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اليوني�شيف: ماليني الأطفال ال�شوريني مهددون ب�شتاء قا�س
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

تركيا م��ع  ال��ح��دود  إدل���ب   | لالجئين  أط��م��ة  مخيم 

أعل��ن صن��دوق األم��م المتح��دة للطفول��ة 
)اليونيس��يف(، ي��وم الثالث��اء، أن »5.5 ملي��ون 
طفل س��وري س��يواجهون شتاء قاس��يًا«، معربًا 
عن قلقه المتزايد حيال الوضع الالإنساني الذي 

يتعرض له ماليين األطفال السوريين. 
وق��ال اليونيس��يف ف��ي بي��ان ل��ه أن »5.5 
ملي��ون طفل س��وري س��يواجهون قريبًا ش��تاء 
قارسًا بعدما جلب ش��هر كانون الثاني من العام 
الماضي درجات ح��رارة كانت األكثر برودة خالل 

العقد السابق«. 
وأك��د اليونيس��يف ف��ي البي��ان حاجت��ه إلى 
أم��وال إضافية عاجلة لتوفي��ر اإلمدادات الالزمة 
لمواجهة فصل الش��تاء، معربًا عن قلقه الشديد 
م��ن أن التع��رض للب��رد واألمط��ار س��يضاعف 
م��ن الضغوط الصحي��ة التي يواجهه��ا األطفال 

السوريون النازحون. 
االس��تجابة  حج��م  »أن  المنظم��ة:  وقال��ت 
اإلنس��انية ال��الزم لمواجهة الش��تاء الق��ادم لم 
يس��بق له مثيل«، موضحة أنه��ا تخطط لتزويد 
مليوني طفل داخل س��وريا بإمدادات الطوارئ، 
بما فيها حزم��ة المالبس الش��توية والبطانيات 

واألغطية البالستيكية ومستلزمات النظافة. 
اليونيس��يف  مدي��رة  ع��ن  البي��ان  ونق��ل 
اإلقليمي��ة لمنطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا ماري��ا كاليفي��س أن » الماليي��ن م��ن 
األطف��ال الس��وريين النازحين اضط��روا للبحث 
عن الس��المة في ظروف معيشية غير مناسبة، 
وما يزيد م��ن صعوبة الوض��ع انخفاض درجات 
إل��ى  بالنس��بة  خصوص��ا  واألمط��ار،  الح��رارة 
األطفال دون س��ن الخامس��ة الذين هم عرضة 
ألمراض االلتهابات التنفسية الحادة التي تنتشر 

بسهولة في األماكن المكتظة«. 
ولف��ت بيان المنظمة إل��ى أن حوالي » 436 

أل��ف طف��ل س��وري الجئ دون س��ن الخامس��ة 
يعيش��ون ف��ي األردن ولبن��ان والع��راق وتركيا 
وش��مال أفريقيا في مخيمات الالجئين وتجمعات 

الخيام والمجتمعات المضيفة«. 
كما عبرّت المنظم��ة في البيان عن »قلقها 
الشديد من أن التعرض للبرد والمطر سيضاعف 
من الضغوط التي يواجهها األطفال الس��وريون 

النازحون في ما يتعلق بصحتهم ورفاههم«. 
وبيّن��ت أنه��ا »تحت��اج بش��كل عاج��ل إلى 
أموال إضافية م��ن أجل توفير إمدادات الطوارئ 
الحيوية لفصل الش��تاء لألطف��ال والعائالت في 
س��وريا وال��دول المجاورة«، مش��يرًة إلى »وجود 

فجوة تمويلية تزيد على 13 مليون دوالر«. 
وتاب��ع البي��ان أنه »بينم��ا تضرر م��ا يقرب 
من 15،1 مليون طفل من األزمة داخل س��وريا 
و232 أل��ف طف��ل الجئين في البل��دان المجاورة 
في كان��ون األول م��ن العام الماض��ي، ارتفعت 
ه��ذه الحصيلة اليوم إل��ى 5،5 ماليين طفل مع 

اقتراب النزاع من نهاية عامه الثالث«. 
وكانت المفوضية السامية لالجئين أوضحت 
االثني��ن، أنها س��تعلن خ��الل األس��ابيع القليلة 
القادم��ة ع��ن خطة تدخ��ل إقليمي، ته��دف إلى 
تس��ليط الض��وء أكثر عل��ى أوضاع الس��وريين 
ف��ي الداخ��ل وف��ي دول الج��وار، وس��تعقد في 
ش��هر كانون الثاني القادم مؤتمرًا دوليًا، يتعلق 
بتعه��دات ال��دول المانح��ة لمس��اعدة الالجئين 

السوريين. 
وأشارت المفوضية إلى أن %76من الالجئين 
الس��وريين هم من النس��اء واألطفال، وأّن عدد 
األطفال تج��اوز الملي��ون طفل، مضيف��ًة »إننا 
قلقون من ضياع جيل سوري كامل من األطفال، 
وفي حال تم تأمين الحماية لألطفال السوريين 
فإن سيبنون مستقبل سوريا، بعد انتهاء األزمة، 

وف��ي حال ت��م إهمالهم سيش��كلون بحد ذاتهم 
أزمة وعبئًا على بالدهم«. 

في غضون ذل��ك أصدرت منظم��ة األغذية 
والزراع��ة التابع��ة لألم��م المتحدة »ف��او« يوم 
الخمي��س، بيان��ًا ح��ذرت فيه من وج��ود نقص 
غذائي حاد في س��وريا نتيجة الوضع السياس��ي 

المتأزم. 
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن أكثر م��ن 6 مليون 
نس��مة يعان��ون من »تزع��زع حاد« ف��ي أوضاع 
األمن الغذائي وذلك بس��بب »الصراعات األهلية 
المس��تمرة في سوريا والتي أدت إلى تزعزع حاد 
في أوضاع األمن الغذائي لس��تة ماليين نسمة، 

األمر الذي يتطلب مساعدات غذائية فورية«. 
يأت��ي هذا في وقت قدّرت المنظمة أن يبلغ 
إنت��اج العالم من الحبوب مس��توى جديدًا يقارب 
2500 ملي��ون طن، حيث يعادل هذا الرقم زيادة 
تتجاوز نس��بتها 8.4 بالمائة عن مس��توى العام 
الماض��ي، وما يف��وق بنحو 6 ف��ي المائة الرقم 

القياسي الذي بلغه اإلنتاج لعام 2011. 
وكان��ت منظم��ة الف��او ق��د س��بق وحذرت 
م��رارًا من تردي حالة األمن الغذائي في س��وريا 
وتداعياته��ا الوخيم��ة على الطبق��ات الضعيفة، 
مشيرة إلى أن هناك »حاالت خطيرة« من انعدام 

األمن الغذائي في البالد. 
يأتي ذل��ك في وقت تعاني مناطق واس��عة 
م��ن الب��الد أوضاع��ًا إنس��انية متردي��ة في ظل 
نق��ص ح��اد ف��ي الم��واد الغذائي��ة والطبي��ة، 
وصعوب��ة إيص��ال تلك الم��واد إل��ى المحتاجين 
والمتضررين جراء المعارك الدائرة بين الجيش 
النظامي والق��وات المعارضة المس��لحة، كذلك 
نتيجة الحصار المطب��ق المفروض على العديد 

من المناطق. 
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اأوجـاع وطـن

اأنور البني يتحدث عن معاناة 
املحامي خليل معتوق يف ال�شجن

ف��ي لقاء خاص ليكيتي ميديا مع األس��تاذ المحامي انور البني 
زميل المهنة والمقرب من األستاذ المحامي »خليل معتوق« الذي 
اعتق��ل ف��ي 2 / 2 / 2012 من قبل النظام الس��وري. في البداية 
تط��رق األس��تاذ أنور البن��ي عن مس��يرة حياة األس��تاذ »خليل« 
المهنية وقال، بأن األس��تاذ خليل ترفع م��رات عديدة للمتعلقين 
السياس��يين في محكمة امن الدولة العليا والمحكمة العس��كرية 

والمحاكم الجنائية. 
اضاف انور بأن »خليل معتوق« لم يكن يحب الظهور االعالمي 
او الحدي��ث عن انجازات��ه، فكان يعمل بصم��ت وتواضع كبيرين 
كان من يعرفه يعرف الطيبة وبأنه فائق الخلق، كان موضع ثقة 
واحترام ومحبة لجميع من دافع عنهم، ويبذل كل جهده من اجل 
القي��ام بواجبه وايمان��ه بالدفاع عن حقوق االنس��ان وعن حرية 

التعبير. 
و تاب��ع ان��ور، ب��أن »خليل« اعتق��ل من��ذ 2 / 2 / 2013 ولهذه 
اللحظة لم يس��مح ألحد لزيارته أو االطمئنان عليه. كما لم يحل 
حت��ى االن ألي جهة قضائية ول��م توجه له أي تهمة، وهناك قلق 
كبير على صحته وعلى حياته كونه مريض بالتليف المناعي في 

رئتيه وقد تعرض للعالج مكثف عند اعتقاله 2 / 10 / 2012. 
بالنس��بة للناحية مهنة المحامة إلى جانب الناحية اإلنس��انية، 
ق��ال البني أن خلي��ل قدم الكثير لقضية حقوق االنس��ان وحرية 
التعبير وق��دم الكثير للمعارضين السياس��يين بش��كل عام، لم 
يك��ن يفرق بين المعارض الكردي او العربي او ما يتعلق بفكره 

ومعتقداته او حتى انتمائه الحزبي. 
الجدير بالذكر بأن األستاذ »خليل معتوق« هو تولد عام 1958 
وانتس��ب لنقابة المحامين ع��ام 1987، وابتدأ حياته السياس��ية 
مبكرًا بانتس��اب لحزب الش��يوعي )جناح يوسف فيصل(، وتقاعد 
ع��ن العم��ل السياس��ي في التس��عينات، وابت��دأ ف��ي الدفاع عن 
المعتقلين السياسيين في منتصف التسعينات، وبدأ في محكمة 
ام��ن الدولة العليا اثناء محاكمة نش��طاء حزب العمل الش��يوعي 
ولجان الدفاع عن حقوق االنس��ان وبعض اعضاء حزب الشيوعي 
»جناح ري��اض ترك« واعضاء حزب البع��ث الديمقراطي وبعض 

االسالميين. 
ويع��د المعتق��ل »خلي��ل معت��وق » م��ن مؤسس��ي الجمعي��ة 
الس��ورية لحقوق االنس��ان ع��ام 2001، وكان عن هيئ��ة الدفاع 
عن المعتقلين لربيع دمش��ق وعن النش��طاء الكرد في انتفاضة 

 .2004
وكان »خليل« من مؤسسي مركز السوري للدراسات واالبحاث 
القانوني��ة وال��ذي يعني بحقوق اإلنس��ان ويحت��ل منصب مدير 

التنفيذي للمركز. 
كما ش��ارك »معتوق« ف��ي الدفاع ع��ن مئات النش��طاء الكرد 
عدد من قي��ادات الحركة الكردية ومنهم )حس��ن صالح – معرف 
مال احمد – مش��عل التمو – محم��د مصطفى – مصطفى جمعة( 

وغيرهم. 
ودافع عن معتقلي��ن آخرين ومن بينهم )نزار نيوف( من لجان 
دفاع عن الحقوق االنس��ان وقيادات حزب العمل الش��يوعي )عبد 
العزيز الخير – فرج برقدار( وغيرهم، وعمر قش��اش ورفاقه من 
الح��زب الش��يوعي، ومعتقلي ربيع دمش��ق من )ري��اض الترك - 

عارف دليلة – كمال اللبواني – ليد البني( 
و لم يعتقل األستاذ خليل معتوق سابقًا وإن تعرضه لضغوط 
الهائلة والستدعاءات أمنية وتهديدات أدى إلى تدهور صحته كما 

ذكرنا في بداية مقابلتنا مع األستاذ أنور البني.  

أعل��ن صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيس��يف(، ي��وم الثالثاء، أن »5.5 
مليون طفل س��وري سيواجهون ش��تاء قاس��يًا«، معربًا عن قلقه المتزايد حيال 

الوضع الالإنساني الذي يتعرض له ماليين األطفال السوريين. 
وقال اليونيس��يف في بيان له أن »5.5 مليون طفل س��وري سيواجهون قريبًا 
شتاء قارسًا بعدما جلب شهر كانون الثاني من العام الماضي درجات حرارة كانت 

األكثر برودة خالل العقد السابق«. 
وأكد اليونيسيف في البيان حاجته إلى أموال إضافية عاجلة لتوفير اإلمدادات 
الالزمة لمواجهة فصل الش��تاء، معربًا عن قلقه الش��ديد من أن التعرض للبرد 
واألمطار س��يضاعف من الضغ��وط الصحية التي يواجهها األطفال الس��وريون 

النازحون. 
وقالت المنظمة: »أن حجم االستجابة اإلنسانية الالزم لمواجهة الشتاء القادم 
لم يس��بق له مثيل«، موضح��ة أنها تخطط لتزويد مليوني طفل داخل س��وريا 
بإم��دادات الطوارئ، بم��ا فيها حزمة المالبس الش��توية والبطاني��ات واألغطية 

البالستيكية ومستلزمات النظافة. 
ونقل البيان عن مديرة اليونيسيف اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ماريا كاليفيس أن » الماليين من األطفال السوريين النازحين اضطروا 
للبحث عن الس��المة في ظروف معيش��ية غير مناس��بة، وما يزي��د من صعوبة 
الوض��ع انخفاض درجات الحرارة واألمطار، خصوصا بالنس��بة إلى األطفال دون 
سن الخامسة الذين هم عرضة ألمراض االلتهابات التنفسية الحادة التي تنتشر 

بسهولة في األماكن المكتظة«. 
ولفت بيان المنظمة إلى أن حوالي » 436 ألف طفل س��وري الجئ دون س��ن 
الخامسة يعيشون في األردن ولبنان والعراق وتركيا وشمال أفريقيا في مخيمات 

الالجئين وتجمعات الخيام والمجتمعات المضيفة«. 
كم��ا عبرّت المنظم��ة في البيان عن »قلقها الش��ديد م��ن أن التعرض للبرد 
والمطر سيضاعف من الضغوط التي يواجهها األطفال السوريون النازحون في 

ما يتعلق بصحتهم ورفاههم«. 
وبيّنت أنها »تحتاج بش��كل عاجل إلى أم��وال إضافية من أجل توفير إمدادات 
الطوارئ الحيوية لفصل الشتاء لألطفال والعائالت في سوريا والدول المجاورة«، 

مشيرًة إلى »وجود فجوة تمويلية تزيد على 13 مليون دوالر«. 
وتاب��ع البيان أن��ه »بينما تضرر ما يق��رب من 15،1 مليون طف��ل من األزمة 
داخل س��وريا و232 ألف طفل الجئين في البلدان المجاورة في كانون األول من 
الع��ام الماض��ي، ارتفعت هذه الحصيلة اليوم إل��ى 5،5 ماليين طفل مع اقتراب 

النزاع من نهاية عامه الثالث«. 
وكان��ت المفوضي��ة الس��امية لالجئي��ن أوضح��ت االثنين، أنها س��تعلن خالل 
األسابيع القليلة القادمة عن خطة تدخل إقليمي، تهدف إلى تسليط الضوء أكثر 
على أوضاع الس��وريين في الداخل وفي دول الجوار، وس��تعقد في شهر كانون 
الثان��ي القادم مؤتمرًا دوليًا، يتعلق بتعهدات الدول المانحة لمس��اعدة الالجئين 

السوريين. 
وأش��ارت المفوضي��ة إل��ى أن %76م��ن الالجئين الس��وريين هم من النس��اء 
واألطف��ال، وأّن ع��دد األطفال تجاوز الملي��ون طفل، مضيفًة »إنن��ا قلقون من 
ضي��اع جيل س��وري كامل من األطفال، وف��ي حال تم تأمي��ن الحماية لألطفال 
الس��وريين فإن س��يبنون مس��تقبل س��وريا، بعد انته��اء األزمة، وف��ي حال تم 

إهمالهم سيشكلون بحد ذاتهم أزمة وعبئًا على بالدهم«.  

اليوني�شيف: ماليني الأطفال 
ال�شوريني مهددون ب�شتاء قا�س
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بعد غرق عدة خيام نتيجة الأمطار
الأردن يدر�س ال�شماح ببناء بيوت ا�شمنتية يف خميم الزعرتي

الفاتيكان يعلن عن اإر�شال بعثة �شحية اإىل البقاع مل�شاعدة 
األف الأطفال ال�شوريني ملدة ثالثة اأ�شهر

كشفت مصادر رسمية مطلعة في األردن 
عن بدء المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون 
الالجئين الس��وريين بعقد اجتماعات موس��عة 
بهدف مناقش��ة تحس��ين أوض��اع الالجئين في 
فصل الشتاء الحالي، قائلة بأن دراسة للسماح 
لالجئي مخي��م الزعتري والذي��ن يبلغ عددهم 
نحو 130 ألف الج��ئ بإقامة بيوت طبيعية من 

االسمنت سوف تجري للمرة األولى. 
وقال مصدر رس��مي أن الموضوع يدرس 
بش��كل ج��دي بتوجي��ه م��ن رئي��س ال��وزراء 
م��ن  س��ئمت  الدول��ة  وإن  النس��ور،  عب��داهلل 
ش��كاوى المنظمات الدولي��ة بخصوص أوضاع 
الالجئين في فصل الشتاء. كما أوضح المصدر 
أن مخ��اوف األردنيي��ن م��ن اإلق��دام على تلك 
الخطوة تدرس بعناية إليجاد حلول لها، مذكرًا 
بأن خطوة تقس��يم مخيم الزعتري إلى حارات 
وشوارع كانت تمهيدًا لتلك اإلجراءات المرتقبة. 
ويتوق��ع المص��در أن تب��دأ الحكم��ة ف��ي 
القريب العاجل بطلب مس��اعدات دولية لتعبيد 

الشوارع وإقامة بنية تحتية في المخيم. 
وجاء ذل��ك بعد يوم على اجتي��اح األمطار 
للمخي��م مما تس��بب بغرق 25 خيم��ة وتدمير 
محتوياته��ا إضافة إلى أضرار كبيرة في الخيم 
األخرى. اتهم الالجئون الجهات المس��ؤولة عن 
المخيم بعدم أخذ االحتياطات بعد ما حدث في 

شتاء العام الماضي، وأكدوا أن نتيجة ذلك ستكون 
غ��رق المزي��د م��ن الخي��ام م��ع اس��تمرار هطول 

األمطار. 
وبينم��ا لم تس��جل إصابات ب��األرواح، امتألت 
ش��وارع المخي��م المق��ام ف��ي منطق��ة صحراوية 
بالمياه والطين، األمر الذي زاد من معاناة الالجئين 
ف��ي المخي��م، وأدى للحد م��ن حركته��م وتنقلهم 
لقضاء حاجاتهم الضرورية كجلب المساعدات التي 

توزع عليهم. 
وقد أك��دت إدارة المخيم ح��دوث أضرار نتيجة 
هطول األمطار على المخيم، وقال الناطق باس��م 
إدارة المخيم غازي السرحان للجزيرة نت أن بعض 
الخي��م تضررت نتيجة هطول األمطار الغزيرة في 

اليومين الماضيين. 
وأكد الس��رحان أن الس��لطات المس��ؤولة عن 
المخي��م أعدت خطط��ا للتعامل مع الحال��ة الجوية 
الس��ائدة، وأنها أعدت خيمتين كبيرتين الس��تقبال 
المتضرري��ن م��ن األمطار س��عة كل واح��دة منها 
مائة س��رير، وجرى نقل الالجئي��ن الذين تضررت 

خيامهم إلى خيم الطوارئ هذه. 
وقد نفذ العش��رات من الالجئي��ن في المخيم 
بع��د ذلك وقف��ة احتجاجي��ة طالبوا فيه��ا المجتمع 
الدول��ي بتحس��ين ظ��روف حياته��م ف��ي المخيم 
واستبدال الخيم بكرفانات. كما عبروا عن رفضهم 
للواق��ع ال��ذي يعيش��ونه وطالب��وا ال��دول الكبرى 

بالتحرك لمساعدتهم. 

ويبل��غ ع��دد الس��وريين القاطنين ف��ي مخيم 
الزعت��ري نحو 130 ألفًا، بينما يبل��غ عدد الالجئين 
طبق��ا  ألف��ًا   ٥٧٠ نح��و  األردن  ف��ي  الس��وريين 

لتصريحات رسمية صدرت مؤخرًا. 
يُذك��ر أن ارتف��اع أعداد القاطني��ن في مخيم 
الزعتري قد تس��بب في مش��اكل صحية مستمرة، 
حي��ث أك��دت الس��لطات الصحي��ة األردنية الش��هر 
الماضي إصابة المئات من س��كان المخيم بمرض 

السل. 
وأصدرت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنسان 
في س��بتمبر / أيلول الماض��ي، تقريرا انتقدت فيه 
األوض��اع اإلنس��انية في المخيم، وع��دم مطابقته 

للمقاييس الدولية إلنشاء المخيمات. 

أعل��ن الفاتيكان األربعاء عن إرس��ال بعثة 
صحية إلى س��هل البق��اع اللبناني باالش��تراك 
م��ع مستش��فى بامبين��و جيزو الطفل يس��وع 
الكاثوليكي لألطفال لمدة ثالثة أشهر من اجل 
مساعدة أالف األطفال السوريين الالجئين إلى 

هذه المنطقة. 
وق��ال الكاردين��ال الغين��ي روب��رت س��اره 
رئيس المجل��س الباباوي كور أون��وم المكلف 
تنس��يق األعمال الخيرية للكنيس��ة في مؤتمر 
صحافي في الفاتيكان أن هذه المبادرة تجس��د 
مش��روعا وض��ع في حزي��ران الماض��ي عندما 
اعتب��ر البابا فرنس��يس أن مس��اعدة الش��عب 
العرقي��ة  االنتم��اءات  ع��ن  بمع��زل  الس��وري 
والدينية هي أكثر وس��يلة مباشرة للمساهمة 
ف��ي تحقي��ق الس��الم وبن��اء مجتم��ع منفتح، 

موضحًا أن هذا المش��روع س��ينفذ في منطقة 
البقاع ذات الغالبية اإلسالمية، حيث االحتياجات 

أكبر والوضع األمني هش. 
أن  الفرنس��ية  األنب��اء  وكال��ة  وذك��رت   
الكاردين��ال س��اره س��يتوجه إلى لبن��ان من 4 
إل��ى 8 كان��ون األول المقب��ل لمتابع��ة إطالق 
المش��روع بوس��اطة منظمة كاريت��اس لبنان، 
التي س��تضع أس��اس المش��روع في بل��دة دير 
األحمر المسيحية، على أن تعمل في المخيمات 
عندم��ا  المس��لمة  والبل��دات  به��ا  المحيط��ة 
يس��مح الوضع األمني بذلك، وس��تتيح األموال 
المخصص��ة لهذا المش��روع في مرحل��ة أولى 
مس��اعدة م��ا بين ثالث��ة أالف إل��ى أربعة أالف 
طفل م��ع المع��دات الطبية الالزم��ة، وتمويل 
إقام��ة وتنقالت أطب��اء وممرضين محليين من 

دون إرسال متخصصين أجانب. 
وأشارت إلى افتتاح مكتب اتصاالت للكنيسة 
في بيروت هذا الصيف لمتابعة مختلف عمليات 
المس��اعدة الكنس��ية، واس��تثمار أكثر من 78 
مليون دوالر من قب��ل الهيئات الكاتوليكية في 
التخفيف من معاناة ضحايا األحداث الس��ورية، 
حيث تم توزيع هذه المس��اعدات في 20 مدينة 
س��ورية وفي لبن��ان واألردن وتركي��ا وقبرص 
ومصر والع��راق وإرمينيا، وتعمل على األرض 

أكثر من 60 منظمة تمولها 43 مؤسسة. 
ونقل��ت الوكالة عن رئيس كاريتاس لبنان 
األب س��يمون فضول أن منظمته س��اعدت منذ 
نيس��ان 2011، نحو 32 ألف أسرة أي 160 ألف 

شخص 94 % منهم مسلمون. 

األردن ش���م���ال   | ل��الج��ئ��ي��ن  ال���زع���ت���ري  م��خ��ي��م 
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بط جهود التلقيح فيما ينت�شر �شلل الأطفال يف �شوريا، ال�شيا�شة تحُ

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ من 
أجل شلل األطفال في س��وريا، بعد أن كان هذا البلد 
خاليًا من المرض الذي يؤدي إلى الشلل لمدة عقد من 
الزمن، سجلت عشر حاالت مؤكدة لشلل األطفال في 
تشرين األول من العام الحالي. وارتفع العدد حاليًا إلى 
17 حالة مؤكدة بحس��ب منظمة الصحة العالمية في 
األس��بوع الفائت. انتش��ر الفيروس في أربع مدن، بما 
فيه��ا الريف الذي مزقته الح��رب بالقرب من العاصمة 
دمش��ق، فيم��ا تعه��دت الحكوم��ة الس��ورية بتلقيح 
جميع األطفال الس��وريين تحت س��ن الخامسة. ولكن 
سياس��ات الحرب اعترضت الطري��ق. ومن المتوقع أن 

يزيد انتشار المرض. 
"في الحقيقة أنه ينتش��ر بسرعة" يقول الطبيب 
محمد الس��عد في غازي عينتاب التركية، قرب الحدود 
الش��مالية السورية. هناك أكثر من 60 حالة متوقعة، 
يق��ول الطبي��ب، وهن��اك حاالت جدي��دة يت��م التبليغ 
عنه��ا كل ي��وم، معظ��م الح��االت هي ألطف��ال تحت 
عمر الس��نتين، وهم ممن ولدوا في س��وريا بعد بدء 
الحرب ولم يحصلوا على لقاحاتهم الروتينية، يضيف 

الطبيب. 
الطبيب السعد هو عضو في فريق طبي لإلنذار 
المبك��ر ف��ي المعارض��ة الس��ورية ويق��وم الفري��ق 
بمراقب��ة المناط��ق الخاضعة لس��يطرة الثوار. اس��م 
الفري��ق EWARN وه��و يعمل م��ع مراك��ز الواليات 
المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها في أتالنتا. 
وه��ذا الفريق ه��و أول م��ن دق ناق��وس الخطر بعد 
اكتش��اف أولى ح��االت لش��لل األطفال ف��ي محافظة 
دير الزور ويس��تعد الفريق الطب��ي اآلن لحملة تلقيح 
واس��عة ف��ي الش��مال الس��وري - عل��ى بعد مس��افة 

قصيرة من الحدود التركية. 
ته��دف فرقة عمل ش��لل األطفال إل��ى تحصين 
األطف��ال ف��ي مناط��ق الثوار، وق��د دمِ��رت المناطق 
هناك بس��بب القصف واالنفج��ارات. وال يوجد لديهم 
كهرب��اء، وال مي��اه نظيف��ة أو معالجة لمي��اه الصرف 
الصحي، هذه هي األماك��ن التي يكون فيها األطفال 
أكث��ر عرضة لخط��ر اإلصاب��ة، يقول الطبيب بش��ير 
رئي��س فريق العمل. )ل��م يفصح الطبيب عن اس��م 
عائلته لض��روراتٍ أمنيّة(. هدفنا ه��و تدريب 8000 
شخص لحمالت التلقيح من الباب إلى الباب ضد شلل 

األطفال. " يقول الطبيب. 
التلقي��ح بش��كل واس��ع ه��و الطريق��ة الوحيدة 
الحتواء انتش��ار المرض، وأسرع طريقة للوصول إلى 
األطفال ه��ي عبر الح��دود التركية، ولك��ن هذا يثير 
مش��كلة سياس��ية لوكاالت األمم المتحدة المس��ؤولة 

عن اللقاحات. 
الطلب��ات التي قدمناها لألم��م المتحدة من أجل 
اللقاح��ات كانت بال فائدة، يقول الطبيب بش��ير. "إلى 

اآلن ل��م يعدون��ا بأنهم سيس��تطيعون تزويد أطفالنا 
باللقاح". 

من غير المرجح تس��ليمها من قبل أي وكالة من 
وكاالت األم��م المتحدة� ألنه ال يصرّح لألمم المتحدة 
بالعم��ل إال م��ن خالل س��يادة الدولة، وه��ذا يعني أن 
يت��م إيص��ال جميع المس��اعدات اإلنس��انية من خالل 
الحكومة المركزية في دمشق، في األسبوع الماضي، 
رفض النظام الس��وري بيانًا لمجلس األمن في األمم 

المتحدة يحث على إدخال المساعدات عبر الحدود. 
برنام��ج تلقيح اليونيس��يف مركزه في دمش��ق. 
ويعتب��ر البحث في حاالت األطفال ف��ي مناطق الثوار 
تح��دٍ، تق��ول الناطق��ة باس��م منظمة اليونيس��يف، 
جولي��ت توما. "ل��م نتمكن ف��ي الس��نوات األخير من 
الوصول ألكثر من نصف مليون طفل، وذلك بس��بب 
معوقات الوص��ول. كما قالت. "وه��ذا يمكن أن يكون 

تفسيرًا لوجود شلل األطفال داخل سوريا".
 ولم يتعهد النظام الس��وري بإيصال لقاح ش��لل 
األطفال إلى جميع أطفال س��وريا إال بعد أن تم تأكيد 
انتش��ار المرض، ويت��م إيصال بع��ض اللقاحات اآلن 
إلى مناطق الثوار بعد مفاوضات بين النظام والثوار، 
وصلت 180 جرعة إلى دير الزور، حيث تم التبليغ عن 
أولى الحاالت، وليس هناك من طريقة سوى التعامل 
م��ع جميع أط��راف النزاع من أجل إيصال المس��اعدات 
اإلنس��انية. وتقول جوليت أن اليونس��يف تمكنت من 

القيام بذلك. 
ولك��ن األطباء في فريق عمل المعارضة لش��لل 
األطف��ال يتهم��ون البرنامج الذي مقره دمش��ق بأنه 
ال يص��ل لجميع األطف��ال غير الملقحي��ن في مناطق 
الث��وار، يق��ول الطبي��ب خال��د الميالجي بأن انتش��ار 
الفي��روس أس��رع ف��ي مناط��ق الث��وار، حي��ث يوجد 

الماليين م��ن النازحي��ن الذين يعيش��ون في ظروف 
رهيب��ة، ويضيف أن العائالت تش��رب م��ن مياه النهر 
مباش��رًة، وتعتم��د عل��ى المي��اه الملوث��ة، الت��ي من 

الممكن أن تكون حاملة للفيروسات. 
نحن متأكدون ب��أن الناس في دير الزور وبعض 
الق��رى األخ��رى ال يعلم��ون عن ش��لل األطف��ال، في 
الحقيق��ة،  يق��ول الطبي��ب الميالجي. "ه��ل يعلمون 
ب��أن عليهم أخذ اللقاح��ات؟" حملة من الباب إلى الباب 
حاليا هي المفتاح إلى العائلة المهددة، يقول الطبيب. 

"يوجد مرض هنا. وهذه ليست سياسة".
يدع��و عامل��و منظم��ات اإلغاث��ة العالمي��ة إل��ى 
ممارس��ة ضغط كبير على النظام الس��وري ليس��مح 
بفت��ح طري��ق م��ن تركي��ا إل��ى المناط��ق الش��مالية 
من أج��ل اللقاحات وتق��ول ماري آنّا ماك غالس��ون، 
مُمِرضة مسجلة تعمل بمجال جهود الدعم اإلنساني 
في س��وريا، بأن حاالت ش��لل األطف��ال تدعو للقلق " 
بش��كل عام فأن المس��اعدات اإلنس��انية ال تعمل في 
أجزاء كبيرة من س��وريا، تق��ول الممرضة. وأعتقد أن 
وباء ش��لل األطفال وحملة اللقاحات هي عَرَض من 

عدّة أعراض.
عودة المرض الذي يودي إلى الشلل واالستجابة 
ل��ه، كم��ا تق��ول غالس��ون، هم��ا إش��ارة ب��أن نظام 
المس��اعدات الدول��ي يخ��ذل أطفال س��وريا. غضبي 
موجه لجمي��ع جهات الصراع التي تبطئ المس��اعدات 
اإلنس��انية ولو بجزء بسيط، األطفال وجدوا أنفسهم 
ضمن المعاناة في وس��ط وضع كهذا، وهذا مأس��اوي 

بالنسبة لي.
من غير الممكن إيقاف شلل األطفال عند الحدود 
أو عل��ى حواجز الجيش. ويخش��ى العاملون في مجال 
اإلغاث��ة بأنه بدون اس��تجابة ش��املة م��ن أجل وقف 
الفي��روس، يمك��ن للمرض أن ينتش��ر ليتح��ول إلى 

كارثة صحيّة عامّة. 

تديث، مت نقل اللقاح جّوًا اإىل �شوريا: 
قال��ت األمم المتحدة يوم الحق��ًا بأنها نقلت جوًّا 
لقاحات لشلل األطفال ل� 583000 طفل في المناطق 
الت��ي يصعب الوص��ول إليها من الش��مال الس��وري، 
ومن ضمنها دير الزور، الش��حنة الجوية كانت مزودة 
بأغطي��ه وغيره��ا من مس��تلزمات الش��تاء للعائالت، 
المس��اعدة عبر الح��دود التركية - الطريقة األس��هل 
للوصول إل��ى هؤالء األطفال - ماتزال ليس��ت ضمن 

الخيارات.
الرابط األصلي للمقال: 

http://www.npr.org/blogs/
health/2013248203614/02/12//as-polio-spreads-
in-syria-politics-thwarts-vaccination-efforts 

  ديبرا أموس - الراديو الوطني األميركي    ترجمة: فريق سوريتنا



6

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

/ 8
 |  

)1
16

د )
عد

  ال
ة  |

الث
الث

نة 
لس

|  ا
نا  

ريت
سو

. . 
ف

مل
ال

مفاو�شات ملف اإيران النووي 
هل تكون مفتاحًا حلل املع�شلة ال�شورية؟
  ياسر مرزوق

الي��وم يطل ولي الفقيه م��ن منبره ليلقي نظرًة 
متفحصًة على العالم، وتداعب مخيلته أمجاد كس��رى 
كيف ال وجاره الغربي محطم ومستسلمٌ في عهدته، 
وإم��ارات الخليج تعي��ش هواجس الرع��ب، والمملكة 
تستش��عر خيان��ة حليفها األكب��ر، وأذرع��ه تعبث في 

سوريا ولبنان واليمن، كيف ال وهو ولي الفقيه. 
يذك��ر العالم��ة موس��ى الموس��وي ف��ي كتاب��ه 
74 /: » تتس��اءل  »الش��يعة والتصحي��ح« صفح��ة / 
الش��يعة في كل م��كان هل أن والي��ة الفقيه منصب 
ديني أم منصب سياس��ي، فإذا كان��ت منصبًا دينيًا ال 
يخضع لالنتخاب وال يخضع للعزل وال يخضع للتفريق 
ف��كل من بلغ مرتب��ة الفقاهة اتص��ف بصفة الوالية 
وشملته الحصانة ويجب على المسلمين إطاعة أوامره 
والرضوخ لواليته ولكن حدث أن فقهاء نكبوا وأهينوا 
وس��جنوا وش��ردوا، وال زال بعضهم قيد األسر بسبب 
مواقفه��م الفكرية والسياس��ية من س��لطان الفقيه 
الحاك��م، أم��ا إذا كانت والي��ة الفقيه منصبًا سياس��يًا 
فلماذا ربط بالدين والمذه��ب وظهر بمظهر العقيدة 
ووجوب الطاع��ة لصاحبه، ثم كيف يمكن من الناحية 
العملية أن يتصور المرء والية الفقيه عندما يتضارب 
الفقه��اء بينهم ف��ي اآلراء وكلهم ف��ي مدينة واحدة، 
فلم��ن يا ت��رى يجب عل��ى المس��لمين أن يس��تجيبوا 
ويطيع��وا وكيف له��م أن يجمعوا بي��ن آراء متضاربة 
أو متناقض��ة.. ونظرية والية الفقي��ه تجاوزت إيران، 
وإني أخشى أن يعم البالء على الشيعة في كل مكان 
ويهزهم ه��زًا ال اس��تقرار بعده، فلو علمت الش��يعة 
بالفجائ��ع التي ارتكبت باس��م والي��ة الفقيه وال زالت 
ترتكب القتلعت ظل الفقهاء من كل دياٍر يحلون فيها 

ولفرت منهم فرار الشاة من الذئب ». 
وول��ي الفقي��ه اليوم وم��ع تصاع��د الحديث عن 
تغيي��ر البطاقات الش��خصية ف��ي س��وريا، وتجنيس 
ملي��ون إيران��ي وإقحامه��م ف��ي المنطقة الوس��طى 
والش��مالية يعي��د لألذه��ان تاريخ الش��اه م��ع إمارات 
الخلي��ج، يذك��ر »محم��د حس��نين هيكل« ف��ي كتابه 
»مداف��ع آي��ة اهلل« الصفح��ة / 132 /: »تنازل الش��اه 
ع��ن مطالبة إيران بالبحري��ن، لكن كانت هناك طرق 
لتأكيد س��يطرة إيران العليا عل��ى الخليج، أفضل من 
اإللح��اح بالمطالبة باألراضي، وهو أمرٌ يبدو تحقيقه 
بعيد االحتمال، فعمل على تش��جيع هجرة اإليرانيين 
إل��ى دول الخلي��ج، الكوي��ت، ودول��ة اإلم��ارات ودولة 
البحرين، التي تعاني كلها من عجز دائم في العمالة، 
وهو بذلك يكون قد س��اهم بش��كٍل خفي وفعال في 
تغيير نمط األجناس في الخليج، ولعل أكبر دليل على 
قوة ومكانة اإليرانيين الذين يعيش��ون على الشاطئ 
الغربي للخليج، أنه حينما قام الشاه بزيارته الرسمية 
للكويت، قامت الجالية اإليرانية هناك بفرش الطريق 
بطوله من المطار إلى القصر الذي كان س��يقيم فيه 

بالسجاجيد اإليرانية لتمر عليها سيارته«. 
إيران التي تعتبر أول إقليم في الشرق لم يدخله 
اإلس��الم والعروبة مع��ًا في القرن الس��ابع الميالدي، 
وإذا كان األقباط في مص��ر ولموارنة في لبنان قبلوا 
العروبة بغير اإلسالم فإن مثل هذه المجموعات ظلت 
أقليات، أما في إيران فتوجد أمة بأسرها فعلت عكس 
ذل��ك قبلت اإلس��الم ولي��س العروبة وبق��ي الفرس 
إمبراطورية طامعة شاهنش��اهيًة كانت أم إسالمية، 
واستدعت ثورتها في نفوس اإليرانيين كل الخرافات 

والبدع. 
يذك��ر »ح��ازم صاغي��ة« ف��ي كتاب��ه »االنهي��ار 

المديد« صفحة / 204 /: في أعقاب الثورة اإلس��المية 
بدأ يخيب أمل من كانوا يظنون أن المسلمين الشيعة 
سوف يقومون باإلصالح الديني لإلسالم الذي عزفت 
عنه األغلبية السنية، تبعًا لموقعهم األقلي في عمون 
المنطقة ولحس العدالة لديهم الناجم عن تضررهم 
المزم��ن من الس��لطات وم��ن توزيع الث��روات، فضاًل 
ع��ن حراكهم االجتماع��ي الملحوظ، فهن��ا أيضًا تأكد 
ك��م أن اضطالع الجماهير المهتاج��ة باألدوار العامة، 
إنما يحقن األدي��ان بالخرافات العامية، أو يزيد جرعة 
الخرافة الكامنة أصاًل في تلك األديان، ال بل يس��تدل 
من الح��ركات السياس��ية النضالي��ة الش��يعية، إذا ما 
درس��ت على نطاق المنطقة ككل، أن أحد هواجس��ها 
الدافع��ة والمحركة كان إرجاع الش��يعة عن الش��وط 
ال��ذي قطعوه م��ن التحديث حتى ذل��ك التاريخ، يصح 
ذل��ك في إس��قاط نظ��ام » متغ��رب » كنظام الش��اه 
ف��ي إي��ران أو تراجع ق��وى اليس��ار الماركس��ي التي 
استقطبت، في العراق خصوصًا ولكن أيضًا في إيران 

ولبنان قطاعات واسعة من الشبيبة الشيعية«.
وباتت نظري��ة الفوضى الخالقة الت��ي نادى بها 
صق��ور اإلدارة األمريكي��ة الس��ابقة صناع��ًة إيرانية 
وصلت ح��د االحت��راف والغائب األكب��ر مصالح العرب 
ودوره��م، ملفن��ا اليوم عن االتفاق الن��ووي اإليراني 
وأبع��اده، وم��ن نافلة القول أن نذك��ر أن ما جرى بين 
إي��ران ومجموع��ة »5+1 أي ال��دول دائم��ة العضوية 
في مجلس األمن وألمانيا » كان أثرًا كاش��فًا ال منش��ًأ 
للمباحثات السرية بين زعيمة محور الشر والشيطان 
األكبر على أرض س��لطنة عمان، والتي أتت بمباركة 
خامنئ��ي بعيدًا عما يش��اع ع��ن دور الرئيس المعتدل 
حس��ن روحاني في إبرامه فصنع القرار في إيران بيد 
الول��ي الفقيه وحده والباقون جوق��ٌة تردد التعليمات، 
أل��م يص��ف خامنئ��ي وزي��ر خارجيت��ه »محم��د جواد 

ظريف« بالدبلوماسي المطيع. 

تاريخ اإيران النووي: 
ع��ام 1960 أنش��أ ش��رطي المنطق��ة ف��ي حينه 
الش��اه »مُحَمَّد رضا بهلوي« منظمة الطاقة النووية 
اإليراني��ة ومرك��ز طه��ران للبح��وث النووي��ة، وف��ي 

عام 1967 ج��رى إلحاق هذا المرك��ز بجامعة طهران 
وأش��رفت علي��ه منظم��ة الطاق��ة النووي��ة اإليرانية. 
وبمج��رد أن ب��دأ المركز بحوث��ه النووية م��ن جامعة 
طهران أه��دت الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة للمركز 

مفاعاًل صغيرًا بقدرة 5 ميغاواط ألغراض البحث. 
وفي عام 1970 وقعت إيران على معاهدة الحَدّ 
من إنتاج وتجربة األس��لحة النووية في، وََقدْ جاء في 
نص القرار الذي وقعته إيران في الفقرة الرابعة منه 
أن معاهدة الحَدّ من إنتاج األسلحة النووية وتجربتها 
تعترف بما يل��ي: بأن إليران الحَقّ في تطوير وإنتاج 
واس��تعمال الطاق��ة النووية لألغراض الس��لمية دون 
تميي��ز يذكر، وامت��الك المواد واألجه��زة والمعلومات 

التكنولوجية والعلمية. 
واس��تنادًا إل��ى توقي��ع المعاهدة ون��ص الفقرة 
أعاله؛ تمكنت إيران من استيراد ما تحتاجه من مصادر 
لبن��اء المفاعل النووي ولألغ��راض التي حددتها نص 
الفقرة الرابعة من المعاه��دة، ما بين إيران ومجلس 

األمن بخصوص منع انتشار األسلحة النووية. 
 وف��ي ع��ام 1973 وكمكاف��أة للش��اه عل��ى مده 
الغ��رب بالنفط اإليران��ي بغزارة جراء قط��ع إمدادات 
النف��ط العرب��ي بمب��ادرة المل��ك فيص��ل التاريخي��ة 
دعم��ت الواليات المتحدة األمريكية المش��روع النووي 
اإليراني الس��لمي بحجة حاجة إيران إلى طاقة ُأخرى 
غي��ر الطاقة النفطي��ة مَعَ مطلع عام 1990م لس��دّ 
احتياجاته من الطاقة الكهربائية. وَمَعَ عام 1975م؛ 
بدأ المش��روع النووي اإليراني الس��لمي يأخذ طريقه 
إلنت��اج الطاق��ة الكهربائية، حين أصدر معهد س��تان 
فرد للبحوث التاب��ع للحكومة األمريكي��ة تقريرًا جاء 
ف��ي مضمونه: عل��ى الواليات المتح��دة األمريكية أن 
تس��اعد إيران على بن��اء 5 - 7 مفاع��ل نووية إلنتاج 
الطاق��ة الكهربائي��ة، وبالتالي خالل ثالثة أش��هر من 
ه��ذا التقرير قام��ت الش��ركات األمريكي��ة ببناء تلك 

المفاعالت في أماكن متفرقة من إيران. 
ومع تدفق ثروات النفط وتحكم الش��اه بمقدرات 
الب��الد، دفع��ه طموح��ه بالس��يطرة عل��ى المنطق��ة 
بأس��رها وبمبارك��ة أمريكية لبن��اء 23 مفاعاًل نوويًا 
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إلنتاج الطاق��ة الكهربائي��ة، ووقع اتفاقي��ات للتعاون 
النووي مع ألمانيا والصين والهند وفرنسا، إال أنه وفي 
الع��ام 1977 أرس��لت الوالي��ات المتح��دة ممثل وزارة 
الحكومة األمريكية في وزارة الخارجية س��دني سوبر 
للتف��اوض مَعَ الش��اه بخص��وص البرنام��ج النووي 
اإليران��ي، وَتَمَّ االتف��اق على إلغ��اء ُكّل المعاهدات 
القائم��ة بين إي��ران والدول اأُلخرى، ش��رط أن تقوم 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة بتزويد إي��ران بثمانية 
مفاع��الت نووي��ة إلنت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة. وََقدْ 
تَمَّ التوقيع على ش��راء هذه المفاعالت رس��ميًا بين 

البلدين في تموز عام 1978م. 
م��ع اندالع الثورة ضد الش��اه تم إلغ��اء المعاهدة 
مع الوالي��ات المتحدة وص��ادرت األخي��رة مبلغ ثماني 
ملي��ار دوالر كانت حكومة الش��اه قد س��لمتها س��لفًا 
لألمريكيين وكان مفاعل بوش��هر - 1 َقدْ أنجز العمل 
في��ه بما يق��ارب %90. في حين لم ينج��ز من مفاعل 
بوش��هر - 2 إال %50، إال أن��ه تم تدمي��ره خالل الحرب 

العراقية اإليرانية. 
 بع��د نهاية الح��رب العراقي��ة اإليرانية ووصول 
الرئيس رفسنجاني إلى سدة الرئاسة بوصفه رئيسًا 
تصالحي��ًا مع الغ��رب حاول األخير إع��ادة بناء مفاعلي 
بوشهر إال أن محاوالته لم تفلح بسبب ضغوط اإلدارة 
األمريكي��ة على الش��ركات فلج��أت إيران إلى روس��يا 
والصين لتمكينها من استعادة قدراتها النووية، ففي 
عام 1995م، وقعت عقدًا مَعَ روس��يا لتنفيذ مشروع 
بوش��هر تحت إش��راف وكالة الطاقة النووية الدولية. 
وكان العق��د ينص على إنش��اء ع��دة مفاعالت نووية 
لتولي��د الطاق��ة الكهربائية له��ا القابلية عل��ى إنتاج 
180 كيلوغرامًا من البلتونيوم في السنة من الوقود 

النووي المستنفذ. 
كم��ا كان العقد ينص على ضرورة إنجاز روس��يا 
عمله��ا ف��ي أول مفاعل نووي في بوش��هر لتوليد 30 
- 50 ميغاواط خالل أربع س��نوات، وأن تدرب خمس��ة 
عش��ر خبي��رًا نوويً��ا إيرانيًا ف��ي الس��نة. باإلضافة 
إلى بناء وح��دة إلنتاج الغاز الن��ووي القاذف لتخصيب 
اليوراني��وم، م��ع احتف��اظ إي��ران بالوق��ود الن��ووي 
المستنفذ في بوش��هر مما يعني تخطي إيران للخط 

األحمر النووي وبدأ عملية تخصيب اليورانيوم. 

تخ�شيب اليورانيوم: 
ب��دأت إيران عام 2002 ببرنامج تخصيب س��ري، 
ورغ��م المواق��ف الدولي��ة والعقوب��ات تح��ت الفصل 
الس��ابع من ش��رعة األم��م المتح��دة اس��تمرت إيران 
بتخصي��ب اليورانيوم. واس��تمرت تؤك��د أن برنامجها 
يتفق مع معاهدة عدم انتش��ار األسلحة النووية التي 
صادقت عليه في عام ١٩٧٠ والتي تس��مح بتخصيب 

اليورانيوم ألغراض سلمية تحت إشراف الوكالة. 
عام 2011 أبدت الوكال��ة الدولية للطاقة الذرية 
في تقريرها حول البرنامج النووي اإليراني، مخاوفها 
م��ن الطاب��ع العس��كري لعملي��ات التخصي��ب دون أن 
تؤكده��ا، وقد صرح المن��دوب األمريكي ل��دى وكالة 
الطاقة الذرية »غريغوري ش��ولت »: بأن إيران تمتلك 
ما يكف��ي من اليوراني��وم لصنع عش��ر قنابل نووية 
بعد التخصيب وإن إيران س��تمتلك بعد تحويل معدن 
اليوراني��وم 85 طنًا من »سداس��ي فلور اليورانيوم« 
الذي س��يكون في وسعها استخدامه في أجهزة الطرد 
المرك��زي إلجراء عمليات تخصيب، وأنه س��يكون في 
وس��ع إيران في نهاية هذه العملية إنتاج عش��ر قنابل 

نووية ». 
أما الدكتور أحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية 
فق��ال: »بأن صبره ي��كاد ينفد« حي��ال برامج طهران 
وحقيق��ة نياتها، مضيًفا أنه لم يعد قادرًا على التأكد 
م��ن حقيقة األه��داف والني��ات اإليراني��ة وأن يصدق 
التطمينات اإليرانية التي تتحدث عن الطابع الس��لمي 

للبرنامج النووي اإليراني«. 
وتنب��ع خط��ورة البرنام��ج الن��ووي اإليراني إلى 
وص��ول إيران إل��ى تخصي��ب اليوراني��وم بدرجة 20 
بالمئ��ة وال��ذي ال يحت��اج إال لبض��ع خط��وات إضافية 
ليصب��ح مخصبا بنس��بة %90، ويك��ون عندئذ جاهزا 

لالستخدام في األسلحة النووية. 
وق��د ورد ف��ي تقري��ر للوكال��ة الدولي��ة للطاقة 
الذري��ة ف��ي 28 آب الماض��ي أن إيران ع��ززت قدرتها 
على تخصيب اليورانيوم، وأن طهران رّكبت أكثر من 
ألف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منش��أة 

نتنز للتخصيب. 
كما ذكر التقرير أن الجمهورية اإلس��المية بدأت 
إنت��اج وقود نووي لتش��غيل مفاع��ل أراك الذي يعمل 
بالم��اء الثقي��ل وتخطط لتش��غيله، بالرغ��م من أنها 
أجّل��ت العمل عل��ى المفاعل لما بع��د الربع األول من 
عام 2014، ويس��تخدم اليوراني��وم المخصب بدرجة 
90 بالمائة في إنتاج األسلحة النووية، والتخصيب هو 
عملية تحويل غ��از اليورانيوم الخام إلى وقود نووي، 
وتنفذ هذه العملية بواس��طة أجهزة الطرد المركزي، 

وهي عملية فصل اليورانيوم ومن ثم تركيزه. 

جينيف الإيراين: 
يه��دف االتف��اق إلى وض��ع حد لطموح��ات إيران 
الدولي��ة  للعقوب��ات  النووي��ة مقاب��ل وق��ف جزئ��ي 
والغربي��ة المفروض��ة على طهران، وم��دة االتفاق 6 
أش��هر ستش��هد مراقبة دولية دقيقة للنشاط النووي 

اإليراني والتزام طهران ببنود االتفاق. 
 - ينص االتفاق على وقف جميع أنشطة تخصيب 
اليورانيوم أكثر من نسبة 5 في المئة، والتخلص من 
جميع المخزون الخاص باليورانيوم المخصب بنس��بة 
20 ف��ي المئ��ة أو تحويل��ه إل��ى ش��كل ال يمكن معه 

استخدامه إلجراء المزيد من عمليات التخصيب. 
 - التعه��د بعدم بناء أجه��زة طرد مركزي جديدة 
لتخصي��ب اليوراني��وم ووق��ف التق��دم نحو تش��غيل 
مفاعل في مفاعل أراك )النووي( الذي يمكن أن ينتج 
البلوتوني��وم. ووفقا للبيت األبيض فقد قبلت طهران 
بأال تبني مفاعال قادرا على استخراج البلوتونيوم من 

الوقود المستخدم. 
 - االحتف��اظ بمخزون م��ن اليورانيوم المخصب 
بنس��بة 3.5 ف��ي المئة كما هو م��ن اآلن وحتى نهاية 
فترة الستة أش��هر، وبناء عليه يتعين تحويل أي مادة 

زائدة إلى أكسيد. 
 - السماح بوصول خبراء الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بش��كل يومي إلى مواقعها وأن تعلن معطيات 

عن كيفية عمل مفاعل أراك. 
ف��ي المقابل وف��ي حال الت��زام إي��ران باالتفاق 
سيجري تعليق عقوبات معينة مفروضة على الذهب 
والمواد النفيسة وقطاع السيارات اإليراني والصادرات 
البتروكيماوي��ة وص��ادرات إي��ران البتروكيماوي��ة بما 

يوفر لها 1. 5 مليار دوالر من العائدات. 
- إج��راء إصالح��ات وعملي��ات تفتي��ش تتعل��ق 

بالسالمة لبعض شركات الطيران المدني اإليرانية.

- اإلبق��اء عل��ى مبيع��ات النف��ط اإليراني��ة عند 
مس��تواها المنخف��ض الحال��ي الذي يقل بنس��بة 60 
بالمائة عن مس��تويات 2011، والسماح بتحويل 4. 2 
ملي��ار دوالر من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على 
أقس��اط بالتزام��ن مع الت��زام طه��ران بتعهداتها في 

االتفاق. 
- إمكاني��ة تحوي��ل نح��و 400 ملي��ون دوالر من 
األم��وال اإليراني��ة إلى مؤسس��ات التعلي��م في دول 
أخرى لس��داد مصروف��ات الطلب��ة اإليرانيي��ن الذين 

يدرسون بها. 
ج��راء  اإليران��ي  االقتص��اد  سيس��تفيد  مبدئي��ًا 
االتف��اق م��ن ملي��ارات دوالر لك��ن الق��در األكبر من 
االحتياطات األجنبية »نحو 100 مليار دوالر« س��تظل 
مقي��دة بالعقوب��ات، وس��تبقى العقوب��ات مفروض��ة 
عل��ى مبيع��ات الطاق��ة اإليرانية )ولن يس��مح بزيادة 
الص��ادرات( وكذل��ك على البن��ك المرك��زي اإليراني 

وعدد من البنوك والمؤسسات المالية األخرى. 

ما بني ال�شطور: 
عادًة ما يحمل هذا النوع من التفاهمات اإلقليمية 
والدولي��ة المعلن��ة مذك��رًة س��رية وأوراق يكش��فها 
التاري��خ، ولع��ل االتفاق األب��رز كان ح��ول المعضلة 
الس��ورية وح��زب اهلل اللبناني رغم نف��ي اإليرانيين 
لذلك م��رارًا، فإيران المنهكة اقتصاديًا بحاجة إلغالق 
ملف األس��د الذي يكلفها أكثر من مليار دوالر ش��هريًا 
وهي مس��تعدة لتعليق توس��عها اإلمبراطوري خشية 
التداع��ي من الداخ��ل، وأمري��كا وإدارة أوباما بحاجةٍ 
لوق��ف النزيف في س��وريا الذي يعتبر فش��اًل لإلدارة 
رغ��م حصوله��ا على تن��ازٍل من األس��د عن س��الحه 
االس��تراتيجي، ومما يعزز هذا الرأي التقارير الغربية 
الت��ي تبرر عزوف أوباما عن توجيه ضربةٍ عس��كرية 
لنظام األس��د، بأن مثل هذه الضرب��ة لو وقعت كانت 

ستفشل المحادثات السرية مع إيران. 
هل يكون االتفاق أو التقارب الروس��ي األمريكي 
المعضل��ة  لح��ل  مفتاح��ًا  األمريك��ي  اإليران��ي  ث��م 
الس��ورية، وهل س��يكون الحل على حساب الثورة أم 
أن إي��ران مس��تعدة للتخلي عن اس��تثمارها في حزب 
اهلل أو األس��د أو أحدهم��ا.. لعل األقرب أن إيران باعت 
األس��د واحتفظت بحزب اهلل، وفضلت االس��تثمار في 
االقتصاد بعد أن باءت استثماراتها في سوريا بالفشل 
أو ع��دم الجدوى، وحدها األش��هر الس��ت المقبلة من 

تملك اإلجابة. 

. . 
ف

مل
ال

مفاعل بوشهر اإليراني
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  الياس س الياسو

اإىل موؤيدي ب�شــار.. من ال�شوريني
مذه��ل هذا المش��هد في مس��تواه »الموالي«، 
وقد يحتاج فيما بعد إلى أبحاث اجتماعية - نفسية - 
تأريخية، وهو دائم االنشغال في البحث عن أجوبة، 
وهي تبريرات أكثر منها أجوبة، لتوكيد صحة الخيار 
في تأييد مس��تبد فاس��د وقاتل بمس��توى مجرمي 
حرب تصنيفا وممارس��ة غير سرية بل تحمل علنية 

بما يتجاوز الوقاحة والالمباالة.. 
نع��م، أعترف بأني لس��ت س��وريًا وبالرغم من 
ذل��ك فأنا ش��خص ترعرع في بيت وبي��ن جيل كان 
ناق��دا الذعا لغي��اب كل مظهر من مظاه��ر الحرية 
والديمقراطي��ة، بم��ا يعنيه من حق الع��رب بتقرير 
مصيره��م، والتقدم ال��ذي ظل مؤجال ويا لألس��ف 
باسم قضيتي فلس��طين.. نعم، أنا من ذلك الجيل 
ال��ذي ظن بأن الفكر القومي العربي وقبله اليس��ار 
قادرين على تلمس تلك الحاجة الماسة للمجتمعات 
العربي��ة لتنطل��ق نح��و فض��اء آخ��ر ال ت��داس فيه 
كرامت��ه وحريت��ه كم��ا جس��دها رجال بش��ار وهم 
يس��ألون اخوتي واخواتي من س��وريا سؤاال تهكميا 
عن الحرية وهم يركلونهم.. مش��هد صادم ال شك، 

ليس لي فحسب بل لمن عرف ما وراء الشعارات.. 
ه��ذا لي��س بوحًا ش��خصيًا، ب��ل حقائ��ق قد ال 
يعترف العقل المؤيد لبش��ار وهو أس��ير الش��عارات 
وااليديولوجيات ب��دون تكلفة البحث عم��ا وراءها.. 
إذ ليس من المعقول في س��وريا بتاريخها االبداعي 
والحضاري أن ال يكون الناتج س��وى هذا: إذا س��قط 
بشار.. س��قطت سوريا.. نعم من ذاكرتي البسيطة 
ثم��ة س��ؤال ُط��رح وبتهك��م: وم��اذا لو أن س��وريا 
اس��تيقظت على خبر موت االنس��ان بش��ار؟ وبعيدا 
ع��ن خزعب��الت »الخلود« كم��ا يقال حت��ى تاريخه: 
القائد الخالد.. الس��ؤال أع��اله بقي معلقا منذ اليوم 
األول للس��ؤال التهكمي لرجال بش��ار واستخدامهم 
ألقدامهم بداية على أجساد السوريين المتظاهرين 
رش��ا  حري��ة«  »أعطيه��ن  أدوات  تتط��ور  أن  قب��ل 
وقصفا.. الس��ؤال التهكمي اياه كش��ف ع��ن الوجه 
الحقيق��ي لما س��مي دولة البع��ث.. انهار ش��عارها 
الش��اعري عن الوحدة والحرية واالش��تراكية.. ولم 
يُ��درك حتى بش��ار بنفس��ه، وكيف ي��درك من تم 
تفصيل كل ش��يء على مقاس��ه حتى ظن حقا بأن 
س��وريا ورثة ل��ه ولعصابت��ه، بأن المس��ار هو نحو 
الهاوي��ة.. ليس م��ن المعقول حق��ا أن يكون الجيل 
الذي اش��تغل عليه وعلى تشكيل عقله على مبادئ 
البعث وشعاراته وهتافاته الطالئعية متهما بأسهل 
الته��م »العمال��ة لألجنب��ي« ألن��ه تجرأ على كس��ر 
صنمية الش��عار غي��ر المرادف للممارس��ة أبدًا.. من 
ه��م الذين ث��اروا في درع��ا؟ ومن هم ه��ؤالء أبناء 
الرس��تن؟ والغوط��ة وحم��ص والالذقي��ة وبانياس 
ودير الزور؟ مش��كلة نظام العصابة كمنت في ظنه 
بأن الكذب يمك��ن أن يصبح حقيقة.. كذب على كل 
المس��تويات تطلب خلق ما يثب��ت األكاذيب بدءا من 
قص��ة نفق درعا - الرمث��ا و«اللقطات العفوية« في 
درعا للمس��لحين.. استخدم بشار ما ظن بأنه يمكن 
أن يم��رر كما مرره أبي��ه: اقتل.. اقت��ل واكذب أكثر 
وأكثر فسينس��ى الن��اس قصة البداية وس��يطلبون 
من��ك أن تعفو عنهم وتعدهم باع��ادة بناء ما دمره 
جيش��ك وس��يلقي ابواقك بأطنان األكاذيب الالحقة 
لتشويش حتى أعداد من قتلتهم وبأيدي من قتلوا.. 
تلك استراتيجية االستخفاف التي قصمت ظهر 
العصاب��ة الحاكم��ة، وهل تذكرون ممن كان بش��ار 
منزعجا أكثر من المتظاهرين؟ نعم وحسب »الوفود 
األهلية« كان منزعجا من المصورين واإلعالميين.. 
ولماذا؟ ألنك حين تكذب عن ش��يء وأنت غير مدرك 

إل��ى أن هناك من يصور الح��دث على حقيقته فكل 
كذبتك تنهار.. من األمثل��ة غير البعيدة تماما: حين 
حدثت مذبحة الجديدة كان ش��بيحة بش��ار يصولون 
شارع اوتس��راد المزة يحتفون بما سموه »انتصارًا« 
عل��ى »االرهابيين« بل ويس��تعرضون في مش��هد 
بدائ��ي متخلف حت��ى عن انس��ان العص��ر الحجري 
جثث بعض من ُذبح على متن ذات السيارات »الدفع 
الرباعي« التي كذب حولها بش��ار في الش��هر األول 
للثورة.. هذا قبل أن يكتش��ف هؤالء الشبيحة حجم 
ورط��ة نظام عصابتهم من ه��ول الذبح.. ليس مع 
الخارج بل م��ع ذات الديناميكية التي لم تتغير حتى 
تاريخ مذبحة النبك التي سنتحدث عنها.. ديناميكية 
تق��وم عل��ى القتل ذبحا ثم االدعاء كم��ا في الحولة 
بأن »قواتنا الباسلة الحقت فلول االرهابيين وقضت 
عل��ى اوكاره��م« فتخرج الص��ورة ألطفال ونس��اء 
مذبوحين ومش��ايخ ن��كل بأجس��ادهم.. وأبناء تلك 
المناطق الت��ي حصل فيها المذابح ل��م يكونوا حقا 
بحاجة لم��ن يقنعهم بش��يء فهم الذي��ن يعرفون 
القتل��ة وس��يارات نه��ب ممتلكاتهم على بس��اطتها 
وبيعها في اس��واق يندى لها جبين البشرية ويخجل 
منها س��راق مبتدءون فما بالك بمن يهتف »شبيحة 

لألبد ألجل عيونك يا أسد«؟
على خلفية االستهزاء بجيل البعث اياه وبزيانية 
مصفقون راح بش��ار يمارس ما ظن بأنه »س��احر« 
لعقولهم وقلوبهم يروي روايته السمجة والسخيفة 
بعد 12 يوم من استش��هاد أول شهيدين في درعا.. 
وتح��ت قبة »البرلمان« ف��ي 30 آذار / مارس 2011 
كانت قهقهات بش��ار الضربة القاصمة األخرى وهو 
يس��تهزئ بقيمة الدم والوعي بمزي��د من األكاذيب 
والتجييش الطائفي الذي تصاعد الحقا على ألسنة 
األب��واق بقيادة بثينة ش��عبان وانحط��اط كلي عند 
المستوى »األكاديمي« الذي حاجج عن قصة الدوس 
على رؤوس الشباب السوري في بانياس واعتبارها 
في العراق ومن ثم قصة حمزة الخطيب وكل اإلناء 
المليء بالقذارات المستفزة بقصف مآذن المساجد 
واحد تلو آخر والناس مدهوشة من الوقاحة والجرأة 
ف��ي االس��تهداف والكذب ع��ن »المؤام��رة الكونية« 
التي كشفت األيام بأنها ليست سوى اسطورة أخرى 
م��ن األس��اطير التي تلط��ى خلفها نظ��ام العصابة 

تاريخيا.. 
م��ن ال يتذكر تل��ك األبواق وه��ي تغوص في 
مس��تنقع الكذب؟ ال نحتاج لتعداد كل أكاذيب بش��ار 
وأبواق��ه ال عن »األمن واألمان« بحد س��يف األجهزة 
األمنية العائلية القامعة حتى للكلمة وال عن التقدم 
والحريات في ظل مافيا موكل تس��يير شؤونها إلى 
اب��ن خاله وبعض مناطق س��وريا ال ت��رى الكهرباء 
قبل الثورة الس��ورية إال بالصدف��ة وبدون مواعيد.. 
التخلف في كل المس��تويات االقتصادية والسياسية 
دائما م��ا كان مرده إلى »ال ص��وت يعلو فوق صوت 
الممانع��ة والمقاوم��ة«! فال مقاوم��ة أنجزت تحرير 
شبر في الجوالن وال ممانعة منعت تاريخيا االنبطاح 
عند مصالح الغرب والتفاهمات معه ومع اس��رائيل.. 
والقص��ة أضح��ت ككتاب مفت��وح يمكن ق��راءة كل 
تفاصيله بما أتاحته ش��هور طويل��ة من عمر الثورة 

السورية.. 
ه��ل بالصدف��ة يح��دث أن يتوهم بش��ار ومن 
يؤي��ده بأن قصة »األبد« في حكم س��وريا س��تظل 
ف��ي بيت األس��د مس��نودا بهذا الك��ذب؟ أب��دًا.. ألن 
البني��ة والتركيب��ة قائمة على اعتق��اد عميق باألمر 
مس��نود بكثير من األس��اطير والخراف��ات والتدجيل 
م��ا فتئ ه��ؤالء يذك��رون به ف��ي مجالس��هم أينما 

كان��ت.. حتى لو كانت في ن��ادي الضباط حيث تهتز 
أرداف الروس��يات أمام »قادة أف��ذاذ« من آل مخلوف 
وصبيانهم ممن يس��مون ضباط��ا يتفاخرون برتب 
منحت لهم على عجل كما منحت لبشار رتبة فريق.. 
تلك من األمور التي وإن ظ��ن أركان العصابة بأنها 
تجري بعيدا عن أعين من يجري التضحية بهم على 
مذبح بقاء االس��طورة ف��ي بيت األس��د وبعيدا عن 
عيون الش��عب الذي يدعي المصفقون في مجلس��ه 
بأنه��م ممثل��وه بالق��رب من ن��ادي الضب��اط حيث 
الحجيات الروسيات يمارس��ن »الجهاد« على أصوله 
الشرعية في عرف الش��بيحة األسديين.. بالمناسبة 
من ينس��ى الجهد الكبير واالس��تهبال الذي مارس��ه 
ش��ريف ش��حادة وأحمد صوان وبس��ام أبو عبد اهلل 
وبقية الش��لة المهترأة في نفي وجود ش��يء اسمه 
الشبيحة في س��وريا؟ مش��كلة هؤالء جميعا ليست 
فقط في أن قليل من يصدقهم.. بل مشكلتهم مع 
الوقائع كما هي مش��كلة »البواس��ل« مع السوريين 
وه��م ينهبونه��م ويذبحونه��م ف��ي كل منطق��ة 
يدخل��ون اليها قب��ل أن تحضر كامي��رات »اإلعالم« 

األسدي مع الكومبارس.. 
حتى ل��و صدق أوبام��ا في البي��ت األبيض بأن 
بش��ار ال��ذي نعى وب��كل وقاح��ة نيلس��ون مانديال 
كمث��ل عن الكف��اح في س��بيل الحري��ة وأنه درس 
للطغ��اة.. طبعا متناس��يا أن يخبر العالم كيف وصل 
إلى الس��لطة بنفسه وما معنى األبدية مقابل حكم 
ماندي��ال لخمس��ة أعوام فق��ط ال غي��ر وأن الزعامة 
ليس��ت دائما محصورة في الكرسي إال في المزرعة 
األس��دية.. أقول حتى لو صدق أوبام��ا وصدقت تل 
أبيب والسعودية وتركيا كل روايات األسد وأبواقه.. 
فماذا باألس��اس عن الشعب المقهور الذي لم يخرج 

بإذن من أحد ليغير من حياته ويقرر مصيره؟
ف��ي الالذقي��ة، وف��ي مناطق الس��احل عموما، 
من الذي قاد جرافته بحرك��ة تلميعية لجرف أماكن 
الشبيحة ومحاصرة موانئ خاصة بكل عصابة؟ هل 
يك��ذب هؤالء على أهالي الالذقي��ة وريفها مثال في 
قضايا يعيشها الناس يوميا؟ هل يتوهم الناس مثال 
عن وجود تشبيح هالل األسد وحافظ األسد؟ القصة 
كما ذكرت س��ابقا هي تتركز على الوهم والخرافة 
التي ساهم فيها تملق ونفاق مستويات متعددة بما 
فيها رجال دين وصل بهم األمر إلى اختزال س��وريا 
في معاتيه آل األس��د: إذا س��قط النظام فسيسقط 
االس��الم وستس��قط العروبة.. على ما ق��ال مفتي 
بش��ار.. وع��ن أي نظ��ام يج��ري الحدي��ث؟ األجهزة 
األمنية المس��نودة اليوم بمرتزقة عابرين للحدود.. 
ه��ذا باختصار ه��و النظام الذي يح��ذر البعض من 
س��قوطه.. نحن ازاء مذبحة بحق التاريخ.. »س��وريا 
األس��د«.. لم يكن في س��وريا كنائس وال أديرة وال 
مس��اجد وال عمران وال أرياف وقرى وبش��ر.. سوريا 
لوال آل األس��د من أمثال المذكوري��ن هالل وحافظ 
ومعهما معاتيه آل مخلوف وش��اليش ما كانت سوى 
أرض جرداء ال بش��ر وال فكر وال انتم��اء فيها.. هذه 
هي الص��ورة التي يراد للمواطن الذي تهرس��ه كل 
أش��كال الهرس وب��كل األدوات أن يعتق��د وأن يردد 
كم��ا ردد هؤالء المجب��رون في األش��هر األولى في 
س��احات تجم��ع خلي��ط م��ن الش��بيحة والموظفين 
والطالب فيما كان يسمى »مسيرات عفوية« ترافها 
طائرات هيلوكبتر بينما كان يذبح في دوما وحرستا 
بيد ش��بيحة الباصات الخضراء أي انس��ان يخرج من 

المسجد بعد الصالة حامال سالح الهتاف.. 
ماذا خلقت تل��ك اللوحة القائمة على ألوان من 

الخداع والكذب؟



9

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

/ 8
 |  

)1
16

د )
عد

  ال
ة  |

الث
الث

نة 
لس

|  ا
نا  

ريت
سو

. . 
ظر

ة ن
جه

و

عل��ى األق��ل نفس��يا.. انه��ارت وعل��ى دفع��ات 
األقنعة الت��ي ارتدتها عصابة الحكم ومع اس��تمرار 
وتعمق المأزق ازداد االتكاء على مرتزقة يؤتى بهم 
بشكل رسمي وممنهج إلى المدن السورية وهو أمر 
لم يعد يحتاج لما كان يطالب به األبواق من دالئل.. 
صور الحرس الث��وري االيراني التي عرضها بي بي 
س��ي لم تكن في المريخ بل في ريف حلب وقاس��م 
س��ليماني لي��س اختراعا ب��ل مقيم ش��به دائم في 
دمش��ق يدير عمليات االجرام عبر ميليش��يا شيعية 
عم��ق تواجدها الش��عور الطائفي الذي ظن بش��ار 
وعصاباته األمنية س��يجعل المجتمع السوري يلهث 
نح��وه هو طلب��ا لما س��موه »األمن واألم��ان« فهي 
لعبت��ه منذ عهد ابيه اش��عال الحرائق ثم االش��تغال 
عند أجه��زة الدول األخ��رى بدعارة سياس��ية فائقة 
األداء.. م��ا ح��دث في النبك لم يك��ن بحاجة لصورة 
الممن��وح رتبة عس��كرية س��ورية وه��و القادم من 
العراق يتزعم فرق الموت اآلتية من خلفية عقائدية 
تظن بأن قتل السوري فيه ثأر للحسين وفيه خدمة 
لزينب.. القتل ف��ي النبك لم يكن اختراعا ولم يكن 
أكاذيب��ا ومثل��ه لم يكن الذب��ح في داري��ا والذيابية 
والحسينية وما يحضر له هؤالء المرضى بالطائفية 
الس��تمرار مذابحهم المتنقلة م��ن منطقة ألخرى.. 
وكما عُرف متزعم مذبحة بانياس يُعرف متزعمي 
المذابح كلها بالرغم من كل محاوالت األبواق واآللة 
الدعائي��ة التي تته��م »االرهابيين« بذب��ح أهاليهم 
الحراج بشار.. تلك أكبر سخافات االحتفاء بالمذبحة 
ونس��يان الضحية قبل أن تتكش��ف صورها فيذهب 
منفذوها ومبرروها الختراع االكاذيب التي تورطهم 
أكث��ر.. هل س��معنا مثال اعت��ذار بثينة ش��عبان عن 
كذبته��ا ح��ول أطفال ق��رى الالذقي��ة الذي��ن قتلوا 
بالكيماوي في الغوطتين؟.. أبدًا لن نس��مع مثلما لن 
نس��مع أي اعتذار من حس��ن نص��ر اهلل عن أكاذيبه 

التي سقط في فخها مرة اثر مرة.. 
لي��س ذلك فقط ما خلقته تلك اللوحة الكاذبة، 
والتي صدقها ويا لألس��ف بعض الس��وريين الذين 
ال يرون مش��كلة في موت ماليين الس��وريين تحت 
ش��عارات خجلت الفاش��ية والنازية من طرحها على 
العل��ن وفي وس��ائل دعايتهما: التطهي��ر!.. أم يظن 
هؤالء بأن الش��عب السوري شعب بال ذاكرة؟ بالطبع 
لي��س التمس��ك ببش��ار ل��دى الجمي��ع هو تمس��ك 
بش��خصه.. أب��دًا لي��س الجمي��ع حتى مؤي��د لفكرة 
س��خيفة وس��مجة تس��ربت مؤخ��را إل��ى العلن عن 
والدة بش��ار: نصحت بشار أن يستقيل ويسلم أخيه 
ماه��ر.. فهن��اك حقا م��ن يعتقد ويظن ب��أن وجوده 

كل��ه قائم ومرتب��ط بحكم ه��ذه العصاب��ة.. ليس 
فق��ط فئات من الس��وريين الذين يبن��ون مواقفهم 
)وقبل ظهور جماعات اس��المية مس��لحة( كما يبنيه 
براغماتيا الروس عن االسالم السني وعدم السماح 
له بالحكم.. بالطبع هم ال يفكرون بتفصيل فكري 
وسياس��ي بل بانقياد خلف ش��عارات االسالموفوبيا 
القائم��ة من��ذ أن اخت��رع ه��ؤالء امث��ال ادوني��س 
فك��رة تصب ف��ي مصلح��ة المس��تبد ع��ن الخروج 
م��ن المس��اجد.. هؤالء مث��ال يثيرهم )كم��ا يثير أي 
حريص على الثورة الس��ورية م��ن منطلق مختلف( 
وجود ما تعترف به أوروبا عدديا ١٢٠٠ مس��افر إلى 
سوريا للجهاد.. لكن وفي درس انكشاف كل النفاق 
الفكري لم يثرهم تدفق ممنهج ورس��مي لمرتزقة 
يس��يرون رح��الت جهاد مق��دس تحت س��مع وبصر 
حكومت��ي لبنان والعراق.. أضف إلى ذلك االيرانيين 
وباكس��تانيين وافارقة وروس واوكرانييين ورحالت 
الدع��م االعالم��ي للنازيي��ن الجدد م��ن اليونان وما 
يش��اع عن طياريين جزائريين.. حين تعود جثامين 
رج��ال حزب اهلل إلى لبنان ومثله��ا إلى العراق بماذا 
يوص��ف ه��ؤالء؟ »مجاهدون قض��وا أثن��اء قيامهم 
بواجبه��م الجهادي المق��دس!«.. وإلى اآلن لم أفهم 
معن��ى الجه��اد المق��دس ف��ي ريف حلب ودمش��ق 
والبع��ض يتوقع بس��ذاجة وخف��ة ب��أن ال يثير هذا 
التدخ��ل المفض��وح والذب��ح العلن��ي الط��رف اآلخر 
الذي يملك أيضًا خزانا هائال من اس��تثارة ش��عارات 
مقدس��ة يمك��ن له��ا أن ال ت��ورط فقط س��وريا بل 
غيرها.. مما قد يحت��اج وقفة تاريخية جادة هو هذا 
المش��هد االحتفالي المبتهج على صفحات التواصل 
االجتماعي من س��وريين يتفاخ��رون بقتل اخوتهم 
االسوريين بالسواطير والسكاكين في مذابح يندى 
لها الجبين بيد ميليش��يات ومرتزقة يمارسون أقذر 
أن��واع الطائفية باس��م الحس��ين وزين��ب في تهمة 
مبطنة على أن هؤالء السوريين الذين قاموا بثورة 
ش��عبية ما فعلوها إال لنبش قبر زينب وأن الفرصة 
للتعجي��ل باس��طورة المهدي تتطلب الزج ببس��طاء 
الش��يعة الفقراء منه��م نحو ش��حن طائفي مرعب 
ويرت��د على هؤالء أكث��ر من غيرهم في تس��عيرة 
تح��ط من قيم��ة وقدر هؤالء في س��بيل وهم كبير 

عن انتصار بشار على شعبه.. 
المح��زن حق��ا ف��ي ه��ذه المأس��اة هو مش��هد 
االحتفاء بقتل أطفال ونس��وة سوريين وتهجيرهم 
وتطهير مدنهم وقراهم بأدوات عصابات بدائية مع 
الكثي��ر م��ن التلفيق الكذب المس��تدعيان لكم كبير 
من تراكم القه��ر الذي ال ينتبه إليه في حمأة الفرح 

على اس��الة الدم الجماعي للسوريين معظم هؤالء 
الذين يش��يحون بنظرهم عن اخوتهم الس��وريين 
ظانين أن في ذلك ما يمكن أن يُخضع مجتمع كامل 
إلرادة دول��ة يتفكك جيش��ها وتنه��ار قيمها وتتحول 
أمام ناظره��م إلى دولة عصابات وش��بيحة تغطى 

برتب عسكرية ومسميات تحمل صفة الوطنية.. 
نعم ليس الجميع يدرك بأن سوريا سواء وصلوا 
إلى حل سياسي أم لم يصلوا وقعت فيها كارثة كبرى 
س��تحتاج للكثير الكثير من غير الش��عارات المقلدة 
لمزرعة العصابات األس��دية.. وكلما تأخر هؤالء في 
ادراك حج��م الكارثة مع اس��تمرار ه��ذا الواهم في 
قص��ره كلما ازدادت الكارثة عمقا.. التكاذب ال فائدة 
من��ه والتمويه قد يفيد لهنيهات لكنه أبدا ال يش��كل 
مخرجا متذاكيا على طريقة روس��يا لتطييف سوريا 
وحلولها.. ما طلب الشعب السوري بأكثر من الحرية 
حين صدح بصوته ينشدها ولم يرفع شعارات سوى 
ما دلت عليه كفرنبل حتى يومنا.. كلنا يعرف تغييب 
الحقيق��ة وقنبل��ة العق��ل ورجم التخوي��ن والعمالة 
وممارس��ة كل عهر ممكن لش��يطنة حتى مس��يرة 
بسيطة تشبه مسيرة ذاات الرداء األحمر والعرائس 
المطالب��ات بوقف القتل.. حتى في الكلمة والموقف 
واألغنية تم التخوين والرجم بالعمالة وأما األس��ئلة 
عن طيران الميغ يدك المدن السورية وعن الحماية 
الصهيوني��ة عبر لوبيات واش��نطن وعالقات بش��ار 
واس��تغالل س��خيف  وعم��اد مصطف��ى  الجعف��ري 
ومنح��ط للمش��اعر الدينية عن��د مس��يحيي الغرب 
وعن��د اليهود ف��ي قصة معبد جوبر واس��تدعاء هذا 
الكم الفظيع من اعماق التاريخ ألحقاد ترى في كل 
س��وري وسورية مش��روعا يس��تحقق القتل والذبح 
باس��م الحس��ين وثاراته مدعم��ا باختراعات داعش 
وم��ن اطلقوا من س��جون بش��ار في بداي��ة ٢٠١٢ 
فه��ذه كله��ا وغيره��ا ال تس��تحق أية مناقش��ة في 
درس الت��كاذب المتبادل القائ��م على ركائز ينخرها 
الس��وس والتي تنهار واح��دة واحدة لمصلحة تعزيز 
الخ��وف م��ن بدائل الش��عب الس��وري ال��ذي يُنظر 
إليه ويا لألس��ف نظرة أنه ش��عب قاصر وشعب من 
السراق والحرامية وثورته سلفية ال أكثر.. فهل كل 
هذا في س��بيل شخص يراه البعض في مكانة تثير 

القدسية عند حتى من ال يعترف بالمقدس أصال؟
هذه أيضًا نظرة س��طحية كنظ��رة هؤالء الذين 
حاججوا في اس��اب وقوفهم مع نظ��ام قاتل باعتباره 
»نظام ممانعة« مذكرا الناس بأن تغيير نظام بش��ار 
يعني ضياع فلس��طين والعروبة.. س��خافة ما بعدها 
س��خافة أن يجري االش��ارة إلى فلس��طين بينما أهل 

DAPD | طائرة تابعة للنظام تقصف مواقع للمدنيين في الشمال السوري
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فلس��طين يذبحون اسوة بالس��وريين وتحاصر وتباد 
مخيماتهم باس��م »الحفاظ على حق العودة« بتهجير 
ه��ؤالء حتى عب��ر البحار إل��ى الضفة الش��مالية من 
المتوس��ط نحو أوروبا.. وكما قلت س��ابقا ال تس��توي 
الش��عارات أبدًا عن��د هذا المعس��كر مع الممارس��ات 
المفضوح��ة والتي كش��فت ع��ن عم��ق مأزقها هذه 
الثورة اليتيمة كليا رغ��م ضربها بأحجار كبيرة جدا.. 
نح��ن أمام منظومة عصاب��ات رهنت وجودها بوجود 
س��وريا التي كانت قائمة قبل م��ارس ٢٠١١ بعض 
تل��ك العصابات أدركت بأنه يس��تحيل إع��ادة الوضع 
على م��ا كان من حيث التركيب��ة والمصالح والبعض 
ينهل من األحقاد التاريخية في مذبح س��وريا مقابل 
مفتاح جنة وارضاءا لعلي وألجل حفنة من الدوالرات 
وامتي��ازات محلية واهمة تماما.. المش��كلة الحقيقية 
هي في هؤالء الذين يصدقون امكانية اخضاع االبشر 
الرادة حاكم أو منظومة الحكم التي تسير مصالحهم 
وه��ؤالء ه��م من جنبوا أنفس��هم مواجه��ة الحقيقة 
الس��اطعة ع��ن أن تل��ك المصال��ح لم تك��ن باألصل 
مصانة س��وى بالتذلل والرضوخ للعصابات وأجهزتها 
األمني��ة التي تصر اليوم فيم��ا البحث يجري عن حل 
أن تبق��ى بيدها ألنها تدرك كي��ف تخضع الناس عبر 
أدواتها.. وبالرغم من وهم أن تلك األجهزة واألدوات 
م��ا زالت ناجعة يصر هؤالء بش��كل جنون��ي عليها.. 
التفاصيل التي يس��مع عنها ه��ؤالء ويرونها أمامهم 
كان يجب وما يزال واجب أن تحفزهم نحو ابراز حتى 
براغماتي��ة حياتية مع اخوتهم الس��وريين.. لو التفت 
ه��ؤالء فقط إل��ى تعاظم ما جرى في ب��اب توما يوم 
الخمي��س ألدرك��وا حجم الكارثة الت��ي وضعهم فيها 
نظ��ام عصابات.. ول��و التفتوا إلى المخاب��ز المتبقية 
وس��ألوا أنفس��هم س��ؤاال: إذا كانت عقلية العصابات 
وصل��ت إلى حد س��رقة الخب��ز من المخاب��ز من قبل 
الش��بيحة وضباط الجيش الباس��ل وبيعه��ا بعد ذلك 
للمواطن السوري بأسعار مضاعفة.. وإذا كان شريف 
ش��حادة المحلل وعضو مجلس الشعب صار له عمل 
آخر م��ع محرض طائف��ي من وزن حس��ين مرتضى 
وزميل��ه النصاب الدولي صاحب الجنس��ية األميركية 
رفيق لطف )والذي نصب واحتال على قنوات س��ورية 
ببرنامج س��خيف صور لهم برنامج دردشة بأنه غرف 
مظلم��ة لتحري��ك الث��ورة( العمل ال��ذي ينهب جيوب 
الس��وريين بحثا عن أحبتهم في معتقالت الش��بيحة 

وعصابات دولتها فعن أي سوريا يحلم هؤالء؟

أس��مح لنفس��ي ف��ي النهاي��ة أن أس��أل هؤالء 
الذين يتملقون بش��ار وعصابات��ه: إذا كان كل الذي 
يجري هو مؤامرة اس��رائيلية بحق سوريا تهدف إلى 
تدميرها وتدمير جيش��ها فباهلل عليكم طائرات من 
ودبابات م��ن وصواريخ من هي الت��ي دمرت القرى 
والمدن الس��ورية وهج��رت الماليين؟ وه��ذا الجبل 
الذي ترونه من دمش��ق ومحيطها والذي منه تلقى 
القذائ��ف عل��ى المحاصرين جنوبا وف��ي الغوطتين 
ب��دون تميي��ز بي��ن مقات��ل ومدن��ي هل ه��و جبل 
اس��رائيلي ام جبل قاس��يون؟ ثم ب��اهلل عليكم هل 
سمعتم عن نظام حكم لديه جيش وسالح يستقدم 
كل هذه األش��كال من المرتزقة تح��ت رايات الجهاد 
المق��دس ضد ش��عبكم وب��ذات الوق��ت يطلق على 

نفسه نظاما وطنيا؟
أيه��ا الس��ادة إذا كان نفي وج��ود عاطف نجيب 
وفيصل كلثوم يريحكم فابقوا على ذات الرواية لكن 
يجب أن تس��ألوا أنفسكم س��ؤاال واحدا: هل صحيح 
كتبت الش��عارات التالية على ج��دران بيوت اخوتكم 
الس��وريين: األس��د أو ال أحد.. األسد أو نحرق البلد.. 
ش��بيحة لالبد الجل عيونك يا اس��د.. ربكن بيسقط 
وبش��ار ما بيس��قط.. مطرح ما بتدوس منركع نحنا 
ومنبوس.. إلخ.. إإلخ.. وهل سمعتم عما يجري على 
الحواجز؟ هل شاهدتم أيام المظاهرات السلمية ما 
ش��اهدناه مما تطلقون عليه »الباص��ات الخضراء« 
وهي مكدسة بالش��بيحة متجهة كالبهائم بالعصي 
والسواطير نحو ضواحي دمشق؟ هل سمعتم كيف 
أطلقوا النار في المزة بشهر 2 في عام 2012  اثناء 
التش��ييع؟ هل س��معتم عن آالف األطفال الذين تم 
اعتقاله��م كرهائن عن اهاليهم؟ هل س��معتم عن 
آالف النس��اء المعتق��الت؟ ه��ل س��معتم ع��ن موت 
أطفال مخيم اليرموك والمعضمية جوعا وعن سوء 
التغذية في الغوطتين نتيجة الحصار وقتل ماش��ية 
وح��رق محاصيل زراعية وهل س��معتم عن قذائف 
الهاون مجهول��ة المصدر والتي دائما ما تطلق حين 

يغلقون شوارع معينة؟
قد يكون بالنس��بة لبعضكم ه��ذا النظام كان 
»قومي��ا وممانع��ا«.. لكن بربك��م قولوا ل��ي: كيف 
يكون قومي��ا وممانعا بدونكم أي بدون البش��ر من 
الس��وريين؟ ه��ل هو الوحي��د الذي ولد في س��وريا 
يفهم أكثر من آبائكم وأمهاتكم مثال؟ وفيه تتجسد 

صفات كل الخلق والخليقة والخالق؟ يا سادتي هذه 
عبودية مذل��ة وتوريث لها ألطفالك��م وأنتم الذين 
جعلتم س��وريا هي س��وريا وليس معاتيه الشبيحة 
ومعاتي��ه آل األس��د ومخل��وف وش��اليش وش��الش 
وحمش��و وكل هذه المافيا الت��ي تحتكر حتى الهواء 
الذي تتنفس��ونه ملوثا.. أنتم م��ن صبرتم ودفعتم 
ثم��ن كل ه��ذا الس��الح الذي توج��ه فوههات��ه إلى 
صدور ورؤوس ش��عبكم وليس للعدو الذي يخردق 
س��ماء وس��يادة س��وريا منذ ما قبل هذه الثورة وان 
اقنع��وا بعضك��م بأنهم يحتفظ��ون بحق ال��رد.. يا 
س��ادة ه��ذه العنصري��ة والفوقي��ة والج��دران التي 
تتعم��ق بين مجموع��ات المجتمع الس��وري ال يمكن 
أن تحميها ال عقلية تقس��يمية وال ح��دود ولو كانت 
من نار.. وال يمكن للعقل الثأري أن يس��ود لو أنكم 
وجميع الس��وريين وقفوا مرة واحدة ولألبد ليقولوا 
لمعاتي��ه العصاب��ة: توقف��وا واخرج��وا م��ن بيننا.. 
فسوريتنا أكبر منكم جميعا.. وبغير هذا كل الدماء 
والدمار واتساع الجرف س��يمتد لوقت اضافي ال احد 
يدفع ثمنه غير س��وريا.. ال طهران وال بغداد وال تل 
ابي��ب وال الضاحي��ة الجنوبية.. س��وريا وحدها التي 
تدفع الثم��ن تحت وهم وأكاذي��ب المؤامرة الكونية 
ووهم الذي��ن يتهكمون من عقلك��م بتهكمهم من 
الث��ورة حي��ن يقولونه��ا صراح��ة بأن ال أح��د يدعم 
السوريين حتى من هؤالء الذين يعيشون في بلدان 
اللجوء وال احد يلتفت لسوريا وهم الذين ال يتركون 
كارث��ة طبيعي��ة إال وتدخلوا فيها م��ن زلزال هايتي 
إلى تسونامي اندونيسيا.. أما فكرتم لماذا يتركون 

سوريا تدمر ولمصلحة من يقتل شعبها ويشرد؟
أيها الس��ادة التخلص من حكم عصابات بش��ار 
أبسط وأقل تكلفة مما تظنون وهذا شعبكم وهذه 
س��وريتكم ش��ئتم أم أبيتم.. كل ما هو مطلوب أن 
تظهر سورية السوري وأن تتكاتف الجهود وحينها ال 
يهم لمن وأية أفكار يطرح البعض طالما أن الشعب 
الس��وري اس��تطاع خل��ع أعتى فاش��ية ف��ي العصر 
الحدي��ث لن يك��ون صعب علي��ه أن يقتل��ع كل من 
يح��اول ف��رض أجندته عليه.. ومعظمن��ا بات يعرف 
اين صُن��ع هذا التطرف ومن ال��ذي خصبه ويدعمه 
ويمت��دح داع��ش.. ال تعمق��وا الفج��وة وال تترك��وا 
أوالدكم يرث��ون ال��ذل والمهانة والبغض��اء وتخلف 
باس��م الث��ارات واالنتق��ام وال كل األم��راض الت��ي 

ورثتموها تاريخيا باسم عصابات القرداحة.. 
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فـي انتظار الربيع
  خالد كنفاني

ت��كاد أع��وام ثالثة تم��ر وال يزال الس��وريون في 
انتظار ربيعهم الذي طال شتاؤه.

ثالث��ة أع��وام كان يم��وت ويُعتقل ويهاج��ر فيها 
ملي��ون إنس��ان كل ع��ام عل��ى األق��ل، م��ن نج��ا من 
االختطاف ل��م ينجُ من االعتقال وم��ن نجا من كليهما 
لم يس��عفه الحظ في تفادي قذيفة ه��اون أو صاروخ 
سكود تقضي على ما تبقى لديه من أمل في حياة كان 

يحلم بأبسط ما فيها: الحرية.
وماذا بعد؟

ال زلن��ا نك��رر نف��س الس��ؤال العقي��م: ك��م من 
األع��وام أمامنا لنصل إلى منطقة ت��وازن نلتقط فيها 
أنفاس��نا الالهثة التي لم تعد قلوبن��ا تحتمل متابعتها 
لكث��رة ما م��رّ بنا من أهوال. فقدنا م��ن نحب وال نزال 
نعي��ش حالة الرع��ب للخوف من فق��د أمهاتن��ا وآبائنا 

وإخوتنا وأصدقائنا بعد أن فقدنا ذكرياتنا ومنازلنا.
يعتصر األس��ى قلوبنا حتى لم تبق لنا قلوب، يمر 
ش��ريط إخباري على كل قن��اة يحمل أرقام��ًا متفاوتة 
عن عدد من س��قطوا في قتال دموي ال مجال فيه ألي 
تعادل، قتال يعرف ش��يئًا واحدًا فق��ط: غالب ومغلوب، 

والخاسر األكبر: نحن.
تع��ب الناس حتى فق��دوا إيمانهم بأي ش��يء، لم 
تعد كلم��ات وخطابات »أبط��ال« االئتالف تعني ش��يئًا 
ألي سوري، وأنا على ثقة من السوريين باتوا يعتبرون 
هؤالء كأعض��اء حزب البعث ولكن بحل��ة جديدة، فهم 
يثرثرون كثيرًا وتتحس��ن صحتهم وتمتلئ كروش��هم 
وجيوبه��م كلما زاد صياحهم وكلم��ا كثرت مؤتمراتهم 
الصحفي��ة ورحالته��م المكوكي��ة. ينظ��ر الس��وريون 
الي��وم بعين الريب��ة لمن ركبوا الث��ورة ولم يصنعوها 
ولم��ن تس��لقوا على أكتافه��ا وأكلوا خيره��ا وتركوها 
تحتضر بين أيدي المرتزق��ة والمجاهدين المطرودين 
م��ن بالده��م وأصح��اب الس��وابق والقتلة، ول��م يبقَ 
في الس��احة س��وى القليل جدًا من المخلصين الذين ال 

يزالون يؤمنون ببقايا وطن وبقايا مبدأ.
لس��نا في صدد قي��ادة حمل��ة لليأس هن��ا، ولكن 
ما يح��دث من تدمير وت��آكل للوطن وبش��كل منهجي 
ومنس��ق محليًا وعربي��ًا ودوليًا حيث يت��م القضاء على 
البشر والحجر يوميًا وتتناثر آمالنا هباء منثورًا في غبار 
معرك��ة قذرة تحرق األخضر والياب��س وال ترى أمامها 
س��وى الدم والموت المحلق حول أرواحنا يحصدها كما 

آلة الحصاد التي ال يقف في طريقها شيء.
يبحث الس��وريون عن أي شيء ينتشلهم مما هم 
فيه من ع��ذاب وتضحي��ات ومعاناة ال تنته��ي، يرمون 
أنفس��هم في البحر وعل��ى الحدود من أج��ل الحياة، ال 
ندع��ي أنها أفضل أو أس��وء ألنه��م يقايض��ون الحياة 
بالم��وت المترق��ب بهم أينم��ا حلوا في الوط��ن. يتاجر 
بهم سماس��رة الموت ليبيعوهم الوهم المريح بالحياة 
على الطرف اآلخر من العالم وهم مستعدون لفعل أي 

شيء إلنقاذ عائالتهم وأرواحهم.
لم يع��د النظام محور الكثير م��ن األخبار القادمة 
من س��وريا عل��ى القن��وات المختلف��ة، بل ب��ات الخبر 
الرئيس��ي ه��و الم��وت والم��وت فق��ط. ي��وزع مذيعو 
الجزي��رة والعربي��ة ابتس��اماتهم الصفراوية على من 
يس��تضيفونهم من معارضي ومؤيدي الثورة السورية 
وهم يتحدثون عن الموتى كأنهم أش��ياء ال أرواح. بات 
الكثير من السوريين يش��مئزون من البرامج الحوارية 
التي يتبادل فيها الجميع التحيات والصيحات بينما يرزح 

السوريون تحت وطأة السالح من كل األطراف.
من يحكم شوارع سوريا اليوم؟

يتبخت��ر حاملو الس��الح المزهوي��ن بانتصاراتهم 
المدوي��ة في تهجي��ر الناس من منازله��م غير عابئين 

بمعاناة الناس الذي��ن يدفعون ثمن ما لم يختاروه في 
البداية والنهاي��ة. يتم تهجير الس��وريين من منازلهم 
على أيدي الجيش النظامي تارة وعلى أيدي المسلحين 
تارة أخرى، وكال الطرفين غير عابئ بمعاناة السوريين 
أص��اًل، يدخل كالهما بيوت الناس بدون مراعاة لحرمة 
المنازل وينهبون ما يش��اؤون تحت دعاوى مختلفة تبدأ 

بالتحرير وتنتهي باالنسحاب التكتيكي.
يتم إقام��ة محاكم ش��رعية تقوم مق��ام محاكم 
أمن الدولة في المناطق التي يسيطر عليها معارضون 
مسلحون ويقومون بما يحلو لهم ولكن تحت مسميات 
مختلفة تلتقي جميعها عند مس��ألة واحدة: القمع. قام 
النظام بمحاكمة الناس على مدى عقود تحت شعارات 
»معاداة أه��داف الث��ورة« و«إثارة النع��رات الطائفية« 
يق��وم  بينم��ا  الحك��م«،  نظ��ام  لقل��ب  و«التخطي��ط 
المسلحون اليوم بمحاكمة الناس »لمخالفة شرع اهلل« 

و«الخروج على الملة« وأيضًا »معاداة أهداف الثورة«!
ما يضفي المزيد من اإلحباط على حياة السوريين 
هو ما شاهدوه من عودة الديكتاتورية لمصر من جديد 
بع��د أقل من عامين من اإلطاح��ة بمبارك، وقد أفضنا 
ف��ي الحديث في ه��ذا الموضوع في المقالة الس��ابقة 
ولك��ن وطأة هذا األم��ر ال تزال ثقيلة ف��ي زمن الربيع 
العرب��ي ال��ذي يوجد من يص��ر على تدمي��ره والقضاء 
عل��ى مكتس��باته الت��ي لم تعمّ��ر طوياًل ول��م تكتمل 
ثماره التي زرعتها أياد نقية صافية عاش��ت الحلم قبل 

أن ينقلب كابوسًا في حياة الماليين.
وبينما نكتب هذه السطور يصلنا خبر رحيل أهم 
مناضلي القرن العش��رين على اإلطالق وهو نيلسون 
مانديال الذي قضى س��بعة وعش��رين عامًا في س��جنه 
ثمن��ًا للحري��ة الت��ي حل��م بها كغي��ره من الس��ود ضد 
التمييز العنصري الظالمي وال��ذي كان مدعومًا بكافة 
الق��وى الكبرى التي تدعي الدفاع عن حقوق اإلنس��ان 
وتنادي بالمساواة في أكبر مفارقة في التاريخ الحديث. 
كان الس��ود يُعتقلون ويُقتلون ويُحرَمون من أبسط 
حقوقه��م في الحياة ف��ي وطنه��م األم وذلك من قبل 
البي��ض الذي��ن اعتب��روا الب��الد له��م بع��د أن جاؤوها 
محتلين وبدؤوا باضطهاد الس��ود. كان مانديال مناضاًل 
حقيقيًا ولم يكن بائع خطابات وال شعارات وال مؤتمرات 
صحفية، ل��م يكن يناضل عن طريق »الس��كايب« وال 
في البرامج الحوارية التافهة، بقي على أرضه وناضل 
للخالص من الديكتاتورية والظلم، لم يش��كل ائتالفًا 

ولم يتلقَّ تموياًل تركيًا وال قامت السعودية بتسليحه، 
تح��وّل مانديال إلى رم��ز من رموز الحري��ة في وطنه 
ومشعاًل ينير درب السائرين على طريق الخالص عبر 

بقائه بين الناس وبث أفكاره بين مواطنيه. 
في س��وريا صنف��ان م��ن المناضلين: م��ن كانوا 
نزالء س��جون النظام فيما مضى ث��م بهرتهم األموال 
القطري��ة والفنادق التركي��ة فتحولوا إل��ى باعة كالم 
وخطابات، وصنف آخر ممن كانوا باعة كالم وخطابات 
فيم��ا مضى ثم تحول��وا إلى معتقلي��ن ولكنهم فاقدو 
الش��عبية واألرضية الوطنية السياسية الحقيقية. ولم 
يك��ن مانديال أح��د هذي��ن الصنفين وهذا ما أكس��به 
ش��عبية واحترام��ًا ليس بين أفراد ش��عبه وحس��ب بل 
وبين ش��عوب العالم قاطبة. رح��ل مانديال ولكن بقي 
اس��مه خالدًا في التاري��خ النضالي العالم��ي إلى األبد، 

فمن سيذكر قادة االئتالف يا ترى؟
إن التاريخ الذي يكتب تضحيات السوريين بأحرف 
من نور لن يرحم من يحاول س��رقة حياتهم والمتاجرة 
بدمائه��م وتضحياتهم في أس��واق النخاس��ة العربية 
وعل��ى أب��واب صنادي��ق التبرع��ات الجبان��ة والمهينة. 
لقد احت��م الناس الكثير من المعان��اة ال ألجل أن يتبوأ 
رم��وز االئتالف المترفون س��لطة بل��د محطم ومنهك 
ويعاودوا كرّة االستبداد والقمع من جديد، وإن التاريخ 
لن يس��امح من تالعب بالثورة الس��ورية وأوصلها إلى 
الطريق المسدود الذي هي عليه اليوم بدءًا من النظام 
الس��وري وم��رورًا بالس��عودية وقطر وتركي��ا وانتهاء 

بإيران وروسيا والواليات المتحدة وفرنسا. 
آخر الكالم: يقول بدر شاكر السيّاب

يا أيها الربيع
يا أيها الربيع ما الذي دهاك

جئت بال مطر
جئت بال زهر
جئت بال ثمر

و كان منتهاك مثل مبتداك
يلّفه النجيع

و أقبل الصيف علينا أسود الغيوم
نهاره هموم

و ليله نسهر فيه نحسب النجوم
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سوريا شمال  الرقة  مدينة  في  الرشيد  ه��ارون  تمثال 



12

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

/ 8
 |  

)1
16

د )
عد

  ال
ة  |

الث
الث

نة 
لس

|  ا
نا  

ريت
سو

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن

ال ش��ك بأن الصراع الس��وري أصبح األكثر وحشية 
في القرن الحادي والعش��رين. األطفال على األغلب هم 
الضحايا كما تظهر تقارير جديدة لمنظمات غير حكومية. 
يقول بعض الناش��طين أن األطفال ليسوا فقط »أبرياء 
محاصرون في مرمى النيران«، وإنما هدفًا لقوات األسد. 
ف��ي الثاني والثالث من أي��ار / مايو 2013، قتلت 
القوات الس��ورية الحكومية 167 ش��خصًا على األقل، 
منهم عائ��الت بأكملها، في بلدت��ي البيضا وبانياس. 
رواي��ات الش��هود ومقاط��ع الفيديو التي تح��وي أدلة، 
والت��ي تم جمعها م��ن قبل هيوم��ان رايتس ووتش، 
تبين أن معظم م��ن قتلوا تم إعدامهم بعد أن انتهت 

المعركة وانسحب مقاتلو المعارضة. 
بعد بضعة أشهر، وفي الرابع من آب / أغسطس، 
دخل ثوار مس��لحون مدينة الالذقية، إلى الشمال من 
الس��احل الس��وري، وقتل��وا 190 مدنيًا وأخ��ذوا 200 
آخرين كرهائن، معظمهم من النساء واألطفال. قتل 
منهم 67 على األق��ل، وفقًا لمنظمة هيومان رايتس 

ووتش، حيث تم إعدامهم من مسافة قريبة. 
ه��ذه الفظائ��ع تتكرر في س��وريا، حي��ث تتزايد 
أع��داد المدنيي��ن الذي��ن يس��قطون ضحاي��ا الصراع 
الدائ��ر من��ذ ث��الث س��نوات، إم��ا بالرص��اص أو طعنًا 
بالس��الح األبي��ض وبمجموع��ات كبي��رة، أو يقتل��ون 
دون تمييز بس��بب القذائف. »هذا يذكرنا بس��يناريو 
الحرب العالمية الثانية، حيث تتعرض المواقع التابعة 
لسيطرة المعارضة لقصف مكثف. هناك أحياء كاملة 
ت��م قصفها، » يقول هاميت دارداغان، والذي ش��ارك 
ف��ي كتاب��ة تقرير عن س��قوط الضحايا في س��وريا، 

والذي صدر عن مجموعة أوكسفورد لألبحاث. 
ولس��هولة أكبر في التعامل مع األرقام، بحس��ب 
دارداغ��ان، رك��ز التقرير على الضحاي��ا من األطفال، 
والذي��ن يبل��غ عدده��م 11420 م��ن إجمال��ي ضحايا 
الص��راع البالغ عددهم 113735 والذين تم توثيقهم 
حتى آب / أغس��طس الماضي )وقد تج��اوز العدد منذ 

ذلك التاريخ 126000(. 
ويقسم التقرير الصادر عن مجموعة أوكسفورد 
لألبحاث اإلحصائيات بحسب العمر والجنس والمنطقة 

الجغرافية وسبب الموت في حال كان معروفًا. 

جمتمع مت�شرر باأكمله
»أن عدد األطفال هو مؤش��ر على عدد المدنيين 
المتأثري��ن بالح��رب، » يضيف دارداغ��ان. »هذا العدد 
يمكن أن يترك لديك انطباعًا عن مدى انتشار الحرب. 
األمر لم يعد حربًا بي��ن القوات الحكومية والمقاتلين 

الثوار، لقد امتد تأثيره ليشمل المجتمع بأسره«. 
محم��د عل��ي س��يرجي، صحف��ي س��وري أمضى 
أربعة أشهر في سوريا هذه السنة، يعتقد بأن مستوى 
العن��ف هن��اك لم يح��دث له مثي��ل في الق��رن الواحد 
والعش��رين. يتذكر مجزرة الحولة التي حدثت في أيار 
/ مايو من العام 2012 وتم توثيقها بشكل جيد، حيث 
قالت تقارير لألمم المتحدة بأن ميليش��يات الش��بيحة 
الموالية للرئيس بشار السد قتلت عشرات األشخاص 

ومن بينهم أطفال، وذلك من مسافة قريبة. 
»تم العثور على الجثث وعليها آثار طلقات نارية 
قريب��ة وج��روح ناتج��ة عن طعن��ات، » قال س��يرجي 
لدويتش��ه فيله. »هذا ال نراه عادة في النزاعات، حتى 
في العراق أو الباكس��تان أو أفغانستان. لم نسمع عن 
مثل هذا التعطش للدماء وعلى هذا النطاق الواسع«. 

القتل الع�شوائي من قبل نظام الأ�شد
ال ش��ك بأن الفظائع ترتكب م��ن الطرفين، لكن 
التقري��ر الصادر عن مجموعة أوكس��فورد لألبحاث ال 

يترك مجااًل للشك بأن القوات الحكومية مسؤولة عن 
قتل ع��دد كبير من المدنيين، وذلك لس��بب بس��يط: 
الس��بب األساس��ي في وفيات األطفال هي األس��لحة 
المتفجرة، والتي قتل��ت 7557 )71 بالمئة( من وفيات 

األطفال المسجلة والبالغ عددها 10586. 
»األس��لحة الت��ي اس��تخدمت ف��ي قت��ل غالبي��ة 
األطف��ال، وفق��ًا للتقرير، هي أس��لحة يمتلكها نظام 
األس��د«، يقول س��يرجي. »الثوار ال يمتلكون طائرات 
حربي��ة أو مروحي��ة، وكذل��ك لي��س لديه��م مدفعية 
متوس��طة أو طويلة المدى والتي بإمكانها أن تس��بب 
تل��ك االنفجارات. فاعتمادًا على تلك الحقيقة وحدها، 
إذا أردنا أن نلقي اللوم فلن يكون إال على الحكومة«. 
والي��وم تم إق��رار ذلك من قبل األم��م المتحدة، 
والت��ي صرحت مفوضتها الس��امية لحقوق اإلنس��ان 
ناف��ي بي��الي يوم االثني��ن 2 كانون األول / ديس��مبر 
2013 ب��أن هن��اك »أدل��ة كثي��رة.. ع��ن جرائم حرب 
خطي��رة، جرائ��م ض��د اإلنس��انية، » وأن »تلك األدلة 
تشير إلى مسؤولية على أعلى مستوى من الحكومة، 

بما في ذلك رئيس الدولة«. 

موت من ال�شماء
شهد س��يرجي القتل الذي كان يحدث في سوريا 
بشكل مباش��ر. »عندما كنت على األرض في سوريا، 
كان م��ن المحبط حقًا أن أرى طائرة ميغ تنقض على 
مناط��ق وق��رى المدنيي��ن، حي��ث نعلم عل��م اليقين 
بأنه��م ال يملك��ون ش��يئًا. ق��د تحتوي تل��ك المناطق 
بعض المس��لحين، لكنها بكل تأكيد ال تحتوي دبابات 
أو أس��لحة ثقيلة. كانت الطائرة تنقض لتلقي قنابلها 

القاسية ثم تعود للتحليق، » يقول. 
ال تزال حقيقة امتالك األسد بشكل كامل للسالح 
الجوي مثيرة للجدل. يش��ير س��يرجي إلى أن التهديد 
ال��ذي كانت تمثل��ه القوة الجوية لمعم��ر القذافي في 

ليبيا هي التي استدعت التدخل الخارجي. 
»هن��اك طرق إليق��اف ذلك. العديد م��ن البلدان 
فق��دت امتي��از وج��ود ق��وة جوي��ة لديها بع��د فرض 
منطق��ة حظر ج��وي، » يقول. »هن��اك منطقة حظر 
ج��وي ف��ي العراق وف��ي ليبيا. م��ن غي��ر المعتاد في 
النزاعات الداخلية اس��تمرار أحد الطرفين باس��تعمال 
ه��ذا النوع من الحم��الت الجوية. لم نس��مع عن ذلك 
في الحروب األهلية في أفريقيا. عندما هدد القذاقي 

باستعمال طائراته، كانت تلك بمثابة القشة األخيرة. 
لم يكن العالم يريد أن يرى ذلك يحدث أمام عينيه«. 

الأطفال لي�شوا �شحايا، اإمنا اأهداف
يبقى تقرير مجموعة أوكسفورد لألبحاث محايدًا 
بدق��ة. »عندما يموت ش��خص ما بحادث��ة إطالق نار، 
من يعلم حقًا من أطلق الرصاص؟«. يعلق دارداغان. 
إال أن بعض النش��طاء يجادلون بصدد هذا التفس��ير. 
الناش��طة ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان ليلى نش��واتي 
تقول أن قتل األطفال كان دومًا جزءًا من إستراتيجية 
األس��د - في الواقع، منذ بداية االنتفاضة في 2011، 
عندما أعي��دت جثة الطفل حمزة الخطي��ب ذو الثالثة 
عش��ر عامًا مشوهة بشكل رهيب إلى أهله بعد شهر 

على اعتقاله من قبل السلطات. 
»لق��د ت��م اس��تهداف األطف��ال م��رارًا وتك��رارًا 
وبشكل ممنهج من قبل النظام، في محاولة لتحطيم 
المدنيي��ن وإس��كات المعارض��ة«، تق��ول  معنوي��ات 
نش��واتي في بريد الكتروني أرس��لته لدويتشه فيله. 
»هم أهداف للنظام، حالهم كحال الش��عب الس��وري 
بأكمله، وليس��ت آث��ارًا جانبية للحرب ض��د الفصائل 
المس��لحة، والت��ي لم تك��ن أصاًل موج��ودة عندما بدأ 

النظام باستخدام العنف في العام 2011«. 
يتوق��ع م��ارك بيرين��ي، وهو س��فير س��ابق لالتحاد 
األوروب��ي في س��وريا، بأن تقري��ر مجموعة أوكس��فورد 
لألبحاث سيكون دلياًل بالغ األهمية على الفظائع المرتكبة 
وذلك خالل مؤتمر جنيف2 حول س��وريا والذي سيعقد في 

22 من شهر كانون الثاني / يناير من العام 2014. 
»هذا التقري��ر مفصل وموثق، » يقول في بريد 
الكتروني أرسله لدويتشه فيله، »وهو يعزز التقارير 
الت��ي ص��درت عن المنظمات اإلنس��انية في الس��ياق 
ذاته. في الوق��ت الذي ال يمكن إن��كار ارتكاب القوات 
المعارضة لبع��ض الفظائع، فإنه لي��س هناك مجال 
للش��ك بأن العدد األكب��ر من األطفال وقع��وا ضحايا 

نتيجة أعمال القوات الحكومية«. 
ويبق��ى اتخ��اذ ق��ادة أوروب��ا وروس��يا والواليات 
المتح��دة تلك الحقائق بعين االعتب��ار عند محاولتهم 
للتوس��ط بي��ن األس��د والمعارض��ة المنقس��مة على 

نفسها، يبقى ذلك مسألة أخرى. 
http://www.dw.de/syria-turning-into-
world-war-ii-scenario/a-17268610 
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�شوريا تتحول اإىل �شيناريو احلرب العاملية الثانية
  ترجمة: سعاد يوسف
نشرت في دويتشه فيله بتاريخ 4 كانون األول 2013

أحد مهرجانات داعش مع األطفال في الرقة شمال سوريا
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ولد أنور بن س��عيد العط��ار عام 1908 
في دمش��ق وتذكر بعض المراجع أن والدته 
كانت في مدينة بعلبك اللبنانية، آلل العطار 
األس��رة الدمش��قية العريقة، تلقى دراسته 
االبتدائية ف��ي بعلبك وأكملها في مدرس��ة 
»البحص��ة« ف��ي دمش��ق، ث��م انتق��ل إل��ى 
»مكتب عنب��ر« لمتابع��ة دراس��ته الثانوية، 
وبع��د أن نال ش��هادة أهلي��ة التعليم، عمل 
مديرًا لمدرس��ة »منين« االبتدائية في ريف 
دمشق، ثم التحق بكلية اآلداب في الجامعة 
الس��ورية، ونال منها ش��هادة الليسانس في 

آداب اللغة العربية وعلومها عام 1935.  
س��افر عام 1936 إلى بغ��داد للتدريس 
في مدارس��ها الثانوية، فمكث أربع س��نوات، 
وبع��د عودته ع��ام 1940 عُين مدرس��ًا في 
حلب، ثم نقل إلى دمشق، ولما أحدثت وزارة 
المعارف ديوان اإلنشاء لضبط اللغة العربية 
وتدقيقه��ا اختارت��ه رئيس��ًا ل��ه، فمكث فيه 
بعض الوقت، ثم عاد إلى التدريس واإلدارة 

في ثانوية البنين الخامسة في دمشق.  
ش��ارك في تأس��يس جمعي��ة »المجمع 
األدبي« عام 1934، واختير عضو في لجنتها 
اإلدارية، كما راس��ل مجلة »الرس��الة« التي 
كان يصدره��ا األدي��ب أحم��د حس��ن الزيات 
»1885  1968« ونشر فيها عددًا من قصائده 
و»ب��ردى«،  و»لبن��ان«،  »ال��وادي«،  مث��ل: 
و»الظهي��رة«،  و»المس��اء«،  و»الخري��ف« 

و»البنفسجة«، وغيرها.  
اشتغل بالتدريس طوال حياته تقريبًا، في ريف 
دمشق، ثم في دمشق، ثم في مدارس بغداد، وبعد 
العودة إلى دمش��ق، درَّس في مدارس الس��عودية، 
لتكون عودته األخيرة إلى دمشق. كان آخر مناصبه: 
رئي��س ديوان ف��ي وزارة المع��ارف بدمش��ق، لمدة 
قصيرة. كان يميل إلى االنطواء ويؤثر العزلة، عازفًا 

عن الحياة االجتماعية والسياسية، وعن الصحافة. 
آثر الراحة واالنزواء في منزله، منصرفًا للتأمل 
والمطالعة والكتابة ونظم الشعر، حتى وافته المنية 
في الثالث والعش��رين من ش��هر تموز ع��ام 1972، 
حيث شيعته دمشق بصمت ودفن في مقبرة األسرة 

في حي باب صغير. 
ل��م يص��در أن��ور العط��ار ف��ي حيات��ه التي لم 
تتجاوز الستين عامًا إال ديوانًا واحدًا عام 1948 سماه 
»ظ��الل األيام« لكنه ترك أكثر م��ن ديوان مخطوط 
ل��م ي��رَ الن��ور حت��ى اآلن مث��ل: »ربي��ع ب��ال أحبة« 
و»وادي األح��الم« و»البلبل المس��حور« و»البواكير« 
و»أشواق« و»منعطف النهر«.. إضافة إلى عدد كبير 

من القصائد التي نشرها في مجلة »الرسالة«.  
أم��ا في مج��ال النثر فقد نش��ر كت��اب »الوصف 
والتزوي��ق عند البحتري« و»أس��رة الغزل في العصر 
األموي«، إضاف��ة إلى بعض الكتب المدرس��ية مثل 
كت��اب »ال��زاد م��ن األدب العرب��ي«، و»الخالصة في 
األدب والنصوص«، و»أغاني الديار« باالش��تراك مع 
الشاعر سليم الزركلي )1905  1989(، ويذكر أدهم 
الجندي أنه ش��رع بتحقيق ديوان الش��اعر الدمشقي 
»فتي��ان الش��اغوري« والج��زء الخام��س م��ن ديوان 
»الشوقيات« وكتاب »أس��واق الذهب« للشاعر أحمد 
شوقي، ودراسة الشاعر خير الدين الزركلي وشعره.  

قال عنه معروف األرن��اؤوط »1892 – 1948«: 
»أن��ور العط��ار هو – كم��ا يقول ألفريد دي موس��يه 
– ش��اعر الحياة الت��ي نعرفها في اآلالم والمس��رات، 
في الحظ��وظ الالمعة والحظ��وظ الكابية، بل هو – 
كم��ا يق��ول اللورد باي��رون – قيثارة بع��ض أوتارها 

للغن��اء، وبعضها للبكاء«. ويقول عن ش��عره: »هذه 
القطع الفريدة من الش��عر قبس أنور العطار ألوانها 
وأصبغتها من إحساس رقيق يجيش في روحه، فإذا 
ه��ي تطلع على الن��اس باأللوان والش��ذا، كما يطلع 

الربيع بألوانه وعطوره«. 
ق��ال عن��ه الدكت��ور عم��ر الدق��اق: »أنه أش��به 
الش��عراء بالبحتري من حيث رقة أسلوبه، وميله إلى 
الوصف، فقد امتاز بوصف الطبيعة، والتغني بسحر 
دمش��ق وحس��ن غوطتها بروح غنائية محببة، وهو 
يح��رص على ح��الوة الجرس، وجم��ال اإليقاع، أكثر 

مما يعنى بطرافة المعنى وجدة الصورة..«. 
»عل��ي  درب��ه  ورفي��ق  صديق��ه  عن��ه  ق��ال 

الطنطاوي«: 
ع��اش أنور في عه��د جد ويقظ��ة، وإقبال على 
العلم والعمل، وحفظ أنور أكثر من عشرة آالف بيت 
من جياد أشعار العرب، فجاء أسلوبه كالماء الصافي 
في��ه عذوبة ولين، وفيه أن تدفق قوة ومضاء، وكان 
في ش��عره أث��ر الجد ومؤه��الت الخلود، ال كأش��عار 
أصح��اب المناس��بات وطالب��ي إعجاب الع��وام، وكان 
نس��جه كالحرير المتين المف��وف المنقوش النقش 
الب��ارع، ال كالنس��يج الرخي��ص ال��ذي يتم��زق م��ن 

اللمس، وتذهب ألوانه من رؤية الشمس. 
ما مش��ى أنور على الطريق ال��ذي فتحه له من 
قبله، بل على طريق شقه هو لمن بعده، وكان أنور 
إم��ام جماعة الش��باب ولم يك��ن مؤتمًا تابع��ًا، ولوال 
نفس من ش��عر ش��وقي في مثل )ليل الحزين( من 
بواكيره وروح من األدب الفرنسي في بعضها، لقلت 
بأن أنور لم يقلد في أس��لوبه أحدًا أبدًا، وهل لشاعر 
مث��ُل ال��ذي ألن��ور في وص��ف الطبيع��ة وفي وصف 
البلدان وفي وصف الرؤى واألحالم، حتى يقلد أنور. 
ق��ال عنه الباحث »محمد م��روان مراد«: »ومثل 
الشعراء الرومانسيين هام »العطار« بالطبيعة ولجأ 
إليها يتلمس في أحضانها عزاء لقلبه المهموم، ومن 
يق��رأ قصائده تطالعه مفاتن الطبيعة بكل س��ماتها 
الس��احرة وتفاصيلها الخالبة، أن النبرة الرومانسية 
في ش��عر العط��ار تمتزج بالصوفي��ة التي تدعو إلى 

الس��مو واالرتف��اع بالنفس اإلنس��انية فوق 
تفاهات الحياة اليومية وفي هذا المجال نجد 
في العدي��د من قصائ��ده ابته��ااًل هو مزيج 
من الح��ب والخوف والرجاء، إضافة لكل ذلك 
يمكننا الق��ول أن أنور العطار عاش بوطنية 
صادقة مرحلة كفاح سورية من أجل حريتها 
واس��تقاللها، كم��ا عاش مأس��اة فلس��طين 
المغتصبة وتجلى إبداعه في هذا المجال في 
قصائده الوطني��ة والقومية التي تغنى فيها 
بوطنه ونضال مجاهديه وبأبطال فلسطين 

الذين افتدوها بأرواحهم ودمائهم«. 
الق��ادر  »عب��د  األدي��ب  عن��ه  ق��ال 
األرن��اؤوط«: »عرفت الش��اعر أن��ور العطار 
زمي��اًل في تدري��س األدب العرب��ي وصديقًا 
في الثقاف��ة واألدب، فقد كان من الش��عراء 
المرهفين الذين عاش��وا لفنهم وما سخروه 
لمطمع أو جاه او ماٍل، كما آثر العزلة واطمئن 
ألحالم��ه فكانت حياته كالنهر الهادئ يمر به 
العابر فيس��حره س��يره البطيء، وهو يغدق 
الح��ب والعطاء عل��ى من حوله م��ن الناس، 
وال نبالغ إذا قلنا أن الش��اعر أنور العطار رائد 
تجديد الشعر في سورية، فقبله كان الشعر 
حبيس التعابير الموروث��ة واألطر التقليدية 
المتداول��ة، وكانت ظ��الل الجم��ود والرتابة 
تخيم على القصيدة فتختنق مشاعر الشاعر 
وال يس��تطيع أن يتح��رر م��ن أقفاصها. كان 
الحياء س��مة أن��ور العطار الب��ارزة فما عرف 
عنه أنه خاصم إنسانًا او تعدى لحقوق، فكان يشكو 
من بعض األصدق��اء نكرانهم للجمي��ل وانحرافهم 
عن طريق الصدق واإلخالص، كل ذلك يعبر بصوت 
خفي��ض وبحة تن��م عما كان يعتمر ف��ي صدره من 
أسى وحزن ألولئك الذين قدم لهم صداقته فقدموا 
ل��ه النكس��ة والخ��داع. ويمكنن��ا القول أن م��ن أبرز 
مظاه��ر اإلبداعي��ة في ش��عر أن��ور العط��ار تمجيد 
الطبيعة، والهرب إليها م��ن متاعب الحياة وإخفاقها، 
والطبيع��ة عن��ده عالم م��ن األحالم وال��رؤى يمتزج 
بس��حر جمال بيئته التي نش��أ فيها، فهو ابن دمشق 
ونزيل غوطته��ا الفيحاء والمتردد عل��ى لبنان لوحة 
العط��ر والجمال، والمقيم في بغداد المأخوذ بس��حر 
نهريها الخالدين دجلة والفرات، ولذا احتلت القصائد 
الت��ي وصف به��ا الطبيعة حي��زًا من ديوان��ه اليتيم 

ظالل األيام«. 
كتب عن��ه صاحب األعالم: أن��ور العطار )1326 
- 1392 ه��� = 1908 - 1972 م( أنور بن س��عيد بن 
أني��س العطار: ش��اعر رقيق، من أدباء المدرس��ين، 
دمش��قي المولد والوفاة. تلقى علومه االبتدائية في 
بعلبك وتخ��رج بكلية اآلداب في الجامعة الس��ورية. 
وأمض��ى حيات��ه ف��ي تدري��س األدب العرب��ي ف��ي 
ثانويات س��ورية والعراق والسعودية. وتولى رياسة 
ديوان االنش��اء في وزارة المعارف مدة قصيرة. تميز 
ش��عره بوصف األزهار والحدائق، وكان مغرما بهما. 
وطب��ع ديوانه األول )ظالل األيام( س��نة )1948( ثم 
كت��اب )ال��زاد - ط( ف��ي األدب والنص��وص. وال يزال 
مخطوط��ا م��ن ش��عره )البواكي��ر( و)وادي األح��الم( 
و)البلب��ل المس��حور( و)منعط��ف النه��ر( و)الخالصة 
األدبية( و)ش��وقيات لم تنش��رها الش��وقيات( و)ألف 
بي��ت وبي��ت( وكان يمي��ل إل��ى العزل��ة ويبتع��د عن 

األحزاب السياسية 
 يقول فيه الدكتور إحس��ان عباس وهو يتحدث 
عن تأثر بدر ش��اكر الس��ياب به:  )العط��ار ذو إزميل 
حادة في التصوير واس��تثارة الدفائن النفس��ية معًا، 

وذو قدرة على الصقل(..
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الع�شرون 20 / 4 
منذ الصباح الباكر أش��عر بالضي��ق والملل، هل 
م��ا زال أثر الزيارة يحفر في األعماق، أم هو الش��عور 
باليأس تجاه هذا النظام المس��تبد، والمفروض بقوة 
العن��ف والتدمي��ر.. نس��مع ونح��ن جل��وس صامتون 
بالتط��ورات الت��ي دخلت النظ��ام األلبان��ي، وأن رياح 
التغيي��ر واالعت��راف باآلخ��ر اجتاحت تركي��ا، وهي قد 
دق��ت ب��اب النظ��ام األردن��ي،.. وف��د م��ن المعارضة 
الكردي��ة يس��افر إل��ى بغ���داد للتفاوض م��ع النظام 
العراقي المحاصر والمستهدف من قبل أمريكا، ودول 
التحالف وإس��رائيل.. كل ذلك يج��ري حولنا.. نراقبه.. 
نس��معه، وننتظر أن يصيبنا ما يصي��ب اآلخرون.. إال 
أن ه��ذا النظام الصلف يبدو أن��ه ال يخضع للتطورات 
وال لقواني��ن الزمن وال لس��نن التطور، يقول البعض 
أن حافظ األس��د ج��اء بموافق��ة أمريكي��ة، إذا وافقنا 
على ذلك فه��ل الذين كانوا قبل��ه بعيدين عن العين 

األمريكية والتجاذبات. 
من��ذ دخول الغرب المنطقة لمس��اعدة الش��ريف 
حس��ين وطرد الدولة العثمانية، والدول العربية التي 
تبدو عربية كانت تابعة وغير مس��تقلة.. عبد الناصر 
الوحيد بعد محمد علي باشا حاول أن يستقل، وحاول 
أن يواجه حكم البعث. لم يس��تطع أن يبلور المشروع 
الوطني ألن االنقالبيين العسكر كانوا محدودي األفق 

وضيقي الصدور وحمقى. 
اليوم الواحد والع�شرون 21 / 4  

تأتينا جري��دة )البعث / اليومية( إلى الس��جن، 
نقرأه��ا أحيانًا وأخ��رى ال نلتفت إليه��ا.. هذا اليوم 
حملت نعوة األس��تاذ س��ليمان الخش أس��تاذ األدب 
العربي والش��اعر والتربوي والذي لمع اس��مه أيام 
الشيش��كلي فقد لوحق وأظنه سُ��جن. صار وزيرًا 
للتربي��ة والتعلي��م ع��ام 1968 ومنذ ش��تاء 1970 
اعتقل، ومكث في الس��جن قرابة الخمس سنوات، 

الوفاة حدثت صباح البارحة. 
أذك��ر قب��ل اعتقالي بش��هر أو ش��هرين كنت 
م��ارًا بعد المس��اء ق��رب البناي��ة التي يس��كن بها 
مقاب��ل »الديواني��ة«. كانت أض��واء الكهرباء تلمع 
ف��وق اإلس��منت وكذلك أض��واء الس��يارات، وكنت 
أمس��ك بيد إبنت��ي الصغي��رة ريم��ا. انعطفت إلى 
داخل البن��اء، قالت الصغيرة بنت الثماني س��نوات 
والنص��ف: إل��ى أين باب��ا؟.. إلى عم ظريف س��وف 
تعرفين��ه، فتح��ت الب��اب زوجته وأخ��ذت الصغيرة 
باألحض��ان. دخلت على أبي مضر وكان منكبًا على 
القراءة.. نهض باشًا وس��لَّم بود وترحاب، وجلسنا 
في غرف��ة المكتبة.. وتحدثنا وس��ألته عن الصحة 
والعافي��ة وع��ن المطالع��ة وعن الحي��اة، أجاب عن 
كل ذل��ك بمزاح وتفك��ه.. األخ س��ليمان من عائلة 
تس��كن مصيافًا التابع��ة لحماه ومن عائلة ش��قت 
طريق العلم له ابن عم مترجم ومثقف من الطراز 
األول اس��مه عل��ي الخش ول��ه قريب آخ��ر بنفس 
االس��م بعالم الزراعة مسؤول في منظمة الزراعة 
العالمي��ة. وال أعل��م أن كان هناك قس��م من هذه 
العائلة يسكن القدموس.. اآلن تبدو هذه الذكريات 
مثل السراب.. الليلة الماضية فكرت كثيرًا في هذه 
الحي��اة.. في هدفها ف��ي خاتمته��ا الحزينة، ومثل 

غيري لم أعثر على جواب. 

اليوم الثاين والع�شرون 22 / 4 
جاء الجن��اح زائر من الجناح الخلفي هو: حس��ام 
عل��وش م��ن ح��زب العمل وم��ن مدينة حم��اه )طلعة 
الدباغ��ة( ف��ي الص��ف الراب��ع عل��وم اقتصادية ومن 
عائلة أحمد علوش الصحفي الس��وري صاحب جريدة 
)الصرخة( الذي لمع اس��مه في منتصف الخمسينيات. 
اعتقل المرة األولى عام ال� 1975، واستمر حتى صيف 
1977، ث��م اعتقل م��رة ثانية في ربيع عام 1980 وال 
يزال حتى اآلن، ش��اب طويل عريض المنكبين، طيب 
القلب وطيب العش��رة، بس��يط الطوي��ة والتصرفات. 
سألته قبل أي أمر عن شاب من تنظيمهم اسمه عماد 
نداف، لم أعد أس��مع عنه أمرًا من بلدة عس��ال الورد. 
فق��ال لي: - مضى أكثر من ع��ام لم تأتيه زيارة، كما 
أن ل��ه أخًا في المعتقل، وأظ��ن أن والده كان مريضًا. 
قال حسام: أن عمادًا يعيش حالة قلقة. سألته: وكيف 
حالكم كحزب في هذه األيام؟.. أجاب: إننا في الطابق 
الس��فلي خلفكم وف��ي الطابق العل��وي. نعيش حالة 
من الترق��ب والفوضى والتناقض وعدم االنس��جام.. 
نحلل ونس��تنتج وندور في حلق��ة مفرغة، وتدغدغنا 

أحالم الحرية. 
 وس��ألته عن والدته وعن زياراته فأجاب: أن أمي 

قالت لي أن إخالء السبيل قد اقترب. 
اليوم الثالث والع�شرون 23 / 4 

الس��اعة اآلن تش��ير إلى الثانية والنص��ف نهارًا، 
نص��ف الجن��اح ف��ي التنف��س والنصف اآلخ��ر مغلق 
عليه، خطوات الس��ائرين في الممر ذات صدى ال يكاد 
يسمع.. األحاديث تتعالى في القيلولة. الهواء المنعش 
يهب من الش��بابيك، الحرارة ب��دأت ترتفع.. ثالثة من 
الس��جناء ومن عداد المهجع العاشر انتقلوا إلى الجناح 
الخلفي وهم: العقيد أبو رش��يد من عفرين، والعقيد 

أبو خالد النحاس والعميد أبو منار عدي من حماه. 
استمعت إلى موجز األخبار جلها يركز على أسفار 
/ بيكر / تذكرك هذه األس��فار بأس��فار / دالس / أيام 
حلف بغداد وأسفار / كيسنجر / مهندس كامب ديفيد. 
المنطق��ة،  ه��ذه  ف��ي  األمريكي��ة  السياس��ة 
وخاصة بع��د الحرب العالمية الثاني��ة تركز على طرد 
االس��تعمار القديم، والحلول محله وفرض إس��رائيل 

على جغرافي��ة المنطق��ة المتجانس��ة، وزعزعة هذا 
التجانس، ومنع اتحاد شعوب المنطقة. 

اإلتح��اد  وخ��روج  الخلي��ج،  ح��رب  وبع��د  اآلن 
الس��وفييتي وانحس��اره لصالح الرأس��مالية مع وجود 
حكومات عربية تدين بال��والء ألمريكا، تحاول أمريكا 
الهيمنة الكاملة على البترول وتس��ديد ضربة قاصمة 
لطموح العرب في التحرر.. أن تس��ريع بيكر ألجل حل 
لمش��كلة العرب وإسرائيل يأتي من خوف إحداث ثغرة 

في خاصرة التحالف. 

اليوم الرابع والع�شرون 24 / 4 
ف��ي مثل هذا اليوم قبل تس��ع س��نوات اعتقلت، 
ب��ل اختطفت من الش��ارع ف��ي تمام الس��اعة الثانية 
عش��رة ظهرًا، عند مبنى الرقابة الدولية التابع لألمم 
المتح��دة، وأنا خ��ارج من مبنى اإلتح��اد العام لنقابات 
العم��ال في محيط قصر الضياف��ة، وكنت على موعد 
أمام موقف )نورا( في ش��ارع أب��ي رمانة مع الصديق 
والرفيق حامد أبو حامد الفلس��طيني وكانت صداقتنا 

قد امتدت منذ أيام شعبة الميدان عام 1968. 
من��ذ لق��اء أركان النظ��ام والح��زب الحاك��م م��ع 
الصحافيي��ن ف��ي ع��ام 1979 ونهوضي لل��كالم عن 
النظ��ام، وتجاوزات��ه أحسس��ت بالدائ��رة تضي��ق من 
حول��ي، ووضع��ت تحت المراقب��ة الصارم��ة من قبل 

الجهاز المخابراتي. 
لم أك��ن أدرك حقيقة هذه المراقب��ة، وأبعادها، 
وحدوده��ا. وق��د قالوا لي أثناء التحقي��ق أنهم تأخروا 
ف��ي اعتقالي، وكانو يعرف��ون موقعي في » التجمع » 
وترددي على الدكتور جمال األتاس��ي.. يا لها من أيام 
قاس��ية قضيتها في المعتقل وخاص��ة فترة التحقيق 
التي كانت مألى بالتعذيب تحت األرض مع حرمان من 
رؤية الش��مس والنور مدة س��نة منها ثالثة أشهر في 
المنفردة وعندما مضيت إلى معتقل / تدمر / الرهيب 
رأيت نفس��ي بخي��ر أمام اإلع��دام والض��رب اليومي 
والتصفيات الجس��دية.. أنظر إلى ال��وراء فأرى رحيل 
العمر، وأرى خريف العمر يأتيني في السجن والعذاب 
والقهر.. يا له من اس��تبداد عاد بنا إلى عهد السلطان 

عبد الحميد. 
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ق�شتان من مزرعة الوطن اجلامعية
  محمد العاقل - دمشق
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الوطن
الوطن: هو مساحة من األرض، يتجمع فيها 
العديد من السكان ويشكلون ما يسمى بالشعب، 
ويتفق��ون عل��ى وض��ع نظ��م وقواني��ن تح��دد 
العالقات بينهم وتأمن لهم أفضل فرص الحياة 
ضمن هذه المساحة الجغرافية )من أمان وعمل 
وتعاون وتش��ارك وتوزي��ع األدوار..( وطبعًا يجب 
توظي��ف بعض األش��خاص ليرع��وا تنفيذ هذه 
النظ��م والقوانين، وهنا تختار ه��ذه المجموعة 
من الس��كان )الشعب( أش��خاص منها لتوظفهم 
وتعطيه��م راتب��ًا بش��رط أن يقوم��وا بخدم��ة 
المجموعة وتأمين األفضل لها، ويطلقون كلمة 
الوطن عل هذه المساحة الجغرافية التي ليست 
فقط تربطهم جميعًا ببعضهم بل وترتبط بهم 

أيضًا بانتمائهم قلبًا وقالبًا لها. 
وكم��ا يقال "هكذا تقول األس��طورة"، ففي 
الواق��ع أو للدق��ة ف��ي س��وريا، هناك الس��لطة 
الحاكم��ة ورثت مس��احة م��ن األرض وامتلكتها 
ووظف��ت مجموع��ة م��ن البش��ر ليعمل��وا ف��ي 
خدم��ة مصالحها، من أتف��ه األمور ألكبرها، إلى 
أن وصل��ت األم��ور لحد تع��دى توظيف الش��عب 
لخدمة الس��لطة ب��ل وصل للتضحية بالش��عب 
ألس��باب تكون في بعض األحيان مجرد مناورات 

سياسية. 

املزرعة
عندم��ا تقوم بتعيين موظف لديك، تدفع له 
راتبه بنهاية كل ش��هر، فمن الطبيعي أن تقوم 
بط��رده حين تراه غير مناس��بًا له��ذا العمل بعد 
اآلن، وعندما تقدم لش��خص ما ش��يئًا فيمكنك 
اس��تعادته أن كان يس��ئ اس��تخدامه، كل ذل��ك 
طبيعي ولكن المش��كلة هي عندما ترى نفسك 
أكث��ر من مج��رد بش��ر، أو أن ترى م��ن تتعامل 
معه��م أق��ل من أن يكونوا بش��رًا، ربم��ا عندها 
القت��ل ل��ن يعتبر جريم��ة بل هو ش��ئ طبيعي 
لمن هو أعلى مس��توى، فال يمك��ن للدجاج مثاًل 
أن يحاسب البشر، أو ال يمكن للبشر أن يحاسبوا 
مل��ك الم��وت، وعنده��ا ال م��كان للمنط��ق في 
تفس��ير األمور، وكل التحليالت والدراس��ات هي 
مجرد هراء، فالقانون الس��ائد ه��و قانون كتبه 
مالك ه��ذه المزرعة)الوط��ن( وال يمكن ألي من 
المخلوق��ات التي تحيا ف��ي ملكية هذا المالك أن 
تعت��رض أو تخال��ف أي من قوانين��ه كونها أقل 
منه مس��توًا، والعقاب طبعًا هو اس��تعادة الحياة 
التي وهبها لك، مع أن الموت ال يكون بالضرورة 
عقوب��ة، ففي بعض األحيان يش��عر هذا المالك 
بالجوع فيفترس إح��دى الدجاجات في مزرعته، 
أو يش��عر بالب��رد فيأخذ ف��راء أح��د الخرفان من 

قطيعه. 
ربم��ا ه��ذه االس��تعارات وال��كالم الهزل��ي 
ب��دأ يصب��ح مماًل، ولكن��ه ليس مج��رد كالم بل 
ه��و مرتب��ط ب��أرض الواق��ع، مرتب��ط بأحداث 
ج��رت وتجري كل يوم في س��وريا، في الطريق 
والجامع��ة والمنزل والعمل والس��وق، وعلى كل 
رصيف وفي كل زاوية هناك قصة ما، لم تروى 

كلها بالضرورة ولكنها حدثت بالفعل. 
إح��دى تل��ك القص��ص ج��رت ف��ي إح��دى 
الجامعات السورية، وعندما نتحدث عن الجامعات 
السورية فطبعًا نعلم جميعًا بخصوص الدرجات 
والنتائ��ج االمتحاني��ة التي ال عالقة له��ا أبدًا بما 
كتبه الطال��ب على ورقته، واألخط��اء واإلهمال 

ال��ذي ال حدود ل��ه، وطبعًا كله علن��ي ومن دون 
خجل، ولكن عندما تصل الوقاحة لدرجة التفاهة 
والسخافة ستضطر لتعود للتساؤل أين القانون 
ال��ذي من المفت��رض أن يحمي ه��ؤالء الطالب، 

وسرعان ما ستتذكر أنك في "المزرعة". 
م��ن  قصتي��ن  سأس��رد  ش��ديد  باختص��ار 

الجامعات السورية: 

الأوىل: 
بدأت حين وضع طالب ف��ي إحدى الجامعات 
"بوس��تًا" باس��م مس��تعار على مجموعة خاصة 
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  عل��ى  بجامعت��ه 
"في��س بوك"، يتحدث فيه عن ف��رد من الطاقم 
التدريس��ي في الجامعة، ويكتب فيه أمورًا جميع 
من ف��ي الجامع��ة يعلمها ع��ن ه��ذا "الفرد من 
الطاقم التدريس��ي"، فأغلب الط��الب يكرهونه 
ولديهم مشاكل بالتعامل معه إال أن هذا "الفرد" 
ال يرحل بسهولة ألنه بطريقة ما مهم في هذه 
"المزرعة"، ما ورد في "البوست" أثار غضب ذلك 
"الف��رد" ودفع��ه للتحقيق حول هوي��ة صاحبه، 
كان��ت حينه��ا فت��رة االمتحان��ات وكان "الف��رد" 
يتجول بين قاعات االمتحان يثير المش��اكل هنا 
وهناك ويهدد ه��ذا وذاك، وطبعًا بعض الطالب 
يفقدون أعصابهم خالل االمتحان ويتسبب ذلك 

برسوبهم. 
خ��الل ع��دة أي��ام حص��رت دائ��رة االته��ام 
بس��تة طالب طلب��وا للتحقي��ق والنتيجة فصلوا 
جميعًا، ألنهم لم يعترفوا من بينهم هو صاحب 
"البوس��ت"، م��ع أن أصدقائه��م أقس��موا بع��دم 
تورط أي منهم في هذا الموضوع على اإلطالق. 
المه��م في تل��ك القص��ة أن هن��اك بعض 
المخلوق��ات ف��ي المزرع��ة تمكنت م��ن التطور 
وتعلم��ت م��ن مال��ك المزرع��ة بعض أس��اليب 
أن تمس��ك  الض��روري  التعام��ل، فلي��س م��ن 
"بالمجرم" الذي تبحث عنه بل يمكنك أن تعاقب 
عشوائيًا أي شخص آخر، ولكن بشرط أن يكون 
العق��اب كافيًا لردع المج��رم وعائلته وأصدقائه 
وجيرانه وكل من يعرفه أو ال يعرفه عن التفكير 

بأمر مماثل. 

الثانية: 
طالب كلية الهندس��ة، وف��ي هذه القص��ة تحديدًا 
من الضروري ج��دًا تحديد نوع الجامع��ة، يدخلون قاعة 
االمتح��ان ويجلس��ون عل��ى مقاعدهم بانتظ��ار توزيع 
أوراق األس��ئلة، طبعًا يبدأ التوزيع بالتتالي، من اس��تلم 
ورقت��ه ب��دأ بقراءة األس��ئلة وم��ن لم يس��تلمها يترقب 
وصولها إليه، لم تمر سوى دقيقة واحدة وبعض الطالب 
ب��دؤوا بالتذمر، ومن لم تصله ورقة األس��ئلة حتى اآلن 
يتلفت محاواًل أن يفهم ما هي المشكلة، يشعر بشئ من 
االرتب��اك يحاول تذكر بعض القواني��ن المعقدة متوقعًا 
أن المش��كلة ه��ي في صعوبة األس��ئلة، وحي��ن تصله 
الورقة يمس��كها على الف��ور، يبدأ باإلجاب��ة ولم يعرف 
حت��ى اآلن لم يتزايد التذمر والضجي��ج في القاعة، بعد 
أن أجاب على الكثير من األس��ئلة يصل للس��ؤال األخير 
ليفاجئ بأن درجات هذا السؤال لوحدها أكثر من نصف 
درج��ات االمتحان كله، وهذا يعن��ي أن اإلجابة على هذا 
الس��ؤال لوحده تحدد أن كان الطالب س��ينجح باالمتحان 
أم سيرس��ب، وم��ا يذكرن��ا بأنن��ا مازلنا ف��ي "المزرعة" 
ه��و أن الس��ؤال ال عالقة له بالهندس��ة ب��ل ومن خارج 
المنهاج الدراسي كله، سؤال مرتبط بانتمائك للمزرعة 
ووالئك لمالكها، بعد القلي��ل من الوقت يدخل المدرس 
الخاص بالمادة ويختصر جميع األس��ئلة الموجهة له من 
الطالب بجواب واحد وبسيط، "هذا سؤال مساعدة لكم، 
هو م��ن خارج المنه��اج، يمكن ألي منك��م اإلجابة عنه، 
فقط أكتبوا ما تش��عرون به" يقولها وهو يبتسم وبكل 
بس��اطة، فيأتيه رد من أحد الطالب "وماذا لو لم يعجبك 
م��ا كتباه"، ربما هو رد متوق��ع وطبيعي ولكن ليس في 
عالم "المزرعة"، المدرس ل��م يرد على الطالب بالكالم 
ولك��ن نظرات االس��تغراب وربم��ا التهديد الت��ي وجهها 

أوصلت الرسالة للجميع. 
البعض ش��عر فعاًل بما يكتب وكان الس��ؤال هو 
مساعدة بالنسبة له، والبعض اآلخر أرغم نفسه على 
الكتابة، ولكن هناك من لم بتمكن من أن يكتب شيئًا 
وتقبل الرس��وب، وهناك من تعرض ألكثر من مجرد 
الرس��وب في ه��ذه المادة، وهنا الس��ؤال هل االنتماء 
هو فرض يجب على الفرد أن يش��عر به أم أنه شعور 
حقيق��ي يتكون لدى الف��رد حبًا بما ينتم��ي له؟ وهل 
االنتم��اء القس��ري يدفع نح��و األفض��ل أم يعيق كل 

أشكال التقدم والنمو؟؟؟.
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  عامر محمد - دمشق

يف وثائق خا�شة ب�شوريتنا: 
الحتيال الف�شيحة، مليار لرية من ثكاىل واأرامل اجلي�س 

ال�شوري اإىل اأ�شحاب النفوذ يف الالذقية

إحدى جنازات عناصر النظام في ريف الالذقية

. . 
ق

قي
تح

حصلت سوريتنا على وثائق خاصة وشبه 
س��رّية تكش��ف ع��ن ت��ورط ش��خصيات من 
الجيش واألمن وأجهزة الدولة بشكل مباشر أو 
غير مباشر في عملية فساد واحتيال وتالعب 
مال��ي، وق��ع ضحيته��ا عائالت قتل��ى الجيش 
األكثر فق��رًا في الالذقية م��ن أرامل ويتامى 
وثكالى، الوثائق تكش��ف ج��زًأ فقط من ملف 
كبي��ر ومعقد ولم تتضح بعد جميع تفاصيله، 
وتش��ير تلميح��ًا ال تصريح��ًا إل��ى تواطؤ بين 
قوى ازداد نفوذها في المدنية خالل العامين 
الماضيين، ف��ي الالذقية الت��ي تعتبر الخزان 
البش��ري الرئيس��ي للقوة العسكرية للنظام، 
والت��ي تس��جل بش��كل يومي أكبر خس��ائره 
كذلك، ما فجر غضبًا كبيرًا إثر بعد ال أخالقي 
عميق أظه��ره المتورط��ون ف��ي التعامل مع 
ضحايا الح��رب الذين يعتبرون "ش��هداء" عند 

المتورطين أنفسهم. 

تليل الوثائق
تظهر الوثائ��ق أن اللواء في الجيش راقي 
عمار، والذي كان يشغل منصب "رئيس مكتب 
الش��هداء في الجمهورية العربية السورية" قد 
قام بالترويج لجمعية س��كنية "مس��اكن ذوي 
الش��هداء في الالذقية" س��تُخصص مساكنها 
كما هو اسمها لذوي شهداء الجيش والشرطة 
من أبناء المدينة، وفق ما اس��مته الوثائق بال� 
"مكرمة" من الدولة ألس��ر الش��هداء، القرارات 
الرس��مية الناظمة لعمل الجمعية وإلش��هارها 

أصواًل، مرّت على وزراء عدة ومس��ؤولين في 
الدول��ة، منه��م وزير اإلس��كان ووزي��ر اإلدارة 
المحلية وشخصية عس��كرية برتبة عالية في 
وزارة الدفاع لم تتمكن س��وريتنا من الحصول 
على اس��مها، ووف��ق قرار اإلنش��اء الذي نص 
عل��ى تخصي��ص أراضي للمش��روع بأس��عار 
مخفض��ة في منطقة "دمس��خرو - المش��روع 
العاشر"، تمكن اللواء راقي عمار عبر الجمعية 
م��ن ش��راء ثالث��ة عق��ارات بمس��احة إجمالية 
تصل إلى )5075(م هي العقارات ذات األرقام 
)3641( - )4106( - )3656(، البلدي��ة بحس��ب 
الوثائ��ق باع��ت العق��ارات لراقي عمار بس��عر 
)1800 ل. س( للمت��ر الواح��د بينم��ا يت��راوح 
الس��عر الحقيقي للمتر الواح��د بين)13000 - 
15000 ل. س( وتُظهر الوثائق أن السعر الذي 
بيعت به العقارات كأراضي فقط للمستحقين 

الحقيقيين قد تجاوزت المليار ليرة سورية. 
تق��ول الوثائ��ق أن مكتب الش��هداء الذي 
كان مرك��ز الجمعي��ة أيضًا في ح��ي الزراعة 
بالالذقي��ة، كان يضم فضاًل ع��ن اللواء عمار 
ش��خصيات أخرى تورطت في القضية وهي: 
خال��د س��عد الدي��ن، إياد س��عد الدي��ن "لقبه 
أبلي��س أو الح��اوي" س��يف الدي��ن الدوج��ي 
"المع��روف بأب��و حي��ان"، وديع جديد، باس��م 
جدي��د "المُ��دان س��ابقًا ف��ي قضي��ة فس��اد 
مرتبطة بحسن مخلوف" إذا تم ذكرهم ألكثر 
م��ن مرة ف��ي الوثائق في عملي��ات احتيال أو 
تقاضي أموال أو تالعب، المكتب بدء استقبال 
ذوي الشهداء من أمهات وآباء وزوجات وأخوة، 

من��ذ منتصف ع��ام 2011، وطل��ب منهم أواًل 
أخراج وثيقة تثبت الش��هادة وتاريخها، ومبلغ 
مئ��ة أل��ف لي��رة كرصيد اكتت��اب، وبل��غ عدد 
المس��جلين بحسب الوثائق )732( عائلة حتى 
نهاية ع��ام 2012، وهو تاريخ تس��ريح راقي 
عمار م��ن الجيش، والعائ��الت تَمُتُ بصالت 
القراب��ة م��ن الدرجة األولى لش��هداء الجيش 
والش��رطة، وجميعه��ا عائ��الت علوي��ة، كم��ا 
تاب��ع المكتب ذو الصفة الرس��مية طوال عام 
ونصف تقريبًا تحصيل المزيد من المبالغ من 
المكتتبي��ن، وفق قيَم مختلف��ة وغير ثابتة، 
تخضع لتقديرات ش��خصية تكفل بها "س��يف 
الدي��ن الدوج��ي وإياد س��عد الدي��ن"، تقدير 
يُبنى على اجتهاد ش��خصي مح��ضَ، فكلما 
بدت الم��الءة على المتقدم لالس��تكتاب كلما 
تش��جعت الش��خصيتان على طلب المزيد من 
الم��ال، والعك��س بالعكس، وتق��ول الوثائق 
الت��ي حصل��ت عليه��ا س��وريتنا أن "إبراهيم 
غانم بليدي" وهو والد النقيب "كميت بليدي" 
ال��ذي قض��ى قب��ل عامي��ن )17 - 8 - 2010( 
ق��د دفع ما يصل لملي��ون ونصف مليون ليرة 
س��ورية، فيما دفع��ت ربا حس��ن خليل وهي 
ش��قيقة وزوجة ش��هيد مبلغ مئتين وخمسين 
ألفًا فقط، وكالهما لم يحصال على أي شقق. 
العملي��ة  تق��ول معلوم��ات س��وريتنا أن 
ل��م تجري فق��ط ضمن المكتب س��ابق الذكر 
والجمعي��ة فقط، بل أيض��ًا بالتغطية األمنية 
عالي��ة المس��توى م��ن عائ��الت ناف��ذة ف��ي 
الالذقية منها عائلة "األس��د" التي لم تذكرها 
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الوثائ��ق صراحة، لكن الصلة تظهر من خالل 
زوجة راقي عم��ار التي تنتمي لعائلة األس��د 
وهو يفتخر بمصاهرة العائلة حيث اس��تخدم 
المباش��ر  واالبت��زاز  التهدي��د  ف��ي  القراب��ة 
وغير المباش��ر، التعاون أيضًا عبر التس��هيل 
والتغطية وتجاوز القواني��ن النافذة ظهر من 
قبل محافظة الالذقي��ة وبلدية الالذقية التي 
وافقت على إنش��اء بنائين م��ن دون رخصة، 
فيم��ا قام رئيس المكتب اللواء راقي بتحريك 
األم��وال المودع��ة م��ن قب��ل المكتتبين عبر 
)س��يف الدين دوج��ي، والغيدق وه��اد جبور، 
وودي��ع جدي��د( والذين سُ��مح له��م بالتحكم 
بالجمعي��ة  الخاص��ة  البنكي��ة  بالحس��ابات 
ومش��اريعها، ثم نقل جزء كبير من الحس��اب 
عب��ر الل��واء ش��خصيًا إلى حس��ابين جديدين 
باس��م )مروان دي��ب "محامي" وودي��ع جديد( 
قبل أن تجري عملية النقل الثالثة إلى حساب 

اللواء شخصيًا. 
في الوقت ال��ذي كانت تتحرك به األموال 
عبر الحس��ابات وتخرج من الحس��اب الرسمي 
للجمعي��ة، تمّ تش��ييد بنائيي��ن بالفعل على 
خمس��ة  م��ن  )3656(و)3641(  العقاريي��ن 
طوابق س��ليمة اإلنش��اء، ثم زيّ��د عليها بما 
يخال��ف المعايي��ر الهندس��ية ثالث��ة طواب��ق 
إضافي��ة عل��ى كل بن��اء بع��د تدعيمه��ا على 
عجل، ليصل عدد الش��قق اإلجمالية إلى )64( 
ش��قة، البلدية لم تعطي ترخيص��ًا للبنائيين 
وعرفتهم��ا رس��ميًا كأبنية مخالف��ة، ما جعل 
الجمعية تتخ��ذ واحد من أكثر قراراتها احتيااًل 
وبتغطي��ة مباش��رة م��ن البلدي��ة، إذا أبلغ��ت 
المكتتبي��ن أنه��م أصبحوا مالك أس��هم وفقًا 
لم��ا أودع��وا م��ن مبالغ حت��ى اآلن، م��ا يعني 
وفق القانون أن ال ش��قق لهم ف��ي البنائيين 
ب��ل حصص وفق األس��هم في األرض فقط، 
وه��ذا تفصيل أغفل عن الم��الك الحقيقيين 
إذا أفهموا أن األس��هم التي يمتلكونها خاصة 
الجمعي��ة عب��ر  ب��األرض والش��قق، وبات��ت 
األس��ماء س��ابقة الذكر تخبر أكث��ر من عائلة 
أنها تمتل��ك ذات الش��قة، ليندلع ص��راع بين 
عشرات مالك األسهم على )64( شقة، بعد أن 
كانوا قد اكتتبوا على شقق بمساحة 100 متر 
للش��قة الواحدة في بناء برجي من 84 شقة، 

وفق ما أعلن سابقًا. 

يظه��رُ تورط عائالت كبيرة وش��خصيات 
نافذة )أغفلت الوثائق ذكرها بش��كل صريح( 
ف��ي تعطيل كتاب وجهته البلدية في نيس��ان 
م��ن ه��ذا العام إل��ى جامعة تش��رين لتحديد 
صالحي��ة البنائيي��ن المش��يدين م��ن ناحي��ة 
الس��المة العام��ة واألم��ان، حي��ث ل��م تج��ب 
الجامع��ة وطلب��ت مبلغ مليوني ليرة س��ورية 
إلب��داء الرأي في ذل��ك، كما ت��دُل التهديدات 
الت��ي وجه��ت إل��ى بع��ض أعض��اء المكت��ب 
التنفيذي بمحافظة الالذقية "حس��ن جريعة" 
عل��ى ت��ورط "ه��الل األس��د" القائ��د الع��ام 
لميليش��ا جيش الدفاع الوطني في الالذقية، 
إذا تلق��ى "جريعة" تهديدًا مباش��ر بالتصفية 
من احد أتباع "هالل األسد" حين بدء بالتحدث 

علنًا عن الملف برمته. 
كما تظهر الوثائ��ق أن عملية التحول من 
االكتتاب إلى األس��هم، تم التالعب بها أيضًا، 
إذا تظه��ر أس��ماء جدي��دة ل��م تك��ن موجودة 
في القوائ��م األولى للمكتتبين، وليس��ت من 
ذوي الش��هداء، وبعضه��ا ال يملك قي��دًا مدنيًا 
في الالذقي��ة "ما يخالف القوانين األساس��ية 
الناظم��ة لعم��ل الجمعية" وق��د حصلت هذه 
األسماء على أسهم من دون أن تودع أي مبالغ 
مالية، فيما حصل بعض المكتتبين األصليين 
مم��ن أودع��وا مبالغ باس��م الجمعي��ة تتجاوز 
ملي��ون ليرة س��ورية عل��ى عدد أس��هم يثير 
السخرية، فيما اختفت كذلك أسماء مكتتبين 
حولوا مبالغ إلى حساب الجمعية "جعفر زهير 
سلطان شقيق ش��هيد المبلغ المدفوع مليون 

ونصف المليون ال ذكر السمه". 
ف��ي مرحل��ة الحقة يظه��ر ف��ي الوثائق 
بشكل صريح اسم رئيس فرع األمن الجنائي 
ف��ي الالذقي��ة العقي��د مت��ري جمي��ل، ال��ذي 
تقاضي ش��قة في العقار رقم )3656( مقابل 
التغاضي عن قضية سرقة اتهم بها إبراهيم 
نج��ل الل��واء راق��ي عم��ار رئي��س المكت��ب 
والجمعية، إذ ضبط إبراهيم بالجرم المشهود 
- وف��ق الوثائ��ق - وبحوزت��ه مس��روقات من 
"صلنفة" ف��ي الري��ف إذ كان ينتمي ل�"جيش 
الدف��اع الوطني" وتق��ول الوثائ��ق حرفيًا أنه 
ادعى دفاعه عن صلنفة في الوقت الذي كان 
ينظ��م فيه عمليات واس��عة لس��رقة المنازل 
هناك، فُأخرج من الس��جن وتوقفت مالحقته 

مقابل ش��قة حصل عليها العميد جميل، كما 
يظه��رُ في الوثائق اس��م العمي��د متري نادر 
"مجه��ول المنصب" الذي اش��ترى ش��قة عليا 
س��لوم والتي تنازلت عنها بعد ضغط مباش��ر 
م��ن اللواء راق��ي عمار وس��يف الدين دوجي، 
ولم تظهر الوثائق الس��بب المباش��ر لحصول 
العقيد نادر على الشقة بشكل مجاني، تذكر 
الوثائق أيضًا اسم "نزيهة يحيى األسد" التي 
خصصت بش��قة في العق��ار )3641( وال ذكر 
لقرابتها بأي ش��هيد واس��م "خنس��اء ميهوب 
حكمي��ة – صحفي��ة تلفزيون الدني��ا" كمالكة 

شقة أيضًا ولم تثبت قرابتها بأي شهيد. 
نهاية الوثائق. 

متابعة �شوريتنا
تواصلت س��وريتنا بناء عل��ى المعلومات 
ال��واردة في ه��ذه الوثائق مع بع��ض ضحايا 
عملي��ة االحتيال، واكتش��فت أن قس��مًا كبيرًا 
منه��م يخش��ى التوج��ه للقض��اء، خوف��ًا من 
بطش العائالت الكبرى المتورطة في الملف، 
فيم��ا علمنا أيضًا أن معظ��م الضحايا وضعوا 
معظم مدخراته��م وما يملكون أو اس��تدانوا 

في بعض الحاالت.
كم��ا أن معظمه��م ق��د دفع المبال��غ التي 
تدفعه��ا  والت��ي  الش��هيد«  »دم  ب���  تُع��رف 
الدولة لذوي الش��هداء تبعًا للرتبة العسكرية 
وطريقة الوف��اة، فيما تلقت عدة ش��خصيات 
م��ن محاميي��ن وش��هود، تهدي��دات مباش��رة 
بالقت��ل والتصفي��ة ك��ي ال تفت��ح القضي��ة، 
فيما ألقي القبض نتيج��ة صراعات النافذين 
ف��ي الالذقية على اللواء راق��ي عمار وبعض 

األسماء التي كانت معه.
كم��ا لمس��نا أن المخاوف من ط��ي الملف 
واإلف��راج ع��ن المتورطي��ن وضي��اع الحقوق 
المادي��ة للضحاي��ا بات��ت متزايدة، م��ع يقين 
البع��ض م��ن أن األس��ماء الخفي��ة المتورطة 
والمستفيدة أيضًا ستحسم الصراع لصالحها.

وتحيط الس��لطات في دمش��ق والالذقية 
كاف��ة المعلوم��ات بس��رية عالية المس��توى، 
خوفًا م��ن انتش��ار الفضيحة الت��ي قد تطال 
الكثي��ر من األس��ماء في مفاص��ل الحكم في 

البالد. 
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عاطف معتمد عبد احلميد:
ا�شتعادة رو�شيا مكانة القطب الدويل؛ 

اأزمة الفرتة النتقالية
  ياسر مرزوق

عام 1989 لم تكن التجربة الشيوعية وحدها 
الت��ي تصدعت، ب��ل أن االمبراطورية الس��وفيتية 
بأس��رها راح��ت تته��اوى مث��ل بناء تآكل أساس��ه 
وتضعضعت قوائمه، فلما ج��اءت اللحظة الحرجة 
تس��ارع تس��اقط الطوابق ف��ي طرفة عي��ن، وإذا 
البقي��ة أنق��اض وأكوام حج��ر، الي��وم وبعد عودة 
الروس ليتلمس��وا اس��تعادة إمبراطوريتهم، إذ أنه 
وبحس��ب كاتبنا اليوم وعلى الرغم من »النظريات 
الجيوسياس��ية المتع��ددة التي ظه��رت فى اعقاب 
انهي��ار االتح��اد الس��وفيتي وتوقعت ظه��ور عالم 
متع��دد االقط��اب تتكات��ف في��ه الياب��ان وألماني��ا 
والصي��ن والهند وفرنس��ا امام الوالي��ات المتحدة 
تمضى الس��نوات وال نجد امامن��ا قوة جديدة تناور 

على المستوى الجيوسياسي غير روسيا.. »
يق��دم عاطف عب��د الحميد لكتاب��ه بأنه ربما 
ل��م يع��رف التاريخ دولة كروس��يا ُفتنت بالتوس��ع 
الجغراف��ي والتم��دد الجيوسياس��ي؛ فه��ذه الدولة 
غيرت ثوبها الجغراف��ي وبدلت حدودها عدة مرات 
خ��الل األل��ف س��نة الماضية. ف��ي كل م��رة كانت 
روس��يا تتق��دم إلى مناط��ق أكثر عمق��ا وتتماسَ 
مع ش��عوب وحض��ارات أكث��ر تنوعا فتض��م داخل 
أس��وارها الحديدي��ة مئ��ات الملل والنح��ل ومئات 
أخ��رى م��ن األلس��ن واللغ��ات. ولعله لهذا الس��بب 
يمكن اس��تحضار روس��يا ف��ي الخريط��ة الذهنية 

كمفهوم »مكاني« ال »قومي«.. 
يتساءل المؤلف في كتابه هل ال تزال روسيا 
دول��ة عظمى تتمتع بالتوس��ع الجغراف��ي والتمدد 
الجيوسياس��ي، ويج��د الكات��ب بأن ال ق��وة جديدة 
تناور على هذا المس��توى غير »روسيا« ولكن في 

أي طريق تناور وما هي أدواتها وأي مستقبل لها
إذ ال توج��د مش��كلة جيوسياس��ية ف��ي العال��م إال 
ولروس��يا كلمة فيها مث��ال: تقابلنا روس��يا حين نراجع 
األزمة النووية اإليرانية أو الكورية، وفي س��وق السالح 
وفي أزمات البحر الكاريبي، وفي تصدير النفط والغاز، 
وف��ي الصراع العربي اإلس��رائيلي.. إل��خ. مجموعة من 
األس��ئلة يطرحه��ا الباح��ث في عال��م متع��دد األقطاب 
تتكاتف فيه الدول الكبرى مثل اليابان وألمانيا والصين 

والهند وألمانيا وفرنسا أمام المارد األميركي. 
وقال أن بعض هذه المفاهيم تتمثل فى الش��عار 
الروس��ي الرس��مي وان من الضرورة اضافة رأس ثالث 
إلى الرأس��ين فى هذا الش��عار، واختصر ام��ورًا عديدة 
تناول فيها ايجابيات روس��يا الحالية وس��لبياتها بالقول 
فى خت��ام كتابه »اما كلم��ة الختام فيمك��ن أن نضعها 
باس��تحضار الش��عار الرس��مي لروس��يا.. ذلك الش��عار 
الذى يجس��ده طائر له رأسان احدهما ينظر إلى الشرق 

والثانى يتطلع إلى الغرب. »
وأض��اف أن هذا يأتي »اتفاقا كما يبدو مع ما ذهب 
اليه األديب الروس��ي الشهير فيدور دوستويفسكي من 
أن روس��يا »دومًا ما تبدو آس��يوية لألوروبيين وأوروبية 

لآلسيويين. »
كتابن��ا اليوم أت��ى في ثالثة فص��ول، يحمل األول 
عن��وان »زم��ن تجمي��ع الحج��ارة« ويتن��اول األس��اس 
الجغراف��ي السياس��ي للدولة الروس��ية متناواًل دراس��ة 
»روسيا من الداخل« ألن هذا الداخل برأيه أحد المفاتيح 

األساسية لفهم سلوكيات روسيا الخارجية. 

وأشار مثال إلى اننا إذا قطعنا المسافة بالقطار من 
مدينة خباروفسك على المحيط الهادي إلى مدينة سان 
بطرسبرج على المحيط األطلسي فان الرحلة تستغرق 
اس��بوعين وس��نرى ألوانا مختلفة من س��حنات البش��ر 
الذي��ن يدين��ون بديان��ات متباين��ة بين بوذية واس��الم 
ومس��يحية ومعتق��دات وثني��ة، ورأى أن��ه ليس بوس��ع 
الباح��ث ف��ى الجغرافيا السياس��ية »أن يتجاه��ل تأثير 
هذا التنوع البيئي والبش��رى على مستقبل روسيا على 

الجهتين الداخلية والخارجية. »
أما الثاني فيحمل عنوان »العودة لساحة المعارك« 
ويبحث في مكانة الجيش الروس��ي ومحاوالت إصالحه 
ومناورات��ه ف��ي اتجاه��ات مختلف��ة. فضاًل ع��ن مكانة 
روسيا في س��وق السالح، وأهمية أنابيب الغاز كوسيلة 

للتحكم في أمن الطاقة في مناطق نفوذها السابقة. 
فقد أظهرت الهزيمة الروس��ية في حرب الشيشان 
األول��ى بين عام��ي 1994 – 1996 الحاج��ة إلى إصالح 
القوات المس��لحة الروس��ية الس��يما بعدما ترك حوالي 
100 ألف ضابط العمل ف��ي الجيش وأصبحت الوحدات 
الروس��ية تعاني من عجز في الفنيي��ن والمتخصصين 
واخت��الل التركي��ب القي��ادي للجي��ش م��ع تصاعد عدد 
الرت��ب العس��كرية العلوي��ة مقارن��ة بالجن��ود وتقادم 
غالبي��ة المع��دات العس��كرية الروس��ية، بالت��وازي مع 
االنهيار االقتصادي الذي ش��هدته روسيا في أغسطس 
1998، وم��ن ثم بدأت روس��يا برنامج إصالح بعد تولي 
بوتين الرئاسة في عام 2000 تحت إشراف وزير الدفاع 

الروسي آنذاك سيرجي إيفانوف. 
 وشهدت ميزانية برنامج التسليح زيادة مضطردة؛ 

فف��ي غض��ون س��نوات قليل��ة تصاع��دت من 25 
ملي��ار دوالر إلى 150 مليار دوالر الس��تبدال 50% 
من األسلحة الروس��ية القديمة بحلول عام 2015 
وتطوي��ر أجي��ال جدي��دة م��ن الصواري��خ العابرة 
للق��ارات والتي أعلنت روس��يا في ع��ام 2007 أنها 
س��تكون ق��ادرة عل��ى اخت��راق ال��درع الصاروخي 
األمريك��ي. كم��ا تتجه موس��كو لتخفي��ض العدد 
اإلجمال��ي لقواته��ا المس��لحة ليصل إل��ى مليون 
جندي في عام 2012 بما يس��تلزم إغالق عشرات 
المؤسس��ات العسكرية وإحالة ما يتراوح بين 150 

إلى 350 ضابط للتقاعد. 
ويأتي المح��ور الثالث فيعالج عملية التنافس 
الروسي – األميركي في محاولة كلٍّ منهما إضعاف 
الط��رف اآلخ��ر وتداعيات��ه عل��ى العال��م العربي، 
فروس��يا عانت في الش��رق األوسط وسوف تعاني 
من عدم الحس��م، فمنطقة الحس��م الروسي هي 
وس��ط آس��يا وش��رق أوروبا، وهي منطقة قريبة 
من روسيا جغرافيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا 
وتاريخيًا، فبعض دولها كانت أرضًا سوفيتية حتى 
عهد قري��ب، والبعض اآلخ��ر مثل تاريخي��ًا الفناء 
الخلفي للسياسات الروسية بما تعنيه تلك العبارة 
م��ن دالالت اس��تراتيجية هامة، ف��ال إمبراطورية 

بدون فناء خلفي، كما يقول المؤلف. 
وبسبب توسع الناتو المستمر منذ التسعينيات 
في الفناء الخلفي الروس��ي، وجدت روسيا نفسها 
ف��ي وضع الدفاع لفترة طويل��ة أمام ضربات حلف 
النات��و الفتي، وعلى الرغم من محاوالتها الخجولة 
للقفز عل��ى موقفها الدفاعي من خالل سياس��ات 
اقتصادية وعسكرية معينة عابرة للحدود، إال أنها 
ل��م تصل لمرحل��ة الهجوم بعد، وحت��ى لو وصلت 
إليه��ا فيكف��ي روس��يا حاليًا ولس��نوات قادم��ة محاولة 
اس��تعادة ما فقدته من نف��وذ في فنائه��ا الخلفي قبل 

التوجه الستعادة النفوذ المفقود في الشرق األوسط. 
وحتى لو حدث ذلك فالعرب قد انصرفوا عن روسيا 
من��ذ توجه الس��ادات غربًا كما يش��ير الكتاب، وروس��يا 
اليوم لديها مصالح اقتصادية كبيرة تريد ترويجها لدى 
دول الخليج الثرية، ولديها عالقات متش��ابكة مع الغرب 

وإسرائيل. 
ه��ذا يعني أنن��ا أمام روس��يا جدي��دة، وأن التاريخ 
ال يعي��د نفس��ه، كما أن التاريخ يقول م��رة أخرى – كما 
يش��ير د. عبد الحميد باقتدار – إلى أن الش��رق األوسط 
هو منطقة حلول وس��ط لروس��يا تكتف��ي فيها بترويج 
أس��لحة دفاعية مع الحرص على ع��دم اإلخالل بميزان 
القوى لصالح حلفاء روس��يا كس��وريا وإي��ران خوفًا من 

إغضاب خصومها الغربيين. 
أما بالنس��بة للعالم العربي فوقفت روسيا صامتة 
أم��ام غ��زو أمي��ركا ألفغانس��تان وللعراق وأم��ام حرب 
إسرائيل على غزة، وهي ال تقدم لدول الشرق األوسط 
إال أس��لحة دفاعية، وتش��عر أن دعمها إليران أفضل لها 
من دعم مس��لمي العالم الس��ني، ألن شيعة إيران غير 
معنيين بدعم مسلمي روسيا السنة في الشيشان وفي 

وسط آسيا. 
كم��ا أن روس��يا تقدم نفس��ها مؤخ��رًا كحليف في 
الحرب على »اإلرهاب« وعلى »المسلمين المتشددين«، 
حليف يريد التعاون ضدهم مع الس��عودية ودول وسط 

آسيا وأميركا والغرب وإسرائيل. 
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سكان أحد أحياء حلب يغادرون منازلهم هربًا من القصف

  مثنى مهيدي

�شـــحايا
ثالُث نجوم، تسطع وحيدًة في السماء، ال أقصدُ فعاًل، اسقاطًا مُعيّنًا

بذكري للنجوم الثالثة، لكن، )فعاًل( ، السماء مُلبّدٌة بالغيوم، فال يظهر منها
في سوادها، سوى ثالث نُقطٍِ بيضاء، كوجه امرأةٍ مَُطرٍّز بثالث شامات

كما أنني ال أقصد أي استعارةٍ أدبيةٍ أخرى، ولكن، عندما ترنو العين إلى شيٍء ما. 
بكامل تركيز حدقتها، فقد يُخيَّل لها أحيانًا، شيئًا كتلك التشابيه. 

وإذ أنظر إلى هذه السماء، وأنا مُستلٍق على ظهري في عراٍء ما. 
وتتردّدُ في ُأذني، أغنية تافهة، ال عالقة لها مُطلقًا بما ُأحس، أو بما أنا فيه

رُبما علقت في بالي ألنها آخر ما اس��تمعت إليه، في مُس��جِّل الس��يارة، قبل أن 
أصل إلى مكاني. 

فعاًل، للخوف رائحة، فعندما أربط ما أشتمُّ من رائحة البارود في أنفي. 
وأربطها بش��يٍء من ذاكرتي، كالجُثث المُمدّدة، بعد ليلةِ اس��تُنفرت فيها ُكل 

الحواس البشرية
في س��بيل تعبئةٍ عامّة، إلحدى اصبعيك الس��بابتين، ال يُهم، األيمن أم األيس��ر 

فكالهُما ستصل فيهما األوامر
الخالصة االنس��انية، فالقصاص، واالنتقام، والحقد والُكره على من ظلم، ُكلُّ هذا 

انساني
ر صفو هذه الذكريات، سوى صورة وجهة فتاةٍ جميلة، أشتاقها كثيرًا ال يُعكِّ

وأعلم أنها تشتاُقني، وأتخيل قلقها عليّ بشيء من الشفقة على نفسي. 
إذ ُأحس بالبطولة الهوليودية، تس��ري في عروق رقبتي المرتعشة، حين أتصورها 

تسأل عن أحوالي
نخرج من ُظُلمات الرّحم ونحن نبكي، فهل هو حُزٌن لفراق هذه الُظلمة؟

وهل تُرانا نس��عى دومًا في حياتنا، إلى العودة لهذه الُظلمة، حتى ولو كانت في 
القبر؟.

رُبّم��ا كان ه��ذا صحيح��ًا، ورُبّما ف��ي بُكائنا على أح��دٍ فارقنا إل��ى القبر، غيرًة 
لحصوله مُبَكرًا

على هذا االمتياز. 

أردتُ أن أكتب الكثير، لكن ما حضرني هو بعض المشاهد
كذلك الذي أحبَّ أن يُشعِل سيجارته، فأحرق منزله كاماًل. 

لقد كان في إحراقه منزلهُ مصلحٌة ما بالتأكيد، لكن الضرر كان أكبر
أو كذل��ك المجنون، الذي أعلن عن برئه الت��ام، بعد أن قضى ما قضى في مصحٍّ 

عقلي
بيد أن مدير المصح، أراد قبل أن يس��مح له بمغادرته، أن يُخضِع المجنون الذي 

شُغي، المتحان
وبعد استدعائه له، سأله: هات يا صاح هأنتذا قد عُدّت انسانًا سويًا

تخيل أنك ورثت عدّة ماليين، فماذا ستفعل بها؟
أجاب المجنون بلهجة الواثق من نفسه: سأشتري في هذه الحال مِقالعًا

فأل��حَّ المُدير وقد اختلط عليه األمر، ولكن، من غير أن يستس��لم للهزيمة: هيا، 
لقد تكّلمتُ

عن ماليين عدّة، والمقالع ال يُكّلف س��وى عدّة ق��روش، هيّا، تريّث قلياًل، ماذا 
ستفعل بهذه الماليين؟

فأجاب المجنون هذه المرة: سأتزوج
المدير: أحسنت الجواب، ستتزوج إذن، وماذا ستفعل بعد ذلك؟

المجنون: سأسافر مع زوجتي في شهر عسل
المدير: ُثمّ ماذا؟

المجنون: سآخذ غرفة، وُأغلق الباب علينا
المدير: وماذا ستفعل في هذه الغرفة؟

المجنون: سُأعرّي زوجتي، سُأجرّدها أواًل من ثوبها، ثم من قميصا الداخلي
ثم من مشدِّها، ثم من سروالها الداخلي، ثم من حذاءها، ثم من جوربيها

المدير: وآنذاك؟
المجنون: آنذاك، سأصنع من حماالتها مِقالعًا. 

وال أذُكر فعاًل، إلى ما انتهى المجنون، هاوي المقاليع
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  نجم الدين سمان

الدومري.. ت�شحيح احلركة 
الت�شحيحية

دعان��ي الصدي��ق عل��ي ف��رزات للعمل في 
جريدة الدومري الس��اخرة عام 2000 بينما يتمّ 
تأسيسها؛ حيث سيَتِمُّ تحريرها من الباكستان؛ 
أقصد: شارع الباكستان بدمشق؛ فقبلتُ ِبرَغِم 
وجود نبيل صالح فيها: مديرًا للتحرير.. بس��بِب 
ُقربه��ا م��ن البيت ال��ذي اس��تأجره؛ وم��ن محّل 
مش��روبات هاواي؛ ولوجود لقم��ان ديركي فيها: 

أمينًا للتحرير. 
قلت في نفس��ي: ي��ا ويَل نبي��ل.. إذا اجتمع 

سَمّاٌن بلقمان. 
و بالغريزة.. عرفنا بأن نبيل صالح مرش��حٌ 
للعم��ل فيها ع��ن طري��ق صديق لعل��ي فرزات 
ذي نف��وذٍ آن��ذاك؛ فبدأن��ا لقم��ان وأن��ا.. عل��ى 
الِه��س ِن��س؛ بزحلق��ة نبيل صالح م��ن مناخير 
علي ف��رزات؛ ويُمكن القول: بأنن��ا قمنا بحركة 
تصحيح تصحيحية مُبارك��ة ضدّه.. ولكن على 
طريقتنا الس��اخرة؛ حتى اس��تعاذ باهلل.. وقدّم 

استقالته. 
ب��دأت مس��يرة التصحي��ح المبارك��ة.. حين 
قمتُ بتخطي��ط كرتونة عّلقتها فوق الكرس��ي 

الذي يقع��د عليه؛ وبالخط الكوفي األندلس��يّ: 
نبيل صالح.. مدير تحرير بيت المقدس. 

و أت��ى لقمان فانط��وى نصفين من طوله.. 
ضاحكًا.. ثمّ قال: 

 - هّلق بيشكيك لبهجت سليمان. 
قلت له: وأنت إشكيني للبرزاني. 

وخّططت ل��ه كرتونة فوق رأس��ه: - لقمان 
ديركي.. أمين تحرير كردستان من الجوالن. 

ضحك لقمان.. ق��ال: هيك.. منكون ضّللناه 
إعالميًا. 

ل��م أك��ن أعرف وقته��ا ب��أن لِعب��ارَةٍ على 
كرتون��ةٍ ُكلَّ ه��ذا التأثي��ر؛ حت��ى رأي��تُ ولي��د 
معماري يكتب عل��ى ورقةٍ عبارًة؛ ثم يُلصُِقهَا 

على مدخل القسم الثقافي لجريدة تشرين: 
 - حك��م الباب��ا.. أول م��ن يتكّل��م وآخر من 

يعلم. 
و عندم��ا رآها حكم.. طلبَ إجازًة ش��هٍر بال 
رات��ب؛ ثم أخذ يقول في مقه��ى الروضة بأنهم 

منعوه من الكتابة. 
دخ��ل ولي��د معم��اري ال��ذي كان معن��ا في 
الدومري؛ فرأى الفتة مدير تحرير بيت المقدس؛ 
فأخذ ورقًة بيضاء وأخرج قلمه الحِبر: الوترمان.. 
من زمن الس��فربرلك؛ وكتب فيه��ا طلبًا موجهًا 

إلى علي فرزات وبلسان نبيل صالح: 
راجي��ًا قب��وَل اس��تقالتي نظ��رًا للمُهمّهات 
الجُّل��ى - نعم الجُلَّى - التي س��تنتظرني خالل 
تحري��ري لبي��ت المقدس م��ن مقه��ى الروضة 

بدمشق. 
وه��ذا م��ا كان.. التحقَ نبي��ل صالح بحكم 
الباب��ا ف��ي ذات المقه��ى.. ولكن عل��ى طاولتين 
طائفيتين مُتباعِدَتَي��ِن ظاهريًا؛ مُتخالَِفتَيِن 
في الِس��رِّ والعََلن؛ ويكرهُ كلٌّ منهما اآلخر إلى 
درجة التصفية الجس��دية.. لكنهما في الجوهر؛ 
طاولة واحدة يجلس إليها شخص واحد براسيِن 
عك��س عك��وس.. مُلتصقين م��ن نُقرَتَيِهمَا؛ 
كمث��ل تماثي��ِل المُس��وخ م��ن ق��رون الظ��الم 

والكراهية. 
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تف�شري القانون اجلزائي
تتصف النصوص التش��ريعية عمومًا بالش��مول 
والتجري��د، وتكتف��ي عل��ى الغال��ب بوض��ع المب��ادئ 
العام��ة، وال تهت��م بالتفصيالت إال في ح��االت قليلة، 
مم��ا يجعل بعض النصوص غامض��ًة ومبهمة، ويثير 
عددًا من اإلش��كاالت في التطبيق، والقاضي هو الذي 
يفس��ر الن��ص القانوني عندما يري��د تطبيقه، ولكي 
يقوم بهذه المهمة يلجأ إلى أنواع وطرق مختلفة من 
التفس��ير، أجمع فقهاء الش��رائع الوضعية على وجود 

ثالثة أنواٍع لها. 

التف�شري الت�شريعي: 
وهو التفس��ير الذي يصدر عن السلطة المخولة 
حق التش��ريع في البالد، كمجلس الش��عب في سوريا 
أو رئي��س الجمهوري��ة بوصف��ه مش��رعًا، ف��إذا م��ا 
وجد المش��رع الن��ص غامضًا، عمد إل��ى إصدار نص 
تش��ريعي آخر إليضاح��ه وإزالة الغم��وض عنه، وقد 
يرافق التفسير التشريعي القانون نفسه، حينما يرى 
المش��رع ضرورة وض��ع التعريفات، أو تفس��ير بعض 
العبارات والمصطلحات القانونية، وقد يأتي التفسير 
الحق��ًا للقانون بعد أن يكون التطبيق قد كش��ف عن 
غموضه، ويرى المشرع أن من واجبه التدخل بقانون 
الح��ق إلزالة هذا الغموض، ويكون للقانون المفِس��ر 
في ه��ذه الحالة ق��وة القانون المفسَ��ر ويعتبر جزءًا 
ال يتج��زأ منه، وهنا ال ب��د من التفريق بي��ن القانون 
التفس��يري الذي يأت��ي إلزالة غم��وض النص، وبين 
القانون التكميلي الذي يس��نه الش��ارع بقصد إكمال 
نص كش��ف التطبيق قصوره وعدم كفايته، فالنص 
التفس��يري يعد ج��زءًا ال يتج��زأ من النص المفس��ر، 
ويخض��ع لجمي��ع أحكامه، أم��ا الن��ص التكميلي فهو 
نص مستقل، تطبق عليه القواعد القانونية العامة، 

بصرف النظر عن عالقته بالقانون األول المكمل. 

التف�شري الفقهي: 
التفسير الفقهي هو آراء رجال القانون من فقهاء 
الحقوق وأساتذته، المطروحة في كتبهم أو مباحثهم 
المنشورة، بغية تحليل النصوص القانونية وشرحها، 
ضمن إطار النظريات العامة والمبادئ األساسية التي 
أقرها المش��رع، وق��د لعب فقهاء القان��ون دورًا كبيرًا 
في تفسير الشرائع الوضعية وإيضاح غموضها، ورفع 
االلتباس عنها، وه��م في غالب األحوال يعملون على 
ربط النصوص القانونية بعضها بالبعض اآلخر، في 
نظ��رة تركيبي��ة، لينتهوا إلى وض��ع نظريات حقوقية 
عام��ة، يح��ددون فيه��ا مواق��ف المش��رع واتجاهاته 

ومقاصده، فيلقون الضوء على كل ما يش��وب النص 
من غموض أو نقص أو تعارض. 

والفق��ه ف��ي أغل��ب الش��رائع الوضعي��ة، ومنها 
القانون الس��وري ال يتمتع بقوة ملزمة أمام المحاكم، 
ولكن علينا أن ال نغفل ما آلراء علماء القانون من قوة 
معنوية وسلطان واقعي على القضاة، الذي يلتزمون 
غالبًا بهذه اآلراء، ويعملون بهديها، كلما أرادوا تفسير 

نص أو تطبيقه. 

التف�شري الق�شائي: 
باالجته��اد  يس��مى  م��ا  أو  القضائ��ي  التفس��ير 
القضائ��ي، هو التفس��ير الص��ادر ع��ن المحاكم في 
قراراتها القضائية، فالقاض��ي حينما يحاكم المدعي 
علي��ه في ج��رم جزائي، ويريد تطبي��ق نص قانوني 
علي��ه، ثم يجد أن هذا النص غامضًا، فإنه يجتهد في 
تفس��يره، ضمن حدود ألفاظه ومعانيه، للوصول إلى 

إرادة المشرع الحقيقية. 
وهن��اك فرق جوه��ري بي��ن آراء الفقه��اء وآراء 
المحاك��م، فالفقي��ه يش��رح ن��ص القان��ون بألفاظه 
وعبارات��ه، ويط��رح أمثلة عل��ى حاالت حدث��ت أو من 
الممك��ن حدوثها ويح��دد أوجه الغم��وض في النص، 
ث��م يبحث ع��ن حلول له��ا، وذلك من خ��الل نظريات 
عامة يذكرها في كتبه ودراس��اته، أما القاضي يفسر 
القانون إال عندما ترفع الدعوى العامة أمامه، وتسوق 
النياب��ة العام��ة إليه ش��خصًا أو أكثر، بتهم��ة ارتكاب 
جريم��ة يعاق��ب عليه��ا القانون، فإذا م��ا وضعت هذه 
الجريمة بين يديه، وتثبت من شخص مرتكبها، بحث 
ع��ن النص القانون��ي الذي ينطبق عليها، واس��تنبط 
المعنى المراد منه، ثم أصدر حكمه في قرار قضائي 

قابل للتنفيذ بعد اكتسابه الدرجة القطعية. 
واالجتهاد القضائي في أغلب التشريعات الحديثة 
لي��س له قوة ملزمة إال في القضية التي يصدر فيها، 
ولكن في بعض الدول كم��ا في انكلترا مثاًل لقرارات 
بعض المحاك��م قوة ملزمة في المس��ائل المماثلة " 
الس��ابقة القضائي��ة "، وهي قد تنش��أ قواعد لها قوة 

القانون أمام المحاكم. 

طرق التف�شري: 
إذا كان الن��ص القانون��ي واضح��ًا وصريحًا وجب 
عل��ى القاض��ي تطبيق��ه نصًا وروح��ًا دونم��ا اجتهاد، 
أم��ا إذا كان الن��ص غامض��ًا أو مش��كوكًا ف��ي معناه، 
فللقاضي أن يفسره ليتمكن من تطبيقه على الوقائع 

المعروضة عليه، وأمام القاضي طريقان للتفسير. 
التفسير اللغوي: 

وهو أن يس��تعين القاضي باللغة، لكشف معاني 
ألف��اظ الن��ص وعبارات��ه، بغي��ة الوصول إل��ى إرادة 
المشرع وقصده من األلفاظ والمصطلحات القانونية 
التي اختارها بذاتها، واس��تعملها في موضعها المحدد 

لها. 

التف�شري املنطقي: 
وهو تفهم روح النص وقصد المش��رع منه، عن 
طريق تحليله على ضوء سياقة باالستعانة بالمذكرة 
اإليضاحي��ة له، ولألعم��ال التحضيرية التي س��بقته، 
ومناقش��ات أعضاء السلطة التش��ريعية، والنصوص 
القانونية المتصلة به س��واء أكانت س��ابقة أم الحقة 
إذا كان ق��د  المماثل��ة  ل��ه، وبالتش��ريعات األجنبي��ة 
أخ��ذ األصل عنه��ا، أو اس��تقى من وحيه��ا، والظروف 
السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية التي اس��تدعت 
س��نه، وآراء الفقهاء وعلماء القانون حوله، واجتهادات 

المحاكم التي صدرت في معرض تطبيقه. 

قيود التف�شري: 
يقيد التفس��ير ف��ي القانون الجزائ��ي قاعدتان، 
قاع��دة التفس��ير الضي��ق للنصوص، وقاع��دة حظر 
القياس في النص الجزائي، إذ يتمتع القاضي المدني 
عادًة بحرية واس��عة في تفس��ير النصوص المدنية، 
فهو يلج��أ إلى القي��اس ومفه��وم المخالف��ة وقواعد 
العرف، لكي يتحرى المعنى المراد من النص، ويصل 
إلى إرادة المشرع الحقيقية، أما القاضي الجزائي فهو 
مقيد بقاعدة " التفسير الضيق للنصوص الجزائية "، 
وتفرض هذه القاعدة على القاضي االلتزام بالنص، 
فال يتوسع في تفسيره بحيث يخلق جرائم أو عقوبات 
جدي��دة، أو يضي��ف ح��االتٍ أو ش��روطًا أو عناصر لم 
يتضمنه��ا النص، وال يج��وز للقاض��ي الجزائي أيضًا 
مراع��اة العرف إال في حاالت ضيق��ة جدًا، كما ال يجوز 
ل��ه إطالقًا تطبيق مب��ادئ القان��ون الطبيعي وقواعد 

العدالة. 
هذا ولم يأخذ المش��رع الس��وري بالقياس، بغية 
عدم اإلخ��الل بالقاعدة القانونية التي تنص على أنه 
ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني وإعمال القياس 
ق��د ي��ؤدي لخلق جرائ��م وعقوب��ات لم ين��ص عليها 

المشرع أصاًل. 
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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
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في
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واحد من أقارب��ي )اهلل اليبعتلكن متلو( أش��بعني 
لعامي��ن تبجح��ا« بالوطني��ة والخوف عل��ى البلد، 
مس��تعماًل ع��دة جم��ل نش��لها م��ن الفضائي��ة 

السورية.. على وزن: 
الدول��ة مظلوم��ة.. خرب��وا البل��د اهلل اليوفقه��م 
)يقص��د األطفال والنس��اء الملتحين الس��لفيين(.. 
يلعن أبوهن وأبو الحرية تبعون )على أس��اس في 
حرية تبعو هوي واللي متلو بس غير قياس(.. واهلل 
الدول��ة ماعم تلحق.. )لما بتس��ألو ليش كل ش��ي 
مفقود(.. م��ن وين بدا تلحق الدول��ة غاز ومازوت 
وطحي��ن ونحن��ا محاصرين )لس��اتو مصدق كذبة 
التمانينات(.. ش��عب حرامي وكلب.. هدول ش��وية 
حرامية وزعران بدن يدمروا البلد.. هالمسلحين ما 

عم يخلو الدولة تشتغل.. 
فجأة.. وبالصدفة نفس الش��خص الوطني الغيور 
على البلد، بتطلع فاتورة الكهربا عندو تبع )الدولة 

اللي ماعم تلحق(.. حوالي 20000.. 
صار صاحبنا ينط مايحط.. بيلف وبيدور وبيس��تعمل 
كل تقلو ومعارفو الكهربائية الممانعة متلو، وبقدرة 
ق��ادر بتن��زل الفاتورة بمعي��ة موظف كم��ان ممانع 
ووطني أللف ليرة بس!!.. )هالقد بيس��تاهل الوطن 

عندو وعند الموظف(.. 
لم��ا إجى ع��م يزلغط م��ن فرحتو ونافش ريش��و، 
س��ألتو إن��و هيك مش ح��رام يروح عالدولة ش��ي 

19000 من حقا؟؟..
قال: )خيوّ ش��و وقفت عليي أنا الش��غلة.. إي كلو 
عم يسرق.. إي )الدولة( نفسا كال شلة حرامية من 

الكبير للصغير(..!!
سبحان اهلل.. كيف 130000 شهيد كانوا مفرجينو 
الدول��ة مس��كينة وبريئ��ة وعل��ى ح��ق.. وفاتورة 
كهربا. تقيلة.. قلبتل��و مفاهيمو كال.. واتذكر إنو 

دولة حرامية وكالب.. 
عالذمة.. هيك مواطن.. مش خرجو هيك نظام؟؟؟

إيهاب داماس

أن يكون لديك أب مات حرقا في معسكر االعتقال. 
وأم تم اغتصابها، وإذاللها، وتحويل جس��دها إلى 

ممسحة لصبابيط الجنود، ثم إحراقها حية. 
وأخوال وأعمام وأصدقاء تم شيّهم وقتلهم تحت 

فكرة مجنونة للتطهير العرقي. 
أن تك��ون ابنا لهذه العائلة، فلك س��لوكك مبررا، 

ابتداء من الجنون، وليس انتهاء بالتطرف. 
ولك��ن أن تح��ول آالم أهل��ك إل��ى أم��ل بخالص 
اإلنس��ان، وتمنع أي فكر مريض من استغالل آالم 

أهلك وموتهم لخلق القتل والموت والحرق
فأن��ت حتما واحد من األمث��ال األخالقية العظيمة 

لإلنسان. 
هن��ا أتكل��م ع��ن ش��خصية البرفس��ور نورم��ان 
فينكلس��تاين، الذي رد في إح��دى محاضراته على 
صبية )يهودية باكية(.. أنه ال يحترمها وال يحترم 

دموعها فهي دموع التماسيح. 
وأض��اف أب��ي وأمي وكل فرد م��ن عائلتي قد أبيد 

بالمحرقة النازية. 
ولهذا الس��بب تحديدا لن أصم��ت عندما ترتكب 

إسرائيل الجرائم ضد الفلسطينيين. 
وأنا ال أتخيل شيئًا أحقر من استغالل معاناة أبنائي 
واستش��هادهم ألبرر التعذيب والوحشية وتهديم 
البيوت الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين. 

مناسبة هذا الحديث. 
أن أجد تماثال كبيرا بين هذا الموقف. موجها ضد 
من يجد تبريرًا لجرائم ترتكبها عصابات تتزيا بزي 

الثورة، باسم أنها أتت لتنتقم آلالم شعبنا. 
ش��خصيا ال أتخيل ش��يئًا أحقر من استغالل معاناة 
شهداء س��وريا، والمعتقلين والمحاصرين، لتبرير 

أي فعل وحشي مهما كان. 

فادي عزام

اأحمد خريي العمري
مهارات »التفكير«، منعدمة تمامًا عند من يمتلك 

مهارات »التكفير«. 

كوليت بهنا
ب��دي خب��ز س��ندويش.. عمل��ت لف��ة باللي��ل م��ا 
لقي��ت.. بوش��ي عالقص��ور.. مش��يت بكورنيش 
التجارة عتمة كتير.. وصلت ع س��احة العباس��يين 
ولييييي��ي ش��و عتم��ة.. لفي��ت عالقص��ور عتمة 
كتير.. كل هالش��ي لسه الس��اعة تسعة ونص.. 
وأن��ا ماش��ية وزززززززز مس��رعة مت��ل طيارة ع 
أساس إذا أس��رعت مابصيبك شي.. فجأة حسيت 
حدا الحقن��ي.. اطلع��ت بالمراية لقي��ت عزرائيل 
راكب بس��كليت.. فج��أة وقفنا جنب الفرن س��وا.. 
ف��ات جاب خب��ز وطلع وأنا ع��م أطلع في��ه.. قالي 
ش��و مابيطلعلنا نتعش��ى كمان كل النهار شغل.. 
أففففف تبًا لكم..  ليلة من ليالي دمشق المثيرة.. 

فخر زيدان
سوريا التي ركلها العالم وتركها تتدحرج من عٍل 
أو من أس��فل ال يهم وجلس يدرب السوريين في 
مؤتمرات صغيرة لحرق الحماس السوري وتعمية 
البوصل��ة وص��واًل إلى قهقت��ه في جني��ف.. هذا 

العالم يمثل الشعب السوري.. بتعرفو ليش؟؟..

حممد حمدان
ع��م نقرأ بوس��تات كتير عن الفن��ان جهاد عبدو. 
م��ن خ��الل المب��اركات بتفكر إن��و في أوس��كار 
بالموض��وع. والمهم كان »الس��يرة الذاتية« يلي 
عم يكتبها البعض والتركيز على المعاناة تبعو.. 
في ألف فنان وعشرات الخريجيين الموهوبين ما 
أخدوا فرصة وال استفادوا ومنهن مات بالسرطان 
وماح��دا عالج��وا. بعدين ش��و هل المعان��اة يلي 

بتطلع فجأة والحكي تبعي بشكل عام. 
جه��اد عبدو فنان موهوب أكي��د ولكن الزم نفكر 
بأهمي��ة الف��رص إل��ى جان��ب الموهب��ة.. وه��و 
الطريق ألميركا الل��ي كان عن طريق مرتو يلي 
عم تدرس هونيك.. هذا الزمن هو زمن الفرص 

بالتزامن مع الموهبة أو بدونها.. 

ندى كرامي
لو كل س��وري بيس��تخدم دماغه قب��ل عواطفه 
وغرائ��زه، وبفكر وبيعمل خيارات��ه وبيلتزم فيها 
وبيواج��ه حال��ه واآلخرين فيها، وبيحمّل نفس��ه 
مس��ؤوليتها، بضمنلك��ن أن��ه كن��ا خلصن��ا م��ن 
القسم األهم من مشاكلنا، بدل هالشرنقة يللي 
كل واحد مخب��ي حاله وراها وع��م يتأمل ببالدة 

المد المتطرف المسمّى على اإلسالم

غ�شان فواز ال�شعار
المس��لم مس��لم حتى تثبت براءته والمس��يحي 
مس��يحي لتثبت براءت��ه واليهودي يه��ودي حتى 
تثب��ت براءت��ه.. وكلن��ا مؤمن��ون لتثب��ت براءتنا 

باإلنسانية والمحبة والعدل.. سوريا حرة أبية

ندى �شبح
أجمل ش��يء في قص��ة تح��رر جن��وب إفريقيا.. 
احت��رام الث��وار للصف األول من الق��ادة.. بعد أن 
سجن نيلس��ون مانديال 27 عامًا خرج من سجنه 

زعيمًا ال يٌنازَع.. 
ترى لو خرج اليوم حس��ين الهرموش من س��جنه 
فمن سيعبأ به من زعران األمس وأنبياء اليوم؟؟؟ 
أو عل��ى أيّ الحواج��ز س��يكون مصرع��ه بتهمة 

مناهضة دولة اإلسالم..؟؟

حكم البابا
من يعتقد بأن الثورة قامت ضد بش��ار األسد فهو 
واهم، فبش��ار األس��د ل��م يرتكب خالل س��نوات 
حكم��ه وإلى م��ا قبل الث��ورة مج��ازر، وحتى من 
اعتقله��م ل��م تتج��اوز م��دد أحكامه��م الخمس 
س��نوات، ولم يقترف إال أقل من خمس��ة بالمائة 
مم��ا اقترفه أبوه، ولهذا فالثورة من وجهة نظري 
قام��ت ضد حاف��ظ األس��د ومج��ازره واعتقاالته 
وظلمه ومدرس��ته خالل ثالثين س��نة من حكمه 
المباشر، وإحدى عشرة سنة من حكم نهجه عبر 
خليفته بشار، الذي لم يكن ليعادل أكثر من قشة 
ف��ي اله��واء، يمكن تطييره بنفخ��ة، فيما لو كان 
هو الذي يحكم بعيدًا عن مدرسة ونهج ورجاالت 
وال��ده، والس��وريون الي��وم ال يحارب��ون بش��ار 
وإنما يحاربون مدرس��ة حافظ األس��د ورجاالته، 
ويأخ��ذون بث��أر آبائه��م وأهله��م الذي��ن أذلهم 
وأهانهم حافظ األسد لثالثة عقود ولم ينسوا أو 
يس��امحوا، وحمّلوا قهرهم ألبنائهم وأحفادهم، 
ولذلك كانت تماثيل حافظ هي الهدف األول لهم 
في أية مدينة أو بلدة، واخترعوا لعن روح حافظ 
ألنهم يعرفون أنه س��بب البالء كله في سورية، 
ول��م يفكر أح��د بلعن روح بش��ار ألنهم يعرفون 
أنه شخص عديم القيمة، وأن ما يجب استهدافه 
هو مؤسس المدرسة والنهج والمجرم األكبر في 

تاريخ سورية: حافظ األسد!!

�شميح �شقري
يأخ��ذ قط��ار الوق��ت ماندي��ال إل��ى غياب يش��به 
الحضور يأخذ الجس��د وتبقى الفكرة حية عصية 
عل��ى الموت.. أيتها الحري��ة.. لوحي لروحه الحرة 
وهي تمضي إلى س��ناها يذهب مانديال تاركًا لنا 
معن��ى انتصار المعص��م على القيد ت��اركًا حلمًا 
مفعم��ًا بطعم الحرية ت��اركًا ترفع��ه النبيل عن 
الحقد وجس��رًا يعبره المتقاتلون إلى حيث ترمى 
األس��لحة تحت أق��دام عش��اق الوط��ن مانديال.. 
أيه��ا المعلم.. كم يلزمنا لك��ي ال نكون تالميذك 

السيئين

�شلمى كركوتلي
ل��و كان ماندي��ال ف��ي س��وريا ومعارضت��ه كانت 
لنظام عائلة الهمج التي حكمتنا لمات في مجزرة 
تدمر من زمان او لس��معنا أن��ه مات في صيدنايا 
ولم تس��لم جثته ألهل��ه.. أو ربما ل��و أتيح له أن 
يفرج عنه في زمن االبن لكان مجرد رجل عجوز 
ثرث��ار يس��خر م��ن قناعات��ه أنص��اف المثقفين 
ومتعاطي السياسة.. أو لعله ذهب إلى الغوطة أو 
داريا أو برزة ولم نعد نس��مع عنه شيئًا.. كما هو 
الح��ال اآلن مع رياض الترك.. مانديال صار ما هو 
عليه ألن س��جانه لم يكن ف��ردا في عائلة تحكم 

جنوب إفريقيا.. 

ليلى العودات
سيذكر للثورة الس��ورية أن من بدأها لم يكونوا 
جوع��ى بل كان��وا ممن لم يعد يرضيهم الش��بع 
الذليل، ثاروا فُقتلوا وجُوعوا وشُ��ردوا وهُدمت 
بالده��م. ش��تان بين من جاع فث��ار وبين من ثار 
فجاع وتش��رد وخس��ر الرفاق، األول يكفيه الخبز 

والسترة والثاني ال ترضيه إال الحرية

ميالد حلب
صحي��ح كان��ت ربطة الخب��ز ب١٥ لي��رة، بس ال 

تنسى أنه أنت كنت أرخص من هيك بكتير.. 

اإياد عما�شة
نيال الطائفي شو بالو مرتاح.. بيعرف مين عدوه 

حتى لو بعد 2000 سنة. 

يارا يون�س
األم: لك هادا صوت رعد وال قصف طالع ش��فلي 

اوااااام
االبن: ال ال هادا قصف

األم: اي الحم��دهلل طمنتن��ي ناش��رة الغس��يالت 
النووو

عروة الأحمد
نائل حري��ري.. زلمي كل يومين بينتقد داعش.. 
بيعتقله النظام اليوم.. عبد الوهاب المال.. زلمي 
كل يومي��ن بينتق��د النظ��ام.. بتعتقل��ه داع��ش 
مب��ارح. يلعن أخت هالتوأمة.. وهالوفاء المنقطع 
النظي��ر!!! نائ��ل وأبو صطي��ف وبقية الش��باب.. 

الحرية إلكن من سجون »النظام - داعش«. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

رَسَ��متْ على ورقة بيضاء قرية صغيرة وجميلة، ولونتها بألوان صافية 
وزاهي��ة. كانت هن��اك تلة بجانبها وبحي��رة أيضًا، وكانت األش��جار تتوزع بين 
بيوتها وعلى أطرافها كذلك األمر. ثم جعلت المسافر يلقي نظرة عليها والذي 
س��حره نقاء س��مائها. وبينما هو يمعن النظر فيها أش��ارت إلى إحدى المنازل 
وقالت: هنا يسكن والِدَي. ثم أشارت إلى منزل بجانبه وكان أصغر منه حجمًا 
وقالت: أما هنا فأس��كن وحبيبي وأطفالي. ولما كان المس��افر صامتًا، أحسّت 
بش��روده وبأنَّه ب��ات توّاقًا للذهاب هناك، فس��ألتْه: ه��ل بإمكانك أن تزورنا 
يومًا أثناء ترحالك؟ فردّ مس��تغربًا: نعم، ولكنني ال أعرف السبيل إليكم، فهاّل 
دللتِن��ي فآتي وأنعم بم��ا تنعمون؟ وما إن أنهى كالمه حت��ى انتفضت الورقة 

وكبرت وازدادت بحجمها أكثر وأكثر لتحتوي المس��افر والفتاة ويجدا نفس��يهما 
داخل تلك القرية. ثم أخذت الفتاة بيده، وتجوال في أرجائها وهي تحدِثهُ عن 
أطايبها. وعندما وصال بيتًا كان في وس��طها، قالت له: بإمكانك القدوم في أي 
وقت تش��اء والمبيت هنا لترتاح كلَّما أحسست بالشقاء. كلُّ ما عليك أن تحلمَ 
كم��ا نحلمُ نحن الصغار لتجدَ نفس��ك وق��د أصبحت بيننا تحيا هني��ًا. ثمَّ إنَّ 
المس��افر لم يعد يه��وى التّرحال عبر مدن األرض، بل بات يكب على الس��فر 

عبر القرى في رسمات الصغار هنا وهناك.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

القرية ال�شغرية
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فجأًة اختلف كلُّ ش��يء لم تعد القضية كما كانت، 
مالذي يفعله س��رابك هنا؟، اآلن بعد أن اعتدت غيابك 
حتى اإلدم��ان، اآلن بعدَ أن ابتع��دتُ عن عمري عمرًا 
كام��اًل، ارجعي لم يعد ف��ي قلبي متس��عٌ لجنونٍ آخر، 
انتظرتك لسبِع دقائق ولم تأتي، سأرحل اآلن وسأعلمُ 
الرحيل معنى الرحيل، سأفعل ما فعلتِ انتِ والرصاصُ 

بقلبي، ولمرةٍ سأنتصرُ عليك بلعبةِ الغياب. 
أتعلمين حبيبتي ما حّل بي؟

PM  5:55
ه��دوُء المس��اِء يبعُث ف��ي القلِب نوع��ًا خاصًا من 
الطمأنينة، كنتُ أتس��لى بجمِع أش��الئي عن شبابيك 
الجي��ران ريثما تمر جارت��ي تلك، اليوم يومي س��أبوح 
لها بحقيقة انكس��اري، س��أتلو لها ما يقوله القلبُ كلَّ 
مس��اء، لم أنم البارحة بقي��تُ أفكر بكل تفصيٍل صغير 

عما سأقولهُ لها في هذا المساء. 
تأخرَت عن موعدها، انتظرتها سبع دقائق كاملًة، 
س��بع دقائ��ق رأيتُ فيه��ا الفصول كاف��ة، مضى فيها 
أيلوُل دون فيروز، مضى فيها الشتاء دون شتاء والربيع 

دون نبيذ. 
أتعلمي��ن حبيبتي؟ اإلنتظارُاحتضارٌ آخر، اإلنتظارُ 
أقسى من الحرب ذاتها انتظارُ ذلك الموت الذي يصبح 

تسليًة بانتظاِر قدرنا. 
ل��م تعرفي ما حلَّ بي على كلٍّ س��أرجع في القصة 

أكثر
PM  5:48

للحظةٍ توقف كلُّ شيء، تجمدَ الزماُن على أطراف 
أصابع��ي، حياتي أكوامٌ م��ن الدقائ��ِق المتناثرة على 
طرفي الشارع بانتظار من يمسح عن الرصيف خيباتي.. 
عم��ري الصغيرُ يتراق��صُ على حاف��ةِ البندقية، 

خلعتُهُ عني
مارس��ت الموت حبًا وش��وقًا، مارس��ته جوعًا بردًا 
قنص��ًا ذبح��ًا ذاًل مج��دًا، وإل��ى اآلن لم أتق��ن الرحيل 
الهادئ، ال أحدٌ يتقنه بس��هولة، عليك أن تمرن قلبك 
على هذا الضياع، أن تهجر جزئًا من روحك يوميًا، عليك 

أن تدفع نفسك عن هاوية جنونك األخيرة رويدًا رويدا. 
PM  5:49

في البداية ظننته نهايَة يوٍم مرهق.. 
األرضُ تدور أس��رعَ من الالزم، أتمس��كُ بخدي 
الهواء ألال أس��قط، لكنَّ الهواء اليوم أخف من ماكان، 
س��قطت على األرض أو سقطت علي، لم أعرف من منا 
افت��رش اآلخر، ضممته��ا كأنها جزٌء من��ي وجدته بعد 
طول غياب، أمس��كتها بكل ما ملكت من حياةٍ وموت، 

لن أدعها تفلت مني بعد اليوم.. 
عانقتها كأنها الوحي األخيرُ لقصيدتي

كأنها الخطيئة األولى منذ طردنا من الفردوس
كأنها األرض. 

PM  5:50
أتعلمين حبيبتي: دماغ اإلنس��ان يبقى حيًا لس��بِع 

دقائق بعد توقف القلب؟
اهلل خلق األرض بسبعةِ أيام، أمي أنجبتني بسبعة 

أشهر
وجسدي سيطردني بعد سبِع دقائق.. 

سبعُ دقائق!!
البأس سبع دقائق ستكفي حالمًا متمرسًا لينجبَ 
عم��رًا كام��اًل خل��فَ خيب��ات اإلجه��اض والش��يخوخة 

المبكرة.. 
واآلن؟ اآلن عل��ي أن أخت��ارَ دقائقي الس��بع بدقة 

جراح، القبلة األولى أم األخيرة؟
انكس��ارات ال��وداع؟، التم��ردُ األول أم األخي��ر؟، 

جداريُة درويش أم جحيمُ دانتي؟
PM  5:51

شريُط حياتي يمرُّ بس��رعةٍ من أمام عيني، أربعٌ 
وعشرون عامًا وال شيء، الشيء يستحق الذكر

لم أزر اللوفر ولم أقبل حبيبتي بس��احات روما كما 
وع��دت، لم أعبر الطريق ألش��كو إلى جارت��ي انتظاري 

لحلمها أن يمرَّ على شرفاتي. 

PM  5:52
كنت أريدُ أن أت��ذوقَ الهواء مرًّة أخرى، أن أعود 
طفاًل وأجعل رئتاي بالون��ًا، تذكرتُ معلم الفيزياء كان 
يقول واثقًا: »الهواء ال طعم له وال رائحة«، للحظةٍ وأنا 
أس��معه ظننت أن الهواء هو عدم وهباء، آهٍ يا استاذي 
النجي��ب كم كن��ت مغفاًل، س���أحقد اآلن على س��نيني 
خلفَ مقاعد الدراسة، اآلن أعرفُ طعم الهواء ورائحته، 
أس��تطيع اآلن أن أذك��رَ كل جزيئة أكس��جين مرت في 
داخلي أن ع��دت إلى الحياة س��ألتقطها وأقبلها جميعًا 

الواحدة تلو األخرى. 
PM  5:53

أم��ي، ما أجمل��ك أم��اه.. ، كانت تقول ل��ي دائما 
»علي��ك أن تترك التدخين، س��يقتلك الدخ��ان يا بني« 
أمي أنت قادرة على ادخاِل البسمة إلى قلبي في احلكِ 

اللحظات. 
PM  5:54

لماذا س��بع دقائق؟ لماذا لم تكن س��تة دقائق أو 
ثمانية، على كلٍّ دقائقك الس��بع ايها العمر السريع قد 
فاظت عن حاجتي خذها وتبرع بها ألي عابِر س��بيٍل، أو 
أعطها لحبيبتي قد ال تتأخ��ر المرة القادمة وتدرك كم 

كان وقتي ثمين. 
أعلمت حبيبتي ما حلَّ بي؟

قابلتُ رصاصًة أشدّ حنكًة منك، كانت أكثر وفاًء، 
م��ع أنها لم تفقك جم��ااًل ولم تملك بالغت��ك وال زرقَة 
عينيك، تس��للت إلى قلبي دونما اس��تئذان، لم تس��أل 
أن كان ه��ذا القل��ب ملكًا ألح��د اقتحمته كم��ا اقتحم 

اللصوصُ والبوليس بيتي المهجور
حبيبت��ي الجديدة فاقتكِ حكم��ة، وحين قلت لها 
ان��ي انتظ��رك وال م��كان لها بقلب��ي، قالت ل��ي ما لم 

تجرؤي يومًا على قوله: 
ال مكان لإلنتظ��اِر اليوم، ال لن أؤج��َل قبلة اليوِم 

إلى الغد. 

جمموع ال�شهداء )80680(
دمشق: 5930

ريف دمشق: 19075
حمص: 11678

درعا: 7157
إدلب: 9110

حلب: 13387

دير الزور: 4888
الرقة: 1003
السويداء: 59
حماة: 5556

الالذقية: 888
طرطوس: 330

الحسكة: 588
القنيطرة: 516

6216 عدد األطفال الذكور
2798 عدد األطفال اإلناث

5867 عدد اإلناث
21047 عدد العسكريين

59633 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 7 / 12 / 2013
http://www.vdc-sy.info/
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