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تم التوصل إليها
يتابع السوريون
برتقب حذ ٍر محادثات فيينا ،يحدوهم ٌ
مزيج من الخوف من انهيار التفاهامت التي ّ
ٍ
يتم من خاللها وقف
بني األطراف اإلقليمية والدولية بشأن الوضع السوريّ  ،والتفاؤل بإمكانية الخروج بصيغ ٍة ما ّ
يس بهدف ّ
سنوات ،وإيجاد ٍّ
حل املأزق الذي اعرتى الحالة السورية.
الحرب املستم ّرة منذ ما يقارب الخمس
ٍ
حل سيا ٍّ
وتأيت أهمية ق ّمة فيينا واإلعالن الذي نتج عنها ،الذي يعرف بـ»إعالن فيينا» ،من أنها مل تكن عادي ًة بالقياس مع
واإلقليمي أل ّول م ّر ٍة ،والتي كانت
املؤمترات السابقة ،وذلك بسبب حضور جميع الدول املنخرطة يف الشأن السوريّ
ّ
توافق بني تلك الدول سينعكس حال ًة من
طوال الفرتة املاضية سبباً يف تفاقم األزمة وتصاعدها ،ما يعني أن أيّ
ٍ
التوافق لدى األطراف السورية املتصارعة ،كام أن املحادثات تيش بأن هناك إراد ًة دولي ًة جا ّد ًة هذه امل ّرة للتوصل إىل
يخص سوريا.
اتفاقٍ يف ما ّ
ولعل ما زاد يف هذا التفاؤل التح ّرك الدو ّيل األخري ملحاربة اإلرهاب عقب الهجامت اإلرهابية التي رضبت العاصمة
الفرنسية باريس ،لتُفتح معها ملفات الرصاع يف سوريا وأزمة الالجئني ،باإلضافة إىل املؤمتر املزمع عقده برعاية
السعودية بني أطياف املعارضة لتوحيد الكلمة واختيار ممثلني للتفاوض مع النظام يف جنيف برعاي ٍة أممية.
لكن الخوف ّ
يطل برأسه نتيجة التوتر الذي تشهده الساحة اإلقليمية والدولية عىل خلفية إسقاط األتراك الطائر َة
التنصل منها،
تم التوصل إليها ،ويزيد من احتامل محاولة الروس واإليرانيني ّ
الروسية ،ما يه ّدد التفاهامت التي ّ
ّ
السيايس بالعمليات العسكرية والقضاء عىل اإلرهاب ،ما ميكن أن ينسف
والحل
والتوجه إىل ربط مصري التفاهامت
ّ
ّ
املحادثات ويعيدها إىل نقطة البداية.
محاوالت يائس ٍة ّ
لحل األزمة ،وفقدان األمل بالتدريج من جدوى
وعىل الرغم من تتايل املؤمترات واالجتامعات يف
ٍ
مفاوضات ،أفضل بكث ٍري من االستمرار يف الحرب واالقتتال وسقوط
هذه املؤمترات ،يبقى الركون إىل املفاوضات ،أيّ
ٍ
الضحايا من املدنيني يومياً .كام أن استدامة األزمة تخلق مزيداً من التعقيد يف املشهد السوريّ  ،وتفتح الساحة
األجنبي وقدوم املزيد من املتش ّددين اإلسالميني بهدف الجهاد وخلق بيئ ٍة حاضن ٍة لهم
السورية ملزي ٍد من التدخل
ّ
يصعب تفكيكها فيام بعد.

أطفال سوريا في ّ
ظل اتفاقية حقوق
العالمي للطفل
الطفل في اليوم
ّ

نص المغنية الصلعاء
قراء ٌة في ّ

املقاالت املذيلة بأسامء أصحابها تعرب عن آرائهم وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو فريق التحرير
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مـــلف 1

فوضى التعليم السوري
طالب بال مدارس ،ومؤسسات تعليمية بال مستقبل»

جيش الفتح يفصل الذكور عن اإلناث
يحتجون
بجامعة إدلب والطالب
ّ

جيش الفتح يفصل الذكور عن اإلناث بجامعة إدلب
يحتجون
والطالب
ّ

سامي الحلبي

سامي الحلبي

ٌ
وتراجع في المستوى،
ب
التعليم في تركيا:
تسر ٌ
ّ
ٌ
ّ
ٌ
تدق ناقوس الخطر
دولية
ومنظمات
جورج.ك.ميالة

الرحالت الجوية :المنفذ الوحيد لطالب الحسكة والقامشلي
ليليا نحاس
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بعد سيطرة جيش الفتح عىل مدينة إدلب ،يف آذار املايض ،قامت
قيادته بتشكيل إدار ٍة مدني ٍة لتنظم األمور الحياتية واملدنية فيها،
وسمحت بعمل بعض جمعيات املجتمع املد ّين واملنظامت اإلنسانية
موافقات من اإلدارة املدنية ومجلس الشورى
بعد حصولها عىل
ٍ
بجيش الفتح.
ويف شهر آب أصدرت اإلدارة املدنية قراراً يقيض بتأسيس جامعة
تضم كليات الزراعة والعلوم اإلدارية والرتبية والعلوم
إدلب ،والتي ّ
واآلداب ،ومعاهد الطب البيطريّ والتقا ّين للعلوم املالية واإلدارية
وتقنيات الحاسوب.
ات لها.
اتخذت الجامعة من مباين جامعة إدلب أيام النظام مق ّر ٍ
وعملت إدارتها عىل التعاقد مع عد ٍد من األساتذة الذين كانوا يعملون
يف جامعتي حلب وإدلب ،الذين انشقوا عن النظام وما زالوا يقيمون
يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة.
وأثار قرار تأسيس الجامعة استغراب الكثري من سكان املنطقة ،نتيجة
الحالة األمنية املرتدية والقصف املتواصل لطريان النظام ،والذي يحول
دون إرسال األهايل أوالدهم للدراسة ،وخصوصاً اإلناث.
انتقادات واسع ٍة نتيجة ارتفاع رسوم
كام تع ّرضت الجامعة لحملة
ٍ
ً
ً
التسجيل فيها ،والتي تصل إىل  150دوالرا سنويا للطالب النظاميني،
وحوايل  400دوال ٍر لطالب التعليم املوازي ،ما اعتربه الكثريون رشطاً
تعجيزياً بسبب انتشار الفقر بني سكان املناطق املح ّررة بحلب
ٌ
ٌ
رمزية
أقساط
وإدلب .باملقابل ت ّربر إدارة الجامعة هذه الرسوم بأنها
باملقارنة مع تكاليف الدراسة يف تركيا ،وأنها ُفرضت نتيجة ضعف
موارد الجامعة.

وتواجه الجامعة ع ّدة مشاكل أبرزها غياب االعرتاف الدو ّيل ،يف حني
تقول إدارتها إنها افتتحت لخدمة الداخل السوريّ  ،ولس ّد حاجة
متعلم قاد ٍر
جيل
مؤسسات املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة إىل ٍ
ّ
ٍ
مناسبات ،أنها بصدد الحصول
عىل إدارتها .وك ّررت الجامعة ،يف ع ّدة
ٍ
املؤسسات التعليمية الدولية.
عىل
ٍ
اعرتاف من عد ٍد من ّ
ً
ويعاين الطالب من انقطاع متك ّر ٍر للدوام ،إضافة إىل غياب السكن
تدخالت من جيش
الجامعي ،وقلة األساتذة والتجهيزات ،فض ًال عن
ٍ
ّ
أيام ،قراراً بفصل
ة
د
ع
منذ
الجامعة،
أصدرت
إذ
الدراسة.
يف
الفتح
ّ
ٍ
فخصصت أيام الثالثاء واألربعاء والخميس
الطالب الذكور عن اإلناثّ ،
ٌ
للذكور ،والسبت واألحد واالثنني لإلناث .وذكرت مصادر مطلعة ملجلة
ص َور أن هذا القرار جاء بنا ًء عىل أوامر ما يعرف بغرفة جيش الفتح،
مجلس ينبثق عن هذا الجيش .وأضاف املصدر ّأن« :كوادر
وهو
ٌ
الجامعة غري موافق ٍة عىل القرار ،لكن سلطة األمر الواقع تفرض
نفسها».
ٌ
طالبة بكلية إدارة
كام لقي القرار رفضاً كبرياً من الطالب ،إذ تقول
األعامل ،رفضت ذكر اسمها« :هذه القرارات اعتباطية ،وال أحد يتفق
معها .نريد حيا ًة جامعي ًة مثل التي كنا نعيشها يف السابق ،مع مستوىً
تعليمي أفضل .ال أفهم غاية هذا القرار ،هل الهدف منه الحفاظ عىل
ٍّ
األخالق العامة وتطبيق الرشع؟!».
نادم عىل
طالب يف كلية الهندسة« :أنا ٌ
فيام يقول عبد القادر ،وهو ٌ
دفع  150دوالراً ،رسوم التسجيل .عملت طوال الصيف لجمعها .يف
ّ
يوم قرا ٌر جديدٌ وال اعرتاف بالشهادة حتى اآلن .املستقبل ضبايب»،
كل ٍ
أما عامر ،الطالب السابق بكلية االقتصاد بجامعة حلب ،فيقول
لص َور« :تركت دراستي وكنت يف سنة التخ ّرج .التحقت بالجيش الح ّر.
وعندما افتتحت الجامعة تح ّمست كثرياً ألين سأعود إىل الدراسة.
لكن ،لألسف ،تب ّدد الحلم بني تدخالت جيش الفتح غري امل ّربرة وتدمري
جميل يتط ّور يف املناطق املح ّررة».
مرشوع
النظام املتواصل أليّ
ٍ
ٍ
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اإلجراء سوف يهدّد األطفال السوريني بضياع
هويتهم».
األهم هنا؛ أن ينشأ جيلٌ
ويضيف« :ال أعلم ما ّ
أمي ،أم أن نحافظ عىل هويته التي ال ميكن
ٌّ
أن يفقدها ألنه يتكلم العربية ويعيش يف
بيت سوريّ ؟!».
ٍ
أمــا زوجــة معاذ فتتحدّث للمجلة حول
ٌ
ضعف شديدٌ يف تدريس
املوضوع« :هناك
املواد األساسية ،كاللغتني الرتكية واإلنكليزية
والرياضيات ،ما يجعلني أبذل جهداً مضاعفاً
يف املنزل لــردم اله ّوة ،عىل حساب عميل
وأوقات راحتي».

ٌ
وتراجع في المستوى،
ب
التعليم في تركيا:
تسر ٌ
ّ
ٌ
ّ
ٌ
تدق ناقوس الخطر
دولية
ومنظمات
جورج.ك.ميالة
مل يعد يخفى عىل أح ٍد يتج ّول
يف شــوارع مدينة اسطنبول أو
غازي عينتاب أو أورفا ،وغريها
من املدن الرتكية ،مشاكل التعليم
التي تواجه األطفال السوريني.
فاألعداد الكبرية لألطفال الذين
تح ّولوا إىل باع ٍة ج ّوالني تعكس
للمترسبني من
الحجم الضخم
ّ
املـــدارس .تتع ّدد أسباب هذه
الــظــاهــرة الــافــتــة ،لكن ّ
لعل
الحاجة املادية وغياب املعيل
والجهل وصعوبة االندماج هي
األهم.
ّ
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تحدّثت مجلة ص َور مع أحد األطفال الذين
يبيعون املناديل الورقية مبنطقة أكرساي وسط
اسطنبول ،وسألته عن سبب عدم ذهابه إىل
املدرسة ،فقال« :نحن  5أخــو ٍة وأيب وأمي.
راتــب أيب الشهريّ  1200لــرة ،وال يكفي
لسداد مصاريفنا ،فق ّررت ترك املدرسة والعمل
ملساعدة أيب .أنا قاد ٌر عىل القراءة والكتابة،
وهذا يكفيني اآلن».
أما زياد ،وهو ٌ
طفل يبلغ من العمر ثالثة عرش
ُ
«التحقت العام املايض
عاماً ،فيتحدّث للمجلة:
باملدرسة ملدّة أربعة أشهر .مل أكن أفهم اللغة
الرتكية ،فق ّررت ترك الدراسة والعمل يف فرن.
خالل عميل تعلمت الرتكية جيداً .رمبا سأحاول
يف العام القادم الدخول مجدّداً إىل مدرس ٍة
تم قبويل».
تركي ٍة ومتابعة تعليمي إن ّ
وتشكل صعوبة تعلم اللغة الرتكية حاجزاً
مينع الكثري من األطفال من متابعة تعليمهم،

خصوصاً يف املدن الرتكية الكربى ،حيث تصبح
املسافات بعيد ًة بني املدارس السورية وأماكن
ٌ
طالبة يف الصف
سكنهم .تقول يــارا ،وهي
العارش ،تقيم يف القسم اآلسيويّ من اسطنبول:
سجلت
«املدرسة السورية بعيد ٌة عن سكنيّ .
يف مدرس ٍة تركية ،وداومت فيها لشهرين .مل
أفهم شيئاً ،فاللغة صعبة جداً .وال منلك املال
الكايف لتسجيل دورات لغة ،فليس لديّ سوي
أمي التي تعمل إلعالتنا وتأمني متطلبات
حياتنا األساسية بعد وفاة والدي».
اجع يف املستوى
تر ٌ
تنترش املدارس السورية يف غالبية املدن الرتكية.
ٌ
سورية لجأت إىل تركيا.
وتعمل فيها كوادر
وتتلقى هذه املدارس متويلها من الحكومة
منظامت سوري ٍة وأجنبية ،إضاف ًة
الرتكية ومن
ٍ
وعرب
عات فردي ٍة من مغرتبني سوريني
إىل ت ّرب ٍ
ٍ
من دول الخليج.

مقيم مبدينة
أب لطفلني
معاذ الدمشقيٌ ،
ٌ
غــازي عينتاب ،يشتيك من تراجع سوية
التعليم ويقول« :سجلت أوالدي يف إحدى
املــدارس املجانية التي ترشف عليها إحدى
الجمعيات السورية الرتكية .الحظت غياب
التدرييس ،واكتشفت مؤخراً أن
اهتامم الكادر
ّ
الكثري من املعلمني السوريني ال يهمهم سوى
استالم راتبهم ّ
اهتامم
كل شهر ،دون أدىن
ٍ
مبصلحة التلميذ وجودة التعليم».
ويتابع الدمشقي« :اجتمعت صدف ًة ،خالل
لقا ٍء عا ٍّم ،مع إدارة الجمعية املسؤولة عن
ات
مدرسة ولديّ  ،واقرتحت عليهم إقامة دور ٍ
مكثف ٍة للغة الرتكية ملدة  6أشهر ،ثم تدريس
املنهاج باللغة الرتكية مع الطالب األتراك ،ع ّله
يرفع من سوية التعليم ويدفع حوايل  45ألف
طالب سوريٍّ يف غازي عينتاب إىل العودة إىل
ٍ
ً
املدارس ،فكان ر ّد الجمعية قطعيا بأن هذا

عىل الجانب اآلخر تحدّثت املجلة مع «هيئة
علم» ،وهي إحدى الجهات الرئيسية املسؤولة
عن قطاع تعليم السوريني برتكيا ،وتأخذ عىل
عاتقها طباعة وتنقيح واإلرشاف عىل املناهج
السورية ،إضاف ًة إىل دعم ومتويل عد ٍد من
اإلعالمي ،عبد
املدارس ،فقال مدير مكتبها
ّ
الكريم بيسال« :يؤسفنا القول إن املدارس
التي ال تتقاىض رسوماً من الطالب ينحدر
دعم
مستواها
ّ
التعليمي ،ألنها ال تحصل عىل ٍ
حقيقي يس ّد حاجة العاملني فيها ،فالكثري
ٍّ
من املعلمني يعملون كمتط ّوعني .بعض هذه
تهتم بالكفاءة نظراً ألن الكفاءة
املدارس ال ّ
قد ترفع أجورها ،وتضط ّر إىل االستعانة مبن ال
ميلكون الخربة الكافية والحقيقية ألن أجورهم
ّ
أقل».
يف حني ترى املعلمة هالة ،املتابعة لشؤون
تعليم السوريني برتكياّ ،أن «غياب الرقابة،
وتعدّد الجهات املسؤولة عن التعليم ،وضعف
التنسيق بني وزارة الرتبية يف الحكومة
املؤقتة وهيئة علم ومنظامت املجتمع املد ّين
النوعي،
السورية ،إضاف ًة إىل قلة الدعم الدو ّيل
ّ
أهم
وتراجع دعم األمم املتحدة؛ هي من ّ

أسباب تراجع مستوى التعليم».
الخاصة
املعاهد
ّ
االجتامعي
متتلئ صفحات مواقع التواصل
ّ
الخاصة
السورية يف تركيا بإعالنات املدارس
ّ
ودورات التقوية .ورغم منعها من الحكومة
يتم
الرتكية ومالحقتها وإغالق أيّ مدرس ٍة ّ
بيوت
اإلعالن عنها ،يقوم الكثريون باستئجار ٍ
قاعات دراسي ٍة يف الخفاء.
خاص ٍة وتحويلها إىل
ٍ
ّ
وتلجأ الكثري من األرس السورية إىل تسجيل
أوالدها فيها رغم ارتفاع تكاليفها التي تصل
ح ّد ألف دوال ٍر سنوياً.
نور ،سيد ٌة لجأت إىل تسجيل ابنتها ذات
أعوام يف إحدى هذه املدارس ،تقول
السبعة
ٍ
لص َور« :كانت تجربة املدرسة العامة سيئة،
خاصة .سوية
فسجلت ابنتي يف مدرس ٍة ّ
ّ
التعليم أفضل واالهتامم أكرب .ال يوجد اعرت ٌ
اف
قانو ٌّين باملدرسة ،ولكنني ال أفكر يف املوضوع
كثرياً .كل ما أريده اآلن أن تتلقى ابنتي تعلي ًام
جيداً هذا العام ،ويف السنوات القادمة نبحث
عن حلولٍ أفضل».
وتضيف نور« :السوريّ املحظوظ هو من
يستطيع تأمني مدرس ٍة ألوالده هذا العام ،مل
نعد نفكر باملستقبل كثرياً».
موجه
ٌ
تعليم ّ
تشتيك الكثري من األرس السورية من قيام
الكثري من إدارات املدارس السورية مبحاولة
فرض أساليب معين ٍة يف التدريس عىل األطفال،
مل يعتادوا عليها من قبل.
تتحدّث السيدة نبال ملجلة ص ـ َور« :بعد
حوايل  5أشه ٍر من تسجيل ابنتي يف مدرس ٍة
مبدينة أورفا تأيت لتقول يل إنها تريد أن ترتدي
الحجاب ،رغم ّأن عمرها تسع سنوات».
وتتابع« :فوجئت كثرياً ،ألنها ٌ
طفلة وال تدرك
ما تقول .تح ّريت عن املوضوع فاكتشفت أن
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ّ
دروس
الصف قد أعطتهم عدّة
معلمتها يف
ٍ
حول أهمية الحجاب» .وتضيف« :ال أعرف
ماذا أفعل ،فإن أخرجتها من املدرسة سوف
تخرس التعليم ،وإن استم ّرت ستكون عرض ًة
ألفكا ٍر غريب ٍة عنا .لست ضد تعليم الدين،
مدروس بعي ٍد
بشكل
ولكن يجب أن يكون
ٍ
ٍ
عن التلقني والتالعب بعقول األطفال».
استفرست املجلة من «هيئة علم» عن هذه
اإلعالمي ،أنها
الظاهرة فأجابت ،عرب مكتبها
ّ
ٌ
صحيحة وموجودة .وأضــاف مدير املكتب
اإلعالمي« :يتح ّكم مالكو بعض املدارس يف
ّ
مصري املدرسة والطالب ّ
وكل العاملني فيها،
دون االلتفات إىل املصلحة العامة للطالب».
ويتابع األستاذ عبد الكريم كالمه« :تتبع كث ٌري
من املدارس لرغبة الداعم واملم ّول وأجنداته
واألفكار التي يريد نرشها ،ما يفسد العملية
الحقيقي
الرتبوية التعليمية ،ويض ّيع الهدف
ّ
الرتياد الطالب مدرسته».
يح ّذر األستاذ متيم علوان من هذه السلوكيات
الترصفات يف غاية الخطورة
قائ ًال« :هــذه
ّ
عىل األطفال ،ألن الطفل يلتقط أيّ فكرة،
وعندما ينشأ عليها يصعب تغيريها .فالتالعب
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بعقولهم ،ومحاولة تعبئتها بأفكا ٍر بعيد ٍة عن
التعليم الصحيح ،يهدّد مستقبلهم ،ويجعلهم
فهم
ع َبد ًة ألفكا ٍر تلقوها يف الصغر دون أدىن ٍ
لها».
أرقامٌ صادمة
مل تنتظر منظمة هيومان رايتس ووتش
أهم املنظامت الحقوقية
كثرياً ،وهي إحدى ّ
يف العامل ،يك تقرع ناقوس الخطر ،فأصدرت
أ ّول تقاريرها حول تعليم الالجئني السوريني
يف تركيا بعنوان« :عندما أتخ ّيل مستقبيل ال
أرى شيئاً».
وقالت املنظمة يف التقرير ّإن معدل االلتحاق
باملدارس االبتدائية بسوريا قبل بدء عام 2011
كان حوايل  ،%99وباإلعدادية حوايل ،%82
مع ارتفاع مستويات التكافؤ بني الجنسني،
طفل داخل
أما اليوم فهناك قرابة  3مليون ٍ
وخارج سوريا محرومون من املدارس ،حسب
أرقــام منظمة يونيسف .األمر الذي يد ّمر
اإلنجاز السوريّ املتمثل يف حصول الجميع
عىل التعليم.
وأشــارت املنظمة إىل أن  %90من األطفال
السوريني الذين هم يف عمر املدرسة ينتظمون

يف مدارس املخ ّيامت الخمسة والعرشين التي
تديرها الحكومة الرتكية .ورغم هذا فإن هؤالء
األطفال ال يشكلون سوى  %13من أعداد
الالجئني السوريني يف عمر املدرسة ،إذ إن
وبلدات
غالبية األطفال يقيمون يف مدنٍ صغري ٍة
ٍ
تتدىن فيها معدّالت ارتيادهم للمدارس ،والتي
ايس  2015-2014إىل
وصلت خالل العام الدر ّ
 %25فقط من مجموعهم.
ورأت املنظمة أن الحكومة الرتكية اتخذت
عــدداً من الخطوات اإليجابية يف التعليم،
كإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون
حصول األطــفــال الــســوريــن إىل التعليم
النظامي .إذ رفعت ،يف عام  ،2014القيود
ّ
التي تلزم السوريني بإبراز ترصيح إقام ٍة تريكٍّ
إللحاق أطفالهم باملدارس العامة ،وسمحت
بالتحاق األطفال ممن يحملون البطاقة الرتكية
املمنوحة لالجئني السوريني «كمليك».
نظام مــوا ٍز جدي ٍد عرب
كام قامت باعتامد ٍ
«مراكز التعليم املؤقتة» التي تقدّم املناهج
العربية املعرتف بها من وزارة التعليم يف
الحكومة السورية املؤقتة.
وأشــارت املنظمة إىل أنه رغم ّ
كل الجهود
املبذولة من تركيا ،ورغم إنفاقها ما يزيد عىل
دعم محدو ٍد من املجتمع
 6مليار دوال ٍر ،مع ٍ
الدو ّيل؛ مل تنجح حتى اآلن يف إتاحة التعليم
ملعظم أطفال الالجئني السوريني يف تركيا،
وخاص ًة للمقيمني خارج املخ ّيامت .ولذلك
ّ
يجب أن ُيعترب التقدّم الجدير بالثناء ،الذي
تحقق حتى اآلن ،مج ّرد مقدّم ٍة لجهود زيادة
معدّالت االلتحاق باملدارس.
وأضافت املنظمة أن ما ّ
يقل عن ثلث األطفال
السوريني يف سنّ الدراسة ،البالغ عددهم 700
يتوجه إىل املدارس ،ما يعني أن
ألف ٍ
طفلّ ،
نحو  485ألفاً منهم ما زالــوا عاجزين عن
الوصول إىل التعليم.

الرحالت الجوية :المنفذ الوحيد لطالب الحسكة والقامشلي
ليليا نحاس
تع ّد الرحالت الجوية املنفذ الوحيد للسفر من محافظة الحسكة يف شامل رشق سوريا إىل بقية املناطق الخاضعة لسيطرة النظام ،منذ إحكام
تنظيم داعش سيطرته عىل املحافظات املحيطة كالرقة ودير الزور ،ما تس ّبب يف عزل مدن الجزيرة السوريةّ ،
وتعطل الرحالت ال ّربية بسبب
خطف واعتقال.
اعرتاض داعش للباصات واملسافرين يف مناطق سيطرتها وقيامها بعمليات
ٍ
وتسي الخطوط الجوية السورية عدّة
رحالت أسبوعي ٍة بني مطاري القامشيل ودمشق الدو ّيل .ودفع الطلب الكبري عىل هذه الرحالت رشكة طريانٍ
ٍ
ّ
ً
ً
ّ
رحالت يومي ٍة غري مربمجة .وقالت الرشكة إنها تهدف إىل حل مشكلة
خاصة إىل اإلعالن عن زيادة عدد رحالتها إىل مطار القامشيل إىل ثالث
ٍ
سورية ّ
االزدحام الذي تشهده هذه الرحالت مؤخراً .وحدّدت سعر بطاقة الرحلة بـ 10آالف لري ٍة سورية.
جامعي من القامشيل« :إن األسعار املعلن عنها وهمية .ال يستطيع أيٌّ كان حجز مقع ٍد يف هذه الرحالت .يجب أن
طالب
يقول عبد الله ،وهو ٌ
ٌّ
يستعني الشخص بوساط ٍة أمنية ،أو أن يدفع أضعاف سعر البطاقة للسامرسة».
ويتابع« :دفع العد ُد الكبري من الراغبني يف السفر من وإىل القامشيل والحسكة موظفي هذه الرشكات إىل استغالل حاجة الناس؛ فحني تذهب
نظامي يقول املوظف إنه ال يوجد ٌ
رحالت بعد شهر ،فتضط ّر إىل اللجوء إىل السامرسة الذين يتعاملون مع املوظفني
مكان إال يف
بشكل
لتحجز
ٍ
ٍ
ٍّ
وتدفع مبالغ إضافية».
فيام تقول نجاة ،من سكان مدينة القامشيل ،إن «معظم املسافرين من الطالب الذي يدرسون يف إحدى الجامعات ،كدمشق والالذقية وحلب،
ٌ
أمني كبري ،وال يستطيع السفر فيها ّ
شكوك
كل من لديه
بشكل كب ٍري أيام االمتحانات .تخضع الرحالت
ويزداد الطلب عىل هذه الرحالت
ٍ
ٍ
لتدقيق ٍّ
مطلوب للخدمة العسكرية .يف ّ
كل رحل ٍة تعطى األولوية ملن يأيت من طرف األفرع األمنية .يف الواقع ليس هناك
أو مشاكل مع األمن السوريّ أو
ٍ
آمن متاماً للخروج من الحسكة».
أيّ طريق ٍ
املخصصة لنقل العتاد العسكريّ يف العديد من الرحالت السابقة لنقل املدنيني
يذكر أن السلطات السورية عمدت إىل استعامل طائرات «اليوشن» ّ
رش عىل هذه الرحالت.
والطالب بني دمشق والقامشيل ،وأرشفت الق ّوات األمنية
ٍ
بشكل مبا ٍ
الخاصة ،املفتتحة حديثاً ،عن بدء رحالتها من مطار دمشق الدو ّيل إىل
بالتزامن مع الضغط املتزايد عىل رحالت الطريان ،أعلنت رشكة «فالي داماس» ّ
محطات ،ابتدا ًء من  .11/29وتأيت مدينة القامشيل عىل رأس وجهاتها ،إضاف ًة إىل مدنٍ كبريوت وبغداد والنجف ،عرب طائرة بوينج  .737ويرى
أربع
ٍ
توجس السوريني من أنها ستقوم بنقل عراقيني يقاتلون ضمن ميليشيات النظام .ويرتأس مجلس
توجه الطائرات بهذه املدن يثري ّ
مراقبون أن تخصيص ّ
ّ
إدارة الرشكة عامر القادري ،الذي يع ّد من أكرث داعمي األسد ،والذي كان ينظم ومي ّول املسريات املؤيدة للنظام بدمشق خالل عامي  2012و.2013
الخاصة الثانية يف سوريا بعد رشكة «أجنحة الشام» التي بدأت عملها العام املايض ،والتي تعود
والجدير ذكره أن «فالي داماس» هي رشكة الطريان ّ
رحالت إىل عدّة دولٍ عربي ٍة كالعراق والكويت وسلطنة عامن
ملكيتها لرامي مخلوف ابن خال رأس النظام السوريّ بشار األسد ،وتقوم بتسيري
ٍ
والسودان واإلمارات وتركيا.
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في الكـــادر

الدكتور حازم نهار:

والقوة لهما الدور الرئيس
الصراع على مناطق النفوذ وإثبات الوجود
ّ
فيما يجري في سوريا

السوري الدكتور
صور تحاور المعارض والكاتب
ّ
مجلة َ
حازم نهار
حاوره :معاذ حسن

الدكتور حــازم نهار املعارض وعضو
املكتب السيايس لحزب العامل الثوري
العريب ،عضو ناشط يف التجمع الوطني
الدميقراطي يف سوريا ،و يف لجان إحياء
املجتمع املــدين ،و مشارك يف إعالن
دمشق ،وعضو مجلس إدارة سابق
يف منتدى األتــايس املنحل ،والناشط
الحقوقي يف مجال حقوق اإلنسان،
والطبيب يف عمله مبجال الــدواء..
والناقد لعدد من األعامل املرسحية،
عن نشاطه يف مختلف حقول العمل
السيايس الحزيب ،الدميقراطي ،األهيل،
والحقوقي
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في الكـــادر
التغيات الراهنة عىل
إذا بدأنا حوارنا من
ّ
الطبيعي
الخارطة السياسية والعسكرية فمن
ّ
أن نجد عدداً من التحليالت والتأويالت يف
قراءة املشهد ،وهنا أقصد بالتحديد تداعيات
ّ
الرويس يف املنطقة .ويف هذا الصدد
التدخل
ّ
ٌ
جملة من املعطيات أو ّد منكم التعليق
ّمثة
عليها ليتّضح املشهد أكرث:
1ـ تراجع الهيمنة األمريكية يف القضايا
العاملية.
الرويس وحضوره كدول ٍة عظمى.
2ـ النظام
ّ
3ـ قلب روسيا مليزان الق ّوة العسكريّ مبا
يتناسب مع مصالحها يف املنطقة.
قديم لروسيا.
4ـ اإلسالم
ّ
السيايس كعد ٍّو ٍ
الرويس عىل الدور اإليراينّ
 -5انعكاس التدخل
ّ
يف مجريات األحداث.
عىل العكس مام هو شائع ،ال أعتقد أن الهيمنة
األمريكية تراجعت يف العامل ،لكن هناك سياس ًة
جديد ًة ألمريكا يف ّ
ظل إدارة أوباما ،كانت
واضح ًة منذ أعلن برنامجه االنتخا ّيب لواليته
األوىل ،خصوصاً أنه جاء عقب جورج بوش
االبن الذي خاض حروباً استباقي ًة فاشل ًة يف
مناطق ع ّد ٍة من العامل .وقامت هذه السياسة
الجديدة عىل االنسحاب من بؤر التوتر تلك،
املهم
أي العراق وأفغانستان .لذلك كان من ّ
إدراك أن أمريكا لن تتدخل عسكرياً
بوضوح
ٍ
يف سوريا ،خصوصاً ملصلحة الثورة .مع ذلك ال
يعني هذا الرتاجع العسكريّ الظاهريّ للدور
األمــر ّ
يك تراجع االهتامم األمــر ّيك بالعامل أو
تراجع الهيمنة األمريكية .ولنالحظ أن إدارة
زمن قص ٍري ،جمل ًة من
أوباما قد حققت مث ًال ،يف ٍ
املصالح األمريكية الكبرية عرب سياستها الحالية
ات
باالبتعاد عن التدخل املبارش ،ودون خسار ٍ
مبارشة :نزع السالح الكيامويّ السوريّ  ،تقييد
امللف النوويّ اإليـرا ّين ،تحقيق أمن إرسائيل
مواجهات سياسي ٍة
لفرت ٍة طويلة ،وضع روسيا يف
ٍ

وعسكري ٍة يف مناطق متعدّد ٍة وألم ٍــد غري
معروف ،نرش حال ٍة من سباق التسلح يف مناطق
متعدّد ٍة (إيران-الخليج مث ًال) تد ّر أمواالً عىل
شعوب عديد ٍة نحو بناء
أمريكا ،رضب تطلعات
ٍ
أنظم ٍة دميقراطي ٍة قد تكون خطراً عىل مصالح
أمريكا وحلفائها.
أما بالنسبة إىل روسيا فهي ،يف الحقيقة ،ليست
دول ًة عظمى .روسيا ليست االتحاد السوفيايت.
هي ٌ
صح
دولة «عاملثالثية» كبري ٌة وق ّو ٌية ،إن ّ
التعبري ،تحاول ،مع القيرص بوتني ،أن تظهر
وكأنها ٌ
دولة عظمى .وأرقام االقتصاد والتنمية
والتعليم واإلدارة واملعيشة تؤ ّكد ذلك.
صحيح أنه هناك مصالح لروسيا يف املنطقة،
ٌ
تفس السياسة الروسية ضيقة األفق
لكنها ال ّ
التي حاولت جاهد ًة ،وال ت ـزال ،املحافظة
متهالك فات أوانه .وكان بإمكانها
نظام
ٍ
عىل ٍ
ّ
ً
ً
ات مبكرة مقبولة من الشعب
أن تقدّم مبادر ٍ
السوريّ وتحقق مصالح روسيا يف الوقت ذاته،
لكن السياسة البوتينية تقوم عىل محاولة م ّد
القامة الروسية إىل أقىص مدىً ممكن ،ولو عىل
أسس هشة ،والظهور مبظهر الدولة العظمى
ٍ
من جه ٍة ،ومحاولة الحصول عىل مصالح أخرى
يف مناطق أخرى من العامل ،عن طريق املقايضة
يف سوريا ،من جه ٍة ثانية .وهذا كله يجري عىل
حساب الشعب السوريّ .
عملت روسيا ،طوال السنوات املاضية ،عىل
املحافظة عىل النظام السوريّ  .ومؤخراً فرضت
وجودها العسكريّ يف سوريا ،والذي ال اسم له
الرويس ،بهدف تغيري
بالطبع سوى العدوان
ّ
ميزان القوى ملصلحة النظام بعد الرتاجع
العسكريّ الكبري لق ّواته وميليشياته .وهو األمر
أهداف؛ أولها
الذي يسمح لها بتحقيق عدّة
ٍ
بدعم
منع قيام منطق ٍة آمن ٍة يف شامل سوريا ٍ
تر ٍّ
يك ،ميكن للمعارضة أن تنطلق منها ،وثانيها

ومقايضات مع أمريكا
تسويات
الدخول يف
ٍ
ٍ
ً
والغرب عموما ،وثالثها درء خطر الجامعات
ٌ
محاطة
الجهادية اإلسالمية .خصوصاً أن روسيا
بعد ٍد من الدول اإلسالمية التي كانت تابعة
ٌ
تجربة
لالتحاد السوفيا ّيت السابق ،وهناك
ٌ
روسية مرير ٌة ال تزال يف أذهان القادة الروس
عندما أسهمت مثل هذه الجامعات يف إسقاط
بدعم أمري ٍّ
يك وسعوديّ .
االتحاد السوفيا ّيت ٍ
هذا الخطر الذي متثله الجامعات اإلسالمية
حقيقي عىل الجميع ،خصوصاً
املتط ّرفة خط ٌر
ٌّ
شعوب املنطقة .لكن ينبغي هنا إب ـراز
مالحظتني مهمتني؛ األوىل أن والدة هذه
الجامعات جاءت نتيجة تكاتف عدّة عنارص،
نظام (إرهايبٍّ) كالنظام
يأيت يف طليعتها وجود ٍ
السوريّ  ،ودفــاع روسيا وإي ـران عنه ،وعدم
اكــراث أمريكا مبسار الــحــوادث يف سوريا،
أما املالحظة الثانية فهي أنه ال صدقية لهذا
يتم
الشعور بخطر الجامعات املتط ّرفة ما مل ّ
اإلقرار بخطر بقاء سلطة الحكم يف سوريا ،عىل
ّ
األقل من ناحية تشكيل سابق ٍة خطر ٍة بسامح
حكم إرهابي ٍة باالستمرار ،وفرض
العامل لطغم ٍ
كأساس
منطق الق ّوة يف العالقات الدولية
ٍ
وحي ٍد ،مبا يد ّمر منظومة الرشعية الدولية
ويخلق حال ًة من الفوىض تقوم عىل أن صاحب
الق ّوة يستطيع يف األحوال كاف ًة فرض وجوده
واإلفالت من العقوبة.
ٌ
ٌ
واختالفات بني روسيا وإيران،
تقاطعات
هناك
فهام متفقتان عىل تعديل ميزان القوى
ملصلحة النظام السوريّ  ،وعىل استمراره مع
تعديالت طفيف ٍة تسمح ملعارض ٍة ّ
هش ٍة وغري
ٍ
مؤثر ٍة باملشاركة الصورية يف الحكم ،لكنهام
تختلفان يف اآلليات ،فإيران ترى ذلك من خالل
ميليشيات سوري ٍة مذهبي ٍة ،ومشاركة
إنشاء
ٍ
ميليشيات طائفي ٍة من لبنان والعراق يف الدفاع
ٍ
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ٌ
ٌ
إرهابية
تنظيامت
عن النظام السوريّ  ،وجميعها
ٌ
ديني مختلف ،بينام ترى
داعشية لكن
مبذهب ٍّ
ٍ
روسيا أن اآللية من خالل دمج جميع القوى
يف جيش النظام .وهذا االختالف ال ب ّد سينتج
تباينات يف الواقع امليدا ّين ،خصوصاً أن البيئة
ٍ
الرويس
املوالية للنظام أقرب إىل القبول بالدور
ّ
من اإليرا ّين.
ـرويس
العنوان العريض حــول التنسيق الـ ّ
اإلرسائي ّ
صدام بني طائرات
يل هو تجنّب وقوع
ٍ
البلدين يف األجواء السورية ...ما الذي يدور
تحت الطاولة برأيك ،يف ضوء ما قاله «أفرايم
هليفي» ،رئيس املوساد السابق ،بأن روسيا
رصح
لن تستطيع إنقاذ نظام األسد؟ وأيضاً ما ّ
الرويس
به نتنياهو ،أثناء لقائه األخري بالرئيس
ّ
بوتني :سنواصل الدفاع عن خطوطنا الحمراء
وأقرتح أن ال يختربنا أحد.
أيّ وجو ٍد عسكريٍّ جدي ٍد يف بل ٍد مثل سوريا
برىض إرسائي ّ
ال ب ّد أن يكون ً
وألهداف ال
يل،
ٍ
تصطدم مع السياسة اإلرسائيلية ،وإال لوجدنا
تتحسس
سلوكاً إرسائيلياً مختلفاً .إرسائيل
ّ
مصالحها وتوازنات القوى يف املنطقة جيداً،
حاالت قد
فهي مستع ّد ٌة للتدخل العسكريّ يف
ٍ
تبدو بسيط ًة جداً مقارن ًة بالوجود العسكريّ
ـرويس يف سوريا ،كأن تر ّد عسكرياً وبق ّو ٍة
الـ ّ
فعل عىل سقوط قذيفة هــاون يف
كــردّة ٍ
الرويس
الجوالن .لذلك ال ب ّد أن تسبق الوجود
ّ
ٌ
ٌ
روسية إرسائيلية ،وأن
تفاهامت
يف سوريا
يستتبعه تنسيقٌ بني الجانبني حول حدود
التدخل وغاياته وآلياته ،خصوصاً من الناحية
العسكرية.
كام تسعى إرسائيل دامئاً إىل أن تكون داخل
املجتمع الدو ّيل ويف أزماته ومشكالته ،تعويضاً
مزمن لها يف
عن رشعي ٍة مفتقدة ،وعن ٍ
رفض ٍ
املنطقة ،ويف كث ٍري من األحيان تكون الترصيحات
اإلرسائيلية لخدمة هذا الغرض .مع ذلك ال ب ّد
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من االنتباه إىل أن إرسائيل تخىش يف لحظات
ضعف النظام السوريّ أن يسعى إىل خلط
األوراق يف املنطقة ،كأن يفتح معرك ًة معها،
ستترصف إرسائيل بوصفها إرسائيل ،أي
وهنا
ّ
ستقوم بالر ّد ّ
بغض النظر عن األطراف األخرى
ومصالحها .يضاف إىل ذلك أن قضية الجوالن
حارض ٌة يف عمق الرصاع عىل سوريا ويف سوريا،
تصب أحياناً يف خانة
والترصيحات اإلرسائيلية ّ
ممكن
التلميح إىل أن إنقاذ النظام السوريّ غري
ٍ
من دونها ،وهذا معناه رضورة التعامل معها،
سواء عسكرياً فيام يتعلق بالجبهة الجنوبية
رسي ٍة أو علني ٍة حول
أو سياسياً بعقد صفق ٍة ّ
الجوالن ،ورمبا فلسطني.

كافة ،والشعب هو الوحيد القادر عىل هزمية
التط ّرف من ّ
كل لون.
تستطيع الق ّوة العسكرية أن تفرض حقائق
بشكل مؤقت ،أما البناء
ووقائع سياسي ًة
ٍ
واالستمرارية فيحتاجان إىل السياسة واإلدارة
وطني
إجامع
واالقتصاد ،فض ًال عن الحاجة إىل
ٍّ
ٍ
وشعبي .وهذا كله غري متواف ٍر ،وال ميكن أن
ّ
يتوافر لدى األصوليات من أيّ نوع ،الدينية
واملذهبية والعرقية واأليديولوجية.

يف الحديث عن التقسيم ،ال شّــك يف أن
حضوره الحا ّيل يف املجتمع بات واضحاً بحسب
االنتامءات العرقية والطائفية واأليديولوج ّية،
ما قولكم يف تداعياته وأبعاده إن أصبح واقعاً
يس مفروضاً عىل الخارطة السياسية والجغرافية؟
بالنسبة إىل األصوليات الدينية
كالعب أسا ٍّ
ٍ
عىل األرض ،كيف ميكن للدولة الحديثة عىل الرغم من الحديث الواسع عىل املستويات
الدميقراطية احتواء هذه األصوليات يف ّ
ظل كاف ًة ،داخلياً وخارجياً ،حول التقسيم ،ال أظن
حضورها األيديولوجي املتط ّرف وامتالكها ق ّو ًة أن هذا األمر وارد .فليس من مصلحة الدول
عسكري ًة واقتصادي ًة فاعل ًة عىل األرض؟ ..أم اإلقليمية والكربى تقسيم سوريا ،اللهم ما عدا
أنكم تنظرون إليها كظاهر ٍة فقط؟ وإذا كانت إرسائيل وإيران يف حال وصل النظام السوريّ
إىل السقوط فعلياً .فتقسيم سوريا يعني إعادة
كذلك فام هي عوامل زوالها؟
تنمو األصوليات الدينية يف بيئة العجز والفشل تشكيل خارطة املنطقة كلها ،تركيا والعراق
وانسداد اآلفــاق السياسية وانعدام األمن واألردن ،ورمبا يكون لألمر انعكاساته عىل لبنان
تحسن املعيشة االقتصادية ،لكن ودول الخليج ،خصوصاً السعودية ،وحتى إيران
واآلمال يف ّ
عندما تعود األمور إىل السياسة سيتضاءل دور ميكن أن ينالها بعض األثر.
ٌ
حظوظ للتقسيم
املهم االقتناع يف الداخل السوريّ ال توجد
هذه األصوليات بالرضورة .ومن ّ
ً
ً
ً
ً
بأنه مهام طال وقت الحروب فإنها تبقى يف أيضا ،ال جغرافيا وال دميوغرافيا ،فضال عن أنه
ٌ
ٌ
الحصيلة مؤقت ًة ،بينام السياسة هي التي ال توجد إراد ٌة أو ٌ
حقيقية يف
مجتمعية
رغبة
أصوات مطالب ٍة
التقسيم .وما نسمعه اليوم من
بطابع استمراريّ .
تتصف
ٍ
ٍ
ّ
كل خطو ٍة نخطوها باتجاه الدولة الوطنية به ال تعدو كونها أصواتاً مؤقت ًة بحكم الوضع
السيايس والقلق الدائم ،ففي
خطوات عن املعقد والتنافر
الدميقراطية الحديثة تبعدنا
ٍ
ّ
والطائفي لحظ ٍة سياسي ٍة أخــرى مستق ّر ٍة سيكتشف
الديني
التط ّرف بأشكاله كافة،
ّ
ّ
والعرقي ،وكذلك التط ّرف الذي يرتدي لبوساً الجميع عدم إمكانية التقسيم ومخاطره عىل
ّ
ً
ً
علامنياً كاذبا وهشا ،ألن هذا النمط من الدولة الجميع.
شعب جدي ٍد،
هو الوحيد القادر عىل خلق
ٍ
متامسك عىل الرغم من تن ّوعه عىل املستويات بالعودة إىل ّ
الرويس يف سوريا ،ما هي
التدخل
ٍ
ّ
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أغراضه غري املبارشة ،إذا وضعنا نصب أعيننا أن
ّ
التدخل العسكريّ الحا ّيل ليس لحسم املعارك
الدائرة ،وصالحياته محدود ٌة يف مساعدة
األسد عىل الحسم وخروجه منترصاً يف امليدان
العسكريّ ؟
جاء التدخل
الرويس ملنع انهيار النظام السوريّ
ّ
بعد الخسائر التي مني بها جيشه وميليشياته،
وملنع إنشاء املنطقة اآلمنة برعاي ٍة تركية ،وبعد
الضيق الذي أصاب موايل النظام من إيران
ومجموعاتها الطائفية التي ال تختلف عن
تنظيم «داعش» يف الحصيلة.
حرب تخوضها أيّ ق ّو ٍة هي ،يف الحصيلة،
أيّ
ٍ
من أجل فرض ٍّ
يس يالمئها .وروسيا
حل سيا ٍّ
تسعى من تدخلها إىل فرض ّ
السيايس
الحل
ّ
الذي تراه يتوافق مع مصالحها ،لكنها تدرك
ممكن،
أن االنتصار العسكريّ الشامل غري
ٍ
تسويات
مفتوح يف الحصيلة عىل
وأن الباب
ٍ
ٌ
سياسية ،وهي تسعى يف هذه التسوية إىل
ضامن نفوذها يف سوريا واملقايضة يف مناطق
نفو ٍذ أخرى يف العامل.

السيايس
السوريني تجاه من ميثل املستوى
ّ
لثورتهم عىل اختالف التسميات واملحاوالت.
احتامالت مللء هذا
وسؤايل هنا ،هل لدينا أيّ
ٍ
الفراغ؟ ورمبا سأسأل :ما املناخ املطلوب لوالدة
ق ّو ٍة سياسي ٍة وطني ٍة حقيقي ٍة فاعلة؟
ات عديد ٍة ،مل يكن للسياسة
كام قلت يف م ّر ٍ
ّ
أيّ حضو ٍر يف تعاطي القوى املسمة «معارضة
سورية» مع املجتمع الدو ّيل أو حتى يف توجيه
وطني إىل الشعب السوريّ  .فكنا
خطاب
ٍّ
ٍ
معارضة أيديولوجيةٌ
ٌ
محشورين بني اتجاهني؛
ٌ
ٌ
ٌ
ومتعالية وانتهازية يف بعض املواقف
باهتة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
شعبوية ال
غوغائية
ومعارضة
ومهزومة سلفاً،
السيايس.
تتقن أيّ مستوىً يف العمل
ّ
بوضوح ورصاح ٍة أقول إن الخطوة األوىل نحو
ٍ
بناء قوىً سياسي ٍة وطني ٍة حقيقي ٍة هي إدارة
بشكل نها ٍّيئ للقوى القدمية ،والقطيعة
الظهر
ٍ
ٌ
أصيل
مع ثقافتها السياسية التي هي جز ٌء
من ثقافة االستبداد ،بل لدى معظمها ركائز
السيايس ذاته للطغمة الحاكمة،
الخطاب
ّ
وبعضها اآلخر بنى سياسته كلها عىل ركائز
ثأري ٍة وانتقامي ٍة مخيف ٍة وغري مطمئنة.

أعتقد أن عقدة أيّ تسوي ٍة يف سوريا ،منذ البداية
وحتى اليوم ،هي «دور األسد ومصريه» .وأرى
أن روسيا ،بعد وجودها العسكريّ املبارش ،ال الخطوة الثانية هي اإلق ـرار بأهمية ذهاب
مشكلة لديها يف رحيل األسد تدريجياً ،خصوصاً الشباب السوريّ يف اتجاه السياسة والعمل
السيايس ،واملساهمة يف بناء قوىً سياسي ٍة
أنها تنظر إىل نفسها عىل أنها عنرص أمانٍ للبيئة
ّ
املوالية للنظام ،عىل العكس من إيران .ست ّ
ُحل وطني ٍة ،غري أيديولوجي ٍة وغري مذهبي ٍة أو عرقية،
هذه العقدة باعتقادي ،عاج ًال أم آج ًال ،لناحية قوىً تضع بناء الدولة الوطنية الدميقراطية
ممكن دون الحديثة أساساً ومنطلقاً ،وتحدّد فضاء عملها
رحيل األسد ،فاستقرار الوضع غري
ٍ
السيايس بحدود سوريا الجغرافية كام هي
السيايس
ذلك ،لكن بعد ضامن طبيعة النظام
ّ
ّ
ٌ
مع ّرفة يف األمم املتحدة ال أكرث وال أقل .ويف
الجديد يف سوريا.
أثناء ذلك ال ب ّد من االستفادة من دراسة
بعيداً عن تعريفات السياسة بني فنّ املمكن تجربة القوى السياسية يف سوريا ومعرفة نقاط
ولعبة املصالح وما إىل ذلك من مضمونٍ يحوي ضعفها وقوتها.
ٌ
شائعة تقول إن الوضع الحايلّ
السيايس هناك وجهة نظ ٍر
مفهوم الشطارة ..لقد أدّى الفشل
ّ
السيايس ،وأنا ض ّد هذه
مالئم للعمل
للمعارضة إىل غياب االحرتام والصدقية لدى غري
ّ
ٍ

ٌ
مطلوبة
الرؤية ،فالسياسة هي الحياة ،وهي
يف جميع اللحظات ،ومــن دونها ال ميكن
واقعي يتعلق بالدول
عمل
بناء بوصل ٍة أليّ
ٍ
ٍّ
واملجتمعات.
أثبتت الجغرافيا البرشية يف سوريا ركاكة
شعار «الشعب السوري واحــد» .أيضاً إذا
ذهبنا بالتفاؤل إىل حضور سوريا كدولة
مواطن ٍة دميقراطي ٍة مدني ٍة ،كيف هو الشكل
الجيوبوليتي ّ
يك الالزم واملراحل التي يتط ّلبها
ّ
ليتجل مفهوم الدولة بعيداً من االنتامءات
املتأصلة
العرقية والطائفية واأليديولوجيات
ّ
يف املجتمع؟ ..إضاف ًة إىل ذلك ،هل من املمكن
أن نتط ّرق إىل مفهوم والدة الدولة الحديثة يف
ّ
ظل الرشخ املزمن للتعايش بني أبناء الوطن
الواحد؟
ٌ
ٌ
معطى ناجزاً.
سياسية وليست
مقولة
الشعب
ً
فالشعب ُيصنع صناع ًة ،وتقع املهمة األساسية
يف صناعته عىل عاتق الدولة الوطنية أو الدولة
العمومية ،أو الدولة الحيادية التي ليس لها
ٌ
أيديولوجي ،دولة جميع
ديني أو
عرقي أو ٌّ
لون ٌّ
ّ
املواطنني .وقد ظهر أن الدولة السورية ،عرب
نصف قرنٍ من سيطرة الطغمة الحاكمة ،مل
مجموعات سوري ًة عىل
تخلق شعباً سورياً بل
ٍ
طائفي ،جمعت بينها بق ّوة
عرقي أو
أساس
ٍ
ّ
ٍّ
األمن واالستبداد ال غري.
السيايس ،لكن بإمكاننا أن
مل نكن شعباً باملعنى
ّ
نكون .واملهمة األساسية واألوىل اليوم يف هذا
الصدد هي بناء الدولة الوطنية الدميقراطية
الحديثة ،الدولة الوحيدة التي ميكن أن ينتمي
إليها الجميع ويدافع عنها الجميع .أما هذه
الدولة املطلوبة فهي رهنٌ بوجود ق ّو ٍة أو كتل ٍة
سياسي ٍة وطني ٍة تفرض وجودها عىل املجتمع
شعبي ،ومن دونها لن
بإجامع
الدو ّيل وتحظى
ّ
ٍ
يكون هناك استقرا ٌر يف سوريا.
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مر ًة أخرى
نحو الالمركزية ّ
جاد الكريم الجباعي
ٌ
األسايس
عالقة تناقضية ،أي ديالكتيكية ،واألح ـزاب السياسية ..هي الهيكل
يبدو لنا ،يف ضوء ما يحدث يف سوريا وغريها كام ُيفرتض،
ّ
من البلدان التي مل تشهد تح ّوالً دميقراطياً
متغية ،وفقاً لنم ّو املجتمع وتط ّوره .فال يجوز للمجتمع ،واألطــر التي ميارس فيها األفراد
ّ
يف بناها االجتامعية واملعرفية والثقافية النظر اليوم إىل الدولة ،التي ال ب ّد منها ،يف حياتهم النوعية ،االجتامعية واإلنسانية ،وفقاً
واألخالقية ،ومل تعش تجربة الدولة الحديثة سوريا وغريها ،إال من زاوية املجتمع املد ّين ،التجاهاتهم ومصالحهم ومطالبهم وتطلعاتهم،
واختالف يحدّدان عىل اعتبار ٍّ
تحقق
السيايس ،وما ينطوي عليه من تع ّد ٍد
التي ينتجها املجتمع شك ًال لوجوده
كل منهنّ أو منهم مرشوعَ
ٍ
ّ
ٍ
ومل تــزل السلطة فيها ذات طابع بطر ٍّ
السيايس املنشود ،أو ال يكون ذا ٍّيت أو مت ّك ٍن كيا ٍّين ال ميكن إنجازه إال يف أط ٍر
يك طبيعة النظام
ّ
السيايس نظاماً للمجتمع ،بل سلط ًة اجتامعي ٍة ومجتمعية .والعالقات املتبادلة
السيايس النظام
عميق؛ أن املركزية قرينة االستبداد
ّ
ّ
ً
ّ
والديني والذكوريّ  ،ال ّ
ً
تنفك عنه وال ينفك عارية متس ِّيدة عليه بالعسف واإلكراه .فال التي تنشأ منها هذه االنتظامات والتنظيامت
ّ
ٌ
تؤسس السلطة ،يف جميع مستوياتها
عنها .وأن الدولة الدميقراطية ،باملقابل ،هي يكون
تسلط واستبدادٌ إال يف حال غياب هي التي ّ
اطي ،أي مجتمع املواطنات الفاعلية االجتامعية ،املعرفية والثقافية وحقول مامرستها ،ومنها تنبثق السلطة
املجتمع الدميقر ّ
السياسية ،التي ُيفرتض أنها تعب ٌري عن سيادة
الحرائر واملواطنني األحرار ،وأن ح ّرية األفراد والسياسية ،أو تغييبها.
الشعب عىل نفسه ،انطالقاً من سيادة كلّ
والجامعات وحقوقهم املدنية والسياسية لذلك ننظر إىل الالمركزية من زوايا عدّة:
مواطن ٍة عىل نفسها ّ
مواطن عىل نفسه،
وكل
املتساوية هي معنى إنسانيتهم ووطنيتهم ،أو  - 1من زاوية استقالل االنتظامات والتنظيامت
ِ
ٍ
ال تكون الوطنية سوى رعوي ٍة بائس ٍة وقطيعي ٍة املجتمعية عن السلطة السياسية استقالالً وإال فإن املساواة والحرية وتكافؤ الفرص ال
ات فارغة.
بدائي ٍة وهمجية.
مؤسساً عىل استقالل األف ـراد إناثاً وذكــوراً تعدو كونها شعار ٍ
َّ
ّ
وملا كان املجتمع املدين فضا ًء من الح ّرية فإن وح ّريتهم؛ فالتنظيامت االجتامعية الحديثة،
عالقته بالدولة ،التي هي مملكة القوانني ،كالنوادي واملنتديات والجمعيات والنقابات  2من زاويــة التوزيع العادل للسلطة ،إذ
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نعتقد أن العدالة يف توزيع الرثوة وعوامل نظرياً وعملياً يف كتابة الدستور ومناقشته
مناخ من الح ّرية يتم ّكن
اإلنتاج وعوائد العمل
ّ
االجتامعي ،وكذلك واالستفتاء عليه يف ٍ
توزيع املوارد الثقافية والتدفق الح ّر للمعارف فيه املعرتضون عليه من إبــداء اعرتاضهم
بتوزيع عادلٍ والتعبري عن آرائهم ومطالبهم ،دون أن
واملعلومات ..غري ممكن ٍة إال
ٍ
للسلطة ،وليس من ضامن ٍة لذلك سوى يتع ّرضوا للقمع أو االستبعاد واإلقصاء أو
الالمركزية ،يف إطــار دول ـ ٍة وطني ٍة حديث ٍة التجاهل .فالالمركزية التي تفتح آفاق تقدّم
املجتمع وازدهار الحياة اإلنسانية هي التي
مستقل ٍة وذات سيادة.
يق ّرها الدستور العا ّم للبالد ،و ُينظر إليها عىل
 3من زاويــة تكافؤ املنظومات الثقافية أنها قوام الوحدة الوطنية واإلرادة السياسية
واللغوية التي تعدّها الجامعات اإلثنية الحرة .وال يتأىت ذلك إال بقدرة ّ
كل فئ ٍة من
والدينية واملذهبية قوام ه ّويتها وعامدها؛ فئات املجتمع عىل أن تضع نفسها يف موقع
ٌ
أكرثية ٌ
ٌ
ٍّ
كل من الفئات األخرى ،ليك تتفهم مطالبها
دينية أو
إثنية أو
ال يجوز أن تضفي
ٌ
ّ
فتكف املطالب والتوقعات
مذهبية عىل ثقافتها ولغتها قيم ًة معيارية ،وتوقعاتها،
وتفرضها عىل الجامعات املختلفة عنها ،عىل املتنافسة عن كونها عقب ًة يف طريق الوحدة
«أقليات» أو «كسوراً» ال ترقى أيٌّ الوطنية واالندماج
اعتبارها
االجتامعي .وال تستطيع أيّ
ٍ
ّ
ّ
مصاف «الكلية العينية» ،التي تتمتع فئ ٍة أن تفعل ذلك إال إذا كانت تتمتع بح ّريتها
منها إىل
النسبي ،وتعرتف بجدارة
بها هذه األكرثية أو تلك .فإن تكافؤ الثقافات النسبية واستقاللها
ّ
واللغات ٌ
رشط رضوريٌّ لتط ّورها جميعاً تط ّوراً الفئات األخــرى واستحقاقها ،وتطم ّ
نئ إىل
سلي ًام يجنّب أهلها إما الشعور بالنقص اعرتاف الفئات األخرى بجدارتها واستحقاقها.
والدونية وإما الشعور بالتف ّوق والكامل،
أوهام ذاتي ٍة وأساطري نشري هنا ،عىل سبيل املثال ،إىل موقف كرث ٍة
وين ّقيها مام يالبسها من
ٍ
مل تنتج ،عىل م ّر التاريخ ،سوى رؤى ومواقف من املثقفني والسياسيني العرب السوريني
وسياسات عنرصية .كام أن تكافؤ الثقافات من مطالب الكورد السوريني ،إذ يزن هؤالء
ٍ
واللغات ٌ
الزم ليك يصري رهان الحقيقة املثقفون والسياسيون املطالب الكوردية
رشط ٌ
ونصاب الحقّ اجتامعيني وإنسانيني ،فلطاملا مبيزان املصالح القومية العربية ،بل مبيزان
يتأسس عىل احتكار األيديولوجية القومية العربية .ويجاريهم يف
كان االستبداد ،وال يزالّ ،
الحقيقة وامتياز التف ّرد يف تعيني مبادئ الحقّ ذلك ،من الجهة املقابلة ،مثقفون وسياسيون
من الكورد السوريني ال يرون العامل إال من
واألخالق.
منظار األيديولوجية القومية الكوردية .منطق
 4من زاويــة العدالة التي تبدأ باالعرتاف األيديولوجيات واحد ،عىل الرغم من اختالفها
املتبادل بني األف ـراد والجامعات بالجدارة وتخالفها.
واالستحقاق ،وتكتسب أهميتها النظرية العدالة هي جوهر الدميقراطية ،ألنها الصيغة
والعملية من تأثريها العميق يف بنية املجتمع الوحيدة التي تؤلف بني الحرية واملساواة ،عىل
تركيب فري ٍد يشبه
ـؤســســات ،ويف سلوك ما بينهام من تناقض ،يف
األساسية ،أي يف املـ ّ
ٍ
األفراد وتشكيل ذواتهم وعالقاتهم املتبادلة ،تركيب املاء من الهيدروجني واألوكسجني ،إذا
وارتباطها الوثيق مببادئ املواطنة ،وتتجىل انفصل أيٌّ منهام عن اآلخر يصبح الهيدروجني

ساماً واألوكسجني حارقاً.
ٌ
ٌ
أخالقي.
ومبدأ
رضوريــة
العدالة قاعد ٌة
ّ
وهي ،حسب جون رولــز« ،الفضيلة األوىل
للمؤسسات االجتامعية ،كام الحقيقة لألنظمة
ّ
الفكرية؛ ..ولكن هذه الفضيلة ال تقوم إال
ّ
شخص (ذكـراً وأنثى)
«لكل
عىل اعتبار أن
ٍ
حرم ًة غري قابل ٍة لالنتهاك وال ميكن تجاهلها
أو تجاوزها ولو ملصلحة رفاهية املجتمع ،أو
مجموع أكرب من املنافع تتمتع بها
مقابل
ٍ
األكرثية» .املجتمع العادل هو الذي تكون
فيه ح ّريات املواطنني املتساوين وحقوقهم
راسخة؛ ال تخضع للمقايضات السياسية أو
للحسابات التفاضلية للمصالح االجتامعية.
و»الــيء الوحيد الــذي يبيح لنا الخضوع
لنظري ٍة خاطئ ٍة هو عدم وجود نظري ٍة أفضل؛
وكذلك ميكن احتامل الالعدالة فقط إذا كان
هذا رضورياً لتجنّب العدال ٍة أكرب .الحقيقة
والعدالة غري قابلتني للمساومة ،ألنهام من
أهم فضائل النشاط البرشيّ ».
ّ
أركان أه ّمها:
والعدالة اإلجرائية تقوم عىل عدّة ٍ
 - 1تف ُّهم نوعية َت ُّثل أو تص ُّور األخرى واآلخر
واألخــريــات واآلخرين للموضوع املحدّد.
 -2النقاش الــتــواصـ ّ
ي الــح ـ ّر ،مــن موقع
بأسباب مختلف ٍة
االختالف ،الذي ال يز ّودنا
ٍ
املعني فقط،
لحالة الالعدالة يف املوضوع
ّ
بل يز ّودنا بطرقٍ وأساليب مختلف ٍة ملعالجتها
ورفعها ،قد ال تكفي أيٌّ منها من دون بقيتها.
املنطقي افرتاض أن نوعية متثل
فليس من
ّ
ٌ
ً
الجامعة أو الفئة (س) صحيحة كليا ،ونوعية
ٌ
خاطئة كلياً .تلكم هي
متثل الفئة (ص أو ع)..
املؤسسة عىل التعدّد
ميزة الحلول والبدائل ّ
واالختالف (تعدّد التص ّورات واملنظورات
واملـــواقـــع والــتــخــصــصــات ،واخــتــافــهــا).
 -3توافر املعطيات واملعلومات الالزمة
صحتها.
وإمكان التحقق من ّ
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املؤسسة
الالمركزية

املركزية

الرسعة

الرقابة

املرونة

التحكم يف املؤسسة

اإلبداع

تقليل التكلفة

االجتامعي ،إذاً ،إىل أن يضع ّ
كل فر ٍد نفسه يف موقع
يحتاج العقد
ّ
األخرى أو اآلخر ،وأن تضع ّ
كل جامع ٍة نفسها يف موقع األخرى ،يف أثناء
النقاش ،ليك يتم ّكن وتتم ّكن من معرفة نوعية متثله أو متثلها ملوضوع
النقاش ،أي أن يعرتف وتعرتف بح ّرية التفكري والتعبري ،وأثر املوقع
الحس
واملنظور أو زاوية النظر يف عملية التمثل ،فيحتكم الجميع إىل ّ
املشرتك ،الذي يعود ،يف نهاية املطاف ،إىل العقل البرشيّ برمته ،أو إىل
ٌ
ٌ
مشرتكة بني الناس ،بل لعلها
قسمة
ملكات النفس البرشية ،التي هي
أعدل األشياء قسمة.
الحس العام أو التفكري السليم هي أن نف ّكر بأنفسنا ،ال
فإن مسلامت ّ
أن نعيد إنتاج األفكار املوروثة ومناذج التفكري املوروثة ،فال ندع أسالفنا
يفكرون نياب ًة عنا ويحكمون يف قضايا واقعنا وعرصنا ،وأال ندع غرينا
يفعل ذلك أيضاً ،مهام اعتقدنا أنه متقد ٌّم علينا ،أوالً ،وأن نضع أنفسنا
يف أثناء عملية التفكري مكان أيّ إنسانٍ آخر (أو أيّ جامع ٍة أخرى) ،ثانياً،
وأن نفكر دوماً
بانسجام مع أنفسنا ثالثاً ،وهذا يعني التفكري الخايل من
ٍ
األحكام املسبقة واملنفتح واملنسجم مع نفسه منطقياً وأخالقياً .وأن
نفكر أخرياً مبقتىض الظواهر والوقائع املاثلة واملعطيات واملعلومات
املتاحة ،ما مي ِّكن من النظر إىل املوضوع من جوانبه املختلفة.
السيايس فدرالياً أو نوعاً من
التعدّد واالختالف يوجبان أن يكون النظام
ّ
فدرالي ٍة جديدة ،تعينها الحياة األخالقية للشعب وحاضنتها الثقافية،
وهذه وتلك مغروزتان يف االختالف والتعدّد والتن ّوع .وللمنافحني عن
السيايس غري مفهوم الدولة ،لذلك يقال:
الدولة نقول :مفهوم النظام
ّ
ٌ
رئايس ،وميكن
اطي
دولة نظامها
ّ
ّ
اطي برملا ّين ،أو دميقر ٌّ
السيايس دميقر ٌّ
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ومفهوم مج ّرد ،لكن النظام
أن نقول فدرا ّيل .الدولة
شخص اعتباريٌّ
ٌ
ٌ
ٌ
مبارش وعيا ٌّين عن حياة الشعب ،فال تناقض بني النظام
السيايس تعب ٌري
ّ
الفدرا ّيل ووحدة الدولة وق ّوتها ومنعتها وسيادتها عىل إقليمها .النظام
واملؤسسات
باملؤسسات والعالقات املتبادلة فيام بينها،
الفدرا ّيل يتعلق
ّ
ّ
تتعي فيها عالقة املواطنات واملواطنني بالدولة .وال تكون هذه
هي التي ّ
موسط ًة مبؤسسات
العالقة صحيح ًة ومنتج ًة وبيئ ًة متكيني ًة إال إذا كانت َّ
املجتمع املد ّين وانتظاماته الح ّرة وتنظيامته املستقلة ،القدمية منها
والحديثة( .الذين يتحدثون عن دول ٍة مدني ٍة تعدّدي ٍة إما ٌ
جهلة وإما
ماكرون ،وإما ٌ
املدريس
جهلة وماكرون معاً وهو األرجح ،بحكم ماضيهم
ّ
األيديولوجي ،ألن الثقافة التي تولتها سلطة البعث وع ّممتها
ووعيهم
ّ
يف املدارس واملعاهد والجامعات و»املنظامت الشعبية» هي ثقافة
تجهيل).
تتأسس عليها الرؤية التعددية
الحياة األخالقية وحاضنتها الثقافية ،التي ّ
أو الفدرالية ،وال فرق ،تقوم عىل اعتبار الفرد اإلنسا ّين ذكراً أو أنثى
للمواطنة أو املواطن،
هو النموذج الكامل لإلنسان ،والنموذج الكامل
ِ
ّ
وأنه يتوافر عىل إراد ٍة ح ّر ٍة ومستقلة ،أو ميكن أن تكون كذلك ،متكنه
من الترشيع لنفسه ،بصفته عضواً يف املجتمع والدولة ،فيكون ترشيعه
لنفسه قاب ًال ألن يكون ترشيعاً عاماً أو مبدأً عاماً ،وإال كيف نركن ملن
ننتخبهم ليك ّ
ثم فإن عضوية الفرد يف املجتمع والدولة
يرشعوا لنا؟ ومن ّ
ً
موسطة بعضويته يف جامع ٍة إثني ٍة أو ديني ٍة أو مذهبية ،أو يف
ال تكون إال َّ
تنظيم مد ٍّين ال يحقّ ألح ٍد أن
يس أو جامعة ضغطٍ أو
حزب سيا ٍّ
نقاب ٍة أو ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
وأخالقية مختلفة ،ليس
ثقافية
مرجعيات
التوسطات
ينتزعه منها .هذه ّ
أليٍّ منها أن تفرض أفكارها وتص ّوراتها ومبادئها وقيمها عىل غريها إال
بالعسف واإلكراه ،اللذين يحمالن جرثومة العنف والنزاعات .ما يعني
حقّ ّ
كل جامع ٍة أن ت ِّ
رشع لنفسها ،ومتتثل ،يف الوقت ذاته ،للترشيع
العام .والترشيع العا ّم هو ما يشرتك فيه جميع األفراد والجامعات،
ويعب عنه الدستور .وكلام كان هذا الترشيع
عىل اختالفهم واختالفهاّ ،
العام أدىن إىل القيم اإلنسانية العامة كان أكرث تعبرياً عن األفراد
املختلفني والجامعات املختلفة ،لذلك اعتربنا اإلنسية أو اإلنسانية
أساس الوطنية ورافعتها .فمن ال يستطيع االعرتاف بتساوي األفراد إناثاً
وذكوراً يف الكرامة اإلنسانية ،بحكم ثقافته وتنشئته ،ال ميكنه االعرتاف
بتساويهم يف الحقوق املدنية والسياسية .نحن نتف ّهم ذلك ،وال نرفض
األفراد بسبب ثقافتهم العنرصية ،بل نرفض هذه الثقافة .لذلك نرى يف
التعدّدية وسيل ًة ّ
لحل املشكالت بالطرق السلمية ،واثقني بأنها تفيض
إىل وحد ٍة هي وحدة االختالف وهوية االختالف.
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عن الديمقراطية واحتماالتها
في سوريا
طارق عزيزة

بعد انزالق الثورة السورية يف فوىض السالح ،واستباحتها من قوى التط ّرف ،ودخول
املعارضات السورية ،السياسية منها واملسلحة ،يف بازار التجاذبات اإلقليمية
رضب من الحرب األهلية بفعل تلك العنارص جميعاً،
والدوليةّ ،
ثم تح ّول الثورة إىل ٍ
ّ
مشفوع ًة بالعلة األوىل؛ وحش ّية نظام الكارثة املستم ّرة وتعنّته؛ كانت قضية الثورة
اطي ،تنأى
نظام دميقر ٍّ
السورية األساس ،ممثل ًة يف إسقاط االستبداد بهدف إقامة ٍ
أكرث فأكرث.

غري أ ّنه مهام يكن من قتامة املشهد السوريّ ،
وبعيداً عن اإلفراط يف التفاؤل ،نرى وجود
معطيات واقعي ٍة نعتقد أنه رمبا تسهم يف
ٍ
اطي قد يجد سبيله إىل
التهيئة لتح ّولٍ دميقر ٍّ
التح ّقق يف سوريا الجديدة .فكام ّأن هناك
عوامل معيق ًة للدميقراطية نظراً ملا تنطوي
مقيم معهاّ ،مثة عوامل
تعارض
عليه من
ٍ
ٍ
أخرى مؤهّ ٌبة تسهم ،يف ح ّد ذاتها ،يف تحفيز
اطي ودعمه .وثالثة بينهام
التح ّول الدميقر ّ
نس ّميها عوامل مختلطة ،مبعنى أ ّنها بقدر ما
هي حجر عرث ٍة أمامه نتيجة ما قد ينجم عنها
من مشكالتّ ،
فإن تجاوز مشكالتها نفسها
ملحة.
اطي رضور ًة ّ
يجعل من الخيار الدميقر ّ
اطي
ّ
حكم دميقر ٍّ
أهم العوامل املعيقة لبناء ٍ
هذه الرتكة الثقيلة من النظام الشمو ّيل
وبنية الــدولــة التس ّلطية ،التي حكمت
سوريا عىل امتداد أكــر من نصف قرنٍ
من حكم الحزب الواحد ،وسطوة األجهزة
األمنيةّ .
يتجل هذا العائق ،بصور ٍة أساس ّي ٍة،
يف ما نجم عن النظام الشمو ّيل ،وآليات
مجسد ًة ببنية الدولة التس ّلطية،
عمله،
َّ
«املؤسسات الدميقراط ّية» من
من إفـراغ
ّ
مضمونها ،وجعلها ال أكرث من هياكل شكل ّي ٍة
«املؤسسات
فارغة .إذ ينبغي التمييز بني
ّ

اطيّ ،
ألن
الدميقراطية» والسلوك الدميقر ّ
«املؤسسات الدميقراطية» الشك ّ
يل
وجود
ّ
(دستور ،برملان ،انتخابات ،أحــزاب )...ال
معنى له يف غياب فاعل ّيتها ،إذ تغدو مج ّرد
وسائل ملامرسة السلطة واالستئثار بهاّ .
ولعل
األثر األكرب واأله ّــم ،والــذي يع ّد من أبرز
مم ّيزات الحكم الكليا ّين (الشمو ّيل) ،كان
إلغاء املجتمع املد ّين ،وإخضاع كافة أشكال
التعبري والتنظيم لسيطرة الدولة وإرشاف
الحزب (واألمن) الذي يدير شؤون الدولة.

وقت ُينظر فيه إىل التمييز بني املجتمع
ويف ٍ
السيايس واملجتمع املد ّين بوصفه من أبرز
ّ
ّ
سامت الدميقراطية ،فإن الرشوع بالتح ّول
اطي يقتيض حك ًام تفكيك النظام
الدميقر ّ
الشمو ّيل ،وتنشيط املجتمع املد ّين ،من خالل
تأسيس هيئاته ،من ّ
كجمعيات
كل األنواع،
ٍ
مستقل ٍة تنظيم ّياً عن الدولة .وبهذه الوسيلة
فقط ميكن تقييد سلطة الدولة ،والتعبري
الواضح عن الرأي العا ّم من القاعدة بدالً من
تسيريه من القمة.
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عامل معيقٌ آخر للدميقراطية ال ّ
ٌ
يقل عن
سابقه أهمي ًة ،نجده يف سيطرة اإلســام
السيايس عىل الثورة وسعيه الحثيث إىل
ّ
وسمها بأيديولوجيته ،وما تاله من صعود
«السلفية الجهادية» .ذلــك ّأن تيارات
السيايس» عموماً تقع يف تضا ٍّد
«اإلســام
ّ
مع القيم والثقافة الدميقراطية .إذ يتح ّفظ
يس
اإلسالميون عىل الدميقراطية
كمرشوع سيا ٍّ
ٍ
متكامل ،لكن درجات هذا التح ّفظ تختلف.
ٍ
ويف أحسن األحــوال ُتختزل الدميقراطية
عندهم إىل صناديق االقرتاع .أي أ ّنه رغم ترديد
بعضهم للشعارات الدميقراط ّية ،ومحاوالت
عبارات
السيايس باستخدام
التأسيس الفكريّ
ٍ
ّ

اطي ،غري أ ّنهم
تنتمي إىل املرشوع الدميقر ّ
اإلسالمي الذي
ير ّكبون عليه تفاصيل التنظري
ّ
يتعارض مع مبدأ املساواة ،ركن الدميقراط ّية
األســـايس ،ســواء يف مستوى املــســاواة بني
ّ
الجنسني ،أو عىل صعيد املساواة بني املسلم
وغري املسلم .ويف حني ّأن الغاية األساسية
السيايس يف الدولة الدميقراطية
للنظام
ّ
إيجاد اآلليات التي تحقق توافق املواطنني
عىل طريقة الحكم من حيث اتخاذ القرار
السلمي عىل السلطة،
واملحاسبة والتداول
ّ
ّ
بكل تأكي ٍد -ح ّرية االعتقادّ ،فإن
وتضمن
الهدف األسمى للدولة يف األدبيات اإلسالمية
هو «إمتام العبودية لله سبحانه عىل مستوى
الدولة بعد أن تحققت عىل مستوى الفرد»،
والوسيلة لضامن هذا الهدف هي «تحكيم
الرشيعة ونرش أحكام اإلسالم» ،أي أن تصطبغ
السلفي
الدولة بالصبغة اإلسالمية .أ ّما التيار
ّ
نوع من املشاركة يف
الجهاديّ فريفض أيّ ٍ
العملية الدميقراطية ،ألن املشاركة إقرا ٌر
ثم إقرا ٌر
اطي ،ومن ّ
برشعية العمل الدميقر ّ
ٌ
وتعاون عىل الكفر والعدوان.
بحكم كاف ٍر

وعليه ،فمن املحال تص ّور إمكان ّي ٍة للتحول
اطي لو سيطرت هذه التيارات عىل
الدميقر ّ
ّ
السيايس وتحكمت مبآالته.
املشهد
ّ
يف املقابل ّ
فإن من بني العوامل املؤهّ بة لبناء
سوريا دميقراطي ٍة ُ
اطي
بعض اإلرث الدميقر ّ
الغابر للبالد .فقد شهدت خمسينات
القرن املايض تجرب ًة سوري ًة رائد ًة يف الحياة
الدميقراطية ،غري ّأن الوحدة مع مرص قطعت
سريورة تط ّورها الطبيعي .ومي ّثل ذلك اإلرث
اطي -عىل قرص أمده -قاعد ًة ميكن
الدميقر ّ
التأسيس عليها واستعادة التجربة ،نظراً
ملالءمتها الواقع السوريّ بتنو ّعه وثقافته.
كام تبدو إمكانية تأسيس حيا ٍة سياسي ٍة
دميقراطي ٍة ممكن ًة مع ظهور إرهاصات
مجتمع مد ٍّين أفرزته الثورة .فقد
وبــوادر
ٍ
الشعبي ،يف طور
شهدت مرحلة الحراك
ّ
محاوالت ملفت ٍة
السلمي ،والدات
الثورة
ٍ
ّ
لتفعيل املجتمع املــد ّين ،من خالل عودة
الناس إىل الشأن الــعــام ،وانتظامهم يف
تجمعات مدني ٍة وسياس ّي ٍة وتخصص ّي ٍة ،استم ّر
ٍ
كثري منها إىل اليوم رغم الحرب ،وهذا أيضاً
ٌ
عامل مساعدٌ يف بناء الدميقراطية.
ّ
تتأت أهمية هذا الجانب من ّأن أ ّول تصد ٍّع
فع ٍّ
يل يف درع السيادة الكليانية يف األنظمة
الشمول ّية يظهر ما أن تبدأ بوادر التعبري غري
ّ
املستقل .ينطبق هذا عىل
الرسمي والتنظيم
ّ
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وريث شمو ٍّيل
النظام الساقط كام عىل أيّ
ٍ
ٌ
محاوالت بالفعل لبلورة
محتمل له .وهناك
ٍ
السيايس
تيارات مدني ٍة تقاوم ابتالع اإلسالم
ٍ
ّ
(ذي املرشوع الشمو ّيل) للثورة .فرغم نجاح
التيارات اإلسالم ّية والسلف ّية يف إعادة صياغة
وخاص ًة
قطاعات من املواطنني،
رؤى وسلوك
ٍ
ّ
وسط الشباب يف مناطق سيطرتها ،مثة أيضاً
أصوات دميقر ٌ
ٌ
اطية وعلامن ّي ٌة تعمل يف اتجا ٍه والطائفية ،وما شهدته الحرب من تهتّك
الوطني واالقتتال عىل خلفية
ـي يعتمد قيم التعددية النسيج
ّ
آخــر لصوغ وعـ ٍ
واالنفتاح عىل أفكار العرص بدالً من االنكفاء الــهــويــات الجزئية تلك .فاالنقسامات
عىل موروث املايض ،قي ًام ترفض أن تكون اإلقليمية والطائفية والعشائرية تعمل ض ّد
حرية العمل واملشاركة عىل ّ
كل األصعدة
الترصف العقال ّين للمواطن ،وتحرمه من
ّ
مرهون ًة بــأيّ متيي ٍز يقوم عىل الدين أو مامرسة ح ّريته الفردية ،وتقف عقب ًة يف وجه
الجنس.
من ّو القيم واملثل الدميقراطية .ومبا ّأن حظوظ
مجتمع ما
اطي تزداد داخل
إىل ذلــــك ،تــلــعــب ثــــورة االتـــصـــاالت التح ّول الدميقر ّ
ٍ
دوراً يف تــعــزيــز ثــقــافــة الـــحـــوار .بازدياد درجة اندماجهّ ،
فإن تح ّرر األفراد
من الروابط والعالقات الطبيع ّية ما قبل
فالتواصل وتبادل اآلراء الذي أوجدته ثورة الوطنية ،كالعشائرية والعرقية واملذهبية
االتصاالت ،وأفاد منه السوريون
وطني
بشكل أكرب والطائفية ،واندماجهم يف فضا ٍء
ٍ
ٍّ
بعد الثورةُ ،يسهم يف خلق بيئة
تواصل مشرتك ،هو املق ّدمة األوىل للدولة الوطنية
ٍ
ّ
وحوا ٍر وتبادلٍ لآلراء يف العامل
املعبة عن الكلية
االفرتايض كام (دولــة الحقّ والقانون ّ
خاص ًة بني فئات الشباب ،إضاف ًة االجتامعية والقامئة عىل مبدأ املواطنة)،
يف الواقعّ ،
إىل انتشار ظاهرة «صحافة املواطن» .وإن وضامنة تح ّولها إىل دول ٍة دميقراطية .فالدولة
بنى قبلي ٍة وعشائري ٍة ومذهبي ٍة
لهكذا أمــو ٍر عميق األثــر يف إعــادة الناس ال تقوم عىل ً
إىل االهتامم بالتعبري عن آرائهم ،وبالتايل وإثني ٍة متحاجز ٍة ومتنابذة .وإنها تأخذ يف
استعادة دور «الــرأي العام» يف التأثري يف التش ّكل مع انحالل مبدأ العصبية العرقية
السياسات .هذا يفسح يف املجال أمام تع ّلم أو الدينية أو املذهبية ،وانطالق سريورة
الوطني.
ثقافة الحوار واحــرام الرأي اآلخر؛ وهذه االندماج
ّ
ٌ
ثقافة دميقراطية.
املجتمعي عامل
نص ُفها باملختلطة فأبرزها وبقدر ما يبدو التن ّوع
أما العوامل التي ِ
ّ
ً
تركيبة املجتمع السوريّ القومية والدينية
اطي ،نظرا ملا قد
كبح للمرشوع الدميقر ّ
ٍ

تحمله «الجامعات» املختلفة من مصالح
متباينة ،فهو ،يف الوقت عينه ،عامل دفع،
ألن الصيغة الدميقراط ّية هي الصيغة املثىل
لضامن حقوق الجميع ،فال يكون ٌ
فضل لهذه
«الجامعة» أو تلك عن غريهاّ .
وإن مفهوم
«التعايش» ،الذي ميتدحه ّ
منظرو الطوائف،
ال يختلف واقع ّياً عن مبدأ الغلبة والقهر
الــذي تع ّينه نسبة القوى بني املذاهب
والطوائف والعشائر والعرقيات .ونسبة
ٌ
حصيلة مر ّك ٌبة من عنارص محلي ٍة
القوى
وأخرى إقليمي ٍة ودولية ،ينجم عنها عقد
سيايس» مؤ ّق ٌت
غلب ٍة وإذعــانٍ و»استقرا ٌر
ٌّ
ومل ّغم ،تنفجر أوهامه عند أ ّول سانحة ،كام
برهنت عىل ذلك ،وال تزال تربهن« ،الصيغة
اللبنانية» التي قامت عىل ميثاق 1943
املا بني طوائفي ،و»الصيغة العراقية» التي
حرب طائفيةّ .
وإن تجاوز
تتشكل يف لهيب ٍ
ٌ
اطي.
هذه الحال
مرشوط بالخيار الدميقر ّ
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حتقــيق واستقصاء

بخبرات ُكرد ّية
الرميالن ُتدار
ٍ
حقول ّ

شركات أجنب ّية
وآبا ٌر نفط ّي ٌة ما تزال تحت إشراف
ٍ
فريد إدوار
يف الخامس من كانون األول/ديسمرب  2014أزالت ق ّوات (األساييش-األمن الداخيل) التابعة للمناطق ُ
الكردية شاميل رشقي سوريا ،أو ما
الخاصة بتكرير النّفط بطريق ٍة بدائي ٍة (الح ّراقات) جنويب (تربه سبيه -القحطانية
يطلق عليها األكراد مناطق اإلدارة ال ّذات ّية ،مئات املصايف ّ
وجل آغا -الجوادية) لتس ّببها يف تل ّوث البيئة وانتشار األمراض.
«خالل سيطرة املجموعات ا ُملس ّلحة عىل عد ٍد من آبار النّفط عام 2012
ٌ
ٌ
بدائية (ح ّراقات) جنويب (رميالن وتربه سبيه
أهلية
مصاف
تو ّزعت
ٍ
وجل آغا)ّ ،متت فيها معالجة النّفط الخام عن طريق إحراقه ضمن
أحواض معدن ّي ٍة لتصل إىل درجة حرار ٍة عالي ٍة كافي ٍة الستخراج مواد
ٍ
البنزين واملازوت والكاز ،لكنها تس ّببت يف تلوث البيئة» حسب ما يؤ ّكد
املهندس «سليامن خلف» ،رئيس هيئة الطاقة يف مقاطعة الجزيرة،
خاص لـ(ص َور).
خالل
ٍ
حديث ٍّ
غري أن عمل تلك (الح ّراقات) رسعان ما تو ّقف بعد سيطرة حكومة
اإلدارة ال ّذات ّية عىل حقول مدير ّية الحسكة (ال ّرميالن) وإصدار هيئتي
الطاقة والبيئة قراراً بإلغاء املصايف البدائ ّية التي تعمل عىل إحراق
الفيول واستبدال التيار الكهربا ّيئ بها ،واستبعاد مكان عملها إىل مساف ٍة
البيئي.
بعيد ٍة خارج املناطق املأهولة إلنهاء مشكلة التّل ّوث
ّ
برميل واح ٍد من النّفط
 12دوالراً فقط مثن
ٍ
يحصل مالكو (الح ّراقات) عىل النّفط املعالج الخايل من املاء والغاز
مصاف قريب ٍة من آبار البرتول التي ُتديرها هيئة ّ
الطاقة بسعر
من
ٍ
 /12/دوالراً للربميل الواحد ،فيام ُتباع مشتقات النّفط الناتج عن
عملية التّصفية بسع ٍر زهي ٍد قياساً إىل باقي املحافظات السور ّية ،حسب
«خلف».
بعد تو ّقف ضخ النّفط من حقول الحسكة إىل مصفايت حمص وبانياس
تخريب طالت الخط الواصل
بشكل نها ٍّيئ منذ  ،2012نتيجة عمليات
ٍ
ٍ
مجموعات مسلحة،
بني محطة «تل عدس» وتلك املصايف عىل يد
ٍ
تع ّرضت مناطق محافظة الحسكة أو اإلدارة ال ّذات ّية ألزمة وقو ٍد وغاز،
مصاف بدائي ٍة يصل عددها
اضط ّرت حكومة اإلدارة عىل أثرها إىل إنشاء
ٍ
إىل  /20/مصفا ًة لتأمني ماديت البنزين واملازوت ألبناء املقاطعة دون
بيعها خارج حدود مناطق اإلدارة ال ّذات ّية.
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اإلدارة ال ّذات ّية تجني شهرياً  /10/مليون دوالر من بيع النّفط ..وهيئة
ّ
الطاقة تنفي!!..
ٌ
إخبارية ّ
صفقات نفطي ٍة ضخم ٍة
فص ًال عن
نرشت مواقع
ٍ
مؤخراً تقريراً ُم ّ
مبلغ يتجاوز /10/
ّ
تتم برعاية حكومة اإلدارة ال ّذات ّية التي تحصل عىل ٍ
مليون دوالر شهرياً ج ّراء بيع النّفط الخام من الحقول التي ُتسيطر
عليها ،بواسطة أنابيب متت ّد من «رميالن» إىل مصفاة «عليوكا» يف
منطقة «زمار» بإقليم ُكردستان ،ومنها إىل «فيشخابور» ثم إىل ميناء
«جيهان» الرت ّ
يك.
سابق ،أن عمليات
وقت
غري أن مصادر سوري ًة رسمي ًة أ ّكدت ،يف ٍ
ٍ
بيع البرتول إىل الخارج تو ّقفت نهائياّ بعد تو ّقف اإلنتاج منذ سيطرة
وحدات حامية الشعب عىل حقول (ال ّرميالن) يف آذار/مارس ،2013
تم
حني هدّد وزير اإلعالم السوريّ بأن دمشق ستُن ّفذ غار ٍ
ات جو ّي ًة إذا ّ
بيع النّفط دون علمها.
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برميل يومياً إىل  /5000/أسطوانة غا ٍز يومياً
إنتاج النّفط من  /165/ألف
ٍ
ّ
بعد تسلم حكومة مقاطعة الجزيرة إدارة
 /15/ألفاً فقط بعد 2011
نفطي يف محافظة الحسكة حقول الحسكة بــدأ العمل عىل تشغيل
«بدأ حفر أول ب ٍرئ
ٍّ
سنة  1958يف حقل (كراتشوك) .وتوالت مجموعة آبا ٍر لالستفادة من الغاز املرافق.
تم اختيار نحو  /100/ب ٍرئ ذات
عمليات الحفر حتى نهاية  ،2011حني بلغ يف البداية ّ
تم ،يف أيلول/
عدد اآلبار  /1839/برئاً ،منها  /1464/برئاً ُم ٍ
عامل غازيٍّ مرتفع ،وبفضلها ّ
منتجاً ،أما اآلبار املتبقية فهي ٌ
جافة تعاين من سبتمرب  ،2014تشغيل معمل الغاز املوجود
مشاكل فني ٍة واستعصاءات» ،يقول «خلف» .يف «السويدية» ،وتأمني مادة الغاز بنسب ٍة
تزايد إنتاج النّفط يف تلك اآلبار ،منذ حفرها منخفضة.
تم تشغيل /100/
وحتى عام ،2011
ٍ
بشكل طرديٍّ  ،حتى بلغ لكن ،بعد در ٍ
اسات عديد ٍةّ ،
األعظمي لحقول الحسكة  /165/ألف ب ٍرئ آخر ليصري عددها  /200/ب ٍرئ يف عام
اإلنتاج
ّ
برميل يومياً آنذاك .وانخفض إنتاجها فيام  ،2015وبلغ إنتاج معمل الغاز وسطياً /5000/
ٍ
ً
ً
ً
بشكل أسطوان ٍة يوميا قابلة للزيادة حسب حاجة
برميل يوميا
بعد حتى صار  /15/ألف
ٍ
ٍ
ّ
وسطي حسب إحصائية شهر آب/أغسطس سكان مناطق اإلدارة الذات ّية.
ٍّ
كان عدد موظفي مديرية الحقول يف الحسكة
املايض.
موظف ،بني
تضم حقول مديرية الحسكة  /12/حق ًال قبل  2011يف حدود /5400/
ٍ
ّ
هي (حقل رميالن؛ حقل سازابا؛ السويدية؛ مهندسني وعاملٍ وفنيني وسائقني ووظائف
األمني يف املنطقة ،ترك
كراتشوك؛ عليان؛ عودة؛ حقل دجلة؛ حمزة؛ أخرى .لكن ،مع التوتر
ّ
ليالن؛ بــدران؛ بعشوق؛ حقل شامو) .وكان معظم العاملني وظائفهم وعادوا إىل مناطقهم
إنتاجها يتج ّمع يف محطة (تل عدس) ومنها ومدنهم يف حمص والالذقية وطرطوس وباقي
موظف
يتم ضخ النّفط والغاز إىل مصفايت حمص املدن ،ومل يبقَ اآلن سوى /3000/
ٍ
ّ
يقبضون رواتبهم الشهرية من الحكومة
وبانياس قبل عام .2011
اإلدارة ال ّذات ّية ُتعيد تشغيل  200ب ٍرئ وتؤ ّمن السورية.

تاريخ بــدء البحث عن النّفط يف حقول
ال ّرميالن
ُتشري بعض الــدراســات التاريخية إىل أن
عمليات التنقيب عن البرتول يف «ال ّرميالن»
بــدأت من جانب رشكة نفطٍ عراقي ٍة عام
الفرنيس عىل سوريا،
 ،1934إبان االنتداب
ّ
بارشت حينها عملها يف التنقيب ضمن مساح ٍة
قدرها  3700كم ،2ثم ّمتت مضاعفة املساحة
عام  ،1936قبل أن تتو ّقف أعامل الحفر عام
 1941بسبب الحرب العاملية الثانية.
استؤنفت عمليات التنقيب والبحث ُمجدّداً
عام  1947حتى نهاية  ،1951بعد أن ادّعت
الرشكة العراقية عدم العثور عىل النّفط
وتنازلت عن كامل منطقتها .ومع بداية عام
ٌ
أمريكية ُتدعى «نجيب
 1955بدأت رشكة
منهل» عمليات البحث والتنقيب عن النّفط
التّجاريّ ضمن مساح ٍة كل ّي ٍة بحدود 8400
كم.2
تم اكتشاف النّفط أل ّول م ّر ٍة
ويف عام ّ 1958
ُ
يف ب ٍرئ مبنطقة «كراتشوك» .وبعدها أنهيت
وتم منح االمتياز لرشك ٍة
أعامل تلك الرشكة ّ
أملان ّية عُ ِرفت باسم «كونكورديا» ضمن
مساحة  1400كم ،2واكتُشف النّفط حينها يف

ترصيح
األمر ذاته يؤ ّكده رئيس هيئة الطاقة «سليامن خلف» يف
ٍ
الخاص
االجتامعي
لـ(ص َور) ،عندما أشار إىل أحد بنود ميثاق العقد
ّ
ّ
مبقاطعة الجزيرة ،الذي يعترب النّفط والغاز ثرو ًة وطني ًة سوري ًة ملكاً
ّ
السوريني ،وليس لسكان مقاطعة الجزيرة وحدهم.
لكل ّ
واعتامداً عىل ذلك يقول «خلف»« :إن أيّ عملية بيع نفطٍ من جانب
اإلدارة ال ّذات ّية إىل خارج حدود املقاطعة ،سواء إىل إقليم كردستان أو
السلطات يف العاصمة دمشق».
تركيا ،لن ّ
تتم إال مبوافق ٍة دولي ٍة وموافقة ّ
سبق بني وحدات حامية الشعب ومديرية
لكنه مل ُي ِ
خف وجود اتفاقٍ ُم ٍ
النّفط بالحسكة ،التابعة لوزارة النّفط السورية ،حول حامية تلك اآلبار،
مع اقرتاب خطر املجموعات املسلحة بعد سيطرتها عىل بلدة «تل
كوجر» و»تل حميس» وريفيهام ربيع .2013
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ألف ليرت
حقل «السويدية» عام .1959
مازوت يومياً ،ونحو  /100/ألف لي ٍرت عق ٍد من وزارة النّفط السورية الستخراج
ٍ
استم ّرت عمليات التنقيب لغاية عام  ،1962من مادة البنزين.
النّفط .ومع بدء األزمــة السورية غادرت
قبل أن تأيت الرشكات الروسية إلمتام عمليات
الرشكة الحقل مع بقاء العقد ساري املفعول
تابع
ـرف به من
البحث والتنقيب مبوجب اتفاقي ٍة بني سورية حقل «دجلة» يف «تل علو» ٌ
ٍ
لرشكات حتى اآلن ،وعــدم جــواز الـ ّتـ ّ
واالتحاد
السوفييتي سابقاً .ومبوجب املرسوم أجنبي ٍة وفق عق ٍد مع وزارة النّفط السورية ،جانب أيّ أح ٍد أو جهة ،تحت طائلة املالحقة
ّ
تأسست والصناديد ال ُيــديــرون أيّ بـ ٍر
نفطي يف القضائية الدولية.
الترشيعي رقم  /133/لعام ّ 1964
ٍّ
ّ
الرشكة السورية للنفط التي ض ّمت عدّة املقاطعة
ومع سيطرة املجموعات املسلحة عىل مناطق
مديريات من أه ّمها مديرية حقول الحسكة مع إعالن اإلدارة ال ّذات ّية عام  ،2013وتنصيب قريب ٍة من حقول مديرية الحسكة أقدمت
ٍ
(ال ّرميالن) التي بدأت باستكامل عمليات الشيخ «حميدي دهام الهادي» حاك ًام ُمشرتكاً عىل فتح  /4/آبا ٍر تابع ٍة للرشكة األجنبية،
ملقاطعة الجزيرة ،تناقلت أوسـ ٌ
ٌ
ـاط
التنقيب بنفسها.
كميات من النّفط ،وأحرقت فيام
سياسية وباعت
ٍ
ُ
ٌ
ٌ
كردية ُمعارضة إلنشاء
مقاطعات عىل حساب بعد برئين .لكن ،بعد طردها عىل يد وحدات
ٍ
تستهلك مقاطعة الجزيرة يومياً  700ألف املرشوع ُ
تم إغالق تلك اآلبار ُمجدّداً
الكرديّ ،
ٍ
معلومات ُتشري إىل وجود حامية الشعبّ ،
مازوت و 100ألف ليرت بنزين
ليرت
شخص من االقرتاب منها.
مجموعة آبــا ٍر نفطي ٍة تحت إدارة جيش ومنع أيّ
ٍ
ٍ
تسهم املصايف البدائية التي تتبع لهيئة الطاقة الصناديد التابع للشيخ الحاكم وتتح ّكم يف فيام يبقى ُ
السكان القاطنني ضمن أرايض
أمل ّ
يف مقاطعة الجزيرة ،وعددها  /20/مصفا ًة ،يف عائدات بيعها.
وعرب ومسيحيني)
اإلدارة الذاتية (من أكرا ٍد
ٍ
َ
تأمني حاجة السكان املحليني إىل املحروقات غــر أن رئــيــس هيئة الطاقة نفى تلك
حصتهم العادلة من ثروات
الحصول عىل ّ
بنسبة  ،%80أما نسبة  %20ا ُملتب ّقية فتؤ ّمنها املعلومات ،وأ ّكد لـ(ص َور) عدم وجود أيّ آبا ٍر وطنهم التي ُحرموا منها خالل عقو ٍد مضت،
السورية تدّعي طوال
الح ّراقات األهلية ،والتي قدّرها «سليامن وحقول نفطٍ تحت سيطرة ق ّو ٍ
السلطات ّ
ات عسكري ٍة ،بعد أن كانت ّ
خلف» رئيس الهيئة بـ /300/ألف لي ٍرت يومياً باستثناء وحدات الحامية الشعبية.
تلك الفرتة أن النفط يف أي ٍد أمينة.
وحسب «خلف» فإن اآلبار املوجودة ضمن
من مادة املازوت عام .2014
لكن تلك الكمية تزايدت حسب «خلف» ،بعد حقل (دجلة) القريب من قرية «تل علو»،
تحرير مناطق «تل حميس» و»تل كوجر» مسقط رأس «حميدي الهادي» ،هي آبا ٌر
ٌ
مغلقة متاماً ،وعددها  /27/برئاً ،تابعة لرشك ٍة
وريفيهام وسعي اإلدارة ال ّذات ّية لتأمني حاجتها
من املحروقات ،لرتتفع إىل ما بني  700-600أجنبي ٍة تدعى (غولف سانتس) حصلت عىل
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تسجل الخسائر المادية وتتجاهل البشرية
حكومة النظام
ّ
فز ٌ
عة وقيمتها  10تريليونات ليرة
الحلقي :خسائر االقتصاد
ّ
السوري ُم ِ

خبراء ونقابيون :تناقض أرقام الخسائر تفوح منه رائحة الفساد
نضال يوسف
يبي مقدار خسائر االقتصاد السوريّ  .ومثة ٌ
فرق جوهريٌّ قبل سؤال أيّ مسؤولٍ عن هذه الخسائر وبعده ،فعدّادها يدور
رقم دقيقٌ ّ
ال يوجد ٌ
ّ
برسع ٍة رهيبة ،وعجلة الدمار تفوق التص ّور بحركتها الهائلة .وباملسطرة ذاتها نقيس الخسائر البرشية ،وتلك األجساد املقطعة ،أو التي فقدت
جزءاً منها ،فالكارثة الحقيقية ليست كام تزعم حكومة النظام بتنامي الخسائر ،إمنا بالفاتورة البرشية .هام فاتورتان :برشية ومالية ،وما بينهام
تكمن التفاصيل املخيفة .ومع تجاهل األوىل ،يصف رئيس حكومة النظام وائل الحلقي خسائر االقتصاد السوريّ بـ»الرقم املفزع».
الواقع الطارىء
يحاول الحلقي ،متع ّمداً ،أن يرسم صور ًة أقرب إىل الواقع يف ما
يتعلق بالشأن االقتصاديّ  ،ويضع حــدوداً فاصل ًة لحجم الكارثة
التي حلت باالقتصاد السوريّ  ،ليعكس جهود حكومته بهدف
تحسني هذا الواقع ،وصياغة ما متكن تسميته الواقع الطارىء.
إال أن ّ
كل هذه املحاوالت الفاشلة تصطدم مبوقف رئيس الحكومة
غري الدقيق من مؤرشات االقتصاد ،وأرقام الخسائر املهولة التي مني
حرب طاحن ٍة ّ
بكل معانيها ،قاتل ٍة يف
بها االقتصاد السوريّ يف
ّ
خضم ٍ
جوهرها ،مدمر ٍة يف حصيلتها النهائية .ويف لقائه مع اإلعالميني ،يف
عبت عن
أيلول املايضُ ،أرغم الحلقي ،تحت ضغط سيل األسئلة التي ّ
سخط الشارع أوالً قبل اإلعالميني من أداء الحكومة ،وفشلها يف إدارة
ّ
املعييش؛ ُأرغم عىل
امللفات االقتصادية ،ال سيام تلك املتعلقة بالشأن
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التنصل منه .يف ذلك
قول ما مل يعتد قوله ،ويحاول مع أفراد فريقه ّ
اللقاء األ ّول من نوعه قال الحلقي« :إن خسائر االقتصاد السوريّ ج ّراء
الحرب تصل إىل  10تريليونات لرية ،بالكلفة الدفرتية والتأشريية».
وذلك يف معرض مناقشته لفكرة أنه ال ميكن نرش ّ
كل يش ٍء يك ال يصاب
املواطن باإلحباط .طالباً من اإلعالميني العمل عىل رفع التفاؤل لدى
الناس ،بينام هذه األرقام غري املعلنة تثري اإلحباط وتفقد الثقة واألمل.
مؤ ّكداً أن «حجم األرضار يف البنى التحتية واالقتصادية واإلنتاجية كبري،
واإلحصاءات واألرقام مستم ّر ٌة وتتط ّور ّ
أسبوع وشهرياً».
كل
ٍ
خريطة الدمار
تعليق عىل هذا الرقم يرى الخبري االقتصاديّ إبراهيم السيد
ويف
ٍ
بشكل عام .فام تع ّرض
أحمد أنه قد يكون قريباً إىل الدقة والصحة
ٍ
له االقتصاد السوريّ خالل هذه السنوات يفوق التص ّور بالنسبة
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منشآت تق ّدم السلع واملنتجات،
نــام ،واقتصاده أساساً متخلف ،نفسها بال
إىل بل ٍد
ٍ
ٍ
وخارج منظومات االقتصاد العاملية .ويتابع :فاتجهت إىل االسترياد من دولٍ داعم ٍة ،كإيران
مشكالت االقتصاد السوريّ الحالية هي ذاتها وروسيا والصني.
قبل األزمة ،ومل تختلف يف جوهرها .مؤ ّكداً ويشري عضو املكتب إىل «حجم الفساد
أن «خريطة الدمار» حلت مكان خريطة الكبري» الذي يرافق الضبوط الرسمية التي
املنشآت الحيوية والصناعية والبنى التحتية تحيص وتق ّدر املنشآت العامة املد ّمرة،
الحكومي يف هذا
التي كانت موجودة ،ما يرتب عىل هذا منتقداً بش ّد ٍة الرتاخي
ّ
ٌ
منشآت،
وحرقت
االقتصاد
ٍ
تحديات إضافية ،ليس من الصعوبة املجال .إذ ُس ّجلت خسائرُ ،
ٌ
ـروف للجميع.
التكهن بها ،لكنها
صادمة لجهة غياب آفاق للتغطية عــى فــســا ٍد مــعـ ٍ
ّ
السيايس الذي من املفرتض ،يف حال ويرضب مثاالً رشكة بردى .ورداً عىل سؤال
الحل
ّ
البدء به ،أن يسهم يف وقف نزيف الخسائر( ،ص َور) حول الخسائر التي مني بها االقتصاد
والفاتورة الباهظة للحرب ،والبدء بالتفكري السوريّ قال عضو املكتب :األرقام فلكية.
جدياً بإحصاء ما دمرته .وكانت لجنة األمم نحن نتحدث عــن عــرات الرتيليونات
املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا مــن الــلــرات ،وليس بضعة تريليونات.
(اإلسكوا) ق ّدرت ،يف تقري ٍر لها منتصف العام
املايض ،خسائر االقتصاد السوريّ بـ 139.7مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب دمرت
الخاص منها  ،%69ورسقــت آالتــهــا ،ومل يبق منها إال اليشء
حصة القطاع
ّ
مليار دوالرّ ،
مقابل  %31للقطاع العام ،وتدمري  2مليون اليسري ،وكذا األمر بالنسبة إىل مدينة دير
مسكن ،منها  315ألفاً تدمرياً كلياً ،من أصل الزور الصناعية ،وغريها من املنشآت املتف ّرقة
ٍ
مسكن يف سورية ،وفقاً للمكتب مبناطق البالد .ويضيف :ماذا تبقى من بنى
 3.6ماليني
ٍ
املركزيّ لإلحصاء ،عام .2004
تحتية؟ سورية التي كانت تنعم بشبكة طرقٍ
صحي ومياه رشب،
رصف
جيد ٍة ،وشبكات
ٍ
ٍّ
ٌ
ومدن بكاملها
مل تعد موجودة .هناك أحيا ٌء
الرثوة املهدورة
ٌ
مهولة ال تكفي
مكتب تنفيذيٍّ يف االتحاد العا ّم س ّويت باألرض .هذه خسائر
يرى عضو
ٍ
لنقابات العاملّ ،
فضل عدم ذكر اسمه ،أن تريليونات اللريات السورية إلعادتها ،بل
«حكومة الحلقي فشلت يف حامية املنشآت تحتاج إىل تريليونات الدوالرات لبنائها من
اإلنتاجية» ،ومل تتمكن من وضع خططٍ رسيع ٍة جديد.
تضمن عدم تدمري املنشآت التي هي أساساً
ٌ
ملك للشعب السوريّ  ،وبنيت بعرقه ومن خسائر ّ
كل ثانية
موقف
تفصيل آخر .يكشف الخبري السيد أحمد عن
ثروته املهدورة ،وال عالقة لها بأيّ
ٍ
ٍ
يعب عن جهل الفريق االقتصاديّ يف إدارة
ّ
ويؤ ّكد يف حديثه ملجلة (ص َور) أن االتحاد ن ّبه اقتصاد الحرب بقوله :هذا الفريق غايته
الحكومة غري م ّر ٍة إىل املحافظة عىل املنشآت إحصاء الخسائر فقط ،والتدليل عىل حجم
اإلنتاجية ،دون جدوى .بل رضبت الحكومة املخاطر ،لي ّربر لنفسه مدى تعقيد األزمة
ّ
بكل هذه املطالب املرشوعة عرض الحائط ،االقتصادية بالدرجة األوىل ،فض ًال عن فشله
لكنها وقعت يف ّ
رش أعاملها عندما وجدت الذريع يف إدارة امللفات االقتصادية .ويتابع:
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ّ
وتضخمها ،فنحن
ال تصدمنا األرقام املهولة
يف حــرب .والنتيجة لهذه املق ّدمة -أي
الحرب املفتوحة عىل ّ
كل الجبهات -هي
الدمار وتسجيل الخسائر ّ
كل ثاني ٍة وليس
ّ
كل دقيقة .الرتيليونات التي يتح ّدث عنها
تعب عن الخسائر الحقيقية.
الحلقي ال ّ
هذا باستثناء األرواح التي زهقت ،فقط
نتحدث عن الخسائر االقتصادية دون البرشية
بشكل عا ٍّم،
لألسف .إضاف ًة إىل توقف العمل
ٍ
وانتشار الفساد والنهب عالني ًة .ومع فقدان
األجنبي،
اللرية لقيمتها ،واستنزاف القطع
ّ
وتبديد الفرص املمكنة لوقف الحرب ،تغدو
سورية بال اقتصاد ،بلداً منكوباً ّ
بكل ما تعني
الكلمة من معنى.
تناقضات
يحاول الحلقي استخدام أساليب قدمي ٍة،
بالي ٍة ،إذ ميــ ّرر املعلومات ويطلب من
بشكل
اإلعالم عدم التعامل معها وتصنيفها
ٍ
رسيٍّ  .إال أن نائب رئيس الحكومة ،وزير
اإلدارة املحلية عمر غالونجي ،يغ ّرد خارج
َ
يتوان عن تصدير
هذا الرسب الضيق ،ومل
البيانات بني الفينة واألخرى ،ليعكس حجم
الدمار الــذي تع ّرض له اقتصاد سورية.
ويق ّدر غالونجي األرضار املبارشة وغري املبارشة
لألزمة بسبعة تريليونات لري ٍة كحصيل ٍة أولية،
إحصائيات منشور ٍة يف كانون األول العام
يف
ٍ
املايض .وهذا ما يفضح ،وفقاً لعضو مجلس
الشعب (م .أ) ،التباين الكبري يف األرقــام،
الحكومي يف مجال التقديرات
والكذب
ّ
األولية للخسائر .معترباً أن الحكومة أغرقت
نفسها يف تقدير الخسائر دون أن تعطي
لنفسها فرص ًة للحديث عن مواجهة هذا
الواقع الطارئ .كام يؤ ّكد الخبري السيد أحمد،

تعليقاً عىل هذه األرقــام ،أن الفجوة بينها
ٌ
متسعة جداً .فإذا كان غالونجي يتح ّدث عن
سبعة تريليونات لري ٍة قبل أكرث من  11شهراً،
وهي تعود فقط للجهات العامة ،وبالقيمة
الدفرتية ،فكيف ميكن للحلقي أن يقنعنا
بخسائر تبلغ  10تريليونات لري ٍة اآلن؟ وال
يستغرب الخبري االقتصاديّ هكذا مواقف
متناقض ٍة من حكوم ٍة ال تقرأ الرقم االقتصاديّ ،
وإن حدث وقرأته فلن تفهمه .إذ إن الفريق
الحكومي -وفقاً للسيد أحمد -يستند إىل
ّ
تقارير (اإلسكوا) التي ق ّدرت عملية اعادة
البناء يف حال توقفت الحرب بـ 300مليار
دوالر ،بينام تصبح تقديرات خسائر االقتصاد
املتهالك ،واملتوقف عن العمل ،يضاف إليه
ّ
كل هذا الدمار ،بال معنى أمام هول املشكلة،
وتعقيداتها ،واستمراريتها ،وغياب الرؤى
الكفيلة بوقف هذا النزيف الرسيع.
بال اقتصاد
ٌ
سياحة يف سورية ،هذا القطاع الذي
ال توجد
كان يرفد البالد بـ 4مليارات دوال ٍر سنوياً.
والصناعة متوقفة ،خال املنشآت الصغرية
داخل املدن الرئيسية ،ما يعني أن هذا القطاع،
الذي كان يسهم بـ 14إىل  %17من الناتج
املح ّ
يل اإلجام ّيل ،خارج الخدمة .والزراعة التي
كانت تستحوذ عىل ربع الناتج املح ّ
يل مل تعد
تؤيت أكلها نتيجة غالء مستلزمات اإلنتاج.
وقطاع النفط ينتج يف أحسن أحواله  93ألف
برميل قبل
برميل يومياً ،مقابل  350ألف
ٍ
ٍ
األزمــة ،يف حني يق ّدر وزير النفط مجموع
الخسائر املبارشة وغري املبارشة بأكرث من 48
يعب هذا املشهد عن أن سورية
مليار دوالرّ .
باتت بال مــوارد ،وبــا اقتصاد ،وبخسائر
منكوب
تفوق الخيال ،ح ّولت سورية إىل بل ٍد
ٍ
بامتياز.
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أطفال سوريا في ّ
ظل اتفاقية حقوق الطفل في اليوم
العالمي للطفل
ّ
عاصم الزعبي
قبل  26عاماً قطع العامل وعداً لألطفال بالقيام
ّ
بكل ما ميكن القيام به لحاميتهم ونرش
حقوقهم يف الحياة والبقاء والنم ّو والتعليم،
وح ّقهم يف أن يسمع العامل أصواتهم ،وأن
يتم ّكنوا من تحقيق أقىص ما بإمكانهم.
وحاولت منظمة اليونيسيف خالل السنوات
املاضية متابعة ورعاية شؤون األطفال حول
العامل ،ولكن عملها ال يزال دون املستوى
يس ما قامت به عىل األرض.
املطلوب إذا ِق َ
الرئييس لذلك اصــطــدام عملها
والسبب
ّ
ّ
بالسياسة الدولية التي باتت تشكل مصالح
الــدول الكربى أساساً لها ،متناسي ًة أغلب
الحقوق واملواثيق الدولية.
ّ
الصك القانو ّين
وتع ّد اتفاقية حقوق الطفل
األ ّول الذي ُيلزم الدول األطراف من ناحي ٍة
قانوني ٍة بدمج السلسلة القانونية الكاملة
لحقوق اإلنــســان ،أي الحقوق املدنية
والسياسية ،إضاف ًة إىل الحقوق الثقافية
واالجتامعية واالقتصادية.
ففي عام  1989أقـ ّر زعــاء العامل بحاجة
خاص ٍة بهم ،ألنه غالباً ما
األطفال إىل اتفاقي ٍة ّ
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يحتاج األشخاص دون الثامنة عرشة إىل رعاي ٍة
خاص ٍة وحامي ٍة تختلف عام يحتاجه األشخاص
ّ
البالغون .كام أرادوا حينها ضامن اعرتاف
العامل بحقوق الطفل.
وتتض ّمن اتفاقية حقوق الطفل  54ماد ًة
وبروتوكولني اختياريني .وهي توضح ،بطريق ٍة
ال لبس فيها ،الحقوق األساسية التي يجب أن
يتمتع بها األطفال يف أيّ مكانٍ ودون متييز.
وهذه الحقوق هي الحقّ يف البقاء والتط ّور
والنم ّو إىل أقىص حدٍّ ،والحامية من التأثريات
ّ
املرضة وسوء املعاملة واالستغالل ،والحقوق
األرسية الكاملة.
ّ
وتتلخص مبادئ االتفاقية األربعة يف:
عــدم التمييز ،وتضافر الجهود من أجل
املصلحة الفضىل للطفل ،والحقّ يف الحياة،
والحقّ يف البقاء ،والحقّ يف النم ّو ،وحقّ احرتام
ح ّرية الطفلّ ،
وكل حقٍّ من الحقوق التي
بوضوح يتالزم بطبيعته
تنص عليها االتفاقية
ّ
ٍ
مع الكرامة اإلنسانية للطفل وتطويره وتنميته

املنسجمة معها.
وتحمي االتفاقية حقوق الطفل عن طريق
الخاصة بالرعاية الصحية
وضــع املعايري
ّ
والتعليم والخدمات االجتامعية واملدنية
والقانونية املتعلقة به.
وبذلك تكون الحكومات املو ّقعة عىل هذا
ّ
الصك قد ألزمت نفسها بحامية وضامن
حقوق األطفال ،ووافقت عىل تح ّمل مسؤولية
هذا االلتزام أمام املجتمع الدو ّيل.
حقوق الطفل يف سوريا خالل الثورة
سوريا من الدول التي انض ّمت إىل اتفاقية
حقوق الطفل منذ البداية ،كام انض ّمت إىل
الربوتوكول االختياريّ لالتفاقية ،املتعلق
بإرشاك األطفال يف النزاعات املسلحة ،يف 17
ترشين األول من العام  ،2003امللحق رقم .18
وقد ورد يف تقرير سوريا الــدوريّ الثالث
والرابع للجنة حقوق الطفل يف عام ،2000

والذي جرت مناقشته يف  15آب  ،2003أن
تشجع األطفال عىل التعبري
الدولة السورية ّ
عن آرائهم.
ٌ
ولكن يف شباط  2011قامت مجموعة من
األطفال بكتابة بعض العبارت املناهضة للحكم
عىل جدران إحدى املدارس يف درعا البلد ،مام
القومي
اعتربته األجهزة األمنية تهديداً لألمن
ّ
من أطفالٍ مل تتجاوز أعامرهم العرش سنوات،
فقامت باعتقالهم وتعذيبهم بالرضب وحرق
أجسادهم بالسجائر واقتالع أظافرهم ،يف
صارخ للتقرير الذي أرسلته الحكومة
انتهاك
ٍ
ٍ
وينص عىل
السورية للجنة حقوق الطفل
ّ
ح ّرية التعبري لدى األطفال.
فكانت تلك الحادثة وما رافقها رشارة اندالع
الثورة السورية ضد النظام يف شهر آذار من
خط ٍر
العام  ،2011والتي ش ّكلت نقطة تحولٍ ِ
يف االنتهاكات التي طالت حقوق األطفال يف
سوريا.
فمنذ األسابيع األوىل للثورة ،عندما كانت
املظاهرات سلمي ًةُ ،و ّثقت العديد من الحاالت
ألطفالٍ قتلهم قنّاصة األجهزة األمنية التابعة

ق ّوات النظام.
تم اعتقال ما ال ّ
طفل ،قتل
يقل عن ٍ 9500
كام ّ
لحكومة النظام السوريّ  ،فكان قت ًال متعمداً .منهم  95تحت التعذيب .وجرح حوايل 280
وتبع ذلك اعتقال أطفالٍ وتعذيبهم حتى ألف طفل .ونزح  4.7مليون طفل ،بينهم 2.9
طفل الجى ٍء يف دول الجوار السوريّ ،
املوت يف أقبية األجهزة األمنية .وما تزال مليون ٍ
حادثة اعتقال ٍّ
طفل
كل من الطفلني حمزة الخطيب مام أدّى إىل حرمان أكرث من ثالثة ماليني ٍ
وثامر الرشعي ،وتعذيبهم بأبشع الطرق حتى من أبسط حقوقهم وهو حقّ التعليم.
املــوت ،حــارض ًة يف أذهــان غالبية السوريني وذلك باإلضافة إىل انتهاكات فصائل أخرى
انتهاك يف سوريا ،عىل رأسها تنظيم الدولة اإلسالمية
واملنظامت الحقوقية والدولية كأ ّول
ٍ
الذي قتل ما ال ّ
يقل عن  130طف ًال واعتقل ما
من هذا النوع.
ومبرور األيام صار استهداف األطفال بالقنص ال ّ
يقل عن  455طف ًال يف العام .2014
والقصف العشوا ّيئ والقصف بالطائرات وتع ّد مسألة تجنيد األطفال من االنتهاكات
املتفجرة أمراً يومياً ،ويعدّ ،التي ال ّ
تقل خطور ًة عن القتل والتعذيب
الحربية والرباميل
ّ
حسب دراســـات وإحــصــاءات املنظامت والتهجري .وقد تو ّرطت فيها معظم األطراف
الحقوقية السورية والدولية ،قت ًال متعمداً املتصارعة يف سوريا ،وعىل رأسها النظام
بقياس نسبته إىل نسبة الفئات العمرية وتنظيم الدولة اإلسالمية وحــزب االتحاد
اطي.
للضحايا واألماكن املستهدفة التي هي ،يف الدميقر ّ
إذاً ،بعد مرور  26عاماً عىل إقرار اتفاقية
غالبها ،أماكن مدنية.
ويف عــام  2013استهدفت قــ ّوات النظام حقوق الطفل نجد أن االنتهاكات التي يتع ّرض
بشكل عا ٍّم ،ويف سوريا
الغوطة الرشقية لدمشق بالسالح الكيامويّ  ،لها األطفال يف العامل
ٍ
مام أدى إىل قتل ما ال ّ
ـاص ،مل تحصل يف تاريخ الحقوق
طفل
ٍ
بشكل خـ ٍّ
يقل عن ٍ 400
حسب إحصائية مركز توثيق االنتهاكات يف واألمم املتحدة ،مام يش ّكل وصمة عا ٍر يف جبني
هذه املنظمة واملنظامت الحقوقية واإلنسانية
سوريا.
تم تسجيل الدولية األخرى التي عجزت عن تأمني الح ّد
ويف اإلحصائية النهائية للعام ّ 2014
مقتل ما ال ّ
طفل عىل يد األدىن لحامية هؤالء األطفال.
يقل عن  17ألف ٍ
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«صور» ترصد حصار  10مناطق من قبل النظام والمعارضة
َ
ٌ
السوري للضغط
وسيلة بيد أطراف الصراع
المغمسة بالدم»
«اللقمة
ّ
ّ
على بعضهم
ويتعدى الثالث
يمر على داريا والغوطة الشرقية
ّ
أقسى وأطول الحصار ّ
سنوات
«كفريا ،الفوعا ،نبل ،الزهراء» تدفع ضريبة وقوفها مع جيش النظام...
وتحاربها المعارضة بـ«الزاد»
دير الزور ...المدينة التي يحاصرها داعش والنظام معًا غذائيًا و«شرعيًا»!!!!
مساعدات
هدنة الزبداني لم تسفر إال عن وقف إطالق النار وإدخال
ٍ
مسممةٍ إلى مضايا
ّ
رنيم سامل

األسايس لألطراف
«لقمة العيش» كانت املح ّرك
ّ
املتصارعة منذ بداية الحرب ،بعد أن أثبت الرصاص
والقتل عدم فاعليتهام يف إنهاء الحراك يف الشارع
السوريّ  .وقد أبدعت أطراف الرصاع السوريّ يف استخدام
سالح التجويع ض ّد بعضها ،فالنظام يحارص املناطق العص ّية عىل
تقص بدورها يف تجويع املدنيني املوالني
السقوط ،وفصائل املعارضة مل ّ
للنظام ضمن أماكن سيطرتها .وتتو ّزع خريطة املناطق املحارصة عىل جميع
وقت جهد فيه الس ّكان لكرس
أنحاء سوريا ،ابتدا ًء من شاملها
الرشقي وحتى جنوبها .يف ٍ
ّ
ٌ
اقتصادية جديد ٌة ،بعضها
هذا الحصار بأساليب مختلفة ،إذ منت يف املناطق املحارصة مناذج
اعات عجزت
عاد بالسوريني إىل أساليب موغل ٍة يف البدائية ،وأخرى كشفت عن اخرت ٍ
فتم توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية،
عنها حكومة النظام
ٍ
لسنوات طويلةّ .
والغاز من تدوير النفايات ،وباملقابل عاد السكان إىل توليد الدفء من
الحطب ،ولجأوا إىل ألواح الثلج صيفاً ،وإىل األمبريات ألغراض توليد
الكهرباء .تدخل األغذية أحياءهم عرب األنفاق التي تتح ّكم فيها
الفصائل املسلحة كام يف الغوطة الرشقية ،ويعتمدون
يف موارد عيشهم عىل ما تنتجه أراضيهم الزراعية.
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الغوطة الرشقية
تخضع ع ـدّة مناطق يف ريــف دمشق
سنوات
لحصا ٍر خانق ،يصل عمره إىل ثالث
ٍ
يف بعض املناطق كداريا والغوطة الرشقية
التي تزيد فيها األسعار عن نظريتها يف
دمشق بنحو  25ضعفاً .وتس َّبب دخول
األغــذيــة إليها عن طريق األنــفــاق يف
ارتفاعات هائل ٍة يف األسعار ،حتى وصل
ٍ
ّ
سعر كيلو السكر إىل  2500لرية ،ولكنها
عادت لتنخفض مؤخراً بشكلٍ مفاجئ.
وبـ ّرر ناشطون هذا االنخفاض بجهو ٍد
بذلها العسكريون والهيئات املدنية يف
ضبط إدخال املواد الغذائية والبرتولية،
تبي بعد التدقيق أن هيئات الغوطة
إذ ّ
األهم يف
التابعة للمعارضة هي السبب
ّ
الغالء .ويتّهم السكان الهيئات اإلغاثية
بالتس ّبب يف ارتفاع األسعار.
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وقال الناطق باسم فيلق الرحمن يف الغوطة ،محمد أبو عدي ،إن
التخفيض جاء بعد طرح املواد الغذائية بأسعا ٍر زهيد ٍة نسبياً يف
عد ٍد من نقاط البيع واملحالت التجارية ،مقابل تقليص الكميات
املطروحة من السلع يف املجالس املحلية ،ما اضط ّر املحالت
التجارية إىل كرس أسعارها بغرض دخول املنافسة أيضاً.
وتتأثر أسعار الغوطة بأيّ نبأ يشري إىل طرح املواد أو تدفقها.
وتختفي املواد من األسواق فجأ ًة ،إذ ارتفع سعر كيلو الس ّكر يف
أحد أيام ترشين الثاين  2015من  400إىل  1000لري ٍة خالل 3
ساعات فقط.
ٍ
وكان لنبأ وقف إطالق النار يف الغوطة ملدة  15يوماً أث ٌر إيجا ٌّيب
ٌ
تبي الحقاً أن
مبارش عىل األسعار التي انخفضت مبارش ًة رغم أنه ّ
االتفاق مل يدخل ح ّيز التنفيذ.
داريا
ومن الغوطة الرشقية إىل نظريتها الغربية ،وتحديداً يف داريا التي
تقرتب الحالة األمنية فيها من نظريتها يف الغوطة الرشقية مع

تفاوت بسيطٍ يف عدّاد املوت .فالحصار الذي أعلنه النظام عىل املنطقة هو
ٍ
أعوام ،عىل الرغم من إعالن عرشات املعارك لف ّكه عن املدينة التي
ذاته منذ ٍ 3
تع ّد من أكرب مدن ريف دمشق الغريبّ ،ويعيش فيها قرابة ألف عائل ٍة حتى
اآلن تقيض أغلب أوقاتها يف املالجئ واألقبية نتيجة القصف املك ّثف ،بعد أن
كان عددهم يقارب  250ألفاً.
ق ّرر أهايل داريا ،منذ ساعات الحصار األوىل ،االعتامد عىل ما تنتجه أراضيهم
الزراعية وهم الفالحون أص ًال .يقول أحد أعضاء املجلس املح ّ
يل للمدينة إنه
ال تكاد توجد ٌ
أرض صغري ٍة ُتزرع بالقمح وببعض
عائلة ال تعتمد عىل قطعة ٍ
األعشاب كالسلق والسبانخ .ولكن هذا ال يعني أن املدينة ّ
تخطت حصارها،
فهناك كث ٌري مام ال يستطيع األهايل تأمني بدائل منه ،وأهمها املستلزمات
الطبية.
وتعاين داريا ،باإلضافة إىل ما سبق ،من انقطاع خدمات الكهرباء واملياه
واالتصاالت منذ مطلع العام املايض ،ما أجرب السكان عىل استخدام آبا ٍر
ارتوازي ٍة للحصول عىل املياه بطرقٍ بدائية ،األمر الذي يع ّرض حياتهم للخطر
باستمرا ٍر بسبب عدم ضامن صالحية هذه املياه لالستخدام البرشيّ .
اإلعالمي لداريا أصدر يف منتصف العام الجاري ورق ًة نقدي ًة من
وكان املركز
ّ
يوم عىل حصار املدينة
فئة  1000دوال ٍر بهدف لفت النظر إىل مرور ٍ 1000
ّ
وقطع سبل الحياة عن  10آالف مد ٍّين ،معترباً أن املجتمع الدويل ال يفهم غري
كأسلوب رمزيّ .
لغة املال واملصالح ،ولذلك عمد املركز إىل مخاطبته بالدوالر
ٍ
خاصة ،إذ تبعد ّ
أقل من سبعة
وتحظى مدينة داريا بأهمي ٍة اسرتاتيج ّي ٍة ّ
ات عن القرص الجمهوريّ  ،حيث يقيم رئيس النظام السوريّ  ،بشار
كيلومرت ٍ
حي
األسد ،وتبعد كيلومرتين فقط عن مبنى رئاسة مجلس الوزراء ،الواقع يف ّ
كفرسوسة جنوب غر ّيب العاصمة دمشق ،يف حني يقع مطار املزّة العسكري،
أحد أهم املطارات العسكر ّية يف سوريا ،عىل التخوم الشامل ّية للمدينة مبارش ًة.
وادي بردى
يبدو وضع الحصار يف وادي بردى ّ
أقل وطأ ًة عنه يف الغوطة الرشقية وداريا
يوم فقط ،حسب املركز
من حيث املدّة والحدّة ،إذ إن عمره يقارب الـٍ 100
اإلعالمي للمنطقة .وتغلق ق ّوات النظام جميع الطرق إىل الوادي ،باستثناء
ّ
طريق «الشيخ زايد» الذي ُيسمح من خالله للموظفني والطلبة بالعبور إىل
دمشق والعودة منها .و ُيسمح ٍّ
لكل منهم بإدخال  3كغ من األطعمة ،باإلضافة
إىل  7أرغفة خبز .وتقوم عنارص الحاجز مبصادرة الكميات الزائدة ورميها
يف عرض الطريق ،يف حني باتت أسواق املدينة ومحالها التجارية خالي ًة من
البضائع ،مع استمرار توقف األفران عن العمل بسبب انقطاع مادة الطحني.
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الصحي أغلقت غالبية صيدليات املنطقة أبوابها لعدم
وعىل الصعيد
ّ
وجود األدويــة ،ويعاين أهايل املنطقة من انعدام األدويــة الرضورية
ألمراض القلب والسكريّ والضغط واألدوية العصبية.
أما من ناحية االتصاالت فيلحظ توافر االتصاالت الخليوية بنسبة ،%40
مع انعدام خدمة اإلنرتنت ثري جي ،يف حني يعمل الهاتف الثابت بشكلٍ
مقبول.
ظروف إنساني ٍة
شخص يعيشون يف
ويضم وادي بردى أكرث من  150ألف
ٍ
ّ
ٍ
وغياب كاملٍ ملواد
ومعيشي ٍة صعبة ،مع قدوم فصل الشتاء والربد القارس
ٍ
التدفئة عن املنطقة.
الزبداين وكفريا والفوعا
يرتبط الحديث عن حصار الزبداين بالحديث عن حصا ٍر مامثلٍ يف كفريا
والفوعا ،رغم البعد الجغرا ّيف بني املنطقتني ،فاألوىل يف ريف دمشق
والثانية يف إدلب .ولكن ما يجمع الحصارين هو اتفاق هدن ٍة و ّقعه جيش
الفتح مع وف ٍد إيرا ٍّين برعاية األمم املتحدة ،ويقيض بوقف العمليات
العسكرية يف ٍّ
يتم إجالء
كل من الزبداين وبلديت الفوعة وكفريا ،عىل أن ّ
جرحى ومقاتيل الزبداين إىل إدلب ،مقابل خروج الجرحى و 10آالف
طفلٍ وامرأ ٍة ومسنٍّ من الفوعة وكفريا املحارصتني من قبل جيش الفتح.
لكن االتفاق مل يدخل ح ّيز التنفيذ بعد ،سوى الشقّ املتعلق بوقف
ني وآخر.
إطالق النار ،رغم بعض الخروقات التي يرتكبها الطرفان بني ح ٍ
وتقول تنسيقية الزبداين إنه من أصل  35ألف نسم ٍة هم تعداد
أهايل املدينة بقي  965شخصاً محارصون يف ثالثة أحيا ٍء منها.
فمنذ شباط  2012ث ّبت جيش النظام عرشات الحواجز
يف محيطها وعىل جبالها املدعمة بالدبابات
واملدفعيات واألسلحة الثقيلة ،وبات يقصفها
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يومياً حتى أصبح األهايل يعرفون الساعة من توقيت القصف الذي مل
سنوات إال يف أوقات الهدن التي طاملا
يتوقف يوماً واحداً خالل أربع
ٍ
خرقها الجيش ،حسب التنسيقية .مؤ ّكد ًة أن صمود أهايل الزبداين
ومنعهم ق ّوات النظام من اقتحامها كلفهم حصار مدينتهم ،إذ ُمنعت
عنها املواد الغذائية واألدوية ،وعمدت ق ّوات النظام إىل تهجري أهايل
الزبداين قرسياً من مناطق نزوحهم يف البلدات املجاورة مثل بلودان،
التي تقع تحت سيطرة النظام ،إىل بلديت مضايا وبقني التي يشت ّد عليها
القصف ،حسب تنسيقية الزبداين.

حتى أصبح عدد املحارصين  40ألف نسم ٍة يعانون من الجوع
وانعدام املواد الغذائية والطبية واملحروقات مع بدء الشتاء ،وقد
ُس ّجلت العديد من حاالت الوفاة بسبب سوء التغذية بني األطفال
وكبار السنّ  .وما زاد الطني بل ًة إدخال األمم املتحدة بسكويتاً
شخص
منتهي الصالحية إىل مضايا ،تس ّبب يف إصابة أكرث من 200
ٍ
بحاالت تس ّمم ،كان بينهم  50يف حال ٍة حرجة ،ومعظمهم من
األطفال .واعرتفت األمم املتحدة بالحادثة ولكنها اعتربتها «غري
خطري ٍة» صحياً.

وبعد الفشل يف اخرتاق خطوط دفاع الفصائل املسلحة دخلت عنارص
حزب الله وجيش النظام من منطقة سهل الزبداين -التي تع ّد مصدر
وفجروا الغرف
رزق أهايل الزبداين الوحيد -بالج ّرافات ،فحرقوها ّ
الزراعية وقطعوا طريق اإلمداد الوحيد عن فصائل املعارضة.
وبدأت املفاوضات بني أحرار الشام وإيران بعد هجوم جيش الفتح
عىل بلديت كفريا والفوعا املواليتني ،واتفق الطرفان عىل هدن ٍة
هناك مقابل هدن ٍة يف الزبداين تو ّقف عىل أثرها القتال ليعود م ّر ًة
أخرى بسبب مطالب اعتربها سكان الزبداين مجحف ًة بحقهم ،إىل
أن توصل الطرفان إىل اتفاقٍ نها ٍّيئ يف  2015\9\24يقيض بوقف
القتال وخروج الفصائل املسلحة والجرحى من الزبداين إىل إدلب،
ودخول املواد الغذائية واملعونات اإلنسانية إىل بلدات مضايا وبقني.

ن ّبل والزهراء
يتع ّرض موالو النظام من املدنيني والعسكريني لحصا ٍر ،ع ّرجنا عليه
آنفاً ،يف كفريا والفوعا .وتشري اإلحصاءات إىل أن عدد سكان كفريا
حوايل  15ألف نسمة ،بينام يبلغ عدد سكان الفوعة حوايل 35
ألفاً ،أي أن مجموع عدد سكانهام يصل إىل  50ألف نسمة.
وشارك أبناء البلدتني يف كرس الحصار عن مدينتي ن ّبل والزهراء
يف الريف الشام ّيل لحلب .وألن الفوعة وكفريا قدّمتا اإلسناد
لجيش النظام السوريّ يف مواجهة املعارضة املسلحة ،قامت
األخرية مبحارصتهام وقطع كافة خطوط نقل املاء والكهرباء والغاز
واملواد الغذائية والدواء إليهام .وواجه األهايل ،منذ األسبوع األ ّول
التوجه إىل
للحصار ،نقصاً يف الغذاء والدواء والوقود اضط ّرهم إىل ّ
الزراعة لتوفري احتياجاتهم من املواد الغذائية.
وعىل الرغم من محاوالت النظام توفري الغذاء والدواء للفوعة
وكفريا من خالل عمليات اإلنزال الجويّ  ،إال أن العدد الكبري
لسكان البلدتني جعل تأثري هذه املساعدات غري ملحوظ.
وال ّ
يقل حصار هاتني البلدتني قسو ًة عن حصار بلديت ن ّبل والزهراء
املواليتني أيضاً ،وتقعان عىل بعد  20كيلومرتاً شامل غرب مدينة

إال إنه ،وحتى كتابة هذا التقرير ،مل يخرج أحدٌ من الزبداين ،ومل تدخل
املعونات سوى مل ّر ٍة واحد ٍة يف  ،2015/10/16برعاية األمم املتحدة ،إىل
الزبداين وبلديت مضايا وبقني اللتني ما زالتا تستقبالن عائالت الزبداين
املستم ّر تهجريها من مناطق (بلودان واإلنشاءات واملعمورة والشالح
وطريق رسغايا والروضة وكروم مضايا) ،والتي بلغ عددها  250عائل ًة،

حلب ،وعىل بعد  40كيلومرتاً من الحدود الرتكية ،وهام تابعتان ملنطقة أعزاز
يف محافظة حلب .إذ عملت فصائل املعارضة عىل قطع الطريق إىل ن ّبل
أهم الطرق التي تربط البلدتني
والزهراء ،املعروف بطريق غازي عنتاب ،وهو ّ
بحلب ،وحارصوهام كلياً ،وأصبح من غري املمكن توفري املواد الغذائية
والصحية والعالجية ّ
وكل ما يلزم أهاليهام.
ويوفر األهايل جزءاً من احتياجاتهم من منطقة عفرين الكردية الواقعة شامل
وغرب مدينة ن ّبل .ودفع عدم توافر املواد الغذائية أغلب األهايل إىل زراعة
املحاصيل التي يحتاجونها -وأغلبها من الخرضوات -يف حدائق بيوتهم ،إال
أليام بسبب نفادها.
أنهم قد ُيحرمون من املحاصيل األساسية كاألرز والقمح ٍ
وسعت طائرات الهليكوبرت التابعة لجيش النظام إىل توفري االحتياجات
وعالج وأجهز ٍة طبي ٍة ومالبس ألهايل ن ّبل والزهراء
األساسية من مواد غذائي ٍة
ٍ
يتم إرسالها بهذه الطريقة ليست
عن طريق الج ّو ،إال أن املساعدات التي ّ
كافي ًة لتوفري كافة االحتياجات.
و ُيتوقع ،بعد متكن جيش النظام من السيطرة عىل مطار كويرس العسكريّ
وتقدّمه نحو بلدات العيس وتل العيس يف ريف حلب الجنويبّ؛ أن تكون
محطته القادمة ّ
فك الحصار عن كفريا والفوعة ألن الطريق أمامه بات سه ًال
اآلن.
وعر حمص
خانق حاول السكان االحتيال عليه
الرشقي لحمص لحصا ٍر
خضع الريف
ٍ
ّ
بزراعة الخضار ،وساعدهم يف ذلك مرور نهر العايص من أراضيهم .لكن وضع
حي الوعر ،الذي وصل عمر حصاره إىل عامني ،هو األسوأ ،بسبب عدم توافر
ّ
الحي ،وال إمكانية لتخزين املوا ّد ألنها ال تكفي.
املزروعات ضمن ّ
الحميص منذ ترشين األول 2013
حي الوعر
ويعيش  300ألف
ّ
ٍ
شخص يف ّ
الحي كان  50ألف
حصاراً فرضته عليه ق ّوات النظام .عل ًام أن عدد سكان ّ
نسمة ،لكنه ارتفع بعد نزوح عد ٍد كب ٍري من أهايل حمص القدمية إىل الوعر
يف ربيع عام  2012قبل حصاره ،ليعيشوا فيام بعد واقع الحصار مع سكانه
األصليني.
ٌ
مفاوضات ،بني الحني واآلخر ،بني املنظامت األممية وق ّوات النظام
وتجري
الحي إلدخال املواد .وأفادنا ناشطون أن ق ّوات النظام سمحت مؤخراً
ووجهاء ّ
بدخول بعض السيارات الصغرية التي تحوي بعض الخرضوات واألجبان
وتنازالت من
مفاوضات
الحي ،ولكن الكميات التي دخلت ،بعد
ٍ
ٍ
والبيض إىل ّ
الطرفنيٌ ،
شارع واحد .عل ًام أن لجنة
قليلة جداً إىل درجة أنها ال تكفي حاجة ٍ
الحي كانت وعدت سابقاً بفعل ما تستطيع للضغط عىل
التفاوض من أبناء ّ
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اقتـصاد وتنمية
النظام بغرض إدخال سيارات الخضار واألجبان
وبعض اللحوم.
ً
حي الوعر عقدوا هدنة مع النظام
وكان مقاتلو ّ
تم مبوجبها وقف إطالق النار،
يف بداية العامّ ،
رغم بعض الخروقات ،مع مواصلة الحصار،
كميات محدود ٍة من
باستثناء السامح بدخول
ٍ
الطعام بضغطٍ من األمم املتحدة.
دير الزور
ظهرت تبعات الحصار عىل دير الزور يف عدّة
أوج ٍه ،كان آخرها نقص الخبز .وذكر مرصد
العدالة من أجل الحياة يف دير الزور أن النظام
يحارص األحياء الواقعة تحت سيطرته (الجورة؛
القصور؛ هرابش؛ البغيلية) للشهر العارش عىل
التوايل .إذ توقف عن إمداد هذه األحياء باملواد
الغذائية عن طريق املطار العسكريّ بسبب
املعارك الطاحنة التي تدور حول األخري ،ما
اضط ّر املدنيني إىل االعتامد عىل املوا ّد املهربة
من مناطق سيطرة تنظيم الدولة (داعش)،
والتي يتقاىض عليها عنارص من الجهتني مبالغ
عالي ًة أدّت إىل ارتفاع األسعار .وما زال النظام
مينع املدنيني من الخروج من األحياء املحارصة،
ويشرتط دفع مبالغ وصلت إىل  100ألف لري ٍة
ألف
سوري ٍة للراغبني يف الخروج ب ّراً وٍ 300
للراغبني يف الخروج جواً ،عل ًام أن السفر عرب
مطار دير الزور متع ّذ ٌر منذ حوايل شهر بسبب
املعارك بني النظام والتنظيم.
وال يعمل يف املدينة سوى ثالثة أفرانٍ هي الجاز
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وخالد بن الوليد وفرن الضاحية .تو ّزع الخبز
حسبام ذكر مرصد العدالة من أجل الحياة يفدير الزور -عىل عنارص األمن والسامرسة فقط،
وتفتقر مئات العوائل إىل مادة الخبز.
يخص املحروقات يعتمد املدنيون عىل
وفيام ّ
اقات أقامها النظام
املحروقات املنتجة من ح ّر ٍ
ً
بالقرب من مستشفى األسد ،مستغال حاجة
املدنيني ،فيبيعها بأسعا ٍر جنونية.
ويستم ّر تزويد األحياء املحارصة باملياه املل ّوثة
يف الكثري من األوقــات بسبب نقص مادة
الكلور ،كام أن بعض األحياء ال تز ّود باملياه
سوى م ّرة واحدة يف األسبوع ،كشارع السجن
لحي الجورة.
وحي الطب التابعني ّ
ّ
وتكاد خدمات املستشفيات العاملة يف األحياء
املحارصة أن تقارب الصفر ،إذ يعاين مشفى
نقص كب ٍري يف الكادر واللوازم الطبية،
األسد من ٍ
ً
إىل درجة أنه مل يعد قادرا عىل استقبال إال
عد ٍد قليلٍ جداً من املدنيني ،كام ميتنع املشفى
العسكريّ عن استقبال املدنيني ويقدّم خدماته
فقط لعنارص الجيش وامليليشيات التابعة له
وسجل
من املصابني يف معارك دير الــزورّ .
حي الجورة يف
املرصد املذكور وفاة
ٍ
شخص يف ّ
ترشين األول من العام الجاري بسبب الجوع
الشديد واملرض إذ مل يتلقّ العناية الالزمة.
كام فرض تنظيم الدولة (داعش) عىل املدنيني

يف مدينة امليادين مبحافظة دير الزور عدم
السفر إىل خــارج مناطق سيطرته إال بعد
الخضوع لدور ٍة رشعي ٍة والحصول عىل بطاق ٍة
تثبت اجتيازهم للدورة .واعتقل أصحاب
مكاتب السفر إىل تركيا يف ناحية البصرية.
يف النتيجة ،فإن ظروف الحصار واملجاعة،
والتي وصلت إىل حاالت وفــا ٍة يف كث ٍري من
املحافظات وال س ّيام يف دير الزور والغوطة
حاالت كثري ٍة ،عن إسكات
الرشقية ،ال تسفر ،يف
ٍ
آالت الحرب إال يف إطار الهدن وبعد أن ميوت
املدنيون جوعاً .وللحقّ فإن األطراف املسلحة
تهتم كثرياً إن اشت ّد الحصار أم
املتصارعة ال ّ
ال ،بل عىل العكس متاماً ،إذ إن حدّة الحصار
تعني املزيد من األرباح للمتح ّكمني يف األنفاق
والحواجز من فصائل املعارضة املسلحة
وعنارص النظام ،ولو أنه ال يجوز تعميم هذه
الحالة عىل جميع املناطق.
ورمبا يبدو املشهد األش ّد مرار ًة للحصار حني
نرى رغيف الخبز والخضار ممزوج ًة بدماء
املدنيني ج ّراء القصف واالشتباكات ،أو حني
نرى املوا ّد الغذائية بأنواعها مرمي ًة عىل قارعة
طريق يف منطق ٍة محارص ٍة إثر قصف سوقٍ
شعبي (دوما مثاالً) وال يوجد من يلتقطها ألن
ٍّ
املصائب أنست الناس حتى رغيف خبزهم،
فباتت لقمتهم «مغ ّمس ًة بالدم» ّ
بكل معنى
الكلمة.

الديك

ال ذاكرة لمهزوم .اصمت
نبيل امللحم
يف موسكو كان السؤال:
ما الذي تعرفه عن الحرب العاملية الثانية؟ وكانت ناديجدا غروبسكايا ،تلك البجعة التي راقصت العاصفة يف بحرية البجع ،قد أسندت
ظهرها إىل التاريخ ،ومل تكن لتكتفي بالكالم عن انتصارات الجيش األحمر فيها ،بل دخلت غرف العمليات الحربية ،أكرث من ذلك استطردت
الرويس ،وبعده كانت قد استلقت
يف الكالم الشغوف عن الجرنال غيوريك جوكوف ،ال ..رمبا وصلت أبعد ،إىل القديس جوارجيوس رمز النرص
ّ
عىل مقعد املارشال فاسيليفسيك وسجله الخايل من الهزائم ،وف ّككت بندقية كالشينكوف لتحيك اسم مبتكرها.
يف برلني ،ال يعرف أستاذ الفلسفة هريمان بريخت شيئاً من حياة إيروين رومل ،ثعلب الصحراء ،وال يعرف ما ّ
يرف له القلب من حياة إيفا
براون زوجة هتلر وقد غرقت مع برلني يف بحر الخراب والدمار.
مبسطٍ جداً بعد أن نسأله إن كانت والدته قد حكت له شيئاً عن الحرب العاملية
عىل أستاذ الفلسفة األملا ّين أن يوضح األمر عىل نح ٍو ّ
الثانية ،وكان إيضاحه بكلمتني:
 املهزومون ال يح ّبذون التذ ّكر.هو األمر كذلك ،فالله ليس مع الكاثوليك مبواجهة الربوتستانت حسب نابليون بونابرت ..الله مع املدفع األطول عىل الدوام .وما دام الله
كذلك ،ما الذي سيحكيه أبناؤنا ألبنائهم ،بعد نصف قرنٍ  ،بعد عق ٍد ،مئة عق ٍد من الزمن ،بعد أن يحمل التاريخ ترحاله إىل حيث يكون
التذ ّكر؟
الرويس ،أم عن جورج بوش ذاك النسخة الشقراء عن باراك أوباما وإن بدا الثاين حيواناً أعزل؟
عن القيرص
ّ
عن أبو بكر البغدادي ،أم عن أبو بكر الصديق ،وقد بات التاريخ مشكوكاً فيه ،مبن فيه من صحاب ٍة وأنصا ٍر ومهاجرين ،ومبن فيه من سكاكني
وراقيص خناجر عىل وقع البارود؟
أيتام تطفو فوق مياه
املتوسط يف الطريق إىل هجر ٍة منه نجا ًة من بحر الدماء السوريّ
ّ
عن يارس عرفات وقد مات مسموماً ،أم عن جثث ٍ
املتوسط يك تعاد إماتة امليت غرقاً إمعاناً يف يقني موته؟
إىل الجانب اليونا ّين من البحر
ّ
ّ
طويل ليقف
مدفع
وقاتل مل يعتذر ،وأم ٍة تزحف من جنون اللحظة إىل جنون التاريخ،
ٍ
ما الذي ستحكيه عن شاع ٍر مل ينتحرٍ ،
والكل فيها بال ٍ
الله إىل جانبه ،منترصاً له ،أو مص ّفقاً؟
نوع من اآللهة؟ عن اسم القضية ..صفاتها ..لونها ،مذاقها؟
ما الذي ستحكيه ألوالدك وأحفادك؟ عن أيّ ماريشال حرب؟ عن أيّ ٍ
وفرنيس وقطريّ ّ ،
وكل األيادي واألقدام السوداء التي تلعب ببياضك وقد ّ
وصيني وأفغا ٍّين وشيشا ٍّين
يس وإيرا ٍّين
بت بال لونٍ
عن أمريكا ٍّين ورو ٍّ
ٍّ
ٍّ
سوى خرق ٍة زرقاء فوق مساح ٍة زرقاء اسمها «الفيس بوك» ،تلك اللعنة وقد باتت سجل تاريخك وتاريخنا.
عن الخيانات الكربى؟
حسناً.
لن تسند ظهرك إىل الحائط وتحيك ..سوف تخرس ،وحني تبلغ بك الوقاحة أن تحيك ،مثة ٌ
وحل جديدٌ سيضاف إىل ذاكرة ابنك.
 ال تحيك يك ال تغرقه يف وحولك. هذا إذا كان لك ابن.أنت ابن السالالت املنقرضة.
ليتك ابن عاهرة.
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ثقــافة

ثقــافة

ٌ
نص المغنية الصلعاء
قراءة في ّ
راهيم حساو

ولد يوجني يونسكو يف  26ترشين الثاين/
نوفمرب  ،1909وتويف يف  29آذار/مارس .1994
أصل روما ٍّين ،عاش يف
كاتب
مرسحي من ٍ
وهو ٌ
ٌّ
ّ
فرنسا .له العديد من املرسحيات التي شكلت
محط ًة هام ًة يف تاريخ املرسح ،ومن أشهرها
املغنية الصلعاء والخرتيت والكرايس والدرس
أهم كتاب
واملستأجر الجديد .و ُيع ّد من ّ
العبثي.
املرسح
ّ
لنص املغنية الصلعاء عىل
كان أ ّول ظهو ٍر ّ
الخشبة عام  ،1950عىل يد املخرج نيكوال
باطاي ،عىل مرسح النوكتامبيل يف باريس.
والغريب ّأن عنوان النص كان «املعلمة
الشقراء» ،ولكن املمثل الذي كان يتد ّرب
عىل دور رجل اإلطفاء أخطأ حني قال املغنية
الصلعاء بدالً من املعلمة الشقراء ،فنال هذا
الخطأ إعجاب يوجني يونسكو وصار عنوان
النص.
النص بحديث السيدة سميث عن الطعام
يبدأ ّ
واملرشوبات ،عن تفاصيل غري مجدي ٍة وال قيمة
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لها ،بينام يقرأ زوجها يف صحيف ٍة إنكليزي ٍة غري
آب ٍه مبا تتحدّث به زوجته إال يف آخر جمل ٍة عن
موت صديقتها وعن الطبيب الذي عالجها.
بحديث عن املوت والحياة،
يبدأ السيد سميث
ٍ
وعن الصحيفة التي بيده ،مبدياً استغرابه من
ذكرها أسامء الذين ماتوا هذا اليوم وعدم
ذكرها أسامء الذين ولدوا فيه .يستم ّر الحوار
وأحداث قد انتهت،
أشخاص
بني الزوجني حول
ٍ
ٍ
وال تبدو أيّ أهمي ٍة لهذا الحوار.
تدخل الخادمة ماري وهي تقول إن السيد
والسيدة مارتن عىل الباب .يدخل األخريان
ويجلسان ريثام يقوم السيد والسيدة سميث
بتبديل ثيابهام ،ويف هذا الوقت يدور حوا ٌر
ٌ
غريب بني الزوجني مارتن وكأنهام ال
طويل
ٌ
يعرفان بعضهام من قبل ،ويف نهاية الحوار
مشكوك فيها،
يستنتجان أنهام زوجان بطريق ٍة
ٍ
وذلك أن السيدة إليزابيث ليست السيدة
إليزابيث ،ودونالد ليس دونالد.
يدخل الزوجان سميث ،بعد تبديل مالبسهام،
ويرحبان بضيفيهام .يدور الحديث حول أمو ٍر
ّ
غري مجدي ٍة من حيث الظاهر ،كام بدأ النص.
يستم ّر الحوار إىل ْأن يدخل الكابنت ،رئيس
فرقة املطافئ ،وهو صديق العائلة ،ويحدثهم
حريق سينشب .ثم
حريق وعن قلقه من
عن
ٍ
ٍ
يدور الحوار عن جرس الباب ،وعن أنه ليس
بالرضورة أن يكون أحدٌ ما عىل الباب إذا قرع
ثم يرسد ّ
كل واح ٍد حكاي ًة قصري ًة ال
الجرسّ .
معنى لها .ينتهي النص مثلام بدأ ،ولكن بدالً
من ظهور السيد والسيدة سميث يظهر السيد

والسيدة مارتن.
نصه هذا أن يعيد
أراد يونسكو من خالل ّ
مفهوم اإلدراك عند اإلنسان ،وذلك بنسيان
ّ
كل ما هو ٌ
منطق
ثابت يف ذهنية املرء من
ٍ
وبديهة .ولقد ظهر هذا األمر يف ثالث نقاطٍ
واضحة؛ تتعلق األوىل مبوت صديقة السيدة
سميث وعدم موت طبيبها الذي ج ّرب الدواء
عىل نفسه ،وجاء عىل لسان السيد سميث
ٌ
فرضية
رضورة موت الطبيب معها .وهذه
غر ٌ
ائبية يطرحها يونسكو ،فالذي نعرفه أن
الدواء قد يشفي أحداً ما وليس بالرضورة أن
يشفي اآلخر ،لكن يونسكو يجعل من فكرة
منطق
املوت فكر ًة أكرث سالس ًة ويح ّولها إىل
ٍ
جدي ٍد يك ُيطيح بالسائد املتعلق بغموض فكرة
املوت .وتتعلق النقطة الثانية بالجرس ،فحني
سمع الجميع قرعه وقامت السيدة سميث
لفتح الباب ومل تجد أحداً استغربت ،وحني
سمعوا الجرس م ّر ًة ثانية مل تقم لفتح الباب،
فليس من الرضوريّ أن يكون أحدٌ عىل الباب،
شخص العنوان وانتبه إىل خطأه
فرمبا أخطأ
ٌ
بعد قرع الجرس بثوانٍ وذهب ،وهنا ال يتحتم
عىل صاحب البيت أن يعري أهمي ًة للجرس،
وأن يكون الجرس أمراً يشبه تقلبات الطقس.
والفرق بني النقطة األوىل والثانية هو أن
يونسكو جعل من الغيب والغامض يف األوىل
أمراً منطقياً ،ومن املنطق يف الثانية أمراً غيبياً
وغامضاً.

مارتن .يريد يونسكو أن يقول هنا إن الشخص
ليس بالرضورة أن يكون هو ذاته ،ولكن رابط ًة
تجمعه مع اآلخــر ،وقد يتع ّرف عىل هذه
الرابطة دون أن يتع ّرف عىل ذاته الضائعة،
ويتفاقم هذا الضياع كلام تع ّرف وتع ّمق يف
تلك الرابطة التي تأخذ منه ح ّيزاً أكرب من
الح ّيز املتعلق بذاته .قدّم يونسكو هذين
الزوجني وكأنهام مخموران حتى الثاملة،
والحوار الذي دار بينهام ال يتقبله العقل أو
املنطق .وبهذا أراد أن ينقلنا من الواقع إىل
يش ٍء يشبه الحلم الذي تصري األشياء فيه لين ًة
وقابل ًة لجعل أيّ يش ٍء منها ،عكس الحياة التي
تفرض أشياءها رغ ًام عنا.
ويبقى يونسكو من الكتاب املرسحيني الذين
كلام حاولنا التنقيب عن أرسار نصوصهم نجد
اءات أخرى ّ
نص.
أمامنا أرساراً أخرى وقر ٍ
لكل ّ
وهو من املرسحيني الذين ما زالت نصوصهم
انقطاع ،عىل مسارح العامل ّ
وبكل
ُتعرض ،دون
ٍ
اللغات .والجميل يف نصوصه أنه كلام جاء
مخرج ليقدّم أحدها عىل الخشبة نجده قد
ٌ
النص بطريق ٍة مختلف ٍة ع ّمن سواه من
قدّم ّ
مخرجني.

وتتعلق النقطة الثالثة بعالقة السيد والسيدة
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الحرة ..كبرئيل موشي كورية
مهندس الكلمة
ّ
الحرية..
في زنازين االستبداد تنمو غراس
ّ
إعداد :فريق صور
يف  19كانون األول/ديسمرب  2013اعتقلت األجهزة األمنية السورية
السيايس للمنظمة
يف القامشيل -فرع أمن الدولة -مسؤول املكتب
ّ
اآلثورية الدميقراطية كربئيل مويش كورية ،البالغ من العمر  52عاماً،
السلمي وانضاممه إىل حركة االحتجاجات
السيايس
بسبب نشاطه
ّ
ّ
الشعبية ا ُملناهضة لنظام الحكم منذ انطالقتها يف آذار/مارس ،2011
بصفته الحزبية التي كانت أبرز األسباب التي دفعت النظام السوريّ
وجهت إليه
إىل توقيفه وإبقائه رهن االعتقال دون محاكم ٍة عادلة ،إذ ّ
املحكمة الجنائية ُتهمتَي:
رسيٍّ غري ّ
مرخص.
يس ّ
حزب سيا ٍّ
ــ االنتامء إىل ٍ
ــ التحريض عىل العنف لقلب نظام الحكم.
تم تحويله ،منذ آب/أغسطس  ،2014إىل محكمة اإلرهاب .وهو اآلن
ّ
يف سجن عدرا املركزيّ قرب دمشق.

غلوبير روشا و«السينما الفقيرة»
يوسف شيخو

ناشدت املنظمة اآلثورية الدميقراطية املجتمع الدو ّيل وكافة املنظامت
الحقوقية واإلنسانية للضغط عىل السلطات السورية لإلفراج عن
كورية وعن سمري إبراهيم ،القياديّ يف املنظمة واملعتقل لدى النظام
هو اآلخر ،إضاف ًة إىل معتقيل الرأي يف سوريا .كام تضامنت الكثري
ومنظامت ٌ
ٌ
دولية ومنظامت
من األصوات الحقوقية املحلية والعاملية،
مجتمع مد ٍّين ،مع البيانات التي أصدرتها املنظمة اآلثورية ،والتي
ٍ
اب معارض ٍة
َح َملت تواقيع ناشطني سلميني وحقوقيني وأعضاء أحز ٍ
وقياديني ،ح ّملوا فيها النظام املسؤولية الكاملة عن تدهور حالة
كورية الصحية.
ولد كربئيل مويش كورية يف مدينة القامشيل السورية ،عام ،1962
الدرايس يف جامعة حلب
لعائلة رسياني ٍة أرثوذكسية .أكمل تحصيله
ّ
انضم إىل
متخصصاً يف الهندسة الزراعية ،وتخ ّرج فيها سنة .1984
ّ
ّ
املنظمة اآلثورية الدميقراطية وأصبح من أبرز قادتها يف سوريا .كان
ٌ
داعم لالحتجاجات .وكان ،مع رفاقه ،من أوائل املطالبني
له
موقف ٌ
اطي من خالل إعالن دمشق ،وقبل ذلك باملشاركة
بالتغيري الدميقر ّ
الفعالة يف املنتديات التي نشطت مع بداية األلفية الثالثة .وقد ر ّكز
رفاق املنظمة وقياديوها عىل هذه املبادئ يف ّ
كل أطروحاتهم
وأرصوا عىل تجسيدها عملياً عىل أرض الواقع
النظرية،
ّ
من خالل انخراطهم منذ البداية يف الحراك الثوريّ الذي
تفجر يف أواسط آذار/مــارس  2011للمطالبة بالح ّرية
ّ
والدميقراطية.
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مل تستطع السينام الربازيلية ،حتى منتصف القرن العرشين ،تجاوز حدود
البالد ،وسط املشاكل والهموم التي كانت تعيشها الربازيل آنذاك ،إىل أن
ظهر تيار السينام الجديدة ،أو «سينام نوفو» ،الذي بلغ أعىل درجات
الشهرة عاملياً يف أواسط ستينات القرن الفائت .والواقع أن إيطاليا كانت
ثم يف العامل.
املكان الذي شهد إطالق السينام الربازيلية الجديدة يف أوروبا ّ
ويع ّد الربازي ّ
مؤسيس «سينام
يل غلوبري روشا ( )1981-1939أحد أبرز ّ
نوفو» يف أمريكا الالتينية والعامل الثالث ،إذ أسهم هذا املخرج والناقد
السينام ّيئ يف الدعاية للسينام الجديدة ،وهو أ ّول من أرىس مبادئ هذه
الحركة ،إىل جانب عد ٍد من رفاقه من السينامئيني اليساريني مثل كارلوس
دييغيس ونيلسون دوس سانتوس.
حاول هؤالء الشباب إيجاد «لغ ٍة سينامتوغرافي ٍة تتوافق مع الواقع
وتعكس املشكالت االجتامعية يف الربازيل .كانوا يطمحون إىل سينام
زهيد ٍة ،تحت شعار (كامريا يف اليد وفكرة يف الرأس)» .وكانت هذه الحركة
األكرث تعبرياً عن تطلعات سينامئ ّيي الدول النامية اليسارية النزعة .فنشأة
«سينام نوفو» كانت نتيجة اهتامم هؤالء بالتعبري عن مشاكل التخلف
يف وطنهم نتيجة هيمنة الكولونيالية الجديدة ،واهتاممهم بتنمية ثقاف ٍة
وطني ٍة بالتزامن مع انتشار حركات املقاومة الشعبية الفالحية املسلحة يف
العديد من أقطار أمريكا الالتينية .وقد طالبوا سينامئ ّيي العامل الثالث من
الشاب بتأسيس سينام ذات هوي ٍة وطني ٍة تستطيع أن تلغي الطابع
الجيل
ّ
ّ
الكولونيايل عن «لغة الفيلم» ،وتسعى إىل التعبري عن املشاكل االجتامعية
واالقتصادية .واملفيد ذكره هنا أنه بحلول  1962أصبح للسينام الربازيلية
ٌ
مكان يف جميع املهرجانات العاملية ،بل إنه «من بني األربعني فيل ًام املنتجة
ً
ً
ذلك العام كان حوايل النصف ميثل حقبة جديدة من السينام القومية،
ٌ
وسبعة منها تحمل أفكار (سينام نوفو)».
رفض املخرجون الربازيليون ،يف حينها ،منوذج األفــام املنتجة داخل
األستوديو والتي تعتمد عىل التقنيات املتط ّورة ومرتفعة الكلفة (كام كان
متبعاً يف هوليوود) ،ورفعوا شعار «السينام الفقرية» التي ال تعتمد عىل
اإلنتاج الضخم .وحرصت تلك السينام عىل إظهار مشاكل الربازيل من

وتخلف بدالً من إخفائها .فأفالم روشا تبحث عن طريق ٍة
وبؤس
فق ٍر
ٍ
ٍ
السيايس لدى الشعب املقهور» .ويف عام 1965
«إلحياء وتحرير الوعي
ّ
أفالم
أصدر روشا بيانه الشهري (جامليات الجوع) ،ودعا فيه إىل صنع ٍ
التقني وتلتزم بكشف
«تضحي باللمعان
أفالم
ّ
ّ
«بشع ٍة ،حزين ٍة ومحبطة»ٍ ،
بؤس وفقر الشعب الربازي ّ
بؤس -وفق
يل» .إن الجوع الذي يتح ّول إىل ٍ
روشا -هو «جوعٌ لكافة الحقوق اإلنسانية التي سلبها املستعمر .إنه
جوعٌ باملعنى العا ّم لكلمة جوع» .وهنا يقول« :نحن نفهم الجوع الذي
مل يفهمه األوروبيون وغالبية الربازيليني .فهو بالنسبة لألوروبيني رسيالية
وطني .فهو ال يأكل ولكنه يخجل
غريبة .أما بالنسبة للربازيليني فهو عا ٌر
ّ
يرصح بذلك ،ومع هذا فهو ال يعرف من أين يأيت هذا الجوع».
من أن ّ
ويفس هذا البيان «كيف يتح ّول البؤس اىل عنف ،وكيف ميكن لهذا
ّ
سالح قاتلٍ حني يتعانق مع الكراهية» .يتحدّث روشا
اىل
ل
و
يتح
أن
العنف
ّ
ٍ
النص عن الفارق يف تلقي «السينام النضالية» والنظرة إليها ،بني
يف هذا ّ
«املعني باألمر» ،واألورو ّيب «املتف ّرج املتمدّن» ،فيقول:
الالتيني
األمري ّيك
ّ
ّ
«يف الوقت الذي تبيك أمريكا الالتينية رضوب بؤسها وفقرها العام ،يأيت
املراقب الغريب واملتعاطف لين ّمي يف ذهنيته وخطابه طعم ذلك البؤس
معطى شكلياً ضمن
كعارض مأسويٍّ  ،بل فقط بصفته
ال أكرث ،ولكن ليس
ٍ
ً
الالتيني يوصل بؤسه
إطار حقل اهتامماته .ومن هنا نالحظ أن ال اإلنسان
ّ
الالتيني».
اىل اإلنسان املتمدّن ،وال هذا األخري يفهم حقاً بؤس
ّ
وبالحديث عن مدى خطورة املهمة التي كان يؤديها غلوبري روشا ورفاقه
يف ّ
القمعي ،ميكن االطالع عىل وثائق ُكشف عنها
ظل حكم ذاك النظام
ّ
العام الفائت ،تظهر أن روشا كان ،بني عامي  1964و ،1985عىل قامئة
املعارضني الذين كان النظام ينوي التخ ّلص منهم .وجاء يف وثيق ٍة نرشتها
«هيئة التحقيق حول جرائم حقبة االستبداد يف الربازيل» أن تقريراً لسالح
ٌ
الج ّو الربازي ّ
حمالت سياسي ٍة
وناشط يف
يل وصف روشا بأنه قياديٌّ يساريّ ،
ٍ
يف أوروبا ض ّد الربازيل .ووردت يف الصفحة األوىل من التقرير أسام ٌء وإىل
جانبها كلمة «ميت» ،يف إشار ٍة إىل األشخاص الواجب التخ ّلص منهم ،وفق
هيئة التحقيق.
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ّ
للكل
منظمة
ٌ
ّ
شباب يعملون لتقدّم مجتمعاتهم املحلية عىل مختلف األصعدة من أجل سوريا
للكل
منظمة رائد ٌة ،غري حكومي ٍة ،مك ّو ٌنة من مجموعة ٍ
املستقبل ،من خالل تفعيل فئات املجتمع وتنمية مهاراتهم وتطويرها ليقوموا بخدمة املجتمع يف شتى مجاالت العمل املد ّين.
ٌ
تعمل منظمة ّ
إقليمية يف غازي عنتاب الرتكية
الرئييس يف محافظة ريف دمشق ،ولها مكاتب
للكل داخل األرايض السورية ،ومق ّرها
ّ
والقاهرة مبرص.
تهدف منظمة ّ
ات للنهوض باملجتمع املد ّين السوريّ من خالل دعم وتنفيذ مشاريع يف مجاالت التنمية والتأهيل
للكل إىل تقديم مبادر ٍ
النفيس ،ومشاريع اقتصادي ٍة وإغاثية ،والرتكيز عىل النساء واألطفال واملناطق النائية بهدف تعزيز دور املجتمعات املحلية وتنميتها
والدعم
ّ
يف مجاالت الحياة املدنية ليستطيع أبناؤها التأقلم مع مختلف الصعاب.
تنطلق املنظمة من إميانها بقيم العمل باملبادئ اإلنسانية وفق القانون الدو ّيل يف النزاعات والحروب ،وتنمية قدرات الناس وتوظيفها يف
خدمة املجتمع ،باإلضافة إىل الصدق والشفافية وااللتزام مع الناس ومع الرشكاء ،وااللتزام بالتشاركية وروح املبادرة والتعاون.
تعمل منظمة ّ
ات:
للكل ضمن ثالثة مسار ٍ
االجتامعي.
 املسارّ
 املسار التنمويّ واالقتصاديّ . املسار الثقا ّيف.النفيس ،والتعليم ،والتغذية ،واإلغاثة ،واألعامل الفنية.
ويف قطاعات الحامية والدعم
ّ
مجتمعات متلقي ٍة إىل مشا ِرك ٍة يف
ويأيت العمل عىل هذه املسارات والقطاعات بهدف تطوير املجتمعات املستهدفة والنهوض بها من
ٍ
التنمية ،ورفع قدراتها لتعيش حيا ًة كرمي ًة ح ّرة.
وتعمل املنظمة عىل تدريب وإعداد قياد ّيي املجتمع املد ّين للتعامل مع املشكالت التي تواجه املجتمع ،وتنفيذ املشاريع الداعمة لألطفال
وتعزيز دور النساء واملبادرات الشبابية.
وجلسات
ندوات
وأيضاً تقديم املساعدة والعون لكافة الجهات العاملة يف مناطق وجود املنظمة يف مختلف املجاالت ،من خالل إقامة
ٍ
ٍ
اجتامعي ٍة إليجاد حلولٍ للمشاكل العالقة ،أو من خالل الكوادر البرشية واملستلزمات التي تحتاج إليها تلك الجهات .باإلضافة إىل تنمية
روح املساهمة والبذل والعطاء لخدمة املجتمع والنهوض به.
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ّ
واقعهن في الحرب
يتحدثن عن
سوريات
ثالث
ٍ
ّ
إعداد :فريق صور
قصص يفرضها واقع الرصاع بحيث تصبح ّ
مسلح بني األطرافّ ،
لكل أرس ٍة
ليست الحروب مج ّرد قصة رص ٍاع
الكل يريد فيها االنتصار ،بل هي مجموعة ٍ
ٍ
ّ
قصص ترسد الخيبات واالنكسارات ،قصص األمل والضياع والترشد ،قصص التحدّي واملواجهة والبطوالت ،قصص
قصتهاٌ .
قصتها مع الحرب ،ولكل امرأ ٍة ّ
ّ
ّ
النجاح .لكن ليس الكل قادرين عىل رسد قصصهم.
سوريات ق ّررن التحدّث عن قصصهنّ وتجاربهنّ مع تحدّي الواقع يف الحرب واللجوء.
حكايات لثالث
ننقل هنا
ٍ
ٍ
تخربنا السيدة ريم (االسم مستعار) 37 ،سن ًة ،من منطق ٍة يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،كيف أنها استطاعت أن ترسل تواقيع
سيدات شاركن يف حملة التضامن مع نساء الزبداين بقولها« :وصلتني الصورة عرب (الواتس أب) ،الطريقة الوحيدة للتواصل يف منطقتي .ويف ّ
ظل
ٍ
وبحركات مدروس ٍة بعناية».
ضعف الشبكة صعدت إىل سطح البيت فجراً حتى أمت ّكن من تحميل الصورة ،مبشق ٍة
ٍ
بعد أن جمعت ريم التواقيع من عد ٍد من النساء يف منطقتها كان عليها االنتقال إىل منطق ٍة تتوافر فيها شبكة اإلنرتنت ليك تتمكن من إرسالها .تقول:
يل انتظار أحد رجال األرسة لريافقني ،ألين ال أستطيع السفر دون محرم ،كام كان ع ّ
«كان ع ّ
ُ
نجحت يف إيصال التواقيع».
يل أن أخ ّبئ الصورة .وقد
ويف شامل سوريا ،حيث تيش الحرب بتفكيك الجغرافية السورية بني النظام واملعارضة ،هناك من النساء من تحاول كرس الحواجز بني مناطق
السيطرة .تعيش سارة (االسم مستعار) 42 ،سن ًة ،يف إحدى مدن الشامل السوريّ الخاضع لسيطرة املعارضة .وهي تكافح لعالج طفلها املريض
لجهات أمني ٍة يف
مطلوب
بالرسطان ،وتضط ّر إىل السفر اىل دمشق وحدها ليتلقى ابنها الجرعات يف مشافيها .تقول سارة« :أسافر وحدي ألن زوجي
ٌ
ٍ
النظام وال يستطيع أن يرافقني».
كانت سارة تستعني بأخيها محمد يف سفرها ،غري أنه اعتقل م ّر ًة عىل أحد الحواجز .خشية سارة من اعتقال رجال األرسة دفعتها إىل منعهم من
مرافقتها« :شعرت بالذنب كثرياً بعد اعتقال أخي .كان اعتقاله رسال ًة يل أين يجب أن أعتمد عىل نفيس».
بعيدات عن القصف والحصار .تروي جليلة (االسم مستعار) 40 ،سن ًة،
نوع آخر ،وإن كنّ
ٍ
ويف دول اللجوء تعيش السوريات قصص معانا ٍة من ٍ
ٌ
قاسية جداً هنا ،ومن ال يعمل ال يأكل».
معاناتها بعد قدومها مع أرستها إىل تركيا« :الحياة
بدأت جليلة وزوجها بالبحث عن عمل ،ولكنهام مل يتمكنا من العثور عليه .وبات إيجار البيت ومرصوف املعيشة يثقالن كاهلهام.
فكرت جليلة كثرياً يف إرسال ابنها إىل إحدى الدول األوربية ،كبقية األرس التي تفعل ذلك ،من أجل ضامن مستقبلهم و ّمل شمل األرسة .تكشف جليلة
حالة الحرية التي انتابتها بقولها« :وقع رصاعٌ قويٌّ يف داخيل؛ هل أرمي به إىل البحر واحتامل النجاة والغرق متساويان؟ أم أبقيه إىل جانبي ويخرس
يوم عىل صوته يقول :ماما أنا مسافر ،ادعييل .لقد اتخذ قراره بالتشاور مع والده».
مستقبله؟ مل أفلح يف حزم أمري إىل أن استيقظت صباح ٍ
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ســاخرة

المزيد من مذكرات الفتى
مالذ الزعبي

 ذات امتحانٍ خالل الصف الثاين اإلعداديّ ،ُقبض علينا متل ّب َسني ،أنا وأحد زمالء السوء،
نبيل هو
نتبادل األوراق االمتحانية
بهدف ٍ
ٍ
مبادلة املعلومات ونرش املعرفة يك ال تبقى
طالب دون آخرين .األستاذ راتب،
حكراً عىل ٍ
الذي قبض علينا آنذاك ،وبعد أن هاله مدى
شغفنا بالعلم ،والذي عدّه من جانبه وقاح ًة ال
نظري لها ،أذاقنا ما به النصيب مح ّوالً وجناتنا
صفعات متتالية.
أنا وزمييل إىل مراوح تتلقى
ٍ
ثم انتقلنا برفقة األستاذ راتب من شعب ٍة إىل
شعب ٍة وهو يعيد أمام أنظار الزمالء يف شعب
الصف الثاين اإلعداديّ املجاورة تجربة املرواح
هذه جاع ًال منّا فرئان تجارب للنظرية العلمية
ّ
املسمة «أويل العربة» .مل يكتف األستاذ راتب
عالمات من
تم خصم عرش
ٍ
بذلك طبعاً ،بل ّ
درجاتنا االمتحانية ،مع تشديد الرقابة علينا
فصل عنرصيٍّ
يف بقية االمتحانات ،وبناء جدار ٍ
بيني وبني زميل السوء ذاتــه .املغزى من
هذه األقصوصة مل يحدث وقتها ،بل أىت بعد
سنوات ،إذ كان األستاذ راتب يخوض ،مع
ٍ
ً
أساتذ ٍة آخرين ،امتحانا يف منظمة األونروا
للرتقي الوظيفي ،وكــان االمتحان كتابياً،
ُ
وضبط حينها ،مع أساتذ ٍة آخرين ،يستخدمون
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يتم تسويد املعلومات
األوراق الصغرية التي ّ
عليها ،واملعروفة بالراشيتات.
 كان ألساتذة تحفيظ القرآن يف معهد األسدما غريه -وسائل للرتغيب والتشجيع عىلحضور دروس التحفيظ ،تختلف من أستا ٍذ إىل
األحب عىل قلوبنا طبعاً،
آخر .أحدهم ،وكان
ّ
اعتاد توزيع جوائز مادي ٍة رمزي ٍة للمتف ّوقني يف
الحفظ ،أو للذين يجيبون عن األسئلة الفقهية
الشائكة واملر ّكبة .وكانت الجائزة ترتاوح من
ات ،بحسب ما يشاء الله
خمس إىل عرش لري ٍ
وما يخرج من جيب جلباب األستاذ .يف إحدى
الجلسات التاريخية استطعت ّ
حل مسأل ٍة
فقهي ٍة معقد ٍة احتار فيها حتى علامء األزهر
الرشيف والشيخ كفتارو وهيثم مناع ،وأراد
األستاذ مكافأيت بالشكل املعتاد فم ّد يده
إىل جيبه وناولني ما به النصيب .يف لحظتها
مل ينتبه ال هو وال أنا إىل أن املكافأة كانت
خمسني لري ًة سورية ،لرية تنطح لرية ،وما هي
تم اكتشاف هذا الخطأ غري
إال دقائق حتى ّ
املقصود .مل يكن يف الوارد طبعاً أن يطلب
اســرجــاع مكافأته ،احم ّر وجهه وج ّفت
ابتسامته ،وقىض بقية الدرس مغموماً مهموماً

حسرياً ،وأقلع من يومها عن عادة توزيع
املكافآت ،ثم بدأت لحيته تقرص ،وأخذ يرتدي
أيام
الجينز بدالً من الجلباب ،وما هي إال ٌ
وانضم الحقاً إىل
حتى استقال من املعهد،
ّ
رابطة العقالنيني العرب.
 عــاىن أساتذيت يف معهد تحفيظ القرآنما غريه من ضغطٍ مــزدوج ،فأينهم والدي
الذي يج ّلونه ويحرتمونه ،والذي كان يضغط
عليهم يك يستقبلوين يف جلساتهم رغم أنني
كنت مدبراً غري مقبل ،وأينهم غالظتي التي
ال حدود لها والتي كنت أفرغها يف جلسات
التحفيظ انتقاماً من حرماين من قضاء وقتي
يف اللعب مع أترايب الضالني يف الحارة .كان ال
ب ّد لهذا الضغط أن يصل إىل مرحلة االنفجار،
إذ فيام كان األستاذ يروي لنا بطوالت أحد
الصحابة الذي اشتهر مبهارته يف استخدام
النبل والسهام ،أىت عىل ذكر قص ٍة قام فيها هذا
سهام متتالي ٍة يف ثالثة
الصحا ّيب بإدخال ثالثة ٍ
ثقوب صغري ٍة بحجم عقدة حبل ،فقاطعته
ٍ
فيام كنت أبحث عن يش ٍء ما يف أنفي ال أذكر
ما هو تحديداً« :روبن هود ما عملها أستاذ»،
ثم كان االنفجار..

#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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الكالم َ
شرَكSpeech is a pitfall /
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عمل للفنان السوري :منير الشعراني

