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الثورة  انطالق  بعد  إحياؤه  أعيد  الذي  السوري  المدني  المجتمع  على  الضوء  تسلط  )ومضة(  بالعربية  وتعني  “غليمبس”  مجلة 
السورية في 2011. عن طريق إظهار المبادرات المدنية المحلية والقصص الملهمة والنجاحات المحققة من قبلها داخل وخارج 
آالف  إلى  يعود  الذي  وتاريخها  ومجتمعها  سوريا  بمعرفة  المهتمين  للُقراء  موثوقًا  مصدراً  لتكون  “غليمبس”  تسعى  سوريا. 

السنين.

مع انطالق الثورة السورية في آذار 2011 اجتمعت مجموعة من الشباب والشابات آمنوا بثورة العدالة والحرية والكرامة. أطلقت 
المجموعة على نفسها اسم »كش ملك« داللة على هدفهم بإزالة الدكتاتور الذي ورث حكم سوريا »لنرّجع سوريا جمهورية«.

عملت »كش ملك« آنذاك على الحشد للمظاهرات المناهضة لنظام بشار األسد، ومناصرة قيم الثورة في مدينة حلب شمال 
سورية من خالل توزيع المناشير التوعوية السرية والدعوات للمظاهرات، إضافة إلى تنظيم حمالت مناصرة ذات مغزى سياسي 

وثوري حول التطورات الراهنة.

بمشاركة  وذلك  تحريره،  عقب  حلب  مدينة  من  الشرقي  القسم  في  الفعاليات  من  العديد  ملك«  »كش  نظمت   2012 عام  في 
المجتمع األهلي واستهدفت فيها األطفال بشكل خاص.

في عام 2013 افتتحت »كش ملك« مقراً لها في مدينة غازي عينتاب التركية، وحصلت على الترخيص الالزم لذلك.

الفهرس

KeshMalekOrg

KeshMalekSyria

www.KeshMalek.Org
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 فــي ظل حكم داعش وقبل طردها 
من المدينة الشــمالية عملت الكثير 

مــن العائالت في ظل خوفهم على 
أطفالهم من غســيل الدماغ الذي كانوا 

ســيتعرضون له وأبقوهم في المنازل 
مــن دون تعليم أو قاموا باالعتماد على 

التعليــم الذاتي من خالل قيام األهل 
بتعليم أطفالهم أساسيات القراءة 

والكتابة والحساب.

هــذا الوضع خلق فجوة كبيرة في 
مستوى الطالب التعليمي وظهوت 

الحاجــة الملحة عقب اندحار داعش إلى 
خلق فرص وبرامج ليس فقط الســتئناف 

التعليــم النظامي وإنما إلعادة تأهيل 
الطالب ليلتحقوا بالمســتوى الذي يالئم 

مســتواهم العمري إضافة إلى العمل 
على التأهيل النفسي واالجتماعي 

لالنخــراط مجددًا في الحياة الطبيعية 
بشــكل عام والمسار التعليمي السليم 

عمومًا.

عملت مؤسسات المجتمع المدني 
والمؤسســات المحلية على إصالح النظام 

التعليمي والعمل مع شــريحة األطفال 
المتأثرة بشــكل كبير في فترة احتالل 
داعش للمدن الســورية. تجسدت تلك 

الجهــود من خالل برامج تعليمية بدأت 
منظمات المجتمع المدني بإطالقها 

تدريجيًا بشــكل مستقل عن المؤسسات 

المحليــة لدعم ودفع أكبر قدر ممكن 
من األطفال للعودة إلى مقاعد الدراســة.

 أطلقت مؤخرا منظمة تكافل شــام 
في مدينة اعزاز وللســنة الثالثة على 

التوالــي برنامجها التعليمي الذي نجح 
فــي تأهيل وإعادة العديد من األطفال 

إلى مقاعد الدراســة. وفي حديثه إلى 
مجلة غليمبس يشــير أحمد القطين 

مديــر البرنامج التعليمي في المنظمة 
“إن نجاح المشــروع يعزى إلى استهدافه 

أطفــال خارج وداخل المدينة من بحيث 
يقــوم بالقيام بالبرنامج في خمس 

مــدارس، ثالث منها داخل المدينة واثنان 
في المخيمات المنتشــرة في محيط 

مدينة اعزاز. يقوم البرنامج باســتخدام 
المساحات والصفوف الغير مشغولة 

في المدارس في األماكن المســتهدفة 
للقيام بالبرامج والنشــاطات التي يعمل 

عليها المشروع”. 

 “يقوم المشــروع بجلسات تعليم مسرع 
تشــمل مواد الحساب واللغة العربية 

واالنكليزيــة ضمن منهاج معين للطالب 
الذين تســربوا من التعليم خالل السنوات 

الماضية من خالل آلية تراعي التســرب 
والضعف الذي يعانون منه”.

يضيف أحمد أن عدد المســتفيدين بلغ 
العــام الحالي ما يقارب ١٥٠٠ طفلة وطفل 

قامت المنظمة بالجلســات التعليمية 
للتقوية وإعادة التأهيل العلمي وشــملت 

على حد ســواء أنشطة ترفيهية والتي 
يهدف المشــروع من خاللها إلى تحفيز 

التفاعــل بين الطالب وتكوين الصداقات 
والعالقات االجتماعية وتنمية مهارات 

التواصل عند األطفال بشــكل عام خارج 
نطاق البرنامج التعليمي.

يشــير األحمد إلى مشاريع التعليم 
المســرع التي تقوم بها المنظمة تؤكد 
على زرع القيم واألخالق من خالل ســير 

العملية التعليمة طول فترة ســريان 
المشــروع وتعمل على تجسيد أهمية 

التعليم وأثره الكبير على مســتقبلهم 
وحياتهــم عمومًا لدفعهم عند االنتهاء 

من البرنامج التعليمي لالنضمام 
إلــى المدارس النظامية في المدينة 
واستئناف تعليمهم النظامي لبناء 

مستقبل أفضل.

 فــي اطار نفس الجهود ولكن في 
مدينة مارع التي احتلت ســابقا من قبل 

داعــش، تقوم منظمة كش ملك و 
للســنة الثالثة على التوالي بإقامة برنامج 

التعليم المســرع في المدينة للحد من 
انتشــار ظاهرة التسرب المدرسي وإعادة 

األطفال إلى المدارس.

البرنامج يمتد على مدار أربعة أشــهر 
يعمــل على إعادة تأهيل ما يقارب ال٤٤٢ 

طفــل وطفلة من خالل برنامج تعليمي 
خــاص تم إعداده بالتعاون مع منظمة 

اليونيســف. ما يميز البرنامج بحسب أحمد 
القاســم مسؤول البرنامج في المدينة 

هو شــموله لجدول يهتم برفع وعي 
أهالــي األطفال بأهمية التعليم وأهمية 
دعمهم ألطفالهم ودفعهم للعودة 

إلى مقاعد الدراســة لما له ألهمية في 
حصولهم على مستقبل أفضل. 

بســبب ما خلفته داعش والحرب عمومًا 
من أثر نفســي على األطفال عمل 

المشــروع على إضافة جلسات خاصة 
تحت مســمى )I deal( التي تتضمن 

برنامج دعم نفســي واجتماعي تحضيري 
بحيــث يخضع األطفال للدورة إضافة 

إلى التعليم المســرع ليتشكل لديهم 
وعي وفهم للعالقات االجتماعية 

والشخصية وتحفيزيهم لحب التعليم 
والدراسة مرة أخرى بحسب وصف 

القاســم. يستهدف البرنامج األطفال ما 
بين مرحلتي االبتدائي واالساســي الذين 

تأثروا بشــكل كبير من التسرب المدرسي 
“يعمــل البرنامج على تمكين األطفال 

وبقدرات ذهنية واجتماعية سيحتاجونها 
للتغلــب على مروا به من ظروف صعبة 

والتفكير بطريقة ســليمة ال تجعل ما 
مــروا به من ظروف ومصاعب تقف أمام 

تقدمهم مستقبلهم الذي سيحقق 
لهم ولعائالتهم في المســتقبل حياة 

أفضل”

 تســعى المنظمة في رؤيتها وبرامجها 
المركزة بحســب القاسم إلى التركيز 

علــى رفع قدرات ومهارات التواصل لدى 
األطفــال إلى جانب الجانب التعليمي 

في برنامج التعليم المســرع. تنبع أهمية 
هــذا الربط من األثر االجتماعي على حياة 

الطفل بشــكل عام وحياته في المدرسة 
بشــكل خاص بحيث يتم إعادة هيكلة 

ماهية المدرســة عند األطفال ليس فقط 
مكان للدراســة بل المدرسة هي مركب 

اجتماعي أساســي يشكل بيئة غنية تثري 
حيــاة الطفل وتخرجه من الوحدة الذي 

هو فيها في المنزل ليشــكل عالمه 
الخاص وأصدقائه الذي يشاركهم 

مشاعره وأحالمه المستقبلية.

“مــن خالل التعليم نعمل على جعل 
األطفال مرتبطين بهويتهم الشخصية 
ولبلدهم واستعادة إيمانهم وأملهم 

بالحياة وثقتهم بقدراتهم ليعيدوا 
بناء مســتقبلهم والعودة إلى مقاعد 

الدراسة مرة أخرى.”

بعد طرد داعش من شمال 
سوريا في عام ٢٠١٧ من 

مدينة اعزاز شمال حلب، 
طفى على السطح مشكلة 
التسرب وضعف يكاد يصل 

للعجز في وضع الطالب 
والطالبات خصوصا في ظل 

منع للفتيات من الذهاب إلى 
المدارس وقيامهم بوضع 

منهاج يعمل كما كان حال 
البعث ومنهجه على زرع 

أيدولوجيتها الخاصة في 
الجيل الجديد من خالل 

التعليم.

عمل دؤوب الستعادة شغف األطفال
للعودة إلى المدارس في المناطق التي طردت منها داعش
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 عنصر أساسي لمستقبل السوريين 
في صراعهم من أجل العدالة والمساءلة

التوثيق

في بداية أي مبادرٍة لحٍل سياسي يرمي إلنهاء اإلجرام الحاصل 
في سوريا تنشأ تحديات عديدة من أجل بناء عملية السالم 

والتي تتمثل في وقف األعمال القتالية وتجنب عدم تكرار 
المجازر الجماعية وسائر جرائم الحرب التي حدثت في الماضي. 

يعبر هذا المفهوم “عدم التكرار” ضمنيًا عن فكرة أنه في 
سبيل إنشاء مجتمع ومستقبل ديمقراطي خال من العنف 

والديكتاتورية، من الضروري تهيئة الظروف التي من شأنها ردع 
عنف الدولة السياسي. بحيث يتم قطع جميع الطرق على 
النظام القادم التي قد تسمح له بقذف البالد في محرقة 

كهذه المستمرة منذ ٢٠١١ وإلى اآلن.

يمكن القول أن إحدى المنهجيات الرئيسية الحديثة التي 
تم تطويرها واستخدامها في المجتمعات التي عانت من 

حروب وصراعات طويلة تتمثل بما أطلق  “حفظ ذاكرة فظائع 
الماضي” والتي ارتكبت في زمن الحرب.

ففي حالة الصراع وجرائم القتل الجماعي وال سيما في حاالت 
عنف الدولة ضد الحركات الثورية أو حركات التحرر والثورات 
الداخلية يجب توثيق ورصد العنف واسع النطاق في سياق 
معين من أجل توظيف هذه التوثيقات للهدف األسمى ما 

بعد انتهاء الحرب أال وهو تحقيق المساءلة والسير فيما بعد 
إلى العدالة االنتقالية. ولكن عندما يصل العنف على نطاق 

واسع  وتكون الجرائم الشنيعة على نطاق هائل يزداد التوثيق 
صعوبًة ويظهر التساؤل ما الذي يجب المساءلة عنه ومن 

المسؤول؟ يشير هذا التساؤل إلى العنف السياسي وقمع 
الدولة والمعاناة اإلنسانية والظروف االجتماعية والسياسية 

التي سمحت للصراع والعنف بكل أشكاله ومآسيه التي 
ظهرت وانكشفت فيما بعد هل توثيق ونقل وحفظ هذه 

الجرائم هو واجب علينا؟  فمثال في أمريكا الجنوبية في 
ثمانينات القرن الماضي زمن التحوالت السياسية بعد الحرب 

األهلية، تم إحياء ذكرى العنف والفظائع التي ارتكبتها الدولة 
ضد المدنيين في تلك الفترة من خالل “النصب التذكارية” 

والتي ساهمت في إنشاء وتخليد بشكل أو بآخر للضحايا الذين 
سقطوا خالل فترة الصراع

هناك أشكال أخرى كثيرة من أشكال حفظ الذاكرة التي 
لها دور كبير في إنشاء وبناء األنظمة الديمقراطية التي تعزز 
وتسير بالدول نحو االستقرار والعدالة. في مثالنا السابق تم 
تصور هذه التوثيقات لذكريات العنف الماضي باعتبارها أس 

المواطنة الديمقراطية في المستقبل وذلك باالعتراف من 
الدولة بالخسارة ألهل الضحايا وما مروا به من ألم وقهر 

لخسارتهم أقربائهم وأحبابهم.

 في ذلك الوقت، كانت هناك عالقة جوهرية بين إحياء 
ذكريات الماضي الدموي والقمعي وعملية بناء المؤسسات 

الديمقراطية. فقد كان االعتقاد أنه من خالل ذاكرة الماضي 
يمكن إنشاء نظام المساءلة للمستقبل ومن خالل سياسة 

حيوية وفعالة لالعتراف وعالج ما قاساه الشعب في بالماضي. 
هذه السياسية اعتبرت حجر األساس لبناء جسور نحو نجاح 

متكامل لعملية إعادة بناء العدالة والديمقراطية بحيث أصبح 
تصور التحوالت نحو المستقبل على أساس متين يضع االعتراف 

بما حدث من جرائم في الماضي ومساءلة المسؤولين عنها 
من المكونات األساسية لتطلع وبناء مستقبل أفضل مبني 

على الحقيقة والمعرفة للضحايا الذين تأثروا من العنف 
واإلجرام الذي تم ممارسته.

 

المجتمع المدني والتوثيق وحفظ الذاكرة

إسقاطا لما سبق على الواقع السوري، ومع استمرار اإلجرام 
والحرب أصبحت قضية “حفظ الذاكرة” من خالل التوثيق 

اليومي لعمليات اإلبادة الجماعية ومعاناة الناس جزءًا محوريًا 
ال يتجزأ في مستقبل إعادة بناء سوريا. من خالل حفظ الشعب 

السوري لما قاساه ومن ثم مالحقة كل من تسبب بالمجازر 
والكوارث اإلنسانية نتيجة القمع تجاه الشعب السوري على 

مدار العقد الماضي. يقوم بعمليات التوثيق في سوريا 
مجموعة واسعة من الصحفيين والناشطين المستقلين 

على األرض إضافة الى شريحة واسعة من منظمات المجتمع 
المدني من خالل عملهم اإلنساني على األرض. فعلى سبيل 
المثال إضافة إلى دورهم األساسي في إنقاذ األرواح منظمة 

الخوذة البيضاء )الدفاع المدني السوري( تقوم ومنذ تأسيسها 
عام ٢٠١٣ بإنشاء واحدة من أكبر أرشيفات جرائم الحرب التي 

ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه.

في هذا السياق يقول عبد الرحمن المواس الناطق الرسمي 
باسم “الخوذات البيضاء” أن عملهم لم يوجه بشكل أساسي 

لتوثيق جرائم الحرب في سوريا بل كان متطوعو الدفاع 
المدني يعملون على إنقاذ المدنيين من القصف الهمجي 

للمناطق المدنية والتي تستهدف بشكل مباشر إيقاع ضحايا 
مدنيين من خالل قصف البيوت واألسواق المكتظة والمساجد 

والمدارس وحتى المخيمات. تقوم فرق الدفاع المدني من 
خالل المتطوعين بتصوير وتوثيق الشهداء والجرحى في 

كل موقع يتم استهدافه، وعلى الرغم من أنه ليس دورنا 
األساسي -يضيف المواس- إال أن الدفاع المدني يولي أهمية 

كبيرة ألعمال التوثيق لحفظ ذكريات السوريين من التحريف 
والتشويه عبر التاريخ وألهميتها القانونية مستقبال في إدانة 

مجرمي حرب النظام السوري في المحاكم الدولية.

تولي منظمة الخوذ البيضاء أهمية خاصة لعملية التوثيق 
وتأمين هذه األدلة الحقًا في أرشيفات خاصة تحفظها من 

الضياع لتظل آمنة ومتاحة لألجيال القادمة الستعمالها 
في الدفاع عن قضية الشعب السوري وسرد قصص الظلم 
والقهر الذي تعرض له والزالوا يتعرضون له. وأوضح المتحدث 
أن المنظمة مستعدة لتقديم المواد التي تم جمعها خالل 
السنوات ألي جهة أو منظمة دولية تسعى لتقديم مجرمي 

الحرب والجناة في سوريا إلى العدالة في المحافل الدولية من 
أجل تقديم العدالة للشعب السوري الذي يحلم ليس فقط 

بالحرية وإنما بالعدالة أيضا لكل من ساهم بقتل ومعاناة 
السوريين على مدار السنوات الماضية.

 يعتبر دور المواد الهائلة التي يقدمها الفاعلون على األرض 
من أفراد ومؤسسات للمجتمع المدني والصحفيين أساسيا 

في عملية التوثيق وحفظ ذاكرة السوريين هامًا جدًا. لكن 
هناك العديد من العوائق والمشاكل التي تواجه المؤسسات 

الدولية في سعيها لمالحقة مجرمي الحرب ورفع دعاوى 
في المحافل الدولية كمحكمة العدل الدولية. يشرح في هذا 

السياق الباحث والمحلل االستراتيجي في مركز شاثمن هاوس 
البريطاني حايد حايد

“يجب أن توثق الحاالت وفًقا للمعايير الدولية لضمان إمكانية 
استخدام بياناتها كدليل مقبول بعد ذلك يتم اللجوء بهذه 

الوثائق إلى المنظمات الدولية المعنية بذلك والعمل باآللية 
الدولية غير المتحيزة والمستقلة للربط بين األدلة القاطعة 

وبين مرتكبيها، سواء كانوا أفراًدا أو مؤسسات وربطهم 
بجرائم محددة ولتحقيق المحاسبة على الصعيد الدولي 

يتحتم إثبات التسلسل اإلداري لتراتبية إصدار القرارات في 
مؤسسات الدولة والمسؤولين في هيكل القيادة للنظام 

السوري وأجهزته العسكرية”.

 يشير حايد أنه ومن أجل تحقيق هذه الغاية )المحاسبة( 
ومن أجل أن يكون لهذه األدلة فعالية في السياق الدولي 

والمحاكم الدولية ينبغي للجهات الفاعلة العاملة في مجال 
التوثيق وجمع األدلة لهذه المواد أن ُتجمع وُتحفظ بشكل 
واضح وضمن إطار معين من أجل إمكانية استخدامها في 

إطار المعايير الدولية وإتاحة الوصول إليها ربما بعد عقود 
في المستقبل األمر الذي يرتبط بشكل مباشر بحفظ الذاكرة 

السورية والذي هو في المحصلة حجر أساسي في بناء 
مستقبل سوريا بعد انتهاء الصراع.” بحسب ما يشير حايد

لحفظ الذاكرة دور كبير في التحول االجتماعي ومعالجة 
القضايا والصراعات التي مرت بها الشعوب بشكل هام بعد 

نهاية أي صراع او ثورة داخلية ضد األنظمة الشمولية القمعية. 
وسوف يكون لذلك األثر المهم في إنتاج أداة عدالة فعالة 

قد تعوض عائالت الضحايا وتسهم في تعويض المصابين 
في الصراعات خصوصا عندما تكون فيه أعداد الضحايا على 

نطاق كبير. لذا يشير حايد أن ما يعاني منه الفاعلون على 
األرض في سياق حفظ الذاكرة هو ضعف في تقييم المواد 
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التي يتم بثها من ناحية التزامها بالمعايير الدولية األمر الذي 
يجعل مهمة المنظمات الدولية شاقة في سعيها إلى جلب 

المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

الهدف الرئيسي من عملية التوثيق من قبل الصحفيين على 
األرض أو مؤسسات المجتمع المدني هو االحتفاظ بسجل 

لما حدث في سوريا حتى يتمكن الناس سواء اآلن أو في 
المستقبل من الوصول إلى تلك المعلومات ومعرفة ما حدث. 

تعتبر هذه العملية مهمة بشكل خاص لجهة إطالق العديد 
من حمالت الدعاية -على مدار السنوات الماضية- هدفها 

تحريف ما حدث ويحدث في سوريا.

 

تعطل ذكريات الضحية وإنكاره لإلجرام

بحسب حايد تقوم العديد من المنظمات السورية ونظيراتها 
الدولية بجهود حثيثة لحفظ وتوثيق ما يحدث اآلن إلى أن 

يحين الوقت المناسب لمحاسبة مرتكبيها. وبشكل عام فإن 
التحدي األكبر في المستقبل بحسب وصف حايد هو القدرة 
على تحديد دقة األدلة المؤرشفة -التي سيتم عرضها في 

المستقبل في المحافل الدولية- وإثبات صحتها ودقتها لكي 
تستطيع الجهات المعنية اعتبارها دلياًل إلدانة المسؤولين عن 

الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب السوري.

يصعب التالعب باألدلة ودحضها في سياق المحاكمات 
الدولية خاصًة عندما يتم جمع األدلة التي يتم استعمالها 

وتخزينها وفقًا للمعايير الدولية.  وخصوصًا في منطقة 
صراع دموي مثل سوريا فإن المواد التي تخرج من سوريا في 
هذا السياق تحتوي كمية كبيرة من المواد اإلعالمية والمواد 

المصورة التي قد يتم تزيفها ويتم التالعب بها األمر الذي 
يعطي مجرمي الحرب فرصة ذهبية تمكنهم من إنكار 

األهلية القانونية لألدلة التي تساق ضدهم.

لذلك يؤكد حايد أنه من المهم بالنسبة للفاعلين على األرض 
العمل ضمن إطار اآللية المعتمدة لدى المحاكم الدولية 

لكي تأخذ المواد التي يتم جمعها الحجية القانونية الكافية 
فيخسر المجرمون بالتي فرصة إنكار جرائهم الموثقة والتي 

سوف تقدم ضدهم كدليل في القضايا الحالية والمستقبلية 
في سوريا. وهنا يأتي الدور المحوري للمنظمات الدولية التي 
يجب العمل معها للمساعدة في رفع وعي العاملين على 

األرض لجعل المواد واألدلة التي يصدرونها ضمن إطار موافق 
وقابل لالعتماد من قبل الجهات الدولية.

من العناصر التي تميز ما يجري في سوريا ليس فقط التزايد 
في نطاق العنف التي يقوم بها النظام السوري في دمشق 

وحلفاءه فحسب بل النكران وعدم االعتراف بالجرائم التي 
ارتكبها وما يزال على مدى العقود السابقة منذ احتالل البعث 

الحكم في سوريا. أضف الى ذلك، عمل النظام السوري 
وحلفائه على تشويه األدلة التي يتم نشرها يوميًا على وسائل 

اإلعالم التي تشير إلى الكوارث اإلنسانية التي تخلفها قواته، 
حاليًا في شمال سوريا وذلك من خالل اتهامات مستمرة بما 

يسميه فبركة المواد المرئية من قبل المعارضة السورية وكيل 
التهم لها وتحميلها فوق ذلك جريرة ما حصل من قتل ودمار 

منذ بداية الثورة السورية في آذار ٢٠١١.  وال يخفى على أحد ما 
يبذله النظام وحلفائه من جهود حثيثة لتقويض أي دليل يشير 

إلى تورطه وقواته في جرائم الحرب على مدار العشر سنين 
الماضية والتي يعمل الصحفيون الناشطون والجهات الفاعلة 

على جمعها وتوثيقها. يشير المواس في هذا السياق إلى أن 
“نظام األسد وحلفائه يحاول بشكل منهجي تشويش االنتباه 
العالمي من خالل زعزعة صدقية المواد التي يتم نشرها ضده 

مع بث أخبار ملفقة ال أساس لها من الصحة فيضيع الخبر 
الصادق مع الخبر الكاذب في نهاية األمر كما يخطط هو”

وتحاول الحمالت اإلعالمية الروسية األسدية المزيفة توجيه 
االنتباه العالمي من الجرائم الحقيقية ومرتكبيها الفعليين 
-عبر حمالت وسائل اإلعالم التي لم تتوقف بقيادة اعالمين 

روسين وأجانب موالين للنظام السورية-

وتسعى لتحميل المعارضة المسؤولية وخصوصا الخوذ 
البيضاء. بحسب المواس

“يحاول الروس والنظام السوري زعزعة وإضعاف مصداقية 
المواد التي نشاركها مع وسائل اإلعالم الدولية.” يضيف 

المتحدث باسم الخوذ البيضاء. 

وبحسب حايد على الرغم من أن الكثير من الوثائق قد ال تكون 
مقبولة كدليل في اإلجراءات القضائية، يمكن أن تلعب دورًا 

مهما في دعم المبادرات التي تسعى إلى تأسيس طريق 
نحو عدالة لكل السورين في المستقبل. إضافة إلى دورها 

في عملية المصالحة المستقبلية في سوريا من خالل رسم 
خريطة المسؤولين عن االنتهاكات المشينة ضد السورين وبناء 

المرحلة االنتقالية على أساس المحاسبة والحقيقة واالعتراف 
بمسؤولية كل من ساهم في جرائم الحرب في سوريا.

ثنائية حفظ الذاكرة والعدالة االنتقالية

في ظل كل ظروف التضليل والحرب اإلعالمية التي تواجهها 
جهات التوثيق على األرض كمتطوعي الخوذ البيضاء، فإنها 
مازالت مستمرة في عملها بال كلل أو اكتراث للحمالت التي 

تشن ضدها مستمرة في إنقاذ المدنيين ومثابرة في عمليات 
التوثيق التي تطابق حسب وصف المتحدث باسم الدفاع 

المدني المعايير الدولية في إدانة مجرمي الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية في جميع أنحاء شمال سوريا من أجل ضمان 

حجيتها وفعاليتها أمام المحاكم الدولية. 

“نواصــل عملنا على أمل أن يتــم تحقيق العدالة في يومًا ما، 
ويمكــن تقديم الجناة إلــى المحكمة لدعم الحق لماليين 

الســوريين في طريقهم نحو إنشــاء دولة ديمقراطية.” يقول 
العواس

يختم الحايد بأن جمع ما يكفي من األدلة وزيادة الوعي 
بفظاعة المجازر المرتكبة يمكن أن يساعد في تعبئة 

المجتمعات المحلية للضغط على الحكومات من البدء 
بعملية محاسبة عدالة وتنفيذ المرحلة انتقالية في 

المستقبل، إضافة الى ذلك، يمكن أن يستخدم هذا الضغط 
المجتمعي لمنع المسؤولين عن جرائم الحرب من التوصل 

إلى اتفاق سياسي على حساب للضحايا والتهرب من القصاص 
من المجرمين.

هذا النطاق من التوثيق والمالحقة القانونية بحسب حايد 
“يساهم في مواساة الناجين من الصراع عندما يرون ان 

المجرمين الذين نكلوا بهم سيتم مالحقتهم ولن يفلتوا من 
قبضة العدالة واعطائهم منصة يشاركون فيها بشهادتهم 
عما مروا فيه والجرائم التي شاهدوها األمر الذي يساهم في 

تخفيف حدة األلم الذي مروا به.”

ويضيــف حايد “يحتــاج الضحايا إلى قول الحقيقة حول ما 
حدث للشــعور أن معاناتهم لــم يتم تجاهلها أو إهمالها 

االمر الذي يســاعد في جبر األلــم وتعويضهم معنويًا على 
األقل عما مروا به.



11 10

المنسيةالمعركة

بعد ســنوات من اإلهمال للمكتبة العامة 
في مدينة اعزاز في ريف حلب الشــمالي، 

قام ناشــطون في المدينة بتجديد 
المكتبــة وإعادة فتح أبوابها أمام قرابة 

نصف مليون شــخص من سكان المدينة 
الذيــن أصبح بإمكانهم زيارة المكتبة 
والقراءة وإقامة نقاشات ومراجعات 
للكتب ضمن المكتبة. بحســب مدير 

الحملــة وقائد فريق اليافعين في مدينة 
اعــزاز، فإن هذه الحملة تعتبر األولى من 

نوعهــا في المدينة والتي لم تقوم 
بإعادة تهيئة البناء فحســب بل عملية 

التجديــد وصلت للكتب الموجودة في 
المكتبــة وإضافة العديد من الكتب إليها 

لتحــوي اليوم على قراب ٣٠ ألف كتابًا، 
منهــا كتب ُتعنى بالعلوم االجتماعية 

والفنون، وستكون المكتبة مفتوحًة 
أمــام العامة مجانًا في محاولة إعادة 

إحياء عادة القراءة. تضم المبادرة عشــرة 
من الشــباب المتطوعين في المدينة 

الذيــن يعملون على عملية إعادة التهيئة، 
مــن تنظيف للمبنى وصيانة وترميم 

الكتب المســتعملة إضافًة إلى عملهم 
في الترويج ونشــر فكرة القراءة بين 

أهالــي المدينة إضافة إلى إقامة دعوات 
لزيارة المكتبة.

»نســعى من خالل هذه الحملة لتشجيع 
الســكان في المدينة على العودة إلى 
عــادة القراءة اليومية.. نرى في القراءة 

أداة أساسية في محاربة التخلف 
والتطرف واأليديولوجيات العنيفة التي 

مــّرت على المدينة والتي عملت على 
غسل أدمغة السكان«

 

كنوز منسية 

محمد السيد أخصائي نفسي 
واجتماعــي متواجد في تركيا أخبرنا عن 

أحد جذور المشــكلة التي قام بها نظام 
البعــث ولم تنجح منظمات المجتمع 

المدني كليًا في حلها، فيرى الســيد أن 
سياســة األسد األب وبعده االبن عملت 

على تحييد الســوريين عن أي كتاب أو 
ثقافــة تخالف األيدلوجية البعثية التي 

عمال على زرعها في السوريين. 

»القراءة تزيد المعارف وتوسع األفكار 
وهذا ما يخالف تمامًا ما ســعى األسد 

إلى الوصول إليه في المجتمع الســوري، 
الذي عملت سياســته حتى في المدارس 

علــى تهميش فكرة القراءة وأهمية 
الكتــاب والتي نجحت وبطريقة مناهجها 

التعليميــة بجعل القراءة أمرًا مقيتًا لدى 
جميع الطالب والطالبات الســوريين. من 

خــالل ذلك ممكن أن نرى لمحة عن ما 
أراده األسد للسوريين، وبشكل الخاص 

الشــباب والشابات وزرع فكرة سلبية في 
أذهانهم اتجاه الكتاب«

إن أهميــة المكتبات العامة والقراءة يجب 
أن تكــون في محور اهتمامات المجتمع 

ضمن صراعه في التخلص من ســلطة 
األسد والثورة على نظامه.

»يجــب على المجتمع المدني اإلضاءة 
والتركيــز على أهمية القراءة وفي تطور 

المجتمعات عبر التاريخ«

من خالل تعزيز ثقافة القراءة ســيتم 
تمكيــن المجتمعات من فهم األحداث 

المحليــة والعالمية وخاصة عبر الكتب 
التــي تم منعها في فترة حكم 

األســد قبل الثورة السورية. تتيح القراءة 
للمجتمعات من توسعة معارفها 

وفهم األفكار المتعلقة بحقوقها 
وواجباتها كمواطنين في الدولة.

»القــراءة هي خبز الثورات وهي بذرة 
التفكير الحر في الدول الحرة«

تم العمل على تجهيل الســوريين منذ 
مطلع الســتينيات في القرن الماضي 

وهذا ما كان له األثر األكبر على الشــعب 
الســوري بشكل عام، حيث عمل نظام 
األســد على تعزيز هذه السياسة وتبعه 
فــي ذلك بعض القوى المتطرفة التي 

ســيطرت عسكريًا على بعض المناطق 
في ســوريا وعملت على غسل أدمغة 
ســكان هذه المدن والبلدات. وهذا ما 

يجعــل تعزيز ثقافة القراءة وأهمية 
الكتاب وســيلة من وسائل التغيير 

المجتمعي لمكافحة موجات التجهيل 
التي طالت المجتمع في الســنوات 

السابقة.

مبادرات غير مكتشفة

عمل الســيد على إطالق مبادرة )دوبامين( 
بين الســوريين في مدينة هاتاي التركية 

تضمنــت تحديات في القراءة بين الفتيات، 
حيث تقســم الفتيات إلى مجموعات 
وتجتمعن الختيار كتاب ونقاشــه بعد 

القــراءة عبر ملخصات تم إعدادها من 
قبــل الفتيات خالل القراءة. الهدف من 

هذه المبادرة هو خلق مســاحة للفتيات 
لنقاش أفكارهن بال قيود، وزودهم 

بخبرة جديدة في التعّلم.

»المكتبات والمبادرات الشخصية اتجاه 
الكتــب والمكتبات هي أحد أهم الطرق 

للتعلــم وهو المكان الذي يجب على 
منظمات المجتمع المدني االستثمار 

ضمنهــا على المدى الطويل« يقول 
السيد.

 يمكن للمجتمع المدني المســاعدة 
في المساعي الصغيرة الموجودة 

التــي تعمل على إعادة تأهيل المكتبات 
واالســتثمار في الوسائل التقنية الحديثة 

التي تخدم فكرة القراءة. يمكن 
لمعظمنــا الوصول إلى اإلنترنت والذي 

يعتبر وســيلة هامة جدًا لتقديم محتوى 
يشــجع على القراءة. يضيف السيد 

»يمكــن إنتاج فيديوهات حول مقترحات 
كتــب للقراءة أو نقاش كتاب ما في 

مختلــف العلوم والفنون. هذا التراكم 
المعرفي كمًا ونوعًا ســيولد مجتمعًا 

قادرًا على بناء سوريا الجديدة« 

يجب على 
المجتمع المدني 

اإلضاءة والتركيز 
على أهمية 

القراءة وفي تطور 
المجتمعات عبر 

التاريخ
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فــي بلدة الجانودية في ريف إدلب ولدت 
ونشــأت نجال قبل أن تنتقل إلى مدينة 

حلب لدراســة الحقوق وتتخرج في السنة 
األولى النطالق الثورة الســورية. عادت نجال 

إلى البلدة ورغبتها وشــغفها بالتدريس 
دفعها إلنشــاء مدرسة في بيتها ليأتي 

األطفــال لتعلم القراءة والكتابة.  ونتيجة 
التصعيد العسكري للنظام على 

المناطق التي ثارت ضده، تأثر اســتقرار 
المدرســة المنزلية التي أنشأتها نجال. 

عملــت نجال في هذه االثناء على تنمية 
قدراتها الذاتية وبناء شخصيتها. 

أحالم كبيرة في قدرات محدودة

خالل رحلة بناء قدراتها اكتســبت نجال 
العديــد من المعارف والخبرات مما 

دفعهــا، كما أن الحاجة لجهات لدعم 
اليافعات في البلدة دفعها إلنشــاء مركز 
على مســتوى البلدة. تؤمن نجال أن النساء 

اآلن لديهم القدرة على إنشــاء وإدارة 
مشــاريع صغيرة ليتحولوا إلى مواطنات 

فاعالت في المجتمع وذلك على 
مختلف األصعدة فبحســب نجال “في 
الوقــت الحالي فالمجتمع أكثر تقباًل”

“كان حلمي في المشــاركة في صناعة 
التغييــر في مجتمعي كبيرًا، التغيير الذي 

أردت صناعته من خالل دعم الشــابات 
والشباب.” تقول نجال

تعتبر نجال نشــر المعرفة في مجتمعها 
المحلــي هدفًا لها لذلك أطلقت على 

مركزها اســم )النواة( آملًة أن يكون 
جهدها نواًة الســتقاللية النساء في 

البلدة من خالل الدورات التدريبية 
والتعليميــة التي كّن يتلقونها في 
المركز. بحســب نجال فالمركز قام 

بتقديــم دورات تعليمية في مهارات 
الحاســوب وكتابة السير الذاتية وكيفية 

تجاوز مقابلة العمل المهارات األساســية 
التي ستســاعد المرأة في وصولها إلى 

عمــل. “يعمل المركز على زيادة مهارتهن 
إضافــًة إلى رفع احتمال حصولهن على 

عمل مناسب في المستقبل.”

ونظرًا للحاجة المتزايدة والضرورية 
للحيــاة في الظروف الحالية االقتصادية 

الســيئة نتيجة القصف المستمر اضطرت 
نجــال الفتتاح دورات مهنية تبدو نمطية 
ولكن كانت حاًل ســريعًا للنساء اللواتي 

فقــدن معيلهن في ظروف الحرب التي 
يقودها النظام الســوري ضد شعبه.

جميلــة أحدى المتدربات في المركز 
أوضحت جميلة األثر الهام  لمســاعي 

المراكز المشــابهة لمركز )نواة( فتقول 
“الجهل متفشــي في المجتمع وهناك 

الكثير من النســاء اللواتي وألسباب 
متعددة لم يكملن تعليمهن”

تقــول صاحبة ال٢5 عامًا أنها والعديد من 
الشــابات في البلدة متحمسات وملتزمات 

للذهــاب وحضور والتفاعل مع التدريبات 
الموجودة. “نريد القدوم دائمًا إلى 
المركــز وتلقي المزيد من التدريبات”

مبادرة جديدة

اعتمادًا على خبرتها القانونية نجال 
أطلقت جلسات توعية قانونية للنساء 

بالتعاون مع منظمات أخرى، استهدفت 
الجلسات النساء بين ٢٠ - 6٠ عامًا لرفع 

معرفتهم بحقوقهم القانونية 
في المجتمع وشرح بعض المفاهيم 

القانونية للمشاركات. حيث يعاني النساء 
من الغياب الواضح لفهم القانون وخاصًة 
بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء، وتشرح 

نجال أن المجتمع المدني لم يكن فاعاًل 
بالقدر الكافي في هذا الجانب، على 

األقل في بلدتها بحسب قولها.

القضــاء على الجهل بهذه المواضيع هو 
مــن أهم أولويات المركز وعلى الرغم 

من اإلمكانيات المحدودة فإن نجال 
مســتمرة في العمل في المركز على قدر 

طاقاتها المتوفرة.

“سأســتمر في العمل في المركز بهدف 
الحــد من األمية القانونية، إضافة إلى 

تعزيز دور المرأة ورفع قدراتها”

“النساء يتطلعن للعمل والمشاركة 
وكل مــا ينقصهم هي األدوات التي 

تساعدهم على الوصول لحقوقهن 
وبناء قدراتهن الذاتية والمشاركة 

اإليجابية في المجتمع”

تعتبر نجال نشر المعرفة 
في مجتمعها المحلي 
هدفًا لها لذلك أطلقت 

على مركزها اسم 
)النواة( آملًة أن يكون 

جهدها نواًة الستقاللية 
النساء في البلدة من 

خالل الدورات التدريبية 
والتعليمية التي كّن 

يتلقونها في المركز.

هناك دائمًا
طريق للنجاح
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بعد خروج الســوريين بثورتهم في آذار ٢٠١١ في ظل موجة 
من الثورات الشــعبية التي اجتاحت كراســي الطغاة العرب 

بــدء من تونس وليس انتهــاء في لبنان مؤخرًا، طفى على 
ســطح الســاحة السوري كم مهول من القمع واإلجرام 
السياســي والفشــل االقتصادي للدولة إلى الضعف كبير 

في بناء مؤسســات الدولة واســتهدافها في إجرامها ضد 
الشــعب الســوري على مدار السنوات الماضية لكل مرفق 

حيوي كالمدارس بحيث خســر الشــباب سنين من عمرهم 
من دون تعليم والتي وعلى مدار التســع ســنوات الماضية 

نقلــت وحولت مســارات حياتهم إلى طرق ونهايات لم يكونوا 
يتوقعونها.

 الثورة السورية

منذ بدايتها وكسمة عامة من سمات الثورة السورية هو 
المشاركة الطاغية للشابات والشباب السوري في الحراك 

الثوري مما جعل حياتهم ومستقبلهم على المحك. ومع 
بلوغ الثورة السورية تحوالتها وتغيراتها خصوصًا مع بدء 

الثورة المسلحة ضد نظام البعث في دمشق الذي استنفذ 
كل السبل لقمع الشباب في البداية من اعتقال وقتل وحرق 

لجثث الشباب المتظاهرين ورميها في الشوارع العامة في 
سعيه لزرع الرعب في قلوب الشباب. األمر الذي زاد اإلصرار على 

إكمال ما بدأوه في طريقهم نحو سوريا الحرية والعدالة 
والديمقراطية التي يأمل السوريون وحتى اآلن وبعد مرور تسع 

سنوات من الثورة واالنكسارات الكبيرة المحورية التي حصلت 
بالوصول إلى هدفهم ومسعاهم الذي يلخصه أحد شعارات 

الثورة السورية “الشعب السوري ما بنذل.”

ذكرى وذكريات

ساورت العمر شاب شارك في الحراك الثوري حين كان في 
مدرسة الشواف في حي األعظمية في مدينة حلب حيث 
كان في نهاية المرحلة اإلعدادية مشاركًا في المظاهرات 

التي كانت تخرج من مدرسته وحيه وأحياء حلب عمومًا. شارك 
العمر الذي يبلغ من العمر حاليًا سبعًا وعشرين عامًا في 

الحراك الثوري واعتقل هو أخوته عدة مرات من قبل المخابرات 
السورية. بعد خروجه من المعتقل الذي قضى فيه مدة 

شهرين انتقل إلى المناطق المحررة حيث عاش وعمل خالل 
سنوات الثورة في أحياء حلب الشرقية إلى أن استقر به الحال، 
بعد التهجير الذي عاشه ما يزيد عن عشرين مرة هو وعائلته، 

في مخيمات حارم على الحدود السورية التركية. هناك يعمل 
العمر مع أحد المنظمات المعنية بإدارة المخيمات. يقول 

العمر أن حياته وبالرغم من تحولها بشكل جذري أنه والشعب 
السوري عمومًا اآلن “أحرار قادرين على رفع صوتهم والمطالبة 

بحقوقهم وعدم السكوت عن الظلم.”

يقول العمر أنه وبالرغم من تأثر شريحة الشباب واليافعين 
خصوصًا خالل السنوات الماضية وخسارة كثير مستقبلهم 

التعليمي وخساراتهم أفراد أسرهم بالقصف ومنازلهم 
بسبب التهجير والقصف إال أن هذه الظروف القاسية جعلت 

من الشباب أكثر إصرارًا وعزيمة على إكمال المشوار في طريق 
الحرية.”

 “مع الزمن كبر لدى الشباب السوري الحلم وتبلورت مفاهيم 
عديدة لم تكن واضحة أو حتى منفتحين عليها كالمواطنة 

والحقوق التي كسورين كنا محرومين منها.”

عانى الشعب السوري وال زال من عذاب وموت ال يوصف وذلك 
كان في إطار خطة النظام السوري لجعل السوريين يعودون 

عن هدفهم ويعودون إلى حكم البعث. يشير العمر إلى أن 
الشباب السوري اآلن أكثر وعيًا وانفتاحًا على الوضع السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي وأمور أخرى بعد انخراطهم بالثورة 
بدايًة وبالشأن العام اآلن. ساهم ذلك في رفع خبرتهم 

ومداركهم تمكينهم بحيث أصبحوا جزء أساسيًا من عملية 
التغيير وفاعلين مؤثرين في المجتمع منخرطين في األعمال 

المدنية والتغير االجتماعي من خالل مؤسسات المجتمع 
المدني التي ساهمت بدفع الشباب ألن يكونوا جزء للتأثر 

والتأثير المتبادل ليس كما أرادهم النظام جزء مهمش مؤدلج 
تحت مظلة البعث وسياسته.

 يضيف العمر “حلمنا بالحرية والعدالة يومًا أصبح الدافع الذي 
يقوي عزيمتنا ويمدنا بالطاقة لالستمرار في العمل ومتابعة 

الطريق.”

 بالرغم من سوداوية الواقع وهيمنة القوى الكبرى الحالية 
على الساحة السياسية والعسكرية وخسارة القوى الثورية 

لجزٍء كبيٍر من االستقاللية والحرية التي تسعى وتعمل ألجلها 
إال أن وبحسب وصف العمر هذا الواقع يمكن تغييره وإصالحه 
ما بقي الشباب السوري على األرض حاماًل روح التغير والمبادرة 

للواقع والوصول إلى سوريا التي يطمح لها يوما ما.

يضيف الشاب “بالنسبة لي وللكثير من الشباب في الشمال 
السوري أصبحنا أكثر إصرارًا على هدفنا لما جرى ويجري من 
تدمير وتهجير وجرائم حرب ال يمكن وصفها. مهمتنا هي 

السعي وراء عدم إفالت كل من ساهم في حدوث هذه 
الجرائم والعمل على جلب المجرمين إلى العدالة يوما ما.”

بين التفاؤل الالمستحيل ومرارة الواقع

 قبل سنة ٢٠١١ كانت الثورة فكرة مستحيلة في عقول 
السوريين قبل قيامها وأصبحت حقيقة. لماذا علينا أال نكون 
متفائلين وأن نعمل ونحلم للوصول إلى حلمنا بسوريا الحرة 
وتحقيق العدالة والمساواة التي خرجنا من أجلها قبل تسع 

سنوات. بإيجابية وروح ملؤها التفاؤل حّدثت سناء مجلة 
غليمبس في تقييمها ورؤيتها لمستقبل حلم السوريين في 

دولة حرة مستقلة في ظل ما يعاصر هذا الهدف من مصاعب 
وتحديات ال تعد وال تحصى.

 سناء العلي صاحبة الواحد والعشرين عامًا حين اندلعت شرارة 

والذكرى التاسعة في عيون اليافعين
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التي مألتها بالحب والعطاء للبلد الذي كان مسلوبًا من البعث 
جاعاًل سوريا بمثابة سجن كبير للسوريين على عكس الحال 

اآلن.  تقول العلي “بالرغم من الحزن والقهر الذي يمر فيه 
السوريون، فإنهم يتعلمون ويزرعون فيما بينهم وفي األجيال 

القادمة معنى الحرية وقيمتها التي ال تعطى وإنما تأخذ.”

 ربي الشعب السوري من قبل النظام البعثي على الخوف 
والرقابة وأجهزته المخابراتية التي بثت في الناس الرعب وزرعوه 

في أطفالهم. من أهم المكتسبات التي حصدها السوريون 
بحسب العلي وبعد أن كانوا وكما هو معروف عند رغبتهم 

بإرهاب أوالدهم من الحديث باي موضوع يتعلق بنظام 
الحكم أو أي شيء يعارض النظام بقولهم “اسكت، الحيطان 
لها أذنان”. تؤكد العلي، “أن هذا الرعب لن يتكرر بعد اآلن، كسر 

الشعب قيود الخوف والرعب وأصبحوا قادرين على قول ما 
يريدون ومطالبتهم بحقوقهم وعدم العبء بعد اآلن للهالة 

البعثية التي أرهبت وقتلت السوريين لعقود.”

 “الجيل الجديد الذي يربيه السوريون لن يتم تربيته على الخوف 
والسكوت عن الحق والظلم، على العكس، تضيف العلي، 

بالرغم من المعاناة التي نمر بها اآلن، إال أنه وكما هو معلوم 
الحياة تولد من المعاناة وهذا هو ما نمر به اآلن مخاض قبل 

الوالدة من جديد، بسوريا جديدة.” تستشرف العلي األمل من 
التغير التراكمي الذي من الممكن للسوريين القيام به بقولها 

“كل شخص في اإلطار الذي يعمل به سواء كأستاذ، طبيب، 
طالب، صحفي قادر على التغيير والمساهمة في بناء سوريا 

وبناء فكر وقيم الثورة في محيطه. الفكرة هي األساس الذي 
حاربنا فيها البعث وأقام حربه على الشعب من أجلها وهذا ما 

علينا العمل على االستمرار به”. الثورة فكرة.. والفكرة ال تموت.

الثورة السورية أصبحت اآلن أمًا في عمر الثالثين بعد أن ُهجرت 
كأالف السوريين من غوطة دمشق الشرقية منذ ما يقارب 

السنتين.

 “بالنسبة لحياتي قبل الثورة هو جزء ال أدخله عند حسابي 
سنين عمري التي عشتها. حياتي الحقيقية بدأت منذ عام ٢٠١١ 

حين بدأ الحلم يصبح حقيقة.” تقول العلي.

 بعد سنوات من تمجيد وتخليد ما سمي القائد الخالد. “قال 
السوريون ال”. أصبح للسوريين من الشمال إلى الجنوب صوت 

يسمع صداه في كل مكان وصار معه حلم الحرية والعدالة 
والتجديد بين أيدي الشعب على األرض

 ترى العلي أنه خالل السنوات التي كبر فيها السوريون في 
الثورة السورية، كبر فيها انتماء السوريين لبلدهم وثورتهم 

انطلقت فعالية مشــتركة بين الدفاع المدني وشفق ولجنة 
حمايــة الطفل إضافة لعدد من المنظمات األخرى، تهدف 
للتوعية بأســاليب التربية الالعنفية ومخاطر العنف والطرق 

البديلة للعنف المنزلي في تربية األطفال. اســتهدفت الحملة 
األمهــات واألطفال في أحد مراكز اإليواء بمدينة إدلب.

التربية
الالعنفية
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بعــد إنقالب حزب البعث في آذار 1963 أعاد االنقالب حالة 
الطــوارئ للبــالد وألغى االنتخابات النيابية التي كان من المقرر 

إجراؤها في تموز من العام نفســه. وبدأ البعث بالتغلغل في 
كافــة نواحــي الحياة المدنية والنقابية التي كانت تحاول إعادة 

هيكلة نفســها بعد الضربات التي واجهتها زمن الوحدة مع 
مصر واالنفصال وما تال ذلك من تدخالت للعســكر في الحكم 

أوصلــت البعث إلى حكم البالد في نهاية المطاف. 

أصبح البعث هو القائد للدولة والمجتمع وفق الدســتور. 
وامتلــك أعضاء الحزب ومنظماته امتيازاٍت عن باقي فئات 
الشــعب. وبهذا أصبح من يسيطر على قيادة حزب البعث 

أصبــح بإمكانه قيادة مقدرات البالد. أدى ذلك بصراعاٍت متتالية 
وانقالبات داخلية بين أركان البعث نفســه وأدت بالنهاية إلى 

انقالب حافظ األســد في العام 1970 والتي تم تســميتها فيما 
بعد بـ )الحركة التصحيحية(. لم يتولى األســد رئاسة الدولة 
بعد اإلنقالب بشــكل مباشــر، إن ما يميز ماحدث في انقالب 

حافظ األســد، أنه لم يكن هناك تحريك آلليات كبيرة أو مظاهر 
عســكرية ضمن مدينة دمشــق. بل كان األمر أقرب إلى خالٍف 
حزبي انتهى بســيطرة حافظ األسد على مقاليد األمور ففي 

يوم 13 تشــرين الثاني 1970 أمر حافظ األســد باحتالل مكاتب 
الحــزب من قبل قطعات من الجيش واعتقال من الضباط 

والقادة السياســيين بالتعاون مع رفعت األسد ومصطفى 
طــالس وناجي جميل ومحمد الخولي. بعد هذه االعتقاالت 

والتغيرات تم إعالن عن اســتالم األســد األب لمقاليد البالد في 
16 تشــرين الثاني 1970. لم يقوم حافظ األســد باعتالء سدة 

الرئاســة بل تم تعيد أحمد الحســن الخطيب الذي لم يكن 
عســكريًا كرئيس للجمهورية. وبما أن الحزب كان قد تغلغل 
في مؤسســات وإدارات الدولة وسيطر على كافة مفاصلها 

كان كافيًا أن يتم الســيطرة وضمان والء بعض األشخاص 
ليســتتب األمن لحافظ األسد ويستقر حكمه للبالد. فشكل 

القيــادة القطرية االنتقالية لحزب البعث التي عينت أعضاء 
مجلس الشــعب تعينًا في 17 شــباط 1971 وفي 22 شباط 1971 

تم تزكية حافظ األســد من قبل مجلس الشــعب المعين من 
قيادة الحزب المعينة من قبل حافظ األســد ليكون رئيسًا 

للجمهورية، وعرض األمر على االســتفتاء الشعبي وفي 12 آذار 
1971 أصبح حافظ األســد رئيسًا لسوريا. 

كان من مهام مجلس الشــعب أيضًا كتابة دستوٍر جديٍد 
للبالد، واســتمرت حالة حالة الطوارئ ولكي يعطي صفة دولة 

المؤسســات وبحجة تطبيق الديمقراطية الشعبية، تم تشكيل 
الجبهة الوطنيــة التقدمية التي كانت تعتبر دلياًل للتعددية 

الحزبيــة في البالد ويقود هذه الجبهة أيضًا حزب البعث 
العربي االشــتراكي وتضم إلى جانبه الحزب الشيوعي وأحزاب 

ناصرية واشــتراكية والحزب القومي السوري. 

األســد يقضي على الحريات المدنية والسياسية:

بعد انقالبه وعد األســد بالتخفيف من القبضة األمنية 
والعســكرية - التي كان جزءًا منها - بعد وصول البعث إلى 

الســلطة في 1963. كان قمع البعث ألي حركة احتجاج تطال 
حكمه أو ســلطته بحجة حماية مكتســبات الثورة التي قام 

بها. وكانت ســلطات البعث تمنع أي احتجاجات أو حركات 
المقاومة التي نشــأت نتيجة غياب أي تعددية حزبية، وانتشــار 

االعتقاالت. ففي نيســان من العام 1964 عمت انتفاضة شاملة 
معظم المدن الســورية إثر خالف طالبي بجامعة حماة. 

تطور هذا الخالف ليشــعل مظاهرات واحتجاجات في العديد 
من المدن الســورية قاومتها قيادة البعث بسلطة الجيش 

وبتشكيل وتســليح )ميليشيا العمال( التابعة مباشرًة للبعث 
لتقمــع االحتجاجات في البالد. وفي كانون الثاني 1965 عمت 

حافظ األسد وصالح جديد

أصبح البعث هو القائد للدولة 
والمجتمع وفق الدستور. وامتلك 
أعضاء الحزب ومنظماته امتيازاٍت 

عن باقي فئات الشعب. وبهذا 
أصبح من يسيطر على قيادة 

حزب البعث أصبح بإمكانه قيادة 
مقدرات البالد

الجزء 3: حكم األسد

لمحة تاريخية
عن المجتمع المدني السوري



21 20

اإلضرابات المدن الســورية نتيجة لقرارات التأميم التي أطلقتها 
قيادة البعث، فعادت ميليشــيا العمال البعثية للواجهة لتكسر 

أقفــال المحال في المدن وتجبر أصحابها على فك اإلضراب 
وتنهب محتويات المحال والمخازن. وفي نيســان 1967 عمت 

المظاهرات البالد احتجاجًا على مقال نشــر في جريدة الجيش. 
اعتبر المقال مســتفزًا للمسلمين في البالد فواجهت قيادة 

البعــث الحركة االحتجاجية بالقمع واالعتقاالت.

إدعى حافظ األســد أن انقالبه سيخفف من القبضة األمنية 
والعســكرية وسيفتح المجال لبعض للحريات وعين مجلس 
الشــعب الذي زكاه للرئاســة وطلب منه تغيير الدستور ولكنه 

أبقى على حالة الطوارئ في البالد. في بداية حكمه انشــغل 
األســد بحرب تشرين التحريرية وتبعها تدخالته بحرب لبنان 
وتحالفاته التي لم تكن ترضي الرأي العام الســوري دائمًا. 

هذا االنشــغال عن الوضع الداخلي أدى باالقتصاد لالنهيار 
رغم محاوالت تشــكيل مؤسسات للنهوض باالقتصاد 

ووضع الخطط االصالحية، إال أن الفســاد سيطرة المقربين 
من األســد على هذه المؤسسات باإلضافة إلى حالة الطوارئ 
في البالد التي تمنع من المحاســبة وتحد من ســلطة القانون 

على العســكريين ورجال األمن جعل وضع البالد االقتصادي 
واالجتماعي مزريًا.

في منتصف الســبعينات أدت وفاة مروان حديد في سجنه 
إلى انتفاض أنصاره في البالد وشــهدت البالد حالة من 

إدعى حافظ األسد أن انقالبه 
سيخفف من القبضة األمنية 
والعسكرية وسيفتح المجال 

لبعض للحريات وعين مجلس 
الشعب الذي زكاه للرئاسة وطلب 

منه تغيير الدستور ولكنه أبقى 
على حالة الطوارئ في البالد.

أمين الحافظ - الرئيس السوري الذي أمر بأول مذبحة في حماة 1964

عائلة األسد

االغتياالت والتصفيات لرموز لنظام األســد. يعتبر انتشار العنف 
فــي هــذه المرحلة نتيجة منطقية لغياب أي منبر للنقاش 

والحوار السياســي ولغياب التعددية كليًا في البالد. فإعالن 
حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع قضى بشــكل 

نهائي على أي عمل مدني أو سياســي يمكن اللجوء إليه 
إلحــداث التغيير. ومن الصعب الخوض بتفاصيل هذه المرحلة، 

في غياب أي نوع من حرية الصحافة في ســوريا في تلك 
الفتــرة، باإلضافة إلى تضارب الروايات حول تفاصيل األحداث 
ومســؤوليات األطراف فيما كان يدور في البالد. وفي نهاية 

العام 1979 ومطلع 1980 عقد حزب البعث )الذي أعاد تشــكيله 
حافظ األســد بعد انقالبه( مؤتمرًا قطريًا طرح فيه الحل األمني 
والعســكري لمواجهة أي حراك في البالد يهدد سلطة البعث. 

وفي آذار بإعالن الحرب على كل من يهدد )المكتســبات الثورية 
للبعث( ودعا )للعنف الثوري( في البالد وتم تســليح أعضاء 

وقيــادات فــي حزب البعث ألول مرة. وفي 9 آذار 1980 توجهت 
مروحيات للجيش لجســر الشغور وحصارها، وفي 12 آذار 1980 

حاصر الجيش وســرايا الدفاع مدينة حلب ليدخلها في نيســان 
ويعتقل ويقتل العديد. 

وفي 31 آذار 1980 قامت نقابات األطباء والمهندســين والصيادلة 
والمحامين بإضراب عام نتيجة وضع حقوق اإلنســان في سوريا 
واعتراضًا على العنف الثوري الذي يتبناه حافظ األســد لقمع أي 
حركة احتجاجية ضده في البالد على مدى الســنوات الماضية. 
وهنا وجه نظام حافظ األســد الضربة األخيرة ألي حراك مدني 

فــي البــالد. فتم إيقاف كافة هذه النقابات عن العمل واعتقال 
قيادتهــا. ورافق ذلك اعتقاالت لقادة األحزاب المعارضة 

ومنعهم الحزب الشــيوعي وزعيمه رياض الترك بالتزامن مع 
اغتيــاالت خارج البالد لقادة المعارضة المدنية ومنهم صالح 

البيطار في تموز 1980. 

أتت محاولة اغتيال حافظ األســد في 26 حزيران 1980 لتطلق 
يد العســكر واألمن في البالد، بحســب  كمال ديب في كتاب 
تاريخ ســوريا المعاصر أنه في صباح اليوم التالي اتجه رفعت 

األســد إلى سجن تدمر المخصص للمعارضين السياسيين 
والعســكريين ليقوم بإعدام 500 سجين دون محاكمات انتقامًا 

لمحاولــة اغتيال أخيه. ليتصاعد العنف وصواًل بمجزرة حماة 
في شــباط 1982. كانت مجزرة حماة صادمة للمجتمع السوري 

والعربي والدولي بوحشــيتها. فبحسب الكاتب باتريك سيل 
في كتابه )األســد - الصراع على الشــرق األوسط( يقول أن عدد 
ضحايا المجزرة وصل إلى عشــرة آالف والمفقودين 15 ألفًا كما 

تم تهجير 100 ألف من ســكان المدينة. ويقول باتريك ســيل 

“وحشــية العقاب في حماة قد أقفلت مرحلة هامة في 
تاريخ ســوريا” فحال حافظ األســد أن تكون هذه الفترة بكامل 

تفاصيلها درســًا لمن يحاول معارضة نظامه ووجوده في 
السلطة. 

ألغى نظام البعث بعد عام 1963 وبإعالن نفســه قائدًا للدولة 
والمجتمع، أي محاولة للمســاس بحكمه كحزب وواجه كافة 

محاوالت التمرد والعصيان والمقاومة ســواًء سلمية أو مسلحة 
بقبضٍة من حديد. أتى األســد بعدها ليعد بإصالحات كاذبة، 
انتهــت تمامــًا مع مجزرة حماة في 1982 ليعلن عهدًا جديدًا 

في ســوريا يلغي أي نوٍع من المعارضة والسياسية والمدنية، 
وجــاء إيقاف النقابات المحتجة عن العمل واعتقال قادتها 

دلياًل أن ليس هناك من مؤسســة مدنية أو تنظيم عمالي أو 
مهني أو نقابي يمكن له أن يحتج على حكم حافظ األســد 
وســخر كافة مؤسسات الدولة والجيش واألمن واالقتصاد 

لضمان بقائه في حكم ســوريا حتى وفاته، بل ليورثها البنه 
من بعده.

األسد بعد انقالب 1970
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