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وضوحاً ،ينعكس ذلك عىل مجريات الرصاع الداخيل التي كان أحد أبرز وجوهها عمليات التغيري الدميغرايف التي شهدتها سنوات
الحرب السورية بوتائر مختلفة ،نتيجة للمامرسات املمنهجة للنظام السوري يف بعض األحيان وبعض املناطق .اليوم يجري هذا
التغيري والتهجري القرسي بشكل سافر وبتفاهامت دولية وإقليمية.
بالعودة قلي ًال إىل الوراء سنجد أن ما حدث من اتفاق يف مؤمتر أستانة بني روسيا وتركيا وإيران ،وهي الدول التي يفرتض انها
ضامنة لـ«خفض التصعيد» ،كان الهدف منه منذ البداية االلتفاف عىل مسار جنيف ،وإعاقة أي تقدم يف املفاوضات ،وبالتايل
بناء تفاهامت جديدة ،ووضع خطط ال تأخذ يف اعتبارها احتياجات السوريني ،والعمل عىل تنفيذها بدقة من خالل قوى األمر
الواقع .األمر الذي أدى لكثري من املآيس والويالت آلالف العائالت ،خاصة يف املناطق التي كانت تعترب آمنة نسبياً ،والتي تم
تهجري سكانها قرساً.
خالل الشهور املنرصمة ،حصلت أكرب عمليات تهجري قرسي نتيجة تلك التفاهامت ،بعد معارك دامية ،طالت األحياء التي يقطنها
املدنيون ،باستخدام مختلف انواع األسلحة ،مبا فيها األسلحة الكياموية ،يف مناطق مثل ريف دمشق والغوطة ودوما ،من أجل
فرض هدن تنص عىل التهجري القرسي ونقل املدنيني إىل الشامل السوري.
يف املقابل شهدت منطقة عفرين هجوماً من قبل الدولة الرتكية ،وبعض الفصائل التابعة لها ،والتي متكنت من السيطرة عىل
املدينة وأريافها ،بعد أن تم تفريغها بالكامل من السكان ونهب ممتلكاتهم ،واليوم يتم منعهم من العودة إىل بيوتهم وأراضيهم.
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األهلية سببها تدخل مخطط له من قبل سلطات وقوى ذات مصلحة يف إنتاج هذا النوع من التوتر األهيل .فعلها النظام السوري
يف عرص األسد األب مبنطقة الجزيرة ،واليوم يعاد إنتاجها يف عفرين ،ما يؤدي لتهئية بيئات ملتهبة قابلة لالنفجار يف أي وقت،
والتأسيس لحروب املستقبل العرقية.
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وصحية واجتامعية ،إال أن لهذه املادّة جمهوراً عريضاً من املستهلكني
رغم امتناع نسبة كبرية من السوريني عن استهالك الكحول ألسباب دينية ّ
ومتأصلة يف تاريخ البالد ،األمر الذي مل تستطع الحرب
من كل الطوائف واإلثنيات السورية .ولرشب الكحول وتصنيعه يف البالد تقاليد عريقة
ّ
إلغاءه ،وإن كانت قد أدّت إىل تغيري الكثري من أشكاله وأساليبه.
املوحد للسور ّيني
الخمر ِّ
متلك صفحة «اتحاد رشيبة العرق الدويل» ما يزيد عن واح ٍد وأربعني
متابع من السوريني ،يرسلون يومياً عرشات الصور لسهراتهم برفقة
ألف ٍ
كؤوس الكحول ،من السويداء ودمشق والساحل وجميع مناطق سوريا.
وحديثاً بعد تشتّت السور ّيون حول العاملُ ،تنرش عىل الصفحة صور
قادمة من أوروبا وأمريكا وآسيا.
ال ُتف ّرق بني جمهور املتابعني للصفحة انتامءاتهم السياسية ،فقد يرسل
أحد عنارص قوات النظام صوراً لسهرته ،فتجد الجمهور املتابع يبدأ
بالتعليق .عند التمحيص أكرث سيكتشف املرء أن بعض املعجبني بالصورة
توحد السوريني
قد يكونون من املعارضني للنظام ،وكأن هذه الصفحة ّ
بعيداً عن أي خالف سيايس أو أيديولوجي ،عىل خالف الصفحات
اإلخبارية السور ّية ،التي انقسم السوريون حولها انقساماً حا ّداًٌّ ،
كل يتابع
لتوجهه السيايس ،سواء كان موالياً أم معارضاً للنظام.
ويتفاعل وفقاً ّ
ال يش ّكل الرصاع الدائر يف سوريا بالنسبة لكثريين حاجزاً مينعهم من رشب
أي رشاب كحويل ،سواء كان منتَجاً يف املعامل التابعة للنظام السوري،
أو يف تركيا« ،الدولة املعادية للشعب السوري» عىل ح ّد وصف املوالني
للنظام ،الذين يحاولون مقاطعة أي منتج يأيت منها ،باستثناء الكحول.
لـ«ص َور»« :ما زلت أقدّم يف
يقول أحد أصحاب املطاعم يف مدينة بانياس ُ
مطعمي برية «أملازا» الرتكية ذائعة الصيت ،رغم ارتفاع سعرها بسبب

التكلفة العالية التي ندفعها لجلبها من تركيا ،فهي ّ
مفضلة للكثريين،
ومن ضمنهم عنارص من الجيش أو الشبيحة أو ضباط األجهزة األمنية،
التجار الذين يستوردونها من تركيا
يرشبونها أثناء سهراتهم ويصفون ّ
بأنهم أعداؤهم وعمالء لرتكيا ،وأنهم تعاونوا معها لرسقة خريات
سوريا».
ويتابع« :سابقاً كان الزبائن ّ
يفضلون برية الرشق وبردى ،لكن املعملني
قد تو ّقفا عن العمل ،جميع ر ّواد املطعم يطلبون هذين النوعني ،ودامئاً
أك ّرر نفس الجواب :املعمالن مغلقان بسبب الحرب».
معامل جديدة وانتشار «املرضوب»
َ
معمل برية بردى يف ريف دمشق ،والرشق يف مدينة حلب،
بعد إغالق
أصبح االسترياد هو الطريق الوحيدة للحصول عىل البرية ،ونتيجة الرتفاع
أسعارها ق ّرر مستثمران سوريان افتتاح معمل جديد يف مدينة صافيتا
بريف طرطوس.
ويعترب أصحاب املنشأة أن املعمل يأيت للتأكيد عىل أن سوريا أصبحت
يف مرحلة ما بعد الحرب وبدأت بالتعايف ،وأنها خطوة ها ّمة يف درب
إعادة بناء البلد ،وأن الحكومة السور ّية قدّمت وتقدّم كل التسهيالت
لالستثامر يف هذه «املجاالت الحيوية» ،وأنهم يسعون لتفعيل اإلنتاج
الوطني ليكون بدي ًال عن األجنبي ،خصوصاً القادم من «دول معادية»
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عىل ح ّد وصفهم.
وتم استرياده معدّاته
معمل برية «آرادوس» بني بكلفة  15مليون دوالرّ ،
من جمهورية التشيك ،و ُر ّكب من ِق َبل خرباء تشيكيني ،سافروا لسوريا
ود ّربوا أيدي عاملة سور ّية عىل ُطرق تشغيله وعىل مراحل اإلنتاج.
الدعاية اإلعالمية القوية من النظام ،التي ّ
غطت افتتاح املعمل ،لقيت
سخرية واسعة من بعض السوريني ،واعتربها كثريون نوعاً من الربوباغاندا
اإلعالمية التي يصدّرها النظام للتأكيد عىل أن األزمة السورية شارفت
عىل االنتهاء.
لـ«ص َور»« :هناك عدّة أمور الفتة يف
يقول االقتصادي محمود الحسني ُ
افتتاح املعمل ،أه ّمها أن مصدره جمهورية التشيك ،وهي جزء من
االتحاد األورويب ،الذي يفرض عقوبات اقتصادية صارمة عىل النظام
السوري ،كيف سمحت الحكومة التشيكية بهذا؟ وكيف ذهب هؤالء
الخرباء لسوريا تحت نظر حكومتهم؟».
ويتابع« :سياسياً يحاول النظام تسويق نفسه بأنه نظام علامين،
واألطراف الثائرة عليه هي جهات متط ّرفة إسالمياً ،لذلك افتتاح مثل
هذه املنشآت يخدم دعايته التي طاملا س ّوقها ،عل ًام أنها أبعد ما يكون
عن حقيقته».
ويضيف« :رمبا اختار أصحاب املعمل مكاناً آمناً لبنائه يف الساحل
السوري ،وهذا طبيعي ،فرأس املال دامئاً يبحث عن األمان يك يستثمر،
مع مالحظة أن النظام خالل السنوات املاضية دأب عىل افتتاح معامل
ومؤسسات يف محافظتي طرطوس والالذقية ،مل تكن موجودة سابقاً،
ّ
كل ذلك يأيت وفق ّ
مخطط طويل لالكتفاء الصناعي والتجاري الذايت،
ومركزته يف مناطق موالية للنظام وفق رؤيته ،بعدما انتفضت عليه
أجزاء واسعة من حلب ،املدينة التي تعترب معقل الصناعة السورية».
ازدادت خالل السنوات املاضية صناعة الكحول مح ّلياً ،كام انترشت أنواع
الكحول األجنبية املز ّورة أو املعروفة شعبياً بـ «املرضوبة».
لـ«ص َور»:
يقول أحمد.ع ،أحد املنتجني ملرشوب العرق من ريف حمصُ ،
«بعد انقسام البالد ّ
وتعث صناعة العرق يف سوريا ،انترشت الصناعات
الصغرية واملاركات الجديدة ذات الجودة ّ
األقل التي مل تكن معروفة
سابقاً ،وأصبح لها زبائنها ،رغم كلفتها العالية بسبب غالء زراعة
العنب ،وفرض حواجز النظام عىل املنتجات إتاوات عالية خالل نقلها
بني املدن».
ويتابع أحمد« :بني الكحوليات األجنبية التي ال ُتنتج مح ّلياً ،تنترش
األنواع املرضوبة ،حيث تقوم معامل محلية صغرية بإضافة الشاي
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للكحول ،وتعبئته يف زجاجات مامثلة ألشهر املاركات األجنبية ،ومن
ثم تس ّوقها ،وهي تعود مبردود مايل كبري عىل منتجيها ،وتحتاج لخرباء
الكتشاف تزويرها».
تغيات اجتامعية
ّ
تاريخياً تختلف النظرة االجتامعية لتناول الكحول يف سوريا حسب
املنطقة الجغرافية والبيئة واألعـراف االجتامعية الحاكمة ،يف بعض
املناطق هناك قبول واسع للموضوع ،باملقابل هناك بعض البيئات تنظر
له بعني غري راضية ،ومتنع تواجد الحانات ومحالت بيع الخمور فيها،
رسي يف بيوتهم ،ورشائها من
وغالباً ما يلجأ الراغبون بها لتناولها بشكل ّ
مناطق أخرى.
باملقابل ،وعىل مدى العرشين عاماً املاضية ،سمحت حكومة النظام
السوري ،ببناء الحانات واملالهي الليلية عىل أطراف املدن ،بشكل
ّ
مرخص أو دون ترخيص ،وغالباً ما كانت ملك ّيتها واستثامرها يعود
ألشخاص ذوي نفود ،ويرتبطون بعالقات مع قيادات األجهزة األمنية،
الذين يؤ ّمنون الغطاء والحامية لهم.
أما يف مراكز املدن كحلب ودمشق ،فهناك أحياء طاملا اشتهرت تاريخياً
بأنها أماكن تكرث فيها املطاعم والحانات ،دون أي اعرتاض اجتامعي عىل
املوضوع.
وبعد عام  ،2011ازدادت أعداد هذه املحالت ومتدّدت ،خصوصاً يف
العاصمة دمشق ،يف أحياء باب توما وباب رشقي ،وأصبحت مصدر
إزعاج للسكان القاطنني فيها ،نتيجة انتشار الدعارة عىل هامش البعض
منها ،وتكرار حاالت إطالق النار لي ًال ،ما جعل األهايل يشتكون من
الظاهرة ،ويطالبون بإيقاف هذه األعامل املزعجة يف أحيائهم التي طاملا
عُ رفت بأمانها.
أ ّما يف املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ،فأصبح تناول الكحول أمراً
ممنوعاً ،وانترشت يف األعوام املاضية مقاطع فيديو ملصادرة شحنات
بحجة تحرميها.
كبرية منهّ ،متت مصادرتها وإتالفها ّ
إال أن استهالك الكحول مل يختف متاماً يف تلك املناطق ،يقول الناشط
محمد .ك ملج ّلة ُص َور« :من كان يرشب الكحول سابقاً مازال عىل عادته،
رسية ،نتيجة املخاوف من العقاب».
ولكن بطرق أكرث ّ
ويضيف محمد« :مستهلكو الكحول يحصلون عىل حاجاتهم عن طريق
التهريب من مناطق سيطرة النظام أو من تركيا ،وبعضهم يقوم بصناعة
الكحول مح ّلياً».

التبغ في سوريا ..الحكاية الكاملة
الزراعة والتجارة الممنوعة ،والحرب التي تكسر أعراف التدخين االجتماعية
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الرتتيب محلياً وعاملياً

ُي َع ّد التبغ املحصول الزراعي الثالث يف سوريا ،واألول عربياً

املساحة املزروعة

بلغت املساحة املزروعة ،حسب وزارة الزراعة يف حكومة النظام عام  ،2004نحو  16.5ألف هكتارُ ،يزرع منها
يف الساحل نحو  9.8ألف هكتار ،أي ما يعادل  % 55.4من إجاميل املساحة اإلجاملية

اإلنتاج

وصل اإلنتاج يف عام  2004إىل  26.5ألف طن ،أنتجت املنطقة الساحلية نحو  % 45منه

النوعية

يعترب التبغ السوري من أجود أنواع التبوغ العاملية ،ما يدفع الرشكات العاملية لرشائه وإدخاله يف صناعة األنواع
الفاخرة من السجائر ،لكن أوضاع الحرب أدّت إىل تراجع زراعته ،خصوصاً بعد موجات الربد الشديد التي
رضبت الساحل السوري يف عامي  2015و2016

أعداد املدخنني يف سوريا

ال توجد أرقام دقيقة محايدة حول أعداد ّ
املدخنني يف سوريا ،يف حني تشري األرقام الحكومية إىل أن هناك 5
ماليني ّ
مدخن ينفقون قرابة  600مليون دوالر أمرييك مثناً له

تبغ الش ّبيحة
تعتمد سوريا عىل طريقني لتأمني التبغ ا ُملصنّع األجنبي ،أولهام االسترياد
بطرق نظامية من خالل وكالء ورشكات أجنبية ،وتدفع الحكومة مثنه
بالقطع األجنبي (الدوالر) ،ونتيجة لألزمة املالية التي عصفت بسوريا
بعد عام  ،2012قامت الحكومة بتخفيض االسترياد حتى الربعُ ،وأعطي
الضوء األخرض لعائالت مق ّربة من القرص الجمهوري لتأمني بدائل
أخرى ،ما أدّى خالل أشهر قليلة تلت القرار إلغراق األسواق بأنواع
جديدة مل تكن معروفة لدى املستهلكني.

لـ«ص َور»« :املاركات
يقول محمد عمورة (مالك لرشكة شحن دويل) ُ
الجديدة التي اجتاحت األسواق السورية ،مل يسمع أحد بها سابقاً،
سافرت كسائق حول العامل ومل أعرف مثل هذه املاركات ،سواء كانت
ّ
يتم تصنيع هذه املاركات يف معامل غري
مرخصة أم مه ّربة ،غالباً ما ّ
ويتم
نظامية ُأنشئت عىل منت بواخر موجودة يف عرض البحر املتوسطّ ،
نقلها بطرق غري رشعية نحو سوريا».
الطريقة األخرى هي التهريب عرب البحر أو من دول الجوار ،والتي
احرتفها الكثريون خالل العقود الفائتة ،ففي عام  ،1975مع بدايات
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ّ
التدخل الــســوري يف لبنان ،أوعــز حافظ
األسد البن أخيه األكرب مالك األسد بتشكيل
مجموعات مسلحة غري نظامية يف الساحل
الــســوري ،لتنفذ عمليات ال ميكن نسبها
للحكومة السورية ،إضافة لحامية ممتلكات
خاصة واإلرشاف عىل أعامل اقتصادية غري
قانونية ،لتح ّمل هذه املجموعات فيام بعد
اسم الش ّبيحة ،نسبة ألنــواع محدّدة من
س ّيارات املرسيدس كان أفرادها يستعملونها.
وارتبط اسم الش ّبيحة بأعامل التهريب التي
كانت ُتا َرس عرب موانئ غري نظامية منترشة
عىل الساحل السوري ،والتي بنوها وأرشفوا
خصيصاً لهذ ا الغرض ،إضافة لشبكات
عليها ّ
من املتعاونني معهم للتهريب من دول الجوار.
ومع تنامي نفوذهم سيطرت هذه املجموعات
عىل تجارة الدخان امله ّرب بشكل كامل
يف عموم سوريا ،األمر الذي ساعدهم عىل
مراكمة ثروات طائلة ،وانتقالهم لالستثامر يف
قطاعات اقتصادية حيوية أخرى.
ويؤ ّكد مسؤولون سابقون منش ّقون عن
حكومة النظام أن ّ
ملف التبغ والدخان كان
يرتبط بشكل أسايس بضباط ومق ّربني من
الرئيسني حافظ وابنه بشار األســد ،نتيجة
ملردوده الضخم.
يقول أحــد العاملني السابقني يف مجلس
الــوزراء ،رفض ذكر اسمه للرضورة األمنية،
ــ«ص ـ َور»« :إن خال بشار األســد ،محمد
لـ ُ
مخلوف ،قد جمع جزءاً أساسياً من ثروته
الحالية ،التي يديرها ابنه رامي ،من خالل
للمؤسسة العا ّمة للتبغ لعرشات
تر ّؤسه
ّ
السنني ،أيام حكم حافظ األسد ،إضافة لعمله
مع آخرين يف ك ّميات ضخمة من الدخان
طوال عرشات السنني».
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لـ«ص َور»« :إن الوزراء ورئيس
ويؤ ّكد املصدر ُ
مجلس الوزراء أيام حافظ األسد ال يستطيعون
ّ
مؤسسة التبغ رغم تبع ّيتها
التدخل يف شؤون ّ
لهم ،نتيجة سيطرة محمد مخلوف عليها،
ودعمه املبارش من حافظ األسد».
التبغ يف املناطق املحارصة
مع تط ّور حصار النظام السوري وميليشياته
للكثري من املدن والبلدات السورية ،أصبح
دخول الدخان يف غاية الصعوبة ،ووصلت
أسعاره ألرقام قياسية .ونتيجة لإلقبال الكبري
التجار ّ
يضخون عرب حواجز النظام
عليه ،أصبح ّ
ك ّميات مضاعفة من األنــواع الرديئة ،التي
ُفرضت رضائب مضاعفة عىل دخولها ،ما أدّى
الرتفاع أسعارها بشكل كبري.
يقول أحمد نجار ،أحد سكان حي املشهد
لـ«ص َور»« :مع بداية الحصار
الحلبي السابقني ُ
عىل حلب الرشقية تح ّول أغلب السكان
للدخان العريب (اللف) ،وأصبح مشهد ّ
لف
السيجارة مألوفاً يف حلب ،ويف األشهر القليلة
السابقة لخروجنا منها ،وصل سعر علبة التبغ
لخمسني ألف لرية ،وأصبح الباعة يبيعون
والغني َمن يستطيع
السيجارة بشكل إفرادي،
ّ
رشاء سيجارة واحدة ،وتط ّور األمر وظهرت
أنواع جديدة ،مؤ ّلفة من نسبة قليلة من
التبغ ،مع خليط من ورق األشجار املتو ّفرة يف
حلب الرشقية ،ووصل سعر الكيلو غرام منها
لحوايل  10آالف لرية».
كرس للعادات االجتامعية
تغيت
مع تعاظم سيل اللجوء والــنــزوحّ ،
الــعــادات والتقاليد يف املجتمع السوري،
و ُكرست كثري من القيود االجتامعية التي كانت
مألوفة ومراعاة يف السابق ،إذ كانت رشائح

واسعة من املجتمع السوري تعترب تدخني
النساء ،وخصوصاً صغريات السنّ  ،من األمور
املعيبة ،أ ّما اليوم فأصبح مشهد التدخني شائعاً
لدى الكثريات.
هيا ،شا ّبة سور ّية تقيم مبدينة استنبول،
لـ«ص َور»« :يف حلب كنت ال أجرؤ عىل
تقول ُ
التدخني يف الجامعة عىل املأل ،فاملشهد كان
معيباً للكثريين ،عندما انتقلت إىل تركيا،
رصت أكرث ح ّرية يف اختيار ما أريد ،وأصبحت
ّ
أدخن دون أي خوف من الحواجز والقيود
االجتامعية».
لـ«ص َور»« :الغريب
أ ّما محمد هواري فيقول ُ
يف مجتمعنا ،أنه يعترب تدخني األنثى للرنجيلة
أمراً مقبو ًال لدى رشائح واسعة من السوريني،
وتدخني كبريات السنّ كذلك أمراً مقبو ًال ،وال
يقبل بتدخني الشابة .ملاذا تضط ّر الفتيات
رسي؟ يف
لالمتناع عنه والتدخني بشكل ّ
جامعة حلب كان ي َ
ُنظر للفتاة ّ
املدخنة نظرة
ّ
الصحي
شك وريبة .إن كان الداعي هو الرضر ّ

فيجب أن يتساوى الجميع ذكوراً وإناثاً يف
االمتناع عن التدخني ،وإن كان غري ذلك
فاألمر مرفوض متاماً».
صعوبات الحياة والتدخني
يعترب الكثريون أن التدخني أحــد طرق
التخفيف من الضغوط النفسية التي يعيشها
اإلنسان يف الحياة اليومية.
لـ«ص َور»« :هناك
تقول الدكتورة رميا حمدان ُ
عالقة بني ازدياد التدخني والضغوط النفسية
نتيجة صعوبة الحياة وق ّلة فرص العمل
والفقر ،ففي الــدول األكــر رفاهية نجد
املدخنني ّ
ّ
أقل مقارنة مع الدول
أن نسب
الفقرية».
وتتابع« :هناك عالقة غري مبارشة بني عدم
استقرار األوضــاع السياسية واالقتصادية
وتزايد الضغوط عىل اإلنسان من جهة،
وارتفاع نسب التدخني من جهة أخرى ،فعىل
سبيل املثال عاشت سوريا ظروفاً سياسية
واقتصادية مضطربة يف حقبة الثامنينيات من

الماركات الجديدة من
السجائر التي اجتاحت
األسواق السورية ،لم
يسمع أحد بها سابقًا،
غالبًا ما يتم تصنيع
هذه الماركات في
معامل غير نظامية
أنشأت على متن بواخر
موجودة في عرض
البحر المتوسط ،ويتم
نقلها بطرق غير شرعية
نحو سوريا

القرن العرشين أيام حكم حافظ األسد ،ما
ّ
املدخنني،
أدّى إىل ارتفاع ملحوظ يف أعداد
والذي وصل لـ  200باملئة حسب إحصائيات
الصحة العاملية».
منظمة ّ
وتضيف« :يف عام  1998كانت نسبة ّ
املدخنني
من الذكور  40.7من السوريني ،و 11.2من
اإلنــاث ،أ ّما اليوم فال يوجد أرقــام دقيقة،
ولكن املؤ ّكد أن األعداد أصبحت مضاعفة،
وأصبحت أكرث انتشاراً يف قطاعات أوسع،
خصوصاً لدى صغار السنّ من املقاتلني،
ولدى اإلناث ،بسبب كرس الكثري من القيود
االجتامعية».
تاريخ التبغ يف سوريا
ترجع مصادر تاريخية زراعة التبغ يف سوريا
إىل عام  ،1590حيث أصدرت الدولة العثامنية

ق ـراراً بالسامح بزراعته مبحافظة الالذقية
مبوجب قوانني خاصة ،وهو نوع التبغ الذي
بات يعرف «بالتبغ الالدقاين».
يف عام  1656أوقفت السلطات املعن ّية زراعة
التبغ ،نتيجة قيام املزارعني بإحراق أشجار
للتوسع يف زراعته بسبب مردوده
الصنوبر
ّ
املايل العايل ،ويف عام  1874تش ّكلت إدارة
حرص الدخان العثامنية التي ّ
نظمت شؤون
الزراعة ،واستم ّرت بعملها حتى عام ،1884
وبعدها ُأعطي امتياز االستثامر لرشكة فرنسية
تم متديدها  15سنة أخرى
ملدّة  30عاماًّ ،
بسبب حروب البلقان.
وبعد انتهاء الحرب العاملية األوىل وتحرير
البالد العربية من الحكم العثامين استم ّر امتياز
الرشكة الفرنسية يف سوريا ولبنان ،اللذين وقعا
تحت سلطة االنتداب الفرنيس ،وكانت متارس
فيهام مراسم التفتيش التابعة لرشكة «حرص
التبغ والتنباك» ،التي ا ّتخذت من بريوت مركزاً
لها ،تابعاً إلدارة الرشكة العامة يف إسطنبول.
ومع نهاية عام  1929انتهى امتياز الرشكة
املــذكــورة ،وحـ ّ
ـل مكانها عــام  1930نظام
(البندول) حتى عام  ،1934والذي كان يعتمد
عىل استيفاء رسم حكومي مبوجب ملصقات
توضع عىل علب التبغ التي تطرحها املعامل
يف األسواق ،بعد ذلك أخضع التبغ يف سوريا
ولبنان لنظام الحرص الكامل للزراعة والصناعة
والتجارة ،عن طريق رشكة مساهمة محدودة
ُس ّميت «اإلدارة اللبنانية السورية ذات
املنفعة املشرتكة البتكار التبغ والتنباك» ،ويف
عام  1951قامت الحكومة السورية بتأميم
الرشكة ونقل ملك ّيتها إىل الدولة ،دون تغيري
أنظمتها األساسية الخاصة بطرق حرص الزراعة
والصناعة والتجارة.
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السوري
الحشيش في متناول الشباب
ّ
َ
نقطة توزيع إقليم ّية
تتحول
والقصيـر
ّ
كامل الرسوجي
مل يقترص تغيري عادات السوريني عىل خرق بعض التقاليد املتوا َرثة ،كعادات الزواج والطالق،
واألدوار التقليدية للنساء والرجال ،بل تجاوز ذلك نحو انتشار مظاهر جديدة بشكل واسع،
كانت قبل ذلك محصورة يف نطاق ض ّيقّ .
ولعل أبرز مثال عىل ذلك هو انتشار تدخني الحشيش،
الذي مل يكن قبل ذلك معروفاً إال يف أوساط منبوذة ومه ّمشة من الجانحني واملنحرفني ،ليصبح
اليوم ظاهرة اعتيادية غزت املَ ْ َ
ت االجتامعي ،وصارت من مفرادت حياة عديد من الناس،
وخاصة الفئات الشابة.
الحشيش يصبح عاد ًة اجتامعية
هبة ،اسم مستعار لطالبة بجامعة دمشق،
لـ«ص َور» تجربتها مع الحشيش« :حديثاً
تروي ُ
ج ّربت الحشيش عدّة م ّرات ،ترك أثراً جمي ًال
يف نفيس يفوق الكحول ،أحــاول بني فرتة
وأخرى من خالله تنايس املآيس التي نعيشها
يومياً».
وتتابع هبة حديثها« :تدور اليوم يف أوساط
الشباب أحاديث عن رضورة تجريب كل ُمتَع
الحياة ،فاإلنسان مع ّرض للموت بأي لحظة
برصاصة طائشة أو بالقصف ،وعليه استغالل
الشاب السوري اليوم طريقان
اللحظة .أمام
ّ
ال ثالث لهام بعد االنتهاء من دراسته ،إ ّما
االنخراط يف حمل السالح والقتال مع قوات
النظام ،أو السفر خارج سوريا للبحث عن
خيارات أخرى ،وجميع هذه الخيارات تحمل
آثــاراً نفسية شديدة ،ما يجعل الحشيش
وسيلة مؤ ّقتة لتتنايس املشاكل اليومية.
وحدت بني
والتجارب القاسية التي من ّر بها ّ
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الجنسني ،فنجد الفتاة السور ّية اليوم ،تعرب
البحر بشكل إفرادي ،وتقطع دو ًال للوصول
لدول اللجوء يف أوروبا».
شــاب يعمل يف إحــدى املنظامت
أحمد،
ّ
ــ«صـ َور»« :قساوة
اإلغاثية بلبنان ،يقول لـ ُ
املشاهد اليومية التي أراهــا من معاناة
الناس يف مخ ّيامت اللجوء ،دفعتني بعد
تردّد طويل لسامع نصيحة أحد املتط ّوعني
اإلنسانيني األجانبـ الذي زار مخ ّيامتنا العام
الفائت ،برضورة تجريب الحشيش ،ليكون
عام ًال مساعداً يف تح ّمل معاناة الناس ،بغية
االستمرار يف تقديم املعونة لهم».
«ص َور»
يؤ ّكد كثريون م ّمن تحدّثت معهم ُ
من سكان دمشق وغريها من املدن السور ّية
الواقعة تحت سيطرة النظام ،االنتشار الواسع
للحشيش وغريه من األصناف املخدّرة ،حتى
يتم يف العلن ،ويضاف إىل الرنجيلة
بات بيعه ّ
يف عدّة مقاهي وسط العاصمة دمشق.
تقول أ ّم محمد ،وهي س ّيدة ستّين ّية لـ«صُ َور»:

«كنت أسمع سابقاً عن الحشيش وعن
اإلدمان عىل األدوية املس ّكنة واملهدّئة وبعض
املواد الكياموية ،ويتناقل املجتمع قصص
املدمنني ،لكن األمر كان محصوراً وعىل نطاق
ض ّيق ،خالل السنوات القليلة املاضية أصبح
شائعاً .عند املرور لي ًال عىل الحواجز األمنية
باتت رائحة الحشيش أمراً مألوفاً لألهايل».
القصري وحزب الله واملخ ّدرات
أهم أماكن زراعات
عتب سهل البقاع أحد ّ
ُي َ
الحشيش واملواد املخدّرة يف لبنان تاريخياً،
ومع دخــول البلد يف حرب أهلية طاحنة،
َنَت الزراعة وازدهــرت تحت رعاية بعض
توسعت أعاملها نحو
املليشيات املسلحة ،التي ّ
إفريقيا وأمريكا الجنوبية ،وأصبحت الزراعة
مصدر متويل أسايس لها أثناء الحرب.
ومع ّ
تدخل الجيش السوري يف لبنان ،ش ّكلت
أجهزته األمنية غطاء أمنياً لرعاية وحامية
هذه الزراعة وما ينتج عنها من صناعات،
وتح ّول كبار قادة األجهزة يف سوريا يف زمن

حكم حافظ أسد رعا ًة لطرق تهريب ،عن
طريق مجموعات منظمةّ ،
تتول نقلها من
سهل البقاع عرب األرايض السور ّية ،وصوالً إىل
تركيا ،وعرب البحر وصوالً إىل مختلف أنحاء
أوروبا.
وبعد انــدالع الثورة السور ّية ،ويف أعقاب
سيطرة حــزب الله اللبناين عــى مدينة
القصري عىل الحدود اللبنانية السور ّية،
وتهجري جميع سكانها وتدمري منازلهم،
بسط الحزب سيطرته عىل املدينة واملناطق
املجاورة بدون أي تواجد للنظام السوري.
فتح ّولت املــديــنــة إىل منطقة مغلقة،
يتم تصنيع وانتاج املواد املخدّرة فيها ،وعىل
ّ
رأسها الكبتاغون ،التي تنتقل من القصري
باتجاه محافظة السويداء مــروراً بــاألردن
وصوالً لدول الخليج ،التي ُتعترب سوقاً مطلوبة
لتجار املواد املخدّرة.
ّ
يقول الناشط اإلعالمي عبد القادر الحميص:
«تتم عمليات التهريب عرب شبكات منظمة
ّ
ومحرتفة ،وتحت إرشاف من قيادات حزب

يزداد انتشار هذه
المواد المنشطة في
صفوف المقاتلين ،لما
تمنحهم من طاقة
إضافية لزيادة النشاط،
وأصبح مصطلح
«يامسهرني» ،وهو نوع
من المواد المنشطة،
إضافة لتناول السوائل
الغنية بالكافيين ،أمرا
شائعًا

الله ،وبتعاون مع قــادة األجهزة األمنية
السور ّية ،الذين يتقاضون مبالغ مالية لقاء
السامح بتمريرها دون أيّ اعرتاض من النظام

السوري».
تأت استامتة حزب الله
ويتابع الحميص« :مل ِ
للسيطرة عىل القصري عن عبث ،فهي عقدة
إسرتاتيجية تصل أماكن زراعة وإنتاج املواد
املخدّرة يف لبنان مبحافظة حمص وصو ًال
للعراق ،والتي تش ّكل سوقاً غن ّية أخرى
تجار
للتجارة ،تعود بأرباح مالية كبرية عىل ّ
الحروب ،وتضيف مصدراً ال ينضب لتمويل
ميليشيات الحزب ،الذي طاملا اشتُهر بعض
أتباعه بتجارة املخ ّدرات حول العامل».
يف مناطق املعارضة
مع تنامي ومتدّد رقعة املناطق الخارجة عن
سيطرة النظام ،وعدم قدرة املعارضة عىل
ضبط الوضع األمني نتيجة تع ّقد املشهد
اليومي ،انترش تعاطي املواد املخدّرة ،خصوصاً
يف صفوف املقاتلني.
وتحاول املؤسسات الصحية واملدنية ،مكافحة
الظاهرة عن طريق حمالت التوعية ،لكن
ضعف اإلمكانات وال َف َلتان األمني مل يساعدا
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عىل الح ّد من انتشار الظاهرة ،خصوصاً يف
صفوف املقاتلني ،رغم التحذير املتواصل
من ِق َبل بعض الجهات الرشعية من خطورة
اإلدمان عليها.
«ص َور» أحد الصيادلة العاملني
سألت مجلة ُ
يف ريف حلب عن األدوية املخدّرة املنترشة يف
مناطق سيطرة املعارضة ،فأشار إىل أن «أكرث
أنواع األدوية انتشاراً هي حبوب الرتامادول،
ثم الربازوالم والكودائني».
ويتابع« :نقوم ببيع هذه األدويــة للزبائن
بناء عىل وصفات طبية رسمية ،لكن انتشار
ِضعاف النفوس بني الصيادلة وعدم وجود
الرقابة عىل الصيدليات ،وق ّلة أعداد املجازين،
تس ّبب يف سهولة الحصول عليها ،كام تضاعف
الطلب عليها نتيجة النتشار األمراض النفسية،
وحاالت الخوف والهلع والقلق الدائم نتيجة
حالة الحرب وقصف النظام املتواصل منذ
عدّة سنوات ،وحاجة الجرحى الكبرية لتناول
هــذا النوع من املهدّئات لتسكني اآلالم
الناتجة عن اإلصابات الحربية».
ويشري الصيدالين« :يزداد انتشار هذه املواد
ّ
املنشطة يف صفوف املقاتلني ،ملا متنحهم من
طاقة إضافية لزيادة النشاط ،وأصبح مصطلح
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في سابقة هي األولى من نوعها..

حملة لمكافحة اإلدمان في ريف ِح ْمص الشمالي

لبنى سامل

أعلنت مجموعة من ناشطي مدينة الرسنت بريف حمص الشاميل عن
تشكيل فريق «مكافحة اإلدمان» التطوعي ،وأطلقوا حملتهم األوىل من
نوعها يف سوريا بغية التوعية مبخاطر انتشار املواد واألدوية املخدرة
واألنواع ذات الطبيعة اإلدمانية.

«يامسهّرين» ،وهو نوع من املواد ّ
املنشطة ،أنهم مل يستطيعوا ضبط هذه املواد بشكل
إضافة لتناول السوائل الغنية بالكافيني ،أمراً كامل ،يف ظل الظروف املع ّقدة والصعبة التي
نعيشها».
شائعاً».
ويضيف« :لهذه املــواد مصدران رئيسان:
األول من مناطق سيطرة النظام ،الذي داعش واملخدرات
مت ّر املواد املخدّرة عرب حواجزه ،والثاين ذو يف أعقاب سيطرة تنظيم داعش عىل أجزاء
منشأ هندي يورد هذه املواد ملناطقنا عرب واسعة من سوريا ،ودخول مقاتلني أجانب
الحدود من تركيا ،دون أن تحمل شهادات من جنسيات متعدّدة ،انترش تعاطي املواد
رساً يف صفوفهم بشكل كبري.
منشأ رسمية وال عالمات وثوقيه ّ
صحية ،املخدّرة ّ
لـ«ص َور»« :بعد
األمر الذي يزيد من خطورتها .إضافة لذلك يقول الناشط محمد الديري ُ
انترشت صناعات محلية لهذه األدوية تعتمد اندحار التنظيم من مناطق واسعة ،وكشف
عىل مواد أولية قادمة من الهند أيضاً .ورغم بعض السجالت الجناية للمقاتلني القادمني
تبي أن كثرياً
جهود املجالس املحلية والرشطة الح ّرة ،إال خصوصاً من أملانيا وفرنساّ ،
منهم ذووي خلف ّيات إجرامية تتع ّلق بتعاطي
صحة اإلشاعات
وتجارة املخ ّدرات ،ما يؤ ّكد ّ
والروايات حول انتشار الظاهرة يف صفوفهم».
الح ْسبة
ويتابع« :كانت ما تعرف بدوائر ِ
واألجهزة األمنية تد ّقق كثرياً عىل املدنيني،
وتح ّد من انتشار هذه املواد يف املجتمع،
وباملقابل كانت القيادات تتعاطى أشكا ًال
متعدّدة منها ،وبعضهم وصل ح ّد اإلدمان عىل
الكوكايني واملواد ذات التأثري القوى ،والتي
كان مصدرها األسايس من العراق ،خصوصاً
أن الحدود كانت مفتوحة ويستطيعون
إدخال ما يشاؤون منها».

ويرشف عىل الحملة خمسة عرش ناشطاً متطوعاً من الجنسني  ،بإرشاف
كوادر طبية اختصاصية ،وتتألف من أنشطة إعالمية كإلصاق امللصقات
الطرقية ،وتوزيع املنشورات التوعوية للمدنيني ،وتقديم املحارضات وعقد
الندوات الحوارية ،حول مخاطر اإلدمان عىل املواد واألدوية املخدرة،
ورضورة تكاتف املجتمع للتصدي لها.
بدأ العمل يف مدينة الرسنت ،وانتقلت الحملة يف األيام التالية لكافة مدن
وأرياف ريف حمص الشاميل ،وسيكون لها مراحل أخرى أكرث تطوراً.
يقول مدير الحملة ،الناشط مجد الرجب ،للمجلة“ :استهدفنا أماكن
تجمع املدنيني كاألسواق واملساجد واملدارس ،وتلقينا ترحيباً من الجميع،
طلب الكثري من الشباب والشابات االنضامم إلينا ،وهذا أمر إيجايب
للغاية».
وتأيت الحملة استجابة النتشار ظاهرة تعاطي األدوية واملواد املخدرة،
والتي يرجع أحد أهم أسبابها لحاجة املصابني إىل مواد مخدرة
تخفف من آالمهم وصدماتهم النفسية ،حسب ما ذكر القامئون
عىل الحملة.
ذكرت إحدى الناشطات للمجلة« :يرتك االستهداف املمنهج
لقوات النظام ملدن وأرياف ريف حمص الشاميل مبختلف
أشكال األسلحة  ،اآلالف من اإلصابات وحاالت برت األطراف
وحاالت اإلعاقة ،ما يجرب الطواقم الطبية ،نتيجة ضعف
اإلمكانات والتجهيزات الطبية ،للجوء لطرق بدائية لإلنقاذ
والحفاظ عىل حياة املصابني ،أهمها البرت ،بعدها يضطر الجرحى
لتناول جرعات من األدوية املسكنة واملهدئة واملركنة لفرتات طويلة،
للتخفيف من حدة األوجاع واآلالم ،تقدم مبوجب وصفات طبية نظامية
من األطباء ،وبعد الشفاء يستمر بعضهم بتناولها رغم عدم الحاجة
إليها ،وصوالً ملرحلة اإلدمان».
يقول مدير الحملة مجد الرجب لصور« :أعداد ليس بقليلة من

هؤالء املصابني وقعوا يف رشاك اإلدمان ،دون أن إدراك ملدى خطورة املواد
املخدرة وتأثرياتها عىل صحتهم ،يتناولون الجرعات التي يتمكنون من
الحصول عليها بطرق غري نظامية ،عن طريق ضعاف النفوس من التجار
وأصحاب الصيدليات ،بحجج مختلفة أبرزها تسكني آالمهم».
ويف محاولة ملحاربة الظاهرة قامت بعض الفصائل العسكرية املعارضة
بالتعاون مع رشكائها املحليني ،بإلقاء القبض عىل حوايل مئة وخمسني
شخصاً ممن يتعاطى هذه األصناف الدوائية ،وقدمتهم ملحاكامت حسب
القوانني الناظمة للمنطقة.
ويرى املرشفون عىل الحملة أن اعتقال املدمنني وسجنهم هو حل غري كايف،
وأن حمالت التوعية والرقابة الصحية الصارمة ،وتضافر جهود املؤسسات
الرسمية كاملؤسسات الطبية واملجالس املحلية ،هو الحل األفضل
يقول مجد الرجب ملجلة صور“ :تضافر جهود املجتمع وتشديد الرقابة يف
املؤسسات الصحية وتقديم العالج وفق وصفات رسمية ،ومالحقة تجار
هذه املواد غري الرشعيني من قبل الجهات القضائية والعسكرية ،ومراقبة
األهايل ألبنائهم ،والرتكيز اإلعالمي خصوصاً يف أماكن تجمع املدنيني
كاألسواق واملساجد واملدارس ،هو الكفيل بالقضاء عىل الظاهرة .العمل
جامعي ويتطلب تضافر جهود الجميع».
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في الكـــادر
«سيكون للمجتمع المدني السوري دور كبير في عملية إعادة البناء
المادي واألخالقي في سوريا المستقبل بعد انجاز عملية االنتقال
السياسي»
عدة في سوريا على حساب الصراع من أجل الحرية»
هناك صراعات ّ
ص َور تحاور الباحث السوري سالم الكواكبي
مجلة ُ
حاوره :رسدار مالدرويش

لنبدأ من هو سالم الكواكبي كام يريد التعريف بنفسه؟

الكواكبي :باحث يف العلوم السياسية والعالقات الدولية،
تخ ّرجت من كلية االقتصاد يف جامعة حلب وتابعت دراسات
عليا يف معهد العلوم السياسية يف ميدنة (إكس أون بروفانس)
الفرنسية التي تشتهر مبركز أبحاث متخصص بالعاملني
العريب واإلسالمي حيث كنت أيضاً باحثا مشاركاً فيه .بعد
انهاء دراستي يف فرنسا عدت سنة  2000إىل مدينتي حلب
وأسست وأدرت املعهد الفرنيس للرشق األدىن كفرع ملعهد
دمشق التاريخي والذي يعود تأسيسه إىل عرشينات القرن
املايض .وقد نشط هذا املعهد باستقبال ندوات فكرية لباحثني
سوريني وغري سوريني ،حيث و ّفرت لهم بيئة مساعدة نسبياً
عىل التعبري غري املقيد يف ظل ندرة املنابر الفكرية يف املدينة
أو تأطريها الشديد .تركت سوريا سنة  2006إىل باريس حيث
عملت بدءاً من سنة  2007كمدير للبحوث ونائب املدير يف
مبادرة اإلصالح العريب حتى نهاية العام املايض .واليوم انا
ُأدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف باريس .أنا
أستاذ مشارك يف جامعة باريس األوىل ،حيث أدرس يف قسم
الدراسات العليا يف قسم «الهجرة والتنمية».
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في الكـــادر

تشهد سوريا منذ أكرث من سبع سنوات (ثورة -انتفاضة -آزمة -حرب
أهلية) سميها كام ترغب! يف أحد املقابالت معك قلت مبا معناه (تم
الدعس عىل كل األوهام يف رسد األحداث التي رافقت مسار الثورة
السورية) .لو ارفقنا كل ذلك مع ما تشهده املجتمع السوري من تناحر
يف املستوى الداخيل ،والرصاع اإلقليمي والدويل يف املستوى الخارجي.
إين وكيف ترى مستقبل سوريا؟
قبل الثورة ،وقبل تحولها إىل مقتلة ،كنت أعترب نفيس من املتشائلني
العضويني .وبعد  7سنوات دموية وتدمريية ،رصت أجد نفيس
متشامئاً جذرياً .فاملستقبل الذي سأعيشه أنا وأبناء جييل عىل األقل
ليس مبرشاً بدميقراطية ولو نسبية أو تغري فعيل يف املشهد السيايس
أو تناقص يف التطرف الديني والقومي لدى أطراف عدة .كام أنني ال
اعتقد بأن العدالة ستتحقق ،وهي الرشط الرئييس لبناء السلم األهيل.
وبالتايل ،فستسود رغبة االنتقام يف مجتمعات تربتها خصبة ملفهوم
الثأر ،فام بالك إن كان القتل عشوائياً وأصاب أكرث من مليون ونصف
املليون من السكان .نصف املليون املوثقني كضحايا مبارشين،
واآلخرون ضحايا غري مبارشين للقحط الطبي والوضع اإلنساين العام.
وهذا يحملني إىل املعادلة املثلثة التالية :نحن كنا يف بداية 2011
ُندير األمل ،وانتقلنا برسعة ،نتيجة القمع والقتل املنهجي إىل إدارة
األمل ،لنصل اليوم إىل مرحلة إدارة الهزمية .واإلدارة ٌ
فعل إيجايب ،مام
يعطينا مسحة تفاؤل يف سديم الليل الدموي بأننا قادرين ،إن طورنا
من أدواتنا ،عىل تجاوز الهزمية .رمبا.
الرصاع يف سوريا أخذ أبعاداً وأصبح رصاعاً مركباً ،كيف تنظر إىل
طبيعته؟ هل نحن عىل أعتاب حرب أهلية أم أننا نعيشها بالفعل؟
هناك رصاعات عدة يف سوريا عىل حساب الرصاع من أجل الحرية.
وتداخل الحسابات اإلقليمية والدولية ّأجج ضبابية املشهد .كام أن
الضعف التكويني ملؤسسات املعارضة السياسية ساهم يف تخبط ال
مثيل له يف عملية إدارة امللف السيايس .وبالحديث عن توصيفات
دقيقة ومغلقة للوضع ،ميكن ان نقع يف فخ االختزال .كنت دامئاً أقول يف
حرب ضد األهايل.
البدايات أن ال حرب أهلية يف الساحة السورية ،إمنا هي ٌ
مع تطور املشهد وتداخل العوامل ،صار من الصعب رمي مفهوم
الحرب األهلية بعيداً ،وصــار من املنطقي أن نضعه أمامنا ،وال
نخجل باستعامله ،فيام يخص بعض جوانب املقتلة القامئة يف البالد.
ولكنني حتام أرفض التوصيف ،إن ارتبط ببدايات الحراك الشعبي،
وأرميه جانباً ُوأفنّد األسباب دون أي حرج.

هل أصبحت سوريا ساحة مفتوحة أمام القوة الدولية واإلقليمية
املتخاصمة لخوض حروبها وتصفية حسابتها عرب وكالء سوريني أم أننا
أمام لحظة تقاسم ملناطق النفوذ ؟
اعتقد بأن سوريا صارت فضا ًء مفتوحاً عىل الرغم من تقسيامته
القامئة حالياً ،والتي ُتظهر بأن هناك أربعة مناطق متباينة .لقد
أظهرت القضية السورية أن التحالفات املصالحية والزبائنية تتغري
بسهولة مفجعة .وبالتايل ،فيمكن أن تنام الليلة عىل واقــع ما
لتستيقظ غداً عىل واقع آخر ومتناقض .وما شهدته حلب من اتفاق
رويس/تريك لتسليمها يف كانون األول  ،2016واالتفاق الرويس /الرتيك
عىل عفرين منذ أشهر قليلة ،هام أعظم األدلة عىل ما سبق طرحه.
والوضع الحايل مرتبط بهذه التحالفات وسواها ومستوى ثباتها أو درجة
تقلبها .وكل طرف يراهن عىل التغريات ويبني سياساته عليها .كام أن
الظنّ بعدا ٍء أمرييك للدور الرويس يف سورياُ ،يهيمن فقط عىل عقول
اليسار البافلويف العريب الذي يبحث عن ذريعة إيديولوجية ،لتربير
عجزه األخالقي ،بالوقوف إىل جانب حقوق الشعوب املنتفضة .فأمريكا
أوباما ع ّهدت امللف إىل روسيا بشكل شبه وظيفي ،بحيث تكون نتائجه
السلبية وباالً عل الروس ،واإليجابية ح ًال مللف مل تكن اإلدارة السابقة
راغبة يف الخوض يف رماله .وأما اإلدارة الحالية ،ففي امللف السوري مل
يتغري لديها سوى الخطاب ،وليس األداء عموماً مع تغيريات تفصيلية ال
ميكن البناء عليها .وبالنهاية ،القوى اإلقليمية والدولية ال تعتمد فقط
عىل وكالء سوريني ،وهي باألحرى تعتمد أيضاً وخصوصاً عىل وكالء
أجانب ،كامليليشيات الطائفية واملرتزقة والعصابات اإلرهابية املتطرفة.
بعد استخدام السالح الكياموي عىل دوما شكلت رضبات التحالف
الغريب بقيادة أمريكا ملواقع عسكرية سورية ،نوعاً من تجدد الحرب
الباردة ،يف املقابل وجدت توازنات جديدة كالتوافق الرويس -الرتيك
الناتج عن «أستانة» و«سوتيش» ،كيف ترى هذا الرصاع عىل سوريا.
وما هي املأالت املستقبلية لهذه التحالفات عىل البالد؟
اعتقد أنني أجبت جزئياً يف األعىل فيام يخص التحالفات .وأرى بأن
الرضبات الهوليودية ،التي ُأع ِل َمت بها كل األطراف املعنية ،كانت مجرد
رسالة سياسية إىل الروس تحمل تحذيراً من تجاوز ما تم االتفاق عليه
عند تلزيم امللف السوري .وقد أعطت هذه الرضبة ذرائع دسمة ملا
أسميتهم بالبافلوفيني من كل صنف ونوع ليك يستخدموها كشامعة
صدئة يعلقون عليها براءة الذمم ،من الوقوف إىل جانب من ميوت
هجر .وكام ذكرت فالتحالفات رسيعة التحول والتلون ،وال
و ُيعتقل و ُي ّ
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استبعد املفاجآت يف وقت قريب ونكاد نرى تباشريها يف الترصيحات
السياسية األخرية لعدد من القادة اإلقليميني .عىل الفاعلني املحليني،
مهام اختلفت انتامءاتهم ،الرجوع إىل فضيلة التعاون املبني عىل أسس
بناء وطن تعددي لكل مكوناته.

املثقفة ،فقد تنازل القليل من ناسها عن ابراجهم الخشبية وتنادوا إىل
فس الكثري من املواقف
التعرف عن قرب أكرث عىل مجتمعاتهم .وهذا ُي ّ
الحراك الشعبي السوري يف أيامه السلمية.
الصادمة لبعض املثقفني من َ
كام أن بعضاً آخر من املثقفني ،والذين تبنوا خطاباً قريباً من الثورة،
الحراك ورغبوا يف ان يكونوا
افتقدوا إىل األدوات األساسية لفهم حقيقة َ
قادته دومنا بذل مجهود انساين بالتق ّرب من رشيحة شعبية غري مثقفة
كانت هي عامده .ومن الخطأ االعتقاد بأن املثقف يسعى إىل السلطة.
رمبا البعض يسعى للربوز وللحصول عىل االعرتاف وتلبية نقص ُيصيب
األنا الذاتية ،إال أنه من الصعب ان يطمح يف الوصول إىل سدة القرار .وإن
فعل ،فهو لن يكون منطلقاً من موقفه كمثقف بقدر ما هو مستند إىل
دوره كناشط سيايس يسعى للتغيري .هناك مناذج عدة ملثقفني نجحوا يف
إدارة التغيري وآخرين فشلوا .خذ مث ًال فاكالف هافل يف تشيكوسلوفاكيا
(قبل انقسامها إىل دولتني) .لقد نجح يف لعب دور تاريخي يف عملية
التح ّول الدميقراطي يف بلده .ومبا أن يف املقارنة مجازفة ،فأنا ال أستطيع
اسقاط الحالة التشيكية مبكوناتها الثقافية والتاريخية عىل الحالة
السورية ،ولكنني أستطيع اإلشارة إىل املثال .وأخرياً ،أش ُري إىل أن الرعيل
األول من الساسة السوريني كانوا مثقفني نسبياً (الشهبندر ،العظم،
الجابري ،مردم بك ،القوتيل )...أما الساسة ـ أو العسكر ـ الذين تعاقبوا
عىل حكم البالد منذ انتهاء التجربة الدميقراطية الجنينية ،فقد كان
بينهم وبني الثقافة عداوة وكراهية انعكست يف مامرساتهم تجاه النخبة
الثقافية يف البالد طوال عقود.

يقول الباحث جاد الكريم الجباعي يف مقابلة معه ،إن املعارضة
السورية مل تتخلص من إرثها (العشائري -القومي -الطائفي ...الخ).
بالنسبة لك أين ترى دور املثقف السوري ،والنخبة التي تعترب جزء
من املعارضة .هل فشلوا أم نجحوا كطرف يف الوصول ملرشوع متسكوا
ونادوا به ،وأين ترى مستقبل البالد لو استلم هؤالء؟
مل يتخلص إال النوادر من السوريني بالحجم الكبري من املرياث غري اإليجايب
الذي حملوه .وميكنني أن أضيف أيضاً مرياث التسلطية ورفض حرية
التعبري ،وعدم قبول الرأي اآلخر ومحاربة النقد .إنها ثقافة سيطرت عىل
حيوات السوريني منذ  .1958ومهام كانت الثورة واعدة ،فإن تجاوز
هذا اإلرث يطول وسيطول .باملقابل ،قدمت املعارضة السورية ،عىل
تنوعها األيديولوجي ،مثناً باهظاً نتيجة القمع والتغييب .ولقد حاولت،
يف سنوات ماضية ،أن تتبنى خطاباً تصالحياً داعياً إىل اإلصالح الحقيقي
للنظام السيايس ،إال أنها جوبهت بقمع نادر ومتشابك .أما النخبة

تهيمن قوى إسالمية عىل املشهد السوري املعارض بشقيه السيايس
والعسكري .فيام تغيب القوى الليربالية والعلامنية رغم محاوالتها
الدفاع عن وجودها ضد طغيان املشهدين العسكري والسيايس
اإلسالمي! لكن هناك من يعتقد أن هذا غري دقيق .أنت كيف تقييم
هذا املشهد .وما هي تنبؤاتك مبستقبل القوى اإلسالمية ودورها؟
الظن بأن مجتمعنا علامين النزعة واملامرسة ،هو الذي أودى بنا إىل
الوقوع يف فخ اإلسالميني املتطرفني .كل الدراسات اإلسترشاقية والتي
شيطنها البعضُ ،تشري إىل نسبة تدين اجتامعي عالية يف املجتمع.
تجاهل هذا الواقع يؤدي إىل استخالص النتائج املشوهة .أضف إىل
ذلك ،فمن املالحظ بأن القوى السياسية اإلسالمية تشتغل بالسياسة،
أما القوى العلامنية فهي تشتغل ببعضها .يختلف اإلسالميون حتى
الصدام يف اجتامعاتهم الداخلية ليخرجوا بعد التوافق إىل العلن
مبوقف واحد .باملقابل ،يتفق العلامنيون (وهنا املصطلح بحاجة إىل

يف قراءة للمشهد السوري نجد أغلب قوى املعارضة أصبحت مرتهنة
لدول إقليمية لها تدخالتها يف الوضع السوري ،فهل ميكن التعويل
عليها وهل تحمل هذه املعارضة أي مرشوع وطني سوري قادرة عىل
قيادة مرحلة القادمة؟ أمثة مشاريع ميكن لها أن تشكل البديل أو
املنقذ من الكارثة السورية؟
ال ميكنني أن أتهم كل مكونات املعارضة باالرتهان بهذه الرسعة .ارتباط
بعض املؤسسات بقوى إقليمية كان رشاً ال مفر منه يف ظل الظروف
املوضوعية .ولكن االرتهان ُيصبح مشكلة ،وهو ما ساد يف أوساط بعض
املعارضني وخصوصاً من حمل السالح منهم .مل تكن الخيارات وساعة
أمام املعارضني السوريني الذين حملوا إرثاً ثقي ًال جداً من انعدام املامرسة
السياسية الصحية ،ونقلوه معهم إىل ما أنشئ من مؤسسات .وبخصوص
املرشوع الوطني السوري ،فقد طورته مجموعات عدة وطرحت برامج
تفصيلية متنوعة ومواثيق وطنية ووثائق جامعة .بالتأكيد هذا كله مل
ُيثمر بسبب الضعف البنيوي يف املامرسة السياسية ،كام يف االرتباط
الربيء مبشاريع غريبة عن الواقع ،أو االرتهان الزبائني مبصالح قوى
إقليمية ودولية ،ال تعبئ بحرية السوريني إال يف إطار الخطاب.
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تعريف وتحديد يف الحالة السورية) يف اجتامعاتهم الداخلية ،ليخرجوا
إىل العلن مبواقف توازي يف عددها عدد املجتمعني .هناك مشكلة
حقيقية يف املامرسة السياسية للقوى غري اإلسالمية .وهذا ال يربئ
البتة القوى اإلسالمية من مسؤوليتها يف التالعب بحنكة ومبكر عىل
التحالفات لدى القوى األخرى .ولكن هذه املامرسة تعترب جزء من
السياسة ،وبالتايل ال ُيالم من ينجح فيها ،بل ُيالم من يفشل يف مواجهتها.
أما فيام يتعلق باملستقبل ،لن استغرب أبدا أن تتحالف بعض القوى
اإلسالمية ،وخصوصا التي تتميز بالتطرف ومامرسة االقصاء ،مع النظام،
ملا يف مكوناتهام من تشابه سلطوي وتسلطي .ويجدر بالدميقراطيني
من كل األطراف اللقاء عىل قواسم مشرتكة تساعد يف إعادة بناء العقد
االجتامعي االندماجي ،بعيداً عن االقصاء والتخوين والتكفري .كام يجب
عىل كل من دافع أو ب ّرر لقوى التطرف ترصفاتها أثناء السنوات األخرية
من العلامنيني ،أن يطالب باملعذرة من الناس ،وال أن «يلحس» ما قاله
وكأن ال ذاكرة للجموع.
بني الليربالية والعلامنية والشكل اإلسالمي ،أي النامذج ستكون
االفضل لسوريا .وكيف؟ أيضاً أين ترى نفسك ضمن التيارات السياسية
املوجودة ،أم أنه يقودك إرث جدك «عبد الرحمن الكواكبي» كرجل
دين لكن غري منغلق دينياً بل أكرث انفتاحاً ودعا كثرياً للتحرر؟ نود
رشح منك وتفسري لرؤيتك؟
أوالً ،الكواكبي ،رغم أن موقفه ال ُيلزمني ،اعترب بأن «الدين ما يدين به
الفرد ،ال ما يدين به الجمع» .وكان أول رجل دين مسلم طالب بالفصل
بني الدين والدولة بنص رصيح حني قال« :هل تجمع سلطتني أو أكرث
يف شخص واحد؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم
مبن يقوم بها بإتقان؟ وال إتقان إال باالختصاص ولذلك ال يجوز الجمع
منعا الستفحال السلطة» .وبالتايل ،إرثه يقودين إىل الدولة لعلامنية
املنفتحة عىل الجميع ،والتي ال تتدخل فيه املؤسسة الدينية بالسياسة،
والتي ترفع فيه املؤسسة السياسية يدها عن الدين .أعرف بأن تحقيق
ذلك صعب للغاية يف مجتمع محافظ ويف بيئة سياسية ما فتئت
تستخدم الدين لصالح آجندات سياسية متنوعة ،إال أنني ال أتخيل
ح ًال من دونه .وال أعنى بالعلامنية ما نشاهده من علامنوية البعض
ومامرستهم اإلقصاء والشيطنة تجاه الحركات اإلسالمية واإلسالميني،
أبدا ،فأنا أؤمن بحق الجميع بالتواجد عىل املشهد السيايس ،مع قبول
اآلخر واالبتعاد عن الظن بأن الدميقراطية محصورة يف صناديق االقرتاع،
والتي تشكل جزءاً من عنارصها وليس الكل.

يف إحدى املقابالت دافعت عن املجتمع املدين السوري يف أنه
استطاع تقديم الخدمات واملساعدة للسوريني .هل هذا هو الدور
املنوط باملجتمع املدين السوري يف ظل الرصاع الحايل واإلنحيازات
واالنقسامات املوجودة؟
املجتمع املدين ،كمفهوم ،حديث العهد يف بالدنا ،وهو ضحية للهجوم
الرشس من قبل األنظمة ،ألنها تؤمم املشهد العام ومتنع العمل املدين.
كام أنه ضحية مغالطات يصل بعضها إىل تبني لهجة السلطات املستبدة
بالتشكيك بوطنية املنتمني اليه .يف سوريا ،مل يكن هناك مجتمع مدين
باملفهوم الغريب للكلمة ،وإمنا مجتمع أهيل انخرط يف الشأن الخريي
بعيداً عن أية حقول شائكة .وقد تم تأطريه بعناية من قبل األجهزة
األمنية طوال عقود .وتم استقدام تجربة كوريا الشاملية يف سبعينات
القرن املنرصم لتأطري مختلف فئات الشعب بدءاً من الطفولة ووصوالً
إىل املوت ،عرب ما يسمى مبنظامت الدميقراطية الشعبية .يف األلفية
الثانية ،تبنت السلطة مفهوم املجتمع املدين للركوب عىل موجة عاملية
تدعو إىل اعطاؤه دوراً أساسياً أثبتت الدول عجزها عن تحملهُ .وأنشئت
إذا املنظامت الحكومية شديدة الحكومية ( )GONGO’sواملرتبطة إما
بأشخاص هم جزء ال يتجزأ من املنظومة الحاكمة ،أو بأجهزة أمنية
سي البالد منذ رسوخ مفهوم األمنوقراطية يف سوريا .أي منذ  .1970إثر
ُت ّ
اندالع االحتجاجات ،أو قبلها بقليل ،انبثق من شبه العدم ،عمل مدين
عبت عنه التنسيقيات وعديد من األشكال املدنية األخرى .وطوال
رائع ّ
سنوات املقتلة ،استطاع املجتمع املدين السوري الوليد ،من أن يتحمل
أعباء هائلة يف مجاالت عدة منها التعليم والصحة والتوعية والتوثيق.
يتع ّرض املجتمع املدين للعديد من االنتقادات ،وهذا طبيعي ومطلوب
خصوصا أنه يف مرحلة التأسيس .وتشوب بعض مفاصله مؤرشات فساد
وسوء إدارة ،وهذا أيضاً طبيعي ويحتاج إىل تعزيز الحوكمة والشفافية،
بعيداً عن التشهري املجاين الذي صار سائدا بوجود وسائل التواصل
الحديثة.
سيكون للمجتمع املدين السوري دور كبري وبل األكرث أهمية يف عملية
إعادة البناء املادي واألخالقي يف سوريا املستقبل بعد انجاز عملية
االنتقال السيايس.
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صورة اآلخر ،بين الواقعي والمتخيل
جاد الكريم الجباعي
يشري املتخيل بوجه عام إىل كل ما هو ليس واقعاً متعيناً ،أو إىل ما ال وجود له إال يف الذهن .أي أنه عمل املخيلة يف صور املحسوسات
ومعانيها الجزئية املنتزعة منها ،تركيباً أو تفصي ًال .إال أن هذا التعميم ال يلغي عالقة املتخيل بالواقع وال ينفيها .لكنه ميزج الواقع املحول
ذهنياً بالصور ،بكثري من الظنون والشبهات واألوهام وأنواع املحاكاة ،إذ ينفتح املتخيل عىل الذاكرة الجامعية وميتح منها ،عن وعي أو غري
وعي ،كلام استثارته ظروف تجربة حياتية مامثلة أو مشابهة إىل هذا الحد أو ذاك ،لظروف تشكلها« .فاملتخيل مخزون عميق من الصور
واألحكام املسبقة املتشكلة يف الذاكرة الجامعية والذهن ،والقابلة لالستثارة كل ما دعت الحاجة» ،كنوع من رد الفعل غري الواعي غالباً
تجاه اآلخر .باعتبار أن عالقة األنا باآلخر هي مرسح عمل املتخيل ،ولحظة تقاطعه مع الواقع ،التي متكن الفكر من إدراك فاعلية املتخيل
يف بناء صورة اآلخر املختلف يف كل ظرفية ،وأشكال تجليها يف الثقافة واللغة والبنى الرمزية التي ينتجها اإلنسان ،والتي تحدد بدورها نوع
الفاعلية االجتامعية والسلوكية للفرد أو الجامعة تجاه اآلخر يف الواقع املعيش ،وتغذيها وتتغذى منها من جديد.
بالرغم من أن صورة اآلخر ليست ثابتة عىل الدوام ،إذ
تتغري تبعاً لنوع العالقة الظرفية بني البرش والجامعات
واملجتمعات ،إال أنها ال تخرج عن ترسيمة املركز
واألطـراف حسب (مريسيا إلياد) .فاألنا ال
ترى ذاتها إال يف مركز الكون دامئاً ،فيام
اآلخر بالنسبة لها ال يكون إال يف
الهوامش واألطــراف ،بغض
النظر عن واقع الحال.
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وال ميكن ملثل هذه الصورة أن تستمر لدى مختلف املجتمعات لوال أنها
تستكمل عيب نقصانها الواقعي من عمق املتخيل .فليس العقل وحده
أعدل قسمة بني البرش كام قال (ديكارت) أمنا املتخيل كذلك أعدل
األشياء توزعا بني الناس.
يف عالقة املركز والهامش تلك ،ليس اآلخر مثيل الذات وال معادلها
يف القيمة والوجود ،بل شيئاً مخفضاً وطارئاً مهدداً ،يستوجب النفي
واالستبعاد والتدمري ،ويربر للذات سلوك العنف والعدوان ،بوجوب
الحامية ،وال تكون الحامية إال بأحد فعلني :إما الهروب ،أو الهجوم
والعدوان .وتتوىل املخيلة عملية تركيب صورته وصورة الذات يف الذهن
وفق متخيل يعيش وهم املطابقة بني القيم والحقيقة .وكلام اشتد متركز
األنا وازداد انغالقها داخل أسوار الحامية املوهومة أو املؤدلجة تلك
كلام تجلت يف صورة «شعب الله املختار» أو «امللة الناجية».
قد يوحي إظهار الجانب السلبي يف عالقة األنا باآلخر ومقاربة عمل
املتخيل ودوره يف تلك العالقة أن صورة اآلخر ثابتة وأن املتخيل ال
يتغري ،وأن الذات ليست بحاجة لآلخر للتعرف عىل ذاتها ،وهو
ما كرسته يف أذهاننا فلسفة الوعي ،بدءاً من امليتافيزيقا
اليونانية وامتداداتها الغربية أو العربية ،حتى كوجيتو
ديكارت« ،أنا أفكر ،إذن أنا موجود» ،وصوالً إىل
اللحظة املفصلية مع هيغل و«جدلية السيد
والعبد ورصخة سارتر» أنا ،واآلخرون

هم الجحيم ،التي المست الحاجة إىل اآلخر لكنها مل تخرجه من حالة
الوجود السلبي .إذ احتاج األمر تلك النقلة النوعية والحيوية النقدية
التي دشنتها فلسفات التواصل وروادها ،بعد انفتاح الفلسفة عىل
منطق العلوم التجريبية واإلنسانية بشكل عام ،واأللسنية وعلوم اللغة
بشكل خاص ،حتى تعيد األمور لنصابها .والتأكيد بأن العالقة مع اآلخر
قامئة وممكنة وهي عالقة إيجابية تنبني عىل فهم االختالف والتعدد.
لكننا بحاجة إىل ما يكفي من الوقت والعمل إلعادة تأثيث املتخيل.
هل يسعفنا هذا التمهيد النظري يف إقامة مقاربة إجرائية لفهم املأساة
السورية وتفكيك عمل املتخيل وإدراك مفاعيل تأثريه يف وقوع هذه
املأساة واستمرارها حتى اآلن ،مع عدم إهامل أو إنكار ما للعوامل
األخرى والتي اجتهد الكثريون يف تحليلها من قبل؟
مع رصخة الحرية والكرامة األوىل يف وجه االستبداد وضد هدر القيم،
رصخ السوريون «الشعب السوري واحد» ،والسؤال الذي يتبادر إىل
الذهن مبارشة هو :ملاذا رصخ املتظاهرون بهذا الشعار؟ ما حاجتهم
إليه لو كان الشعب السوري واحدا؟ وأية وحدة يضمرون؟ ومن أي
متخيل استكملوا صورة الشعب املوحد إذا افرتضنا أن الشعارات ترميزاً
لفظياً ملطالب متس الحاجة إىل تحقيقها مثل مطلب الحرية والكرامة
الذي ميس الجميع؟ هل مثة محاكاة غري واعية مع شعارات سابقة مثل:
الشعب العريب الواحد ،واألمة العربية الواحدة؟ وهل مثة شبه بينه
وبني شعار سابق أطلقة الطرف اآلخر يف املعادلة عىل الشعب السوري
واللبناين ذات يوم «شعب واحد يف بلدين»؟ أمل يسرتسل املتحدثون
باسم الثورة أو عن غايتها وعن مكونات الشعب السوري فيام بعد؟
كان لدى السوريون شعورا أنهم شعب مميز يف محيطه العريب عىل
األقل ،وهو شعور نابع من مركزية األنا ،قد ال ينفرد فيها السوري
وحده عىل كل حال وال يستحق التوقف عنده ما دام مل يصل إىل
درجة «تورم األنا العصايب» تجاه اآلخر .وقد تغذى هذا الشعور من
مرارتني :مرارة عدم اعرتاف اآلخر بهذا التميز بشكل يريض نرجسية
الذات ،ومرارة الهزائم املتوالية التي تجعل من صورة الوجود الواقعي
بعيدة عن مطابقة صورة املتخيل يف الذهن .وقد تعزز هذا الشعور

منذ ما بعد االستقالل بأيديولوجيا
قومية تحايك النازية والفاشية لكن
بإيهاب إسالمي ،وأيديولوجيا إسالمية
متايزية بإيهاب قومي عــريب .مل تجد تربيراً
يجرس الهوة بني املتخيل وواقــع الحال يف الفكر
والوعي السيايس ،إال فكرة املؤامرة .واملؤامرة والتواطؤ
صفات تحقري وتصغري تطلق عىل اآلخر لتربير جسارة الذات
واستحقاقها .وقد أصبحت زاداً للثقافة الريفية بعد استئثار العسكر
بالسلطة والحكم .والالفت أن كلمة املؤامرة والثورة يف ثقافة السوريني
الشفوية وخطاباتهم الحزبية وكتبهم التعليمية يف مختلف مراحل
التعليم تتكرر أكرث من كلمة الشعب أو كلمة الحق عىل سبيل املثال.
وال يقترص هذا االتهام عىل اآلخر :الشعب ،أو الدولة ،أو اآلخر البعيد،
أو العدو فحسب ،بل أصبح وصفاً يطال اآلخر السوري :حزباً أو ملة أو
إثنية ،...ويضعه يف موقع املتآمر أو الخائن يف أسوء األحوال أو كرشيك
يف التآمر أو أجري أو مغرر به يف أحسنها .ولعل ما يفرس رسوخ هذه
الصورة يف املتخيل عند السوريني أنهم عاشوا عقوداً طويلة من العزلة أو
شبه العزلة املفروضة يف محيطهم اإلقليمي والدويل ،ومل يشهد تاريخهم
الحديث احتكاكاً واسعاً مع املحيط إال كعاملة رخيصة ماهرة يف دول
الخليج العريب بعد فورة الرثاء النفطي والفقر السوري ،أو باتجاه لبنان
واألردن بشكل أقل ،ولنفس الغاية .وقلام يدرك الفرد أنه «يحمل» صورة
حكومته وصورة زعيمه أمام اآلخر سواء رغب يف ذلك أم رفض ،أقله
يف منط العالقات الظرفية العابرة .أما عىل الصعيد الداخيل فال يختلف
األمر كثرياً إذ يعيش السوريون داخل تجمعاتهم اإلثنية أو الطائفية

19

رأي

والجغرافية حتى وقت قريب ،بنوع من التعايش والتجاور الساكن،
دون انفتاح أو تثاقف أو معرفة باآلخر تتعدى بعض العادات الطقسية
يف الحزن أو الفرح ،وغياب كامل ملؤسسات وتشكيالت املجتمع املدين
املستقلة عن الدولة والسلطة ،والكفيلة لو توفرت بفتح أقنية التواصل
والتضامن والتشارك مع اآلخر والتعرف إليه كوجود متعني ،وليس وفق
صورته النمطية يف املتخيل والذهن.
مل تتقدم الثورة السورية التي انطلقت من محيط الحوارض واألرياف
بيرس باتجاه تحقيق شعارات وأحالم الثائرين ،لجملة من األسباب
الذاتية واملوضوعية ال يتسع املجال لبحثها ،وقد تكون يف مجملها
أسباباً وجيهة إىل هذا الحد أو ذاك ،لعل أبرزها انحدارها الرسيع
نحو العمل املسلح والعنف ،ألسباب كثرية أيضاً .ويف املحصلة الواقعية
أصبحنا يف حالة حرب من أقبح أنواع الحروب ،أي حرب داخلية ،أو
حرب أهلية رصيحة يف كثري من األحيان .والحرب وتبادل العنف
والكراهية هي أجىل صور العالقة السلبية بني الذات واآلخر
مبا هي عالقة نفي واستبعاد وتشييئ وتدمري ،بالقوة أو
بالفعل ،بحكم انحدار القيم اإلنسانية واألخالقية،
وأكرث األشياء استثارة للمتخيل .فاأليديولوجيا
التعبوية التي تربر العنف والقتل أو تحث
عليهام ،ال تحايك العقل الواعي بقدر
ما تستحث الالوعي ،وتستثري

املتخيل لالنفتاح عىل الذاكرة واملعتقد اإلمياين الثاوي يف أعامق النفس
الستدراج الصور من املايض ومحطات التجارب املنتقاة ،عن دراية أو
جهل ،للنبوغ إىل واجهة الفكر .فينقطع الخيط الواهي الفاصل بني
الثورة والحرب األهلية .وكلام ازداد السوريون غرقاً يف وحل دمائهم
كلام قلت ثقتهم باآلخر ،وكلام وجدوا أنفسهم أنهم ليسوا مركز اهتامم
العامل ال القريب وال البعيد إال من قبيل التعاطف اإلنساين ،أو املصالح
املتنافسة للدول ،كلام تعززت يف مخيالهم فكرة التواطؤ واملؤامرة
التي تعدت الخطاب السيايس السلطوي كتربير وتسويغ للعنف إىل
أن أصبحت خطاباً شعبياً .فالشعار الذي أطلقه املتظاهرون»الشعب
السوري واحد» كان استشعاراً عفوياً لغياب وحدة الشعب وتحسساً
ملسافة التفاصل بني أفراده ،وعمق الرشوخ يف نسيجه االجتامعي.
فقد عجز أصحابه عن اخرتاق حصون الحامية الغريزية غري الواعية
التي تقيمها كل ذات مه َّددة حول ذاتها ،مستنجدة مبتخيلها
الراسخ ،لتنحاز إىل الطرف اآلخر ولو كان بوهم الحامية .لقد راهن
الثائرون ،عىل الشعب وفق متخيلهم عن الشعب الواحد ،ووفق
متخيلهم عن الثورة وعن املستقبل ،وحققوا الكثري من النجاحات
والخيبات ،فيام راهن الساسة من كل الجهات ،وفق متخيلهم أيضاً
عن الثورة وعن الدولة وعن الشعب ،عىل العسكر وداعمي الحرب.
لكن املأساة السورية مازالت قامئة ،وستبقى قامئة حتى ولو توقفت
الحرب ،ألن الشعب السوري مل يقل كلمته كشعب بعد .ومستقبل
السوريني مرهون بإعادة تأثيث املتخيل ،وصوغ عالقة تواصلية إيجابية
بني األنا واآلخر .عالقة تقوم عىل االعرتاف باالختالف وحق االختالف
وترى إىل الوحدة ،وحدة املتعدد واملتكرث واملختلف ،وليس وحدة املجرد
األثريي التي ال تقوم إال عىل نفي االختالف واإلدماج القرسي التي تنتجها
عالقات القوة والسلطة ،كحكم العسكر .ستغادر الجيوش يوماً ساحة
الرصاع ،وسترتك خلفها وطناً مدمراً وشعباً مشتتاً ،وسترتك للسورين
مللمة جراحاتهم ،فهل سيؤثث السوريون متخي ًال ال يعيد تجربة العراق؟.
طرف إىل اآلخ ٍر نظر ًة منبثق ًة من مرجع َّي ٍة مشبعة بالص َّور
ينظر كل ٍ
النَّمط َّية واألفكار املتخ َّيلة الوهم َّية ،وهذه النَّظرة (اآلخر َّية)
حب ْأن ترى ،أو ال ُيكنها ْأن ترى إال من
لآلخر ال ُترى ،وال ُت ُّ
خالل ما ترسخ من ص َّو ٍر معرف َّي ٍة وإدراك َّي ٍة وتاريخ َّي ٍة،
نسق مركزي اختزايلَّ ،
مم ق َّلل
ا َّلذي تراه وفق ٍ
من ُفــرص التسامح يف الرؤية والتعدُّ د
يف النَّظر.
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ّ
الملف السوري
عودة أوروبية إلى
طارق عزيزة

س ّجل ارتباك في السياسات األوروبية حيال األزمات
كثيرًا ما ُ
التي تعصف بالشرق األوسط ،على نحو ما جرى عندما
قامت الواليات المتحدة األمريكية بغزو العراق مث ً
ال ،حيث
ّ
متحفظ يبحث عن مخرج
تباينت مواقف الدول األوروبية بين
سياسي ما كفرنسا ،وبين بريطانيا العظمى التي شاركت
في الغزو بشكل فاعل .وكذلك ما شهدته السنوات
تعدد وجهات النظر حيال الملفات
القليلة الماضية من
ّ
الساخنة التي أفرزتها ثورات «الربيع العربي» ،بما يعكس
اختالف األولويات وأساليب العمل فيما بين الشركاء
األوروبيين أنفسهم ،مثل الموقف من الحالة السورية
وكيفية التعاطي معها ومع نتائجها المباشرة ،ومنها
مسألة الالجئين حيث كان واضحًا غياب أي إستراتيجية
منسقة ومتكاملة في هذا الشأن.
أوروبية
ّ
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يف املراحل األوىل من الثورة السورية ض ّد
الديكتاتور بشار األسد ،برزت مواقف أوروبية
تؤ ّيد الحراك الشعبي وتدعم املعارضة السورية
رصاح ًة ،حيث جرى تصعيد لهجة الخطاب
من قبل كبار القادة واملسؤولني األوروبيني
تجاه األسد ونظامه ،وشاركت العديد من
الدول األوروبية يف مؤمترات «أصدقاء الشعب
السوري» ،كام عملت ّ
كل من بريطانيا وفرنسا،
وهام من الدول الخمس دامئة العضوية يف
مجلس األمن الدويل ،الستصدار قرارات من
املجلس تدين النظام ،لكن «الفيتو» الرويس
حال مراراً دون متريرها.
إال ّأن ذلك مل يستم ّر طوي ًال ،وراحت املواقف
تتذبذب وتتفاوت من التصعيد إىل الرتدّد
والحذر فاالنكفاء ،بالتزامن مع تع ّقد معطيات
الرصاع وهيمنة الجانب املس ّلح عليه وانخراط
قوى إقليمية ودولية فيه ،مبارش ًة أو عرب وكالء
ووسطاء محليني ،عالو ًة عىل ظهور تنظيامت
إرهابية اندرجت ضمن املشهد السوري.
فكانت النتيجة تراجعاً يف دور األوروبيني ح ّد
من قدرتهم عىل التأثري يف مجرى األحداث
ّ
بامللف
بشكل ملحوظ ،حتى كاد اهتاممهم
السوري أن يقترص عىل عنوانني أساسيني هام
«أزمة الالجئني» و«اإلرهــاب» ،بعدما انتقل
هذان املوضوعان ،مبا هام من تفاعالت ونتائج
الرصاع يف سوريا ،إىل داخل البلدان األوروبية
نفسها ،إذ وصلها نحو مليون الجئ سوري من
جهة ،ومن جهة أخرى طالتها هجامت إرهابية
تبنّاها تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» ،الذي
كان يسيطر عىل مساحات شاسعة من األرايض
السورية ،متّخذاً من مدينة الرقة رشق البالد
عاصم ًة له.
انحسار دور األوروبيني يف سوريا سياسياً
وعسكرياً ،مل يلغ حضورهم املؤ ّثر يف الجوانب
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االقتصادية واملالية ،أكــان ذلــك يف صورة
العقوبات األوروبية التي تطال منذ سنوات
مئات الشخصيات من مسؤويل النظام ورجال
األعامل املق ّربني منه فض ًال عن عرشات الهيئات
والرشكات التجارية واملالية واالقتصادية ،أو
تم إنفاق
يف الشقّ اإلنساين واإلغــايث حيث ّ
مليارات اليوروهات كمعونات إنسانية لالجئني
السوريني يف دول الجوار وكذلك للنازحني
داخلياً (وطبعاً ال تدخل هذه املبالغ يف حساب
النفقات التي ُخ ّصصت لالجئني السوريني يف
الدول األوروبية) ،عدا عن تقديم املساعدات
املالية والدعم لبعض هيئات املعارضة ولعدد
من الهيئات الحقوقية ومنظامت املجتمع
املدين السورية.
معطيات بدأت تظهر خالل األسابيع
لكنّ
ٍ
القليلة املاضية توحي بوجود رغبة أوروب ّية
ّ
امللف السوري بشكل أكرث
يف العودة إىل
جدّية عىل املستويني السيايس والعسكري،
بدءاً من مشاركة فرنسا وبريطانيا يف الرضبة
العسكرية التي بادرت إليها واشنطن ،فجر
السبت  14نيسان (أبريل) ض ّد مواقع وأهداف
تابعة للنظام السوري ،عىل خلفية الهجوم
الكياموي الذي ن ّفذه األخري ض ّد مدينة دوما
يف غوطة دمشق الرشقية قبل ذلك بأيام.
ومعلوم ّأن املشاركة الربيطانية الفرنسية،
ٌ
وتأييد الرشكاء األوروبيني لها ،أىت يف سياق
التصعيد الدبلومايس الحا ّد بني االتحاد األورويب
وروسيا ،راعية األسد ،إثر قيام األخرية بتسميم
الجاسوس الرويس السابق سريغي سكريبال
وابنته يف بريطانيا ،باستخدام نوع من غاز
األعصاب (وهو سالح كياموي) ،األمر الذي
اعتربته لندن هجوما ًكياموياً عىل أراضيها،
فكان ذلك من الدوافع الرئيسية وراء املوقف
األورويب من الرضبة .غري ّأن فيها ويف ما تالها

ما ميكن أن ييش بوجود موقف أورويب مستج ّد
حيال سوريا.
العملية من الناحية العسكرية كانت محدودة
للغاية ،ومل تتناسب مع كثري من التك ّهنات
التي سبقتها .فهي مل تكن بهدف إسقاط
ّ
التدخل يف الحرب السورية أو
النظام وال
تغيري الوضع امليداين ،وإمنــا فقط من باب
إظهار عــزم املجتمع الــدويل عىل منع أي
استخدام لألسلحة الكياموية ،عىل نحو ما
أ ّكدت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي.
رغم ذلــك ،فهناك تط ّور نوعي يف املوقف
األورويب كشفت عنه املشاركة .فهذه العملية

رأي
العسكرية مل تكن األوىل لربيطانيا أو فرنسا يف
سوريا عىل اعتبار أ ّنهام جزء من التحالف الذي
تقوده الواليات املتحدة لقتال تنظيم الدولة
«داعش» ،و ّمثة عىل األرايض السورية قواعد
عسكرية وتواجد لقوات فرنسية وبريطانية.
لكنّها املرة األوىل التي تشارك فيها الدولتان يف
واألهم ّأن
استهداف مواقع للنظام السوري.
ّ
عب عنه وزراء خارجية
هناك إجامعاً أوروبياً ّ
االتحاد يف اجتامعهم املنعقد يوم اإلثنني 16
نيسان (أبريل) يف لوكسمبورغ ،أي بعد يومني
من الرضبة ،حــول رضورة إحياء العملية
السياسية إلنهاء الرصاع الدائر يف سوريا وأن

«زخم املرحلة الحالية يجب استخدامه إلحياء
العملية الهادفة إىل إيجاد ّ
حل سيايس للنزاع
السوري».
ّ
لعل من نتائج هذا «الزخم» تأكيد االتحاد
األورويب مجدداً يف مؤمتر بروكسل الثاين
حول دعم مستقبل سوريا واملنطقة (يف 24
ّ
الحل السيايس.
و 25نيسان (ابريل) دعمه
بحسب ما نرشته «بعثة االتحاد األورويب
لـــدى ســوريــا» عــى موقعها الــرســمــي،
ّ
فـــإن املــؤمتــر الـــذي يعقد بــرئــاســة كل
مــن االتــحــاد األورويب واألمـــم املتحدة،
ومبشاركة أكرث من خمسة ومثانني وفداً من
املجتمع الدويل مبا يف ذلك الفاعلون اإلقليميون،
يسعى إىل تحقيق ثالثة أهداف :أ ّولها إعادة
تأكيد دعم االتحاد األورويب والدعم الدويل ّ
لحل
سيايس للرصاع يف سوريا ،وذلك بتمتني الدعم
ّ
التوصل إىل حلّ
العاملي للجهود ال ّرامية إىل
ّ
سيايس يف إطار املحادثات السورية -السورية
برعاية األمم املتحدة يف جنيف .ثانيها تعزيز
الدعم وتحسني الرشوط إلتاحة استجابة دولية
مبدئية لالحتياجات اإلنسانية الناجمة عن
الرصاع .والهدف الثالث هو الحفاظ عىل دور
دويل فاعل يف تسليم املساعدات إىل الشعب
السوري داخــل سوريا ويف بلدان الجوار.
وبحسب املعلومات املتداولة ،استبق االتحاد
األورويب املؤمتر بإجراء حوارات ومشاورات مع
أكرث من مئة منظمة غري حكومية من املنظامت
العاملة يف سوريا ولبنان واألردن وتركيا ،ملعرفة
آرائهم بشأن مواضيع املؤمتر والتحدّيات
تخص العالقة بني
األساسية املحتملة ومسائل ّ
الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة .غري
ّأن ما يجب ّأل يكون غائباً عن املؤمترين ّأن
تحقيق األهداف املشار إليها يقتيض انخراطاً

كاد اهتمام األوروبيين
ّ
بالملف السوري أن يقتصر
على عنوانين أساسيين
هما «أزمة الالجئين»
و«اإلرهاب» ،بعدما انتقل
هذان الموضوعان ،بما
هما من تفاعالت ونتائج
الصراع في سوريا ،إلى
داخل البلدان األوروبية
نفسها

أوروبيا ًأكرث وضوحاً وفاعلية عىل مختلف
املستويات ،الدبلوماسية والسياسية وحتى
العسكرية.
يــدرك األوروبــيــون جيداً ما للجغرافيا من
تأثري يف االقتصاد والسياسة ،وعالقة أوروبا
مع الرشق األوسط ليست استثنا ًء يف هذا.
فالقرب النسبي جعل من تلك املنطقة عمقاً
حيوياً ها ّماً فيام يتع ّلق باملصالح اإلسرتاتيجية
لالتحاد األورويب يف مجاالت االقتصاد والتجارة
األمني
بخاصة ،وكذلك عىل الصعيد
والطاقة ّ
ّ
يف ظل تزايد املخاطر والتهديدات اإلرهابية
يف عامل ما بعد هجامت الحادي عرش من
أيلول (سبتمرب)  ،2001فض ًال عن التعامل مع
مسألة تد ّفق املهاجرين عرب البحر املتوسط.
كل ذلك من شأنه أن يجعل من الحفاظ عىل
السلم واالستقرار يف الرشق األوسط ،وسوريا
يف موقع القلب منه ،هدفاً إسرتاتيجياً لالتحاد
األورويب .لكن يبقى السؤال :هل سيسمح
«الالعبون» اآلخرون لألوروبيني بتحقيق هذا
الهدف؟
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عدسة :سلطان سلطان  -كريس التعذيب زمن تنظيم الدولة (داعش)  -منبج /حلب

عدسة :دليل سليامن  -امرأة من نازحي الرقة  -مخيم عني عيىس
عدسة :حبيب زايف 8 -آذار يوم عيد املرآة /قرية مزگفتي التابعة ملدينة تربسبية
عدسة :جيان حاج يوسف  -ريف عامودا
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القانون  10نار جه ّنم بمفردات عقار ّية
مهب النظام السوري
 عقارات المعارضين والمفقودين والمهاجرين فيّ
 معارضون :يحرم الناس من حقوقهم ويحتاج مرحلة استقرار موالون :جزء من تشريعات إعادة اإلعمارّ
المتوقعة
 الغوطة الشرق ّية والمخ ّيم أولى المناطق التنظيم ّيةنضال يوسف
انقسم السوريون م ّرة جديدة ،اختلفوا عىل تفسري القانون  ،10الصادر يف  2نيسان العام الجاري ،الذي يسمح بإحداث مناطق تنظيمية جديدة يف
(ص َور) محاولة حثيثة النتزاع امللكيات العقارية من املعارضني واملهاجرين واملفقودين
الوحدات اإلدارية .إذ رأى فيه معارضون تحدّثت إليهم مج ّلة ُ
والسجناء ،مطلقني تحذيرات من إجراءات النظام غري الربيئة .فيام وجد فيه املوالون ،خطوة باتجاه معالجة العشوائيات التي كانت سبباً يف ظهور
االحتجاجات ،وإعادة بناء ما د ّمرته الحرب ،وفق تخطيط عمرا ّين معارص.
وإذ أيقظ هذا القانون تخ ّوفات املعارضني ،وعزّز قناعاتهم ،وجد فيه املوالون ترشيعاً ّ ً
مهم ملرحلة إعادة اإلعامر ،فرتاشق الجانبان بالكلامت ،دفاعاً عن
مواقفهم .وكام عاش السوريون منذ  2011عىل طريف نقيض ،أىت القانون  10ليع ّمق الفجوةّ ،
ويدق ناقوس الخطر ،فهل سيفتح هذا القانون نار جهنّم
م ّرة ثانية بني السوريني؟
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شكوك رغم التوافق
أصــدر بشار األســد القانون رقم  10لعام
 ،2018الذي كان مجلس الشعب أقره يف 19
آذار املايض ،ومبصادقة األسد عليه مبرسوم
أصبح القانون نافذاً ،ويتيح إحداث منطقة
ّ
املخطط التنظيمي
تنظيمية أو أكرث ،ضمن
العام للوحدات اإلداريــة املع ّرفة باملرسوم
الترشيعي رقم  107لعام  ،2011استناداً إىل
ّ
ومخططات عا ّمة وتفصيلية مصدّقة،
دراسات
وإىل دراسة جدوى اقتصادية معتمدة ،وذلك
مبرسوم بناء عىل اقرتاح وزير اإلدارة املح ّلية
والبيئة.
شمل القانون تعديل  29مــادّة من موا ّد
املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  ،2012الذي
قىض بإحداث منطقتني تنظيم ّيتني يف دمشق:
األوىل :تشمل بساتني خلف الرازي وأجزاء من
املزّة وكفرسوسة وستقام عليها مدينة ماروتا،
الثانية :متت ّد إىل جنويب املتح ّلق الجنويب وصوالً
إىل القدم والعسايل وشارع الـ 30وستقام عليها
مدينة باسيليا.
ويف الوقت الذي يتّفق معارضو القانون 10
ومؤ ّيدوه عىل أنه قانون ِصيغ كام القوانني
سجل املعارضون تح ّفظات قوية
الحضاريةّ ،
عليه ،وش ّككوا بإمكانية تطبيقه بشفافية،
وحـــ ّذروا مــن املــارســات الخاطئة التي
يتو ّقعونها عند تطبيقه ،وهو ما يؤدّي إىل
حرمان املواطنني من حقوقهم العقارية.
عىل حني وجد وزير اإلدارة املحلية والبيئة
يف حكومة النظام حسني مخلوف ،أن هذا
القانون سيقدّم املنفعة املادّية لكل شخص
يقطن يف املنطقة التي سيشملها ،وسيط ّبق
بكل املحافظات ،ويضع ح ّداً للتجاوزات .بينام
وصفه عدد من أعضاء مجلس الشعب بأنه
قانون حضاري.

غري صالح لهذه املرحلة
يرى املحامي سامي كيايل أن القانون  ،10هو
حلقة جديدة يف مسلسل نزع حقوق املواطنني
الذين خرجوا مبظاهرات ضد النظام السوري،
لـ«ص َور»
والثائرين عليه ،والرافضني لهّ .
ويبي ُ
تصب
أن موا ّد القانون تبدو للوهلة األوىل أنها ّ
يف مصلحة املواطن ،كام يريد البعض تسويقه،
وتتجنّب العبارات الفضفاضة املعتادة التي
تسمح ل ّلجان بالتفسري ،ما يؤدّي إىل حرفها عن
مسارها ،لكن يف دراسة موا ّد القانون يتّضح
لنا أنه قانون ال يصلح لهذه املرحلة الخطرية
التي تعيشها سوريا ،وال ميكن أن يط ّبق بعدالة
وشفافية ،ومبا يؤدّي إىل إعطاء الناس حقوقها.
ويوضح كيايل أن أبرز نقاط الضعف يف هذا
القانون ،ما يتع ّلق بإثبات ا ُمللك ّية ،متسائ ًال:
«هل ميكن لشخص مطلوب أمنياً ،أو أنه
يف عداد املفقودين أن يثبت ُملك ّيته؟ من
املعلوم أن إثبات ا ُمللك ّية ـ بحسب املحامي
كيايل ـ يحتاج تعام ًال مع السلطة الحاكمة
ومؤسساتها ،وهي هنا حكومة النظام ،فمن
ّ
ميكن له أن يحصل عىل املوافقات املطلوبة ال
س ّيام األمنية منها إلثبات وتوثيق ُملك ّيته؟ هذا
رضب من الخيال ،والميكن الوثوق باللجان
والجهات التي ستعالج هذا ّ
امللف.
وينتقد كيايل املهلة الزمنية القصرية املتاحة
إلثبات ا ُمللك ّية والتي متت ّد عىل مدار شهر
واحد فقط ،عقب إحداث املنطقة التنظيمية.
ويرى فيها محاولة جادّة من النظام السوري
لحرمان فئات كثرية تقف ضده ،ورافضة له،
لحرمانها من حقوقها ،ويسعى لوضعها أمام
خيارين مريرين ،إ ّما أن تنصاع إلرادته ،وتقف
بص ّفه ،وإ ّما حرمانها من حقوقها.
ويقول كيايل« :إن القانون  10سيايس بامتياز،
وإذا أردنــا إنصافه فهو يحتاج إىل كوادر

ومؤسسات وجهات حكومية التوجد لديها
ّ
مواقف مسبقة من اآلخرين ،والتحاسبهم
عىل آرائــهــم السياسية» .ويضيف« :إن
التجربة السابقة ع ّلمتنا أنه ميكن أن يحدث
التزوير ببساطة ،و ّمثة جهات رسمية ترعى
املؤسسات
وتشجع عليه ،والس ّيام
ذلــك،
ّ
ّ
األمنية التي تتح ّكم مبصري الناس ،ومتيل عىل
القضاء والجهات الحكومية ماتريده .ويد ّلل
عىل رأيه بأن الكثري من القضايا والدعاوى
موجودة أمام القضاء وتتع ّلق بتزوير ملك ّيات
يف املناطق التي يسيطر عليها النظام».
نوايا مب ّيتة
وجهها املعارضون
االنتقادات الشديدة التي ّ
للقانون  ،10تستند يف مضمونها إىل عدم
ومؤسساته ،والتشكيك بنواياه
الثقة بالنظام
ّ
ّ
ّ
ورغباته ،وإىل تخ ّوفهم مم يس ّمونه مخططات
النظام الرامية إىل إحداث تغيري جوهري يف
التو ّزع الدميغرايف للسكان ،كام جرى يف حامة
مطلع مثانينات القرن املايض ،إذ ُو ِّزع السكان
وفقاً لرغبة النظام بناء عىل القاعدة الطائفية.
الحقوقي سلامن اآلغــا أن
ويــرى الناشط
ّ
ُ
التحذيرات التي أطلقت يف بداية الحرب
واملتم ّثلة يف احتفاظ كل شخص بوثائق
ملك ّيته العقارية ،إضافة إىل ُص َور فوتغرافية،
حان وقت استخدامها ،مادام النظام أعلن
نواياه املب ّيتة بهذا القانون الذي سيخلق
الكثري من املشكالت .ويؤ ّكد اآلغا أن تفاصيل
تطبيق القانون مع ّقدة ،وتثري السخط ،نظراً
للبريوقراطية والروتني والفساد ،إضافة إىل
املؤسسة األمنية عىل كل مفاصل
استحواذ ّ
الدولة ،وهذا يعني أن كل شخص يجب أن
يحصل عىل موافقة الجهات األمنية إلثبات
ملك ّيته ،وهو ما يتع ّذر الحصول عليه بالنسبة
للمناوئني للنظام.

27

حتقــيق واستقصاء

ويح ّذر الناشط اآلغا من ضياع حقوق ماليني
املهجرين والالجئني ،الذين التسمح
السوريني ّ
لهم ظروفهم بالعودة وتثبيت حقوقهم
النص القانوين يتيح
وملك ّياتهم .ويتابع« :إن ّ
ّ
الحق،
لألصول من الدرجة الرابعة تثبيت
لكن هذا لن ينفع ،نظراً لخصوصية املجتمع
السوري الذي ا ّتخذ مواقف جامعية ضد
النظام ،ولطبيعة النظام بح ّد ذاته الرافضة
لكل من عارضه».
مكاسب للنظام
يــرى املحامي كيايل أنــه التوجد ضامنات
قضائية لتطبيق القانون بالشكل املطلوب
كام تنص مــواده ،حسب إج ـراءات التقايض
نص القانون ،وهو
وإثبات ا ُمللك ّية الواردة يف ّ
ما يش ّكل إجحافاً بحقوق الناس وتفريطاً
مبمتلكاتهم ،فيام األصل بالترشيع هو ضامن
الحقوق .مد ِّ�ل ًال عىل رأيه بأن توقيت إصدار
القانون وشموله كل الوحدات اإلداريــة يف
سوريا أثار الكثري من األسئلة والتخ ّوف حول
مصري عقارات كل سوري يعارض النظام ،أو
حتى أولئك املطلوبني لخدمة العلم والرافضني
لها ،الذين يف حال امتالكهم عقارات مشمولة
بالقانون ،سيكونون ُمر َغمني عىل تسليم
أنفسهم أوالً للنظام قبل إمتام معامالتهم.
ويرى الناشط الحقوقي اآلغا أن هذا القانون
يحتاج إىل مرحلة استقرار وأمــان ومح ّبة
وطي
وتشا ُرك وتوا ُفق بني السوريني ك ّلهمّ ،
صفحة النزاع املريرة ،وهو ما يقود إىل وقف
الحرب وإنجاز عملية االنتقال السيايس،
ورأب الصدع االجتامعي وردم الفجوة الهائلة
بني أفراد املجتمع ،إضافة إىل خلق مناخات
حكومية تعزّز سلطة املواطن وتقيض عىل
ّ
والتدخالت األمنية .ويشري إىل أن فشل
الفساد
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القانون رقم  10محاولة
جادة من النظام
السوري لحرمان فئات
كثيرة تقف ضده،
ورافضة له ،لحرمانها
من حقوقها ،ويسعى
لوضعها أمام خيارين
مريرين ،إما أن تنصاع
الرادته ،وتقف بصفه،
وإما أن حرمانها من
حقوقها

مرشوع املصالحة الوطنية ،نتيجة تطبيقه
بالقوة ،لن يؤدّي إىل نجاح يف تطبيق القانون
 ،10الذي استقاه ّ
املرشع من تجارب سابقة،
ووضع يف مــوادّه ما يكفل مصالح النظام
يصب يف مصلحة املواطن .ويحدّد
بلبوس
ّ
اآلغا املكاسب التي سيحصل عليها النظام من
هذا القانون يف ظل غياب املعرتضني عىل أي
منطقة تنظيمية جديدة ،بتوزيع املكاسب
عىل مواليه ،وخلق حراك اقتصادي ظاهري،
ُ
التموضع الدميغرايف للسكان،
وإعادة ترتيب
والضغط عىل الالجئني واملهاجرين للعودة
ّ
التخل عن
اإلجبارية بــروط النظام أو
ممتلكاتهم.
إن هذا القانون من مفردات ما بعد الحرب،
وفقاً للناشط الحقوقي اآلغا ،فالدمار الهائل
الذي أصبحت فيه مدن بكاملها أثـراً بعد

عني ،تحتاج إىل قوانني خاصة إلعادة بنائها،
كام يرى النظام الذي يعتقد منارصوه أنه
أنجز نرصاً عىل الثورة .ويضيف :القوانني
اإلشكالية تحتاج إىل بيئة ومناخ مناسبني
ّ
املـــؤشات اآلن تؤ ّكد أن
لتطبيقها ،وكــل
القانون  10يحمل يف ط ّياته مفاجآت غري
سا ّرة ملاليني الالجئني واملفقودين والنازحني.
متو ّقعاً أن تبدأ عملية إحــداث املناطق
التنظيمية الجديدة تباعاً ،يف كل محافظة
تع ّرضت للدمار ،بهدف إعادة تشكيل نسيجها
املجتمعي من جديد.
«ص َور» عىل معلومات من مصادر
وحصلت ُ
حكومية تابعة للنظام ،تؤ ّكد أن الغوطة
الرشقية ومنطقة املخ ّيم جنوب دمشق،
ستكون أوىل املناطق التنظيمية التي ستُحدَث
مبوجب القانون  ،10وأن الدراسات األولية
ُأنجزت بهذا الصدد ،وتنتظر حكومة النظام
أن تبدأ الخطوات التنفيذية.
إعادة بناء ما د ّمرته الحرب
لن ننتظر أكرث ،بهذه العبارة أفصح املحامي
«ص َور»،
نور الدين الهادي ر ّداً عىل أسئلة ُ
مؤ ّكداً أن الحديث عن توقيت القانون هو
محاولة تشكيك يف غري مح ّلها ،فض ًال عن كونها
بحثاً عن مس ّوغات لتأجيل التطبيق ،ورشوط
مسبقة ترمي لكسب الوقت ،ووضع العيص يف
ويبي الهادي
دواليب مرحلة إعادة اإلعامرّ .
أن من يعارضون القانون مل يقدّموا مقرتحات
تعب عن قصوره
مقنعة لتأجيل تنفيذه ،أو ّ
وعدم قدرته عىل معالجة الواقع التنظيمي
الصعب للوحدات اإلداريــة ،سوى ّ
تلطيهم
خلف قناعات ُمع ّلبة ضد النظام .ووصف
الهادي مواد القانون بالواضحة ،وهذا باعرتاف
املعارضني له .ويتابع أن القانون  10يضمن
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حقوق الناس ،ويتيح الفرصة لهم للخروج
من رشنقة العشوائيات التي تفتقر للخدمات،
وإعادة بناء ما د ّمرته الحرب ،كام أنه يش ّكل
حافزاً لعودة الراغبني إىل حضن الوطن،
وامليض قدماً باملصالحة الوطنية والتسويات
التي أمثرت الكثري من املنجزات ،حقناً للدماء
والعودة إىل جادّة الصواب.
واعترب الهادي أن النظام اليحتاج إىل قوانني
ليبسط سيطرته عىل األرض ،فهناك قوة ميلكها
وتتيح له ذلك ،أي الجيش الذي أعاد العديد
من املناطق لسيطرته .ويضيف« :إن النظام
الذي يُع ّد املم ّثل الرشعي الوحيد للشعب
السوري ،يريد من القانون بنا ًء عمرانياً
متامسكاً ومتيناً يرضخ لالعتبارات الوطنية،
وإن ما يزعمه البعض من إعــادة تــو ّزع
دميغرايف بات كالماً يف غري مح ّله ،مادامت
الفرصة متاحة لكل شخص أن يعود إىل
مدينته أو ح ّيه وبيته».
ويق ّلل الهادي من طروحات املعارضني بأن
النظام يريد االستحواذ عىل أمالك الناس،
موضحاً أنه لو أراد ذلك ال ّتبع طرقاً أخرى،
ومنها ما ميكن أن يفعله بالخفاء ودون ضجيج
إعالمي من خالل املصالح العقارية ،بنقل
املؤسسات
امللك ّيات ،بينام يف الحقيقة إن
ّ
السورية تريد مامرسة دورها ،وإعادة الحياة
إىل مسارها الطبيعي .مفنّداً كل الطرق التي
أتاحها القانون التي تضمن للمواطن ح ّقه،
دون نقصان ،أو ابتزاز ،مع وجود خيارات
كثرية أمامه إلثبات ذلك.

الذين تع ّرضت ممتلكاتهم إىل الدمار ،ومل َتعد
هناك معامل وآثار ّ
تدل عىل وجودها السابق
سوى ذكريات أصحابها .وإذا كان اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان يضمن أيضاً ا ُمللك ّية
تنص عىل:
وفقا للامدّة  17منه ،التي ّ
 1ـ لكل فــرد حــقّ يف التم ُّلك ،مبفرده أو
باالشرتاك مع غريه.
تعسفاً.
 2ـ ال يجوز تجريد أحد من ملكه ّ
فإن هذه املــادّة غري كافية ،ألن إج ـراءات
التطبيق وضــانــات املـــادّة ،قــد التؤخذ
بالحسبان ،ورمبا تكون كغريها من القوانني
الدولية التي يطاح بها عند الحاجة ،فيام
األنظمة الحاكمة ترضب بعرض الحائط بكل
القوانني عندما ال ترى مصلحة لها يف هذه
القوانني.
ويتّفق االجتهاد الترشيعي ،أن أحد أبرز
عنارص قوة القوانني هي يف توقيت إصدارها،
وهذه النقطة تلعب دوراً ّ ً
مهم يف معرفة
الهدف من الترشيع .والواضح أن إحداث
ّ
مخطط
منطقة تنظيمية جديدة يف أي
تنظيمي ،خاصة يف املناطق التي شهدت
عمليات عسكرية ،وأعــال قتالية ،وتبادل
السيطرة عليها ،سيؤدّي إىل مشكالت عميقة
لجهة إثبات ا ُمللك ّية ،مادامت عملية االنتقال
السيايس مج ّمدة.

وينتظرون أن تضع الحرب أوزراها للعودة.
ويضيف أن الذين دفعوا مثناً كبرياً وتح ّملوا
ويالت الحرب ،يحتاجون من دولتهم أيضاً
الرسعة يف ّ
البت مبثل هذه القضايا ،وإطالق
عجلة تنموية تضمن لهم حياة كرمية ،وتصون
لهم حقوقهم .فيام يؤ ّكد املحامي كيايل أن
التوقيت الخاطىء يف التنفيذ سينجم عنه
كوارث كبرية ،وسيض ّيع حقوق الناس الذين
اليستطيعون العودة اآلن لتثبيت ُملك ّياتهم يف
حال أحدث النظام منطقة تنظيمية جديدة
يف موطنهم األصيل ،والغالبية الساحقة منهم
ال تستطيع توكيل أحد من أجل إثبات ا ُمللك ّية.
ويقرتح كيايل مادامت أجهزة النظام تريد الخري
وتهيء مناخات تسمح
للناس فلتنتظر قلي ًالّ ،
للناس بالعودة ملناطقهم بكرامة ،ومن ثم تبدأ
عملية تطبيق القانون حسب الحاجة .ومن
البدائل التي اقرتحها الناشط الحقوقي اآلغا،
قيام النظام بتثبيت ا ُمللك ّية يف املناطق املد ّمرة
كلها ،أو التي تع ّرضت لألعامل القتالية ،قبل
إحداث املناطق التنظيمية الجديدة ،مبا يصون
حقّ الناس .ويختم :عقب االنتهاء من هذه
امله ّمة الكبرية ،يبدأ بالتفكري بإحداث مناطق
تنظيمية جديدة ضمن ّ
املخططات التنظيمية.

َردْم الفجوة
تفوح من القانون  ،10نفحة انتصار كام يرى
التوقيت الخاطىء
ما املطلوب اآلن؟ هل مييض السوريون ُقدُ ماً املوالون ،ورائحة خسارة برأي املعارضني.
يف تطبيق هذه القانون وإحــداث مناطق والواضح أن فجوة عميقة ،تفصل الجانبني،
تنظيمية جديدة؟ أم هم بحاجة لتهيئة ويتمرتس كل فريق خلف موقفه بعناد.
املناخات السياسية والقانونية واالجتامعية لكن هذا القانون الرضوري باعرتاف الجميع،
التي تكفل حقّ املواطن ،وتصون ممتلكاته؟ يفصله عن التسييس ،البحث عن التوقيت
َن َفق جديد
يضمن الدستور السوري حقّ ا ُمللك ّية ،ويصون يؤ ّكد املحامي عبد الهادي أن تلبية احتياجات الصحيح للتطبيق ،وعبور سوريا مرحلة
ا ُمللك ّية الخاصة ،إال أن قضية إثبات ا ُمللك ّية هي الناس العمرانية واملعيشية الميكن تأجيلها ،االنتقال السيايس املنشودة.
النفق الجديد الذي سيدخل فيه السوريون نزوالً عند رغبة من يقطنون خارج البالد،

29

حتقــيق واستقصاء

انتشار حراقات النفط في إدلب
يخلف كوارثًا لإلنسان والبيئة
هاديا منصور

نقلت أم محمد طفلها محمد(٣سنوات)
إلى إحدى المشافي الميدانية في ادلب
نتيجة إصابته باتهاب مزمن في رئتيه
وذلك بسبب تأثره برائحة حراقات النفط
الخام التي يستخدمها بعض التجار بإدلب
لتأمين مادة المازوت والبنزين والكاز.حيث
تشكو حالة ابنها قائلة« :لم نكن نعرف
أن عمليات تكرير النفط البدائي قد يودي
بحياة أبنائنا».
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انترشت حراقات النفط البدائية يف إدلب وريفها بشكل كبري ،نتيجة
الحاجة امللحة للحصول عىل مشتقات النفط ،غري أن الظاهرة
عكست سلبيات فاقت إيجابياتها متثلت برضر كبري طال البرش
والشجر والحيوان ،سيام وأنها انترشت داخل املناطق واملدن واألحياء
السكنية.
عن سبب انتشار هذه الحراقات وطريقة عملها يتحدث محمد
لـ«ص َور» قائ ًال
الخالد ( ٣٩عاماً)مهندس برتول من ريف إدلب ُ
«منذ أواخر ( )٢٠١١ملسنا ماقام به النظام من محارصة للمناطق
املعارضة له ،وقطع كل مقومات الحياة عنها بسبب ثورتها عليه،
فبدأ بقطع املواد النفطية ومشتقاتها مبا يف ذلك الغاز املنزيل ،ولكن
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الحاجة امللحة دفعت األهايل يف إدلب إىل
البحث عن البديل ،فلم يجدوا بدي ًال يف
البداية ،وعندها راحوا يزيلون الغطاء النبايت
يف منطقتهم لالستفادة منه يف التدفئة ويف
الحياة اليومية» ويضيف الخالد أنه ومع
تقدم الثورة متت السيطرة عىل بعض اآلبار
النفطية فحصل الناس عىل النفط الخام،
وهذا النفط الخام أو ما يسمى الفيول راح
األهــايل يستخدمونه يف البداية بــدون أي
عمليات تكرير ،وبعدها بدأت فكرة إنشاء
حراقات بدائية بسيطة جــداً تعتمد عىل
تسخني املادة وتربيدها وفصلها عن بعضها،
حيث كانت تعمل هذه الحراقات من خالل
تشغيل نار يف حفرة تحت الحلة بواسطة
دواليب أو فيول أو خشب ،فتصدر هذه
الحراقات روائح كريهة وغازات سامة ،إال أنه
تم تحديث هذه الحراقات يف اآلونة األخرية
إىل حراقات كهربائية بحيث تكون النار
داخلية وهناك شديرات من أجل الروائح
وبركة ماء مليئة وجهاز غاز من أجل حرق
الغاز الناتج عن عملية الحرق ،وكانت هذه
الحراقات تعمل بنظام معني بحيث يتم أوالً
فرز مادة البنزين ثم الكاز ثم املازوت ثم
الشحم ،ويشري الخالد إىل عمليات تكرير
بعض املواد البالستيكية أيضاً للحصول عىل
املواد النفطية التي اعتمدها عدد من بائعي
املحروقات.
عامد الحرصم ( ٤٨عاما) عضو املجلس املحيل
لـ«ص َور» عن الوجود
يف معرة النعسان تحدث ُ
الكبري لهذه الحراقات يف منطقته قائ ًال «يوجد
لدينا العديد من الحراقات يف املنطقة حتى
زاد عددها عن ( )١٥٠محطة تكرير يف
اآلونة األخريةوكل محطة من هذه املحطات
كانت تحتاج لعدد كبري من العاملني ،كعامل

النظافة وعــال الحرق ،إضافة إىل عامل
آخرين فكان هناك ما يقارب ( )١٥٠٠عائلة
مستفيدة من العمل يف هذه الحراقات ،وكل
محطة من هذه املحطات يوجد فيها  ٥رشكاء
عىل األقل ،ويعود سبب انتشار هذه التجارة
يف معرة النعسان إىل النشاط الكبري لألهايل
للحصول عىل املواد النفطية».
أما عن الحاالت واملشاكل الصحية الناجمة
عن الحراقات يف املنطقة فقد تطرق إليها
الطبيب سعيد الخطيب ( ٤٥عاماً) أخصايئ
باألمراض الداخلية قائ ًال« :رصدنا زيادة
حاالت الربو التحسيس لدى األطفال يف إدلب
منذ ( )٢٠١١حيث تراوحت نسبته آنذاك ما
بني  %٣-٢لدى األطفال والكبار يف السن ،ويف
عام ( )٢٠١٢تراوحت مابني ١٠إىل ،%١٥وبعد
دخول هذه الحراقات إىل البلد وانتشارها
الكبري رصدنا ارتفاعاً تدريجياً ومضطرباً لدى
حاالت املرىض من جراء استنشاق الغازات
السامة الناتجة عن حرق املواد النفطية ،ويف
عام ( )٢٠١٣أصبحت النسبة فوق  %٢٠وهي
نسبة مخيفة جداً حتى أنه تكونت حاالت
من الربو املعند الذي يحتاج إىل جلسات
رذاذ مضاعفة وإعطاء األوكسجني للمصاب»
ويؤكد الطبيب الخطيب أن املواد الناتجة

عن الحرق محسسة ومخرشة للقصبات،
كام تزايدت هذه الحاالت بشكل كبري لدى
عامل الحراقات واألطفال وكبار السن والنساء
الحوامل ،ويف عام ( )٢٠١٤ازدادت نسبة
اإلصابة بهذه األمراض لتشمل الشباب أيضاً.
كام أوضــح الخطيب بــأن الــغــازات التي
تنبعث عن هذه الحراقات هي غاز أول
أكسيد الكربون وهو غاز سام يرتبط مع
هيلو غلوبني الدم ومع الخضاب ليؤدي إىل
تسمم أعراضه صداع وميل إىل النعاس ،واذا
تعرض الشخص ملدة نصف ساعة متواصلة
لهذا الغاز قد يؤدي إىل الغيبوبة ومن ثم إىل
املوت املفاجئ .وكذلك ينتج أثناء الغيل غاز
كربيت الهيدروجني ،هذا الغاز رائحته كرائحة
صفار البيض الفاسد ونتيجة التعرض له ملدة
دقيقتني أو ثالث دقائق ينعدم اإلحساس
ألنه يرتبط عن طريق النواقل العصبية مع
حاسة الشم ،فيفقد املصاب حاسة الشم،
ويرتبط أيضاً مع الخاليا الدموية وينتقل إىل
الخاليا العصبية يف الدماغ فيؤدي إىل تثبيط
أنزيم هام يف الخاليا العصبية هو أنزيم
سايتوكروم فيؤدي إىل تثبيط عمل الخاليا
العصبيةوالوفاة.
وعن الحراقات وأثرها عىل املواطن والبيئة
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يف إدلب رصح حسني العيل ( ٥٥عاماً) مدير
لـ«ص َور» بأنه يف العامني املاضيني فقد
النقل ُ
البنزين ذو املواصفات السورية املصنع يف
سوريا نهائياً ليستبدل ببنزين ناتج عن صناعة
محلية يدوية بواسطة الحراقات املنترشة
والذي يؤدي يف معظم حاالت استعامله إىل
تعطيل محركات السيارات وإنهاكها ،فض ًال عىل
أن هذه املحروقات تباع يف محطات الوقود
من دون أي رقابة تذكر ،فسعر الليرت الواحد
من البنزين يصل اليوم إىل  ٤٠٠لرية سورية،
إضافة إىل ما تحدثه مخلفات الحراقات عىل
املواطنني ،حيث تنترش السحب الدخانية
السوداء يف سامء إدلب وريفها وذلك بسبب
استخدام مخلفات النفط الخام يف عمليات
الحرق للخزانات التي تفرز املواد البرتولية
حيث ينتج عن هذه العملية انتشار السحب
الدخانية املرتافقة بإشعاعات وغازات النفط
السامة وتلوث الهواء ووجه الرتبة واألرض
مبساحات واسعة جداً.
ويف تفاصيل أكــر عــن مــدى رضر هذه
الحراقات عىل صحة املواطنني حدثنا الطبيب
الدكتور خالد السعيد ( ٤٣عاماً) مدير

في عام ( )٢٠١٣أصبحت
نسبة المصابين بالربو
التحسسي فوق %٢٠
وهي نسبة مخيفة
جدًا حتى أنه تكونت
حاالت من الربو المعند
الذي يحتاج إلى جلسات
رذاذ مضاعفة وإعطاء
األوكسجين للمصاب

الصحة يف إدلب قائ ًال« :ملسنا تزايداً ملحوظاً
يف أعداد مراجعي املشايف الوطنية والنقاط
واملراكز الصحية من الذين يعانون أمراضاً
تنفسية حادة ومزمنة ناجمة عن التعرض
لهذه الغازات املنبعثة ،حيث تظهر مقارنة
اإلحصاءات الطبية ملرىض الجهاز التنفيس
تضاعف أعداد املرىض» وينوه مدير الصحة

إىل أن مواد النفط الخام تضم غازات مخرشة
وخانقة وسامة إضافة إىل األبخرة واملذيبات
حيث ينتج عن التعرض لهذه الغازات تأثري يف
الدم والدورة الدموية وحدوث ارتفاع الضغط
الرشياين وتصلب الرشايني وتناقص تدفق الدم
إىل القلب وحدوث رسطان الدم كام يؤثر يف
النمو لدى األطفال حيث تظهر االضطرابات
النفسية والسلوكية ويــؤدي إىل حدوث
تشوهات خلقية وانخفاض يف وزن الوالدة.
سليامن الحسن ( ٣٥عاماً) أحد أهايل معرة
النعسان يتحدث عن مأساته مع هذه
لـ«ص َور» قائ ًال« :إننا النستطيع
الحراقات
ُ
ً
استنشاق الهواء النقي وخاصة ليال ،ويعاين
جميع أفراد عائلتي من صعوبة يف التنفس،
وهناك حاالت اختناق أيضاً».
هذا ومل يقترص رضر هذه الحراقات عىل
البرش فقط بل تعداه ليشمل النبات أيضا
بحسب الحسن ،الذي يشكو من أن هناك
العديد من األشجار يف مزرعته تعرضت
بسبب الــغــازات الناتجة عن الحراقات
لتساقط أوراقها ومثارها ،ومن ثم يباسها
وموتها ،بسبب تجرثم الهواء تزامنا مع زيادة
نسبة وجود هذه الحراقات يف اآلونة األخرية.
وهكذا فالحراقات ومخلفاتها تركت لدى
املواطن حــرة طويلة من غــاء وأعطال
وأمراض وموت وحتى هذه اللحظة ما تزال
منطقة إدلب وريفها تقع بني خيارين أحالهام
مــر ،األول حاجة املنطقة إىل املشتقات
النفطية والثاين افتقارها إىل املعدات التقنية
والوسائل التي متنع انتشار الغازات السامة
واألم ـراض التي تصيب البرش والشجر من
خطر هذه الحراقات.
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رأي

عن ّ
الش َ
طحات والفراغ
نارت عبد الكريم
«الش َطحات» بأقوال ال َبسطامي ،وسواه من متص ّوفة ،وكان ط ّيب ّ
ُألصق نعت ّ
لصق
الحظ فلم ُت َ
رأسه كام حصل مع الحالج .أ َّما أقوال العلامء واملفكرين فقد ُألصق بها نعت
إىل وت ٍد أطرا ُفه ،و ُيع َّلق ُ
«الحقائق واملس ّلامت» .رغم َّأن العلم الحديث ال يختلف كثرياً عن الدين وعن السحر ،فهو أيضاً يقول
باالنفصال ويأخذ بالظواهرَّ .إن نتاجنا العلمي مشتقّ من مقدّمة أساسية تقول بوجود انفصال بني
الباحث وموضوع بحثه ،كام نتاجنا الديني الذي يقوم عىل مقدّمة راسخة تقول بوجود انفصال بني العابد
واملعبود ،ويف السحر كذلك هنالك انفصال بني الروح والبدن.
هذا البدن ،بأبصارنا ،نراه صلباً ومتامسكاً كام كل األشياء من حولنا ،ولكننا باستخدام أجهزة
املجهر الحديثة نرى الخواء والحركة يف كل يشء من حولنا ،فام الذي ميأل املسافة العظيمة
يف ذرة الهيدروجني بني النواة من جهة واإللكرتون اليتيم الذي يدور حولها من جهة
أخرى ،وكذلك ينسحب السؤال نفسه عن املساحات الشاسعة بني الكواكب
يهتم به أحد ،وماذا لو كان هو
والنجوم؟ وماذا عن الفراغ الذي ال ّ
األصل وكل ما عداه هباء؟
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ما مصير نازحي  22قرية إيزيدية تابعة لعفرين؟
حسني زيدو

يتمركز اإليزيديون يف الشامل السوري عامة ،ويف عفرين يقطن غالبيتهم مبحاذاة الحدود الرتكية يف القرى الواقعة يف شاميل املدينة ،ونزح سكان
وبعض من فصائل
املهاجم
هذا القرى من ديارهم أسوة ببقية سكان مناطق عفرين ،بفعل الحرب التي دارت رحاها ما بني الجيش الرتيك
ٍ
ِ
املعارضة السورية املتحالفة معها من جهة ،ووحدات حامية الشعب وبعض من فصائل قوات سوريا الدميقراطية من جهة أخرى ،وكان من
نتائج هذه الحرب التي دامت  58يوما ،نزوح مئات اآلالف من الناس من بينهم سكان  22قرية إيزيدية ،وسط مخاوف عىل حياتهم وخاصة
ّأن اإليزيديني يحملون يف وجدانهم وذاكرتهم تاريخا من الهجرة املتك ّررة بسبب الحروب عىل أماكن سكناهم.
مخاوف النازحني اإليزيديني
يراود النازحني اإليزيديني مخاوف عدة جراء النزوح من أماكنهم بفعل
الحرب ،من أه ّمها الخوف عىل ممتلكاتهم وعدم القدرة عىل العودة
ديني ،حيث يعتربون أنفسهم غري
والتخ ّوف من محاسبتهم عىل أساس ّ
التوجه اإلسالمي.
مرغوب بهم لدى الفصائل ذات ّ
نزح اإليزيدون من أبناء القرى يف ريف مدينة عفرين ومن سكان
املدينة نحو مناطق الشهباء ،وتابع بعضهم  -وهم ق ّلة  -إىل مدن
الجزيرة السورية ،والتجأوا إىل أقاربهم أو تو ّزعوا يف بيوت استأجروها
بغية السكن ،إذ يقول رئيس «البيت اإليزيدي» يف الجزيرة ،إلياس
لـ«ص َور»:
سيدو ( 45عاما) ُ
«نزح اإليزيديون من  22قرية تابعة لعفرين ،حيث يصل تعداد
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سكان تلك القرى إىل حوايل  25ألف شخص ،ونزح اإليزيديني
من منطقة عفرين إىل منطقة الشهباء ،وقلة منهم التجأ إىل مدن
الجزيرة ،وهم  15عائلة فقط».
يعترب اإليزيديون الهجوم الرتيك مع حلفائه من فصائل املعارضة ذات
الطابع اإلسالمي عىل مناطقهم أكرث خطورة عليهم من بقية س ّكان
عفرينّ ،
ألن أبناء الديانة اإليزيدية تع ّرضوا من قبل لتجربة قاسية يف
منطقة سنجار/شنكال ،إبان هجوم تنظيم الدولة االسالمية «داعش»
عىل مناطقهم ومركزهم ومزارهم املق ّدس «بيت اللش» يف آب ،2014
حيث بلغ مجمل الضحايا حينها  7400شخص ،ومازال مصري الكثري
من النساء واألطفال اإليزيديني خافياً ومجهوالً ،وذلك يف إحصاء و ّثقه
الباحث اإليزيدي داوود مراد ختاري نرشه موقع إيزدينا.

الياس سيدو

العودة بضامنات دولية
عىل الرغم من إبــرام العديد من االتفاقيات وعقد املؤمترات
واالجتامعات حول إيجاد مناطق خفض التوتر بضامنات دولية إال
ّأن واقع الحال يشري إىل تزايد وترية املخاوف لدى السكان عامة ج ّراء
تزايد العمليات العسكرية.
وبالرغم من االختالف ما بني هجومي عفرين وشنكال من حيث الجهة
املهاجمة وتسمياتها ،لكن التجربة األليمة التي عاشها اإليزيديون
ِ
يف سنجار ولدت مخاوف كبرية لدى إيزيديي عفرين من العودة
واالستقرار يف قراهم ومنازلهم ،وبهذا الصدد تقول امرأة إيزيدية
نازحة من قرية قسطل جندو التابعة ملدينة عفرين وهي؛ عدولة
لـ«ص َور»« :نريد العودة إىل ديارنا بضامنات دولية،
محمود (55عاما) ُ
يك ال نتع ّرض لألذى».
مخاوف أبناء الديانة اإليزيدية من التع ّرض لألذى ناجمة عن هجامت
وأحداث ومعارك يف التاريخ اإليزيدي ،حيث يتناقل كبار السنّ منهم
قصصا قدمية حول ما تع ّرضوا له من حاالت إبادة وتهجري بسبب
قوميتهم أو دينهم ،ويقول حسو ُأ ُمريكو (باحث إيزيدي) عن
املخاوف التي تراود اإليزيدين من العودة« :اآلن تردنا أنباء ّ
بأن هناك

عدولة محمود صفت

الباحث حسو امريكو

من يضع عالمة مم ّيزة عىل باب منزل ّ
كل إيزيدي يف مدينة عفرين،
لذلك نطالب العودة بضامنات دولية».
وعىل الرغم من نرش الدولة الرتكية بيانات أشارت فيها عىل ّأن
العملية تجري وفق القانون الدويل ،حيث أكدت يف بيان نرشت وكالة
األناضول جزءا منه ،إال ّأن إلياس سيدو (رئيس «البيت اإليزيدي» يف
الجزيرة) يفيد بوصول معلومات إليه بتدمري  12مزارا عائدا للديانة
اإليزيدية يف منطقة عفرين.
خوف أبناء الديانة اإليزيدية من العودة إىل منازلهم وقراهم يف
منطقة عفرين ،بعد أن نزحوا إىل أماكن أخرى ،يش ّكل خطرا عىل
األقليات العرقية واإلثنية ومخاوف من اجتثاثها من مكانها األصيل
يف سوريا ،كام اآلشوريون الذين هاجر معظمهم من  34قرية عىل
ضفاف الخابور ،وينتج ذلك قتل التنوع العرقي واإلثني فيها ،ما يخلق
ضغينة خف ّية ،قد يتس ّبب الحقا يف تصعيد الوضع من جديد ،وهذا ما
يوجب عىل العامل أن يتح ّرك يف ّ
حث تركيا عىل تأمني حياة اإليزيديني
وتبديد مخاوفهم إذا ما عادوا إىل منازلهم وقراهم يف عفرين ،وعدم
ترك مصريهم للمجهول.
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الدولي في منع استخدام
فشل المجتمع
ّ
الكيماوي في سوريا
عاصم الزعبي
تع ّرضت مدينة دوما ،يف الغوطة الرشقية
لقصف بالغازات السا ّمة ،من ِقبل قوات
الحكومة السورية ،بعد فشل املفاوضات
بني القوات الروسية ومقاتيل جيش اإلسالم،
لخروج مقاتيل األخري من املدينة ،ما أدّى
لسقوط عدد كبري من الضحايا بلغ عددهم
نحو  150شخصاً.
وحسب الدفاع املدين ُ
(الخ َوذ البيضاء) ،فإنه
يف مساء السبت  7نيسان /أبريل ،2018
حصل هجوم أدّى إىل موت عوائل كاملة
خنقاً يف األقبية.
تاريخ استخدام السالح الكياموي
استُخدم السالح الكياموي ألول م ّــرة يف
تم استخدام غاز
الحرب العاملية األوىل ،حيث ّ
الخردل ،وبعد ذلك استخدم عام  1988يف
حلبجة العراقية ،كام استخدم غاز السارين
يف هجوم بطوكيو عام  ،1995من ِقبل طائفة
ُتدعى (أوم).
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 ،2017والتي أستخدم فيها غاز السارين،
استخدام السالح الكياموي يف سوريا
استخدم النظام السوري السالح الكياموي حيث قتل العرشات من املدنيني فيها ،وكان
بشكل متك ّرر بعد ثورة عام  ،2011يف مناطق آخرها الهجوم عىل مدينة دوما يوم  7نيسان/
مختلفة من سوريا بغية إخضاع هذه املناطق ،أبريل .2018
استخدم فيها غاز السارين يف مناطق مح ّددة،
بينام استخدم غاز الكلور عىل نطاق واسع .خــرق الحكومة السورية التفاقية حظر
كان االستخدام األول لغاز السارين يف شهر األسلحة الكياموية
آب /أغسطس من العام  ،2013عندما يف شهر أيلول /سبتمرب  ،2013حصل اتفاق
قصفت قــوات النظام ،ع ـ ّدة بلدات من رويس – أمرييك ،رضخ مبوجبه النظام السوري
الغوطة الرشقية ،بقذائف وصواريخ تحمل لتسليم مخزونه من السالح الكياموي إىل
هذا الغاز ،ما أدّى ملقتل نحو  1200شخص منظمة حظر السالح الكياموي ،من أجل
إتالفه ،وقالت املنظمة حينها ،إن سوريا
من املدنيني آنذاك.
بــعــد ذلـــك شـــنّ الــنــظــام الـــســـوري ما س ّلمتها  1300طن من األسلحة الكياموية،
ّ
يــقــل عــن  140هــجــوم ـاً بــالــســاح وهو ما مي ّثل  %100من مخزونها املعلن من
ال
ّ
وتم إتالفها بشكل كامل يف
الكياموي عىل مناطق مختلفة ،خلفت هذه األسلحةّ ،
مئات الضحايا ،كان أبرزها الهجوم عىل كانون الثاين /يناير .2016
مدينة خان شيخون يوم  4نيسان /أبريل

وتنص الفقرة الثانية ،من املادّة األوىل من
ّ
االتفاقية عىل أنه» تتع ّهد كل دولة طرف بأن
من جهة ثانية ،ويف شهر أيلول /سبتمرب  ،2013تد ّمر األسلحة الكياموية التي متتلكها ،أو أن
أعلنت سوريا انضاممها لعضوية معاهدة تكون قامئة يف أي مكان يخضع لواليتها ،أو
حظر األسلحة الكياموية ،أي بعد شهر من سيطرتها ،وفقاً ألحكام االتفاقية».
الهجوم عىل الغوطة الرشقية ،ما يؤدّي إىل
وجوب التزامها مبضمون االتفاقية ،ولكن بعد هل ميكن اعتبار استخدام السالح الكياموي
هذا التاريخ ،شهد العامل كله هجامت متك ّررة يف سوريا جرمية حرب؟
بالسالح الكياموي ،شنّها النظام السوري عىل تعترب املادة الثامنة من ميثاق روما األسايس
مناطق املعارضةّ ،
وتبي بشكل قاطع أنه مل ملحكمة الجنايات الدولية ،أن استخدام
يقم بتسليم كامل مخزونه من هذا السالح ،الغازات أو السوائل أو األجهزة املحظورة
ما يشكل خرقاً لبنود االتفاقية التي انض ّمت جرمية حرب ،إذا تح ّققت فيها األركان التالية:
إليها الحكومة السورية مبوجب مرسوم  :1أن يستخدم مرتكب الجرمية غازاً أو مادّة
ترشيعي مو ّقع من بشار األسد.
أخرى مامثلة ،أو جهازاً آخر مامث ًال.
 :2أن يكون الغاز أو املادة أو الجهاز من
منظمة حظر األسلحة الكياموية ،واتفاقية النوع الذي يس ّبب املوت ،أو يلحق رضراً
حظر السالح الكياموي
بالصحة يف األحوال العادية ،من ج ّراء
جسي ًام
ّ
وهي هيئة دولية ،عهد إليها تنفيذ اتفاقية خصائصه الخانقة أو املس ّممة.
حظر األسلحة الكياموية ،والتي و ّقعت يف  :3أن يصدر السلوك يف سياق نزاع (دويل)،
باريس يف العام  ،1993ودخلت ح ّيز التنفيذ ويكون مقرتناً به.
يف  29نيسان /أبريل  ،1997والتي تحظر  :4أن يكون مرتكب الجرمية عىل علم
صنع وتخزين واستخدام األسلحة الكياموية ،بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع
وتحظر عىل املو ّقعني عليها مساعدة أي دولة مسلح.
أخرى عىل صنع أو استخدام هذه األسلحة.
وترشف املنظمة الدولية عىل تطبيق هذه بالنظر إىل الفقرة الثالثة من املادة الثامنة،
االتفاقية ،وخصوصاً تدمري املخزونات.
فإن النزاع يعترب يف سوريا نزاعاً داخلياً،

وتصنّفه غالبية دول العامل أنه حرب أهلية،
ما يجعل تطبيق هذه املادة عىل استخدام
السالح الكياموي يف سوريا أمراً صعباً وفق
التوصيف الحايل من جهة ،ومن جهة ثانية
عدم إحالة ّ
ملف االنتهاكات يف سوريا إىل
محكمة الجنايات الدولية ،األقدر عىل تحديد
الجرمية إن كانت جرمية حرب أو ال ،ما
يرتك الباب مفتوحاً ملحاكمة مرتكبي هذه
الجرمية ،أمام محكمة جنائية خاصة ،عىل
غرار محاكمة أركان النظام العراقي السابق
يف جرمية قصف مدينة حلبجة العراقية
بالسالح الكياموي.
ال بـ ّد من تطبيق اتفاقية حظر السالح
الكياموي إلنقاذ املدنيني
مل تستطع منظمة حظر السالح الكياموي
حتى اآلن ،الكشف وبشكل دقيق عن
األسلحة الكياموية يف سوريا ،والتخ ّلص منها
نهائياً ،ما ميكن اعتبارها فش ًال يف الكشف عن
إخفاء النظام السوري لقسم من مخزونه من
هذه األسلحة.
وبات من الــروري ،ابتكار طرق ووسائل
جديدة لتعزيز األمن الدويل ،وحامية املدنيني
بالدرجة األوىل ،من خالل إقناع دول العامل
بالتوقيع عىل اتفاقية حظر السالح الكياموي،
مع فرض قيود صارمة عىل استخدامها تندرج
تحت البند السابع من ميثاق األمم املتحدة.

37
37

ثقافية

بيان الرعاع
(بيان أدبي وهمي)
موفق مسعود
مقدمة ال بد منها
ــ نحن رعاع العامل الذين مل نكن يوماً كائنات مستقيمة ،نعلن أننا نريد ما نريد ،وليغدو هذا العامل يشبهنا أكرث.
ــ إن النخب املافوية تبني مشاريعها عىل أنقاضنا ،فيبدو العامل رعاعياً ،لكن هذا ملتبساً
بشكل ما ،وعلينا التوضيح.
ٍ
ــ إن ما يبدو عليه العامل هو صورة عمالقة تصنعها النخب ،صورة ناعمة ورشسة يف التهامها لحياتنا وأجسادنا وأفكارنا.
ــ نحن رعاع العامل ،حيث تصور الثقافة املعارصة حياتنا كـ«بعد فني» ،ذلك أننا وقود الحرب ،وصورها األكرث إبهاراً  ،يف السينام واألدب والشعر
واإلعالم وباقي قطاعات االستثامر املطروحة يف السوق الثقايف العاملي.
عن الحرب
كالم مهم ،الكلامت أيضاً
ُ
تهشل هارب ًة
ــ يف الحرب ،ليس هناك ٌ
كقطعان الوعول يف حرائق الغابات ،ما تصطاده أنيابكم من الكلامت،
كائنات بائسة ُأجربت عىل االنحطاط حتى أصبحت لها رائحة الفرائس
املنهوبة بالتعب وحلم الخالص ،كام تهرب عيون أطفالكم من النظر يف
وجوهكم املسكونة بالحرب.
يف الحرب ال دميقراطية وال حرية وال قوانني وال آخر وال يشء سوى القتلة
والضحايا وسجانوا الكلامت النشيطني كقنايص األحياء واملدن والضواحي.

الكاتب موفق مسعود
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ــ ال ثورات تعيش بالحرب.
الثورات التي انترصت بالسالح والقتل ،هُ زمت بالثقافة لحظة انتصارها
وبقي السالح والقتل ضمريها املحبوس الصلب ،مل تكن مقاصل
الكومونة العظيمة يف باريس سوى امتداداً لضمري العظمة الكنسية
يف القرون الوسطى ،ضمري الحرب ال تستطيع أكرث الثورات قوة أن
تنتزع ُه من مستقبل أجيالها ،لقد عارص البالشفة أصحاب الرايات الحمر
حربني عامليتني ،وقاد ضمري حرب االستقالل يف أمريكا العامل إىل جحيم
الحروب املتعاقبة ذلك أن االستقالل األمرييك املل ّمع بخطابات الحرية
يجثو عىل جثة وثقافة شعب الهنود الحمر ،واستعباد زنوج أفريقيا
ألجيال متعاقبة ،وكان عىل اليهود أن ينهضوا بالهولوكست كضمري نهم
لإلنتقام ،وكخالصة للحرب العاملية الثانية ،ليجثم النظام الصهيوين عىل
جرمية ترشيد شعب بأكمله واقتالعه من أرضه وثقافته.

ثقافية

ـــ نحن الرعاع ُنسقط عن الكلامت أنفاس الجرمية املستمرة
للنخب ،ونعلن يف أروقــة القول ،ويف الرشايني اليابسة للمعرفة
املــعــارصة كأسالك النحاس ،إن الرفض هو املساحة الساحرة
يف احرتام الكلامت الجريحة واملحررة من أنياب النخب ،وأنه املقدمة
الرضورية ملحاكمة األفكار السائدة يف ثقافة الحرية امللتبسة بالدم
وبضمري الحرب.

ــ إن مساءلة القيمة هي مساءلة العقد اإلجتامعي اإلنساين برمته ،وال
بد أن تصل إىل أعامق هذا العقد امللتبس والذي يشهد تطوراً مذه ًال
يف شكالنية العالقة مع األفراد حرصاً ،لتبدو الضحية فرداً والجالد فرداً
والقاتل فرداً واملقتول فرداً واملجرم فرداً ،بينام ُيحتكر املجتمع يف
صورة الرشكة ،لتكون الجامعة هي رشكة تقدم أوراق اعتامدها عرب
مساهمتها يف إنتاج الحرب.

ــ إن االستبداد ال يبحر إال بأرشعة مضيئة ،روحه هي الكلامت املأسورة
واملنهوبة تلك التي ترصفون جثثها أمام استبداد جديد.

عن املافيا والوهم
ــ هكذا فإننا نرى بالوضوح عينه الذي للوهم ،الوهم العايل للرفض ،أن
النخب املعارصة ذات طبيعة مافوية ،املافيا هي الشكل املعارص لتغول
رأس املال يف الجسد األريض وقاطنيه من البرش.
ال يخفى علينا أن مافيات النخب تتموضع يف ثنائيات متقابلة هي
رضورة رصاعها الوحيش عىل أرض الشعوب ويف ثقافاتها وتنوعها
الساحر ،إن التموضع داخل أقطاب الثنائيات يف السياسة والفكر
واألدب والفن ،هي الرضورة األوىل لرتويج األفكار الجديدة واألسلحة
الجديدة ونبش القبور القدمية مجدداً.

ــ إن حرية العامل وانفالته من حتمية تاريخه املنكوب بالحتمية ،هي
األفق الوحيد لفتح آفاق جديدة أمام الجنس البرشي عىل وجه األرض
لالنتامء للحياة ،أو إفساح املجال أمام كائنات أخرى كالرصاصري أو
النوارس أو الثعالب أو الضباع أو الدجاج ،لقيادة التفاعل الحيوي عىل
وجه الكوكب.
ــ الدعوة لحرية العقل املعارص هي أكرث إخالصاً للحياة من الدعوة
للعدالة وتوزيع الرثوات ومحاربة الجوع وصناديق االقـراع .هذه
املفردات هي مفاهيم مكب ّلة يف عامل مشلول ورضورته الستمرار الشلل.
هناك املئات من املنظامت اإلنسانية التي تنشط مربوطة ككلب
مخلص إىل أجندة الرأسامل الذي يدعمها.
اآلالف من املحطات الفضائية التي تعمم الجهل ومتطلبات االستهالك
محارص ًة املليارات من األطفال والرجال والنساء ،وتسخدم اإلعالم لنهش
ثقافات التنوع التي يعيشونها.
يستخدم الفضاء االفرتايض يف تحضري القتلة وبرمجة عملهم وسهولة
تنفيذ ما يطلب منهم .فقراء البلدان الهامشية محرضون عرب االستبداد
الذي يدفع بعقولهم نحو االنحطاط املناسب يك يكونوا وقوداً للمحارق.
ــ إن مفهوم الحرية باملعنى املتداول واملعارص هو نصف الذراع الناقص
واملحرك لدميومة االستبداد ،ضد العقل ولتحقيق استالبه بأدواته ويكاد
يكون اإلستثامر يف الحرية والدميقراطية واملفاهيم التابعة يف العامل اآلن،
أشد رشاسة وأكرث ربحية عرب التاريخ ،ويتجاوز االستثامر الذي رافق
الثورة الصناعية يف أوروبا قبل ثالمثئة عام ،وأكرث ربحاً من انتصارات
حربني عامليتني.

ــــ إننا نسمي السلطات واملــعــارضــات والخطابات الفكرية
والسياسية والفنية واألدبية السائدة واملسودة والحارضة يف اآلن،
كام هــي ،كثنائيات مافوية تلتهم الحياة واالخــتــاف والتنوع.
إنها مدحلة عمالقة تسري عىل جثث القتىل وعىل سجاد االستعراض
الفاخر يف قصور النخب ،وبرملاناتهم ويف كرخاناتهم ومكاتبهم
ومنابرهم وشاشاتهم ،وعىل اسفلت مدنهم التي ينحتونها ضد التنوع
ليغرق املكان يف صحراء التشابه الالزم لإلبهار وإعادة التدوير أو
إعادة التدمري ومن ثم إعادة البناء من طني األجساد امليتة املخلوطة
باإلسمنت القاتل.
ــ نحن رعاع العامل  ،املرميون يف الكواليس املحروقة لهذا الكوكب،
سيشبهنا هذا العامل يوماً ما ألننا ال زلنا نحمل ذاكرة الحياة الخفيفة
والهائلة ،لن نسقط ،ذلك أننا حضور الغائب يف لهاث الكوكب.
ــ سنقول املزيد ولن تهدأ أيها العامل من أظافر أوهامنا العالية.
(يتبع)..
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سينمــا

طفولي
نبوءة الخالص من الحروب بحلم
ّ

فيلم (الرجل الذي سيأتي)
رشا الصالح
بنبوءة حاملة مناجية من صميم األعامق ومواجعها املستعرة لهيباً يف الذاكرة واملرتاكمة رماداً يف
األوردة املسكونة بنزيف املشاهد التي استحوذت عقلية األطفال قبل الكبار ،مبدّلة السكينة بقلق
معجون بالدماء و قسوة مناظر املوت بتج ّلياته التي أصابت األفئدة قبل األلسنة بخرس وشلل َقدَريّ
َ
ومنصة
أمام هذا املصري ،ليكون الناس األبرياء والطفولة
حارضين فيه كمم ّثلني أحياء عىل خشبة ّ
الحنكة والرباعة أن ّ
تخط تفاصيله السينام اللونية للمخرج اإليطا ّيل
الحياة ،والتي استطاعت بكثري من ِ
(جورجيو ديريتي) عرب فيلمه (الرجل الذي سيأيت).
خاصة من نوعها،
يروي جورجيو ديريتي عرب فيلمه «الرجل الذي سيأيت» سرية مدينة تشهد حرباً ّ
تع ّرض لها ريف إحدى املدن اإليطالية ،حيث وقعت تحت االحتالل النازي من جهة ،وظلم النظام
الحاكم الفايش هناك من جهة أخرى ،ف ُق ِتل الكثري من ُأناسها ُ ّ
وشدوا واغتُصبت نساؤها وتلعثمت
براءة أطفالها ،ومل ترتك لهم سوى الدمار وبعض الثوار الذين يدافعون عن الناس البسطاء ضحايا هذه
الحرب املجنونة التي مل يبقَ لهم فيها إال تفاصيل لهواجس حلم كامن لدى الطفولة املد ّماة و األروقة
املمزّقة بالخالص من بشاعتها وحيث ّياتها
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قصة سيمفون ّيته
يبدأ املخرج (جورجيو ديريتي) ّ
بقصة الطفولة
السينامئية الحزينة الواقعية ّ
منطلقاً من حكاية الفتاة مارتينا ،وهي طفلة يف
الثامنة تويف أخوها يف الحرب بني ذراعيها لسبب
مجهول ،فانعقد لسانها وفقدت القدرة عىل
بنفسها ،فأفقدها تأنيبها
الكالم .وعاقبت نفسها ِ
لضمريها الكثري من أوصاف الطفولة .حتى باتت
موضع سخرية أمثالها من أطفال البلدة .تعيش
يف منزل والدها املزارع الثائر وجدّها ا ُملق َعد عىل
فراش املوت ،وجدّتها العجوز املتص ّلبة
الرأي ،ووالدتها الرؤوم الكادحة.
وبعد قدوم وازدياد همج ّية الحرب
يف املدينة التي كانوا يسكنوها،
عادت هذه الطفلة مع أرستها
هاربة تبحث عن مأمن لحياتها
وعائلتها مــن ألسنة الحرب
وهمج ّيتها إىل قريتها الريفية
بعد أن التاعوا جميعاً من
نريان و قسوة الحياة هناك،
التي المست كل فــرد منهم

سيــنما
بدءاً من األ ّم الحامل واألب الباحث عن عمل
لتأمني معيشتهم  ،والذي أصبح بعد عودته
تحت سطوة النظام اإلقطاعي الحاكم للبلدة
التي بدأ الثوار من أهلها بتشكيل حركة لتحرير
البالد من ظلم الغزاة األملان والطغاة اإلقطاعيني،
حيث أخذ الوالد يستقبل الدعوات لالنضامم
إىل الثوار ،ولكن مع والدة األم لطفلها الجديد
يتم حسبانه ،حيث بقي املوت
يحصل ما مل ّ
الذي كانت العائلة تحاول الهروب منه مستم ّراً،
فتتع ّرض هذه القرية الريفية الهادئة لهجوم من
ِق َبل النازيني عليها ،ويحتدم الرصاع بني األملان
املحت ّلني واإلقطاع من جهة ،وبني الثوار من جهة
أخرى.
ترصد كامريا املخرج برتاتب درامي كل إشكال
الرصاعات بدءاً من الداخلية الخفيفة بني أفراد
العائلة الواحدة وصوالً إىل أعنفها وأشدّها ،وهو
ازدياد حدّة مامرسات االحتالل النازي العنيفة
والظاملة ألفراد البلدة ،انتهت مبجزرة بني أهاليها
ينج منها سوى القليل وبأعجوبة ،ومن بينهم
مل ُ
الطفلة مارتينا الخرساء وأخوها املولود الجديد،
حيث مل يكن ذنب هــؤالء الناس أبــداً سوى
التعاطف مع الثوار املحاربني من أجل ح ّريتهم
وسالمهم.
مل يغفل املخرج أمام كل جزئ ّيات هذه املأساة

يف استعراض تفاصيل الريف بطبيعته خالل
أربعينيات القرن املايض ،والتي َغدَت حزينة،
ُمح ِدثاً فارقاً صورياً لدى املشاهد بني الريف
واملدينة ،مستذكراً كثرياً من الحيث ّيات والتع ّرض
لبعض الرموز الدينية يف القرية مث ًال ،كالكنسية
تعب عن طقوس الدين املسيحي
الجديدة التي ّ
الذي يعتنقه أهايل البلدة الريفية ،والتي ف ّروا
إليها ،واعتربوها ملجأ عند هجوم النازيني عليهم.
مر ّكزاً عىل مناظر خالبة من الحقول والغابات
واملنازل األثرية يف الريف مبا يخدم غرضه يف
جعل املشاهد أكرث تع ّلقاً بتلك البلدة وبالتايل
إحساساً مبأساتها..
استطاع املخرج بكل ِحرفية ترجمة قصيدته
السينامئية بفيلمه (الرجل الذي سيأيت) بحساسية
وعب عنها ،وعىل
شاعر سينام ّيئ ،التقط املشاهد ّ
الرغم من أن الفيلم يتم ّيز بق ّلة الحوارات ،إال أنه
ال تظهر فيه عيوب يف السيناريو ،لقد استعاض
يف كثري من األوقات بالصورة عن الصوت وحتى
عن املوسيقى أحياناً ،والس ّيام حني رسد أحداثاً،
تتم بهدوء وسكون ،جاع ًال من
هي يف األساس ّ
التشويق فلسفته ملعرفة مصري القرية وأبنائها،
وخاصة حينام استخدم الطفلة الخرساء مارتينا
التي استعاضت عن كالمها ومأساتها بالكتابة

املخرج اإليطايل جورجيو ديريتي

لتجلس يف نهاية الفيلم لتد ّون مذكراتها بعينني
بريئتني وقلب طفو ّيل وفكر متسائل يناجي كل
ما حوله السالم ،طالباً ي َد العون أو قدرة إلهية
متجسدة بشخص أو َقدَر يف األيام القادمة،
ّ
ّ
لرتأف بها و ُت ِحل العدالة والرحمة وتطفئ نار
الحرب يف املدينة.
وأرص املخرج
بنص شديد التعبري واإليحاءّ ،
فورد ّ
عىل إظهاره يف مذ كرات الطفلة مارتينا الخرساء،
وذلك كفلسفة طفولية للحرب ال تعي إطالقاً
ماهي السياسة تقول فيه التايل:
«عائلتي من املزارعني ،هناك القليل منهم..
ولكن يل أخاً صغرياً .يعملون يف األرض لرجل
لديه حصان جميل ،لكن والدي يقول إنه يأخذ
الكثري من الحصاد ،وإنه ما زال س ّيداً .أحياناً
األملان يأتون ليبتاعوا بعض األشياء ،هم ال
يتحدّثون اإليطالية ،وأنا ال أعلم ملاذا يأتون
هنا ،يف حني ميكنهم أن يكونوا يف منازلهم مع
أو ًالدهم ،ألن لديهم أطفا ًال أيضاً .عند األملان
بنادق ،وهم يطلقون النار عىل العدو ،لكنني
ُ
سمعت أنهم يف حرب
ال أعرف من هو العدو.
ً
ضد الحلفاء ،لكنني مل أرهم مطلقا .ثم أن
هناك الثوار الذين يحاربون ،ألنهم يقولون أن
عىل األملان الرحيل .لدى الثوار أسلحة كذلك،
ومعظمهم يتحدّث لغتنا ويرتدي مثلنا…هناك
فاشيون أيضاً ،يأتون ويتحدّثون لغتنا كذلك،
لكنهم يصيحون ويقولون إن الثوار ّ
قطاع ُطرق
يجب أن يُقتَلوا .هذا ما أفهمه :كثري من الناس
يريدون قتل اآلخرين ،لكنني ال أعرف ملاذا».
بذلك يكون فيلم (الرجل الذي سيأيت) تجسيداً
لتلك الرمزية للخالص بنظرة مستقبلية لذاك
الشخص املنقذ لــأرواح ،من بشاعة الحروب
مخ ّلصاً الناس والبالد بتباشري السالم ،ويعيش
األحياء بال َنزَق البارود وأالعيب أسلحة الكبار
والساسة ،ليكون كل األطفال قادرين عىل النطق
بالفرح ،ووحدها الدماء تبقى خرساء ،سالماً
يعطيهم وأماناً يحميهم.
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اللجوء إلى عمر الخ ّيام
نبيل امللحم
البلقنة أو الصوملة ،وكنا قبل خطوة من وقتنا هذا نخاف «اللبننة»،
نعم كنّا نخافها ،وبتنا نقبل ونحن مطأطئي الرؤوس ،البلقنة ..وليتنا
نطالها.
نحكيها ونحن أمام نراجيلنا العامرة بـ «التفاحتني» ،وملن توفرت لهم
صح ونلنا
شاشة الخرب ،نحكيها ونحن نتثاءب بحيادية القطط (إن ّ
رشف القطط).
يقول لنا ،ذلك املؤرخ الذي يعرف تاريخنا ج ّيداً ،أننا مل نكن وال
لحظة أ ّمة ..كالم صادم ،نعرف ذلك ،ويربر« :األمم تتشكل بالرتاكم
التاريخي ،ومع كل إطاللة لرأس حاكم جديد يحكمنا بتنب رأسه،
يقطع مع أيّ ذاكرة مع الرأس السابق عليه إن مل يكن قد قطع
الرأس نفسه».
وتعالوا الستقصاء رأي عام ..المتحان نسأل فيه طلبة املدارس،
الجامعات ،العابرين:
 ع ّدد ثالثة رؤساء حكموا بلدك.سيقولون لك ،حافظ األسد ،ثم حافظ األسد ،ثم حافظ األسد ،فآخر
شاهد عىل أن شكري القوتيل م ّر من هنا ،كانت قطعة رخام أشبه
برخام املقابر يف الطلياين حطمتها يد خبرية وليس كام يُظن يد عابثة.
وإذا تابعت سؤال األ ّمة ،ستقول« :تتشكل األمم بإرادات ناسها»،
وحني تسأل عن اإلرادات ،مثة من يقول لك« :صندوق االنتخابات»،
مام يعني إرادات ناسنا ،وليس مثة من صندوق حملناه سوى نعوش

املوىت ،تلك الصناديق التي تعني نهاية كائنات ّ
تحط عىل الرتاب ،أو
تعود إليه ،ورمبا مل تكن منه ما قبل مهرجانات العدم.
وحني تتابع ثالثة ،مثة من يعتقد بأنها تتشكل (ونعني األمم) ،حيث
السوق ،والتبادل ،ووحدة املصالح ،ومل يكن السوق سوى »:أمطري
حيث شئت فخراجك يل» ،مام يعني أن السوق للمخزن ..لجيب
الطاغية ،لذاك الحافل ببزته العسكرية املمتلئة بالنياشني ..نياشني مل
يكتسبها بحرب مظ ّفرة ..نياشني حروب كالتها صفعاته عىل وجوهنا
املبتسمة ،وأقفيتنا الضاحكة.
وحني نف ّر من التاريخ ،نلجأ إىل الله ،إىل السلف الصالح ،ذاك السلف
وقد أورثنا كل جحيمه ،والغيب بني يديه ،كان ،وما زال ،و ...يتحتّم
والسجاد
السجاد،
ّ
أن ال يكون صالحاً سوى للوالئم التي تتمدد فوق ّ

عمر الخ ّيام

يتم ّدد فوق جثثنا ،وحدث ذلك واقرأوا تاريخ معاوية وقد وضع
حجر األساس للطغاة الالحقني من بعده.
يوحد األ ّمة ،بـ (الساطور
كل ذلك لنكون بني نارين :نار الطغيان الذي ّ
أو الجزمة) ،وإذا مل يكن ،تكون «الفوىض» ،الخ ّالقة ،وخ ّالقة ماذا
خينا ما بني البالد (ذاك املصطلح الفضفاض) ،وبني
ال ندري ،ولو ّ
الهجرة ،حتى أمواتنا سيختارون الهجرة ،تاركني وراء قبورهم ،مقابر
برش كانوا يظنونهم أجدادنا.
وها نحن ننئ تحت:
 ال ندري عىل أيّ حال ستكون مصائرنا ،دون أن نخجل ،ومصائرنابني أيدي أبو الغيط ،وأولئك (العرب) املنكمشني تحت جالبيبهم،
والقمم العربية يف حضيض ،هم حضيضها ،وهم مثلنا متاماً ال يعرفون
مصائرهم ،فيام (جرياننا اإلرسائيليون) يلعبون الدامة يف حرب النجوم،
ويرابطون عىل بوابات التكنولوجيا ،وفينا من يتكئ عىل األرائك،
وفينا من يتكئ عىل كساسري عظامه أو مزق ما تب ّقى من لحمه.
 وال ندري ..نعم ال ندري نحو أيّ مفرمة سنميض.ونسأل  :من فتح الباب لحاميل مفاتيح بالدنا؟
 لإليراين وهو يختال بعباءاتنا املنسوجة من طحالب آبارنا؟ للرتيك،وقد أعاد لنا ذاكرة القباقيب ليجرنا بذيله؟
 لألمريكاين ،ونصفنا يص ّفق لتنك قاذفاته ،وهو من وضعت بنيأيديه كل ثرواتنا لتدمرينا.
 ونحيك عن األ ّمة؟ً
بالوسع اللعب قليال مع اللغة ،فاألمة بتشديد (امليم) ،ويكفينا

أن ننتزع الش ّدة عن امليم لنكون كام نحن( ،أمة) ،وكان قد حصل
وفتحت األسواق لبيع إمائنا.
أمل تبع نساؤنا يف سوق الرقيق؟ حدث ذلك ،وتعالوا إىل أثينا وتفرجوا
كيف يباع شبابنا ..شباب الجنس باألجرة ،ونراهن:
 عىل رجب طيب أردوغان ،وكأنه يعمل من أجلنا. عىل بوتني ،وكأمنا سينقل تاج القيرص إىل رؤوسنا. عىل ذلك اإلنكليزي ،وكأمنا سيهدينا ونستون ترششل ،ومينحناترسانة أدمغته.
وعىل خطابات الشيخ القرضاوي ،القادم من اآلسن فينا ،وحوارييه
منتجي السكاكني التي ترتاقص فوق أعناقنا.
وأخرياً مثة من يراهن عىل الذوبان يف اإلرسائييل ،يك نندثر يف هويته،
وهويته يف  10داوننغ سرتيت ،ويف (الوعد اإللهي) ..قطعاً ال ..لن
يقبل بنا ،نحن العراة عىل حدود مراعيه.
نحن لسنا أ ّمة ..لن نكونها ..نحن مزق عىل ثوب هذا الكوكب ..رقع
الوقت ..كل الوقت يغادرنا.
وأخرياً مع عمر الخيام:
ف ّكرت الثنتني وسبعني سنة ،لي ًال نهاراً ،حتى اتضح يل أن ال يشء ميكن
قوله.
وسأضيف:
كل الطيور التي ط ّرزتها عىل قامش الكانفا ،بدت ال يشء يف النهاية..
كل النهايات ال يشء ..أحيك عن أمي.

ثمة من يقول لك« :صندوق
االنتخابات» ،مما يعني إرادات ناسنا،
وليس ثمة من صندوق حملناه سوى
نعوش الموتى
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