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هيومن رايت�ش ووت�ش: م�شاركة املحكمة اجلنائية الدولية، 
مبوجب مبداأ الوالية الق�شائية العاملية

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

البراميل المتفجرة على األحياء السكنية في حلب

أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بمشاركة 
المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة، والمالحق��ات الجنائية 
أمام محاكم س��ورية، والمالحقات في محاكم بدول 
أخرى خارج س��ورية، بموجب مبدأ الوالية القضائية 

العالمية 
ودع��ت المنظم��ة ف��ي تقرير)س��ورية العدال��ة 
الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي( 
أصدرته األسبوع الماضي، الحكومات المعنية التخاذ 
خطوات باتجاه منهج ش��امل للمحاسبة على الجرائم 
الجس��يمة المرتكب��ة ف��ي س��ورية مؤك��دة ضرورة 
أن يتعل��م صن��اع السياس��ات والمانحي��ن الدوليي��ن 
الذي��ن يدعمون ب��دء مالحقات قضائي��ة جنائية ذات 
مصداقي��ة لالنته��اكات الجس��يمة في س��ورية، من 
نجاح��ات وإخفاق��ات جه��ود المحاس��بة ف��ي مناطق 

العالم األخرى. 
وس��لط التقرير الصادر ف��ي 20 صفحة الضوء 
عل��ى الحاج��ة إلى المحاس��بة، والنظر ف��ي عدد من 
اإلج��راءات والتدابي��ر الملموس��ة الت��ي م��ن ش��أنها 
اإلس��هام في التحقيق والمالحق��ة القضائية العادلة 
ضد المس��ؤولين ع��ن االنتهاكات في س��ورية، أمام 

محكمة مالئمة التكوين. 
واستعرض التقرير عددًا من اإلجراءات قصيرة 
األجل وسياس��ات طويل��ة األجل على ال��دول تبنيها 
إلظه��ار التزامها بالعدالة، وناق��ش المزايا المحتملة 
لمحكم��ة أو دائ��رة متخصص��ة ف��ي نظ��ام القضاء 
الوطن��ي يعم��ل به��ا عامل��ون دولي��ون وس��وريون 
وتتع��اون مع المحكم��ة الجنائية الدولي��ة والمحاكم 
الس��ورية األخرى بش��أن قضايا الفظائ��ع الجماعية 

الكبرى. 
وقال��ت بلقيس جرة مستش��ارة الع��دل الدولي 
ف��ي هيومن رايت��س ووتش: عل��ى المجتمع الدولي 
أن يفه��م أن المحاس��بة على الجرائ��م المروعة في 
س��ورية هو مك��ون ال غنى عنه في معادلة الس��الم 
الدائم، سوف يحتاج العالم إلى مجموعة من األدوات 
لتحقي��ق العدالة في س��ورية، ورؤية بعي��دة المدى 

لتفادي تضارب اإلجراءات. 
وأوضحت هيوم��ن رايتس ووتش في تقريرها 
أن المالحق��ات الجنائي��ة ليس��ت س��وى عنص��ر من 
عناص��ر عملية العدل والمحاس��بة األكبر واألعرض، 
والمطل��وب آلي��ات لكش��ف الحقيقة والجب��ر والفرز 
والتنمي��ة االقتصادية وإعادة االعمار، كجزء من نقل 

المجتمع السوري إلى األمام بشكل مستدام. 
ووثق��ت المنظم��ة عل��ى م��دار عامي��ن ونصف 
الع��ام باس��تفاضة انته��اكات تصن��ف كجرائم ضد 
اإلنس��انية وجرائم حرب ارتكبته��ا القوات الحكومية 
والموالية لها، حيث تس��تمر الحكومة في شن غارات 
جوي��ة ومدفعي��ة عش��وائية عل��ى مناطق س��كنية 
وتحتجز تعسفًا وتعذب وتقتل خارج القضاء مدنيين 
ومقاتلي��ن، إضاف��ة إل��ى انته��اكات جس��يمة ترقى 
لمس��توى جرائ��م الح��رب، من قبل بع��ض جماعات 
المعارضة، ومنها االس��تخدام العش��وائي للسيارات 
المفخخ��ة وقذائ��ف اله��اون، واالختط��اف والتعذيب 
واإلعدام خارج نطاق القض��اء، واالختطاف الممنهج 
والقت��ل العم��د للمدنيي��ن، وه��و م��ا قد يرق��ى إلى 

مصاف الجرائم ضد اإلنسانية. 
وأش��ارت إلى أن الحكومة السورية لم تتخذ أية 
خطوات حقيقية من أحل محاسبة القوات الحكومية 
والموالية للحكومة المس��ؤولة عن االنتهاكات، ولقد 
أظه��رت افتقارًا ل��إرادة السياس��ية الالزمة لضمان 
العدال��ة الحقيقي��ة عل��ى انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
الجسيمة في الماضي والحاضر، كما أن هناك بواعث 
قل��ق كبرى حول م��ا إذا كان نظام القضاء الس��وري 
لديه القدرة على التعام��ل بفعالية مع هذه الجرائم 
الكبرى، كما لم تقم قوات المعارضة بالتعاطي بعد 
عل��ى النحو المالئم مع المحاس��بة عل��ى االنتهاكات 
الت��ي ارتكبه��ا أعضاؤه��ا، ونتيج��ة لذل��ك ال تعتبر 
المالحقات القضائية المحلي��ة بالخيار المطروح في 

الوقت الحالي. 
وكان��ت هيومن رايتس ووتش قد دعت مجلس 
األم��ن التاب��ع لألمم المتح��دة إلى إحال��ة الوضع في 

س��وريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كخطوة أولى 
ال غن��ى عنها عل��ى طريق العدالة لضحاي��ا الفظائع 
التي ارتكبها جميع األطراف، مبينة أن هناك 64 دولة 
ومنها ست دول أعضاء في مجلس األمن، أعربت عن 

دعمها لإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
وقال��ت أن اإلحال��ة إلى المحكمة ق��ادرة على أن 
تأت��ي بامتيازات قصيرة وطويل��ة األجل على المدى 
القصير، ومش��اركة المحكمة الجنائي��ة الدولية في 
النزاع القائم في س��وريا ترس��ل رسالة واضحة إلى 
جمي��ع األطراف بأن ارت��كاب الجرائم الجس��يمة أمر 
لن يتم تقبله وس��وف تكون له تبعات، وهذا التهديد 
الحقيقي بالمالحقة القضائية قد يس��اعد على وقف 

ما قد يجدّ من انتهاكات. 
ولفت��ت المنظم��ة إل��ى إمكانية لع��ب المحكمة 
الجنائي��ة الدولي��ة لدور هام بعد اس��تقرار األوضاع، 
نظ��رًا ألن قطاع القضاء الس��وري س��وف يكون في 
األرج��ح غير ق��ادر على النحو الكاف��ي على التصدي 
للقضاي��ا السياس��ية المعقدة، كما يمك��ن للمحكمة 
أيض��ًا أن تكون بمثاب��ة مرجع للمب��ادرات القضائية 

األخرى، ومنها المحاكم الوطنية. 
وقال��ت أن التحقيق��ات والمالحق��ات القضائي��ة 
العادل��ة والفعال��ة عل��ى المس��توى الوطن��ي تبقى 
ضرورية حتى مع مشاركة المحكمة الجنائية الدولية 
م��ن أج��ل تضييق فج��وة اإلف��الت من العق��اب لكن 
بعي��دًا عن المصاع��ب العملية الت��ي يفرضها نطاق 
االنتهاكات هذا، وس��وف يستغرق األمر فترة قبل أن 
يتمك��ن النظ��ام الوطني من إحق��اق عدالة حقيقية 

ومستقلة. 
ويمك��ن اتخ��اذ خط��وات أثن��اء الح��رب الدائرة 
للمس��اعدة ف��ي تحضي��ر نظ��ام القض��اء الس��وري 
يمك��ن  وتحدي��دًا،  المس��تقبل  ف��ي  للمحاكم��ات 
للحكوم��ات المعني��ة أن تدع��م جهود التع��رف على 
التغيي��رات الالزمة في القانون الس��وري بما يضمن 
تغطية القانون الس��وري للجرائ��م الدولية ويضمن 

محاكمات عادلة، بما في ذلك استقاللية القضاة. 
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وكاالت االأمم املتحدة توجه نداًء للمانحني لتوفري 6.5 
مليارات دوالر ملواجهة ا�شتمرار تدفق الالجئني ال�شوريني

وجه��ت وكاالت األمم المتحدة نداًء للمانحين لتوفير 
6.5 ملي��ارات دوالر، وه��و أكب��ر مبل��غ تطلب��ه المنظمة 
الدولية من أجل أزمة إنسانية واحدة، لمواجهة احتماالت 
تدهور الموقف داخل س��وريا واس��تمرار تدفق الالجئين 

إلى خارجها خالل عام 2014. 
وقال��ت فالي��ري آم��وس ف��ي تصريح��ات له��ا: في 
الوق��ت الذي يداهمنا فيه العام الرابع لألحداث الس��ورية 
المروعة، نرى أن نحو ثالثة أرباع الس��وريين سيحتاجون 
إلى المس��اعدة في عام 2014، وبمس��اعدة من المجتمع 
الدول��ي، فإن األمم المتحدة، والهالل األحمر، والش��ركاء 
م��ن المنظمات غي��ر الحكومية مس��تمرون ف��ي إيصال 
المس��اعدات الحيوية والسعي لتوفير الحماية لألشخاص 
العاديين من الرجال والنساء واألطفال الذين علقوا فيها. 
وعرضت فاليري آموس منس��قة اإلغاث��ة الطارئة، 
والمف��وض الس��امي لألم��م المتحدة لش��ؤون الالجئين 
أنطونيو غوتيريس عل��ى المانحين األثنين الماضي في 
جنيف خططًا لالس��تجابة لذلك الن��داء نيابة عن وكاالت 

األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. 
وقال رئيس المفوضية أنطونيو غوتيريس: نواجه 
موقفًا مفزعًا هنا، حيث أنه بحلول نهاية 2014، سيكون 
م��ن المرجح أن أعدادًا أكبر بكثير من س��كان س��وريا قد 
يصبحون نازحين أو بحاجة للمس��اعدة اإلنسانية أن هذا 
يفوق أي ش��يء رأيناه من قبل على مدى سنوات عديدة، 
كم��ا أنه يجعل م��ن الحل السياس��ي ض��رورة متعاظمة 

األهمية. 
وأض��اف: في الوق��ت الراهن يظل دعم االس��تجابة 
اإلنسانية الدولية أمرًا يتسم بأهمية تعادل أهمية إنقاذ 
الحي��اة ذاته��ا، أن الدعم الدول��ي الهائل ه��و أمر حيوي، 
ليس لدعم الس��وريين الذين يقاسون فحسب، بل أيضًا 
للدول التي استضافت الالجئين، وتركت أثرًا عميقًا على 

اقتصاديات تلك الدول ومجتمعاتها بل وحتى أمنها. 
وأوضح��ت المفوضي��ة الس��امية لش��ؤون الالجئين 
أن الن��داء ج��اء مس��تندًا إل��ى توقع��ات باس��تمرار وجود 
االحتياجات اإلنسانية والنزوح الواسع النطاق سواء داخل 
س��وريا أو إلى الدول المجاورة خالل عام 2014، وس��وف 
يخص��ص نح��و 2، 3 ملي��ار دوالر م��ن المبل��غ اإلجمالي 
وق��دره 6، 5 مليارات دوالر لخطة اس��تجابة المس��اعدات 
اإلنس��انية لس��وريا التي يقودها مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، لمس��اعدة السكان داخل سوريا. وسيخصص 
المبل��غ الباق��ي وق��دره 4، 2 ملي��ارات دوالر لتنفيذ خطة 
االس��تجابة اإلقليمية، التي تقودها المفوضية والخاصة 
بمس��اعدة الالجئي��ن والمجتمع��ات المضيفة ف��ي الدول 
المج��اورة، وتمثل الن��داءات الخاصة بع��ام 2014 خطط 
الدع��م ألكثر من 100 من المنظمات الش��ريكة ووكاالت 
األم��م المتح��دة، والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة الوطنية 
والدولي��ة، التي تتكات��ف جميعها لتلبي��ة االحتياجات في 

سوريا. 

وحس��ب المفوضي��ة فقد نزح أكثر م��ن 2،3 مليون 
ش��خص من سوريا منذ بداية الثورة في آذار عام 2011، 
وذل��ك ف��ي واحدة من أكبر ح��االت الن��زوح الجماعي في 

التاريخ الحديث. 
ومن جانب آخ��ر فقد بدأت المفوضي��ة يوم الثالثاء 
بتس��يير جس��ر ج��وي لنقل م��واد إغاثة من الع��راق إلى 
محافظة الحس��كة ش��مال ش��رق سوريا لمس��اعدة أكثر 
م��ن 50 ألف من النازحين الس��وريين األكث��ر ضعفًا في 
مواجهة الش��تاء القاس��ي بعد التوصل إلى اتفاق مع كل 
م��ن الس��لطات الس��ورية والعراقية لفتح ط��رق جديدة 

إليصال المساعدات. 
وبين��ت المفوضية أن رحالت نقل المس��اعدات هذه 
تع��دً جزءًا من عملي��ة نقل جوي مش��تركة بين وكاالت 
األمم المتحدة التي تشمل إضافة إلى مفوضية الالجئين 
كاًل م��ن برنامج األغذي��ة العالمي ومنظمة اليونيس��يف 
والتي بدأت يوم األحد الماضي مع وصول طائرة لبرنامج 
األغذية العالمي تحمل 40 طن متري من المواد الغذائية 

إلى القامشلي. 
وتخطط وكاالت األمم المتحدة اإلنس��انية الرئيسة 
تسيير ما مجموعه 23 رحلة إلى القامشلي إليصال مواد 
اإلغاثة إلى األس��ر المحتاجة في محافظة الحس��كة بعد 
أن أصبح نقل المساعدات اإلنسانية عبر البر من دمشق 

محفوفًا بالمخاطر منذ شهر أيار الماضي. 
وقال ط��ارق كردي ممث��ل مفوضي��ة الالجئين في 
س��وريا: أن مواد اإلغاثة هذه ستساعد األسر النازحة في 
واح��دة من أكث��ر المناطق النائية في س��وريا في تحمّل 
فصل الشتاء المرير للعديد من األسر التي قد فقدت كل 
ش��يء تقريبًا عندما الذت بالفرار نتيجة العنف، لذا فهي 

بأم��س الحاجة إلى مواد اإلغاثة األساس��ية التي تقدمها 
المفوضية، موضحًا أن مواد اإلغاثة ستساعد على الفور 
حوال��ي 10 أالف أس��رة م��ن أصل حوال��ي 188 ألف نازح 

يقيمون في محافظة الحسكة. 
كما قدم االتحاد األوروبي مساهمة قدرها 63 مليون 
ي��ورو لصال��ح النازحين والالجئي��ن الس��وريين من قبل 
مكتب المس��اعدات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية، 
بع��د يومين من إط��الق األم��م المتحدة وش��ركائها نداًء 
لتوفي��ر مبلغ 6.5 ملي��ار دوالر لصالح س��وريا، وهو أكبر 

مبلغ يطلب لحالة طوارئ إنسانية واحدة. 
وتعتب��ر ه��ذه المس��اهمة األكب��ر الت��ي تتلقاه��ا 
تمّك��ن  وس��وف  األوروب��ي،  االتح��اد  م��ن  المفوضي��ة 
المفوضي��ة من تقدي��م الدعم الحيوي لألكث��ر تأثرًا من 
الس��وريين جراء أضخم أزمة إنسانية تواجه العالم هذه 

األيام. 
للمس��اعدات  األوروب��ي  االتح��اد  وقال��ت مفوض��ة 
اإلنس��انية كريس��تالينا جورجيفا: أن التعاون مع وكاالت 
األم��م المتح��دة الرئيس��ية هو أم��ر حيوي للمس��اعدات 
اإلغاثي��ة التي تقدمها أوروبا له��ذه األزمة الفظيعة، لقد 
مكننا العم��ل معًا من الوصول إل��ى العديد من الماليين 
من الرجال والنس��اء واألطفال الذين يعانون نتيجة لهذه 

األحداث المأساوية. 
وحس��ب المفوضية فإن هذه المس��اهمة س��تدعم 
عم��ل المفوضية وش��ركائها من أجل تقديم المس��اعدة 
اإلنس��انية إلى النازحين في سوريا، إضافة إلى الالجئين 
في كل لبنان واألردن والعراق، حيث وصل عدد النازحين 
داخل س��ورية إل��ى 6.5 مليون ش��خص، والالجئين إلى 

خارج سورية تجاوز 2.3 مليون شخص.

أحد مخيمات اللجوء في مدينة إعزاز

احتاد االإعالميني يف حلب ينعي 
ال�شهيد االإعالمي ملهم بركات 

نعى اتح��اد اإلعالميين في حلب المص��ور اإلعالمي ملهم بركات، 
الذي استشهد أثناء تغطية معركة مستشفى الكندي بحلب. 

وكان الش��هيد ملهم بركات يعمل مراساًل لوكالة رويترز، ومصورًا 
للشبكة العالمية.
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التعذيب املروع وعمليات القتل دون حماكمة يف مراكز احلجز 
ال�شري��ة للدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام يف الرقة وحلب

إعدامات ميدانية لدولة العراق والشام في الرقة

قالت منظم��ة العفو الدولية: أن الدولة اإلس��المية 
في العراق والش��ام دأب��ت على انتهاك حقوق الس��كان 
المحليين في سورية دون رحمة وهي تزعم أنها تطبق 
أح��كام الش��ريعة بصرامة ف��ي المناط��ق الواقعة تحت 

سيطرتها
وأوضحت المنظمة ف��ي تقرير موجز صدر الجمعة 
تح��ت عن��وان عهد الخ��وف: )االنته��اكات الت��ي ترتكبها 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( في الحجز 
بشمال سورية أن ممارسات التعذيب والجلد والقتل دون 
محاكمة تنتشر في السجون السرية التي تديرها الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام، إحدى الجماعات المسلحة 
التي تس��يطر على مناطق واس��عة من ش��مال سورية، 
وكش��فت عن س��بعة من مرافق الحجز التي تستخدمها 

ترتكبها داعش في محافظتي الرقة وحلب. 
وقال مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر تعليقًا على الموضوع: 
أن قائم��ة المختطفين والمحتجزين عل��ى أيدي عناصر 
الدولة اإلس��المية في العراق والشام تشمل أطفاال في 
س��ن الثامنة يُحتج��زون رفقة البالغي��ن في ظل نفس 
الظروف القاس��ية وغير اإلنس��انية، ويصف المحتجزون 
السابقون طائفة مروعة من االنتهاكات تعرضوا هم أو 
آخرين غيرهم خاللها للجلد بأحزمة المولدات المطاطية 
أو األس��الك، أو التعذيب من خالل الصعق بالكهرباء، أو 
إجبارهم على البقاء في وضعية جس��دية مؤلمة تُعرف 
بوضعية "العقرب" يُقيد فيها رس��غا الشخص المحتجز 

مع بعضهما البعض فوق أحد الكتفين. 
وأض��اف لوث��ر: بعد س��نوات ظل��وا خالله��ا ضحايا 
لوحش��ية نظ��ام األس��د، ها ه��م أهال��ي الرق��ة وحلب 
يعان��ون اآلن م��ن أح��د األش��كال الجديدة للرع��ب الذي 
تفرض��ه داع��ش عليه��م مع ما يس��وده من ممارس��ات 
الحجز التعسفي والتعذيب واإلعدامات التي أصبحت من 
مظاهر الحياة اليومية، وينبغ��ي على الحكومة التركية 
تحديدا أن تحول دون استخدام عناصر الدولة اإلسالمية 
ف��ي الع��راق والش��ام ألراضيه��ا ف��ي جل��ب األس��لحة 

والمجندين إلى سورية. 
كم��ا دع��ا دول الخلي��ج للتح��رك م��ن اج��ل وق��ف 
تدفق األس��لحة والمعدات وغير ذلك من أش��كال الدعم 
الموجهة إلى الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام في 
ضوء س��جلها المروع على صعيد حقوق اإلنسان، وذلك 
بوصفها من بي��ن األطراف التي طالبت بدعم الجماعات 

المسلحة التي تقاتل النظام السوري. 
ويش��ير التقري��ر إلى احتج��از البعض ل��دى الدولة 
)داع��ش( لالش��تباه بارتكابه��م الس��رقة أو غيره��ا من 
الجرائم، فيم��ا اتُهم آخرون بارتكاب محرمات ش��رعية 

م��ن قبيل تدخي��ن الس��جائر أو الزنا، ولق��د ُألقي 
القب��ض على آخري��ن بداع��ي تحديهم لس��لطة 
الدولة اإلس��المية في العراق والشام، أو لكونهم 
ينتمون إلحدى الجماعات المس��لحة المنافسة لها 

والمعارضة للنظام السوري في الوقت 
نفسه، كما يُشتبه بمسؤوليتها عن اختطاف 
أجانب واحتجازهم، بما في ذلك الصحفيين الذين 

يغطون أخبار القتال في سورية. 
وج��اء ف��ي التقري��ر أن ثم��ة أطف��ال بي��ن 
المحتجزين مم��ن تعرضوا لعقوب��ات جلد كبيرة، 
وفقًا لإفادات التي حصل��ت عليها المنظمة، وفي 
إحدى المناس��بات، اضُطر أحد اآلب��اء إلى التحامل 
عل��ى نفس��ه، مغلوب��ا عل��ى أم��ره، وهو يس��مع 
صرخ��ات ابنه م��ن األلم الناجم ع��ن تعذيبه على 
أي��دي آس��ريه من عناص��ر الدولة اإلس��المية في 
العراق والش��ام في إحدى الغرف المجاورة، وروى 
اثن��ان من المحتجزين كيف ش��هدا جل��د فتى في 
الرابعة عش��رة أكثر من 90 جلدة أثناء اس��تجوابه 

في سد البعث، أحد السجون التابعة للدولة في محافظة 
الرقة، فيما تعرض فتى آخر بنفس العمر تقريبا لتكرار 

جلده على مدار أيام التهامه بسرقة دراجة نارية. 
ودع��ت منظمة العفو الدولية ف��ي تقريرها الدولة 
اإلس��المية في العراق والش��ام إلى التوقف عن معاملة 
المحتجزي��ن بطريقة مروعة، وتهي��ب بزعماء الدولة أن 
يوعزوا لعناصر قواتهم بضرورة احترام حقوق اإلنسان 

والتقيد بأحكام القانون اإلنساني الدولي. 
وروى العدي��د من المحتجزين الس��ابقين لمنظمة 
العف��و الدولية أن مس��لحين مقنعين ق��د ألقوا القبض 
عليه��م واقتادوهم إلى أماك��ن مجهولة، حيث ظلوا قيد 
االحتجاز هناك مدة وصلت إلى 55 يوما بالنسبة للبعض 

منهم. ومنهم من لم يعرف أبدًا أين كان محتجزا. 
وقال��ت المنظم��ة أنها تمكنت من تحديد الس��جون 
التابعة للدولة اإلس��المية في العراق والشام في سبعة 
مواق��ع مختلف��ة، ه��ي: مبن��ى محافظ��ة الرق��ة وإدارة 
المركب��ات والم��رآب، باإلضافة إلى س��د البعث ومنش��أة 
نفطية في العكيرش��ي في مناط��ق أخرى من محافظة 

الرقة، ومشفى األطفال ومقر أحمد قدور في حلب. 
ويقع س��جن س��د البعث بجوار أحد السدود المقامة 
على نه��ر الف��رات في المنص��ورة حيث جع��ل القاضي 
الش��رعي هناك، والذي نادرا م��ا يظهر دون ارتداء حزام 
ناسف، المحتجزين يعيش��ون في ظل حكم من الرعب، 
حي��ث يتهم��ه المحتجزون الس��ابقون بإج��راء محاكمات 
هي عل��ى قدر عظيم م��ن الجور، وال تس��تمر أكثر من 
بض��ع دقائ��ق، وتُجرى تح��ت أنظار محتجزي��ن آخرين، 

وتنته��ي بإص��دار أح��كام باإلع��دام يت��م تنفيذها بعد 
انتهاء المحاكمة، وبتوجيه ومش��اركة من ذلك القاضي 

الشرعي، فقد جُلد المحتجزون بال شفقة. 
وأجبر المحتجزون في منش��أة العكيرشي النفطية 
الت��ي يظه��ر أن الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام 
تستخدمها للتدريب العسكري أيضًا، على اتخاذ وضعية 
م��ا يُعرف ب "العق��رب" التي تُعد أحد أس��اليب التعذيب 
وفق إفادتي رجلين احتُجزا هناك خالل الشهور األخيرة. 
وأمض��ى أحدهما 40 يوما في الحب��س االنفرادي هناك 
ت��م تقييده في بع��ض فتراتها بالسالس��ل ف��ي غرفة 
صغي��رة مليئة بالمعدات الكهربائية والوقود المس��كوب 

على األرض. 
وناش��دت منظمة العف��و الدولية المجتم��ع الدولي 
اتخ��اذ خطوات ملموس��ة توقف تدفق األس��لحة وغيرها 
من أش��كال الدعم للدولة اإلسالمية في العراق والشام 
وغيره��ا من الجماعات المس��لحة المتورطة في ارتكاب 
جرائ��م حرب وغيره��ا من االنته��اكات الخطيرة لحقوق 

اإلنسان. 
وج��ددت دعوتها إل��ى الحكومة الس��ورية بضرورة 
الس��ماح ألعضاء اللجن��ة الدولي��ة المس��تقلة للتحقيق 
وغيرهم من العاملين في المنظمات الدولية اإلنس��انية 
والمعني��ة بحقوق اإلنس��ان بدخول األراضي الس��ورية 
دون قيود، كما دعت ثانية إلى ضرورة وقف الحكومة لما 
ترتكبه من انتهاكات لحقوق اإلنسان وخروقات للقانون 
الدولي، ال س��يما اللجوء إلى التعذيب ف��ي مراكز الحجز 

التابعة لها. 
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مرا�شلون بال حدود: �شورية مقربة االإعالميني، وعززت 

مكانتها بني الدول اخلم�ش االأكرث دموية ملهنة االإعالم
تح��ت عنوان س��ورية مقب��رة اإلعالميين أوردت 
منظمة مراس��لون بال حدود الفقرة المتعلقة بأوضاع 
الصحفيين في س��ورية في المؤش��ر السنوي لحرية 
الصحافة لعام 2013 الذي أطلقته األسبوع الماضي. 
وقالت المنظمة: تتواصل في سوريا حملة القمع 
الدموي التي يشنها نظام بشار األسد ومازالت تحصد 
أرواح الس��كان المدنيين والصحفيي��ن حيث قتل 10 
صحفيين و35 مواطنًا صحفيًا على األقل خالل العام 
الجاري، والفاعلين اإلعالميين باتوا مستهدفين أكثر 
م��ن أي وقت مض��ى من قب��ل الجماعات اإلس��المية 
المس��لحة التابع��ة لتنظي��م القاعدة، والت��ي ال تبدي 
أي تس��امح أو رحمة تجاه وس��ائل اإلعالم، إذ غالبًا ما 

تعتبر الصحفيين في عداد الجواسيس أو الكفار. 
ويمثل ع��ام 2013 نقطة تح��ول مفصلية وفق 
التقري��ر، حي��ث كثفت الجماع��ات الجهادي��ة عمليات 
االختط��اف واالغتي��ال ف��ي ح��ق الصحفيي��ن للمرة 
األول��ى منذ ب��دء االنتفاضة ف��ي آذار 2011، ويترنح 

اإلعالميون بين المطرقة والسندان. 
وبينم��ا خفت وتي��رة االعتقاالت م��ن قبل قوات 
بش��ار األس��د، ال يزال أكثر من أربعين فاعاًل إعالميًا 
يقبعون في سجون النظام 20 إعالميًا وما اليقل عن 
18 صحفي��ًا أجنبيًا و22 إعالميًا تعرضوا للخطف، مما 
يضع البالد في خانة أكبر خمس��ة س��جون في العالم 

بالنسبة للصحفيين. 
المقاب��ل، تزاي��د ع��دد عملي��ات خط��ف  وف��ي 
اإلعالميين األجانب والس��وريين م��ن قبل الجماعات 
الجهادية في ما يس��مى المناطق المحررة، وال سيما 
بع��د أن أحكم��ت داع��ش س��يطرتها عل��ى المناطق 
ذ  الش��مالية من الب��الد، وأصبحت تلك العملي��ات تُنفَّ

بشكل منهجي تقريبًا
وجاء في المؤشر الس��نوي أن سوريا والصومال 
وباكس��تان عززت مكانتها بين الدول الخمس األكثر 
دموي��ة بالنس��بة لمهنة اإلعالم، بينم��ا انضمت إليها 
هذا العام كل من الهند والفلبين، اللتين تحالن محل 
المكس��يك والبرازي��ل، علمًا أن هذه األخيرة ش��هدت 
مقتل خمسة صحفيين في العام الجاري، وهو نفس 
العدد المسجل في العام الماضي، وفي المقابل، ُقتل 
صحفيان اثنان في المكس��يك خالل مزاولة عملهما، 

بينما يوجد ثالثة آخرون في عداد المفقودين. 
ووف��ق المؤش��ر فق��د بل��غ ع��دد القتل��ى م��ن 
 ،826 والمعتقلي��ن   ،71 العال��م  ف��ي  الصحفيي��ن 
وضحاي��ا االعت��داء أو التهدي��د 2160، والمختطفي��ن 
87، والفارين م��ن بلدانهم 87، والقتلى في صفوف 
المتعاوني��ن م��ع وس��ائل إع��الم 6، وف��ي صف��وف 
المواطني��ن اإللكترونيي��ن والمواطني��ن الصحفيين 
39، والمعتقلون في صف��وف المدونين والمواطنين 

اإللكترونيين 127. 
وبلغ ع��دد القتلى م��ن الصحفيين ف��ي مناطق 
الن��زاع 39 %، وم��ن العاملين لحس��ابهم الخاص 8%، 

ومن النساء الصحفيات 4%. 
وحسب أنواع وس��ائل اإلعالم فقد بلغت النسبة 
ف��ي الصحاف��ة المكتوب��ة %37، وف��ي اإلذاع��ة 30% 
والتلفزيون 30 %، وفي المواقع اإلخبارية اإللكترونية 

 .3%
وفق��د %39 من الصحفيي��ن القتلى حياتهم في 
مناطق الصراع وعلى رأسها سوريا والصومال ومالي 
ومحافظات تشهاتيسجاره في الهند وبلوشستان في 
الباكس��تان وداغستان في روس��يا، أما اآلخرون، فقد 
لق��وا مصرعهم في تغطية بع��ض الهجمات أو ُقتلوا 
على يد جماعات الجريم��ة المنظمة )المافيا وتهريب 
المخ��درات(، وغيره��ا، أو الميليش��يات اإلس��المية أو 

الق��وات التابع��ة لألنظم��ة الحاكم��ة أو بأوام��ر م��ن 
مسؤولين متورطين في قضايا الفساد. 

ورغ��م تراج��ع أع��داد الصحفيين الذي��ن فقدوا 
حياته��م أثناء ممارس��ة مهنته��م في الع��ام الجاري 
االنخف��اض  ه��ذا  أن  إال  الس��ابق،  بالع��ام  مقارن��ة 
ف��ي أع��داد القتل��ى توازيه زي��ادة كبيرة ف��ي وتيرة 
االعت��داءات والتهدي��دات، س��واء م��ن قب��ل جماعات 
دون وطني��ة أو من ق��وات تابعة لألنظمة الرس��مية، 
حيث تمي��ز ع��ام 2013 بزيادة في ع��دد الصحفيين 
المختطفي��ن من 38 مختطف الع��ام الماضي مقابل 
87 في العام الجاري، وسُ��جلت الغالبية العظمى من 
الح��االت المعل��ن عنها في منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا، منه��م تس��عة وأربع��ون صحفيًا 
خطفوا في س��وريا، التي شهدت تس��ارعًا مهواًل في 
وتيرة االختط��اف عام 2013، وباتت تكتس��ي طابعًا 
منهجيًا أكث��ر فأكثر، إذ يترتب عنها في أغلب الحاالت 

تثبيط الصحفيين عن الوصول إلى الميدان. 
وجاء في المؤش��ر الس��نوي: إذا كان الصحفيون 
األجانب يُستهدفون بش��كل متزايد من قبل النظام 
والجماع��ات اإلس��المية مث��ل الدولة اإلس��المية في 
العراق والشام داعش، وجبهة النصرة، فإن زمالءهم 
الس��وريين أكثر عرضة للخطر ذلك أن ما ال يقل عن 
18 م��ن ممثلي وس��ائل اإلع��الم األجنبي��ة و22 من 
الصحفيين الس��وريين ال يزالون في ع��داد الرهائن 
أو المفقودي��ن، ه��ذا وتُجب��ر أعمال العن��ف وانعدام 
األمن ع��ددًا متزايدًا من الصحفيي��ن إلى العيش في 
المنف��ى، حي��ث عجلت آل��ة العنف الت��ي تطغى على 
الس��احة الس��ورية برحي��ل م��ا ال يق��ل ع��ن 31 من 
اإلعالميين المحترفين أو الصحفيين المواطنين في 
الع��ام الجاري، حيث يوج��د العديد منه��م حاليًا تحت 
ظ��روف مزري��ة ودون م��وارد في تركي��ا أو األردن أو 
لبن��ان أو مصر، فهم في الغالب إم��ا يُتَّهمون بدعم 
اإلخ��وان المس��لمين ويعان��ون م��ن تفش��ي ظاهرة 
كراهية األجانب في مصر، أو يخضعون لالس��تجواب 
والترهي��ب م��ن قب��ل األجه��زة األمني��ة األردني��ة أو 
يتلق��ون تهدي��دات من الميليش��يات الموالي��ة لنظام 
األسد في لبنان، إذ عادة ما يعيشون في وضع يطغى 

عليه الضعف والهشاشة وعدم االستقرار. 
ولم يسلم المواطنون اإللكترونيون والمواطنون 
الصحفيون من هذه الموجة، وخصوصًا في س��وريا، 
حيث يق��وم ه��ؤالء الصحفي��ون المواطن��ون، رجااًل 
ونس��اًء، بعم��ل المراس��لين والمصوري��ن ومصوري 
الفيديو ف��ي محاولة لتوثيق واقعه��م اليومي ونقل 

صورة عن مختلف أشكال القمع. 
ويش��ير المؤش��ر إلى أن الصين وإريتريا وتركيا 
وإيران وس��وريا ال ت��زال في قائمة البلدان الخمس��ة 
األولى على ترتيب الصحفيين السجناء، وبينما يظل 
عدد الس��جناء مس��تقرًا في الصي��ن وإريتريا وإيران 

وسوريا، سُجل انخفاض نسبي في تركيا. 
وقال كريس��توف ديلوار: األمي��ن العام لمنظمة 
مراس��لون ب��ال ح��دود أن انخفاض ع��دد الصحفيين 
القتل��ى لم يرافقه لألس��ف الش��ديد أي تحس��ن في 
حالة حرية اإلعالم، فأعداد عمليات خطف الصحفيين 
آخذة في االرتفاع بشكل مهول، في حين تزداد وتيرة 

الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين. 
وف��ي كلم��ة ألقاها ف��ي اجتماع مجل��س األمن 
ف��ي 13 من الش��هر الج��اري ح��ول موض��وع حماية 
الصحفيي��ن ق��ال ديل��وار: يج��ب أن تك��ون مكافحة 
اإلف��الت من العقاب ضمن أولوي��ات المجتمع الدولي، 
الس��يما وأننا نق��ف على بعد أيام فق��ط من الذكرى 
الس��ابعة للق��رار 1738، الصادر ع��ن مجلس األمن 
لألم��م المتح��دة بش��أن س��المة الصحفيي��ن، بينما 
سُ��نت نصوص دولية جديدة بهدف تعزيز اإلجراءات 

التشريعية المعنية بالحماية. 
ودع��ا األمين العام لمنظمة مراس��لون بال حدود 
إلى التحلي بقدر أكبر من الصرامة في المعركة ضد 
اإلفالت من العقاب مطالبًا بتعميم األحكام المذكورة 

في القرارات لتشمل جميع الفاعلين اإلعالميين. 
وطالبت مراس��لون ب��ال حدود بتعدي��ل المادة 8 
م��ن النظام األساس��ي للمحكم��ة الجنائي��ة الدولية، 
الت��ي تتطرق لجرائم الحرب، حت��ى يدخل في نطاق 
هذه األخيرة الهجوم بش��كل متعمد على الصحفيين 
والعاملين في المج��ال اإلعالمي واألفراد المرتبطين 

به. 
وأوص��ت المنظمة في هذا الصدد بإنش��اء لجنة 
خب��راء مس��تقلين أو مجموعة متابع��ة تابعة لألمانة 
العامة لألمم المتحدة، من أجل رصد مدى وفاء الدول 
األعض��اء بالتزاماته��ا فيم��ا يتعل��ق باتخ��اذ إجراءات 

قضائية نزيهة وفعالة تجاه العنف ضد الصحفيين. 
وطالب��ت كاًل من األمم المتحدة والدول األعضاء 
فيه��ا بتس��هيل إج��راءات الحماي��ة وإع��ادة التوطين 
بالنسبة لإعالميين والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
الذي��ن يواجهون تهديدات في بلدان العبور، مش��ددة 
في الوقت ذاته على ضرورة إنشاء آلية تنبيه محددة. 
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ف�ي الطائفية ال�شورية
  ياسر مرزوق

»الويل ألمة كثرت فيها طوائفها.. وكل طائفة 
تقول: أنا أمة طائفية«  جبران خليل جبران

كتب »حازم صاغية« في كتابه »نانسي ليست 
كارل ماركس« الصفحة 58 :

»إن كل طائف��ة تخب��ئ تحت إبطه��ا إلهًا خاصًا 
بها مثلما فعل��ت، وتفعل، الجماعة الوثنية، فاآللهة 
ه��ؤالء يرب��ط بينه��م، أنه��م واف��دون م��ن خوف 
جماعاتهم، وأن جماعاته��م تفديهم بالروح والدم، 
وه��و تعريف��ًا وعي ضدي تتأس��س عليه ش��هادات 
متضاربة وشهداء متضاربون، بيد أن العقل والدولة 
والسياس��ة ال تتأس��س، فيبدو من ه��ذا القبيل، أن 
القواس��م المشتركة الراسخة بين المتنازعين أكبر 
من عناص��ر تنازعهم العابر، ويتبدى أن كمًا ضخمًا 
من األص��وات المبحوحة والحبر والورق يهدر دفاعًا 
عن المقاوم��ة والس��يادة والديمقراطية، في لبنان 

فيما ينكفئ العقل والدولة والسياسة استطرادًا«.
هل انكفأ العقل والسياس��ة في س��وريا وهل 
يص��ح ما ذك��ره صاغية ع��ن لبنان توصيف��ًا للحال 
السوري اليوم، عن ثورةٍ كان شعارها: »واحد واحد 
واحد.. الش��عب الس��وري واحد«. وانته��ى بها األمر 
لتبني شعارات »قتل الرافضة«، أو »قتل السُنّة«، 
فيما هناك من يري��د »إبادة العلويين«، ومنهم من 
يري��د إب��ادة أي مخال��ف، و لتبدأ نغم��ة جديدة تحت 
مس��مى »نُصرة األماكن المقدّسة«، و«الجهاد في 
س��بيل حماية س��وريا من االره��اب«، وغيرها من 
المسميات، التي تبقى الطائفية العنوان األوحد لها.

إن الس��وريين ف��ي الداخ��ل يتنفس��ون الهواء 
الطائف��ي يوميًا على حواجز النظام، وفي س��يارات 
األم��ن التي تب��ث أناش��يد لتمجيد عل��ي وللثأر من 
قتلة الحس��ين, ولم يعد أمرًا غريبًا مالحظة انتشار 
»الخلعات الخضراء« أو وش��م وجه اإلمام علي على 
أذرع العس��كريين وأفراد »جيش الدفاع الوطني«، 
األمر ال��ذي كان ممنوع��ًا على أف��راد الجيش وفقًا 
لقرار عسكري ال يزال مفعوله ساريًا حتى اآلن, كما 
تعج مواقع التواصل االجتماعي بالعبارات الطائفية 
م��ن الطرفين، حتى أن كبير المثقفين اليس��اريين 
السوريين صرح بأن الوعي الجمعي السني لم يعد 
ليقبل حكم الطائفة العلوية. في ملفنا اليوم قراءٌة 
للحال��ة الطائفية في س��وريا والتي جرى الكش��ف 

عنها وتظهيرها زمن الثورة.

الطائفية : 
يقول »أس��امة مقدس��ي«، في كتاب��ه »ثقافة 

الطائفية« الصفحة 174:
»أح��د اكث��ر االخط��اء التاريخية ش��يوعًا، حول 
الشرق االوسط، هو اعتبار ان الطائفية حاجز امام 
االنتق��ال ال��ى الحداثة، وهي ع��ارض من عوارض 
ما يس��مى ق��وس االزمات. ه��ذا التحلي��ل أدى الى 
مس��ارات محبط��ة للتحقي��ق التاريخ��ي، حيث قام 
الكثير من االكاديميين بالعودة، بعيدًا في الماضي، 
إليج��اد جذور المش��كلة، بينم��ا مش��كلة الطائفية 
تس��تمر بالتقدّم في الحاضر، وتتج��ه لتكون اكثر 
تعقي��دًا واكثر ترس��خًا. فالطائفية ل��م تكن ارتدادًا 
الى الماضي، بل كانت تقطع معه، وس��جّلت والدة 
ثقافة جديدة تتخذ من االنتماء الديني الس��مة التي 

من خاللها يعرّف المواطن الحديث نفسه«.
والطائفية كظاهرة اجتماعية عبارة عن انتماء 
لمذهب ديني معين يش��كل الهوية األساسية على 
حس��اب االنتم��اءات االجتماعية االخ��رى، من دينية 
تجمع أبناء الدين الواحد وقومية تجمع أبناء األثنية 
الواح��دة ووطني��ة تجم��ع أبن��اء الكي��ان السياس��ي 

الواح��د، فالرب��اط الطائف��ي ه��و العقي��دُة الدينيُة 
لة تاريخيّ��ًا، الت��ي تَحمله��ا  المش��تركة، المتش��كِّ
مجموعٌة من األفراد في صيرورتها، وفًقا للش��رط 
التاريخ��ي، كمذه��ٍب دين��ي أو كجماع��ةٍ أهلي��ة أو 
كطائفة. وبذلك تتماثل الطائفُة مع أغلب الكيانات 
الت االجتماعية األهلية. والعقيدة الطائفية  والتشكُّ
التي تتش��ابه مع غيرها من العقائد، والس��يّما من 
ناحية حاجتها إلى النزع��ة الخصوصية تجاه اآلخر، 
ل الرابَط األساس��ي، وغالبًا الوحيدَ، ألفراد  تش��كِّ

الطائفة.
وقد تم التعامل م��ع الحالة الطائفية في بلدنا 
بأس��لوب التجاهل أو المزاودة بعيدًا عن المكاشفة 
والس��عي نحو تكريس قيم المواطنة، واتجهت كل 
السياس��ات إلى ما سماه »ماوتسي تونغ« في وقتٍ 
الحق »التناقض الرئيسي« حيث تصب كل الجهود 
ف��ي محارب��ة ع��دٍو مفترض ف��ي حي��ن أن األمور 

المتعلقة بالقيم ال يحين دورها أبدًا. 

جذور الطائفية يف �شوريا:
ال ش��ك من وج��ود الطائفي��ة وانتش��ارها في 
مجتم��ٍع لم تتح له فرصة اختبار عصر التنوير الذي 
مر عل��ى أوروبا، وم��ع االنفكاك عن دول��ة الخالفة 
العثماني��ة ب��دأت مالم��ح التطور جليًة في دس��تور 
الملك فيصل، لكن وصول الفرنس��يين إلى سوريا 
أضفى الطابع المؤسساتي على االنقسام الطائفي 
ف��ي س��وريا من خ��الل تقدي��م االحتالل عل��ى أنه 
حمايٌة لألقليات فلحماية  الموارنة، أنشأوا لبنان في 
ع��ام 1920، وبحلول عام 1922، كانوا قد  قس��موا 
س��ورية إلى أربع دول مختلفة: دولة دمش��ق، دولة 
حل��ب، جبل الدروز في الجن��وب، ودولة علوية على 
الس��احل. وفي عام 1924، أعاد الفرنسيون توحيد 
دولة دمش��ق ودولة حل��ب بيروقراطي��ًا، والتي في 
الواق��ع، أبع��دت ال��دروز والعلويين عن مؤسس��ات 
الحك��م وضمن��ت بق��اءه في ي��د برجوازي��ة المدن 
الس��نية، بالتزامن أس��س الفرنس��يون المؤسس��ة 
العس��كرية التي ب��ات م��الذًا للطوائف المهمش��ة، 
والتي لعبت دورًا كبيرًا في االضطرابات واالنقالبات 

التي رافقت التجربة الديمقراطية في سوريا .
يذكر الدكتور »بشير زين العابدين« في كتابه 

»الجيش والسياسة في سوريا«: 
»عم��د االنتداب الفرنس��ي منذ دخوله س��وريا 
إلى سياس��ة ف��رض الكانتون��ات الطائفي��ة وإثارة 
النزع��ات االنفصالية فيها، حي��ث كانت ترغب هذه 
األقليات ف��ي نفس الوقت تأكي��د خصوصيتها بعد 
انهيار الخالف��ة العثمانية، وترس��يخ انفصالها عن 
غالبية المجتمع الس��وري، كما عم��ل االنتداب على 
ترس��يخ الثقافة الطائفية، وتضخي��م مظالم أبناء 
األقليات، وحشدها كمعارضة ضد األغلبية السنية، 
ما أدى إلى عرقلة فرص تحقيق التجانس بين أبناء 
المجتمع السوري، وظهور هويات متعددة وانتماءات 
متضاربة داخ��ل الكيان الجمهوري ال��ذي زَرع فيه 

بذور الفتنة واالنقسام.
وقد عُ��زز ه��ذا االنقس��ام، تش��جيع االنتداب 
)-1920 1945( عل��ى االنخ��راط ف��ي التش��كيالت 
العس��كرية التي اشرف على تدريبيها االنتداب ذاته 
مث��ل: »جيش الش��رق« ، و« قوات الش��رق » ألبناء 
األقلي��ات مث��ل: النص��ارى، والعلوي��ون، وال��دروز، 
والمتاولة...ال��خ،  النصيري��ون،  واإلس��ماعيليون، 
وأردفه بتس��ليم أبناء الطوائف أرقى المناصب في 
الحكوم��ات التي أم��ر بتكليفه��ا، وتحريضهم على 
مقاتل��ة األغلبي��ة الس��نية الت��ي كان ج��ل صفوف 

المقاومة منها.
كان له��ذا اإلرث القات��م ال��ذي خلف��ة االنتداب 
امتدادات��ه الزمني��ة فيم��ا بع��د خروج��ه لزعزع��ة 
االستقرار في سوريا، إذ بقي الجيش رهينة بأيدي 
األقليات، ما أدى إلى هشاش��ة النظ��ام المدني في 
س��وريا الذي كان تبعا لسياس��ات الجي��ش، وهو ما 
يفس��ر بدوره، قيام ضباط الجيش بش��ن سلس��لة 
من االنقالبات العس��كرية لتس��لم زمام األمور في 
الدولة، وهو ما يفس��ر أيضًا، انف��راط عقد الوحدة 
مع مصر، وش��مولية الحكم القائم في سوريا حتى 
الي��وم، واالنفاقات الضخمة الت��ي كانت تنفق على 
الجي��ش، فقوة الجيش وتماس��ك الطائفة الحاكمة 
، كانا يش��كالن الركن األس��اس ف��ي إطالة عمر أي 
سلطة تحكم سوريا، ومعيارا لقوتها وصيرورتها«.

البعث وتعزيز الطائفية:
بعيدًا ع��ن الش��عارات البراقة ع��ن بعث األمة 
العربي��ة واس��تنهاضها، وبعيدًا عن نق��اء النظرية 
وفش��ل التطبيق، فقد ق��ام البعث بترس��يخ المبدأ 
االس��تعماري الذي انتهجته فرنس��ا في س��وريا من 
خالل إضعاف الحكم المدني، والسماح بقيام أحزاب 
هشة في مقابل تطوير جيش يعتمد على األقليات 
في قوامه لضرب أي ش��كل من أش��كال المقاومة، 
فمع استالمهم  السلطة عام 1963، عمد البعثيون 
إل��ى تجمي��د الحزب وتأطي��ره إداري��ًا، والتوجه نحو 
المؤسسة العسكرية واألمنية الطائفية، والذي بدا 
واضحًا في تش��كيل اللجنة العسكرية التي شاركت 
ف��ي االنقالب، وعلى رأس��هم: الضب��اط العلويون؛ 
محمد عمران وصالح جديد وحافظ األسد وسليمان 
حداد وعثمان كنعان، واإلس��ماعيليان: عبد الكريم 
الجن��دي وأحم��د المي��ر، والدرزيان: س��ليم حاطوم 

وحمد عبيد.
وحتى عام 1970 ش��هدت س��ورية سلسلًة من 
التصفي��ات الدموي��ة الت��ي أخل��ت الس��احة النفراد 
األس��د بالحكم، وال��ذي بادر إلى ترس��يخ الطائفية 
في صفوف الجيش واألم��ن، يذكر »نيقوالس فان 
دام« في كتابه »الصراع على الس��لطة في سوريا« 

الصفحة 170 :
»ارتف��ع تمثي��ل العلويي��ن في بع��ض الفرق 
ومنها على س��بيل المث��ال: الل��واء 47 المدرع الذي 
تبلغ نس��بة العلويين فيه نح��و 70 في المائة، وفي 
الل��واء 21 تبل��غ نحو 80 ف��ي المائة، وف��ي القوات 
الخاص��ة نحو 95 ف��ي المائة. وكانت س��رايا الدفاع 
نموذجًا للتمثيل العل��وي الكبير في صفوفها، حيث 

بلغت نسبتهم نحو 90 في المائة«.
ول��م يكتف األس��د بإضف��اء الصف��ة الطائفية 
على الحكم العس��كري فقط بل امتد وتحت الشعار 
الحزبي إلى التعليم والتمثيل الدبلوماسي والقطاع 

الصحي واالقتصادي.
يذكر »ريموند هينيبوش« في كتابه »س��وريا 

الثورة من فوق« الصفحة  83 :
الحرك��ة  عل��ى  الس��يطرة  سياس��ات  »ب��دأت 
النقابي��ة، من��ذ مجيء حافظ االس��د الى الس��لطة، 
والمحامي��ن،  االطب��اء،  نقاب��ات  بح��ّل  فق��ام 
والمهندس��ين، والصيادلة، ف��ي العام ١٩٨٠، حيث 
كان لهذه النقابات دور قيادي، في النضال من اجل 
الديمقراطية والحريات السياس��ية، ومن اجل الغاء 
قانون الطوارئ. واعيد فتح هذه النقابات بعد ذلك، 
واستبدال قياداتها بقيادات معيّنة من قبل النظام، 
وتابع��ة ل��ه، واعتمدت هذه السياس��ة ف��ي مجمل 

الحركة النقابية.
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سو كم��ا تم��ت ترقية رج��ال االعم��ال ال��ى مواقع 
قيادي��ة ف��ي الح��زب، فضاًل ع��ن ترقية ع��دد كبير 
من التكنوق��راط غير الحزبيين، ف��ي الدولة، ففي 
مجلس الش��عب، ُأعطي مجال اوسع، وصوت أعلى، 
ألصح��اب المصالح والش��ركات، كما رج��ال الدين، 
باإلضافة الى زعماء العشائر في المقاعد المستقلة 
وغير المنتسبة الى البعث. وقد شّكل هؤالء حوالى 
ال٣٣،٢٪ من مجلس الش��عب، من��ذ ال1994.  15 
وق��د هدف حافظ االس��د م��ن هذه السياس��ات إلى 
تأمي��ن اس��تقرار النظ��ام، عب��ر تجميع الرس��اميل 
والثروات، في مواق��ع مضمونة، وفي نفس الوقت 
استقطاب المجتمع التجاري، وخاصة رجال االعمال، 

الى جانبه«.
وم��ع انتقال الحكم لألس��د االب��ن تم تهميش 
الح��زب نهائي��ًا واالنتق��ال م��ن حك��م الطائفة إلى 
حكم األسرة وباتت القرابة والمصاهرة سمة الفئة 
الحاكم��ة في س��وريا، يذك��ر »فالينت« ف��ي كتابه  
»وراثة سورية، اختبار بشار بالنار« الصفحة 169 : 
»عمد بش��ار إلى االعتماد بصورة رئيسة على صلة 
القرابة المباش��رة أكثر من والده.. فقد أس��ند بشار 
إلى شقيقه ماهر قيادة لواء في الحرس الجمهوري 
ورق��اه إلى رتب��ة عميد، أم��ا عائلة أنيس��ة مخلوف 
)وال��دة بش��ار( فقد اتس��ع نفوذها بص��ورة ملفتة 
لالنتباه؛ حيث ظهر اس��م خال بشار محمد مخلوف، 
وكذل��ك رامي وإيهاب مخل��وف، الذين هيمنوا على 
قطاع��ات ضخم��ة من االقتص��اد الس��وري، خاصة 
في مج��االت البنوك، والتج��ارة الح��رة المعفاة من 

الضرائب، وقطاعات االتصاالت والمواصالت« . 
م��ن جانٍب آخ��ر ش��جع األس��د االب��ن التيارات 
االسالمية المعتدلة بحسب وصفه وبنى تحالفًا بين 
الدين والس��لطة يش��به إل حدٍ كبير نموذج الحكم 
في عه��د المماليك، يذكر »بيار توماس« في كتابه 

»البعث واالسالم في سوريا« الصفحة 115: 
»كمثال اساس��ي على هذه السياسات، شهدنا 
تراجع��ًا كبي��رًا ف��ي القط��اع الصحي، ام��ام ازدياد 
كبي��ر لمؤسس��ات الرعاي��ة الديني��ة خاص��ة. ففي 
العام 2004،  حوالى ال300 مؤسس��ة رعائية كانت 
تعط��ي اكثر م��ن 842 ملي��ون ليرة س��ورية ألكثر 
م��ن 72000 عائل��ة. 21 اح��دى اش��هر واه��م هذه 
المؤسس��ات كانت جماعة زيد، الت��ي كانت تربطها 
عالقات متينة مع البرجوازية الس��نية الدمش��قية، 
كان��وا  وإن  الذي��ن  الرفاع��ي،  االخ��وان  ويديره��ا 
ينتهج��ون الي��وم خطابًا مناهضًا للنظ��ام، فهذا لم 

يمنعه��م » ما قبل الثورة » م��ن بناء عالقات متينة 
ومصالح مش��تركة بينهم وبي��ن النظام، من خالل 
تمكي��ن النظ��ام لهم من الس��يطرة عل��ى الجوامع 
الجدي��دة على حس��اب المؤسس��ات االخ��رى، بينما 
ة في  حصل الكثي��ر من اعضائهم على مراكز هامَّ

المؤسسة الدينية الرسمية«. 
ويذكر »ميش��يل س��ورات«  في كتابه »سوريا 

السلطة البربرية« الصفحة 55 : 
التعليم��ي فاس��تهدف  المس��توى  »ام��ا عل��ى 
النظام االس��اتذة والمعلمين اليساريين ، بينما في 
نفس الوقت أعطى مس��احة اكب��ر للتيارات الدينية 
االصولية. فمثقفون مس��تقلون من امثال ميشيل 
كيلو، ووادي اس��كندر، واس��اتذة جامعيون كرفعت 
الس��يوفي و آص��ف ش��اهين، كان��وا نقديي��ن تجاه 

النظام، فتم استهدافهم ايضًا« .

الطائفية والثورة: 
جمي��ع  الث��ورة  تظه��ر  أن  مس��تغربًا  لي��س 
التناقضات والمكبوتات االجتماعية التي تم تجاهلها 
لعش��رات الس��نين لكن ش��دة الحالة الطائفية التي 
رافقت الثورة الس��ورية ترجع إلى عوامل متضافرة 

نوجزها فيما يلي:
أواًل:

النظ��ام  يتح��ول  أن  للص��واب  المجان��ب  م��ن 
وسلوكه شماعًة تعلق عليها الثورة كل تناقضاتها، 
إال أنه في هذا المفصل بالذات يتحمل المس��ؤولية 
األكب��ر، لجهة أنه نظامٌ حكم البالد خمس��ين عامًا 
بالحدي��د والنار ولم يعمد لحل المش��كلة الطائفية 
بل س��عى إلى تكريس��ها وتغذيتها، ومن جهة دأبه 
ومن��ذ األي��ام األول��ى للثورة إل��ى إط��الق العبارات 
الطائفي��ة والتهدي��د به��ا عل��ى لس��ان مستش��ارة 
الرئاس��ة بثينة شعبان، لتش��ويه ثورة الشعب ضد 
االستبداد وتحويلها لحرب من الغالبية السنية اتجاه 
األقليات، كما عم��د ونجح إلى حدٍ بعيد في تخويف 
األقليات مس��تندًا للنموذج العراقي وبالتالي كس��ب 

والئها وتأييدها ولو ظاهريًا.
ثانيًا: 

دخول القوى المتش��ددة على خ��ط الثورة منذ 
بداياته��ا إعالمي��ًا على األق��ل والعمل عل��ى تأجيج 
الخط��اب الطائفي بحس��ن نيةٍ أو بس��وء تقدير أو 
تح��ت مس��مياتٍ أخرى وب��دأت مصطلح��ات الجهاد 
والش��عارات االسالمية تنسل ببطء في المظاهرات 

. وفش��ل اإلعالم المعارض في نق��ل صورة الثورة 
الحقيقي��ة، كم��ا ج��رى خل��ط كبي��ر ف��ي التعاطي 
األخالقي والسياس��ي مع الثورة ، وأس��قطت القيم 
األخالقي��ة عل��ى الفعل الث��وري نفس��ه، وبات كل 
م��ن يحارب النظ��ام ثائ��رًا بعيدًا ع��ن االيديولوجيا 

واألهداف .
ثالثًا:

التعامل الغربي مع سوريا بوصفها دولًة قامت 
على طوائف متنازعة ومتناحرة وانهالت تصريحات 
الق��ادة الغربيين المحذرة من ح��رٍب أهليةٍ قادمة، 
حت��ى في زمن س��لمية الث��ورة ولم تتغي��ر النظرة 
الغربية لما يجري في س��وريا حتى اليوم حيث قال  
الباحث المتخصص في ش��ؤون الش��رق األوس��ط، 
ديليب هي��رو: »إذا أخذن��ا أفضل س��يناريو ممكن، 
فه��و حدوث مؤتمر 'جنيف2' والتوصل لوقف إطالق 
الن��ار.. ولكن حتى لو تم ذلك فإن الجهاديين الذين 
يقاتلون ضد نظام الرئيس الس��وري، بشار األسد، 
س��وف لن يقبل��وا به��ذا، ولذلك ه��م يتقاتلون مع 
المعارضي��ن العلمانيين، وعلين��ا التفكير في الحل 
األقص��ى للموضوع الرئيس��ي وهو كيفي��ة حماية 

األقلية العلوية الشيعة والمسيحيين.«
وتابع بالق��ول: »األقليات تتألف م��ن العلويين 
الذي��ن يتول��ون الحكم حالي��ا والمس��يحيين الذين 
يش��كلون عش��رة في المائة من السكان، وال يمكن 
حماية هذه األقليات إذا وصل الس��نّة للحكم، ففي 
مدينة الرقة التي تخضع لس��يطرة الجهاديين جرى 
تدمير كنيستين حتى اآلن وأحرقت األناجيل علنا.«

رابعًا: 
االصطف��اف االقليمي ذي الطابع الطائفي بين 
إي��ران والمملكة العربية الس��عودية أدى إلى توليد 
الثقاف��ة الطائفي��ة وتعزيزها إعالمي��ا ودعمها عبر 
مختلف القنوات والدوائ��ر، وبدأ صراع الفتاوى بين 
ق��م والنجف حول ش��رعية الجهاد ونصرة الش��يعة 
في سوريا، وبين مشايخ السنة والدعوة للجهاد في 
س��وريا ضد النظام الكافر بحسب زعمه، ومع هذه 
الفتاوى غاب عن الجميع أن السوريين انتفضوا ضد 

االستبداد وليس ضد الرئيس العلوي.
لربما س��يحتاج الس��وريون زمنًا طوياًل لتلتئم 
جراح حقبة آل األسد، لكن نهاية هذه الحقبة كفيل 
بأن يزرع في النفوس الطمأنينة بعهد قادم نسعى 
في��ه للعدالة المفقودة وقانون يس��اوي بين الناس 

وال يضيّع حقوقها.
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بروز مع�شكر املمانعة اجلديد:
من ب�شار اإىل ح�شن ن�شر اهلل واملراهنة على تل ابيب

كان م��ن المفت��رض الي��وم أن أكتب ع��ن »أطفال 
س��وريا.. الضحاي��ا المنس��يون!.. ضحاي��ا االضطراب��ات 
النفس��ية..«، لكنني وجدت نفسي أستعيد ما كتبته قبل 
نص��ف عام من اآلن ف��ي 16 يونيو / حزيران بعنوان »ما 
كانت س��وريا بحاجة لهذا كله.. أو ربما قدر ال مفر منه؟« 
متس��ائال عن الحالة التي س��يصل إليها ه��ؤالء األطفال 
الذي��ن ش��ردوا م��ع أهاليه��م بفع��ل قص��ف المدفعي��ة 
والطائرات التابعة لما يسمى »الجيش العربي السوري«.. 
من الجنون حقا أن أن يتصور إنس��ان سوي بأن البراميل 
المتفجرة الملقاة عشوائيا في حلب هي قصة جديدة في 
س��وريا التي بات ليس أطفالها هم الضحايا فحسب.. بل 
مواطني الجمهورية العربية الس��ورية ومن في حكمهم 
جميع��ا عرضة لتل��ك الصدم��ات.. األمر تط��ور ولم بعد 
حكرا على األطفال وإن كانوا هم النسبة األكثر انكشافا 
وضعف��ا في كل هذه الممارس��ات التي تراكم ألش��ياء ال 
تسر أحدا مهما كان لونه واتجهاته وأعني ما أقول إذ من 
يظ��ن بأن األمر ال يعنيه فهو يخادع نفس��ه.. هذا مجتمع 
ولي��س مزارع كما يعتقد هؤالء المتفرجون من عليائهم 

على ما يظنون أنه ال يعنيهم.. 
مس��ألة سأتطرق لها في العدد القادم والتي تشمل 
أع��راض م��ا بع��د الصدم��ة الت��ي توس��عت لتصيب جل 
المجتمع السوري الذي يمعن نظام الفاشية في شرذمته 
وتشريده تحقيقا لرغبة في خلق المناخ الذي نعيش فيه 

باعتباره« البديل المفضل«.. 
وقصة البديل هي التي أكت��ب عنها اليوم، فمؤخرا 
وبعد تصاع��د الحديث عن »جنيف٢« ص��ار »اللعب على 

المكشوف« كما يُقال.. 

ت�شويق علني.. 
الخارجي��ة  وزي��ر  ليبرم��ان،  أفيغ��دور  زي��ارة  ف��ي 
اإلس��رائيلي، إل��ى موس��كو )وه��و مهاج��ر روس��ي إلى 
فلس��طين المحتلة من��ذ فترة انهيار االتحاد الس��وفيتي( 
خرجت القصة عن نطاق الغمغمة إلى حالة من االفصاح 
الغائب ع��ن أدوات الدعاية المس��ماة »إع��الم الممانعة« 
وحص��ر ما ق��ال ليبرمان ف��ي زيارته )9 ديس��مبر( حول 
مس��ائل لها عالقة بالصواريخ الروس��ية وبأنه سيتدخل 
ف��ي حال��ة س��يطرة » المتطرف��ون« )س��يريا ني��وز 11 
ديس��مبر( لك��ن حديثه الصري��ح عن أن »ت��ل أبيب ترى 
نظام بش��ار األكث��ر موائمة« وبأنه »ال يوج��د بديل عن 
بش��ار األسد« لم تخجل الصحف الروس��ية والعبرية عن 
نقله.. فليبرمان األكث��ر فجاجة ووضوحا في تصريحاته 

عما يُدار ويُفكر به في أروقة السياسة الصهيونية.. 
لي��س جديدا عل��ى اإلط��الق أن ترى إس��رائيل في 
نظام العصاب��ات الحاكمة عمقا اس��تراتيجيا لمصالحها، 
وذهبت صحافتها في بداية ثورة السوريين إلى اإلفصاح 
ع��ن مكنونات تغيبها وس��ائل الدعاي��ة »الممانعة« بدءا 
من الوس��ائل األس��دية البائس��ة إلى اللبناني��ة من مثل 
المنار والجديد واألخبار والس��فير والميادين المش��غولة 
فيما يدور من هوس جنس��ي عند بن جدو واحتقار عقل 
المتلقي بنس��ج قص��ص تصور الثورة الس��ورية وكأنها 
قصة جنس��ية بين رج��ل وابنة اخيه او بي��ن اب وابنته.. 
هك��ذا »إع��الم« ال عالقة له ال م��ن قري��ب وال من بعيد 
باإلع��الم وال الحقيق��ة والمهني��ة.. بل وس��ائل بائس��ة 
وانتقائية تزويرية تستند على الدجل والكذب والشيطنة 
التي أوصلت سوريا إلى ما هي عليه.. فليس سرا أن يتم 
تغيي��ب م��ا ذكرته الصحاف��ة العبرية من��ذ 2011 عن أن 
النظرة إلى بش��ار هي »ملك اسرائيل« وبالتفصيل عن 
الخدمات المقدم��ة من الحكم العائل��ي ألبيه منذ اعتالء 

السلطة في سوريا.. 
األمر تعدى الصح��ف العبري��ة وراح باتجاه توضيح 

أكث��ر نحو الغرب ف��ي صحاف��ة لندن وواش��نطن لتصل 
الرس��الة للقارئ والنخب الغربية: ارتكوا لنا نظام بش��ار 

وأدواته في المنطقة فهم األكثر صونا لمصالحنا.. 
حت��ى اآلن تب��دو إس��رائيل ف��ي كل التصريح��ات 
الصادرة من واشنطن عبر ما يسمى »خبراء« وموظفين 
سابقين غير مهتمة بما يجري وأنها ال تتدخل فيما يجري 
في س��وريا وال حتى في صياغة السياسة الغربية عموما 

بشأن التقاعس المفضوح للمجتمع الدولي.. 
جل ما يهتم به ما يسمى وسائل إعالم ممانعة في 
لبنان تصيد ما يمكن أن يش��يطن الثورة الس��ورية، مثال 
امرأة س��ورية بالقرب من الشريط الحدودي المحتل في 
الجوالن كانت على وش��ك وضع مولودها فتم مساعدتها 
م��ن مس��عفين اس��رائيليين مم��ا اعتب��ر عالم��ة عل��ى 
»عمال��ة الثورة« تهمة جاهزة ورخيصة مورس��ت دائما.. 
لكن لم يس��أل هؤالء أنفس��هم س��ؤاال: من ال��ذي يدمر 
المستوصفات والعيادات ويقتل األطباء ويطارد بالغتيال 
والخط��ف كل مم��رض او ممرض��ة؟ خ��ذ مث��ال الطبي��ب 
البريطان��ي خان الذي قالوا عنه » كان يقوم بممارس��ات 
مش��بوهة« أي أنه يش��تغل بمهن��ة من المفت��رض أنها 
مهنة »دكتورهم« بشار.. فإذا كان البريطاني سُلم جثة 
هامدة بع��د دخوله معتقالت بش��ار فكيف ح��ال األطباء 
والممرضين السوريين؟ ثم إذا كانت إسرائيل تريد تلميع 
نفسها وتسويق ما لديها بأنها تملك فائض أخالقي عن 
العرب وباألخص عن عصابة حكم دمشق فمن هو الذي 
قدم إلس��رائيل كل تلك الفرص التي وصلت حد مقارنة 
اإلنس��ان )أي إنس��ان بالمطل��ق( بي��ن ممارس��ات دول��ة 

االحتالل وممارسات »الدولة الوطنية«.. 
هل س��مع أحدك��م عن وس��يلة إعالم واح��دة ممن 
ذكرته��ا آنف��ا تتحدث ولو لم��رة واحدة من ب��اب الحقيقة 
والمهني��ة ع��ن الراهب��ة الت��ي انتدبها بش��ار الس��تمالة 
االسرائيليين في تل ابيب وعقدها ندوات تملق السرائيل 
واللوبي��ات؟ تلك الراهبة التي اعتبرت الرابط بين بش��ار 
واس��رائيل أق��وى م��ن أن تعك��ره الش��عارات الرنانة لم 
يج��ري التطرق لها باعتبار مث��ال أن أفعالها بطولية حتى 
فقط لك��ي ال تزداد مش��اهد فضيحة الس��قوط المدوي 
لهذا المعس��كر الممانع.. عدا ذلك ليس هناك تخوين أن 
تدخل راهبة مطار اللد )بن غوريون( بجواز سفر سوري 
وتتحدث ألعضاء كنيس��ت والصحافة العبرية واستخدام 
ألفاظ مليئة برجاءات ليبقى بش��ار خادما مطيعا وحارسا 
كما والده وكما حسن نصر اهلل في لبنان.. أبدًا ليس فيه 
رائح��ة خيانة وال عمالة.. فقط حي��ن يتعلق األمر بامرأة 
س��ورية حامل كادت أن تموت هي ووليدها ذهب مخيال 

غسان بن جدو إلى حقيقته.. 
حت��ى لو لم يكن هناك ضجي��ج إعالمي على تنفيذ 
عمل��ي لم��ا جاء في رس��الة مبك��رة لتل أبي��ب من نظام 
»الموائمة« الذي كش��ف عنه ليبرمان في موس��كو على 
لس��ان ابن خال بشار حين قال رامي مخلوف ما قاله في 
الش��هر الثاني من الثورة الس��لمية الس��ورية عن ترابط 
أمن العائلة الحاكمة مع أمن من يدعي هؤالء ممانعتهم 
بوجهها: إس��رائيل.. ف��إن جملة الممارس��ات المتصاعدة 

تشير إلى تنفيذ حرفي ودقيق لذلك الترابط.. 
قد يتس��اءل كثيرون: لماذا لم يرد بشار وعصاباته 
عل��ى »رأس المؤام��رة الكونية« وال مرة واح��دة؟ ولماذا 
ل��م يرد على سلس��لة القصف وخرق الس��يادة بطائرات 
وب��وارج وصواري��خ ت��ل ابيب حي��ن كان��ت وال زالت تدك 

مخازن السالح حتى في قمم قاسيون؟
إذا كان��ت أجوب��ة »الممانع��ة« جاه��زة كم��ا العادة 
باعتب��ار فصف المدن الس��ورية وتدميره��ا على رؤوس 
السوريين والسوريات هو الرد فهذا يعني حقيقة بائسة 
جدا تكش��ف وضاعة التفكير التكتيكي واالس��تراتيجي.. 

أليس��وا هم من رددوا س��خافات عن أن الثورة الس��ورية 
قامت إلس��قاط الدولة الس��ورية وتدمير س��وريا؟ أليس 
حس��ن نصر اهلل بعظمة لسانه من قال في العام 2011 
بأن الربيع العربي وثورات الش��عوب ليس��ت في مصلحة 
دول��ة االحتالل؟ فكي��ف صارت مؤام��رة صهيونية كونية 

كل هذه الثورات التي اقيمت مهرجانات احتفاءا بها؟
من الواضح جدا بأن من يدمر سوريا ليست طائرات 
٨٣ دولة متآمرة.. بل من الواضح بأن ال بشار وال عصابته 
المكن��اة »دول��ة« أقوى م��ن النازيين والفاش��يين الذين 
هزمهم التحالف في الحرب العالمية الثانية فألمانيا دولة 
كانت تصنع س��الحها وتمل��ك ما ال يملك��ه غيرها حينها 
وبرغ��م كل تحالفاته��ا هزمت في غضون س��نوات فبأي 
منطق يراد لنا أن نصدق حسن نصر اهلل وبشار ومفتيه 
حس��ون بأن نصف الكون متآمر على بشار كما لم يتآمر 
نصف الكون على هتلر وموسوليني وفرانكو وحلفائهم 

وبالنهاية يبدو أن »االنتصار« حليف بشار!
معتوه م��ن يصدق مثل هذا الدج��ل أو مرعوب بما 
أن��ه تعود على حركة الس��كون التي اصطب��غ بها العقل 
في ظل تفكير »األول« في كل ش��يء.. فالطاغي ما كان 
ينقصه س��وى أن ينفذ ما قاله اب��ن خالته عاطف نجيب، 
مفجر ث��ورة الغضب للكرامة، حين طالب الناس باالتيان 

بزوجاتهم!
أن مستوى االس��فاف عن المؤامرة الكونية يجعلك 
تعي��ش ف��ي حالة من الق��رف وأنت ترقب مش��هد الجوع 
والتش��رد وانتش��ار عصاب��ات ال تقي��م وزن��ا لمش��غلها 
المس��مى »رئيس الجمهوري��ة« وهي تعي��ث نهبا وقتال 
واختطاف��ا بينما ما يس��مى » إعالم« يص��ر على »تقدم 
للقوات الس��ورية على الجبهات« كتق��دم طائرات قصف 
البرامي��ل فوق حل��ب مؤخرا.. واتضاح تش��كل جمهورية 
الش��بيحة ومرتزق��ة برعاي��ة قاس��م س��ليماني وذراعه 
حس��ن نصر اهلل لتدريب وزج بش��باب شيعي في محرقة 
سوريا وحتى بدء التفكير باحالل آخرين محل السوريين 
ليحكم هؤالء »شعب سوريا« ممن يؤتى بهم على مزاج 
العصاب��ة مم��ن ينتمون إلى ذات الفئ��ة المصدقة بحكم 
الحش��و التاريخي ألحقاد ليس ألطفال سوريا عالقة بها 
ال م��ن قري��ب وال من بعي��د.. لكن هل م��ن مصادفة أن 
القصف كله يستثني داعش ومقراتها باعتبارها الشكل 

اآلخر الذي يخوف به العالم ومنهم مثال تل أبيب؟
بالطبع تتسارع عمليات اللهث األسدي الثبات المثبت 
لتل أبيب.. اخراج سوريا كليا إلى دائرة من البؤس القادم 
بدم��ار ليس فقط للعم��ران والبنى التحتي��ة بل بتدمير 

اإلنسان لتكون تل أبيب في الحالة المثالية المُتخيلة.. 
س��ألني كثير من األصدقاء )بم��ن فيهم غير العرب 
مم��ن يقفون م��ع قضاي��ا الع��رب ويفهم��ون طبيعتنا(: 
اال يوج��د في صف��وف هذا الديكتاتور م��ن يفكر تفكيرا 
اس��تراتيجيا ويق��در إل��ى أي��ن يأخ��ذ الديكتاتور س��وريا 

لمصلحة الصهيونية؟
في الحقيقة كان هذا السؤال في نهاية 2011 بمثل 
هذه األي��ام حين كان يخ��رج أمين حلف الناتو اس��بوعيا 
ليؤكد لبش��ار أن الحلف ال خطط لدي��ه للتدخل.. وتوالت 
بالطب��ع األض��واء الخضراء حت��ى نزع الس��الح الكيماوي 
والق��ادم ن��زع كل ما تريده ت��ل أبيب.. قل��ت: نعم يوجد 
مخطط��ون ومفكرون اس��تراتيجيون عن��د كل ديكتاتور 
عربي.. أكثرهم بالطبع عن بش��ار الذي صنعوه وورثوه 
هم في األس��اس وه��ؤالء اس��تراتيجيتهم كلها متركزة 
حول اعادة س��وريا إلى حظيرة العائل��ة الحاكمة وال يهم 
ولو صار ش��عار األس��د أو ال أحد هو الناظم لتحقيق تلك 

االستراتيجيات.. 
م��ا نحن بصدده اليوم ليس بعيدا عن اس��تراتيجية 
جرى تنفيذها ووصلت أوجها وربما فرغت جعبة األهداف 



9

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
    ت

ية 
وع

سب
      أ

       
      

20
13

ل / 
ألو

ن ا
نو

 كا
/ 2

2 |
  )1

18
د )

عد
|  ال

ة  
الث

 الث
نة

لس
|  ا

نا  
ريت

سو
. . 

ظر
ة ن

جه
و

ل��دى العس��كرتارية األس��دية االيراني��ة.. وحت��ى بدون 
طلقة أميركية واحدة وبال أي س��الح حقيقي ُقدم للثورة 
المس��لحة والمجموعات التي دخلت باس��م الثورة لتصنع 

استراتيجيتها الخاصة بها تحقق المطلوب.. 
أوال، وبكل س��ذاجة وس��طحية وربما بخفة الخلفية 
التي تحكمت ذهب بعض النخ��ب التي اعتبرت أنها تقف 
م��ع نظام عصاب��ات باعتب��اره »علمانيا« وربم��ا » قوميا 
عربيا« إلى مش��اهد تشوه وتدمير النسيج السوري الذي 
ت��م التحذير منه طيلة أش��هر كذب��ة االعتباري��ن اللذان 
اتض��ح أنهم��ا اس��تندا إلى مواق��ف طائفي��ة مخجلة في 
تخلفه��ا ولو ارت��دت الل��ون األحمر واألخض��ر واألصفر.. 
ف��ال العلمانية كانت وال العروب��ة.. ها نحن على ما يراها 
حت��ى س��كان دمش��ق أم��ام عصاب��ات وانف��الت طائفي 
وانحسار مفهوم الدولة وشيوع عقلية التحكم االرتزاقي 
المس��تفز والظان بأنه ستبقى س��وريا هكذا تحت رحمة 
عصابات حسن نصر اهلل وعصابات خامنئي المستقدمة 
إلى دمش��ق بتكي��ر مذهبي ثأري ولو بلبالس يس��مى » 
مقاوم��ة« إذ ال رابط بين ميليش��يات ارتزاقي��ة إال مهنة 
االرتزاق والحش��و العق��دي الطائفي وتحدي الس��وريين 
بقوة القهر والتس��لط.. وهذا من األمور التي لم يش��هد 

لها تاريخ استدامة مهما ظن أصحابه.. 
ج��دران وع��وازل صُنع��ت وش��يدت بي��ن أطي��اف 
ومكون��ات المجتمع الس��وري حت��ى لتخال نفس��ك أمام 
تنفي��ذ حرفي لقراءة الصهيونية للمحتمعات العربية كما 
حاولت في تصنيفاتها للمجتمع الفلسطيني في تقسيمه 
الزائف نس��بة للدي��ن احيانا واختراع قومي��ات وانتماءات 

مضحكة.. 
ثانيا، وبناءا على الصورة األولى ظن »استراتيجيو« 
العصابة الحاكمة بدمش��ق بأن المجتمع الس��وري يمكن 
اخضاعه بنظرية المحافظين الجدد: الصدمة والترويع.. 
وق��د أثبت��ت األي��ام بأن غ��رق ه��ذه العصابة ف��ي دماء 
الس��وريين والس��وريات ومع مرور كل يوم وكل أس��بوع 
م��ن حم��الت المذاب��ح والتدمير ب��أدوات تبدأ بالس��اطور 
والس��كين وما بينهما م��ن أدوات بدائية إل��ى الصواريخ 
والطائ��رات والبرامي��ل المتفجرة وخط��ف واعتقال حتى 
الس��لميين وتعذيبهم ودق اعناقهم وجز رفابهم واقتالع 
حناجره��م.. فكان��ت النتيجة ف��راغ مناطق س��ورية من 
أهلها المش��ردون فيق��وم »رج��ال بش��ار« الهاتفون: يا 
بش��ار ال تهتم نحنا رجالك منش��رب دم.. بنهب وس��رقة 
ممتلكات هؤالء وح��رق بيوتهم.. تقارير »تحرير النبك« 
أظه��رت بالصور، كما حدث ف��ي القصير حين جر »حماة 
الدي��ار« أبقار الناس المنهوبة، س��رقة حتى 4000  جرة 

غاز.. وللق��ارئ أن يتخيل تأثير ذلك.. فأية س��خافة مثال 
أن يُق��ال: تم تحرير الس��بينة.. المبرى والصغرى.. وتم 
تحري��ر الذيابية والحس��ينية.. ثم يهج��ر أهاليها وتصبح 
الحي��اة ف��ي كل المناط��ق معدوم��ة كما في باب��ا عمرو 
والقصير ويخرج أحد » استراتيجيي« بشار ليقول: يمكن 

لألخوة المواطنين العودة إلى منازلهم.. 
بتلك العقلية »االس��تراتيجية« التي تقول لإنسان 
الس��وري الش��اهد على بش��اعة وقذارة عصاب��ات حماة 
الدي��ار المفكك والمحتفظ بنواة ش��ديدة الوالء باس��ناد 
مرتزقة بأن مجموع هؤالء يش��كلون »الدولة الس��ورية« 
وبالتال��ي تل��ك الطول��ة الت��ي مارس��ت كل الموبق��ات 
بحق��ه بريئة من دمه ونهبه وس��حله وتدمي��ر بالقصف 
الصاروخي والجوي بيته وقريته ومدينته.. باستراتيجية 
الكذب والتدليس يراد اخضاع البش��ر وبوهم أن عصابة 
بشار أبدية وأن هؤالء السوريون والسوريات المنتشرون 
بالماليين داخل س��وريا وفي معسكرات اللجوء ستسقط 
س��وريتهم عنه��م بمج��رد أن بش��ار ارتأى مثال اس��كان 
مواطني��ن غير س��وريين مكانه��م واالدعاء ب��أن هؤالء 
المس��توردون من كازخس��تان مثال س��وريون أبا عن جد 
بمثل ما قالت الصهيونية بأنها طردت الفلسطينيين ألن 

»األصليين« يعودون إلى أرضهم.. 
تراكم هذه الفضيحة لن ينتج عنه ما هو أذكى مثال 
من مستعمر فرنسي في الجزائر.. نعم مستعمر كاألسد 
وم��ن يس��نده بالقوة والرج��ال من ايران إل��ى بيروت لن 
يستطيع أن يغير بالكذب حقائق التاريخ وال المستقبل.. 
ثالث��ا. ولكي يثبت ه��ؤالء »ممانعته��م« أمام أمثال 
ليبرمان ونتيناهو ولوبيات واش��نطن والغرب فقد ساروا 
ف��ي االتجاه الذي يجعل اس��رائيل فعال س��عيدة بما تراه 
وهي ترس��ل ل��ه المزيد من االش��ارات ليس��تمر في ذات 
النهج التدميري.. وقد يس��تغرب البع��ض وأنا كنت واحد 
م��ن هؤالء، كي��ف للمجتمع الدولي« المتآمر« باألس��اس 
على بش��ار أن يق��ف مكتوف األي��دي أم��ام جرائم حرب 
واب��ادة وأم��ام فظائ��ع ب��دون حت��ى تحريك مؤسس��اته 
االنسانية االغاثية وقت الكوارث وسوريا من أكبر كوارث 
هذا العصر إذا عرفنا أن ش��عبا كامال تقريبا وباحصائيات 
االم��م المتح��دة يتأثر بما يجري.. س��ؤال طرح عش��رات 
المرات ع��ن الصليب األحمر الذي لم يت��رك منكقة نزاع 
مثال كما ترك س��وريا ف��ي تخاذل واضح يضع البش��رية 

كلها في مأزق مستقبلي.. 
ولم��اذا ال تك��ون اس��رائيل الت��ي ل��م تك��ن لتحلم 
بتدمي��ر س��وريا بهذا الش��كل س��عيدة وهي ترى بش��ار 

و«استراتيجيوه« يقومون بالمهمة؟
التفكي��ر الصهيون��ي ال��ذي يظ��ن ضي��وف قنات��ي 
المنار والميادين أنهم يعرفونه يكذبون على أنفس��هم، 
وخصوص��ا إذا ما عرفنا ب��أن بعضه��م كان ذيال للحاكم 
العس��كري االس��رائيلي ف��ي مناطق لبناني��ة محتلة بعد 
اجتي��اح 1982، ويكذبون عل��ى جمهورهم المتلقي حين 
يلف��ون وي��دورون حول الحقائ��ق الدامغة الت��ي يتجنبها 
ه��ؤالء من مث��ل كل التصريح��ات الصهيونية الس��ابقة 
والالحق��ة واعتباره��ا ل��م تك��ن والغ��رق ف��ي مزيد من 
تفاصيل تحت ش��عار »مؤامرة كونية« وتصوير الهزائم 
كانتص��ارات مضخمة ال تغير من واقع الحال ش��يئًا حتى 
لو افترضنا أن المس��تحيل تحقق وهو ال��ذي يركز عليه 
ه��ؤالء في قراءتهم إلى بقاء بش��ار ونظامه العصاباتي 

وبأن ذلك هزيمة للمؤامرة والصهيونية.. 
يمكننا القول بأن اليديناميكية التي تش��غل العقل 
الممان��ع ال تجي��ب على مجموع أس��ئلة الواق��ع بل تهرب 
كما الع��ادة إلى اختراعات لغوية ال طائ��ل منها حتى في 
مواجه��ة مفترض��ة لمؤامرة صهيونية.. فأنا ش��خصيا ال 
أع��رف كيف يت��م مواجهة ما يس��مى المؤام��رة الكونية 
التي تقودها واشنطن وتل ابيب بعرض أمراض الهوس 
الجنسي في قنوات وصحف بشار وبيروت والولي الفقيه 
ف��ي الميادين والمنار )لنالحظ أن قناة العالم ال تنزل إلى 
ذلك المس��توى باعتبار اي��ران ارفع من ه��ؤالء العرب!(: 
روان ق��داح مثال.. وقبلها قصة ط��ل الملوحي والموظف 

في السفارة األميركية في القاهرة.. 
بصدق ل��و أن هؤالء يش��رحون لنا أهمي��ة الهوس 
الجنسي في محاولة شيطنة الثورة السورية بينما الواقع 
يقول بما سيكش��ف عنه المس��تقبل من جرائم وفظائع 
االعتداءات الجنس��ية عل��ى المعتقلين وعلى الس��وريات 
كأحد الطرق المنهجية لكس��ر نفس��يات الثائرين وأدوات 
الترويع واالخضاع وحتى في االس��تخدام اللغوي المحقر 
بلتلفظات جنسية تهدف إلى الشتم وتوكيد ثقافة يعرفها 
لي��س فقط من انخرط في هذه الث��ورة بل حتى من مر 
من الحدود والمعابر والمطار.. هذا كان يحدث حين كانت 
تتلحف العصابة بتس��مية دولة فكيف ونحن أمام انفالت 
الدولة وتقهقر وس��قوط القناع.. تل��ك الديناميكة جلبت 
الكارثة وس��تجلب المزيد منها طالما اس��تمرت العصابة 
تظن بأنه بمثلها س��وف تعاد عقارب الساعة إلى ما قبل 
الثورة السورية.. ومثل هذا الظن بالطبع بفرح يستقبله 
حكام تل ابيب ومخططوهم وهم الذين خبروا أي تخلف 
واية مافيا تحكمت بما يس��مى »التوازن االس��تراتيجي« 
الذي نهب س��وريا ودمرها وأخرها من��ذ االنقالب البعثي 
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الخالدية  | ال��م��دم��رة  ح��م��ص  أح��ي��اء  أح���د 

وان ظ��ن البعض بأنها كانت في قم��ة التقدم والتطور.. 
بينما اليوم أغلبي��ة الناس صارت تقارن بين حالها وحال 
ذلك العدو »المتآمر« في ممارساته حتى مع المُحتلين.. 
الديناميكي��ة األخ��رى تلك التي أس��قطتها األحداث 
أيض��ًا هي الت��ي توهمت بأن ت��ل ابيب فعال ستتمس��ك 
ببشار حتى النهاية إذا ما جرى تطبيق لتفاهم مايو / ايار 
الشهير على لس��ان رامي مخلوف ولقاءات رجال عصابة 
دمش��ق باالس��رائيليين في عدد من الدول بما فيها دولة 

االحتالل.. 
ه��و وهم يفترض بأن تخويف الغرب وتل أبيب بما 
اخترع��وه من داعش الت��ي لم تقترب أصال ف��ي أفعالها 
س��وى من قتل الس��وريين الثائرين وش��يطنة يس��اهم 
فيه��ا حس��ن نص��ر اهلل باعتب��اره يق��اوم مع اس��رائيل 
»التكفيريين االرهابيين« سيغير من المعادلة وسيجعل 
الش��عب الس��وري يرضخ مثال لم��ا قاله عاص��م قانصو: 
رئاس��ة سوريا ستبقى لبيت األس��د وسيتم اختيار حافظ 

بشار اسد لحكم سوريا بعد ابيه.. 
ه��ذا وهم لس��بب بس��يط جدا، الش��عب الس��وري 
الذي ث��ار على حكم اس��تبدادي يعرف جي��دا بأنه يواجه 
أش��رس عصاب��ة على االط��الق بمعرفت��ه اليومي��ة لها 
ولنذال��ة وخس��ة ممارس��اتها في األي��ام العادي��ة الدالة 
عل��ى الطبيع��ة المنحطة لمث��ل تلك العقليات الفاس��دة 
والمتخلف��ة والمتحكم��ة بالقه��ر والقوة واالفس��اد.. بل 
واأله��م معرفته بأن هذه الثورة لم تندلع ال باذن من تل 
ابيب وال واشنطن وال كل العواصم العربية وغير العربية 
المتهم��ة الي��وم بالتآم��ر بينما في الواقع ه��ي العواصم 
التي كانت تمد العصابة الحاكمة بس��بل البقاء بناء على 
خدمات عرف هذا النظام الوظيفي كيف يس��ديها لهؤالء 
حتى في الخليج الذي لم يتوقف يوما عن مد بشار وقبله 
ابيه بالثمن الذي يطلبه والذي اتضحت معالمه حتى في 

حفر الباطن.. 
الي��وم تقفز مثال إلى ذهني جملة حس��ن نصر اهلل 
بعد تش��كل المجل��س الوطني الس��وري حين ق��ال بأن 
المعارض��ة قدمت اوراق اعتمادهل زعامة برهان غليون 
إل��ى وش��انطن وتل ابي��ب.. فمن هو ف��ي الحقيقة الذي 

يقدم ممارسة اوراق اعتماده؟
بالتأكيد ليس الش��عب السوري الذي هتف »يا ماهر 
وي��ا حبان ويا عمي��ل األمريكان« وبالتأكي��د ليس النخب 
الت��ي يتم خطفه��ا والزج بها ف��ي غياهب مس��الخ علي 
ممل��وك.. بالتأكي��د من يله��ث وراء ش��عار »الحرب على 
االره��اب« بعد أن كان يتهكم منه ه��و الذي يبحث تحت 
بن��د: محاربة االرهاب.. جنبا إلى حنب مع واش��نطن وتل 

ابيب عن تقديم اوراق االعتماد.. 
الش��عب الس��وري ليس بهذه الس��ذاجة التي يظنها 
االيراني��ون المنتدب��ون وال بش��عارات حس��ن نص��ر اهلل 
الت��ي لم يعد لها من س��وق والناس ش��هود على تكليفه 
الش��رعي المتدحرج حت��ى النهب والذب��ح واالرتزاق في 
س��وريا.. ولحسن نصر اهلل نفس طائفي قرر من خالله 
أن س��قف مواقفه محكوم بذل��ك النفس المفضوح وهو 
ي��زج بالن��اس في ات��ون معركة تص��ب ف��ي النهاية في 
مصلحة االستراتيجية االيرانية ال العربية بل وحتى حين 
يهدد صراخا بأنه لم يعلن النفير العام بعد فهو يعبر عن 

مأزق وورطة ستكشف األيام أنها لن تكون كما ظن.. 
ه��ذه المراهن��ة عل��ى أن معس��كر يش��مل بع��ض 
الغرب وايران والعراق وتل ابيب وحسن نصر اهلل يمكن 
أن تنتج ش��يئًا في جني��ف او غيرها ه��ي مراهنة واهية 
وفاش��لة ونتائجها نحو مزيد من الورط��ات التي اختارها 
هؤالء وهم الذين س��اهموا في ش��يطنة الثورة والشعب 
الس��وري واذ بحس��ن نص��ر اهلل يذه��ب اول ام��س نحو 
ترهات استشهاد بأن الثورة نفسها تم سرقتها.. متناسيا 
كم��ا الع��ادة جه��د ابواقه المس��تمر حتى ه��ذا اليوم في 
التحريض السافل على أهل الثورة الذين لم يعد لديهم 
ما يخس��روه وان ظ��ن ه��ؤالء المراهنون ب��أن البراميل 
المتفجرة والتحش��يد الطائفي س��يردع الن��اس مثلما قد 

يردعها التخيير بين التطرف ونظام قاتل.. 
لت��ل ابي��ب الي��وم تقاط��ع مصال��ح م��ع معس��كر 
»الموائم��ة« التي اخبرنا عنها ليبرمان بكل وضوح والتي 
اخبرتن��ا عنها معاريف في البحث عن البديل.. وحزب اهلل 
ورط نفسه فيما الطائل له به.. لكن ورغم هذا التقاطع 
ال يس��تطيع كل ه��ؤالء مجتمعين أن يغي��روا من الواقع 
ش��يئًا، حتى ل��و كان األخضر االبراهيم��ي يظن ما يظنه 
الروس حول ايران وغيرها فاألمر األس��اس والمحسوم: 

اس��رائيل س��ترى م��ا حققه لها بش��ار بع��د ٣ أعوام من 
التغطي��ة ل��ه.. وحين ينتهي س��نرى كيف يله��ث الجميع 

للتملق للثورة السورية.. 
نع��م تش��وب الث��ورة الس��ورية الكثي��ر الكثير من 
األخط��اء وهذا أم��ر طبيعي حي��ن يُعالج.. الف��رق كبير 
بين رؤية تل��ك األخطاء ورؤية الث��ورة.. فمثال لم تحمل 
الثورة الس��ورية خطابا طائفيا، حم��ل الناس على ايران 
وعلى حسن نصر اهلل وبعد ذلك المالكي حين راح هؤالء 
يدافعون ع��ن القتلة تصريحا ومش��اركة.. ومنذ البداية 
حي��ن كان النف��ي المطلق اليران وحس��ن نصر اهلل عن 
مش��اركة ف��ي قم��ع الث��ورة كان الناس يعرف��ون الدجل 
والكذب ألنهم ال يستطيعون تكذيب ما يرون ويسمعون 
مثلما ال يس��تطيع كائن من كان يجعل مش��اهد دمش��ق 

اليوم تبدو على غير ما يعايشه الناس.. 
كل حسابات واشنطن وتل ابيب وغياب االستراتيجة 
العربي��ة في مواجه��ة التقتيل االيراني بحق الس��وريين 
وتدمير بلدهم لن يؤتي ثماره بتثبيت ش��يء في سوريا 
ما لم يكن الس��وريين كش��عب مقتنعين به وهم اسياد 
ف��ي طريق��ة حكمهم وف��ي اختي��ار مس��تقبلهم.. هذه 
الوصف��ات الت��ي تحدث��ت عنها ف��ي الع��دد الماضي عن 
تطييف الحل لن تحل ش��يئًا في سوريا بل ستزيد األمور 
تعقيدا وستوقع كل الطائفيين امثال نصر اهلل والمالكي 
في ورطة كبرى.. واس��تطيع الجزم بأن س��وريا ستصير 
إلى فيتنام لحزب اهلل وس��يطفع هؤالء م��ع مرور الوقت 
ثمن��ا كبيرا اليجاد مخرج من ورطته��م.. دعونا نتذكر ما 
يقول��ه هؤالء بأنس��فهم عن هزيمة امي��ركا في العراق 
وافغانس��تان وتقهقر مش��اريعها.. فهل ه��ؤالء يظنون 

بأنهم أقوى من أميركا وبأن الشعب السوري أقل شجاعة 
من أي شعب تعرض لغزو أو حارب ادوات احتالل؟

األميركي��ون وال��روس يدركون بأن الثمن س��يكون 
باهظ��ا فيما لو اس��تمروا في لعبة تصفي��ر ما يجري في 
س��وريا بحيث نص��ل إلى ما يعتقد ه��ؤالء توازنا صفريا 
يس��تدعي فرض ح��ل م��ا.. س��يكون الطرف��ان ومعهم 
أطراف أخرى أمام اس��تحقاق الجنوح نحو التطرف بفعل 
الخ��ذالن والتركيز التدميري على مصال��ح تل ابيب بدل 
النظ��ر إلى مصالح الش��عوب.. وكل ما قي��ل عن روبرت 
ف��ورد وامكانياته فهو لن يكون قادرا س��وى على التأثير 
بم��ن حول��ه، ولي��س ألي اتف��اق في ه��ذا الخي��ال الذي 
يتشارك فيه معسكر من المتناقضات يشمل دوال عربية 
وايران وروسيا وتل ابيب وحزب اهلل وبشار المتحول إلى 
مجرد زعيم ميليش��يا أي مس��تقبل إذا لم يكن مس��تندا 
إلى تحقيق ما خرج من أجله الش��عب الس��وري في ثورة 
الحرية والكرامة.. لن يفيد بش��ار وعصاباته ش��يئًا حتى 
لو نزع��وا آخر ورقة ت��وت عن عوراته��م وانبطحوا أمام 
تل ابيب بخطاب وممارس��ة صارت اليوم تشمل من يتم 
المتاجرة باسم قضيتهم وأعني هنا الفلسطينيين الذين 
يتعرض��ون لتنكي��ل مضاع��ف ومح��اوالت بش��ار االيحاء 
بأن��ه ليس أقل خدم��ة لتل أبيب من عمالئها الس��ابقين 
والحاليي��ن في لبنان ومنهم انطوان لحد الذي ركلته في 

مؤخرته حين استلم حراسة الحدود حسن نصر اهلل.. 
من يراهن على عامل تل ابيب سيجد نفسه الخاسر 
األكبر كما خس��ر دوما من كان معسكر المراهنين عليها 

اليوم لدوام حكم عصابتهم يتهمهم بالعمالة لها.. 
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اجلي�ش احلر وانتقام النظام

  خالد قنوت
من أصعب البديهيات التي تعامل بها النظام األسدي 
مع ضباط الجيش الس��وري النظامي هو التقدم بالرتب 
العس��كرية واس��تالم المناصب الحساس��ة بالجيش دون 
الوالء التام والكامل آلل األس��د ولي��س للنظام بالمطلق 
فلعل حتى مصطلح النظام يهدد عرش بيت آل األسد.. 

ال يتقدم الضابط في رتبته العس��كرية بدون ش��ق 
األنف��س ودون تقديم ف��روض الطاعة وم��ع ذلك يظل 
بعيدًا عن مفاصل أساس��ية في تركيب��ة الجيش وقواته 
وأجهزت��ه إذا لم يك��ن منتميًا عش��ائريًا ولي��س مذهبيًا 
فقط للعائلة الحاكمة أو من محظياتها الش��خصية. ومع 
ذلك، فإن بقاء الضابط في الجيش يظل تحصيل حاصل 
وعنوان لفكرة صوري��ة عن تنوع الجيش العقائدي الذي 
إزاح حت��ى الفك��ر البعثي من ه��ذه العقيدة واس��تبدلها 
بالطاع��ة المطلقة لحافظ األس��د وذريته م��ن بعده في 
استنس��اخ لتجربة كيم ايل سونغ التوريثية التي ستصل 
يومًا بكارثة دولية انس��انية مع امتالك كوريا الش��مالية 
لترس��انة نووية واستالم الحفيد المخبول للسلطة هناك 
وتنفي��ذ حكم اإلعدام بوزير دفاعه بقنصه بقذيفة آر ب 

ج لمخالفته أومر القائد الجديد العشريني. 
كلن��ا يعرف حال��ة العزل التام التي يعيش��ها ضابط 
الجيش الس��وري النظامي ويدرك أن هناك تباين واضح 
وتف��اوت ف��ي المعامل��ة يتج��اوز كلي��ًا منط��ق التراتبية 
العس��كرية ألي جيش في العالم والكل يعرف أن مساعد 
ف��ي المخابرات العس��كرية أو المخاب��رات الجوية له من 
الس��لطة والتأثي��ر أكب��ر م��ن أي ضاب��ط حتى ول��و كان 
برتبة عالية وخاصة من يخدم في القطعات العس��كرية 

الميدانية. 
لق��د وض��ع حاف��ظ األس��د موض��وع والء الجي��ش 
وعناصره له ش��خصيًا، أولوية كبيرة وتعامل بكل قسوة 
وح��زم مع أي ضابط معارض أو حيادي س��لبي أو حيادي 

بشكل عام في مشاعره وليس في مواقفه. 
منذ أن اغتصب حافظ األس��د الس��لطة في تشرين 
الثان��ي 1970 زج بمئ��ات الضباط المعارضين لس��لطته 
ف��ي غياه��ب معتق��الت المزة وتدم��رو صيدنايا وس��رح 
المئ��ات من غي��ر الموالين ابتداءًا م��ن رفاقه في الخدمة 
العس��كرية والح��زب ونف��ى العديدي��ن ف��ي الس��فارات 
الس��ورية في العال��م. حتى أقرب المقربي��ن منه وأدوات 
قمعه الدموية لم تسلم من ذلك عندما لم توقع صكوك 
الطاعة لزريته من باس��ل وبش��ار وماه��ر كإحالة العماد 
حكم��ت الش��هابي وتقلي��ص صالحيات الل��واء علي دوبا 
بعد أن رفعه لعماد ونقله كمعاون لوزير الدفاع كمنصب 
فخري ال س��لطة له وكتس��ريح اللواء علي حيدر ومن ثم 
اللواء ش��فيق فياض وغيرهم ممن ل��م يقدم كل واحد 
منهم ف��روض الطاعة المطلقة للناش��ئ الجديد النحيل 

بشار األسد صاحب العقدة المصطنعة. 
م��ع قي��ام الثورة الس��ورية، لم يكن م��ن الخيال أن 
يعل��ن ضابط ف��ي الجيش النظامي انش��قاقه، كان ذلك 
الكف��ر بعين��ه حتى ول��و كان م��ن ضابط يش��عر طوال 
حياته العس��كرية بالمذلة والهوان من وضعه ومن وضع 
الجيش نفس��ه. م��ع أول انش��قاق للمالزم عب��د الرزاق 
طالس كان االعالم والنظام ومواليه في حالة نكران تام 
لفكرة انش��قاق ضابط من الجيش العقائدي وكلنا يذكر 
االلتباس ال��ذي حصل وحفالت الطب��ل والزمر للموالون 
عندما تشابه شكل المالزم طالس وشكل جندي منشق 
في الحرس الجمهوري اعلن انشقاقه قبل طالس فكانت 

السخرية والتشكيك بأنهما لنفس الشخصية. 
توالت االنش��قاقات م��ن المقدم حس��ين هرموش 
إلى العقيد رياض األس��عد وما تبعهم فكان مع كل واحد 
منهم تذاع قصص النكران والتسخيف لسبب االنشقاق. 
م��ن المفيد هن��ا تصور حالة االنش��قاق التي يقوم 
بها الضابط في الجيش الس��وري، فه��و محاصر بأجهزة 
أمني��ة واس��تخباراتية ال يمك��ن للضاب��ط أن يس��تأمن 
حاجبه أو س��ائقه الش��خصي أو مرافق��ه فكلهم عناصر 
مخابراتي��ة محتمل��ة ناهي��ك ع��ن مراقب��ة االتص��االت 

والتحركات واالرتباطات العائلية وكم من الضباط وقعوا 
في مصائ��د االنش��قاق وتعرض��وا للتصفي��ة الميدانية 
المهينة واالنتقام من عائلة كل من يحاول االنش��قاق. ال 
يمكن تخيل الضغوط النفس��ية والعصبية لضابط يفكر 
باالنش��قاق وهو يرى بأم عينه مصير اهله وعائلته من 

بعده. 
ف��ي الجان��ب اآلخر م��ن القضي��ة، لنح��اول أن نرى 
مال��ذي حدث م��ع الضباط المنش��قين ومال��ذي تعرضوا 
ل��ه من تهمي��ش وحص��ار وتش��كيك وتخوين م��ن قبل 
جه��ات معارضة وأجهزة أمنية إقليمي��ة ودولية، فبدل أن 
يس��تقبل هؤالء الضباط المنش��قين اس��تقبال األبطال 
لوقوفهم مع ش��عبهم ضد نظام االس��تبداد والوحش��ية 
وخل��ق الظ��روف الموضوعي��ة لتوحيده��م وتش��كيلهم 
لقيادة عس��كرية منظمة ومنضبطة لقيادة الجيش الحر 
ولعمليات��ه الحربية في حماية المدنيي��ن والمتظاهرين 
ليكونوا نواة جيش وطني خالص مع مسيرة الثورة، فقد 
أقص��ي العديد منه��م عن العمل الميدان��ي وحوصر في 
فنادق خمس نجوم ومن حاول العمل على تشكيل قيادة 
عس��كرية كانت إش��اعات المس بالنزاهة وقل��ة الكفاءة 
تخرج من مواقع للمعارضة الس��ورية قبل مواقع النظام 

الرسمي السوري. 
ف��ي جردة س��ريعة ل��كل الضب��اط أصح��اب الرتب 
العس��كرية العالي��ة المنش��قين ع��ن الجي��ش النظامي 
نستنتج اضمحالل وتقلص المشاركة بالعمل العسكري 
أو بالثورة ككل وغياب الكثيرين منهم عن الساحة تمامًا. 
أين العميد مصطفى أحمد الش��يخ واللواء محمد حسين 
الح��اج علي واللواء عدنان س��لو والعمي��د فايز قدورعمر 
واللواء عبد العزيز الش��الل والعميد زاهر الساكت واللواء 
محم��د نور عز الدين خلوف والعميد مناف طالس واللواء 
محم��د ف��ارس والقائمة تطول وتطول م��ع كل االحترام 
التقدي��ر ل��كل م��ن ل��م نذكره��م وس��يذكرهم التاريخ 

الوطني بحروف من ذهب؟؟؟
ل��و وضعن��ا اختص��اص كل ضاب��ط م��ن الضب��اط 
المنش��قين بجان��ب رتبت��ه العس��كرية لكان لدين��ا لبنة 
اساس��ية وش��به متكاملة لقي��ام جيش وطن��ي ال يفتقد 
للتفكي��ر االس��تراتيجي وال للتخطي��ط للعم��ل الميداني 
اليومي وتحت قيادة عسكرية وطنية منضبطة وبتغطية 
سياس��ية من معارض��ة أو معارضات لكن أس��اس العمل 
العس��كري موح��د ومق��اد ومنضب��ط ول��كان تش��جيعًا 
واستقطابًا لرفاق لهم مازالوا تحت سيطرة النظام وقرار 

انشقاقهم مؤجل. 
لقد كان من الواضح وبسابق إصرار وترصد، عملية 
تهميش كل ه��ؤالء الضباط على الرغم من تضحياتهم 
الكبي��رة وكانت الجهات التي مارس��ت هذا التهميش هي 
نفس��ها التي أطلقت العنان للن��زوات والصبغات الدينية 
والمذهبي��ة لقي��ادة مجموع��ات وكتائ��ب عدي��دة غي��ر 
منسجمة وبوالآت متفاوتة المصالح واألهداف وبعناوين 
تتقصد استحضار الش��عارات الدينية في ثورة شعاراتها 

مدنية خالصة كالحرية والكرامة والعدالة وس��ورية لكل 
السوريين. 

كان التركي��ز بين��ًا ف��ي تنصي��ب مدنيي��ن لقي��ادة 
تلك الكتائ��ب، يعملون بفطرة البق��اء دون أدنى معرفة 
بالعمل العسكري في حرب فرضها النظام حرب متكاملة 
العناصر واألس��لحة لوجس��تيًا واس��تخباراتيًا وتس��ليحًا. 
ألي��س ه��ذا كل��ه ف��ي تقص��د اعتباطي��ة ورداءة االداء 
العس��كري وعبثية المعارك في بع��ض المناطق واألهم 
عدم قيام نواة جيش وطني حر يجمع بعد سقوط النظام 
بقايا الجيش النظامي الذي ال يخل من وطنيين وشرفاء 
لديه��م الق��درات والكف��اءات لترميم جيش المس��تقبل 

وإعادة بنائه؟
كل تلك األسئلة الزمة التحقيق فيها وإعالء الصوت 
م��ن وجه كل من ش��ارك بقصد أو بغب��اء وقلة خبرة من 
سياس��يي المعارض��ات األغرار وض��رورة إعادة المس��ار 
والتوجي��ه في حال إنقاذية لوضع العمل العس��كري على 

األرض اليوم وغدًا. 
ف��ي الظاه��رة األكثر مأس��اوية وس��وداوية لمصير 
الضباط المنشقين الذين آثروا البقاء والقتال على أرض 
الواقع بكل بسالة وعنفوان وطني أسطوري نتلقف بين 
الحي��ن واآلخر أخب��ار س��قوطهم بأيدي الغ��در والخيانة 
وتغي��ب الحقائق عنا لنفس األس��باب الس��ابقة وبنفس 

الجهات. 
في ذكرى استش��هاده الس��نوية نس��أل جميعًا، من 
قتل العقيد يوس��ف الجارد أبوفرات؟ وم��ا عالقة اغتياله 
بتصريحاته الوطنية قبل زمن؟ نفس السؤال يطرح مع 
اغتيال الرائد ياس��ر فريد الحمود والمقدم ياس��ر العبود 
ومحاول��ة اغتيال العقيد رياض األس��عد ومحاولة اغتيال 
العقيد قاس��م س��عد الدين واالغتيال الجبان للرائد أحمد 

الجهار والمالزم األول محمد القاضي. 
ق��د تكون ه��ذه االغتي��االت بأيدي غ��ادرة من قبل 
كتائ��ب متطرفة س��اعد العالم كله بالتصري��ح بدخولها 
أرض الصراع في س��ورية وربما من قبل كتائب مفبركة 
صنيع��ة نظام جه��ز لمعركته هذه على م��دار عقود من 
الخس��ة والتالعب المخابرات��ي حين اس��تقدم مقاتليين 
اس��الميين من س��احة الع��راق وغيرها لتش��ويه الثورة 
الس��ورية وتش��ويه س��معة الجيش الس��وري الحر الذي 
يحتضنه الش��ارع الس��وري الثائر وربما م��ن أمراء حرب 
يدركون أن الفوضى فرصة ذهبية لبناء الثروات والحدود 
على حس��اب الوطن ودماء ش��هدائه ولك��ن بالنهاية إنها 
حال��ة انتقام النظام األس��دي من كل ضابط انش��ق عن 
صف��وف طاعته العمي��اء عندم��ا امتلك الغي��رة الوطنية 
والشآمة الس��ورية األصيلة وقرر خلع ثوب العار األسدي 

الدموي. 
بيد النظام أو بأيدي حلفائه واس��تخباراته أو بأيدي 
من يدعي الثورة ويقتل ش��رفائها أنه انتقام األس��د من 

األحرار وال شيء آخر. 
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برد ال�شتاء وبرد احلقيقة
  خالد كنفاني

. . 
ورة

 الث
ي

ة ف
لم

ك

ما بين برد وبرد تجمد الس��وريون 
كم��ا تجم��دت قضيته��م ف��ي ثالج��ات 
السياس��ة واالس��تراتيجيات والتكتيكات 

والتحالفات الدولية واإلقليمية.
لطاب��ور  الم��وت  انض��م  كي��ف 
وكي��ف  الس��وريين؟  عل��ى  المتآمري��ن 
أصبح الثلج في عداد »أصدقاء الش��عب 
السوري« الذين واعدوه وتركوه للموت 

والضياع؟
أس��ئلة غريبة تلك الت��ي نطرحها 
ف��ي زمن ص��ار فيه ال��كالم مجرد ترف 
فكري وبطر إعالمي غير مرغوب وغير 
مفه��وم، ف��ي زم��ن الكارث��ة الوطنية 
الس��ورية األكب��ر على مس��توى العالم 
من��ذ الح��رب العالمي��ة الثاني��ة، ولكننا 
يئس��نا من حيرتنا وتوقفت عقولنا عن 

التفكير وتاهت أبصارنا عن الطريق.
ف��ي مقارنة بس��يطة، ل��م يقطن 
العراقي��ون وال اللبنانيون الخيام عندما 
هربوا م��ن الموت ف��ي بلدانه��م بينما 
يعي��ش الس��وريون ف��ي خي��ام متآكلة 

عل��ى أطراف بلدان اللجوء المج��اورة بينما تتمنع دول 
الخلي��ج الثرية عن إدخال الس��وريين في حين تدعي 

مساعدتهم ودعمهم والوقوف إلى جانب قضيتهم.
كل بالد الدنيا تعتبر الثلوج نعمة عدا السوريين 
الذي��ن كانت الثلوج نقمة عليه��م وعلى حياتهم، جاء 
الب��رد والصقيع ليس��اهما في موت الس��وريين ماديًا 
ومعنوي��ًا، ج��اء كل منهما حام��اًل المزيد م��ن البؤس 
والش��قاء والمعان��اة بينما كان أقرانهم في الش��عوب 
األخرى يالعب��ون أطفالهم بكرات الثل��ج ليعودوا إلى 
منازله��م الدافئ��ة الت��ي فقدها الس��وريون منذ زمن 

طويل.
كان الب��رد قارس��َا من جهتي��ن هذه الم��رة، برد 
الش��تاء وبرد الحقيقة المرة التي يتجرعها السوريون 
كل يوم، وكالهما أقس��ى من اآلخر غير أن األول من 
صنع الطبيعة بينما الثاني من صنع البش��ر. ال يمكننا 
ل��وم الطبيعة ب��أي حال ولك��ن العتب عل��ى الطبيعة 
أنه��ا انضمت للبش��ر ف��ي إذالل الس��وريين بال رحمة 
ولكن دون س��ابق إصرار، غير أنه وبالنس��بة لساكن 
الخيمة فإن الوجع أكبر واأللم أشد على خلفية تحالف 

الطبيعة والبشر.
كان ب��رد الحقيقة قاس��يًا جدًا على الس��وريين، 
فالنسمات العليلة والتيارات الدافئة التي كان »حلفاء« 
الش��عب السوري يبعثونها في بدايات الثورة ألقت في 
نفوس الس��وريين األم��ل بانتهاء حقب��ة مظلمة من 
تاريخه��م الحدي��ث مبش��رة بعه��د جديد م��ن الحرية 
واالنفتاح، ومن هنا جاء حماس السوريين في بدايات 
الث��ورة ونهايات الربيع العربي على أس��اس أن تكون 
ثورة سوريا تاج الثورات العربية وواسطة العقد فيها، 
غير أن النسمات العليلة انقلبت بردًا شديدًا بعد أن تم 
ترك السوريين لقدرهم المحتوم وكان كل ما حصلوا 
عليه تس��ليحًا عش��وائيًا تمت فيه االستعانة بعدد جم 
من قطاع الطرق واللص��وص والمجرمين والمرتزقة 
من داخل البالد وم��ن خارجها، بينما ضاع المخلصون 
في ه��ذا الزحام من الش��ر والخيان��ة وانقلبت الثورة 
لتتح��ول إل��ى مص��در رزق للكثيري��ن وإل��ى طريقة 
الس��ترداد ثأر قديم أو إفراغ حقد س��ابق لدى آخرين. 
ت��م حرف الث��ورة عن مس��ارها لتتحول إل��ى عمليات 
انتقام متبادلة بين العديد من الفرقاء على المستوى 
االجتماع��ي والطائفي والمذهبي حيث لم تعد كلمات 
»ث��ورة« و«نظ��ام« تتكرر بمق��دار كلم��ات »صراع« 

و«ح��رب« و«جماع��ة« و«كتائ��ب« حي��ث فق��د الموت 
كل مضامين��ه وتحول إلى ع��داد للراحلين عن الدنيا 

المظلمة إلى نور اآلخرة بعد أن فقد الناس األمل.
يتح��ول البرد إلى صقيع مع اش��تداد وطأة الموت 
والقتل والمذبحة الس��ورية التي ل��م تعد تفرّق بين 
الن��اس، يم��وت األطفال والكب��ار دون أي س��بب وبال 
مقدم��ات ودون أن تتاح له��م فرصة وداع من يحبون، 
أضح��ى الصقي��ع الفك��ري واالجتماع��ي والحياتي ذا 
وط��أة كبي��رة على عقول وحياة الس��وريين يس��توي 
ف��ي ذلك م��ن ال يزال يعي��ش داخل س��وريا ومن هو 
خارجها وصار القاس��م المش��ترك بين السوريين هو 
األل��م، فمن فقد أخاه أو زوجته أو أبه أو أمه أو بيته أو 
أرض��ه لصالح مرتزقة ورع��اع همجيين من الطرفين 
يقتتلون ألجل الغنيمة وألجل القبيلة ال ألجل الوطن. 

وإلى متى يستمر هذا الشتاء الطويل؟
نتمن��ى اليوم ل��و كنا زواح��ف ترقد في الش��تاء 
في سبات ش��توي طويل حتى قدوم الربيع الذي طال 
انتظاره لعل الس��بات ينسينا ش��يئًا من أهوال ما نراه 
م��ن فظائع يومي��ة تأكل األخض��ر واليابس وال تبقي 

وال تذر. 
عل��ى الط��رف اآلخر يعي��ش المعارض��ون أزهى 
عصوره��م وأبهاه��ا. فالت��رف لديهم تجاوز مس��ألة 
الفن��ادق والمقابالت والن��دوات وحم��الت التبرع ليبدأ 
المنف��ى  وحكوم��ات  االنتقالي��ة  الحكوم��ات  عص��ر 
وحكومات الظل والشمس واليمين واليسار. لم نفهم 
حت��ى اآلن قي��ام نوف��ل الدواليبي بتش��كيل حكومة 
منفى كل أعضائها س��ريون حتى نفاجئ بالمعارض 
الكبير األستاذ هيثم المالح يعلن عن حكومة انتقالية 
يرأس��ها هو! لماذا يس��تعجل المعارضون قطف ثمار 
ه��ذه الث��ورة قب��ل نضوجه��ا؟ ولم��اذا ال يري��دون أن 
يفهم��وا أن األمر سياس��ة وليس إنس��انية وال عدالة؟ 
يجن��ي علينا المعارضون اليوم مثلم��ا جنى علينا كل 
المجتمع الدول��ي بترك األمور في س��وريا تنزلق إلى 
مه��اوي خطيرة دمرت كل ش��يء وباتت إع��ادة إعمار 
البش��ر والحج��ر مهمة صعب��ة وطويلة األم��د وال أحد 

يعرف تكلفتها من دمائنا وأرواحنا وأطفالنا.
ال يوجد في س��وريا شيء يس��يل له لعاب القوى 
الكبرى، ال ثروات معدني��ة حقيقية وال حتى متوقعة، 
وله��ذا لم يهت��م أحد ف��ي الماضي بما فعل��ه النظام 
السوري على مدى عقود وال يهتم أحد اليوم بما يقوم 

به الش��عب الس��وري م��ن ث��ورة مليئة 
بالتضحي��ات والدم��وع واآلالم. ال ت��رى 
دول العالم س��وى خوفها على مصلحة 
إس��رائيل بينم��ا ال ترى ال��دول العربية 
س��وى خوفه��ا من إي��ران. أما م��ا تبقى 
من ش��عارات »دعم الش��عب السوري« 
والديمقراطي��ة«  الحري��ة  و«دع��م 
فه��ي للزين��ة فقط ولتغطي��ة األهداف 

الحقيقية. 
كم��ا يخط��ئ م��ن يظ��ن أن هناك 
الس��وري،  للش��عب  أصدق��اء  بالفع��ل 
وكل الحش��ود الهائل��ة م��ن المؤتمرات 
والن��دوات والتي يزيد عدد المش��اركين 
فيه��ا ع��ن س��تين وس��بعين دولة هي 
مج��رد اس��تعراضات ممجوج��ة وتوزيع 
لالبتس��امات ووعود بالنص��ر، ومن ثم 
ينفض المجل��س ويع��ود كل إلى بلده 
مع أم��ل موعد للق��اء آخر ف��ي بلد آخر 
م��ع المزي��د م��ن األصدق��اء. لق��د تعب 
الن��اس ف��ي الداخل م��ن كث��رة الوعود 
عل��ى  االعتم��اد  فق��رروا  والتنظي��رات 
أنفسهم سواء سلميًا أو عس��كريًا وهو ما لم يتوقعه 
ال أصدقاء وال أعداء الش��عب الس��وري على حد سواء. 
ي��رى كثيرون أنه آن لمعارضة الخ��ارج أن تخاطر ولو 
م��رة واح��دة بالدخول س��رًا إلى أحد الم��دن المنكوبة 
الت��ي يصرخون باس��مها ليل نهار، غي��ر أن ردودًا من 
قبيل »وهل س��نأتي ليزيد عدد المتظاهرين واحدًا؟« 
أو »نحن ندعم الثورة بنشر الفيديوهات على الفيس 
ب��وك« تثي��ر الكثير م��ن الغيظ والملل م��ن معارضة 
اس��تمرأت العي��ش في الخ��ارج وال تريد حت��ى مجرد 
التضحية بأسبوع من وقت إجازاتهم الفاخرة من أجل 

»وطنهم« الثائر.
ه��ذه الث��ورة تحولت إل��ى ميدان حرب يش��ترك 
في��ه الجميع ضد الجمي��ع، خذلها أصدقاؤه��ا وثوارها 
قبل أعدائها، ومن راهن على تثوير الصامتين خس��ر 
الرهان وتح��ول الصامتون إما إل��ى هاربين والجئين 
ومتش��ردين وإما إل��ى مؤيدين للنظ��ام وعناصر في 

قوات »دفاعه الوطني«. 
يقول أفالط��ون: » أن الطاغية الحقيقي هو في 
واق��ع األمر عبد بلغ أقصى درج��ات العبودية ما دامت 
دوافعه الحيوانية هي التي تسيطر عليه وتدفعه إلى 
تمّل��ق الناس. وه��و يقضي حياته في خوف مس��تمر 
ويعاني على الدوام آالم��ًا مرهقة، ويبدو أكثر الناس 
بؤسًا، كما أن السلطة تنمي كل مساوئه وتجعله أشد 
حسدًا وغدرًا وظلمًا، وأقل أصدقاء وأشد فجورًا وأمعن 
ف��ي احتض��ان كل الرذائ��ل.« وهذا غالب��ًا ما نالحظه 
على وجوه المستبدين من الحكام والذين وإن أظهروا 
بعض رباط��ة الجأش أمام الشاش��ات إال أن المتعمق 
في مالمحه��م يرى رعبًا وخوفًا ألنه��م يعلمون أنهم 
بن��وا عالقته��م باآلخرين على مبدأ الس��يد والعبيد ال 
عل��ى مبدأ الش��راكة. إن��ه يعلم ح��ق المعرفة أن من 
حول��ه ال يطيقون��ه إال رعبًا وال يحمون��ه إال خوفًا منه 

ال خوفًا عليه. 
آخر الكالم: يقول نزار قباني:

أي�����ن تُ������رى ت����ذه����بُ ال���َك���لِ���م���اتْ؟
وك��ي��ف ت��ج��فُّ ال��م��ش��اع��رُ وال���ُق���بُ���اتْ
ف��م��ا ك����ان ي��م��ك��ن��ن��ي ق��ب��ل ع���امَ���يْ���ِن
أص����ب����ح ض����رب����ًا م����ن ال��م��س��ت��ح��ي��ْل
الحرائِق( وه��ج  )تحت  أكتبُهُ  كنتُ  وم��ا 
أص���ب���حَ ض���رب���ًا م���ن ال��م��س��ت��ح��ي��ْل..
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1900  - حممد �شعيد القا�شمي 1843 
  ياسر مرزوق
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و

محمد س��عيد القاسمي ولد محمد سعيد بن 
قاس��م القاس��مي الش��هير بالحالق عام 1843، 
كان وال��ده فقيه الش��ام وصالحها ف��ي عصره، 
فتتلم��ذ على ي��ده وأخذ من��ه العلوم الش��رعية 

واللغة وعلومها، وحضر عليه دروسه كلها. 
ش��رع في حفظ القرآن الكريم، وعمره دون 
السبع س��نين، وحفظ قرابة نصفه، وكان والده 
يق��رأ ال��درس الع��ام بين العش��ائين ف��ي جامع 
الس��نانية، وكان محمد معيدًا ل��ه، إلى أن توفي 
ع��ام 1868، ث��م تول��ى بعد أبيه ق��راءة الدرس 
العام إلى آخر حيات��ه، وتولى خطبة الجمعة في 

جامع حسان قرابة العشرين عامًا. 
قرأ على أعالم عصره، وقد ذكر ولده جمال 
الدين من أس��اتذته المشايخ: محمد الطنطاوي، 
وس��ليم العطار، ومحمد المني��ر، وعمر العطار، 
وس��عيد األزهري النابلسي وغيرهم، وقد عرف 
عن��ه أن��ه كان عصبي الم��زاج، خفيف��ي الظل، 
كثير المرح، حلو الصوت، له معرفة بالموس��يقا 

وأنغامها. 
اشتغل مطلع حياته في التجارة، وكان لديه 
دكان في العصرونية، قرب الجامع األموي، تباع 
فيه��ا األدوات المنزلية، ث��م تركها وانصرف إلى 
العلم، يق��رأ ويقرىء ويكتب، وق��د كانت أدوات 
الكتابة بجانب فراشه، ليستغل ساعات الليل في 
العمل، وفي ع��ام 1885 زار بيت المقدس وحج 

إلى مكة المكرمة. 
أش��ار ولده جم��ال الدين ف��ي ترجمته التي 
قدم بها ديوان ش��عره إلى عقيدته فقال: » مال 
أخي��رًا لمذهب الس��لف الصالح، وت��رك التعصب 
ف��ي المس��ائل الخالفي��ة، وأخذ بما ص��ح، ودعا 
للح��ق، مع اعت��دال ف��ي المش��رب »، وفي هذه 
اإلش��ارة الرقيقة بقوله أخي��رًا، دليل على تأثير 
الول��د بوالده، في االتجاه الفكري الس��ليم الذي 

سعى إليه جمال حياته كلها. 
كان فقيهًا غل��ب عليه األدب، ومزاج األدباء، 
فجان��ب خش��ونة المش��ايخ، وتنك��ب طريقه��م 
ف��ي الدع��وة، فلم يتش��بث بأس��اليبهم، فكانت 
مجالس��ه منوعة األحادي��ث، كما كانت دروس��ه 
كثيرة االس��تطراد، وقد ذكر ولده » جمال الدين 
» أن��ه ق��رأ الجامع الصغير فيدرس��ه العام خالل 
س��تة عشر عامًا، في وقتٍ كانت قراءة الكتاب ال 
تستغرق من كبار العلماء أكثر من عامين، وذلك 
لم��ا تتجاذب إليه أطراف األحاديث الش��ريفة من 
األحكام الشرعية واآلداب واللطائف والمناسبات، 
وقد أعانه على ذلك ذوقه األدبي، وحسن أدائه. 
لم يخل ش��عره، كما لم تخل مجالس��ه من 
الم��رح والهزل والفكاهة، أكد ه��ذا ولده بقوله: 
» وم��ع هذا فتواضع��ه في نفس��ه وإطراحه مع 
أصحابه، ومجونه معهم، أمر يقضي منه العجب 
»، وقال بصدد شعره » أجاد جده، وأحكم هزله.. 
أكثر من ابتكار النوادر، وتلطف في المجون بكل 

معنى نادر ». 
نظم القاس��مي الشعر في المديح والتهاني 
والفخر والهجاء، كما قاله في وصف الشتاء، وفي 
أخالق المداهنين وفي الجهل والعلم، وفي الحج 
والزيارة، وفي أغنياء السوء البخالء، وله قصيدة 
في مدحه للتمثيل المسرحي ومبدعه أبي خليل 
القباني، وقد روى ابنه قاسم القاسمي أنه نظم 
قصيدًة ألب��ي خليل القباني مدحه فيها، وضمن 
كل بيت منها اس��م نغ��م من األنغام الش��رقية 
كله��ا، فلحنه��ا أب��و خليل، وفق��ًا الس��م النغم، 

وغناها، فكانت آية اآليات في عصرها. 

توف��ي عام 1900 وقد عطل علماء دمش��ق 
دروس��هم العام��ة في الجامع األم��وي ثالث ليال 

حدادًا عليه. 
أنج��ب أرب��ع أوالد وبنت��ًا، فأم��ا البن��ت فقد 
تزوجه��ا الوجيه الدمش��قي خلي��ل العظم، وأما 
أوالده فهم، جمال الدين، ومحمد عيد، وقاس��م، 
والدكتور ص��الح الدين، وقد نش��رت آثار األخير 
منه��م ال��ذي لم يعش إال تس��ع وعش��رين عامًا 
وبضعة أش��هر ف��ي كتاب قدم له االس��تاذ محب 

الدين الخطيب عام 1959. 

االإنتاج ال�شعري: 
 - ل��ه دي��وان: »بي��ت القصيد« وق��د عنونه 
نجله جمال الدين القاس��مي ب� »الطالع الس��عيد 

في ديوان الوالد محمد سعيد«. 

االأعمال االأخرى: 
متع��ددة  المصنف��ات،  م��ن  ع��دد  ل��ه   -  
الموضوع��ات، منه��ا: »تنقي��ح ح��وادث دمش��ق 

اليومي��ة« )تحقي��ق: أحم��د ع��زت عبدالكريم( - 
كلية اآلداب - جامعة عين شمس - 

الصناع��ات  و»قام��وس   ،1959 القاه��رة 
الشامية« )باالش��تراك(، )تحقيق وتقديم: ظافر 
القاس��مي - مع مقدمة للمستشرق ماسنيون( - 
دار طالس للدراسات والطباعة والنشر - دمشق 
1988، و»بدائع التحف في الصناعات والحرف«، 
و»الثغر الباسم« في ترجمة والده الشيخ قاسم، 

و»سفينة الفرج فيما هب ودب ودرج«. 
اتس��ع نتاجه الش��عري لعدد غي��ر قليل من 
األغ��راض، منه��ا: المدي��ح، والتهان��ي، والفخر، 
والوص��ف،  واإلخواني��ات،  والغ��زل،  والعت��اب، 
والعل��م والجه��ل، وتش��ير المص��ادر إلى بعض 
قصائد الهزل والمج��ون والفكاهة وكلها تضاف 
إل��ى أغراض ش��عره. وقد عكس نتاج��ه ثقافته 

العلمية الواسعة. 
قصيدة: » الهوى منِّي« 

أم���ا وع�ي���ونٍ ف�اتك���اتٍ ف�وات�����������ِر 
فع�ْلنَ كأفع���اِل ال�م�واض�ي ال�ب�وات�����ِر 
وصُبِح ج�ب�ي���ٍن ف�وق ب�دٍر ي�زي����������نُه
ش��ق�ائقُ وردٍ ب�ي�ن ل�����������يل الغدائر

وع�ن�بِر خ���اٍل ح�������������ول ثغر مُدامةٍ 
ح�م�اه ورودَ الرشْفِ س�يفُ ال�مح�اج�������ر
وب�لَّ��وِر ج�ي���دٍ أن ت�ن���ازل ري�����������قه

يُري��ك بري�ًقا م�ن خ��ال ال�حن�اج���������ر 
وِرقَّةِ خ�صٍر ف�وق َط��وْدٍ كث�����������يبُهُ
ت�م�ي���دُ ب�م�وٍج ف���وق بح��������ر الجزائر
يِّ َقدٍّ َكمْ تَرى ع�ند ه����������������زِّهِ وخَطِّ
طريحَ غ��راٍم ال ج�ري��حَ خن�اج��������������ر
وه�يكِل جس��ٍم أن ت�راءى لن�������������اظٍر
ف�م�ا ه���و إال قطعٌة م���ن ج�واه����������ر
بأن اله�وى م�ن�ي وإن�ي م�ن اله�������وى

وإن هُي�ولى الع�شِق س�ار بس����������ائري 
مالحظة: 

الم��ادة العلمية ع��ن ترجم��ة العالمة ظافر 
القاسمي لجده والمنشورة في مقدمة » قاموس 

الصناعات الشامية ». 
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تاري��خ م��ن ال تاري�خ له�م
يومي��ات �ش��جني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�شهر اآيار
اليوم االأول 1 / 5 

في مثل هذا اليوم ولدت ابنتي ريما 1973، وعندما 
اعتقلت في الرابع والعش��رين من نيسان عام 1982 كنّا 
نع��دّ لالحتفال بعيد ميالدها التاس��ع. هي اليوم تحتفل 
بعيد ميالدها الثامن عش��ر، وأس��فاه!! َكبُرَ األوالد دون 

وجودي، ودون أن أرقب قاماتهم وهي تعلو، وتعلو. 
مهما حاول المرء أن يس��جل مالحظاته عن س��جون 
المرحل��ة ال يمكن أن يصف إال اليس��ير من الواقع. هناك 
آالف المكوَّمين تحت األرض وفي الزنازين، يس��تمرون 
في الحياة ومنه��م من فقد هذه الحياة.. واألهل يبحثون 
عن��ا ويتنقلون من س��جن إلى س��جن. الهثين، ناش��في 
الرقيق، دامع��ي العيون، ويحملون الطع��ام والمصروف 

والثياب. 
آالف األيام واألوالد يسألون الجهات األربع، برموش 
العين وأهدابها، وما من جهة لديها أي جواب، كأن العالم 
أضحى قبورًا ورموسًا، وكأن القامات تحولت إلى شواهد 

للقبور وليس من طيور سوى البوم والغربان. 
في عي��د ميالدك يا بنتي أقدم ل��ك التهاني، أخّري 

الدموع، لتجعلي الحقد ينهض مثل أعمدة البراكين. 
س��تذكر األجي��ال القادم��ة الثلث األخير م��ن القرن 
العش��رين، كيف مرّ على الش��رق األوسط فقضى على 

الضرع والزرع. 
اليوم الثاين 2 / 5 

عادت درجات الحرارة إلى االنخفاض، وكأن الش��تاء 
قد عاد ثاني��ة، في الخارج المطر والضب��اب والرياح. في 
العاش��رة والنصف انقشع كل ش��يء، وعندما أطللنا من 
النواف��ذ العالي��ة رأين��ا ض��وء الش��مس يرق��ص، ورأينا 
األرض فرحة والخضرة تلمع، واألش��جار البعيدة تتمايل. 
الجب��ال البعيدة الذاهبة باتج��اه القلمون تصطدم قممها 

بالغيوم. 
سِ��رْتُ في الممر مع )أبو فريد( م��ن رعايا المهجع 
العاش��ر وه��و م��ن محافظة إدل��ب من قرية قرب جس��ر 
الشغور، وعندما اعتقل في عام 1979 كان برتبة نقيب، 
كنيته أضباش��ي. تح��دث عن التطور تج��اه الديمقراطية 
وحقوق اإلنس��ان ش��به مس��تحيل ف��ي العال��م العربي. 

فحْكم السالالت وحْكم العسكر ضد ذلك. 
اليوم الثالث 3 / 5 

الساعة تقترب من العاش��رة لياًل، الكل في   
المهجع مستيقظون، هناك أربعة يلعبون الورق، وهناك 
واحد يخيط شرش��فه الممزق، كم��ا هناك حوالي الثالثة 

يقرؤون، وهناك من ينحت على الخشب. 
الصم��ت يَط��وي المم��ر. واألص��وات الواصل��ة من 
المهاج��ع األخ��رى قليلة.. فق��ط األحالم تخت��رق الصاج 
والجن��اح والنوافذ وتحوم حول المحارس، ملوِّحة للقمر، 
وللنجوم بيديها تش��كو قس��اوة هذا الك��ون، ولماذا خلق 

على هذه الشاكلة. 
اليوم الرابع 4 / 5 

ذهبت لي��اًل ألنام في المهجع الراب��ع، محل الدكتور 
أك��رم حوران��ي ال��ذي ذهب من��ذ أكث��ر من أس��بوع إلى 
مستشفى التل، أنه يعاني من تشجنات معدية ومعوية، 
ولدي��ه قرحة ش��به مزمنة.. عندما جلس��ت ف��ي المهجع 
أخبروني بانتقال شاويشية المهجع من المهندس رمزي 
إلى دكت��ور الكيمياء حس��ين بكر من الغوطة الش��رقية 

قلت معلقًا ومازحًا: س��اعة خير ربما على وجه الشاويش 
الجديد نرى باص االنطالق يتأهب للسفر. 

النزيل جه��اد غنام مهندس الطيران األرضي حدثنا 
أحادي��ث طريفه وه��و بحد ذاته ش��خصية ظريفة طوله 
)165 س��م(. حدثنا عن طفولته وكي��ف كان مع األطفال 
م��ن مجايليه ف��ي قريته الس��احلية والجبلي��ة يالحقون 
الزنابي��ر وحرق منازلها وأعشاش��ها التي تقع قرب كروم 
التين، وفيما بين أش��جارها، وكيف كانت تلسعهم، وهم 
يحاول��ون قطف التي��ن الناض��ج، والندى بع��د لم يرحل 
عن األغص��ان واألوراق.. بعد ذلك تحدثن��ا عن القراءات 
والكتب والقواميس.. جل أفراد هذا المهجع يتقنون اللغة 
الروس��ية، وقد دأبوا على القراءة وتعلم اللغة الفرنسية 
واإلنجليزية. وجهاد هذا يحاول تعلم اللغة اإليطالية ألن 
أخته متزوجة من إيطالي.. قالوا جميعًا: إننا مللنا اللغات، 

والمطالعة، والحلقات والحياة. 
اليوم اخلام�ش 5 / 5 

منذ سبعة أش��هر تقريبًا نُقل إلى س��جننا الدكتور 
مهندس الس��دود مزيد حداد المعتقل منذ صيف 1983.. 
احتفظوا به في فرع التحقيق ألنهم كانوا بحاجة لخبرته 
في البن��اء والتدعيم.. طلبوه إلى رئيس الفرع في بداية 
اعتقاله وكان في المنف��ردة، فدعم لهم بناء كان مهددًا 
باالنهي��ار. ومن��ذ ذل��ك الوقت وه��م يس��تخدمونه لبناء 
منش��آت داخل الفرع وخارجه. استمر س��جينا في الفرع، 
ف��ي القبو حتى خري�ف عام 1990، عندما اكتش��ف�وا أنه 
على عالقة م��ع موقوفة ورهين�ة هي زوج�ة عبد العزيز 
الخي��ر الطبيب الذي يقود العم��ل الحزبي وصحافة حزب 
العم��ل الش��يوعي. وق��د داهم األم��ن بيتًا قي��ل لهم أن 
الخيّر في��ه، فعثروا على زوجت��ه، فاعتقلوها وضربوها 
وش��دُّوا أرجلها إل��ى )الفلقة( في هذا الف��رع، وذلك عام 
1988. ويبدو أن الرفيق مزيد كان له بعض حرية التنقل 
في ممرات القبو فكان على صلة مع المعتقلة زوجة عبد 
العزيز الخيّر، ويرس��ل رس��ائلها إلى الخ��ارج. وقد نقلت 
حديث مزي��د مع زوجة الخيّر إلى األم��ن.. معتقلة أخرى 
لحس��اب حزب الكتاتب اللبناني،. ولهذا فتحوا تحقيقًا مع 
مزي��د ومع زوجة الدكتور عبد العزيز وتلقت ضربًا مبرحًا 
حت��ى اضطرت إلى االعتراف. ومنذ ذلك الوقت تخلوا عن 
خدمة الدكتور مزيد، وأرس��لوه إلى س��جن صيدنايا دون 
أن يضرب��وه. كما كان مزيد، وه��و في الفرع، على صلة 
برياض الت��رك الموجود ف��ي الزنزانة منذ ع��ام 1980، 
وق��ال أن��ه بحالة صحية س��يئة. وأخيرا س��ألت مزيد عن 
مهن��دس دكت��ور وخري��ج إنكلت��را وهو أمين س��ر نقابة 

المهندس��ين وكنيت��ه ب��دوره، ومعتق��ل من��ذ أواخر عام 
1981، قال: أن هذا المهندس أطلق سراحه فجأة 1990. 

اليوم ال�شاد�ش 6 / 5 
ج��اء خب��ر ألحدهم في الجن��اح الخلف��ي يؤكد على 
تشكيل لجان من كافة أجهزة المخابرات لزيارة السجون، 
ودراس��ة وضع اإلعتقال السياس��ي ومثل هذا الخبر جاء 

مع زيارات أخرى. 
المهج��ع التاس��ع ال��ذي يض��م اللبنانيي��ن التابعين 
للحزب التقدمي االشتراكي والموعودين باإلفراج عنهم، 
جاء أمر نقلهم إلى الجناح الخلفي منذ أكثر من أس��بوع، 
فسَّ��رنا األمر، أن إدارة الس��جن تريد تجمي��ع أكثريتهم 
ف��ي مكان واحد لتس��تولي على حاجياتهم وعلى رأس��ها 
الراديوهات وبوابير الغاز.. بهذه الحالة يقل اإلزدحام في 

المهاجع فيصبح عدد متوسط المهجع 13 بداًل من 17. 
رح��ل عن مهجعن��ا غاضبًا الدكتور س��امي صعوب، 
اصطدم مع جاويش المهجع بشأن مواد الطعام، وضرورة 
تقديم المواد القابلة للتلف. وقد عاد إلى مهجعه القديم 

وأصبح عدد أفراد المهجع خمسة عشر. 
مس��اء وبعد العشاء جلست أشرب الشاي عند محمد 
الحم��وي وظاف��ر النجار وتحدثن��ا عن كثير م��ن األمور.. 
ذكري��ات ع��ن بلدة الس��لمية وع��ن تواجدي ف��ي بيروت 
وع��ن هذه الس��جون الت��ي طورها نظ��ام الحكم ومألى 

بالمعتقلين. 
اليوم ال�شابع 7 / 5 

جاءن��ا خب��ر ع��ن الذي��ن أف��رج عنه��م م��ن ح��زب 
العم��ل، وكان عدده��م من الس��لمية س��بعة عش��ر، قد 
تم اس��تقبالهم قب��ل البلدة بعدة كيلومت��رات باألهازيج 
والس��يارات وإطالق األعي��رة النارية. وكذل��ك جاءنا خبر 
تشكيل قوائم إلخالء سبيل الكثير من القوى السياسية، 
وأن ه��ذه القوائ��م ف��ي الطري��ق إلرس��الها إل��ى إدارات 
الس��جون، ب��ل أن إحدى الزي��ارات قالت: - أن 400 اس��م 

سيُفرَج عنهم. 
مرت بالبال صور األوالد، ومالمحهم، ابتس��اماتهم، 
بع��ض حركاتهم التي تعبر ع��ن الفرح، أو عن الحزن، أو 
ع��ن الرجاء. وإذ بعض الدموع تق��ف في المحاجر، دلكت 
عينيَّ عب��ر الظالم ففاضتا مثل نبع ثر.. هذا الس��جن.. 
وهذه الس��نوات.. وه��ذا الطغيان إلى مت��ى؟.. نمت دون 
انتب��اه فرأي��ت ف��ي الحل��م أحده��م يخنقن��ي بقم��اط. 

استيقظت خائفا فوجدت الشرشف يغطي وجهي. 
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ماذا تفع��ل عندما يفقد الط��رف الذي كنت 
تق��وم بدعم��ه قدرت��ه عل��ى إقناعك؟ ه��ذا هو 
الس��ؤال الذي يواجه الحلف��اء الغربيين لالئتالف 
الوطن��ي الس��وري وه��و المظل��ة الت��ي تدعي 
تمثيل المعارضة السياس��ية الرئيسية، وجناحها 
المس��لح من الميليش��يات المتم��ردة المتحالفة 
والت��ي تع��رف بالجي��ش الس��وري الح��ر. وعلى 
األرض بش��كل خ��اص، بدأت ه��ذه المجموعات 
المعتدلة تخسر لصالح مجموعات أخرى ال سيما 
الجهادية. وكنتيجة لذلك، تبدو اإلدارة األمريكية 

والحكومات األوروبية اليوم في مأزق.
وفي الوقت الذي تنمو فيه القوى الجهادية، 
بالدع��وة  الغربيي��ن  المس��ؤولين  بع��ض  ب��دأ 
بهدوء إلعادة االرتباط بالرئيس الس��وري بشار 
األس��د، بينما يرى آخ��رون بأن الس��بيل الوحيد 
المتبقي ه��و العمل مع اإلس��الميين الملتزمين 
الذين يرفضون المتطرفين وفي الوقت نفس��ه 
يرفضون أن يكونوا جزءًا من االئتالف المدعوم 
من الغ��رب. ومع المفاوضات الت��ي يفترض بها 
أن تب��دأ في جنيف في 22 كان��ون الثاني/يناير، 
ال ت��زال الحيرة ت��راود الحكوم��ات الغربية حول 
المتواج��دة عل��ى األرض س��وف  أي الفصائ��ل 
تدعم. »أنا لس��ت واثقًا أي��ن نقف اليوم،« يقول 
دبلوماس��ي غرب��ي مش��ارك ف��ي التحضي��رات 

للمؤتمر.
ويعود السبب األساس��ي لهذه الفوضى إلى 
ازدي��اد نفوذ الفصائل التابع��ة لتنظيم القاعدة 
في سوريا. الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
والت��ي تعرف باس��م داعش وهي األكثر قس��وة 
بي��ن تلك الفصائل، انتش��رت بش��كل كبير في 
ش��مال وش��رق البالد، بينما ال ي��زال فصيل آخر 

تابع للقاعدة وهو جبهة النصرة يزدهر بدوره.
وق��د ب��دا ذل��ك بمثاب��ة اإلنذار 
للعواصم الغربية وكذلك للسوريين 
الذين يخشون أن يكون المتطرفون 
أس��وأ من نظام يس��تعمل طائراته 
الحربي��ة وبراميل��ه المتفجرة وحتى 
األس��لحة الكيماوية ض��د المدنيين. 
ومع وقوف روسيا وإيران خلفه بكل 

إصرار، يبدو األسد اليوم متماسكًا.
وما سبق يجعل فصياًل معارضًا 
واح��دًا ال ينتم��ي للقاع��دة يمتل��ك 
ق��وة حقيقي��ة: وه��و قوة إس��المية 
جديدة تتألف من س��بع فصائل فيما 
يدع��ى الجبه��ة اإلس��المية. والت��ي 
تض��م أح��رار الش��ام وه��ي جماعة 
سلفية كبيرة، وجيش اإلسالم وهو 
مجموع��ة م��ن الجماع��ات المقاتلة 
ق��رب العاصمة دمش��ق. نأت الجبهة 
الجن��اح  ع��ن  بنفس��ها  اإلس��المية 
العس��كري لالئت��الف وال��ذي يقوده 
المنش��ق س��ليم إدري��س،  العمي��د 

وكذلك عن دولة داعش.

لكن صناع السياسة الغربيين ليسوا واثقين 
بعد م��ن كيفي��ة التواصل مع الجبه��ة. وقد ندد 
أعضاء التحالف بأنها متحفظة بشكل كبير وغير 
ديمقراطية في محاولتها إليجاد قنوات للتواصل. 
قام بعض الدبلوماسيين األمريكيين بالتواصل 
مع الجبهة لكن الغرب بش��كل عام ال يزال حذرًا 
في االقتراب منها بس��بب تورط بعض مقاتليها 
في هجمات طائفية عنيفة على قرى علوية في 
الس��احل السوري، وهو المكان األساسي لتواجد 

العلويين، طائفة الرئيس األسد.
وق��د أع��رب الغ��رب ع��ن قلقه ف��ي الحادي 
عش��ر من كانون األول/ديس��مبر الحالي عندما 
أن  وبريطاني��ون  أمريكي��ون  مس��ؤولون  أك��د 
المس��اعدات غي��ر القاتلة للثوار الس��وريين في 
الش��مال قد تم تجميده��ا بعد اس��تيالء الجبهة 
اإلس��المية على عدة قواعد ومستودعات للثوار 
ق��رب الح��دود التركية. بعد يومي��ن من ذلك تم 
اختط��اف رزان زيتون��ة وهي محامي��ة علمانية 
برزت في مجال المقاومة الس��لمية ضد النظام 
منذ سنتين، وذلك من مكتبها وعلى األغلب من 

قبل مجموعات ضمن الجبهة.
واليوم، يبدو الغرب أكثر انش��غااًل بالتهديد 
الجه��ادي منه بالتفكي��ر باألس��د ونظامه. وهنا 
أمريكي��ون  دبلوماس��يون  ب��دأ  فك��رة  ب��رزت 
مخضرم��ون بتداوله��ا ومنه��م ري��ان كروك��ر، 
مفادها بأن الخيار األقل س��وءًا سوف يكون في 
إج��راء المفاوضات مع األس��د والذي ق��ام الغرب 
بالفع��ل بالتع��اون مع��ه للتخلص من أس��لحته 

الكيماوية.
ولم يتضح حتى اآلن من سيمثل المعارضة 
الس��ورية في جنيف. ال��روس يقترحون جماعة 
خ��ارج إط��ار االئتالف. وبينما س��تجلس روس��يا 

وأمريكا إلى طاول��ة المفاوضات، ليس جليًا بعد 
إن كانت كل م��ن إيران والس��عودية التي كانت 
وراء ظهور الجبهة اإلس��المية س��يكونان هناك. 
لك��ن بدونهم��ا س��يكون م��ن الصع��ب التوصل 

التفاق. 
وف��ي تذكي��ر للخط��ر الكبي��ر الناج��م عن 
المأساة الس��ورية، انفجرت سيارة مفخخة قرب 
الحدود الس��ورية اللبنانية في الس��ابع عشر من 
كانون األول/ديس��مبر مس��تهدفة عل��ى األغلب 
ح��زب اهلل، وه��و ميليش��يا ش��يعية تقاتل بكل 
قوته��ا مع األس��د، مما أدى إلى توس��ع الخالفات 
الطائفي��ة المتواجدة أساس��ًا في لبن��ان. كما أن 
تدفق أعداد كبيرة م��ن الالجئين الذين تجاوزوا 
المليون الج��ئ ومعظمهم معدم��ي الحال جعل 
م��ن لبن��ان بس��كانه المتنوعي��ن الذي��ن يبل��غ 
عدده��م أربعة ماليين، متوترًا بش��كل ش��ديد. 
يتك��دس العدي��د م��ن الالجئي��ن ف��ي الش��قق 
السكنية وبعضهم ينام تحت الجسور، كما ذهب 
بعضه��م للمخيمات الفلس��طينية والتي تش��هد 
ازدحام��ًا في األس��اس، كم��ا لجأ الكثي��رون إلى 
الخي��ام التي تنتش��ر في منطقة البق��اع الباردة 
قرب الحدود الس��ورية. وتقدر األمم المتحدة أن 
أعداد الالجئين السوريين في المنطقة ستتجاوز 
األربعة ماليين في نهاية العام المقبل. نزح 2.3 
ملي��ون خارج الب��الد حتى اآلن بينم��ا يوجد 6.5 
مليون نازح داخل س��وريا. وهذا األس��بوع بدأت 
األم��م المتحدة بطلب 6.5 مليار دوالر لس��وريا، 

في أكبر نداء إنساني وجهته في تاريخها.
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احلرب وال�شالم يف �شوريا، اأين هم االأنا�ش اجليدون؟
�شعود اجلهاديني اإىل واجهة امل�شهد يف �شوريا وتفاقم ال�شراع الطائفي 

و�شع امل�شاندين الغربيني للثوار املعار�شني يف ماأزق
  ترجمة: سعاد يوسف
نشرت في اإليكونوميست بتاريخ 21 كانون األول 2013

أحد مقاتلي المعارضة في حي صالح الدين بحلب
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  ياسر مرزوق

اإجازة القانون )2(
اس��تكمااًل لما أوردناه في األس��بوع الماضي 
عن إج��ازة القانون وفقًا للم��ادة 185من قانون 
العقوبات سنكمل بحثنا اليوم في فصلين األول 
عن نقل وزراعة األعضاء العملية التي لم تنص 
عليها الم��ادة آنفة الذكر، والثاني في ممارس��ة 

األلعاب الرياضية. 
نقل وزراعة األعضاء: 

لم ي��ورد قان��ون العقوب��ات الس��وري نصًا 
خاص��ًا لنقل األعض��اء »باعتبار جريم��ة االتجار 
باألعضاء حديثة العهد« ث��م جاء القانون »31« 
لعام 1972 ثم القانون المعدل رقم »43« لعام 
1986 حيث حدد ش��روط النق��ل وأهلية المتبرع 
ونظم عملية النقل دون اإلشارة لجريمة االتجار 
باألعض��اء البش��رية أو الن��ص عل��ى عقوب��ات 
مح��ددة عليها، وم��ع تزايد الحاجة إل��ى عمليات 
نق��ل األعضاء في س��ورية، جاء قان��ون تنظيم 
زراعة ونقل األعضاء رقم »30« الصادر في 20 
/ 11 / 2003 حي��ث أن��اط عملية التنظيم لوزارة 
الصح��ة وه��ي التي تح��دد المش��افي والمراكز 
المختص��ة لذلك مع تحدي��د ألجور نقل األعضاء 
أو حفظها أو غرسها ووضع شروط لها وعقوبات 
عل��ى المخالفي��ن، حيث اش��ترط لنق��ل العضو 
أو النس��يج من جس��م إلى آخ��ر إال يكون العضو 
عض��وًا أساس��يًا للحي��اة حتى لو واف��ق المتبرع، 
ويعود تقدير الحاجة لنقل العضو لموافقة لجنة 
طيب��ة ثالثية م��ن دون أن يش��كل خط��رًا على 
المتب��رع وال يجوز النقل إال من كامل األهلية مع 
وج��ود موافقة خطية، وال يجوز النقل من قاصر 
إال بحالة أن يكون المتبرع والمس��تفيد شقيقين 
توءمي��ن مع وجود موافقة لألبوين أو أحدهما أو 
الولي الش��رعي وتحتاج عملية النقل للمستفيد 

إلى موافقته الخطية أيضًا أو من عائلته. 
كما صدر أيض��ًا الق��رار التنظيمي رقم 73 
/ ت تاري��خ 7 / 11 / 2004 المتضم��ن التعليمات 
الناظمة لزراعة األعضاء وقبل الخوض في واقع 

زراعة األعضاء في س��ورية ال 
بد بداي��ة من قراءة متأنية في 
التعليم��ات الناظم��ة لعملي��ات 

الزرع.  
وال��ذي أوجب في حال كان 

المتبرع على قيد الحياة: 
إال يق��ع النق��ل على كامل 
عضو أساس��ي للحي��اة حتى لو 

كان ذلك بموافقة المتبرع.  
وأال يشكل التبرع بالعضو 
خطرا على حياة المتبرع ومدى 
حاجة المستفيد لعملية النقل.  

م��ع أخ��ذ تعه��د خطي من 
المتبرع أن تنازل��ه عن العضو 
المتب��رع ب��ه لي��س لق��اء بدل 

مادي أو معنوي.  
ه��ذا ف��ي حالة الش��خص 
المتب��رع إل��ى ش��خص آخ��ر.. 
أم��ا ف��ي حال��ة نق��ل األعضاء 
م��ن المتوف��ى ف��إن التعليمات 
الناظم��ة أك��دت عل��ى حف��ظ 
حق��وق المي��ت وعدم االس��اءة 
إال  عل��ى  نص��ت  إذ  لكرامت��ه 
يجوز نقل األعضاء أو األحشاء 
أو ج��زء منه��ا م��ن مي��ت بغية 
غرسها لمريض بحاجة اليها إال 

بعد التأكد من الوفاة بموجب تقرير أصولي من 
لجنة طبية من ثالثة أطباء.  

كم��ا أوجب��ت إال ي��ؤدي نق��ل األعض��اء إلى 
اح��داث ما يس��يء إل��ى كرامة جث��ة المتوفى أو 

تغيير مالمحها.  
كم��ا نج��د ف��ي التعليم��ات الناظم��ة بعض 
التحفظ��ات عل��ى المتب��رع القاص��ر والمتب��رع 
المس��ن وتب��رع اللقط��اء والوحيد ألهل��ه وتبرع 
المقبل على خدمة العلم، وذوي المهن الش��اقة 
أو الخطيرة أو إذا كان المتبرع س��جينا أضف إلى 

ذلك:  
إذا كان التوافق النس��يجي ال يحقق النس��ب 
المطلوب��ة وإذا كان��ت عمليات ال��زرع بين معط 

وآخذ غير سوريين.  
وعدم الس��ماح للسوريين ومن في حكمهم 
بالتب��رع لغي��ر الس��وريين وبالعكس باس��تثناء 

األصول والفروع.  
وقد حظ��ر القانون الس��وري البديل المالي 
لنقل األعضاء وشدد القانون على ضرورة التأكد 
م��ن الوفاة في حالة نق��ل األعضاء من المتوفى 
وفق��ًا للتعليم��ات الت��ي تصدره��ا وزارة الصحة 
وبموجب تقري��ر أصولي من لجنة ثالثية طبية، 
ويشترط أن يكون الفريق الطبي المقرر للوفاة 
غي��ر الفريق الطب��ي الذي يق��وم بعملية النقل 
والغ��رس، ومن العقوبات التي ج��اء بها القانون 
»30« ه��ي الحب��س م��ن 6 أش��هر إلى س��نتين 
وغرام��ة من خمس��ة آالف إلى عش��رة آالف ليرة 
لمن يخالف أحكام القانون إضافًة إلى األش��غال 
الشاقة المؤقتة، وبالغرامة من خمسين ألفًا إلى 

مئة ألف لكل من يتاجر باألعضاء. " 1 "
ممارسة األلعاب الرياضية: 

يقر المش��رع الس��وري، وجميع تش��ريعات 
فالنش��اط  الرياضي��ة،  األلع��اب  مب��دأ  العال��م، 
الرياض��ي ف��ي الواق��ع موج��ود من��ذ العص��ور 

القديم��ة، وه��و ف��ي عصرن��ا الحاض��ر منظ��م 
على نط��اق محلي ودولي، تعقد ل��ه المؤتمرات 
وتبذل لتوسيع نطاقه األموال الطائلة، وتكرس 
له مؤسس��ات وهيئات وحش��ود م��ن المنظمين 
والمدربي��ن، واأللع��اب الرياضي��ة حينن تس��ير 
المعت��اد ال تثي��ر أي إش��كال، ولك��ن  بالش��كل 
اإلش��كال يظهر مع ح��دوث إصاب��ات أو جروح أو 
كسور أو وفاة، فمل هو حكم ذلك في القانون. 
تتف��ق أغل��ب القواني��ن الوضعي��ة ومنه��ا 
القان��ون الس��وري، على تبرير األفع��ال الواقعة 
أثن��اء األلعاب الرياضي��ة، وبالتالي ع��دم اعتبار 
االصاب��ات الناجم��ة عنه��ا معاقبًا عليه��ا، ولكن 
اس��تجمعت  إذا  إال  تب��اح  ال  الرياضي��ة  األلع��اب 

الشرائط األربع التالية: 
1 - أن تك��ون اللعب��ة مم��ا يق��ر وجوده��ا 
النظ��ام أو العرف: ويراعى في ذلك مكان اللعبة 
والع��رف الش��ائع في��ه، واللعب��ة الرياضية هي 
كل لعب��ة تظهر فيه��ا القوة والمهارة، كس��باق 
الخيل والس��فن والسيارات، والس��باحة والرمي 
والمصارع��ة ورفع األثق��ال، وغيرها مما تعارف 
عليه أهل المنطقة، وصار لعبة شائعة بينهم. 

2 - أن تك��ون اللعبة قد تمت برضاء الالعب 
المص��اب: ومعنى هذا الش��رط أن يكون الالعب 
المصاب قد دخل المباراة برضائه، واشترك فيها 

ليلعب كطرف من أطرافها. 
3 - أن يك��ون الالع��ب الذي أح��دث اإلصابة 
ف��ي نده ق��د راعى قواع��د اللعب وأصول��ه: فإذا 
خ��رج الالعب في ه��ذه القواعد مس��تغاًل اللعب 
إليذاء خصمه، وأوقع فيه جروحًا أو كسورًا، فهو 

مسؤول عن أفعاله مسؤوليًة كاملة. 
4 - أن تكون اإلصابات قد وقعت أثناء اللعب: 
فإذا قام الالعبون، قبل المباراة أو بعدها، بأفعال 
أدت إل��ى إحداث جروح أو كس��ور بأحد الالعبين، 
فال تش��مل اإلباحة ه��ذه األفع��ال، ويحدد وقت 
اللعب، أنظمة اللعبة، والعرف المحلي أو الدولي. 
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د. خريية قا�شمية:
مذك���رات حم�ش���ن الب����رازي

  ياسر مرزوق

لعل قراءة المذك��رات وخاصًة مذكرات 
لح��وادث  حي��ًا  وصف��ًا  تعط��ي  الساس��ة 
المعاص��رون  أولئ��ك  اختبره��ا  واتجاه��ات 
للح��دث وتغوص ف��ي تفاصي��ل ذات نكهة 
خاص��ة، تعط��ي التاريخ نوعًا م��ن الحياة ال 
توفره��ا كت��ب التاريخ العادي��ة أو الوثائق، 
ومحسن البرازي من القالئل الذين امتلكوا 
حس��ًا توثيقي��ًا حاف��ظ ب��ه على نس��ٍخ من 
مراس��الته، لذا أتت المذك��رات مختلفًة عن 
غيرها م��ن مذك��رات معاصريه وس��ابقيه 

التي اعتمدت على االستعادة من الذاكرة. 
والفت��رة الت��ي كتب��ت فيه��ا المذكرات 
على قصرها مهمة جدًا في تاريخ المنطقة 
العربية تعاقبت فيها أحداث مثيرة ال تتعلق 
بتاريخ س��وريا وحدها بل بالمس��ار العربي 

أجمع. 
ف��ي  يحتف��ظ  الب��رازي  محس��ن  كان 
منزله بنس��خة خرطوش من التقارير التي 
كان يعده��ا للرئي��س القوتلي عما يس��ره 
إلي��ه الزعم��اء والمل��وك الع��رب ويبعث بها 
إلى دمش��ق حاملًة أخطر األس��رار عن تلك 
الح��وادث التي انتهت إلى كارثة فلس��طين 
وأعقابه��ا، إل��ى أن قتل مع حس��ني الزعيم 
لتنتق��ل من يد إلى ي��د حتى وصلت للقارئ 

العربي. 
والمذك��رات الي��وم يغي��ب فيها الش��ق 

الش��خصي أو العائل��ي وتحت��وي عل��ى محاضر 
للقاءات ومراس��الت مع الزعماء العرب باس��تثناء 
فص��ل واحد يتكلم في��ه عن مقابلت��ه للرئيس 
القوتلي وخالد بك العظم، يوم اعتقلهما حسني 

الزعيم على أثر االنقالب األول. 
ينتم��ي صاح��ب المذكرات إل��ى آل البرازي، 
وهي إحدى العائ��الت اإلقطاعية في حماه، وهو 
مح��ام فرنس��ي الثقاف��ة والتعلي��م، وكان مدير 
مكت��ب القوتل��ي الموث��وق، وكات��ب خطابات��ه، 
وموضع سره وكبير معاونيه في قصر الرئاسة، 
وف��ي األش��هر القليل��ة الت��ي س��بقت انق��الب 
الزعي��م، كان الب��رازي وزي��رًا للخارجي��ة، وبعد 
االنقالب وانتخاب الزعي��م كرئيس للجمهورية، 
اس��تدعى محس��ن البرازي لتش��كيل الحكومة، 
وقد س��رت ش��ائعة فيما بع��د، أن الب��رازي كان 
يتصل س��رًا بالزعي��م، وأنهما قد عم��ال معًا في 
األش��هر القليل��ة الت��ي س��بقت ورافق��ت ح��رب 
فلس��طين، وكان البرازي بع��د االنقالب هو من 
صاغ األس��ئلة األربع��ة الموجودة عل��ى البطاقة 
االنتخابية الموجهة في االس��تفتاء، على رئاسة 
الجمهوري��ة، ودافع عن ش��رعيتها الدس��تورية، 
وقي��ل أن خصومه قد أطلقوا علي��ه لقب مفتي 
الجمهورية، ألن دوره زمن الزعيم كما كان زمن 

القوتلي، تقديم الطالء الشرعي. 
لقد مرت س��وريا بظ��روفٍ خاص��ة مكنتها 
م��ن التخلص من االحت��الل األجنبي قبل غيرها 
من دول المش��رق العربي فق��د تم جالء القوات 
البريطانية الفرنسية المشتركة في 17 نيسان 
عام 1946، وفي ذلك الحي��ن كانت بريطانيا ما 
تزال تساوم كاًل من مصر والعراق على استيفاء 
امتيازات عس��كرية قبل الجالء، وقبل أن يتحقق 

الجالء بس��نوات اختارت سوريا نظام الجمهورية 
البرلمانية. 

كانت س��وريا الدول��ة العربي��ة األولى التي 
أمكن أن يلحظ فيها وقع الهزيمة في فلسطين، 
فقد كش��فت الحرب عن االفتقار إلى االس��تعداد 
والخدم��ات  والذخي��رة  الس��الح  ف��ي  والنق��ص 
الطبي��ة، ونجم عن س��وء تدبير الحرب اس��تياء 
ع��ام ونفور م��ن طبقات الش��عب، إذ انكش��فت 
بوض��وح نق��اط ضعف العه��د، وش��نت األحزاب 
الجديدة والسيما حزب البعث حملةٍ على التخاذل 
في الحرب وأوش��كت الهياجات ضد الحكومة في 
كان��ون األول ع��ام 1948 أن تنقل��ب إل��ى ثورة 
تلقائي��ة، وكان��ت تجرب��ة الحرب الفلس��طينية 
بالنس��بة للضب��اط الس��وريين الش��باب نقطة 
انعطاف، فقد اعتقدوا أن زعمائهم السياس��يين 
كانوا مهملين إلى حد اإلجرام فلم يكن التوصل 
إلى تضامن عربي أوس��ع أم��رًا متعذرًا، كما كان 
ممكن��ًا ابتياع المزيد من الس��الح أو انتزاعه من 

الفرنسيين قبل رحيلهم. 
وحينما جوبه رجال الحكم باالنتقاد في كل 
م��كان، حاولوا إلق��اء اللوم والفش��ل في الحرب 
عل��ى عاتق الجي��ش، فكانت الش��رارة التي أدت 
إل��ى وق��وع االنفجار، وق��د عبر انقالب حس��ني 
الزعي��م ف��ي 30 آذار عام 1949 ع��ن رد الفعل 
ال��ذي حصل عند الش��عب الس��وري م��ن الواقع 
القل��ق ال��ذي كان يتخبط فيه عه��د القوتلي، إذ 
كان��ت تختلج في نف��وس الجميع رغب��ة عارمة 
في التغيير، فصادف العمل الذي قام به الزعيم 
تأيي��دًا عام��ًا اس��تخرج مظاه��ر الف��رح والتوقع 
المفعم باآلمال، وكان الزعيم يس��تند في عمله 
عل��ى فئتي��ن س��اخطتين تختلفان ف��ي المبدأ، 

إحداهما الجيش واألخرى أوس��اط الش��باب 
التي كانت تدعو لإصالح، وقد كانت دوافع 
الزعيم ذاته موضع تس��اؤل، لكن االنقالب 
بحد ذاته كش��ف عن وهن وسهولة تحطم 
الشكل الدستوري الغربي، كما بينت تجربة 
فلس��طين قصور النظام القدي��م، وعجزه 

وحدة سخط الجيش. 
وقد أعلنت جريدة الحي��اة اللبنانية في 
عددها 2050 الصادر في 13 كانون الثاني 
ع��ام 1953 ع��ن ق��رب نش��ر "قطع��ة من 
تاريخنا الدامي الحديث" وتعني بها مذكرات 
محس��ن البرازي، وتحت عنوانٍ بارز "صوت 

من وراء القبر" كتبت الحياة: 
"في فج��ر 14 آب ع��ام 1949 انطلقت 
رصاص��ات في حق��ل مهجور عل��ى طريق 
الم��زة في دمش��ق، وخ��ر حس��ني الزعيم 
ورئيس وزرائه محس��ن الب��رازي صريعين 
وبينم��ا كان محس��ن الب��رازي يالق��ي ربه، 
كانت أيدٍ خفي��ة تمتد إلى أدراج مكتبه في 
بيت��ه وتنتزع منها أوراق��ًا خطيرة، مذكرات 
ه��ذه  ف��ي  أق��الم،  ورؤوس  ومخطوط��ات 
األوراق تكمن خفايا السياس��ة العربية منذ 
ع��ام 1947 أي في الس��نتين التي تدافعت 
فيهما أحداث كارثة فلسطين، من طالئعها 
إل��ى وقائعها إلى ذيولها، وراء س��تار كثيف 
من التعمي��ة والتمويه والنفاق، ستكش��ف 
أوراق البرازي جانبًا منه، لقد كان محس��ن 
البرازي ف��ي ذلك الحين أمين الرئيس الس��ابق 
ش��كري القوتلي، ورس��وله إلى المل��وك العرب 
يحم��ل إليه��م آراء الرئيس الس��وري ومطالبه، 

ويعود إلى القوتلي بتقارير عما سمع ورأى. 
ه��ذه التقاري��ر الت��ي تنتق��ل بالق��ارئ من 
دمش��ق إلى الرياض، إلى عمان، إلى بغداد، إلى 
بيروت إل��ى القاهرة، هذه التقاري��ر تخفي بين 
سطورها تلك األسرار الرهيبة التي بسطت في 
س��نة 1948 ظلها عل��ى جميع األقط��ار العربية 
عام��ة، وعلى فلس��طين خاص��ة، فطبعت على 
أرضن��ا دول��ة اس��رائيل ونش��رت فيه��ا مضارب 

الالجئين، تحت سمة الذل والخيبة والهزيمة. 
هكذا يتكل��م البرازي م��ن وراء قبره وعلى 
ألسنة الملوك والرؤس��اء، أنه فاروق يتكلم، أنه 
عبد اهلل بن الحسين يتكلم أنه عبد اإلله يتكلم، 
أنه ش��كري القوتلي يتكلم، أن��ه رياض الصلح 

يتكلم، أنه النقراشي يتكلم. 
وكأن ص��وت الب��رازي، ال��ذي طوت��ه ترب��ة 
الم��زة، يرج��ع ص��دى األحي��اء منه��م واألموات، 
ويهت��ك وألول مرة ذلك الس��تار الحديدي، الذي 
أحاطوا به عوامل مأس��اة فلس��طين، فينكش��ف 
ع��ن صراع جبار، ل��م تكن فلس��طين منه وفيه 

سوى غاللة رخيصة. 
عام 1975 قامت الدكتورة خيرية قاس��مية 
مستشار الوثائق في مركز األبحاث الفلسطيني 
في بي��روت بجمع ما نش��ر ف��ي جري��دة الحياة، 
ومقارنت��ه م��ع نس��خة مص��ورة محفوظ��ة في 
مكتب��ة المركز، وعكف��ت على إعدادها للنش��ر 
واس��تكمال النواقص ووضع الحواش��ي وتقديم 

الكتاب بنسخته الحالية. 



19

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
    ت

ية 
وع

سب
      أ

       
      

20
13

ل / 
ألو

ن ا
نو

 كا
/ 2

2 |
  )1

18
د )

عد
|  ال

ة  
الث

 الث
نة

لس
|  ا

نا  
ريت

سو
. . 

ية
سور

كة 
فزل

ع�����م�����ل ل�����ل�����ف�����ن�����ان ف�������������ادي زي����������ادة

  مثنى مهيدي

هم�ش���ًا
اإنها ت�ش���تيقظ

للمولعين بهتاف: الش��عب يريد س��قوط المطر واآليس كريم وحليب 
النستلة ومرتديال زوان ورقائق بطاطا برينكلز وانتم تعدون لوائح سوداء 
وتنصبون المش��انق للن��اس منذ االن لن نس��تطيع أن نقدم لكم ش��يئًا.. 
بيكوز إذا ما س��ار كل ش��يء عل��ى مايرام او على ماال يرام حس��بما ترون 

سنجد الحرية تباع في السوق السوداء.. 
بالرجاء خذوا حبوب مهدئة واصمتوا.. 

للموالين الملكيين اكثر من الملك.. سنكمم لكم االفواه واذا ما سولت 
قطة مصابة بالزهايمر وصهلت بدل أن تموء نتيجة خلل جيني سنمسكها 
م��ن ذيلها ونرميها من النافذة، العميلة المندس��ة منف��ذة مخططات بندر 

وحميره العشرة ونمنحها صفر بالسلوك الوطني حسب 
االصول والقوانين الناف��ذة.. ونحرمها من نعمة المواء 
حتى تعود إلى رشدها وتنتبه للمنعطف التاريخي الذي 
تم��ر فيه امتنا حافية القدمين منذ ثالثة اس��ابيع ونيف 

من قبل بداية العصر الحجري.. 
بالرجاء اصمتوا لحظة.. 

للبت��وع البت��اع س��نهدر لك��م دم ميك��ي م��اوس 
وشكس��بير وباخ ولوركا وبيكاس��و وشارلي وشابلن إذا 
لم يدفعوا الجزي��ة المتراكمة عليهم قبل صالة الفجر 
ونقيم الحد على توم وجيري والس��افرة السيدة ملعقة 
وزوجه��ا العلماني الكافر.. وعبس��ي معاقر الحش��يش 
والخم��ر مفس��د اخ��الق قحط��ان ولينا.. وس��نقطع يد 
كاليميرو س��ارق قلوب اطفال االمة وسنفجر غرانديزر 
بعبوة ناس��فة للقضاء على دوق فليد النه ال يقرأ دعاء 

الدخول إلى بيت الخالء كما ورد عن السلف الصالح.. 
سنفعل لكم كل ذلك.. 

مقابل قليل من الصمت.. 
 ركاب الموج��ة ومتتبعي اخ��ر خطوط موضة ثورة 
بائ��ع الفاكهة.. س��فهاء حي الفيس��بوك المتس��كعون 
م��ن صفحة إلى صفح��ة ومن وول إل��ى وول يردحون 
ويتوع��دون ويس��طون عل��ى اراء الن��اس ويخرجونها 
ع��ن س��ياقها وينش��رونها ام��ام حثالة الح��ي ورعاعه 
والنب��اح  النه��ش  غري��زة  اش��باع  عل��ى  المتكالب��ون 
والكومن��ت ووضع الاليك على اي ش��يء حتى لو كانت 
ريحا اطلقتها اس��ت فأرة.. الذين ل��م يذرفوا دمعا ولم 
يصدروا هسيس��ا كل هذه الس��نوات.. ويتهمون جزافا 
االخري��ن بالرقص فوق جثث الش��هداء الذين واللواتي 
هرمت عقولهم وهرم��ت ارواحهم واقصى مايفعلونه 
ه��و التحريض الطالق زمور الجل روح ش��هيد يا الهي 
كيف س��تهنىء روحه وحتى ش��رطي المرور يتبرم من 
صوت بوق س��يارة حتى لو كانت بص��وت فيروز.. الينا 
بضمائرك��م ودموعكم واصواتكم واحزانكم ورثاؤكم 
نتعهد لكم دفع ثمن جيد حس��ب صرف س��عر اليورو او 

الصرف الصحي.. 
اخرسوا لبضع الوقت.. 

لالغلبية الساحقة على قلتهم.. 
الذين. ينظ��رون بعي��ن العقل والحكم��ة والمودة 

والح��رص لغ��د افضل.. ووطن يتس��ع للجميع بدون توري��ث اطفالهم دما 
جدي��دا وث��ارا جديدا وتفرقة جديدة.. الذين ليس��ت لديهم قدرة حتى على 
ك��ره خصومهم لما يحملون في قلوبهم نية حس��نة وم��ودة تجاه كل فرد 
من افراد بالدهم عينهم على اصالح شامل وقلبهم ينبض بعفى اهلل عما 
مضى.. اخوة دم على مختلف اطيافهم.. اخوة مواطنة.. شركاء في الهواء 

والخبز وغد مشرق قادم الريب فيه.. 
اخفضوا أصواتكم.. 

تخاطبوا همسًا.. 
سورية تستيقظ.. 
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الفل�شطيني املحكوم باحللم
خميم الريموك ُيعيد جربيل اأمريًا للحرب
 . .  عامر محمد - دمشق

ق
قي

تح

م��ن الصع��ب إن لم تك��ن الجئًا فلس��طينيًا 
يعيش ف��ي مخيم، أن تفهم تل��ك العالقة التي 
ترب��ط الفلس��طيني بمخيم��ه،  فكأن��ك به يراه 
قطعة من فلسطين حولها الالجئ عبر العشرات 
من الس��نين إل��ى مدن وق��رى صغي��رة صبغها 
بأرضه التي ال ينس��اها، مخيم اليرموك بجنوب 
دمش��ق كان عاصمة مخيمات الش��تات لالجئين 
الفلس��طينيين، بعد السادس عش��ر من كانون 

األول 2012، لم يعد كذلك أبدًا.
 

يف االأم�ش
كانت الحرب التي يتعرض لها الفلس��طيني 
من األش��قاء عب��ر تاريخ نضاله توق��ع في قلبه 
الخس��ارة األكبر، وهذا ليس م��ن باب ألم الروح 
فق��ط، فربما تكون خس��ائر الفلس��طيني التي 
فقده��ا أمام الع��رب تناهز خس��ائره أمام عدوه 
ال��ذي أحتل أرض��ه، العرب من خ��الل أنظمتهم 
السياس��ية عاملوا الفلس��طيني كورقة سياسية 
تُرف��ع حين��ًا او تُخف��ى أو حتى تُش��ق، لتعرف 
الفصائل الفلس��طينية حركة االنشقاق األوسع 
في العالم العربي في السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، بناء على رغبة أجهزة المخابرات 
المصرية واألردنية والس��ورية، الجبهة الشعبية 
لتحرير فلس��طين، ُقس��مت بإش��ارة من النظام 
الس��وري، ليول��د الفصي��ل األكثر إث��ارة للجدل 
واتهامُا بس��فك الدم الفلسطيني على اإلطالق، 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة 

يرأسها أحمد جبريل.

ع��ام "1985" حاص��رت حرك��ة أم��ل "نبي��ه 
بري"  المدعومة من النظام الس��وري المخيمات 
الفلس��طينية ف��ي لبن��ان، تس��اندها ف��ي ذلك 
حرك��ة فت��ح االنتفاضة المنش��قة ع��ن عرفات 
والجبه��ة الفلس��طينية القي��ادة العام��ة التي ال 
يزال يرأسها احمد جبريل، التهمة األساس التي 
وجه��ت ألهال��ي المخيم��ات كان��ت التعاطف مع 
عرف��ات، تهمٌة غير معلنة تم��ت تغطيتها بتهمة 
علني��ة "عناص��ر فلس��طينية مس��لحة متواجدة 
في المخي��م"، تلك الح��رب الت��ي عُرفت بحرب 
المخيم��ات اس��تمرت لثالث��ة أعوام عل��ى األقل، 
طالما وصفت بالعبثية، وشاركت فيها قوى عدة 
ض��د أو مع المخيمات، حركة أمل والقيادة العامة 
وفت��ح االنتفاض��ة زرعت المخيم��ات بالرصاص 
والحقته بال ت��ردد أو روية، وحرك��ة فتح وحزب 
اهلل الذي س��جل أول ظهور مس��لح له مع الحزب 
التقدمي االش��تراكي الذي يرأس��ه وليد جنبالط 
قاتلوا جميعًا لفك الحصار عن المخيمات، مفتاح 
المعركة كان في دمش��ق، وكل كان له أسبابه، 
حرك��ة أم��ل تري��د االنتق��ام كما هو ح��ال قوى 
لبناني��ة أخرى م��ن الوجود الفلس��طيني ودوره 
ف��ي الح��رب األهلي��ة اللبنانية، ح��زب اهلل يريد 
أن يبرز كقوة عس��كرية تحت ش��عار فلسطين، 
الحركات الفلس��طينية تس��تمر ف��ي قتالها وفق 
ما تريد أجهزة المخابرات التي تمولها، ودمش��ق 
كان تريد أن تظهر للعالم أنها قادرة على إشعال 

النار من دون أن تحترق هي.
عُرف��ت تلك الحرب بأس��ماء ع��دة، وضاعت 
فيها أس��ماء ضحايا خطفوا وقتلوا وهم يحاولون 
الوص��ول إلى كأس م��اء أو رغيف خبز، من صوْر 
إل��ى بي��روت حاول��ت نس��اء وأطفال البق��اء على 

قي��د الحي��اة، وتأمين م��ا يكفله��ا، إال أن رصاص 
المحاصرين كان أسرع النتزاع الحياة منهم، بينما 
يُجمع ش��هود تلك المرحلة على أن المجازر التي 
ارتكب��ت في المخيمات من قبل األخوة واألش��قاء 
فاق��ت ما ارتكبته إس��رائيل بحق الفلس��طينيين 
حت��ى ف��ي صب��را وش��اتيال، ع��ام 1988 انته��ت 
ح��رب المخيم��ات الت��ي راقبه��ا العال��م بصمت، 
وحي��ن انتهت أعل��ن عرابها نبيه ب��ري أنه يهدي 
نهايته��ا لالنتفاض��ة الفلس��طينية الت��ي اندلعت 
ف��ي األراضي المحتل��ة، وصمت الع��رب عن تلك 
المجزرة الفضيحة حرصًا على القضية المركزية.

واليوم
في الس��ادس عش��ر من كانون الثاني عام 
2012، تغي��ر وجه مخيم اليرموك بدمش��ق بعد 
أن أعلن��ت المعارض��ة المس��لحة أنه��ا حررت��ه، 
عمليًا كل القوى المس��لحة الت��ي دخلت المخيم 
قبل ي��وم من ذلك لم تك��ن قريبة من مفاهيم 
الثورة الس��ورية المندلعة من منتصف آذار عام 
2011، فق��د أثبت ع��ام من المع��ارك أن كتائب 
قليلة هي من اش��تبكت مع النظ��ام على تخوم 
المخيم، فكتائ��ب مثل صقور الج��والن وأبابيل 
حوران وأكناف بي��ت المقدس اهتمت بصراعات 
ف��ي ما بينها عل��ى ما اعتبرت��ه غنائم حرب من 
أم��وال وأث��اث وممتل��كات الفلس��طينيين، فيما 
وحده��م عناصر جبه��ة النص��رة  - رغم كل ما 
يحيط بمش��روعهم وأجنداتهم-  كانوا يقومون 
بعملي��ات ض��د الحاجز الرئيس��ي للنظ��ام على 

مدخل شارع اليرموك تحديدًا.
بع��د س��اعات من اجتي��اح المخي��م من قبل 
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المعارضة المسلحة، رد النظام السوري بقصف 
مس��جد ومدرس��ة يس��كنها مهجرون بالطيران 
الحربي في أول ش��ارع اليرم��وك، أصيب العالم  
بالذهول ولم تهدأ التصريحات المنددة بالنظام 
الس��وري، فيم��ا عجز ت دمش��ق م��ن جديد عن 
تبري��ر القصف الذي قتل العش��رات وزرع الذعر 
في قلوب س��كان المخيم الذي��ن كان معظمهم 
حتى تل��ك الغارة من المتعاطفي��ن معه، فأعلن 
أن��ه ال يس��تطيع "تطهير المخي��م" ألن الظروف 
السياسية ال تسمح بأي عملية عسكرية لجيشه 
هن��اك، وُأطب��ق الحصار عل��ى اليرم��وك، ومن 
جديد، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة 
العام��ة، تلع��ب ذات ال��دور القديم، ه��ذه المرة 
تشترك فيه مع ميليشيات تابعة للنظام يسميها 

جيش الدفاع الوطني أو اللجان الشعبية.
حين شنت طائرة "الميغ" الغارة األشهر على 
اليرم��وك، كانت تتب��ع إش��ارة إلكترونية زُرعت 
عل��ى مدخ��ل المس��جد، بعض عناص��ر الجيش 
الح��ر الذين دخل��وا المخي��م من يل��دا المجاورة 
كانوا يبحثون ع��ن "أبو زرد" احد عناصر الجبهة 
الش��عبية التي كانت تنتشر في المخيم لحمايته 
قب��ل دخلوه��م، عندما وصل الخبر ل��� "أبو زرد" 
بأن عناصر الحر يبحثون عنه، فأمر أحد عناصره 
بتعقبهم ورمي رقاقة إلكترونية خلفهم، رُميت 
الرقاقة في المسجد بعد أن دخله بعض عناصر 
الحرّ الباحثين عن ذويهم من المهجرين، قصف 

الطائرة وفرّ "أبو زرد".
ظّل الفلس��طيني ف��ي المخيم ق��ادرًا على 
الصم��ود رغ��م إذالل وإهان��ات المعب��ر في أول 
ش��ارع اليرم��وك، الحرك��ة اليومي��ة الت��ي كان 
يُش��رف عليها  عناصر اللجان الشعبية والقيادة 
العامة الت��ي كان عناصرها ملثمون في الغالب، 
كان��ت تُحدد للمُتنقل ع��دد أرغفة الخبز وكمية 
السكر المسموح بإدخاله يوميًا، وانتشرت فكرة 
عام��ة تق��ول إن جمي��ع المدنيي��ن ف��ي الداخل 
ه��م ذوي مس��لحي المعارض��ة أو عل��ى األق��ل 
م��ن المتعاطفي��ن معه��م، فوج��ب تجويعه��م 
وإذالله��م، جيش النظام لم يتدخل رس��ميًا في 
ه��ذا الحص��ار، فرغ��م أن يومي��ات المعبر كنت 
تش��اهد بوضوح من عناصر الجيش المنتشرين 
بالقرب من الحاجز، إال أن أش��رافًا مباشرًا منهم 
عليه لم يُس��جل يومًا، كان المشهد هو النسخة 
الثاني��ة م��ن ح��رب المخيمات ف��ي لبن��ان، إرادة 
رسمية للنظام تترجمها ميليشيات مدعومة منه 

مباشرة.

نك��رت الجبهة الش��عبية القي��ادة العامة أي 
حصار أو أعمال اعتقال وخطف وتنكيل مورست 
اليرم��وك،  مدخ��ل  عل��ى  الفلس��طينيين  ض��د 
وبالرغم من أن اآلالف من الالجئين والسوريين 
غ��ادروا المخيم فع��اًل بعد الغ��ارة الجوية، إال أن 
آالف��ًا أخ��رى ال تع��رف إال المخيم مس��كنًا بقيت 
في��ه آمل��ة البقاء عل��ى قي��د الحياة، فيم��ا كنت 
المأس��اة تتعم��ق، مع قصف عش��وائي طال كل 
المراف��ق الرئيس��ية ف��ي المخي��م، الصواري��خ 
البالستية ضربت المخيم مرارًا طوال عام فضاًل 
ع��ن قذائف اله��اون وصواريخ الراجم��ات، بينما 
بق��ي الفلس��طيني الذي غ��ادرا المخي��م ينتظر 
الحل ال��ذي يعيده إلى مخيمه ال��ذي يراه طريقًا 

لفلسطين.
قبل أيام من شهر رمضان عام 2012 أعلنت  
ثالث��ة فصائل فلس��طينية عماًل عس��كريا قالت 
إنه يهدف لطرد المعارضة المس��لحة من مخيم 
اليرموك، على رأس��ها الجبهة الش��عبية القيادة 
العامة وفت��ح االنتفاضة، أغلق المخيم بش��كل 
كامل ورفعت الس��واتر الترابية بداًل من المعبر، 
سُ��لحت الفصائ��ل وب��دأت معاركه��ا، مس��توى 
التس��ليح الذي س��مح به النظام في دمش��ق لم 
يتع��دى البندقية اآللية مع خمس��ة مخازن فقط 
لكل مقاتل، أس��ابيع م��ن العمليات لم تحقق أي 

هدف واضح، بينما تُلعن الفصائل على رأس��ها 
حرك��ة أحم��د حبري��ل أنها تحق��ق تقدم��ًا حتى 
س��احة الريجة في المخيم، الس��احة التي كانت 
في األصل نقطة االش��تباك الليلي قبل انطالق 
العملي��ة، في الداخل تعمق الج��رح أكثر، وأعلن 
ع��ن أول وف��اة م��ن الج��وع، جنى حس��ن طفلة 
رضيع��ة بقيت والدتها خارج المخيم وبقيت هي 

في الداخل لتلقى حتفها جوعًا.
آخر أم��ل كان لالجئين ف��ي مخيم اليرموك 
كان هدن��ة تم��ت صياغته��ا م��ن أط��راف ع��دة 
م��ن بينها الس��لطة الفلس��طينية ف��ي رام اهلل 
والفصائ��ل الفلس��طينية ال��� )14( في دمش��ق، 
بالتنس��يق م��ع المخاب��رات الس��ورية، انه��ارت 
الهدنة قب��ل الذكرى األول لخن��ق المخيم، فيما 
كان الس��بب غي��ر المعل��ن أن القي��ادة العام��ة 
اقتض��ت مصلحتها ببق��اء المعركة، تش��اطرها 
ف��ي ذلك كتائ��ب اس��المية توصف بالمتش��ددة 
في داخ��ل اليرموك، وفيما يدخ��ل المخيم عامًا 
كام��اًل من آت��ون الص��راع، بات الثابت بالنس��بة 
للفلسطيني أن حلم العودة الثاني قد خُلق فيه 
وانتهى األمر، مع تكثيف نادر للمأساة المستمرة 
منذ س��تين عام��ًا في القتل واالعتق��ال واالتجار 
بقضيت��ه الت��ي ال يراها كما تراه��ا كافة القوى 

في العالم، 

البداية  | الحسيني  القادر  عبد  جامع  مجزرة 
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و يا ريت الحزن متل التلج بيدوب.. 
و بترجعلنا حيطاننا.. 

حمص المحاصرة بكل حصارات الكون وخذالنه وتجويعه
 PM 02:57 / 2013 - 12 - 15
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

المكان: حلب / طريق الباب
الزمان: بعد سقوط برميل متفجر بدقائق

أن��اس يركضون منهم خائفي��ن ما عدا 
مس��عفين يركض��ون إلس��عاف الجرحى 
وام��رأة واح��دة كبيرة بالس��ن تركض 

عكس الناس تصرخ ابني.. ابني.. 
وبين صراخ من يطلب اإلس��عاف وأنات 
من هو تحت أنقاض المبنى تصل إليه. 

تقف وهو ملقىً أمامها قد لفظ أنفاسه 
األخيرة منذ ثوان، جزء من أمعائه ظاهر 
وجسمه مملوء بالش��ظايا وبقايا صاروخ 
ضربه عل��ى المدنيين من كان في يوما 

يدعي أنه ممثل عن الشعب. 
تقترب من رأسه وتقول: 

»ابني مو أنت صرختلي من تحت البناي 
لجهزلك الغدا؟؟

أووم الغدا جهز.. يا اهلل يا أبني أوم.. 
لك أووم يا اهلل )تشده من قميصه( وهو 

بقايا جثة تملؤها بقايا صاروخ.. 
ل��ك أوم ما آكل من الصب��ح.. يا اهلل أوم 

واهلل السفرة باألرض رح يبرد األكل.. 
أوووووم مشان اهلل.. 

يغلبه��ا الواقع بأن��ه لن يجي��ب.. تنهار 
أعصابها.. تسقط أرضًا جانبه.. 

تضم رأس��ه لصدرها وتبك��ي.. وتبكي.. 
وتبكي.. وتبكي.. 

ثم تفارق الوعي!.. 

أمجد بيازي

عاهرة! ولمَ ليس عاهر؟؟!
منذ ب��دأ البش��ر بكره بعضه��م واخترعوا 
الش��تيمة والس��باب.. صارت كلمة عاهرة 
مرادف��ة لكل امرأة تكون ف��ي موقع الند.. 
أول ش��تيمة عل��ى اإلطالق توج��ه لها هي 

دائمًا شتيمة تمس الشرف واألخالق.. 
عل��ى س��بيل المث��ال: »ذك��ر« يعيش في 
ألماني��ا منذ 30 عام.. لم يرَ من كل أوروبا 
س��وى مومس��ات الليل اللواتي يقفن على 
قارعة الطرق��ات الجت��ذاب الزبائن.. وفي 
نهاية المطاف اس��تخدم الصورة الوحيدة 
الراس��خة في دماغه عن أوروبا ليصف بها 

مَنْ مِنَ المفترض أنها ابنة بلده. 
س��هير األتاس��ي.. ال أعل��م ما ال��ذي تفعله 
ولست في صدد الدفاع عنها.. لكن الكلمات 
الوحيدة التي س��معتها وقرأته��ا عنها حتى 
اللحظة كلها تدخل في باب العهر الجنسي.. 
مومس / عاهرة / غانية / ساقطة / فاجرة.. 

لم أس��مع أحدًا يقول ع��ن الجربا عاهر وال 
عن غليون داعر.. وال عن كل الذين قبلهم 

أي كلمة تستهدف عّفة هؤالء الرجال. 
الذك��ور الذي��ن يلج��ؤون لتعهي��ر األنثى 
فارغون بعقول محش��ية بالقرف واألمراض 
والعَُقد النفس��ية.. ال بل وبالعجز كذلك.. 
فيس��بوكية  دع��ارة  مؤسس��ات  يدي��رون 
صغي��رة مكونة من مجموع��ة من الذكور 
المتش��نجين الباحثين عن تفريغ المكبوت 
بق��دح النس��اء بأعراضهن أينما ك��نَّ وأيًا 
كان��ت التهم��ة..  الرجال العاه��رون.. وال 

كلمة أخرى تليق بكم.. 

رباب البوطي

أكيد عم تدفوا بعض ومنتبهين على حالكم..
ألنو أكيد مو صدفة إنكم جنب بعض..

نيالكم ألنو نحن عم نقتل بعضنا..
محمد الخالد

الصورة لمقبرة شهداء سراقب

يحيى جابر
ويظ��ن المس��تبد أن��ه أصب��ح ربّ ربّنا.. 
الديكتاتور ينتحل أسماء اهلل الحسنى من 
الجب��ار ليتجبّر علينا إلى القه��ار ليقهّرنا 
ويتناس��ى طبع��ا أس��ماء الع��ادل الرحوم 
الرحي��م الغف��ور.. المطل��وب فق��ط من 
الديكتاتور أن يعترف أنه ليس اهلل.. ويحّل 
عن س��ماء ربّنا وأسمائه الحسنى.. يا اهلل 

إنهم يسرقونك.. 

ن�شري �شما
م��ع كل ال��دفء في بيوتن��ا وتحت أغطية 
ومالبس كثيرة نش��عر بقوة اختراق البرد 
ألجس��ادنا، لكيف نتوقف ع��ن التفكير في 
األطفال والنس��اء وكبار السن المحرومون 
م��ن ديارهم وف��ي مخيمات عل��ى حدود 
الم��دن أو الب��ر الق��ارص!!!!! م��اذا نفعل 
إزاء قس��وتنا وأنانيتنا وخوفنا على أنفسنا 
وأوالدن��ا فقط ونت��رك أهلنا في س��وريا، 

العراق، فلسطين يموتون بالجملة. 
من يملك غطاء أو أي ش��يء مفيد فائض 
عن حاجته أرجو أن اليتوانى في منحه إلى 
محت��اج، الظروف عنيفة ج��دًا في الزعتري 
ف��ي األردن وغازي عنت��اب بتركيا، وغيرها 
م��ن المواق��ع ف��ي لبن��ان الت��ي يقطنها 

المهجرون من سوريا. 
إنس��انيتنا دومًا تحتاج أثبات وهذا الوقت 

هو األمثل لعمل أنساني فوري. 

ليزا حنا فرح
يحمل��ون  وه��م  األطف��ال  تص��وروا  ال 
تبرعاتكم إلثبات نزاهتك��م.. ال تغتصبوا 
عدس��ات  أم��ام  الجريح��ة  ابتس��اماتهم 
كاميراتك��م امنع��وا هذه العدس��ات من 
اغتي��ال الخير.. ال تصوروه��م مع األحذية 
والبطانيات.. اتركوها كأسرار العشاق عقد 
إنسانية ومحبة "بينكم وبين ضمائركم.. 

يو�شف بزي
أفضل ما في الثورة السورية )ولعنتها في 
الوقت ذاته( أنها ال تخص س��وريا وحدها 
وال ته��دد النظام الحاكم فقط: إنها ثورة 
عل��ى مئة ع��ام خطأ في المش��رق العربي 

كله. 

م�شطفى اجلرادي
بع��د ثالثة س��نوات م��ن تدمير س��ورية 
وتهجي��ر أهلها واعتق��ال أبنائها من قبل 
النظ��ام األس��دي الذي ل��م يوّفر س��الحًا 
إال واس��تخدمه لمواجه��ة ش��عبه، يب��دو 
أن المندوب الس��امي لس��ورية » سيرغي 
الف��روف« وصل إل��ى مبتغ��اه عندما قال 
اليوم: )أن بعض الدول الغربية بدأت تعي 
بأن األس��د أقل خطورة من المتطرفين(، 

يلعن روحك وروح الفودكا تبع روسيا. 

زياد ماجد
رميُ البراميل المتفجّرة من السماء على 
بيوت الفقراء.. بأيّ جبن ووضاعة مجبوٌل 

قوام هذا الكائن؟.. 

ن�شال معلوف
لك��ي نقضي على الش��ر يج��ب أال نلتهي 
بتقلي��م أغصانه.. وإنم��ا الطريقة المثلى 

هي في اقتالعه من الجذور.. 

اإبراهيم �شاهني
إجت الكهربا.. راحت الكهربا.. 

إجت المي.. راحت المي.. 
إجا المازوت.. راح المازوت.. 

إج��ت الطيارة.. مافي مين يخبّر إذا راحت 
الطيّارة.. 

عمار دبا
الزم نعترف.. بجوات كل سوري في شبيح 

صغير.. ممكن يطلع بأي وقت.. 
بس بظ��ن الزم كل منحبكجي يعترف إنو 

جواته حمار كبير.. طالع كل الوقت

م�شطفى علو�ش
بحياة ربك مزعوج إنو عمر س��ليمان مثل 
الفن الس��وري بحفل نوب��ل.. ومو مزعوج 
إن��و اللبوان��ي والجربا عم يمثل��وا الثورة 

السورية؟!.. 

كرمي االأفنان
حس��ن نصر اهلل بعمامته، وزياد الرحباني 
بأمه وألحانه ومريديه وممانعته أجمعين، 
ال يساوون نظرة استياء تلقيها أم سورية 

على جسد ابنها الشهيد. 

�شافعي بدر الدين
مئ��ات األلوف من المعتقلين في س��جون 
النظ��ام. قراب��ة 3 ماليين ن��ازح في بقاع 
األرض. قرابة 5 ماليين مهجر في الداخل 

السوري. مئات األلوف من المحاصرين. 
كل تل��ك األرقام راكمها النظام على مدار 
ثالث س��نوات ليجعله��ا أوراق ضغط على 

المعارضين والعالم. 
إذا كانت من نتائج جنيف خروج المعتقلين وهم 
لب مدنية الث��ورة وناش��طيها األولين وعودة 

الناس وفك الحصار عمن يعانون الجوع. 
فه��ذا يعن��ي تخلي��ص مج��رم المالك��ي 
وعصابت��ه من أوراق االبت��زاز تلك وإنزال 
الكثير م��ن الهموم عن كاه��ل الثورة ما 
سيجعلها تعود النتعاشها األول من جديد 

وبعزيمة أكثر بأسًا وإصرار أكثر ثبات. 
و أما العودة للوراء وانصياع الناس للظلم 
فهذا هو المس��تحيل الثامن أي أن الثورة 
ل��ن تنتهي قبل أن تحط رحالها كما يجب 

أن بقي ذاك األفاق أم لم يبق. 
يعني باختصار لن يوقفها ش��يء ال جنيف 

وال واشنطن. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

ف��ي تلك البلدة التي ط��ال حصارها ومُنعت فصول السّ��نة من الدُّخول 
إليه��ا إال الصّي��ف الجّاف ال��ذي مُنع الخروج منه��ا، والذي ط��ال وامتد ألعواٍم 
عديدة. من تلك البلدة مرّ المسافر وكانت قطرات المطر تتساقط من السّماء 
ِل ليٍن ونعومة، ثم تفوح بدورها بشذًا ينعش صدر وروح  فتمتزج باألرض ِبكُّ
كل م��ن يستنش��قه. ولما تجول ف��ي طرقاتها وبين عمرانها يبحث عن س��بب 

هطول المطر في الصّيف.
وجد أطفااًل يصطفون بجانب بعضهم البعض، ويرس��مون الزّهور على 

األرض بأناملهم النّاعمة.
لقد رس��موا سلس��لة من الزّهور، متنوعة بأش��كالها وألوانها، فابتسمت 
لهم السّماء وسقت لهم زهورهم لتنموَ وتصبح حقيقة. وكم تمنى المسافر 
أن يُخل��ق م��ن جديد في تل��ك البلدة المحاص��رة، ليصبحَ م��ن أهلها ويصنع 

بالسّالِم المستحيَل كما هم يفعلون.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

�شل�شلة الّزهور 
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مت���ت ط��ب��اع��ة وت���وزي���ع ه���ذا ال���ع���دد م���ن ق��ب��ل م��ط��ب��ع��ة ���ش��م��ارت ���ش��م��ن م�����ش��روع دع���م االإع������الم ال�����ش��وري احل��ر

عندما يخيم 
الظالم
  زليخة سالم

من األبيض إلى األحمر إلى األس��ود تحولت 
ثورتنا العظيمة التي بدأها ش��باب بعمر الورود 
سلمية، حملوا أغصان الزيتون والورود، فجوبهوا 
من قب��ل من ظن��وا أنه جيش��هم الباس��ل وأنه 
س��يحمي الش��عب كما فعل الجيش��ين التونسي 
والمصري من قبل، وضربوهم بالرصاص الحي 
وبكل أنواع األسلحة والقتل وصواًل إلى البراميل 
المتفج��رة واألس��لحة الكيميائية، وأراق��وا دماء 
أهلن��ا في كل بقعة من بقاع س��وريتنا الحبيبة، 

ولونوا أرضها الطاهرة بدماء أبنائها. 
تكال��ب على الس��وريين كل م��ن هب ودب 
الش��عب  تدّع��ي دع��م  م��ن دول ومنظم��ات، 
الس��وري ظاهري��ًا ولفظيًا، وتس��اهم عمليًا من 
جان��ب آخر في إبادته، من خالل تس��ليح كتائب 
وفصائل متطرفة عاثت في البلد فسادًا وتنكياًل 
باألهالي في كل منطقة دخلوها، كفروا اآلمنين 
المؤمني��ن، وجل��دوا األطف��ال، وقتل��وا األبرياء، 
والحق��وا وس��جنوا وقتل��وا الناش��طين واألطباء 
والصحفيين، وكل من يخالفهم الرأي، أو يرفض 
ممارساتهم غير اإلنسانية واألخالقية، وكل هذا 
تحت مس��مى الدين واإلس��الم، واإلسالم منهم 

براء. 
تتب��ع  والت��ي  المش��بوهة  الكتائ��ب  ه��ذه 
ألجن��دات مختلفة أولها النظ��ام القاتل وصنيعة 
المخاب��رات الس��ورية مثل دولة العراق والش��ام 
)داع��ش( وليس آخرها جبه��ة النصرة والكتائب 
التي تندرج تحت مسميات إسالمية مختلفة التي 
تتبع لمموليها من قطر والس��عودية، وحتى دول 
الغرب، وروس��يا وإي��ران، حولت الث��ورة البيضاء 
المضرجة بدماء أبنائها إلى أفعال ورايات سوداء، 
وتصدرت المش��هد بعد أن حي��دت الجيش الحر، 
واغتالت أفضل عناصره، واش��ترت بعض ضعاف 
النفوس لديه، واآلن تتفرغ لمالحقة ما تبقى من 
الناش��طين والثوار والموثقين وناشطي اإلغاثة 
بص��ورة ال تق��ل إجرامًا عن إج��رام النظام الذي 

تتلمذت على يديه. 
إح��دى ه��ذه الكتائب تجرأت عل��ى اختطاف 
إيقون��ة الثورة رزان زيتون��ة وزمالئها في مركز 
توثيق االنتهاكات س��ميرة خليل، ووائل حمادة، 

وناظ��م حمادي، من 
ف��ي  المرك��ز  مق��ر 
دوما بعد أن هددتها 
المركز  لت��رك  مرارًا 
ومغادرة دوما، فقط 
توثق  كان��ت  ألنه��ا 

لجرائم هذه الكتائ��ب مثلما كانت توثق لجرائم 
النظام، وبالتحديد من هددها هو زهران علوش 
الذي له سوابق في التعامل مع النظام من خالل 

بيعه مواقع أو أشخاص. 
رزان زيتون��ة الت��ي رفض��ت الخ��روج م��ن 
سورية ألنها تريد استكمال مهمتها التي اختارت 
في توثي��ق جرائم النظ��ام وانتهاكات��ه لحقوق 
اإلنسان، وآثرت مبادئها وقناعاتها على سالمتها 
الش��خصية، تُختطف من قبل متس��لقي الثورة 
ولصوصه��ا، والخ��وف كل الخ��وف أن يق��وم من 
اختطفها وزمالئها بتسليمهم إلى النظام، وهذا 

يعني تصفيتهم. 
لم��اذا رزان؟ ربم��ا يتس��اءل البع��ض لماذا 
نخصه��ا وزمالئه��ا رغ��م اختط��اف العدي��د من 
الش��باب والناش��طين واألطب��اء الذي��ن اليقلون 
أهمية لدينا عنها مطلقًا، ولكن ألن رزان لم تبدأ 
ثورتها منذ أذار 2011، بل قبل ذلك بكثير، هي 
بدأت بتوثيق انتهاكات النظام لحقوق اإلنس��ان 
والدف��اع عن معتقلي الرأي من��ذ عام 2000 في 
الوقت الذي كانت األص��وات المعارضة في ذلك 
الوق��ت قليلة ج��دًا أن ل��م تكن ش��به معدومة، 
يعن��ي أنها كان��ت تعمل جهارًا ف��ي الوقت الذي 
كان الجميع فيه صامتًا تحت ذرائع مختلفة خوفًا 

من بطش النظام. 
وألن رزان وزمالئه��ا كان بإمكانهم الخروج 
إلى خ��ارج س��ورية، واإلقامة في فن��ادق خمس 
وسبع نجوم والمتاجرة بالثورة والثوار، كما فعل 
غيرهم، من متصيدي الف��رص، إال أنهم أبوا إال 
أن يبقوا من حاملي الثورة، وداعميها، والعاملين 

فيها بصمت. 
ربما ينتظر من اختطفهم ردود فعل الشارع 
والث��وار، ليتصرف بعدها، ولذا علينا االس��تمرار 

برفع الصوت عاليًا والمطالبة بإطالق س��راحهم، 
ف��ي المظاه��رات، واإلع��الم، وعل��ى صفح��ات 
التواصل االجتماعي، لكي التصل رسالة خاطئة 
إلى الخاطفين بأننا نسيناهم كما نسينا غيرهم 

من قبل. 
الكتائ��ب العامل��ة ف��ي ري��ف دمش��ق نفت 
ضلوعه��ا في عملي��ة الخطف، ولك��ن الموضوع 
برمته من مس��ؤوليتها، ألنه��م يدّعون أن دوما 
مح��ررة وتحت س��يطرتهم، ف��إذا كان��ت كذلك 
كيف دخل الخاطف��ون، إذا لم يكن بينهم عمالء 

للنظام، أو أنهم مخترقين. 
الي��وم فق��ط صح��ت الهيئ��ات اإلس��المية 
الس��ورية على خطر داع��ش، وطالبتها بالخروج 
م��ن س��ورية، رغ��م أن الص��ورة والواق��ع كان��ا 
واضحين وضوح الش��مس، أن داعش استقدمها 
النظام إلى س��ورية، بعد أن كان يستخدمها في 
تدمير العراق، أوال ألن المالكي غير موقفه واتجه 
لدع��م النظام، وثانيًا ألنه اآلن في أش��د الحاجة 
لمثل هذا التنظيم القاتل، إلظهار الصورة للرأي 
الع��ام العالمي بأن هذا ه��و البديل عن نظامه، 
ولدعم��ه في قتل المتظاهري��ن، وتصفية رموز 
الث��ورة، وأصواته��ا المؤثرة والفاعل��ة، وتصفية 
العناص��ر الش��ريفة ف��ي الجي��ش الح��ر، وف��ي 
س��رقة الممتل��كات وتهجي��ر األهال��ي، وتدمير 
اآلث��ار، وض��رب المقدس��ات الدينية اإلس��المية 
والمس��يحية، واالس��تيالء عليها لزرع الفتنة بين 
الناس، األمر الذي ب��دأه النظام منذ اليوم األول 

للثورة. 
يري��دون صب��غ ثورتنا باألس��ود إلجهاضها، 
ونحن س��نخلط كل األلوان الزاهية والمش��رقة، 
إلزالة الظلمة والعتمة والسواد من حياتنا وبلدنا. 

سنعلمهم أن النور دائمًا يزيح الظلمة. 


