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االتفاق الذي ّ
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يس لحالة الحرب والرصاع يف سوريا.
إليجاد حل سيا ٍّ
السواء .وعىل الرغم من ذلك كان الهدوء
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ٍ
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وأعاملهم ،وبالبدء مبحاولة إعادة بناء ما د ّمرته آلة الحرب ،كام أن الهدنة ستفتح الطريق أمام عودة الالجئني والنازحني إىل مناطقهم وقراهم.
حل ّ
وشاق إليجاد ٍّ
ومع إدراكنا أن طريق املفاوضات ٌ
طويل ٌّ
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ّ
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بالحل
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ّ
حل سيا ٍٍّ
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ومتزيق
وقتل وترشي ٍد
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مك ّونات مجتمعنا املتن ّوع الذي ،رغم ّ
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مـــلف 1

السوريون في ظل الحرب..
أنماط جديدة في الحياة واإلنتاج
ابتكارات تعزز صمود سكان الغوطة الشرقية

كامل رسوجي

بنك الدم بحلب يعزز صمود القطاع الصحي
بأخطر مدن العالم
أحمد العيل

ابتكارات تعزز صمود سكان
الغوطة الشرقية
كامل رسوجي
النواعري
ينتظر الكثري من سكان غوطة دمشق هطول
األمطار بفارغ الصرب ،ألنها تزيد كمية املياه يف
األنهار والسواقي التي متر باألرايض الزراعية ،
فقلة مياه الري أدت لتناقص مساحة األرايض
املزروعة بسبب عجز املزارعني عن ضخ املياه
وري املــزروعــات ،هذه الظروف دفعتهم
البتكار طرق جديدة لجر املياه ،أبرزها تصنيع
نواعري صغرية تركب عىل مجاري األنهار.
يقول كامل الدوماين ملجلة صور« :بدأت
فكرة الناعورة لنقل املياه لألرايض الزراعية،
فقمت مبعونة أحد الحدادين بتصنيع ناعورة
وركبتها عىل مجرى النهر الذي مير بأريض،
وقد أثبتت الناعورة فعاليتها بشكل كبري
بنقل املياه للسقاية ،ووفرت ع ّ
يل مشقة نقل
املياه بشكل يدوي».
ويتابع« :نجاح الطريقة دفعني للتفكري
باستثامرها بشكل أكــر ،فقام أحد فنيي
الكهرباء برتكيب محولة عىل الناعورة،
للحصول عىل الكهرباء ،وربط معها منظم
جهد وبطاريات لتخزين الكهرباء» ،ويضيف:
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«هذه الطريقة مكنتني من الحصول عىل
كهرباء مجانية حيث أستطيع إنــارة بيتي
وتشغيل التلفاز وأجهزة الكمبيوتر وأشياء
بسيطة أخرى».

يعيش سكان الغوطة الرشقية
بــريــف دمــشــق حــصــاراً خانقا
تفرضه قــوات النظام منذ نحو
ثالث سنوات ،هذا الواقع القايس
إىل جانب عدم توافر متطلبات
الحياة األساسية ،وانعدام الكهرباء
واملحروقات ،دفع السكان للبحث
عن طرق بديلة لالستمرار بالحياة.

جداً» ،ويتابع« :تركنا تحديد أسعار السامد
للمزارعني ،فاملرشوع هو مساعدة للمزارعني،
السامد
أطلق املجلس املحيل بدوما مؤخراً مرشوعاً واملواد األولية مجانية».
لالستفادة من القاممة املرتاكمة التي يج ّمعها ويضيف رئيس املجلس املحيل« :استطاع
مكتب النظافة التابع للمجلس يف محيط هذا املرشوع تشغيل عدد من العامل ،وأمن
املدينة ،ومتكن املجلس من إعادة تدويرها مصدر عيش لهم وألرسهم بدالً من االعتامد
وتحويلها ملــواد عضوية تستخدم كسامد عىل املعونات واملساعدات من املنظامت
يف األرايض الزراعية بالتعاون مع مهندس الخريية».
زراعي ،عاد املرشوع عىل املدينة بفائدتني:
أوالهام التخلص من النفايات املرتاكمة وما الوقود
تسببه من أمراض ومعاناة يف فصل الصيف ،دفــعــت نـــدرة الــوقــود وارتــفــاع أســعــاره
إضاف ًة لتأمني السامد لألرايض الزراعية التي األهايل للبحث عن مصادر أخرى للحصول
عىل البنزين واملــازوت لتشغيل املولدات
تعترب املصدر األسايس لغذاء األهايل.
يقول رئيس املجلس املحيل مبدينة دوما :والسيارات ،أحد الطرق املبتكرة هي حرق
«قــام عــال املجلس بإجراء عملية نخل البالستيك للحصول عىل املحروقات بأنواعها.
بدائية للنفايات الجافة ،حصلنا من خاللها يتحدث أبو حسن ،وهو أحد املنتجني للوقود
عــى مــادتــن خشنة وناعمة ،طلبنا من يف منطقة زملكا ملجلة صور عن طريقة
املزارعني تجريبها ،فكانت النتائج إيجابية التحضري« :نجمع البالستيك التالف ،ونضعه
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برباميل كبرية ،ونوقد النار تحتها ،حتى يذوب
بشكل كامل ويبدأ بالتبخر ،بعد ذلك منرر
البخار يف أنابيب مندها يف برك مياه لتربيدها
وتكثيفها».
وعــن نتائج التصنيع يقول أبــو حسن:
«ا ُملنتج األول لعملية التكثيف هو البنزين
ثم املازوت ،والجزء املتبقي هو مادة زيتية
لزجة نستخدمها يف إشعال النار تحت براميل
اإلنتاج أو للتدفئة يف الشتاء».
ويــضــيــف أبـــو حــســن« :كـــل  1000كغ
من البالستيك تنتج حــوايل  800لرت من
املحروقات ،حــوايل  30باملئة منها بنزين
و %40مازوت والباقي مادة زيتية ،ينتج من
العملية غاز ميكن استخدامه كبديل عن غاز
البوتان ،ولكننا نفتقر لطرق ضغطه وتعبئته
يف أسطوانات الستخدامه يف املنازل».
ويؤكد أبو حسن« :يأيت إلينا الكثري من األوالد
وقد أمضوا يومهم بجمع بضع كيلو غرامات

من البالستيك للحصول عىل بضع لرتات من
البنزين أو املــازوت بغية تشغيل املولدة
لتوفري الكهرباء وإنارة بيوتهم».
وعــن أسعار املبيع يقول« :بشكل عام
انخفضت أسعار املحروقات للنصف ،ولكن
بسبب كرثة الطلب أصبحنا نعاين من نقص
البالستيك».
املهندس عمر عوييض ع ّلق عىل هذه الفكرة
بالقول« :هذه الطريقة مرضة بالبيئة بسبب
الغازات الصادرة عنها ،لكنها فعالة جدا
لسكان املناطق املحارصة والذين يبحثون عن
أي طريقة للصمود ،أنصح العامل باستخدام
كاممات قامشية ،والعمل يف مناطق مفتوحة
واالبتعاد عن مكان عملية االحرتاق لحاميتهم
من الغازات الضارة».
البلوك
نتيجة قلة اإلسمنت وارتفاع أسعاره ،وكرثة
عدد القتىل يف املدينة املحارصة ،مل يعد

مبقدور عامل مكتب القبور التابع للمجلس
املحيل باملدينة ،تأمني الحجارة الالزمة لقبور
أهايل املدينة والتي أصبحت بالعرشات يوميا
نتيجة قصف الطريان الــرويس والسوري،
فابتكر العامل طريقة جديدة لتحضري
األحجار الالزمة ،عن طريق استعادة طرق
القدماء يف تحضري حجارة البناء.

بنك الدم بحلب يعزز صمود القطاع الصحي بأخطر
مدن العالم
أحمد العيل

يقول أحد العامل ملجلة صور« :نقوم بنخل
الرتاب املرتاكم من املباين املهدمة واألرايض
الزراعية ،للحصول عىل الرتاب الناعم ،ومن
ثم نقوم بجبله وخلطه مع املــاء ،بعد
ذلك نقوم بصبه يف قوالب معدنية بأحجام
محددة ،ونرتكه معرضاً للشمس حتى يجف
ويتحول لكتلة صلبة» ،ويتابع «يف السابق كنا
نستخدم يف تحضري البلوك الحديد املربوم ،أما
اليوم فلم يعد هناك حديد ،لذلك استعضنا
عنه بالقصب الذي يزرع يف دوما ،والذي
يزيد من قوة وصالبة البلكوك الذي ننتجه».

بعد تطور مواجهة النظام السوريني للمدنيني يف سوريا ،لدرجة تصل لتطاوله عىل كل ما هو محرم دولياً ،كالكوادر الطبية ومنشآتها،
تداعى عدد من العاملني يف الحقل الطبي باملناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة بحلب ،إلطالق بنك الدم األول من نوعه يف سوريا
خالل عام2014
تأسيس البنك جاء تلبية لالحتياجات املتزايدة للدم ومشتقاته ،بسبب
خطورة اإلصابات الناجمة عن استخدام األسلحة العشوائية كالرباميل
املتفجرة والقنابل العنقودية املحظورة دولياً ،إضافة الستهداف الطريان
الرويس املدنيني بالصواريخ شديدة التدمري.

لعبة ضخ املاء يف الغوطة الرشقية
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ورغم أن القانون الدويل يحرم استهداف القطاع الطبي خالل الحروب
والرصاعات الداخلية ،تعرض املقر الرئييس لبنك الدم يف حلب لعدة
غارات جوية تسببت بنقله من منطقة مساكن هنانو رشقي مدينة
«جب القبة» بحلب القدمية ،بعد ذلك تم نقله ملنطقة
حلب ،لحي ّ
أخرى أكرث أمناً.

ويضم بنك الدم  27عام ًال بني طبيب وصيديل وممرض وموظف
إداري ،ومقره مدينة حلب ويتبعه مركزان ملحقان األول يف إعزاز
بريف حلب الشاميل ،والثاين مبدينة األتارب بالريف الغريب ،وال تقترص
خدماته عىل املحافظة ،بل تتعداه إىل تقديم العون يف أوقات الطوارئ
ملحافظة إدلب ،عن طريق بنك الدم مبدينة رساقب.
يقول زياد ،املمرض يف أحد النقاط الطبية ملجلة صور“ :استخدام
األسلحة النوعية ،يخلف إصــابــات كثرية ،أحياناً ُيسعف 25
جريحاً ملشفى واحــد يف ذات الــوقــت ،هــذه األعـــداد تتطلب
كميات كبرية من الدم ،يستطيع البنك تأمينها بنسب متفاوتة”.
ويضيف زيــاد« :ال غنى لنا عن املناداة عرب مكربات الصوت يف
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رأي
املساجد لتأمني املتربعني ،فالحاجة كبرية ،رغم
اإلقبال عىل التربع بشكل دائم» ،وال تقترص
خدمات بنك الدم عىل تقديم الدم للجرحى
والعمليات الجراحية ،بل يتعداه لتوزيع الدم
بشكل مجاين عىل مرىض التالسيام ،والذين
يحتاجون لكميات “من الدم بشكل منتظم
كل عدة أيام».
ونتيجة الخوف من االستهداف املتعمد لبنك
الدم ،كونه مكاناً معروفاً لجميع السكان،
قررت إدارته منع املواطنني من التوجه إليه
والتربع فيه ،واستبدلت ذلك بحمالت تطلقها
عند الحاجة ،بالتعاون مع الفعاليات املدنية
واملجالس املحلية ،حيث ُيرسل الفريق
املختص لكل منطقة من املدينة والريف ،ملدة
عمل محددة ال تتجاوز الساعتني ،لحامية
املدنيني من القصف املوجه ،ثم يعود الفريق
مبا حمله من قطاف الدم ،ليقوم عامل البنك
بتحليله وفرزه عىل الربادات.
ويعاين البنك من مشاكل عديدة أهمها

نقص التمويل وعدم استمراريته ،إذ تتربع
بعض الجمعيات بأكياس الــدم ،وبعضها
اآلخر يتكفل بتأمني مثن املحروقات لتشغيل
املولدات التي تشغل الربادات الحافظة للدم،
كام يعاين من نقص الكوادر العاملة ،بسبب
عدم وجود الرواتب الثابتة.
و ُيذكر أن بنك الــدم بحلب يعترب األول
مــن نوعه بسبب تبعيته لجهة مدنية
وهــي مــديــريــة صحة حلب الــحــرة ،يف

حني أن إدارة بنك الــدم يف سوريا ،كانت
تتبع وازرة الــدفــاع يف حكومة النظام.
يقول محمد أبو جامل ( 35عاماً) « :اليوم
نشعر بالسعادة والراحة بسبب وجود بنك
الدم ،أيام املظاهرات السلمية كنا نجمع
أكياس الدم ونوصلها لألطباء املتعاونني مع
رساً ،ويف ذات الوقت كنا نتربع بالدم
الثوار ّ
بذات الطريقة ،كانت عقوبة التربع بالدم
أو مساعدة أحد املتظاهرين املصابني تشبه
حكم اإلعدام»

العلم ليس بالباطل
ُ
نارت عبد الكريم
َ
الكامل والسعادة الدامئني هام إمكانيتان متاحتان ِّ
لكل البرش أثناء الحياة وليس بعد املامت ،وذلك ّ
بغض
ترى بعض الفلسفات الرشقية َّأن
األسايس ِّ
لكل إنسانٍ هو تحصيل
النظر عن أوضاعهم املعيشية واملالية وأعاملهم ودرجة تعلمهم وحتى عن أعامرهم .فهي ترى َّأن الهدف
َّ
بالس ِكي َن ِة والسالم ،أ َّما ما عدا ذلك فهو مج ّرد وسائل وأدوات ،مثل جمع املال وطلب العلم وإدراك النجاح والشهرة
السعادة والشعور َّ
تقنيات لتحقيق ذلك
«الحب» والزواج وإنجاب األوالد ....إلخ .لذلك َط َّورت هذه الفلسفات ع ّدة
والحصول عىل السلطة واملناصب ،وحتى
ٍ
ّ
الهدف ،أي السعادة الدامئة يف الحياة وليس يف اآلخرةُّ .
ثم التخيل
وكل تلك التقنيات واملناهج تقود ،عملياً ،إىل معرفة النفس أوالً ومن َّ
عنها ثانياً.
وتأيت تقنية «طريق القوس» لدى مدرسة ال ِز ْن اليابانية ضمن هذا السياق ،إذ يتعلم املتدرب أ َّنه هو الهدف من إتقانه هذا الفنّ وليس
إصابة الدريئة بالسهم أو حصد الجوائز والتغلب عىل أقرانه ونيل إعجاب الجمهورَّ .
وأن املقصودَ ،من وراء هذه املامرسة ،تطوي ُر القوى
العقلية والروحية للمتد ّرب وتحقيق االستنارة والكامل.
قد تنسحب هذه الطريقة يف التفكري عىل الكثري من األعامل واملهن ،ومنها الكتابة والتأليف عىل سبيل املثال؟ فالكاتب ،ما مل يكن هو
ألن َّ
نفسه هدفاً لعمله ،ال فائدة ُترجى مام يكتبهَّ .
كل نتاج ِه وجهده ،يف هذه الحالة ،يكونان ناجمني عن أنا نرجس َّي ٍة متضخم ٍة و ُم َش َّوهة.
وما ُبني عىل باطل ،مهام كان جمي ًال وب َّراقاً ،فهو باطل.
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القض ّية ُ
الكرد ّية وصراعات الشرق األوسط
طارق عزيزة
كثري ٌة هي القضايا السياسة املزمنة التي وسمت ،وال تزال ،تاريخ الرشق
األوسط طيلة قرنٍ من الزمن .تعود البذور األوىل لبعضها األكرث تعقيداً
إىل نيسان/أبريل ( ،)1916واللحظة التي و ّقع فيها مارك سايكس
وجورج بيكو عىل االتفاقية الشهرية باسميهام ،والتي ُتصادف ذكراها
املئوية هذا العام .حينها وضع الرجالن ،من حيث ال يدريان ّربا،
ملشكالت مل تجد لها ّ ً
حجر األساس
حل إىل اآلن ،وكثرياً ما تف ّرعت عنها
ٍ
ٌ
مشكالت مر ّك ٌبة ومتعدّدة األوجه ،ته ّيأت الظروف لنم ّوها يف
فيام بعد
أجواء «الحرب الباردة».
غني عن البيان ّأن جانباً كبرياً من «الفضل» يف استدامة تلك املشكالت
ٌّ
ً
يعود أيضا إىل هيمنة نظم االستبداد ،مبختلف أشكالها ،عىل هذا
الجزء من العامل .وال يحمل ما شهدته وتشهده بلدان املنطقة
الت ،بعد انطالق «الربيع العريبّ» ،يف ط ّياته
من تح ّو ٍ
حلوالً للقضايا العالقة ،يف ما يبدو حتى اآلن ،بقدر
ما يضفي عليها مزيداً من التعقيد« .القضية
الكردية» واحد ٌة من أبرز تلك القضايا.
منذ أواخـــر الــقــرن التاسع عرش،
وبالتزامن مع تزايد االخـراق
األورو ّيب للدولة العثامنية
وتــســ ّلــل األفـــكـــار
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السياس ّية الحديثة ،بدأت تخبو فكرة «الجامعة االسالمية» التي سعى
سالطني بني عثامن للرتويج لها ،ال س ّيام يف املراحل األخرية من عمر
دولتهم ،بهدف تعزيز سلطتهم عىل الشعوب املختلفة الخاضعة
لسيطرتهم وتدين باإلسالم ،من خالل الرابطة الدينية .وبدأ يظهر
يف أوساط ُ
قومي يسعى نحو
خطاب
الكرد ،كغريهم من الجامعات،
ٌ
ٌّ
االستقالل أو الحكم الذا ّيت .وبات العديد من حركات التم ّرد التي
يقودها زعامء مح ّليون يف املناطق ُ
الكردية ض ّد «الباب العايل» يتّخذ
بعداً قوم ّياً ،بعد أن كانت تأيت ضمن سياق محاوالت الوالة والقادة
املحليني تعزيز مكاسبهم وتقوية نفوذهم عىل حساب السلطة املركزية.
ٌ
جمعيات ونوا ٍد ع ّد ٌة عىل أيدي
وتأسست ،يف بدايات القرن العرشين،
ّ
املثقفني ُ
الكرد يف اسطنبول ،تطالب بالحكم الذايتّ.
وتقاسم الحليفان
انتهت الحرب العاملية األوىل بهزمية الدولة العثامنية،
َ
األوروبيان بريطانيا وفرنسا تركتها وفق اتفاقية سايكس-بيكو ،ثم
تعديالتها النهائية يف املجلس األعىل للحلفاء ،املنعقد يف سان رميو
العرب وتخ ّلوا
بإيطاليا ( .)1920ومثلام خدَع الحلفا ُء ،ال س ّيام بريطانيا،
َ
عن وعودهم للرشيف حسني باالستقالل وإقامة دولة عربية ،كذلك
فعلوا مع ُ
الكرد ،فلم ُتط َّبق البنود املتع ّلقة بهم من معاهدة سيفر
حكم ذا ٍّيت ُلكردستان
( ،)1920التي تتحدّث موادها ( )64 ،63 ،62عن ٍ
رشقي الفرات ،وجنو ّيب أرمينيا ،وشام ّيل سوريا والعراق،
يشمل مناطق ّ
إضاف ًة إىل املوصل -عىل أن تكون هذه رغبة أغلبية سكان املدينة -مع
ترك املجال مفتوحاً أمام الحكم الذا ّيت املفرتض ذاك للمطالبة باالستقالل
لتتبخر ّ
ثم ّ
كل هذه الوعود
عام من تصديق االتفاقيةّ .
عن تركيا خالل ٍ
ويتق ّرر تقسيم ُكردستان بعد اكتشاف النفط يف املوصل ،ونجاح أتاتورك
يف حربه ضد ق ّوات الحلفاء املوجودة يف تركيا ( ،)1922وصوالً إىل
معاهدة لوزان ( ،)1923ليجد ُ
الكرد أنفسهم مو ّزعني بني أربع دول:
إيران ،وتركيا ،والعراق ،وسوريا ،فولدت «القضية الكردية».
للتدخالت الدولية ،وكثرياً
ش ّكلت هذه القضية ما ّد ًة خصب ًة ّ
ما جرى التالعب بها يف سياق الحرب الباردة .تناوبت
األدوار يف هذا بني عمالقي هذه الحرب ،اال ّتحاد
السوفيا ّيت والواليات املتحدة األمريك ّية،
سواء من خالل دعم ُ
الكرد للضغط

رأي
عىل األنظمة القامئة يف الدول التي تو ّزعت عليها
أجزاء كردستان األربعة ،أو عرب الرتويج
لفريق كرديٍّ
ٍ
ّ
املتدخلني.
عىل حساب آخر ،مبا يخدم مصالح
من جهتها ،عملت أنظمة املنطقة عىل استخدام ُ
الكرد كإحدى
أوراق الضغط يف رصاعاتها البينية .من أمثلة ذلك قضية «كردستان
أهم النامذج ،وهو حزب العامل الكردستاين
تركيا» ،إذ قدّمت أحد ّ
( .)PKKفمنذ ظهور الحزب يف تركيا أواخر السبعينيات ،ثم إعالنه عن
عصابات يف تركيا ( ،)1984انتقل زعيمه
الكفاح املسلح والرشوع بحرب
ٍ
عبد الله أوجالن إىل سوريا ،وقاد منها عمليات حزبه ض ّد األتراك،
الذين باتت املشكلة الكردية عندهم إحدى أهم محدّدات السياسات
الرتكية الداخلية والخارجية عىل اإلطالق .وقد دأب نظام األسد عىل
االستفادة من ( )PKKإىل أقىص درج ٍة ممكن ٍة يف رصاعه مع أنقرة.
وكان الفتاً ّأن سياسات النظام السوريّ التعريبية والقمعية تجاه ُ
الكرد
التقدمي يف سوريا»،
يف سوريا مل متنع أوجالن من «التحالف مع النظام
ّ
ّمي» ذاته عاد وخضع
وفق تعبري وثائق الحزب .ولكن «النظام التقد ّ
فتم إبعاد أوجالن عن سوريا ( ،)1998لينتهي به
للضغوط الرتكيةّ ،
املطاف ،بعد أشه ٍر قليل ٍة ،يف قبضة املخابرات الرتكية التي اختطفته يف
كينيا (.)1999
عىل صعي ٍد آخر ،كانت االمتدادات واالرتباطات اإلقليمية لألحزاب
الكردية يف مقدّمة العوامل املؤ ّثرة يف خالفاتها وانشقاقاتها .وبدورهم،
سعى قادة القوى ُ
الكردية الرئيسية إىل االستفادة من التناقضات
واإلقليمي ،يف التنافس الكرديّ –الكرديّ ،
ا ُملشار إليها ،بش ّقيها الدو ّيل
ّ
سواء أكانت دوافعهم أيديولوجي ًة وسياسي ًة أم حتّى يف إطار الرصاع
عىل السلطة ،وصوالً إىل تسوية حساباتهم اعتامداً عىل األنظمة
املستبدّة عينها التي تقمع ُ
الكردّ .
ولعل أبلغ شاه ٍد هو الحرب األهلية
يف كردستان العراق أواسط تسعينيات القرن املايض ،حني بلغ الرصاع
الوطني الكردستا ّين بزعامة جالل طالباين،
ذروته بني حزب االتحاد
ّ
اطي الكردستا ّين بزعامة مسعود برزاين ،فاستعان األ ّول
والحزب الدميقر ّ
بالحرس الثوريّ اإليرا ّين ،والثاين بق ّوات نظام صدّام حسني .وقد احتاج
الفريقان الكرديان املتقاتالن إىل وساط ٍة أمريكي ٍة لتوقيع اتفاق وقف
إطالق النار يف أيلول/سبتمرب (.)1998
يبي ما تقدّم كيف ّأن ُ
ً
ً
ً
الكرد يش ّكلون عنرصا ها ّما وحيو ّيا يف السياسة
ّ
الرشق أوسطية ،أق ّله منذ نهاية الحرب العاملية الثانية وحتى اليوم.
وذلك عىل الرغم من الطابع املر ّكب للقض ّية الكردية ،الناجم عن
اختالف ظروف ُ
الكرد وأوضاعهم بني دول ٍة وأخرى ،إضاف ًة إىل ثقل
التباينات االجتامعية والثقافية املرتاكبة عىل االنقسامات الق َبلية بينهم،

وهــو مــا أضعف
القومي بال
مرشوعهم
ّ
شك.
وإذا كانت الواليات املتّحدة قد
انفردت إىل ح ٍّد كب ٍري ،بعد نهاية الحرب
الباردة وانهيار خصمها األحمر ،يف ضبط
إيقاع سياسات دول املنطقة وإدارة مل ّفاتها وفق
مصالحها ،ومن ضمنها بالطبع القضية الكردية ،فإ ّنه
يظهر جل ّياً كيف يسعى الروس اليوم إىل االستفادة من
العنرص الكرديّ يف سوريا خصوصاً ،يف إطار محاولتهم استعادة
يش ٍء من الدور الفاعل عاملياً ،ال س ّيام يف ساحات املواجهة الرئيسية
ومعلوم ّأن الروس
السابقة بني السوفيات واألمريكيني كالرشق األوسط.
ٌ
ّ
التدخل يف شؤون اآلخرين ليامرسوا
لديهم ما يكفي من خربات
ضغوطهم عىل تركيا عرب حلفائهم ُ
الكرد .وإ ّنه عىل الرغم من الحرص
يك عىل العالقات الطيبة مع ُ
األمري ّ
الكرد لتوظيف جهودهم يف مواجهة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرها ّيب يف سوريا والعراق ،فهم مضط ّرون إىل
التعامل مع الحساسية الرتكية العالية تجاه هذه العالقة ،ألن تركيا ،التي
تنظر إىل الرصاع الدائر يف سوريا من زاوية مشكلتها ُ
الكردية املستعصية
بالدرجة األوىل ،هي ٌ
أسايس يف حلف الناتو.
رشيك
ٌّ
ّإن تط ّور القضية ُ
الكردية ،عىل امتداد سنوات التأثري والتأ ّثر بالرصاعات
الرشق أوسطية ،يدفع إىل االستنتاج ّأن مختلف الالعبني اإلقليميني
والدوليني ،عىل تباين سياساتهم تجاه ُ
الكرد واعتامد ّ
طرف هذا
كل ٍ
كحليف لهّ ،
توجهاتهم جميعاً كان
الفريق الكرديّ أو ذاك
ٍ
فإن الثابت يف ّ
إدامة املشكلة ُ
الكردية واالستثامر فيها عوضاً عن إيجاد ٍّ
حل لها .وألن
املتغية ،غالباً ما كان
ات تتعلق بتوازناتهم ومصالحهم
األولوية العتبار ٍ
ّ
«الحليف» ُ
الكرديّ ضح ّي ًة عىل مذبح معالجة خالفاتهم وتسوياتها ،التي
كانت دوماً عىل حساب املصلحة القومية ُ
الكردية.
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مأزق الحركة النسوية

ال يفيد املهتامت واملهتمني
بقضية املرأة أن يتح ّولن ويتح ّولوا إىل
عاملات وعلامء آثار ،الستحضار مناذج من املايض البعيد
أو القريب ،من أجل الربهنة عىل قدرة املرأة وفاعليتها ،مبا
يف ذلك إمكانية حضورها يف الفضاء العا ّم ،وقدرتها عىل القيادة
والحكم .النزعة املاضوية مرض ما يس ّمى «النسوية العربية»
و»النسوية اإلسالمية» املل ّوثتني باأليديولوجية القومية واإلسالمية ،ما
جعل نقدهام للبنى الذكورية ،االجتامعية منها والسياسية والثقافية،
نقداً خجوالً ومرتدّداً ،بل ال يخلو أن تدافع ٌّ
كل منهام عام يس ّمى
هوية «األمة» وخصائصها ،وتتغنى بتاريخها وأمجادها ،وما
منحته للمرأة من هبات ،وهذا لدى النساء والرجال
تعب ٌري عن عدم تقبل الذات وعدم تقبل العامل.

العالمي للمرأة
لمناسبة اليوم
ّ
جاد الكريم الجباعي

هذا املرض الذي تتشارك فيه بعض النساء وبعض الرجال هو مرض
«التأصيل» ،إلقامة جسو ٍر وهمي ٍة بني املايض والحارض ،وملء فراغ
الذات «العربية» و»اإلسالمية» ،وتربير مطالب ال تحتاج إىل تربير.
فالتربير هنا نوعٌ من تهريب املطالب أو متريرها خلس ًة من وراء
أساس
بحجة البناء عىل
ظهر السلطة املركزية والثقافة املركزيةّ ،
ٍ
متني ،انطالقاً من تلك السلطة نفسها .لذلك كان صوت املرأة صدىً
لصوت املناضلني القوميني واإلسالميني واالشرتاكيني ،وصارت بعض
مناضالت يف أحزاب السلطة وأحزاب املعارضة ،العابرة للحدود
النساء
ٍ
أهداف (بعيدة املدى)
الوطنية ،تناضلن ،إىل جانب الرجال ،يف سبيل
ٍ
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ّ
تتخطى هذه الحدودّ ،
بغض النظر عن قابليتها أو عدم قابليتها
للتحقق ،مام يتناقض عىل طول ّ
الخط مع الروح األنثوية ،التي ُتعنى
ٌ
منتجة للحياة ،تقرن التفكري بالتدبري،
بشؤون الحياة الواقعية ،ألنها
والغاية بالجدوى واختيار األفضل ،و ُتعنى ّ
بأدق التقاصيل ،مثل الحياة
نفسها .ما يس ِّوغ القول :إن املرأة يف هذه األحزاب كانت ذكراً واه ًام
وأنثى خائبة ،أسهم حضورها الجسديّ «املنظور» (ألن جسدها معدٌّ
اجتامعياً ليك ُينظر إليه) ،أسهم يف منح هذه األحزاب بعضاً من حداث ٍة
وتقدمي ٍة شكليتني تضاعفان غربة املرأة عن ذاتها.
تنظيامت حكومي ٍة أو
فقد احتبست الحركة النسوية السورية يف
ٍ
شبه حكومية ،كأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ،التي توصف بأنها
اب
مقربة األحزاب ،ويف االتحاد النسا ّيئ العام« ،مقربة النساء» ،ويف أحز ٍ
معارض ٍة ليست أحسن حاالً .إال أن مطلع األلفية الثالثة شهد من ّواً
ملحوظاً يف التنظيامت املستقلة حفزه االهتامم بدور املجتمع املد ّين،
اطي،
ُفأدرجت قضية املرأة يف التص ّور
اإلسرتاتيجي للتح ّول الدميقر ّ
ّ
وبدأت قضية الحرية واالستقالل تشقّ طريقها بصعوب ٍة وبط ٍء ،بحكم
تراكامت العقود السابقة وآثارها.

رأي

كثريات من النساء جعلن كثريين
ولكن ال يجوز إغفال حقيقة أن
ٍ
من الرجال أفضل ،من خالل التعبري عن إعجابهنّ بالصفات الحسنة
والقيم الفكرية واألخالقية والفنية والجاملية ،مام يدفع الرجال إىل
التحيل بهذه الصفات والتعلق بهذه القيم حقيق ًة أو ادعا ًء .األنوثة
مد َّر ٌبة عىل صناعة الذكورة وتحسينها.
من ميزات النسوية النقدية األحدث أنها ليست نسوانية؛ أوالً ،وتقوم
عىل مبدأ القطيعة النقدية :املعرفية واألخالقية ،ال مع املايض البعيد
فقط ،بل مع الحداثة والتنوير ،بغية إعادة إنتاجهام وفق رؤي ٍة متوازن ٍة
تتعادل فيها األنوثة والذكورة؛ ثانياً ،وأنها تذهب ٍّ
مستقيم إىل
بخط
ٍ
إعادة بناء قواعد السلطة ،وفق جدلية املعرفة والسلطة ،وجدلية
الذات واملوضوع ،التي أرشنا إليها.
لعل جوهرية املعيار وهشاشة املثال ،والتامهي به ومحاكاته يف الق ّوة
واملقدرة تقبع مجتمع ًة يف أساس مأزق الحركة النسوية يف بالدنا
واضطراب رؤيتها ،ويف أساس ارتباك محاوالت استقالل املرأة عن البنى
والعالقات التقليدية وسهولة نكوصها عىل أعقابها ،كسهولة نكوص
«التقدمي» إىل وحل الطائفية املذهبية ،اإلثنية أو الدينية،
الرجل
ّ
وتبنّي موقفها من املرأة.
ّ
يحاول بعضهم حرص املشكلة يف التناقض بني منوذج األم الولدة واملربية
ومكانها ومكانتها ودورها ووظيفتها املحدودة كلها مبا متليه عليها
«طبيعتها وخصوصية جسدها»( ،مد ّبرة منزل) 1وبني منوذج املرأة
 -1يتجاهل نقاد العوملة االقتصادية واقع أن دكتاتورية السوق ،التي يراد لها
تحل ّ
أن ّ
محل املجتمع املد ّين ،تح ّول الدولة إىل مج ّرد مد ّبرة منزل ،كاملرأة متاماً.

املستقلة ،التي متلك زمام نفسها ،ومتارس أنوثتها األصيلة يف الفضاء
الخاصة .هذه املقاربة تتجنّب
العا ّم ،مثلام متارسها يف الفضاءات
ّ
القضايا الرئيسة ،ومن أهمها مؤسسة الزواج التقليدية ،وبنية األرسة،
مؤسسات املجتمع
بل العائلة ،وواجبات الدولة وأرباب العمل ودور ّ
املد ّين يف ّ
ٌ
وعمومي ،ال
أمومي
تناقض بني منوذجني:
حل ما يبدو أنه
ٌّ
ّ
سبيل إىل حله .وقد ح ّذرنا من متثل املرأة السورية أو غريها ،منوذجاً
عاملياً أو معوملاً وطريق ًة منط ّي ًة يف الحياة ،تض ّيع الفعل الح ّر والتّلقايئ
املؤسسات ّية
لل ّذات ،ومن االنجراف القرسيّ يف شبك ٍة من العالقات ّ
التي تتعاىل عليها وتجعلها مثل ذ ّر ٍة تائه ٍة مجرب ٍة عىل الكفاح من أجل
العثور عىل مكانٍ لها داخل هذه الشبكة.
العمومي ،مثقل ًة بأعباء األمومة وتدبري
فإذ خرجت املرأة إىل الفضاء
ّ
املنزل ،وجدت نفسها أمام فضا ٍء جدي ٍد مل تعهده من قبل ،فضا ٍء
يهيمن عليه ال ّرجل أساساً ،فاندمجت فيه ببنيته ال ّذكور ّية ،ومتثلت
تحتج عليها ،عىل
معايريه العا ّمة ،دون أن ُتحدث تغيرياً يف بنيته ،أو ّ
«ألن عم ًال من هذا القبيل يفرتض أ ّوالً وقبل ّ
ّ
األقلّ ،
كل يش ٍء طرح
السؤال
سؤال الهو ّية :من أنا وكيف ينبغي أن أكون ،غري ّأن هذا ّ
تح ّول إىل رهانٍ عىل القدرة واملقدرة :أنا أستطيع أن أفعل هذا أيضاً.
أنا قادر ٌة أن أكون هكذا  2.إن القدرة أو االستطاعة عىل القيام بهذا
األمر أو ذاك ال تعدو كونها متث ًال لنموذج الرجل .لكن العمل عىل
تغيري بنية الفضاء العا ّم يفرتض القدرة عىل «إبداع الذات» أو تحقيقها
الخاص والعام ،وال س ّيام يف الفضاء
أو إعادة تشكيلها يف الفضاءين
ّ
الخاص رائز القدرة عىل
الخاص ،ألن إبداع الذات األنثوية يف الفضاء
ّ
ّ
إبداعها يف الفضاء العا ّم ،وتغيري بنية هذا األخري .لذلك اعتربنا أن
تساوي املرأة والرجل يف الفضاء العا ّم (يف الحقوق والواجبات) وعدم
الخاصة ٌّ
فخ يج ّرد املساواة
الخاص والفضاءات
تكافؤهام يف الفضاء
ّ
ّ
القانونية من قيمتها العملية واألخالقية.
 -2راجع/ي :الفاهم محمد ،الهو ّية املزدوجة للنّسو ّية املعارصة ،عىل الرابط
بترصف ،ألننا نخالف الكاتب
ّ . html.http://www.alawan.org/article11921
يف مفهوم االختالف الجذريّ .
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ال يقترص االنشقاق
الجنيس 3وتجلياته عىل تخارج الذكور واإلناث
ّ
فقط ،بل يتع ّدى ذلك إىل انشطار الفرد اإلنسا ّين ذاته ،كام يتجىل
يف «اإلنسان املقهور» و»اإلنسان املهدور» ،وهام مظهران لإلنسان
املبتور .فالطبيعة الذكورية للمجتمع وثقافته وأخالقه ،وموقفه
خاص،
الحب
من األنوثة بوج ٍه عا ٍّم ومن
ّ
الجنيس ( )EROSبوج ٍه ٍّ
ّ
تـ ّ
اجتامعي مبتور ،وحيا ٍة إنساني ٍة ناقصة،
ـدل كلها عىل وجــو ٍد
ٍّ
االجتامعي ناقصاً ومبتوراً أيضاً ،وحام ًال
يبقى معها االندماج
ّ
جرثومة التسلط واالستبداد .وهــذه إحــدى إشكاليات املواطنة
وإحـــدى إشكاليات الهوية ،وأحــد وجــوه تناقضها الــداخ ـ ّ
ي.
فإذ ترتبط املواطنة بالهوية ،فإن الهوية مبعناها السائد هي هوية
ثم ،تلجم حرية األفراد املختلفني
التشابه ال هوية االختالف ،وهي ،من ّ
وتتنكر إلنسانيتهم ،بقدر ما تتنكر لالختالف أو تنكره .وهذا َّ
مطردٌ
يف سائر الهويات ما قبل الوطنية ،والهوية الوطنية ليست بعيد ًة عن
تتأسس عىل االعرتاف املبد ّيئ
ذلك ،ما مل تكن هوية االختالف ،وما مل ّ
والنها ّيئ بإنسانية الفرد وجدارته واستحقاقه ،وما مل تضع األنوثة يف
منزلة الذكورة ،دون أن َّ
تغض من قيمة األخرية.
فام تحقق عندنا ،حتى اليوم ،من مساوا ٍة قانوني ٍة بني النساء والرجال،
ليس ناقصاً ومثلوماً فحسب ،بحكم ما يس ّمى «قوانني األحوال
الشخصية» والقوانني الجزائية الجائرة ذات الصلة ،بل ال يعدو أن
ُّ
يكون نوعاً من تذكري النساء ،أي اعتبارهنّ ذكوراً،
والتنكر إلنسانيتهنّ
وأنوثتهنّ  .يجب علينا ،هنا ،أن نتساءل مع الحركة النسوية النقدية
وبحوث
وتقنيات
علوم
األحــدث :أليس ما ُأنتج حتى اليوم من
ٍ
ٍ
ٍ
ودراسات ،يف سائر فروع املعرفة والعمل ،وال س ّيام العلوم االجتامعية
ٍ
ُ
واإلنسانية ،إمنا أنتج من وجهة نظر الذكور ،ال من وجهة نظ ٍر إنساني ٍة
متوازنة؟ يبدو أن املسألة النسوية تقع يف صلب مسألة االندماج
االجتامعي أو التشارك الح ّر ،ويجب أن تتص ّدر جدول أعامل أيّ
ّ
وجنس َمسود،
 -3يقصد باالنشقاق
جنس سائدٌ
ّ
ٌ
الجنيس تقسيم املجتمع جنسنيٌ :
ومجبوالت من طين ٍة غري طينة الذكور
واعتبار اإلناث يف مرتبة العبيد والحيوانات،
ٍ
أو معدنٍ غري معدنهم ،وقد أدّى ذلك إىل انشطار الفرد ذاته شطرين :شط ٌر
عبنا عنه باإلنسان املبتور،
سائدٌ وشط ٌر َمسودٌ و ُمستع َبدٌ وعديم األهلية ،وهو ما ّ
أي الفرد الذي يحتقر ُ
بعضه َ
بعضه اآلخر ويزدريه .فإذ تتامهى املرأة بالرجل،
وتعرتف له مبكان ٍة أعىل من مكانتها (العني ال تعلو عىل الحاجب) ،فإمنا تهني
أنوثتها مثلام يهينها الرجل.
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مجتمع يريد أن يربأ من أمراضه املزمنة.
ٍ
الجنيس عميق الغور يف حياة الجامعة البرشية
وملا كان االنشقاق
ّ
التنكر إلنسانية األنثى هو أساس جميع أشكال التنكرُّ
ن ّدعي أن ُّ
رضب من ُّ
تنكر الذكور
واإلنكار ،وأساس التسلط واالستبداد ،فهو ٌ
أنفسهم إلنسانيتهم ،أو تعب ٌري عن إنسانيتهم املبتورة .فليس بوسع
أح ٍد أن يتسلط عىل اآلخر ويضطهده إال إذا ج َّرده من إنسانيته جزئياً
أو كلياً( ،بحسب درجة التسلط) .وهو ،إذ يفعل ذلك ،ال يدرك وال
يعي أنه يتج ّرد هو نفسه من إنسانيته .فإن مسألة نقص االندماج
االجتامعي ،من هذا الوجه ،هي مسألة نقص الحياة اإلنسانية أو
ّ
َ
ً
ً
ً
مسألة اإلنسان املبتور .هذه الوضعية تنتج مواطنة مبتورة أيضا تجعل
من الرجل منوذجاً ومعياراً ومث ًال أعىل ملا ينبغي أن تكون عليه املرأة
لتنال حقوقاً مساوي ًة لحقوقه ،ال مكان ًة معادل ًة ملكانته وقيم ًة مكافئ ًة
لقيمته.
الرؤية النسوية ،النقدية ،ترمي إىل الكشف عن الجز ّيئ والحرصيّ
يف وجهة النظر األخرى (الرجالية) ،و ُتظهر الخطابات األبوية عىل
حقيقتها ،أي عىل أنها ليست موضوعي ًة ،وليست شامل ًة كام ت ّدعي،
ٌ
نتيجة للمواقع السياسية التي
وال تشكل مناذج نهائي ًة ،بل هي أث ٌر أو
4
يحتلها الرجال .

رأي

ٌ
ٌ
مساوية لحقوقه ،والعكس ليس
حقوق
تتم املساواة ،وتكون لها
ليك ّ
صحيحاً« .أما مفهوم االستقالل الذا ّيت فينبع من حقّ ٍّ
كل من الطرفني يف
5
الخاصة.
تقرير املقاييس أو النامذج التي تتناسب مع طبيعته ونظرته
ّ

املق َّدس ،ومن خالل البنى التي تفعل فيها هذه املفاهيم ،وال سيام
يف النظام األبويّ أو البطر ّيك .إن إعادة االعتبار للفرد اإلنسا ّين ،بصفتها
وصفته أنثى وذكراً ،يف عالق ٍة جدلي ٍة ،وإعادة االعتبار للذاتية وموقع
الذات العارفة والفاعلة وأثرها يف موضوع املعرفة والفعل ،وال سيام
حني يكون موضوع املعرفة هو التاريخ واملجتمع؛ تكشفان هشاشة
«املوضوعية» التي يدعيها الفكر الغر ّيب أو العر ّيب أو أيّ فك ٍر متمرك ٍز
عىل تف ُّوقه الذا ّيت ،بصفته فكراً رجالياً أو ذكورياً قدمياً وعريقاً وأصي ًال.

مرشوع نقديٍّ تشارك فيه النساء والرجال
إن اندراج النقد النسويّ يف
ٍ
وخطابات مستقلة،
من شأنه أن يفسح يف املجال النبثاق فك ٍر ح ٍّر
ٍ
ترفض أشكال الهيمنة ،وتحتفي باالختالف.

القدامة (من ال ِقدم) والعراقة (من العرق) واألصالة (من األصل) ،هذه
جميعاً ليست حججاً عقلي ًة وال مزايا فكرية ،وليس فيها أيّ قد ٍر من
ٌ
ٌ
أيديولوجية ومثالب أخالقية.
ادعاءات
الحكمة ،بل هي

 -5املصدر السابق ،ص .79

تتجىل هشاشة املوضوعية الذكورية يف عدم التفريق بني مفهوم
املساواة أمام القانون وبني مفهوم االستقالل الذا ّيت وتكافؤ النساء
والرجال ،ويف اعرتاف بعض الرجال باأل ّول ُّ
وتنكرهم جميعاً للثاين.
فاملساواة الحقوقية ٌ
عالقة بني طرفني ،بحسب مقاييس يق ّررها الرجال،
ويكون فيها أحدهام هو النموذج أو املقياس لآلخر .املرأة يف هذه
املعادلة هي الطرف الذي يسعى إىل الوصول إىل مستوى الرجل،

ولعل أهم ما يق ّدمه الخطاب النسويّ هو القدرة عىل كشف العالقة
بني املعرفة والسلطة ،ووحدة عملية السيطرة والقمع التي متارسها
السلطة ،من خالل املفاهيم الطبقية والعرقية والجنسية ،وتوظيف
 -4راجع/ي :هشام رشايب ،النقد الحضاري للمجتمع العريب ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،1999 ،ص .77
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الديك

أولئك اآللهة ..فـلندفنهم
الصيني كان يوماً ما من الفوالذ ،فليس عىل قدم البنت أن
الحذاء
ّ
تنمو أكرث مام يح ّدده قانون «الحذاء»ّ ،
وكل ما عدا الفوالذ ليس
من (الحقّ ).
وال بأس إذا ما أطلق عليه الصينيون «حذاء الحقّ ».
وال ب ّد أن يعرتينا الرعب حني تكون الزنزانة هي «الدين الحقّ »،
كام الحذاء الحقّ .
 ونعرف كيف منأل رؤوسنا بـ»الحقّ ».ماذا تفعل إذا كان اإلسالم هو (الدين الحقّ )؟ وإذا كان رسوله قد
أغلق البوابة عىل املستقبل ليكون (آخر األنبياء)؟ وليكون قوله هو
(القول الفصل-الحقّ )؟ ماذا تقول إذا كانت اليهودية هي املختارة
من الله (شخصياً) لتكون املنزّهة ،املق ّدسة ،املالكة الحرصية للجنّة
غداً وللمرصف اليوم ووفق مسطرة (الحقّ )؟ كيف ستأخذ عىل
الرب ،وقد وصل ت ّواً بعد
محمل الج ّد ذاك التكاثر املدهش البن ّ
نفخ الروح يف امرأ ٍة (وهي ،وال سواها ،الحقّ )؟
سجل ا ُملقدَس ليلغي
بعدها ،ما الذي تقوله مبا آل إليه التاريخ وقد ّ
الخطيئة من دفاتره؟
هو األمر كذلك ،ولكنها الخطيئة تتج ّول وحدها يف هذه الكرة
املقتطعة من درب اللبان الشهري وكرتنا هي (البحصة) العالقة يف
حلقه؟
 الخطيئة..نعم هو األمر كذلك ،ولوالها ما كان لهذا الكائن الذي هو نحن أن
ينتج الدولة ،والعائلة ،ومنهام أو (قبلهام) ا ُمللكية التي نقتتل حتى
املوت يف خنادقها ،لنكون (الكامل) ،الكامل بعينه.
الكل ُمكت ِمل ،مشاريع األمم الصاعدة وتلك النازحة ،مشاريع
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الديك

نبيل امللحم

األقوام والقوميات والدولة ،ومشاريع السريك الكبري الذي يعني
عاملاً جائعوه ينسجون قمصان متخميه ،وبلهاؤه ميكثون يف العيب،
وعباقرته ُصنّاع أوهامه.
وها نحن نتج ّول يف حقيبة جون كريي ،ذاك القادم من ضباب
األفيون ،نتج ّول كام متاثيل الشمع ،لنختار من بعده يف من اختار
الرب األمري ّ
يك ..آخر اآللهة األمريكيني وقد يختار الخليفة العثام ّين،
ّ
أو الدكتاتور السوريّ  ،وبينهام يلعب املاليل رقصة (الشطرنج)
الكبرية ،فقد مات الشاه وورثه آية الله وحده ،ليضيف إىل صفاته ما
يس ّمى روح الله ،وكأن لله روحاً ُيكن أن ُتزهَ ق.
وكلهم من أجل تحديد مالمح« :الفوىض العبقرية الجديدة».
 وُ ..نق ّدس الخليفة املرتقب ،ونحبو للدكتاتور (املذهل) ،ونطأطئعاممئنا لروح الله الذي قد يخلو من (الرجل).
هي لعبة التاريخ وقد يعيد نفسه ،يدور ويؤرجحنا .وحني نصاب
بالضجر نرصخ يف وجه الخطيئة أن (ابتعدي) ،لنبعدها ونكون عىل
معصوم ،وكذلك
ضفاف الكاملني ،املعصومني من الخطأ ،ألن نبينا
ٌ
الله ،وما علينا سوى أن ُنستَنسخ منهام.
النبي.
 نريده بكامله :الدكتاتور ،الخليفةّ ،ُ
ٌ
برش نبحث عن املوت ..هو الحال كذلك ،وال ب ّد أن يكون املق ّدس
الصيني.
هو ذلك الحذاء الفوالذيّ
ّ
الفرنيس جان لوك جودار« :الكامل هو املوت».
م ّر ًة قالها السينام ّيئ
ّ
وللعلم فهو صاحب ك ّراسات السينام الفرنسية ،وصاحب فيلم
«حتى انقطاع النفس» ،وهو من ّأسس ملا يتجاوز الرشيط السينام ّيئ

نحو الرؤيا التي تعني املطرقة يف وجه عاملٍ بالغ القباحة ..يف «حتى
صبي تنظيم مقاعد
انقطاع النفس» خطأ
مونتاجي ،رمبا يلتقطه ّ
ّ
السينام ،وحني سألناه:
 كيف لك أن تقع يف هكذا خطأ؟ أجابنا: ألن االكتامل هو املوت.ما يعني أننا نبحث عن الله امليت ،وأننا مك ّرسون للموت ،أو برش
حافته.

 الله أكرب.ومع ّ
كل ركب ٍة من ركاكيبنا تأكلنا الحىص ،فنَقتل و ُنقت َْل.
نعم ُنقت َْل و َنقت ُْل وسط صيحات الله أكرب ،مع متجي ٍد لرجال صدف ٍة
آتني من وراء ظهر التاريخ ،حوافر حمريهم ّ
تدك رؤوسنا.
عىل الدوام كان الله حارضاً ،ليس الله باملعنى الخيا ّيل ..وال مبا تعنيه
نزوات النجاة ..ال ..الله بأسامئه الحسنى وقد تك ّرس كام يحلو
للقاتل أن ُيك ّرسه ،وحني نكفر بالله (إياه) نخلق آلهتنا الجديدة (ما
بالكم إذا كان عيدي أمني إلهاً ذات يوم؟).
يوم كانت آلهتنا من البلح َ
والرط ْب ،وكانت آله ًة شهي ًة متن ّوع ًة
ذات ٍ
نأكلها حني نضيق ذرعاً بها.

نطلب ا ُملقدَس ،ونرهننا إليه ،ونغرق يف الوحل مع مقدساتنا،
ويك ننجو من الوحل نغمر من تبقى منّا يف الوحل ،وهكذا
ُتعيد ثوراتنا سلطاتنا (ما هي املسافة بني عبد الحكيم بلحاج
ومعمر القذايف سوى يف منرة الحذاء الفوالذيّ ؟) وال ّ
تكل أيادينا
عن التصفيق إلعــادة إنتاج عبوديتنا ،فنتو ّزع بني رصيفني
أولهام العبودية وثانيهام العبودية .ومع ّ
كل عبودي ٍة جديد ٍة
ٌ
آلهة جديدة ،لنكون صندوق الفرجة ،فرحني مبا نــؤول إليه،
وتعالوا نراجع تاريخ عبوديتنا:
ٌ
ٌ
عبودية للرسل ،ومن بعدها عبودية ملديري أعاملهم ومو ّزعي
يسمون بالصحابة وثاني ًة ُين َعتون بالحواريني ،ويف ّ
كل
فضائلهم ،م ّر ًة َّ
م ّر ٍة سيكونون مجلس إدارة رشكة سجننا ،وها نحن نقتتل ،ومنذ
شيعي. 1400سنة ،انتصاراً لقي ٍد ضد قي ٍد تحت مس ّمى سن ٍّّي
ٍّ
ٌ
أب قائدٌ هناك.
(أب قائدٌ هنا) وآخر ٌ
عبودية لآلباء املق ّدسني ٌ
ٌ
وعبودية للبالهة التي مل ّ
متل منا.
-

ساطو ٌر ليس من مدّخرات «داعش» ،ساطو ٌر يتقاسمه العلام ّين الذي
يحلو له اليوم أن ينشد (اآلب واالبن وروح القدس) ،أو ذاك الذي
ُينشد (طلع البدر علينا) ،وكلتاهام إلهني ح ّفاري مقربتنا.
 كان علينا أن نحفر مقابرنا لنا. نحفرها لندفن يف وحدتنا دون آله ٍة ُتقاسمنا غبارنا.كان علينا أن نخلع الفوالذ من أقدامنا يك نعرف كيف نركض دون
أغاللٍ وال قيود.

ومع ّ
قومي ال يتجاوز توسيع
ناتج ٍّ
كل عبودي ٍة نجثو عىل ركبتينا ،يف ٍ
السجون ،ويف لعب ٍة ها هي تنتهي اليوم بشعار:

القدم هي مكتشف التاريخ ،هي هكذا ،وسيبقى التاريخ مغلوالً
كلام أمعنّا يف الحذاء.

ات إزميله رشوق مخيلته.
نح ٍ
ذات آخر ،آله ًة من الطني فيها أصابع ّ
وحني كان ال ب ّد من اإلله (الفوالذيّ ) بات اإلله واحداً ،والساطور
هو املق ّدس.
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عبد العظيمّ :
حل الجيش واألمن يخلق فراغًا في
السلطة ،لذلك نحن مع إعادة الهيكلة
العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير
المنسق
صور تحاور
مجلة َ
ّ
ّ
الديمقراطي األستاذ حسن عبد العظيم
ّ
اطي يف سوريا ،من أكرث املعارضني السوريني
يع ّد األستاذ حسن عبد العظيمّ ،
املنسق العا ّم لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الدميقر ّ
متسكاً بالعمل املعارض من داخل البالد .وهو الذي بدأ نضاله منذ سبعينيات القرن املايض ،عندما أصبح األمني العا ّم لحزب االتحاد
ات ،أ ّولها يف العام  1963وآخرها
االشرتا ّيك العر ّيب بعد وفاة جامل األتايس ،والناطق باسم التجمع
اطي .اعتقل سبع م ّر ٍ
الوطني الدميقر ّ
ّ
السيايس املعارض يف هيئة التنسيق ،ومواقف الهيئة من الوضع السوريّ بعد مؤمتر الرياض؛ كان ملجلة
يف أيار  .2011عن نشاطه
ّ
ص َور الحوار التايل معه:

حاورته :ليدا ابو زيدان
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ّ
أقل كلم ٍة تقال يف ّ
حق هيئة التنسيق هي
أنها تحت ّ
ظل النظام؛ ما هي التحالفات
التي بينكم وبني النظام؟ كيف تر ّد عىل هذا
الكالم؟
نحن القوى الفعلية املعارضة للنظام منذ
منتصف السبعينيات .وقد ق ّدمت أحزاب
اطي ،التي هي جز ٌء
التجمع
الوطني الدميقر ّ
ّ
ٌ
اعتقاالت
تضحيات كبري ًة؛
من أحزاب الهيئة،
ٍ
ني وعرشين سنة ،ومنع سفر .ولدينا
لعرش سن ٍ
الخي،
اآلن معتقلون واضحون (عبد العزيز ّ
ماهر طحان ،رجاء النارص ،رامي هناوي)،
ومئات املعتقلني ممن أفرج عنهم ومن مل
يفرج عنهم ،ومفقودون وشهداء ،منهم عدنان
وهبة أحد شهدائنا يف دوما .املسألة أننا نعترب
أن ق ّوة املعارضة أن تكون يف الداخل ،وأن
يكون لها امتدادٌ يف الخارج بحكم اإلقامة.
كتجمع وكلجان إحياء
قبل تأسيس الهيئة كنا،
ٍ
املجتمع املد ّين ،نقول ينبغي أن تكون القيادة
يف الداخل .يف الرياض سألوين هل ستعود إىل
سوريا ،وقلت لهم نعم .وعندما كنت يف مؤمتر
موسكو اتهمني النظام باإلرهاب وص ّوروا
قنابل يف مكتبي ،وسألوين هل ستعود ،قلت
سأعود ولو وضعوين تحت املقصلة .ق ّويت أن
عام ويجب أن
منسقٌ ٌّ
أكون يف الداخل .أنا ّ
أكون يف الداخل دامئاً.

طريق حقيقة.
يتض ّمن بيان جنيف خريطة
ٍ
ّ
السيايس لألزمة ،مع
للحل
والبنود الستة
ّ
بيانات فيينا ( )1و( )2و(ّ ،)3أسسوا إلنجاز
بشكل صحيح .أيضاً قرارات
بيان جنيف
ٍ
مجلس األمن ذات الصلة -منها القرار 2118
ٌ
مستخلصة من بيان جنيف
والقرار -2254
وآليات تطبيقه .بالتايل ّ
كل الجهود منص ّب ٌة
ّ
السيايس .تبقى مشكلة الرئيس
الحل
عىل
ّ
السوريّ  ،لكن مصريه ليس بيد املعارضة فقط.
الوطني يف سوريا ،يف
نحن قلنا ،يف مؤمتر اإلنقاذ
ّ
/13أيلول« :2012/إسقاط النظام ّ
بكل رموزه
يتم هذا –يف نظرنا -بالعنف
ومرتكزاته» .وال ّ
السيايس
املسلح وبالتط ّرف ،إمنا بالنضال
ّ
اطي واملظاهرات واالحتجاجات.
الدميقر ّ

ٌ
ٌ
خالفية مع الرشكاء يف املعارضة حول
نقطة
دور األسد تثار يف وجه هيئة التنسيق؛ ما
هي حقيقة موقف الهيئة منها؟
األسد هو رئيس النظام ،والنظام يتح ّمل
املسؤولية الكاملة عام حدث ألنه تجاهل
ّ
ّ
األمني
الحل
السيايس وذهــب إىل
الحل
ّ
ّ
العسكريّ باعتباره أن االحتجاجات مؤامر ٌة
خارجية ،وعالج األمور معالج ًة غري صحيح ٍة
وغري سليمة ،ما دفع الناس إىل حمل السالح،
وإىل اللجوء إىل االستعانة بالخارج ،وإىل

واضح؛ إذ يعترب أن الرئيس
املجتمع الدو ّيل
ٌ
ٌ
طرف يف األزمة وينبغي أن يكون
السوريّ
ّ
طرفاً يف الحل .ويف بداية العملية التفاوضية،
انتخابات
أو عندما يوضع دستو ٌر جديدٌ يؤ ّمن
ٍ
دستورية ،تنتهي مهمته ودوره ويوضع له
حدٌّ هو ونظامه.
إن انهيار السلطة وانهيار الدولة سيكونان
ٌ
إدراك من
ملصلحة التط ّرف واإلرهاب ،وهذا
الدول .ال أحد يريد استمرار النظام والرئيس،
لكن يف املرحلة األوىل هو ٌ
طرف يف ّ
الحل.

التط ّرف الــذي أنتج ظواهر مثل داعش
وأخواتها.
ٌ
وهناك أطر ٌ
ودول
اف يف املعارضة الخارجية،
ٌ
ٌ
شجعت عىل التط ّرف
إقليمية
وعامليةّ ،
مجموعات من ّ
كل
والتسلح ،وعىل استخدام
ٍ
أنحاء العامل للدخول يف الرصاع يف سوريا.
يس
وإذ ح ّملنا النظام املسؤولية
ٍ
بشكل أسا ٍّ
عام حدث ،فهناك أيضاً أطر ٌ
اف يف املعارضة
السورية مسؤولة ،ولذلك ينبغي عىل ّ
الكل أن
ّ
السيايس.
والحل
السيايس
يعود إىل املسار
ّ
ّ

وهذا قرا ٌر ليس خاضعاً ال لرأي الهيئة وال
لرأي املعارضة املسلحة ،بل هو ّ
إجامع
محل
ٍ
دو ّيل.
ٌ
رئيس من أهداف
وحدة املعارضة
هدف ٌ
الهيئة؛ هل ترى أن مؤمتر الرياض حقق ما
مطلوب منه نحو وحدة املعارضة؟
هو
ٌ
ميسه د .عبد
يف بداية املؤمتر ،عندما قال ِّ
ّ
العزيز صقر إن هذا املؤمتر جمع كل املعارضة
املدنية والعسكرية؛ ق ّدمت مداخل ًة وقلت:
«إن هذا املؤمتر مل يجمع ّ
كل املعارضة ،مثل
اطي واإلدارة الذاتية
حزب االتحاد الدميقر ّ
الدميقراطية ووحــدات الحامية الشعبية.
أيضاً مل ُتدعَ جبهة التغيري والتحرير ،واملنرب
اطي .كنا نتمنى أن يستكمل مؤمتر
الدميواقر ّ
الرياض القوى التي مل تحرض يف القاهرة.
ولذلك قلنا لهم س ُيعقد يف املالكية مؤمت ٌر
لقوىً معارض ٍة كانت يف مؤمتر القاهرة .ومل
تحرض لجنة مؤمتر القاهرة ،وبالتايل هذا
املؤمتر مل يستكمل املعارضة .وطالبنا بأن
ٌ
ٌ
ومتثيل
متثيل يف الهيئة العليا
يكون هناك
يف الوفد املفاوض ملن مل ُيدعَوا إىل الحضور.
الختامي كانت لنا
وعندما صــدر البيان
ّ
ٌ
مالحظات عليه ،ولكنهم قالوا إنه إما أن
ُيقبل أو ُيرفض أو ُيقبل مع تحفظات ،فأنا
وقعت عىل البيان .قلت :نؤيد مضمون البيان
الختامي ،باسم هيئة التنسيق ،مع التحفظ
ّ
ووجهت
تتم مراعاتهاّ .
عىل نقاطٍ وارد ٍة فيه مل ّ
رسال ًة إىل مدير اللقاء وإىل وزير الخارجية
تتضمن ع ّدة نقاطٍ  ،أبرزها:
ٌ
أساسية ،منها حلفاؤنا يف الهيئة
مل ُتدعَ قوىً
تفاهامت وتوافقات،
ومنها قوىً أبرمنا معها
ٍ
اطي
مثل جبهة التحرير والتغيري واملنرب الدميقر ّ
واالئتالف العلام ّين واإلدارة الذاتية .وكان
موقفنا واضحاً ورصيــحـاً .ولذلك حرصنا
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عىل املشاركة يف مؤمتر الرياض ،وقد دُعينا
بصفتنا االعتبارية ،وحرصنا عىل متثيل القوى.
باإلضافة إىل أن رفاقي يف وفد الهيئة رشحوين
كرئيس لوفد الهيئة يف الهيئة العليا
باإلجامع
ٍ
للمفاوضات ،بــدون صالح مسلم محمد
اطي .لكن مشاركتي
وبــدون املنرب الدميقر ّ
كانت ستبدو وكأنني تخليت عن ّ
كل هؤالء
وعن ّ
كل ما حصل يف القاهرة ،ولذلك كان
موقفي حازماً بأن ال أكون يف الهيئة العليا
حتى تكون القوى األخرى.
حصل ٌ
خالف عند املؤمتِرين يف الرياض حول
طبيعة شكل النظام القادم ،وحصل التوافق
حول مدنية الدولة ،بينام طالبت الفصائل
اإلسالمية مبرجعي ٍة إسالمية؛ كيف ترشح
ملجلة ص َور هذا الخالف؟
تم إق ـرار أمرين؛ هام
من حيث النتيجة ّ
التوافق عىل ّ
السيايس الذي أشار إليه
الحل
ّ
بيان جنيف عرب عملي ٍة تفاوضي ٍة ،ودول ٍة
مدني ٍة دميواقراطية ،أما التفاصيل فتوضع عرب
التفاوض.
نحن -يف هيئة التنسيق الوطنية -نطالب
برؤيتنا التي طرحناها للناس يف مؤمتر
القاهرة ،وعُ دّلت ُ
وط ّورت وصدرت يف خارطة
الطريق ّ
الوطني
السيايس ويف امليثاق
للحل
ّ
ّ
الــســوريّ  ،والتي تتح ّدث عن جمهوري ٍة
نظام برملا ٍّين نيا ٍّيب فيه فصل
تعددي ٍة ذات
ٍ
السلطات وصــاحــيـ ٌ
ـات ملجلس الـــوزراء
ٌ
وصالحيات لرئيس
ولرئيس مجلس الوزراء
الجمهورية .وتحدثنا أيضاً عن دول ٍة ال مركزي ٍة
الوطني
إدارياً ودميقراطياً ،كام تض ّمن امليثاق
ّ
للذين حرضوا مؤمتر القاهرة .نحن ملتزمون
برؤية الهيئة ومبا يصدر من وثائق مشرتك ٍة يف
مؤمتر القاهرة .ومؤمتر الرياض أ ّكد عىل تبنّي
ّ
السيايس
للحل
الحالة املدنية والعسكرية
ّ
وفق بيان جنيف.
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في الكـــادر
االنتقالية تحاسب املجرمني والذين أساؤوا
والفاسدين .هذا ال ميكن أن ال يحصل .وهذا
يأيت ضمن عملية التغيري .هناك ٌ
آلية لهذا ،ويف
تفسري بيان جنيف وضعنا آلي ًة لهذا.

تع ّد الهيئة بيان جنيف ( ،)1باإلضافة إىل
بيان فيينا ( )2وقرارات مجلس األمن حول
موحداً حول ّ
حل
القضية السورية ،مرجعاً ّ
الوضع السوريّ ؛ ملــاذا تعترب الهيئة هذه
السيايس
البيانات والقرارات جزءاً من الحل
ّ
للوضع السوريّ ؟
أوالً ،تعترب هيئة التنسيق الوطنية بيان جنيف
 2012/6/30هو املرجعية األساسية التي عليها
إجامعٌ من املجموعة الدولية –الدول الخمس
وأمم متحد ٍة وجامع ٍة
الكربى ودولٍ إقليمية– ٍ
عربي ٍة وقـرارات مجلس األمن ذات الصلة،
ارات أخرى
مثل القرارين  2118و 2254وقر ٍ
تعزّز وتشري إىل بيان جنيف وإىل العملية
ّ
السيايس ،وهي قلة تخدم
والحل
التفاوضية
ّ
ٌ
وتفس بيان جنيف ومشتقة منه،
وتوصل
ّ
حتى َ
بيان فيينا ( )2و( )3يف 2015/10/30
و .2015/11/14كلهم يكملون بيان جنيف
ٌ
وفيهم ٌ
حقيقية لتفسريه بالكامل ،وهو
آليات
الذي ينقل سوريا من الحالة الحارضة إىل
حال ٍة جديد ٍة كلياً يكون للمعارضة ولقوى
ٌ
وفعال
الثورة واملجتمع املد ّين فيها دو ٌر كب ٌري
واقع جديد.
يف نقل سوريا إىل ٍ
تتوافق الدول الراعية وبعض الدول التي
تشارك يف التدخل يف الوضع السوريّ -مثل

روسيا -عىل رضورة الحفاظ عىل ما يس ّمى
وخاص ًة
«مؤسسات الدولة السورية»،
ّ
ّ
«املؤسسة العسكرية»؛ هل تعتقد هيئة
ّ
نصيب من
التنسيق أن هذه التوافقات لها
ٌ
الحياة يف املرحلة االنتقالية والنظام القائم؟
مؤسسات الدولة يف العراق،
بعد انهيار ّ
إثر احتاللهُ ،خلقت الفوىض ُ
نظام
وخلق
ٌ
وديني
ومذهبي
طائفي
ـاس
ٌ
قائم عىل أسـ ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
مؤسسات الدولة خط ٌري
د ّمر العراق .تدمري ّ
جــداً ،لذلك نحن حريصون عىل أن تبقى
نص عليه بيان
مؤسسات الدولة ،وهذا ما ّ
ّ
جنيف وبيانات فيينا أيضاً؛ الحفاظ عىل
مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلتها ،إعادة
ّ
ّ
هيكلة الجيش واألمن .لكن أن ُيحل الجيش
و ُي ّ
حل األمن فهذا يخلق الفوىض ويخلق فراغ
السلطة ويؤدّي إىل سيطرة القوى اإلرهابية.
عملية املحاسبة املطلوبة -يعني عىل ّ
األقل
بإعادة الهيكلة -غري موجود ٍة يف البيان
الختامي وال حتى يف جنيف؛ كيف سنعمل
ّ
عىل هذا األساس؟
يف مؤمتر القاهرة 2و/3متــوز 2012/وضعنا
مضمون املرحلة االنتقالية .يف تونس ومرص
حصلت العدالة االنتقالية .يف أيّ ثور ٍة تسعى
برنامج للعدالة
إىل التغيري يجب وضــع
ٍ

تتوافق قوى املعارضة السورية عىل رضورة
(إعــادة هيكلة الجيش واألمـــن) ،ورفض
اإلرهاب ّ
بكل أشكاله مبا فيه إرهاب النظام،
ّ
وحق الدولة يف احتكار السالح؛ أال تعتقد
أن القوى العسكرية والسياسية ستصبح يف
ٍّ
حل من هذه التوافقات بعد دخول املرحلة
االنتقالية؟
كيف ستكون يف ٍّ
حل من هذه االتفاقيات؟!
القوى العسكرية واألمنية ستكون ضمن
املؤسسة العسكرية
الحكومة االنتقالية ،تحت ّ
واملؤسسة األمنية ممثلةً
ممثل ًة بوزير الدفاع
ّ
بوزير الداخلية .والحكومة االنتقالية هي
املؤسسة األمنية والجيش.
التي ستعيد هيكلة ّ
يتعهّد املجتمع الــدو ّيل واألمــم املتحدة
بــاإلرشاف عىل وقــف إطــاق النار ،ونزع
السالح ،وحفظ السالم ،وتوزيع املساعدات
اإلنسانية ،وتنسيق جهود إعادة اإلعامر؛ هل
سيفي املجتمع الدو ّيل واألمم املتحدة بذلك؟
كان املجتمع الدو ّيل يرتاخى يف ّ
السيايس،
الحل
ّ
بدليل أنه مل يكن ج ّدياً يف تنفيذ بيان جنيف
الذي ُوضع باإلجامع .أما عندما وصل اإلرهاب
إىل عواصم الدول الكربى فقد أصبح ّ
الكل
ّ
السيايس والتوافق الدو ّيل
الحل
يستعجل
ّ
واإلقليمي والعريبّ ،ألن مصالحهم أصبحت
ّ
السيايس ،كام أصبحت هناك ج ّديةٌ
مع ّ
الحل
ّ
كبري ٌة للتنفيذ .وال يكفي صدور قرار مجلس
األمن بوقف إطالق النار بني الطرفني ،وإمنا
هناك اآلن يف بيانات فيينا وخطة دميستورا
مراقبون دوليون .ويبدو أن االتجاه مييل إىل
استخدام مراقبني دوليني بأعدا ٍد كافي ٍة من

أجل مراقبة وقف إطالق النار .باإلضافة إىل
أن مجموعة العمل وخطة دميستورا ،التي
تشمل من املعارضة واملجتمع املد ّين والسلطة
أيضاً ،لها دو ٌر يف مراقبة إطالق النار ،بتنفيذه
وتطبيق آلياته ومعرفة من خرقه .فالج ّدية
ٌ
ناتجة عن الرضر الذي لحق بالدول الكربى
من اإلرهــاب ،ولذلك تريد ّ
السيايس
الحل
ّ
لتحقيق مصالحها.

أخذت روسيا األمور بج ّدي ٍة،
وصارت تفتش عن فصائل املعارضة
املسلحة وتتعاون معها وتؤكد عىل
صححت روسيا
استعدادها لحاميتهاّ .
مواقفها وقالت إنها طلبت من
تعطها
أمريكا مواقع اإلرهابيني ومل ِ

تنسق معها
وأصبحت أمريكا والدول الغربية ّ
وتتحالف ض ّد اإلرهاب.
ـم تشكيل وانتخاب الهيكلية
بعد أن تـ ّ
املؤسسة للهيئة العليا للمفاوضات؛ كيف
ِّ
تجدها؟
مهمة الهيئة العليا للمفاوضات ليست
سياسية ،بل هي اإلرشاف عىل التفاوض.
ّ
التفاويض لترشف
وتنحرص عالقتها بالوفد
ٌ
إشكالية فهي مرجعية هذا
عليه ،وإذا حدثت
الوفد .ونأمل أن ال تخرج عن هذا الدور إىل
السيايس.
الدور
ّ

واضح ،يف نسبة التمثيل يف مؤمتر
اإلجحاف
ٌ
الرياض ،يف ّ
ـارات شبابي ٍة
حق املــرأة وتــيـ ٍ
ومجتمع مــد ّين ،رغــم أن لهذه األط ـراف
ٍ
والفئات املجتمعية دو ٌر كب ٌري يف املرحلة
توجه نقداً االنتقالية ويف املــروع
السيايس السوريّ
ُتتّهم هيئة التنسيق بأنها ال ّ
ّ
الــرويس؛ ما هي حقيقة املوقف املقبل؛ كيف ُت ّ
حل هذه املشكلة؟
للتدخل
ّ
نحن كنا مع توسيع متثيل املــرأة ،وق ّدمنا
النقديّ للهيئة من هذا التدخل؟
يف البداية أصدرنا بيانني هامني انتقدنا فيهام أوراقاً أن هناك شبكة نساء سوريا ،وال ب ّد
الرويس ،وقلنا إن أهدافه املعلنة هي من استدراك هذه املسألة بإضافة املمثلني،
التدخل
ّ
ّ
التفاويض أو يف الهيئة العليا ،ويف
حامية الدولة والجيش السوريّ من االنهيار ،إما يف الوفد
ّ
الحل املفاوضات ال ب ّد من وجود املرأة ،ورشحنا
ومحاربة اإلرهـــاب ،بالتوازي مع
السيايس ،ولكن الرضبات مل مت ّيز يف البداية نسا ًء ووضعنا أسامء (أمل نرص ،شبكة املرأة،
ّ
بني القوى اإلرهابية -مثل داعش والنرصة -نورا غازي ،أليس مفرج) .ومن حيث النتيجة
وبني معارض ٍة مسلح ٍة وفصائل من الجيش سيتالىف دستور سوريا املستقبل هذه األمور
ويح ّدد نسب ًة معينة .نحن مع
الح ّر.
متثيل وازنٍ
ٍ
أخذت روسيا األمور بج ّدي ٍة ،وصارت تفتش للمرأة ،بحدود  %30عىل ّ
األقل.
عن فصائل املعارضة املسلحة وتتعاون معها
صححت يف مؤمتر الرياض عرضنا عىل مازن درويش
وتؤكد عىل استعدادها لحاميتهاّ .
روسيا مواقفها وقالت إنها طلبت من أمريكا أن يكون يف الوفد املعارض لكنه اعتذر .أما
تعطها ،وإن النظام املجتمع املد ّين فعملياً هو إما يف السجن أو
مواقع اإلرهابيني ومل ِ
أعطاها مواقع قد تكون ليست إرهابي ًة يف الخارج .ستُتدارك هذه املسائل كلها يف
املؤسسات التي تش ّكل الحكومة
وإمنا تابعة للمعارضة املسلحة .أمسكت الدستور ويف ّ
ّ
ّ
وامللف
بامللف امليدا ّين
روسيا اآلن
السيايس ،االنتقالية.
ّ
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إيقاع العدسة
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عدسة - Andrii Borovskyi :مخيم رسوج

عدسة :رودي سعيد  -القامشيل
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حتقــيق واستقصاء

حتقــيق واستقصاء

أطفال سورية يدفعون فاتورة الحرب
سونيا العيل

أمني ٌ
سنوات
طفل عمره سبع
ٍ
من مدينة مع ّرة النعامن ،رفض
والده النزوح من املع ّرة أثناء
معرك ٍة دارت بني املعارضة املس ّلحة
وق ّوات النظام ،يف  ،2012/9/9وكانت
النتيجة أن ته ّدم املنزل عىل رؤوسهم.
استطاع أمني النجاة ،ولكنه شاهد أهله
ميوتون أمام عينيه بني الدمار .خرج للبحث
عن منقذ .كان حافياً مييش عىل الشظايا التي
مألت املكان وجرحت قدميه الصغريتني،
ولكن رصاص ًة طائش ًة غادر ًة اخرتقت
صدره فوقع عىل حافة الطريق وقد
فارق الحياة .وكان مصريه يف
إحدى املدافن الجامعية مع
عرشات القتىل.

دفعت رحى الحرب يف سورية األطفال إىل أن
يكربوا برسع ٍة ،وأن يغادروا براءتهم وطفولتهم
التي باتت تنشغل بعامل القتل واالعتقال والفقر
ّ
والترشد.
والدمار والجوع
عندما اشتعلت الثورة كان أطفال درعا الرشارة
التي أطلقتها حني تع ّرضوا للتعذيب عىل يد
ق ّوات األمن .ومنذ ذلك اليوم يدفع األطفال يف
سورية مثناً كبرياً.
أم عمر ( 40عاماً) من أهايل معرشمشة التي تقع
رشقي مدينة مع ّرة النعامن ،تحيك قصة موت
ّ
زوجها وأطفالها األربعة قائلة« :خرج زوجي يف
قليل
الصباح إىل دكاننا الواقع أمام املنزل ،وبعد ٍ
لحق به األوالد .وما هي إال دقائق حتى سمعنا
صوت الطائرة الحربية عندما أطلقت صاروخني
نزال عىل سقف الدكان» .تضيف أم عمر أنها
خرجت مرسع ًة والخوف والرعب ميآلن قلبها
لتستطلع األمر ،وإذا بزوجها وأطفالها جثثاً
لحم متطاير ًة
هامد ًة وقد أصبحوا جميعاً «قطع ٍ
يف الهواء وملتصق ًة عىل الجدران» .لقد كان
مشهداً «مريعاً» ،ال تستطيع أم عمر أن تنساه
وال يغيب عن ذاكرتها.
تبيك أم عمر زوجها وأوالدهــا ،فهي تشعر
بالوحدة بعد أن فقدتهم كلهم يف لحظ ٍة
واحدة ،وتتمنى لو أنها ماتت معهم لكان ذلك
أفضل بكث ٍري بالنسبة إليها .تعدّد األم أوالدها
األربعة؛ وهم عمر ( 15عاماً) ،سامل ( 13عاماً)،
فاطمة ( 8سنوات) ،سالم ( 5سنوات).
ومن أطفال سوريا من ُحرم من أبيه أو أمه أو
االثنني معاً ،وهذا حال الطفلني جابر ومحمود
السامحي اللذين تركتهام أمهام وتز ّوجت بعد
وفاة والدهام ليعيشا مع الجدّة الستينية يف
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رشقي
خيم ٍة ال متنع عن ساكنيها الربد أو الح ّر ،بني أشجار الزيتون
ّ
مدينة مع ّرة النعامن ،خوفاً من القصف الذي تتع ّرض له املدينة
باستمرار ،وقد افرتشوا األرض والتحفوا السامء .تقول الجدّة أم
محمد« :أخرج منذ الصباح ،مع حفيديّ الصغريين ،لقطاف نبتة
ٌ
ٌ
ومليئة باألشواك ،لنبيعها
منترشة يف مناطقنا
الشفلح الطبية ،وهي
ونحرض بثمنها ما نقتات به».
إلعاقات جسدي ٍة مستدام ٍة
وتع ّرض عددٌ كب ٌري من أطفال سوريا
ٍ
بأمل ومعانا ٍة
جعلت عيشهم جحي ًام واضط ّرتهم إىل إكامل حياتهم ٍ
وعج ٍز دائم .الطفلة زينب السليم ( 8سنوات) من قرية الدير
ٌ
عائدة
الرشقي القريبة من مع ّرة النعامن ،تع ّرضت إلصاب ٍة وهي
ّ
من املدرسة ،أدّت إىل برت القدمني .تبيك زينب بش ّد ٍة كلام تنظر إىل
قدميها املض ّمدتني شاكية« :ال أستطيع الحركة إال مبساعدة اآلخرين.
ليتني أموت ،ال أريد العيش يف هذه الحياة».
كام أدّى النزاع الدائر إىل تفاقم األزمة اإلنسانية التي دفعت
أعداداً كبري ًة من األطفال إىل ترك دراستهم والعمل بسبب الفقر
والحاجة وغالء املعيشة ،ليساهموا بجز ٍء من دخل َأسهم .وحول
االختصايص
هذا املوضوع يقول الطبيب بشار اليوسف ( 32عاماً)،
ّ
يف طب األطفال« :إن العمل يف سنٍّ مب ّكر ٍة يوقف النم ّو عند األطفال
وخاص ًة إذا كان عملهم يف بيئ ٍة غري نظيفة».
دون سن الثامنة عرشةّ ،
ترك الطفل أحمد ( 12عاماً) ،من مدينة مع ّرة النعامن ،املدرسة،
وهو يعمل اآلن يف جمع املواد البالستيكية والنحاس والحديد من
اليومي /150/
مك ّبات النفايات ومن األبنية املهدّمة .ويقارب بيعه
ّ
ساعات يومياً
لري ًة سوري ًة ،أي ّ
أقل من دوالر .يقول« :أعمل ملدّة /6/
ٍ
من أجل أن أكسب بعض املال وأساعد به أرسيت» .يتمنى أحمد
طفل يستطيع الذهاب إىل املدرسة بأمان ،وأن
أن يكون مثل أيّ
ٍ
يبتعد عن القاممة .كام يتمنى أن يلبس لباساً نظيفاً ويقوم باألشياء
التي يقوم بها األطفال اآلخرون ،مثل اللعب وأكل الحلوى ورشاء
األلعاب ...إلخ.
وليس الحال أفضل بالنسبة إىل خالد ( 15عاماً) من قرية تلمنس
رشقي مع ّرة النعامن ،فقد اضط ّر إىل ترك املدرسة يف نهاية آذار
ّ
املتفجرة من الطائرة مام أدّى اىل
 2014بعد أن ألقيت عليها الرباميل
ّ

دمارها ،فرتك دراسته وذهب للعمل يف ورشة تصليح
سيارات.
أما الغالبية العظمى من أطفال ريف إدلب فقد تع ّرضوا
اض وعق ٍد نفسي ٍة بسبب سامعهم أصوات االنفجارات
ألمر ٍ
ّ
العالية ورؤيتهم القتىل والدمار والدماء يف كل مكان.
االختصايص
وهذا ما يؤ ّكده الطبيب وليد الخديجة ( 45عاماً)،
ّ
باألمراض النفسية ،من أن الحرب يف سوريا جعلت األطفال يعانون
تبعات سيكولوجي ٍة نظراً لتع ّرضهم للقصف املستم ّر والتهجري
من
ٍ
ّ
والترشد وفقدانهم ذويهم وأعزّاء عىل قلوبهم .وين ّوه الخديجة:
صعوبات يف التعايش
«عرشات آالف األطفال يف سوريا يجدون
ٍ
والتأقلم مع مناطق النزوح واللجوء .فهم ،ونتيجة تركهم مناطقهم
اض نفسي ٍة تبدأ باضطرابات التأقلم
وتهجريهم ،يعانون من أمر ٍ
العلمي» .ويضيف أنه من األمراض
وتنتهي بصعوبات التحصيل
ّ
النفسية التي تصيب األطفال مرض «االنفصال» ،الذي يرتبط بفقد
أحد الوالدين أواألعزّاء أو االبتعاد عن املدرسة واألصدقاء .ويشري
الخديجة إىل أن هناك ظواهر نفسي ًة أخرى كالتب ّول الــاإراديّ ،
والقلق العام ،واكتئاب الطفولة ،والعدوانية ،واضطرابات الكالم
والنطق ،واسرتجاع الذكريات املرعبة .ويتابع الخديجة مؤكداً أنه ال
ميكن تقديم العالج لهؤالء األطفال إال مع إزالة العوامل املس ّببة
لالضطرابات .ويختم حديثه متنهداً بأن أطفال سوريا ال يزالون
بأمان وسالم ،وأن يعودوا إىل
يصارعون املوت ويحلمون أن يعيشوا ٍ
أوطانهم ومدارسهم وحياتهم الطبيعية التي مل يعرفها بعضهم بعد.
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الدولي
الهدنة في القانون
ّ
عاصم الزعبي
ع ّرف فقهاء القانون الــدو ّيل الهدنة بأنها :التي أق ّرها مجلس األمن الــدو ّيل يف العام
(وقف العمليات الحربية بني طريف القتال  1948بشأن الحرب اإلرسائيلية العربية.
وقد تكون الهدنة محلي ًة أو داخلي ًة كام
بنا ًء عىل اتفاق املتحاربني).
وهي إجرا ٌء يحمل الطابع
السيايس إىل جانب هي الهدنة يف سورية بني النظام السوريّ
ّ
الصفة العسكرية ،يلجأ إليه املتحاربون عاد ًة واملعارضة املسلحة.
ويكون للهدنة عــاد ًة زمنٌ محدودٌ تنتهي
صلح بينهام.
كمق ّدم ٍة إليجاد ٍ
أساس لعقد ٍ
فالذي ميلك الحقّ يف عقد الهدنة هي بانتهاء امل ّدة املح ّددة لنهايته ،ويحقّ ّ
لكل
يتم
حكومات الدول املتحاربة ذاتها ،وليس رؤساء
ٍ
طرف بعد ذلك العودة إىل القتال إذا مل ّ
يتم
الق ّوات املتحاربة الذين ميلكون ،حسب االتفاق عىل الصلح .ويف الحالة التي ال ّ
ني النتهاء الهدنة يحقّ
قواعد القانون الدو ّيل ،وقف القتال مؤقتاً فيها تحديد ٍ
وقت مع ٍ
فقط.
للطرفني املتحاربني العودة إىل القتال يف أيّ
وقت أرادا ذلك.
ٍ
ويتوىل التفاوض لعقد الهدنة وتحديد وعند بــدء رسيــان الهدنة ،بعد تحديد
يتم موعدها ،يجب عىل ّ
طرف أن يبلغ ق ّواته
كل ٍ
رشوطها ممثلون عن الطرفني املتحاربني ّ
يتم
تعيينهم خصيصاً لذلك .وال تصبح الهدنة العسكرية إليقاف القتال فوراً .وعندما ّ
طرف من الطرفني
ملزم ًة إال إذا أق ّرتها حكومات الدول األطراف وقف القتال ال يجوز أليّ
ٍ
القيام بأيّ أعاملٍ هجومي ٍة أو دفاعية .ولكن
فيها.
ً
وقد تكون الهدنة عامة تشمل وقف جميع
العمليات الحربية يف ّ
كل االتجاهات ،كالهدنة

اتفاق الهدنة ال يشمل عاد ًة ما ميكن أن تقوم
به ق ّوات الطرفني املتحاربني من االستعدادات
الالزمة الستئناف القتال حال انتهاء الهدنة،
من إعادة التسليح والتذخري وترتيب صفوف
الق ّوات ،وذلك حسب املادة  38من الئحة
تنص عىل أنه:
الهاي ،والتي ّ
املختصة والجيوش
ينبغي إخطار السلطات
ّ
رسمياً ،ويف الوقت املناسب ،باتفاقية الهدنة.
وتتوقف العمليات العدائية بعد استالم
اإلخطار وفوراً أو يف األجل املح ّدد.
جسيم
ويف حال حــدوث إخــالٍ أو خــرقٍ
ٍ
للهدنة من قبل أيٍّ من الطرفني املتحاربني
فإن ذلك يعطي الحقّ للطرف اآلخــر أن

تم ارتكابه
ينقضها .ولكن إذا كان اإلخالل قد ّ
من قبل أفرا ٍد من أيٍّ من الطرفني من تلقاء
أنفسهم فللطرف اآلخر أن يطلب معاقبة
املسؤولني عن هذا الخرق ودفع التعويضات
عن األرضار التي نتجت عنه ،وذلك حسب
املادتني  40و 41من الئحة الهاي ،اللتني
تنصان عىل:
ّ
ّ
جسيم التفاقية الهدنة من
م  :40كل خرقٍ
ٍ
قبل أحد األطراف يعطي الطرف اآلخر الحقّ
يف اعتبارها منتهية ،بل واستئناف العمليات
العدائية يف الحالة الطارئة.
م  :41إن خرق رشوط الهدنة من طرف
أشخاص بحكم إرادتهم يعطي الحقّ يف
ٍ
املطالبة مبعاقبة املخالفني فقط ،ودفع
تعويض عن األرضار الحاصلة إن وجدت.
ٍ
ً
تم تحديدها،
والهدنة ،أيا كانت مدتها التي ّ
تعني فقط وقف القتال بني الطرفني املتحاربني
بشكل قانو ّين،
وال تنهي حالة الحرب القامئة
ٍ
فحالة الحرب ال تنتهي إال بإبرام الصلح.
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ومن األمــور التي ال متنع استمرار الهدنة
مامرسة كافة الحقوق ما عدا أعامل القتال،
كحقّ تفتيش الطرق واآلليات وغري ذلك،
معي،
ومصادرة أموال العد ّو ضمن نطاقٍ ّ
وحتى الحصار ،ما مل تتض ّمن رشوط الهدنة
وبنودها رصاح ًة خالف ذلك.
جاءت الهدنة يف سوريا تحت اسم (وقف
تم وضع بنود
األعــال العدوانية) .وقد ّ
ورشوط الهدنة وم ّدتها وتاريخ رسيانها من
قبل الواليات املتحدة األمريكية وروسيا ،دون
بشكل مسبق،
أخذ رأي النظام واملعارضة
ٍ
عىل الرغم من أنها تصنّف كهدن ٍة داخلي ٍة
ألنها تشمل وقف األعامل القتالية يف نفس
البلد.
ورغم قبول الهدنة من قبل املعارضة ،ممثلة
بالهيئة العليا للمفاوضات ،مل تكن هناك
ٌ
ضامنات دقيقة ،ومل تكن الهدنة مراقب ًة
من قبل جه ٍة دولي ٍة مستقل ٍة إمنا من قبل
الناشطني وأجهزة مخابرات.
استثنت الهدنة يف سوريا ك ًال من تنظيم
الدولة اإلسالمية (داعــش) وتنظيم جبهة
النرصة بوصفهام ّ
تم
منظمتني إرهابيتني ّ

تصنيفهام كذلك من قبل املجتمع الدو ّيل.
ولكن ،وبعد رسيان الهدنة ،مل تلتزم ق ّوات
بشكل كامل ،فقد
النظام السوريّ بتطبيقها
ٍ
تم تسجيل العديد من الخروقات منذ اليوم
ّ
األ ّول ،بل الساعة األوىل ،لرسيانها .ويف األيام
تم توثيق ما ال ّ
يقل عن
األربعة األوىل لها ّ
 145خرقاً ارتكبتها ق ّوات النظام من قبل
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.
تم تحديد م ّدة الهدنة بأسبوعني يف انتظار
ّ
تبلور ّ
خط ٍة أمريكي ٍة روسي ٍة إليجاد ٍّ
حل
للحرب املستعرة يف سوريا منذ خمس
سنوات ،والتي أدّت إىل مقتل ما ال ّ
يقل
عن نصف مليون ســوريٍّ  ،حسب األرقــام
التي تتحدث عنها األمــم املتحدة ،وإىل
تهجري ونــزوح  11مليون ســوريٍّ يف دول
الجوار ودول العامل ويف املــدن واألريــاف.
وتبقى الهدنة التي بــدأت يف سوريا أ ّول
خطو ٍة فعلي ٍة من قبل املجتمع الــدو ّيل
سمحت للمواطن السوريّ املتعب بالتقاط
أنفاسه للم ّرة األوىل منذ بداية الثورة السورية
حرب مد ّمر ٍة
وتح ّولها من ثور ٍة سلمي ٍة إىل ٍ
ّ
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،ولعلها
تكون بداي ًة لتأسيس قاعد ٍة ميكن أن ُيبنى
عليها ٌّ
حل ما.
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ملف 2

التشارك ّية..
السوري قيصريًا
ثالث لالقتصاد
جيل
استيالد
ّ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
كبيرة وهيمنة رأس المال
ومخاطرة
خصخصة
 أكاديميون:ٌ
الرد عليها ،وجاء متأخرًا
تر
هات ال يمكن ّ
 خبراءّ :  10مسؤولين بيدهم منح العطاءات إحياء التشاركية عقب  65عامًا على تطبيقهاأول الغيث
 خفض عجز الموازنة ،والكهرباء قد تكون ّالخاص
 فتح االستثمار في البنى التحتية أمامّ
نضال يوسف

اقتــصاد وتنمية
تح ّول القانون رقم  ٥للعام  ،٢٠١٦املتع ّلق بالتشاركية،
الخاص إىل
من مج ّرد قانونٍ سينظم العالقة مع القطاع
ّ
«الجيل الثالث» لالقتصاد السوريّ  .إذ أعلن رئيس حكومة
النظام ،وائل الحلقي ،يف كلم ٍة له مبجلس الشعب مطلع شباط
املايض ،عن والدة الجيل الثالث من االقتصاد السوريّ  ،عقب َ
جيل
إجامع
مقدمات ،أو
االجتامعي .وبال
القطاع العا ّم واقتصاد السوق
ٍ
ّ
ٍ
توافق يف أضيق الحدود ،بات املسؤولون
وطني ،أو -يف الح ّد األدىن-
ٍ
ٍّ
يهللون لهذا النهج العتيد ،دون أن يت ّربع أحدٌ منهم ويح ّدد جوهره،
ومفهومه ،واألهداف التي يرغبون يف تحقيقها من ج ّراء تطبيقه.
مخاضات
مخاضات مت ّهد
هكذا ولد الجيل الثالث من اقتصادنا ،قيرصياً ،وبال
ٍ
ملولو ٍد مكتمل النم ّو ،وبكامل أعضائه وقواه .اقتصادٌ خرج من رحم
قانونٍ  ،مك ّونٍ من  ٨٣مادة ،يش ّكل إطاراً لتنظيم العالقة العقدية بني
والخاص ،فاعتربه الحلقي «عقداً اقتصادياً جديداً».
القطاعني العا ّم
ّ
وليس مستغرباً عىل حكومة الحلقي القفز فوق الحواجز ،والتمهيد
بشكل فردا ّين .فبعد أن أطلقت عىل نفسها
لنقاط التح ّول الكربى
ٍ
وصف حكومة الحرب ،ها هي تختار النهج االقتصاديّ الجديد،
صفحات غري مكتمل ٍة من النقاشات الحادّة حول
التشاركية ،وتطوي
ٍ
دورها؟ وما تقوم به؟ وما أنجزته؟ وقد أجمع عددٌ من الكتاب
واألكادمييني ،وحتى املسؤولني ،أن هذا النهج االقتصاديّ يهدف إىل
ٌ
محاولة -لن يكتب
تخفيف العبء الكبري عن موازنة الدولة ،وأنه
الخاص.
لها النجاح بالرضورة -لالستفادة من إمكانات القطاع
ّ
حقيقي ،وهو
سبات
إن اقتصاد سوريا املد ّمر واملتهالك يعيش حالة ٍ
ّ
يف حاج ٍة اىل إنقا ٍذ من الجروح التي أصيب بها ،ومبالغ تزيد عن ٢٥٥
مليار دوال ٍر إلعادته كام كان قبل الحرب التي اندلعت يف ٢٠١١؛
فهل هذا النهج قاد ٌر أن يخلق املعجزة السورية؟
ثالثة أجيال
اعترب الحلقي أن «والدة الجيل الثالث من أجيال االقتصاد السوريّ ،
ٌ
تاريخية فرضتها أطر
جيل التشاركية الوطنية الفعالة ،رضور ٌة
التط ّور من الجيل األ ّول؛ جيل القطاع العا ّم وما رافقه من مزايا
االجتامعي ،إىل
وصعوبات ،إىل الجيل الثاين؛ جيل اقتصاد السوق
ّ

28

استرياد الجيل الثالث كامتدا ٍد
طبيعي لألجيال السابقة وكحاج ٍة
ٍّ
إرادي ٍة واعي ٍة إلدارة املعادلة األزلية بني
املوارد املحدودة والحاجات الال محدودة،
مع املحافظة عىل القطاع العا ّم كقطاع رائ ٍد
وإسرتاتيجي يف املسرية التنموية».
ٍّ
كعادة الحكومات ،مل يستطع الحلقي قطع العالقة مع أجيال
االقتصاد السوريّ السابقة ،رغم االختالف الجوهريّ بني هذه األمناط
ات
االقتصادية بالنسبة إىل دول ٍة نامي ٍة واقتصا ٍد متخلف ،ومؤرش ٍ
ات
كلي ٍة ال تبعث عىل التفاؤل ،وتحتاج إىل جهو ٍد كربى لتصبح مؤرش ٍ
إيجابية ،وتنعكس عىل املواطن إيجاباً .وأشار الحلقي إىل أنه انطالقاً
من دور الحكومة يف إدارة الرثوة الوطنية مبك ّونيها من القطاعني
والخاص ،فقد كان من الــروريّ «إعادة النظر» مبقاربة
العا ّم
ّ
يوحد
العالقة التعاقدية بينهام يف «عق ٍد اقتصاديٍّ
واجتامعي جدي ٍد» ّ
ٍّ
جهودهام يف سعيهام إىل تحقيق الهدف املشرتك وهو «رفاهية
املواطن السوريّ » .هذه املعطيات ،وغريها ،دفعت بالحلقي إىل
القول :فكان صدور قانون التشاركية رقم  /5/لعام  ،2016حيث
سيايس
نظام
اجتامعي اقتصاديٌّ
تنظر الحكومة إىل الرشاكة عىل أنها ٌ
ٌّ
ٌّ
ٌ
متكامل يهدف إىل إرشاك جميع املواطنني السوريني داخل القطر
وخارجه يف عملية البناء والتنمية .هذه هي الرؤية التي رسمها
رئيس الحكومة للجيل الثالث ،ومن خاللها اختزل جوهر اقتصاد
املرحلة القادمة ّ
مبشاً بعق ٍد جديد.
إال أن ما ذكره وزير االقتصاد والتجارة الخارجية ،هامم الجزائري،
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تربيراً لقانون التشاركية أثناء مناقشته يف مجلس الشعب ،يح ّدد
أهدافاً مغايرة :إن القانون يضع اإلطار القانو ّين الناظم لرتميم
وتطوير القطاع العا ّم واملشاريع اإلنتاجية واملرافق العامة ،وضبط
وتعليامت كفيل ٍة بتحقيق مصلحة
عملية التشاركية ضمن قانونٍ
ٍ
وخاص ًة
الخارجي،
الدولة والتقليل من املديونية واالقرتاض العا ّم
ّ
ّ
الخدمي ومبا
االجتامعي
ىف املشاريع ذات التكلفة الكبرية والبعد
ّ
ّ
يل ّبي متطلبات إعادة اإلعامر .إضاف ًة إىل تحسني الخدمات املق ّدمة
الخاص ومرونته يف
للمواطنني ،واالستفادة من قدرات القطاع
ّ
مجاالت التشغيل والصيانة والتسويق ،وتحسني الكفاءة،
وتخفيض الكلفة ،وزيادة رسعة إنجاز املشاريع ،وتخفيض
عمل جديدة.
املخاطر أمام القطاع العا ّم ،وتوفري فرص ٍ
مبعنى أكرث وضوحاً نقل التحديات املاثلة
أمام القطاع العا ّم إىل الرشيك اآلخر،

الخاص التنموية يف الفرتة
الخاص .لكن تجربة القطاع
أي القطاع
ّ
ّ
ّ
ومخططو االقتصاد
من  ،٢٠١٠-٢٠٠٥مل تكن كام يشتهي مسؤولو
السوريّ  .والخطة الخمسية العارشة التي ح ّددت اإلنفاق املطلوب
عىل التنمية (اإلنفاق االستثامريّ ) مناصف ًة بني القطاعني العا ّم
بفشل ذريع ،ومل تحقق الغايات املطلوبة منها
والخاص منيت
ٍ
ّ
آنذاك ،رغم أن املبلغ املقرتح كان  ١٨٠٠مليار لرية ،وشملت مشاريع
بأكرث من هذا املبلغ ،إال أن املؤرشات الكلية لنتائج الخمسية العارشة
خيبت اآلمال ،رغم أنها حققت معدل من ٍّو سنويٍّ بلغ خمسة يف املئة
وسطياً ،تراوح بني أدىن مع ّدلٍ  ٪٣.٥وأعاله .٪٧
الخاص ،وفقاً ملا
صدر قانون التشاركية لتنظيم العالقة مع القطاع
ّ
أشار وزير االتصاالت والتقانة محمد جاليل :إن القانون سيح ّدد
الخاص وتنظيم إجراءات التعاقد ،متضمناً
عملية التعاقد مع القطاع
ّ
يس الناظم لعقود التشاركية التي
والتنظيمي
اإلطار القانو ّين
ّ
واملؤس ّ
ّ
سيق ّرها مجلس التشاركية ،مع مراعاة متطلبات التنمية االقتصادية
ومتطلبات
ـات
ٍ
واالجتامعية ،وذلــك استجاب ًة لتنفيذ مــروعـ ٍ
متويلي ٍة وإداري ٍة وإنتاجي ٍة وتكنولوجية ،إضاف ًة إىل تطوير املرافق
والخاص ،ومبا
العامة من خالل توزيع األعباء بني القطاعني العا ّم
ّ
يحقق أهداف الدولة يف تقديم الخدمة العامة بالكفاءة املثىل
والسعر املناسب ،ومبا يتوافق مع سياسة الدولة االجتامعية.
الفتاً إىل أهمية مرشوع التشاركية لجهة تحقيق متطلبات التنمية،
كإنشاء البنى التحتية واملشاريع الحيوية وتطويرها ،مع ترشيد
االستثامرات الحكومية من املوازنة العامة وزيادة التمويل
الخاص.
املق ّدم من القطاع
ّ
هــذا الــكــام الــواضــح مــن وزيـــري االقتصاد
واالتصاالت يح ّدد الهدف من التشاركية
نهج
التي تح ّولت من مج ّرد قانونٍ إىل ٍ
اقتصاديٍّ متكامل.
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مج ّرد ت ّرهات
األمني
يرى عددٌ من الخرباء االقتصاديني أن استمرار الحل
ّ
نوع من االقتصاد ،ولن يسمح
الذي يتّبعه النظام لن يسمح بأيٍّ ٍ
الوطني املتهالك ،الذي
نهج اقتصاديٍّ يناسب وضع االقتصاد
ّ
بإقرار ٍ
د ّمرته الحرب املستم ّرة منذ خمس سنوات.
ويشري الباحث أمني عبد الرحمن إىل أن إعالن والدة الجيل الثالث
لسبب بسيطٍ جداً هو
من االقتصاد أىت يف الوقت غري املناسب،
ٍ
استمرار الحرب الطاحنة التي ال اقتصاد يحكمها .وال ميكن للحرب
لعالقات اقتصادي ٍة جديد ٍة قبل أن تضع أوزارها ويصمت
تؤسس
ٍ
أن ّ
نهج اقتصاديٌّ جديدٌ تق ّرره القوى
صوت الرصاص ،وعندئذ س ُيف َرز ٌ
انتخابات برملاني ٍة حقيقية.
املنترصة ،أو الفائزة مبوجب
ٍ
ويؤكد خب ٌري اقتصاديٌّ ملجلة (ص َــور)ّ ،
فضل عدم ذكر اسمه ،أن
النظام أعاد االقتصاد السوريّ اليوم إىل «العرص الحجريّ » ،منتقداً
بش ّد ٍة ما ُأعلن عن والدة الجيل الجديد من االقتصاد ،واصفاً ذلك
بـ»الرتّهات» التي ال ميكن الر ّد عليها أو مناقشتها عىل اإلطالق.
ويرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ،مصطفى
ترصيح لـ(ص َور) ،أن الجيل الثالث جاء متأخراً ،فيام دعم
خليل ،يف
ٍ
ٌ
ماس ٌة للنهوض باالقتصاد ،وﻻ ميكن للصناعة
وتطوير الصناعة
حاجة ّ
ٍّ
أن تنهض إﻻ بتح ّمل كل من العامل وصاحب العمل مسؤولياتهام
ومحاسبة الفاسدين من الجهاز اإلداريّ وتفعيل عقود العمل،
وبالتايل تطوير تسويق املنتج وعدم إرهاق املواطن.
صالحيات الحكومة
اختار الحلقي اللحظة التي مل يتوقعها أحد ،ورمبا تجاوز صالحيات
رئيس الوزراء االعتيادية ،إذ مل تجر العادة أن يعلن رئيس وزرا ٍء
سوريٌّ عن النهج االقتصاديّ القادم ،الذي هو عاد ًة من صالحيات
القيادة القطرية لحزب البعث ،يف حني تق ّدم الحكومة يف بيانها
الــوزاريّ الدوريّ التزاماً بتنفيذ النهج االقتصاديّ املح ّدد .مبعنى
أنها ٌ
نهج أو تق ّرره .لكن
جهة تنفيذية ،وليست جه ًة تح ّدد هكذا ٍ
املوضوع م ّر ببساط ٍة شديدة ،وفقاً للباحث عبد الرحمن ،الذي اعترب
أن الحلقي مل يتجاوز صالحياته وحسب ،بل ق ّرر نياب ًة عن ع ّدة
جهات وصائي ٍة متتلك هذا الحقّ تاريخياً .مب ّيناً أن الظروف القاسية
ٍ

التي مت ّر بها سوريا ح ّيدت
الــشــأن االقــتــصــاديّ  ،أمــام
الحضور الطاغي للشأن العسكريّ
والحرب التي د ّمرت مقدرات البالد.
ٌ
دعاية رسمية
رش لعد ٍد من أساتذة
ّ
توجهت (صــ َور) بسؤالٍ مبا ٍ
الجامعات السورية والخرباء واألكادمييني املشهود لهم
بالكفاءة :هل تحتاج سوريا إىل هذا النوع من االقتصاد؟ وحصلت
إجابات مختلف ٍة ومواقف متع ّددة ،لكن مثة توافقاً أجمع عليه
عىل
ٍ
املستطلعة آراؤهم بأن اإلعالن عن الجيل الثالث لالقتصاد السوريّ
ٌ
ٌ
حكومي لتشجيع
وموقف
حكومية بالدرجة األوىل،
هو (بروباغندا)
ٌّ
الخاص عىل االنخراط أكرث فأكرث يف العمل ،وذلك النعدام
القطاع
ّ
املــوارد الحكومية من جهة ،ولالستفادة من مقدرات الرشكات
الخاصة يف هذه املرحلة العصيبة التي مي ّر بها اقتصاد سوريا ،من
ّ
جه ٍة ثانية.
وسجل الدكتور أمين حسون موقفاً ميكن البناء عليه ،متسائ ًال :ملن
ّ
ستباع البالد هذه امل ّرة؟ أال مي ّهد هذا القانون الطريق أمام كارتالت
بشكل مرشعن؟
العائالت املستحوذة عىل االقتصاد لتقاسم الكعكة
ٍ
إجابات وليس
ومع إلحاحنا عىل الدكتور حسون بأننا نريد منه
ٍ
تساؤالت ،رأى أن الحرب يف سورية -مهام طال زمنها -ستتوقف يف
لحظ ٍة معينة ،وهناك ما يلوح يف األفق حول بوادر أو نوايا ورغب ٍة
يف ٍّ
يس لألزمة ،وهذا دفع إىل البدء بالتحضري ملرحل ٍة قادمة،
حل سيا ٍّ
ليس بالرضورة أن تكون مرحلة إعادة اإلعامر والبناء ،كام تس ّميها
ٌ
رش
مرحلة تتع ّلق معاملها األساسية
حكومة الحلقي ،لكنها
ٍ
بشكل مبا ٍ
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باقتصاد سوريا القادم ،ومن سيستحوذ عىل عقود مرحلة ما بعد
الحرب .ويضيف حسون :التشاركية هي (مارشال) سوريّ بامتياز،
سيقوده مسؤولون سابقون ،وفاسدون كبار ،ومسؤولون حاليون،
بأسامء وهمي ٍة ورشكاء متع ّددين.
ٌ
محاوالت فاشلة
ثالث لالقتصاد
يصف الباحث عبد الرحمن خطوة اإلعالن عن ٍ
جيل ٍ
أمل جديد ٌة ،تهدف الحكومة من خاللها إىل
السوريّ بأنها جرعة ٍ
تجاوز الخيبات الكبرية التي مني بها االقتصاد خالل الفرتة
املاضية ،وتضييقها الخناق عىل العمل االقتصاديّ  ،وارتفاع
فاتورة الفساد نتيجة َ
رشه عد ٍد من املسؤولني الزائد
باالستناد إىل ظــروف الفوىض والحرب التي
تعيشها البالد ،وهذا كله كان يحتاج إىل
ـي صفح ٍة وفتح أخــرى جديدة.
طـ ّ
ويؤكد أن االنتقال إىل الجيل
تقييم لجيلني
الثالث بال
ٍ

ٌ
محاولة
سابقني ،ووضع نقاط الق ّوة والضعف تحت املجهر ،هو
ٌ
مستميتة لتربئة القامئني عىل تطبيق النهجني االقتصاديني السابقني.
مشرياً إىل أنه ليس مه ًام تغيري النهج االقتصاديّ بقدر محاكمة منفذي
النهج السابق عىل نجاحهم أو فشلهم يف تطبيقه ،ومدى قدرتهم
عىل عكس نتائج هذا النهج عىل حياة الناس .ففي االقتصاد ال ميكن
البناء إال وفقاً للمراحل السابقة واحتياجات املرحلة القادمة ،فهل
كانت التشاركية غائب ًة عن االقتصاد السوريّ يف املرحلة السابقة؟

عندما يجيز للرشيك العا ّم التنازل عن أصول املرشوع
الخاص فهذا يعني نقل ملكية املرشوع إىل الرشيك
للرشيك
ّ
الخاص ،وال تحتمل العملية أية تسمي ٍة سوى الخصخصة .مشرياً
ّ
الخاص ُسمح له باالستدانة من
إىل أن األخطر من ذلك أن الرشيك
ّ
املصارف بضامن املال املتشارك عليه ،يعني بضامنة املال العا ّم.
الخاص ،ما هو مصري املال العا ّم
وتساءل :يف حال أفلس الرشيك
ّ
املتفق عليه؟

ٌ
الخاص يف االقتصاد السوريّ  ،فقد كان
قطيعة يف دور القطاع
ال توجد
ّ
حارضاً حتى يف مرحلة التأميم ،زمن الوحدة السورية املرصية -١٩٥٨
 ،١٩٦١ويف عام ّ ،١٩٦٣
فظل رشيكاً يف العمل االقتصاديّ ب ِن َس ٍب
مختلفة ،وضمن رشوطٍ معينة .ويف السبعينيات والثامنينيات جرت
ٌ
ٌ
لزجه يف العمل ،وجاءت االنفراجة عقب صدور
محاوالت
حثيثة ّ
القانون  ١٠عام  ،١٩٩١الذي دشن مرحل ًة جديد ًة لهذا القطاع يف
بشكل أكرث
االقتصاد ،ليأخذ دوراً كبرياً منذ العام  ،٢٠٠٠وتبلور،
ٍ
نضجاً وفاعلي ًة ،عقب تأسيس أكرب رشكتني قابضتني (سورية وشام) يف
النصف الثاين من العقد املايض.

وانتقد النائب ماهر الجاجة املرشوع ألنه سيلحق رضراً مبصلحة
التوجه
البالد االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،داعياً إىل رضورة
ّ
نحو االستثامرات اآلمنة بحيث يكون القرار السياديّ مستق ًال مبا
املتوسطة والفقرية
يل ّبي مصلحة الشعب السوريّ  ،وخاصة الرشائح
ّ
مؤسسات القطاع العا ّم واملرافق األساسية والبنى
منه ،والحفاظ عىل ّ
التحتية كونها ملكاً للشعب وحده ،ويجب أن تكون إدارتها كاملة
بيد الدولة .معترباً أن القطاع العا ّم كان سبب صمود الدولة ،وال
يجوز لعقود التشاركية تهميش هذا القطاع أو التسلل إليه تحت أية
ذريعة ،كام ال يجوز التفريط بامللكية العامة أو التنازل عن إدارتها
ثم االنتقال إىل الخصخصة تحت
تحت ذريعة القطاع
ّ
الخاص ،ومن ّ
شعار الرشاكة.

ٌ
خصخصة موصوفة
ٌ
وجهها أعضاء يف مجلس الشعب أثناء مناقشتهم
انتقادات حا ّد ٌة ّ
ٌ
واضحة أطلقها بعضهم يف حقّ
وتهم
مرشوع قانون التشاركية،
ٌ
التشاركية املزعومة ،دون أن مينع هذا من املوافقة عىل مرشوع
القانون وإقراره ،ليغدو يف ما بعد نهجاً اقتصادياً للمرحلة القادمة.
الشيوعي السوريّ  ،عامر بكداش ،طلب
فأمني عام الحزب
ّ
وضع حدو ٍد زمني ٍة للمرشوعات املتعاقد عليها ،واستثناء
بعض املشاريع االسرتاتيجية من التشاركية «مبا يصون
ويحفظ ملكية الدولة».
البعثي جامل القادري،
وقال النائب
ّ
رئيس االتــحــاد الــعــا ّم لنقابات
العامل :إن مرشوع القانون
ٌ
ٌ
موصوفة
خصخصة
هو
ّ
بكل معنى الكلمة.
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ّ
الخط األحمر
ٌ
نقاشات متع ّدد ٌة طالت التشاركية ،جمعت بني فريقني اقتصاديني
مختلفني ق ّدما مواقف متناقض ًة حول النهج العتيد.
يبي الباحث االقتصاديّ الدكتور نبيل سكر أن التشاركية موجود ٌة يف
ّ
البلد منذ  30عاماً ،من خالل مشاريع ُن ّفذت ضمن قطاعات السياحة
والنفط والنقل واملرافئ ،وأن الحديث اآلن يدور عن التشاركية يف
مشاريع البنى التحتية ،وهي غري هادف ٍة إىل الربح وإمنا إىل تقديم
خدمات ،وتتطلب رأس مالٍ كبرياً ومدداً زمني ًة طويل ًة للتنفيذ .الفتاً،
عمل ق ّدمها يف جمعية العلوم االقتصادية ،إىل أن التشاركية
يف ورقة ٍ
«رضور ٌة أكرث منها خيار.
ويرى سكر أن الدولة أمام خيارين؛ إما االقرتاض من الخارج أو
الخاص املح ّ
يل ،وإال فلن تكون هذه املشاريع
التشارك مع القطاع
ّ
قابل ًة للتنفيذ ،وسيكون البديل عدم تنفيذها وزيــادة العجز

واملديونية .ولذلك ال ميكن
اعتبار تشاركية مشاريع
البنى التحتية ّ
خطاً أحمر ،ومن
ي َرها ّ
خطاً أحمر فليق ّدم البديل.
كام أنه ال ميكن اعتبار التشاركية خصخص ًة ألن
أموال القطاع العا ّم يف هذه املشاريع ستعود يف النهاية
إىل الدولة مع نهاية عقد ّ
كل مرشوع ،وإن كانت بعض
املشاريع ميكن أن تتح ّول إىل خصخص ٍة فيجب أن يكون ذلك
مدروس وشفاف .ومن الرضوريّ إيجاد آلي ٍة قضائي ٍة مستقل ٍة
بشكل
ٍ
ٍ
ً
ً
ّ
تكون قراراتها حاسمة ومستقلة لحل النزاعات يف التشاركية،
كاف .إضاف ًة إىل أهمية حامية املال العا ّم من
وقضاؤنا الحا ّيل غري ٍ
ّ
مؤسسات الدولة
دخول الحيتان عىل
الخط ،ولذلك تجب تقوية ّ
الخاص
وتعريفها عىل طرح العطاءات بشفافية ،ملنع حيتان القطاع
ّ
يل واجهةً
الخاص املح ّ
من احتكار هذه املشاريع .وأال يكون القطاع
ّ
أجنبي معه.
لرشيك
ٍ
ٍّ
ويرفض الخبري االقتصاديّ الدكتور منري الحمش اعتبار التشاركية
ٌ
وسيلة للتغيري وإحدى حزم التح ّول إىل
رضور ًة أو خياراً ،وإمنا هي
االجتامعي وهيمنة رأس املال ،ولذلك يجب التشديد
اقتصاد السوق
ّ
عىل أن تكون مشاريع البنى التحتية ّ
خطاً أحمر ُينع املساس بها.
معترباً أن القصد من قانون التشاركية هو استهداف البنية التحتية
الرئييس لالستقالل االقتصاديّ  ،وألنها بقيت آخر
ألنها العنوان
ّ
الخاص إليها ،وهي التي تق ّدم
القطاعات التي مل يدخل القطاع
ّ
مبقابل بسيط ،وإذا تح ّولت إىل
مقابل أو
الخدمات للمواطنني دون
ٍ
ٍ
محصيل الخدمات مبالغ كبري ًة لتغطية
التشاركية فستستويف من
ّ
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خاص
التكاليف وتحقيق األرباحّ .
قطاع ٍّ
وبي أن األزمة كشفت عن ٍ
ٍّ
ومستغل وتاجر باألزمة» ،يف حني كان الجيل
وطني
جدي ٍد «غري
ٍّ
الخاص وطنياً وملتزماً بهموم ومشاكل الوطن،
القديم من القطاع
ّ
ولذلك فهناك مخاوف حقيقية من دخول تجار األزمة ضمن عقود
مشاريع التشاركية.
واستغرب عامر بكداش أن تطرح الدولة قطاع البنى التحتية
الخاص ونحن يف ّ
ظل أزم ٍة كبرية ،يف حني لدينا
للتشاركية مع القطاع
ّ
تجارب دولٍ كربى ،مثل بريطانيا وفرنسا الرأسامليتني ،عندما
خرجت من الحرب العاملية الثانية قامت بتأميم سكك
الحديد واملصارف والبنى التحتية ومصانع السيارات
الكبرية والطريان من أجل حامية موارد الدولة.
مؤكداً أن قانون التشاركية سيسمح للامل
األجنبي بالدخول يف مشاريع الدولة
ّ
وهذه مخاطرة كبرية ،وقد يكون
املــال أجنبياً بواجهة املال
املــح ـ ّ
ي .الفــت ـاً إىل أن
قانون التشاركية

يعكس ني ًة للخصخصة ،وسيفتح الباب واسعاً لنهب املال العام،
ّ
ّ
البديل هو تقوية القطاع العا ّم وإعادة دعمه.
والحل

 2004وتعديالته ،وعقود استكشاف واستثامر الرثوات
الطبيعية مثل النفط.

مجلس التشاركية
صدر قانون التشاركية يف  ١٠كانون الثاين املايض .وح ّدد مفهوم
ٌ
التشاركية بأنها ٌ
متفق عليها بني جه ٍة عام ٍة
عالقة
تعاقدية مل ّد ٍة زمني ٍة ٍ
الخاص باالستثامر
الخاص ،يقوم مبوجبها الرشيك
ورشيك من القطاع
ّ
ّ
ٍ
يف واح ٍد أو أكرث من األعامل اآلتية :تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ
مرفق عا ٍّم أو
أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل ٍ
مرشوع لدى الجهة العامة ،وذلك بهدف املساهمة يف تقديم خدم ٍة
ٍ
عام ٍة ،أو أيّ خدم ٍة ّ
تتوخى املصلحة العامة ،مبارش ًة إىل الجهة العامة
املتعاقدة أو نياب ًة عنها إىل املستفيد النها ّيئ.

الكهرباء أو ًال
بــدأت بعض بــوادر تطبيق التشاركية تلوح يف أفــق االقتصاد
ـع أو ٍّيل للنهج الجديد ،إذ اختارت الحكومة
الــســوريّ  ،يف دفـ ٍ
قطاع الكهرباء املصاب بالعجز ،ورمت حجراً يف املياه الراكدة.

وتهدف التشاركية ،من خالل هذا القانون ،إىل تحقيق األغراض
الخاص من املشاركة يف واح ٍد أو أكرث من
اآلتية :متكني القطاع
ّ
األعامل التالية :تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو
إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل املرافق العامة أو البنى
التحتية أو املشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العا ّم وتشجيعه عىل
االستثامر يف ذلك؛ ضامن أن تكون الخدمات املق ّدمة عن طريق
أسس اقتصادي ٍة سليم ٍة وكفاء ٍة عالي ٍة يف
هذه التشاركية قامئ ًة عىل ٍ
األداء ،وأن تق ّدم باألسلوب األنسب وتح ّقق قيم ًة مضاف ًة إىل املوارد
املحلية؛ ضامن الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية
الخاصة بعقود التشاركية،
وسالمة ومرشوعية جميع اإلجراءات
ّ
وذلك لضامن تأدية الخدمات عىل نح ٍو ّ
يتوخى املصلحة العامة
مع ضامن حقوق جميع األطـراف ،ومنهم املستفيدون
النهائيون من الخدمات واملستثمرون من القطاع
الخاص.
ّ
فيام تستثنى من تطبيق أحكام هذا
القانون :العقود التي يربمها
القطاع العا ّم وفقاً ألحكام
القانون رقم ( )51لعام
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ويشري مدير املدن الصناعية يف وزارة اإلدارة املحلية ،أكرم الحسن،
صحفي ،إىل أن اللجنة املش ّكلة مع وزارة الكهرباء لوضع
ترصيح
يف
ٍّ
ٍ
توصلت إىل تقديم
نظام استثامر الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية ّ
مستويات للعمل؛ يتمثل األول يف تقديم الدعم الكامل ألقسام
ثالثة
ٍ
الكهرباء العاملة ضمن املدن الصناعية الثالثة يف حسياء وعدرا
والشيخ نجار ،وتأهيل هذه األقسام بالتجهيزات الكاملة لتكون
قادر ًة عىل تنفيذ جميع األعامل املوكلة إليها يف الوقت املناسب؛
سيتم العمل عىل إنشاء رشك ٍة
ويف املستوى الثاين الذي درسته اللجنة ّ
للكهرباء تابع ٍة لوزارة الكهرباء يف ّ
كل مدين ٍة صناعية؛ ويف املستوى
رشكات للكهرباء وفق قانون التشاركية
الثالث سيصار إىل تأسيس
ٍ
الخاص ،تعمل عىل تزويد املدن الصناعية بحاجتها من
مع القطاع
ّ
الطاقة الكهربائية وتقوم بأعامل النقل والتزويد وتوليد الكهرباء.
ٌ
بحوث يف التشاركية
يرتقب باحثون أن يصطدم الجيل الثالث لالقتصاد السوريّ بجمل ٍة
والخاص،
الحكومي
من التحديات ،أبرزها الثقة بني القطاعني
ّ
ّ
مجازفات من هذا
ومــدى رغبة رجــال األعــال يف خوض غامر
ٍ
النوع ،أثبتت بعض التجارب السابقة فشلها ،كام حصل مع رجل
األعامل نبيل الكزبري ،الذي استثمر معمل دير الزور للورق قبل
األزمة الراهنة ،وعاىن األم ّرين من التدخالت الحكومية والروتني.
بحث له بعنوان :نحو بناء نظام تشاركي ٍة
الدكتور سليم الحسنية ،يف ٍ
ومنوذج لدورة حيا ٍة
إبداعي ٍة بني الجامعة وقطاع األعامل -تجارب
ٌ
مستدامة ،نرش يف مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية/
املجلد  /٢٨العدد األول٢٠١٢ /؛ ح ّدد العقبات التي تواجه نظام
التشاركية وعىل رأسها فجوة نقل املعرفة .وأوىص الحسنية بتهيئة
الظروف للمبارشة بالتشاركية ،والبدء فوراً بنرش ثقافة التشاركية

املؤسساتية
اإلبــداعــيــة
ّ
والفردية ،والوعي بأهميتها،
بهدف بيان الفرص االستثامرية
املتاحة للتشارك عند ّ
كل طرف.
ٌ
معوقات أخــرى تتعلق بواقع االقتصاد
ومثــة
الوطني ،أبرزها الرتتيب املتأخر لسوريا يف مؤرش
ّ
ً
التشاركية ،وفقا للتقارير الدولية التي كانت تنجز قبل
الحرب ،ومنها تقرير التنافسية العاملية .وتشري بيانات االستبيان
لعام  2010إىل أن سوريا تراجعت يف مؤرشات التشاركية جميعها
عن عام  ،2009وتأيت يف درج ٍة متأخر ٍة جداً مقارن ًة برتتيبها العا ّم
البالغ ( )97وترتيبها يف البينة األساسية ( )83التي تشري إىل توافر
ضعف حا ٍّد يف فعالية وآليات
العلامء والباحثني ( ،)62ما يلفت إىل
ٍ
العلمي وقطاعات األعامل .فيأيت
عمل التعاون بني منظومات البحث
ّ
ترتيب قطاع األعامل يف االستثامر يف التدريب آخر دول ٍة يف العامل ،أما
العلمي فينتقل املوقع إىل قبل األخري مبرتبتني
يف اإلنفاق عىل البحث
ّ
( ،)137يف حني يأيت ترتيب التشاركية بني الجامعة وقطاع األعامل يف
املرتبة  137من أصل  139دولة.
إعالن وفاة
مع اعالن الحلقي والدة الجيل الثالث تكون سوريا قد ودعت ١٠
االجتامعي ،معلناً وفاة النهج
سنوات من الجدل حول اقتصاد السوق
ٍ
ّ
نهج جدي ٍد ط ّبقته سوريا منذ عام .1950
السابق
بترصيح ،واستيالد ٍ
ٍ
خيبات سابق ٍة يف
وبذلك تكون الحرب أفرزت نهجاً جديداً ،عقب
ٍ
تحقيق التنمية املستدامة.
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تراجيديا أفريقية ...قراءة في رواية «مات الرجل»
حريب محسن عبد الله
عندما يتح ّول اإلنسان إىل مج ّرد رق ٍــم يف
ْ
اكتملت
السجالت ،تكون دورة الالجدوى قد
حول أعناق الضحايا ،وبــدأت «الرتاجيديا
التي ال تتعدّى كونها طريق ًة للتعويض عن
التعاسة البرشية ،الحتوائها وبالتايل تربيرها
ٌ
حكمة أو تطهري» .لكن
عىل أنها رضور ٌة أو
«ال يستطيع اإلنسان أن يقبض عىل وجوده
األصـ ّـي إال عرب التصدّي لتقلبات الحياة»،
هذا ما يؤ ّكده وول سوينكا يف روايته «مات
الرجل» الصادرة مؤخراً عن دار التكوين
بدمشق ،ترجمة :د .راتب شعبو .وهي رواية
أحداث يومي ٍة بطلها الكاتب نفسه ،تحيك عن
ٍ
ني يحلم بالح ّرية ويسعى إىل خالص وطنه
سج ٍ
من نري الجهل والتخلف والرصاعات القبلية
التي تج ّر من ورائها مذابح متواصل ًة وإباد ًة
مجتمع تطحنه املصائب املتالحقة.
عرقي ًة يف
ٍ
فقد استنزف املستعمر خريات البالد وزرع
يف أرضها بذور الشقاق والعصابات املسلحة
الطامحة إىل السلطة عن طريق االنقالبات
العسكرية وتشديد قبضتها عىل رقاب األحرار
من الوطنيني .تلك العصابات التي ال تأخذ
بالحسبان سوى ردود األفعال الدولية التي
قد تهدّد سلطة االنقالبيني .وتتح ّرك مواقف
الــدول االستعامرية السابقة ،هي األخرى،
وفق مصالحها ،فام أن تكون تلك املصالح بأي ٍد
أمين ٍة حتى تدير ظهرها عن مصالح الشعوب
وتقف متف ّرج ًة عىل مصائبها وويالتها وجرائم
اإلبادة ّ
وكل االنتهاكات التي متارسها العصابات
الحاكمة.
ً
قبل أن نقلب سوية صفحات الرواية نتوقف
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األفريقي النيجرييّ .
للتعريف بالكاتب
ّ
يحوز وول سوينكا مكان ًة متميز ًة للغاي ة،
أفريقي يفوز بجائزة نوبل لآلداب،
بوصفه أ ّول
ٍّ
عام 1986 .وقد استطاع أن يقدّم نفسه كأحد
أهم كتاب القارة األفريقية يف العرص الحا ّيل،
ّ
ً
ً
إضافة إىل كونه ،يف األساس ،واحدا من أكرث
املنارصين واملقاتلني الرشسني من أجل قضية
االجتامعي
الهوية والثقافة األفريقية والنظام
ّ
األفريقي وحاميته من ثقافة املستعمر.
ّ
وول سوينكا من مواليد  1934م يف أبيوكوتا
ٌ
معارض
أفريقي بامتياز.
كاتب
–نيجرييا .وهو ٌ
ٌّ
ٌ
ومدافع برشاس ٍة عن حقوق
وسيايس،
ومناضل
ٌ
ّ
واملنفي،
اإلنسان أ ّياً كان .وهو السجني والهارب
ّ
والروا ّيئ والشاعر الذي سعى إىل نحت هوي ٍة
حديث ٍة ألفريقيا ،أفريقيا الحروب واالضطراب
والجوع ،ولكن أيضاً أفريقيا اآلمال واألحالم.
ويع ّد سوينكا -الذي كتب الشعر والرواية
السيايس العنيف -من أش ّد املعارضني
واملقال
ّ
لإلدارات النيجريية واملستبدّين السياسيني يف
شتى أنحاء العامل ،ومن بينهم نظام الرئيس
روبرت موغايب يف زميبابوي .وقد شهد عام
تصادم بني سوينكا والسلطات
 1967أول
ٍ
النيجريية ،بعد أن اعتقلته الحكومة الفيدرالية
للجرنال ياكوبو غوين ،ووضعته يف الحبس
التوسط لعقد
االنفراديّ  ،بسبب سعيه إىل
ّ
سالم أثناء رصاع البايفران .وقد قىض
اتفاق ٍ
سوينكا  22شهراً يف السجن ،قبل اإلفراج عنه
بعد استهجانٍ دو ٍّيل واسع .وعند سؤاله مؤخراً
عن دوره اليوم يف نيجرييا يقول« :لطاملا كان

نفس الــدور ،وهو ضامن صوت املواطن يف
تحديد مصري وطنه» .وهو األمر الذي مل يكن
يوماً
بالهي ،ففي بداية تسعينيات القرن
ّ
املايض ترك سوينكا وطنه خوفاً عىل حياته.
فرتة السجن هذه هي التي يرويها لنا يف «مات
الرجل» ،ليؤ ّكد دعوته إىل الحياة وهو يصطدم
بعبثية هذه العبارة فيقول (صعقتني العبارة
يف بادئ األمرْ ،
بدت غريب ًة ومع ذلك لها ألفة
خامتة حكاي ٍة تربوية .شعر هزيل «وكأن الكلب
هو الــذي مــات» بطريقة نطق من يتعلم
مبادئ اللغة).

ثقــافة
التي ينتمي إليها هؤالء الرجال .يسلط الضوء عىل الفسيفساء القبلية
والدينية يف نيجرييا ،ويع ّرف القارئ عىل مدى تشابك الخيوط التي
االجتامعي يف بل ٍد مل تنقذه الفيدرالية من الخالفات
تش ّكل النسيج
ّ
يرص سوينكا عىل
التي ترضب بجذورها عميقاً يف البنية املجتمعيةّ .
امليض قدماً يف الطريق الذي ّ
ّ
اختطه لنفسه من أجل العدالة ،التي
هي بالنسبة إليه الرشط األ ّول لإلنسانية ،ويدعو القارئ إىل أن يصغي
إىل ما كتبه أدولف جوفه لرتوتسيك قبل أن ينتحر« :ال تنطوي الحياة
معنى إال بقدر ما وطاملا تعاش يف خدمة اإلنسانية.
البرشية عىل
ً
بالنسبة يل اإلنسانية ال نهائية» .أما املسار الثاين فيتمحور حول معاناة
الكاتب نفسه يف هلوساته ورصاعه مع ذاته وأفكاره الداخلية ومحاوالته
الحثيثة للصمود بوجه العد ّو الذي ينبثق من اليأس الذي ميور يف النفس
ويه ّز القناعات فيتصادم مع الروح الح ّرة الرافضة لالستسالم لهذا العدو
الداخ ّ
يل .يصف لنا الكاتب كيف يقع اإلنسان فريسة املخاوف من فقدان
متواصل وانتظا ٍر بال جدوى يسحب أيام
عذاب
العقل وهو يف أتون
ٍ
ٍ
العمر رويداً رويداً نحو برئ النسيان .ثم ينتقل إىل حال ٍة أخرى فيكون بني
اليأس والرجاء الذي يطري بأجنحة خياله نحو الح ّرية بعيدة املنال ويفيق
من أحالمه عىل كوابيس االنتظار فينطوي عىل نفسه داخل كبسول ٍة أو
مجساته ليكتشف ما يدور
حلزون ٍة ،عىل ح ّد تعبريه ،يختبأ داخلها ومي ّد ّ
ً
حوله وهو آمنٌ يف مكمنه .يصف هذه العزلة قائال« :ومن رؤية نفسك
تحت رحمة قوىً مغفل ٍة بال مالمح يأيت اإلرباك العميق الثقيل بالعزلة
الكتيمة» .يأخذنا الكاتب ،عرب كلامته التي تشبه الشعر يف العديد من
املقاطع ،يف جنبات الرواية ،ليذ ّكرنا بأن وول سوينكا ليس روائياً فحسب
بل شاع ٌر أيضاً ،فث ّمة قصائد له هنا وهناك ،و ّمثة فقر ٌ
ات تقرتب من
ُ
خرجت من
الشعر .نقرأ مقطعاً يقول فيه( :يف لحظة سكين ٍة عميق ٍة
أصداء األصوات يف الشوارع ،من أصوات األسواق ،من الهمسات يف
ُ
خرجت من مطر البصاق
املم ّرات ،من اختالسات النظر يف التج ّمعات،
ُ
خرجت من الدريئة التي تشري إليها األصابع ،من القهقهة يف
واالحتقار،

ُ
خرجت من
الظالم ،من انحناءات الرأس الحكيمة للضامئر الشائخة،
السخرية ومن الحسد املرتوي ومن بهجة من يخدع نفسه .شيئاً فشيئاً
ُ
وبشكل ملت ٍو ُ
أستكشف ذهن العدو وأخطار املستقبل) .وألنه
رحت
ٍ
ً
ض ّد العنف أيا كان مصدره فقد وقف يحارب العنف املتولد يف داخله
ويقول« :كان الج ّراحون القدامى يفصدون دم اإلنسان الرسيع الغضب.
ُ
تعلمت أن أميت عنفي جوعاً حتى الهدوء .نجح العالج .مج ّرد
وأنا
اتخاذ القرار باالمتناع عن األكل جعلني أسيطر حاالً عىل نوبة الغضب
الالمجدية وعىل االرتعاش .كان ذهني يعمل بربو ٍد م ّر ًة أخرى» .يف حالة
التأمل التي وجد السجني نفسه فيها مرغ ًام بسبب العزلة والوحدة،
نجده وقد اسرتسل يف وصف ثورة الرياح القادمة من جبال الهارمتان،
والتي تحارص جسده النحيل يف الرسداب« ،وهو أكمل مصيد ٍة ُب ْ
نيت
لح ّد اآلن .تقذف الرياح نفسها من جدا ٍر إىل جدار ،تصفع وته ّز املسكن
وهي تعول وتصفر بالتناوب كآل ٍة جهنمي ٍة تحفظ توازنها يف الفضاء بني
الزمجرة واالنفجار».
ختاماً نو ّد القول إن رواية «مات الرجل» متثل بامتيا ٍز تراجيديا أفريقي ًة
وليست مأسا ًة شخصية ،وإن ْ
ْ
ات
بدت للوهلة األوىل وكأنها تسجيل مذكر ٍ
ٌ
رصخة متثل دعو ًة إىل الحياة رغم
أليام حالكة السواد .إنها
شخصي ٍة ٍ
قسوة الظروف وبشاعة تفاصيلها.

ّمثة مساران يف هذه الرواية ،يذهب األ ّول
بعيداً يف تفصيل ما يجري حــول سوينكا
يف معتقله .وهو يصف ظــروف االعتقال،
واألمـــراض املتفشية بني السجناء ،والتهم
التي اعتقلوا بسببها ،واالنتامءات القبلية
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بورتــريه

سينمــا

(فيلم لمسة من البهارت)

عن االقتالع والرحيل والوعود المع ّلقة

عامر عكاش

نكهات تضاف إىل طعامنا؛ بل طيف املشاعر الذي تحمله الحياة ّ
الخفي الذي يجمع البرش
بكل تناقضاتها ،وهي السحر
ليست البهارات مج ّرد
ٍ
ّ
والحب واالقتالع والرحيل واالغرتاب ،سري ٌة ٌ
ٌ
بنفس
حكاية عن الطفولة
الغارقني يف أعراقهم وجغرافياتهم وحدودهم الذهن ّية والنفس ّية.
ّ
ذاتية ٍ
ٌ
هادئة لطيفة ،مع مشاعر طنّان ٍة أحياناً يدركها من خربوا معنى االقتالع والرحيل.
روا ّيئ ،تتخللها كوميديا

لغز «طل الم ّلوحي»
المعتقلة المعزولة عن العالم
إعداد :فريق صور
التعسفي الذي طال املد ّونة ّ
طل
دعت منظمة «مراسلون بال حدود «إىل وضع ح ٍّد فوريٍّ لالحتجاز
ّ
امل ّلوحي ،وتقدميها ملحاكم ٍة شفاف ٍة إذا ما ارتكبت جنح ًة فع ًال ،أو اإلفراج عنها بأرسع وقت.
كام طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» باإلفراج عن الطالبة املعتقلة ،وقال أحد باحثي املنظمة
الحقوقية إن احتجاز امل ّلوحي يع ّد «لغزاً» بالنسبة إىل املنظمة ،مضيفاً أن «قضية هذه الطالبة تثري
تساؤالت كثرية ،فال سبب واضحاً العتقالها وعزلها عن العامل بهذا الشكل».
ٍ
ولدت طل دورس خالد امل ّلوحي يف حمص يف  4ترشين الثاين  .1991كانت طالب ًة يف املرحلة الثانوية عندما
اعتقلها جهاز أمن الدولة السوريّ يف  27كانون األول  2009عىل خلفية نرشها بعض املواد السياسية عىل
مد ّونتها ،وانقطع االتصال بها ،كام تعذرت زيارة أهلها لها أو معرفة مكان احتجازها منذ ذلك التاريخ.
معلومات لدول ٍة
سنوات بتهمة إفشاء
ُحكم عىل طل امل ّلوحي ،يف  14شباط  ،2011بالسجن ملدّة خمس
ٍ
ٍ
أجنبية ،رغم النداءات التي جاءت من املنظامت الحقوقية إلطالق رساحها.
تعتقد منظمة العفو الدولية أن امل ّلوحي من سجناء الضمري ،وأنها سجنت ال ليش ٍء إال ألنها مارست حقها
سلمي .وقالت املنظمة إن ّ
طل تتع ّرض لخطر التعذيب وغريه من أنواع اإليذاء،
بشكل
يف ح ّرية التعبري
ٍ
ّ
تسارع يف رضبات القلب ،وال تتلقى العالج الالزم له.
وأنها تعاين يف سجنها من
ٍ
كام ح ّملت حركة العدالة والبناء ـفي بيانٍ لهاـ (الرئيس السوريّ ) مسؤولية مصري طل امل ّلوحي ،داعي ًة
القوى السياسية إىل «منارصة الحملة العربية والعاملية للكشف عن مصريها واإلفراج عنها» .وطالب
مركز «عرب بال حدود» مبحاكم ٍة علني ٍة للم ّلوحي ،وأن تكون هذه املحاكمة مفتوح ًة لحضور محامني
وحقوقيني من ّ
كل الدول ،وأن ُيسمح لإلعالم بحضورها.
شخص عىل بيان حملة (أفرجوا عن طل امل ّلوحي) ،التي انضم إليها
ويذكر أنه قد و ّقع أكرث من 4,000
ٍ
ناشطون وحقوقيون من سوريا ومرص وعدّة دولٍ يف املنطقة والعامل.
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يرسد الفيلم حكاية الطفل (فانيس) الذي نشأ يف كنف عائل ٍة يونان ّي ٍة من اسطنبول ،يرتعرع بني حواريها وبحرها بني رشقٍ وغرب .يدخل الطفل
تحب البهارات
عامل البهارات السحريّ من خالل ج ّده بائع البهارات؛ الحاين والحكيم ،الذي يلقنه أرسار البهارات وأرسار الكواكب؟! فحني ّ
وروائحها تنغرس يف الكون وتصبح ّ
حلوات و ُم ّر ٌ
ٌ
ات
كل املدن لك ،يقول الج ّد يف عبار ٍة ساحرة” :الفلفل كالشمس حا ّر ،فينوس كالقرفة ،فالنساء
يف آنٍ معاً .واألرض هي امللحّ ،
حب طفولي ًة بريئ ًة مع طفل ٍة تركي ٍة (ساميه) ،يلقنها أرسار
كل يش ٍء يحيى بها دون أن تظهر” .و َي ْخ َب الطفل عالقة ٍّ
رحل الحكومة الرتك ّية
البهارات وهي ترقص له .ولكن رسعان ما تظ ّلل غيوم السياسة هذا العامل الطفو ّيل الربيء ،فعىل خلف ّية األزمة القربص ّية ُت ِّ
يونان ّيي اسطنبول ،وتبدأ غربة فانيس وعائلته ،فهم عوملوا كيونانيني يف تركيا ،واستقبلوا كأتراك يف اليونان .يتشبث الطفل مبفاتيح عامله السحريّ
الح ّر (البهارات) ،ويظهر موهب ًة استثنائ ّي ًة يقمعها والداه خوفاً من تح ّوله إىل ِمث ّ
الصبي طاهياً يف
(القس) ،والحقاً يعمل
يل ،ومن رجل الدين
ّ
ّ
ماخو ٍر حيث تتفتح رغباته إىل أقصاها .ويف القسم األخري من الفيلم مينع املرض ج ّده من زيار ٍة ألثينا وعدهم بها ،فيعود فانيس إىل اسطنبول
ٌ
متزوجة ولديها طفل ،ويكتشفان أن ذكرياتهام ح ّي ٌة مل َ ُت ْت .وينتهي
ويلتم شمل فانيس بحبيبة طفولته ساميه ،لكنها اآلن
ويفارق ج ّده الحياة،
ّ
نوستالجي حامل؛ ميزج فانيس البهارات يف عل ّية دكان ج ّده ّ
ويرشها يف الهواء ويرقص مح ّلقاً يف عامل الطفولة الح ّر الباهر م ّر ًة أخرى
الفيلم مبشه ٍد
ٍّ
ّ
عىل خلفي ٍة موسيقي ٍة باهرة ،يف مشه ٍد يذكرنا باملشهد األخري من فيلم سينام باراديسو ،حني يشاهد البطل قصاصات أفالم الطفولة.
والسيايس):
القومي
ُق ِّس َم الفيلم إىل ثالثة أجزاء ُم َعنْو َن ٍة مبا مياثل تقاليد تناول الطعام الرتك ّية واليونان ّية (للرتكيز عىل املتامثل بدالً عن املختلف
ّ
ّ
”املق ّبالت ،الوجبة الرئيسية ،الحلويات” ،و َي ْخ َب فانيس الحياة برصاعاتها وملذاتها وخيباتها بالتقسيم نفسه .صور الفيلم كلها مثل ذاكرة الطفل
ٌ
عذبة حلوة؛ الكنيسة وأجراسها وشموعها ،املسجد وأذانه ،البحر واملنارة ،السمك ،أصوات الباعة ،املظلة الحمراء بني املظالت السود ،تن ّوعٌ
عفويٌّ بني البهارات واملج ّرات وإيقاعاتها ،تكرسه األحقاد البرشية .طيلة الفيلم ّ
ّات الرسم ّية ،اليونان ّيون واألتراك ،هم األقبح ،يكادون
موظفو البز ِ
مزيج فريدٌ من مك ّونات
يتامثلون ،ويبدون النموذج الغريب الوحيد عن هذا املشهد العفويّ الح ّر وعن الهارمونيا الكونية .املوسيقى التصوير ّية ٌ
اسطنبول التاريخية :املوسيقى الغربية الكالسيكية والرتاث اليونا ّين ،وهي تتح ّول وتتصاعد مع إيقاعات الحبكة والرسد.
من االنتقادات التي ُو ّجهت إىل الفيلم أنه مغالٍ يف الشاعرية ،وأن الج ّد يبدو شخصاً خيالياً حكي ًام ،وأن السياسة ُتقحم إقحاماً ،لكنه نقدٌ يأيت
من خارج الفيلم دون أن يعيشه .فالفيلم بطبيعته سري ٌة ٌ
ذاتية بعني طفل ،والج ّد بالنسبة إىل أيّ
الطبيعي أن يكون عامل السياسة غريباً عن الطفل ،فحتى الكبار
طفل هو الحنان والحكمة .ومن
ٍ
ّ
الحاملون ال يتقنون أبجدياته.
يف املشهد األخري يقول فانيس لساميه يف ّ
محطة القطار“ :ال تنظري وراءك ساميه .فعىل
رصيف ّ
محطة القطار ،حني ننظر وراءنا ،تبقى تلك الصورة مثل وع ٍد مع ّلق” ،قبل أن
ٌ
يغرق يف عامل البهارات مجدداًٍّ .
لكل منّا صور ٌة أو
التفاتة ما تبقى وعداً مع ّلقاً لعاملٍ
نشدناه نحلم أن ُي َ
وف ،لكننا نكرب دون أن نفي طفولتنا ما نذرناه لها من عهو ٍد،
ونغرق يف يوم ّياتنا وعاملنا ،ونتذكر وننتظر…
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منظمـات ومشاريع ومبادرات

شبكة الشفاف ّية السور ّية STN

المؤسسات السور ّية
ترصد واقع الشفاف ّية في
ّ
تأسست فيها الشبكة .وما يزال ينتظرنا الكثري من األعامل املطلوب إنجازها»؛ بهذه
«نعم ،ما ّ
تم إنجازه جيدٌ مقارن ًة بالفرتة القصرية التي ّ
الكلامت يعرب عمر الراوي ،مدير برنامج الشفافية ،عن فرحته باختتام املرحلة الثالثة من الربنامج الذي أطلقته شبكة الشفاف ّية السور ّية STN
سات يف  8ورشات ،وّ 30
منظم ًة يف  9ورشات ،و 14ورش ًة
مؤس ٍ
 .2014فقد أنجزت الشبكة خالل املرحلة األوىل  31ورش ًة استهدفت خاللها ّ 10
ملستقلني .وكان إجاميل عدد املستهدفني يف املرحلة األوىل  ،330منهم  %33نساء .أما يف املرحلة الثانية من الربنامج فقد ن ّفذ الفريق  34ورش ًة
سات يف  9ورشات ،وّ 28
منظم ًة يف  14ورشة ،و 11ورش ًة ملستقلني .وكان إجاميل عدد املستهدفني يف املرحلة الثانية ،354
مؤس ٍ
استهدف خاللها ّ 9
منهم  %43نساء.
مؤسس ًة يف  12ورشة ،وّ 21
منظم ًة يف  9ورشات ،و11
ويف املرحلة الثالثة أنجز فريق الشفافية ،حتى اآلن 32 ،ورش ًة تدريبي ًة استهدفت ّ 18
يل يف املرحلة الثالثة (من ّ
مجموع ًة من املستقلني يف  11ورشة .عدد املستهدفني الك ّ
سات ومستقلني) ضمن الورشات167( 319 :
ومؤس ٍ
منظ ٍ
امت ّ
رجال 159 ،نساء) ،نسبة النساء .%50
ُأنجزت الورشات يف املحافظات التالية :إدلب ،حامة ،حلب ،دمشق وريفها ،درعا ،الحسكة ،حمص ،مدينة أورفا الرتكية.

ٌ
«فتيات ولكن»..

ّ
ّ
ٌ
ٌ
المبكر
تجاربهن مع الزواج
صغيرات يروين
فتيات
أحـب أن أرى أحـداً؛ كام أصبحـت ،بعـد الـزواج ،أخـاف مـن النـاس إىل درجـة أين عندمـا أمـيش يف الشـارع
»أصبحـت أميـل إىل االنعـزال وال ّ
بحث ميدا ٍّين قامت به شبكة «أنا هي» ضمن برنامج نساء
أشـعر أن النـاس تنظـر إ ّيل وتتكلـم عن ّـي بالسـوء« .هكذا تحدّثت إحدى املشاركات يف ٍ
«فتيات ولكن ،»..يرصد ظاهرة تزويج الفتيات القارصات التي انترشت مؤخراً
ٌ
بشكل أكرب يف املجتمع السوريّ ويف
من أجل مستقبل سوريا ،بعنوان
ٍ
مخيامت النزوح عىل الحدود السورية الرتكية.
َّ
ً
نقاش مركز ٍة استهدفت  59شخصا؛ 26
أجري البحث يف ثالثة مخ ّيامت تع ّد األكرب يف محافظة إدلب (أطمة – قاح – السالم) ،من خالل مجموعة ٍ
ات اختربن تجربة الزواج املب ّكر.
امرأ ًة و 33رج ًال،
فتيات قارص ٍ
ومقابالت مع ّمق ٍة أجريت مع ٍ 10
ٍ
ٌ
«فتيات ولكن  ،»..بحضور  35مشاركاً ومشارك ًة ،عُ رضت فيه نتائج البحث امليدا ّين الذي أجرته الشبكة يف نهاية
تم تنظيم مؤمت ٍر تحت عنوان
كام ّ
ٌ
واالجتامعي والقانو ّين ،ورجال دين.
والنفيس
الصحي
متعلقة بهذه الظاهرة ،مبشاركة خرباء يف املجال
عام  ،2015ونوقشت جوانب ع ّد ٌة
ّ
ّ
ّ
بشكل مع ّمق ،ونوقشت جوانبها القانونية والصحية والنفسية .فاعترب هذا النوع من الزواج انتهاكاً لحقوق
وتط ّرق املشاركون إىل هذه الظاهرة
ٍ
الفتيات السوريات ،يؤثر يف مستقبلهنّ  ،ويخرجهنّ من دائرة الفاعلية يف بناء املجتمع وتحقيق األمان والسالم املستدام يف املستقبل.
خوف وصدمة .تقول إحدى الفتيات:
كام تناولت الدراسة تجارب العديد من الفتيات اللوايت تع ّرضن لهذا النوع من الزواج ،وما كان يعرتيهنّ من ٍ
أحـب أن أشـتـري األلـبـسة واملـكيـاج .لـكـن ،بعــد زواجـي ،فـقـدت
أحـب أن أسـتـمـع إلـى األغـانـي وأرقـص ،كـمـا كـنـت
«كـنــت
ّ
ّ
االسـتـمـتـاع ّ
أحـب أن أرقـص أو أتســ ّوق أو أسمــع األغاين«.
بكـل هــذه األنشــطة ،ولـم أعد ّ
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مؤسس ًة سوري ًة ناشئة ،والثاين
إىل جانب إجراء بحثني؛ األ ّول بعنوان «واقع الشفافية يف ّ
املؤسسات السورية» ،ويرصد واقع الشفافية يف ّ 280
مقابالت مع  1206من املواطنني ،وكانت نسبة النساء املشاركات يف االستبيان الثاين
تم من خالله إجراء
ٍ
بعنوان «املساءلة املجتمعية يف سوريا»ّ ،
.%41
سات سوري ٍة قامت بتطبيق الشفافية.
مؤس ٍ
كام ّ
تم إجراء دراستَي حال ٍة عن ّ
وتقييم من أجل تقييم مرشوع الشفافية والفريق العامل عىل مدار املرشوع ،سيتخللها عرض نتائج البحثني
سيتم القيام بورشة متابع ٍة
كام ّ
ٍ
بوجود خرباء ومهت ّمني بهذا املجال.
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ســاخرة

سانك يو
مالذ الزعبي
مؤسسات الدولة السورية،
كان من جملة محاسن غري الصدف لدراسة املرحلة اإلعدادية يف مدارس هيئة األونروا وليس يف مدارس ّ
ونعض عليها بالنواجذ ،غياب حصص الرتبية العسكرية .أو ،عىل ّ
ّ
األقل ،عدم انتظامها ،واقتصارها عىل
التي يجب أن نحافظ عليها
حصص إضافي ٍة شبه شهري ٍة كان عىل إدارة املدرسة االلتزام بها .وكانت معظم هذه الحصص تحدث خالل زيارات مفتيش
بضع
ٍ
ني وآخر.
مادة الرتبية العسكرية القادمني من دمشق بني ح ٍ
بانتظام واتساقٍ يتجاوزان
يف إحدى هذه الزيارات ،وبعد أن نلنا إعجاب املفتش بقدرتنا عىل تنفيذ أوامر اليمني در والوراء در
ٍ
سنوات من الدراسة األكادميية؛ جلس املفتش يف صدر
برنامج للموهوبني الهواة بعد
«سام» للرقص التي تشارك يف
ٍ
إبداع فرقة ِ
ٍ
ٌ
السيايس ما كنا نحتاج إليها أساساً.
جلسة من التوجيه
يس من خشب الزان ،وبدأت
ّ
الباحة عىل كر ٍّ
حرب وإمنا ندفع الحرب
وبعد نهاية الجلسة ّ
املخصصة للحديث عن سالم الشجعان ،وحنكة السيد الرئيس ،وكيف أننا لسنا دعاة ٍ
ً
ً
توجه بسؤالٍ يجمع قدرا ليس قليال من البالهة مع قد ٍر غري
تم فتح الباب لألسئلة .فام كان من أحد الزمالء إال أن ّ
عن أنفسنا؛ ّ
بتصفيق حا ّر) مع الرئيس األمري ّ
يك بيل كلينتون،
قليل من املجازفة :يف لقاء السيد الرئيس حافظ األسد (قاطعنا سؤال الرفيق هنا
ٍ
ٍ
كنوع
الحظنا وجود
مرتجم ألن الرئيس األسد مل يكن يتكلم إال العربية؛ هل كان الرئيس األسد ّ
يتقصد الحديث باللغة العربية ٍ
ٍ
التمسك بلغتنا األصيلة وإلرسال رسال ٍة للرئيس األمري ّيك -داعم الصهيونية -أننا ال نتخىل عن لغتنا ،أم ألن الرئيس األسد (وهنا
من ّ
تبدأ البالهة املمزوجة باملجازفة) ال يجيد التح ّدث باللغة اإلنجليزية؟
مطبق تحت شمس ظهري ٍة حا ّر ٍة
صمت
ورغم أن السيناريو السينام ّيئ الذي يجب أن ييل هكذا سؤالٍ هو كالتايل :وم ّرت دقائق من
ٍ
ٍ
يف باحة مدرس ٍة إعدادية ،حبس التالمذة أنفاسهم وتسارعت دقات قلوبهم فيام كانت قطر ٌة من عرقٍ تسيل عىل جبني مفتش
الواقعي للحادثة ذهب كالتايل :مبج ّرد انتهاء زميلنا التلميذ من إلقاء سؤاله الذ ّ
يك ّ
واللمح ر ّد
الرتبية العسكرية ،...إال أن السيناريو
ّ
مؤمن يتوضأ سئل عن رضورة الصالة :ومن قال لك إن الرئيس األسد ال يجيد التح ّدث باللغة اإلنجليزية؟!
أخونا املفتش ،ببديهية
ٍ
أمل تسمعه يقول للرئيس بيل كلينتون :سانك يو.
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#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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