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هيومن رايت�ش ووت�ش جتدد دعوتها لإحالة الو�سع يف �سوريا اإىل املحكمة 
اجلنائية الدولية للتحقيق بالنتهاكات من جميع الأطراف يف �سوريا

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
جددت منظم��ة هيومن رايتس ووت��ش دعوتها 
مجلس األمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، لتكون خطوة أولى حاسمة 
نح��و تحقيق العدال��ة لضحايا الفظائ��ع التي ترتكبها 
جميع األطراف في س��وريا، ولتوجيه رسالة قوية بأنه 

لن يتم التسامح مع الجرائم الخطيرة. 
وقالت المنظمة في تقرير لها حول أحداث صدد: 
يتعين عل��ى جميع األط��راف تحمّل مس��ؤوليتها في 
عدم مهاجمة المباني الدينية عمدًا، والتي ال تستخدم 
ألغراض عسكرية، بموجب القانون الدولي اإلنساني 
ويحظر االس��تيالء عليها أو تدميره��ا أو إلحاق الضرر 
عم��دًا بالمبان��ي أو المؤسس��ات الديني��ة، كما يحظر 
س��رقتها أو نهبها أو التخريب الموج��ه ضد الممتلكات 
الثقافية الهامة، مؤكدة أن النهب والهجمات المتعمّدة 
عل��ى المواق��ع الدينية التي ليس��ت أهدافا عس��كرية 

يدخل في عداد جرائم الحرب. 
وج��اء ف��ي التقري��ر أن مقاتل��ي المعارض��ة في 
س��ورية على ما يب��دو أعدموا مدنيي��ن وغيرهم في 
عهدته��م خ��الل هج��وم في قري��ة صدد المس��يحية 
ف��ي الفت��رة م��ن 21 إل��ى 28 تش��رين األول. وقتلت 
نيران قناصة المعارض��ة مدنيين آخرين بصورة غير 
قانونية أيضًا. كما س��قط مدنيون قتلى خالل قصف 
المعارضة مع اس��تمرار القتال بي��ن القوات النظامية 
والمعارضة في القرية، وم��ن المحتمل أن يكونوا قد 

قتلوا بصورة غير قانونية. 
ونقل��ت هيوم��ن رايت��س ووت��ش ع��ن بع��ض 
السكان قولهم: أن مقاتلي المعارضة رفضوا السماح 
لس��كان القرية بت��رك منازله��م في مناط��ق القتال 
النش��ط، خالل الهج��وم عل��ى الق��وات النظامية في 
صدد التي تبعد 100 كم ش��مال ش��رق دمش��ق، وأن 
المقاتلين اس��تخدموا أحد الس��كان كدرع بشري على 
حد زعمهم في حالة واحدة على األقل، وأنهم سرقوا 
ممتلكات ش��خصية، وخربوا وسرقوا ودمروا ممتلكات 
ثالث كنائس على األقل ذات أهمية محلية وتاريخية. 
وقالت هيومن رايتس ووتش: يجب على مقاتلي 
المعارضة عدم إعدام المدنيين أو أي شخص محتجز 
لديهم أو اس��تهدافهم بش��كل مقصود أو اس��تهداف 
المواق��ع المدني��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك المواق��ع الدينية، 
لحماي��ة  الالزم��ة  االحتياط��ات  يتخ��ذوا  أن  وينبغ��ي 
المدنيي��ن م��ن األذى خ��الل العملي��ات ف��ي المناطق 
السكنية بما في ذلك إفساح الطريق للسكان لمغادرة 
المنطق��ة إذا كان��وا يرغبون في ذل��ك، وعليهم عدم 
تعري��ض المدنيي��ن لمخاط��ر إضافية باس��تخدامهم 

كدروع بشرية. 
وبين��ت المنظمة ف��ي تقريرها إل��ى أن جماعات 
المعارضة أش��ارت إلى عملية صدد كجزء من، معركة 
أبواب اهلل ال تغل��ق، على مواقع التواصل االجتماعي، 
كم��ا أعلن��ت ع��دة جماعات مش��اركتهم ف��ي العملية 
ونش��روا لقطات تظه��ر أعضائها يقاتل��ون في صدد 
على م��ا يب��دو. وش��ملت المجموعات المش��اركة في 
العملية كتيبة مغاوير درع اإلسالم، وكتيبة أهل األثر 
التابعتين للجيش الس��وري الحر، ولواء الحق، وجبهة 
النص��رة، والكتيبة الخضراء، والدولة اإلس��المية في 
العراق والش��ام، وبحس��ب تعليق للكتيب��ة الخضراء، 
عل��ى تويتر ت��رأس قائدها ق��وات الدولة اإلس��المية 
وجبهة النصرة خالل العملية. أما أبو أيهم فهو القائد 

الميداني لدرع اإلسالم. 
وأوضح��ت المنظم��ة أنه��ا ل��م تك��ن ق��ادرة في 
معظم الحاالت على تحديد أي من جماعات المعارضة 
المش��اركة هي المسؤولة عن االنتهاكات التي وثقتها 
حيث قال لها أحد السكان أن مقاتلين عرفوا أنفسهم 
بأنهم م��ن جبهة النصرة اس��تخدموه كدرع بش��ري، 

والحظ��ت أن الكتاب��ات الت��ي أض��رت بج��دران إحدى 
الكنائ��س في ص��دد تركها عل��ى ما يبدو ل��واء الحق 

وجبهة النصرة ولواء التوحيد. 
وذكرت هيومن رايتس وت��ش أنها قامت بزيارة 
صدد في بعثة تحقيق إلى س��وريا بإذن من الحكومة 
الس��ورية وأج��رت مقاب��الت مع عش��رة من الس��كان 
ورئي��س البلدي��ة س��ليمان خليل، وتحدث��ت في وقت 
الحق مع ثالثة من السكان عن طريق الهاتف وقابلت 
كل ش��خص على حدة في مواقع مختلفة في القرية، 
وأن مقابل��ة رئيس البلدية تمت في مقره دون تواجد 
أي م��ن المس��ؤولين ف��ي الحكومة الس��ورية الحالية 
خ��الل المقاب��الت، كما تم تغيير أس��ماء األش��خاص 

الذين تمت مقابلتهم حفاظًا على سالمتهم. 
وقال سكان صدد أن مقاتلي المعارضة المسلحة 
دخل��وا قريتهم التاريخي��ة والتي يقطنه��ا حوالي 12 
ألف ش��خص في صباح 21 تش��رين األول واش��تبكوا 
م��ع الق��وات النظامي��ة، الت��ي أرس��لت تعزي��زات إلى 
القرية على مدار األسبوع، القرية التي تحدّ القلمون 
إل��ى الجنوب ومهين إلى الش��رق وحس��يا إل��ى الغرب 
والناعمي��ة إل��ى الش��مال، هي واحدة م��ن العديد من 
المناطق السكنية التي تضررت من القتال الدائر بين 
الق��وات النظامية والمعارضة ف��ي "معركة أبواب اهلل 

ال تغلق. 
وأض��اف الس��كان: خ��الل األس��بوع ال��ذي قضاه 
مقاتلو المعارضة في القرية، لم يس��تهدفوا السكان 
أو حاولوا إس��اءة معاملته��م، ولكن في بعض الحاالت 
قام��وا بقت��ل المدنيين وم��ن في عهدته��م وعرضوا 
بعضهم للخطر وخربوا عم��دًا مواقع مدنية ونهبوها 
بم��ا فيها الكنائس، وأجبر مقاتلو المعارضة الس��كان 
على البقاء في مناطق القتال النشط، كما استخدموا 
واح��د من الس��كان على األق��ل كدرع بش��ري، ويبدو 
أنهم أعدموا البعض وقتل��وا آخرين بنيران القناصة. 
وقتلت ق��وات المعارضة عندما اش��تبكت م��ع القوات 
الحكومي��ة في القرية أيضًا بعض الس��كان بالقصف 

الذي ربما كان عشوائيًا
وحددت هيومن رايتس ووتش أسماء 46 شخصًا 
من صدد قتلوا خالل العملية التي استغرقت أسبوعًا، 
41 منهم مدنيون، بينه��م 14 امرأة وطفالن، وثالثة 
م��ن القتل��ى من ضب��اط الش��رطة، وأحده��م جندي 
ف��ي االحتي��اط وال يخ��دم في الوق��ت الراه��ن، وآخر 
جن��دي خارج الخدمة في إجازة م��ن خدمته– إذا كانوا 
قد ش��اركوا ف��ي عملي��ات التصدي للهج��وم –وتلقت 
المنظمة أس��ماء القتلى من السكان ومن المسؤولين 

في الكنيس��ة المحلية الذين ساهموا في دفنهم، كما 
تلقت تقارير تفيد بأن مقاتلين من الحكومة السورية 
والمعارض��ة قتل��وا أيضًا أثن��اء القتال ولك��ن لم يتم 

تأكيد عدد القتلى. 
 وقال��ت هيومن رايتس ووت��ش أنها وثقت على 
مدى العامي��ن ونصف العام الماضي��ة انتهاكات على 
نط��اق واس��ع من قب��ل الق��وات النظامي��ة والموالية 
للحكوم��ة خ��الل العملي��ات البري��ة بما فيه��ا عمليات 
اإلعدام والقصف العش��وائي وعمليات القنص واتخاذ 
الدروع البش��رية، كما وثقت أيضًا القصف العشوائي، 
وعمليات اإلعدام واالختطاف من قبل قوى المعارضة 

خالل العمليات البرية. 
وأضاف��ت: أن 64 بل��دًا بما فيها س��تة أعضاء من 
مجلس األمن أعربوا عن دعمهم لإلحالة إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن روسيا وصفت الجهود 
الرامية إلى اإلحالة بأنها "سيئة التوقيت وتأتي بنتائج 

عكسية". 
ودعت أعض��اء مجل��س األمن الذين ل��م يؤيدوا 
بع��د اإلحالة للمحكمة الجنائي��ة الدولية مثل الواليات 
المتح��دة أن يفعل��وا ذل��ك علن��ًا، وأن يتخ��ذوا جمي��ع 
الخطوات المتاحة لتش��جيع روس��يا عل��ى التخلي عن 

موقفها المعارض. 
قالت سارة ليا ويتس��ن المديرة التنفيذية لقسم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا: من ش��أن اإلحالة 
للمحكمة الجنائية الدولي��ة تجريد جميع األطراف من 
ش��عورهم باإلفالت من العقاب وأن ه��ذه االنتهاكات 
يمك��ن أن تضعه��م وراء القضب��ان في اله��اي. لقد 
ح��ان الوقت منذ زم��ن طويل ليتج��اوز مجلس األمن 
ه��ذه األزمة المعطلة للعدالة عل��ى الجرائم الخطيرة 

المستمرة في سوريا. 
وحس��ب وصف الس��كان ورئيس البلدي��ة فإن ما 
يقرب م��ن ألفي مقاتل مس��لح في الغالب س��وريين 
وبينهم من القرى المجاورة ولكن بينهم أيضًا بعض 
األجانب من ليبيا والشيشان والسعودية وقطر، دخلوا 
القري��ة من طرقها الرئيس��ية الثالث ف��ي حوالي 50 
ش��احنة بي��ك أب، بع��د أن قاموا بتفجيري��ن في وقت 
واح��د تقريبًا عند حواجز الجيش إلى الش��رق والغرب 
قي��ل أنهما عمليتين انتحاريتين، ما أس��فر عن مقتل 
ع��دد من الجن��ود الحكوميين، وس��يطروا على مخفر 
الش��رطة ومبن��ى األم��ن السياس��ي، وانتش��روا في 
أنح��اء القرية وأعلنوا من خ��الل مكبر الصوت أنهم ال 
يريدون أن يؤذوا السكان، ولكنهم في بعض الحاالت 
منع��وا الس��كان م��ن مغ��ادرة منازله��م، م��ا أدى إلى 

أح������د م���ق���ات���ل���ي ال���ج���ي���ش ال����ح����ر ف����ي ح��ل��ب



3

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
     ت

ية
وع

سب
       أ

        
    2

01
3 /

ي 
ثان

ن ال
ري

تش
 / 1

7 |
  )1

13
د )

عد
|  ال

ة  
الث

 الث
نة

لس
|  ا

نا  
ريت

سو
 . .

نا  
بار

أخ
اأوجـاع وطـن

اأدريان اإدواردز يدعو الإحتاد 
الأوروبي اإىل التحول من حماية 

احلدود اإىل حماية الإن�سان
دعا أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين دول 
العال��م واإلتح��اد األوروبي إلى التح��ول من حماية ح��دود الدول إلى 
االهتمام بحماية األشخاص، ووقف الممارسات واإلجراءات الجارية لمنع 
طالب��ي اللج��وء من الوصول إل��ى األراضي، ألن الته��اون ومنع دخولهم 

يدفع إلى تعريضهم لمزيد من األخطار والصدمات اإلضافية. 
وق��ال إدواردز للصحفيي��ن ف��ي جني��ف: أن وضع العراقيل كالس��ياج 
والموان��ع ق��د يؤدي باألش��خاص إلى اإلق��دام على طرق أكث��ر خطورة 

للعبور، فضاًل عن أنه يضع الالجئين تحت رحمة المهربين 
وأعرب��ت المفوضية الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئين يوم 
الجمع��ة بأنها عن بالغ قلقه��ا إزاء« التقارير التي تفيد بأن بعض بلدان 
االتح��اد األوروب��ي تض��ع العراقيل أمام دخ��ول طالبي اللج��وء أو تقوم 
بإعادته��م قس��رًا، ومنهم الف��ارون من س��وريا، مثل بلغاري��ا واليونان 

وقبرص. 
 وتفيد التقاري��ر اإلعالمية أن بلغاريا أعادت 100 مهاجر على الحدود 
خالل عطلة نهاية األس��بوع وقامت بنش��ر نحو 1، 200 ضابط ش��رطة 
ف��ي المنطق��ة الحدودية الجنوبي��ة، ولهذا تس��عى المفوضية للحصول 
على مزيد من المعلومات من الس��لطات حول األنشطة المُبلغ عنها في 

بلغاريا على الحدود مع تركيا لوقف تدفق الالجئين إلى البالد. 
وق��د طلبت المفوضية من الس��لطات اليوناني��ة التحقيق في مصير 
150 الجئًا سوريًا، من بينهم العديد من العائالت التي تصطحب أطفااًل، 
حيث ذكرت التقارير إنهم لم يُس��مح لهم بالدخول إلى إفروس يوم 12 

تشرين الثاني. 
وقال إدواردز: تلقت المفوضي��ة معلومات من القرويين حول احتجاز 
مجموعة ونقلها بواس��طة مركبات الشرطة إلى مكان غير معلوم، على 
الرغ��م من أنه��م لم يُنقلوا إلى مركز االس��تقبال. ونحن ال نعلم مكان 

وجودهم الحالي. 
وف��ي قب��رص، تلق��ت المفوضية تقارير ح��ول س��وريين مُنعوا من 
الدخول إلى الش��طر الش��مالي من البالد. وتواصل المفوضية العمل مع 

ن السوريين من البدء في إجراءات اللجوء.  الحكومة لضمان تمكُّ
ودعت المفوضية على المس��توى العالمي إل��ى الوقف االختياري ألي 
عملية إعادة للسوريين إلى البلدان المجاورة، ألن ذلك سوف يمثل بادرة 

ملموسة تدل على التضامن مع هذه البلدان التي
تس��تضيف حاليًا أكثر من 2. 2 مليون الجئ س��وري، حيث تستضيف 
تركي��ا، التي تقع جغرافيًا في أوروبا وآس��يا م��ا يزيد عن 500 ألف الجئ 

مسجل. 
وذكرت المفوضي��ة أن عودة الالجئين الس��وريين إلى تركيا وغيرها 
م��ن البلدان المج��اورة تضيف ق��درًا أكبر م��ن التحديات الت��ي تواجهها 
ه��ذه الحكومات والمجتمع��ات المحلية من أجل دع��م الالجئين وتقديم 
المساعدات لهم. وبالمثل، ال يمكن أن تُترك دول االتحاد األوروبي التي 
له��ا حدود خارجية لتحمل عبء ه��ذا التدفق وحدها، والبد من أن يظهر 
تقاس��م المسؤولية في االتحاد األوروبي من خالل التحرك الداخلي فيما 
بينها واالنفتاح على تقاسم األعباء الحقيقية خارج إطار اآلليات القائمة. 
وأك��دت المفوضي��ة ض��رورة توفي��ر الحل��ول الدائم��ة لألش��خاص 
المحتاجي��ن إلى الحماية الدولية، وقد تش��مل هذه الحلول آليات التوزيع 
العادل لم��ن يتم االعتراف به��م كالجئين أو المس��تفيدين من الحماية 
الفرعي��ة داخل االتح��اد األوروبي، كما يمكن أن يت��م اإلخالء إلى مركز 
مخص��ص للنقل العابر في حاالت اإلخالء على أس��اس النماذج القائمة، 
حي��ث يمكن البدء من هذه النقطة في جهود إعادة التوطين في البلدان 

األوروبية وغير األوروبية على حدٍّ سواء. 
ورحب��ت بعملية التقدي��ر التي أجرتها بعض بل��دان االتحاد األوروبي 
وع��دم إعادتها لمن طلب��وا الحماي��ة الدولية إلى أول نقط��ة دخول في 
أوروبا، ومناشدتها للدول األخرى كي تحذو حذوها، وذلك في إطار جهود 
اإلعراب عن اتخاذ تدبير للتضامن مع تلك البلدان األوروبية الحدودية. 

ودع��ت المفوضية إلى تطبيق كاف��ة معايير »اتفاقية دبلن«، بما في 
ذلك المعايير المحددة للم شمل األسر.  

عواقب كارثية، وس��رعان ما جاء جنود النظام من المناطق المجاورة واس��تمر القتال أسبوع 
انتهت بانسحاب المقاتلين في 28 من شهر تشرين األول. 

وتابع السكان رائحة عفنة لتحديد مكانها وبمساعدة من قوات الدفاع المدني، انتشلوا 
س��ت جث��ث فيم��ا يبدو أن ش��خصًا م��ا ألقاهم في بئ��ر، وتعرف��وا عليها وهي من الس��كان 
المدنيين من عائلة واحدة، ووجدوا معصوبي األعين وأيديهم مقيدة وقتلوا رميًا بالرصاص 
ف��ي ال��رأس، وزارت هيومن رايتس ووتش البئ��ر ووجدت بقع الدم عل��ى جدرانها الداخلية 
والخارجية وعلى ما يبدو آثار رصاصتين على الجدار الداخلي للبئر، لكن لم تلتق أي ش��هود 

على عمليات القتل. 
إال أن جميل الذي يعيش مع عائلته على الجانب الغربي من صدد قال ل� هيومن رايتس 
ووت��ش أنه في يوم 21، حاص��ر مقاتلو المعارضة الحي الذي يقيم في��ه ودخلوه، ووضعوا 
قاذف��ة الصواري��خ التي ف��ي حوزتهم على بع��د 2 - 3 أمتار أمام منزل��ه، وأخبروه أنه ليس 
بإمكانه وعائلته الذهاب إلى أي مكان بس��بب القتال الدائر، وفي يوم 25 اش��تعلت النار في 
منزل��ه بعد أن قصفت الق��وات النظامية موق��ع المعارضة أمام منزله وتمك��ن وأقاربه من 
اله��رب، ولكن تم تدمير المنزل. وقال أنه بعد الهجوم قام مقاتلو المعارضة بنقله وعائلته 

وعدد من جيرانهم إلى منطقة أكثر أمنًا
ونشرت درع اإلسالم مقطع فيديو يوم 25 تشرين أول على قناة يوتيوب تظهر مقاتلي 
المعارض��ة في ص��دد مع خمس جثث ف��ي مالبس مدنية عليه��ا أثار أعي��رة نارية ومصور 
الفيديو يدعوهم "كالب بش��ار" وتعرف رئيس البلدية في أربعة منهم على الضباط الذين 
قتلوا وتظهر الجثث األربع في الفيديو ملقاة في صف واحد، وتش��ير طريقة تموضعهم أنه 

قد تم وضعهم في صف واحد وأطلق عليهم النار في الصدر من مسافة واحدة تقريبًا. 
وقال��ت هيومن رايت��س ووتش أنه يجب إج��راء مزيد من التحقيق��ات لتحديد الظروف 
الدقيق��ة لمقتله��م كم��ا أن أطراف الن��زاع الذين يعدمون أي ش��خص مقات��اًل كان أو مدنيًا 

محتجزًا لديهم بشكل رسمي أو فعلي يعتبرون متورطون في ارتكاب جرائم حرب، 
كما أش��ار الس��كان إلى أعمال القصف العش��وائي والقنص والض��رب الذي تعرض له 
المدنيين والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وإلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، وإلى 
أعمال اقتحام المنازل وسرقة الممتلكات واقتحام الكنائس وتخريبها، وفي هذا الصدد زارت 
هيومن رايتس ووتش ثالث كنائس قال السكان إنها من بين أكثر الكنائس تعرضًا للضرر، 
اكتش��فوا فقدان بعض الممتلكات من الكنيس��ة وتعرضها لألذى المتعمّد، ورأت ش��معدانًا 
مكس��ورًا، وبابًا مكس��ورًا خلفه خزانة مقفلة وراء مذبح الكنيسة، واثنين من التيجان التي 
يرتديها كهنة الكنيس��ة عادًة ملقاة على األرض ويبدو أنها تعرضت للثني، وقال السكان أن 
نظام الصوت قد س��رق وتركت األسالك متدلية، وإن مقاتلي المعارضة سرقوا الشمعدانات 
والكؤوس النحاس��ية وبعض اآلثار الدينية، كما أتلف أيضًا س��قف الكنيس��ة الخشبي، جراء 

القصف غير معروف المصدر. 
وش��اهدت هيومن رايتس ووتش في كنيسة مار سركيس، التي قال سكان أن عمرها 
مئ��ات الس��نين، كتابات على الج��دران الداخلية، وبعضها على حواف الرس��وم الجدارية في 
الكنيس��ة، النادرة والمرممة، تقول "صقر الليبي مر من هنا الحرية لمهين )قرية مجاورة(، 

وكتابات 
أخ��رى تق��ول " ل��واء الح��ق " و"جبهة النص��رة" و"ل��واء التوحيد" وهي أس��ماء جماعات 
المعارض��ة، والبعض منها أعلن المش��اركة في المعركة في ص��دد، كما تم تحطيم الزجاج 

على أبواب الكنيسة بالقرب من المقابض، ما يشير إلى الدخول عنوة. 
وقال��ت هيوم��ن رايتس ووتش: عل��ى جميع األط��راف اتخ��اذ جميع االحتياط��ات أثناء 
العمليات العس��كرية لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين بموجب قوانين الحرب، ويجب قدر 
اإلمكان إجالء المدنيين عن المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث يتم نشر قواتهم العسكرية، 
ويج��ب على مقاتلي المعارضة عدم تعريض المدنيي��ن للخطر من خالل الحد من قدرتهم 
على الهروب أو باس��تخدامهم كدروع بشرية، حيث يحظر بموجب القانون الدولي اإلنساني 
اتخاذ الدروع البش��رية، وهو اس��تخدام وجود المدنيين لمنع اس��تهداف األهداف العسكرية. 
والمقاتلون الذين يس��تخدمون المدنيين عمدًا كدروع بش��رية ل��ردع الهجمات على قواتهم 

يعتبرون مسؤولين عن جرائم حرب. 

حي الخالدية | حمص
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أقامت منظمة أطباء بال حدود مستش��فى لرعاية 
األم والطفل في محافظة إربد ش��مال األردن س��يوفر 
خدم��ات لالجئي��ن الس��وريين القاطني��ن في أوس��اط 

المجتمع المحلي في إربد. 
وأوضحت المنظمة أنها أجرت تقييمًا للوضع الصحي 
لالجئين السوريين الذين يسكنون وسط المجتمع المحلي 
وح��ددت بعض الثغرات المعني��ة بحصولهم على خدمات 
صح��ة األم والطف��ل، وتلبي��ة له��ذه االحتياج��ات وللنداء 
األردن��ي للحصول عل��ى المس��اعدة الطبية واإلنس��انية 
الدوليتين، أنشأت المستشفى الذي يوفر الرعاية المعنية 
باألمومة والمواليد الجدد بطاقة اس��تيعابية تبلغ عش��رة 
أسرّة، فضاًل عن طب األطفال بطاقة استيعابية تبلغ 18 
س��ريرًا، عالوة على توفير االستشارات السابقة والالحقة 
لل��والدة واالستش��ارات بش��أن ط��ب األطف��ال للمرض��ى 

الخارجيين وذلك ابتداًء من األسابيع القادمة. 
ويتأل��ف فري��ق المنظمة ف��ي إربد م��ن نحو 40، 
موظف��ًا محليًا مختص��ًا من الطاقم الطب��ي أو الطاقم 

الداعم بالتعاون مع ثمانية موظفين أجانب. 
المنظم��ة  بعث��ة  رئي��س  ش��قال  م��ارك  وق��ال 
إل��ى خدم��ة  المش��روع يه��دف  ف��ي األردن: أن ه��ذا 
الالجئين الس��وريين الساكنين في أوس��اط الجماعات 
المس��تضيفة، وللمس��اعدة على تحرير الموارد لفائدة 
المحليين، وتأتي استراتيجية تدخّل المنظمة لالجئين 

السوريين لتدعم الجهود األردنية موضحًا 

أن أه��داف المنظم��ة ثالثي��ة األبع��اد، العم��ل مع 
الالجئي��ن داخل المخيمات، وم��ع الالجئين المتواجدين 
ل��دى الجماع��ات المس��تضيفة، وعالج الجرح��ى جراء 

العنف المتواصل. 
ويوجد أكثر من 540 ألف الجئ سوري في األردن 
يعي��ش أغلبهم نحو 70 %، خارج مخيمات الالجئين مما 

س��بب إجهادًا لموارد البالد التي تشمل النظام الصحي 
ال��ذي أصبح مثق��اًل بش��كل متزايد، حس��ب المنظمة، 
عالوة على تقليص استفادة المواطنين األردنيين من 
الرعاي��ة الصحية، ويوجد في محافظ��ة إربد ما ال يقل 
ع��ن 120 ألف الج��ئ وهي المحافظة التي تس��تضيف 

حاليًا أكبر عدد لالجئين السوريين في البالد. 

. . 
رنا 

خبا
أ

اأطباء بال حدود: م�ست�سفى لرعاية الأم والطفل يف حمافظة اإربد 
الأردنية، خلدمة الالجئني ال�سوريني

منظمة ال�سحة العاملية واليوني�سيف: حت�سني اأكرث من 20 مليون 
طفل يف �سورية والدول املجاورة �سد �سلل الأطفال

مخيم الزعتري في األردن

استجابة إلعالن حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي 
م��رض ش��لل األطفال ف��ي س��ورية والمنطق��ة منذ 
أسبوع، تجري حاليًا أكبر استجابة موحدة بالتحصينات 
ف��ي تاري��خ الش��رق األوس��ط لتحصين أكث��ر من 20 
مليون طفل في سبعة بلدان ومناطق بشكل متكرر. 
وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيس��يف في 
بيان مشترك لهما: أن حمالت التحصين الطارئة داخل 
سوريا وحولها قامت بتحصين أكثر من 650 ألف طفل 
في س��وريا، بما في ذلك 116 ألف طفل في محافظة 
دير الزور الش��مالية الش��رقية حيث تم تأكيد تفش��ي 
مرض ش��لل األطفال منذ أس��بوع، وذلك بهدف تجنب 
سريان شلل األطفال وغيره من األمراض التي يمكن 

الوقاية منها. 
وأوضح��ت المنظمتان أنه تم الكش��ف عن وجود 
فيروس ش��لل األطفال ف��ي عينات من مي��اه الصرف 
الصح��ي من مصر وإس��رائيل ودولة فلس��طين خالل 
12 ش��هرًا األخيرة، في هذه المنطقة التي لم تش��هد 
ظهور حاالت ش��لل األطفال منذ نحو عش��ر س��نوات، 
وأن تفشي مرض شلل األطفال المعيق بين األطفال 
في سوريا أدى إلى تحفيز االستجابة الشاملة الحالية. 
وهي أول حالة تفش��ي لش��لل األطفال في البالد منذ 
عام 1999، حيث أصيب 10 أطفال بالش��لل حتى اآلن، 
مما يهدد بإصابة مئات اآلالف من األطفال بالشلل في 

جميع أنحاء المنطقة. 
 وتشير الدالئل األولية إلى أن الفيروس المسبب 
للمرض هو من أصل باكستاني ومشابه للساللة التي 

تم اكتشافها في مصر وإسرائيل ودولة فلسطين. 
وق��ال الدكت��ور ع��الء عل��وان المدي��ر اإلقليم��ي 
لمنظم��ة الصحة العالمية لمنطقة ش��رق المتوس��ط: 
"لقد أظهرت منطقة الشرق األوسط القيادة المنسقة 
الالزم��ة لمكافح��ة الفي��روس القاتل: بإج��راء حمالت 
موح��دة ومتواصلة على المرض ال��ذي يمكن الوقاية 

من��ه باللقاح��ات، باإلضافة إل��ى االلتزام غي��ر العادي 
بهدف مشترك. 

وج��اء في البيان أن اليونيس��يف قامت بش��راء 1. 
35 مليار جرعة من لقاح ش��لل األطفال الفموي حتى 
اآلن ف��ي ع��ام 2013 وبحل��ول نهاي��ة العام س��يكون 
قد تم ش��راء م��ا يصل إل��ى 1. 7 مليار جرع��ة لتلبية 
الطل��ب المتزايد، وقد كانت اإلم��دادات المتاحة عالميًا 
م��ن اللقاح بالفع��ل تحت ضغ��وط مع إنت��اج صانعي 
اللقاح��ات للق��اح بكام��ل طاقتهم، ويضيف التفش��ي 
الجديد في س��وريا المزيد من الضغط على اإلمدادات 
ولكن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والشركات 
المصنع��ة تعمل لتأمي��ن كميات كافي��ة للوصول إلى 

جميع األطفال. 
وقال بيتر كراولي، رئيس ش��عبة ش��لل األطفال 
باليونيس��ف: "أن تفش��ي م��رض ش��لل األطفال في 
سوريا ليس مجرد مأساة لألطفال؛ بل أنه جرس إنذار 
عاجل – وفرصة حاس��مة للوص��ول إلى جميع األطفال 
الذين لم يحصلوا عل��ى التحصين الكافي أينما كانوا. 
وينبغ��ي أن يكون ه��ذا بمثابة تذكير ص��ارخ للبلدان 
والمجتمعات بأن شلل األطفال في أي مكان هو تهديد 

لألطفال في كل مكان. 
وأكدت المنظمتان على ض��رورة أن يحظى رصد 
الم��رض بنف��س الق��در م��ن األهمي��ة حت��ى القضاء 
العالمي على شلل األطفال، للكشف عن الحاالت التي 
ق��د تكون ق��د أغفلت في بيئة كان��ت حتى وقت قريب 
خالية من ش��لل األطفال، وأش��ارتا إلى أن االس��تجابة 
غير المس��بوقة لس��ريان فيروس ش��لل األطفال في 
المنطقة تش��مل خططًا إلجراء حم��الت متواصلة من 

نشاط التحصين المكثف تستمر لمدة ستة أشهر. 
وته��دف حم��الت التحصي��ن الش��املة والمتعددة 
وفق البيان إلى حماية أكب��ر عدد ممكن من األطفال، 
وتحصين 1. 6 مليون طفل بلقاحات ضد شلل األطفال 

والحصب��ة والغ��دة النكافية والحصب��ة األلمانية داخل 
س��وريا، وف��ي األردن ت��م تحصين أكثر م��ن 18800 
طفل دون س��ن الخامسة ضد شلل األطفال في حملة 
تم��ت خالل األي��ام القليلة الماضية واس��تهدفت جميع 
األطف��ال ف��ي مخي��م الزعتري، وتج��ري حالي��ًا حملة 
وطني��ة للوص��ول إل��ى 3. 5 مليون ش��خص بلقاحات 
ش��لل األطف��ال والحصب��ة والحصبة األلماني��ة، وفي 
العراق بدأت حملة التحصي��ن في غرب البالد، وهناك 
حمل��ة أخرى من المزمع إجراؤها في إقليم كردس��تان 

خالل األيام المقبلة. 
وتب��دأ الحمل��ة الوطنية في لبن��ان وتركيا ومصر 
م��ن منتصف الش��هر الجاري، وق��د انخفضت معدالت 
التحصي��ن في س��وريا من أكث��ر م��ن %90 قبل ثالث 

سنوات إلى %68 حاليًا
ونوه البيان إلى أن البلدان والمناطق السبعة التي 
تتم فيها االس��تجابة الطارئة الموحدة لتفشي مرض 
ش��لل األطفال ه��ي: مص��ر والع��راق واألردن ولبنان 

ودولة فلسطين وسوريا وتركيا
يصي��ب فيروس ش��لل األطف��ال ع��ادة األطفال 
المتواجدي��ن في ظروف غير صحية من خالل االنتقال 
م��ن الب��راز إل��ى الفم ويرتب��ط باالتصال الش��خصي 
القريب من ش��خص إلى ش��خص واس��تهالك الطعام 
والش��راب الملوث بالبراز، وهو يهاج��م األعصاب وقد 
يتسبب في الوفاة أو الشلل، وينتشر على نطاق واسع 
ودون أن يالحظ��ه أحد قبل أن يبدأ في إصابة األطفال 
بالش��لل. ولكل حالة واحدة من حاالت اإلصابة بش��لل 
األطفال، هناك 200 طفل يمكن أن يصابوا بالعدوى، 
وليس هناك عالج لش��لل األطفال، ولكن يمكن منعه 

من خالل التحصين. 
ومنذ عام 1988، أدى التحصين إلى خفض حاالت 
ش��لل األطفال بنس��بة تزيد على %99 في جميع أنحاء 
العالم، ومن المزمع استئصال المرض بشكل كامل. 
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كشفت منظمة األمم المتحدة للطفولة أن قافلة 
مش��تركة لألم��م المتح��دة واله��الل األحم��ر العربي 
الس��وري تمكن��ت من عب��ور خطوط القت��ال وإيصال 
إمدادات اإلغاثة إلى ما يقرب من 42 ألف ش��خص في 

محافظة حمص المحاصرة
وقالت اليونيس��يف ف��ي بيان صحف��ي أن قافلة 
مكونة من 33 شاحنة ومقطورة غادرت يوم الجمعة 
الماضي من مدينة حمص إلى بلدتي الرستن وكراد 
تس��نين الواقعتيي��ن ش��مالي المدين��ة. ووصلت 25 
ش��احنة إلى الرس��تن محملة بلوازم تكف��ي 30 ألف 
شخص، في حين وصلت المركبات الثمانية المتبقية 
إلى كراد تسنين محملة باإلمدادات الالزمة ل� 12 ألف 

شخص. 
وأوضح يوسف عبد الجليل ممثل اليونيسف في 
س��وريا: أن هذه إحدى أكبر ش��حنات اإلم��دادات التي 
عبرت خطوط القتال في يوم واحد منذ أيار الماضي. 
وق��ال عب��د الجلي��ل: لق��د كان��ت العملي��ة التي 
نظمه��ا مقر األمم المتحدة في حمص مهمة لتطوير 
التع��اون بين جميع األطراف المعنية، كما وس��اهمت 
في توس��يع مساحة العمل اإلنساني، أن هذه القافلة 
العاب��رة لخطوط القتال ليس��ت الوحي��دة من نوعها، 
ب��ل هي جزء من جهود جارية ترم��ي إيصال اإلغاثة 
اإلنس��انية لألطف��ال وعائالتهم ف��ي المناطق التي 
يصعب الوصول إليها، هذا اإلنجاز صغير ولكنه مهم. 
وقد شاركت سبع وكاالت أممية في إيصال هذه 
القافلة، وهي اليونيس��ف وبرنام��ج األغذية العالمي 
ومفوضية شؤون الالجئين ومنظمة الصحة العالمية 

وقس��م األم��م المتحدة للس��المة واألم��ن والمنظمة 
الدولية للهجرة ومكتب تنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية 

إضافًة إلى الهالل األحمر العربي السوري. 
وم��ن بي��ن اإلم��دادات األساس��ية الت��ي قدمتها 
لألطف��ال  الصحي��ة  النظاف��ة  أطق��م  اليونيس��يف 
والعائ��الت ومالب��س األطف��ال والبطاني��ات وأقراص 

تنقية المياه والصابون ومسحوق الغسيل
كما ش��اركت في 18عملية عابرة لخطوط القتال 
ف��ي الفترة ما بي��ن كان��ون الثاني وتش��رين األول / 
من الع��ام الجاري، وتواصل دعوته��ا من اجل إيصال 
المس��اعدات اإلنس��انية في س��وريا بس��هولة وبدون 

عوائق، حسب البيان. 

 . .
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اليوني�سيف: اإي�سال اإمدادات الإغاثة اإىل ما يقرب من 42 األف 
�سخ�ش يف حم�ش املحا�سرة

منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية تبحث عن �سركات لتدمري �سموم 
الأ�سلحة ال�سورية وا�ستدراج عرو�ش لتدمري جزء من تر�سانتها

أحد أحياء حمص المدمرة

تبحث منظم��ة حظر األس��لحة الكيميائية عن 
ش��ركات تجارية ق��د تكون مهتمة بالمش��اركة في 
عملية اس��تدراج عروض محتمل��ة لتدمير جزء من 
الترس��انة الكيميائية الس��ورية، في مسعى حثيث 
لوضع خطة بديلة للتخلص من أسلحة الغاز السامة 
بع��د أن رفض��ت العديد من الدول تدمير األس��لحة 

على أراضيها وتراجعت أخرى عن موافقتها. 
كم��ا تح��اول المنظم��ة العثور عل��ى ميناء في 
البحر األبيض المتوس��ط لمعالجة السموم الخطرة 

في البحر أواًل. 
الئح��ة  موقعه��ا  عل��ى  المنظم��ة  ووضع��ت 
الع��روض عل��ى ج��زء م��ن الترس��انة  الس��تدراج 
الكيميائية الس��ورية تتضمن المواد الكيميائية من 
نفايات ناتجة من تدمير أس��لحة كيميائية ومعدات 

تريد من الشركات المهتمة أن تقوم بتدميرها. 
وأش��ارت رويت��رز إلى أنها أطلع��ت على وثيقة 
تبين أنه من المتوقع أن تطلب المنظمة من شركات 
الكيميائي��ات المش��اركة ف��ي اس��تدراج الع��روض 
وتقدي��م عطاءات للفوز بالعق��ود الخاصة بمعالجة 
حوالي 800 طن من الكيماويات الصناعية السائبة 
التي يمكن تدميرها في أفران حرق تجارية بأمان، 
وأن الش��ركات س��تمهل حت��ى 29 الج��اري إلب��داء 

رغبتها في المشاركة. 
وحس��ب المنظمة هناك حوال��ي 500 طن من 
الكيمياويات بالغة الخط��ورة بينها غازات األعصاب 
الفعلي��ة، الت��ي اليمك��ن اس��تيرادها إل��ى بل��د أو 

معالجتها تجاريًا، وإنما يجب معالجتها أوال في البحر 
على س��فينة أميركية، وس��ينتج عن ه��ذه العملية 
كمي��ات كبيرة م��ن النفايات الس��امة الت��ي ينبغي 
التخلص منها، ولذلك تحتاج منظمة حظر األسلحة 
العث��ور على ميناء في المنطقة يمكنها أن تش��رف 
منه على عملية المعالجة في البحر ثم تشحن منه 

النفايات السامة بعد ذلك. 
ونقل��ت رويت��رز ع��ن مص��ادر مش��اركة ف��ي 
مناقش��ات منظمة حظر األس��لحة الكيميائية قولها 
أن المنظمة تتوقع إنفاق قرابة 45 مليون يورو على 
معالج��ة الكيماويات تجاريا في إط��ار عملية تدمير 
ترسانة األس��لحة الكيماوية السورية، والمناقشات 
ما زالت مس��تمرة ولم يتخذ قرار بعد، موضحين أن 
كال م��ن فرنس��ا وألمانيا وإيطالي��ا وبريطانيا لديها 

القدرة الفنية على معالجة السموم
والدنم��رك  والنروي��ج  إيطالي��ا  م��ن  كاًل  وأن 
عرضت نقل األس��لحة الكيماوية من ميناء الالذقية 
الس��وري في حراس��ة عسكرية لمس��اعدة منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية في التخلص من األسلحة 

الكيماوية السورية. 
وقال مصدر آخرمش��ارك في المناقشات إنهم 
يبحث��ون ف��ي منطقة البحر المتوس��ط ع��ن بلدان 
لديها القدرة على معالج��ة النفايات الصناعية، أنه 

مسعى يتسم بالطموح. 
األس��لحة  حظ��ر  منظم��ة  س��وريا  وأبلغ��ت 
1300 ط��ن م��ن األس��لحة  الكيميائي��ة أن لديه��ا 

الكيماوية ومركباتها الوس��يطة، ووضعت المنظمة 
ج��دوال زمني��ا ضيق��ا للقضاء عل��ى تل��ك الكميات، 
وقررت وفقه ضرورة نقل أخطر الكيماويات بما في 
ذلك غازا الخردل والس��ارين والمركبات الوس��يطة 
لغازات أعصاب أخرى من سوريا بحلول نهاية العام 
الجاري، على أن تكون ترس��انة األسلحة الكيماوية 

بأكملها قد دمرت بحلول منتصف عام 2014
واعتم��د المجل��س التنفي��ذي للمنظم��ة ي��وم 
الجمع��ة ق��رارًا ينبغ��ي وفق��ه للمنظم��ة تحدي��د 
الشركات التي ستقوم "بتدمير المكونات الوسيطة 
لألس��لحة الكيماوية في المنشآت التجارية الخاصة 
بالتخل��ص من الكيماويات بحلول الثاني من كانون 

األول القادم. 
الدف��اع  وزارة  ف��إن  ووف��ق مص��ادر مطلع��ة 
األمريكية عرضت التب��رع بنظام طور أخيرا قيمته 
خمسة ماليين دوالر يمكن نشره ميدانيا ويستطيع 
تحيي��د غ��از الخ��ردل ف��ي البح��ر، وأن واش��نطن 
تبحث ع��ن ميناء كبي��ر إلى حد يكفي الس��تخدامه 
مرك��زا لعملي��ات ش��حن النفايات التي س��تنتج عن 
عملي��ة المعالجة، وف��ي أوروبا عدة منش��آت كبيرة 
لمعالج��ة النفايات لكن من غي��ر الواضح ما إذا كان 
بمقدورها معالج��ة الكميات المطلوب��ة في اإلطار 
الزمني الضيق الذي وضعته منظمة حظر األسلحة 
الكيميائي��ة عل��ى أن تظ��ل االنبعاثات ف��ي الحدود 

المسموح بها. 
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عر�سال ومعركة النظام وحزب اهلل الطائفية
الفتنة �ستطبق على من اأيقظها

  ياسر مرزوق
كت��ب »اب��ن خل��دون« قبل أكث��ر من خمس��مئة 
ع��ام عن المش��قة التي يمك��ن أن تواج��ه أي محاولة 
الستجالء الحقيقة، أو ما هو قريب منها في حدثٍ من 

حجم ونوع الحدث السوري: 
»أن الغل��ط والوه��م نس��يب لألخب��ار وخلي��ل، 
فاألخب��ار مظنة الكذب ومطية الهذر، والكذب متطرق 
للخب��ر بطبيعت��ه«، ثم ي��روح بعد ذلك يعد األس��باب 

المؤدية إلى ذلك فيذكر بالنص: 
»منها التش��يعات لآلراء والمذاه��ب، فإن النفس 
إذا كان��ت في حال��ة االعتدال في قب��ول الخبر أعطته 
حق��ه م��ن التمحي��ص والنظر، حت��ى تتبي��ن صدقه 
م��ن كذب��ه، وإذا خامرها تش��يع ل��رأي أو نحل��ة قبلت 
م��ا يوافقها م��ن األخبار ألول وهل��ة وكان ذلك الميل 
والتش��يع غطاء على عين بصيرتها من االنتقاد فتقع 
ف��ي قبول الكذب ونقله، ومنها الذهول عن المقاصد، 
فكثير من الناقلين ال يعرف القصد بما عاين أو س��مع 
وينق��ل الخب��ر على ما في ظن��ه وتخمين��ه فيقع في 
الكذب، ومنها الجهل في تطبيق األحوال على الوقائع 
ألج��ل م��ا يداخله��ا م��ن التلبي��س والتصن��ع فينقلها 
المخب��ر وه��و بالتصن��ع على غي��ر الحق في نفس��ه، 
ومنه��ا الجه��ل بطبائع األحوال في العم��ران، فإن كل 
حادث من الحوادث ذاتًا كان أو فعاًل البد له من طبيعة 
تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله، فإذا كان 
الس��امع عارفًا بطبيعة الحوادث واألحوال في الوجود 
ومقتضياته��ا أعانه ذل��ك في تمحي��ص الخبر وعلى 

تمييز الصدق من الكذب«. 
ابن خلدون هن��ا يقدم تصوي��رًا فوتوغرافيًا لما 
نواجه��ه الي��وم في مواكبتن��ا للحدث الس��وري، ففي 
ملفٍ س��ابق اس��تبعدنا ابتداء معركة القلمون لوجود 
اتفاٍق روس��ي أمريكي بتجميد الميدان تمهيدًا التفاق 
جنيف 2، لكن معرك��ة القلمون بدأت وتقدمت كتائب 
ح��زب اهلل م��ن الش��مال وكتائب األس��د م��ن الجنوب 
لتس��قط مدينة قارة الخاصرة الرخ��وة في المنطقة، 
لم��اذا القلم��ون الي��وم، قد يك��ون الس��بب األهم أن 
هذه المنطقة أساس��ية لتأمين طريق حمص دمشق 
وإبقائه��ا مفتوح��ة. كم��ا أن النظام يحت��اج للمعركة 
للتخفيف عن الفرق��ة الثالثة المتمركزة في المنطقة 
والتي تضاءل تعدادها حتى النصف هربًا وانش��قاقًا، 
التجيي��ش اإلعالم��ي ع��ن  الرغ��م م��ن كل  وعل��ى 
انتصارات النظام في الغوطتين إال أن يحتاج لمعركة 
القلم��ون اس��تباقًا ألي هج��وٍم مباغتٍ على دمش��ق 

وقطعًا إلمدادات السالح من لبنان. 
إال أن الح��دث التاريخ��ي يمك��ن تفس��يره م��رًة 
بالمنظ��ور السياس��ي، وم��رًة بالمنظ��ور الميداني أو 
االقتصادي ومرًة بالمنظور الديني، وإذا عدنا لما قاله 
أح��د المس��ئولين في حزب اهلل بأن “س��قوط س��وريا 
في يد الثوار س��يؤدي إلى وضع يك��ون فيه حزب اهلل 
محاص��رًا باألع��داء م��ن كل جانب. حزب اهلل يس��اعد 
النظام الس��وري في القتال في عدة جبهات، والجيش 
السوري يعمل حس��ب الخطة التي وضعناها”، نتبين 
أن لمعرك��ة القلمون وجه��ًا دينيًا ال ب��ل طائفيًا، هي 
معرك��ة ح��زب اهلل م��ع القلمون وعرس��ال الش��وكة 
الس��نية الت��ي تط��اول خاص��رة »ح��زب اهلل« وخزانه 
الش��عبي من الهرمل إلى بعلب��ك. والقاطعة المتداده 
داخل األرض الس��ورية التي تش��هد اليوم حرب “حياة 
أو موت” بي��ن المملكة العربية الس��عودية من ناحية 
واي��ران م��ن الناحي��ة المقابل��ة، وتتخذ بع��دًا طائفيًا 

صريحًا. 

ويؤي��د الوج��ه الطائف��ي للمعرك��ة م��ا نش��رته 
صحيفة عكاظ السعودية لش��هادًة حية ألحد الناجين 

من القصير: 
»قري��ة القصير تحي��ط بها قرى متع��ددة وكلها 
متداخلة في م��ا بينها، وقبل فت��رة اقيمت المتاريس 
م��ن قبل الس��كان الش��يعة الذين ب��دأوا يدخلون إلى 
الق��رى مجموع��ات غريب��ة عن��ا يرت��دون المالب��س 
الس��وداء ويعصبون رؤوسهم بعصابات كتب عليها يا 
حيدر ويا حسين. أدركنا أن حزب اهلل انتشر في القرى 
وبين ليلة وضحاها بدأ القصف واالعتداء على امالكنا 
واعراضن��ا، هم من بدأوا االعت��داء علينا على عكس 
ما يش��يعون، وقالوا لنا انهم أتوا لتطهير القصير من 
وجودن��ا وقالوا بالحرف الواح��د: نحن ال نريد الطائفة 

السنية بيننا، السنة حدودهم غرب العاصي فقط«. 
وختم »لقد هدموا المنازل والمساجد حتى أنهم 
أحرقوا المصحف الش��ريف. حزب اهلل حش��د كل قواه 
ف��ي القصي��ر لتصفيته��ا، والعائالت القليل��ة التي ما 
زالت في القرى المجاورة مات أغلبها بس��بب تس��ميم 

المياه التي تضخ باتجاه حماة وحمص«. 

ملفن��ا اليوم عن عرس��ال القلمون وعن الطائفة 
الس��نية المس��تهدفة تاريخي��ًا في لبن��ان، التي كانت 
وال تزال النس��يج الجامع للبلدي��ن، التي كانت العالقة 
بينهم��ا دائمًا محكوم��ة بانعدام الثقة، منذ تأس��يس 
الدولتي��ن وقليلة جدًا ه��ي الفترات التي لم تكن فيها 
هذه العالقة متوت��رة، وقد بلغ التوتر مرات كثيرة حد 
القطيعة السياس��ية واالقتصادية واالنس��انية أيضًا، 
فأقفل��ت الحدود مرات، وحيل دون انتقال األش��خاص 
م��رات، وتعطلت وس��ائل التبادل م��رات، حتى ليصح 
الق��ول أن نوع��ًا من الحرب الب��اردة كان��ت دائمًا بين 
البلدين، وفي هذا النس��ق من الحروب يستعاض عن 

المدافع بتبادل المضايقات على أنواعها. 
وعلى الرغ��م من الروابط الطبيعي��ة والمصالح 
المش��تركة أو المتداخل��ة القائمة بينهم��ا، فقلما كان 
البلدان متفقين ومتفاهمي��ن، كأن هناك ما هو أهم 
م��ن ه��ذه الروابط وأكثر عمق��ًا وأبلغ تأثي��رًا يعطلها 

ويحكم ببطالنها. 
قلي��ل من يع��رف الي��وم أو يتذكر، أن اس��تقالل 
كل م��ن البلدين ق��د تم من خالل تنس��يق كامل في 
السياس��ة الخارجية، العربي��ة والدولية، ومن خالل ما 

إحدى كنائس القصير المدمرة بقصف النظام
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يشبه الوحدة االقتصادية المتمثلة في الوحدة 
الجمركية الكامل��ة والوحدة النقدية أو العملة 
الواح��دة ول��م يك��ن أي م��ن البلدين يش��عر 
أن اس��تقالله منق��وص ومعتدى علي��ه أو أن 

سياسته غير كاملة. 
لبن��ان بقي خالف��ًا لما نعتق��د ونتصور، 
مش��روع وط��ن إذ أجم��ع أهل��ه عل��ى ضرورة 
تحقيق��ه إال أنه��م غي��ر مجمعي��ن بع��د على 
هويت��ه ودوره ف��ي محيطه، وه��و اليوم في 
مرحل��ة إعادة تأس��يس له كوط��ن ودولة بعد 
الزل��زال السياس��ي والعس��كري الحاصل في 

سوريا. 

النظام ال�سوري وال�سنة يف لبنان: 
يتوزع الس��نة في لبنان بين مناطق غير 
مرتبطة جغرافيًا ببعضها البعض، فيتركزون 
ف��ي محافظ��ة الش��مال وبعلب��ك والعاصم��ة 
بيروت وش��رق البقاع الغربي وصيدا، والسنة 
هم الطائفة األكثر عددًا بين الطوائف ال� 18، 
وبحس��ب إحصاءات غير رسمية فهم يشكلون 
ما يزيد على ثلث س��كان البالد البالغ عددهم 

نحو 4 ماليين نسمة. 
ع��ام 1936 قام��ت حرك��ة انفصالية س��نية في 
طرابلس تطالب بضم المدينة إلى سوريا ومثلها في 
بعض األوس��اط الس��نية في بي��روت، وتقليديًا كانت 
هذه الطائفة ركيزة كل مطالبة بالوحدة مع دمش��ق، 
ث��م ركي��زة تحويل لبن��ان قاع��دة لنش��اط المقاومة 
الفلسطينية ضد اسرائيل، وهي كانت دائمًا الطائفة 
األكث��ر تجاوبًا م��ع المصالح الس��ورية بحجة الرابطة 
األخوي��ة العربي��ة، إال أنه ومع اس��تالم نظ��ام البعث 
للحكم بات إضعاف الطائفة السنية في لبنان هاجسًا 
لألقلية الحاكمة في سوريا فضعف سنة لبنان مؤشر 
لضعف س��نة دمش��ق، وثمة ارتباط ال فكاك مع سنة 

بيروت بصفتهم امتدادًا لسنة دمشق. 
في عام 1985م عندما نددت الجماعات اإلسالمية 
بمذبح��ة صبرا وش��اتيال، وأعلنت اس��تعدادها للقتال 
دفاعًا عن المخيمات الفلسطينية، خشي نظام البعث 
الس��وري م��ن توحد صف س��ني، فأوعز إل��ى حلفائه 
بمهاجمة طرابلس، وقصف��ت المدينة بالمدافع تحت 
غط��اء راجم��ات وصواري��خ النظام الس��وري، ثم بعد 
تدمي��ر المدين��ة وتس��ويتها باألرض ونزوح الس��كان 
عنها، دخل الجيش الس��وري محتاًل لها، ونُزع السالح 

من السنة. 
وقد كرس النظام األمني الس��وري الحاكم فعليًا 
ف��ي لبنان عقودًا من التهميش للطائفة الس��نية منذ 
نهاي��ة الحرب األهلية ع��ام 1990 عن طريق إضعاف 
البني��ة للبرجوازي��ة الس��نية ف��ي بي��روت وتهمي��ش 
العائالت القديم��ة، أما في طرابلس فقد عمد النظام 
إل��ى تزوي��د أهالي جبل محس��ن المنتمي��ن للطائفة 
مذهبي��ة،  العتب��ارات  الثقيل��ة  باألس��لحة  العلوي��ة 
وليشكلوا طوال العقود الماضية حالة ردع لسنّة لبنان 
خش��ية أن تس��اهم في تحريك األغلبية السنّية في 
س��ورية، ناهيك عن التالعب بالمي��زان الديمغرافي، 
ففي الجنوب أجبر الس��نّة على بي��ع نصف أراضيهم 
وتقلص��ت أعداده��م، واألمر نفس��ه ح��دث في صيدا 

وصور واألوزاعي وتلة الخياط، وفي البقاع. 
وتج��در االش��ارة إل��ى أن الس��نة ف��ي لبن��ان لم 
يش��اركوا في االقتتال األهلي مباش��رة بمعنى أنه لم 
تكن لديهم ميليشيات وكتائب مسلحة، وعمليًا خرجت 
الطائفة الس��نية م��ن الحرب األهلي��ة خالية الوفاض 
بخسائرها ومكاس��بها قبل غيرها من الطوائف، لكن 
قواها ورموزها ضربت واس��تهدفت بشدة حتى كادت 
الس��احة الس��نية تخلو من أي رمز لها باستثناء عائلة 

سالم التي كانت تشهد أفول نجمها السياسي. 
أم��ا العائالت التجارية التقليدية فلم تكن أفضل 
حااًل فالحرب اللبنانية لم تكن مجرد آلة للدمار والقتل 
وإنزال الخسائر االقتصادية، فهي كانت، في وجه بارز 
من وجوهها، آلية لتكون مصالح اقتصادية اجتماعية 
جديدة وميدانًا إلعادة توزيع نس��بية للثروة، والرتقاء 

فئة جدي��دة إلى مواقع الث��روة والنفوذ السياس��يين، 
بهذا المعنى كانت الحرب وس��يلة من وس��ائل تعميق 
الف��وارق االجتماعي��ة بي��ن اللبنانيين بحيث خس��رت 
األغلبية الس��احقة، وتس��نى ألقلي��ة ضئيلة أن تجني 
األرب��اح الخيالي��ة، وكان أبرز ظواه��ر الحرب هو نمو 
االقتصاد الميليش��ياوي وتعيش��ه على الحرب نفسها 
»األموال الت��ي تدفقت من األطراف الخارجية لتمويل 
أطراف النزاع، واألموال التي أنفقتها منظمة التحرير 

الفلسطينية وتجارة األسلحة والذخائر«. 
وإذا عدن��ا ف��ي الذاكرة نجد أن��ه عندما تم هناك 
محاولة مجتهدة إلقامة تس��وية قب��ل الطائف أي هي 
االتف��اق الثالث��ي كانت األطراف المتناح��رة في لبنان 
ه��ي الموارنة والش��يعة والدروز تمثل��ت في االتفاق 
الثالثي. الس��نة ل��م يكونوا على ه��ذه المائدة ألنهم 

كانوا ليسوا طرفًا في هذا النزاع المسلح. 
هذا وتعد الطائفة الس��نية أكثر الطوائف اغتياال 
لنخبها قياس��ًا لعدم مشاركتها في الحرب فعليًا فعلى 

سبيل المثال ال الحصر: 
بع��د  لبنان��ي  وزراء  رئي��س  أول  اغتي��ال  ت��م 
االس��تقالل رياض الصل��ح عام 1951 من أش��خاص 
تابعي��ن للح��زب الس��وري القوم��ي االجتماع��ي، ثم 
اغتي��ال رئي��س ال��وزراء رش��يد كرامي ع��ام 1987، 
واغتيال المفتي حسن خالد، ثم اغتيال رئيس الوزراء 
رفيق الحريري ع��ام 2005 الذي كان كافيًا لنقل جزء 
كبي��ر من الس��نة اللبنانيين، خصوصًا س��كان المدن، 
إلى ص��دارة العم��ل الس��يادي واالس��تقاللي، واخيرًا 
اغتيال اللواء وس��ام الحس��ن ع��ام 2012 عن طريق 
تفجير وقع في منطقة األشرفية ببيروت بعد القبض 
على الوزير ميش��ال س��ماحة بتهمة تلق��ي متفجرات 

وأموال من النظام السوري. 
وعندم��ا اندلع��ت االنتفاضة الس��ورية ف��ي آذار 
2011 واش��تدّت حمأته��ا في األش��هر التالي��ة، كانت 
االصطفافات السياسية تعكس بشكل خطير خطوط 
المعركة بين مؤيّدي األسد ومناهضيه داخل سورية. 
وألهب��ت الطبيع��ة الطائفي��ة المتزايدة للص��راع في 
سورية التوتّرات الطائفية الشديدة في لبنان بشكل 
مباش��ر، إذ تحرّك الس��نّة في لبنان لدعم الثوار فيما 

وقف حزب اهلل إلى جانب نظام األسد. 

عر�سال: 
عرس��ال أو »عرش إيل« تقع في أقصى الشمال 
الش��رقي م��ن محافظة البق��اع طي أودي��ة وهضاب 
سلس��لة جبال لبنان الش��رقية. يحدّها ش��مااًل بلدات 
الفاكهة ورأس بعلبك والق��اع، وجنوبًا نحلة ويونين، 
وشرقًا الحدود السورية، وغربًا تجمع بلدات من رسم 

الحدث حتى اللبوة. 
وعرس��ال بل��دٌة س��نية متعاطفة م��ع المعارضة 

السورية. وتملك حدودًا طويلة مع األراضي السورية 
تمتد ألكث��ر من س��تين كيلومترًا، معظمه��ا مع ريف 
دمشق، مع قس��م صغير مع محافظة حمص، وجبال 
القلمون السورية هي امتداد لجرود عرسال اللبنانية، 
والدخ��ول إليه��ا يعني حتمي��ة المرور بالج��رود، التي 
تُحيط بها عدة قرى س��ورية معارضة، وتنتش��ر فيها 
معس��كرات المس��ّلحين. كم��ا تحتضن ضع��ف تعداد 
سكانها من الالجئين السوريين من حمص والقلمون. 
وبعد سقوط القصير وفشل المعارضة المسلحة 
في الس��يطرة على قرى حوض العاصي لفتح طريق 
مباش��ر بين القصير وعكار، نتيجًة لتدخل حزب اهلل، 
ب��ات التركيز على معبر الجوس��ية المالصق لمنطقة 
مش��اريع الق��اع اللبناني��ة. فالدخ��ول إل��ى األراض��ي 
الس��ورية وال��ى حمص والقصي��ر تحدي��دًا، يقتضي 
عب��ور بضع��ة كيلومترات من جوس��ية، بينم��ا يلزمه 
للعبور من عرسال إلى حمص أكثر من مئة كلم، لهذا 
تش��بث المسلحون بالمعبر وبالقرى المحيطة به التي 
تغ��ذي القصير وحمص بالس��الح والرجال عبر لبنان، 
إال أن��ه وبعد س��قوط القصير وس��يطرة النظام على 
طريق الس��احل، لم يعد بإمكان السوريين والجرحى 
الهاربين من بالدهم، التسّلل إلى عرسال، سوى عن 
طريق الجبال باتجاه الشرق، مرورًا بالقلمون ويبرود 
والمناطق المجاورة، ما يس��تغرق 4 أيام للوصول إلى 

البلدة. 
لذلك يس��عى »حزب اهلل« بعد س��قوط الُقصير، 
إل��ى تأمي��ن خلفيّت��ه، فال تكون عرس��ال مم��رًّا آمنًا 
للجيش الس��وري الحرّ، ما يتطل��ب منه الهيمنة على 
عرس��ال وحماية كل خطوط مواصالته، كما يس��عى 
حزب اهلل من خالل سيطرته على عرسال إلى تعميم، 
الطاب��ع الش��يعي عل��ى البل��دة تلقائي��ًا، ما ق��د يدفع 
سكانها السُّنة إلى مغادرتها رفضًا للواقع الذي ُفرض 
عليه��م، ومم��ا ال ش��ك في��ه أن التواصل اللوجس��تي 
القوي بمنطقة القلمون يعني أنه بمجرد بدء الهجوم 
س��يمتد القتال إلى لبنان. فالمس��ارات العابرة للحدود 
الت��ي تربط عرس��ال بمنطق��ة القلمون ه��ي بمثابة 
البواب��ة الوحيدة للبلدة المحاطة من الش��مال والغرب 
والجن��وب بالقرى الش��يعية، فإذا م��ا تمكن حزب اهلل 
من قطع المس��ارات بين عرس��ال والحدود، فستصبح 

المدينة السنية معزولة. 
في الختام ارتكب حزب اهلل خطًأ تاريخيًا بتدخله 
ف��ي س��وريا وكش��ف ع��ن وجه��ه الطائف��ي، وقريبًا 
س��تتوقف المس��رحية ويس��قط المس��رح وس��تطبق 
الفتن��ة عل��ى م��ن أيقظها، فعرس��ال الي��وم كما قال 
عل��ي الحجيري رئيس بلديتها ف��ي تصريح لصحيفة 
»األنباء« الكويتية ليست عرسال ما قبل 2005 وقال: 
»ما على حزب اهلل سوى محاولة العبث معنا كي يتأكد 
بنفسه أن زمن الترهيب والفرض والهيمنة قد ولى«. 

ج���رود ع��رس��ال وال���ح���دود م��ع ال��ق��ل��م��ون ال��س��وري
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خطر تطييف ومذهبة حماربة الثورة ال�سورية
ش��خصيا لم أصب بعد بالخرف وذاكرتي ما تزال 
على ما أظن تعمل ولو بنس��بة م��ا.. أتذكر مثال حين 
كانت مظاهرات السوريين سلمية.. أتذكر أهازيجهم 
الثورية في جاس��م والجيزة في بعض مناطق وريف 
دمش��ق.. أتذكر محاولة س��احة الس��اعة في حمص.. 
في حماة ألس��ابيع في جامعة حل��ب وبعض األحياء.. 
بل أتذكر داريا غياث مطر والصبايا والشباب يقولون 
للقتل��ة: نحن اخوتكم ف��ي الوطن واالنس��انية.. كل 
التفاصي��ل األخ��رى وما أكثره��ا.. بما فيه��ا ذات يوم 
مثل��ج ف��ي منطقة المزة حي��ث ُأطلقت النار مباش��رة 
على الناس.. لكن.. من سينسى صورة المقلب اآلخر؟ 
م��ن كان يُعول عليهم في النخب الثقافية التي خانت 
دوره��ا؟ هل تذك��رون حين راح ه��ؤالء يخبروننا عن 
جريمة ثورة الس��وريين والس��وريات ألنها خرجت من 
المس��اجد أيام الجمع��ة؟ وهؤالء لم ي��روا مثال تحول 
المراك��ز الثقافية إلى مس��الخ بش��رية وثكنات أمنية 
وعسكرية ولم يروا مثال ملعب العباسيين )وصوره ما 
تزال على غوغل ايرث( تعج بما يس��مونه الس��وريين 
»الباص��ات الخض��راء« والت��ي لعب��ت دورا ف��ي تنقل 
الش��بيحة لقم��ع الس��وريين.. وه��ي ذاته��ا التي كان 
يس��تخدمها الطاغية وحين تصدى لها الشباب صارت 

بكائيات »الممتلكات العامة!«.. 
تذك��روا بأن��ه هن��اك من س��مي ش��اعر ومثقف 
ومع��ارض ليبرال��ي وماركس��ي وقومي وم��ن أمثال 
الراحل البوطي والشيخ حسون كلهم وجدوا أنفسهم 
جنب��ا إلى جن��ب مع فنانيي »الش��عب« مم��ن رأوا في 
الثورة مس��جدا ليس إال.. لم يخبروا ش��عبهم وال مرة 
واح��دة عن مكان االنطالق الواج��ب.. هل من المركز 
الثقافي الروس��ي؟ هل من المرك��ز الثقافي العربي؟ 
ه��ل م��ن ملع��ب الجالء ف��ي الم��زة؟ هل من س��وق 
الحميدي��ة؟ ل��م يثرهم ق��ول البوطي: ه��ؤالء لم تر 
جباههم الصالة.. هل كان يمكن مثال للراحل البوطي 
أن يقبل بثورتهم لو كانوا اسالميين وجباههم عرفت 
الصالة؟ وقد انتهت به الحال إلى خطبة جمعة بش��لة 

نصفها من الشبيحة المتعددي المواهب.. 
اتذك��ر كيف أس��هم هؤالء في اس��تفزاز الغريزة 
الديني��ة عند الناس حين راحوا يصرون على مفاصلة 
األرقام وتجاهل وتش��كيك )بعضهم م��ا يزال يفعله 
للي��وم( بالمش��اركين بالث��ورة وبأن للثورة ش��روط.. 
ومن شروطها )وكأننا أمام نظرية التحول الرأسمالي 
للماركس��ية( أن يصي��ر المجتم��ع كل��ه عل��ى مقاس 
فكري علماني مثال لشاعر غرق في شرنقة طائفيته 
رغم أنه ال يفرق كثيرا عن »ماركس��ي« كان يتصنع 
الب��كاء على حم��زة الخطيب بذات الوقت الذي ش��كك 
في��ه بمقب��رة جماعي��ة آلل ابازي��د ف��ي درع��ا ورقم 
الجرافة والمعدات قبل أن تصير نصف س��وريا مقابر 
جماعية.. ويناقش��ون عدد المشاركين في مظاهرات 
س��احة العاصي ف��ي حماة وتقديم قياس��ات مترية ال 
قياس��ات على عظمة وشجاعة شعب عاش تحت حكم 
اس��تبدادي عقود طويل��ة.. ومنهم من وصف ش��باب 
ش��عبه بالحثاالت.. وش��روط هؤالء دل��ت على نتيجة 
غربتهم عن مفهوم الثورة الذي صفقوا له في ايران 
واميركا الالتينية وكوبا وآس��يا وكردستان وكل مكان 
في أفريقيا.. وبالطبع لم يروا في ش��عبهم س��وى ما 
رآه فاش��يو الحقب��ة األس��دية من بي��روت إلى نابلس 

والقاهرة وتونس وبغداد ودمشق نفسها.. إلخ
لم يث��ر هؤالء كثي��را، ال رفاق وال اخ��وة، لحجم 
االس��تهداف للقتل وان��زال الدباب��ات لتواجه تجمعات 
ش��عبية واقتحامات واعادة احتالل للساحات كما حدث 
في حماة وتدمير وحصار للمس��اجد.. فهذه المس��اجد 
التي كانت في الضفة الغربية اثناء انتفاضة الحجارة 
مقرا ومنطلقا الجتماعات شارك فيها حتى الملحدون 

والماركسيون لتنظيم شؤون االنتفاضة الفلسطينية 
كانت مس��اجد ثوري��ة ولكنها في س��وريا التي ادعى 
ه��ؤالء »المثقفون« معرفتهم بها كش��فت عن بؤس 
العقل المدع��ي والمرتجف تربية تل��ف وتدور وتعود 
مربوطة العقل إلى االنتماء الس��ابق لما اطلقت عليه 
تح��رر وانعت��اق.. كان��ت مس��اجد »تخل��ف« ولو وقف 
الش��اب المس��يحي ينتظر رفاقه امام مساجد حمص 

ليشاركهم التظاهر.. 
تلك فق��ط من الذاكرة التي تتذكر كل ش��يطنة 
للثورة الس��ورية.. عن مسجدها وشيخ ال يختلف ربما 
ف��ي ثوريته عن ع��ز الدين القس��ام وال يحيى عياش 
وال فتحي الش��قاقي وعبد العزيز الرنتيس��ي.. هناك 
ثائر وهن��ا »رجعي متخل��ف«.. هذا التصنيف س��ابق 
للدواعش الذين ظهروا مؤخرا وس��ابق حتى للنصرة 
وكل التش��كيالت العس��كرية.. ب��ل تهك��م أحده��م 
)يدع��ي أنه ماركس��ي( م��ن عقولن��ا حي��ن راح يردد 
رواية الس��لطة عن المنش��قين كحرامية ومتطرفين 
من حزب التحرير..« ماركس��ي س��ابق« يملك موقعا 
يدعي فيه »الحقيقة« راح يخبرنا عن رياض االس��عد 
وحس��ين الهرم��وش بأنهما م��ن حزب التحري��ر.. كما 
رواياته األخرى التش��ويهية التي كانت تغلف ببضعة 

شتائم لعصابة السلطة وتمجيد بجيش بشار.. 

نقا�ش عقلي عن طبيعة مع�سكر 
الرتزاق الأ�سدي

دعونا الي��وم ننظر إلى الصورة.. أنا ش��خصيا ال 
أتهي��ب من مناقش��ة عقل��ي وليس بعق��ول اآلخرين 
يفك��ر عقلي.. فم��ن هي »الجبه��ة العلماني��ة« التي 
تصطف في صف سفاح سوريا؟ من أين يأتي مرتزقة 
وعصابات بش��ار العابرة للح��دود؟ ودعوني أقول في 
أغلبه��م ه��م مغلوبون عل��ى أمرهم تربي��ة وثقافة 
ودينا ومس��لوبي العقول حتى ال يفهم البعض بأنني 
أتجاوز.. ومنطق التجاوز هذا سيف يسلط على العقل 
باس��م التقدي��س ليتعط��ل العق��ل بالتال��ي ويصبح 
ممنوع عليه السؤال.. هل هناك تحالف علماني ثوري 

يقوده بشار في مواجهة ثورة مساجد؟
ال أري��د االجاب��ة بس��ؤال عن جنس��يات ومذاهب 
من يحضرون بش��كل منظم ترع��اه دول ومرجعيات 
دينية بل »ثقافية« القش��ور.. أطرح س��ؤالي ليجيبنا 
هؤالء الذين تثور ثائرة تصيدهم اليوم وقد نس��وا ما 
ُأس��س له ومن أس��س له وهم مشاركون بالتأسيس 
إي��اه بب��ؤس قراءتهم الت��ي أثبتت أنها أفش��ل قراءة 
عرفتها الش��عوب التي س��ارت في ذات دروب العرب.. 
ثم هم أنفس��هم ل��م يخبرونن��ا وال م��رة واحدة عن 
الفرق بس��ن لحي��ة عدن��ان العروعور ولحية حس��ن 
نص��ر اهلل.. ش��خصيا لم ألح��ظ وال تم��ردا واحدا في 
س��ياق النقاش حتى عن مدى التطرف الذي يستوجب 
اس��تقدام ميليش��يات مرتزقة من حدود باكستان إلى 
افريقيا م��ن مذهب محدد تحت راية محددة بينما في 
معس��كر الثورة تجد نقاش��ا وتجد تفاعال وتجد رفضا 
وتجد فضحا ونقدا وس��مه ما شئت بوجه هؤالء الذين 
حضروا ليمارس��وا ف��رض ايديولوجيته��م على ثورة 

السوريين.. هذا نقاش ظاهر للعلن وليس مخفيا.. 
من المؤس��ف حقا أن بعض هؤالء الذين بشروا 
بعص��ر تح��رر الش��عوب يقيم��ون ف��ي كن��ف الغرب 
ويعرفون خزعبالت بش��ار عن المؤامرة الكونية وعن 
مالحقة بضعة ش��باب غرر بهم متطرفون ليشاركوا 
في قتال عصابات بش��ار.. ورغ��م ذلك مخجل حقا أن 
تجد ثقافة منحبكجية هؤالء هي ثقافة أسدية تدافع 
بش��كل أعم��ى وقطيعي عن ه��ؤالء الذي��ن ال يرون 

ارهابا بحق ش��عبهم من س��لطة قمعية فاش��ية بكل 
ممارساتها وتحالفاتها الدينية المذهبية رغم االدعاء 
بأنه قلعة العلمانية والقومية بينما ينشغلون في رفع 
دعاوى على اردوغان.. أمر عجيب حقا أن يقتل الطفل 
بالكيم��اوي وتقتل النس��اء والرجال حص��ارا وتجويعا 
وبالصواريخ البعيدة المدى وبالطائرات والتعذيب في 

المسالخ.. 
ش��خصيا أرى ب��أن ه��ؤالء جميع��ا س��اهموا بما 
وصلت إليه سوريا من فوضى الفكر وتشويش العقل 

وتمذهب الحالة. 

هل نحن يف الطريق نحو �سدام 
مذهبي؟

الدفاع عن ديكتاتور مس��تبد عس��كريتاري أمني 
بامتي��از ليس فقط يقوم على م��ا تقدم من توظيف 
خزعب��الت دينية لل��زج به��ؤالء في األتون الس��ورية 
لن تتوق��ف نتائجه عند ه��ذا الحد الجنون��ي المتبدي 
الي��وم، ب��ل يض��اف إلي��ه عوام��ل أخ��رى أس��س لها 
»النظ��ام الوظيفي« في عالقات��ه الدولية، وقد قدمنا 
في الس��ابق العديد من الش��واهد على تلك الوظيفة 
التي ش��كلت دولة االحتالل االس��رائيلي رأس حربتها 
وإن طعمت العصابات األسدية وجودها بشعارات عن 
فلس��طين والقومية العربية.. وبكل س��ذاجة وبدون 
تفكير منطقي انس��اق كثيرون على الساحة العربية 
من اليس��ار واليمين إلى مثل تلك الشعارات متناسية 

التدقيق في األفعال المناقضة.. 
كل الشعارات التي رفعها حسن نصر اهلل وبقية 
العمائم بالتدليس والكذب منذ ما قبل عسكرة الثورة 
الس��ورية أس��همت اس��هاما كبي��را وغبيا ف��ي تأجيج 
النف��س الطائف��ي المذهب��ي وصل أوجه ف��ي اعتبار 
ما يج��ري »واج��ب جهادي« وم��ن العجي��ب أن بعض 
االطراف الس��ورية والعربية المشار إليها آنفا لم ترى 
في تعبير الجهاد هنا ما يثير مثلما يثير التعبير نفسه 
عند االطراف الس��ورية المسلحة.. وهذا يعني المزيد 
من تراكم النفاق المؤدي إلى تخندق أكبر عند الطرف 
المعتدى عليه م��ن خارج الحدود وتحت عناوين دينية 
وتقديس��ية تتهم السوريين بأنهم ما قاموا بثورتهم 
إال الس��تهداف ما يقال عنه مقامات »مقدس��ة«.. لقد 
كان مطلق��وا تلك األكاذيب يدرك��ون تمام اإلدراك ما 
يس��تدعونه عند المعتدى علي��ه.. وهم كانوا باألصل 
يس��تجرونه ولو ل��م يكونوا يقدرون حجم��ه المتبدي 
اليوم.. فق��د ظن هؤالء بأنهم صنع��وا الفرق الكبير 
في س��وريا على م��دار ٣ عقود بعد الث��ورة االيرانية 
ليكتشفوا هشاش��ة الكذب والتدليس الذي مارسوه.. 
وه��و بنف��س قياس الك��ذب الذي م��ا يزال يمارس��ه 

»اإلعالم الممانع«.. 
لقد تطرقنا في الس��ابق لكذبة »حماية الفضية 
قت��ل  ف��ي  االنغم��اس  لتبري��ر ه��ذا  الفلس��طينية« 
الس��وريين، ومثل هذه األكاذيب تس��مم األجواء أكثر 
مم��ا ه��ي مس��ممة وخصوصا بع��د حم��الت الصراخ 
المذهبي��ة الصادرة بعد تفجير بي��روت مؤخرا.. ومن 
ال ينتبه لخط��ورة الخندقة والفرز المذهبي الذي يتم 
صناعت��ه منذ عامين ونصف س��وف يجد نفس��ه أمام 
تشظي كبير لن يترك احدا في هذه المنطقة.. وحتى 
لو تخيل ذلك العق��ل المريض الذي يدعي أنه »عقل 
تحليل��ي« بأن قص��ة االنتصار الموه��وم على الثورة 
الس��ورية س��يتم ببقاء بش��ار وعصاباته في النهاية 
فله أن يتخيل ما س��ينتجه مثل ه��ذا األمر )الذي أصر 
بأنه مجرد وهم وش��راء الوقت( في س��وريا التي بات 
نصف شعبها مهجرا ومشردا.. عدا عن أعداد الشهداء 
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والمعتقلين ومآس��ي يندى لها جبين البش��رية.. فمن 
الطبيع��ي أن ال يُمك��ن بش��ار وعصابات��ه من الحكم 
ولو ظن حزب اهلل وماللي ايران بأن س��وريا يمكن أن 
تكون كالعراق فهم واهمون، وإذا ظنوا بأن الفوضى 
يمك��ن أن تفيدهما فهم أيضًا واهمون.. في س��وريا 
يتش��كل ش��عور عام معاد لحزب اهلل وايران وروس��يا 
والمصال��ح ال تبنى في الحالة الس��ورية على أنقاض 
بلد وش��عب ش��وهت ثورته ممن ظن بأن��ه بتجييش 
طائفي يمكن انقاذ بش��ار.. بل حت��ى الروس وبغباء 
الواه��م بح��ل غروزن��ي ف��ي س��وريا ك��رروا أخطاء 
العنجهي��ة االيرانية ف��ي حديثهم عن س��ماح او عدم 

سماح لدولة بهذا الشكل او ذاك.. 
قبل س��نتين سألت س��ؤاال افتراضيا أعيده اليوم 

رغم أني لست متفائال بأن هؤالء يقرأون: 
م��اذا كان يمك��ن أن يك��ون الوض��ع علي��ه لو أن 
ح��زب اهلل وحت��ى اي��ران اتخ��ذا مواق��ف مختلفة من 
الث��ورة الس��ورية؟ بالتأكيد ما كانت أع��الم حزب اهلل 
وحس��ن نص��ر اهلل حُرقت وديس��ت ف��ي المظاهرات 
التي استفزها وقوف من وقف معهم الشعب السوري 
تاريخيا وف��ي ٢٠٠٦ مؤيدا للس��فاح ومب��ررا لمقتل 
االطف��ال بحج��ة محارب��ة التكفيريي��ن والوهابيين.. 
لقد تحطم الكثير الكثير على طريق الثورة الس��ورية 
بافتض��اح ضيق األف��ق المذهبي عند م��ن ادعى أنه 
مقاوم��ة.. وبنت اي��ران عالقاتها مع س��وريا من ثقب 
نظ��ام فاش��ي ولي��س بعالقات مع ش��عب حر وس��يد 
وكري��م.. ش��عب عرف طريق��ه قب��ل والدة كل عائلة 
األس��د.. وله��ذا تب��دو جم��ل حس��ن نص��ر اهلل فيه��ا 
الكثي��ر من االس��تفزاز الغب��ي في كل م��رة فتح فيه 
فم��ه ليتح��دث عن س��وريا.. فال يراه��ا إال من خندقه 
الطائف��ي ولو كان تح��ت غطاء الممانع��ة، وهو بذات 
الوق��ت يس��يء اس��اءة تاريخي��ة إلى فلس��طين وإلى 
فك��رة المقاوم��ة باعتباره��ا ال تت��م إال اس��تنادا على 
أنظمة مستبدة وهذا أمر يشكك بالشعوب ويعتبر أن 
المقاومة ال تجيء إال بالجل��د والقتل والديكتاتورية.. 
تل��ك مراهنات فاش��لة وتعمق أزم��ة المنطقة وتمنح 
من يرغب برؤية س��وريا مدم��رة كل الفرص وبغباء 
مس��تفحل يصر هؤالء على ع��دم مراجعة مواقفهم 
ولو ممن باب البراغماتية او حتى االنتهازية السياسية 
مثلهم في ذلك مثل القوى القومية واليس��ارية التي 
تؤيد الديكتاتور إلى حد تشبيهه بعبد الناصر وارسال 
م��ن يقاتل مع��ه وهي التي لم نس��مع وال مرة واحدة 
ارسالها مقاتل واحد ليقاتل في غزة مثال.. ففلسطين 

قريب��ة جدا من مصر وهذا التي��ار الذي يتفاخر بتأييد 
ديكتاتور مستبد.. 

عموم��ا إن خط��ر تعمي��ق التخن��دق المذهب��ي 
والطائف��ي واقع ومن يريد نزع فتي��ل انفجاره يعرف 
الطريق تماما وهو لم يس��لك لألس��ف وال مترا واحدا 
فيه بل ت��رك ألبواق القنوات اللبناني��ة المعتادة على 
التخاطب المذهبي والطائف��ي فيما بينها أن يغوصوا 
في فرز سوري يستدعي ما ال يسر أحدًا.. نزع الفتيل 
ال يعن��ي التكاذب حول مبررات إرس��ال قوات بش��كل 
منظم وبرعاية حسن نصر اهلل والبطاط وكل هؤالء 
الطائفيين تحت بصر وأعين ما يسمى دول وحكومات 
بينما هم يصرخون النفالت ش��خص أو مجموعة من 
الطرف اآلخر قادم او قادمة إلى س��وريا بدون الغطاء 
الذي يمنحه نصر اهلل وبشار ووليهم في طهران بناءا 

على خرافات تاريخية ال شأن ألطفال سوريا فيها.. 
أن حك��م آل األس��د، ش��اء البع��ض أم أبى وهما 
ومكاب��رة، إل��ى زوال وال يمك��ن أن يعك��س ه��ؤالء 
مجرى الطبيعة وارادة البشر مهما فعلوا.. هذا الزوال 
المكلف ال يحدد مصيره ال حسن نصر اهلل وال مرتزقة 
روس وغيره��م وال يح��دد مصي��ره ال��زج بالفق��راء 
والمس��حوقين م��ن العراق وغيرها في أتون يس��تعر 
وبعقل جهنمي من أجهزة بش��ار الت��ي ال تفرق معها 
من تح��رق وماذا تدمر لمزيد من صب الزيت على نار 
الش��قاقات الطائفية ف��ي المنطقة بوه��م كيان هنا 
وكيان هناك يستند على عرافات لبنان ودجاليه سواءا 
من قارئي الفنجان أو من أصحاب نظرية خلصت وقد 
دمر نصف س��وريا ولم تخلص ولن تخلص كما وضع 
المعتوه س��تة اشهر كس��قف زمني.. من يقرأ سياسة 
ومصالح عليه أن يفهم بأن الشعب السوري لن يكون 
أقل شجاعة وشأنا في مقاومة الغزاة والمحتلين تحت 
أية ذريعة وعباءة يدخلون إلى بلده.. بل ربما صبحي 
الطفيل��ي ومثقفي الش��يعة يدركون طبيعة الش��عب 
السوري أكثر مما يدركه هذا الطائفي الصارخ والرافع 
اصبع��ه بوجه الش��عب الس��وري.. ولي��س بالضرورة 
أنن��ي نتفق مع لون وش��كل تل��ك المقاوم��ة.. لكنها 
في النهاية هي مقاومة ضد الغزو المتس��ع والواضح 
الخلفيات في بلدها ولو كانت مقاومة تبدو اليوم أكثر 
أس��لمة مما أراده��ا البعض.. ففي لبن��ان بعد اجتياح 
1982 ل��م يناقش الن��اس طبيعة المقاوم��ة التي لم 
يكن عليها أيضًا اجماع والتي اتخذت اشكال تفجيرات 
بالس��يارات واالجس��اد وكان العامل الديني محفزا لها 
ولعب محمد حس��ين فض��ل اهلل دور االب الروحي لها 

وبال�تأيد الراحل فضل اهلل لم يكن ماركسيا.. 
يخطئ في حس��اباته كل من يظن بأنه ببضعة 
آالف م��ن المقاتلين المس��توردين من خ��ارج الحدود 
يمكنه أن ينتصر إذا ما استند إلى التجييش الطائفي.. 
فه��ذا االس��تناد الغيب��ي يمك��ن أن يمت��د حريقه إلى 
الحديق��ة الخلفي��ة لمس��تخدميه.. وه��م يعرفون ما 

معنى االمتداد.. 
أخي��را كلمة ال ب��د أن تقال في معمع��ة النقاش 
عن التش��كيل العس��كري األخير في سوريا.. شخصيا 
ال مشكلة عندي في أن تتحد القوى العسكرية الثائرة 
كما الق��وى المدنية.. بل بالعكس هذا ما يس��تدعيه 
المنط��ق في مواجهة الحلف المعادي لثورة الش��عب.. 
وبم��ا أن��ي قل��ت ذل��ك فأن��ا ض��د أن ينش��غل هؤالء 
العس��كريون الثائ��رون بمس��ائل تحديد ش��كل ولون 
الدول��ة الس��ورية وأظن بأن الح��وار ثم الح��وار بين 
أطراف معسكر الثورة السورية هو األجدى لكي يقرر 
الشعب السوري مصيره وش��كل دولته.. بالتأكيد من 
الضروري االتفاق على كيف سُ��تحكم س��وريا ولكن 

هذه ليست مهمة تشكيالت عسكرية فحسب.. 
إن خ��روج فتوى من داعش بحق أعضاء االئتالف 
الوطني الس��وري يس��تدعي من قوى الثورة الوقوف 
وقف��ة حاس��مة وحازمة من هذه الق��وى العبثية التي 
يغذيها بش��ار واجهزته لوضع الش��عب الس��وري بين 
خي��ار مفضل لدي��ه بينه وبي��ن داعش الت��ي يراهن 
عليها حلفاء وابواق بش��ار.. وبالرغ��م من كل أخطاء 
االئتالف والمعارضة السورية إال أن ترك األمر للقوى 
العبثي��ة من أمثال داعش ومن أمثال تلك القوى التي 
ترى مهمتها في معارض��ة المعارضة وتقديم دعاوى 
بحق اردوغان ليس في مصلحة الثورة.. التكامل بين 
الجه��ود السياس��ية والعس��كرية واالعالمي��ة والعمل 
المدن��ي بالعم��وم يتطل��ب حقا وج��ود اس��تراتيجية 
التفاهم على القاس��م المشترك والذي يقرر مصيره 
ش��عب حر متحرر م��ن الديكتاتورية وليس اس��تبدال 
طرابيش��ها ومس��مياتها.. هذه مهم��ة الجميع وليس 
فقط االتيان على النقد ث��م النقد وتصصيد االخطاء 
فحس��ب.. بل الدخول في تفاهمات س��ريعة يش��كل 
مركزه��ا أه��ل الثورة عل��ى األرض ليكونوا الس��ياج 

القوي الحارس لتضحيات ثوررة الحرية والكرامة.. 
س��ؤال ال بد من��ه: ما ال��ذي يجري في الحس��كة 
والقامشلي؟ مسيرات برعاية قوات بشار األمنية؟ أمر 

عجيب هذا االستالب لتضحيات الكرد السوريين.. 
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ك��م عدد الش��جعان بين من يقاتل��ون اليوم في 
سوريا؟

ك��م ع��دد م��ن يحمل��ون أرواحهم عل��ى أكفهم 
وينطلقون نحو الموت بال خوف وال تردد؟

ك��م ع��دد م��ن ال ت��زال لديه��م مب��ادئ الحرية 
والكرامة والعدالة؟

كم عدد من يفضلون الموت ألف مرة على الحياة 
بذلة؟

هل نتحدث عن الفئة األندر هنا؟
ه��ل س��تبقى قاع��دة »يم��وت األفض��ل ويبقى 

الخسيسون« سيدة الموقف في سوريا؟
مات عبد القادر صالح واقفًا في س��احة المعركة 

بينما يموت غيره من التخمة في الفنادق. 
لم يكن أول الشهداء ولن يكون آخرهم...

ولكنه من تلك القلة التي عددناها في البداية...
ه��و من أولئ��ك الذي��ن يتاجر بهم تجار الس��الح 
وباع��ة الث��ورة، رغم أن��ه ال يالم على نواي��ا داعميه، 

فللرجل هدفه وقد مات ألجله وهذا ما يحتسب له.
يم��وت الجب��ان ألف مرة ف��ي اليوم بينم��ا يموت 

الشجاع مرة واحدة، فال عزاء للجبناء.
يموت مئات الس��وريين يوميًا من القهر والخوف 
واإلرهاب والقنابل والس��يارات المفخخ��ة، ولكن قلة 
منه��م تموت دفاع��ًا عن وطن، والس��بب أنه��م باتوا 
ضحاي��ا ص��راع ال ناقة له��م فيها وال جم��ل. ال يمكننا 
لومهم وال التبخي��س من حجم تضحياتهم ولكن من 
بق��ي عل��ى أرض الوطن ال يعدل من ف��رّ منه، رغم 

فهمنا لظروف كل إنسان.
يم��وت الش��جعان لتحي��ا األوطان، ه��ذا قدرهم 

وذاك مستقبل الوطن.

ما بني جنيف ودم�سق
بينم��ا تختلف وتتفق المعارضة على الذهاب إلى 
جنيف ورؤية معالمها الجميلة والتس��كع في شوارعها 
أو ع��دم الذه��اب وبالتال��ي مواصل��ة التج��وال ف��ي 
أرجاء أخ��رى مختلفة من العالم، تموت دمش��ق تحت 
القنابل والقهر يوميًا بانتظار المجهول. وال يبدو ذاك 
المجهول قريبًا بما يكفي لنستطلع المستقبل أو حتى 

نملك التخطيط له.
علمتن��ا دروس التاريخ أنه م��ا من حل ألية حرب 

إال بجل��وس زعمائه��ا إلى طاول��ة واحدة 
ليع��ودوا إل��ى ذات الوطن ويب��دؤوا بعقد 
الصفقات وإنجاز التفاهمات، هذا ما حدث 
ف��ي يوغوس��الفيا الس��ابقة وف��ي لبنان 
وف��ي أفغانس��تان. غير أن زعم��اء الحرب 
ل��م يظهروا بعد في س��وريا ولم تتوضح 
معالمهم وال مطالبهم، ولهذا ال نعتقد أن 
أي حل في س��وريا لن يك��ون قريبًا حتى 
ظهور ه��ؤالء. وإلى ذلك الحين س��تبقى 
حروب العصابات والس��لب والنهب س��واء 
كانت نظامية أم معارضة مستمرة يموت 

فيها الناس ثمنًا لشيء ال يعرفونه حقًا.
الكب��رى  الق��وى  ق��ررت  عندم��ا 
واإلقليمية أن ما يكفي من اللبنانيين قد 
مات وتم تش��ريده خالل الح��رب األهلية 
اللبناني��ة، ت��م عقد مؤتم��ر الطائف عام 
1990 بي��ن زعماء الحرب وم��ن وراءهم 
م��ن الق��وى الكبرى وت��م اقتس��ام البلد 
داخليًا بين الزعماء الذين تغيرت ألقابهم 

من زعماء حرب إلى وزراء!

كان من الطريف والس��اخر في آن معًا أن يجلس 
المحاربون في مجالس نواب ومجالس وزراء ببزاتهم 
الرس��مية بع��د أن خلعوا اللباس العس��كري وأصبحوا 
فجأة منظرين للسياس��ة الخارجية ويتكلمون باس��م 
الوطن ومصلحته العليا من وراء ميكروفونات بعد أن 
تبادلوا ذات اآلراء ووجهات النظر عبر الرشاش��ات ومن 
وراء المتاري��س. ال يعل��م أكثر من مائت��ي ألف قتيل 
لبناني وأكثر من مليون مشرد لماذا ماتوا وألجل ماذا 
تش��ردوا. فالزعماء لم يتضرروا ولم تتم محاسبتهم 
ول��م يغ��ادروا مواقعه��م، ب��ل على العكس اكتس��ب 
كل منه��م موقعًا جديدًا ومكانة اجتماعية وسياس��ية 
مرموق��ة ليواص��ل مهمت��ه األساس��ية ف��ي التالعب 
بأتباعه عبر التصريح��ات النارية تارة وعبر التجييش 
اإلعالمي والسياس��ي تارة أخ��رى. وال يزال الزعماء أو 
ورثته��م في مواقعهم حتى الي��وم بينما ال تزال دماء 
الضحايا دون حس��اب وضاعت أحالم وآمال جيل كامل 

تحت رماد المعركة.
تكرر األمر نفس��ه ف��ي أفغانس��تان وإن بصيغة 
مختلف��ة، فقد ظهر زعماء الحرب هناك إبان االحتالل 
الس��وفييتي ألفغانس��تان ع��ام 1979  وب��دأ االقتتال 
الداخلي واشتد أواره وتم إزهاق عشرات آالف األرواح 
ثمن��ًا لح��رب إقليمي��ة ودولي��ة تصارعت فيه��ا القوى 
الكب��رى ما بي��ن االتحاد الس��وفييتي م��ن جهة وبين 
الوالي��ات المتحدة والباكس��تان والصين والس��عودية 
من جهة أخرى. إنها الس��عودية مرة أخرى، ولها الفخر 
بتأسيس تنظيم القاعدة وإرسال أسامة بن الدن إلى 
أفغانستان بينما ال تبعد فلسطين عن شمال المملكة 

بأكثر من بضعة كيلومترات.
ظه��ر التأثي��ر الس��عودي واضحًا مع ب��زوغ نجم 
الالمح��دود  التموي��ل  كان  حي��ث  القاع��دة  تنظي��م 
ب��آالف  المصح��وب  والدين��ي  والتجيي��ش اإلعالم��ي 
الفت��اوى الجاه��زة والمعلب��ة والمع��دة للتصدير إلى 
عقول الش��باب المتحم��س والذي ت��م توجيهه خارج 
الح��دود لئال يتم تنفيس هذه الفورة داخل الحدود ما 

يهدد النظام الحاكم وبالتالي مصالح الدول الكبرى.
لم تكن السعودية بريئة مما حدث في أفغانستان 
ولبنان والصومال واليوم في سوريا، فالمكانة الدينية 
المزعومة للمملكة حامية السنة ومعقل السلفية في 
العال��م جعلت منه��ا منطلقًا ل��كل األف��كار والتيارات 
الظالمية والسوداء والمتطرفة الحاملة للفكر العقيم 
ال��ذي يقص��ي اآلخري��ن وينظر إل��ى العالم كأس��ود 
وأبيض بال ألوان وبال تعددية، وقد نجحت الس��عودية 

وبمعونة ضخمة من الواليات المتحدة بتوجيه األنظار 
وتركيزه��ا نحو الدور اإليران��ي والذي ال يقل خبثًا وال 
تعصبًا وال تطرفًا أيضًا، ولكن ظهور المملكة بمظهر 
البريء والضحية التي تتعرض لغزو »شيعي« منظم 
جعل الح��رب اإلقليمي��ة تتخذ أبع��ادًا أخ��رى تم فيها 
تحوي��ل النظر عن األهداف الحقيقي��ة للقوى الكبرى 
واإلقليمية ف��ي تأجيج الصراع��ات المحلية نحو حرب 
دينية س��خيفة يت��م فيها اللعب على أوت��ار المذهبية 
القن��وات  عش��رات  وانتش��رت  الديني��ة.  والتفرق��ة 
الفضائي��ة التي تتلقى تموياًل هائاًل من كال الطرفين 
يت��م عبرها بث مئات البرامج المس��مومة والمحرضة 
عل��ى التطرف وبغ��ض اآلخرين أيًا كان��ت اتجاهاتهم 

طالما خالفوا مذهب الدولة الراعية.
ال يب��دو االئتالف ورم��وزه ورئيس��ه صهر الملك 
الس��عودي قادري��ن على أن يكونوا حتى زعماء ش��لة 
ال زعماء حرب، وتس��تمر لعبة الق��وى الكبرى والدول 
المجاورة لس��وريا على العمل عل��ى إطالة أمد األزمة 
خوفًا من امتداداتها اإلقليمية رغم أن الحرب السورية 
كان��ت عل��ى ما يبدو درس��ًا قاس��يًا للش��عوب العربية 
التي لم تق��م على حكامها بعد، وه��و أمر لم يخفيه 
رئيس األمن العام األردني عقب أحداث دوار الداخلية 
واعتق��ال رموز الح��راك عندما علق بقول��ه: »انظروا 
إلى مخيم الزعتري وما يجري فيه«، إشارة إلى تهديد 
الناس بأن النظام خط أحمر ومن ال يقبل به سيكون 

مصيره مخيمًا شبيهًا بالزعتري عقابًا له.
ل��م يع��د للكلم��ات م��كان ف��ي س��وريا، وح��ده 
الرص��اص يحت��ل الصدارة. وإلى حين وصول مؤش��ر 
الم��وت إل��ى الحد المطل��وب عالميًا، س��يجلس زعماء 
الحرب ساعتها إلى طاولة واحدة ويقتسمون الغنائم. 

وال عزاء للجبناء.
آخر الكالم،  يقول سليمان العيسى:

ن��اداه��م ال��ب��رق ف��اج��ت��ازوه وان��ه��م��������روا 
والبش��������ر اهلل  ت��اق��ى  الشهيد  عند 

أغني������ة  ف��اخ��ت��اروه  ال��م��وت  ن��اداه��م 
والوت�������ر ع���ود  م��ام��س��ه��ا  خ���ض���راء 
ق���ل ل��ل��ح��ض��ارات :ل���ن ت��م��ح��ي ب��زوب��ع��ة

فتنكسر  ؛  فتستعلي  ؛  تطغى  س����وداء 
خب���ر  ل��ك��م؛  ك���أس���اف  ل���ل���غ���زاة:  ق���ل 
خبر ؛  تنتفض  إن  أرض��ن��ا  ع��ل��ى  أن��ت��م 

مقبرة شهداء في ريف محافظة إدلب
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وُل��د حس��يب كيالي ف��ي مدينة إدل��ب عام 
1921م، وال��ده » زهدي الكيالي » أحد المش��ايخ 
الس��وريين، وق��د كان ل��ه دور كبي��ر ف��ي صقل 
ش��خصية ول��ده » حس��يب » حي��ث كان يس��مح 
ل��ه وألخي��ه »مواهب« بحض��ور مجال��س الكبار 
والمش��اركة فيها إصغاًء وحديث��ًا على الرغِم من 
أن مش��اركة صغار الس��نّ في ذل��ك الوقتِ في 
مجال��س الكب��ار لم تك��ن ش��يئًا واردًا، حيث كان 
عمله��م معتم��دًا عل��ى حس��ن الضياف��ةِ وحده، 
وتنفيذ مطالب الكبار. ومن هنا نشأ حسيب محبًّا 

للمعرفة، جريئا في النقد. 
تلق��ى تعليمه االبتدائي في محافظةِ إدلب، 
ودرس المرحل��ة الثانويّة ف��ي حلب، حصل على 
إج��ازة الحق��وق م��ن جامعة دمش��ق وف��ي عام 
1953 أوف��د إل��ى »باريس« لتحضي��ر الدكتوراه 
ف��ي القانون لكنه انصرف إلى دراس��ة المس��رح 

ومشاهدته. 
 م��ن مؤلفات��ه القصصي��ة: »م��ع الن��اس« 
ص��درت ع��ام 1952، »أخب��ار من البل��د« 1954، 
»رحلة جداري��ة« 1971، »من حكايات ابن العم« 
1992، وم��ن رواياته: »مكاتي��ب الغرام« 1956، 
»أج��راس البنفس��ج الصغي��رة« 1970، »نعيمة 

زعفران« 1993، ومسرحية شعرية بعنوان »الناسك 
والحصاد« عام 1969، وم��ن المؤلفات األخرى: »تلك 

األيام« و«المارد«. 
عم��ل في الصحاف��ة األدبية من��ذ 1945، ورأس 
تحري��ر المجل��ة العس��كرية بين عام��ي 50 - 1952، 
ث��م انتدب في قس��م التمثيليات باإلذاع��ة، كما عمل 
مراقبًا للنصوص في تلفزيون دبي. أبدع في القصة 
والرواي��ة والمس��رحية إل��ى جان��ب إبداعه الش��عري، 

ونشر أولى قصصه عام 1945. 
في أواخر الخمس��ينات ارتحل إلى موسكو للعمل 
ف��ي دار » التقدم » للنش��ر مما جعل��ه فورا في مركز 
اهتم��ام » المجتمع العربي« المحل��ي وكذلك مجتمع 
المس��تعربين الروس. وكان ما أن يدخل غرفة العمل 
حت��ى يتح��ول جو الس��كون والرك��ود إل��ى موجة من 
الضحك والسخرية الطريفة. لكن حسيب األديب كان 
ف��ورا ينتقل من الهزل إلى الجد حين يدور الكالم عن 
اللغ��ة العربي��ة وقدراتها في التعبي��ر حتى عن أغرب 
األلفاظ األجنبي��ة. وبالرغم من أنه كان يترجم األدب 
الروسي من الفرنس��ية إلى العربية ألنه كان ال يجيد 
اللغ��ة الروس��ية فق��د كان يدرك برهاف��ة في الحس 
خصوصية المجتمع الروسي وعقلية ونفسية اإلنسان 
الروس��ي. وقد أغنى المكتبة العربي��ة بتراجم أعمال 
ليرمنتوف وبوش��كين وتولستوي وغيرهم من األدباء 
الكالس��يكيين ال��روس. كما يع��ود إلي��ه الفضل في 
تعريف القارئ العربي بنفائس األدب الفرنس��ي حين 
نشر كتابه » األدب الفرنسي في عصره الذهبي« في 
الخمسينيات. وقد تزوج حس��يب المستعربة الروسية 
ايليانورا بوبيلوفا وأنجب منها ابنته المستعربة الحقا 
أميم��ة. لكن فترة بقائه في موس��كو لم تدم س��وى 

ثالثة أعوام حيث عاد إلى دمشق. 
س��رعان ما تلقت زوجته الروس��ية نب��أ زجه في 
الس��جن بس��بب ميول��ه اليس��ارية، وم��ن ث��م منعه 
م��ن مغادرة س��ورية لفت��رة طويل��ة كم��ا ابلغها في 
رسائله. لكنه واصل نش��اطه األدبي في وطنه الحقا 
بنش��ر المجموع��ات القصصية واألعمال المس��رحية 

والمسلسالت التلفزيونية. 
كان يعمل مراقبًا لغويًا في تلفزيون »دبي«. 

عندم��ا يذكر حس��يب كيالي بين كت��اب العربية 
يش��ار إليه على أنه واحد من مؤسس��ي ف القص في 
اللغ��ة العربية وخاصة في س��وريا بوصف��ه، رصيفًا 

أو ش��ريكًا إلبراهيم عبد الق��ادر المازني الذي يمكن 
أن يدع��ى بالكاتب » األس��لوب » وربم��ا كانا من أهم 
الكت��اب في اللغ��ة العربية اللذين يمك��ن لك أن تميز 

كتاباتهما دون توقيع. 
ع��ام 1993 كان كيال��ي كان يس��خر م��ن موت��ه 
الوش��يك، بع��د مرٍض عض��ال أصابه حي��ث دفن في 
مقبرة القوز في »دبي«، وبرحيله افتقدنا عهدًا ذهبيًا 

منذ »عصبة الساخرين« وظرفاء دمشق. 
 من يس��تذكر اليوم ظالل خف��ة الدم عند محمد 
الحري��ري وأحم��د الجن��دي وأش��عار هجائه��م المرير 
يتداولونها في مقاهي دمش��ق ضاحكين، من يتذكر 
الوجه الساخر لسليمان عيسى واللمحة الضاحكة عن 
عبد الس��الم العجيلي، ومفارقات حسيب الالذعة في 

مقاالته وقصصه ومسرحياته؟! 
قالوا عنه: 

يحدّثن��ا األديب »خطي��ب بدلة«: »كان أس��تاذنا 
»حس��يب كيّالي« يعتبر نفسه مجرد كاتب يبحث عن 
النكت��ة، وكان يمقت النكت��ة المحفوظة التي يتبادلها 
الناس في مجالسهم، فقد كتب إلي في إحدى رسائله 
العابرة للقارات كما كان يس��ميها، وكأنها الصواريخ - 
يراهنن��ي على أن نكتة ما تس��معها صباح هذا اليوم 
ف��ي »إدلب«، تس��معها مس��اًء ف��ي »ال��دار البيضاء« 
والعكس صحيح، ولهذا ف��إن النكتة المحفوظة برأيه 
لي��س له��ا أية قيم��ة أدبي��ة أو إبداعية، كان األس��تاذ 
»حس��يب« يتاب��ع تفاصيل الحي��اة اليومي��ة بحثًا عن 
النكت��ة، حي��ث لم يك��ن يعتمدها مادة لم��ا يكتب من 
قص��ص ومقاالت، بل أن��ه كان يس��اهم في صناعة 
الموق��ف الضاحك ال��ذي يتحول إلى ن��ادرة أرقى من 

النكتة المحفوظة بكثير«. 
 - يق��ول نج��م الدي��ن الس��مان: »ميزة حس��يب 
كيالي عن غيره من الساخرين أنه قارئ نهم وفطين، 
ق��در نهمه إلى الكتابة: قصصًا ومس��رحيات ومقاالت 
وش��عرًا فرزدقيًا في جلس��ات الفرفش��ة، وقدر نهمه 

للطرافة والنوادر والمقالب أسلوب عيش وحياة«. 
 - يقول الكاتب تاج الدين الموس��ى: »وقد انفرد 
حس��يب عن هذا الجم��ع بلغته الخاصة فقد اس��تطاع 
تطوي��ع اللغة بإنزالها من برجه��ا العاجي لتقترب من 
منطوق الن��اس ورفع من منطوق الن��اس لهذه اللغة 
التي ابتكرها لهذا كان نص حسيب كيالي يستمتع به 

اإلسكافي وأستاذ الجامعة«. 

ويق��ول أيضًا » فقد قرأت حس��يب أكثر من 
م��رة وأحببته وأحببت كتاباته وخصوصا الجوانب 
والمواق��ف الت��ي يهج��و فيها اآلخرين أو ليس��خر 
منهم وبه��ذا الخصوص يمكن اإلش��ارة إلى آخر 
كتبه الص��ادرة أي »حكايات ابن العم« الذي يبدو 

فيها هجاًء ال يقّل شأنا عن الجاحظ أو جرير. »
 - الش��اعر ش��وقي البغدادي يق��ول: » كان 
حس��يب معنا وكان ضدنا.. معنا باستلهام الواقع 
وتحويل��ه إلى واقع أفض��ل.. ومختلف��ًا ألنه كان 
صاحب رؤيا أكثر تحررًا، وكان يطبق الواقعية بال 

ضفاف قبل أن يؤلف جارودي فيها كتابًا ». 
سماه وزير الثقافة الدكتور »رياض نعسان 
أغا« ب�«جاحظ القرن العشرين«، ألنه يمتلك أكثر 
من وجه، وأطلق عليه النقاد »تشيخوف العرب«، 
لكونه تأثر في بداية مش��واره في مطلع النصف 
الثاني م��ن القرن العش��رين، باألديب الروس��ي 
الكبي��ر »تش��يخوف« وكان يجاه��ر ف��ي أحاديثه 
بتتلم��ذه على أدب��ه، عبقرية متع��ددة المواهب، 
فه��و الروائي وكات��ب القصة.. المترج��م والناقد 
األدبي والصحف��ي وكاتب التمثيلية اإلذاعية، أنه 
األديب الراحل »حس��يب كيّالي« مؤسس القصة 
الساخرة في »سورية«، وشيخ أدب النكتة في الوطن 

العربي. 
وف��ي تقديم » محم��د كامل الخطي��ب » ألعمال 

كيالي الكاملة ننقل: 
»عل��ى الكاتب أن يكلف نفس��ه مش��قة اإلفهام، 
ولي��س عل��ى الق��ارئ أن يكل��ف نفس��ه مش��قة حل 
الرموز واألحاجي. فاألدب كاللغة وس��يلة من وس��ائل 
االتصال بين الناس« هكذا قال الياس أبو ش��بكة منذ 
الثالثيني��ات من القرن العش��رين، وربم��ا حتى اآلن، 
والمهمة ما تزال المهمة ماثلة؛ كيف الوصول إلى مزيد 
من ق��درة االتصال بالناس، وأي تجريب أدبي - لغوي 
يمكن أن يؤدي هذا الهدف؟! السؤال ما يزال مطروحًا، 
واإلجاب��ة عليه بمزيد من محاوالت التجريب. حس��يب 
كيال��ي مثال له��ذا التجري��ب، أو التجدي��د، فقد كانت 
لغ��ة الناس اليومي��ة، وبكل »فصاحته��ا« وكل طرق 
بيانها، وكل م��ا فيها من ظالل وعفوية وبراءة وخبث 
وس��خرية وألم وتلميحات ذكية هو ما أضافه حس��يب 
كيالي إلى القصة الس��ورية القصيرة ولغتها تحديدًا. 
خلص حس��يب كيالي الس��رد القصصي م��ن بالغته 
القديم��ة، والمش��هد القصصي م��ن دراميته وجديته 
وعبوس��ه، واللغة م��ن معاطفه��ا البالي��ة المترهلة، 
مثلم��ا أدخل القص��ة القصيرة رحابة الحي��اة اليومية 
بناس��ها البس��طاء، لك��ن األذكي��اء عل��ى طريقتهم، 
والس��اخرين، لك��ن بلغتهم ولهجاتهم ومش��كالتهم، 
بعفويته��م ضحكهم النق��ي، بتحايالته��م ومكرهم 
اللم��اح ف��ي الس��لوك والحدي��ث، ولهذا ف��ال عجب أن 
يكون عنوانا مجموعتي حس��يب كيالي األوليتين »مع 
الناس« و«أخبار من البلد« فهكذا تصبح القصة عيشًا 
م��ع الناس، وإخبارًا عن البلد الذين يحتاج إلى قلم، أو 
لس��ان، يخبر عنه. إضافة إلى اللغة الش��عبية ومعها، 
وربما من خاللها، قدم حسيب كيالي »السخرية« عينًا 
ينظر م��ن خاللها إلى الواقع، والس��خرية هي الجانب 
المرح من اإلنس��ان، الجانب الذي ي��درك الوجه اآلخر 
للحي��اة، الوج��ه ال��ذي يقول أن الحياة ليس��ت مأس��اة 
فق��ط، بل ثم��ة جانب م��رح لطي��ف يس��تحق الحياة 
واالبتس��ام، الس��خرية والضحك يخففان من غلوائنا 
ومن عبوس��نا، ويهدئان من مخاوفنا، مثلما يطامنان 
من غرورنا، وربما يكون هذا الجانب »الس��خرية« إلى 
جانب اللغة من أهم إضافات حس��يب كيالي إلى األدب 

القصصي العربي«. 
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بالنسبة لثالثة رجال شمال سوريا، فإن الحرب األهلية 
الثاني��ة بدأت بعد فترة وجيزة من انزالق الحرب األولى إلى 
مس��تنقع من العنف الطائفي. وقد حل��ت الخيانة والهزيمة 
والغض��ب تجاه الميلش��يات المتناح��رة والجهاديين والقوى 
األجنبية التي تقاتل في سوريا، محل أهداف الحرب األولى 

– وهي الحرية، واإلسالم، والعدالة االجتماعية. 
وكح��ال الكثيري��ن، يس��يطر الذه��ول عل��ى الرجال 
الثالث��ة بس��بب ما آلت إلي��ه حربهم. تحالفاته��م وأهدافها 
تغي��رت. النظام بات بعيدًا، والجهاديون قريبون، ويبدو أنه 
ال يمكن ردعه��م. مواردهم تتضاءل، وعائالتهم محطمة. 
استولت ميليشيات النظام على قراهم ومزارعهم. لم يعد 
بإمكانه��م االعتماد عل��ى حلفائهم، والذي��ن يتآمر بعض 

منهم ضدهم في أسوأ األحوال. 
رج��ل أعمال، مهرب ومنش��ق ع��ن الجي��ش أصبحوا 
على الترتيب الضابط السياس��ي، أمي��ن الصندوق والقائد 

العسكري لكتيبة كبيرة شمال سوريا. 
رج��ل األعمال ه��و أكثره��م دهاء: طوي��ل، عريض 
المنكبين، رأس��ه مربع وشعره خفيف. سلفي ملتزم، وكان 
فيم��ا مضى رجاًل ثريًا في حمص، لكن بعد عامين ونصف 
م��ن الح��رب، كان ق��د أنفق معظ��م ثروته على األس��لحة 
والذخي��رة. وما تبقى من أمواله تس��تنزف اآلن ببطء على 
عائ��الت األم��وات والمصابي��ن والمفقودي��ن م��ن أقاربه، 

والذين يقيم الكثير منهم في مخيمات لالجئين. 
في ليلة خريفية باردة، جلس في فناء منزل اسمنتي 
بني حديثًا على الجانب التركي من الحدود الس��ورية، وهو 
المنزل األحدث ضمن سلسلة من البيوت المؤقتة التي أقام 
فيه��ا بعد أن دم��رت الحكومة الس��ورية منزل��ه في األيام 

األولى للثورة. 
»أري��د لبش��ار )األس��د( أن يبقى لعامي��ن إضافيين«، 
يق��ول رج��ل األعم��ال. »إذا س��قط النظ��ام اآلن س��يكون 
ذلك كارثة: س��وف ننقس��م إل��ى دويالت صغي��رة تتقاتل 
فيم��ا بينها. وس��وف نقوم بذبح بعضن��ا البعض – القبائل 

واإلسالميون والكتائب. 
»ربم��ا نس��تطيع التوص��ل إلى اتفاق بش��أن ش��كل 
س��وريا الجدي��دة فيما ل��و اس��تمر النظام لعامي��ن آخرين. 
عل��ى األقل ق��د ننتهي حينه��ا لالتفاق على ث��الث دويالت 
بداًل من عش��رة«، يقول. ومن ناحية أخرى، س��وف يستمر 
القتل والمجازر، حتى يتم تنفيذ التطهير العرقي في كافة 
المدن والمناطق السورية، يضيف. »لن يكون هناك سوى 
العلويين أو الس��نة. إما هم أو نحن. ربما خالل عشر سنين 
س��وف نش��عر بالملل من القتال ونتعلم كيف نتعايش مع 
بعضنا«، يتوق��ف عن الحديث ثم يكمل: »ربما بعد عش��ر 

سنين، لكن اآلن ال«. 
الكتيب��ة الت��ي ينتمي إليها الرجال الثالث��ة كانت يومًا 
مدللة م��ن قبل الداعمي��ن الخارجيين للث��وار: ملوك قطر 
ودعاة س��عوديون وأعضاء برلمان كويتيون تبرعوا بأموال 
وأرس��لوا أس��لحة للكتيب��ة. وكان رج��ل األعم��ال يلتق��ي 
بانتظ��ام ضباطًا ف��ي المخابرات العس��كرية التركية على 
الح��دود، وه��م كان��وا يقومون بحماية ش��حنات األس��لحة 

الخاصة بالكتيبة في موانئ البحر األبيض المتوسط. 
لك��ن مع تنام��ي نف��وذ الجهاديين بي��ن صفوف قوى 
المعارض��ة، أصبح��ت مكان��ة الكتيب��ة مه��ددة. ول��م يكن 
باإلمكان تجنب صدامات هي بسبب الموارد كما هي بسبب 
اإليديولوجي��ة. اغتيل قائد من الجهاديين، وأجبرت الكتيبة 
على مغادرة موقع لها في الشرق الغني بالنفط. ثم حدثت 
عدة انقس��امات في الكتيبة وغادره��ا بعض عناصرها إما 

لالنضمام لكتائب أخرى أو لتشكيل كتائب خاصة بهم. 
اتهمت ش��خصيات كبيرة خليجية الرجال الثالثة بشق 
الصف��وف ضم��ن المجتم��ع اإلس��المي، وح��ول الممولون 

دعمهم لكتائب أخرى ذات طابع إسالمي أكثر تشددًا. 
بينما كان أخوه يقوم بنش��ر البطانيات على الشرفة، 
كان رجل األعمال يحدق في الس��ماء المظلمة، ويدخن آخر 
س��يجارة له في النهار. »هي لم تعد ثورة ضد النظام، إنها 

حرب أهلية«، يقول. 
في اليوم التالي، وفي غرفة معيش��ة بجدران بيضاء 
وفيها القليل من األثاث، وتبدو أسالك الكهرباء ظاهرة من 
المقابس الكهربائية، كان رجل األعمال والمهرب يجلسان 
على األرائك ويتناقشان بأمر شحنة مفقودة من الصواريخ. 
بدأ المهرب بالعمل على طرق التهريب السرية عبر الحدود 
اللبنانية عندما كان في الحادية عشرة من عمره، وتعرض 
لإلصابة بطلق ناري للمرة األولى عندما بلغ الثانية عشرة، 
ثم أدار ش��بكة طرق التهريب الخاصة به في عمر السابعة 
عشرة. هو فخور بأنه لم يحمل يومًا بطاقة هوية أو جواز 
س��فر خاص به. واآلن يتملم��ل ويتحرك باس��تمرار، ينقر 
على هاتفه الذكي، يشتري أسلحة، يبيع صواريخ، يستورد 
سيارات ويرتب أمور الدراسة للعديد من أبناء وبنات أخوته. 
قام بفت��ح برنامج »جوجل إيرث« عل��ى هاتفه، وبدأ 
بتقري��ب الصورة أكثر فأكث��ر حتى لم يبق على الشاش��ة 
سوى مربع رمادي صغير: المنزل الذي كانت عائلته تقطن 
فيه. »فيما مضى، كانت كل عائلتي في سوريا، وكنت قلقًا 
عليهم. اآلن خرجوا جميعًا وخس��رت أنا أرضي. لقد وصلت 

حد اليأس«، يقول. 
»أش��عر بأنني غير قادر على التنف��س. علي االعتناء 
بعشرين شخصًا - مما يعني تأمين الطعام والمدرسة لهم 
- وهي لم تعد مس��ألة ش��هور وإنما س��نوات. لقد شاركت 
في الثورة من��ذ البداية، معتقدًا أنها س��نحرز تقدمًا، لكننا 
اآلن خس��رنا كل شيء. لم نعد نتكلم عن خطط عسكرية 

لضرب النظام – أصبحنا نتآمر ضد بعضنا البعض«. 

ان�سقاق
الرج��ل الثال��ث كان يعمل راعي أغنام ف��ي طفولته، 
ممضيًا أس��ابيع طويلة وحيدًا ف��ي رحالت مع قطيع أغنامه 
في الت��الل القاحلة جنوب س��وريا. المدرس��ة كانت ترتفع 
3 كيلومت��رات؛ ومث��ل الكثي��ر م��ن الش��باب البدويين في 
منطقته، انضم إلى الجيش ما أن أنهى دراس��ته الثانوية. 

ثم أصبح برتبة مقدم. 
بعد أن بدأت الثورة في 2011 بوقت قصير انشق عن 
الجيش، وانضم إلى ضباط ثوار في ش��مال البالد. واشتهر 
بعد أن هاجمت وحدته قاعدة عسكرية واستولت على عدة 
دباب��ات. بع��د ذلك أصبح قائ��دًا إلحدى أول��ى كتائب الثوار 

المدرعة. 
وفي ه��ذه األيام، يبدو نحياًل ومتوت��رًا، بلحية ناعمة 
تش��به لحية تش��ي غيفارا، نظرته وتفاني��ه البطولي في 
العم��ل أصبح مص��در إله��ام لرجاله. يق��رأ كت��ب التاريخ، 
ويتعل��م دروس��ًا من تكتي��كات الثوار الروس خ��الل الحرب 

العالمية الثانية. 
ومث��ل معظ��م البدويين، كان نادرًا م��ا يتكلم، إال أنه 
عندما يق��وم بذلك، يكون صريحًا ح��د الوقاحة. لكنه كان 
حريص��ًا على ف��رض االنضباط ف��ي ظل فوض��ى الحرب 
األهلي��ة: كل صباح كان يتجول ضمن قاعدته العس��كرية، 
متفقدًا سالح ولباس عناصره. »كيف يمكن لك أن تفرض 
االنضب��اط؟« يق��ول متأم��اًل. »ليس هناك م��ا يمكن له أن 
يجبر رجالك على فعل أشياء ال يريدون فعلها. ليس هناك 
قان��ون عس��كري، فأنا ال أدفع له��م نق��ودًا وال يمكنني أن 
أضعهم في الس��جن. لكن الصلة بين��ك وبين رجالك تأتي 
خالل المعركة: فإن احترموك كمقاتل فسوف يتبعونك«. 

بع��د أن س��افرا داخ��ل س��وريا، وصل رج��ل األعمال 
والمه��رب حيث كان المالزم يقيم مع رجاله. وجداه جالس��ًا 

عل��ى األرض، غارق��ًا في جهاز اآلي باد الخ��اص به، والذي 
كان يص��در أصوات معارك وانفج��ارات. لفترة وجيزة، رفع 

رأسه ليحيي الرجلين ثم عاد إلى لعبة الكومبيوتر تلك. 
مرتديًا سترة بيضاء متسخة وبنطااًل للقتال، بدا أكبر 

من عمره بكثير. 
جل��س رجل األعمال والمهرب إلى جانبه، وتم تقديم 
غ��داء مؤلف من بطاطا مس��لوقة في حس��اء مائي مع أرز. 
تناول المالزم طعامه في صمت وعاد ليلعب بجهاز اآلي باد 

قبل أن يلتفت إلى صديقيه. 
»أن��ا اآلن في وض��ع غاية في الصعوب��ة. الجيش من 

أمامي و«هم« يحيطون بي من الخلف«. 
»هم« كانوا من الجماعات المرتبطة بالقاعدة والدولة 
اإلسالمية في العراق والشام )داعش( والتي ترتبط بشكل 
مباش��ر بتنظي��م القاعدة ف��ي العراق. إلى جانب س��معتها 
كقوة مقاتلة شرس��ة، عرف عنها كفاءتها وحكمها الرشيد 
للمناطق التي تديرها - وهي حقيقة انعكست على االسم 

الذي يطلقه المحليون على الفصيل المقاتل: الدولة. 
»أنا ال أس��تطيع أدحرهم وأدح��ر الجيش النظامي. أنا 
على وشك االنهيار. قد أتمكن من الصمود لشهر أو اثنين. 

داعش تنتشر وتتوسع بطريقة مخيفة«. 
ووص��ف كيف اس��تولت داع��ش عل��ى األراضي وذلك 
ع��ن طريق التع��اون مع كتائب محلية، ومن ثم اس��تبدالها 
بوح��دات أكثر جهادية. »قلت للق��ادة اآلخرين: تعالوا نتفق 
ونتحد ضد الجهاديين. إذا استطعنا السيطرة على الشريط 
الحدودي س��نتمكن من خنقهم«. وابتس��م ابتسامة مريرة 
قبل أن يكمل: »لكننا ال نستطيع حتى أن نتوحد ضد بشار، 

فكيف لنا أن نتوحد ضد اإلسالميين؟«. 
قاد الرجال الثالثة السيارة وصواًل إلى قاعدة الكتيبة. 
أش��ار المالزم إلى بلدة ذات مب��انٍ منخفضة االرتفاع. تلك 

كانت بلدة الدانا، عاصمة الجهاديين في المنطقة. 
»هم يسيطرون على المدن: ما أن تسيطر على بلدة 
تستطيع الس��يطرة على القرى المحيطة«، يقول المالزم. 
»خالل شهر سوف يس��يطرون على هذه المنطقة وعندها 
لن تس��تطيع الحركة من دون أن تمر على نقاط التفتيش 
الخاص��ة به��م. ومن ثم س��وف يحاول��ون الس��يطرة على 

المنطقة الممتدة من هنا وحتى الحدود التركية«. 
عندما وصلوا إلى القاعدة العس��كرية، انزوى المالزم 
ف��ي زاوي��ة وكان يبدو علي��ه الضجر. »مض��ى علي عامان 
ونص��ف وأنا أقاتل. قل لي: ماذا حقق��ت بعد كل ذلك؟ كل 
ما أفكر به هو مهاجمة ذلك الحاجز، واغتنام تلك الدبابة - 

وربما استعمالها في مهاجمة حاجز آخر. »
»خالل كل هذا الوقت، هل فكرتُ في تأس��يس حكم 
هن��ا؟ هل فك��رت في العم��ل م��ع المدنيين ف��ي المناطق 
الت��ي تقع تحت س��يطرتنا كي أؤم��ن لهم الكهرب��اء أو أي 
ش��يء يلزمهم؟ الجهاديون أفضل منا: إنهم يؤمنون حكمًا 
ضمن منطقتهم. خالل س��نتين ونصف الس��نة، أنا لم أبِن 
ش��يئًا. اقتلني، وس��تنهار كتيبتي. اقتل أيًا من الجهاديين، 

وستستمر المؤسسة التي قاموا بإنشائها في العمل«. 
تنهد. »أش��عر بأني غارق في مس��تنقع من النميمة. 
أري��د الخروج من هنا ونس��يان س��خافة الح��رب. المناطق 
المحررة تعيش اآلن في فوضى، بينما يمكنك أن تجد نقاًء 

أكثر على خطوط المواجهة األمامية«. 
كان رجل األعمال متجه��ًا لترتيب عقد هدنة مع قائد 
جهادي محلي. »أن التصادم معهم قد ابتدأ بالفعل، لكنني 
بحاج��ة لبعض الوق��ت كي أحصل على الدع��م. ال يمكنك 
أن تقف بوجه مش��روعهم لكن باإلم��كان تقليل األضرار: 
عوضًا عن قتال جميع الجهاديين، سوف نقاتل فقط بضعة 

فصائل منهم«، يقول. 

. . 
ت

ما
رج

ت

ما يحدث يف �سوريا مل يعد ثورة، اإنه حرب اأهلية
حل التناف�ش بني الثوار والإ�سالميني حمل القيم العليا 

لالنتفا�سة ال�سعبية، ومل يرتك للقادة املخ�سرمني �سوى الياأ�ش
  غيث عبد األحد - من سوريا وتركيا     ترجمة: سعاد يوسف
نشرت في صحيفة الغارديان بتاريخ 18 تشرين الثاني 2013
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عندم��ا كان ش��ابًا، أمض��ى عدة س��نوات ي��رى والده 
وشيوخ العش��ائر األخرى يحلون المشاكل عن طريق عقد 
تحالف��ات محلية. واآلن، يح��اول تطبيق الط��رق ذاتها في 

خضم الحرب. 
»أن��ا ال أخ��اف فصائ��ل الجي��ش - فه��م فق��ط رجال 
مس��لحون: بإمكانك أن تشتري سالحهم أو تقتل قائدهم. 
أن��ا أخاف القبائ��ل واإلس��الميين: مقاتلو القبائ��ل يدينون 

بالوالء لقبيلتهم فقط، واإلسالميون لعقيدتهم«. 
»عل��ى س��بيل المث��ال، حدث��ت مش��كلة بينن��ا وبين 
داعش، لكنهم لم يقوموا بمهاجمتنا بشكل مباشر، فذلك 
ق��د يكون مكلفًا جدًا بالنس��بة إليهم كم��ا أنهم ال يملكون 
ع��ذرًا لذلك. م��ا يفعلونه ه��و مهاجمة الوح��دات األضعف 
بحجة أن قائدها هو قاطع طريق أو سارق. هم ال يقاتلون 

أكثر من جهة واحدة في الوقت نفسه«. 
»أنا ال أري��د أن أمنحهم ذريعة لقتلي، فأنا ال يمكنني 
الوق��وف بوجههم لوحدي«. كان رج��ال المالزم قد هاجموا 
نقط��ة موقع��ًا للحكومة ف��ي مزرعة ضمن س��هول حماه 
الش��رقية، وذلك بالدبابات وبعض قطع المدفعية الثقيلة. 
وتح��رك الثوار نحو محافظة حماه ف��ي محاولة منهم لفتح 
خط مواجهة جديد، بهدف كسر الجمود في الجبهة وكذلك 
به��دف اغتنام إم��دادات جديدة من نق��اط تابعة للحكومة. 
بعض الغنائم ستباع من أجل شراء طعام للرجال، والبقية 

ستضاف إلى مستودع األسلحة الخاص بالكتيبة. 
بع��د ثالث��ة أيام، تمت تس��وية المنزل ب��األرض لكن 
الجن��ود داخله اس��تمروا بالصمود. الم��الزم كان يبدو قلقًا 
م��ن أن العملية اس��تغرقت وقتًا طوياًل، وف��ي اليوم الثالث 
 T - 72 أمر بإنزال أغلى أس��لحته - دبابة روسية من طراز

إلى ساحة المعركة. 
لخم��س س��اعات متواصلة كان��ت الدبابة تس��ير في 
طري��ق ضي��ق بي��ن غاب��ات الصنوب��ر والق��رى المتناث��رة 
المؤلفة م��ن منازل صغي��رة وآثار روماني��ة قديمة. بقيت 
اآلثار الرومانية واقفة ضمن خطوط مس��تقيمة متناقضة 
مع منازل القري��ة الوديعة والقبيحة. وف��ي بعض األحيان 
يختل��ط النموذج��ان المعماريان بعضهم��ا ببعض: قنطرة 
رومانية تصبح جزءًا من حظيرة، عمود رفيع يدعم ش��رفة 

خالية إال من كتل حجرية وصفائح معدنية. 
كان الم��الزم يراج��ع خياراته في س��يارة تس��ير وراء 
الدبابة. »أينما ذهب��ت، خياراتك صعبة«، يقول. »هل أبيع 
دبابات��ي ومدفعيتي وأعطي النقود لرجالي؟ هل سأخس��ر 
أس��لحتي لصال��ح اإلس��الميين في الح��رب القادم��ة؟ هل 

أدمرها؟
لق��د بلغنا نهاية الطري��ق: أن لم نحص��ل على دعم 
فس��وف نخس��ر. وهذا ما س��يحصل قريبًا: إما التحالف مع 

اإلسالميين أو القتل«. 
قدن��ا الس��يارة نزواًل م��ن التالل وحتى س��هول حماه. 
مررنا ببلدة وس��وق صغيرة، وكانت الدبابة الضخمة تشق 
طريق��ًا ضيقًا بي��ن الس��يارات المحمل��ة بالفلف��ل األحمر 
والباذنجان. كنا نس��تمع إلذاعة رسمية على راديو السيارة 
تب��ث أغانٍ لفيروز، والت��ي كانت عن الح��ب والفقدان، ثم 
بدأ موج��ز لألخبار تحدث فيه المذيع ع��ن تطهير محافظة 
حماه من كل »اإلرهابيين«. »أيها اإلرهابيون، س��تهزمون، 
س��تهزمون، س��تهزمون!« قال المذيع، وعم الصمت داخل 

السيارة. 
كانت الدبابات السورية - التابعة للمعارضة وللنظام 
- تلق��ي قذائفها باتجاه بعضها البع��ض ضمن حقول من 
الفس��تق، كما يقوم أطفال الش��وارع بالتق��اذف بالحجارة 
ضمن األزقة. كانت االنفجارات تس��بب أعمدة برتقالية من 
الغبار خالل أش��عة الش��مس الغاربة. قرب النقطة التابعة 
للنظام، كان��ت دبابة حكومية تحت��رق، وجثة فتاة صغيرة 
ملق��اة وقد أصيبت بالش��ظايا. وكانت مجموع��ة من الثوار 
تزحف ضمن الحقول حتى وصلت إلى أطراف تلك النقطة. 
ولكن قبل أن يتمكنوا من توس��يع نطاق تحصيناتهم 
تمت رؤيتهم - س��قطت قذيف��ة قريبة، واندلع��ت النيران 
م��ن مدفع رش��اش، ملقية بهم أرضًا. ق��ام مقاتالن منهم 
بإزاح��ة التراب بكع��ب أقدامهم ف��ي محاول��ة منهم لحفر 
خندق س��طحي. كان الرصاص يصفر بين األشجار ممزقًا 
أوراقه��ا وجذوعها. بدأت قذائف ه��اون من جهة المعارضة 
بالتس��اقط في أماكن قريبة، وقام بعض المقاتلين برمي 
أس��لحتهم واالنس��حاب. وف��ي الجه��ة األخرى كان��ت قوات 
النظام تطل��ق النار على الثوار من فتح��ات ضمن نقطتها 

المدمرة. 
»إذا كان��وا كله��م س��يقاتلون به��ذه الطريق��ة، فهذا 
الجيش لن يستس��لم حتى يموت بش��ار«، ق��ال قائد الثوار 

المهاجمين. 
لك��ن مع اقت��راب المس��اء، ترك��ت الق��وات النظامية 

مواقعها، منس��حبة تحت غطاء من القصف الشديد. أحاط 
الثوار نقطة النظام المدمرة بالمتفجرات وقاموا بنس��فها. 
لقد قت��ل واحد من الثوار وجرح 11 آخ��رون خالل الهجوم. 
واستخدمت الكتيبة ذخيرة بقيمة 43000 جنيه استرليني، 

وتم فقط إنقاذ سالح رشاش تابع للقوات الحكومية. 
»أق��وم بمهاجمة هذا الحاجز من��ذ ثالثة أيام«، يقول 
المالزم. »أس��أل نفس��ي عن الس��بب لكنني ال أعلم. ربما 
ألنني أمتل��ك المقدرة لذلك. ربما ألنن��ي بحاجة ألن أبقي 
عناصري مش��غولين. لكن وبص��دق، أنا ال أعلم الهدف من 
كل ذلك. في سوريا، الجميع أصبح يشعر بالضياع. وال أحد 

يحقق مكاسبًا«. 
عندم��ا كن��ا عائدين إلى قاع��دة الث��وار، كان الطريق 
مضاء بقمر مكتمل، وفيروز كانت تغني على الراديو. هذه 
المرة كانت أغنية تراثي��ة من قرية في جبال لبنان تحولت 

إلى ساحة صراع بسبب عائلتين متناحرتين. 
اس��تمع المالزم لألغنية لبرهة ث��م قال: »بعد حوالي 
ثالث سنين، اكتشفنا أننا محاربون أكفاء إال أننا سياسيون 
س��يئون. نعرف كي��ف نحم��ل بندقي��ة دون أن نعرف كيف 

نستفيد من ذلك«. 
في الي��وم التالي، قرر المالزم أنه بحاجة الس��تراحة 
م��ن الحرب. بعد بضعة أي��ام، كان المهرب والمالزم وواحد 
من الضباط الثوار يس��يرون في مركز اس��طنبول التجاري 
المليء بالس��ياح العرب. بعد س��نتين ونصف السنة، يقول 
الرج��الن إنهما ق��ررا أخي��رًا ترك س��وريا والحرب بش��كل 

نهائي. 
جلس��وا في مقهى »س��تاربكس«، وكانوا يضحكون 
من نكات بعضهم البعض. لقد اش��تروا من محل »نايكي« 
بعض الحقائب والجين��زات، والمهرب كان كعادته متملماًل 
مع هاتف��ه. »ال أعلم ماذا نفعل هنا«، ق��ال ضاحكًا. »لكن 

في سوريا، العالم ينهار«. 
فيم��ا بع��د، وفي قاع��ة للطعام ف��ي الطاب��ق الثاني، 
جل��س المهرب والمالزم لتناول طع��ام الغداء مع رجل آخر، 
وه��و مهرب يقوم بتهريب البش��ر عبر الحدود. وكان يحكي 
لهم كيف يمكنهم تجاوز الحدود إلى اليونان ومن هناك إلى 
إيطاليا، حيث يمكن لهم أن يبدأوا حياة جديدة مع عائالتهم. 

ثقة
وعن��د انته��اء الوجبة، كان��وا قد توصلوا إل��ى اتفاق. 
أخبره��م الرج��ل أن يكونوا مس��تعدين في الي��وم التالي، 
وعليه��م أن يدفع��وا 2000 دوالر )1250 جنيه إس��ترليني( 
ألح��د األش��خاص، يق��وم بتس��ليمها عندم��ا يصل��ون إلى 

إيطاليا. 
بع��د أن ذه��ب الرج��ل، التف��ت المهرب إل��ى المالزم 

وسأله: »هل تثق به؟«
»ال أث��ق بأح��د. » ثم ذهب��ا إلى مح��ل زارا كي يقوما 

بشراء ثياب للرحلة. 
ج��اء رجل األعم��ال إلى اس��طنبول في الي��وم التالي 
وذه��ب إلى فن��دق كبير حي��ث ينعقد مؤتمر لإلس��الميين 
المجتمعي��ن للتعبير ع��ن دعمهم لإلخوان المس��لمين في 
مص��ر. كان البهو مليئ��ًا بالدعاة والش��خصيات الدينية من 
كل أنح��اء العال��م العرب��ي، وكذلك ق��ادة ثوار س��وريين، 
ومجموعة من السياسيين الكويتيين. وفي جهة أخرى كان 
رجل س��وداني بعمامة كبيرة يتحدث، ثم بدأ ش��يخ كويتي 
بالحدي��ث مع نائ��ب عراقي مالح��ق بتهمة اإلره��اب. كان 

المزيج يشبه الحشد في حانة »حرب النجوم«. 
ووس��ط كل ذل��ك، دخل رج��ل األعم��ال. كان يرتدي 

نف��س الثي��اب الرخيص��ة الت��ي كان يرتديها في س��وريا، 
بنط��ال كاكي وقمي��ص، وجاهد للحفاظ عل��ى وجه جدي 
وه��و يمش��ي بي��ن الدوائ��ر الصغي��رة حي��ث كان الرجال 
يتحدثون بألفاظ متكلفة عن عظمة اإلس��الم، والمؤامرات 

الغربية، ومأساة سوريا. 
»قلنا لهم مرارًا: أن اس��تمريتم ف��ي دعم الجهاديين 
فس��وف تدمرون الثورة. ذلك النائب العراقي والذي يتحدث 
اليوم بطريقة معتدلة هو نفس��ه الذي كان يرسل األموال 

للجهاديين«. 
في غرفته، أش��عل س��يجارة وهو يتأم��ل فيما حوله. 
فخام��ة الغرف��ة كان��ت تتناق��ض مع مالبس��ه البس��يطة 

وأحذيته المتسخة. 
»هذه الغرفة تكلف 200 يورو )170 جنيه إسترليني(. 
تكلف��ة هذا المؤتم��ر كان يمكن لها أن تس��لح كتيبة لمدة 
ش��هر كامل من القتال. علي أن أجد دعمًا وإال س��وف أخسر 
المالزم: أنا أعلم أنه يرغب بالرحيل، ليس ألنه خائف، لكن 

ألنه غارق في الديون. »
بع��د عدة أيام، خ��رج المالزم والمه��رب والقائد اآلخر 
في نزهة في الش��مس الدافئة بعد الظهي��رة. كان األوالد 
يطاردون الحمام، والس��ياح يتوقفون ك��ي يتصوروا. وفي 
البعي��د طائرة تقت��رب كي تحط في المطار. س��حب القائد 
ياقة قميصه وبدأ بالتحدث في ميكروفون وهمي: »الدفاع 

الجوي! الدفاع الجوي!«
»طائ��رة تقت��رب! تس��تطيع إنزاله��ا بمدفع رش��اش 
ثقي��ل«، رد المالزم. جعل القائد يده على ش��كل مس��دس 
وأخ��ذ وضعي��ة التس��ديد، لك��ن الرجلي��ن أوقف��ا لعبتهم��ا 

المروعة عندما أدركا أنهما يستمتعان بها كثيرًا. 
واآلن، ب��دأت متع��ة التواجد في اس��طنبول تتضاءل: 
كان الرج��ال الثالثة يس��يرون في الش��وارع من دون هدف 
ويجلسون لس��اعات في المقاهي. كان المالزم مصرًا على 
أنه يريد أن يترك الحرب، لكنه في كل مرة يتصل به فيها 
ذل��ك المه��رب، كان يؤجل الرحلة بضعة أي��ام أخرى. وفي 
إحدى األمس��يات، اعترف بأنه حاول فيم��ا مضى أن يغادر: 
بق��ي لم��دة 25 يومًا بعي��دًا، لكنه عرف أنه ال يس��تطيع أن 
يعيش في عالم يس��وده السالم: لقد افتقد اإلثارة والقتال 

والصداقات الحميمة. 
»وأن��ا هنا، أضحك وأبتس��م، لكنن��ي أختنق بدموعي 
في كل مرة أتذكر فيها الرجال الذين تركتهم ورائي. رجال 

قاتلوا معي وأصيبوا من أجلي«. 
»كان بإمكان��ي أن أبي��ع دباباتي ومدفعيت��ي بأربعة 
ماليي��ن دوالر وأذهب ألعيش في كن��دا. لكن هناك أناس 

ماتوا من أجل الحصول على تلك الدبابات«. 
كان يجل��س ف��ي مقه��ى عل��ى تل��ة عالي��ة وأضواء 
ناقالت النفط والعبارات تومض من مضيق البوسفور في 

األسفل. 
»أن ذهبت س��يتهمونني بالخيانة، لكنني س��ئمت من 
ه��ذه الحياة. لم أعد قادرًا عل��ى مهاجمة النظام في الوقت 

الذي يهاجمني فيه الجهاديون من الخلف. »
غ��ادر الم��الزم المقه��ى، ول��م نس��مع أي خب��ر عنه 
ألس��ابيع. ل��م يعرف أح��د أن كان ال يزال ف��ي تركيا أم أنه 

غادر مع ذلك المهرب ووصل إلى إيطاليا. 
وأخيرًا، عندما اتصل بن��ا، كان يبدو مرتاحًا ومبتهجًا. 
»لم أس��تطيع أن أفعل ذلك«، قال. »لم أس��تطع المغادرة. 

لقد عدت إلى سوريا، كي أقاتل«. 
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/18/
syria-revolution-civil-war-conflict-rivalry

أحد مقاتلي الجيش الحر حي عين ترما بالغوطة الشرقية | تصوير غوران توماسيفيتش | رويتر
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم احلادي ع�سر 11 / 4 
ف��ي المهج��ع العاش��ر آخ��ر مهاجع الجن��اح يوجد 
معتقل��ون من الضباط، الذين ككل ش��عبنا يواظبون 
عل��ى الصالة، والتهمة الموجه��ة إليهم أنهم دينيون، 
وهذه ليس��ت تهمة، فش��عبنا بغالبيت��ه متدينًا، وهم 
يب��دأون من أعم��ار قريبة م��ن جيلي إل��ى أصغرهم 
وهو م��ن موالي��د 1960، ورتبه��م تتفاوت م��ن نادر 
ع��دي برتبة عميد وم��ن مواليد 1936 م��ن حماه إلى 
رتبة م��الزم أول. منه��م من اعتقل من��ذ عام 1978 
ومنهم من اعتقل عام 1982. مشيت مع أحدهم مزع 
خط��اب من / طيبة اإلمام / ش��مالي حماه، وهو – كما 
تبي��ن لي – يم��ر بنوبات عصبية تدفع��ه إلى العدوان 
بس��بب، ودون س��بب. البارح��ة ثارت ثائرت��ه فضرب 
مصطفى النح��اس وهو عقيد متقاع��د، وكان يعمل 
ف��ي س��وق الحريقة عندم��ا اعتقل، وعم��ره اآلن 55 
عام��ًا، فاندفع الكثيرون للفصل بينهما، وكان المهجع 
مفتوح��ًا عل��ى مصراعيه، وق��د كاد األذى يلحق بأبي 
خالد النحاس، فهو مسالم ويعمل في السجن كحرفي 
يصنِّع المس��ابح وأط��واق الخيول ويبيعه��ا للبنانيين 
والفلس��طينيين والس��وريين وإل��ى المهاج��ع العليا.. 
مش��يت اليوم مع هذا الش��اب المش��اكس، تحدث عن 
قريت��ه وعن وادي العاصي ال��ذي يقع إلى الغرب منها 
وتحدث عن أنواع الطيور التي كان يراها مثل الدرغل 
والقط��ا والعصافير. وهو يذكر أيام الربيع في صغره 
كيف يذهبون يوم الجمعة بالقدور والطناجر، القدور 
لتسخين الماء من النهر لالستحمام والطناجر للطبخ، 
ويعودون مس��اء على ال��دواب، أمضى هذا الس��جين 
حت��ى اآلن 12 عامًا وبعد أيام يدخ��ل في العام الثالث 

عشر من سجنه. 
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منذ ثالثة أيام يستمر الجو باردًا وعاصفًا، وتنزل 
درج��ات الحرارة. أعلن��ت الدولة العبرية ع��ن إفراجها 
ع��ن ألف س��جين من الفلس��طينيين بمناس��بة قدوم 
عي��د الفطر كما أعلنت تركي��ا عن إجراءات جديدة في 
مقدمته��ا اإلفراج عن 16 ألف س��جين سياس��ي على 
دفعات، وقد أطلق س��راح الدفعة األولى التي تعدادها 

ثالثة آالف. 
طبع��ًا تلقينا النب��أ األول قبل أيام ونس��يناه، أما 
النب��أ الثاني فقد تكلمت عنه كل اإلذاعات العالمية. إذ 
يتضمن إصالح��ات عامة بتركيا منها: إطالق الحريات 
العامة، والس��ماح لألح��زاب السياس��ية بالعمل وعلى 
رأس��ه�ا الح��زب الش��يوع�ي، واألح���زاب اإلس��المية، 
والس��ماح لألك��راد )15 ملي��ون( أن يتكلم��وا بلغتهم، 
واعتبرنا هذه التحوالت أهم أحداث الش��رق األوسط، 
وبع��د انتهاء ح��رب الخليج م��ن المبكر ج��دًا أن ينعم 
الوط��ن العرب��ي أو قطر م��ن أقط��اره بالديمقراطية 

وبالحريات العامة. 
نعي��ش جميع��ًا حال��ة م��ن االنتظ��ار والترق��ب، 
فاإلشاعات كثيرة وما يصل من الزيارات يزيد من أمر 
هذه الشائعات، واالستنتاجات أكثر من هذه اإلشاعات.. 
وبفع��ل ذلك يح��دث في المهاجع التوت��ر، ولذا حدث�ت 
في المهج�ع العاش���ر منذ أيام مش���ادة، وضرب ولكم 
بي��ن عبد الرحمن خطاب وأبي خالد النحاس، أن األول 
متوتر جدًا، ويعيش حالة من الهيجان كما يقترب من 
الفصام من جرّاء اإلحباط وطول السجن، فقد كاد أن 
يفتك بأب��ي خالد الذي يقاربنا س��نًا، والمتهدم، ومن 

جرّاء ذلك فقد ورم خداه، وظهرت اللكمات والكدمات 
وال تزال حتى اآلن وستستمر أليام. 

أعي��د ق��راءة )موس��ى والتوحيد( لفروي��د، وأقرأ 
روايتي��ن لدستوفس��كي، األولى: ش��يبا تيش��يكوفو، 

والثانية: )حلم العم(. 
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أل��م يح��ن وقت الخ��روج من الس��جن؟ لم تعرف 
س��ورية ه��ذا الزم��ن الطوي��ل ف��ي الس��جون، دون 
عل��ى  يج��رؤ  م��ن  ودون  قان��ون،  ودون  محاكم��ات، 
االحتج��اج. فمن��ذ ع��ام 1982 حل��ت مكات��ب النقابات 
وزج بقياداتها وعلى رأس��ها: نقابة المحامين ومكتب 
نقاب��ة األطباء، والعالم س��اكت وأمريكا راعية حقوق 
اإلنس��ان! من طول ما أمضينا في الس��جن نعتقد أننا 
س��نموت داخله. ال نصدق أبدًا أننا سنمش��ي يوما في 
الش��وارع دون خوف وال وجل، والنظام باق ومدعوم، 
وه��ا هو يتدخل في لبنان ويدوس على ش��عبه.. هل 
يتص��رف به��ذا العنف ل��وال الدعم من أمري��كا؟.. وها 
هو قبل ذل��ك يهدم مدينة بكاملها ويدوس س��كانها 
ويرم��ي أبناءه��ا بالرص��اص، وينته��ك نس��اءها بال 
أدنى ش��عور بالمواطنة، وأمريكا ال تحرك س��اكنًا وال 
أوربا. ومن ش��دة وقس��وة هذا اإلرهاب، ركع الش��عب 
واستس��لم لكافة المخططات. هذا الشعب الذي مرّغ 
حلف بغداد بالتراب وأسقطه وساهم من خالل نضاله 
بإسقاط )نور السعيد( في العراق )وعدنان مندريس( 
في تركيا، أما اآلن ومن ش��دة اإلرهاب فقد استس��لم 

للهيمنة األمريكية، والصلف الصهيوني. 
إنن��ي أنظر إل��ى الوراء، إلى ثالثين س��نة مضت، 
فأراها كأنها ذهبت هدرًا، ولم نتقدم قيد ش��عرة، وإذا 
ما بدا أنن��ا نتقدم فهذا التقدم كان ذا طابع ش��كالني 
وس��طحي، أما في العمق فكل ش��يء عل��ى حاله، وال 
تزال التبعية لألجنبي موجودة، والتجزئية أكثر فعالية، 

وهي تكاد تحققها وتسعى إليها مع )إسرائيل(. 
الس��جون م��ألى ف��ي الوط��ن العرب��ي.. م��ألى 
بالتقدميي��ن ومن يري��دون التغيير وفي ه��ذا القطر 
بال��ذات، وال أح��د يأتي على س��يرتها إال م��ا ندر.. فال 
تذكر س��يرة الذين ماتوا ش��نقًا بس��احات سجن تدمر 
والهجوم عليهم في المهاجع وهم عزل من قبل قوات 

المج��رم رفعت ش��قيق الرئي��س وال أح��د يتكلم عن 
اآلالف المدفوني��ن في أقبية مراك��ز التحقيق: لألمن 
السياس��ي، وأم��ن الدولة، وأم��ن فلس��طين، واألمن 
العس��كري، وأمن القوى الجوية، وأمن القصر، وأمن 
قوات رفعت المتواجدة في مطار دمشق القديم والتي 

ذوبت باألسيد الشاعر المبدع حسن الخيّر. 
عص��ر القياص��رة ول��ى، واألباط��رة والفراعنة، 
واألكاس��رة ورغ��م ذلك فإن حافظ األس��د وش��قيقه 

المغرور يحاوالن أن يكونا كل هؤالء. 
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ال أصدق أنني أنهيت خمس��ة وخمسين عامًا من 
عم��ري، وبدأت منذ أربعة أش��هر في العام الس��ادس 
والخمس��ين، إنني أنظر في تفاصيل هذه الرحلة وأنا 
في س��جني أكمل التسع سنوات، فأرى الهمجية تزداد 
رس��وخًا، والبربرية ت��زداد ثقاًل فوق ه��ذه المنطقة، 
أنظ��ر في كل جهة فأرى العق��ل مكباًل، وأرى األغالل 
كصالة يومية، ومن يطل��ع على تاريخ العالم يجد أن 
االستبداد يالزم المجتمع البشري واألديان برمتها ضد 
هذا االس��تبداد والقهر، والذي يجعل الدولة مس��تبدة 
هو مصادرتها للدين ليكون على مقاسها وعسكرتها، 
وإبعاد النقد والرأي اآلخر.. عندما حدث التقدم العلمي 
وارتق��ت الحض��ارة وحكم القانون ف��ي أوربا وأمريكا 

خف االستبداد وارتفع شأن اإلنسان. 
الخب��ر الطري��ف ال��ذي حمل��ه محم��د فنيخر في 
زيارت��ه، أن أهل��ه أخب��روه ع��ن اب��ن عمت��ه / علي / 
ال��ذي تركه ابن تس��ع س��نوات أنه اآلن في الس��جون 
اإلس��رائيلية إثر عملية فدائية ف��ي الجنوب اللبناني، 
قت��ل فيها أربعة عناصر، وأس��ر عنص��ر مصاب، هذا 
العنص��ر هو علي، ومنذ أيام وجه رس��الة عن طريق 
الصلي��ب األحمر الدولي يخبر أهله عن مكان س��جنه، 
وع��ن حالته الصحي��ة، ويفيد أنه ُق��دِّم إلى المحكمة 
فحكمت عليه لمدة / 13 / عامًا، فهو منذ عامين تطوع 

في صفوف الجبهة الديمقراطية. 
ه��ذه هي ليلة العيد، أجلس على عازلي أس��جل 
وحول��ي س��كان المهج��ع يتوازعون بين لع��ب الورق، 
وبي��ن الحلق��ات الثنائية والثالثية، وبين مس��تمع إلى 

المذياع، وعلى وجوه الجميع يرتسم القلق. 
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بم��ا أنن��ا ن��كاد نه��زم م��ن النظ��ام وأتباع��ه 
وحلفائ��ه وميليش��ياته وآخره��م "ق��ادش" وه��ذا 
اختص��ار ل� "القوات الوطنية للدفاع الش��عبي" التي 
ابتكرته��ا "ق��وات الح��رس الجمهوري" مؤخ��رًا بعد 
أكلته��ا الغي��رة من اس��م "داعش" والتي س��اهمت 
ف��ي هزيمتن��ا المحتلم��ة أيض��ًا، فضاًل ع��ن جبهة 
النص��رة واللص��وص والمرتزق��ة والقتل��ة وتج��ار 
الس��الح واإلغاثة والسياس��ية، والمجالس والهيئات 
والمؤتم��رات، والدول واألقالي��م والخلجان والجزر، 
وكل من هب ودب في األرض السورية وقرر النصر 

له وليس لنا، قررت شخصيًا أن أصبح مواليًا!!. 
م��ن أول��ى األف��كار التي يج��ب اعتناقه��ا عند 
التح��ول إلى كائن يوالي نظام الحكم، أن األش��قاء 
المواليي��ن ال يعرفون ش��يئًا ع��ن س��وريا "الثانية" 
الت��ي نعيش فيه��ا قصفًا وجوعًا وتش��ردًا، حتى لو 
كن��ا جيرانه��م ف��ي ذات الحي، وال يؤمن��ون بوجود 
مٌعتق��ل يموت تحت التعذيب، ألنه في األس��اس ال 
معتق��الت بل قضاء عادل نزيه لمن تورط في الدم 
وسفكه - راجع عمار إسماعيل وبوستاته الخالبة - 
ولبعضهم االعتق��ال واجب وفرض في زمن الثورة 
الصهيووهابية "بس��ام القاضي" وطبعًا ال ثورة وال 
معارض��ة وال قصف وال قتل على الهوية وال تنكيل 
وال حص��ار وال مج��زرة، وأنتم تعرفون ذل��ك جيدًا، 
لك��ن عليك��م أيضًا أن تعرف��وا أن ق��رى كاملة في 
الالذقية وطرطوس، لم تُزل منذ عام كامل وأكثر 
خيام العزاء، بعض قرى طرطوس سجلت الضحية 
رق��م مئتي��ن من��ذ أي��ام وع��دد س��كانها ال يتجاوز 
األلفي��ن، عمليًا ال يوجد س��احلي س��وري لم يفقد 
قريب��ًا واحد على األقل م��ن مختلف الدرجات، طبعًا 
إطالق النار يرافق كل جنازة أو خبرُ ضحية جديدة، 
فاألخوة الموالون ال يطلقون النار حين يطل القائد 
المس��تثنى فقط، ب��ل للرصاص طق��وس وظالل 

تمارس حين الحزن أو الفرح أو حتى الضجر. 
آل "مري��م" ف��ي قري��ة "الحمبوش��ية" بري��ف 
الالذقية ل��م يطلقوا النار حين ودعوا س��بع ضحايا 
دفع��ة واح��دة، بع��د أن اقتحم��ت جبه��ة النص��رة 

قرى "الحمبوش��ية وبلوط��ة والخراطة 
والخنزوري��ة وب��ارودة" ف��ي الرابع من 
آب الماضي، لم��اذا لم يطلق الرصاص 
حزنًا على الضحايا؟ السبب هو أن رجال 
عائلة "مريم" وجميعهم مدنيون قضوا 
تلك الليلة، فيما خطفت اإلناث إلى إدلب 
ومن ث��م إلى تركي��ا "تصريح لحقوقي 
س��وري"، ونجت أنث��ى واحدة فقط هي 
هن��اء )23 عامًا(، هناء ه��ي بنت وأخت 
وعمة وخالة وش��قيقة الفقيدات، وبنت 
وشقيقة وعمة وخالة الموتى وال تعرف 
الن��وم، وتراق��ب خب��رًا لم يظه��ر على 
شاش��ات النظام إال بعد ش��هر وبش��كل 
مقتض��ب حي��ن "طه��ر الجي��ش" تل��ك 
الق��رى، حت��ى أن قن��اة الدني��ا ص��ورت 
تقريرًا مع هناء وامتنعت الحقًا عن بثه. 
حس��نًا بالعودة للحدي��ث عن جمال 
الموالي��ن وحُس��ن تحليله��م لما يجري 
ف��ي البالد، هذه مجموع��ة من القواعد 
الواجب إتباعها أثناء تحولك أخي العزيز 
إلى مواٍل، أواًل، ال تضع نقطة بعد اسم 

س��وريا، فهذا جهل واض��ح بالطبوغرافي��ا، ألحقها 
سريعًا باألس��د لتصبح "سوريا األس��د" واشتم في 
ذات الوقت الس��عودية وقل: "بلد اس��مه مأخوذ من 
اس��م عائلة" واش��مئز ق��در اإلمكان، كش��ر أقرف.. 
ثانيًا، بش��ار األسد رُش��ح ثم انتُخب وأصبح رئيسًا 
ول��م يرثنا مع أهالينا عن أبي��ه، ثبت هذه القناعة.. 
دع الوقت يمرّ قلياًل.. اآلن اش��تم قطر فهي وراثية 
الحك��م، ما هذا!؟ اص��رخ عبّر اعترض!! تس��تطيع 

نشر هذا على الفيسبوك لتدعيم فكرتك. 
نع��ود إل��ى الموالية هن��اء، حي��ن وصلت جثث 
ضحاي��ا الريف الش��مالي من الالذقية إل��ى المدينة 
إلقامة مراس��م التش��ييع الرس��مية، قي��ل لهناء أن 
والده��ا وش��قيقيها بينه��م، "قي��ل" ألن هن��اء لم 
تتمكن من مش��اهدة الجثث قبل الدفن، فبواسطة 
جرافة وفي السادس��ة صباح��ًا تم حفر قبر جماعي 
رمي��ت الجثث في��ه، فيما احتُفظ بأخ��رى لمنتصف 
النهار، فوصل المحاف��ظ وأمين فرع الحزب ولفيف 
م��ن الوجوه الحزبية والنقابية والفرق الموس��يقية 
الش��عب  مجل��س  عض��و  وبينه��م  والعس��كرية، 
المهن��دس المظلي النقي��ب عمار األس��د، ومع بدء 
المراس��م أكتش��ف الحاضرون ما فعلته المحافظة 
صباحًا، فدب الغضب في قلوب المشيعين وهاجموا 
المحاف��ظ واعتدوا علي��ه بالضرب، األس��د العضو، 
حطت عليه عدة أحذي��ة، وتلقى ضربات في أماكن 
حساس��ة، أمين الف��رع الحزبي شُ��تم وُق��دح وُذم 
وطالت��ه أق��دام وأيدي، فتدخ��ل آل غ��زال، لتهدئة 

الموقف وإتمام الدفن، فتم. 
حين تصبح مواليًا،.. وستنجح بالمثابرة، عليك 
أن تص��رخ وتش��د ش��عرك، وتول��ول أن س��اعدتك 
الحنجرة حين تنفجر س��يارة بدمش��ق، ال تستخدم 
عب��ارة مث��ل: هي الحري��ة اللي بد.. ، ه��ذه العبارة 
اس��تخدمت كثي��رًا، كن مبدع��ًا واس��تخدم التحليل 
المنطق��ي الذي يفس��ر كي��ف أن عش��رات الحواجز 
الت��ي تفت��ش العيون إال قلياًل، لم تكش��ف س��يارة 
مفخخة، واس��تنتج مثاًل "اإلرهابي زرع القنبلة في 
قفاه" وافتخر بنفس��ك، أرفع ص��درك، راجع وتعلم 

من حسين مرتضى، وال تفكر أبدًا بسؤال من نوع: 
لم��اذا لم يفت��ح النظام تحقيقًا واحدًا بعد عش��رات 
اإلنفج��ارت ف��ي العاصمة؟ هذا س��ؤال اآلخرين وال 
ج��واب ل��ه، ثم ك��نّ دهانًا، م��ا به الدّه��ان؟ احمل 
فرش��اة وانتظ��ر.. وحي��ن يت��مُ ضبط فت��اة هوى 
أغ��وت مقات��ل، أي مقاتل معارض، وح��دث بينهما 
ما لذ وطاب من محارم الهوى، كن س��ريعًا رش��يقًا 
وأده��ن كل الث��ورة والب��الد والعب��اد بعط��ر بائعة 
الهوى، عم��م وعمم.. تناس��ى أطفاال مات��وا جوعًا 
واس��تمر في الدهن والتعتيق، أزرع القناعات وأنزع 
الش��رف بيدك، أنكر كل الجثث التي نثرها الطيران 
واس��تمر بالدهن، ثم تأمل ماذا أنجزت، ربما تدرك 
أن��ك صورت نس��اء وطنك ف��ي ذهن أبن��اء وطنك 
كمومس��ات، فف��رح بعضه��م وفرحت أن��ت، وجنّ 
جنون آخرين فس��قط أخٌ لك قتياًل بدافع الثأر، ولم 

تسقط أنت بعد. 
ث��م هناء، التي زينت ج��دران منزل خالتها في 
الالذقية بص��ورة كبيرة تجمع المفقودين والميتين 
في مش��هد واحد، العائلة لم تتموضع لتلتقط هذه 
الص��ورة، ب��ل تم جمعه��م على يّد مصمم س��يء 
ال��ذوق، إذ تجل��س الش��خصيات أو تق��ف أو تتك��ئ 
ضمن إطار خش��بي، وال تعادل في الِنسَ��بْ فرأس 
الطفل��ة المفق��ودة أكبر من رأس الجد الس��بعيني 
الضحي��ة، وصورة األخ الميت باهت��ة األلوان، بينما 
تلف��ح الش��مس وج��ه األخ��ت المخطوف��ة، تزاحم 
ش��ديد بين الش��خصيات الغائبة، وفي أفق المشهد 
وضع المصمم بناء عل��ى طلب هناء العَلم مرفرفًا 
وحامي��ًا، وُلصقت في زوايا الصورة، رؤوس األس��د 
الميت واألس��د الح��ي، الميت يبتس��م والحي يعقد 
الجبين بالبزة العس��كرية، هك��ذا تقتضي العادات 
واألعراف الجديدة، التي تزداد تمترس��ًا مع كل جثة 
تصل أو يصل بعض منها أو ال تصل أبدًا، على ذات 
الجدار تس��تند هناء ب��ال عمل أو جامع��ة وحتمًا بال 
أم��ل، وبال نقود بعد أن وع��دت بتعويض في كلمة 
خطابية حماس��ية ألقاه��ا المحتفل��ون بالموت في 

تأبين، ثم انفضوا. 
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لعبة الكبار
السياس��ية  والصراع��ات  المن��اورات  بي��ن 
العالمي��ة والتي تس��تغل من س��وريا والش��عب 
الس��وري وق��ودًا له��ا، ول��دت جريمة إنس��انية، 
ولألسف ال يوجد من يحاسب عليها والسبب بكل 

بساطة أن الجميع متورط. 
أصاب��ع اتهام كثيرة رفعت وش��عارات رنانة 
صيغ��ت، إال أن الكثي��ر م��ن األرواح أزهقت ولن 
تعود، ويبقى التس��اؤل المشروع لم اآلن؟ ولماذا 

هذا السالح تحديدًا؟؟!!!
بعيدًا عن التورط في التحليالت السياس��ية، 
تتاب��ع تط��ور األح��داث بنه��ج ال يرض��ي أغل��ب 
السوريين على اختالف توجهاتهم وآرائهم ولكن 
واأله��م أنه يرضي دول وأش��خاص آخرين، ومن 
أهم هذه التطورات هو التهديد األمريكي بضربة 
عس��كرية، والذي تس��بب بتوتر ملحوظ في حياة 
الس��وريين، ولكن وبعد مضي وقت تبين أن هذا 
التهدي��د كان مج��رد كالم ف��ارغ )تهدي��د وهمي( 
اعتبره الرئيس األمريك��ي بالخطة الناجحة التي 
دفعت النظام الس��وري للرض��وخ لمطالب دولية، 
إال أن ق��وى األمن والجيش وبعض فئات الش��عب 
اعتبرته انتصار لهم عل��ى أمريكا، هذا االنتصار 
الذي جاء تفريغًا عن الكثير من الضغوطات التي 
يتع��رض له��ا أغلب الش��باب العس��كريين الذين 
يمضون أيامه��م واقفين على حواج��ز التفتيش 
بعيدين عن أهلهم، مغيبين عن الواقع والحقيقة، 
مشبعين بالشعارات واألفكار الوهمية، وال ننسى 
أحد أكبر المخ��اوف وهي الضربة األمريكية التي 

اعتب��روا أن النظام قد أنقذهم منها، كل 
تل��ك الضغوط��ات واألالعيب السياس��ية 
ال يتحمل آثارها الس��لبية س��وى الشعب 
السوري البسيط الذي ال حول له وال قوة، 
فطبع��ًا الرئيس األمريك��ي عندما يعتبر 
خطته ناجحة لم ولن يأخذ بعين االعتبار 
أثره��ا عل��ى الش��عب الس��وري أو عل��ى 
عجوز يمر من حاج��ز تفتيش ويتعرض 
لمعامل��ة س��يئة جدًا لس��بب بس��يط هو 
أن العس��كري يرى قوت��ه مطلقة فحتى 

أمريكا لم تتجرأ على مواجهته. 
وبالمقاب��ل فعندم��ا ننظ��ر لدول��ة 
مجاورة إلسرائيل وتدعي المقاومة، ثم 
تقوم بكل بساطة بالتخلي عن سالحها 
االس��تراتيجي عل��ى رغ��م م��ن امتالك 
إسرائيل لسالح اس��تراتيجي آخر، فمن 
الممك��ن حينه��ا أن تتمك��ن م��ن تكهن 
بعض اإلجابات على التس��اؤل المشروع 
الذي طرحناه، وم��ن المخزي جدًا عندما 
ت��رى كل ه��ذا الع��دد م��ن القتلى وكل 
ه��ذه الص��ور الت��ي تقت��ل روح��ك من 
قس��اوتها كان��وا مجرد أحجار ش��طرنج 
في رقعة هي سوريا، وكما هو معروف 
بالش��طرنج فمن السهل جدًا أن تضحي 
بجميع الجنود لكي يبق��ى الملك واقفًا، 
إال أن المؤل��م فعاًل ه��و تحكم طرف ما 
بتلك األرواح والتضحية بها ليبقى حجر 
الملك الذي يس��تخدمه واقفًا، في لعبة 
م��ن أق��ذر اللع��ب وأكثره��ا دموية عبر 

التاريخ. 

األعيب ال�سغار
عندم��ا تكون ش��ابًا في أول العش��رين من 
عم��ره فمن الطبيعي أن تك��ون اهتماماتك مثل 
أي ش��اب آخر ف��ي هذا العم��ر مرتبط��ة بالمرح 
والذه��اب للجامعة، ولكن وكما قلت س��ابقًا "من 

الطبيعي" وهذا يعني ليس في سوريا. 
ففي س��وريا بدل أن يذهب الشاب لجامعته 
يبق��ى ف��ي منزل��ه ألن��ه ال يس��تطيع الوص��ول 
للجامعة بس��بب الحواجز التي س��تعتقله وبكل 
بساطة لسبب أنه يمارس ما تعلمه في الجامعة 
فهو طال��ب طب ويقدم اإلس��عافات األولية لمن 

تعرض إلصابات خالل تظاهره. 
الجامعة لم تعد مكان جمياًل يرغب الش��باب 
بالذه��اب إليها بل أنها تحول��ت لمعتقل آخر من 
معتق��الت الس��لطة فحتى ل��و لم تك��ن مطلوبًا 
ستش��عر بذلك عندما تدخل إليها بعد التفتيش 
ومن ثم تسير داخلها وأنت تشاهد عساكر على 
طرف��ي الطريق وف��ي كل زاوية ه��ذا كله ولم 
نتحدث بعد عن الط��الب الذين ظهروا فجأة في 
الجامعة وال يعرفهم أح��د ولم يكونوا معك في 
الس��نوات الماضية ولباس��هم هو ذات��ه اللباس 
النمط��ي ألمثالهم والمضحك ف��ي الموضوع أن 
الجميع يعرف حقيقتهم إال أنهم ال يدركون ذلك. 
جلسة حوار وطني تحت هذا العنوان فرض 
على طالب أحد الجامعات حضور جلس��ة وطبعًا 
بوج��ود ضب��اط وعس��كريين وأح��د "الرفيقات" 
المعروفي��ن بالس��لطة، ب��دأت الجلس��ة بكلمات 
رنانة مبهرة تبعث بداخلك ش��عور من السخرية 

ال��ذي يقوم��ون ب��ه، كلم��ات  له��ذا االس��تغباء 
يظن��ون بأنهم يقنعون الط��الب بها وبأن كل ما 
س��يتحدثوا عنه مس��موح وال توج��د أية خطوط 
حم��راء، تب��دأ بع��ض األس��ئلة العام��ة وتعطى 
بعض اإلجاب��ات المختصرة ولك��ن ليس هذا ما 
صنعت الجلس��ة م��ن أجله، فيأت��ي طلب صريح 
برفع مس��توى األس��ئلة والتحدث بشكل صريح 
عن األح��داث في س��وريا، الطالب الذي��ن كانوا 
ق��د أخ��ذوا يتفاعل��ون ويتحدث��ون ش��عروا بأنه 
ح��ان الوقت ليلتزم��وا الصمت، الطل��ب الصريح 
لم ينفع، الخيار البديل هو االس��تفزاز، ولألسف 
فقد نجح، لقد نجحت تلك "الرفيقة" باس��تفزاز 
الط��الب حي��ن قال��ت صمتك��م يدل عل��ى أنكم 
مقتنع��ون ب��كل ما أقول��ه وأنكم ت��رون حقيقة 
المؤامرة على س��وريا، نه��ض أحد الطالب الذي 
لم يس��تفذ فقط بل وصل لحد فقدان السيطرة 
وهو يتحدث ع��ن صديقه الذي قتل قبل يومين 
ف��ي مظاه��رة س��لمية، وتبعه طالب آخ��ر وآخر 
بينما كان الطالب الباقين يمسكون بأصدقائهم 
ويش��دون على أيديهم كي ال ينفعلوا ويتورطوا 
بالكالم فهم يعلمون جيدًا نهاية هذه الجلس��ة، 
وطبع��ًا كان حدثهم في مكان��ه فالطالب الذين 
تج��رأوا وتحدثوا للصدف��ة البحتة فقط هم من 
اختفى ولم يعد يأتي للجامعة منذ ذلك اليوم!!!

وكم��ا الحظن��ا فطريقة اللع��ب تختلف كليًا 
بي��ن الكبار والصغار، فكل منه��م له اهتماماته 
وله صالحياته، وعلى ما يبدو فنحن لس��نا سوى 

مجرد أحجار صغيرة خلقنا ليضحى بنا. 
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دخلت ش��عبة التجنيد كي أؤجل س��حبي إلى س��احة المعركة وألكون 
فق��ط بندقية بصوت دون رص��اص.. وفي حين كنت أصع��د الدرج لمحت 
على يميني وفوق سلة القمامة علبة سوداء من التنك يتكدّس عليها غبار 
ذو رائحة صدئة - أظن أنه غبار من أحد أش��هر آذار - كتب عليها "صندوق 

الشكاوي" ومقفوٌل بقفل رخيص. 
كان منظرًا مثيرًا للدهش��ة والشك والقليل من التوتر إلى درجة أنني 

بدأت اتلفت يمينًا ويسارًا خائفًا من أن يراني أحدهم أقف قبالته!
فأكمل��ت طريقي بتوجّس متجه��ًا إلى األعلى حيث المس��ؤولون عن 

التأجيل لكن بقيت اتسأل طوال الوقت"شكاوي".. 
لم��ن، وعل��ى من، وه��ل ذلك ج��زأ م��ن اإلص��الح أم أنه )بريس��تيج 

إمبريالي(؟
ولكث��رة ما س��لبني الموضوع نس��يت ك��م من الوق��ت تقاذفوني بين 

المكاتب لجمع التواقيع. 
حينما سمعت كلمة "خالص" استعدت وعيي وعرفت أنني انتهيت. 

نزلت ال��درج ووقفت مجددًا أم��ام ذلك الصن��دوق، كان أحدهم قادمًا 
فتظاه��رت أنني اربط حذائي إلى أن ابتعد، ولش��دة غبائي لم انتبه أنني 

كنت ارتدي "شحاطة" وال هو أيضًا!، مما يجعلني أذكى منه. 
الحظ��ت حينه��ا أن الصن��دوق ال يوجد ل��ه قاعدة!، أي أن��ه مفتوح من 
األس��فل وكل ما يُوضع فيه ينزل مباش��رة إلى سّلة القمامة، لقد تمّلكني 
الفضول ألع��رف ماذا يوجد فيه كيس القمامة، أقصد صندوق الش��كاوي 

فأخذت سلة القمامة كما هي وذهبت بها.. 
وقلت لنفس��ي أن س��ألني أحدهم "ماذا تفعل يا لص القمامة؟" سوف 
أقول له "طلبت من العقيد أن ارميها في الحاوية"، لكن لم يس��ألني أحد!، 
وف��ي أقرب حاوي��ة رميت الس��ّلة وأخذت الكي��س فقط، ش��عرت أنني قد 
حققت ش��يئًا جمياًل ال أدري ما هو ولكن كنت امشي ممسكًا بالكيس بكل 

 ."ADIBAS" وقار وكأنه قد طبع عليه
أخي��رًا وصلت إلى المن��زل، دخلت إلى غرفتي مس��رعًا، أوصدت الباب 
ورائ��ي، تربّعت على األرض وفتحت الجائزة، - أقصد كيس القمامة طبعًا 
- وب��دأت اقرأ ما ُكتب على قصاص��ات الورق بداخله واحدًة تلوَ األخرى )ما 

قد يرد من أخطاء امالئية مسؤولية كتّابها ال أنا(:
األولى كانت: "اهلل سوريا بشار وبس"..

أتلك شكوى؟!!، أظن ذلك ألنها كانت في صندوق الشكاوي!

الثانية: "بسيطة يا عرصات"..
أحسنت. 

الثالثة: "ال أحد يقبلك كما أنت إال شعبة التجنيد"..
أظنه طالب جامعي استنفذ فرص الرسوب!!

الرابعة: "إذا عم تئروووو هالشكوا يعني سقط الحبيب هاهاهاي"..
ش��كوى طائفية، وأظن من كتبها يحتفل بأمر ربما لن يكون حيًّا كي 

يشهد حدوثه! 
الخامسة: "*س أخت المؤامرة صرت وحيد وطالبيني احتياط"..

السادس��ة: "القاس��م المش��ترك بي��ن التواليت��ات العامّ��ة والدوائ��ر 
الحكومية إنو التنين بتلعي نفس��ك متل المرا الحامل بس تفوت عليهن.. 

أي شي بحبّل"..
الس��ابعة: "الشعب السوري عارف طريقه، بس ما فيه مازوت لتمشي 

السيارات"..
الثامن��ة: "أخ��ي ول��د بالل��واء واستش��هد بالج��والن، اإلنس��ان قضية 

ولوووووووو"..
التاسعة: "أنا رايح استشهد كرمال الوطن فقط ال غير"..

العاش��رة: "هدي��ك يلي بتلتغ بحرف الس��ين بتقولو ش��ين، قال ش��و 
قالتلي )كل س��نة بترس��ب س��نتين، وك انت لو رجال كنت وقفت دراستك 

والتحقت بالجيش(.. كش اختها ما اغلظها ولووووووووووه؟"..
الحادية عشرة: "أنا مؤيد بس ماني منحبكجي"..

مممم واآلخر معارض وليس ثورجي!!!
الثانية عشرة: "خلصت ههههههههههه"..

واهلل لنكيّف لسا. 
الثالثة عشرة: "للحرية الحمراء بابٌ *جزء من النص مفقود*"..

لقد كان في الكيس مئات الشكاوي لكنني توقفت عند هذا الحد، ربما 
لتقارب الش��به بين الفيس��بوك وكيس القمامة!.. ش��كاوي فقط ال غير.. 

شيء مثير للشفقة واالشمئزاز معًا. 
وعندما تسقط الطائرة سيكون هذا الصندوق األسود الفارغ أصاًل هو 
الشاهد الوحيد الذي سيخبر من يهمّه األمر - أن وجد - عن سبب تحطمها. 

مدرسة الحرية - الالذقية | عدسة طالب الذقاني
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نعوم ت�سوم�سكي:
العــام 501 والغــزو م�ســتمر

  ياسر مرزوق
كتب نعوم تشومس��كي ع��ام 1988 في كتاب 
»اللغة والسياس��ة«: »ماذا يمكن لسياس��ة أمريكية 
معقول��ة أن تك��ون ضم��ن نظ��ام الدول��ة الراه��ن 
بال��ذات، دع عن��ك طرح هذه القضية على مس��توى 
األم��د البعيد، السياس��ة األمريكي��ة المعقولة مثاًل، 
االلت��زام بدس��تور الوالي��ات المتح��دة بال��ذات، هذه 
نقطة انطالق طيبة، فبحس��ب الدس��تور األمريكي 
تعتب��ر المعاهدات التي تش��ارك فيه��ا أمريكا قانونًا 
أس��مى للبلد، هناك عدد من المعاه��دات المعقولة، 
مث��ل ميثاق األمم المتحدة الذي يمنع أش��ياء كثيرة، 
منه��ا اس��تخدام الق��وة أو التهديد باس��تخدامها في 
مجال العالقات الدولية، هذا مبدأ حسن، أحب أن أرى 
حكومة أمريكية واحدة تبدأ االلتزام بقانون الواليات 
المتحدة المحلي، سيمثل ذلك انطالقة طيبة، يُعتبر 
هذا الموقف راديكاليًا جدًا، لذلك حين أقول: أن على 
الحكوم��ة األمريكية أن تحترم القان��ون األمريكي، 
يعتب��ر موقفي ه��ذا راديكاليًا، الس��بب الكامن وراء 
ذل��ك هو أننا نس��لم تس��ليمًا حدس��يًا ب��أن الواليات 
المتح��دة دول��ة ال قان��ون له��ا، وأننا ش��عب عنيف ال 
يحتكم إل��ى قانون، لذلك نقوم ب��كل ما يطيب لنا، 
ليس القانون إال ش��يئًا تطبق��ه على الناس اآلخرين 
أن اعترض��وا طريق��ك، لك��ن إذا كان لدينا ما يكفي 
من الش��رف لنقول أن علينا االلت��زام بقوانيننا نحن 

أنفسنا، فأظن أن هذا يمثل خطوة طيبة لألمام«. 
وفي عام 1992 كتب تشومس��كي كتابنا اليوم 
»العام 501: والغزو مستمر«، والذي صدرت طبعته 

العربي��ة االول��ى ع��ام 1996 ويعتبر تشومس��كي أكثر 
مؤلف حي يستش��هد بأعمال��ه، ويحتل المرك��ز الثامن 
ف��ي قائمة العش��رة األوائ��ل من أعالم العص��ور الذين 
يستش��هد بأقوالهم والتي تضم أمثال ماركس وفرويد 

وأرسطو. 
ينطل��ق كاتبنا م��ن فكرة أن ع��ام 1992 هو تمام 
500 عام من عمر النظام العالمي القديم والذي يدعى 
بالحقبة الكولومبية � نسبة إلى كريستوف كولومبس � 
أو حقبة فاس��كو دي غاما، تبعًا ألي من المغامرين الذي 

بدأها، أي اكتشاف القارة األمريكية. 
وم��ن وجه��ة نظر الكات��ب فإن الع��ام 1992م من 
قرننا المنصرم طرح تحديًا أخالقيًا وثقافيًا خطيرًا على 
القطاع��ات صاحبة االمتياز في المجتمعات المس��يطرة 
وبعده��ا  )إنكلت��را،  فاإلمبراطوريتي��ن  العال��م،  عل��ى 
الواليات المتح��دة األميركية( الليبراليتين »من الخارج« 
تملكان في جوهرهما، األكثر اس��تتارا، نظامًا مافيويًا. 
ويالح��ظ أن هذا النوع من النظام ظه��ر في أميركا مع 

استعمارها من قبل القراصنة والبروتستانت. 
و ف��ي عرض��ه لنش��وء االمبراطوري��ة األمريكي��ة 
يقتبس تشومس��كي ع��ن نيتانيلر: »وقد لعب الكس��ب 
غير المشروع، والفس��اد دورًا حيويًا في تطور المجتمع 
األميركي الحدي��ث، وفي خلق اآللية المعقدة المتداخلة 
المؤلف��ة من الحكومة ورجال األعمال، اآللية التي تقرر 
مجرى شؤوننا في الوقت الحاضر«.   يبدو الشبه مذهاًل 
بين مصير أوروبا الش��رقية في نهاية القرن العشرين، 
ومصي��ر الهن��د قب��ل قرني��ن، يعي��د تشومس��كي إلى 
األذهان أن بنغالديش الفقيرة الحالية كانت قبل قدوم 
اإلنكلي��ز بل��دًا مزدهرًا، عرف��ت بقطنها الممت��از، الذي 
انقرض اليوم، وبجودة نس��يجها الذي صارت تستورده، 
وكانت عاصمتها دكا تقارن ب�«مانشس��تر الهند«، وهنا 
يالحظ المطلعون على أوضاع أوروبا الش��رقية أن عددًا 
م��ن الصناعات المتط��ورة بدأ يختفي ف��ي بولونيا في 
األع��وام األخيرة - ويكف��ي ذكر الصناع��ة اإللكترونية 

في محافظة فروتس��الف - كما صيغت في عهد رئيس 
الوزراء بييليتسكي )1992( الخطة »األوروبية« لتفكيك 
%80 من معامل النس��يج في »مانشستر البولونية« أي 

في محافظة لودج.  
 ثم يس��وق لنا نصيحة لتشرش��ل رئي��س الوزراء 
البريطاني يقول فيها: أن من الصحيح تمامًا اس��تخدام 
الغازات الس��امة ضد »القبائل غير المتمدنة الوحشية« 
ويعلق تشومس��كي متهكم��ًا بقوله أن هذه الوحش��ية 

ضرورية إلنجاز مهمة قطع األشجار والهنود؟!
ولهوغ��و غرويتوس � قاض ودبلوماس��ي هولندي 
ومؤس��س القانون الدول��ي �: أكثر الح��روب عدالة هي 
الحرب ضد البهائم المتوحش��ة، ث��م الحرب ضد الناس 

الذين هم على شاكلتها. 
ولجورج واشنطن الرئيس األميركي المعروف: أن 
التوس��ع لمستوطناتنا س��يجعل المتوحشين يتراجعون 
تدريجي��ًا، وكذلك الذئ��اب، فكالهما طرائ��د للصيد مع 

أنهم مختلفون شكاًل. 
 يق��ول تشومس��كي: »كان األوروبي��ون يحاربون 
به��دف القتل وكان لديهم من الوس��ائل ما مكنهم من 
ارضاء ش��هوة ال��دم عندهم.. بهذا يجعل تشومس��كي 
م��ن نهج التاري��خ وطاعون الحضارة ش��يئًا مس��تمرًا«. 
فل��م يتغي��ر »العم��ل العظيم ف��ي االخض��اع والفتح« 
عل��ى ح��د تعبي��ره المتهكم على م��ر الس��نين إال قلياًل 
م��ن القتل واالقتتال الس��ائد اآلن في ظ��ل االمبريالية 
العالمي��ة والذي يمثل من وجه��ة نظره الوجه الحقيقي 
واآلخ��ر لتلك اإلب��ادات الجماعي��ة التي عرفته��ا الحقبة 

الكولونيالية. 
وألن السياسة حس��ب تعريف آدم سميت مصممة 
لمصلحة مهندس��يها الرئيسيين وتخدم لحقيقة العامة 
التافهة للس��ادة: الكل من أجلنا وال ش��يء ألى ش��خص 
آخر، وألن هذا الشخص اآلخر يريد ما يدعى »ال واقعية 
سياسية« وحينما يترجم ذلك على الواقع فإنه يعنى أن 
المراكز الكبرى للس��لطة واالمتيازات معارضة لدعاوى 
الجماهير، فباس��تطاعة الناس أن تك��ون لهم آراؤهم، 

ب��ل باس��تطاعتهم أن يصوت��وا إذا كان��وا يريدون، 
لك��ن السياس��ة تمض��ى ف��ى طريقها البهي��ج الذى 
قررته ق��وى أخرى تحس��ن التحك��م وخاصة ضبط 
»الجمه��ور«. والمثي��ر أن أغل��ب المواطنين، عموما، 
يمتلك��ون الكثي��ر م��ن األوراق � كمفارق��ة صارخة 
أش��ار إليها ديفي��د هيوم قب��ل قرنين م��ن الزمان، 
مضيف��ا على أنها تجس��د نوعا م��ن تناقض الحكم 
فى مؤلفه عن النظرية السياس��ية � ليبقى الس��ؤال 
الغائب فى هذا الس��جال: لماذا يستسلم المواطنون 
للح��كام طالم��ا أن الق��وة بأي��دي المحكومين؟ وفى 
النهاية يستطيع الحكام والمديرون أن يحكموا فقط 
أن تمكن��وا من الس��يطرة على ال��رأي العالم، هناك 
معرك��ة متفاوتة بين أولئك الذي��ن يرفضون قبول 
ذل��ك، وبي��ن أولئك الذي��ن يحاول��ون إجبارهم على 

تقبلها. 
أن  إل��ى  تشومس��كي  يذه��ب  الخت��ام  ف��ي 
االمبريالية لم تنصلح وليس��ت على وش��ك الزوال، 
الحري��ة  الكف��اح االنس��اني م��ن أج��ل  وأن قص��ة 
والمس��اواة لم تنته وليست على وشك االنتهاء، وأن 
س��قوط بعض إيديولوجيات االعتراض على النظام 

العالمي ال يعني إسقاط هذا االعتراض نفسه. 

نعوم ت�سوم�سكي: 
ولد نعوم تشومس��كي في الس��ابع من كانون 
اول م��ن الع��ام 1928 في فيالدلفيا بنس��لفانيا، قضى 
س��نواته الجامعية وتخرجه في جامعة بنس��لفانيا حيث 
حصل على درجة الدكتوراه في اللسانيات عام 1955.  

كان تشومسكي خالل الفترة من 1951 إلى 1955 
زمي��اًل ادنى مرتبة في جمعي��ة جامعة هارفارد للزمالء 
- كم��ا يقول الش��هابي - اثناء كونه زمي��اًل ادنى مرتبة 
اكمل اطروحة الدكتوراه بعن��ون: »التحليل التحويلي« 
ظه��رت آراؤه النظرية الكبرى التي تضمنتها االطروحة 
في رس��الة متخصصة بعنوان: »البنية التركيبية« التي 
نش��رت في عام 1957 وش��كلت هذه الرسالة جزءًا من 
عمل اكثر اتس��اعًا عنوانه: »البني��ة المنطقية للنظرية 
اللغوي��ة« وزع منها نس��خ مس��حوبة في الع��ام 1955 

ونشرت في كتاب في العام 1975 . 
التح��ق تشومس��كي بالهيئة التعليمي��ة في معهد 
ماساشوس��تس للتكنولوجيا في الع��ام 1955 ثم عين 
اس��تاذًا كام��ل العضوي��ة ف��ي قس��م اللغ��ات الحديثة 
واللس��انيات ويعرف اليوم بقس��م اللسانيات والفلسفة 
ف��ي العام 1961، ثم ش��غل كرس��ي االس��تاذية للغات 
واللس��انيات الحديثة في »فيراري بي وارد« وفي العام 

1976 عين استاذًا في المعهد.  
كان تشومس��كي مقيم��ًا في المعهد ف��ي العامين 
1958 - 1959 إلتم��ام دراس��ة متقدمة في برنس��تون 
نيوجرس��ي. وفي ربيع العام 1969 القى محاضرات في 
اكس��فورد، وفي 1970 القى في ذكرى بيرتراند راسل 
في جامع��ة كمبردج، وفي الع��ام 1972 ألقى محاضرة 

في ذكرى نهرو في نيودلهي وفي العام 1977. 
وبي��ن األوس��مة الكثي��رة الت��ي قل��دت ل��ه، جائزة 
»كويوت��و« لع��ام 1988 والتي تعتبر المع��ادل الياباني 

لجائزة نوبل، وذلك إلسهاماته في العلوم األساسية. 
نش��ر تشومس��كي ما يزيد على الس��بعين كتابًا، 
وكت��ب مق��االت في ع��دة حق��ول تتضمن: اللس��انيات، 

الفلسفة، السياسة، علم النفس، وعلوم اإلدراك. 
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وجه امرأة من بالدي | الفنانة سارة جودي 

  مثنى مهيدي

عندما 
حتبك اآلهة

عندما تحبك آلهة، لن تغلق الهاتف اإللهي في وجهك
دع الحوار بينكما يطول

كما لو أنها مكالمٌة هاتفيٌة مراقبة
كّلما طال األخذ والرد

اقتربت من مصدر الصوت أكثر، وهان عليك أن تعرف كيف يكون شكل العرش
ثم تلتقط له صورًة حصرية

عندما تحبك آلهة، تسقط عنها األلوهية
أكثر من الحديث عنها والتلفظ باسمها

ال بل حاول أن تعثر على اسم دلع
ستعتبر هذا من عبادات الصاة

ال تجمع في عباداتك أسماًء غير اسمها
كاسم الوطن، أو األطفال الفقراء، أو المعتقلين

ستُحرّك فيها الغيرة
وقد ال تحب أن ترى غيرة آلهةٍ من هؤالء المساكين
أكثر ن شكرك لنعيمها، ستُشعرها بالخجل والغبطة

وربما ستُنكر على نفسها كل هذا توددًا
ال تأتِ بالذكر على عذاباتها. 

لن تسمح لك على أي حال. 
ُكن بحاجةٍ لعونها دائمًا، وسَِم عونها معجزة

دعها تشعر بحاجتك
الحرية، تكمن في الحاجة

أنت حرٌ في أن تأخذ حياتك على حافة جحيم، ثم تنتهي 
حريتك

عندما تس��تجير بها، ستُش��عرها بضرورة وجودها في 
هذا الكون

دع أفكارًا بطوليًة تأخذ خياالتها بعيدًا
سيُس��عدها ذلك، وقد تُضفي قداسًة أكبر على حريتك 

كجزاء أو مكافأة
ستكون مثالها أمام البشرية الكافرة

وكلم��ا طاب لك أن تتلّذذ بألم، فا داٍع إلفس��اد حياتك 
كلها

اكتفِ بالطلب منها
ال تجعل صيغة الدعاء استجارة

فلتكن غزاًل
ثم شوّه جّثة من أشاح بوجهه يومًا عنها

رويدًا رويدًا، سيكون بمقدروك أن تشعر
أنك لم تعد بالنسبة إليها مجرّد حبيب

ال تتفاجئ أن شعرت يومًا أنها بحاجةٍ إليك
ولبِّ حاجتها. 

فحتى اآللهة، قد يخونون من أحبّوا
و هان عليها أن تبحث عن مفخرةٍ جديدة

لكن، عليك أن تكون انتهازيًا
تلك فرصٌة وحيدة، عندما تعلم

أن اآللهة خجولة، وبحاجة دومًا إلى من يُعرّف عنها
الحرية، تكمن في الحاجة

عندما تحبك آلهة، تسقط عنها األلوهية، فليس من آلهةٍ مُقيدة
وقد يعجبك يومًا أن ترتدي ما سقط عنها
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َقتــل املُجَتمــع
الدعارة يف �سفوف النازحات ال�سوريات

  تامبي الشركس - دمشق

. . 
ق

قي
تح

نتيج��ة توس��ع رقعة الح��رب الدائرة في س��وريا 
وانتش��ار الفق��ر وصعوبة تأمي��ن الطعام ف��ي أغلب 
المناطق المحررة )المسيطر عليها من قبل المعارضة( 
وذلك بسبب الحصار الخانق المفروض عليها من قبل 
قوات النظام، لم تجد الكثير من العائالت وخاصًة من 
مدن وقرى غوطة دمش��ق بشقيها الشرقي والغربي 
وس��يلًة للبقاء على قيد الحياة سوى النزوح للعاصمة 
دمش��ق والضواحي المحيطة به��ا والتي الزال النظام 

متحكمًا بها. 
لك��ن الكثي��ر م��ن تل��ك العائ��الت وخاص��ًة التي 
فقدت معيلها س��واًء لمقتل��ه نتيجة القصف الذي طال 
ه��ذه المناطق أو اعتقاله واختفائه في الس��جون دون 
التمك��ن من معرفة مصيره، أو لتطوعه بالجيش الحر 
وبالتالي انخراطه في القتال وابتعاده عن عائلته التي 
أصبح��ت بدون معي��ل، به��دف الدفاع ع��ن معتقداته 
وحماي��ة أس��رته ودون أن يخطر ببال��ه نتائج ذلك، لم 
تك��ن تعل��م ما يمك��ن أن يح��دث لها نتيجة تش��ردها 
ووجود العديد من األشخاص الذين يستغلون الظروف 
الصعبة وحاجة النساء لتأمين قوتهن وقوت أطفالهن. 
دمش��ق، التي كانت حلم��ًا للكثيرين بأن يتمكنوا 
م��ن العيش فيه��ا، أصبح��ت اآلن عبارًة ع��ن كابوس 
ٍيعيش��ونه يومي��ًا. نس��وة وأطفال بال معيل تش��ردوا 
وال يس��تطيعون العمل لعدة أسباب منها توقف سوق 
العم��ل بش��كل ش��به كامل، فل��م يجدوا من ب��اٍب إال 
الدعارة التي انتش��رت واألصح أن نقول أنها نُشِ��رت 

بين صفوف النازحات لكثير من العوامل. 
سنس��لط الضوء عل��ى حكاية م��ن حكايا هؤالء 
النس��وة وبع��ض المالحظات من التقري��ر العام ومن 
المقابالت التي قام بها بعض الناش��طين في س��وريا 
مع عدد منهن، والتي س��ننقلها م��ع بعض التعديالت 
اللغوي��ة فقط، وم��ع التحف��ظ على األس��ماء ومكان 

العمل خوفًا من حوادث انتقامية. 

�سهادة امراأة ت�سهل مو�سوع الدعارة )قوادة(: 
- ام��رأة من منطقة في العاصمة تعمل بالدعارة 
منذ س��نوات، تبلغ حوالي الثانية والثالثين من العمر، 
محجبة أثناء الحياة اليومية، أخوها يقاتل في صفوف 

الجيش الحر في الغوطة. 
-  من أي مدينة أنت، وفي أي حي تسكنين؟

- أنا من الشام وساكنة بأحد أحيائها. 
- ماذا تعملين؟ وأين؟

- أنا بشتغل يلي بتعرفي، هون. 
- من��ذ متى ب��دأت بهذا العمل؟ قب��ل األحداث في 

سوريا أم بعدها؟
- ال أنا كنت اشتغل قبل األحداث. 

- يعني ما السبب الذي جعلك تعملين بهذا الشغل؟
- بدي عيش وما في شغل ثاني فيني أشتغله

- هل كان أهلك على علم بهذا العمل؟
- أي أمي كانت بتعرف وكانت تغطي علي 

- وأخوك اللي بالجيش الحر؟
- ال ال أخي ال يعرف وإال كان دبحني

- كيف بدأت عملك مع النازحات؟ ولماذا؟
- أنا ما قلت لحدا يجي يش��تغل هنن يجو يسألوني 

وأنا أجاوبهن 

- أي من النازحات عم تشغلين؟ 
- أنا ما بش��غل غير المتزوجات بس المتزوجات أما 
البنات ما بش��غلن أجو كتير بنات لعندي وما قبلت )عند 
المراقبة المكان المذكور في جرمانا حيث تجمع الفتيات 
مع الش��باب لوح��ظ وجود فتي��ات صغار الس��ن وأحيانًا 
أطف��ال ذكور ولكن لم أتأكد من اس��تخدام األطفال في 

الدعارة. (
- ماذا يقولون لك عند س��ؤالك ع��ن كيفية العمل 

بهذا المجال؟
- أنه��م دوروا على ش��غل وم��ا لق��وا، وبيترجوني 
شغلن، بس أنا بنزلن أول يوم عمكان الشغل وبعرفون 
على ش��ب وبيقعدوا معه إذا حس��يتها مرتاح��ة بخليها 
تمش��ي بالش��غل، ماش��ي، إذا تلبكت بقلها ما بيمشي 

حالك معنا. 
- على حس��ب معلوماتك هؤالء النس��اء هل يعرف 

أزواجهن بالموضوع؟
- أزواجه��ن ما بظ��ن بيعرفوا باألصل م��ا بيعرفوا 
وينن، بس أمهاتن أي ألن بيرافقون وبيستنون ليرجعوا 
- إال تخافين أن يعرف أزواج النساء وينتقموا منك؟

- ال ليش أنا ما لي عالقة هنن نسوانن إجت لعندي 
أنا ما جبرت حدا. 

- كيف بتم عملية شراء المرأة؟
- بيجي الشب لعندي وبيئلي بدي هي وبيفاصلني 
عالس��عر وبعدي��ن بجمعن م��ع بعض يا بروح��وا عبيت 

جماعي مستأجرينه لهل شي يا بيروحوا عبيت الشب. 
- إذا الش��ب ضربه��ا للم��رأة أو اعت��دا عليها ش��و 

بتعملي؟
- وال ش��ي ما هو دافع حق يقضي معها ساعتين أو 

ليلة على حسب. 
- أخوك��ي بالجيش الحر وفي نس��اء رجال بالجيش 
الحر عم تش��غلين مع��ك؟ فهل الش��بكة تابعة للجيش 
الحر أو النس��اء عم يشتغلوا هاد الشغل تحت ضغط من 

أزواجهن؟
- ال أبدًا أخي ما بيعرف إني عم اش��تغل هالش��غلة 

والجيش الحر ولو عرفوا فيني كانوا يمكن قتلوني. 
- ماذا عن األمن السوري هل يضغط عليك لتوريط 

المزيد من النساء؟
- أنا بعرف ضباط باألمن العسكري بس ما بيدخلوا 

بشغلي زباين يعني. 
- يعن��ي أن��ه لم يطلب من��ك تش��غيل المزيد من 

النازحات؟
- ما طلبو مني بس أنن ما طلبو انني ما شغلن. 

بع��ض المالحظات م��ن الناش��طين الذين قاموا 
بالبحث الميداني: 

1 - بالرغ��م م��ن أن المش��رفين عل��ى المنطقة 
ه��م من جي��ش الدفاع الوطن��ي وم��كان التجمع يقع 
في الش��ارع المقاب��ل لمقر الدف��اع الوطني - ويدعي 
الناش��طون أن القوادين اآلخرين هم من المتعاملين 
مع األمن السوري ويزودوهم بمعلومات عن النازحات 
وأس��باب عملهن ويعملون في س��بيل إقناع النازحات 

قريباتهم للعمل في هذا المجال مع مغريات المال. 
2 - نس��اء ح��ي الق��زاز م��ن النازحات م��ن أحياء 
دمش��ق المحاص��رة وريف دمش��ق نس��اء المعتقلين 
والمخطوفي��ن والمفقودي��ن وبع��ض زوج��ات أف��راد 
الجي��ش الحر م��ن المتزوج��ات حصرًا حت��ى اآلن، مع 
دخ��ول بعض الفتي��ات القاصرات لمج��ال العمل هذا. 
بع��د س��ؤال ه��ؤالء النس��اء عن أس��باب العم��ل بهذا 

المجال كان الجواب: الجوع وإطعام األوالد. 
مس��اعدتهن  تم��ت  إذا  أن��ه  الس��ؤال  عن��د   -  3
بالمعيش��ة فهل سيقمن بالتخلي عن هذا العمل كان 
ال��رد إيجابيًا. طبع��ًا الطلبات المقدمة للمس��اعدة من 
منظمة األمم المتحدة والمنظمات المعنية بمس��اعدة 
المرأة كان تلقى الجواب: أنه ليس لديهم موافقة من 

السلطات السورية. 
4 - إح��دى الق��وادات ادع��ت أن األم��ن الس��وري 
منخ��رط بدعم دع��ارة النازح��ات وادع��ت العالقة مع 
ضباط باألمن العسكري الس��وري وأنهم يساعدونها 
وأنه��ا تتواس��ط م��ن أج��ل المعتقلي��ن، لك��ن الذين 
تواسطت من أجلهم لم يخرجوا من المعتقالت بعد. 

م��ا نتمناه فعاًل من تس��ليط الض��وء على معاناة 
ه��ؤالء النس��اء واألطف��ال ه��و أن تق��وم المنظمات 
المعني��ة والقادرة عل��ى التحرك بالمس��اعدة قبل أن 
تتفاقم هذه الحالة وتنتشر على نطاق أوسع، فهؤالء 
النس��وة هم م��ن سيس��اعد الرجال ف��ي العمل على 
إع��ادة بناء س��ورية وتربية الجي��ل القادم، وانتش��ار 
هذه الظاهرة س��يؤدي إلى مجتمع مل��يء باألمراض 
االجتماعية ومنحل أخالقيًا وسيزيد من صعوبة إعادة 

بنائه بالشكل الصحيح عندما تنتهي الحرب. 
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  ياسر مرزوق

جرمية الغت�ساب يف القانون ال�سوري
تعد جريم��ة االغتص��اب من أكث��ر الجرائم 
إيذاًء للنفس البش��رية، فاالغتصاب يكون دائمًا 
مترافق��ًا بالعن��ف بحيث يؤدي إلى أذى جس��دي 
ونفس��ي، والعنف المقصود في ه��ذا المجال ال 
يقتصر على الحال��ة المادية المترافقة بالضرب 
أو أش��كال العنف الجس��دي المتع��دد، بل يتعداه 

إلى حاالت اإلكراه النفسي بمختلف أنواعه. 
وتب��دو االش��كالية واضح��ًة ف��ي مجتمعاتنا 
حين يحل المجتمع الضحية وزر الجرم المرتكب 
بحقه��ا ونادرًا م��ا تلج��أ الضحي��ة أو ذووها إلى 
التكتم وعدم استيفاء الحق درًأ لآلثار االجتماعية 

ونظرة المجتمع للظاهرة بشكٍل عام. 
وق��د أورد قانون العقوبات الس��وري جريمة 
االغتص��اب في الباب الس��ابع من��ه والمخصص 
لبح��ث الجرائم المخلة باألخ��الق واآلداب العامة 

وقسمه إلى: 
الع��رض"  عل��ى  "االعت��داء  األول  الفص��ل 

ويشمل: 
"1 - االغتصاب 2 - الفحش��اء 3 - الخطف 4 
- اإلغواء والتهتك وخرق حرمة األماكن الخاصة 

بالنساء". 
• المادة 489: 

1 - من أك��ره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد 
عل��ى الجماع عوقب باألش��غال الش��اقة خمس��ة 

عشر سنة على األقل. 
2 - وال تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين 
س��نة إذا كان المعت��دى عليه لم يتم الخامس��ة 

عشرة من عمره. 
• المادة 490: يعاقب باألشغال الشاقة تسع 
سنوات من جامع ش��خصًا غير زوجه ال يستطيع 
المقاوم��ة بس��بب نقص جس��دي أو نفس��ي أو 

بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع. 
• المادة 491: 

1 - من جامع قاصرًا لم يتم الخامسة عشره 
من عمره عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات

2 - وال تنق��ص العقوبة عن خمس��ة عش��ر 
س��نة إذا كان الول��د ل��م يت��م الثانية عش��ر من 

عمره. 
متمم��ًا  قاص��رًا  جام��ع  إذا   :492 الم��ادة   •
الخامسة عش��رة وغير متمم الثامنة عشرة من 

عمره أحد أصوله شرعيًا كان أو كان غير شرعي 
أو أحد أصهاره لجهة األصول وكل شخص مارس 
عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدام أولئك 
األشخاص عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات. 

أركان جريمة االغتصاب: 
"أن االغتص��اب بمعن��اه القانون��ي ال يتم إال 
من قبل رجل على امرأة وال بدّ فيه من أن يتمّ 

اإليالج". 
)نقض س��وري جناي��ة أس��اس 1008 قرار 

846 تاريخ 3 / 5 / 1987(
الركن األول: المواقعة أو الوطأ وهو مواقعة 
األنث��ى بغير رضاها بإي��الج العضو الذكري في 
مهب��ل المجن��ي عليه��ا قس��مًا أو كام��اًل )وطئ 
طبيع��ي(، فال يعتبر اإليالج ف��ي الدبر اغتصابًا، 
حت��ى ول��و وقع باإلكراه، فحس��ب ه��ذا الرأي أن 
االغتص��اب ال يق��ع إال م��ن ذكر عل��ى أنثى ومن 
القب��ل وأن يت��م اإلي��الج قس��مًا أو كاًل، وعلي��ه 
فإك��راه ذكر ألنث��ى عل��ى إتيانها ف��ي ديرها ال 
يعتبر اغتصاب��ًا، وهنا يخالف القانون الس��وري 
المش��رع الفرنس��ي ال��ذي اعتب��ر ف��ي قان��ون 
العقوبات الجديد في 23 / 12 / 1980 بنصه في 
الم����ادة 23 - 222 من��ه عل��ى أن االغتصاب هو 
كل فعل إيالج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب 
عل��ى ذات الغير بالعنف أو اإلك��راه أو التهديد أو 

المباغتة. 
وتبع��ا لذلك أصب��ح مفه��وم االغتصاب في 
القان��ون الفرنس��ي ال يقتص��ر عل��ى االتص��ال 
الجنسي الطبيعي الواقع من رجل على أمره بل 
كذلك االتصال الجنسي غير الطبيعي المفروض 
م��ن رجل على ام��رأة كإتيانها من دبرها، أو من 
رج��ل على رجل كالمثلية الجنس��ية، بل يتس��ع 
ليشمل كل إيالج جنسي ولو تم عن غير طريق 
االتصال الجنس��ي الطبيعي كإدخ��ال األصبع أو 
إدخال عصا أو ما أش��به في القب��ل أو في الدبر، 
كل ذل��ك بطبيع��ة الح��ال بغير رض��اء المجني 
عليه، ومنه ال يعد اغتصابًا الممارسات الجنسية 
التي ال تتضمن إيالجًا كالمالمسات والممارسات 

الجنسية بين النساء المسماة بالسحاق. 
وبينم��ا كان الجان��ي رج��ل والمجن��ي عليه 
ام��رأة فإنه طبق��ا للمفهوم الواس��ع لالغتصاب 
يمكن أن يكون الجاني رجال كما يمكن أن يكون 
ام��رأة والمجن��ي علي��ه كذل��ك يمك��ن أن يكون 

رج��ال ويمكن أن يكون ام��رأة وبالتالي فالقانون 
الفرنس��ي صار يعرف الرجل المغتصب والمرأة 
المغتصب��ة، دونم��ا اعتداد بس��ن المجني عليه، 
طف��ال أو صبيا أو ش��ابا أو حتى عج��وزا، فكل ما 
صار للس��ن من أث��ر في القانون الفرنس��ي هو 
اعتب��اره ظرفا مش��ددا للعق��اب إذا كان المجني 

عليه لم يبلغ من العمر اثنتا عشرة سنة. 
فجريم��ة االغتصاب أو باألقل الش��روع فيه 
يمكن أن تتوافر ولو كان الجاني قد قصد مواقعة 
صبي��ة صغيرة، كم��ا ال أهمية لصف��ات المجني 
عليها بكرا أو ثيب��ا، عفيفة أم غير عفيفة، على 
نحو يمك��ن معه القول أن االغتص��اب يمكن أن 
يقع على كل مس��تويات الوجود البش��ري، حتى 
على الفاسقين، إذا كان اإليالج قد وقع ضد إرادة 
المجني عليها، وبالتالي فإنه تم تضييق مفهوم 

الفعل المخل بالحياء. 
الرك��ن الثاني: ع��دم مش��روعية المواقعة، 
فال يعتد بإك��راه زوج لزوجته على الجماع، حتى 
ل��و كان ذل��ك في الط��الق الرجع��ي، باعتبار أن 
الزوج��ة لي��س لها الخي��ار في التس��ليم لزوجها 
أو ع��دم التس��ليم، بل هي مجب��رة بعقد الزواج 
وبحك��م الش��رع، أي أنه��ا تك��ون تح��ت الطلب، 
وليس لها التمنّع بغير عذر ش��رعي، وإال كان له 
حق التأديب، مع إمكانية مساءلته عن الضرب أو 
اإليذاء بتوافرها، وتقع الجريمة في حال الطالق 

البائن. 
وفي ح��ال عدم تمك��ن الجاني م��ن اإليالج 
بس��بب ال يد له فيه "مقاومة األنثى – دخول أحد 
األش��خاص"، فإن ذلك يعتبر ش��روعًا. ويشترط 

فقط أن يكون الرجل قد أتى عماًل تنفيذيًا. 
3 - الرك��ن الثال��ث: القص��د الجنائ��ي وهو: 
جريمة مواقعة األنثى بغير رضاها من الجرائم 
العمدي��ة الت��ي يج��ب أن يتواف��ر فيه��ا القص��د 
الجنائ��ي وال يش��ترط تواف��ر القص��د الجنائ��ي 

الخلص لمعاقبة مقترف الجرم. 
كما يجب أن يتم الفعل باإلكراه والمقصود 
باإلكراه في هذا المجال هو كّل ما من ش��أنه أن 
يعدم اإلرادة والقدرة على المقاومة، س��واء تمّ 
بوس��ائل ق��وة أو بالتهديد، ويدخ��ل ضمن ذلك 
المباغت��ة وانته��از فرصة فقدان الش��عور، وكل 
م��ا من ش��أنه أن يؤث��ر ف��ي إرادة المجني عليه 

وافتقاده المقاومة. 
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أنا األم الحزينة« اآلن يا صديقي.. 
ال شئ لدي سوى سيل الدمع.. وما قطفت من زيتوْن!!

وما يفعل في وجه مخالب الجوع غصن زيتون؟
أشكو إليك قهري يا صديقي بدل ابتسامة الصباح.. 

وهل لمن مثلنا تشرق شمسْ؟
 AM 08:10 / 2013 - 11 - 19 :حمص المحاصرة بكل حصارات الكون وخذالنه وتجويعه
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

في دِمشقَ
يطيرُ الهاوُن 

خلفَ حاجِز تاميكو
اثنين
اثنين

 ..
في دِمشقَ

أرى بَلدي كّلها
على صورةِ األسد مكتوبة

بقلم شبيٍح
ينّقحها شيعُة الرافدين

 ..
في دِمَشْقَ 

ينامُ النازحُ
على رصيفه عاريًا

مثل سفينة في بحر األمد
تحنُّ إلى مرفئٍ

َأو لال أحدْ
 ..

في دِمَشْقَ 
يُواصل فعل القصف

َأشغاَلهُ األسدية: 
نمشي إلى حماة واثِقِينَ

من الظلمة في َأمسنا
نحن واأَلبديَُّة 

اُن هذا البََلدْ سُكَّ
 ..

في دِمَشْقَ 
يقّطعُ شبّيحٌ

بالسكين
َأضُْلعًَا

ال لشيٍء 
سوى أنه

لم يَهتف مَعَهُ

عبد الدافش نكاشة

ل��دى س��ماعي باستش��هاد عب��د الق��ادر 
الصالح قائد لواء التوحيد العس��كري خطر 
لي مش��اهدة مقابلة أجراها معه تلفزيون 

الجزيرة..    وخرجت بهذا التصور.. 
عبد القادر الصالح إنس��ان س��وري بسيط. 
صنع��ت منه األحداث قائ��دا. ليس إخوانيًا 
وليس متدين��ا تدينا الهوتي. هو إنس��ان 
سوري ال تهمه المصطلحات والتقسيمات. 
كل م��ا يهمه إس��قاط النظ��ام وبناء دولة 
عادل��ة. ال يهمه أيديولوجي��ة هذه الدولة 
وطريقة ممارس��تها للع��دل.. كل ما يهمه 
أن تكون عادلة بين أبنائها وتمنح المحبة 
والعاطفة ألبنائها بعد فقط طال انتظاره. 
ليس ذن��ب عبد القادر الصالح أن ثقافته » 
على ق��ددو » كما يقال في البلدي.. الذنب 
على من كنا نعتقد أنهم يفهمون وثقافتن 

»أوسع وأكبر مننا«
الطيب��ون والصادقون يغيب��ون يوما بعد 

يوم.. 
الرحمة لروحك ولروح جميع شهداء سوريا. 

نور واكي

جابر زعني 
وضع الس��وريين الكارثي من الناحية اإلنس��انية 
داخل س��وريا وبمخيمات اللج��وء وبعرض البحر 
أحرج بع��ض ال��دول األوربية لفتح ب��اب اللجوء. 
ب��س لما األوربيي��ن يطلبوا م��ن "ممثلين الثورة 
السورية" المس��اعدة مش��ان يجيبو عالم معتره 

بقومو بحطو أسماء المقربين منهم. 
واس��تغالل  والمحس��وبية  الواس��طات  ثقاف��ة 
المنص��ب الرس��مي ألغ��راض ش��خصيه وقل��ه 
الضمير رس��خها ملعون الروح حت��ى عند هدول 

إلي بيدعو أنهم كرسو حياتهم للشأن العام. 
عالم بتهب��ط لقعر البحر هروبا من الجوع والذل 
وعال��م بتهب��ط بالمط��ارات األوروبي��ة مع��ززه 
مكرم��ه ألنو ما كتير بقى عاجبه��ا مكان إقامتها 

الحالية. 

 موفق زريق 
دولة المواطنة هي دوله إسالمية 

والدولة اإلسالمية دولة مواطنه
أمرن��ا اهلل أم��رًا قاطع��ا حازما ال ش��بهة فيه في 

القرآن 
بأن نكرم اإلنس��ان بوصفه إنسانًا أو مواطنا ولو 

كان مشركا أو كافرًا أو ملحدًا
وان نٌبرَهُ ونقسط إليه بوصفه إنسانًا ومواطنا

وأمرنا اهلل أمرًا قاطعا بأن ال إكراه في الدين 
وان لكل دين شريعته ال يفرض على اآلخرين
والمعروف أي القانون يجمعنا أبناء وطن واحد

مريفت عبود
 - نزّل هالقذيفة عندك زكاتك معلم 

 - هون عاليمين؟ 
 - اي وين ما صحّلك.. 

هند جملي
لما قدّمت الشّال بعيد األم ألم أول شهيد بدرعا 
حسام عيّاش باسم سيدات دمشق.. كنت حاسّة 
بالخجل قدّام اللي قدّمته هذه األم وخجلت أكتر 
وأكتر لم��ا قالتل��ي والدمعة بعينه��ا: وجارتي أم 

طالل كمان.. استشهد ابنها طالل. 

اأغيد عليا
ماني متنازل عن الجنسية، وخاصة جواز السفر، 
ألن��و هوي الش��غلة الوحي��دة اللي نس��يو يحطو 

عليه صورة المقبور أو الهبيلة.. 

جرب الهندي
دراس��ة اقتصادي��ة: المرتزق الروس��ي اللي جاي 
يدافع ع��ن العتب��ات الرخامية المقدس��ة لكزينو 
بيَطّل��ع  العائل��ي..  والن��ادي  ه��ورس  الكري��زي 

مصاري أكتر من زميلتو اللي جوا.. 

ح�سني دبيان
هل ُذبح مواطن مصري أو يمني أو تونسي واحد 

بالسكين وبالساطور وبالجوع؟؟؟
هل اغتصبت مصرية أم يمنية أم تونس��ية أمام 

أهلها.. أمها وأبيها وأخوتها؟؟
ه��ل اضطرت أم مصري��ة أم تونس��ية أم يمنية 
لتقبي��ل أرج��ل ش��ذاذ األف��اق ليغتصبوه��ا بدل 

ابنتها؟؟؟
هل دُمر بلد كما دمرت سوريا؟؟؟

هل شُوه ش��عب من قبل نظامه كما شوه األسد 
وعصابته الشعب السوري.. 

وهل وهل وهل وهل ومليون هل؟؟؟
الجواب قطعا ال.. 

وألن��ه ال فلم��اذا تلوم��ون الس��وري إذن، ولم��اذا 
تطالبون��ه االحت��ذاء بأمثال ال تش��بهه أبدًا ال من 

قريب وال من بعيد؟!!

يا�سر الأطر�ش
 - قال: المعارضة فاش��لة وكاذب��ة.. المجاهدون 
والمهاج��رون: ظالميون.. الجي��ش الحر: حرامية 

ومشلحين.. القوى المدنية: ضعيفة ومشتتة.. 
 - طيب والحل: 

 - رد بعد تنهيدة: مالنا غير نهاجر مش��ان نضمن 
مستقبل هالوالد.. 

 - طي��ب أيه��ا الش��ريف الوحي��د الفرد م��ا بصير 
تهاجر بدون ما تطالع كل هالعالم عرصات؟؟!!

جنم ال�سمان
بالمشرمحي السوري.. السياسي / الجنسي: 

يس��تخدم ش��بّيحة األس��د وجاّلدوه ف��ي األقبية 
ومُؤيّ��دُوه.. قاموس��ًا مُنحط��ًا م��ن الش��تائم؛ 
بالزوج��ات  تنته��ي  وال  األمه��ات  بإهان��ة  تب��دأ 
واألخ��وات؛ وكل مفرداته��م مهووس��ٌة بالتعابير 
الجنس��ية المُنحّطة؛ وكذلك اغتصاباتهم للنساء 

السوريات. 
كي��ف س��يُقنعني ثورج��يٌّ بأنه س��ينتصر على 
الطاغي��ة؛ وه��و يس��تعمُل ذاتَ المف��ردات؛ بل.. 
ويُشبِّحُ بها على نساٍء سوريات حُرَّات.. اخترن 

طوعًا االنضمامَ إلى ثورة الحرية والكرامة؟!!. 
ال أعرفُ ثورًة انتص��رت.. إال حينَ أطاحت ثقافَة 

المُستَِبدّ؛ قبل.. اإلطاحةِ بهِ. 

مي م�سهدي
صديق��ي قلي حاس��س حالي توم��ه.. قلتلو ليه؟ 

قلي عم اندق بهاون طول الوقت.. 

مثنى مهيدي
لم تعد النس��اء تغار من بعضها، النساء تغار من 

األكفان. عّلها تحتضن رجاًل جمياًل.. 

منال اإ�سماعيل
غوغ��ل عرضت جائ��زة للي بيق��در يخترق موقع 
غوغ��ل. فات��وا الس��وريين على غوغ��ل وعملوا 

بحث: كيف تخترق موقع غوغل؟

دارا العبد اهلل
كي��ف يس��تطيع بلد كبير مث��ل ألماني��ا أن يتدبر 

شؤونه، بدون وجود قيادة قطرية؟. 

�سخر فيا�ش
أنباء عن مقتل وئام وهاب في تفجير الضاحية.. 
يال منيح.. بتس��تفيد عيلتك م��ن معزايتين بدال 

هالحمار اللي عندهن.. 

اأبو البي�ش
ايييه على هالزمن يلي صاروا االنقالبيين بدون 
يعلمون��ا الديمقراطية. واإلخوان ب��دون يعلمونا 

اإلسالم.!!!!

عدنان العودة
نح��ن الس��وريون ف��ي دب��ي.. ال نُلق��ي بأعق��اب 
س��جائرنا في الطريق.. ال نرم��ي زبالتنا بعيدًا عن 
حاوية القمامة.. ال نصرخ.. ال نتزاحم في الطابور.. 
ال نش��تم.. فقط نفعل هذه األش��ياء كله��ا.. حين 

ندخل مبنى القنصلية السورية في دبي.. 

علي دياب
نس��بة كبي��رة م��ن الناش��طين المتبقي��ن داخل 
س��وريا توجه��وا للعم��ل م��ع أطفال س��وريا في 
مجاالت الدعم النفس��ي والتعلي��م البديل.. ربما 
ألنهم فقدوا األمل به��ذا الجيل.. ويتأملون إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من األجيال القادمة. 

أطفال ريف إدلب | جرجناز
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

كان ي��ا ما كان ف��ي أحد األزمان وفي إحدى بقاع األرض، كان يعيش فتى 
وق��د وهبته اآللهة ب��أن كل ما يخطه يضحى حقيقة ول��و بعد حين. وفي ذات 
ي��وم وق��د كان يوم تعل��م الكتابة ألول م��رة، خط على جدار منزل��ه »أريد أن 
يصبح الس��يد سيدًا وأن يمس��ي العبد عبدًا«. لكن اآللهة لم تفقه ما كتب ذاك 
الفتى ولن تس��تطيع بذلك أن تحقق منه شيئا، فجعلت تراقبه لثالثة أيام. في 
اليوم األول ش��اهدته يطعم أخ��اه الصغير حصته من الخب��ز ألنه تألم لبكائه 
كثي��رًا، فأزال بذلك عن قلبه حزنًا. وفي اليوم الثاني رأته يس��هر الليل بجانب 
عجوز ال تس��تطيع العمل إال لياًل، فعملت تلك الليل��ة ضعف ما تعمل فقد كان 
بقربها من يؤنس��ها. وفي اليوم الثالث أدركت اآللهة بأن السيد ال يكون بكثرة 

مال��ه بل بكثرة عطاء قلبه، وبأن العبد ال يك��ون بفقره للمال بل بما لديه من 
ولع به وتفضيل له. ولما أبطلت المال وما ش��ابهه بات كل ذي س��قم في قلبه 

يلقب عبدًا ولم يعد على األرض أسيادًا إال أصحاء القلوب.
كان��ت تل��ك الحكاية التي رواها صبيٌ صغيرٌ للمس��افر حي��ن مر بجانبه 
ورآه يق��ف عند جدار ذات المنزل ويحاول فهم ما خُطَّ عليه دون جدوى. ثم إن 
المس��افر قد أيقن أنه لم يكن س��وى عبدًا يجول بقاع األرض ال سيدًا، وأنه قد 

آن األوان ليمسي صحيح القلب كما هو راوي الحكاية الصغير.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

ال�سيد والعبد
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دمشق: 5894
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــســوري احل ــس ــ� ــارت �ــســمــن م ــم ــس ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

في الوق��ت الذي يحتفل أطفال العال��م في ال 20 من 
تش��رين الثاني بعيدهم الذي أعلنته الجمعية العامة لألمم 
المتحدة عام 1954، يلملم الس��وريون أشالء أطفالهم كل 
يوم على مدار 33 ش��هرًا في القرن الواحد والعشرين، أمام 
صمت وتخاذل العال��م أجمع والمنظم��ات الدولية المعنية 

بحقوق الطفل واإلنسان. 
أكثر من 12 ألف طفل استش��هدوا، وأكثر من مليوني 
طفل تش��ردوا ف��ي أصقاع الدني��ا ومنهم من قض��ى غرقًا 
ف��ي رحلة البحث ع��ن األمان، و560 طفاًل أعدم��وا ميدانيًا، 
و9 أالف طف��ل اعتقلوا في زنازين العصابة األس��دية قضى 
أكثر من تس��عين طفل منهم تحت التعذيب حسب الشبكة 
الس��ورية لحقوق اإلنس��ان، و22 طفاًل قض��وا نتيجة قصف 
المعارض��ة المس��لحة لمناطق موالية، إضاف��ة إلى األطفال 

الذين ماتوا جوعًا. 
أطفالنا الذين س��رقت طفولتهم كما سرقت حياتهم، 
كب��روا قبل أوانهم، تحولوا إلى ضحايا العنف واإلجرام الذي 
يمارس��ه نظام القتل واالس��تبداد أو باألدق عصابة العائلة 
األس��دية ومن يواليها، قتلوا وذبحوا وتيتموا، وتشردوا في 
الش��وارع والس��احات، وعلى الحدود التي ضاق��ت بهم، لم 
يجدوا وسيلة اتصال مع منظمة خطوط نجدة األطفال التي 
تقدم خدماتها قي 141 دولة للش��كوى على من اس��تخدم 
ضدهم العنف واإلس��اءة واإلهمال، بعد أن اتضح أن العالم 

كله يريد تدمير سورية بشرًا وحجرًا. 
الحق ف��ي البقاء عل��ى قيد الحي��اة والنم��اء والحماية 
من جميع أش��كال العنف، وحق احت��رام رأي الطفل بنود في 
اتفاقي��ة حقوق الطف��ل التي أقرها ق��ادة العالم عام 1989 
وتعتب��ر الص��ك القانوني الدول��ي األول الذي يل��زم الدول 
األطراف من الناحية القانوني��ة، والتي صادق عليها النظام 
الس��وري بالقانون رقم / 8 / بتاريخ 13 / 6 / 1993 ودخلت 

حيز التنفيذ بتاريخ 14 / 8 / 1993. 
في حين أس��تخدم النظام كل أنواع األس��لحة القاتلة 
ضد األطف��ال من صواريخ وبراميل متفج��رة وقذائف وذبح 
بالس��كاكين وتهجي��ر وتش��ريد وتجويع وحص��ار واعتقال 
وقتل تحت التعذيب حيث وثقت الش��بكة الس��ورية لحقوق 
اإلنس��ان األساليب األكثر انتش��ارًا التي تعرض لها األطفال 
خ��الل وجودهم داخ��ل الزنازين والس��جون من ش��هادات 
المفرج عنهم حيث يتم استخدام كافة أساليب الضرب على 
مختلف أنواع الجسم، والضرب بأدوات مختلفة مثل العصي 
أو كاب��الت الكهرباء ال��ذي يطلق عليه الرباع��ي بالعامية، 
وال��دوس على ال��رأس وغير ذل��ك من األس��اليب مثل قلع 
األظافر بالكامل، ونتف الشعر من أنحاء مختلفة من الجسم، 

وانت��زاع اللحم عبر مالق��ط معدنية من مواطن حساس��ة، 
وتقطي��ع بعض أعض��اء المعتق��ل كقطع األصاب��ع أو قطع 
ج��زء من لحم��ه، وطعنه في ظهره أو معدت��ه، وحرق الجلد 

باألحماض الكيماوية أو بإطفاء السجائر بجلد المعتقل. 
كم��ا يتعرض الطفل المعتقل للب��رد القارس بحرمانه 
م��ن اللب��اس أو الغط��اء، وحرمان��ه م��ن الرعاي��ة الطبية 
بش��كل تام، وعدم توافر الرعاي��ة الطبية في عدد كبير من 
المعتقالت، كالحرمان من اس��تخدام المرح��اض إال مرة أو 
مرتين في اليوم مما يضطر المعتقل إلى التبول على نفسه 
أحيانا، عدا عن أن المدة قصيرة ال تتجاوز الدقيقة الواحدة، 
والحرمان من االغتس��ال ومن الخروج للساحات واستنشاق 
الهواء النقي، وتكس��ير األضالع، وس��كب الم��اء البارد على 
الجس��د بعد الضرب وبعد جرح الجسد، وال يقدم لهم سوى 
كميات قليله من الم��اء والطعام ال تكفي ربع المتواجدين، 
وصب الزيت المغلي على األرجل أو سكب الماء المغلي حتى 
يحت��رق الجلد، وقص األذن بمقص الذي يس��تخدم لتقليم 
األش��جار، وتكبيس األذن واألنف بكباسة الخشب، والصعق 

بالكهرباء خاصة عند الثديين والركبتين والمرفقين. 
عندم��ا أقر زعم��اء العالم في منتصف الق��رن الماضي 
بحاج��ة الطفل إل��ى اتفاقية خاص��ة بهم، نظ��رًا لحاجتهم 
دون الثامنة عش��رة إل��ى رعاية خاصة وحماي��ة ال يحتاجها 
الكبار، وضم��ان اعت��راف العالم بحقوق الطف��ل، لم يخطر 
ف��ي تفكيرهم أن يقوم نظام دكتاتوري بعد أكثر من نصف 
ق��رن من هذا القرار بقتل األطف��ال واعتقال حديثي الوالدة 
مع ذويهم وتعذيبهم أمام أعينهم بأبش��ع وسائل التعذيب 
لنزع اعتراف��ات يريدونها من األهل، والس��ؤال الذي يطرح 
نفس��ه ما هي العقوبات الواجبة على مثل هذه االنتهاكات 
من حكومة صادقت على االتفاقية، وما الذي ينتظره العالم 
وخاصة دول الغرب التي صدعت رؤوس��نا بحقوق اإلنس��ان 
وحق��وق الطفل وحمايت��ه وأمي��ركا تحديدًا إلحال��ة الملف 

السوري إلى محكمة الجنايات الدولية. 
النظام الس��وري قبل وبعد أن وقع عل��ى االتفاقية لم 
يحترم حق��وق الطفل، ومازال اآلالف م��ن األطفال يعملون 
في مهن وأماكن خط��رة وممنوعة ظاهري��ًا وفق القانون، 
وارتفع عددهم إلى عش��رات أو مئات اآلالف بعد الثورة، كما 
يمنع على الطفل جنس��ية والدته إذا كان الوالد من جنسية 
أخرى أو رفض االعتراف به، رغم كل المطالبات بتعديل هذا 
القان��ون، ومواد أخ��رى في قانون األحوال الش��خصية التي 

تجافي حقوق الطفل واألم. 
كل التكت��الت السياس��ية والهيئ��ات والمجالس التي 
تش��كلت بعد الثورة، وخاصة التي تتلقى التمويل واإلعانة 

لم تعر اهتمامًا لألطفال، الذين تش��ردوا في أصقاع الدنيا، 
وبات��وا محرومين من التعليم وم��ن أدنى متطلبات الحياة، 
باس��تثناء بع��ض المب��ادرات الفردي��ة م��ن ش��بابنا، ومن 
الجمعيات األهلية والمدنية في مناطق مختلفة، والتي تبقى 
عاجزة أمام تفاقم الحالة، وخطورتها، األمر الذي يس��تدعي 
تكاثف جه��ود الحراك المدني في الداخ��ل والخارج لتقديم 
مساعدات محسوسة وملموس��ة ألطفالنا، وتوجيه اإلعانات 
والتموي��ل من المغتربين لحماي��ة األطفال، وإخراجهم من 
حالة الضياع والتش��رد التي يعيش��ونها، والتي اليعلم أحد 

نتائجها المستقبلية على جيل بأكمله. 
يذك��ر أن اتفاقي��ة حق��وق الطفل تتضم��ن 54 مادة، 
وبروتوكوالن اختياريان. وهي توضّح بطريقة ال َلبْسَ فيها 
حقوق اإلنسان األساس��ية التي يجب أن يتمتع بها األطفال 
في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل 
ف��ي البقاء، والتط��ور والنمو إلى أقصى ح��د، والحماية من 
التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة واالستغالل، والمشاركة 
الكامل��ة في األس��رة، وفي الحي��اة الثقافي��ة واالجتماعية. 
وتتلخ��ص مب��ادئ االتفاقية األساس��ية األربع��ة في: عدم 
التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ 
والح��ق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق 
احت��رام رأى الطفل. وكل حق م��ن الحقوق التي تنص عليه 
االتفاقية بوض��وح، يتالزم بطبيعته مع الكرامة اإلنس��انية 

للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها، وتحمي 
 حق��وق األطف��ال عن طريق وض��ع المعايي��ر الخاصة 
بالرعاي��ة الصحية والتعليم والخدمات االجتماعية والمدنية 

والقانونية المتعلقة بهم. 
وتكون الحكوم��ات الوطنية بموافقته��ا على االلتزام 
)بتصديقه��ا على هذا الصك أو االنضم��ام إليه(، قد ألزمت 
نفس��ها بحماي��ة وضم��ان حق��وق األطف��ال، ووافقت على 
تحمل مس��ؤولية هذا االلتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم 
االتفاقية ال��دول األطراف بتطوير وتنفي��ذ جميع إجراءاتها 
وسياس��اتها على ضوء المصال��ح الُفضلى للطفل، ووضعت 
اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل معايي��رًا ينبغي إعماله��ا من أجل 
تطور ونماء األطفال إلى أقص��ى حد، وتخليصهم من ربقة 
الج��وع والفاقة واإلهمال وس��وء المعامل��ة، وتعكس رؤية 
جدي��دة للطف��ل تتمثل باعتب��اره فردًا مس��تقاًل ينتمي إلى 
أس��رة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتالءم مع سنه 
ومرحلة نم��اءه. ومن خالل هذا المنظور ش��ددت االتفاقية 

على أهمية التركيز على الطفل ككل. 
أطفالنا أمانة في أعناقنا بعد أن تركهم العالم لمصير 

مجهول. 

اأطفال �سوريا 
يف عيد 
الطفولة
  زليخة سالم


