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العالم

قضية

ُ
تطرح تساؤالت
عن أسباب تراخي
مؤسسات الدولة
في مواجهة هذا
«الغزو» (أ ف ب)

ال يجد مثقف س ــوري مــا يستشهد
به على حجم تأثير الثقافة الدينية
ال ـس ـعــوديــة فــي ح ـيــاة ال ـســوري ـيــن،
ـدول العربية،
وكثير من مواطني الـ ً
إال العودة بذاكرته قليال إلــى الــوراء
ليقول :ومتى كنا نسمع القرآن لغير
عبد الباسط عبد الصمد؟

ْ
محاولة سعودة السوريين« :غزوة» ما قبل الحرب
زياد غصن
شـهــر واحـ ــد ك ــان كــافـيــا لـيـقـلــب حـيــاة
س ـك ــان ق ــري ــة ب ـكــام ـل ـهــا .ال ـق ـصــة ب ــدأت
فصولها في منتصف العقد املاضي،
ع ـنــدمــا كـ ــان بــاح ـثــو مــؤس ـســة أهـلـيــة
لـلـتـنـمـيــة ي ـجــولــون ع ـلــى ق ــرى الــريــف
السوري لرصد مؤشراته االقتصادية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ـن ـف ـيــذ
مشروع تنموي.
يروي باحث اقتصادي شارك في ذلك
املشروع ،أن ما لفت انتباهه في زيارته
الثانية إلحــدى القرى بريف إدلــب ،أن
معظم نساء القرية أصبحن منقبات
خـ ــال ش ـه ــر واحـ ـ ــد ف ـق ــط م ــن زي ــارت ــه
األول ـ ـ ـ ــى .يـ ـس ــأل ال ـب ــاح ــث الـ ـش ــاب عــن
سبب هذا التحول املفاجئ والسريع،
فتأتيه اإلجابة من بعض أبناء القرية،
أن ذلــك جــرى بتأثير من إمــام املسجد
الجديد ،العائد حديثًا من العراق ،بعد
مشاركته فــي "الـجـهــاد" ضــد االحتالل
األميركي.
هذه الحادثة ،وغيرها الكثير ،لم تكن
ت ــؤش ــر إلـ ــى طـبـيـعــة ال ـت ـح ــوالت الـتــي
كانت تحفر عميقًا في ثنايا املجتمع
السوري فقط ،وإنما كانت تؤكد أيضًا
أن كل ذلك كان يحدث من دون أن تبدي
الدولة السورية بمؤسساتها الرسمية
واألهـ ـلـ ـي ــة أي م ـق ــاوم ــة ت ــذك ــر ،س ــواء
بمواجهة مثل هــذه الـحــوادث ،أو عبر
مــراق ـبــة ودراس ـ ــة ال ـعــوامــل وال ـظــواهــر
املؤثرة في ثقافة املجتمع ،وتوجهاته
الـفـكــريــة والــديـنـيــة وس ـلــوك أفـ ــراده .ال
ب ــل إن س ـط ــوة ال ـع ــاق ــات الـسـيــاسـيــة
وأولـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــا ،ش ـج ـع ــت ع ـل ــى «غ ــض
ال ـطــرف» عــن السلبيات الكثيرة التي

كانت تلحق بالقطاعات االقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،جـ ــراء تلك
العالقات .وهنا يحضر مثالن ،األول
يتعلق بالخسائر االقتصادية الكبيرة
الـتــي نجمت عــن االن ـفـتــاح السياسي
ال ــواس ــع ع ـلــى تــرك ـيــا ،وم ـعــامــل حلب
أنموذجًا صارخًا على تلك الخسائر.
أما املثال الثاني ،وهو األعمق واألقدم،
فـيـتـعـلــق بـتــأثـيــر ال ـث ـقــافــة الخليجية
عــامــة ،والـسـعــوديــة خــاصــة ،فــي حياة
ال ـس ــوري ــن وم ـع ـت ـقــدات ـهــم وع ــادات ـه ــم
ً
وتقاليدهم ،وصــوال إلى مرحلة يؤكد
ال ـكــاتــب مـحـمــد عـيـســى صــاحــب «دار
نـشــر الـيـنــابـيــع» ،أن «امل ـق ـصــود منها
انتخاب بيئة اجتماعية ،وتظهيرها
ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا هـ ـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــل ال ـح ـق ـي ـق ــي
لـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــا» ،م ـس ـت ـش ـه ـدًا بــامل ـس ـل ـســل
الــدرامــي الشهير «بــاب ال ـحــارة» .وفي
ح ــدي ـث ــه ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ي ـح ــدد عـيـســى
قـ ـ ـن ـ ــوات رئ ـي ـس ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،تـ ـ ـش ـ ـ ّـرب مــن
ً
خ ــال ـه ــا امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـسـ ــوري أشـ ـك ــاال
مختلفة من الثقافة السعودية .يشير
إلى ظاهرة «القبيسيات» التي ظهرت
فــي التسعينات ،ثــم «تــدرجــت األم ــور
بــاتـجــاه إن ـشــاء مجموعة ضخمة من
املطاعم واملنشآت السياحية التي تقدم
الـطـعــام الخليجي .وق ــد أحــدثــت قــرى
سياحية بكاملها على طريق املطار».
كذلك األمر بالنسبة إلى سوق الدراما
السورية« ،إذ جرى تمويل العديد من
األعمال الدرامية .ال بل وصل بهم األمر
إلى فرض رأيهم على الدراما» .مضيفًا
أن «امل ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وال ـخ ـل ـي ـج ــي
عمومًا ،ساهم أيضًا في جذب العديد
من األدب ــاء عبر املهرجانات الشعرية
والـجــوائــز الخليجية ،وه ــذا مــا حدث

حققت المنشورات
الخليجية انتشارًا
ملحوظًا في السوق
قبل األزمة

ق ــائ ـم ــة ال ـك ـت ــب املـ ـب ــاع ــة فـ ــي س ــوري ــا،
وتـنـتـشــر ع ـبــر ق ـن ــوات «ج ـمــاه ـيــريــة»
ك ـم ـعــارض الـكـتــب ودور ال ـن ـشــر .ففي
«مـ ـع ــرض ال ـك ـت ــاب ال ـس ـن ــوي» ملـكـتـبــة
األسد الوطنية ،دورة عام  ،2011كانت
ال ـك ـتــب ال ـخ ّــاص ــة ب ــال ــدي ــان ــات األك ـثــر
مبيعًا ،إذ مثلت مبيعاتها نحو  23في
املئة من إجمالي  23500كتاب بيعت
خالل تلك الدورة.

مليونان ونصف مليون
أيـضــا فــي امل ـجــاالت الفنية والثقافية
واإلعالمية».
وبغض النظر عن ماهية املحتوى الذي
كــانــت تحمله املـطـبــوعــات الخليجية
مــن صحف ومـجــات ودوري ــات ،ج ّــادًا
وتنويريًا أم ترفيهيًا ومتطرفًا ،فإنها
ك ــان ــت ت ـح ـقــق خـ ــال سـ ـن ــوات م ــا قبل
األزمـ ــة ان ـت ـشــارًا مـلـحــوظــا فــي الـســوق
الـســوريــة .وبحسب مــا يــؤكــده مصدر
خــاص فــي «الشركة السورية لتوزيع
املـ ـطـ ـب ــوع ــات» ،فـ ــإن هـ ــذه امل ـط ـبــوعــات
كــانــت تـ ــوزع م ــا يــزيــد ع ـلــى  100ألــف
نسخة وبــأسـعــار منافسة ج ـدًا ،وهــذا
رقم يكاد يساوي رقم توزيع الصحف
املحلية ال ـســوريــة .وعـلــى اف ـتــراض أن
ن ـس ـخــة امل ـط ـب ــوع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة ي ـقــرأهــا
خمسة أشخاص ،فهذا يعني أنه كان
هـنــاك نصف مليون ســوري يتأثرون
س ـل ـب ــا أو ايـ ـج ــاب ــا ب ـم ــا ت ـن ـش ــره تـلــك
املطبوعات.
وأكـثــر مــن ذل ــك ،فــإنــه لـسـنــوات طويلة
ظلت الكتب الدينية ،وقد كان جزء كبير
منها ي ــروج للفكر الــوهــابــي ،تتصدر

حالة االسترخاء التي كانت تعيشها
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،ف ــي وقـ ــت كــانــت
فيه ثقافات اآلخــريــن تنخر في جسد
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،تـ ـبـ ـل ــورت أكـ ـث ــر مـ ــع آالف
الـســوريــن الــذيــن قـصــدوا وعائالتهم
املـمـلـكــة «الـشـقـيـقــة» طـلـبــا لـلـعـمــل ،أو
لـقـضــاء الـفـتــرة الــزمـنـيــة ال ـتــي تسمح
ل ـه ــم ب ــدف ــع ال ـ ـبـ ــدل الـ ـنـ ـق ــدي ل ـل ـخــدمــة
اإلل ـ ــزامـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــروا بـ ـط ــريـ ـق ــة أو
ب ــأخ ــرى بـطــريـقــة ال ـح ـيــاة الـسـعــوديــة
وتقاليدها ،مــن اللباس واملــأكــل ،إلى
األفكار واملعتقدات ،فطريقة ممارسة
الـشـعــائــر اإلســام ـيــة .وعـنــدمــا ع ــادوا
بعد سنوات إلى قراهم ومناطقهم في
ً
الريف السوري ،كان معظمهم محمال
بأفكار وسـلــوكـيــات ،وج ــدت فــي ريف
يعاني مشاكل تنموية مختلفة ،تربة
خصبة لالنتشار والتأييد.
ال ت ـ ـتـ ــوافـ ــر حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم بـ ـي ــان ــات
رسـمـيــة ع ــن ع ــدد الـعـمــالــة الـســوريــة
في السعودية ،إال أن التقديرات غير
الرسمية تؤكد وجــود ما يزيد على
 300ألف عامل سوري في اململكة قبل
األزمـ ــة ،أي نـحــو املـلـيــون س ــوري إذا
ما جرت إضافة عائالتهم .وبحسب

الـ ــدك ـ ـتـ ــور شـ ـفـ ـي ــق ع ـ ــرب ـ ــش ،أسـ ـت ــاذ
اإلحصاء في جامعة دمشق ،فإنه «من
خ ــال تتبع حــركــة هـجــرة الـســوريــن
ب ـح ـس ــب املـ ـع ــاب ــر ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة وف ـق ــا
لـبـيــانــات إدارة الـهـجــرة وال ـج ــوازات،
ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول إن ع ـ ـ ــدد الـ ـس ــوري ــن
امل ــوج ــودي ــن ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـس ـعــوديــة
يزيد على مليوني شخص ،وبالتالي
فإن تقديرات العمالة السورية هناك
تخلص إلى وجود ما ال يقل عن 750
ألف عامل» .وهذا رقم يبدو قريبًا إلى
الــدقــة ،وخـصــوصــا مــع التصريحات
ال ـس ـع ــودي ــة الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي أشـ ــارت
إلــى وجــود مليونني ونصف مليون
«الجــئ» سوري على أراضــي اململكة،
فيما هم في الواقع عبارة عن العمالة
السورية التي مضت على وجودها
فــي املـمـلـكــة س ـنــوات طــويـلــة ،إضــافــة
إلـ ــى الـ ـج ــزء ال ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن دخ ــول
املـمـلـكــة ب ـعــد ن ـش ــوب األزمـ ـ ــة .ونـحــو
م ــزي ــد مـ ــن الـ ــدقـ ــة ي ـك ـش ــف ال ــدك ـت ــور
ع ــرب ــش أن بـ ـي ــان ــات إدارة ال ـه ـجــرة
والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوازات ال ـ ـتـ ــي اط ـ ـلـ ــع ع ـل ـي ـه ــا،
وتغطي نحو أرب ــع سـنــوات ونصف
سـنــة م ــن ع ــام  2004إل ــى ع ــام ،2008
تبني أن «ع ــدد الـســوريــن املهاجرين
عـبــر املـنــافــذ ال ـحــدوديــة وص ــل لنحو
م ـل ـيــونــن ون ـص ــف م ـل ـيــون شـخــص،
منهم مليون وسبعمئة ألف خرجوا
ع ـب ــر م ـع ـبــر ن ـص ـيــب ال ـ ـح ـ ــدودي ،أي
باتجاه دول الخليج ،والجزء األكبر
ذهب إلى السعودية ،ونحو سبعمئة
أل ـ ــف ش ـخ ــص خ ــرج ــوا ع ـب ــر امل ـنــافــذ
ال ـح ــدودي ــة م ــع ل ـب ـنــان ،ون ـحــو مئتي
ألف عبر املطارات السورية».
ي ــرى الـصـحــافــي غ ــازي ســامــة الــذي

الجيش يسترجع مدرسة «الحكمة» جنوبي حلب
ت ــاب ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه
ت ـق ــدم ـه ــم ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــور ال ـج ـنــوبــي
الـغــربــي ملــديـنــة ح ـلــب ،واس ـت ـعــادوا
السيطرة على مــدرســة «الحكمة»،
ّ
ج ـ ـنـ ــوبـ ــي املـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ش ــك ــل
سـقــوطـهــا بـيــد مـجـمــوعــات «جيش
ال ـف ـت ــح» ،حـيـنـمــا أط ـل ـق ــوا «م ـعــركــة
ف ــك ال ـح ـص ــار» األول ـ ــى ق ـبــل أش ـهــر،
ب ــداي ــة لــدخــول ـهــم مـحـيــط الـكـلـيــات
العسكرية و«مشروع .»1070
وتـ ـفـ ـت ــح الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى م ـح ـيــط
«الـ ـحـ ـكـ ـم ــة» امل ـ ـجـ ــال أم ـ ــام ال ـج ـيــش
وحـ ـلـ ـف ــائ ــه الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف مـنـطـقـتــي
الراشدين  4و 5غربًا ،مع تأكيدات
م ـصــادر س ــوري ــة ،أن الـهـجــوم على
ج ـب ـه ــات جـ ـن ــوب غـ ــرب امل ــديـ ـن ــة ،ال

ً
ُّ
يـ ــزال م ـت ــواص ــا .وف ــي ح ــال تـمــكــن
الجيش من التقدم والسيطرة على
حـ ّـي الراشدين  ،4ستكون ضاحية
األســد ضمن مرمى نيران الجيش،
وتصير استعادتها مسألة وقت.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«س ـ ـ ــان ـ ـ ــا» الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن مـ ـص ــدر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري أن «وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـ ـق ـ ــوات ال ــرديـ ـف ــة
والحلفاء ،تتابع تقدمها ومالحقة
اإلرهــاب ـيــن بــاتـجــاه ّالــراشــديــن ،»4
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ن ــف ــذ ف ـي ــه س ــاح
الـجــو ال ـســوري غ ــارات عـلــى مــواقــع
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ف ــي مـنــاطــق
خ ـ ــان ال ـع ـس ــل ،وكـ ـف ــرن ــاه ــا ،وأورم
الكبرى والصغرى ،شمال معراته،

أعربت موسكو عن
أملها في استئناف
المحادثات مع واشنطن

ومنطقتي الراشدين  4و  5وجنوب
دارة عزة في حلب وريفها.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ن ـق ـلــت ق ـنــاة
«روسيا اليوم» عن املتحدثة باسم
وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة ،مــاريــا

(أ ف ب)

زاخـ ــاروفـ ــا ،م ــا م ـف ــاده أن مــوسـكــو
«تــدعــم تــوجــه دمـشــق نحو تطهير
ب ــؤرة اإلرهـ ــاب» فــي ســوريــا ،وجــاء
لقاء جمع نائب
ذلك في بيان عقب ٍ
وزير الخارجية الروسية ،ميخائيل
بوغدانوف ،والسفير السوري لدى
موسكو ،رياض حداد.
ووفق البيان ،فإن اللقاء ،الذي بادر
إليه الجانب السوري ،تبادل اآلراء
ح ــول ال ــوض ــع امل ـيــدانــي الـسـيــاســي
واإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وك ـ ــان
ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة تـفـعـيــل
الجهود السياسية لتحقيق السلم
األهلي في أقرب وقت ممكن».
وكـ ـ ــان امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن،
ديمتري بيسكوف ،قــد أع ــرب ،يوم

