها الفتات
األرباح التي تحققها هذه الرشكات وسيؤثر كفرنبل.
 -12االعتصامات السلمية الكبرية كاعتصام
بالتايل عىل التمويل املقدّم لقوات األمن.
 -7املناطيد والبالونات التي تحمل عبارات جامع العمري يف درعا واعتصام ساحة
وشعارات ضد النظام و ُتطلق يف السامء فينقلها الساحة الشهري يف مدينة حمص بتاريخ /18
الهواء من مكان إىل آخر إىل أن يسقطها رجال نيسان 2011/والذي جوبه باطالق النار
الكثيف من قبل قوات النظام مام أودى بحياة
األمن بالرصاص.
 -8توزيع املنشورات الورقية التي تحض عىل العرشات من املدنيني.
الثورة وتندد بالقتل وعنف النظام وفساده -13 .املظاهرات الكبرية والعلنية والتي بدأت
 -9املظاهرات الطيارة :وهي مظاهرة من درعا وانتقلت الحقاً إىل دوما وبانياس
رسيعة يتم تحديدها مكانها وزمانها ُمسبقاً وحامة ودير الزور وأغلب املدن السورية.
وبشكل رسي لتجنب الوقوع بني يدي األمن
والشبيحة وغالباً ما تستمر ملدة دقائق قليلة • بال نهاية
وتنتهي بعدها ،ويكتفي الناشطون بتصويرها لجأ السوريون إىل اعتامد كل أساليب االحتجاج
وبثها عىل وسائل اإلعالم ووسائط التواصل السلمي املعروفة عاملياً بل حتى انهم أبدعوا
يف هذا املجال أساليب جديدة ومبتكرة ،عىل
االجتامعي.
 -10البخ وكتابة الشعارات عىل الجدران التي الرغم من العنف الشديد والوحيش الذي
تدعو للثورة وتدين النظام :وكانت حادثة جوبه به املحتجون طوال األشهر األوىل من
أطفال درعا الذين كتبوا شعارات مناهضة الثورة وحتى نهاية العام األول ،وحتى بعدما
ظهر ما يطلق عليه بالجيش الحر الذي
اعتمد أسلوب العمل املسلح لحامية
املدنيني وللدفاع عن النفس.
مل يتخل السوريون عن أساليبهم
السلمية ،وما زالوا مصممني عىل
تحقيق أهداف ثورتهم يف مواجهة
النظام من جهة أوىل ويف مواجهة
التنظيامت املتطرفة من جهة أخرى
فاملظاهرات السلمية التي تخرج
تنديداً بسلوكيات تلك التنظيامت
املتطرفة واملحسوبة عىل الثورة ويف
أكرث من مدينة وقرية هي خري دليل
عىل ذلك.
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نـافذة على احلقوق

تجنيد األطفال والقوانين الدولية
إعداد :شريين محمد
يف ظل املفارقة الرمزية الهائلة لكون السالح
تعبرياً دامغا عن العنف والحرب ،بينام ترمز
الطفولة إىل السكينة والسالم ،يقف املجتمع
الدويل عاجزاً عن الحد من ظاهرة تجنيد األطفال
وتسليحهم ،إذ ال ب ّد من اإلشارة إىل العواقب
التي تخلقها هذه الظاهرة عىل املجتمعات
والشعوب مع تزايد عدد األطفال املنخرطني
طوعاً أو املجندين قرساً ضمن املجموعات
املسلحة يف النزاعات الراهنة ،بالتزامن
نصوص دولية تجرم تجنيدهم
مع وجود ّ
وإقحامهم بأي شكل ضمن النزاعات املسلحة.
يجب عىل أطراف النزاع ،اتخاذ كافة التدابري
املستطاعة التي تكفل عدم اشرتاك األطفال
الذين مل يبلغوا سن الخامسة عرشة يف األعامل

تصوير :عبدالله حكوايت
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العدائية بصورة مبارشة .وعليها ،بخاصة ،منع
تجنيدهم يف قواتها املسلحة .ويجب عىل
أطراف النزاع يف حالة تجنيد األطفال الذين
مل يبلغوا الثامنة عرشة ،أن تسعى إلعطاء
األولوية ملن هم أكرب سناً(.الربوتوكول اإلضايف
األول ،املادة ،77الفقرة.)2

ظروف التجنيد

األطفال ّ
املرشحون للتجنيد هم الذين يعيشون
يف مناطق النزاعات مع أرسهم أو وحدهم،
ألنهم ينتمون ألرس فقرية ليس بوسعها الفرار،
أو ألنهم انفصلوا عن أقربائهم ،أو لكونهم
من املهمشني الذين يعانون الحرمان من كل
حامية عائلية ومن التعليم وكل يشء من

شأنه أن يعيدهم لحياة متوازنة .لذا ،فإن
صغار املجندين ال يكادون يتص ّورون حياتهم
خارج إطار النزاع ،ويعتربون االنخراط يف
مجموعة مسلحة وسيلة لكفالة بقائهم عىل
قيد الحياة.
األطفال الذين يشاركون يف األعامل العدائية ال
يع ّرضون حياتهم للخطر فحسب ،وإمنا يشكل
سلوكهم املتسم بالرعونة واملفتقر إىل النضج
خطراً أيضاً عىل املحيطني بهم.

املواثيق الدولية

وتعمل االتفاقيات الدولية عىل توفري أنجع
حامية ممكنة لكافة ضحايا الحروب ،سواء
تعلق األمر بنزاع مسلح دويل أو غري دويل.

نـافذة على احلقوق

تصوير :عارف الكريز
فالقانون الدويل اإلنساين ال مييز أي فئة من
األفراد عىل حساب غريها .ومن حيث كونهم
أفراداً ال يشاركون مبارشة يف األعامل العدائية،
يحظى األطفال بحامية عامة متنحهم ضامنات
أساسية ،تحظر أعامل اإلكراه واإليذاء البدين
والتعذيب والعقوبات الجامعية واالقتصاص
إزاء األطفال.
تويل اتفاقيات جنيف وبروتوكولها اإلضايف
أهمية كربى لحامية األطفال ،سواء بواسطة
األحكام التي تشمل مجمل السكان املدنيني
أو األحكام املكرسة بالكامل لألطفال .وقد
أسهمت اللجنة الدولية للصليب األحمر يف
بلورة معاهدات أخرى تكفل حامية مامثلة
مثل اتفاقية حقوق الطفل لعام ( 1989املادة
 )38وبروتوكولها االختياري بشأن اشرتاك
األطفال يف النزاعات املسلحة املعتمد يف العام
( ،2000معاهدة أوتاوا  )1998( ،)1997الذي
تنص املادة  8منه عىل أن تجنيد األطفال
دون سن الخامسة عرشة يعد جرمية حرب.
وتنص اتفاقية حقوق الطفل بشكل عام عىل

أن الطفل هو اإلنسان الذي مل يتجاوز الثامنة
عرشة ،و ُيحظر التجنيد اإلجباري لألشخاص
الذين مل يبلغوا الثامنة عرشة من العمر يف
القوات املسلحة (املادة  ،)2ودعوة الدول
األطراف إىل رفع الحد األدىن لسن التطوع
(املادة  .)3أما عن املجموعات املسلحة املتميزة
عن القوات املسلحة النظامية فقد ُحظر عليها
تجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة
عرشة يف األعامل الحربية (املادة  ،)4وتجدر
اإلشارة إىل أن الربوتوكول االختياري يطالب
الدول األطراف بأن تتعاون يف تنفيذ هذا
الربوتوكول ،مبا يف ذلك التعاون يف منع أي
نشاط يناقض الربوتوكول ويف إعادة تأهيل
وإعادة اإلدماج االجتامعي لألشخاص الذين
يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا الربوتوكول،
مبا يف ذلك التعاون التقني واملساعدة املالية.
ويتم االضطالع بهذه املساعدة وبهذا التعاون
بالتشاور مع الدول األطراف املعنية واملنظامت
الدولية ذات الصلة (املادة.)7

ذكرت منظمة (أنقذوا األطفال)
يف تقرير صدر لها بتاريخ  12آذار
 2013بعنوان «الطفولة يف مرمى
النريان» أن عدد األطفال السوريني
الذين يتم تجنيدهم ضمن النزاع
املسلح القائم يف سوريا يف تزايد
مستمر ،فقد استُخدم األطفال
كمقاتلني ومخربين ودروع برشية،
وأن حوايل مليوين طفل بحاجة إىل
مساعدات عاجلة ،حيث يعيش
هؤالء األطفال يف ظروف قاسية
جداً تفتقد إىل الرعاية الصحية
وهم محرومون من التعليم
نتيجة تعرض نحو ألفي مدرسة
إىل التدمري أو تحولها إىل مالجئ
يحتمي بها املدنيون.
وقد أكدت يف تقريرها أن
األطفال يف سوريا هم الضحايا
املنسيون للرصاع ،يواجهون املوت
وحرموا من مساعدات
والصدمات ُ
اإلغاثة األساسية.
ويف نفس السياق حذرت منظمة
األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف)
يف تقرير صدر مبناسبة الذكرى
الثانية لبدء النزاع من نشأة جيل
ضائع من األطفال سوريا ،وأن
ماليني األطفال يف سوريا يكربون
وهم ال يعرفون شيئاً غري العنف
ويتعرضون لصدمات قد تالزمهم
طوال حياتهم ،وأن هناك أكرث
من مليوين طفل سنهم أقل من
 18عاماً داخل سوريا بحاجة إىل
إغاثة.
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أنسنة العدسة

ال تعاودا المجيء لزيارتي..
من أرشيف أهالي المعتقلين

ياسمني مرعي
غطت وجهها براحتني سمراوين ،ومل يعد
ظاهراً سوى اللفة الحورانية عىل رأسها ،يف
حني غار املكان بصوت بكائها الذي ارتفع
وارتفع ثم هدأ .مل تستطع عائشة حبس
دموعها ليلة عيد الفطر وهي ترسد قصتها
قائلة :كان نيسان يف أواخره يا بنتي ،وقبل
أن يخرج لصالة الجمعة دخل عيل مودعاً،
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وأخربين أنه سيسري مع أبناء أم ولد لفك
الحصار عن درعا ،قال يل( :ميه رايحني نحمل
بإيدينا أغصان زيتون بريك العامل يسمع ويفك
الحصار) ،محمود وحيدها ،صار عمره ستة
وعرشين عاماً وبات جاهزاً للسفر مجدداً إىل
الكويت للعمل يف البناء أو رمبا التجارة إن
استطاع ليتمكن من حمل مسؤولية أم وزوجة

وطفل ،قبل سنتني اختارت له ابنة أخيها التي
تحمل اسمها (عائشة) زوجة له ،واستعاضت
مبالحة وجهه وطيب خلقه عن ترملها باكراً.
االبن البكر ملحمود بدأ مييش ومل تدري عائلته
أن زوجته يرسى تحمل جنيناً جديداً .عائشة
الزوجة فاجأتني بصمودها ،تريب طفلني
وتخفي جاملها وشبابها تحت ثوب طويل
وحجاب ،تجاوزت امتحانات السنة الثالثة يف
محام ميكن
كلية التاريخ ،وتبحث بصمت عن ٍ
أن يساعدها يف استعادة مثانني ألف لرية جناها
محمود خالل أعوام ووضعها يف البنك ،وألنه
معتقل فال ميكن أن يطالبوا بها .املعتقل ال
يعاين الفراق والتعذيب والظلم فقط ،بل إنه
عالوة عىل ذلك ُيرسق بالقانون ،ويرتك أرسة
يكبلها الخوف ،ويحجبها عن العامل القلق من
ذكر اسمه أو أي يشء يخصه أما أصغر جندي
يف بلد يحكمه الظلم .خرج ومل يعد ،وانتظروه
ستة أشهر قبل ان يعلموا أنه يف صيدنايا حني
خرج قريب لهم من ذاك املعتقل الرهيب
ليخربهم أنه رآه يف التاسع والعرشين من
نيسان « 2011جمعة فك الحصار عن درعا»
وقعت يومها مذبحة ،حيث تحرك عرشات
اآلالف من األهايل من القرى الرشقية (الجيزة،
املسيفرة ،معربة ،برصى الشام ،كحيل ،أم
ولد ،السهوة وصامد) نرصة ألبناء مدينة درعا
ليسقط نحو  300منهم بني قتيل وجريح
إضافة إىل مئات املعتقلني الذين ال يزال مصري
بعضهم مجهوالً حتى اآلن .يف ذلك اليوم سيق
الطفالن حمزة الخطيب وثامر الرشعي مع
من سيقوا إىل املعتقالت ،وعادوا بعد أيام
–ككثريين غريهم– جثثاً هامدة .زارته أمه
أول مرة يف بداية خريف  2011هي وزوجته

أنسنة العدسة

الحامل وابنه ،بعد قطع طريق متعب ألجل
لقاء مدته ثالث دقائق مع فاصل من األسالك
يتمىش خالله الحرس فال استطاعة للكالم وال
للسؤال عن الحال ،اكتفوا بتبادل النظرات
واألسئلة العامة ،وابتالع الدموع واآلهات ثم
غادروا .حني عادت أمه وزوجته التي تحمل
طفلته الرضيعة بعد ثالثة أشهر قال لهن:
ال تعاودا املجيء لزياريت ،ال أريد رؤية أي
منكام هنا .سألته عن املالبس الشتوية التي
جلبتها يف الزيارة األوىل فأجاب بكونها يف
الغسيل إذ ال يصلهم أية أغراض من ذويهم،
يقاسون برد الشتاء بلباس السجن فمن ال
ميوت تعذيباً قد ميوت من الربد .حني صدر
العفو يف  2012 / 10 / 23كانت والدته تنتظر
قدومه إذ مل تكن تدري تفاصيل اعتقاله
وملفه ،وجاء القرار بنقله إىل سجن غرز مع
سبعة من معتقيل الريف الرشقي لدرعا ،كانوا

قد حكموا باملؤبد مثله .وتهافت املهنئون عىل
أهله إذ إن نقله من سجن صيدنايا الرهيب
إىل سجن غرز يوازي إالفراج بشكل أو بآخر،
يقصونه عن عذابات
فلدى آالف السوريني ما ّ
صيدنايا .زاروه يف غرز ،صارت الزيارة أفضل
من حيث املدة والفرتة بني الزيارة والتالية،
تقول عائشة :رصنا نزوره كل خميس ونتكلم
مطوالً دون رقيب ،يف أول زيارة روى محمود
كيف بلل الدم مالبسه وهو ينقل جثث القتىل
ويسعف الجرحى بعد أن أمطرهم رجال
األمن بالرصاص« .ما قدرت أهرب يا ميه ،كيف
أهرب ،كلهم جرياننا وقرابتنا ،وقفوين وثيايب
دم ،قالويل أنت إرهايب قاتل» .ترسد عائشة بعد
ذلك أحاديث طويلة حول صيدنايا ،وتخربين
أن محمود كان يطلب أال تعودا لزيارته بسبب
الرضب املربح الذي يتعرض له السجناء قبل
خروجهم للقاء أهلهم وعند عودتهم ،وتعود

للبكاء حني تروي يل حوارها مع الحارس الذي
طلبت منه أن يحمل رهف الصغرية ألبيها
عىل الجانب اآلخر ليتمكن من تقبيلها وشم
رائحتها ،لكنه يرفض خوفاً من املساءلة ألن
السجن مراقب بأجهزة التصوير .يف سوريا مل
يعد اليتم مقترصاً كحالة عىل الذين يفقدون
آباءهم بسبب املوت فهناك آالف األطفال
الذين ولدوا خالل األزمة السورية وآباؤهم يف
املعتقالت ،مصري آباء بعضهم معروف ،فيام
مصري البعض اآلخر مجهول كلياً ،كام أن هناك
من ولدوا داخل السجون ألمهات معتقالت
أيضاً .وسواء كان مصري هؤالء اآلباء معروفاً
أم ال فإن جزءاً من أطفال سوريا سيقضون
سنوات من طفولتهم دون أن يعرفوا رائحة
آبائهم ،ودون أن تتجرأ بعض األمهات عىل
االقرتاب من الدوائر الرسمية لتسجيلهم خوفاً
من املساءلة.
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إيقاع العدســة

غرام الحسني -الداكونة/بريوت
حميد الخطيب -حلب
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إيقاع العدســة

عارف الكريز -حلب

أبو سلمى خليل -مخيم الريموك
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صور من الذاكـرة

رصاصتان لم تقتال مجد..

من ذاكرة الحراك السلمي في حمص

فادي الداهوك
حانت ساعة اإلفراج .مىش مع عنرص األمن إىل
غرفة األماناتُ ،
حيث ُج ِّرد حني قدومه من ّ
كل
ما يكون بحوزتهَ .
ينقصه قميص وحذاء،
كان ُ
وأمام ال ّرغبة الجامحة ا ّلتي قبضت عىل
بتحسس ضوء ّ
الشمس اختار أقرب ما
تفكريه ّ
طالته يداه.
عىل باب فرع املخابرات الج ّو ّية بحمص شاه َد
سيارة أجرة ،بدا له ّأن صاحبها َ
حصل عىل باب
رزقٍ دائم من خالل إيصاله للمعتقلني املفرج
عنهم.
استغرق وصوله إىل املنزل دقائق قليلة،
السائق املائة لرية ا ّلتي أعطوه إ ّياها
أعطى ّ
عند اإلفراج ،فأشار إىل أ ّنه يريد املزيد ،طلب
منه مجد االنتظار ليحرض له باقي املبلغ من
السائق عليه« :خلص مسامح ،الله
املنزل فر ّد ّ
يعينك».
أ ّول شخص تع ّرف إىل مجد كان «أبو عديّ »
صاحب ّ
محل صغري لبيع أدوات البناء بجوار
ُ
منزلهم .مل يقرتب ال ّرجل من مجد ،فشكله
املتّسخ وشعره ّ
الكث وحتّى الحذاء ا ّلذي
اختاره يف الفرع يكفلون للنّاظر إليه أن يبقى
واج ًام دومنا حركة.
خالل أوىل خطواته إىل املنزل وهو يصعد
الدّرج ،كان يف ّكر يف شكله ،فسائق سيارة
األجرة قال له« :الله يعينك» وجارهم أبو
عدي مل يقرتب منهَ .
وصل أمام الباب ،قرعَ
الجرس فلم يفتح له أحد.
يقول مجد إ ّنه ال يستطيع تقدير الوقت
ا ّلذي قضاه نامئاً عىل الدّرج ،انهار من التّعب
بعد سبعة شهور قضاها معتق ًال داخل فرع
املخابرات الج ّو ّية دون علم أهله ا ّلذين مل
يتواجد أحد منهم يف املنزل لحظة وصوله.
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السوق أخرياً .يف تلك الفرتة
وصلت أ ّمه من ّ
ً
ا ّلتي احتوت تفاصيل عدّة حدثت بعيدا عن
حي بابا
ح ّيهم أواخر العام  2011كانت بيوت ّ
عمرو التزال آهلة وقامئة.
حي الوعر ،فو ّزع وقته
وجد مجد عم ًال يف ّ
بن العمل والتّظاهر .ويذ ُكر أ ّنه كان يف يوم
ال ّثالثاء  2011-12-27يتأ ّمل خرياً َ
مثل معظم
رفاقه بعد أن أعلنت لجنة املراقبني العرب
ن ّيتها زيارة أحياء حمص املنتفضة ،فبدأ مع
الساعة
رفاقه بالتّحضري الستقبالهم ،ويقول :يف ّ
الحادية عرشة صباحاً ذهبت أنا وصديقي
حي الخالد ّية ،وبعد صالة ّ
الظهر
محمود إىل ّ
الحي،
كان النّاس يتج ّمعون بأعداد هائلة يف ّ
وحرض مشايخ حمص سهل جنيد ومحمود
الساعة،
دااليت ،وكان القرار أن ّ
نتوجه إىل ّ
ّ
ونحاول االعتصام عندها .رفض الشيوخ هذا
األمر ،لكن أحداً مل يلتزم مبا أوصوا به ،فرسنا
الساعة
حوايل  500شخص يف البداية نحو ّ
الساروت.
ويف مقدّمة ّ
الص ّف عبد الباسط ّ

ّ
يتخل عنه أهل حمص
هو التّقليد ا ّلذي مل
يف ّ
كل جمعة ،ورغم إحاطة املوت بهم من
ّ
أرصوا عىل
كل الجهات يف ذلك اليوم تحديداًّ ،
متابعة معركتهم املوعودة يف تلك الجمعة
بال ّذات ،حتّى يثبتوا للعامل ّأن ما يجري يف
سوريا هو ثورة ،عىل عكس ما يدّعي النظام.
ويتابع مجد حديثه عن ذلك اليوم قائ ًال:
علقنا يف شارع سينام الكندي بني جورة
ّ
الش ّياح وقهوة ال ّروضة ،كنّا خائفني ،وأعداد
ّ
والش ّبيحة انترشت يف
هائلة من األمن
املنطقة ،كام ّأن القنّاصة اعتلوا أسطح املباين
املجاورة ،كان هناك شارع فرعي ّ
يطل عىل
شارع الدّبالن ،يف هذه األثناء كان األمن
يعتقل ّ
كل من استطاع اإلمساك به ،ورصنا
بحدود  300شخص ،دخلت أنا إىل بناء سكاي
فيو ،وجدت طفلة صغرية ضائعة أخذتها
معي واختبأنا يف البناء .ف ّكرت أن أقطع
شارع الربيد نحو الدّبالن ،لكنّ أمامنا نادي
الض ّباط اعتاله قنّاصون ومس ّلحون لألمن،

صور من الذاكـرة
لوحة غويا تتكرر يف ساحة الساعة يف حمص -وسام الجزائري .

وبناء املحافظة كان ينترش حوله عنارص
أمن وعىل سطحه قنّاصة .قلت ّ
للطفلة أ ّننا
سرنكض لنذهب إىل ّ
ّ
التفت إىل
الشارع ال ّثاين،
اليمني فوجدت صديقي محمود آتياً ليقطع
ّ
الشارع ،أطلقوا عليه النّار فاستشهد عىل
الفور ،أمسكت ّ
بالطفلة وركضنا ،رميتها إىل
الشارع ،فأطلقوا النّار ع ّ
طرف ّ
يل وأصابوين
يف قدمي ،حاولت الزّحف با ّتجاه بناء مقابل
ّ
الشارع فأصابوين برصاصة ثانية يف بطني،
استطاع بعض ّ
الش ّبان الوصول إ ّيل وسحبوين
إىل ما ميكن تشبيهه بغرفة مهجورة ،فوجدت
نفيس بني أربعة جثث.
السوريينّ استشهدوا بسبب تع ّذر
كث ٌري من ّ
نقلهم إىل املشايف ّ
ألن األمن كان مينع س ّيارات
اإلسعاف من الوصول إىل الجرحى ،وإن
استطاع أحد أن يصل إىل جريح وينقله ،فربمّ ا
تصيبه رصاصة قنّاص .مجد هو ّ
الشخص

الوحيد ا ّلذي بقي عىل قيد الحياة من أصل
خمسة ش ّبان كانوا متك ّومني فوق بعضهم
البعض ،ويروي تلك التّفاصيل قائ ًال :القنّاصون
ا ّلذين اعتلوا نادي ّ
الض ّباط كانوا يطلقون
النّار بكثافة أعاقت نقل الجثث ونقيل إىل
املستشفى ،فطلبت من ّ
الش ّبان ا ّلذين انتظروا
تو ّقف إطالق النّار أن يذهبوا ويرتكوين.
مبقطع مص ّور نرشه أحد ّ
الش ّبان
يحتفظ مجد
ٍ
ا ّلذين أنقذوه عىل (اليوتيوب) يظهر فيه
ومرمي إىل جانب أربعة جثث،
وهو مصاب
ّ
ويجادل شخصاً فيبتسم ويتحدّث عن سبب
الجدل ا ّلذي حصل بخجل ويقول :بعد ّ
تأخري
عن العمل وا ّتصال مديري ،كنت عىل وشك
أن يغمى ع ّ
يلّ .
رن ج ّوايل مجدّداً ،قرأت عىل
شاشة الج ّوال بصعوبة اسم حبيبتي ،فأخذ
أحد ّ
الش ّبان ا ّلذين انتظروا بجانبي الج ّوال
ور ّد عليها ،انزعجت كثرياً عندما قال لها إ ّنني

مصاب.
مت ّكن ّ
الش ّبان الحقاً من نقل مجد إىل مستشفى
دار ّ
الشفاء يف الدّبالن ،لكنّ املستشفى رفض
بحجة أ ّنه غري مج ّهز الستقبال حاالت
استقباله ّ
مثل حالته .يذكر مجد ّأن حالة بكاء هستري ّية
أصابت املم ّرضات ال ّلوايت رأين أحشاءه
خارجة من بطنه ،وكان ّ
الطبيب يرصخ بهم
ليض ّمدوا له الجرح قبل أن ُينقل إىل مستشفى
آخر يقدر عىل استقباله وعالجه.
َ
وصل مجد بعدها إىل نقطة للهالل األحمر
يف غوطة حمص ،وكان فاقداً وعيه ،ليستيقظ
حي الوعر ،وجراحه
أخرياً يف مستشفى ال ّرب يف ّ
مض ّمدة ونزيفه متو ّقف ،لكنّ ّ
الشظايا ما زالت
يف قدمهّ .
قصته مع أجهزة األمن مل تنت ِه
وألن ّ
عند إصابتهّ ،
ظل اسمه مع ّم ًام عىل الحواجز
األمن ّية بتهمة ّ
الشغب ،إىل أن استطاع الخروج
من حمص ،والوصول إىل لبنان ليضاف اسمه
سبقوه.
إىل عرشات آالف األسامء من ا ّلذين 17

في الكــادر
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زمان ٌ
ِّ
دولة ونسا ُء
لكل ٍ

حاورها :دارا عبد الله

 -1مع موجة «الضرَّ بة» األمريك َّية ا ُملفرتضة
السوريّ  ،وضعف حساس َّية ال ّرأي
ض ّد النّظام ّ
السور ّية ،برأيك ما
العا ّم الغر ّيب تجاه املسألة ّ
هي األسباب التّاريخ ّية والحال ّية وراء الترّ دّد
األمري ّيك ،وكيف تق ّيمني ّ
كل ما حصل بخصوص
الضرّ بة األمريك َّية؟
قبل الحديث عن الضرّ بة العسكر ّيةّ ،
فإن
املوقف األمري ّ
يك تجاه سوريا ا ّتسم بغياب
اسرتاتيج ّية سياس ّية واضحة املعامل ،وعكس
عدم قدرة اإلدارة األمريك َّية عىل فهم تعقيدات
السوريّ  .ويف غياب اسرتاتيج ّيات
الواقع ّ
سياس ّية واضحة للتّعامل مع أزمة ما ،فإن
رسم اسرتاتيج ّية عسكر ّية قادرة عىل ح ّلها
هو شبه مستحيل ،ورضبة عسكر ّية بدون
اسرتاتيج ّيات عسكر ّية وسياس ّية للتّعامل مع
مرحلة ما بعد الضرّ بة هي مغامرة كبرية؛
وبالتّايل فإ ّنه ليس من املستغرب ما شهدناه
من تردّد حيال الضرّ بة العسكر ّية ،خصوصاً
ّأن تاريخ أمريكا باملشاركة يف الحروب يف
يسء للغاية .فقد أثبتت أ ّنها
الشرّ ق األوسط ّ
تعرف كيف تبدأ الحروب ،لكنّها ال تعرف
كيف تنهيها .وهي عىل األغلب ترتك املجتمع
بعد ّ
تدخلها العسكريّ مقسوماً عىل نفسه
غالب ومغلوب ،مماّ يرتك هذا املجتمع
بني ٍ
عرضة لنزاعات مح ّل ّية طويلة األمد تعجز عن
إنهائها .هذا عدا عن كون ّ
السابقة
تدخالتها ّ
قد خدمت مصالح بعض خصومها أكرث من
مصالحها هي .عندما نضيف إىل ّ
كل هذا
السوريّ  ،وموقع سوريا
تعقيدات الوضع ّ
بالنّسبة إلرسائيل ،ومنابع النّفط ا ّلتي ُيعترب
أمنها واستقرارها أولو ّية بالنّسبة ألمريكا،
وحقيقة أ ّنه توجد كتلة برش ّية ال ميكن
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االستهانة بها تنارص النّظام ،عند أخذ ّ
كل
هذه العوامل بعني االعتبار ،ال نستغرب أبداً
الترّ دّد األمري ّ
يك حيال الضرّ بة العسكر ّية.
السور ّية) ،فإن
بالنّسبة لنا يف (ت ّيار بناء الدّولة ّ
رفضنا للضرّ بة جاء بالدّرجة األوىل من منطلق
براغام ّيت ،فعندما درسنا احتامالت مآالت هذه
السور ّية،
الضرّ بة ،وجدنا أ ّنها ال تخدم املصلحة ّ
وستؤدّي إىل إطالة عمر األزمة والنّظام ،وخنق
يايس .لكنّنا يف ّ
كل األحوال ما
الس ّ
فرص االنفراج ّ
نرجح كام فعلنا منذ البداية ّأن الحديث
زلنا ّ
اإلعالمي ،وتصعيد
عن الضرّ بة هو لالستهالك
ّ

املواقف لتحقيق مكاسب سياس ّية ،أل ّنه عندما
السياق العا ّم لألحداث من منظور
نظرنا إىل ّ
سيايس بحت رأينا أ ّنه منذ أن أعلنت روسيا
ّ
ّوجه إىل جنيف م ّرة
وأمريكا عن رغبتهام يف الت ّ
أخرى يف أيارّ ،
ّوجه
السياق الدّو ّيل العا ّم للت ّ
فإن ّ
نحو ّ
الحل كان سياقاً سياس ّياً ،ومل يحدث منذ
تلك الفرتة وحتّى بدء الحديث عن الضرّ بة
كاف لحرف هذا
سيايس ٍ
املحتملة أيّ تغيرّ
ّ
السياق عن مجراه .واآلن بات واضحاً ّأن هذا
ّ
السياق العا ّم ،وها هي
السياق ال يزال هو ّ
ّ
رصحت ّ
مؤخراً أ ّنه حتّى ما قامت
قد
أمريكا
ّ
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به من دعم للمعارضة املس ّلحة ،كان الهدف
منه الدّفع نحو الوصول إىل تسوية سياس ّية.
السياس ّية
نحن نقولّ :إن منطق قياس الق ّوة ّ
بالق ّوة العسكر ّية ال يخدم تحقيق أهداف
ال ّثورة يف الوصول إىل الحقوق والح ّر ّيات،
وهو يتيح للنّظام أن يكون األقوى سياس ّياً ،يف
حني أ ّنه برأينا إذا نظرنا إىل األمور من منظور
السياس ّية،
السياس ّية واملقدرات ّ
االستحقاقات ّ
فإن النّظام بالتّأكيد ّ
ّ
هش يف هذا املجال.
لألسف ّ
والسياس ّية
فإن بعض الجهات اإلعالم ّية ّ
األمريك ّية ا ّلتي وقفت ض ّد الضرّ بة العسكر ّية،
استخدمت تشويه صورة ال ّثورة يف سوريا
كتكتيك إلقناع األمريك ّيني بعدم جدوى
وبأن أمريكا يجب ألاّ
الضرّ بةّ ،
ّ
تتدخل يف هذا
الصرّ اع ،بل إ ّنها ص ّورت ّ
كل الصرّ اع يف سوريا
عىل أ ّنه مج ّرد حرب أهل ّية لتربير عدم الت ّ
ّدخل
يف ّ
السوريّ  .لكنّ الحقيقة هي ّأن الصرّ اع
الشأن ّ
له بعد دو ّيل كبري ،وأمريكا هي بالتّأكيد طرف
فيه ،وبالتّايل يجب أن تقوم مبسؤول ّيتها من
حيث القيام مبا يخدم إنهاء هذا الصرّ اع ،لكن
بالنّسبة لنا ،فنحن نريدها أن تعبرّ عن هذه
املسؤول ّية ّ
والسياس ّية،
بالطرق الدّيبلوماس ّية ّ
وبدعم حقوق اإلنسان وليس عن طريق
الت ّ
ّدخل العسكريّ .
 -2ما زلتم يف أدب ّياتكم يف (ت ّيار بناء الدّولة)
السلم ّية وتنبذون العنف ،برأيك
تدعون إىل ّ
هل سيستطيع هذا الخطاب مقاربة واقع
السالح أكرث من البرش؟
أصبحت فيه قطع ّ
يايس تقوده بوصلة املصلحة
الس ّ
خطابنا ّ
السور ّية .وبرأينا فإ ّنه مهام زادت القوى
ّ
العسكر ّية سواء للنّظام أم لألطراف األخرى،
ّ
بالسالح لن
فإن محاولة حسم هذا الصرّ اع ّ
السور ّية ،وستأيت بعكس ما
تخدم املصلحة ّ
يراد منها .خطابنا ليس محصوراً أبداً بالدّعوة
السلم ّية ،بل هو يرت ّكز بالدّرجة األوىل عىل
إىل ّ

إيجاد حلول سلم ّية وآمنة لألزمة مبشاركة
جميع األطراف ،أي مبشاركة حتّى األطراف
املس ّلحةّ .
لمي مختلف عن النّضال
الحل ّ
الس ّ
لمي وكذلك أساليبه ،لكنّ النّضال
عنفي ّ
الس ّ
اللاّ ّ
عنفي يزيد من فرص نجاح ّ
لمي.
الحل ّ
الس ّ
اللاّ ّ
ّ
يايس،
الس ّ
لمي يعني تسخري العمل ّ
الحل ّ
الس ّ
ّيبلومايس ،املد ّين واأله ّ
يل ّ
لحل الصرّ اع ،أي
الد
ّ
برتجيح العقل مقابل القتل .قد تبدو الدّعوة
ّ
لمي ورد ّية وحاملة،
إىل
الس ّ
يايس ّ
الحل ّ
الس ّ
لكنّها يف الحقيقة ُمغرقة يف الواقع ّية؛ فام
يحتّم هذا املسار بدالً من غريه هو استحالة
نجاح سيناريوهات الحسم العسكريّ أليّ
السالح يف الحسم ،يكون
طرف ،وعندما يفشل ّ
السياس ّية .ويف الحالة
الحسم بالتّسويات ّ
الصعب أن
السور ّية ،فإن هذه التّسويات من ّ
ّ

ّ
لمي يعني تسخري
«الحل ّ
الس ّ
ّيبلومايس،
يايس ،الد
ّ
الس ّ
العمل ّ
املد ّين واأله ّ
يل ّ
لحل الصرّ اع ،أي
برتجيح العقل مقابل القتل»
تتم اآلن بدون أن تكون مدعومة بتسويات
ّ
سياس ّية عىل املستوى الدّو ّيلُ ،تط ّبق بإحكام
الحلقة الدول ّية حول الجالسني عىل ّ
الطاولة
السور ّية ،فال تتيح الفرصة أليّ منهم باستغالل
ّ
اإلقليمي والدّويلّ
أيّ انشقاقات عىل املستويني
ّ
ّ
السوريّ
الستحضار ق ّوة داعمة مقابل الطرف ّ
اآلخر .حتّى اآلن ّ
فإن النّظام هو العقبة األكرب
السياس ّية ،لكنّه ليس العقبة
أمام الحلول ّ
يايس
الس ّ
الوحيدة ،وج ّره نحو ميدان الصرّ اع ّ
ال يكون بتو ّقع أن يتّخذ النّظام هذا القرار
مببادرة منه ،بل عندما يرى فيه أكرث املخارج
أمناً بالنّسبة له .ما يه ّمنا يف هذا املخرج ليس
أمن النّظام ،وإنمّ ا أمن سوريا.

 -3تقولون يف أدب ّياتكم َّبأ َّن كل األطراف
وأنت
مسؤولة عىل خراب ودمار سوريا،
ِ
بأن ّ
تعلمني َّ
الطرف األكرث تنظي ًام وعسكرة هو
يصح توزيع املسؤول ّية
السوريّ  ،هل ّ
النّظام ّ
األخالق ّية بالتساوي عىل أطراف ال متتلك
الق ّوة بالتّساوي؟
نحن حتّى لو قلنا ّإن هنالك مسؤول ّية عىل ّ
كل
األطراف املتحاربة ،فإ ّننا دامئاً نضع املسؤول ّية
األكرب عىل عاتق النّظام ،حتّى عندما يكون
األمر متع ّلقاً بتفجري انتحاريّ مث ًال؛ هذا ّ
ألن
النّظام هو ا ّلذي يفرتض أ ّنه مسؤول عن
البلد وأمنه .كام أ ّكدنا مراراً أ ّننا ال نضع ال ّلوم
عىل األطراف املناوئة للنّظام عندما تستخدم
السالح للدّفاع عن نفسها وأهلها ،لكن عندما
ّ
يكون اللجوء إىل املواجهة املس ّلحة هو قرار
ّ
مخطط له وليس مج ّرد ردّة فعل ،فمن
ّ
بيعي أن يتح ّمل من يتّخذ مثل هذا القرار
الط ّ
مسؤول ّية ما ينتج عنه .املسؤول ّية األخالق ّية
لسنا نحن من يضع معيارها ،وليست الق ّوة
العسكر ّية ميزانها .برأينا النّظام يجب تغيريه،
والوقوف ضدّه حتّى لو مل يقتل سورياً واحداً.
ّ
وبغض النّظر عن ق ّوته العسكر ّية ،فهو نظام
قمعي متخ ّلف ،وخارج سياق
استبداديّ
ّ
يصب استمراره يف
التّاريخ ،وال ميكن أن
ّ
املصلحة السور ّية.
 -4يف ّ
ظل مجتمع سوريّ متعدّد الهو ّيات،
برأيك ما ّ
السور ّية
الشكل األنجح للدولة ّ
املتوقعة ،هل هي دولة مركز ّية أم ال مركز ّية؟
ما هو تص ّورك حول املوضوع؟
السور ّية وال ّلحظة التّاريخ ّية
الخصوص ّية ّ
تستحقّ ابتداع شكل جديد للدّولة يف سوريا،
ليس بالضرّ ورة أن يكون تكراراً للنّامذج
املتعارف عليها ،وقد يقتيض االستعارة من
أكرث من منوذج .بداي ًة يجب أن تتجاوز هذه
الدّولة مفهوم العلامن ّية؛ مبعنى فصل الدّين
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عن الدّولة ،وتتبنّى منع فرض أية أيديولوج ّية
سواء دين ّية أو غريها عىل الدولة .فحزب
البعث عىل سبيل املثال ادّعى العلامن ّية ،لكنّه
الخاصة عىل الدّولة.
فرض أيديولوج ّيته
ّ
ً
السوري يقتيض أيضا ّأن حقوق املواطنة
التّن ّوع ّ
املتساوية التي ال تستطيع أيّ أغلب ّية حتّى
لو كانت سياس ّية التّعدّي عليها .هي رضورة
حتم ّية للوصول إىل دولة مستق ّرة ال تشعر فيها
أ ّية أق ّل ّية بالتّهديد .يجب أن مينع شكل الدّولة
الجديد إعادة إنتاج االستبداد بأ ّية طريقة،
السلطات ،وتثبيت
وهذا له آل ّياته؛ مثل فصل ّ
الحقوق ،وإقامة الدّولة عىل أسس دميقراط ّية
ّوصل إليها بشكل
يتم الت ّ
دستور ّية ثابتةّ ،
توافقي ،بدون إهامل أيّ مك ّون من مك ّونات
ّ
السوريّ  .وبالتّأكيد ال ميكن أن تقوم
املجتمع ّ
السلطة ،بل
السور ّية عىل املركز ّية يف ّ
الدّولة ّ

يجب إعادة صياغة توزيع الترّ كيب اإلداريّ
لقانون اإلدارة املح ّل ّية بشكل يتيح متكني
املواطنني من انتخاب كامل املجالس املح ّل ّية،
وانتخاب املحافظني أيضاً ،ليكونوا خاضعني
ملسائلة النّاخبني .ويجب أن تتمتّع هذه
املجالس بح ّيز من االستقالل مي ّكنها من ا ّتخاذ
القرارات املنسجمة مع ّ
الظروف املح ّل ّية ،مبا
يضمن مساهمة املواطنني يف تنمية مناطقهم.
هذا األمر يتط ّلب توزيع امليزان ّية املركز ّية
املتع ّلقة بالقضايا التّنمو ّية والخدم ّية بشكل
عادل بني املحافظات.
السور ّية املنشودة
التّحدّي األكرب للدّولة ّ
سيكون يف النّظام االقتصاديّ األمثل ،القادر عىل
اطي
دعمها ودعم استمرار ّيتها.املرشوع الدّميقر ّ
الحدا ّيث يحتاج إىل مرشوع اقتصاديّ  ،ال يدعمه
كام يدعم املانح برنامج ما يح ّبذه ،بل نظام

اقتصادي تكون الدّولة الدّميقراط ّية الحداث ّية
يف قلبه ،ومصالحه من مصالحها ،ويكون أيضاً
متكام ًال مع مشاريعها .وهذا يتط ّلب من
اطي الحدا ّيث الكثري من
دعاة املرشوع الدّميقر ّ
التّخطيط وال ّدراسة ،للوصول إىل مثل هذا
النّظام .برأييّ ،
فإن الترّ كيز عىل االستثامر
السوريّ  ،وخصوصاً يف
يف رأس املال البرشيّ ّ
مجال التّعليم الحديث ،وتحويل إبداعات
هذا اإلنسان ومنتوجه املعر ّيف إىل منتج له
قيمة ما ّد ّية قادرة عىل تحريك االقتصاد ،أي
مبعنى آخر الوصول إىل ما يعرف (باالقتصاد
املعر ّيف) .سيعطي االقتصاد املعر ّيف االقتصاد
السوريّ دفعاً كبرياً ،ويكسبه مصدراً ال ينضب
ّ
ّ
كام تنضب املوا ّد الخام ،وال يخضع للتقلبات
األمن ّية كام هو حال املوارد ا ّلتي يد ّرها ّ
قطاع
السياحة مث ًال.
ّ
 -5كيف تنظرين إىل دور النّساء يف
السور ّية؟ وإىل تبدّالت هذا
ال ّثورة ّ
الدّور ُ
منذ انطالق ال ّثورة؟
مهم جداً ،اتسم بالحيوية يف
أعتقد أ ّنه ّ
الستّة األوىل من الحراك .لكنّ
األشهر ّ
الصفوف
العسكرة أرسلت بالنّساء من ّ
سلمي ميكنّهنّ من
األوىل ،من فضا ٍء
ّ
القيادة واإلبداع ،إىل الصفوف الخلف ّية،
من فضاء عسكري هن أ ّول من يدفع
مثنه ،بل إ ّنه حول الكثريات منهنّ من
رائدات إىل ضحايا .أنا متفائلة بأن
يخلق الدّفع نحو ّ
سيايس فضاء أكرب
حل
ّ
السور ّية ،ليك تلعب الدّور ا ّلذي
للمرأة ّ
تستح ّقه يف قيادة مسرية حراك بلدها
نحو التّغيري؛ فا ّتفاقات دول ّية مثل ا ّتفاق
جنيف ما هي إال خطوة أوىل يف مسار
السوريينّ .-يجب أن نكمله نحن ّ
«لكل زمانٍ دولةٌ
ِّ
وأختم القول ّ
بأن
ونسا ُء».
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عمر أميراالي ..السينما ووحل الواقع
إعداد :هنادي محمد
السينام
«يف النّهاية يجب أن أعرتف أ ّنني لوال ّ
ملا كنت خضت يف وحل واقعنا ،وملا كنت
عرفت اإلنسان وأحببته ،وملا كنت اكتشفت
تلك الحقيقة البديه ّية القائلة يّ
بأن جزء من
الحياة وليس العكس .وملا كنت ربطت
العدمي ونزقي قبل أن أعرف إىل
طبعي
ّ
ً
السينام سبيال ،وملا كانت انكرست عندي
ّ
السينام ملا كنت
مرآيت وأنان ّيتها ،وأخرياً لوال ّ
تركت نفيس ّ
السنني أنخدع بوهمها
كل هذه ّ
وعجزها عن أن تغيرّ شيئاً يف هذه الحياة من
حويل».
هذا ما قاله عمر أمرياالي املولود عام 1944
دمشقي وأ ّم لبنان ّية ،والذي نذر أعواماً من
ألب
ّ
عمره إلخراج األفالم ذات ّ
الطابع االنتقاديّ
يايس .مل ُيكتب له أن يشهد أعراس بالده
الس ّ
ّ
ً
ا ّلتي حلم بها طويال ال س ّيام يف ربيع دمشق
ا ّلذي كان له فيه دور بارز.
عامي  1967 – 1966درس أمرياالي
بني ّ
املرسح يف جامعة (مرسح األمم) يف
باريس ،وبعد التحاقه باملعهد العايل
السينامئ ّية يف باريس أيضاً
لل ّدراسات ّ
اضط ّر للعودة إىل دمشق عىل خلف ّية
ثورة ّ
الطالب عام .1968
كان له أسلوبه الذي م ّيزه عن مدرسة
أوروبا رّ
السينام
الشق ّية ،ورفد أمرياالي ّ
بالعديد من األعامل خالل الفرتة املمتدّة
ما بني  1970و  2003نذكر منها :محاولة
الحب
عن س ّد الفرات ،رائحة الجنّة،
ّ
املوءود ،يف يوم من أ ّيام العنف العادي،
مات صديقي ميشيل سورا ،ال ّرجل ذو
هبي ،وطوفان يف بالد البعث.
النّعل ال ّذ ّ
ويذكر ّأن أمرياالي عمل لصالح العديد
من ّ
املحطات التّلفزيون ّية الفرنس ّية ابتدا ًء

من عام  ،1980وكان له من األفالم التّسجيل ّية
القصرية ّ
والطويلة ما وصل إىل العامل ّية وح ّقق
أهم
شهرة واسعة ،وقد عرضت أفالمه يف بعض ّ
بالسينام التّسجيل ّية
املهرجانات
ّ
املتخصصة ّ
يف العامل ،كمهرجان أمسرتدام الدّو ّيل لألفالم
التّسجيل ّية.
ويف لقاء له عىل قناة العرب ّية يتحدّث عن
للسينام الوثائق ّية ،فيعيد القض ّية
اختياره ّ
اللتباس عالقته بالحياة والواقع ،وملرشوعه
املتم ّثل يف خلخلة اليقني األعمى عند الناس،
وأفضل وسيلة لخلخلة القناعات هي االنطالق
من الواقع ،ويذكر ّأن دافعه لزعزعة هذا
املجانية
اليقني هو ال ّرغبة يف املشاكسة ال ّ
وإنمّ ا الهادفة ،وهي مشاكسة مل يدفع مثنها،
معترباً أ ّنه يفشل عندما ميسك حقيقة ما ف ّن ّياً
إذ يعترب الفشل الفنّي ق ّمة العقاب.
ويشري إىل ّأن العزلة هي مكانه األفضل ل ّلجوء،

ّ
ألن املسافة متنحه فرصة االبتعاد عن األمل
ّ
والشغف بهموم النّاس وعذابها ومظاملها،
ّ
فالظلمة هي اسرتاحة محارب.
انتقد أمرياالي النّظام يف الكثري من أعامله،
ولجأ يف أفالمه إىل تقن ّية ترك الحديث
لألشخاص ا ّلذين يحاورهم ،من دون رسد
منه ،فكانت تعليقاتهم كافية ليك تظهر أليّ
السوريّ ّ
بكل هياكله
مشاهد فشل النّظام ّ
وهيئاته ،بدءاً من الربملان والحكومة ،وانتهاء
باملدارس.
ً
يف ربيع دمشق  2000كان أمرياالي واحدا من
السور ّيني ا ّلذين و ّقعوا عىل عريضة
املث ّقفني ّ
ّ
لحث ال ّرئيس بشار األسد املنتخب حديثاً عىل
رفع قانون ّ
الطوارئ ،ا ّلذي وضع عام .1963
انضم أمرياالي إىل إعالن دمشق
ويف 2005
ّ
ً
ا ّلذي طالب أيضا باإلصالح واالنتقال بسوريا
من الحكم االستبداديّ إىل الدّميقراط ّية.
كان يعلم ّأن تخيري الحكومات العرب ّية
لشعوبها بني الدّميقراط ّية واالستقرار جرم
كبري ،ونظراً إلميانه بالدّميقراط ّية ،و ّقع
أمرياالي يف  30كانون ال ّثاين  – 2011مع
نشطاء يف حقوق اإلنسان وشخص ّيات
سور ّية عىل بيان أثنوا فيه عىل ثور ّيت
تونس ومرص .وورد يف البيان« :يتط ّلع
ّ
السوري أيضاً إىل العدالة
الشعب ّ
والح ّر ّية .لقد وجدت ّ
الشعوب العربية
طريقاً إىل الح ّر ّية ،وتحديداً عن طريق
توحد
السلم ّية ا ّلتي ّ
املقاومة االجتامع ّية ّ
ّ
الشعب ض ّد من يقمعه ويرسق ثرواته»
إال ّأن القدر مل ميهله ليشهد سقوط
النّظام املرصيّ  ،وال اندالع ال ّثورة يف وطنه
سوريا ،حيث رحل يف الخامس من شباط
عام .2011
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المجالس المحلية بين الدور الخدمي وتجاذبات السيـاسة

كاروان آرام

خ ّلف الرصاع الدائر يف سوريا وانحسار سلطة ويف هذا املجال حاول االئتالف الوطني لقوى يقول مروان عيدي رئيس مجلس مدينة
النظام عن مناطق واسعة فراغاً إدارياً وسياسياً الثورة واملعارضة السورية جذب تلك املجالس عامودا املحيل يف هذا الصدد :إن املجلس
يف العديد من املناطق والقرى والبلدات ،من خالل إنشاء وحدة املجالس املحلية املحيل يف عامودا هو مجلس سيايس أساساً،
مام دفع بالعديد من الناشطني والقيادات ووحدة تنسيق الدعم يف بداية  2013هادفاً تابع ملجموعة من األحزاب الكردية وبعض
املحلية إىل إنشاء مجالس محلية جاهدت من وراء ذلك إىل زيادة تأثريها وربط عمل التنسقيات والشخصيات املستقلة التي
وما تزال لتوفري الخدمات األساسية من ماء املجالس االدارة املحلية باالئتالف ربطاً مبارشاً اتفقت يف ما بينها عىل تشكيل هذا املجلس
وهو يلعب دوراً سياسياً.
و كهرباء وأعامل إغاثة ،غري أنها اصطدمت حسب ما رصح به ممثلوه.
ً
بتحديات كبرية داخلياً وخارجياً ،حيث تعزو أجرت مجلة صور استطالعاً للرأي عىل هامش ويضيف عيدي شارحا خصوصية تشكل
دراسة أجرتها مؤسسة مينابوليس الصعوبات ندوة نظمتها مينابوليس يف مدينة غازي عنتاب املجالس التابعة للمجلس الوطني الكردي
والعوائق القامئة أمامها إىل الرصاعات بخصوص عمل املجالس املحلية والتحديات عن غريها :ع ّول الشعب عىل مجالسنا هذه
الداخلية عىل السلطة بشان قضايا التمثيل التي تواجهها ،وأخذت آراء عينة من رؤساء يف جميع الجوانب السياسية والخدمية
والتي تح ّد من قدرة املجالس عىل اإلدارة مجالس اإلدارة املحلية حول إمكانية أن تؤدي واالجتامعية ،إال أننا مل نكن يف املستوى
املحلية وتحول دون تحويلها إىل هيئات فاعلة هذه املجالس دوراً سياسياً يف املرحلة املقبلة املطلوب بسبب الخالفات السياسية بني
يف تأمني الخدمات وتسيري النواحي الرضورية وأن تتجاوز دورها الخدمي وبشكل خاص بعد أطراف الحركة الكردية يف املناطق الكردية،
أن أصدرت العديد من املجموعات املسلحة لذلك مل نقم بدورنا بالشكل املطلوب .ويرى
للمواطنني.
يقول مروان معلوف ممثل مؤسسة مينابوليس املقاتلة بياناً ترفض فيها األعرتاف باالئتالف عيدي أن قيام الدولة املدنية التعددية
الدميقراطية التي نطمح إليها ٌ
كفيل بتحويل
يف معرض حديثه عن أهمية املجالس املحلية الوطني ممث ًال لها يف الخارج.
ورضورة دعمها وتطويرها :إن املجالس املحلية وقد تباينت اآلراء حول عمل املجالس املحلية هذه املجالس إىل مجالس خدمية فقط
تجربة فريدة من نوعها يف سوريا ،ومن أجل وماهية وطبيعة هذه املجالس وما إذا كانت بحيث ينفصل الجانب السيايس عن الخدمي.
ذلك أجرينا دراسة عن هذه املجالس بغية قادرة عىل لعب أدوار سياسية أم ال يف املرحلة يختلف نائب رئيس املجلس املحيل يف مدينة
التوصل إىل معرفة واقعها ،وأردنا فتح حوار الحالية واملقبلة ،وحول أبرز املعوقات التي رساقب أسامة الحسني يف وجهة نظره مع
مروان عيدي يف أن تكون هذه املجالس قادرة
بني السوريني من أجل أن يقرروا بأنفسهم ما تعرتض سبيلها.
هو النموذج األفضل الذي ميكن لهم العمل
عليه يف هذا املجال ،كام أن الدراسة وضعت
توصيات واألمر مرتوك للمجالس والناشطني.
وقد خلصت الدراسة سابقة الذكر إىل
مجموعة من التوصيات واالستنتاجات خص
بها االئتالف املعارض واملؤسسات ومنظامت
املجتمع املدين ،تتضمن تأمني الخدمات
األساسية للبلديات إليجاد مأسسة لبنى إدارة
الحكم املحلية وتوطيد العالقة بني املعارضة
الخارجية وتلك املوجودة داخل البالد من أجل
بسط سلطتها وامتالكها لعملية صنع القرار.
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عىل تأدية دور سيايس يف املرحلة الحالية
بقوله :من املستحيل أن تلعب املجالس
املحلية دوراً سياسياً ألن خدمة املجتمعات
املحلية يف «املناطق املحررة» يتطلب حجم
عمل كبري جداً ومجالسنا هي عبارة عن
تطوع عدد من األشخاص يف محاولة ملل
الفراغ الذي خلفه انسحاب الدولة ،وهو ما
يزال عمل غري مؤسسايت وال يوجد جهات
رقابية ملتابعة عملها فكيف لها أن تلعب هذا
الدور.
لكنه يرى عىل خالف عيدي أن هذه املجالس
رمبا تكون قادرة عىل لعب هذا الدور مستقب ًال
إذا ما أصبحت هناك تأطري للعمل املؤسسات
وترابط بني املجالس املحلية واالئتالف ووحدة
تنسيق الدعم .ACU
ويبقى وضع املجالس املحلية مختلفاً يف
املناطق واملحافظات التي ال تزال تحت سيطرة
النظام كام الحال يف محافظة حامة التي يعمل
فيها املجلس املحيل بشكل رسي نتيجة الوضع
األمني ،واستطاع إنجاز العديد من املهام مثل
التوافق بني الهيئات والقوى الثورية واملجالس
العسكرية لتشكيل لجنة عليا للمحافظة
وفق ما رصح به صالح الدين الحموي
رئيس مجلس محافظة حامة وعضو االئتالف
الوطني ،يقول الحموي :نحن من خالل عملنا
يف هذه املجالس نحاول التواصل مع الهيئات
العسكرية والقوى الثورية املوجودة من أجل
جمعهم يف لجنة عليا للمحافظة ويف هذه
الحالة ميكن لهذه املجالس أن تلعب دوراً
سياسياً .ويرى من الصعوبة مبكان أن تلعب
املجالس املحلية مبفردها أدواراً سياسية وإن
كان ممثلو املجالس املحلية ميارسون هذه
األدوار حتى مع عدم وجود تصور عام
أو مرجعية ،ويضيف الحموي :رمبا يكون
للمجالس نفسها هذا الدور إذا توفرت اإلرادة
لكن بالتنسيق مع الحراك وبذلك نستطيع أن
نؤسس لقيادة عام يف سوريا.

تعترب محافظة حلب إحدى املحافظات التي
تشكل فيها مجلس محافظة بعد إجراء
انتخابات يف مدينة غازي عنتاب الرتكية ،شارك
فيها ممثلون عن كافة املناطق املحافظة
والتي يعتربها بعض املعارضني تجربة فريدة
من نوعها ،غري أن رئيس املجلس املحيل ملدينة
حلب أحمد عزوز يقول :إن تشكيل هذه
املجالس جاء عىل خلفية الفراغ الذي حدث يف
املنطقة وال ميكن لها أن تلعب أدواراً سياسية
إال إذا توفرت لها مظلة سياسية ،ويضيف يف
معرض حديثه :قد تحدث مشكلة إذا ما قرر
كل مجلس أن يلعب دوراً سياسياً مع غياب
املرجعية السياسية.
بعد استطالعنا أراء رشيحة من رؤساء املجالس
املحلية حول إمكانية أن تلعب هذه املجالس
أدواراً سياسية حاولنا أن نتعرف عىل طبيعة
العالقة القامئة بني هذه املجالس واالئتالف
الوطني ،املعارض شكري إدريس ممثل وحدة
اإلدارة املحلية يف االئتالف وضح أن املجالس
املحلية هي وحدات خدمية وليست لها عالقة
بالتجاذبات السياسية املوجودة.
يقول إدريس :بعض األطراف اإلسالمية
واليسارية تحاول الضغط عرب الورقة الخدمية
يف (املناطق املحررة) من أجل تسييس األمور،

أما بالنسبة لنا كوحدة دعم اإلدارة املحلية يف
االئتالف فنحن نعمل مع هذه املجالس عىل
تحسني الخدمات املقدمة من قبلهم للمواطن
وتحسني أدائهم ومتثيلهم عىل األرض فقط
ولسنا جهة رقابية عىل هذه املجالس ،ألن
هذه املجالس منتخبة من قبل الشعب وهو
الوحيد من يحق له مراقبة هذه املجالس».
لكن الناشط عبدالله اللبواين يرى أن االئتالف
نفسه يحاول تسييس الورقة الخدمية والدعم
املقدم من قبله للمجالس املحلية ،يقول« :ما
يحدث اليوم هو محاولة من االئتالف يف
التعامل مع املجالس املحلية عىل أساس أنها
قاعدته الشعبية يف الداخل والتي يتحدث
باسمها ويتم استغاللها سياسياً.
ويف النهاية أجمعت كل اآلراء عىل أن
املجالس املحلية غري قادرة عىل أن تؤدي أية
أدوار سياسية يف الوضع الراهن لعدة أسباب،
منها ما يتعلق بالوضع األمني ومنها ما يتعلق
بتلبية االحتياجات األساسية وقد تكون أخطر
تلك االسباب التطرف الحاصل يف مناطق
عديدة والذي يعادي برضاوة تشكيل بنية
حقيقية لدولة مدنية يتأملها الشعب املجتمع
السوري باإلضافة إىل املال السيايس املرتبط
باألجندات السياسية.
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الديون البغيـضة
أحمد الياس

ماهو الدَّين البغيض؟
عي یجب ألاّ ُتحترَ م
غاصب أطاح بالنّظام الشرّ ّ
مازالت محـاوالت املجتمعـات النّامية لبنــاء عندما یزول النّظام الغاصب.»......
نظم دميقراط ّية تنمو ّية تصطدم مبـع ّوقــات ويف بداية القرن العرشين ( )1927قام الفقيه
عديـدة تتع ّلق بالتحدّيــات االجتـمـاع ّيـة
واالقتصـاد ّية ،وبـاإلرث ال ّثقـا ّيف والفـكريّ
ورسختها
والتّش ّوهات البنيو ّية التي مارستهـا ّ
األنظمة االستبداد ّية ا ّلسابقة يف سبيل دميومة
سلطتها القمع ّية .وتبقى التّنمية االقتصاد ّية
عام ًال أساس ّياً لنجاح أيّ تجربة دميقراط ّية
وليدة وتط ّورها .وعىل ال ّرغم من املحاوالت
الحثيثة للحكومات الخلف لتجنيد ّ
الطاقات
املح ّلية واالستعانة باملساعدات الدّول ّية ،إلاّ ّأن
السلف
الدَّين
الخارجي الذي راكمته األنظمة ّ
ّ
يش ّكل تركة ثقيلة ال ميكن إنكار آثارها ،نظراً
لضخامة خدمة الدَّين ،واستغراقه
جزءاً كبرياً من موارد الدّولة عىل
حساب االهتامم بأولو ّيات التّنمية،
والس ّيام إذا ما أخذنا بالحسبان املآل
النّها ّيئ ألموال القرض ،أي استخدامه
ألغراض غري رشع ّية.
ّإن فكرة نبذ الحكومة الجديدة
(الحكومة الخلف) للدّيون املعقودة
من قبل الحكومات االستبداد ّية
السابقة قدمية بذاتها ،إذ تعود بوادرها
ّ
إىل الفقه اإلنجلوسكسوين ،فقد كتب
السادس
الفقيه غروشيوس منذ القرن ّ
عرش ّأن العقود التي ُأب ِرمت من قبل سلطة
ما -لیس ملنفعة الدّولة إمنا لإلرضار بها -یجب
ألاّ تحرتم ،والس ّیام عندما تكون األموال العا ّمة
قد ُأن ِفقت ألغراض ال تح ّقق املصلحة العا ّمة،
مضيفاً ّأن العقود التي ُأب ِرمت من قبل نظام
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الرويس ألكسندر ساك بوضع نظر ّية شبه
متكاملة لنبذ ديون الحكومات االستبداد ّية
السابقة تحت مس ّمى ال َّدين البغيض يف
ّ
كتابه آثار تح ّوالت الدّولة عىل دیونها العا ّمة
والتزاماتها املال ّیة األخرى The Effects
of State Transformations on their
Public Debts and Other Financial
 ،Obligationsوقد ذهب
«ساك» بعد دراسته للعديد
من القضايا التّطبيق ّية إىل
نبذ الدّيون ،فهو يع ّد
تم عقد
الدَّين بغيضاً إذا ّ
ال َّدين لغايات غري س ِّد
حاج ٍة عا ّمة أو ملصلحة الدّولة،
وإنمّ ا لتقوية نظام الحكم يف
الدّولة حتّى يتم ّكن من قمع
أيّ محاولة شعب ّية للتّم ّرد
ثم ّ
فإن هذه
عليه .ومن ّ
الدّيون ال تلزم الحكومة
اللاّ حقة بحسبان ّأن ال َّدين
شخيص عىل
إنمّ ا هو دين
ّ
النّظام الحاكم ويسقط
بسقوطه.
واألساس القانو ّين للنّبذ
حسب «ساك» هو أن ال َّدين بوصفه
السابق يفقد أحد رشوط قانون ّية ال َّدين،
ّ
وهو أن يربم ال َّدين بهدف رصفه لس ّد
احتياجات الدّولة ومصلحتها .ومن أجل
تجنّب االستخدام العشوا ّيئ لنظر ّیة الدّین
املقیت ،حدّد ساك بعض املعاییر التي یجب
ّمسك بهذه النّظر ّیة ،وهي:
توافرها عند الت ّ

اقتصــاد وتنمية

-1عىل الحكومة الخلف أن تثبت ما تدّعيه،
وعىل املحكمة (داخل ّیة أو دول ّیة) أن تتی ّقن
من تح ّقق اآليت :
 ّإن الحاجات التي استندت إلیها الحكومةالسلف من أجل إبرام ال َّدین كانت بغيضة،
ّ
وتتناقض بوضوح مع مصالح ّ
الشعب ك ّله أو
جزء منه .
 ّإن الدّائنین كانوا عىل درایة تا ّمة لحظة دفعالقرض بالغرض البغيض.
 عند تح ّقق هاتین املسألتین عىل الدّائنینأن یث ّبتوا عكس ما تقدم ،وذلك ّ
بأن األموال
املتحصلة من هذا القرض مل تستخدم ألغراض
ّ
مقیتة أو ألغراض ضا ّرة ّ
بالشعب ك ّله أو بجزء
منه.
ً
واستنادا إىل ما سبق ميكن تقسيم الدّيون
البغيضة ،حسب املفهوم الذي طرحه ساك،
ثم لجنة القانون الدّو ّيل أثناء صياغتها
ومن ّ
ملرشوع ا ّتفاق ّية فيينا لعام  1983بشأن توارث
الدّول ،باإلضافة إىل ما أفصحت عنه املامرسة
الدّول ّية للنّظر ّية من أشكال أخرى للدّيون
البغيضة إىل عدّة أشكال
عىل النحو التّايل:
 .1دين اإلخضاع :وهو
تم عقده
الدَّين الذي ّ
بغرض استخدامه من قبل
الحكومات االستبداد ّية
أو املستعمرة إلخضاع ّ
الشعب
واضطهاده للحيلولة دون خروجه عن سلطة
الحكومة.
ومن أهم سوابقه قض ّية الدّيون املكسيك ّية
عام  ،1883وقض ّية الدّيون الكوب ّية عام ،1898
وقض ّية ديون روسيا القيرص ّية عام ،1917
وقض ّية ديون بولندا والتي طرحت يف إطار
معاهدة فرساي عام  ،1919وديون نظام
الفصل العنرصيّ عىل ناميبيا لعام .1994

 .2دين الحرب :لديون الحرب -كشكل من
أشكال الدَّين البغيض -عدّة صور ميكن
إجاملها عىل النّحو اآليت:
 الدَّين الذي عقدته الدّول املستعمرة باسممستعمراتها الستخدامه يف قمع ثورة ّ
الشعب
والحيلولة دون ح ّقه يف تقرير مصريه.
 ال َّدين الذي عقدته حكومة استبداد ّيةلتمويل حرب عدوان ّية ض ّد دولة أخرى.
 الدَّين الذي عقدته الدّولة املورثة ض ّد مصلحةالدّولة الوارثة ،وقد تكون الدّولة الوارثة دولة
تريد االنفصال عن دولة استعامر ّية أو إقلي ًام
انفصل عن دولته األ ّم.
أهم تطبيقاته قض ّية ديون النّمسا ،والتي
ومن ّ
ّمتت معالجتها يف إطار معاهدة سان جرمان
عام  ،1919وكذلك قض ّية ديون جمهور ّيات
جنوب إفريقيا لعام .1900
الشخيص :وهو ال َّدين الذي عقدته
 .3الدَّين
ّ
حكومة استبداد ّية لغايات اإلثراء ّ
خيص
الش ّ
فحسب ،وله سابقة تاريخ ّية ها ّمة ،وهي
قض ّية «تينوكو» رئيس كوستاريكا األسبق والتي

طر حت
للتّحكيم أمام الفقيه األمري ّ
يك
«تافت» عام .1923
ّإن إعادة طرح نظر ّیة ال َّدین
البغيض تحوز أه ّم ّیة قانون ّیة واقتصاد ّیة
السنوات األخرية ،والس ّيام
وسیاس ّیة متزایدة يف ّ
يف ّ
ظل املتغيرّ ات الدّول ّية والتّح ّوالت يف األنظمة
السیاس ّیة للدّول منذ نهاية الحرب الباردة
ّ

سواء بسبب الحرب ،أو ال ّثورة أو االنفصال،
أو بسبب تط ّور املجتمعات سلم ّیاً من شكل
حكومي إىل آخر ،كام ّإن إجبار ّ
الشعوب عىل
مناف
تسدید دیون األنظمة الدّكتاتور ّیة عمل ٍ
للعرف ومبادئ األخالق الدّول ّیة واملبادئ
رشعي من
العا ّمة للقانون ،أل ّنه يعد إثراء غیر
ّ
قبل الجهات الدّائنة واملانحة عىل حساب هذه
الشعوب التي مل تكن هي الجهة املستفیدة
من هذه الدّیون التي تجرب عىل تسدیدها.

املراجع:

Ashfaq Khalfan, Advancing the )1
Odious Debt Doctrine, Centre for
International Sustainable Development
.2003 ,Law, Montreal, Quebec, Canada
Charles Peter Abrahams, The )2
Doctrine of ‘Odious Debts’, Rijks
2000 Universities Leiden, August

سيكولوجيـا

سيكولوجيـاالعـدوان..
إعداد :مجيد محمد

ميكن تفسري العدوان وتربيره بالحاجات
البيولوجية للحيوان ونزوع الحيوان إىل
إشباع تلك الحاجات ،ويف مقدمتها الحاجة
إىل الطعام والحاجة إىل األمن والحفاظ عىل
النطاق أو املجال الحيوي يف املحيط البيئي
الخاص ،وهو موجود بأرقى تجلياته لدى
اإلنسان الذي يتصف بخصائص مت ّيزه عن
باقي الكائنات ،أهمها امتالكه للعقل واإلرادة
الحرة يف حاالت العدوان الواعي املتاميزة عن
الشكل املَريض له ،والذي يكون نتيجة قصور
يف بعض العمليات النفسية أو الفسيولوجية
أو العقلية.
تعريف  :Mussanأي سلوك يفيض إىل إلحاق
األذى بأحد الكائنات الحية أو إفساد أو
تحطيم كائنات غري حية.
تعريف  :Argyleهو السلوك الذي يتجه به
صاحبه إىل إيقاع األذى باألشخاص اآلخرين أو
ممتلكاتهم إما بدنياً أو لفظياً أو بأي طريق
آخر.
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تعريف  :Barronأي شكل من أشكال السلوك يشء يريده األول وميلكه الثاين ،والكثري من
يهدف إىل إيقاع األذى أو الرضر بأي كائن حي املشاجرات والنزاعات والحروب مل يكن هدفها
آخر يكون مدفوعاً لتجنب مثل هذه املعاملة األسايس واملبارش هو الرغبة يف الوحشية أو
الكريهة أو السيئة.
إيذاء العدو ،بل كان هدفها وسييل للحصول
هذه التعريفات تتقاطع يف عدّة نقاط فهي عىل مناطق نفوذ جديدة أو أسواق لترصيف
ترى بأن العدوان سلوك يهدف إىل تع ّمد إيذاء املنتجات أو الحصول عىل املواد األولية وغريها
طرف آخر ،فن ّية الشخص الذي يقوم بالفعل من األسباب التي ال حرص لها .والعدوان غري
أو السلوك عامل حاسم يف التمييز بني السلوك متصل وغري متجانس ميتد من أشكال السلوك
العدواين وبني أشكال السلوك األخرى ،يف حني العدواين املضادة للمجتمع وأشكال السلوك
ٌ
وأصناف عديدة أهمها:
العدواين املوالية للمجتمع ،فاألفعال اإلجرامية
أن للعدوان أبعادٌ
العدوان البدين مقابل العدوان اللفظي
والعنيفة مثل الرضب واالغتصاب والقتل
العدوان اإليجايب مقابل العدوان السلبي
واالعتداء هي أفعال تنتهك املعايري االجتامعية
العدوان املبارش مقابل العدوان غري املبارش
بكل وضوح ،فهي مضادة للمجتمع ألنها
كام ّأن املعتدى عليه ميلك دافعاً لتجنب مرضة ومؤذية ،أ ّما األفعال العدوانية التي
هذا اإليذاء أو تلك املعاملة التي يتعرض لها ،تصدر و ُتضبط من خالل املعايري االجتامعية
شكل من فهي موالية للمجتمع ،فأفعال تنفيذ القانون
فليس هناك شخص يتعرض ألي ٍ
أشكال العدوان إلاّ ويرغب يف عدم التعرض وتهذيب األبناء وعقابهم وطاعة أوامر القادة
له وتجنب املعاملة املؤذية التي يرتتب عليها يف وقت الحرب تعترب رضورية ،وقد تقع
آثار سلبية إذا متكن الجاين من تحقيق هدفه بعض األفعال بني هذين النوعني ويطلق عليها
يف اإليذاء.
األفعال املجازة قانونياً ،وهي أفعال عدوانية
ويقترص العدوان عىل السلوك الذي ال تفرضها املعايري االجتامعية ولكنها ال تنتهك
يوجه لطرف آخر ،سواء له شخصياً القيم األخالقية املقبولة وتحدث يف إطار
أو ملمتلكاته الخاصة ،وبالتايل ال املسموح به.
يندرج يف تعريف العدوان إيذاء
الذات .كام يصنف العدوان طبقاً مراجع:
لهدفه إىل نوعني :العدوان العدايئ  -الفارس ،مجدي :دراسات يف علم النفس
والعدوان الوسييل؛ األول ينشأ عن االجتامعي ، 2010،منشورات جامعة دمشق ،ط،1
الغضب غالباً أو نتيج ًة له ،وهدفه دمشق ،سوريا.
إيقاع األذى والتعذيب واإليالم ،أ ّما  -أبو قورة ،خليل قطب :سيكولوجية العدوان،1996 ،
العدوان الوسييل فاإليذاء يكون مكتبة الشباب (شهرية الهيئة العامة لقصور الثقافة)،
وسيلة للحصول عىل بعض املكاسب ط،1القاهرة ،مرص.
أو املنافع أو تحقيق أهداف غري  -يحيى ،خولة أحمد :االضطرابات السلوكية
عدوانية مثل االعتداء من قبل فرد واالنفعالية ،2000 ،دار الفكر للطباعة والنرش
عىل آخر من أجل الحصول عىل والتوزيع ،ط ،1عامن ،األردن.

من أجل اجملتمع املدني والدميقراطية

تقارير مصورة عن المرأة والعدالة االنتقالية والسلم األهلي
أنتج قسم اإلعالم يف مركز املجتمع املدين
والدميقراطية يف سوريا  CCSDSيف الفرتة
املاضية  5فيديوهات ضمن خطة إدراج
اإلعالم املريئ يف برامجه االعالمية ،بالنظر
ألهمية املادة املرئية والدور الذي تلعبه ضمن
مجريات املشهد السوري مبا من شأنه إيصال
الرسائل اىل الجمهور املستهدف وخدمة
القضايا التنموية والتوعية يف املجتمعات
املحلية ،وسيعمل املركز عىل نرش الفيديوهات
التي أنتجها بغية تسليط الضوء عىل بعض
القضايا التي تدخل ضمن أولويات عمله.
تتمحور مضامني الفيديوهات حول قضايا
العدالة االنتقالية واملرأة والتعايش والسلم
األهيل حيث ترافق إنتاج كل فيديو مع تنفيذ
أحد املشاريع التي نفذها املركز يف هذه
املجاالت

من نوروز إىل أكيتو

أنتجت  3فيديوهات بالتزامن مع القيام بحملة
«من نوروز إىل أكيتو» يف الجزيرة السورية من
قبل مكتب املركز يف مدينة قامشلو.
ترصد الفيديوهات التحضريات الخاصة
بالحملة وكيفية تعامل فريق الحملة مع كل
القوى واملكونات املوجودة يف املنطقة ،يف

محاولة منهم لتقريب هذه املكونات وتأصيل االنتقالية إضافة لرأي أحد العسكريني يف
قيم العيش املشرتك من خالل
املشاركة يف مناسبتي (نوروز)
و(أكيتو) ونقل مالمح العيش
املشرتك يف املناسبات واألفراح،
تعبرياً عن واقع تاريخي عاشته
شعوب هذه املنطقة والعالقات
التي كانت موجودة سابقاً ،يف
محاولة إلعادة الثقة بني مكونات
املنطقة.
يتحدث فريق الحملة عن
املعوقات التي كانت تواجههم وتجاوب الناس املنطقة.
معهم ومشاركتهم يف الحملة وأالهداف التي معوقات مشاركة املرأة السياسية
تقف خلف إطالق هذه الحملة وامليض واالجتامعية
فيها بغية تقريب وتعريف هذه املكونات
ترافق إنتاج هذا الفيديو مع تنفيد ورشات
(كرد – عرب – رسيان – آشوريني) التي ُخلق
خاصة بربنامج (نساء من أجل مستقبل
لديها نتيجة عوامل عديدة تخوفات من اآلخر
سوريا) الذي استهدف تدريب نساء من كافة
املتاميز ضمن املنطقة.
املناطق السورية ،وتسليط الفيديو الضوء
آراء حول العدالة االنتقالية
عىل تجربة العديد من النساء املشاركات
محاولة لتسليط الضوء عىل آراء رشيحة من يف الورشات وحديثهن حول نشاطاتهن التي
املجتمع يف الريف الرشقي ملعرة النعامن قمن بها والعوامل التي ساعدتهن يف ذلك
مبحافظة إدلب حول كيفية محاسبة املجرمني أو املعوقات التي وقفت أمام انخراط املراة
الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري ،من السورية يف النشاطات السياسية واالقتصادية،
خالل استطالع آراء مجموعة ويتوقف الفيديو حول أهمية ما تقوم به
من الضحايا وتوصيف أحد النساء ورضورة إتاحة املجال أمام مشاركتهن
املحاكم الرشعية القامئة حالياً يف الشأن العام واملحيل واملشاريع الصغرية
من خالل مقابلة ٍ
قاض رشعي التي عملن عليها.
والقانون الذي تعتمده يف يعمل القسم اإلعالمي يف  CCSDSعىل
الفصل يف النزاع ومالحقة الرتويج لجملة من املفاهيم والتعاريف
املجرمني والجناة.
املتالزمة مع العمل املدين بهدف إكسابها
يتطرق الفيديو آلراء حضوراً بني جمهور املتلقني املستهدف يف
وتصورات بعض املواطنني الداخل السوري ودول اللجوء واالغرتاب.
يف كيفية تحقيق العدالة
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مشاريع ومبادرات

واو الوصل

دماسكوس بيورو

واو الوصل هو مرشوع ثقايف غري هادف للربح ،موضوعه الرئييس
هو الوصل والتشبيك وتشجيع إنتاج الثقافة وتبادلها ودورانها،
الثقافة التي هي القيم واملبادئ واملعايري املشرتكة للمجتمع والتي
من شأنها اإلسهام يف استقراره ونهضته .
أسس هذا املرشوع مجموعة من الشباب السوري الناشط يف
الحراك السوري ضمن لقاءات عديدة غري رسمية يف بداية العام
 ،2012يعمل مؤسسو املرشوع يف مجاالت فنية وتقنية مختلفة،
مجالهم األسايس هو اإلعالم واإلنتاج السمعي البرصي ،من أفالم
تسجيلية ووثائقية متنوعة ،يسعون من خالل مرشوعهم هذا
الحتواء أعاملهم املتنوعة ضمن إطار واحد ،والقيام مبشاريع
ونشاطات مشرتكة تساهم يف توصيل هذه األعامل إىل الجمهور
الحقيقي ،ومن جهة أخرى يسعون ملساعدة الشباب أصحاب
املشاريع ذات الصلة عىل تنفيذ مشاريعهم ومتويلها إن أمكن.
تعمل املجموعة بشكل أسايس عىل متابعة املواضيع املتعلقة
بحياة السوريني والتحول السيايس واالجتامعي الجاري ،تتابع
الهموم األساسية التي يعاين منها املجتمع وتسعى لنرش حرية
التعبري عن الرأي والحقوق ومحاربة التطرف ،يتم اختيار املواضيع
من خالل التواصل مع املجتمع ومن خالل الرسائل التي يرسلونها
عرب كمرية فريق واو الوصل.

موقع «دماسكوس بيورو»  www.damascusbureau.orgهو
منصة لنرش كتابات الصحافيني السوريني الذين يتلقون التدريب
من «معهد صحافة الحرب والسالم»  .iwpr.netويهدف الربنامج
الخاص بسوريا ،الذي يقوده «املعهد» منذ العام  ،2007إىل
مساعدة املواطنني السوريني عىل املساهمة يف بناء نظام حكم
دميقراطي ويخضع للمحاسبة.
عند انطالق موقع «دماسكوس بيورو» قبل ثالث سنوات ،وجد
فيه صحافيون وصحافيات من سوريا مساحة ملعالجة أبرز القضايا
االجتامعية والسياسية ،مثل ملف االعتقال السيايس واملطالبة
بحرية التعبري ،أو حتى عرض مشاهد من الحياة اليومية بأسلوب
مهني وشفاف ق ّلام وجدوه يف اإلعالم الرسمي.
مع اندالع االنتفاضة الشعبية يف سوريا يف آذار  ،2011زاد حجم
املسؤولية امللقاة عىل عاتق متدريب «معهد صحافة الحرب
والسالم» السوريني ،بعد فرض الحكومة التعتيم اإلعالمي عىل
املظاهرات واألحداث التي رافقتها ،عرب منع املراسلني من خارج
سوريا من التواجد عىل األرض .منذ ذلك التاريخ ،تصدّى مراسلو
ومراسالت «دماسكوس بيورو» للتحدي عرب إعالم العامل عن
تفاصيل التطورات يف سوريا ،فتابعوا تحول االحتجاجات إىل نزاع
مسلح بني املعارضة والنظام ،وعكسوا النقاش الدائر بني منارصي
العسكرة ومعارضيها ،كام استمروا يف تسليط الضوء عىل معاناة
معتقيل الرأي.

اليوم ،يتابع مراسلو «دماسكوس بيورو» نقل الواقع يف سوريا،
كام يف البالد التي توجه إليها السوريون هرباً من ويالت الحرب،
بنزاهة ولغة متوازنة ،مستخدمني التقارير املكتوبة املوسعة
والتصوير الفوتوغرايف والفيديو ،وهم يستفيدون يف الوقت نفسه
من دعم تدريبي متواصل يقدمه لهم فريق التحرير.

منظمـات

مراسلون بال حدود

منظمة العفو الدولية

تبقى حرية التعبري واإلعالم أ ّول الحريات ،فكيف لنا أن نحارب
قتل املدنيني ونكافح ظاهرة الجنود األطفال؟ كيف لنا أن ندافع
عن حقوق املرأة وأن نحافظ عىل بيئتنا ما مل يتمتع الصحفيون
بالحرية الكافية لنقل الوقائع والتنديد باالنتهاكات وتوعية الرأي
العام؟ يف البلدان التي تطلق العنان للعمل الصحايف ،باتت
الصحافة وسيلة حامية للمجتمعات ،إذ ميتنع البعض عن خرق
القانون واألعراف ،وارتكاب الجرائم ،لتفادي الفضيحة يف الصحافة.
ويف بلدان أخرىُ ،يعدل السياسيون الفاسدون عن مامرساتهم غري
املرشوعة خوفاً من أن تنرش الصحافة االستقصائية معلومات تهدد
مسريتهم السياسية.
حرية اإلعالم هي أساس أي دميقراطية؛ ولكن يف عاملنا اليوم،
يتع ّذر عىل نصف سكان األرض تقريباً النفاذ إىل إعالم حر.
تأسست منظمة مراسلون بال حدود يف مدينة مونبيليه ،جنوب
فرنسا ،عام  ،1985مببادرة من أربعة صحافيني (روبري مينار ،ورميي
لوري ،وجاك مولينا ،وإمييليان جوبينو) .عام  ،1995حصلت
قانونياً عىل صفة جمعية ذات منفعة عامة ،ورسعان ما تح ّولت
إىل منظمة عاملية.
منذ تويل كريستوف ديلوار إدارة مراسلون بال حدود يف آب/
أغسطس  ،2012بدأت املنظمة تنظم فريق باحثيها بحسب
املناطق الجغرافية .وقد حرصت تدريجياً عىل تطوير قط َبينْ
خاصينْ وأساس َيينْ لتسيري أعاملها :األول مك ّرس للرقابة عىل اإلنرتنت
َ
ووسائل اإلعالم الجديدة والثاين مك ّرس ملساعدة الصحافيني يف
املناطق الصعبة (مساعدة مادية ومالية ونفسية).

متثل منظمة العفو الدولية حرك ًة ألشخاص يشاركون يف حمالت من
أجل حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً للجميع ،يحدوهم األمل يف
عامل أفضل خالٍ من االنتهاكات ،يعملون من أجل تحسني حالة
حقوق اإلنسان من خالل الضغط الجامهريي والتضامن الدويل.
نقوم اللجنة التنفيذية الدولية بتنسيق شؤون األشخاص واملوارد
لفروع املنظمة يف شتى أنحاء العامل ،حيث يوجد للمنظمة أكرث
من  2.8مليون عضو ومساند يف أكرث من  150بلداً وإقلي ًام.
وهذا يعني بأنها تقوم بحمالت عاملية ومحلية حيثام أمكنها
أن نحدث تأثرياً .فعىل سبيل املثال ،تقوم منظمة العفو الدولية
بتحركات من أجل :
• وقف العنف ضد املرأة
• الدفاع عن حقوق الذين وقعوا يف براثن الفقر وكرامتهم
• إلغاء عقوبة اإلعدام
• معارضة التعذيب ومحاربة اإلرهاب بالعدالة
• إطالق رساح سجناء الرأي
• حامية حقوق الالجئني واملهاجرين
• تنظيم تجارة األسلحة العاملية
ويتجاوب آالف من أعضاء املنظمة مع دعوات املناشدة عرب

التحركات العاجلة ،دفاعاً عن األفراد املعرضني للخطر الوشيك.
وينقل عملها الدعايئ رسالتها عرب وسائل اإلعالم اإلخبارية واإلنرتنت
بالعديد من اللغات إىل ماليني البرش.
وباستطاعة الحمالت تغيري حياة األشخاص من ضحايا انتهاكات
حقوق اإلنسان والناجني منها ،وناشطي حقوق اإلنسان واملدافعني
عنها ،وحتى منتهيك حقوق اإلنسان أنفسهم.

