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كلمة العدد

يوسف سالمة)1)

في	اللحظات	األخيرة	من	العمل	على	إنجاز	هذا	العدد	من	)قلمون:	املجلة	السورية	للعلوم	اإلنسانية(	–	الذي	
يتمحور	امللف	الرئيس	فيه	حول	)التحديات	املعيشية(	التي	يفرضها	النظام	السوري	على	أهلنا	في	مناطق	سيطرته	
الجميع	 وازع،	فوجئ	 أو	 رادع	 الحقوق	من	دون	 وانتهاك	 لها	من	اإلذالل	واإلفقار	 	ال	حصر	

ً
بهم	أشكاال –	ملحًقا	

	حتى	استفقنا	على	كارثة	إنسانية	أضخم	مما	يذهب	إليه	الخيال	للوهلة	األولى.	
ً

بالزلزال	املدمر،	ولم	نلبث	إال	قليال
فلقد	شملت	هذه	الكارثة	مساحات	واسعة	من	األرا�شي	الواقعة	تحت	سيطرة	النظام،	وتلك	الخاضعة	لسلطات	

األمر	الواقع	في	الشمال	الغربي	من	سورية،	مثلما	شملت	األرا�شي	الواقعة	جنوبي	تركيا.	

				وما	أن	يسترد	العقل	قدرته	على	التفكير	والتأمل،	حتى	يكون	أول	ما	يفكر	فيه	)الوعي	السوري(	التساؤل	
املتشكك	عن	موقف	النظام	السوري	من	هذه	األزمة	الوطنية.	وسرعان	ما	يكتشف	املرء	حقائق	نمطية	قديمة	
تؤطر	سلوك	النظام	الذي	يتجاهل	آالم	السوريين	جميعهم	باسم	)السيادة	الوطنية(	التي	يدعي	تمثيلها،	ويبني	على	
هذا	الوهم	حقه	في	أن	يكون	الجهة	الوحيدة	املخولة	بتسلم	املساعدات،	وأن	تمرعبر	املنافذ	التي	يديرها	ويريدها	
حصًرا.	وليس	من	معنى	لهذا	كله	إال	تسليم	املساعدات	لشبيحته	ووكالئه	الجدد.	وسيسير	النظام	في	هذا	الطريق	
إلى	نهايته،	حتى	لو	أدى	ذلك	به	إلى	ترك	ماليين	السوريين	يجوبون	املناطق	املدمرة	هائمين	على	وجوههم	بغير	دفء	

وال	غذاء.	

				ومما	يؤسف	له	حًقا	أن	تكون	)هيئة	األمم	املتحدة(	منحازة	إلى	النظام	السوري،	عندما	اعتمدت	على	موافقة	
الغربي،	 الشمال	 في	 السوريين	 املتجهة	إلغاثة	 املساعدات	 قوافل	 أمام	 تركيين	 معبرين	 لفتح	 النظام	حصًرا	 هذا	
وملدة	محدودة	هي	ثالثة	أشهر.	بهذا	تكون	األمم	املتحدة	قد	تجاهلت	حق	الشعب	السوري	–	وإن	بصورة	ضمنية	
القرارات	 من	 لسلسة	 االمتثال	 النظام	 أيًضا	رفض	 وتجاهلت	 كافة،	 األرض	 أسوة	بشعوب	 تقرير	مصيره	 في	 	–
خذت	في	رحابها	ملصلحة	الشعب	السوري.	ويبدو	أن	ما	جرى	في	دهاليز	السياسة	الدولية	يدل	على	تغير	في	

ُ
التي	ات

اصطفافات	األصدقاء	واألشقاء،	فكان	من	نتيجة	ذلك	أن	رجحت	موازين	النظام	على	موازين	شعب	ثائر	في	طلب	
حريته	وكرامته.	وما	جرى،	في	أي	حال،	هو	ما	نعلمه	من	أمر	السياسة	واقترانها	باملصالح	املباشرة	وغير	املباشرة،	

إذ	ال	يدوم	العداء،	وال	تدوم	الصداقة.	ما	يدوم	املصالح	املتغيرة،	وال	دوام	ألي	�شيء	غيرها.		

				وفي	ظل	األوضاع	املستجدة	الناجمة	عن	كارثة	الزلزال،	والتبدل	في	املواقف	السياسية،	ينتقل	السوريون	
اليوم	عن	غير	إرادة	منهم	من	مواجهة	ما	ألفوه	من	تحديات	عبر	نصف	قرن	من	الزمن	إلى	مواجهة	تحديات	تتعلق	
هذه	املرة	)بالوجود	ذاته(،	وجود	السوريين	بأشخاصهم،	ووجود	سورية	ذاتها	من	حيث	هي	وطن،	لم	يزل	يتعين	

عليهم	صناعته	جديًدا،	ولكن	ليس	على	أي	منوال	سبق.		

)1(		رئيس	تحرير	مجلة	قلمون.
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								وإذا	ما	عدنا	إلى	الحديث	عن	)التحديات	املعيشية(	التي	يواجهها	السوريون،	فمن	واجبنا	أن	نبين	أول	ما	
نبين	أن	املنظمات	الدولية	التابعة	لهيئة	األمم	املتحدة	أو	املستقلة	عنها،	ال	تكف	في	تقاريرها	حول	الفقر	والجوع	في	
العالم	عن	إيراد	إحصاءات	وتوقعات	–	يمكن	وصفها	بأنها	دقيقة	–	تتعلق	بأعداد	الجوعى	والفقراء،	وتتنبأ،	فوق	
ذلك،	باألعداد	اإلضافية	من	البشر	الذين	يحتمل	انضمامهم	في	األعوام	املقبلة	إلى	جحافل	الفقراء	الذين	يتعين	

على	املجتمع	الدولي	توفير	املوازنات	الالزمة	لسد	الحد	األدنى	من	احتياجاتهم.

				وعلى	الرغم	من	أهمية	ما	تقوم	به	هذه	املنظمات	في	حاالت	الطوارئ،	فإنها	تتجنب	طرح	األسئلة	الجوهرية	
مثل	 من	 املناخية	 الظواهر	 بعض	 إلى	 بردها	 مكتفية	 من	جوع،	 به	 يقترن	 وما	 الفقر	 بظاهرة	 املتسببة	 والحيوية	
الجفاف	والتصحر	وانحباس	األمطار	ملواسم	متعددة	ومتتالية،	أو	انعدام	االستقرار	السيا�شي،	وما	يف�شي	إليه	

من	حروب	أهلية،	ينجم	عنها	موت	البشر	ونفوق	الحيوان	وإتالف	املحصوالت.

				وبخالف	ما	تذهب	إليه	هذه	املنظمات،	تبين	الوقائع	أن	العوامل	السياسية	واملصالح	االقتصادية	هي	القوى	
هو	 كليهما	 والفقر	 املجاعة	 في	 املتسبب	 أن	 ذلك	 من	 يستنتج	 وما	 األهلية.	 والحروب	 املناخية	 بالتبدالت	 املتسببة	
من	 فليس	 وعليه	 عام.	 مئة	 ثالث	 منذ	 األولى	 الصناعية	 الثورة	 عليها	 قامت	 التي	 الكربونية	 االنبعاثات	 يطلق	 من	
الصعب،	في	ضوء	ذلك	على	األسباب	التي	تؤدي	إلى	تفجر	)الحروب	األهلية(	التي	يصعب	على	األطراف	القوية	في	
ظل	االستقرار	السيا�شي	الحصول	على	أهم	املعادن	التي	تستند	إليها	الثورة	الصناعية	الجديدة،	بأرخص	االسعار	
واألثمان.	والحاصل	من	ذلك	كله	أن	كل	مجاعة	–	حيث	ما	وقعت	–	وراءها	سياسة	أو	سياسات	ليس	من	السهل	
فك	االرتباط	الوثيق	بين	عناصرها	السياسية	واالقتصادية،	وترجمة	هذه	السياسات	في	آخر	األمر	إلى	سياسات	
اقتصادية	أو	ثقافية	أو	دبلوماسية،	إلى	غير	ذلك	من	أدوات	الحكم	والسيطرة.	واالستنتاج	النهائي	من	ذلك	كله	أنه	

ثمة	إفقار،	وليس	فقًرا	وتجويًعا،	وليس	جوًعا.	

				ولم	نسق	االعتبارات	السابقة	إال	لنبين	أن	)التحديات	املعيشية	التي	يفرضها	النظام	على	السوريين(	–	وهو	
موضوع	امللف	في	هذا	العدد	–	ما	هي	إال	ثمرة	لسياسات	التجويع	املمنهج	التي	بدأ	النظام	تطبيقها	منذ	وقت	باكر	
عبر	سلسلة	من	اإلجراءات	االقتصادية	املتتالية	والسياسية	التي	استهدفت،	بمجموعها	تحقيق	غاية	سياسية	هي	
)إفقار(	أغلبية	السوريين	بطريقة	ممنهجة،	وتركيز	)الثروة	الوطنية(	في	أيدي	عصابة	النظام،	وال	أقول	طائفته.	
فمن	شأن	اإلخالل	بتوزيع	الثروة	في	املجتمع	اإلخالل	أيًضا	بتوزيع	)القوة	بين	شرائحه(،	أي	)السلطة(،	والسلطة	

	وقبل	كل	�شيء.
ً
السياسية	أوال

				وقد	كان	لتأسيس	)صندوق	الثروة	العائلي(	بقيادة	)آل	مخلوف(،	واحتجاز	الجانب	األكبر	من	الثروة	الوطنية	
إلى	ذلك	احتجاز	الجزء	األعظم	من	عائدات	)النفط	الوطني(	في	هذه	املحفظة	املالية؛	أكبر	األثر	في	 ا	

ً
فيه،	مضاف

إفقار	السوريين،	األمر	الذي	جعل	من	املمكن	ظهور	الشعار	البغيض	الذي	رفعته	حواجز	النظام	منذ	األيام	األولى	
السياسة	بصورة	عنيفة	جًدا	على	كثير	من	 النظام	هذه	 الجوع(.	وقد	مارس	 أو	 )الركوع	 السورية،	وهو	 للثورة	
املناطق	التي	خرجت	عن	سيطرته،	بالتنسيق	الوثيق	واملحكم	مع	)حزب	هللا(	الذي	ال	يتحرك	إال	بموجب	)القرار	
في	عام	 انتصاره	 النظام	قد	أعلن	 الدهشة	أن	يكون	 إلى	 2015	و2018.	ومما	يدعو	 بين	عامي	 السيا�شي	اإليراني(	
رر	هذا	اإلعالن	مراًرا،	فإن	النظام	اليوم،	في	ما	يبدو،	ال	يستشعر	الثقة	باألمن	واستقرار	أركانه.	ولعل	

ُ
2018،	وك

	لسياسة	األرض	املحروقة.	
ً
هذا	ما	يدفع	به	إلى	سياسة	)البطون	الخاوية(،	استكماال
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				و)سياسة	البطون	الخاوية(	هذه	مزيج	من	سياسات	الندرة:	ندرة	الطاقة،	الكهرباء،	الغذاء،	املاء،	الدواء،	
مصحوبة	بسياسات	)مالية	مدمرة(	للعملة	السورية،	ومدخرات	املواطنين،	ومرتباتهم	التي	لم	تعد	تسد	احتياجات	

األسرة	السورية	إال	ملدة	يمكن	حسابها	بالساعات	ال	باأليام.

العقوبات	 نظام	 أن	 فالجواب	هو	 العقوبات،	 إلى	 راجع	 الحال	 بأن	سوء	 يواليه،	 النظام	ومن	 تعلل	 ومهما	 	 	 	 	
يستثني	الدواء	والغذاء.	وقد	يتعلل	آخرون	بأن	الحكومة	مفلسة،	واإلجابة	هي	أن	النظام	يتربح	مليارات	الدوالرات	
من	صناعة	املخدرات	واإلتجار	بها.	ويبدو	أن	القرار	)السيا�شي	اإليراني(	له	الكلمة	األولى	واألخيرة	في	دول	)الهالل	
الشيعي(	أو	في	ما	يسمى	)محور	املقاومة	واملمانعة(.		وتكفي	نظرة	عجلى	على	األوضاع	املعيشية	للشعوب	الخاضعة	
حالة	 املضمار	 هذا	 في	 املحيرة،	 والظاهرة	 املجاعة.	 حافة	 على	 دوًما	 تحيا	 أنها	 لنتبين	 اإليراني،	 السيا�شي	 للقرار	
)العراق(،	أحد	كبار	املنتجين	للنفط،	ومع	ذلك	ال	تكف	عملته	عن	االنهيار	املستمر،	وما	يقترن	بذلك	من	تهاوي	
أعداد	متزايدة	من	العراقيين	إلى	مستويات	من	الفقر	غير	مسبوقة،	ما	يدفع	أفواًجا	من	املواطنين	إلى	االلتحاق	
عمومتهم	 وأبناء	 إخوتهم	 يقاتلون	 يألفوها،	 ولم	 يعرفوها،	 لم	 أماكن	 في	 أنفسهم	 ليجدوا	 الطائفية،	 بامليلشيات	

األقربين.	

	ملف	هذا	العدد	في	ضوئها	هي	أن	 ِعدَّ
ُ
				والخالصة	الجوهرية	التي	نود	إبرازها	هي	أن	)الفكرة	املوجهة(	التي	أ

)املجاعة	تجويع(،	وأن	)التجويع(	ذاته	هو	معلول	لقرار	سيا�شي	مباشر	أو	غير	مباشر،	تتخذه	جهة	ذات	مصلحة	في	
إخضاع	مساحة	من	الكوكب	لهيمنتها.	وفي	الحالة	السورية	قرار	يلجأ	إليه	النظام	خشية	أن	تكون	)سياسة	األرض	
املحروقة(،	املستخدمة	سابًقا،	لم	تعد	كافية	لردع	صور	املقاومة	الجديدة	التي	بدأت	بوادرها	بالظهور	في	الساحل	

السوري	عبر	االجتماعات	واالعتصامات	األسبوعية،	وفي	السويداء	عبر	حركة	)بدنا	نعيش(.	

				وكنا	نأمل	أن	يغطي	امللف	مساحات	أوسع	من	معاناة	السوريين	في	الداخل.	غير	أن	الصعوبات	التي	واجهتنا	
وواجهت	الباحثين	كانت	ضخمة	إلى	حد	جعل	طموحنا	ال	يتجاوز	املدى	الذي	أمكن	الوصول	إليه.	

				وفي	مقدمة	الصعوبات	والعقبات	التي	واجهت	العمل	في	هذا	امللف	ما	يعانيه	أهلنا	في	الداخل	من	تحديات	
غياب	 بسبب	 فقد	اضطررنا	 أبًدا.	 بسهولة	 مواجهته	 يمكن	 مما	 تكن	 لم	 أيًضا	 املنهجية	 التحديات	 أن	 غير	 أمنية.	
البيانات	واإلحصاءات	إلى	اختيار	املنهج	الكيفي	أو	النوعي	أداة	منهجية	لجمع	املعلومات	والبيانات	وإعداد	البحوث	
لذا	جاءت	 األوقات.	 في	بعض	 املنال	 األمر	خارج	 كثيرة	جعلت	هذا	 بصفة	عامة.	ومع	ذلك	اصطدمنا	بصعوبات	
بعض	البحوث	مستندة	إلى	املنهج	الكيفي	تماًما،	بينما	استندت	بحوث	أخرى،	في	تصميمها	وتنفيذها	إلى	)مركب	
منهجي(	جمع	بين	املنهج	الكيفي	ومناهج	أخرى.	وبذلك	فقط	أمكن	للبحوث	أن	تكون	وفية	ألهدافها	وأغراضها،	وأن	

تكون	النتائج	في	هذا	امللف	متسمة	بالدقة	واالنضباط.	

				وإذا	كان	ثمة	من	ينبغي	توجيه	الشكر	إليهم،	فهم	الباحثون،	الذين	بذلوا	أعظم	الجهد	في	سبيل	الحصول	على	
،	وثانًيا	ألنهم	أظهروا	قدًرا	من	الصبر	والتعاون،	غير	مسبوق،	

ً
البيانات	واملعلومات	الضرورية	إلعداد	بحوثهم	أوال

مع	هيئة	تحرير	املجلة	حتى	بلغت	البحوث	نقطة	النهاية	املطلوبة.
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	ومن	اإلنصاف	أيًضا	توجيه	الشكر	للسيدة	)سماح	حكواتي(	سكرتيرة	تحرير	املجلة	على	ما	بذلته	من	جهد	
متميز	في	إعداد	النصوص	للنشر	في	أفضل	حلة	ممكنة.	وما	كان	لهذه	الحلة	أن	تكتمل	إال	بما	أضفاه	عليها	مدير	

القسم	الفني	في	مركز	حرمون	الزميل	)باسل	الحافظ(	من	ملساته	الجمالية	في	إخراج	هذا	العدد	من	قلمون.				

 




