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�أطباء بال حدود: تدعو دول �لحتاد �لأوروبي �إىل 
توحيد جهودها حلماية �لب�شر

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

دعت منظمة أطباء بال حدود الدول 
األعض��اء ف��ي االتح��اد األوروب��ي إلى 
االعتراف بالتكلفة البش��رية لسياس��ة 
الهجرة القمعية الت��ي تتبناها، وتركيز 
جهوده��ا عل��ى حماية حياة البش��ر من 
خالل عمليات إنق��اذ بحري أكثر فعالية 
االس��تقبال،  م��ن ظ��روف  والتحس��ين 
ولي��س عل��ى إغ��الق الحدود ف��ي وجه 
المستضعفين، في الوقت الذي زار فيه 
وفد من القادة األوروبيين واإليطاليين 
جزيرة المبيدوزا الصقلية لإلعراب عن 
تقديره��م للع��دد الكبير م��ن الضحايا 
الذين فق��دوا حياتهم أثن��اء محاولتهم 

بلوغ السواحل األوروبية. 
منس��قة  رادي،  فريي��ا  وقال��ت 
عمليات لدى المنظم��ة: ال يمكن للدول 
أن  األوروب��ي  االتح��اد  ف��ي  األعض��اء 
البش��رية للسياس��ة  التكلفة  تتجاه��ل 
التي تنتهجها، حيث يشكل حادث الغرق 
األخير النتيجة المباشرة لسياسة هجرة 
أوروبية تج��رم الهجرة الس��رية وتصر 

على إغالق أبوابها في وجه المستضعفين. 
وأضافت رادي: إن تش��ديد المراقبة على الحدود 
وانع��دام الخي��ارات القانوني��ة لدخول بل��دان االتحاد 
األوروب��ي دف��ع ه��ؤالء األش��خاص إل��ى إتب��اع طرق 
خطي��رة بش��كل متزايد، وه��ذا النوع م��ن اإلجراءات 
ل��ه عواق��ب وخيم��ة عل��ى األش��خاص الذي��ن حاولوا 
االلتح��اق بأوروب��ا دون ج��دوى، س��واء كان ذلك على 
بع��د كيلومترات قليلة من الس��واحل اإليطالية أو في 
بل��دان العبور، ويوج��د عدد كبير جدًا من األش��خاص 
المس��تضعفين نفس��يًا يتعرض��ون لمختلف أش��كال 
العنف أثناء عبورهم بس��بب وس��ائل تم وضعها من 

قبل سلطات متواطئة مع هذه السياسة. 
وأوضحت أن الناجين من العبور يتواجدون اليوم 

ف��ي مراكز اس��تقبال ذات ظروف معيش��ية يُرثى لها 
حيث يضم مركز االستقبال في المبيدوزا اليوم أربعة 
أضعاف طاقته االستيعابية وهذا ليس باألمر الجديد، 
وتقض��ي العدي��د من العائ��الت لياليه��ا داخل مالجئ 
مؤقتة مصنوعة من قطع البالستيك والفراش. وهذا 
دليل على نقص جاهزية الس��لطات لمواجهة ظاهرة 

الهجرة المعروفة والتي يمكن توقعها. 
وأك��دت رادي أنه ال يمكن للحكومات أن تس��تمر 
في فرض الرقابة على تدفق المهاجرين على حساب 
حمايته��م واحت��رام حقوقهم. وعلى ه��ذه الحكومات 
أن تس��تجيب في أقرب وقت لألس��ئلة األكبر المتمثلة 
في توفير المس��اعدة والحماية والحل��ول على المدى 
الطوي��ل بع��د أن أصبح الناس حاليًا يتنقلون بش��كل 

متزايد والحوافز الدافعة إلى عبور الحدود متعددة. 
وبينت المنظمة أنه وصل منذ شهر كانون الثاني 
إلى إيطاليا بحرًا نحو 30 ألف ش��خص قدموا من ليبيا 
ومص��ر وس��وريا. غالبيتهم م��ن الفارين م��ن أعمال 
العنف ويحتاجون حماية دولية، وفي الثالث من الشهر 
الجاري اندلعت الني��ران في قارب كان على متنه نحو 
500 شخص قدموا باألس��اس من إثيوبيا والصومال 
قبل أن يغرق على بعد بضع كيلومترات من السواحل 
اإليطالية مس��فرًا عن مقتل ما ال يقل عن 300 راكب 
من بينهم أطفال، ويضاف هذا العدد من الضحايا إلى 
عش��رات اآلالف من الالجئين والمهاجرين الذي ُفقدوا 
في البحر األبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول 

إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل وأكثر أمنًا. 

دان��ت وكال��ة األم��م المتح��دة إلغاثة وتش��غيل 
الالجئين الفلس��طينيين في الش��رق األدنى، األنروا، 
أعم��ال العنف الت��ي أودت بحياة الجئين فلس��طينيين 
وألحق��ت أضرارًا بالغة بمركز األونروا الصحي ومركز 
برنام��ج الم��رأة في مخي��م درعا لالجئي��ن في جنوب 

سوريا. 
وأعرب مدير ش��ؤون األونروا في س��وريا مايكل 
كينس��لي نينا عن أس��فه العميق لما أوردته التقارير 
حول تأثر مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين باألحداث 
الدائرة هناك، وتأثره بش��كل مباشر في الثاني عشر 
من الشهر الجاري ما أدى إلى استشهاد سبعة الجئين 
فلس��طينيين وإصاب��ة خمس��ة عش��ر آخري��ن بجراح 
وإلحاق أضرار جسيمة بمركز الرعاية الصحية األولية 

لألونروا ومركز برنامج المرأة. 
وجدد كينسلي نينا دعوة الوكالة لجميع األطراف 
لتحيي��د مخيم��ات الجئ��ي فلس��طين وغيره��ا م��ن 
المناط��ق المدنية عن األح��داث، واالمتثال اللتزاماتها 

وفق القانون اإلنساني الدولي. 
وتش��ير التقارير إلى تدمير حياة الفلس��طينيين 

ومنازله��م، والح��د م��ن تواف��ر الخدم��ات األساس��ية 
وتفاقم األزمة اإلنس��انية التي يش��عر به��ا الالجئون 

الفلسطينيون نتيجة تضرر مرافق األونروا. 
وكان ق��د أعي��د بناء المرك��ز الصحي ف��ي درعا 
وتجهي��زه تجهي��زًا كام��اًل م��ن أم��وال المانحي��ن في 
تموز 2008، وقدم خدمات واس��عة ألكثر من خمس��ة 
وعش��رين ألف الجئ فلس��طيني يقيم��ون في مخيم 

درعا والمناطق المحيطة بها حسب األونروا. 
وقد تس��ببت الحرب في دفع العديد من الالجئين 
إلى التماس األمان خارج المخيم لعدة ش��هور ومنعت 
المرك��ز الصح��ي من العمل بش��كل طبيع��ي. وعلى 
الرغم من التحديات الصعبة، تواصل األونروا تقديم 
الدعم لنحو 420، 000  الجئ فلس��طيني في س��وريا 
في مج��االت الرعاية الصحي��ة، والتعلي��م االبتدائي، 
والتحوي��الت النقدي��ة، والمس��اعدات الغذائية، فضال 
عن الدع��م النفس��ي واالجتماعي وخدم��ات التمويل 

المتناهي الصغر وغيرها. 
ه��ذا وق��د أعلن��ت "مجموع��ة العم��ل م��ن أج��ل 
فلس��طينيي س��ورية" أن عدد الالجئين الفلس��طينيين 

الذين استشهدوا منذ اندالع الثورة في سوريا وصل إلى 
1607 قتلى، بينهم 1088 فلسطينيًا قتلوا إثر استهداف 

مخيماتهم بشكل مباشر في مختلف أنحاء سورية. 
وأش��ارت المجموعة الحقوقية إلى أنه تم قصف 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية بقذائف 
الهاون والصواريخ، كما تعرضت عدة مخيمات لقصف 
جوي راح ضحيته العش��رات في كل م��رة، وقالت أنها 
رصدت في األش��هر األخيرة ارتفاعًا متسارعًا في عدد 
الش��هداء الذين قضوا في سجون األمن السوري تحت 
التعذي��ب حيث قتل 105 الجئين ف��ي معتقالت األمن 

السوري. 
وأوضح��ت أن الفلس��طينيين خ��ارج المخيم��ات 
والتجمعات الفلس��طينية في س��ورية لم يسلموا من 
عملي��ات القصف المتك��رر التي تعرضت له��ا األحياء 
السورية فس��قط فيها »519« ش��هيدا كانت الغالبية 

العظمى منهم في مدينة دمشق. 
ورص��دت إحصائيات فلس��طينية رحي��ل 60 ألف 
فلس��طيني باتجاه لبنان هروبًا من جحيم الحرب في 

سوريا، حسب المجموعة. 

�لأنرو� تدين �أعمال �لعنف يف خميم درعا لالجئني �لفل�شطينيني
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�أوجـاع وطـن

ت�شارب �لأنباء حول م�شري ر�شام 
�لكاريكاتري �ل�شوري �أكرم ر�شالن

أعربت الرابطة الس��ورية للدفاع عن حقوق اإلنس��ان عن قلقها 
الش��ديد حيال مصير الرسام السوري أكرم رسالن إزاء األخبار التي 
وردته��ا عن احتمال وفات��ه في أقبية فرع المعلومات التابع لش��عبة 
المخابرات العس��كرية نتيجة مضاعفات ناتجة عن التعذيب الشديد 
ال��ذي تعرض ل��ه خالل األش��هر الماضي��ة، األمر ال��ذي نفاه بعض 

الناشطين والفنانين. 
وطالبت الرابطة السلطات السورية بالكشف الفوري عن مصيره 
واإلفراج غير المش��روط عنه وتحمل السلطات السورية المسؤولية 
الكاملة عن حياته، مش��يرة إلى أنها لم تتمكن من تأكيد هذا الخبر 

حتى اآلن. 
 واعتب��رت الرابطة جمي��ع المتورطين بتعذيبه ال��ذي ربما يكون 
ق��د أفض��ى بحيات��ه مجرمين ض��د اإلنس��انية يتوج��ب محاكمتهم 
ومحاس��بتهم أم��ام القض��اء المختص، وج��ددت دعوته��ا للمجتمع 
الدول��ي بضرورة تحمل مس��ؤولياته تجاه الجرائم المس��تمرة بحق 
الش��عب السوري والقيام بخطوات فاعلة من شأنها وقف االنتهاكات 
الجس��يمة التي تجري بش��كل يومي داخل أقبية المخابرات ومراكز 

التوقيف والتحقيق التابعة للسلطات السورية. 
ون��ال رس��ام الكاريكاتير المعتقل أكرم رس��الن جائزة الش��بكة 
الدولية لحقوق رس��امي الكاريكاتير »CRNI« للعام 2013، بس��بب 
»ش��جاعته االس��تثنائية ف��ي مواجه��ة ق��وى العنف بالرس��وم التي 
ق��ال فيها الحقيق��ة فقط«، كما ق��ال رئيس مجلس إدارة الش��بكة 

الصحافي جويل بيت. 
ودعت الش��بكة في بيان »الحكومة الس��ورية إلى إس��قاط التهم 

الموجهة إلى رسالن وإعادته إلى أسرته«. 
وأحيل رس��الن ف��ي حزيران الماض��ي لمحكمة اإلره��اب ليواجه 
تهم��ًا منها )التعاون م��ع الجماعات المتمردة، والعمل ضدّ الدس��تور 
الس��وري، وإهانة رئي��س البالد، والتحريض على الفتنة، وتش��جيع 
الثورة ضد النظام العام، والنيل من هيبة الدولة الس��ورية، بعد أن 
اعتقل��ه فرع حماة للمخابرات العس��كرية من مكان عمله بتاريخ 10 
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يذكر أن الرس��ام رسالن مواليد حماه 1974 خريج جامعة دمشق 
كلية اآلداب قس��م المكتبات وعمل ف��ي العديد من الصحف العربية 
والمحلية كان آخرها صحيفة الفداء الرس��مية في مدينة حماة حيث 
تم اعتقاله بعد نش��ره رس��ما لوحة للرئيس الس��وري يحمل لوحة 
كتب عليها »األس��د أو نح��رق البلد«. ، وقد ع��رف بمواقفه الجريئة 
التي عبر عنها برس��وماته منتقدا سياسة النظام واإلعالم الرسمي 

منذ بداية الثورة السورية.  

�شبكة دير�لزور �لإخبارية تودع 
�أبرز كو�درها �لإعالميني

التحق الناش��ط اإلعالمي مرهف شجاع المضحي أحد أبرز كوادر شبكة دير الزور اإلخبارية 
بقافلة الشهداء اإلعالميين بعد استهدافه بصاروخ في حي خسارات نهاية الشهر الماضي. 

ونق��ل الش��هيد المضحي من خ��الل كاميرته أح��داث الثورة، وانطالق أول��ى مظاهرات دير 
الزور، واستمر في عمله بصمت تحت الرصاص والقصف وخطر الموت، من أجل إيصال الحقيقة. 

وكان الشهيد من أبرز مراسلي قناة دير الزور، وعضو دير الزور فوتوغراف.

تلك كانت عبارته التي طالما رددها.. محمد الش��اب طيب القلب صاحب االبتسامة الرائعة التي 
طالما أسر بها من حوله.. 

ولد محمد بتاريخ 24 / 12 / 1988 من إحدى قرى القلمون األبي، ونشأ في أحضان حي القابون 
الدمشقي.. لم يبلغ الشباب حتى توفيت والدته فكان الشاب الناضج بعقله والحنون بفؤاده.. 

درس محمد في كلية االقتصاد بجامعة دمشق. 
وفي بداية الثورة كان شعلتها األولى هو ومجموعة من الشبان من زمالئه وجيرانه وأصدقائه، 
ش��ارك بأه��م المظاه��رات وكان من أوائل المس��اهمين في تأس��يس مجموعات للحراك الس��لمي 
والميداني بدمش��ق، خرج ناطقًا عن حي القابون باس��م عمر القابوني فكان أول من أوصل حقيقة 

ما يحدث في الحي للعالم واإلعالم. 
أس��س م��ع أصدقائه تجمع أح��رار القابون الذي استش��هد اليوم أهم مؤسس��يه واعتقل اآلخر 

منهم. 
كان الش��هيد محمد أول من اس��تخدم تقنية البث المباشر للمظاهرات في مدينة دمشق وأحياء 

)القابون، المزة، ركن الدين، الميدان)
هذه األحياء التي ما تزال تردد حجارتها صدى صوته ولمساته التي كانت تزين كل عمل ثوري 

في مدينة دمشق. 
محمد الناشط اإلعالمي اإلغاثي الميداني العسكري: 

عندما أجبرت وحش��ية النظام ش��باب الثورة على حمل الس��الح كان محم��د أول من حمل راية 
الدفاع عن األرض والعرض وعمل على الدعم اإلغاثي ألهالي دمشق عمومًا وحي القابون خصوصًا. 
وخرج ناطقًا عن أهم ألوية دمش��ق باس��م زين الدين الش��امي وكان مدي��ر المكتب اإلعالمي 
ل��� اللواء األول بدمش��ق، أع��د محمد أهم التقارير العس��كرية عن مناطق ب��رزة والقابون والغوطة 

الشرقية. 
محمد المصاب.. محمد الشهيد: 

بتاري��خ 19 / 6 / 2013 ش��هد ح��ي القابون بداية أعنف حملة همجية من عصابات األس��د، في 
حوالي الس��اعة الرابعة من ذلك اليوم تعرض منزل محمد في القابون لصاروخ الراجمة التي كانت 
تس��تهدف الحي أدت إلى إصابة محمد بعدة ش��ظايا في الرأس ليسيل دمائه على حاسوبه الذي كان 

يعمل به على نشر أخبار القصف. 
بق��ي محمد بعدها بغيبوبة حوالي 4 أش��هر استش��هد بعده��ا بتاري��خ 6 / 10 / 2013 لتواري 
دمش��ق عريس��ها الذي لم يكمل 3 أشهر من زفافه قبل إصابته ليزف بعدها شهيدًا عريسًا إلى جنة 

عرضها السماوات واألرض.

�ل�شهيد �لبطل �لإعالمي حممد �شريفة
 بارودتي بيدي وبجعبتي كفني..
يا �أمتي �نتظري فجري ول تهني
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�ملفو�ض �ل�شامي لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني يعرب عن 
�شدمته �إز�ء ماأ�شاة غرق �لقارب �لذي فقد خالله �أكرث من 

و�لفل�شطينيني �ل�شوريني  من  �شخ�ض   400
أعرب المفوض الس��امي لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئي��ن، أنطوني��و غوتيريس، ع��ن صدمته إزاء ما 
أسفرت عنه مأس��اة أخرى تعرض لها قارب في البحر 
المتوس��ط وحص��دت أرواح 26 ش��خصًا عل��ى األق��ل 
معظمهم نساء وأطفال، مشيدًا باإلجراءات المشتركة 
الت��ي قامت بها قوات خفر الس��واحل المالطية إلنقاذ 
حياة 147 ش��خصًا، إلى جانب البحرية اإليطالية التي 

أنقذت 56 شخصًا. 
وقال غوتيريس: بحس��ب قول الناجين، فقد كان 
هناك 400 ش��خص من الس��وريين والفلس��طينيين 
عل��ى متن الق��ارب؛ ب��ات الكثير منه��م اآلن في عداد 
المفقودين ويُخش��ى أنه��م تعرضوا للغ��رق. وتمت 
عملي��ة اإلنقاذ على بعد 60 مياًل جنوب ش��رق جزيرة 

المبيدوزا داخل المياه المالطية. 
وعب��ر عن قلقه البال��غ من أن الس��وريين الذين 
يف��رون من األح��داث الدائرة في بلده��م يلجأون إلى 
هذا الطريق المحف��وف بالمخاطر ويتعرضون للغرق 
وه��م يس��عون للوص��ول إلى م��الذ آمن ف��ي أوروبا. 
وقال: هناك ش��يء ال إنس��اني تمامًا في عالم يُجبَر 
فيه الس��وريون عل��ى المخاطرة بحياته��م على أيدي 
المهربي��ن عديمي الرحم��ة وهم يحاول��ون الوصول 
إلى بر األمان في أوروبا، لقد فروا من طلقات النيران 
والقذائ��ف ليلق��وا حتفهم فقط قب��ل أن يتمكنوا من 

طلب اللجوء. 
وأض��اف غوتيري��س: إنها المأس��اة الثالث��ة التي 
يتعرض لها قارب في البحر المتوسط خالل أسبوعين 
فقط، ومن المعيب أن نش��اهد المئات من المهاجرين 
والالجئي��ن الذين ال يدركون خطورة ما يفعلون وهم 

يغرقون على الحدود األوروبية. 
وعبر عن قلقه الش��ديد من تع��رض المهاجرين 
إلط��الق ن��ار من قبل أحد ال��زوارق بعد فت��رة وجيزة 
من مغادرة الزوراء في ليبيا من ش��هادات الناجين، ما 
أسفر عن إصابة ثالثة ركاب. آماًل في توضيح الحادث 

وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. 
وبين��ت المفوضية أنه تم إنق��اذ قاربين آخرين، 
أحدهما يقل 183 راكبًا واآلخر 83 راكبًا، مؤخرًا قبالة 
جزيرة المبيدوزا، التي تستضيف 785 شخصًا بما في 
ذلك 156 ش��خصًا نجوا من سفينة كانت قد تحطمت 
ف��ي الثالث من تش��رين األول، وأنه تم انتش��ال 359 

جثة من بين الحطام حتى اآلن. 

ودع��ت المفوضية إلى اتخاذ ع��دد من اإلجراءات 
العاجلة لمنع وقوع المزيد من المآسي وزيادة تقاسم 
األعباء وهي: تعزيز ق��درات البحث واإلنقاذ المتعلقة 
بعمليات اإلنقاذ في البحر المتوس��ط لتحديد القوارب 
التي تتعرض لمحنة ما وخاصة تلك التي تقل الجئين 
ومهاجرين، وعدم اتهام ربابنة السفن الذين يقومون 
بعمليات البحث واإلنقاذ بتس��هيل تهريب األش��خاص 
الذين يتم إنقاذهم أو توجيه تهم جنائية لهم، ووضع 
آليات فعال��ة يمكن التنبؤ بها لتحدي��د األماكن اآلمنة 

لنزول الالجئين والمهاجرين الذين يجري إنقاذهم. 
كم��ا دعت إل��ى تحس��ين مرافق االس��تقبال في 
مالط��ا والمبي��دوزا وإقام��ة مراف��ق إضافي��ة لتوفير 
المس��اعدات والرعاي��ة، ووضع آليات لتحديد الس��مات 
واإلحال��ة بما في ذل��ك الحصول على إج��راءات لجوء 
عادلة وفعالة لمن قد يكونوا بحاجة إلى حماية دولية، 
بن��اًء على فهم أن نزول ال��ركاب ال ينطوي بالضرورة 
عل��ى أن تتحمل الدولة، التي ينزل األش��خاص الذين 
يتم إنقاذهم على أراضيها، المس��ؤولية عن دراس��ة 
ح��االت الالجئين وإيجاد حلول بص��ورة منفردة، ومنح 
األشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية حاًل دائمًا 
قد يش��مل آليات لعملي��ة توزيع / نقل عادلة لمن يتم 
االعت��راف بهم كالجئين أو مس��تفيدين م��ن الحماية 
الفرعي��ة داخل االتحاد األوروبي، أو اإلجالء إلى مركز 
محدد م��ن مراكز اإلج��الء المؤقت بناًء عل��ى النماذج 

القائمة حيث يمكن بذل جهود إعادة التوطين إلى كل 
من البلدان األوربية وغير األوروبية. 

وأك��دت ض��رورة جمع البيان��ات ح��ول التحركات 
البحري��ة ف��ي منطق��ة البح��ر المتوس��ط وتحليله��ا 
ومشاركتها بهدف زيادة المعرفة بالمسارات والدوافع 
وسمات األش��خاص الواصلين كأساس لبناء تقييمات 
وبن��اء  الق��درات  وتطوي��ر  مش��تركة،  واس��تجابات 
المؤسس��ات بص��ورة أكبر ف��ي بلدان العب��ور بما في 
ذلك جهود التنس��يق لتحديد األش��خاص المتورطين 
في عملي��ات التهري��ب واالتج��ار بالبش��ر وتقديمهم 

للمحاكمة، 
وتعزيز اس��تراتيجيات الحماية ف��ي بلدان اللجوء 
األول الت��ي تم��ر بها الق��وارب الت��ي تقل أش��خاصًا، 
مش��يرة إل��ى إمكاني��ة أن يش��مل ذلك دع��م اإلدماج 
المحلي عن طريق التعليم الرسمي والتدريب المهني 

ودعم سبل العيش. 
إع��ادة  جه��ود  تعزي��ز  تش��مل  أن  إل��ى  ودع��ت 
التوطين، وتس��هيل الحصول على خيارات للم ش��مل 
األس��رة وغيرها من آليات الدخول المتعلقة بالحماية، 
وزيادة البرامج اإلعالمية في وس��ائل اإلعالم المحلية 
ف��ي مناطق العبور بما في ذل��ك نقاط الدخول بهدف 
إحاطة الجمه��ور بمخاطر التحركات التي س��يقدمون 

عليها. 

أنش��أ مركز توثيق االنتهاكات في سورية غرفة 
عب��ر الس��كايب)Skype(  للتواص��ل بي��ن األطباء في 
الخ��ارج والمصابي��ن ف��ي الداخل، في ظ��ل الظروف 

الصعبة وقلة األطباء في الداخل السوري. 
ويه��دف المركز م��ن هذه الفك��رة الجديدة إيجاد 
وس��يلة إليص��ال األطب��اء الس��وريين المغتربين مع 
الداخل السوري عن طريق إنشاء غرفة جديدة بمركز 

توثيق االنتهاكات في سوريا باسم:
VDC medical aid

وهي الغرفة التي يتطلع المركز ألن تكون األكثر 
فعالية وتفاعل مع الداخل السوري، والتي تعنى بكل 
أن��واع األمراض واإلصابات التي يتعرض لها الش��عب 

الصامد في الداخل. 
وس��تتمكن جميع الفئات من االس��تفادة من هذه 

الخدمة، وبأي بقعة في س��وريا، وستلبي االحتياجات 
قدر اإلمكان، حيث سيكون هنالك غرفتان: 

الغرف��ة األولى: خاصة بالتنس��يقيّات التي تمثل 
كل منطقة على حدة. 

والغرفة الثانية: خاصة باألطباء. 
وسيتم الوصل بينهما عن طريق األدمن. 

ووض��ع المرك��ز إميل للتواصل بش��كل مباش��ر 
م��ع الغرفة الطبي��ة vdc.medical@gmail.com في 
الحاالت الت��ي تحتاج لتقارير أو للحاالت التي ال يتوافر 

فيها سكايبي. 
وح��دد المركز برنامج أطب��اء الغرفة الطبية كما 

يلي: 
 - طبيب »باطنية عناية مشددة« من الساعة 5 مساًء 

للساعة 6 حسب توقيت دمشق
 - طبيب »أطفال » من الساعة 7 مساًء للساعة 8
 - طبيب »أسرة » من الساعة 9 مساًء للساعة 11

 - طبيبي��ن قلبية متوفران حس��ب الطلب وعلى مدار 
الوقت. 

 - طبيب نفسي من الساعة 9 - 10 مساء
 - معالجين نفس��يين حيث يتم تحديد جلسات خاصة 

للعالج ومتوفرين على مدار الوقت. 
 - طبيب عام متوفر على مدار الوقت
جراح عصبية متوفر على مدار الوقت

 - طبيب أورام حسب الطلب
 - طبيب غدد صم وسكري - متوفر حسب الطلب

مركز توثيق �لنتهاكات يف �شورية ين�شئ غرفة �أطباء لل�شوريني
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 �خلارجية �لأمريكية تدين ح�شار �ملع�شمية 
وحتذر �لنظام من تكر�ر �ملجازر

منظمة �لعفو �لدولية: �ل�شلطات �مل�شرية تعتقل 
مئات �لالجئني �ل�شوريني بينهم �أطفال

وصفت منظمة العفو الدولية اعتقال الس��لطات 
المصرية لمئات الالجئين السوريين بأنه غير قانوني، 
وحثتها على إنهاء ما س��مته السياس��ة المروعة التي 
تتمثل في االحتجاز غير المش��روع واإلعادة القسرية 
لمئات الالجئين الس��وريين والفلس��طينيين الفارين 

من العنف في سوريا. 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها بشأن الالجئين 
السوريين في مصر، أن من بين المعتقلين أطفال لم 
تتج��اوز أعمار بعضهم عامًا واح��دًا. داعية إلى إطالق 

سراحهم واحترام حقوقهم. 
وقالت: إن الالجئين يواجهون االعتقال ألجل غير 
مس��مى أو الترحي��ل من مصر، ربما إلى س��وريا التي 
تشهد أعمال عنف منذ أكثر من عامين ونصف العام، 
موضحة أن عش��رات األطف��ال معتقل��ون، وبعضهم 
ب��دون والدي��ه، في أقس��ام ش��رطة بدون طع��ام أو 

مساعدات طبية أو حفاضات. 
وأعربت مفوضية األمم المتحدة العليا لالجئين، 
ع��ن قلقها م��ن تزايد أع��داد الس��وريين الذين يلقى 
القب��ض عليهم تعس��فيًا ف��ي مصر وبينه��م قصر، 

وقالت أن معلوماتها تفيد بوجود 85 محتجزًا. 
وقالت الناطقة باس��م المنظمة ميليسا فليمنغ - 
ف��ي لقاء مع الصحفيين - أن المفوضية العليا تش��عر 
بالقل��ق الحتجاز عدد متزايد من الس��وريين من قبل 
ق��وات الجيش واألم��ن المصرية وبينه��م العديد من 

القصر ومن المسجلين لدى المفوضية. 
وأوضح��ت أن ه��ذه االعتق��االت تأتي ف��ي إطار 
موجة عداء تس��تهدف الالجئين الس��وريين في مصر 
منذ شهر تموز بعد مشاركة بعضهم في أعمال عنف 
إل��ى جان��ب أنصار الرئي��س المعزول محمد مرس��ي، 
مش��يرة إلى أن بعض وس��ائل اإلع��الم وبينها قنوات 

تلفزيونية أسهمت في تأجيج هذا العداء. 
من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: 
عل��ى الس��لطات المصري��ة أن تك��ف ع��ن االحتج��از 
التعس��في للس��وريين وع��ن تهديده��م بالترحي��ل 
بإجراءات موجزة ال تراعي التدابير القانونية السليمة. 
وطالب��ت المنظمة الس��لطات المصرية باإلفراج 
عن جميع المحتجزين الس��وريين ما لم تتهمهم على 
وج��ه الس��رعة بأعم��ال إجرامي��ة يمكن محاس��بتهم 

عليها، وأال تُرحل س��وريين معهم تأشيرات أو طالبي 
لج��وء، دون مراجعة وفح��ص طلباته��م باللجوء من 

قبل طرف محايد. 
وكانت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة 
لألم��م المتحدة ق��د أعربت عن قلقها العميق بش��أن 
اإلج��راءات الجديدة التي طبقتها الس��لطات المصرية 
عل��ى دخ��ول الس��وريين إل��ى مص��ر والت��ي تتطلب 
الحصول على فيزا مسبقة قبل الوصول إلى األراضي 

المصرية. 
ودعت المفوضية الس��لطات المصرية إلى إعادة 
النظ��ر في هذه اإلجراءات الت��ي نتج عنها إعادة ركاب 
طائ��رات عدة تقل مئات من الس��وريين بعد تش��ديد 

إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول. 
ونفت الحكومة المصرية االنتقادات التي وجهتها 
له��ا منظمة العفو الدولية بإس��اءة معامل��ة الالجئين 
الس��وريين على أراضيها، وقال متحدث باس��م وزارة 

الخارجي��ة أن مضمون التقري��ر غير دقيق وال يعكس 
حقيقة أوضاع الالجئين فى البالد، مؤكدًا أن الالجئين 
الس��وريين الذي��ن يبلغ عدده��م أكثر م��ن 300 ألف 
يلق��ون معامل��ة كريم��ة، ويعامل��ون نف��س معاملة 

المصريين. 
تتبن��ى  ال  المصري��ة  الحكوم��ة  أن  وأض��اف: 
"سياس��ة رس��مية تقضي بالترحيل القسري لألشقاء 
الس��وريين" وان الغالبية العظمي تعيش في س��الم، 
خاصة وأنه "ال توجد بمصر أي معس��كرات لالجئين أو 

النازحين لألشقاء السوريين". 
كم��ا نفت وزارة الداخلية المصرية س��وء معاملة 

السوريين في مصر. 
يذكر أن عدد من تنس��يقيات الثورة في المغترب 
ناش��دت المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنس��ان 
أكثر من مرة إلنقاذ الس��وريين من النس��اء واألطفال 

من االحتجاز واالعتقال في مصر. 

دان��ت الخارجي��ة األميركية بش��دة اس��تمرار الحصار الذي يفرض��ه النظام 
السوري على الغوطة وضواحي دمشق وخصوصًا مدينة معضمية الشام. 

 وح��ذرت الخارجي��ة األميركي��ة في بي��ان خ��اص أصدرته الناطقة باس��م 
الخارجية األميركية جان بس��اكي ليل الجمعة النظام الس��وري من تكرار مجازر 

الحولة وبانياس والبيضا. 
ودعت إلى الس��ماح بوصول المساعدات "اإلنسانية" إلى هذه المناطق فورًا 
ومن دون قيود، مش��يرة إلى تقارير  غير مس��بوقة عن أطفال يموتون ألس��باب 
تتعلق بس��وء التغذية في مناطق ال تبعد س��وى أميال قليلة عن قصر الرئاس��ة 

في دمشق. 
وأكدت الخارجية في بيانها أن سماح النظام بإخالء عدد محدود من المدنيين 
من هذه المناطق، ليس بدياًل عن السماح للمواد الغذائية ومياه الشرب، محذرة 
من اس��تخدام عمليات اإلخ��الء المح��دودة للمدنيين كذريعة لمهاجمة الس��كان 
الباقين في الخلف. وكررت دعوتها إلى "تحديد المس��ؤولين عن ارتكاب الجرائم 

الشنيعة في ضواحي دمشق وباقي مناطق سورية ومحاسبتهم".

معتقلون سوريون وفلسطينيون في أحد السجون المصرية
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ليبيا.. ثورة يف منت�شف �لطريق
  ياسر مرزوق

ف��ي ملفاتٍ س��ابقة ذكرن��ا أن كل ث��ورةٍ كاملة 
تم��ر بث��الث مراح��ل: المرحل��ة األولى هي م��ا يمكن 
تس��ميتها »حالة الث��ورة« وهي التي يعيش��ها عالمنا 
العربي في ظل أنظم��ةٍ ال ترحل. 61 عامًا على عهد 
23 يولي��و في مصر، و50 عام��ًا على حكم البعث في 
س��وريّة لم تكفِ لطيّ صفة النظامي��ن. وقباًل كان 
البعث العراقيّ وقد حك��م 35 عامًا، ومعمّر القّذافي 
42 عام��ًا، ول��وال التدخّ��ل الخارج��يّ لكان��ا ال يزاالن 
يحكمان س��عيدين ويورّثان األنجال، المرحلة الثانية 
وهي »حدث الثورة« وتلك هي اللحظة التي يقع فيها 
االنفجار والتي وصفها الفيلسوف الماركسي سالفوي 

جيجك بالمعجزة. 
أما بعد حدوث المعجزة فنحن أمام حالة فعل الثورة 
حين يتم انهيار القديم وقيام البديل، وملفنا اليوم عن 
الحال��ة الليبية التي توقف فيها فعل الثورة في منتصف 
الطريق ألس��باٍب أبرزها أن هذا الفعل لم تكن له رؤية 
سياس��ية واجتماعية موجهة، فقد تحال��ف الليبيون مع 
الشيطان للتخلص من شيطانهم، العقيد القذافي الذي 
ق��ال ع��ام 1990 أن »أوروبا هي أفض��ل مكان لتطبيق 
النظري��ة العالمي��ة الثالثة« لوجود »الش��خص المثقف 

والمتعّلم فيها« على عكس حالة ليبيا. 
هي قصة حاكم يحتقر ش��عبه بصفاقة، إلى أن 
وصل به االمر إلى »الجرذان« و»الزنقة زنقة«، معمر 
القذافي »قابور« الذي وصفه الشاعر التونسي الكبير 
»المنصف المرغن��ي« في ديوانه، إذ كتب في »قوس 
الري��اح« قصة الطفلين التي جعل��ت قابور مؤمنًا بأن 
الخروج إلى الش��وارع يعن��ي: تفكي��ك البراغي وخلع 
األصنام وتمزيق الصور، لذلك أمر باالكتفاء بتش��ييد 
تمثاله ف��ي جبل أرض »نعم« ودفع��ًا لكل خطر فقد 
أمر بتش��ييد مدينة قائم��ة الكيان داخل ه��ذا الجبل، 
جب��ارٌة هي الجهود التي تطلبها بن��اء التمثال الجبلي، 
بالمث��ال تتضح أح��وال الطالب ف��ي أكاديمية الفنون 
الجميل��ة الذين قضوا في بناء منخاره األيس��ر خمس 
س��نوات تعرف��ت خاللها طالبة على طالب س��رعان ما 
تزوج��ا وأودعا ابنهما األول داخل »دار الحضانة« التي 
يق��ع مقرها تح��ت طبل��ة إذن التمثال القاب��وري، ثم 
صرح��ا للصحافة العالمية إثر م��وت رضيعهما: بأن ال 

يمكن لألجيال أن تحيا في تمثال. 
الحال��ة الليبي��ة في عه��د القذافي كانت تش��به 
مش��هدًا من ثالثي��ة نجيب محفوظ، حيث ترك »س��ي 
الس��يد« المحل البن��ه وأصحابه وانص��رف إلى حياته 
ليعتن��ي بصحت��ه، ويتس��امر هن��ا وهن��اك ويحك��ي 
الحكاي��ات ويلقي النكات على ه��ذا وذاك، حتى فاجأه 
م��ن يخبره بأن المح��ل أفل��س، وأن الدائنين أطبقوا 
عليه، وأن البنوك تطالبه بمستحقاتها، وأن ممتلكاته 
وأرصدت��ه ج��رى الحجز عليه��ا، فإذا به يع��ود مهرواًل 
ليكتش��ف أن الذي يتعامل معه وطن، وأن هذا الوطن 
له ش��عب، وأن هذا الش��عب يتجدد أجيااًل وأجيااًل، وأن 
هن��اك اآلن جياًل جديدًا خرج يطل��ب الحق في الحرية 

والعدالة والكرامة والحياة. 
قت��ل القذافي بال محاكمة أو لقطع الطريق على 
محاكمةٍ للنظام العالمي بأس��ره، بعد أن هدر األخير 
موارد أغنى األقطار العربية على الرش��ى والمشاريع 
الفاش��لة في إفريقي��ا وأمريكا الالتيني��ة، ملك ملوك 
إفريقيا الذي ثار عليه الش��عب، ون��زع عنه كل أقنعة 
الش��رعية، وجعله واقفًا أمام العالم كله كالطاووس، 
الذي نزعت العاصفة كل ريشه الملون، وتركته عاريًا 

في عرض الطريق. 
ساد االعتقاد لدى الشعب الليبي، أثناء وبعد ثورة 
ش��باط أن��ه حين يتم التخل��ص من القذافي، س��تبدأ 
مرحل��ة جديدة م��ن التغيي��رات والتط��ورات العميقة 
ف��ي كل المناحي والمجاالت االقتصادية والسياس��ية 

واالجتماعي��ة والفكري��ة والثقافي��ة، وه��ي بحس��ب 
مس��ببات الثورة ومبادئها، تغييرات نحو األفضل، نحو 
المأم��ول، بحي��ث يقتضي األم��ر، وبالض��رورة، زوال 
أوض��اع بالية فاس��دة كان��ت قائمة وس��ائدة، وحلول 
غيره��ا محله��ا. وهك��ذا هي طبيع��ة الث��ورة. وعلى 
ذل��ك فإن ارتب��اط الث��ورة بالتغيير هو ارتب��اط العلة 
بالمعلول، وحيث انتفى التغيير، انتفت معاني الثورة. 
اليوم س��قط النظ��ام وتغيّرت الوج��وه، وال يزال 
آالف الليبيين »مجرمون، مذنبون، أبرياء« س��مّهم ما 
ش��ئت يقبعون في س��جون الثوار ما يزيد على العام، 
واألم��وال تبعث��ر يمين��ا وش��ماال وعل��ى دول الج��وار، 
وح��االت الغضب وع��دم الرضا تع��م الش��ارع الليبي. 
وربم��ا كان من المنصف القول بأن ح��كام ليبيا الجدد 
ورغ��م ثقل التركة بادروا إلى إحياء الدولة مطموس��ة 
المعالم، وتطور الواقع السياس��ي واالقتصادي بشكل 
ملح��وظ، لكنهم فش��لوا ف��ي ملفي حقوق االنس��ان 
واألمن كما فش��لوا في إنش��اء جيِش وطني بعيدًا عن 
القبلية والنزاعات، فالتقارير واألخبار الواردة تفيد بأن 
ليبيا تش��رف على التفكك في ظل هيمنة المليش��يات 
المتعددة على مناطق واس��عة من البالد، ووصل األمر 
بتلك المليشيات إلى محاصرة مق�رات المؤتمر الوطني 
والحكوم��ة وال��وزارات، بل ومحاولة اقتح��ام العاصمة 
طرابل��س والس��يطرة عليه��ا، وف��ي مقاب��ل الدول��ة 
المركزية الموحدة يجري إحياء التوجهات الفيدرالية بل 
والنزعات االنفصالية في ظل عدم وجود وحدة وطنية 
حقيقية في مجتمع يفتقد الممارسة والثقافة المدنية 
والتزال تسوده المناطقية والقبلية، وينقسم إلى بدو 
وحض��ر وأمازي�غ.. إلخ، والتي كرس��ها نظام القذافي، 
وبموازاة ذلك ش��هدت مدن المنطقة الش��رقية الغنية 
بالنفط تأس��يس تكتالت فدرالية في طبرق والبيضاء 
وبنغازي باإلضافة إلى تكتل فدرالي أمازيغي هو األول 
من نوعه في الغرب الليبي.. كما تشه�د ليبيا تده�ورا 
أمنيا خط�يرا حيث تتصاعد االش��تباكات المسلحة بين 
قوات الجيش واألمن وما بين المليشيات المسلحة من 
جهة، وما بين المليش��يات المس��لحة م��ن جهة أخرى، 
كما فش��لت جمي�ع المحاوالت لنزع س��الح المليش��يات 
أو إدماجها في المؤسس��ة العسكرية/األمنية.. ازدادت 
وت�يرة االغتياالت واالختطافات التي طالت ش��خصيات 
مدنية وقضائية وعس��كرية وذهب ضحيتها العشرات 
منذ س��قوط النظام الس��ابق، لكن الحكم على فشل 
التجربة وعلى إرادة الليبيين يأتي مبكرًا، لذا سنعرض 

لإلنجاز قبل اإلخفاق. 

�لو�قع �ل�شيا�شي يف ليبيا: 
مع االنته��اء الفعلي لحكم معم��ر القذافي لليبيا 
والذي اس��تمر 42 عامًا يواجه حكام ليبيا الجدد مهمة 
صعبة تتمثل في استعادة النظام ففي حين اسقطت 
االنتفاضتان الش��عبيتان في تون��س ومصر الزعماء 
الذي��ن ال يتمتع��ون بش��عبية وابق��ت عل��ى الهي��كل 
الحكومي والعس��كري االوس��ع كانت الث��ورة في ليبيا 
أكث��ر اس��تئصااًل، حي��ث ل��م يتض��ح كم م��ن هياكل 
الحكوم��ة واالمن ف��ي عهد القذافي يمك��ن أن يبقى 
خاص��ة وأن حكم��ه كان ش��خصيا إل��ى ح��د بعيد ولم 
يتضمن نظامًا مؤسساتيًا مستقاًل حيث كان القذافي 

يتجنب خلق مراكز قوى يمكنها تحديه. 
وف��ي الطري��ق لبن��اء المؤسس��ات ف��ي ليبيا تم 
إصدار قانون خ��اص بانتخاب المؤتمر الوطني العام، 
وقد صدر هذا القانون بالفعل تحت مس��مى القانون 
رق��م )4( لع��ام 2012. والدعوة إلى انتخ��اب المؤتمر 

الوطني العام. 
فمع بداية ثورة 17 فبراير أسس الثوار المجلس 
الوطن��ي االنتقال��ي وال��ذي اعتب��ر الممثل الش��رعي 

للش��عب الليبي برئاس��ة المستش��ار / مصطفى عبد 
الجلي��ل وت��م تش��كيل أول حكوم��ة انتقالي��ة بتاريخ 
22 كان��ون األول 2011م تتكون م��ن 24 وزير وثالث 
ن��واب لل��وزراء، وبتاري��خ 8 آب 2012م س��لم رئيس 
المجلس الوطني االنتقالي السلطة للمؤتمر الوطني 
العام )البرلمان( وتم انتخاب الدكتور / محمد يوس��ف 
المقريف رئيس��ًا له كم��ا تم اختيار الدكت��ور / جمعة 
عتيقة كنائ��ب أول للرئيس والدكت��ور / صالح محمد 

المخزوم كنائب ثاني. 
وكان��ت المفوضي��ة الوطني��ة العلي��ا لالنتخابات 
ق��د أعلنت بتاري��خ 1 آب 2012م ع��ن النتائج النهائية 
النتخاب��ات المؤتم��ر الوطن��ي على مس��توى القوائم 
واألف��راد والتي س��يتم من خاللها اختي��ار 200 عضو 
في المؤتمر الوطني العام 80 على مس��توى القوائم 
و120 على مس��توى األف��راد علمًا ب��أن المقاعد التي 

فازت بها الكيانات السياسية الستة األوائل هي: 
 »تحالف القوى الوطني��ة«: ائتالف ينضوي تحت 
لوائه 65 حزبًا ليبرالي��ًا بقيادة محمود جبريل، حصل 

على 39 مقعدًا )الترتيب األول(. 
 »ح��زب العدال��ة والبن��اء«: وه��و الجناح السياس��ي 
لجماعة اإلخوان المسلمون في ليبيا ويتزعم الحزب محمد 
الصوان وهو معتقل سياس��ي س��ابق في عهد القذافي، 

وقد حصل الحزب على 17 مقعدًا )الترتيب الثاني(. 
 »حزب الجبهة الوطنية«: وهي مرتبطة بالجبهة 
الوطني��ة إلنق��اذ ليبي��ا التي أسس��ها ف��ي الثمانينات 
م��ن الق��رن الماضي المع��ارض الليبي الب��ارز محمد 
المقريف، وقد حصل على 3 مقاعد )الترتيب الثالث(. 
»االتحاد من أج��ل الوطن« بقي��ادة عبد الرحمن 
الس��ويحلي وه��و تكتل سياس��ي يضم كاف��ة القوى 
الوطني��ة م��ن أف��راد وتجمع��ات وأح��زاب وجمعي��ات 

وغيرها وحصل على مقعدين. 
»تجم��ع وادي الحي��اة للديمقراطي��ة والتنمي��ة« 
وهو كيان سياس��ي ومقره مدين��ة أوباري تصل على 

مقعدين. 
»التيار الوطني الوسطي« بقيادة علي الترهوني 
ويض��م حوالي 20 حزب��ًا من األحزاب الوس��طية في 
جميع أنح��اء ليبيا ويؤكد على أن ليبيا دينها االس��الم 
ووجهتها االعتدال والوس��طية، حصل على مقعدين، 

باإلضافة إلى آخرين حصلوا على 15 مقعدًا. 

�لقت�شاد �لليبي: 
تنت��ج ليبي��ا نحو 1.6 ملي��ون برميل م��ن النفط 
يومي��ًا، وهذا نظري��ًا يعن��ي تحقيق إيرادات س��نوية 
م��ن النفط قد تصل بموجب األس��عار الحالية إلى 60 
بليون دوالر س��نويًا. لكن إيقاع اإلنتاج غير مس��تقر، 
وهن��اك توقف ف��ي عملي��ات اإلنت��اج والتصدير وفي 
المصافي، ما يجعل الب��الد تعاني تناقصًا في كميات 
الوقود الالزمة لالستهالك المحلي. وانخفض مستوى 
اإلنت��اج بع��د بداي��ة ث��ورة 17 فبراي��ر 2011 وتراجع 
الدخ��ل الوطن��ي، لك��ن اإلنت��اج س��رعان ما ع��اد إلى 
مس��توياته التقليدية نهاية العام الماضي أي إلى 1.6 
ملي��ون برميل يوميًا. وتش��كل إيرادات النفط 98 في 
المئة من اإليرادات السيادية للبالد وما يق�ارب 95 في 

ال�م�ئة من إيرادات الخزينة العامة للدولة. 
ويأت��ي ه��ذا التعافي بع��د الكلفة الباهظ��ة التي 
تكبّده��ا االقتص��اد الليبي م��ن أجل إطاح��ة القذافي، 
والتي تفوق بكثير المبالغ المسجّلة في حالتَي تونس 
ومصر. فعام 2011 ش��هد انكماش��ًا في الناتج المحلي 
اإلجمالي الليبي بنسبة 60 في المئة نتيجة التوّقف شبه 
الكّلي إلنتاج النفط وتصديره خالل ش��هور. وانخفضت 
اإليرادات الحكومية وارتفع عجز الموازنة إلى مس��توى 
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قياس��ي فاق 40 ف��ي المئة م��ن قيمة النات��ج المحلي. 
بيد أن انخفاض االس��تيراد والخلل ال��ذي أصاب عملية 
التموين العادي لألسواق، أدّيا إلى نسبة تضخّم تقارب 
20 في المئة. ولم يَسَلم القطاع المصرفي الليبي من 
تداعي��ات األزمة إذ عانى ش��حًا كبيرًا في س��يولته، إثر 
قرار األمم المتحدة تجمي��د أرصدة المصرف المركزي، 
وتفاق��م الدي��ون المتعّث��رة بعدم��ا أصب��ح المدين��ون 

عاجزين عن تسديد مستحّقاتهم. 
 وتوق��ع المص��رف المرك��زي الليب��ي أن يحق��ق 
االقتصاد نموًا بمعدل 16 - 18 في المئة خالل 2013، 
ف��ي حين توقع صندوق النق��د الدولي أن يكون النمو 

بمعدل 20 في المئة. 
غي��ر أن التده��ور األمني وس��يطرة المس��لحين 
عل��ى مناطق إنتاج النف��ط والغاز وموان��ئ تصدي�ره 
حرم الدولة من إي�رادات الس��لعة الرئيس��ية الوحيدة 
التي يعتم��د عليه��ا اقتصادها الريعي وحي��د الجانب 
ال��ذي يعتمد عل��ى البترول والغاز كمح��رك لالقتصاد 
وكمص��در رئيس لدخل الدولة.. وفي مواجهة س��عي 
المسلحين الذين سيطروا على موانئ تصدي�ر النفط، 
س��عيا لبي���ع كميات من الخام في الس��وق الس��وداء، 
ه��دد رئي��س ال��وزراء الليبي عل��ي زي��دان، بض�رب 
أي س��فينة تق�ترب م��ن الموانئ ألخذ ش��حنات نفط 
من المليش��يات، مش��يرا إلى أن »هذه المجموعة من 
حراس المنش��آت أغلقت خالل األيام الماضية مرافئ 
النف��ط ف��ي البريغا والزنت��ان وراس لنوف وس��يدرا، 
ومنع��ت الس��فن م��ن التحمي��ل بموج��ب اتفاقات مع 
شركة النفط الوطنية«. من جه�ته، قال وزي�ر النفط 
عبد الباري العروسي إن هذه االضطرابات أث�رت على 
االقتص��اد، موضح��ا أنه من��ذ )25 تموز خس��رت ليبيا 
مليار وس��تمائة ألف دوالر كان من الممكن أن تجني�ها 
م��ن عائدات تصدير النفط. وف��ي ظل هذه الوضعية 
غ�ير المس��تقرة تش��ه�د ليبيا أزمة خانقة في الوقود 
والكهرباء وتوف�ر السلع التموي�نية، إلى جانب تدهور 

الخدمات الصحية والتعليمية. 

حقوق �لن�شان يف ليبيا: 
جاء ف��ي تقرير منظمة ضحايا لحقوق اإلنس��ان 
“التعذيب بالس��جون الليبية واقع أليم وسجناء باآلالف 

دون محاكمات” مايلي: 

�أو�شاع �ل�شجون: 
انتش��رت الس��جون في ليبيا بطريقة مخيفة بعد 
ث��ورة 17 فبراير، حيث حرص��ت أغلب الكتائب على أن 
يكون لها س��جون خاصة، وبدأت الكتاب تتنافس على 
ضم أكبر ع��دد من الس��جناء وخاصة قي��ادات النظام 

المنه��ار وأف��راد الكتائ��ب والمتطوعين، ول��م ينتهى 
األمر إلى هذا الحد بل وجدت في بعض المدن سجون 
لعائ��الت كم��ا في مدينت��ي مصراته وزليتن. س��جون 
الشركس��ي بطمينة بمصراته، س��جن ماج��ر بزلتين، 
س��جن ام عيتيق��ة بطرابلس، س��جن كتيبة االس��ناد 
األمني ببنغازي، سجن ثانوية الوحدة بمصراته سجن 
كتيبة 17 فبراير وس��جن الشرطة العسكرية ببنغازي 
وغيره��ا كثي��ر تعد من أش��د مقار التعذيب وحش��ية، 
أصبحت الس��جون وس��يلة لالس��ترزاق، وهو ما يفسر 
بوضوح س��بب إبق��اء ق��ادة الكتائب عل��ى المعتقلين 
ألش��هر طويل��ة دون تحقي��ق أو ع��رض عل��ى النيابة 
فمنه��م م��ن تج��اوز العام قي��د االعتقال ب��دون تهمة 
أو تحقي��ق، فمثاًل بس��جن الرويمي عي��ن زارة أفرجت 
النياب��ة في يناي��ر 2013 في طرابلس عن ش��خصين 
كانا معتقلين بالرويمي منذ ش��هر آب 2011 لسجنهم 
ب��دون اته��ام وال ع��رض عل��ى النيابة لمدة 18ش��هر 
تحتجز الميليشيات حاليًا اآلالف من األشخاص، أغلبهم 
متهم��ون بأنهم دعم��وا أو قاتل��وا إلى جان��ب حكومة 
القذافي. أغلب المحتجزين لم يمثلوا أمام أية س��لطة 
قضائية وهم من ثم محتجزين بشكل تعسفي بلغت 

أعدادهم وفق ما أعلنته وزارة العدل 8000 معتقل. 

�لتعذيب بال�شجون �لليبية:
واق��ع التعذي��ب ف��ي ليبيا بع��د ث��ورة 17 فبراير 
واق��ع أليم، معتقلين باآلالف داخل الس��جون تجاوزت 
أعداده��م 7000 معتق��ل، كم��ا أن ح��االت االعتق��ال 
التعس��في والقتل خارج إطار القان��ون تحت التعذيب 
بلغ��ت ح��دًا لم يع��د الس��كوت علي��ه ممكن��ا، حاالت 
اختط��اف اإلعالميي��ن والحقوقيين والتهدي��د بالقتل 
لكل م��ن يفتح مل��ف حقوق اإلنس��ان ف��ي ليبيا بعد 
17 ش��باط ويفض��ح ممارس��ات الكتائ��ب التعذيبي��ة 
ه��و الوضع الس��ائد في ليبي��ا، التعذيب أصب��ح واقعًا 
أليما نعيش��ه ونتجرعه صباح مس��اء، اس��تخدم أفراد 
الكتائب كل أساليب التعذيب بحق السجناء، كالضرب 
بالكهرب��اء  والصع��ق  بالبنزي��ن  والح��رق  بالس��ياط 
وتكس��ير العظام والحرمان من النوم بل واالغتصاب 
في بع��ض األحيان. األم��ر الذي أدي لوفاة العش��رات 
منه��م ف��ي س��جون مصرات��ه والزنت��ان وطرابل��س 
وبنغ��ازي وزليت��ن.. ل��م يخل��و س��جن ف��ي ليبيا من 
اس��تخدام التعذيب كأس��لوب النتزاع االعترافات، في 
غي��اب وتجاهل تام من مؤسس��ات الدولة الرس��مية، 
التي تركت مواطنيها، فريس��ة ألمراء وجنود الكتائب 
وحراس الس��جون، الذين يتحركون في أغلب األحوال 
بداف��ع االنتق��ام، مم��ا ح��دث له��م خالل فت��رة حكم 
القذافي، فب��داًل من خضوعهم لبرنامج دعم وتأهيل 

نفس��ي، أعطتهم المادة الرابعة من القانون رقم 38 
لسنة 2012 السيء السمعة، سلطات واسعة تخولهم 
بالقب��ض والتحقيق مع الس��جناء، وتوف��ر لهم مظلة 
قانوني��ة ليقترف��وا المزيد من وقائ��ع التعذيب، تحت 
مظل��ة انت��زاع االعتراف��ات، حيث اعت��رف أحد ضباط 
سجن عين زارة وهو أحد السجون التي شهدت العديد 
من حاالت التعذيب، قائاًل: من لم يعترف طواعية، فال 
ب��د من انتزاع االعترافات منه بالقوة، وهذا يوضح لنا 
م��دى وحقيق��ة وعقلية من يقومون بإدارة الس��جون 
في ليبي��ا بعيدًا عن المعايير الدولية إلدارة الس��جون 
وبل والقيم األخالقية، إن ما آلت إليه أوضاع السجون 
الليبي��ة بع��د 17 فبراي��ر، وتح��ت مرأى ومس��مع من 
المجلس االنتقالي السابق والمؤتمر الوطني، يوضح 
مدى القصور السياسي في معالجة ملف التعذيب في 

السجون الليبية بعد الثورة. 
أصبح��ت مقار بع��ض الكتائب أكثر وحش��ية من 
معتق��الت النازية، صعق بالكهرباء وضرب بالس��ياط 
وتعليق من األيدي واألرجل وكى وحرق بالنار وإجبار 
الموقوفي��ن على الس��هر ألي��ام والنوم عل��ى البالط 
ف��ي أيام الصقيع إضاف��ة لمحاوالت اغتصاب النس��اء 
والرج��ال على الس��واء، واقع مخزي وع��ار وندبة في 
جبي��ن الثورة الليبية التي لوثتها الكتائب بممارس��تها 
الغير قانونية والغير أخالقية والمخالفة لتعاليم ديننا. 
ت��م تعذيب المئ��ات من أبن��اء تاورغاء بس��جون 
مصرات��ه، حيث مورس��ت ضدهم كل أن��واع التعذيب 
ض��رب بالس��ياط وصع��ق بالكهرب��اء ووضعه��م في 
الماء المغلي وحرق بالنار، مات العش��رات منهم تحت 
التعذي��ب والباقيي��ن يقاس��ون جحي��م التعذي��ب إلى 
الي��وم، أيضًا م��ا حدث لش��باب بني وليد م��ن تعذيب 
وقتل بس��جون مصراته وكتيبة النواصي ومعتقل ام 
عيتيقة. إن حاالت القتل م��ن جراء التعذيب الجماعي 
والف��ردي بلغت المئ��ات، ينتظر أهال��ي الضحايا يوم 
القصاص ومحاس��بة القتلة المش��كلة األساس��ية أن 
كل ش��كاوى وبالغ��ات وقائع التعذيب الت��ي تقدم بها 
أفراد ومنظمات للنائب العام، هي اآلن حبيس��ة أدراج 
النياب��ات، تنتظر القوة للقبض عل��ى المتهمين وهم 
في أغل��ب األحوال قادة وأفراد كتائب ومليش��يات. لم 

تستطع السلطات الرسمية القبض علي أيًا منهم. 
ف��ي الختام ه��ل تس��تطي�ع ليبيا عب��ور الب�رزخ 
م��ا بي��ن نظام حك��م تداع��ى ومخاض نظ��ام جدي�د 
ق�يد التش��كل يس��تند إلى هوي�ة وطني��ة ومجتمعية 
مش��تركة؟ أم أن ليبيا ستتشظى وتنقسم على غ�رار 
الدول التي ش��ه�دت تدخ�الت خارج�ية بش��كل مباشر 
كما كان الحال في أفغانستان والع�راق، وحده التاريخ 

من يحمل اإلجابة. 
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�ملتاأ�شلمون حني يروون »ليلى و�لذئب«
لي�ض بهذ� يتحقق تفكيك �لقمع

ق��رأت قص��ة »ليلى والذئ��ب« بنس��ختها المتخلفة 
والتي تق��ول للفتيات الصغيرات ب��أن الذئب لحق بليلى 
ألن ش��عرها لم يكن مغط��ى.. وتنورتها قصي��رة.. إلخ 
قص��ة ليلى والذئ��ب الحقيقية ال عالقة له��ا بما تقدم.. 
وليس هكذا تس��قط أنظمة مستبدة ويُدافع عن البشر 
بوج��ه القم��ع والقص��ف والتدمير.. إقح��ام اهلل في هذا 
الش��كل الرهيب والترهيبي والتشكيكي ألطفال صغار 
يق��ول عنه��م حت��ى من يؤم��ن بالدي��ن بأن��ه ال يمكن 
محاس��بتهم على ش��يء وال إدخال الرع��ب إلى عقولهم 
وقلوبه��م ف��وق رعب فق��دان األهل واألحب��ة بالقصف 
والقت��ل.. مثل ه��ذا االبتذال التربوي ألطفال س��وريين 
واالنش��غال بما ترتديه فتيات في عمر الستة أو السبعة 
أع��وام ينم ع��ن عقل مرض��ي ملت��زم البيدوفيليا التي 
تعتبر فضيحة بكل المقاييس التي يساهم فيها هؤالء 
الذين يصرخون باسم اهلل والدين بأصوات منفرة.. فما 
ه��ي العبرة من قي��ام مثل هؤالء الذي��ن يحتكرون اهلل 
والدي��ن ف��ي تصرفاتهم ك��وكالء حصريين؟!  ال ش��يء 
س��وى المردود العكس��ي عل��ى كل األصع��دة التربوية 
والنفس��ية.. ف��ي اإلس��الم عل��ى م��ا أع��رف ال اعت��راف 
بالرهبنة وال بالكهنوتية فكيف يراد من فتيات صغيرات 
يج��ري تعليبه��ن به��ذا الش��كل المتخل��ف ع��ن حالتين 
فيسيولوجية وس��يكولوجية مضاف إليهما نكهة تربوية 
لم تُقل حتى على لس��ان النبي محم��د صلى اهلل عليه 

وسلم وال عن الخلفاء الراشدين.. 
فمن ق��ال: علموا أبناءكم الس��باحة وركوب الخيل 
والرماي��ة ل��م يقل��ه ليأت��ي ه��ؤالء المحتك��رون للدين 
ف��ي صور مرعبة ب��دل من ترك األطف��ال يتعلمون من 
أهاليه��م ومجتمعاته��م الصدق قبل كل ش��يء وبدون 
حم��الت الصراخ والنفخ بهذا الش��كل ال��ذي ال عالقة له 
بم��ا عرفن��اه من علماء قض��وا حياتهم وهم يش��رحون 
الوسائل العلمية للتربية وإنشاء جيل قادر على اإلسهام 
في صحة المجتمع وليس البناء على التمويه الذي كشف 
عنه الراحل هش��ام ش��رابي في تغرب اإلنسان العربي 
في اعوجاج بنية مجتمعه.. فال هو قادر فيه على انتزاع 
حقه في طفولة بس��يطة وال هو ق��ادر حتى حين يهجر 
ظروف��ه إل��ى الغ��رب ال��ذي تعلم عن��ه من ه��ؤالء بأنه 
»كاف��ر« بالمطل��ق حين يقع في حيرة م��ن أمره بين ما 
تش��بعت به نفس��يته وبين واقعه الجدي��د والمعقد جدا 
حتى يصبح أهم وأكثر اهتماماته الخوض في مس��ائل 
هامش��ية بين »الحالل والح��رام« وصناعة عزلة وفجوة 
تتس��ع بينه وبين تلك المجتمعات التي اختارها بنفس��ه 

وراح يعيش معها أزمات مفتعلة.. 
القص��ة الت��ي تق��ال ع��ن مث��ل تل��ك التصرف��ات 
المس��تغلة لحياة الب��ؤس التي اصطنعه��ا نظام متخلف 
في سوريا ووجدت تربتها الخصبة في مثل هؤالء الذين 
يروون قصة ليل��ى والذئب كما رواية الخبز واألكل التي 
تفرض على الناس مس��ارا يتوافق وهؤالء الكهنوتيين 
المتاجرين بالدين الذين يس��تغلون حاجات الناس بكثير 
م��ن الجش��ع المنف��ر أيضًا م��ن الدي��ن الذي يس��اء إليه 
ليس برس��وم كاريكاتورية بل بممارسات هؤالء الذين 
يحتكرونه من اللفظ إلى الملبس.. لكل مجتمع بالتأكيد 
لباس��ه المميز ولم ينش��غل أصال اإلس��الم ف��ي بداياته 
الت��ي فه��م أهله فيما أظ��ن دوره أكثر م��ن المتنطعين 
الي��وم فيم��ا يجب أن يكون لطفلة عمرها 5 س��نوات وال 
باللباس األفغاني الذي ال اعتراض عليه ألهله باستيراد 
وفرض على ناس س��وريا وكأنهم يعاملون كمتخلفين 
ال يعرف��ون ما يلبس��ون وال كيف يرب��ون أبناءهم.. بل 
ولكأن هؤالء المتنطعين يظنون بأن الش��عب الس��وري 

لم يس��اهم في الحضارة اإلنسانية إال حين تروى رواية 
ليلى والذئ��ب ويؤخذ بها لخلق مجتم��ع »مهاجر«  بعيدا 
ع��ن المجتم��ع »الكفري« في س��بيل حاكمية تس��تخدم 
اس��م اهلل ليس��طوا هؤالء تارة باس��م بن��اء جامع وتارة 
باس��م الخمس على عقول وجيوب الفقراء المسحوقين 
ليتس��فيد أصح��اب المناس��ف والك��روش عل��ى ه��ؤالء 
وبن��اء حالة تأمير بمجرد أن بع��ض هؤالء حفظ بضعة 
آي��ات وبضعة أحادي��ث وراح ينظر عل��ى الناس تخبيصا 
واختراع��ا بدون أن يك��ون للناس ق��درة للتحقق نتيجة 
ظ��روف كثيرة ال حاج��ة للتفصيل فيه��ا فيكفي معرفة 
كم العبودية وكم األمية اللتين ال يحاربهما هؤالء بقدر 
محاربتهم لمن يمكن أن يش��كك في عمليات التخبيص 

المتخلف الذي يأتي عليه هؤالء بمنافسة الصراخ.. 
أس��تغرب مثال أن حالة من الجوع تعيش��ها مناطق 
س��ورية كثيرة وه��ؤالء الذين يملكون ربم��ا نفوذا على 
البش��ر ال يركزون جهودهم للق��ول للناس: حرام وعيب 
عليكم أن ينام جيرانكم جوعى ويموت أطفال سوريون 
م��ن الج��وع وغرقا ف��ي البحار وب��الد المس��لمين ترمي 
س��نويا اطنانا من مخلفات الطعام وتسد حدودها بوجه 
ه��ؤالء ليغرقوا وهم متوجهون إلى ب��الد »الروم«.. إنه 
ألمر عجيب حقا أن ترى وتس��مع ه��ؤالء الذين يدعمون 
سلبيتهم بل وحتى نكأ جراح اخوتهم السوريين باقحام 
اهلل والدي��ن في أمور تلبس الباط��ل من الفعل والقول 
لبوسا مقدسة الخراس الناس عن الخوض والنقد.. هم 
بذلك يلتقون تماما مع دين البعث واالس��تبداد األس��دي 
ويقدمون أولويات ال تختلف عن أولويات أبواق ومنظري 
بشار والفرق بين الطرفين بسيط جدا يكمن في الهيئة 
واللغة المستخدمة ليس إال.. نحن ال نعمم هنا بل نقول 
بأن ذلك الج��زء الظالمي من المختطفي��ن لتأويل حتى 
القصص البس��يطة الت��ي كانت تقصها عل��ى األطفال 
م��ن البنات جداتهن وأمهاته��ن وبمثله ادخال في عقول 
هؤالء األطفال من الذك��ور تلك النظرة المحقرة للبنات 
ول��و كانوا أخوتهم.. ش��خصيا ال أتحدث ع��ن جزء محدد 
في االسالميين فمثل هذا التخلف ينتشر بين الهندوس 
والمس��يحيين وف��ي اليهودية عند ه��ؤالء الذين تراهم 
في بعض مناط��ق القدس المحتلة من المتطرفين كما 
يمكن أن نجد ه��ذا التخلف في مجتمعات األدغال وحتى 
ل��و لطف بعض علماء االنس��نة تلك النم��اذج المتخلفة 
الت��ي عاش��ها أجدادهم حتى ف��ي الغرب ال��ذي ما يزال 
يحتفل في يونيو من كل عام بعيد قديس معين بحرق 
نم��وذج ام��رأة بحج��ة الش��عوذة.. حتى لو رده��ا هؤالء 
االنثروبولوجيين إلى خصوصية تلك المجتمعات.. ففي 
التخلف ليس هناك خصوصية ومن يطرح نفس��ه بديال 
عن »المجتمعات الكافرة« عليه أن يقدم النموذج األصح 
وليس تجاوز حتى فهم األوليين الذين يس��مون السلف 
الصالح بينما يعتبر بعض المتنطعين االس��الميين هذا 
السلف جاهال بدينه وهم وحدهم الذين يملكون بطانة 
الدي��ن الحقيق��ي.. وتناحر جماعاته على التفس��ير خير 
دلي��ل على أن هؤالء غير متفقي��ن على النموذج البديل 
إال في إطار يس��وده الصراخ والتخوي��ف وارعاب االجيال 

القادمة وخلق عقل مشوه ومرتبك ومتردد.. 
ي��ا س��ادة قص��وا على األطف��ال قصص��ا تخرجهم 
من صدماتهم وليس��ت تعبر عن أزماتكم فتزيدون في 
عمقها باالس��اءة لمفهوم س��ام أكرره مرة أخرى عن ما 
أت��ى على لس��ان عمر وهو يقول لكم: متى اس��تعبدتم 
الن��اس وق��د ولدتهم أمهاته��م أحرارا.. كف��وا عن خلق 
حالة العبودي��ة وتعميقها لتنتقل م��ن العبودية للخالق 
الذي يتعلم األطفال بالفطرة إلى عبودية باس��م األمير 

والجماع��ة وتقدي��س األق��وال الت��ي تص��در عن بش��ر 
متحذلقين ليس إال.. 

هؤالء، وبكل أسف نقولها، يجدون تربة خصبة من 
جهتي��ن.. بل وحتى من ثالثة جه��ات واضحة.. تلك التي 
عمل عليها نظام اس��تبدادي شمولي استغل كل أشكال 
التطرف لكي يشيع مشروعيته وأكاذيبه عن »علمانيته« 
وتلك التي تعتبر نفس��ها نقيضا لهذا االس��تبداد فراحت 
تعيش حالة نزاع مع مجتمعها المتخيل فنكصت بدورها 
الختالفها مع التدين الوس��طي حت��ى وتلك التي ينتمي 
إليه��ا أصحاب تلك القراءة االس��تغاللية لظروف البش��ر 
لفرض االيديولوجية التي يؤمنون بها.. في كل األحوال 
من يدفع الثمن هو الش��عب ومس��تقبله ومستقبل بلده 
وأجيال��ه.. إذ لي��س م��ن اإلجحاف لو قلنا ب��أن بذور مثل 
ه��ذا التخلف مارس��ه حتى مش��ايخ الس��لطة ومش��ايخ 
كانت تعتبر بأن الجفاف الذي ش��هدته س��وريا متأت عن 
مسلس��ل تلفزيون��ي.. ه��ذا كان يجري ف��ي كنف لعبة 
نظام االس��تبداد لالس��تفادة بقصوى م��ن كل ما يمكن 

لتدعيم مكانه باللعب على التناقضات والتخويف.. 
م��ن العجي��ب حق��ا أن ال يت��م التص��دي لمثل هذه 
الظواه��ر التي تطرح ألف عالمة اس��تفهام وهي تغرق 
الحال��ة الس��ورية بنقائض تتفق في جله��ا على تدعيم 
نظري��ة بش��ار القات��ل بأنه ورغ��م كل جرائم��ه يبقى 
البدي��ل األفض��ل مجتمعيًا وسياس��يًا.. رغ��م أنه يقصد 
بذلك مجتمعًا خانعًا مقس��م إلى ح��ارات.. حارات وأحياء 
تأكل حتى التخمة وتس��هر وتس��مر وحارات وأحاء تدمر 
وتج��وع تح��ت الحصار.. يض��ع حاج��زًا خانقًا ويس��تغل 
تهديدًا فارغًا ثم يرميه بقذائف هاون ليقول للناس هم 
م��ن قصفوكم حقدا عليكم وعل��ى حياتكم.. ثم يظهر 
ويضخ��م تل��ك الظواهر إلح��داث رعب عن��د اآلخرين.. 
ف��ي هذه الدائ��رة الجهنمية يخرج مث��ال من تحت حصار 
ما ش��خص يدع��ي أنه من الث��ورة ليقول: يج��ب العودة 
إلى أس��س ثورتنا ض��د العلويين..! فمن ق��ال أن الثورة 
الس��ورية لم تكن س��وى ثورة حرية وكرامة غير إعالم 
واب��واق هذا النظام؟ بل من يخدم انفالت المش��هد في 
دورة م��ن تس��خيف معن��ى الكرام��ة والحري��ة وتقديم 

صورة مشوهة وممسوخة عن تضحيات الناس؟
مث��ل ه��ذه ال��دورة المفرغ��ة تنت��ج وب��كل صدق 
نقوله��ا حال��ة م��ن االرتباك ف��ي صفوف ش��عب يعيش 
حص��ارا يتفن��ن في فظائعه تحت أعين وس��مع جزء من 
المجتمع المحلي.. وتخلق في صفوف هؤالء المتخاذلين 
دوال وش��عوبا ف��ي المجتمعي��ن العربي والدول��ي مزيدًا 
من المبررات التي تس��تند لتضخي��م تلك الظواهر التي 
يصب��ح من الج��دي تفكيك رموزها لك��ي ال تصبح هي 
المش��هد الس��ائد ف��ي لعبة ص��ار من المع��روف طبيعة 
أهدافها ف��ي طري��ق المس��اومات والمقارب��ات الكثيرة 
ومنها مقاربة فرض كذبة االختيار بين بشار وبين ذلك 
الن��وع من التطرف لإليحاء بأن الثورة الس��ورية ليس��ت 
س��وى ما قالته بثينة ش��عبان وم��ا ردده بش��ار ألتباعه 

وللعالم.. 
كان يمكن ألصحاب الخط��اب الديني )الديني الذي 
يشمل المس��جد والكنيس��ة وجماعتهما( أن يكون أقرب 
للن��اس لو أنه خرج عن التمترس خلف خطاب مبرر لهذا 
الفرز وهذا االس��تغالل الذي ذكرن��اه.. وليس بغريب أن 
يتس��اءل الن��اس كثيرا ع��ن مقاصد هؤالء المنش��غلين 
باب��راز تط��رف لفظي ف��ي مقابل ك��وارث لي��س أقلها 
الفرجة على مآس��ي الن��اس حصارا ومذاب��ح.. ألم يكن 
من المفيد لهؤالء أن يش��تغلوا عل��ى الحديث إلى الناس 
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وباألخص إل��ى الفئ��ات المجتمعية التي تمارس أبش��ع 
أنواع االس��تغالل بح��ق ماليي��ن الس��وريين المهجرين 
بفع��ل دمار بيوته��م؟ أليس حريا أن يرك��ز هؤالء على 
ه��ذا الجش��ع ال��ذي ال يعرف طين��ا وال أخالق��ا وتقدم ما 
يشذب الناس في األزمات وبالوعي الجمعي بدل تفشي 
االنتهازية التي تصبح ش��طارة أحيانا وبغياب حتى تلك 
األمثل��ة التاريخية الت��ي يتغنى بها ه��ؤالء عن مناصرة 
الن��اس بعضه��ا لبع��ض.. فأي��ن »أحب ألخي��ك ما تحب 
لنفسك«؟ إال إذا كانت األخوة باتت بالنسبة لهذا البعض 
تعن��ي فق��ط الدائ��رة التي تؤم��ن بوالية ف��الن وعالن 
على رأس الجماعة التي تنش��غل كثيرا بالمظاهر بينما 
الجوه��ر ال يختلف كثي��را عن عنتريات فارغ��ة لم تنقذ 
هؤالء البسطاء من براثن »أخوة الوطن والدين!«.. فمن 
هو الذي يستغل مآس��ي المهجرون والنازحين وبيد من 

تغيب روح التكافل االجتماعي والوطني واالنساني؟
ه��ل يكفي يا س��ادة أن يعتب أحدهم عل��ى العالم 
بينم��ا قصص المآس��ي موجودة في بش��اعة اس��تغالل 
حاج��ات الناس.. من الخبز إلى س��قف ي��أوي بنات صغار 
كالت��ي ينش��غل هؤالء ف��ي رواية ليلى والذئ��ب عليهن؟ 
وهل يكف��ي هؤالء أن يق��ال لهن بأن الم��وت الذي يلف 
س��وريا ه��و بفع��ل »المعصية« الت��ي يقمن به��ا إذا لم 
يتحجب��ن في س��ن الخامس��ة؟ وأجس��ادهن ترتجف بردا 
باألصل وفزعا من القص��ف واالقتحام المودي بأهاليهن 
وأهاليه��م؟ كي��ف يقال هذا الكالم ألطف��ال ليزرع فيهم 
عقد نفسية بأن كل ما يجري بسبب »معصية« األطفال؟

كان وم��ا ي��زال حريا به��ؤالء الصادقي��ن في قراءة 
واقع االس��تبداد والظلم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم 
ومجتمعهم األوس��ع من مجرد منطقة سيطرة.. والحارة 
والح��ي.. كان وم��ا ي��زال أنفع له��ؤالء الذي��ن يطرحون 
لي��س  ينش��غلوا  أن  االس��تبداد  ع��ن  بدي��ال  أنفس��هم 
بتصريحات هذا وذاك من غير السوريين بل في التجمع 
عل��ى خطاب الممارس��ة من أجل حرية أوس��ع من حرية 
»غنائم الجماعة«.. سألت سابقا وأعيد طرح السؤال مرة 
أخرى: أين ذهبت »غنائم« خان طومان؟ أليس��ت مذابح 
السفيرة وصمة عار على هؤالء الذين يرون في التناحر 
مشروعية مقدمة على اخراج المخزن من السالح للدفاع 
عن البش��ر؟ وهؤالء الذين يعتقل��ون اعالميا ويالحقون 
النش��طاء المدنيين هل هم يخافون من ناش��ط واعالم 
أكث��ر من مخافتهم من اهلل الذي يقحمونه في كل عمل 

مسيء للثورة وأهلها؟
منذ أكثر من 3 أش��هر نسمع عن »بطوالت« داعش 
ف��ي اع��زاز الت��ي كانت مقب��رة دباب��ات األس��د.. وكأننا 
نس��مع ع��ن اختفاء الناس ف��ي غير تل��ك المناطق التي 
م��ن المفت��رض أنها مح��ررة واذ بنا أمام مش��هد عبثي 
يكف��ر ويخون ويريد أن يقول للناس: اتبعوني واال بقوة 

سالحي وتكفيري لكم سأفرض عليكم طريقة حياتكم 
وبديلي هو بش��ار.. فأية حرية للناس في استغالل بشع 
لحاجاته��ا؟ ب��ل وأي ش��عور باالنتقام يش��عر ب��ه هؤالء 
الذي��ن يغط��ر بثورتهم ف��ي التفرق واالنش��غال باألمر 
الس��طحي وليس الجوهري وبالثانوي وليس الرئيس.. 
وأي��ة مصلحة ف��ي اس��تعداء كل العالم بدون اس��تثناء 
والتهديد والوعيد بينما هؤالء شغلهم األساسي التنظير 
إلى أن حربهم مع » الكفار والمرتدين« بمن فيهم تركيا 
التي تس��تقبل الجرحى والالجئين.. فم��ا هو الهدف من 
القص��ف والس��يطرة على معاب��ر تركيا؟ بل م��ا الفائدة 
أصال من تعميم خطاب طائفي لم يخرج الس��وريون إال 
لتحطيم��ه بتحطيم تماثيل حافظ وبش��ار قبل أن يأتي 
ه��ؤالء الذين يظن��ون أنهم يفهمون االس��الم أكثر من 
عمر ب��ن عبد العزيز ومن الس��لف ال��ذي يدعوون أنهم 
امتداد له بانش��غال بتماثيل وأضرحة ال تشكل بالنسبة 
له��ؤالء الس��وريين ال ال��الت وال هب��ل وال يطوفون بها 
ويعرف��ون دينه��م أكثر من ذل��ك الذي وجد ف��ي الثورة 
تج��ارة رابحة ليس ف��ي الدين على م��ا يقولون بل في 

استغالله بطريقة مقززة ومنفرة بشكل خطر.. 
م��ن المخج��ل التذكير ب��أن عقلي��ة ه��ؤالء الذين 
يعيش��ه  ال  كم��ا  يعيش��ونه  األلي��م  الواق��ع  يعيش��ون 
الس��وريون الذي��ن يعرف��ون ما تحش��د له قوات بش��ار 
وحلفائها من حزب اهلل ومن العراق في مناطق القلمون 
وهم يتوعدون أهل القلمون ومحيط دمش��ق بما فعلوه 
في الذيابية والحس��ينية والقصير بينما ينش��غل هؤالء 
برواي��ة ليلى والذئب وينش��غل عدو الش��عب في تعزيز 
خطابه ونش��ره لخطاباتهم المش��وهة الهداف وجوهر 
ثورة السوريين.. الناس ال تتهامس في سوريا بل ترفع 
صوتها وتق��ول ما لديها اليوم وه��م يعرفون تماما من 
يفت��ح خطوط��ا نفطية تجاري��ة مع قاتل الش��عب بينما 
هؤالء »تجار النفط وأمراء الحرب« يخرجون من يتحدث 
باس��م تياراته��م لينتق��د المجتمعين العرب��ي والدولي 
لتقصي��ره وفتح��ه خي��وط س��رية وعلني��ة م��ع القاتل 
متناسين أنهم مكش��وفون أمام الناس.. والناس تعرف 
تمام��ا ب��أن التش��بيح الممارس باس��م الثورة مس��بوقا 
بالتذكير باهلل هو افت��راء على اهلل الذي هو عند الناس 
يمث��ل الع��دل ولي��س الظل��م وال احت��الل ونه��ب بيوت 
المهجري��ن والس��كوت عل��ى ق��ذارة التعامل م��ع هؤالء 
المهجري��ن بش��كل يف��وق الخي��ال ف��ي فوقية وجش��ع 
مرضيين يحتاج��ان لخطاب هؤالء الذين ينش��غلون بما 

قلناه عن سطحية وثانوية األمور.. 
الن��اس في س��وريا تعرف وتغضب عل��ى تصرفات 
ه��ؤالء التي يراهن عليها نظام قات��ل لتكون مخرجا له 
ليرت��د الناس ع��ن ثورتهم وه��و يس��خر كل امكانياته 
وامكانيات حلفائه اعالميا ونفس��يا ليص��ور الثورة بهذا 

الش��كل وكأنه��ا مهزومة وق��در الس��وريين أن يعتذروا 
م��ن قاتلهم ويتعايش��وا معه كقيص��ر ال يتزحزح.. هذا 
الغض��ب بالتأكيد ل��ن يجر الناس للمفاضل��ة بين نظام 
قاتل وبين مش��ارك بش��كل غير مباش��ر في مذبحتهم 
ومعمق لمأس��اتهم.. الناس في س��وريا تع��رف بأن كل 
ه��ذه التش��كيالت واأللوي��ة والجي��وش لو توح��دت مرة 
واح��دة النته��ت القص��ة.. ولخف��ت عنه��ا أثق��ال اآلالم 
والموت الذي يسحبهم فرادى وجماعات لكنهم يراهنون 
عل��ى أنفس��هم ويراهن��ون عل��ى ارادة الخي��ر والحق ال 
الباط��ل ال��ذي ي��راد ل��ه أن ينتص��ر.. هم يعرف��ون بأن 
عقلي��ة المقاوم��ة الحاراتية ال يمك��ن أن تحرر وطنا من 
احت��الل داخل��ي إال إذا كان��ت هناك اس��تراتيجية موحدة 
في الخط��اب والعمل.. ليس مطلوب��ًا المزيد من تفريخ 
كتائب وألوية وفرض تش��كيالت وفكفكة وتركيب على 
هوى وخط��ى من يمول أو يفكر.. كل ما هو مطلوب أن 
ال تق��رأ حرية وكرامة الس��وريين من منطلق أن بش��ار 
ونظام��ه القاتل ق��در الس��وريين بس��بب »معاصيهم« 
ولي��س المطلوب أن ت��ؤكل الثيران واح��دا واحدا ليصار 
إلى اس��تيعاب مقولة »ُ كلت ي��وم ُأكل الثور األبيض«.. 
وكل م��ا هو مطلوب أن يفهم هؤالء ب��أن من ثار وقدم 
التضحي��ات وكان يفتدي المدن واح��دة واحدة في وطن 
كامل هم الس��وريون كشعب وليس كعشيرة وجماعة.. 
ومن أراد حرية هذا الش��عب ال ينشغل بمالحقة نشطاء 
هذا الشعب وممارسة ديكتاتورية الخيار ونموذج الحكم 
الذي يس��لطونه بقوة الدين الذي يستغل لتبرير القعود 

والعجز وعقلية المغانم والتأمير.. 
إن من يريد أن ينصر ثورة السوريين ينصرها كما 
هي تريد وليس كما ه��و يريد بعقلية أنتجت ما أنتجته 
ف��ي الع��راق وعجزت أيما عج��ز في أماكن أخ��رى.. لقد 
كنت واح��دا ممن دافع عن طبيب عربي وناش��ط عربي 
جاء لنصرة السوريين ولو بالسالح.. وكنت أحاجج يسارًا 
عربيًا يصرخ عن تدخل عربي في س��وريا س��ائال اياهم 
عن تش��ي جيفارا وعن ه��ؤالء االيطاليي��ن واليابانيين 
وااللمان واالس��كندناف الذين ناصروا القضايا العربية.. 
لكنني أبدًا لن أدافع عن ذلك النفر الذي يحاول استغالل 
معاناة السوريين لفرض رؤيته واعتبار سوريا ملجأ آمن 
له يكون بمحصلته أن تبقى المراوحة سيدة الموقف مع 
تخزين السالح المسيطر عليه بالتضحية وشراؤه احيانا 
لكي ال يتسخدم بأيد سورية لتحقيق ما تصبو اليه ثورة 

السوريين.. 
ولي��س بعقلي��ة اعادة س��رد قص��ة ليل��ى والذئب 
س��يتحرر الس��وريون من نظام فاش��ي وليس فيها يتم 
تفكي��ك اذرع القاتل وليس فيها عبرة ليتوحد هؤالء في 
التخطيط والتنفيذ والخط��اب والبرنامج الوطني البديل 

لبرنامج مافيا العصابات األسدية.. 
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لم تكد تمضي أيام مع��دودة على صدور إعالن 
جزئ��ي م��ن بعض أط��راف االئت��الف الوطن��ي على 
احتمال قبول الذه��اب إلى مؤتمر جنيف 2 حتى خرج 
علين��ا »فصي��ل« المجل��س الوطني الس��وري والذي 
س��يصبح لقب��ه قريب��ًا »المنش��ق« بإع��الن رفض��ه 
المطلق المشاركة في جنيف 2 في تعميق للهوة بين 
كل مكون��ات المعارضة المفكك��ة والمهلهلة وتأكيدًا 
عل��ى بعد ه��ذه المعارضة عن الن��اس وهمومهم أو 

حتى حياتهم.
عل��ى الط��رف اآلخر، ي��زور هيث��م من��اع إيران 
ويلتق��ي ع��ددًا من المس��ؤولين هن��اك بينما يصدح 
ع��ارف الجرب��ا برف��ض التعامل م��ع إي��ران مدفوعًا 
بحلفائه وصناعه الس��عوديين لرفض أية تس��ويات 

تتعلق بحل المسألة السورية العصية على أي حل.
تس��تمر لعب��ة ش��د الحبل بي��ن الق��وى الكبرى 
والصغرى وتس��تمر اس��تراتيجية النعام��ة بين قوى 
المعارضة في مسلسل يومي بات يتراجع إلى الصف 
الثان��ي وحت��ى الثالث في نش��رات األخب��ار، ويتحول 
الس��وريون إل��ى أرقام تحصيه��ا المنظم��ات الدولية 
للمطالبة بالمزيد من األموال. يتحول السوريون إلى 
أجس��اد تتقاذفها أمواج بحور اللج��وء والحلم بأرض 

أفضل ومجتمع سلمي لهم وألطفالهم.
كل ال��كالم عن ثورة وحري��ة ووحدة وطنية يتم 
دفن��ه في قوارب الموت الس��وداء وعل��ى حدود البالد 
وف��ي المط��ارات م��ع آالف أس��ئلة التحقي��ق القاتلة 
للكرام��ة واإلنس��انية، كل ذل��ك يموت ف��ي مخيمات 
اللجوء حيث تنش��أ مجتمعات ال إنسانية تتكرس فيها 
قيم جديدة للحياة قائمة على العبودية واالس��تغالل، 
قيم لم يخترها الس��وريون ولكنهم كأي ش��عب في 
الدني��ا ضحايا ما يحدث ف��ي بلدهم من تمزيق وقتل 
على الهوية وتش��ريد وه��ي أحداث كافي��ة لتحطيم 
كل المكون��ات االجتماعي��ة والفكرية ألي ش��عب من 

الشعوب.
ل��م تتوق��ف س��خرية الق��در ع��ن ظه��ور خطة 
تفكيك الكيم��اوي وال عند »ترحي��ب« األمم المتحدة 
بانضمام س��وريا إلى اتفاقية حظر سالح الكيميائي، 
ب��ل تخط��ت كل ذلك إل��ى وق��وف أمريكا أكب��ر قوة 
ف��ي العالم عل��ى حافة اإلفالس وإعف��اء مئات اآلالف 
من وظائفه��م في أضخم عملية إش��هار إفالس في 
التاريخ. نتكلم عن س��خرية الق��در هنا عندما يحدث 
كل ذلك بعد أيام فقط من الوعيد والتهديد من قبل 
أوباما لش��ن هجمات على س��وريا ال إلسقاط النظام 
وإنما »لزعزعته«، فالسوريون أيضًا لن يشهدوا حتى 
زعزعة النظ��ام الذي بدأ الحديث عن انتخابات 2014 

بكل ثقة وثبات.
هل ال تزال لهذه الثورة معالمها؟

هل ال تزال ثورة باألساس؟
دخ��ل على خط الثورة الس��ورية مئ��ات الخيوط 
والشبكات واألجندات المعقدة والخطط السرية التي 
ال يعل��م أحد م��ن وضعها ولم��اذا وما ه��ي أهدافها، 
النتيجة الواضحة واألساس��ية هي سقوط السوريين 
ف��ي وحل ه��ذه الخط��ط والمؤامرات بينم��ا كان جل 
مرادهم بع��ض الكرامة والحرية التي بدا أنها كثيرة 
عليه��م كما ارت��أى أصحاب الحل والعق��د من مملكة 
اإلنس��انية إل��ى اإلم��ارة الولي��دة م��رورًا بالس��لطنة 
العثماني��ة ولي��س آخره��ا االمبراطورية الفارس��ية 

وقيصر روسيا الشجاع.
وها ه��ي التنظيم��ات المس��لحة ب��كل أطيافها 
تدخ��ل عل��ى خط الص��راع من أوس��ع أبواب��ه، تعلن 
أكث��ر من س��بعين مجموعة مقاتلة س��حب االعتراف 

باالئت��الف الوطني في جنوب س��وريا بع��د أن أعلنت 
أكثر من خمسين مجموعة أخرى سحب االعتراف في 
شمال س��وريا، فما عدد التنظيمات المسلحة العاملة 
على األرض السورية إذًا؟ فقدت هذه الثورة بوصلتها 
منذ دخل الس��الح العش��وائي على خطها ومنذ سمح 
الس��وريون »إلخوانه��م« العرب واألت��راك بخداعهم 
عب��ر تروي��ج خراف��ة »وقوفه��م« إلى جانب الش��عب 
الس��وري وادعاء صداقته ب��دون أن يطلب أحد منهم 

ذلك.
هل ال تزال لدينا القدرة على الكالم؟

هل ال نزال نؤمن بهذه الثورة بعد أن كفرنا بكل 
قيم اإلنسانية والرحمة وحقوق اإلنسان في العالم؟

نعلم أن الحياة ستس��ير قدمًا وأن هذا الوطن أو 
ما س��يصبح علي��ه بعد انجالء غبار المعركة س��يبنى 
م��ن جدي��د، ولك��ن حاضرنا ومس��تقبلنا نح��ن جيل 
الهزيمة واأللم سيدفع ثمنًا غاليًا ال نعلم مدى قدرتنا 

على احتماله. 
يم��ر عيد جديد بال أي طع��م أو رائحة أو معنى، 
فق��دت كلمة عيد بحد ذاتها أي مضم��ون فالعيد يمر 
كغيره من األي��ام المألى بالقتل والتش��ريد والعذاب 
وهموم الحي��اة والموت التي ال تنته��ي مع نهاية كل 

يوم سوري طويل.
ف��ي هذا العيد ال يذبح الس��وريون األضاحي بل 
يذبحون بعضهم بعضًا بأيد عربية وأجنبية وسورية 
أيض��ًا، وهم ال يعلمون أين تتجه س��فينتهم الغارقة 
والتي تتقاذفها أم��واج عاتية ويقودها أكثر من مائة 
وخمس��ين ربانًا. ل��م يع��د الس��وريون قادرين على 
الحياة ول��م يع��ودوا قادرين على طل��ب الموت الذي 

يطاردهم أينما حلوا وأينما رحلوا.
ف��ي ه��ذا العيد ل��م يج��رؤ أي بطل م��ن أبطال 
االئت��الف على دخ��ول األرض الس��ورية التي يدعون 
تمثيل شعبها ولو بزيارة خاطفة، لم يفعلوا سوى ما 
يفعلونه عادة: الصراخ والعويل واس��تجداء الحسنات 
والصدق��ات كم��ا المعتاد، ث��م العودة إل��ى فنادقهم 

وحياتهم الوادعة وكأن شيئًا لم يكن. 
تم��ر األعي��اد وتمضي األيام وتس��تمر المأس��اة 

الس��ورية العابرة للقارات بال حدود، يكفي أن يسألك 
أي شخص عن جنسيتك حتى تبدو على محياه عالئم 
الش��فقة والعطف، فكونك س��وريًا يعني أنك مأساة 

تمشي على قدمين وتعني أنك متاعب لمن حولك.
الرياح التي تعصف بهذا الوطن أش��د وأعتى من 
أن يحتملها على مدى طويل، صحيح أن التاريخ مليء 
بالمآسي والكوارث التي مرت على سوريا وتجاوزتها، 
ولكننا نتحدث اليوم عن س��وريا بالمفهوم الجغرافي 
التاريخ��ي الحال��ي وليس ع��ن المدن الس��ورية التي 
عاش��ت كل منه��ا تاريخ��ًا منفص��اًل ع��ن األخرى في 
كثير من الحقب التاريخية. س��وريا بش��كلها وكيانها 
المع��روف اليوم مهددة بالتقس��يم والضياع إلى غير 
رجع��ة. ومالمح ه��ذا التقس��يم واضح��ة ومقدماته 
موجودة ومعروفة. وفي ظل وجود إرادة دولية بعدم 
التدخل في سوريا جديًا أو حل هذه المسألة العصية 
على الفهم، فلن يكون هناك شيء ينقذ هذا الوطن 
من التقس��يم والتفتيت ألن الكثيرين س��يجدون في 
ذل��ك المالذ األس��هل واألضم��ن لهم. نقوله��ا وبكل 
أسف: لم يتحول هذا الوطن منذ استقالله إلى وطن 
حقيقي يضم أناسًا بهوية وطنية حقيقية، وإنما كل 
ذل��ك كان عل��ى الورق وحس��ب، ولكن الم��الذ األخير 
ل��كل المواطني��ن كان عل��ى ال��دوام إما العش��يرة أو 
الطائف��ة أو القرية، ومن لم يعش في س��وريا خالل 
األع��وام الماضية لن يفهم هذا الحديث. كانت هناك 
الكثير من الحاالت التي تجاوز فيها بعض السوريين 
الحدود العشائرية والطبقية والطائفية ولكنها كانت 
مح��دودة بالمقارن��ة باإلجم��ال العام كم��ا أنها كانت 
تجارب منفردة عان��ى أصحابها من عواقب تجربتهم 

أكثر مما استمتعوا فعاًل بنتائج هذه التجربة.
من س��ينجو الي��وم ليحك��ي قصة ضي��اع وطن 

وموت شعب؟ 
هل سيبقى أحد؟

بالتأكيد، ولكن ليس بعد..
آخر الكالم: يقول الشاعر:

نيرون مات ولم تمت روما...
بعينيها تقاتل.. 
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�خلارجون من �ملع�شمية
�شيــدة �لتهمت حلم قطة، وحممود رجل بعمر طفل
  عامر محمد - دمشق

س��ريعًا يختلط وليد بالغرباء 
وه��و يجل��س عل��ى درج الطاب��ق 
الثان��ي في مركز التأهيل التربوي 
بضاحي��ة قدس��يا، حنط��ي مائ��ل 
للس��مرة بعي��ون خض��ر وأس��نان 
متض��ررة، لك��ن عيبًا في��ه يجعله 
ف��ي  صحف��ي  لح��وار  يصل��ح  ال 
المس��تقبل، فه��و يغي��ر اإلجاب��ة 
كلم��ا أعدتُ تك��رار ذات الس��ؤال، 
كان ه��ذا واضحًا حين س��ألته عن 
أبيه، يصمت وليد وتغيب الضحكة 
عن وجهه، ثم يص��ف لي متلعثمًا 
مئذن��ة في المعضمي��ة، كان أبوه 
فيه��ا حي��ن استش��هد برصاص��ة، 
يش��ير ولي��د إل��ى قلب��ه دااًل على 
تموضع الرصاصة في جسد والده، 
إل��ى هنا اإلجاب��ة ال تختلف إلى أن 
يقول »منذ ثالثة أيام استش��هد...

من��ذ ش��هرين...منذ ع��ام...« ثم 
يضحك ويتفقد جيدًا كيس قمامة 
أسود وضعه بين قدميه وقد ملئه 

بأن��واع من البس��كويت الرخيص، ه��و يبيع »األكالت 
الطيبة« للصغار اآلخرين اآلن في المركز، سألته ماذا 
كنت تفع��ل في المعضمي��ة... مبتس��مًا يقول »كنت 

أجلس في الغرفة«.
ف��ي ظهيرة أول أي��ام العيد وص��ل وائل الحلقي 
رئي��س وزراء النظام إل��ى مركز اإلي��واء في ضاحية 
قدس��يا الذي اس��تقبل ما يزيد عن ثالث��ة آالف مدني 
خرجوا من معضمية الش��ام، منذ الصباح انتشر مئات 
العناصر المس��لحين في المركز ومحيطه وبين غرف 
المقيمي��ن، ثم طلب��وا من أهال��ي المعضمية مغادرة 
الغرف والتموضع في البهو على جانبي درج س��يهبط 
من��ه رئيس ال��وزراء فيحيّهم بتحي��ة النظام، صورة 
األس��د الش��هيرة التي التقطت له عام 2000، ألصقت 
ف��ي كل مكان وبش��كل عبثي على كل ج��دار، انتظر 
الحاض��رون وصول الحلقي عل��ى مضض، حتى عّلت 
المقدمة الموس��يقية ل� »نحن رجالك بشار« كخلفية 
موس��يقية للحفل الس��اهر الذي س��يصوره تلفزيون 
الدنيا ليكون تقريرًا يُبث في المساء، فانسحب نصف 
أهال��ي المعضمية م��ن البه��و الكبير وع��ادوا باتجاه 
غرفهم، فيما لم يوفر اآلخرون الفرصة لرفع صوتهم 
بالقائمين على الحدث والفكرة، صرخت بعض النساء 
ث��م بكين بحرق��ة وانتقلت ع��دوى الب��كاء لألطفال، 
فق��دت بعضهن األعص��اب ورفضن ه��ذا اإلذالل، لم 
يكن الحلقي قد وصل، ولحس��ن حظ المنظمين، في 
المرك��ز مهجرون آخ��رون من غي��ر المعضمية، فكان 
أن صفوه��م وف��ق البروتوكول البعث��ي على طرفي 
ال��درج، ليس��تقبلوا الحلقي على أنه��م الخارجين من 

المعضمية.
وصل الحلقي مع حاشية من المسؤولين وابتسم 
للكاميرات وللمهجري��ن وجال في المركز متفقدًا، ثم 
ألق��ى خطب��ة صغيرة ع��ن جرائ��م اإلرهابيي��ن أمام 
عدس��ات الكامي��رات ث��م غ��ادر م��ع الحاش��ية ومئات 
العناصر،في ذات البه��و الكبير تجلس امرأة لم تنهي 
العشرينيات على كرسي بالستيكي، واأللم يعتصرها 
وهي تكاب��د في إخفائ��ه، تفضحها نحالته��ا ووجهها 
األصفر، وتحسُسها لبطنها ثم ضمها إياه حين يشتد 
األل��م، ترتدي »جالبية متس��خة« ف��ي نظراتها حقد 
على كل غريب، إنها تكرهني! تقول في نفسك حين 

تلتقي أعينكما.
التقي بمحمود، طفل يس��كنه رجل، حاد النظرة 
ولطيفه��ا في آن مع��ًا، ابيض الوجه عس��لي العينين 
ف��ي الثامنة من عم��ره، لكنه يتح��رك ويطلق الكالم 
كعش��ريني، ويطي��ل النظر فيك قب��ل أن يجيب على 
أس��ئلتك الفجة والفضولية، »ال ش��يء«...هكذا أجاب 
حين س��ألته كيف كان��ت المعضمية؟...ضحك رفيقه 
كرم وكان يجلس بجواره وقال..«الشيء بس قصف« 
نظ��ر محم��ود إل��ي وق��ال »أرض- أرض« ثم صمت، 
علم��تُ فيما بعد أن محمود م��ع أطفال آخرين أمضوا 
الش��هر األخير تحت األرض، ففي أقبية المعضمية أو 
م��ا بقي منها لبث معظم م��ن وصلوا إلى هذا المركز 
من دون نور الشمس، وفي جوٍع مرَ، لم أعلم إن كان 
محمود يشير إلى صاروخ األرض أرض أم إلى قبو نام 
فيه، الج��وع ظهر على األطفال حين ش��اهدوا التفاح 
والخب��ز من جدي��د، يقول أحد القائمي��ن على المركز 
وه��و من جمعي��ة خيرية أنش��أت في قدس��يا، »حين 
وص��ل الخبز فرحوا للغاية، تهامس��وا في ما بينهم... 
خبز!، حملن��ا بعضهم حماًل إلى الطواب��ق العليا حين 
وصل��ت الحافالت التي تقلهم فال قوة لديهم للس��ير« 
س��ألت محمود عن والده، فتغي��رت نظرته، باتت أقل 
ح��دة وع��اد لعم��ر الثامن��ة، قال كم��ن يحفظ درس��ًا 
»اإلرهابي��ون لم يس��محوا ل��ه بالخ��روج« ونظر إلى 
األرض فورًا، أغيرُ الموضوع وأسأله عن العيد، يجيب 

ونظره ال يزال يتفحص األرض » أيا عيد يا زلمة«. 
ليس الجوع والرعب وحده ما نش��ر أنواعا ش��تى 
من األمراض بين الناجين من المعضمية، بل انقطاع 
الكهرباء والم��اء فعل فعله معهم أيض��ًا، في المركز 
سُ��مح لطبيبة واح��د أن تعالج المرض��ى الكثر وهي 
طبيب��ة أس��نان ال ينف��ك الس��ؤال عنه��ا كل دقيق��ة، 
المريض��ة العش��رينية على كرس��ي بالس��تيكي في 
البه��و كانت تنتظرها، وقد فق��دت الكثير من صبرها 
وقوته��ا، تُعينها ش��قيقتها على التج��وال في انتظار 
الطبيب��ة، تنظ��ر إلي في��زداد يقيني بأنه��ا تكرهني، 
تم��رّ أم م��راون، ف��ي الس��بعين من عمره��ا بطيئة 
الحركة وبشوشة الوجه وترتدي الزي التقليدي لنساء 
المعضمية »جنة واهلل جنة« هكذا ترد على تس��اؤلي 
إن كانت مرتاحة هن��ا »واهلل كنا بجهنم وطلعنا على 

الجنة« تتابع السير وال تلتفت لي مرة أخرى، قلة ممن 
أقام��وا في المركز غادروا بعد أي��ام إلى منازل أقارب 
لهم في مناطق من دمشق، نوافذ المركز تحولت إلى 
ما يشبه نوافذ ثكنة عس��كرية بعد أن ملئها الغسيل 
المنش��ور، فيما يرابط جنود النظام على باب المركز 
الرئيس��ي لحمايته م��ن »اإلره��اب« وأي تجوال ألحد 

المسلحين في البهو يجعل غنوة تبكي.
غن��وة ف��ي الخامس��ة، ش��عرها أش��قر وعيناها 
واسعتان سوداوان، تجلس إلى جانب والدتها وأخوتها 
ف��ي الصف األخير عندما يبدأ عرض مس��رحي صغير 
تنظم��ه واحدة م��ن ف��رق المتطوعين ف��ي البهو، ال 
تضحك غنوة وال تتفاع��ل مع العرض رغم أن البقية 
تفعل ذلك، وال ترد على مداعباتي لها، تنظر بدهشة 
إلي وتلتصق أكثر بوالدتها، النظرة على وجه والدتها 
تُجس��د رحيل الروح عن الجس��د، هائمة في أي شيْ 
إال فيم��ا ي��دور ف��ي العرض، مالبس��ها متس��خة فإن 
غس��لتها األم ف��ال بديل له��ا حتى تجف، فيما ينتش��ر 
في المركز شبان وفتيات ال تفهم تمامًا ماذا يفعلون، 
فتي��ات لم يوفرن لونًا يطلى على الوجه إال ووضعوه، 
واحدة منهن تتمايل أمام شاب تكاد عضالته المفتولة 
تم��زق قميصه، حديثهم مس��موع، وجّله عن مفعول 
»الف��ودكا« وهذيان الكأس الثالث، أدركت الحقًا أنهم 
فري��ق تطوعي وظيفته الوحي��دة أن يمنع أي احتكاك 
بي��ن النزالء ف��ي المرك��ز والغرب��اء عنه، م��ع توفير 
التقارير عن كل كبيرة وصغي��رة تتعلق بالمهجرين، 

ال يلهيهم عن ذلك إال الغزل المفضوح.
المريضة العش��رينية على كرس��ي بالس��تيكي 
ب��دت كأنه��ا اعت��ادت ألمه��ا، واعت��دت أن��ا نظراته��ا 
القاسية، فأردت أن اعرف لماذا تكرهني، اقتربت منها 
مستفسرًا عن مرضها، فأطلقت علي شقيقتها جملة 
بأل��ف رصاصة، وفهم��ت رغبتها بقتلي، سأستس��لم 
لس��كين ف��ي يدها إن ش��اءت، أنهيت س��ؤالي وبقيت 
منتظرًا إجابة، أنا اجلس القرفصاء على يمينها، أختها 
تقف على يس��ارها وهي على كرسيها، استدار رأس 
المريضة إلي بنزق متألم ونظرت مباشرة في عينيّ، 
واس��تمر الصمت بين ثالثتنا حت��ى قالت أختها »أكلت 

لحم قطة لما كنا بالمعضمية«.
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قارب��ت المعضمية على دخول عامه��ا األول من 
الحص��ار والتجوي��ع والقص��ف اليومي، ومن��ع النظام 
لوصول أي مساعدة أو إغاثة غذائية أو طبية لها، حتى 
بات أهلها وأطفالها يأكلون ورق الشجر وما توفر من 
الزيتون، ويش��ربون المياه الملوثة، بعد أن استنفذوا 
كل المؤن المخزنة س��ابقًا، وصواًل إل��ى اإلفتاء بأكل 
القطط والكالب، ما يهدد بكارثة إنس��انية، وتفش��ي 

أمراض خطيرة بين األهالي. 
المعضمية اختبرت كل أنواع الموت جوعًا وقصفًا 
بجميع أنواع األس��لحة وبالكيمياوي أمام مرأى العالم، 
وس��معه، وعجز الس��وريين ع��ن إنقاذه��م أقله من 
الجوع وهم على بعد مئات األمتار من مناطق محيطة 
تتوفر فيها جميع أنواع المواد الغذائية والطبية ويحيا 
س��كانها بشكل شبه طبيعي، ما أضطر رجال المدينة 
إل��ى اإلضراب ع��ن الطعام لتوفير ش��يء ما لألطفال 

والنساء. 
خمسة أطفال وثالث نساء التحقوا بقافلة الجوع 
في مدينة معضمية الش��ام خالل األيام الماضية و15 
طفال أصبحت حالتهم خطرة ومهددين بالموت أن لم 
تصلهم المعونات اإلغاثية والطبية فورًا، وأن جميع ما 
لدى الس��كان من مؤن نفذ والناس بدأوا يموتون من 

الجوع حسب المكتب اإلعالمي للمدينة. 
12 ألف مدني بينهم 3500 طفل دون 8 س��نوات 
محاص��رون ف��ي ظل النق��ص الحاد ف��ي األدوية في 
المش��افي الميدانية ونفاذ جميع اللقاحات كليا، وعدم 
وج��ود أي نوع من المحروقات ونحن على أبواب فصل 
الش��تاء الذي يبشر منذ أيامه األولى بأنه شتاء قاسي 
وبارد ج��دًا، أي أننا أم��ام كارثة جديدة س��يواجهونها 

أهالي المعضمية، الموت من البرد. 
كل المناش��دات للمجتم��ع الدول��ي والمنظم��ات 
الدولية واألمم المتحدة إلنقاذ أطفال المعضمية باءت 
بالفش��ل ألن هناك إرادة دولية بالقضاء على الشعب 
السوري بأكمله، وتركه وحيدًا يصارع نظام سيسجل 

التاري��خ أن��ه األكث��ر دكتاتورية 
ووحشية وقذارة وإجرام، والذي 
تجاهل بيان مجلس األمن الذي 
طالب بالس��ماح بذلك، إلدراكه 
أن العال��م ل��ن يتح��رك إلنق��اذ 

الشعب السوري. 
 وبع��د قرب الع��ام أصدرت 
الخارجية األميركية بيانًا خجواًل 
ته��دد في��ه النظام م��ن ارتكاب 
مجازر ف��ي المعضمي��ة وتدين 
س��ابقًا  واكتف��ت  حصاره��ا، 
الس��وريين  قضي��ة  باخت��زال 

باألسلحة الكيمياوية. 
إخ��الء  عملي��ة  وج��اءت 
المدنيي��ن من معضمية الش��ام 
األس��بوع الماضي، لتكون سببًا 
آخر لقتلهم نتيجة اس��تهدافهم 
م��ن قب��ل النظ��ام تح��ت أنظار 
الصليب األحمر واللجنة الدولية 
المسؤولة عن اإلخالء وبحضور 
الراهب��ة فادي��ا اللح��ام مندوبة 
الصلي��ب األحم��ر، الت��ي غادرت 
ص��رح  كم��ا  هاتفه��ا  وأقفل��ت 

الناشطون داخل المعضمية. 
واتخ��ذ النظ��ام المدنيي��ن 

الذي��ن خرجوا م��ن المعضمية من األطفال والنس��اء 
والش��يوخ دروع��ًا بش��رية القتح��ام المدين��ة، رغ��م 
موافقت��ه على مب��ادرة الصليب األحم��ر، وكان الكثير 
منه��م تحت مرمى الني��ران ما دفع الجي��ش الحر إلى 

إعادتهم إلى المدينة. 
لم يكت��ف النظام بقصف المدنيين الذين حاولوا 
الخروج من المعضمية وف��ق اإلتفاق، بل أجبر الذين 
خرجوا يوم األحد الماضي على الهتاف لألس��د القاتل 
إمعان��ًا ف��ي ذل الن��اس وإهانتهم، هذا النظ��ام الذي 
يمتهن ويحترف المراوغ��ة والكذب وتزييف الحقائق، 
ال يحترم اتفاق أو عهد وإنما يس��تغل يحاول استغالل 

أي ظرف لقتل أكبر عدد ممكن من السوريين. 
والح��ق النظام المدنيين الذين أخرجهم الصليب 
والهالل األحمر إلى الس��كن الش��بابي في قدسيا يوم 
الس��بت الماضي وفق هدنة ووق��ف إطالق نار جزئي 
تم االتفاق عليه، حيث تم اعتقال العديد من الش��باب 
والرجال وأطفال دون سن ال 16 عامًا، من بين الذين 
خرج��وا والذي ق��در عددهم بحوالي 1500 ش��خص، 

ومنعت النساء من مغادرة السكن. 
أكث��ر من 500 ش��خص م��ن الذين خرج��وا من 
المعضمية كدفعة أولى حالتهم مأساوية ويعانون من 
نقص ح��اد بالغذاء ومن األمراض المتفش��ية بينهم 
نتيج��ة الحصار المطبق على مدينتهم، ما دفع الهالل 
األحمر إل��ى توجيه نداء عاجل لتقديم المواد اإلغاثية 
لهم، وتوقف إخراج المدنيين بعد أن استهدف النظام 
بالقص��ف الذين حاولوا الخروج ف��ي اليوم التالي في 

حضور الصليب األحمر. 
لم يمض وقت طويل على المجزرة التي ارتكبها 
النظام بحق أطفال المعضمية والتي استشهد خاللها 
أكث��ر م��ن 18 طف��اًل، ليع��اود قصفه��ا في األس��لحة 
إل��ى  أدت  والت��ي  الماض��ي  آب   21 ف��ي  الكيمياوي��ة 
استش��هاد 63 مدنيًا من النس��اء واألطفال والعشرات 
م��ن الجرحى والمصابين في ظ��ل فقدان األدوية في 

المدينة. 
مقاب��ل ش��عارات الث��وار، الش��عب يريد إس��قاط 
النظام، واهلل سورية حرية وبس، اتخذ النظام شعارًا 
له )الركوع أو الموت من الجوع( واتبع سياسة ممنهجة 
للحص��ار والتجوي��ع ف��ي المعضمي��ة وداري��ا وري��ف 
دمشق، ومدن حمص العدية لتركيع شعب نهض من 
سباته واستنشق حريته ولن يتخلى عن كرامته مهما 

كان الثمن. 
عملية إخراج المدنيين من المعضمية عن طريق 
الصليب والهالل األحمر وموافقة النظام تثير عشرات 
األسئلة لدى أهالي المعضمية، بعد أن رفض عناصر 
الصلي��ب واله��الل األحم��ر، التصري��ح بما ش��اهدوه 
ب��أم أعينه��م من خ��رق النظ��ام لالتفاق واس��تهداف 
المدنيين بالقصف العنيف بحجة أن عملهم إنس��اني 
وليس سياس��ي، وهربهم من المكان وترك المدنيين 
ليستخدمهم النظام كدروع بش��رية لدخول المدينة، 
هل ثمة اتفاق بين النظام وهذه المنظمات على هذه 
اآللي��ة لتس��هيل دخول النظ��ام إل��ى المعضمية التي 

استعصت عليه. 
والمثي��ر للريبة أكثر أن الصلي��ب والهالل األحمر 
ومنذ بداية الثورة يوزعان المساعدات للسوريين عبر 
النظام، وبالتالي كانت تذهب إلى المناطق المستقرة 
غي��ر  المناط��ق  إل��ى  ووصل��ت  للنظ��ام،  والموالي��ة 
المحتاجة، وت��رك المدنيون في المناط��ق المحاصرة 
والمدم��رة دون أي إغاثة، يناش��دون ه��ذه المنظمات 
والتي من المفترض أنها إنس��انية ولكن دون جدوى، 
عل��ى الرغم من المبالغ الطائل��ة التي تصل إلى هذه 

المنظمات باسم الشعب السوري المنكوب. 
المعضمية البطلة التي يدافع عنها أبنائها وليس 
كتائب غريبة وعجيبة من صناعة النظام أمثال جبهة 
النص��رة وأخواته��ا ودول��ة الع��راق والش��ام، البد أن 

تنتصر مهما طال الزمن، ومهما كان الثمن. 

المعضمية من  المدنيين  إج��الء  من  الثانية  الدفعة 
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ولدت ماري يوس��ف جبور في 
بي��روت ع��ام 1911، واس��تنادًا إلى 
مذّكرات الملحّن المصري الشّ��يخ 
زكريّ��ا أحم��د ف��إن تاري��خ والدتها 
عل��ى األرج��ح ه��و ع��ام 1907 إن 
ل��م يكن ف��ي ع��ام 1905، ونتيجة 
لظ��روف المجاعة واقت��راب الحرب 
األولى هاجرت العائل��ة من بيروت 
إل��ى دمش��ق، إال أن أباه��ا يوس��ف 
جبّور، عاجله الموت تاركا أس��رته 
تواج��ه ظروف��ا صعبة ج��دّا دفعت 
والدة م��اري إلى العي��ش مع أختها 
الممّثل��ة المش��هورة حينه��ا م��اري 

جبران » الخالة » في القدس.. 
 نش��أت »م��اري جبّ��ور« ف��ي 
وس��ط فنّ��ي م��ع فنّان��ات زمانها، 
حيث ب��دأت حياتها الفنيّة بمرافقة 
خالتها »ماري جبران« لتعمل معها 
في الغن��اء والتّمثيل ف��ي القدس 
التي كانت مقصد معظم الفنّانين 
الع��رب في تل��ك األيّام لم��ا تمّثله 
من زخم كبي��ر في حركتها الفنّية 
واالجتماعي��ة، فأخ��ذت تغنّي على 
المسرح وترقص برشاقة وتضرب 
الع��زف على  بالصن��وج، وتعّلم��ت 

العود فبرعت فيه. 
عندما قدم »س��المة حجازي« 
إلى بالد الشّ��ام في إحدى جوالته 
الفنّيّ��ة، كان من عادته اكتش��اف 
المواهب م��ن الممّثلين والممّثالت 
الس��تخدامهم ف��ي فرقت��ه، فوجد 

ضالت��ه ف��ي الفنّان��ة »ماري جب��ران« خال��ة »ماري 
جبّور« الت��ي وافقت على العمل في فرقته وانتقلت 

معه إلى مصر. 
قرّرت »ماري جبّور« احتراف الغناء، فعملت في 
فرق��ة الممّثل المصري »عليّ الكسّ��ار« التي كانت 
تتجوّل في يافا وحيفا وبعض مدن ش��رقي األردن، 
بعد انتهاء الموس��م الفنّي ف��ي القاهرة. كما عملت 
ف��ي فرقة الممّثل المصري »حس��ين البربري« مدّة 
تس��ع س��نوات. ذاع صيت ماري في الق��دس، وأقبل 
عليها المعجب��ون وُلّقبت بماري الصغيرة، تمييزا لها 
ع��ن خالتها م��اري الكبيرة. مع ب��دء احترافها للغناء، 
حملت اسم خالتها كي ال تسيء السم عائلة »جبّور« 

التي لم توافق على احترافها الغناء في المالهي. 
م��ا لبثت م��اري جب��ران ن انتقلت إلى دمش��ق، 
لتعمل ف��ي ملهى البّل��ور في القصاع عدّة ش��هور. 
ثمّ وبس��بب الظروف المضطربة في س��ورية أثناء 
االنتداب الفرنسي والثورة السورية الكبرى، انتقلت 
إلى بيروت وعملت في ملهى كوكب الش��رق. عندما 
هدأت األوضاع عام 1927، عادت إلى دمش��ق لتعمل 
في ملهى بس��مار. ث��مّ غادرت إلى حلب فاش��تغلت 
في ملهى الش��هبندر. بعد سنة عادت مرّة أخرى إلى 
دمش��ق، للعمل في ملهى بس��مار ثانيًة، وكان يعجّ 
بالمعجبي��ن بفنّها، وبل��غ أجرها الش��هري أكثر من 

خمسين ليرة ذهبية. 
ف��ي أوائ��ل الثالثيني��ات، وف��دت إل��ى دمش��ق 
الراقص��ة المش��هورة بديع��ة مصابني الت��ي كانت 
تمل��ك صالة بديعة الش��هيرة في القاه��رة، وعندما 
اس��تمعت إلى ماري جبران في س��هرة خاصة أذهلها 
صوتها وأداؤها وجمالها، فقررت أن تأخذها معها إلى 
مص��ر، وهناك افتتن الن��اس بجمالها وأطلقوا عليها 

اسم ماري الجميلة وماري الفاتنة وما إلى ذلك. 

يق��ول الناق��د الموس��يقي الس��وري » صمي��م 
الشريف » في كتابه » الموسيقى في سوريا »: 

رافقت ماري جب��ران بديعة مصابني إلى مصر 
بع��د أن وقعت معه��ا عقد لمدة س��نة قابلة للتجديد 
للعمل في صالتها ف��ي القاهرة. هناك افتتن الناس 
بجماله��ا قب��ل أن يفتتن��وا بصوتها وأطلق��وا عليها 
ماري الجميل��ة وماري الفاتنة وكان ش��يوخ التلحين 
من الذين أعجبوا بصوتها السباقين إلى خطب ودها 
فتعرفت على محمد القصبجي وداود حسني والشيخ 
زكريا أحمد. وانف��رد األخيران بالتلحين لها فحفظت 
عل��ى ي��دي داود حس��ني دور الحبي��ب للهج��ر مايل 
ودور أصل الغ��رام نظرة واهتمت بتدريبات الش��يخ 
زكري��ا وتعلم��ت منه كي��ف تغن��ي األدوار والقصائد 
والطقاطيق، حتى أبدع��ت فيها. وغنت دور ياما انت 
واحش��ني ودور دع العزول ودور ف��ي البعد ياما كنت 
أن��وح لحن لها في دمش��ق » محمد محس��ن » وزكي 
محم��د ونجي��ب الس��راج ورفيق ش��كري ولحن واحد 

ألمير البزق محمد عبد الكريم. 
فج��أة دب الخ��الف بينها وبين بديع��ة مصابني 
فترك��ت مس��رحها آمله ف��ي العمل بمس��ارح أخرى، 
ولكنها لم تس��تطع في البداية بسبب سيطرة بديعة 
مصابن��ي القوي��ة على ماله��ي القاه��رة. ويبدو أن 
بديع��ة مصابن��ي اختلفت معها بس��بب األجر، وقيل 
بس��بب رفضها مجالسة رواد الملهى، وقيل أيضًا أن 
بديعة مصابني اعتقدت بأن ماري جبران التي أدارت 
العقول بجمالها وس��حرها وغنائها، أخ��ذت تزاحمها 
في أمر ال تح��ب أن يزاحمها فيه أحد، فأنهت عقدها 

متعللة بأوهى األسباب. 
ورغ��م محاربة مصابني الشرس��ة له��ا، مكثت 
ماري في القاهرة تغنّي س��بع سنوات ضمن ظروف 
حياتي��ة وفنّية جيّدة.. إال أنّها عندما تركت القاهرة 
مق��رّرة الع��ودة إلى دمش��ق، ل��م تُعرف األس��باب 

أواخ��ر  عمل��ت  لذل��ك.  الحقيقي��ة 
الثالثيني��ات في مقهى العبّاس��ية 
بدمشق بمبلغ مائة وخمسين ليرة 

ذهبية شهريا. 
س��وريا  إل��ى  م��اري  ع��ادت 
عصره��ا  ملحن��ي  م��ع  لتتع��اون 
وس��جلت لإلذاع��ة الس��ورية أجمل 
أعماله��ا ))دمش��ق - زنوبيا - خمرة 
الربي��ع(( وله��ا في إذاعتي دمش��ق 
وبيروت تسجيالت رائعة منها على 
س��بيل الذك��ر )دور أص��ل الغ��رام 
نظرة _ كادني الهوى _ حمل العود 
وغنى _ ما احتيالي( وأغنيات كثيرة 
فقد بعضها وتشوه بعضها اآلخر. 

نقيب��ة  م��اري  انتخب��ت 
للموس��يقيين ع��ام 1950 لم تكن 
قد تأسس��ت نقاب��ة الفنانين التي 
تضم مختلف أطياف المهن الفنية 

غنّت المطربة »ماري جبران« 
أعم��ال مش��اهير الملحّنين كأدوار 
وداوود  دروي��ش  س��يد  الشّ��يخ 
حس��ني وزكري��ا أحم��د م��ن الت��ي 
الط��رب  س��يدات  تؤديه��ا  كان��ت 
آن��ذاك كفاي��زة أحم��د وأمّ كلثوم 
ومنيرة المهديّة ونادرة الشّاميّة، 
ث��مّ أخ��ذت تغرف م��ن ألح��ان أبو 
الع��الء محمّد ومحمّ��د القصبجي 
وري��اض السّ��نباطي ومحمّد عبد 
الوه��اب في المونول��وغ والقصائد 
األعم��ال  وبع��ض  والطقاطي��ق، 
واألدوار  الموشّ��حات  ف��ي  الشّ��اميّة  التّراثيّ��ة 
واألغاني الخفيفة، لتكتشف ش��يئًا فشيئًا بأن عليها 
أن تغن��ي أغاني خاصة بها يق��وم بتلحينها ملحّنون 
مختصّ��ون يعرف��ون خصائ��ص صوته��ا وقوّت��ه، 
فاتصلت بمش��اهير الملحّنين السّوريين من أمثال 
صابر الصّفح ومحمّد محسن ورفيق شكري وزكي 
محمّد ونجيب الس��رّاج ورياض البندك وراش��د عزو 

لتبدأ معهم رحلتها. 
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن قصيدة »دمش��ق« التي 
غنتها من اإلذاعة الس��ورية في الع��ام 1948، كانت 
أوّل قصيدة قوميّة نظمت احتفااًل بضيوف س��ورية 
الذي��ن اجتمع��وا في دمش��ق بعد كارثة فلس��طين، 
وقد أحدثت آنذاك ضجّ��ة كبيرة بألحانها وأداء ماري 
جبران الرائع لها. كما غنّت من ألحان نجيب السرّاج 
أغنيتي��ن ناجحتين هما قصيدة »الغريب« ومونولوغ 
»يا زمان« ومن ألحان محمّد محس��ن، قصيدة »زهر 
الري��اض انثنى« وطقطوق��ة »حبايبي نس��يوني«، 
وتدي��ن بنجاحه��ا للفنّ��ان الكبير »جمي��ل عويس« 
الذي قاد فرقتها الموسيقية، وعمل معها كثيرا، وقد 
الزمها عددًا من السّنوات قبل أن يدفعه الحنين من 

جديد للهجرة إلى مصر. 
تزوج��ت ماري جبران من الس��يد » نقوال الترك 
» ورزق منه��ا بول��د واحد، وفي ع��ام 1956 أصيبت 
ماري بالس��رطان الذي عانت من��ه األمرين لتقضي 
به في الع��ام 1956، فقيرة معدم��ة وكانت جنازتها 
متواضع��ة، ل��م يم��ش بها س��وى بضعة أف��راد من 

الذين أحبوها. 
يصن��ف النق��اد م��اري جب��ران صوت��ًا وأداء في 
مرتب��ة أم كلثوم، ويفضلها بعضهم على أم كلثوم، 

ولو امتد بها العمر لكان لها شأن آخر. 
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ح�شني �لعود�ت: 
�ملثقــف �لعــربي و�حلــاكم

  ياسر مرزوق

. . 
ب

كتا
ي 

ة ف
راء

ق

الث��ورات العربي��ة تعي��د اليوم مس��ألة 
دور المثق��ف العرب��ي في التغيير السياس��ي 
واالجتماع��ي والثقافي الذي يفرض نفس��ه 
عل��ى المنطقة وش��عوبها. وجوان��ب التجديد 
التي يطرحه��ا نق��اش "المثقفي��ن والثورة" 
بصورته التي تتشكل راهنًا كثيرة ومختلفة 
ع��ن جوانب النق��اش في حقب س��ابقة. في 
نقاش��ات أدوار المثقف العربي والتعريف به 
)الطاهر لبيب، برهان غليون، غالي ش��كري، 
البيط��ار، عاب��د  ج��ورج طرابيش��ي، ندي��م 
الجابري، عبد اإلله بلقزيز، وعشرات آخرون( 
احتل المثقف العضوي الغرامشي وتنويعاته 
المختلفة قلب المش��هد الجدل��ي. المقاربات 
العربي��ة والعال��م ثالثية له��ذا المثقف اندفع 
الكثير منها م��ن منطلقات أيديولوجية همها 
األساس تغيير الوضع القائم، البائس داخليًا 
ف��ي المجمل، والتاب��ع خارجيًا لق��وى هيمنة 
إمبريالية في الغالب األعم. نُظر إلى المثقف 
بكونه الطليعي حامل الش��علة التي تكش��ف 
المس��ار ل��� "الجماهي��ر"، وبكون��ه األعم��ق 
ثقافة ودراي��ة بالمآالت الكب��رى للمجتمعات 
والمصالح األنانية لنخبه��ا الحاكمة. المثقف 
ه��و قل��ب العملي��ة التنويري��ة والتعريفي��ة 

باالختالالت البنيوية التي تحتاج إلى معرفته العميقة 
وذكائ��ه ث��م ش��جاعته لكش��فها وفضحه��ا وحش��د 

الجماهير ضدها وضد المنتفعين بها. 
كتابن��ا الي��وم للباح��ث حس��ين الع��ودات. ي��رى 
المؤل��ف أن الحاك��م العرب��ي يف��رض عل��ى المثّقف 
الطاعة مقابل امتيازات يقدّمها له، وفي حال رفضه 
ال��والء واس��تمراره باإلخالص لقناعات��ه العقائدية أو 
السياس��ية، كان يتلّق��ى عقوب��ات يص��ل بعضها إلى 
اإلعدام وتقطيع األوصال. ويلجأ الحاكم عمومًا التهام 
المثّق��ف المخالف بالزندقة أو االرتداد، ليكس��ب رضا 

مجموعات من أبناء الشعب المتديّنين. 
يعرض ه��ذا الكتاب مفاهي��م الثقافة والمثّقف، 
وتعري��ف كل منهم��ا، ومهمّات��ه ودوره ف��ي تط��وّر 
والفيلس��وف  بالفقي��ه  المثّق��ف  وعالق��ة  المجتم��ع، 
والطبقة االجتماعية والس��لطة والسياس��ة والحاكم، 
خ��الل التاري��خ وصواًل إل��ى عصرنا الحاضر. ويش��ير 
إل��ى محنة بع��ض المثّقفين العرب من��ذ القرن األول 
الهج��ري حتى عصرن��ا الحاض��ر. ويتع��رّض لعالقة 

المثقف بالحاكم في التاريخين الحديث والمعاصر. 
يس��عى حس��ين الع��ودات إل��ى تأطي��ر العالق��ة 
التاريخي��ة بي��ن المثقف العربي والس��لطة ب��دءًا من 
العه��د األم��وي وص��واًل إل��ى األزمن��ة الحديث��ة. قبل 
أن يح��دد الكاتب الس��وري معالم ه��ذه الثنائية التي 
درسها كثيرون، يستهل بحثه في تعريف مصطلحَي 
الثقاف��ة والمثقف. بعدها، ينتق��ل إلى تحديد مفهوم 
المثق��ف ومهمات��ه، جاعاًل من غرامش��ي ال��ذي أقام 
تميي��زًا بي��ن المثقف العض��وي والمثق��ف التقليدي، 
أساس��ًا له في بحث��ه. وفي المقاب��ل، يرصد مقاربات 
األنتلجنس��يا العربية واإلسالمية، فيتطرق إلى إدوارد 
س��عيد، ومحمد عابد الجابري، وحليم بركات، وجورج 
ق��رم، ومحم��د أركون، وخلي��ل أحمد خلي��ل، والباحث 
اإليران��ي داري��وش ش��ايغان. وإلى جان��ب التعريفات 
وال��رؤى العربي��ة والغربية الت��ي حاول��ت تحديد دور 
المثق��ف كفاع��ل عضوي مطال��ب بنش��ر الوعي في 

مجتمع��ه، يعتمد صاحب »اآلخر في الثقافي العربية« 
عل��ى التصنيف الذي وضعه غرامش��ي، مس��تندًا إلى 

شروحات إدوار سعيد لتفسير وجهة نظره. 
حس��ين العودات ال��ذي ال يرى في ربي��ع الثورات 
العربي��ة ما يؤس��س لقي��م النهضة، بل ي��رى رفضًا 
المس��تبدة،  القائ��م، وه��ذه األنظم��ة  الواق��ع  له��ذا 
المتخلف��ة الت��ي تطل��ق على نفس��ها أس��ماء غريبة 
عجيب��ة، من قبيل نظ��ام علماني، علم��ًا أنه ال نظام 
عربي��ا علمانيا على اإلطالق. ه��ذه أكذوبة كبرى، إال 
إذا كانت العلمانية هي السماح بالمشروبات الروحية. 
ال نظ��ام حداثي��ا، ألن النهض��ة والحداث��ة يقتضي��ان 
عقالني��ة وديموقراطي��ة وحري��ة وفص��ل س��لطات 
ودول��ة حديث��ة. نحن أم��ام أمري��ن، أو حاجتي��ن، أواًل 
تحديث الفكر البشري والمنطلقات والثقافة البشرية 
العربية، الفردية وفهمها للك��ون والحياة، ثم تحديث 
األنظمة السياس��ية بالديموقراطية وفصل السلطات 
ومرجعية المواطنة. ه��ذه الثورات، أو الربيع العربي، 
لم يأخذ ه��ذه األمور بعين االعتب��ار، وأنا أفهم ذلك، 
ه��و يرفض، هي عبارة عن نظ��ام مبني على رفض 
أنظمة استبدادية متخلفة قائمة غير عادلة، وترفض 
المش��اركة بالس��لطة والثروة. لكن لم ت��أت المرحلة 
األخرى الت��ي تبني مجتمع��ات ودواًل جديدة في ضوء 

الحداثة. 
يؤرخ الكاتب الس��وري لعالق��ة المثقف بالحاكم 
ف��ي الحضارة العربية منذ قيام الدولة المركزية زمن 
األمويي��ن، وصواًل إل��ى التاريخ المعاص��ر. يرصد أداء 
المثقفين ودورهم في الدولة والمجتمع تحديدًا أولئك 
الذين أسسوا لشرعية الخالفات اإلسالمية من فقهاء 
وأدباء وش��عراء، ما أدى إلى ازدهار اآلداب السلطانية 
من جهة، وأنتج الترابط الوظيفي بين مثقفي وفقهاء 
الديوان والحكم من جهة أخرى. يشير صاحب »المرأة 
العربي��ة في الدين والمجتمع« إلى تنامي دور الفقهاء 
واألدباء والش��عراء أيام الس��لطة العباس��ية، ش��ارحًا 
أس��باب ازدهار هذا الترابط بينهم��ا، ومحددًا ماهيتها 
التي تأسست على استرضاء الحاكم وتقديم الشرعية 

لسلطته. لكن األهم من عملية االستحواذ السلطوي 
على العقول في الفترة التاريخية الثانية التي درسها 
الكاتب )حقبة الخالفة العباس��ية( أنها ترافقت مع نمو 
الف��رق الديني��ة المعارضة كالش��يعية والخوارج ومع 
محاوالت القوميات غير العربية )الفارس��ية والتركية( 
إحي��اء ثقافتها ومع أداء دور سياس��ي في الدولة، كما 
فع��ل المعتزلة أو أهل الع��دل والتوحيد زمن الخليفة 
المأمون، وما تولد منه من محنة ابن حنبل الشهيرة. 
طبع��ًا لم يك��ن األدب��اء والفقهاء والش��عراء في 
الفت��رة التي درس��ها الكاتب ب��دءًا من العه��د األموي 
وصواًل إلى نش��وء الدولة الوطنية في العالم العربي، 
موالي��ن ف��ي معظمه��م إل��ى الس��لطة، القهري��ة / 
واالحتكارية، هناك اتجاهات نقدية قارعت الس��لطان 
السياس��ي والدين��ي وقدمت رؤى تنويري��ة على مدار 
تاريخ. ولع��ل االضطهاد ومصادرة حري��ة الرأي الذي 
تع��رض له النقديون / المتنورون في تاريخنا القديم 
والحديث، يبرهنان على فرضية أساسية قوامها حكم 

الواحد للمتعدد. 
يتناول الكاتب مختارات من حياة بعض المثقفين 
العرب في مختلف العصور أي منذ القرن األول هجري 
حتى عصرنا الراهن، ويعرض اإلطار العام لمواقفهم 
المعارضة والنقدية، بدءًا من سعيد بن المسيب )14 - 
84 ه�( أحد أهم المعارضين للسلطة األموية، وصواًل 
إلى نصر حامد أبو زيد )1943 - 2010( الصادر بحقه 
حك��م الردّة عل��ى خلفية مواقف��ه التنويرية ودعوته 

إلى ضرورة قراءة اإلسالم من جديد. 
حس��ين العودات كات��ب وصحافي س��وري. مجاز 
ف��ي الجغرافي��ا واللغة الفرنس��ية وحائ��ز دبلوم في 
الصحاف��ة. كان مستش��ار رئي��س ال��وزراء لش��ؤون 
الثقافة والصحافة في سوريا. توّلى إدارة وكالة األنباء 
الس��ورية ودار األهالي للنش��ر. من مؤلفاته »الموت 
في الديانات الش��رقية«، »وثائق فلسطين«، »العرب 
النص��ارى«، »الم��رأة العربية في الدي��ن والمجتمع«. 
صدر له عن دار الساقي »النهضة والحداثة« و»اآلخر 

في الثقافة العربية«. 
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مرحبا
كتير حبيت إنو نتراسل ونتواصل، لنو ما حصلي وال 

مرة إنو إحكي مع حدا من إيران
أنا بشتغل بالحكومة هون، شغلي صعب شوي، 

بس أوضاعي منيحة، وساكن ببيت كبير وإلو جنينة 
كبيرة. 

خبرني عنك، وخلينا على تواصل
تحياتي

باراك حسين أوباما
* * *

مرحبا
ال حظت إنو كنيتك حسين، هاد اسم كتير مرغوب 

هون بإيران
إنتا مسلم؟

و أنا كمان بشتغل بالحكومة هون، وبعطي دروس 
دين كمان. 

نحنا عنا هون الشغلة مفضوحة ههههههه مجمع 
الدين والسياسة هيك على عينك يا تاجر

مو متلكن ع المخبّى :(
تحياتي إلك كمان

حسن روحاني
* * *

مرحبا حسن
أل، انا ماني مسلم، القصة كتير طويلة، ما بعرف 

كيف بدي إشرحلكياها
بركي بحكيلكياها شي مرة، بالمناسبة، فيك 

تعمللي آد ع الفيس إذا بدك: 
Barak Obama

هاد اسمي
منحكي :( سالم

* * *
كيفك باراك؟

لألسف الفيسبوك محجوب عنا هون بإيران. 
ما بعرف ليش، بس شي إلو عالقة باإلنحالل 
اإلمبريالي الغربي وهيك شي!! شو بيعرفني

اي، خبرني عنك!! شو هواياتك؟
* * *

صباح الخير حسن. 
صباح عنا ومسا عندكن يمكن

آسف ع التأخير بالرد، بس كان عندي شغل لفوق 
راسي، مشان سوريا

اي..!! هواياتي.. ممممم
كتير بحب إلعب بالطيارات، بدون طيار تحديدًا

اي
ما قلتللي، شو بتشتغل بالحكومة، إنتا الرئيس 

هونيك متلي أنا هون ههههههههه؟؟
* * *

يعني، فيك تقول هيك، أنا الرئيس، في رئيس 
تاني كمان غيري، هداك أرأس مني لسا

ال بل: »األرأس« ههههههه أرأس واحد بكل إيران
يعني هوي اللي بيقرر إذا أنا منيح بالرئاسة أو أل،. 

تخيل! ! :(
صحيح!! اتذكرت 

أنا كمان عم اشتغل على موضوع سوريا، إذا بدك، 
فينا نشتغلو سوا!!

* * *
لك آآآخ شو بيعرفني، واهلل يا حسن للصراحة، هي 

شغلة سوريا كلها جايبلي وجعة راس
لك أنا بحب شغلي كتير واهلل. 

بس أكتر شغلة بكرهها بالشغل، إنو الزم آخذ 
قرارات على طول

نيالك إنتا يا زلمة، عندك معّلم بيشيل عك هالهم
بعدين في عنا بالشغل واحد غلييييظ، يا محمّد 

شو مفكر حالو شغلة كبيرة
يمكن هوي » األرأس » تبعنا هههههههههه!!

يمكن بتعرفو، اسمو جون ماكين
لك صحيح، انتا وال مرة جيت على أميركا؟؟؟

* * *
ال واهلل للصراحة ما رحت ع الشيطان األعظم وال مرة

بس إنو بحب كتير إنو روح
على كل حال، بركي من هون لكم شهر بتطلعلي 

الفيزا
إذا جيت، الزم شوفك على فكرة، بركي منشرب 

قهوة سوا!
بعدين عم تقللي نيالك!! نيالي على شو، إذا عملت 

شي منيح، المعّلم تبعي هوي اللي بياخذ كل 
المنيح

واذا عملت شي ما منيح، كل العوقة والسبب بيكون 
مني

خلليها لربك يا زلمة
ولسا عندي مليون شغلة الزم أعملها. 

اللي كان قبلي مخبّص تخبيص، اليص الدنيا
* * *

ممممم لكن قلتللي نحنا » األعظم » ما هيك هههه
وأنا كمان لما بللشت شغلي كان عندي نفس 

المشكلة. 
كمان اللي كان قبلي خابص الدنيا، وأنا الجحش 

كمان رحت طبيت على صدري وقلت للعالم وال 
يهمكن، انا بزبط كل شي

ليك، نصيحة..
بحياتك ال توعد الناس بشي، خلليها هيك ع 

التياسير
):

انشاهلل يزبط موضوع الفيزا تبعك وتجي، كتير 
منبسط سوا

* * *
شكرًا ع النصيحة

بس شكلها إجت متأخرة، ألني أنا كمان شكلي عم 
خبّص بحجّة إني عم زبّط 

شكلنا فيه بيناتنا كتير شغالت مشتركة :(
عطيني رقمك!!

* * *
معناها خود هانصيحة، أنفعلك من كل شي

دائمًا اخترع بشغلك، شوية متشددين ترمي عليهن 
البال

متشددين بالشغل معك، ترمي عليهن بال القرارات 
الغلط

و متشددين بأي مكان بدك تشتغل عليه
اسأل مجرّب

XXX - XX - XXXXX :هاد رقمي
* * *

مممممممممممم
لنشوف، منزبطها، على كل حال، اسألني أنا عن 

المتشددين :(
سالم يا غالي

بحكي معك
* * *

تمت تغطية الرقم ألسباب أمنية 

. . 
ية

سور
كة 

فزل

عمل للفنان: عمر شمّا

درد�شـة
  مثنى مهيدي
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �لتا�شع ع�شر 19 / 3 
الطريف في المحامي أبي رباح يوس��ف الس��عيد أن 
الحديث إليه أو الجلوس معه والسير برفقته شيء مسل، 
فه��و يتحدث ع��ن بلدته وأهل��ه، وهذا دأب كل س��جين. 
فحياتن��ا الفارغ��ة والممل��ة والتافهة تدفعنا إل��ى اجترار 
األحادي��ث. يق��ول أبو رب��اح: منذ خمس��ة أجيال اس��تقر 
لعائلتنا األمر بإدلب، وكانوا قباًل في قرية: بقسنا المبنية 
على جبل مطل على سهل الروج، أقرباؤه جاؤوا وسكنوا 
في قرية )سيجر( على بعد / 5 / كيلو متر من إدلب، جده 

األول ترك ولدين أحدهما والد أبيه وعمه. 
قال: قبل الس��جن كنا ال نقترب م��ن األقرباء األميين 
والفالحين، ونبتعد ما أمكننا عنهم، ونحاول أن نبحث على 
رفاق الحزب واألفكار والمب��ادئ، أتدري يا صاحبي وأقولها 
أمام��ك وأن��ت األكبر مني بخمس��ة عش��ر عام��ًا: إنني لوال 
ه��ؤالء األقرباء البس��طاء من قرية / س��يجر / لماتت أمي، 
ومعه��ا زوجت��ي من الع��وز، وكنت هن��ا قد مت م��ن القهر 
وال��ذل، تع��رف أن ليس لي س��وى هذه األم الت��ي بدورها 
لي��س لها إال أنا وال أمل��ك أوالدًا، وزوجت��ي وحيدة ال معيل 
لها سواي. وأقسم اآلن أنني لم أكن أحترم هؤالء األقرباء، 
وأتعال��ى عليهم ولم أزره��م في قريتهم م��رة واحدة. أن 
الس��جن علمن��ي أن المتعل��م من أصل فقي��ر يحمل عقدة 
التعالي على قريبه البسيط، وغير المتعلم والفالح، أقول: 
- أن هؤالء هم حملوا بيتي، ولم يس��محوا ألمي أو زوجتي 
أن يحتاج��ا أمرًا، وكانوا يضعون س��ياراتهم )البعض يعمل 
س��ائقًا( تحت تص��رف الزيارة محملِّين األغ��راض والطعام 
واللحمة، لقد رفعوا رأس��ي عاليًا، بينما الذين يعتبرون في 
صفوف الخط السياس��ي لم يحضروا ال إل��ى البيت وال إلى 
السجن، ولم يساعدوا بيتنا وكان يجب أن يسألوا ويسلموا. 

�ليوم �لع�شرون 20 / 3 
رغم األحداث المحدقة والخطيرة في المنطقة، فإنني 
أنام نوم��ًا عميقًا ويبدو أني استرس��لت ف��ي األحالم الليلة 
الماضي��ة بحك��م التش��ويش. وأن��ا نائم رأيت نفس��ي في 
س��احات وش��وارع في مدن مألى بنماذج من قالع وكنائس 
تنتس��ب إلى العص��ر القوطي، ثم كأنني رأيت نفس��ي في 
م��دن بح��ر البلطي��ق، وظه��ر أمامي وأن��ا أتج��ول في هذه 
المدن ش��خصان أش��قران أخذان��ي إلى حلبة رق��ص وقاال 
بص��وت واحد: - ها قد بدأ االحتفال.. من األفق البعيد كانت 
ترتس��م صورًا متحركة ألب��راج وواجهات كنائ��س وبوابات 
قالع وأرخبيالت متالطمة، ونط��ف وتيجان وألواح وزقورات 
ومقرنصات وأنس��اق من الناس المتحركين في الش��وارع، 
وإل��ى جانبي التصق هذان الش��خصان، بعدئ��ذ رأيت محاًل 
مطاًل، وأنا أقصده وكأنني مش��دود إلي��ه، وهذا المحل بني 
مكان بيت كنت أستأجر غرفة فيه، وعندما تأكدت من حلول 
المح��ل مكان��ه طالب��ت صاحب المح��ل بحصتي م��ن الدار، 
وبدفع تعويض لي وألثبت أنني كنت مس��تأجرًا ذكرت اسم 
الش��ارع الذي كانت فيه الدار، وهو: ش��ارع / بشارة الخوري 
/ واس��م صاحبته وهي: - الس��ت عفيفة. وقد حكت لي أنها 
من مواليد الفلبين. ثم رأيت نفسي أقف فوق أسوار عاليه، 
وب��ودي لو أغادرها وأرى وراءها الضباب البعيد والكثيف وال 
م��ن أرض هن��اك، فأخاف وأش��عر أنني على وش��ك الوقوع 

فيهزني أحدهم وأستيقظ ثم أعود إلى النوم. 
قالوا لي ف��ي الصباح: كنت تغطي وجهك ورأس��ك 
بالشرش��ف وإنني كنت أنام على ظهري وأش��خر، وخرج 

مني كالم غير مفهوم ثم صرخة مكبوته. 
�ليوم �لو�حد و�لع�شرون 21 / 3 

أنهيت قراءة روايتي��ن صغيرتين للكاتب الجزائري: 

الطاهر وّطار. األولى: هي الالز، والثانية هي: - العش��ق 
حت��ى الم��وت. يص��ور به��ا ش��يئًا م��ن الواق��ع الجزائري 
والحم��اس الوطن��ي دون الغ��وص ف��ي عالم االس��تبداد 
السياسي. قبل ذلك قرأت عدة روايات لحنا مينيه.. أحسن 
رواياته تلك التي يصور فيها إنسان القاع وعذاباته. وقد 
كان واحدًا من أبناء هذا القاع الحزين والفقير والممزق.. 
الواقع العربي حت��ى اآلن أعمق من الروايات التي تصدر 
عنه.. إما أن الكات��ب يخاف وهذا حق وهذا الخوف يصدر 
منبعه مصدران: السلطات االستبدادية الحاكمة، والدين 
الذي تحول إلى شكل مضاد للدين اإلسالمي الحقيقي. 

ج��اءت ه��ذا الي��وم زي��ارة للرفيق عل��ي حامد وهو 
ضابط كان س��يصبح برتبة عقيد بعد اعتقاله بشهرين، 
وه��و من قري��ة )الش��ير( الواقعة على الطري��ق المؤدي 
للحفة.. إنه نظيف وبعيد عن الرش��وى والفساد، صنفوه 
م��ن جماعة ص��الح جديد. ف��ي لبنان بره��ن بالملموس 
عن وطنيته، وإحساس��ه الغيري وش��رفه العسكري، وقد 
توف��ي له أخ العام الماضي في ريعان الش��باب، نقل من 
سجن المزة إلى هنا في تالل صيدنايا 1987. يعاني من 
انق��راص في فق��رات الرقبة وفي العم��ود الفقري، كما 
يعان��ي من آالم في جهازه الهضمي. جلس��ت قلياًل عنده 

وهو مستلق على ظهره. 
�ليوم �لثاين و�لع�شرون 22 / 3 

انطفأ التيار الكهربائي منذ الساعة الثالثة والنصف 
أي عن��د العصر، وكنت أس��رع في ق��راءة كراس رقم 88 
من سلس��لة كتاب األهالي برئاس��ة المناض��ل المصري 
خالد محي الدين، وعنوان الكراس )محاكمة ريغان( وهو 
مجموعة دراسات وأبحاث أعدها فريق من المتخصصين 
الدوليي��ن ف��ي السياس��ة العالمية، ونوقش��ت ف��ي ندوة 

عالمية حاكمت سياسة أمركيا منذ عام 1977. 
اعتقادي أن ريغان أو بوش الحالي ليس��ا كأشخاص 
يتحمالن وزر السياس��ة األمريكي��ة، إن الذي يتحمل وزر 
ذل��ك رأس المال واإلحت��كارات الضخمة وحري��ة تنقلها، 
والدفاع عنها وعن انتش��ارها بواس��طة وزارة الدفاع. أما 
ريغ��ان أو بوش فهم��ا أدوات طيع��ة لإلحت��كارات هذه.. 
واعتق��ادي اآلخ��ر أن أمريكا وهي تدمر الع��راق يجب أن 

تحاكم المرة تلو األخرى. 
كأن هذه األمة المدعوة باألمة العربية غير موجودة 
وال حس��اب لها. أول من أرادها كأمة قوية ومتماسكة هو 
الرسول محمد قائد التغيير حيث حولها من قبائل ضعيفة 
ومتفرقة إلى أمة قوية متفوقة عسكريًا واقتصاديًا وأول 
من مزقها وحطمها وشلها هم الحكام الحاليون ثم جاءت 

أمريكا لتكمل عليها. 

عمت الظلمة حتى المس��اء فأشعلنا الشموع.. هناك 
انص��رف أربع��ة من الرف��اق إلى لعب ال��ورق. أنا نهضت 
ألجلس عند بش��ير س��ليمان.. رحب ب��ي وأخذنا نتحدث، 
جاءت��ه زيارة منذ يومين، قلت س��ابقًا أن��ه من إزرع من 
أعمال حوران، وهو معتقل منذ عام 1981 ويعمل معلمًا 
ف��ي مدرس��ة ابتدائي��ة من م��دارس البلدة، ق��ال: - هذا 
الس��جن عِّلة ليس له��ا دواء.. من ط��ول المكوث يعتقد 
الكثيرون أنن��ا باقون لألبد كبقاء الح��كام ألبد اآلبدين.. 
بقي التيار الكهربائي معطاًل حتى الساعة التاسعة.. نام 

أكثر من نصف المهجع مستسلمًا لألحالم. 
�ليوم �لثالث و�لع�شرون 23 / 3 

يبدأ األس��بوع كما ينتهي، وينتهي كم��ا يبدأ. الملل 
يل��ف الجمي��ع كم��ا الترق��ب، يخيم الس��جن بثقل��ه على 
الجمي��ع، وق��د أخ��ذت تظهر اآلالم الجس��دية والنفس��ية 
عل��ى الجمي��ع. وال يمر ي��وم إال وتح��دث الصدامات على 
أم��ور تافهة ال قيمة لها بس��بب التوت��ر والضيق وفلتان 
األعص��اب. كن��ت أمش��ي ف��ي المم��ر لوح��دي والمهاجع 
مغلقة، خرج من المهجع الثاني زهير س��كرية، ومنذ جاء 
من س��جن الم��زة عام 1987 وهو في حال��ة من الذهول 
وعدم االحتكاك مع اآلخرين، ويمر بحاالت من االنفصام، 

هو معتقل منذ عام 1980. 
هو رس��ام وبدمه الفن والرسم، ولد عام 1952 من 
عائلة فقيرة في الثانوية كان متفوقًا باللغة الفرنس��ية. 
وقد أرس��ل ببعثة ليدرس الفن في االتحاد الس��وفييتي، 
فمك��ث في كلية الفنون في موس��كو عام��ًا واحدًا، وكان 
ي��ود الذه��اب إل��ى فرنس��ا، ولكن��ه التحق ف��ي التنظيم 
وأتى مع رفيقه القاص واألدي��ب وديع إبراهيم، وُألقِيَ 
القبض علي��ه في حملة الثمانين في الربيع، توفي أخوه 
وهو بالس��جن وكذل��ك والدته وأبوه، ولم يبق له س��وى 
أخ��ت متزوج��ة في كن��دا وأخ آخ��ر كان يرت��اد المصحات 
العقلي��ة.. هو من الالذقية حي القلع��ة. مَُثَل أمام لجنة 
م��ن األطباء المختصين باألم��راض العصبية فلم تقتنع 
ه��ذه اللجنة بحالته واعتبرت الفص��ام الذي عنده فصامًا 
كاذب��ًا أو تمثيليًا، بينما هناك آخ��رون حالتهم مثل حالته 
س��جلوا لهم انفصامًا حادًا مث��ل م. جمال قنوت مهندس 
ميكاني��ك الدبابات الذي أفرج عنه منذ أربعة أش��هر، أما 
زهير هذا فاستمر هنا متهمًا من قبل اللجنة بعدم سوية 

فصامه وعدم استقامة مرضه!!. 
س��رت وإياه، حاول��ت جره للحديث ولكن��ه كان يأبى 
ويحاول التخلص من يدي المتشبثة بثوبه.. تركني فجأة 
وقال: أريد أن أرى الش��مس من نوافذ الممر، وس��أصعد 

وأقف على كراتين البيض. 
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نظرية �لدفاع �لجتماعي: 
الدفاع االجتماعي اتجاه فكري جديد يرس��م سياسة 
جنائي��ة عل��ى أس��س حديث��ة، ويدخ��ل في س��بيل ذلك 
تغيي��رات جوهرية على مبادئ ونظم جنائية مس��تقرة، 
فتوج��ه النظ��م ومعايير القان��ون الجزائي نح��و تكييف 
الجانح أدبيًا واجتماعي��ًا وبغير ضرورة الزمة تدفع لطرح 
الس��مات التقليدية للقانون الجزائي، ويستتبع ذلك عدم 
طرح مفهوم العقوبة. فالدفاع االجتماعي وفقًا لذلك هو 
حركة إصالحية تتجه إلى إرس��اء سياس��ة جنائية تتصف 
بنزع��ة إنس��انية واضح��ة، وتول��ي االهتم��ام األول في 
فلس��فته لإلنس��ان، فتصون كرامته اإلنس��انية، وتعمل 
على تأهيل��ه، وتكيفه مع المجتمع، وإعادته إلى الطريق 

السوي. 
ولفهم نظرية الدفاع االجتماعي، ال بد من االش��ارة 
إل��ى أن ه��ذه النظرية ال تحتوي على أف��كار موحدة، ألن 
قضاياه��ا األساس��ية مختل��ف عليه��ا بي��ن جناحين في 
مدرس��ة الدف��اع االجتماعي: األول يوص��ف بأنه متطرف 
الدف��اع  حرك��ة  باس��م  ويع��رف  »غراماتي��كا«  ويمثل��ه 
االجتماع��ي، والثاني يوصف بأن��ه معتدل ويمثله »مارك 
آنسل« ويعرف باسم نظرية الدفاع االجتماعي الحديث. 

حرك��ة الدف��اع االجتماع��ي، يتزع��م ه��ذا االتج��اه 
اإليطالي«فيليبو غراماتي��كا« الرائد األول لحركة الدفاع 
االجتماع��ي بمعناه��ا العص��ري، ويطال��ب ه��ذا االتجاه 

بتغيير جذري لما هو كائن فيعمل على: 
1 - االستعاضة عن المسؤولية القائمة على أساس 
الجريم��ة باالنح��راف االجتماع��ي القائ��م عل��ى أس��اس 
معطي��ات الفاع��ل الذاتي��ة، واالنح��راف االجتماع��ي هو 
الوصف القانوني الذي يطلق على األفراد الذين يناقض 

سلوكهم النظام االجتماعي. 
إليه��ا  المنظ��ور  الجريم��ة  ع��ن  االس��تعاضة   -  2
كواقعة بإم��ارة االنح��راف االجتماعي الذات��ي ودرجاته، 
وإم��ارة الدفاع االجتماع��ي هي بمثابة أعراض كاش��فة 
تب��رر البحث ع��ن مناهضة المجتمع ل��دى الفاعل، وهذه 
المناهض��ة يحكم فيها طبقًا لدرجة ال��ال اجتماعية التي 
تتكش��ف عنها شخصية كل فرد، وما يهم في بحث إمارة 
الدفاع االجتماعي هو النش��اط وحده م��ن فعل أو امتناع 
بغض النظر عن النتيجة التي ليس��ت سوى عرض يتيح 
تقدي��ر م��دى االنح��راف االجتماع��ي للفاعل م��ن زاوية 
وضعه النفس��ي. وأم��ا درجة االنح��راف االجتماعي فهي 
العنص��ر الذي يج��ري بمقتض��اه تصنيف األفع��ال بأنها 

مناهضة للمجتمع. 
3 - االس��تعاضة عن العقوبة المتناس��بة مع الضرر 
بتدابي��ر الدف��اع االجتماع��ي المتالئم��ة مع الف��رد فاعل 
الجريمة. وتدابير الدفاع االجتماعي يجب قبل كل ش��يء 
أن ترف��ض العقاب وتح��ل محله بص��ورة نهائية كاملة. 
ويجب أن تكون موحدة ومحددة المدة حتى يستطاع دومًا 
تعديلها أو تبديله��ا أو إلغاؤها في أثناء التنفيذ، وفقًا لما 
تس��فر عنه الرقابة الواقعة على ش��خصية الفاعل، وأن 
تكون مالئمة للش��خص ذاتي��ًا ال أن تكون متناس��بة مع 
الواقعة موضوعيًا، وأن تك��ون متنوعة: وقائية وتربوية 

وعالجية. 
وتنف��ذ تدابير الدف��اع االجتماعي في كل مكان غير 
الس��جن، وفي ذلك يق��ول غراماتيكا: »في س��بيل رؤية 
جديدة لعدالة إنسانية واجتماعية أفضل، تبصر الحقيقة 
وتدرك الواقع وتعرف البش��ر، فلنقوض قبل كل ش��يء 
السجون وسيسقط بسقوط السجون المشيدة بالحجارة 
والحديد عدد كثير من أنماط السجون األخرى التي تخنق 
حياة اإلنس��ان، فليكن إلغاء س��جون األبدان فجرًا مشرقًا 
لعه��د جدي��د ت��زول فيه س��جون كثي��رة أخرى م��ا فتئت 

تحبس فيها األرواح واألفكار والنفوس«. 
4 - تقس��يم المحاكمة إلى مرحلتين: األولى تحاكم 

الفع��ل والثاني��ة تحاك��م الفاع��ل. أم��ا وقد زال��ت فكرة 
الجريم��ة نموذجًا للواقعة والض��رر وهي التي تناط فيها 
المسؤولية والعقوبة، فإن الواقعة بذاتها ال تستخدم في 
محاكم��ة االنحراف االجتماعي إال كأمارة وال تعدّ ش��رطًا 
أو مبررًا للمحاكمة، وعلى هذا النحو من الفهم والتفكير 

فإن دعوى الدفاع االجتماعي تنقسم إلى مراحل: 
� مراقب��ة الش��خص، وتجس��د في فحص ش��خص 
المدع��ى عليه فحص��ًا إحيائيًا نفس��يًا اجتماعيًا، وتدوين 

نتائج الفحص العلمية في ملف الشخصية. 
� محاكم��ة االنح��راف االجتماع��ي وفيه��ا يب��ت في 
طبيع��ة االنح��راف االجتماع��ي ودرجته، ويطب��ق تدبير 

الدفاع االجتماعي الموافق له. 
� تنفي��ذ التدابي��ر واالس��تمرار ف��ي تنفيذه��ا حتى 
يس��تكمل التأهي��ل االجتماع��ي للفرد ف��ي الواقع جميع 
أسبابه ومقدماته بفضل اإلش��راف الدائم على إجراءات 
التنفي��ذ ووس��ائله، وبفض��ل التبدالت الطارئ��ة التي قد 

تجري على التدبير المحكوم به. 
ولبلوغ أه��داف الدفاع االجتماعي وفق��ًا لهذا التيار، 
ال مندوحة من أن تنق��ض القوانين الجزائية من الجذور 
رأسًا على عقب، فالدفاع االجتماعي كما يؤكد غراماتيكا 
ال يري��د أن يكون مكماًل للقانون الجزائي أو مندمجًا فيه، 
إنم��ا يري��د أن يحل محله ويك��ون بدياًل عن��ه. وقد وقف 
ملهمو برنام��ج الحد األدنى ضد ه��ذا الموقف المتطرف 

وأيدوا االتجاه المعتدل. 

�لجتاه �ملعتدل: 
يتضم��ن االتج��اه المعت��دل مجموع��ة م��ن اآلراء 
ووجهات النظر المختلفة، يجمع بين هذه اآلراء قواس��م 
مش��تركة، أبرزها رأي مارك أنسل الذي حرص على أن 
يس��مي االتجاه ال��ذي يعرضه في مؤلف باس��م »الدفاع 
االجتماع��ي الجدي��د«. وأول م��ا يتب��ادر للذه��ن هو أنه 
اتج��اه جديد بعد اتجاه غراماتيكا - الذي نعت بالمتطرف 
- ولكن��ه في الحقيق��ة أقرب إلى أن يش��عر القارئ بأنه 
أكثر تطرفًا من غراماتيكا بحيث يعدّ االتجاه المعروض 
ف��ي الكتاب امتدادًا لتاريخ مذاهب القانون الجنائي الذي 
يريد غراماتيكا أن يلغيه، فيكون ما يعرضه مارك أنسل 
هو الدفاع االجتماعي الجديد بالنسبة إلى ما كان يتداول 
قبل الحرب العالمية الثانية، وهو الدفاع االجتماعي الذي 

صاغه أدولف برينس. 
يقر مارك أنس��ل بخالف غراماتيكا بوجود القانون 
وبالمس��ؤولية  االختي��ار  بحري��ة  ويعت��رف  الجزائ��ي، 
األخالقي��ة والجريم��ة والعقوب��ة، ولكن��ه يعط��ي لهذه 
المفاهي��م مضامي��ن جديدة ف��ي إطار سياس��ة جنائية 
قائم��ة عل��ى حماية المجتم��ع والفرد من اإلج��رام. وقد 
أعلن أن��ه يتبنى مبادئ برنامج الح��د األدنى التي اتفق 
عليه��ا أقط��اب الدف��اع االجتماع��ي ف��ي مؤتمرهم عام 

 .1945
وعليه فه��ذا االتج��اه ال يمثل حرك��ة انقالبية، بل 
نظام��ًا يندرج في القانون الجزائ��ي القائم وال يرفضه، 
ويعمل على تطوي��ر قانون العقوب��ات القائم بتنظيمه 
بنظريات وآراء ومقترح��ات جديدة، وبعبارة أخرى إدماج 

الدفاع االجتماعي في نظام مجدد للقانون الجزائي. 
ويمك��ن تلخيص المبادئ األساس��ية له��ذا االتجاه 

فيما يأتي: 
1 - مناهض��ة اإلس��راف ف��ي التصل��ب القانون��ي 
وااللتج��اء إل��ى افتراض��ات خيالية تؤخذ فيم��ا بعد على 
أنها حقائ��ق، وتخفي حقيقة الفع��ل والفاعل والواقعة 
اإلجرامية، والدعوة إلى استخالص سياسة جنائية تهدف 
إل��ى التنظي��م العقالني لمكافح��ة الجريمة وتحس��ين 

المؤسسات الجنائية. 
2 - أن تؤخذ شخصية المجرم نفسها في االعتبار، 

وتقوم عليها دراس��ة منهجية بأس��اليب وأبع��اد علمية، 
فيج��ب أن يك��ون لش��خص الجان��ي كيان ف��ي القضية 
الجنائي��ة التي هي حتى اآلن تنحصر في محاكمة فعل، 
وعل��ى القاض��ي أن يتع��رف الجان��ح، وال يعن��ي التعرف 
هنا الوقوف عل��ى الظروف الخارجية للفعل والس��وابق 
القانونية للمتهم وحس��ب، وال حتى بياناته الش��خصية 
المحفوظ��ة ف��ي دوائر الش��رطة، ولكن يعن��ي تكوينه 
البيولوج��ي وردود فعله النفس��ية وتاريخه الش��خصي 
وبنيت��ه االجتماعي��ة، وعلي��ه يج��ب أن تدخ��ل دراس��ة 
ش��خصيته في إجراءات نظر الدع��وى الجزائية وتعديل 

األصول الجزائية وفقًا لذلك. 
3 - ه��ذا الموق��ف األساس��ي تج��اه الجان��ح يؤدي 
بطريقة حتمي��ة إلى إعادة تنظيم التدابير التي ليس��ت 
عقابية بالمعنى الدقي��ق للكلمة، ألن الدفاع االجتماعي 
يش��كل حركة لها خاصية غي��ر قمعية. والمهم هو عدم 
منح العقوبة مضمونها القديم، وأال يقتصر خاصة على 
فك��رة التأني��ب أو التعذيب، كما أن الوقاي��ة من األفعال 
اإلجرامي��ة ينبغ��ي أن تكون اله��دف اإليجاب��ي للتحرك 
االجتماعي. ففي فلسفة جنائية إنسانية يمكن أن ننكر 
عل��ى المجتمع الح��ق في أن يف��رض على الف��رد حتى 
ول��و كان جانحًا عقوبة بمعنى إحداث ألم. إن السياس��ة 
الجنائي��ة الحديث��ة المش��بعة بأفكار الدف��اع االجتماعي 
ترف��ض عقوبات اإلعدام والس��جن، ولكنها ال تس��تبعد 
مطلق��ًا أن تكون العقوبة من وس��ائل رد الفعل المضاد 
للجريمة، فه��ي تركز على عقوبة الغرام��ة والمصادرة 
الخاص��ة، وتتج��ه إل��ى أن تح��ول العقوب��ات التكميلية، 
كالعقوب��ات الس��البة للحق��وق أو المح��ددة للحرية إلى 
عقوب��ات أصلية يك��ون من الممكن النط��ق بها بصورة 
مباشرة، وإلى إدماج العقوبات والتدابير في نظام موحد 

للمؤيدات الجزائية. 
4 - الدفاع االجتماعي ال يس��تبعد الموقف التقليدي 
من فكرة الجريمة، ب��ل يعلن ضرورة التحليل القانوني 
للجريم��ة، إال أنه يؤك��د أن هذا الموقف غي��ر كاف، كما 
أن��ه يهمل في نهاية المطاف جوهر المش��كلة، إذ إننا ال 
نس��تطيع فص��ل الجريمة عن الوس��ط االجتماعي الذي 
ارتكب��ت في��ه وال إبعادها عن فاعله��ا. إن مذهب الدفاع 
االجتماع��ي يأخذ عل��ى النظام التقليدي ع��دم فهمه أو 
ع��دم رغبته ف��ي فهم الحقيق��ة العميق��ة المحتواه في 
هذه المقولة، وتحويل ظاهرة حية إلى معادلة حس��ابية 
فحس��ب، كما يأخذ عليه محاولته في البحث عن وس��يلة 
لتجنب الصعوبات والتعقيدات الملموسة واقعيًا لمشكلة 

إنسانية من خالل سهولة الحلول المجردة. 
5 - إن الدف��اع االجتماع��ي ال يرف��ض وال يتجاهل 
فكرة المس��ؤولية؛ فالمس��ؤولية تبدو وفقًا لهذا االتجاه 
كأنه��ا وعي الف��رد بش��خصيته وتتحقق بالعم��ل الذي 
قام به. إن اإلنس��ان الفرد ال يحس أنه وحده المسؤول. 
فبالنظر إلى وعيه بمس��ؤوليته يعدّ األشخاص اآلخرين 
أيضًا مسؤولين، وهذا اإلحساس الجماعي بالمسؤولية، 
وهذا الحق في أن يحاسب كل فرد على أفعاله، وااللتزام 
ب��أن يقدم حس��ابًا م��ن جانبه إنم��ا يرتبط��ان بطريقة 
مباش��رة في الحقيقة النفس��ية االجتماعية الكامنة في 
اإلحس��اس بالمس��ؤولية. إن السياس��ة الجنائية للدفاع 
االجتماع��ي تتضم��ن إعط��اء األهمي��ة الكامل��ة له��ذه 
الظاهرة التي هي في الوقت نفسه شخصية وجماعية. 
وبناء على ما تق��دم يمكن القول: إن الخطوة التي 
يقترحها الدفاع االجتماعي تبعًا لالتجاه المعتدل تش��به 
تلك الخطوة التي ألهمت تطور قانون األحداث الجانحين 
وق��د عبّر ع��دد من علم��اء اإلجرام بأن قان��ون األحداث 
الجانحي��ن الحالي يعطي صورة مبكرة للقانون الجنائي 
العام في المستقبل. عندئذ يصبح القانون الجزائي أداة 
للتق��دم االجتماعي، وبوجه خاص قوة معنوية وتربوية 

عظمى. 
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ربما لم يشهد التاريخ قضية بعدالة القضية الفلسطينية وال تناقضات تحرج النظام 
الدولي وتظهر انحطاطه كتلك التي صارت تعتبر من أركان سياس��ته حيالها، ومن 
هن��ا علينا أن نفهم أن ال جنيف 2 وال مقديش��و 10 مكانًا مناس��بًا الضاعة األوقات 
وحرق األعصاب، وأّن االنش��غال بفرض واقع ضاغط على األرض هو فريضة الوقت 
مهم��ا بدت عصيّة أو بعيدة التحقق.. هذا عالم عاهر وقذر ال يحترم إال األقوياء وال 

تحرجه عدالة القضية السورية وال انسانيتها
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كل عالمات االس��تفهام تلفّ عقاقيفها السود يا 
أمي و تخنقنا..

و الحروف يشجّ صدغيها االنتظار؟
صار كل محاصر غيمة أسئلة برؤوس وأقدام..

و اآلن ت��دور الصفقة على م��ن تبّقى منّا لنصير 
جواب الحصار النهائي..

فأع��دّي لن��ا ضمائر رف��ع لتحمل ما س��ينجو من 
كالمْ..

 حمص المحاصرة بكل حصارات الكون
pm 04 :42 / 2013 / 10 / 15
وئام بدركسان

من مواطنة سوريّة إلى مواطنة سورية: 
منذ أن قصف��وا الفيلال التي بنيناها في دمش��ق 

بعرق جبيننا.. 
ونهبوا.. كّل ما فيها من ذكريات.. كلها محفورة 

في قلبنا. 
كما ينهشون حضارة سوريا.. 
صرت ستّ بيت درجة أولى.. 

كّل يوم أكنس وأمس��ح األرض مائة مرّة.. بيت 
األجار هنا.. 

لس��ت في غربة، وطني في قلبي، وأنا بنت هذي 
األرض.. 

هلوس��ت بالنظافْة.. انهوس��ت بالبيت.. بمعنى 
البيت الذي لم يعد!!! 

كم��ا ماليي��ن الس��وريين الك��رام أه��ل الكرامة 
والعزّ.. والكرمْ ممن صاروا في العراء. 

الوط��ن ليس ش��جرة.. تغرس��ينها وتصّفق لكِ 
بنات الشهداء! 

يا حرام!!!! 
بل ش��جرة ال تقتلعين شروش��ها وج��ذور أهلها 

وحضارتهمْ. 
تموت نس��اء س��وريا تحت القصف.. في الشوارع 
على اإلسفلت.. وإنتِ تغرسين الشجر.. لعدسات 

التصوير. 
جيش الوطن.. ليس مس��ؤواًل، أنا متأكدة أنهم 

محروقة قلوبهم على ما يفعلون.. 
المسؤول هو الحاكم. 

وج��ود داعش في أرض س��وريا مس��ؤولية الحّل 
األمني الش��رس.. الذي فتح روح سوريا في مهبّ 

الريح على اليأس. 
العدالة لتنصف المظلوم.. ضدّ الظالمْ. 

من��ذ قص��ف بيتي.. ص��رت.. أنّظف بيت��ي طوال 
الوقتْ.. 

هوس نظافْة.. 
أطبخ وأذهب عكس تيار العادات هنا.. أطلب من 

الجارات أن تتذوق طعامي!!! 
صارت الجارات.. يتشردقن بالدّمع.. ويدّعين أن 

اللقمة ساخنْة!!!
األوالد ف��ي س��وريا.. في نص��ف س��وريا تقريبًا.. 
بال م��دارس، بال مأوى، بال طع��ام، بال ثياب، بال 
ألع��ابْ، بال دواء، في الخي��ام، تحت القصف، في 

الغربة، في المنافي.. بال أمّهاتْ!.. 
أنتِ.. كيف تُنظفين.. سوريا! 

أنتِ أمّ!
* * *

مالحظة: ال تحتمل صفحتي الش��تائم بل البحث 
ف��ي خ��ّط المواطنة المتس��اوية. وعل��ى الرحب 
والس��عة بمن يحبّ اإلنضمام إلى سفينة نوح.. 

وأرض سيّدنا أيوّبْ. 
وعليكم السّالمْ. 

هاال محمد

ليز� حنا
شكيت همي لحكم البابا.. سلخني بلوك!

معاد �خلطيب �حل�شيني 
الثمانينات في سورية مرحلة غنية بالتجارب. 

هل اس��تفدنا منه��ا؟.  ه��ل أعطتنا مؤش��رًا حول 
التفاهمات الدولية، وتصرف القوى الكبرى. 

يوج��د دروس أخ��رى كبيرة من الع��راق في حربه 
مع ايران ث��م اقتحامه الكويت، ثم تدميره الالحق 
إل��ى أفغانس��تان، والبوس��نة، وكوس��وفا، وحت��ى 
الصومال. وحدهم حمل��ة الفكر الذي يتعلم دائمًا 

سوف ينتصرون. 
عزة �أبو ربيعة

س��بق لك أن نظرت في عيون طف��ل جائع..؟.. أن 
فعلتها فقط عندها ستعلم لماذا نحن صامدون.. 

هيفي بوظو
فقط لنتذكر دائما من هو النظام السوري.. 

قب��ل ب��دء الث��ورة كن��ت اتحدث م��ع أح��د اصدقاء 
المدرس��ة القدام��ى )م��ن الحضان��ة إل��ى الصف 
الس��ادس( في دمش��ق وهو من عائل��ة تعمل مع 
النظام الس��وري وهم من القرداح��ة اصال.. كنت 
أتحدث له عن مس��اوء النظام الس��وري فكان رده 
المفاجئ هو: هيفي عيلة األس��د هي )الموساد(!! 
وبدأ يحكي لي عن آليات عمل عائلة األسد لتدمير 
وإفش��ال المزارعي��ن في الس��احل الس��وري عبر 
تغيير أس��عار الحمضيات بحيث يضمنون خس��ارة 
المزارعي��ن ألرباح عملهم بش��كل موس��مي وعن 
آليات أخرى يقومون بها فقط لمنع السوريين من 
االس��تثمار أو اإلعم��ار او او او..!!! المثير لإلهتمام 
ه��و أن ه��ذا الصدي��ق نفس��ه عن��د ب��دأ الث��ورة 
السورية عاد إلى والئه للنظام )خوفا من اإلنتقام 
الطائف��ي( ورفض اي حوار حول الثورة او امكانية 

سقوط هذا النظام.. قصة حقيقية!
رول �لركبي

تدم��ن الضحية ص��وت جالدها، هذا لس��ان حالنا، 
سكان دمشق وباقي المدن السورية!

حازم �لعظمة
الطفل ذو السبِع سنوات

الطفل الذي في شارع في حرستا
فاضت فيه حاويات الزبالة
في شارع تحول إلى ركاٍم 

من بيوتٍ مهدومة
الطفل الذي كان يمسح دموعه 

بقبضة يده كلها
كان يرتدي قميصًا أحمرَ

ُطبعت عليه بأحرف براقة 
بالفوسفور األصفر: ناتو

هكذا
باألبجدية األمريكية

 ..NATO :باللكنة األمريكية

فاطمة جابر
ال محرم��ات.. اجتمع��ت الي��وم مع ابن جي��ران لي 
ورفي��ق طفولتي وابن الزمن الجميل في المخيم، 
لم اش��اهده منذ س��نوات طويل��ة وجمعني به من 
جديد تعليق له على بوست لي منشور عن صورة 
حارتنا باليرموك أرسل طلب صداقة ومعها رسالة 
عرفني بها على نفس��ه وبأن��ه عرفني من الكالم 
المكتوب من أكون فاكتش��فت بأن��ه على بعد 20 
دقيقة عن بيتي بالميترو، ذهبنا أنا وزوجي وابني 
لزيارت��ه حيث يس��كن مع زوجت��ه وأوالده.. يا اهلل 
عل��ى هذا اللق��اء ويا له��ول ما حمل من مش��اعر 
وش��جون وحزن ووجع وذكري��ات الماضي الجميلة 
وأل��م الحاضر، س��معت من��ه قصص ومأس��ي لو 
سمعتها من غير ش��اهد عيان لظننت أنني أحضر 
فيلم عربي على أيام اللونين األسود واألبيض..!!

من أين لك أيها اإلنسان كل تلك الحقارة؟!
من أين لك أيها اإلنس��ان كل ذل��ك الحقد والظلم 
واللصوصية والغدر؟! كيف لش��اب أن ينصب على 
عمه ش��قيق والده ويزج بابنة عمه وأمها بالسجن 

في احدى الدول العربية ويهرب؟!
كيف لشاب أخر أن ينصب على خاله شقيق والدته 
ويتركه م��ع زوجته وبناته حتى بال قطعة مالبس 

في إحدى دول المعابر األوربية ويهرب؟!
كيف لرجال يحمل��ون الس��كاكين واالدوات الحادة 
ويهجم��ون عل��ى قارب مل��يء باألطفال والنس��اء 
ليس��رقوا أمواله��م وامتعته��م وينهال��ون عليهم 

طعنًا؟! وكيف.. وكيف.. وكيف؟!
هل معقول بأن هذه الذئاب البشرية كانت تعيش 

بيننا؟!
أكلوا من نفس الخبز والطعام وش��ربوا من نفس 

الماء وتنفسوا نفس الهواء؟!
يا اهلل أما أن لهذه المأس��اة السورية والفلسطينية 

أن تنتهي؟!
حممد ح�شني

لربّم��ا ل��و توّقفن��ا لبرهَةٍ ع��ن تمنّ��ي التغيير، 
وعمدنا على إقراِنهِ بن��ا على أنه التقديرُ الجاري 
حُكمُهُ فينا الناِب��ِض في أدقّ مفاصِِل حيواتنا.. 
ل��كاَن لنا ُكلُّ ما راودتنا بهِ أنفس��نا تس��ويفًا فيما 
أس��لفنا حتّى أفلست أعمارنا وباتَ الحُلمُ بذاتِهِ 
من العذاباتِ واألثقاِل وركامًا زائدًا فوقَ ما ألبسنا 

أنفسنا من رُكام.. 
روؤى �لأمري

بم��ا إنو األواع��ي صايرة أغلى م��ن الدهب، قررت 
أكتفي بلباس التقوى.. 

عروة نريبية
ال يوج��د ما هو مزعج في اطالق س��راح االس��رى 
اللبنانيي��ن. لك��ن على من جع��ل كل الثورة تدفع 
ثم��ن خطفه لهم، ورفض م��ن كل الثورة التدخل 
من اجلهم، واجب اصغ��ر االدب أن يوضح المقابل 
الذي اطلقهم من اجله بوساطة غير سورية وفي 
لحظ��ة الصدام مع داعش. هل الثمن لكل الثورة؟ 

فكل الثورة دفعت الثمن!
�أحمد م�شطفى

جمع��ة معا القتط��اع س��وريا من خارط��ة الوطن 
العربي بكتب الجغرافيا، وضمها لخارطة السماء.. 

مار�شيل �شحو�رو
بتعرفو كيف بيخلق فرع األمن؟

بيكون في كام واحد لس��اهن متماسكين وأبطال 
ومصّري��ن إنو م��ا يترك��و البل��د.. وم��ا يطاطو.. 

وبيجي اصدقائهن.. 
ما مفكرين تطلعو؟ انتو بخطر؟

ما تكتبو؟ ديرو بالكن.. خففوا شوي عالفايسبوك.. 
بعدين بيفشل هاألسلوب.. بتبدا.. 

طي��ب إذا م��ا خايفي��ن عحالك��ن.. خاف��وا عالل��ي 
بتحبوهن.. 

ه��دول ما بيعرف��وا اهلل.. " تغير الظالم.. وضل ما 
بيع��رف اهلل ".. وهي��ك.. بيتكرر هالس��يناريو مع 
الواحد كل يوم وكل مرة من صديق جديد وبدافع 

المحبة والخوف.. بعدين بيفشل هاألسلوب.. 
بتبدا مرحلة تسخيف الدور الثوري أللك.. 

طيب ش��و اللي ع��م تعملو مفيد وم��ا فينو يعملو 
غيرك؟

باهلل شو رح تستفاد الثورة لو أنت متت.. 
بيفش��ل هاألس��لوب.. بتبدا.. بتس��خيف التضحية 
ككل.. أص��ال الموت صار عادي وما حدا رح يس��أل 
فيك " ما بعرف بس اموت ش��و بيكون فارق معي 

سألو أو أل.. ".. ما أصالً .. ما بتروح إال عليك.. 
بي��ن زراعة الخ��وف والش��عور بالذنب وتس��خيف 
قي��م مت��ل الش��جاعة والتضحي��ة.. ي��ا عم��ي.. ال 

تساعدوهن بأنهم يصيرو فزاعة جديدة.. 
عنا ما يكفي من فروعة األمن.. 

حاج تسوقوا سياسة الخوف الجديدة.. 
والل��ي حابب يخوض مع��ي حديث من الس��ابق.. 
وحياتكن " عالغالي جداً  " صار خضت هاالحاديث.. 

مليون مرة حتى اللحظة
وكت��ر  بدعائك��م  واذكرون��ا  لمحبتك��م..   ً ش��كرا 

خيركم..



19

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

      
      

      
 2

01
3 /

ل 
ألو

ن ا
ري

تش
 / 2

0 |
  )1

09
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
فر

سا
لم

يا ا
كا

ح

كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

في إحدى البلدات التي عبر منها المسافر وفي إحدى ساحاتها توقف 
عندما أثار فضوله ازدحام السكان فيها. كان صغارهم مجتمعين هناك 
ألداء عرض مسرحي قالوا بأنه سيغير من حياة الكبار جميعهم. ولما بدأ 
العرض تحولت المس��رحية وعلى الفور إلى حقيقة، لقد تحول األطفال 
إلى س��رب من اإلوز األبيض وحلقوا عاليًا في الس��ماء ورقصوا بأشكال 
دائرية سُ��حرت له��ا ألباب الحاضرين. ثم حط الس��رب بجانب عش فيه 
نس��ر صغير كان قد تخلى والداه عنه وبقي وحيدًا دون رعاية وإهتمام. 
فق��ال أحدهم بلهجة حاس��مة: »علينا ان نقتله في الحال ألنه س��يفعل 

كذل��ك األم��ر بنا حي��ن يكبر ويش��تد جناح��اه«. لكن آخ��ر رد عليه: »بل 
س��نعتني به بيننا فما أعوزه وأحوجه لنا وهو بهذا الضعف والهوان، ثم 
سينقش��ع الضباب الذي يغطي عينيه إن فعلنا، فيدرك أن السماء تتسع 
لتجوبه��ا الطي��ور بجميع ألوانها حرة كم��ا يحلو لها«. ولم��ا فرغ الصغار 
من مس��رحيتهم وعادوا إلى األرض، انجلى الظالم عن عيني المسافر، 

وأبصر كيف يمكن أن تكون الحياة عامرة بالسالم.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: ميمونة العمار

�مل�شـــــرحية
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جمموع �ل�شهد�ء )76199(
دمشق: 5652

ريف دمشق: 17586
حمص: 11219

درعا: 6796
إدلب: 8835

حلب: 12400

دير الزور: 4696
الرقة: 952

السويداء: 55
حماة: 5351

الالذقية: 867
طرطوس: 328

الحسكة: 569
القنيطرة: 423

5819 عدد األطفال الذكور
2636 عدد األطفال اإلناث

5403 عدد اإلناث
19425 عدد العسكريين

56774 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 19 / 10 / 2013
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا

. . 
ف 

صي
ر

ــر ــروع دعـــم �لإعــــــالم �لــ�ــشــوري �حل ــش ــ� ــارت �ــشــمــن م ــم ــش ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذ� �لـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

عيد يف �لقرية
ُقبيَل بزوِغ الش��مس. غرباٌن تنق��رُ معادَن 
مزيّفة في بس��تان العائلة الفقيرة، وحش��راتٌ 
تحتجّ م��ن مكامنها في الش��قوق. أوالد القرية 
يدوس��ون في المنام على أيدي بعضهم البعض 
وهو يجمعون الس��كاكر المُبعث��رة، والمرايا في 
أك��فّ الفتيات الث��الث، الراق��داتِ عل��ى فراٍش 
وحيد، تس��تضيفُ النظرات المُدقَّقة، وتتس��تّر 
عل��ى الحقيقة؛ ألنه يومٌ خاصّ. أي��ًا كان ثِقُل 
الهواء الملوّث ببذاءةِ البارود، فالسحرُ العتيقُ، 

يستمرُّ، يقفُ كمنحوتةٍ تراقبُ العالم.  
كانت الغيوم تُلقي بشِ��بَاك ظاللها باكرًا، 
ون ف��ي النوم،  وأصح��ابُ البي��ت م��ا زال��وا يغطُّ

يحلمون بحطِب الشتاء القادم.
15 تشرين األول 2013

�عتياد
اس��تطعنا الدخول إلى البلدة أخيرًا. بعد أن 
انتظرنا خمس س��اعات إشارة العبور من رجل 
كان المف��وّض بإيصالن��ا آمنين م��ع معدّاتنا. 
تحت األش��جار حي��ث ركنّا الش��احنة الصغيرة 

كان الحرّ يهب��ط ككتلةٍ جاّفة حتى أصبح ظّل 
األوراق واألغص��ان مِصي��دًة لصبرنا المُقارب 
على االنتهاء. س��اعاتٌ عصيبٌة –لمعرفتنا بأن 
م��ن ينتظرنا كان��وا موتى- مرّت كسُ��لحفاةٍ 

على سطح ظهيرة النهار الصيّفي الطويل.
على عجٍل ودون أن نُكلم أحدًا بالكاد، رحنا 
نلفُّ األجساد بأقمش��ةٍ بيضاء، نعقد أطرافها 
عند الرؤوس تاركين الوجوه مكش��وفة. عملنا 
كاآلالت دونما توّقف، وكأننا ُكنا نُغّلف بضاعةٍ 
من صن��فٍ واحد ف��ي مصنع ضخ��م. لم يكن 
لدين��ا الوقت الكافي لإلحس��اس بش��يء، كان 
إيق��اع العمل وح��ده يُملي علينا م��رور الوقت. 
ربمّا كان الفضل، في قسم منه، يرجع لريشة 

المالك التي خّطتْ موتًا هادئًا بال لون. 
لحظة انتهينا، وص��ل أيضًا طريقُ عودتنا 
إلى باب القبو، ارتشفنا قلياًل من الماء الدافئ، 
وانطلقنا دون أن نرتاح، ولو قلياًل. كان الطريق 
محفوفًا بالَكرِب، بالصمتِ وبالرغبة الشحيحة 
ف��ي الحرك��ة. لم يهت��مّ أح��دٌ حت��ى بتعديل 
وضعية جلوسه، كنّا محش��ورين في المقاعد 
الضيّقة، تفوحُ منّا روائح المُعّقمات النّفاذة.

كانت األشجار تنحني على جانبي الطريق 
يُعمِل��ون  الحطابي��ن  م��ن  عش��رات  وكأّن 

بفؤوس��هم الالمرئي��ة عل��ى جذوعه��ا، لتهوي 
تباعًا وراءنا دون أن نش��اهد انهيارها، وكانتِ 
العاصم��ُة في نهاية الطريق تهربُ من أمامنا. 
طاردنها س��اعًة كاملة بال ج��دوى. هبط الليُل 
عل��ى مه��ٍل أنيس��ًا، وراح يتق��رّب مِنّ��ا، حتى 
صرنا نشعر بمناجاته لنا كّلما توغلنا في دروٍب 
ترابيةٍ عميقة في س��واده. في عيوننا التمعتِ 
األكف��اُن الناصع��ُة كأحج��اٍر مضيئ��ة، فظللنا 

يقظين.
عند طلوع الشمس كان األهالي ينسحبون 
م��ن المقبرة بع��د أن أتمّوا المهمّ��ة الكريمة، 
يتمايلون مُنهكين في مشيتهم، بعضهم كان 
ينظر إلى األمام حاجبًا بكّفه األشعَة الساطعة، 
وبعضهم أحنى رأس��ه مُنقادًا بلّذة الدفء الذي 

كان يلفحُ الوجوهَ ويُمسّد العظام.
ونح��ن، خُيّ��ل إلين��ا أنن��ا وصلن��ا عتب��ة 
العاصمة بخير. وضعنا رؤوس��نا على اإلسفلت 
البارد، فانس��كبَ الذهوُل كاماًل من أعيننا. ثم 
ش��عرنا بعدها بالنُعاس. قب��ل أن نغفو، ركلنا 
جنود الحاجز بِجزمهم القاسية، وصاحوا بمرٍح 

، أن ننهض ونركب سيارتنا.  فظٍّ

28 آب 2013
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  سيامند حسين


