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االفتتاحیة:

موسكو وواشنطن في سوریة

منعاماًعشرسبعةبعد2008آبفيالجورجیة-الروسیةالحربأثناءالروسياالستیقاظجرى
السقوط السوفیاتي. بعد ثالثة أشھر من ھذا التاریخ جرى انتخاب باراك أوباما رئیساً للوالیات المتحدة

األمیركیة، وھو كان یحمل برنامجاً معاكساً التجاه التدخلیة العسكریة األمیركیة بفترة ما بعد الحرب
غزووفي2001أفغانستان-غزووفي1999كوسوفو-حربفيمالمحھبانتالذيالباردة

كانفیماالسابقة"،السوفیاتیة"الحدیقةنطاقفي2008عامالروسياالستیقاظ.كان2003العراق-
2011أولتشرین4بیومالدولياألمنمجلسفيالروسيالفیتوخاللمنعالمیاًالروسياالستیقاظ

ضد مشروع قرار یتعلق باألزمة السوریة مدعوم من واشنطن، وھو أول فیتو روسي مضاد لألمیركان
في فترة ما بعد الحرب الباردة.

ھنا، كان أوباما مع اتجاه االنزیاح نحو الشرق األقصى للتركیز على الخطر الصیني، ومع اتجاه أمیركي
جدید لالنكفاء عن الشرق األوسط، أوالً بسبب تزاید قلة االعتماد األمیركي على نفط الشرق األوسط

وثانیاً بسبب الفشل األمیركي في أفغانستان والعراق. كان انفجار المنطقة مع ما سمي ب "الربیع
امتنعواقداألمریكانفإنغربیاًعسكریاًتدخالًھناككانوعندمالواشنطنمفاجئا2011ًعامالعربي"

عن تكرار تجربتي أفغانستان والعراق مكتفین ب "القیادة من الخلف "وفق تعبیر أوباما في العملیة
األطلسیة بلیبیا التي قادھا الفرنسیون ضد نظام معمر القذافي ولم یقوموا بمساندة ودفع تركیة إلى التدخل

الوطني"المجلسإنشاءعلىشجعواالذیناألتراكتحمسرغم2011خریفبسوریةفيالعسكري
السوري" الذي كان نسخة سوریة من المجلس اللیبي الذي كان ستارة محلیة الستجالب تدخل الناتو.

على األرجح فكر أوباما في استغالل النار السوریة من أجل الضغط على طھران التي كانت منذ عام
سیرغيقالفیمااإلیراني،النوويالبرنامجحولواشنطنمعبمسقطسریةمفاوضاتفي2009

روسیابأن،2012نیسانفيلموسكوزیارةأثناءالمعارضةالسوریةالتنسیق"،"ھیئةلوفدالفروف
"تدافع عن موسكو في دمشق "في شرح للموقف الروسي الداعم للسلطة السوریة في تعبیر صریح عن

تخوف روسي من أن تكون دمشق خامسة العواصم التي تسقط بید (اإلخوان المسلمین)، المتحالفین
مجدداً مع واشنطن بعد تونس وطرابلس الغرب وصنعاء والقاھرة التي كانت یومذاك مالمح فوز محمد
مرسي بالرئاسة المصریة بعد شھرین بادیة للعیان، ومایعنیھ ھذا من سقوط منطقة الشرق األوسط بید

اتجاه األصولیة اإلسالمیة المجدد تحالفھ مع األمریكان كما كان الحال أیام الحرب الباردة، وبكل ما یمكن
لھذا أن یترجم عند مسلمي االتحاد الروسي و مسلمي الجمھوریات اإلسالمیة السوفیاتیة السابقة.

اتفاقعقدعندما2013أیار7یوممنذإالالسوریةاألزمةحولوموسكوواشنطنتلتقلم
كیري-الفروف في موسكو من أجل تفعیل "بیان جنیف "الداعي لحل األزمة السوریة عبر حل توافقي

".2جنیف"مؤتمرعقدإلىالدعوةخاللمنوذلكوالمعارضةالسلطةبین
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كان التغیر األمیركي من موقف داعم للمعارضة السوریة بما فیھا المسلحة إلى موقف یحوي توكیالً
أمیركیاً للروس في الملف السوري مع نزع األخیر من یدي أنقرة ناتجا عن تغیر في الموقف األمیركي

من األصولیة اإلسالمیة في فترة ما بعد مقتل السفیر األمیركي بلیبیا في مدینة بنغازي على یدي
األمریكاندعمفيموسكو)(اتفاقمنشھرینبعدظھرماوھو،2012أیلول11بیومإسالمیین

النقالب السیسي على مرسي.

السالحنزعحول2013أیلول14اتفاقخاللمنسوریةحولاألمیركي-الروسياالتفاقتعزز
النصملحقھفيتضمنالذي2118األمنمجلسقرارفيأسبوعینبعدترجمالذيالسوريالكیماوي

منشھربعدفشل"الذي2مؤتمر"جنیفممرخاللمنلتنفیذهالقراردعوةمعجنیفلبیانالكامل
أوكرانيبرئیسالمظاھراتإطاحةمنإلیھقادتوما2014شباطفيأوكرانیةأحداثبسببانعقاده

موال لموسكو ومن رد روسي بضم شبھ جزیرة القرم ودعم موسكو لتمرد الشرق األوكراني.

تقدمفإن2013أیار7فيروسيأمیركي-تالقيإلىاإلسالمیینمنالموقفقادكماثانیة،مرة
ثم2015ونیسانآذارشھريبینإدلبمحافظةفيالمعارضةالسوریةاإلسالمیةالمسلحةالفصائل

امتدادھا لسھل الغاب، ومن بعد ذلك قطع الطریق الدولي بین دمشق وحمص من قبل فصیل "جیش
تغطیةوإلىأوكرانیاجفائھمابعدسوریاًللتالقيوبوتینأوبامادفعقد،2015أیلولمنتصفاإلسالمي
ظھردوليبتوافقتدریعھوإلى2015أیلول30فيسوریةإلىالروسيالعسكريللدخولواشنطن

أربعینبعدشكلالذي2015اولكانون18فيالصادر2254الدوليالقرارفيثمفیینالقائيفي
بمجلسرعتھاالقتالیةاألعمالفيھدنة،معالسوریةاألزمةلحل"3"جنیفمؤتمرأعمالجدولیوماً

األمن واشنطن وموسكو.

مع2015عامتشكل"الذيالفتح"جیشعلىمسیطرةكانتالتي"،النصرة"جبھةخرقتآذارفي
2016نیسان18فيذلكأتبعثمحلبجنوبعزانجبلمنطقةفيالھدنةأخرىمسلحةفصائل
كاناألرجحعلىالسوریة.المعارضةوفدجانبمن"3"جنیففيالمفاوضاتبتعلیقحجابریاض

ھناك دعم إقلیمي من أنقرة، المتخاصمة مع موسكو وواشنطن یومذاك، وربما من الریاض التي
حجابلخطوةاإلیراني،النوويالبرنامجحولطھرانمعألوباما2015تموز14اتفاقعارضت

التي خربطت مخططاً أمیركیاً- روسیاً كان یقال آنذاك بأنھ كان جاھزاً لحل األزمة السوریة، كما یقال
منیومینبعدحلب،بجنوبالراموسةمنطقةعلى2016تموز30فيالشام"فتح"جبھةھجومبأن

تغییر اسم "جبھة النصرة" وھو ما تلقت علیھ بیاناً تأییدیاً من ریاض حجاب، كان ھدفھ قلب الطاولة
روسيأمیركي-حلوفرض2016آبشھرفي"3"جنیفالستئنافروسیة-أمیركیةخطةعلى

كلعلىواشنطنفرضتھالذيالبوسنةحرب1995دایتون"عام"اتفاقطرازعلىالسوریةلألزمة
أطراف تلك الحرب.

كان مؤكداً الدعم التركي للجوالني، وعلى األرجح كان أردوغان، المتأكد من الدعم األمیركي لمحاولة
للفرعاألمیركيالدعم2014أیلولمنذوقبلھا2016تموز15بلیلةأنقرةفيالعسكریةاالنقالب
2016آب9یومبموسكوبوتینمعلقائھقبلأوراقھتحسینفيیفكرأوجالن،عبدهللالحزبالسوري
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الذي أرسى تحالفاً تركیاً- روسیاً في سوریة تجسد في تخلي أردوغان عن دعم المعارضة السوریة
مقابل2018تموزحوران-وفي2018نیسانالغوطة-وفي2016أولكانونحلب-فيالمسلحة

ثاني(كانونوعفرین)2016(آبإعزاز–جرابلسخطعلىاألتراكسیطرةعنالروسنظرغض
).2019أول(تشرینالعینرأسأبیض-تلوخط)2018

ھنا،ساھم التالقي بین بوتین وأردوغان في أرجحیة روسیة سوریاً أمام األمیركان،وجعل موسكو أقوى
9اتفاقخاللمنآب9اتفاقخربطةأوباماالسوریة.حاولاألزمةفيالعبأقوىبلواشنطن،من

أیلول بین كیري والفروف للتعاون العسكري- األمني ،وھو اتفاق لم یرضى عنھ البنتاغون الذي اغتال
ذلك االتفاق باألسبوع التالي من خالل "الغارة األمیركیة الخطأ"على مواقع الجیش السوري بالقرب من

دیرالزور.

إلى2018و2017عاميفيترامبدونالدإدارةدفعتالتيھيسوریةفيالروسیةاألرجحیةھذه
بناء قواعد عسكریة في شرق الفرات السوري وإلى السیطرة على تلك المنطقة التي تضم غالبیة النفط

والغاز والقمح والقطن في سوریة وإلى دعم مكثف لفصیل عسكري ھو "قوات سوریا الدیمقراطیة-
قسد"، وعندما حاول ترامب مرتین سحب القوات العسكریة األمیركیة من سوریة، في كانون أول

منعھ.البنتاغونفإن،2019أولتشرینوفي2018

2019عاممناألولالشھرفيالكونغرسأمامكمشروعطرحالذيسیزر""قانونھناالنظریلفت
17فيتنفیذهلیبدأثمأولكانونبشھراألمیركيالرئیسثمالكونغرسمجلسيعلیھیصادقأنقبل

للوجودتضافالسوریة،األزمةفيللضغطكبرىورقةلواشنطنیضیفوالذي،2020حزیران
العسكري األمیركي الذي یشمل شرق الفرات ومنطقة التنف عند الحدود الثالثیة مع األردن والعراق،
ھي الورقة االقتصادیة، والتي ھي على األرجح لیس ورقة فقط للضغط على السلطة السوریة، بل ھي

أساساً ورقة ضغط من واشنطن على موسكو في سوریة للتأكید بأن مفتاح  حل األزمة السوریة في
البیت األبیض ولیس في الكرملین، وأن ذلك الحل ال یستطیعھ الروس قبل تنفیذ المطالب األمیركیة من

الروس والتي تمتد من طھران (الضغط الروسي على إیران في ملف المحادثات النوویة) إلى كییف (حل
األزمة األوكرانیة بمایرضي واشنطن، إما بانضمام أوكرانیا لحلف الناتو واالتحاد األوروبي أو تحیید
أوكرانیة بین موسكو وواشنطن) وصوالً إلى العالقات الروسیة- الصینیة التي یرید األمریكان أن ال

ترتقي إلى مستوى التحالف.

على األرجح أن وضع األزمة السوریة في الفریزر ناتج عن عدم التوافق األمیركي – الروسي بسبب
عدم تلبیة الروس ھذه المطالب األمیركیة الثالث.
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الھیمنة األمریكیة والشرق األوسط

بدأ اھتمام  الوالیات المتحدة األمریكیة كقوة إمبریالیة صاعدة بمنطقة الشرق األوسط  منذ أوائل القرن
العشرین وذلك بسبب القیمة الجیوسیاسیة التي تتمتع بھا، ولحاجتھا إلى مناطق نفوذ جدیدة بعد انحسار
النفوذ األوربي فیھا مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة، كما كان للصراع السوفیتي االمریكي دوراً كبیراً

في أعطاه المنطقة أھمیة استراتیجیة خاصة.

لم یكن لمصطلح  الشرق األوسط أیة داللة تاریخیة  سابقة على القرن التاسع عشر ، وقد تزامن ظھوره
مع الصعود الرأسمالي ألوروبا بعد الثورة الصناعیة ومع بلوغھا مستویات عالیة من التراكم الرأسمالي
بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، حیث سعت تلك الرأسمالیات الى التفتیش عن مناطق جدیدة
للحصول على المواد الخام الضروري لنمو رأسمالھا ووظیفتھ وأھدافھ الصناعیة ولحاجتھا ایضا لدول

وكتل بشریة وأسواق لتصریف فائضھا اإلنتاجي _ السلعي .

اعتبرت اإلدارات المتعاقبة في الوالیات المتحدة األمریكیة بحزبیھا الجمھوري والدیمقراطي،  أن الشرق
األوسط كمفھوم استراتیجیة أم كموقع على الحدود الجنوبیة للبحر المتوسط وما یرتبط بأمن واستقرار
الدول األوربیة وأیضاً كامتداد لدول آسیا، ھو مسرح مواجھة بین مختلف الدول والقوى المتصارعة
على المصالح أو األمن اإلقلیمي أو مع الدول التي تسعى للھیمنة، كما اعتبرت المخزون الھائل للنفط

والغاز في المنطقة ھو المنقذ لحاجتھا المتزایدة الى استھالك الطاقة الكثیف، حیث تشیر أغلب الدراسات
إلى وجود عجز مستمر ومتصاعد في استھالك النفط والغاز   في المجتمع األمریكي منذ منتصف

قضایاالىاضافةھذا،٢٠١٥عامفي٦٩/٠الىالعجزھذابلغوقدالماضيالقرنمنالسبعینیات
استراتیجیة اخرى، مثل الحفاظ على أمن اسرائیل واستقرار المنطقة سیاسیا ومنع انتشار السالح النووي

فیھا إضافة لما ھو مرتبط بمواجھة الحركات اإلسالمیة الرادیكالیة تحت مسمى (مواجھة االرھاب).

ولما تقدم فإن جمیع تلك الملفات أدت إلى  ازدیاد اھتمام اإلدارات األمریكیة المتعاقبة بالمنطقة واعتبارھا
منطقة حیویة للمصالح واألھداف األمریكیة، ھذا وتعتبر أغلب اإلدارات األمریكیة أن تلك الملفات

مرتبط بعضھا بالبعض وأن أي خلل أو خطأ یرتكب في أي منھا البد اال ان یؤثر على ملف أخر أو أكثر
منھ، لذلك فإن صناع القرار السیاسي في أي ادارة  یضعوا  جمیع ملفات الشرق األوسط على طاولة

السیاسة الخارجیة األمریكیة وفق سلم أولویات ووفق منظور فكري - عقائدي آخذین باالعتبار مبدأ عدم
التفریط بالھیمنة على المنطقة كمصلحة إستراتیجیة أوالً، ومن ثم ما ھو مفید لتنفیذھا ثانیاً، ووفق تلك
السیاسة، الحظنا أن إدارة الرئیس بوش األب ومن بعده بوش االبن المحافظة في الحزب الجمھوري

لجأت بعد انھیار االتحاد السوفیتي إلى اتباع سیاسة القبضة الحدیدیة والتدخل المباشر في لمنطقة فأقدمت
على غزو العراق ھدف مأل الفراغ السیاسي واألمني الذي خلفھ ھذا االنھیار ولتأمین االستقرار فیھا
ومنع حدوث أي نزاعات إقلیمیة قد تؤثر على أمن إسرائیل أو تھدد مصالحھا الحیویة االستراتیجیة

إضافة أضافة الى التحكم المباشر فیما تملكھ من االحتیاطي الضخم من البترول والغاز وبالتالي حمایة
االقتصاد االمریكي من اي ھزة قد یتعرض لھا من جراء انقطاعھ أو ارتفاع أسعاره بسبب الطلب

المتزاید من قبل دول أخرى مثل الصین وأوروبا والیابان او بسبب حروب قد تقع في المنطقة كما حدث
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وطرقخطوطسالمةتأمینالىإضافةاالسرائیلي،العربي،الصراعجراءمن١٩٧٢عامحربفي
المالحة الدولیة، فأقدمت على ھذا الغزو عسكریا تحت حجج وشعارات كاذبة و سوقت  فكرة أن

المنطقة تشكل مصدر رئیسي لإلھاب اإلسالمي الذي یشكل خطراً على المصالح والعقائد األمریكیة وأنھ
البد من القضاء على ھذا الشر وكل ذلك بھدف تبریر استخدامھا للقوة العسكریة الضاربة ألجل التدخل

في شؤون الدول واسقاط أنظمة  وفرض الھیمنة المباشر علیھا.

وفي السیاق ذاتھ ، وفیما یتعلق بالھیمنة على منطقة الشرق األوسط ، ال یختلف التوجھ لدى منظري
وساسة الحزب الدیمقراطي اال باألسلوب ، فبدل استخدام أسلوب وطریقة استخدام القوة الضاربة في

فرض الھیمنة على المنطقة التي استخدمھا قادة وأصحاب القرار في الحزب الجمھوري ، نرى القادة في
الحزب الدیمقراطي االمریكي مغرمین باستخدام اسلوب الدبلوماسیة الناعمة  وصوال إلى الھدف

االستراتیجي للوالیات األمریكیة في فرض الھیمنة على منطقة الشرق األوسط، وكان الرئیس أوباما
سابقا وطاقمھ من قادة الحزب الدیمقراطي أفضل من  استخدم ھذا االسلوب، وأیضاً ما تنتھجھ االدارة

الحالیة  للرئیس بایدن من استخدام  نفس األسلوب في التعامل دبلوماسیا مع أزمات المنطقة أو في
مناطق أخرى من العالم، حیث أستخدم تلك السیاسة منذ فترة قریبة من نھایة الشھر الماضي عندما قرر
سحب القوات األمریكیة من أفغانستان بعد عشرون عاما من الغزو مكرراً سیاسة الرئیس أوباما عندما

انسحب من العراق.

كان من نتائج كل من إدارتي الرئیسین بوش وبوش دابلیو االبن من  جراء أتباعھما شن الحروب
االستباقیة واستخدام القوة المفرطة  في الشرق األوسط في معالجة أزماتھا، إضعاف الدور القیادي

األمریكي للعالم، تلك السیاسة التي أدت إلى تحول االنتباه عن قضایا عالمیة وخطیرة مثل عدم انتشار
أسلحة الدمار الشامل وحروب اإلبادة العرقیة والدینیة والتھجیر القسري لمجموعات بشریة واالحتباس

الحراري ومعالجة األزمات االقتصادیة وقضایا الفقر والمجاعة وتضیق الھوة بین الشمال والجنوب، كما
تزاید اإلحساس بالخطر عند الكثیر من دول العالم وخاصة الدول العربیة واإلسالمیة بعد ربط اإلرھاب

باإلسالم، األمر الذي ھدد أمن واستقرار العالم وخاصة دول الشرق األوسط  مما دفع ادارة الرئیس
أوباما الى إعادة النظر في سلوك سیاسة القوة في معالجة األزمات واتباع سیاسة دبلوماسیة مرنة في

العالم وفي الشرق األوسط  ذات توجھات أخالقیة، قیمیة، لیبرالیة تناشد الحقوق واإلنسان والدیمقراطیة،
ومن أجل امتصاص غضب ومخاوف الدول العربیة واإلسالمیة وأصدر وثیقة األمن القومي األمریكي

،سواھادونبدیانةتتعلقوالعالمیةظاھرةباعتبارھااإلرھاب،معالتعاملبخصوص٢٠١٠لعام
كما سحب القوات العسكریة األمریكیة من العراق وحاول التكیف مع متطلبات التغییر العالمي واإلقلیمي

عبر تعامل دبلوماسي في معالجة األزمات الدولیة  مترافقاً بترتیبات أمنیة وسیاسیة من خالل عقد
اتفاقات سیاسیة واقتصادیة مع الشركاء في الدول األوربیة أو الحلفاء في دول الشرق األوسط.

یؤكد العدید من الباحثین السیاسیین على  أن الوالیات المتحدة األمریكیة ھي حالیا األول واألقوى دولیا
ولن یھدد طموحھا في  الھیمنة على العالم وفي المدى المنظور سوى النمو المتسارع للصین ،  وھذا

یرجع لما تملكھ أمریكا من إمكانات اقتصادیة ھائلة وقوة عسكریة ضاربة  ومن قدرات علمیة
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وتكنولوجیا غیر مسبوقة، ومع كل ذلك وبالرغم من كل ما تملكھ من قوة ، فان تلك القوة لن تمنحھا
الشرعیة من بقیة شعوب العالم ، وھذا ما كان یردده مستشارھم القومي  السابق ھنري كیسنجر ، كما ان

دروس التاریخ  تؤكد ان تلك القوة البد اال وأن تتضاءل طالما تجعل من نفسھا شرطیاً عالمیاً وتفرض
ھیمنتھا على الشعوب وتستحوذ  على مقدراتھا وخیراتھا، وطالما لم تؤمن أن زمن التمدد اإلمبریالي

المفرط قد أنتھى وأنھ ال یمكن أن یستمر وسیكون الزمن الذي احتلت فیھ المرتبة األولى في العالم جزءاً
من الماضي ، وستنھار كما انھارت العدید من اإلمبراطوریات عبر التاریخ.

انحسار موجة اإلسالم السیاسي

محمد سید رصاص

2021أیلول12برس"،"نورث

العدالةحزبخسر2021أیلول\سبتمبر9-7بفترةجرتالتيالمغربيالبرلمانانتخاباتفي
فيلھكانتالتي125مقاعدهمنمقعدا112ًالمسلمین،اإلخوانلجماعةالمحليالفرعوالتنمیة،وھو

الثامن.كانإلىاألولالمركزمنالبرلمانأحزابترتیبفينزلوقد،2016عامالمنتخبالبرلمان
ذلكفيمقاعدهزادتوقد،2011نوفمبرانتخاباتمنذالحكومةرئاسةیتولىوالتنمیةالعدالةحزب
إلىلیصلمقعدا18ًسنواتخمسبعدمقاعدهزادتثمبرلمانیاًاألولىالمرتبةلیحتلمقعدا61ًالعام

على2011انتخاباتكانتھنا،المغربي.البرلمانمقاعدمجموعھيمقعدا395ًأصلمنمقعدا125ً
وقع الموجة االسالمیة االخوانیة، المدعومة أمیركیاً وتركیاً، والتي أتت مع ما سمي بـ "الربیع

السیاسياإلسالمموجةانحسارببدءالمغربتأثرعدمعنتعبیرا2016ًانتخاباتالعربي"،وكانت
أولىسنةفيفشلھمبعد2013یولیو3بیوممصرفيالمسلمیناإلخوانجماعةحكمسقوطمعالبادئة
حكم.

2021برلمانانتخاباتفيالمغربفيمدویاًالسیاسياالسالمشمسغروبالصعید،كانھذاعلى
وھو تعبیر قوي عن انحسار موجة اإلسالم السیاسي. في تونس كان التعبیر عن ھذا االنحسار مبكراً،فقد

برلمانانتخاباتفي52وإلى2014عام69إلى2011عام89منالنھضةحركةمقاعدنزلت
تركیةفيمقعداً.217مقاعدهالبالغةالبرلمانأحزاببیناألولىالمرتبةتحتلظلتأنھارغم2019

بانتخابات%49,50منونزل2018برلمانبانتخاباتأصواتھسبعوالتنمیةالعدالةحزبخسر
تكن%ولم8,63ب2015عامأصواتھنسبةزادتقدالمغربيقرینھمثلوھو%،42,56إلى2015

قد وصلت تأثیرات بدء انحسار موجة اإلسالم السیاسي علیھ، فیما كانت تأثیرات ھذا االنحسار عام
الثالثبالسنواتأردوغانلحزبالتصویتیةالقوةأنعلىكثیرةمؤشرات،وھناكواضحة2018

الماضیة ھي في حالة نزول كبیر.
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في سوریا، ھناك طالق بین كتل اجتماعیة كبرى نازحة من محافظات إدلب وحلب والرقة ودیر الزور
وبین االسالم السیاسي نتیجة ممارسات الحركات االسالمیة أثناء سیطرتھا على تلك المناطق، وھناك

شعور كبیر عند الكتل االجتماعیة التي كانت تدعم حركات اإلسالم السیاسي السوریة، بفرعیھا األصولي
اإلخواني والسلفي الجھادي، أو مازالت تدعمھ، بفشل ھذه الحركات والتأثیرات االجتماعیة الكارثیة،من

1982-1979أحداثفيالفاشلةالسورییناإلسالمیینمغامراتولدتھاوضحایا،التيونزوحتھجیر
الكتلتلكمنوابتعاداتبھجراتسیترجمحتماًبالفشلالشعوروھذا،2021-2011أزمةوفي

االجتماعیة عن اإلسالم السیاسي.

بالتأكید، ھنا، ال یمكن للمغرب أو تونس أو سوریا أن یعلنا بدء موجة مد سیاسي أو انحسار سیاسي في
عن1919ثورةأعلنتاألخیرة،فقدالسنةالمئةفيمصرياختصاصھذاالعربیة،بلالمنطقةعموم

كانالعروبیة،ثمالقومیةالموجةبدءعن1952یولیو23انقالبأعلنالعربیة،ثماللیبرالیةالموجةبدء
صعود االسالم السیاسي المصري بالسبعینیات بدایة لموجة المد عند االسالم السیاسي في المنطقة الممتدة
بین الكویت والرباط شرقاً وغرباً وبین حلب وصنعاء شماالً وجنوباً.بالمقابل كانت مصر بدایة االنحسار

للموجات السیاسیة،حیث بدأ احتضار الموجة اللیبرالیة العربیة مع اقتحام الدبابات البریطانیة لقصر
فاروق،وبدأالملكعلىللحكومةرئیساًالوفدحزبزعیمتعیینلفرض1942فبرایر4یومفيعابدین

انحساروبدأ،1967یونیو5حربفيمصرھزیمةمعالعروبیةالقومیةالموجةاحتضار(=انحسار)
.2013یولیو3یومفيبالقاھرةالمسلمیناالخوانجماعةحكمسقوطمعالسیاسياالسالمموجة

على ھذا الصعید، من الخطأ تاریخیاً،على صعید الوقائع،ربط المد االسالمي مع صعود الخمیني للسلطة
اسالمیةلموجةالبدءھو1979شباط11بأنالقولیجب،بل1979شباط\فبرایر11یومایرانفي

خاصة ھي المد في قوة حركات االسالم السیاسي الشیعیة،وھو ما ترجم في العراق والبحرین ولبنان
والیمن وأفغانستان.

ھذا الخطأ یقع فیھ الكثیر من المحللین بالمنطقة في تأثر باألبحاث الغربیة عن ظاھرة االسالم السیاسي،
والتي بغالبیتھا العظمى ھي أبحاث ضعیفة وسطحیة. الدلیل على ھذا الخطأ أن انحسار موجة االسالم

عمومفيالسنیةالسیاسياالسالمحركاتفقطتشملالمصري2013یولیو3یوممنالبادئةالسیاسي
المنطقة العربیة وعند األتراك واألرجح في باكستان ومالیزیا والتشمل حتى اآلن حركات االسالم

السیاسي الشیعیة التي مازالت في حالة مد قوي في لبنان والیمن والبحرین والعراق وستقوى أكثر،كرد
فعل، في أفغانستان بعد وصول حركة طالبان للسلطة في كابول.

كتكثیف: یظھر المثال المغربي، ومعھ التونسي، أن أفضل وسیلة لمجابھة االسالم السیاسي ھي صندوق
االقتراع، ولیس ارتماء الیساریین واللیبرالیین والعلمانیین في أحضان "الدیكتاتور المنقذ".
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العدالة التصالحیة

(بحث مقدم من مكتب الدراسات والتوثیق بھیئة التنسیق الوطنیة. البحث جرى في الموضوع بعد أن
األمن)مجلسأمام2020بعاممداخالتھإحدىفيبیدرسونسوریاإلىالدوليالمبعوثطرحھ

التعریف األكثر رسمیة: العدالة التصالحیة ھي نظریة للعدالة تؤكد على إصالح الضرر الناجم عن
السلوك اإلجرامي.

تم تلخیص المبادئ األساسیة للعدالة التصالحیة على النحو التالي

الجریمة تسبب الضرر ویجب أن تركز العدالة على إصالح ھذا الضرر..1

یجب أن یتمكن األشخاص األكثر تضرًرا من الجریمة من المشاركة في حلھا..2

إن مسؤولیة الحكومة ھي الحفاظ على النظام ومسؤولیة المجتمع في  بناء السالم..3

إذا كانت العدالة التصالحیة عبارة عن مبنى ، فسیكون لھ أربعة أركان:

ضم جمیع األطراف.1

مواجھة الجانب اآلخر.2

جبر الضرر.3

إعادة دمج األحزاب في مجتمعاتھم..4

العدالة التصالحیة ...

ھي طریقة مختلفة في التفكیر بشأن الجریمة واستجابتنا لھا●

یركز على إصالح الضرر الناجم عن الجریمة وتقلیل الضرر المستقبلي من خالل منع الجریمة●

یتطلب من الجناة تحمل المسؤولیة عن أفعالھم والضرر الذي تسببوا فیھ●

یسعى إلى إنصاف الضحایا وتعویض الجناة وإعادة إدماجھم في المجتمع●

یتطلب جھدا تعاونیا من قبل المجتمعات والحكومات.●

تنظر العدالة التصالحیة إلى الجریمة على أنھا أكثر من مجرد انتھاك للقانون - فھي تسبب أیًضا ضرًرا
لألشخاص والعالقات والمجتمع. لذا فإن الرد العادل یجب أن یعالج تلك األضرار وكذلك الخطأ. إذا

كانت األطراف مستعدة ، فإن أفضل طریقة للقیام بذلك ھي مساعدتھم على االجتماع لمناقشة تلك
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األضرار وكیفیة التوصل إلى حل. تتوفر طرق أخرى إذا كانوا غیر قادرین أو غیر راغبین في
االجتماع. في بعض األحیان تؤدي تلك االجتماعات إلى تغییرات تحویلیة في حیاتھم.

یالحظ ثالث أفكار كبیرة:

الضرر.ھذاإصالحتتطلبوالعدالةالضررتسببالجریمةاإلصالح:)1(

.مًعاالطرفانیقررأنھيبذلكالقیامكیفیةلتحدیدطریقةأفضلالمواجھة:)2 (

والمجتمعات.والعالقاتاألشخاصفيجوھریةتغییراتفيذلكیتسببأنیمكنالتحول:)3(

إن الطابع الحواري والتصالحي للعدالة التصالحیة لیس فریًدا. تنعكس القیم والعملیات المماثلة في العدید
من ثقافات السكان األصلیین. جادل ھوارد زھر ، أحد الرواد األوائل للعدالة اإلصالحیة ، بأن ظھوره
كمفھوم كان قبل ظھور الدولة القومیة ، وكان ُینظر إلى المخالفات في المقام األول في سیاق العالقات

الشخصیة ولیس في سیاق قانوني. كان عصر العدالة المجتمعیة ھذا أقل منھجیة بكثیر وكان لھ طابع رد
الفعل بشكل عام. في نھایة المطاف ، تم استبدال السمات الشخصیة والعرفیة والتفاوضیة للعدالة

المجتمعیة بنظام أكثر مؤسسیة ومركزیة للعدالة القانونیة. بدالً من المجتمعات ، كانت الدولة مسؤولة
عن تطبیق نظام من القوانین والعقوبات.

على النقیض من ذلك ، نظرت معظم تقالید السكان األصلیین إلى الخطأ من منظور مجتمعي عمیق
ولیس من منظور قانوني. وقد خلق ھذا مسؤولیة جماعیة للرد على الضرر الناجم عن سوء التصرف ،

بما في ذلك شبكة أوسع بكثیر من العالقات المحیطة بكل من الجاني والضحیة. وقد أثرت ھذه التقالید
):2000األساسیة (دیباجة المبادئفيالمبینالنحوعلى،التصالحیةللعدالةالحدیثالتطورعلى

العدالة التصالحیة "غالًبا ما تستند إلى أشكال العدالة التقلیدیة والشعوب األصلیة ، التي تعتبر الجریمة
ضارة بشكل أساسي بالناس".  .یمكن القول إن أحد أكبر األضرار التي ارتكبھا االستعمار األوروبي

كان استبدال اآللیات المحلیة للتنظیم االجتماعي واالنتماء ، بنظام مجرد قائم على القانون للسیطرة
واإلكراه من الدولة.

تطور المفھوم الحدیث للعدالة التصالحیة في السبعینیات في أمریكا الشمالیة ، عندما ظھرت برامج
،كندا،كیتشنرفيالمراقبةتحتالعاملینمناثنانقام،1974عاماألولى. فيالتصالحیةالعدالة

بجمع الضحایا والجناة في قضیة التخریب مًعا للتعامل مباشرة مع المخالفة ومناقشة طرق إصالح
تحت)VORP(والجانيالضحیةبینالمصالحةبرنامجإنشاءإلىالناجحةالتجربةھذهالضرر. أدت

رعایة لجنة كریستیان مینونایت ، وقدمت اإللھام الذي أدى إلى ابتكارات أخرى في أمریكا الشمالیة
وخارجھا. مع نمو البرنامج وتطوره على مدى العقود التالیة ، أوجد نموذًجا جدیًدا للتفكیر في الجریمة

أصبح ُیعرف في النھایة باسم "العدالة التصالحیة".

في نفس الوقت تقریًبا الذي كانت تتطور فیھ العدالة التصالحیة في أمریكا الشمالیة ، حدثت تطورات
مماثلة في أوروبا. أعرب عالم الجریمة النرویجي نیلز كریستي ، أحد ممثلي حركة إلغاء عقوبة اإلعدام
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بأنوجادل.1977كملكیة""النزاعاتمقالتھفيالجنائیةالعدالةلنظامانتقادهعن،أوروباشمالفي
مفھوم الجریمة ھو فكرة مجردة ینبغي بدالً من ذلك فھمھا على أنھا صراعات بین الناس الفعلیین. عالوة
على ذلك ، للناس حق الملكیة في نزاعاتھم. ما یتضح في عملیة العدالة الجنائیة ھو أن الخبراء القانونیین

قد سرقوا ھذه النزاعات من األطراف التي ینتمون إلیھا، وبالتالي حرمان الضحایا والجناة من حق
المشاركة في حل قضیتھم.

جادل كریستي بأن عملیات العدالة الجنائیة التقلیدیة ال تلبي احتیاجات الضحایا والجناة والمجتمع
األوسع، وبدالً من ذلك، یجب تمكین أولئك الذین لدیھم مصلحة شخصیة في قضیة ما من تولي ملكیة
نزاعاتھم الشخصیة لتلبیة احتیاجاتھم بشكل أفضل. ساھم تفكیر كریستي وعلماء آخرین (على سبیل

المثال، لوك ھولسمان وھیرمان بیانكي) بإلغاء الرق في نظریة العدالة اإلصالحیة وأثر على تطورھا،
ال سیما في بلدان أوروبا الشمالیة والوسطى (مثل النرویج وفنلندا والنمسا).

كما تزامن ظھور العدالة التصالحیة مع إصالحات وابتكارات أخرى في مجال العدالة الجنائیة، وال
سیما: تأثیر حركة حقوق الضحایا ؛ ومحاوالت تعزیز دور الضحایا في اإلجراءات الجنائیة كما أثرت

ُنھج التحویل والتأھیل في إصدار األحكام على تطویر العدالة التصالحیة، وبلغت ذروتھا في بعض
الحاالت بإدخال أحكام تشریعیة لتقدیم خدمات العدالة التصالحیة، وال سیما لألطفال المخالفین للقانون.

ُیساء أحیاناً تفسیر إصالح نظام قضاء الشباب في أوتیاروا بنیوزیلندا بعد إقرار قانون األطفال والشباب
معللتعاملالعرفیةالماوريقبیلةأسالیبالستعادةواعیةمحاولةأنھعلى1989لعاموأسرھم

النزاعات األسریة أو القبلیة. ومع ذلك ، فإن الوعي باألثر المدمر ألنظمة العدالة والرعایة األوروبیة
السائدة على أطفال الماوري، على وجھ الخصوص ، ھو الذي وفر الزخم الستجابات عدالة الشباب التي

تكون أكثر تشاركیة وقائمة على األسرة وأكثر توافًقا مع قیم السكان األصلیین. أدى ذلك إلى والدة
مؤتمرات مجموعة األسرة ، وھو ابتكار لعب دوًرا مھًما في تعزیز العدالة التصالحیة في جمیع أنحاء
نظام العدالة الجنائیة في نیوزیلندا وفي أجزاء أخرى من العالم (لتحلیل التأثیر الذي أحدثتھ مؤتمرات

مجموعة العائلة في تایالند، باإلضافة إلى تطبیقھا في مجال العدالة الجنائیة، فإن العدالة التصالحیة قد
أطلعت على الممارسة في مجاالت أخرى، مثل حمایة الطفل، واإلعدادات التعلیمیة، والنزاعات في

مكان العمل، والنزاعات العائلیة والقضایا البیئیة، وإیذاء المسنین وما بعد أوضاع النزاع.

یتمثل أحد القیود المھمة ، في مجال العدالة التصالحیة ، في أن الكثیر من المنح الدراسیة األكادیمیة حول
الممارسات التصالحیة مستمدة من سیاقات أوروبا وأمریكا الشمالیة ودول مثل أسترالیا ونیوزیلندا

وتتعلق بھا. وبناًء على ذلك، غالًبا ما تكون البرامج في ھذه البلدان معروفة جیًدا. ومع ذلك ، فقد أشار
العلماء أیًضا إلى أھمیة مواصلة البحث حول الممارسات التصالحیة التي تعتمد على العملیات التصالحیة

ودولتنزانیا)،2018أوغندا؛2009سیرالیون؛2010(افریقیامثلمناطقفيالعرفیةأوالتقلیدیة
مثل باكستان.

اإلطار الدولى المتعلق بالعدالة التصالحیة
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من األھمیة بمكان لتعزیز العدالة التصالحیة على المستوى العالمي وجود مبادئ األمم المتحدة األساسیة
وضماناتمعاییرتوفرالتي،)2002(الجنائیةالمسائلفيالتصالحیةالعدالةبرامجاستخدامبشأن

بشأن استخدام مبادرات العدالة التصالحیة. كما تم التأكید علیھ في المبادئ األساسیة ، فإن العدالة
التصالحیة ھي "استجابة متطورة للجریمة تحترم كرامة كل شخص ومساواة كل شخص وتبني التفاھم

وتعزز الوئام االجتماعي من خالل عالج الضحایا والجناة والمجتمعات" (قرار المجلس االقتصادي
الدیباجة).12/)2002واالجتماعي

عالوة على ذلك ، یؤكد إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسیة للعدالة لضحایا الجریمة وإساءة
واإلنصافالتوفیقلتعزیزالرسمیةغیرالمنازعاتتسویةعملیاتقیمةعلى)1989(السلطةاستخدام
).العدالة.إلىالضحایاوصولبشأن11الوحدةانظر،المعلوماتمن(لمزیدللضحایا

تنعكس قیم العدالة التصالحیة أیًضا في وثائق أخرى لألمم المتحدة ، مثل اتفاقیة حقوق الطفل (الملزمة
بكینقواعد``-األحداثقضاءشؤونإلدارةالدنیاالنموذجیةالمتحدةاألمموقواعد،)1989(قانوًنا)

،)1990(الریاض""إرشادات-األحداثجنوحلمنعالتوجیھیةالمتحدةاألممومبادئ،)).1985(''
وقواعد،)1990(طوكیو""قواعد-االحتجازیةغیرللتدابیرالدنیاالنموذجیةالمتحدةاألمموقواعد

).2010(بانكوك""قواعد-للمجرماتاالحتجازیةغیروالتدابیرللسجیناتللمعاملة.المتحدةاألمم
وتشجع ھذه الوثائق الدول األعضاء على تعزیز مشاركة المجتمع بشكل أكبر عند الرد على المخالفین ،

وتعزیز التحویل وبدائل السجن.

حلفيالتصالحیةالعدالةأھمیةعلى)70/174العامةالجمعیة(قرار2015لعامالدوحةإعالنیؤكد
النزاع االجتماعي من خالل الحوار وآلیات المشاركة المجتمعیة ، وكذلك في مجال إعادة دمج السجناء

استخداماألوروبيواالتحاد)CoE(أوروبامجلساعتمدھاالتياإلرشادیةالوثائقتعززأوروبا،وفي
العدالةبشأنالخاصةاألھمیةذات8)2018(أوروبامجلستوصیةتكتسبالتصالحیة.العدالة

فيبالوساطةالمتعلقة19)99(رقمالتوصیةمحلحلتوالتي،الجنائیةالمسائلفيالتصالحیة
التصالحیةالعدالةتطویرتعزیزإلى2018لعامأوروبامجلستوصیةتھدفالجنائیة.المسائل

واستخدامھا في سیاق العدالة الجنائیة ، وتوضیح معاییر استخدامھا ، وتشجیع الممارسة اآلمنة والفعالة
والقائمة على األدلة. عالوة على ذلك ، تھدف الوثیقة إلى دمج فھم أوسع للعدالة التصالحیة ومبادئھا مما

قبلمنالتصالحیةالعدالةاستخدامتوضیحھواآلخروالھدف.1999توصیةفيعلیھمنصوصھو
CMالتوصیةعلىالتعلیق(انظرالمراقبةوخدماتالسجون / Rec علىالتوصیةتؤكد)).2018)

تحول أوسع في العدالة الجنائیة عبر أوروبا نحو نھج إصالحي أكثر.

بشأنالدنیاالمعاییر)2012(الضحایاحقوقبشأناألوروبياالتحادتوجیھیحدد،ذلكعلىعالوة
حقوق ودعم وحمایة ضحایا الجریمة ویؤكد على إمكانات برامج العدالة التصالحیة. یمكن اعتبار ھذا

الصك الملزم قانوًنا والقابل للتنفیذ عالمة فارقة في توفیر الحمایة والمساعدة لجمیع ضحایا الجریمة في
JHA/2001/220للمجلساإلطاريالقرارمحلحلوقداألوروبي.االتحادفياألعضاءالدول
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بشأن وضع الضحایا في اإلجراءات الجنائیة ، والذي یتطلب من الدول األعضاء وضع أحكام تشریعیة
للوساطة بین الضحیة والجاني. كان ھذا القرار اإلطاري ذا صلة في العدید من البلدان األوروبیة إلدخال

الوساطة في المسائل الجنائیة واالعتراف بتأثیر النتائج التصالحیة في اإلجراءات الجنائیة.

Rec(أوروبامجلستوصیة تبرز (2006) االستعادةأھمیةاألوروبیةالسجونقواعدبشأن)2
والوساطة لحل النزاعات مع السجناء وفیما بینھم وكذلك عند التعامل مع الشكاوى والطلبات المقدمة من

السجناء

بالنسبة لألطفال المخالفین للقانون ، ال سیما توصیة مجلس أوروبا بشأن الطرق الجدیدة للتعامل مع
األحداث الجانحین ودور قضاء األحداث ، والتوصیة بشأن القواعد األوروبیة للمجرمین األحداث تخضع

للعقوبات أو التدابیر كالھما یشیر إلى استخدام العدالة التصالحیة وجبر الضرر. وتؤكد التوصیة على
استخدام ردود أكثر ابتكاًرا وفعالیة عند التعامل مع الجرائم الخطیرة والعنیفة ، وتشجع على استخدام
الوساطة والتعویض والتعویض للضحیة. توصي "القواعد األوروبیة للمجرمین األحداث الخاضعین

للعقوبات أو اإلجراءات" بضرورة إتاحة الوساطة والتدابیر التصالحیة األخرى في جمیع مراحل
اإلجراءات الجنائیة ، بما في ذلك عند إصدار األحكام. إن تعزیز بدائل اإلجراءات القضائیة ، وال سیما
الوساطة والتحویل وحل المنازعات بالطرق البدیلة ، أمر تؤكده كذلك المبادئ التوجیھیة لمجلس أوروبا

بشأن العدالة المالئمة لألطفال. على المستوى اإلقلیمي ، یھدف إعالن لیما بشأن العدالة التصالحیة
الالتینیة.أمریكافيالتصالحیةالنھجتنفیذتعزیزإلى)2009(لألحداث

باإلضافة إلى ھذه اإلرشادات ، التي تم وضعھا إلى حد كبیر على المستویین الدولي واإلقلیمي ، من
المھم أیًضا مالحظة أن الممارسات التقلیدیة والشعبیة داخل المجتمعات غالًبا ما تستند إلى العملیات

التصالحیة. في الواقع ، حدد العلماء أن الممارسات اإلصالحیة الفعالة تتطلب مزیًجا من المبادئ الشعبیة
المھمة حول العدالة المجتمعیة ، وآلیات أوسع للعدالة التقلیدیة أو اإلصالحیة (، على سبیل المثال ،

Robins ، Kilekamajengaو؛أوغندابدولةیتعلقفیما،2006 ، بدولةیتعلقفیما2018
تنزانیا).

حمایة مبادئ عملیات العدالة التصالحیة

توفر المبادئ األساسیة ضمانات أساسیة للضحایا والجناة، مثل الحق في أن یكونوا على اطالع كامل
بحقوقھم ، والعملیة والعواقب المحتملة لقرارھم ، وحق القاصر في الحصول على مساعدة أحد الوالدین

أو الوصي ، والحق في عدم المشاركة في عملیة إصالحیة

كما ھو منصوص علیھ في المبادئ األساسیة ، یجب أن تستند العملیات التصالحیة دائًما إلى الموافقة
الحرة والطوعیة لكل من الضحیة والجاني ، وینبغي منحھم خیار سحب موافقتھم في أي وقت أثناء

العملیة. ال ینبغي استخدام مشاركة الجاني كدلیل على الجرم في اإلجراءات القانونیة الالحقة
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لإلشرافاإلصالحیةالعملیاتنتائجتخضعأنینبغي،15األساسيالمبدأفيعلیھالتشدیدتمكما
القضائي أو أن ُتدرج في القرارات أو األحكام القضائیة ، وفي مثل ھذه الحاالت ، ینبغي أن تتمتع بنفس
مركز أي قرار أو حكم قضائي آخر. في الحاالت التي ال یمكن فیھا التوصل إلى اتفاق بین األطراف في
حوار تصالحي ، ال ینبغي أبًدا اعتبار ھذا اإلخفاق على حساب الجاني ، ویجب أال یؤدي عدم تنفیذ اتفاق

إلى إصدار حكم أشد في جنائي الحق.

تشیر المبادئ األساسیة األخرى إلى حیاد المیسرین ، واحترام كرامة األطراف والوعي بالمسائل الثقافیة
المحلیة. یجب أن تكون الحلول متناسبة ومعقولة ومتفق علیھا من قبل جمیع األطراف.

عالوة على ذلك ، توصي المبادئ األساسیة بضرورة وضع مبادئ توجیھیة ومعاییر بشأن استخدام
العدالة التصالحیة وتشمل أحكاًما حول شروط اإلحالة ومعالجة القضایا ومھارات وتدریب المیسرین
وإدارة العدالة التصالحیة وقواعد السلوك المتعلقة بكیفیة تعمل برامج العدالة التصالحیة. ھذه المعاییر

مھمة لضمان الجودة العالیة للممارسة وتعزیز المساواة في الوصول إلى الخدمات.

من المھم مالحظة أن التشریعات التي تنص على ُنُھج العدالة التصالحیة ال تكفي، في حد ذاتھا، لضمان
التنفیذ الكامل. ذلك أن العوامل المتعلقة بأحكام تشریعیة محددة، والتمویل، ومواقف الجمھور ووعیھ،
والتعاون بین مقدمي الخدمات، والثقة في العملیة، یمكن أن تؤثر جمیعھا على نوعیة خدمات العدالة

التصالحیة وإمكانیة الحصول علیھ أما ما ھو أكثر أھمیة فھو الفروق الفلسفیة القائمة بین النھج
التصالحي إزاء تحقیق العدالة وروح العقاب السائدة. ومع ذلك، ھناك عدة طرائق للتشجیع على توسیع

نطاق استخدام العدالة التصالحیة في الحیاتین العامة واالجتماعیة.

وحیثما تتقاطع العدالة التصالحیة مع مؤسسات العدالة الجنائیة، تكون األحكام التشریعیة والمالیة عظیمة
األھمیة لضمان إمكانیة الوصول إلى العدالة التصالحیة وتوافرھا. وال یؤدي االعتراف التشریعي إلى
تعزیز مصداقیة العدالة التصالحیة والثقة فیھا فحسب، إذ إنھ یمكن أیضاً أن یسھم في تنفیذھا على نحو

أكثر منھجیة. بید أن نوعیة الممارسات ال یمكن تشریعھا، بل یجب أن تنبثق من أوساط الممارسین
أنفسھم، مع االستناد إلى األدلة ومراعاة السیاق الثقافي. وعالوة على ذلك، من المھم أالّ تؤدي الشروط

لة لالستفادة من العدالة القانونیة المسبقة وخطورة الجریمة المرتَكبة إلى تقیید نوع الحاالت المؤھَّ
التصالحیة. وھذا ینطبق أیضاً على القضایا الحساسة، مثل تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف

الجنساني. وینبغي أالّ ُتستبعد حاالت لمجرد أنھا تنطوي على عنف جنساني، بشرط إمكانیة أن تكفل
معاییر الممارسة المشاركة اآلمنة للضحایا والناجین. وبالنظر إلى أن العدالة التصالحیة ال تزال ُتستخدم

في أغلب الحاالت كتدابیر بدیلة عن اإلجراءات القضائیة في العدید من البلدان، فینبغي أن ینصب
التركیز على التوسع في استخدام العملیات التصالحیة لتشمل مراحل أخرى من إجراءات العدالة

الجنائیة، بما في ذلك إصدار األحكام وإعادة التأھیل وإعادة اإلدماج.

وعلى الصعید الوطني، استحدثت عدة بلدان معاییر ممارسات فیما یتعلق باستخدام العدالة التصالحیة.
فعلى سبیل المثال، أصدر مجلس العدالة التصالحیة في المملكة المتحدة "توجیھات الممارسات الفضلى
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ثت وزارة العدل في نیوزیلندا معاییرھا العملیة حیث حددت للممارسة التصالحیة، و في سیاق متصل حدَّ
القیم والمبادئ والمعاییر التوجیھیة من أجل استخدام العدالة التصالحیة في أي مرحلة من مراحل
إجراءات العدالة الجنائیة. وكما ُذكر سابقاً، من المھم أیضاً اإلشارة إلى أن معاییر محددة للعدالة

التصالحیة بشأن حاالت العنف األسري والعنف الجنسي جرى وضعھا، سواء في نیوزیلندا

وعندما یتم تطبیق العدالة التصالحیة في الزاعات الداخلیة أو العرقیة أو سوء استخدام السلطة أھم
الركائز لتطبیق العدالة التصالحیة ھو:

لجان الحقیقة والمصالحة

تستخدم بلدان مختلفة لجان الحقیقة والمصالحة لمعالجة فترة ما بعد ارتكاب جرائم واسعة النطاق من
قبیل العنف السیاسي، وانتھاكات حقوق اإلنسان التي تجیزھا الدولة، وإرث االستغالل االستعماري

واالسترقاق. ومن األمثلة على ذلك ما یلي:

)؛٢٠٠٢-١٩٩٥(أفریقیاجنوبفيالعنصريالفصلبعدماوالمصالحةالحقیقةلجنة(أ)

)؛٢٠٠٥-٢٠٠٢(تیمور-لیشتيجزیرةفيوالمصالحةوالحقیقةاالستقباللجنة(ب)

مجازرفي؛للبحث٢٠٠٢عامفيدائمةوُجعلت١٩٩٩عامفيبدأتالتيالرواندیة،الحقیقةلجنة(ج)
التوتسي.قبیلةبحقالھوتوقبیلةارتكبتھاالتي1993

)؛٢٠٠٣-٢٠٠١(بیروفيوالمصالحةالحقیقةلجنة(د)

(ھ ) سعت مختلف لجان الحقیقة في الوالیات المتحدة إلى معالجة الجرائم والمظالم المرتكبة بدوافع
عنصریة

مالحظة: یوجد قاعدة بیانات عالمیة بشأن تلك اللجان متاحة في الموقع الشبكي لمعھد السالم في
الوالیات المتحدة.

وفي حین أن والیة كل لجنة "حقیقة" و"مصالحة "ترتبط بخصوصیات انتھاكات ماضیة في كل سیاق أو
بلد، فإن تلك اللجان تنطوي عموماً على البحث واإلبالغ عن االنتھاكات المتعلقة بكل سیاق أو بلد،

وتوفر محفالً للضحایا وأسرھم والجناة إلطالع اآلخرین على تجربتھم الشخصیة. وھناك دراسات كثیرة
لة للجان الحقیقة والمصالحة الوطنیة ذات الصلة، وما إذا حول ما إذا كانت مبادئ العدالة التصالحیة مكمِّ

كانت تتجسد فیھا. وتبین الدراسات من ھذا النوع أنھ في حین أن العدالة التصالحیة ولجان الحقیقة
والمصالحة كلتیھما تسعیان إلى تحقیق نتائج تنطوي على جبر األضرار - وكثیراً ما یكون ذلك على

ر تحاوراً صادقاً بشأن المخالفات والضرر وأھمیة التعافي أساس المبادئ والممارسات العالئقیة التي تیسِّ
ا، نظرّیًا وعملّیًا على السواء، عن العدالة - فإن تعقیدات تلك اللجان تعني أنھا تختلف اختالفاً تاّمً

التصالحیة بالطریقة التي ُتستخدم بھا في المسائل الجنائیة.
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حول لجان الحقیقة

لجان الحقیقة ھي ھیئات غیر قضائیة ، ولكن في بعض الحاالت ُتمنح القدرة على إحالة یتم إنشاء لجان
الحقیقة للبحث واإلبالغ عن انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني على مدى فترة زمنیة معینة في

بلد معین ، أو فیما یتعلق بنزاع معین. إن لجان الحقیقة متنوعة وغالباً ما یتم تكییف والیاتھا مع
االحتیاجات المحددة للمجتمع. وعادة ما یتم عقدھم مؤقًتا من أجل السماح للضحایا وأقاربھم والجناة

باإلدالء بأدلة على انتھاكات حقوق اإلنسان أو االنتھاكات الجنائیة األخرى - مما یوفر منتدى رسمًیا
لروایاتھم. في معظم الحاالت ، ُیطلب من لجان الحقیقة أیًضا تقدیم توصیات بشأن الخطوات الالزمة

لمنع تكرار االنتھاكات السابقة.           
یتم إنشاؤھا، ومنحھا السلطة ، ورعایتھا و / أو تمویلھا من قبل حكومة البلد.

معلومات القضیة إلى المحاكم أو الھیئات القضائیة. بشكل عام ، تدفع توصیات اللجنة من أجل إجراء
إصالحات داخل الحكومة والھیاكل االجتماعیة األخرى التي كرست االنتھاكات. قد تدعو التوصیات

أیًضا إلى تعویض الضحایا ، وتقترح جھود تخلید الذكرى وخطط المصالحة ، وتورط الھیئات أو
المجموعات األكثر مسؤولیة عن أي انتھاكات مرتكبة. في بعض الحاالت ، قد یتم تسمیة الجناة

األفراد. في بعض الحاالت ، أُجبرت اللجان على إنھاء والیاتھا قبل األوان بسبب المعارضة السیاسیة أو
نقص التمویل.

حول لجان التحقیق

لجان تقصي الحقائق ترتبط ارتباطا وثیقا بلجان الحقیقة. بالمقارنة مع لجان الحقیقة ، فإن لجان التحقیق
لدیھا نطاق محدود أكثر. قد تقتصر تحقیقاتھم على سبیل المثال على أحداث معینة ، أو مناطق جغرافیة

محددة في بلد ما.

باإلضافة إلى ذلك ، تصور مجموعة لجان الحقیقة عدًدا من ھیئات التحقیق التي لم تنظمھا الحكومات ،
ولكن المجتمع المدني أو المنظمات الدولیة

وفیما یلي عدد من الھیئات غیر الرسمیة لتقصي الحقائق مثل لجان التحقیق.

لجان الحقیقة
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1995ألمانیا
1999رواندا

2010ھندوراس
األرجنتین

غانا
صربیا والجبل األسود

بولیفیا
غواتیماال

سیرا لیون
تشاد

ھایتي
جزر سلیمان

1990تشیلي
كینیا

جنوب أفریقیا
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

لیبیریا
2000الجنوبیةكوریا

1996اإلكوادور
المغرب

2005الجنوبیةكوریا
2007اإلكوادور

نیجیریا
تیمور - لیشتي (تیمور الشرقیة(

السلفادور
بنما

1974أوغندا
1992ألمانیا

باراغواي
1986أوغندا
2001بیرو

موریشیوس
أوروغواي

لجان التحقیق
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الجزائر
البرازیل
بوروندي

2003تشیلي
1990نیبال

سیریالنكا
الھندوراس-93

كوت دیفوار
1986بیرو

زیمبابوي
1993رواندا

تفاصیل الحالة الجزائریة

لجنة التحقیق: لجنة التحقیق الخاصة المكلفة بمسألة حاالت االختفاء
2005-2003المدة:  

299-03الرئاسيالمیثاق: المرسوم
6المفوضون: 

التقریر: الیوجد تقریر عام

 

لجنة التحقیق: لجنة التحقیق المخصصة المكلفة بمسألة حاالت االختفاء (لجنة التحقیق المخصصة لمسألة
االختفاء(

شھًرا(18(2005مارس/ آذار31-2003سبتمبر /أیلول21العملیات: تواریخ
أنبداعندماالوطنیةاالنتخاباتالجزائريالجیشألغى1992ینایر/الثانيكانون11الخلفیة: في

حزًبا إسالمًیا سیصل إلى السلطة. أدى ذلك إلى احتجاجات وھجمات عنیفة من قبل الفصائل اإلسالمیة
ضد الشرطة والجیش ، وفي النھایة ضد المدنیین. أعلنت قوات األمن الجزائریة حالة الطوارئ وبدأت

حملة قمع ضد الفصائل ، ما أدى إلى اختفاء أفراد یشتبھ في دعمھم لھا.

لمنعفواًیمنحقانوناًأصدر،1999نیسان/أبریلفيرئیساًبوتفلیقةالعزیزعبدالرئیسانتخاببعد
أنشأ،2003عاماإلنسان. فيلحقوقوطنیةمؤسسةأسس،2001عامفي،أسلحتھم. ثمیسلمون
7000منأكثرمصیرمعالجةھومعلنبھدفاالختفاءبمسألةالمكلفةالخاصةالتحقیقلجنةبوتفلیقة
األھلي.الصراعمنسنواتسبعخاللقتلواألًفا150منوأكثر،اختفواشخص
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،الرسمیةالجریدةفي(ُنشرت2001(مارس)آذار25في71-01رقمالرئاسيالمیثاق: المرسوم
وھي،اإلنسانحقوقوحمایةلتعزیزالوطنیةاالستشاریةاللجنةأنشأ)2001(مارس)آذار28

المؤسسة الجزائریة الدائمة لحقوق اإلنسان. تم تشكیل اللجنة المخصصة التي تم إنشاؤھا بعد ذلك بعامین
( 2003سبتمبر11فيبوتفلیقةالرئیسفرعي. أسسھاكجھازالوطنیةاالستشاریةاللجنةداخل

1999و1992عاميبیناختفواالذیناألشخاصمصیرلتحدیدالخاصةاللجنةتفویضالوالیة:تم
والتحقیق معھم وتحدید مصیرھم وصیاغة خطة تعویضات لعائالت المختفین. لم تمتد الوالیة لتشمل

تحدید الجناة.

المفوضون والھیكلیة: تألفت اللجنة المخصصة من ستة مفوضین جزائریین ، من بینھم خمسة رجال
وامرأة واحدة. ترأسھا فاروق قسنطیني. ویعین الرئیس األعضاء وینتمون إلى اللجنة االستشاریة

الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان.
لكنھا2005مارس31فيبوتفلیقةالعزیزعبدالرئیسإلىسریاتقریراالخاصةاللجنةالتقریر: قدمت

لم تنشر التقریر على المأل.

الموجودات:

االستنتاجات

على الرغم من أن اللجنة لم تنشر نتائجھا ، أشار رئیس اللجنة فاروق قسنطیني في تصریحات عامة إلى
القتلى.منوالعدیداختفاءحالة6000منأكثرعنمسؤولالجزائريالجیشأن

التطورات الالحقة:

النیابة

سنھوتم،2005سبتمبرفيعاماستفتاءخاللمنالوطنیةوالمصالحةالسلممیثاقعلىالموافقةتمت
فبرایر27المؤرخبموجب تنفیذهوتم2006فبرایرفي )278-05الرئاسيبموجب المرسوم

المسلحة. ینصاإلسالمیةوالجماعاتاألمنقواتمنلكلالجرائممعظمعنالعفوالمیثاقیمنح2006
المیثاق المثیر للجدل على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات ألي تصریح أو نشاط من شأنھ

"اإلضرار" بمؤسسات الدولة أو "السمعة الحسنة لعمالئھا" أو صورة الجزائر.

تعویضات

2640حواليتلقت،2006عامالمختفین. منذلعائالتتعویضاتیقترح278-05الرئاسيالمرسوم
منإالالتعویضُیمنحلم،ذلكأمریكي. ومعدوالرملیون37حواليمجموعھایبلغتعویضاتأسرة

خالل تقدیم شھادة وفاة ، كان الكثیرون مترددین في الحصول علیھا دون معرفة مصیر أحبائھم. وقال
الضحایا إن الحكومة كانت تحاول رشوتھم للتوقف عن طلب المعلومات.
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ووزارةالداخلیةوزارةفياإلداریةالھیئاتمنالعدیدتفویضتم،1995عامخاصة: منذمالحظات
2003عامفيأُنشئتالتيالمخصصةاللجنةاالختفاء. وحاولتحاالتحولالشكاوىبجمعالعدل

تنظیم ھذه الجھود السابقة.

جدول مقارنة بین الوالیات المتحدة والصین وروسیا

الوالیات المتحدة
األمریكیة

جمھوریة الصین
الشعبیة

االتحاد الروسي

كیلومترملیون٩,٨المساحة
مربع

كیلومترملیون٩,٥
مربع

كیلومترملیون١٧
مربع

متوسط العمر المتوقع
(منظمة الصحة العالمیة

)٢٠١٩عام

سنة٧٣,٢سنة٧٧,٤سنة٧٨,٤

نسمةملیون١٤٦نسمةملیار١,٤نسمةملیون٣٣١)٢٠٢٠(السّكانعدد

الناتج المحلي اإلجمالي
(صندوق النقد الدولي

٢٠٢١(

دوالرتریلیون١,٧دوالرتریلیون١٦,٦دوالرتریلیون٢٢,٦

معّدل النمو االقتصادي
(تباین الناتج المحلي

٢٠١٩(

١,٣٪٦,١٪٢,٣٪

٪٤,٦٪٣,٦٪٣,٧)٢٠١٩(البطالةنسبة

احتیاطي النقد األجنبي
)٢٠٢١(

دوالرملیار٦٠١دوالرتریلیون٣,٣دوالرملیار١٤٠

نسبة الدین الخارجي
من الناتج المحلي

)٢٠٢٠(اإلجمالي

٣٢٪١٩٪١٠٢٪

قیمة الصادرات
)٢٠١٩(

دوالرملیار٤٨١دوالرتریلیون٢,٥دوالرتریلیون٢,٦
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نسبة الصادرات من
الناتج المحلي اإلجمالي

)٢٠١٩(

٢٨,٣٪١٨,٥٪١١,٧٪

قیمة الواردات
)٢٠٢٠(

دوالرملیار٢٣١دوالرتریلیون٢دوالرتریلیون٢,٤

الحصة السوقیة من
صادرات السالح في

-٢٠١٦(بینالعالم
٢٠٢٠(

٢٠٪٥,٢٪٣٧٪

عدد الجامعات من
العالمفي١٠٠أفضل
)QSتصنیف(وفق

٢٨٦١

١٥المرتبة٣المرتبة٤المرتبةمؤشر االبتكار العالمي

براءات االختراع
)٢٠١٩(الممنوحة

ألف٣٤ألف٤٥٢ألف٣٥٤

عدد الشركات من أكبر
(منالعالمفي٥٠٠

حیث اإلیرادات
٢٠٢١(

١٢٢١٣٥٤

من زوایا الذاكرة

الدكتور جون نسطھ

ذھبت لوزارة الصحة في دمشق،وطالبت بمعادلة شھادتي في الطب. أحالوني إلى المدیریة القانونیة التي
یرأسھا رجل تبین لي فیما بعد بأنھ طائفي ومعاد للشیوعیة. فطالبني بالشھادة مترجمة الى العربیة،

وبشھادة الثانویة -بكالوریا- فقدمت لھ شھادة بكالوریا ألمانیة، وفیھا عالمات جیدة، حصلت علیھا قبل
بدء دراستي في جامعة كارل ماركس في مدینة الیبزغ.فجاوبني ھذِه الشھادة ال قیمة لھا، وال تعادل
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قیمتھا قیمة الحبر الذي كتبت بھ. علیك أن تكون حائزا على الشھادة الثانویة السوریة واال ال نعترف
بشھادتك ھذه.

طلبت مقابلة وزیر الصحة، ودخلت الى مكتبھ، بعد موعد استغرق وقتا طویال. وھو طبیب من مدینة
دیر الزور، رجل طیب ومنفتح، فعرضت الموقف الذي انا فیھ، وقرأ شھادتي الثانویة األلمانیة، واعجب
بنتائجي في الفیزیاء، والكیمیاء، والریاضیات، والبیولوجیا، وغیرھا من المواد، فاستدعى رئیس الدائرة

القانونیة، وقال لھ ھذه شھادة ممتازة في العلوم، فلماذا ال تعترف بھا.

فأجاب ألنھا ال تحتوي على مادة األدب العربي، وال مادة التربیة القومیة والدینیة، وال على مادة التاریخ
العربي. فسألھ الوزیر ھل ھناك نص قانوني واضح، یتطلب حصول طبیب سوري درس في الخارج،
على شھادة الثانویة السوریة، فأجاب ال یوجد نص صریح بذلك، لكن ھناك عرف وتقلید، وال یوجد في
سوریا طبیب واحد غیر حائز على شھادة البكالوریا السوریة. فأجاب الوزیر، اذا ال یوجد نص قانوني

بذلك، فلماذا تكون ملكیا أكثر من الملك، ولكنھ بقي على موقفھ.

.1970العاممناألولالشھرفيالكالمھذاكان

كان لي صدیق من آل فلوح الحورانیة، تكلم معي وقال دعنا نذھب لوزارة الصحة، فنائب وزیر الصحة
الدكتور نظمي فلوح وشقیقھ الدكتور ناظم موظف ذو نفوذ واسع، ھم ابناء عمي، لعلھم یجدوا لك مخرجا

مناسبا.

دخلنا على الدكتور نظمي، رجال رقیقا وناعما ومھذبا جدا، وعرضت علیھ المسألة، فقال لي ان كل
الدالئل تشیر الى كونھم ال یریدونك،فلماذا عدت أنت الى سوریا؟ قلت لخدمة شعبي وقضیة الحریة
واالشتراكیة، تبسم وقال اذھب أنت وزوجتك الطبیبة الى ألمانیا الغربیة، التي ستأخذكم باألحضان،

وبرواتب نحلم بھا.

عدت إلى حمص وانا بحالة خیبة امل كبیرة.

لم یكن لدینا أي دخل مادي، ولھذا عكفنا على البقاء دوما في البیت،لم نذھب الى دار سینما أو مقھى،
حتى أنني لم أتصل برفاقي وأصدقائي القدامى، ألنني عاجز عن عزیمتھم أو قبول عزائمھم.

كانت زوجتي تھتم بوالدي المریض والمقعد فیما بعد من جمیع النواحي تنظیفا وتغسیال، ومعالجة الم
بحقن إبر في الظھر، إلى إعداد الفطور والغداء والعشاء، الى التحدث معھ بشكل مستمر حتى ال یشعر

بالوحدة،وكانت تستقبل زواره من العائلة واألقارب، وتقوم بواجبات الضیافة بكل كرم وأریحیة.

لم یكن أحدا ینتظر من ھذه االجنبیة كل ھذا،ومع الوقت صاروا یسمونھا بالقدیسة ھاني،اختصارا
لھانیلوري.
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سمع ابن عمتي المھندس مدحت أبو خاطر،وھو مساھم كبیر ومدیر شركة تعھدات للبناء والتعمیر،
بوضعي وإني عاطل عن العمل بسبب عدم معادلة شھادتي بالطب.فجاءني إلى البیت، وقال لي ھل انت

مستعد للعمل عندنا بالشركة كممرض؟

قلت طبعا العمل شرف والبطالة ترف. فقال احییك. كان یعمل عندنا في كمب یقع بالقرب من قریة
الباردة في صحراء تدمر ممرض یسعف بعض إصابات العمل البسیطة، ویعالج المرضى من إصابات

وبماسوریة،لیرة260یبلغوالطعام،المنامةمعالشھريراتبھوكانالخ،والحیایاالعقاربلسعات
سیارةحضرتصباحاالثانيالیومفيالفور.علىفوافقتلیرة.360مبلغفنعطیكدكتوراًانك

وتوجھت بي إلى مكان الكمب، وكان في استقبالي ھناك ابن عمتي األخر، شقیق مدحت االكبر سننا،
حكمت ابو خاطر.

كانت شركتھم التي تسمى أبو خاطر. واخرس. وعطیة. تبني طریقا اسفلتیا یصل حمص مع منابع
الفوسفات في خنیفیس.

وفي الكمب المذكور بنیت غرف من البلوكات العاریة، مع أسطح من االترنیت السامة، وھناك مرآب او
كراج كبیر لتصلیح اآللیات الكبیرة مثل التركس والبغر والشاحنات الخاصة بعملیات البناء. وكان ھناك
ایضا مطبخا كبیرا جدا مع صالة طعام واسعة.كان الطعام جیدا ومتنوعا، ورئیس الطباخین من حمص

منشخصا280إلىالكمبسكانعددالعاصي.یصلعلىالجندیكمطعمصاحبكانعبارة،المن
مھندسین مدنیین، وسائقي آلیات ضخمة وعمال اسمنت الخ.

تعرفت بسرعة على كل العاملین ھناك بسرعة مذھلة، كل باسمھ، وحضوري كل األمسیات الموسیقّیة
والغنائیة المتقنة. وتوطدت بیني وبین العدید من العاملین ھناك من عمال وفنیین ومھندسین، أواصر

صداقة استمرت لسنین طویلة، اذ كان ایضا عامال مساعدا في ذلك كونھم على األغلب من مدینة حمص
ومن أوساط یساریة.

نھار كل یوم خمیس، كانت سیارات تنقلنا الى مدینة حمص في عطلة نھایة األسبوع وتعود بنا صباح
الجمعة إلى العمل. كنت أطمئن على أوضاع البیت وأسمع أخباره، وكانت زوجتي رغم ھذه الظروف
الصعبة، تبدي ارتیاحھا وسعادتھا بخدمة الوالد وجو العائلة. شقیقي لبیب من سكان البیت أیضا، وعلیھ

تقع مسؤولیات شراء األطعمة والدواء وبقیة االحتیاجیة المنزلیة، وكان یتقن الطبخ والتذوق بدرجة
عالیة.

وكانت زوجتي تساعده، وتتعلم منھ، وبقیت طوال حیاتھا تطبخ لنا، أوالدي وأنا، ولضیفونا الكثر أطیب
الصحون من األكل العربي، وكانت ال تتقن سواه.

في العودة الى كامب الباردة،عملي لم یكن مرھقا على االطالق، ویسمح وقتي بالتعرف على حیاة الناس
والعمال منھم على وجھ الخصوص.كنت مندھشا من نفسي كیف استطعت أن أتخطى صعوبات االنتقال
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من أجواء برلین الحضاریة وشروط الحیاة المریحة، الى العیش في الصحراء القاحلة وظروف حیاتھا
البدائیة الخشنة.

الباردة قریة صغیرة جدا، وعدد سكانھا ضئیل ومتنوع، تنوعا غریب جدا ملفت للنظر.

كان ھناك قصرا صغیرا ودار ضیافة، یسكن فیھ احیانا األمیر نایف الشعالن، وبالقرب جدآ من القصر،
یقع ضریح والده االمیر نواف الشعالن، ابن األمیر نوري الشعالن، الذي شارك بالثورة العربیة الكبرى

الذي أعلنھا الشریف حسین بن علي، شریف مكة المكرمة، ورافق مقاتال على رأس فرسان عشیرة
الجیشوصل،1916العاممنحزیرانشھرفيعبدهللاواألمیرعليواألمیرفیصلاألمیرالرولة،

العربي المنطلق من مكة،بقیادة األمیر فیصل ولورنس، ضابط المخابرات البریطانیة الى دمشق بشھر
تشرین الثاني من نفس العام.

اشترى األمیر نوري الشعالن دارا واسعة ال تزال موجودة الى اآلن في حي الشعالن الدمشقي ،الذي
أخذ اسمھ من دار الشعالن، التي ال تزال الى اآلن أبوابھا مفتوحة أمام كل الضیوف.

الباردة تقع بالقرب من سد مائي، روماني ضخم جدا، ولكنھ مھدما ومھمال منذ مئات السنین، ھذا السد
كان یجمع میاه السیول من أماكن بعیدة،

أخذت تتشكل منذ مئات السنین طبقة من الطمي على سطح السد.استدعى االمیر نایف، بستانیا من غوطة
دمشق لیعمل عنده في زراعة األشجار المثمرة،التي أتت أوكلھا في وسط البادیة. وكان ھناك موتور

یعمل على بئر من الماء یشرف علیھ ویصونھ میكانیكي، وھناك حانوتا أو دكان لرجل مسیحي یبیع فیھ
حاجیات أھل القریة البسیطة وعلى رأسھا الدخان والنبیذ. ویسكن في نفس القریة الجئ او دخیل على

األمیر نایف من اغوات المنطقة، قتل عائلة بكاملھا، من باب الثائر، وھرب مستجیرا باألمیر، وھو یقیم
في دار مع زوجتھ وابنھ بدون أي عمل، ضیفا على األمیر، الذي یقدم لھ كل حاجیاتھ من طعام وشراب

ونبیذ وقھوة وسائل ودخان.

ومن ھذه التشكیلة االنسانیة الغریبة ال أنسى العدد األكبر من السكان،من طبقة العبید السود، ورثھم من
ابیھ وجده .ھم ال یجیدون أي عمل إطالقا، رجالھم یجیدون استعمال األسلحة والقتال.

نشأت بیني وبین األمیر صداقة وارفة وظلیلة، كان األمیر یجید االنكلیزیة وقلیل من اإلسبانیة، نظرا
المتالكھ في مربیا قصرا كبیرا،یزوره في اوقات متباعدة.كان یعمل بالسعودیة مدیرا إلحدى المؤسسات

الھامة. األمیر یحب الشعر واألدب، قارئا نھما، مطلعا على دھالیز السیاسة.

في مجلسھ المسائي تدور فناجین القھوة المرة على مجالسیھ وضیوفھ، ویركع على األرض في صالونھ
أعداد من العبید رھن اشارتھ، یخاطبوه یا طویل العمر أو یا عمي.
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في إحدى األمسیات سألتھ عن سبب وجود عبیده، في عصر جدید، یرفض العبودیة ویمقتھا، فأجابني أنا
اآلن عبدھم، على إطعامھم مع عائالتھم والباسھم ومصروف طبابتھم، وفي كل فترة اقول لھم على

المأل، أنتم أحرار وطلقاء وهللا معكم فاذھبوا ان شئتم. ولكن ال یفعلون ویبقون غصباً عني.

استمرت صداقتي مع أبو ممدوح األمیر نایف، وكان كثیرا ما یدعوني مع زوجتي حین كنا نعمل في
مشفى المواساة في دمشق لزیارتھ في بیتھ الرحب في دمشق لتقدیم ھدیتھ، المفضلة عندي،جلباب أبیض

خیط في السعودیھ،ألبسھا دائما في صیف دمشق الحار.

كان ابن عمتي حكمت ابو خاطر یقیم معنا في الكمب بشكل دائم لیشرف على سیر األعمال على
األرض، وھو أیضا عضو مساھم ومؤسس للشركة،رجل صارم بالعمل، ذات ھیبة مدھشة، رغم طیبة

قلبھ ومحبتھ للناس، وشھامتھ، وتواضعھ، كان ایضا یحبني ألنني لم أترفع عن العمل في ظروف قاسیة،
رغم إقامتي عشرة سنوات طویلة في ألمانیا. وكان كثیرا ما یطلب من ابو سھیل عبارة شیف الطباخین

في الكمب، ان یعد لنا طاولة ممیزة، نجلس حولھا في المساء نرتع كؤوس المدام، ونسمع لبعض
األصوات الجمیلة.

كنت انتظر قدوم شھر حزیران بفارغ الصبر حتى أستطیع تقدیم فحص البكالوریا السوریة، التي تقدمت
لھ بشكل خاص، اي لیس عن طریق مدرسة معینة، وطلبت ان تكون اللغة األلمانیة ھي اللغة االجنبیة

مادة الفحص.

قبل موعد الفحص باسبوعین توقفت عن العمل ونزلت إلى البیت واشتریت كتب منھج البكالوریا،
وعكفت على دراستھا، وطلبت مساعدة صدیقي ورفیقي األستاذ حنا عبود، الذي أعطاني دروس یومیة

في قواعد اللغة العربیة،وطریقة الكتابة بھا، بعد انقطاع عشر سنوات، قضیتھا في ألمانیا.

تقدمت على الفحص في مدرسة رزق سلوم في مدینة حمص،وكنت أدرس اللیل بكاملھ منصبا على
كتاب كل مادة اتقدم بھا بدون نوم،وبعد الفحص،انام لثالث ساعات، من ثم اسھر اللیل بكاملھ منصبا

على كتاب المادة التالیة وھكذا دوالیك.

انھیت تقدیم الفحوص وعدت إلى عملي في الكمب الصحراوي، وكنت وجال وخائفا، من ان ال أنجح في
الفحص، فأنال سخریة الناس، من ان طبیباً لم ینجح في فحص البكالوریا.

قبل یوم من إعالن نتائج الفحص على الجرائد،تصل النتائج الى مدیریة التربیة، وتذھب الناس إلى ھناك
للتعرف على نتائجھا، من خالل آذن المدیریة لقاء مبلغ بسیط من المال. ذھب اخي لبیب الى ھناك،
وأعطى اسمي لالذن، الذي عاد بیقول لھ إیدك على خمسین لیرة، قال أخي لھ لماذا تطلب ھذا الرقم

الضخم، -في تلك األیام- فقال لھ أخوك ناجح وبدرجة تسمح لھ بدخول كلیة الطب.



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٥٦(��� ��
ٔ
�/� ���

�� ���٢٠٢١

موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

www.ahewar.org/m.asp?i=9135

http://www.scppb.org
http://www.facebook.com/scppb.org

