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مأساة حلب ،وعبث ّية الحرب ،والمفاوضات
خضم الرصاع السوريّ  ،ودخول املدن السورية واحد ًة تلو األخرى أتون الحرب ،كانت حلب متأخر ًة عن نظرياتها .وش ّكل
يف ّ
دخولها الحرب كارث ًة للنظام ،ألنها مركز االقتصاد والثقل املا ّيل ،فهي عاصمة الصناعة السورية وعاصمة الشامل وثاين أكرب مدن
مواصالت ٌ
مهمة تصل إىل داخل تركيا املجاورة .ومن هنا تأيت أهميتها ّ
لكل أطراف الرصاع ،وحدّة النزاع
البالد ، ،ومت ّر بها خطوط
ٍ
الدامي للسيطرة عليها ،ما أدّى إىل نكبة سكانها من املدنيني نتيجة الحرب التي مل تتوقف فيها يوماً واحداً.
بشكل كامل .فالنظام يرى
يعود الرصاع عىل مدينة حلب ،وإبقاؤها خارج إطار الهدنة ،إىل رغبة طريف الرصاع يف السيطرة عليها
ٍ
أن سيطرته عىل املدينة ستش ّكل رضب ًة للدول اإلقليمية الداعمة للمعارضة املسلحة ،مام يفقدها أوراق الضغط يف املفاوضات
كامل ميهد لحسم الحرب ملصلحته ،بينام تراهن املعارضة عىل هذه املدينة ألنها مركز
الجارية ،وميهد النتصا ٍر عسكريٍّ شبه ٍ
ق ّوتها وطريق إمدادها مع الدول اإلقليمية الداعمة .غري أن هذه الرؤية والرغبة الجامحة لدى ّ
طرف يف السيطرة عىل
كل ٍ
املدينة تد ّمر طموحات وأحالم مئات اآلالف من السكان املدنيني يف األمن واالستقرار والعيش بسالم ،فأهل حلب ال يريدون
حسابات سياسي ٍة وعسكرية.
لدماء أبنائهم أن تهدر ،فقط ألن هناك من يريد استثامرها يف
ٍ
نظام يقصف املشايف
املطلوب من السوريني التضامن مع مأساة املدنيني يف مدينة حلب التي تتع ّرض ألبشع أنواع العدوان من ٍ
واملدارس والبيوت واألسواق ،ومعارض ٍة تر ّد عىل وحشية النظام مبا يتوافر لها من
إمكانيات ،دون أن تحسب بدورها حساباً ألرواح األبرياء.
كام من املطلوب الضغط عىل األطراف الدولية لتُشمل املدينة بقرار الهدنة
بشكل دائم ،وإجبار أطراف الرصاع عىل العودة إىل طاولة املفاوضات إليجاد
ٍ
مخرج نها ٍّيئ لألزمة السورية .ولن يكون ذلك إال بكبح جامح
ٍ
خاص ،وجعله يفهم أن
الطموحات العسكرية للنظام
ٍ
بشكل ّ
الحسم العسكريّ مستحيل ،وأال عودة إىل ما كانت
عليه األمور قبل االنتفاضة السورية ،وأن االعرتاف
بالخصوم السياسيني والعسكريني ،ومعاملتهم
بشكل ندّيٍّ ٌ ،
أسايس للوصول إىل ٍّ
حل ينقذ
رشط
ٍ
ٌّ
ما تبقى من البالد وأهلها من املوت والخراب.
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املقاالت املذيلة بأسامء أصحابها تعرب عن آرائهم وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو فريق التحرير
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مـــلف

العودة إلى التيه
الالجئون الســوريون بعد االتفاق األوروبي -التركي
ٌ
ورقة سياس ّي ٌة بين الحكومات
الالجئون السور ّيون
ال مجهو ً
آالف العالقين في اليونان ينتظرون مستقب ً
ال
جورج.ك.ميالة

الفيزا الترك ّية تزيد من معاناة السور ّيين
كامل الرسوجي

ٌ
ورقة سياس ّي ٌة بين الحكومات
الالجئون السور ّيون

ال مجهو ً
آالف العالقين في اليونان ينتظرون مستقب ً
ال
جورج.ك.ميالة
ويف املقابل طرحت تركيا عىل الطاولة ع ّدة رشوطٍ لتنفيذ االتفاقية،
املخصصة لالجئني لتصل
أهمها رفع االتحاد األوريب مقدار املساعدة ّ
إىل  6مليار يورو ،وتطبيق مبدأ «واحد مقابل واحد» ،ومبوجبه
بشكل
مقيم يف تركيا
ٍ
يقوم االتحاد باستقبال ٍ
الجئ سوريٍّ واح ٍد ٍ
رشعي ،مقابل أن تستقبل تركيا من اليونان الجئاً وصل إىل األخرية
ّ
رشعي ،عىل أن ال يدخل هذا الالجئ مج ّدداً يف مرشوع
غري
بشكل
ٍ
ّ
ً
إعادة توطني الالجئني السوريني بأوربا ،إضافة إىل رفع رشط الفيزا
عن األتراك عند دخولهم االتحاد األور ّيب بدءاً من شهر حزيران
القادم ،وإعادة ملف انضامم تركيا إىل االتحاد األور ّيب إىل طاولة
وبخطوات تنفيذية.
املفاوضات
بشكل ج ّديٍّ
ٍ
ٍ
يف إزمري
شهدت مدينة إزمري الرتكية ،وهي أبرز أمكنة تجمع الالجئني
السوريني الراغبني يف العبور نحو اليونان ،تراجعاً يف أعداد الواصلني
مجموعات
إليها لهذا الهدف خالل األيام القليلة املاضية ،ولكن
ٍ
رسي ًة ال تزال تحاول رغم الرتاجع.
ّ
يقول الناشط محمد املعضامين لـ«ص َور»« :يف العادة كان يعرب
يومياً ما يقارب  2500شخص ،وبعد بدء تنفيذ االتفاقية انخفض
العدد إىل حوايل  ،500رغم تشديد الرشطة الرتكية جوالتها خصوصاً
يف الصباح الباكر موعد انطالق املهاجرين».
ٌ
متعاون مع امله ّربني رفض
شخص
وعىل الطرف اليونا ّين يقول
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مكثفة يف بحر
أمنية
حركة
اإلفصاح عن اسمه للمجلة« :هناك
إيجة ،فقد زاد عدد السفن التابعة لحلف الناتو التي تجوب هذا
حاالت من إلقاء القبض
وس ّجلت ع ّدة
ٍ
البحر عىل مدار الساعةُ ،
عىل زوارق يف عرض البحر وإعادتها إىل تركيا».
قلق وتر ّد ٍد نتيجة القرارات الجديدة،
ويعيش السوريون حالة ٍ
فق ّرر بعضهم إلغاء رحلة الهجرة وينوي بعضهم أن يستكملها رغم
جميع املخاطر القانونية واألمنية.
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بدأ ،يف العرشين من آذار املايض ،رسيان بنود االتفاقية
بني االتحاد األور ّيب وتركيا ،القاضية مبنع تدفق الالجئني عرب
السواحل الرتكية إىل اليونان .وكانت قد عقدت قبل ذلك
ٌ
قمة بني الطرفني يف العاصمة البلجيكية بروكسل ،تضمنت
مباحثات حول ع ّدة نقاط ،أهمها تقديم دول االتحاد مبلغ
ٍ
ٍّ
 3مليار دوال ٍر أمرييك لرفع مستوى حياة الالجئني السوريني
يف تركيا ،مع تعهد دول االتحاد بنقل  160ألفاً منهم وإعادة
توطينهم يف أراضيها ،وإعادة فتح ملف املباحثات حول
انضامم تركيا إىل االتحاد األوريب ،والترسيع يف تنفيذ رشط
إلغاء طلب الفيزا من املواطنني األتراك الراغبني يف السفر إىل
االتحاد األوريبّ.
أبو محمد ٌ
ستيني من مدينة حلب ،يقول لـ«ص َور»« :عدت ،مع
رجل
ٌّ
عائلتي ،إىل مدينة أضنة يف اليوم التايل لإلعالن عن بدء رسيان االتفاقية.
مل نجرؤ عىل العبور إىل اليونان خوفاً من إجبارنا عىل العودة وخسارة
مبلغ  6آالف دوال ٍر كلفة السفر بـ(البلم)» .ويبدي أبو محمد قلقه من
املستقبل بعد إلغاء مرشوعه بالذهاب إىل أوربا ،ويقول« :بعد تحطم
حلمنا بالسفر إىل هولندا أصبح املستقبل يف تركيا مجهوالً ،فقد كنت
عمل الختصايص يف تركيا .ال
معل ًام للتاريخ يف حلب ،وال توجد فرص ٍ
منلك سوى هذا املبلغ الصغري الذي يغطي مرصوفنا ألربعة شهور ،وال
مرشوع صغري .إضاف ًة إىل ذلك ال ميكننا العودة إىل
يكفي الفتتاح أيّ
ٍ
سوريا بسبب دمار منزلنا هناك .كل يش ٍء ضبا ٌّيب اآلن وال نعرف كيف
سنتدبر أمورنا مستقب ًال».
أما سمية ( 30عاماً) من مخيم الريموك ،وتحدثت معها املجلة قبيل
عبورها إىل اليونان بساعات ،فقالت« :ال يهمني أيّ يشء ،سأصل إىل
اليونان مهام كانت النتائج .حتى لو اضطررت إىل تقديم طلب اللجوء
يف اليونان سأكون أكرث قرباً من أخويت الذين سبقوين إىل أملانيا .الحياة
يف سوريا باتت مستحيل ًة وال ميكنني الرتاجع».
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ٌ
طرق بديلة
بشكل كامل،
مل تغلق اإلجراءات الجديدة باب الوصول إىل أوربا
ٍ
فالكثري من السوريني يبحثون عن طرقٍ للوصول إىل الجزائر بالطريان،
ثم ب ّراً نحو ليبيا ،وبعدها بحراً باتجاه إيطاليا.

الطريق ،وال أحد يرغب يف البقاء يف اليونان .يف هذا املخيم اللعني ال
أحد يق ّدم ح ًال جذرياً لنا .شخصياً أرغب يف الوصول إىل أملانيا ،حيث
يسكن أخويت ،ولكن اليأس بدأ يترسب إ ّيل .ويف الغالب سأسافر إىل
ني يف أوربا لدى املنظامت هناك».
أثينا لتقديم طلب إعادة توط ٍ

ٌ
ٌ
معنية من خطورة هذا الطريق بسبب صعوبة
منظامت
وتح ّذر
األمني يف ليبيا ،إضاف ًة إىل طول املسافة بني الشواطئ الليبية
الوضع
ّ
واإليطالية ،والتي تستغرق أحياناً خمس عرشة ساع ًة يف البحر ،يف
حني تستغرق املسافة بني تركيا واليونان حوايل الساعة.
ً
وتتوقع هذه املنظامت أن ّ
تقل األعداد كثرياً ،خصوصا ّأن الوصول
إىل إيطاليا يتطلب جواز سف ٍر نظامياً ،ورشوطاً أخرى للسفر إىل
الجزائر ،إضاف ًة إىل تكاليف مادي ٍة مرتفعة ،وهذا ما ال ميتلكه الكثري
من السوريني.

ٌ
يونانية وأوربية ،بتسجيل أسامء
مجتمع مد ٍّين،
وبدأت منظامت
ٍ
يس
الالجئني الراغبني يف إعادة التوطني ،كخطوة تحضريي ٍة أليّ قرا ٍر سيا ٍّ
شائعات
أور ٍّيب بهذا الشأن .ويعيش الالجئون حال ًة من التخبط وسط
ٍ
كثرية ،كن ّية االتحاد األور ّيب إعادة توطني  64ألفاً خالل م ّد ٍة ال تتجاوز
 60يوماً من تقديم الطلب.
إال أن غيفارا نبي يؤكد أن «ال يشء رسمياً حتى اللحظة ،وال توجد
ٌ
قامئة بالدول الراغبة يف ذلك .ويف نظام إعادة التوطني ال يكون
مرتوك للحكومات األوربية تبعاً
ٌ
األمر حسب إرادة الشخص ،بل هو
ملعايريها الخاصة».

يف اليونان
وصل عدد الالجئني العالقني يف اليونان ،بعد قرار الحكومة املقدونية
إغالق الحدود يف وجههم ،إىل ما يزيد عىل مئة ألف شخص ،غالبيتهم
من السوريني ،يتو ّزعون يف مدنٍ يوناني ٍة ع ّدة ،إضاف ًة إىل قرابة 15
شخص يف منطقة «إيدوميني» عىل الحدود املقدونية .ويحاول
ألف
ٍ
هؤالء يومياً دخول مقدونيا لكن جيشها يص ّدهم بالق ّوة مستخدماً
القنابل املسيلة للدموع والهراوات ملنعهم من كرس السياج الحدوديّ
ومواصلة الطريق.
بخيام بدائي ٍة اشرتوها عىل
ظروف بالغة الصعوبة،
ويعيش هؤالء يف
ٍ
ٍ
نفقتهم الخاصة ،ويف ّ
ٌ
منظامت
ظل بر ٍد شدي ٍد وأمطا ٍر غزيرة .وتقوم
ٌ
ٌ
ويونانية محلية ،بتقديم املساعدات الغذائية
أوربية
غري حكومي ٍِة،
ً
وقفات
بشكل مجا ّين .وينفذون يوميا
والخدمات الطبية لهم
ٍ
ٍ
احتجاجي ًة مطالبني بفتح الحدود.
تقول السيدة هدى (أربعينية) املقيمة يف أثينا« :سنتظاهر يومياً حتى
ّ
نحتج حتى يأيت جميع مسؤويل أوربا .هذا
تحل مشكلتنا ،سنبقى
ّ
حقنا مبوجب قوانينهم .ولن نستجيب لدعوات الحكومة اليونانية
مخيامت يف مدنٍ أخرى ،إن رضخنا لذلك فهذا يعني أننا
لنقلنا إىل
ٍ
سنميض فرت ًة طويل ًة يف اليونان أو يف هذه املخيامت».
شاب عالقٌ يف مخيم «الخيام» كام
أما الناشط غيفارا نبي ،وهو ٌّ
يلقبه الكثريون ،فيقول ملجلة «ص َور»« :جميعنا نريد العبور ومتابعة
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القانون الدو ّيل
شخص يوجد خارج بلد
تع ّرف القوانني الدولية «الالجئ» بأنه
ٌ
خوف له ما ي ّربره كالتع ّرض
جنسيته أو بلد إقامته املعتادة ،نتيجة ٍ
لالضطهاد بسبب العنرص أو الدين أو القومية أو االنتامء إىل طائف ٍة
يس ما ،وال يستطيع ،بسبب حالة
رأي سيا ٍّ
اجتامعي ٍة معينة ،أو بسبب ٍ
ّ
ّ
/تستظل بحامية ذلك البلد أو العودة
يستظل
الخوف ،أو ال يريد ،أن
إليه خشية التع ّرض لالضطهاد.
وتؤكد اتفاقية الالجئني لعام  1951مجموع ًة من الحقوق األساسية
لهم ،تعادل الحريات التي يتمتع بها الرعايا األجانب يف بل ٍد ما،
كحرية العقيدة والتنقل من مكانٍ إىل آخر ،والحقّ يف الحصول عىل
التعليم ووثائق السفر ،وإتاحة فرصة العمل التي تؤ ّمن حيا ًة كرمية.
وتش ّدد بنود االتفاقية عىل رضورة التزام الحكومات املضيفة بذلك.
وينص أحد األحكام الرئيسية يف هذه االتفاقية عىل عدم جواز إعادة
ّ
الالجئ (املصطلح القانو ّين هو حظر الطرد أو الرد) إىل بل ٍد يخىش/
تخىش فيه من التع ّرض لالضطهاد .وهذه املبادئ تكفلها املادة 33
تنص يف فقرتها األوىل عىل
من اتفاقية الالجئني لعام  ،1951والتي ّ
أ ّنه« :ال يجوز ألية دول ٍة متعاقد ٍة أن تطرد الجئاً أو تردّه بأية صور ٍة
من الصور إىل حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتني
فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئ ٍة اجتامعي ٍة
معين ٍة أو بسبب آرائه السياسية» .وتع ّد البلدان الـ 139حول العامل،

التي و ّقعت عىل اتفاقية  ،1951مبا فيها دول
أورباُ ،ملزَم ًة بتنفيذ بنود االتفاقية ،خصوصاً
ضامن منح الالجئني اللجوء وعدم إرغامهم
عىل العودة إىل بلدانٍ ُيخىش أن تتع ّرض
حياتهم فيها للخطر ،ومساعدتهم عىل بدء
حياتهم مج ّدداً .وهذا ٌ
أسايس من مبادئ
مبدأ
ٌّ
القانون الــدو ّيل اإلنسا ّين وقانون حقوق
اإلنسان وقرارات املحكمة األوربية لحقوق
اإلنسان ومعاهدة جنيف والربوتوكوالت
امللحقة بها.
بشكل
ويف اإلطار ذاته تح ّدد اتفاقية الالجئني،
ٍ
دقيق ،األفراد الذين يجب استبعادهم من
ٍ
نظام الحامية الدولية لالجئني؛ إذ تتض ّمن
املادة  1من االتفاقية ،وهي املادة املعروفة
بـ»فقرات االستبعاد» ،استبعاد مرتكبي
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،
والجرائم غري السياسية الخطرية ،من الحامية
املمنوحة يف إطار نظام اللجوء.
ويف السياق نفسه تشري املحكمة األوربية
لحقوق اإلنسان رصاح ًة يف أحكامها إىل أ ّنه:
«ال يوجد إعفا ٌء من قانون االتحاد األور ّيب
لحقوق اإلنسان ،حتى يف سياق املوجات
االستثنائية للهجرة».
وأبــدت مفوضية األمــم املتحدة لشؤون
الالجئني قلقها من مــروع االتفاق بني
االتحاد األور ّيب وتركيا .وقال مدير مكتب
األمم املتحدة لشؤون الالجئني «فانسون
صحفي عقد
كوشيتيل» ،خــال مــؤمتـ ٍر
ٍّ
بجنيف« :الطرد
الجامعي لالجئني ممنوعٌ
ّ
مبوجب االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان.
سيتم مبوجبه إرسال الالجئني
لذلك أيّ اتفاقٍ
ّ
ثالث لن يكون متوافقاً مع القانون
إىل بل ٍد ٍ
األور ّيب والقانون الدو ّيل».
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الفيزا الترك ّية تزيد من معاناة السور ّيين

كامل الرسوجي

أدّى القرار الذي أصدرته الحكومة الرتكية بفرض تأشرية دخولٍ
عىل السوريني الراغبني يف السفر إىل تركيا إىل تزايد املشاكل التي
يعانيها السوريون الالجئون خارج بالدهم أو الراغبني يف الخروج
منها حديثاً ،وأجرب الكثريين عىل البقاء يف دولٍ ال ميلكون فيها أيّ
عمل ،تحت خطر الرتحيل إىل سوريا ،رغم معرفة حكومات هذه
ٍ
الدول بالخطورة األمنية لذلك.

حج ٍة
وأخذت إجاز ًة مل ّدة
أسبوع لتقديم االمتحان الذي هو مج ّرد ّ
ٍ
عمل يف
للسفر إىل لبنان .كنت أنوي السفر إىل تركيا للبحث عن ٍ
إحدى املنظامت الطبية ،ولكن قرار تأشرية الدخول منعني من
ذلك .سارعت إىل تحضري األوراق املطلوبة للفيزا ،كالحساب البن ّ
يك
شخص ميلك إقام ًة يف تركيا ،وصارت جميع أوراقي
والدعوة من
ٍ
كاملة .تق ّدمت بالطلب إىل السفارة الرتكية ،وبعد شه ٍر أرسلوا
يقولون إنهم أعطوين موعداً يف ترشين الثاين املقبل ،أي بعد حوايل
ٌ
عالقة يف لبنان وال ميكنني العودة
مثانية أشهر» .وتتابع« :اليوم أنا
مؤقت
عمل
إىل سوريا .وم ّدخرايت املالية بدأت تنفد .بحثت عن ٍ
ٍ
مراراً وتكراراً ومل أوفق يف ذلك».

كانت سلمى طبيب ًة يف أحد املشايف الحكومية مبحافظة حامة،
وتروي حكايتها لـ«ص َور» قائل ًة« :مل يعد العمل يف املشايف الحكومية
يطاق ،والحياة كذلك .وليس هناك ٌ
سبيل للخروج من سوريا ألنني
موظفة ،فحجزت موعداً عرب اإلنرتنت المتحان التوفل يف بريوت،

أما املعلمة نورا فتقول لـ«ص َور» 2500« :دوال ٍر هو املبلغ الذي
دفعته ألحد موظفي الجامرك عىل الحدود السورية اللبنانية ،عن
طريق أحد قادة مجموعات الش ّبيحة ،لقاء التغايض عن إذن السفر
املطلوب من وزارة الرتبية ،و 700دوال ٍر لقاء حج ٍز يف الفندق ليومني

ويف بريوت ،الوجهة األبرز للسوريني الراغبني يف السفر إىل تركيا عن
طريق الطريان ،تفرض السفارة الرتكية رشوطاً معقد ًة للحصول عىل
ومعامالت إداري ًة صعبة ،جعلت من األمر شبه مستحيل.
الفيزا،
ٍ
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وتذكرة سف ٍر بالطائرة إىل السودانّ ،
أخطط
بعدها للتقدم بطلب فيزا إىل تركيا حتى
أجتمع مع خطيبي وأخويت هناك .هذا هو
الطريق الوحيد ،ال ّ
حل آخر أمامي بعد
رفض طلبي للحصول عىل الفيزا الرتكية من
بريوت».
وتتابع« :االنتقال إىل تركيا عرب شامل
رضب
نظامي أو غري
بشكل
سوريا،
ٍ
رشعيٌ ،
ّ
ٍّ
من املستحيل ،وخصوصاً لسكان املناطق
الخاضعة لسيطرة النظام كدمشق .الطريق
أشبه برحلة انتحا ٍر مجهول ٍة ومحفوف ٍة
باملخاطر ،وليس لــديّ أقــارب أو معارف
هناك».
يف سياقٍ آخــر تواجه السوريني يف دول
الخليج مخاطر أكرب نتيجة عدم منح التأشرية
باتجاه تركيا ،خصوصاً للذين ُتتخذ يف ح ّقهم
تعسفي مجهولة األسباب ،كام
فصل
قرارات ٍ
ٍّ
يجري يف اإلمارات والكويت .وتصل هذه
املخاطر إىل ح ّد الرتحيل إىل سوريا ،األمر

الذي يع ّرض حياة الكثريين لالعتقال من فسألت املحامي طارق الحلواين الذي رأى
ّأن التش ّدد يف منح تأشرية السفر من بعض
قبل األجهزة األمنية.
البلدان إىل تركيا مردّه االتفاقيات التي ّمتت
يقول عمر ( 30عاماً) ،وهو سائقٌ يف إحدى مؤخراً بني الحكومة الرتكية واالتحاد األور ّيب
الرشكات باإلمارات« :انتهى عقدي ومل أجد للح ّد من الهجرة غري الرشعية .ويرشح:
عم ًال جديداً ،وانتهت أوراق إقامتي .أعيش «هناك سوريون كرث ،خصوصاً القادمني
اليوم متخفياً
بشكل غري قانو ّين .لو قبض من مناطق سيطرة النظام ،كانوا يسافرون
ٍ
ع ّ
سيتم ترحييل إىل سوريا حت ًام ،وأنا من لبنان إىل تركيا عرب الج ّو أو البحر
يل
ّ
ٌ
متخلف عن خدمة العلم .يف السابق كنا بهدف الهجرة ،وقد وصل عرشات اآلالف
نرحل إىل تركيا ،لكن فرض التأشرية وصعوبة منهم إىل أوربا بالفعل عرب هذا الطريق.
َّ
الحصول عليها من اإلمارات ،ألنني ال أملك
تعليامت غري معلن ٍة
عمل نظامية ،وضعني يف هذه الورطة لذلك أتوقع أن هناك
ٍ
وثائق ٍ
ً
بإعاقة منح الفيزا خصوصا من لبنان ،ما
الكبرية».
ويف املقابل تستم ّر السفارات الرتكية يف دول يؤدي إىل خفض أعداد املهاجرين».
أوربا يف منح التأشريات ،سواء لالجئني أو
للمقيمني ،دون عوائق تذكر ،وخالل امل ّدة ويتابع الحلواين« :يف الواقع ال ميكن أن نقوم
سيايس
نصت عليها القرارات الجديدة .بــأيّ يش ٍء حيال القضية ،فامللف
نفسها التي ّ
ٌّ
ٌ
باتفاقيات بني الدول
عالقة
بامتياز ،وله
ٍ
حــاولــت «صـــ َور» معرفة سبب تذبذب الكربىّ .
كل ما ميكن عمله هو إصدار تقارير
معاملة الــســفــارات الرتكية للسوريني ،حقوقي ٍة واملطالبة بتغيري املعاملة».
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عن الفدرال ّية
والدولة الوطن ّية

كشفت السجاالت الصاخبة حول الفدرالية
السورية عن جمل ٍة من املفارقات البنيوية ال يف الخطاب
السيايس والنموذج املعر ّيف الذي ينتجه،
السيايس فقط ،بل يف الوعي
ّ
ّ
منوذج ال تنفصل
نعني منوذج التفكري واإلدراك والتمثل والعمل ،وهو
ٌ
َ
ٌ
سجال حول وصف
السجال حول الفدرالية
فيه املعرفة عن األخالق .وسبق
وس َمتها :هل هي «الجمهورية العربية السورية»
الدولة املنشودة أو تسميتها ِ
أم «الجمهورية السورية» .ويف الحالني كان السجال ،وال يزال ،محكوماً بثنائية أو
ثنوية «األكرثية» و»األقليات» ،مع ّرفتني بالعرق واللغة م ّر ًة وبالدين واملذهب
م ّر ًة أخرى ،ومقنَّعتني بادعاء التسامح والتحرر والتعايش واإلخاء ونشدان
خاص ًة إىل الفدرالية والجمهورية السورية
«الدميقراطية» .وإذ مييل الكورد ّ
فقد ُوصفوا باالنفصاليني املتآمرين عىل وحدة سوريا أرضاً وشعباً
ثم فإن
وبالشوكة يف خارصة الوطن ،كدولة إرسائيل .ومن ّ
«رجس من عمل الشيطان».
الفدرالية ذاتها
ٌ

جاد الكريم الجباعي

ٌ
جريمة في اللغة
نارت عبد الكريم
َّإن استخدامنا اللغة بطريق ٍة غري صحيح ٍة قد تنتج عنه مساوئ ع ّدة؛ فرؤيتنا ألنفسنا وللواقع من حولنا ستغدو مش ّوه ًة وغري
نتائجها غري مضمون ٍة يف أحسن األحوال ،ويف أسوئها ستكون وباالً علينا .حني
سليمة ،وأفعالنا ،التي تنبع من رؤيتنا تلك ،ستكون ُ
وموصوفات ال رابط حقيقياً بينها ،وبذلك الخلط ال ُنيسء إىل أنفسنا فقط بل إىل أبنائنا
يات
ٍ
فات عىل ُم َس َّم ٍ
وص ٍ
نطلق أسام ًء ِ
واألجيال القادمة أل َّننا ،حني ذاك ،نورثهم انحرافاتنا وقناعاتنا املزيفة بدالً من تركهم يختربون الواقع بأنفسهم وليس من خالل
تلقينهم معارفنا ومصطلحاتنا.
فعىل سبيل املثال نحن نطلق نعت «ال َّت َو ُّحش» عىل بعض الكائنات الحية ،مثل النمور واألسود والذئاب ،رغم أ ّنها ال تعتدي عىل
املاسة إىل الطعام بهدف الحفاظ عىل حياتها فقط ،وليس بهدف
بني جنسها وال تقتل بعضها ،وال تلجأ إىل القتل إ َّال يف حال حاجتها ّ
االستمتاع والتذ ّوق أو إجراء التجارب العلمية .وهي ،يف سلوكها هذا ،تبدو طبيعي ًة جداً وأليف ًة إذا قورنت باإلنسان الحديث الذي
َ
ميتهنُ
والروحي ،ويتفنّنُ  ،متباهياً ،بصناعة آالت القتل والتخريب والتل ّوث .بل َّإن تاريخنا،
القتل ،بأشكاله كاف ًة ،الجسديّ واملعنويّ
ّ
ٌ
ٌ
طويل تطغى عليه مشاهد القتل والسفك والدمار .فأيُّ جرمي ٍة تلك التي نرتكبها يف
مسلسل
رش ،عىل سطح هذا الكوكب هو
كب ٍ
حقّ أوالدنا واألجيال الجديدة عندما نستم ّر يف استخدامنا اللغة بطريق ٍة غري صحيحة؟
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إجامع يف أوساط اإلنتلجنتسيا
يف ظاهر الخطابات ،مثة إجامعٌ أو شبه
ٍ
السورية عىل «الدميقراطية» ،وعىل «دول ٍة مدني ٍة تعدّدية» ،عىل ما
يس وجهل .فإذا فهمنا
يف هذا الشعار من
ٍ
تلبيس فكريٍّ ومك ٍر سيا ٍّ
نظام
الدميقراطية( ،من دميوس ،أي الشعب) ،عىل أنها حقيقة أيّ
ٍ
من أنظمة الحكم ،عىل نحو ما َب َسطها كارل ماركس ،يفرتض أن يكون
والح َكم ،وأن يخلص النقاش ،ال السجال ،إىل إيكال
الشعب هو املرجع َ
وسمة الدولة ،إىل الشعب وإىل صندوق
املسألتني املذكورتني ،الفدرالية ِ
تنافيس تتمكن فيه جميع القوى من التعبري عن آرائها
مناخ
ٍّ
االقرتاع ،يف ٍ
وتفضيالتها بح ّرية.
أما عىل صعيد املامرسة الفكرية واالجتامعية والسياسية فال يبدو
األمر كذلك ،بدليل بلوغ السجال حول املسألتني األساسيتني مبلغ
أخالقي ،تجىل يف تنابز
الحرب وما تتسم به من همجي ٍة وانحطاطٍ
ٍّ

من يعتقدون أنهم ممثلون حرصيون للعرب املسلمني السنّة ومن
يعتقدون أنهم ممثلون حرصيون للكورد أو غريهم من «األقليات».
تذ ِّكر هذه الحرب األيديولوجية (الكالمية) ،مبا تنطوي عليه من
عنرصية ،بسوابقها التاريخية ،وال سيام تلك التي ُوصفت بالنزعة
كتاب وشعراء ومتكلمون مرموقون.
«الشعوبية» ،التي انخرط فيها ٌ
فمن أكرث املفارقات البنيوية التي أرشنا إليها أن يكون الفرد أو الحزب
َ
ونقيضه
دميقراطياً وعنرصياً يف الوقت نفسه ،عالو ًة عىل أن يقول اليش َء
يف الوقت نفسه ،وهذا من أبرز خصائص املنطق السجا ّيل .الذين يعلنون
اعرتافهم بالتعددية وقبولهم بها يرفضون ترجمتها سياسياً ودستورياً
فحسب
وقانونياً ،تحت شعارات الوحدة الوطنية والتعايش واإلخاء.
ُ
التعددية أن تكون شعاراً يخفي ميوالً عنرصية .ال تحيل الشعارات
عىل املطالب والتوقعات دوماً ،وال تحيل عىل اليوتوبيا دوماً ،بل يغلب
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
دعائية أوالً
تضليلية ثانياً ،عالو ًة عىل
وتقنيعية أو
وظيفة
أن تكون لها
وظيفتها املعرفية يف تعزيز الدوغامئية ،كشعارات الوحدة العربية
وتحرير فلسطني ومناهضة اإلمربيالية والصهيونية ،والتي ّأسست
مقبولية االستبداد والتسلط والنهب والفساد ،أو التغايض عنها ،يف سبيل
القضايا املركزية واألهداف الكربى.
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األدلوجة التي تقول« :العروبة مادة اإلسالم ،واإلسالم روحها ،فال تنهض
األمة إال بجناحيها :العروبة واإلسالم».

يف حأمة السجال وتوفز املتساجلني غاب مفهوم الدولة الوطنية ،ومفهوم
املواطنة ،اللذان ال رصيد لهام أساساً يف معرفتنا وثقافتنا وقيمنا ،وغاب
عن النبهاء من هؤالء أن الدولة الفدرالية ٌ
دولة وطنية ،أكرث دميقراطي ًة
من الدولة الوطنية املركزية ،التي تحمل جرثومة التسلط والعدوان
واالستعامر وجرثومة اإلمربيالية ،وتنطوي دوماً عىل آليات استغاللٍ
ومتيي ٍز وإقصا ٍء وتهميش ،من دونها ال تكون مركزية ،إضافة إىل طابعها
الذكوريّ .
يس يفصل املسألة الوطنية
وعي سيا ٍّ
تشري هذه السجاالت ومفارقاتها إىل ٍ
(= القومية) عن املسألة العلامنية – الدميقراطية ،وقد أرشنا إىل ذلك قبل
القطعي
«الربيع العريبّ» ،ثم مع بداية الثورة السورية . 1ومر ّد هذا الفصل
ّ
بني املسألة الوطنية واملسألة العلامنية  -الدميقراطية هو كيفية تأويل
«الدولة القومية» (= الدولة الوطنية) ،التي بلورتها الحداثة ،أواخر القرن
 -1راجع/ي ،كتابينا« :طريق إىل الدميقراطية» الصادر عن دار الريس (،)2010
و»يف الدولة الوطنية الحديثة ،نقد الكتابة عىل جلود البرش» الصادر عن دار
التنوير بدمشق 2011
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خاصة،
الثامن عرش ،يف الفكر
السيايس العر ّيب عام ًة ولدى النخبة السورية ّ
ّ
اطي ،واختزالها يف «الدولة
وتفريغها من محتواها العلام ّين – الدميقر ّ
العربية» الواحدة ،دول ًة مركزي ًة للعرب األقحاح من املحيط إىل الخليج.
ويتصل بذلك أوثق اتصالٍ فصل مفهوم األمة عن مفهوم املجتمع املد ّين،
ومن ثم فصل مفهوم السلطة عن مفهوم الشعب ،وهو ما أدّى يف نهاية
املطاف إىل بعث االستبداد والتسلط من جوف التاريخ وتحديثهام يف
صيغة «دولة البعث» و»سوريا األسد» و»الشعب العر ّيب السوريّ »،
والرشكيس والرتكام ّين ..عرباً
واألرمني
حتى بات الكورديّ واآلثوريّ
ّ
ّ
سوريني ،يف البطاقات الشخصية وجوازات السفر ،قرساً وإرغاماً .وكان
لتعريب ٍّ
فظ لغري العرب من السوريني،
التعليمي أدا ًة ناجع ًة
النظام
ّ
ٍ
إىل جانب «املنظامت الشعبية» أو منظامت الواجهة الرديفة للحزب
القائد.
تجب العودة هنا إىل مفهوم األمة يف فكر ساطع الحرصي وزيك
األرســوزي وميشيل عفلق ،ومدرسة حافظ األسد ،ومدرسة صدام
حسني ،ومدرسة معمر القذايف ،التي اعتربها املثقفون القوميون العرب
مرجعيات فكري ًة وسياسية ،بعد «تصفية النارصية» ،لكشف النقاب
ٍ
عن حقيقة أن فكرة األمة العنرصية (األمة العربية الواحدة ذات
الرسالة الخالدة) أساس فكرة الدولة املركزية العنرصية« ،دولة البعث»
التسلطي ،وأن فكرة األمة العنرصية إثنياً (األمة العربية)
وأساس النظام
ّ
ٌ
معادل علام ٌّين لفكرة األمة العنرصية مذهبياً (األمة اإلسالمية) ،حسب
املتكلم ،سنّياً كان أم شيعياً أم غري ذلك من الفرق الناجية .العقيدة
هي العقيدة ،سواء كانت عقيدة حسن البنا أو سيد قطب وغريهام
أم عقيدة زيك األرسوزي وميشيل عفلق وغريهام ،وال سيام يف ّ
ظل

وملا كانت فكرة «األمة» أساساً سوسيولوجياً وأيديولوجياً وأخالقياً
البديهي أن تولِّد فكر ُة األمة اإلسالمية
لفكرة «الدولة القومية» ،فمن
ّ
املتجانسة مذهبياً فكر َة «الدولة اإلسالمية» املتجانسة مذهبياً ،وتنبذ،
ثم ،غري املسلمني وغري السنّة أو الشيعة (حسب املتكلم/ــة) من
من ّ
دائرة األمة ودائرة الدولة ،وتعتربهم إما من أهل الذمة ،وإما مرشكني
البديهي أيضاً أن تولِّد فكر ُة األمة العربية النقية
وكفاراً وزنادقة .ومن
ّ
ثم ،غري
عرقياً فكر َة الدولة القومية العربية النقية عرقياً ،وتنبذ ،من ّ
العرب من دائرة األمة ودائرة الدولة ،وتعتربهم إما من املوايل ،وإما
أعشاباً ضار ًة يجب اسئصالها.
يقول جورج طرابييش يف إحدى هرطقاته :كانت ثورة الحداثة قد
ابتكرت مبدأ العلامنية وطبقته وط ّورته ح ًال ملشكلة األقليات الدينية
والطائفية .ولكن هذا ّ
الحل ،عىل عبقريته ،كشف عن قصوره يف مواجهة
مشكلة األقليات القومية .وهكذا وجدنا أوروبا تقدّم ،يف القرن التاسع
الديني
عرش ،مشهداً غريباً ومتناقضاً لدولٍ متسامح ٍة عىل الصعيد
ّ
القومي .ثم جاءت التجارب التوتاليتارية يف
ومتعصب ٍة عىل الصعيد
ّ
أملانيا وإيطاليا وإسبانيا ،يف النصف األول من القرن العرشين ،لتكشف
عن مدى طغيان النزعة القومية وقابليتها للتحول إىل شوفيني ٍة عدوانية،
إذا مل تستند إىل ركيز ٍة من الثقافة الدميقراطية إضاف ًة إىل العلامنية.
وقد تأدّى سقوط التجارب الفاشية يف هذه البلدان إىل توسيع مفهوم
2
الدميقراطية .
خاص ًة ،ال تزال العلامنية موضوع أخ ٍذ
يف الحالة العربية عام ًة ،والسورية ّ
األيديولوجي .وتوصم مبناهضة الدين عا ّم ًة
ور ٍّد عىل الصعيد الثقا ّيف ،بل
ّ
خاصة .ويرى فيها بعضهم أدلوج ًة أقلوي ًة تخفي عداو ًة
و»اإلسالم» ّ
مستحكم ًة لإلسالم السن ّّي ،ويعارضونها بدميقراطية صندوق االقرتاع
 -2جورج طرابييش ،هرطقات  ،2عن العلامنية كإشكالية إسالمية إسالمية ،دار
.الساقي ،بريوت ،2008 ،ص 190 – 189

وحقّ األكرثية يف الحكم .وما ذلك إال ألن الطائفية املذهبية متجذر ٌة
دليل أكرث سطوعاً
يف الثقافة واالجتامع والسياسة واألخالق ،وليس من ٍ
عىل ذلك من الحرب الطائفية الدائرة منذ خمس سنوات .فإذا كانت
املذهبي مل ّ
تحل علامنياً بعد ،وال يبدو حلها مطروحاً يف
مسألة التعدد
ّ
اإلثني وحقّ الجامعات اإلثنية
األفق املنظور ،فام بالكم مبسألة التعدد
ّ
يف تقرير مصريها بنفسها؟!
اطي ،والفدرالية أيضاً ،ولكننا
لقد أرشنا مراراً إىل أن الالمركزية خيا ٌر دميقر ّ
السيايس ،أي إىل نقد
خصصنا الالمركزية لنذهب إىل أبعد من الحقل
ّ
ّ
تضامن
املركزية اإلثنية – املذهبية واملركزية الذكورية عىل ما بينهام من
ٍ
تاريخي .ويف ضوء السجال الصاخب الذي أرشنا إليه ال ب ّد من اعتبار
ّ
ً
ً
ً
ً
الفدرالية مطلبا أساسيا للقوى الدميقراطية ،عربية كانت أم كوردية أم
غري ذلك ،مطلباً للقوى الدميقراطية ال للقوى املذهبية واإلثنية ،وذلك
إلنصاف الجامعات اإلثنية واملذهبية امله ّمشة واملحرومة ،وال ميكن أليّ
اطي أن ينصفها ،عىل اعتبارها من مق ّومات
نظام غري علام ٍّين  -دميقر ٍّ
ٍ
ّ
ّ
نات
املجتمع األهيل الحامل جنني املجتمع املدين ،ال عىل اعتبارها «مك ّو ٍ
سياسية» ،وقد شاع هذا املصطلح الرديء بني السوريني عن العراقيني،
عرقي –
ما يوحي بإمكانية عرقنة سوريا .ال تقوم الفدرالية عىل ٍ
أساس ٍّ
حكم ذا ٍّيت للكورد
لغويٍّ أو
ّ
مذهبي ،ولكنها ال تحول دون قيام إقليم ٍ
السوريني ،والكورد وحدهم أصحاب الحقّ الحرصيّ يف تحديد عالقتهم
السيايس
االجتامعي،
بالوطن السوريّ وبالدولة السورية .مبدأ العقد
ّ
ّ
ثم ،اختيا ٌر ح ّر ،وال تكون
واألخالقي ،هو حرية االختيار ،واملواطنة ،من ّ
ّ
بالقرس واإلكره.
كان ميكن ،وال يزال ممكناً إىل ح ٍّد ما ،أن يتوافق السوريون (رجاالً
اطي،
يرتجم إىل دستو ٍر
ونسا ًء) عىل عق ٍد
ٍ
اجتامعي َ
حديث علام ٍّين  -دميقر ّ
ٍّ
ٌ
ٌ
سورية فدرالية ،سيد ٌة ومستقلة ،نظامها
جمهورية
يع ِّرف سوريا بأنها
اطي برملا ّين ،يتساوى مواطناتها ومواطنوها يف الحريات
ّ
السيايس دميقر ٌّ
الخاصة والعامة والحقوق املدنية والسياسية ،وتتساوى فيها
األساسية
ّ
جميع القوميات واألديان واملذاهب يف القيمة والكرامة .ولكن الظروف
آالم طويلة.
الراهنة قد ال تفيض إىل مثل هذا العقد إال عىل طريق ٍ
علامنية – دميقر ٌ
ٌ
اطية أو ال تكون دول ًة وطنية .والفدرالية
الدولة الوطنية
ٌ
اطي من أشكال الدولة الوطينة .ال نريد للفدرالية العلامنية
شكل دميقر ٌّ
مخرج من أزمة ،بل نريدها تأسيساً
– الدميقراطية أن تكون مج ّرد
ٍ
اطي وحيا ٍة إنساني ٍة الئق ٍة قوامها الحرية واملساواة
ملجتمع دميقر ٍّ
ٍ
والعدالة.
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رأي

المؤسسة
المعارضة السورية ومفهوم
ّ
بشار عبود
مل يــردّد الشعب السوريّ يف دعم املفكر
برهان غليون حني علم برتشحه لرئاسة
الوطني الــســوريّ  ،ال بل تع ّمد
املجلس
ّ
دعم عريض ٍة بعنوان «برهان
إطالق حملة ٍ
غليون ميثلني» .ومل يبخل الشعب السوريّ
أيضاً بدعمه عىل جورج صربا ،ومن بعده
معاذ الخطيب وأحمد الجربا وغريهم ممن
تبوأ منصباً يف هذه الثورة ..غري أن أياً من
والوطني
السيايس
هؤالء الدخالء عىل العمل
ّ
ّ
الحديث مل يتمكنوا من الثبات واملحافظة
عىل ما أوالهم إياه الشارع السوريّ من ثقة،
إذ رسعان ما تساقطوا الواحد تلو اآلخر من
دائرة االهتامم.
أسباب كثري ٌة أدت إىل هذا التهاوي ،لكن
ٌ
أهمها من وجهة نظري هو تضخم «األنا»
املريضة لهؤالء «الساسة الجدد» ،إىل درج ٍة
مل يستطيعوا معها أن يكونوا «رجال دول ٍة»
باملعنى الذي تفرضه أجواء الحرب واملأساة
التي مت ّر بها بالدهم .إذ مل يخطر عىل بال
أيٍّ منهم التفكري يف مأسسة عمل املعارضة

14

ملؤسس ٍة قوي ٍة وقادر ٍة،
أو وضع اللبنة األوىل ّ
تعمل ضمن أط ٍر قانونية ،وتتحدث باسم
الشعب السوريّ ّ
بكل أطيافه.
ويتك ّرر سيناريو االحتفال بالزعامات الجديدة
حالياً مع السيد ريــاض حجاب ،املنسق
العام للهيئة العليا للمفاوضات ،الذي أثار
الشعب السوريّ حوله زوبع ًة إعالمي ًة كبري ًة
الحاميس األخري ض ّد نظام األسد.
إثر خطابه
ّ
لكن ما تبقى من الخطاب هو أن النظام مل
يسقط ،فاألنظمة الطاغية ال ميكن أن تسقط
ملج ّرد سامعها خطاباً عايل النربة ،وهذه من
السيايس!
أبجديات العمل
ّ
العرمرمي،
ويبقى أيضاً ،باإلضافة إىل الخطاب
ّ
السؤال الذي يحرق اللسان ،وهو هل سنظل
نحرق أوراق معارضينا الواحد تلو اآلخر حتى
تفرغ الساحة منهم متاماً وال يبقى مقابل
األسد سوى داعش والنرصة؟! والسؤال اآلخر
الذي يحرق القلب هو متى سيتوقف رهان
وقت ُيفرتض
الشعب السوريّ عىل
أشخاص يف ٍ
ٍ
سات لديها
مؤس ٍ
فيه أن يكون الرهان عىل ّ

الكاتب بشار عبود

ٌ
ٌ
ٌ
وعلنية ّ
ٌ
يلتف حولها
شفافة
وطنية
سياسات
جميع السوريني ،وتقود تطلعاتهم باتجاه
وطن أشعلوا ألجله ثورتهم امللحمية ،بدل
ٍ
ّ
امللحمي أو ذاك!
التحلق حول هذا القائد
ّ
عندما انطلقت الثورة السورية ،قبل 5
ٌ
معارضة
سنوات ،مل تكن لدى السوريني
ٍ
واضحة املعامل .وقد ُولدت جميع املعارضات
السيايس للثورة خارج
التي تس ّيدت املشهد
ّ
الجغرافية السورية ،وهو ما جعل املفكر
السوريّ عارف دليلة يطلق عليها وصف

رأي
«التشكيالت الطارئة»؛ فمن مؤمتر أنطاليا صيف عام  ،2011مروراً
الوطني السوريّ  ،يف اسطنبول ،يف العام
بلحظة إعالن تأسيس املجلس
ّ
الوطني ،يف الدوحة ،عىل أنقاض
نفسه ،إىل إعالن تأسيس االئتالف
ّ
املجلس ،بعد ّ
أقل من عامني ،وحتى مؤمتر الرياض وتشكيل الهيئة
العليا للتفاوض التي انبثقت عنه ،جميعها بدأت بخسارة الثقة
الشعبية منذ لحظة والدتها ،إذ مل تتمكن هذه األجسام السياسية من
أداء الدور الذي أ ِمله منها الشارع السوريّ .
ّ
وكل ما فعلته تلك األجسام السياسية املعارضة أنها راكمت فشلها
املؤسسا ّيت ،وليست
وأورثته مع
ٍ
زعامات ال متتلك أيّ فكر ٍة عن العمل ّ
ٌ
بوصلة أو ٌ
ٌ
وطنية ّ
للحل والعمل .فال املجلس وال االئتالف
رؤية
لديها
مؤسس ٍة قادر ٍة عىل
وال حتى الهيئة العليا للتفاوض متكنوا من تأسيس ّ
وطني
عمل
مقارعة النظام ،ال بل إنهم فشلوا جميعاً يف بناء إطار ٍ
ٍّ
مشرتك قاد ٍر عىل جذب السوريني وإقناع املجتمع الدو ّيل مبخططه
ٍ
وأسلوب عمله ،ليكون مصدر ثق ٍة وبدي ًال عن النظام الذي يحاربونه.
ما شهدناه ،وال نزال ،خالل سنوات الثورة الخمس ،ال يبرش بالخري،
يف ّ
هم لهم سوى الرصاع عىل تس ّيد مشهد
ظل وجود معارضني ال ّ
سات يعلمون ،قبل غريهم ،أنها ٌ
قامئة بفعل متويلها من الخارج،
مؤس ٍ
ّ
إقليمي إذاوبالتايل ال يحتاج قرار إغالقها إىل أكرث من اتفاقٍ دو ٍّيل
ّ
اقتضت الحاجة!
مؤسف القول إنه ،ورغم ّ
ٌ
كل املآيس واألهوال التي م ّرت علينا ،مل يجد
مؤسس ًة يستطيع االنتامء إليها بثقة .إذ وال
الشعب السوريّ أمامه ّ
مؤسس ٍة من التي تشكلت بعد الثورة استطاعت أن تكون وطني ًة
ّ
ً
وسياسية (باملعنى العميق) ،تعمل ضمن أط ٍر قانوني ٍة ُملزم ٍة وناظم ٍة
وفاعلة ،وتعمل مبفهوم «الدولة» ،وتفرض احرتامها عىل الشعب

شعب ق ّدم
واملجتمع الدو ّيل وتكون محط ثقتهام .فهل هذا كث ٌري عىل ٍ
ّ
كل هذه التضحيات للحصول عىل حريته وكرامته؟!
أمل تــدرك معارضتنا العتيدة أن البرشية جميعها دخلت عرص
الجامعي؟ أمل تعلم أن زمن الشخصيات الكاريزمية
املؤسسات والعمل
ّ
ّ
شعوب خائف ٍة يتحكم
«العنرتية» ،التي ال تفعل شيئاً سوى تصنيع
ٍ
فيها طغا ٌة ،قد ّ
ول منذ زمان؟ أمل تدرك معارضتنا أن الوقت حان
عرص يسمح للسوريني بأن يكونوا جزءاً من هذا العامل يف
للدخول يف ٍ
بناء حضارته اإلنسانية ،كغريهم من شعوب األرض؟
أقل ما ميكن قوله يف هذا املشهد املأسويّ اليوم هو أننا جميعاً
إن ّ
مطالبون بالعمل إلنقاذ سوريا وإنهاء معاناة شعبها .وعلينا العمل
مؤسس ٍة ثوري ٍة وطني ٍة تعيد توحيد ّ
كل الشعب السوريّ
رسيعاً إلنشاء ّ
حولها دون متييز (موالون ومعارضون ومن ّ
كل األصناف) ،ومت ّهد لعه ٍد
جدي ٍد من املصالحة الوطنية ،وتكون قادر ًة عىل تخليص البلد من
جميع وحوشه املحلية والقادمة إليه من أسقط كهوف العامل.
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عسكرتاري ،فكيف لمنظومة االقتصاد
اقتصاد
السوري
االقتصاد
ّ
ّ
ٌ
مقس ٌ
مة بين مناطق سيطرة الدولة
التشاركي أن تنجح والدولة
ّ
ّ
خارجة عن سيطرتها؟!
ومناطق
ٍ

صور تحاور رئيس هيئة االقتصاد وجامعة عفرين
مجلة َ
الدكتور أحمد يوسف
الدكتور أحمد يوسف من مواليد  ،1972يف قرية عتامنا يف عفرين .يحمل الدكتوراه يف سياسات متويل التنمية االقتصادية .عمل عضواً
وخاصة ،ويعمل حالياً رئيس جامعة عفرين ورئيس هيئة
جامعات حكومي ٍة
يف الهيئة التدريسية يف جامعات سورية ،ومد ّرساً يف
ٍ
ّ
ومجالت مختلفة.
صحف
مقاالت منشور ًة يف
االقتصاد .له العديد من األبحاث والدراسات االقتصادية ،كام يكتب
ٍ
ٍ
ٍ

حاوره :رسدار مال درويش
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سنوات من الحرب إىل أين وصل وبدأت دائرة املستفيدين تضيق شيئاً فشيئاً ،سورية يف زمن الحرب؟
بعد 5
ٍ
وضع االقتصاد السوريّ ؟ ومن يتحكم بهذا إىل أن أصبحت ذات صبغ ٍة عائلية ،ومرتبط ًة الحقيقة ،يف ّ
ظل تزايد ح ّدة الفروقات الطبقية
تحت تأثري ق ـ ّوة الــقــدرات التكنولوجية،
بدائر ٍة ضيق ٍة من السلطة السياسية.
االقتصاد اليوم؟
مل تبدأ معضلة االقتصاد السوريّ مع بداية يقودنا هذا التوصيف إىل حقيقة أن كارثية ومساهمتها يف تر ّكز ومتركز رؤوس األموال
العاملي ،وتح ّكم
الحالة الكارثية التي تشهدها سورية منذ الوضع االقتصاديّ السوريّ حالياً ال تبدأ يف أيا ٍد قليل ٍة عىل الصعيد
ّ
خمس سنوات ،بل إنها تسبق ذلك بكثري .خيوطه األساسية يف  2011وإمنا هي أقدم من أصحاب تلك األيــادي (أفـــراداً
ورشكــات)
ٍ
فإذا حاولنا الغوص قلي ًال يف تاريخ التطورات ذلك .إال أن األحداث السورية بعد التاريخ مبفاصل الحياة يف مختلف املــجــاالت؛
االقتصادية السورية يف الخمسني سن ًة األخرية ،املذكور أدت إىل فقدان سورية البلد سياسياً ،تزداد أهمية صيغ االقتصادات التضامنية
سنالحظ أننا كنا ننتقل من حال ٍة اقتصادي ٍة واقتصادياً ،واجتامعياً ،وثقافياً .وظهرت والتشاركية ،للتخفيف من ح ـ ّدة التأثري
ٌ
معين ٍة إىل حال ٍة اقتصادي ٍة أكرث سوءاً ،ونفقد عوضاً عنها جغر ٌ
السلبي لتمركز رؤوس األموال ،ولتفعيل دور
باقتصادات
محلية
افيات
ٍ
ّ
املؤسسات محلي ٍة أفقدت السلطة املركزية جزءاً كبرياً الطبقات الفقرية يف املجتمع اقتصادياً ،من
خالل عملية االنتقال تلك بعضاً من ّ
االقتصادية التي كان ينبغي أن تلعب دوراً من سطوتها االقتصادية ،وج ّردتها من الكثري أجل حامية نفسها عىل ّ
أقل تقدير.
تنموياً رائداً يف جميع القطاعات االقتصادية .من مرتكزات ق ّوتها .فالناتج املح ّ
يل اإلجام ّيل،
وقد وصل الحال بسورية يف مثانينيات القرن الذي كان يبلغ  60مليار دوال ٍر يف عام  ،2010لذلك يبدو ،للوهلة األوىل ،أن إعالن الحكومة
وضع يرىث له اقتصادياً ،من جهة كان يدار من قبل النظام ،وتسهم الدائرة السورية عن الجيل الثالث لالقتصاد هو
املايض إىل ٍ
ٌ
إيجابية لحامية فقراء املجتمع ،لكن
فقدان مختلف السلع والخدمات يف األسواق ،االقتصادية الضيقة املحيطة -أو املحاطة -خطو ٌة
وعدم قدرة آلة اإلنتاج املحلية عىل تغطية بالدائرة السياسية الضيقة يف تكوينه
بنسب تاريخ الوقائع االقتصادية السورية يؤكد أن
ٍ
الفجوة التي حدثت نتيجة غياب منهجي ٍة عالية ،وقد انخفض إىل  22مليار دوالر يف عام النظام يف سورية دامئاً يبدأ متأخراً.
اقتصادي ٍة سليمة.
السوق
 .2014وال تسهم املناطق الخاضعة لسيطرة فقد أعـ َلــن النظام عــن اقتصاد ّ
النظام بأكرث من  %25من ذلك الناتج .أما
االجتامعي يف بداية العقد األول من هذا
ّ
ُ
االحتياطي النقديّ يف البنك املركزيّ فقد القرن ،يف الوقت الذي بدأت فيه دول اقتصاد
تعديالت
لقد اضط ّر النظام السوريّ إىل إجراء
ٍ
ّ
االجتامعي بتقليص حجم املكتسبات
اقتصادي ٍة بعد فقدانه الحليف أو الراعي تراجع من  20مليار دوال ٍر يف عام  2011إىل السوق
ّ
السوفيايت يف بداية التسعينيات من القرن  700مليون دوال ٍر فقط يف عام .2016
االجتامعية التي تحققت فيها خالل الحرب
الباردة .ويأيت إعالن النظام االقتصا َد التشار َّيك
املنرصم ،وذلك بانتقاله إىل اقتصاد السوق
ّ
كاف
عوضاً عن االقتصاد املخطط مركزياً ،يف تــدل تلك األرقـــام عــى انهيار السطوة يف مرحل ٍة مل يعد للدولة فيها ح ّي ٌز ٍ
محاول ٍة منه للخروج من األزمة التي بدأت االقتصادية للدولة السورية املركزية ،وتشتّت يساعدها عىل تطبيق هذا النموذج ،وخاص ًة
تعترصه نتيجة السري وفق منهجي ٍة اقتصادي ٍة ،االقتصاد السوريّ مناطقياً رغ ًام عن إرادة يف الجغرافيا الريفية .وال يتوقف األمر عند
أقـ ّ
ـل ما ميكن القول عنها إنها كانت غري املركز دمشق .وقد تع ّدد املتحكمون بهذا ذلك فحسب بل يتجاوزه كثرياً ،إىل درجة أن
مرتابط ٍة وتفتقر إىل خلفي ٍة نظري ٍة متامسكة .االقتصاد ،وظهرت قوىً جديد ٌة عىل األرض ،هذه الخطوة تفقد كل معانيها ومدلوالتها
منظومات اقتصادي ٍة جديد ٍة بعيد ٍة االقتصادية.
ولكن بالرغم من أن عملية التح ّول نحو لتأسيس
ٍ
السيايس يف دمشق.
اقتصاد السوق حققت بعض املكاسب ،مثل عن رؤى وأفكار النظام
ّ
تزايد فرص العمل وتوافر السلع والخدمات
االقتصاد السوريّ  ،وبنسب ٍة عالي ٍة جداً ،هو
تتم إدارتــه من قبل
يف الــســوق ،فــإن الفئات املستفيدة من أعلنت الحكومة السورية عــن الجيل اقتصادٌ عسكرتاريٌّ ّ
األوضاع االقتصادية السيئة يف الثامنينيات الثالث لالقتصاد السوريّ  ،والــذي يعرف العسكر ،سوا ًء يف مناطق سيطرة النظام أو
هي نفسها التي بــدأت بقيادة العجلة بـ((التشاركية))؛ إىل أيّ درج ٍة ميكن لهذا يف املناطق الخارجة عن سيطرته .فكيف
االقتصادية ملصلحتها يف مرحلة التح ّول ،النموذج االقتصاديّ أن يواكب احتياجات ملنظومة االقتصاد التشار ّيك أن تنجح يف
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ّ
ظل خشية املنتجني املساهمني يف التنمية
االقتصادية من عملية اإلنــتــاج ،ويف ّ
ظل
تح ّول االقتصاد السوريّ عموماً من اقتصا ٍد
قطاعات ثالث ٍة (الصناعة ،الزراعة،
يعتمد عىل
ٍ
متخص ٍص يف التجارة
التجارة) إىل اقتصا ٍد
ّ
بنسب ٍة عالي ٍة جداً ،نتيجة تدمري القطاعني
كامل يف إطار
اآلخرين يف البلد دماراً شبه ٍ
الحرب االقتصادية التي متارسها مختلف
الجهات ضد بعضها.
فالحديث عن االقتصاد التشار ّ
ظروف
يك يف
ٍ
اقتصادي ٍة كالتي تسود يف سورية ليست إال
رضباً من الخيال ،ولن يسهم يف معالجة أيّ
قضي ٍة اقتصادية.
تشري اإلحــصــاءات إىل أن مساهمة قطاع
السياحة يف الناتج املح ّ
يل اإلجام ّيل السوريّ
يف ّ
ظل الحرب بات صفر %من مساهمته
يف سنوات قبل األزمة ،وانخفضت مساهمة
النفط بنسبة  ،%97بينام انخفضت اللرية
السورية بنحو  ،%80ويعيش  %70من
السوريني تحت خط الفقر؛ فكيف ترى
التقييم األمثل لالقتصاد السوريّ اليوم؟
تع ّد األرقــام املــذكــورة يف سؤالكم كافي ًة
إلعطائنا صور ًة واضح ًة عن االقتصاد السوريّ
معلوم أن أيّ اقتصا ٍد يكتسب ق ّوته
املتهالك.
ٌ
من قـ ّوة الناتج املح ّ
يل اإلجــا ّيل ،وتحتاج
القطاعات االقتصادية املساهمة يف تكوين
هذا الناتج إىل االستقرار
السيايس والعسكريّ
ّ
لتشكيل تلك الق ّوة االقتصادية .بينام يشري
معاكس ملس ّببات
الواقع السوريّ إىل ما هو
ٌ
السيايس والعسكريّ من جهة،
االستقرار
ّ
وللتنمية االقتصادية من جه ٍة أخرى .لذلك
نرى أن االقتصاد السوريّ يسري يف طريقه
الطبيعي ،كنتيج ٍة للمعطيات السياسية
ّ
والعسكرية ،نحو الرتاجع واالنهيار ،فالبنية
التحتية شبه مد ّمرة.
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إن الخسائر الناجمة عن تدمري البنية التحتية
تقارب  300مليار دوالر ،أي خمسة أضعاف
الناتج املح ّ
يل اإلجام ّيل لعام  ،2010وأكرث من
 13ضعف الناتج املح ّ
يل اإلجام ّيل لعام .2014
وهذا يعني أنه لو توقفت آلة الحرب اآلن
فإن سورية يف حاج ٍة إىل م ّد ٍة ال ّ
تقل عن ثالثة
عرش عاماً إلعادة ما ُد ّمر من البنية التحتية،
تم توظيف مجمل الناتج املح ّ
يل،
يف ما لو ّ
وفق معطيات عام  ،2014يف عملية إعادة
اإلعامر.
انطالقاً من ذلك بإمكاننا أن نقول إن التقييم
الصحيح لالقتصاد السوريّ هو أنه مي ّر مبرحل ٍة
كارثي ٍة لن تنتهي قبل خمسة عرش عاماً عىل
ّ
أقل تقدير ،أي وفق سيناريو تفاؤ ّيل.

وتم
لو توقفت الحرب السوريةّ ،
توظيف مجمل الناتج املح ّ
يل،
فالبالد تحتاج إىل  13عاماً إلعادة
إعامر ما د ّمرته الحرب
يعيش نحو  10ماليني سوريٍّ خارج البالد،
وبحدود  13مليوناً يف حاج ٍة إىل املساعدات،
فيام انخفض متوسط دخل الفرد بنسبة
 ،%23باإلضافة إىل انكامش الناتج املح ّ
يل
بنسبة  ،%70وسورية باتت تصنف من
الدول ((الهشة))؛ لو قارنا هذه اإلحصاءات
بالتنبؤات التي واصلت القول بأن انهيار
االقتصاد السوريّ سيسهم يف اسقاط النظام،
لكن ذلك مل يحصل ،برأيك ما هي املقومات
التي أسهمت يف بقاء النظام بعد خمس
سنوات من الحرب؟
ٍ
من حيث املبدأ ليس بالرضورة أن يؤدي
تراجع مستوى اإلحصاءات االقتصادية إىل

تحقيق التنبؤات بإسقاط الحكومات .وذلك
بالرغم من أنها تؤدّي إىل خلق الكثري من
املشكالت االقتصادية واالجتامعية ،التي
تتح ّول معها الدولة إىل دول ٍة فاشلة ،كحال
الصومال وأفغانستان وسورية ،التي ستجدها
يف نهاية القوائم العاملية يف الشفافية ،وقيمة
جواز السفر ،ومعدالت النمو االقتصاديّ ،
ومستوى التعليم ،والخدمات الطبية ،وغريها
من املعايري االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
إذ تؤكد ّ
كل املؤرشات عىل غياب قدرة النظام
عىل تطبيق السياسات االقتصادية مهام
كانت بسيطة.
حرب عاملية،
إن الحالة السورية هي حالة ٍ
تشهدها جغرافيا دول ـ ٍة فاشل ٍة وخاضعة
لتوازنات خارج ٍة عن إرادة معظم األطراف
ٍ
الفاعلة عىل األرض ،لذلك يتوقف موضوع
تحقيق التنبؤات مــن عدمه عــى مدى
استعداد األطراف الخارجية للتنازل لبعضها.
فــاألط ـراف الــداعــمــة للنظام تسعى إىل
املحافظة عليه ،وإن بشكل دمي ٍة يف أيديهم،
وكذلك هو الحال بالنسبة إىل األط ـراف
املؤيدة للمعارضة.
َ
السقوط
إذاً ،تجاوز موضوع سقوط النظام
االقتصاديَّ يف ّ
ظل املعطيات السياسية التي
تشهدها جغرافيا الدولة الهشة (سورية).
وبعبار ٍة أخرى ميكننا القول إنه ال توجد
ٌ
اقتصادية لبقاء النظام يف ّ
مق ّو ٌ
ظل تح ّول
مات
االقتصاد السوريّ إىل اقتصاد الجامعات
املتعاركة ،ولكن الوقائع السياسية هي التي
فرضت نفسها .فمث ًال يجب أن ال ُيغ ّيب عن
بالنا الدعم املا ّيل
واللوجستي من قبل دولٍ
ّ
إقليمي ٍة لطريف ال ـراع السوريّ من أجل
البقاء.
إذا دخلنا يف عمق املشهد االقتصاديّ
يتم تقييم املشهد
للمناطق الكردية ،كيف ّ
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االقتصاديّ يف روج آفا «»Rojava؟
تع ّد مناطق «روج آفا» ،املمت ّدة يف الشامل
السوريّ  ،غني ًة بالرثوات الباطنية والسطحية.
وهي مت ّد سورية مبعظم مواردها ،إذ إن
نسبة مساهمتها يف تكوين الناتج املح ّ
يل
اإلجــا ّيل تتجاوز  .%50وبالرغم من ذلك
كانت هذه املناطق تعاين من الفقر املدقع
نتيجة السياسات االقتصادية املامرسة ضدها
وفق منهجي ٍة إقصائي ٍة أدّت إىل حرمان معظم
أبنائها من االستفادة من املوارد املتوافرة فيها،
ما أدى إىل حدوث موجات هجر ٍة مستم ّر ٍة
نحو املدن الكربى .واستم ّر الحال عىل ذلك
املنوال لغاية بداية األحداث السورية يف آذار
 ،2011عندما بدأت ،اعتباراً من ذلك التاريخ،
موجة هجر ٍة عكسي ٍة إىل مناطق روج آفا،
وتحديداً إىل عفرين .ولكن نتيجة حدوث
فر ٍاغ اقتصاديٍّ مل يتمكن الكثري من العائدين
من االستقرار يف روج آفا ،ولذلك حدثت
ٌ
موجة أخــرى ،ميكن تصنيفها ضمن موجة
الهجرة السورية الشاملة ،نحو تركيا وأوروبا.
أمام هذا الواقع االستثنا ّيئ حاولت اإلدارة
الذاتية يف روج آفا وضع أسس منظوم ٍة
اقتصادي ٍة مميز ٍة وجاذب ٍة للقوى العاملة
وللمستثمرين عىل ح ٍّد سواء ،وكانت خطوة
يس
البداية يف السعي إىل تحقيق استقرا ٍر سيا ٍّ
واجتامعي لتشكل األرضية املناسبة
وأمني
ٍّ
ٍّ
لالستقرار والتنمية االقتصادية.
ويتطلب هــذا األمــر النظر إىل مختلف
املواضيع السورية من زاوي ٍة مختلف ٍة عام هو
سائدٌ يف عموم سورية .وأعتقد أنه قد تحقق
نسبي يف االنطالقة االقتصادية ،إذ
نجاح
ٌ
ٌّ
تضاعف حجم النشاطات الصناعية والزراعية
والتجارية يف بعض مناطق روج آفا.
ولكن ما سبق ،وعىل الرغم من أهميته ،مل
يرتق إىل مستوى االسرتاتيجيات االقتصادية.
ِ

ونرى أننا نحتاج إىل املزيد من الجهود لبناء
أسس
قاعد ٍة اقتصادي ٍة سليم ٍة وقامئ ٍة عىل ٍ
اسرتاتيجية .ولن يتحقق هذا األمر إال من
خاص ٍة الستكامل مرشوع
خالل منح أهمي ٍة ّ
وضع املنظومة الفكرية املعتمدة يف روج آفا.
توصف املناطق الكردية بأنها تق ّدم النموذج
األفضل يف ظّــل الحرب السورية؛ كيف
استطاعت اإلدارة الذاتية الكردية االستمرار
يف تأمني مستلزمات العيش للمنطقة
والحفاظ عىل البنية االقتصادية نوعاً ما؟
أستطيع أن أد ّعــي أن الكرد باتوا ميلكون
الخربة يف التعامل مع املواقف السياسية
والعسكرية ،نتيجة تعاملهم آلجالٍ طويل ٍة يف
هذا املجال .ولذلك كانوا محقني ،يف روج آفا،
عندما اختاروا نهج الطريق الثالث ،القائم
طرف من
عىل عدم الوقوف إىل جانب أيّ
ٍ
أطراف الرصاع السوريّ إال بقدر ما يعرتف
ذلك الطرف بالقضية الكردية ،ويقبل االحرتام
املتبادل املستند إىل املساواة بني األطراف.
ونــأوا بأنفسهم عرب عدم الغوص يف وحل
الحرب السورية .وقــد ساعدهم ذلــك يف
الحفاظ عىل البنية التحتية ،باعتبار أن ّ
كل
مؤسسات الدولة هي
املرافق املوجودة يف ّ
ملكهم وليست ملك السلطات الحاكمة.
وقد س ّهل تبنّيهم هذا املوقف مهمتهم يف
تأمني مستلزمات الحياة يف عموم مناطق
روج آفا ،إذ إن سياسات اإلدارة الذاتية كانت
األكرث براغامتي ًة يف عموم سورية .إىل جانب
ذلك قامت اإلدارة الذاتية بتأسيس عرشات
املؤسسات التي تسهم يف تحقيق االستقرار
ّ
واالجتامعي والثقا ّيف،
السيايس واالقتصاديّ
ّ
ّ
وتحقق التنمية يف جميع مجاالت الحياة.
أعتقد أنه ليس باألمر االعتياديّ أن نرى
مهرجانات سينامئي ًة وفني ًة ورياضي ًة وثقافي ًة
ٍ

يف ّ
ظل الحرب ،وهذا هو ما يحدث يف عفرين
تحديداً.
مل تشهد البنى التحتية يف روج آفا دماراً كام
يف باقي املناطق ،فيام متتلك املنطقة ثروتني
زراعية ونفطية؛ فلامذا تشهد املنطقة توتراً
وانكامشاً اقتصادياً وفقداناً للمواد وغال ًء
دامئاً؟
قد أتفق معك بأن مناطق روج آفا تشهد
فقدان بعض املواد وغال ًء دامئاً ،إال أنني لن
أكون متفقاً معك حول موضوع االنكامش.
فقد توضح لنا ،من خالل إجاب ٍة سابقة ،أن
مناطق روج آفا كانت تعاين الكثري يف املرحلة
التي سبقت األزمــة السورية .وهي بدأت
تدخل اآلن يف مرحلة
انتعاش اقتصاديٍّ
ٍ
نتيجة مجموعة عــوامــل ،كاالستقرارين
واألمني ،وكذلك إتاحة فرص العمل
السيايس
ّ
ّ
واالستثامر فيها أمام أبنائها وأبناء املناطق
السورية األخرى .لكن ،وبالرغم من ذلك،
تعاين مناطق روج آفا من حصا ٍر مستم ٍّر
منذ خمس سنوات ،بهدف كرس اإلرادة التي
ظهرت فيها ،تلك اإلرادة املناقضة لرغبات
العديد من القوى الخارجية.
وقد أدى هذا األمر إىل أن ترتفع أسعار املواد
يتم إنتاجها يف مناطق روج آفا ،إىل
التي ال ّ
جانب انخفاض أسعار املواد التي تنتج فيها،
وحدث نوعٌ من الخلل يف توازن أسواق السلع
املختلفة .ويجب أن ال ننىس تأثري انهيار اللرية
يف عموم سورية ،مبا يف ذلك روج آفا ،فأدّى
ارتفاع جنو ٍّين يف أسعار جميع السلع
ذلك إىل
ٍ
املستوردة ،بسبب تدهور سعر رصف اللرية
السورية التي ما زلنا نتعامل بها.
بالرغم من ّ
كل ذلك استطاعت مناطق روج
آفا أن تكون مصدراً للعديد من املنتجات
بالنسبة إىل املستهلك السوريّ  ،ومتكنت
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في الكـــادر
اإلدارة الذاتية من جعلها مناطق مم ّيز ًة
مقارن ًة بغريها.
أقمتم يف عام  2015مؤمترين ،أحدهام يف
عفرين واآلخر يف رميالن ،لدراسة الواقع
االقتصاديّ ؛ ماذا حقق املؤمتران من نتائج؟
كنموذج
ورمبا لو تستطيع الرتكيز عىل عفرين
ٍ
يع ّد األفضل اقتصادياً يف روج آفا.
ال شك أن اختيار الطريق الثالث ،والتأسيس
ملنهجي ٍة متكامل ٍة سياسياً وعسكرياً واجتامعياً
ظروف
واقتصادياً ،يع ّد أمراً صعباً للغاية يف
ٍ
كتلك التي مت ّر بها سورية عموماً .إال أن عدم
القيام مبثل هذه الخطوة يع ّد جرمي ًة يف حقّ
أبناء روج آفا ،ألنه ال تنمية وال تط ّور دون
منهجي ٍة متكاملة ،فكان ال ب ّد من القيام
بخطو ٍة نحو وضع األسس االقتصادية لروج
آفا .انطلقنا يف خطوتنا هذه من السؤال عن
موقعنا يف االقتصاد؟ وما هي أهمية االقتصاد
يف منظومتنا؟ وما هو شكل االقتصاد الذي
سنتبناه؟
وكانت اإلجابة عرب مقولة ((لنجعل من
حياتنا كوميناً للمياه واألرض والطاقة))
«مقولة لعبد الله أوجــان» .أي علينا أن
نختار منهجي ًة اقتصادي ًة تعتمد عىل التضامن
والتشارك ،من خالل بناء خاليا اجتامعي ٍة-
اقتصادية ،وباالستفادة من وجود املساحات
الجغرافية الزراعية والحياة الريفية ،وكذلك
ـوذج
الصناعات الصغرية ،للوصول إىل منـ ٍ
اقتصاديٍّ ال استغال ّيل ،إذ يشارك املجتمع كله
سياسات
يف العملية اإلنتاجية ،دون تطبيق
ٍ
تأميمي ٍة تج ّرد ّ
امللك من أمالكهم ،عىل غرار
التجربة السوفياتية وبعض الدول املتخلفة.
لقد كان كونفرانسا االقتصاد يف عفرين
ورميالن مبثابة استجاب ٍة فعلي ٍة للتساؤالت
االقتصادية واالجتامعية املطروحة ،وإيجاد
األجــوبــة املناسبة عــن تلك التساؤالت.
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والهدف من عقد الكونفرانسني هو وضع
املنهجية الفكرية لالقتصاد يف روج آفا أوالً،
ثم وضع السياسات التنموية يف مختلف
ومن ّ
ً
القطاعات االقتصادية استنادا إىل املنهجية
الفكرية التي بدأت مالمحها تتوضح بعد
الكونفرانسني.
أما بالنسبة إىل مدينة عفرين فقد اكتسبت
خصوصيتها االقتصادية يف هذه الظروف
من تأثري مجموع ٍة من العواملّ ،
لعل أهمها
حرب ّ
أقل نسبياً مقارن ًة
أنها م ّرت بظروف ٍ
مع مناطق روج آفا األخــرى ،فهي األكرث
خانق
حصان ًة ،كام أنها تتع ّرض لحاالت حصا ٍر ٍ
لحرب
من قبل القوى املتط ّرفة ،وتع ّرضت
ٍ
اقتصادي ٍة منهجية ،وهي تتمتع ببيئ ٍة رائع ٍة
الزراعي ،وتط ّورت
تسهم يف تطوير القطاع
ّ
بشكل أفضل من
املؤسسات االقتصادية
ٍ
فيها ّ
مختلف املناطق السورية ،مام أدّى إىل أن
تصبح منطق ًة جاذب ًة لرؤوس األموال املادية
والبرشية ،وهــي تشهد حرك ًة اقتصادي ًة
وعمراني ًة مل تشهدها طيلة تاريخها قبل
التاسع عرش من متوز .2012
بشكل عا ٍّم متكنت اإلدارة الذاتية يف عفرين
ٍ
أسس اقتصادية ،وعملت وفق تلك
من وضع ٍ
األسس لالنتقال بالواقع االقتصاديّ بعض
الخطوات إىل األمام.
رغم الحصار عىل املنطقة ،وحالة الحرب
السورية ،قفزتم خطو ًة جريئ ًة إىل األمام
بإنشاء جامع ٍة يف عفرين؛ من أين جاءت
فكرة الجامعة؟ لو تحدثنا عن الفكرة وآلية
التدريس والطلبة واألقسام.
سنوات كان التفكري يف تأسيس
قبل ثالث
ٍ
جامع ٍة يف عفرين رضب ًــا من الجنون ،يف
ظـ ّ
ـل الفوىض العارمة لــأحــداث وغياب
املؤسسات ،إال أننا تج ّرأنا عىل البدء بتلك
ّ

الخطوة الجنونية ،وذلك بالتواصل مع إحدى
الجامعات الروسية لإلرشاف عىل الجامعة
التي نو ّد تأسيسها يف عفرين ،لكن األمر
ألسباب سياسية .فلجأنا
توقف يف النهاية
ٍ
إىل التواصل مع آخرين يف فنلندا وجنوب
كردستان وكردستان العراق ،وحصلنا عىل
التشجيع الــازم من األكادمييني لتأسيس
جامعة عفرين يف عام  ،2015واالنطالق يف
العملية التدريسية يف كليات الجامعة الثالث
(هندسة كهروميكانيك ،االقتصاد ،األدب
الكردي) يف العام نفسه .وبذلك كانت جامعة
يتم تأسيسها خارج
عفرين أول جامع ٍة ّ
مناطق سيطرة النظام ،يف روج آفا .وتع ّد كلية
األدب الكرديّ حال ًة مميز ًة يف هذه الجامعة
باعتبارها تشكل قفز ًة نوعي ًة من حالة قمع
اللغة الكردية وآدابها إىل حالة دراستها عىل
األكادميي .وشهدت هذه الكلية
املستوى
ّ
إقباالً كبرياً من الطالب يف عفرين ،ويحمل
إجـــازات جامعي ًة من
قسم من طلبتها
ٍ
ٌ
الجامعات السورية.
انطلق تفكرينا يف تأسيس هذه الجامعة
مختلف للحدث السوريّ  ،ذلك
من منظو ٍر
ٍ
املؤسسات
الحدث الــذي أدّى إىل شلل
ّ
هائل من طلبتها
التعليمية والقذف بعد ٍد
ٍ
خــارج ـاً ،فأصبحوا -نتيجة ذلــك -عرض ًة
للضياع يف زحمة الفوىض ،التي بدأت بوأد
املكتسبات العلمية والتح ّول باملستقبل نحو
املجهول .فكان ردّنا عىل هذا الواقع هو أننا
إما أن نرتك األجيال عرض ًة للضياع بحجة
غياب االعرتافات الدولية ،أو مواجهة تلك
الحالة باتخاذ قرار جذب الطالب وتنسيبهم
ملؤسس ٍة علمي ٍة تعمل وفق معايري أكادميي ٍة
ّ
الرقي مبستوى املجتمع ،مع تأجيل
وتسهم يف ّ
قضية االعرتاف إىل حني .وستشهد الجامعة،
كليات
يف السنة الدراسية القادمة ،والدة
ٍ
جديد ٍة ضمن اسرتاتيجيتها املستقبلية.

حتقــيق واستقصاء

تجار
أطباء محافظة إدلب
ّ
تحولوا إلى ّ
هاديا منصور
أمام أمل زوجته وهي عىل وشك أن تضع مولودهام األ ّول اضط ّر حسام
( 38عاماً) إىل أن يسعفها إىل أحد املشايف الخاصة يف كفرنبل .فكان
املختصة
أ ّول ما فعله كادر املشفى ،بعد أن فحصت الطبيبة
ّ
الزوجة ،أن طلب منه تسديد تكاليف العملية القيرصية
التي ستخضع لها بعد قليل.
حسام واحــدٌ من مئات السوريني الذين
تع ّرضوا لبرت أحد أعضائهم نتيجة الحرب،
إثر إصابته بشظي ٍة تس ّببت يف قطع

ظروف
ـاع مادي ٍة سيئ ٍة وسط
ٍ
يده اليمنى ،ولذلك يعاين من أوضـ ٍ
معيشي ٍة مزرية.
يقولُ :
”طلب مني دفع مبلغ  /35/ألف لرية سورية مقابل عملية
مبلغ كب ٌري مل أتوقعه ومل أكن مستعداً
زوجتي التي مل ُتج َر بعد ،وهو ٌ
له”.
احتار حسام كيف سيتدبر أمره ،ومن أين سيأيت باملال .كان قد جمع
عرشين ألف لري ٍة للوالدة ،فأعطاهم هذا املبلغ واعداً أنه سيكمل
ٌ
الدفع بعد الوالدة ،ولكن املحاسب مل َ
مكلف
يرض ،موضحاً بأنه
باستالم املبلغ كام ًال.
يترصف حيال ما يواجهه ،فنصحه أحد
مل يعد حسام يعرف كيف ّ
أقربائه بالتوجه اىل إحدى الجمعيات الخريية العاملة يف املنطقة
علها تساعده .مل يكن سه ًال عليه أن يطلب املساعدة من أح ٍد وكأنه
يتسول ،ومع ذلك فقد آثر طلب املساعدة عىل تدهور وضع زوجته
التي ال زالت تتأمل.
وجد حسام تجاوباً من جمعية الهدى الخريية التي ساعدته وقدمت
له املبلغ فدفعه للمشفى ،وأجريت العملية لزوجته ورزقا بطفل.
ومع فرح حسام الشديد بوالدة طفله إال أن أسئل ًة كثري ًة
كانت تجول يف خاطره ،إذ يقول” :أ َوليست مهنة
الطب بالذات مهن ًة إنساني ًة بحت ًة واجب العاملني
ّ
فيها تقديم املساعدة للناس والتخفيف من
آالمهم؟ هل مه ّمة هؤالء األطباء فقط
ثــروات من مواطن بائسني
جمع
ٍ
أنهكتهم الحرب؟!”.
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حتقــيق واستقصاء
من جهته ينتقد أبو حسن ( 48عاماً) ،وهو أحد أعضاء املجلس
املح ّ
يل يف كفرنبل ،جشع وقلة مسؤولية بعض األطباء ،قائ ًال” :ال
ّ
حرب خانقة ،أزم ًة جعلته نازحاً،
شك أن السوريّ اليوم يعاين أزمة ٍ
ٌ
جريحاً ،فقرياًّ ،
محنة طالت ،وهي األقىس منذ عرشات
مرشداً .هي
السنني .وهناك من يضيف إىل أعباء هذا السوريّ املسكني عبئاً آخر
جديداً أال وهو األجور املرتفعة والباهظة لبعض األطباء” .ويتابع
أبو حسن مردفاً” :ما الذي جرى لهؤالء؟ يرفعون أجور املعاينة
حالهم كحال التجار الجشعني الذين قاموا برفع أسعار السلع
الغذائية وغريها مستغلني أوضاع الحرب وغياب الرقابة لزيادة
ثرواتهمّ .
كل ذلك عىل حساب أولئك الذين ال يجدون ما يقتات
به أطفالهم نتيجة تهدم بيوتهم ومحالتهم وغالء كل يشء!”.

من جه ٍة أخرى يتحدث الطبيب محمد املرعي،
الطبيعي أن ترتفع أسعار
مدير املشفى ،قائ ًال” :من
ّ
الخاصة بالتوازي مع ارتفاع أسعار
العمليات يف املشايف
ّ
األجهزة واملع ّدات الطبية واملحروقات الالزمة للمولدات
الكهربائية وغريها”.
رائدة العكل ( 25عاماً) من مدينة كفرنبل ،تع ّرض طفلها محمد،
ابن السموات الخمس ،لصعوب ٍة يف التنفس ج ّراء إصابته مبرض ربو
ازدحام يف
األطفال ،فقصدت طبيب األطفال م .ب .ونظراً لعدم وجود
ٍ
العيادة دخلت إىل غرفته مبارش ًة وطلبت منه مساعدة طفلها ،ولكنها
فوجئت بالطبيب يقول لها بلهج ٍة حادة” :ادفعي أو ًال سبعامئة
جشع ال
وخمسني لرية” .تقول رائدة” :لوهل ٍة شعرت أنني أمام تاج ٍر ٍ
أمام طبيب أطفال ..طبعاً كنت سأدفع ولكن عليه إسعاف املريض
أوالً!” .لكن الطبيب تذ ّرع بأن البعض يته ّربون من دفع أجرة املعاينة.
ٌ
أما سارة ( 30عاماً) ،من كفرنبل أيضاً ،فلها ٌ
مؤملة مع جشع
قصة
األطباء واستهتارهم بحياة الناس .أنجبت سارة طفلتها مايا يف أحد
الخاصة واضط ّرت إىل أن تدفع لها ّ
كل ما متلكه من مال ،ولكن
املشايف
ّ
الذي حدث بعدها أن الوليدة مرضت مرضاً شديداً ،فقصدت سارة
مع زوجها مشفى أورينت امليدا ّين يف كفرنبل ،علهام يستطيعان أن
يعالجا ابنتهام دون أن يضط ّرا إىل دفع املال الذي ال ميلكان منه شيئاً.
يف املشفى طلب طبيب األطفال ذ .غ بعض الفحوصات ،اكتشف
بالتوجه إىل أحد
إثرها إصابة الطفلة مبرض السكريّ  ،فأمر الوالدين
ّ
املشايف الخاصة لوضع الطفلة يف حاضنة ،مع العلم أن املشفى نفسه
يحوي حواضن .أخربه الزوج أن أوضاعه املادية ال تسمح بدخول
املشايف الخاصة نظراً الرتفاع أسعارها ،وعندها أمر الطبيب املمرضة
أن تضع للطفلة أوكسجني وسريوم وريدي يف إحدى غرف املشفى.
بشكل بطيء ،وهذا ما أزعج
تتحسن ولكن
ٍ
تقول سارة” :كانت مايا ّ
الطبيب ذ .غ الذي كان عليه أن يفحصها ّ
يوم وأن يصف لها دوا ًء
كل ٍ
جديداً” .وبعد ّ
أسبوع عىل بدء عالجها أمر الطبيب بتخريج
ميض
ٍ

22

الطفلة من املشفى رغــم أنها مل
َ
تشف بعد ،مؤ ّكداً لسارة أن وضعها
بات أفضل وأن األهــل ميكن أن يتابعوا
عالجها يف املنزل باستمرار وضع السريوم لها.
ورغم أن سارة كانت متأكد ًة من أن حالة طفلتها
ستسوء دون أوكسجني ،ولكنها اضط ّرت إىل الوثوق بالطبيب
الذي أمر بتخريجها من املشفى.
ويف أول ليل ٍة ملايا يف منزلها ساءت صحتها ،وكانت تتنفس بصعوبة،
فانطلق والداها إلعادتها إىل املشفى امليدا ّين يف ساع ٍة متأخر ٍة من
الليل .استدعى كادر املشفى الطبيب ذ .غ من منزله لالطالع عىل
وضع الطفلة ،ولكنه ما إن دخل حتى نظر إىل والدي الطفلة قائ ًال:
”مل متت بعد؟” ،وكأنه أرسلها إىل املنزل لتموت هناك ،أو باألحرى
ليرس ع يف موتها بعد أن منع عنها األوكسجني .هذا ما تؤكده سارة،
ّ
وتضيف متأثر ًة ملا حدث البنتها” :نعم لقد توفيت طفلتي يف تلك
الليلة” ،جازم ًة أن هذا الطبيب ”عديم املسؤولية والضمري هو من
قام بقتلهاّ .
الخاصة علينا
وكل ذنبنا أننا ال منلك ما ًال” .ففي املشايف
ّ
دفع الكثري من املال ،ويف املشايف املجانية علينا االستعداد لفقد
مريضنا نتيجة اإلهامل.

ويلفت أبو حسن إىل أن هناك أطباء أجانب وعرباً قدموا من خارج
البالد ملساعدة الجرحى واملرىض والتخفيف عنهم دون أجور،
لذلك كان األَوىل -بحسب أبو حسن -أن يساعد الطبيب
السوريّ أخاه السوريّ يف هذه الظروف .وين ّوه أبو
حسن إىل أنه ال يطلب من األطباء عدم تقايض
أيّ أجــور ،ولكن فلتكن األجــور رمزي ًة ال

ترهق املريض وتزيد حالته النفسية سوءاً.
وتقول أم خالد ( 40عاماً) ،من قرية بسقال املجاورة ملدينة كفرنبل:
أمل يف معدته ،ومع ذلك ال يريد الذهاب إىل
”يعاين زوجي من ٍ
أيّ طبيب ،ألنه ال ميلك املال الكايف .فهو يعلم جيداً أن مراجعته
للطبيب ستجعله يضحي بثمن الطعام الذي يحرضه لعائلته مل ّدة
مشاف مجاني ٍة يف املنطقة
أسبوع كامل” .وتشري أم خالد إىل وجود
ٍ
ٍ
ولكن ال تتوافر فيها جميع االختصاصات ،فيضط ّر املريض إىل زيادة
عيادات األطباء ،وهنا تكمن املشكلة بالنسبة إىل الفقراء عىل ح ّد
تعبري أم خالد.
ولكن ،يف الوقت نفسه ،هناك أطبا ٌء ال يزالون يتحلون باألخالق
ويفعلون ما متليه عليهم ضامئرهم تجاه مرضاهم .يقول أبو عمر (45
بأمل يف قلبي فقصدت أحد أمهر
عاماً) ،من مع ّرة النعامن” :شعرت ٍ
األطباء يف مدينة كفرنبل ،وهو الطبيب أ .غ ،ويف العيادة استقبلني
بأخالق عالي ٍة وبابتسامة”.
ٍ
ويؤكد أبو عمر أن هذا الطبيب مل يطلب منه مثن املعاينة حتى بعد
مبلغ
أن انتهى من فحصه وكتابة الوصفة الطبية ،فقام أبو عمر بدفع ٍ
بسيطٍ من املال فشكره الطبيب وودّعه دون أن ينظر إىل املبلغ حتى.
يشيد أبو عمر بأخالق هذا الطبيب ،فهو ال يطلب من املرىض دفع
مبلغ محدد ،وإمنا يرتك ذلك للمريض بحسب إمكانياته املادية،
ٍ
ويتمنى أبو عمر لو أن جميع األطباء ميلكون ما ميلكه هذا الطبيب
من أخالقٍ نبيلة.
وقعت سعاد ( 28عاماً) هي األخرى ضحية جشع األطباء ،إذ فقدت
مبرض أثناء حملها تس ّبب
جنينها يف الشهر الخامس نتيجة إصابتها ٍ
يف اجهاضها .تقول” :مل أستطع زيارة عيادة الطبيبة النسائية نظراً
الرتفاع تكاليف املعاينة والدواء التي تفوق قدرتنا املادية”.
وتعب سعاد عن أملها قائلة” :مل يعد الفقري يستطيع أن
ّ
يعيش يف هذه البالد”.
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حتقــيق واستقصاء

حتقــيق واستقصاء

وسط فظاعات الحرب

تجارب حب اجتازت حاجز الدين والطائفة وتكللت بالزواج
لبنى سامل
نعيش يف سوريا اليوم  12طائفة دينية عىل
األقــل ،يسجل املنتمون إليها قانونياً تحت
غطاء إحدى الديانتني اإلسالمية أو املسيحية.
ويسمح القانون السوري املستمد من الرشيعة
اإلسالمية بالزواج بني الطوائف املختلفة ،كام
يسمح بزواج الرجل املسلم باملرأة املسيحية
فيام مينع العكس.
ويواجه الراغبون بالزواج من طائفة أو دين
مختلف يف سوريا رفضاً اجتامعياً ،ازدادت حدّته
مع التوتر الطائفي والسيايس الذي تعيشه
البالد يف السنوات األربع األخرية ،كل هذا مل
مينع العديد من املتحابني من طوائف وأديان
مختلفة من الزواج وتكوين أرس جديدة.
قران إسالمي ومباركة مسيحية
يعيق وجود اختالف ديني بني الشاب والفتاة
يف سوريا زواجهام ،ويف حالة سالف ونبيه يصبح
هذا الزواج شبه مستحيل .إال أن الشابني مت ّردا
عىل هذه األعراف.
نبيه ،شاب «مسيحي» من مدينة إدلب ،ناشط
بالثورة السورية ويعيش يف تركيا ،وسالف ،فتاة
مسلمة من مدينة حلب ،تعيش يف فرنسا منذ

24

ثالث سنوات وتعمل فيها .تتنقل سالف بني
تركيا وسوريا بسبب طبيعة عملها ،وهو ما
سمح لهام بالتعرف أكرث عىل بعضهام.
«مل أف ّكر يوماً أين قد أرتبط بشخص من غري
ديني ،لكنني فعلت .تخطينا االختالف بالوعي،
يحرتم كل منّا هوية وانتامء اآلخر واألفكار التي
نشأ يف ظلها» تقول سالف .أما نبيه الذي يتمتع
باطالع واسع عىل الثقافة اإلسالمية ،ال يؤمن
بتكريس الدين يف الحياة اليومية ،وهو ما سهل
خلق انسجام بينهام.
إقناع عائلتي الشابني بقرارهام احتاج إىل
الحنكة والذكاء وشيئاً من الدبلوماسية والصرب،
أما أصدقاؤهم فكانوا مرحبني ،تقول سالف:
«استطعنا بحبنا أن نجعل كل من نعرفهم
يتقبلون الفكرة باستثناء القلة القليلة ،عالقتنا
بالنسبة ألصدقائنا اجتامع بني ثقافتني».
يف البداية ،كان لسالف مخاوف كبرية من ردة
فعل أفراد عائلتها ،ومبا أن أمها متوفاة ووالدها
متزوج ،كان إقناع أختها الكربى املهمة األصعب
عليها ،تقول« :واجهتها برغبتي ،حاولت أن
أكون دبلوماسية قدر اإلمكان ،وأقنعتها بعد
فرتة ،جعلني هذا أؤمن أكرث مبا أريد».

ردة فعل عائلة نبيه عىل قراره مل تكن ل ّينة
يف البداية .يقول« :كانوا يعرفون أنني لن أدع
عراقيل دينية متنعني من تحقيق ما أريده يف
الحياة ،فتقبلوا قراري».
يف عام 2014كان ك ًال منهام يستقر يف دولة
مختلفة ،لكن هــذا مل مينعهام من إعالن
خطوبتهام ،وبعد سنة ،أقدما عىل الخطوة
الكربى ،واألصعب ،الزواج.
تقول سالف« :تزوجنا ،دون تردد أو خوف.
عقدنا قراناً رشعياً عند أحد الشيوخ يف تركيا،
أشهر نبيه إسالمه أمامه ،لنستطيع الزواج .كام
متت مباركة زواجنا من قبل خوري مقرب من
زوجي».
يضيف نبيه« :مل يكن لدينا خيار آخر ،إذ مل
نستطع الحصول عىل عقد زواج من املحاكم
الرتك ّية ،طلبوا أوراق ثبوتية من سوريا ،مل
استطع الحصول عليها كوين مطلوباً للنظام،
نسعى لتسجيل زواجنا ببلدية باريس يف
فرنسا ،لنكون متزوجني كأي شخصني متحابني
يف هذا العامل ،وخارج التصنيفات الضيقة».
ورغم تجاوزهام ألصعب العقبات ،لكن عدّم
وجود وثيقة زواج رسمية يعرقل إجراء مل شمل

يف فرنسا ،ومينعهام من االستقرار معاً.
مع هذا يصف الطرفان عالقتهام باملتينة،
يحاوالن فيها اقتباس أكــر األشياء جام ُال
وأخالقي ًة من الديانتني ،تلفت سالف إىل أن
الدين ليس معياراً لالنسجام« :كان من املمكن
أن أتزوج رج ًال من ديني وال أكون عىل وفاق
معه».
االختالف أبسط من أن يعكر حياتنا
قبل أن ينتقال إىل أملانيا ،كان يرس ورنيم
يعيشان يف مدينة حلب شامل سوريا ،حيث
تزوجا عام  2013رغم أن عائلة رنيم تنتمي
للطائفة السنية وعائلة يرس للطائفة الشيعية.
متتعهام بنوع من االستقالل املادي واملعنوي
حينها ،عزّز ثقتهام بقرارهام ،رغم أن الزواج
بني الطائفتني ليس شائعاً جداً يف مدينتهام.
تقول رنيم« :مبجرد أن وجدنا عواطفهام
وأفكارهام متقاربة قررنا االرتباط ،مل نفكر
مبواجهة املجتمع أو أي أحد».
اصطدمت رنيم بالتعصب الطائفي يف املجتمع
متمث ًال مبعارضة أحد أخوتها للزواج ،تقول:
«يحمل أخي كالكثري من الشباب أفكاراً تشجع

انغالق الطوائف عىل أنفسها ،هذه األفكار
التي يثريها املتعصبون حولنا ،تعززت بعد
األزمة يف سوريا وبات تغيريها أصعب ،ما جعل
الزواج بني الطوائف أكرث تعقيداً .لكن القرار
بالنسبة لنا مل يحتمل الكثري من الحسابات ،كنا
كجميع املقبلني عىل الزواج منشغلني بتأمني
املسكن وتكاليف الزواج ال أكرث».
بعد الزواج أبدى العديد من أصدقاء الزوجني
وعبوا عن دعمهم لهام .إال
إعجابهم بجرأتهامّ ،
أن األمر مل يخل من بعض املضايقات ،تقول
رنيم« :حــاول البعض ممن نضطر للتعامل
معهم يف حياتنا اليومية استفزازنا ،لكن هذا
مل يؤثر علينا هذا .ما فاجأنا أن بعضهم من
حملة شهادات عليا ،و ُيتوقع منهم أن يتمتعوا
بقدر أكرب من الوعي .أذكر جيداً كيف كانت
ردّة فعل أستاذ جامعي حني عرف بزواجي من
طائفة أخرى ،تكلم بنفس األلفاظ واألفكار
البالية التي يحملها املتطرفون».
تؤكد رنيم أن اختالف الشعائر الدينية بني
الطائفتني أبسط من أن يع ّكر عليهام حياتهام،
وتضيف مازحة« :ال أموت من الجوع حني
أنتظره عدة دقائق لإلفطار يف رمضان .لطاملا
كان يف حيايت أصدقاء من طوائف مختلفة ومل
نختلف يوماً .ملاذا سيكون هناك مشكلة يف
الزواج ً؟!».
مل نكن لنتزوج لوال الحرب
رغم تأييدها لفكرة االرتباط بني الطوائف
املختلفة ،مل يخطر ببال ريم التي تنتمي عائلتها
للطائفة السنية أنها ستخوض التجربة ،التقت
ريم مبأمون الذي ينتمي للطائفة اإلسامعيلية
يف مدينة حلب عام  ،2012تقول»:يف بداية
معرفتي به كانت فكرة االرتباط مستبعدة
متاماً ،كنت أكيدة أن والدايّ لن يقبلوا مبوضوع
االختالف الطائفي .لكن مشاعري تجاهه كانت
تزداد يوماً بعد يوم ،ويزداد معها خويف من

املستقبل ،الزواج بالنسبة إلينا كان حل ًام بعيد
املنال ،مل يفارقني الخوف من أن يأيت يوم
اضطر فيه لالختيار بينه وبني عائلتي».
بسبب ظروف الحرب اضطر الثنايئ للفراق فرتة
من الزمن عاشت فيها ريم وعائلتها يف سوريا
وسط ظروف قاسية وانتقل مأمون للعيش يف
تركيا .خالل هذه الفرتة قرر الثنايئ أن يفعال
املستحيل لالرتباط ،تقول ريم« :الحقيقة أن
العقبة مل تكن وجود اختالف طائفي ،إمنا الجهل
واألفكار املغلوطة السائدة يف املجتمع عن
طائفته ،كان والدي بالكاد سمع باإلسامعيليني،
أدركت حينها حجم التهميش والتغييب بحق
هذه األقليات ،مل أصدق أننا ال نعرف عن
طائفة تعيش بعيداً عنا بضعة كيلومرتات إال
بعض الشائعات والنكات املحشوة باألكاذيب.
لذا قررت التحدي ،فلم أكن مستعدة لخسارته
من حيايت».
اتفق الثنايئ أن يتعرف مأمون عىل والدي ريم
عرب األنرتنت ويتقدم لخطبتها ،فوافقا ،وعقدا
زواجهام قانونياً يف  ،2014وسافرت إليه .تقول
ريم« :سارت األمور بسالسة مفاجأة ،كنت
أعيش مع عائلتي ظروفاً استثنائية ،مل يكن
هناك مجال للسفر خارج املدينة إضافة إىل
انعدام االتصاالت لفرتة طويلة ،كنا منعزلني
عن أقربائنا والعامل ،لذا مل يدرك والديّ حينها
وجود اختالف طائفي .لقد أحبا مأمون وال
يزاالن .أعتقد أننا مل نكن لنتزوج بهذه البساطة
مل يكن هناك حرب!».
ال يختلف مأمون وريم اليوم عىل أي أمر
مرتبط باالختالف الطائفي ،يقول مأمون:
«تجمعنا طريقة تفكري متقاربة ،ال نختلف
إال عىل التدخني يف املنزل ومشاهدة نرشات
األخبار .أهيل وأهلها باتوا عائلة واحدة ،إننا
فخورون مبا وصلنا إليه».
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نــافذة على احلقوق

القانوني
التقارير الحقوق ّية ودورها في التوثيق
ّ
عاصم الزعبي
التوثيقي لالنتهاكات التي تحصل يف
يع ّد العمل
ّ
أهم األعامل التي
سوريا ،أو يف أيّ مكانٍ  ،من ّ
ُتبنى عليها العدالة االنتقالية بعد انتهاء الحرب
أو أيّ نز ٍاع كان.
يتم هذا العمل وفق األسس
لذلك ال ب ّد من أن ّ
القانونية املعتمدة يف القوانني واملواثيق الدولية
من الناحيتني الشكلية واملوضوعية ،اللتني إما
أن ُتقبل وفقهام هذه املعلومات أو الدعاوى أو
ُتر َفض إن مل تكن صحيحة.
وتع ّد كتابة التقارير امليدانية ،التي يقوم
الناشطون الحقوقيون والصحفيون بالعمل
التوثيقي .ولذلك
أهم أركان العمل
عليها ،أحد ّ
ّ
ّ
ال ب ّد من معرفتها ،إذ يع ّد تقدميها بكل أشكالها
عنرصاً رضورياً لعمل حقوق اإلنسان.
أنواع التقارير املتعلقة بالتوثيق
أنواع من التقارير التي تصدرها
هناك عدّة ٍ
ٌ
داخلية تستخدم لألبحاث
املؤسسات الحقوقية:
ّ
ٌ
أو الدراسات أو املداخالت ،وخارجية تعتمد
عىل التقارير الداخلية يف استنتاج املعلومات.
أو ًال :التقارير الداخلية
هي التقارير التي يكتبها الراصد أو املوثق
املؤسسة .وهي عدّة
الستخدامها داخلياً يف إطار ّ
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أنواع:
 :1تقارير إدارية :توثق العمل املنجز ،ويجب
أن تعكس جميع أبــعــاده .وتكون دوريــ ًة
املؤسسة ،فيمكن أن
انسجاماً مع متطلبات
ّ
تكون أسبوعي ًة أو شهرية.
حدث محدد :وفيها موج ٌز عن
 :2تقارير حول ٍ
الحدث ووجهة نظر الباحث امليدا ّين ،لتقديم
صور ٍة متكامل ٍة ومتسلسل ٍة عن الحدث بعد
مقابلة الضحايا والشهود .ويُكتب هذا التقرير
يف عدّة حاالت:
معي يلفه
أ :عرض نتائج التحقيق يف
ٍ
انتهاك ّ ٍ
الغموض.
تناقضات يف أقوال
فجوات أو
ب :تربير وجود
ٍ
ٍ
الشهود أو الضحايا.
معلومات أو التوقيع
ج :رفض الضحايا إعطاء
ٍ
عىل أقوالهم.
د :شهادة الراصد الشخصية كشاهد.
ثانياً :التقارير الخارجية
وهي التقارير التي يكتبها الباحثون أو املحامون
املؤسسات .وتعتمد أساساً عىل
ّ
املختصون يف ّ

املعلومات الواردة يف التقارير الداخلية .ومن
املهم أن تحوي كافة التفاصيل وأن تستخدم
موحد ًة
ٍ
موحد ًة وتلتزم منهجي ًة ّ
مصطلحات ّ
يف استعراض وتحليل األحداث والتعاطي مع
القضايا .ومن الرضوري أن تشمل هذه التقارير
تحليل األحــداث وربطها بالقوانني واملواثيق
الدولية ،سواء أكانت متعلق ًة بحقوق اإلنسان
أم بالقانون الدو ّيل اإلنسا ّين.
وتتن ّوع أغراض تلك التقارير بني:
 :1تقارير من أجل التدخل لدى السلطات أو
الجهات الرسمية يف قضي ٍة ما يف محاول ٍة لوقفها
ولتحسني وضع حقوق اإلنسان.
 :2التقارير املطلوبة يف إطار األمم املتحدة
بكافة أجسامها ولجانها.
املؤسسة
 :3األبحاث والدراسات التي تصدرها ّ
موضوع محدّد.
حول
ٍ
خاص ٌة للمنارصة والتأثري يف السياسات.
 :4تقارير ّ

املبادئ األساسية يف كتابة التقارير امليدانية
 :1التأكد من دقة املعلومات الواردة يف التقرير
املؤسسة لدى الجهات
الذي بنا ًء عليه ستتدخل ّ
املختصة.
 :2توخي الدقة ورسد كافة التفاصيل ،ألن
الخارجي سريتكز عىل ما جاء يف التقرير
التقرير
ّ
الداخ ّ
مهم من أجل توافر املصداقية
يل ،وذلك ٌّ
يك تبارش الجهات املختصة عملها.
 :3الرسعة وعــدم اإلبطاء :يجب أن تكتب
التقارير عن األوضــاع أو األحــداث برسع ٍة
لتواكب الحدث.
محتوى التقارير امليدانية
يرتبط محتوى التقرير بطبيعة املوضوع الذي
تراد كتابة التقرير من أجله .وال ب ّد أن تتوافر
بعض األمور يف أيّ تقري ٍر ،ومنها:
ٌ
يتم خاللها إعطاء فكر ٍة عن
:1
مقدمة بسيطةّ :
انتهاك ما أو أوضاع
املوضوع سواء أكان حول
ٍ
حقوق اإلنسان.
 :2عرض وضع حقوق اإلنسان واألمناط :يجب
أن يتط ّرق التقرير الداخ ّ
يل ألوضاع وظروف
حقوق اإلنسان يف املنطقة املستهدفة ،ومن
خالل ذلك متكن معرفة إذا كان هناك ٌ
منط

جديدٌ لالنتهاكات قد ظهر أو آخر قد توقف أو
ما يزال مستم ّراً.
 :3عرض األمناط األساسية سواء أكانت إيجابي ًة
أم سلبية :فالتط ّرق ألمناط االنتهاكات أم ٌر
طبيعي ،للعمل عىل إلزام األطراف املسؤولة
ٌّ
باحرتام حقوق اإلنسان ،ولكن من الرضوريّ
أيضاً عرض أمناط املامرسات التي تقوم بها
الجهات الرسمية من أجل حامية وتعزيز حقوق
اإلنسان لتحديد مدى انسجامها مع معايري
هذه الحقوق .فالرتكيز بشكلٍ إيجا ٍّيب أحياناً عىل
آليات حقوق اإلنسان التي متارسها السلطات
يشجع عىل االستمرار يف تلك املامرسات.
قد ّ
 :4وجهة نظر الراصد أو املوثق يف الحدث
ٌ
أساسية يف تقييم
واستنتاجاته :وهذه ركيز ٌة
عملية التحقق برمتها.
 :5تحديد مصدر املعلومات :فال ب ّد من اإلشارة
إىل مصدر املعلومات وإبداء الرأي أحياناً يف
خاص ًة إذا كان موضوع التقرير
مدى الثقة بهّ ،
يتم التأكد من صحة وقوعها.
حول
ٍ
انتهاكات مل ّ
 :6الخامتة :يقوم الباحث بوضع توصياته حول
املوضوع وكيفية التعامل معه.
مرفقات ّ
ٌ
تم العمل عليها.
:7
لكل الوثائق التي ّ
األمور التي تجب مراعاتها عند كتابة التقارير
 :1الوضوح يف اللغة :وهو من األمور املهمة ألن

ٌ
مداخالت
التقرير سيع ّد موثوقاً وقد ُتبنى عليه
قانونية ،ولذلك يجب أن تكون اللغة واضح ًة،
مع تجنّب استخدام العامية .كام يجب أن تكون
موحد ًة تنطلق من لغة
املفردات املستخدمة ّ
حقوق اإلنسان والقانون الدو ّيل املتفق عليها.
 :2استخدام االقتباس عند الــرورة :أحياناً
اقتباس من أقوال
يحتاج التقرير إىل إدراج
ٍ
الضحية أو الشاهد ،مام يجعل التقرير أكرث
ق ّو ًة ويؤكد حياديته من خالل نقل أقوالٍ وليس
الظهور كمصد ٍر لألحكام.
مهم إلعطاء
 :3ذكر اإليجابيات :هذا الجانب ٌّ
مصداقي ٍة للباحث واملؤسسة ولتعزيز املطالب،
وعدم الظهور مبظهر الناقد للسلبيات فقط،
وإمنا التشجيع عىل اإليجابيات املوجودة.
 :4تقديم التقرير يف وقته :حسب الرضورة
واملوضوع .وهذه املسألة ٌ
مهمة يف مجال حقوق
اإلنسان.
إذاً ،ويف ّ
ظل االنتهاكات التي ترتكب يف سوريا
سنوات من قبل جميع األطراف،
منذ خمس
ٍ
ومع كرثة من باتوا يعملون يف مجال توثيق
هذه االنتهاكات سواء أكانوا اختصاصيني أم
مل يكونوا؛ ال ب ّد من التع ّرف -عىل ّ
األقل -عىل
والتوثيقي يك ال
الحقوقي
أساسيات العمل
ّ
ّ
تضيع جهودهم ،ومن أجل خدمة القضية
السورية بالشكل الصحيح يف املحافل الدولية
املختصة.
ّ
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ٌ
ٌ
اقتصادية حجمها سبعة مليارات دوال ٍر
كانتونات
خارج سيطرة النظام
نضال يوسف

ٌ
ٌ
مالية يتقاسمها أمراء الحرب وجنراالتها
كعكة
ٌ
 تركيا األكثر تعام ًٌ
خليجية في الخفاء
ومعونات
ال اقتصاديًا،
ٌ
ٌ
لقوات النظام والفصائل المسلحة لتسهيل "بزنس"
شبكات
قوية ّ
الحرب
 وحدات الحماية الكرد ّية تسيطر على ثلث الغاز وثالثة أرباع النفطمج ّرد تقديرات
يف املناطق التي تع ّد خارج سيطرة النظام،
ات مختلفة -أكرث
والتي تش ّكل -وفقاً لتقدير ٍ
من  %50من األرايض السورية ،هناك حيا ٌة
ٌ
متكاملة رغم قسوة الحرب .ويرى الباحث
االقتصاديّ الدكتور شامل عابدين ،يف حديثه
لـ«ص َور» ،أن هذه املناطق متلك اقتصاداً
سياسات اقتصادية ،إىل
متكام ًال ،وتنتهج
ٍ
جانب هدفها الرئيس املتمثل يف الثورة
واستمرارها .مشرياً إىل أنه يصعب تقدير
حجم هــذا االقتصاد ،لكن ميكن توقعه
باالستناد إىل الكتلة البرشية التي تعيش
ويبي عابدين أن عدد
يف هذه املناطقّ .
املقيمني يف تلك املناطق من السوريني
ال يتجاوز ستة ماليني نسمة ،باالستناد
إىل عدد سكان البالد البالغ  23مليوناً.
شخص يعيشون
متوقعاً أن نحو مليون
ٍ
يف الرقة ،املحافظة التي يستحوذ عليها
تنظيم الــدولــة اإلســامــيــة (داعــــش)،
فيام يــتــو ّزع الباقي عــى حلب وإدلــب

30

بالتواطؤ حيناً وبالتوافق الذي يفرضه املنطق االقتصاديّ حيناً آخر ،يتح ّكم ّ
فصيل
كل
ٍ
تنظيم جهاديٍّ باملنطقة التي يسيطر عليها يف سوريا ،بوارداتها وصادراتها،
مسلح أو
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
كانتونات اقتصادية وجزرا مرتبطة يف ما بينها
مبالها ومواردها .وباتت سوريا املمزّقة
ٍ
بقوانني ُوضعت مبزاجية أ ّول حاج ٍز عسكريٍّ يفصل هذه املنطقة عن تلك ،وحسب
خيارات أخرى أبرزها املصالح االقتصادية.
ٍ
حاولت «ص َور» الغوص يف املستور الذي يتخ ّفى خلفه أمراء الحرب وقيارصتها،
واملستحوذون عىل مقدرات البالد ،واملتحكمون يف معابرها ،واقرتبت من املمنوع الذي
يسعى ّ
طي الكتامن .يف
كل املستفيدين من "بزنس" الحرب املريرة إىل املحافظة عليه ّ
واحات اقتصادي ٍة يتحكم فيها ٌ
املرصين
املقسمة -بال إرادة أبنائها -إىل
ٍ
قلة من ّ
سوريا ّ
عىل استمرار الحرب ،تربز صعوبة تقدير حجم اقتصاد هذه املناطق بدقة ،ألن ّ
كل
التعامالت االقتصادية تجري بال قيود ،وجميع الصفقات ت َربم شفاه ًة ،والبضائع كاف ًة
ُتنقل بال ثبوتيات .ومع ذلك ،يف املناطق التي ميكن تصنيفها خارج سيطرة النظام،
هناك ،إضاف ًة إىل "بزنس الحرب" املتصل بتأمني السالح عىل اختالف أنواعه ،اقتصادٌ
ٌ
آخر يتصل ّ
اقتصادية حجم اقتصاد هذه املناطق
بكل مكونات الحياة .وتق ّدر مصادر
مبا بني ستة إىل سبعة مليارات دوال ٍر أمري ٍّ
يك سنوياً.
وديــر الــزور ودرعــا والغوطة والقنيطرة.
ورداً عىل ســؤال «صـــ َور» عن تقديرات
حجم االقــتــصــاد يف تلك املــنــاطــق يرى
عابدين أنه ال ّ
يقل عن ستة مليارات دوالر

سنوياً ،باستثناء اآللة الحربية وما يتعلق
نشاطات أخــرى كتهريب اآلثــار.
بها ،أو
ٍ
حقيقي ،لكنه
أي أننا نتحدث عن اقتصا ٍد
ٍّ
ٌ
ممسوك بيد جرناالت الحرب وأمرائها .ويؤ ّكد
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الباحث االقتصاديّ أنه يصعب عىل الجهات
البحثية حرص هذه التقديرات إال باالستناد
ـوذج ريـ ٍّ
ـايض مقرتح ،وذلك لألسباب
إىل منـ ٍ
املذكورة آنفاً.
اقتصاد ّ
ظل
ورغب ًة من «صـ َور» يف اتباع طريق ٍة أخرى
وجهت
للتأكد من حجم هــذا االقتصاد ّ
واملتخصصني
ســؤاالً إىل عد ٍد من الباحثني
ّ
يف هذا الشأن ،فاقرتح بعضهم طرقاً ع ّد ًة
تدخل جميعها يف باب التقديرات ،التي بلغ
متوسطها  7مليارات دوالر .ويرى ٌ
باحث من
مشوب
هؤالء أن الخوض يف هذه القضية
ٌ
مبحاذير كثرية ،ألن اقتصاد هذه املناطق ،من
الناحية العلمية ،اقتصاد ٍّ
ظل بامتياز.
ويتض ّمن النموذج املقرتح ناتج املناطق خارج
سيطرة النظام باالعتامد عىل معطيات ما قبل
الحرب ،أي  2010وما قبل ،إضاف ًة إىل تقاطع
ات دولي ٍة ومراكز بحثية،
معلومات من تقدير ٍ
ٍ
واالستناد إىل شهادات مصادر أهلي ٍة تعيش
وثيق مبا يجري
يف تلك املناطق وعىل
اطالع ٍ
ٍ
مقابالت
فيها .واعتمدت «ص َور» عىل إجراء
ٍ

عرب وسائل التواصل الحديثة ،مبا يضمن إىل تركيا التي تؤ ّمن لها املعابر والطرق
رش ووســائــل النقل والحامية الــازمــة ،فيام
حامية مصادرها ،إضاف ًة إىل تعاونٍ غري مبا ٍ
من املتح ّكمني يف اقتصادات هذه املناطق ،االستثناء هو قصف الق ّوات الج ّوية الروسية
وبعض الذين يقومون بتوريد وتصدير صهاريج نقل النفط ،أما باقي سيارات نقل
يتم استهدافها.
البضائع منها وإليها .هذه املناطق املحكومة البضائع فال ّ
بقبض ٍة حديدي ٍة من القوى املستحوذة عليها .ويرى سمعان أن الدور االقتصاديّ الرت ّيك
يف تلك املناطق واضح ،وهو الدور الوحيد
الداعم لها .مشرياً إىل أن هذا االقتصاد غري
الدولة األكرث تعام ًال
حقيقي ،فهناك الكثري من الجوانب غري
يشري الدكتور جابر سمعان إىل أن تركيا
ٍّ
ما زالت من أكرث الــدول تعام ًال اقتصادياً املنظورة ،وتبقى يف الخفاء.
مع املناطق الخارجة عن سيطرة النظام،
وأن حجم صــادراتــهــا إىل ســوريــا -وفــق اقتصاد تنظيم الدولة (داعش)
اإلحصاءات الرسمية الرتكية -خالل األشهر سقطت محافظة الرقة بيد تنظيم الدولة
التسعة األوىل من العام املــايض ،بلغ ( 1.8داعــش) كامل ًة .ويسيطر (داعــش) أيضاً
مليار دوالر ،فيام الـــواردات  20مليون عىل ريف دير الزور وبعض أحياء املدينة،
دوالر ،أي أن حجم واردات املناطق إضاف ًة إىل مدينة مركدة وبعض القرى يف
املذكورة من تركيا هو  1.780مليار دوالر .محيطها بريف الحسكة .وتشري مصادر
ٌ
أهلية لـــ«ص ـ َور» إىل أن التنظيم يحكم
وهي تتجه إىل املحافظات الشاملية والرشقية،
إضاف ًة إىل جز ٍء من ريف الالذقية الشام ّيل .سيطرته العسكرية واالقتصادية عىل هذه
وتستحوذ القوى املسيطرة يف ّ
كل منطق ٍة عىل املناطق ،ويغلق حدودها يف وجه أيّ محاول ٍة
تبديل يف موازين القوى،
هذا االقتصاد ،وتتح ّكم يف ما متكن تسميته إلحداث خرقٍ أو
ٍ
ويبي سمعان أن ويتعامل بقسو ٍة مع ّ
كل محاوالت الخروج
خاص يتعلق بهاّ .
«بزنس» ٍّ
كل منتجات املناطق خارج السيطرة تذهب عن األنظمة االقتصادية التي وضعها ،مستنداً
ّ
بذلك إىل الرشيعة اإلسالمية ،إذ تختفي منها
ّ
كل املنتجات ا ُملح ّرمة وفقاً للرشيعة.
ويعتمد أه ــايل املناطق املــذكــورة عىل
املنتجات املحلية لتأمني الغذاء .وأفادنا عددٌ
من األهايل أن داعش يتح ّكم يف ّ
كل يش ٍء
يف هذه املناطق املنكوبة ،وبيده وتحت
أنــظــاره تجري عمليات إدخــال وإخــراج
البضائع ،وتحت رعايته تتاح فرص التس ّوق
بكل أنواعها .وفيام تغيب ّ
والتجارة ّ
كل
مظاهر للعمل املـــر ّيف ،يجري ترصيف
بعض املال من اللرية إىل الدوالر أو العكس.
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وتقول املصادر إن الرضائب التي ُتس ّدد
لقاء املخالفات املرتكبة تذهب للتنظيم
العاملي ،إضاف ًة إىل
اإلرهايبّ ،وفق التصنيف
ّ
استحواذه عىل مق ّدرات ّ
مؤسسات الدولة
كل ّ
السورية ،ومصادرته أمالك الذين يعارضونه.
وتشري املصادر إىل الغياب الك ّ
يل للحياة
االقتصادية ،إذ يعتمد األهايل عىل إمكاناتهم
الذاتية لتأمني الغذاء .ويرى الباحث يونس
حــاج بكري أن هــذا يجعل من اقتصاد
محافظة الرقة صغري الحجم ،فحركة البيع
والرشاء يف أدىن ح ٍّد لها ،ال سيام مع رشوط
داعش القاسية ،وتفضيل الناس االلتزام مبا
يفرضه التنظيم خوفاً من أيّ انتقام .ورداً
عىل سؤالٍ عن اقتصاد الرقة يشري حاج بكري
إىل أن رقم مليار دوالر سنوياً يبدو مقبوالً،
باستثناء تجارة السالح والنفط التي يتحكم
علني رغم
فيها داعش ،ويستفيد منها
ٍ
بشكل ٍّ
تعامل
القرارات األممية الرافضة ملبدأ أيّ
ٍ
مهام كان نوعه -مع التنظيم املذكور .فياممتكن إضافة مليا ٍر آخر من املناطق األخرى
التي يسيطر عليها ،وفقاً للباحث حاج بكري.

نوافذ ضئيلة
حكاية ٌ
ٌ
ثانية يف حلب وإدلــب ،اللتني
مثة
تتميز األوىل منهام بالصناعة ،وتوسم الثانية
بالخرضاء وتحوي أكــر عــد ٍد من أشجار
الزيتون .يف إدلب يسيطر جيش الفتح عىل
املدينة ،ويتقاسم معه الجيش الح ّر السيطرة
عىل ريفها .أما يف حلب وريفها الشام ّيل
فتسيطر ع ّدة فصائل منها الجبهة الشامية
وحركة نور الدين الزنيك وجبهة النرصة ،مع
وجو ٍد محدو ٍد لجيش الفتح.
ويــقـ ّدر حــاج بكري حجم اقتصاد هذه
املناطق بنحو  1.5مليار دوالر .ويرى أن
املنتجات الزراعية تع ّد يف مقدمة مواد
توقف شبه
خاص ًة بعد
ٍ
التعامل االقتصاديّ ّ ،
ك ٍّ
يل ملعامل حلب ،ورضاوة املعارك التي
تجري يف هــذه املحافظة .وتشري مصادر
ٌ
أهلية إىل أن ّ
وفصيل وجه ٍة مسيطر ٍة
كل ق ّو ٍة
ٍ
عىل إحدى هذه املناطق تتح ّكم كلياً يف
اقتصادها ،وترغم الناس عىل االلتزم بها.
ولفتت مصادر من إدلب إىل أنه ،بطريق ٍة
معينة ،يجري إخراج زيت الزيتون والزيتون،

وبعض املنتجات الزراعية األخرى ،إىل مناطق
سيطرة النظام ،بالتعاون معه ،ومن خالل
إتـــاوات مالية .فيام تشري املصادر
فــرض
ٍ
املتطابقة من حلب وإدلب إىل أن الحدود
مع تركيا مفتوحة ،وتع ّد النافذة املتاحة أمام
تلبية االحتياجات.
البوابة الجنوبية
ويف جنوب سوريا ،وتحديداً يف درعا ،حيث
انطلقت أوىل االحتجاجات ضد النظام يف
آذار  ،2011تلفت مصادر عىل صل ٍة مبارش ٍة
مع الفصائل املسيطرة ،ومنها الجيش السوريّ
الح ّر -املسيطر عىل املدينة وريفها -وجبهة
النرصة وأحرار الشام يف ريف درعا الغريبّ،
إىل أن األردن ،البلد الضعيف اقتصادياً ،أصبح
البوابة الرشعية للتجارة وتأمني البضائع
والسلع للناس الذين مل يستطيعوا الخروج من
املحافظة ،أو الراغبني يف البقاء ،وال سيام كبار
السن .وتشري هذه املصادر إىل أن معرب نصيب
الحدوديّ مغلقٌ يف وجه النظام السوريّ ،
مفتوح أمام حركة االسترياد والتصدير
لكنه
ٌ
مع الجانب األرد ّين الذي يتغاىض عن هذا
األمر ويسمح بتدفق البضائع باتجاه درعا.
كام تستفيد الحكومة األردنية باملقابل من
استرياد الخضار والزيتون من املناطق املصنّفة
خارج سيطرة النظام ،وتسمح بتمريرها إىل
شحنات
يتم إرسال
ٍ
األسواق األردنية ،كام ّ
منها إىل أسواق دمشق .ويرى الباحث سمري
الزعبي أن القيمة اإلجاملية للحركة التجارية
من املناطق املقصودة إىل األردن ال تتجاوز
عرشات ماليني الــدوالرات ،نظراً لقلة عدد
املواد املص ّدرة وانخفاض قيمتها ،إذ إن كمي ًة
قليل ًة تص ّدر وهي الفائضة عن االحتياج
املح ّ
يل ،يف حني تزداد قيمة املواد الداخلة
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واملق ّدرة بنحو  200مليون دوال ٍر سنوياً.
ويذكر الزعبي عام ًال آخر يسهم يف انخفاض
هذه التقديرات هو أن غالبية املواد الداخلة
ٌ
ٌ
خليجية
مساعدات
من الجانب األرد ّين هي
بالدرجة األوىل ،وتو ّزع عىل املناطق املقصودة
بشكل شبه مجا ّين ،وبالتايل هي
مجاناً أو
ٍ
خارج العملية االقتصادية الحقيقية ،رغم أن
حجمها املتوقع يتجاوز  2مليار دوالر .ويرى
الزعبي أن الفصائل املسلحة وقادتها حسب
كـ ّ
ـل منطق ٍة يسيطرون عىل بزنس هذه
املناطق ،الذي من املتوقع أال يتجاوز حجمه
 250مليون دوالر ،باستثناء تجارة األسلحة
واآلثار.
ويؤكد الزعبي وجود خطوط إمدا ٍد تابع ٍة
لجبهة النرصة ،ممتد ٍة من الحدود األردنية
السورية عرب الريف الغر ّيب ملحافظة درعا
وتصل إىل املناطق خــارج السيطرة يف
القنيطرة ،إضاف ًة إىل معابر محدود ٍة ال يتجاوز
الرشقي لدرعا
عددها الخمسة تصل الريف
ّ
مع البادية السورية عرب الحدود اإلدارية
ملحافظة السويداء ،وأبرزها معابر يف منطقة
اللجاة .مب ّيناً أن معابر درعا إىل البادية تنقل
األسلحة وته ّرب املطلوبني والعائالت الفا ّرة
من جحيم الحرب ُ
واألرس التي يقاتل أفرادها
ٌ
ٌ
تجارية
حركة
النظام ،وباملقابل تنشط
ٌ
معكوسة لنقل الدخان إىل درعا.
ويرى الزعبي أن عدداً من أهايل محافظة
القنيطرة خــارج السيطرة يتعاملون مع
إرسائــيــل مــن عــ ّدة معابر أبــرزهــا جباتا
الخشب ،إضاف ًة إىل جبهة النرصة الفصيل
املسلح املسيطر.
لوبيات الحرب والبزنس
تواصلت «ص َور» مع مصادر أهلي ٍة يف القنيطرة

ملعرفة حقيقة األوضــاع االقتصادية ،وما
عمليات تجارية ،والقوى املسيطرة
يجري من
ٍ
عىل البزنس فيها .وأشارت هذه املصادر إىل
أن جبهة النرصة وقادتها يف املناطق املذكورة
تتح ّكم يف هذا البزنس ،وال ُتعرف أسامء
متزعمي العمليات االقتصادية ،ويقترص دور
أبناء املحافظة عىل التنسيق بني احتياجات
الناس املقيمني فيها وأمراء الحرب التابعني
لجبهة النرصة .ومل تستبعد هذه املصادر
التعامل االقتصاديّ املبارش بني جبهة النرصة،
حرب وموسا ٍد
املدعومة قطرياً ،وجرناالت
ٍ
إرسائــي ـ ّ
ي ،ووسطاء من القنيطرة .وترى
ٌ
أهلية أخرى من قرىً ما زالت تحت
مصادر
سيطرة ق ّوات النظام ،ومنها حرض وعرنة ،أن
الطرق التي كانت معتمد ًة للتهريب سابقاً
شخص
أوصدت كلها ،ومل يعد ُيسمح أليّ
ٍ
بعبور الرشيط الحدوديّ باتجاه الجوالن
ّ
املحتل .إذ أغلقت إرسائيل هذه
السوريّ
الطرق ،لكنها فتحت معابر أخرى ظاهرها
تقديم اإلسعافات لجرحى ومصايب الفصائل
التي تقاتل النظام الــســوريّ  ،وحقيقتها
تأمني االحتياجات األساسية للسكان هناك.
منتجات
وتكشف هــذه املــصــادر إىل أن
ٍ

إرسائيلية الصنع دخلت إىل العاصمة دمشق،
وشوهدت معروض ًة يف سوق الحمرا الشهري،
وتتضمن ألبس ًة ومــواد غذائية .ما يعني
أن الحدود املفتوحة نتيجة فقدان النظام
السيطرة عليها ،وتواطؤ عد ٍد من الحواجز
التابعة للنظام وللفصائل ،يؤديان يف نهاية
املطاف إىل وصول هذه السلع إىل األسواق
السورية حتى تلك التي يسيطر عليها النظام.
وتأكدت «صـ َور» من هذه املعلومات من
عــد ٍد من التجار والباحثني االقتصاديني
وأساتذة كلية االقتصاد بجامعة دمشق،
عبوا عن استيائهم من هذا املوضوع،
الذين ّ
تعامل اقتصاديٍّ مع ارسائيل.
رافضني أي
ٍ
واتهم أحد األساتذة ،وقد ّ
فضل عدم ذكر
اسمه ،ق ّوات النظام والفصائل التي تقاتله
شبكات
بالتواطؤ يف هذا املجال ،وببناء
ٍ
قوي ٍة لتسهيل «بزنس» الحرب ،وتشكيل
لوبيات جديد ٍة تتعاون لالستحواذ عىل هذا
ٍ
البزنس بني جميع األطراف املتحاربة .ويرى
أن التجربة السورية يف مجال إدارة املناطق
خارج سيطرة الدولة تتمثل يف تعاون األطراف
املتقاتلة ،إذ يجمعهم املال ويف ّرقهم االنتامء
السيايس واملوقف العقائديّ واآليديولوجيا.
ّ
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ويؤكد أن ّ
سيارات مح ّددة،
كل منطق ٍة تحتاج إىل جارتها ،وأن من سوق الهال بدمشق عرب
ٍ
العداوة الظاهرة تخفي تحتها تعاوناً مالياً
تتجه إىل القرب من دوما ،بعد أن يسمح لها
ّ
قادة ق ّوات النظام يف تلك املنطقة ،وتقوم
وأرباحاً كبري ًة تذهب ألمراء الحرب.
نقل أخرى
اقتصاد الغوطة
بإفراغ حموالتها ،لتتوىل وسائط ٍ
يسيطر جيش اإلسالم عىل املساحة األكرب من نقلها إىل دومــا .وتتوقع هذه املصادر ،يف
الغوطة الرشقية ،ويقاسمه السيطرة يف أجزا ٍء حديثها لـ«ص َور» ،أن عمول ًة ال ّ
تقل عن 5
بسيط ٍة تنظيم داعش ،ال سيام عىل أطراف ماليني لرية ُتدفع عن ّ
نقل ترتاوح
كل سيارة ٍ
الغوطة لجهة البادية السورية ،إضاف ًة إىل حمولتها بني  4إىل  6أطنان .وتتحدث املصادر
اإلسالمي ألجناد األهلية عن معابر أخرى يستخدمها جيش
فيلق الرحمن واالتحاد
ّ
اإلسالم لتأمني االحتياجات ،إال أن الطريق
الشام.
ويتم عربه تأمني
املذكور آنفاً هو األفضلّ ،
الرئييس معظم االحتياجات.
وتؤكد مصادر من دوما ،حيث املق ّر
ّ
لجيش اإلسالم ،املدعوم سعودياً ،أن القائد
السابق لهذا الجيش ،زهران علوش ،الذي وعىل الضفة الثانية تشري املصادر ذاتها
ٌ
ٌ
غذائية
مستودعات
قتلته الق ّوات الج ّوية الروسية منذ فرتة ،كان إىل أنه توجد يف دوما
يستحوذ عىل جميع العمليات االقتصادية ،كبرية ،إذ تق ّدم السعودية متوي ًال كبرياً لجيش
فيام يتقاسم عــددٌ من قــادة هذا الجيش اإلسالم .ويقدر الباحث سمعان حجم اقتصاد
كعكة اقتصاد الغوطة الرشقية حالياً .الغوطة الرشقية بنحو  150مليون دوالر،
وثيق بني قادة ويرتبط بالغذاء والدواء وبعض املستلزمات
وتشري هذه املصادر إىل تعاونٍ ٍ
يتم الحصول عليها من مناطق
الجيش املذكور وضباط ق ّوات النظام عىل األخرى التي ّ
ّ
تخوم الغوطة الرشقية ،وال س ّيام من جهة سيطرة النظام .كام أن كــل املساعدات
كميات من السعودية املختلفة للغوطة تبقى خارج
دمشق ،يتض ّمن تسهيل مرور
ٍ
للرسية التامة التي
املواد الغذائية واألدوية التي ّ
يتم تحميلها هذه التقديرات ،نظراً ّ

تتعامل بها السعودية مع هذه املساعدات،
واتباعها طرقاً مختلفة إليصالها.
فدرالية األكراد
عقب إعالن األكراد فدرالية روج آفا (شامل
سوريا) يف آذار املايض ،أخذت عملية الحكم
الذا ّيت -املعلنة سابقاً من قبل األكراد -شك ًال
جديداً ،رغم الرفض الــدو ّيل لهذا اإلعالن.
وتشمل الفدرالية الكردية ثالث مناطق ،هي
كوباين يف ريف حلب الشام ّيل ،وعفرين يف
ريف حلب الغريبّ ،والجزيرة يف الحسكة،
باإلضافة إىل مناطق سيطرت عليها ق ّوات
سوريا الدميوقراطية (ويف مقدمتها وحدات
حامية الشعب الــكــرديــة) ،خصوصاً يف
محافظتي الحسكة وحلب .وتتمتع هذه
بــروات زراعي ٍة وباطني ٍة مهمة،
املناطق
ٍ
ويستحوذ عليها مسؤولو اإلدارة الذاتية.
وتفيد مصادر من املناطق املــذكــورة إىل
أن األكراد اكتسبوا خرب ًة ال يستهان بها يف
إدارة شؤونهم ،عرب الدعم واملشورة اللتني
يقدمهام لهم إقليم كردستان العراق.
وتشتهر هذه املناطق باملنتجات الزراعية،
وال سيام الزيتون ،إذ تع ّد عفرين من أفضل
املناطق إنتاجاً له من ناحية النوعية .ويص َّدر
هذا املنتج إىل املناطق التي يبسط النظام
سيطرته عليها ،لتدخل العملية يف باب
اقتصاد الفساد ،أي مترير هذه الشحنات
متفق عليها ألمراء الحرب.
عموالت
وفق
ٍ
ٍ
وير ّكز أهايل روج آفا عىل االكتفاء الذا ّيت من
ٌ
أهلية إىل
مختلف املنتجات .وتشري مصادر
أن املوقع الجغرا ّيف الحدوديّ لهذه املناطق
بني سوريا وتركيا ،ورشقاً -يف نطاقٍ ضيق-
عىل الحدود العراقية ،يؤ ّمن لها فرصاً إضافي ًة
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اقتــصاد وتنمية

لنقل البضائع واالستفادة من الرسوم وفرض
الرضائب عليها .وتؤ ّكد هذه املصادر أن
السيايس واالقتصاديّ مندمجان يف
العاملني
ّ
هذه املناطق ،نظراً اللتزام األكراد بقضي ٍة
جوهري ٍة تتعلق بفيدراليتهم.
النفط خارج السيطرة
ٌ
نفطية إىل أن األكراد يسيطرون
تشري مصادر
خمس إلنتاج النفط،
عىل منطقتني من أصل
ٍ
هام :منطقة حقول الحسكة مبا فيها رميالن
والسويدية وكراتشوك ،ومنطقة الشدادي
أو حقول الجبسة مبا فيها جبسة وغونة
وكبيبة وترشين .وتنتج هاتان املنطقتان
وبكميات تق ّدر بـ 250ألف
النفط الثقيل،
ٍ
برميل يومياً حسب إحصاءات وزارة النفط
ٍ
لعام  ،2010أي وفق الخطة اإلنتاجية وقتها،
ٌ
معلومات مؤكد ٌة حول كميات
بينام ال توجد
اإلنتاج الحقيقية اآلن .وتعترب هذه املصادر
أن ق ّوات النظام والـــ( )PYDمتفقان عىل
موضوع النفط ،ويتقاسامن اإلنتاج واألرباح.
وكذلك األمر بالنسبة إىل املناطق النفطية
األخــرى التي تسيطر عليها داعــش ،والتي
برميل
يق ّدر إنتاجها لذات الفرتة بـ 100ألف
ٍ
يومياً من النفط الخفيف من حوض الفرات.
اتفاقات يف الباطن مع هذه
إذ أبرم النظام
ٍ
القوى والتنظيامت ،تقيض بحامية آبار النفط
مقابل االستفادة من إنتاجها .وترى هذه
املصادر أن وحدات الحامية الكرد ّية تسيطر
عىل  %75من إجام ّيل النفط السوريّ  ،وعىل
 %22من الغاز ،املق ّدرة كميته بـ 63مليار م ٍرت
االحتياطي السوريّ البالغ 285
مكعب ،من
ّ
مليار م ٍرت مكعب.
وتتهم حكومة النظام  88شخصاً يرتبطون

بتنظيامت إرهابية ،من بينها داعش وجبهة
ٍ
النرصة ،برسقة النفط والغاز .وتتوقع املصادر
ذاتها أن النفط يدخل ضمن التقديرات التي
تتحدث عن حجم اقتصا ٍد يصل إىل ستة
مليارات دوال ٍر يف املناطق الخارجة عن
سيطرة النظام ،يذهب لحساب أمراء الحرب
الذين يزعمون أن هذا املال لرشاء األسلحة،
وتسديد رواتــب املقاتلني ،وتأمني العتاد
والغذاء والدواء.

لغة املال
ٌ
شكل اقتصاديٌّ لخروج مناطق عن
هناك
سيطرة النظام السوريّ  .وتلعب لغة املال،
ولعبة املصالح املشرتكة ،دوراً يف خلق تعاونٍ
بني جرناالت الحرب السورية عىل اختالف
انتامءاتهم .فهؤالء املستحوذون عىل اقتصا ٍد
يرتاوح حجمه بني  6إىل  7مليارات دوالر،
متفقون عىل قاعد ٍة اقتصادية ،ومختلفون
عىل ّ
كل يش ٍء آخر.
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ثقــافة

َّ
«مذك ٌر يملي على األنثى مشاعرها»
من الشمال إلى الشمال

ٌ
قراءة في رواية «هياج اإلو ّز» لألديب سليم بركات
جاد الله الجباعي
رواية هياج اإلو ّز ٌ
عزف آخر لسليم بركات
عىل وتــر الفواجع الكردية ،وتــر الحنني
ٌ
تشكيل آخر من أشكال التخييل
والخيبة،
الروا ّيئ قلام اختاره منطاً رسدياً ،بنا ًء أو لغة،
ومع ذلك مل يرأف كثرياً بقوالبه املعروفة.
يعب عن املألوف بالالمألوف
فلقد اختار أن ّ
وعن الظاهر باملسترت ،محاوالً التقاط الوجود
من جذره الجسد ،الجسد األنثى وعذاباته
الخفية ،من غرائزه األكرث غوراً يف النفس ويف
التاريخ ،وأعضائه املغيبة قرساً يف انزياحات
اللغة وتورياتها والتعبري املناور واملخاتل
ـادم ولغ ٍة
ليرتكه يتق ّرى ذاتــه
ٍ
بوضوح صـ ٍ
فاحشة ،ومبهار ٍة تغ ّيب ذات الكاتب خلف
لوحة البدء الحاوية عىل أسامء شخوصه
وأماكن سكناهم وأرقام هواتفهم األرضية،
يسقنَها
ليجعل من املَشاهد شهادات نسو ٍة ُ
عن أنفسهنّ أو يقرأنها من دفاتر الغيب
والذاكرة ،ويعفي نفسه من التباس املشاعر.
فيؤكد أنه قد «جرى توثيق أقوال الشخصيات
يف هذه الرواية عىل نح ٍو ال يجعلنا مسؤولني
عن أيّ تحريف ،أو اختالقٍ للوقائع ،أو حتى
كتامن ،ما ال يجعل املشهد مكتم ًال» (ص.)1
الرواية التي تدور أحداثها يف «السويد» ،بلد
املهجر الشام ّيل لسكان الشامل السوريّ من
أبنائه الكرد ،تص ّور حياة هذا الشعب ومأساة
تشتته وفواجعه ،يسوقها سليم بركات يف
عرشة فصولٍ تحمل عناوين إشكالي ًة كعادته
(ثرثرات األرواح يف ثيابها الضيقة ،نشأة
العقل ،سكان الصوت وحدائقه .)...شخوصها
كرديات مهاجر ٌ
ٌ
ات برضبة قد ٍر أعمى،
نسا ٌء
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ٌ
مشتتات ال يجمع بينهنّ غري تشابه املصري
سبت يف بيت
وخريف العمر ولقائهنّ كل ٍ
إحداهنّ عىل العشاء ،يرثثرن بلغ ٍة فاحش ٍة
وخادش ٍة عن تاريخهنّ وحارضهنّ  ،غرائزهنّ
وأجسادهنّ املرتهلة ،و ُيعدن كتابة تاريخ
الحضارة من مطابخها وذائقة الطعوم .ولعل
هذا اإلرساف يف استخدام هذه اللغة قد ح َّد
من الكتابة حول الرواية تح ّوطاً من قبل
البعض أو تخ ّوفاً أو ..فاألحداث الشهادات
ستقولها «شتوال جــري» بلسانها الساخر
واملتهكم بلغ ٍة تخرج عن مألوف (آداب)
الحديث ،ستقولها بعينيها الوارثتني عيني أمها
الصامتة ،ستقولها بجسدها ،بردفيها القويني،
واللحم الطريّ  ،وبوشمها الهائج ،ليعطي
مختلف ون َف ٍس
بنغم
ٍ
للرواية اسمها .ستقولها ٍ
آخر أكرث غرب ًة وأكرث وحشية .فنساء حفالت
السبت الهاربات من أرض الكورد قرساً أو
كزوجات مستوردات ،الاليت
رغبة ،وامله ّربات
ٍ
دخلن أرض السويد ،دخلنها الجئات .فبقيت
إنسانيتهنّ معلق ًة عىل تخوم الربازخ الفاصلة
اآلدمي واإلنسان.
بني املوطن والوطن ،وبني
ّ
فال عالقة هنا بني املكان واملكان وال عالقة
بني التاريخ والجغرافيا وبني الجسد والروح
سديم من دخان التبغ املالحق ورماد
سوى
ٍ
الذكريات والصور املهشمة ،كصورة أب َوي
«تاسو عارف» ،وعلم الكرد الذي مل يبق منه
شمس باهت ٍة يش ّدها األطفال من شعرها
غري
ٍ
يك تصحو ،وأشعار «درخو خالص» املنذورة
لفج ٍر مل يأت أبداً.
يوحدها تقدم بطالتها يف
«س ـ ٌر مجتزأ ٌة ّ
الوهم
العمر ،دون أن تتخطى االستعادة
َ

ثقــافة
الكرديات الباحثات عن يوم راح ٍة مل يأت أبداً ،تآكلت أعامرهنّ
وأجسادهنّ  ،وذبلت أرواحهنّ وهنّ يذرعن املسافات وجغرافيا املدن،
يحملن الروائح والطعوم ذاكر ًة حي ًة لذائقة اإلنسان وفعله يف تدجني
سبت عىل
الكون الربيّ عىل سامط الشهوات واللذة ،يجتمعن كل ٍ
موهوم وينترثن آخر املساء مع قطارات الوقت ٌّ
كل يف اتجاه.
اب
رس ٍ
ٍ
وحيدات إال
تتقاذفهنّ األهواء واألنواء ل َي ِتهن يف هموم اليوم التايل
ٍ
من وحدتهنّ  .ال يجمعهنّ إال بعض الشبه بالذكريات واملصائر ،ولغة،
ٌ
ذاكرة ،قلام تستحثها الحاجة أو يحنّ إليها الكالم .مهاجر ٌ
مطلقات
ات،
ٌ
ٌ
متعادالت
معيالت حتى غدون آبا ًء وأمهات يف آنٍ واحد،
م ّر ًة تلو امل ّرة،
ٌ
متفاضالت بطول القامة وبعض مالمح الوجه
باملعاناة والحرمان،
ٌ
ومتشابهات يف البداية واملآل.
وشحم الجسد

ٌ
تضخيم ٌ
مبالغة
باذخ وتع ّمقه
الذي يسعفه
ٌ
ٌ
ٌ
منتشية بنظامها املشهديّ البارع،
تصويرية
فينفذ ويرتسخ وال يعود وه ًام يف يشء» .4سري
أجسا ٍد يحفها الخريف بشحوبه وعجرفته
فيستثري املسترت يف خفاياها ،فتبدو اللغة نافر ًة
وخادشة ،لغة أنثى فقدت خفرها املألوف
وخرجت عارية ،ليس استعراضاً لجاملية
جس ٍد يتق ّرى أرسار مباهجه بح ّرية الروح،
ٌ
محروق بخريف اللوعة والحرمان
إمنا جسدٌ
وروح مخدو ٌر بنبيذ «ريحاين» الحامض من
ٌ
فرط الخمرية واستعجال األوان ،ليقول لحرس
الخوف وسدنة املح ّرمات :هاكم خيالكم
املخبول يا عبيد الله ..أ َولَم تستوحوا جناتكم
من وحي تفاصييل؟!
نساء حفالت السبت« ،نساء» سليم بركات

ٌ
ٌ
مشرتك
مشرتك أو شعو ٌر
هم كب ٌري
فال قصة ٍّ
حب هنا ،وال غدٌ مأمول ،وال ٌّ
شعب أو
يلقي بظالله عىل أرواح جامع ٍة من الناس تستحق اسم
ٍ
أمة ،خال محاولة «تاسو عارف» املستهجنة ،وغري املأخوذة عىل محمل
الج ّد من قبل األخريات ،يف تغيري اسم الشارع الذي تسكنه مع ابنيها
يف إحدى ضواحي «استكهومل» من االسم املؤنث بالسويدية «كاترينا
باركن» إىل االسم املذكر بالكردية «املال عيل خافوت» بائع القشدة
املعروف يف قامشلو .ع ّلها تجد ذاتها يف املكان ،أو تعيد ترسيم املكان
عىل مقاس الذات بعدما فشلت يف ترسيم الذات عىل مقاس املكان
بحمولته الجديدة ،لتجد نفسها وحيد ًة من جدي ٍد كام كانت وحيد ًة
دامئاً ،ولتجد أن ما خبأته من قوائم أسامء يف جيوب جسدها الرسية
وهم يشبهها ،والحصيلة ٌ
عنف تدمرييٌّ يرت ّد نحو الذات.
ما هي إال ٌ

مرغوب مكرو ٌه يف آنٍ واحد .هكذا تهرب «روات حسن» نحو شاملٍ
ٌ
آخر ،نحو املجهول ،من وجه زوجها السابق وأوالدها الذين يشبهونه،
بأنوفهم وحديثهم بلغتهم الكردية بدالً عن السويدية .وتطرد األخرى
زوجها الذي يقتحم خصوصية بيتها من غري موع ٍد ملطخاً مبرق الطعام
املطبوخ .وهكذا تنهي «تاسو عارف» مشهد السبت األخري مجلل ًة
بالخيبة والخرسان ،هارب ًة من ساحة «رنكبي» أمام زحف الصوماليني
لصوص األفكار الذين «رسقوا» فكرتها .تسري نحو شارع بيتها ،الذي
ّ
ظل يحمل اسمه «كاترينا باركن» ،ذاوي ًة كورقة خريف ،وحيد ًة إال من
وحدتها ،مسيحاً مصلوباً يف عتمة وحدته بعدما خانه مريدوه ،وليس
كيوسف يحلم باثني عرش كوكباً ويبدل آلهة املرصيني وكهنة الفراعنة.
ٌ
مكعب ٌ
خالية إال من
فارغ باردٌ يشبه املكعب الحديد يف قبو بيتها .يدٌ
ٌ
موهوم وصورة مهشمة اإلطار
أطواقٍ جمعتها لكلب ٍة موهوم ٍة ووجو ٍد
ٍ
واملالمح ،هي صورة أبويها ،هي صورتها ،صورة املستقبل ،وصورة
الذاكرة املحطمة واملنهوبة.

خادشٌ ،
ٌ
وآيل للسقوط قبل
خريفي هنا ،مصف ٌّر ،رماديٌّ  ،عا ٍر،
كل يش ٍء
ٌّ
ٌ
وخريف يستعجل
ضائع
اكتامل اللذة .مثة فواصل مفقود ٌة ومثة زمنٌ
ٌ
أوانــه ويستعجل أجله ،يف الطبيعة ،يف أجساد النسوة ،يف أرواح
العابرين ،يف روح أوربا ،يف السويد ..ويف األحالم ويف قطارات الليل.
سبت مفقودٌ ،
مثة ٌ
ووقت مفقود ،دقيقة اكتامل اللذة مبيزان الشهوات،
الدقيقة الحادية عرشة ،وعقرب الوقت املذ ّكر الذي ميلؤها ويختفي.
اللحظة الفاصلة بني املوت والوالدة ،حافة الكون ،وحافة الهاوية.
سلبي حتى حدود التاليش،
العنرص الذكر يف معادلة الوجود غائبٌّ ،
منفي واقعاً ليستعاد ذاكر ًة واخز ًة حامض ًة كخم ٍر أفسدته خمريته،
ٌّ
كنبيذ «ريحاين» الواخز واملــد ّوخ ،ويستعاد دون صفات ،مختزالً
بحضوره الرمزيّ صور ًة أو خياالً ،ثم ّ
متهتك ساخ ٍر أحياناً،
بكالم
ٍ
ينحل ٍ
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بورتــريه

سينمــا

فيلم حكايا استنبول

عن فراشات الضوء في زحام المدن

ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻬﺮﺏ ﺍﻟﻈﻼﻝ!!..
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ُﺗ
َ
اعتقال القصيدة ..عمار الحاج (أبو جيفارا)
إعداد :فريق صور
ولد الشاعر والناشط عامر الحاج عام  1978يف مدينة سلمية .عرف عنه إبداعه وانكبابه عىل األدب شعراً ونرثاً .شارك يف العديد من
املهرجانات الشعرية .منذ بدء الثورة السورية التحق بصفوف املتظاهرين يف مدينته سلمية ،كام أسهم يف اإلغاثة اإلنسانية والعمل
اإلعالمي .اختطفته قوات األمن السورية من بيته بتاريخ  27أيلول  .2013وهو حالياً محتج ٌز يف سجن حامة املركزيّ .
ّ
كتب عامر الحاج ،امللقب «أبو جيفارا»:
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ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻈﻼﻝ
ﻟﻠﻈﻬﺮﻴﺓ ﺣﻤﻖ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻭﻟﻠﻈﻞ ﻋﺬﺭ ﺍالﻧﻜﺴﺎﺭ
ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ
ﺗﺘﻤﻠﻤﻞ ﻲﻓ ﺣﻀﻦ ﺟﺜﺔ
ﺗﺨﺘﻠﺞ،
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﻣﺎﺀ ﻇﻼﻝ..
ﺗﻨﺤﺪﺭ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﻣﻊ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ّ
ﺗﺴﺘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺼﺍﺥ
ﺗﻘﻨﻊ ﻇﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ
ﺗﺴﺘﻔﺰﻫﺎ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ
ٌ
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ
ﻟﻠﻤﻮﻰﺗ
ﻭﻟﻴﺲ ﻲﻓ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻇﻼﻝ..
ﺗﻨﺒﺖ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻮﻰﺿ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﻲﻓ ﺍﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻳﺸ ّﺬ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻲﻓ ﺭﺻﺎﺻﺔ
ﻳﻨﻬﻤﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ

ﻲﻓ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﺴﻜﻦ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ
ﻲﻓ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻈﻼﻝ..
ﺗﺴﻠﻚ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻤﻟﻮﺕ
ٌ
ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻤﻟﺘﺎﺭﻳﺲ
ﺣﻮﺍﺟﺰ
ﻳﻔﺘﺸﻮﻥ
ﻳﻘﻬﻘﻬﻮﻥ
ﻋﻰﻠ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ،
ﺗﺼﺎﺩَﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺗﻬﺮﺏ ﺍﻟﻈﻼﻝ..
ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻤﻟﻮﺕ ﻤﻳﻲﻀ
ﻭﺣﺪﻩ،
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ..
ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ،ﺗﻠﻒ ﺣﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻋﻰﻠ ﻋﻨﻘﻬﺎ
ﻭﻋﻰﻠ ﺑﺮﻭ ٍﺯ ﻲﻓ ﺭﻛﺎﻡ
ﺗﺪﻏﺪﻍ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﻻ ﺗﺮﻯ

ﻭﻟﻦ ﺗﺮﻯ
ﻣﺜﻲﻠ
ﻭﺣﻴﺪ ًﺓ
ﻭﺃﻧﺎ ﻭﺣﻴﺪٌ
ٌ
ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ
ﻇﻼﻟﻨﺎ
ﺭﺅﻭﺱ
ﺑﻼ
ٍ
ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺟﻌﺎً
ﻭﻻ ﻤﻧﻮﺕ
ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺍﻣﺮﺃ ًﺓ
ﺗﻜﻤﻞ ّ
ﺍﻟﻈﻞ
ﻭﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺑﻼ ﺭﺃﺱ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻤﺗﻮﺕ
ﻭﺗﺨﺮﺒﻲﻧ:
ﻲﻓ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ
خج ًال،
ﺗﻨﺘﺤﺮ ﺍﻟﻈﻼﻝ
ﻳﺘﻌﻄﻞ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻭﺗﻨﺪﺛﺮ ﺍﻟﻈﻼﻝ..

ٌ
رحيمة وج ّبار ٌة
املدن الكبرية أشبه باآللهة،
مستكرب ٌة مثلها .ي ِفدها الناس مح ّملني باألحالم
ثم ال يلبثون أن يصبحوا ُبرغ ّياً آخر يف ماكينتها،
ومع ذلك ال تبطل تعويذة سحرها .لطاملا
قدّمت السينام هذا املوضوع ،وغالباً ما ر ّك ْ
زت
عىل حكايا البرش املسحوقني وراء واجهات
املدينة ّ
الخلبة.
ال يخرج فيلم حكايا اسطنبول ،للسيناريست
واملخرج أوميت أونال ،عن هذه السياق ،لكن
بخصوصي ٍة ترك ّية.
يقوم الفيلم عىل حبكة القصص املتقاطعة؛ ٌ
برش
متف ّرقون يجمعهم املكان اسطنبول ،وتسحقهم
كقص ٍة خيال ّي ٍة
يد القدر القاسية .تسري الحبكة ّ
واقعي .يبدأ الفيلم
ّ
لألطفال لكنها تجري يف عاملٍ
بصوت الراوي عازف الطبلة دينيس يقولّ :
“كل
يش ٍء ستجدونه هنا ،حب ،جنس ،خيانة ،انتقام،
ّ
كل ما ميكن أن تحمله حكاية” .تتقاطع مصائر
البرش ،لكنهم أشبه بذ ّرات غبا ٍر مبعرث ٍة تلتقي
ع َرضاً فقط .اشرتك أربعة مخرجني يف إخراج
الفيلم مام منحه حيوي ًة دون أن تتشتّت خيوط
الحبكة .الحكاية األوىل عن عامل الحب والخيانة،
بطلها حلمي عازف الكالرينيت الذي يعشق
زوجته الشابة اللعوب ،ويكتشف أنها تخونه
فيع ّلق بعد صدمته“ :بأن الحكاية انتهت”،
ويهيم عىل وجهه يف شوارع اسطنبول .الحكاية
الثانية يتع ّرض فيها ملك عامل الجرمية إحسان
الشخيص وزوجته،
لالغتيال من قبل مساعده
ّ
ٌ
ثم يعتزمان قتل ابنته… ..فتنقذها قزمة تعيش

تحت األرض ،تشبه شخص ّي ًة خراف ّية ،وتقول
لها« :ال تثقي بأحد ،هذا العامل عامل الذكور»،
فأخوتها األقزام السبعة طردوها من منزلهم
لكن أحداً مل ير ِو حكايتها .تيضء هذه الجملة
حقيق ًة ساخرة ،فشخصية عــامل الحكايات
املوعود تقول لها إن عامل الواقع ميل ٌء بالغدر
وباآلالم ،وهو ليس مثل ما ل ّقنونا أيام الطفولة.
واسطنبول ،املدينة الحديثة الكبرية ،يحكمها
والحب،
الذكور .الحكاية الثالثة عن عامل الدعارة
ّ
تقع فيها أنثى متح ّو ٌلة (بانو) ،تعمل يف الدعارة،
شاب يدعى فيكو .وتحاول الفرار من
يف غرام ٍّ
ق ّوادها لتالقي فيكو لكنه ال يأيت ،فقد دهسته
سيارة ،ثم يطاردها الق ّواد .ويف لحظ ٍة رمز ّي ٍة
تتعانق عقارب الساعة يف محطة القطار معلن ًة
قدوم منتصف الليل ،ويفلت الحذاء من قدم
بانو ،وبدل أن يلتقطه األمري مثل عامل الحكايا
يلتقطه الق ّواد ويرميها به ويشتمها .الحكاية
املهجرين
الرابعة عن األكراد الفقراء الريف ّيني ّ
من أرضهم ،وهي عن موىس من ماردين الذي
ال يجد ما يس ّد رمقه فيدخل فيال عائل ٍة من بقايا
باشاوات اسطنبول ،فتلقاه أنثى تعيش يف وهم
الباشو ّية وعاملها ،تستقبل موىس -الذي يشبه
جدّها -عىل أ ّنه الباشا ،وتحدّثه عن األموات:
الريفي بالكردية:
يقول لها موىس البسيط
ّ
استيقظي ،أنت تعيشني حل ًام ،فتجيبه بالرتكية:
يعب املشهد عن
ال أفهم لغة عامل األمــواتّ .
انعدام لغة الحوار بني األكراد واألتراك .الحكاية
الخامسة عن عامل الجرمية أيضاً ،واستغالل
املرأة ،إذ تقع امرأ ٌة ٌ
حاملة من أتراك أملانيا يف

عامر عكاش
غرام رجل عصاب ٍة يستغلها لتهريب املخدرات،
فتقيض يف السجن بضع سنوات.
يف النهاية تلتقي ّ
كل الحكايا ورموزها يف مشه ٍد
أخري ،ويف حكاي ٍة أخرية .يرصخ حلمي ،الهائم
عىل وجهه“ :استيقظوا يا قوم ،هذه األرض
أرض أخرى ،هناك حيث
ليست لنا .سنغادر إىل ٍ
النساء مختلفات ،األصدقاء مختلفون ،الحب
مختلف .سنغادر ،ابقي وحيد ًة يا اسطنبول .أمل
تستيقظوا بعد؟ أعرف كيف أوقظكم” .ثم يبدأ
بعزف الكالرينيت مثل حكاية العازف والفرئان،
يعزف وتالحقه جميع شخصيات القصة .وقرب
البحر يتعقبونه والشمس تصعد والكامريا
تصعد يف لقط ٍة علوي ٍة صاعدة ،تعطينا م ّر ًة
أخرى صورة املدينة التي تسحق قاطنيها .يرسد
تعج بهم اسطنبول
الفيلم حكايا البرش الذين ّ
ويحرتقون فيها مثل فراشات الضوء ،ورمبا يرسد
حكايا آالف البرش غري املروية يف زحام عاملنا
الحديث ،حيث يسقط الناس ويصعدون دون
أن يدركهم أحد.
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المساءلة المجتمع ّية في سوريا
ٌ
استطالعي يرصد واقع مساءلة األفراد
«بحث
ٌّ

األعياد أقواس قزح وأيقونات سالم

مجتمعات محلية»
للمؤسسات في عشرة
ٍ
ّ

ميتاز املجتمع السوري بتنوع ثقايف وحضاري كبري يصل ما بني مكوناته بعالقات اجتامعية عززها تاريخ مشرتك
وطويل؛ ونتيجة للحرب الدائرة يف سوريا ،تع ّرض النسيج املجتمعي لسلسلة من الهزات التي باتت تهدد
استمراره وبقاءه..
لذا يأيت هذا الكتيب (األعياد أقواس قزح وأيقونات سالم) بالرشاكة بني شبكة أمان ومنظمة بيت مانديال
كخطوة للحفاظ القيم املوروثة عند الشعب السوري وإعادة نرش الوعي املشرتك بني املكونات السورية،
وتعزيز مفاهيم العيش املشرتك وتقبل اآلخر من خالل زيادة الوعي وفهم خصوصيات املكونات األخرى عرب
طقوسها يف مامرسة االحتفاالت باالعياد الدينية والقومية يف املجتمعات املحلية التي تعيش فيها عدة مكونات.
وبالرغم ان لكل مناسبة وعيد خصوصيتها لدى أحد الطوائف يحتفل بها أنصار وأتباع هذه الطائفة ،لكن هذا
مل مينع من مشاركة بقية املكونات املشاركة وتبادل التربيكات.
مبسطاً عن األعياد واملناسبات الخاصة لكل طائفة ودين وعرق يف سوريا حسب الروايات
يتضمن الكتيب رشحاً ّ
املحكية من أكرث من مصدر مع صور مرفقة تظهر طقوس االعياد لدى املكونات؛ لذلك يؤكد معدو هذا
الكتيب أنه يعترب نسخة قابلة للتطوير والتعديل حسب املالحظات الواردة من القراء.
واملكونات املذكورة يف الكتيب هي( :الكوردية – األشورية –الرسيان –املسلمون – املسيحيون  -اإلسامعيلية
– العلويون  -املوحدون الدروز).

يندرج بحث املساءلة املجتمع ّية يف سوريا ،الذي أصدره مركز املجتمع املدين والدميقراطية ،ضمن البحوث االستطالعية التي تهدف إىل
املؤسسات التي تق ّدم الخدمات يف مناطق سكنهم .وقد اعتمد عىل املقابلة املقننة كأدا ٍة لجمع
قياس مستوى مشاركة املواطنني يف مساءلة ّ
املعلومات امليدانية.
رئييس «حول واقع
يكتسب هذا البحث أهميته يف فهم التغريات التي حدثت بعد اندالع حركة االحتجاجات عام  ،2011ويجيب عن تساؤلٍ
ٍّ
سنوات من اندالع الثورة الشعبية عام 2011؛ وما هو دورهم يف مساءلة
املؤسسات الناشئة يف مناطقهم بعد خمس
ٍ
مشاركة األفراد يف مساءلة ّ
املؤسسات ومكافحة الفساد كام يرونه هم ،وكيفية مامرسة هذا الدور».
ّ
تك ّونت استامرة املقابلة من ثالثة محاور رئيسية:
املؤسسات يف مناطق عملهم.
 املحور األول :يقيس رىض األفراد عن ّاملؤسسات التي تق ّدم الخدمات.
 املحور الثاين :مستوى املشاركة يف مساءلة ّ املحور الثالث :يقيس وعي الفرد دوره يف مكافحة الفساد.محافظات سورية (حلب املدينة
مجتمعات محلي ٍة يف مثاين
خصائص عينة البحث :بلغت العينة اإلجاملية ( )1206أفراد ،مو ّزعني عىل عرشة
ٍ
ٍ
وريفها ،ريف إدلب ،ريف حامة ،الحسكة وريفها ،دمشق وريفها ،السويداء ،درعا) .وتو ّزعت عىل أربع مناطق سيطرة ،هي (مناطق سيطرة
قوات حامية الشعب الكردية ،ومناطق سيطرة املعارضة املسلحة ،ومناطق سيطرة النظام ،ومناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية) .بلغت
نسبة اإلناث من الع ّينة  ،%41متفاوت ًة بحسب مناطق السيطرة املختلفة .وتركز التوزع العمريّ للعينة يف الفئة الشابة بني أعامر  30-18عام،
مبع ّدل النصف تقريباً.
وخلص البحث إىل مجموع ٍة من النتائج ،أهمها:
ً
*هناك عدم ً
املؤسسات العاملة يف مناطقهم :إذ رأى أكرث من ثلثي األشخاص الذين متت مقابلتهم أن هناك فسادا يف هذه
رىض من األفراد عن ّ
ّ
لقاءات معهم .ويرى أكرث من نصف أفراد العينة أن
املؤسسات .ويرى حوايل نصف أفراد العينة أنها ال تلبي الخدمات ذات األولوية ،وال تنظم
ٍ
ّ
تتم االستجابة لها.
املؤسسات ال تقوم بدورها يف مكافحة الفساد .وأكرث من نصف العينة ممن ق ّدموا شكاوى
للمؤسسات يف مناطقهم ومل ّ
ّ
هذه ّ
ٌ
املؤسسات العاملة يف
ضعف يف مساءلة األفراد
باملقابل هناك
للمؤسسات ،إذ إن أكرث من ثلثي عدد أفراد العينة اإلجام ّيل مل يطلعوا عىل تقارير ّ
ّ
مؤسس ٍة
املؤسسات ،بالرغم من أن نصفهم اطلع بنفسه عىل حالة فسا ٍد داخل ّ
مناطقهم ،وأكرث من ثلثي أفراد العينة مل يقدموا شكاوى لهذه ّ
واحد ٍة عىل ّ
مبقرتحات لتطوير عملها وتحسني الخدمات أجاب حوايل نصف أفراد العينة باإليجاب.
املؤسسات
ٍ
األقل .وعن مشاركة ّ
أما مستوى وعي أفراد العينة بدورهم يف مكافحة الفساد فهو جيدٌ جداً ،إذ إن ما يزيد عىل الثلثني أجابوا بأن لهم دوراً يف مكافحته .وعزّزت
ُ
اإلجابات عن الدور املنوط بهم يف مكافحة الفساد ،والتي دللت عىل مستوى الوعي بدور األفراد ،بالرغم من أن املامرسة الفعلية أدىن
ذلك
من مستوى الوعي ،لكن األساس يف التغيري هو الوعي بالدور.
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أنا المقتول ياعم أبو حسن
«مرحباً بالثورة اإلسالمية حتى يف فرنسا» ،هكذا رصخ رئيس اتحاد
امللحدين يف فرنسا ّ
وخص
مبشاً بتعميم اإللحاد إذا حكم اإلسالميونّ ..
باإلسالميني اإلسالم
الخميني .وكان العفيف األخرض ،املف ّكر اليساريّ
ّ
«املقهور» ،قد نقل عن صديقه اإليرا ّين أنهم ،قبل أن يتوىل «الويلّ
الفقيه» إدارة شؤون الله ،كانوا يشكون «السلطة» لله إذا احتاجوا إىل
الخميني ،وقد بات
الشكوى ،غري أنهم فقدوا أذن الله الصاغية بعد
ّ
الله يف حوزة السلطة.
ستنطقاً لله ،وحارس
كان هذا عن اإلسالم
الخميني ،وقد اشتغل ُم ِ
ّ
بوابته .وليس بعيداً ذلك اليوم الذي تخال فيه يوسف القرضاوي
ممسكاً بلحية كارل ماركس وهو ميليه «سورة البقرة» ،طالباً استتابته.
وما إن يقفز القرضاوي إىل السلطة حتى يأذن الله لبقية مؤمنيه أن
يكفروا به ،لرنى ماركس وهو يرصخ:
ٌ
ٌ
تاريخية ما كنت أعرفها ..سيكون ميدان
دياليكتيكية
 يا الله ،مثةالتحرير ُملحداً.
وبعدها لن تجد من يصيل عىل النبي ،وسيهجر املرصيون أسام ًء من
«كريس»
طراز محمد أو عمر أو زينب أو فاطمة ،لتكون األسامء بعد
ّ
القرضاوي هي تحومتس أو منقرع ،وستشغل كليوباترا أسامء املواليد
الجدد قاطبة.
اإلسالمي
الخميني كان السقوط
سيكون األمر كذلك ،فبعد النهوض
ّ
ّ
ً
للمملكة الفارسية .وإذا جاز إيراد اإلحصاءات فيكفي القول ،نقال عن
مقالٍ للمسترشقة الفرنسية مارتني غوزالن ،نرشته األسبوعية الفرنسية
الفرعي « 30عاماً من الثورة اإلسالمية» ،أن %30
«ماريان» ،وعنوانه
ّ
من اإليرانيني باتوا مالحد ًة بعد انتصار الثورة.
«الخميني» ،نحن املالحدة؟
 أيّ انتصا ٍر حققه لناّ
رس النرص املظ ّفر الذي أهداه
وحده «الله» ،إذا كان موجوداً ،يعرف ّ
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نبيل امللحم

إلينا وريثه ،وكليمه ،وصاحب العصمة ،والو ّيل الفقيه ،وصاحب األسامء
الخميني .وحسناً أن يلحق
الحسنى ،ماريشال الله يف األرض ،آية الله
ّ
به الشيخ القرضاوي ،لنرصخ« :مرحباً بالقرضاوي يف كل مياديننا».
هكذا ُيسقطون الله ،ومــن قبله أسقط القوميون «الوطن»،
و»الوطنية» .فام إن قفز البعث إىل حكم العراق حتى بات «عراق
صـ ّدام» ،وما إن قفز إىل حكم سوريا حتى باتت «سوريا األسد».
وما دامت «سوريا األسد» فلهذا معنى واحد ،هو أنها مل تعد يل أنا
النجار ،أو مزين النساء ،أو الرتزي ..مل تعد يل أنا املواطن
الح ّداد ،أو ّ
ً
ً
ً
الذي يخدم «إلزاميا» ،ويعشق «إلزاميا» ،ويهتف «إلزاميا» ،ويحارب
«إلزامياً» ويصالح «إلزامياً» ،و ُيسجن ّ
بكل الرغبة والشغف.
 ونحيك عن العقائد املغلقة ،وعن من سيفتحها؟مغلقوها هم فاتحوها ،وما «الجرنال وقت» سوى االختبار الرضوريّ
شائب من سوق الحميدية ،كان يرفع قبضته
لسقوطها؛ هكذا يقرتح ٌ
يف وجهي:
 يا بني ،دعوهم يأكلون أنفسهم. ومن هم يا عم أبو حسن. الغول يأكل نفسه. وأنا؟ عليك أن تتف ّرج.هي حكمة العم أبو حسن .ولكن ليس يل أن أتف ّرج وقد هتكا روحي
اإلسالمي ومشنقة «األسد» ،وها هام اليوم يف معركة
كالهام ..ساطور
ّ
السالح مبواجهة بعضهام.
خصامن يتصارعان بالسالح ،غري أنهام يتشاركان معاً يف «بزنس»
السالح.
خصوم السالح ..رشكاء بزنس السالح.
وأنا املقتول يا عم أبو حسن.

#منقدر

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

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