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ع�شرات املنظمات احلقوقية الدولية توجه نداًء عاجاًل 
ملنح الأولوية الق�شوى لإطالق �شراح جميع �شجناء الراأي 

واملعتقلني تع�شفيًا يف �شوريا
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

عمل للفنان يوسف عبدلكي

وجه��ت عش��رات المنظم��ات الحقوقي��ة والمعني��ة 
بحقوق اإلنس��ان، نداًء عاجاًل إلى المجتمع الدولي وجميع 
األطراف المش��اركة بش��كل مباش��ر أو غير مباش��ر في 
األحداث السورية، لمنح األولوية القصوى لعملية إطالق 
س��راح المعتقلين تعس��فيًا، ف��ي الوقت الت��ي تبذل فيه 
محاوالت متجددة للتوصل إلى تسوية سياسية من شأنها 

وضع حد للعنف في سورية. 
وعب��رت المنظمات الموقعة عل��ى النداء، عن عميق 
قلقه��ا على مصي��ر عش��رات اآلالف م��ن المعتقلين في 
س��وريا، وحث��ت جمي��ع األط��راف على ضمان س��المتهم 
الجس��دية والنفس��ية ف��ي كل الظ��روف واإلف��راج ع��ن 

المعتقلين تعسفيا. 
وأكدت أن الحكومة الس��ورية خالل أكثر من عامين 
ونص��ف، قامت وم��ا تزال تق��وم بتنفيذ حمالت واس��عة 
النط��اق م��ن االعتقاالت التعس��فية، وس��جنت عش��رات 
أالف م��ن المدنيين ومن ضمنهم متظاهرين س��لميين، 
ناشطين مدنيين وسياس��يين، عاملي إغاثة، صحفيين، 
أطب��اء، ومحامين ب��دون التفرقة بين النس��اء واألطفال، 
وذوي االحتياج��ات الخاصة، والمصابي��ن بحاالت مرضية 
خطي��رة، حي��ث تش��ير التقاري��ر الموثقة الص��ادرة من 
منظمات حقوقية س��ورية إل��ى أن اآلالف من المعتقلين 
مات��وا في مراكز الحجز الحكومي��ة والتي الترقى ظروف 
االعتق��ال فيه��ا لتالق��ي حت��ى أدن��ى المعايي��ر لحقوق 

اإلنسان والمعايير اإلنسانية. 
وج��اء ف��ي الن��داء: أن اإلج��راءات القانونية فش��لت 
باالمتثال مع المعايير الدولية وحتى مع الدستور السوري 
أو القواني��ن الوطني��ة، ويواج��ه المعتقلي��ن ف��ي مراكز 
االحتجاز الحكومية يوميا أخطر انتهاكات لحقوق اإلنسان 
بم��ا ف��ي ذل��ك االس��تخدام الواس��ع النط��اق والمنهجي 
للتعذيب أثناء االحتجاز في فترات ما قبل المحاكمة وبعد 
المحاكمة، وسياسة التجويع المنتشرة واإلهمال المتعمد 
للحال��ة الصحي��ة لبع��ض المعتقلي��ن، والتي ت��ؤدي في 

العديد من الحاالت إلى وفاتهم
أن المعتقلي��ن ف��ي مراك��ز االعتق��ال الحكومي��ة، 
السجون العسكرية، والسجون المركزية يتم احتجازهم 
بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أش��هر أو أحيانا لسنوات 
مخالف��ة لألح��كام المحلية، ويحتج��ز اآلالف بظروف غير 
إنس��انية في فروع سرية تابعة لألجهزة األمنية ويحتجز 

المدنيين. 
 في هذا التاريخ يتعرض عش��رات اآلالف المدنيون 
بش��كل روتيني في مراكز االحتجاز العسكرية لالختفاء 
القس��ري، وضمنهم ناشطون س��لميون تتم محاكمتهم 
بمنهجي��ة أمام قض��اء ال يحترم أدنى معايي��ر المحاكمة 
العادلة، ويش��مل ذل��ك المحاك��م الميدانية العس��كرية 

ومحاكم اإلرهاب
أن منظماتنا معنية للغاية بمصير مئات األش��خاص 
المعتقلي��ن م��ن قب��ل الجماع��ات المس��لحة، ال س��يما 
الجماعات اإلس��المية المتطرفة الت��ي تتنامى قوتها في 
مناطق غير خاضعة لس��يطرة الحكومة الس��ورية، حيث 
تق��وم بعض ه��ذه الجماعات بف��رض نظ��ام اجتماعي 
جدي��د في المناط��ق الخاضعة لها، وتمن��ع المدنيين من 
ممارس��ة حقوقه��م األساس��ية، وق��د ت��م اإلب��الغ على 
مئ��ات الحاالت م��ن الخطف لمعارضي س��لطتهم بما في 
ذلك الناش��طين الس��لميين جنبا إلى جنٍب مع غيرها من 
االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنس��ان، كما تم تأس��يس 
محاك��م ش��رعية محلي��ة ال تق��دم أي ضمانات أساس��ية 

لمحاكمة عادلة. 

وذّك��رت المنظمات الموقعة على الن��داء: بأنه على 
الحكوم��ة الس��ورية أن تتقي��د بمب��ادئ حقوق اإلنس��ان 
الدولي��ة حتى في وقت الحرب، كما أن��ه يجب على جميع 
األطراف المتورطة في القتال المس��لح أن تتقيد بمبادئ 
القان��ون اإلنس��اني الدول��ي، ويج��ب أن تت��م محاس��بة 
ومحاكم��ة جمي��ع األط��راف المس��ؤولة والمتورط��ة في 
جرائم دولية من قبل سلطات قضائية مستقلة ومحايدة 
والت��ي تمتث��ل امتثااًل كامال م��ع المعايير الدولية، س��واء 

على المستوى المحلي أو الدولي. 
وأكدت أنه على الحكومة الس��ورية عدم اس��تخدام 
الصالحي��ات الواس��عة من قان��ون مكافح��ة اإلرهاب في 
البالد أو أي قانون آخر الس��تهداف المدافعين عن حقوق 
اإلنس��ان والصحفيي��ن والعاملين في المجال اإلنس��اني 
والنش��طاء الس��لميين اآلخري��ن، وأنه عليه��ا أيضًا وفي 
جمي��ع الظ��روف ضم��ان ق��درة المدافعي��ن ع��ن حقوق 
اإلنسان في س��وريا، القيام بعملهم المشروع في مجال 
حقوق اإلنس��ان دون خوف من االنتق��ام وبال قيود تذكر 

وبما في ذلك المضايقة القضائية. 
وجمي��ع  الس��ورية  الحكوم��ة  المنظم��ات  وحمل��ت 
األطراف المش��اركة في القتال المس��ؤولية عن السالمة 
تحتجزه��م،  الذي��ن  لألش��خاص  والنفس��ية  الجس��دية 
مؤك��دة ض��رورة اتخ��اذ خط��وات فورية إلطالق س��راح 
جميع المعتقلين بش��كل غير قانوني، ومنح آليات الرصد 
المس��تقلة وخاص��ة لجنة الصلي��ب األحم��ر الدولية حق 
الوص��ول إلى جميع مراكز االحتج��از في البالد، وضرورة 
إلغ��اء المحاك��م الت��ي ال تتوفر به��ا أي ضمان��ة للمتهم 
بدون أي تأخير س��واء كانت المحاكم الميدانية أو محكمة 

اإلرهاب أو المحاكم والمجالس الشرعية. 

ومن المنظمات الموقعة على النداء الشبكة األوروبية 
المتوس��طية لحق��وق اإلنس��ان، ومرك��ز الخلي��ج لحق��وق 
اإلنس��ان، ومرك��ز القاه��رة لدارس��ات حق��وق اإلنس��ان، 
والفدرالي��ة الدولي��ة لحقوق اإلنس��ان، والمنظمة العالمية 
لحق��وق  الفلس��طينية  والمنظم��ة  التعذي��ب،  لمناهض��ة 
الكرام��ة،  ب��ال ح��دود، ومؤسس��ة  اإلنس��ان، ومراس��لون 
ومؤسس��ة هيفوس الهولندية، ومنظمة الكواكبي لحقوق 
اإلنس��ان، والشبكة اآلش��ورية لحقوق اإلنس��ان، والشبكة 
الس��ورية لحق��وق اإلنس��ان، والمرك��ز الس��وري لحق��وق 
اإلنس��ان، والمنظمة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان سواسية، 
ودار إيتانا للنش��ر، ومرك��ز توثيق االنتهاكات في س��وريا، 
ومركز دمشق لدارسات حقوق اإلنسان، ومنظمة سوريات 
لدول��ة مواطن��ة، والرابط��ة الس��ورية للدفاع ع��ن حقوق 
اإلنسان، والرابطة السورية للمواطنة، والرابطة فردوس، 
واللجن��ة الس��ورية لحق��وق اإلنس��ان، واللجن��ة الكردي��ة 
لحق��وق اإلنس��ان في س��وريا الراص��د، والمركز الس��وري 
للدراس��ات واألبحاث القانونية، والمركز الس��وري لإلعالم 
وحري��ة التعبير، والمعهد الديمقراطي الس��وري، والمكتب 
الحقوقي لتوثي��ق االنتهاكات الرقي��ب، والمنظمة العربية 
لحقوق اإلنسان في سوريا، والمنظمة الكردية للدفاع عن 
حقوق اإلنس��ان والحري��ات العامة في س��وريا، والمنظمة 
الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان في س��وريا، وتجمع س��وريات 
من أج��ل الديمقراطية، وتي��ار مواطنة، وحرك��ة تواصل، 
ورابطة الصحفيين الس��وريين ورابطة النساء السوريات، 
وشبكة النساء السوريات، ومحامون من اجل الديمقراطية، 
ومركز المجتمع المدني والديمقراطية في س��وريا، ومركز 
المواطنة المتس��اوية، وملتقى س��وريات يصنعن السالم، 

ومنظمة حقوق اإلنسان في سوريا، ومنظمة مساواة. 
ومازال التوقيع مستمرًا على النداء..
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اأوجـاع وطـن

منظمات حقوق الإن�شان تطالب 
بالإفراج عن مازن دروي�ش وح�شني 
غرير وهاين الزيتاين ب�شكل فوري 

واإ�شقاط التهم املوجهة لهم
طالب��ت عدد من منظمات حقوق اإلنس��ان الحكومة الس��ورية 
بإطالق س��راح م��ازن درويش وحس��ين غرير وهان��ي الزيتاني، 
المدافعين عن حقوق اإلنس��ان وأعضاء المركز السوري لإلعالم 
وحري��ة التعبير، بش��كل ف��وري وإس��قاط كافة الته��م الموجهة 
إليه��م، ألن اعتقاله��م عش��وائي ويه��دف إلى معاقبتهم بس��بب 

نشاطاتهم الحقوقية اإلنسانية. 
وأعربت المنظمات عن قلقه��ا البالغ إزاء وضعهم الحالي الذي 
يستند على خلفية سياسية أكثر منها شرعيًة، خاصة أن مكتبهم 
تم��ت مداهمته دون مذك��رة قضائية، كما أن القضاء فش��ل في 
تقدي��م أي دليل ضده��م حيث ت��م عرضهم للم��رة الثانية أمام 
محكمة اإلرهاب في دمش��ق في الثامن عشر من الشهر الجاري، 
بدع��وى تهم اإلرهاب الموجهة إليهم من قبل المخابرات الجوية، 
وتأجل��ت محاكمتهم إلى 27 كان��ون أول 2014 بطلب من النيابة 

العامة التي فشلت في إثبات التهم الموجهة إليهم. 
وّذك��رت المنظم��ات بتبني الجمعي��ة العمومية لألم��م المتحدة 
للق��رار رق��م 262 / 67 بتاريخ 15 أيار الماضي باس��م الحالة في 
الجمهوري��ة العربية الس��ورية والذي يدين بش��دة جميع انتهاكات 
االنتش��ار  الواس��عة  واالنته��اكات  اإلنس��اني،  الدول��ي  القان��ون 
والممنهجة المس��تمرة لحقوق اإلنس��ان والحريات األساس��ية من 
جانب الس��لطات الس��ورية وميليش��يات الش��بيحة المنتس��بة إلى 
الحكوم��ة، م��ن قبي��ل االنته��اكات التي تس��تخدم فيها األس��لحة 
الثقيل��ة وعمليات القصف الجوي وغير ذلك من أش��كال القوة ضد 
المدنيين، والهجمات على المدارس والمستش��فيات ودور العبادة، 
والقت��ل خارج نط��اق القضاء، والمج��ازر واإلعدامات التعس��فية، 
وقت��ل واضطه��اد المحتجزي��ن والمدافعي��ن عن حقوق اإلنس��ان 
والصحفيي��ن، واالحتج��از التعس��في وح��االت االختفاء القس��ري، 
وانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك تجنيد األطفال واستخدامهم 
في القتال بمخالفة القانون الدولي، وعرقلة الحصول على العالج 
الطب��ي خالفًا للقان��ون، وعدم احت��رام وحماية مقدم��ي الرعاية 
الطبي��ة، والتعذيب واالنتهاكات الجنس��ية الممنهجة، بما في ذلك 
االغتصاب أثن��اء االحتجاز وخاصة ضد األطفال، وس��وء المعاملة، 
وكذل��ك التج��اوزات وانته��اكات القانون اإلنس��اني الدول��ي التي 

ترتكبها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. 
وجددت منظمات حقوق اإلنسان مطالبتها باإلفراج الفوري عن 
جميع األش��خاص المحتجزين بصورة تعسفية بمن فيهم أعضاء 
المركز الس��وري لإلع��الم وحرية التعبير، ونش��ر قائم��ة بجميع 
مراف��ق االحتجاز، وضمان امتثال ظروف االحتجاز للقانون الدولي 
الواجب التطبيق، والس��ماح فورًا بدخول مراقبين مستقلين على 
جميع مراكز االحتجاز، مؤكدة أن احتجازهم المستمر هو جزء من 
حملة شاملة لتهديد ومضايقة المدافعين عن حقوق اإلنسان في 
س��وريا في محاولة لمنعهم من االس��تمرار في عملهم الحقوقي 

المشروع والسلمي. 
كم��ا طالبت الحكومة الس��ورية باحت��رام التزاماتها في تنفيذ 
ق��رار األم��م المتحدة بما فيها بن��ود إعالن األمم المتحدة بش��أن 
حق��وق ومس��ؤوليات األفراد والجماع��ات ومكون��ات المجتمع من 
أج��ل تعزي��ز حقوق اإلنس��ان والحري��ات األساس��ية المعترف بها 
دوليًا والمكفولة ف��ي المادة رقم 19 من الميثاق الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية والتي تعتبر سوريا طرفًا فيه. 
ودعت األم��م المتحدة والمجتم��ع الدولي وخاص��ة الدول التي 
تدع��م النظ��ام الس��وري أن تم��ارس س��لطتها من أج��ل اإلفراج 

الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين. 
يذك��ر أنه تم اعتق��ال مازن درويش، رئيس المركز الس��وري 
لإلع��الم وحري��ة التعبي��ر في دمش��ق في 16 ش��باط م��ن العام 

الماضي.  

الأونروا: على ال�شلطات ال�شورية 
والأطراف املعنية اإظهار الوفاء 

بالتزاماتهم القانونية يف حماية املدنيني

الأمني العام لالأمم املتحدة: موؤمتر جنيف 
والع�شرين من  الثاين  �شيعقد يف  الذي   2

كانون الثاين / مهمة اأمل /

طالبت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش��غيل الالجئين الفلس��طينين األنروا السلطات 
الس��ورية واألطراف المعنية اتخاذ خطوات عملية لتجنب المعاناة البشرية وإظهار قدرتهم 
عل��ى الوفاء بالتزاماته��م القانونية بحماية المدنيين من خالل الس��ماح لألونروا بالوصول 

اآلمن لخدمة المدنيين الفلسطينيين داخل اليرموك. 
وقالت الوكالة في بيان لها: أن الس��لطات الس��ورية واألطراف المعنية تملك الس��لطة 
للسماح لألونروا بتقديم المساعدة اإلنسانية بسالم في اليرموك، من أجل تخفيف المعاناة 
الح��ادة التي يعاني منها المدنيون الفلس��طينيون هناك؛ وعلى تلك الس��لطات أن تمارس 
س��لطتها هذه من أجل اإلنس��انية، وعبرت قلقها الستمرار منع س��بل الوصول للمساعدات 

اإلنسانية التي يحتاج إليها المدنيون الفلسطينيون في اليرموك. 
ودع��ت االونروا في بيانها كافة األطراف إلى تس��هيل س��بل الوصول اإلنس��اني وإلى 
التقيد بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي، وجددت مناشدتها إلى المجتمع الدولي 

إيجاد حل سلمي في سورية. 
وتأتي مناش��دات األون��روا المتعلقة باليرم��وك بالتزامن مع البيان الرئاس��ي لمجلس 
األمن الدولي التابع لألمم المتحدة بخصوص الوضع اإلنس��اني في سوريا والذي تم تبنيه 

في الثاني من تشرين األول 2013. 
من جانب آخر أعربت ال )أونروا( عن أسفها لمصرع أحد موظفيها )محمد سهيل يوسف 
عواد( في سوريا نتيجة سقوط قذيفة هاون على سيارته في ضاحية الغوطة جنوب شرق 
دمش��ق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ولتزايد عدد القتلى والجرحى في صفوف 

المدنيين في سوريا بمن فيهم الفلسطينيون والعاملون في المجال اإلنساني. 
وقال��ت األون��روا أن الحادثة تعد تذكي��را بالتهدي��دات التي يتعرض له��ا العاملون في 
الحقل اإلنس��اني، وإن أي هدف سياسي أو عسكري ال يمكن أن يبرر مقتل آالف السوريين 

والفلسطينيين في األحداث الدائرة في سوريا. 
وج��ددت األونروا مناش��دتها لكافة األط��راف التقي��د بالتزاماتها الدولي��ة وخاصة فيما 
يتعلق بحماية المدنيين، تماش��يا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس األمن الدولي في 

هذا الخصوص، 
وحث��ت كل األطراف على االلتزام بحظر الهجمات العش��وائية والموجهة ضد المدنيين 

واألهداف المدنية. 
يذك��ر أن ع��دد موظف��ي األون��روا الذين لق��وا حتفهم في س��ورية ارتفع إلى تس��عة 

أشخاص. 

وصف األمين العام لألمم المتحدة بأن كي مون مؤتمر جنيف 2 بأنه )مهمة أمل( وبأنه 
مركبة االنتقال الس��لمي التي تحقق التطلعات المش��روعة للش��عب الس��وري في العيش 

بحرية وكرامة، وتضمن السالمة والحماية لجميع الطوائف في سوريا. 
وق��ال ب��أن كي مون في مؤتمر صحفي: أن الهدف من مؤتمر جنيف حول س��وريا الذي 
سيعقد يوم األربعاء الثاني والعشرين من كانون الثاني القادم اجتماع الحكومة والمعارضة 
عل��ى مائدة التفاوض للم��رة األولى منذ بدء األحداث، للتوصل إلى حل سياس��ي من خالل 

اتفاق شامل من أجل التنفيذ الكامل لبيان جنيف 1 عقد في 30 حزيران 2012
وأوضح أن البيان الصادر عن اجتماع مجموعة العمل من أجل س��وريا، يحدد الخطوات 
الرئيس��ية لعملية وضع حد للعنف، ويدعو إلى إنش��اء هيئة للحك��م االنتقالي، بصالحيات 
تنفيذية كاملة تتكون م��ن أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى، كجزء 
م��ن المبادئ التوجيهية للعملية االنتقالية السياس��ية الس��ورية المتف��ق عليها، معربًا عن 

اعتقاده بأن البيان يفتح الطريق نحو بناء جمهورية جديدة. 
ودع��ا األمين الع��ام جميع األطراف على ب��دء اتخاذ خطوات اآلن للمس��اعدة في إنجاح 
مؤتم��ر جني��ف، بما في ذلك ما ي��ؤدي إلى وقف العنف وضمان الوصول اإلنس��اني وإطالق 
س��راح المعتقلين وعودة الالجئين والمش��ردين الس��وريين إلى ديارهم مؤكدًا أن األحداث 
الدائرة في س��ورية مازالت تشكل أكبر تهديدًا للسالم واألمن في العالم، وال يمكن حله إال 

من خالل الوسائل السياسية. 
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املفو�شيــة ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني: اأعــداد �شادمة حول اأطفال 
�شوريا الذين ين�شئون يف عائالت مفككة ويفقدون فر�ش التعليم يف مناطق اللجوء

من داريا اإىل اإ�شطنبول )حكاية اأمل( ال�شوريني

حكاية أمل، هي حكاية شعب محاصر تحت القصف 
والجوع يرفض أن يصرخ ويس��تجدي ويريد أن يس��لط 
الضوء على أوضاعه المعيشية السيئة الي يعيشها منذ 
أش��هر بطريقة راقية وحضارية، داريا العزة والصمود، 
تعمل م��ن خالل حملتها على إقناع المجتمع الدولي من 
أجل الضغط على النظام لفتح ممرات إنس��انية إلدخال 

المواد الغذائية والطبية إلى المدينة. 
وتتضم��ن حكاي��ة أم��ل الت��ي أطلقه��ا المجل��س 
المحل��ي لمدينة داريا منذ بداية الش��هر الجاري، نش��ر 
تقاري��ر ع��ن المدين��ة، وع��دد المدنيي��ن المحاصري��ن 
داخلها والذي يقدر ب� 6000 ش��خص، إضافة إلى نش��ر 
عدد الش��هداء الذين قدمتهم المدنية منذ بداية الثورة، 
وع��دد المعتقلين ال��ذي يعتبر العدد األكب��ر مقارنة مع 
باقي المدن الس��ورية، ف��ي محاولة للفت نظر المجتمع 
الدولي نحو أهالي داريا المحاصرين منهم والمهجرين، 

وأوضاعهم المعيشية السيئة. 
وتتضمن نشاطات الحملة حسب جريدة عنب بلدي 
»أس��اليب متنوع��ة إبداعي��ة«، هدفها »إيصال رس��الة 

واضح��ة للعال��م بأن المدينة ليس��ت بأفض��ل حال من 
مناطق جنوب دمشق أو من مدينة المعضمية المجاورة 
أو باق��ي المدن المحاص��رة، وأن أهلها المحاصرين منذ 
س��نة باتوا اليوم أيض��ًا مهددين بالموت بس��بب الجوع 

واألوضاع الصحية السيئة. 
ونقلت الجريدة عن حس��ام عي��اش عضو المكتب 
اإلعالمي لمدينة داريا قوله أن »عدم السؤال والنداءات 
اإلغاثية المتكررة واس��تجداء المجتمع الدولي بين فترة 
وأخرى، ال ي��دل أن وضع المدينة بخير وأنها قادرة على 
الصمود في ظل الوضع اإلنساني الحالي. »حكاية أمل« 
هو االختيار األفضل لحملة مدينة كانت على مدى ثالثة 

أعوام نموذجًا يحتذى على مستوى الثورة السورية« 
وق��ال ب��أن االس��م »يدل عل��ى أن األمل س��يبقى 
الحص��ار والحم��الت  س��الح م��ن تبق��ى فيه��ا، رغ��م 
العسكرية الشرس��ة المتتالية« مش��يرًا إلى أن المكتب 
اإلعالم��ي التاب��ع للمجلس المحلي أطل��ق صفحة على 
الفيس بوك تحت مس��مى »حكاية أمل«، قامت بنش��ر 
فعالي��ات الحمل��ة، وص��ورًا من داخ��ل المدين��ة تظهر 

الوضع اإلنس��اني المزري، كما بدأت الفعالية نشاطاتها 
بتشكيل »سلس��لة األمل« وهي سلسلة بشرية مؤلفة 
من عش��رات النس��اء واألطف��ال المحاصري��ن يحملون 
الفتات تش��ير إلى معاناتهم وتتحدى القصف المستمر 

على المدينة. 
يذك��ر أن ه��ذه الحملة هي الثالثة الت��ي يقوم بها 
المجلس المحلي منذ تأسيسه، سبقها حملة داريا أخوة 
العنب وال��دم بعد مجزرة داري��ا آب 2012، وحملة داريا 
حكاي��ة صمود حتى النصر بعد أش��هر من بداية الحملة 

العسكرية في تشرين الثاني 2012
الش��باب  م��ن  مجموع��ة  أق��ام  اس��تانبول  وف��ي 
والناش��طين الس��وريين وقفة احتجاجية األحد الماضي 
تحت ش��عار )داريا حكاية أمل( تضامنًا مع أهالي مدينة 

داريا الذي تجاوز حصارهم العام. 
وقدم الناشطون خالل وقفتهم عرضًا تمثيليًا حول 
اإلجرام الذي ترتكبه قوات األس��د بحق الشعب السوري 
م��ن قتل وذب��ح وتهجي��ر، إضافة إل��ى إلق��اء القصائد 

الشعرية والهتافات الثورية. 

قالت المفوضية الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون 
الالجئين أن هناك ما يزيد عن 1. 1 مليون طفل سوري 
الج��ئ، يعيش معظمهم في بل��دان مجاورة، وأن هناك 
أعدادًا صادمة حول األطفال الس��وريين الالجئين الذين 
ينش��ئون في عائالت مفككة ويفقدون فرصة التعليم 

ويصبحون المعيل الرئيسي ألسرهم. 
وأش��ارت المفوضي��ة ف��ي تقري��ر جدي��د أصدرت��ه 
الجمع��ة من األردن ولبنان أطلق عليه اس��م / مس��تقبل 
سورية أزمة األطفال الالجئين / بصورة مفصلة لتفكك 
العائالت حيث يعيش ما يزيد عن 70 ألف عائلة س��ورية 
الجئ��ة دون أب��اء، وأكث��ر م��ن 3، 700 طف��ل الجئ غير 

مصحوب أو منفصل عن كال والديه
وأوضحت أن األح��داث التي دامت 
32 ش��هرًا ترك��ت آث��ارًا عميق��ة على 

األطفال العُزَّل، حيث 
ُأحي��ل 741 طف��اًل س��وريًا الجئ��ًا 
إل��ى المستش��فيات في لبن��ان وتلقوا 
عالج��ًا لإلصاب��ات الت��ي يعان��ون منها 
خالل األش��هر الس��تة األول��ى من عام 
2013، وخ��الل فت��رة اس��تغرقت عامًا 
واحدًا، تلقى أكثر من 1000 طفل في 
مخيم الزعتري باألردن عالجًا إلصابات 

ترتبط بالحرب. 
وقال المفوض السامي، أنطونيو 
غوتيري��س: الوص��ول إلى ه��ذا العدد 
المخزي يج��ب أن ينتج ما هو أكثر من 

مج��رد عناوين الصحف، وإن لم نتخذ إجراءات س��ريعة 
فس��وف تس��تمر معان��اة جي��ل م��ن األبرياء ف��ي حرب 
مروعة، داعيًا إلى دعم الدول المجاورة لسوريا من أجل 
اإلبقاء على حدودها مفتوحة وتحس��ين خدماتها ودعم 

المجتمعات المضيفة. 
 وناش��د ال��دول الواقع��ة وراء الح��دود مع س��وريا 
لتوفير فرص إعادة التوطين وأهلية الدخول العتبارات 
إنس��انية لألش��خاص الذين يس��تمر ش��عورهم بعدم 
األم��ان ف��ي المنفى، إل��ى جان��ب العائالت الت��ي لديها 

أطفال تعرضوا إلصابات خطيرة. 
وف��ي كلٍّ من األردن ولبنان وج��د الباحثون أطفااًل 

صغ��ارًا تبلغ أعمارهم س��بعة أعوام يعملون لس��اعات 
طويلة مقابل أجر ضئيل، وأحيانًا في ظروف يتعرضون 

فيها للخطر واالستغالل
وفي مخيم الزعتري لالجئين باألردن، تقوم غالبية 
المتاج��ر الصغي��رة البال��غ عددها 680 متج��رًا بتوظيف 
األطفال، ووجد تقييم ُأجري في 11 محافظة، من أصل 
12 محافظة في األردن، أن أس��رة الجئة واحدة من بين 
أس��رتين من األس��ر التي ش��ملها االس��تقصاء اعتمدت 
بصورة جزئية أو كلية على الدخل الذي يكسبه الطفل. 
ويش��ير البحث، ال��ذي أجرت��ه المفوضية بش��كل 
مفصّ��ل، إلى حياة مؤلمة من العزلة واإلقصاء وانعدام 
األمن التي يتحملها العديد من األطفال 
الالجئي��ن، حيث قال 29 % من األطفال 
الذي��ن أجري��ت معه��م مقاب��الت إنهم 
يغ��ادرون منازله��م مرة في األس��بوع 
أو أق��ل، وع��ادًة ما يكون المنزل ش��قة 
مكتظة أو مأوى مؤقتًا أو خيمة، وقالت 
نادية وهي الجئ��ة من القادمين الجدد 
إل��ى األردن: لق��د دُم��رت حياتنا، نحن 
ال نحص��ل على التعلي��م، ودون تعليم 
لي��س هن��اك ش��يء، إنن��ا نتج��ه نحو 

الدمار. 
ويوض��ح التقرير الجهود المبتكرة 
ومنظم��ة  المفوضي��ة  تبذله��ا  الت��ي 
الطفول��ة وغيرها  اليونيس��يف وإنقاذ 
م��ن المنظمات غي��ر الحكومية إلعطاء 

األطفال فرصة الستئناف تعليمهم. 



5

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
    ت

ية 
وع

سب
     أ

      
      

  2
01

3 /
ل 

ألو
ن ا

نو
 كا

/ 1
 |  

)1
15

د )
عد

  ال
ة  |

الث
الث

نة 
لس

|  ا
نا  

ريت
سو

 . .
نا  

بار
أخ

هيومن رايت�ش ووت�ش: الالجئات ال�شوريات يتعر�شن 
للتحر�ش وال�شتغالل يف لبنان

قالت منظم��ة هيومن رايتس ووتش: أن الالجئات 
الواف��دات م��ن س��وريا ف��ي لبن��ان يتعرض��ن للتحرش 
الجنسي من قبل بعض أصحاب العمل ومُالك المساكن 
بل وحتى بعض موزعي المساعدات من الجمعيات ذات 
الطاب��ع الدين��ي، وإنهن ل��م يبلغن الس��لطات المحلية 
به��ذه الوقائع نظ��رًا لغياب ثقتهن في أن الس��لطات قد 
تتخذ إجراءات، وكذلك خش��ية االنتق��ام من قبل الجناة 
أو خش��ية القبض عليهن بس��بب عدم حيازتهن أوراق 

إقامة قانونية
 وأك��دت الي��زل غير نهولت��ز مديرة قس��م حقوق 
الم��رأة ف��ي هيوم��ن رايتس ووت��ش ض��رورة أن تجد 
الس��يدات الالئي قمن بالف��رار من الم��وت والدمار في 
س��وريا، الم��الذ اآلمن ف��ي لبن��ان، ولي��س االنتهاكات 
الجنسية، وضرورة أن تفتح الحكومة ووكاالت المساعدة 
اإلنس��انية عيونها أمام التحرش الجنس��ي واالستغالل 
ال��ذي تتعرض له ه��ؤالء الالجئات المس��تضعفات، وأن 

تبذل قصارى جهدها لوقف هذه االنتهاكات. 
وقال��ت غيرنهولت��ز ف��ي تقري��ر للمنظم��ة: على 
المجتمع الدول��ي أن يقدم الم��وارد المطلوبة للحيلولة 
دون اضطرار الالجئات لالختيار بين اإلس��اءات الجنسية 
أو عدم إعالة أسرهن، وعلى الحكومة اللبنانية ووكاالت 
المس��اعدة اإلنس��انية، فرض نظ��م لحماي��ة الالجئات 

المبلغات عن اإلساءات ومساعدتهن. 
ونقل��ت هيوم��ن رايت��س ووت��ش ع��ن 12 الجئة 
م��ن س��وريا قابلت كل منهن على انفراد خالل ش��هري 
آب وأيل��ول م��ن الع��ام الج��اري قولهن إنه��ن تعرضن 
لالعتداءات والتحرش الجنس��ي أو محاولة اس��تغاللهن 
جنس��يًا، وأحيانًا بشكل متكرر، من قِبل أصحاب العمل 
وم��الك المس��اكن وموزع��ي مس��اعدات إنس��انية من 
جمعيات ذات طابع ديني، وأفراد من المجتمعات المحلية 

في بيروت والبقاع وشمال وجنوب لبنان. 
وأوضح��ت المنظم��ة أن ثم��انٍ من الس��يدات بين 
أرامل وغير متزوج��ات ويقمن في لبنان دون أزواجهن، 
وأن جميع الس��يدات ال� 12 مس��جالت كالجئات من قبل 
المفوضية الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئين، 

وهي وكالة الالجئين األممية. 
 12 ال  الس��يدات  أوض��اع  التقري��ر  واس��تعرض 
االجتماعي��ة واإلنس��انية، وظروف لجوئه��م، ومحاوالت 
التحرش واإلكراه على ممارس��ة الجنس التي يتعرضن 

لها. 
وأش��ارت المنظمة ف��ي تقريرها أن لبنان بش��كل 
ع��ام رحب كثي��رًا بالالجئين الس��وريين وألغى رس��وم 
الدخ��ول المعتادة لألجان��ب ولم يقيد حرك��ة الوافدين 
في مخيمات الالجئين، لكن محدودية المالجئ وخيارات 
كس��ب الدخل تؤدي إلى انع��دام األمان المالي وتعرض 
الالجئات لالس��تغالل على يد أصحاب المساكن الخاصة 
وأصحاب العمل وموزعي المس��اعدات غير الرس��ميين، 
كما أن االفتقار إلى التوثيق الكافي يزيد من عرضتهن 

لألذى. 
وقال��ت: أن االس��تيعاب والتكي��ف مع الع��دد الكبير 
من الالجئين الس��وريين يش��كل تحديا للبن��ان، وعلى 
الحكوم��ات المانحة أن تزيد بش��كل مهم م��ن تمويلها 
واالحتياج��ات  الصحي��ة  والرعاي��ة  والغ��ذاء  لإلس��كان 
األساس��ية المقدمة لالجئين، من أج��ل تقليص قابلية 
الالجئين لالستغالل، كما يتعين على الحكومة اللبنانية 
وعل��ى األمم المتح��دة تحس��ين آليات تقديم ش��كاوى 
اإلساءات الجنس��ية وضمان عدم معاقبة الالجئات على 
التقدم بش��كاوى، موضحة أن الالجئات السوريات لسن 
الس��يدات الوحيدات في لبنان الالئ��ي يعانين من نظم 
غي��ر مالئمة لإلب��الغ عن التحرش واالعتداء الجنس��ي، 
لكنهن م��ن بين أكثر الفئ��ات تعرضًا له��ذه االنتهاكات 
وكثي��رًا م��ا يترددن ف��ي اإلبالغ عن اإلس��اءات بس��بب 

اقتص��ار موارده��ن والمش��كالت ف��ي حي��ازة اإلقام��ة 
القانونية. 

وجاء ف��ي التقري��ر أن وح��دة الحماي��ة بمفوضية 
الالجئي��ن تق��وم بجه��ود الوس��اطة وإج��راءات مؤقتة 
مرتجل��ة، مث��ل تقدي��م نق��ود لإليج��ار عل��ى س��بيل 
المس��اعدة، في التصدي لحاالت التحرش واالس��تغالل 
الجنس��ي، وه��ي تخط��ط للش��راكة م��ع منظم��ة غير 
حكومي��ة محلي��ة لديه��ا خبرة ف��ي العن��ف القائم على 
الجنس في لبنان لتوفير المساعدة القانونية لالجئين، 

دون ذِكر موعد بدء الشراكة المتوقع. 
وقالت منسقة الحماية أن المفوضية دعمت في آب 
وزارة الشؤون االجتماعية التي ردت على حاالت تحرش 
واعتداء واس��تغالل جنس��ي تم اإلبالغ عن��ه في مراكز 
التنمي��ة االجتماعية التي تديرها الدولة، بطريق اختيار 
منس��قين محددين للتعامل مع ه��ذه الحاالت في الجزء 
الش��مالي من الب��الد، وفي بيروت وجبل لبن��ان والبقاع 
وف��ي الجن��وب، حيث تش��تمل مس��ؤوليات المنس��قين 
عل��ى رصد االعتداءات الجنس��ية والقائمة على الجنس 

والتبليغ عنها. 
ف��ي حين قال��ت هيوم��ن رايتس ووت��ش أن على 
وزارة الش��ؤون االجتماعية إنشاء وإدارة إجراءات عملية 
لالس��تجابة للقضاي��ا الخاص��ة بالالجئ��ات، ويج��ب أن 
يش��تمل ه��ذا – بموافقة م��ن الضحية – عل��ى اإلحالة 
للخدمات الصحية والنفس��ية - االجتماعي��ة والقانونية 
بم��ا يتف��ق مع ضواب��ط اللجن��ة الدائمة بي��ن الوكاالت 
المعني��ة بالعن��ف المبن��ي عل��ى الجنس ف��ي األوضاع 
اإلنس��انية، وهي الضوابط المقبولة بصفتها المعايير 
الدولي��ة المرعية، من قب��ل األمم المتح��دة والحكومة 

وجماعات المساعدات اإلنسانية. 
ويتعي��ن على الحكومة اللبناني��ة – من خالل هذه 
الوزارات – ومفوضية األمم المتحدة لش��ؤون الالجئين، 
أن تبلغ الالجئات بش��كل واضح، ممن تعرضن للتحرش 
واالستغالل الجنسي، بحقهن في تقديم شكاوى، وكيف 
يتم تقديم الش��كوى وطبيعة العملية القضائية التالية 
على الشكوى، ويجب على هذه الهيئات المذكورة ضمان 
أن أي مزاعم تظهر، يجري التحقيق فيها، مع محاس��بة 
الجناة، وعلى وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية 
إعداد قنوات إحالة بين موفري الخدمات االجتماعية في 
الحكومة وبين الش��رطة، وعلى السلطات أن تبحث في 
أمر إمداد السيدات المتعاونات في المالحقات القضائية 
للمتهمين بالعنف الجنسي والعنف المبني على الجنس 
حصانة م��ن المالحقة القضائية عل��ى مخالفات قانون 

الهجرة. 
ويجب أن يحسّ��ن لبن��ان من تدابي��ر الحماية من 

خ��الل إنش��اء والمطالبة بااللت��زام بأنظم��ة تلتزم بها 
الهيئات الموفرة للمأوى والعمل والمساعدات اإلنسانية، 
وغير ذلك من الخدمات لالجئين، بالتعاون مع مفوضية 
الالجئين وهيئات المس��اعدة اإلنس��انية الدولية، وللحد 
م��ن الممارس��ات االس��تغاللية؛ يجب تطوي��ر وتطبيق 
معايير لتشغيل وإدارة مالجئ الالجئين غير الرسمية. 

وأك��دت هيوم��ن رايتس ووتش ضرورة اس��تيفاء 
جمي��ع األموال التي ت��م التعهد بتقديمها كمس��اعدات، 
وزي��ادة المس��اعدات م��ن الحكومات المانح��ة، حيث لم 
يس��توف من مبل��غ 1، 2 مليار دوالر ال��ذي طلب لصالح 
الالجئين في لبنان س��وى 51 % منه حتى نهاية الش��هر 
الماضي، األمر الذي دف��ع بمفوضية الالجئين إلى إلغاء 
المس��اعدات األساس��ية الخاص��ة لثالثي��ن بالمئ��ة من 

الالجئين بسبب النقص في التمويل. 
ودعت المنظمة حكومات البرازيل والصين وروسيا 
وقط��ر والس��عودية واإلم��ارات، التي كانت إس��هاماتها 
لطل��ب األم��م المتح��دة مس��اعدة الالجئين ف��ي حدها 
األدنى؛ أن تزيد من تمويلها للوفاء باحتياجات الالجئين 

األساسية. 
وج��اء ف��ي التقري��ر ب��أن لبن��ان يمن��ح الالجئي��ن 
الوافدين من سوريا بصفة رسمية، تصريح إقامة لمدة 
ستة أشهر مع إمكانية التمديد لستة شهور أخرى، وبعد 
ع��ام على الالجئ – مثل أي أجنبي في لبنان – تس��ديد 
مبلغ 200 دوالر س��نويًا للحصول عل��ى تصريح – وهو 
مبل��غ يكاد يكون مس��تحياًل على العديد م��ن الالجئين. 

ودون تصريح اإلقامة فقد يتعرض الالجئ للتوقيف
أكثر من 824 ألف الجئ من س��وريا س��جلوا أو في 
انتظار التس��جيل كالجئين في لبنان حتى 20 تش��رين 
الثان��ي، عل��ى ح��د تقدي��ر مفوضي��ة األم��م المتح��دة 
لالجئين، التي قدرت أن الالجئين الوافدين من س��وريا 
س��وف يش��كلون قريبًا رب��ع تعداد س��كان لبن��ان، وإن 
المواطني��ن اللبنانيي��ن الذين يواجهون بالفعل س��وق 
عم��ل هش، يتحمل��ون عبء ارتف��اع مع��دالت البطالة 
والضغ��ط على الم��وارد، كم��ا ورد في تقيي��م أصدره 

البنك الدولي مؤخرًا
وقال��ت هيوم��ن رايت��س ووتش: لبن��ان ليس من 
ال��دول الموقع��ة عل��ى اتفاقي��ة 1951 لالجئي��ن، لكن 
عل��ى الحكومة أن تضم قانون الالجئي��ن إلى القوانين 
الوطنية وأن تلغي رسوم تجديد تصاريح اإلقامة لجميع 
الالجئي��ن، ويتعين عليه��ا أن تمارس س��لطة تقديرية 
فيم��ا يتعل��ق باالدعاء، بحيث ال تحتج��ز أو تقبض على 
الالجئين غير المسجلين بشكل سليم في حال تقدمهم 

لإلبالغ عن جرائم. 
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الإرهاب
ذريعة الق�شاء على الثورة

  ياسر مرزوق
عل��ى اخت��الف الح��دث السياس��ي والميدان��ي 
العربي��ة  للصح��ف  الرئيس��ية  العناوي��ن  تتمح��ور 
والعالمي��ة ح��ول المفه��وم األكثر جدلي��ة وغموضًا 
في علم السياس��ة الحديث واألكثر عرضة للتالعب 
واالس��تخدام المزدوج من قبل األنظمة التس��لطية 
والتعسفية والدكتاتورية ذريعًة للبطش بالمناوئين 
والمعارضي��ن والتنكيل بح��ركات التحرر من الظلم 

والعبودية. إنه »اإلرهاب«. 
فاالتفاق الغربي االيراني على افتراض نجاحه 
واس��تكماله أت��ى ليفتح صفح��ًة جديدة ف��ي تاريخ 
العالق��ات الدولية لتغ��دو ايران ش��ريكًة في الحرب 
العالمي��ة عل��ى االره��اب، والنظ��ام الس��وري يخير 
العال��م بين بقاءه أو اس��تبداله بإرهابي��ي القاعدة، 
وه��و مس��تعدٌ للذه��اب إل��ى جنيف ليس لتس��ليم 
الس��لطة إنم��ا لتحقي��ق مطالب الش��عب الس��وري 
بالقضاء على االرهاب بحسب بيان خارجية النظام، 
وحت��ى حزب اهلل يروج لحربه في القلمون حربًا ضد 
االرهاب الجهادي والتكفيري، وهو الحزب عينه الذي 
وضع االتحاد االوروبي جناحه العسكري على قائمة 

االرهاب قبل أشهر قليلة. 
إره��ابٌ يح��ارب إرهاب��ًا في اس��تدعاء ش��رس 
للغرائز واالساطير وااليديولوجيات وحتى الخرافات، 
كتب »تركي عل��ي الربيعو« في كتاب��ه »المحاكمة 
واإلرهاب«: »يقول كلود ليفي ش��تراوس: »ال شيء 
يش��به الفك��ر األس��طوري أكث��ر م��ن االيديولوجيا 
السياس��ية، وق��د تك��ون األخي��رة حلت مح��ل األول 
المعاص��رة«. وكت��ب  فحس��ب، ضم��ن مجتمعاتن��ا 
ريجي��س دوبري��ه ف��ي نق��ده للعق��ل السياس��ي، 
مش��بهًا السياس��ي المعاص��ر بالس��احر، فالس��احر 
بقدرت��ه العجيبة على امتالك الكالم يس��يطر على 
األش��ياء ويوجهه��ا، وهك��ذا الفعل السياس��ي الذي 
يمتل��ك القدرة عل��ى تحريك الجماهير والس��يطرة 
عليه��ا، من خ��الل امتالكه الكلم��ة أو وهم امتالكه 
له��ا، ويذه��ب دوبري��ه إل��ى أن س��حر الق��ول ف��ي 

السياس��ة يدع��و إل��ى تفكي��ر س��حري 
في األمر السياس��ي، ولي��س هناك في 
هذا الص��دد م��ن انفصال بين الس��حر 
والدي��ن وااليديولوجي��ا، فاآلله��ة قوى، 
واألقوي��اء يتميزون بطاب��ع إلهي ألنهم 
يفعل��ون أم��ورًا خارقة، وم��ن هنا يبدو 
وااليديولوجي��ا، وكأنها  والدين  الس��حر 
ثالث تنوع��ات متتالية، ولكن ال انفصال 
بينها لموضوع واحد: س��لطان الكلمات، 
هكذا يظهر أن هدف السياسي والساحر 
واحد، ويجد تعبيره في التحكم بسلوك 
الطرف اآلخر، إذ أن السياس��ة كما يراها 
ميش��يل فوكو، هي القدرة على تحديد 
س��لوك اآلخري��ن والتحك��م ب��ه، ولكن 
أين يكمن وجه الش��به بين رجل الدين 
ال��ذي  السياس��ي،  والداعي��ة  والس��احر 
يجمعه��م ه��دف واح��د ه��و الس��يطرة 
على اآلخ��ر، المخاطب وإع��ادة توجيهه 

والتحكم بسلوكه. 
في ملفنا اليوم سنعرض لمصطلح 
اإلره��اب وتاريخ��ه وعالقت��ه بالدين��ي 
تعريف��ه  يتراج��ع  بحي��ث  والسياس��ي 

الحقيقي كجريمة.

الإرهاب لغًة: 
تش��تق كلم��ة إرهاب م��ن الفعل المزي��د أرهب؛ 
ويق��ال أرهب فالنا: أي خوَّفه وفزَّع��ه، وهو المعنى 
نفس��ه ال��ذي يدل علي��ه الفعل المضع��ف رَهّبَ أما 
الفعل المجرد من المادة نفسها وهو رَهِبَ، يَرْهبُ 
رَهْبَ��ًة ورَهْبًا ورَهَبًا فيعني خاف، فيقال: رَهِبَ 
الشيء رهبًا ورهبًة أي خافه، والرهبة الخوف والفزع، 
أما الفعل المزيد بالتاء وهو »تَرَهَّبَ« فيعني انقطع 
للعبادة في صومعته، ويش��تق منه الراهب والراهبة 
والرهبن��ة والرهبانية.. إلخ، وكذلك يس��تعمل الفعل 
ترَهَّ��بَ بمعن��ى توعد إذا كان متعدي��ا فيقال ترهب 
فالن��ا: أي توع��ده، وأرهَبَ��ه ورهَّبَه واس��تَرْهَبَه: 
أخاَف��ه وفزَّع��ه، وتَرَهَّ��ب الرج��ل: إذا ص��ار راهبًا 

يخشى اهلل والراهب: المُتَعَبِّد في الصومعة. 
ره��ب: ك�علم، رهب���ة ورهب�ا، بالض��م وبالفتح 
وبالت�ح�ريك، ورهب�انا، بالضم ويحرك: خاف. وأرهبه 
واس��ترهبه: أخافه، والراهب: واحد رهبان في الديانة 
المس��يحية. وهو اس��م فاعل من رهب: إذا خاف، أي: 
الخوف من اهلل سبحانه وتعالى. وعليه ؛ فاإلرهاب في 
اللغ�ة هو اإلف�زاع واإلخ�افة، يق�ال: أرهبه، ورهبه أي 

أخافه. 
قال عنترة: 

قدرت��ه األم��اك  تره��ب  ال��ذي  ل��وال 
الفل��ك قب��ة  ج��وادي  م��ن  جعل��ت 

ويقول األعشى: 
دلجته��ا الج���واب  يره���ب  وبل��دة 
الش��يعا يبتغ��ي  عليه��ا  ت���راه  حت���ى 

ولق��د أق��ر مجم��ع اللغ��ة العربي��ة ف��ي القاهرة 
اس��تخدام كلمة اإلرهاب بوصفه مصطلحا حديثا في 
اللغة العربية أساس��ه »رهب« بمعن��ى خاف، وأوضح 
المجم��ع: »إن اإلرهابيي��ن وص��ف يطلق عل��ى الذين 
يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية«.

الإرهاب ا�شطالحًا: 
عرف��ت الموس��وعة السياس��ية اإلره��اب بأن��ه: 
»اس��تخدام العنف - غير القانون��ي - أو التهديد به أو 
بأش��كاله المختلفة؛ ك�االغتيال والتش��ويه والتعذيب 
والتخريب والنسف وغيره بغية تحقيق هدف سياسي 
معين.. وبش��كل عام استخدام اإلكراه إلخضاع طرف 

مناوئ لمشيئة الجهة اإلرهابية«. 
وعرف��ه الدكت��ور حس��نين عبي��د بأن��ه “األفعال 
اإلجرامية الموجهة ضد الدول��ة والتي يتمثل غرضها 
أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو 
جماعات من األش��خاص، أو من عامة الشعب وتتسم 
األعم��ال اإلرهابية بالتخويف المقت��رن بالعنف، مثل 
أعم��ال التفجي��ر وتدمير المنش��آت العام��ة وتحطيم 
الس��كك الحديدي��ة والقناطر وتس��ميم مياه الش��رب 

ونشر األمراض المعدية والقتل الجماعي”. 
ووض��ع الفقيه ش��ريف بس��يوني تعريف��ا حديثا 
أخ��ذت ب��ه فيما بع��د لجنة الخب��راء اإلقليميي��ن التي 
نظمت اجتماعاتها األمم المتحدة في مركز فيينا عام 
1988: ”اإلرهاب هو اس��تراتيجية عن��ف محرم دوليًا، 
تحفزها بواعث عقائدية، وتتوخى إحداث عنف مرعب 
داخ��ل ش��ريحة خاص��ة من مجتم��ع معي��ن، لتحقيق 
الوصول إل��ى الس��لطة، أو القيام بداعي��ة لمطلب أو 
لمظلم��ة، بغض النظ��ر عم��ا إذا كان مقترفو العنف 
يعملون من أجل أنفس��هم ونياب��ة عنها، أو نيابة عن 

دولة من الدول. 
ووجه االختالف بين اإلرهاب والجريمة السياسية 
أن الجريم��ة السياس��ية تس��تهدف النظام السياس��ي 
والحكوم��ات أم��ا اإلرهاب فانه يس��تهدف األفراد دون 
تحديد كما أن الجريمة السياسية أما من حيث الغرض 
فان الجريمة السياس��ية تهدف إلى أغراض سياس��ية 
إم��ا اإلرهاب فانه يهدف إلى إث��ارة الرعب بين الناس، 
من هن��ا تعرف الجريمة اإلرهابي��ة بوصفها الجريمة 
المعاقب عليها بموجب القوانين النافذة المقترنة ببث 
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الرعب ونشر الرهبة والفزع والخوف بين 
الن��اس الذي يعد ظرفا مش��ددا ألي فعل 
جرم��ي يعاق��ب علي��ه القان��ون الوطني 
أو الدول��ي، إذا اقت��رن ب��ه ويضفي عليه 

الصفة اإلرهابية«. 
د.  يكت��ب  الص��دد  ه��ذا  وف��ي 
بريجنس��كي مستش��ار األم��ن القوم��ي 
كارت��ر  الرئي��س  ف��ي عه��د  األمريك��ي 
معرف��ًا اإلره��اب: »ونظ��رًا ألن اإلره��اب 
من تقنيات الحرب، فإنه يستخدم بشكل 
عام م��ن قبل أن��اس معيني��ن ألغراض 
سياس��ية يمكن فهمها، لذل��ك نجد غالبًا 
أن خلف كل عمل إرهابي تكمن مش��كلة 
سياس��ية، يعتمد اإلرهاب عن قصد على 
شن ضربات وحشية وفظيعة من الناحية 
أش��خاص  أو  مدنيي��ن  ض��د  األخالقي��ة 
رمزيي��ن أو أهداف مادي��ة لتحقيق هدف 
سياسي، وبعبارة أخرى، اإلرهاب والحرب 
غير النظامية المصاحبة له يبرزان عندما 
تك��ون قطاع��ات م��ن النخبة المهمش��ة 
محبطة لدرج��ة اللجوء إلى العنف ضد ما 
تراه ظلمًا وقمعًا وعدم مس��اواة، وهؤالء 
األف��راد من الرجال والنس��اء مس��تعدون 

للقتل والتدمير وربم��ا للموت أثناء قيامهم بذلك من 
أجل تحقيق أهدافهم الذاتية«. 

تاريخ الإرهاب: 
يعد االرهاب بوصفه جريمة لم يحدد تعريفٌ 
جام��ع لها قديمًا قدم االنس��انية، وقد انتش��ر زمن 
الحكم الملكي أو الس��اللي لحواض��ر العالم، وفي 
العص��ر الوس��يط مارس��ت الكنيس��ة إرهاب��ًا، كما 
مارس��ته ش��عوب األرض من عرب ومغول وأتراك 
الت��ي  اإلره��اب  صن��وف  اس��تعراض  يس��عنا  وال 
مارستها البشرية عبر تاريخها، إال أن الفكرة برزت 
كمصطلح عقب الثورة الفرنسية ودعوة روبسبير 
الش��هيرة إلى »إرش��اد الش��عب بالمنط��ق، وأعداء 
الش��عب باإلرهاب، وأن اإلرهاب ما ه��و إال العدالة 

الفورية«. 
ف��ي الق��رن العش��رين كان��ت جريم��ة قت��ل 
أرش��يدوق النمس��ا إيذانًا بالحرب العالمية األولى، 
وتع��ود ُأوَل��ى مح��اوالت تعري��ف اإلره��اب قانونيًا 
إلى أي��ام عصبة األمم، وتحديدًا بع��د اغتيال ملك 
يوغس��الفيا في 9 / 10 / 1943م في فرنسا؛ حيث 
دعت فرنسا إلى مشروع ميثاق دولي حول اإلرهاب 
وصدر الميث��اق الدولي لمكافح��ة اإلرهاب في 16 
/ 11 / 1937م، وع��رف اإلره��اب بأن��ه: »األفع��ال 
الجنائي��ة الموجه��ة ض��د دول��ة ويك��ون الغ��رض 
منها، أو يكون من ش��أنها إثارة الفزع والرعب لدى 
شخصيات معينة أو جماعات من أو لدى الجمهور«. 
م��ع نهاي��ة الح��رب العالمي��ة الثانية ونش��وء 
قطبين عالميين وحرب ب��اردة بينهما طويلة األمد 
نش��أ االره��اب المرتب��ط باإلس��الم والمس��لمين، 
باس��تدعائه للجهاد بواس��طة المخابرات المركزية 
األمريكي��ة، وبتموي��ٍل للجهاديي��ن م��ن المملك��ة 
العربية الس��عودية وطوال حقبة الثمانينات، كانت 
أم��وال الجهاد ض��د االلحاد في افغانس��تان تتدفق 
س��ياًل ف��ي العال��م العرب��ي، فالمص��ادر أصبح��ت 
س��خية والفرص مفتوحة على اآلخر لمن يستطيع 
الدخ��ول، وتكون��ت ث��روات هائل��ة ألصحابه��ا في 
الس��عودية ولبنان والمغرب ومصر، واألساس فيها 

فيض الخير من أموال الجهاد في افغانستان. 
وق��د بلغ العبث مداه في هذه الفترة مما حرف 
البوصل��ة عل��ى العرب والمس��لمين وعل��ى الجهاد 
ذات��ه، يروي »جون كولي« ف��ي كتابه »حروب غير 
مقدس��ة أفغانس��تان، أمريكا، واالرهاب الدولي«: 
الصفح��ة 32 »أن اس��رائيل عرض��ت عل��ى وكالة 
المخاب��رات المركزية األمريكية كمية من الس��الح 
السوفييتي، قالت إنها اس��تولت عليه أثناء حروبها 
مع الجي��وش العربية وقبضت اس��رائيل ثمن هذه 
األس��لحة م��ن الصندوق المش��ترك لدع��م الجهاد 

االسالمي في افغانستان«. 
هك��ذا ت��م ربط العال��م العربي بنش��اط عدد 
م��ن المجاهدين االس��الميين الع��رب الذين كانوا، 
في الثمانينات، قد بدأوا يتوجهون إلى افغانس��تان 
لمقاومة الس��وفييت، وتم تدشين مشروع ارهابي 
راح يصي��ر تدريجي��ًا ذائ��ع الصي��ت، وه��و ما نقل 

العالم، بقيادة أسامة بن الدن، إلى مكان آخر. 
أدرك��ت  الس��وفيتي،  االتح��اد  هزيم��ة  بع��د 
الواليات المتحدة بحس االمبراطورية أن البقاء في 
أي موقع بعيد مثل أفغانستان، بعد تحقيق الهدف، 
يحمل مسئوليات قد يطول أمرها مثل إقامة نظام 
حكم أو يحمل أعباء مثل إعادة اإلعمار، وكله مما ال 
تريد الواليات المتحدة أن تتحمله، فقد قدرت حجم 
المش��كالت التي تنتظر أفغانس��تان بع��د التحرير، 
واخت��ارت أن تبتع��د بمنطق أنه لي��س لديها وقت 
تضيعه مع أمراء الحرب وش��يوخ القبائل والعشائر 

وقادة الميليشيات وزراع وتجار األفيون. 
ثم كان بعد الخروج األمريكي من أفغانس��تان 
أن معظم الحش��د ال��ذي جمعته الوالي��ات المتحدة 
للجه��اد ضد االلحاد انفض س��امره وتفرق جمعه، 
وكان��ت دول عربي��ة أرادت أن تخرج م��ن المغامرة 
األفغاني��ة وتقطع كل صلة بها، لكن الحقائق التي 
نش��أت ونمت ف��ي أفغانس��تان راحت تط��ارد هذه 
الدول، ذلك أن العناصر التي جرى شحنها وتعبئتها 
وتحريضه��ا عل��ى الجهاد ض��د اإللح��اد جنحت إلى 
ظن أنه ل��م يعد أمامها اآلن غي��ر أن تعود لتجاهد 
ف��ي أوطانها، وكانت لهذه الظنون نتائج مأس��اوية 

بالذات في أوطان مثل مصر والجزائر. 
حتى أفغانس��تان ذاتها باتت مسرحًا لجند اهلل 
والجهاديين، وفي صراع القوى بدأت طالبان تتمدد 
وتس��يطر على البلد المدمر بغط��اٍء من المخابرات 
العسكرية الباكستانية والمخابرات السعودية، ومع 
دخ��ول بن الدن في المعادل��ة، لم يكن صعبًا عليه 
االنتق��ال م��ن الجهاد ف��ي مواجهة االلح��اد للجهاد 
ف��ي مواجهة الكفر، وفي ح��رب القاعدة ضد الكفر 
والكف��ار أت��ت أح��داث 11 أيلول ع��ام 2001 والتي 
وضع��ت العالم ف��ي طري��ٍق جديد، وه��و ما عرف 
بالح��رب على اإلره��اب، ولئن جاء ال��رد األمريكي 
المباش��ر في احتالل أفغانستان التي آوت إرهابيي 
القاعدة، فإن حربًا أخرى شنت بمشاركة بريطانية 
أوروبي��ة على العراق وأدت في نيس��ان عام 2003 

إلى دخول بغداد وإطاحة حكم صدام حسين. 
 يق��ول نعوم تشومس��كي: »إال تس��ير اإلدارة 
األميركي��ة عل��ى خط��ى النازيي��ن الذي��ن كان��وا 
يلصق��ون تهم��ة اإلرهاب بكل م��ن قاومهم«، في 
تل��ك الفترة م��ارس األمريكيون إرهاب��ًا وأعلنوها 
حربًا دينيًة على لس��ان قادتهم، حيث صرح جورج 

ب��وش في خطاب ل��ه ف��ي 8 / 10 / 2005م قائاًل: 
»يعتقد المقاومون المس��لحون أنهم باس��تيالئهم 
عل��ى بلد واح��د س��يقودون الش��عوب اإلس��المية 
ويمكنونهم من اإلطاحة بكافة الحكومات المعتدلة 
في المنطقة، ومن ثم إقامة إمبراطورية إسالمية 

متطرفة تمتد من إسبانيا إلى إندونيسيا«. 
دول��ة  إقام��ة  يري��دون  األصولي��ون  »ه��ؤالء 
الخالفة كدولة حكم، ويريدون نشر عقيدتهم من 
إندونيس��يا إلى إس��بانيا، تخيلوا وضع العالم الذي 
يق��وم به ه��ؤالء المتطرفون بإس��قاط الحكومات 
المعتدل��ة ويس��تولون عل��ى المنطقة التي س��وف 

يهددوننا منها ويبتزوننا بامتالكهم للنفط«. 
وأض��اف: »واآلن نح��ن متورطون بما أس��ميه 
الح��رب األيديولوجية والص��راع العقائ��دي للقرن 

ال�21«. 
 قال وزير الدفاع األميركي دونالد رامس��فيلد 
ف��ي حف��ل توديع��ه: »إن اإلره��اب ه��و الس��الح 
المفضل للمتطرفين، وغايتهم العظمى السيطرة 
عل��ى العال��م اإلس��المي. إنه��م يري��دون اإلطاحة 
وزعزعة أنظمة الحكم اإلسالمية المعتدلة وإقامة 
دول��ة الخالفة التي يقوم م��ن خاللها بضعة رجال 
دين بتحديد ما يمكن أن يفعله كل فرد فيها، ومن 
ثم ينتش��رون عب��ر الكرة األرضية من إندونيس��يا 
إلى الش��رق األوس��ط، ومن ثم إلى شمال أفريقيا 

ومنها إلى جنوب أوروبا«. 
أم��ام الجن��ون ال��ذي أص��اب االدارة االمريكية 
وتخ��وف ال��رأي العام الغربي من إره��اٍب كان يومًا 
حليف��ًا لحكوماتها تعامل��ت األنظم��ة الدكتاتورية 
في الش��رق األوسط، وعلى رأسها النظام السوري 
بطريقةٍ بالغة الذرائعيّة في التعامل مع اإلرهاب، 
فكان يقدم نفسه حليفًا صاحب تجربة في القضاء 
عل��ى االرهاب الدين��ي من جهة وم��ن جهةٍ أخرى 
يرس��ل الجهاديي��ن بالقواف��ل إل��ى الع��راق، ومع 
انطالق الثورة الس��ورية اس��تخدم النظ��ام ورقته 
الت��ي طالم��ا أتقنه��ا وأفرج ع��ن المعتقلي��ن ذوي 
الخلفي��ات الجهادية من س��جون صيدناي��ا وتدمر، 
واعتق��ل األطب��اء واالعالميي��ن وأصح��اب ال��رأي، 
وابت��دع داع��ش وأخواته��ا، ف��ي محاول��ةٍ لتصيد 
التناقض��ات العالمي��ة ووأد ثورة الحري��ة، وتجديد 
عقده الحتالل س��وريا بوصفه متصدي��ًا لإلرهاب، 
في اس��تدعاٍء ألس��طورة قمقٍم انكسر ختمه على 
غي��ر معرفةٍ بس��ر طلس��مه، لينطلق الم��ارد من 
محبسه دون فرصةٍ حقيقية لتطويعه أو السيطرة 
عليه، واسترضاًء للغرب فلتزهق أرواح السوريين، 

جريمٌة أخرى في سجل جرائم النظام. 
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اأزمة بع�ش »الي�شار العربي« باخت�شار واختزال ال�شراع
املوقف من الثورة ال�شورية اأمنوذجًا

حت��ى بالمنط��ق الماركس��ي كان يمك��ن للث��ورة 
الس��ورية أن تكون ذات قراءة مرتبطة بما يطلق عليه 
أصح��اب هذا الفكر بالصراع الطبق��ي.. لقد قدم ومنذ 
بداية الثورة الس��ورية، وهي التي س��ماها بعض هذا 
اليسار الذي نتحدث عنه بأزمة، كثير من أبواق عصابات 
مافي��ا وحيتان الحكم األس��دي تعريف��ات تفيد: أرياف، 
هوامش، عش��وائيات »تم االس��تجابة لمطالبهم« في 
تصريح��ات الخبز وزي��ادة الرواتب الت��ي اطلقتها بثينة 
ش��عبان.. و«تعديل الدستور واس��قاط المادة الثامنة« 

بشكل شفهي مع بقاء الممارسات ذاتها.. 
السؤال األساسي: هل حقا قامت الثورات العربية، 
ودعون��ا ندقق جي��دا بالث��ورة الس��ورية وخطابها منذ 
البداية، ألس��باب دينية؟ العجيب أننا نش��هد حالة توحد 
بين هذا »اليسار« وداعش في اعتبار ما قام به الشعب 
الس��وري هو ارتكاز على الدي��ن.. وهذه أكبر األكاذيب 
التي فضحتها الثورة السورية كما تفضحها على فكرة 

كل مخاضات ثورة الليبيين.. 
الس��ؤال ه��و لي��س فيم��ا إذا كان ه��ذا االلتق��اء 
مصادف��ة أم مخططا في التش��ويه.. بل فيم��ا إذا كان 
ه��ؤالء وهؤالء، كم��ا يراهن عليهم كل نظام مس��تبد 
وقمع��ي، يعرف��ون تم��ام المعرف��ة ما يقوم��ون به أم 
هم من البالهة واالفالس بحيث يش��تغلون على دقات 

ساعة تلك األنظمة ومن يدعمها دوليا واقليميا؟
تاريخيا تبدو تجربة أنور الس��ادات في س��بعينيات 
الق��رن الماضي ماثلة لجيل عاي��ش تجربة اللعب على 
تناقضات بعينها واس��تغالال لتيار ديني اس��المي بوجه 
تي��ار علماني ويس��اري تحديدا وهي تجربة مارس��تها 
ج��ل الديكتاتوري��ات العربية في ظل بح��ث النخب عن 
امتيازات س��خيفة تتعلق بجماعتها وليس بأمتها.. في 
مفه��وم الوطنية والقومية س��وية.. وم��ن المؤكد بأن 
الثورة الس��ورية تعرف أالعيب حكم عصابة األسد منذ 
عهد األب واالستقواء بخطاب حسب كل مرحلة.. سؤال 
صار مطروحًا عش��رات المرات، وما يزال هذا »اليسار« 
يهرب مِنَ اإلجابة عليه لمصلحة شيوع خطاب »شكرا 
داع��ش«.. فمن هو ال��ذي طيف خط��اب مواجهة ثورة 
ش��عبية بامتياز منذ أس��بوعيها األوليين؟ بل أيضًا من 
هو الذي أطلق س��راح أبو مصعب السوري ومئات ممن 

هم متهمون بالتطرف في سجون عصابة بشار؟
كالع��ادة ب��دت مرجعيات ه��ذا النمط من اليس��ار 
ثقيلة الحركة واالس��تيعاب بفعل تخندق��ات تاريخية.. 
وم��ن بين تل��ك األه��داف التي ب��دت من��ذ البداية في 
هتاف��ات أهل حوران ومن ث��م حمص واضحة الدالالت 
طبقي��ا واقتصادي��ا بل وسياس��يا، لجه��ة التخلص من 
احتكار مافيوي لوس��ائل االنتاج وتجيي��ر االقتصاد بما 
يخدم تل��ك الطبق��ة المتحالف��ة بينيا، وحت��ى العابرة 
للح��دود م��ن الخلي��ج والمتهم��ة الي��وم بالتآم��ر على 
الممانع، والمشغلة لمجموعات نفعية لم يعنها اقتصاد 
الس��وريين بشيء س��وى من زواية زيادة مداخيل تلك 
النس��بة المئوي��ة، القليلة ج��دا، المتحكم��ة باالقتصاد 
الس��وري والت��ي هتفت الجماهي��ر ضده��ا )بالتعريف 
يفترض أن تكون سعيدا إذا كانت البروليتاريا العمالية 
مح��رك الث��ورة م��ع الفالحين!( وعلى رأس��ها مش��غل 
أموال العصابة ابن خال بش��ار.. رام��ي مخلوف.. وكم 
هي مصادفة »علمية« أن تكون العصابة عائلية.. من 

االقتصاد إلى السياسة والثقافة في كواليسها.. 
بعض ذلك اليس��ار التقليدي الذي يجد نفسه في 
ظل قيادات توريثية في أحزابه وتش��كيالته / وبعضها 
يظل منصب عضو مكتب سياس��ي أو أمين عام مرافقا 
له��م حت��ى حمل نعوش��هم إل��ى القبر / في المش��رق 
العرب��ي عل��ى األقل وف��ي س��وريا بوج��ه الخصوص 
كحزب بكداش الشريك السياسي واالقتصادي للطبقة 
الحاكمة، من األب للزوجة ثم للولد.. والصهر الس��ارق 
ال��ذي يعتبرونه معارض��ًا في حكومة قات��ل.. وبجانب 
ذلك تجد بعض النتف اليسارية كشخصيات وتشكيالت 
متطفلة تتصدر المشهد اإلعالمي والسياسي المعترف 

ب��ه ومن حملة ش��هادة »كن��ا معتقلي��ن!« للداللة على 
»شراسة معارضتهم« بينما في الحقيقة يكذب هؤالء 
)وتعبير التكاذب ليس ش��تيمة ب��ل وصفا للحال( وهم 
يبثون الي��وم الحنين أليام س��لمية الث��ورة بينما حتى 
حين كانت س��لمية لم يتزحزحوا ع��ن الخطاب القائل: 
انها مواجهة بين العلمانية والغوغاء االسالميين.. هذا 
قب��ل أن يُّظهر فيلم اط��الق المجموعات الجهادية من 

سجون بشار ومملوك.. 
عصاب��ة الحكم لم تلتقط تلك االش��ارات بل هي 
شريك تاريخي في خلق وتنمية فطريات متطفلة على 
فكر يس��اري عرفن��اه أكثر مبدأية وحزم��ا في مواجهة 
الديكتاتوريات ولو بثورات مسلحة وحرب عصابات من 

كل جهات األرض.. 
بعض »اليسار العربي« )وربما أيضًا كنتاج يشبه 
النت��اج االخواني ف��ي العالقات البينية بي��ن المكونات( 
وض��ع نفس��ه ف��ي خدم��ة ذل��ك النم��ط من »اليس��ار 
الس��وري« ال��ذي راح ي��ردد روايات بعثية ل��م تكن من 
الواقع بش��يء.. قبل أن يستفحل األمر لتنضم أطراف 
أخ��رى تج��د م��ن عجائبه��ا تحال��ف مس��تويات: دينية 
وقومية وشيوعية، تردد ذات الروايات التي تحضر أمنيا 
في مطابخ رجاالت الحكم األس��دية ووس��ائل »إعالم« 
مارس��ت البروباغن��دا غير آبهة بنتائج م��ا فعلته طيلة 
عمر الثورة السورية حتى في مسائل استثارة النعرات 
الطائفي��ة وااليح��اء بأن حم��زة الخطيب، على س��بيل 
المثال ال الحصر، ابن أعوام المراهقة كان في طريقه 
لسبي واغتصاب نساء ضباط بشار.. من طائفة محددة 
لخلق جدران تتعالى بين مكونات شعب سوريا.. وبكل 
وقاحة انس��اق هؤالء وراء تعزيز ذل��ك بصراخ مفتعل 
الحقا عن »يسارية« يثيرها كذبة راهبة مسيحية اثارة 
ايجابية بينما لم يثرها اعالن نظام فاشي على قنواته 
اعالن الجهاد وال اس��تهداف دور عبادة األغلبية الس��نية 
وس��قط هؤالء ف��ي فخ كنيس��ة ام الزن��ار في حمص 
واألدي��رة التي نصبت حولها مداف��ع تقصف هؤالء في 
قراهم.. هؤالء نمط من »اليس��ار« انكش��ف مع الوقت 
حجم مأزقه.. فنيا بات مثال سميح شقير »خائنا« بينما 
اليساري الصحيح صار »زياد الرحباني« صاحب خطاب 
العس��كر الس��وري.. وصحفيا ص��ار صبح��ي الحديدي 
»س��لفيا« بينما ابراهيم األمي��ن »رب نبذ الطائفية«.. 
جورج صبرا وبرهان غليون وميشيل كيلو »متطرفون 
جهادي��ون« بينم��ا جماعة نص��ر اهلل صاحب��ة »الجهاد 
المقدس« في سوريا كعبة العلمانية واليسارية.. وكم 
هو مش��وش فعال اختالط الليبرالي��ة والعلمانية بمثل 
تلك اليس��ارية والطائفية المغلفة بش��عارات ومظاهر 
مصابة بحول القراءة والتحليل القائمين على انتقائية 
عجائبية ل��م ترى خطورة التقاء خط��اب »ممانعة« مع 
خط��اب »صهاينة« في الفرز والتعري��ف لالرهاب الذي 
صنف��وه منذ البداية في س��وريا حتى أصبح التس��امح 
صف��ة تغلب موق��ف هؤالء من جماع��ة التخلف الديني 
ال��ذي يقوده الول��ي الفقيه من طهران وينفذه حس��ن 
نصر اهلل باس��م »حماية المقدسات« والجهاد المقدس 
والتهيي��ج المذهب��ي الذي ب��دت نتائج��ه أصعب من أن 
يك��ون ه��ؤالء س��وى مفعول به��م وليس��وا فاعلين ال 
في وقف��ه وال في الحد من مخاط��ره.. بالضبط ألنهم 
ال يملك��ون بي��ن الجماهير س��وى مريديهم ووس��ائل 

الدعاية الكاذبة في افتتاحياتها وفي ذيل نشراتها.. 
أس��هل ما وجده رفاقنا المش��ار إليهم )على فكرة 
هذه أزمة تش��خيص تاريخي عند هؤالء( رمي الشعب 
الس��وري بجهال��ة األصولي��ة الدينية )وتحدي��دا جانبها 
السني( ولذلك لم يكن غريبا مثال أن تنعكس المواقف 

كالتالي: 
- في األردن كانت مظاهرات عمان واربد والزرقاء 
ض��د المل��ك في حال��ة تصاعد وش��د وجذب بي��ن تيار 
االخوان وهؤالء الذين اكش��تفوا نظرية المؤامرة حول 
الس��بل واآلليات االصالحية االردنية.. فانعكس )أمميا( 
موق��ف بعض هذا اليس��ار )ف��ي خلطة ضم��ت عبثية 
ش��يوعية وقومجية وجامية سلفية تحرم الخروج على 

الحاكم( من الثورة الس��ورية منذ بداياتها حيث اعتبرت 
»مؤامرة كوني��ة«.. أعرف بأنني أخت��زل واألمر بحاجة 

لكثير من التوسع.. 
- ف��ي المناطق الفلس��طينية المحتل��ة )فمعظم 
ه��ؤالء يس��مون م��ن »العائدي��ن« بع��د أوس��لو( هم 
انع��كاس لمواق��ف فصائل اليس��ار الفلس��طيني التي 
تحالف��ت تاريخيا مع النظام الس��وري حين كان يتحدث 
بالتقدمي��ة واالش��تراكية ومع��اداة االمبريالية.. وعليه 
لم يكن صادم��ا وال غريبا أن تكون تعبيرات ليلى خالد 
)ربم��ا عضوة قيادية في الش��عبية ه��ذه األيام( تجنح 
نحو التش��خيص المريح الملتقي م��ع القومية البعثية 
ف��ي االدع��اء ب��أن نظ��ام بش��ار )الحظ��وا الحديث عن 
ش��رعية بش��ار الوريث الذي عبر عن��ه عاصم قانصوه 
مؤخرا بأن الرئاس��ة في سوريا س��تظل آلل األسد وأن 
حافظ ابن بش��ار س��يحكم!( يتعرض لمؤامرة وهابية 
تكفيري��ة امبريالية قاعدية.. رفع��ت ليلى خالد عقيرة 
تصريحاتها في كل مؤتم��رات »التضامن« في تونس 
والقاه��رة جنب��ا إلى جن��ب مع ممثلي ح��زب اهلل لدعم 
نهج »المقاوم��ة والممانعة« برفع صور الس��فاح الذي 
كان يقتل ش��عبها ف��ي المخيمات.. فأحال��ت الموضوع 
)بدون التمحيص العلمي لجل من يؤمن بالماركس��ية( 
إل��ى أن م��ن يتواجد في مخي��م اليرموك ليس س��وى 
أفغان.. لم يصدر عن هذا اليس��ار ما يشي بأنه يدرك 
حج��م الكارثة التي يس��ير إليها فعمق م��ن غربته عن 
ش��عبه واكتفى بمريدين خلف الج��دار يتلقون روايات 
صديقهم رش��اد ابو ش��اور كم��ا يتلقى حس��ن البطل 
روايات يُعاد نش��رها بنفس بوليسي تآمري متأت من 
الخلي��ج والبترودوالر.. والمضح��ك المبكي في صفاقة 
الموقف أن من نتحدث عنهم )المصدرين لبيانات تندد 
بنوايا العدوان األميركي على سوريا( لم يثرهم مقتل 
اآلالف م��ن جماهير ش��عبهم الس��وري والفلس��طيني 
بالكيم��اوي والس��الح الثقي��ل.. هذا من جان��ب.. ومن 
الجان��ب اآلخر فق��د كان لمس��ألة البت��رودوالر ما يثير 
االش��ئمزاز للعارف بمص��در رواتب الرفاق اليس��اريين 
من فصائلهم واحزابهم وسلطتهم.. نعم هو بالضبط 

من ذات المصادر.. 
- لبناني��ا اختلطت الطائفية بمواقف التش��كيالت 
المعت��ادة وهيمنت روح التخندق المذهبي على القراءة 
العلمي��ة.. لس��نا بحاجة العادة س��رد كل المواقف التي 
عب��ر عنه��ا كثي��ر م��ن المؤمنين بفك��ر اليس��ار وهم 
يتبرمون م��ن تلك المواق��ف الخالطة بي��ن االنتماءات 
الطائفي��ة والمذهبي��ة والقومنجي��ة الممزوجة بحيرة 
لبنانية صرفة عن وجهة لبنان الخاصة بكل فئة تشكل 
ما يس��مى »الجمهورية اللبنانية«.. فقد بدا في لحظة 
ما ميش��يل عون مرجع يساري ومسيحي وقومي.. كما 
بدا حس��ن نصر اهلل بالنسبة لهؤالء )استنادا إلى قراءة 
ال عالق��ة لها بجوهر الماركس��ية( مرجعية فوق دينية 
تصل حد القداس��ة التي تنصلت منها حتى الستالينية 

المستبدلة قداسة الدين بقداسة الدولة.. 
عموم��ا يب��دو التوج��ه غرب��ا نحو مص��ر وتونس 
والمغرب والجزائر )األخيرة غارقة في تحديد هل يحق 
لبوتفليق��ة ما ح��ق لبش��ار ام ال من حي��ث »األبدية«( 
سيكش��ف لنا حجم التناقض ال��ذي ال يختلف كثيرا عن 
تناق��ض بقية اليس��ار التقليدي المش��بع بالمس��ميات 
والش��عارات والحني��ن إلى م��اض هم بأنفس��هم، إلى 
جانب عوامل أخرى، كرسوه لينفض من حولهم جموع 
الجماهي��ر الت��ي لم تعد ت��رى فارقا بين مدعي يس��ار 
ومدعي قومجي وفاش��ية شوفينية تتأصل تحت خيمة 
عنوانه��ا الرئي��س: التناقض مع االس��الميين.. وليس 
كل االسالميين بل من يش��به حزب النور السلفي في 
تلك البلدان ال مش��كلة معهم إال بمق��دار الغطاء الذي 
يق��دم لفئات متدينة كضرورة م��ن ضرورات التمويه.. 
بل كأحد أدوات النصب واالحتيال في مس��ار تاريخي ال 

يتوقف في عام أو عامين.. 
حم��ل عل��يّ البعض مؤخرا بأني في تش��خيصي 
للظه��ور العلن��ي لتحالفات عصابات بش��ار مع مرتزقة 
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تحركه��م اي��ران انم��ا اش��ير لقضي��ة طائفي��ة.. ف��ي 
الحقيقة لس��ت أنا من يشير بل الوقائع التي تقدم منذ 
البداية مؤش��رات مقلق��ة باضطراد اعتم��اد العصابات 
األس��دية على مرتزقة اس��الميين من مذهب ش��يعي 
بزي��ادة جرع��ة تدل على تعم��ق المأزق.. وبالمناس��بة 
هذا التش��خيص ومخاطره نبه إليها مفكرون لبنانيون 
قبل تصفيته��م ومحاصرتهم وتكفيره��م واخراجهم 
م��ن الملة.. محمد علي األمي��ن، قصته وقصة صبحي 
الطفيل��ي وغيرهم��ا ليس��تا بحاج��ة لكثير م��ن الجهد 
لنكتش��ف بأن م��ا ح��ذروا منه واق��ع الي��وم.. بالعموم 
ه��ذه تجرب��ة خاضه��ا حتى مرحعي��ات عراقي��ة عربية 
بوج��ه التم��دد االيراني وتغيي��ر وجه الع��راق وجنوبه 
تحديدا رغم جبن »الحزب الشيوعي« التقليدي الخارج 
ع��ن مبادئ فه��د والقابل بفتت��ات ما تلقيه الس��لطات 
الحاكمة مثله مثل بعض اليس��ار الفلس��طيني الحائر 
بين معارضة اوس��لو والقابل ب��وزارات ومناصب تحت 
عباءة اوسلو نفسها.. لم يشخص هؤالء من أمثال من 
يتصدرون المشهد »اليس��اري« )مع االعتذار: أذكر هنا 
الحالة السورية مثال( لهذه العلنية الفاضحة في اجترار 
ش��عارات تصب في تعميق الف��رز الطائفي والمذهبي 
ف��ي عموم المنطق��ة.. فهل كان األمر يس��تحق وقفة 
نقدية مع الذات من هؤالء؟ بال ش��ك ممن يرى نفس��ه 
يح��رض على ثورة لم تحمل نفس��ا طائفي��ا واقصائيا 
في اهازيجها الصباحية والمسائية قبل أن تجد نفسها 
عرضة لمزيد من القتل والتدمير ودفعا لحمل الس��الح 
وانف��الت تش��كيالت اس��همت العصاب��ة الحاكم��ة في 
اس��تدعاءها عبر خطوات مؤرخة ومس��جلة.. أقول من 
وجد نفس��ه في خندق س��لطة تتصاعد نحو الفاش��ية 
ومرقط��ة الخطاب والممارس��ة المس��تدعية لألفغاني 
والباكس��تاني والعراق��ي واللبنان��ي وااليران��ي تح��ت 
ش��عار زين��ب وكرب��الء والحس��ين وتتالقى م��ع اعتبار 
كل مجموع��ات المرتزق��ة الطائفيين )هذا تش��خيص! 
وليس موقف( مدافعون عن »قلعة العلمانية والقومية 
األخيرة« كما يحبذ هذا الخليط، القومنجي واليس��اري، 
اطالق��ه على »س��وريا األس��د«.. ربم��ا يع��رف أكثرنا 
بأن ذلك »اليس��ار« ليس بجرأة اليس��ار ال��ذي أخذ منذ 
البداي��ات موقفا ينح��از فيه إلى الجماهي��ر الثائرة)أين 
عبد العزيز الخير وأين فائق المير مثال؟( وهو » يسار« 
استند إلى ابراز شخوص معينة لتتحدث باسمه أو ترك 
لها المجال لتتسيد الس��احة.. وأحد هؤالء المحسوبون 
على »اليس��ار« لي��س يهمه حت��ى في مس��ألة االبادة 
بالكيماوي سوى معارضة المعارضة ومقارعة تياراتها 
باعتب��اره ه��و المال��ك للحقيق��ة ومحتكره��ا من على 
قن��وات تتنفس كذبا بحق ش��عبه ومنه��ا كذبة »جهاد 
النكاح« و«المجازر بحق األقليات« وليس الس��وريين أو 
الش��عب الذي يخطط لشطب س��وريته ببطاقات هوية 
عل��ى مقاس فاش��ي التطلع��ات وفق حاج��ة صهيونية 
وامبريالي��ة له في المنطقة.. على ما يتوهم بأن األمر 
»أب��دي« كأبدية حكم حاف��ظ من قبره ف��ي القرداحة 
للدولة الس��ورية التي تنهار أمام هؤالء جميعا وتس��ند 
وجودها المخزي مجموعة عوامل أهمها عامل مصالح 
اقليمية وتحديدا اس��رائيلية ايرانية متقاسمة لمسألة 

تحطيم وتفتيت المنطقة.. 
ق��دري جمي��ل مث��ال يُعتب��ر »يس��اريا« وتنظيمه 
يصنف نفس��ه في ذات االتجاه.. ويعتبر نفسه معارضا 
وطنيا في حكومة اس��تبداية مش��اركا في الحكم الذي 
تهيمن عليه عقلية اقصاء كل من ال يعمل تحت سقف 
بش��ار.. وقس عليه كل هؤالء )ومنه��م عمار بكداش، 
المنظر الماركس��ي على قناة الدنيا وسما والماركسي 
اآلخ��ر الف��رح باس��تقباله في س��احة األمويي��ن بينما 
تنه��ره المذيع��ة!( الذين يظن��ون بأن تذاكيهم س��وف 
يوصله��م إلى خ��داع الجماهي��ر التي بات��ت أكثر نقدا 
وأكث��ر تمحيصا عما كانت عليه قب��ل ٢٠١١.. ال حاجة 
للتذكي��ر بجل الش��خصيات التي تس��تند ف��ي قراءتها 
للثورة الس��ورية من منظار التط��رف اللفظي المؤدي 
إل��ى تط��رف نقي��ض.. حتى ف��ي مس��ألة الحديث عن 
الغ��رب االمبريالي والرأس��مالي و« تآمره« على بش��ار 
تبدو قراءة هؤالء مثي��رة حقا، فهؤالء يهاجمون الغرب 
ومنهم من يقيم منذ س��نوات في الغرب ويعتاش على 
ما يلقيه م��ن دافعي الضرائب وهو لم يختر مثال كوبا 
وال روسيا وال كوريا الشمالية لتكون منفاه االختياري.. 
بظني كثير من الناس تعرف عمن نتحدث.. بل مشكلة 
هذا النوع من »اليس��ار« أنه ما يزال يظن بأن روس��يا 
هي محور الش��يوعية.. ويش��ارك األس��ديين قراءتهم 
لبوتين ك«أبوعلي تين« س��وري )تطل��ب األمر تقبيل 
مق��زز ومخز لي��د بوتين م��ن ممثل طلبة س��وريا في 
روس��يا( دونما اقتراب من حقيق��ة التحول الحاصل في 
روس��يا وحتى ف��ي الصين وليس بالض��رورة أن تكون 

االمبريالي��ة المُحذر منه��ا هي االمبريالي��ة االميركية 
فحس��ب ولكنه��م ف��ي دورة الخداع يس��وقون روس��يا 
كمحج يس��ار وقد تجد في الغرب نفس��ه يس��ارية أكر 
تج��ذرا من يس��ارية بقايا يس��ار الس��وفييت من امثال 
بوتين والفروف الملتزمي��ن التزاما حديديا بصهيونية 
اسرائيل ال بل ويهوديتها وإن امتطوا علم الكالم الذي 
يحب��ه منظ��رون ركيكون م��ن العرب م��ن بعض ذلك 

اليسار الذي نتحدث عنه.. 
بالمجمل وبالرغم من أننا نتحدث عن يسار مشوه 
هنا إال أن اليس��ار الحقيقي يتحمل أيضًا مس��ؤولية ما 
آلت إليه في مهادنة هؤالء المش��وهون لمبادئ اليسار 
الث��وري ال��ذي ال يس��اوم ح��ول حري��ة وكرامة البش��ر 
وثوراته��ا الت��ي صارت فجأة س��بة ومش��ينة ألنها ضد 
نظ��ام عائلي متخلف كنظ��ام عصابات األس��د التي ال 
ه��ي علمانية وال هي دينية وال هي قومية وال ليبرالية 
وال اش��تراكية وال حتى طائفية بل خليط مش��عوذ بين 
مذاهب سياس��ية مختلفة تقطف ما يحلو لها الستمرار 
هيمنتها على مقدرات س��وريا مركزة ف��ي ايادي مافيا 
عائلية وتحالفاتها الواضح��ة منذ ما قبل الثورة.. حتى 
أنك لتس��تغرب حين يصمت هؤالء على عصابة تستند 
عل��ى الخراف��ات والتدجيل للم��د بعمرها كاالس��تعانة 
بمش��عوذي لبنان من قارئي الفنج��ان والطالع لمعرفة 
مصي��ر »الزعي��م« ولي��س البل��د والش��عب.. وخي��ال 
بوليس��ي في صح��ف تظن أنه��ا وحدها م��ن كان في 

»االجتماعات السرية«.. 
بعض هذا اليس��ار الذي نتحدث عن��ه يكذب على 
نفس��ه وعل��ى الجمهور حي��ن يتحدث )وكأن��ه فعال مع 
ثورة الشعوب( عن حزنه على خطف االسالميين لثورة 
الس��وريين.. وحين تسألهم عن دورهم في المشاركة 
ف��ي الث��ورة تراهم يهرب��ون نح��و ذات القصص التي 
قدمه��ا لهم ادونيس واقطابهم عن دور المس��جد منذ 
انطالق��ة الثورة الس��ورية بدون أن يقدم��وا ولو دليال 
واح��دا حتى عل��ى تضامنهم م��ع رفاقهم اليس��اريين 
الذين ش��اركوا ودفعوا ثمن مجابهة س��لطة االستبداد 
منذ س��نوات وس��نوات.. وهؤالء لم يكون��وا يتحرجون 
من مشاركة الناس تظاهراتهم حين تخرج من المكان 
الوحي��د المت��اح إال وه��و المس��جد.. ولذل��ك يب��دو من 
الطبيع��ي أن تصبح عالقة بش��ار وعصابته بالمس��جد 
عالق��ة تقوم على الكراهية مثلها مثل عالقته وعالقة 

داعش مع أي نشاط مدني وإعالمي.. 
حت��ى ال أطيل.. هذا النمط من اليس��ار هو يس��ار 
مشوه ويس��ار طفيلي وجبان تاريخيا ومدجن تحت أية 
سلطة وهو ال يختلف عن ذلك التيار الديني الذي يمكن 
أن ت��راه ينتقل م��ن موقع إلى موق��ع بانتهازية جلية.. 
هؤالء ال يمثلون اليسار الذي عرفناه.. وليس القول بأن 
الحزب الفالني يس��اري ينطبق عليه فعال أنه يساري.. 
في فلس��طين هن��اك الكثير من ه��ذه النماذج كما في 
مصر وفي العراق الذي تش��ظى فيه الش��يوعيون إلى 
مش��اركين في حكومات برايمر وه��ؤالء الذين رفضوا 
كلية س��وى دولة المواطنة وبقوا اوفياء لعراقة الحزب 

الشيوعي العراقي.. 
خالصة، أمام كل محاوالت تشويه ثورة السوريين 
بكل الوس��ائل واألدوات.. ليس أم��ام اآلخر وإن كان هذا 
األمر مهم��ًا بل أمام ال��ذات فإن هذا النمط من اليس��ار 
يش��كل كارثة حقيقية على كل القوى، ليس اليس��ارية 
فحس��ب، الت��ي ت��رى بدائ��ل دول التخل��ف القائمة منذ 

عصر »االس��تقالل« في دول مواطنة يحدد فيها العربي 
مصي��ره وال يح��دده عنه أحد باس��م الدي��ن أو المقدس 
أو أي��ة ايديولوجيا يتخندق خلفها ه��ؤالء.. نحن نعاصر 
مرحل��ة اخت��الط كل األدوات واألفكار الت��ي تحاول بكل 
جه��د وقوة س��حب الحال��ة العربية إل��ى ال��وراء أو على 
األق��ل تجييرها بما يعيق دولة المواطنة التي ينش��دها 
اإلنس��ان الس��ابح غرقا نحو ش��مال ضفة المتوس��ط أو 
ذل��ك الذي ينص��ب خيمته رغ��م كل التجييش الطائفي 
والعنصري المستش��ري في حالة عربية تغذيها مواقف 
بع��ض هؤالء بالتجييش وتحميل الس��ورية والس��ورية 
مس��ؤولية كل ك��وارث بلدانه��م.. من مصر إل��ى لبنان 
واألردن ودول خليجي��ة.. ويا للمفارقة التي تقفز أمامك 
كفلس��طيني حين تتذكر طبيعة ذات الخطاب العنصري 
والجبان في تحميل الفلس��طينيين مسؤولية حتى عدم 
وصول الكهرباء إلى قرى س��ورية وتخلف البلدان باسم 
قضيته��م رغ��م أن ه��ؤالء الفلس��طينيين )أتحدث عن 
الش��عب( أس��عد ما يك��ون ل��و أن الش��عوب العربية حرة 
وكريمة ألنهم يفهمون بأن الحرية وحدها من تستطيع 
دعم��ه ولي��س التخلف واالجب��ار والش��عارات التي تنهب 
باس��م فلس��طين فتظهر وق��ت الحاجة أس��لحة جيوش 
الديكتاتورية أجبن من أن ترد كل الصفعات الصهيونية 
اليومي��ة.. مهم��ة حقيقية وليس��ت ترف المهم��ات التي 
تشبه ترف البعض من حجاج موسكو تستدعي من تلك 
الق��وى التي يجري تدميرها كبدي��ل لألنظمة المتخلفة 
الت��ي تبدو س��عيدة اليوم وه��ي تخير اإلنس��ان العربي 
بينه��ا وبين التطرف الذي يس��اهم هؤالء المزورون في 
ترس��يخه.. وترس��يخ هذا التزوير عند اإلنسان البسيط 
ال��ذي ال يع��رف الفرق الفك��ري بين اليس��ار والليبرالية 
وبي��ن مجموعات القومجيي��ن في مص��ر واألردن وبين 
العروبة الحقة.. وال بين هؤالء االنتهازيون والوصوليون 
الذين يعتاش��ون كالطحالب على ضفاف الديكتاتوريات 
باس��م االبداع بينما يُقتل هذا االب��داع بتحالف ظالمي 
م��ع الطبيعة الفاش��ية المتصاعدة لق��وى تدعي تمدنها 
وهي تجلب ش��رعيتها باالنبطاح أم��ام الخارج.. ال ليس 
ق��در اإلنس��ان الس��وري وال العرب��ي عموم��ا أن يك��ون 
مخي��را بين داعش والفكر االس��تئصالي من جهة وبين 
الديكتاتورية واالس��تبداد بذات الفكر الداعشي الالبس 
لبوسا »علمانية«.. قدر اإلنسان حريته وكرامته وكل ما 
في األمر أننا نعرف جميعا حتمية انتصار الشعوب مهما 
ط��ال الزمن وكبرت التضحيات لك��ن لكي تكون البدائل 
أق��ل تكلفة ب��ات واجب عل��ى هؤالء مم��ن يعرفون كم 
النصب واالحتيال الممارس باسمهم أن يطرحوا وبجرأة 
برامجهم ليعروا المش��وهين للبدائل من أجل استطالة 
تخيي��ر الش��عوب )كم��ا ال��دول العربية( بين م��ا تصفه 
اس��رائيل: ش��يطان تعرفه خير من ش��يطان ال تعرفه.. 
وه��ذه بح��د ذاتها تكش��ف الحاج��ة لخلع ه��ذه األنظمة 
المتصهينة فكرا وممارس��ة مع ما يدور حولها من أدوات 
مهم��ا حملت تح��ت لحاها ش��عارات عن الق��دس وزينب 

والحسين وعن الخالفة.. 
هذه ليس��ت دعوة لتحالف في��ه خليط من هؤالء.. 
ب��ل مجرد تفكير ألن يكون دور تلك القوى واضح أمام 
عمليات النصب واالحتيال والتزوير التاريخي الممارس 
الي��وم لما س��يحمله من ك��وارث تس��تدعي الكثير من 
التضحيات المس��تقبلية للتخلص منها بسنما الشعوب 
تحت��اج لتركي��ز الجهود عل��ى إعادة بن��اء اوطانها وفق 
حرياته��ا الت��ي خرج��ت م��ن أجله��ا وضح��ت م��ن أجل 

مواطنتها بكرامة وعزة.. 

عمل للفنان أمجد وردة بعنوان كم كيس دم
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اإذا اأردنا اأن نعرف
  خالد كنفاني

. . 
ورة
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ي

ة ف
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ك

رغم أننا في المأس��اة الس��ورية لس��نا في موضع 
الفكاهة، ولكننا نس��تعير عبارة الفنان السوري القدير 
الراحل نهاد قلعي الشهير ب� »حسني البورظان« ولكن 
مع بعض التعدي��ل: »إذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث في 
س��وريا فعلين��ا أن نع��رف م��اذا يحدث في مص��ر«، مع 

االعتذار للراحل الكبير.
لماذا هذا الربط؟ سنشرح األمر قلياًل في السطور 

التالية.
بع��د أيام قليلة س��يكون قد مضى عام��ان تقريبًا 
عل��ى ث��ورة 25 يناير ف��ي مصر والتي كان��ت من أروع 
وأنق��ى الثورات على مر التاريخ، تضامن فيها الش��عب 
المص��ري بمختلف فئاته ومكوناته إلس��قاط واحد من 
أعت��ى الطغاة في المنطقة العربية وفي العالم وضرب 
الجيش المصري )آنذاك( مثاًل رائعًا في االنحياز لصالح 
الش��عب ضد النظ��ام، ووقفنا جميعًا نتف��رج على تلك 
الملحم��ة الرائع��ة ف��ي تنظيم ث��ورة في بلد س��كانه 
ثمان��ون مليون��ًا لم يس��قط فيها أكثر من ألف ش��هيد 

تساوي حياة كل منهم الكون بما فيه.
وقف العس��كر س��دًا منيعًا أمام تغول النظام على 
الش��عب وكان الناس يرفعون العس��كر عل��ى أكتافهم 
مبهورين بذلك الموقف التاريخي لجيش اعتقد النظام 
أنه اشتراه على مدى عقود من أجل لحظة كهذه، ولكن 
الجي��ش ل��م يضرب مواطن��ًا ولم يطلق طلق��ة واحدة 

على الصدور العارية لشباب الثورة خيرة شباب مصر.
م��ا الذي يحصل في مص��ر اليوم بعد عامين على 

هذه الذكريات الرائعة؟
تع��ود المعتقالت للعم��ل بفعالية وب��دوام كامل، 
ويت��م اعتقال الن��اس لمجرد الش��بهة، واكتمل تحالف 
الشرطة والجيش ضد الش��عب مرة أخرى، بينما يقوم 
السياس��يون ومن يفترض بهم أنهم »حكماء« الوطن 
بإق��رار القواني��ن والتعدي��الت الدس��تورية التي تبيح 
للجيش واألمن صالحيات شبه مطلقة في قمع الحريات 
لم يكن آخرها إباح��ة محاكمة المدنيين أمام المحاكم 
العسكرية في عودة إلى عصور الظالم السابقة وكأن 

ثورة لم تقم وكأن مبارك عاد من جديد.
ماذا كس��بت مصر بعد ثورته��ا؟ ولماذا تمت إزاحة 
مب��ارك ومحاكمت��ه والدخ��ول ف��ي حلق��ة مفرغة من 

التضحيات واالنتخابات والمظاهرات والمسيرات؟
كيف حدث ما حدث في 30 يونيو بمباركة أمريكية 
وأوروبي��ة تح��ت الطاول��ة ومعارض��ة ف��وق الطاول��ة 
لحفظ م��اء الوجه؟ هل انقلبت الوالي��ات المتحدة على 
اإلس��الميين بهذه الس��رعة بعد أن اعتقدن��ا أن منهجًا 
جدي��دًا في السياس��ة الدولية يجري العم��ل به بإعطاء 
اإلس��الميين الفرصة للحكم وإثبات فشلهم في اإلدارة 
ودف��ع الن��اس للتخل��ص منه��م ولك��ن عب��ر صندوق 

االنتخاب على األقل؟
هنا يب��رز من جديد ال��دور القذر للس��عودية في 
هذه البقعة من العالم، لم تكن المملكة حامية الس��نة 
في العالم معنية باقتحام المس��اجد في مصر واعتقال 
وقت��ل من بداخلها، ب��ل زادت على ذلك بأن ذهب وزير 
خارجيته��ا »المتأرجح« إل��ى أوروبا إلقن��اع األوروبيين 
بدعم الجيش في حرك��ة 30 يونيو، بل زادت المملكة 
عل��ى ذل��ك بضخ الملي��ارات إلى مصر بع��د أن خنقتها 
بع��د اإلطاح��ة بحليفها مب��ارك. ال يمكن تفس��ير ذلك 
التناقض في المواقف السعودية بين مصر وسوريا إال 
بأنه دور قذر يهدف إلى تدمير األوطان وحماية النظام 
القمعي في السعودية من أي تحرك شعبي يهز عرش 

الحكم العائلي المتعفن والرجعي والظالمي.
ال تتسق المواقف السعودية مع نفسها أبدًا، فهي 
تدعي دعم الثورة الس��ورية بينما تدعم النهج القمعي 

ف��ي مصر وال نخفي خش��يتنا من أن تقوم الس��عودية 
وم��ن وراءها بدع��م القمع مجددًا في س��وريا بعد كل 
هذا الك��م الهائل م��ن التضحي��ات وطوابير الش��هداء 
ومئ��ات آالف المعتقلين والمش��ردين والمهجرين وهو 
م��ا يبدو جليًا من موقفه��ا في مصر وكذلك من دعمها 
المش��بوه لبعض التيارات والوجوه البارزة في االئتالف 

الوطني.
إلى أين تسير سوريا في هذا الخضم؟ 

تق��وم مصر بتصعيد المواجهة م��ع تركيا الالعب 
الرئيس��ي ف��ي دع��م الحركات اإلس��المية ف��ي العالم 
العرب��ي حت��ى أن األم��ر وصل ح��د القطيعة وس��حب 
السفراء وتبادل االتهامات، في الوقت الذي تضيق فيه 
مص��ر الخناق على الس��وريين المقيمي��ن لديها وتمنع 
من في الخارج من دخولها س��وى بتأشيرة مسبقة في 
سابقة تاريخية تثير في نفوسنا األسى والحزن. وبينما 
ال يزال الس��لطان العثماني الحالم بإعادة مجد الخالفة 
العثمانية أردوغان يواصل صياحه ووعيده خوفًا من أن 
يس��توحي الجيش التركي تجربة مصر ويقوم بما قام 

به أقرانه كذلك واالستيالء على السلطة. 
اختلطت األوراق بش��كل كبير في المنطقة بعدما 
حدث في مصر، فحتى الدول الخليجية التي اتحدت في 
مواقفها إزاء س��وريا واليمن اختلفت بش��كل حاد فيما 
تعلق بمصر، فقطر التي تلقت صفعة كبيرة باإلطاحة 
باإلخ��وان وكذل��ك مع��اداة النظ��ام الجدي��د في مصر 
وخاص��ة بعد رفض األخير مس��اعدة قطري��ة بملياري 
دوالر. ويب��دو أن القوى الكبرى تركت الصغار في هذه 
المنطقة م��ن العالم يتصارعون ويتض��ادون طالما ال 
يتم التأثير على مصالحها وال يتم تهديد منابع الطاقة 

والممرات االستراتيجية. 
تزايد خلط األوراق بع��د االتفاق »التاريخي« بين 
إي��ران والق��وى الكب��رى عل��ى البرنامج الن��ووي، حيث 
زاد حن��ق الخليجيي��ن الذي��ن كان��وا ينتظ��رون ضربة 
أمريكي��ة إلي��ران، ولك��ن األم��ور التي بدأت تتكش��ف 
تزي��د من ريبتنا تج��اه المواقف الخليجي��ة التي تلتقي 
وبش��كل ملحوظ مع المواقف اإلس��رائيلية فيما يتعلق 
بهذه النقطة. فإس��رائيل والتي تبدي تحفظًا قويًا ضد 
التفاه��م اإليراني الغرب��ي ترى أن إبق��اء كافة القوى 

في المنطقة تحت الس��يطرة هو أمر ال بد منه لضمان 
اس��تمرارية إس��رائيل، وقد تم بالفعل إسقاط العراق 
وإخراج مصر وس��وريا م��ن أية مع��ادالت إقليمية عبر 
إغراقهما بالمش��اكل الداخلي��ة وهو ما تبعه إلهاء حزب 
اهلل وإبق��اء حماس في حي��رة بينما ت��م تحميل تركيا 
الع��بء األكب��ر من تبع��ات الربي��ع العربي فق��د بقيت 
إيران بمثابة العدو األكبر بالنس��بة إلس��رائيل وهو ما 
يض��ع األخيرة في خندق واحد م��ع دول الخليج العربية 
والتي إما أنها تقوم بأكبر تمثيلية سياسية في التاريخ 
الحديث عبر ادعاء االختالف مع الواليات المتحدة وقيام 
الس��عودية بالتهديد باالنتقال إلى المعس��كر الروسي 
أو أنه��ا بالفعل باتت تستش��عر الخطر م��ن االنقالبات 
األمريكية الحادة في الشرق األوسط من دعم اإلخوان 
إلى إس��قاطهم ومن التهديد بضرب س��وريا إلى إنقاذ 

النظام عبر صفقة األسلحة الكيميائية.
ه��ل هو ذاك النظ��ام »المحظوظ« مج��ددًا؟ وإلى 
متى تستمر موجة »الحظ« هذه؟ حتى فناء السوريين 
جميعًا؟ كلما استش��عرنا نهاية ه��ذا النظام وجدنا من 
يرم��ي ل��ه طوق النج��اة من جدي��د. البداي��ة كانت من 
اسطنبول مع صراخ الس��لطان أردوغان والذي تواصل 
خالل األع��وام الثالثة الالحقة، ث��م توالت األحداث من 
الدوحة والرياض وواش��نطن وباريس ولندن وموسكو 
وطهران. كانت اللعبة تدار بطريقة احترافية لها هدف 
واحد: تدمير س��وريا وإعادة تكوينه��ا من جديد، ولكنه 
ليس التكوي��ن الذي أراده الس��وريون وماتوا من أجله 

على ما يبدو، والدليل على ذلك: مصر وقبلها العراق.
قم��ة اليأس أن ال يبقى إال األم��ل، وهو ما يعيش 
علي��ه الس��وريون اليوم ف��ي انتظار المجه��ول الذي ال 
يحم��ل لنا س��وى المآس��ي واألح��زان، وإل��ى أن يحين 
ذل��ك فالرحمة لمن قض��ى والرحمة لمن بقي وال عزاء 

للسوريين.
آخر الكالم،  يقول طرفة بن العبد:

س��تُ��ب��دي ل���كَ األي�����امُ م��ا ك��ن��تَ ج��اه��ًا 
وي���أتِ���ي���كَ ب���األخ���ب���اِر مَ���ن ل���م تُ�����زَوّد
ويَ��أتِ��ي��كَ ب��األخ��ب��اِر مَ���نْ ل��م تَ��ِب��عْ له
وْق���تَ مَوعد ل��ه  تَ���ضْ���ِربْ  ول��م  بَ��ت��ات��ًا، 
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�شــوقي بغـــدادي: �شاعر الفرح
  ياسر مرزوق
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و

ولد ش��وقي بغداد عام 1928 في مدينة 
“بانياس” على الس��احل الس��وري، كان والده 
موظف��ًا ف��ي المالي��ة العام��ة. وكان��ت ه��ذه 
الوظيف��ة، ووظائ��ف أخرى، س��ببًا ف��ي تنقل 
العائلة في م��دن وبلدات عديدة داخل الوطن 
السوري، إلى أن استقرت في دمشق في عام 

 .1945
اس��تقر البغدادي في المرحل��ة الثانوية 
في مدارس دمش��ق. وتابع دراسته الجامعية 
في كلية اآلداب والتربية في جامعة دمش��ق، 
الكلية التي كانت تحمل في ذلك الحين اس��م 
“دار المعلمي��ن العلي��ا”. وتخرج ف��ي الجامعة 
ف��ي ع��ام 1952، حام��اًل الش��هادة الجامعية 
التي تؤهل��ه لمهمة التدريس ف��ي المدارس 
الثانوية. وهي المهمة التي واظب عليها على 

امتداد أربعين عامًا انتهت بتقاعده. 
ع��ام 1952 أيضًا س��اهم في تأس��يس 

“رابطة الكتاب الس��وريين”. والت��ي جمعت في حينه عددًا 
كبيرًا من كتّاب وأدباء س��وريا الذين أصبحوا في س��نوات 
قليل��ة رموزًا ثقافي��ة كبيرة في س��وريا والعالم العربي. 
نذكر منهم أس��ماء: حنا مينة، ومواهب وحس��يب الكيالي 
وفات��ح الم��درس وإحس��ان س��ركيس وس��عيد حوراني��ة 
وص��الح دهني ومحمد الحريري وع��دد آخر من كبار أدباء 

وكتّاب سوريا. 
وقد انضم إليها فيما بعد عدد من كبار كتّاب وأدباء 
البل��دان العربي��ة. نذك��ر منه��م عبدالرحمن الش��رقاوي 
ويوس��ف ادريس ومحمد صدقي من مصر، ورئيف خوري 
وأحمد سويد ومحمد عيتاني ورضوان الشهَّال من لبنان، 
ومحيي الدين فارس وجبلي عبدالرحمن وتاج السر حسن 
من السودان، وسعدي يوسف وعبد الوهاب البياتي وغائب 
طعم��ة فرمان م��ن الع��راق، وعبدالرحمن ش��قير ونبيه 
رش��يدات من األردن. وتم تحول الرابطة من سوريَّة إلى 
عربيَّة ف��ي مؤتمر عام عقد في دمش��ق في عام 1954 
وانتُخب ش��وقي بغ��دادي أول أمي��ن عام له��ذه الرابطة 

العربية الجديدة من نوعها للكتاب واألدباء العرب. 
تزامن تأس��يس رابطة الكتاب العرب عام 1954 مع 
عودة الحياة الديمقراطية إلى سوريا األمر الذي من شأنه 
ازدهار الحرك��ة الثقافية في الب��الد وتواصلها مع عمقها 

العربي. 
ع��ام 1958 أطاح��ت الوح��دة المصري��ة الس��ورية 
باالنتعاش الفكري والحزبي الذي عاش��ه السوريون أربع 
أعوام، وحلت رابطة الكتاب العرب وُأقفِلتْ أبواب مكاتبها 
بالش��مع األحم��ر بع��د أن ص��ودرت محتوياته��ا. وكان��ت 
الحج��ة في ذلك التدبير أن أعضاءه��ا ينتمون إلى الحزب 
الش��يوعي في س��وريا ولبنان، وحتى ف��ي مصر والعراق 
والس��ودان واألردن. وس��رعان م��ا دخل ش��وقي بغدادي 
إلى الس��جن في عام 1959، العام الذي اشتد فيه الخالف 
بين عبدالناصر والش��يوعيين العرب. وهي مرحلة رافقت 
تفاصيل ما جرى فيها من أحداث تركت تأثيراتها السلبية 
على األوضاع السياسية العربية، والثقافة العربية كذلك. 
بعد خروجه من الس��جن تس��لَّل شوقي بغدادي سرًا 
إلى لبنان مع صديقه س��عيد حوراني��ة، حيث أقام عامين 
ونص��ف في ظ��روف نصف س��رية. وتوط��دت عالقته مع 
صنوه س��عيد حورانية واليس��ار اللبناني بشكٍل عام، عاد 
بغ��دادي الحق��ًا إلى س��وريا وش��ارك في تأس��يس اتحاد 
الكت��اب العرب الحالي وكان عضوًا في مجلس االتحاد في 
معظ��م دورات��ه إلى أن اختي��ر بعد انتخاب��ات االتحاد عام 
1995، عض��وًا في المكتب التنفيذي وأس��ند إليه منصب 
رئاس��ة تحرير مجلة »الموقف األدبي« الشهرية الصادرة 

عن االتحاد. 
للش��عر، وللقص��ة  األول��ى  الجائ��زة  حص��ل عل��ى 
القصي��رة م��ن مجلة النق��اد بدمش��ق، والجائ��زة األولى 

لألناش��يد الوطني��ة، وجائزة اتحاد الكتاب العرب ألحس��ن 
مجموعة شعرية 1981. 

يق��ول بغ��دادي: » الفنان والمبدع يستس��لم لليأس 
كإنس��ان، ولي��س كمب��دع، ولكل إنس��ان نق��اط ضعف، 
فالخ��وف فيه حاالت مرضي��ة واجتماعية وسياس��ية، وإذا 
قصدنا بالخوف المعنى المت��داول، كالخوف من المجهول 
واالضطه��اد واالعتق��االت والظل��م، والخوف م��ن الفئات 
الت��ي تراقب كل من »يش��ذ عن الجماع��ة ويتمرد عليها« 
فتعاقب��ه، وه��ذا ما وق��ع »بالجاهلية كطرفة ب��ن العبد« 
ال��ذي خرج على قبيلته، كذلك فعل الصعاليك بتمردهم، 
وهن��اك أس��باب تدف��ع الش��اعر ألن يك��ون ح��ذرًا، كي ال 
يمس بش��عره مؤسس��ة اجتماعية معين��ة، فأوروبا فيها 
مؤسس��ة تراقب »المعادين للس��امية« وتحاسب كل من 
يكت��ب منتقدًا »اليهود«، يعاقب بالقانون كجريمة ويخلق 
حالة خوف من المؤسس��ات االجتماعية، كذلك السلفيين 
الذي��ن باتوا يش��كلون مراكز قوة اجتماعي��ة تثير الخوف 
في نف��وس الن��اس عمومًا واألدب��اء خصوص��ًا، ولديهم 
القدرة الستنباط أي كتابة بأنها تخالف الدين أو الشريعة 
ويس��تحق كاتبها العق��اب، وهو ما حص��ل للكاتب »نصر 

حامد أبو زيد« وغيره«. 
ع��ام 2005 ومع اغتي��ال الرئيس الحري��ري وخروج 
الجيش الس��وري من لبن��ان تداعى الطي��ف الثقافي في 
البلدين لتوقيع ما س��مي »إعالن بيروت - دمشق، دمشق 
- بي��روت » لتصحي��ح العالق��ة بي��ن البلدين واس��تكمااًل 
لنداء إعالن دمش��ق في ض��رورة إعادة الحياة السياس��ية 
والفكري��ة لس��وريا، وكان بغ��دادي م��ن الموقعي��ن على 
اإلعالن مما دعى بالس��لطات الحاكم��ة لتجاهل البغدادي 

إعالميًا وثقافيًا. 
بقي بغدادي في دمش��ق ش��اعرًا من أهم شعراءها 
ويلخص تجربته بالقول: »أنا اآلن متقاعد في بيتي.. أقرأ 
وأتأم��ل، ل��م يبق لي إال ه��ذا بعد كل ه��ذه الحروب، لقد 
اكتشفت أنني كنتُ محاربًا - دونكشوتيًا - لكنني ال أشعر 
بالراح��ة الحقيقية، ألن كثافة الهزائم التي لحقت بي في 
حياتي: ش��خصيًا ووطنيًا وإنسانيًا، تجعلني أشعر بالتعب 

واإلنهاك.. حتى وأنا أتقاعد للراحة. 
لكن، في ذات الوقت، أن ما يعزّيني بعد هذه الحرب 
الطويلة، أنني اكتش��فتُ أيض��ًا أن متعة الحياة الحقيقية 
ليس��ت في النص��ر وحده، ب��ل تكمن في ش��عورك بأنك 
بذل��ت كل طاقت��ك وحاربت بكل إخالص ف��ي معركة لم 
تحس��ب أنه��ا رابحة، وله��ذا ف��إن هزيمتك ه��ي هزيمة 
اإلنس��ان األول، الذي اليزاُل يحاربُ وهو يظن أنه واصل 

ذات يوم«.

موؤلفاته: 
1 - أكثر من قلب واحد - شعر - بيروت 1955. 

2 - لكل حب قصة - شعر - بيروت 1962. 

3 - أش��عار ال تح��ب - ش��عر - دمش��ق 
 .1968

4 - ص��وت بحج��م الفم - ش��عر - بغداد 
 .1974

5 - بين الوسادة والعنق - شعر - دمشق 
 .1974

6 - ليل��ى ب��ال عش��اق - ش��عر - بيروت 
 .1979

7 - قص��ص ش��عرية قصي��رة ج��دًّا - 
دمشق - 1981. 

8 - من كل بس��تان - مجموعة مختارات 
ش��عرية م��ن المجموعات الصادرة - دمش��ق 

 .1982
9 - ع��ودة الطف��ل الجمي��ل - دمش��ق - 

 .1985
10 - رؤيا يوحنّا الدمشقي - دمشق - 1991. 

شِعر لألطفال )أناشيد وحكايات(: 
11 - عصف��ور الجنة - حكايات وأناش��يد لألطفال - 

دمشق - وزارة الثقافة 1982. 
12 - القمر فوق السطوح - 1984. 

في القصة القصيرة: 
14 - مهن��ة اس��مها الحلم - قص��ص - اتحاد الكتاب 

العرب - دمشق - 1986. 
15 - حيّنا يبصق دمًا - قصص - بيروت 1954. 

16 - بيته��ا ف��ي س��فح الجب��ل - قصص - دمش��ق 
 .1978

17 - درب إلى القمة - دمش��ق - 1952. )باالشتراك 
مع مؤلفين آخرين(. 

في الرواية: 
18 - المسافرة - رواية - دار اآلداب - بيروت 1994. 

في أدب المقالة والخاطرة والدراسات: 
19 - قدي��م الش��عر وجديده - الكويت - باالش��تراك 

مع آخرين - 1986. 
20 - عودة االس��تعمار - من الغزو الثقافي إلى حرب 

الخليج - بيروت - 1992. )باالشتراك مع آخرين(. 
21 - قْلها وامِش - خواطر - )مجموعة من الشهادات 

والخواطر( - دمشق 1994
ف��ي منتص��ف   «  :« ف��اروق شوش��ة   « ق��ال عن��ه 
الخمس��ينيات ،   كان اس��م ش��وقي بغدادي يمثل بالنسبة 
لقراء مجل��ة اآلداب البيروتية في مص��ر ،   واحدًا من أهم 
األصوات الش��عرية في س��وريا وأجمله��ا وأكثرها امتالء 
ب��روح التجديد .   يومه��ا كانت مجلة اآلداب جس��را رائعا ،   
بل الجس��ر األول للتواصل بين المبدعين من ش��تي بقاع 
الوط��ن العرب��ي من ناحي��ة ،   وبينهم وبي��ن قرائهم من 
ناحي��ة أخرى، وكان ش��وقي بغدادي وعل��ي الجندي وعبد 
الباس��ط الصوفي � الذي مات منتح��را في كوناكري وهو 
في ميعة الش��باب � يمثلون ش��عر الطليع��ة ،   بالرغم من 

اختالفهم فكرا واتجاها وطريقة تعبير .  
وف��ي ش��هادة للدكتور ن��زار بريك هني��دي قال: أن 
لش��وقي بغدادي دين��ًا كبيرًا عندي وعن��د أبناء جيلي من 
الشعراء والكتّاب السوريين، دين ال يقتصر على ما قدمه 
ش��وقي الش��اعر والكاتب من منجز إبداعي، وإنما يتجاوز 
ذلك كله إلى ما قدمه ش��وقي اإلنس��ان الذي أغدق علينا 
من محبته ما جعله صديقًا حميمًا لنا وكان من ش��أن ذلك 
أن يكس��ر الصورة التي كانت س��ائدة ع��ن نمط العالقات 

في الوسط الثقافي.  
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�شوريا، حلب - تركيا، اأنطاكيا:
ترفض نوار أن يُنظ��ر إليها كضحية. حتى 
عندم��ا وصف��ت لن��ا كيف ق��ام جنود س��وريون 
بتعذيبه��ا واالعتداء عليه��ا، بقيت محافظة على 
قوته��ا وصراحتها. كنا نجلس ف��ي زاوية هادئة 
ضم��ن مقهى ف��ي أنطاكيا، وكان��ت تتحدث من 
دون خج��ل، ولم يك��ن الخوف بادي��ًا عليها وإنما 
الغض��ب، في وقت قام��ت بتدخين عدد كبير من 
الس��جائر. قال��ت: »بالنس��بة إل��ي، الحديث عن 
الموضوع هو نوع من االنتقام، واالنتقام أصبح 

هاجسًا لدي«. 
ازداد العنف ضد المرأة بش��كل كبير منذ أن 
بدأ الصراع في س��وريا. وارتفعت نس��بة حوادث 
االغتصاب الجماعي واالعتداء الجنس��ي والعنف 
المنزلي م��ع ازدياد ش��دة الصراع، س��واء داخل 
س��وريا أم في مخيمات الالجئي��ن في المنطقة. 
وهذا يعني أن قصصًا مروعة كقصة نوار بدأت 

تصبح شائعة بشكل مأساوي. 
في ش��هر نيس��ان من الس��نة الماضية، تم 
اعتق��ال ن��وار وخطيبه��ا أحم��د )ول��ن نذكر هنا 
س��وى اس��ميهما األولين حفاظًا على هويتيهما( 
م��ن قبل القوات النظامية على أحد الحواجز في 
محافظ��ة الالذقية الس��ورية. تم س��حبهما من 
الس��يارة ورميهما على األرض ومن ثم ربطهما 
بحبال. بعد ش��هر من ذلك تم اإلفراج فقط عن 
نوار بعد أن واجهت ما وصفته بالتعذيب الشديد 
واالعتداء الجنسي بينما كان خطيبها مجبرًا على 
مش��اهدة كل ذلك. أحمد كان طبيب��ًا تم اتهامه 
بمعالج��ة وتأمين مواد طبي��ة للمقاتلين والثوار 

السوريين. 
»كنا نجل��س ُقبالة بعضن��ا البعض. عندما 
كان��وا يقومون باس��تجوابه كان��وا يضربونني، 
والعكس بالعكس«. تقول نوار واصفة التحقيق 
المب��دأي ال��ذي ج��رى معها ف��ي قبو يق��ع تحت 
األرض بأربع��ة طواب��ق في مرك��ز اعتقال تابع 

للمخابرات الجوية في الالذقية. 
وتكمل: »خلع��وا عني مالبس��ي أمامه، ثم 
ب��دأوا بخل��ع مالبس��ه.. » بدت نوار مت��رددة في 

الحديث وهي تنفخ بقوة على سيجارتها. 
وأكملت واصف��ة المزيد م��ن التعذيب الذي 
تعرض��ت ل��ه خ��الل األس��ابيع الثالث��ة التالي��ة. 
»تبولوا فوقي. وقاموا بخلع سبعة من أسناني«، 
قال��ت مبينة التيج��ان التي حلت محل األس��نان. 
»ثم لمدة أسبوع واحد لم يفعلوا شيئًا، ثم قاموا 
بإطالق س��راحي. لم أعلم بأنهم قاموا مس��بقًا 

بقتل أحمد إال بعد عدة أسابيع«. 
ف��ي س��وريا، الحدي��ث بش��كل علن��ي ع��ن 
االعتداء الجنس��ي يجل��ب وصمة ع��ار قد تؤدي 
إل��ى الط��الق أو الرف��ض أو ح��دوث المزيد من 
االنته��اكات في المنزل، وفي الح��االت القصوى 

قد تؤدي إلى ارتكاب جريمة شرف من أحد أفراد 
العائل��ة. ف��ي ثقافة ترتبط فيه��ا عذرية الفتات 
بالش��رف - ليس ش��رفها هي فقط وإنما شرف 
العائل��ة بأكمله��ا - يطغى الخج��ل على معظم 
ضحايا االغتصاب مما يؤدي إلى رفض االعتراف 

بحدوثه. 
»م��ا من أحد يقبل الحدي��ث عن ذلك، ولهذا 
س��أتحدث أنا بالنياب��ة عنهن«، قالت ن��وار. بعد 
تعرضه��ا للمحن��ة، التق��ت ن��وار ما يق��ارب مئة 
ام��رأة الجئة في كل م��ن األردن ولبنان وتركيا، 
كن أيضًا ضحايا للعنف أو االعتداء الجنس��ي منذ 

بداية الثورة السورية. 
في تقرير ص��ادر في أي��ار الماضي، ذكرت 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ومقرها لندن 
وجود 2441 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون 
تابعة للحكومة وذلك في الفترة الواقعة ما بين 
بداية الثورة في آذار 2011 والخامس عش��ر من 
أيار من الع��ام 2013. ومن ضم��ن تلك الحاالت 
وثق��ت الش��بكة 82 طف��اًل و24 ام��رأة. تضمّن 
التقرير أس��ماء وأماك��ن حدوث جمي��ع الحاالت، 
كم��ا تضم��ن صور العدي��د من الح��االت وكذلك 
فيديوهات ألدلة وش��هادات لزم��الء أو أفراد من 

األسرة قاموا باستالم الجثة. 
وفي آخ��ر إحصائي��ات صدرت عنه��ا، وثقت 
الش��بكة السورية لحقوق اإلنس��ان 6500 امرأة 
قي��د االعتق��ال ف��ي الس��جون الس��ورية، وأكثر 

م��ن 5000 حالة اغتص��اب خالل فت��رة الصراع. 
وي��وم االثني��ن، ص��در تقري��ر ع��ن المجموعة 
األورو - متوس��طية لحق��وق اإلنس��ان - وه��ي 
منظمة ش��املة تضم العش��رات م��ن مجموعات 
وومؤسس��ات حق��وق اإلنس��ان - يص��ف العنف 
الموج��ه ض��د الم��رأة بأن��ه »الجرح الن��ازف في 

الصراع السوري«. 
م��ن الصعب ج��دًا معرف��ة الع��دد الحقيقي 
للنس��اء والرج��ال الذي��ن تعرض��وا لالعتداء في 
س��وريا. فبالنس��بة للكثيرين، قد يكون الحديث 
في هذا الموضوع مدمرًا بنفس مقدار الجريمة 

بحد ذاتها. 
»أعرف فتاة في الالذقية رمت بنفس��ها من 
الطاب��ق الخامس بع��د أن تعرضت لالغتصاب«، 
تق��ول ن��وار. »العدي��د م��ن الفتي��ات اللوات��ي 
اغتصب��ن في حمص رفضن اله��رب من القتال 

الدائر. أردن البقاء والموت هناك«. 
ل��م يتم توثي��ق العدي��د من تل��ك الحاالت، 
تق��ول لوري��ن وولف وهي صحفي��ة حائزة على 
ع��دة جوائ��ز ومتخصصة ف��ي ش��ؤون االعتداء 
الجنس��ي خالل فت��رات الص��راع، وتعم��ل حاليًا 
مدي��رة مجموعة »نس��اء تحت الحص��ار« والتي 
تعم��ل على إعداد تقارير عن االعتداء الجنس��ي 

في سوريا خالل السنة الماضية. 
»القاع��دة الت��ي أعلمه��ا، ويعلمه��ا كذل��ك 
العدي��د من العاملين في أبح��اث الصحة العامة، 

. . 
ت

ما
رج

ت

�شوريا حتولت اإىل مكان مريع للن�شاء
العنف �شد املراأة ازداد ب�شكل كبري منذ بداية 

ال�شراع يف �شوريا
  بقلم: ترايسي شيلتون       ترجمة: سعاد يوسف
نشرت في جلوبال بوست بتاريخ 26 تشرين الثاني 2013

إحدى أرامل الشهداء في مدينة إدلب
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تقول بأن��ه مقابل كل ام��رأة تتكلم عما حصل 
لها، هناك عشر نس��اء يفضلن الصمت«، تقول 

وولف. 
وحتى هذا التاريخ، قامت المجموعة بتوثيق 
216 حال��ة، بعضها تضم��ن اعت��داءات جماعية 
عل��ى العش��رات أو المئات من الضحاي��ا والعديد 

منهن اغتصبن من قبل أكثر من رجل. 
»وجدنا ث��الث طرق اس��تعمل فيها االعتداء 
الجنسي كسالح في الصراع في سوريا«، قالت. 
»األولى هي االغتصاب على نقاط التفتيش. قد 
يتم إخراج الرجال من السيارة واغتصاب النساء 
داخله��ا، أو قد يقاد الرجال والنس��اء معًا إلى أحد 
األبني��ة حي��ث يت��م االغتصاب من قب��ل عناصر 

الحاجز ثم إطالق سراحهم«. 
أم��ا الطريق��ة الثانية، حس��ب وول��ف، فهي 
خ��الل المداهم��ات عل��ى المن��ازل. ف��ي بعض 
الحاالت عندما تس��تولي الق��وات الحكومية على 
قري��ة أو منطقة ما، قال الناجون أن تلك القوات 
كان��ت تنتق��ل من من��زل إلى آخر وهي تس��رق 
وتغتص��ب وتقتل. تقول وول��ف أن تلك الجرائم 
كانت ش��ائعة أكثر ف��ي المراحل األول��ى للثورة 

لكنها تحدث بشكل أقل اآلن. 
الطريق��ة الثالث��ة والت��ي تظه��ر أكثر خالل 
التقاري��ر ه��ي االغتص��اب والتعذيب الجنس��ي 
للرج��ال والنس��اء عل��ى ح��د س��واء ف��ي مراكز 

االعتقال الحكومية. 
س��بعون بالمئة من االنته��اكات التي وثقها 
مركز »نس��اء تح��ت الحصار« ارتكب��ت من قبل 
الق��وات الحكومي��ة أو تل��ك الموالي��ة للحكومة. 
تق��ول وول��ف أن ه��ذا النم��ط م��ن االنته��اكات 
ش��ائع في الصراعات التي تصطدم فيها القوات 
المس��لحة مع مقاتلي��ن ثوار مدعومين بش��كل 

كبير من المدنيين. 
»لدين��ا تقارير عن ح��االت اغتصاب ارتكبت 
من قب��ل الجيش الس��وري الح��ر، ومعظم تلك 
التقاري��ر مص��دره الحكوم��ة الس��ورية«، تقول 
وولف. »في الحرب، ذلك يحدث من كافة الجهات، 

لك��ن الف��رق هو ف��ي التنش��ئة االجتماعية بين 
الثوار والتي ال نجدها في الجانب الحكومي«. 

لك��ن النس��اء ال يعاني��ن فق��ط عل��ى أيدي 
العناصر المسلحة. 

ف��ي المركز الكردي لتدري��ب وتعليم المرأة 
في حلب، تقول المش��رفة زينب محمد أن حاالت 

العنف المنزلي ازدادت أيضًا بشكل كبير. 
»م��ع ازدي��اد العنف ف��ي المجتم��ع، نالحظ 
تفاق��م ح��االت العنف في المن��زل أيضًا«، تقول 
زينب محمد، وهي ناشطة لها من العمر أربعون 
عامًا، تعرضت فيما مضى للتعذيب في الس��جن 
لم��دة 5 أعوام وذلك لنش��اطها في مجال حقوق 
المرأة قبل الثورة السورية. »أصبح الرجال أكثر 
عدوانية. نس��تقبل حاالت جديدة بشكل يومي، 
وف��ي العائالت التي كانت تعاني فيما مضى من 
العنف المنزلي، ازداد عنف الرجال مس��تخدمين 
أش��ياء وأسلحة لم يس��تعملوها من قبل لضرب 

نسائهم أو بناتهم«. 
تقول زين��ب أن حاالت القتل واالعتداء بحق 
النس��اء ازدادت ف��ي العائ��الت وكذل��ك من قبل 
المجرمي��ن الذي��ن اس��تفادوا من انع��دام األمن 
وضع��ف النظ��ام القضائ��ي في المناط��ق التي 

يسيطر عليها الثوار. 
»عثرن��ا عل��ى جث��ث للنس��اء ف��ي مكب��ات 
للنفايات«، تق��ول. »ازدادت حاالت الخطف، ومع 
ح��االت االعتداء وازدي��اد التوتر، ارتفعت نس��بة 

جرائم الشرف«. 
قد تأتي اإلس��ارة من أفراد األس��رة، حس��ب 
زينب، م��ن األزواج واآلباء واألخوة وحتى األبناء. 
وم��ن جهة أخرى ازدادت ح��االت الطالق والهجر، 
حي��ث يجد الرج��ال الذي��ن قاتلوا عل��ى الجبهات 
األمامية صعوبة ف��ي التكيف من جديد مع حياة 

المنزل. 
الهروب من منطقة الصراع كان السبب في 
تخفيف بعض العبء عن اآلالف الذين استطاعوا 
مغ��ادرة الب��الد. وف��ي مخيم��ات الالجئي��ن ف��ي 
األردن ولبنان وتركيا، وجدت العديد من النس��اء 

أنفسهن عرضة للتحرش الجنسي والعنف. 
»يرتفع مس��توى اإلحباط بش��كل كبير في 
المخيم��ات. التوتر الناجم عن اللجوء ومعايش��ة 
كل ما م��روا به يجعل األمر وكأن��ه إناء يغلي«، 

تقول وولف. 
وتص��ف زي��ارة قامت بها مؤخ��رًا إلى مخيم 

لالجئين السوريين في األردن. 
»بعد ساعة من وصولي إلى مخيم الزعتري 
ال��ذي  ع��ن زوجه��ا  أخبرتن��ي  بام��رأة  التقي��ت 
يضربه��ا كل ي��وم«، قالت. »كان يخ��رج برفقة 
نس��اء أخريات خالل الليل ثم يع��ود إلى المخيم 
ليضربها. ووجدت هذا األمر شائعًا لدرجة كبيرة 

هناك«. 
اس��تولى اليأس عل��ى أولئ��ك الهاربين من 
العن��ف واالغتص��اب ف��ي س��وريا، وه��م اليوم 
وحيدون ودون القدرة على الوصول للمس��اعدة 

النفسية التي هم بأمس الحاجة إليها. 
»ه��ؤالء النس��اء لم يت��م انتهاكن جس��ديًا 
فقط وإنما هن مشوهات نفسيًا«، تقول وولف، 
وتح��ث المجتم��ع الدول��ي عل��ى زي��ادة الم��وارد 
ف��ي  واالنته��اك  االغتص��اب  المتاح��ة لضحاي��ا 

مخيمات الالجئين. 
»بعد س��نوات من العمل في هذا المجال، ال 
أعلم كيف يمكن لنا إيقافه، لكنني أعرف الشيء 
الوحي��د ال��ذي بإمكانن��ا جميع��ًا القي��ام به وهو 

توفير الموارد للذين هم بحاجة إليها«. 
أما بالنس��بة لنوار، يبدو أنها تتعافى بشكل 

بطيء على الرغم من قوتها وإصرارها. 
»ل��م أعد قادرة على البدء بحياتي من جديد 
كما كانت في السابق«، تقول. »ال زلت حتى االن 
غي��ر قادرة عل��ى النوم. كل ليل��ة أرى وجوههم 

تالحقني وتلمسني«. 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/
regions/middle-east/syria/131121/syria-
has-become-terrible-place-be-woman

امرأة تمشي بين المباني المتضررة في حلب - جلوبال بوست
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم اخلام�ش ع�شر 15 / 4 
اس��تمرت المهاج��ع مغلقة، كل ثالث��ة يخرجون إلى 
المم��ر لمدة س��اعة ونص��ف، والزي��ارات اس��تمرت على 
ش��بكين، جاءت حلوي��ات ش��حيحة. المواد م��ن الزيارات 
متوف��رة، طبخن��ا كما ه��و كل ي��وم. الكل قات��م الوجه 
س��اهمًا، فمجيء العيد هو السبب، هربت إلى كتابي منذ 

انفتاح األبواب إلخراج النفايات. 
خرجت م��ن المهج��ع وقص��دت المهجع ال��ذي دوره 
بالتنفس )دور المهجع الثاني( متمتعًا بالممر والشمس.. 
أقرأ في روايتي: دوستوفسكي وفي كتاب فرويد )موسى 
والتوحي��د( هرب��ًا من العي��د ومن ذكرى أه��ل بيتي وقد 

أمضيت ساعتين في المهجع. 
ذكرن��ا العراقي الذي كان يقيم بيننا، والذي غ�ادرنا 
من��ذ أي�ام إلى الطابق الثال���ث، أنه عبد الواحد األنصاري 
)الخِزرج��ي( م��ن مدينة الموصل وق��د أمضى حتى اآلن 
في الس��جون السورية سبع س��نوات. ألقت عليه القبض 
في بي��روت حركة أم��ل وس��لمته إلى النظام الس��وري، 
أمضى في جناحنا أكثر من خمس��ة أش��هر ش��اب ش��هم 
وخدوم في األربعين من عمره، وله ولد وبنات ثالث تكلم 
كثيرًا عن بل��ده العراق، وقد كان يخدم في جهاز األمن.. 
تحدث كثيرًا عن الموصل، وعن جسورها، هو بال زيارة، 
زودناه بمس��اعدة مالية، وأعطيناه بطانيات خاصة ومواد 

غذائية. هو نحيل طويل، أسمر اللون، لم يذمه أحد. 
أكت��ب ه��ذه الصفحة في تمام الس��اعة السادس��ة 
مس��اء.. أف��راد المهجع كيف ه��م اآلن؟ منه��م من يقرأ، 
ومنهم م��ن يعزف عل��ى العود ومنهم م��ن يأكل بعض 
اللقيم��ات ومنه��م من )يفت��ح الورق( ومنهم من يس��مع 
المذياع، ومن يسير في الممر، أنه عيد حزين يمر علينا. 

اليوم ال�شاد�ش ع�شر 16 / 4 
يس��تمر الطق��س ب��اردًا، وأب��واب المهاجع تس��تمر 
مغلقة، ونحاول سبر األخبار فال نلحظ تحركًا وال تطورًا. 
الحاكم الذي يتربع على س��دة الحكم منذ واحد وعشرين 
عام��ًا بقوة القمع واإلرهاب، بلغ بواس��طتهما غاياته، أنه 

يمهد ألمور كانت تبدو بعيدة وال يمكن أن تقع. 
لكن بيك��ر األمريكي يطرحها، وحكوم��ات التحالف 
تؤيده��ا والحكوم��ات العربي��ة تنحني له��ا، وهي بصدد 
تحقيق الصلح المذل مع إسرائيل ويستمر السجن المذل 
فوق رؤوس��نا. أع��وام طويلة م��رت ونح��ن وراء الحديد 
واألقف��ال.. أن الجل��وس تحت نور الش��مس ص��ار أمنية 
وحلمًا، رؤية القمر في الفضاء تبدو مس��تحيلة. إنني في 
هذه األيام والليالي والعيد يمر أتذكر األوالد وتحركاتهم، 
والعم��ر ال��ذي تركته��م ب��ه. لكم أش��عر باألس��ى لعدم 
رؤيته��م على صورته��م التي كانت. لقد كبروا، س��أظل 
رهن صراع - إذا قيض لي أن أخرج - في معاملتهم، بين 
ماٍض أراه��م من خالله وبين حاضر ص��اروا إليه، وقبل 
الن��وم أرحل حالمًا باألي��ام الخوالي.. عندم��ا كنت أذهب 
إلى الس��لمية قاص��دًا ش��قيقي محمد الذي مات حس��رة 
وألم��ًا العتقال��ي.. كان قصي يكبر وكذل��ك أخته خزامى 
والصغيرة ريما.. اآلن عرف��ت طبيعة الحزب الواحد الذي 
يمك��ن أن يف��رز طامحين وطامعين بالحكم والس��لطة، 
ويمكن أن يكونوا مثاًل في القسوة وابتكار أساليب القهر 
واإلره��اب وخاصة عندما ينهزمون كم��ا األمر مع حافظ 

األسد في الخامس من حزيران 1967. 
ولك��ن هيهات فقد كن��ا أدوات لترس��يخ نظام حكم 

الحزب الواحد قبل وبعد 23 شباط 1966. 
اليوم ال�شابع ع�شر 17 / 4 

أنهي��ت كتاب / موس��ى والتوحيد / ول��م يكن ليجرؤ 
فروي��د عل��ى طباعت��ه ف��ي حياته، فطب��ع بع��د مماته، 

وفي��ه يش��كك أصاًل بوجود موس��ى وكل أس��س الديانة 
اليهودي��ة. م��ا أثر بي عميق��ًا الكتب الت��ي قرأتها لمفكر 
جزائري ويدِّرس في الس��وربون بباريس اس��مه محمد 
أرك��ون وهو يطرح في كتبه األفكار غير المس��موح بها، 
والممن��وع التفكير بها في واقعنا العربي، الذي تس��يطر 
عليه حكومات تش��جع التدين الس��طحي وتح��ارب الدين 

الحقيقي. 
الحاكم العربي ألغى اإلله، وجلس محله. هو يقول 
أنه مس��لم ويؤم المس��لمين ف��ي األعياد والمناس��بات، 
ولكنه يمارس ما هو ضد الدين وضد الرعية وضد النقد، 
ويجلس مستبدًا متفردًا على كرسي الحكم، وهذا يخلق 

بالمقابل التطرف الديني.. 
أن الطليعة الفكري��ة والتقدمية يجب أن تجرِّح في 
هذا الواقع المستبد والضعيف والتابع والفاسد كي تمهد 

للبديل الوطني. 
أن ث��ورة الرس��ول محم��د خلق��ت كيان��ًا للع��رب، 
ودفعته��م إل��ى الفع��ل والتأثي��ر ف��ي مج��رى األح��داث 
والحضارة العالمية التي كان يس��يطر عليها الرومان في 
حوض البحر األبيض المتوس��ط، والف��رس الذين كانوا 
يس��يطرون على البقع��ة الواقعة بين الف��رات غربًا إلى 
الهند ش��رقًا وإلى بحر قزوين وآس��يا الوس��طى، فجاءت 
ثورة اإلس��الم كي تدك مجد كسرى وتطرد الرومان من 
آسيا وش��مال أفريقا، وأعطت العالم سلوكًا جديدًا وقيمًا 
بديلة اليوم بفعل التخلف والجهل والتدهور تحول الدين 
إلى طقوس مضادة للث��ورة والتغيير بحيث أصبح العرب 

وحكامهم أدنى أمم األرض. 
اليوم الثامن ع�شر 18 / 4 

زي��ارة الي��وم صاخب��ة وضاج��ة، الصديق��ة الوفية 
المخلص��ة الصاب��رة أم قص��ي ج��اءت حامل��ة أغراض��ًا 
وحاجي��ات وأكاًل من قرية عقارب. حيث قضت فترة العيد 

هناك، جاءت زيارتي مع سبع زيارات أخرى: 
مصع��ب النبه��ان من ح��زب العم��ل عندما   -
اعتقل كان في الس��نة األخيرة للطب البشري من ناحية 
الصبورة. وجالل مسعود من قرية عقارب أهله يسكنون 
حالي��ًا في الس��لمية هو مهن��دس زراع��ي. ومحمد علي 
المعم��ار ابن عم ظاف��ر المعمار من قري��ة عقارب األول 
طالب جامعي والثان��ي مهندس زراعي. ومحمد ديب من 
نفس القرية. وعلي إس��ماعيل وناصر إس��ماعيل الحاج 

من قرية تل التوت. 

عدد الزائرين قرابة األربعين ش��خصًا، والزيارة من 
خالل ش��بكين، كانت مظاهرة حقيقي��ة، الكل وجوههم 
تعك��س الوج��ع.. لقد س��لمت عليه��م جميع��ًا.. ذكروني 
باللهج��ة المحلية التي نتداولها ف��ي منطقتنا حيث مئات 
الق��رى، وآالف الط��رق وحوله��ا رائحة األعش��اب، وخيم 
البدو الرحل، وأصوات الدرج، والدرغل والقطا وعصافير 

الدوري، وجموع )البو سعد( في المواسم، والسمَّن. 
الصدي��ق القديم عل��ي النبهان، م��درس الجغرافيا 
والد مصعب كان ش��احبًا وودودًا، أما بناته فس��لَّمن وهن 
يعرّف��ن على أنفس��هن، وتحدث��ت كذلك م��ع أم جالل، 
وأخته��ا ف��دوى، مس��ؤولة تعاوني��ة الس��جاد ف��ي قرية 
عق��ارب، يا له��ا من وجوه صافية وف��ي مقدمتها وجه أم 
قصي التي كانت تنظر في وجهي وأنا أرد على السالمات 
والتحيات من وراء الشبكين، سألت عن حال األوالد أحمد، 
وعن المطر. قال قص��ي: بابا لقد حملت إليك طعامًا من 

صيدي. 
اليوم التا�شع ع�شر 19 / 4 

مهجعن��ا الي��وم خدمة عامة للمهاج��ع األخرى، وفي 
ه��ذه الحالة يهرب العديدون م��ن مهاجعهم عندما يحين 
إغالقها بع��د التنفس، ويجتمعون ف��ي المهجع المناوب، 
إم��ا يلعبون الورق أو يتحلقون حول المتة ويتحدثون في 
أمور ش��تى، من حرب الخليج إلى وفاة الحلم اإلشتراكي 
إلى غناء أم كلثوم وم��رورًا بالحكام العرب، وإما يلعبون 
الشطرنج أو الطاولة )الدومينو( وفي هذه األيام يلعبون 
لعبة اس��مها )المورت��و( وأخرى تدع��ى )التركس( وثالثة 

تدعى )اإلستعمار(. 
القراءة قلت بي��ن الجميع والبرامج والندوات واقفة، 
والذي��ن يدرس��ون اللغات كذل��ك يراوحون ف��ي المكان، 
أنهي��ت ه��ذا الصباح رواي��ة الروائ��ي الروس��ي العظيم 
ديستوفس��كي )حلم الع��م( وهي رواية رش��يقة وناقدة 
وواقعي��ة، مض��ى على تأليفه��ا حتى اآلن مئ��ة وأربعون 
عامًا. كانت روس��يا القيصرية / 1856 / مجتمعًا عبوديًا، 
فيه طليعة مثقفة تتطلع إلى مس��تقبل أفضل لروس��يا، 
هذه الطليعة محتكة م��ع أوربا، ومتأثرة بالتنوير والعلم 
وباالنق��الب الحضاري الذي كان يحدث، أما األمة العربية 
ف��ي ذل��ك الزم��ن فكانت ب��ال طليع��ة وبال احت��كاك مع 
الحض��ارة والتط��ور الحادث ف��ي أوربا، وكان��ت محكومة 
م��ن قبل الدولة العثمانية وكان قد قضي على طموحات 
محم��د علي باش��ا وجاء خلفاؤه يمه��دون لألجنبي بكثرة 

الديون، وكثرة البذخ. 
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  ياسر مرزوق

القانون رقم 2 لعام 1993 قانون 
املخدرات ال�شوري

تعتب��ر جرائ��م المخدرات م��ن أكث��ر الجرائم التي 
تترك آث��ارًا س��لبية على المجتم��ع اقتصادي��ًا وأخالقيًا 
وغالب��ًا ما تترافق ه��ذه الجريمة مع غيرها من الجرائم 
أو تكون دافعًا لها كالقتل والس��رقة وممارسة الدعارة. 
وفي س��وريا لم تصل ه��ذه الجرائم إلى ح��د الظاهرة 
االجتماعي��ة، ربم��ا للواق��ع االقتص��ادي المت��ردي الذي 
يعيش��ه الس��وريون، أو أن الظاهرة منتش��رة لكن دون 
الحديث عنها ودون وجود دراس��ات حقيقية وأرقام لدى 

الجهات المختصة. 
قانوني��ًا صدر قان��ون مكافحة المخ��درات في عام 
1993، وال��ذي حل محل قان��ون المخدرات المطبق منذ 
ع��ام 1960، وقد ش��دد ه��ذا القان��ون - القان��ون رقم 
2 لع��ام 19993 - عقوب��ات جرائم االتج��ار بالمخدرات 

وبحسب خطورتها وأثارها االجتماعية
وقد عرف القانون الس��وري المخ��درات بأنها: "كل 
مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات 
العقلي��ة المدرجة ف��ي الجدول رق��م)1( الملح��ق بهذا 

القانون. ")1(
وق��د عرفتها لجنة المخدرات باألمم المتحدة: بأنها 
كل مادة خام أو مس��تحضر يحتوي على عناصر منومة 
أو مسكنة من شأنها، عند استخدامها في غير األغراض 
الطبي��ة أو الصناعية، أن تؤدي إلى حال��ة من التعود أو 
اإلدم��ان عليه��ا مما يضر بالف��رد والمجتمع، جس��مانيًا 

ونفسيًا واجتماعيًا. 
عقوبة تهريب أو صناعة أو زراعة المواد المخدرة: 

نصت المادة / 39 / من قانون المخدرات.  
أواًل: يعاقب باإلعدام:  

 - كل من هرب موادًا مخدرة .
 - كل م��ن صنع م��وادًا مخ��درة في غي��ر األحوال 

المرخص لها في هذا القانون .
 - كل م��ن زرع نباتًا من النباتات المخدرة أو هربه 
في أي طور من أطوار نموه هو أو بذوره وأجاز القانون 
للمحكمة إذا وجدت أس��بابًا مخفف��ة أن تخفض عقوبة 
اإلعدام إلى االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت لمدة ال 
تقل عن عشرين س��نة وبغرامة من مليون إلى خمسة 
ماليين ليرة س��ورية في كلتا العقوبتين إال أنه ال يجوز 

منح األسباب المخفضة في الحاالت التالية:  
 - التك��رار إلح��دى الجرائ��م المنص��وص 
عليه��ا في هذه الم��ادة وفي الم��ادة / 40 / من 

هذا القانون 
 - ارت��كاب جريم��ة من أح��د العاملين في 

الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات 
 - اس��تخدام قاص��ر ف��ي ارت��كاب إح��دى 

الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.  
 - اش��تراك الجان��ي في إح��دى العصابات 
عمل��ه  أو  المخ��درة  الم��واد  لتهري��ب  الدولي��ة 

لحسابها أو تعاونه معها.  
 - اس��تغالل الجان��ي ف��ي ارت��كاب إح��دى 
الجرائ��م المنصوص عليها في ه��ذه المادة أو 
في تس��هيلها بالس��لطة المخولة له بمقتضى 
وظيف��ة أو عمله أو الحصان��ة المقررة له طبقًا 

للقانون.  
ثاني��ًا - عقوبة االتجار بالمخدرات أو نقلها 

أو تقديمها للتعاطي:  
نص��ت المادة / 40 / م��ن قانون المخدرات 

على:  
يعاق��ب باالعتق��ال المؤب��د وبغرام��ة من 

مليون إلى خمسة ماليين ليرة سورية:  

 - كل م��ن ح��از أو أحرز أو اش��ترى أو باع أو س��لم 
أو اس��تلم م��واد مخدرة أو نب��ات من النبات��ات المخدرة 
أو تن��ازل عنه��ا أو تبادل عليها أو توس��ط فيها أو قدمها 
للتعاط��ي وكان ذلك بغير قصد االتجار أو اتجر فيها في 

غير األحوال المرخص بها القانون.  
 - كل م��ن نقل موادًا مخ��درة أو نباتًا أو بذوره من 
النباتات المخدرة إذا كان عالمًا بأن ما ينقله مواد مخدرة 

منقولة بقصد االتجار.  
 - كل م��ن رخ��ص ل��ه ف��ي حي��ازة م��واد مخدرة 
الس��تعماله في غرض معين وتصرف به��ا بأية صورة 

في غير هذا الغرض.  
 - كل م��ن أدار أو أع��د أو هي��أ مكان��ًا لتعاط��ي 

المخدرات بمقابل.  
واذا وج��دت المحكمة في القضية أس��بابًا مخففة 
ج��از لها أن تب��دل عقوبة اإلعدام إل��ى عقوبة االعتقال 
المؤب��د أو المؤق��ت لم��دة ال تق��ل عن عش��رين س��نة 
وبالغرامة من مليون إلى خمس��ة ماليين ليرة س��ورية 

في كلتا العقوبتين.  
عقوب��ة االعتق��ال المؤبد إلى االعتق��ال المؤقت ال 
تقل عن عش��ر س��نوات وبالغرامة من خمس��مائة ألف 
ليرة س��ورية إل��ى مليوني ليرة س��ورية ونص القانون 
عل��ى اعتبار عقوبة الش��روع ف��ي الجرائ��م كما نصت 

المادة / 42 / من القانون على:  
يعاق��ب باالعتقال المؤقت لمدة ال تقل عن عش��ر 
س��نوات وبالغرامة من خمس��مائة ألف ليرة سورية كل 
من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو س��هل تعاطيها بدون 
مقابل في غير األح��وال المرخص بها في هذا القانون 
وتكون العقوبة باالعتقال المؤبد والغرامة المنصوص 
عليها بالفقرة الس��ابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة 
لقاص��ر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وس��يلة من وس��ائل 

اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء.  
ونصت الم��ادة / 35 / من القانون الجديد على أنه 
يعفى م��ن العقوبات المقررة ف��ي المادتين / 39 - 40 
/ كل م��ن بادر م��ن الجناة إلبالغ الس��لطات العامة عن 
الجريم��ة قب��ل علمها بها ف��إذا حصل اإلب��الغ بعد علم 
الس��لطة العامة بالجريمة تعي��ن أن يوصل اإلبالغ إلى 

ضبط باقي الجناة.  

ثالثًا - عقوبة جريمة تعاطي المخدرات:  
نص��ت الم��ادة / 43 / من القانون عل��ى أنه يعاقب 
باالعتق��ال المؤقت وبغرامة من مائة ألف ليرة س��ورية 
إلى خمس��مئة ألف ليرة س��ورية كل من حاز أو أحرز أو 
اشترى أو نقل أو تس��لم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد 
التعاط��ي أو االس��تعمال الش��خصي ف��ي غي��ر األحوال 

المصرح بها قانونيًا.  
يتضح لنا، من نص المادة الس��ابقة، بأن المشرع 
الس��وري قد عاقب على التعاطي ابتداًء ودون اش��تراط 
اإلدم��ان، بحيث يمكن القول بأن مجرد حيازة المخدرات 
أو نقله��ا يعتبر جرم��ًا يعاقب عليه القان��ون، وقد وضع 
المش��رع معي��ارًا لتقري��ر العقوب��ة يتمث��ل ب��أن يكون 
الهدف من حيازة المخدرات هو التعاطي أو االس��تعمال 
الش��خصي. والعقوبة المق��ررة هنا تقل ع��ن العقوبة 
الت��ي تنص عليها المادة40 / أ والتي تعاقب على حيازة 

المخدرات بقصد االتجار. 
 بالمقابل فإن المش��رع السوري قد عامل المدمن 
معامل��ة خاصة، وذل��ك بنص الم��ادة4 / ب حيث يوقف 
تنفي��ذ العقوبة الواردة في الفقرة أ من المادة 43، متى 

ثبت بأن المتعاطي مدمن على المخدرات. 
إذا وف��ق نص القانون الس��وري فإن المش��رع قد 
ميز بي��ن التعاطي واإلدم��ان، وذلك من خ��الل تطبيق 
العقوبة، وبالتالي فإنه متى ثبت أن الش��خص يتعاطى 
المخ��درات، وبغض النظر عن عدد الم��رات والجرعات، 
فإن��ه يعاق��ب باالعتقال المؤق��ت وبالغرام��ة، وأما في 
الحالة التي يكون فيها المتعاطي مدمنًا فالحالة تختلف 

من حيث إيقاع العقوبة. 
حيث تنص المادة 43 الفقرة: 

ب - يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص 
عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من 
يثب��ت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات 
التي ينش��أ لهذا الغرض ليعال��ج فيها. ويكون اإلفراج عن 
المودَع بعد ش��فائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح 
اللجن��ة المختصة باإلش��راف على المودعي��ن بالمصحة. 
وال يجوز أن تقل م��دة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 

ثالثة أشهر وال أن تزيد على السنة. 
ج - تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة 

السابقة بقرار من الوزير من: 
الصح��ة  مدي��ر  أو  الوزي��ر  مع��اون   -  

بالمحافظة رئيسًا
 - قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضوًا

 - مدي��ر إدارة مكافح��ة المخ��درات أو من 
ينوب عنه عضوًا

 - طبي��ب مختص تس��ميه نقاب��ة األطباء 
عضوًا

د - ال يج��وز أن ي��ودع المصحة من س��بق 
األمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذًا لحكم سابق. 

ه� - إذا تبين عدم جدوى اإليداع، أو انتهت 
المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم 
علي��ه، أو خال��ف الم��ودع الوجب��ات المفروضة 
علي��ه لعالج��ه، أو ارتكب أثن��اء إيداع��ه أيًا من 
الجرائ��م المنص��وص عليها في ه��ذا القانون، 
رفعت اللجنة المش��ار إليها األم��ر إلى المحكمة 
ع��ن طري��ق النياب��ة العامة م��ع طل��ب الحكم 
بإلغ��اء وق��ف التنفي��ذ. وف��ي حالة إلغ��اء وقف 
التنفيذ تس��توفي كام��ل الغرام��ة وتنفذ باقي 
م��دة العقوب��ة المانع��ة للحري��ة المقضي بها 
بعد حس��اب المدة التي قضاه��ا المحكوم عليه 

بالمصحة من مدة العقوبة. 
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  محمد عاقل - دمشق

اأم �شــــــورية

الباب في مدينة حلب أم وطفلها في منطقة 

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن

عينان ملونتان، وجه مبتس��م، ابتسامة لطيفة، 
امرأة رقيقة وبس��يطة وودودة وبس��يطة مرة أخرى، 
وكل م��ن يراها س��يكون ل��ه االنطباع ذات��ه وتحديدًا 
س��يرى بس��اطتها، ولكن هنا س��يخطئ حدثه، فعلى 
الرغ��م من لطفها ووده��ا ورقتها إال أنها اس��تطاعت 
التغل��ب على الكثي��ر والصمود في وج��ه الكثير، هي 
فعاًل أم س��ورية حقيقة تتمتع ب��كل مواصفات الرقة 
والحب والدفء باإلضافة للقوة والصبر والجالدة، هي 
ش��ابة تأقلمت مع حياتها الجديدة وبس��رعة قياسية، 
فه��ي الزوج��ة الت��ي خس��رت زوجها بس��بب األوضاع 
الراهن��ة في الب��الد، ولكنها لم تستس��لم بل أصرت 
عل��ى جرأتها فهي الث��ورة، ولم تتغي��ب عن مظاهرة 
أو نش��اط مدني، وطبعًا هذا بجانب كونها األم واألب 
لثالثة أوالد وحرصت كل الحرص على أن ال يش��عروا 
بالحرم��ان من أي ش��ئ، روتهم من دمه��ا وأطعمتهم 

لحمها، وطبعًا أوالدها متفوقون بدراستهم. 
أدى اعتقالها في المرة األولى ألزمة في المنطقة 
كلها وتسبب بتوتر وتصعيد كبير، ألن كل من شارك 
بالحراك يعرفها جيدًا وإن تعرفت عليها فمن الطبيعي 
أن��ك س��تخاطر ألجلها، اتهم��ت بكل الته��م التي من 
الممك��ن أن تتخيله��ا، ولكن عندما نتح��دث عن امرأة 
بقوته��ا ففعاًل ال س��لطة لس��جان عليه��ا، وال أبالغ أو 
أغزل ال��كالم، إال أنها حق��ًا تغلبت على س��جانها، فال 
يوجد أي تفس��ير منطقي البتسامتها الدائمة، وثقتها 
بنفسها أرغمت معتقليها على احترامها، وعلى الرغم 
من كافة التهم الموجهة لها فقد خرجت من المعتقل 
وطبعًا بابتس��امة عل��ى وجهها، واش��تياق ال حدود له 
لبيتها وأوالدها، اش��تياق لم يش��بع، بل ازداد وتحول 

أللم كبير فقد خسرت ابنتها بسبب قذيفة هاون. 
ل��م تتعافي بع��د من آالم االعتق��ال حتى فجعت 
بخس��ارة ال يمك��ن تحملها، أم تخس��ر ابنته��ا بعد أن 
خس��رت زوجه��ا وتعرضت لالعتقال وم��ا زالت مصرة 
عل��ى متابعة نش��اطها وحراكها الس��لمي وبكل قوة، 
بكل صراحة أشعر أنني بدأت أغالي في القصة وأنها 
لم تعد قص��ة منطقية أو حقيقية، ولكن ابتس��امتها 

التي ترتس��م في مخيلتي تش��عرني بك��م هي قوية 
وتش��عرني بأن كل هذا وأكثر هو منطقي بالنس��بة 

المرأة مثلها. 
س��وريا ترفض الموت مهما نزفت ومهما خسرت 
وس��تبقى تص��ارع الم��وت والهزيم��ة، س��وريا تفن��ي 
جس��دها لتبن��ي مس��تقبل ألبنائها، س��وريا هي تلك 
الش��ابة التي ل��م تتخطى الثالثينيات م��ن العمر، تلك 
الشابة التي ال تحمل عبئ أطفالها االثنين الذين بقوا 
له��ا من عائلتها، ب��ل تحمل عبئ كل ش��اب وفتاة في 
سوريا، لم ولن تستس��لم أو تتعب، هي مستمرة ولم 
تأثر عليها كل تلك الخسائر سو أنها زادة من عزيمتها 
وإصرارها، ومستعدة لتحمل المزيد والمزيد، ولألسف 
فق��د تعرضت للمزي��د، وفي هذه الم��رة كنت موجودًا 
وش��اهدًا، كنت معها وكان ذلك اليوم هو لقائي األول 
بها وأخذت تحدثني عن قصتها التي بدت لي كأسطورة 
بعي��دة كل البعد ع��ن المنطق، وصدمتن��ي بالفوارق 
الزمني��ة الضئيلة ج��دًا، لم اس��تطع التصديق أن هذه 
الشابة المبتسمة المليئة بالنشاط والجرأة واالستعداد 
لتقديم أي مس��اعدة، هي أم خسرت ابنتها منذ أشهر 
قليل��ة، ذهلت كليًا بحديثها وتمني��ت أن يتوقف الزمن 
قلياًل كي استطيع أن أسمع المزيد والمزيد منها، ولكن 
هويته��ا س��بب كافٍ لتتع��رض للمضايق��ات ونظرات 
الش��ك واالرتي��اب، أوقفن��ا وأخ��ذوا يحقق��ون معه��ا 
وينهكونها بأسئلة غير منطقية ولكن هويتها تفرض 
عليهم ذلك، أما بالنس��بة لي فلم أكن موضع اهتمام 
له��م على اإلط��الق، وف��ي النهاي��ة ق��رروا اعتقالها، 
ش��عرت بش��ئ من الجن��ون، غضبت ج��دًا، بيني وبين 
فقدان الس��يطرة على نفس��ي خيط رفيع، كنت خائفًا 
ومضطربًا بشكل لم أشعر به من قبل، نظرت بعينها 
وأنا مرتع��ش، ولكن ما رأيته فه��و غير منطقي على 
اإلط��الق، ال ليس لهذه الدرجة، نظ��رت جيدًا بعينيها، 
ثم أبعدت نظري عنها وابتس��مت، هذه الش��ابة ليست 
مجرد ش��ابة بش��رية مثلي هي "أم سورية"، هي في 
مشكلة وتتعرض اآلن لالعتقال وللمرة الثانية، وبكل 
بس��اطة تنظر لي وتبتس��م، غير خائفة غير مرتبكة، 

تري��د أن تبعث ف��ي داخلي االطمئن��ان وال تريدني أن 
أرتب��ك أو أن أخاف عليها، لم اس��تطع أن أمنع نفس��ي 
من الضحك لم أعد أشعر بأي خوف فهمت تمامًا قوتها 
الت��ي أعطتني القليل منه��ا، بت أنظر في وجوههم ال 
أرى س��الحهم أو رعبه��م بل أرى نفس��ي أقوى بكثير 
منه��م، كن��ا ننتظ��ر ق��دوم الس��يارة الت��ي س��تنقلها 
للفرع، ول��م تغب ابتس��امتها بل بت أش��اركها بذلك، 
كانت نظراته��م لنا مليئة باالس��تغراب كيف يمكنهم 
االبتسام والضحك وعدم االكتراث لهذه الدرجة، الشئ 
الوحيد الذي ش��غل بالها للحظة هم ولداها، قالت لي: 
"بس متدايقة مشان الوالد ألنه لحالن بالبيت" حاولت 
أن أطمئنه��ا، "لن يحدث ش��ئ"، "س��تخرجين بأس��رع 
وقت"، "لن يكونون لوحدهم فجميعنا معهم"، حديثنا 
بدأ يزعجهم فس��ألوني من أكون بالنس��بة لها، وحين 
قلت بأنها ليس��ت قريبت��ي، وجدوا فرص��ة لينالوا منا 
وكأنهم كانوا يبحثون عن شئ يستطيعون من خالله 
كس��ر ابتس��امتنا وإرغامنا على الخوف منهم، فوجئت 
م��ن ردة فعلهم الغريبة جدًا بدؤوا يصرخون وانفعلوا 
لدرجة رهيب��ة وأمروني بالذهاب فورًا، ثم امس��كني 
احده��م وأوقفن��ي بجانب��ه وب��دأ يصرخ ف��ي وجهي، 
وللم��رة األولى اس��مع صوته��ا الغاضب "ش��و دخلكن 
فيه، هو ما دخلوا تركوه" نس��يتهم ونظرت في وجهها 
ول��م أرى تلك االبتس��امة، كادت عيني أن تدمع، اليوم 
تعرفت علي ومع ذلك تخاف علي أكثر من خوفها على 
نفس��ها، امتألت بالغضب منه��م تجادلت معهم، وبعد 
م��رور القليل من الوقت، أرغمون��ي على إمضاء تعهد 
وتركون��ي أذهب، نظ��رت لي وعادت االبتس��امة على 
وجهه��ا، فرح��ت ألجلي وكأنها نس��يت أنها س��تعتقل، 

ذكرتني بولديها وطلبت مني المغادرة. 
ذهبت وأنا أش��عر بالقهر والجبن، لماذا؟ س��وريا 
ه��ي، وه��ي س��وريا، بقوته��ا وجرأته��ا وابتس��امتها 
وخوفه��ا عل��ى أبنائه��ا، ل��م ام��رأة وش��ابة ومواطنة 
واأله��م من كل ذلك أم س��ورية تتع��رض لكل هذه 
المصائ��ب والمش��اكل، لم الروح الس��ورية الحقيقية 

البناءة تحارب باسم أمن الوطن. 
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نبيل فيا�ش من الثورة اإىل الت�شبيح.. 
مرورًا بالغزل

  عامر محمد - دمشق

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن

قبل الثورة
"يعتب��ر نبيل في��اض )وهو صيدالن��ي من حيث 
دراسته األكاديمية( واحدا من أشجع الكتاب السوريين 
ف��ي الدع��وة إل��ى الديمقراطي��ة والفك��ر العلمان��ي 
وأكثره��م انفتاح��ا عل��ى ال��رأي اآلخر، وخ��اض على 
م��دار أكثر من عقدي��ن معارك فكرية م��ع المثقفين 
األصوليي��ن، بش��قيهم اإلس��المي والقوم��ي. وخالل 
مس��يرته الثقافي��ة والفكرية نش��ر مئ��ات المقاالت، 
فضال عن العديد من الكتب المؤلفة والمترجمة. ومن 
أش��هر كتبه )وقسم كبير منها ممنوع من التداول في 
س��ورية وبلدان عربية أخ��رى(: الش��اعر المرتد عزرا 
باوند ؛ التلمود البابلي � رس��الة عب��دة األوثان ؛مقالة 
في القمع: دراس��ة ح��ول منهجية القمع ف��ي التعليم 
الديني اإلس��المي؛ حكاي��ا الطوفان � الفص��ل الثاني 
من كتاب شباير؛ نصان يهوديان حول بداية اإلسالم، 
مراثي الالت والعزى، كافكا � التحول، نيتش��ة والدين، 
يوم انحدر الجمل من الس��قيفة، وغيرها من الكتب، 
وقد أعدت عن كتاباته أطروحتا دكتوراه في الجامعات 
األلماني��ة" هذا كت��ب عن نبيل في��اض قبل الخامس 
عش��ر من آذار، وقبل أن يحدث االنقالب غير المفهوم 

في طريقة التفكير الرجل وعالقاته فيما بعد. 

منذ عامني
إذا زرت من��زل نبيل فياض في ي��وم من األيام، 
وه��و المكان المفض��ل لديه الس��تقبال رواده وقراءه 
وأعض��اء حزبه "عدل" فال تًفاجئ أن تعرضت لبعض 
الغ��زل من��ه، ه��ذا طبعًا يعتم��د على مدى وس��امتك 
وسمرتك، فهو يحب السُمر، يقولها علنًا في مجلسه، 
فيم��ا يبحث األزمة الس��ورية التي لم تعد تس��مح له 
بالن��وم، سيس��ألك بفجاج��ة عن طائفتك، وس��يروي 
ل��ك ذكريات بي��روت وبرلين، ومقتطف��ات من حياته 
التي قضاها باحثُا في التراث اإلس��المي، انطالقًا من 
قاعدة واحدة "اإلس��الم هراء" ويذكرك بأنه حذرَ من 
الس��لفيين طوال سنوات قبل أن يُنفى إلى الناصرية 
ف��ي أقصى ريف دمش��ق، ث��م اختطفه عب��د الحليم 
خدام، ووضعه في المش��فى العسكري "معتقاًل" بعد 
أن اصطدم لس��نوات بالبوط��ي، وصادق صالح كفتار 
وعل��ي دوبا، وعادى رس��تم غزال، س��يمدح العلويين 
ويش��تمهم، ويس��بُ الس��نّة ثم يداعبه��م، يرفض 
تعاليم الدروز واالس��ماعيلين، ثم يُرتل التوارة، قبل 
أن يشكك في السيدة مريم، وربما شتم اليهود، لكن 

الذي ال يشتم أبدًا هو "صمام األمان" بشار األسد. 
المرة الوحيدة التي شُ��تم فيها األس��د في منزل 
نبي��ل في��اض ل��م تكن عب��ر لس��انه، بل عبر لس��ان 
صديقه طالب إبراهيم، إذ دخل إبراهيم منزل فياض 
بم��ا يش��به االقتح��ام، الصال��ون كان مليئ��ًا بالرواد، 
تصدر إبراهيم الجلس��ة وبدأ يسرد في استعراض ال 
يحتاجه في تلك الس��اعة تفاصيل محاول��ة اغتياله.. 
قطع الحديث فجأة ليعلن "كل ما نحن فيه اآلن س��ببه 
بش��ار األس��د، هو الذي ك��فّ يد المخاب��رات منذ عام 
2001، لكنه��ا تعود اآلن، وس��يعرف ذلك الطائش أنه 
اخطأ" صمت الحضور وصمت فياض وصمت إبراهيم 
الذي يدخن بش��راهة، ثم سأل فياض صديقه عن ما 
إذا كان قد تناول مش��روبًا م��ا اليوم، رد الصديق بأنه 
لم يصحو منذ أسبوع، وكما دخل سريعًا غادر سريعًا، 
فأش��عل فياض التلفاز وجلس يش��اهد م��ع الجمهور 

"االتجاه المعاكس". 

اأنا واملخابرات
أغ��رب تحالفات��ه، وأكث��ر ح��دة في 
إظه��ار رغب��ة المخاب��رات، ه��ي تحالفه 
مع عمر اوس��ي "عضو مجلس الش��عب" 
إذا أعلن��ا بداية ع��ام 2013 تحالفًا يهدف 
إلى "لملمة السلم األهلي وكشف مصير 
المعتقلين" تحالف م��ا لبث أن انهار حين 
ق��ررت المخابرات من جديد، أن تُش��غل 
فياض ف��ي "توعي��ة" معتقلي��ن عناصر 
جب��ه النص��رة، فنُظم��ت له زي��ارات إلى 
قلب الفروع األمنية إلفهام جبهة النصرة 
"أن الحوري��ات ال يملك��ن فرج��ًا" يق��ول 
ويضحك بش��كل هس��تيري، ثم يتحفظ 
عل��ى األماك��ن وباق��ي المعلوم��ات حول 
عمل��ه ه��ذا، كعادته ف��ي إن��كار عالقته 
بالمخاب��رات واألم��ن، رغم أن��ه قال في 
إحدى الجلس��ات حرفيًا "رجال المخابرات 
مثقفون ويرغب��ون في التغيير وليس��وا 
مجرمي��ن، ه��م يش��جعون الفك��ر الحر 
وينظم��ون صالون��ات أدبية كثي��رة" بعد 
حين، ظه��ر بوضوح كيف يك��ون فياض 
أداة رخيص��ة بعض الش��يء بيد فرع ما، 
إذ ش��ارك ش��خصيًا ف��ي مهاجم��ة قدري 
جمي��ل واتهامه وح��ده بتخريب االقتصاد 
الس��وري، حين كانت الحملة على جميل 

في أشدها من فرع "أمن الدولة". 
طالم��ا  الت��ي  المؤلف��ات  صاح��ب 
اس��تهوت ط��الب الجامع��ات في س��وريا 

يرتب��ط بش��كل وثي��ق بعدة أجه��زة مخاب��رات، وهو 
مُنفذ أمي��ن لتوجيهاتها، وطالما كان ضحية صراعات 
األف��رع، إذ كلم��ا أقصاه ف��رع عن الس��احة اإلعالمية 
التي ال يتخيل حياته من دونها، اس��تقبله فرعًا وأعاد 
إنتاج��ه من جدي��د، لكن صراعه األكب��ر كان منتصف 
عام 2012، حين حرمه البوطي من الظهور اإلعالمي 
عبر وسائل إعالم النظام، واوقف برنامجه االسبوعي 
"تابو" فالبوطي كان يعتبره عدوًا لإلسالم ومخربًا له، 
رغ��م أنه أفرد كتاب��ًا كاماًل للرد على كت��اب لفياض، 
قبل أن يصبح الخالف ش��ديدًا في التسعينات ويتجدد 

في العام الثاني للثورة. 

تابو
"تاب��و" البرنام��ج ال��ذي كان يبث كل يوم س��بت 
عب��ر إذاع��ة محلية في س��وريا، جعل م��ن نجم نبيل 
في��اض يصعد لدى صفوف متطرفي الموالة بش��كل 
صاروخ��ي، فرجل يهدم كل س��بت ركائ��ز هامة لدى 
عموم الس��نّة في س��وريا، لقي ترحيبًا كبي��رًا ونقدا 
الذعا في ذات الوق��ت، والثايت هنا أنه تعرض للكثير 
م��ن التهديد والس��باب علنًا وس��رًا، لك��ن فياض كان 
مبه��ورًا بحجم المتابعة أكثر م��ن ردود الفعل، "تابو" 
قدم��ه لإلعالم الس��وري فس��جل ظهورًا عب��ر قنوات 
الدنيا واإلخبارية والفضائية الرسمية خالل أشهر بعد 
أن كان هو التابو بالنس��بة لها لس��نوات خلت، وتناول 
في حلقاته التي لم تتجاوز العشرة، مواضيع شائكة، 
كتشابه المصاحف، والمرأة واإلسالم، ثم الماسونية، 
قب��ل أن يتدخل الراح��ل البوطي لدى األس��د ويوقف 
البرنامج، البوطي دخل في صراع مع المفتي حس��ون 
من اجل البرنامج، إذ كان حس��ون قد استقبل فياض 

وأي��د اس��تمرار البرنامج، لك��ن البوط��ي انتصر بعد 
أسبوع في إبعاد فياض، حزن فياض ثم قدم برنامج 
عب��ر إذاع��ة إلكترنية، ث��م إذاعة خاصة أخ��رى، فلم 

تلقى تلك البرامج نجاحًا كما فعل تابو. 

هو�ش الغتيال
ف��ي العاميي��ن األخيري��ن أعل��ن نبيل في��اض ما 
ال يقل ع��ن أربع مح��اوالت اغتيال تعرض له��ا، وكلها 
فش��لت، لك��ن أكثره��ا ش��هرة ه��ي التي حدث��ت عند 
العاش��رة من مس��اء ليلة من أي��ار 2012، نبيل فياض 
يع��ود إل��ى منزله ال��ذي أعطته إي��اه المخاب��رات "أمن 
الدولة" مقابل فرع السياس��ية في س��احة العباس��يين 
"ذات الش��ارع الذي يقع فيه مشفى العباسيين" فياض 
المتوجس، يلحُظ ش��ابًا بس��ترة وقبعة صوفية يس��ير 
خلفه على بعد عش��رين مترًا، الش��اب لم يغير طريقه 
المستقيم كما لم يفعل فياض، تتابع األقدام والساعة 
المتأخ��رة وهواج��س في��اض جعلت الش��ك ف��ي قلبه 
يصبح غواًل، فيما يقت��رب أكثر من منزله ومن عناصر 
السياس��ية المتحصنين باألس��منت عل��ى مدخل الفرع 
اليزال الش��اب يتابع خطواته، يستمر الصيدلي فياض 
ف��ي االلتفات بع��د كل بضع خط��وات إل��ى الخلف، وال 
يزال الش��اب الهادئ يس��ير خلفه، وحين يقترب فياض 
من عناصر السياس��ية يلجئ إليه��م وينجو من محاولة 
اغتي��ال محققة، فيختفي الش��اب في دهالي��ز الفرع.. 
فيص��در فياض بيان��ًا يتهم فيه أبن��اء عمومته بتدبير 
تصفيته ألنه يحارب الس��لفيين.. تمر أسابيع بعد ذلك 
فيروي فياض القصة وهو يضحك حين علم أن الشاب 
الذي كان خلفه في ذلك الشارع، هو مجرد عابر سبيل، 

ولم يبقى في جسده ما يضرب بعد في أقبية الفرع. 
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ستعلم ذات يوم يا أبي كم عاث العابرون بروحي.. 

تمامًا كما مرّ العلقم ذات فصول بيتمك ورمى بك في جبّ غريبْ.. 

فال أنت إلى البيت عُدْتَ..  وال أنا عرْفتُ دثارًا لروحي.. 

 AM 02:30 / 2013 - 11 - 30 :حمص المحاصرة بكل حصارات الكون وخذالنه وتجويعه
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

كل أنص��ار النظام وحتى أش��دهم تطرفًا تخلو 
ع��ن فك��رة الدفاع ع��ن النظ��ام بوصف��ه أنه 
صالح ورشيد ومناس��ب ومودرن وباني سورية 
الحديثة، ألنه أفلست هالفكرة وما عاد أي جدي 
يقبله��ا حتى منه��م، فصار الدف��اع عن النظام 
بيتطلب تهاجم خصومه وبس.. يعني بيعترف 
أنه النظام س��يء لكن خصمه أسوأ.. هي ذروة 

الدفاع عن النظام اليوم. 
نف��س األمر بينطب��ق على البع��ض اللي اليوم 
- بع��د فلم الجزيرة - عم يبحث��وا مجزرة حماة 
)مج��زرة كل العص��ور ووصمة الع��ار في جبين 
إنس��انية العص��ر الحديث( ع��م يحاكموها على 
أس��اس بعقالنية وهدوء فبوزعو التهم بهدوء 
على كل األط��راف.. الطليعة المقاتلة باعتبارها 
ش��لة س��فهاء وموتوري��ن، وقي��ادة االخ��وان 
األس��د  وعائل��ة  ش��لة حشاش��ين،  باعتباره��ا 

باعتبارها عائلة مجرمين. 
هأل الطليعة س��فهاء، يمكن م��و غريبة، قيادة 
االخوان حشاش��ين أكيد بمعظمهم تجار دين، 
لك��ن يتحملوا المجزرة بالش��راكة مع أبو دريد 
العظيم وآله الكرام فهي مياعة قاتلة، وتخريف 

من أفظع الفظائع، أيها االسالموي الحصيف.. 
لو اختلفنا حول فكرهم مو مش��كلة، أما سفهاء 
ألنهم مو ممكن ينزلوا نظام بكم باروده فهي 
س��فاهة من حضرتك، ألن أكيد مو دائمًا معيار 
القوة هي الس��الح، بل الحق، هيك فكر يوسف 
العظم��ة وعم��ر المختار وثوار فيتن��ام والجيش 
االيرلندي الجمهوري واألمير عبد القادر وعرفات 
ولينين وليش فاليس��ا.. ب��ل األكيد ما كان في 
حرك��ة تحرير بالعال��م إال كان��ت بداياتها بكم 

باروده عم تقابل جيوش جرارة. 
وأم��ا أن��ه وج��ود ع��دة آالف مس��لح بمدين��ة 
بتعط��ي ذريع��ة النس��ان ودي��ع مس��الم متل 
رفعت األس��د بأنه ينقلب وح��ش ويدمر مدينة 
بكامله��ا بفظائع صارت حدي��ث كل صالونات 
السياس��ة العالمي��ة، فهيك طرح س��فاهة من 
أحط الس��فاهات، واحتقار لكل الدم اللي سفك 
واألع��راض الل��ي انتهك��ت في س��بيل فذلكة 
فكري��ة متطرف��ة بتح��اول تظهر أن��ه أي فكرة 

سائدة أو فكر جماعي هو قطيعي بالضرورة. 
رفعت األسد ونظام األس��د وحدهم المجرمين 
بدون أي رتوش، ال ذريعة كانوا بحاجتها يومها 
متل ما هنن مو بحاجة فلسفات تجعلهم مجرد 
مشاركين بجريمة بيتحمل )كتيرين كما تدعي( 

مسؤوليتها. 
ي��ا حيف، يطل��ع كالم ما كتير بيف��رق عن كالم 
الش��بيحة اللي دائمًا ببررو جرائم جيشهم بأنه 
االرهابيي��ن مختفي��ن بين المدنيي��ن.. ياحيف 
يطلع هي��ك كالم من اللي بس��مو حالهم ثوار 
أواًل، واس��الميين ثاني��ًا، وحمويي��ن ثالث��ًا، في 
الوق��ت الل��ي قضاة العال��م عم يق��رو الملفات 
الفظيعة آلل األس��د في حم��اة تحديدًا تمهيدًا 
للمحاكمة.. ياحيف يطلع هيك كالم من شخص 
نتفن��ي وبهدلن��ي وقرب يكفرن��ي ليش قارنت 
مجرد مقارنة إنس��انية بين حس��ين الهرموش 

والحسين بن علي. 
المس��ألة م��و طليع��ة وال فلس��فة عقالنية وال 
تحلي��ل عس��كري، المس��ألة لخصها أح��د أكبر 
خبراء النفس االنس��انية عبر التاريخ، أبو الطيب 

المتنبي: 
وم��ن يك ذا فم م��ر مريض يذق م��رًا به الماء 

الزالال
ديانا الجابري

عهد زرزور
في اليوم العالمي لمناهض��ة العنف ضدالمرأة.. 
أتمنى عميق��ًا من المرأة التي حملت على عاتقها 
قصّ حكايات مدمّاة كثيرة أن تكون أكثر رحابة 
م��ن الفكرة ذاتها، وأن ال تخت��زل المرأة المعنَّفة 

بحكاياتها فقط، فهي أقدم. 
وأال تصبح التجمعات النسوية مقرًا لهبوب الغضب 
عل��ى التاريخ دومًا، أو صالونات إلظهار البرس��تيج 

البعيد كليًا عن المعنى الفرنسي للكلمة. 
في هذا اليوم الدامي الذي يفتح بحارًا من الدماء 
عل��ى القل��ب الغافل عن��كِ. أنتِ. الت��ي اقتادكِ 
الرجل وامرأته وأمه وابنته إلى حفرتكِ المبتّلة، 

وأحيانًا كثيرة أنتِ من شيّع نفسكِ بنفسكِ. 
س��تقومين يومًا م��ن هذه البرك��ة الطافية على 
سطح الهباء، ستقومين لتذكري أن رَحِمك عالم 

تعيش فيه عوالم، فاسكنيه. 
وأن ي��داكِ ش��فتاكِ ش��عركِ جل��دكِ خص��ركِ 
نعش��كِ هي اختزان ال��روح التي منه��ا ُأنّث كّل 

شيء، كّل كّل حيْ. 

رباب البوطي
َكان  وإن  حَتّ��ى  أرَامِ��ل..  السُّ��وريات  كّل 

شاقهُن أحياء.. عُّ

رند �شباغ
إذا ج��ارك جوع��ان م��و العدال��ة إنو أن��ت تجوع، 
العدال��ة إنو هو يش��بع، وواجبك أن��ك تحس فيه 
وتح��اول تم��د إي��دك لتس��اعدو، إذا ج��ارك انهد 
بيت��و مو العدالة ينهد بيت��ك، العدالة يتعمر بيتو 
وواجب��ك تعم��ر مع��و، إذا الحارة يل��ي وراك عم 
تنقص��ف م��و العدال��ة إنو أن��ت تنقص��ف كمان، 
العدال��ة إن��و ما يع��ود ينقصف وواجب��ك تفتحلو 

بيتك ليعيش بأمان.. والقائمة تطول 
تذك��روا إنو الثورة هي ضد الظلم، ضد اإلقصاء، 
ض��د القم��ع، ض��د الالإنس��انية، هي محب��ة غير 
مش��روطة لإلنسان اآلخر يلي بيحتاجك وأي شي 

غير هيك هو حرب مو ثورة.. 

جنم ال�شمان
بالمش��رمحي.. يا فتّاح يا رزّاق: كّل ثورة تقفُ 
عن��دَ ش��رعيّتها السياس��يّة فحس��ب.. تفق��دُ 

ثوريّتَها. 

يامن ح�شني
في س��وريا.. تدفع ثمن برمي��ل ال tnt والطائرة 
وتدري��ب الطي��ار ال��ذي يقودها من مال��ك وخبز 
عيال��ك، وتدفع ثمن البرميل ال��ذي يقصفك من 
لح��م اوالدك المنث��ور هن��ا وهن��اك، وتدفع ثمن 
ص��ور قط��ع رأس الطي��ار، بالهة ورع��ب العالم 
»المتحضر« منك انت، ان��ت بالذات.. ثم تحكمك 
داع��ش بحج��ة الطي��ار وال tnt وخ��وف العال��م 
»المتحضر«، ويقهقه األبله في قصره مزهوًا.. 

م�شطفى علو�ش
تحية لكل سوري.. عاش هالتالت سنين.. ما برّر 
فيهون جريمة.. وال رضي بظلم.. وال وسّخ حالو 

بمال حرام..

خولة دنيا
الش��خصية األكثر انتش��ارًا في هذه الفترة، هي 
الت��ي تعبّ��ر عن نفس��ها بالقول: أن��ا هكذا، من 

أعجبه أعجبه، ومن ال أعجبه هو حر. 
يتم اختزال الحرية التي طالبنا بها بالش��خصنة، 
فتعود الحرية من حيث اتت على مقدار ش��خصنا 

وأمزجتنا ورغباتنا وطريقة تفكرينا وتعبيرنا. 
تصغ��ر الحري��ة وتضي��ق كثي��رًا ه��ذه األي��ام.. 
فترف��ض اآلخ��ر المختل��ف تمامًا.. وتأخذ ش��كل 
جسدنا وطريقة تفكيرنا.. وتتمظهر بشكل فاقع 
على مس��احة الحرية هذه )صفحاتنا الشخصية(، 
فتن��ادي برفض كل م��ن يخالفنا.. بالحس��نى أو 

بالتقليع الفج والغاضب. 
يتم بناء الشخصيات الخاصة )وهو شيء إيجابي، 
أن نتعرف على أنفسنا وطاقاتنا وما كان مقموعًا 
لده��ور دون أن ي��دري الكثي��ر منا ه��ذا القمع(، 
ولكنه��ا تتمدد لتحتل الك��ون أحيانًا، فنتحول إلى 
ديكتاتوريي��ن صغ��ار كل على مملكت��ه الخاصة 
)ال��ذات - الصفحة - العالق��ات.. ( ونرفض من ال 

يشبهنا. 
نقنن اليكاتنا، وأحيانًا نهبها لمن أردنا بالقطارة.. 
لتعب��ر هذه األن��ا المتضخمة إلى المدى األوس��ع 

فتهيمن عليه كذلك من خالل عدم رؤيته.. 
ننس��ى أن )الجنرال ليس لديه من يكاتبه(.. وأننا 

سنسقط عاجاًل أم آجاًل في النرجسية والوحدة. 

ندى كرامي
وكأن حجم العنف الذي يش��هده ويعيشه ويعانيه 
الس��وريوون يومي��ًا غير كافي، فنزي��د عليه كل 
العن��ف ال��ذي يمك��ن أن نم��رره عبر ما ييس��مى 
بالفي��س ب��وك. تهك��م، انتق��ادات الذع��ة غي��ر 
بناءة، تخوي��ن، وتهديدات.. إيمت رح نتعلم كيف 
نتس��اعد لنتقدم أو نتمم بعض، مو كيف نكسَر 
بعض خوفًا من إنجاز محتمل، لن يكون لنا إصبع 
فيه. إذا في ش��ي م��و عاجبك أعمل أحس��ن منه 
أحس��ن ما تضيَع وقتك وتركيزك بالتكسير.. ما 

رح نخلص..

با�شم يو�شف
غس��ان ياس��ين بعد ما ش��اف داعش ش��و عملت 
بجزرة عم يفكر يغير جملتو الش��هيرة ل�: ثائر أنا 

حتى صالة الصبح..

هادي البحرة
هروب أكثر م��ن 200 رأس ماعز إلى دول الجوار 

بعد ارتفاع عدد قتلى شبيحة النظام..

مثنى مهيدي
متى سترتدين النقاب يا أختاه؟.

- بس تشيلو عن وجهك يا أخاه..

ملك عاتكة
الجغرافيا عام 2016.. يبلغ عدد سكان لبنان أربع 

مليون سوري..

اإ�شالم اأبو �شكري
تصلنا األخبار عن حرب في المدينة المجاورة.. 

تؤّكد األخبار أن القتلى بمئات األلوف.. 
يقول المصدر أن المقابر امتألت تمامًا.. 

يضي��ف المص��در أن الجث��ث مكدّس��ة ف��ي كّل 
م��كان.. وفي إضافة أخرى أن العالم يفّكر جدّيًّا 

في حّل يضع حدًّا للمأساة.. 
آخ��ر األخب��ار أن العالم سيس��تأجر قريتنا لتكون 

مقبرة للجثث الفائضة.. 
الخبر العاجل أن االحتفاالت تعمّ أرجاء قريتنا.. 

�شحر �شليمان
من الفرن الس��ياحي ولقمة الخبز، وشارع حضن 
م��ن نزح م��ن الس��خنى، ورصيف طوي��ل امتدت 
األوراح فيه من باب حديقة الرش��يد حيث الرأس 
المقط��وع لألمير هارون الرش��يد.. م��رورًا بدوار 
الخضر وصواًل لتقاطع ش��ارع المنصور حيث كان 
جس��ده المس��جى لحمودي قبل يومي��ن.. ونزواًل 
لدوار س��يف الدولة ومبنى الهجرة، حيث هاجرت 
بقاياهم وشظايانا في تلك العتمة والبرد والهلع 
لتج��اور الب��ردي القلق على ش��ط الف��رات حيث 
هجع��ت آث��ار خطانا من��ذ أزل واس��تقرت حدقات 

الرؤى على ذاك الحائط المائل..
سَلِم من بقي من موجاتك يا فرات
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

وصل فارس وحمزة إلى مملكة الّظالل بعد سفٍر دام حتى ألف سنةٍ وربما 
أكث��ر بذلك بكثير. وصال إلى مملكة تُكوِّنُها الّظ��الل، يمكن للمرء لياًل رؤية 
كل ما فيها عبر ضوء القمر والنّجوم الذي يتخلل جدرانها النّاعمة المتحركة، 
وتبدو له شامخًة نهارًا وبإمكانه اإلحتماء بين جدرانها القاسية الصّلبة. َقطعا 
كل ذل��ك الزمن ألنهما يبحثان عن كتاب يوجد ف��ي أحد أبنيتها، كتاب ال تتغير 
ألوان��ه بتغير ُق��رّاِءه، فبالدهما تعيش في فوضى واخت��الل ال نهاية لهما ألن 
شعبها لم يتآلفوا فيما بينهم وهم بأمس الحاجة إليه، فالكتب لديهم لها ألوان 
تتغير بتغير ُقرّاِءها. ثم وصل المس��افر مملكة الّظالل باحثًا عن ذلك الكتاب 

أيضًا، وهناك سمعهما يتحدثان فيما بينهما.
فارس: سنجده، أليس كذلك؟

حم��زة: لقد وجدناه، فهذه األرض تُجس��ده، انظر إلى روعتها، إلى تناغم 

ج��دران أبنيتها الملس��اء م��ع نظيرتها الخش��نة دون أن يطغ��ى واحدهما على 
اآلخ��ر، فكل مجموعة منها تُكمِّل األخرى وتبرز وجودها، وكل مجموعة منها 

تظهر في وقتها عندما يحين دورها.
فارس: إذًا على ألوان الكتب أن تتغير عند اختالف ُقرّاِءها. لكن عليهم أن 

يسلكوا سلوك جدران مملكة الظالل.
حمزة: أجل، وإال لما س��ميت كتبًا، لنع��د إلى بالدنا اآلن حتى نُخلصها مما 

حالت إليه.
ثم غدا المس��افر إلى بالده أيضًا، فحالها كحال بالدهما وعليه أن يس��عى 

لخالصها كذلك األمر.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

مملكـــة الظـــالل
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جمموع ال�شهداء )80015(
دمشق: 5914

ريف دمشق: 18848
حمص: 11639

درعا: 7113
إدلب: 9054

حلب: 13194

دير الزور: 4858
الرقة: 995

السويداء: 59
حماة: 5534

الالذقية: 881
طرطوس: 329

الحسكة: 587
القنيطرة: 501

6139 عدد األطفال الذكور
2755 عدد األطفال اإلناث

5793 عدد اإلناث
20839 عدد العسكريين

59176 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 30 / 11 / 2013
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا

. . 
ف 

صي
ر

ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــشــوري احل ــش ــ� ــارت �ــشــمــن م ــم ــش ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

في الوق��ت الذي احتف��ل فيه العالم ف��ي الخامس 
والعش��رين من ش��هر تش��رين الثاني، باليوم العالمي 
للقضاء على العن��ف ضد المرأة، تتربع المرأة الس��ورية 
بجدارة على عرش التعرض ألفظع االنتهاكات الجسدية 
والنفس��ية التي يمارس��ها النظام من قتل وذبح وإعدام 
ميداني وتشريد واعتقال وتعذيب واغتصاب واختطاف. 

المرأة الس��ورية التي ش��اركت بالث��ورة بقوة منذ 
بدايتها ف��ي التظاه��ر، واإلس��عاف ومعالج��ة الجرحى، 
واإلغاث��ة، وتهري��ب األدوي��ة إلى المناط��ق المحاصرة، 
والكتابة على الج��دران، وخياطة الالفت��ات، ونقل أخبار 
الث��ورة وتوثيقه��ا وص��واًل إلى حمل الس��الح في بعض 
المناط��ق، وتنظيم مبادرات لتعليم األطفال، وتأس��يس 
مشاريع صغيرة أو مشاغل للنساء لمساعدتهم في إعالة 
أنفس��هم وعائالته��م، واجهت أش��د أن��واع العنف منذ 

بداية الثورة. 
وبهذه المناس��بة أصدرت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنس��ان تقريرًا وثق��ت بموجبه أهم االنته��اكات التي 
تعرضت لها المرأة الس��ورية منذ ب��دء الثورة، حيث بلغ 
إجمالي الضحايا من النس��اء منذ بداية الثورة في سوريا 
وحت��ى اآلن 10853 بينهن 3614 طفلة، وقتل أكثر من 
461 حال��ة برصاص قناص والقن��اص يكون على يقين 
تام بأنه يقتل إمرأة، إضافة إلى 29 س��يدة اعتقلن وتم 

تعذيبهن حتى الموت. 
وأك��د التقري��ر أن ق��وات النظام مارس��ت عمليات 
واس��عة من العنف الجنس��ي في عدة محافظات سورية، 
وهذا يوحي بأنها سياس��ة مركزية، حي��ث تمت المئات 
م��ن عملي��ات االغتص��اب ف��ي حم��ص وريف دمش��ق 
والالذقية وبانياس وحماة وإدلب وجس��ر الش��غور ودير 
ال��زور ودرعا، كما م��ورس االغتصاب داخ��ل المعتقالت 
الت��ي تس��يطر عليها قوات النظ��ام، وأثن��اء االقتحامات 

والمداهمات، وبعد االختطاف. 

وقدرت الشبكة بأن النساء اللواتي تعرضن لعمليات 
عنف جنسي قد تجاوزت أعدادهن ال 7500 حالة بينهن 
400 حالة لفتيات صغيرات دون س��ن ال 18 وقد حصل 
ذلك ف��ي حي كرم الزيتون وحي الرفاعي وبابا عمرو في 
حمص وفي جسر الشغور في إدلب، ومن بينهن أيضًا ما 
اليق��ل عن 850 حالة اغتص��اب حصلت في داخل األفرع 
األمني��ة والمعتقالت، لكن تبقى حاالت االغتصاب األكثر 
انتشارًا هي التي حصلت خالل االقتحامات والمداهمات، 
مش��يرة إلى ح��دوث حاالت حمل قس��ري متعددة نتيجة 

عمليات االغتصاب. 
واعتق��ل أكث��ر م��ن 4500 امرأة، أكث��ر من 1600 
منهن موثقات في س��جالت الش��بكة، وتعرضت الكثير 
منهن لتعذيب شبيه بما يتعرض له الرجال من تعذيب 
ممنهج أدى في حاالت كثيرة إلى الموت تحت التعذيب. 
كما انتش��رت عمليات خطف النس��اء من قبل قوات 
النظ��ام بهدف الضغط على أقربائهن من أجل تس��ليم 
أنفس��هم تحت التهديد باغتصابه��ن أو تعذيبهن، وال 
توج��د إحصائي��ات دقيقة لدى الش��بكة ألعداد النس��اء 
المعتقالت بسبب التكتم الشديد وصعوبة الوصول إلى 

أكثر الحاالت. 
واتخ��ذ النظام من النس��اء دروعًا بش��رية في عدة 
أماك��ن، خالل تنفيذ عمليات االقتح��ام لبعض األحياء أو 

لغرض الهروب من نيران االشتباكات. 
ووثق��ت العديد من المنظمات الحقوقية، والمعنية 
بحقوق اإلنس��ان في تقارير أصدرتها بهذه المناس��بة، 
مثل هيومن رايتس ووتش، والش��بكة األورو متوسطية 
لحقوق اإلنس��ان، حجم االنتهاكات الجس��دية والنفسية 
التي تعرضت لها المرأة الس��ورية، بشهادات الناشطين 
ف��ي الداخل، والتي تحولت إلى تكتيكًا متعمدًا لمواجهة 
الط��رف اآلخر، واس��تخدام العنف الجنس��ي كس��الح في 

الحرب، حسب وصفهم. 

هذا ما تم توثيقه وما خفي كان أعظم، ولم يقتصر 
التعذي��ب والمالحقة واالعتقال واالختط��اف للمرأة على 
النظام فقط بل تعداه إلى الكتائب المتش��ددة، صنيعة 
النظ��ام وذراعه األيمن مثل داع��ش والنصرة وأخواتها، 
وغيرها من الكتائب المتسلقة على الثورة، والتي تحاول 
إضاف��ة إلى هذه األفعال التضييق عل��ى المرأة وإلزامها 
بارت��داء لب��اس ال يمت للمرأة الس��ورية بصل��ة، وإجبار 
األهال��ي على تزويج بناتهم القاص��رات إلى المجاهدين 
واألمراء كما يسمون أنفسهم، وهذه جريمة بحد ذاتها. 
المرأة السورية، الش��هيدة الحية ال تلقى التعاطف 
وتسليط الضوء على قضيتها سوى ثالثة أيام في العام، 
في عيد الم��رأة، وعيد األم، واليوم العالمي للقضاء على 
العنف ض��د المرأة، حيث يبدع الكت��اب واإلعالميين في 
وص��ف حال المرأة ف��ي هذه األيام تحدي��دًا وتنتهي مع 
انتهائه��ا الدعوات إل��ى الوقوف مع الم��رأة وإنصافها، 

والحد من االنتهاكات التي تتعرض لها. 
تتع��رض المرأة الس��ورية كم��ا ف��ي كل األنظمة 
االس��تبدادية من العنف الذي يتعرض له الرجل كذلك، 
وتنفرد ف��ي تعرضها للعن��ف من قبل الرجل، ش��ريكها 
المفت��رض في الحي��اة والعم��ل، قضية الم��رأة معقدة 
وش��ائكة وال يمك��ن حلها في ي��وم احتفال��ي ليس في 
س��ورية فقط بل بالعالم أجمع، هي قضية مجتمع يترك 
نصفه مش��لواًل، هي ثقافة االس��تعباد التي تراكمت عبر 

قرون، واإلقصاء والتهميش لدورها وكفاءتها. 
الثورة الس��ورية أظهرت الق��درات الخارقة للمرأة، 
وصموده��ا ف��ي مواجهة أس��وأ الظ��روف، وأش��د أنواع 
العنف، ودوره��ا الفعال والهام في الث��ورة، وهي مرحلة 
مهمة لها للخروج من واقعها األليم بعد انتصار الثورة، 
ليأت��ي دورها ف��ي القيام بث��ورة على واقعه��ا المؤلم، 

الستعادة حقوقها بالكامل. 

املراأة ال�شورية ترتبع 
على عر�ش الأكرث 
تعر�شًا للعنف يف العامل
  زليخة سالم


