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اأنقذوا خميم الريموك: حملة عاجلة وطارئة لإنقاذ املحا�صرين يف 
خميم الريموك بعد وفاة اأكرث من اأربعني �صخ�صًا من اجلوع

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
أطلقت مؤسس��ة الس��راج الس��ورية الوطنية 
لإلغاث��ة والتنمي��ة بالش��راكة م��ع ش��بكة دع��م 
المخيم��ات في الش��تات, األس��بوع الماض��ي حملة 
عاجل��ة وطارئة إلنق��اذ اآلالف المدنيين من الموت 
جوعًا بس��بب الحصار الخانق الذي يفرضه النظام 
على مخيم اليرموك و المنطقة الجنوبية للعاصمة 
دمش��ق، منذ أكثر من ثمانية أش��هر، بع��د ارتفاع 
ع��دد الش��هداء الذي��ن قضوا جوع��ًا إل��ى أكثر من 

أربعين شخصًا منذ أكثر من شهر.
وته��دف الحملة إلى جمع أكب��ر مبلغ من المال 
إلدخاله إلى المخيم وتوزيعه على الحاالت المهددة 

حياتهم بسبب الحصار.
وتق��وم مؤسس��ة الس��راج بالتنس��يق مع كل 
الجه��ات اإلغاثي��ة الراغبة في مخي��م اليرموك من 
خالل ش��ريكتها في الحملة ش��بكة دعم المخيمات 
من أج��ل اس��تالم وتوزي��ع وتوثي��ق المس��اعدات 

المالية.
لالجئي��ن  اليرم��وك  مخي��م  أهال��ي  ونظ��م 
الفلسطينيين بدمشق، عدد من المظاهرات خالل 
األس��بوع، طالب��وا فيها منظمة التحرير والس��لطة 
والفصائل الفلس��طينية بتحمل مسؤولياتها تجاه 
مأساتهم, وبكسر الحصار المتواصل على المخيم، 

في ظل تردي األوضاع المعيشية.
وفي إطار الحملة نظم الفلسطينيون في رام 
اهلل, وغ��زة اعتصامًا تضامنيًا م��ع مخيم اليرموك, 
رفعوا خالله صور ش��هداء المخيم وال فتات تطالب 

بفك الحصار, وإنقاذ األهالي.
كم��ا نف��ذت وقف��ات تضامني��ة أم��ام مقرات 

الصليب األحمر في كل من عمان وبيروت وغزة.
وبعد موافقة الس��لطات الس��ورية على خروج 
300 ش��خص م��ن المرض��ى المتواجدي��ن داخ��ل 
المخيم يوم األربعاء الماضي, أفتعل اش��تباك عند 
دخ��ول وفد من الهيئ��ات اإلغاثي��ة التابعين للهيئة 
األهلي��ة الوطني��ة واله��الل األحم��ر الفلس��طيني 
إلخراج المرض��ى والطلبة من المخيم, أصيب على 
أثرها أحد العناصر التابعين للهيئة, وأفشل عملية 
اإلخالء, علمًا أن س��يارات الهالل األحمر كانت تقف 
أمام جانب الماجد مس��تعدين لنق��ل المرضى إلى 

مشافي داخل مدينة دمشق.
وعق��د اتفاقًا مطل��ع األس��بوع الماضي إلنهاء 
مأس��اة مخي��م اليرم��وك وتحيي��ده ع��ن األح��داث 
الدائرة في س��ورية ينص حس��ب مصادر إعالمية 
على خروج المس��لحين نهائيًا من المخيم, وضمان 
عدم عودتها, وتموضع المس��لحين الفلس��طينيين 
عل��ى ه��ذه  الموافق��ة  الفلس��طينية  والفصائ��ل 
المبادرة عل��ى محيط مخيم اليرم��وك لمنع دخول 

السالح والمسلحين.
كما يتضمن تش��كيل هيئة ش��عبية موس��عة 
و  فلس��طينيين  و  الوجه��اء  و  الفعالي��ات  تض��م 
س��وريون و الفصائل الفلس��طينية الموافقة على 
ه��ذه المب��ادرة لتق��ود المرحلة المؤقت��ة إلى حين 
عودة أجهزة و مؤسس��ات الدول��ة و ينبثق عن هذه 

الهيئة مجموعة لجان فرعية ذات حصانة
وبع��د التأك��د من خل��و المخيم من الس��الح و 
المسلحين و إغالق كل الطرق الرئيسية و الفرعية 
بي��ن المخي��م وج��واره, تق��وم الجه��ات المعنية و 
الرس��مية )بلدي��ة - محافظ��ة( على إع��ادة تأهيل 
المخي��م و إزال��ة الحواجز الداخلي��ة و كذلك الركام 

الموجود و البدء بصيانة و ترميم البنية التحتية 
م��اء, كهرباء, هاتف, وع��ودة أهل المخيم إلى 

منازله��م و ممتلكاته��م و فت��ح الط��رق إلمدادها 
باألغذية و المواد األساس��ية, وتس��وية أوضاع من 
يرغب من المسلحين, وتنظيم كشوفات باألسماء.

الفلس��طينية  الفصائ��ل  لمكات��ب  ويح��ق   
المتواجدة في المخيم حسب االتفاق بوجود من )3 

إلى 5( بنادق فيها للحراسة.
وتنص آلية تنفي��ذ بنود المبادرة الموقعة من 
الفصائل الفلس��طينية والجماعات المس��لحة على 
خروج المس��لحين من المخيم نهائي��ًا و التأكد من 
ذل��ك, وتموض��ع المس��لحين الفلس��طينيين على 
محي��ط مخي��م اليرم��وك و يك��ون ه��ذا التموضع 
المش��ترك على الص��ف األول و الثان��ي من األبنية 
بدءًا م��ن غرب��ي المحكمة حت��ى ش��ارع الثالثين, 
ودخ��ول لجنة ش��عبية فلس��طينية و س��ورية من 
س��كان المخيم مكونة من 50 شخصية للتأكد من 

خلو منطقة اليرموك من السالح و المسلحين
أثن��اء قيام اللجن��ة الش��عبية بمهمتها, وتقوم 
لجنة فنية )وحدات هندس��ية( للكشف عن العبوات 

و المتفجرات في منطقة اليرموك.
الفصائ��ل  م��ن  مجموع��ات  دخ��ول  ويت��م 
الفلس��طينية الت��ي تواف��ق عل��ى ه��ذه المب��ادرة 

لالنتشار على محيط المخيم في منطقة اليرموك 
لمنع دخول الس��الح و المسلحين من خارج المخيم 
و التعاون في الحماية المشتركة للمخيم و تحييده, 
وتق��وم الجرافات بفتح الطرق الضرورية والالزمة 

لإلغاثة ولدخول المدنيين. 
 كما تقوم اللجنة بإحصاء في مخيم اليرموك و 
تسجيل قوائم اسمية و فق نموذج موحد للعائالت 
الموجودة و ذلك لس��هولة توزيع الس��لل الغذائية, 
والتأك��د من إالق كاف��ة الطرق والج��ادات المؤدية 
إلى منطقة اليرموك, لمنع وصول أية سيارة تحمل 
الس��الح والمسلحين من الجوار إلى المخيم, وعدم 
الس��ماح ألي مسلح في محيط المخيم من الدخول 

أو التجوال في المخيم بسالحه.
 وعن��د التأكد من خل��و منطق��ة اليرموك من 
الس��الح و المس��لحين, يت��م التواصل م��ع الجهات 
الش��عبية إلدخال المواد الغذائية و الطبية لمنطقة 
اليرم��وك و توزيعه��ا أصواًل وفق الكش��وفات التي 

كانت قد أعدت.
 وعندما يتم تنفيذ المرحلة األولى في منطقة 
اليرم��وك بنج��اح ينتق��ل العم��ل مباش��رًة لتنفيذ 

المرحلة الثانية في منطقة فلسطين. 
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منظمــات دولية تنا�صــد احلكومات ووكالت 
الإغاثة لدعم اإ�صرتاتيجية )جيل غري �صائع(

ناش��دت منظمات دولي��ةٌ  منها منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيس��يف( 
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة »أنقذوا األطفال« 
غي��ر الحكومية و«الرؤية العالمية«، وغيرهم من الش��ركاء، الحكومات ووكاالت 
اإلغاثة وعامة الناس لدعم إس��تراتيجية »جيل غير ضائع« من أجل حماية جيل 

من األطفال السوريين من حياة يائسة وتضاؤل الفرص وضياع المستقبل.
وق��ال المف��وض الس��امي أنطوني��و غوتيري��س: »إن مس��تقبل األطف��ال 
الس��وريين يتداعى,ولك��ن ال تزال هناك فرصة إلنقاذهم, ويجب أن يس��تجيب 

العالم لهذه المأساة من خالل دعم دولي فوري وضخم.
وأوضح��ت المنظمات األربعة في بيان لها أن األطفال الس��وريون كانوا على 
م��دار ما يقرب من ثالثة أع��وام، األكثر ضعفًا من بي��ن كل ضحايا األحداث، إذ 
ش��اهدوا عائالتهم وأحباءهم يُقتلون، وتعرضت مدارس��هم للدمار وتالش��ت 
آماله��م, لقد طالتهم الجراح، س��واء البدنية أو النفس��ية أو كلتاهما, مؤكدة أن 
األطفال قد تعرضوا أيضًا ألس��وأ أنواع االس��تغالل بما في ذلك عمالة األطفال 
والتجني��د ف��ي جماعات وقوات مس��لحة، إضافة إل��ى الزواج المبك��ر وغيره من 

أشكال العنف القائم على نوع الجنس.
وتق��وم المنظمات بتركي��ز الجهود التي تبذلها الجه��ات المانحة والعامة من 
خ��الل هذه اإلس��تراتيجية التي يبلغ حجمه��ا مليار دوالر أمريك��ي, على برامج 
التعلي��م والحماية األكثر أهمية من أجل انتش��ال األطفال الس��وريين من حالة 
البؤس والعزلة والصدمة, وس��يُعلن عن اإلس��تراتيجية قبل أس��بوع واحد من 

انعقاد مؤتمر ضخم للمانحين في الكويت لتقديم المعونة اإلنسانية لسوريا.
كما س��يتم إطالق حملة شعبية واسعة للمشاركة باستخدام الوسم )أطفال 
س��وريا( وذل��ك عبر مواق��ع التواص��ل االجتماعي م��ن خالل داعمي��ن مؤثرين 

ومساهمين من عامة الناس.
وبينت المفوضية الس��امية لشؤون الالجئين أن هناك أكثر من مليون الجئ 
س��وري من األطفال، منهم 425 ألف طفل دون س��ن الخامس��ة, فرت الغالبية 
العظم��ى منه��م إلى لبن��ان أو األردن أو تركي��ا أو مصر أو الع��راق, وتم تحديد 
نحو 8 أالف طفل منهم كمنفصلين عن عائالتهم, وأن الوضع يُعد أس��وأ كثيرًا 

بالنسبة لما يزيد عن ثالثة ماليين طفل نازح داخل سوريا.
وأوضحت أنها س��تقوم مع منظمات اليونيسيف و«أنقذوا األطفال« و«الرؤية 
العالمي��ة« وغيره��م بتوجي��ه الملي��ار دوالر من الش��ركاء في أنح��اء المنطقة 
بالش��راكة مع الحكومات والمجتمعات المحلية, إلى برامج لتوفير التعليم اآلمن 
والحماية من االس��تغالل واإليذاء والعنف، إلى جانب الرعاية والدعم النفس��ي، 
وتقديم المزيد من الفرص لتحقيق الترابط االجتماعي واالستقرار في منطقة 

تشهد اضطرابًا في الوقت الحالي
وتش��مل هذه البرامج تعزي��ز أنظمة حماية األطف��ال الوطنية والمجتمعية، 
التي تس��تجيب الحتياج��ات الفتيات واألوالد والعائالت المعرضين بش��دة لألذى 
واإلهمال واالس��تغالل والعنف وفي الوقت ذات��ه حماية جميع األطفال من مثل 

تلك المخاطر.
وس��تقوم مبادرة )جيل غير ضائع( حس��ب المفوضية بزي��ادة الحصول على 
التعلي��م ذي الجودة من خالل مناهج رس��مية وغير رس��مية، حي��ث يتم توفير 
مناه��ج دراس��ية س��ريعة لألطفال الذين ل��م يلتحق��وا بالمدرس��ة، إلى جانب 
التدري��ب المهني وتدريب المعلمين وبرامج الحواف��ز، وهو ما يوجد بيئات آمنة 

تقلل من تعرض األطفال للمزيد من المخاطر.
ويُع��د الحص��ول اآلمن عل��ى التعلي��م للنازحي��ن داخليًا من جان��ب كلٍّ من 
األطفال والمراهقين في س��ن المدرس��ة أمرًا بالغ األهمية, وس��توفر المبادرة 
دروس��ًا للتقوية ودعمًا نفس��يًا يت��م تنظيمها في أندية مدرس��ية لألطفال في 

مرحلة ما قبل سن الدراسة وغيرهم ممن لم يلتحقوا بالمدرسة.
وقال غوتيريس: دون تلك االس��تثمارات العاجل��ة، قد ال يتعافى ماليين من 
األطفال الس��وريين مطلقًا من َكمِّ الخسارة والخوف الكبيرين. إن مستقبلهم 

ومستقبل بلدهم على المَحك.
وأش��ارت المفوضية إلى أنه تم إنش��اء موقع إلكتروني خاص بروي قصص 
األطف��ال الذين تض��رروا جرَّاء األح��داث، ويظه��ر كيف يمكن لالس��تثمار في 
األطفال أن يجني نتائج مهمة، ليس فقط لضحايا الحرب الحاليين، وإنما أيضًا 

لمستقبل سوريا والمنطقة األوسع نطاقًا على المدى البعيد.
وأوضح��ت أن الحصول على معظم التمويل المخص��ص لمبادرة »جيل غير 
ضائع« يجري م��ن خالل نداءين قائمين وهما خطة االس��تجابة اإلقليمية التي 
تس��تهدف التصدي الحتياجات األطفال الالجئين السوريين، وخطة المساعدات 

اإلنسانية داخل سوريا لتلبية احتياجات األطفال السوريين النازحين داخليًا.

بعد ا�صتهداف املدنيني والإعالميني والأطباء 
و�صباط اجلي�ش احلر داع�ش تعلن اأن اأع�صاء 

الئتالف الوطني ومن يواليه هدفًا م�صروعًا لها

أعلن تنظيم الدولة اإلس��المية في العراق والشام )داعش( أن أعضاء 
االئتالف الوطني الس��وري ومن يواليهم, أصبحوا هدفًا مش��روعًا له, بعد 
أن الحق التنظيم الناش��طين واإلعالميي��ن واألطباء وضباط الجيش الحر, 
وعمل على قتلهم وذبحهم وتعذيبهم وخطفهم, في خدمة جليلة لنصرة 

النظام.
وق��ال أبو محمد العدناني القائد العس��كري في التنظيم وأمير مدينة 
الب��اب بريف حلب كما يس��مونه في تس��جيل صوتي بثت��ه مواقع جهادية 
ونش��ر على اليوتيوب، إن الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام يعلن أن 
االئتالف والمجلس الوطني مع هيئة األركان والمجلس العس��كري طائفة 
ردة وكف��ر، لذا ف��كل من ينتمي لهذا الكيان هو هدف مش��روع لنا، ورصد 

مكافأة لكل من يقتل أحدا منهم.
وأض��اف إن كل من يؤيد بش��ار األس��د ول��و بكلمة، أو يؤي��د االئتالف 

الوطني أو يثبت التعامل معه، سيفصل رأسه عن جسده. 
وتم الكشف مؤخرًا عن 70 جثة لمختطفين داخل مشفى األطفال في 

حلب بينهم إعالميين,
قامت داعش بتصفيتهم قبل انسحابها من المنطقة.

عبور 2,519 �صوريًا احلدود ال�صورية العراقية 
بوا�صطة بارجة اإىل اإقليم كرد�صتان يوم الأحد 

املا�صي, وعودة 350 �صخ�صًا اإىل �صورية
عبر 2,519 س��وريًا يوم األحد الماضي إلى إقليم كردس��تان بواسطة 
بارج��ة, عبر معبر بيش��خابور على الحدود الس��ورية العراقية, بعد إغالق 
نق��اط العبور الحدودية منذ منصف ش��هر أيلول الماضي في أعقاب تدفق 

نحو 60 ألف سوري إلى اإلقليم.
وأوضح��ت المفوضية الس��امية لألم��م المتحدة لش��ؤون الالجئين أن 
معظم الالجئين يعتزمون العودة إلى س��وريا, حيث ش��هد موظفوها يوم 
االثني��ن نحو 350 من القادمين الجدد وهم يس��تقلون البوارج للعودة إلى 
س��وريا بمولدات الكهرب��اء والمدافئ الت��ي تعمل بالكيروس��ين وإمدادات 

أخرى.
وبينت أن الس��لطات في إقليم كردس��تان العراقي أخطرت المفوضية 
بأنها تبنت نهجًا مرنًا حيث إنها تس��مح للس��وريين الذين يصرحون بعدم 
رغبتهم في البقاء كالجئين بزيارة لمدة أقصاها سبعة أيام أو التقدم إلى 

السلطات المحلية لتقنين إقامتهم.
وطل��ب نحو 400 ش��خص دعم��ًا م��ن المفوضية بوصفه��م الجئين, 
وق��د نُقلوا إلى مخيم جاويالن يوم االثنين بواس��طة حافالت اس��تأجرتها 
المنظمة الدولي��ة للهجرة, ويقع مخيم جاويالن بين أربيل ودهوك ويقيم 

فيه نحو 3 أالف الجئ, 
وأش��ارت المفوضي��ة إلى وجود 13 مخيمًا في الوق��ت الحالي أو مواقع 
لعبور الالجئين السوريين في إقليم كردستان العراقي ومخيم عبيدي في 

محافظة األنبار, وأن العراق يستضيف 210 أالف الجئ سوري مسجل.
ويدفع انعدام األمن في وس��ط العراق إل��ى موجات جديدة من النزوح 
الداخل��ي, وتعم��ل المفوضية مع ش��ركائها من األمم المتح��دة والحكومة 
لمحاول��ة تقيي��م احتياج��ات النازحين داخلي��ًا جرَّاء تصاع��د العنف مؤخرًا 
ف��ي الفلوجة والرم��ادي, حيث رحبت عدة قرى في وس��ط محافظة األنبار 

بالنازحين داخليًا. 
وحسب المفوضية فإن الشركاء من الوكاالت األممية والمنظمات غير 
الحكومية يعمل��ون على جمع المعلومات ومحاول��ة الوصول إلى النازحين 
داخلي��ًا, وأنه��ا تتأهب لتقديم ل��وازم اإلغاثة األساس��ية مث��ل البطانيات، 
واألغطية البالس��تيكية، واألدوات المطبخية، وفرش النوم، ومس��تلزمات 
النظاف��ة الصحي��ة وغيرها من الم��واد األخرى الس��تكمال الدعم الذي قد 

تقدمه الوكاالت األخرى.
يذكر أن القادمين من س��وريا يستخدمون زوارق تحمل من 10 أفراد 
إلى 30 فردًا وتستغرق 20 دقيقة للعبور من سيمالكا على الجانب السوري 
من النهر, وال يس��تخدم الجس��ر العائم في الوقت الحالي, وقد رُبط على 

الجانب السوري من النهر.
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�صحن اأول دفعة من الأ�صلحة الكيمياوية عرب ميناء الالذقية, واأملانيا 
توافق على تدمري جزء منها على اأرا�صيها

التح��ق مراس��ل ش��بكة ش��ام اإلخباري��ة محم��د إبراهي��م 
)أبو محمد ش��ام( بقافلة ش��هداء إعالميي الث��ورة إثناء تغطيته 

لالشتباكات في حمص يوم الجمعة.
الشهيد أبو محمد شام أصر على البقاء في مكتب بابا عمرو 
من��ذ بداي��ة الثورة , ولم يتوان��ى يومًا عن توثي��ق ما يحدث من 

قصف ودمار ومظاهرات من خالل كاميرته.

تم ش��حن الدفعة األولى من األس��لحة 
الكيمياوي��ة الس��ورية عبر مين��اء الالذقية 
على متن س��فينة دنماركية باتج��اه المياه 
الدولي��ة, وذل��ك بحس��ب االتف��اق القاضي 

بتدمير هذه الترسانة.
وق��ال س��يجريد كاغ المنس��ق الخاص 
األس��لحة  بتدمي��ر  المعني��ة  اللجن��ة  ف��ي 
الكيميائي��ة الس��ورية المش��كلة م��ن قبل 
األم��م المتح��دة ومنظم��ة حظر األس��لحة 
الكيميائي��ة: هن��اك تقدم كبي��ر في عملية 
تدمير األسلحة السورية, وتم نقل جزء من 
األس��لحة الكيميائية الس��ورية من مكانين 
إل��ى مين��اء الالذقي��ة، وت��م ش��حنها عب��ر 
س��فينة دنماركية، رافقتها سفن عسكرية 
دنماركية ونرويجية وسورية حتى وصولها 

إلى المياه الدولية.
وأض��اف كاغ في بيان له: أن الس��فينة 
الدنماركي��ة س��تنتظر ف��ي المي��اه الدولية 
حتى وصول س��فن أخرى من سوريا محملة 
باألس��لحة الكيميائية، وأن س��فن عسكرية 
صيني��ة وروس��ية ونرويجي��ة ودنماركي��ة، 
س��توفر األمن للس��فينة في المياه الدولية, 
األس��لحة  إخ��راج  عملي��ة  أن  إل��ى  الفت��ًا 
الكيميائية الس��ورية إلى خ��ارج البالد بدأت 
األس��لحة  تجمي��ع  إج��راءات  وأن  رس��ميًا, 
الكيميائي��ة الس��ورية جارية حس��ب الخطة 

الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة بذلك. 

وأك��دت البعث��ة أن��ه ت��م نق��ل م��واد 
كيميائية أولوية من موقعين )في س��وريا( 
إلى مرفأ الالذقية )غرب( للتحقق منها,وتم 
تحميلها على متن الس��فينة التي س��تنقلها 

إلى المياه الدولية.
وفي هذا السياق أعلنت وزارتا الخارجية 
والدف��اع األلمانيتان الخمي��س الماضي، أن 
ألمانيا ستدمر جزء من األسلحة الكيمياوية 
الس��ورية على أراضيها, بناًء على طلب من 

منظمة حظر األسلحة الكيمياوية.
األس��لحة  حظ��ر  منظم��ة  وكان��ت 
الكيمياوي��ة ق��د أعلن��ت س��ابقًا إن برنامج 
تدمير األس��لحة السورية سيتأخر قلياًل عن 
الموعد المقرر, بس��بب صعوبات لوجستية 

تتصل باألحداث الدائرة في سوريا
ومن جانب آخر عبرت مجموعة "إنفيدر" 
ع��ن  رس��ميًا  النفاي��ات  إلدارة  البلجيكي��ة 
اهتمامها بالمش��اركة ف��ي مناقصة لتدمير 
ترسانة األسلحة الكيمياوية السورية، وأنها 
تبحث ف��ي التقدم بعرض في هذا الش��هر 
بعد موافقة السلطات اإلقليمية واالتحادية.

ش��ركة إنفي��در ش��ركة خاص��ة تدي��ر 
عملي��ات ف��ي بلجي��كا ودول أوروبية أخرى 
ويعمل لديها 1600 موظف، وتحقق إيرادات 

سنوية تبلغ حوالي 544 مليون دوالر.

رف�صًا لالعتقال واخلطف.. نا�صطون 
�صوريون يعت�صمون يف ا�صطنبول

عبر ناش��طون س��وريون اعتصموا في ش��ارع االس��تقالل بمدينة اس��طنبول 
التركي��ة ع��ن رفضهم لعملي��ات االعتق��ال واالختط��اف الجارية بحق الناش��طين 
والصحفيين واألطباء في جميع المناطق التي تس��يطر عليها المعارضة, والواقعة 

تحت سيطرة النظام.
وطالب المتظاهرون باإلفراج عن الناشطة رزان زيتونة وزوجها وائل حمادي، 
والمحامي ناظم حمادي والناش��طة سميرة الخليل الذين تم اختطافهم من مركز 
توثيق االنتهاكات في س��ورية من قبل مسلحون في مدينة دوما في ريف دمشق, 

التي تقع تحت سيطرة المعارضة.
وأك��د "بس��ام األحمد" الناط��ق اإلعالمي باس��م مركز توثيق االنته��اكات, أن 
المركز ال يتهم أي فصيل ولكنه يحملهم مس��ؤولية حماية المدنيين والناشطين, 

ألن عمليات االختطاف هذه تعتبر كتما للصوت المدني.
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أخ
اأيها العامل اأوقف القتل يف �صوريا, ر�صالة مبنا�صبة اليوم 

العاملي ليتامى احلروب
وجه��ت وزارة الثقاف��ة وش��ؤون 
الحكوم��ة  ف��ي  والطف��ل  األس��رة 
السورية المؤقتة رس��الة إلى العالم 
لوق��ف القت��ل ف��ي س��وريا, ووق��ف 
عداد أيتام الح��رب في اليوم العالمي 
ليتام��ى الح��روب الذي يص��ادف في 
السادس من ش��هر كانون الثاني من 

كل عام.
وج��اء ف��ي الرس��الة: ف��ي اليوم 
العالم��ي ليتام��ى الحروب، أنش��ارك 
أم  اليتي��م  بي��وم  باحتفال��ه  العال��م 
بتعزية ش��عبنا اليتيم وهو يستقبل 
في كل ساعة برميال من المتفجرات 
يحم��ل ف��ي أحش��ائه الم��وت لآلب��اء 
واألمهات تاركين خلفهم أيتامًا فقدوا 

السند والمأوى والطعام والشراب.
القت��ل  أوق��ف  العال��م  أيه��ا 
ف��ي س��وريا، لق��د أصب��ح المجتم��ع 
األيت��ام  بمجتم��ع  يس��مى  الس��وري 
واألرامل,ورغ��م ذل��ك يحدونا األمل 
بمجتمع قادم وقد تخلص من الظلم 

والظالمين، مجتمع آمن و مستقر
الحجلي  الدكت��ورة تغريد  وقالت 

وزي��رة الثقافة وش��ؤون األس��رة ف��ي الحكومة 
اهتمام��ات  أول��ى  م��ن  أن  المؤقت��ة  الس��ورية 
الوزارة كهيئة سياس��ية, احتضان اليتيم وتأمين 
مس��تقبل زاه��ر ل��ه, والتع��اون والتش��ارك مع 
المنظمات والمؤسسات السورية الراعية لليتيم 
ف��ي وضع البرامج والمناهج واآلليات والوس��ائل 

لتحقيق أعلى معايير الرعاية االجتماعية لليتيم 
السوري 

وأضاف��ت الدكت��ورة الحجلي في الرس��الة: 
أن ال��وزارة تتوج بداية أعمالها بمش��روع وطني 
مس��تدام يطل��ق وألول م��رة في تاري��خ ثورتنا 
المباركة مشروع الهيئة الوطنية لرعاية اليتيم '' 
والذي سيقوم على االحتضان واإلشراف المتميز 

لكل ما يتعل��ق باليتيم من الناحي��ة االجتماعية 
والتعليمي��ة والتأطيري��ة والقانوني��ة, وإدماج��ه 
الكام��ل في المجتمع الس��وري, ودوره المتكامل 

في بناء سوريا الحديثة.
ودع��ت إلى تضافر جه��ود كل العاملين في 
حقل رعاية اليتيم,والمنظمات الدولية لالهتمام 

بهذا الملف.

ال�صوريون لي�صوا اأرقامًا, 
املفو�صية ال�صامية 

حلقوق الإن�صان توقف 
اإح�صاء �صهداء �صورية 

حتى اإ�صعار اآخر
أعلنت المفوضية السامية لحقوق 
اإلنس��ان عن وق��ف محاوالتها إلحصاء 
ش��هداء الحرب في س��وريا حتى إشعار 
آخر، بس��بب الوضع المعقد هناك, بعد 
أن أعلنت آخر مرة في تموز الماضي أن 
عدد الشهداء تخطى ال100 ألف شهيد.

مكت��ب  باس��م  المتح��دث  وق��ال 
المف��وض الس��امي لحق��وق اإلنس��ان 
أن أعض��اء المفوضي��ة ال يس��تطيعون 
إل��ى مناط��ق  الوص��ول بش��كل كافٍ 
القت��ال للحص��ول عل��ى أرق��ام دقيقة 

بشأن أعداد الضحايا.
وتعتمد المفوضية أس��لوبا معقدا 
لتقيي��م أع��داد الضحاي��ا يق��وم عل��ى 
تحلي��ل الكثير من مص��ادر المعلومات, 
وتأخ��ذ في االعتبار فقط حاالت القتلى 
الذين تتوفر أس��ماؤهم الكاملة ومكان 
مقتلهم وتاريخ��ه، وذلك بعد أن يتأكد 
لها أن مصادر ه��ذه المعلومات موثوق 

بها.
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يف اأول حوار من نوعه يف الإعالم ال�صوري البديل
علي حيدر ل�صوريتنا: اأمّد يدي لل�صوريني اأينما كانوا 

اأرف�ش تدخل حزب اهلل ولكن, ولالأ�صد احلق يف الرت�صح
  عامر محمد - دمشق

ه��و ع��راب اتفاقات النظ��ام األخي��رة والوجه 
المش��رق له إن كان لنظام الحكم في دمش��ق من 
إش��راقة ما، الرج��ل الذي يصف نفس��ه بالمعارض 
لنظام ش��ارك في حكومت��ه كوزير لوزارة أنش��أت 
باقتراح ش��خصي منه، المبتس��م والهادئ والواثق 
كم��ا يصف��ه المقربون منه��ن، والراغب بس��وريا 
الطبيعية الممتدة من االهواز حتى سيناء كرئيس 
للحزب الس��وري القومي االجتماعي المنش��ق على 
نفس��ه ضمن وخ��ارج الجبهة الوطني��ة التقدمية، 
تلق��ى اللوم والش��تيمة من معس��كري المواليين 
للنظ��ام والمعارض��ة، وفقد ولده اس��ماعيل الذي 
دأب عل��ى عم��ل إغاثي في حمص قب��ل أن يقضي 
ف��ي رص��اص كان يقصد وال��ده، علي حي��در وزير 
المصالح��ة الوطني��ة، في لق��اء نادر م��ع صحيفة 
سورية عرفت عن نفسها له كصحيفة غير مرخصة 
متعاطف��ة مع الثورة وتصدر من دمش��ق، ومعظم 
كادره��ا مالحق من قبل أجهزة األمن التي يتعامل 
معه��ا يومي��ًا، ليجيب عن رأيه باألس��د وترش��حه 
وانتخاب��ه، وموقفه من عمليات القتل اليومية التي 
يقوم به��ا النظام، تدخ��ل حزب اهلل وميليش��يات 
عراقي��ة وإيرانية في الصراع الحال��ي، جنيف اثنان، 
وس��رَ بقائه مع النظام حتى الساعة، نقلنا األسئلة 
إل��ى إعالمي صدي��ق قابله ف��ي مكتب��ه ونقل لنا 

اإلجابات، فكان ما يلي.

كوزير  بصفتك  وليس  الشخصي  برأيك   |
هل تعيش سوريا أو عاشت في أي وقت من 
األوقات خالل قرابة الثالثة أعوام حتى اآلن 

ثورة؟
| | أنا ُأس��أل دائمًا هذا السؤال، أي بصفتك 
ك��ذا أو بصفتك كذا، في الحقيقة أنا أملك صفة 
واحدة ه��ي علي حي��در الوزير وعض��و مجلس 
الش��عب ورئيس الح��زب والمواطن وأدائي واحد 
ف��ي كل المواق��ع ، ب��دون ش��ك قلت ف��ي بداية 
األزم��ة أن ما حصل في س��وريا - وأتت األحداث 
لتثب��ت ذل��ك - حص��ل ف��ي س��وريا لي��س ثورة 
بالمعن��ى الذي رس��مت ب��ه الثورات ف��ي العالم 
وقل��ت أنه ف��ي بداية األزم��ة، إنه بداي��ة حراك 
شعبي له مبرراته الموضوعية والمنطقية التي 
تكلمنا عنها كأحزب معارضة منذ س��نوات عندما 
قلنا أن س��وريا تحت��اج إلى تغيي��ر بنيوي جذري 
عميق في بنيتها السياس��ية أواًل لنذهب إلى كل 
البنى األخرى ألن التغيير السياس��ي هو مقدمة 
ألي تغيي��ر آخر وبالتال��ي هذا الحراك الش��عبي 
حت��ى يتطور لك��ي يصبح ث��ورة كان يحتاج إلى 
مناخ موضوعي لم يتوفر هذا المناخ لألسف، بل 
تحول إلى المشهد السوري سريعًا إلى االحتكام 
إلى الس��الح والدم وإلى تدخل خارجي على خط 
األزمة الس��ورية، أس��اء لكل المش��هد الس��وري 
وأساء للحراك الشعبي الوطني السلمي الذي لم 
يستطع ال أن يبلور قيادات له وال أن يبلور خطابًا 
ومش��روعًا، وال رؤي��ة تحوله إلى ث��ورة حقيقية 
ي��ؤدي مهمت��ه ووظيفته كما ه��و مطلوب، نعم 
في البداي��ة كان هناك إرهاص��ات لعملية كانت 
حراكا ش��عبيا سلميا لكن بالتأكيد لم يتطور إلى 

ثورة بالمعنى التقني للكلمة.

المراحل  من  بمرحلة  النظام  تعامل  هل   |
بحكمة مع ما وصفته بالحراك الشعبي ؟

| | المشكلة أن الحراك لم يدم طوياًل حتى 
نختبر تجربة العالقة بي��ن النظام وهذا الحراك 
الش��عبي، ألن الحراك خالل فترة قصير اضُطهد 
من الجمي��ع ومن كل األط��رف بمواقع مختلفة، 
ولي��س بمنظومة أداء واح��دة أو من خالل رؤية 
واح��دة، حتى النظام ل��م يتعامل م��ع الحراكات 
الش��عبية الس��لمية بطريقة واحدة، أنا أذكر أن 
الحراك الش��عبي في عام��وادا بقي فترة طويلة 
من دون إساءة له، وفي السلمية وفي حماة وفي 
حم��ص في باديته بقى الحراك من دون إس��اءة 
ل��ه، بينما في مناطق اخرى أس��يئ له منذ اليوم 
األول، بالتالي ال نس��تطيع أن نطلق حكمًا واحدًا 
على الحراك الش��عبي وعلى عالقة النظام بهذا 
الح��راك إن اس��يء ل��ه أم ال، نعم حص��ل هناك 
أخط��اء ف��ي العالقة مع ه��ذا الح��راك وجزء من 
ه��ذه األخط��اء أن الحراك ل��م يُظه��ر على أنه 
سلمي ولم يُتعامل معه على أنه سلمي ويترك 
لينمو نموا طبيعيًا، مع العلم أن هذه ليست أزمة 
نظ��ام فقط، بل كما قلت أزمة الدخول الس��ريع 
حت��ى على خط الحراك الش��عبي الس��لمي الذي 
كان س��لميًا وتح��ول بفعل البع��ض الذين ظنوا 
أنه��م يحمون هذا الح��راك بالس��الح، والبعض 
اآلخر الذي أراد تحويله ليصبح أداة رد فعل تجاه 
النظ��ام وتصفية حس��ابات، والطرف اآلخر وهو 
األخط��ر ال��ذي أراد اس��تثمار هذا الح��راك كأداة 
م��ن دول أخرى باإلضاف��ة لالجتي��اح األخير من 

التنظيمات التكفيرية التي اجتاحت كل شيئ.

االنتخابات  في  األسد  بشار  ستنتخب  هل   |
القادمة؟

| | ربما الس��ؤال األهم هو هل أنت موافق 
على ترش��حه لالنتخابات القادمة؟ وقلت س��ابقًا 
أن الدكتور بشار األسد هو مواطن عربي سوري 
له الحق في الترش��ح مثله مثل أي مواطن آخر، 
ليس له أفضلية، لكن بنفس الوقت ليس هناك 
ما يمن��ع من ضمن القوانين واألنظمة المرعية، 
وبالتالي حتى الحديث عن يس��مح أو ال يسمح له 
بالترشح فهذا دخول على بنية التغيير المطلوب 
في س��وريا، الذي هو من حق الش��عب السوري 
وم��ن نت��اج العملي��ة السياس��ية، أم��ا إن كن��ت 
سأنتخبه أم ال فهذا مرتبط بشيء أساسي مهم 
ج��دًا يجب أن ننظر إليه ف��ي األيام القادمة وفي 
أي عملية انتخابية قادم��ة وأي انتخابات قادمة، 
إنن��ا بالمنط��ق وحتى بالدس��تور المعم��ول به، 
وحتى قبل الحديث عن تعديل دستوري آخر من 
ضمن منظومة التغيير السياسي المطلوب، هو 
أن الدس��تور يفرض أن يكون هناك مرش��حين 
آخرين وبالتالي أنت لن تنتخب أس��ماء بل برامج 
عمل أي س��ننتظر برامج العم��ل التي تقدم ثم 

سنختار.

السؤال، هل ترى أن بشار  | سُأعيد صياغة 
أو يصلح  يستطيع  ما حدث  بعد كل  األسد 

ألن يكون رئيسًا لسوريا؟

| | هذا س��ؤال جوابه لدى الش��عب السوري 
ولي��س ل��دى أح��د مواطني الش��عب الس��وري، 
أن��ا قل��ت إن��ه مواط��ن س��وري وحت��ى اللحظة 
ليس هن��اك ما يمنع من ترش��حه، يحق له ذلك 
وبالتأكي��د مطلوب منه عندما يترش��ح أن يقدم 
برنامجًا انتخابيًا واضحًا للش��عب السوري وعلى 

هذا األساس يتم االختيار.

وحتى  السورية  الحكومة  دخلت  أن  منذ   |
له  تابعة  ميليشيات  يعبئ  والنظام  اليوم، 
"جيش الدفاع الوطني مثااًل" يسجل عمليات 
من  كثير  في  ممنهجة  وحتى  جديدة  قتل 
الحاالت، عدد الضحايا ارتفع وال يزال، فضاًل 
السجون،  في  قضوا  الذين  المعتقلين  عن 
موافق  أنك  الحكومة  في  وجودك  يعني  أال 
ضمنيا على ما يسميه النظام اخطاء فردية؟

| | عندم��ا نتكل��م ع��ن عملي��ات ممنهج��ة 
أي أنن��ا نتكل��م عن سياس��يات ، وأنا أظ��ن، وأنا 
صادق فيما أق��ول، من خالل اطالعي ومعرفتي 
فيم��ا يدور في الحكوم��ة أو ما يدور في األجهزة 
األخرى الت��ي أتواصل معها، ال يوجد سياس��يات 
ممنهج��ة تق��وم على القت��ل الجماع��ي، أما في 
منط��ق الحرب الذي يف��رض في بعض األماكن 
وق��وع أخطاء، فهي ليس��ت أخط��اء فردية نعم، 
ليس��ت أخطاء فردي��ة، هي أخطاء ف��ي التقدير 
وق��د يكون هناك ارتكابات ف��ي بعض األماكن، 
لك��ن أنت اليوم وف��ي هذه اللحظة ال تس��تطيع 
أن تحاس��ب طرفًا واح��دًا دون األخ��ر، أنت اليوم 
تتكل��م ع��ن منطق الح��رب الذي يفرز م��ا نراه، 
وأظ��ن أن معالجة كل الملف س��تكون في األيام 
القادمة حين تنطلق العملية السياس��ية، والتي 
يجب أن تتضمن محاس��بة كل المرتكبين بغض 
النظ��ر عن قب��ول بعض األخط��اء التي هي من 
مفرزات أية حرب، لكن المرتكبين الذين سيثبت 
ارتكابهم بالتأكيد يجب أن يحاسبوا من أي موقٍع 
كانوا، بالتالي حتى بقائي في الحكومة ال يعني 
أني موافق على االرت��كاب أو أغض الطرف عن 
محاس��بته في المس��تقبل، عب��ر عملية واضحة 
وتخدم مصلحة س��وريا، وهذا شيء مختلف عن 

بقائي في الحكومة أو انسحابي منها.

| تحديدًا أسألك عن البراميل المتفجرة في 
حلب كمثال، المعلومات تقول أن خمسمائة 
يلقيها  التي  البراميل  بهذا  قتلوا  مدني 
حتى  وربما  الماضية  األسابيع  في  النظام 
أو  منعها  حاولت  هل  اللقاء،  هذا  نشر  يوم 

فعل شيء حيالها؟
| | دائم��ا عندم��ا نقيم أي تجرب��ة يجب أن 
نقيمها باالس��تماع إل��ى الطرفين، نحن نس��مع 
اليوم تقارير من طرف تتكلم عن أن 500 مدني 
ذهبوا ضحية هذا العمل، وهذا رقم ليس بقليل 
بالتأكيد، ولكن نحن نتكلم عن أن براميل تلقى 
على حل��ب التي تعداده��ا بالماليي��ن، وبالتالي 
ف��ي الوضع الطبيعي عندم��ا تلقى براميل على 
مدنيي��ن عدده��م بالماليي��ن يج��ب أن يك��ون 
ع��د الضحاي��ا بعش��رات اآلالف، بالمنط��ق هذه 
البرامي��ل تلقى على مناطق هي س��احات حرب 
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وس��احات قت��ال، والجميع يع��رف أنه��ا محدودة 
الم��كان، لك��ن دون ش��ك أن ه��ذه البراميل من 
الطرق البدائية التي نس��بة األخطاء ترتفع بها، 
وهذا من األشياء التي يجب أن يكون لنا دور بها 
ونحاول أن يكون لنا دور، ونحاول أيضًا ترش��يد 
العمليات العس��كرية بما يخدم أه��داف العملية 
العسكرية وبما ال يكون له تأثير على المدنيين.

في  الجدران  على  يكتب  ما  تشاهد  هل   |
)األسد  مثل  عبارات  من  دمشق  العاصمة 
هذه  أحد(،  ال  أو  األسد  أو  البلد  نحرق  أو 
آليات  بعض  على  أيضًا  تكتب  العبارات 
القوات النظامية، ويحفظها كل السوريون، 
باإلضافة لألغاني الطائفية التي تصدح من 

سيارات تتجول ليل نهار في العاصمة؟
| | تكلمت عبر اإلعالم المس��موع والمرئي 
عن ه��ذا وقلت إنن��ي أرفضها بالكام��ل وإنها ال 
تختلف أبدًا ع��ن عبارات مماثلة عند المجموعات 
المس��لحة والتنظيم��ات التكفيري��ة الت��ي ه��ي 
إقصائي��ة بالمطلق، نع��م أنا من ال��ذي رفضوا 
هذا ال��كالم والعبارات منذ أكثر من س��نة، ألننا 
نتكل��م عن وطن وعن رموز س��يادة هذا الوطن 
ونتكل��م عن رئي��س جمهورية الي��وم هو يمثل 
حالة من حاالت رموز السيادة الوطنية لكن ليس 
على حس��اب الوطن، ه��ذه العب��ارات مرفوضة 
بالكامل وهي من مؤش��رات االس��تفزاز وطالبنا 
علن��ًا وصراح��ة بأن يك��ون هناك توج��ه لمنعها 
ومحاس��بة مس��تخدميها ألنه��ا تؤج��ج وال تحل 

المشكلة.

المعارضة،  تقوله  ما  عن  النظر  بغض   |
وما  اهلل  لحزب  العام  األمين  وباعترافات 
يشاهد في حي مثل ساروجة بدمشق، قوات 
حزب اهلل وميليشيات عراقية وإيرانية، تقاتل 
مع  هذا  يتناقض  أال  الجيش،  جانب  إلى 
السيادة التي من المفترض أنكم تدافعون 
عنها؟ وإذا كان الجواب بأن هذا يشابه كل 
األجانب الذي يقاتلون إلى جانب المعارضة 
للقتال  أجانب  استجلبت  دولة  نسأل  فنحن 

إلى جانب جيشها؟
| | تحدث��ت س��ابقًا ع��ن دخ��ول ح��زب اهلل 
وقل��ت إنه آخ��ر المتدخلين في األزمة الس��ورية 
، وبالتال��ي، وأن��ا أتكل��م من موقع م��ن يريد أن 
يعال��ج األزمة الس��ورية ولي��س أن ينصر طرف 
عل��ى ط��رف آخر، نع��م نحن ض��د كل ما يمس 

السيادة السورية وضد كل تدخل على أن يكون 
هذا عنوانًا عامًا ويشمل الجميع حتى الدول التي 

تدخلت في األزمة السورية منذ اليوم األول...
لكن أنتم دولة؟

صحيح... هذا الكالم صحيح، لكن أنا أتكلم 
ع��ن أزمة عل��ى المس��توى الوطني وع��ن آالف 
المقاتلي��ن الذين دخلوا وبدعم من دول إقليمية 
وبالتالي ال نستطيع أن نفرض على الدولة إال أن 
تتعامل بمنطق مواجه لمنطق اآلخرين أستطيع 
أن أقول أن ح��ّل األزمة بأن يخرج جميع األجانب 
من سوريا وأن تبقى األزمة بين السوريين، لكن 
ال أس��تطيع اآلن أن أطالب إجرائيا أن يخرج حزب 
اهلل من س��وريا، وأن ال أكون ق��ادرًا على الطلب 
من اآلخرين أن يخرجوا من س��وريا، أنا أقول أنه 
المطلوب مني ومن موقع��ي لتقديم رؤية لحل 
األزمة، أنه يجب أن يخرج الجميع بشكل متوازي 
ومتس��اٍو وبنفس الوقت، وليس أن يخرج طرف 
ويبقى ط��رف يق��ول عالنية أنه يمول ويس��لح 

ويدرب باإلضافة الى ما نشاهده على الحدود.

| ما الهدف الحقيقي من وجود حزب اهلل في 
سوريا؟ هل هو أن الجيش السوري لم يعدّ 
قادرًا على خوض المعارك لوحده، مع العلم 
المقدسات  يحمي  أنه  يقول  اهلل  حزب  أن 
فبالتالي هل توافقون على دخول الفاتيكان 

مثاًل ليحمي المسيحيين في سوريا؟
| | بمنط��ق الح��رب الذي كن��ت أتكلم عنه 
لس��ت أن��ا م��ن يواف��ق أو ال يوافق، أن��ا ضد أي 
تدخ��ل أجنبي في س��وريا، وكل نوع م��ن أنواع 
التدخل، وأنا قلت أن التدخل العس��كري هو آخر 
أن��واع التدخل، لو قرأت آخر بيان لمؤتمر مجلس 
التعاون الخليج��ي وكيفية رؤيت��ه لجنيف اثنين 
لوجدت أن المؤتمر س��يكون ب��إدارة دول الخليج 
للمعارضة، حيث وضعت التكليفات لكل دولة من 
ال��دول وماذا يجب أن تفع��ل، نعم هذا يفترض 
منط��ق حرب كما قلت يعن��ي أن كل طرف يريد 
مقوم��ات حماية م��ن يمثله في س��وريا وبغض 
النظر ع��ن موافقتي أو ع��دم موافقتي أظن أن 
الفاتي��كان والدول الكبرى الت��ي لها مصالح في 
س��وريا، تبح��ث وتتدخل ف��ي س��وريا اليوم وال 
تحتاج لموافقة من أحد، أعود وأقول أن المنطق 
يق��ول أننا يجب أن نُظه��ر كل هذه التدخالت أو 
التداخ��الت في المش��هد الس��وري، والعمل على 
وضع عنوان واحد يش��مل الجميع ويفرض على 
الجميع آلي��ة للحل، وكما قلت خروج الجميع دون 

اس��تثناء بغ��ض النظر ع��ن ما يرف��ع كل طرف 
م��ن األط��راف، اآلخ��رون رفع��وا ش��عار "حماية 
أه��ل الس��نة" قب��ل أن يرف��ع ح��زب اهلل ش��عار 
"حماي��ة المقدس��ات" وقبل أن يق��ول الفاتيكان 
كلمته في مسيحي الش��رق وضرورة حمايتهم، 
بالتالي لكل منهم منطق��ه لكن أين هو منطق 
الدول��ة وحتى خارج الدولة، الق��وى األخرى هي 
ق��وى وطنية، تدعي ذلك عل��ى األقل، حتى من 
يقاتل على األرض كيف يقبل أن يستقوي بمن 
يضرب المفهوم الوطني، ألن الوطني يدافع عن 
الوط��ن بأدوات وطنية، أعود وأقول أن المس��ألة 
ه��ي مس��ألة المنطق الذي يحك��م الصراع على 
األرض، عندم��ا يكون مرفوض يجب أن يش��مل 
الجمي��ع وعندما يكون مقب��ول على األقل يكون 
مقبواًل من الجميع، فأنا من الذي يرفضونه لكن 

يرفضونه على المستوى العام وعلى الجميع.

اليرموك  مخيم  من  فلسطينيون  يتحدث   |
بها  تقوم  ممارسات  عن  العاصمة  بجنوب 
العامة  القيادة  منها  فلسطينية  فصائل 
أحمد جبريل، هل ترى أن هذا يساعد سوريا 
تحدثتم  طالما  التي  الفلسطينية  والقصية 

عنها؟
ال نس��تطيع أن نحمل أزم��ة المخيمات فقط 
للجبهة الش��عبية أحم��د جبريل، المس��ألة أقدم 
من ذلك، وهناك شيء حصل في البداية، هناك 
مس��لحون رهنوا المخيم كما هناك قرار سوري 
بع��دم تدخ��ل الجيش الس��وري، وهن��اك جهود 
كبي��رة لح��ل األزمة س��لميًا وتش��كيل لجنة من 
الفصائ��ل ال� 14 وأنا كنت أتابع م��ع هذه اللجنة 
حل أزمة المخيم، المشكلة أقدم من قصة أحمد 
جبري��ل، المش��كلة ف��ي الذين يرفض��ون إخالء 
المخيم من المسلحين والسالح، واعتباره قاعدة 
انطالق للعمل المس��لح، وعندم��ا يوافق الجميع 
على هذا الحل يُس��حب الفتيل م��ن الجميع بما 
فيه��م الجبهة الش��عبية لتحرير فلس��طين، ألن 
منط��ق أحم��د جبريل كان لمواجه��ة منطق آخر 
يقول ب��أن قس��مًا من الذي��ن يحملون الس��الح 
في الداخل رفض��وا مغادر المخيم والخروج منه 
وعدم أخذه أس��يرًا، لذلك دعنا نقول في البداية 
أين المش��كلة ونحم��ل الطرف اآلخر مس��ؤولية 
إضافي��ة، نع��م عندم��ا ال نس��تطيع ح��ل االزمة 
س��لميًا ونفك الحصار عن المخيم بعد أن نكون 
أخليناه من السالح، ألننا ال نستطيع فك الحصار 
عن منطقة فيها عدد كبير من المس��لحين ومن 
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تنظيم��ات تكفيري��ة ومعروف��ة، ث��م حتى أهل 
المخيم منهم من يتحدث عن ممارسات الحصار 
الخارجية، لك��ن هناك من يتح��دث عن الحصار 

من الداخل وممارسات المجموعات المسلحة.

| رغم ما تقول، في آخر مظاهرة خرجت في 
المخيم )3 / 1 / 2014( كانت الناس توجه 
العامة  وللقيادة  االنتفاضة  لفتح  االتهام 
والنظام، وتحملهم المسؤولية عن أكثر من 

40 حالة لمن ماتوا جوعًا بسبب الحصار؟
| | الحدي��ث ع��ن الملف االنس��اني اإلغاثي 
له اس��تهداف سياس��ي، وهذا موضوع آخر ليس 
متعلق فقط بالمخي��م وليس بالمناطق األخرى 
ولي��س متعلق أيض��ًا بكل الس��احة الس��ورية، 
ب��ل متعل��ق بتجهيز ملف إنس��اني يق��وم على 
نقص الدعم اإلغاثي، وتحميل الدولة الس��ورية 
المس��ؤولية ف��ي ذل��ك، للذه��اب به إل��ى جنيف 
لمواجه��ة مل��ف مكافح��ة اإلرهاب ليك��ون ملف 
في مواجه��ة ملف، هذا الكالم لي��س تبريرًا لما 
يحص��ل ف��ي المخي��م وال أقول أن م��وت الناس 
جوعًا في المخيم هي مسألة مقبولة، لكن أقول 
أن هذا جزء من مش��هد كبي��ر، علينا التكلم عن 
المجموع وليس اإلضاءة بمجّهر كبير وبعدسات 
مكب��رة على حال��ة جزئية ج��دًا جدًا م��ن األزمة 
السورية، أربعون انس��انًا ماتوا جوعًا في مخيم 
اليرم��وك، ولكن ليس هناك كالم عن عش��رات 
اآلالف الذين عاش��وا تح��ت الحصار منذ أكثر من 
س��نة في مناط��ق من ري��ف إدل��ب وغيرها من 
المناط��ق، المس��ألة في المب��دأ، أنا دائم��ًا أعود 
للمبدأ ألعالجه، ألنك ال تستطيع اليوم أن يكون 
دورك فقط أن تُحمل المسؤوليات، عندما تكون 
المس��ؤولية مشتركة بين طرفين يجب أن نضع 
حاًل لمعالجة الملف بكامله وليس فقط أن نقول 
أن الدول��ة أو أحمد جبريل مس��ؤول وعليهم فك 
الحص��ار عن المخي��م، ال أبدًا لي��س هكذا تحل 
المشكلة، بل في أن نضع حاًل لكل وضع المخيم 
وهذا مما تقوم به الوزارة وفشلت به ألن هناك 
م��ن عطل، وبالمناس��بة لي��س الدول��ة أو أحمد 
جبريل من عطل بل مجموعات مس��لحة رفضت 
في آخر لحظة إلقاء السالح والخروج من المخيم 

بعد أن أمنت لها كل الضمانات.

| بعيدًا عن ما تدعيه المعارضة، السوريون 
كبرى  انتهاكات  عن  يتحدثون  الموالون 
يقوم بها هالل األسد وعناصر جيش الدفاع 
الوطني في حمص وحلب في أحياء موالية 
في  تحديدًا  النظام  سيطرة  تحت  أحياء  أو 

الالذقية، كيف تتعاملون مع كل هذا؟
| | كل انته��اك مرف��وض م��ن أي ط��رف 
كان، لك��ن أن نذك��ر اس��مًا بعينه فأن��ا أعرف أن 
جي��ش الدف��اع الوطني مقس��م على مس��توى 
المحافظات، وكل محافظة مستقلة عن األخرى 
ومرتبطة باإلدارة المركزية، وعندما نتكلم عن 
حالة موضوعها الالذقي��ة ال يمكن أن نقول أنها 
امت��دت الى حمص، وأن��ا أق��ول وبصراحة نعم 
هن��اك حاالت توثق ونرفضه��ا ونطلب معالجتها 
ونذه��ب ف��ي اتج��اه المعالج��ة ونحم��ل الدفاع 
الوطني المس��ؤولية مع غيره، لكني دائما أقول 
أننا نُحمل المسؤولية لكل من ينتهك فإن كانت 
هناك انتهاكات من هذا الجانب فهناك انتهاكات 

من الجانب اآلخر...

هناك  ليس  المدينة  الالذقية  في  لكن   |
واالنتهاكات من  الدولة  إال طرف واحد هو 
معتقالت  يمتلك  بات  الذي  الوطني  الدفاع 

خاصة هناك؟
| | أن��ا ليس لدي معلوم��ات ألكون واضحًا، 
لي��س ل��دي في ال��وزارة ش��كاوى م��ن الالذقية 
عن انته��اكات على مس��توى المدينة من جيش 
الدف��اع الوطن��ي، هناك كالم ع��ن انتهاكات في 
مناطق تعرضت لمعارك وكل طرف يحمل اآلخر 
المس��ؤولية أما في المناطق اآلمنة في الالذقية 
فأنا على األقل، ليس لدي معطيات على طاولتي 

وليس هناك من شكاوى من أي طرف كان.

أو  سلبًا  رسمي  تعليق  أي  نسمع  ال  لماذا   |
من  السوريين  األكراد  تسلح  على  إيجابًا 
الكردية،  العشب  حماية  وحدات  خالل 
أو  االنفصال  نواياهم  إلى  التلميح  ثم 

االستقالل؟
| | بدون شك هناك اشكالية في فهم الحراك 
الكردي في الش��مال الس��وري، وعندم��ا نتكلم 
عن مقوم��ات دول��ة وطنية ونتكلم عن س��يادة 
ومقومات سيادة يجب أن تشمل جميع السوريين 

على قاعدة المواطنة التي تس��اوي بين الجميع، 
وبالتالي ال نعطي أحدًا حقوقا أكثر من تلك التي 
يتساوى بها الجميع، المشروع الكردي السياسي 
يتراوح بي��ن من يريد االنفص��ال الكامل، وبين 
م��ن يطالب بحقوق ثقافية وإنس��انية لجزء من 
مكونات الش��عب السوري، بين هذا وذلك القرار 
واضح كل ما ينتهك الس��يادة الس��ورية نرفضه 
وكل م��ا يحق��ق المواطنة ومطال��ب المواطنين 
الس��وريين أيًا كانت مواقعهم فنحن معهم، فال 
نس��تطيع التكلم عن حالة عامة ألنني كما قلت 
هناك فرق بين من يريد االنفصال الكامل وبين 
م��ن يقب��ل ان يكون ج��زًأ من الوطن الس��وري، 
أنت تتكل��م عن حالة خاصة ه��ي بين بين، من 
تحمل السالح وتقاتل مس��لحين تكفيريين في 
المنطق��ة وتحاول ان تش��كل م��ع باقي مكونات 
المجتمع الس��وري حالة إدارات محلية وحتى اآلن 

تقول إنها بديل مؤقت لحالة الفوضى..

| لكنها تقاتل الجيش السوري أحيانًا؟
| | نع��م أحيان��ًا تقاتل الجيش الس��وري... 
وبالتال��ي االتهام��ات متبادلة بين م��ن يقاتلون 
الجيش الس��وري ويقولون أنهم مع المجموعات 
المس��حلة، وبين م��ن يقاتل منه��م المجموعات 
المس��لحة ويق��ول بأن��ه م��ع الجيش الس��وري، 
وبالتالي ه��ي حالة بحاجة لتوضي��ح وللتعاطي 
معها للوص��ول إلى قرار واض��ح، هل هي تؤثر 
س��لبًا على مفهوم السيادة الوطنية أو أنها تعزز 

هذه السيادة وعندها نكون معها.

| تفصلنا اآلن أيام عن انعقاد مؤتمر جنيف 
2، وال أدري أين أضعك في معسكر النظام 
رؤيتك  هي  ما  لكن  المعارضة؟  معسكر  أم 

لجنيف 2؟
| | أوال أن��ا لس��ت ج��زءًا م��ن النظ��ام ولن 
أك��ون في وف��ده للمؤتم��ر، نعم نح��ن جزء من 
المعارض��ة الس��ورية، ونمث��ل ج��زءًا منه��ا وال 
ندع��ي تمثيله��ا بالكام��ل، أما إن كنت س��أكون 
ف��ي جنيف في وفد المعارض��ة فهذا مرتبط في 
بني��ة وتركيبة وف��د المعارض��ة المُختلف عليه 
حتى ه��ذه اللحظ��ة، ونرف��ض أن نك��ون جزءًا 
من بنيتها باألس��اس فنح��ن مختلفون معها في 
الرؤية والتش��خيص ومعالجة األزمة الس��ورية، 

طائرة سوخوي ترمي قذائف في معرة النعمان
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وال نقب��ل أن نك��ون معها ال من موق��ع الرئيس 
وال م��ن موقع الم��رؤوس، وبالتال��ي إن لم يكن 
هناك حل لمش��كلة تمثي��ل المعارضة فنحن لن 
نك��ون في جنيف ه��ذا أواًل ، ثانيًا إن كانت األمم 
المتح��دة والدولة الراعية ق��د تمكنت من تأمين 
نج��اح مقوم��ات عقد جني��ف، فهي لم تس��تطع 
تأمين مقوم��ات نجاحه كمنصة إلطالق العملية 
السياس��ية وأظ��ن أن المؤتم��ر حت��ى اآلن ه��و 
مناسبة لعقد لقاء برتوكولي لن يؤدي إلى أكثر 

من ذلك ولن يتقدم أي خطوة باتجاه الحل.

االنتقالية  المرحلة  لشكل  رؤيتك  هي  ما   |
المؤتمر  عن  تنتج  الممكن  من  التي 

الدولي؟، أي هل ترى النظام فيها أم ال ؟ 
أواًل ال أظن أن جنيف قادر على انتاج مرحلة 
انتقالي��ة ألن مقومات��ه غي��ر ناضج��ة النطالق 
عملي��ة سياس��ية تب��دأ بمرحل��ة انتقالي��ة فهو 
س��ينتهي في اليوم األول ل��ه، وفي اليوم الثاني 
إن حص��ل س��يكون هن��اك تب��ادل آراء، لكن أية 
عملي��ة انتقالي��ة ف��ي جنيف 3 أو 4 فبال ش��ك ال 
مج��ال إلط��الق عملية سياس��ية دون مش��اركة 
الجميع بغض النظر عن تس��ميتهم، وأي عقلية 
أو حال��ة إقصائي��ة ألي ط��رف من االط��راف في 
األزم��ة يعني أن هذه العملية فاش��لة بالمطلق، 
فالمنطق يقول أن النظام وبغض النظر عن أي 
حكم قيمة عليه، هو حالة موجودة على األرض 
وقائم��ة، ويحق لها أن تكون ش��ريكًا، وش��ريكًا 

أساسيًا في أي عملية سياسية قادمة.

والجيش  النظامي  الجيش  مصير  هو  ما   |
القادم  الجيش  شكل  ترى  كيف  أي  الحر، 
إن  السياسية  العملية  عن  سينتج  الذي 

انطلقت؟
| | الجي��ش الس��وري هو الجهة الش��رعية 
الوحي��دة الت��ي يحق لها حمل الس��الح، وبالتالي 
المرحل��ة القادمة ومخرجات العملية السياس��ية 
بالتأكي��د س��تحافظ عل��ى بنية واح��دة للجيش 
الس��وري بغض النظر عن من سيخرج منه ومن 
يبق��ى ومن يدخ��ل فيه، االش��كالية ف��ي بنيته 
وهيكليت��ه ومش��روعيته ومن س��يقاتل؟ ولماذا 
يش��كل الجيش؟ كل من خ��رج من الجيش وعاد 
ل��ه اليوم ضمن ه��ذه المنظومة ه��و مرحب به 

ومقبول وم��ن الطبيعي أن يعود، وكل من خرج 
ألن��ه ل��م يس��تطع أن يتحم��ل ه��ذه الحالة في 
المس��تقبل هو ش��خص غير مرغ��وب به، وغير 
أه��ل ألن يك��ون ضمن قوام الجي��ش، فالجيش 
ه��و حالة مؤسس��اتية أكثر من كونه اش��خاص 
خرج��وا أو ع��ادوا ومن يكون ضمنه��ا هو ضمن 

قوام وعتاد الجيش ومن خرج هو خارجها.

| في ظل النظام الحالي قتل أكثر من مئة 
معتقلين  عن  فضال  سوري،  ألف  وخمسين 
ومليون  المصير  ومجهولي  مخطوفين 
اقتصادي يزداد سوءًا، وبنية  مهجر، ووضع 
نظام  مع  ستبقى  متى  إلى  مدمرة،  تحتية 
فشل حتى في إفشال مؤامرة يتحدث عنها؟

| | ه��ذا ليس في ظل نظ��ام، بل في ظل 
أزمة يشارك بها الجميع والكل مسؤول عنها، أي 
كل الدول المتدخلة وكل من رفع الس��الح وظن 
أن الحل به، وكل من أخذ المشهد السوري للدم 
والمزيد م��ن المعارك هو مس��ؤول، وكنا نقول 
منذ البداية، إن خي��ر من يحمي الحراك الوطني 
السلمي الذي يستطيع إحداث التغيير المطلوب، 
هو من يرفض حمل السالح، وكانوا يقولون لنا 
إن هذا يحمل الثورة بين قوسين ألنهم مصرين 
عل��ى المصطلح، مزيدًا م��ن الضحايا، كنا نقول 
إن حمل الس��الح س��يورط الحراك وسيكون عد 
الضحايا أكبر، بالتالي أنا لس��ت مستمرًا مع بنية 
بعينه��ا عل��ى أنها النظ��ام، بل أنا مس��تمرٌ في 
موقع أقول بأنني أس��تطيع أن أساهم منه حتى 
ه��ذه اللحظة في فت��ح باب للعملية السياس��ية 
الت��ي يجب أن تنطلق للوص��ول إلى حٍل لألزمة، 
أك��ون جزءًا من النظ��ام عندما أواف��ق على كل 
ش��يء، وال أطالب بالتغيير المطلوب وال أس��عى 
ألكون مساهمًا في تش��كيل مدخل لحل األزمة 
على قاعدة التغيير البنيوي العميق الذي نطالب 
به، ونحن ف��ي الحكومة أكثر ما يطالب به حتى 
مِمَ��ن يدع��ي المعارض��ة، كما قال��ت، يجب أن 
نش��خص المس��ألة، التش��خيص الي��وم أن من 
يتحمل المس��ؤولية في األزمة السورية هو كل 
م��ن تدخل في غي��ر الموقع الصحي��ح للمعالجة 
وأس��اء للمعالجة وأس��اء للمريض، وليس فقط 
النظ��ام كم��ا يق��ول اآلخ��رون ولي��س العكس 
كذل��ك، وبالتال��ي يج��ب أن نحمل المس��ؤوليات 

للجمي��ع، أي أن نرس��م الخارطة الس��ورية بكل 
الق��وى المتدخلة ونُحمل كل طرف المس��ؤولية 
بق��در ما يتحم��ل ونض��ع عالجًا يش��مل الجميع 

ليساهم الجميع بالحل.

| أنت اليوم تتحدث لصحيفة سوريتنا التي 
هي  وطبعًا  البالد  في  ثورة  هناك  أن  تقول 
طاقم  من  بعضًا  أن  كما  مرخصة،  غير 
النظام  أجهزة  قبل  من  مالحق  تحريرها 

األمنية، لماذا تجري هذا الحوار معنا؟
| | ف��ي الس��ابق ذهبت إلى درع��ا والتقيت 
بمجموع م��ن 300 ش��خص وأراد البعض اتهام 
البعض األخر بأنه يتعامل مع المس��لحين وكأنه 
اته��ام، حينها قل��ت أنا اطالبك��م أن تتعاملوا مع 
المس��لحين، لكن انتبهوا، لي��س على قاعدة "ال 
تقرب��وا الص��الة" يجب أن نكمل اآلي��ة، بل على 
قاع��دة أننا يج��ب أن نتعامل مع كل الس��وريين 
ألنهم س��وريين، حت��ى اللحظة أن��ا مؤمن بكل 
س��وري أيًا كان موقع��ه وحتى ل��و اختلفت معه 
األرض،  والممارس��ة عل��ى  واألداء  ال��رأي  ف��ي 
ألقول له كلمة أساس��ية، وأنا أرك��ز على دخول 
األخريين على خط األزمة السورية، أقول علينا 
جميعًا أن نغلق الحدود جيدًا ونس��يجها، ونتحمل 
جميعًا مسؤولية دخول اآلخرين على خط األزمة 
الس��ورية حت��ى لو حملنا الس��الح حينها س��نجد 
حل��واًل، في درعا قلت ال تقبل��وا أن تقادوا مِمَن 
عب��روا الح��دود، أنتم هنا في درع��ا في منطقة 
قدمت لروما س��تة أباطرة يوم كانت روما تحكم 
العالم، وبالتالي نحن نستطيع أن نحكم أنفسنا 
بأنفسنا، اليوم رس��التي للجميع، أنني ال أقصي 
أحدًا وال أغلق أبوابي أمام أحد، وأمد يدي وأحاور 
الجمي��ع ولك��ن، وه��ذا ليس ش��رطًا ب��ل لنجاح 
حوارن��ا ليكون س��وريًا س��وريًا، عندم��ا يغلقون 
الب��اب أم��ام اآلخرين م��ن غير الس��وريين، ألن 
الغرباء لهم مصالحهم الخاصة ويتحول الشعب 
السوري وقودًا لهم، وأنا أوجه ندائي للسوريين، 
س��وريتنا هي جريدة للس��وريين وأنا أخاطبهم 
عندما نكون فقط س��وريين، اعتقد أننا س��نجد 
ح��اًل لألزم��ة الس��ورية لك��ن ليس عل��ى قاعدة 
تق��اذف المس��ؤوليات ب��ل على قاع��دة الجلوس 
وتحمل الجميع المسؤولية ألن الوطن مسؤولية 

الجميع كما هو الحل أيضًا.

دمار مدينة حلب 2013
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�صقوط هذا النمط من »الي�صار« العربي يف �صوريا
ورطة الي�صار الفل�صطيني كنموذج

لو تس��نى لفصائ��ل »اليس��ار« الفلس��طيني أن 
تطلع على ما يدور من نقاش��ات في صفوف الالجئين 
الفلس��طينيين في س��وريا وغيرها، هل كان سيكون 
موقفها مختلفًا من مأس��اة هؤالء؟ سؤال شكل مدخاًل 
لنقاش��ات طويلة ومراجع��ات تجري منذ أن اس��تهدف 
»نظ��ام الممانع��ة« مخي��م الرم��ل الفلس��طيني في 
الالذقي��ة.. بع��ض األصدقاء وصل إل��ى قناعة مبكرة 
بأن ش��يئًا ما كان ليتغير ألس��باب ال تتعل��ق بانهيارات 
فكري��ة وناظم��ة لعم��ل هذا اليس��ار فحس��ب، الخالع 
ليس��اريته، عند البعض على األقل، منذ زمن يس��بق 
اندالع الثورة السورية.. بل لغياب من يمكن أن يراجع 
أو يتخ��ذ الموق��ف الصحي��ح.. حين يرى فلس��طينيون 
يج��وع أهاليه��م وأبن��اء ش��عبهم وتدم��ر المخيم��ات، 
مثلما تدمر مدن وقرى س��وريا ويقتل ش��عبها، باسم: 
القضي��ة الفلس��طينية والحف��اظ عليها، ف��إن هؤالء 
تش��تعل في رؤوس��هم األض��واء الحمراء الت��ي تؤكد 
ب��أن هناك خلاًل وأثمًا كبيرًا يرتكب بحق وباس��م هذه 
القضي��ة وباألخ��ص مم��ن يع��رف الطبيع��ة التآمرية 
لنظ��ام االنق��الب األس��دي تاريخيًا مع حركة الش��عب 
الفلس��طيني والتش��دد بمنع أية ظاه��رة من ظواهر 
العمل التحريري الجاد بل وافتعال كل ما يمكن إلعاقة 
ه��ذه الحركة ولو بش��ق الصف والتضيي��ق والتصفية 

والطرد والمنع من دخول سوريا..
ربم��ا ال يع��رف كثي��رون ب��أن النظ��ام االنقالبي 
البعثي في عام٦٣ والمسيطر عليه بجناح حافظ أسد 
كانت ممارساته المثيرة للشك والريبة مبكرة جدًا عن 
مجزرة ت��ل الزعتر وسياس��ة محو مخيم��ات الالجئين 
الفلس��طينيين... آالف البش��ر قتلوا وش��ردوا واختفوا 
نتيج��ة مذبحة ت��ل الزعتر ع��ام١٩٧٦.. وه��ي أيضا 
سياسة س��ابقة الس��تهداف الحركة الوطنية اللبنانية 
ويسارها بعد اجتياح قوات حافظ األسد لبنان وقيامها 
ب��كل ما يمك��ن لنزع ق��رار الحركة الوطني��ة اللبنانية 
وجعل��ه ملحقًا بما تكش��ف الحقًا عن ال��دور الوظيفي 
لهذا النظام وتفاهماته مع كيس��نجر وبعض األجهزة 

الغربية..
لنترك الك��ره الذي تعامل من خالله حافظ أس��د 
ورم��وز نظامه ومنهم عبد الحليم خدام مع ش��خصية 
ياس��ر عرفات كرمز وقائ��د للثورة الفلس��طينية، وإن 
اختلف الفلس��طينيون عليه ش��أنهم ش��أن أي ش��عب 
يق��وم بثورة )كما ه��و طبيعي االخت��الف في صفوف 
الث��ورة الس��ورية(.. لك��ن بالع��ودة إلى ٦ أع��وام قبل 
مذبح��ة وتدمير تل الزعتر.. ربم��ا كثيرون ال يعرفون 
كيف انقلب حافظ على رفاقه وزج بهم في الس��جون 
عام٧٠.. هؤالء الذين ثارت ش��كوكهم حول تصرفات 
األسد في مجزرة أيلول األسود في األردن حين تخاذل 
حافظ ع��ن تقديم الغط��اء الجوي العس��كري للقوات 
الس��ورية المتجهة إلنقاذ ق��وات الثورة الفلس��طينية 
ف��ي األردن.. أرادوا محاكمت��ه فانقل��ب عليه��م وزج 
به��م في الس��جون ولم يس��مح بتات��ًا بانتق��ال قوات 
الثورة الفلس��طينية )وكانت بع��د هزيمة ٦٧ ومعركة 
الكرامة٦٨ تضم عربًا وس��وريين في صفوفها( سوى 
المرور إل��ى لبنان ومنعت من التواجد في س��وريا وما 
كان موجودا تم التضييق عليه.. القضية األخرى التي 
أث��ارت توجس المطلعين على سياس��ات ه��ذا النظام 
بشأن القضية الفلس��طينية هي تلك التي جرت بحق 
جورج حب��ش.. كان حافظ وزيرا للدف��اع أثناء هزيمة 
٦٧ واعتق��ل جورج حبش في س��وريا ألنه مبكرًا كان 
يؤم��ن بالبعد القومي ألية قضية وطنية وكان منحازًا 
للجماهير في رهانه عليها حتى قبل أن تظهر الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين كفصيل يساري فلسطيني 
يؤم��ن ب��أن تح��رر اإلنس��ان العرب��ي ش��رطا لتحرير 
فلسطين.. قام وديع حداد بعملية جريئة لتحرير جورج 
حبش من أيادي عسكر دمشق حينها وتم تهريبه إلى 
لبنان من وس��ط دمش��ق في طريق العودة إلى سجن 
كركون الش��يخ حسن بعد جلس��ة تحقيق معه بتهمة 
تحري��ض الجماهي��ر على ح��رب تحرير ش��عبية.. بل 
حتى قي��ادة فتح بمن فيهم ياس��ر عرف��ات وأبو جهاد 
ج��رى اعتقاله��م في عهد حافظ األس��د ال��ذي يتغنى 
اليوم بعض هؤالء بممانعته.. ثم انكشفت الحقًا في 
لبن��ان كل مالحقات هذا النظام االنقالبي ألي ش��كل 
من أش��كال العمل السياس��ي والفك��ري التحرري لدى 
اللبنانيين والفلس��طينيين باغتياالت واستهدافات منذ 

أواسط السبعينات من القرن الماضي..

خلفية تاريخية ملا ي�صمى » نظام املمانعة«..
باإلمكان طبع��ًا، وبالمراجع البحثي��ة والتاريخية، 
تظهي��ر حقيقة موقف النظام الس��وري م��ن فصائل 
وتنظيم��ات الفلس��طينيين بل وم��ن قضيتهم عموما 
كقضية مقايضة تش��به إلى حد كبير قصته مع لبنان 
وحديث��ه قب��ل مؤتم��ر مدريد وبع��ده )بعد أن ش��ارك 
حافظ بقواته لضرب العراق تحت أمرة تشوارتسكوف 
األميركي في حفر الباطن١٩٩٠( عن وحدة المسارات 
كمقايض��ة من ضمن لعبته ووظيفت��ه التي لم تؤدي 
إال إل��ى تش��ظي وتراج��ع كل قضية يضع ي��ده فيها.. 
لكنني اختار هنا بعض أهم المفاصل التي عايش��تها 
بنفس��ي.. فلس��طينيا وبعد عام االجتياح االس��رائيلي 
للبن��ان١٩٨٢ ذه��ب النظ��ام الس��وري بالش��وط إلى 
آخره.. - أخرج ش��ارون بعد حصار بيروت لمدة ٣ أشهر 
تقريبا قوات الثورة الفلسطينية من لبنان.. فاستكمل 
حافظ مهمة تدعي��م » ممانعته« وثرثرته عن » دعم 
القضية الفلس��طينية« بمالحقة م��ا تبقى من القوات 
خارج بيروت.. - ١٩٨٣ وجد لنفس��ه الفرصة في شق 
الص��ف الفلس��طيني عبر ش��ق حركة فت��ح بعد نقمة 
ال��كادر الفتحاوي على رم��وز الهزيمة واله��روب أمام 
ش��ارون.. - اس��تكمل حافظ هذه اللعب��ة القذرة بحق 
منظمة التحرير الفلسطينية بأن اعتبر ياسر عرفات » 
شخصا غير مرغوب فيه على األراضي السورية« وقام 
بإبعاده واحتالل مقراته وتس��ليمها لمنشقين عن فتح 
وإدارتها من المخابرات والقيام بالتش��دد مع كل عمل 
فلس��طيني مهما كان بسيطًا.. - واصل في ذات العام 
خطواته المتممة لخطوات ش��ارون فذهب نحو حصار 
طرابل��س ودك المدين��ة والمخيمي��ن الفلس��طينيين 
إلخراج ياس��ر عرفات والمقاتلين الفلس��طينيين منها 
عبر البحر وللمرة الثانية بعد عام ونصف من االجتياح 
اإلس��رائيلي للبن��ان.. - داخل س��وريا وف��ي مخيماتها 
ل��م يتردد حافظ بإرس��ال قواته لتطلق النار مباش��رة 
على المظاهرات الفلس��طينية فتقت��ل وتجرح هؤالء 
الذي��ن ادعى أن��ه يقف معه��م.. كان يح��دث هذا في 
الثمانينات قبل أن نشهد اليوم حصار وتجويع هؤالء.. 
- في عامي ١٩٨٣-١٩٨٤ تس��نى للنظام السوري أن 
يكمل ش��ل م.ت.ف بش��ق صفوفها وتشرذم مواقفها 
ومن��ع الس��عي نح��و عق��د جلس��ة للمجل��س الوطني 
الفلس��طيني واس��تمرت الضغ��وط عل��ى الجبهتي��ن 
الش��عبية والديمقراطية حتى وصلت إلى جورج حبش 
ونايف حواتمة بتهديدات مبطنة واعتقاالت في بيروت 
ألعضاء مكاتب سياس��ية في التنظيمين اللذان رفضا 
االنخراط في لعبة ايج��اد البدائل عن المنظمة.. - لم 
يكن ق��د مر ثالثة أع��وام على اجتياح ش��ارون للبنان 

وعامين على ش��ل وش��ق الص��ف الفلس��طيني حتى 
ذه��ب حاف��ظ وأركان حكم��ه إل��ى مزيد م��ن الضرب 
بحق الفلس��طينيين عبر أدواته اللبنانية وعلى رأسها 
حركة » أمل« بحصار وقص��ف مخيمات لبنان وتحويع 
الناس كما جرى في مخيم اليرموك.. واستمرت حركة 
» أمل« تنف��ذ الحصار والقصف وقتل الفلس��طينيين 
ب��دون تفرقة وال تمييز بحج��ة » محاربة العرفاتيين« 
وبأوامر مباشرة ودعم مرئي من أجهزة حافظ األمنية 

والعسكرية.. 
هن��اك الكثي��ر الكثير م��ن المحط��ات التي يمكن 
التوق��ف عنده��ا ف��ي أفعال ال تم��ت بصل��ة الدعاءات 
قومي��ة ووطنية ه��ذا النظام العصابات��ي الذي وصل 
به األمر أن قبض ثمن حقر الباطن أميركيا وفرنس��يا 
بض��رب بيروت الش��رقية واخراج ميش��يل ع��ون الذي 
يعتبر نفس��ه ألس��باب أخرى كثيرة حليفه المس��يحي 
األساس��ي اليوم.. بعد أن جرى ضرب الحركة الوطنية 
اللبناني��ة ويس��ارها تحدي��دا الذي تحال��ف تاريخيا مع 
الحرك��ة الوطني��ة الفلس��طينية، وق��د ذكرت س��ابقا 
ممارس��اته بح��ق كمال جنب��الط وبقية رم��وز وطنية 
لبناني��ة حتى طالت جس��م الصحافة والفكر الزاحتهم 
في س��بيل هيمنة مطلقة على أدواته في لبنان والتي 

أرادها هكذا في الساحة الفلسطينية.. 

كذبة اأ�صدية تاريخية..
دعون��ي في ه��ذا المجال ُأذك��ر بأكب��ر األكاذيب 
والخرافات التي أش��اعها نظام وراثي أس��دي في فترة 
الثورة الس��ورية: الفلسطينيون في س��وريا يعاملون 
معاملة السوري/ باس��تثناء الترشح والتصويت وحمل 
الجنس��ية/ كمكرم��ة قومي��ة من نظ��ام الممانعة في 
س��وريا.. هذه الكذبة رددها س��وريون وفلسطينيون 
ولبناني��ون )واألخي��رون أبواق من الن��وع الرطيء في 
عنصريته مع فلس��طينيي لبنان( وهي كذبة ال عالقة 
لها بعائلة األس��د ال من قري��ب وال من بعيد بل قانون 
س��وري م��ن عه��د ش��كري القوتل��ي.. ب��ل إن الثورة 
الس��ورية كش��فت قبح وج��ه نظام العصابة األس��دي 
في تش��دده مع الوجود الفلس��طيني، ع��دا عن الذبح 
والتدمي��ر، ص��ار يم��ارس تمييزا عنصري��ا علنيا بحق 
الالجئي��ن الذي��ن ول��د أكثرهم منذ ع��ام١٩٤٨ داخل 
األراضي السورية قبل أن يولد بشار بنفسه.. القانون 
٢٦٠ لعام ١٩٥٦ وافق عليه مجلس النواب الس��وري 
كتعبير عن حالة الرقي والتحضر في س��وريا من حيث 
س��نه مس��اواة في فرص العمل والتوظي��ف والتجارة 
وخدمة العلم مع االحتفاظ بالجنس��ية األصلية.. وهذا 
قان��ون لم يطبق ف��ي بلدان االتح��اد األوروبي إال بعد 
س��نوات طويلة جدا على القانون٢٦٠ السوري الذي ال 

فضل لكل آل األسد فيه البتة..
إن مؤي��دي النظ��ام األس��دي أظهروا خ��الل فترة 
الث��ورة الس��ورية الوج��ه القبي��ح والحقيق��ي للتربية 
األمنية وثقافة الدج��ل التي تعاني من انفصام: فمن 
ناحي��ة يدعي ه��ؤالء بأنهم م��ع فلس��طين بينما من 
الناحي��ة الثاني��ة معظم مواقعهم تش��ير إل��ى قذارات 
اللغ��ة الت��ي تص��ف الفلس��طينيين وتتوعدهم فوق 
كل ما مارس��ته عصابات التش��بيح حتى غير السورية 
المسموح لها اليوم العمل ككالب حراسة على الحواجز 
المحيطة كما حدث مؤخرا بأيادي عصابات حسن نصر 
اهلل في ش��ارع نسرين وعصابات ابو الفضل العراقية 

في يلدا وقبلها الحسينية والذيابية..
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ي�صار فل�صطيني انعطف اإىل ميني انعزايل..
تلك الخلفية التاريخية الموجزة لممارسات نظام 
العصابات األس��دي بحق الفلسطينيين لم تكن سرية 
ب��ل معروف��ة بتفاصيله��ا لم��ن ع��رف دور الضابطة 
السياس��ي  واألم��ن  فلس��طين  ف��رع  ودور  الفدائي��ة 
في تعامل��ه مَع الفصائل الفلس��طينية.. ب��دا واضحا 
من��ذ البداي��ة بأن األجه��زة األمني��ة أرادت أن يظهر ما 
اس��تثمرته بظه��ور موق��ف فلس��طيني يغط��ي على 
مذابحه��ا بحق الش��عب الس��وري تحت بن��د أن النظام 
يتع��رض لمؤامرة كونية بس��بب مواقفه من القضية 
الفلسطينية.. وال أدري شخصيا من الذي سيتآمر عليه 
ومواقفه واضحة آنفا بش��كل مختص��ر ويعرفها حتى 
السوري الذي لوحق النضمامه إلى أحد فصائل الثورة 
الفلسطينية وتنظيماتها في لبنان.. لم تنفع مزايدات 
اب��واق النظ��ام ليؤلب الكتلة الفلس��طينية الس��ورية 
عل��ى مجتمع الثورة الس��ورية وجره��م لالنخراط في 
الدفاع عنه كما فعل حس��ن نصر اهلل بالش��يعة وكما 
فعل المالكي ف��ي العراق.. بل وبس��بب الروح الثائرة 
والمتم��ردة عن��د س��كان المخيم��ات بفع��ل التجرب��ة 
التاريخية والوعي الش��بابي بما يخطط له هذا النظام 
وأدواته راح هذا الش��باب ينخرط في الثورة الس��لمية 
ف��ي جوانبه��ا المتع��ددة وعلى رأس��ها وأهمه��ا تحول 
المخيم��ات إلى م��الذات وأمكن��ة آمنة لمجتم��ع الثورة 
السورية.. دعونا فقط نتذكر بأن مخيم اليرموك كان 
يضم أغلبية س��ورية حين فتح الفلسطينيون بيوتهم 
ومس��اجدهم ومدارس االنروا للس��وريين المهجرين 
م��ن المناطق القريب��ة والبعيدة.. مما الش��ك فيه بأن 
االس��تثمارات التاريخية أف��رزت )بعد رحيل جيل كامل 
من قادة الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادات يسارية 
تاريخي��ة كجورج حبش( الصورة التي تم اختزالها في 
أحمد جبريل.. لم تتوقف القصة عند جبريل فحسب.. 
بل تعدته إلى حالة بدا فيها الكذب أهم عناوين العمل 
الدعائ��ي الرديء للتعمي��ة على ما يج��ري.. مثال، في 
هذا االتجاه بدا واضحا ب��أن عملية االنتقام من مخيم 
اليرم��وك يج��ري التحضي��ر لها عب��ر اس��تقبال ابواق 
فلسطينية محرضة على قنوات النظام وفي صحفه.. 
وفي صحيفة القدس العربي تحمل الكاتب رش��اد ابو 
ش��اور مع مواقف عط��وان الجزء األكبر من تش��ويش 
الحقيقة والك��ذب على الناس الذين يرون بأم أعينهم 

ما كان يجري لهم..
ذهبت تصريحات ليلى خالد، عضو مكتب سياسي 
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن » األفغان« 
في مخيم اليرموك، وتأييدها لما سمته نظام ممانعة 
ومقاوم��ة والق��اء خطاب تل��و خطاب يؤيد ممارس��ات 
هذه العصابة بحق الش��عب الس��وري والفلس��طيني، 
نحو نشوء غضب ش��بابي فلسطيني )قبل أن تقصف 
الميغ مخيم اليرموك ديس��مبر٢٠١٢( من هذا النمط 
ال��ذي بدا فيه اليس��ار الفلس��طيني باهت��ا وذيليا في 
قراءة الثورات العربية حين وصلت إلى سوريا.. هؤالء 
كانوا يبش��رون بعد ثورة تونس بدور كبير للجماهير 
العربي��ة )انطالق��ا م��ن ادبي��ات وكتاب��ات ومبش��رات 
س��ابقة( وفجأة راحت قراءته��م الغريبة للثورات تركز 
على س��وريا باعتبارها خارج الس��ياق.. أمر يسترعي 
االنتب��اه في تقليد مواق��ف خامنئي في ايران وممثليه 
ف��ي البلدان العربي��ة: اعتبر خامنئ��ي ومعه نصر اهلل 
ب��أن ما جرى بدءا م��ن تونس ومص��ر وليبيا » صحوة 

اسالمية«.. وفجأة صارت مؤامرة كونية في سوريا..
ارتب��اك م��ن يس��مون انفس��هم فصائ��ل يس��ار 
فلس��طيني هو جزء من ارتباك المش��هد العام لليسار 
التقلي��دي العرب��ي العاج��ز أوال عن أن يك��ون دينامو 
الث��ورات وثانيا انكش��اف حجم��ه الحقيقي ف��ي ذيلية 
واضح��ة للديكتاتوريات العس��كرية ف��ي الجمهوريات 
الملتب��س  الموق��ف  كس��وريا(..  التوريثي��ة  )ومنه��ا 
اتض��ح ف��ي مناكف��ة ايديولوجية وتخندق مس��تهجن 
خل��ف عس��كر مص��ر وه��م يبش��روننا بديمقراطي��ة 
االنقالبيين.. لم يختلف المشهد التونسي عن المشهد 
اليساري الفلس��طيني حيث كانت تجد ليلى خالد بيئة 
حاضنة لها وه��ي تتحدث عن المؤام��رة الكونية على 
نظام ممانع! اكتش��ف الفلس��طينيون في س��وريا بأن 
فصائهم ش��ديدة الركاكة والهشاشة في فهم ما يدور 

أو جب��ن ف��ي الموقف.. كان نايف حواتمة على س��بيل 
المثال يؤيد متحمسا ثورات الربيع العربي عن امكانية 
تحقيقه��ا للعدال��ة االجتماعي��ة.. وحين ح��دث انفجار 
بجانب مكتبه باألزبكية اكتشف الناس بأن حواتمة ما 
يزال حيا في مكتبه الدمش��قي وصمته على ما يحدث 
لشعبه في المخيمات تعبير عن عمق مأزق هذا اليسار 
الغير قادر على ابتالع ش��عاراته السابقة ولت بصقها 

خارج جوفه..

»الي�صار العربي« وال�صقوط يف امل�صتنقع..
عادة م��ا كان ينظ��ر الناس إلى اليس��اريين على 
أنهم األكث��ر التصاقا بهموم الجماهي��ر وتطلعها نحو 
الحرية واالنعتاق من االس��تبداد.. لكننا أمام المش��هد 
الس��وري عش��نا صدم��ة االنفص��ام المعب��ر عنه في 
متناقض��ات الصمت ف��ي قلب الحدث والتف��وه بتمتمة 
وميوع��ة غي��ر مفهوم��ة في اط��راف الح��دث وقصور 
كلي في بيئة انتقل اليها هؤالء بعد انفاقية اوس��لو.. 
م��ا معنى أن يرفع تنظيم يس��اري صور حس��ن نصر 
اهلل أكث��ر من صور أمينه الع��ام المعتقل عند المحتل 
االس��رائيلي؟! بل م��ا هو المبرر الماركس��ي األخالقي 
لتأيي��د س��فاح ال يأبه لبش��اعة صور أطف��ال يقتلون 
قصف��ا وتجويعا بينم��ا تنظي��رات أدعياء ه��ذا النمط 
من اليس��ار كانت تتحدث عن كرامة وعدالة لإلنس��ان 
م��ن أجل ه��ذه األجي��ال بالتحديد الت��ي يذبحها عراب 
عصابات دمش��ق بدم بارد ورض��ا غربي يدعي هؤالء 
أنه امبريالي تآمري على نظ��ام الممانعة ويبدو أنهم 
يتحدث��ون ع��ن غرب آخ��ر غير الغ��رب ال��ذي أراد أداة 

الجريم��ة فقط وترك كل المجرمي��ن واألدوات األخرى 
تدمر وتشرد االنسان السوري..

حين يصبح مهمة » أقطاب وممثلي« هكذا يسار 
التش��ويش على ثورة الس��وريين والح��ج إلى طهران 
والضاحي��ة الجنوبي��ة والتغريد ببكائي��ات على أنظمة 
أس��قطتها الجماهير )التي يسميها بعض رفاق هؤالء 
مج��رد رعاع وحثاالت، من فروع هذا اليس��ار في لبنان 
واألردن وتون��س( فأن��ت أم��ام التب��اس حقيق��ي عن 

حقيقة هذا اليسار ومهامه..
كي��ف يصب��ح مث��ال الكف��اح المس��لح من ش��عب 
يتع��رض لالبادة مجرد » ارهاب« بينما صدع رؤوس��نا 
هذا اليس��ار عن الكفاح المس��لح س��ابقا، وليس فقط 
ض��د المحت��ل ب��ل في تاري��خ ش��عوب اس��يا وافريقيا 
واميركا الالتنية التي يتجول فيها اقطاب هذا اليس��ار، 
بينما في سوريا وقبل أن تظهر دولة داعش التي بشر 
به��ا حبيبهم بش��ار راح ه��ؤالء يتحدثون م��ع رفاقهم 
اآلخري��ن من س��وريا وغيره��ا عن عصاب��ات ارهابية 
في درعا حين لم تكن درعا س��وى محاصرة في ش��هر 
نيس��ان/ ابريل من عام ٢٠١١ بعد اقل من شهر على 

اندالع الثورة..
تب��دل » البندقي��ة«/ ف��ي الزم��ن ال��ذي كان فيه 
م��كان حديث عن البندقي��ة/ من كتف »يس��اري« إلى 
» يميني« و«إس��المي«.. فلس��طينيا على األقل وبعد 
أكثر من ٢١ س��نة على تجربة أوس��لو ما يزال أكثرنا 
يمتهن األسئلة ويغرق في تفاصيل المشهد.. »يسار« 
فق��د/ بعوام��ل ذاتي��ة ولي��س موضوعي��ة فحس��ب/ 
مصداقي��ة ل��م يفقدها يس��اريون ح��ول العالم مثلما 
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فعل��ت فصائل«ن��ا« المنفصمة.. ف��ي الضفة الغربية 
المحتل��ة، وتحديدا في رام اهلل، تج��د من جهة عقلية 
» المكات��ب« التنظيمي��ة مس��يطرة.. ال أخ��وض كثيرا 
ف��ي األمر ب��ل يعرفه المطل��ع على مكاتب الش��تات.. 
ومن الجهة الثانية صدق البعض بأن هناك مؤسسات 
دول��ة يش��ارك فيها فيصير موظف س��لطة« أوس��لو« 
وه��و يصدر ف��ي أدبيات��ه وكتبه في الخارج ما يش��ي 
بأنه معارض ش��رس ألوس��لو.. من الناحي��ة الثانية.. 
ما يش��هده عم��ل هؤالء في غ��زة يس��تدعي التأمل.. 
سلطة حماس نفس��ها قائمة بفعل أوسلو ورغم ذلك 
تق��ول بأنه��ا ترفضه.. أم��ا عن » اليس��ار« هناك فهو 
عكس ما يمارسه في الضفة.. ففي غزة استعراضات 
عس��كرية وبيانات تهدد بازالة اس��رائيل م��ن الوجود 
في شهر سبتمبر الماضي حين كان كيري يتحدث عن 
»وخزة دبوس« لبش��ار األس��د.. في الضفة / وألسباب 
تخص متناقضات هذا »اليسار« المشوه/ أقصى فعل 
ه��و إقامة احتف��ال في قاعة ما بذك��رى » االنطالقة« 
وبوس��ترات معلقة تذكرك بما مض��ى.. يعتلي المنبر 
أمام جمهور حُش��د ل��ه بعقلية » المكات��ب« بحافالت 
من مدن وقرى لتس��مين االحتفال المركزي.. ويتذكر 
المتحدث مس��اوئ أوسلو والتفاوض العبثي.. لكنه في 
نهاية النهار يحصي الغلة الواردة من الس��لطة وسالم 
فياض حينذاك.. قد يستغرب البعض أن عمارة واحدة 
تضم مقرات أكثر من حزب وفصيل.. وهم الدولة في 
مدن محاص��رة وأحيانا » عاصمة السياس��ة والثقافة« 
أربعة كيلو مترات ضرب ٥ كيلو مترات.. علب س��ردين 
غي��ر متواصل��ة.. هل تج��ري فصائل اليس��ار تلك أي 
اس��تعراض عس��كري كما تُجريه في غزة؟ ال.. فلكل 
جغرافي��ا بضاعته��ا وأدواته��ا.. طبعا اللع��ب كله تحت 
سقف أوس��لو التي يعارضونها وعبثية التفاوض بذات 
الوقت الذي يؤمنون فيه بنظرية » كبير المفاوضين« 

بأن » الحياة مفاوضات«..
عل��ي أتذكر ففش��لت.. ما هو ن��وع النضال الذي 
مارس��ته الفصائ��ل التالي��ة: الجبهة الش��عبية لتحرير 
فلس��طين- القي��ادة العام��ة، حركة التحري��ر الوطني 
الفلس��طيني »فتح- االنتفاضة« وبقي��ة » الثوريين« 
الذين تتوس��ط » لتحري��ر« تعريفاته��م الذاتية وهي 
تس��اهم في حصار شعبهم؟ جبريل باع شعار: تحرير 
األرض واإلنس��ان.. فتح االنتفاضة والصاعقة وجبهة 
النضال: تحرير كامل الت��راب ومحاربة التفريط بحق 
الالجئي��ن.. طبع��ا الملحقات األخرى حس��ب األحجام.. 
لكن فعال متى سمعنا عن مواجهة تلك الفصائل التي 
اعتاشت على االس��تعراضية للمشروع الصهيوني في 
آخر ١٠ س��نوات على األقل؟! أفرع فصائل اليسار في 
الخ��ارج.. م��اذا تفعل مثال؟! تحافظ عل��ى حق العودة؟ 
بينم��ا الالجئ��ون يج��ري » فرطعته��م« وتهجيره��م 
وذبحه��م وتجويعه��م ليك��ون النات��ج تجهي��ل القاتل 

وتجهيل المحاصر وتجهيل الضحية..
من��ذ ٣ أع��وام كأن الزم��ن » النضال��ي« توق��ف 
عن��د ه��ؤالء » الرفاق« بعد أن ش��اخت العقول وبهتت 
أل��وان الش��عارات وصار فع��ل االنتظار مغط��ى عليه 
بالمفع��ول به.. ش��خصيا وددت لو أفه��م العالقة بين 
» تحرير فلس��طين« وتأييد نظام فاش��ي في دمش��ق 
واس��تدارة البوصل��ة إلى طه��ران وبغ��داد وطالباني.. 
ب��ل أريد أن أفهم كيف يكون التحرير وهؤالء يكتفون 
باستعراضات عس��كرية موس��مية في غزة بينما هم 
غي��ر قادري��ن على انقاذ طفل فلس��طيني وال س��يدة 
فلس��طينية وال شاب فلس��طيني من الموت حصارا أو 
تحت التعذيب في سجون نظام يرفعون علمه وصوره 
في اس��تعراضاتهم تلك.. وحليفهم حس��ن نصر اهلل 
يعطيهم ش��عارات خطابي��ة بينما قواته تس��اهم في 
حراسة جنوب لبنان أوال وانتقاله إلى مقاتلة قاعدتهم 
الشعبية وجماهير شعبهم في مخيمات سوريا ثانيا.. 

ش��خصيًا حين أرى ب��أن م��رض المماحكة وصل 
أوجه في اس��تبدال المواقع: مثال تصير »سلطة أوسلو 
التفريطي��ة« حتى عند منظري اليس��ارجية في لبنان 
وس��وريا واألردن قمة الطه��ارة الممانعة.. أتحس��س 
رأس القضي��ة مقتنع��ا بأن هؤالء ليس��وا س��وى تجار 
انته��ت منذ زمن صالحية بضاعته��م.. بل األكثر مقتًا 
أن ترى » يس��ارا« يتزلف لق��وى ظالمية دينية كإيران 

وح��زب اهلل ومراج��ع عراقية قتلت الفلس��طينيين في 
العراق وهجرتهم إلى أقاصي األرض بينما يستكملون 
ذات المهمة في مذابح أحدثها حصار اليرموك ومذبحة 
الخ��روج من يل��دا، فأنت حينه��ا البد أن تتس��اءل عن 
الخل��ل.. وهو ليس بجديد بل مزمن وتاريخي بتكلس 
وانفص��ام هذا اليس��ار المدعي حين يص��ل به الحال 
إلى صمت على اتهام كلي لقاعدة ش��عبية، مثلت ذات 
يوم جس��را لعبور ه��ؤالء نحو التوزي��ر والوظائف في 
ذات الس��لطة الت��ي ينتقطونها، بأنه��ا تكفيرية فقط 
ألن محور ما يش��كل حزب اهلل بوق��ه بصحف ومواقع 
وتلفزيون��ات تتهك��م عليه��م وعلى نضاله��م ووقت 
الضرورة يس��تدعى هؤالء لجلس��ات استعراض حسن 
نص��ر اهلل عل��ى الشاش��ة العمالق��ة »لبطوالته«التي 
تمتد لما قبل والدة نضال جورج حبش ونايف حواتمة 
وج��ورج حاوي.. أم��ر عجيب أن تش��اهد الرقاب ترتفع 
لتثب��ت العيون على حس��ن نصر اهلل وهم يجلس��ون 
كالدمى بدون تعبير س��وى التصفي��ق وقت الضرورة 
وربم��ا تردي��د الزم��ة الصالة عل��ى محمد كن��وع من 
االعج��اب الربان��ي بتره��ات وأكاذي��ب كش��فت عنه��ا 

ديالكتيك واحد زائد واحد يساوي اثنين..
كي��ف تك��ون الماركس��ية ناظم��ا ويسترش��د بها 
ه��ؤالء ثم يعيبون على الناس أنه��ا تثور؟ الثورة فيما 
يب��دو عند الرفاق لها تعريف واحد: هي تلك التي تثور 
فيها جماهير الشعب ضد القوى التي ال تحمل شيئا من 
ش��عارات تجارتنا.. مثال حس��ني مبارك من الطبيعي.. 
أن يفرح لس��قوطه هؤالء ويقيم��ون االحتفاالت التي 
نظمها حس��ن نصر اهلل في بيروت قب��ل أن يلطمهم 
خامنئي بشعار تعريفي مختلف: الصحوة اإلسالمية.. 
صمتوا ولم يجادلوا بل ذهبوا وبكل وقاحة إلى حضن 
الولي الفقي��ه وراح ماهر الطاهر يعدد مناقب غيبيات 
وخزعب��الت جاءته مرتدة بقتل الش��عب الذي احتضنه 
في اليرم��وك.. أقول، في عرف ه��ؤالء ممن يطلقون 
عل��ى أنفس��هم يس��ار، وهم أكثر من ش��وه اليس��ار، 
يغي��ب العل��م ويصب��ح الربي��ع العربي مج��رد مؤامرة 
كوني��ة فتجدهم في تونس » يس��ارا عربي��ا« بنكهة 
احتفاليات حزب اهلل وحركة الجهاد االس��المي في ذات 
الوقت الذي يلعنون فيه سنس��فيل الحركة االسالمية 
التونس��ية! واألمر أكثر من ع��ادي إذا ما نحينا المبادئ 
جانبا فس��نعرف لماذا هؤالء يبحثون دائما عن طاغية 

يؤيدونه..

اأ�صئلة للتذكري فقط:
أي��ن كان يكت��ب عبد ال��رزاق عي��د ومحمد جمال 
ب��اروت وه��ادي العل��وي؟ وعن م��اذا كتب ه��ؤالء في 
مجالت اليس��ار الفلس��طيني، طبعا قب��ل أن يصبحوا 
في تعريفات أبواق بش��ار مج��رد » تكفيريين« )وربما 
ال يراهم رش��اد ابو ش��اور وليلى خالد وتيسير الزبري 
وناه��ض حتر وأس��عد ابو خلي��ل ومجموعة يس��اري 
وقوميي بهجت س��ليمان في عمان ويساريي وقوميي 
علي عبد الكري��م في بيروت وعلى رأس��هم ابراهيم 
األمي��ن الذي رأى في بن الدن تش��ي جيفارا العرب!(.. 
حي��ن يصب��ح بره��ان غلي��ون وميش��يل كيل��و وفايز 
سارة بالنس��بة للرفاق مجرد » تكفيريين« ال يقتبس 
منهم ش��يئا بل يقتبسون من قنوات الدنيا واالخبارية 
الس��ورية فنحن أمام حالة يسارية بائسة حقا.. فحين 
يصير ه��ؤالء مج��رد متآمري��ن ويصبح أمث��ال طالب 
ابراهي��م وش��ريف ش��حادة ورواياتهم الس��خيفة هي 
المرجعي��ة فنحن أيضا أمام يس��ار يس��قط بالنقاط.. 
ب��ل يُس��قط نفس��ه ويتجرد م��ن س��نده الجماهيري 
ومصداقيت��ه الت��ي أس��س له��ا مفك��رون ومناضلون 
دفع��وا أرواحه��م ثمن��ا لمبادئه��م.. إنه لم��ن الغرابة 
بمكان حقا أن ال يرى هؤالء ما يراه اإلنس��ان البس��يط 
من حقائق وهم يفتش��ون عن أي��ة أقصوصة عبرية 
أو غربية تثبت صحة وجهة نظرهم.. ويتعامون تماما 
عن العناوين العبرية التي تؤكد أهمية استمرار نظام 
عصاب��ة بش��ار لمصلح��ة اس��رائيل التي يدع��ون انه 
يمانعه��ا أكثر مما يدعي هو بنفس��ه حين يلف ويدور 
عبر ابواقه وبلس��انه على كل » المتآمرين« مستثنى 
منهم » الش��يطان األكبر واألصغ��ر«! إنه لمن العجيب 
أن يصبح حلفاء المفكرين » اليس��اريين« مثل هؤالء 

األبواق ويصب��ح مثال من ذكرناهم س��ابقا متآمرين، 
ب��ل يصبح أمث��ال وئام وه��اب ودجالي قن��وات المنار 
والميادي��ن أصحاب » فكر ثاقب« ويصبح مفكرا عربيا 
كعزمي بش��ارة » متآمر«.. بل يذه��ب نظام العصابة 
للدالل��ة على قوميته للبحث عن ش��خصيات بين عرب 

٤٨ لتبصم له متاجرته بالقضية..
شخصيا لدي إش��كالية في فهم الخلفية الفكرية 
التي يرتك��ز عليها هؤالء )من تونس غربا إلى العراق 
ش��رقا( لتقدي��م عائلة األس��د وبالتحديد بش��ار كنبي 
عص��ره.. ب��ل كمفك��ر وفيلس��وف.. ع��دا عن أن��ه إله 
بالنسبة لشبيحته وهم يطلبون من المواطن السوري 
عبادته.. فما هي االسهامات الفكرية العظيمة لعوائل 
عصابات المافيا: األس��دية والمخلوفية والشاليش��ية؟! 
ه��ل عب��د العزي��ز الخير مث��ال أق��ل تفكي��را ووطنية 
ويس��ارية وانس��انية م��ن فواز األس��د؟! وه��ل رامي 
مخلوف ص��ار مرجعا ف��ي االقتصاد الماركس��ي بينما 
عارف دليلة مجرد متآمر؟ بل اش��كاليتي تمتد إلى أبعد 
من ذلك.. مرجعية هذا النمط اليس��اري المشوه حين 
تصب��ح نبيل في��اض وعلي اس��بر » ادوني��س« وزياد 
رحباني وانسي الحاج بينما يصير فكر محمد الماغوط 
وممدوح عدوان وس��عد اهلل ونوس وغيرهم وغيرهم 
من الس��وريين مج��رد هوامش ال ذكر له��م مقابل » 
عظمة وعبقرية واس��هامات » آل األسد فبالتأكيد نحن 
أمام مرض عضال يعانيه الممس��كين بتسمية اليسار 

يسارا..

من هم هوؤلء؟! 
هو س��ؤال الحيرة في زمن ُأسس له بعناية بقتل 
وازاح��ة عقول عربي��ة وتقليع أظافر الش��عوب وافراغ 
األدمغة ليحل محلها هذا النمط الذي تسرب إلى اليسار 
ليصب��ح ف��ي أمكنة يس��ارا طائفيا وف��ي أمكنة أخرى 
حش��وا فكريا متملقا لالستبداد والتش��بيح في سوريا 
واعتب��ار الطبقة الكادحة رع��اع وهوامش.. لقد جرب 
خليل عيس��ى في جري��دة االخبار ف��ي حزيران٢٠١١ 
تشخيص انعطافة وس��قوط اليسار اللبناني، قبل أن 
تنشأ حالة اليسار الساقط الذي بشر به خليل في ذات 
الصحيفة )األخبار( وهي تعيد س��رد ذات الروايات التي 
أوصلت سوريا إلى حالة جنون وعته حقيقي عند مافيا 
حاكمة يتحكم بها عدد من مصالح البلدان ريثما ينجز 
ه��ؤالء المعاتيه المصابون بجن��ون االرتياب والعظمة 

لكل دولة ما تريده في تدمير سوريا..
اليس��ار الفلس��طيني التقليدي ال��ذي كان يعتبر 
طليعي��ا ذات يوم س��قط في االمتح��ان الحقيقي حين 
ل��م يق��رأ اللحظ��ة التاريخي��ة الت��ي صنعته��ا الثورة 
الس��ورية.. وه��و ذات النم��ط اليس��اري العربي الذي 
يظل ين��دب حظه ويحذر من اإلس��الميين باعتبارهم 
» أدوات اإلمبريالية« بينما ال يرى في إسالميي العراق 
الطائفيي��ن وم��ن ورائه��م وليه��م الفقي��ه االيران��ي 
المعرف لجمهوريته باالس��المية ودوران حس��ن نصر 
اهلل حول محور طائفي يصل النضال والجهاد والكفاح 
بحراس��ة قبور وعلم غيبيات ع��ن خزعبالت من كالم 
التاريخ.. ومش��كلة هذا النوع من اليس��ار أنه بدا أكثر 
احتقارا للعقل من أي اتجاه سياس��ي انتهازي آخر فهو 
ال يرى روسيا س��وى من ثقب قراءته السابقة لالتحاد 
السوفياتي.. وال يرى في حماية الروس ألشد األنظمة 
تخلفا واستبداد وتعليقا لمشانق اليساريين في ايران 
سوى من منظار ما يدره من دعم مادي عبر اخطبوط 
قاس��م س��ليماني وزيارات الحج نحو س��فارات طهران 

وطهران بنفسها.. 
في النهاية، ها نحن أمام تش��كل واضح للصورة: 
حلف غير مباش��ر ايراني اميركي عراق��ي )مع توابعه 
ف��ي لبن��ان والع��راق وس��وريا( تخ��ت بن��د »مكافحة 
اإلرهاب«.. فم��اذا بقي لهذا اليس��ار المدعي ليبرر لنا 
قتل » األفغان« في مخيم اليرموك وبقية المخيمات.. 
ليت اليسار الفلسطيني يسأل ليلى خالد ورافعي صور 
حس��ن نصر اهلل وس��فاحي سوريا عن أس��ماء هؤالء 
األفغ��ان الذين يجوعون حتى الموت هناك.. وليت هذا 
اليس��ار يخبرنا عن التعريف الجديد للجماهير لنتعرف 
ع��ن قصده��م حي��ن ينّظرون ع��ن نض��ال الجماهير 

والكادحين في سبيل الحرية!
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  ياسر مرزوق

اليمني احلا�صمة يف القانون ال�صوري
اليمين الحاس��مة هي إحدى وسائل اإلثبات 
التي وردت ف��ي قانون البيّنات رق��م 359 لعام 
1947م، وق��د ورد ذك��ر اليمي��ن دون تخصيص 
في المادة األولى من قانون البيّنات التي عددت 
وس��ائل اإلثبات تع��دادًا ومن بينه��ا اليمين، وإن 
كلمة اليمين الواردة في المادة األولى ال تنحصر 
في اليمين الحاس��مة وحدها وإنما تش��مل أنواع 
أخرى م��ن اليمي��ن كيمين االس��تظهار واليمين 
المتممة، لكن المُش��رع خص اليمين الحاس��مة 
بالبح��ث ف��ي مجموعة من مواد قان��ون البينّات 
وذلك م��ن المادة 112 وحتى الم��ادة 120 وذلك 
لم��ا لليمين الحاس��مة م��ن أهمي��ة خطيرة في 

مصير الدعوى.
واليمين الحاسمة.. هي اليمين التي يوجهها 
أحد المدعيين لخصمه إذا لم يتمكن من تقديم 
دليل��ه المطل��وب وتعتبر م��ن أق��وى األدلة في 
اإلثبات حس��ب رأي بع��ض الفقه��اء.. ويجب أن 
توجه بإذن من القاضي وله أن يرفض توجيهها، 
وقد عرفتها المادة 112 من قانون البيّنات بأنها: 
اليمي��ن الت��ي يوجهها أح��د المتداعي��ن لخصمه 

ليحسم بها النزاع.
إذًا اليمين الحاس��مة تحس��م الن��زاع وتنهي 
الخصوم��ة وبموجبه��ا يت��م التنازل ع��ن جميع 
والالحق��ة  الس��ابقة  األخ��رى  اإلثب��ات  وس��ائل 
الت��ي لم تعد مقبول��ة أصاًل بع��د توجيه اليمين 
الحاسمة، وحلفها هو وسيلة إثبات خطيرة فعلى 
من يوجهها أن يأخذ بحسبانه أنه سيخسر دعواه 
إن حلف من وجهت إليه وال يحق له التمسك بأي 

دفع غيرها.
كم��ا نص��ت الم��ادة 113 بين��ات عل��ى أنه: 
" يج��وز ل��كال م��ن الخصمي��ن أن يوج��ه اليمين 
الحاس��مة إلى الخصم اآلخر ولكن ال يكون ذلك 

إال بإذن المحكمة "
من هاتين المادتين السابقتين يتضح لنا إن 
حق توجيه اليمين الحاس��مة ينحصر بالخصوم 
في الدعوى وال يتعداه لغيرهم فليس للمحكمة 
أن توجهه��ا إلى الخصوم من تلقاء نفس��ها كما 
أنه ليس لها أن تحرم الخصوم من هذا الحق، إذ 
أن اليمين الحاسمة هي حق من حقوق الخصوم 
يوجهها أحدهم لخصمه اآلخر ليحسم بها النزاع.

كما نصت المادة /114/ بيّنات:
-1يج��ب إن تك��ون الواقع��ة 
التي تنصب عليها اليمين متعلقة 
بش��خص من وجهت إليه اليمين 
فان كانت غير ش��خصية انصبت 

اليمين على مجرد علمه بها.
اليمي��ن  توج��ه  إن  -2يج��وز 
الحاسمة في أية حالة كانت عليها 
الدع��وى في كل الن��زاع إال أنه ال 
يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة 
بالقانون أو مخالفة للنظام العام 

أو لآلداب.
الحاس��مة ال توجه  فاليمي��ن 
إل��ى المدي��ر العام للش��ركة ألنه 
لي��س إال ممث��ال ونائب��ًا عنها في 
والتحليف  االعتبارية  ش��خصيتها 
هنا ال يكون على واقعة شخصية 
والحل��ف يك��ون على فع��ل غيره 
مما يجعل اليمين في هذه الحالة 
غي��ر ش��خصية، وتوجي��ه اليمين 
الحاس��مة مقبول ف��ي أية مرحلة 
كانت عليها الدعوى إال أن اليمين 
أج��از  إثب��ات  وس��يلة  الحاس��مة 
المش��رع توجيهها في أية مرحلة 

م��ن مراحل الن��زاع، وبذل��ك تختلف ع��ن باقي 
وس��ائل اإلثبات التي ال يجوز استخدامها بشكل 
يفوت على الخصم مرحلة من مراحل التقاضي.

أم��ا عن ردّ اليمين الحاس��مة فق��د ورد في 
المادة 116 بيّنات:

-1يجوز لمن وجهت إلي��ه اليمين أن يردّها 
على خصم��ه على أنه ال يجوز ال��ردّ إذا انصبت 
اليمي��ن عل��ى واقعة ش��خصية ال يش��ترك فيها 
الخصم��ان بل يس��تقل ش��خص م��ن وجهت له 

اليمين.
-2ال يجوز لمن وجه اليمين أوردها إن يرجع 

في ذلك متى قبل خصمه إن يحلف.
م��ن الواضح أن��ه في حال رغ��ب من وجهت 
ل��ه اليمين عدم حلف ه��ذه اليمين أن يطلب من 
خصمه الذي وجهه��ا له أن يحّلفه هو، وهذا من 
حقه مهما كان س��بب الردّ ول��م يُقيّد القانون 
هذا الحق إال في حالة واحدة عندما تكون اليمين 
منصب��ة على واقعة ش��خصية ال يش��ترك فيها 
الطرفان ويبقى هذا الحق مقررًا له حتى بعد أن 
يقبل حلف هذه اليمين، إذ أن اس��تعداد الخصم 
لحلف اليمين الحاس��مة ال يمنعه من العدول عن 

ذلك وطلب ردها على خصمه.
كم��ا يج��ب أن تت��م اليمي��ن الحاس��مة في 
مجلس حكم, وهذا م��ا بينته المادة 117 بيّنات 
بقوله��ا ال تك��ون اليمي��ن إال أم��ام المحكمة وال 
اعتب��ار للنكل ع��ن اليمين خارجه��ا , فالمهم أن 
تجري هذه اليمين أمام مجلس حكم، وإن كانت 
المحكم��ة التي ج��رى التحّليف أو الحل��ف أمامها 
غي��ر مختصة وعلى هذا اس��تقر اجتهاد محكمة 

النقض إذ قررت:
)إن اليمي��ن الحاس��مة وان كان��ت ق��د جرت 
أم��ام محكمة غي��ر مختصة بأصل الن��زاع "أمور 
مس��تعجلة "الن قب��ول الخصم بحلفه��ا إنما هو 
رض��اء من��ه بالتعاق��د م��ع خصمه عل��ى تقرير 
مصير النزاع مما يوج��ب إعمال آثار هذا الحلف( 

نقض سوري 164 لعام 1967.
وقد ذهبت محكم��ة النقض في اجتهاد آخر 

إلى:
- إن االتف��اق ال��ذي يتم بين طرف��ي النزاع 
على الحلف في مكان وإن كان يشكل يمينًا غير 

قضائية إاّل أنه تترتب عليه النتائج القانونية
بالدي��ن ألداء  م��كان يتص��ل  إن تحدي��د   -
اليمي��ن يفيد التغليظ في القس��م وال يتعارض 

مع النظام العام.
أم��ا ع��ن صياغ��ة اليمين الحاس��مة , أش��ار 
قانون البينّات الس��وري في المادة 118 منه إلى 

صياغة اليمين الحاسمة بالقول:
" يج��ب على م��ن يوجه لخصم��ه اليمين أن 
يبين بالدقة الوقائع التي يريد اس��تحالفه عليها 
ويذكر صيغة اليمين بعب��ارة جلية.للمحكمة أن 
تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث 
تتوج��ه بوضوح و دق��ة على الواقع��ة المطلوب 

الحلف عليها"
إننا نرى من نص المادة السابقة أن القانون 
عندم��ا جعل اليمين الحاس��مة من حق الخصوم 
يس��تعملونها مت��ى ش��اءوا ولي��س للمحكمة أن 
تس��لبهم هذا الح��ق, كذلك فقد جع��ل صياغة 
هذه اليمين من حق الخصم الذي يوجهها ولكن 
بش��رط أن تكون هذه الصيغ��ة واضحة ال لبس 
فيها وال غموض وتبين جميع الوقائع أو الواقعة 

المطلوب الحلف عليها.
وإذا كان��ت ه��ذه الصيغ��ة غي��ر واضح��ة أو 
ال تأتل��ف م��ع الوقائع الم��راد الحل��ف عليها فإن 
المحكم��ة تتدخل هنا لتعديل ه��ذه الصيغة بما 
يجعله��ا مؤتلفة مع الواقع��ة المراد الحلف عليها 
مزيل��ة بذل��ك جمي��ع اللب��س والغم��وض الذي 
يكتنف هذه الصيغة. فالمشرع ألقى على عاتق 
طال��ب التحّليف عبئ تصوير اليمي��ن التي يريد 
تحليفها ليتس��نى للخصم إب��داء موافقته عليها 
أو رفضه��ا, وف��ي ح��ال كانت هذه غي��ر واضحة 
ول��م يق��م القاض��ي بتكلي��ف طال��ب التحلي��ف 
توضيح ه��ذه الصيغ��ة ولم يتدخل ه��و ليعدل 
ه��ذه الصيغة في ضوء الوقائ��ع المختلف عليها 
وتوجيهه��ا للخص��م الذي س��يحلف، ف��إن قراره 

يكون مستحقًا للنقض.
هذا و نصت الم��ادة 119 من قانون البينات 
عل��ى ماي������ل��ي:" كل م��ن وجهت إلي��ه اليمين 
الحاسمة فنّكل عنها دون أن يردها على خصمه 
وكل م��ن ردت علي��ه اليمين فنّكل عنها خس��ر 

دعواه ".
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ليس في السياسة مصادفات..
ه��ذا ما تعلمناه عبر عقود م��ن التدليس والخداع 
البراق��ة والتطبي��ق األه��وج والتخري��ب  والش��عارات 

المتعمد لكل بنية المجتمع واإلنسان.
لم تك��ن مصادف��ة أن يخرج من يقت��ل الضباط 
والط��الب العلويين ف��ي حادثة مدرس��ة المدفعية ثم 

يعلن انتماءه لجماعة اإلخوان المسلمين..
ولم تك��ن مصادفة أن يقوم البع��ث بذبح مدينة 
حم��اة بأكمله��ا وس��ط صم��ت عالم��ي رافق��ه بعض 
»االس��تنكار« والش��جب، ولم تكن مصادفة أن تصمت 
كبري��ات المدن الس��ورية عل��ى المذبح��ة وكأنها في 

كوكب آخر.
ليس��ت مصادفة أن يترافق وصول الربيع العربي 
إلى أطراف سوريا والعراق بينما يتم اإلفراج عن كبار 
المعتقلين المتش��ددين المطلوبين ألكثر من عش��رة 
أجهزة اس��تخبارات عربية ودولية وبينما يقوم عشرات 

آخرون بالهرب »المفاجئ« من سجون العراق.
ليس��ت مصادفة أن��ه وبمرور أقل من س��نة على 
ه��ذه األحداث يحت��ل تنظيم غامض النش��أة والهوية 
أج��زاء واس��عة م��ن حلب وإدل��ب والرق��ة وحمص في 
س��وريا وكذلك األنبار والرمادي وأج��زاء من محافظة 

صالح الدين في العراق.
لم تكن مصادف��ة أيضًا أن تبدأ اإلدارة األمريكية 
»بإعادة النظر« بتزويد المعارضة السورية »المعتدلة« 
بالمس��اعدات »غير الفتاكة« حتى »لو وصل بعضها« 

إلى األطراف اإلسالمية في هذه المعارضة!
هي بالطبع تركيبة عجيبة من توليف إدارة أوباما 
التي اعتادت اللعب على كافة األوتار والخروج س��المة 

بما يكفي بتأجيل األزمات إلى أوقات الحقة.
اإلدارة  تق��رر  عندم��ا  المصادف��ة  وتتعاظ��م 
األمريكية أيض��ًا أن تعيد النظر »م��رة أخرى« بتزويد 
الجيش العراقي بمس��اعدات عس��كرية واستخباراتية 
هامة لمحاربة القاعدة وتنظيم الدولة اإلس��المية في 
الع��راق والش��ام، بينما تس��تعد اإلدارة ذاته��ا لتدريب 
قوات عراقية خاصة في األردن على محاربة اإلرهاب.

يخ��رج زعي��م داعش وبتوقي��ت غاية ف��ي الدقة 
والروع��ة وب��دون س��ابق إن��ذار ليعلن اس��تباحة دماء 
أعضاء االئت��الف الوطني والمجلس الوطني ثم تخرج 
الجبهة اإلسالمية لتعلن استهداف كل من يشارك في 

»جنيف 2«.
عندما تكثر »المصادفات« فإننا نبحث عن الرابط 
وع��ن التفس��ير ألن تراك��م المصادفات يدع��و للريبة 
وعلين��ا أن ال نك��ون أغبي��اء وال نس��مح لم��ن يريد أن 
نواصل غباءنا وحياتنا البائس��ة السابقة بفعل المزيد 

من ذلك.
كان النظام الس��وري عل��ى الدوام العب��ًا إقليميًا 
هامًا في إقامة التوازن��ات الخبيثة واللعب على األوتار 
المذهبي��ة والوطنية والقومية بش��كل ب��ارع، وكانت 
خيوط لعبته متشابكة ومعقدة لدرجة مثيرة للدهشة 
حيث أنه امتلك عالقات سرية وعلنية مع عدد من الدول 
وأجهزة االس��تخبارات والحركات المسلحة والمعارضة 
والمناوئة عبر فسيفس��اء عجيبة الشكل والمضمون. 
كان النظام الس��وري داعمًا لحزب العمال الكردستاني 
بينم��ا كان مهم��اًل وناس��يًا لألك��راد الس��وريين، كان 
النظ��ام داعم��ًا لح��زب اهلل وحرك��ة حم��اس بينما لم 
يسمح لقواته »الباسلة« بإطالق رصاصة واحدة على 
الج��والن »المحتل«، كما قاطع النظ��ام البعثي نظيره 
العراق��ي لعقود م��ن الزمن بينم��ا كان كالهما يتبنى 
القومي��ة العربية ويعتبر نفس��ه حاميها، واس��تضاف 
المعارض��ة العراقي��ة بينما س��حق ه��و كل معارضيه 
وأخفاهم خلف الشمس، ولم ينس أن يستضيف قادة 
اليمن الجنوبي رغم »النهج الوحدوي« الذي كان يدعو 

إليه ويعتبر نفسه أبا الوحدة العربية.

كان حجم المصادفات التي تحّكم النظام السوري 
بإدارته��ا مه��واًل إل��ى درج��ة خلق��ت حوله نوع��ًا من 
الخرافة وهالة من الس��يطرة والتحكم جعلته مصدرًا 
للرع��ب للكثير مم��ن حوله، وه��و ما يبرر ت��ردد دول 
مجاورة لس��وريا في اتخاذ موق��ف صريح وواضح من 
الثورة الس��ورية في بداياتها بسبب الرعب الذي اعتاد 
النظ��ام أن يبثه في مخالفيه والدول التي تس��تضيف 
مخالفي��ه. وال ت��زال دول مثل األردن ولبن��ان والعراق 
ومص��ر تتعام��ل مع المس��ألة الس��ورية بحذر ش��ديد 
رغم الورطة الكبيرة التي أس��قط النظام نفسه فيها 
عبر استعداء الناس وقيام عش��رات الحركات المناوئة 
له، إال أن التجارب الس��ابقة للكثي��ر من الدول مع هذا 
النظام جعلتها تتعامل بأش��د الحذر، ولعل تركيا التي 
كانت األكثر جرأة في التعامل مع الثورة الس��ورية منذ 
بداياته��ا تتعرض الي��وم للكثير من األح��داث األمنية 
التي ال يخفى دور النظام س��واء بشكل مباشر أو غير 

مباشر بالمسؤولية عنها.
بينما يقت��رب الموعد المزعوم للمؤتمر التاريخي 
جنيف 2 يتزايد العنف في المنطقة بأسرها بشكل غير 
مس��بوق، والعنف هذه المرة يأت��ي من جميع األطراف 
حتى أن أخبار داع��ش والتنظيمات األخرى طغت على 
أخب��ار النظام وحرب��ه على المعارض��ة، وال يبدو ذلك 
–م��رة أخرى- مصادفة، فالتحضيرات للمؤتمر ليس��ت 
ه��ي ما يفكر فيه المجتمع الدولي وال القوى اإلقليمية 
الفاعل��ة والت��ي للمفارق��ة ل��ن يحض��ر معظمها هذا 
المؤتمر، إنن��ا على اعتقاد أن هناك تحضيرات خطيرة 
ألح��داث إقليمي��ة هامة تج��ري على قدم وس��اق وراء 
الكوالي��س وف��ي أقبية المخاب��رات الغربي��ة والعربية 
على حد س��واء. وال أدل على ذلك مما يحدث في مصر 
بعد تقويض ث��ورة 25 يناير والعودة بعد ثالثة أعوام 
م��ن الث��ورة إلى اللحظ��ة التي س��بقت 25 يناير وكأن 
التاريخ استدار ليعود إلى النقطة ذاتها، ونحن إذ نكرر 
االستدالل بأحداث مصر فما ذلك إال ألنها كانت بالفعل 
نكسة كبيرة في المسار الديمقراطي وتأكيدًا على أن 
هذه المنطقة م��ن العالم يجب أن تبقى محاصرة وأن 

ال تنهض أبدًا.
إن الربيع العربي حقيقة واقعة ال يمكن إنكارها، 
فقد ق��ام بتفجي��ره مجموعة من الش��باب والش��ابات 
المثقفي��ن واألنقي��اء ال��ذي كانوا يحلمون بمس��تقبل 
زاه��ر ألوالده��م ف��ي ه��ذه المنطق��ة المظلم��ة من 
العالم، كانت الش��عارات التي حملوه��ا واألغاني التي 
س��هروا عل��ى تأليفه��ا وتلحينها تم��أل فضاءهم الذي 
كان إل��ى فت��رة قريبة خاويًا من أي ه��دف، كانت نبرة 
التح��دي واإلصرار واضحة ف��ي كل اللوحات والالفتات 
التي حملوها وصمموها ورسموها ولوّنوها، لم يكن 

أحده��م يبتغي مركزًا وال منصب��ًا، ولم يكن لثورتهم 
قي��ادة وال رموز تاريخية، كانوا منا وفينا، أعادوا األمل 
في قلوبنا الميتة وأنعشوا روحنا بنسائم الحرية التي 

طالما انتظرناها.
ولك��ن وعل��ى الط��رف المقاب��ل، كانت ع��دة قوى 
إقليمي��ة ودولي��ة تنظ��ر بترق��ب إل��ى ه��ذه األح��داث 
المتس��ارعة، كانت تلك األحداث بمثابة المؤشر الخطير 
ال��ذي يجب التنبه له والحس��اب له بش��كل بارع، وهكذا 
ت��م اإليعاز إلى دول الخليج وتركيا بدعم الربيع العربي 
واالنحن��اء أم��ام العاصفة حتى تمر، بينم��ا كانت أروقة 
المخاب��رات الغربي��ة تعج بالمحللي��ن والمراقبين الذين 
بدؤوا بتغيير حس��اباتهم بعدما اعتقدوا أن هذه البقعة 
م��ن العال��م ماتت إلى غي��ر رجعة. انتظ��ر الجميع حتى 
وصلت رياح  التغيير إلى س��وريا وهنا كان القرار بدفن 
الربيع العربي قد بدأ وذلك بالتعاون بين النظام السوري 
وإيران والسعودية وقطر وتركيا، وبدأت عمليات تمرير 
المقاتلين األجانب وتمويل الحركات اإلسالمية وغيرها 
عش��وائيًا عبر تأسيس جبهات وكتائب وألوية تعمل كل 
منه��ا وفق أجندات متضاربة وأحيان��ًا أخرى بال أجندات، 
وتمت عملية تصفية الربيع العربي في س��وريا ومصر 
ف��ي آن مع��ًا عب��ر إش��اعة الفوض��ى واإلره��اب ودعم 
النظ��ام دولي��ًا في س��وريا وكذلك عبر تدمي��ر العملية 
الديمقراطية في مصر وإعادة تسليم السلطة للعسكر 
واعتق��ال الرئيس وتغيي��ب الحريات وإع��ادة فتح فروع 
أم��ن الدولة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عس��كرية 

وكأن شيئًا لم يكن.
م��ا بين داعش وجنيف عالقة وثيقة جدًا أكثر مما 
يتوقع المش��اهد العادي، وس��تبقى إيران والسعودية 
على فعلهما التدميري في سوريا لدفن الربيع العربي 
ومن��ع امتداده إل��ى بدالن أخرى، أما الغ��رب فهو يلعب 
لعبًا نظيفًا وبعيدًا ع��ن المخاطر عبر ترك »األطفال« 
في غرف��ة اللعب يقتتلون ويتصالح��ون دون أن يجرؤ 
أحدهم على فتح باب الغرفة، وطالما بقي األمر كذلك 
ستحيا إس��رائيل ويموت من مات من العرب، فهم كثر 

ويتوالدون بسرعة فما من داع للقلق.
آخر الكالم: يقول فاروق جويدة

كم من دماء الناس
ين�زف دون جرح .. أو طبيب

ال��زح��ام ال ش����يء ف��ي��ك م��دي��ن��ت��ي غ��ي��ر 
أحياؤنا .. سكنوا المقابر

قبَل أن يأتي الرحيل
هربوا إلى الموتى أرادوا الصمت .. في دنيا 

الكالم
ما أثقل الدنيا ...

وكل الناس تحيا .. بالكالم

من االشتباكات األخيرة بين داعش والجيش الحر في إدلب
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ول��د مصطف��ى الزرقا في حي » بانقوس��ة » في 
مدينة حل��ب ع��ام 1907، وتذكرُ بع��ض المصادر أن 
والدته كانت عام 1904، والده العالمة الفقيه الش��يخ 
أحم��د الزرقا صاحب كتاب »ش��رح القواع��د الفقهية« 
المتوف��ى ع��ام 1938 وهو أح��د من ترجم له الش��يخ 
العالمة عب��د الفتاح أبو غدة تلميذه في كتابه »تراجم 
س��تة من فقه��اء العالم اإلس��المي في الق��رن الرابع 
عش��ر الهجري«. وجدّه هو عالمة حلب الفقيه العمدة 
المحق��ق الش��يخ محمد الزرق��ا, » يطلق الش��يخ علي 
الطنطاوي على سلس��لة العلم هذه: الشيخ مصطفى 

- الشيخ أحمد - الشيخ محمد، سلسلة الذهب«.
حفظ الزرقا القرآن صغيرًا، وتلقى العلوم األولية 
عل��ى يد أبيه الش��يخ أحمد، وعلى مش��ايخ المدرس��ة 
الخسروية الشرعية التي كان والده يُدرس فيها, ومن 
أبرزهم: العالمة الفقيه النحوي الشيخ: أحمد المكتبي 
الشافعي والش��يخ: محمد الحنيفي المتوفى, وهو من 
أعظم ش��يوخه تأثيرًا فيه، باإلضافة إلى والده الفقيه 
الكبي��ر، وإلى العالم��ة المؤرخ المحدث الش��يخ: محمد 

راغب الطباخ.
ومن أس��اتذته أيضًا: الش��يخ أحمد الكردي , أمين 
الفت��وى بحل��ب، والش��يخ إبراهي��م الس��لقيني الج��د, 
والشيخ عيس��ى البيانوني, والشيخ محمد الناشد , كما 
حضر في دمشق أثناء دراسته الجامعية دروس العالمة 

المحدث الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.
وم��ن عوام��ل نبوغه وتفوق��ه إضافًة إل��ى بيئته 
العلمية، وش��يوخه الكبار، ودراسته الشرعية العميقة، 
معرفت��ه باللغ��ة الفرنس��ية والعل��وم العصرية، حيث 
ألحقه والده وهو دون س��نِّ العاش��رة بمدرسة الفرير، 
وتلق��ى فيها مبادئ اللغة الفرنس��ية.. ثم تابع بجهوده 
الش��خصية دراسته العصرية، فنال ش��هادة البكالوريا 
األولى في شعبة � العلوم واآلداب � وحصل على الدرجة 
األول��ى عل��ى طالب س��ورية جميعهم، ث��م توجَّه إلى 
دمشق س��نة 1929م لمتابعة دراسته العصرية، ونال 
البكالوريا الثانية في ش��عبة � الرياضيات والفلس��فة�، 
والتح��ق بع��د إح��رازه البكالوري��ا الثاني��ة بالجامع��ة 
الس��ورية، ودرس ف��ي كليتي الحق��وق واآلداب العليا، 
وتخ��رج م��ن الكليتي��ن، وأح��رز الدرجة األول��ى، ومن 
أس��اتذته في تلك المرحلة: الشيخ عبد القادر المبارك، 
وعبد القادر المغربي، وس��ليم الجندي، وش��اعر الشام 

شفيق جبري.
عام 1947م حاز على دبلوم الش��ريعة اإلسالمية 
من كلية الحق��وق بجامعة فؤاد األول »جامعة القاهرة 
حاليًا » , اش��تغل بعدها بالمحاماة لمدة عش��ر س��نين، 
إضافًة للتدريس في كلية الحقوق عام 1944م، والتي 
بق��ي فيها أس��تاذًا للحق��وق المدنية والش��ريعة، حتى 
بلوغه س��ن التقاع��د في آخر ع��ام 1966م، كما درس 
في كلية الش��ريعة بدمشق بعد إنشائها سنة 1954م، 
ودرس ف��ي معهد الدراس��ات العربي��ة العالي��ة، التابع 
لجامع��ة ال��دول العربية بالقاهرة، ث��م درس في كلية 
الش��ريعة في الجامعة األردنية عام 1971م، وظل بها 

حتى عام 1989م.
انتخب ع��ن مدينة حلب نائبًا في المجلس النيابي 
السوري عام 1954 ثم 1961م. كما أسندت إليه وزارة 
العدل عام 1956 في حكومة صبري العس��لي,  ووزارة 
األوق��اف والعدل في حكومة الدكتور معروف الدواليبي 

عام 1962م.
تزوج الشيخ الزرقا من الس��يدة وطفاء األميري و 
أوالده: نوفل وهو أكبرهم - وأنس - ورُفيدة، وتوفيت 
رحمه��ا اهلل ع��ام 1942؛ ث��م تزوج م��ن فخرية طاهر 
الذي��ل وجاءه منه��ا، مازن وعام��ر، وتوفيت عام 1983 
وح��زن عليها حزنًا ش��ديدًا ورثاها بقصي��دة من عيون 
قصائ��د الرث��اء. » كما توف��ي في حياته ول��ده الطبيب 
مازن ثم ولده األكبر المهندس نوفل الذي قال فيه إثر 

وفاته:
كان التيتّم للصغار بفقدهم 

ل  آباءهم، فإذا األمور تُبَدَّ
فاليوم فقدك يا بنيّ أضاعني 

وأراك قد يتّمتني يا نوفل
بعد تقاع��ده من جامعة دمش��ق, اختارت��ه وزارة 
األوقاف والش��ؤون اإلسالمية بدولة الكويت عام 1966 
خبيرًا للموس��وعة الفقهية، وبقي ف��ي الكويت خمس 
س��نوات قائمًا به��ذه المهمة، حيث أنجز من مش��روع:« 
الموس��وعة الفقهية« � 51 موضوعًا موس��وعيًا محررًا 
عل��ى المذاه��ب الفقهي��ة الثماني��ة �،ومعجم��ًا للفق��ه 
الحنبل��ي يقع ف��ي 1142 صفحة مرتَّب��ًا ترتيبًا هجائيًا 

بإشرافه.
كم��ا اختارت��ه رابط��ة العال��م اإلس��المي بمك��ة 
المكرم��ة عضوًا في المجمع الفقهي منذ إنش��ائه عام 
1398 ه�، وقدم للمجمع عدة دراسات فقهية معاصرة.

وله مش��اركات علمية أخرى، منها: مش��اركته في 
وض��ع مش��روع قان��ون األحوال الش��خصية الس��وري، 
ورئاس��ته لجن��ة مش��روع القان��ون الموح��د لألح��وال 
الشخصية لمصر وسوريا خالل الوحدة وقد قام األستاذ 
الزرقا بنش��ر هذا المش��روع، وقدَّم له، وصدر عن دار 
القلم بدمشق. كما شارك في تأسيس وتطوير مناهج 

عدد من الجامعات، وشارك في كثير من المؤتمرات.
وقد منح األس��تاذ مصطفى الزرق��اء جائزة الملك 
فيصل العالمية للدراس��ات اإلس��المية، وذل��ك تقديرًا 
إلس��هاماته الممي��زة ف��ي مج��ال الدراس��ات الفقهية، 
ومشاركاته الجادة في المؤتمرات الفقهية واإلسالمية.

ع��ام 1989 انتقل ليس��تقر في المملك��ة العربية 
الس��عودية مستش��ارًا فقهي��ًا ف��ي ش��ركة الراجح��ي 
المصرفي��ة , وف��ي ع��ام 1999 توف��اه اهلل ودف��ن في 
المملك��ة وق��د ق��ارب المائة م��ن عمره، وبق��ي مهتمًا 

بقضايا الفقه ومباحثه، حاماًل ألمانة العلم والدين.
اآثاره العلمية:

1 - سلس��لة )الفقه اإلس��المي في ثوب��ه الجديد( 
في أربعة أجزاء.

2 - سلس��لة )ش��رح القانون المدني السوري( في 
ثالثة مجلدات.

3 - أحكام الوقف.
4 - في الحديث النبوي.

5 - االس��تصالح والمصالح المرس��لة ف��ي الفقه 
اإلسالمي.

6 - الفعل الضار والضمان فيه.
7 - نظام التأمين والرأي الشرعي فيه.

8 - الفق��ه اإلس��المي ومدارس��ه )بتكلي��ف م��ن 
اليونسكو(.

9 - رس��الة بعن��وان عظمة محم��د مجمع العظات 
البشرية.

10 - عق��د االس��تصناع وأثره في نش��اط البنوك 
اإلسالمية.

11 - صياغ��ة ش��رعية لنظري��ة التعس��ف ف��ي 
استعمال الحق.

ق��ال عن��ه الدكتور مني��ر العجالني: » لم ينس��ج 
الزرقا على منهاج من سبقوه من شراح مجلة األحكام 
الشرعية، والتي كانت تمثل القانون المدني العثمان�ي 
القدي��م، الذي��ن جعل��وا الفق��ه )فت��اوى( و)قضاي��ا( و 
)جزئي��ات( وإنما ح��اول أن يدرس المجل��ة كما يدرس 
األساتذة الفرنس��يون في كلية الحقوق بباريس مادة 
القان��ون المدن��ي، فجم��ع من أح��كام الق��رآن الكريم 
والحدي��ث النبوي الش���ريف وآراء الفقهاء، من مختلف 
المذاه��ب، ما يؤل��ف نظري��ات عامة تش��به النظريات 
األوربي��ة الحديث��ة، وق��د وف��ق ف��ي محاولت��ه توفيقًا 
كبي��رًا. فمن قرأ كتابه خرج من��ه بفائدتين: النظريات 
الفقهي��ة الجدي��دة، وله فضل إخراجه��ا، وآراء الفقهاء 
الت��ي لخصت للق��ارئ، فأغنته عن قراءة عش��رات من 

كتب الفقه«.
وقال الدكتور السباعي: »األستاذ أبو زهرة مكتبة 

فقهية، والزرقاء ملكة فقهية«.
قال األس��تاذ عبد القادر عودة عن كتابه »المدخل 
الفقه��ي العام«: اعتصم الفقه اإلس��المي من طالبيه 
ف��ي المتون، وتحصن في الش��روح، واس��تعصى على 
طالبه في اللغة المغلقة واألس��لوب العقيم، وكان كل 
من له إلمام بالفقه اإلسالمي، وكل من عانى من قراءة 
كتبه، يود أن توطأ للناس هذه الكتب حتى يتيسر لهم 
قراءتها، وتس��هل عليهم دراس��تها، وحتى يستطيعوا 
أن يوازنوا بي��ن الفقه الحديث وبين الفقه اإلس��المي 
العتي��د، ذل��ك الفق��ه الغن��ي بموضوعات��ه ونظرياته 
واصطالحات��ه، المتميز بدقته وقوت��ه، ليكون لهم من 
هذه الموازنة ما يزيد ثقافتهم، ويوسع آفاقهم، ويفتح 

أعينهم، ويوجههم إلى الطريق المستقيم«.
لقد نقل األس��تاذ الزرقاء الفقه اإلسالمي بخطوة 
واحدة جبارة من العصر العباس��ي إلى عصرنا الحديث، 
ف��إذا ه��ذا الفقه الغن��ي القوي ال��ذي ملتفًا ف��ي ثوبه 
العتيق القديم يخرج على الناس في ثوبه الجديد فتيًا 
مش��رقًا يزاحم الفقه كله بمنكبي��ه، ويعلن للناس أن 
فقه اإلس��الم هو الفقه، وأن ش��ريعته هي الشريعة، 
وأن م��ا اخت��اره اهلل للناس هو الخي��ر كل الخير للناس 

لو كانوا يعلمون«.
وم��ن لطيف م��ا يذك��ره الش��يخ الطنط��اوي عن 
صدي��ق عمره الزرقا: أن��ه اختلف معه أيهما أكبر س��نًا 
م��ن اآلخر، حتى اعترف له بعد ثالثي��ن عامًا أنه يكبره 
بخم��س س��نوات..: ثم يق��ول بتواضع��ه المعهود: هو 

أكبر مني سنًا وعلمًا.
وق��د قال عنه الش��يخ يوس��ف القرض��اوي: علماء 
الش��ام الكبار أربعة »مصطفى الس��باعي، ومصطفى 

الزرقا، ومحمد المبارك، ومعروف الدواليبي«.
وقال عنه الشاعر إبراهيم العظم:

أخ����ذ ال��ت��ف�����ق��ه م���ن ف������ؤادي شِ���ع���رَه
 ن��غ��م��ًا أل�����ذَّ ل�����ديَّ م���ن ق��ط��ر ال��ن��دى 
وأع���اض�������ن���ي ب��ث��ق��اف��ة ال���ح���ق ال����ذي

 ن������ادى اإلل���������ه ب��ح�����ك��م��ه وت���وع���دا 
ف��إن��ن��ي أج����ي����ب  أن  م���ن�������ي  ت���ب���غ  ال 

ال��م��دا  دون  وج��دت��ن��ي  ج��ري��ت  م��ه��م��ا   
م���ت���ف���ردًا ال���ع���ال  ف��ض��ائ��ل��ك  ف����ي  دم 
 م��ن��ي ال����ط����روب وم���ن���ك غ���ري���د ش��دا
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الواحد والع�صرون 21 / 5 
ه��ذا الصباح تم فت��ح أب��واب المهاجع،   
بعد إغالقها أربعة أش��هر وس��تة أيام وذلك عقوبة 
على تضامننا مع الفلس��طنيين ف��ي المهاجع العليا 
احتجاج��ًا عل��ى اغتي��ال الق��ادة في تون��س وعلى 
استمرار اعتقالهم. الغريب أن هؤالء الفلسطينيين 
قد أف��رج عنه��م قب��ل ش��هرين، وبقي��ت العقوبة 
علين��ا.. قال أحدنا معلقًا: أن الرهائن اس��تمروا في 
س��جنهم رغم القبض على األشخاص المطلوبين 

ورغم اإلفراج عنهم. 
ب��ل هناك أش��خاص اعتقل��وا بتهم��ة اإلخوان 
المس��لمين وهم م��ن اإلخوة المس��يحيين.. وهكذا 
في ظل وضع غير طبيعي، وأحكام عرفية من أجل 
حماي��ة الثورة، وحماية الطفيليي��ن تتم التصرفات 
الال مبالي��ة والتصرف بمصير وحي��اة الناس كيفما 
يكن.. ج��اءت أخبار تقول أن قوائ��م معدة من أجل 

اإلفراج ستصل خالل أيام لمدراء السجون. 
اليوم الثاين والع�صرون 22 / 5 

زار جناحنا األخ »فيصل الطحان« من معتقلي 
المكتب السياس��ي من��ذ توزيع بي��ان »التجمع« في 
ربي��ع ع��ام 1980، مدرس مادة الفلس��فة في بلدة 
» النب��ك » م��ن نزالء الطاب��ق األول، ج��اء للزيارة، 

وجلس في عدد من المهاجع قال في حديثه: 
عل��ى  األي��ام  ه��ذه  ف��ي  ينش��ط  »التجم��ع« 
وإن  البيان��ات.  يص��در  وه��و  المعارض��ة،  س��احة 
»المكتب السياس��ي« تصاعد عمل��ه في العديد من 
المحافظات، كما أكد أن الدكتور جمال األتاسي أدلى 
بحديث مط��ول إلى وكاالت أنب��اء غربية وأمريكية 
عن سير المعارضة في سورية، وعن مأزق النظام 
وقانون الطوارئ وعن األحكام العرفية، وعن الدور 
األمريكي بع��د حرب الخليج.. أخبرن��ا أن رفيقًا من 
تنظيمهم يبلغ السبعين من العمر اعتقل في حلب، 
وكان متخفيًا ولمدة عش��ر سنوات وهو عضو لجنة 

مركزية وقد قدّم إلى لجنة طبية. 
وق��ال: إننا نعيش حال��ة انتظ��ار وترقب، وقد 
علمنا أن الدكتور جمال األتاس��ي موجود في داخل 
القطر، وقد حاول حضور مؤتمر الشعب العربي في 

األردن، إال أن السلطات منعته من اجتياز الحدود. 
اليوم الثالث والع�صرون 23 / 5 

قبل السبعين من هذا القرن كان حافظ األسد 
يب��دو أنه يحتج على كثرة اإلعتقال، وقبل الثمانين 
استمر في وضع اللوم على غيره وال دخل له بذلك، 
وبعد الثمانين بدأ يكش��ر عن أنيابه عندما تصاعد 
احتج��اج النقاب��ات المهني��ة عل��ى قان��ون الطوارئ 
واألح��كام العرفي��ة، وق��د ظه��ر أن ضمان��ة وقوة 
النظام مس��تمدة من أمري��كا. أن معاهدة »األخوة« 
م��ع اللبنانيين هي معقودة بض��وء أخضر أمريكي 

ونيابة عن التدخل اإلسرائيلي. 
اليوم الرابع والع�صرون 24 / 5 

ال بد من االهتمام بشخص عبد الغفار المقداد 
المعتقل منذ ع��ام 1981. هذا الرفيق يظل لوحده 
في مهجعه وإذا سار يسير لوحده ال يتكلم مع أحد ال 
يرافق أحدًا. األغرب من ذلك أنه ال يقرأ وال يش��ارك 

في حلقة ما، وإذا تحدث يتحدث عن غلط اآلخرين، 
وأن نصائح��ه ال يأخذ بها أحد. هو أصاًل من بصرى 
فأصل العائلة منها، لكنه أقام في القنيطرة موظفًا 
في مؤسس��ة الكهرباء. األكثرية تنعته بنعوت غير 

منصفه لتمسكه برأيه وفجاجته مع اآلخرين. 
اليوم اخلام�ش والع�صرون 25 / 5 

س��أتحدث الي��وم ع��ن الش��خص الذي   
يجلس م��ع عبد الغف��ار المقداد وأظ��ن أنه مصاب 
بالفص��ام وه��و أب��و إبراهي��م العب��ود م��ن مدينة 
الرق��ة، وقبيلت��ه توطنت منذ مئة س��نة قرب حران 
)الره��ا( الت��ي تبعد مئة كيلو متر عن عين عيس��ى 
أحد أهم ينابيع نه��ر البليخ. قبل 1970 كان عضوًا 
في المكتب التنفيذي في اتحاد الفالحين في الرقة، 
وقد اتبع دورة في ألمانيا الشرقية لمدة ستة أشهر.. 
تعلم خالله��ا بعض المف��ردات األلماني��ة.. ظهرت 
عليه ع��وارض كره اآلخرين، وع��دم التكلم معهم 
منذ س��جن تدمر. أنه اآلن ال يتكلم مع أحد، وخاصة 
أولئ��ك الذين من منطقة الس��لمية. أن أبا إبراهيم 
رفيقنا ترك أوالدًا صغارًا، وترك زوجته وهو موظف 
صغير وفقير.. أعاننا وأعانه اهلل على تحمل ظروف 

هذا السجن. 

اليوم ال�صاد�ش والع�صرون 26 / 5 
ف��ي زاوية المهج��ع الداخلية حي��ث ينام محمد 
فنيخ��ر. ذكرني بال��دورة التدريبية عام 1969 التي 
اتبعه��ا مع��ي وكان ف��ي الثامنة عش��ر م��ن عمره. 
وهو ينتس��ب إلى قبيلة بني خالد، والده استش��هد 
ف��ي إحدى عمليات الجبهة الش��عبية عام 60 أو 61. 
مهنته معل��م ابتدائي. عرض عل��ى اللجنة الطبية 
مؤخ��رًا، وه��و بحاج��ة ل��زرع قرنية.. ص��ارت ابنته 
الكبي��رة في الصف الس��ادس، جاءت أم��ه وزوجته 
في آخر زيارة. يقول: عندما أخرج س��أصفي عملي 
في وزارة التربية، وس��أذهب إلى األردن تخلى عنه 
أقرب��اؤه وأعمامه، فقام��ت بالعبء أمه التي ال زالت 
تفخر بس��جن ابنه��ا الوطني. فاقتن��ت األم الدجاج 
والماعز واش��تغلت الزوجة وهي تحمل البكالوريا / 
بمعمل أحذي��ة درعا، ولم ينقطعن عن زيارته وقد 

استطاعتا سد حاجياته، يتحدث عن أمه وعن زوجته 
ويتمنى أن يكافئهما على صبرهما، ووقوفهما ضد 

كل من حاول اللوم.. لقد عاد من الزيارة فخورًا. 
أجل��س أحيان��ًا عل��ى عازل��ه ونتح��دث، فيذكر 
دورة 1969 ويق��ول: كنت أراك فاحم الش��عر فاحم 
الشارب، قويًا تركض أمامنا إلى جوار الضابط، كنا 
يومه��ا نحلم أن يتغير واقع ه��ذه البالد. كما يطيب 
ل��ه التح��دث عن قريت��ه » كفر ح��ارب » التي يقيم 
بها اآلن الصهاينة قائاًل: لقد مس��حوها عن األرض 

وأقاموا بداًل عنها مزارع للموز. 

اليوم ال�صابع والع�صرون 27 / 5 
ال يم��ل محم��د فنيخر م��ن الحديث عن   
خال��ه.. أنه بالنس��بة إليه المثل األعل��ى.. خاله هذا 
ت��رك أهله في أوائل الخمس��ينيات يحم��ل الثانوية 
وذهب إلى المملكة األردنية، وهناك تجنّس ودخل 
الس��لك العس��كري واتبع دورة في إنكلترا استمرت 
أكث��ر من عام وتزوج امرأة جركس��ية أحبته ووصل 
في الس��لك العس��كري إلى رتبة نقي��ب. أحب أخت 
حاب��س المجالي وتواعد وإياها ف��ي حديقة البيت، 
واكتش��ف في إحدى المرات، وهموا بقتله هرب إلى 
الحدود السورية. ولم يعد بعدها إلى األردن يتحدث 
بشغف عن خاله، ويتحدث كذلك عن أمه وعن امرأة 

خاله وعن زوجته حاملة البكالوريا التجارية. 
ج��اءت زيارتي هذا اليوم وأخبروني أن حس��ام 
علوش، الذي كان معنا في السجن واطلق سراحه، 

مرّ عليهم. 

اليوم الثامن والع�صرون 28 / 5 
اس��تيقظت قبل شروق الش��مس، وبعد نصف 
س��اعة ظهر النور على جدران المهجع العليا، فتحت 
المفك��رة اليومي��ة إال أنن��ي فوجئ��ت بوج��ود صور 
خطب��ة ابنتي خزامى في المفك��رة، رأيت صورة أم 
قصي، ووالدة الخطيب، ورأيت صورة خالهم أحمد. 
تأملت الص��ور طوياًل، وكلما رأيتها أراها مرة أخرى 

كأنني لم استعرضها سابقًا. 
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لن�صحك قلياًل..
الع�صل الأ�صود اأون لين عرب �صكايب

 . .  محمد العاقل- دمشق
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن

بع��د اختطف��ت رزان زيتون��ة م��ع رفاقه��ا 
ف��ي الحادي عش��ر من كان��ون األول م��ن العام 
الماضي، ظهرت على موقع الفيس��بوك صفحة 
لمنظمة اس��مت نفس��ها العسل األس��ود، تبنت 
علمية الخط��ف وكالت االتهامات لزران ورفاقها، 
وتبن��ت على ذات الصفحة عملي��ات اغتيال قالت 
إنها نفذتها في مناطق عدة من سوريا، سوريتنا 
اتصل��ت بالمنظم��ة وطلب��ت إج��راء لق��اء عب��ر 
س��كايب، وال نخفي أننا ترددنا كثي��رًا في إجراء 
الح��وار أواًل وم��ن ثم النش��ر ثانيًا، الح��وار الذي 
كن��ا نأمل أن يك��ون صوتيًا جرى عبر الدردش��ة 
النّصي��ة بناًء عل��ى طلب من عرّف عن نفس��ه 
بمسؤول العمليات في العسل األسود، للحقيقة 
القص��ة أش��به بلهو ف��ي زمان الح��رب، األرض 
الس��ورية التي فتحت لكل من هبّ ودبّ، تركت 
فس��حة اليوم لمن يودّ أن يعيّ��د إنتاج مصائبنا 

بقالب مضحك وفجّ.
مس��ؤول العلمي��ات هذا عرف ع��ن تنظيمه 
بالق��ول "منظمة العس��ل األس��ود ه��ي منظمة 
س��ورية لتصفية العناصر الس��ريين و العلنيين 
للنظام وجميع عناصر المنظمة داخل سوريا من 
الس��وريين" واعتبر أن منظمت��ه ال تملك أهدافًا 
آني��ة كثي��رة، لكن لها أه��اف مس��تقبلية جمّة، 
تنطوي تح��ت عنوان ملف��ت "بناء س��وريا" عبر 
ما اسماه المس��ؤول الذي رفض الحديث صوتيًا 
ب� "االس��تثمارات" ف��ي مجاالت المي��اه والصرف 
الصح��ي واآلث��ار والطاقة والمنظم��ات األهلية، 
ولم تكم��ل النكتة بعد، حيث يتابع "المس��ؤول" 
ب��أن منظمته وقعت عل��ى عقود اس��تثمارية ي 
س��وريا وانته��ى المر في المج��االت التي ذكرها 
س��ابقًا، مع الس��ويد وفرنس��ا وبريطانيا ووصل 
عددها إلى 150 عقد، فيما دخلت "المنظمة" في 

ثالث عقود على مبدأ "المحاصصة".
اهتم��ام  تغ��ب ع��ن  ل��م  الس��ورية  اآلث��ار 
المتحدث، الذي يخش��ى عليها من السرقة "نحن 
نشتري اآلثار السورية حاليًا ونوثقها مع الجهات 
الدولي��ة المختص��ة و نضعه��ا في عه��دة الدول 
الق��ادرة على حمايتها مع االس��تفادة المالية من 
الدول على ش��كل منح و دع��م"، لكن هذا الحذر 
المُنظ��م "االس��تخباراتي" ي��درك مخاطر تلقي 
التموي��ل وما يفرضه الممول م��ن أجندات، فهو 
يرفض أي إمالء من أي جهة ممولة، لكنه يقول 

أيضًا أن فرنسا تمول تنظيمه علنًا.
المعارض��ة  الفصائ��ل  لجمي��ع  بالنس��بة 
الموج��ودة عل��ى األرض يعتب��ر المس��ؤول في 
المنظمة "أغل��ب الفصائل تتب��ع ألجندات الدول 
المانحة للمال أو الدعم اللوجستي و كل فصيل 
يعم��ل بقرار قيادته و القي��ادات تعمل بامالءات 
الممولين" لكنه يصحح لنا األس��م حين س��ألناه 

عن داعش..
| ما رأيكم بداعش؟

| | تقص��د الدول��ة اإلس��المية ف��ي العراق 
والشام؟

 هن��ا يكتمل الح��س االس��تخباراتي العالي 
والنافذ للمعلومة، يس��رد الضيف عبر النص وال 
يتوق��ف محدثًا عن الملمات التي لحقت بداعش، 
تكاد تبكي "اتف��ق الجميع على حربها و طائرات 
بدون طيار بطريقها إلى سوريا اآلن" ثم يصبح 
المش��هد هزليًا أكثر بعد أن ظننت أنه لن يكون 
"الدول��ة اإلس��المية ف��ي العراق و الش��ام والية 
سوريا امتلكت قنبلة نووية تم صنعها بيد عالم 
س��وري و حصلوا على الم��ادة النووية من مافيا 

بتركيا".
نص��ل لبي��ت القصيد لعل كل ما س��بق هو 
له��و وعبث وه��و كذلك فعاًل، هل م��ن خبر عن 
رزان زيتونة، يقول "المس��ؤول" ما لم يكن في 
الب��ال "رزان زيتون��ة وأصدقاءه��ا حصلوا على 
تمويل مشاريع صغيرة للغوطة الشرقية بقيمة 
١ مليون يورو خالل السنة ٢٠١٣، لم ينفذ منها 
أي مشروع" أما الطريقة التي فعلت بار زان ذلك 
فهي ال شك مستقاة من فيلم بوليسي "الجهات 
الممول��ة كانت ترس��ل المال عن طريق حس��اب 
بنكي رسمي في بنك بيمو الفرنسي السعودي 
بعل��م النظ��ام و موافقته وكل المراس��الت بين 
رزان زيتون��ة و العاملين معها على نش��ر الفكر 
التس��امحي بي��ن الن��اس بدع��م م��ن منظمات 
مس��يحية تبش��يرية أمريكي��ة خاص��ة، و تلقت 
المدع��وة و م��ن معها مبلغ ١٢٠ أل��ف دوالر من 
منظمة مسيحية أمريكية لدعم ما يسمى الفكر 

المسيحي في الغوطة الشرقية".

قد يسأل أي صحفي نفسه ماذا أفعل وسط 
ه��ذه المحادثة، وعن أي م��ادة أبحث، لقد أحبط 
ه��ذا الضيف اندفاعي، ثم قررت أن اكمل فال بد 
للضح��ك أن يتوق��ف، وهنا أذكر لك��م أن عنوان 
السكايب الذي زودني به "المسؤول" وضع محل 
اإلقامة له "تل أبيب" لكني تابعت بهمة صحفي 

مستقصي نشيط، وواجهت ضيفي بهذا، فردّ:
"أنا لست مسلم أنا يهودي سوري ومعلومة 
صغي��رة كل المعارضة الس��ورية ف��ي المجلس 
الوطن��ي و االئتالف الوطني و هيئة التنس��يق و 
الهيئ��ة العامة للث��ورة الس��ورية و كل األطراف 
في االئتالف و المجلس أو المس��تقلة جلست مع 
القيادة اإلس��رائيلية و لعدة م��رات الجميع بدون 
اس��تثناء والمجلس الوطن��ي و االئتالف الوطني 
وقعوا على إبقاء نفوذ لنظام األس��د بعد تسليم 
الس��لطة، جيش اإلس��الم و الجبهة اإلس��المية 
و المجال��س العس��كرية التابعة ل��ألركان كلهم 
لديه��م عالقات مع إس��رائيل و الواليات المتحدة 
األمريكي��ة و اغلبه��م ل��ه معس��كرات تدريبي��ة 
بقي��ادة تدري��ب اس��رايئلية و أوربي��ة و حت��ى 
روس��ية، هل كوننا ضد النظام الحالي لس��وريا 

يمنع من العالقات مع إسرائيل أو غيرها".
س��رد كل الس��ابق دفعة واح��دة، كان كمن 
وص��ل لمراده تمام��ًا، ووقعت أن��ا ضحية لضياع 
الوق��ت والجهد، ال أنكر أن قلياًل من المرح مفيدٌ 
ف��ي قصة البالد التي تش��وى يومي��ًا، لكن هذه 

الجرعة مضحكة مبكية.
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أنا األم الحزينة« اآلن يا صديقي.. 
ال شئ لدي سوى سيل الدمع.. وما قطفت من زيتوْن!!

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

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

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

ما من جنانٍ س��رقت دُنا الطفلين, 
وم��ا من ج��واٍر ألهبت غرائ��ز المارد 
الذكري وس��ط بردهم ك��ي يخرجا, 
م��ا  ي��رددان  الق��ارس,  ببرده��م 
ومف��رداتٍ  ارق��اٍم  م��ن  بالتلف��زةِ 

يكسران بتفاهتها, خلوَّ حياتهم..
خرجا بهذا البرد,

بحثًا عن ُقبٍل تدفأ ش��فاههم, وعناٍق 
يُشعل أعناقهم..

بحثًا عن شظايا الحطِب, كي تدفأ ما 
تبق��ى منهم مخافَة أن يقس��وَ بردُ 
الليل عليهم, فيحتطبا بنََفسَ��يْهما 

تحت ما تمزق من لحافهم..
بحثًا عن لحظةِ سلٍم دون حرب..

وطفول��ةٍ ال يل��دغ آذان أبنائها, أيَّ 
الكلمات المنمقة..

خرجا بهذا البرد,
بحثًا عن بيتٍ, ال عن وطن..

عن أٍب, ال عن قائد..
عن طعاٍم, ال عن صَدقةٍ, 

وُقبلةٍ ليست بثمن..
وارٍض ال حواجز فيها, وشعٍب ال نخبة 

فيه.. 
وكفٍ للسالِم وثدٍي يفيض باللبن..

وكوِب ماٍء ال مِنَة بعده..
وبسمةٍ ال ثعلبَ خلفها..

وأرِض منامةٍ, ال قفل ورائها, 
وشرفةِ صبٍح, ال سياج حولها..

فهما من ملَّ حياة المالجئ,
وهما من ملَّ سنين االنتظار, لترقب 

الثأر واالنتصار والبنادق..
خرجا بحثًا بين مف��ردات الدنيا, عن 

كوٍب دافئٍ من الهدوء..

محمد بدره - دوما 

دوما  | شتاء 2013

عبدالبا�صط فهد
ما عادت األسماء تُجدي ال يمكن لك أن تميز زيد من 
عم��ر،وال عادت األعداد تفيد فالجميع ينتظر دوره إال 

من رحم ربي.

فداء عيتاين
دخل��ك؟ ص��ار وقت أس��ألك: س��نة 1982 وين كنت؟ 
وش��و كنت عم تعمل؟ وش��و بيقرب��ك اللي رش رز 
على االس��رائيليين لما كان شارون عم يقصفنا ليل 
ونهار ونحنا وضعنا متل وضع مخيم اليرموك اليوم؟

اأحمد يو�صف
امام مكتب التس��جيل في جامعة تش��رين في س��نة 
1994 اخ��ذت اتأم��ل بباله��ة موظ��ف الجامعة وهو 
يقّلب بطاقتي الشخصية ثم يقول: من الرقة؟ شاوي 

وبتقاقي! ما بسجلك لتجبلي تنكة سمن عربي

عمار ديوب
سيقول العالم يومًا، لقد خنّا السوريين، وتركناهم 
يتام��ى، العال��م ال يش��مل األنظم��ة الحاكم��ة، ألن 
األخي��رة فق��ط تعم��ل لمصلحته��ا وتراق��ب الدمار 

والقتل عن كثب.

يحيى جابر
وك��م م��ن ش��ارون بيننا..وك��م م��ن مجزرة ش��غل 
أيدينا..وك��م من ش��ارون مس��تيقظا علي ش��عوب 

مازالت في الغيبوبة..

فدوى روحانا
الفلسطيني الذي بدأ يستوعب مأساة اليرموك ليته 
أيضا يس��توعب أنها مجرد جزء من مأس��اة الش��عب 

السوري..

�صادي الإدري�ش
جه��الء الع��رب.. يتباهون بموت ش��ارون وكأنه قتل 
ببراميل بشار الممانع وس��الحه الكيماوي وينكرون 
ه��اؤالء أنه مات على س��ريره بغرف��ة هادئة خمس 
نجوم على أرض فلس��طين الس��ليبة بعمر 78 عاما 

يعني خلص كازه..

حازم العظمة
الش��عور ب� »األقلية«.. اب��ن عمه الش��عور بالدُونية.. 
أنتجا وهم الفرادة.. والخصوصية الفظيعة.. وما تالها 

من ادعاء »عبقريات« تكفي لملء عصور بأكملها..

مثنى مهيدي
- حلمي عقد عمل باإلمارات 

- أنا حلمي بعقد عمل مع وحدة التنسيق و الدعم

اإياد كال�ش
وبح��س إن��و وزن��ي 86 كيل��و خ��رى، كل ما بس��ند 
الالبتوب على كرش��ي الكبير، و بكتب عن الجوع في 

المناطق المحاصرة..

فادي عزام
إذا كان لي أن أكتب عن شارون ومجازره في الشعب 
الفلس��طيني. فقد ظ��ل المقبور معلقا بي��ن الحياة 

والموت ال السماء تريده وال األرض تتسع له. 
أراه الي��وم وقد فكت عنه لعنة الس��ماء ومضى. البد 
وأن أه��ل الحل والربط في ش��ؤون الم��وت، بعد أن 
ش��اهدوا ماذا يفعل شارون سوريا بمخيم اليرموك، 
وجدوا أن سفاح فلسطين يستحق أن تنتهي محنته. 
وبدت ألهل الحس��اب أعماله الوحشية على مدار 30 

عاما من مجزرة قبية 1953م.
قتل وتعذيب األسرى المصريين 1967م.

اجتياح بيروت. مجزرة صبرا وشاتيال.
مذبحة جنين 2002م. عملية السور الواقي.

ال توازي ش��يئا قياس��ا لسفاح س��وريا. قرروا إراحته 
وقب��ض روح��ه. ريثم��ا تنجل��ي حكمة الس��ماء من 
مقطوعية الجحيم الذي نعيشه اليوم. مازال )ربكم( 
بشار األس��د هو الذي يحي ويميت والسماء مبلكمة 

أمام هذا الهول!!

زياد خّلة
رام اهلل تحاصر مخيم اليرموك.

�صامر م�صفي
الطريق��ة التي تنقل فيها مواقع النظام االخبارية ما يحدث 
بين داعش والجيش الحر والجبهة االسالمية تجعلك تشعر 

انهم يرغبون بعد كل خبر ان يكتبوا: )نياهاهاهاها(

اأحمد ح�صو
اكتش��فت اليوم أن الذاكرة الثقافية للثورة الس��ورية 
تنتمي لألشهر األولى من عام 2011 فقط رغم مرور 
ما يقارب الثالث س��نوات على اندالعه��ا. ففي وقفتنا 
بي��وم التضامن العالمي مع الش��عب الس��وري بكولن 
الس��بت )11 كانون الثان��ي/ يناي��ر 2014( لم نجد ما 
نهتف به س��وى أناشيد عبد الباسط ساروت وإبراهيم 

القاشوش وخصوصا أنشودته "يال ارحل يا بشار".

 ا�صماعيل �صريف 
ل��كل أم��ة رموز, أما س��ورية فم��ن يصنع مس��تقبلها 
هم رموزها, ق��د ال نعرفهم وال نعرف عددهم, ولكن 
أعدادهم الكثيرة يدلنا على ماهية سورية المستقبل.

اأجمد طالب
السوريين كتبوا حريه.. وداعش حطت النقاط على 

الحروف..

خلدون النبواين
للقضاء على الطائفي��ة أقترح أن يصير الزواج على 

سنة اهلل وشيعته..

حممد نا�صيف
ما ضل من االئتالف غير االدمن تبع الصفحة تبعون 

عالفيسبوك وغالبا قرب يمل وحيسكر الصفحة..

دارا العبد اهلل
يرجى من الموس��اد االس��رائيلي االبتعاد عن تنفيذ 
أجندة "حزب اهلل" في االغتياالت، أيها الموس��اد أنتم 

لعبة ال أكثر بيد السيّد حسن استفيقوا.

زياد ماجد
كّل ما انصبّ غضب النظام السوري وحزب اهلل على شخص 

بلبنان، بتغتالو إسرائيل. فظيع "العدو الصهيوني"!..
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

غدًا س��نلتقي بس��الم، وننس��ج بأيادينا وفيما بيننا حبال الوئ��ام والوداد، 
لنبدل من تعاستنا سعادة ومن شقائنا هناءة.

هكذا اتفقنا وقد كان المس��افر معنا. ثم إن الغد هذا أدار لنا ظهره وذهب 
بعيدًا ولم يكن بنا لّلحاق به قدرًة وال صبرًا.

وم��ا زال ذلك الغ��د يبتعد ويبتعد، ويصغر في حجم��ه حتى أصابنا الحزن 
واليأس ووقفنا ننتظر اختفاءه عن مد أبصارنا.

لكن أحدنا وقد كان أصغرنا ولم يكن قد بلغ الرش��د بعد، استاء منا ووقف 

وسطنا وقال: لنلتقي بسالم اآلن، ولننسج ما اتفقنا على نسجه، وليذهب ذاك 
الغد الذي ننظر، وليكن غدٌ آخر فيه بهاء لنا باالنتظار.

كل ما علينا فعله أن ننزع العنف من أنفسنا وندفنه ها هنا تحت أقدامنا. 
ولم يمِض غير قليل حتى فعلنا ما تحدث به وكانت حالنا من أحس��ن األحول. 
ثم أمس��ينا في كل ليلة نرى غدًا يس��طع بنور في الس��ماء عوضًا عن القمر، 

وأصبحنا في كل فجر نرى يومًا يشرق علينا بضياء عوضًا عن الشمس. 
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سالم شامية

غــــدًا
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شهداء 
سوريا
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ف 

صي
ر

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

المش��ي رياضة يمارس��ها الس��وريون حديثًا 
بعد أن قط��عّ النظام وفروع��ه األمنية أوصال كل 
الطرقات والش��وارع )التي كانت باألس��اس ضيقة 
وال تتس��ع لتزايد حركة المرور والسيارات( بحواجز 
إس��منتية يزيد عددها في دمش��ق عن 300 حاجز 
تتب��ع لجمي��ع الفروع األمني��ة, إضافة إل��ى اللجان 
الش��عبية, حتى باتت العاصمة سجنًا كبيرًا يضيق 
الخناق على ساكنيها, ويحتجزهم داخل كانتونات.

قه��ر وذل يومي يعيش��ه أهالي دمش��ق على 
الحواج��ز الت��ي يضطر س��كانها إلى الخ��روج إلى 
عملهم,أو إل��ى مواعيدهم قبل س��اعتين أو ثالث 
س��اعات, الوقت الذي يمكن أن تستغرقه مسافات 
كان��ت ال تتعدى النصف س��اعة, في أش��د األوقات 

ازدحامًا.
معان��اة يومي��ة تض��اف إل��ى الهم��وم الت��ي 
يعيش��ها أهالي دمش��ق والنازحون إليها بدءًا من 
غ��الء األس��عار واإليج��ارات, والبطالة, واس��تغالل 
تجار الحروب للظروف الراهن��ة, وانقطاع الكهرباء 
والماء, وليس آخرها التشرد في الشوارع والحدائق 
والخ��وف م��ن المالحق��ات األمني��ة والمداهمات, 
والسرقة والخطف والتش��بيح التي ترتكبها اللجان 
الش��عبية الت��ي ش��كلها النظ��ام م��ن المجرمين 
وأصح��اب الس��وابق والمفرج عنهم م��ن أصحاب 
األح��كام الجنائية, إضافة إلى العبارات المس��تفزة 
المكتوبة على الحواجز مثل س��ورية األسد, األسد 
أو نحرق البلد, جيش األس��د, جنود األسد, صغيرة 
يا كبير, يختصرون سورية بشخص سيدهم القاتل 

بعد كل الدماء والدمار واالنهيار الذي تسبب به.
ليس هناك من سبب لدى النظام إلقامة هذه 
الحواجز الت��ي تحيط بالمقار األمنية والعس��كرية 
ومؤسس��ات الدول��ة إال إيه��ام الناس ان��ه مازال 
مس��يطرًا عل��ى المدين��ة, والتنكي��ل بالمواطنين 
وممارس��ة أقس��ى أنواع الضغوط النفسية عليهم 
وإذاللهم وقهرهم من خالل االنتظار على كل حاجز 
لس��اعات وخاصة لكبار الس��ن ممن ال يستطيعون 

التنقل س��يرًا على األقدام, هذا غير الممارسات الال 
أخالقية واالبتزاز والس��رقة حتى تحول بعضها إلى 

مصدر رزق لعناصرها.
النظ��ام ال ينف��ك عن إث��ارة الفت��ن الطائفية 
الت��ي بدأها من بداي��ة الثورة, من خ��الل عناصر 
الحواجز الذين يتعرضون للشباب والنساء باإلهانة 
والشتائم, وأحيانًا كثيرة بالضرب واالعتقال وذلك 
حس��ب الخانة المس��جلة على هوياته��م إن كانت 
تتبع إلحدى المناطق الثائرة, وخاصة على الحواجز 
المحاذية لريف دمش��ق, هي قص��ص يومية أكثر 

من أن تحصى يعيش هاجسها األهالي. 
قصة أث��ارت غيظي على أح��د الحواجز عندما 
تأخر ش��اب في الس��رفيس في إخراج هويته, ففقد 
أحد العناصر أعصابه, وبعد كيل من الشتائم أنزل 
الش��اب وباقي الركاب من السرفيس وأغلبهم من 
الس��يدات المس��نات اللواتي رجون��ه ضعفهن في 
الحركة, م��ا زاد من إمعانه في إذاللهم, وهو يردد 
)منش��ان تتعلموا مرة ثاني��ة( وغيرها من العبارات 

المستفزة.
وعل��ى حاج��ز الجب��ة أو حاج��ز مخل��وف كم��ا 
يطلق عليه, تتس��مر عيون عناصره على السيارات 
الصغيرة التي تحمل بضائع أو خضروات, وفي مرة 
كنت ش��اهدة عليها, مرت س��يارة سوزوكي تحمل 
أكي��اس من الطحي��ن, فأوقفه أح��د العناصر وقال 
له نزلي كيس, وصاح زميل��ه في الجانب المقابل, 
ونزّل��ي إلي كيس, وهكذا خس��ر صاح��ب الطحين 
خمس��ة أكياس على ع��دد عناصر الحاج��ز اللذين 
كانوا متواجدي��ن في وقتها, هي أت��اوات يدفعها 
أصح��اب المصال��ح الذين ينقل��ون بضائعهم عبر 
الحواجز يوميًا, وبالطبع يحمّلون خس��ارتهم هذه 
للمواطن الذي ينوء تحت ارتفاع األسعار الجنوني.

ووص��ل األمر بأح��د العناصر إلى قتل س��يدة 
في وس��ط دمش��ق ألنها تج��رأت عل��ى مجادلته, 
أم��ام مرأى الناس دون أن يحركوا س��اكنًا, ما يدل 
عل��ى حجم الخوف والرعب ال��ذي زرعوه في نفوس 

الناس داخل الكانتونات, إضاف��ة إلى الرعب الذي 
يعتري الشباب الناشطين من االقتراب من الحواجز 
تخوفًا من أن تكون أس��مائهم قد تس��ربت إليها, 
نظرًا لكث��رة االعتقاالت التي جرت عليها حتى على 

الشبهة فقط.
وبالمقاب��ل ال يخلو األمر م��ن وجود قلة قليلة 
م��ن العناصر يتصرف��ون ب��أدب, وبعضهم يظهر 
علي��ه االنكس��ار وكأنه مجب��ر على عمل��ه, ويعتذر 
بنظراته م��ن الناس, وأحدهم أحزنني عندما حمل 
طفلة وأحتضنها وأعادها لوالدتها وكأنه منذ دهر 

لم يرى أوالده.
ومع كل هذا االزدح��ام وصعوبة الوصول من 
مكان آلخر المقصود طبعًا, يمارس النظام تضييقه 
على العاملي��ن, ويطالبهم بالوصول إلى أعمالهم 
وفق المواعيد المقررة, ويتفنن في إنزال العقوبات 
بهم باستثناء الشبيحة والنبيحة والموالين المبرر 

تأخيرهم وغيابهم أليام أو شهور حتى.
يري��د النظام من خالل التضيي��ق على الناس 
بالحواج��ز وغيره��ا, الضغ��ط عل��ى المعارضي��ن 
للتراجع, وعلى الرماديين أو الصامتين لإلبقاء على 
مواقفهم المراوحة في المكان, وزيادة تمس��كهم 
بموقفه��م ال��ذي يب��ررون في��ه صمتهم )م��ا كنا 

عايشين(.
إذا أراد النظ��ام أن يوه��م الن��اس بأنه مازال 
مسيطرًا من خالل التضييق الذي تمارسه عناصره 
على الحواجز, فهذا أكبر دليل على ضعفه وانهزامه 
ألن حماي��ة الن��اس وتس��يير أمورهم مس��ؤولية 
الس��لطة وهو بهذا ال يمارس مهام��ه, ودوره, ما 
يعني س��قوطه, ولم يتبقى له س��وى أدوات القتل 

والتدمير.
س��نقفز ف��وق الحواج��ز وس��نهدمها, ونعيد 
الياس��مين إلى الش��وارع والحارات, والبس��مة إلى 
ش��فاه األطف��ال, والمحب��ة والس��الم إل��ى قلوب 

السوريين كل السوريين. 

حواجز الذل والقهر
  زليخة سالم


