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فتحة العدسة

رهانات جنيف  2والبدائل المطروحة
كان يفرتض أن تكون كل تلك الدماء التي
أريقت عىل أرض سوريا ،وكل األمل الذي
رافقها حارضاً عىل طاولة املفاوضات يف
مؤمتر جنيف .2وأن تدفع بأصحاب القرار إىل
البحث عن مخرج لهذا الجنون الذي تعيشه
سوريا منذ ما يقارب  3أعوام من تدمري وقتل
واعتقال وخطف وتهجري ،وأن تضع حداً
للفشل الذريع الذي تعيشه السياسة السورية،
كان عىل السيايس الذي يجلس عىل طاولة
املفاوضات أن يضع نصب عينه املدنيني الذي
يتقلبون يف نار هذا الرصاع املدمر يف سوريا.
يف جنيف كل يشء يوحي أن املفاوضات
ستكون طويلة ومريرة ،مامل يحدد سقف
زمني لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه فوراً من
قبل الدول التي ترعى عملية السالم أوالً
وأطراف الرصاع ثانياً ،إذا كان ما يهمهم فع ًال
هو وضع املدنيني السوريني ،ألن هناك أموراً
ال ميكن تأجيلها تحت أي ظرف من الظروف،
فقضية املناطق املحارصة التي تعاين الجوع
يجب أن تكون من األولويات املطروحة عىل

طاولة املفاوضات ،كام أن عودة النازحني إىل
مناطقهم وبيوتهم وأعاملهم ،يجب أن تكون
عىل رأس اهتاممات الفرقاء السياسيني.
مع بدء الجولة الثانية من محادثات
«جنيف ،»2يجب وقف العنف الذي ميارسه
النظام يف العديد من املناطق ،وقصف املدنيني
بالرباميل املتفجرة ،كام أن عىل املعارضة
املسلحة وقف هجامتها عىل القرى واملناطق
املوالية للنظام ،وإال سنجد أنفسنا غارقني يف
عبثية هذه املحادثات .الخطوة األوىل لوقف
العنف يف سوريا هي البدء بعملية االنتقال
السيايس املتمثلة بتشكيل هيئة حكم انتقايل
كاملة الصالحيات التنفيذية .وذلك لن يحدث
دون إجراءات تثبت حسن نية الطرفني
ورغبتهم يف الوصول إىل السالم ،وعىل رأسها
وقف إطالق النار وفك الحصار واإلفراج عن
املعتقلني والسامح بدخول منظامت اإلغاثة
اإلنسانية واإلعالم املستقل إىل كافة املناطق
السورية.
ماذا يعني فشل مفاوضات السالم؟ املزيد من

القتل والتدمري واالنحدار بسوريا إىل هاوية
التقسيم والتفتت ،تفاقم مشكلة الالجئني التي
ستشكل عبئاً مادياً واجتامعياً عىل املجتمع
السوري وكل دول الجوار ،بل وعىل املجتمع
الدويل بأرسه ،حرمان أجيال من السوريني من
التعليم والطبابة وكافة الخدمات االجتامعية،
باختصار تدمري بلد وشعب بأكمله.
إن فشل عملية السالم ال يعني فقط األطراف
املتحاربة ،بل نتائجه ستصيب املجتمع
السوري بأكمله ،وبالتايل فإن قضية السالم
هي قضية كل السوريني ،وعليهم أن يتحركوا
لتحقيقه عن طريق الضغط عىل كافة
األطراف املمثلة يف مؤمتر جنيف ،بل وتوسيع
متثيل املؤمتر ليشمل رشائح وقوى اجتامعية ال
ميكن حسبانها عىل أحد طريف الرصاع.
كل هذا يف حال كان مفاوضات جنيف قد
نظمت فع ًال إلنهاء املأساة السورية وليس
ملجرد إدارة األزمة وإظهار املجتمع الدويل
مبظهر املهتم مبصري السوريني ،إال أنه حتى
اللحظة مل ُيظهر أي طرف محيل أو دويل ما
يثبت وجود رغبة أصيلة يف الوصول إىل حل
حقيقي يجنّب البالد اآلثار الكارثية للرصاع
الدموي القائم.
رمبا يجب عىل السوريني عدم التعويل
بشكل كامل عىل ما يقدمه لهم املجتمع
الدويل ،وانتزاع املبادرة املستقلة لفرض واقع
عىل األرض يرفض استرشاء العنف وسيطرة
املليشيات املتحاربة ،عن طريق املقاومة
املدنية والتمكني االجتامعي للفئات التي
غ ّيب السالح صوتها ،واملبادرة املستقلة
إلدارة شؤون الحياة اليومية ذاتياً بعيداً عن
إمالءات أي سلطة سورية أو دولية ،مبا أن
جميع السلطات قد فقدت رشعيتها يف أعني
السوريني إىل األبد.

إضــــاءات

ماذا تبقى من المجالس المحلية؟!

«مجلس برزة» فعالية صورية وتعدد مصادر الدعم
محمد كريم

كان التعويل كبرياً عىل املجالس املحلية من
قبل دعاتها واملتحمسني لفكرتها ،باعتبارها
الشكل االجتامعي األمثل إلدارة شؤون
املناطق الثائرة ،وتلك التي خرجت من تحت
سيطرة قوات النظام ،والقيام مبهام اإلغاثة
والدعم االجتامعي ،فض ًال عن التنسيق مع
الكتائب املسلحة لجعل السالح تحت الغطاء
االجتامعي الذي توفره املجالس ،وبالتأكيد
كانت املجالس املحلية هي اللبنة األساسية
لبناء سورية املستقبل وإعادة إعامرها بعد
رحيل النظام.
إال أن هذه اآلمال مل تتحقق بالشكل الذي
حلم به الكثريون ،وغدت املجالس ميداناً
للمقاوالت السياسية بني مختلف أطراف
املعارضة و«الداعمني» ،مام جعلها عرضة
للفساد السيايس واإلداري واملايل ،إضافة إىل
أنها مل تقم مبهامها بالشكل املطلوب.

يف البداية عملت عدة أطراف داعمة عىل
إيصال مرشحيها إىل املراكز املفصلية يف
املجالس ،دون األخذ بعني االعتبار مقياس
الكفاءة أو رضا أهل املنطقة عن هؤالء
ثم عملت عىل دعمهم مادياً
املرشحني ،ومن ّ
وإعالمياً بحيث شكلوا مراكز قوى ونفوذ لهم.

العالقة مع الكتائب املقاتلة
عىل األرض عالقة هالمية ،حيث
لكل مجموعة عسكرية مصدر
متويل خاص بها ،وال ميكننا يف
املجلس املحيل التأثري عىل قراراتها
وخياراتها.
ويف حاالت أخرى تم فرض املجالس املحلية
من فوق عىل املناطق والبلدات ،أو إنشاء
مجالس خ ّلبية يف مناطق مل تشهد حراكاً ثورياً،

ويف الكثري من األحيان كان رؤساء املجالس
مقيمني خارج سورية منذ عقود!!
وإذا كانت الكثري من «املجالس» التي نسمع
بها قد أقيمت عىل هذا األساس ،فهنالك
مجالس أكرث ترسخاً ،نشأت مع الحراك الثوري
دون تدخل أو وصاية من أحد .ولعل مجالس
ريف دمشق هي الحالة األمثل عن املجالس
الحقيقية التي نشأت يف املناطق الثائرة مببادرة
حرة من أبناء تلك املناطق.
املجلس املحيل لبلدة برزة يتمتع بأهمية
خاصة ،كونه أول مجلس محيل كامل األركان
نشأ يف ريف دمشق ،وقد ع ّلقت عليه الكثري
من اآلمال بوصفه منوذجاً يحتذى به يف كل
املناطق الثائرة .فام الذي تبقى من هذا
املجلس والطموحات التي ع ّلقت عليه؟!
هل مازال ميكن اعتباره منوذج اإلدارة
الذاتية لشؤون الحياة بعيداً عن التدخالت
الخارجية؟!

عينّا مديراً مالياً يف املجلس املحيل
منذ عام  ،2012ولكن صالحيات
وقدرات ذلك املسؤول كانت
صورية ألن كل جهة لها ممولها،
وبالنتيجة فكل ما فعلناه كان من
باب الشكلية ،وبال مفعول كامل.
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«صور» التقت الناشط أبو الخري من برزة،
أحد املؤسسني للمجلس املحيل هناك ،وسألته
عن واقع املجلس حالياً ،فأجاب« :عىل العموم
املجلس يف برزة بات صورياً ،مثله مثل العديد
من املجالس يف مختلف املناطق» .ويف تفسريه
لهذا يقول« :السبب األسايس هو عدم القدرة
عىل السيطرة عىل قنوات الدعم».

إضــــاءات
ويرسد أبو الخري املعوقات التي واجهت
املجلس منذ تأسيسه ومنعته من أن يتك ّون
بشكل صحيح ويأخذ دوره كام ًال« :سأقول
لك وبرصاحة إن عدداً من الناشطني املدنيني،
سعوا بشكل متفرد إىل استقطاب عدد من
الشباب يف برزة بحكم تسلمهم مسؤولية
اإلغاثة ،كهيئة ناو األملانية ،ودون أخذ مشورتنا
كأعضاء مجلس محيل ،بحجة أن الثورة ثورة
«شباب وصبايا» ،رغم أن الشباب كانوا ممثلني
بشكل جيد يف املجلس»
ً
ويضيف« :تكلمت شخصيا مع العديد من
الناشطني والفاعلني ملنع ذلك االلتباس واحرتام
املجلس ككيان وليد من املفرتض أن تتم كل
هذه التعامالت من خالله ،لكن أىت الجواب
متأخراً جداً من مسؤولة نجدة ناو ،التي
مل تهتم كثرياً بهذه القضية ،مام كان سبباً
بإعاقة وتأخر تشكيل املجلس املحيل ،وجعله
صورياً».
ويسهب أبو الخري يف وصف الحالة« :سآيت لك
مبثال قد يغني عن الرشح ،فعندما يأيت وقت
استالم حصة غذائية من لجان الدعم ،كنت
أخرب مدير اإلغاثة يف املجلس الستالمها ،أو
إرسال أحد ليستلمها ،فأجد أن الكثريين من
الناشطني يغضبون وينزعجون ألنني مل أكلفهم
بهذه املهمة ،وبالتايل ال يوجد اعرتاف شامل
برشعية هيكل املجلس املحيل ومؤسساته
ومسؤوليه».
ويضيف« :من اآلخر ،هناك فوىض وعدم
خربة ،ليس من الناس العاديني فحسب ،وإمنا
حتى من الناشطني واملثقفني».
وحول عالقة املجلس مع الكتائب املقاتلة يف
برزة يقول أبو الخري« :العالقة مع املقاتلني هي
عالقة هالمية ،حيث لكل مجموعة عسكرية
مصدر متويل ،وال ميكننا التأثري عىل قراراتها
وخياراتها».
ً
ً
ويؤكد الناشط« :عينّا مديرا ماليا يف املجلس
منذ عام  ،2012ولكن صالحيات وقدرات

ذلك املسؤول كانت صورية ألن كل جهة لها
ممولها ،وبالنتيجة فكل ما فعلناه كان من
باب الشكلية ،وبال مفعول كامل».

املصري الواحد هو ما يجعل الجميع
ينسقون بني بعضهم البعض،
ّ
ويقومون بأدوارهم بشكل متكامل،
رغم تعرث املجالس املحلية وهيئات
التنسيق املدين والعسكري
ولدى سؤالنا له إن كان املجلس قد تلقى دع ًام
من االئتالف الوطني ،باعتبار أن االئتالف بنى
جزءاً كبرياً من رشعيته عىل متثيل املجالس
يف هيكليته ودعمها ،أجاب أبو الخري« :ال ،ال
أبدا ،إمنا كان نتلقى بعض الدعم من مجلس
قيادة الثورة ،ثم أين مل أسمع بأن املعارضة
قد دعمت أحداً ،فالداعمون عموماً يدعمون
الفصيل الذي ينتمي لهم ،وهنا املشكلة
الكبرية ،فشبابنا ،من مقاتلني وناشطني مدنيني،
يقولون دامئاً« :ييل بيتجوز أمنا منقلوا عمنا»
وعندما ينقطع «العم» عن الدعم ،ال يعود
عمهم! هذا هو واقع الحال ،فهو واقع غري
جيد».
يف الحقيقة يبدو حديث الناشط الربزاوي

مخيباً لآلمال ،حيث يحوي رسداً تفصيلياً
لألسلوب الذي شتت فيه الدعم املسيس
واملرشوط والفاسد البنية االجتامعية الصلبة
ملجتمعات الثورة ،وأفسد كثرياً من إخالص
بعض الناشطني والجهات الثورية ،إال أنه ال
تزال هناك الكثري من النقاط املضيئة يف الريف
الدمشقي ،لعل أبرزها التضامن والتنسيق بني
املقاتلني يف مختلف البلدات والقرى ،مام
شكل سداً منيعاً بوجه جيش النظام ،وحمى
املدنيني من االجتياحات العسكرية واملجازر
الجامعية ،يقول أبو الخري« :عىل الصعيد
العسكري هناك تعاون وتكامل مع حرستا
ودوما والقابون ،ويوجد عدد كبري من املقاتلني
الربزاويني يف دوما ،ويف برزة متت االستعانة يف
بعض األحيان مبساندة حرستا أو القابون أو
ركن الدين .هناك تنسيق كامل غري معلن».
ويرجع أبو الخري سبب هذا التنسيق ،الذي
استمر رغم فشل الكثري من محاوالت هيكلة
الثورة ،ورغم التشتت الكبري الذي أصاب
الثوار نتيجة تعدد مصالح جهات الدعم،
إىل« :املصري الواحد واملجرم الواحد ،هذا ما
ينسقون بني بعضهم ،ويقومون
يجعل الجميع ّ
بأدوارهم بشكل متكامل ،رغم تعرث املجالس
املحلية وهيئات التنسيق املدين والعسكري».
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استقصــاء

استبيان حول آفاق الحل السلمي في سوريا
تحقيق :كامل أوسكان

متضاربة من األطراف السياسية والعسكرية يف
 %87ممن شملهم االستبيان يؤيدون
سوريا حول مسألة الحضور واملقاطعة ،والتي
املفاوضات لحل األزمة السورية
تراوحت بني تشجيع للحضور والتفاوض
 %73يفضلون إيجاد حل من خالل
املبارش من دون رشوط أو الحضور برشوط
إجراء انتخابات حرة ونزيهة
مسبقة أو مقاطعة املؤمتر بشكل كامل لعدم
 %6يرون أن تقسيم سوريا هو الحل
الرغبة بالحلول السياسية واالنحياز لخيارات
لوقف إراقة الدماء
الحسم العسكري.
هذه املواقف املتضاربة ألطراف الرصاع تجاه
يعترب مؤمتر جنيف 2للسالم يف سوريا حدثاً
املفاوضات ومؤمتر جنيف 2انطلقت من
استثنائياً يف تاريخ األزمة السورية التي انفجرت
نقطة واحدة وهي أن كل طرف يعترب نفسه
منذ  3سنوات ،حيث يجلس فيها أطراف الرصاع
الطرف الوحيد املخول بالتحدث باسم الشعب
ألول مرة مع بعضهم عىل طاولة املفاوضات
السوري والجهة الوحيدة التي متتلك الرشعية،
بشكل مبارش ،بهدف إيجاد حل سيايس ينهي
دون االستناد إىل أسس قانونية لهذه الرشعية
حالة الحرب املستعرة يف سوريا والتي أخذت
أو أي معرفة علمية برأي الشارع السوري
طابع النزاع األهيل املتعدد األوجه واملسارات.
املنهك من دوامة الرصاع املدمر الذي يعصف
مؤمتر جنيف 2الذي تم التحضري له منذ شهور
بالبالد منذ أن تحول الحراك السلمي إىل رصاع
من قبل األطراف اإلقليمية والدولية عىل أنه
مسلح.
املخرج الوحيد لألزمة السورية قوبل مبواقف
أجرى مركز املجتمع املدين والدميقراطية يف
سوريا استبياناً حول
مفاوضات السالم يف
سوريا ملعرفة آراء
رشيحة من السوريني
حول رؤيتهم لحل
وإنهاء األزمة الحاصلة.
وإيصال أصوات املغيبني
إىل صناع القرار ومحاولة
دفعهم وحثهم بشكل
جدي إليجاد حلول
تنهي األزمة السورية.
أظهرت نتائج االستبيان
قناعات وآراء املشاركني
يف القضية السورية
ومآالتها وآفاق الحلول

املتاحة واملطلوبة من املفاوضات التي تجري
يف جنيف ،وما ميكن أن تفيض إليه من
اتفاقيات إلنهاء العنف املسلح يف سوريا.
تناول هذا االستبيان أهم القضايا التي ميكن
أن تطرح عىل طاولة املفاوضات ،وعدداً
من مطالب السوريني ،وإمكانية إنجازها،
خاصة أن املسألة السورية خرجت من أيدي
السوريني وأصبحت رهينة بأيدي أطراف
دولية وإقليمية.

أحد املشكالت أن كل طرف يف
املفاوضات يعترب نفسه الجهة
الوحيد املخولة بالتحدث باسم
الشعب وأنه الجهة التي متلك
الرشعية ،من دون االستناد عىل
أسس قانونية لهذه الرشعية أو أي
معرفة علمية برأي الشارع السوري
املنهك من دوامة الرصاع املدمر
تأييد املفاوضات وعدم القناعة بجدية
األطراف
تضمن االستبيان  ١٨سؤاالً تتعلق بأفضل
الحلول املتاحة إلنهاء األزمة يف سوريا،
باإلضافة إىل عدة قضايا تهم الشارع السوري.
وقد تم االعتامد يف منهجية العمل عىل
استهداف أشخاص محددين عىل شبكات
التواصل االجتامعي ،كام تم االعتامد عىل
مكاتب املركز يف داخل سوريا املوزعة بني ٩
محافظات يف اللقاء مع املدنيني والعاملني يف
الشأن السوري عىل مختلف نشاطاتهم ،حيث
شارك يف اإلجابة عىل االستبيان  1037شخصاً
من السوريني ،توزعوا داخل سوريا وخارجها.
وجاءت النتائج بتأييد أغلبية املستهدفني

استقصــاء
هل تؤيد بدء مفاوضات سالم يف
سوريا؟

لبدء املفاوضات يف سوريا بنسبة  %87مقابل
نسبة قليلة  %13رفضوا انطالق أي حوار بني
املتصارعني ،مع تأييد وجود رشوط مسبقة
للبدء بالتفاوض بنسبة  %63يف مقابل نسبة
 %36ال تود وجود مثل تلك الرشوط ،كام
لوحظ جنوح اإلناث إىل بدء التفاوض وإيقاف
القتال أكرث من الذكور.
تطرق االستبيان أيضاً إىل معرفة آراء املشاركني
حول جدية أطراف الرصاع يف إنهاء القتال،
وقد أظهرت النتائج أن  %57ال يعتقدون
بوجود إرادة جدية لدى األطراف ،يف حني
أن نسبة املتفائلني بوجود هذه اإلرادة بني
املتصارعني ضئيلة جداً ،وقد رأوا أن أطراف
الرصاع تتبع ألجندات تخدم مصالح قوى
إقليمية ودولية ،وهو األمر الذي مينع وجود
إرادة حقيقية يف إنهاء الرصاع يف سوريا ما مل
تقبل هذه القوى إنهائه ،بينام وجدت نسبة
قليلة أن املجتمع الدويل له مصلحة يف صناعة
السالم يف سوريا ،انطالقاً من مصالحه ورغبته
يف خلق رشق أوسط مستقر ،كام أن املجتمع
الدويل لديه مخاوف من انتشار التنظيامت
املتطرفة يف املنطقة والذي قد يهدد السالم
العاملي واستقرار املنطقة.

ما هو املطلوب تحقيقه يف املفاوضات؟
أطراف الرصاع يف سوريا أمام استحقاقات
كبرية عىل طاولة املفاوضات ،والرهان اليوم
هو إىل أي درجة ميكن للمتصارعني إنجاز
املطلوب منهم يف املفاوضات حتى يتمكنوا
من تحقيق مطالب السوريني يف وقف دوامة
العنف وإراقة الدماء ،وقد جاءت يف مقدمة
األولويات املطلوب تحقيقها يف جنيف:
التوصل إىل وقف دائم للعنف املسلح بكافة
أشكاله كحد أدىن وفق آراء نسبة  %83من
السوريني الذين تم استهدافهم ويف الدرجة
الثانية يرى  %68رضورة تكثيف وترية اإلفراج
عن األشخاص املحتجزين تعسفياً وتوسيع
نطاقه والسامح لجميع املنظامت اإلنسانية
بشكل فوري وبصورة كاملة بالوصول إىل
جميع املناطق املتأثرة بالقتال .باإلضافة إىل
اإلعداد النتخابات حرة ونزيهة وتعددية،
وإجرائها َ
لشغل املؤسسات والهيئات الجديدة
املنشأة ،وذلك وفق ما يراه  %62من السوريني
املشاركني يف االستبيان.
وعن الدور الذي يجب أن يلعبه املجتمع
الدويل إلنجاح املفاوضات ،تنوعت إجابات

املستهدفني وتراوحت بني دفع أطراف الرصاع
إىل الجلوس إىل طاوالت املفاوضات والضغط
الدبلومايس عليهم لوقف القتال ،وفرض
منطقة حظر طريان ،وااللتزام بعدم إرسال
أسلحة إىل طريف الرصاع.

التخوف والخشية من وقوع كارثة
إنسانية وتزايد حجم التطرف الذي
يجتاح البالد ،نتيجة األوضاع والرصاع
الدائر ،هو اكرث ما يقلق السوريني
هل مايزال السوريون يتشاركون يف األهداف
واآلمال
يف ظل الرصاع املحتدم والحرب املتعدد األوجه
واملسارات منذ  3سنوات حاول االستبيان أن
يعرف رأي املشاركني حول تقارب األهداف
واآلمال بني مؤيدي النظام ومعارضيه حول
مستقبل سوريا ،فقد وجدت نسبة  %71منهم
عدم وجود تشارك يف هذه اآلمال والرؤى بني
جمهور أطراف الرصاع ،ورأوا أن حالة التخندق
واالنقسام بني السوريني خلقت فجوة بينهم مل
توجد أي فرص للحوار نتيجة العنف املتصاعد

من برأيك من األطراف التالية لديه إرادة جدية يف بدء عملية السالم يف
سوريا؟

5

استقصــاء
يف سوريا ،لكن مل تنف النسبة املتبقية منهم
أن السوريني عىل اختالف آرائهم وتوجهاتهم،
يشرتكون يف هذه اآلمال واألهداف حول
مستقبل بالدهم.
خطوات بناء الثقة بني األطراف املتصارعة
رأى  %76من املشاركني يف هذا االستبيان
رضورة تطبيق مجموعة من الخطوات
إلعادة الثقة بني األطراف املتصارعة من أجل
استمرار املفاوضات بفعالية ،وذلك من خالل
إطالق رساح املعتقلني ،وفك الحصار عن املدن
واملناطق املحارصة ،وتوقف القتال ،باإلضافة
إىل مجموعة من الخطوات األخرى التي
من شأنها املساهمة يف فعالية املفاوضات
كالسامح بدخول املساعدات اإلنسانية وعودة
النازحني والالجئني إىل بيوتهم.
الحلول التي يفضلها السوريون لحل األزمة
يف بالدهم
وعن الحلول التي يفضلها السوريون والتي
قد يتم التوصل إليها عن طريق املفاوضات
للخروج من هذه األزمة ،ب ّينت الدراسة
أن نسبة  %73من املشاركني يفضلون إجراء
انتخابات حرة ودميقراطية ،بينام تفضل نسبة
 %26استالم املعارضة الحكم ،يف حني يرغب
البعض بتقاسم السلطة بني النظام واملعارضة،

كام أظهر االستبيان أن نسبة  %6يفضلون
تقسيم سوريا كحل لوقف إراقة الدماء .ويف
حال مل تفض املفاوضات إىل أي حلول وفشلت
يف الوصول إىل السالم يف سوريا أيدت نسبة
 %55التدخل العسكري الخارجي ،يف حني رفض
 %44هذا النوع من التدخل ،وكانت النساء
أكرث رفضاً للتدخل الخارجي من الرجال.
العسكر والوجهاء يجب أن يكونوا جزءاً من
املفاوضات
مع تعدد الجهات واألطراف املشاركة يف
الرصاع السوري وتعدد الفاعلني عىل األرض،
ترى رشيحة واسعة من السوريني أن نجاح
املفاوضات مرهون مبشاركة بعض األطراف
فيها ،حيث يرى  %70ممن شملهم االستبيان
أن وجود العسكرين من طريف الرصاع عىل
طاولة املفاوضات أمر رضوري ومن غريهم
سيكون مصري املفاوضات الفشل ،كام أن
وجود وجهاء أو قادة املجتمع املحيل يف
عملية السالم رضوري ،حيث أظهر االستبيان
أن نسبة  %73من املشاركني يؤيدون حضور
الوجهاء والقادة املحليني إلنجاح املفاوضات،
إىل جانب الرتكيز عىل األدوار التي يجب أن
تلعبها منظامت املجتمع املدين السوري يف
عملية السالم يف حال حدوثها ،حيث يرى %47
أن منظامت املجتمع املدين ميكن لها مامرسة

أي الحلول تفضل؟
بقاء النظام الحايل

%1.7

استالم املعارضة الحكم

%26.2

تقاسم السلطة بني النظام واملعارضة

%10.9

إجراء انتخابات دميقراطية

%72.9

تقسيم سوريا

%5.9
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هل تؤيد وجود رشوط مسبقة
للبدء بالتفاوض؟

نوع من الضغط عىل أطراف الرصاع من أجل
إقناعهم بالتفاوض ،يف حني يرى  %38أن عىل
هذه املنظامت أن تشارك يف املفاوضات
كطرف ثالث مستقل.
مصري سوريا يف حال استمرار القتال
فيام يخص توقعات املشاركني ملصري البالد يف
حال استمرار القتال الدائر يف سوريا منذ ما
يزيد عن سنتني ونصف ،كانت نسبة  %70من
أجاباتهم بأن استمرار القتال يهدد وحدة البالد
وقد يؤدي إىل تقسيمها ،وأكرث هذه اإلجابات
جاءت من محافظتي إدلب وحلب ،حيث ترى
نسبة  %25من املشاركني يف محافظة حلب أن
استمرار القتال سيؤدي حت ًام إىل تقسيم البالد،
يف حني أن النسبة ذاتها ترى عكس ذلك يف
محافظة إدلب.
القلق من كارثة أنسانية وازدياد التطرف يف
البالد
الرصاع يف سوريا أفرز نتائج خطرية ومل يعد
املرء قادراً عىل التكهن مبسارات األوضاع
يف البالد ،وقد فرضت هذه األوضاع عىل
السوريني الشعور بالقلق عىل مستقبل أبنائهم
يف ظل ما تشهده البالد من تدخالت قد تؤدي
إىل نتائج وخيمة ،وأكرث ما يقلق السوريني

استقصــاء
ما هو الحد األدىن الذي يجب أن تحققه مفاوضات السالم عرب جنيف2؟ (ميكنك اختيار أكرث من بند).
وقف دائم للعنف املسلح بكافة أشكاله

%83.5

تكثيف وترية اإلفراج عن األشخاص املحتجزين تعسفياً وتوسيع نطاقه

%68.8

وضع قامئة بجميع األماكن التي يُحتجز فيها هؤالء األشخاص وتقدميها دون تأخري عن طريق القنوات املناسبة.

%47.1

احرتام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي عىل النحو الذي يكفله القانون.

%52.4

يجب عىل الحكومة،
بالقتاليف جميع الظروف ،أن تتيح لجميع املنظامت اإلنسانية فوراً وبصورة كاملة الوصول إىل جميع %65.6
املناطق املتأثرة
يجب عىل الحكومة وجميع األطراف أن تتيح إخالء الجرحى ،وأن تتيح مغادرة جميع املدنيني الذين يودون ذلك

%56.8

قامة هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من الطرفني عىل أساس املوافقة املتبادلة

%49.8
%53

ضامن متثيل جميع فئات املجتمع ومكوناته يف عملية الحوار الوطني
إعادة النظر يف النظام الدستوري واملنظومة القانونية ،وعرض نتائج الصياغة الدستورية عىل االستفتاء العام

%46.7

اإلعداد النتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها َ
لشغل املؤسسات والهيئات الجديدة املنشأة

%62.4

ضامن متثيل املرأة متثي ًال كام ًال يف جميع جوانب العملية االنتقالية

%46.9

يف الرصاع الحايل وفق االستبيان هو الوضع
اإلنساين املتدهور ،حيث أظهر البحث أن
 %77من املشاركني لديهم تخوف وخشية من
وقوع كارثة إنسانية نتيجة األوضاع والرصاع
الدائر يف بالدهم ،كام مل يغب عنهم تزايد
حجم التطرف الذي يجتاح البالد ،حيث أن
نسبة  %58منهم يرون أن التطرف هو أكرث ما
يهدد وضع البالد ،يف حني يرى  %53أن مصري
املعتقلني واالنتهاكات التي ترتكب من جميع
األطراف هي أكرث ما يخىش منه السوريون إىل
جانب هواجسهم من تقسيم البالد إذا ما
استمر الوضع عىل ما هو عليه.
كيف ينظرون إىل مستقبل بالدهم
يف ما يتعلق مبستقبل سوريا وأولويات

املواطنني ،أظهرت الدراسة أن  %68من
املشاركني يطلبون توفري السالم واألمن
واالستقرار يف سوريا املستقبل بغض النظر عن
من سيحكم أو كيف سيكون شكل الحكم،
بينام رأى  %36منهم أن املساواة للجميع
بدون متييز عىل أساس عرقي أو ديني أو
لغوي أو طائفي أو جنيس يجب أن يكون
متضمناً يف دستور الدولة ،يف حني أن سيادة
القانون ومساءلة مرتكبي االنتهاكات جاءت
يف املرتبة الثالثة باإلضافة إىل االمتثال للمعايري
الدولية لحقوق اإلنسان واالستناد إىل مبدأ
فصل الدين عن الدولة .بالنسبة ملن شملهم
االستبيان ضمن ترتيب أولوياتهم بشأن
مستقبل سوريا.

كان هذا االستبيان بالنتائج التي حصل عليها
محاولة لتسليط الضوء عىل أكرث ما يشغل بال
السوريني ،ونقل رؤيتهم حول آفاق الحل يف
بالدهم للخروج من حالة االستعصاء وانسداد
اآلفاق الذي تعانيه املعضلة السورية بطريقة
علمية تعتمد عىل استقصاء آراء الناس
وتقدميها إىل صناع القرار عىل شكل أرقام
واضحة ،لتكون دلي ًال ملن يريد منهم الخروج
من األزمة وفق ما يريده الشعب السوري ال
وفق ما تتطلبه املصالح واألجندات الدولية
التي شكلت جزءاً من املشكلة وحملتها مزيداً
من التعقيدات ،بحيث أصبحت الساحة
السورية ميداناً لتصفية الحسابات بني الدول
اإلقليمية عىل حساب دماء الشعب السوري.
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وجــهة نـظر

النموذج التركي في التعايش :الديمقراطية هي الحل؟
باسم دباغ

بنيت هوية الجمهورية العلامنية الرتكية عىل
محورين أحدهام قومي تريك واآلخر إسالمي
سني ،ومل تعرتف الجمهورية يف بداية عهدها
بأي أقلية دينية أو عرقية ،ليتأسس وضع
األقليات مع معاهدة لوزان  1923التي اعتمدت
نظام امللل العثامين الذي مل يكن يعرتف إال
باألرمن واليونانيني واليهود .فمنحت املعاهدة
حقوق املواطنة الكاملة لغري املسلمني ،ونص
أحد بنودها عىل سيادة أحكام املعاهدة عىل
القانون الرتيك ،وبذلك نجح النظام الرسمي
يف قرص هذه املعاهدة لتشمل فقط األرمن
واليهود والروم ،يف حني بقت األقليات غري
املسلمة وغري الرتكية خارج نطاق املعاهدة.
ومل يغري النظام الرسمي تعريفه لألقليات يف
تركيا منذ عام  1923باستثناء إضافة البلغاريني
(املسيحيني من أصول بلغارية) يف إسطنبول
إىل الئحة األقليات مقابل أن تضمن الدولة
البلغارية حقوق األقلية الرتكية يف بلغاريا.
قام النظام الرسمي الرتيك بحل املسألة دون أن
يشري إليها ،فال وجود لكلمة أقليات يف الدستور،
والحتى األقليات التي اتفق عليها يف معاهدة
لوزان .لكن وبعد مايقارب السبعني عاماً من
الرفض ،اضطر النظام الرسمي الرتيك لالعرتاف
بوجود أقليات أخرى كاألكراد والعلويني،
خاصة بعد أن طفى األمر للسطح مجدداً بعد
أن أصبحت تركيا مرشحة لعضوية االتحاد
األورويب عام  ،2004لتوضع مسألة حقوق
األقليات عىل جدول األعامل ،وذلك يف محاولة
للوفاء مبعايري حامية األقليات وفق معاهدة
كوبنهاغن ،فأصدرت الحكومة آنذاك مجموعة
من الترشيعات والقوانيني ملنح األقليات بعض
الحقوق اللغوية ،ومع ذلك تجنبت الحكومة
بعناية فائقة أي إشارة رصيحة ميكن أن تؤدي
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لالعرتاف بهوية أي أقلية.
من الناحية العرقية والدينية واملذهبية تعترب
تركيا من أكرث الدول تنوعاً ،تضم إضافة إىل
األتراك كل من األكراد والعرب والرشكس
والشيشان واأللبان والالز والروم ،أما من
الناحية الدينية فتضم إضافة إىل املسلمني
السنة كل من العلويني ،سواء البكداشيني
(أكراد وأتراك) أو النصريية العرب ،واليزيديني
والرسيان والكلدان واألرمن واليهود.
واستجاب ًة لضغوطات وطلبات االتحاد
األورويب ،تحاول الحكومة الرتكية الوفاء
باملعايري األوروبية تجاه حقوق األقليات،
إال أنها تعرضت للكثري من االنتقادات حول
فعالية التزامها بتلك املعايري ،وخاصة بعد
اإلصالحات األخرية التي تم اإلعالن عنها يف
مطلع ترشين األول من العام الفائت ،إذ رأى
الكثريون أنها مل تكن إال إصالحات شكلية مل
متنح األقليات أي حقوق مهمة.
اختـزال قضيـة األقليــات يف تركيــا باألرمــن
واألكراد:
قامت األقليات يف التاريخ املعارص لرتكيا
بتمردات نجحت اآللة العسكرية العثامنية
ثم الرتكية بالقضاء عليها ،بدءاً من مترد
األرمن ،ومروراً بثورة الشيخ سعيد الكردية،
والتمرد العريب يف والية أنطاكيا بعد ضمها
للجمهورية الرتكية ،وانتهاء بالتمرد األخري
الذي قاده حزب العامل الكردستاين الذي
أعلن النضال املسلح يف العام  1984مطالباً
بإنشاء دولة كردية مستقلة يف جنوب رشق
تركيا ،حيث يشكل األكراد -وفق إحصائيات
غري رسمية -ما يقارب عرشين باملئة من
مواطني الجمهورية الرتكية الذين عانوا من

إنكار شديد لحقوقهم السياسية والثقافية ،إال
أن التمرد األخري بقي حياً رغم كل الحمالت
التي قادها الجيش الرتيك ضده ،لدرجة وصل
به األمر للتهديد باجتياح سوريا عندما كان
النظام السوري بقيادة حافظ األسد الداعم
األسايس لحزب العامل الكردستاين.
وبعد عهود طويلة من عدم االعرتاف
باألقليات غري املسلمة كالرسيان واألرمن،
واألقليات املسلمة كالعلويني والعرب واألكراد،
نجح القوميون األتراك باختزال قضية األقليات
إىل قسمني :مجزرة األرمن وقضية األقلية
الكردية.
املسألة الكردية:
بقيت املسألة الكردية يف تركيا تراوح يف
مكانها حتى مجيء حزب العدالة والتنمية
للحكم ،ليبدأ املحادثات مع رئيس حزب
العامل الكردستاين عبد الله أوجالن الذي
يقيض حك ًام بالسجن املؤبد يف جزيرة إمرايل،
إلنهاء الرصاع الذي ك ّلف تركيا أكرث من أربعني
ألف قتيل يف العقود الثالثة السابقة ،وجعل
من حزب العامل عىل قامئة اإلرهاب يف كل
من تركيا والواليات املتحدة واالتحاد األورويب.
حيث متت الدعوة يف آذار /مارس من العام
املايض إىل وقف إلطالق النار ،وأمر أوجالن
قواته باالنسحاب إىل إقليم كردستان العراق،
لكن تم تعليق االنسحاب يف شهر أيلول/
سيبتمرب عىل خلفية اتهام الحزب ألنقرة بعدم
القيام مبا يرتتب عليها تجاه عملية السالم بني
الطرفني .لرتد الحكومة بإجراء إصالحات سببت
خيبة لألكراد الذين كانوا ينتظرون اعرتافاً
بالقومية الكردية ،أو عىل أقل تقدير قوانني
عفو تسمح ملن ترك السالح يف الجبال بالعودة

وجــهة نـظر
إىل تركيا واملساهمة يف الحياة السياسية،
وهذا ما عربت عنه بوضوح كل من قيادات
حزب السالم والدميقراطية الكردي ،وأيضا
قيادات حزب العامل الكردستاين العسكرية،
ومنهم جميل بايك الذي وصف اإلصالحات
بـ»الفارغة» ،وقال إن «هذه اإلصالحات
العالقة لها بالدميقراطية» ،كام أكد بأنها «ال
تغري يف عقلية التعامل مع القضية الكردية».
األمر الذي أكده تقرير عن مجموعة األزمات
الدولية ()international crisi group ICG
بعنوان« :الذئب يبيك :ليس عىل املخاوف
الرتكية أن متنع اإلصالحات الكردية» ،ويعد
هذا التقرير مه ًام لفهم أين يقف األتراك يف
نظرتهم لألقليات ،والحواجز النفسية التي
تؤخر حلحلة أزمة األقليات املستعصية ،حيث
يؤكد التقرير أن السبب الرئيس الذي يساق
يف كل مرة لتأخري اإلصالحات هو خوف حزب
العدالة والتنمية من ردة فعل عنيفة من
القوميني األتراك قد تخرسه شعبيته ،لكنه
يضيف باملقابل بأن الشعب الرتيك وبحسب

يف الحرب العاملية األوىل وأن األعداد ال تصل
إىل حد اإلبادة الجامعية.

اإلحصائيات واالستبيانات يؤيد عملية السالم
وإنهاء الرصاع وفق قواعد الدميقراطية ،ألن
تنم
التجربة الرتكية أكدت بأن الجمهورية مل ُ
إال يف عهد الدميقراطية ،بل ويشري التقرير إىل مخففات التوتر وآمال الحل:
أنه عىل حزب العدالة أن يحذر من توابع ساهم النمو االقتصادي وزيادة حجم
فشل عملية السالم ودخول البالد يف دوامة االستثامرات ،والخدمات التي تقدمها الدولة
العنف مرة أخرى ،مام قد يؤدي إىل هزمية يف الواليات الرشقية من تركيا التي تقطنها
الحزب يف االنتخابات وخروجه من السلطة .األغلبية الكردية ،إضافة إىل االعرتاف اللفظي
ومن ناحية أخرى ،فإن املعارضة السياسية لحزب العدالة والتنمية بباقي األقليات
القومية الرتكية مثل حزب الشعب الحمهوري كالكرد والعرب ،وعمله عىل منح الهوية
وحزب الحركة القومية اتخذت موقفاً الرتكية بعداً يقربها من الهوية العثامنية
معارضاً بشدة للمفاوضات مع حزب العامل التي منحت األقليات الكثري من الصالحيات
يف إدارة شؤونها ،وإجامع املتصارعني عىل
الكردستاين ولإلصالحات املوجهة للكرد.
االحتكام إىل الحل السيايس بعد فشل الحلول
العسكرية ،ووجود االتحاد األورويب كأحد أهم
املسألة األرمنية:
مل يتوقف النظام الرسمي عن إنكاره لحدوث ضوامن الدميقراطية الرتكية ،كل ذلك ساهم يف
أي مجزرة بحق األرمن عىل الرغم من تهدئة الرصاع وبث األمل بإمكانية التعايش
الضغوطات الدولية التي تعرض لها سواء من وإيجاد حلول ملشكلة األقليات من خالل
قبل الواليات املتحدة األمريكية أو االتحاد العمل الدميقراطي ،إال أن ذلك ال ينفي بان
األورويب ،بل استمر يف تأكيداته بأن ما حصل تركيا تعيش عىل خط زالزل أهلية وهوياتية
كان رد فعل شعبي عىل املجازر التي ارتكبها ال بد من الكثري من العمل يف سبيل تجنب
األرمن أثناء تحالفهم مع الروس ضد السلطنة أخطاره.

لقــطة

الجمهورية التونسية الجديدة والعدالة االنتقالية:

مأسسة العدالة والمصالحة وطني ًا

تتميز تونس بني بلدان ما يعرف بالربيع العريب بأنجح تجربة لالنتقال
السلمي من عرص الديكتاتورية إىل الحكم التعددي الدميوقراطي،
فبعد ثورتها الشهرية التي كانت فاتحة الثورات العربية ،والتي نجحت
بتحقيق أهدافها املبدئية بأقل قدر من العنف والخسائر ،حظت
تونس بانتخابات جمعية تأسيسية حرة أرشفت عىل العملية االنتقالية
وسن القوانني املالمئة لها ،فض ًال عن إعدادها لدستور تونيس جديد
اعترب من أفضل الدساتري وأكرثها ضامناً للحقوق والحريات واملساواة
عىل الصعيد العريب.
ومن أهم القوانني التي أصدرتها الجمعية التأسيسية التونسية قانون
«العدالة االنتقالية» الذي يهدف باألساس إىل جرب االرضار التي لحقت
ضحايا نظامي الرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل وسلفه الحبيب
بورقيبة الذين عانت البالد تحت حكمهام قمعاً شديداً للحريات
وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بحق املواطنني وناشطي املعارضة
السياسية والعاملية والطالبية.
تعريفات وطنية جامعة
أعلنت «التأسيسية» أن قانون العدالة االنتقالية يهدف اىل «تفكيك
منظومة االستبداد ،والفساد السيايس واالقتصادي ،وحفظ الذاكرة
الوطنية املتعلقة بتاريخ تونس املستقلة يف مجال حقوق اإلنسان»
بحسب الفصل الرابع من مرشوع القانون.
وع َّرف مرشوع القانون العدالة االنتقالية بأنها «مسار متكامل من
اآلليات والوسائل املعتمدة لفهم ومعالجة مايض انتهاكات حقوق
االنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة املسؤولني عنها وجرب
رضر الضحايا ورد االعتبار لهم ،مبا يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ
الذاكرة الجامعية ويوثقها ويريس ضامنات عدم تكرار االنتهاكات،
واالنتقال من حال االستبداد اىل نظام دميقراطي يساهم يف تكريس
منظومة حقوق االنسان».
وع ّرف االنتهاكات بأنها «كل اعتداء جسيم أو ممنهج عىل حق من
حقوق االنسان ،صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد ترصفوا
باسمها أو تحت حاميتها ..كام يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج عىل
حق من حقوق االنسان تقوم بها مجموعات منظمة».
واالعتداءات «الجسيمة» هي بحسب مرشوع القانون «القتل العمد
واالغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنيس والتعذيب واإلخفاء
القرسي واإلعدام دون توفر ضامنات املحاكامت العادلة».
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ونص القانون الذي أقرته الجمعية عىل إحداث «هيئة الحقيقة
والكرامة» املستقلة التي ستتوىل رصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق
االنسان يف عهدي بورقيبة ( )1987-1957وبن عيل ()2011-1987
وتحديد مقرتفيها وإحالتهم إىل العدالة.
كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة
أوىل القانون اهتامماً خاصاً بقضيتي «كشف الحقيقة» و«حفظ
الذاكرة» ،وأكد أن معرفة حقيقة االنتهاكات حق يكفله القانون
لكل املواطنني دون املساس بحامية املعطيات الشخصية ومراعاة
مصلحة وكرامة الضحايا .والكشف عن الحقيقة هو جملة الوسائل
واإلجراءات واألبحاث املعتمدة لفك منظومة االستبداد ،وذلك بتحديد
كل االنتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها واملالبسات
املحيطة بها والنتائج املرتتبة عنها ،ويف حاالت الوفاة والفقدان واالختفاء
القرسي معرفة مصري الضحايا وأماكن وجودها وهوية مرتكبي هذه
األفعال واملسؤولني عنها .ويؤخذ بعني االعتبار عند الكشف عن الحقيقة
خصوصية وقع االنتهاكات عىل النساء واألطفال والفئات الهشة.
أما يف مجال «حفظ الذاكرة الوطنية» فقد ركز القانون عىل أن «حفظ
الذاكرة الوطنية حق لكل األجيال املتعاقبة من التونسيات والتونسيني
وهو واجب محمول عىل الدولة وكل املؤسسات التابعة لها أو تحت
ارشافها الستخالص العرب وتخليد ذكرى الضحايا».
وحدد قانون املجلس التأسييس آليات املساءلة واملحاسبة وضوابطها،
وعرفها بكونها« :مجموع اآلليات التي تحول دون اإلفالت من العقاب
أو التنصل من املسؤولية» ،وقرر أن املساءلة واملحاسبة من اختصاص
الهيئات والسلطات القضائية أو غريها من الهيئات املختصة حسب

لقــطة

التشاريع الجاري بها العمل ،مع تكليف
املحاكم العدلية بإحداث دوائر متخصصة يف
التتبع والتحقيق واملحاكمة يعهد لها النظر يف
القضايا املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان طبقا لالتفاقيات الدولية املصادق
عليها ،وخاصة منها :القتل ،االغتصاب وأي
شكل من أشكال العنف الجنيس ،التعذيب،
االختفاء القرسي ،اإلعدام دون توفر ضامنات
املحاكامت العادلة.
وبذلك أسس القانون ملرجعية وطنية يف
املحاسبة والعدالة بعيداً عن تدخل الهيئات
الدولية ،ولكن بالتوافق مع القانون الدويل
واملعاهدات العاملية املعنية بحقوق اإلنسان.
جرب الرضر وتعويض الضحايا
ويف مجال تعويض الضحايا وجرب الرضر ،ابتدأ
القانون بتعريف الضحية وهي «كل من
لحقه رضر جراء تعرضه النتهاك عىل معنى
هذا القانون سواء كان فرداً أو جامعة أو
شخصاً معنوياً .ويعد ضحية أفراد األرسة الذين
لحقهم رضر لقرابتهم بالضحية عىل معنى
قواعد القانون العام وكل شخص حصل له رضر
أثناء تدخله ملساعدة الضحية أو ملنع تعرضه
لالنتهاك .ويشمل هذا التعريف كل منطقة
تعرضت للتهميش أو اإلقصاء املمنهج» .وبهذا
يكون القانون التونيس متفوقاً عىل العديد
من القوانني املشابهة نظراً إلدراجه املناطق
املهمشة ضمن تعريف الضحية ،مام يجعل
ضحايا التفاوت االجتامعي والطبقي وعدم
عدالة سياسات التنمية مشمولني بالعدالة
االنتقالية.

وعن آليات التعويض يقرر القانون« :جرب رضر
ضحايا االنتهاكات حق يكفله القانون والدولة
مسؤولة عىل توفري أشكال الجرب الكايف والفعال
مبا يتناسب مع جسامة االنتهاك ووضعية كل
ضحية ،وجرب الرضر نظام يقوم عىل التعويض
املعنوي واملادي ورد االعتبار واسرتداد الحقوق
وإعادة التأهيل واإلدماج وميكن أن يكون
فردياً أو جامعياً ويأخذ بعني االعتبار وضعية
كبار السن والنساء واألطفال واملعوقني وذوي
االحتياجات الخاصة والفئات الهشة».
ويضيف النص القانوين« :توفر الدولة العناية
الفورية والتعويض الوقتي ملن يحتاج إىل ذلك
من الضحايا ،ويتمتع ضحايا انتهاكات حقوق
اإلنسان عىل معنى هذا القانون مبجانية
التقايض وتحمل املصاريف عىل الدولة وفق
القانون املتعلق باإلعانة العدلية والقانون
املتعلق باإلعانة القضائية أمام املحكمة
اإلدارية ووفقاً للنصوص املنظمة للتسخري يف
املادة الجزائية».
وزارة لحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية
مبوجب هذه النصوص تصبح عملية العدالة
االنتقالية والتعويض عىل الضحايا من صلب
مهامت الدولة ،بل وركناً أساسياً من أركان
رشعيتها ،وأصبح لها كيان مؤسسايت وطني
مقونن ،وعىل هذا األساس تم إنشاء وزارة
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف الحكومة
التونسية ،والتي استلم حقيبتها سمري ديلو،
الناشط الحقوقي واملعتقل السيايس السابق.
أعلنت الوزارة الجديدة مهامها األساسية ومن
أبرزها:

تنفيذ سياسة حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها
ونرش ثقافتها وضامن مامرستها وفقا للترشيع
الوطني والدويل .ومعالجة انتهاكات حقوق
اإلنسان تقوم عىل «املساءلة» و»املحاسبة»
و»املصالحة» وفقا ملعايري العدالة االنتقالية
املقررة وطنياً.
اقرتاح وإعداد مشاريع النصوص القانونية
املتصلة بحقوق اإلنسان .دراسة املعاهدات
الدولية واإلقليمية الثنائية ومتعددة األطراف
ذات الصلة بحقوق اإلنسان والقانون الدويل
اإلنساين واقرتاح املصادقة عليها .التنسيق مع
الوزارات األخرى للمشاركة يف تكوين برنامج
للتثقيف والتنشيط يف مجال حقوق اإلنسان.
دفع العمل الشبيك يف مجال حقوق اإلنسان
بالتعاون مع الجمعيات والهيئات واملنظامت
الوطنية والدولية الحكومية وغري الحكومية
وجميع الخربات العاملة يف مجال حقوق
اإلنسان يف الداخل والخارج .تطوير الرشاكة
مع الهياكل املعنية بحقوق اإلنسان بالوزارات
واملنظامت والجمعيات وإنجاز البحوث
والدراسات واالستشارات والتقارير حول مجال
حقوق اإلنسان .املساهمة يف تطوير قانون
العدالة االنتقالية وتنظيم استشارات حوله.
اقرتاح التدابري العاجلة لجرحى وشهداء الثورة
التونسية واتخاذ اإلجراءات فيها وكذلك العمل
عىل كشف املسؤولني يف التعدي عليهم،
وبذلك إعادة تأهيلهم مادياً ومعنوياً.
عىل الرغم من كل املشاكل واالنتقادات ،متيض
التجربة التونسية يف االنتقال الدميوقراطي
بخطى واثقة ،عىل عكس العديد من التجارب
العربية املامثلة ،رمبا بسبب اختالف الرتكيبة
االجتامعية والسياسية يف تونس عن بقية
الدول العربية ،إال أنها تبقى تجربة شديدة
األهمية وذات داللة واسعة عربياً ،ميكن
االستفادة من دروسها ونتائجها ،كحال الثورة
التونسية التي ألهمت العديد من الناشطني
العرب يف سعيهم للتغيري.
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بورتــريه

«لدي حـلم» ..مـارتـن لوثر كينـغ
محمد زهري كـردية
بعد اعتقال الرشطة للمرأة السوداء التي رفضت أن تتخىل عن مقعدها
يف أحد الباصات لرجل أبيض ،اجتمعت كافة الحركات الرافضة للتمييز
العنرصي يف الواليات املتحدة األمريكية ،وانتخبوا باإلجامع مارتن
لوثر كينغ رئيساً لتجمعهم الذي أطلقوا عليه اسم (جمعية تطوير
مونتغومري) .وقرروا رفع دعوى إلثبات عدم دستورية قوانني التمييز
العنرصي يف الباصات ،حينها أوقفت رشكة الباصات جميع رحالتها إىل
األحياء ذات الغالبية السوداء.
حقق السود انتصاراً هاماً عندما حكمت املحكمة العليا بأن التمييز
العنرصي ضد الطالب السود يف املدارس هو اآلخر يشكل أمراً غري
دستوري ،فكانت تلك الخطوة األوىل يف مسرية األميال املتالحقة النعتاق
السود من نري العبودية والقوانني التميزية ضدهم يف الواليات املتحدة،
حيث تابع مارتن لوثر كينغ املتخصص بالوعظ يف دراسته مبعهد
الالهوت يف أتالنتا مع رفاقه نضالهم من أجل الحقوق املدنية للسود
يف الواليات املتحدة ،وراحوا يحرزون االنتصارات املتالحقة ،ويف  9أيلول
 1957وافق الكونغرس عىل مرشوع قانون الحقوق املدنية ،وعىل أثر
ذلك ُأنشئت مفوضية الحقوق املدنية كهيئة مستقلةُ ،وأنشئت دائرة
للحقوق املدنية تابعة لوزارة العدل.

“ال يستطيع أحدٌ ركوب ظهرك إال
إذا كان منحنياً “
يف عام  1958طبع كينغ كتابه الشهري (خطوة نحو الحرية :قصة مدينة
مونتغومري) .ويف السنة التالية قام هو وزوجته بزيارة الهند ،حيث قاما
بدراسة أساليب غاندي يف الالعنف ،وبعد عودته عام  1960تعرض كينغ
لحملة مضايقات من رجال الرشطة ومن أشخاص عنرصيني وصلت إىل
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رمي قنبلة عىل منزله واعتقاله بتهمة الجلوس يف مكان عام ال يحق
للسود الجلوس فيه ،بسبب نشاطاته املناهضة للعنرصية.
يف عام  1963قامت ثورة اشرتك فيها أكرث من  250ألف شخص ،منهم
نحو  60ألفاً من البيض متجه ًة نحو نصب لينكولن التذكاري ،فكانت
أكرب مظاهرة يف تاريخ الحقوق املدنية ،وألقى كينغ أروع خطبة له
بعنوان (لدي حلم) ،وبعد أيام من هذا الحدث توسعت املامرسات
العنرصية ضد السود حيث ُألقيت قنبلة عىل الكنيسة املعمدانية التي
كانت زاخرة بتالميذ يوم األحد من الزنوج ،فام كان عىل كينغ إال
تفادي انفجار العنف ،فصدر يف تلك السنة قانون حقوق التصويت
االنتخايب الفيدرايل.
بينام أخذت أعامل الشغب مجرى آخر يف بداية عام  ،1964حيث
بدأت وترية العنف بالتصاعد يف مختلف أنحاء البالد والتي خلفت
بسببها عرشات الضحايا من السود يف نيوجريس وإيلينوا وبنسلفانيا
وواليات أخرى ،خصوصاً مع ازدياد أعامل العنف التي ارتكبها
العنرصيون البيض من أعضاء منظمة (كوكس كالن) وغريها.
يف نفس العام أطلقت مجلة «تايم» عىل كينج لقب «رجل العام»
فكان أول رجل من أصل أفريقي ُمينح هذا اللقب ،ثم حصل يف عام
 1964عىل جائزة نوبل للسالم لدعوته إىل الالعنف ،وس ّهل األمر أ ّنه
قسيس ،فكان بذلك أصغر رجل يف التاريخ يفوز بهذه الجائزة بعمر
ال يتجاوز  35عاماً.
أعامل الشغب التي ذهب ضحيتها عرشات القتىل ومئات الجرحى
دفعت مارتن لوثر كينغ والعديد من الزعامء السود إىل توجيه نداء
لوقف تلك األعامل ،غري أن ذلك النداء مل يشفع له لدى القناص الذي
استهدفه بطلقة يف عنقه يف األول من شهر نيسان  1968وهو بكامل
أناقته من أجل لقاء جامهريي أمام فندق لوريان والتي أنهت حياته
ومسريته نحو الحرية لشعبه.

نـافذة على احلقوق

اإلعالن العـالمي لحقوق الطفــل
أعلنت األمم املتحدة منذ تأسيسها املبادئ
العامة مليثاقها والتي تقوم عىل أساس
االعرتاف بالكرامة االنسانية املتأصلة لجميع
أعضاء األرسة البرشية ،وبحقوقهم املتساوية
وغري القابلة للترصف ،واعتبارها أساس الحرية
والعدالة والسلم يف العامل ،وجعلت اإلعالن
العاملي لحقوق االنسان قاعدة لكل الحقوق
االخرى عىل اعتبار أن لكل إنسان حق
التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة يف
هذا اإلعالن ،دون أي نوع من أنواع التمييز
بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الدين أو الرأي السيايس أو األصل القومي
أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو أي وضع
آخر.
بنا ًء عىل هذه املبادئ الحقوقية أعلنت األمم
املتحدة أن للطفولة الحق يف رعاية ومساعدة
خاصتني ،وأكدت أن األرسة ،باعتبارها الوحدة
األساسية للمجتمع ،والبيئة الطبيعية لنمو
ورفاهية جميع أفرادها ،وبخاصة األطفال،
ينبغي أن توىل الحامية واملساعدة الالزمتني
لتتمكن من االضطالع الكامل مبسؤولياتها
داخل املجتمع .وبأن الطفل ،حتى تنمو
شخصيته بشكل كامل ومتناسق ،ينبغي أن
ينشأ يف بيئة عائلية يسودها جو من السعادة
واملحبة والتفاهم.
ورأت املنظمة الدولية أنه ينبغي إعداد
الطفل إعدادا كام ًال ليحيا حياة فردية يف
املجتمع ،وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف

ميثاق األمم املتحدة ،وخصوصا بروح السلم يحتاجون إىل مراعاة خاصة ،وإدراك أهمية
والكرامة والتسامح والحرية واملساواة واإلخاء .تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحامية
ووضعت يف اعتبارها «أن الطفل ،بسبب عدم الطفل وتربيته بشكل متوازن ،وأهمية التعاون
نضجه البدين والعقيل ،يحتاج إىل إجراءات الدويل لتحسني ظروف معيشة األطفال يف كل
وقاية ورعاية خاصة ،مبا يف ذلك حامية قانونية بلد ،وال سيام يف البلدان النامية.
مناسبة ،قبل الوالدة وبعدها» وذلك كام جاء أصبحت اتفاقية حقوق الطفل أول اتفاقية
دولية ملزمة قانوناً للتأكيد عىل متتع جميع
يف إعالن حقوق الطفل.
األطفال بحقوق اإلنسان ،ومتكينهم من التمتع
أصبحت اتفاقية حقوق الطفل
بطفولة سعيدة ،وحاميتهم من قبل جميع
أول اتفاقية دولية ملزمة
الجهات .وع ّينت االتفاقية الحقوق التي
قانوناً للتأكيد عىل متتع جميع
تؤ ّمن لألطفال الحياة السعيدة ،لخريهم وخري
األطفال بحقوق اإلنسان،
املجتمع ،ودعت كافة السلطات واملؤسسات،
واآلباء واالمهات ،والرجال والنساء ،الحرتام
ومتكينهم من التمتع بطفولة
الحقوق والحريات املقررة يف هذا اإلعالن
سعيدة ،وحاميتهم من قبل
تنص عىل ما ييل:
والتي ّ
جميع الجهات.
•أو ًال :يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق
وضمن هذه الرؤى واملنطلقات صدر رسمياً املقررة يف هذا اإلعالن .ولكل طفل بال استثناء
إعالن حقوق الطفل عام  ،1989استناداً أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو
إىل أحكام اإلعالن األممي املتعلق باملبادئ متييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ،أو
االجتامعية والقانونية املتصلة بحامية األطفال األصل القومي أو االجتامعي ،أو الرثوة أو
ورعايتهم ،مع االهتامم الخاص بالحضانة النسب ،أو أي وضع آخر يكون له أو ألرسته.
والتبني عىل الصعيدين الوطني والدويل ،وإىل •ثانياً :يجب أن يتمتع الطفل بحامية خاصة،
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة وأن متنح له الفرص والتسهيالت الالزمة
شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني) ،واإلعالن لنموه الجسمي والعقيل والخلقي والروحي
العاملي حول حامية النساء واألطفال أثناء واالجتامعي ،منواً طبيعياً سلي ًام يف جو من
الطوارئ واملنازعات املسلحة .مع التسليم بأن الحرية والكرامة.
مثة ،يف جميع بلدان العامل ،أطفاالً يعيشون •ثالثاً :للطفل منذ مولده حق يف أن يكون له
يف ظروف صعبة للغاية ،وبأن هؤالء األطفال اسم وجنسية.
•رابعاً :يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضامن
االجتامعي وأن يكون مؤه ًال للنمو الصحي
السليم .وعىل هذه الغاية ،يجب أن يحاط
هو وأمه بالعناية والحامية الخاصتني الالزمتني
قبل الوضع وبعده .وللطفل حق يف قدر كاف
من الغذاء واملأوى واللهو والخدمات الطبية.
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نـافذة على احلقوق
•خامساً :يجب أن يحاط الطفل املعوق
جسمياً أو عقلياً أو اجتامعياً باملعالجة والرتبية
والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
•سادساً :يحتاج الطفل ليك ينعم بشخصية،
إىل الحب والتفهم .ولذلك يجب أن تتم
نشأته برعاية والديه ويف ظل مسؤوليتهام،
يف جو يسوده الحنان واألمن املعنوي
واملادي فال يجوز ،إال يف بعض الظروف ،فصل
الطفل الصغري عن أمه .ويجب عيل املجتمع
والسلطات العامة تقديم عناية خاصة لألطفال
املحرومني من األرسة وأولئك املفتقرين إىل
كفاف العيش.

للطفل الحق يف حرية التعبري،
ويشمل هذا الحق حرية
طلب جميع أنواع املعلومات
واألفكار وتلقيها وإذاعتها،
دون أي اعتبار للحدود ،سواء
بالقول أو الكتابة أو الطباعة
أو الفن ،أو بأية وسيلة أخرى
يختارها الطفل
•سابعاً :للطفل الحق يف تلقي التعليم ،الذي
يجب أن يكون مجانياً وإلزامياً ،يف مراحله
االبتدائية عىل األقل ،وتقع هذه املسؤولية
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بالدرجة األويل عىل أبويه.
ويجب أن تتاح للطفل
فرصة كاملة للعب واللهو،
اللذين يجب أن يوجها نحو
أهداف التعليم ذاتها .وعىل
املجتمع والسلطات العامة
السعي لتيسري التمتع بهذا
الحق.
•ثامناً :يجب أن يكون
الطفل ،يف جميع الظروف،
بني أوائل املتمتعني بالحامية واإلغاثة.
•تاسعاً :يجب أن يتمتع الطفل بالحامية من
جميع صور اإلهامل والقسوة واالستغالل .وال
يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد.
ويحظر يف جميع األحوال حمله عىل العمل أو
تركه يعمل يف أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته
أو تعليمه أو تعرقل منوه الجسمي أو العقيل
أو الخلقي.
•عارشاً :يجب أن يحاط الطفل بالحامية من
جميع املامرسات التي قد تدفع إيل التمييز
العنرصي أو الديني أو أي شكل آخر من
أشكال التمييز ،وأن يريب عىل روح التفهم
والتسامح ،والصداقة بني الشعوب ،والسلم
واألخوة العاملية.
•حادي عرش :عدم فصل الطفل عن والديه

عىل كره منهام ،إال عندما تقرر السلطات
املختصة ،رهناً بإجراءات إعادة نظر قضائية،
وفقاً للقوانني واإلجراءات املعمول بها ،أن هذا
الفصل رضوري لصون مصالح الطفل الفضىل.
وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة
مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل
أو إهاملهام له ،أو عندما يعيش الوالدان
منفصلني ويتعني اتخاذ قرار بشأن محل إقامة
الطفل.
•ثاين عرش :للطفل الحق يف حرية التعبري،
ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع
املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها ،دون
أي اعتبار للحدود ،سواء بالقول أو الكتابة أو
الطباعة أو الفن ،أو بأية وسيلة أخرى يختارها
الطفل مع مراعاة القوانني املتعلقة باحرتام
حقوق الغري وسمعتهم وحامية األمن الوطني
أو النظام العام أو اآلداب العامة.
•ثالث عرش :يحق للطفل الراحة ووقت الفراغ،
ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجامم املناسبة
لسنه واملشاركة بحرية يف الحياة الثقافية ويف
الفنون .وتوفري فرص مالمئة ومتساوية للنشاط
الثقايف والفني واالستجاممي وأنشطة أوقات
الفراغ.
•رابع عرش :تتعهد جميع الدول بحامية الطفل
من جميع أشكال االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس .واتخاذ جميع التدابري املالمئة الوطنية
والثنائية واملتعددة األطراف ملنع اجبار الطفل
عىل تعاطى أي نشاط جنيس غري مرشوع أو
يف الدعارة أو يف العروض واملواد الداعرة.

رؤيــة

عن فنون التفاوض ومبادرات حسن النية:
التمثــال الذي ســاعد في عقد الصـفقة مع إيــران!
ليىل أحمد

ال تقوم املفاوضات فقط عىل اقرتاح الحلول
الوسط وإيجاد صيغ تعرب عن توازنات القوى
بني الطرفني املتفاوضني ،بل تلعب اللغة
واملامرسات الدبلوماسية دوراً كبرياً يف بناء
جسور التواصل بني الفرقاء ،خاصة عندما
تكون هناك حواجز ثقافية أو تاريخية
تسهم يف ترسيخ عدم التفاهم بينهم ،ولعل
مبادرات حسن النية هي من أهم تلك
األساليب الدبلوماسية التي تساهم يف بناء
الثقة .عاد ًة ما تكون تلك املبادرات قامئة عىل
اجراءات ميدانية عىل األرض كوقف إطالق
النار واالنسحاب العسكري من بعض املواقع
وإطالق رساح املعتقلني وأرسى الحرب ،للداللة
عىل حسن النية والرغبة يف الوصول التفاق
ينهي النزاع ،ولكن يف حال عدم االتفاق
عىل مثل هذه االجراءات ،أو عدم إمكانية
تنفيذها ،قد تلعب بعض اإلجراءات الرمزية
دوراً مه ًام يف بناء الثقة وإظهار حسن النوايا.
يف املفاوضات بني الواليات املتحدة وإيران
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أدت عدة طرق وأساليب إىل االتفاقية العاملية
للحد من برنامج إيران النووي يف شهر
ترشين الثاين/نوفمرب املايض :منها لقاءات
رسية يف عماّ ن ،مفاوضات رسمية يف جنيف،
ومحادثات هادئة يف نيويورك بني مسؤولني
سياسيني ،ومتثال فيض عىل شكل حيوان
أسطوري مجنح!
أدت الجلسة األخرية التي عقدت يف أيلول/
سبتمرب لعودة ذلك التمثال إىل إيران ،حيث
اعتربها املسئولون بادرة حسن نية وصداقة
من قبل الواليات املتحدة .تم تنفيذ هذه
البادرة من قبل مسئول أمرييك متوسط
املستوى يف األمم املتحدة وجد طريقه للتحايل
عىل  30سنة من غياب العالقات الرسمية بني
البلدين.
لقد عمل هذا السيايس تحت قوانني منعت
التواصل مع مسؤولني إيرانيني خالل معظم
مهنته ،وبسبب الحساسيات بني البلدين،
سمح له مبناقشة التحديات مع اإليرانيني

بدون أن يع ّرف أي طرف عن نفسه.
بدأت املحادثات خالل الصيف ،عندما التقى
خرباء الرشق األوسط يف إدارة أوباما ملناقشة
املسألة السياسية الحساسة :كيف ميكن
االستفادة من فوز الرئيس اإليراين املعتدل يف
االنتخابات ،حسن روحاين ،بطريقة تربز حسن
النوايا واالحرتام للشعب اإليراين.
اقرتح أحد الخرباء أن يصافح أوباما روحاين
بحرارة يف إحدى جلسات األمم املتحدة .اآلخر
اقرتح تسجيل فيديو يوجه فيه أوباما رسالة
للشعب اإليراين.
لكن خبرياً بالشأن اإليراين جاء بفكرة أخرى،
وهي إعادة التمثال الفيض الذي يعتقد خرباء
بأنه قد نهب من أحد الكهوف اإليرانية وهُ ّرب
بطريقة غري رشعية ،فاستحوذت عليه الجامرك
األمريكية عام  ،2003وحفظ منذ ذاك الوقت
يف أحد املستودعات التابعة للدولة.
لعقد من الزمن ،طالبت إيران باستعادة
التمثال ،والذي اعتربه املسئولون الرسميون
جزءاً من تراث البلد الثقايف .وكان ميكن
لتلبية مثل هذا الطلب أن يظهر حسن نية
الواليات املتحدة ،ويقوي موقف روحاين الذي
كان وعده بتحسني العالقات عام ًال يف فوزه
باالنتخابات .وقد يكون دعم روحاين مفتاح
الوصول ألي صفقة بخصوص الربنامج النووي،
والتي عارضها املتشددون سواء يف أمريكا أو
إيران.
«هذه املبادرة مل تكن موجهة للمسؤولني
اإليرانيني فقط بل كانت موجهة أيضا للشعب
اإليراين» .كام يقول أحد املسؤولني املشاركني
باملحادثات.
يعتقد بعض الخرباء بأن التمثال ،والذي يعرف
باسم «رايتون» ،تم صنعه يف القرن السابع

رؤيــة
قبل امليالد يف ما عرف الحقاً باسم اإلمرباطورية
الفارسية ،واآلن باسم إيران .يتألف التمثال من
ثالث كؤوس عىل شكل أبواق تنبثق من جسم
التمثال ،الذي ميثل مخلوقا إسطورياً لديه
رأس وجناحي طائر وجسد أسد ،عينا التمثال
غائرة ومفتوحة باتساع كعيني النرس.
يزعم البعض بأن التمثال كان يف مخبأ للتحف
بالقرب من الحدود العراقية يف الثامنينيات
من القرن املايض ،بعيد الثورة اإلسالمية يف
إيران.
«إنها تحفة رائعة من حضارة مميزة» ،كام
يقول فاريبورز غادار ،باحث إيراين عمل
كمساعد لوزير االقتصاد يف عهد شاه إيران.
«لقد كان اكتشاف هذا التمثال مه ًام ملن
يعتربون أنفسهم فارسيني ،وملن يشعرون
بالتقدير لهذه الفرتة من التاريخ».
يف عام  ،2003ظهر التمثال بحوذة تاجر اآلثار
املعروف ،هشام أبو ط ّعام ،أظهر أبو ط ّعام
عندما عرب رشطة جامرك املطار األمريكية
يف مطار نيويورك العاملي ،وثيقة تثبت بأن
التمثال من سوريا فتم السامح له باملرور.
فيام بعد حاول أبو ط ّعام تقدير قيمة التمثال.
وقرر ثالثة خرباء ممن استشارهم بأن التمثال
من إيران ،وأشار اثنان إىل أنه كان بجانب تحف
أخرى نهبت من الكهف .وكان جامع للتحف
قد عرض أن يدفع مليون دوالر أمرييك لقاء
التمثال ،لكن محققي املباحث الفيديرالية
أفشلوا الصفقة .ادعى املحققون بأن التمثال
قد هُ ّرب من إيران بطريقة غري رشعية ،بالتايل
فقد تم إحضاره للواليات املتحدة بطريقة
غري رشعية أيضاً .متت مقاضاة التاجر ودفع
غرامة قدرها  5000دوالر أمرييك.
بقيت قيمة التمثال مجهولة ،قال البعض بأنه
ال يعود لـ  2700سنة ،بل هو متثال مزيف
حديث .لكن املسؤولني اإليرانيني أرصوا عىل
استعادته واعتباره أصلياً.
يف إيران ،تحدث غادار عن استيالء الغرب

عىل تحف تعود لبقية األمم «إنها
عالمة كبرية عىل عدم االحرتام».
عندما أعلن روحاين عن نيته
حضور جلسة الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف نيويورك يف شهر
سبتمرب ،قرر مستشارو أوباما أن
اللحظة قد حانت للقيام مببادرة
ما ،فبعد خطاب أوباما أمام
املجتمع الدويل ،تلقى دبلومايس
أمرييك رسالة من واشنطن تطلب
إعادة التمثال لإليرانيني بدون جلبة قبل
مغادرة روحاين بعد يومني.

األمريكية يف طهران ،وأخذوا رهائن ملدة 444
يوماً.
لكن عملية التسليم التي رصحت عنها وزارة
يف املفاوضات بني أمريكا وإيران أدت الداخلية عىل موقع تويرت أدت لردود فعل
متضاربة.
عدة طرق إىل االتفاق ،منها لقاءات
«هناك خط رفيع بني مبادرة تدل عىل
ماّ
رسية يف ع ن ،مفاوضات رسمية يف الصداقة ومبادرة تفضح اليأس للتفاوض» كام
جنيف ،ومتثال فيض عىل شكل حيوان قال إليوت أبرامز ،وهو مستشار العالقات
أسطوري مجنح!
الخارجية لريغان وجورج دبليو بوش« .أعتقد
أخذ مبعوث من وزارة الداخلية األمريكية أن مبادرة كتحريك حامالت الطائرات نحو
التمثال بعلبة بنية عتيقة إىل الدبلومايس الخليج الفاريس كانت ستكسبنا موقعاً أفضل
األمرييك يف مكتب األمم املتحدة يف نيويورك .للتفاوض».
ودعا الدبلومايس األمرييك اإليرانيني للقاء لقد استمر اإليرانيون بالقول «نريد منكم أن
ملناقشة أمور روتينية ،وقال أن لديه شيئاً تظهروا لنا االحرتام» يقول الباحث غادرار
ليسلمه لهم قبل مغادرة روحاين .ووافق «هذه املبادرة تعني :أننا نعيد هذا التمثال
اإليرانيون عىل لقائه .حيث ميكن للدبلوماسيني احرتاما للشعب اإليراين».
اإليرانيني واألمريكيني إجراء محادثات تقترص بعد عودة روحاين من األمم املتحدة إىل
عىل مواضيع كمساعدة اإليرانيني يف فتح طهران قال إن «عودة التمثال كانت ديناً
حسابات مرصفية أو الحصول عىل ترخيص مستحق الدفع».
وبعد ذلك بيوم ،دعا وزير الثقافة والسياحة
للعمل السيايس.
عندما جلس عىل مقعده ،قام بتمرير العلبة اإليراين «النجفي» الصحفيني ،ورفع التمثال
لإليرانيني ،وقال لهم أن الواليات املتحدة بسعادة قائ ًال« :مبادرة عىل حسن نية الواليات
تريد تسليم التمثال لروحاين ،نظر اإليرانيون املتحدة».
بالعلبة وتأملوا التمثال ،ثم وقفوا وشكروا ظهرت صور التمثال عىل الصحف اإليرانية
اإلصالحية ،بينام غضب املتشددون من تقرب
الدبلومايس.
بعد يومني ،تلقى روحاين اتصاالً هاتفياً من روحاين من الغرب ،معتربين التمثال زائفاً.
أوباما ،وهو أول اتصال عال املستوى منذ فقال النجفي« :نحن ال نصد املبادرة ،وحتى
عام  ،1979عندما اقتحم مسلحون السفارة لو كان التمثال زائفاً فهو مثني».
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في الكــادر
حوار مع الكاتب الصحفي والشاعر نـارت عبــد الكــريم

«أن نقارع االستبداد ونناضل ضده ال يعني بالضرورة أَّننا أقل منه استبداداً»
َّ
حاوره :بريوز بريك

كنــت أحد النــاشطني واملثــقفني املــهتمني
بالشأن العام من الشباب الذين واكبوا «ربيع
دمشق» وتحركوا بصعوبة ضمن متواليات
املوجه ضد أي حراك مدين أو سيايس
القمع ّ
ما قبل الثورة /األزمة السورية وأثناء انطالقها
وخالل شهورها السلمية األوىل .أين ترى
نفسك من كل ما يجري اآلن من غياب
للصوت املدين الــدميقراطي ،ووصول للقوى
املتطرفة إىل حالية فعالية ومنو ضمن مناطق
تسمى ُمحررة خرجت عن سيطرة النظام؟
بحكم وجودي خارج سوريا ،منذ عامني
تقريباً ،أرى نفيس كمراقب ومتابع للوضع
السوري وبعيد عن الشأن العام ،منكفئ عىل
مشاريعي الفردية يف عامل الشعر والكتابة،
وربمَّ ا ذلك ما سمح يل برؤية الواقع بقدر أكرب
من الحيادية واملوضوعية .أ َّما بالنسبة للشق
األول من السؤال والذي يتمحور حول غياب
الصوت الدميقراطي وظهور قوى متطرفة
وخصوصاً يف املناطق «ا ُملحررة» فذلك ليس
مبستغرب نظراً للصعوبات التي واجهت الثورة
وناشطيها يف سوريا خالل أعوامها الثالث ،من
عدة جهات:
قمع النظام الوحيش واملتواصل ،تخيل املجتمع
الدويل عن مسؤولياته ،تفكك املعارضة وهزال
أدائها ،وأخرياً ظهور الجامعات املتطرفة يف
املناطق املحررة.
َّإن فشل املعارضة السورية ،التي قدمت
نفسها كممثل للثورة ومتحدث باسمها ،يف
إدارة الرصاع الدائر ،وتقديم نفسها كبديل
مناسب يف حال سقوط النظام ،هو السبب
الرئييس يف ظهور تلك التنظيامت املتطرفة يف
املناطق املحررة ،باإلضافة إىل تخيل املجتمع
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جدران كثرية وزالت حواجز صعبة ،حواجز
الدويل عن مسؤولياته يف حامية املدنيني.
السوري املتعدّد األوجه املكان والزمان واملكانة الثقافية واالجتامعية،
ضمن خارطة الصرّ اع ّ
وال ّرؤوس واإلرادات أين يقبع مرشوع الدّولة يف هذا العامل االفرتايض .باإلضافة لِماَ قدمتها
املدنية الدميقراطية برأيك؟ هل كان السوريون تلك الوسائط من فرصة لإلنسان العريب ليك
الذين ثاروا بغية إحراز تغيري حقيقي حاملني يعرب عن نفسه بلغته األم ،أي باللغات العامية
وطوباويني؟ أ ْم َّأن اإلرادة السورية استلبت بعيداً عن اللغة الفصحى وقواعدها الصارمة.
عىل مراحل ،وبات اللاّ عب الدّويل مسيرّ اً وتراجع بسبب ذلك دور األب الواقعي
وتبدل إىل حد كبري موقع املراجع ،حيث
ومجيرّ اً لعنارص الصرّ اع ومناطقه؟
هنالك عدة تحوالت حصلت يف العامل خالل غدا ،عىل سبيل املثال« ،غوغل» مرجعاً يلجأ
العقدين اآلخرين – وجاء الربيع العريب إليه اإلنسان وحتى الطفل بدالً من اللجوء
محصلة طبيعية لها ْ -
وإن بدا ظاهرياً ّأن إىل والديه وممثيل السلطة من رجال دين
املواطن العريب ،عموماً ،مل يكن مشاركاً فيها ومثقفني وساسة أو االكتفاء باملصادر التي
أو متأثراً ولكنه كان عىل االقل مراقباً لها وعىل تتيحها له الدولة.
علم بها .منها سقوط جدار برلني وتفكك فالحلم قد تحقق ،من حيث املبدأ ،يف هذا
االتحاد السوفييتي واندالع الثورات امللونة
يف دول املعسكر الرشقي وترافق ذلك مع
غزو الفضائيات للعامل العريب الذي
ساهم بدوره يف تحرير الخيال،
َ
فحتى الخيال كان تحت سيطرة
وتحكم الدولة ،بأجهزتها األمنية
والثقافية والرتبوية ،أو يف
أحسن األحوال كان يرتع يف
املايض والرتاث .والحدث األهم
كان اكتشاف العامل االفرتايض
وما قدمه من امكانات المتناهية
ملستخدميه ،عرب االنرتنت ووسائط
التواصل االجتامعي املختلفة ،حيث
تذوق املواطن العريب ،وألول مرة ،طعم
الحرية ،حرية التعبري قوالً وكتاب ًة ورس ًام،
قبوالً ورفضاً ،لقد سقطت
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العامل االفرتايض ،حلم املساواة والعدالة يف
الفرص وحرية التعبري والتواصل ،والقدرة عىل
الوصول إىل املعلومات .وتساوى يف هذا العامل
االفرتايض ا ُملتعلم واألمي ،املثقف والجاهل،
الغني والفقري ،الكبري والصغري ،املرأة والرجل،
ومل يتبقَ إ َّال تطبيق هذا الحلم عىل أرض
الواقع ومن أجل ذلك ْ
قامت الثورة ومازالت
مستمرة وسوف تستمر ،إ َّنها مثل كرة الثلج
التي تشكلت عىل قمة الجبل ولن تتوقف
حتى تصل إىل األسفل حيث الواقع ا ُملعاش.
ومن جهة الصعوبات التي واجهت الثورة
يف سوريا فهي عائدة يف جزء منها أيضاً إىل
طبيعة النموذج السوري ا ُملختلف عن باقي
مناذج الربيع العريب ،حيث املجتمع املتعدد
الطوائف واألعراق ،والنظام الشمويل الذي
عمل طوال عقود عىل وأد الحياة السياسية
بالكامل والسيطرة عىل كل مفاصل الحياة
يف البلد ،باإلضافة إىل موقع سوريا يف لعبة
املصالح اإلقليمية والدولية.

إن فشل املعارضة السورية،
يف إدارة الرصاع الدائر ،هو
السبب الرئييس يف ظهور
تلك التنظيامت املتطرفة يف
«املناطق املحررة».
مع دخول املعارضة السورية  -يف عمومها-
مليدان التمثيل واملجالس والهيئات والصفقات
مع الدول الداعمة وفقدان شخوصها لربيقهم
الثوري والنضايل الجاذب ،هل تعتقد بإمكانية
قيام قوى شبابية جديدة قادرة امتالك
الجاذبية والحضور ا ُملقنع – عىل أقل تقدير–
متهيداً لسد الفراغ الحاصل سياسياً؟
َّأن نقارع االستبداد ونناضل ضده ال يعني
بالرضورة أ َّننا أقل منه استبداداً ،وغالبا ما

يضمر ذلك الهوس مبحاربة املستبد ،تحت
يافطة الدميقراطية والحرية ،طمعاً بالسلطة
ورغبة بالتفرد بها ،وذلك ما أشار إليه محمود
درويش يف إحدى قصائده:
«سنصري شعباًْ ،إن أردنا ،حني نعلم أ َّننا
لسنا مالئكةَّ ،
وأن الرش ليس من اختصاص
اآلخرين».
فمعظم الحركات السياسية التي نشأت يف
عاملنا العريب يف العقود األخرية كانت ذات
طابع استعرايض ،وتجىل ذلك يف الفرق الشاسع
بني شعاراتها وبرامجها من جهة وسلوكها عىل
أرض الواقع من جهة أخرى .وأداء املعارضة
السورية يف سنوات الثورة كان خري دليل عىل

ذلك.
أ َّما بالنسبة لزوال حالة االنجذاب إىل ذلك
الربيق الثوري والنضايل لجيل اآلباء من
تعاف
املعارضة السورية ،فهو بحد ذاته دليل ٍ
وتقدم تشهده الساحة السورية ،فالثورة بحد
ذاتها ليست فقط رصاع ضد نظام الحكم
بل أيضاً وباآلن عينه ،هي تعبري عن رصاع
األجيال ،ورغبة جيل الشباب بتجاوز املايض
بكل جوانبه ،برموزه وقيمه وشخوصه.
والطريق الوحيد لتحقيق ذلك يتمثل بالقدرة
عىل التعلم من تجارب املايض واالستفادة
من األخطاء ،وتبني قيم جديدة قوالً وفع ًال،
ورؤية الواقع كام هو بعيداً عن األيديولوجيا
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في الكــادر
واملواقف ا ُملسبقة.
كأحد املشاركني يف بواكري الثورة السورية ،ما
مدى تقبلك لوجود تسوية سياسية مع النظام
يف ظل اقرتاب انعقاد جنيف  2؟ كيف ترى
أفق الحل السيايس؟ هل تع ّول عىل أيّ ّ
حل
عسكري؟
يف ظل الظروف واألوضاع التي وصلنا إليها مل
يعد من املمكن ،عىل األقل يف املدى املنظور،
الحديث عن حلول جيدة ومناسبة ،وتراجعت
مروحة الخيارات املتاحة ،فنحن أمام خيار
يسء وأكرث سوءاً ،وأي تسوية تساهم يف وقف
آلة القتل واملوت جوعاً ستغدو إنجازاً مه ًام.
أ َّما بالنسبة للحل العسكري فهو مرتهن بوجود
بديل عن النظام وهو ما ليس متوفراً لحد
اللحظة ،فال أحد يراهن عىل حصان ضعيف.

نحن أمام خيار يسء وأكرث
سوءاً ،وأي تسوية تساهم
يف وقف آلة القتل واملوت
جوعاً ستغدو انجازاً مه ًام .أ َّما
بالنسبة للحل العسكري فهو
مرتهن بوجود بديل عن النظام
وهو ما ليس متوفراً لحد
اللحظة.
َ
اشتغلت عىل كتاب «سوريا بني البوعزيزي
و15آذار» وهو عمل مشرتك مع الصحفي
السوري عامر مطر ،الذي سيصدر قريباً بلغات
َ
اخرتت تلك الفرتة الزمنية القصرية
ثالث ،مل
السابقة للحدث املفصيل؟ هل كانت غايتك
توثيق اإلرهاصات والعوامل املبارشة للثورة
السورية؟ ما مدى االستقصاء الذي قمت به،
وهل تعترب الجهود التي بذلتها مع رشكائك
يف العمل كافية وأعطت تلك الفرتة حقها يف
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البحث والتوثيق؟
ما نــسعى إلـيه من خالل
هذه الـعـمل هو تـغطيه
وتـــوثيق تــلــك الــفرتة
الغـــامضــة مــن تــاريخ
سوريا ،الفرتة املمتــدة ما
بني الــحدين والـــحدثني
الـــفاصلني ،أي بـــني 17
ديـــسمرب« 2010/حـادثة
البوعزيزي» وصوالً إىل /15
مارس« 2011 /مظــاهرة
الــحميدية» .وهــي ْ
وإن
بـدت فرتة قصرية نسبياً
ْ
مبعــايري الـــواقع إ َّال أ َّنهـا
فرتة زمنية طويلة وطويلة
جداً إذا ما تم النظر إليها
مبعايري العامل االفرتايضَّ .إن
رحلة الناشطني السوريني،
ناشطي البــدايات ،ضمن
العامل االفرتايض وما قدمه
لهم من إمكانات وقدرة
عىل اكتشاف ذواتهم وإمكاناتهم باآلن نفسه
تستحق التوقف عندها وتوثيقها ،باإلضافة
إىل َّأن العمل يسعى لإلجابة عىل عدة أسئلة
واستفسارات جوهرية منها:
 -1هل كانت الثورة السورية ِنتاج فعل واع
ُمخطط له ،وتراكم جهود متضافرة ،أ ْم أ َّنها
مجرد رد فعل وتقليد أعمى لِام سبق؟ أ ْم
أ َّنها مجرد مؤامرة خارجية كام ادعى النظام
السوري؟
 -2كيف تلقى الشارع السوري عموماً
والنخبة السورية خصوصاً ،ناشطني ومعارضني
ومثقفني ،حادثة البوعزيزي وما تالها من
اندالع الثورات يف تونس ومرص  -وما نتج عنها
من هروب بن عيل وتنحي مبارك – وليبيا
واليمن وكيف تفاعل مع كل ذلك؟ وعىل أي

مستوى بدأَ ذلك التفاعل والتأثر؟
 -3هل كانت هذه الفرتة ا ُملشار إليها آنفاً فرتة
سكون وصمت ،ترقب وانتظار ،أ ْم فرتة تحضري
ونشاط وفعالية؟ وأين بدأَ ذلك النشاط ومتى
وكيف ويف أي مستوى؟
 -4من هم أولئك الفاعلني والناشطني الذين
ساهموا يف الوصول إىل ما وصلنا إليه وما هي
مصائرهم اآلن؟
 -5من جهة أخرى ،من ضفة النظام السوري،
كيف تلقى حادثة البوعزيزي وما تالها؟ ما
هي الخطوات التي قام بها لحامية نفسه؟
 -6كيف استفا َد السوريون من التقانة الحديثة
يف مجال االتصال واإلعالم وما مدى توظيفهم
ملواقع االتصال االجتامعي يف تثوير املجتمع
وتفجري طاقاته؟.

سيــنما

فيلم «الحياة اليومية في قرية سورية»

الوثائقي في سبيل هجاء السلطوي

عيل سفر

تو ّقع القامئون عىل صياغة مالمح املشهد
اإلعالمي السوري يف سبعينيات القرن املايض،
كل يشء ،سوى أن ينربي مخرج شاب ،من داخل
املؤسسة اإلعالمية والثقافية ،إىل صياغة فيلم
هجايئ من العيار الثقيل ،يتناول فيه واحد ًة
من ركائز الخطاب الدمياغوجي السلطوي،
ما انفكت الوسائل اإلعالمية الرسمية تحاول
تكريسها ،أال وهي قصة «اإلصالح الزراعي»،
التي كانت جزءاً مه ًام يف خطاب «الثورة»
التي قادها البعث يف الثامن من آذار.
عمر أمريالي ،املخرج الذي رحل عن عاملنا ،عام
 ،2011بدأ عمله يف صناعة األفالم التسجيلية
عرب فيلم «محاولة عن سد الفرات» ،يف العام
 ،1970والذي حاول فيه تل ّمس مالمح التطوير
يف البالد ،رسعان ما اتجه نحو البحث عن مالمح
مناقضة ،تكمن يف الشوارع الخلفية للمشهد
اإلعالمي الرسمي ،يظهر فيها االستهتار مبصائر
مئات اآلالف من الفالحني البسطاء ،الذين
ُت ِركوا بني سندان الواقع املتخ ّلف ،املتمثل يف
بقاء السلطة العشائرية اإلقطاعية ،وبني مطرقة
الجمعيات الفالحية ،التي أنشأها الحزب من
أجل تطبيق شعاراته ،ليمتزج مع الخطابات
الطنانة التي يحتويها النص اإلعالمي ا ُملد ّون
يف كتب التعليم ،واإلعالم ،وصوالً إىل األفالم
السينامئية التي كانت ترسل ،عرب السيارات
املسامة بـ«الوحدات الثقافية املتنقلة» ،إىل
األرياف البعيدة! ..لينتهي األمر إىل مشهد

فانتازي عجيب ،يبدأ منه فيلم «الحياة اليومية
يف قرية سورية» ،حيث صو ٍر ألوال ٍد لفحت
وجوههم شمس الصحراء ،وأذابت تعابريها
رياح الخامسني القاسية ،وهم يذرون الرتاب
يف عني حيوان نافق ،مرتوك يف العراء!..
تم إنتاجه عرب كامريات املؤسسة
الفيلم الذي ّ
العامة للسينام ،يف العام  ،1974ووضع التص ّور
األساس له ٌ
كل من مخرجه ،والكاتب املرسحي
الراحل سعدالله ونوس ،وقام مبونتاج لقطاته
التعبريية الهائلة الدالالت املخرج قيس
الزبيدي ،قدّم عرب االسرتسال يف مشهدية
ترسم مالمح أبطال حقيقيني ،هم سكان قرية
«املويلح الجنويب» ،يف محافظة دير الزور،
العدي َد من القصص الصغرية للسكان ،الذين
يحكون حكايات معاناتهم يف سبيل الحصول
عىل الرزق ،كام قدّم روايات اآلخرين من
معلمني ورجال أمن وأطباء موفدين للمنطقة،
عن هؤالء السكان ،ومبا يكشف عن ه ّوة كبرية
بني واقع حال القرويني ،وبني الشعارات التي
يرددها اآلخرون ،الذين يتحدثون يف الفيلم
بلغ ٍة تكاد تكون استنساخاً بلدياً ومم ًال عن
خطاب السلطة الدمياغوجي.
الواقع الكاريث الذي يعيشه القرويون يف
«املويلح الغريب» ،ويف أرياف سورية كثرية،
كان مخفياً وراء سياسة الرتويج لإلنجازات
التي ا ّتبعها اإلعالم السوري ،منذ أن استولت
عليه السلطة البعثية ،ولهذا كان من الصادم

للقامئني عليه أن ينتهي أمريالي إىل ما انتهى
إليه ،يف فيلمه هذا ،ما جعلهم يستشعرون
فيه دعاية ُمضادة و ُمض ّللة للمنجزات التي
تم منع عرض الفيلم،
ير ّوجون لها! ..فكان أن ّ
عىل رغم كونه من إنتاج املؤسسة الرسمية
ذاتها ،غري أن الصدى الذي تركه يف عقول من
شاهدوه ،كان كافياً للحديث عنه بوصفه
عالمة فنية راسخة ،ومؤ ّثرة عىل مالمح تجربة
تسجيلية مهمة يف سوريا ،التي مل تكن تعرف
الفيلم التسجييل ،سوى عرب ما كانت تقدّمه
املؤسسات الرسمية من أفالم دعائية تر ّوج
للسلطة ،التي ال يخالج وجودها أيّ شائبة ،ال
يف الفكر ،وال يف املامرسة.
بالتأكيد ،كان الشتغال أمريالي الالحق عىل
أفالم مشابهة ،تتناول الواقع السوري أثره يف
العودة إىل قراءة بدايات تجربته ،التي يش ّكل
هذا الفيلم اللبنة األوىل واألساسية فيها ،والتي
حس سيايس ساخر يف عمقه
تكشف عن ّ
من آليات عمل السلطة ،عرب االشتغال عىل
مواضيع قد تبدو هامشية ،ولكنها تضعنا يف
عمق األزمة البنيوية ،التي عاشتها وتعيشها
السلطة يف املنطقة العربية.
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إيقاع العدســة
إدلب بريس  -مدينة الرسمني -حلب

عدسة شاب معراوي  -معرة النعامن
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إيقاع العدســة

عدسة شاب دمشقي  -دمشق ،الغوطة الرشقية

لبنى مرعي  -دركوش ،إدلب
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اقتصــاد وتنمية

توزيع الثـروة وآلياتها في الدولة

سامح رفاعة

ميكن تعريف إعادة توزيع الرثوة عىل أنه
اقتطاع جزء من أموال األغنياء وردها إىل
الفقراء لتضييق الفجوة بني الرشيحتني عرب
عائدات الرضائب التي تؤخذ من األعىل
دخ ًال ،لتنفقها الدولة لتحسني أوضاع الفقراء
بطرائق مختلفة .والبد من إجراء ربط بني
هذا املصطلح وبني مصطلح الناتج املحيل
اإلجاميل للفرد.
يعرف الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد
عىل أنه حاصل قسمة إجاميل الناتج املحيل
لدولة ما عىل عدد السكان لهذا البلد ،وهذه
النسبة تتفاوت بني االقتصاديات العاملية وفقاً
للرثوة املحلية لكل بلد ،وتبعاً لسيطرة هذه
االقتصاديات عىل الحركة التجارية وقدرتها يعرف الناتج املحيل اإلجاميل للفرد
عىل التوجيه السيايس الذي يلعب دوراً كبرياً الواحد عىل أنه حاصل قسمة
يف تعزيز موقعها التفاويض يف الصفقات
إجاميل الناتج املحيل لدولة ما عىل
التجارية.
عدد السكان لهذا البلد.
ويف دراسة أجراها املعهد العاملي لبحوث
اقتصاديات التنمية (تقرير جامعة األمم
املتحدة) ،تبني أن  ٪1من األثرياء ميتلكون ودامئاً ما كان للنظم اإلشرتاكية (سوريا مثا ًال)،
 ٪40من األصول العاملية ،وأن ما ميتلكه طريقتها الخاصة بإعادة توزيع الرثوات
نصف البالغني يف العامل بالكاد يصل إىل  ٪1الوطنية عىل مواطنيها ،وذلك عرب تأميم
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من إجاميل الرثوة العاملية.
ويف معرض تحليل املدارس اإلقتصادية لهذا
التفاوت ،نعرض تحليل ألهم هذه املدارس،
ففي حني أن املدرسة املاركسية ترى أن توزيع
الرثوات يجب أن يستند إىل احتياجات الفرد
بد ًال من الطبقة االجتامعية أو عوامل أخرى
من هذا القبيل ،نجد أن املدرسة الليربالية
املدافعة عن الحريات ال تتخذ أي موقف
بشأن التفاوت يف الرثوة ،ولكنها تعتقد يف
املساواة أمام القانون بغض النظر عن ما إذا
كان يؤدي إىل عدم املساواة يف توزيع الرثوة
أم ال.

املنشآت االقتصادية وإنشاء الجمعيات
العاملية والفالحية والصناعية ،إضاف ًة إىل
فرض القوانني الرضيبية التي يف ظاهرها تحايب
الطبقات األقل دخ ًال عىل حساب أصحاب
رؤوس األموال الكبرية.
وقد أفرزت هذه اآلليات من بني ما أفرزته
العديد من املشاكل الهيكلية تبعاً لالرتجالية
يف القرار االقتصادي غري املدروس والذي
تتميز به هذه النظم بشكل عام ،ومن أهم
هذه املشاكل :تزايد نسب البطالة املقنعة
يف املؤسسات العامة بشكل خاص والناجمة
عن سياسات التوظيف الحكومية النابعة من
نهجها وفكرها االشرتايك القائم عىل تنفيذ
فكرة توزيع الرثوات العادل عن طريق
توظيف أيدي عاملة حتى لو مل تتوفر الحاجة
الحقيقية لذلك.
وبالنظر إىل الدول النامية – اصطالحاً  -نجد
العديد من اآلليات التي تكفل إعادة توزيع
الرثوات والتي تكون مصونة بقوة القانون.
وليس آخر هذه اآلليات الضامن االجتامعي
للفرد والخدمات الطبية املجانية ،حيث تظهر
جودة هذه الخدمات تبعاً للقدرة االقتصادية

اقتصــاد وتنمية

الكبرية لهذه الدول والفائض االقتصادي الحاكمة القامئة وأجربتها عىل إعادة النظر
املرتاكم عرب الزمن .وتظهر فكرة توزيع الرثوات يف سياساتها لصالح خدمة الفئات األكرث
للعيان واضحة يف البنية التحتية لهذه الدول استضعافاً.
من مرافق عامة حيوية تسهل الحياة وتؤمن ولعله من نافلة القول أنه ال ميكن الحديث
عن التنمية وتقديم الخدمات الجيدة
العيش الكريم ألبنائها.
لعل الحامل الفكري والثقايف والعلمي املشرتك للمواطنني يف ظل غياب العدالة يف التوزيع
ملصطلح توزيع الرثوات ،يستند استناداً  ،حيث أن الغاية األساسية لعملية التنمية
كبرياً عىل مبدأ املحاسبة القانونية لألشخاص هي االستثامر يف اإلنسان وتأمني متطلبات
القامئني عىل تنفيذ سياسات إعادة التوزيع  ،عيشه الكريم ،وهذا يتطلب الكثري من النظم
ففي املحاسبة القانونية ضامن لتطبيق هذه القانونية املدعمة بقوة التنفيذ من قبل كادر
اإلجراءات تطبيقاً سلي ًام يحفظ للمواطن مؤهل عىل جميع الصعد العلمية والفكرية
واألخالقية بشكل خاص.
حصته وحقه العادل يف ثروات بلده.
وملا كانت العدالة االقتصادية جزءاً ال يتجزأ
يستند توزيع الرثوة عىل مبدأ
من الصورة الكلية للعدالة الحقوقية ،كان ال
املحاسبة القانونية لألشخاص
بد من توزيع الرثوة االجتامعية توزيعاً يرتبط
القامئني عىل تنفيذ سياسات إعادة بالحقوق الواجبة ،وبتعبري آخر فإن تصميم
حق ثابت واجب للفقراء يف أموال األغنياء إمنا
التوزيع  ،ففي املحاسبة القانونية
يساهم ـ بشكل فعال ـ يف إعادة توزيع الرثوة
ضامن يحفظ للمواطن حصته
االجتامعية التي خلقها من البداية التفاضل
التكويني أو االجتامعي بني االفراد.
وحقه العادل يف ثروات بلده .
وال شك أن التبادل االجتامعي األخالقي بني
إن احتكار فئة غالبة وقليلة لرثوات املجتمع األفراد ـ وهو التبادل الناتج عن إرجاع املنفعة
يعترب املحرك الرئييس لثورات العامل ،هذه التي يحصل عليها الفرد بطريق ما ـ يرتبط
الرثوات التي أدت إىل تغيريات كبرية يف النظم أص ًال بقضية (العدالة االجتامعية) .فالعدالة

االجتامعية تعني أيضاً بأن الفرد إمنا يأخذ أو
يقدم لآلخرين مبا ال يتجاوز حدود املنفعة
الشخصية لبقية األفراد .ولذلك كان األجر
العادل ،والسعر املناسب ،والتبادل املتوازن
بني األفراد من أهم عنارص تحريك الرثوة
االجتامعية يف النظام االجتامعي .عىل عكس
االحتكار ،واالستثامر الظامل ،واإلجحاف بأجور
العامل؛ فهذه العوامل األخرية كلها تسبب
إرباكاً للسوق التجاري يف املجتمع والدولة.
إن التحركات الثورية األخرية يف العديد من
البلدان العربية والتي أطاحت بالعديد من
األنظمة ،مل تكن إال نتيجة للظلم وعدم
العدالة يف توزيع الرثوات بني أبناء الوطن
الواحد ،والتي خلقت فجوة ال ميكن ردمها
بسهولة ،وعليه ،البد أن تتوحد كافة الجهود
عىل كافة األصعدة لخدمة اإلنسان من أجل
توفري حياة كرمية له وتقديم الخدمات له
من دون أن تنتهك كرامته ،وعىل القامئني عىل
القرار االقتصادي أن يعوا حقيقة أن تحسني
األوضاع االقتصادية وانعكاسها عىل حياة
املواطن وتوزيع الرثوة بشكل عادل ضمن أطر
قانونية تسمح مبحاسبة الفاسدين واملقرصين
ستجنب البالد ويالت الحروب والكوارث
االقتصادية ..

مشاريع ومبادرات

منظمة سما لحقوق اإلنسـان في سوريـا منتدى الخــابور المـدني
هي إحدى املنظامت التي نشأت خالل فرتة تحول مفهوم املجتمع
املدين يف سوريا .وهي منظمة مجتمع مدين مستقلة أنشئت من
قبل مجموعة الشباب السوريني املتنوعني فكرياً وعقائدياً ،اجتمعوا
بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري ،والتي أدت
إىل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،بهدف رصد هذه االنتهاكات
عن طريق تحليل الواقع وصياغة الحلول وتطبيقها ،ومساعدة املجتمع
عىل النهوض بنفسه ،انطالقاً من إميانهم بقيم الحرية والعدالة والعيش
املشرتك.
تؤمن املنظمة باملساواة وعدم التمييز بني جميع فئات املجتمع،
واحرتام كرامة اإلنسان وثقافة املجتمع الذي تعمل به .فهدف املنظمة
واع لحقوقه وواجباته.
األسايس هو بناء مجتمع سوري ٍ
أما بالنسبة ملشاريع منظمة (سام لحقوق االنسان):
-1من منطلق حق الطفل بالتمتع بالرعاية الصحية والنفسية عىل حد
سواء قامت منظمة سام:
حملة دعم نفيس لألطفال يف محافظة الحسكة/مدينة القامشيلبالتعاون مع منظمة (أريدو).
حملة دعم نفيس يف مدينة ديرالزور.املشاركة بحملة (مستقبلهم بأيدينا) ملكافحة شلل االطفال بديرالزور.
-2لتقليل مخاطر نشوب حرب أهلية مرتقبة ،قامت منظمة سام عن
طريق مدربيها املختصني بعدد من مجاالت التنمية املجتمعية ورشات
عمل ومحارضات:
املقاومة الالعنفيه.فض النزاعات.السلم االهيل.-التخطيط االسرتاتيجي.
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منتدى سوري قام بتأسيسه مجموعة من السوريني املهتمني بالشأن
الثقايف واملجتمعي ،وهو من أجل األنسان ،من أجل أن نحيا بحب
وسالم وأمل بعيداً عن عبثية املوت ولغة الظالم ..وقد ُأطلق عليه هذا
األسم ملا للخابور من خصوصية حضارية وتشاركية وقيمة تاريخية
متميزة.

الغاية والهدف
عىل مدى مايقارب الثالث سنوات من عمر الثورة السورية وحراكها
وجرب كل يشء ،فقط الفكر ُغ ّيب والثقافة حيدت..
ُحضرّ كل يشءُ ،
ولرضورة العودة بالروح التي ّ
تشظت ،والخروج باإلنسان السوري من
حالة العدم والرعب والغربة واملعاناة والتشتت ،وإرساء السلم األهيل
وتنمية مفهوم السالم وصناعته وموارده واملشاركة يف عملية العدالة
االنتقالية املأمول العمل بها قريباً.
لكل هذه االعتبارات أنىشء هذا املنتدى الذي هدفه أيضاً تفعيل الحياة
الثقافية والفكرية وإعادة مأسستها من جديد ،وذلك لخلق قاعدة
فكرية ثقافية جديدة ،تعتمد الفكر الدميقراطي املدين التعددي ،الذي
يرسخ قيم الحرية والعدالة االجتامعية والثقة والتشاركية الحقة.
الفئة التي يتوجه اليها املنتدى
الشعب السوري بجميع رشائحه العمرية واالجتامعية ،الصغري والكبري،
املرأة والرجل ،ولجميع املكونات واألطياف ،الهدف األول واألخري هو
اإلنسان السوري.
األنشطة التي يستعد املنتدى للقيام بها
كافة األنشطة اإلبداعية والفكرية ،وأيضاً املساهمة وعرب ضوابط
وآليات محدودة ومدروسة بخدمة املجتمع واألهل يف الداخل عرب
تفعيل التواصل االجتامعي إيجاباً ،وأيضاً السعي إىل تأمني املساعدات
اإلنسانية وإيصالها إىل مستحقيها بالشكل األمثل.

منظمـات

منظمة األمم المتحدة للطفولة

موقع شبكة الصحفيين الدوليين

اليونيسف (باإلنكليزية )UNICEF:وهي اختصار لـ«United
 »Nations Childrens Emergency Fundأو منظمة األمم
املتحدة للطفولة .تأسست يف  11كانون األول  /ديسمرب 1946
بفضل تصويت باإلجامع يف الدورة األوىل للجمعية العامة لألمم
املتحدة .وتقرر وقتئذ أن يقوم صندوق األمم املتحدة الدويل
لرعاية الطفولة -كام كان يعرف آنذاك -بتقديم إغاثة قصرية
األمد لألطفال يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية يف أوروبا.
وقد كانت اليونيسف -كام هي اآلن -مت َّول بالكامل من التربعات.
وعندما ُلبيت احتياجات أطفال أوروبا فور انتهاء الحرب ،استمرت
اليونيسف يف عملها بوصفها منظمة تابعة لألمم املتحدة.

موقع شبكة الصحفيني الدوليني ( )IJNet.orgهو املوقع العاملي
الرئييس للصحفيني واملديرين اإلعالميني لالطالع عىل فرص التدريب
وبناء شبكات من العالقات .ويف النرشة اإللكرتونية األسبوعية
الصادرة عن املوقع ترد تقارير حول أحدث االبتكارات واملصادر
والجوائزُ .ينشرَ موقع شبكة الصحفيني الدوليني باللغات العربية
والصينية واإلنكليزية والفارسية والربتغالية والروسية واإلسبانية،
كام أن مستخدميه ينتمون إىل أكرث من  185دولة .كام تقوم
الجهات املانحة ومجموعات التدريب اإلعالمية باستخدام موقع
متنام مك ّرس
شبكة الصحفيني الدوليني لنرش أعاملهم يف مجتمع ٍ
لتحسني العمل الصحفي واالرتقاء به.
شبكة الصحفيني الدوليني هي أحد أكرب املصادر اإللكرتونية
اإلعالمية يف العامل .وهي خدمة إلكرتونية للصحفيني ومدراء
اإلعالم وخرباء املساعدة اإلعالمية واملدربني اإلعالميني وكل من
لديه اهتامم بحالة إعالم حول العامل.
مهمة الشبكة هي إطالع الصحفيني عىل الفرص واملعلومات التي
يحتاجونها لتنمية مقدراتهم الصحفية ورفع املقاييس الصحفية
يف بلدانهم .يداً بيد مع هذه املهمة ،تعمل شبكة الصحفيني
الدوليني بكل جهودها لتعقب جهود التدريب والتنمية واملساعدة
اإلعالمية يف أكرث من  150بلداً ،وتساعد املانحني واملنظمني عىل
تجنب التكرار واالطالع عىل الربامج التدريبية والتطويرية املبدعة
يف جميع أنحاء العامل.

منظمة األمم املتحدة للطفولة «اليونيسيف» هي الوكالة
الحكومية الوحيدة املكرسة لألطفال ،واملفوضة من قبل
حكومات العامل لتعزيز وحامية حقوق األطفال ورفاهيتهم.
وتشرتك منظامت املجتمع املدين ،مبا فيها الرشكاء من املنظامت
الدولية غري الحكومية ،بشكل كبري يف أعامل اليونيسف يف 158
دولة متارس فيها اليونيسف نشاطها .أصبحت اليونيسف الوكالة
الرائدة يف العامل فيام يتعلق بشؤون األطفال .واليوم هي تعمل يف
أكرث من  190بلداً ،بحيث تعمل مع الناس والرشكاء لجعل العامل
مكانا أفضل لألجيال القادمة.
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كيف كان على التلفزيون السوري الحكومي أن ّ
يغطي مؤتمر جنيـف 2
رشا عبــاس

لقطات
كان املرء متشوقاً حت ًام ملتابعة التغطية مون الوقحة للمعلم مبا يناسبها من
ٍ
اإلعالمية الرسمية ملؤمتر جنيف ،2وقد لهجرة أرساب مالك الحزين).
ّ
مل التقاط الدعابات بني الفينة واألخرى * نفس التقنية يتم تطبيقها مع املؤمترات
عن الوكالة الرسمية املنفصمة ورسيالية الصحفية لألعداء ،فتُرتك أسئلة املراسلني
الرسميني وحدها ومن املمكن أن يتم التنويع
التلفزيونات الحكومية.
ولكن ياللخيبة! كل ما جناه املرء هو ذلك لتؤخذ لقطات من األرشيف لسباق السيارات
الرشيط التعريفي بسعود الفيصل عىل أ ّنه العاملي ويتم التقطيع بينها وب َ
ني أسئلة مراسيل
«وزير خارجية أرسته» .ياللفرص الثمينة وكالة سانا والتلفزيونات الرسمية بحيث ال
الضائعة! مل يكن عىل إدارة التلفزيون أن ُينقل غريها من املؤمتر ليصبح التسلسل :سؤال
تقبل بأقل من تجييش اإلمكانيات االبتكارية املراسل – سيارة مرسعة – سؤال املراسل –
والتقنية الجبارة لكوادرها لتغطية املؤمتر .من سيارة مرسعة.
اللعب عىل اإليحاء
املقرتحات املفيدة مث ًال:
لنكن رصيحني .مالذي سنستفيده من نقل
تغطية صورية هادفة:
يتم النبش يف أرشيف التلفزيون عن فيلم اإلحراج الذي تتعرض له رموز وطنية مثل
* ّ
ّ
املعلم وشعبان الذين وجدا نفسيهام بني براثن
وثائقي يتناول حياة األدغال املتوحشة.
* يس ّلم الفيلم ملخرج البث املسؤول عن نقل وكاالت ووسائل إعالمية متآمرة بأسئلة صفيقة
مل يتم االتفاق عليها مسبقاً ومل تنل املوافقة
مجريات املؤمتر.
* بحرفي ٍة بالغة يتم نقل كلامت وفد النظام األمنية؟ كان من الوارد أن يتم االستغناء بشكل
وأصدقائه وحدها وتغطية أية كلمة للوفد كامل عن النقل الحي ملجريات املؤمتر واالكتفاء
إىل جانب الرشائط اإلخبارية املقتضبة بعرض
املعارض وأصدقائه مبقاطع من الفيلم.
* يف هذه الحالة ستصبح التغطية شيئاً شبيهاً الربامج اليومية املن ّوعة بشكل عادي ويف ذلك
بـ :كلمة بان يك مون  -كلمة الفروف  -متاسيح رسالة شجاعة وواضحة باالستخفاف مبجريات
سابحة  -كلمة وليد املعلم  -فرس النهر يتثاءب املؤمتر ،مع توجيه رسائل معنوية الشعورية
وهكذا( .مع االنتباه لتغطية مقاطعة بان يك مدمرة لنفسية األعداء املتسمرين أمام شاشة

بشكل ملاح
التلفزيون الحكومي لي ًال نهاراً،
ٍ
وذيك .مثل:
* برنامج مخصص للمشاكل الحياتية
واالجتامعية :تستضيف الحلقة تزامناً مع
مؤمتر جنيف أخصائياً بحل املشاكل الزوجية
ملناقشة مسألة الخيانة بني الزوجني ،ثم يتم
اللعب عىل الكلامت حتى يتحول الحوار
إىل لطشة قوية لخونة الوطن والغمز من
طرفهم (شكراً كنت أمتنى منذ وقت طويل
أن أستخدم عبارة الغمز من طرفهم يف مكان
ما) مثل« :ولكن دكتور ،هل تعتقد ّأن عىل
الزوجة الخائنة أن تسامح زوجها الذي خانها
مع عشيقة خارجية كام نرى يف املسلسالت
«الرتكية» التي تعرض طيلة الوقت عىل
القنوات «السعودية»؟ (مع نظرات نارية لدى
لفظ اسم الدولتني) الدكتور« :أظنّ ّأن قمة
التسامح مع الخونة من أمثال هذا «الزوج»
هو شنقهم يف الساحات العامة».
* تجنيد التقارير املن ّوعة لبث رسائل تهديد
مبطنّة ،مثل تقرير من ّوع عن محالت اللحامني
مع الرتكيز عىل األدوات الحادة والذبائح
املتواجدة يف هذه املحال ،وتصوير مراحل
فرم اللحم ببطء مع أخذ الجمل األكرث تأثرياً
من شهادات اللحامني التي تبدو تهديداً،
وتصويرها مع الرتكيز عىل وجه اللحام وهو
ير ّقص حاجبيه« :ننفذ الفرم بهدوء ..وبدقة».

الكيال

صادر عن مركز اجملتمع املدني والدميقراطية في سوريا CCSDS

