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العدالة االنتقالية والسلم األهلي في منطقة الجزيرة

في أصل الثورة و الحرب

الهجرة قصة الموت األخير



تداخلييت األوصيياف واملسييميات واأللقيياب بيين 
مشييتغلي الشييأن العييام، وأدى هييذا التداخييل 
إىل مجليية ميين التعقيييدات واهلييدر يف اجلهييود 
والطاقييات، ولطاملييا اقتحييم عدميييو اخلييرة 
أروقيية جميياالت عييدة ليييس هلييم إسييهام 
حقيقييي فيهييا، أو خييرة عملييية أو مؤهييل 
أكادميييي. وميين املعلييوم أن لبعييض املهيين 
باملوهبيية  عضييوي  ارتبيياط  واالختصاصييات 
الرتاكمييية، كأن خيييوض طبيييب  والثقافيية 
غمييار الكتابيية الصحفييية، أو أن يبييدع العامييل 
أو املهنييدس يف الرسييم والتشييكيل، أمييا أن 
ينتقييل باحييث أكادميييي أمضييى عمييره يف 
التأليييف والبحييث، إىل بييازارات السياسيية 
والصراعييات احلزبييية، أو أن يغييدو املواطيين 
الصحفييي خبييراً ومدربيياً يف اإلعييام واألنييواع 
الصحفييية أو حملييًا اسييرتاتيجيًا، حينهييا 

تييرز الفجييوة ويتعمييق اخللييل.
بغييض النظيير عيين متتييع بعييض التجييارب 
الفردييية واجلماعييية بالفييرادة والتمّيييز، بييات 
ميين امللييح امليييل حنييو التخصييص، ووضييع 
معاييير تعتمييد الكفيياءة أساسيياً ملأسسيية العمييل 
وقطييع الطريييق علييى املتطفليين، ففييي ظييل 
تييأزم الوضييع وتنامييي احلاجيية إىل التنمييية؛ 
تييرز احلاجيية إىل الكييوادر املتخصصيية، أو 
علييى األقييل تلييك الييي تسييعى للتخصييص 
والتأهيييل،  التدريييب  ميين  مزيييداً  وتتلقييى 
واملزيييد ميين االطيياع والقييراءة واملتابعيية، إذ 
ال ُتغييي قييراءة بضييع كتيبييات عيين املتابعيية 
اليومييية ورصييد التغييرات، كمييا ال جتعييل 
ورشيية عمييل أو رمبييا أكثيير ميين الشييخص 

خبييراً حاذقيياً.

 هــي تلــك الحاصلــة بيــن 
ً
التداخــات األكثــر وضوحــا

املدنــي،  املجتمــع  ومنظمــات  السياســية  األحــزاب 
وعلــى الرغــم مــن دخــول األحــزاب السياســية ضمــن 
 مــن 

ً
كثيــر مــن التصنيفــات التــي تجعــل منهــا جــزءا

املجتمع املدني، ال سيما تلك التي ليس لديها أجنحة 
 للغير، إال أن 

ً
 نابذا

ً
 فئويا

ً
عسكرية، أو ال تطرح خطابا

املــؤدى واألهــداف ربمــا تتناقــض بيــن كا الحالتيــن؛ 
 
ً
مبنيــا السيا�ســي  الحــزب  يكــون  أن  املفتــرض  فمــن 
علــى برامــج سياســية وانتخابيــة تهــدف للوصــول إلــى 
الديمقراطيــة  أجــواء  ضمــن  التمثيــل  أو  الســلطة 
املأمولة، وتكون أنشطتها ذات الطابع املدني مسخرة 
فــي خدمــة أهدافهــا السياســية، بينمــا تنقلــب اآليــة 
؛ 

ً
لــدى منظمــات املجتمــع املدنــي املســتقلة سياســيا

واملناصــرة  والحشــد  للضغــط  مؤسســات  فهــي 
والتطوع والخدمة، ولها دورها الرقابي على السلطة 
ومؤسســاتها وموظفيهــا، وفــي أحيــان كثيــرة تتحــول إلــى 
حــركات ضميــر تنطــق باســم الشــارع وتمــارس الفعــل 
 هــو ضيــاع الحــدود 

ً
االحتجاجــي، ومــا يحــدث فعــا

بيــن مــا هــو مدنــي ذو صفــة مســتقلة ومــا هــو موظــف 
لخدمــة برامــج سياســية.

 فــي 
ً
 منظمــات مدنيــة قطعــت أشــواطا

ً
هنالــك أيضــا

بعــض املياديــن، وتحصلــت علــى دعــم مــن هيئــات 
هــي  لديهــا  ومشــاريع،  وورش  برامــج  لتنفيــذ  دوليــة 
مــن  تماثــل غيرهــا  التــي  إشــكاالتها ومآزقهــا  األخــرى 
هــذه  كانــت  وإن  الناشــئة،  أو  الوليــدة  املنظمــات 
اإلشكاالت خاصة بها دون غيرها؛ فبعضها ال ينطلق 
من الحاجات والضرورات، بقدر ما ينطلق من رغبة 
الداعــم والتــي ليــس بالضــرورة أن تنســجم مــع واقــع 
الحال فيستعاض – عندئذ – عّما هو مؤثر وعميق، 
بما هو سطحي وفضفاض، وتدخل مشاريعها ضمن 

دوامــة الهــدر والتكــرار.

الشــديدة  بالرغبــة  األحــوال علينــا اإلشــادة  فــي كل 
لــدى عــدد ال يســتهان بــه مــن الداخليــن علــى خــط 
الشــأن العــام، ألداء دور فعــال ضمــن العمــل املدنــي، 
 
ً
 وعميقــا

ً
بحيــث يغــدو الفكــر والتوجــه املدنــي متأصــا

 بالحيــاة اليوميــة، وليــس حبيــس قاعــات 
ً
ومرتبطــا

 رصــف 
ً
التدريــب وصالونــات املثقفيــن. وال يصــح أبــدا

القيمــة  إبــراز  دون  فقــط،  والســلبيات  اإلشــكاالت 
للتنميــة  الهادفــة  واملشــاريع  للمبــادرات  العظيمــة 
حاجــة  مــن  واملنطلقــة  واملســتدامة،  الحقيقيــة 
املجتمــع إلــى تشــكيل نــواة مدنيــة صلبــة لهــا مقوماتهــا 

الجزيــرة. منطقــة  ضمــن 

الشأن المدني وأزمة تداخل 
االختصاصات 

األفتتاحية

وردت إلينا العديد من املالحظات 
القّيمة من أصحاب الخبرة 

واالختصاص ومن الجمهور الذي 
تلقف مجلة شار في عددها األول 
بشغف واهتمام كبيرين، وتمت 

اإلشارة إلى بعض األخطاء املنهجية 
والطباعية التي تم التوقف عندها من 
قبل فريق التحرير لتداركها في األعداد 

القادمة.
نشكر جميع من وجهوا إلينا 

املالحظات والتصويبات والتي أغنت 
تصوراتنا عن محتوى املجلة وشكلها.

فريق التحرير 
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تصدر عن منظمة شار للتنمية

شييهرية ثقافييية تهتييم بقضايييا التعايييش 
والسييلم األهلييي والشييأن املدنييي املرافييق 

للنييزاع

و  االقرتاحييات  و  املسيياهمات  إلرسييال 
التواصييل 

info@shar-magazine.com

 املقيياالت تعيير عيين آراء أصحابهييا وتقييوم 
شييار بنشييرها التزاميياً حبرييية الييرأي دون 
أن تكييون اآلراء متوافقيية - بالضييرورة -  
مييع سياسيية التحرييير أو رأي منظميية شييار 

للتنمييية 

حقييوق النشيير والطبييع حمفوظيية ليييمجلة 
شار  
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مساحات مساحات

العدالة االنتقالية 
والسلم األهلي

 في منطقة
 الجزيرة

داريوس الدرويش

اإلثييي  بتنوعهييا  اجلزيييرة  منطقيية  تتميييز 
فهنيياك  املذهييل،  والسياسييي  والديييي 
الكييرد والعييرب والسييريان واألرميين وغرهييم 
املسييلمن  إىل  باإلضافيية  القوميييات،  ميين 
واملسيييحين واإليزيدييين، كمييا أنهييا تتنييوع 
ميين حيييث التيييارات السياسييية السييائدة، 
فهنيياك العديييد ميين األحييزاب واجلمعيييات 
والعربييية  الكردييية  السياسييية  والتوجهييات 
والسييريانية واألرمنييية، باإلضافيية للتوجهييات 
اإليديولوجييية اليسييارية والقومييية والدينييية.
حيمييل هييذا التنييوع، باإلضافيية إىل حماسيين 
إثييراءه للحييياة يف منطقيية اجلزيييرة، خماطيير 
أيضيياً. فالوجييه اجلميييل للتعددييية خُيفييي 
إىل  بالتالييي  تييؤدي  التنافييس،  ميين  حاليية 
وقييوع النزاعييات بيين املكونييات السياسييية 
واجملتمعييية. لألسييف، فييإن هييذه النزاعييات 
)الصحييية مبجملهييا( تتحييول إىل حيياالت 
ميين الصييراع تؤثيير سييلبًا علييى االسييتقرار، 
وتييؤدي إىل تهديييد حاليية التنييوع املوجييودة، 
وبالتالييي تييؤدي لنشييوب حاليية ميين الصييراع 

األهلييي.
كبيير  إىل حييد  االنتقالييية  العداليية  ُتعنييى 
مبسييألة السييلم األهلييي، فاملصاحليية الوطنييية 
للوصييول  االنتقالييية  العداليية  الييي تسييعى 
إليهييا، تتضميين وجييود حاليية ميين السييلم بيين 
املكونييات اجملتمعييية والسياسييية ميكيين البنيياء 
عليهييا للوصييول إىل املصاحليية الييي تعييي 
احلييل السييلمي لتلييك النزاعييات املوجييودة 

-الييي سييتوجد دائمييًا- بيين املكونييات.
تأسيييس  علييى  االنتقالييية  العداليية  تعمييل 
وترسيييخ السييلم األهلييي ميين خييال عييدة 
الديكتاتورييية  ميين  فاالنتقييال  آليييات؛ 
يضميين  الدميقراطييية  حنييو  والشييمولية 

اسييتبدال أسيياليب االحتييكام الدميقراطييية يف 
حييل النزاعييات )االنتخابييات، املفاوضييات، 
احلييوار ... اخل( باألسيياليب القدمييية، الييي 
تعتمييد بشييكل أساسييي علييى القمييع وانتهيياك 
حقييوق اإلنسييان، وهييذا »االنتقييال« هييو الشييق 
األساسييي ميين مفهييوم »العداليية االنتقالييية«.
هنيياك آليات أخييرى طورتها العداليية االنتقالية 
للمحافظيية علييى السييلم األهلييي أو تأسيسييه، 
فحمييات نشيير التوعييية يف هييذا اجملييال، 
تسيياهم يف ترسيييخ وعييي مجاعييي باآلليييات 
الدميقراطييية حلييل النزاعييات، وتفتييح اآلفيياق 
أمييام القيييادات اجملتمعييية يف االحتييكام لتلييك 
اآلليييات. كمييا أن مشيياركة الفئييات الضعيفيية 
يف اجملتمييع )النسيياء، األطفييال والشيييوخ( يف 
بنيياء العداليية االنتقالييية ُيعلييي صييوت هييذه 
الفئييات، والييي متثييل الضحايييا، يف وجييه 
مرتكييي االنتهيياكات مميين يصعييدون حاليية 
الصييراع. باإلضافيية  النييزاع إىل حاليية ميين 
إىل أن اآللييية األساسييية الييي تقييوم عليهييا 
العداليية االنتقالييية، وهييي تعويييض املتضررييين 
الضاميين  تشييكل  اجملرميين،  وحماسييبة 
الوحيييد لتأسيييس السييلم األهلييي واسييتمراره، 
فييا ميكيين ختّيييل جمتمييع حتكمييه القوانيين 
)قانييون العقوبييات، قانييون االنتخابييات... 
اخل( الييي تسيياهم يف حييل نزاعاتييه بطييرق 
سييلمّية، مييع وجييود أشييخاص )طبيعييين 
أو اعتبارييين( قييد أفلتييوا ميين العقيياب، وال 
ميكيين ختّيييل جمتمييع يسييوده السييام بشييكل 
ال  أو جمموعييات  أفييراد  بوجييود  طبيعييي، 
زالييت تعانييي ميين آثييار انتهيياك حقوقهييا، 
وتعانييي ميين تراكييم اإلحسيياس بالظلييم، والييذي 
سيييدفعها، عاجييًا أم آجييًا، إىل اسييتعادة 
حقوقهييا بكافيية الوسييائل املتاحيية، ومنهييا 

الدخييول يف صييراع آخيير ُيفِشييل كل مسيياعي 
السييلم األهلييي السييابقة.

اجلزيييرة،  منطقيية  يف  الوضييع  إىل  بالعييودة 
القييوى  تشيينها  الييي  للحييرب  واسييتثناًء 
املوالييية للقاعييدة علييى املنطقيية، فييإن حمفييزات 
النييزاع بيين املكونييات اجملتمعييية والسياسييية 
موجييودة، وميكيين حصرهييا بقضّييية »العييرب 
الغميير« باإلضافيية للنييزاع السياسييي القائييم 
حالييياً بيين التنظيمييات الكردّييية بشييكل عييام.
انتييزاع األراضييي ميين اإلقطاعييين  حيمييل 
الكييرد وتوزيعهييا علييى عييرب الغميير الذييين 
اسييُتقِدموا ميين حمافظيية الرقيية، بييذور صييراع 
سياسييي وإنسيياني يف آن معييًا، فميين الناحييية 
السياسييية، تنظيير احلركيية السياسييية الكردييية 
هلييذا االجييراء علييى أنييه يسييتهدف الوجييود 
الكييردي يف منطقيية اجلزيييرة، ميين خييال 
إحييداث تغييير دميوغييرايف طويييل األمييد يف 
املنطقيية، كمييا تعتيير »احلركيية السياسييية 
الكردييية« مشييروع »احلييزام العربييي« فصييًا 
بيين املناطييق ذات الغالبييية الكردييية يف مشييال 

اجلزيييرة وجنوبهييا.
نييزع  فييإن  الناحييية اإلنسييانية،  أمييا ميين 
دون  ميين  الكييرد  اإلقطاعييين  ميين  امللكييية 
تعويضهييم )معظمهييم رفييض اسييتام التعويييض 
يعييد  الذكيير(  السياسييية سييابقة  لألسييباب 
انتهيياكاً صرحييياً حلقييوق اإلنسييان، كمييا أن 
التمييييز ضييد الفاحيين الكييرد مميين اسييتبعدوا 
ميين االسييتفادة ميين قانييون اإلصيياح الزراعييي 
إلحييال عييرب الغميير بييداًل عنهم، يعتيير أيضاً 
انتهيياكاً حلقييوق اإلنسييان واملواثيييق واألعييراف 
الدولييية املناهضيية للتمييييز، وال ننسييى أيضيياً 
أن هييؤالء »عييرب الغميير« قييد مت اجتثاثهييم ميين 
أرضهييم وجمتمعهييم، واسييتقدموا عنييوة وحتييت 

الضغييط االقتصييادي، أو التهديييد األمييي يف 
بعييض احليياالت، إىل منطقيية اجلزيييرة، بعييد 

أن غمييرت مييياه سييد الفييرات أراضيهييم.
ال بييّد ميين أجييل حييّل هييذه القضييية، األخييذ 
بعيين االعتبييار كافيية األطييراف املتضييررة ميين 
قانييون اإلصيياح الزراعييي ومشييروع احلييزام 
ماكهييا  إىل  األراضييي  فإعييادة  العربييي، 
األصلييين سيييكون احلييل األنسييب جلميييع 
املشيياكل املتولييدة عيين هييذه القضييية، وإن 
كان هييذا اإلجييراء غيير ممكيين، فييإن مهميية 
الدوليية السييورية تقتضييي إعييادة عييرب الغميير 
إىل مناطقهييم األصلييية، وتعويضهييم بييأراض 
هنيياك، أو تقديييم التعويييض املالييي هلييم، 
وميين ثييم تييوزع األراضييي يف منطقيية اجلزيييرة 
علييى السييكان األصلييين يف تلييك القييرى، 
مييع دفييع تعويييض مالييي للميياك األصلييين 

هلييا، باإلضافيية إىل تقديييم رامسييي ومنفييذي 
املشييكلة  هييذه  زرع  إىل  املؤدييية  السياسييات 

ضميين اجملتمييع إىل احملكميية.
ولكيين، هييذه السييهولة يف طييرح احلييل ال 
حتمييل سييهولة يف التنفيييذ أيضييًا، بييل قييد 
تواجييه عوائييق جوهرييية تنسييف اهلييدف 
األساسييي للحييل، وهييو الوصييول إىل السييلم 
احلييل  مقاربيية  تكيين  مل  فيمييا  األهلييي، 
دميقراطييية، وهنييا ميين املمكيين أن تتدخييل 
املنظمييات املدنييية بشييكل عييام، وخباصيية 
تلييك العامليية يف جمييال العداليية االنتقالييية 
علييى تهيئيية األرضييية للحييوار، عيير إشييراك 
يف  املنطقيية  يف  األصلييي  العربييي  املكييون 
املفاوضييات اهلادفيية إلعييادة األوضاع إىل سييابق 
عهدهييا، وإشييراك عييرب الغميير أيضيياً يف هييذه 
احلييوارات، باإلضافيية لألحييزاب السياسييية 

واملنظمييات والشييخصيات املدنييية. كمييا أن هذه 
القييوى جمتمعيية تسييتطيع العمييل علييى إصييدار 
قانييون ميين الدوليية يف هييذا الصييدد، يضميين 

حقييوق مجيييع الضحايييا.
هنيياك  اجملتمعييية،  للنزاعييات  باإلضافيية 
نزاعييات سياسييية أيضيياً. ويف هييذا اجملييال، 
القائييم  النييزاع  اإلعامييي  املشييهَد  يتصييدر 
والييي  الدميقراطييية،  الذاتييية  اإلدارة  بيين 
تضييم حييزب االحتيياد الدميقراطييي وحلفائييه، 
الكييردي  الوطييي  واجمللييس  جهيية،  ميين 
وباألخييص )احلييزب الدميقراطييي الكردسييتاني 
- سييوريا( ميين جهيية أخييرى، وعلييى الرغييم 
ميين املييررات الييي يقدمهييا كل ميين الطرفيين، 
فييإن االحتييكام للدميقراطييية واحييرتام حقييوق 
اإلنسييان يضميين حييل النييزاع القائييم بيين 
هييذه األطييراف بسييبل سييلمية، ومييا زيييادة 
االنتهيياكات املرتكبيية حبييق أعضيياء اجلهييات 
لألسييلوب  دفعيياً  إال  األخييرى،  السياسييية 
الدميقراطييي إىل اخللييف، وتصييّدر أسييلوب 
الصييراع للواجهيية. وهنييا ميكيين أن تلعييب 
ملنظمييات  باإلضافيية  االنتقالييية  العداليية 
اجملتمييع املدنييي األخييرى، دوراً توفيقييياً بيين 
القييوى السياسييية، بوصفهييا عملييية مسييتقلة 
سياسيييًا، ميين خييال إجييراء حييوار عييام بيين 
هييذه القييوى يف منطقيية اجلزيييرة، حبيييث 
تكييون شيياملة وهادفيية للوصييول إىل احلييل؛ 
عيير التشييجيع علييى تقديييم التنييازالت بيين 
مجيييع األطييراف، ودفييع األطييراف السياسييّية 
لتحّمييل مسييؤولّياتها ميين خييال التأكيييد علييى 
تفعيييل اآللّييية األساسييّية للعداليية االنتقالّييية 
وحماسييبة  املتضّررييين  تعويييض  وهييي،  أال 

اجملرميين.
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دروب دروب

»استانبول« قبلة 
المهاجرين ومقصلة 

الفصل بين 
السوريين 

والوطن
سردار مال درويش

يتغنييى العييامل ميين مشييرقه إىل مغربيية 
وروعيية  ومجاهلييا  »اسييتانبول«  مبدينيية 
مناظرهييا كوجهيية تسييتقطب السييياح ميين كل 
حييدب وصييوب، إال أن تلييك الرؤييية يف ظييل واقييع 
السييورين الذييين يتجهييون حنوهييا، تكييون خمتلفيية، 
ألنهييا تقتصيير إمييا علييى  طلييب اللجييوء والعمييل، أو اهلجييرة 
عرهييا إىل أوربييا، وكل ذلييك هربيياً ميين احلييرب املسييتمرة يف 

بادهييم منييذ آذار 2011.
احلييرب الييي أثقلييت كاهييل السييورين بشييكل عييام، وأبنيياء منطقيية 
اجلزيييرة بشييكل خيياص ميين )كييرد وعييرب وآشييورين وسييريان(، جعلييت 
الكثرييين منهييم َيْعيير احلييدود إىل تركيييا متجهيين حنييو مدينيية »اسييتانبول« 
بوجييوه تعبيية ميلؤهييا األرق، باحثيين عيين بوابيية توصلهييم إىل »أوربييا«، كعابييري 

سييبيل، دون الشييعور بسييحر ومجييال تلييك املدينيية.
الصحييايف »عميير العبييداهلل« الييذي يعيييش يف تركيييا وانتقييل ميين اسييتانبول إىل مدينيية »غييازي 
عنتيياب« حديثييًا، كان شيياهداً علييى رحليية بعييض أبنيياء منطقيية اجلزيييرة ميين الباحثيين عيين 
اهلجييرة الشييرعية أو غيير الشييرعية إىل بيياد الغييرب. رابطيياً إياهييا بالظييروف املعيشييية الصعبيية الييي 
تشييهدها سييوريا، باإلضافيية النعييدام االسييتقرار وضمييان العيييش يف بادهييم الييي تييرزح حتييت القصييف 
والدمييار علييى يييد قييوات النظييام، »وهييو مييا يضعهييم -السييورين- أمييام خيييارات )مؤمليية(، فإّمييا البقيياء حتت 

نيير القصييف، أو اهلجييرة لرتكيييا ومنهييا إىل أوربييا«.
»عميير« الييذي يضييع مسييألة اهلجييرة يف خانييي السييلب واإلجييياب، يعتيير أن »اهلجييرة إىل أوربييا تشييكل بشييقها 
السييلي فراغيياً يف اجملتمييع السييوري، الييذي بييات خيلو ميين الناشييطن املدنين وأصحيياب رؤوس األمييوال )االقتصادين(، 
األميير الييذي أدى إىل قطييع شييريان احلييياة وعدمييية االسييتمرار فيهييا، وهييو مييا ينطبييق علييى السييورين بشييكل عييام، أمييا 
بالنسييبة ألبنيياء اجلزيييرة حسييب عميير »فقييد اعتييادوا اهلجييرة منييذ عقييود، بسييبب سييوء األوضيياع االقتصادييية والسياسييات 
االسييتثنائية ميين قبييل النظييام حبقهييم، واملسييتمرة منييذ انطاقيية الثييورة السييورية، األميير الييذي شييكل انعكاسييات 
سييلبية علييى واقييع املنطقيية، كإفراغهييا ميين مكوناتهييا األساسييية، وفتييح اجملييال أمييام تغييّر تركيبتهييا )الدميوغرافييية( 

السييكانية، إضافيية لرتكهييا مفتوحيية أمييام اجلماعييات املتطرفيية الييي حتيياول السيييطرة علييى املنطقيية«.

»أكسراي« بوابة عبور أم جحيم نحو المجهول

»مل اخييرت اهلجييرة مكانيياً للعيييش، بييل 
هييي ميين فرضييت نفسييها علييّي، خاصييًة بعييد 
األحييداث الييي دارت يف مدينييي، والوضييع 
املأسيياوي الييذي آلييت إليييه، فلم تكيين لدي أية 
دوافييع مسييبقة للهجييرة، لكيين رحييى احلييرب 
كشييباب؛  لنخسيير  اجلميييع،  علييى  دارت 
أيامنييا ومسييتقبلنا وعملنييا ودراسييتنا، مقابييل 
ترسيييخ لغيية السيياح، الييي جعلتنييا نبحييث 
عيين العيييش بأمييان واسييتقرار حتييى ولييو كانت 
يف الغربيية«. مشيياعر أدىل بهييا الشيياب »ليييث 
دوشييي« أحييد أبنيياء مدينيية سييري كانيييه/
رأس العيين، الييذي هاجيير إىل »السييويد«. 
مسييتطردًا: »يف ظييّل احلييرب الييي تييدور يف 
سييوريا، ال يسييتطيع أي مواطيين سييوري أن 
يقييرر أو يطمييح أييين سيسييتقر أو يعيييش، 
وهييو يتلمييس الواقييع املليييء باألخطييار!!. لييذا 
نغاميير بأرواحنييا وحنيين نعيير احلييدود ميين 
أجييل الوصييول لنقطيية أمييان، وميين ثييم نفكيير 

ميياذا سيينفعل!!«.
اختيييار آالف املهاجرييين الشييرعين وغيير 
حبسييب  »إسييتانبول«  ملدينيية  الشييرعين 
»ليييث« يأتييي حبكييم موقعهييا اجلغييرايف الييذي 
يربييط الشييرق بالغييرب، رغييم غيياء األسييعار 

واملواصييات والسييكن فيهييا. 
أمييا »ميييادة« ميين مدينة احلسييكة والي تبحث 
منييذ ثاثيية أشييهر يف إسييتانبول عيين مسسييار 
»صييادق« بوعييوده، ليؤميين هلييا والبنتهييا فرصة 
الوصييول إىل »أملانيييا«، حيييث إقاميية ولديهييا 
االثنيين اللييذان أرسييلتهما أيضيياً بطييرق »غيير 
شييرعية« قبييل عييام. تييرى أن األعييوام الثاثيية 
املاضييية كانييت قاسييية وصعبيية جييداً وهييي 
تنتقييل - عيير احلييدود - ميين سييوريا إىل 
تركيييا، معرضييًة حياتهييا للخطيير ميين أجييل 
مضيفييًة:  أبنائهييا.  طريييق هلجييرة  تأميين 
»ظييروف اهلجييرة مل تعييد كمييا كانييت بتلييك 
البسيياطة يف ظييل تدفييق السييورين إىل أوربييا، 
مييا أدى للتشييديد علييى املنافييذ احلدودييية 
ميين قبييل احلكومييات، لييذا نلقييى اليييوم أنييا 
وابنييي صعوبيية يف اجييياد طريييق للهجييرة، 
هييذا عييدا تعرصنييا لعملييية نصييب ميين قبييل 

أحييد السماسييرة«.
مييا سييردته »ميييادة« يؤكييده الصحييايف »حمييي 
سييري  مدينيية  أبنيياء  ميين  عيسييو«  الدييين 
كانيييه، الييذي هاجيير مؤخييراً إىل النمسييا، 
بييأن »مساسييرة اهلجييرة يتحكمييون مبصائيير 

املهاجرييين، ميين خييال الوعييود )الزائفيية(، 
وإبقيياء مصائيير املهاجرييين بأيديهييم لكسييب 
املييال دون مراعيياة إنسييانية هلييم، فمييا أن 
تصييل إىل منطقيية أكسييراي )وكيير السماسييرة( 
وسييط مدينيية اسييتانبول حتييى تييرى نفسييك 
بعييامل آخيير، يغلبييه طابييع شييرقي، الغالبييية 
يتحدثييون العربييية والكردييية، عييامل ال يفييرق 
فيييه »السماسييرة بيين غييي وفقيير، كبيير 
وصغيير، متعلييم وُأمييي، امييرأة ورجييل، ألن 
جييّل اهتمييام هييؤالء، هييو كسييب املييال، دون 

الرأفيية بييأرواح املهاجرييين«.
يشييكل السييوريون والعراقيييون النسييبة األكيير 
حسييب  »اسييتانبول«  يف  السماسييرة  بيين 

املطلعيين.

الحرب تبرر الهجرة 
اهلجييرة يف حاليية السييورين بشييكل عييام 
وأبنيياء اجلزيييرة بشييكل خيياص، هلييا أبعادهييا 
السييلبية واإلجيابييية، علييى تنوعهييا. فمنهييا 
مييا يقتصيير علييى البقيياء يف تركيييا، بينمييا 
حنييو  للتوجييه  العظمييى  الغالبييية  تسييعى 
الغييرب، حبسييب »عميير العبييداهلل«. الييذي 
يييرى أن اجلانييب السييلي يكميين يف املبالييغ 
الضخميية الييي يدفعهييا املهاجييرون للسماسييرة 
ألييف   )12  -9( بيين  مييا  تييرتاوح  والييي 
يييورو. معتييراً أنييه لييو مجعييت عائليية مؤلفيية 
ميين أربعيية أشييخاص املبلييغ الييذي تدفعييه 
للهجييرة، وأقامييت بييه مشييروعاً حيوييياً يف 
املنطقيية، لسيياعد يف توفيير الدخييل لعائييات 
عييّدة. ولكيين يف اجلهيية املقابليية يقييول »عميير«: 
»كييي ال نكييون مثالييين حلييد بعيييد، يوجييد 
سييبب رئيسييي يكميين خلييف هييذا التهافييت 
علييى اهلجييرة، وهييو حفيياظ النيياس علييى 
أرواحهييم«، مييا جيعلنييا نصفهييا )علييى األقييل( 
- أي اهلجييرة - بالفكييرة الطارئيية أو البديليية 

أو الكفيليية باسييتمرارية العيييش، وهييو خيييار 
منطقييي يف واقعنييا، »لييذا ميين حييق املهاجرييين 
للحييياة  فييرص  عيين  يبحثييوا ألنفسييهم  أن 
والعيييش الكريييم يف ظييل انعدامهييا يف سييوريا«.

الهجــرة صــراع مــع الــذات وامتحــان 
للصبر

»سيييبان« شيياب سييوري وصييل إىل »أملانيييا« 
قبييل عييام ونصييف، اضطيير خلييوض جتربيية 
قاسييية، بييدأت مبرحليية العبييور ميين سييوريا 
إىل تركيييا، كاد أن يفقييد خاهلييا حياتييه قبييل 
أن يهييرب ميين دورييية »اجلندرمييا« الرتكييية 
علييى احلييدود، ليحيياول ثانييية ويصييل ملدينيية 
اسييتانبول، مكييث فيهييا شييهرين، اجتييه 
بعدهييا إىل أملانيييا بشيياحنة مييع جمموعيية 

صاحييب  تركهييم  وكييرد(.  )عييرب  شييباب 
هامجتهييم  حدودييية،  منطقيية  يف  الشيياحنة 
إثيير ذلييك دورييية شييرطة، هييرب مييع أحييد 
أصدقائييه وألقييي القبييض علييى اآلخرييين، 
ليبقييى مييع صديقييه ملييدة يوميين يف غابيية دون 
أكل أو شييرب، حتييى سييلموا أنفسييهم عيير 

صيادييين للشييرطة »األملانييية«.
إن هييروب أبنيياء اجلزيييرة كييرداً وعرباً وسييريان 
وآشييورين، ميين شييبح املييوت والظييروف الييي 
حتكييم بادهييم ومنطقتهييم إىل أوربييا، ليييس 
الرحليية  مشييقة  يوازيييه  السييهل،  باألميير 
واألخطييار الييي يتجاوزونهييا حتييى »الوصييول« 
ألوربييا بأمييان. هييذا عييدا عيين مأسيياة الشييعور 
يصفييه  والييذي  الوطيين،  بييرتك  الوجدانييي 
»ليييث« باملييرارة، معتييراً أنييه »ال يشييعر بهييا 
إال ميين ذاقهييا. فليييس ميين السييهل أن تييرتك 
ذكرياتييك ووطنييك وماضيييك كامييًا، وترحييل 
وأسييلوب  باللغيية  عنييك  خيتلييف  بلييد  إىل 
احلييياة، إال أن مأسيياة السييوري باتييت تفييرض 

أوزارهييا، والبييد ميين حتملهييا«.
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يرقييد زانييا حممييد 30 سيينة ميين مدينيية قامشلو/القامشييلي، يف إحييدى 
مستشييفيات مدينيية قزلتبييه الرتكييية احملاذييية للحييدود السييورية، بعييد 
سييقوطه ميين املبنييى الييذي كان يعمييل فيييه، تتحسيين حالتييه، غيير أن 
يديييه أصيبتييا بالتشييوه جييراء سييقوطه، وحتتاجييان لعملييية جراحييية 
مكلفيية، ال يكفييي ألجرائهييا كل مييا أدخييره زانييا ميين أمييوال لقيياء عملييه 

يف تركيييا.
مييا دفييع زانييا املتخييرج ميين كلييية احلقييوق والطالييب يف السيينة الثالثيية 
بكلييية اإلعييام، هلييذا النييوع ميين األعمييال الشيياقة، هييي حاجتييه 
إىل املزيييد ميين املييال السييتكمال املبلييغ املطلييوب ميين أجييل اهلجييرة 
إىل أوربييا، وهييو حيتيياج إىل سييتة  آالف يييورو قبييل موعييد سييفره 
2014/6/1، حسييب مييا أخييره املهييرب. إن هييذا املبلييغ الييذي يتييم 
رصييده للهجييرة، ال يعتيير قليييًا قياسيياً ملييا متيير بييه املناطييق ذات 
الغالبييية الكردييية ميين ظييروف اقتصادييية سيييئة، فييإذا مت اسييتثماره يف 
مشييروع صغيير، فييإن عائليية كامليية ميكيين أن تعيييش ميين إراداتييه، لكيين 
ال أحييد جيييازف أو يضميين مييا الييذي قييد حيييدث يف املسييتقبل يف منطقيية 

تشييهد توتييرات وتقلبييات سياسييية وعسييكرية مسييتمرة.
هييذا حييال الكثيير ميين الشييباب الكييرد احلامليين باهلجييرة واالسييتقرار يف 
الييدول األوروبييية، بعييد أن دمييرت احلييرب يف سييوريا كل أحامهييم يف 
البقيياء مبناطقهييم الييي تعانييي من عييدم االسييتقرار األمييي واالقتصادي، 
وتشييهد حاليية  ميين التوتيير السياسييي بيين األحييزاب الكردييية، والييي 
قييد تدفييع املنطقيية حنييو اجملهييول. كمييا أن هييذا األميير أصبييح مثييار 
جييدل وجتاذبييات السياسيية بيين تلييك األحييزاب، واسييتغل كثييراً يف 

أنهييا الدوليية الوحيييدة الييي ال تعيييد املهاجرييين غيير الشييرعين، حتييى 
لييو ألقييي القبييض عليهييم يف دول العبييور كبلغاريييا أو اليونييان العضوتيين 
يف االحتيياد األوروبييي وإن أخييذت بصماتهييم هنيياك. وتعتيير تركيييا 
معييراً رئيسييياً للهجييرة غيير الشييرعية إىل أوربييا، لكيين حييوادث غييرق 
املراكييب الييي تقييل هييؤالء املهاجرييين تكييررت دومييًا، وذلييك نتيجيية 
اسييتخدام قييوارب صغييرة تسييمى »بلييم« والييي ال تتحمييل أكثيير ميين 
)10 - 15( شييخص، يف حيين يتييم حتميلهييا بأكثيير ميين 40 شييخصاً 
عيين طريييق إجبييار النيياس، حيييث ال جمييال للرتاجييع، وأغلييب حاالت 
الغييرق الييي تتييم  هييي نتيجيية اخلييوف واهللييع الييي تصيييب الييركاب 

ميين موجييات البحيير.
مهربين وتجار موت 

غالبيياً مييا يعتمييد املهاجييرون يف عمليييات التهريييب ميين تركيييا إىل أوربييا 
علييى مساسييرة أتييراك، ميلكييون شييبكة ميين العاقييات داخييل املطارات، 
واملعابيير احلدودييية، وأسيياليب ومعرفيية بالطييرق الرييية والبحرييية، 
يعاونهييم يف تأميين املهاجرييين غيير الشييرعين ميين املناطييق الكردييية  

بعييض السماسييرة السييورين.
هلييؤالء السماسييرة طرقهييم يف التهريييب، وأسيياليب وأشييخاص يعتمييدون 
عليهييم يف املعابيير واملطييارات، لكيين ليييس كلهييم كذلييك، فهنيياك الكثيير 
ميين احملتاليين الذييين دخلييوا هييذا اجملييال، ويسييتغلون حاجيية النيياس 
يف ظييل هييذه األوضيياع الصعبيية الييي مييير بهييا السييوريون للوصييول إىل 
بيير األمييان واجلنيية املشييتهاة يف أوربييا، وهنيياك الكثييرون مميين وقعييوا 

ضحايييا بيين أيييدي هييؤالء.
يعتمييد مساسييرة التهريييب علييى شييراء جييوازات سييفر تسييمى يف ُعييرف 
املهنيية »الشييبيهة«، وأغلييب تلييك اجلييوازات يتييم شييراؤها ميين اليونان، 
فهييي الطريييق الرئيسييي للعبييور إىل أوربييا، إذ أن للمهربيين شييبكة ميين 
األشييخاص هنيياك، يؤمنييون هلييم كل مسييتلزمات تلييك اجلييوازات، 
وحتييدد قيميية كل جييواز سييفر حبييدود 2000 دوالر أمريكييي، يدفعهييا 
راغبييو اهلجييرة  بشييكل مسييبق للمهييرب، ميين أجييل احلصييول علييى 
جييواز سييفر ألشييخاص حقيقيين تشييبه ماحمهييم مامييح ميين يريييد 

احلييروب اإلعامييية بيين األطييراف والقييوى املتصارعيية يف املنطقيية، 
حيييث  يكيييل كل طييرف التهييم لآلخيير، بوقوفييه وراء هييذه اهلجييرة، 
ميين خييال تضييييق اخلنيياق علييى النيياس يف ظّل ظييروف تعتيير كارثية، 

أو ميين خييال تسييهيل العبييور عيير احلييدود بطييرق غيير شييرعية.
الهجرة مغامرات الموت من أجل الحياة

إن الوضييع الضبابييي الييذي تعيشييه املنطقيية مل يييرتك خيييارات كثييرة 
أمييام شييرحية واسييعة ميين الشييباب، سييوى البحييث عيين سييبيل للهجرة 
مبييا حتملييه ميين خماطيير وأهييوال يف الطريييق، أو السييقوط  يف شييرك 
عصابييات  التهريييب املنظميية، والييي تتطلييب منهييم تسييليم مصرهييم 

للمييوت حتييى يتمكنييوا ميين الوصييول إىل بيير األمييان.
طريييق اهلجييرة حمفييوف باملخاطيير، خاصيية الطييرق البحرييية منهييا، 
وال تقتصيير املخاطيير عليهييا فحسييب، بييل إن اخلطيير يكتنييف الطييرق 
الرييية كذلييك، وميين ينجييو خييال رحليية اهلجييرة، يكييون سييعيد 
احلييظ، خاصيية بعييد غييرق العديييد ميين قييوارب الصيييد الييي اسييتخدمت 
يف نقييل املهاجرييين بعييرض البحيير، ومييا حادثيية غييرق القييارب الييذي 
كان حيمييل علييى متنييه عشييرات املهاجرييين غيير الشييرعين ميين منطقيية 
اجلزيييرة، قباليية السييواحل الرتكييية إال إحييدى النكبييات الييي حلّييت 

باملنطقيية مييع فقييدان أكثيير ميين 60 مهاجييراً ميين أبناءهييا.  
عييادة مييا حييياول املهاجييرون غيير الشييرعين الوصييول إىل أوربييا، 
انطاقيياً ميين تركيييا إىل اليونييان القريبيية، ومنهييا إىل باقييي أحنيياء دول 
االحتيياد األوروبييي، وإن كانييت أملانيييا هييي الوجهيية املفضليية لييدى 
معظييم املهاجرييين الكييرد، وذلييك بسييبب شييروط االسييتقبال، حيييث 

السييفر بهييذه الطريقيية، بيييد أنهييا حتتيياج ميين املهاجيير بعييض الثقيية يف 
النفييس، والتكلييم قليييًا باإلنكليزييية والييي قييد تكييون بوابتهييم للتحايييل 
علييى السييلطات يف املطييارات، وإال سيييكون مصرهييم الفشييل يف اجتييياز 
أميين املطييار كمييا حييدث مييع مجييال وخطيبتييه حيين أظهييروا ارتباكهييم 

فلييم يسييمح هلييم باملييرور.
أسييد ميين مدينيية حلييب يف سييوريا، أحييد أولئييك املهربيين، احتييال 
علييى جمموعيية  ميين الشييباب القادميين ميين املناطييق الكردييية مببالييغ 
كبييرة تتجيياوز 16 ألييف يييورو، ويييروي إبراهيييم  قصيية صديقييه 
يوسييف الييذي وقييع ضحييية هلييذا الشييخص، مييع جمموعيية مكونيية ميين 
مثانييية شييبان آخرييين، بعييد أن اتفقييوا علييى أن يتييم  تهريبهييم عيين 
طريييق املطييار ميين خييال جييواز سييفر شييبيه مت شييرائه، وبعييد دخييول 
اجملموعيية إىل املطييار، كشييف أمرهييم وأعادتهييم السييلطات ميين املطييار، 
غيير أن »أسييد« كان قييد اختفييى بعييد أن حصييل علييى مثيين جييوازات 
السييفر مقدمييًا، عيين كل جييواز ألفييي دوالر، واحلصيليية كانييت خسييارة  
هييؤالء الشييباب لييكل مواردهييم املالييية الييي جهييدوا سيينواٍت جلمعهييا. 

قصص فشل المحاوالت 
يقييول زانييا  القييادم ميين مدينيية قامشييلو »اهلجييرة بالنسييبة إلييي كاملوت، 
مل أفكيير يوميياً أن أتييرك بلييدي ألي سييبب، غيير أن الظييروف أقييوى ميين 
قدرتنييا علييى حتملهييا«. الظييروف االقتصادييية  واملعيشييية الصعبيية هييي 
الييي دفعييت بالكثيير ميين الشييباب للتفكيير باهلجييرة، كمييا فعييل »زانا« 
الييذي كان يعيييل أسييرته املكونيية ميين أربعيية أشييخاص، ميين عملييه يف 
التجييارة، ونتيجيية عييدم االسييتقرار يف العمييل، وارتفيياع األسييعار بشييكل 
عشييوائي، بييدأت التجييارة بالرتاجييع بشييكل تدرجيييي، »ظهيير نييوع 
آخيير ميين التجييارة يف السييوق، وهييي جتييارة املمنوعييات وبشييكل علييي، 
يكسييب مزاولوهييا قييدراً ميين املييال يف اليييوم الواحييد يفييوق مكسييبنا طييوال 

عييام كامييل«.  
التجييارة مل تعييد كمييا كانييت، وتراجعييت كذلييك الكثيير ميين األعمييال 
والقطاعييات الييي كان النيياس يعتمييدون عليهييا يف معيشييتهم، ومل 
يعييد أمييام الشييباب الكثيير ميين اخليييارات، فإمييا البقيياء يف املنطقيية 

»الهجرة«  قصة الموت األخير...
الواقع االقتصادي والتجاذبات السياسية في منطقة الجزيرة المسبب الرئيسي في موجات الهجرة

عصابات التهريب تستغل ظروف الحرب لالحتيال على المهاجرين

اختالف الثقافات في بالد المهجر يرهق المهاجرين ويمنعهم من االندماج مع واقعهم الجديد

مجتمع مجتمع
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وانتظييار اجملهييول، أو اهلجييرة والبحييث عيين 
لقميية العيييش يف مييكان آخيير، خاصيية بعييد 
أن باتييت شييوارع املييدن شييبه خالييية، كل 
ذلييك دفييع زانييا الختيياذ قييرار اهلجييرة كمييا 
يقييول: »كنييت أرى املئييات ميين املهاجرييين 
الكييرد ميين الشيييوخ والنسيياء واألطفييال ميضييون 
إىل تركيييا ومنهييا إىل أوربييا حبثيياً عيين لقميية 
العيييش وظييروف معيشييية أفضييل، بعيييداً عيين 
التوتييرات الييي تشييهدها املناطييق الكردييية 
بسييبب اخلافييات بيين األحييزاب، والييي 
وصلييت إىل درجيية يصعييب تصورهييا وال يعلييم  

أحييد متييى سييتنتهي هييذه احلاليية«.
مبتغيياه  إىل  للوصييول  زانييا  حميياوالت  كل 
بيياءت بالفشييل، لكنييه مل خيسيير الكثيير ألنييه 
اكتشييف حتايييل املهييرب قبييل فييوات األوان، 
وهييو حييياول اآلن نسيييان فكييرة اهلجييرة بعييد 
مييا حييدث لييه »سييوف أبقييى يف تركيييا، وقييد 
اذهييب إىل  إقليييم كردسييتان، وأعيييش بيين 
أهلييي، ألن سيياعة واحييدة معهييم تسيياوي 
العميير كلييه، اآلن أحييس بيياألمل الييذي تسييببت 

بييه لوالدتييي، ليين أهاجيير جمييدداً«.
الوصول يعني حياة سعيدة 

وقييد تكييون األسييباب ذاتهييا هييي الييي دفعييت 
نصرالدييين أمحييي »أبييو رامييان« 43 سيينة ميين 
مدينيية قامشييلو، علييى اهلجييرة  إىل أملانيييا، 
بعييد أن خييرج ميين سييوريا نتيجيية نشيياطه 
السياسييي، ومشيياركته يف احلييراك السييلمي يف 
كل ميين العاصميية دمشييق وقامشييلو، واسييتقراره 
مبدينيية أنطاكيييا الرتكييية لفييرتة ميين الزميين، 
قييام خاهلييا بتأسيييس »بيييت قامشييلو«  الييذي 
إىل  القادميين  السييورين  إيييواء  إىل  هييدف 
تركيييا، غيير أن عملييه كان تطوعييياً ال يكسييب 

ميين ورائييه مييا قييد يسيياعده علييى تأميين 
معيشيية أطفالييه السييتة،  يقييول أبييو رامييان: 
جييدًا،  صعبيياً  كان  االقتصييادي  »الوضييع 
لدرجيية حييرم بسييببه أطفالييي ميين الدراسيية، 
مييع ذلييك مل أكيين أرغييب يف تييرك أنطاكيييا، 
لكيين األمييور وصلييت إىل مرحليية مل أعييد قييادراً 
معهييا علييى دفييع الفواتيير وأجييرة البيييت«، 
األملانييية  للسييفارة  طلبيياً  رامييان  أبييو  قييّدم 
عندمييا مسييع أنهييا سييتمنح اللجييوء جملموعيية 
ميين السييورين، ُقبييل طلبييه، ثييم وصييل إىل 
أملانيييا بيسيير وسييهولة مبسيياعدة البعييض ميين 
أصدقائييه، فتغييرت حياتييه كليييًا، يقييول أبييو 
رامان »خال سيياعتن تغّر كّل شيييء بالنسييبة 
لييي، الطبيعيية، النيياس، كنييت التفييت حولييي 
لكيين ال شيييء يشييبهي، تسيياءلت كيييف لييي 
أن أبييدأ ميين جديييد«، قبييل ثاثيية أشييهر، 
وصييل أبييو رامييان إىل أملانيييا، حييياول اآلن أن 
يتكّيييف مييع واقعييه اجلديييد يف بلييد املهجيير، 
الييذي خيتلييف فيييه كل شيييء عيين بيئتييه 
الييي قييدم منهييا، مييا يشييكل هاجسيياً وختوفيياً 
جديييداً لديييه، رغييم كل اإلجيابيييات الييي 
حصييل عليهييا، لوجييوده يف بلييده اجلديييد، 
يشييعر أبييو رامييان بأنييه متطفييل علييى هييذا 
اجملتمييع وضائييع، يفقييد الرتكيييز وخيشييى 
ميين املسييتقبل، حييياول أن ميضييي أوقاتييه 
ملمارسيية  اخلييروج  أو  أحيانييًا،  الصيياة  يف 
الرياضيية، أو تفريييغ شييحناته العاطفييية ميين 
خييال االنرتنييت؛ وهييي وسيييلته الوحيييدة إىل 

عاملييه وأصدقائييه.
كان للصدفيية دوٌر كبيير يف وصييول فلييك حممييد 
خرجييية كلييية اإلعييام ميين مدينيية ديريييك 
)املالكييية(، بسييهولة إىل السييويد، ميين دون أن 

تتحمييل أهييوال طييرق التهريييب وخماطرهييا، 
كونهييا حتمييل اجلنسييية الرتكييية، حيييث 
كانييت تعيييش حييياة سييعيدة يف دمشييق منييذ 
املكونيية  الصغييرة  عائلتهييا  مييع  18 عاميياً 
ميين ثاثيية أفييراد، والييي متتعييت بأوضيياع 
علييى  أجرتهييا  احلييرب  لكيين  مسييتقرة، 
تييرك دمشييق والعييودة إىل مدينتهييا، وميين ثييم 
االنتقييال إىل إقليييم كردسييتان العييراق، وعيين 
قرارهييا بشييأن اهلجييرة تقييول فلييك: »الفكييرة 
جيياءت ميين خالييي الييذي أراد إرسييال أوالده 
إىل السييويد، فاقييرتح علييى والدتييي أن أرافقهييم 
ذلييك، وهكييذا  علييى  وافقييت  يف سييفرهم، 
متييت املسييألة فجييأة ميين دون أي ختطيييط«، 
علييى الرغييم ميين أن فلييك ال ختفييي سييعادتها 
بوصوهلييا إىل هييذا البلييد اجلميييل، والييذي 
تبييدو فيييه احلييياة سييهلة، وفييرص العمييل 
متوفييرة حسييب وصفهييا، لكنهييا ال تسييتطيع 
يف الوقييت نفسييه، أن ختفييي شييوقها لبلدهييا 
»ال توجييد حييياة كامليية، دائميياً هنيياك تضحييية 
أينمييا نكييون، نفتقييد إىل احلييياة االجتماعييية 
بسييبب  مناطقنييا،  يف  نعيشييها  كنييا  الييي 
األوروبييية  االجتماعييية   العاقييات  طبيعيية 

وانشييغال النيياس هنييا«. 
بييدأت فلييك بدراسيية اللغيية السييويدية الييي  
تعترهييا ميين األولويييات اآلن، وميين ثييم قييد 
تنتقييل إىل بريطانيييا السييتكمال دراسييتها، ال 
تتصييور فلييك أنهييا قييد تقضييي بقييية حياتهييا 
مهاجييرة ومغرتبيية، وتؤكييد ألصدقائهييا أنهييا 
سييتعود حاملييا تتحسيين األوضيياع يف سييوريا، 
لتحقيييق  فرصيية  وجودهييا  تعتيير  فهييي 

أحامهييا وتطوييير  ذاتهييا فحسييب. 

القطاع الزراعي في خضم 
األزمة السورية

حسني خليل
يعييد القطيياع الزراعييي أحييد أهييم ركائييز االقتصيياد الوطييي يف أي دوليية، ويبقييى 
هييذا القطيياع موضييع دعييم وهييدف رئيسييي يف خططهييا وبراجمهييا التنموييية، وتقييوم 
الييوزارات املعنييية بتنفيذهييا. وتشييمل اخلطييط الزراعييية االسييتغال األمثييل للمييوارد 
الطبيعييية، والعمييل علييى تنويييع اإلنتيياج الزراعييي وحتسيين نوعييه واسييتنباط أصنيياف 
زراعييية قييادرة علييى التكيييف مييع التبييدل املناخييي، ووضييع اسييرتاتيجية حمكميية 
للتنمييية الزراعييية لانتقييال ميين مفهييوم االكتفيياء الذاتييي إىل مفهييوم األميين الغذائييي، 
باإلضافيية إىل توظيييف اسييتثمارات مالييية ضخميية لقطيياع الزراعيية والييري؛ إلقاميية 
شييبكات الييري والسييدود، وتنفيييذ املشيياريع املائييية واسييتصاح األراضييي، والتحييول 
للييري احلديييث، ودعييم املنتجييات الزراعييية بشييكل أمثييل لتحقيييق نهضيية زراعييية 

حقيقييية.
املسييألة الزراعييية يف سييوريا أخييذت تعانييي ميين صعوبييات وحتديييات كثييرة مؤخييرًا، 
أبرزهييا اجلفيياف والتبييدل املناخييي ودرجييات احلييرارة املرتفعيية، والعواصييف الغبارييية 
واتسيياع رقعيية التصحيير وتراجييع الغطيياء النباتييي وتدهييور املييوارد املائييية، إضافيية 
لزيييادة أسييعار إدخيياالت العمييل الزراعييي بشييكل يسييتحيل مقارنتييه مييع الريعييية 

االقتصادييية للقطيياع الزراعييي، يف ضمييان االسييتقرار البشييري باملناطييق الريفييية.
ازداد الوضييع الزراعييي سييوًء يف سييوريا يف األعييوام الثيياث األخييرة، بالتييوازي مييع 
الوضييع السييوري العييام كنتيجيية حتمييية لتفاقييم األزميية ودميومتهييا، زراعيييًا؛ شييهد 
هييذا القطيياع اخنفاضيياً حيياداً يف املسيياحات املزروعيية، واخنفاضيياً أشييّد حييدًة يف 
املييردود وحتييول مسيياحات ال يسييتهان بهييا ميين الزراعيية املروييية إىل البعلييية، نتيجيية 
الفقييدان شييبه التييام ملدخييات العمييل الزراعييي ميين أمسييدة وحمروقييات والبييذار 
النوعييي وهجييرة اليييد العامليية ونزوحهييا خييارج احلييدود حبثيياً عيين لقميية العيييش، 
إضافيية لعييدم امتيياك املزارعيين والفاحيين للسيييولة الازميية لتقديييم اإلدخيياالت 
الضرورييية للعمييل الزراعييي واملييروي منييه علييى وجييه اخلصييوص، بعييد أن امتنييع 
املصييرف الزراعييي عيين متويييل املزارعيين باملييواد النقدييية والعينييية، الييي كان يقدمها 
هلييم يف السيينوات املاضييية، حبجيية تراكييم الديييون علييى املزارعيين وعييدم تسييديدهم 
املسييتحقات املادييية املرتاكميية عليهييم، علميياً إن املديرييية العاميية للمصييارف الزراعييية 
أجلييت الديييون املسييتحقة للموسييم املاضييي، وأقييرت بصييرف قيميية الفواتيير للمزارعن 
بغييض النظيير عيين املديونييية نظييراً لسييوء املوسييم، هييذا القييرار كان مبثابيية طييوق 
النجيياة للمزارعيين النتشيياهلم ميين الفقيير املدقييع، ويشيير املهنييدس الزراعييي عبييد 
العزيييز خليييل إىل أن »قييرار جدوليية الديييون وتأجيلهييا ميين قبييل اجلهييات املختصيية 
أميير يف غاييية األهمييية، ولكنييه غيير مرضييي متاميياً يف ظييل الظييروف االقتصادييية 
احلالييية يف الداخييل السييوري، وسييوف تبقييى تلييك الديييون تنهييك كاهييل املزارعيين 

لألعييوام القادميية، واملوسييم احلالييي خيير مثييال 
علييى ذلييك، لييو اقتطييع املصييرف الزراعييي 
ديونييه اجملدوليية ميين املزارعيين فييأن أغلبهييم 
سييوف خيييرج ميين املوسييم خبفييي حنيين، 
وأعتقييد أن القييرار الصائييب للمديرييية العاميية 
للمصييارف الزراعييية ووزارة الزراعيية واإلصيياح 
الزراعييي جيييب أن يقضييي بإعفيياء املزارعيين 
ميين الديييون املسييتحقة عليهييم، أو تأجيييل 
الديييون اجملدوليية لعييدة أعييوام حتييى يتسيينى 

للمزارعيين تسييديد التزاماتهييم املالييية«.
ذاكييرة  إىل  يعيييد  احلالييي  املوسييم  تضييرر 
املزارعيين السيينوات العجيياف الييي عانييت 
منهييا الزراعيية يف سييوريا، ويييرى املييزارع حممد 
حسيين أن املوسييم احلالييي ميين أكثيير املواسييم 
سييوًء، نظييراً لعييدم توفيير املنيياخ املناسييب 
لتحسيين الزراعيية، فيقييول حسيين: »قسييمت 
أرضييي الزراعييية لقسييمن، زرعييت قمسيياً 
بعلييياً واآلخيير مرويييًا، وبالرغييم ميين ذلييك مل 
أسييتطع سييقاية القسييم الثانييي بالشييكل الكايف، 
لعييدم وجييود السيييولة الازميية ميين أجييل توفر 
مسييتلزمات اإلنتيياج، بسييبب الزيييادة املفرطيية 
يف أسييعارها، فقييد وصييل سييعر الطيين الواحييد 
ميين مسيياد اليوريييا لعتبيية املائيية ألييف لييرة 
سييورية، إضافيية لنييدرة احملروقييات وارتفيياع 

أسييعارها«.
بالرغييم ميين العقبييات والصعوبييات، تبقييى 
الزراعيية يف منطقيية اجلزيييرة السييورية هييي 
الشييريان االقتصييادي الوحيييد الييذي يغييذي 
املنطقيية بالسيييولة املالييية، وتوفيير كفيياف 
العيييش لسييكانها، ويبقييى القطيياع الزراعييي 
حباجيية ماسيية للدعييم والتنمييية ميين اجلهييات 
املعنييية للحفيياظ علييى االسييتقرار البشييري يف 

املنطقيية.
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»مستقبلك يا ولدي ليس هنا«

نوبار امساعيل اإليزيديون .. قصة رحيل مستمرة 

بييدت قرييية »قييزل جييوخ« التابعيية ملدينيية 
عامييودا خالييية ميين سييكانها، وبييدا الصمييت 
بنظييرات  إليهييا،  الدخييول  عنييد  خميفيياً 
خاطفيية وميين مسييافة بعيييدة أثنيياء مرورنييا، 
اسييتطعنا رؤييية بعييض أبنائهييا، أحييد األطفييال 
كان يعييود ميين  جتارتييه، وفتييياٌت أخريييات 
كييّن يقمييّن بأشييغال املنييزل الريفييي، دخلنييا 
القرييية واسييتضافنا صديقنييا هنيياك، أردنييا 
التحييدث يف تلييك األجييواء، غيير أن املطيير مل 
يييدع حديثنييا يغييدو علنييياً يف اهلييواء الطلييق، 
فاضطررنييا للجلييوس يف تلييك الغرفيية الييي 
كانييت حتييوي يوميياً مييا غالبييية أبنيياء الديانيية 
اإليزيدييية يف املناطييق اجمليياورة هلييا، والييي 
كانييت حتمييل لوحيية كبييرة حتييوي صييورة 
»طيياووس ملييك« وقبيية »ديييارى فلكييى« واثنيين 
ميين رجييال الدييين يعزفييون علييى الشييبابة 
والييدف، اآللتييان اللتييان يعييزف عليهمييا أثنيياء 

أداء الشييعائر الدينييية.
دار احلديييث عيين الفتييى الصغيير وتلييك الفتيياة 

الييي كانييت تنشيير الغسيييل، ذاك الطفييل 
الييذي أفهمييه والييداه منييذ نعوميية أظفيياره بييأّن 
كّل ميين حولييه ميين األديييان األخييرى حياولييون 
إبادتييه وإخراجييه عيين ملتييه اإليزيدييية، فليس 
مّثيية ميين يفهمييه أو يتفهمييه مميين حييطييون 
بييه، سييواًء إن أراد الدراسيية, فسيييكون حينهييا 
جمييراً علييى قييراءة وحفييظ القييرآن الكريييم 
دون دينييه األصلييي، إمييا إن أراد العمييل يف 
التجييارة, فإنييه ليين جيييد ميين يبيعييه البضاعة، 
عندهييا ليين تكييون أمامييه حيليية سييوى العييودة 
إىل أرضييه والعمييل بهييا، إىل جانييب أخواتييه 

ريثمييا حييين موعييد هجرتييه.
أصدقائييه ميين املسييلمن كانييوا يييرون فيييه 
إنسييانا كافييراً ال يعبييد اهلل، دون أي فهييم 
لدينييه أو عقيدتييه، وهييو نفسييه ال يفهييم ملييا 
كل هييذه التصرفييات جتاهييه، يعييود إىل البيييت 
ويعيييش منزوييياً عيين زمائييه يف املدرسيية الذييين 
أحاطييوه مييرة تلييو األخييرى بدائييرة متنعييه ميين 
اخلييروج منهييا علييى سييبيل املييزاح، يصيييح 

ليفتييح أحييٌد مييا دائرتييه حتييى يسييتطيع 
اخلييروج ميين منظوميية العييادات والتقاليييد 
يف  والييده  بعقيدته،وتييرتدد مجليية  املتعلقيية 

أذنيييه »مسييتقبلك يييا ولييدي ليييس هنييا«
كان معلمييوه يدّرسييونه القييرآن، فييكان جمييراً 
علييى التفييوه بكلمييات تعتيير خطيئيية لديييه، 
وكان قييد تعلّييم ميين أبويييه وأجييداده »علييم 
الصييدر« اإليزيييدي لعييدم وجييود كتييب دينييية 
ختييص ديانتييه بسييب احلييرق والدمييار الييذي 

طاهلييا.
الفتيياة هييي األخييرى أجرهييا أهلهييا علييى ترك 
صفييوف الدراسيية والعمييل يف املنييزل خوفيياً 
عليهييا ميين اخلييروج عيين تقاليييد دينهييا، أو أن 
تتأثيير بصديقاتهييا ميين الديانييات األخييرى، أو 
حتييى أن يرتبييط قلبهييا بشيياب مسييلم أو مييا إىل 
ذلييك، فتصيير عنييد أهلهييا يف عييداد األمييوات، 
متعلميية  أن تصبييح  تأمييل يف  رمبييا كانييت 
وحتمييل شييهادة جامعييية كالبعييض القليييل 
جييداً ميين صديقاتهييا، لكيين انغيياق اجملتمييع 

وعييدم تقبلييه لدينهييا منعهييا ميين ذلييك.
عيين  واالنييزواء  اخلييوف  أن  يعلييم  الطفييل 
القرييية،  هييذه  يف  يتواجييد  اجلييوار جعلييه 
لذلييك ال يظهيير أسييرار دينييه أمييام اآلخرييين، 
أمييًا يف االحتميياء ميين املعانيياة، يف حيين أّن 
كثرييين ميين أبنيياء جلدتييه ودينييه يف نواحييي 

عفرييين خرجييوا عيين تعاليييم الدييين اإليزيييدي 
علييى  بأنهييم  يصييرون  زالييوا  وال  الصارميية 
دينهييم، علميياً أنهييم باتييوا خمالفيين جلمليية 
الطقييوس والشييعائر يف الدييين األيزيييدي نظييراً 
للتييزاوج احلاصييل فيمييا بيين طبقاتهييم، وميييل 
الكثرييين منهييم للتخلييي عيين صراميية التعاليييم 

الدينييية.
هنيياك يف عفرييين والييي تضييم أكيير نسييبة 
ميين اإليزيدييين يف سييوريا موزعيين علييى 
مثانييية عشيير قرييية إيزيدييية، بييات الكثييرون 
ميين  أبنائهييا بعيدييين كل البعييد عيين تقاليييد 
دينهييم، البتعادهييم وقليية تواصلهييم مييع أمييراء 
اجمللييس الروحييي، يف حيين أن عييدد القييرى 
اإليزيدييية القريبيية ميين مدينيية احلسييكة تبلييغ 
مخسيية وعشييرون قرييية، ويف عامييودا تسييعة 
قييرى، ويف الدرباسييية قريتييان، ويف سييري 
كانيييه أربعيية عشيير قرييية، إضافيية لسييتة قييرى 
يف منطقيية تربييه سييي، وغالبييية هييذه القييرى 
ال تييزال قائميية إىل يومنييا هييذا، لكيين ضجيييج 

احلييياة خافييٌت, عكييس مييا كانييت عليييه منييذ 
أعييوام.

يبلييغ الطفييل اإليزيييدي مرحليية الفتييوة وليييس 
مبقييدوره حلييق شيياربيه - حبسييب التقاليييد 
للرحيييل  يسييتعد  مييا  وسييرعان   - املتبعيية 
وااللتحيياق بأبنيياء جلدتييه يف اخلييارج، وغالبيياً 

مييا تكييون الوجهيية هييي أملانيييا الييي توفيير لييه 
ولدينييه اإليزيييدي األمييان ومتنحييه احلقييوق، 
والفتيياة إمييا أن ترحييل مييع أهلهييا أو تنتظيير 
زواجهييا ميين أحييد أبنيياء طبقتهييا، سييواء كانت 

ميين »الشيييوخ« أو »البيير« أو »املريدييين«.
كاهمييا يعلييم أن مسلسييل حييياة أجدادهييم كان 
اهلييروب ميين املآسييي واجملييازر الييي بلغييت 
اثنيين وسييبعن جمييزرة موثقيية طييوال تاريييخ 
الدييين اإليزيييدي، حتييى إن بعضهييم تظاهيير 
باإلسييام لييدرء اهليياك عيين نفسييه وعيين أهلييه 

يف فييرتات االضطهيياد الديييي املتتابعيية.
يييدرك كاهمييا أنهمييا ال ميلييكان حقوقيياً علييى 
أرضهييم بالرغييم ميين أن دينهييم  هييو دييين 
االرتبيياط بيياألرض والطبيعيية، وهييذا مييا ُيفسيير 
قليية وجييود اإليزيدييين يف املييدن، فقييد سييعى 
النظييام لتجريدهييم ميين اجلنسييية وسييلبهم 
الكثيير ميين أراضيهييم إىل جانييب منعهييم ميين 
بنيياء معابدهييم الدينييية، كمييا حيياول النظييام 
الرتويييج بأنييه الوحيييد احلامييي لوجودهييم 

والييذي حيييول دون إبادتهييم.
ياحظييان أن ثقافيية غيير ثقافتهييم  تنتشيير 
يف األحنيياء، فيشييعران بالنقييص واحلاجيية 
لاكتشيياف, ويتعمييق لديهمييا اخلييوف ميين 
اآلخرييين، ويتوجسييون ميين أصحابهييم ميين 
الديانييات األخييرى، الذييين - رمبييا ال زال 
لديهييم دافييع إلبادتهييم - ورمبييا يضطييران 
إلظهييار الييود وابتييداع طقييوس جديييدة  خللييق 
إحييياء  يف  ومشيياركتهم  األلفيية،  ميين  جييو 
مناسييباتهم الدينييية وطقييوس اخلتييان الييي 
سيييحمل فيهييا الشييخص الييذي خييين الولييد 

يف حضنييه اسييم »كريييف«.
قييد يذهييب هييو أو تبقييى هي؛ غيير أّن الطقوس 
و العييادات واهلواجييس ال ميكيين أن تبقييى 
حبيسيية الصييدور والغييرف والقييرى املتوجسيية 
يف زميين اإلعييام الييذي بييات يسييلط الضييوء 
علييى ديانتهمييا اليييوم، كمييا أصبييح أقربائهمييا 
يفكييرون يف أن اجلانييب اآلخيير بييات متفهميياً 
لاختيياف يف الدييين والعقيييدة فخرجييوا عيين 
خماوفهييم وشييرعوا يف تدريييس تعاليييم دينهييم، 
بعييد  مبعتقداتهييم  خاصيية  كتييب  وطباعيية 
انييدالع الثييورة، وظهييور حتييوالت واضحيية 
يف الوضييع لصيياحل االنفتيياح وكسيير احلواجييز، 
وقييد سييعوا أيضيياً جاهدييين للتقييارب فيمييا 
بينهييم ميين خييال تأسيييس فرقيية اللييش الييي 
كانييت فلكلورييية ميين حيييث الظاهيير، لكيين 
كان هلييا أهييداف أخييرى اجتماعييية و ثقافييية.
رغييم احمليياوالت اخلجوليية لربطهييم بأرضهييم 
يبقييى التخييوف ميين اإلبييادة قائميياً بعييد ظهييور 
اجلماعييات التكفرييية يف السيينوات الثيياث 
سييوى  مبقدورهمييا  ليييس  وهنييا  األخييرة، 
إقنيياع أهلهمييا باهلجييرة؛ فييا وجييود لتلييك 
اجلهييود اجلبييارة الييي تقنعهمييا بالبقيياء مييع 
عائلتيهمييا، بالرغييم ميين انتشييار الوعييي بيين 
اإليزيدييين وختييرج شييبابهم وشيياباتهم ميين 
اجلامعييات وتعييين البعييض منهييم يف الدوائيير 

احلكومييية.
األمييراء  لزيييارة  مركييزاً  كانييت  اجلزيييرة 
والشيييوخ ميين معبييد اللييش واملعبييد الروحانييي، 
يف حيين أن إيزيديييي عفرييين مل حيافظييوا على 
طبقاتهييم وخرقييوا قوانيين الدييين اإليزيييدي 

نتيجيية اختاطهييم بباقييي سييكان املنطقيية.
ويبقييى السييؤال؛ أييية جهييود تلييك الييي 
سييرتبط إيزيديييي اجلزيييرة وعفرييين بأرضهييم 
وتدفييع  واالطمئنييان  األميين  هلييم  وتؤميين 
عنهييم اخلييوف ميين اجملهييول؟ وأييية جهيية 
سييتمنحهم احلييق يف بنيياء دور العبييادة وإحييياء 
األعييياد وممارسيية الطقييوس الييي رأت النييور 

مؤخييرًا؟.
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إطاللة إطاللة

التمييز العنصري في مواثيق حقوق 
اإلنسان

المفهوم واألبعاد وسبل المكافحة
أمحد إلياس

ُيقصييد بالتمييييز العنصييري حسييبما عرفتييه الفقييرة األوىل ميين املييادة األوىل يف االتفاقييية الدولييية للقضيياء علييى مجيييع أشييكال التمييييز 
العنصييري لعييام 1965، بأنييه »أي متييييز أو اسييتثناء أو تقييييد أو تفضيييل علييى أسيياس العييرق أو اللييون أو النسييب أو األصييل القومييي أو 
االثييي، ويسييتهدف أو يسييتتبع تعطيييل أو عرقليية االعييرتاف حبقييوق اإلنسييان أو احلريييات األساسييية أو التمتييع بهييا أو ممارسييتها علييى 

قييدم املسيياواة؛ يف امليييدان السياسييي أو االقتصييادي أو االجتماعييي أو الثقييايف أو يف أي ميييدان آخيير ميين ميادييين احلييياة«.
ويشييمل التمييييز أّييية مذاهييب عنصرييية أو مواقييف حتّيزييية أو أّييية أمنيياط ميين السييلوك التحّيييزي أو أّييية ترتيبييات هيكلييية وممارسييات 
متجسييدة يف قوالييب مؤسسييية، تييؤدي إىل خلييق تفيياوت عنصييري، كمييا تشييمل الدعيياوى الزائفيية بوجييود مييررات أخاقييية وعلمييية لقيييام 
عاقييات عنصرييية بيين اجلماعييات، والييي تنعكييس يف صييورة أحييكام تشييريعية أو تنظيمييية وممارسييات متييزييية، وكذلييك يف صييورة 

معتقييدات أو تصرفييات مناهضيية للحييياة اجملتمعييية.

ارتبييط التمييييز العنصييري تارخيييياً بعييدم املسيياواة يف السييلطة، 
وسيياعدت علييى جتييذره الفييروق االقتصادييية  واالجتماعييية، 
حيييث إن التنكيير للمبييادئ الدميقراطييية املؤصليية حلقييوق اإلنسييان 
ومسيياواة البشيير، غالبيياً مييا يييؤدي إىل اسييتغال جهييات معينيية 
)حكومييات- أحييزاب( للجهييل البشييري وحماوليية التحّيييز ملذهييب 
تفيياوت البشيير والتمايييز العنصييري؛ علييى أسيياس العييرق أو اللييون 

أو اجلنييس أو األصييل القومييي أو اللغيية أو الدييين.
وميين أهييم احلقييوق الييي قييد تتعييرض للتمييييز العنصييري، حييق 
التمتييع باحلماييية املتكافئيية واألميين الشييخصي، وحييق ممارسيية 
حرييية الفكيير والدييين والعقيييدة وحييق حرييية الييرأي والتعبيير، 
والرتشييح  اجلنسييية  وحييق  األم،  باللغيية  التحييدث  وحييق 
واالنتخيياب، وحييق اللجييوء، وحييق االحتييكام إىل القضيياء والطعيين 

يف األحييكام.
التاريييخ احلديييث حافييل بالعديييد ميين حيياالت التمييييز العنصري، 
حيييث يعتيير مييا تعييرض لييه السييكان ذوو البشييرة السييوداء يف 
جنييوب افريقيييا يف ظييل سياسيية الفصييل العنصييري - كأحييد 

األهلييية يف روانييدا بيين قبيلييي اهلوتييو والتوتسييي عييام 1994 
كانييت مبنييية علييى الكراهييية العرقييية املتبادليية بيين القبيلتيين، 
ويف البوسيينة اختييذ الصييراع شييكل احلييرب الدينييية بيين الصييرب 
املسيييحين والبوسيينين املسييلمن، يضيياف إىل ذلييك انفصييال تيمييور 
الشييرقية عيين اندونيسيييا، واإلبييادة اجلماعييية ضييد مسييلمي بورمييا 

يف قييارة آسيييا.
وانطاقيياً ميين املخاطيير املرتتبيية علييى التمييييز العنصييري بأشييكاله 
املختلفيية، ومييا متثلييه ميين إهانيية وتعييدي علييى الكراميية اإلنسييانية، 
ومييا قييد ينجييم عنهييا ميين شيييوع الفرقيية وعرقليية التعيياون الدولييي، 
وإثييارة التوتييرات السياسييية بن الشييعوب، سييعى اجملتمييع الدولي 
لتجنيييب البشييرية آفيية العنصرييية عيير العديييد ميين االتفاقيييات 
واإلعانييات الدولييية، مييع فييرض التزامييات علييى الييدول تصييب يف 
خانيية اجلهييود الرامييية ملكافحيية العنصرييية، وصييواًل إىل عييّد بعييض 
أشييكال العنصرييية مبثابيية جرائييم دولييية، وهييو مييا ينطبييق علييى 
جرميييي اإلبييادة اجلماعييية والفصييل العنصييري، واللتييان ختتييص 
بالنظيير فيهمييا احملكميية اجلنائييية الدولييية، وبعبييارة أخييرى إقاميية 

ربييط مباشيير بيين العنصرييية وتهديييد األميين والسييلم الدولييين.
فميثيياق األمييم املتحييدة ينييص يف ديباجتييه؛ »إن املنظميية تنطلييق 
ميين الرتكيية التارخيييية الثقيليية للحربيين العامليتيين، وميين اإلميييان 
املشييرتك باحلقييوق األساسييية اإلنسييانية، واملسيياواة بيين الرجييال 
والنسيياء واألمييم«. وبييدوره ينييص اإلعييان العاملييي حلقييوق اإلنسييان 
لعييام 1948 »إن اإلقييرار جلميييع أعضيياء األسييرة البشييرية بالكراميية 
والعييدل  أسيياس احلرييية  هييو  والثابتيية؛  املتسيياوية  واحلقييوق 
واملسيياواة، وإن جتاهييل ذلييك أذكييى نييار احلييروب يف العييامل«. 
ويتضميين العهييد الدولييي اخليياص باحلقييوق املدنييية والسياسييية 
لعييام 1966، واالتفاقييية الدولييية للقضيياء علييى مجيييع أشييكال 
الدولييية  االتفاقييية  وكذلييك   ،1965 لعييام  العنصييري  التمييييز 
لقمييع جرمييية الفصييل العنصييري واملعاقبيية عليهييا لعييام 1973، 
واالتفاقييية الدولييية اخلاصيية مبكافحيية التمييييز يف جمييال التعليييم 
لعييام 1960، وأيضيياً االتفاقييية الدولييية اخلاصيية ملناهضيية الفصييل 
العنصييري قييي جمييال األلعيياب الرياضييية لعييام 1965، نصوصيياً 

مشييابهة ملييا سييبق.
تنطلييق االتفاقيييات الدولييية يف معاجلتهييا ملشييكلة التمييييز العنصييري 
ميين وحييدة نييوع وأصييل البشيير، وبييأن اجلميييع يولييدون متسيياوون 
يف الكراميية واحلقييوق، ويشييكلون جييزءاً ال يتجييزأ ميين اإلنسييانية، 
وأن أّييية نظرييية تنطييوي علييى زعييم أن جمموعيية عنصرييية أو إثنييية 
معينيية هييي بطبيعتهييا أرفييع أو أدنييى شييأناً ميين غرهييا - مييا 
يعييي منييح احلييق جلماعيية معينيية بالتسييلط أو القضيياء علييى غرهييا 
- هييي نظرييية ال أسيياس هلييا ميين العلييم، ومناقضيية للمبييادئ 

األدبييية واألخاقييية واإلنسييانية.
علييى إن هييذه املسيياواة ووحييدة النييوع واألصييل البشييري ال تنييال 
ميين حييق األفييراد واجلماعييات يف أن يكونييوا مغايرييين بعضهييم عيين 
بعييض يف أسيياليب العيييش، أو يف وجييود فييروق بينهييم مصدرهييا 
تنييوع الثقافييات والظييروف البيئيية والتارخيييية، أو ميين احلييق يف 
احلفيياظ علييى اهلوييية الثقافييية، كمييا إن هييذه املسيياواة ال تسييري 
خبصييوص أي متييييز أو اسييتثناء أو تقييييد أو تفضيييل مصييدره 
اجلنسييية أو املواطنيية، شييرط أن ال تتضميين متييييزاً ضييد جنسييية 

معينيية، مييع اإلقييرار بييأن مجيييع الشييعوب تتمتييع بقييدرات متسيياوية 
علييى بلييوغ أعلييى درجييات ومسييتويات النمييو يف مجيييع امليادييين؛ بيييد 
أنييه ال جيييوز لتنييوع أمنيياط العيييش واحلييق يف املغايييرة أن يتخييذ يف أّييية 

ظييروف ذريعييًة للتحّيييز.
ومبوجييب االتفاقيييات السييابقة؛ فييإن مجيييع الييدول تتحمييل واجييب 
كفاليية حقييوق اإلنسييان وحرياتييه األساسييية، واختيياذ مييا يلييزم ميين 
تدابيير وسياسييات تنصييب لصيياحل تكريييس هييدف مكافحيية التمييييز 

العنصييري، ميين أبرزهييا: 
- َسيين التشييريعات الازميية ملنييع وإنهيياء أي شييكل ميين أشييكال التمييييز 
العنصييري، وإعييادة النظيير يف أي سياسييات حكومييية قييد تكييون مؤدييية 

. للتمييز
- اجييياد جهيياز إداري للتحقيييق والكشييف عيين أشييكال وسييلوكيات 

التمييييز.
- جتريييم سييلوكيات التشييجيع أو التحريييض علييى العنييف املبييي علييى 
أسييباب عنصرييية، وحظيير املنظمييات الييي تقييوم بهكييذا أفعييال وجتريييم 

متويلهييا أو االنضمييام إليهييا.
- تشييجيع املنظمييات واحلييركات االندماجييية، واختيياذ مييا يلييزم ميين 
تدابيير إجيابييية يف امليادييين االجتماعييية والثقافييية والرتبوييية؛ إلذكاء 
االحييرتام املتبييادل بيين اجلماعييات وضمييان مشيياركة املواطنيين يف 

مراحييل اختيياذ القييرار يف اجلماعيية.
- اختيياذ االجييراءات الكفيليية بتأميين ومحاييية بعييض اجلماعييات 

العرقييية، لضمييان وصوهلييا إىل التمتييع الكامييل حبقييوق اإلنسييان.
وعلييى الرغييم ميين اجلهييود العديييدة يف سييياق مكافحيية التمييييز 
العنصييري، إال أنهييا مل حتقييق األهييداف املرجييوة منهييا، حيييث بقيييت 
األسييباب اجلذرييية والثانوييية للتمييييز باقييية وبييارزة يف معظييم األمييم، 
وبشييكل عابيير للحييدود الوطنييية، سييواء مبمارسييات تييرتاوح بيين صيييغ 
التمييييز اللفظييية، وصييواًل إىل اسييتخدام العنييف، مييع بييروز أشييكال 
جديييدة للتمييييز يف مقدمتهييا ظاهييرة إرهيياب األجانييب، وعييودة ظهييور 
الفاشييية والنازييية اجلديييدة، وااليديولوجيييات القومييية الداعييية إىل 
العنييف والتحامييل العنصييري والقومييي، السيييما بعييد اخييرتاق هييذه 
الظواهيير لرامييج العديييد ميين األحييزاب الدميقراطييية، وميين ثييم اضفيياء 
نييوع ميين الشييرعية عليهييا، واسييتخدامها كأداة سياسييية يف االنتخابييات 
واالسييتحقاقات الداخلييية، مبييوازاة تراجييع أسييباب مكافحيية العنصرييية 
وعدهييا أمييراً طبيعيييًا، وتصوييير التخلييف علييى أنييه نتيجيية لثقافييات 
وتقاليييد اجملتمعييات، وارجيياع احلييروب ألسييباب عرقييية وليسييت 
سياسييية، ولعييّل هييذا مييا دعييا املقرر اخليياص املعييي بأشييكال العنصرية 
املعاصييرة والتمييييز العنصييري املعتمييد ميين قبييل جملييس حقييوق اإلنسييان 
التابييع لألمييم املتحييدة إىل عييد العنصرييية وكراهييية األجانييب »أكيير 

تهديييد للدميقراطييية يف الوقييت الراهيين«.
كذلييك شييهد العقييد املاضييي تنامييي ظاهييرة كراهييية اإلسييام، السيييما 
بعييد أحييداث 11 أيلييول، والتوجييه إىل تصوييير املسييلمن كمعارضيين 
للقيييم الغربييية وكتهديييد للقيييم الوطنييية، والتماسييك االجتماعييي يف 
بلييدان املهجيير، وصييواًل لتعالييي الدعييوات املطالبيية للمسييلمن بالتخلييي 
عيين تراثهييم الديييي وهوياتهييم املميييزة واالنصهييار يف بوتقيية الثقافييات 

احمللييية.
وغيييٌّ عيين الذكيير، أن ظاهييرة التمييييز العنصييري ضييد املييرأة مييا تييزال 
قائميية مبختلييف أشييكاهلا، يف ضييوء عييدم ايفيياء العديييد ميين الييدول 
بالتزاماتهييا الدولييية يف وضييع األسييس القانونييية لتحقيييق املسيياواة بيين 

اجلنسيين، يف اجمليياالت السياسييية واالقتصادييية واالجتماعييية.

أشييكال التمييييز - ميين أشييهرها علييى االطيياق، بعدمييا عمييدت 
احلكوميية بعييد انتخابييات عييام 1948 إىل إصييدار قوانيين قسييمت 
مبوجبهييا السييكان إىل أربييع جمموعييات عرقييية )السييود، اهلنييود، 
امللونييون، البيييض(، وميين ثييم عييزل بعييض املناطييق السييكنية ميين 
خييال التهجيير القسييري، وحرمييان بعييض اجلماعييات العرقييية 
ميين اجلنسييية، أو عييدم السييماح هلييا بتولييي الوظائييف احلكومييية 

والسيييما السيييادية.
غيير بعيييد عيين ذلييك، تأتي احلييرب األهلييية يف السييودان، واملصنفة 
كأطييول حييرب أهلييية يف تاريييخ القييارة االفريقييية، حيييث اسييتمرت 
مييا يقييارب 20 عامييًا، انتهييت بانفصييال جنييوب السييودان عيين 
حكوميية اخلرطييوم، وكانييت نتيجيية لعوامييل متداخليية ميين أهمهييا 
التمييييز العنصييري القائييم علييى أسيياس الدييين ونظييرة احلكوميية إىل 
اجلنييوب حبسييبانه امتييدادا للعييامل االفريقييي املسيييحي، وجلوءهييا 
إىل سياسيية تطبيييق القوانيين اإلسييامية علييى سييكان اجلنييوب، وهو 
مييا ينطبييق علييى الصييراع املسييتمر يف دارفييور القائييم علييى خلفييية 
عرقييية بيين القبائييل العربييية والقبائييل االفريقييية. كمييا إن احلييرب 
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وجوه وجوه

 ألق��ت احل��رب الدائ��رة يف س��وريا بظالهل��ا عل��ى البني��ة 
الس��وري«  »الش��عب  علي��ه  اصطل��ح  م��ا  لق��وام  املش��كلة 
وعبث��ت مبكونات��ه، وتنام��ى الص��راع الطائف��ي يف بع��ض 
املناط��ق، وكذل��ك اش��تعلت ح��رب ضاري��ة ب��ني  وح��دات 
محاي��ة الش��عب YPG وداع��ش يف مناط��ق الك��رد. عل��ى أي 
الس��يناريوهات ينفت��ح املش��هد الس��وري حس��ب رأي��ك؟ وهل 
م��ا جي��ري يف س��وريا ه��ي ح��رب أهلي��ة، أم هنال��ك تس��مية 

أخ��رى تراه��ا مناس��بة أكث��ر؟
انقسييمت   ،2011 ربيييع  السييورية  االنتفاضيية  بييدء  منييذ 
سييوريا إىل: سييوريا النظام/األسييد، سييوريا الثييورة واملعارضيية، 
سييوريا الثالثيية. وازداد التباعييد بيين هييذه السييورّيات مييع 
تنامييي العنييف وسيييان الدميياء. بينمييا كانييت األهييداف 
األوىل لانتفاضيية وشييعاراتها تييدور حييول »شييعب سييوري 
األساسييّية،  واحلقييوق  واحلرييية  الكراميية  ينشييد  واحييد« 
عيين طريييق »إسييقاط النظييام«، حتّولييت اليييوم سييوريا كّلهييا 
حلبيية لصراعييات دامييية، وسيياحة دمييار وعنييف وميليشيييات 

متكاثييرة، وفقيير شييديد وفوضييى ضاربيية.
املكّونييات االجتماعّييية السييورّية تتعييرض لعملييية تسييييس 
بليغيية. وهييذا التسييييس سييوف يفعييل فعلييه يف مرحليية مييا 
بعييد »النظييام« احلالييي أيضييًا، إذ سيييكون للبعييد االجتماعييي- 
األهلييي دوراً كبييراً يف احلقييل السياسييي واجملييال العييام ورمبييا 

بصييورة مشييروعة إن مل تكيين شييبه مشييروعة.
كان الطغيييان واالسييتبداد يوحدنييا كييي »شييعب واحييد خلييف 

القيييادة احلكيميية«. وبعدمييا اهتييز بنيييان الطغيييان واالسييتبداد، 
صييار مباحيياً الييكام عيين الطوائييف واإلثنيييات واألكثرييية 

واألقليييات.
ميين املبكيير إعطيياء إجابيية قاطعيية يف شييأن املسييتقبل، سيييما 
وأننييا ال نعلييم متييى تتوقييف هييذه احلييرب وبأييية صيغيية 
سييتتوقف. لكيين »الشييعب السييوري«حتى وإن بقييي »واحييداً« 
ليين يكييون بالصييورة السييابقة لانتفاضيية. أّييياً تكيين مييآالت 
الصييراع السييوري ليين يعييود »الشييعب السييوري« موّحييداً كمييا 
كان متصييّوراً ميين قبييل، حيين كانييت اآلليية القمعييية اجلبييارة 
ونظييام الدوليية االقتصييادي والسياسييي واالجتماعييي يوّحييدان 
»الشييعب السييوري الواحييد«. حنيين أمييام انهيييار تدرجيييي 
بطيييئ للناظييم السياسييي واالجتماعييي الييذي كان يوّحييد 
الشييعب السييوري، أّييياً كانييت صيغتييه ميين قبييل، إاّل أن 

شييرعيته مل تكيين موضييع تشييكيك وتسيياؤل قبييل الثييورة.
حنيين أمييام حاليية معّقييدة اجتماعييياً وسياسيييًا، وأي توصيييف 
مبفييرده ال ميكنييه تفسيير وشييرح  هييذه احلاليية. هنيياك صييراع 
سياسييي عميييق نابييع ميين إرادات سياسييية ورهانييات اجتماعية 
متضييادة، متداخليية مييع انقسييام أهلييي متزايييد )غر شييامل( يف 
البيياد. وقييد تطرقييت إىل هييذه القضايييا يف دراسيية لييي منشييورة  
بعنييوان »الصييراع السياسييي - االجتماعييي يف سييياق الثييورة - 
احلييرب«، ميكيين العييودة إليهييا مليين يرغييب. ويف هذه الفسييحة 
املتاحيية يف هييذا احلييوار مييع جملتكييم ميكننييا القييول أنييه  ال 
ضيير ميين اسييتخدام تعبيير احلييرب األهلييية السييورية، بشييرط 

أن نعييرف حييدود هييذا التعبيير وتداخلييه مييع 
العوامييل األخييرى احملّركيية للصييراع السييوري 
منييذ  نفسييه  الصييراع  هييذا  أطييوار  وتبييدل 
انطاقتييه كانتفاضيية واحتجاجييات موضعييية 
حتييى حتّولييه إىل صييراع مسييّلح ضييد النظييام، 
وإىل صراعييات متعييددة داخييل الصييراع الواحييد 

وإىل تفييكك النسيييج الوطييي ... اخل. فاحلييرب 
األهلييية السييورية حتمييل خصائييص جمتمعييية 
يعمييل  ال  كييي  ذاتييه،  اآلن  يف  وسييلطوية 
املصطلييح املتييداول )احلييرب األهلييية(  هنييا 

علييى حجييب اخلصوصييية السييورية.
أن  اإلطيياق  علييى  هنييا  األهييم  اخلصيصيية 

النظييام نفسييه، الييذي يتماهييى مييع الدوليية 
مييوارد  يسييتخدم  السييورية،  احلاليية  يف 
الدوليية العاميية نفسييها يف حربييه ضييد الثييورة 
وبيئاتهييا. احلييرب األهلييية السييورية مل تنشييأ 
ميين جييّراء فييراغ يف السييلطة املركزييية كمييا يف 
أغلييب احليياالت األخييرى للحييروب األهلييية، 

أو علييى األقييل مييا نعرفييه ميين منطقتنييا. بييل 
علييى العكييس بسييبب توّغييل السييلطة ومتانتهييا 
املتكامليية  الثانييية  ومتاسييكها.  اخلصيصيية 
مييع األوىل هييو البعييد األهلييي - الطائفييي 
يف تكوييين النييواة احلاكميية للنظييام السييوري 
)الطائفييية هنييا غيير املذهبييية( إىل جانييب 
األبعيياد  املتعييددة التكوينّييية للنظييام )احلييزب 
الواحييد - احلاكييم الفييرد واألسييرة احلاكميية 
التكوييين   - الشييعبوي  االقتصيياد  منييط   -
العسييكري للنظييام - اجلييذور الريفييية للنخبيية 
احلاكميية والدائييرة يف فلكهييا - التحالفييات 
االقتصادييية داخييل اجملتمييع - اإليديولوجيييا 
الفاشييية الوطنييية - إيديولوجيييا املقاوميية ضييد 
إسييرائيل(، كذلييك هنيياك بعييد أهلييي وطائفييي 
يف البنييية االجتماعييية احلاضنيية للثييورة أيضًا، 
ويف شييكلها اجلييذري خصوصيياً. زاد ميين امللمييح 
الطائفييي للصييراع األهلييي يف سييوريا دخييول 
امليليشيييات الشيييعية إىل جانييب النظييام ميين 
وتوافييد آالف اجلهادييين  خييارج سييوريا، 
األرض  إىل  العييامل  دول  شييتى  ميين  السييّنة 
السييورية، ميين أجييل اجلهيياد ضييد »النظييام 

النصييري العلمانييي البعثييي الكافيير«.
باإلضافيية إىل هييذا الصييراع الطائفييي، هنيياك 
السيياحة  علييى  تييدور  أخييرى  صراعييات 
السييورية، وصراعييات داخييل الصييراع الواحييد. 

رغييم ذلييك ميين املسييتبعد أن تصييل احلاليية 
يف سييوريا إىل حييرب الييكل ضييد الييكل. كمييا 
اسييتبعد احتمييال تقسيييم سييوريا، إمنييا سييتكون 
دوليية ضعيفيية ومرتهنيية للخييارج اقتصادييياً 
لفييرتة  نفسييياً  مقّسييم  وسياسيييًا، وجمتمييع 
طويليية. كمييا ال أرى أن النظييام نفسييه يسييعى 
إلقاميية »دويليية علوييية« وال هي ضميين أجندته. 
وهييذا ال ينفييي البعييد الطائفييي القييوي يف بنييية 
النظييام أو يف العديييد ميين ممارسيياته وسياسيياته 

اإلجرامييية.
حال��ة  ظ��ل  يف  املثق��ف  دور  يكم��ن  أي��ن 
الفوض��ى احلاصل��ة ضم��ن املش��هد الس��وري؟ 
ليك��ون  م��ا  س��بياًل  املثق��ف  س��يجد  ه��ل 
مؤث��راً ول��ه ص��وت مس��موع يف ظ��ل االنتع��اش 
واجلماع��ات  التي��ارات  ل��دى  احلاص��ل 

والش��مولية؟ املتطرف��ة 
املثقفييون ليسييوا كيانيياً واحييداً وال حزبيياً موحداً 
يف سييوريا، ويف مجيييع الييدول. خيتلف املثقفون 
يف توجهاتهييم مثييل مجيييع الفئييات والنيياس. 
تبعيياً للموقييع االجتماعييي. بينهييم  مناصييرون 
للنظييام، وبعضهييم مييع الثييورة، وبعضهييم 
مييرتدد، أو خائييف ميين املسييتقبل.  واملثقييف 
حبكييم امتاكييه لسييلطة عاميية وَمَلَكيية التعبيير 
وفرصيية الظهييور أكثيير يف اجملييال العييام  أكثيير 

مقييدرة علييى ترييير مواقفييه أّييياً كانييت.

يبييدو لييي أن السييؤال يفييرتض ضمنيياً دوراً 
ممّيييزاً للمثقييف يف زميين الثييورات. وهييذا غيير 

دقيييق. ال يف سييوريا، وال يف غرهييا. 
أمييا لييو كان املقصييود باملثقييف هييو املتعلييم 
والييذي حيييوز علييى درجيية مييا ميين التحصيييل 
العلمييي، فأغلييب هييذه الشييرحية االجتماعييية 
تنييدرج حتييت عنييوان »طبقيية وسييطى« تنشييد 
االسييتقرار وانتهيياء احلييرب. وهييذه النقطيية 
بالييذات حباجيية إىل اسييتقصاء أكيير وحتقيييق 
ميدانييي واسييع. يف هييذه احلييرب الطاحنيية ال 
ميكيين أن يسييمع صييوت االعتييدال. هييذا زميين 

الثييورة!!
م��ا م��دى اطالع��ك عل��ى عم��ل منظم��ات 
األخ��رى  والفعالي��ات  املدن��ي  اجملتم��ع 
الناش��ئة يف قامش��لو وباق��ي املناط��ق اجمل��اورة 
هل��ا، ه��ل تعتق��د أن لديه��ا الق��درة عل��ى 
تأس��يس ن��واة جملتم��ع مدن��ي حقيق��ي ب��ني 
م��ن  املتعايش��ة معه��م  واملكون��ات  الك��رد 

ع��رب وس��ريان وآثوري��ني؟
أتابييع بعييض هييذه النشيياطات قييدر املسييتطاع. 
وال أزعييم إنييي أحيييط بهييا متامييًا، سيييما وأنييا 
أعيييش خييارج البيياد. لكييي أجهييد لفهييم 
وأمسييح  وعاقاتهييا.  السياسييية  خلفياتهييا 
لييي حبكييم أن قرائكييم ميين جيييل الشييباب 
والعامليين يف هييذه املنظمييات أن أبييدي بعييض 

»شار« تحاور الكاتب في المسألة الكردية والشؤون 

السورية بدرخان علي 
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املاحظييات.
هنيياك بييروز لييدور الشييباب يف اجملييال العييام 
بصييورة مل تشييهدها سييوريا ميين قبييل بعييد 
عقييود ميين مييوت السياسيية والُبعييد عيين القضايا 
العاميية. وهييذا شيييء عييام يف بادنييا. ويف 
املنطقيية كّلهييا، جييّراء اإلحبيياط العييام املنتشيير 
قبييل الثييورات الييي كانييت إحييدى أسييبابها، 
البطاليية والتهميييش وحاليية االغييرتاب لييدى 
الشييباب. كمييا أن تسييمية االنتفاضييات العربييية 
بثييورات الشييباب خصوصييًا، وهييي ال تنطبييق 
متاميياً علييى سييوريا بالدرجيية الييي تنطبييق 
علييى مصيير وتونييس، تسيياهم يف إضفيياء مسيية 
إجيابييية مبدأّييية علييى أي نشيياط أو فعييل 
سياسييي يقييوم بييه جمموعيية ميين الشييباب، 
األحييزاب  معظييم  ترّهييل  مييع  خصوصيياً 

السياسييية.
لكيين دعييي أسييّجل اعرتاضيياً هنييا حييول 
ظاهييرة »الشييعبوية اجلديييدة« الييي تتأسييس 
علييى مقييوالت بسيييطة مثييل أّن الشييباب هييم 
قادتنييا وأملنييا ومسييتقبلنا، وخطيياب متجيييد 
األوصيياف  وإطيياق  الشييبابية،  التنظيمييات 
كونهييم  جملييرد  الشييباب   علييى  الكبييرة 
شييباب. فلكييون املييرء شييابًا، ولكييون القيييادات 
احلزبييية هرميية بشييكل عييام، ال يعييي أن 
مييا يقولييه الشييباب هييو الصييح. هييذه معادليية 

تبسيييطّية  تسييود بيننييا هييذه األيييام.
السياسييية  األحييزاب  أمييراض  أن  وناحييظ 
واألحييزاب  األمييراض  أي  كثييرة،  وهييي 
معييًا، موجييودة بأشييكال شييبابية أيضيياً. ميين 
اإلقصيياء إىل التفييّرد وتطلّييب الزعاميية. كمييا أن 
عييدد احلييركات الشييبابية أصبييح فائضيياً عيين 

احلاجيية ، مثييل األحييزاب.
أمّخيين أن وراء هييذه الظواهيير، تكاثيير األحزاب 
نفييس  الشييبابية،  واجملموعييات  الكردييية 
األسييباب؛ هييي تشييّظي احلقييل السياسييي 
الكييردي وعييدم اسييتقراره، والتنافييس علييى 
يف  الزعامييات،  وحييّب  الرمزييية،  السييلطة 
جمتمييع يغلييب عليييه الطابييع االجتماعييّي 
الريفييّي وحتتييل فيييه اهليبيية والوجاهيية موقعيياً 
مهّمييًا، وميييّر مبرحليية انتقالييية بعييد عقييود ميين 
القمييع السياسييي واحلرمييان ميين التعبيير عيين 

الييذات والشييخصية. 
وافييرتض أن احلاجيية إىل »احلييزب السياسييي« 
راهنييية جييداً يف حالتنييا السييورية والكردييية 
ضمنيياً. ومل ينتهييي دور احلييزب رغييم كل 
مييا ميكيين أن نقولييه عيين مسييرة األحييزاب 
السياسييية التقليدييية، ورغييم التقليعيية السييائدة 
عيين »أفييول األحييزاب السياسييية« وبييروز عصيير 
املنظمييات غيير السياسييية حتييت شييعارات 
شييعار  )وهييو  اإليديولوجيييا«  »مييوت  مثييل 

»السياسييي«  أن  ذاك  للغاييية(  إيديولوجييي 
)باملعنييى الشييامل لاجتماعييي واالقتصييادي، 
ومسييألة السييلطة السياسييية( هييو بعييد أساسييي 
ومركييزي يف حياتنييا يف هييذه البيياد، حيييث 
يقييول  كان  كمييا  مييكان«  كّل  يف  »السياسيية 
الراحييل إدوارد سييعيد. ال ينفييي ذلييك ضييرورة 
وجييود »منظمييات وسيييطة« كبعييض املنظمييات 
الناشييطة حالييياً علييى السيياحة السييورية، ويف 
املناطييق الكردييية، مييع علمنييا جيييداً أن العديد 
ميين هييذه املنظمييات ليسييت حمايييدة كمييا يبييدو 
علييى خطابهييا للوهليية األوىل. وبعييض هييذه 
املنظمييات تأسسييت كنتيجيية لرغبيية مؤسسييات 
دولييية، حكومييية أو »غيير حكومييية«، يف 
اخييرتاق الواقييع السييوري السييائل  واملفتييوح 
أمييام اجلميييع  ميين خييال التمويييل املالييي 

والدعييم اإلعامييي.
أمييا خبصييوص سييؤالكم عيين إمكانييية نشييوء 
بالييغ  أميير  أنييه  فأظيين  مدنييي؛  جمتمييع 
الصعوييية يف ظييروف االسييتقطاب السياسييي 
احليياد حاليييًا، وسييتكون مهميية شيياقة أمييام من 
يريييد التصييدي هلييا. القسييم األكيير ميين سييكان 
اجلزيييرة السييورية املتنوعيية قوميييًا، واملهمشيية 
اقتصادييياً منييذ عقييود، باتييت تعانييي أكثيير 
معاشييياً بسييبب آثييار احلييرب ميين حصييار 
واجلماعييات  النظييام  ميين  األوجييه  متعييدد 
املسييّلحة املتنوعيية. وهييذا اجلمهييور ليييس 
معنّييياً أبييداً بهييذه اخلطابييات النخبوييية لدعيياة 
املنظمييات  خطيياب  أو  املدنييي«  »اجملتمييع 
غيير احلكومييية »NGOS« ومييا شييابه، أمييا 
»النخييب« فهييي منهمكيية يف صييراع سياسييي 

وهوياتييي، مييا عييدا القليييل جييداً.
كتب��ت العدي��د م��ن املق��االت والدراس��ات 
ع��ن الوض��ع الس��وري والك��ردي، ولكون��ك 
كاتب��اً صحفي��اً تنش��ر ضم��ن فض��اء الصحاف��ة 
العربي��ة ه��ل جت��د م��ا يكت��ب - يف العم��وم 
- مع��راً بعم��ق ع��ن الواق��ع؛ أم أن م��ا مت 
التط��رق إلي��ه م��ن قب��ل الكّت��اب والصحفي��ني 
الوضع��ني  إمج��ال  ع��ن  قاص��راً  زال  م��ا 

الس��وري والك��ردي ؟
يف األشييهر األوىل ميين انييدالع االنتفاضيية كنييت 
أتابع - كما غري - كل شيياردة وواردة تنشيير 
يف الصحييف واجملييات ووسييائل اإلعييام عيين 
سييوريا، حبكييم فييرادة احلييدث بالنسييبة لبلدنا 
املغلييق واملصمييت الييذي عيياش حتييت وطييأة 
ديكتاتورييية خانقيية لعقييود متواصليية. وكانييت 
اآلمييال طازجيية واهلّميية علييى القييراءة عالييية 
اإلعييام دوراً  لعبييت وسييائل  وقييد  أيضيياً. 
تناقضييياً. ففييي حيين نقلييت معانيياة الشييعب 
السييوري إىل اخلييارج، وأكثيير ميين ذلييك، 
كالتحريييض علييى اسييتمرار االحتجاجييات. 

وأتكلييم هنييا بشييكل خيياص يف األسييابيع األوىل 
ميين االنتفاضيية، أعطييت وسييائل اإلعييام تلييك 
انطباعييات خاطئيية مبالييغ فيهييا يف كثيير ميين 
األحيييان عيين الوضييع الداخلييي يف سييوريا. 
وكان ضرورييياً التفلييت ميين سييلطة وسييائل 
اإلعييام اليومييية وتدّفييق األخبييار والصييور  
قليييًا  لفهييم الواقييع السييوري بصييورة أفضييل، 

وهييذا كان صعبيياً بنفييس الوقييت.
مييا نشيير وينشيير عيين سييوريا  كثيير جييداً 
ممييا  القليييل  وهنيياك  عمومييًا،  ومتشييابه 
اليومييية،  الصحافيية  يف  املتابعيية  يسييتحق 
مبييا فيهييا الصحييف املشييهودة هلييا باحلييياد 
النسييي. ليييس فقييط بسييبب امللييل واإلحبيياط 
أو انكشيياف الوضييع السييوري أمييام اجلميييع، 
حبيييث أصبحييت »األفييكار مرمّييية علييى قارعة 
الطريييق« كمييا قييال اجلاحييظ، بييل ألن معظمييه 
مل يعييد يفيييد فعييًا يف فهييم هييذا الواقييع، ويف 
أحيييان  كثييرة مضلّييل متاميياً.  وعموميياً كانييت 
كتابييات املثقفيين املواليين للثييورة متأخييرة عيين 
التحييوالت العميقيية الييي كانييت تعتمييل يف 
البنييية االجتماعييية واملخاطيير املرتتبيية علييى 

ذلييك. 
أمييا يف حاليية اإلعييام الكييردي فاحلديييث 
الكييردي  اإلعييام  أخييرى.  شييجون  لييه 
احلزبييي وغيير احلزبييي ُيرثييى لييه. فهييو 
يييرتاوح بيين منوذجيين: األول هييو االكتفيياء 
باإلنشيياء السياسييي واملقييوالت العاميية، الييي 
ميكيين أن تقييال يف أي وقييت. وحتييت بنييد 
اإلعييام احلزبييي ينييدرج إعييام حييرب أهلييية 
وحتريييض علييى العنييف وتشييويه للخصييم 
السياسييي، ميارسييه الطييرف الكييردي املهيميين 
علييى السيياحة حاليييًا، و هييو أكثيير النميياذج 

الكردييية ُبعييداً عيين اإلعييام مهنييياً.
والنمييوذج اآلخيير هييو اإلفييراط يف الرتكيييز 
غيير  )واإلعييام  احلزبوييية  القضايييا  علييى 
احلزبييي متييورط هنييا بنفييس الدرجيية أو أكثيير( 
ميين قبيييل: َميين حضيير االجتميياع الفانييي، 
وميياذا قييال الشييخص الفانييي يف االجتميياع 
واحلزبوييية  الشييخصية  واملماحييكات  ذاك، 
ميين  أقييل حتييى  إنييه مسييتوى  الصغييرة. 
الضييروري  ميين  طبعيياً  اليومييية.  السياسيية 
التفاصيييل واجلزئيييات واألحييداث  متابعيية 
اليومييية للفهييم والتحليييل والرتكيييب، لكيين  
هييذا النحييو الييذي ُيقييّدم يف وسييائل اإلعييام، 
ال يسيياعد يف بنيياء سييياق حتليلييي لألحييداث 
هييذه.  امللفييت حقيياً أن هنيياك فعييًا هلفيية 
كبييرة ملتابعيية هييذه الشييؤون الصغييرة جييداّ 
عنييد اجلمهييور الكييردي بشييكل عييام، وحيتيياج 

األميير إىل دراسيية خاصيية.
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نوافذ نوافذ

نشييطاء املعارضيية )مانفريييدي(، وهييو ميين أهييم 
املطلوبيين ضميين قائميية النازييين يف رومييا، 
بتهميية قيييادة »جلنيية التحرييير الوطييي«، 
والييذي يلجييأ بعييد اكتشيياف مييكان إقامتييه إىل 
شييقة رفيقييه، عامييل الطباعيية )فرانشسييكو(. 
ومييع وجييود مانفريييدي يف منييزل صديقييه، 
تتحييول البناييية الييي يقطنهييا فرانشسييكو إىل 
وكيير للمعارضيية، وينضييم الصغييار والنسيياء إىل 

املقاوميية الوطنييية. 
كمييا يتعيياون بعييض رجييال الدييين )القييس 
مسييتغلن  املقاوميية،  مييع  بياتييرو(  الييدون 
مكانتهييم الييي أبعييدت عنهييم الشييبهات. 
ومييع مييرور الوقييت، يكتشييف النازيييون، عيين 
طريييق أحييد الوشيياة، مقيير إقاميية مانفريييدي، 
البناييية  نازيييون،  جنييود  حياصيير  حيييث 
ويعتقلييون عييدد ميين رجاهلييا، وميين ثييم يأتييي 
مشييهد مقتييل خطيبيية فرانشيسييكو )النجميية 
آّنييا مانيانييي(، رمييياً بالرصيياص أمييام املبنييى، 
وهييي تركييض وراء سيييارة اجلوسييتابو الييي 
اقتييادت فرانشيسييكو، وهييو موقييف اعتييره 
نقيياد، واحييداً ميين أقييوى املشيياهد يف تاريييخ 

أفييام احلييرب.
بالعييودة إىل أحييداث الفيلييم؛ جنييد أن جمموعة 
ميين املعارضيية املسييلحة تنجييح يف حترييير 
الرجييال الذييين اعتقلييوا يف املبنييى السييكي، 
عيير كميين نصبييوه للبوليييس عنييد أطييراف 
رومييا، غيير إن اجلوسييتابو يتمكيين أخييراً ميين 
اإليقيياع باثنيين ميين أهييم املعارضيين، القيييادي 
مانفريييدي والقييس بياتييرو؛ وبرفقتهمييا آخيير، 
وبعييد التحقيييق ومييا يرافقييه ميين تعذيييب 
املعتقييل،  يف  مانفريييدي  يقضييي  وحشييي، 
فيمييا يعييدم القييس رمييياً بالرصيياص،. وميكيين 
اعتبييار هييذا املوقييف أحييد أهييم املشيياهد املؤثييرة 
يف الفيلييم، حيييث يربييط بيين إعييدام القييس 

الوثائقييي »حكايييا الربيييع« للمخييرج سيييامند 
أومييري، وفيلييم »سييبعن نبضيية« للمخييرج 

غانييدي سييعدو.
خصييص اليييوم الثالييث ميين فعاليييات املهرجان 
للعييروض املسييرحية، فقدمييت فرقتييا »جيييان 
وعشييتار« عرضيين مسييرحين بعنييوان »الييذي 
ال يأتييي« و »احملاكميية«، بينمييا متحييور اليييوم 
الرابييع حييول الصييور الفوتوغرافييية واخلييط 
والشييعر، فافتتييح يف املهرجييان معييرض فييي 
عرضييت فيييه لوحييات جمموعيية ميين الفنانيين 
آييياز  كورييية،  سيييميل  آفييرام،  »جييورج 
أمانييوس  رومانييوس،  أمارسيين  امساعيييل، 

زردشييت«.
يف اليييوم اخلتامييي ميين مهرجييان الربيييع يف 
30 ميين شييهر أبريل/نيسييان، اسييتمر املعييرض 
الفييي الييذي ضييم لوحييات للفنانيين »جييورج 
آفييرام، آييياز إمساعيييل، سيييميل كورييية«، 
كمييا قدمييت فرقيية »ميييرتا« عرضيياً موسيييقيًا، 
مييع مسيياهمة فرقييي »قيثييارة أور« و »زارا باند« 
حبفييل موسيييقي مشييرتك قدمييت فيييه أغانييي 
باللغييات: »الكردييية، العربييية، اآلثورييية، 
مييع  األرمنييية«،  السييريانية،  الرتكييية، 

ميين جهيية، واسييتمرار املقاوميية ضييد النازييين؛ 
وذلييك بإظهييار تاميييذ القييس، وهييم يسييمعون 
رجييل الدييين املنهييك، صافييرات النصيير قبييل 

تنفيييذ حكييم اإلعييدام بلحظييات قليليية.  
عييرض الفيلييم ألول مييرة يف مهرجييان »كان« 
السييينمائي عييام 1946، وحيياز علييى جائزنييه 
الكييرى. والافييت أن العمييل، الييذي يطييول 
األبيييض  بتقنييية  وصييور  دقيقيية   107 لييي 
واألسييود، مل حيييظ باهتمييام اجلمهييور حيين 
الييدورة األوىل للمهرجييان، لكيين  عييرض يف 
النجيياح جيياء يف باريييس، كمييا يؤكييد روسييليي 
إنييه »حقييق جناحيياً معقييواًل يف إيطاليييا نفسييها 
)الحقيياً(. أمييا عروضييه األمركييية فقد أسييفرت 

عيين جنيياح مييا بعييده جنيياح«.
يف الواقييع، قيييل الكثيير عيين »رومييا.. مدينيية 
نفسييه  املخييرج  حتييدث  كمييا  مفتوحيية«، 
مطييواًل عيين العمييل، ويف مناسييبات عييدة، 
حيييث يصييف روسيييليي لوحتييه املدرجيية 
بأنهييا  اجلديييدة،  الواقعييية  خانيية  حتييت 
»فيلييم اخلييوف، خوفنييا مجيعييًا، وباألخييص 
مضطييراً  كنييت  اآلخيير  فأنييا  أنييا.  خييويف 
لاختبيياء، وأنييا أيضيياً كنييت هاربييًا، وكان 
لييي أصدقيياء ورفيياق ألقييت السييلطات الفاشييية 
القبييض عليهييم وقتلييت بعضهييم. لقييد كان 
خوفيياً حقيقيييًا، لرمبييا ميين اجلييوع، أو ميين 
التعذيييب، يف تلييك املدينيية املفتوحيية«. ويزيييد 
املخييرج يف مييكان آخيير بالقييول: »كنييا قييد 
عشيينا كييوارث احلييرب ومررنييا بهييا، لذلييك 
مل يكيين يف وسييعنا أن نسييمح ألنفسيينا بييرتف 

اخييرتاع حكايييات خيالييية«. 

تكريييم اجلهييات املنظميية والراعييية للمهرجييان 
للفعاليييات املشيياركة يف أيييام مهرجييان الربيييع 

الثانييي. 
الرمزييية الييي قدمهييا منظمييو املهرجييان ميين 
خييال الفعاليييات والنشيياطات والشييعارات 
محلييت تسيياؤالت عييّدة يف طياتهييا، عيين 
جسييورنا«  »ألواننييا  ضفيية  اختيييار  كيفييية 
وجنيياح أهالييي املدينيية يف مييد جسييور الغنيياء 
»اهلويييات  عيين  بييداًل  واحملبيية  واملسييرح 

القاتليية«. 
علييى مييدار أيييام املهرجييان، وميين خييال 
مجيييع  ميين  متعييددة  فعاليييات  مشيياركة 

مكونييات املدينيية، اسييتهدف املنظمييون مييد 
جسييور التواصييل بيين املكونييات، وحتقيييق 
مييع  اكتمييل  والييذي  التقييارب،  ميين  قييدر 
احلضييور اجلماهييري ميين أهالييي املدينيية.
اسييتكمااًل  جيياء  الثانييي  الربيييع  مهرجييان 
أبريييل/ لنسييخة املهرجييان األول يف شييهر 
نيسييان ميين عييام 2013، والييذي نظمييه كل من 
مركييز »آريييدو« للمجتمييع املدنييي والدميقراطييية 

وائتيياف شييباب سييوا.

روسيليني 
وروما 

“المحتلة” 
يوسف شيخو

مهرجان 
الربيع الثاني 

في قامشلو
مد جسور للتواصل

ــرح والمحبة  ــاء والمس الغن
ــات القاتلة ــل الهوي مقاب

العاصميية  كانييت   ،1944 العييام  نهاييية  يف 
اإليطالييية رومييا، املباحيية لألقييوى، حمييررة 
لتوهييا ميين اجليييش النييازي املتحالييف مييع 
الفاشييية اإليطالييية بزعاميية بنيتييو موسييوليي، 
فيمييا كانييت بقييية أجييزاء البيياد خاضعيية 
التحرييير  معييارك  تشييهد  أو  للمحتييل  إمييا 
ضييد سييلطته. حينهييا، بييدأ رائييد الواقعييية 
اإليطالييية، روبرتييو روسيييليي، بإجنيياز واحييد 
ميين أكثيير األفييام »سييلمية يف تاريييخ السييينما«. 
حتييدى فيييه الظييروف اإلنتاجييية الصعبيية 
يف بلييد مدميير، وسييط شييح امليزانييية وغييياب 
االسييتوديوهات، ويقييوم بنقييل املشييهد للشاشيية 
بتقنيييات بسيييطة وعيير ممثليين يف معظمهييم 
هييواة، ويصنييع واحييداً ميين أهييّم كاسيييكيات 

السييينما العاملييية.
يرسييم روسيييليي يف لوحتييه »رومييا... مدينيية 
مفتييوح«، املنيياخ األمييي القاسييي الييذي يعانيييه 
سييكان املدينيية، حتت حراسيية عيييون البوليس 
السياسييي النييازي )اجلوسييتابو(، مييع الرتكيييز 
علييى السييلوك الوحشييي للمحتييل، وهييو مييا 
علييى  »املغامييرة«  الوطنييية  املقاوميية  أجيير 
النشيياط السياسييي واملسييلح، يف ظييل ظييروف 
بالغيية اخلطييورة. لكيين، وبالرغييم ميين ذلييك، 
مل ينييَس روسييليي )1906-1977( التوقييف 
عنييد حمطييات العاقييات اإلنسييانية، بغييية 
تسييليط الضييوء علييى تفاصيييل حييياة اجملتمييع 

اإليطالييي آنييذاك.
يتنيياول العمييل، الييذي شييارك يف كتابتييه كل 
ميين فيدريكييو فيلليييي وسييرجيو أميييدي، 
ينييزل  حيييث   ،1944 العييام  أحييداث 
روسيييليي بعدسييته إىل شييوارع رومييا، الييي 
كانييت قبييل أشييهر فقييط، سيياحة صييراع بيين 
اجلوسييتابو وخايييا املقاوميية املسييلحة. وينطلق 
الفيلييم ميين حلظيية اقتحييام منييزل أحييد أبييرز 

حتييت شييعار »ألواننييا جسييورنا« أقييام ائتيياف 
شييباب سييوا ومركييز »آريييدو« للمجتمييع املدنييي 
الثانييي يف  الربيييع  مهرجييان  والدميقراطييية 
مدينيية قامشييلو يف 26 أبريل/نيسييان املاضييي، 
اليومييية  أمنيياط احلييياة  علييى دور  تأكيييداً 
ألهالييي املدينيية يف تعزيييز ثقافيية السييلم األهلي.
ارتكييزت فكييرة مهرجييان الربيييع الثانييي علييى 
إبييراز اجلوانييب الثقافييية والفنييية ملكونييات 
املدينيية ميين »كييرد وعييرب وآثييور« بعيييداً عيين 
جتاذبييات السياسيية، واالسييتفادة ميين اإلرث 
احلضيياري هلييذه املكونييات يف تعميييق ثقافيية 

السييلم األهلييي.
شيياركت فرقتييا »زارا بانييد وقيثييارة أور« يف 
اليييوم األول ميين فعاليييات املهرجييان بتقديييم 
جمموعيية ميين األغانييي باللغييات احمللييية، 
كمييا مت عييرض لوحييات تشييكيلية مبشيياركة 
عييدد ميين الفنانيين، إىل جانييب إقاميية معييرض 

للصييور الفوتوغرافييية. 
»جيييان  فرقييي  ميين  كل  قدمييت  كذلييك، 
وعشييتار« عرضيين مسييرحين بعنييوان »الييذي 
ال يأتييي« و »احملاكميية«، فيمييا شييارك عييدد 
ميين الشييعراء الكييرد والعييرب مبجموعيية ميين 

قصائدهييم. 
قدمييت عرضيياً  املوسيييقية،  »ميييرتا«  فرقيية 
ختامييياً لفعاليييات اليييوم األول ميين املهرجييان، 
عيير تقديييم لوحيية موسيييقية ميين أغانييي 
فلكلورييية جبميييع اللغييات احمللييية يف املدينة.
»ألييوان سييورية مبواجهيية اهلويييات القاتليية« 
ميين  الثانييي  اليييوم  لفعاليييات  عنوانيياً  كان 
مهرجييان الربيييع الثانييي يف مدينيية قامشييلو، 
والييذي نّظييم برعاييية »ائتيياف شييباب سييوا« 
ومركييز »آريييدو« للمجتمييع املدنييي، قدمييت 
راقصيية  دبييكات  »أورنينييا«  فرقيية  خالييه 
ميين الفلكلييور اآلشييوري، كمييا ُعييرض الفيلييم 
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اجملييال إىل الفنييين. 
وألن الفكيير السياسييي ال يتبييع إال صياغييات للظواهيير السياسييية، فهييو 
يبقييى حمييدوداً يف جمييال الشييؤون اإلنسييانية، وهييذه حتتيياج إىل كام 
وصياغيية، أمييا النظرييية احلربييية أو النظرييية الثورييية فهييي ال تبحييث 
إال يف تسييويغ العنييف، ألن هييذا التسييويغ يؤلييف حّدهييا السياسييي، 
وإذا وصلييت عوضيياً عيين ذلييك، إىل متجيييد العنييف أو تسييويغه بوصفييه 
عنفييًا، فإنهييا ال تعييود نظرييية سياسييية، بييل نظرييية مضييادة ملييا هييو 

سياسييي متاميياً.
وبقييدر مييا يلعييب العنييف دوراً رئيسييياً يف احلييروب والثييورات، فإنهمييا 
معيياً تظييان خييارج امليييدان السياسييي، رغييم دورهمييا الكبيير يف التاريييخ 
املسييجل، وهييذه احلقيقيية جعلييت القييرن السييابع عشيير احلافييل 
باحلييروب والثييورات إىل افييرتاض حييال ميين حيياالت مييا قبييل السياسيية 
تدعييى »حييال الطبيعيية« واسييتمرار هييذه احلييال يف امليييدان السياسييي 
إىل يومنييا هييذا، يكميين يف االعييرتاف بييأن امليييدان السياسييي ال يوجييد 
بشييكل آلييي أينمييا عيياش البشيير معييًا، وبييأن مّثيية أحداثيياً وإن حدثييت 
يف سييياق تارخيييي فإنهييا ليسييت سياسييية حقييًا، ورمبييا ال تتصييل حتييى 

بالسياسيية. 
إن العنييف ميثييل البداييية لظاهييرة الثييورة، وهييذا أميير واضييح حتييى 
يف البدايييات األسييطورية لتارخينييا، كمييا يرويهييا الييرتاث التوراتييي 
والكاسيييكي مثييًا: قابيييل قتييل هابيييل، فالعنييف كان البداييية، وال 
ميكيين إحييداث أييية بداييية تفضييي إىل ثييورة مييا، ميين دون اسييتخدام 

العنييف.
هوامييش: حّنيية أرنييدت: يف الثييورة، ت: عطييا عبدالوهيياب، املنظميية العربييية للرتمجيية، بييروت، 

2008، ص 24-13. 

في أصل الثورة والحرب 

ال تييزال احلييرب والثييورة القضيتيين السياسيييتن املركزيتيين، 
اللتييان حددتييا مامييح القييرن العشييرين، وانسييحبت مركزيتهمييا 
تلييك إىل قرننييا احلالييي، يييرى حّنيية أرنييدت يف مؤلفييه »يف 
الثييورة« أن كلتاهمييا »احلييرب والثييورة« متيييزت عيين عقائييد القييرن 
التاسييع عشيير مثييل القومييية، األممييية، الرأمسالييية، اإلمريالييية، 
االشييرتاكية، والشيييوعية، رغييم أن كثرييين مييا يزالييون يركنييون 
إليهييا باعتبارهييا مسييببات مييررة، لكنهييا فقييدت الصليية بالوقائييع 

الرئيسييية لعاملنييا هييذا. 
بقيييت كل ميين احلييرب والثييورة، رغييم انقضيياء مرراتهمييا 
العقدييية، لكيين ومييع وجييود ثوابييت عديييدة، تكتنييف مفهييوم 
اإلبييادة الكلييية بييأداة احلييرب يف مقابييل األمييل بتحرييير اإلنسييانية 
ميين خييال ثييورات يقييوم بهييا شييعب بعييد آخيير، وبتعاقييب 
سييريع، مّكنييت هييذه الثييورات الشييعوب علييى توزيييع السييلطات 
الدنيوييية الييي اكتسييبتها ميين الطبيعيية والقوانيين اإلهلييية، ومل 
يعييد املييكان يتسييع سييوى للقضييية األقييدم وهييي »احلرييية إزاء 
االسييتبداد«. الييي شييكلت مييرراً لوجييود السياسييية منييذ بييدء 

التاريييخ. 

لكيين، مييا ميين قضييية أو مفهييوم تعييرض للتغّيييب أكثيير ميين 
احلرييية، حتييى ميين قبييل الثورييين الذييين يفييرتض بهييم 
التمسييك بهييا، فباتييوا هييم قبييل غرهييم ينزلونهييا ملرتبيية 
احلكييم املسييبق ميين أحييكام الطبقيية الوسييطى بييداًل ميين اإلقييرار 
بييأن هييدف الثييورة كان ومل يييزل هييو احلرييية. ومييع كل 
ذلييك، فرضييت احلرييية نفسييها مؤخييراً علييى معظييم النقاشييات 
وموضييوع  احلييرب  مسييألة  والييي خاضييت يف  السياسييية 
االسييتخدام املييرر للعنييف، فاحلييرب تارخييييًا، ميين أقييدم 
الظواهيير املدونيية، بينمييا مل تكيين للثييورات تاريييٌخ قبييل بداييية 
العصيير احلديييث، وبعكييس الثييورة، مل تكيين احلييرب مرتبطيية 
مبفهييوم احلرييية إال نييادرًا، رغييم أن االنتفاضييات الشييبيهة 
باحلييروب ضييد املسييتعمر األجنييي لطاملييا اعتييرت مقدسيية 
لكيين مل يعييرتف بهييا، علييى أنهييا جييزٌء ميين احلييروب العادليية 

الرامييية للحرييية. 
مييررات احلييرب، يف املسييتوى النظييري قدمييية، علييى الرغييم 
ميين أن العاقييات السياسييية يف اإلرث اليونانييي القديييم يف 
السييياق الطبيعييي هلييا، ال تقييع حتييت رمحيية املمارسيية 
العنفييية، فكانييت اليونييان تعييّرف نفسييها بشييكل صريييح 
بأنهييا »طريقيية حييياة، تقييوم بشييكل حصييري علييى اإلقنيياع 
وليييس علييى اإلكييراه أو العنييف«. لكيين ومبييا أن احلييياة 
السياسييية لإلغريييق مل تكيين متتييد خييارج أسييوار املدينيية - 
الدوليية - فييإن اسييتخدام العنييف خييارج تلييك األسييوار  مل يكيين 
حيتيياج إىل ترييير ، وهييذا ميكيين مقابلتييه اليييوم مبييا يسييمى 
»الشييؤون اخلارجييية - العاقييات الدولييية«، يقييول ثوقيديييدس 
املييؤرخ األثيييي يف القييرن اخلامييس قبييل املييياد: »القييوي فعييل 
مييا بوسييعه، والضعيييف قاسييى مييا جيييب عليييه أن يقاسيييه«. 
األول  الترييير  كان  الرومانييية،  اإلمراطورييية  ظهييور  مييع 
للحييرب، يتمحييور حييول وجييود حييروب عادليية وأخييرى 
غيير عادليية، لكيين تلييك املييررات الرومانييية مل تضييع حييداً 
فاصييًا بيين احلييرب العدوانييية واحلييرب الدفاعييية، يقييول 
ليفييي »إن احلييرب الضرورييية هييي حييرب عادليية، أمييا 
السيياح فهييو مقييدس، إذ ال أمييل قييط ميين دونييه«. الضييرورة 
باملعنييى الييذي قدمييه ليفييي كانييت تعييي أشييياء كثييرة، وهييي 
تكفييي اليييوم لنعييت حييرب مييا بأنهييا غيير عادليية، بييداًل ميين 
نعتهييا بالعادليية. فالفتييح أو التوسييع أو الدفيياع عيين املصيياحل 
أو احلفيياظ علييى السييلطة نتيجيية ظهييور دول جديييدة مهييددة، 
أو تأييييد تييوازن قييوى معيين، ال متّثييل فقييط أسييباب انييدالع 
معظييم احلييروب يف التاريييخ، بييل هييي »ضييرورات«، ودوافييع 

مشييروعة لتنفيييذ قييرار بقييوة السيياح. 
لقييد اكتسييبت فكييرة اعتبييار العييدوان جرمييية، وأن احلييرب ال 
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ميكيين أن جتييد مييرراً هلييا إال لصييد ذلييك العييدوان أو احليلوليية 
دونييه، أهميتهييا العلمييية والنظرييية بعد احلييرب العاملية األوىل، 
والييي أظهييرت القييدرة التدمرييية للحييروب مييع ظهييور التقنية 
احلديثيية، ولرمبييا كان غييياب احلرييية ميين مييررات احلييرب 
التقليدييية ووجودهييا كميياذ أخيير يف السياسييات الدولييية، هييو 
مييا شييد املشيياعر مؤخييراً كلمييا جييرى حشييرها يف النقاشييات 
الييي تتنيياول موضييوع احلييرب، أمييا اإلفصيياح صراحيية بالقييول 
»أعطييي احلرييية أو أعطييي املييوت« يف مقابييل القييوة التدمرييية 
احلديثيية، فهييو كام أجييوف وسييخيف، وواضييح متاميياً أن 
خماطييرة املييرء باحلييياة ميين أجييل حييياة بيياده وحرييية وطنييه 
وخلييود أمتييه، أمييٌر خيتلييف كل االختيياف عيين املخاطييرة 
مبصيير اجلنييس البشييري. وليييس صعبيياً االرتييياب ميين شييعار 
»املييوت أفضييل ميين العبودييية«، والييذي ال يعييي أبييداً القييول 
أن »العبودييية أفضييل ميين املييوت«، فأصحيياب الشييعار األول 
يفكييرون بييأن اخلسييائر قييد ال تكييون عظيميية بالقييدر الييذي 
يتوقعييه البعييض، وبييأن حضارتهييم سييتبقى حييية، بينمييا يفكيير 
أصحيياب الشييعار الثانييي بييأن العبودييية ليين تكييون باألميير 
السيييء، فاإلنسييان ليين يغييّر ميين طبيعتييه، وليين ختتفييي 
احلرييية ميين األرض إىل األبييد. إن كا الطرفيين يراوغييان 

لتفييادي البديييل املنييايف للعقييل والييذي يتبنانييه. 
إنييه مليين الضييروري التمييييز يف املسييتوى النظييري والعملييي 
بيين احلييرب والثييورة، رغييم االرتبيياط الوثيييق بينهمييا، فييا 
ميكيين تصييور الثييورات واحلييروب خييارج ميييدان العنييف، 
وهييذا كفيييل بوضعهمييا خييارج الظواهيير السياسييية األخييرى، 
فالعنييف ميين بيين القواسييم املشييرتكة بيين الثييورة واحلييرب، 
وال ميكيين إنييكار أن احلييروب قييد تييؤدي إىل ثييورات، وأن 
الثييورات قييد تييؤدي هييي األخييرى للحييروب، فحجييم العنييف 
الييذي جنييم عيين احلييرب العاملييية األوىل، كان كافييياً إلحييداث 
ثييورات بعييد انتهاءهييا، حتييى بييدون وجييود عييرف ثييوري، 
أو حتييى يف ظييل غييياب حييدوث أي ثييورة يف السييابق علييى 

اإلطيياق. 
وال ميكيين للعنييف أن يقييرر بشييكل كامييل حييدوث احلييرب 
أو الثييورة، فحيييث يسييود العنييف بشييكل مطلييق كمييا هييو 
احلييال يف معسييكرات االعتقييال يف األنظميية الشييمولية، يبقييى 
كل فييرد ملتزميياً الصمييت، وهييذا الصمييت جيعييل ميين العنييف 
ظاهييرة هامشييية يف امليييدان السياسييي، وحبسييب التعريفيين 
الذييين وضعهمييا أرسييطو لإلنسييان »اإلنسييان كائيين سياسييي« 
و »كائيين مييزود بالنطييق«، فييإن النطييق بالييكام ال طائييل منييه 
حيين يواجييه بالعنييف، ونتيجيية لعييدم النطييق فييإن السياسيية 
ال متلييك مييا تقولييه بشييأن العنييف، وهنييا يرتتييب عليهييا تييرك 

جميد حممد

2021



نشاطات جدران

وسادة
خومشان قادو 

فعاليات مدنية

صييوت املدافييع الييي ُأطلقييت ميين مطييار مدينيية 
قامشييلو ألول مييّرة، كان أكثيير علييواً ميين صييوت 
فييزع والدتييي، الييذي أيقظييي ميين نييوٍم كان 
مثنييه حبيية )كيتوتيفيين( ملعاجليية التهيياب 
األنييف التحسسييي، أتناوهلييا أحيانيياً نظييراً 
لتأثراتهييا اجلانبييية الييي تؤميين لييي نوميياً 
عميقيياً أكثيير ميين مفعوهلييا، بعييد منتصييف 
الليييل بأقييل ميين ربييع سيياعة تقريبييًا، عييّدة 
قذائييف مدفعييية ُأطلقييت باجتيياه قرييية تييل 

محيييس.
أكثريتهييا  تلفظهييا  كمييا  قامشييلو،  مدينيية 
ُأذنيياً  غييدت  واحييدة  حلظيية  يف  األثنييية، 
واحييدًة، واألنيياس دون درايييًة بييأي شيييء 
بييدأوا برتتيييب مشيياهد يف خميلتهييم كانييوا 
قييد امتلكوهييا ميين غناهييم البصييري ملتابعيية 
األخبييار، والدتييي هرعييت إىل النافييذة، غيير 
العتميية أفزعتهييا أكثيير، وجييود أخييي  أن 
الييي  وأخييي  بسيينتن  يصغرنييي  الييذي 
تكرنييي بأربعيية سيينن مييع زوجهييا مل يهييّدء 
ميين روع والدتييي، متثاقييًا فتحييت عينيياي، 
وجودهييم واقفيين قييرب النافييذة كان يطمئنييي 
ميين ناحييية، أّمييا سييبب وقوفهييم فقييد أدى 
للحبيية  اجلانييي  التأثيير  مفعييول  لتباطييئ 
بضييع دقائييق، سييؤالي عيين اضطرابهييم كان 
يف غاييية الييرودة، وجوابييي كان عميقيياً بعمييق 
النييوم الييذي أحتاجييه دوميياً يف هييذه املدينيية 
»عييودوا إىل النييوم مييا ميين شيييٍء يدعييوا إىل 
القلييق«، لكيين أخييي وصهييري كانييا أكثيير 
فضييواًل مييي ملعرفيية مييا جيييري، مييع العلييم 
أن عملييي كان يتطلييب مييي أن أكييون قريبيياً 
ميين احلييدث، لذلييك التجييأ أخييي إىل جارنييا 
الييذي يلبييس بنطييااًل عسييكرياً مموهيياً داللييًة 
علييى درجيية شييخصيته املسييؤولة- حديثييه 

املتثاقييل يف اللفييظ ال يييرر أهميتييه أكثيير ميين 
سييذاجنه غيير املعلنيية - لّبييى النييداء فييورًا، 
وحضيير إىل منزلنييا ليتصييل بأحييد أصدقيياءه يف 
األسييايش متحدثيياً معييه وكأنييه حامييي املدينيية 
كلهييا، بعييد انتهيياء املكامليية طمئيين اجلميييع 
وقييال: »ال ختافييوا مييا ميين أحييٍد يسييتطيع أن 
يقييرتب ميين قامشييلو«، ميين أكثيير إجنازاتييه 
يف تلييك الليليية كانييت مبييادرة أخييي وصهييري 
باحتسيياء الشيياي الييذي حّضرتييه والدتييي 
هلييم، ميين أروع الليالييي كانييت يف حييياة 
جارنييا حيييث جيالسييه ألول مييرة يف حمرسييه 
الكائيين يف الطابييق األرضييي لبناييية علييى العظييم 
ِلصييق بنايتنييا شييابان مثّقفييان يرضيييان علييى 
األقييل كيانييه السيياذج يف احلييي، جارنييا ميين 
بائييع للدخييان يف مفييرق بيتنييا إىل حييارٍس 
َكلَّييف نفسييه بنفسييه لذلييك، وعفييا عيين كل 
شييبان احلييي ميين احلراسيية ليصييدر قييراراً 
للبييدل النقييدي كأجييٍر كان يفتقييد إليييه قبييل 
الثييورة، ليغييدو فيمييا بعييد سييوبرمان احلييي 
يأتييي باخلبييز والغيياز، وكل مييا حيتاجييه 

األهالييي دون تعييٍب وكلييل.
صبيحيية اليييوم الثانييي، مرحليية االستفسييارات 
واألخبييار، هييل سييتنتقل املعركيية إىل املدينيية، 
فييزع الكبييار مل يسييتطع أن خيييرتق دهشيية 
البيييوت  أغلييب  يف  احلقائييب  األطفييال، 
كانييت أسييرة ليليية مرهقيية ال تعييرف أييين 
سييتكون وجهتهييا، األطفييال قييرب احلقائييب 
يبحثييون عيين مابسييهم حتييى يتسيينى هلييم 
اخلييروج واللعييب، األقييارب واألصدقيياء يف 
املييدن األخييرى يتصلييون مييع ذويهييم للذهيياب 
إليهييم، ال أحييد يصييّرح بشيييء، ال أحييد يعلييم 
مييا جيييري، باتييت املدينيية عبئيياً علييى كنهها. 
عصييَر اليييوم نفسييه، أمييام مطعييٍم، الشيياوي 

جُيّهييز مييا خيّفييف ميين قلييق األنيياس الواقفيين 
حولييه، واجلميييع بنظييرة ثاقبيية حيدقييون 
بطائييرة علييى علييٍو غيير معتيياد، حركيية يييد 
الشيياوي وهييي تنفييض احلييرارة عيين اللحييم 
كانييت تنقييل مشييهد مييا قامييت بييه الطائييرة يف 
أماكيين كثييرة، يف تلييك اللحظيية غييدت رؤوس 
النيياس يف قامشييلو وكأنهييا صحييون تييدور مييع 

قمييٍر صناعييي.
كل شيييء يطييول يف قامشييلو، حتييى األلسيينة، 
مثييل شييارع الكورنيييش الييذي ميتييد يف أفييواه 
الييكاب الييي جتتمييع يف منتصييف كل ليليية 
عنييد مفييرق املصييارف جبانييب بنياتنييا، الييي 
لوالهييا رمبييا كان احلييي أكثيير بهجيية وكّنييا 
حنيين يف طمأنينيية تليييق حبالتنييا الييي ال 
تتحمييل املشيياكل، الكاب حييّراٌس ال يتقاضون 
أجييرًا، نباحهييم إرٌث جنييده يف األثيير املتبقييي 
ميين جييرِّ أكييياس القماميية الييي لييو بقيييت يف 
الشييوارع النتشييرت احلشييرات مبتسييمة وهييي 

تنظيير إليييك مسييتغربة ميين عييدم ارتياحييك.
تلييك املدافييع سييرتن بهديرهييا املتييأِن لتزّييين 
مسيياء املدينيية بالفكاهيية املتقلبيية، تلملييم بقايييا 
األحييام احلبيسيية يف األسييّرة، لرتمييي بظييال 
قاسييية علييى قارعيية طييرق منسييّية، هنييا، يف 
هييذا الزمييان، سييتكون للمدينيية أدوار جديييدة، 
وسيييكون ألزيييز األسييلحة تراجيديييا مفتعليية، 
وسيييبقى النيياس متشييدقن بالنوافييذ، عّلهييم 
يصيبييون يقينيياً هّشييًا، أنييه، مّثيية حييياة يف 
اجلانييب اآلخيير ميين الفوهيية، يف انتظييار ميين 

يقطفهييا.  

صييدر العييدد األول ميين جريييدة »bûyer« يف مدينيية قامشييلو، 
باللغتيين العربييية والكردييية، وورد يف تعريييف اجلريييدة »مطلبنييا 
صحافيية حيادييية وحييرة«، تتييوزع موادهييا علييى 16 صفحيية، تهتييم 

باملواضيييع السياسييية، االجتماعييية، االقتصادييية والثقافييية.
»شار« تتمنى جلريدة )bûyer( النجاح واالستمرارية.

افتتحييت مجعييية »سييوبارتو« يف مركزهييا مبدينيية قامشييلو، معرضيياً 
للفنييان عاميير فرسييو بعنييوان )احلضييارة امليدييية يف لوحييات(. تضميين 
املعييرض أربعيية وعشييرين لوحيية، مبقاسييات كبييرة ومتعييددة، تنيياول 

فيهييا فرسييو موضوعييات تتعلييق بتاريييخ مملكيية ميديييا وحضارتهييا.

يف إطييار مشييروع مركييز التآخييي »Biratî« للدميقراطييية واجملتمييع 
املدنييي )تسيياحموا ليعييم السييام(، قييام مكتييب املركييز يف مدينيية 
احلسييكة مبشيياركة مركييز النييور للمجتمييع املدنييي والسييلم األهلييي، 
بتنظيييم نييدوة حوارييية مفتوحيية حييول السييبل املثلييى لتحقيييق أهييداف 
املشييروع، وضمييان مشيياركة واسييعة ميين منظمييات اجملتمييع املدنييي 
احمللييية، حبضييور ممثليين عيين أغلييب املنظمييات املدنييية العامليية يف 

املدينيية.

أقييام مركييز »مسييارت« للصحة النفسييية والتنمية البشييرية يف مدينة قامشييلو، 
نييدوة بعنييوان )يييداً بيييد حنييو بنيياء الييذات(، بييدأت النييدوة بتعريف خمتصر 
عيين املركييز ونشيياطاته، منييذ انطاقه يف خريف عييام 2012. حتدث األسييتاذ 
حممييد علييي عيسييى عن مفهييوم التنمييية البشييرية، وكيفية انعييكاس التنمية 
الذاتييية علييى التنمييية االقتصادييية، موضحيياً أهييداف التنمييية البشييرية وأهييم 

مواضيعهييا والعوامل املسيياعدة يف حتقيقها. 
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أزقة أزقة

Stop   دمشق
جوان ترت

دمشييق، 2014/5/13، السيياعة اآلن بالضبييط 
الثامنيية صباحيياً .... دمشييق 2008/5/13، 
السيياعة الثامنيية بالضبييط .... فييرٌق شاسييٌع بَن 
التارخييين، يتغييرَُّ املييكان بفعييٍل سيياحٍر ميين 
جنَّييٍة إىل خييراب، ال املييكاُن هييَو املييكاْن وال 
الشييوارُع الضيََّقييُة يف بيياب تومييا ومدحييت باشييا 
الييي بييدأت تضيييُق وتضيييْق، هييَي الشييوارُع 
ذاَتهييا الييي كانييت تضييجُّ بالغربيياِء أكثييَر ميين 

أهالييي دمشييَق يف املاضييي القريييب.
علييى طييول الييدرب الواصييِل إىل الكنيسيية 
ُأنيياٌس يسييروَن وهييم يتلمَّسييوَن  املرمييَّيية، 
أطفاهَلُييم،  أفئدتهييم  ويودِّعييوَن يف  رؤوسييَهم 
يييوم خيَفييًة  يروَنَهييا كلَّ  الييي  واألحجيياَر 
ميين قذيَفييٍة تهييوي علييى كّل شيييء وعلييى 
ال شيييء، لتتحييوََّل كلَّ األمييور إىل ذكييرى يف 
غضييوِن حلظيياٍت، تعلوَهييا الغبييار وصيحيياُت 
األطفيياْل والباَعيية الذييين ال يتوّرعييوَن عيين 
الّركييِض إىل مييكاِن القذيفيية إلحصيياء املتاعييب 
واألمَلْ. فالسييورّي اعتيياَد علييى األمل واملشيياهد 
املؤمليية منييذ بداييية هييذا املييوت اليومييّي، ختبُّييٌط 
ال يعُلييم أحييد متييى سييتكوُن الّنهاييية، نهايييَة 

هييذا التخبُّييط.
يف الصبيياح وأنييا أنييزُل إىل مييكان العمييل، وطول 
فييرتة انتظييار امليكروبيياص الييذي يقلُّييي أشييعُر 
يف داخلييي وكأنَّييي ُمراَقييب حتَّييى ميين احلَجيير 
يياَدًا، يفكِّييُر يف منبييي ومكانييي  الرَّاِقييِد مَجَ
، سيييَّاراٌت متييّر عابييَرًة ليسييتغِرَق  األصليييّْ
ثييّم  هّويييي  َنيياً  متكهِّ ييائُق يف ماحمييي  السَّ
ييَص أنييا أيَضيياً  للحظيياٍت يتبييدَُّل املشييَهد ألتفحَّ
َنيياً أنييا اآلَخيير  وجهييه ومنييرة سيييَّارته متكهِّ
هّويتييُه !! لييوٌم خفيييٌّ متبيياَدل بييَن كلِّ الوجوِه 
ييْس وأنييَت تعييُر  العابييَرة، حيَطييٌة وَحييذٌر وتوجُّ
الشييوارَع املُزدمَحيية يف منظييٍر ختالييُه للوهلَييِة 
ً براعييةِ خمييرٍج سييينمائّي سييينطق  األوىل مُمَثَّيياَ
بعييد هنيَهييٍة وهييو ينهييُض ميين خلييف شاَشييِة 
. stop املُراقبيية كلمَتييُه الييي سييتنهي املشييهد
اإلقاَميية، تلييَك هييي الّنقَطييُة األساسيييَّة والركيزُة 
الييي تقييضُّ مضَجييَع الوافييِد إىل دمشييق بدعوى 
الشييفاء ميين مييرٍض ُعَضييال، أو اسييتكمااَلً لَعَمييٍل 
املؤّدَييية إىل  ييرِق  الطُّ انقطيياِع  معلَّييق بسييبب 

العاصَميية دمشييق، حيييُث أنَّ البيييوَت ارتفَعييت أسييعارها بأربَعِة 
أضعيياِف َعمَّييا كاَنييت عليييه يف املاضييي، َفقدمَييياً كاَن الوافييُد إىل 
دمشييق ال يهتييمُّ ألميير اإلقاَمييِة سييواٌء َأكاَن وافييَداً زائييَراً أليَّييام، 
أو وافييَداً زائييراً ألشييهٍر طويلَيية، كنييُت ُأبُصييُر الكثرييين ميين 
األصدقيياء يف املاضييي وُهييم يتأبطييون أذُرَع الفتيييات احلسييناوات 
يف شييارٍع ميين شييوارع العاصميية دمشييق، وسيييتَكرَُّر املشييهُد 
حتميياً وأنييَت تعييُر أيَّ شييارٍع ال علييى التعييين، أمَّييا اآلن فليين 
رييين ميين الرَّصيياص الييذي  تييرى غيير وجييوه النَّازحييَن واملهجَّ
ال يرَحييم. يف سيياحِة املرجيية سييرتى الكثريييَن ميين هييؤالء 
ييُد األمَلَ والذكريييات الطّيبيية عيين مناطقِهييم  ليييًا؛ كائنيياٍت تتوسَّ
وبيوِتِهييم املدمَّييرة، ونهيياراً سييينقلبوَن إىل كائنيياٍت تشييَحُد 
وتتسييوَُّل ُكلَّ شيييْء. تذمُّييٌر ميين الييرِد احمليييِط بهييم واملتسييّلِل 
لَييت بفعييل الشييوق والذكريييات األليميية. إىل أجسييادِهم الييي حَنُ

يقييول أحييد الطلَّبيية )يلميياز أميين( ميين الدرباسيييَّة، وهييو ميين 
ب املسييتجّدين عيين دمشييق احلالييية: »دمشييق ال تعييي  الطيياَّ
لييَي اآلن سييوى موِطيين للدراَسيية، وممييّر لدخييول املسييتقبل، 
ومل تعييد تعييي لييي كمييا كنييُت أتوقَّييع قبييَل اجمليييء والتصييّور 
الييذي كنييُت أتصييّوَرْه، دمشييق فقييط بوَّابيية لدخييول مسييتقبٍل 
آَخيير ال أعييي شييكَلُه وال نهايَتييُه، ُغبيياٌر حييييُط باملشييهْد«!!

يتوقَّييُف  التلفزيونيَّيية  الدرامييا  تصوييير  مواقييع  إحييدى  يف 
ميكروبيياص ضخييم، يقييّل فئيياًت عمريَّيية خمتلفيية أغلبهييا يف 
مرحليية املراهقيية وهييم الكومبييارس الذيييَن يتفّقييوَن مييع املسييؤول 
عيين هييؤالء البشيير الطيبيين علييى التسييمُِّر أمييام عدسيية الكامييرا 
وتنفيييذ تعليمييات املخييرج املنفِّييذ لقيياء مبلييغ زهيييد، سييرتى 
احُللييم بعينهييم، مراهقييوَن ميين مناطييَق سييوريَّة خمتلفيية جلئييوا 
إىل دمشييق بعييد أن دمِّييَرت بيوتهييم وقراُهييم، وتبعثييرت مييوارد 
رزقِهييْم وضاَقييت بهييم سييبُل العيييش ليمتهنييوا ِمَهَنيياً مل تُكييْن 
باحلسييبان، يقييوُل أحدهييم: »أنييا ميين حلييب، ُدّمييَر بيييي 
وماتييت والدتييي بطلقييٍة طاِئَشيية فاضطييررُت للهييرَب إىل دمشييق 
بعييَد أن حتّولييُت إىل مشييرٍَّد يشييبه املشييّردين يف الروايييات 
الفرنسييية، الييي كان يقرأهييا لييي أخييي الطبيييب، الييذي 
ال أعلَييُم عنييه شيييئاً منييذ عيياٍم كاِمييل، أزاوُل ِمهَنيياً كثييرة، 
أبيييُع املناديييَل الورقيَّيية يف سيياحة الرامكيية، وأحياَنيياً أبيييُع 
الزهييوَر للعاشييقن يف شييوارع العاصميية دمشييق، واآلن أنييا ُهَنييا 
ُأزاوُل مهَنييًة مل أُكيين أتوقَّييع يوميياً مييا أن ُأزاوهلييا وهييي مهنيية 
الكومبييارس، وأن أرى الفنانييَن الذيييَن كانييوا بالنسييبِة إليييَّ 
حلميياً ميين األحييام، تدمييُع عينيياْه ويسييأُلي: وأنييَت أسييتاذ 
ييٍة  ميين أيييَن أنييْت؟ َهييل ُدمِّييَر بيُتييْك؟ ال أجيبييُه سييوى بغصَّ
جتييزُّ ُعنقييي«، متييرُّ األيَّيياُم يف دمشييق كمييا جييرت العييادة، 
عمييٌل وهمييوم معيشيية سييوى أنَّ الفييرَق حاليَّيياً هييَو وعييورُة 

شييْه، ليييَس املييكاُن هييو ذاتييه كمييا كان يف املاضييي  املييكاِن وتوحُّ
يقييوُل أحييد الطييّاب القدامييى: »مَل تُعييْد دمشييُق كمييا كانييت عليييه، 
ال ميكنييي املكييوث خييارَج املنييزل الييذي اسييتأجرتُه ألكثييَر ميين 
سيياعاٍت بعييد حلييول الظيياْم، ال ألّن األوضيياع األمنّييية مضطربيية 
فهييذا أمييٌر قييد اعتدنييا عليييه، ولكيين ألنَّ احلواجييَز ليين ترتَكَنييا 

منضييي بسييام وذلييك أمييٌر مزعييج جييداً«. 
تنتهييي احلييياُة فعليَّيياً يف دمشييق عنييد الثامنيية مسيياًء، ليَسييت نهاَيييًة 
للعيييش ولكيين نهايييُة التجييوِّل؛ سييوى النيياس العائديييَن من أشييغاهِلِم 
منهكييَن ميين التََّعييِب، لتبييدأ حييياُة العتمييِة لسيياعاٍت َتطييوُل أو 
َتقصيير، جتّولْييُت ليييًا يف أحييياَء عديييدة بدمشييق هييَي نفسييها الييي 
كنييُت أجوُبهييا قبييل سيينواٍت ميين الراهيين األمحيير، الفييرُق هييو احلذُر 
ييس وأشييياء ُأخييرى، األميياُن املفقييود كليَّيياً والذكريييات القدمية  والتوجُّ
الييي جتييوُب ُأفييَق الذكييرى مثييل بييرٍق ليعيييَد الذهييُن كّل األشييياء 
الييي كانييت موجييودًة فيمييا مضييى ميين األيَّييام إىل سيياَحِة الوعييي، 
يقييول سييامر وهييو ميين سييكَّان جرمانييا: »القذائييُف هييي مييا نغَّصييِت 
عيشيينا يف هييذه املدينيية، ففييي فييرتة معّينيية تلييَك الييي اشييتدَّت 
فيهييا القذائييف مل نُكيين نسييتطيُع اخلييروَج ميين منازلنييا نهيياراً إال 
بصعوبييًة بالغيية، وحنييُن حنمييي رؤوَسييَنا ميين أمطييار املييوت الييي 
كاَنييت تنهيياُل علينييا ميين حيييُث ال نعلَييْم، خييوٌف وقلييٌق جيوبيياِن 
الشييوارَع مييع امليياَرة علييى نفييس اخلييطِّ«، يسييتدرُك سييامر قائييًا وهييو 
يتأمَّييُل سيياحة السيييوف: »اآلن احلييياة نوعيياً مييا طبيعيَّيية وأصييوات 
املدافييع اعتدنييا عليهييا ألنَّهييا أصبحييت مبثاَبيية موسيييقى مرافقيية 
للحييياة اليوميَّيية الييي نعيشييها، مييا خنافييُه ليييَس املييوَت اجملانييي؛ 
ييا هييذا الغييدُر الييذي ال ميكييُن أليِّ إنسيياٍن أن يتحمَّلييْه، حنييُن  وإمنَّ

منييوُت ألجييِل ال شيييء«!! 
يف ركيين الدييين هييذِه املنطقيية الييي حتييوي أغلبيَّيية كرديَّيية، هييم 
خليييٌط ميين األكييراد الذيييَن ولييدوا وترعرعييوا يف دمشييق، وأكييراٌد 
وافديييَن إليهييا ميين القامشييلي وبقيَّيية املناطييق الكرديَّيية، يف هييذه 
املنطقيية يتّنفييُس القاطنييوَن نوَعيياً مييا أكثيير ميين سييكَّان زور آفييا أو 
)وادي املشيياريع( كمييا ُيطلَييُق عليهييا، ال وجييود إال للقليييل ميين 
احلواجييز يف ركيين الدييين، علييى العكييِس متاميياً ميين زور آفييا 
حيييُث التشييديُد األمييي الغريييب علييى الرغييم ميين أنَّ املنطقتيين 
تضمُّييان أغلبيييًة كرديَّيية!! رمبَّييا القييرُب ميين مناطييَق أمنيَّيية هييو ميين 
يقييرر درجييَة التشييديد، تبقييى الرغبييُة يف احلييياة وحتقيييق األحييام 
السيياَح األقييوى الييذي يتسييلَُّح بييِه السييوريُّ اآلن كييَي ال ينجييرَّ 
خلييف اليييأس، فهييو ينسييى أو باألحييرى َيَتَناَسييى األوضيياع األمنيَّيية 
السييّيَئة كييي يسييتمرَّ يف عيشييه وحيلَييم، هكييذا تغييدو األوضيياُع يف 
دمشييق وتسييُر األيَّييام كمييا لييو أنَّ مييارَداً ُياِحييُق النَّيياَس يف الشييوارِع 

واألزقَّيية.
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»روجييدا« فتيياة يف الرابعيية عشييرة ميين عمرهييا 
ميين مدينيية احلسييكة، كانييت كغرهييا ميين 
فتيييات جيلهييا تسييتعدُّ لتقديييم االمتحانييات 
ونيييل الشييهادة اإلعدادييية، ولكّنهييا قييررت 
تييرك املدرسيية بتشييجيع ميين والدهييا، وذلييك 
بعييد حتييّول مدرسييتها إىل سييكن لاجئيين بعييد 
موجيية النييزوح الكبييرة إىل مدينيية احلسييكة. 
توجييب عليهييا التوّجييه إىل مدرسيية بعيييدة عيين 
منزهلييا، لكيين الوضييع األمييي، والفوضييى 
الييي حلّييت باجلسييم التعليمييي، والتدميير 
املمنهييج للنظييام التعليمييي خاصيية يف السيينوات 
الثيياث األخييرة، كل ذلييك شييّجعها لييرتك 
املدرسيية، ومييع مييرور عييدة أشييهر قييرر والدهييا 
تزوجيهييا ميين أحييد أقاربهييا يف تركيييا، وبعييد 
زواجهييا قامييت بزيييارة ألهلهييا وقييررت عييدم 
السييفر جمييددًا، كان األميير صعبيياً ألّنهييا مل 
تسييتطع التأقلييم مييع الواقييع اجلديييد، لكيين 
والدهييا خاطيير بهييا علييى احلييدود الرتكييية 

السييورية وقييرر إعادتهييا.
حييال »روجييدا« هييو كحييال الكثييرات ميين 
فتيييات مدينيية احلسييكة، تركيين املدرسيية ومت 
تزوجيهييّن يف عميير مبكيير. ال شييّك أنَّ زواَج 
القاصييرات كان موجييوداً يف منطقيية اجلزيييرة 
املقلييَق يف  لكيينَّ  بالقليليية،  ليسييت  بنسييب 
األميير أّنييه وخييال هييذه األزميية باتييت تأخييُذ 

ميين اجلميييع، تقييول رميييون: »لييو عيياد الزميين 
إىل الييوراء وملكييت زمييام أمييري، بالتأكيييد 
كنييت سييأكمل دراسييي، ألن الدراسيية أفضييل 
بكثيير ميين مييرارة هييذا الوضييع«، ثييّم أشيياحت 
بوجههييا عييّي وهييي تييذرف بعييض الدمييوع.

ليسييت هنيياك إحصائيييات فعلييية يف هييذا 
اجملييال، تقييول السيييدة جيييان عبييد الرمحيين 
سييات مجعييية »آسييو ملناهضيية  وهييي ميين مؤسِّ
العنييف ضييد املييرأة«، الييي عييزت أسييباب 
ذلييك لعييدم وجييود »أحييد ميين القاصييرات 
تتجييرأ علييى التسييجيل يف االحصيياءات الييي 
قييد تقييوم بهييا املؤسسيية«، وأّنييه ميين الضييروري 
يف البداييية »توعييية املييرأة حبقوقهييا، ألّنهييا إن 
مل تقتنييع بأهمييية هييذه احلقييوق فليين تتجييرأ 
أصييًا علييى العمييل لتحصيييل هييذه احلقييوق«.
كمييا أكييدت عبدالرمحيين أن »املييادة 16 ميين 
قانييون األحييوال الشييخصية السييوري فضفيياض 
وقابييل للتحايييل عليييه، لييذا ميين الضييروري 
العييودة إىل املعاهييدات واالتفاقيييات الدولييية 
الييي تضميين حقييوق اإلنسييان وحقييوق املييرأة 
ومنهييا معاهييدة )سيييداو( الييي حُتييّرم بشييكل 
واضييح تزويييج القاصيير وحتييدد عميير الييزواج«.
زواج القاصيير يعتيير يف العييرف الدولييي جرمييية 
حبييق املييرأة، وذلييك ملييا يسييببه للفتيياة ميين 
تأثييرات نفسييية معنوييية وجسييدية صحييية، 

مررهييا القييوي، وباتييت هييذه الظاهييرة تأخييذ 
شييرعيتها، فاألزميية تلقييي بظاهلييا علييى 
تفاصيييل احلييياة وعييادات اجملتمييع، رمبييا 
أسييباٌب كثييرة هييي الييي دفعييت إىل ذلييك، 
تكاليييف  وارتفيياع  املادييية  األعبيياء  منهييا: 
املعيشيية، احلصييار املفييروض علييى منطقيية 
اجلزيييرة والييي تدفييع باألسيير إىل تزويييج 
الفتيييات القاصييرات، النييزاع املسييلح ووجييود 
املدينيية،  مجاعييات متشييددة علييى ختييوم 
والفتيياوى الييي صييدرت حبييق املكييّون الكييردي 
يف املنطقيية، ومييا يتعلييق بيييما يسييّمى »نييكاح 
اجلهيياد«، كل ذلييك أدى إىل ازدييياد ختييّوف 
اأُلسيير علييى مسييتقبل فتياتهييّن، األميير الييذي 

دفييع بهييم إىل تزوجيهييّن بعمييٍر مبكيير.
الييي  الكبييرة  النييزوح  موجييات  كذلييك 
حصلييت يف املنطقيية نتيجيية الوضييع األمييي 
املتدهييور والواقييع املعيشييي الصعييب، الييذي 
دفييع بسييكان املنطقيية إىل التوجييه ملخيمييات 
اللجييوء يف تركيييا وكردسييتان العييراق، والييذي 
مّثييل أيضيياً سييبباً هاميياً وأساسييياً يف دفييع 

العائييات لتزويييج الفتيييات.
منظميية العفييو الدولييية يف تقريرهييا حييول أوضاع 
الاجئييات السييوريات مبخيمييات اللجييوء يف 
العييراق، أوضحييت يف إحصائيييات هلييا؛ أّن 
أغلييب الاجئيين هييم ميين النسيياء واألطفييال، 
وأّنهييا سييجلت حيياالت زواج لقاصييرات وهييّن 

التكوييين  مرحليية  يف  تكييون  الفتيياة  ألّن 
وعندمييا ختييوض  والنفسييي،  الفيزيولوجييي 
غمييار الييزواج واالجنيياب اجملهدييين؛ فذلييك 
يؤثيير علييى صحتهييا وصحيية جنينهييا، وهييذا 
مييا عانتييه »روكيين« يف زواجهييا املبكيير بعميير 
14 عامييًا، وكيييف أّنهييا ذاقييت األمّرييين ميين 
هييذا الييزواج، فتعرضييت للكثيير ميين العنييف 
اجلسييدي ميين قبييل زوجهييا، كمييا أّنهييا 
أجهضييت جنينهييا األول لبنيتهييا اجلسييدية 
الضعيفيية، وخسييرت الطفييل الثانييي بعييد 
والدتييه بأيييام قليليية نتيجيية تشييوهات جنينية.
جمييال  يف  العامليية  علييي«  حييج  »فالنتينييا 
اإلرشيياد النفسييي أكييّدت هييي األخييرى أّن 
»االجهيياد النفسييي علييى القاصييرات قييد يصييل 
يف حيياالت معينيية لدرجيية اإلنهيييار، فالفتيياة 
ال تسييتوعب خروجهييا ميين عييامل الطفوليية، 
إىل عييامل صعييب قييد ُيثقييل كاهلهييا وحيطييم 
شييخصيتها الييي تكييون يف طييور التكوييين 

والتبلييور«.
واسييتغاهلّن  القاصييرات  زواج  أّن  شييكَّ  ال 
ال  ولكيين  تزايييد،  يف  األزميية  هييذه  خييال 
توجييد احصائيييات دقيقيية، كييون املنظمييات 
املعنييية بشييؤون املييرأة افتقييرت سييابقاً يف ظييل 
النظييام الشييمولي حلييزب البعييث )قائييد الدوليية 
واجملتمييع( للكييوادر املدّربيية، حيييُث كانييت 

زواج القاصرات مجددًا
جمييرد واجهيية لتكريييس أفييكار البعييث. وعلييى 
الرغييم ميين أّن املنيياخ بييات مائميياً خييال 
السيينوات الثيياث األخييرة، نظييراً لييروز 
الييذي  أّن  إاّل  املدنييي،  منظمييات اجملتمييع 
وقييف عائقيياً أمييام عملهييا كان عييدم جتيياوب 
اجملتمييع معهييا، سييواًء ميين قبييل اجملتمييع 
ككل، أو ميين قبييل النسيياء أنفسييهّن، كمييا 
يؤكييد ذلييك العاملييون يف اجمليياالت املدنييية.
هييذا مييا حييدث فعلييياً يف مدينيية احلسييكة 
بالنسييبة جلمعييية »آسييو ملناهضيية العنييف 
ضييد املييرأة«، و«مجعييية التوّحييد« الييي تعنييى 
بأطفييال التوحييد، ففشييلوا يف كسيير حاجييز 
فئييات  وبيين  بينهييا  الثقيية  وبنيياء  الييرود 
اجملتمييع، وإن كان هييذا الفشييل للجمعيتيين 
يعييود إىل أسييباب أخييرى أيضيياً ليييس هييذا 

مقامهييا.
حمصليية ذلييك كلييه، أنييه مل ينجييز أي شيييء 
فعلييي للدفيياع عيين حقييوق القاصيير، وردع 
أولييياء الفتيييات عيين تزوجيهيين يف عميير مبكر، 
واسييتمرت األمييور يف احلييدوث بالظييّل بسييبب 
غييياب القوانيين الييي جتييّرم زواج القاصيير، 
األميير األكيييد؛ أنييه ال توجييد أّييية مييررات 
هلييذه اجلرمييية حتييى يف ظييل هييذه الظييروف 
املأسيياوية، األمنييية واملعيشييية واالجتماعييية 

الييي متيير بهييا املنطقيية.

سوز حج يونس

حوامييل، وهنيياك خطيير علييى حياتهيين، وأكييد 
تقرييير لألمييم املتحييدة أن نصييف الاجئيين 
مميين سييجّلت آرائهييم ال ميانعييون الييزواج يف 

عميير 15-17 سيينة.
ظاهييرة  ميين  التخييوف  ذلييك،  إىل  أضييف 
العنوسيية بسييبب عييزوف عييدد كبيير ميين 
الييزواج، وغييياب منظمييات  الشييباب عيين 
مدنييية توعوييية حقيقييية وفاعليية علييى األرض، 
والييي وإن وجييدت فهييي شييكلّية ومفرغيية ميين 

حمتواهييا ألسييباب عديييدة.
إّن غييياب قانييون واضييح جيييّرم زواج القاصيير، 
وسيييادة تقاليييد اجملتمييع الذكييوري، واألوضاع 
كلهييا  املسييلح،  للنييزاع  املرافقيية  الصعبيية 
ميين األمييور الييي تدفييع بييزواج القاصيير إىل 
الواجهيية، ألّن الفتيياة ُتعييّد احللقيية األضعييف 

يف كل النزاعييات املسييلحة.
»رميييون« 14 عامييًا، ميين منطقيية الناصييرة 
مبدينيية احلسييكة، متيير بظييرف أقييل مييا يقييال 
عنييه هييذه األيييام بأنييه مأسيياوي، فهييي اليييوم 
أم لطفليية، تزوجييت قبييل حنييو عييام ونصييف، 
نتيجيية أوضيياع العائليية الصعبيية، وفييق عييادة 
اجتماعييية تعييرف »بييزواج البدليية؛ أي زواج 
فتيياة ميين العائليية األوىل مقابييل فتيياة ميين 
العائليية األخييرى دون مهيير«، تقطيين »رميييون« 
تعّرضييت  أن  بعييد  اآلن،  أهلهييا  بيييت  يف 
للضييرب مؤخييراً ميين قبييل أهلهييا أمييام مييرأى 
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