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الذين يحاولون اجتياز الحدود بطرقٍ غري رشعية ،هرباً من العنف أو طلباً للطبابة وتأمني مستلزمات املعيشة ،بعد أن تقطعت أوصال املناطق
السورية بني الفصائل وامليليشيات العسكرية ،ومل يعد مبقدور أح ٍد يف الداخل السفر والتنقل بني املناطق.
قتيل وجريح ،يف ّ
مطبق من قبل املعنيني بالشأن السوريّ  ،معارض ًة ونظاماً.
صمت
ظل
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ٍ
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ُ
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طارق أحمد

جماعة اإلخوان المسلمين في الثورة السورية
منار الرشواين
مقدمة
غداة اندالع الثورة السورية يف آذار (مارس)  ،2011واتضاح حقيقة
أنها لن تكون حدثاً طارئاً يف ّ
ظل تزايد أعداد املشاركني يف االحتجاجات
السلمية ،واتساع نطاق هذه األخرية لتشمل كثرياً من مناطق سوريا؛
اتجهت األنظار إىل جامعة اإلخوان السورية باعتبارها ،من وجهة نظر
كثريين رمبا« ،الحركة األقوى واألكرث تنظي ًام من بني قوى املعارضة
السورية» ،كام وصفتها مؤسسة «كارنيغي» البحثية األمريكية ،1ومبا
حاسم يف مجريات األحداث راهناً
مي ّكنها ،بالتايل من لعب دو ٍر
ٍ
ومستقب ًال.

من الحزب القائد إىل الجامعة القائدة
انتهى حضور جامعة اإلخوان املسلمني يف املشهد السوريّ الداخيلّ،
بشكل شبه تا ٍّم ،منذ اإلجهاز املربم عليها تقريباً ،عقب املواجهة بينها
ٍ
وبني النظام يف مدينة حامة خصوصاً يف العام  ،1982والتي كان سبقها
تجريم العضوية يف الجامعة بعقوبة اإلعدام مبوجب القانون رقم ()49
لعام .1980
ً
رغم ذلك ،فإن مجموعة من املعطيات املوضوعية ،السورية واإلقليمية
والدولية ،كانت تربر االستنتاج ،مع بداية الثورة ،بأن «اإلخــوان»
يشكلون الفريق األقوى ،سياساً عىل األقل ،يف سوريا.

سنوات عرفت الثورة مراحل مختلفة،
لكن خالل ما يزيد عىل خمس
ٍ
تحوالت جذرية؛ بدأت بانتقالها من الحراك
انطوى بعضها عىل
ٍ
ً
حرب بالوكالة ،وصوال إىل
ّ
السلمي إىل العسكرة ،ثم اتخاذها شكل ٍ
تدخل إيرا ٍّين
الرويس املبارش ،بعد فرت ٍة طويل ٍة من
التدخل العسكريّ
ٍ
ّ
حركات إسالمي ٍة متنوعة،
مامثل أيضاً .يضاف إىل ذلك ظهور ومتكن
ٍ
ٍ
سواء تلك التي ُتق ّدم نفسها «معتدلة» ،السيام «حركة أحرار الشام»،
كتنظيامت إرهابية ،تحديداً «جبهة
أو املصنفة إقليمياً ودولياً،
ٍ
النرصة» وتنظيم «الدولة اإلسالمية» (داعش).

رمبا تكون أوىل هذه املعطيات ،أو التوقعات ،هو االعتقاد الجازم من
قبل كثريين بأن الثورة السورية لن تختلف عن نظريتيها التونسية
واملرصية ،وحتى الليبية ،من حيث رسعة إطاحتها بنظام األسد،
وإفساح املجال للقوى السياسية الوطنية املعارضة مللء الفراغ .ورغم
حقيقة إجهاز حزب البعث ،الذي يحكم سورية منذ العام  ،1963عىل
جميع القوى السياسية ،أو إضعافها ح ّد انعدام الفعالية ،إال أن ما كان
مي ّيز جامعة اإلخوان املسلمني هو استفادتها من وجود قادتها خارج
سوريا ،وبالتايل الحفاظ عىل هيكليتها التنظيمية يف الخارج تحديداً،
انتخابات داخلية ،بفضل
كام يظهر خصوصاً من خالل مواصلتها إجراء
ٍ
بهامش من الحرية يف البلدان؛ العربية والغربية ،التي مل تكن
متتعها
ٍ
تعارض وجود وأنشطة اإلخوان املسلمني فيها .يضاف إىل ذلك أن
الجامعة «كتنظيم» كانت حارض ًة يف العديد من املبادرات ،مثل «إعالن
دمشق» يف العام  ،2005أو متثل أحد أركانها الرئيسة كام يف حالة
«جبهة الخالص الوطني» التي تشكلت يف آذار /مارس  ،2006بتحالف
«اإلخوان» مع عبدالحليم خدام ،نائب رئيس الجمهورية املنشق يف
العام .2005

ثم ،تسعى هذه الورقة إىل اإلجابة عن سؤال :ما هو حجم حضور
ومن ّ
ونفوذ جامعة اإلخوان املسلمني يف مسارات وهيئات الثورة السورية،
عسكرياً وسياسياً ،يف الداخل والخارج عىل ح ٍّد سواء ،والعوامل املؤثرة
يف ذلك ،منذ العام  2011وحتى اليوم؟
وتنطلق الورقة يف اإلجابة عن هذا السؤال من فرضية وجود
مبالغ ٍة ،ال تستند إىل الحقائق عىل األرض ،يف تقدير حجم
حضور الجامعة وتأثريها عىل مستوى الــداخــل الــســوريّ  ،كام
حاسم
بشأن متاسك الجامعة داخلياً مبا يسمح لها بلعب دو ٍر
ٍ
ومهيمن خالل املرحلة التي تعقب التوصل إىل تسوي ٍة سياسية.
ٍ
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 .1مركز كارنيغي الرشق األوسط ،حزيران (يونيو) 2012
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48370

أيضاً ،ساعد النظام ذاته يف تضخيم قوة الجامعة ،عندما سعى إىل
الشعبي وقيادته ،وادعاء
إلقاء املسؤولية عليها يف إطالق الحراك
ّ
أن «اإلخوان» يقومون بذلك بـ»التحالف مع السلفيني الجهاديني»،
مستغ ًال تزامن صدور أول بيانٍ للجامعة مؤي ٍد للثورة السورية ،يف 28
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نيسان (أبريل)  ،2011مع صدور بيانٍ  ،يف اليوم واالتجاه نفسه ،ألحد
أهم منظري ما ُيعرف بـ»السلفية الجهادية» ،أبو محمد املقديس.2
اءات «إصالحي ٍة» ما
وحتى مع اقتناع النظام بأن ال بديل عن اتخاذ إجر ٍ
الحتواء التظاهرات الشعبية املتصاعدة واملتسعة ،فقد كان األبرز بني
هذه اإلجراءات ،والذي لقي حفاو ًة إعالمي ًة خارجي ًة كبرية ،العفو العام
الذي أصدره بشار األسد يف  31أيار (مايو) ،مبوجب املرسوم الترشيعي
رقم ( )61لعام ، 2011وتضمن خصوصاً العفو من كامل العقوبة
ملرتكبي الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )49لعام  ،1980مع
توايل الترسيبات اإلعالمية عن نية النظام إلغاء هذا القانون بكليته.
معطى يتمثل يف انطباع أن مجمل املهجرين من
يضاف إىل ما سبق
ً
سوريا إبان حكم األسد ،السيام يف بداية الثامنينيات من القرن املايض،
عشية وغداة مجزرة حامة ،هم أعضاء أو متعاطفون مع «اإلخوان»،
وبشكل ينطبق خصوصاً عىل األجيال الشابة التي ولد أفرادها أو نشأوا
ٍ
يف املنايف ،كام رصح بذلك أحد اإلعالميني املؤيدين للنظام غداة الغزو
األمرييك للعراق يف العام  ،2003ومحاولة النظام االنفتاح عىل السوريني
يف الخارج خشية استغاللهم من قبل إدارة الرئيس األمرييك آنذاك جورج
بوش (االبن) يف التحضري لإلطاحة بحكم «»البعث» يف سوريا؛ إذ اعترب
هذا اإلعالمي «أننا )النظام( خلقنا جيشاً لإلخوان باملجان».3
وتم التوسع يف هذا االنطباع ليشمل كثرياً من السوريني يف الداخل
بل ّ
مع انطالق الثورة .ولعل السبب هو نظرة كث ٍري من الباحثني ،ولرمبا
السياسيني الغربيني والعرب أيضاً ،إىل حراكات «الربيع العريب» -والتي
السنّية ،كام كانت
وقعت جميعها يف بلدانٍ ُسنّية (أو يف وسط الطائفة ُ
حال الحراك يف العراق قبل التحركات األخرية يف بغداد) -باعتبارها
السنّي .وبحكم كون
البديل
السلمي عن إرهاب تنظيم «القاعدة» ُ
ّ
ً
ً
ً
ً
جامعة اإلخوان املسلمني حركة دينية-سياسية ُسنّية ذات حضو ٍر
متواصل منذ عقود ،فرمبا ذهب االنطباع إىل أن أغلبية الشعوب
ٍ
Charles Lester, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and .2
the Evolution of an Insurgency, Oxford University Press, New York,
.2015, p.54
ويُعد املقديس األب الروحي أليب مصعب الزرقاوي؛ مؤسس تنظيم «التوحيد والجهاد»
يف العراق يف العام  ،2003الذي صار اسمه «تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين» عقب
مبايعة الزرقاوي لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن الدن يف العام  ،2004والذي وصل،
يف نهاية األمر ،وبعد قتل الزرقاوي بسنوات إىل أن يكون تنظيم الدولة اإلسالمية
«داعش».
 .3حديث مع الكاتب يف العاصمة األردنية عامن ،العام .2004
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العربية ستُصوت تلقائياً لإلخوان ،السيام وأن الجامعة يف سورية كانت
ات سياسي ًة تقوم أساساً عىل
قد طرحت ،قبل الثورة وبعدها ،مبادر ٍ
ديني ،واإلقرار بالتعددية وحقوق املواطنة املتساوية
اعتامد دستو ٍر غري ٍّ
للجميع ّ
بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق ،من قبيل «املرشوع
السيايس لسورية املستقبل» (العام  ،)2004و»عهد وميثاق من جامعة
ّ
4
اإلخوان املسلمني يف سوريا» (العام  . )2012ويتضافر ذلك مع ما
لسنوات مع عبد الحليم
أظهرته الجامعة من «براغامتي ٍة» بتحالفها
ٍ
خدام.
وقد وجد هذا االنطباع األخري صدقيته فع ًال يف الحضور القويّ لإلخوان
ات
املسلمني يف تونس ومرص خصوصاً ،والذي ُترجم الحقاً إىل انتصار ٍ
انتخابات برملاني ٍة ح ّر ٍة عقب الثورة يف ٍّ
كل منهام ،برغم
كاسح ٍة يف أول
ٍ
أن الجامعة كانت محظور ًة منذ عقو ٍد أيضاً يف هذين البلدين ،السيام
يف تونس التي تع ّرض فيها «اإلخوان» إبان عهد زين العابدين بن عيل
للنفي والتنكيل والتصفية ،مبا يقرتب من مامرسات نظام حافظ األسد
خصوصاً يف سوريا ،يف حني كانت تنشط يف مرص وتخوض االنتخابات
قبل الثورة عرب «مستقلني» وليس كتنظيم.
اعرتاف «اإلخوان» مبحدودية الحضور والنفوذ داخل سوريا
إضاف ًة إىل الغياب التا ّم لإلخوان املسلمني عن الداخل السوريّ منذ
مثانينيات القرن املايض ،فإنه ليس صحيحاً أبداً أن ّ
كل السوريني
املهجرين مؤيدون للجامعة أو متعاطفون معها ،لجمل ٍة من األسباب؛
أحدها ،كام يقول أحد الناشطني السوريني« :برصاحة ،جامعة اإلخوان
عتب
املسلمني يف سورية هي نا ٍد للمتقاعدين ...أنا نفيس ميكن أن ُأ َ
جزءاً من الجيل الثاين أو حتى الثالث من عائالت اإلخوان ،لكني نشأت
خارج سورية ،لذلك ليس لديّ الوالء نفسه للجامعة .وأنا لست وحيداً
فهناك اآلالف منّا».5
 .4ميكن االطالع عىل الوثائق عىل موقع «اإلخوان املسلمون يف سورية»:
 h t t p : / / w w w. i k h w a n s y r i a . c o m / Po r t a l s / C a t e g ory/?Name=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%
88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
&info=YVdROU1UTTVKbk52ZFhKalpUMURZWFJsWjI5eWVTWjBlWEJsUFRZbWVHMXNhV1E5Smc9PSt1.Syr
 .5آرون لوند« ،الرصاع من أجل التك ُّيف :جامعة اإلخوان املسلمني يف سورية الجديدة»،
مركز كارنيغي الرشق األوسط:2013 /5 /7 ،
http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-new-syria/g2qm

كذلك ،ومبا يفوق رصاع األجيال السابق أهمي ًة ،هناك الرصاعات
مناطقي داخل الجامعة؛ حلب ،حامة ،دمشق،
أساس
الداخلية عىل
ٍ
ٍّ
ات إقليمي ًة بدأت بغزو العراق للكويت ،ومشاركة
إدلب .كام أن متغري ٍ
النظام يف حرب تحريرها ،أديا إىل إضعاف قدرات الجامعة تجاه
قواعدها أو املحسوبني عليها وحاميتهم يف البلدان العربية املضيفة،
فكان أن ُترك هؤالء ملواجهة مصريهم ،وهم املحرومون من أبسط
وثائقهم الشخصية ،السيام جوازات السفر ،فيام كان كث ٌري من قيادات
«اإلخوان» يحظون بجوازات سف ٍر من بعض البلدان املضيفة ،أو نالوا
جنسيات بلدانٍ غربي ٍة يقيمون فيها منذ مد ٍة طويلة.
والحقيقة أن الجامعة كانت أكرث من ُيدرك ضعف حضورها يف الداخل
السوريّ  ،كام يف الخارج .وقد عربت عن دالئل ذلك يف أكرث مناسبة ،قبل
الثورة ومع اندالعها.
ففيام يشار إىل تأخرها ،نسبياً ،يف إعالنها تأييد الثورة رصاحة؛ إال
أن الجامعة بقيت بعد ذلك أيضاً غري قادر ٍة عىل إدراك زخم الثورة
بشكل ج ٍّ
يل مع صدور العفو العام نهاية أيار /مايو
واتجاهها .برز ذلك
ٍ
الرسمي باسم الجامعة آنذاك ،زهري سامل ،عىل
 ،2011إذ علق الناطق
ّ
ترصيحات لوكالة «أسوشيتد برس» األمريكية ،بأن «كل
هذا العفو ،يف
ٍ
قرا ٍر باتجاه التفريج عن الناس ومعتقيل الرأي يف سوريا ميثل خطو ًة
إيجابي ًة يف االتجاه الصحيح» ،مطالباً «بإلغاء القانون  49لعام 1980
الذي يحكم باإلعدام عىل كل من ينتسب إىل الجامعة ليكون مكم ًال
قانونياً لهذه الخطوة إذا ُأريد لها أن تبلغ مداها».6
النسبي لصدور موقف الجامعة
وهذا ما ُيضعف فرضية أن التأخر
ّ
املؤيد للثورة سببه رغبة «اإلخوان» يف حامية الثورة -التي انطلقت
مبطالب إصالحي ٍة شديدة املدنية و»املواطنية» -من إرث الجامعة
املرتبط بالعنف منذ حظرها يف العام  1964وصوالً إىل مذبحة حامة
يف العام  .1982وليبدو أكرث رجحاناً استنتاج أن اإلخوان تفاجأوا متاماً
بالثورة مع إدراكهم حقيقة نفوذهم داخل سوريا.
أما الدليل اآلخر واألبرز عىل إقرار «اإلخوان» بضعفهم ،داخلياً كام
 .6عفو عام بسوريا واإلخوان يرحبون» ،موقع «الجزيرة نت»:2011 /5 /31 ،
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/31/%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D
9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%
88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88
%D9%86

خارجياً ،فيظهر يف أنه عشية الثورة ،وتحديداً يف منتصف كانون الثاين
(يناير)  ،2011أعلن محمد رياض الشقفة املحسوب عىل التيار املصنف
«متشددا» ،وكان يشغل منصب املراقب العام منذ أيلول (سبتمرب)
 ،2010يف مقابل ٍة مع صحيفة «الرشق» القطرية ،أنه «لو سمح لنا
بالنزول إىل سورية سنعمل فقط يف مجال الدعوة بدون اسم اإلخوان
اب إال إذا صار نظاماً حزبياً ووافقت الدولة
املسلمني وبدون أيّ أحز ٍ
عليه .ونحن نستطيع أن نتعامل مع الواقع يف مجال الدعوة وأن
يسمح لنا النظام بالعودة للعمل يف أوساطنا ويف مدننا وليس أكرث من
هذا ونحن نتجاوب مع هذا الوضع لو حدث» ،كاشفاً عن أنه «جرت
ٌ
محاوالت كثري ٌة للوساطة ،ولن نذكر أسامء ،ولكنها مل تستطع أن تنجز
7
شيئاً مع هذا النظام»  .إال أن املراقب العام السابق عيل صدر البيانوين
ترصيح ملوقع «أون إسالم» ،علمه بترصيحات الشقفة ،معترباً
نفى يف
ٍ
غريب ع ّ
ٌ
يل أن نتخىل عن اسم الجامعة وأشياء من هذا
أن «هذا
موقف ٌ
8
القبيل ...مل أسمع به إال عرب الصحف»
كام سبق ذلك إعالن الجامعة يف كانون الثاين /يناير  ،2009تعليق
أنشطتها املعارضة للنظام بدعوى أن ذلك يأيت «تقديراً منها للمرحلة
التاريخية التي مت ّر بها أمتنا العربية واإلسالمية ،والظروف السياسية
والعسكرية واإلنسانية التي فرضها العدوان الصهيو ّين عىل أهلنا يف غزة..
وانطالقاً من أولوية القضية الفلسطينية ،باعتبارها القضية املحورية
لألمة .»...وهو القرار الذي مل يتغري بتويل «التيار الحموي» بقيادة
الشقفة ،قيادة الجامعة ،وأدى إىل اإلجهاز عىل تجربة «جبهة الخالص
الوطني» .إذ أعلنت الجامعة يف نيسان (أبريل)  2009انسحابها من
الجبهة ،األمر الذي رد عليه خدام باتهام «اإلخوان» بأن هناك «وساطة
شخصيات أمني ٍة رفيعة».9
بينهم وبني النظام السوري من خالل
ٍ
 .7ميكن االطالع عىل نص املقابلة عىل موقع «شبكة فلسطني للحوار»:2011 /1 /20 ،
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=729412
وتجب اإلشارة إىل عدم توافر نص املقابلة عىل موقع صحيفة «الرشق» القطرية.
 .8بحكم توقف موقع «أون إسالم» ،ميكن االطالع عىل ترصيحات البيانوين عىل موقع
املرصد السوري لحقوق اإلنسان« ،البيانوين»:ال علم يل بحقيقة ما صدر عن األخ أبو
حازم عن تغري اسم االخوان»:2011 /1 /17 ،
http://www.syriahro.org/17-1-2011-syrian%20observatory5.htm
« .9جامعة اإلخوان املسلمني تنسحب من جبهة الخالص الوطني السورية املعارضة»،
الرشق األوسط (اللندنية):2009 /4 /5 ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=513896#.Vx6RgEeW2t0
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متناسب عسكرياً
سيايس ...غري
ربيع
ٌ
ٌّ
ٍ
ازداد جالء حقيقة ضعف الحضور اإلخوا ّين يف املشهد السوريّ الداخ ّ
يل
مع اتجاه الثورة إىل العسكرة .إذ سعت الجامعة مبكراً جداً إىل ما ميكن
معلن لفصائل ال تتبع لها
دعم غري ٍ
تسميته «رشاء الوالء» ،عرب تقديم ٍ
مبارش ًة ،تشمل خصوصاً كتائب الفاروق يف حمص ،ولواء التوحيد يف
حلب ،وصقور الشام يف جبل الزاوية ،وذلك عرب «الهيئة العامة لحامية
املدنيني» ،والتي يرئسها العضو السابق يف الجامعة هيثم رحمة ،بحسب
ما ذكر رافائيل لوفيفر  .10ثم ،ومنذ آب (أغسطس)  ،2012بدأ الحديث
فصيل عسكريٍّ واح ٍد عىل ّ
بشكل مبارش،
األقل يتبع الجامعة
عن وجود
ٍ
ٍ
ّ
حديث لصحيفة «التلغراف» الربيطانية «مسلحو
سمه أحد أعضائه يف
ٍ
الرسمي باسم الجامعة ،ملهم
اإلخوان املسلمني» .11وهو ما أكده الناطق
ّ
الدرويب ،يف مقابل ٍة مع صحيفة «الرشق األوسط» اللندنية ،إذ كشف
عن «تشكيل اإلخوان ومنذ نحو  3أشهر لكتائب مسلحة يف الداخل
السوري مهمتها الدفاع عن النفس وتأمني الحامية للمظلومني» ،وأن
«هذه الكتائب منترشة يف معظم املناطق واملحافظات السورية وخاصة
امللتهبة منها» ،وهي «تابعة للجيش الحر وتتعاون وتنسق معه».12
إال أن الجامعة سارعت ،يف اليوم ذاته ،إىل نفي تلك الترصيحات عىل
لسان عضو املجلس الوطني املحسوب عىل الجامعة محمد رسميني،
ترصيحات لوكالة «األناضول» الرتكية لألنباء.
عرب
ٍ
 .10رافائيل لوفيفر« ،الكفاح املسلح لجامعة اإلخوان السورية» ،مركز كارنيغي الرشق
األوسط:2012 /12 /14 ،
http://carnegie-mec.org/2012/12/14/syrian-brotherhood-s-armed-struggle/exfu
يشار إىل أن لوفيفر يضيف هنا حركة أحرار الشام باعتبارها إحدى الجامعات التي
تلقت دع ًام مادياً من “اإلخوان” يف تلك الفرتة ،وهو ما يبدو مستبعداً؛ إذ عدا عن
تقديم “أحرار الشام” نفسها باعتبارها الحركة األقوى عسكرياً وسياسياً عىل الساحة
منافس لإلخوان أو بديلهم ،تضم “أحرار الشام” أعضاء
السورية ،مبا يعني أنها
ٌ
مؤثرين من تنظيم “الطليعة” الذي افرتق عن “اإلخوان” واتخذت عالقته بهم شكل
عداء منذ ما بعد العام .1982
Muslim Brotherhood establishes militia inside Syria,” The Tele�“ .11
:graph, 3/ 8/ 2012
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9450587/Muslim-Brotherhood-establishes-militia-inside-Syria.html
 .12اإلخوان املسلمون لـ»الرشق األوسط» :أنشأنا كتائب مسلحة للدفاع عن النفس
وعن املظلومني» ،الرشق األوسط:2012 /8 /5 ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=689527&issueno=12304#.Vx66RkeW2t0
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غري أن اعرتافات الدرويب استعادت مصداقيتها بعد ذلك بفرت ٍة وجيزة،
مع اإلعالن ،يف إسطنبول ،عن تشكيل «هيئة دروع الثورة» ،يف 21
كانون األول /ديسمرب  ،2012بحضور املراقب العام لإلخوان محمد
ٌ
مستقلة
رياض الشقفة ،رغم إعالن األخري يف املؤمتر أن «هيئة الدروع
وليست جناحاً مسلحاً لجامعة اإلخوان».13
وعدا عام يشري إليه أحد املصادر من أن «أق ّلية فقط من مقاتيل
الدروع ...هي فعلياً جزء من جامعة اإلخوان املسلمني ،ما يثري مخاوف
لدى اإلخــوان مرتبطة مبسائل ع ّدة أبرزها الــوالء ،وغياب الرتبية
واالنضباط ،واحتامل النزوع نحو التط ّرف ،من بني أمور أخرى» ،فإن
التقديرات تشري إىل تواضع تعداد مقاتيل «الدروع» ككل ،نسبياً ،إذ
مقاتل
مل يتجاوز عددهم  5000إىل  7000مقاتل ،وصوالً إىل 10000
ٍ
كأقىص تقدي ٍر بحسب اإلخوان ذاتهم 14؛ وهو ما انعكس عىل فعالية
«الهيئة» ميدانياً ،كام يظهر من التغطيات اإلعالمية ،وحتى صفحة
«الهيئة» نفسها عىل موقع «فيسبوك»؛ إذ يعود تاريخ آخر «بوست»
يف الصفحة إىل  8أيار (مايو) .201515
فيتم ربط
أما حالياً ،ووفقاً لواح ٍد من أحدث التحليالت املتاحةّ ،
الجامعة بعدّة فصائل مسلحة ،أهمها «فيلق الشام» ، 16الذي يبلغ
مقاتل فقط (إضاف ًة إىل فصائل صغري ٍة أخرى مثل
تعداده أربعة آالف
ٍ
«لواء األنصار» و»لواء جند الحرمني» و»لواء أمجاد اإلسالم» املوجودة
مقاتل مو ّزعني عىل
يف حلب ) ،17من أصل ما ُيقدّر بحوايل  70ألف
ٍ
الفصائل الرئيسة األخرى .18فيام ال ُتعرف عىل وجه الدقة طبيعة عالقة
 .13صفحة «هيئة دروع الثورة» عىل موقع «فيسبوك»:
https://www.facebook.com/rsc.syria/timeline
 .14رافائيل لوفيفر وعيل اليسري« ،اإلخوان املسلمون يف سورية وسؤال امليليشيات»،
مجلة «صدى» اإللكرتونية ،مركز كارنيغي الرشق األوسط:2013 /10 /29 ،
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=53452
 .15صفحة «هيئة دروع الثورة» عىل موقع «فيسبوك» ،مرجع سابق.
 .16تشارلز ليسرت ،األزمة مستمرة :تحليل املشهد العسكري يف سوريا ،مركز بروكنجز
الدوحة ،الدوحة ،أيار (مايو)  ،2014ص :1
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2014/05/19-syria-military-landscape-lister/Syria-Military-Landscape-Arabic.pdf?la=ar
Charles Lester, The Syrian Jihad, op. cit., p.187 .17
Charles Lister, “Yes, there are 70,000 moderate opposition fighters .18
in Syria. Here’s what we know about them,” The Spectator, 27 Novem.ber 2015

«اإلخوان» بـ»جبهة النرصة» ،عل ًام أن الجامعة دأبت عىل الدفاع عن
«الجبهة» ، 19عىل األقل إىل حني إعالن األخرية البيعة لزعيم «القاعدة»
أمين الظواهري يف نيسان /أبريل  ،2013لتتجه الجامعة بعدها إىل
دعوة «الجبهة» إىل فك ارتباطها بـ»القاعدة».
يف مقابل هذا الضعف امليدا ّين العسكريّ  ،كان واضحاً طغيان نفوذ
السيايس ،من خالل هيئات
جامعة اإلخوان املسلمني عىل املستوى
ّ
املعارضة يف الخارج؛ وتحديداً «املجلس الوطني السوري» ،إىل حد
استحقاق الجامعة وصف «صانعة امللوك» 20عىل هذا املستوى.
صحيح أن «إخوان» سوريا مل ميلكوا أبداً األغلبية داخل الجمعية
إذ
ٌ
العامة للمجلس الذي تشكل يف إسطنبول بتاريخ  2ترشين األول
ترصيحات صحفية،
(أكتوبر)  ،2011بل وأكد املراقب العام للجامعة يف
ٍ
يف  15نيسان (أبريل)  ،2013أن نسبة «اإلخوان» ال تتجاوز  %10من
أعضاء املجلس .21وكذلك األمر يف جهازي «املجلس» األهم عىل صعيد
الصناعة الفعلية للسياسات والقرارات؛ األمانة العامة واملكتب التنفيذي
فصل العضو يف جامعة اإلخوان واملجلس الوطني السوري طريف
(وقد ّ
السيد عيىس ،يف أيلول (سبتمرب)  2012حضور الجامعة بأنه ليس
لديها «سوى عرشين مقعداً يف املجلس الوطني السوري [الجمعية
العمومية] ،ومقعد واحد يف املكتب التنفيذي ،وستة أو سبعة مقاعد
يف األمانة العامة» .)22رغم ذلك ،وعدا عن أن الجامعة «سيطرت برسع ٍة
عىل مكتبي الشؤون العسكرية واملساعدات اإلنسانية يف املجلس،
اللذين تل ّقيا معظم األموال املق ّدمة إىل املعارضة» 23؛ فإنها أيضا «كانت
 .19عىل سبيل املثال« :املراقب العام إلخوان سورية :ال تجاوزات لـ»جبهة النرصة» يف
شامل سورية» ،2013 /2 /14 ،موقع «اإلخوان املسلمون يف سورية»
 .20رافائيل لوفيفر« ،الكفاح املسلح لجامعة اإلخوان السورية» ،مرجع سابق.
« .21إخوان سوريا :ال نسيطر عىل «الوطني» ،سكاي نيوز عربية:2013 /4 /15 ،
http://www.skynewsarabia.com/web/video/190120/%D
8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8
%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%
D9%86%D9%8A

أقوى بكث ٍري مام تشري إليه األرقام الرسمية» .24إذ من املعروف أن لدى
«اإلخوان» قاعد ٌة ليست صغري ًة ال ينتمي أفرادها للجامعة رسمياً،
معلن انتامؤهم لها ،لكنهم يص ّوتون لها وملن تدعم ترشيحهم
أو غري ٍ
ٌ
الوطني من أجل سورية»
شكوك بأن «حركة العمل
تلقائياً .بل وثارت
ّ
التي أعلن عنها مطلع العام  ،2011بقيادة عضو الجامعة أحمد رمضان
(وحملت وقتها اسم «مجموعة العمل الوطني من أجل سورية»)،
بدفع من الجامعة نفسها ،وأنها
إمنا تشكلت أو انشقت عن اإلخوان ٍ
«كانت مج ّرد حصان طروادة بالنسبة إىل اإلخوان يف املجلس الوطني
السوري» ، 25السيام وأن املجموعة دخلت «املجلس» و»االئتالف
بشكل
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية» والحكومة املؤقتة،
ٍ
ٍّ
مستقل عن الجامعة ،كام شاركت يف مؤمتر «جنيف »2الذي قاطعه
«اإلخوان».
تعرث «الربيع» اإلخوا ّين؟
ميكن التأريخ لبداية تراجع النفوذ اإلخواين يف معارضة «الخارج» مع
تشكيل «االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية» ،يف 11
ترشين الثاين (نوفمرب)  ،2012بحيث أصبح «املجلس الوطني» جزءاً
من االئتالف ،بعد معارضة «املجلس» لذلك بلسان رئيسه جورج صربا،
الذي قال إن «املجلس الوطني السوري أكرب من هذه املبادرة وغريها،
وله كيان سيايس وإقليمي كبري» ،فيام كان املراقب العام للجامعة
ّ
«التدخل الغريب» ،الذي يسعى
وقتها محمد رياض الشقفة قد أدان
إىل تشكيل كيان معارض أوسع من املجلس الوطني ،معترباً ذلك موجهاً
ضد «اإلخوان» ،مؤكداً أن «املناورات التي تهدف إىل تهميش اإلخوان
ستبوء بالفشل».26
إال أن الرضبة الكربى التي تلقاها «اإلخوان» السوريون ،أسو ًة باإلخوان
يف البلدان العربية األخرى عموماً ،جاءت مع االنقالب العسكري يف
مرص يف  3متوز (يوليو)  ،2013بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح
السييس ،ضد الرئيس محمد مريس .إذ كشف هذا االنقالب حجم العداء
ٌ
الذي تكنّه لجامعة اإلخوان املسلمني ككلٌ ،
عربية مؤثر ٌة إقليمياً،
دول
السيام اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية اللتني
سارعتا إىل تصنيف الجامعة منظمة إرهابية .وهو ما كان يعني مزيداً
 .24املرجع السابق.

 .22آرون لوند« ،الرصاع من أجل التك ُّيف :جامعة اإلخوان املسلمني يف سورية
الجديدة» ،مرجع سابق.

 .25املرجع السابق.

 .23املرجع السابق.

 .26املرجع السابق.
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من نأي قوىً سياسي ٍة وفصائل مسلح ٍة سوري ٍة بنفسها عن الجامعة،
خشية تعرضها للعقاب والعزل؛ سياسياً ومادياً ،من قبل هذه الدول.
رش جدي ٍد عىل انحسار السطوة السياسية ،فشل
والحقاً ،ويف مؤ ٍ
«اإلخوان» يف التأثري عىل قرار «االئتالف» املشاركة يف مؤمتر «جنيف
 »2يف  22كانون الثاين (يناير)  ،2014الذي أعلنت الجامعة واملجلس
الوطني عدم املشاركة فيه.
كذلك فإن الجامعة التي كانت أعلنت ،يف آب (أغسطس) 2013
بلسان عيل صدر الدين البيانوين الذي أصبح وقتها نائب املراقبالعام -أن «اإلخوان املسلمني ال ميكنهم الجلوس مع األسد ومجموعته
العسكر ّية عىل طاول ٍة واحدة ،ألن مطلبهم األسايس هو رحيله نهائياً
قبل الجلوس عىل طاولة ّ
الحل السيايس» ، 27عادت (الجامعة) وأعلن
تأييدها للمشاركة يف مؤمتر «جنيف ،»3وهو املوقف الذي أعقب
أيضاً تأييدها مخرجات مؤمتر الرياض للمعارضة السورية ،والذي
عقد يف كانون األول /ديسمرب  ،2015وأدى إىل تشكيل «الهيئة العليا
للمفاوضات» ،رغم إقرار الجامعة بامتالكها رؤيتها املختلفة «لبعض
النقاط حول نسب التمثيل وآل ّيات التعامل مع األجهزة األمنية
28
والعسكرية» ،بحسب بيانٍ لإلخوان.
خامتة :الثورة ومستقبل «اإلخوان»
ُتظهر تط ّورات الثورة السورية صحة الفرضية التي انطلقت منها هذه
الورقة ،واملتمثلة يف ضعف حضور جامعة اإلخوان املسلمني ونفوذها
خاص ،سواء
يف املشهد السوريّ عموماً ،وعىل مستوى الداخل بوج ٍه ّ
السلمي أو يف مرحلة العسكرة .وهو الضعف الذي
يف مرحلة الحراك
ّ
ينطبق أيضاً عىل صعيد الهيئات السياسية املمثلة للثورة ،السيام مع
تشكيل «االئتالف الوطني» ،ثم «الهيئة العليا للمفاوضات» ،إضاف ًة إىل
مرغوب فيها يف عد ٍد
اعتبار «اإلخوان املسلمني» منظم ًة إرهابي ًة أو غري
ٍ
من الدول العربية املؤثرة.
« .27البيانوين لـ»املونيتور» :اإلخوان يسعون إىل دولة مدن ّية بعد سقوط األسد
والرضبة العسكريّة األمريك ّية لسوريا هي لتحقيق مصالحها يف املنطقة» ،املونيتور/28 ،
:2013 /8
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/08/syria-mus#lim-brotherhood-bayanouni-strikes.html
 .28موقف جامعة اإلخوان املسلمني يف سورية من مؤمتر الرياض للمعارضة السورية
(بيان) ،موقع «اإلخوان املسلمون سورية»:2015 /12 /13 ،
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اعات داخلي ٍة أثرت وتؤثر عىل أدائها
كام تعاين الجامعة من
أزمات ورص ٍ
ٍ
«مناطقي» بني
أساس
رئييس الرصاع عىل
بشكل
وفعاليته .يبدو هنا
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
قياداتها ،السيام بني ما ُيعرف بـ»التيار الحموي» و»التيار الحلبي» ،رمبا
انشقاقات معلن ٍة وصامتة ،أحدثها ذاك الذي أعقب
أدى إىل حصول
ٍ
انتخابات الجامعة يف العام ُ .2010يضاف إىل ذلك «رصاع األجيال»
داخل الجامعة بني جيل الشيوخ املسيطرين عىل القيادة إىل اآلن
وجيل الشباب ،وهو الرصاع الذي يعزى إليه ما اعترب مبثابة انشقاقٍ
«شباب» يف اإلخــوان عن الجامعة وتشكيل «مجموعة العمل
من
ٍ
الوطني من أجل سورية» ،قبل أن يصبح اسمها «حركة العمل الوطني
من أجل سورية» ،كام ذهب بعضهم إىل اعتبار الحركة مبثابة انشقاقٍ
«حلبي» عن القيادة «الحموية» للجامعة يف ذلك الوقت.29
ٍّ
جامعات إسالمي ٍة
فوق ذلك ،تواجه الجامعة منافس ًة شديد ًة من
ٍ
مسلح ٍة تتمتع باملرشوعية العسكرية الثورية وال تخفي طموحها
السيايس املعتدل يف سوريا،
السيايس ،إذ تق ّدم نفسها ممثلة اإلسالم
ّ
ّ
والسيام «حركة أحرار الشام» التي أكد مسؤول العالقات الخارجية فيها
لبيب النحاس ،يف مقالٍ بصحيفة «التلغراف» الربيطانية العام املايض،
السنّي عن األسد و»داعش».30
أنها (أحرار الشام) هي البديل ُ
رغم ذلك ،تظل الجامعة ممتلك ًة مليز ٍة نسبي ٍة مقارن ًة بالقوى السياسية
التنظيمي الواضح والراسخ ،مبا قد
السورية األخرى ،وهي هيكلها
ّ
انتخابات تشارك فيها عقب التوصل إىل
يلعب دوراً حاس ًام يف أيّ
ٍ
تسوي ٍة سياسي ٍة للرصاع .كام أن ضعف الحضور العسكريّ للجامعة
واإلقليمي باعتبارها
قد يجعلها أكرث قبوالً عىل املستويني الــدو ّيل
ّ
أفضل البدائل السياسية-الدينية املتاحة مقارن ًة بالفصائل «اإلسالمية»
املقاتلة ،الحتواء الكتلة السكانية الشعبية املحافظة ،ولو إىل حني.

 .29آرون لوند« ،الرصاع من أجل التك ُّيف :جامعة اإلخوان املسلمني يف سورية
الجديدة» ،مرجع سابق.
Labib Nahhas, “I›m a Syrian and I fight Isil every day. It will .30
take more than bombs from the West to defeat this menace,” The Tele:graph, 21/ 7/ 2015
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11752714/
Im-a-Syrian-and-I-fight-Isil-every-day.-We-need-more-than-bombsfrom-the-West-to-win-this-battle.html

حزب التحرير في الثورة السور ّية

طارق أحمد

«حزب الحيطان» كام يصفه ناشطو الثورة السورية يف حلب والشامل،
ألن أبرز نشاطاته هي طالء الجدران -وال سيام فوق شعارات الثورة-
وكتابة عبارات تكفري الدميقراطية والدعوة إىل الخالفة اإلسالمية
فوقها .أما التسمية األخطر فهي «داعش البيضاء» بسبب التط ّرف
النظريّ الشديد للحزب وامتناعه ،يف الوقت ذاته ،عن العمل املسلح.
تحظى الظاهرة اإلسالمية التي طغت عىل مشهد الثورة السورية
البحثي ،الذي تر ّكزت
اإلعالمي والقليل من الجهد
بالكثري من االهتامم
ّ
ّ
ٌ
حركات كربى شهرية ،كتنظيم الدولة اإلسالمية
نسبة كبري ٌة منه عىل
ٍ
(داعش) وجبهة النرصة وجامعة اإلخوان املسلمني يف سورية .وتحاول
وقت مب ّك ٍر،
هذه الورقة تسليط الضوء عىل تجرب ٍة أسهمت ،منذ ٍ
يف إشاعة أجواء الشعارات اإلسالمية املتش ّددة ،دون أن تحوز هذه
خاصة ،مام يحيل عىل فرضية
التجربة يف ح ّد ذاتها أهمي ًة عملي ًة ّ
«اكتناز» بعض املجموعات النخبوية الصغرى دواالً آيديولوجية
وسياسية نالحظ أنها متلك طاقة تأث ٍري قصوى يف بعض الظروف املواتية

البيولوجي .وهو ما شهدناه من اجتياح األفكار
لنم ٍّو «طاف ٍر» باملعنى
ّ
والرموز اإلسالمية شارع الثورة السورية.
استندت هذه الورقة إىل بيانات الحزب الرسمية أساساً ،وتسجيالته
الوصفي التحلي ّ
يل
املص ّورة ،وبعض شهادات العيان .واعتمدت املنهج
ّ
بشكل عــام .وهي ال تعدو كونها محاول ًة بحثي ًة أوىل سيجري
ٍ
ً
ً
بحث أوسع.
العمل عىل تعميقها واستكاملها ،نظريا وميدانيا ،يف ٍ
مداخل
ُأسس حزب التحرير [اإلسالمي] 1عىل يد الشيخ القايض تقي الدين
النبهاين ( ،)1908-1977وهو من مواليد قرية إجزم قضاء حيفا
بفلسطني ،عام  ،1953وتفرغ لرئاسته وإلصدار الكتب والنرشات التي
تعد يف مجموعها املنهل الثقايف الرئييس للحزب.
بعد وفاة النبهاين ترأس الحزب عبد القديم زلوم ،الذي ولد يف مدينة
 .1اإلسالمي صفة ،وليست جزءاً من االسم الرسمي للحزب.
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وقد حد ّد الحزب طريقة سرية عرب ثالث مراحل:
تنصب عناية الحزب عىل بناء جسمه،
 -1مرحلة التثقيف :وفيها
ّ
وتثقيف األفراد يف حلقاته بالثقافة الحزبية املركزة ،حتى يستطيع أن
شباب تبنّوا أفكاره وتفاعلوا معها.
يك ّون كتل ًة حزبي ًة من ٍ

الخليل عام  ،1924وكان الساعد األمين للنبهاين ،وشاركه يف تأسيس
الحزب وصياغة خطابه ومنهجه وبعض كتبه ،مام جعل عهده الحز ّيب
مج ّرد ٍّ
للمؤسس املهيمن .تويف زلوم يف  ،2003ليخلفه األمري الثالث
ظل
ّ
والحايل للحزب ،وهو املهندس عطاء بن خليل أبو الرشتة ،املولود عام
 1943يف قرية رعنا الفلسطينية .وكان الناطق الرسمي باسم الحزب
يف األردن ،قبل أن يغادره عام  1998إىل مكانٍ مجهولٍ ُيعتقد أنه
اإلعالمي الحز ّيب للرشتة فقد بدت عىل
لبنان .ونتيجة خلفية العمل
ّ
الحزب ،منذ توليه إمارته ،معامل ّ
إعالمي ،وتعد ٍد ال يكاد ينتهي
تضخ ٍم
ٍّ
واهتامم بنرش الكتب واملطويات ،وحضو ٍر عىل
للناطقني الرسميني،
ٍ
ً
شبكة اإلنرتنت مبختلف الوسائل ،مام يعطي انطباعا عن قوة وانتشار
بشكل أكرب بكثري من واقعه.
الحزب
ٍ

 -2مرحلة التفاعل مع األمة :لتتخذ اإلسالم قضية لها ،وتحويل الرأي
العام عندها إىل أفكار اإلسالم وأحكامه التي تبناها الحزب حتى
تتخذها أفكاراً لها ،وتعمل عىل تطبيقها يف واقع الحياة ،وتسري مع
الحزب يف العمل إلقامة دولة الخالفة ونصب الخليفة ،الستئناف
الحكم اإلسالمي وحمل الدعوة اإلسالمية إىل العامل.
ومع أن الحزب التزم يف سريه أن يكون رصيحاً وسافراً ،إال أنه اقترص
عىل األعامل السياسية يف ذلك ،ومل يتجاوزها إىل األعامل العسكرية
ضد الحكام أو ضد من يقفون أمام دعوته.

للحزب قياد ٌة مركز ّي ٌة واحد ٌة يرئسها «أمري» يضع بنفسه الخطط
ويتابعها ويصدر األوامر ويحاسب املحازبني .يصل األمري إىل موقعه
عرب االنتخابات ،ويكون معه مجلس شورى ،لكن ّ
بت األمور يعود
إليه وحده.
يهدف الحزب إىل إقامة الدولة اإلسالمية يف البلدان العربية أوالً
ثم الخالفة اإلسالمية ،ويتم حمل الدعوة بعد ذلك إىل البلدان غري
اإلسالمية عن طريق األمة املسلمة.
ٌ
ٌ
املؤسس ،وأسهم يف بلورتها
متكاملة صاغها
نظرية
للحزب ع ّد ٌة
ّ
و»التحشية عليها» عددٌ من الكتاب الحزبيني ،دون أن يضيفوا إىل
الرتكة األوىل تط ّوراً ذا بال .ومن هذه الع ّدة أفكا ٌر يف العقيدة والفقه
مفص ًال للدولة اإلسالمية
والدعوة والسياسة واالقتصاد ،بل دستوراً ّ
املنشودة.
وما يهمنا يف هذا املجال نقطتان:
األوىل) أن حزب التحرير كان من أوائل الحركات اإلسالمية التي ك ّفرت
الدميقراطية 2بوصفها نظاماً ّ
يرش ع الشعب فيه لنفسه ما يشاء ال
وفق الرشيعة اإلسالمية ،فهو نظام كف ٍر ،والحكم به حك ًام بالكفر،
والدعوة إليه دعو ٌة إىل نظام كفر .ألن املسلمني مأمورون بتسيري
 .2نجح أحمد الداعور ( 1909ـ  )2001يف دخول مجلس النواب األردين عن منطقة
طولكرم ،عام  ،1954ليصبح التحريريّ الوحيد يف أيّ برملان عريب .ورغم ذلك فإن
أول خطبه الربملانية كانت بعنوان «نقض القانون املدين» ،وأعلن فيها شعار الحزب:
«الدميقراطية نظام كفر يحرم أخذها والدعوة إليها» .وهو الشعار الذي سيصبح عنواناً
ألحد كتب زلوم ،انظر الحاشية الالحقة.
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يسي إرادته
جميع أعاملهم بأحكام الرشع ،واملسلم عبدٌ لله ،فهو ّ
تسي إرادتها وفق هواها،
وفق أوامر الله ونواهيه ،واألمة ال متلك أن ّ
يسي إرادتها هو الرشع ألنه صاحب
إذ ليست لها السيادة ،والذي ّ
ّ 3
السيادة .لذلك فإن األمة ال متلك الترشيع ألن الله هو املرشع.
الثانية) هي أن الحزب ال يؤمن بالثورات ،سلمي ًة أكانت أم مسلحة،
كام ال يؤمن باألعامل اإلرهابية ،سبي ًال للوصول إىل الحكم .إذ يركز
الحزب عىل «إعادة الثقة بتعاليم اإلسالم» عن طريق العمل الثقايف
من ناحية والعمل السيايس من ناحي ٍة أخرى.
 .3تتكرر هذه األفكار كثرياً يف أدبيات الحزب ،غري أنها مر ّكزة يف كتاب عبد القديم زلوم:
الدميقراطية نظام كفر يح ُرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها .وهو متاح عىل الرابط:
http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/democratya.pdf

 -3مرحلة استالم الحكم :يرى الحزب أن اإلسالم ال يجيز القيام باألعامل
ٌ
مفروض ومح ّددٌ كام
العسكرية إلقامة دولته ،وأن السبيل إىل ذلك
هي الرشيعة نفسها ،وهو ما فعله الرسول (ص) حني عرض نفسه
ودعوته عىل القبائل حتى بايعه أهل املدينة فقامت الدولة اإلسالمية.
ولذلك يرى الحزب أنه ال بد له ،لتسلم زمام الحكم يف هذا الزمان،
من طلب النرصة (الدعم والتأييد) من رئيس دولة ،أو رئيس كتلة،
أو قائد جامعة ،أو ضابط كبري ،أو زعيم قبيلة ،أو من سفري ،أو ما
شاكل ذلك من أصحاب النفوذ ،إلقناعه بأفكار الحزب ،فيقوم هذا
الرجل بتطبيق الرشيعة من خالل القوة والسيطرة اللتني ميتلكهام.
وقد قام الحزب بطلب النرصة ممن ظنهم قادرين عليها يف العديد من
البلدان العربية واإلسالمية ،وكان هؤالء ضباطاً يف أغلب األحيان ،مام
جعل الحزب تنظي ًام انقالبياً من الناحية العملية ،كام حاول يف أكرث
بشكل فاشل،
من بل ٍد عريبٍّ .ورغم قيام الحزب بأعامل طلب النرصة
ٍ
إال أنه عىل العموم يعترب نفسه يف املرحلة الثانية من مراحل دعوته،
فقد استمر يف القيام بجميع األعامل التي كان يقوم بها من دراسة
يف الحلقات الحزبية ،ومن ثقافة جامعية ،ومن تركيز عىل الرأي العام
ومن مقاومة الح ّكام.
ترسم الحزب ُخطا إقامة الدولة اإلسالمية اآلن من قيامها أ ّول
وكام ّ
ً
ً
م ّر ٍة يف بداية الدعوة ،ح ّدد لنفسه أوال مدة ثالثة عرش عاما من تاريخ
تأسيسه للوصول إىل الحكم ،تطابقاً مع املرحلة املكية من اإلسالم حتى
تاريخ بيعة أهل املدينة ،ثم مددها ثانياً إىل  30سن ًة مراعاة للظروف

والضغوط املختلفة ،ولكن شيئاً مل يحدث عىل الرغم من ّ
ميض العقود.
الحزب يف سوريا
كانت دمشق املوطن التايل لتقي الدين النبهاين ،بعد أن غادر
األردن يف ترشين الثاين  ،1953وملدة سنتني تقريباً أبعدته السلطات
السورية بعدهام إىل لبنان .وقد شكلت النقاشات الفكرية والسياسية
ومؤسسو وأعضاء الحزب
موضوعات شتى ،والتي كان النبهاين
حول
ٍ
ّ
الفتي مستعدين دامئاً لخوضها ،بريقاً لعد ٍد من الشبان املسلمني
ّ
ّ
املتعلمني الذين مل يشبعهم الخطاب اإلخواين البسيط واملبارش ،فشهد
الحزب انتشاراً ال بأس به بني الشباب املتدين يف دمشق 4وغريها
5
من املحافظات .وقد زار النبهاين عدداً من املدن السورية ،كحلب
وحامه .6ومل يكن هذا االنتشار «النوعي» ،وإن قليل العدد ،ليمر من
دون إثارة حفيظة اإلخوان املسلمني السوريني ،الذين وصل بهم األمر
إىل حد فصل العضو الذي يتصل بالحزب.
السيايس لكن
رسمي مبزاولة النشاط
ترخيص
مل يحصل الحزب عىل
ٍ
ّ
ٍّ
أجواء الخمسينيات الدميقراطية كانت تسمح له بحرية التحرك .حتى
اعتقلت األجهزة األمنية مجموعة من أعضائه يف دمشق عام ،71955
ثم أخذت السلطات مبراقبة نشاط التحريريني بحذر .8ومنذ ذلك
الوقت مل تفرغ السجون السورية من بعض معتقيل حزب التحرير.
ولكن الحزب ال ُيذكر بني املجموعات اإلسالمية التي شاركت يف
األحداث الدامية التي شهدتها البالد بني أعوام  .91982 - 1979وقد
 .4فهمي الجدعان ،تعقيب عىل بحث الحبيب الجنحاين« :الصحوة اإلسالمية يف بالد
الشام :مثال سوريا» ،ضمن كتاب :الحركة اإلسالمية املعارصة يف الوطن العريب ،بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية؛ جامعة األمم املتحدة؛ منتدى العامل الثالث :مكتب
الرشق األوسط ،ط ،1989 ،2ص .159
 .5مصدر فضل عدم ذكر اسمه.
 .6سعيد حوى ،هذه تجربتي وهذه شهاديت ،الجزائر :مكتبة رحاب ،د.ت ،ص .41
 .7محمد محسن رايض« ،حزب التحرير :ثقافته ومنهجه يف إقامة دولة الخالفة
اإلسالمية» ،رسالة قدمت لنيل درجة املاجستري يف أصول الدين من الجامعة اإلسالمية
ببغداد ،إرشاف أ.د وليد غفوري البدري ،2006 ،ص .72
 .8فهمي الجدعان ،مرجع سابق ،ص .159
 .9دون مؤلف ،اإلخوان املسلمون :نشأة مشبوهة وتاريخ أسود ،دمشق :مكتب اإلعداد
يف حزب البعث العريب االشرتايك1984 ،ـ 49 /3 ،1985ـ.59
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انفردت مجلة «الوعي» ،الناطقة غري الرسمية باسم الحزب ،بالزعم،
ومل ّر ٍة وحيدة ،أن اإلخوان املسلمني يف سورية اعتمدوا عام 1981
اإلسالمي الذي وضعه الحزب لتطبيقه يف حال نجحوا يف
الدستور
ّ
10
الوصول إىل الحكم .
وتغاضت السلطات السورية عن نشاطٍ محدو ٍد للحزب طوال عقدي
اعتقاالت واسع ٍة يف
الثامنينيات والتسعينيات ،إىل أن شنت حملة
ٍ
خريف عام  ،1999طالت جميع األعضاء السوريني عىل األغلب ،إثر
النقالب ّ
خطط له عددٌ صغ ٌري من الضباط الهامشيني.
فاشل
مخططٍ
ٍ
ٍ
و ُقدِّر عدد املعتقلني بثالمثائة ،أفرج عن ما يقرب املائتني منهم يف
ترشين الثاين  .2001ثم ُأطلق رساح  68من أصل  113معتق ًال مل
تشملهم اإلفراجات السابقة .11ويف  2002/9/7قدرت «اللجنة السورية
لحقوق اإلنسان» عدد التحريريني املتبقني مبا يقرب الستني معتق ًال،12
تراوحت مدة بقائهم يف السجن ما بني السنة وعدة سنوات .كام
تع ّرض الحزب الحقاً لحملتي اعتقالٍ عىل األقل ،يف ٍّ
كل من عامي
 2004و.2006

القوى اندسوا بني املنتفضني ،ومن ثم متكنت من املحافظة عىل بنية
النظم األساسية يف بلدان الربيع العريب وعىل استمرار نفوذ تلك القوى
مع يشء من الجراحة التجميلية ،حسب رأي الحزب.13
رحب بها الحزب من املنظور نفسه ،إذ
وحني اندلعت الثورة السورية ّ
رأى أنها انتفاضة أهل سوريا املؤمنني الثائرين الذين ينادون «لبيك
يا الله ...لبيك لبيك» ،بينام تحاول أمريكا أن تفرض عليها قياد ًة من
املعارضة العلامنية يف الخارج ،عرب املجلس الوطني ثم االئتالف الوطني
لقوى الثورة واملعارضة ،ليكون بدي ًال تنضجه عن بشار األسد ،14بهدف
وقت
إعاقة قيام الدولة اإلسالمية ،وهو املطلب الذي زعم الحزب منذ ٍ
مبك ٍر أن املتظاهرين السوريني يريدونه ،رغم عدم وجود املؤرشات
عىل ذلك وقتها.

أيام من اندالع الثورة يف مدينة درعا أصدر الحزب بياناً
فبعد عرشة ٍ
ً
موجهاً إىل السوريني دعاهم فيه إىل املواجهة مع النظام وصوال إىل
ّ
نقطة الالعودة ،ألن التخلص منه ومن مآسيه أم ٌر ال بد منه .فيجب
عىل السوريني أن يجمعوا أمرهم عىل هذا صفاً واحداً ،ليخترصوا زمن
القضاء عليه .وبرأي الحزب فإنه يجب أن «يعلم الشعب السوري أن
العالقة مع هذا النظام ليست سلبية ألنه يظلم ويقتل ويذل ويفقر
بعد الثورة
رحب الحزب بالربيع العر ّيب بحذر ،وبارك ما أسامه «التح ّركات» التي الناس ويسلم قضاياهم لعدوهم فحسب ،بل ألنه عد ٌّو لله ولدينه
ّ
قام بها املنتفضون يف ٍّ
كل من تونس ومرص وليبيا واليمن .ورأى أن قبل كل يشء ،بل يجب االنطالق من هذا» .ونالحظ أن املنطلق
هذه «األحداث» بدأت ذاتية ...وكان لها وقع إيجايب بأنها كرست اإلسالمي يف طرح الحزب مب ّك ٌر جداً ،بينام كانت االنتفاضة شعبية
عند الناس حاجز الخوف من الحكام ،وكانت تعلوها مشاعر إسالمية ،وغري أيديولوجية .إذ يطلب الحزب من السوريني يف البيان نفسه:
ويكبون دومنا خوف من بطش الحكام ،ولهذا فوائده «سجلوا ألنفسكم مكرمة إقامة حكم الله عىل أرض الله يف آخر
فالناس يتحركون ّ
يف تحريك الناس ...ولذلك فإنها من هذا الوجه كانت طيبة ومباركة ،...الزمان عىل أنقاض هذا النظام البائد ،وليكن تغيريكم تغيرياً يحبه
هذا من جهة .ومن جهة أخرى ّ
فإن هذه التحركات بدأت مشاعرياً الله ورسوله ،وال تجعلوه تغيرياً ناقصاً ،سجلوا ألنفسكم سابقة إعالنها
بصيحات عامة ،ومثل هذه التحركات من السهل عىل القوى الدولية خالفة إسالمية ،وال تستبدلوا حاك ًام بحاكم مثله ،وال دستوراً بدستور
النافذة وعمالئها يف البلد اخرتاقها ،ولذلك استطاعت القوى األوروبية مثله ،وال تستعينوا باألجنبي الكافر يف شؤون تغيريكم ،وال تدعوا أحداً
وأمريكا أن تخرتق هذه التحركات عن طريق عمالء مدربني من هذه يتكلم باسمكم خارج هذا التوجه .نعم أعلنوها خالفة إسالمية» .كام
يطلب الحزب النرصة ،كام هو منهجه ،من ضباط الجيش السوريّ ،
 .10مجلة «الوعي» (بريوت) ،ك ،1999 2السنة  ،13العدد  ،140ص .11
 .11من مقال ممدوح الشيخ« ،تناقضات حزب التحرير :يسمح بالعنف وال ميارسه
ويريد إحياء الخالفة ويفضل االنقالبات العسكرية» ،املنشور يف مجلة «العرص»
اإللكرتونية ،يف http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home. .8/5/2002
con&contentID=2284
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2840 .12
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http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-ques� .13
tions/9445.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/leaflets/syria/12981. .14
html

داعياً إياهم إىل التح ّرك لتغيري األوضاع تغيرياً جذرياً .15وأيضاً كان هذا
النداء وقتها صوتاً شبه منفر ٍد ،حني كان الصوت السائد بني املنتفضني
هو سلمية ثورتهم.
وظلت بيانات الحزب املتتالية عن الثورة السورية تسري وفق هذه
األسس:
 الرتحيب بالثورة.التوجه اإلسالمي لها وصوالً إىل إقامة الخالفة.
 اإلرصار عىل ّ التحذير الدائم من «رسقتها من األطراف الخارجية املتآمرة التياصطنعت» معارضة علامنية ووطنية يف الخارج.
 تأييد العمل العسكريّ املح ّيل ضد النظام ،دون أن يشارك الحزب
فيه بالفعل.
 رفض التدخل العسكريّ الخارجي.واسع
ويف واقع األمر ،أتاحت الثورة للحزب مجال العمل عىل نطاقٍ
ٍ
بعد أن خرجت كث ٌري من املدن واملناطق عن سيطرة النظام .فسارع
وأسس عدداً من املكاتب
الحزب إىل استغالل فرصة العمل
العلنيّ ،
ّ
التي اهتمت أساساً بتوزيع النرشات والكتب ومجلة «الوعي» .وقد
اإلعالمي لحزب
برز اسم املهندس هشام البابا بوصفه رئيس املكتب
ّ
التحرير يف «واليــة» سوريا ،وفق التقسيامت الهيكلية واإلداريــة
بجوالت يف املناطق املح ّررة ،بعد أن أتاحت سيطرة
للحزب .وقام البابا
ٍ
الثوار عىل أجزاء من الحدود حرية الحركة .ولوحظ أن أوىل هذه
الجوالت بدأت مبدينة إعزاز ،املحاذية للحدود الرتكية .وقد ألقى فيها
كلمة يف مسجد أنصار الرسول ،ح َّيى فيها بطوالت السوريني الثائرين
حتى إسقاط النظام يف سوريا وإعادة املالمح اإلسالمية إىل ربوعها ،كام
نقل للحضور تحيات أمري الحزب .ثم تحدث عن نشاطات الحزب يف
الداخل والخارج لنرصة الثورة ،ودعا الله أن يكلل التضحيات ودماء
الشهداء التي روت تراب أرض الشام بخالفة راشدة .وأكد عىل أن ما
يجري يف سوريا هو رصاع بني الحق والباطل يف وقت تآمر فيه الغرب
والرشق عىل ثورة الشام خوفاً من توجهها اإلسالمي السائر بثبات نحو
أيام محارضة سبقها دعاية واسعة
دولة الخالفة .كام ألقى يف ما تال من ٍ
بعنوان« :ثورة الشام :تضحيات وتحديات ،صرب أسطوري وتآمر دويل
آخره األخرض اإلبراهيمي» ،يف ناحية صوران القريبة من إعزاز بريف
http://goo.gl/stUuaJ .15

حلب ،تالها توزيع مرشوع الحزب عن دستور دولة الخالفة و»بيان
مؤامرة األخرض اإلبراهيمي» .ون َّوه املهندس هشام البابا يف املحارضة
إىل عظم التضحيات التي قدمها الشعب السوري وال يزال ،وقال إنه:
«حرام أن تكون هذه التضحيات ودماء الشهداء واالقتصاد املدمر
وعذابات األطفال وأ َّنـات الثكاىل وعرشات اآلالف من املعتقلني ومئات
اآلالف من املعذبني والنازحني واملهجرين يف مشارق األرض ومغاربها،
حرام بعد ذلك كله أن يرىض الناس بتغيري شكيل يف الوجوه بعد أكرث
من خمسني ألف شهيد ،وحرام أن يرىض الناس بعد ذلك كله بأقل
تقتص من كل فاجر حارب الله وآذى عباده
من دولة اإلسالم التي ّ
املخلصني».16
وقد لفتت هذه النشاطات األنظار وجذبت اهتامم وسائل اإلعالم
التي أخذت تتساءل عن وزن الحزب يف الشامل السوريّ  .ولكن مل يكن
جناح عسكريٌّ يف الواقع ،بل اكتفى بدعوة القوى العسكرية
للحزب ٌ
القامئة إىل تبني أفكاره .وهو ما أكده عبد القادر الصالح ،القائد
العسكري الشهري للواء التوحيد ،الذي كان الق ّوة الضاربة األكرب يف
الشامل وال سيام يف ريف حلب ،حني أجاب عن سؤالٍ وجهته قناة
الجزيرة عن وجود حزب التحرير بني ق ّوات الجيش الحر.ّ17
وهذا ما يوضحه عطا أبو الرشتة ،األمري العام للحزب ،حني يجيب
وجه إليه عن الثورة السورية ومدى انخراط الحزب فيها،
عن سؤالٍ ّ
إذ يوضح« :إن عملنا هو هو مل يتغري يف كل مكان لنا فيه إمكانية
عمل ...هذا ما نقوم به قبل الثورات وخاللها وبعدها ...غري أن أحوال
الثورات أوجدت مجاالً أوسع لجعل الناس يستمعون كلمة الحق دون
خوف من األجهزة األمنية كام كان يف السابق حيث كانوا يبتعدون
عنا خشية األجهزة األمنية ،ولهذا يالحظ اليوم التفاف الناس حولنا
وإقبالهم علينا ،ومن هنا جاءت مالحظتُك عن قوة حركتنا وازديادها
يف األمة عن ذي قبل .أما إن كنت تقصد بكلمة «االنخراط يف الثورة»
أن جناحاً عسكرياً أصبح لنا ،فهذا خطأ وغري وارد ،فليس لنا جناح
عسكري ال سابقاً وال الحقاً ،فنحن حزب سيايس مبدؤه اإلسالم ،ال
يقوم باألعامل املادية يف مرحلة الدعوة ،وإمنا يطلب نرصة أهل القوة
http://goo.gl/Cn2UkX .16
http://www.tahrir-syria.info/index.php/publications-list/publica� .17
tions-hizb-ut-tahrir-syria/160-i-sy-53-18-024.html
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ليمكنوه من إقامة الدولة».18
وذلك رغم أن الحزب نعى بعض عنارصه الذين قتلوا «دفاعاً عن
دينهم ضد أعداء الله الذين يستخدمهم الغرب ضد أبناء هذا الدين
للحيلولة دون نجاح مرشوعه مرشوع الخالفة اإلسالمية»؟! مام ال
يتضح منه ظروف هذه الحوادث التي ميكن أن تستخدم أماكنها
كمؤرشات عىل أماكن انتشار الحزب يف الداخل السوريّ  .فقد نعى
عبد الباسط الخطيب (أبو عيل حلب) واملهندس أبو عبيدة وشقيقه
حي القابون بدمشق.
أبو الدرداء من قرية صيدنايا ،وأبو بكر من ّ
وقال الحزب إن هؤالء جميعاً قتلوا يف مدينة يربود بريف دمشق
يف شباط  .201419كام نعى مصطفى منصور الذي قال الحزب إنه
قتل –يف مكانٍ مل يحدده البيان -وهو يدافع أيضاً «عن ثورة أمة ضد
أعداء الله الذين يستخدمهم الغرب ضد أبناء هذا الدين للحيلولة
دون نجاح مرشوعه مرشوع الخالفة اإلسالمية» يف آذار .202014
كام اتهم الحزب لواء شام الرسول مبحاولة اغتيال أحد مسؤوليه يف
مدينة كفربطنا يف الغوطة الرشقية لدمشق ،يف نيسان  .201521وتدل
هذه الحوادث عىل عدم وجود قوات للحزب تقاتل النظام ،وأن
صداماته ،أو اعتداءات اآلخرين عىل خالياه غري املسلحة ،إمنا تكون
مع قوات الجيش الحر أو سواها من الكتائب اإلسالمية.
ورمبا يستغرب البعض موقف الحزب من تنظيم «الدولة اإلسالمية»
(داعش) الذي يبدو وكأنه قد حقق ما يدعو إليه الحزب من إعالن
الدولة وإقامة الخالفة .غري أن أبو الرشتة ّبي عىل صفحته الرسمية
عىل موقع الفايسبوك ،جواباً عن عد ٍد كب ٍري من السائلني كام يقول؛
أن إعالن الخالفة هذا ٌ
باطل ألن أيّ تنظيم يريد إعالن الخالفة يف
مكان ما فإن الواجب عليه أن يتبع طريقة رسول الله صىل الله عليه
وسلم يف ذلك ،ومنها أن يكون لهذا التنظيم سلطان ظاهر يف هذا
املكان يحفظ فيه أمنه يف الداخل والخارج ،وأن يكون هذا املكان فيه
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer- .18
cmo-site/20195.html

مقومات الدولة يف املنطقة التي تعلن فيها الخالفة ...والتنظيم الذي
أعلن الخالفة ال سلطان له عىل سوريا وال عىل العراق ،وليس محققاً
لألمن واألمان يف الداخل وال يف الخارج ،حتى إن الذي بايعوه خليفة ال
يستطيع الظهور فيها علناً ،بل بقي مختفياً كحاله قبل اإلعالن! وهكذا
فإعالن التنظيم للخالفة هو لغو ال مضمون له .إن الخالفة دولة ذات
اإلسالمي طريقة قيامها وكيفية استنباط أحكامها يف
شأن ،بيَّ الرشع
ّ
الحكم والسياسية واالقتصاد والعالقات الدولية ...وليست هي إعالناً
ُيط َلق يف املواقع اإللكرتونية أو وسائل اإلعالم .ولذلك فإن اإلعالن الذي
تم هو لغو ال يقدم وال يؤخر يف واقع تنظيم الدولة ،فالتنظيم هو
ّ
حركة مسلحة قبل اإلعالن وبعد اإلعالن ،شأنه شأن باقي الحركات
املسلحة .بل يذهب أمري الحزب إىل القول إن الذي يستحق الوقوف
عنده هو الخشية من أن يرتتب عىل هذا اإلعالن أثر سلبي بالنسبة
لفكرة الخالفة عند البسطاء ،فتسقط عندهم من مركزها العظيم
وأهميتها الكربى إىل فكرة هشة أشبه مبجرد التنفيس عن مشاعر
قلقة عند بعض األشخاص ،فيقف أحدهم يف ساحة أو ميدان أو قرية
فيعلن أنه خليفة ثم ينزوي ويظن أنه يحسن صنعاً! مام يرسم عالمة
استفهام حول توقيت هذا اإلعالن دون سلطان ظاهر مستقر ألصحابه
يحفظ أمن هذه الدولة الداخيل والخارجي ،بل هكذا عىل الفيسبوك
أو اإلعالم .ويخلص الرشتة إىل القول« :هذا التوقيت مشبوه».22
أيام أصدر الحزب بياناً حول املوضوع ذاته ذهب إىل أبعد من
وبعد ٍ
ذلك إذ رأى أن ما حدث هو إعالن الخالفة لتشويهها! ألنه ال يعدو
كونه حلق ًة جديد ًة يف سلسلة أعاملٍ هدفها القضاء عىل مرشوع
الخالفة ،بعد أن تط ّور الوضع الثوريّ يف سوريا إىل املطالبة العارمة
بها ،وضمور مرشوع العلامن ّيني ،ومل تبقَ للق ّلة القليلة املتب ّقية منهم
الوطني أيّ شعب ّي ٍة تذكر.23
واملتم ّثلة باالئتالف
ّ
كام رفض أمري الحزب محاوالت بعض الفصائل تنفيذ األحكام
اإلسالمية (الحدود) يف مناطق سيطرتها ،مؤكداً أن إقامة هذه األحكام
وتنفيذها هو من اختصاص الخليفة فقط ،عند قيام الخالفة ووجود

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/leaflets/syria/30367. .21
html
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هذا الخليفة.
ومن املالحظ منع عمل الحزب يف األرايض التي يسيطر عليها تنظيم
داعش ،الذي قام ،يف مناسبة واحدة عىل األقل ،بإعدام أحد أعضاء
الحزب بتهمة الردة .25بينام يسمح للحزب بالعمل يف مناطق الثوار
بحكم األمر الواقع ،وال سيام يف الشامل يف أرياف حلب وإدلب ،حيث
عقد يف أيار  2015مؤمتره األول يف سوريا بعنوان «ثورة الشام ثورة
أمة نحو إقامة الخالفة» ، 26الذي ك ّرر فيه أفكاره املشار إليها أعاله.
24

وقد برز من بني قياديي الحزب يف سوريا بعد الثورة أحمد إبراهيم
عبد الوهاب ،الذي ّ
اإلعالمي يف
حل محل البابا يف رئاسة املكتب
ّ
منتصف  ،2014بينام عاد البابا عضواً فيه .ود .يوسف الحاج يوسف،
نائب رئيس هذا املكتب .وعبدو منذر الديل ،من ريف درعا ،عضو
املكتب اإلعالمي أيضاً .وشقيقه محمد الديل .ومنري نارص (أبو إسالم)،
من حلب ،عضو املكتب اإلعالمي كذلك .ومحمد املوىس عضو املكتب
اإلعالمي أيضاً .ونارص شيخ عبد الحي ،عضو لجنة االتصاالت املركزية
للحزب يف سوريا .وعبد الحميد عبد الحميد ،عضو اللجنة نفسها.
حي طريق الباب،
حي املشهد ،وعيل الصالح يف ّ
ومحمد دباغ يف ّ
/http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/tshow/2131 .24

https://www.facebook.com/kasas.ahmad/posts/215794725284526 .19
http://fakhayda.blogspot.com.tr/2014/03/blog-post_29.html .20

حي املرجة ،وإسامعيل الوحواح (أبو أنس)
والشيخ أبو حمزة يف ّ
واملهندس عيل عبد الرحمن يف القسم املح ّرر من مدينة حلب .والشيخ
أبو مصعب الشامي وعبد املغيث ياسني يف ريف حلب الغريب .ويامن
خيال يف ريفها الشاميل .وأحمد حاج محمد وسامر عيد وجامل حج
إبراهيم وعيىس العيساوي وأحمد أبو عبادة يف ريف إدلب .وأحمد
العبود وعامر عيل السامل يف ريف درعا .بينام مل يعرف اسم أمري والية
سوريا يف الحزب.

http://www.pal-tahrir.info/hizbuttahrir-at-wor .22
ld/7336-2014-07-02-22-37-40.html
https://goo.gl/IRiV4f .23

http://www.tahrir-syria.info/index.php/press-2/1166-ara� .25
bi21201114.html

ومن املالحظ أن األسامء املذكورة أعاله كلها إلعالميني أو دعا ٍة ألفكار
الحزب ،عىل املنابر الدينية أو يف املحارضات وجلسات الحوار ،مام
ّ
بوضوح إىل طبيعة نشاط الحزب يف سوريا .فكام غاب عنه
يؤش
ٍ
الجانب العسكريّ غابت أيضاً النشاطات اإلغاثية أو اإلسعافية أو
الطبية أو الخدمية أو اإلدارية أو سواها من الجوانب التي انشغلت
بها الكثري من الفصائل واملنظامت .وكان أبرز نشاطات الحزب هو
دعوة الفصائل إىل تبني أفكاره ،وهو ما مل يحدث بشكل جادّ ،وخاص ًة
ألن الحزب ال ميلك من املوارد املالية ما يكفي للدعم من نواحي
التسليح أو الذخرية أو الرواتب ،وهو ما تحتاجه هذه الفصائل بالفعل
ال النرشات والكتيبات والحوارات.
خامتة
ليس حزب التحرير «إرهابياً» باملعنى املعروف ،وإن كان يؤ ّثث لشتى
اإلسالمي ويو ّفر لها األرضية النظرية .ويف تاريخ الحزب
أنواع التط ّرف
ّ
تنظيامت أخرى انخرطت يف الفعل دون انتظار
عبه الكثريون باتجاه
ٍ
َ
ميكانيكية خطوات الحزب «الدقيقة» وغري املجدية .أما يف سوريا ،
اإلسالمي يف الرموز والشعارات
ورغم أن الحزب أشاع ج ّواً من التط ّرف
ّ
والخطاب ،واصطدم مراراً مع ناشطي الثورة يف املظاهرات ،وال سيام
العقاب السوداء؛
يف مجال املفاضلة بني علم الثورة األخرض و»راية» ُ
إال أن تأثريه الفع ّ
يل عىل األرض رمبا مل يتجاوز التمهيد غري املنتظم
لحركات فاعل ٍة أش ّد تط ّرفاً .إذ ال تذكر السري املعروفة
أو املدروس
ٍ
ً
اإلسالمي املوجودة حاليا يف سوريا ،ولرموزها
لفصائل التش ّدد
ّ
أو لتياراتها الداخلية ،تأثراً يذكر بأفكار الحزب أو مــروراً عربه.
وعىل كل حال فإن التحقق النهايئ من صحة هذه الفرضية يحتاج إىل
متاح اآلن.
دراسة
ٍ
عينات جامعي ٍة ومناذج محوري ٍة مفردة ،مام هو غري ٍ

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/syr� .26
ia/31516.html
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في الكـــادر
االقتصادي
تدار السوق النقدية بطريقةٍ «مافيويةٍ » مخالفةٍ للمنطق
ّ
قوى تتالعب بالسوق لتشليح المواطنين أموالهم
المركزي كأداةٍ في يد
ستخدم
و ُي
ً
ّ
َ

االقتصادي الدكتور عارف دليلة
«صور» تحاور الخبير
مجلة
ّ
َ
حاوره :كامل شيخو
الدكتور عارف دليلة :من مواليد مدينة الالذقية عام
 .1943حصل عىل الدكتوراه باالقتصاد من جامعة
موسكو .وتــرأس قسم االقتصاد حتى عام ،١٩٨١
انتقل بعدها للعمل خبرياً اقتصادياً لدى املعهد
العريب للتخطيط يف الكويت ،ثم مستشاراً اقتصادياً
لدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية ،ليعود بعدها
أستاذاً بكلية االقتصاد يف جامعة دمشق وتوىل عامدة
الكلية بني عامي .١٩٨٩-١٩٨٨
ُصف عن الخدمة يف  28آذار (مارس)  ،1998بقرار
صادر من رئاسة مجلس الوزراء؛ عىل إثر محارضة
ألقاها بدعوة من اتحاد الكتاب السوريني يف مقره
بدمشق واعتقل يف  9أيلول (سبتمرب)  ،2001بعد
إلقائه محارضة بعنوان (االقتصاد السوري -مشكالت
وحلول) يف منتدى األتايس.
جاء اعتقاله عىل خلفية محارضاته وندواته املستمرة
ضد تصاعد الفساد االقتصادي يف البالد ،وكان من بني
أبرز الوجوه التي تحرض وتحارض يف ندوات «ربيع
دمشق» الداعية إىل دمقرطة النظام السيايس يف
سوريا .ليحكم عليه بالسجن ملدة عرشة سنوات
بتهمة «محاولة تغيري الدستور والنظام بالقوة،
وتقويض همة األمة يف زمن الحرب» ُأطلق رساحه
بعد مطالبات كثرية  ،بسبب تدهور خطري يف أوضاعه
الصحية.
يف  ٣٠حزيران (يونيو)  ٢٠١١شارك مع مجموعة
من الشخصيات واألحزاب املعارضة بتأسيس (هيئة
التنسيق للتغيري الوطني الدميقراطي).
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في الكـــادر
بكم تق ّدر حجم الخسائر التي طالت االقتصاد
السوريّ ؟
بحسب تقديري ترتاوح بني خمسة إىل عرشة
القومي السنويّ لعام ،2010
أضعاف الدخل
ّ
ً
ً
واستنزاف  50-40سنة قادمة للعودة إىل
الحياة فقط ،دون تعويض الخسائر املادية
واإلنسانية يف عاملٍ مل يعد فيه من مي ّد يد
العون مبرشوع مارشال جديد ،كام فعلت
وباألخص منها
الواليات املتحدة مع أوروبا،
ّ
أملانيا ،بعد الحرب العاملية الثانية ،بل عىل
العكس ،يف ّ
ظل استمرار العقوبات والحصار
الدو ّيل ،ويف ظروف استمرار الفساد وهدر
املوارد والفرص .أياً كان النظام القادم ،فإين
ال أرى يف هذه التخمينات أيّ غضاض ٍة أو
مبالغة.
يضاف إىل ّ
كل ذلك فقدان املكانة الجيوسياسية
وتواصل بني
لسورية
كأهم عقدة اتصالٍ
ٍ
ّ
أهم مخزونٍ للطاقة
الرشق والغرب ،وبني ّ
وأهم أسواق الترصيف .ناهيك عن
يف العامل ّ
مخزون القيمة األثرية والتاريخية املهدورة
واملرسوقة واملد ّمرة ،وهي غري قابل ٍة للقياس.
والخوف ّأل يتوقف الرصاع والتدمري والقتل
يف القريب العاجل ،بل أن تستم ّر الكلمة
والقرار يف أيدي حملة السالح وداعميهم يف
أجل غري معروف ،عندها
الداخل والخارج إىل ٍ
ال قيمة أو مكانة أليّ تقدير.
انهارت اللرية السورية إىل أدىن مستوياتها،
ات غري رسمي ٍة فقدت أكرث
وبحسب تقدير ٍ
من  90يف املئة من قيمتها ،رغم املحاوالت
التي بذلتها الحكومة والبنك املركزيّ لدعم
العملة؟
من املثري للتساؤل أن يصدر البنك املركزيّ
قــراراً ملزماً للمصارف ورشكــات الرصافة
أن تشرتي مليون دوال ٍر من البنك املركزيّ
بسعر ( )620لري ًة للدوالر عندما كان يباع يف

السوق بأقل من خمسامئة لرية ،وذلك تحت
التهديد بإغالق املكاتب التي ال تنفذ هذا
القرار .وقد لوحظ أن أسعار رصف الدوالر يف
السوق ،بعد أن باع املركزيّ هذه الدوالرات
بهذا السعر املرتفع املح ّدد إدارياً ،عادت إىل
سعرها قبل هذا الفرض اإلجباريّ  ،أي إىل ّ
أقل
من ( )500لرية.
وهذا ٌ
واضح عىل إدارة السوق النقدية
مثال
ٌ
بطريق ٍة «مــافــيــويـ ٍة» مخالف ٍة للمنطق
االقتصاديّ  ،واستخدام املركزيّ كــأدا ٍة يف
يد هذه القوى لـتتالعب بالسوق وبالتايل
الخاصة لتكوين
تشليح املواطنني أموالهم
ّ
ثروات خيالي ٍة يف حسابات هؤالء الذين هم
ٍ
مسؤولون بالدرجة األوىل عن تدين القيمة
الرشائية للرية السورية ،وعن نهب املواطنني
تتوجه إىل هذه
والدولة .الحريّ بالسلطة أن ّ
الرشيحة لوقف طرق اإلثراء غري املرشوعة
التي يك ّونون املليارات من خاللها ،وإعادة
الحقوق املنهوبة ألصحابها لتمكينهم من
توفري الح ّد األدىن للمعيشة ،بعد أن بلغت
نسبة الفقر يف سوريا  75يف املئة ،وهي
املستوى األعىل يف العامل.
صنّفت (ص َور) يف عددها السابق االقتصاد
تتم إدارته
السوريّ بأنه «اقتصادٌ عسكريا ٌّيت» ّ
من العسكر ،سواء يف منطقة سيطرة النظام
أم يف املناطق الخارجة عن سيطرته؛ ما هو
رأيك يف هذا التصنيف؟
يف سوريا اآلن ما يشبه االقتصاد الحر ّيب
الذي ال ميكن الركون فيه إىل قوى السوق
(الــعــرض والطلب) يف تخصيص املــوارد
وتحديد الكميات واألسعار .وحتى القانون
الدو ّيل يح ّمل سلطات األمر الواقع «املحتلة»
املسؤولية عن حياة السكان املدنيني الواقعني
تحت احتاللهاّ ،
ـايس لتلك
ألن الهجوم األسـ ّ
السلطات يرتكز عىل ظــروف حياة الناس

املعيشية ،بدءاً بتدمري املسكن الذي ميثل
املؤسسات التي توفر
جنى عمرهم ،إىل تدمري ّ
حاجاتهم الغذائية والصحية والتعليمية،
إىل تقويض مق ّومات العملية اإلنتاجية
والتسويقية للحياة االقتصادية عىل املستوى
ّّ
واملجتمعي.
املحل
ّ
لذا يجب عىل القوى املهيمنة الفعلية أن
تضع توفري احتياجات السكان املعيشية يف
مناطقها يف الدرجة األوىل من األهمية ،حتى
يتوقف إطالق النار وتنفتح ّ
كل أطراف البالد
عىل بعضها وتزول الحدود املصطنعة بينها.
َ
كنت إحدى الشخصيات التي شاركت يف
اجتامع موسكو 2الذي عُ قد يف بداية آذار
بشكل من
(مــارس)  ،2015والــذي بحث
ٍ
التفصيل الــشــؤون اإلنسانية واملعيشية
للمدنيني يف املناطق املحارصة؛ ملاذا مل يتفق
السوريون؟ وأيّ جه ٍة تتح ّمل املسؤولية؟
بعد أن وافق جميع السوريني الذين التقوا
يف موسكو ،2املرسلني من الداخل والقادمني
من مختلف بلدان الشتات ،ودون أيّ تحفظٍ
أو اعــراض ،عىل ورقــة الشؤون اإلنسانية
«إجــراءات بناء الثقة» ،بعد عمل يومني
كاملني ،وهــو أ ّول اتفاقٍ للسوريني عىل
يش ٍء ذي قيم ٍة منذ اندالع الرصاع املسلح؛
الرسمي برئاسة بشار
الحكومي
جاء الوفد
ّ
ّ
الجعفري ،وبأوامر من دمشق ،لريفض ّ
كل
كلم ٍة كتبت يف االتفاق ويرضب به عرض
الحائط ،وليضع عىل الطاولة بنداً واحداً
هو «التعاون عىل تصفية االٍرهاب» كمهم ٍة
وحيد ٍة أمــام السوريني .واألنــى من ذلك
أن ّ
الحكومي
كل البنود التي رفضها الوفد
ّ
بعنجهي ٍة جوفاء ،جاءت يف قرار مجلس األمن
ٌ
«حقوق
ذي الرقم  ،2254مع توصيفها بأنها
غري قابل ٍة للتفاوض».
كانت لقاءات موسكو مقدم ًة للبدء مبحادثات
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جنيف 3السياسية ،والتي كنا نتمنى أن تبدأ
توافق إيجابي ٍة سوري ٍة  -سورية،
من مقدمات
ٍ
مع العلم أن جميع املشاركني يف موسكو2
دون استثناء ،القادمني من الداخل والخارج،
ـراض أو تحفظ ،وافقوا عىل
وبدون أيّ اعـ ٍ
الورقة.
تسعى األمــم املتحدة من خالل مبعوثها
ستيفان دي ميستورا إىل وضع ح ٍّد للحرب
جوالت
املستعرة يف سوريا ،وعقدت ع ّدة
ٍ
من محادثات السالم يف جنيف لكن مل يكتب
لها النجاح؛ برأيك ما هي أبرز التحديات
والعقبات التي تحول دون تحقيق اخرتاقٍ
يذكر؟
ّ
للحل
طريق
رسمت األمم املتحدة خطة
ٍ
حكم انتقا ٍّيل
السيايس تبدأ بإنشاء مجلس
ّ
ٍ
يــشــارك فيه ممثلون عــن السلطة وعن
املعارضة وعن املجتمع املد ّين -شخصيات
وطنية ،-كامل الصالحيات ،لوقف الرصاع
املسلح ّ
وحل املشكالت اإلنسانية .ثم االنتقال
املؤسستني العسكرية
إىل إعــادة تشكيل
ّ
واألمنية اللتني يجب أن تخضعا لتنفيذ املرحلة
االنتقالية يف املواعيد املرسومة لها دون
تدخل .وتبدأ املرحلة االنتقالية بوضع دستو ٍر
مؤقت إلدارة البلد خالل
أو إعالنٍ دستوريٍّ
ٍ
هذه املرحلة ،وتنتهي باالستفتاء عىل دستو ٍر
ومؤسساته
السيايس
دائم يح ّدد شكل النظام
ّ
ّ
ٍ
انتخابات تجري
والعالقة بينها ووضع قانون
ٍ
عىل أساسه االنتخابات الترشيعية والرئاسية،
املؤسسات الترشيعية
وصــوالً إىل إنشاء
ّ
والتنفيذية والقضائية واإلعالمية الجديدة.
هذا مج ّرد تص ّو ٍر أو ٍّيل عن مسار املرحلة
اطي الجديد
االنتقالية نحو بناء النظام الدميقر ّ
موحد ًة
لدولة قانونٍ تعيد بناء سوريا دول ًة ّ
أرضـاً وشعباً .ولكن خطة الطريق األولية
املب ّينة أعاله تبدو حل ًام طوباوياً أمام استمرار
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ص ِّوفة
الم َت َ
العقل عند ُ
نارت عبد الكريم

تعمل املدارس والجامعات عىل تأهيل األجيال الجديدة،
أي األطفال ،من خالل تلقينهم ما جاء به األ ّولون واألجداد
ونظريات وقوانني .وال فرق يف ذلك بني مدارس
علوم
ٍ
من ٍ
حديث ٍة ومدارس قدمية ،أو بلدانٍ متط ّور ٍة وبلدانٍ متأخرة،
فاملبدأ واحدٌ يف كليهام ،وهو نقل ما ُأنتجه العقل يف
املايض إىل الحارض.

ستيفان دي ميستورا
التشظي والتدمري والقتل والتهجري وتزايد
استرشاس جميع األطراف املتحاربة ،الداخلية
منها والخارجية ،عىل األرايض السورية؛ ومن
هنا يربز السؤال عن قدرة املوفد الدو ّيل دي
ميستورا املكلف بالتوصل إىل ٍّ
يس
حل سيا ٍّ
للكارثة السورية.

«بعد أن وافق جميع السوريني الذين
التقوا يف موسكو  ٢عىل ورقة الشؤون
اإلنسانية «إجراءات بناء الثقة» وهو
أول اتفاق للسوريني عىل يشء ذي
قيمة منذ اندالع الرصاع املسلح ،جاء
الوفد الحكومي الرسمي ،لريفض كل
كلمة كتبت يف االتفاق»
األممي
طول الفرتة السابقة مل يحقق املبعوث
ّ
أكرث من الوصول إىل نقطة البداية التي
اهيمي ،واألخــر حاول
أعلنها األخرض اإلبر ّ
جمع السوريني املتحاربني ليوقفوا العسكرة
ويعودوا إىل السياسة ،حتى يئس واستقال
نزوالً عند إرصارهم عىل االستمرار يف تنفيذ

رغبات أولياء نعمتهم.
تفتقر ّ
كل األطراف املسلحة املتصارعة إىل
الرؤية السياسية ،وليس لديها غري فكر ٍة
واحد ٍة هي االنتصار العسكريّ عىل الطرف
متسك ّ
طرف بصورته للدولة
كل ٍ
اآلخر ،مع ّ
ٌ
مناقضة
السيايس ،وهي صور ٌة
وشكل نظامها
ّ
خارجياً للصورة التي يحملها الطرف اآلخر،
ٌ
متطابقة معها يف الجوهر.
لكنها
يف حال فشل دي ميستورا وانهيار املفاوضات؛
برأيك ما املطلوب لوضع ح ٍّد لهذا الرصاع؟
ما تحتاجه سوريا للخروج من «نكبتها
العظيمة» هو أن يضع أصحاب األنا «أناهم»
عند الباب ،قبل الولوج إىل غرفة االجتامع
والجلوس عىل الطاولة .وأن يغفلوا أسامءهم
ويخرجوا من جلودهم ويضعوا اس ًام واحداً
وسط الطاولة وهو «سوريا» ،مع لوح ٍة أمام
ّ
كل واح ٍد منهم تحمل كلمة «سوري» فقط،
وأن يكون الباب مفتوحاً ملشاركة ّ
كل إنسانٍ
تنطبق عليه هذه التسمية دون احتكا ٍر أو
استئثا ٍر أو إقصاء .فالدعوة التي أطلقتُها،
وما ُ
زلت أك ّررها منذ أكرث من أربع سنوات،
وطني عا ّم ،ليكون
هي إىل عقد مؤمت ٍر سوريٍّ
ٍّ
ّ
الحل بيد السوريني.

لكن عملية الرتبية والتعليم تلك ما هي إ َّال عملية اجرتا ٍر
تم إنتاجها سابقاً وليست وليدة
وإعــادة
مضغ ملــوا ّد ّ
ٍ
اللحظة والتجربة املبارشة .وبسبب ذلك الغباء املدعوم
رسمياً وأكادميياً أضحى حال البرشية كحال دابة الرحى،
ْ
قطعت آالف األميال يف
املعصوبة العينني ،تعتقد أ َّنها
حني أ َّنها ما ْ
زالت تدور يف املكان نفسه .إذ َّإن املدرسة،
بطبيعتهاُ ،تعيد إنتاج املنظومة السائدة ،واملنظومة
من جانبها -يرعبها التغيري و ُيخيفها فتقاومه ل َتتَك َّررْ
وصلت إليه
األخطاء والنكبات التي ُت ِش ُري إىل املآل الذي
ْ
ْ
أصبحت
تعلمت من تجاربها وال هي
البرشية ،ال هي
أكرث حكم ًة واتزاناً .ومن األمثلة عىل ذلك ما توصل
إليه مؤخراً علامء الفيزياء الحديثة من نتائج تكلم بها
حكامء البوذية والطاوية قبل آالف السنني ،من جهة َّأن
ّ
تدفق كو ٍّين مستم ٍّر وال
كل األشياء والعمليات يف حالة
ٍ
منفصل ومنعزلٍ عن محيطه،
وجود أليِّ جوه ٍر ماديٍّ
ٍ
كام توصل علامء النفس ،مع فرويد وتالمذته ،بعد جه ٍد
مطلق يف مقابل حالة الوعي
الوعي
جهيد ،إىل وجود حالة
ٍ
ٍ
َ
عام عن أقرانهم
املحدود ،متأخرين بذلك أ ْك َ َث من ألف ٍ
من ا ُملت ََص ِّوفة املسلمني الذين أشاروا اىل َّأن عامل الحدث
ُ
فالعقل ،هذا الصنم
املحدود ُيقا ِبل ُه عامل ال ِقدم الالمحدود.
الذي تتغنى به حضارتنا و ُتشيد ،بالنسبة إىل الحقيقة يرا ُه
املتص ّوفة كالحامر الذي يحمل أسفاراً.
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المسألة الوطن ّية في سوريا
جاد الكريم الجباعي
املسألة الوطنية ،يف سوريا اليوم ،هي مسألة املصري قبل أن تكون
مسألة املستقبل؛ املستقبل هو ممكنات الحارض ،أما املصري فيتعلق
باإلرادة العامة ،التي ال تزال الدولة الوطنية تجسيدها العيا ّين.
فالسؤال املطروح علينا اليوم ،يف ّ
ظل الكارثة التي نعيشها،
هــو :ما الــروط املوضوعية والذاتية التي تجعل
الوطنية السورية ممكن ًة وقابل ًة للتحقق ،أو ما
الرشوط الالزمة التي تجعل إرادات السوريات
والسوريني كاف ًة تتجه نحو إنتاج عق ٍد
وأخالقي
وسيايس
اجتامعي ،قانو ٍّين
ٍّ
ٍّ
ٍّ

جديد ،ال للخروج من هذه األزمة الكارثية فقط ،بل لتدبري املصري يف
أفق العرص؟
سنقارب السؤال من زاوية الثقافة ،باعتبارها أول رأساملٍ برشيٍّ ،
االجتامعي ورأس املال املاديّ ،
يعي كيفية إنتاج رأس املال
هو ما ّ
ّ
وندّعي أن عدم تشكل ثقاف ٍة وطني ٍة حديث ٍة ،علامني ٍة ودميقراطية،
كان وال يزال عقب ًة كأداء يف طريق تشكل وطني ٍة سوري ٍة ،علامني ٍة
ودميقراطيةّ .
ولعل من أهم األسباب الكامنة خلف هذا العدم ،أي عدم
تشكل ثقاف ٍة وطني ٍة وعدم تشكل وطني ٍة سورية ،سيطرة السياسة،
باملعنى الضيق للكلمة ،وسيطرة السلطة السياسية ،عىل الثقافة وعىل
املثقفات واملثقفني ،واعتبار الثقافة أدا ًة سياسي ًة للهيمنة عىل العقول
والضامئر .ذلك ألن «السياسة» عندنا هي القاطرة التي تج ّر جميع
العربات ،وتتحكم يف جميع مجاالت الحياة ،بدالً من عملية  /عمليات
االجتامعي يف البلدان املتقدمة .فاملسألة برمتها هي مسألة
اإلنتاج
ّ
املبادئ التي تقوم عليها السلطة ،مبعناها الواسع ،وآليات إنتاجها
وأساليب مامرستها .ومن طبيعة السلطة أنها تصنع األفراد الذين
ينتجونها والجامعات التي تنتجها ،وتعيد إنتاج العالقات االجتامعية
التي أنتجتها.
يبدو لنا يف هذه املسألة ،مسألة إنتاج السلطة ،مبعناها
الواسع ،اتجاهان تاريخيان ،يتح ّدد ٌّ
كل منهام بالعالقات
االجتامعية التي تنتج السلطة :يتلخص األول يف أن
العالقات االجتامعية ،الرأسية أو العمودية،
تنتج سلط ًة شخصية ،يغلب أن تكون
سلط ًة مستبدة ،هــي مــن تضع
«القوانني» وتقرر مبادئ الحق
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واألخالق ،وفق اقتناعها الذا ّيت ومصلحتها الخاصة،
وهي التي تتحكم يف عملية اصطفاء املعاين والرموز
والدالالت وعملية إنتاجها وإعادة إنتاجها .تحتاج هذه
السلطة الشخصية دومـاً إىل رشعي ٍة الهوتية ،يغدو الحاكم
مبوجبها ّ
القامويس،
«ظل الله عىل األرض» ،ويغدو «الوطن» ،باملعنى
ّ
أدوات إلنتاج ثروته وتعزيز ملكه والتسبيح
امتداداً لجسده ،والرعايا
ٍ
مبجده وإظهار عظمته (راجعوا كتب «اآلداب السلطانية») ،أو تحتاج
«الهوت علام ٍّين» ،كاأليديولوجية القومية ،يقوم بالوظيفة ذاتها
إىل
ٍ
التي تقوم بها الرشعية الالهوتية .وتتأسس آليات إنتاج هذه السلطة
الشخصية عىل مبدأين متضامنني :العالقات األبوية ،بل البطركية ،أي
عالقة األب بأوالده والبطرك برعايا أبرشيته ،والعالقات املشيخية ،أي
عالقة الشيخ مبريديه .ولنا أن نفرتض أنه حني تكون السياسة هي
القاطرة التي تج ّر جميع العربات ،ال تنتج السياسة سوى سلطة
االجتامعي ،ال نريد أن نقول
شخصية مستبدة .أما حني يكون اإلنتاج
ّ
ً
االقتصاد ،هو القاطرة ،فإن السياسة ميكن أن تنتج سلطة ال شخصية،
هي سلطة القانون يف الدولة الوطنية الدميقراطية الحديثة .الحاكم يف
الحالة األوىل هو األب وسيد الوطن وسيد الشعب ،موته الرمزيّ يعني
موت الوطن وموت الشعب ،وهذا ما اقتىض مبدأ التوريث .أما يف
الحالة الثانية فالحاكم مف ّو ٌض من الشعب باالنتخاب الح ّر ،وللشعب
حقٌّ مطلقٌ يف الرجوع عن هذا التفويض.
كل من «املجتمع األه ّ
يحيلنا هذا التأويل عىل عالقة ٍّ
يل» بالنظام
السلطا ّين ،واملجتمع املد ّين بالدولة الوطنية (= القومية) الحديثة .إذ
استتباع أو استعبا ٍد
تتسم هذه العالقة ،يف الحالة األوىل ،بأنها عالقة
ٍ
ٌ
ٌ
جدلية أو
عالقة
وتسلطٍ وقه ٍر وإك ـراه ،وبأنها ،يف الحالة الثانية،
تفاعلية ،تغدو معها الدولة تحديداً ذاتياً للمجتمع وصور ًة لحياته
ويالحظ أن التط ّرف هو
األخالقية ،أو حياته النوعية (= اإلنسانية).
َ
الغالب يف الحالة األوىل ،واالعتدال هو الغالب يف الحالة الثانية .مصدر
األيديولوجي وما يصدر عنه من
التط ّرف ،يف اعتقادنا ،هو الوعي
ّ
نزعات إقصائي ٍة
ومامرسات عصبوية ،وما يولده من
خطابات هذياني ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
واستئصالية .ومصدر االعتدال هو الوعي الواقعي ،وما يصدر عنه من

وأحكام موضوعي ٍة
خطابات عقالني ٍة
ٍ
ٍ
ـات مدني ٍة وأخالقية .لذلك
ومــارسـ ٍ
نعتقد أن األيديولوجية ٌ
نسق مو ّلدٌ للتفاصل
والتجنُّب والكراهية والعنف ،ســواء أكانت
األيديولوجية ديني ًة – مذهبي ًة أم «علامنية».
ٌ
ٌ
حقوقية قوامها
منظومة
الحقوقي،
الوطنية ،عىل الصعيد
ّ
االنتامء إىل دول ٍة (قامئ ٍة بالفعل) واكتساب جنسيتها أو هويتها
السياسية ،والتمتع بالحريات والحقوق التي يع ّينها الدستور والقانون
وتأدية االلتزامات القانونية واألخالقية املقابلة لهذه الحريات والحقوق،
والشعور باملسؤولية السياسية واألخالقية عن النظام العام ،والدفاع
عن القوانني ،والعمل عىل تحسينها باطرا ٍد بالوسائل السلمية ،بغية
تحقيق العدالة القانونية والسياسية ،والعدالة االجتامعية .فالذين ال
يدافعون عن قوانني بالدهم ال يحسنون الدفاع عن البالد .وقدمياً قال
سقراط :القانون فوق أثينا ،وكان يعني أثينا املدينة – الدولة وأثينا
إلهة املدينة وحاميتها ،وقد آثر تج ّرع السم عىل مخالفة قوانني بالده.
السيايس ،انتام ٌء جذريٌّ إىل الوطن
االجتامعي –
وهي ،عىل الصعيد
ّ
ّ
يتعدى جميع االنتامءات الفرعية ،وال سيام االنتامءات قبل الوطنية،
اإلثنية منها والعشائرية والدينية واملذهبية ،دون أن يحذفها أو ينفيها،
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رأي
ولكنه يصري حاك ًام عليها ،يصبغها بصبغته ،ومينحها خصائصه ،فيدمجها
يف الفضاء العام املشرتكّ ،
لتكف عن كونها حواجز بني األفراد والجامعات
أو «املجتمعات الصغرية»  .COMMUNTIESفليس من الرضوري أن
ّ
يكف املسلم أو العريب أو الكوردي ،مث ًال ،عن كونه مسل ًام عربياً أو
كوردياً ليكون وطنياً ،مثلام ليس رضورياً أن ّ
يكف النجار عن كونه
نجاراً ليكون وطنياً .ولكن هذا االنتامء الجذريّ إىل الوطن ال
يكون انتام ًء سلي ًام وقوياً وراسخاً ،وال يكون دميقراطياً،
يتأسس عىل االنتامء الجذريّ
وال يصري كذلك ،إذا مل ّ
إىل النوع اإلنسا ّين ،فاإلنس ّية أو اإلنسانية
أساس الوطنية ورافعتها وعامل انفتاحها
عىل الكونية أو العاملية ،وإال ميكن
أن تتح ّول إىل عنرصي ٍة مقيتة،
عىل نحو ما ب ّينت التجارب
االستعامرية والفاشية
والــنــازيــة وعىل
تبي
نحو ما ّ
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السياسات اإلمربيالية والسياسات الهووية.
يس من معاين العلامنية ،التي ال تكون
يحيلنا هذا عىل
معنى أسا ٍّ
ً
معنى
الدميقراطية من دونها .ومينح الوطن ،الذي نصبو إليه،
ً
جديداً ،يتعدى كونه مكاناً أو رقع ًة من األرض أو حيزاً أو امتداداً
إىل كونه «الشكل األخري لوجودنا يف ّ
كل لحظ ٍة من لحظات الوجود»،
وأبناؤه وبناته بالطبع ليسوا مجرد سكانٍ  ،باملعنى اللغويّ للكلمة،
مواطنات ومواطنني .الوطن
مقيمني إقام ًة دامئ ًة أو مؤقت ًة فيه ،بل
ٍ
تركيب مع َّقدٌ من األرض والناس واملجتمع والدولة والشعب
هنا هو
ٌ
والسلطة العامة .ألن عالقة اإلنسان باألرض ،قل بالطبيعة ،ليست
ٌ
ٌ
اجتامعية
عالقة
مبوضوع منفعل ،بل هي
ذات فاعل ٍة
مجرد عالقة ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
وثقافية وأخالقية ،قوامها تذويت الطبيعة وأنسنة الذات.
وسياسية
ولذلك يكتسب ٌّ
كل من العمل أو النشاط والفاعلية واإلنتاج صفة
االجتامعي ،وكالهام،
االجتامعي واإلنتاج
االجتامعي والنشاط
العمل
ّ
ّ
ّ
االجتامعي يحددان
االجتامعي واإلنتاج
العمل (والنشاط والفاعلية)
ّ
ّ
معاً العالقات االجتامعية – االقتصادية – السياسية واألخالقية
وعالقات اإلنتاج ،فيكون الوطن كام يكون أهله .الوطنية املنبثقة
ٌ
ٌ
متساوية يف الوجود ،عىل اختالف
مشاركة
من هذا املعنى للوطن
أشكاله االجتامعية – االقتصادية والثقافية والسياسية واألخالقية،
ٌ
تشارك ح ٌّر يف املجتمع املد ّين والدولة السياسية ،عىل قدم
أو
املساواة .لذلك رأينا أن الوطنية ،كاإلنسانيةٌ ،
صفة ال تقبل
أخالقي
عيب
التفاضل .التفاضل يف اإلنسانية والوطنية ٌ
ٌّ
وسيايس ،ليس له سوى تسويغ
واستبدادٌ فكريٌّ
ّ
أيديولوجي .واأليديولوجية ،أي أيديولوجية،
قومي ًة أكانت أم دينية ،نسقٌ مو ّلدٌ للنزاع
والتفاصل والعنف .الوطنية ال تكون
أيديولوج ًة إال بقدر ما تكون
عنرصية.

رأي
ٌ
ٌ
ٌ
حديثة وعرصية،
ثقافية
منظومة
والوطنية ،عىل الصعيد الثقا ّيف،
ٌ
متكامل من العادات
عالقات
باملعنى الواسع للثقافة ،مبا هي نظام
ٍ
والتقاليد واملامرسات واملهارات واملعارف والقواعد واملعايري واملحرمات
جيل
واإلسرتاتيجيات واملعتقدات واألفكار والقيم واألساطري ،تستمر من ٍ
االجتامعي وتجدِّده.
جيل ويستعيدها كل فر ٍد وتولِّد «التعقيد»
إىل ٍ
ّ
ٌ
ٌ
ومنقول ومكتوب ،وتتضمن مبادئ
محفوظ
وتجمع يف داخلها ما هو
الخاص
نظام متسقٌ داخلياً بنحوه
االكتساب ومناهج الفعل .وهي ٌ
ّ
الشبيه بنحو (قواعد) اللغة التي تتكلمها هذه الجامعة أو تلك،
هذه األمة أو تلك .فالثقافة أول اقتصا ٍد إنسا ّين ،بها امتاز اإلنسان من
الحيوان .الحداثة واملعارصة ،بكل منطوياتهام ،ركنان أساسيان من
أركان الثقافة الوطنية ،ورشطان أساسيان من رشوط إمكانها ،بهام
ترقى الثقافة إىل مستوىً إنسا ٍّين رفيع ،وبهام تتمكن األمة املعنية،
هنا األمة السورية ،من املشاركة يف إنتاج الحضارة اإلنسانية ،وهام،
أي الحداثة واملعارصة ،عالمتان عىل متدن األمة ومعياران من معايريه.
ٌ
ٌ
اجتامعية وسياسية ،مثلام هي
مامرسة
الثقافة ،مبعناها الواسع،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وأدبية وفنية ،وفقاً ملنظومة القيم األخالقية
وعلمية
فكرية
مامرسة
املعني ،يف رشوطٍ تاريخي ٍة معطاة.
والجاملية التي يتبناها املجتمع
ّ
تعلمنا األنرثوبولوجيا أن ّ
لكل مجموع ٍة برشية ،أياً كان مستوى
تطورها ،ثقافتها الخاصة وبناها وهياكلها الثقافية ،وأن هذه الثقافة
تنمو وتتطور بفعل من ّو املعارف العلمية والتقنية والخربات اإلنتاجية
ومن ّو اآلداب والفنون ،وتصبح أكرث تنوعاً وتعقيداً .كام تعلمنا أن الثقافة
مرآة الحياة االجتامعية وسجل التجارب اإلنسانية ،لذلك نجد يف جميع
الثقافات بعض العنارص املشرتكة والخصائص املشرتكة.
املشرتك بني الثقافات هو قوام الثقافة الوطنية والثقافة اإلنسانية
ثم ال تفاضل بني الثقافات ،وليس
والقيم اإلنسانية العامة .ومن ّ
من ّ
حق أيّ ثقاف ٍة أن تفرض نفسها عىل غريها من الثقافات ،أو أن
تعترب نفسها ثقاف ًة معيارية ،عىل نحو ما سعت املركزية األوروبية،
تحت عنوان «املعجزة األوروبية» ،أو ما ُس ّمي «الثقافة القومية
االشرتاكية» عندنا .ولكن الثقافة قد تصاب بالجمود واالنحطاط ،نتيجة
عوامل مختلفة ،من أهمها االستعامر واالستبداد والحروب والنزاعات
الداخلية ،العرقية منها والدينية أو املذهبية ،إذ ترتاجع الثقافة إما أمام
الثقافة الوافدة ،ثقافة الغالب ،وإما أمام الثقافة الكامنة يف املجتمع
نفسه ،التي تنبثق من خافيته الجمعية وذاكرته املعتمة.

السيايس والسلو ّيك .فقد
االستبداد الثقا ّيف هو الذي يتيح االستبداد
ّ
شهدنا يف القرن العرشين أشكاالً من االستبداد الثقا ّيف الك ّ
يل يف أملانيا
وإيطاليا وإسبانيا وبلدان «املنظومة االشرتاكية» السابقة ،ويف معظم
بلدان العامل الثالث وال سيام البلدان العربية ذات األنظمة التسلطية،
كسورية والعراق وأمثالهام ،حيث فرض حزب البعث العر ّيب االشرتا ّيك
ومؤسساتهام ،وال سيام
أيديولوجيته القومية عىل املجتمع والدولة
ّ
املؤسسات الثقافية ونظام الرتبية والتعليم ،فاعرتض سريورة التطور
ّ
ّ
ّ
الثقايف يف سوريا وعطلها .ونعتقد أن عدم تشكل ثقاف ٍة وطني ٍة سوري ٍة
االجتامعي ويف طريق التنمية
كان وال يزال عقب ًة يف طريق االندماج
ّ
اإلنسانية الشاملة والعادلة وإمكانية التحول الدميقراطي.
الوطنية ٌ
صفة للدولة ّ
تدل عىل عموميتها ،فال يسوغ أن تكون صف ًة
للشخص
الطبيعي ،زيد أو عمرو أو هند ،إال عندما يوصف السوريّ
ّ
من قبل غري السوريّ  .وهذا معنى القول إن الوطنية ٌ
صفة للدولة من
ومؤسسات،
خارجها ،أما من داخلها فتوصف بأنها دولة حقٍّ وقانونٍ
ّ
الوطني
وإال ال تكون دولة ،بل سلط ًة اعتباطي ًة فحسب .السوريّ يساوي
ّ
مهام كانت صفاته وأياً كان اتجاهه وميله وتفضيالته ،والسورية كذلك.
األخالقي أن يصنَّف املواطنون وطنيني
املنطقي ومن غري
فإنه من غري
ّ
ّ
وال وطنيني بسبب اختالف آرائهم ومواقفهم أو اختالف مصالحهم
وغاياتهم ،أو اختالف لغاتهم ومرجعياتهم الثقافية .ال تبنى الوطنية
مؤسسان عىل مبدأ
عىل التكفري والتخوين ،وهام وجهان لعمل ٍة واحدةَّ ،
«الوالء والرباء».
السوريون اليوم أمام خيارين أساسيني ،ال ثالث لهام :إما الدولة
يهم بعدئ ٍذ
الوطنية ،وإما الالدولة ،فإذا اختاروا الدولة الوطنية ال ّ
أن تكون مركزي ًة أو فدرالية ،والثانية أقرب إىل الدميقراطية والتوزيع
العادل للسلطة والخريات االجتامعية .فإن اختيار الدولة الوطنية يطرح
رضورة استقالل الثقافة عن السياسة ،وال سيام السياسة التي مل تنتج
يؤسس السياسة ومينحها مضامينها
يف بالدنا إال مسوخاً .الثقافة هي ما ّ
االجتامعية واإلنسانية ،وينج ّر عن ذلك رضورة استقاللها واستقالل
السيايس،
املثقفات واملثقفني عن السلطة ،عىل اعتبار املثقف أستاذ
ّ
ال يجوز أبداً أن يكون تابعاً له أو أدا ًة من أدواته .فإذا تح ّرر املثقف
السيايس وإغواء الشهرة الرخيصة ،ال بد أن يتح ّرر من شباك
من سلطة
ّ
األيديولوجيا قومي ًة أكانت أم ديني ًة أم «علامنية» .فهل ينهض املثقفون
السوريون (واملثقفات السوريات بالطبع) مبسؤوليتهم عن إنسانيتهم
أوالً وعن وطنيتهم بالرضورة؟
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رأي

السوري
المدني
المجتمع
ّ
ّ
إشكال ّية الهو ّية!
حجي مصطفى
بقلم :فاروق ّ
تشغل مسألة هوية املجتمع املد ّين
السوريّ بال الكثري من الذين يرون
ٌ
مسألة
أنفسهم جزءاً من هذا الح ّيز .وهي
ليست ه ّين ًة بكل تأكيد؛ فمن جه ٍة يعجز الفاعل
عن إبراز هويته وخطابه املد ّين ،ومن جه ٍة أخرى تعجز
املنظامت عن بلورة هو ّي ٍة للفاعلني وللعاملني يف الحقلني
املد ّين واإلنسا ّين السوريني .وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّنه ليس
رشطاً أن يكون العامل يف املنظامت حام ًال لفكرة وقيم املجتمع املد ّين،
بيد أنه ٌ
رشط أن يتحىل القامئون عىل املنظامت بقيم املجتمع املد ّين
وخطابه أيضاً!
والحق ّأن سبب عدم نضوج هو ّية املجتمع املد ّين وظهوره يعود
بالدرجة األوىل إىل أمرين:
ّ
األول :ظروف ظهور املجتمع املدين السوريّ بهذه الكثافة ،إذ ّإن
مجمل املنظامت التي نراها اليوم ونتفاعل معها ولدت من رحم
الثورة ،ورمبا أتت من تحت إبط املعارضة إىل درج ٍة تثري الشكوك
وعدم قدرة أح ٍد عىل التمييز بني من هو فاعل املجتمع املد ّين ومن
هي املعارضة ،وهذا ما يؤثر أو سيؤثر عىل العمل املد ّين يف سوريا
عموماً .ورمبا من الصعب مبكانٍ أن يتخلص الفاعل املد ّين نفسه من
مسألة التخندق ،ورمبا من االستحالة أن يتح ّول الفاعل املد ّين من كونه
املجتمعي املعارض إىل كونه يعمل يف ّ
كل الح ّيزات
يعمل يف القاع
ّ
ً
الجغرافية واملجتمع ّية .فضال عن ّأن البيئة السياس ّية واالجتامع ّية
والثقاف ّية غري مه ّيئ ٍة إلنتاج فاعلني حقيقيني يعملون مبصداقي ٍة يف
ح ّيزهم املد ّين ،ويستجيبون لحاجات الناس وقضاياهم ،دون االنغامس
يف هو ّية الناس وخلفيتهم السياسية والثقافية-االجتامع ّية.
املجتمعي ،ما دفع بالكثري
الثاين :طغيان الحرب وتداعياتها عىل القاع
ّ
من الذين ال عالقة لهم باملجتمع املد ّين وال يحملون ثقافته وقيمه
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إىل االشتغال يف هذا الح ّيز ،ما انعكس سلباً عىل أداء املجتمع املد ّين
ودوره وحضوره.
سبب ٌ
ثالث
وال نستغرب ّأن بني السببني اللذين عرضناهام هناك ٌ
بشكل أو بآخر ،يف تأخري بلورة هو ّية املجتمع املد ّين ،وهو
أسهم،
ٍ
غياب ميثاق الرشف بني املنظامت أو األفراد؛ أو لنقل مجموعة املبادئ
التي لو ُوجدت لكانت لعبت دوراً كبرياً يف تحسني أداء الح ّيز املدين،
مبعنى أنها كانت تش ّكل مبثابة نوا ٍة لبناء القيم وثقافة املجتمع املد ّين
أسايس يف إظهار هو ّية املجتمع
سبب
عليها ،وبدا ّأن غياب القيم ٌ
ٌّ
املد ّين السوريّ .
إشكال ّية الهو ّية تك ّرر نفسها!
ٌ
حام بني املهتمني واملشتغلني يف
يف زمن «ربيع دمشق» دار
سجال ٍ
«املجتمع املد ّين» ،وكانت النقطة الخالفية حينذاك تدور حول :هل ما
ميارسه الناشطون تحت عنوان «املجتمع املد ّين» هو خطاب املجتمع
املد ّين أم املجتمع املد ّين نفسه؟ مع ّأن املجتمع املد ّين رشطه خطابه؛
مجتمع
«خطاب» إن مل يكن هناك بالفعل
إذ ال ميكن أن نتحدث عن
ٌ
ٍ
مد ّين.
وال نقول إنه من سوء ّ
حظ هذا الح ّيز –أي ح ّيز املجتمع املدين -هو
قدم وساق ،وبإمكان الجميع ان ّ
ينظروا ويعطوا
أن التنظري فيه عىل ٍ
تفسريات وتأويالت ،ويوغلوا يف جمل ٍة من املفاهيم ،وأحياناً يؤدي هذا
ٍ
التامس أو التامهي بالسياسة ،وينىس أن املجتمع
اإليغال بصاحبه إىل
ّ
املد ّين ينتهي مع البدء بالسياسة (السلطة) .ومن الغرابة مبكانٍ ّأن
البعض يتجاوزون السياسة–السلطة وتراهم ما يزالون يتباهون بأنهم
يتحدثون بالنيابة عن املجتمع املد ّين ،والكثري منهم يقدمون أنفسهم
عىل أنهم املجتمع املد ّين نفسه!
والحال ..هل بيئة الحرب تنتج املجتمع املد ّين؟ يف العموم ُيعرف
باملؤسسات واألطر والنقابات ،وهذا ما يستدعي أن
املجتمع املد ّين
ّ

رأي
ٌ
ٌ
وحركة للمجتمع
وحركة للامل واألعامل
يكون هناك وجودٌ للسلطات
واألســواق ،أي باملخترص يحتاج اىل استقرا ٍر وحيا ٍة طبيعية .ومن
املعروف أنه يف ّ
ظل الحرب يفتقر املجتمع املد ّين إىل هذه الرشوط
والظروف ،ما يعيدنا إىل نقطة البداية وهي نقطة عجز بلورة هو ّية
املجتمع املد ّين .فباإلضافة إىل الحرب هناك انقسام املجتمع بني مواال ٍة
ومعارضة ،مام قد يكون سبباً إضاف ّياً لعدم قدرة املجتمع املد ّين أن
يظهر نفسه من خالل هويته ويصعب عليه أن يواجه استحقاقاته!
بني املد ّين واأله ّ
يل :ضياع الهو ّية!
ال نستغرب ّأن املجتمع األه ّ
يل ال يشبه املجتمع املد ّينّ ،
فلكل ح ّي ٍز من
هذين الح ّيزين بيئته وقيمه وثقافته وجمهوره .وبالرغم من ذلك ،ويف
الكثري من األحيان ،نقع يف الخطأ ونخلط بني ما هو املجتمع املد ّين وما
هو املجتمع األه ّ
يل!
يعمل املجتمع املد ّين يف الدولة الحديثة ،دولة املواطنني ،ويعمل
املجتمع األه ّ
معي بدءاً من العشرية وانتها ًء باملجال
يل يف إطا ٍر ّ ٍ
الديني .ويلتقيان فقط يف نقط ٍة وهي التط ّوع وتقديم الخدمات
ّ
ّ
ّ
ّ
وتبني قضايا الناس؛ بيد أن املجتمع املدين يق ّدم لصالح كل ما هو
عام ،واملجتمع األه ّ
يل يق ّدم ّ
خاص .وهنا نصبح أمام
لكل ما هو ّ
مجموع ٍة من التساؤالت حول املجتمع املد ّين (واأله ّ
يل) .وعدا عن
سؤال املجتمع املد ّين نفسه هناك سؤال استحقاقات املجتمع املد ّين
استحقاقات أو االستجابة لها تربز الهو ّية ومت ّيزه عن
السوريّ  ،فمقاربة
ٍ
املجتمع األه ّ
يل ،وتربز مدى مقاربة فاعل املجتمع املد ّين لقضايا الناس
(أفراداً وجامعات) .ومبعنى أوضح فإن اإلجابة عن سؤال االستحقاق
هي نفسها تسهل أمامنا الطريق أمام معرفة ماهية املجتمع املد ّين.
ٌ
مسألة يشوبها التباس ،إذ مثة
استطراداً ،مسألة املجتمع املد ّين السوريّ
ٌ
إشكالية تالزم الحديث عن املجتمع املد ّين ،فم ّرة سألت أحد القيادات
يف حقل املجتمع املد ّينُ ،
كمجتمع مد ٍّين يف جنيف؟
وقلت :ماذا فعلتم
ٍ
فر ّد ع ّ
يل هذا الفاعل بالقول :لسنا مجتمعاً مدنياً يف جنيف ،نحن
ممثلون عن املنظامت يف جنيف .كالم هذا الفاعل وناشط املجتمع
ٌ
ملفت ومث ٌري للتساؤالت ،إذاً بالفعل أحدنا يسأل :هل هناك
املد ّين
مجتمع مد ٌّين سوريٌّ أم ما زلنا يف طور املجتمع األه ّ
يل؟ أو هل متكن
ٌ
ّ
تسمية هذه املنظامت مبنظامت املجتمع املدين؟ أو هل بيئة سوريا
ٌ
ونوجهه
صالحة إلنتاج املجتمع املد ّين؟ أو رمبا نأخذ السؤال ّ

عىل الشكل الثالث ،وهو :هل يحقّ لنا الحديث عن املجتمع املد ّين
بينام الحرب تفعل فعلتها وتقسم الناس بني «فسطاطني» وتعزّز منوذج
ٌ
ٌ
محقة ،وهي ،يف الوقت نفسه ،مبثابة
أسئلة
«إمارات الحرب»؟ كلها
تح ٍد للمجتمع املد ّين مجاز ّياً لنقل وتلكؤ بلورة هويته.
ٌ
منظامت ال تحقق تطلعات الناس إمنا القيم!
تعاريف
ال يقترص املجتمع املد ّين عىل املنظامت ،ويظهر من خالل
ٍ
ٌ
مجموعة من التشكيالت أو النقابات أو األطر؛ بيد أ ّننا ننىس
له أ ّنه
قيم معين ٍة تح ّدد هوية
الشطر الثاين من التعريف وهو أنه حامل ٍ
الفاعل واملنظمة ،ومن هنا قد يحاربنا البعض ويقول :كانت «األوقاف
اإلسالمي القديم هي املجتمع املد ّين ،أو ّإن دار
الدينية» يف النظام
ّ
مجتمع مد ّين .والسؤال
األيتام او دار الزكاة أو توزيع اإلفطار كلها
ٌ
مجتمع أه ّ
يل ،لكن لنتفق
مجتمع مد ّين؟ مع أ ّنها
هل هذه األخرية
ٌ
ٌ
ويسخر ّ
ّ
جل
ون ُقل :ميكن؟! مع ّأن املجتمع املد ّين هو اإلطار الذي يعمل
ثقله ألجل العامة ،فهل جمع الزكاة ٌ
الخاص
ميس الشأن العا ّم أم
ّ
عمل ّ
ٌ
ٌ
مسيحية يف بقع ٍة
عائالت
الديني)؟ ماذا لو كانت هناك
(الطائفي أو
ّ
ّ
جغرافي ٍة ما ،هل ُتعا َمل بالتساوي مع بقية املستهدفني؟
بقي القول ّإن ظهور هو ّية املجتمع املد ّين رضور ٌة مثلها مثل أيّ
استجاب ٍة لحاجات الناس وقضاياهم ،ودون الهوية ال ميكن أن نتحدث
مجتمع مد ٍّين سوريّ  ،رمبا نتحدث عن منظامت ،واألخرية
عن
ٍ
قيم كام لو أنها ٌ
آلة لتقديم الخدمات .فاملنظامت
بدون ٍ
وحدها ال ميكن أن تحقق تطلعات الناس ،بقدر ما أن
القيم التي يحملها ٌ
فاعل يف منظم ٍة ما هي التي
تحقق تطلعات الناس .وال تقف عند هذه
الحدود ،بل متتد لتلعب دوراً يف إمكانية
تعزيز مكانة الدولة وتحقق رشط
الحقيقي فيها!
املواطن
ّ
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إيقاع العدسة
عدسة :يوسف برو  -رسي كانيه (راس العني) /الحسكة

عدسة :مالك رجب  -الحولة /حمص

عدسة :محمد عواد  -ريف إدلب
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عدسة :فريد إدوار  -القامشيل
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حتقيق واستــقصاء

السوري في تركيا بين التخ ّبط والفساد
التعليم
ّ
مدارس إسطنبول أنموذجًا
أحمد طلب النارص
منذ منتصف العام  ،2012ومع زيادة تدفق
تم إنشاء عد ٍد
أعــداد الالجئني السورينيّ ،
قليل من املــدارس املجانية املدعومة من
ٍ
بعض الجمعيات والهيئات املدنية والحزبية
والدينية ،لتستقطب رشيح ًة واسع ًة من أبناء
العائالت السورية محدودة الدخل التي ليس
باستطاعتها دفع أقساط املــدارس الربحية
الخاصة التي كرثت يف اآلونة األخرية وتو ّزعت
ّ
داخل معظم املدن الرتكية .ولكن رسعان ما
ُأغلقت تلك املدارس املجانية ،أو تح ّولت إىل
ربحية ،نتيجة ضعف أو انعدام الدعم املق ّدم
فجأ ًة ودون سوابق إنــذار ،ليجد الطالب
نفسه ُمطالَباً بدفع أقساطٍ فصلي ٍة أو شهري ٍة،
منذ منتصف العام الدرايس ()2013-2014
وبداية العام الالحق أثناء توجهه للتسجيل..
يف إسطنبول ،مث ًال ،تفاوتت األقساط حسب
األحياء التي تو ّزعت فيها املدارس لتتامىش
مع الوضع املاديّ لألرس السورية القاطنة يف
الحي .هذا من جهة ،ومن جه ٍة أخرى حسب
ّ
املدريس الذي غالباً
البناء
ومرجعية
طبيعة
ّ
ما يكون مق ّدماً من بلديات املدينة للهيئة
املرشفة عىل املدرسة بصف ٍة مجاني ٍة للتخفيف
بشكل
عنها وحمل عبء إيجار البناء املكلف
ٍ
مخيف حتى أنه يصل يف بعض الحاالت إىل
ٍ
أكرث من أربعة أو خمسة آالف دوال ٍر شهرياً،
ما ينعكس سلباً عىل قسط الطالب .أما
من كانوا ميتلكون اإلمكانية املادية الجيدة
من رجال األعامل السوريني فقد لجأوا إىل
ات ملدارسهم وقاموا بتجهيزها
استئجار مق ّر ٍ

30

املؤسسات التابعة لألمم
خالل األعوام الثالثة األخرية ق ّدرت اإلحصاءات الصادرة عن ّ
املتحدة عدد األطفال السوريني الذين ليس بإمكانهم مواصلة التعليم يف املدارس بأكرث
من مليونني ونصف ،ج ّراء الحرب الدائرة يف سوريا والتدمري الذي تع ّرضت له املدارس
والتهجري والنزوح داخل وخارج البالد.
ألف يف تركيا وحدها ،مو ّزعني داخل مخيامت اللجوء
بني أولئك األطفال أكرث من مئتي ٍ
ويف كافة املدن الرتكية.
الستقبال الطلبة ،ومــع ذلــك مل تختلف
األقساط كثرياً بني تلك األوىل وهذه الثانية.
تناقص ملحوظٍ يف أعداد
أدّى كل ذلك إىل
ٍ
الطالب املتقدمني إىل مقاعد الدراسة ،إذ
انخفضت النسبة إىل النصف تقريباً عن السنة
املاضية والتي سبقتها ،وإىل لجوء الطالب
إىل التسجيل يف املدارس الرتكية الحكومية
رغم ما ال يخفى من صعوبة تع ّلم اللغة
الرتكية ،خاص ًة وأن املناهج كلها تد ّرس بتلك
اللغة ،باإلضافة إىل الصعوبات التي تواجه

األرس أثناء تسجيلهم أبنائهم ،إذ ُيطالَبون
بإبراز أوراق اإلقامة لهم وألبنائهم مع بعض
الثبوتيات لقبول تسجيلهم مع الطالب
األتراك .عل ًام بأن معظم السوريني ال ميتلكون
تلك اإلقامات لعدم امتالكهم جوازات سف ٍر
يف األساس ،بسبب هروبهم ودخولهم األرايض
الرتكية كالجئني بعد أن تقطعت بهم سبل
العيش يف الداخل السوريّ املد ّمر .إال أن تلك
تم تالفيها هذه السنة بعد منح
اإلشكالية ّ
الخاصة باألجانب
السوريني بطاقات الهوية
ّ

حتقيق واستــقصاء
«الكيملك» ،والتي يحقّ للطالب السوريّ
مبوجبها التسجيل يف مدارس الحكومة الرتكية.
كام أن غالبية األرس ال تستطيع تح ّمل نفقات
املدارس الربحية املتو ّزعة يف إسطنبول وغريها
من املدن الرتكية مهام كانت أجورها بسيطة،
خاص ًة حني نجد يف البيت الواحد ثالثة أو
ّ
أربعة أطفالٍ يف سنّ الدراسة.

ضئيل ٍة تكفي لسداد إيجار املنزل وفواتري املاء
والكهرباء واالتصاالت .ورغم ذلك بقي املع ّلم
والتعليمي
السوريّ يؤثر العمل الرتبويّ
ّ
الذي يتقنه ويسرته مع عائلته عىل غريه من
األعامل أو اللجوء إىل دول االتحاد األورويبّ.

منحة اليونيسيف ..ومحنة املعلم
ـدرايس املنرصم (-2016
مع بداية العام الـ
ّ
املع ّلم السوريّ بني مطرقة الضمري وسندان  )2015بادرت منظمة اليونيسيف ،من خالل
االستغالل
مكتبها يف تركيا ،إىل منح املعلمني السوريني
تجاوز عدد املع ّلمني السوريني يف إسطنبول العاملني يف املدارس السورية بإسطنبول راتباً
وحــدهــا الــــــ 1700مــــد ّر ٍس مــن جميع شهرياً مقداره  900لري ٍة تركية ،أي ما يعادل
االختصاصات .وال تختلف صعوبة وضع  300دوال ٍر أمري ّيك تقريباً ،كمساعد ٍة ُتضاف
املعلم عن وضع الطالب ،بل تفوقه أضعافاً إىل رواتبهم املق ّررة من إدارة املدرسة والتي
مضاعفة .فمنذ َ
وضــع قدميه عىل األرض تــراوح بني  1600-800لــر ٍة تركية ،أي ما
الرتكية بدأ بالبحث عن سبل العيش بأدىن يعادل  520-260دوالراً ،يف مدارس مأجورة
متطلباته ،ف ـراح يطرق أبــواب املنظامت التعليم يرتاوح القسط الشهريّ فيها بني 50
والجمعيات بعد أن فقد األمــل بالعمل إىل  300لري ٍة عىل الطالب الواحد ،حسب
املؤسسات التعليمية ،ويعود السبب منطقة ومستوى التجهيز والدعم املمنوح
ضمن ّ
ّ
بكل بساط ٍة إىل احتكار معظم أصحاب للمدرسة ،كام أسلفنا .وقد تعددت طريقة
املؤسسات إلدارتها والتعليم ضمنها من التعامل مع املنحة بتعدد الجهات التي
تلك ّ
قبل عائالتهم وذويهم ورفاقهم .لكن ،وبعد تتعاطى مع املعلمني وشؤونهم.
ازدياد أعداد الالجئني السوريني الذي تناسب
طرداً مع زيادة أعداد املدارس ،زاد الطلب أصحاب املدارس والحكومة الرتكية
عىل معلمي املناهج الرتبوية ولكن برواتب بحجة أن اليونيسيف تكفلت برواتبهم قام

بعض أصحاب املدارس بخصم مبلغ الـ900
لــرة (قيمة املنحة) من راتــب املعلمني
العاملني لديهم ومنحهم املبلغ املتبقي من
راتبهم قبل املنحة ،بينام امتنع البعض اآلخر
عن تسليم كامل الرواتب للمعلمني وطلب
مؤسسة الربيد الرتكية ()ptt
منهم التوجه إىل ّ
لقبض حوالة اليونيسيف كراتب ..ووصل
األمر بإحدى املــدارس أن طالبت معلميها
املخصص من قبلها
بدفع  100لري ٍة ألن الراتب ّ
كان  800لري ٍة فقط!
أمــا املفاجأة فهي الــرط الــذي وضعته
الحكومة الرتكية لرتخيص افتتاح أيّ مدرس ٍة
لالجئني السوريني ،وذلك بأن تكفل مصاريفها
مؤس ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
سة
إنسانية أو
منظمة
جمعية أو
ّ
باستطاعتها س ّد احتياجات املدرسة والكادر
املسجلني ،ما يعني أن
التعليمي والطالب
ّ
ّ
ً
تم ترخيصها أساسا كمدرس ٍة مجاني ٍة
املدرسة ّ
تط ّوعية!
علم مبا يحدث يف
وبرغم أن الرتبية الرتكية عىل ٍ
خاصةً
املدارس السورية ،كام يقول الكثريونّ ،
مندوب لها يف ّ
كل مدرسة ،إال أنها
بعد تعيني
ٍ
ال تتدخل يف ما يدور بني املع ّلم واملدرسة،
وتكتفي بإصدار التعليامت التوجيهية.
املع ّلمة والناشطة الرتبوية «رزان الرجب»،
التي تدير موقع «املـــدارس والتعليم يف
إسطنبول وتركيا» الــذي يق ّدم خدماته
املجانية للمعلمني السوريني ،تقول:
بالنسبة إىل وضع املدارس السورية كمراكز
مؤقت فهو أفضل الحلول املوجودة
تعليم
ٍ
ٍ
حالياً رغم كل السلبيات التي يعاين منها،
يف ّ
ظل فشل الحكومة الرتكية -بعد خمس
سنني لجوء -يف احتواء العملية التعليمة بأيّ
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حتقيق واستــقصاء
خط ٍة واضحة .وحتى اآلن تتخبط بقراراتها
التي أرهقت الطالب واملعلم عىل ح ٍّد سواء،
تترسب
ومثالها آخر القرارات التي بدأت
ّ
أخبا ٌر عنها كإجبار املعلمني عىل الحصول
عىل مستويني يف اللغة الرتكية كرشطٍ لتمديد
عقودهم للعام القادم ،مع العلم أن الحكومة
الرتكية ليست من يدفع رواتب املعلمني،
والتي تع ّد هزيل ًة ال تغني وال تسمن ،فبأي
غنى عن
حقٍّ تجرب املعلمني وتقلقهم وهم يف ً
املزيد من التوتر واالرهاق؟
أما األستاذ «أحمد املصطفى» ،مد ّرس اللغة
اإلنكليزية يف مدرسة «قادمون» السورية،
فيقول:
عــنــدمــا علمت إدارة املــدرســة مبنحة
الدرايس بشهرين،
اليونيسيف ،بعد بدء العام
ّ
بحجة عدم
قامت بتعليق تقبيض الرواتب لنا ّ
توافر الدعم الالزم .لكن ،وبعد وصول املنحة
من اليونيسيف ،قامت بإكامل باقي الراتب
الذي كان مقداره  1400لرية ليصبح  500لرية
فقط ،عل ًام أن بناء املدرسة مجا ٌّين ُمق ّد ٌم من
الحي ،وقسط الطالب  350لري ًة للفصل
بلدية ّ
الواحد!
مجلس الرتبويني السوريني يف إسطنبول
الدرايس السابق
تأسس هذا املجلس يف العام
ّ
ّ
( )2014-2015تحت اسم «مجلس مدراء
يخص مديري
إسطنبول» ،وهــو تج ّم ٌع
ّ
املدارس السورية يف املدينة ،والبالغ عددها
حتى اآلن ما يقارب  38مدرسة .الغاية
من إنشاء هذا التج ّمع هي مترير وتعميم
وتوحيد القرارات الصادرة بحق املدارس
ويضم بني أعضائه
والعاملني فيها والطالب.
ّ
من ميلك أكرث من منشأ ٍة تعليمية ،ويتنقل
بعضهم بني دمشق وإسطنبول بح ّري ٍة تامة،
ويهمس البعض أن بينهم من ال يزال يتقاىض
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راتبه من النظام السوريّ  .ويرى املعلمون أن
تصب يف مصلحة
قرارات املجلس غالباً ما
ّ
أعضائه (املدراء وأصحاب املدارس) ،ومنها
القرار الذي صدر عن املجلس بخصم الـ900
لرية من راتب املد ّرس ،واالستمرار يف مطالبة
الطالب باألقساط الشهرية.
النقابة السورية العامة للمعلمني
ٌ
مجموعة من
منذ ما يقرب العامني قامت
املعلمني والحقوقيني السوريني بإنشاء غرفة
اجتامعات عىل «السكايب» طرحت مرشوع
ٍ
تأسيس نقاب ٍة للمعلمني السوريني يف املهجر،
فتم تشكيل اللجنة ثم الهيئة التأسيسية،
ّ
ّ
نظام داخيل وتنسيب الكثري من
ّ
ثم وضع ٍ
األعضاء املع ّلمني فيها ،إىل أن ّمتت -منذ فرت ٍة
قريب ٍة -عملية انتخاب النقيب العام ورؤساء
أفرع النقابة يف املدن الرتكية وباقي دول
الجوار السوريّ  ،وأطلقت عىل النقابة تسمية
«النقابة السورية العامة للمعلمني».
رئيس النقابة برتكيا ،وهو يد ّرس يف إحدى
مدارسها «الليبية» ،كان قد أ ّكد أن املنحة ال
دخل لها البتة بالراتب الذي يتقاضاه املع ّلم
من املدرسة مأجورة التعليم ،لكن النقابة ال
تستطيع التدخل ألنها بال حولٍ وال ق ّوة ،وال
تستطيع مجابهة «عصابة» مجلس الرتبويني
يف إسطنبول ،عىل ح ّد تعبري السيد رئيس
النقابة ،كام أنها مل تنل حتى اللحظة الرتخيص
املناسب من الحكومة الرتكية للتح ّرك والبدء
بعملها!
يقول األستاذ غسان حمدان ،عضو اللجنة
التأسيسية للنقابة العامة للمعلمني السوريني،
التعليمي الرتبويّ :
والناشط يف املجال
ّ
يف  13حزيران /يونيو من هذا العام عُ قدت
ٌ
ٌ
تربوية يف إسطنبول بني النقابة
ورشــة

السورية وأكادمييني أتراك مهتمني بالشأن
التعليمي السوريّ  ..من ناحية اإلدارة
الرتبويّ
ّ
ّمتت مناقشة العالقة الناظمة بني اإلدارة
نظام
الرتكية واإلدارة السورية ،إذ ال يوجد ٌ
يضبط العالقة بني اإلدارتني .كام متت املطالبة
بتسمية املسؤول الرت ّ
يك يف املدرسة ،هل هو
ٌ
ثم تحديد
منسقٌ أم
مرشف أم مدير؟ ومن ّ
ّ
تم التط ّرق إىل الدقة يف
املهام والواجبات .كام ّ
وضع معايري الختيار اإلدارات الكفء.
الخاصة وتس ّلط
ثم نوقش وضع املــدارس
ّ
اإلدارات وأصحابها وتعيينهم دون النظر
إىل مؤهالتهم ،و ّمتت املطالبة بوضع هذه
املدارس تحت رقاب ٍة مالي ٍة نظامية.
أما بالنسبة إىل وضع املعلم فقد نوقش من
جوانب ع ّدة ،منها :عدم تناسب الراتب مع
ّ
املعييش والحياة اليومية ،كام ّمتت
الوضع
التعسفي من
املطالبة بحاميته من الفصل
ّ
قبل اإلدارات واملــرف الــر ّ
يك ،واملطالبة
تعيينات يف بداية ّ
يس
بصدور
ٍ
عام درا ٍّ
كل ٍ
تراعى فيها منطقة سكن املعلم بناء عىل
طلب يتقدم به خالل العطلة الصيفية،
ٍ
ومطالبة اليونيسيف بتقديم أج ٍر يساوي
عىل ّاألقل -الحد األدىن من راتب املعلم يف
تركيا ،ودفع الراتب يف بداية الشهر وعدم
وقت متأخ ٍر منه.
تأخريه إىل ٍ
املعلم يف املدارس السورية كالذي (بلع املوس
عىل الحدين) وخاف من رفع صوته بالشكوى
خوفاً من حرمانه من املنحة ،مصدر رزقه
الوحيد ،وقد فقده مع بدء عطلة الصيف
مع بقية راتب املدرسة ،لتبدأ محنة العطلة
غري املأجورة والبحث يف معامل إسطنبول عن
وقص األحجار
شواغر تليق باملع ّلم ،كالعتالة ّ
واألخشاب واألقمشة ومعامل البالستيك!

شظايا سوريا لكوارث متنوعة
هوازن خداج
املجتمعي التي حربها عىل الجميع ،وتبقي عىل حقيق ٍة واحد ٍة هي أن من ميوتون ٌ
برش
أنتجت الفرتة الطويلة من استالب اإلرادة والفعل
ّ
ً
تتغي العقول،
يتغي ما مل ّ
لواقع لن ّ
نظام متس ّلطٍ فاس ٍد العديد من املشكالت ،مثل الجميع ،وأنهم صاروا وقودا ٍ
عاشها الشعب السوريّ مع ٍ
السيايس والفكريّ الذي أصاب كافة واالعرتاف مبا وصلت إليه الحال قد يكون سبي ًال لغربلة األفكار والعمل
تج ّلت سابقاً يف حالة الشلل
ّ
تشكيالت املجتمع ،من النخبة الثقافية إىل األحزاب السياسية ،لينتقل عىل إيجاد البدائل.
بعدها إىل السواد األكرب من الشعب الذي وجد مالذاً عند حدود املسرية القاتلة تتابع حضورها ،فشل الحارض ال يؤهل البعض لرؤية
مخالف عام ألفوه ،يبحثون عن إنقاذ املستقبل بتزيني
بشكل
املشاعر الفطرية الضيقة واملغلقة التي ميكن تسخري بذورها سياسياً املستقبل
ٍ
ٍ
لخدمة الدمار .ومع ازدياد رضاوة العنف الذي اتخذ صبغة املقدس املايض ،يفتقدون من كان يوماً مشكل ًة ولن يكون ح ًال بعد ّ
كل الدماء،
تم اإلغراق ويستحرضون أمان الدكتاتورية ويحلمون بدكتاتو ٍر آخر ٍّ
كحل ملا يحدث
الديني
بشكليه
والسيايس ،وتح ّول سوريا إىل ساحة حربّ ،
ّ
ّ
يف مرحلة التشظي مفتوحة النهايات ،والتي تحمل بني جنباتها انهيار ويث ّبتون مقصلة الجميع .ويخ ّفف البعض اآلخر صدمة الحارض ويعترب
تفاهامت أن ّ
ٌ
محطات
حطام ومن انتشار ميليشيات القتل
كل ما يحصل من
ـات طائفي ٍة وإثني ٍة أو
ٍ
الدولة وترسيم الحدود بني دويـ ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
كيانات
مؤقتة ونتائج رص ٍاع إلسقاط أنظمة حكم ،ويتجاهل أنها
فدرالي ٍة يضمنها مرشوع الرشق األوسط الكبري والفوىض الخالقة ونهاية
ٌ
تصب الزيت عىل نار التفتت وتسهم يف تدمري حدود التوافق
سايكس بيكو ،ويضمنها ما ج ّذرته حالة التعسف والفساد املايض التي
سياسية ّ
حرب عىل
أخرجت الغاضبني السلميني ،وما استند عليه الحارض من تحضري السالح بني املك ّونات ،وتبعد مسار املصالحة والتسامح ،يتجاهل أنها ٌ
واملتقاتلني واندفاعهم نحو إعادة رسم خرائط أخرى وحدو ٍد أخرى الوجود املشرتك للجميع.
تقسم األرض والسكان .وتغيب إرادة الشعب بني االستغالل األعمى
ّ
لألزمة واملساومات التي تتعلق أوالً وأخرياً باملصالح واملكاسب ،وإدارة تحجب الرؤية ماليني الخناجر ومواكب القتىل وأرقــام الجرحى
أصوات واملش ّوهني ،يضاف إليها الشتات .وال مجال للقول «الكبار ميوتون
الرتكة بعد انتهاء األزمة ،ووحدهم الفقراء ال يجدون سوى
ٍ
والصغار ينسون» ،فثقافة التوحش التي يصنعها امليدان تخرتق
منفرد ًة تردد مصالحهم الحقة واملحقة.
املجتمعات وتدخل البيوت .يوقد األهل نريان الثأر يف عقول أوالدهم
الطائفي فإن نجوا من الهالك يتعلمون الكره ،ويرتبون عىل العنف ،ويشحنون
فجوة سوريا كبري ٌة تغرق الجميع ،ال تقف عند التقوقع
ّ
يرصون عىل بقائها ثور ًة ضد باملظلومية ،ويتجهزون ليصريوا طغا ًة قادمني ،ما دام هناك من يتجاهل
واملذهبي
واإلثني ،إمنا تطال املعارضني إذ ّ
ّ
ّ
اب ض ّيع مالمحها ،يستندون عىل الشهور أبسط بديهيات العقل التي تقول إنه ال ميكن محاسبة الناس عىل ما
النظام ،رغم ما شابها من اضطر ٍ
األوىل السلمية ،ويعجزون عن تعديل املسار للعودة إىل ما كان أو صنع ولدوا عليه ،فصدفة الوالدة ال تحمل
حسنات وال ميكن تحميلها أيّ
ٍ
جامع آخر ،وتطال املوالني إذ ّ
عصابات أو سيئات ،وهذه البديهية تكفي لرمي نصف ما يحدث اآلن.
يفضلونها حرباً ضد
مسا ٍر
ٍ
ٍ
تنظيامت إرهابي ٍة تكفريية ،ويتجاهلون ما كان من مطالب محق ٍة و َمنْ شظايا كثري ٌة تختلف مالمحها ستالحق املستقبل ،فكوارث الحارض
ٍ
ً
ٌ
ٌ
د َف َع نحو تصعيد العصابات واإلرهاب .وتكفي مجزرة واحدة من أيّ حصادٌ لزرع املايض ،وال مجال للنجاة ما مل يعمل السوريون جميعا عىل
طرف حتى تعلو األصوات املشحونة بأصنام الحامية الطائفية لتشنّ إيجاد حلولٍ وبدائل فاعل ٍة ومبتكر ٍة للخروج من الركام.
ٍ
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االنتهاكات الجنس ّية وأنواعها وكيف تحصل في سوريا
عاصم الزعبي
مل يتق ّبل نظام األســد خــروج املظاهرات
سلمي ،يف شهر آذار عــام ،2011
بشكل
ٍ
ٍّ
ً
مطالبة بالحرية والحقوق التي حرمت منها
لسنوات طويلة .ومنذ اليوم األول ّمتت
ٍ
الحي واعتقال
مواجهة املظاهرات بالرصاص ّ
املتظاهرين والتنكيل بهم بشتى الوسائل
املمكنة لألجهزة األمنية التابعة للنظام ،مام
دفع الجهة املقابلة إىل حمل السالح بغية
بشكل
الدفاع عن النفس .ومع تطور األمور
ٍ
سلبي دخلت العديد من الجامعات والعنارص
ٍّ
األجنبية يف املشهد لتزيد من تعقيد األمور يف
ّ
جامعات راديكالي ٍة أبرزها تنظيم
ظل وجود
ٍ
الدولة اإلسالمية (داعــش) ،وكان املدنيون
هم الضحية الوحيدة للجميع يف تع ّرضهم
النتهاكات عديد ٍة يبقى من أبرزها وأشدها
ٍ
قسو ًة االنتهاكات الجنسية.
وال ب ـ ّد من التع ّرف عىل هــذا النوع من
بشكل قانو ٍّين ،والتمييز بينها،
االنتهاكات
ٍ
وكيف تحصل يف سوريا ،بسبب تعدد أنواعها
واالختالط يف فهمها لدى رشيح ٍة كبري ٍة من
الناس.

هناك نوعان من هذا االنتهاك:
الجنيس:
األول :االنتهاك القائم عىل التمييز
ّ
وهو االنتهاك الذي يقوم عىل التمييز حسب
اغتصاب
الجنس دون رضور ٍة ألن يكون هناك
ٌ
أو تح ّرش ،وعادة متثل هذه الحالة (الزواج
القرسيّ ).
بسلوك
الجنيس :وهو القيام
الثاين :االنتهاك
ٍ
ّ
جنيس ،دون النظر أحياناً إىل جنس
فعل
أو ٍ
ّ
الضحية (ذكراً أو أنثى) ،بالقوة أو بالرتهيب
طرف واح ٍد ودون رغبة الطرف اآلخر،
من ٍ
وميكن أن يحصل هذا االعتداء ض ّد فر ٍد أو ض ّد
مجموع ٍة من األفراد.
ـواع
وتتفرع عن االنتهاك
ّ
الجنيس عّــدة أنـ ٍ
تتم مامرستها عاد ًة من قبل
وأفعالٍ مختلف ٍة ّ
الطرف الذي ميتلك القوة والرتهيب ،وبعض
هذه األفعال يع ّد جرائم ضد اإلنسانية حسب
ميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
الجنيس :وميكن أن يحصل فقط
أو ًال) التح ّرش
ّ

مبج ّرد تجريد الضحية من مالبسه مع ملسه
بكلامت أو
أو دون ملسه ،إضاف ًة إىل التلفظ
ٍ
ات لها داللتها ومعناها املرتبط بالجنس
عبار ٍ
رش أو غري مبارش.
ٍ
بشكل مبا ٍ
تم تسجيل هذا النوع من االنتهاكات
وقد ّ
يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوريّ ،
ـاص أثناء التفتيش الجسديّ
ٍ
وبشكل خـ ٍّ
للمعتقلني يف بداية اعتقالهم .واشتهر بذلك
الفرع  ،215املعروف برسية املداهمة ،التابع
للمخابرات العسكرية.
ثانياً) االغتصاب :وهو من الجرائم ض ّد
اإلنسانية .ويحصل عندما يعتدي مرتكب
شخص بأن يأيت سلوكاً
الجرمية عىل جسد
ٍ
جنيس يف أيّ جز ٍء من
ينشأ عنه إيالج عض ٍو
ٍّ
جسم أو
جسد الضحية ،أو ينشأ عنه إيالج أيّ
ٍ
عض ٍو آخر من الجسد يف رشج الضحية أو يف

فتحة جهازها التناس ّ
يل ،مهام كان ذلك اإليالج
ويتم ارتكاب هذا االعتداء باستعامل
طفيفاًّ .
القوة أو بالتهديد باستعاملها أو بالقرس
من قبيل ما ينجم عن الخوف من تع ّرض
ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلك ـراه
النفيس أو إساءة
أو االحتجاز أو االضطهاد
ّ
استعامل السلطة ،أو باستغالل بيئ ٍة قرسية ،أو
شخص يعجز عن التعبري
يرتكب االعتداء عىل
ٍ
عن حقيقة رضاه.
الجنيس :وهو من الجرائم
ثالثاً) االستعباد
ّ
ضد اإلنسانية .وفيه ميارس مرتكب الجرمية
إحدى أو جميع السلطات املتصلة بالحق يف
أشخاص كأن يشرتيهم أو
شخص أو
ملكية
ٍ
ٍ
يبيعهم أو يعريهم أو يقايضهم ،مع دفعهم
فعل أو أكرث من األفعال
من قبله إىل ارتكاب ٍ
الجنيس .وتم تسجيل العديد من
ذات الطابع
ّ
هذه الحاالت لدى تنظيم الدولة (داعش) يف
بيع وإعار ٍة وغري
ما يعرف بقضايا السبايا من ٍ
ذلك.
رابعاً) اإلكراه عىل البغاء :وهي من الجرائم
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ضد اإلنسانية .وفيها يدفع مرتكب الجرمية
فعل أو أفعالٍ
شخصاً أو أكرث إىل مامرسة ٍ
جنيس باستعامل القوة أو التهديد
طابع
ٍّ
ذات ٍ
باستعاملها أو بالقرس من قبيل ما ينجم
عن الخوف من تع ّرض ذلــك الشخص أو
أولئك األشخاص أو الغري للعنف أو اإلكراه
النفيس أو إساءة
أو االحتجاز أو االضطهاد
ّ
استعامل السلطة أو باستغالل بيئ ٍة قرسي ٍة
أو عجز الشخص أو األشخاص عن التعبري عن
حقيقة رضاهم .ومن املمكن يف هذا النوع أن
يحصل مرتكب الجرمية أو غريه أو أن يتوقع
الحصول عىل أموالٍ أو فوائد أخرى لقاء تلك
الجنيس أو
األفعال ذات الطابع
لسبب مرتبطٍ
ّ
ٍ
بها.
وميثل ذلك ما يعرف بتجارة الجنس يف زمن
الحروب.
الجنيس :وهو من الجرائم
خامساً) العنف
ّ
ضد اإلنسانية .وفيه يقرتف مرتكب الجرمية
شخص أو أكرث ،أو
فع ًال ذا طبيع ٍة جنسي ٍة ض ّد
ٍ
يرغم ذلك الشخص أو أولئك األشخاص عىل
فعل ذي طبيع ٍة جنسي ٍة باستعامل
مامرسة ٍ
القوة أو بالتهديد باستعاملها أو بالقرس ،من
قبيل ما ينجم عن الخوف من تع ّرض ذلك

الشخص أو أولئك األشخاص أو الغري للعنف
النفيس
أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد
ّ
أو إساءة استعامل السلطة ،أو باستغالل بيئ ٍة
قرسي ٍة أو عجز الشخص أو األشخاص عن
التعبري عن حقيقة رضاهم ،وأن يكون السلوك
املرتكب عىل درج ٍة من الخطورة بالقياس عىل
األفعال السابقة.
ويرافق كل أنواع االعتداءات الجنسية السابقة
هجوم واسع
أن يكون سلوك االعتداء جزءاً من
ٍ
موج ٍه ض ّد سكانٍ مدنيني،
النطاق أو
منهجي ّ
ٍّ
وأن يعلم مرتكب الجرمية أن سلوكه جز ٌء من
هذا الهجوم ،وأن يكون السلوك يف سياق نز ٍاع
طابع غري دو ّيل ،مع معرفة مرتكب
ٍ
مسلح ذي ٍ
الجرمية بكل هذه الظروف.
وبالرجوع إىل التقارير الحقوقية التي أصدرتها
املنظامت التابعة لألمم املتحدة واملنظامت
الحقوقية السورية والدولية املهتمة بالشأن
السوريّ  ،ومن خالل توثيق االنتهاكات عىل
سنوات ونصف؛ نجد أن جميع
مدى خمس
ٍ
هذه األنواع من االنتهاكات الجنسية ارتكبت
ممنهج يف الرصاع الدائر عىل األرض
وبشكل
ٍ
ٍ
السورية من قبل النظام السوريّ الذي له
الحصة األكرب يف هذه الجرائم ،وارتكب بعضها
من قبل بعض الجامعات كتنظيم الدولة
اإلسالمية ،وعىل نطاقٍ ض ّي ٍق من قبل جامعات
املعارضة املسلحة.
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رؤساء الغرف الزراع ّية في سوريا
ٌ
عالقة بالزراعة
ليست لهم
م .سامر كعكريل
نــرت صحيفة تــريــن ،التابعة
للنظام السوريّ  ،يف عددها الصادر
بتاريخ  ،2016/5/17مقاالً تحت عنوان:
ٌ
وحلول مفقودة!..
صعب
واقع ٌ
((غرف الزراعةٌ ..
الزراعة :نش ّكك بأرقام الغرف؟؟ ومشاريعها ال
ترقى إىل املستوى املطلوب)).
حاولت الصحيفة يف مقالها أن تنقل بعض التجاذب بني
الغرف الزراعية السورية ،التي ميثلها اتحاد الغرف الزراعية
الزراعي يف سوريا ،وبني الجهات
الخاص
السورية ،ومتثل القطاع
ّ
ّ
الزراعي التي تع ّد
الحكومية ،ممثل ًة بوزارة الزراعة واإلصالح
ّ
املسؤولة عن الزراعة السورية بشقيها النبا ّيت والحيوا ّين.
مؤسسات النظام السوريّ  ،منذ استالم البعث مقاليد
ٌ
وصحيح أن ّ
السلطة ،قد تع ّودت عىل تقاذف التهم بهدف متييع القضايا املصريية
تهم معيشة املواطن؛ إال أن ذلك ال يعني بحالٍ من األحوال
التي ّ
أن يكون اتحاد الغرف الزراعية السورية مصيباً يف نقده الحكومة،
ألن هذا االتحاد -يف حقيقة األمر -ذراعٌ من أذرع النظام وال ميكنه
شكل أن يكون إحدى منظامت املجتمع املد ّين التي من مهامها
بأيّ
ٍ
تقديم يد العون لرشيح ٍة مهم ٍة من رشائح املجتمع ،إضاف ًة إىل مراقبة
أداء الحكومة.
وبعد أن كانت سوريا قبل نظام البعث رائد ًة يف العمل املد ّين ،وبعد
أن حصلت دمشق عىل رشف أنها أول مدين ٍة عربي ٍة ُتنشئ غرفة زراعة،
يف عام  ،1892تحت اسم غرفة تجارة وزراعة دمشق ،ثم انفصلت
غرفة زراعة دمشق لتصبح غرف ًة مستقل ًة عام  ،1927وتأسست غرفة
زراعة حلب عام 1936؛ ما الذي ح ّول هذه املنظامت ذات الطابع
املد ّين لتصبح ذراعاً من أذرع النظام السوريّ ؟
قبل الخوض يف جواب هذا السؤال يجب تسليط الضوء عىل القطاع
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الخاص يف سوريا ،إذ تتصف الزراعة بأنها تقوم عىل أكتاف
الزراعي
ّ
ّ
الخاص منذ القدم ،ومل تستطع سلطات البعث التي رفعت
القطاع
ّ
زراعي عام .وحتى
قطاع
ٍّ
شعارات االشرتاكية أن تح ّول هذا القطاع إىل ٍ
القطاع التعاو ّين ،الذي يع ّد شك ًال من أشكال القطاع العام يف الدول
الزراعي من صدارة
الخاص
الشمولية ،مل يستطع أن يزيح القطاع
ّ
ّ
دليل
املساهمة يف القطاع
الزراعي السوريّ  .ولعل لغة األرقام أصدق ٍ
ّ
عىل ذلك.
ففي اإلحصاءات الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة واإلصالح
الزراعي التابعة للنظام نجد -عىل سبيل املثال ال الحرص -أنه عىل
ّ
قطاع تعاو ّين،
الرغم من رغبة النظام يف تحويل القطاع
ّ
الزراعي إىل ٍ
بتوزيعه أرايض أمالك الدولة عىل الجمعيات التعاونية ،إال أن نسبة
الخاص لألرايض الزراعية بلغت  %58.1يف عام ،2014
ملكية القطاع
ّ
يقابلها  %41.8للقطاع التعاو ّين .أما بالنسبة إىل اإلنتاج فكارثة دعم
القطاع التعاو ّين من قبل النظام ٌ
جلية جداً خالل سنوات الحرب ،فعىل
الرغم من عدم انخفاض مساحة األرايض الزراعية املمنوحة للقطاع
التعاو ّين يف عام  2014مقارن ًة بعام  ،2010إال أن إنتاج القمح (بنوعيه
بشكل كب ٍري جداً مقارن ًة
القايس والطري) قد انخفض يف القطاع التعاو ّين
ٍ
الخاص ،إذ بلغت نسبة إنتاج القطاع التعاو ّين للقمح %29.4
بالقطاع
ّ
يف عام  ،2014تقابلها يف عام ( 2010قبل الثورة) نسبة  ،%42.5بينام
بلغت مساهمة القطاع الخاص يف إنتاج القمح  %70.6يف عام ،2014
و %57.5يف عام  ،2010وينعكس ذلك عىل كافة املنتجات الزراعية.
ويدل هذا األمر عىل عدم متسك القطاع التعاو ّين بأراضيه مقارن ًة
الخاص ،فعىل الرغم من قذائف املوت ما زال املزارعون
بالقطاع
ّ
السوريون يتمسكون بأرضهم ألنها مصدر رزقهم.
واألخالقي ملمثيل
املهني
وبالعودة إىل سؤالنا حول أسباب االنهيار
ّ
ّ
الخاص ،واملمثلني يف الغرف الزراعية واالتحاد العام
الزراعي
القطاع
ّ
ّ

للغرف الزراعية ،عىل الرغم من املساهمة الكبرية لهذا القطاع يف دعم
الزراعة ،وعىل الرغم أيضاً من التاريخ العريق لتلك الغرف يف دعم
املنطقي الوحيد لهذا االنحدار هو قيام نظام
الزراعة؛ فإن الجواب
ّ
سيف
البعث ونظام األسد األب بتحويل تلك املنظامت الزراعية إىل ٍ
مسلطٍ عىل رقبة املزارعني ،وتهميشها والسيطرة عليها عرب التحكم
يف انتخابات مجالسها ومكاتبها ،مبا أن قانون الغرف الزراعية رقم
 129لعام  1958ح ّدد أن مجلس الغرف الزراعية يف املحافظات،
املك ّون من اثني عرش عضواً ،يتألف من مثاني ٍة ينتخبهم ا ُملنتسبون إىل
الزراعي .وكان
الغرفة واألربعة الباقون يع ّينهم وزير الزراعة واإلصالح
ّ
هدف ا ُمل ّ
رش ع ،حني صدور القانون عام  ،1958من إعطاء صالحية
تعيني ثلث أعضاء مجلس الغرفة لوزير الزراعة ،هو إحداث توازنٍ يف
مجلس الغرفة بني النشاطات الزراعية املختلفة ،ليكون مجلس الغرفة
ممث ًال حقيقياً لكافة األنشطة الزراعية من دواجن إىل أبقا ٍر إىل زراعة
رشع يف ّ
محاصيل ...إلخ .إال أن الصورة اختلفت عام أراده ا ُمل ّ
ظل نظام
األسد ،فأصبح ترشيح أعضاء مجالس الغرف املع ّينني يأيت من أمناء
فروع حزب البعث ،وبتزكي ٍة من األفرع األمنية يف املحافظات ،وعن
الزراعي االلتزام
طريق القيادة القطرية ،وعىل وزير الزراعة واإلصالح
ّ
بتلك الرتشيحات دون النظر إىل كفاءتهم.
أما بالنسبة إىل األعضاء الثامنية ا ُمل َ
نتخبني من قبل املزارعني ا ُملنتسبني
إىل الغرفة فكانت الجهات الحزبية واألمنية (كام يف كافة االنتخابات
يف ّ
ظل حكم األسد) هي املرشفة عىل تلك االنتخابات .فكان من غري
املمكن انتخاب عضو مجلس أيّ غرف ٍة زراعي ٍة إال إن ثبت والؤه،
وكذلك هو الحال يف انتخاب مكاتب الغرف املك ّون من خمسة
وينص قانون الغرف عىل عدم جواز حضور
أعضاء يختارهم املجلسّ .
ُ
ُ
انتخابات مكاتب الغرف سوى ألعضاء املجلس (امل َ
نتخبني واملع ّينني)
الزراعي ،ولكن يف حقيقة األمر مل تجر
وممثل وزير الزراعة واإلصالح
ّ
أيّ انتخابات مكاتب الغرف الزراعية إال بحضور ممثل فرع الحزب
الذي هو بالرضورة ممثل الجهات األمنية التي همها وصول املوايل

لنظام الحكم وملصالح الجهات
األمنية يف املحافظة ،سواء أكان كفؤاً أم
غري كفء.
ووفق هذه الرتكيبة ابتليت الغرف الزراعية
بأشخاص آخر همهم الزراعة ،وكل همهم
السورية
ٍ
مصالحهم الشخصية .واملثري للسخرية أن غالبية رؤساء
ٌ
عالقة
الغرف الزراعية يف كافة املحافظات ليست لهم
قريب وال من بعيد ،وأن مجرد امتالكهم
بالزراعة ال من
ٍ
أرضّ ،
بغض النظر عن مساحتها أو عن استثامرها ،كان
لقطعة ٍ
ً
كافياً ليصبحوا رؤساء تلك الغرف ،وطبعا مبباركة األجهزة األمنية.
وحتى عندما ُأحدث اتحاد الغرف الزراعية السورية ،مبوجب قرار
الزراعي رقم /27ت لعام  ،1990وكان الهدف
وزير الزراعة واإلصالح
ّ
املعلن منه توحيد كلمة الغرف الزراعية يف املحافظات تحت راي ٍة
الحقيقي إلحداثه تشتيت
واحــد ٍة هي راية االتحاد؛ كان الهدف
ّ
كلمة الغرف الزراعية لسهولة السيطرة عليها ،وذلك بضامن وصول
أشخاص إىل مجلس االتحاد من أصحاب الوالءات ال الكفاءات ،ولذلك
ٍ
ً
الزراعي رئيسا ملجلس إدارة االتحاد،
ُس ّمي وزير الزراعة واإلصالح
ّ
املك ّون من ثالثة عرش عضواً ميثلون املحافظات السورية ،و ُمنح الوزير
صالحية ّ
حل مجلس االتحاد كيفام شاء.
أدت تلك اآللية يف تشكيل الغرف الزراعية إىل ابتعاد املزارعني
الزراعي ،وتح ّول عمل الغرف
الحقيقيني عن مراكز اتخاذ القرار
ّ
مؤسس ٍة حكومي ٍة تخضع لرشوط الوالء للنظام.
الزراعية كعمل أيّ ّ
وعىل الرغم من ذلك فإن التجاذب الصوريّ بني تلك الغرف واتحادها
ومؤسسات الدولة ما هو سوى تقاذف التهم واملسؤولية عن انهيار
ّ
الزراعي ليس أثناء الثورة فحسب بل حتى قبلها .ويؤدي
القطاع
ّ
هذا التقاذف حت ًام إىل متييع أيّ قضي ٍة زراعي ٍة تنعكس عىل معيشة
املزراعني.
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سينمــا

بورتــريه

خطوة» في عاصمة المافيا
«مئة
ٍ
يوسف شيخو

صورة تعبريية

عيشة ..السيدة األولى في الغوطة
الشرقية
الباسل تادروس
عيشة امرأ ٌة يف الثامنني من عمرها ،باتت اليوم رمزاً من رموز
بلدة حرستا املحارصة بريف دمشق ،تقول« :أريد أن ُأد َفن
هنا» مشري ًة إىل بلدة حرستا.
ٌ
ٌ
هامة يف ذاكرة أهايل البلدة .الجميع يعرف
مكانة
لعيشة
هذه املرأة التي ال تخاف أحداً ،إىل درج ٍة جعلت حتى قادة
الفصائل العسكرية يخشونها وينصتون لرغباتها وأوامرها التي
خوف عىل اإلطالق» .يروي بسام ،وهو
كانت تصدرها دون ٍ
أحد رجال البلدة ممن حملوا السالح يف وجه النظام السوريّ ،
وتربطه بعيشة صلة قراب ٍة بعيدة« :ذات م ّر ٍة ،وأثناء قيام أحد
قادة فصائل املعارضة بجول ٍة ميداني ٍة عىل املقاتلني عقب تحرير
بلدة حرستا أوائل عام  ،2013فاجأته عيشة وهي تناديه باسمه
لتأمره بأن يقوم بتمديد ٍّ
خط من املولدة الكهربائية إىل منزلها
الذي كان يف األصل دكاناً صغري ًة أقامت فيه بعد وفاة والدها».
عندما بلغت عيشة عامها الثالث عرش أصابها ما يعرف
بـ»وسواس النظافة القهريّ » ،كام يذكر بعض األهايل .وأصبح
شخص ما ،فكانت
ينتابها شعو ٌر بالقلق والتوتر إذا زار منزلهم
ٌ
تقوم بتنظيف املنزل لدى مغادرته عىل الفور« .أحياناً كانت
الخارجي
خشبي بالقرب من الباب
يس
عيشة تجلس عىل كر ٍّ
ّ
ٍّ
ملنزل أهلها سابقاً ،وهو ٌ
بيت عر ٌّيب قديم»؛ يقول أبو عامر،
وهو ٌ
رجل كبري السنّ يسكن يف الجوار« :مل تكن تسمح ألح ٍد
أن يلمسها ،لذلك مل تتزوج عىل اإلطالق .وبعد وفاة والدها
قام بعض أقاربها بإخراجها من البيت الكبري وبيعه ،وإعطائها
الغرفة التي تسكن فيها حالياً ،ووعدوها بإعطائها بيتاً يف
املحرض الذي سيشيدونه عوضاً عن املنزل الكبري».
ملا بدأت معركة مدن وبلدات الغوطة الرشقية ،أواخر عام
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 ،2012طالبت املعارضة املسلحة جميع األهايل بإخالء بيوتهم ،ألن بلدة
باصات كبري ٍة وأرسلتهم باتجاه
حرستا تع ّد خط جبهة ،فوضعتهم يف
ٍ
بلدة التل .لكن عيشة رفضت املغادرة رغم املحاوالت الكثرية إلقناعها
بالعدول عن رأيها ،حتى أخرجوها رغ ًام عنها ،كام يروي بسام« :كانت
عيشة تستغيث وترصخ بأنها ال تستطيع العيش خارج حرستا .أخذ
بعض املقاتلني ،الذين حملوها خارج بيتها ،يط ّيبون خاطرها ببعض
ليتم نقلها إىل بلدة التل الواقعة تحت سيطرة النظام آنذاك».
الكلامتّ ،
ميض أكرث من شه ٍر حتى عادت عيشة إىل حرستا ،واملعارك ما تزال
مل ِ
عىل أشدّها بني مقاتيل املعارضة وق ّوات النظام .ولكن عيشة دخلت
حرستا غري مكرتثة ،بعد أن اجتازت حواجز النظام بإعطائهم ورق ًة
ممهور ًة بتوقيع رئيس بلدية التل ،تقيض بالسامح لها بالعودة إىل بلدتها
رغم املعارك واالشتباكات.
يوم ،منذ السادسة صباحاً ،أذهب إىل مكتب رئيس بلدية
«كنت كل ٍ
ً
ساعات أحيانا يك يسمحوا يل برؤيته .حاول ،هو
التل ،وأنتظر لعدّة
ٍ
وبعض رجاله ،إبعادي ،وقاموا بطردي عدّة م ّرات .فكنت أذهب إىل
املدرسة التي وضعونا فيها يك ننام ،ألعود يف اليوم التايل مجدداً .كنت
أرصخ« :أريد أن ُأد َفن يف حرستا ،هل أصابكم الطرش؟!»؛ هكذا تقول
منازع ،بعد انتشار قصتها يف حرستا ،سيدة البلدة
عيشة ،التي غدت بال ٍ
األوىل.
ّ
املطل
خشبي أمام منزلها الصغري
يس
تجلس عيشة ،كعادتها ،عىل كر ٍّ
ٍّ
ً
الريفي القديم .تنظر من حولها راصدة املا ّرة
عىل الشارع ،مرتدي ًة الزيّ
ّ
بعينني فضوليتني ،وتقول بامتنان« :أنا أعيش وحيدة .يقوم بعض الشبان
من املقاتلني بإعطايئ بعض الطعام ،ويجلبون يل باستمرا ٍر ّ
كل ما أحتاج
إليه».

يف ّ
السيايس واملافيوزيّ التي
ظل موجة العنف
ّ
كانت تشهدها إيطاليا يف نهاية سبعينات القرن
الفائت ،وتحديداً يف أيار  ،1978اغتيل الناشط
اإليطا ّيل جوزيبي اميباستاتو (بيبينو) يف بلدية
تشينيزي مبقاطعة بالريمو ،من قبل العصابة
الصقلية «كوزا نوسرتا» التي ترددت كثرياً قبل
أن تغتاله ،وذلك بسبب انتامء عائلته إىل املافيا
عالقة ٌ
ٌ
قوية مع أفراد
ذاتها ،إذ كانت لوالده
هذه العصابة .اغتيل جوزيبي بسبب ثورته عىل
املافيا وعىل واقع الصمت الذي كان مفروضاً
آنذاك من قبل «كوزا نوسرتا» .وبالرغم من
توجه والده إىل الواليات املتحدة لطلب املغفرة
البنه املتحدّر من رأس إحدى العوائل املافيوزية
الشهرية ،إال أن قـرار قتل جوزيبي صدر يف
عام واح ٍد ُقتل األب يف حادث
النهاية ،وبعد ٍ
اصطدام افتعلته املافيا.
ٍ
الشيوعي بطريق ٍة وحشية ،ويف
الناشط
ُقتل
ّ
ظروف غامضة ،ألنه فضح الكثري من األسامء
ٍ
التي كانت تحت مظلة املافيا ومتارس أعامالً
وظيفي ًة رفيع ًة يف بالريمو .لكن جرمية اغتياله،
التي ُس ّجلت يف املحكمة كحادث «انتحا ٍر»
آنذاك ،م ّرت دون أث ٍر كب ٍري بسبب تزامنها مع
قضية اغتيال رئيس الــوزراء ،الدو مورو ،من
قبل منظمة األلوية الحمراء .لكن ملف اختفاء
جوزيبي أعيد فتحه ،بعد حوايل عرشين عاماً
من وقوع الحادثة ،يف ضوء اعرتافات أحد أعضاء

«كوزا نوسرتا» التائبني؛ ليكشف عن الحادث الذي كانت العصابة وراءه.
قىض املخرج اإليطا ّيل ماركو توليو جوردانا أكرث من سن ٍة يف أحياء جزيرة صقلية قبل أن يدير كامريته
إلخراج فيلمه «مئة خطوة» ( )I cento passiالذي يسلط الضوء عىل قضية جوزيبي (يؤدي دوره
لويجي لوكاشيو) .وهنا من املفيد اإلشارة إىل أن عنوان العمل اقتُبس من موقع إقامة الضحية عىل
بعد «مئة خطو ٍة» فقط من منزل زعيم املافيا املحيل تانو باداالمنتي يف بلدية تشينيزي .عل ًام أنه
سبق ملخرج العمل أن تناول قضية اغتيال الشاعر واملخرج السينام ّيئ بيار باولو بازوليني ،كام أن
والد كاتب سيناريو «مئة خطوة» ،كلوديو فافا ،والذي يتناول الفساد املح ّ
يل والعالقة بني األب
الشيوعي والثقافة املضادة ،راح ضحي ًة للامفيا عام .1984
واالبن واملد
ّ
يف تعليقه عىل شخصية جوزيبي يقول جوردانا إنه «كان رج ًال يتمتع بذكا ٍء كبري ،وكانت له مكانةٌ
ٌ
اجتامعية باعتباره ابن واح ٍد من املتعاونني مع املافيا .لكن هذا الشاب ،الذي كان عمره ال يتجاوز
العرشين خالل انتفاضة أيار  1968الطالبية ،اكتشف أن الشبيبة يومذاك كانت قادر ًة عىل تغيري
العامل ،فام كان منه ،وهو القريب من العائلة الكبرية للامفيا ،إال أن استخدم نفوذه وغضبه الثائر
عىل األقربني إليه ،فتقدم بشكوى إىل السلطات القضائية تحمل اسمه الرصيح ضدها ،وهو أم ٌر ناد ٌر
يف تاريخ املافيا الذي ميتد عرشات السنني».
ويصور الفيلم عزم جوزيبي وحامسته يف حملته املعلنة ضد «كوزا نوسرتا» يف بالريمو ،عاصمة
املافيا ،حيث ّأسس تج ّمعاً ثقافياً موسيقياً للشبيبة املناهضة للعصابات اإلجرامية ،وقاد تظاهر ًة
لعرشات الفالحني الذين رسقت املافيا أراضيهم ،ملطالبة السلطات باسرتجاعها .ومل يكتف بذلك،
بل ّأسس جريد ًة يومي ًة ضد املافيا ،وأصدر الكثري من الكتب التي تستعرض تاريخها ،ونظم الكثري
من االحتفاالت والنشاطات املرسحية الجامهريية يف الساحات والشوارع من خالل معرفته مبحبة
وأسس محطة إذاع ٍة أطلق عليها اسم « ))Radio Autراديو الخارج» ،حققت
مواطنيه للمرسحّ ،
نجاحاً كبرياً يف املنطقة ،وهو ما زاد حقد قادة املافيا عليه.
نص سينام ٍّيئ يف مهرجان البندقية اإليطا ّيل ،واختارته إيطاليا
فاز فيلم «مئة خطوة» بجائزة أفضل ٍّ
أجنبي.
فيلم
ّ
ليم ِّثلها يف مسابقة جائزة أوسكار أفضل ٍ
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ناجون من المعتقل ..وصو ٌر آلالف المعتقلين تجوب باريس
جابت املئات من صور املعتقلني السوريني شوارع العاصمة
الفرنسية باريس ،يف  11حزيران /يونيو  ،2016يف مظاهر ٍة
ضخم ٍة طالبت باإلفراج عن املعتقلني املحتجزين لدى النظام
السوريّ والفصائل املسلحة األخرى ،وعدم تحويل قضيتهم إىل
ٍّ
سيايس.
ملف
ّ

القضية التي تجمع كل السوريني .وقد أطلق الفكرة الفنان
السوريّ «فارس الحلو» ،مطلق مبادرة «ناجون من االعتقال»،
الذي سعى إىل أن تكون هذه التظاهرة من التظاهرات املم ّيزة
تنظي ًام وفكراً وحضوراً .عن ذلك يقول الفنان فارس الحلو:
«قضية املعتقلني السوريني من أهم القضايا اآلنية يف سوريا.
نحن السوريني الناجني من املعتقالت نرفض أن يكون الالجئون
ٌ
ٌ
دولية
قضية
قضي ًة واملعتقلون ملفاً ،فقضية املعتقلني السوريني
يهتم بها الرأي العام ويجد لها الحلول املناسبة قبل
يجب أن ّ
الدخول باملفاوضات يف جنيف أو غريها ،فكلنا نالحظ كيفية
استغالل هذه القضية من أمراء الحرب يف سوريا الذين يحاولون
ويسعون لتحويلها إىل ٍّ
سيايس».
ملف
ّ

منظامت
قامت مبادرة «ناجون من االعتقال» السورية ،مع
ٍ
فرنسي ٍة ودولية ،برفع مئات صور املعتقلني ،مع قرع الطبول
وقراءة أسامء املعتقلني من قبل األوبرالية السورية «نعمى
عمران» و»رشا رزق» ،بطريق ٍة غنائي ٍة تلفت أنظار الفرنسيني
واملشاركني إىل قضية املعتقلني السياسيني اإلنسانية واملحقة ،إىل
جانب مشارك ٍة فرنسي ٍة من أصدقاء مؤيدين ملبادرة «ناجون
ين ّوه «الحلو» إىل تفضيل قضية اللجوء عىل قضية املعتقلني ،ويف
من االعتقال».
قام بتنظيم املبادرة عددٌ من «الناجني من االعتقال» يف سوريا ،الوقت نفسه يعترب أن سبب اللجوء األ ّول هو االعتقال يف سوريا:
عمل قامئ ٍة عىل هذا املوضوع نسعى إىل لفت نظر
تطوعوا للتعريف بقضية املعتقلني والتنويه إىل أهمية هذه كمجموعة ٍ
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العامل إىل أن الخوف من االعتقال هو أول وأهم أسباب اللجوء ،الضوء عىل قضية املعتقلني السوريني ،مع االستمرار يف قراءة
وعىل كل هذه الدول املشاركة يف الحرب يف سوريا التضامن مع أسامء املعتقلني بطريق ٍة أوبرالي ٍة تن ّبه املا ّرة واملشاركني إىل أهمية
قضية املعتقلني والضغط عىل الجهات األخرى يف سوريا لإلفراج هذه القضية اإلنسانية ،باللغتني الفرنسية والعربية.
عنهم فوراً ودون رشط.
شارك يف التظاهرة الكثري من الفنانني والسياسيني السوريني،
وعائالت سوري ٍة
اإلعالمي بالتزامن مع حضور ناشطني مدنيني وحقوقيني
«صخر إدريــس» ،أحد منظمي التظاهرة والناطق
ٍ
ّ
للحملة ،يقول :اليوم رفعنا املئات من صور املعتقلني السوريني تقيم يف فرنسا ،وعد ٍد كب ٍري من املنظامت والجمعيات الفرنسية
القابعني يف زنازين نظام األسد وداعش وامليليشيات األخرى واألوربــيــة ،منها الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان،
يف ّ
كل أنحاء سوريا .بدأنا من باريس العاصمة ،بالتعاون مع والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ...إلخ.
منظامت فرنسي ٍة ودولية ،وسنستم ّر يف التظاهر يف
مجموعة
ٍ
كل املدن والدول األوربية لنجرب الجهات الدولية الضاغطة عىل «ناجون من املعتقل يف سوريا»
ّ
تنفيذ وعودها بخصوص املعتقلني ،ودعوة املجتمع األممي إىل Rescapés des camps de détention en Syrie
ّ
Survivors of the detention camps in Syria
تنفيذ بنود املادة  12من القرار  2254الصادر عام .2015
انطلقت التظاهرة من ساحة «الباستيل» وصوالً إىل ساحة
خيم تسلط
«ريبوبليك» ،حيث قام املنظمون بإقامة ع ّدة ٍ
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الديـك

كالم في البكاء
ٌ

........................................................................................................................................

من حقنا أن يعرتينا الرعب ونحن نسأل:
 أين رجاالت الدولة؟ال نبحث عمن هم بقامات شارل ديغول ،وال عمن هم بحجم ونستون
ترششل أو نلسون مانديال ..ال نطمح حتى إىل أن يكون لنا مهاتري
محمد ،كل ما أردناه هو أن نخرج من األدغال ،هذا أقىص ما كنا
نطلبه .وكانت النتائج أن ُرسمت الدولة عىل حجم مصطفى طالس
بنياشينه األلف ،بعد حروبه األلف املنترصة ،وعبد القادر قدورة
بسبحته وفصاحته ،ورجال ٍّ
رش
ظل يتقنون سبي الرغيف من أفواه ب ٍ
رش قصار ،ولن يكون
يعوزهم الرغيف ..ووحده كان (الشاهق) بني ب ٍ
شاهقاً بغري قرصهم.
هي حكمة «األمري» ميكافييل« :كلام نزل ٌ
رمل أكرث من ساعة حياتنا
الرملية نستطيع أن نرى من خاللها أكرث» .كان عليه أن يخيل حياتنا
من الزمن ،وكان أن أخالها يك يرانا من زجاجته ..زجاجته وحده،
بجلون عبوديتهم ،وصار اسمه:
رش ُي ّ
فصار اإلله بني ب ٍ
 حافظ األسد.هو األمر كذلك ،بتنا بال ساع ٍة سوى تلك الساعات املائعة .ولو كان
دايل بيننا ملا تردد يف القول:
 أنا أرسمكم أيها السادة.لتهذيب فيه ،ال ألننا نلنا رشف السيادة .فالجامعات
سيقول «السادة»
ٍ
خلت من الوازنني وقد راحوا غيل ًة أو انتهاكاً ،والقضاء بات «النيل
من عزمية األمة» ،والجيش تح ّول إىل خدم منازل يف الشمس املحرقة
عصابات يأخذون ّ
كل الوقت السرتاحة املحارب (الذي مل
ورجال
ٍ
يحارب) .وبات السؤال الالحق بعد سؤال :أين رجال الدولة:
 أين الدولة؟ٌ
كلها
مقدمات إلعالء شأن اإلمارة والحط من شأننا فانحططنا ،وأيّ
انحطاطٍ يساوي هذا الذي نحن فيه حيث الثوار عىل موائد السفارات،
ٌ
سائبة سوى من حملة السواطري ،م ّر ًة بربطات العنق ،وثاني ًة
والبالد
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بالعاممة والجالبيب املقصوصة .ويف ّ
كل م ّر ٍة يرتعرع «اإلرهايبّ» فينا،
حتى تغدو الخيانة مرشوعة ،والزوجات منتهكات ،وذبح البرش ال
ات يتقيؤها كتّاب مواقع التواصل االجتامعي وقد
يعني أكرث من ثرثر ٍ
مهروها بتوقيع« :شاعر».
ً
كانت تلك املقدمات عصية عىل إنتاج سوى هذه النتائج ،فالعنزة ال
تخلف مهراً ،والخنزيرة ال تنجب وردة ،وها نحن نتسول الوقت:
 سيدي الوقت ،هات ما عندك.نعرف أننا لن نكون سويرسا الرشق ،ونعرف أن أفغانستان باتت أقرب
إلينا من حبل وريدنا ،وما زلنا نحبل بالكالم ..تح ّولنا إىل كالم ..مج ّرد
كالم ..ناس تحيك ..لتكون رشيك ًة يف صناعة االنهيار.
مل ال؟ االنهيار كذلك صناعة ،وقد تكون األثقل من بني الصناعات ،وقد
ٌ
مكلفة مبا ال يوازي وال يساوي أياً من
فزنا بـ»ثورة الكالم» ،مع أنها
ً
الثورات السابقة عليها ..هي أكرث تكلفة من إطالق اآللة البخارية..
هي أعىل دماً من إنجاز ثورة االتصاالت ،وهي الثورة الوحيدة التي
ترتد بالحياة إىل ما دون الحياة حيث ترتدي الجثث وجوهنا ،فنص ّدق
أننا عىل قيد الحياة ،فال نحن أحياء ،وتعوزنا ه ّمة االنتحار.
كتبت ٌ
كلامت رسيع ًة فتمنت رصاص ًة تأخذها إىل حيث شأنٍ آخر،
بنت
ٍ
ومكانٍ آخر ،وزمانٍ غري زمان.
بكيت..
أنا ٌ
رجل يبيك ..من قال إن الرجال ال يبكون؟
بكيت ،فقط من أجل ّ
فك ذلك الخلط بني البرش واملاعز ..من أجل
أن أتيقن أن يب ما هو (عىل قيد الحياة) ..وحده البكاء مينحني هذا
الدليل.
بكيت ،من أجل أن أعيد لتلك الساعة شيئاً من رمال الوقت.
 أنا ابن الرمال الخالية من الوقت.ابن الضغينة ..حني أكون يف فراغ الوقت أكون فيها.
أعرفتم ملاذا يكرهنا الله؟

#منقدر

حملة «منقدر» حملة إعالمية تفاعلية سورية تطلقها شبكة أمان.
حملة «منقدر» هي مساحة لألفراد واملنظامت السورية للتعبري عام يتمنون وما سيقومون بعمله من أجل بناء سوريا.
«منقدر» حملة من أجل الرتكيز عىل الطاقة املنتجة اإليجابية وقيم التعايش السلمي وقبول اآلخر التي هي جزء من قيم املجتمع السوري.

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