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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حوار مع الباحثة األميركية ريبيكا شريعة طالقاني

أجرت الحوار: الزهراء سهيل الطشم – رواق ميسلون

أســتاذة مســاعدة ومديــرة دراســات الشــرق األوســط فــي كوينـــز كوليــدج، جامعــة مدينــة نيويــورك. نشــرْت مقــاالٍت 
ومراجعــاٍت وترجمــاٍت فــي: المجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق األوســط - مجلــة األدب العربــي - مجلــة الشــرق األوســط 
 CLC Web رة مشــاركة فــي ــا محــّرِ ــقرير الشــرق األوســط - مجلــة كلمــات بــال حــدود. وتعمــل حالًي للثقافــة واالتصــال - تـ
ــقفون  ــة: المثـ ــال المعارض ــاب »أجي ــي كت ــرات( ف ــا في ــع أليكس ــاركة )م رة مش ــّرِ ــي ُمح ــقافة. وه ــارن والثـ األدب المق

واإلنتــاج الثقافــي والدولــة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا« )مطبعــة جامعــة ســيراكيوز، 2020(.

شريعة طالقاني

باحثــة لبنانيــة، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة 
المتخّصصــة بالفكــر الغربــي الحديــث والمعاصــر مــن المعهــد 
ــص بالعلوم  العالــي للدكتــوراه – الجامعــة اللبنانيــة، دبلــوم متخّصِ
االجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- معهــد العلــوم االجتماعيــة، 
ــة-  ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــص بالتربي ــهادة تخّص ــى ش ــزة عل حائ
كليــة التربيــة، أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة والفلســفة الغربيــة 
فــي التعليــم الثانــوي الرســمي، نشــرت العديــد مــن المقــاالت 

ــة.  ــة وعربي ــات ومجــالت ومواقــع لبناني والبحــوث فــي دوري

الزهراء سهيل الطشم
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ــة،  ــاس األدبي ــف األجن ــاِت تصني ــِت تحدي ــجون(، فعرض ــح )أدب الس ــك مصطل ــي كتاب ــِت ف تناول  - 1
واالختافــات حــول اســتخدامها إقليـــميًّا، والتطــور التاريخــي، إلــى جانــب تداعيــات عمليــة التصنيــف علــى 
المحتــوى الُمــدَرج تحــت المصطلــح. لكــن تبقــى هنــاك أســئلة عديــدة إليضــاح المفهــوم أكثــر، مثــًا هــل 
ــم  ــب أحده ــر، إذا كت ــى آخ ــف؟ بمعن ــة التصني ــي عملي ــس ف د الرئي ــدِّ ــو المح ــجن، ه ــة، أي الس ــكان الكتاب م
ــجن فــي أثنــاء اعتقالــه، فهــل ُتــدرج قصتــه فــي إطــار أدب الســجون؟ مــا هــي  قصــًة قصيــرة ال عاقــَة لهــا بالسِّ

ــف ضمــن نــوع )أدب الســجون(؟ المقومــات والخصائــص التــي يقــوم عليهــا عمــٌل كتابــي مــا لُيصنَّ

 Readings in Syrian Prison Literature: The Poetics of Human :اسم الكتاب
Rights

 R. Shareah Taleghani:المؤلف

اللغة: اإلنكليزية

Syracuse University Press :الناشر

تاريخ النشر: حزيران/ يونيو 2021

عدد الصفحات: 296

)ISBN-10(:  0815637063 الرقم الدولي المعياري للكتاب

 )ISBN-13(: 978-0815637066الرقم الدولي المعياري للكتاب

 Generations of Dissent: Intellectuals, Cultural Production, and :اسم الكتاب
the State in the Middle East and North Africa

Alexa Firat and R. Shareah Taleghani :المؤلف

اللغة: اإلنكليزية

Syracuse University Press :الناشر

تاريخ النشر: تموز/ يوليو 2020

عدد الصفحات: 320

)ISBN-10(:  0815636695 الرقم الدولي المعياري للكتاب

 )ISBN-13(: 9780815636694الرقم الدولي المعياري للكتاب
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تشــير األســئلة التــي تطرحينهــا إلــى الصعوبــات 
المعّلقــة التــي لّمــا ُتحــل بعــد بشــأن تعريــف المصطلــح 
ــة  ــي الفرص ــت ل ــا أتيح ــق. عندم ــز ودقي ــكل موج بش
ــت  ــن كن ــوريين مم ــاب الس ــض الكّت ــى بع ــدث إل للتح
أقــرأ أعمالهــم، حاولــت االستفســار عــن الطريقــة التــي 
يعّرفــون بهــا أدب الســجون، وفــي مــا إذا كانــوا يصنِّفون 

كتاباتهــم )جميعهــا أو بعضهــا( ضمــن مؤلفــات أدب الســجون أم ال، أدركــت أن لــدى المؤلفيــن المختلفيــن 
ا -عــّرف بعضهــم جميــع مــا كتبــوه فــي الســجن، بغــض النظــر عــن المحتــوى، علــى  تعريفــات مختلفــة جــدًّ
أنــه يقــع فــي خانــة أدب الســجون، بينمــا ذكــر بعضهــم اآلخــر أن أدب الســجون هــو نصــوص تتعامــل مــع 
التجربــة التــي عاشــوها فــي الســجن، وجــادل آخــرون بــأن أولئــك الذيــن جّربــوا مــرارة االعتقــال وويالتــه، 
هــم وحدهــم القــادرون علــى كتابــة أدب الســجون، وأبــدى غيرهــم تناقًضــا بهــذا الشــأن أو رفضــوا المصطلح 
برّمتــه. لذلــك، حاولــت اســتخدام التعريــف الممكــن األوســع واألكثــر شــمولية )أدب الســجون هــو أي نــص 
تمــت كتابتــه عــن، فــي، أو خــالل تجربــة االعتقــال(، كمــا حاولــت اإلشــارة إلــى أّن أيَّ تعريــف، بما فــي ذلك 
ــي الخــاص  ــز فــي بحث ــذي أســتخدمه، هــو إشــكالي ويحتمــل النقــاش والجــدل. أرّك التعريــف األوســع ال
بصــورة رئيســية، علــى أعمــال كتبهــا المعتقلــون عــن االعتقــال- ســواء أكانــت أعمــااًل روائيــة خياليــة أو غيــر 

خياليــة أو شــعرية أو مســرحية.       

ــة، ألن غيــاَب الروايــات البديلــة  صحيــح أن أدب الســجون فــي المنطقــة العربيــة يكتســب أهميــًة خاصَّ  - 2
ــى جانــب قمــع المجتمــع  ــن، إل ــق وضــَع الســجون والمعتقلي ــي توثِّ ــات األرشــفة الت ــة وعملي ــر الحكومي غي
عـــر دوًرا  المدنــي ومنظمــات حقــوق اإلنســان، يمنــح الروايــات والقصــة القصيــرة والكتابــات المســرحية والشِّ
ــتثنائية  ــة االس ــذه األهمي ر ه ــرِّ ــل تب ــة. ه ــي دول المنطق ــاز ف ــِب االحتج ــاليِب وجوان ــف أس ــي وص ــًما ف حاِس

ألدب الســجون التســاهل فــي المعاييــر األدبيــة اإلبداعيــة؟

ــي  ــل ف ــش وأعم ــي أعي ــا أن ــن، بم ــة. لك ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة خاص ــجون أهمي ــد أن ألدب الس أعتق
الواليــات المتحــدة، أجــد مــن الضــرورة بمــكان تذكيــر األميركييــن بــأن أدب الســجون هــو أيًضــا جــزء مــن 
األدب األميركــي، وأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان موجــودة بالفعــل، وترتكبهــا حكومــة الواليــات المتحــدة 
ــا فــي الشــرق األوســط(، أرى أن  ــر عموًم ــي )وأكث ــم العرب )ســواء فــي الوطــن أو خارجــه(. لكــن فــي العال
مؤلفــات أدب الســجون قــد ُتنتــج بالفعــل ســجاًل بديــاًل )بــال شــك كبديــل للســرد الرســمي للدولــة(. اليــوم، 
ــا  ــة، وهــو أمــر يختلــف عّم ــي قامــت بهــا منظمــات محلي ــر مــن توثيقــات حقــوق اإلنســان الت يوجــد الكثي
ل جــزًءا مــن  كان الحــال عليــه فــي الثمانينيــات أو حتــى فــي التســعينيات، لكــن هــذه المؤلفــات األدبيــة تشــكِّ

الســجل التاريخــي، إضافــة إلــى كونهــا أعمــااًل إبداعيــة. 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــة، فه ــر اإلبداعي ــث المعايي ــن حي ــوص م ــي النص ــر ف ــيَّ التفكي ــبة إل ــب بالنس ــن الصع م
تسلســل هرمــي معيــن أجــده مزعًجــا، وأنــا ال أفكــر فــي األعمــال األدبيــة علــى هــذا النحــو. هــذا جــزء مــن 
ــا، كمــا تشــكلت آرائــي أيًضــا مــن خــالل المناقشــات  ــا أو طورتهــا فكرًي الطريقــة التــي تدربــت بهــا أكاديمًي

 تعريف ألدب السجون، بما في 
َ

إّن أّي
ذلك التعريف األوسع الذي أستخدمه، 
هو إشكالي ويحتمل النقاش والجدل
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س فــي المــدارس العامــة  التــي جــرت فــي التســعينيات بشــأن مــا ُيعــدُّ )الشــريعة األدبيــة( المالئمــة التــي ُتــدرَّ
ومؤسســات التعليــم العالــي فــي الواليــات المتحــدة. 

مقاييــس  أن  أجــد 

اإلبداعيــة  المعاييــر 
أو مــا ُيشــكل )األدب 
ــة،  ــة للغاي ــد( ذاتي الجي
، يبــدو هــذا جلًيــا بشــكل  وبالنســبة إلــيَّ شــخصًيا، إمــا أن يخاطبنــي العمــل األدبــي كقــارئ أو ال )بالنســبة إلــيَّ
خــاص فــي الشــعر(. إمــا أن يثيــر ردة فعــل عنــد القــارئ أو ال يثيــر، وقــد تتغيــر بمــرور الوقــت الطريقــة التــي 
ــق فــي  ــر عمي ــارة ردة فعــل لــدى القــارئ، ويمكــن أن يكــون للنصــوص تأثي ــي مــا إث يمكــن بهــا لعمــل أدب
ــض  ــأن رف ــاوف بش ــا مخ ــدي أيًض ــا أن ل ــة. كم ــة أو المنقوص ــاطة أو تقليدي ــر بس ــك األكث ــى تل ــارئ حت الق

ــا. ــخص م ــة لش ــر اإلبداعي ــي المعايي ــه ال يلب ــا، ألن ــل م ــه معتق ــذي كتب ــّص ال ــّيما الن ــص، وال س الن
س الكتابــة للطــالب الجامعييــن، وعملــت مــع طــالب  ربمــا يرجــع ســبب هــذا جزئًيــا أيًضــا إلــى أننــي أدرِّ
ــك  ــة أولئ ــة، خاص ــم الخاص ــاد أصواته ــوب وإيج ــكل مكت ــي ش ــهم ف ــن أنفس ــر ع ــي التعبي ــة ف ــوا صعوب الق
الذيــن ينتمــون إلــى الجيــل األول، وبعضهــم يكتــب بلغــة ثانيــة أو ثالثــة. الكتابــة التــي غالًبــا مــا ُينظــر إليهــا 
علــى أنهــا غيــر متقنــة مــن خــالل معاييــر اإلبــداع التقليــدي أو المعاييــر األخــرى يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر.

ــد  ــجون( ق ــَح )أدب الس ــدوا أنَّ مصطل ــد وَج ــاد ق ــاء والنق ــض األدب ــى أنَّ بع ــك إل ــي كتاب ــرِت ف أش  - 3
ســاهم فــي المــآل فــي تســويق الســجون وُممارســاتها القمـــعية، مــا أدى إلــى تزايــد أعــداد وأشــكال الســجون 
فــي نهايــة المطــاف، وإلــى تطبيــع وتســويق االنتهــاكات الجســدية والنفســية بدرجــة مــا. مــا رأيــك فــي هــذا 

ــجون؟ ــد ألدب الس النق

ــح  ــزDylan Rodriquez  لمصطل ــالن رودريغي ــد دي ــن نق ــوري( ع ــجون الس ــي )أدب الس ــي كتاب ــت ف تحدث
كتابــات الســجون باللغــة اإلنكليزيــة. إن عملــه وحججــه مقنعــة للغايــة وقــد أثــرت فــي الطرائــق التــي أتعاطــى 
بهــا بشــأن مصطلــح أدب الســجون أو كتابــات الســجون، لكنــه يتكلــم بشــكل خــاص عــن الســياق األميركــي، 
ــات  ــح كتاب ــون مصطل ــن يرفض ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــن، بم ــن الراديكاليي ــى المثقفي ــزه عل ــّب تركي ويص
ــات  ــي الوالي ــجون ف ــات الس ــة أن كتاب ــق بحقيق ا يتعل ــدًّ ــق ج ــد دقي ــه نق ــجون. لدي ــب الس ــجون أو كات الس
المتحــدة )الكتابــات التــي كتبهــا أولئــك المعتقلــون بغــض النظــر عــن المحتــوى( قــد تــم تســويقها للجمهــور 
النيوليبرالــي الــذي ال يولــي اهتماًمــا حقيقًيــا بتفكيــك مجمــع الســجون الصناعــي األميركــي، أو الــذي، حتــى 
وقــت قريــب جــًدا، لــم يكــن لديــه اهتمــام بإصــالح الســجون أو حركــة إلغــاء العبوديــة هنــا فــي الواليــات 
المتحــدة. كانــت هنــاك دراســات فــي الواليــات المتحــدة ُتظهــر كيــف أن تصويــر الســجون األميركيــة وتجربة 
الســجناء األميركييــن فــي األفــالم والتلفزيــون واألدب يــؤدي فــي الواقــع إلــى اعتقــاد الجمهــور بــأن مجمــع 

الســجون الصناعــي الضخــم والراســخ أمــر ضــروري.
ــام(  ــكل ع ــط بش ــرق األوس ــي )والش ــم العرب ــي العال ــجون ف ــح أدب الس ــخ مصطل ــياق وتاري ــن س لك

ل جزًءا من  ِ
ّ

هذه المؤلفات األدبية عن السجون واالعتقاالت تشك
 إبداعية

ً
,,السجل التاريخي، إضافة إلى كونها أعماال
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ــكل  ــط بش ــح مرتب ــا. فالمصطل ــف تماًم ــر مختل أم
ــية  ــباب سياس ــن أس ــم ع ــال الناج ــاص باالعتق خ
ــراءة  ــر وق ــا نش ــم به ــي يت ــة الت ــة، والطريق صريح
ــزء  ــذا ج ــة. وه ــة مختلف ــال األدبي ــذه األعم ــل ه مث
فــي  القــول  إلــى  التــي دفعتنــي  مــن األســباب 
ضــرورة  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن  إنــه  الكتــاب 
معارضــة  سياســية  بثقافــات  مرتبطــة  سياســية 
الســجون.     أدب  مصطلــح  اســتخدام  خلــف 

ســاهم أدب الســجون فــي تعريــة وفهــم   - 4
وتحليــل حيــاة الســجن، وفــي فضــح أنظمــة الطغيان، 
لكنــه ســاهم أيًضــا فــي أســطرة الســجن والســجين، 

ومــن ثــم هيمنــة صــورة البطــل علــى المعتقــل وســجنه ضمنهــا، مــا يقلِّــص جانبــه اإلنســاني الملــيء بالضعــف 
ــا رأيــك؟ كأي إنســان عــادي. م

ــران أو  ــي إي ــوا ف ــواء أكان ــيين )س ــن السياس ــرة أن المعتقلي ــع فك ــأت م ــي نش ــة، أنن ــي البداي ــأعترف، ف س
ــا مــا يواجهــون أنظمــة اســتبدادية قمعيــة راســخة للغايــة مقابــل تكلفــة  أي مــكان آخــر( أبطــال، ألنهــم غالًب
ــوف أو  ــة الخ ــت بحج ــزام الصم ــرون الت ــه آخ ــل في ــذي يفض ــت ال ــي الوق ــة، ف ــرة أو مميت ــخصية خط ش
ــة  ــح لـــ »إيديولوجي ــاج صال ــين الح ــد ياس ــراءة نق ــد ق ــك، بع ــع ذل ــلطة. وم ــة أو الس ــع األنظم ــؤون م يتواط
الســجن«، حاولــت أن أفهــم لمــاذا ُيعــدُّ تركيــزي )وتركيــز آخريــن( علــى المعتقــل بوصفــه بطــاًل أو بطلــة أمــًرا 
إشــكالًيا- ليــس بمعنــى أنــه مــن المحتمــل أن يضفــي طابًعــا رومانســًيا علــى تجربــة وحشــية وغيــر إنســانية 
للغايــة فحســب، بــل ألنــه يمكــن أن يطمــس الطبيعــة البشــرية العاديــة للســجناء وتجاربهــم اإلنســانية. أعتقــد 
أن تكريــم الطبيعــة البشــرية واإلنســانية أكثــر أهميــة مــن تكريــم البطولــة، أو علــى األقــل هــذا مــا حاولــت أن 

ــة الخاصــة بالســجون.  أفعلــه خــالل قراءاتــي لأعمــال األدبي

ــان.  ــه كإنس ــرف بحقوق ــي أاّل تعت ــن الطبيع ــّم م ــن ث ــاًنا، وم ــه إنس ــل بوصف ــلطة بالمعتق ــرف الس 5 - ال تعت
ــدف  ــأّن اله ــاد ب ــن االعتق ــم م ــى الرغ عل
ــول  ــو الحص ــب ه ــال والتعذي ــن االعتق م
علــى المعلومــات مــن المعتقــل؛ إاّل أن 
الهــدف األســاس هــو تحطيــم المعتقــل 
ــع  ــا م ــح متوافًق ــه ليصب ــه وتطويع وتفكيك
ــا.  صــوت الســلطة ونهجهــا ولــو ظاهريًّ
فاالعتقــال والتعذيــب همــا وســيلتا الســلطة 
بشــري،  غيــر  كائنًــا  اإلنســان  لجعــل 
ــه،  ــه وضعف ــرف بحقوق ــر ُمعت ــا غي ومخلوًق

يأتي جزء من تركيزي على المعتقل بوصفه 
ا من انتقاداتي للطريقة التي ينظر 

ً
ا ناطق

ً
كائن

بها الخطاب القانوني، بما في ذلك خطاب 
حقوق اإلنسان، إلى البشر كأفراد أحاديي البعد 

,,ال ككائنات فاعلة
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ألّن وحشــية التعذيــب تــؤّدي إلــى تقويــض إحســاس الفــرد بنفســه، وبإنســانيته، وبواقعــه أيًضــا. هــل تريــن أن 
ــر  ــة تصوي ــب أم أن عملي ــة التعذي ــي مواجه ــن ف ــوالت المعتقلي ــار بط ــوري كان إظه ــجون الس ــدف أدب الس ه
ــا؟ ــا، وتجاوزه ــية، وتحّديه ــة القاس ــذه التجرب ــن ه ــفاء م ــًة لاستش ــت طريق ــجون كان ــي أدب الس ــب ف التعذي

يعتمــد األمــر علــى نــوع العمــل األدبــي الــذي تقــرؤه، لكنــي أميــل إلــى قــراءة الهــدف أكثــر كمــا تقوليــن 
كـــ »طريقــة للتعافــي مــن هــذه التجربــة القاســية، تحديهــا، وتجاوزهــا«، لكــن مــع ذلــك، بالنســبة إلــيَّ كقــارئ 
لــم يتعــرض للتعذيــب الممنهــج فــي الســجون، ال أعتقــد أن فــي وســعي القــول مــا إذا كان باإلمــكان تخّطــي 

مثــل هــذه التجربــة نهائًيــا، مــا لــم يكــن هــذا مــا عبــر عنــه الكاتــب تماًمــا.  

ــذه  ــى ه ــريعة إل ــرة س ــن نظ ــوري، لك ــجون الس ــال أدب الس ــن أعم ــًرا م ــك كثي ــي كتاب ــت ف تناول  - 6
األعمــال توحــي بــأن معظــم األعمــال كتبهــا معتقلــون »يســاريون« أو مثقفــون »يســاريون« خــارج المعتقــل، 
علــى الرغــم مــن أن عــدد المعتقليــن اإلســاميين كان دائًمــا يفــوق عــدد المعتقليــن مــن التيــارات األخــرى. 

إلــى مــاذا يشــير ذلــك؟

ــز عليهــا كتبهــا معتقلــون أو مثقفــون يســاريون، وهنــاك  نعــم، ُأقــرُّ تماًمــا بــأن أغلبيــة النصــوص التــي أركِّ
الكثيــر للكتابــة عنــه ودراســته بشــأن نصــوص كتبهــا معتقلــون إســالميون. يمكــن بــل ينبغــي كتابــة الكثيــر عــن 
أعمــال أدب الســجون الســورية عموًمــا. حاولــت اإلشــارة إلــى ذلــك فــي مقدمــة الكتــاب- عــدد النصــوص 
التــي أكتــب عنهــا قليــل مقارنــة بحجــم األعمــال التــي ُكتبــت، وهنــاك الكثيــر لقراءتــه ودراســته. أنــا، نفســي، 

لــدي مئــات الصفحــات مــن المالحظــات حــول األعمــال التــي لــم تدخــل فــي الكتــاب.
يأتــي جــزء مــن التركيــز علــى الكّتــاب اليســارين مــن ميولــي السياســية الشــخصية، واهتمامــي بالحــركات 
ــر  ــن األم ــا. لك ــرى أيًض ــة أخ ــران وأمكن ــي إي ــل ف ــوريا، ب ــى س ــر عل ــر األم ــة- ال يقتص ــارية المعارض اليس
ــّف األول  ــي الص ــوص. ف ــذه النص ــن ه ــب ع ــرأ وأدرس وأكت ــى أن أق ــي أدت إل ــي الت ــا برحلت ــق أيًض يتعّل
الــذي التحقــت بــه لدراســة أدب الســجون فــي العالــم العربــي، كانــت أغلبيــة النصــوص التــي قرأناهــا تقريًبــا 
كتبهــا مؤلفــون ذوو ميــول يســارية. عندمــا بــدأت بدراســة نصــوص أخــرى لمؤلفيــن ســوريين، تصــادف أن 
ــز على دراســة  النصــوص األولــى التــي أخبرونــي عنهــا، كانــت أًيــا لمؤلفيــن يســاريين. فــي البدايــة، كنــت أركِّ
التقاطــع بيــن التجربــة األدبيــة واالعتقــال، لذلــك، كنــت أقــرأ بصــورة رئيســة أعمــااًل روائيــة وشــعرية بــداًل 
ــاب يســاريين. لحســن الحــظ، هنــاك باحثــون  مــن قــراءة المذكــرات، وكانــت النصــوص التــي درســتها لكّت
آخــرون ركــزوا علــى كتابــات المعتقليــن اإلســالميين، بمــن فيهــم محمــد قدالــة Muhammad Kadalah الــذي 

أنهــى مؤخــًرا أطروحتــه عــن أدب الســجون الســورية.

افتتحــِت الفصــل الثانــي فــي كتابــك بالحديــث عــن قصــة كتابــة أطفــال درعــا علــى ُجــُدر مدرســتهم   - 7
ــم،  ــم، وتعذيبه ــن له ــزة األم ــال أجه ــارس 2011، واعتق ــي آذار/ م ــورية ف ــة الس ــٍة للحكوم ــاراٍت مناهض عب
وســجنهم، بوصفهــا لحظــة انطــاق الثــورة الســورية، ومــن ثــم تحّولهــا ســريًعا إلــى رمــز لهــا. هــل يمكــن 
أن توضحــي لنــا كيــف وجــدِت أّن هــذه القصــة ترتبــط بموضوعــات االعتــراف والضعــف والتعاطــف التــي 

وجدتهــا فــي األدب الســوري عــن الســجون واالعتقــال؟ 
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ــص  ــي القص ــف ف ــراف، والتعاط ــف، االعت ــن الضع ــي( ع ــن أطروحت ــزء م ــي )كج ــل األصل ــُت الفص كتب
القصيــرة لغســان جباعــي وإبراهيــم صموئيــل فــي 2008-2009، وذلــك قبــل انــدالع الثــورة الســورية فــي 
ــر االعتقــال  ــز علــى تأثي ــن التركي ــرزت فــي بعــض القصــص لــكال المؤلفي ــي ب 2011. كان مــن األشــياء الت
فــي عائــالت المعتقليــن، بمــن فيهــم وبشــكل خــاص األطفــال. ورد كذلــك فــي قصصهمــا تركيــز كبيــر علــى 
ــانية أو  ــية الالإنس ــة الوحش ــي مواجه ــة ف ــة أو المختل ــانية المتصدع ــى اإلنس ــا عل ــانية، وغالًب ــة اإلنس الكرام

المنحرفــة. أجــد أن هــذا التأكيــد مهــم ومؤثــر. عندمــا 
عزمــت علــى إعــادة كتابــة الفصــل، كنــت بالطبــع قــد 
قــرأت وســمعت عــن قصــة األطفــال فــي درعــا، لكــن 
ــم  ــث ت ــا، حي ــي أوجه ــن ف ــة الالجئي ــا أزم ــت أيًض كان
ــع وســائل اإلعــالم  نشــر صــورة آالن كــردي فــي جمي
ــن  ــرأ ع ــت أق ــا، كن ــه أيًض ــت نفس ــي الوق ــة، وف الدولي
حقــوق األطفــال، وأفكــر فــي أنهــم الفئــة األكثــر 
ــا ضمــن الكائنــات البشــرية- بالطبــع، كل البشــر  ضعًف
ــف/ ــن الضع ــر م ــتوى آخ ــاك مس ــن هن ــاء، لك ضعف

الهشاشــة  vulnerability يتعلــق باألطفــال )وهــو مفهــوم 
مختلــف عــن الضعــف weakness فــي اللغــة اإلنكليزيــة(. كنــت أفكــر وأقــرأ عــن مفهــوم ومعضلــة االعتــراف 
فــي كلٍّ مــن األدب وحقــوق اإلنســان مــدة طويلــة. وهكــذا فــي األســاس، رأيــت تأثيــر قصــة أطفــال درعــا 
علــى أنهــا موازيــة لبعــض أشــكال االعتــراف فــي أدب الســجون، وحاولــت تضميــن ذلــك فــي الفصــل. يبقــى 
االعتــراف، بمســتوياته المختلفــة، أحــد الجوانــب اإلشــكالية لنظريــات حقــوق اإلنســان وفــي الواقــع، فــي 
النظــام الدولــي لقانــون حقــوق اإلنســان، وهــو أيًضــا جــزٌء متأصــل فــي الســرديات األدبيــة. حاولــت خــالل 
قراءتــي للقصــص القصيــرة ونصــوص أخــرى، إظهــار كيــف تعلِّمنــا هــذه األعمــال األدبيــة عــن معضــالت 

ــة.    ــف والعاطف ــراف بالضع ــط االعت ــف يرتب ــراف( وكي ــدم االعت ــراف )أو ع االعت

تحدثــِت فــي كتابــك عــن ضــرورة جعــل تجربــة التعذيــب قابلــة للســرد والقــراءة، ووجــدِت أن بعض   - 8
الكتــاب الســوريين مثَّلــوا تجربــة التعذيــب بطرائــق تتجــاوز نصــوص تقاريــر حقــوق اإلنســان. واعتمــاًدا علــى 
ــا ناطًقــا، لكــن هــل  ــدِت أولويــة إبــراز صــوت المعتقــل الــذي يتعــّرض للتعذيــب بوصفــه كائنً أعمالهــم، أكَّ

ــر بوضــوح عــن آالمــه وعذاباتــه، خصوًصــا عندمــا ال يكــون كاتًبــا؟ يســتطيع المعتقــل دائًمــا أن يعبِّ

فــي الفصــل الــذي تحدثــُت فيــه عــن التعذيــب، حاولت دراســة كيفيــة وصــف المؤلفيــن المختلفيــن لتجربة 
التعذيــب، لكننــي أعتقــد أن األمــر الواضــح مــن خــالل بعــض النصــوص التــي أكتــب عنهــا، أنــه ليــس ممكنـًـا 
ــا، أو بــأيِّ شــكٍل علــى اإلطــالق. يأتــي جــزء مــن  ــاة بشــكل واضــح تماًم ــا التعبيــر عــن األلــم والمعان دائًم
تركيــزي علــى المعتقــل بوصفــه كائنـًـا ناطًقــا مــن انتقاداتــي للطريقــة التــي ينظــر بهــا الخطــاب القانونــي، بمــا 
فــي ذلــك خطــاب حقــوق اإلنســان، إلــى البشــر كأفــراد أحاديــي البعــد ال ككائنــات فاعلــة. ليســت الكتابــة، 
وحتــى التواصــل اللفظــي، الطريقــة الوحيــدة للتعبيــر عــن األلــم أو المعانــاة، لكــن أحــد األشــياء التــي تبــرز 
ــًة عــن  فــي بعــض أعمــال أدب الســجون التــي قرأتهــا، أن المؤلفيــن يعبــرون عــن الرغبــة فــي الحديــث نياب
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أولئــك الذيــن ال يملكــون قــدرة الحديــث عــن أنفســهم- إمــا أولئــك الذيــن ال يملكــون القــدرة علــى التعبيــر 
عــن أنفســهم، أو أولئــك الذيــن أســكتهم النظــام. لكــن بعــض النصــوص األدبيــة نفســها توضــح أيًضــا، أنــه 
ســيبقى هنــاك دائًمــا مــا ال يمكــن التعبيــر عنــه- ســواًء أكان ذلــك بســبب إســكات النظــام ألحدهــم بشــكل 

دائــم ووحشــي، أو ألن التجربــة نفســها ال يمكــن التعبيــر عنهــا فــي شــكل لفظــي أو مكتــوب.   
  

هــل نجــح أدب الســجون الســوري فــي تصويــر الوقــت والمــكان، أي فــي تصويــر الجغرافيــا الزمانيــة   - 9
والمكانيــة للســجون؛ حجــم الزنزانــات وأوضــاع الســجن المزريــة واألحــكام التعســفية ومــدة االعتقــال وزمــن 
الحيــاة اليوميــة فــي الســجن؟  وهــل يمكــن القــول إن زمــن الســجن ومكانــه قــد أصبحــا أمــوًرا مرئيــة وقابلــة 

للقــراءة لــدى الجمهــور فــي أدب الســجون الســوري؟

ــر  ــي تصوي ــت ف ــورية نجح ــجون الس ــال أدب الس ــول إن أعم ــل، أوّد الق ــى األق ــي عل ــالل قراءات ــن خ م
الجغرافيــا الزمانيــة والمكانيــة للســجون، والتجربــة الحياتيــة لالعتقــال، إلــى درجــة أنــه يمكــن القيــام بذلــك 
ــد  ــى، فق ــذا المعن ــال. وبه ــاب لالعتق ــا الكّت ــرض فيهم ــن تع ــكان اللذي ــان والم ــالل الزم ــة خ ــة مكتوب بطريق
ــة  ــور المكتوب ــاف والص ــن األوص ــرق بي ــاك ف ــن هن ــة. لك ــن للعام ــال مرئيي ــكان االعتق ــت وم ــوا وق جعل
ــجون  ــال أدب الس ــى أعم ــز عل ــم أرك ــت. ل ــرور الوق ــدل بم ــر أو تتب ــي تتغي ــة الت ــة الفعلي ــا والتجرب للجغرافي
التــي تمــت كتابتهــا بعــد 2011، لكــن مقارنــة نصــوص مــن أجيــال مختلفــة، يمكــن أن تشــير إلــى كيفيــة تغّيــر 

ــة لالعتقــال فــي ســوريا بمــرور الوقــت. ــا الحي الجغرافي

تناولــت بعــض أعمــال أدب الســجون الســوري ســجن تدمــر العســكري بوصفــه أســوأ ســجن فــي   - 10
ــر  ــجن تدم ــي س ــن ف ــارب المعتقلي ــول تج ــجون ح ــات أدب الس ــت كتاب ــل كان ــات، فه ــي الثمانيني ــورية ف س
ــر إلــى  ــا بالنســبة إلــى الجمهــور العــام أم أن لغتهــم كانــت عاجــزة عــن الوصــف والتعبي ــة لتجعلــه مرئَي كافي
درجــة أنهــم لجــأوا إلــى نــوع مــن النزعــة الســريالية لتمثيــل أســوأ أشــكال القســوة والمعانــاة اإلنســانية التــي 

حدثــت فــي الســجن؟!

ــم  ــة أنه ــون صراح ــر المؤلف ــرأت، يذك ــا ق ــد مم ــن العدي ــن ضم ــر، وم ــن تدم ــدة ع ــات عدي ــاك كتاب هن
كتبــوا عــن تجاربهــم كــي يكشــفوا عــن الفظائــع وأشــكال االنتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام الســوري هنــاك. 
ــًة للجمهــور علــى نطــاق واســع،  ــع وحشــية مرئي ــر الفظائ ــد، ُكتــب مــا يكفــي عــن تدمــر لجعــل أكث بالتأكي
ــجن  ــن س ــب ع ــا ُكت ــن كل م ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــارة إل ــو إش ــريالية ه ــى الس ــوء إل ــد أن اللج ــي أعتق لكنن
تدمــر، فــال تــزال هنــاك تجــارب لــم ُيفصــح عنهــا بعــد بشــكل تــام، أو ربمــا ال يمكــن اإلفصــاح عنهــا ألن 
التجربــة الحيــة ال يمكــن التعبيــر عنهــا بطريقــة مكتوبــة بشــكل كامــل. وإن حقيقــة أن تلــك التجــارب ال يمكــن 
الكشــف عنهــا بصــورة كاملــة ال تنتقــص مــن قيمــة محــاوالت التعبيــر عنهــا، بمــا فــي ذلــك التعبيــر عنهــا فــي 
شــكل ســريالي. ولكــن أيًضــا، يســتمّر نشــر الكتابــات عــن تدمــر ولهــا تأثيــر، حتــى بعــد ســنوات مــن اعتقــال 
ــة  ــًدا مــن وضــوح الرؤي المؤلفيــن، وال تــزال تضيــف إلــى تاريــخ تجــارب المعتقليــن هنــاك- وتضيــف مزي
ــورية،  ــورة الس ــب الث ــي ُعق ــه ف ــر مذكرات ــراج نش ــراء الس ــرر ب ــال، ق ــبيل المث ــى س ــر. عل ــجن تدم ــول س ح

واســتمّر ظهــور المزيــد والمزيــد مــن النصــوص. 
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ذكــرِت فــي أحــد فصــول الكتــاب أن بعــض مؤلفــات أدب الســجون تتماهــى مــع الكتابــة عــن المنفى،   - 11
ــب  ــتثناء التعذي ــا باس ــدٍة، ربم ــوٍر عدي ــي أم ــي ف ــاة المنف ــع معان ــابه م ــل تتش ــاة المعتق ــى أن معان ــرت إل وأش
ــه. لكــن هــل تتشــابه فعــًا موضوعــات  ــدي جّادي ــه المعتقــل علــى أي ــذي يتعــّرض ل الجســدي المباشــر ال

أدب الســجون مــع موضوعــات أدب المنفــى؟

ــا  ــالف بينهم ــن االخت ــم م ــى الرغ ــال، عل ــى واالعتق ــي المنف ــن تجربت ــابه بي ــه تش ــاك أوج ــد أن هن أعتق
ــا أو افتراًضــا، بمجــرد أن تطــأ أرجــل المــرء الخــارج،  الــذي يظهــر فــي تعليقــك عــن التعذيــب، لكــن نظرًي
ــه  ــل، ولدي ــه المعتق ــذي يعاني ــه ال ــتوى نفس ــر بالمس ــة المباش ــف الدول ــة عن ــي مواجه ــى المنف ــن عل ال يتعّي
أيًضــا حريــة أوســع بالتنقــل )لكــن كتوضيــح لذلــك، هنــاك أيًضــا حــاالت واضحــة لعمليــات اغتيــال خــارج 
ــالل نظامــي كلٍّ مــن  ــران خ ــي إي ــاص ف ــكل خ ــر بش ــا أفك ــدول - أن ــن نفذتهــا ال ــة للمنفيي ــدود اإلقليمي الح
الشــاه وجمهوريــة إيــران اإلســالمية(. علــى الرغــم مــن أننــي ال أناقــش هــذا فــي الكتــاب، يمكــن للمــرء أن 
فــت الهجــرة القســرية بشــكل عــام  يفكــر فــي كلٍّ مــن االعتقــال والمنفــى علــى أنهمــا هجــرات قســرية )إذا ُعرِّ
وشــامل(، وينظــر بعــض الباحثيــن وناشــطي الســجون إلــى االعتقــال علــى أنــه تهجيــر قســري- علــى الرغــم 
مــن أنــه فــي حالــة االعتقــال، يكــون فعــل التهجيــر القســري ضمــن حــدود دولــة قوميــة معينــة. لكننــي أعتقــد 

أن هنــاك موضوعــات عاطفيــة متوازيــة- بمــا فــي ذلــك التعبيــر عــن الشــعور بالغربــة أو االغتــراب.  

ــا،  ــارض وجمالياته ــي المع ــاج الثقاف ــكال اإلنت ــى أش ــك عل ــن أبحاث ــر م ــز الكثي ــام، تركِّ ــكل ع بش  - 12
وكيفيــة قيــام المثقفيــن المعارضيــن بتدخــات إبداعيــة ضــد أنظمــة الســلطة، لكنــك فــي هــذا الكتــاب رّكــزِت 
ــل  ــزام العم ــار الت ــن اعتب ــل يمك ــان، فه ــوق اإلنس ــاب حق ــي بخط ــاج الثقاف ــكال اإلنت ــاط أش ــى ارتب ــر عل أكث
الثقافــي قيــَم ومبــادئ حقــوق اإلنســان داللــة علــى القيمــة اإليجابيــة لهــذا العمــل، خصوًصــا فــي ظــل ارتبــاط 

كثيــر مــن المثقفيــن العــرب بعجلــة الســلطات االســتبدادية؟ 

ــاج الثقافــي، مــن ضمنهــا األدب، تســاهم فــي، وتتحــدى أيًضــا،  ــاك أعمــااًل مــن اإلنت أوّد أن أقــول إن هن
مفاهيمنــا عــن حقــوق اإلنســان. أعنــي بتحــدي تصورنــا لحقــوق اإلنســان أن مثــل هــذه األعمــال يمكــن أن 
تســاعدنا فــي إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة فهمنــا لحقــوق اإلنســان، ولمكانــة اإلنســان واإلنســانية أيًضــا، ومــا 
الــذي يشــكل كرامــة اإلنســان فــي مجــال حقــوق اإلنســان. أنــا أرى ذلــك جانًبــا إيجابًيــا أو منتًجــا لعمــل أدبي 
معيــن. لســت واثقــة مــن طريقــة ردي علــى الجــزء األخيــر مــن الســؤال- هنــاك أولئــك المثقفــون والكتــاب 
المتواطئــون مــع النظــم االســتبدادية أو الداعمين لهــا أو المرتبطيــن بها. وأنا شــخصًيا ال أقرأ أعمالهــم باإلضاءة 
ــاج الثقافــي ألولئــك  ــر علــى اإلنت ــزي أكث ــط فــي مــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان- لقــد كان تركي نفســها بالضب
المعارضيــن لنظــام اســتبدادي معيــن. جــادل بعــض الباحثيــن فــي الدراســات الســورية بــأن أعمــال المنتجيــن 
م انتقــادات للنظــام، ومــن المحتمــل أن يشــمل ذلــك انتقــادات  ــة الدولــة تقــدِّ الثقافييــن الذيــن حظــوا برعاي
النتهــاكات حقــوق اإلنســان- ولكــن مــرة أخــرى هــذا ليــس مــا ركــزت عليــه حًقــا فــي دراســتي ومنحتــي.

ــاب  ــث خط ــى تحدي ــان، وإل ــوق اإلنس ــة حق ــم ماهي ــي فه ــة ف ــة نوعي ــى نقل ــك إل ــي كتاب ــوت ف دع  - 13
حقــوق اإلنســان، ونقــد الخطــاب الغربــي المتناقــض حــول حقــوق اإلنســان، وإلــى ضــرورة إرغــام منظمــات 
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ــا،  ــوغ تقاريره ــي ص ــم ف ــن للمظال ضي ــن والمعرَّ ــاركة المعتقلي ــة مش ــراف بأهمي ــى االعت ــان عل ــوق اإلنس حق
ألن تقاريــر حقــوق اإلنســان عندمــا تســتثني أصــوات الناجيــن والضحايــا، فإنهــا تســهل علــى الحكومــات أن 
ــاه أدب الســجون الســورية عــن اإلنســانية  ــا إي تواصــل انتهاكاتهــا، وأشــرت فــي هــذا الســياق إلــى مــا يعلِّمن
وحقــوق اإلنســان. هــل تريــن أن هــذا ممكــن مــن دون بنــاء نظــام قانونــي فاعــل علــى مســتوى األمــم المتحــدة 
يســتطيع أن يتدخــل ضــّد الــدول القوميــة التــي كانــت، كمــا قلــِت أيًضــا، قــادرة علــى ارتــكاب أكثــر انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان فظاعــة؟

غالًبــا مــا ُيقــال إن مفهــوم حقــوق اإلنســان كان ُينظــر إليــه علــى أنــه طمــوح وســيظل طموًحــا. هنــاك أيًضــا 
انتقــادات صحيحــة لطريقــة تصــّور النظــام الدولــي لحقــوق اإلنســان )أحــد تلــك االنتقــادات أن النظــام كان، 
وال يــزال، متمركــًزا حــول البلــدان األوروبيــة( والطريقــة المتفاوتــة التــي ُطبــق بهــا هــذا النظــام حــول العالــم 
منــذ 1948. جــزء مــن عيــوب هــذا النظــام هــو أن الــدول القوميــة هــي الحامــي المفتــرض لحقــوق اإلنســان، 
فــي حيــن أن هــذه الــدول نفســها يمكــن أن تكــون أيًضــا أكثــر مرتكبــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فظاعــة. 
مــن الواضــح أيًضــا أن تطبيــق قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي )بمــا فــي ذلــك، ســواء ُطبِّــق فــي حالــة معينــة 
أم لــم ُيطبَّــق( يمكــن أن تتالعــب بــه أو تحبطــه أكثــر الــدول القوميــة قــوة مثــل الواليــات المتحــدة، روســيا، 

والصيــن.
هنــاك قائمــة طويلــة مــن االنتقــادات يمكــن أن تطــال النظــام الدولــي لحقــوق اإلنســان، وأعتقــد مــن المهــم 
أن نكــون مدركيــن لهــا )خاصــة فــي مــا يتعلــق بــدور الواليــات المتحــدة(، لكــن هــذا هــو النظــام الموجــود 
ــان،  ــوق اإلنس ــن حق ــون ع ــم المدافع ــن فيه ــم، بم ــول العال ــون ح ــن ال يزال ــا م ــاك أيًض ــا. وهن ــا حالًي لدين
يلجــؤون إلــى هــذا النظــام ويســتخدمونه لطلــب العدالــة فــي مــا يتعّلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان. وتنجــح 
ــة  ــة الواضح ــر األدل ــن تواف ــم م ــى الرغ ــح عل ــرى ال تنج ــان أخ ــي أحي ــان، وف ــض األحي ــي بع ــاعيهم ف مس
علــى الفظائــع الوحشــية والممارســات الجائــرة، وعلــى الرغــم مــن الجهــد الهائــل لناشــطي حقــوق اإلنســان 
المحلييــن. إن إلخفاقــات هــذا النظــام عواقــب وخيمــة، لكــن ال يــزال النظــام الوحيــد الــذي لدينــا. ال أعــرف 
مــا إذا كان يمكــن بنــاء جهــاز أو نظــام أكثــر فاعليــة للتدخــل مــن خــالل األمــم المتحــدة، ألن األمــم المتحــدة 
نفســها تعتبــر نظاًمــا للــدول القوميــة. ال يــزال إصــالح أو إعــادة بنــاء نظــام حقــوق اإلنســان مــن خــالل األمــم 
ــوق  ــل لحق ــام بدي ــاء نظ ــان وبن ــوق اإلنس ــة حق ــادة صياغ ــة إلع ــاك إمكاني ــد أن هن ــا. أعتق ــدة طموًح المتح

اإلنســان علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية.

هناك أعمال ثقافية سورية يمكن 
أن تساعدنا في إعادة التفكير في 

كيفية فهمنا لحقوق اإلنسان، 
ا، وما 

ً
ولمكانة اإلنسان واإلنسانية أيض

الذي يشكل كرامة اإلنسان في مجال 
,,حقوق اإلنسان
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المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


