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اأكرث من 12 طفاًل ماتوا من الربد يف مناطق عدة 
والعدد مر�شح للزيادة

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

أكثر من س��تة أش��هر والتحذيرات تتصاعد 
من شتاء قارس ستشهده المنطقة، والمنظمات 
تطالب بزي��ادة الدعم الدولي لحماية الالجئين، 
إال أن ش��يئًا لم يتغير عن العام الماضي س��وى 
البكائيات والخطاب��ات والتحذيرات وازدياد عدد 

الالجئين. 
عش��رة أطفال ماتوا من البرد في عرس��ال 
وتلكل��خ ودرع��ا وحل��ب وغيرها م��ن المناطق، 
والع��دد مرش��ح طبع��ًا للزي��ادة أمام اس��تمرار 
موجة الصقي��ع، وأمام الجه��ود الضعيفة التي 
تب��ذل لحماي��ة الالجئي��ن، على الرغ��م من أن 
المفوضية الس��امية لش��ؤون الالجئين أعربت 
عن قلقها البالغ حول أوضاع كثير من الالجئين 
في لبنان الذين يعيش��ون في مساكن مؤقتة، 
ألن منازلهم هش��ة ودون المس��توى المطلوب، 
حي��ث ازداد ع��دد الالجئي��ن ف��ي لبنان بنس��بة 

خمسة أضعاف خالل العام الماضي. 
وق��ال أمي��ن ع��وض، مدير مكتب الش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا في المفوضية: بالنسبة 
لمئ��ات اآلالف من الالجئين في لبنان، فضاًل عن 
الموجودين ف��ي البل��دان المج��اورة والنازحين 
داخ��ل س��وريا، ف��إن عاصف��ة مثل هذه س��وف 
تتس��بب في مصاع��ب ومعاناة إضافي��ة هائلة، 
وبمس��اعدة لبنان نبذل كل ما بوسعنا للحصول 
على مس��اعدة إضافية عاجلة لألشخاص الذين 
هم بأش��د الحاجة إليها، وه��ذا األمر على رأس 
التحضيرات الخاصة بفصل الش��تاء التي نقوم 

بها على مدى األشهر الماضية. 

وحس��ب المفوضي��ة: يعي��ش ف��ي مختلف 
أنح��اء لبنان أكثر م��ن 838 ألف الج��ئ بما في 
ذلك 120 ألفًا يعيش��ون في خيام مهلهلة بدأوا 
فج��أة بمواجهة طقس بارد وأمطار وثلوج على 
المرتفع��ات وذل��ك مع اقت��راب عاصف��ة ثلجية 
تدعى "اليكس��ا" نحو منطقة الش��رق األوسط، 

يطال تأثيرها لبنان وسوريا وتركيا واألردن
وتمكنت كل من المفوضية وش��ركائها من 
المنظمات غي��ر الحكومية يوم الثالثاء الماضي 
بدعم م��ن الجيش اللبناني من تس��ريع توزيع 
مجموع��ات إضافي��ة من لوازم الم��أوى الطارئ 
– بم��ا ف��ي عل��ى اآلالف م��ن الالجئي��ن الذين 
يعيش��ون في خيام ف��ي منطقة البقاع ش��رق 
لبنان، وهي المنطق��ة األكثر تضررًا حتى اآلن 
بفع��ل العاصفة، وق��د واصلت ف��رق الطوارئ 

يوم األربعاء عملها على
نتيج��ة  المس��دودة  الط��رق  م��ن  الرغ��م 
لألح��وال الجوي��ة، وق��د تس��لم نح��و 125 ألف 
الجئ يعيش��ون في البقاع مس��تلزمات الش��تاء 
فيم��ا س��يتم الوصول ف��ي األي��ام المقبلة إلى 
55 أل��ف الجئ آخر. وقامت الوكاالت اإلنس��انية 
العامل��ة في جميع أنحاء لبنان حتى اآلن بتوزيع 
255 ألف بطانية وأكثر من موقد خالل األش��هر 
الماضية. كما ت��م توزيع حوالي 45 ألف بطاقة 
صراف آل��ي بقيمة 150 دوالر أمريكي لكل من 

األسر الضعيفة لشراء مواقد إضافية ووقود. 
واعتبارًا من يوم األربع��اء، تركزت الجهود 
على إيصال المس��اعدة لبع��ض المواقع األكثر 

تضررًا ف��ي البقاع. وفي تركي��ا، وحالت الثلوج 
دون قي��ام الف��رق الميداني��ة للمفوضي��ة من 
زي��ارة مخيم��ات لالجئين حول كيلي��س يومها، 
والتي تس��ببت أيضًا بتعطي��ل الطرق في تلك 

المنطقة. 
وقد ب��دأت المفوضي��ة بتوزي��ع البطانيات 
الحراري��ة وغيرها من الم��واد وذلك اعتبارًا من 
ش��هر تش��رين الثاني، ووزعت حوال��ي 70 ألف 
قطعة من القماش المشمع لمساعدة الالجئين 
على إع��داد خيامهم ومالجئهم بش��كل أفضل 
لفصل الش��تاء في حين تلق��ى البعض مدافئ 
كهربائية أو تلك التي تعمل على الكيروس��ين. 
وهناك الجئون آخرون يتلقون مساعدات نقدية 

لشراء المدافئ 
ويقوم برنامج األغذية العالمي وش��ركاؤه 
بتلبية االحتياجات الغذائية لالجئين الس��وريين 
الذين وصلوا حديثًا إلى المناطق المتضررة من 
العاصفة في لبنان ع��ن طريق توفير حصص 
غذائية تكفي إلطعام 150 ألف ش��خص، وفي 
أماك��ن أخرى من الب��الد، يقوم برنام��ج الغذاء 
بتوفي��ر المس��اعدات الغذائية ألكث��ر من 600 
أل��ف الجئ س��وري مس��جلين ل��دى المفوضية 

باستخدام قسائم غذائية إلكترونية
ويعتب��ر لبنان في الوقت الحاضر أكبر دولة 
مضيف��ة لالجئي��ن الس��وريين ف��ي المنطقة، 
حيث يس��تضيف838، 189 الجئ إما مس��جلين 

كالجئين أو بانتظار التسجيل. 
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املدافعون عن حقوق الإن�شان 
تعتقلهم قوى الظالم يف اليوم 

العاملي حلقوق الإن�شان
نش��طاء مركز توثيق االنتهاكات في سورية الذين دأبوا 
على الدفاع عن حقوق اإلنس��ان ونش��ر صور المختطفين 
م��ن النظام ومن القوى الظالمية داعش والنصرة وغيرها 
من الكتائ��ب التابعة للنظام، هم أنفس��هم تصدروا صور 
المختطفي��ن من قب��ل عناصر مس��لحة ملثمة ف��ي اليوم 

العالمي لحقوق اإلنسان. 
سوريتنا تدين اختطاف الناشطين رزان زيتونة، سميرة 
خلي��ل، وائل حمادة، ناظم حمادة، بتاري��خ 9 / 12 / 2013 
بع��د أن تعرض��وا للعدي��د م��ن التهديدات من قب��ل جهات 
تعتبر نفس��ها ثورية، وتطالب باإلفراج عنهم فورًا، وتعتبر 
أن مث��ل ه��ذه التصرفات الت��ي تكررت ف��ي اآلونة األخيرة 
ضد ناش��طين وإعالميين ال تصب إال ف��ي مصلحة النظام 

وبإيعاز منه للقضاء على حاملي الثورة. 
وج��اء في بيان مش��ترك لمرك��ز توثي��ق االنتهاكات في 
س��وريا ومكتب التنمية المحلية ودعم المش��اريع الصغيرة 

حول اختطاف الناشطين: 
قامت مجموعة مس��لحة مجهولة ي��وم االثنين 9 / 12 / 
2013 باختطاف الناش��طة الحقوقية رزان زيتونة، وثالثة 
م��ن الناش��طين وه��م: الناش��طة والمعتقل��ة السياس��ية 
السابقة سميرة الخليل، والناشط البارز وزوج رزان زيتونة 
وائل حمادة، والناش��ط والمحامي والش��اعر ناظم حمادي، 
وذلك م��ن مقر مكتب مركز توثيق االنتهاكات في س��وريا 

ومكتب التنمية المحلية في مدينة دوما بريف دمشق »
باإلضاف��ة لك��ون رزان زيتون��ة رم��زًا من رم��وز الثورة 
السورية ضد الظلم واالستبداد وكونها من مؤسسي لجان 
التنس��يق المحلي��ة، ومركز توثيق االنتهاكات في س��وريا، 
الذي يعمل على توثيق جرائم النظام الس��وري وانتهاكاته 
لحق��وق اإلنس��ان، ف��إّن رزان وم��ن خ��الل كونه��ا عضوًا 
مؤسسًا لمكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، 
عمل��ت وتعمل على مس��اعدة الوطن، والغوطة الش��رقية 
بش��كل خ��اص، وذلك م��ن خالل تأمي��ن متطلب��ات الحياة 
وتوفير الخدمات األساسية من دعم لمراكز طبية وإنتاجية 
وتنموي��ة، وال تخفى أهمية عملها هي وبقية الزمالء على 

أي من سكان الغوطة
أن اختطاف رزان زيتونة مع بقية الناشطين أن دّل على 
ش��يء فإنّما يدل على رغبة البعض ف��ي تقويض العمل 
المدني الهادف لمس��اعدة السوريين في المناطق المحررة 

على تسيير أمورهم بأنفسهم وتأمين عيشهم الكريم
ودان مركز توثيق االنتهاكات في سوريا ومكتب التنمية 
المحلية ودعم المش��اريع الصغيرة بش��دة هذا االختطاف، 
ودعوا الخاطفين إلى اإلفراج عنهم مباش��رة وبدون أي قيد 

أو شرط
وحمّال جميع األلوية وكتائب الث��ورة المقاتلة الموجودة 
في المنطقة مس��ؤولية الحفاظ على أمن وسالمة األهالي 
ف��ي الغوطة الش��رقية، وبالتال��ي س��المة المحامية رزان 
زيتون��ة وجميع من تمّ خطفهم معها، وإعادتهم س��المين 
إل��ى بيوته��م وضمان عدم تك��رار مثل هكذا ح��وادث في 

المستقبل
واختت��م البيان بالقول: أن ثورة الكرامة والحرية تعيش 
م��ن خالل هذا الح��دث، مرحلة هامة وحرج��ة، ونأمل، كما 
عودتن��ا هذه الث��ورة، أن تتج��اوز هذا الف��خ المنصوب من 
أعدائها الذين يسعون مجددًا النتقاص مصداقيتها وحرفها 

عن أهدافها.  

التقرير النهائي ملفت�شي الأمم املتحدة: مت 
ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية ب�شكل اأكيد خم�س مرات 
يف �شوريا دون الإ�شارة اإىل امل�شوؤولني عن الهجمات

فولكر تورك: املراأة ال�شورية �شيكون لها دور 
رئي�شي لتوؤديه يف م�شتقبل �شوريا

خل��ص التقرير النهائي لمفتش��ي األمم المتحدة أنه تم اس��تخدام أس��لحة كيماوية، على 
األرجح أو بش��كل أكيد، خمس مرات من س��بع هجمات تم التحقيق فيها في سورية، وأورد أدلة 
ومعلومات جديرة بالثقة ترجح إثبات اس��تخدام أس��لحة كيماوية في الغوطة قرب دمشق وخان 

العسل قرب حلب، وفي جوبر وسراقب وفي أشرفية صحنايا. 
التقرير الذي نش��ر يوم الخميس الماضي اعتبر القرائن غير كافية بش��أن منطقتي بحرية 
والش��يخ مقص��ود ف��ي محافظة حلب، لم يش��ر إلى المس��ؤولين ع��ن هذه الهجم��ات المحتملة 

باألسلحة الكيماوية، ألن األمر ال يدخل في صلب مهمة المفتشين كما ذكر. 
وأكد التقرير ما جاء في التقرير األولي للمفتش��ين الذي سُ��لم في 16 أيلول الماضي إلى 
األمم المتحدة، بالنس��بة لمجزرة األس��لحة الكيماوي��ة التي ارتكبتها بحس��ب الغربيين، القوات 
النظامية بتاريخ 21 آب، وجمعت البعثة أدلة دامغة ومقنعة حول اس��تعمال أسلحة كيماوية ضد 

مدنيين، من بينهم أطفال، على نطاق واسع في غوطة دمشق في هذا التاريخ. 
وجمع��ت بعثة األم��م المتح��دة "معلومات جدي��رة بالثقة تؤكد اتهامات اس��تعمال أس��لحة 
كيماوية في 19 آذار 2013 ضد جنود ومدنيين، في ما يتعلق بخان العسل حيث تبادلت السلطة 

والمعارضة االتهامات باستعمال أسلحة كيماوية. 
وف��ي جوبر بالقرب من دمش��ق، عثر المفتش��ون عل��ى أدلة تتطابق مع اس��تعمال محتمل 
ألس��لحة كيماوية في 24 آب 2013 على نطاق ضعيف تقريبًا ضد جنود، ومن دون أن تكون مع 

ذلك، أدلة رسمية في ظل غياب معلومات جديرة بالثقة حول نظام إطالق هذه األسلحة. 
وفي سراقب أشارت "األدلة التي جُمعت، إلى أن أسلحة كيماوية استُعملت في 24 آب على 

نطاق ضيق ضد مدنيين
في أشرفيه صحنايا دلت المؤشرات التي جُمعت، وهي عامة شهادات وبقايا ذخائر وعينات 
من التربة والدم، إلى اس��تعمال أس��لحة كيماوية بتاريخ 25 آب على نطاق ضيق ضد جنود ومن 

دون أن تشكل مع ذلك أدلة رسمية، بحسب مفتشي األمم المتحدة. 
وفي بحرية )22 آب( والش��يخ مقصود )13 نيسان( لم يس��تطع المفتشون تأكيد االتهامات 
حول اس��تعمال أس��لحة كيماوية. في بحرية، حيث كانت االختبارات على عينات من الدم جمعتها 

الحكومة السورية سلبية. 
والحظ التقرير الختامي لمحقق األمم المتحدة آكي سيلستروم أنه في عدة حاالت كان بين 
الضحايا جنود ومدنيون، ولكن لم يكن ممكنًا دائمًا إثبات أي صالت مباش��رة على وجه اليقين 

بين الهجمات والضحايا والمواقع المزعومة للحوادث. 
وق��ال األمي��ن العام لألم��م المتحدة بأن ك��ي مون الذي تس��لم التقرير م��ن رئيس فريق 
المفتش��ين ليرفع��ه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، أن اس��تعمال أس��لحة كيماوية يش��كل 
انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية، ويجب أن نبقى حذرين كي نتأكد من أن هذه األسلحة الخطيرة 

قد أزيلت ليس فقط في سوريا، ولكن في أي مكان في العالم.

رأى فولك��ر تورك، مدير إدارة الحماية الدولية بالمفوضية الس��امية لش��ؤون الالجئين بأن 
المرأة الس��ورية سيكون لها دور رئيس��ي لتؤديه في مستقبل سوريا، وعلى الرغم من األهوال 
وانتهاكات حقوق اإلنس��ان التي نجت منها في س��وريا، ال يزال أمام المرأة الالجئة دافع وعزيمة 

مدهشة على أن تكون جزءًا إيجابيًا من صناعة مستقبل بلدها. 
وقال تورك للمش��اركين في مؤتمر المرأة الذي نظمته مؤسس��ة تومسون رويترز األسبوع 
الماضي حول "حقوق المرأة في العالم العربي: وهل تحول الربيع إلى شتاء؟ أن ما يزيد عن 80 
بالمائ��ة من الالجئين الس��وريين الذين يفوق عددهم 2. 2 مليون الجئ من النس��اء واألطفال؛ 
وه��ي فئة ضعيفة جدًا تواجه مخاط��ر حقيقية كالزواج المبكر وعمالة األطفال والعزلة وانعدام 
س��بل كس��ب العيش، ولقد دهش��ت تمامًا عندم��ا قابلت معلمة س��ورية فقدت زوجه��ا، وتعول 
أطفاله��ا الثالث��ة عن طريق صنع الش��مع وبيعه في مركز ناء للتس��وق في لبنان. فوس��ط هذا 
البؤس، أسس��ت عماًل تجاريًا صغيرًا، وكانت إيجابية على نحو مدهش. لقد رأيت فيها مستقبل 

سوريا. 
وأك��د تورك خ��الل حلقات النقاش أنه م��ن الممكن إحراز تقدم على صعي��د تمكين المرأة 
الس��ورية الالجئة بعدة طرق، بما في ذلك تشجيع مشاركتها الفعالة في الجهود الدولية لحماية 
مجتمعاته��ن النازحة ومس��اعدتها، ودع��م نمو فرق تمكين المرأة وأنش��طتها ف��ي جميع أنحاء 
المنطق��ة، فض��اًل عن برامج التعليم وس��بل كس��ب العيش، وم��ن الضروري أيض��ًا الدعوة إلى 
القض��اء على التمييز بين الجنس��ين في قوانين الجنس��ية وكذلك حماية حقوق اإلنس��ان على 

نطاق أشمل. 
وأع��رب تورك عن رغب��ة المفوضية في عقد منتدى للنس��اء الس��وريات الالجئات في دول 
الجوار حتى يلتقين ويشاركن بقصص تمكينهن أثناء النزوح، من خالل تبادل الخبرات وقصص 
الكفاح، التي س��وف تعزز ثقتهن بأنفس��هن وس��وف تصبحن على المدى الطويل دعاة للتغيير، 
ليس في النزوح فقط ولكن عندما تتوفر الظروف المالئمة للعودة إلى سوريا أيضًا، حسب مقال 

منشور على صفحة المفوضية. 
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منظمة العفو الدولية: على قادة اأوروبا اأن يحنوا روؤو�شــهم 
خجاًل اإزاء العدد القليل املثري لالأ�شف من النازحني من �شوريا

قالت منظم��ة العفو الدولي��ة: يتعين على قادة 
أوروب��ا أن يحنوا رؤوس��هم خجاًل إزاء الع��دد القليل 
المثير لألسف من النازحين من سوريا الذين يستعد 

هؤالء القادة إلعادة توطينهم في أوروبا. 
وبدوره س��ليل ش��يتي األمي��ن الع��ام لمنظمة 
العفو الدولية ق��ال: أن االتحاد األوروبي قد تقاعس 
لألس��ف ع��ن القي��ام ب��دوره ف��ي توفير م��الذ آمن 
للنازحي��ن الذين فقدوا كل ش��يء ولم يبق لهم غير 
أرواحهم، فالعدد القليل من النازحين الذين يس��تعد 
االتح��اد األوروبي إلع��ادة توطينهم في أوروبا يبعث 
عل��ى الرثاء حقًا، ويتعين على ق��ادة أوروبا أن يحنوا 

رؤوسهم خجاًل
وأوضح��ت المنظمة في تقري��ر موجز لها صدر 
يوم الجمعة، أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
لم تعرض فت��ح أبوابها إال لعدد قلي��ل يبلغ نحو 12 
أل��ف نازح من س��وريا من بين الفئات األش��د ضعفًا، 
وال يمثل هذا العدد س��وى نصف بالمئة من مجموع 
الذي��ن فروا م��ن س��وريا، والبالغ عدده��م نحو 2.3 

مليون نسمة. 
وج��اء في التقري��ر: من المالحظ أن نيقوس��يا، 
عاصم��ة دولة قبرص وه��ي إحدى ال��دول األعضاء 
ف��ي االتحاد األوروبي، تقع على مس��افة ال تزيد عن 
200 ميل من العاصمة الس��ورية دمش��ق، ومع ذلك 
فإن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بمجملها قد 
تعهدت بإعادة توطين نس��بة قليلة للغاية من فئات 

النازحين السوريين األشد ضعفًا. 
ويفصِّ��ل تقرير منظمة العف��و الدولية األرقام 

على النحو التالي: 
عرض��ت 10 دول فق��ط م��ن ال��دول األعض��اء 
ف��ي االتحاد األوروب��ي توفير أماكن إلع��ادة توطين 
النازحين من س��وريا، كان��ت ألمانيا هي األكثر كرمًا 
حتى اآلن، حيث تعهدت بإعادة توطين 10 آالف نازح، 
أي م��ا يعادل 80 بالمئة م��ن مجموع النازحين الذين 

تعهد االتحاد األوروبي بإعادة توطينهم 
و باق��ي ال��دول األعضاء في االتح��اد األوروبي، 
وعددها 27 دولة، قد تعهدت باستضافة عدد ال يزيد 

عن 2340 نازح من سوريا. 
عرضت فرنس��ا توفير أماكن لع��دد ال يزيد عن 
500 نازح، أي ما يعادل نحو 0.02 بالمئة من مجموع 

الذين فروا من سوريا. 
عل��ى  إس��بانيا  وافق��ت 
اس��تضافة 30 نازح��ًا، أي ما 
م��ن مجموع  يع��ادل 0.001 

النازحين من سوريا. 
لم تعرض 18 دولة من 
دول االتح��اد األوروبي، ومن 
أية  بينها بريطانيا وإيطاليا، 
أماكن عل��ى اإلطالق إلعادة 

توطين النازحين. 
وأش��ار التقري��ر إلى أن 
هن��اك عش��رات األل��وف من 
يخاطرون  الذي��ن  النازحي��ن 
رح��الت  ف��ي  بأرواحه��م 
تكتنفه��ا مخاطر جم��ة عبر 
البحر أو البر بحثًا عن األمان 
والحماية ف��ي أوروبا، وتبين 
البح��وث التي أجرتها منظمة 
العف��و الدولي��ة أن��ه يتعي��ن 
عل��ى أولئ��ك النازحي��ن أواًل 
النف��اذ من خ��الل المتاريس 
العديدة في أوروبا الحصينة. 

ويواج��ه كثي��ر م��ن النازحي��ن عملي��ات عنيفة 
من جان��ب الش��رطة وح��رس الح��دود لردهم على 
أعقابه��م، أو ق��د يتعرض��ون لالحتجاز ألس��ابيع في 
أوض��اع مزرية، في اثنتين من ال��دول التي تُعد من 
المداخ��ل األساس��ية إل��ى االتح��اد األوروب��ي، وهما 
بلغاري��ا واليونان، حيث يواجه النازحون من س��وريا 
معاملًة مزري��ة، بما في ذلك عمليات ل��رد النازحين 
عل��ى أعقابه��م بش��كل يه��دد حياتهم عل��ى طول 
س��واحل اليون��ان، واالحتج��از ألس��ابيع ف��ي ظروف 

بائسة في بلغاريا. 
ووصف بع��ض النازحين لمنظمة العفو الدولية 
كي��ف تعرض��وا لمعامل��ة س��يئة عل��ى أي��دي أفراد 
الشرطة أو حرس السواحل اليونانيين، الذين جردوا 
النازحي��ن م��ن متعلقاتهم ث��م ردُّوهم ف��ي نهاية 
المط��اف إل��ى تركي��ا، وال يُعرف ع��دد العمليات غير 

القانونية لرد النازحين من اليونان، ولكن 
المنظمة تعتقد أن مئ��ات النازحين قد تضرروا 

من جرائها. 
وحس��ب التقرير فقد وصل إل��ى بلغاريا حوالي 
خمس��ة آالف نازح من سوريا خالل الفترة من كانون 
الثاني إلى تش��رين الثاني 2013، ويُستضاف أغلب 
ه��ؤالء في مراكز الط��وارئ، وأكبرها مركز يقع في 
بل��دة هارمانل��ي، وه��و مرك��ز اعتقال مغل��ق، وقد 
وج��دت المنظم��ة عددًا م��ن النازحين يعيش��ون في 
ظ��روف مزري��ة، حيث يقيم��ون في حاوي��ات، أو في 
بنايات مهدمة أو في خيام، وكان النازحون يفتقرون 
إل��ى المراف��ق الصحي��ة المالئم��ة، كم��ا كان هناك 
نق��ص في الطعام وفي األماك��ن المخصصة للنوم 
وف��ي ال��دواء، وكان هناك عدد كبير من األش��خاص 
في حاجة لرعاية طبية، وبينهم بعض الذين ُأصيبوا 
ف��ي س��ورية، باإلضافة إل��ى أش��خاص يعانون من 
أم��راض مزمنة وآخرين يعانون من مش��اكل تتعلق 

بالصحة العقلية. 
قال سليل ش��يتي: أن عشرات اآلالف يخاطرون 
بحياته��م في رحالت محفوف��ة بالمخاطر عبر البحر 
أو الب��ر محاولي��ن الوص��ول إل��ى أوروبا، وق��د رأينا 
آالف األش��خاص يلق��ون حتفهم ف��ي البحر األبيض 
المتوسط، ومن المؤسف أن كثيرين ممن يخاطرون 
بأرواحه��م للوصول إلى أوروبا يُجبرون على العودة 
أو يُعتقلون في ظروف مزرية، حيث ال يتوفر لهم ما 

يكفي من الطعام والمياه والرعاية الطبية. 

وأض��اف: أن العبارات المعس��ولة التي يتش��دق 
بها ق��ادة أوروبا ال تصم��د في وجه األدل��ة الدامغة. 
ومن ثم، ينبغي على دول االتحاد األوروبي أن تفتح 
حدودها أمام النازحي��ن وأن توفر لهم المرور اآلمن 
وأن تك��ف ع��ن تل��ك االنته��اكات المؤس��فة لحقوق 

اإلنسان. 
وذك��رت المنظم��ة في تقريرها أن��ه لم يتمكن 
م��ن دخ��ول أوروب��ا وطلب اللج��وء ف��ي دول االتحاد 
األوروبي س��وى 55 ألف نازح سوري )أي حوالي 2.4 

بالمئة من مجموع الذين فرُّوا من سوريا
وقد توجه كثيرون، من هؤالء الذين نجحوا في 

النفاذ عبر متاريس "أوروبا الحصينة"، إلى 
الس��ويد أو ألمانيا، اللتين قدمتا أكبر مس��اعدة 
لطالب��ي اللجوء، وفي غضون عامين تلقت الس��ويد 
20490 طلب��ًا جديدًا للج��وء من نازحين س��وريين، 
بينما تلقت ألمانيا 16100 طلب وفي الوقت نفس��ه، 
كانت طلب��ات اللجوء المقدمة في اليون��ان وإيطاليا 

وقبرص أقل من ألف طلب. 
ودع��ت منظمة العف��و الدولية ال��دول األعضاء 
في االتح��اد األوروبي إلى إجراء زيادة ملموس��ة في 
ع��دد األماكن المخصصة إلعادة التوطين وللس��ماح 
بالدخول ألغراض إنس��انية بالنس��بة للنازحين من 
س��وريا، وتعزيز عملي��ات البحث واإلنق��اذ في البحر 
األبيض المتوس��ط للتعرف على القوارب المعرضة 
للخطر ومس��اعدة م��ن على متنها ضم��ان المعاملة 
الكريمة مع من يتم إنقاذهم والسماح لهم بمباشرة 
إجراءات طلب اللجوء، والتكفل بالكف عن عمليات رد 

النازحين على أعقابهم بشكل غير قانوني. 
كما دعت إلى الس��ماح بالم��رور القانوني اآلمن 
لطالب��ي اللج��وء الس��وريين الراغبي��ن ف��ي التوجه 
إل��ى الدول األعض��اء في االتح��اد األوروبي، وضمان 
اس��تمرار االتح��اد األوروب��ي وال��دول األعض��اء فيه 
والمجتم��ع الدول��ي ف��ي تقدي��م العون لل��دول التي 
تس��تضيف أكب��ر أع��داد النازحين، والس��يما األردن 

ولبنان. 
يذك��ر أن المفوضية األوروبي��ة خصصت خالل 
العامي��ن الماضيين نح��و 228 مليون ي��ورو لتعزيز 
عملي��ات مراقب��ة الح��دود، وخ��الل الفترة نفس��ها، 
خُصص مبلغ 20 مليون يورو فقط، من "الصندوق 
األوروبي لالجئين"، لدعم جهود استقبال النازحين. 

تركيا إلى  الحدود  عبور  ينتظرون  إعزاز  في  نازحون 
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ألكثر من عقد م��ن الزمن، وقفت 
رزان زيتون��ة وهي محامية وناش��طة 
في مجال حقوق اإلنسان لها من العمر 
36 عامًا، وقفت في وجه نظام الرئيس 
بش��ار األس��د. لكن قوتها لم تسعفها 
للوق��وف ف��ي وج��ه الرج��ال الملثمين 
الذي��ن قام��وا باختطافه��ا م��ع زوجها 
واثني��ن م��ن زمالئه��ا م��ن منزلها في 
مدينة دوما بريف دمشق، وذلك مساء 
يوم االثنين. حادث��ة تضاف إلى قائمة 
الناش��طين الس��وريين المدنيين الذي 
تم اختطافهم أو قتلهم أو طردهم من 
البالد من��ذ بداية االنتفاضة الس��لمية 
في آذار / مارس من العام 2011 والتي 

تحولت فيما بعد إلى نزاع مسلح. 
م��ن  زيتون��ة  اختط��اف  ش��كل 
منطق��ة خاضعة لنفوذ الث��وار صدمة 
مث��ااًل  يعتبرونه��ا  الذي��ن  للس��وريين 
للنض��ال الس��لمي من��ذ زم��ن طويل. 
»كان��ت مث��ل مانديال بالنس��بة إلي، » 

يقول الناش��ط المعارض وصديق زيتونة أسعد 
العشي بأسف خالل حديث هاتفي مع التايم من 
المملكة المتح��دة )وهو يقوم بالدخول والخروج 
من سوريا بش��كل منتظم(. لم تتم بعد معرفة 
م��ن وراء عملية االختطاف هذه، إال أن الكثيرين 
يتهم��ون بذلك اإلس��الميين المس��يطرين على 
المنطق��ة والذي��ن قام��وا بتهديد زيتون��ة فيما 
مض��ى. بدوره، يتهم ياس��ين الحاج صالح، وهو 
مع��ارض ومفكر مع��روف وزوج إح��دى زميالت 
زيتونة المختطفات كذلك، يتهم بش��كل صريح 
جيش اإلس��الم، وذل��ك من خالل منش��ور على 
موق��ع التواص��ل االجتماعي الفيس��بوك: »ومن 
معرفت��ي المباش��رة بالوض��ع في دوم��ا أرى أن 
»جيش اإلس��الم«، ممثال بقيادته، يتحمل كامل 
المس��ؤولية السياس��ية والمعنوية عن اختطاف 
س��ميرة )زوجت��ه( ورزان ووائ��ل وناظ��م. »أم��ا 
القائ��د في جيش اإلس��الم محم��د علوش نفى 
مس��ؤولية الجيش ع��ن عملي��ة االختطاف على 
موق��ع الفيس��بوك، قائ��اًل: »الخط��ف ليس من 

ضمن النهج الذي نتبعه عادة«.
م��ع تغيير المعارض��ة الس��ورية لتحالفاتها 
وصع��ود اإلس��الميين إل��ى الواجه��ة، تضاءل��ت 
الحماس��ة الثوري��ة للربيع العرب��ي وحلت محلها 
حرب أهلية تتزايد وتيرتها يومًا بعد يوم، وتبدو 
فيه��ا دوافع كافة األطراف عرضة للش��ك. يقوم 
الي��وم المتطرف��ون المناهضون لنظام األس��د 
بتعريض المواطنين السوريين النتهاكات تشبه 
تلك التي اعتاد السوريون التعرض لها من قبل 
قوات النظام خالل العقود األربعة الماضية، مما 

يدف��ع بالكثيري��ن للتس��اؤل فيم��ا إذا كانت حال 
س��وريا تسير نحو األفضل. وكنتيجة لذلك بدأت 

حركة الحقوق المدنية في سوريا بالتعثر. 
من��ذ حوالي الش��هرين، اضط��ر صالح وهو 
زوج صديق��ة زيتون��ة المختطف��ة أيض��ًا إل��ى 
مغادرة البالد بعد أن س��يطرت الدولة اإلسالمية 
في الع��راق والش��ام التابع��ة لتنظي��م القاعدة 
على مس��قط رأس��ه الرقة. في رس��الة وداعية 
نش��رها على صفحت��ه على موقع الفيس��بوك، 
كان صالح يش��تكي من اضط��راره لالختباء في 
مدينت��ه »المحررة« بعد عامين ونصف على بدء 
الثورة. تحدث عن »الغرباء« الذين سيطروا على 
مدينت��ه »والذين بدؤوا باعتق��ال الناس وزجهم 
في س��جون خاصة به��م« منوهًا إل��ى أن جميع 

المعتقلين هم »ناشطون سياسيون«. 
وقب��ل أن تجذب زيتونة انتباه اإلس��الميين، 
كانت صراحتها قد سببت لها مشاكل مع النظام 
الس��وري ال��ذي أص��در بحقها ق��رار منع س��فر 
ف��ي الع��ام 2002. مع ب��دء االنتفاضة ش��اركت 
في تأس��يس لج��ان التنس��يق المحلي��ة ومركز 
توثي��ق االنته��اكات، وهما منظمتان س��وريتان 
غير حكوميتان توثقان ح��االت الموت واالختفاء 
وانته��اكات حق��وق اإلنس��ان. ولم تك��ن تخجل 
كذلك من اإلشارة إلى أخطاء مقاتلي المعارضة 
الس��ورية. منذ حوال��ي العام، نش��رت افتتاحية 
طالبت فيه��ا جماع��ات الجيش الح��ر المدعومة 
م��ن الغرب بالعم��ل جنبًا إلى جنب مع النش��طاء 
المدنيي��ن في المناطق التي تقع تحت س��يطرة 
الث��وار. وبذلك س��عت هي وزمالؤها لتأس��يس 
نم��وذج ناج��ح ل��إدارة المحلية وال��ذي كان من 

ش��أنه تعزي��ز قضي��ة الث��ورة وتحصينه��ا ضد 
الجماعات المتطرفة والتي تريد تطبيق نظامها 
الخ��اص المس��تند إل��ى الش��ريعة اإلس��المية. 
ونتيجة التزامها بحقوق اإلنس��ان حازت زيتونة 
ع��دة جوائز منها جائزة زاخ��اروف لحرية الفكر، 
وجائزة آنا بوليتكوفس��كايا الروس��ية في العام 
2011، وجائ��زة الش��جاعة الدولي��ة م��ن وزارة 

الخارجية األمريكية في العام 2013. 
بالنسبة للناش��ط المعارض أوس المبارك، 
ج��اء اختطاف زيتونة ضربة قاس��مة. كان ذاهبًا 
صب��اح الثالث��اء إلى منزلها مع بع��ض األصدقاء 
المحمول��ة  الكومبيوت��ر  أجه��زة  جمي��ع  ليج��د 
الخاصة بالناشطين قد اختفت. فقدان النشطاء 
المدنيين اليوم يترك فراغ��ًا يخاف الكثيرون أن 

يقوم المتطرفون باستغالله. 
»اختطافها هو نكس��ة للحرك��ة المدنية، » 
يقول الناش��ط العشي، والذي يقوم كذلك بدور 
ناطق باسم لجان التنسيق المحلية التي ساعدت 
زيتونة على إنش��ائها. »ذلك يش��ير إلى انتقالنا 
نحو التطرف بش��كل كامل وب��دء المواجهة بين 
اثنتي��ن من ق��وى الش��ر: النظ��ام والمتطرفون 
بإمكانن��ا  ال��ذي  الوحي��د  األم��ل  اإلس��الميون. 
التمس��ك به بعد اختطافها هو أن يدفع الغضب 
إزاء ذلك بالناس إلى تهميش كافة المتطرفين، 
م��رة وإلى األبد«. في س��وريا، التي تخيم عليها 
ظالل الحرب واالنقس��امات اإليديولوجية، يبقى 

ذلك خيطًا رفيعًا من األمل. 
http://world.time.com/201311 /12 //
she-was-my-mandela-famous-syrian-
activist-gets-abducted/

»كانت مثل مانديال بالن�شبة اإيل«
عن اختطاف نا�شطة �شورية معروفة

 مت اختطاف رزان زيتونة هذا الأ�شبوع، وهي نا�شطة حقوقية �شورية وحائزة على عدة جوائز
وي�شتبه باأن من قام بذلك هم ميلي�شيات اإ�شالمية متطرفة

  هانيا مرتضى      ترجمة: سعاد يوسف
نشرت في صحيفة التايم بتاريخ 11 كانون األول 2013
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احلرب �شــالٌح واإعالم واقت�شاد وقانون اأي�شًا
 اإىل كل ثائر ونا�شط مقيم خارج الأرا�شي ال�شورية

يف يدنا ما ن�شتطيع عمله
  ياسر مرزوق

يق��ف »أورس��ت« ف��ي مس��رحية »الذب��اب« عن��د 
»سارتر«، أمام إله اآللهة جوبيتير قائاًل: 

- أن��ت مل��ك اآلله��ة ي��ا جوبيتي��ر ومل��ك الصخ��ور 
والكواك��ب وملك األمواج ف��ي كل البحار، ولكنك لس��ت 

ملك اإلنسان. 
- لس��ت مليكك أنت، أيته��ا ال��دودة الخالية من كل 

فطنة، ولكن من ذا الذي خلقك. 
- أنت وكان يجب أن تخلقني حرًا. 

- إنما وهبتك الحرية لخدمتي. 
- هذا جائز ولكنها انقلبت ضدك وال حيلة لي وال لك 
في ذلك.. لس��ت الس��يد وال العبد إنما أنا الحرية لم تكد 
تخلقني حت��ى خرجت من نطاقك أنت إل��ه وأنا حر كالنا 

وحيد وكالنا في اليأس سواء. 
ويجيب جوبيتي��ر في مكانٍ آخر: أن س��ر اآللهة أنها 
تعل��م أن الن��اس أحرار وه��م ال يعلم��ون.. أن الحرية إذا 
تفجرت في روح إنسان لم تستطع حتى اآللهة شيئًا ضده. 
قد يص��ح كالم س��ارتر ع��ن الطاقة الكامن��ة التي 
يختزنه��ا اإلنس��ان وإحساس��ه الفطري بالحري��ة، والذي 
بح��ال اكتش��افه له��ا جدي��رٌ بصن��ع المعج��زات، فكيف 
بشعٍب بأس��ره انتفض مطالبًا بالحرية، لكنه ال يصح إذا 
أسقطناه على عالم السياسة ودهاليزها فالنظام ماٍض 
ف��ي القتل والتهجير والتجويع متخذًا مما قاله معاوية بن 

أبي سفيان مثاًل: 
س��أحرمكم حت��ى ي��ذل صعابك��م وأبلغ ش��يٍء في 

صالحكم الفقر
والصفق��ات تح��اك هن��ا وهن��اك ويتواط��أ الغ��رب 
والش��رق عل��ى وأد ث��ورة الكرام��ة، ومع تراج��ع الحراك 
المدني، وعدم قدرة جميع المعارضين على حمل السالح 
ألسباٍب يصعب حصرها، يقف الثائر اليوم ليتصدى لدوٍر 
ال يق��ل أهميًة عن حمل الس��الح في المي��دان، فإذا كان 
الطريق إل��ى المحكم��ة الجنائية الدولية مغلق��ًا بالفيتو 
الروسي من جهة وبعدم انضمام سوريا لميثاق المحكمة 
من جه��ةٍ أخرى، فالطريق مفتوح لكل الناش��طين أمام 
المحاك��م الوطنية األجنبية لمقاضاة رموزه تحت عنوان، 
االختص��اص القضائ��ي العالمي، والذي س��نضيء عليه 
في ملفن��ا اليوم كدعوة ل��كل الناش��طين والمتضررين 
المقيمين خ��ارج األراضي الس��ورية للضغط على رموز 

النظام ومحاصرتهم قانونيًا. 

الخت�شا�س الق�شائي العاملي: 
يعني مبدأ عالمي��ة االختصاص القضائي بأنه لكل 
دولة المصلحة في محاكمة مرتكبي جرائم معينة تمس 
الضمير العالمي بأس��ره، بغض النظر عن ما يش��ترطه 
االختصاص المكاني القانوني أي مكان ارتكاب الجريمة 
أو جنس��ية مرتكب��ي الجريمة أو جنس��ية الضحية، وعلة 
تشريع االختصاص القضائي العالمي هو تقديم ضمانة 
للبش��رية بعدم إتاحة ملجأ آمن للمس��ؤولين عن ارتكاب 

الجرائم الخطيرة بحق اإلنسانية. 
وتاريخي��ًا كان��ت القرصنة ه��ي الجريم��ة العالمية 
المعروف��ة، ثم أضيف��ت إليها جريمة تج��ارة العبيد، ومع 
نهاية الحرب العالمية الثانية اتسع نطاق الجرائم الداخلة 
تحت االختصاص القضائ��ي العالمي مثل جريمة اإلبادة 

الجماعية، والتعذيب، والفصل العنصري. 
وقد س��جل القض��اء األمريكي س��ابقة قضائية في 
قضي��ة فيالرتيغا، حي��ث رفع أح��د ضحاي��ا التعذيب في 
الباراغ��واي قضي��ًة مدنية ض��د من ق��ام بتعذيبه والذي 
ص��دف أن كان مقيمًا في الواليات المتح��دة أيضًا وقالت 
المحكم��ة ف��ي حكمه��ا: »لقد أصب��ح مرتك��ب التعذيب، 
مث��ل القرصان وتاج��ر الرقيق من قبله، عدوًا للبش��رية 

بأسرها«. 

اجلرائم التي تنطبق عليها عاملية الخت�شا�س 
الق�شائي: 

التعذيب:
أصدرت األم��م المتحدة ع��ام 1948 ن��ص اتفاقية 
مناهض��ة التعذي��ب وغي��ره م��ن ض��روب المعامل��ة أو 
العقوبة القاس��ية أو الالإنس��انية أو المهينة، ورفعت بها 
الحصانة عن دكتاتور تش��يلي الجنرال بينوش��يه وصدر 
الحكم بجواز تس��ليمه إلى إسبانيا � على أن تقوم الدولة 
الطرف في المعاهدة والت��ي يقيم المجرم على أراضيها 
بمحاكمته إذا امتنعت عن تس��ليمه والقضية الس��نغالية 
المرفوعة ضد حس��ين حبري تس��تند ف��ي المقام األول 

كذلك إلى »اتفاقية مناهضة التعذيب«. 
وف��ي عام 1998 ألقت ش��رطة مدينة لندن القبض 
عل��ى الجنرال بينوش��يه، بناًء على أمر قضائي إس��باني 
بالقبض على الدكتاتور الس��ابق بتهم��ة ارتكاب جرائم 
ض��د حقوق اإلنس��ان في ش��يلي إبان فت��رة حكمه التي 
دامت 17 عام��ًا؛ ورفضت المحاك��م البريطانية ما زعمه 
بينوشيه من الحق في الحصانة، وحكمت بجواز تسليمه 

إلى إسبانيا لمحاكمته هناك. 
وقضي��ة بينوش��يه كانت ثم��رة جه��ود للحقوقيين 
والناش��طين الذي��ن عكفوا على توثي��ق انتهاكات األخير 
من��ذ عام 1973 وتم توثي��ق ما يربو عن 2000 حالة من 

حاالت القتل و«االختفاء«. 
وفي ع��ام 1996، ق��ام المحامون الموكل��ون للدفاع 
عن ضحايا القمع العس��كري في األرجنتين وش��يلي، بعد 
أن عج��زوا ع��ن رفع الدعوى ف��ي أي منهم��ا، برفع دعاوى 
جنائي��ة في إس��بانيا ضد الحكام العس��كريين الس��ابقين 
لهاتي��ن الدولتين، وم��ن بينهم الجنرال بينوش��يه. وعلى 
الرغ��م م��ن أن معظم تلك الجرائم كان��ت قد ارتكبت في 
األرجنتين وشيلي، فقد س��محت المحاكم اإلسبانية بنظر 
تلك الدعاوى في إسبانيا، عماًل بمبدأ »عالمية االختصاص 
القضائي« بنظر االنتهاكات البشعة لحقوق اإلنسان، وهو 
المبدأ الراسخ في التشريع اإلسباني وفي القانون الدولي. 
وتع��رِّف االتفاقي��ة التعذي��ب بأنه »أي عم��ل ينتج 
عن��ه ألم أو عذاب ش��ديد، جس��ديًا كان أم عقلي��ًا، يلحق 
عمدًا بش��خص ما بقص��د الحصول من هذا الش��خص، 
أو م��ن ش��خص ثالث، على معلومات أو عل��ى اعتراف، أو 
معاقب��ة على عمل ارتكبه أو يش��تبه في أنه ارتكبه، هو 
أو ش��خص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي ش��خص 
ثالث � أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي س��بب 
من األس��باب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض 
علي��ه أو يواف��ق عليه أو يس��كت عنه موظف رس��مي أو 
أي ش��خص آخ��ر يتص��رف بصفت��ه الرس��مية«. وتنص 
االتفاقي��ة على إال تقتصر العقوبة على الش��خص الذي 
يقوم فعاًل بارتكاب أعمال التعذيب، بل أن تش��مل أيضًا 

من يتواطئون معه أو يشاركونه في هذه األعمال. 
كما أن »اتفاقية مناهضة التعذيب«، تعتبر مشاركة 
المسؤول الحكومي أو أي شخص يعمل بصفته مسؤواًل 

حكوميًا، ركنًا من أركان جريمة التعذيب. 

الإبادة اجلماعية: 
حتى اليوم لم يصل التش��ريع العالمي إليجاد نص 
مح��دد في اتفاقي��ة منع اإلب��ادة الجماعي��ة، وعليه فإنه 
يجوز ألي دولة، اس��تنادًا إلى القانون الدولي القائم على 
الع��رف، أن تحي��ل كل من يته��م باإلب��ادة الجماعية إلى 

العدالة بموجب عالمية االختصاص القضائي. 
في مق��ال للدكتور »رال��ف روزنتال« ف��ي »المجلة 
األمريكي��ة لعل��م االجتماع« يق��ول: »لكي تنج��ح اإلبادة 
يج��ب أن تتواف��ر لها أربعة عناص��ر، أواًل أن يكون منفذو 

اإلب��ادة على اقتناع تام بصحة عملهم، وبأنهم يتصفون 
باالمتي��از العنص��ري واإلنس��اني عن غيره��م، ثانيًا: أن 
يكون أمام المنفذين مجموعة تستحق اإلبادة من وجهة 
نظره��م، ثالثًا: أن تتوافر األس��لحة القادرة على التنفيذ 
بالس��رعة المطلوب��ة، رابع��ًا: أن تتم العملية وس��ط جو 
سياس��ي ومعنوي خاص ال يكترث لعملي��ة اإلبادة، وإنما 

يقابل هذه العملية بالتفرج عليها«. 

اجلرائم املرتكبة �شد الإن�شانية:
ت��م تقني��ن الجرائ��م ضد اإلنس��انية بع��د محكمة 
نورنبرغ الش��هيرة لمحاكمة القي��ادات النازية بعد الحرب 
العالمية الثانية، أما القانون األساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية الناش��ئة فيتضمن )في المادة الس��ابعة( تعريفًا 

للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية
1 - يش��كل أي فعل من األفعال التالية »جريمة ضد 
اإلنس��انية« متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 
منهج��ي موجه ضد أية مجموعة من الس��كان المدنيين، 
وعن عل��م بالهجوم: »القتل العمد، اإلبادة، االس��ترقاق، 
إبع��اد الس��كان أو النقل القس��ري للس��كان، الس��جن أو 
الحرمان الش��ديد عل��ى أي نحو آخر من الحري��ة البدنية 
بما يخالف القواعد األساس��ية للقانون الدولي، التعذيب، 
االغتصاب أو االس��تعباد الجنس��ي أو اإلكراه على البغاء، 
أو الحمل القس��ري، أو التعقيم القس��ري أو أي شكل آخر 
من أش��كال العنف الجنس��ي على مثل ه��ذه الدرجة من 
الخط��ورة، اضطهاد أية جماعة مح��ددة أو مجموع محدد 
من الس��كان ألسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية 
أو ثقافي��ة أو دينية، أو متعلقة بن��وع الجنس على النحو 
المع��رف ف��ي الفق��رة 3، أو ألس��باب أخرى من المس��لم 
عالمي��ًا بأن القانون الدولي ال يجيزها، وذلك فيما يتصل 
بأي فعل مش��ار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل 
في اختصاص المحكمة، االختفاء القس��ري لألش��خاص، 
جريمة الفص��ل العنصري، األفعال الالإنس��انية األخرى 
ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شديدة 
أو ف��ي أذى خطير يلحق بالجس��م أو بالصحة العقلية أو 

البدنية. 

جرائم احلرب: 
عرفت الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها: 

أ( االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة 12 
آب / أغس��طس 1949، وأي فعل من األفعال التالية ضد 
األش��خاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية 

جنيف ذات الصلة: 
1 - القتل العمد. 

2 -  التعذي��ب أو المعاملة الالإنس��انية، بما في ذلك 
إجراء تجارب بيولوجية. 

3 -  تعمد إحداث معاناة ش��ديدة أو إلحاق أذى خطير 
بالجسم أو بالصحة. 

بالممتل��كات  النط��اق  واس��ع  تدمي��ر  إلح��اق   -  4
واالس��تيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عس��كرية 

تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة. 
5 - إرغام أي أسير حرب أو أي شخ ص آخر مشمول 

بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية. 
6 - تعمد حرمان أي أس��ير حرب أو أي ش��خص آخر 
مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة 

ونظامية. 
7 - اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير 

المشروع. 
8 - أخذ رهائن. 

ب( االنتهاكات الخطي��رة األخرى للقوانين واألعراف 
الس��ارية على المنازع��ات الدولية المس��لحة في النطاق 

الثابت للقانون الدولي، أي فعل من األفعال التالية: 
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1 - تعم��د توجي��ه هجمات ض��د الس��كان المدنيين 
بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة 

في األعمال الحربية. 
2 - تعم��د توجي��ه هجمات ض��د مواق��ع مدنية، أي 

المواقع التي ال تشكل أهدافًا عسكرية. 
3 - تعمد ش��ن هجمات ض��د موظفين مس��تخدمين أو 
منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من 
مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عماًل بميثاق األمم 
المتحدة ما داموا يس��تخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو 

للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة. 
4 - تعم��د ش��ن هجوم م��ع العلم بأن ه��ذا الهجوم 
سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين 
المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع 
النط��اق وطويل األجل وش��ديد للبيئ��ة الطبيعية يكون 
إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية 

المتوقعة الملموسة المباشرة. 
5 - مهاجم��ة أو قصف المدن أو القرى أو المس��اكن 
أو المبان��ي العزالء الت��ي ال تكون أهدافًا عس��كرية بأية 

وسيلة كانت. 
6 - قت��ل أو جرح مقاتل استس��لم مختارًا، يكون قد 

ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع0
7 - إس��اءة اس��تعمال عل��م الهدنة أو عل��م العدو أو 
ش��ارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم المتحدة 
أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة 
التفاقي��ات جنيف مما يس��فر عن موت األف��راد أو إلحاق 

إصابات بالغة بهم. 
8 - قي��ام دول��ة االحتالل عل��ى نحو مباش��ر أو غير 
مباش��ر، بنقل أجزاء من س��كانها المدنيي��ن إلى األرض 
الت��ي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل س��كان األرض المحتلة 

أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها. 
9 - تعم��د توجيه هجمات ض��د المباني المخصصة 
لألغ��راض الديني��ة أو التعليمية أو الفني��ة أو العلمية أو 
الخيرية، واآلثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع 

المرضى والجرحى شريطة إال تكون أهدافًا عسكرية. 
10 - إخض��اع األش��خاص الموجودي��ن تحت س��لطة 
طرف معاد للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب الطبية 
أو العلمي��ة الت��ي ال تبرره��ا المعالج��ة الطبي��ة أو معالجة 
األس��نان أو المعالجة في المستش��فى للش��خص المعني 
والتي ال تجري لصالحه وتتس��بب في وفاة ذلك الش��خص 
أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد. 
11 - قتل أفراد منتمي��ن إلى دولة معادية أو جيش 

معاد أو إصابتهم غدرًا. 
12 - إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. 

13 - تدمي��ر ممتل��كات الع��دو أو االس��تيالء عليه��ا 
مالم يكن هذا التدمير أو االس��تيالء مما تحتمه ضرورات 

الحرب. 
14 - إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي 

ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة. 
15 - إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في 
عملي��ات حربية موجهة ضد بلده��م حتى وإن كانوا قبل 

نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة. 
16 - نه��ب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االس��تيالء 

عليه عنوة. 
17 - استخدام السموم أو األسلحة المسممة. 

18 - اس��تخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها 
م��ن الغازات وجميع ما في حكمها من الس��وائل أو المواد 

أو األجهزة. 
19 - اس��تخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتس��طح 
بس��هولة ف��ي الجس��م البش��ري مث��ل الرصاص��ات ذات 
األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جس��م الرصاصة أو 

الرصاصات المحززة الغالف. 
20 - اس��تخدام أس��لحة أو قذائ��ف أو م��واد أو أس��اليب 
حربية تس��بب بطبيعتها أض��رارًا زائدة أو آالم��ًا ال لزوم لها، 
أو تك��ون عش��وائية بطبيعته��ا بالمخالفة للقان��ون الدولي 
للمنازع��ات المس��لحة، بش��رط أن تك��ون ه��ذه األس��لحة 
والقذائف والمواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن 
تدرج في مرف��ق لهذا النظام األساس��ي، عن طريق تعديل 
يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123. 
21 - االعت��داء عل��ى كرام��ة الش��خص وبخاص��ة 

المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. 
22 - االغتص��اب أو االس��تعباد الجنس��ي أو اإلك��راه 
عل��ى البغاء أو الحمل القس��ري على النح��و المعرف في 

الفق��رة 2 )و( م��ن الم��ادة 7، أو التعقيم القس��ري، أو أي 
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضًا انتهاكًا 

خطيرًا التفاقيات جنيف. 
23 - استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين 
متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة من العمليات العسكرية 

على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة. 
24 - تعم��د توجي��ه هجمات ض��د المبان��ي والمواد 
والوحدات الطبية ووس��ائل النقل واألفراد من مستعملي 
الش��عارات الممي��زة المبينة ف��ي اتفاقيات جني��ف طبقًا 

للقانون الدولي. 
25 - تعم��د تجويع المدنيين كأس��لوب من أس��اليب 
الح��رب بحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم، 
بم��ا في ذلك تعمد عرقلة اإلم��دادات الغوثية على النحو 

المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف. 
26 - تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر 
إلزامي��ًا أو طوعي��ًا في القوات المس��لحة أو اس��تخدامهم 

للمشاركة فعليًا في األعمال الحربية. 
ج( في حالة وقوع نزاع مس��لح غير ذي طابع دولي، 
االنتهاكات الجس��يمة للمادة 2 المش��تركة بين اتفاقيات 
جني��ف األرب��ع المؤرخة ف��ي 12 آب / أغس��طس 1949، 
وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أش��خاص غير 
مش��تركين اش��تراكًا فعليًا في األعمال الحربية، بما في 
ذلك أفراد القوات المس��لحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك 
الذي��ن أصبح��وا عاجزين ع��ن القتال بس��بب المرض أو 

اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر: - 
الحي��اة واألش��خاص،  العن��ف ض��د  اس��تعمال   -  1
وبخاص��ة القت��ل بجمي��ع أنواع��ه والتش��ويه، والمعاملة 

القاسية، والتعذيب. 
الش��خص، وبخاص��ة  االعت��داء عل��ى كرام��ة   -  2

المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. 
3 - أخذ الرهائن. 

4 - إص��دار أح��كام وتنفي��ذ إعدام��ات دون وجود حكم 
سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكياًل نظاميًا تكفل جميع 

الضمانات القضائية المعترف عمومًا بأنه ال غنى عنها. 
د( تنطب��ق الفق��رة 2 )ج( على المنازعات المس��لحة 
غي��ر ذات الطابع الدول��ي وبالتالي فه��ي ال تنطبق على 
ح��االت االضطراب��ات والتوت��رات الداخلي��ة مث��ل أعمال 
الش��غب أو أعمال العنف المنف��ردة أو المتقطعة وغيرها 

من األعمال ذات الطبيعة المماثلة. 

الدول التي ت�شمح برفع الدعوى يف اجلرائم 
املرتكبة خارج اإقليمها: 

ال يكفي التوقي��ع على االتفاقي��ة الدولية لمحاكمة 
مجرمي اإلنس��انية ب��ل يختلف ذل��ك باخت��الف القانون 
المتب��ع ف��ي بلد دونًا ع��ن غيره، ففي عديد م��ن البلدان 
تصبح المعاه��دات جزءًا من القان��ون الوطني وفي حال 
التعارض يتم تعديل القان��ون الوطني لصالح االتفاقية 
الدولية، وينطبق ذلك على الدول التي تتبع في تشريعها 
القانون المدني الفرنسي على نحو ما نشهده في بلدان 
إفريقي��ا الناطقة بالفرنس��ية وفي س��وريا ولبن��ان، أما 

البلدان التي تعتمد العرف أساسًا للتشريع 
 مصر على س��بيل المثال. وهكذا فإذا كان القانون 
الدول��ي التقلي��دي أو القائ��م عل��ى الع��رف ين��ص على 
عالمي��ة االختص��اص القضائي، ف��ال ب��د أن يتوافر لدى 
محاك��م ه��ذه ال��دول األس��اس الكاف��ي لرف��ع الدع��وى 
القضائي��ة. وعل��ى غرار ذلك نج��د أن الكثير م��ن بلدان 
أمري��كا الالتيني��ة وأوروبا لديه��ا من القوانين ما يش��ير 

بصف��ة عام��ة إلى المعاه��دات التي صادق��ت عليها تلك 
البلدان؛ وهذا هو المتبع في النمس��ا وبوليفيا والبرازيل 
وكوس��تاريكا وقب��رص وجمهورية التش��يك والدانمرك 
وإكوادور والس��لفادور وإثيوبيا وفرنسا وجورجيا وألمانيا 
وغواتيماال وهندوراس وباراغواي وبيرو وروسيا وإسبانيا 

وسريالنكا، وسويسرا وأوروغواي وغيرها. 
ولكن بلدانًا كثيرة أخرى تصر على ضرورة »إدماج« 
المعاه��دات بصورة مح��ددة في القواني��ن الوطنية قبل 
االرتكان إليها؛ وكثيرًا م��ا تقوم البلدان بالمصادقة على 
المعاهدة ثم ال تصدر اللوائح التنفيذية إلدماج المعاهدة 
ف��ي القانون الوطن��ي، مثل قانون العدال��ة الجنائية في 

المملكة المتحدة. 
 تج��در اإلش��ارة إل��ى أن��ه ف��ي مع��رض تطبي��ق 
االختص��اص القضائ��ي العالم��ي ال يش��ترط أن يك��ون 
المته��م موج��ودًا في دول��ة االدعاء، ويتوق��ف ذلك على 
القواني��ن الخاص��ة بكل بل��د، وعلى الغرض م��ن إقامة 
الدع��وى، وإمكان تس��ليم المته��م آخر األم��ر؛ ويجب أن 
نذكر أن بينوش��يه كان موجودًا في وطنه ش��يلي عندما 

بدأت إجراءات إقامة الدعوى ضده في إسبانيا. 

قوانني التقادم: 
صادق��ت 43 م��ن دول العال��م عل��ى اتفاقية تقضي 
بع��دم تطبيق مهل التقادم المتع��ارف عليها في القوانين 
الوطني��ة عل��ى جرائ��م الح��رب والجرائ��م المرتكبة ضد 
اإلنسانية. وقد أصدر كل من القضاء الفرنسي والبلجيكي 
أحكامًا قاطعة بعدم س��ريان التق��ادم مادام المتهم يتمتع 
بقدرات تجنبه المثول أمام العدالة، إال أنه وفي تش��ريعات 
عالمي��ة أخرى يلجأ القضاة الوطنيون إلى القانون المحلي 
ويعملون مبادئ التقادم مما يؤدي إلى رد الدعوى شكاًل. 

احل�شانة: 
تع��د مس��ألة الحصان��ة الحكومية من اإلش��كاليات 
التي تواجهها محاكم��ة مجرمي الحرب وفق االختصاص 
القضائ��ي العالمي باعتبار المس��ؤول قد يتمتع بحصانة 

باعتباره رئيسًا حاليًا أو سابقًا لدولة بعينها 
وقد رفضت فرنسا وبلجيكا الطلبات التي تقدمت بها 
المنظمات األوروبية في تش��رين الثاني 1998 لمحاكمة 
لوران كابي��ال، رئيس جمهورية الكونغ��و الديمقراطية، 
أثن��اء زيارت��ه لتلك الدولتين. كما يش��كل ك��ون المجرم 
رئيس��ًا للدول��ة عبًأ ف��ي تحدي��د مفهوم الحصان��ة التي 
يتمت��ع بها الرئيس في ح��دود وظيفته كحاك��ٍم للدولة، 
وقد اس��تقر القضاء البريطاني في فضية بينوش��يه بأن 
جرائ��م التعذي��ب والجرائ��م المرتكبة ضد اإلنس��انية ال 

تعتبر من »وظائف« رئيس الدولة. 
كم��ا يمكنن��ا االس��تناد إل��ى ما قض��ى ب��ه القانون 
األساس��ي للمحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة ب��أن »الصف��ة 
الرس��مية للش��خص باعتب��اره رئيس��ًا للدول��ة ال تعفيه 
بحال م��ن األحوال من المس��ؤولية الجنائية«، كما توجد 
القان��ون األساس��ي للمحكمتي��ن  أح��كام مماثل��ة ف��ي 
الجنائيتي��ن الدوليتين لرواندا وليوغوس��الفيا الس��ابقة 
وقد وجهت األخيرة االتهام في عام 1999 إلى سلوبودان 
ميلوسيفيتش، رئيس جمهورية يوغوسالفيا االتحادية. 
ف��ي الخت��ام تتوج��ه س��وريتنا بدع��وة للحقوقيين 
والمتضرري��ن والناش��طين ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان 
والناش��طين الس��وريين المنتش��رين في كل مكان إلى 
البدء بحمل��ة قضائية تس��تهدف رموز النظام الس��وري 
وح��زب اهلل وتوابع��ه، بش��كل قانون��ي ودس��توري يتبع 
للم��كان ال��ذي يقيم فيه، م��ع التأكيد بأن الحرب س��الحٌ 

وإعالم واقتصاد وقانون أيضًا. 
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م�شـروع تطييـف احلـل فـي �شوريا
رو�شيا واأمريكيا

في نهاية نوفمبر ألقى فيصل مقداد جملته: لن 
يكون هناك سوريا إذا سقط بشار أسد.. قبلها، وحين 
كانت الثورة الس��ورية تعبر س��لميا ع��ن مطالبها في 
تغيير النظام السياس��ي كان ج��ل تركيز رجال الدين 
المحيطي��ن بعصابة دمش��ق يُطلق��ون ذات العبارة، 
ومنه��م مفتي بش��ار أحمد ب��در الدين حس��ون الذي 
أض��اف نهاية، إلى جانب نهاية س��وريا بنهاية بش��ار، 
الديانتين اإلسالمية والمس��يحية بسقوط بشار.. ثم 
س��معنا جميعا هرطق��ات معس��كر » الممانعة« الذي 
عبر عم��ا يجول في خياله المريض حس��ن نصر اهلل 
حين قال بأن القضية الفلس��طينية س��تنتهي بنهاية 
بش��ار.. بالطب��ع المعس��كر ه��ذا ال يروق ل��ه نقل ما 
يج��ول في خاط��ر الساس��ة والمخطط��ون الصهاينة 
ومنهم ش��يمون بيريز وافيغدور ليبرم��ان الذي يعبر 
بال دبلوماسية في موسكو عن أن بشار أسد هو أكثر 

األنظمة »موائمة« إلسرائيل.. 
هن��اك رواية تم تداولها / وس��واًء كانت صحيحة 
أم ال فه��ي رواية يعبر عنها ه��ؤالء الرابطون لمصير 
س��وريا بمصي��ر ف��رد مُ��ورث يصفون��ه بالرئي��س 
الشرعي / نُقل ذات مرة عن حافظ أسد جملة تلخص 
كل ما يحاوله وريثه.. ففي إجابة على سؤال لصحفي 
أجنبي عما س��تؤول إليه األمور ل��و جرى انقالب عليه 
ق��ال: - لن يكون.. س��أله الصحفي: - لن يكون هناك 

انقالب؟ رد حافظ بنزق: لن يكون هناك سوريا!
تل��ك مقدمات ما نحن عليه اليوم.. تس��تطيع أن 
تقول ما تريد وتفكر بما تريد.. لكن، التفكير الرغبوي 
حين يُربط بأفعال جهنمية لتوفير ظروف توحي بأن 
رغبت��ك على وش��ك التحقيق بأس��اليب إجرامية فهو 
تفكي��ر ينم ع��ن حالة مرضية مكلف��ة كما كلفت في 
سوريا كل ذلك الحديث الهراء عن المؤامرة الكونية.. 
وببس��اطة أكثر ما يروق لمعس��كر الممانعة، وإن لم 
تتط��رق له قنواتها المش��غولة بالدعاء على الالجئين 
الس��وريين تحت الثل��وج في لبنان كم��ا فعلت مذيعة 
غس��ان بن جدو س��ناء أبي حيدر في ش��ماتة بهيمية 
بأطفال يتجمدون موتا، ه��و الخطاب الصهيوني عن 
» الموائم��ة« والمترجم��ة بلغة فصيح��ة في مقدمات 
نش��رات وس��ائل الدعاي��ة الفاش��ية: مئاوم��ة.. ه��م 
يتوهم��ون بأن تغييب ما يتس��رب وما يقال جهارا من 
الط��رف الصهيوني عن أفضلية بش��ار ولو صرخ في 
الس��ابق كل ذلك الصراخ ع��ن المقاوم��ة والممانعة 
ربم��ا يفيدهم لحظي��ا لكي يبقى التفكي��ر القطيعي 
ه��و المهمين عل��ى عقول متلقي دعايتهم الش��بيهة 
بدعاية نقل سيارة الجيب اإلسرائيلي من جنوب لبنان 

إلى القصير.. 
على ماذا يس��تند هؤالء في شعارات تنفي وجود 
كل ش��يء تقريبا في س��قوط نظام عصابة دمشق؟ 
المق��داد )وفيم��ا يب��دو أن��ه وزي��ر خارجي��ة العصابة 
الفعل��ي( يعرف تمام��ا عقلي��ة اللوبي��ات الصهيونية 
في أمي��ركا، هو وعم��اد مصطفى وبش��ار الجعفري 
اس��تثمروا جدا ف��ي عالقته��م المفتوحة م��ع هؤالء، 
وأثمرت في فترة سبقت انطالق الثورة السورية )عدا 
عن زيارات جون كيري وتناوله عشاء عائلي مع سفاح 
دمشق في مطاعمها( لدعوات متعددة لرموز اللوبيات 
الصهيوني��ة ف��ي واش��نطن وأبرزهم توم��اس داين 
الرئيس الس��ابق لمنظمة اإلدارة التنفيذية ل�«ايباك« 
ليحضر حتى إلى القصر الرئاس��ي وااللتقاء ب« وردة 
من الصحراء« وهم يلمعون نظام بشار في السنوات 
الت��ي تل��ت اغتي��ال الحري��ري.. ل��م ت��أت تصريحات 

الصهاين��ة من ف��راغ، ولم تع��رج الصحاف��ة العبرية 
عل��ى بش��ار كملك ملوك إس��رائيل عل��ى خلفية غير 
تلك التي تراه اس��تمرار لنظام عصابة يعلو ضجيجها 
بحق » إسرائيل واالمبريالية« لكن في الممارسة هو 
استمرار لنهج والده في كسب رضا واشنطن وباريس 
م��ن خالل تقدي��م ما ُقدم من جعجعة عن فلس��طين 
والج��والن وف��ي الممارس��ة هو ما ش��هدته الس��احة 
الفلس��طينية م��ن ش��ق صف��وف وتألي��ب ومالحق��ة 
ومضايقات وبالنس��بة للج��والن ضبط عل��ى اإليقاع 
االحتاللي الذي رس��خ حت��ى » موافقة أمني��ة« ليزور 
النازح مسقط رأسه في ما يوصف الجوالن المحرر.. 

ليست تلك وحدها ما استدعت شخصية صهيونية 
بحجم داين ألن يك��ون ضيفا على » قصر الممانعة« 
ب��ل ما ن��راه اليوم كنت��اج لعقلية مافي��ا بدائية كانت 
منتش��رة ف��ي بدايات الق��رن الماضي في ش��يكاغو.. 
إطالق ي��د عصابات ومن ثم مجيء رج��ال العصابات 
المتأنق��ون يعرض��ون خدماته��م مقاب��ل ف��رض » 
الخ��وة«.. وذات ي��وم قال أحد أكث��ر العارفين بطبيعة 
النظام الس��وري: لفهمه عليك مش��اهدة أجزاء فيلم 
الع��راب.. أن ربط »مصالح« الصهاينة بمصالح نظام 
العراب بدا واضحا منذ مقابلة رامي مخلوف الشهيرة، 
وحين كان أهالي حوران يتس��اءلون عن الكيفية التي 
ظهرت فيها فجأة المعدات العسكرية لقصفهم وهي 
الممنوعة بحس��ب اتفاقية فصل القوات منذ ٧٤ فقد 
تبعه عش��رات األسئلة عن صواريخ سكود والطائرات 
والدباب��ات التي كانت تناور عند الش��ريط تماما.. بل 
األعمق في تلك األسئلة: لماذا لم تقم دولة االحتالل 
في الجوالن ببناء جدار فصل سوى حين قامت الثورة 

السورية؟
إل��ى م��اذا أرمي؟ ق��د ال تك��ون مؤام��رة عمليات 
إطالق س��راح هؤالء الذي��ن كانوا متهم��ون باالنتماء 
للقاعدة ومنهم ش��خصيات س��لمتها س��ي أي إيه إلى 
عصابات المافيا في دمش��ق النت��زاع اعترافات منها.. 
بل ومنها ش��خصية ليس لها عالق��ة ال من قريب وال 
م��ن بعيد بالقاع��دة كالمهن��دس الكندي - الس��وري 
ماهر عرار الذي عوضته حكومة كندا بعشرين مليون 
دوالر كندي ع��ن الخطأ الذي ارتك��ب بحقه حين كان 
يصرخ بش��ار عن الممانعة بينما ينفذ سياس��ة خدمة 
الس��ي أي إيه.. فهل انقلب السحر على الساحر؟! ربما 
صدق نفس��ه ف��ي حالة االنفص��ام وتفش��ي النفاق 
والتمل��ق في صف��وف رج��ال الدي��ن والمتأنقين من 
عصابات مافيا العراب على كل المس��تويات اإلعالمية 
والسياس��ية والعس��كرية بأن��ه طالما هو ق��ادر على 
ع��رض خدماته عل��ى تل أبي��ب وواش��نطن وبنفس 
الوق��ت االس��تمرار ف��ي الحديث ع��ن ه��راء تآمر ٨٣ 
دولة عليه فس��يمتد عمر تزعمه كع��راب لعصابة لم 
تعد محلية فحسب.. وحين ترى هذا االستالب المتخذ 
لمنحى طائفي باستيراد عصابات مرتزقة من العراق 
وإيران ولبنان فبالتأكيد ستس��أل نفس��ك: كيف يقبل 
» الجي��ش العرب��ي الس��وري« أن يُذبح بالس��كاكين 
أبن��اء النبك وقبلها الذيابية باس��م الحس��ين وزينب؟! 
ذل��ك مجرد س��ؤال اس��تهاللي لمئات األس��ئلة التي ال 
يجي��ب عليه��ا المنش��غلون برواية أن س��وريا تعيش 
مؤامرة كونية يبرر لما يس��مى محاربتها ذبح أطفال 
ونس��اء واس��تبعاد كل حدي��ث يظهر عصابات بش��ار 
ومرتكب مذبحة قانا ش��يمون بيري��ز يمتدحها ووزير 
خارجيت��ه ليبرمان ي��رى فيه األكث��ر موائمة لمصالح 
الدولة الصهيونية.. وبظني صار األمر أش��به بتضييع 
وق��ت إلثب��ات المثبت ولو لم يكن العق��ل الذي يحمله 

منحبكجي��ة ال يختل��ف ع��ن كومب��ارس فق��راء أفالم 
المافي��ا وه��م يتعاطف��ون م��ع الع��راب وه��و يصدر 
أوام��ره غير مصدق أن النقاش��ات الصهيونية تركزت 
دائم��ا على: من ه��و البديل الذي يمك��ن أن يوفر لنا 
ما وف��ره آل األس��د وعصاباتهم؟ بالمناس��بة، اضطر 
مؤخ��را عم��ار أس��د )عضو مجلس ش��عب ع��ن عائلة 
حكام القرداح��ة والمهاجرين( للرد بنفحة دينية على 
المتس��ائلين البسطاء من العلويين عن قتل أوالدهم 
بينما يتنعم الثالثي أس��د - مخلوف - شاليش بأموال 
منهوبة وبتأشيرات وجنسيات أخرى وإرسال لعوائلهم 
إل��ى الخارج.. رد أظهر كيف يفكر هؤالء باعتبارهم » 
القواد« و« األسياد« في محرقة حطبها البسطاء بينما 
أول من تنتش��له من مط��ار أو ثكنة محاصرة طائرات 

الهيلوكبتر هم » األسياد« من هؤالء!

مو�شكو التي ت�شوق الع�شابات
ه��ل نتذكر مث��ال مت��ى راح منجم��ون ودجالون 
ف��ي لبنان يلق��ون خرافاتهم ع��ن » رؤية بش��ار في 
الالذقية«؟ ومتى كان الحديث عن » دولة علوية«؟ لن 
أفرض قراءتي على أحد وس��أترك للقارئ البحث عن 
تواريخ تظهر الحالة التي نحن عليها كإجابة ربما على 

ما جاء في المقدمة عن » لن يكون هناك سوريا«!
لنع��د ونتذك��ر اآلن.. لماذا ومن��ذ اللحظة األولى 
أش��اع نظام العصاب��ة مقولته الش��هيرة مك��ررة: ما 
يجري فتنة! بثينة ش��عبان لم تبخل في مارس / آذار 
2011 ولم يبخل بش��ار بنفسه.. بثينة راحت، ليتذكر 
البعض، تبرر اس��تخدام الس��الح الثقي��ل في حمص 
بالقول: ال أس��تطيع زيارة قبر أمي في حمص.. إنهم 
متطرف��ون قتلة ج��اءوا من الخ��ارج! وبثينة نفس��ها 
استمرت بالهرطقة الطائفية وهي تحدثنا عن أطفال 
كيماوي الغوطتين وإش��ارات طائفي��ة ال مواربة فيها 
ه��ذه الم��رة.. التدرج ال��ذي اعتمده حس��ن نصر اهلل 
وال��ذي وص��ل أوجه في ش��عار » لبيك ي��ا زينب« هو 
التعبي��ر األكثر فجاج��ة منذ محاولة إقناع الس��وريين 
بأنه ك��ذب القول: الش��عب الس��وري واح��د.. التدفق 
العس��كري لحس��ن نصر اهلل وتحت جناحه شيعة من 
كل الب��الد لي��س مصادفة أنه كان من��ذ ابريل 2011 
والتغطية عليه لم تنفع كثيرا بعد أن صار المس��تنقع 
يلته��م كل م��ا يرم��ى في أتون��ه وهو سيس��تمر بال 
أي��ة أوهام.. لكن مهال، وهذا س��ؤال يش��مل هؤالء » 
العلماني��ون« الفزع��ون من��ذ بداية الحراك الش��عبي 
الس��وري، ع��ن أي إس��الم يتح��دث حس��ون؟ كي��ف 
سيس��قط وينته��ي اإلس��الم والعروبة وفلس��طين؟! 
أم��ر عجيب أن يك��ون الهم األكبر لقلع��ة العلمانية » 
األخي��رة« هو الحفاظ على » اإلس��الم والمس��يحية« 
في صوره��ا الخمينية والحزبالهية باعتبار التجربتين 
قمة ف��ي التحضر والجثث تتدلى م��ن رافعات كهرباء 
إي��ران وكاتم الص��وت يش��تغل منذ البداي��ة انطالقا 
م��ن الضاحي��ة الجنوبية لبيروت.. لي��س مهدي عامل 
وحده.. مس��يحية مثال القمصان السود والفاشية هي 
التي يتباكى عليها مثال أحمد بدر الدين حسون؟ أحمد 
مع��اذ الخطيب ال يفقه باإلس��الم ش��يئًا وجورج صبرا 
تلميذ ابن تيمية في عرف الناعقين وهم يبحثون عن 
» وكر » األخير في بس��اتين المزة وكفرسوسة.. و12 
فصيال ش��يعيا عراقيا و« زعامات« بمستوى أبو شهد 
الجب��وري ال��ذي قاد بيديه س��تيني س��وري في النبك 
نح��و الذب��ح كلهم في بوتق��ة » العلماني��ة« الجديدة 
والتط��رف باس��م زينب والقس��م الطائف��ي بأنها لن 
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تسبى مرتين ليس فيه أية إشارة طائفية حاقدة تجاه 
السوريين باالتهام ضمنا والذبح علنا.. أبدًا فكلما ثار 
س��ؤال قفزت األجوبة كما يجيد تكرارها أكثر أصدقاء 
لوبيات نيويورك وواشنطن بشار الجعفري: وهابيون 

تكفيريون ظالميون!
شخصيا لس��ت في وارد فهم وال تفهم وال قبول 
هذه الهمجية التبريرية في قتل الناس وذبحهم ليس 
باس��م زينب والحس��ين فحس��ب ب��ل ولو كان باس��م 
محارب��ة الش��ياطين.. الكبي��رة منه��ا والصغيرة على 
فكرة.. ف��ي هذه الجري��دة » س��وريتنا« ربما أرهقت 
القارئ وأن��ا أتحدث عن » داعش« وقبلها عن النصرة 
والقاع��دة وع��ن خطورة الوق��وع في ف��خ الطائفية.. 
لكنني كم أش��عر بالقرف حين أتابع ما يقوله المثقف 
الطائف��ي م��ن مث��ل أدونيس أو أق��رأ عبارات بش��ار 
إسماعيل وهو يحادث كلبه عن جثث قتلى النبك وهو 
يدرك بأنه��م عوائل فيهم النس��اء واألطف��ال ذبحوا 
تحت صراخ: لبيك يا حس��ين.. قلت س��ابقا.. ومنشور 
ما قلته منذ س��نتين وكررته قبل أيام.. حذار من هذه 
االس��تدعاءات الطائفي��ة.. حذار من هذا االس��تخفاف 
بالضحية وتبرير كل ه��ذه الدماء.. قلت بأننا لم نرى 
بعد سوى رأس جبل ما أوقع فيه عقل العصابة سوريا 
والس��وريين واآلن هاه��و ينفذ ما هدد ب��ه حين كان 
يدرك إلى أين يخططون أخذ س��وريا: أفغانس��تانات.. 
ه��ل تتذك��رون م��ن قالها؟ نع��م هو بعظمة لس��انه 
وهو يس��ترضي من خالل قن��وات » االمبريالية« بأنه 
ما ي��زال على العهد في تقدي��م خدماته التي عهدها 
وليام كايسي.. أبدًا ال شيء اسمه مصادفة.. وال حتى 

فرح الممانعة بالسرير األمريكي اإليراني.. 
ولم تكن مصادفة كل جمل موس��كو المعترضة 
منذ البداية على عبور الس��وريين لمرحلة االس��تبداد 
وعقلية المافيا نحو دولة » الش��عب الس��وري واحد«.. 
بما فيها الجمل التي كانت خارج الس��ياق: دولة سنية! 
لم تطرح الثورة الشعبية وال مرة شكال محددا لدولتها 
س��وى دولة مواطنيها المتس��اوون تح��ت هتاف واحد 
واحد الشعب السوري واحد.. وكيف يروق لموسكو أن 
ال تلعب بدماء الس��وريين لتحقي��ق مصالحها الخاصة 
م��ع الغرب؟ أخطأ الغرب والع��رب في تقديرهم لجرأة 
وصمود السوريين.. مثلما أخطأ كل أبواق » خلصت« 
م��ن رفي��ق نص��ر اهلل وناصر قندي��ل إلى آخ��ر ذيل 
القائم��ة وهم يقلب��ون الي��وم القصة على رأس��ها.. 
أخط��أت دول كثي��رة ومنظم��ات دولي��ة وه��ي تترك 
الس��وريين والس��وريات يواجه��ون مصي��را لم تترك 
بمثله ش��عوب أخرى تعرضت ألقل بكثير مما تعرض 
له الشعب الس��وري ولو بكوارث جلبتها الطبيعة.. وال 
ش��ك عندي بأن خطاب سياس��ي وإعالمي حمل نفسا 
» أقلوي��ا وأكثري��ا« بالمعنى الطائف��ي بتركيز وانتبه 
ش��ديدين على » أقلي��ات« أوجد الترب��ة الخصبة إلى 
جانب كل ما تحدثنا عنه من ممارس��ات واس��تدعاءات 
ق��ام به نظ��ام العصاب��ة وأتباع��ه القادمون بش��كل 
منظم ومنهجي من خارج الحدود.. أقول تربة خصبة 
لتنام��ي خطاب متطرف يس��تبق كل ش��يء بالحديث 
عن ش��كل الدولة وماهية الحكم.. ربما هذا ما سعت 
موس��كو إليه بفش��ل خيار غروزني في س��وريا التي 
لم تفهم ال هي وال واش��نطن وتل أبيب عمق المأزق 
ال��ذي وضعهم في��ه حكم وراثي خراف��ي عائلي صار 
عبئا حتى أقرب مقربي العصابات التي صارت تسوق 
تبريرات بالس��ؤال عن أماكن بيت األس��د في محرقة 

يزج فيها أوالد هؤالء.. 
دعوني أقولها صراحة: مراهنة أصدقاء موس��كو 
المعارض��ة   « يس��مى  فيم��ا  وتحدي��دا  الس��وريين.. 
الش��ريفة« تحت س��قف بش��ار هي التي س��اقت بأن 
أوراق الحل بيد موس��كو.. تلك كارثة ستكشف األيام 
حجمه��ا.. ه��ؤالء ومنهم من يظن نفس��ه يس��اريا ما 
يزالون يعيش��ون وه��م فترة » الحرب الب��اردة« وبأن 
موس��كو ه��ي كعبة اليس��ار والتقدمية فيم��ا تماثيل 
لينين س��قطت هناك كما تسقط في أوكرانيا اليوم.. 
لكن ف��ي الحقيقة نحن أمام يس��ار طائفي ينضح ما 
فيه بورطة جسدتها عمليات التدجيل التي كانت تقام 
أمام البنك المركزي وسط العاصمة السورية بأهازيج 
وحفالت رقص على موسيقى شكرا موسكو وبكين.. 

بالمناسبة إال تالحظون بأن بكين خارج الصورة تماما 
من��ذ اعتقال عب��د العزيز الخير؟ الس��ؤال األساس��ي: 
هل يدرك أصحاب ش��عار » ش��كرا موس��كو« إلى أين 
تقود موس��كو بالدهم؟ وقبل اإلجابة أود لو يقدم لنا 
هؤالء ولو مرة واحدة موقفا يشي بأن موسكو تعادي 
المش��روع الصهيوني ال��ذي يدعي ه��ؤالء بأن عراب 
دمش��ق يدف��ع ثمن معارضت��ه له.. فهل مث��ال بوتين 
ال��ذي صلى في الق��دس بعد انتخابه معتب��را إياها » 
روح الش��عب اليهودي« وهل مواقف ليبرمان واللوبي 

الصهيوني في موسكو معاد للصهيونية؟
أصحاب ش��عار »شكرا موسكو« ليسوا أقل قراءة 
منا نحن البس��طاء لمصالح روسيا ومتاجرتها بالخردة 
لجيش يقتل ش��عبه بهذه الخردة.. وس��وريا بالنسبة 
لهم ليست س��وى تفصيل في اإلستراتيجية القومية 
مث��ل ما هي بالنس��بة الس��تراتيجيي إي��ران الذين ال 
يهمه��م كثي��را أن كان المرء ش��يعيا أو قومي��ا عربيا 
بمقدار مايقدم لهذا المش��روع الفارسي الخالص.. ما 
أرادته موس��كو من البداية يتظه��ر اليوم أكثر فأكثر. 
بالكاد أفهم كيف يقبل س��وري يدعي بأنه » يس��اري 
وعلمان��ي« وآخ��ر يندمج في تمثيلي��ة إقالته أن يحدد 
بوتين أو الفروف طبيعة الدولة السورية القادمة بعد 
أن بنيت إستراتيجية فاشلة الستدعاء حلول تؤبد بقاء 
عائلة األس��د في الحكم كمشغل لمصالح متعددة في 

هذا البلد.. 
ه��ذه الوقاحة الروس��ية لها س��وق ف��ي صفوف 
معارضي بش��ار المش��اركون ف��ي حكومت��ه والذين 
يس��مونهم » تحت س��قف الوطن«.. فالحل ببس��اطة 
بتطييف س��وريا وط��رح نم��وذج لبنان��ي عراقي في 
س��وريا.. أي تطييف كامل لس��وريا عب��ر محاصصات 
ال عالقة لها باالنتقال أصال من س��وريا المأزومة إلى 

سوريا االنفراج بدولة يتساوى فيها مواطنيها.. 
ما يطرحه ال��روس هو وصفة تعمق االنقس��ام 
والتش��رذم وترس��خ العودة إلى حالة متأخرة في عمر 
الشعوب والدول.. س��وريا ليست استثناءا في التنوع.. 
في روس��يا ذاتها تنوع ديني واثن��ي وقومي وبالرغم 
م��ن ذلك ليس��ت روس��يا نموذج��ا لحك��م مطيف فيه 
محاصصة.. لكن هذا اإلصرار الروس��ي ليس روس��يا 
فحسب، وتسويقه بلكنة روس��ية هو لحفظ ماء هذا 
الفش��ل الذريع لمراهنات معس��كر » خلصت« ولبقاء 
الثورات العربية وربيع ش��بابها في قمقم أن ال تتحول 
الثورة الس��ورية إلى نموذج للخروج من حالة التخلف 
الت��ي صبغ��ت تحكم ل��وردات ح��رب في لبن��ان بحياة 
اللبنانيي��ن وراثة للمش��يخات وبربط��ات عنق حيكت 
بدم��اء اللبنانيي��ن وأش��به بدول��ة كانتون��ات طائفية 
يتحكم فيها توازنات الس��الح والمناصب بالمكاس��رة 
وتوظيف بالكوتا وقضاء يخص كل طائفة وكل أتباع 

ديانة ومذهب.. 
التهدي��د المبك��ر إذا بم��ا س��مي » دول��ة علوية« 
وارتكاب تطهير ف��ي مناطق معينة لم يكن عبثيا بل 

في الس��ياق البديل النهيار منظومة العصابة وتفرد 
عقل طولة الش��بيحة في فرض واهم النتصار إذا ما 
استدعي التطرف تارة من سجونه وتارة أخرى بما لدى 
طهران من عالقات في بغداد ليكون مشرعا حينها أن 
تلقي موس��كو المنش��فة في الحلبة وتقول: وجدتها! 
هل يريد السوريون من ثورتهم خالفة إسالمية؟ هل 
خرج الس��وريون الذين عاش��وا ف��ي جمهورية الرعب 
الوراثية ليس��تبدلوها بجمهوري��ة كانتونات طائفية؟ 
سؤالين ال يحق لموسكو وال واشنطن وال الرياض وال 
ت��ل أبيب وال جماع��ات » لبيك يا حس��ين« وال داعش 
وال غيره��ا أن يجيب��وا عليهما.. لقد أجاب الس��وريون 
والس��وريات، وبمعزل عن تلك الق��وى التي قرأت في 
موس��كو كعبتها، ع��ن أنهم خرجوا في س��بيل حرية 
وكرامة س��وريا وش��عبها وليس ألجل أعادة نظامهم 
السياسي بمنتج طائفي مذهبي يعيد تسويق لوردات 
ح��رب مناصف��ة بين تج��ار الطرفي��ن.. م��ن المعيب 
والمخج��ل حقا أن النخب السياس��ية الس��ورية س��واء 
كانت في صفوف ما يس��مى معارضة تحت ظل بشار 
أو تلك التي تؤيد بش��ار صراحة أن ال تقرأ خطر وضع 
س��وريا المس��تقبلي في تخييره بين اس��تبداد فاشي 
وس��وريا تعي��ش في ظل نظ��ام متخلف يق��وم على 
أس��اس االنتماء الطائفي والمذهبي الذي سيستدعي 
بناء مزيد من جدران العزل والفصل بين أبناء الشعب 
الواحد بممارس��ات واضحة األهداف اآلن بحيث يصير 
للس��وريين طائفه��م الخ��اص وإذا ما اختلف��وا فإلى 
لوزان بعد جنيف والى بيروت أو عمان أو القاهرة.. أي 
إنتاج وتفريخ المزيد م��ن األزمات التي يعتاش عليها 
ل��وردات الح��رب ومجرمين قتل��وا وش��ردوا الماليين 
بحج��ة محاربة المؤامرة الكوني��ة بينما هم أجراء في 

الواقع لدى المصالح الدولية.. 
قد يتس��اءل كثيرون، وهو أمر كان مكشوف منذ 
بدايت��ه، لماذا تم ويت��م اعتقال وتغييب كل نش��طاء 
الثورة الس��ورية ونف��ي من بقي منه��م واغتيال من 
اس��تطاعوا الوص��ول إليه��م؟ األجوبة تكم��ن في أن 
تواجه الثورة السورية هذا المخطط الذي يدل ويؤشر 
على انهيار مؤجل لعصابات عراب دمش��ق واس��تالم 
ع��راب طه��ران لزم��ام األم��ر مناصف��ة مع موس��كو 
وبفرح��ة عربية غربية وعلى رأس��ها واش��نطن التي 
ترسل إشارات يظنها البعض بلهاء وهي تسأل: لماذا 

زادت نسب التطرف في سوريا؟
قد يب��دو الثمن باهظا في دفع هكذا بناءات تراد 
لسوريا المستقبل، لكن لو فكر السوريون فيما بينهم 
بالثم��ن الذي س��يدفعه مس��تقبل أبناءه��م وبناتهم 
بظ��ل نظام يس��تند على حل��ول طائفية الكتش��فوا 
ب��أن رفضه اآلن أفضل مليون مرة مما س��يحمله في 
المس��تقبل من أثمان.. وليس قدر الس��وريين أبدًا أن 
ينتج له��م ال األميريكان وال ال��روس مصيرهم الذي 

دفعوا أفدح األثمان ليقرروه بأنفسهم.. 

مقاتلون من الجيش الحر في مدينة حلب
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عمر �شليمان
يك�شو �شورّيا اأم يعّريها

  إبراهيم األصيل

. . 
أي

ر

صدمة عمر سليمان.. أن صح التعبير.. هي ما يبدو على وجوه العديد 
من الس��وريين أثناء تداولهم أخب��ار المهرجانات التي ش��ارك بها المغنّي 
عمر سليمان في أوربا واستراليا ومشاركته بالغناء في حفل جوائز نوبل. 
»سوّد وش��نا« يقول أحد أصدقائنا.. ليعّلق آخر عليه »قال فن سوري 

قال«.. 
وفي خضمّ هذا لم أس��تطع أن أبعد س��ؤال يدور بإلحاح في رأس��ي؟ 
م��ا هي س��وريّا؟ وما هو الفن الس��وري؟ ومن يس��تطيع أن يحدّد أن كان 
يليق بهذا الفنّان أو تلك الفنّانة أن يمّثلوا سوريا بفنّهم؟ بعيدًا عن عمر 
س��ليمان الذي اس��تمعت ألغانيه اليوم ألول مرة )وشعرت برغبة بالدبكة.. 
فم��ن الصعب أن أدبك على مقطوعات بيتهوف��ن(، أود أن أذكر عدّة نقط 

أراها مهمّة: 
قبل أن تبدأ الثورة الس��ورية، كنت أظنّ سوريّا أربع أو خمس شوارع 
في دمش��ق، ال أعني بالمعنى الحرفي، وإنّما بالمعنى »الوطني« أن صحّ 

التعبير، ورغم أن أكثر من نصف جذوري غير دمشقية، ولكنّ 
كان��ت عدّة ش��وارع في دمش��ق تعن��ي لي كل س��وريا، هي 
المكان الذي أحيا فيه وأقابل أصدقائي فيه، باإلضافة لبعض 
األماكن التي أحب أن أقضي فيها بعض اإلجازات، وكنت أظنّ 
أن تمثيل »س��وريا« يليق فقط بمجموع��ة من الناس، وبلون 
معيّن م��ن ألوان الفن، وبحزمة محدودة من األدباء والكتّاب، 

أما من سواهم، فسوريا أكبر بكثير من أن يمّثلوها. 
واليوم، بعد عامي��ن ونصف من الثورة، بعد أن زرت مدنًا 
ومحافظ��ات لم أزره��ا في حياتي، علمت أن س��وريا أكبر منّا 
جميعًا، وأنّنا ننكر س��وريتنا، نفخر بدمش��قيتنا، وبأحيانًا أقل 
بحلبيتنا )بحالة صباح فخ��ري فقط( وحمصيتنا )مالك جندلي 
فقط أيضًا(، وما ع��دا ذلك، فغالبًا ال نعترف به، وبذلك عندما 
صرخنا »واحد واحد واحد، الش��عب الس��وري واحد« ربّما كنّا 
نح��اول أن نص��مّ آذاننا عن واقٍع مرير، أن الش��عب الس��وري 
منقس��م، وأنّنا عجزنا طوال العقود الماضية عن إنتاج هويّة 
سوريّة تجمعنا، بقيت سوريا لدى الكثيرين لونًا واحدًا، وفنّها 
هو فن صباح فخري فقط، حتى ابن السويداء فهد بالن مثاًل، 
كثيرًا ما كان عرضة للس��خرية واالستهزاء وبأنّه فن ال يرقى 

ألن نقدّمه كفن سوري. 
ما هو الفن الس��وري إذا؟ ما هي س��وريّا؟ ما هي الثقافة 
الس��ورية وم��ا هو الجس��د الس��وري الذي نرفض أن نس��ّلط 
الض��وء على عيني��ه الجميلتين فق��ط.. خوفًا م��ن أن يتّهمنا 

العالم بقبح ما تبّقى من ذاك الجسد؟
لنقف بش��جاعة مع أنفسنا، زمن اإلقصاء وّلى، من نحن؟ 
م��اذا نريد؟ هل حّق��ًا نرغب بالعيش المش��ترك؟ إذا لنوقن أن 
الفن الس��وري هو كل فن يقدّمه أحد س��وري، ال يملك ألحد 
أن يصنّف إنتاج الس��وريين فيقبل منه ويرفض منه، س��واًء 
أأعجب��ه ذاك المنت��ج أم ال، ال يوجد من يق��ول عن أي مغني أو 
مغني��ة أميركية بأنّه��ا ال تمّثل أميركا، ف��أوًاًل اإلنتاج هو من 
إنتاج ذلك الش��عب، ال أحد يمثل شعب، ال قصيدة وال أغنية وال 
رواي��ة، وبذات الوقت، كل ذاك اإلنتاج هو«س��وري« وال يمكن 

ألحد أن ينكر ذلك. 
ل��ن أخجل إذا ما س��ألني أحد عن عمر س��ليمان، نعم هو 
مغنّي شعبي سوري، ويغنّي لونًا من ألوان الغناء في سوريا، 
وأث��ارت أغنيته الرغبة بداخلي بالدبك��ة، لن أخجل بكل أجزاء 
الجس��د الس��وري بعد اليوم، لن أحاول أن أدفن بعضي ألثبت 
لآلخرين جمال بعضي اآلخر، كل الشعوب تقدّم طيفًا واسعًا 
من الفن، من فن الش��وارع إلى ف��ن الصالونات، ال يحاولوا أن 
يجتمع��وا ليمنعوا ظهور مغنّ��ي ألغاني الش��ارع حرصًا على 

»بريس��تيجهم الوطن��ي« لن��درك أن لدينا همومًا أكب��ر، ونحن أمام وطن 
يتساقط قطعًا أمام أعيننا، هذا فعاًل ما يحزّ في قلبي.. 

أمّ��ا من حي��ث »القيم��ة الحضاري��ة« ألي أغنية، فهذا لي��س مقياس 
ش��هرة أغنية، وكان أولى بنا أن ننكر الس��ياق الشعوبي لكثير من جوانب 
حياتن��ا الي��وم، وفي واقعن��ا اليوم أمثل��ة واضحة جدًا، عن مش��اهير على 
ش��بكات التواصل االجتماع��ي ال تتعدّى كتابة ما يقدّم��وه قيمة الكهرباء 
الت��ي صرفتها أجهزتهم أثناء كتابة ذلك، ولك��ن ألنّهم يقدّمون ما يلهب 
عواطفنا نتدافع باإلعجاب والنش��ر.. فال تس��تغربوا ش��هرة أغنية تثير في 
الكثير من الناس الرغب��ة بالرقص، لنتوقف عن التفكير بأنّنا مجتمع من 
النخبة؟ فلس��نا كذلك، كفانا خداعًا ألنفس��نا، ولنقف أم��ام المرآة جميعًا.. 
كس��وريين.. لنتعرّف على أنفس��نا.. عراًة.. فقد أنهكنا اإلقصاء والكذب.. 

وصورة عنّا ليست موجودة إال في رؤوسنا.. 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم اخلام�س والع�شرون 25 / 4 
والده ه��و نمر عزيز من موالي��د 1913، وجده هو 
»عزيز برب��ر حربا« أحد أكبر مس��اعدي الش��ي�خ الثائر 
ضد الفرنس��يي�ن صال�ح العلي وخاض عزيز مع شيخه 
عدة معارك أش��هرها معركة »عين فتوح«. قبض عليه 
الفرنس��يون وأعدموه عام 1922، واس��مه مسجل في 
المتح��ف الحربي، أنه يحيى بن نمر بن عزيز بربر حربا 
من قرية )جيبول( الراقدة فوق الجبل مقابل بلدة جبلة 

ومقابل البحر األبيض المتوسط. 
ق��ال يحيى موجه��ًا كالمه لي، ونحن جالس��ان في 
المطبخ: - والدي نمر ال يزال حيًا، عندما أعدم والده لم 
يكن قد تجاوز التس��ع س��نوات. ورث نواًل لنسج الحرير، 
كان يعم��ل علي��ه م��ع أم��ه. تعلم ف��ي قريت��ه القراءة 
والكتابة، وتعرف على أمي عندما كانت تصعد مع أهلها 

من بانياس إلى الجبل لحمل خيوط الحرير إليه. 
وهك��ذا تزوجا حوالي ع��ام 1939، ويمضي يحيى 
يتح��دث بت��ؤدة وبحب وإخ��الص، هو راب��ع مولود بين 
أخوته وأخواته. س��جن أليام عام 1970 وسجن 9 أشهر 
ع��ام 1971 - 1972، وه��ا هو في الس��جن من��ذ أواخر 
نيس��ان ع��ام 1982 يعان��ي من حساس��ية مفرطة في 

أنفه، يجعله عرضة لنوبات من العطاس المتواصل. 
اليوم ال�شاد�س والع�شرون 26 / 4 

الس��اعة اآلن تقترب من الس��ابعة صباح��ًا، بقعة 
من الش��مس المس��تطيلة تدخل المهجع، فيشعر المرء 
بس��ببها بفرح الضوء.. وف��رح الطبيعة.. وها هو صوت 
العصافي��ر وهي تغن��ي، بالمقابل هناك أصوات ش��اذة 
وقبيح��ة قادم��ة م��ن داخل الس��جن حيث يج��ري الجلد 
الصباح��ي المعت��اد ألف��راد )البلدي��ات( وهم أف��راد من 
الجيش النظامي عوقبوا مس��لكيًا وأرسلوا للخدمة في 
السجون. يستيقظ سكان المهجع رويدًا.. رويدًا، الواحد 

تلو اآلخر. 
وعدن��ا مدير الس��جن أنه س��يفتح أب��واب المهاجع 
في األي��ام القليل��ة القادم��ة وكانت قد أغلقت بس��بب 
ح��رب الخليج.. في هذه األي��ام نخرج إلى باحة التنفس 
لنرى الش��مس كل نصف شهر.. ما زلنا نتناقل األخبار، 

ونحلل. 
فج��أة وأنا أكتب هذه الس��طور وردنا خبر هام من 
المهج��ع الخلف��ي، أن مدير الس��جن هناك يقرأ أس��ماء 
الذين ورد إخالء سبيلهم، بعد نصف ساعة توضح األمر 
وتبين أن ثمانين اس��مًا نزلوا إلى الس��احة وصعدوا إلى 

الباصات، وغادروا السجن. 
جميع هذه األس��ماء من عداد حزب العمل، فحدثت 
ضج��ة وفرحة في مهجعنا وجناحنا. س��معت أن البعض 
بك��ى م��ن الفرحة، وم��ن هذه األس��ماء كات��ب القصة 

القصيرة وائل السواح شقيق الباحث فراس السواح. 
اليوم ال�شابع والع�شرون 27 / 4 

بعد خ��روج هذا الع��دد من حزب العمل انقس��مت 
اآلراء، وقد تبلورت في رأيين: - رأي متفائل يعتبر ذلك 
بداية لإفراج ورأي متش��ائم يقول: أن هؤالء استقالوا 
م��ن الح��زب وأعلنوا التوبة وراس��لوا الحزب الش��يوعي 
البكداشي كي يتوسط لهم لدى السلطة وأنهم يعلنون 
ال��والء للح��زب البكداش��ي وللجبهة الوطني��ة التقدمية 

وأنهم قد تابوا توبة نصوحا. 
اس��تمعت م��ن إذاع��ة / مون��ت كارل��و / إلى نص 

المقابلة التي أجريت مع فاروق القدومي أكد فيها: 
1 - على الجو المتهافت والوضع الس��وفييتي شبه 

المتراجع. 
2 - اس��تمرار إس��رائيل في بناء المستوطنات في 
الضفة الغربية، واستمرار الهجرة اليهودية إلسرائيل. 

3 - فش��ل التس��وية األمريكي��ة ألنه��ا ته��دف إلى 
اجتماعات ثنائية والتنكر للمؤتمر الدولي. 

4 - أن اإلنتفاضة ستزداد وتيرتها. 
5 - الواقع العربي الرسمي غير مؤهل للدخول في 

صراع مع إسرائيل. 
أن الص��راع الصليبي – العربي اس��تمر قرنين من 
الزم��ن، فهل الصراع مع الدولة العبرية سيس��تمر مثل 

هذا الزمن؟ 
اليوم الثامن والع�شرون 28 / 4 

أح��اول الخروج يوميًا من المهج��ع إلى الممر، صار 
الخروج ثالث س��اعات لكل خمس��ة مهاجع. أحسن عالج 
للسجين هي القراءة. أقرأ مجموعة قصص لتولستوي 
أعظم روائيي القرن التاس��ع عشر، القصص في كتاب 
صادر عن دار رادوغا في طش��قند، يضم الكتيب س��تة 
قص��ص وهي: / غ��اره / والفارس��ان / وث��الث ميتات / 
يوليكوش��كا / والذراع / و / أس��ير القفقاس / ، الترجمة 
للروائي العراقي الطريد: غائب طعمة فرمان، والكتاب 

صادر عام 1986. 
لغ��ة الترجمة جميل��ة وانس��يابية، عم��ق التحري 
والغوص ف��ي التفاصي��ل ال يبلغ مس��توى المؤلف أحد 
في هذا العالم، أنس��بت مع يوليكوش��كا. أصوات السير 
في الممر تصلني.. هناك من يمشي لوحده وهناك من 

يمشي مع الجماعة. 
اليوم التا�شع والع�شرون 29 / 4 

قرأت مق���ااًل مكتوبًا ورد من أح��د الطوابق العليا، 
وه��و لصديقن��ا أب��و ماهر مس��وتي من حل��ب، وعمره 
يقترب من الستين، يعاني بعض اإلشكاالت من جهازه 
الهضمي وش��حًا في نظره، وقد تم استئصال قسم من 

معدته بسبب القرحة. 
هو من المكتب السياسي، مختفٍ منذ عام 1976، 

حّل في الحوار الجبه��وي منذ خريف 1980 بعد اعتقال 
كل من رياض الترك وعمر قشاش وفايز فواز، واستمر 
ف��ي تخفيه وعمله الحزب��ي والجبهوي حتى اعتقل عام 

1987 في حلب. 
المقال حول حرب الخليج ونتائج هذه الحرب، وهو 
يحل��ل فيه النتائج التي حملتها ه��ذه الحرب األمبريالية 
العدواني��ة، وي��رد فيه على م��ن اتهم الع��راق ويحمله 
المس��ؤولية، كم��ا يعدد نق��اط النظام الدول��ي الجديد 
التي تعود على المنطقة بالويل، كما يش��ير إلى انتهاء 
منظم��ة األم��م المتح��دة من خ��الل س��يطرة الواليات 
المتحدة عليه��ا. قرأت المقال وأخذت��ه إلى محمد الحاج 
أبو ه��ال تحدثت معه عن أيام تكوُّن التجمع ورؤية أبي 

ماهر وغيره كجمال األتاسي وعبد القادر عياش.. 
محمد الحاج من قرية تل التوت ولكنه من والد من 
أصل لبناني من بيت الحاج من الجنوب اللبناني. اعتقل 
ف��ي لبنان وح��اول اله��رب فأطلقوا عليه الن��ار فأصيب 
برجل��ه والزال يعرج. ش��ربنا متّة ودخنّ��ا، وانضم إلى 
حلقتنا عبد الكريم الضحاك وهو حقوقي من الس��لمية 
يعان��ي م��ن ش��به عماء ف��ي عين��ه اليمنى، ث��م حضر 
وانضم إلينا محمد الجندي أبو وضّاح، حدثنا عن زيارته 
وع��ن أم وض��اح وعن القرية / أم ميل / وعن الس��لمية 
وع��ن وع��ن.. أبو وضاح موظ��ف في مصلح��ة الدخان، 

خريج فلسفة، وكان قديمًا نقيب في سالح الهجانة. 

اليوم الثالثون 30 / 4 
في آخر الممر أجلس وأقرأ في قصص تولستوي، 
وكذلك أق��رأ في كت��اب يحتوي ثالث محاض��رات لعالم 
النفس الش��هير ك غ يون��غ بعن��وان: / الدين في ضوء 
علم النفس / ترجمة نهاد خياطة، دار العلم عام 1988 
– دمش��ق. يتبين لي أنه منذ القدي��م هناك صراع بين 
العاطف��ة والعق��ل، بين الدي��ن والمنطق، بي��ن الخيال 
والواق��ع، بي��ن العقي��دة والحري��ة، ويونغ يدل��ي بدلوه 
العلمي في مجال معتقدات اإلنس��ان.. أن اإلنسان يبدو 
أن��ه ال يمك��ن أن يكون عق��اًل خالص��ًا.. أن التفكير في 
بالدنا محاصر، بس��بب تراكم األوه��ام التي حلت محل 
التفكير.. حكام هذه البالد هم أكبر عقبة أمام التفكير 

الحر. 
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2013  - اأحمد فوؤاد جنم 1926 
  ياسر مرزوق

كت��ب األدي��ب الفرنس��ي الكبير 
» أرج��ون » ف��ي مقدمت��ه للترجم��ة 
الفرنس��ية لدي��وان الش��اعر الكبير » 
بابلو ني��رودا »: » اس��بانيا في القلب 
»: » ك��م أتمنى أن تبلغ هذه الترجمة 
قل��وب الذين قدوا م��ن صخر، أن فيه 
ه��ذه الق��وة الت��ي تس��قط األس��وار 
بالغن��اء » هذا ش��عر نج��م ففيه من 

القوة التي تسقط األسوار بالغناء. 
اعت��ادت  وطن��ي  م��ن  وج��وه 
االحتف��اء بوجوهٍ س��ورية لكن اليوم 
اس��تثناء بق��در م��ا كان المحتفى به 
اس��تثناًء، الع��م أحم��د لطالم��ا ح��ل 
ضيفًا على صفحاتنا بأشعاره واليوم 
تحتفي س��وريتنا بثائٍر من قماش��ةٍ 
خاصة غيبه الموت قبل أن يرى الورد 
للي فتح بجناين مصر، وال الطاووس 

بجمال ريشه وحالوته. 
ول��د أحمد فؤاد نج��م ألم فالحة 
أمي��ة من الش��رقية » هانم مرس��ى 
نج��م » وأب يعم��ل ضابط ش��رطة » 
محمد عزت نجم » وكان ضمن سبعة 
عشر ابنًا لم يتبق منهم سوى خمسة 

والسادس فقدته األسرة ولم يره نجم إال في السجن 
بع��د س��نوات عل��ى والدته، التح��ق بعد ذل��ك بكتّاب 
القرية كعادة أهل الق��ري في ذلك الزمن. وأدت وفاة 
وال��ده إل��ى انتقاله إلى بي��ت خاله حس��ين بالزقازيق 
حي��ث التح��ق بملجأ أيت��ام 1936، روى نج��م أنه ظل 
فيه تسع سنوات حيث التقى بعبد الحليم حافظ الذي 

أنكره عندما غدا نجمًا غنائيًا معروفًا. 
ع��ام 1946 ع��اد نجم إل��ى قريته ليعم��ل راعيًا 
وعم��ل بعده��ا في عدة أماك��ن من بينه��ا العمل في 
معس��كرات االحت��الل البريطان��ي. وخ��الل عمله في 
مدينة فايد تعرف على عم��ال المطابع الذين يميلون 
إلى الفكر الشيوعي فتأثر بهم وكانت وراء مشاركته 

مع اآلالف من المصريين في تظاهرات عام 1946. 
وقد مر التكوين الش��عري لنجم بث��الث مراحل، 
ف��ي المرحل��ة األولى بدء ش��اعرنا بخ��وض المعترك 
السياس��ي باك��رًا وه��و م��ا زال يافع��ًا ال يتمت��ع بأي 
نضج سياس��ي س��وى حس ثوري رافض لكل أشكال 
الزي��ف، ث��م ارتب��ط فكري��ًا بالم��د الثوري ال��ذي بدأ 
يتعاظ��م بعد ذل��ك، وخالل عمل��ه في س��كة الحديد 
بع��د ث��ورة 23 تموز 1952 اصطدم للم��رة األولى مع 
السلطة عندما انحرفت ثورة عبد الناصر عن أهدافها 
أم��ام عيني��ه وهاله حج��م الفس��اد والنه��ب المنظم 
الذي مارس��ه ضباط الث��ورة، الذين كانوا يس��تولون 
عل��ى المع��دات المص��ادرة م��ن معس��كرات االحتالل 
االنكليزي. ويبيعونها في السوق السوداء وانتهى في 
الس��جن عام 1959 بتهمة المشاركة والتحريض في 
المظاهرات التي حصلت نتيجة الصدام بين الس��لطة 

واليسار على إثر أحداث العراق. 
وقال نجم في مقابلة معه عن تلك الفترة: »بدأنا 
عملي��ة نق��ل المعدات، وش��هدت في ه��ذه الفترة أكبر 
عملية نهب وخطف ش��هدتها أو سمعت عنها في حياتي 
كله��ا. أخذ كب��ار الضباط والمديرون ينقل��ون المعدات 
وقطع الغيار إلى بيوتهم ).. ( فقدت أعصابي وس��جلت 
احتجاج��ي أكث��ر من م��رة ).. ( وفي النهاي��ة نقلت إلى 
وزارة الشؤون االجتماعية بعدما تعلمت درسًا كبيرًا، أن 
القضي��ة الوطنية ال تنفصل ع��ن القضية االجتماعية. 
كن��ت مقهورًا وأرى القهر من حولي أش��كااًل ونماذج ).. 
( كان ه��ؤالء الكبار منهمكين في نه��ب الورش، بينما 

يموت الفقراء كل يوم، دفاعًا عن مصر«. 

المرحل��ة الثانية كانت اهتداؤه إل��ى أعمال بيرم 
التونسي وحبيب حداد التي أحدثت انقالبًا فكريًا عنده 
وكانت س��ببًا في نزوعه واهتدائه إلى الفن الش��عبي 
الحقيق��ي، والمنق��ذة م��ن متاه��ات ثقاف��ة التخدير 
واالس��تهالك السائدة، فش��اعرنا لم يكتب قباًل سوى 
قصائ��د عاطفية، ول��م يخرج من الس��جن بعد ثالثة 
س��نوات من االعتقال إال وكان ديوانه األول قد ولد مع 
تحوله الفكري هذا، وقد كانت هذه تمهيدات ضرورية 
لعملية نضوج فكره السياس��ي واألدبي، وخالل فترة 
س��جنه أصدر أول ديوان شعري له بعنوان »صور من 
الحياة والسجن« من خالل مشاركته في مسابقة كان 
ينظمها المجلس األعلى لرعاية األدب والفنون وتبنته 
الكاتبة المصرية س��هير القلم��اوي وبعد خروجه من 

السجن أصبح من شعراء اإلذاعة المصرية. 
وكانت الحلق��ة األخيرة هي لقاؤه بالش��يخ إمام 
عام 1964 وه��ي المرحلة الثالثة ف��ي عملية تكوين 
ونضوج األغنية السياس��ية عند نجم – إمام، والشيخ 
إمام قباًل لم يكن أكثر من مغٍن فقير يؤدي ألحان سيد 
درويش والشيخ زكريا أحمد ويعيش في حي الغورية 
وهي منطقة أثرية ش��عبية في القاه��رة، وكان لقاء 
الش��اعر والمغني تفاعاًل فكري��ًا لالثنين أعطى نتاجًا 
غزيرًا في مضامينه وعفويته وصدقه، وشكل االثنان 
وحدة عضوية فنية، أعطت فنًا ش��عبيًا ليكون الناطق 
باس��م الكادحي��ن والمعب��ر ع��ن آمالهم ف��ي الوطن 
العربي عام��ة، ومصر خاصة، أن أعم��ال نجم - إمام 
ذات داللة بالغة فهي تكسر طوق االقليمية والمحلية، 
وتك��رس وحدة القهر والتخل��ف التاريخي الذي تعاني 

منه مجتمعاتنا العربية عامة. 
أم��ا على صعيد القالب الش��عري فيقول نجم أن 
العامية المصرية هي سمة مصرية بامتياز، فالعامية 
المصري��ة ليس��ت لغ��ة وهي ليس��ت لهج��ة، بل روح 

مصرية ترقى اْلن أهم إنجاز حضاري مصري. 
وإذا كانت هزيمة حزيران 1967 قد أثرت بش��تى 
األش��كال على واقعن��ا االجتماعي وغي��رت الكثير من 
الحسابات السابقة السياسية في الوطن العربي، فإن 
األدب ج��اء ليلعب دورًا بارزًا في تحديد هذه األش��كال 
الممثلة لتيارات مختلفة في الفهم السياسي لطبيعة 
األزم��ة وخلفياته��ا وأس��س حله��ا وتجاوزه��ا، فق��د 
تمحورت هذه التيارات في اتجاهين رئيس��يين، اتجاه 
يبرر الهزيمة متخذًا لنفس��ه درعًا واقيًا من التبريرات 

الغيبي��ة التي ما زال��ت تنفع إلى حد كبي��ر في عالمنا 
العرب��ي، واتجاه آخر معاكس انس��لخ تمام��ًا عن هذا 
الفك��ر االنهزام��ي » أغنية بق��رة حاحا مث��اًل »، كانت 
أغنية بقرة حاحا، كما يقول الكاتب صالح عيسي في 
كتابه »أحمد فؤاد نجم.. ش��اعر تكدي��ر األمن العام« 
والت��ي كتبت في 8 يونيو 1967، أول بيانات الرد على 
الهزيمة، فيم��ا كانت أغنية »الحم��د هلل خبطنا، تحت 
بطاطن��ا« بعد أن اتضح حج��م الهزيمة، أول البالغات 
الحربية التي صدرت من غرفة عمليات »حوش قدم« 
كما علق هو بنفس��ه ذات مرة. وحاول قدر المستطاع 
أن يض��ع النق��اط عل��ى الح��روف ويرس��م بخط��وط 
عريض��ة الحقيقة المرة غير عابئ، بما قد يجره عليه 
هذا النهج الصريح من قمع سلطوي ومحاربة األجهزة 

له. 
اتخ��ذ انت��اج نجم إم��ام مكان��ًا بارزًا ف��ي االتجاه 
الثاني ناصبًا لنفسه مهمة أساسية هي فضح حقيقة 
الطبقات والفئات الممثلة للنظام والكشف عن وجهها 
البش��ع وزيف ادعاءاتها في تمثي��ل الجماهير والحكم 

باسمها. 
كان��ت قصي��دة » غيفارا م��ات » نقط��ًة أوصلت 
االثنين إلى عالم الشهرة بين أوساط الطالب والعمال 
والمثقفي��ن بع��د أن غيبهم اإلع��الم الوطني بدعاية 
ال ب��أس بها، وهنا بدأ الصراع المكش��وف مع األجهزة 
األمنية فأغانيهما بدأ� تأخذ حجمها في تسليح الطالب 
والعم��ال بفن ق��ادر على التعبئة والكش��ف والتثقيف 
وبالتال��ي يش��كل هذا خط��رًا على الس��لطة ونهجها، 
ف��كان ال ب��د إذا من محاربت��ه بعد ذلك ج��اءت أحداث 
مظاه��رات 1969 - 1968 لتؤك��د عل��ى ق��درة ه��ذا 
الفن على لعب دور أساس��ي ف��ي المظاهرات وكان ال 
ب��د لالثنين أن يلقي��ا عقابًا صارمًا من قبل الس��لطة 
فس��جنتهما مدة ثالث س��نوات كتب فيه��ا نجم انضج 

قصائده ولحن الشيخ إمام العديد منها. 
بع��د خروجه من الس��جن ع��ام 1971 ع��اد إليه 
مجددًا إثر أحداث عام 1972 ومظاهرات الطالب وذلك 
بتهم��ة التضامن معه��م وبالمقابل انتش��رت أغنيات 
خ��الل تلك الفترة كالنار في الهش��يم، ورددها طالب 
الجامعة في تظاهراتهم والمثقفون في جلس��اتهم، 
وطارت إلى أنحاء الوط��ن العربي في حفالت للثنائي 

بعدة أقطار عربية. 
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كان��ت قصائ��د نج��م أكث��ر انتق��ادًا للس��ادات تحدي��دًا، 
وتقاط��رت بغزارة في تلك الفترة منتقدة االنفتاح االقتصادي 
واالتج��اه الرأس��مالي اليمين��ي ال��ذي انحرفت إلي��ه مصر بعد 
اش��تراكية »عب��د الناصر«، يذك��ر أن انتقادات نجم للس��لطة 
في عهدي حس��ني مبارك ومحمد مرس��ي، اس��تمرت من دون 
أن يتع��رض للس��جن ف��ي أي م��ن العهدي��ن، كم��ا كانت آخر 
تصريحاته السياس��ية تدعو الفريق أول عبد الفتاح السيسي، 
وزير الدفاع وقائد الجيش، إلى عدم الترشح للرئاسة، وتهاجم 

جماعة اإلخوان المسلمين، وتبشر ب�»ثورة ثالثة« في مصر. 
وف��ي آب 2007 اخت��ارت المجموعة العربي��ة في النداء 
العالم��ي م��ن أج��ل مكافحة الفق��ر نجم ليك��ون ناطقا في 
المحاف��ل الدولي��ة باس��م فق��راء العال��م العربي وس��فيرا 
لفقراء العالم إلى جانب الزعيم اإلفريقي نلس��ون مانديال، 
وبمناسبة اختياره قال نجم بسخريته المعتادة أنه سيشكل 
حكوم��ة عالمية من وزرائها الس��يد المس��يح وعلي بن أبي 
طال��ب القائل »لو كان الفق��ر رجال لقتلته« وأبو ذر الغفاري 

القائل »إذا جاع أحد فال أمان«. 
شارك نجم في تأسيس حزب المصريين األحرار، وتزوج 
عدة مرات، أوالها من فاطمة منصور التي أنجب منها عفاف، 
وأش��هرها زواجه من المطربة عزة بلب��ع، والكاتبة صافيناز 
كاظم التي قالت عنه: »أنا أفهم نجم أكثر مما يفهم نفسه، 
فن��ه من النوع الغري��ب الممتع وقد تزوجته م��ن باب الفداء، 
قلت ه��ذا الرجل يس��تحق أن افدي��ه ولذلك س��ميت زواجي 
به عملية استش��هادية، وأنج��ب منها الصحافية والناش��طة 
السياس��ية نوارة نجم، كما تزوج بممثلة المسرح الجزائرية 
األولى صونيا ميكيو. وكان زواجه األخير من الس��يدة أميمة 
عبد الوه��اب التي أنجب منها زينب، ولديه 3 أحفاد من ابنته 

من زواجه األول عفاف، هم: مصطفى، صفاء وأمنية. 
في الثالث من هذا الش��هر غيب الم��وت العم أحمد عن 
عمر يناهز ال�84 عامًا بعد قصة حياة وكفاح بين الس��جون، 
وشيع جثمان الشاعر الكبير بمسجد الحسين وحضر تشييع 
الجثم��ان جالل الس��عيد محافظ القاهرة ون��وارة نجم نجلة 
الفقي��د ومحمد ابو الغار والكاتب بالل فضل والش��اعر زين 
العابدين فؤاد والناش��ر محمد هاش��م وعدد م��ن المثقفين 
والفناني��ن وع��دد كبي��ر من الن��اس البس��طاء وأهالي هذه 
المنطق��ة الش��عبية الت��ي طالما ش��هدت انطالقة أش��عاره 

بصوت تؤامه المطرب المصري الشيخ أمام. 
وق��د أص��در ح��زب المصريين األح��رار بيان��ًا نعى فيه 
الفقي��د وقد ج��اء فيه: أن »أحم��د فؤاد نجم ال��ذي كتب في 
انتفاضة طالب الس��بعينيات ل�� �»الورد اللي فتح في جناين 
مصر«، والذى أش��علت أش��عاره حماسة شباب 25 يناير و30 
يونيو س��وف يبقى دائمًا رمزًا عظيمًا وملهمًا لنضال الشعب 
المصري ضد قوى الظلم والظالم واإلرهاب، وس��وف يبقى 
اس��مه م��ع رفيق نضاله الش��يخ إمام عيس��ى محف��ورًا في 

أعظم صفحات تاريخنا الوطني«. 
وأصدرت الجامعة العربي��ة بيانًا نعى فيه األمين العام 
نبي��ل العربي فقيد مص��ر والعالم العربي، الش��اعر الكبير 
الراح��ل أحمد فؤاد نجم الذي أثرى الحياة الثقافية المصرية 
بأش��عاره العامية التي عبرت عن ال��روح المصرية األصيلة 

ووقفت ضد الظلم والطغيان على مر العصور. 
وقال العربي: »أن »نجم« سيظل علما من أعالم شعراء 

العامية المصرية ورمزا للنضال والكفاح على مر السنين. 
وف��ي آخر أش��عاره كتب أحم��د فؤاد نجم كلم��ات قليله 
كأنها الوداع لمصر التي أمضى س��نوات حياته في س��جونها 

وفي تظاهرات غضبها قائاًل: 
 كل عين تعشق حليوة

وأنت حلوة في كل عين
يا حبيبتي أنا قلبي عاشق

واسمحيلي بكلمتين
كلمتين يا مصر يمكن

هما آخر كلمتين
حد ضامن يمشي آمن
أو مِـآمن يمشي فين

ق��ال أحم��د فؤاد نجم ف��ي آخر لق��اء س��جله: أنه رغم 
الخبط اللي أخده المصريين على دماغهم ها يرجع الش��عب 
المصري تاني زي الطاووس بجمال ريشه وحالوته، ووصف 

الشعب المصري في آخر لقاء له بالمبدع. 
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اإجازة القانون )1(
تحتوي المادة 185 من قانون العقوبات 
الس��وري على أحكام إج��ازة القانون وتعتبر 
هذه اإلجازة عند وجودها سببًا لتبرير الفعل 
المج��از، ونصت الم��ادة آنفة الذك��ر على ما 

يلي: 
- ال يع��د الفع��ل ال��ذي يجي��زه القانون 

جريمة. 
- يجيز القانون، 

- أ، ض��روب التأديب التي ينزلها باألوالد 
آباؤه��م وأس��اتذتهم عل��ى نح��و م��ا يبيحه 

العرف العام 
والعالج��ات  الجراحي��ة  العملي��ات  ب،   -
الطبي��ة المنطبقة على أصول الفن ش��رط 
أن تج��رى برض��ى العليل أو رض��ي ممثليه 

الشرعيين أو في حاالت الضرورة الماسة. 
- ج، أعمال العنف التي تقع أثناء األلعاب 

الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب 

التاأديب: 
ال يؤدب في القانون السوري إال األوالد، 
وال يؤدب الكب��ار أو الزوجة ويقصد باألوالد، 
القاص��رون الذين هم في حاجة إلى الرقابة 
ولم يبلغوا الخامس��ة عش��رة م��ن عمرهم، 
وي��ؤدب هؤالء من قبل آبائهم وأس��اتذتهم، 
وه��ذا التأديب مب��رر ش��ريطة أن يكون في 
حدود ما استقر عليه العرف، والتأديب المبرر 
هو الض��رب البس��يط الذي ال يحدث كس��رًا 
أو جرح��ًا، وال يت��رك أث��رًا وال يخل��ف مرضًا، 
وصاح��ب الح��ق بالتأديب ه��و األب أن وجد، 
أم��ا في حال ع��دم وجوده فيح��ل محله ولي 
النف��س من عم أو جد أو أم، وكذلك التأديب 
من حق األس��تاذ، وهذا الح��ق يكون له وقت 
وج��ود الولد في المدرس��ة، واألس��تاذ يمكن 
أن يك��ون معلمه في الص��ف أو في الحرفة، 
طالما يقع عليه واجب رقابته واإلشراف عليه 
وتعليمه، إال أن إجازة القانون تنعدم إذا أورد 
المش��رع نصًا خاص��ًا على تحري��م الضرب، 
كما ه��و الحال في الم��دارس الحكومية في 
سوريا، حيث يمنع الضرب أو إنزال العقوبات 

البدنية بالطالب منعًا باتًا 

التطبيب: 
والتطبيب في كل الش��رائع من األفعال 
المباح��ة، فإعطاء الطبي��ب للمريض مخدرًا 
أو إج��راء عملية جراحية له، أو بتر عضو من 
أعض��اءه، أفعال يجيزها القان��ون، حتى ولو 
أدى التطبي��ب إلى م��وت المريض أو إصابته 
بالض��رر، إذا كان الطبي��ب قد الت��زم قواعد 
الف��ن الطبي ول��م يرتكب خطًأ فاحش��ًا في 
عمله، ولكن التطبيب ال يباح إال إذا اس��تجمع 

الشروط التالية: 
أواًل: 

أن يك��ون الفاع��ل طبيب��ًا ومرخص��ًا له 
بمزاول��ة المهنة: أي أن يكون الفاعل حاصاًل 
على ش��هادة معت��رف بها في بل��د التطبيب، 
وأن يحصل فوق ذلك من السلطة المختصة 

على ترخيص بمزاولة مهنة الطب. 
ثانيًا: 

أن يك��ون التطبي��ب بقصد الع��الج: أي 
أن يس��تهدف ش��فاء المريض من علته، أما 
إذا كان التطبي��ب بدافٍع آخ��ر، كالقتل بدافع 

الش��فقة، فال يعد الفعل مباح��ًا حتى لو تم 
برض��اء المجن��ي علي��ه، وقد ث��ار خالف في 
الفق��ه والقضاء ح��ول ما إذا كان��ت عمليات 
التجميل ونقل الدم وزرع األعضاء والتعقيم 
واإلجه��اض م��ن أس��باب التبري��ر، إذا تم��ت 
بقص��د الع��الج، وتخ��رج عنه��ا إذا أه��درت 
مصلحة الجسم أو تمت لغايات غير عالجية، 
التبري��ر  أس��باب  م��ن  التجمي��ل  فعملي��ات 
عندم��ا يقصد بها العالج الجس��دي أو العالج 
النفس��ي، كإزالة تشويه واضح في الوجه أو 
اليدي��ن، أو إص��الح آثار الح��روق أو الجروح، 
وقد قبل الفقه عمليات التجميل التي تجري 
ف��ي الوج��ه إذا كان في تحس��ينه تحس��ين 

لحالة المريض النفسية. 
ثالثًا: 

أن يك��ون عم��ل الطبيب منطبق��ًا على 
أص��ول الف��ن الطب��ي، أي أن يب��ذل الطبيب 
م��ع  المتفق��ة  والكافي��ة  الالزم��ة  الجه��ود 
األص��ول العلمي��ة ف��ي معالج��ة المري��ض 
أو إج��راء العملي��ة الجراحية، وأص��ول الفن 
تستمد عادًة من النظريات العلمية السائدة، 
ولك��ن هذا ال يعن��ي أن الطبيب يرتكب خطًأ 
إذا أخ��ذ بنظرية علمية م��ا تزال محل خالف 
بين العلم��اء، فهو يتبع أص��ول الفن الطبي 
إذا كان��ت النظري��ة العلمي��ة معروفة، وكان 
هو مقتنع��ًا بها وكان يرمي م��ن وراء األخذ 
بها شفاء المريض ال القيام بتجربة علمية، 
وال يعتبر فش��ل الع��الج أو العملية الجراحية 
قرينًة على أن عمل الطبيب لم يكن منطبقًا 
عل��ى أصول الف��ن الطبي، فالت��زام الطبيب 
نح��و المري��ض ه��و الت��زام بعناي��ة وليس 
التزامًا بغاية، أي أنه ملتزم بأن يقدم خبرته 
للمري��ض ويس��عى في عالج��ه، ولكنه غير 

ملتزم بشفائه. 
رابعًا: 

أن يحصل الطبيب عل��ى إذن المريض، 
فه��و من حيث المبدأ ال يحق له التدخل حيال 
المرض أو اإلصاب��ات إال إذا أذن له المريض 
بذل��ك، وإذا كان المري��ض في حال��ة يتعذر 
معه��ا أخذ رضائ��ه فيكفي أخذ رض��اء وليه، 
وفي جميع األح��وال فإن من واجب المريض 
أن يش��رح للمري��ض ن��وع الع��الج ونتائجه 
ومضاعفات��ه، لك��ي يتمك��ن المري��ض من 
بن��اء رضائه على أس��اس س��ليم، وال يمكن 
االس��تغناء ع��ن إذن المري��ض إال في حاالت 
المري��ض  يك��ون  كأن  الماس��ة،  الض��رورة 
ف��ي حالة إغماء، وتس��تدعي حالت��ه التدخل 

السريع إلنقاذ حياته.
إال أن هن��اك بعض الحاالت التي يتدخل 
فيه��ا الطبي��ب رغم ممانع��ة المريض، ومع 
ذل��ك ال يس��أل ع��ن فعل��ه، والمس��تند في 
ع��دم المس��ؤولية ال تك��ون إج��ازة القانون 
وإنما س��بب آخر غيره، كأداء الواجب أو حالة 
الضرورة، فتدخل الطبيب في حالة انتش��ار 
األوبئة واألمراض السارية رغم عدم رضاء 
المري��ض، يب��رره أداء الواج��ب بتنفيذ نص 
قانون��ي، أو تنفي��ذ أمر صادر عن الس��لطة، 
كم��ا أن الطبي��ب يمكن��ه أن يتدخ��ل رغ��م 
ممانع��ة المري��ض، إذا كان األخير في حالة 
تس��تدعي العجل��ة إلنق��اذ حيات��ه، وهن��ا ال 
يس��تفيد الطبيب من إجازة القانون بل يعد 

في حالة ضرورة يمتنع معها عقابه. 
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تعرتف باملوؤامرة الكونية
هنادي زحلوط: يجب حما�شبة احلّر والنظام والإعالميني
  عامر محمد - دمشق

"ف��ي المخاب��رات الجوي��ة اقتادون��ي إل��ى غرف��ة 
مظلم��ة وب��اردة، عين��اي مغمضتان وي��داي مقيدتان، 
تلك الليلة كانت عشية مظاهرة المزة الشهيرة، دخلت 
فتاتان، قصيرة وطويلة، أذكر اآلن أنهما تشبهان بنات 
الليل، س��ألتاني من أين أنت؟ عندما قلت من الالذقية، 
بدأتا بتمزيق ثيابي بالس��كاكين، ولمس��تاني بطريقة 
مق��ززة، ثالثة أيام لم أن��م فيها بعد ذلك، كنت أرتجف 
فقط، كان قتلي تلك الليلة ممكنًا وبسيطًا، ولن يعرف 
أح��دًا ما الذي حدث لي" ه��ذه صياغة خاصة لقصة من 

مجموعة نصوص في كتاب هنادي زحلوط القادم. 
قبل أن يعرف معظمنا الحياة مع االسم المستعار، 
عمل��ت هنادي زحلوط باس��م مس��تعار "هي��ام جميل" 
من��ذ ع��ام 2008، فكتب��ت مقاالت ونص��وص اخترقت 
حينه��ا خطوط��ًا حم��راء، وفيم��ا تنتظر إص��دار كتابها 
األول "إل��ى ابنت��ي" ال��ذي خصصته لنص��وص كتبتها 
عن فت��رة اعتقالها، تهت��م زحلوط الكاتبة والناش��طة 
أيض��ًا، بالعم��ل عل��ى منظمة جدي��دة تعن��ى بمراقبة 
األداء العام لكافة المؤسس��ات السورية حديثة الظهور 
وتحدي��دًا ائت��الف قوى الث��ورة والمعارض��ة، المًكرمة 
م��ن وزارة الخارجي��ة األمريكية، رفض��ت دعوة وجهت 
لها للمش��اركة في مؤتم��ر جنيف اثن��ان، وتهتم كثيرًا 

بتحقيق المحاسبة لجميع أطراف مأساة البالد. 
"ق��ادرة أكثر على ال��كالم" تصف هن��ادي التغيير 
الذي أحدثته الثورة في البالد عليها، رغم أنها خس��رت 
العالقة م��ع أهلها "كنت أتوقع ذلك، فحين س��يعرفون 
وجه��ي الحقيقي الذي ال يحبون س��يحدث ما حدث، لم 
أعد قادرة على مواجهة هذا االختالف بين قيمي وقيم 
العائلة" ال تع��ذرُ هنادي من يقفون بوجه الثورة رغم 
أنه��ا تفهمهم ألنه��ا ابن��ة ذات البيئة "الالذقي��ة" التي 
تقدس "القائ��د الخال��د، والصحة والمجاني��ة واآلمان" 
لكنها ال تعذرهم ألن خوفهم وحبهم للفترة الس��ابقة 
م��ن تاريخ البالد "حرمنا حتى من وجودهم معنا ونحن 
نواجه الث��ورة الثانية بعد الث��ورة األولى" لحظة خروج 
زحل��وط من س��وريا ال ت��زال تؤلمها حت��ى اآلن، "عام 

ونصف من األلم" تضيف زحلوط. 
ال تواف��ق زحل��وط عل��ى أن الث��ورة ق��د س��رقت، 
وتعطي أمثلة على ذلك "س��راقب، كفرنبل، الصحافة 
الح��رة التي ال تزال تحاول، ش��خصيات مثل فائق المير 
ورزان زيتونة وياس��ين الحاج صالح" كلها أدلة على أن 
الثورة لم تضع ولم تسرق، لكنها تؤكد وجود "مؤامرة 
كوني��ة"، فالنظام المجرم يلعب بجمي��ع األوراق اليوم 
بش��كل ماه��ر "أن��ا موقن��ٌة أن داعش هي م��ن أدوات 
النظام" لكن هل نحن نس��تطيع نحن المواجهة؟ تسأل 
هن��ادي وتخصُ إع��الم الثورة الذي ت��رى أنه لم يقدر 
عل��ى مواجه��ة إع��الم النظام ف��ي قضية مث��ل "جهاد 
النكاح" فكذبة مثل هذه تُثبتُ أن إعالم الثورة مقصر 
ومقص��ر جدًا في التص��دي لها، وت��رى أن ال إعالميين 
يعملون بالش��كل الصحيح على قضي��ة محقة وكبيرة 
كالثورة في س��وريا، وتس��تطرد هن��ادي أن الكثير من 
اإلعالميين المنش��قين يقولون بعد أن يغادروا سوريا 
مث��اًل "نريد راتب ال يق��ل عن أربع��ة آالف دوالر" علمًا 
أنهم كانوا متطوعين في الداخل، ال تفهم هنادي هذا 
الموقف، رغم أنها تؤكد أن هناك من يعمل من الخارج 
ألجل الثورة، وهناك م��ن نام في الحدائق والمترو في 
العاصمة الفرنسية، "الزلت تستطيع أن ترى هذا حتى 
اليوم في باريس" والحاجة لميثاق شرف إعالمي هو ما 
تؤكد عليه زحلوط، لكي تُغيّب المصطلحات الطائفية 
التي ظهرت في اإلعالم، أو األعالم السوداء التي تظهر 
في الفيديوهات القادمة من س��وريا إلظهار التس��امح 

في الثورة، ال زرع الرعب في أوربا. 
هل انتصر النظام؟ نسأل هنادي زحلوط، فتجيب 
بثقة أن األكثرية مع الثورة وليس��ت م��ع النظام، لكنه 

نجح رغم هذا في جعل مؤيديه كتلة واحدة متماس��كة 
"وص��ول النظام إل��ى جنيف وجلوس��ه عل��ى الطاولة، 
ستكون خس��ارة كبيرة تحول المجرم إلى صانع سالم، 
وهن��ا يظه��ر اإلحس��اس بالخس��ارة" زحل��وط التق��ت 
بمس��ؤولين غربيين ف��ي الفترة األخيرة قال��وا لها "أن 
الذه��اب إلى جنيف بش��رط رحيل بش��ار األس��د" رغم 
أنها ال تصدق م��ا يقوله الغرب الذي لم يُقدم على رد 
فعل حقيقي على مجزرة الكيماوي مثاًل، وهذا ما قالته 
ف��ي كلمتها أثن��اء تكريمها ف��ي الخارجي��ة األمريكية، 
فالس��وريين ال يقتل��ون فقط بالكيم��اوي، وتقول "لم 
نس��تطع حماي��ة احد م��ن المعتقلي��ن الس��لميين في 

البالد". 
كانت لمرة الثاني��ة التي اعتقلت فيها زحلوط، إثر 
نش��اطها في المركز الس��وري لإعالم وحرية التعبير، 
هنا تتحدث عن عالقتها مع مازن درويش، الذي ال يزال 
معتق��اًل لدى النظام حتى اليوم، تدعوا له اليوم هنادي 
وهو أكثر شخص تفكر فيه، تتمنى له السالمة، وترى 
"أن��ه خس��ارة كبيرة لنا جميع��ًا" فدرويش ه��و الوحيد 
ف��ي الثورة وم��ا قبلها ال��ذي تمكن من إنش��اء منظمة 
مس��تمرة، ورغم الكثير من اإلغ��الق والمالحقة بقيت 
منظمته تعمل على المجتمع المدني بش��كل احترافي 
"اعتقل ألنه قادرٌ على أقن��اع الجميع بضرورة التغيير 

في البالد، وهذا يشكل خطرًا على النظام". 
كثي��رة ه��ي االنتقادات التي وجه��ت لزحلوط بعد 
تكريمه��ا ف��ي الخارجي��ة األمريكي��ة، كان منه��ا حول 
الفكرة بذاتها فه��ذه "الخارجية األمريكية" ومنها أيضًا 
م��ا قالته أثناء التكريم "أن النش��طاء م��ن األقليات في 
س��وريا ينالون عقوبة اكب��ر مِمَن ينتم��ون لألكثرية 
السنية" زحلوط ترى أن التكريم لم يكن لشخصها بل 
للثورة، فلو لم يكن هناك ثورة لما كانت زحلوط، ولوال 
النش��اط الس��لمي لما وجدت نفسها ونش��اطها، وحين 
ُكِرمتْ قدمت الجائزة ألطفال سوريا، وتنفي أن تكون 
كما يروج قد تقاضت مبالغ مالية بش��كل شخصي، بل 
ه��ي أم��وال ووعود بدعم مش��اريع خاص��ة باألطفال، 
والمخاط��ر الت��ي يتعرض��ون لها اليوم "ه��ذا ما طلبته 
م��ن الخارجية األمريكية" هن��اك الكثير ممن يتخيلون 
أن��ك حين تقابل أح��دًا من المس��ؤولين الغربيين فهذا 
يعني أنك تتقاضى الكثير من المال، ثم تش��ير للقارئ 
"إذا أردت��م التأكد فهناك صفح��ة على االنترنت خاصة 
بالمنح التي تقدمها الخارجي��ة تعرض فيها كم دفعت 
وباألس��ماء الكامل��ة، أنظ��روا ألح��د الناش��طين وه��و 

معروف جدًا وقد تقاضى الماليين؟". 

تعمل هنادي منذ خمس��ة أش��هر مع "لؤي الزرير" 
وه��و ناش��ط يعمل ف��ي الظل عل��ى مش��روع مراقبة 
"االئتالف الوطني الس��وري لقوى الث��ورة والمعارضة" 
وذل��ك للمطالب��ة بحضور جلس��ات االئت��الف جميعها، 
وتبي��ان م��اذا حق��ق م��ن أهداف��ه المعلن��ة ومطالبته 
بالش��فافية، بدء م��ن الحضور والغياب عن الجلس��ات، 
وكيفي��ة اتخ��اذ القرار والكش��وفات المالي��ة وغير ذلك 
في كل ش��ؤون االئتالف "لكي يكون االئتالف مؤسسة 
والحكومة المؤقتة حقيقة، واللجنة التي س��تذهب إلى 
جنيف مخولة ومعروفة المطالب، وقد بدأ جمع التواقيع 
على عريضة خاصة" وسيجري حفل توقيع مع االئتالف 
عل��ى العريضة "وقد أظهر االئت��الف تعاونًا حتى اآلن، 
ونحن نس��عى الس��تمرار هذا التجاوب والتعاون، وفي 
حال توقف فأننا س��نقول للعلن ذل��ك، أي أين تجاوبوا 
وأي��ن ال" الفكرة تقول زحلوط تنطلق من أن الش��عب 

السوري يستحق أن يمتلك مجتمع مدني حقيقي. 
وجه��ت الخارجي��ة األمريكي��ة دعوة إل��ى زحلوط 
للمش��اركة في جنيف لكنها رفضت المشاركة ألنها لن 
تش��ارك ف��ي مؤتمر غامض وضباب��ي وال ترى أنه من 
ح��ق أحد أن يمثله��ا إذا كان المؤتمر بهذا الش��كل، "إذا 
كان المؤتم��ر ينص على رحيل ومحاس��بة هذا النظام 
كله وليس بش��ار األس��د فقط، فإن أيًا كان سيمثلني" 
وترفض زحلوط مقولة أن الناس تعبت وتريد حاًل "أم 
الش��هيد لن تجلس م��ع قاتل أبنها عل��ى ذات الطاولة" 
توق��ف القتل م��ع بق��اء النظام وأجه��زة األمني��ة أمرًا 
ترفض��ه زحل��وط ألن ه��ذا يعن��ي الرجوع إل��ى الوراء 
"الن��اس تتعب وال تنس��ى والث��ورة س��تكمل طريقها" 
وترك��ز عل��ى المحاس��بة أثن��اء حديثها، فالذه��اب إلى 
جني��ف يجب أن يكون تحت عنوان واضح وليس إليقاف 
القت��ل، "اليوم نحن ندفع ثمن جرائ��م الماضي كحماة 
مث��ال وال نري��د أن نعيد هذا" المحاس��بة يجب أن تطال 
الجمي��ع برأي زحل��وط "النظ��ام والجي��ش الحر وحتى 

اإلعالميين في الثورة الذين حرضوا طائفيًا". 
حين ستعود هنادي زحلوط إلى سوريا ستزور قبر 
والدها، وس��تصطحب والدتها إلى الس��وق كما اعتادتا 
خالل س��نوات خلت، وفي أحالمها اليوم ترى أنها فقدت 
والدته��ا وهي ال تزال بعيدة عنه��ا، االتصال بينهما لم 
ينقط��ع لكنه انقطع، فق��د أصبح مؤلم��ًا، بالذات حين 
تق��ول لها عبر الهات��ف أن تعود ألن البل��د بأمان، ترى 
هن��ادي أن والدتها تعرف كل ش��يء، تعرف ماذا يحدث 
في س��وريا جي��دًا لكنها أم تخ��اف على ابنته��ا كأي أم 

أخرى. 
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أغلق الباب ورائي بهدوء ثم تنطلق الس��يارة نحو 
وجهتها مس��رعًة، يس��ألني الس��ائق بلغ��ةٍ إنكليزيةٍ 

ركيكة: "من أين أنت؟".
أصفن قلياًل، أعب من سيجارتي بعمق، ثم أجاوب 

بلغةٍ إنكليزيةٍ ركيكة أيضًا: "أنا من إسبانيا".
ثم يعاود الس��ائق س��ؤالي: "وماذا تفعل هنا في 

إسطنبول؟".
أج��اوب: "إنن��ي هنا م��ع فرقتي الموس��يقية"، ثم 
أنتظ��ر أن يس��ألني عن آلت��ي الموس��يقية التي أعزف 

عليها. 
تأخ��ر الس��ؤال ع��دة ثوان��ي، وبس��بب خوفي من 
انته��اء الحديث باكرًا بادرت بالقول دون انتظار س��ؤال 

منه "أنا أعزف على الساكسفون".
ثم اس��تفضت بالحديث ع��ن الموس��يقا والبلدان 
التي زرتها والجميالت ومش��اكل الشهرة دون أن انتظر 

منه سؤااًل آخرًا. 
أس��تمر بحديثي حتى نصل إلى المكان المطلوب، 
ث��م أس��حب جزدان��ي م��ن جيبي وأدف��ع ل��ه أجرته مع 

بخشيٍش جيد فأنا عازفٌ مشهور. 
ف��ي الحقيقة لم أحس يومًا بالضيق من دفع هذا 
الن��وع من البخش��يش - على عكس س��واه - فهذا من 
حق الس��ائق ألنه كان منصتًا جيد لكذبتي هذه، ورغم 
قلق��ي الدائم من وقوعي في فخ طمع الس��ائقين في 
المناط��ق التي أجهلها والتي تجعلني بش��كٍل مس��تمٍر 
متوت��رًا ومتابع��ًا للطري��ق بح��ذر محاواًل اكتش��اف أن 
كان الس��ائق أطال م��ن الطريق أم ال لكن في الرحالت 
التي أمارس فيها هوايت��ي هذه ال أهتم بالطريق، بل 
أتمن��ى أن يط��ول حتى ينتهي حديث��ي دون أن ينقطع 
في منتصفه عند وصولي كما حدث لي أكثر من مرة. 

أنزل من السيارة وأنا راٍض تمامًا عن نفسي وعن 
وظيفتي هذه المرة. 

أدرك تمام��ًا أن البعض س��يظن أن ه��ذا الموقف 
مرضيًا أو حتى مثيرٌ للش��فقة لكن سأقول صراحًة أن 
هذه التكسي وهذا الس��ائق هما ملجأي الوحيد ألكون 
ما عجزت عن تحقيقه في حياتي فالسائق ال يعرف أي 
شيء عني وال يستطيع التأكد من صحة أقوالي وأصاًل 

هو ليس مهتم بذلك فأنا ضيفه لمرة واحدة فقط. 
أتذك��ر لعب��ًة كان يلعبه��ا الصغ��ار فيتقمص��ون 
أدوارًا وش��خصيات، فيكونوا أطب��اء يعالجون المرضى 
أو معلمات في مدرس��ة يعلمون التالمي��ذ ويعاقبوهم 
أو أمه��ات يربون أطفالهم أو ق��ادة حربيين. ربما ألني 
كنت أش��عر باإلحراج من لعب هذه اللعبة في طفولتي 

أصبحت ما أنا عليه اآلن. 
هن��ا، كن��ت ذات م��رة مدي��ر إقليم��ي في ش��ركة 
ضخمة وشكوت مطواًل من ضغط العمل والسفر وكنت 
رس��امًا أتس��اءل عن س��بب عدم اهتمام الناس بشكل 
عام بالفنون وكنت ممثاًل أتيت إلى إس��طنبول لتصوير 
مش��اهد في فلم أش��ارك فيه وأعطيت الس��ائق يومها 
درس��ًا مطواًل في أجمل جزء في جس��د نساء كل عرق 
عل��ى حدى معتمدًا على خبرتي الطويلة في النس��اء - 
بس��بب نجوميتي كممث��ل - فلليونانيات حوض مغري 
وللفرنس��يات ش��فتان دقيقت��ان جميلت��ان وللعربيات 
فخ��ذان أبيض��ان مس��تديران كأنهم��ا مصنوع��ان من 
العاج، وأذكر يومها أن الس��ائق كان ينظر إلي باهتمام 
بال��غ ويؤك��د على م��ا أقوله فه��و أيضًا ل��ه خبرته في 

النساء كما أكد لي. 
لم تكن كذباتي البيضاء في تكاس��ي إس��طنبول 
تتعل��ق فقط بمهنتي، ب��ل تعدتها إل��ى جوانب أخرى، 
فهنا أس��تطيع قول ما أريد دون خ��وف أو حرج من أحد 
وخصوصًا فيما يتعلق بما يجري في س��وريا فالس��ائق 

ال يس��تطيع إال تأييد كالمي فأنا الرج��ل األجنبي الذي 
سيدفع األجرة في نهاية الطريق وسيترك بخشيشًا أن 

كان راضيًا عن السائق. 
هن��ا أس��تطيع القول بكل ج��رأة أنن��ي أحن أليام 
المظاهرات الس��لمية وأني ال أحب اإلس��الم السياسي 
وأخاف من الس��لفيين وأريد س��وريا دولة علمانية، هنا 
أق��ول أن "الجيش الحر" أخطأ ويخطئ وس��يخطئ وأن 
للث��ورة أيض��ًا خطابها الطائف��ي أحيانًا وأق��ول وأقول 
وأقول وال يملك الس��ائق من خيار س��وى االستماع إلي 
وإب��داء االهتمام بحديثي واالتف��اق جملة وتفصياًل مع 

تحليالتي وهواجسي وأحالمي. 
لم يكن خجلي من كلماتي الس��ابقة أمام السائق 
م��ن مواليي النظام - الذين انقطع التواصل فيما بيننا 
منذ األي��ام األولى للثورة - بل م��ن معارضيه وبالذات 
مم��ن اختلفت معهم في كثير من مفاصل الثورة حول 
مواضي��ع مث��ل الكف��اح المس��لح والخطاب اإلس��المي 
المتزاي��د وتبري��ري للطائفية من طرف الث��ورة ما إلى 

ذلك من التفاصيل، فأنا ال أرى جدوى من خيار السلمية 
ف��ي مواجهة النظام الس��وري وأرى في ازدياد الخطاب 
اإلس��المي والخطاب الطائفي من جانب الثوار رد فعل 
طبيعي على جرائم الجيش واألمن والشبيحة لكن هذا 
ال يمن��ع بالطبع أن أجري حديثي الس��ابق مع الس��ائق 
لكن يمنعني كبريائي من االعتراف بذلك أمام الجميع. 
أفك��ر بنهاي��ة لمقالتي ه��ذه وال أج��د، فهل أقول 
أنني أتعه��د بالتفكير بصوت عال م��ن اآلن فصاعدًا؟، 
ه��ل أق��ول س��أتجرأ على ق��ول م��ا أريد دون خ��وف أو 
خجل؟ هل أقول س��أحرص على أن يلعب أطفالي تلك 
اللعبة اللعين��ة؟ ال أدري، لكن كل تلك الوعود والعهود 
ه��ي مؤجل��ة حاليًا، فال ج��رأة لدي وال أطفال وس��أقنع 
نفس��ي أن اعتراف��ي المكت��وب هذا خط��وة أولى على 
طريق الحل، وإلى ذلك الحين، سأستمر بهوايتي هذه، 
وس��تبقى س��رًا بيني وبين س��ائقي تكاسي إسطنبول 
النبالء قليلي الكالم جيدي االستماع وبين قراء مقالتي 

هذه. 

عمل للفنان محمد سيدا
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اإدوارد �شعيد: خارج املكان
  ياسر مرزوق

اس��تثنائية  قص��ة  الي��وم  كتابن��ا 
ع��ن المنفى وس��رد الرتح��االت عديدة 
واحتفال بماٍض لن يس��تعاد، ففي عام 
1990 تلق��ى ادوارد س��عيد تش��خيصًا 
طبي��ًا مبرم��ًا أقنعه بض��رورة أن يخلف 
س��جاًل عن الم��كان الذي ول��د وأمضى 
طفولته فيه، في ه��ذه المذكرات يعيد 
ادوارد سعيد اكتش��اف المشهد العربي 
لس��نواته األولى، أماكن عدي��دة زالت، 
وأش��خاص عدي��دون ل��م يع��ودوا على 
قيد الحي��اة، باختصار أنه أساس��ًا عالم 
قد اندثر، فقد طرأت على ذلك المشهد 
تحوالت عديدة إذ تحولت فلسطين إلى 
إسرائيل، وانقلب لبنان رأسًا على عقب 
بعد عشرين سنة من الحروب األهلية، 
وزالت مصر الملك فاروق الكولونيالية 

إلى غير عودة عام 1952. 
يحي��ي هذا الكت��اب عالم��ًا يصعب 
تخيله من الش��خصيات الغنية الجذابة، 
أنه نص غنائي وجمي��ل الصنعة، يبلغ 
أحيان��ًا درجات عالية من الصراحة بقدر 
ما ه��و، ف��ي اآلن ذات��ه حمي��م ومرح، 
دقائ��ق  في��ه  س��عيد  ادوارد  ويكش��ف 
ماضي��ه الش��خصي، ويس��تعرض لن��ا 
األفراد الذين كونوا ش��خصيته ومكنوه 
م��ن أن ينتصر ليصبح واح��دًا من أبرز 

مثقفي عصرنا. 
يخبرنا سعيد عن تجربته مع كتابة 
قائ��اًل:  االنكليزي��ة  باللغ��ة  المذك��رات 
" س��اورني ش��عور عظي��م باالرتي��اب 
عندم��ا أقدمت على تأليف ه��ذا الكتاب 

ع��ن حياتي المبكرة وقد عش��تها في معظمها في 
القدس والقاهرة وضهور الش��وير، إذ أدركت أنني 
مق��دم على عمل متناقض جذري��ًا، هو إعادة بناء 
عالم في مصطلحات عالم آخر، كان لي أن استخدم 
اللغ��ة االنكليزي��ة، ولك��ن كان عل��ي أن اس��تذكر 
التجارب وأعبر عنها بالعربية، طبعًا كان من العبث 
إن��كار التغاير والتباعد بين هذين العالمين، ولكن 
ال يعق��ل أن يكونا منفصلي��ن وحدهما عن اآلخر، 
كأنما نتيجة لعملية بتر جراحية، ما داما قد تعايشا 
سنواتٍ وسنوات داخل شخٍص واحد، األحرى أنهما 
كانا جس��مين متوازيي��ن، بل توأمين، يتحس��س 
واحدهما إيديولوجي��ًا وروحانيًا، كل عنصر غريب 
يتع��ذر اس��تيعابه عند اآلخ��ر وينفع��ل إزاءه، لقد 
اختبرت دائمًا ذلك الش��عور بالغربة المزدوجة، فال 
أن تمكنت كليًا من الس��يطرة على حياتي العربية 
في اللغة االنكليزية، وال أنا حققت كليًا في العربية 
ما قد توصلت إلى تحقيق��ه في االنكليزية، هكذا 
طغى على كتاباتي كم من االنزياحات والتغايرات 
والضياع والتش��وه، ولكني كنت م��دركًا في األقل 
ل��كل ذلك وق��د حاولت اس��تظهاره ف��ي مؤلفاتي 
فالذي عشته صبيًا في البيت مع شقيقاتي وأهلي، 
مثاًل، اختلف كليًا عما قرأته وتعلمته في المدرسة، 
تلك االنزالقات واالنزياحات هي قوام هذا الكتاب، 
وهي الس��بب الذي يحدوني إلى القول أن هويتي 
ذاته��ا تتكون من تي��ارات وح��ركات ال من عناصر 

ثابتة جامدة ". 
يضيف س��عيد بأن بعض م��ا ورد في كتابه ال 
يس��رُ به الم��رء إال لطبيبه النفس��ي، وأن الكتابة 

الصريحة عن الذات نادرٌة في تراثنا. 
يتمح��ور الكت��اب عن عالقة س��عيد بأس��رته 

وأم��ه خاصة، وعن العالمات الفارق��ة المؤثرة في 
حياته على الصعيد العام، والتي يوجزها بالهزيمة 
العربية عام 1948 وانبثاق الحركة الفلس��طينية، 
وانتقال��ه بين الحواضر العربي��ة، التي عندما قرر 
الع��ودة إليها بع��د عام 1967، وجده��ا غريبًة عن 
عال��م طفولته، تلك الطفول��ة التي دمرتها النكبة 
الفلس��طينية، والث��ورة المصري��ة واالضطراب��ات 

األهلية اللبنانية التي بدأت عام 1958. 
تج��در اإلش��ارة إلى أن من تحم��ل عبأ تعريب 
كتابنا الي��وم الكبير فواز طرابلس��ي الذي يخبرنا 
ع��ن تجربته قائاًل: " ال تحتاج الترجمة إلى تقديم، 
إما أن تنجح في أن تق��رأك النص المترجم وكأنه 
مكت��وب في اللغة المترجم إليه��ا، وإما أن ال تنجح 
والباقي أع��ذار، أريد فيما يلي تس��جيل مالحظةٍ 
ع��ن مس��توحاة من ممارس��تها من��ذ أن كنت على 
مقاع��د الدراس��ة الجامعية، إل��ى أن واجهت تحدي 
تعريب هذا الكتاب، وتخلل ذلك فترة انقطاع خالل 

الحرب. 
درج الق��ول أن الترجم��ة فع��ل خيانة ينطوي 
هذا االستشهاد المتكرر بالمثل االيطالي المشهور 
على مقدار كبير من االستكانة والتبرير، فاألحرى 
بامتي��از،  الترجم��ة عملي��ة صراعي��ة  أن عملي��ة 
يج��ري خالله��ا تطوي��ع لغة لك��ي تحم��ل معاني 
وتراكي��ب دول أخ��رى، وتتوس��ل عملي��ة التطويع 
هذه مجموعة واس��عة من الحي��ل على اللغة لكي 
تؤدي معاني وتراكيب واس��تعارات وأقوال مأثورة 
ومناخ��ات ليس��ت له��ا وال ه��ي منه��ا، ناهيك عن 
الحيل المطلوبة لتأدي��ة لغة الكاتب المخصوصة، 
ومن هنا فإن الترجم��ة علم من علوم الحيل أكثر 

مما هي فعل خيانة.. 

 هذا النص بالعربية سجل لعمليات 
م��ع  المعرك��ة  كان��ت  عدي��دة  تحاي��ل 
انكليزية ادوارد س��عيد عسيرة متطلبة 
واألحاس��يس  المعان��ي  دقائ��ق  ألدق 
والمشاعر واألفكار واألوصاف، فأسلوب 
س��عيد ممتنع، وقد جهدت لجعله سهاًل 
ممتنعًا، أحيانًا كنت أتغلب عليه، وأحيانًا 
أخ��رى اعت��رف بأن��ه تغلب عل��ي، ومع 
ذل��ك انصب كل جهدي عل جعل ادوارد 

يتكلم العربية ". 
إل��ى جانب اللغ��ة كان��ت الجغرافيا 
حاض��رة بي��ن طي��ات الكت��اب خصوصًا 
جغرافيا االرتحال م��ن مغادرة ووصول 
ووداع ومنفى وشوق وحنين إلى الوطن 
وانتم��اء ناهيك عن الس��فر ذاته، فكل 
واحد من األمكنة التي عاش فيها سعيد 
" الق��دس والقاه��رة ولبن��ان والواليات 
المتحدة "، يملك شبكة كثيفة ومعقدة 
من العناصر الجاذب، التي ش��كلت جزءًا 
عضويًا من نمو الكاتب وهويته وتكوين 
وعيه لذات��ه ولآلخرين، وفي جميع تلك 
األمكنة، احتلت الم��دارس مكانَا مميزًا 
ف��ي قصت��ه، كونها ص��ور مصغرة عن 

المدن والبلدات التي عاشها. 
وع��ن نش��أته يخبرنا س��عيد بلغة 
بالغة الشفافية: " تخترع جميع العائالت 
آباءه��ا وأبناءها وتمنح كل واحدٍ منهم 
قص��ةً  وش��خصية ومصي��رًا ب��ل إنه��ا 
تمنح��ه لغته الخاص��ة، وق��د وقع خطأ 
ف��ي الطريق��ة التي ت��م به��ا اختراعي 
وتركيب��ي في عالم والدي وش��قيقاتي 
األربع، فخالل القس��ط األوفر من حياتي المبكرة، 
ل��م اس��تطع أن أتبين م��ا إذا كان ذل��ك ناجمًا عن 
خطأي المستمر في تمثيل دوري أو عن عطب كبير 
ف��ي كياني ذات��ه، وقد تصرفت أحيان��ًا اتجاه األمر 
بمعاندة وفخر، وأحيانًا أخرى وجدت نفس��ي كائنًا 
ي��كاد أن يكون عديم الش��خصية وخجواًل ومترددًا 
وفاقدًا لإرادة. غير أن الغالب كان ش��عوري الدائم 

أني في غير مكاني ". 
في الفصل األخير يتحدث بشيء من الحسرة 
عن القاهرة المدينة الوحيدة التي ش��كلت لسعيد 
بيتًا ووطن��ًا، وعن منعه م��ن دخولها طيلة خمس 
عشر عامًا، لخرقه قانون التعامل بالعملة الصعبة. 
"هكذا بدا عالم القاه��رة ينغلق علينا مهددًا، 
بل بدأ يتف��كك فيما الهجوم الناصري يزحف على 
قدٍم وس��اق مطاواًل ال الطبقات الميسورة وحدها، 
وإنما أيضًا المنشقين اليس��اريين من أمثال فريد 
ح��داد، في س��نتي الثاني��ة م��ن الدراس��ات العليا 
)1958 - 1959( كن��ت ق��د أدركت إث��ر موت فريد 
ومحاكمة جورج فاهوم بتهمة " الفس��اد التجاري " 
أن أيامنا كمقيمين أجانب في القاهرة قد أش��رفت 
أخي��رًا على نهايتها، س��اد جو ثقي��ل من التوجس 
واإلحب��اط حلق��ة أصدق��اء أب��ي، ومعظمه��م أعد 
الترتيب��ات للمغادرة، وس��افر معظمه��م فعاًل إلى 

لبنان أو أوروبا ". 
ادوارد س��عيد: م��ن موالي��د الق��دس، وه��و 
بروفس��ور ش��رف ف��ي اللغ��ة االنكليزي��ة واألدب 
المق��ارن في جامعة كولومبي��ا في نيويورك،؟ألف 
زه��اء العش��رين كتاب��ًا منها االستش��راق، وصور 

المثقف، والثقافة واالمبريالية. 
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  مثنى مهيدي

حلم �شوري
كيف كان الحلم الســوري بعد االستقالل؟ سؤال أبحث 

عن جوابه دائما في سيرة اآلباء المؤسسين.. 
ألتذوق طعم حلم خمسينات وستينات القرن الماضي، 
زمــن البــراءة واالرتجال الوطنــي لألحزاب الســورية التي 
أسســها وقادها المثقفون قبل أن ينقلهــا أكرم الحوراني 
إلــى يد ضبــاط الجيــش أواخر الخمســينات حتــى بداية 
التســعينات حيــث انتقل الحلــم ليصبح برعاية الشــركات 
والمؤسســات االقتصادية.. ومن دون تشــكيك، فقد جهد 
الجميع في أن يصنعوا الوطن الحلم: البعثيون والقوميون 
والمســتقلون،  واإلســالميون  والشــيوعيون  الســوريون 
حيث عمــل كل طرف منهم آنذاك في إبعــاد الطرف اآلخر 
المناقض له، وهكذا انشــغل الجميع عن الحلم في الطريق 
إليه، حيث صار فيهــم وبالوطن مثلما حصل مع قيس بن 
الملــوّح عندما ركض في الحي وصــار يصيح: ليلى ليلى.. 
فقــال القوم: لقد جُنَّ الفتى، إئتو له بليلى لعله يشــفى.. 
ولمــا حضرت ليلى نظر قيس إليها وقال: اذهبي عني، فقد 

شغلني حبك عنك.. 
في تلــك الفترة نالحظ أن المثقف الســوري لم يكن 
أقــل ذكاء ومعرفــة من المثقــف الغربي ولــم يكن حلمه 
أدنى، غير أننا لم نصبح كأميركا أو فرنسا أو حتى اليابان.. 

فلماذا؟!
قــد يكون لدي جــواب مثلما لكل ســوري جوابه حول 
ســؤال: لماذا تقــدم الغرب ولماذا توقفنا، غيــر أن أجوبتنا 
جميعا ســتبقى جزئية وناقصة، ألن كل واحد منا محبوس 
داخــل فكرته الخاصــة ليوتوبيا الوطن الــذي يرغب فيه.. 
ومــا أريده أنا قــد ال يوافق عليه خالــي البعثي ولن يرضى 
بــه ابنــه االلكتروني، كمــا أن جمهورية الرجــال الفاضلة 
لن تتفق مع تصور النســاء عنها، والتجــار لن يوافقوا على 
جمهوريــة العمال والفالحين، واإلســالميون ســيرفضون 
بالتأكيد جمهوريــة العلمانيين.. لهذا أقتــرح التوقف عن 
طرح أجوبتنا وفرضها على غيرنا ألن شــكل الحلم السوري 
ســيتغير بحسب تعداد سكان ســوريا الحالمين، وأقترح أن 
يعمل واحدنــا أوال على فتح أقفاله وأبوابــه على اآلخرين، 
ووقتهــا ســيتحرر كل امرئ من حبســه الخاص وشــرنقته 
المتمحــورة حول فكرته عن الوطن وســيدلف إلى حجرات 
اآلخرين: األفراد والطوائف والقوميات واألحزاب والطبقات 
والمحافظيــن والحداثوييــن، ليبــدأ الحــوار الوطني بين 

مواطنين أحرار بال أقفال.. 
فــي يــوم 17 / 4 / 1946 )يوم الجــالء( كتب صدقي 
إسماعيل إلى صديقه يقول: أن األمة العربية بدأت تتحرك، 
وأن حركتها ستكون كالســيل الجارف، وكالصاعقة.. ليس 
اآلن.. ربما بعد مئة سنة، ولكنها ستتحرك وتسيطر.. تعلم 
وال شــك أن كثيرين يحاولون اســتغالل الجالء، وأن بؤس 
هذا الشــعب قد يزيد، ولكن الذي يجب أن يغمرنا بالفرح، 
هو أنه ســيتحمل مسؤوليته بعد اليوم، وأن وجود الشباب 
المخلصيــن المتحمســين أصبح له قيمة فــي هذه البالد، 
ليخلصــوا أمتهم مــن عار األجيال الســابقة، أن كان هناك 

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

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

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

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

خلي راس��ي ينطمر بالتراب وأنا مي��ت وال أطمروا أنا 
بالرمل وأنا عايش.. إبراهيم استشهد ظلم.. والظلم 
ظلمات.. والس��اكت عن الحق ش��يطان اخرس، اللي 
قتل��وا إبراهي��م هني الش��ياطين، واللي س��كتوا عن 
مقتل إبراهيم هني الش��ياطين الخرس، إبراهيم كان 
مدمن كحول وكل س��راقب بتعرف وم��ا كان مخبيها 
ع��ن حدا أصاًل.. وكان بحالو.. ال س��معنا إنو قتل حدا 

وال سرق من حدا وال ضر حدا.. 
إبراهي��م م��ا الزم ينقت��ل ألن��و بيش��رب.. م��ا بعرف 
بالضبط ش��و عقابو ب��س المهم ما س��معنا عن إنو 
القتل هو عقاب اللي بيش��رب.. وال حدا يكذب ويقول 
في تهمة تانية ما في وال تهمة تانية على إبراهيم.. 
كل س��راقب بتع��رف إبراهي��م كل س��راقب بتح��ب 
إبراهي��م، إبراهيم كان يطل��ع بالمظاهرات وما فارق 
خيمة االعتصام.. حتى معمل الزيت لما رمى معتقلين 
ما ع��م يقدروا يمش��وا م��ن التعذي��ب كان إبراهيم 
ضم��ن اللي راحوا وخاطروا تحت القناص ليجيبوهون 
عالمش��فى.. وكان واحد من خمس أشخاص مو أكتر 

اللي خاطروا.. بيناتون حاف اهلل يرحمو.. 
إبراهيم ما في شريعة بالكون بتقول إنو الزم ينقتل.. 
الل��ي قتلوا إبراهي��م فكروا إنو مالو حدا يس��أل عليه 
وفكروا إنو الناس ما رح تسترجي تسأل عليه، وفكروا 
إن��و الناس رح تنحرج من إبراهيم ألنو بيش��رب أو أو 
أو.. إبراهي��م عندو والد س��كروا البراكية من ش��وي 
قدامي وراحوا يش��وفوا جثة أبوهون وأمون س��ايحة 
بالش��وارع وعم تصرخ قدام المشفى.. خسيتوا.. كلنا 
بدنا نس��أل على إبراهيم وما بنس��كت على الظلم لو 
بده��ا تروح رواحنا بالغدر.. إبراهيم إنس��ان بيعطيك 
اللي بجيبو وبيبكي عليك..  إبراهيم إنس��ان، إبراهيم 
حر.. واألحرار ما بينتس��ى دمون، وبنذكر بعض.. مو 
نحنا الل��ي بنخاف من الحق.. مو نحن��ا اللي بنغمض 
عيونن��ا عم موت إخوتنا وجيرانن��ا.. مافي حدا مننا ما 
إلو حدا.. كلنا إلنا بعض وكلنا لبعض وبنذكر بعض.. 

أسعد كنجو

ف��ي غم��رة حم��اس البع��ض أو الكث��رة للجماع��ات 
المسلحة يجدر بنا أن ال ننسى: 

� أن المتظاهرين السلميين هم الذين أطلقوا الثورة 
السورية، وبّثوا روح الحرية في قلوب شعبهم.. هؤالء 
الش��جعان حقا واجهوا الرصاص وهراوات الش��بيحة 

بدون أي سالح.. 
� أن أكث��ر م��ن مئ��ة أل��ف ش��هيد وأضعافه��م م��ن 
الس��وريين عانوا ويعانون ف��ي المعتقالت وهؤالء لم 
يكونوا م��ن حملة الس��الح.. وهم أيض��ًا دفعوا ثمنا 

باهظا من اجل الثورة.. 
� أن ماليين السوريين الذين فقدوا عالمهم، وضمنه 
بيوتهم وممتلكاتهم ومصدر عيشهم بسبب طلبهم 
للحرية والكرامة ومساندتهم أو تعاطفهم مع الثورة 
لم يحملوا الس��الح.. ج��زءا كبيرا من ه��ؤالء يعانون 
اليوم من البرد والجوع وافتقاد لقمة الخبز، والحرمان 
من الوطن ومن األهل واألحبة، بس��بب مس��اندتهم 

وتعاطفهم مع الثورة وطلبهم على الحرية.. 
� أن الجماع��ات المس��لحة، م��ع التقدي��ر للمخلصين 
والمناضلين فيها، ليس��ت خارج المس��اءلة، وال يجوز 
إضفاء القدس��ية على مواقفها وأعمالها، فهذه أيضًا 
من أعمال البش��ر وتخضع للمساءلة والتقييم والنقد، 
ولحس��ابات الكلفة والم��ردود، الس��يما أن كثير من 
المواق��ف تج��اوزت وصادرت على مس��تقبل الش��عب 
الس��وري، وأض��رت بصورة الث��ورة وأث��ارت المخاوف 
منها ف��ي الداخل والخارج، كم��ا أن كثير من األعمال 
وضمنها فتح جبهات أو معارك بطريقة غير محسوبة، 
واالنسحاب من هذه المنطقة أو تلك، بشكل مزاجي، 
والس��يطرة على أحياء مدنية بدون تدبر أمرها أو أمر 

الدفاع عنها يعتبر من المآخذ عليها.. 
القصد أنه ال يملك طرف مهما كان، ومهما كان، التقرير 
بمس��تقبل سوريا، ألن من يعتقد ذلك يهدد وحدة شعب 

سوريا، ووحدة ارض سوريا.. سوريا لكل السوريين.. 

ماجد كيالي

نور دكريل
أخ��ي الكبي��ر ترك هويته ف��ي بيتنا قب��ل أن ننزح 
من��ه وبقي بال هوية.. أختي أضاعت هويتها عندما 
كانت ف��ي مخيم الزعتري منذ س��نة تقريبًا.. أخي 
المراهق قام بكس��ر هويته متحمس��ًا عندما صاح 
جارن��ا أبو كاعود )حرية.. حرية(.. وندم بعد خمس 
ث��وان، وما زال إل��ى اآلن كلما تذك��ر هويته يردد: 
يلع��ن أبوك يا أب��و كاعود.. أنا أضع��ت هويتي في 
بيروت مع محفظة نقودي.. )حزنت على النقود(.. 

من��ذ فترة اتصل��ت بأخوتي واقترح��ت عليهم بأن 
نصن��ع هويات لن��ا، فقمنا بإحض��ار قطعة كرتون 
صغيرة لكل منا وبدأنا بتعبئتها.. كانت فرصة لي 
ألتخل��ص من اس��مي الذي رافقني طيلة س��نوات 
عمري، فاخترت اس��مًا جديدًا.. أما أختي فقالت لنا: 
أريد أن أكون من مدينة أخرى فقد مللت من سماع 
النكات التي تس��خر من��ا.. فقام��ت بتدوين مدينة 
مختلف��ة.. أخي الكبير ق��ام بتغيي��ر تاريخ ميالده 
ليصبح أصغر بعش��ر سنوات.. أخي المراهق وضع 
صورة لشاب أشقر بدال من صورته.. عندما التقينا 

لم نتعرف على بعضنا البعض.. 

�شهيب زهران
إثم جريمة قتل ش��ارب الخمر أكبر من إثم شرب 
الخمر.. وعقاب قاتل شارب الخمر أكبر من عقاب 
ش��ارب الخمر.. وقاتل ش��ارب الخمر يس��توي في 
وصف القاتل مع بش��ار األس��د ولواء أبي الفضل 
العباس وحزب الشيطان.. ومن قتل شارب الخمر 
فقد كفر بعدل اهلل وحكمته وآمن بما س��ولت له 
نفسه.. ومن قتل شارب الخمر فقد تجرأ على دم 
حرمه اهلل.. وس��يقف ش��ارب الخمر ه��و وزوجته 
وأوالده يوم الحساب ليمسكوا برقبته ويلقوه في 

جهنم وبئس المصير.. 

منال اإ�شماعيل
- البلد ما فيها طائفية.. بدليل إني أنا من طائفة 

وحبيبي من طائفة تانية.. ورح نتجوز قريبًا. 
- واو ريت��و أل��ف مب��روك.. كتي��ر حل��و.. ووي��ن 

اتعرفتوا على بعض؟
- بسوق السنّة. 

�شماح هدايا
ه��ؤالء الذي��ن عجنته��م أطماعه��م الش��خصية 
وغروره��م  وأنانيته��م  النرجس��ي  ومرضه��م 
وتس��لقوا عل��ى الث��ورة ليهرس��وها بجش��عهم، 
كائن��ات مريض��ة وطفيلي��ة، ب��دأت تف��وح ج��دا 
رائحته��م الكريه��ة، رغ��م كل ما يتعط��رون به 
من كالم الثورة وش��عارات محبة الوطن.. هؤالء 
ال م��كان لهم في الفجر.. ألنهم س��يظلون عبيدا 

لتصاغرهم ومكاسبهم الدنيا.. 

ندى �شبح
من غرائب هذا العالم أن من يصنع الدفء للشرق 
المتجّل��د، ه��م القابع��ون ف��ي مخيم��ات اللجوء.. 
المرتجف��ون ف��ي المعتق��الت الباردة.. ي��ا للتاريخ 

الذي يكتبه السوريون فداًء لحلم وشمس.. 

ح�شني خليفة
ف��ي آخ��ر طري��ق الزاه��رة مقاب��ل ك��راج درعا 
انتصبت خيم من بقايا أكياس الس��كر والطحين 
والمالب��س العتيق��ة.. أظ��ن أنها لألخ��وة النَوَر 
الذي��ن نزح��وا أيضًا م��ن القدم والحجر األس��ود 
بع��د التحرير والتطهير المتك��رر )وهم في نزوح 
دائ��م(.. م��ا يلف��ت النظ��ر االس��تغالل المنظ��م 
لمساحة الحديقة التي )ش��يد( المخيم عليها.. ما 
يلفت النظر أكثر فزاعة وضعت على أحد الخيم.. 
كل ي��وم أم��رّ م��ن أم��ام المخيم قاص��دًا عملي 
أتساءل: لمن أو لماذا وضع األخوة النوريون هذه 
الفزاعة.. حيث ال حقل وال عصافير وال أحالم؟؟.. 
أخم��ن، وبعض التخمين ليس إثم��ا.. إنها فزاعة 
لطرد األمل.. ما تبقى من أمل.. أو ربما إلش��غال 
قناص محتمل..  بالد من خيام شاسعة.. بالد من 

أحالم يقف لها القناصون بالمرصاد.. 

دار العبد اهلل
مُرور سَ��ريع عل��ى الصفح��ات المؤيِّ��دة للنظام 
الس��وري، ال يُالحَ��ُظ فقط غي��ابُ مَفاهيم مثل 
"الدول��ة" أو "الوطن" أو"الس��يادة"، ب��ل انخفاض 
وانحدار في مس��توى رمزيَّة بشار األسد، مُقابل 
ارتف��اع القيم��ة المعنويَّة والرمزيَّة لش��خصيَّات 
تاريخيَّ��ة مثل اإلم��ام علي وأب��و الفضل العباس 
والحسين وعمار بن ياسر وزينب.. ، ركاكُة الطبيب 

لم تعد مُقنعًة للقتال والتضحية والتعبئة. 

اإياد �شربجي
بيقربك فؤاد شربجي؟

بشكل مباشر ال، بس كعيلة بيجوز
على كلن اهلل ال يوفقك وال يوفقو

له ليش هيك عمتقول.؟!
إلنو بسبب أمثالكن خربت البلد

بس يا حبيبي أنا معارض وفؤاد مؤيد
عن جد الدكتور فؤاد مؤيد؟

إي واهلل
أصبح اهلل ال يوفقك لحالك

يا�شر ندمي �شعيد
أول جناي��ة ارتكبها النظام األس��دي بالثورة هي 
عدم الس��ماح لوس��ائل اإلع��الم بالعم��ل بحرية 
داخل سوريا.. هاي لحالها كافية لالستدالل على 
رغبته في الش��روع بارتكاب كل الجنايات األخرى 

الممكنة أو التي ال يمكن تصورها.. 

غياث املاغوط
البوس��ت م��ا بيدف��ي.. الل��ي ب��دو يتضام��ن مع 

الالجئين يشلح جاكيتو ويبعتها الهن.. 

�شالح النق�شبندي
حسن نصر اهلل.. كر.. و.. بالء!

ميادة م�شطفى كيايل
هل س��يصمد ب��راء األبيض ف��ي الثلج أمام س��واد 
اللعن��ات من بردٍ قاس��ي يجمد الدماء ف��ي األصابع 
الصغي��رة المطل��ة م��ن ش��قوق الح��ذاء المهترىء 
والممتل��ىء باألل��م.. يا ش��عوب العالم أغيث��وا أبناء 
س��وريا.. يا من ترفلون بالدفء وتمّل��ون من الثياب 
وتجهزون للس��فر والمتع��ة.. هناك ف��ي لبنان آالف 
الالجئي��ن وفي األردن حيث الب��رد ال يرحم.. والجوع 
ال يرح��م..  تطوعت صديقتي للتعليم في مدرس��ة 
في بي��روت تأوي 70 طف��ال س��وريا لتعليمهم على 
األق��ل ريثم��ا يج��دون له��م م��كان ف��ي الم��دارس 
الرس��مية.. اش��ترت له��م األحذية.. ع��اد إليها طفل 
ق��ال لها.. أم��ي تقول هل ممكن أن اس��تبدل الحذاء 
بجزم��ة الن المي��اه تمأل كل مكان ف��ي الغرفة التي 
نعيش فيها..!!  اش��ترت الثي��اب.. لكنها عادت تبكي 
فاألجس��اد المتدافعة ال يكفيها الع��دد.. ماذا تفعل.. 
هل تختار؟.. باهلل عليكم وكيف تختار وكلها أجس��اد 
صغي��رة ترتجف تح��ت البرد..  اش��ترت له��م أقالما 
ودفات��ر.. قال��ت له��م اكتب��وا اس��م بلد فيه��ا حرف 
الش��ين.. عرف��ت.. أجاب��ت طفلة!.. وقالت دمش��ق.. 
وس��أل آخ��رون أين تقع دمش��ق..؟.. هل تس��معون 
أيها الذاهبون إلى جنيف 2.. األوالد ال يعرفون ش��يئًا 
عن دمش��ق.. وال عن أي شيء فالتنوير والنهضة لم 
تخرج أبعد من حارات دمشق الهاي كالس..!!! معكم 
حق أن ال تعرفوا دمش��ق فهناك من س��كان دمشق 
الكب��ار الصامت��ون المتأفف��ون م��ن ه��ذا الوضع ال 
يعرفون عنكم شيئًا وعن وجودكم على الخريطة.. 

س��بعون طفاًل في مدرس��ة متداعية تجمعوا في 
ثالث صف��وف.. هم محطوظ��ون فالكثيرون في 
الش��وارع..  ما ذن��ب الطفولة.. وأين من أقس��م 
على حمايته��ا.. وحماية أمنه��ا..  وأين الضمير.. 
وأي��ن الرحمة.. وأين التقرب من اهلل وأحباب اهلل 
على األرض يموت في قلوبهم كل أشكال الفرح

�شوفيا م�شهدي
27 سنة سجن عند نظام )الفصل العنصري( وال 

يقولوا يوم واحد )بالجوية( يا خديجة.. 
من أقوال المرحوم نيلسون مانديال.. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

»العال��م مليء بهم أولئك األش��رار، وبنا نحن األخيار أيض��ا. لذا علينا أن 
نعم��ل من الخير الكثي��ر قبل أن نغادر ه��ذا العالم كي يمس��ي مليئا بنا أكثر 
منه��م«. كانت تلك رس��الة جدِّ هذا الصبي والتي خّطه��ا له قبل رحيله والذي 
كان بدوره يقرؤها للمس��افر. ثم أردف قائال: أمّا أنا فقد اخترت لنفس��ي عماًل 
حس��نًا أقوم به في كل يوم. فسأله المسافر: وماذا يكون؟ فأجابه الصبي: بأن 
أعيد على مس��امع الكب��ار حديثًا كان قد جرى في الماض��ي ويذكر فيه الطيب 
من أعمالهم. فدُهش المس��افر وقال: وكيف لك أن تفعل ذلك؟ فردّ الصبي: 

ال أعل��م لكنّ��ي فعلت ذلك للتّوْ. ثم تح��وَّل الصبي ن��ورًا واختفى عن أنظار 
المس��افر الذي تعجب عجبًا كثيرًا فقد أدرك بأنه ذات الصبي حين كان صغيرًا. 
ث��م مضى ف��ي ترحاله يعيد على مس��امع م��ن يلتقيهم أحادي��ث الَطيِّب من 

أعمالهم كما كان يفعل في كل يوٍم بعد أن رحل جدُّه.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

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

اعت��ادت مجموع��ة من الش��باب الناش��طين 
االرتي��اد لمراك��ز اإلي��واء حي��ث يقوم��ون ببعض 
النش��اطات مع األطفال بغي��ة تقديم ما أمكن من 
دعم نفس��ي لهم، ومن تلك النش��اطات »الرسم« 
حيث يقوم األطفال برس��م أي شيئ يخطر ببالهم 
والغاي��ة منها نوع من الس��ماح لألطف��ال بالتعبير 
عن مكنونهم ومراقبة حالتهم النفسية، وفي أحد 
المراكز تميز فتًا صغير برس��وماته التي استطاعت 
من المرة األولى أن تبهر الشباب وتلفت انتباههم، 
فلم تكن موهبة الفتى بالرسم هي الشيئ الوحيد 
المميز برسوماته، بل أيضًا القصص الكثيرة التي 
كان يرويها من خاللها، وعلى الرغم من بس��اطة 
الرسوم إال أن هذا الفتى بالتحديد تحول من طفل 
تحت رعاية هؤالء الشباب إلى راوي يحكي لهم في 
كل م��رة حكاية جديدة، وتنوع��ت حكاياه، إال أنها 
دائما كانت تختزن في داخلها معاناة، وعلى الرغم 
من قدرة ذلك الفتى على إخفائها بابتسامة لطيفة 

على وجهه إال أنها ظهرت في رسوماته. 
يومًا بعد يوم ورس��مة بعد أخرى استحوذ هذا 
الفتى عل��ى اهتماٍم أكبر م��ن المجموعة وأضحت 
رس��وماته ج��زًء م��ن حياتهم، تأث��روا كثي��رًا بها 
واستطاعوا من خاللها معرفة بعض الحقائق التي 
كانت تح��دث في المنطقة التي أت��ى منها الفتى، 
حقائق لم يتج��رأ األهل على ذكرها ولم تظهر في 
التلف��از بالمصداقي��ة والدقة الت��ي كانت تحكيها 
رس��وماته، وطبعًا لم تتمكن المجموعة من عرض 
تلك الرس��ومات على الرغم م��ن حيادية الفتى في 
رس��وماته فلم ينتق��د طرفًا محددًا ب��ل كانت كل 
رسمة تتحدث عن طرف مختلف، وبعض الرسومات 

ل��م تتحدث حتى عن أي طرف بل فقط رس��م فيها 
الموت والخراب الذي ش��اهده بعينيه، ولكن حتى 
تلك الرس��ومات كانت غير قابلة للعرض خوفًا من 
أن يتم اس��تغاللها واستغالل ذلك الطفل الذي لم 
يتحي��ز ألي طرف وال يدرك حت��ى من هي األطراف 

المتنازعة. 
شعر الفتى باهتمام المجموعة برسوماته مما 
عزز بداخله ثقة بنفس��ه، وبدأت رس��وماته تتطور 
لدرجة أنه بدأ يرس��م المش��اكل الت��ي تحدث في 
مرك��ز اإليواء والت��ي ال يجرأ على ذكرها مباش��رة، 
وكأن��ه بدأ يدرك أنه يس��تطيع إرس��ال رس��ائل ال 
يمكنه ذكرها بش��كل مباش��ر للمجموع��ة إال من 

خالل رسوماته. 
مرت فترة زمني��ة كافية ليحين موعد االنتقال 
لمركز إيواء آخر، هذا ما كان مخطط له منذ البداية 
بالنس��بة للمجموعة، ولكن وف��ي داخل كل واحد 
منهم اس��تطاع ذل��ك الفتى أن ينقش رس��مة لن 
تمحى بس��هولة، وقبل أن تنتقل المجموعة لمركز 
آخر - حسب الخطة الموضوعة - قاموا بإهداء ذلك 
الطفل مجموعة تلوين ودفاتر رسم وطلبوا منه إال 
يتوقف عن الرس��م، ومضى الكثي��ر من الوقت، إال 
أن ق��ررت المجموعة العودة، لزي��ارة ذلك المركز، 
والس��بب الرئيسي الذي دفعهم للذهاب هو موجة 
البرد الش��ديدة التي تتعرض لها المنطقة ولذلك 
قرروا تفق��د أحوال أغلب المراك��ز، وخالل الجدول 
ال��ذي وضعوه لزيارة المراك��ز كان يوم زيارة ذلك 
المركز قد س��بقه ع��دة أيام من الثل��وج، توجهوا 
إلى هن��اك وكانت أغلب أفكارهم حول ذلك الفتى، 

وتوقعوا أن يجدوه س��عيدًا يلع��ب بالثلج مع باقي 
األطفال، ولكن لم يكن كذلك. 

في كل ع��ام وفي مثل ه��ذا الوقت والطقس 
اعتاد هذا الفتى على أن يكون في قمة الس��عادة، 
ولكن ليس هذه المرة، الثلج الذي تسبب، بالفرحة 
للكثير من الس��وريين كب��ارًا وصغ��ارًا، كان كارثة 
بالنس��بة لس��وريين آخرين، كارثة لس��كان الخيم 
الذين لم يعد لديهم منزل، والذين نزحوا ولجؤوا، 
وكذل��ك األمر لذلك الفتى الذي لم يعاني بش��كل 
مباش��ر من الثلج، إال أنه عان��ى من ذكريات منزله 
وم��ن عدم قدرت��ه على اللعب كالعادة ألنه خس��ر 
مالبس��ه الش��توية مع منزله، بل أضط��ر لالختباء 
تحت الغطاء من شدة البرد، فال توجد وسيلة أخرى 
للتدفئ��ة، وأكثر م��ا عاناه هو س��ماع أصوات أوالد 
آخرين يلعبون بالقرب من المركز، وسيلته للتفريغ 
كانت الرسم، ومن خالل ما رسمه استطاع الفريق 
معرف��ة كل تل��ك التفاصيل التي ت��م ذكرها حيث 
أن��ه لم ينطق له��م بكلمة حول ذل��ك الموضوع، 
فقط قام برسم تلك الرسالة، على الرغم من عدم 
علمه بأنهم س��يأتون، ولكنه رس��م رس��الة وأفرغ 
بداخله��ا الكثير م��ن مكنونه ووضعه��ا مع باقي 
الرسومات لتش��كل معًا كتاب يروي الكثير والكثير 
مم��ا تغفل عنه الكميرات والشاش��ات، فكل ما في 
هذا الكتاب هو مصداقية وحيادية ووصف بس��يط 
ألناس سوريين ولكن لألسف فال دور لهم ليلعبوه 
في مسرحية السياس��ة العالمية والصراع الداخلي 
المس��لح المفروض عليهم، أو لربما دورهم هو أن 

يكونوا هنا. 

�شيفرة طفل
  محمد العاقل - دمشق


