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جتمع ن�ساء �لثورة �ل�سورية بعد �أكرث 
من عام على تاأ�سي�سه

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

الجئات سوريات في معبر باب السالمة الحدودي | 2013

قام تجمع نس��اء الثورة السورية خالل العام 
الماض��ي ف��ي تقدي��م وتوزيع معون��ات إغاثية، 
وتوفي��ر أدوي��ة ومع��دات طبية وع��الج مرضى، 
وتوفير الم��واد الغذائية كم��ادة الطحين وحليب 
األطفال، والمساهمة في توفير سكن ومعونات 
لوجس��تية وألبس��ة وغيرها، ف��ي مدينة حمص 
وريفه��ا، وري��ف دمش��ق )دوما، حرس��تا، مخيم 
اليرم��وك، داريا، جرمانا(، مدين��ة الرقة، مدينة 
درع��ا، مدينة حلب وريفها، مدينة الزور وريفها، 
مدين��ة الس��لمية، وف��ي أماك��ن اللج��وء بتركيا 

واألردن واليونان ومصر. 
وأوضح��ت الدكت��ورة خول��ة حس��ن الحديد 
التي أعدت التقرير الس��نوي لتجمع نساء الثورة، 
بأن التجمع س��اهم بدعم عدة مشاريع تعليمية 
كطرف مع أصحاب المش��اريع، مثل دعم بعض 
المش��اريع القائم��ة في كل من مخيم بخش��ين 
وتب��رع بس��يط لمخيم قوش��تى في كردس��تان 
العراق س��يواصله في المس��تقبل بشكل أكبر، 
وذلك كمس��اهمة للبدء بالعمل المدني، وإقامة 
ش��راكات حقيقية مع األكراد السوريين، والريف 

الشمالي لمدينة حلب وريف إدلب. 
وقالت الدكتورة الحديد: أن التجمع أقام عدد 
م��ن حلقات التعليم المفتوح التي تطبق برنامج 
تعليمي محدد يعمل عل��ى تعويض األطفال ما 
فاتهم م��ن تعليم نظامي، كبدي��ل عن التعليم 
النظام��ي أيضا ف��ي بعض المناطق المش��تعلة 
التي ال يوجد فيها مدارس، وتمت هذه المشاريع 

في كل من مدينة الحسكة مع األطفال النازحين 
من مدينة دير ال��زور وغيرها من األماكن، ومع 
األطف��ال في مدين��ة درع��ا البلد والت��ي ما زال 
العمل فيه��ا مس��تمرًا، كما س��اهم التجمع عبر 
المنتس��بات له بشكل ش��خصي أو باسم التجمع 
ف��ي تمويل األقس��اط الجامعية لبع��ض الطلبة 
الذين ت��م فصلهم م��ن الجامعات عل��ى خلفية 
نش��اطهم الثوري، وإضافة إلى ما سبق يساهم 
التجمع في إعداد برامج التعليم وتنظيم الورش 
والمش��اركة ف��ي كثير م��ن النش��اطات الخاصة 
بمجال التعليم واإلرش��اد والتوجي��ه االجتماعي 

في الداخل والخارج. 
بالتع��اون م��ع ع��دد م��ن  التجم��ع  ونظ��م 
الناش��طين عل��ى األرض عدد م��ن ورش العمل 
المدني حول )اإلسالم والعمل المدني( و)حماية 
البيئ��ة تكلي��ف ومس��ؤولية أخالقية وإنس��انية 
ووطنيّ��ة( إضاف��ة إلى المس��اهمة ف��ي حمالت 
التوعية بشأن قضايا النظافة، والتشجير، وذلك 
عبر المس��اهمة ف��ي إعداد منش��ورات تثقيفية 
وإرش��ادية ف��ي ه��ذا المج��ال، وت��م العمل في 
المج��االت المذك��ورة ف��ي كل م��ن ريف حمص 

وريف دمشق ومدينة حلب وريفها. 
وق��ام التجم��ع وف��ق التقرير بإع��داد كتيب 
خاص بالدعم النفس��ي لألطف��ال، وتم توزيعه 
في عدة أماكن لتجمعات النازحين، ويتم توفيره 
عب��ر المنتس��بات للتجم��ع ل��كل م��ن يطلبه من 
العاملين في هذا المجال، كما تمّ مؤخرا توفيره 

للعاملين بهذا المجال في مدينة تلبيسة، إضافة 
إلى كتيب خاص بالدعم النفس��ي للكبار، يُصار 
إل��ى تصميم��ه ويت��م توفي��ره للناش��طين عبر 
عالق��ات التجم��ع ف��ي ملف��ات " وورد "، كما وّفر 
العديد م��ن الم��واد اإلعالمية في مج��االت عدة 
خاص��ة بالطفول��ة والمرأة تم نش��رها عبر عدة 
قن��وات إعالمي��ة ثوري��ة بالداخ��ل، إضاف��ة إلى 

صفحة التجمع اإلعالمية
التي نش��رت موضوع��ات للمنتس��بات تباعًا 
ح��ول حقوق الم��رأة والطفل، وقان��ون الضمان 
االجتماعي، وحوارات م��ع صحف ومجالت الثورة 

في الداخل. 
كم��ا نظ��م التجم��ع ع��دد م��ن النش��اطات، 
والمش��اركة في تنظيم نش��اطات معينة خاصة 
بمناس��بات وطنية وثورية، مثل المش��اركة في 
احتف��االت عي��د األم، والذكرى الس��نوية للثورة 
التي س��اهم فيها التجمع في مدينة " س��راقب " 
عبر ع��رض فيديو وتوزيع ألع��اب على األطفال 
المش��اركين والمش��اركة في اإلعداد اللوجستي 
لالحتفالي��ة، وس��اهم ف��ي توفير مواد الرس��م 
لمجموع��ة من األطفال في مدين��ة الرقة، وقام 
بتنظي��م مع��رض لرس��وم أطف��ال الرق��ة في 
مدينة الريحانية، وتوفي��ر معدات إعالمية لعدد 
من مكاتب اإلع��الم والتنس��يقيات العاملة على 
األرض، والمش��اركة في المناسبات االجتماعية 
والدينية كاألعياد وغيره��ا، وتوفير مبالغ مالية 
معين��ة لكفالة األيتام المعاقين في ريف حمص 
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موؤمتر �ملانحني �لذي كان يهدف �إىل 
جمع 6.5 مليار دولر لإغاثة �ل�سوريني، 

تلقى تعهد�ت بتقدمي 2.4 مليار دولر
تعهد مؤتمر المانحي��ن في ختام أعماله يوم األربعاء الماضي 
في الكويت، تقديم 2،4 مليار دوالر إلغاثة الش��عب السوري، في 
الوق��ت ال��ذي قال األمين الع��ام لألمم المتحدة ب��ان كي مون أن 

المؤتمر كان يهدف إلى جمع 6،5 مليارات دوالر. 
وفي كلمة له أمام مؤتم��ر المانحين قال بان كي مون: عندما 
اجتمعنا قبل سنة )في الكويت(، كان هناك أربعة ماليين سوري 
بحاجة إلى مس��اعدة، بعد س��نة م��ن ذلك، نواجه أزم��ة إقليمية 
وأزمة إنس��انية،  لقد غادر البالد أكثر من ثالثة ماليين نس��مة، 
ونصف إجمالي الش��عب السوري، ما يقارب 9،3 ماليين شخص، 

هم بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. 
وقالت منس��قة العمليات اإلنس��انية في األمم المتحدة فاليري 
ام��وس ف��ي كلمتها أم��ام المؤتم��ر: إن حوالي 245 ألف س��وري 
محاصرون في بالدهم ويواجهون ظروفا بالغة الصعوبة بما في 
ذلك النقص في الغذاء، أشعر باالستياء إزاء التقارير المتكررة عن 
أشخاص ينفد منهم الطعام في التجمعات السكانية المحاصرة، 
حيث األطفال والنس��اء والرجال محاص��رون وجائعون ومرضى.. 

ويفقدون األمل في قدرة األسرة الدولية على مساعدتهم. 
وأك��دت آموس أن الحصار بات س��الحا حربيا م��ع وجود اآلالف 
محتجزي��ن في قراهم وس��ط نقص ف��ي اإلم��دادات والخدمات 

األساسية. 
وأعلن��ت الكويت خالل المؤتمر عن تقدي��م نصف مليار دوالر 
»من القطاعي��ن الحكومي واألهلي« فيما أعل��ن وزير الخارجية 
األمريك��ي جون كيري تقدي��م بالده 380 ملي��ون دوالر إضافية 
ليرتف��ع بذلك إجمالي مس��اعداتها اإلنس��انية لس��وريا إلى 1،7 
ملي��ار دوالر، وتعه��دت بريطاني��ا بتقدي��م 164 ملي��ون دوالر، 
والياب��ان 120 ملي��ون دوالر، والنرويج 75 مليون��ا، وتعهدت كل 
من الس��عودية واإلمارات وقطر بتقديم 60 مليون دوالر إضافية 

للبرامج اإلنسانية الخاصة بإغاثة الشعب السوري. 
وذكر أمير الكويت الش��يخ صباح األحمد الصباح أن مجموع ما 
قدمته الكويت حتى اآلن إلغاثة السوريين بلغ 430 مليون دوالر. 
وكان االتح��اد األوروبي أعلن الثالثاء انه س��يرفع مس��اعداته 

اإلنسانية إلى سوريا بمقدار 165 مليون يورو. 
كما تعهدت منظمات غير حكومية خالل المؤتمر بتقديم 400 
مليون دوالر للمساعدة في إغاثة المدنيين السوريين، منها 142 
مليون دوالر من قبل الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ومقرها 
الكويت، بينما تعهدت المنظمات األخرى المش��اركة في االجتماع 

بالمبلغ المتبقي. 
وش��ارك في المؤتمر حوالي س��بعين بل��دا و24 منظمة دولية 
بمبادرة من األمم المتحدة التي تس��عى إل��ى أكبر عملية تمويل 

في تاريخها إلغاثة السوريين. 
وكان��ت فالي��ري آموس قد دع��ت يوم األحد من دمش��ق خالل 
زيارتها: الحكومة والمعارضة لالتفاق على ضمان س��المة عمال 

اإلغاثة حتى يستطيعوا دخول المناطق المحاصرة. 
وقال��ت أن بع��ض جماع��ات المعارض��ة الذين تحدثن��ا معهم 
تعه��دوا بضمان س��المة عم��ال اإلغاث��ة، ونأمل الحص��ول على 
نفس الضمانات من الحكومة، وس��يكون حينذاك على الجانبين 
الموافق��ة على الدخول. ألن هناك مجتمعات تكون أحيانا محاطة 
بع��دد من جماع��ات المعارضة المختلفة وه��و أمر صعب وهناك 
عدد من المجتمعات حيث تنشط القوات الحكومية وهي ال تريدنا 

أن ندخل بينما يستمر القتال.  

وريف دمشق. 
وساهم التجمع بعدد من المشاريع الصغيرة القائمة التي تساعد على إعالة 
عدد من األس��ر النازحة، أو في المناطق المحاصرة والمخيمات وخاصة العائالت 
الت��ي فقدت معيلها أو تع��رض معيلها إلعاقة دائمة، منها المس��اهمة في إنتاج 
وتسويق مواد غذائية وتعليبها في شمال سوريا وغوطة دمشق، وتوفير ماكينة 
خياطة ألسرة في ريف إدلب ودعم تسويق منتجات المشاريع النسائية الصغيرة، 
إضافة إلى عدد من المشاريع الصغيرة في درعا البلد )فتح محالت بقالة، توفير 

عربة خضار لعائلة، فتح محل احتياجات نسائية، وغيرها. 
كم��ا س��اهم ف��ي دع��م مش��غل للخياط��ة للنازحات ف��ي منطق��ة جرمانا، 
والمس��اعدة في تس��ويق المنتجات، وشاركت المنتس��بات للتجمع في مؤتمرات 

واجتماعات المعارضة، أحيانًا باسمهم الشخصي، وأحيانًا باسم التجمع. 
وحس��ب التقرير فقد تعرض التجمع الذي مضى عام وش��هر على تأسيسه 
إل��ى عدد من الصعوبات في البداية، والمعوق��ات التي تمّ تجاوزها غالبًا، ومنها 
ما هو قائم، ومن أهمها صعوبة الحصول على تمويل دائم واالعتماد المباش��ر 
على تبرعات المنتس��بات، وهذا يس��تدعي التفكير بإس��تراتيجية معينة تضمن 
تمويل ش��به مس��تمر، كما تعرض لعدد من االنس��حابات نتيجة سوء فهم عمل 

التجمع، ووثيقته األساسية، وميثاق العمل المهني الذي ينظم عمله. 
 كم��ا طرح عدة مش��اريع لم يت��م العمل عليها لضعف اإلمكانات كمش��روع 
النظاف��ة وحمالت التش��جير بس��بب عدم توفر المال، وفش��ل ف��ي إصدار موقع 
الكتروني أو مجلة أو إطالق حمالت إعالمية عالمية خاصة بقضايا الطفل والمرأة 
لألس��باب نفس��ها إضافة إلى ع��دم تفرغ المنتس��بات إلنجاز ه��ذا العمل الهام، 
وكغيرها من تجمعات العمل المدني أو السياس��ي س��وء التنظيم، وعدم وضوح 
إستراتيجية العمل، وبعد تجربة طويلة بالعمل أرسى التجمع إستراتيجية تقوم 
عل��ى التقيد بالميثاق المهني والنظام األساس��ي له من قبل جميع المنتس��بات، 
إضاف��ة إلى بلورة العمل وجعله أكثر تخصص��ا، بحيث يصبح المال المتوفر من 
تبرعات األعضاء أو جهات داعمة يذهب لدعم تمويل مش��اريع صغيرة للعائالت 

المحتاجة، ودعم مشاريع التعليم. 
تجمع نس��اء الثورة السورية هو تجمع مدني ال يتبع أي تيار سياسي، يضمُ 
عدد من النس��اء الس��وريات في المغتربات والداخل، يعملن عل��ى قضايا المرأة 
والطفول��ة في س��وريا ومخيمات الالجئين بأكث��ر من مجال )اإلغاث��ة، التعليم، 
التوعي��ة والتثقيف، اإلعالم والتوثيق، نش��اطات متنوع��ة ذات صلة(. وال يعتمد 
التجمع في تمويله على أي جهة ممولة بعينها، بينما يعتمد بشكل رئيسي على 
تبرعات المنتس��بات للتجمع، وما يت��م ترتيبه أيضا عبرهن من خالل عالقاتهن، 
إضافة إلى العالقات التي يقيمها التجمع مع الكتل والتيارات السياسية والمدنية 

التي تعمل في الساحة السورية. 
ويعمل التجمع وفق خطين: األول وهو العمل المباش��ر من قبل المنتسبات 
للتجمع على األرض، والثاني العمل كوس��يط وصلة وصل بين الجهات واألفراد 
الداعمي��ن وبين الناس على األرض، بحيث يتم وصل الجهة المحتاجة مع الجهة 

الداعمة، والتنسيق بينهما مباشرة. 
للتجمع نظام أساس��ي خ��اص به يوض��ح كل آلية عمل��ه وهويته وطريقة 
وش��رط االنتس��اب إليه، إضافة إلى ميث��اق العمل المهني ميثاق الش��رف، وتم 
تس��جيله كمؤسس��ة عمل مدني في فرنس��ا، واتخذ لوغو )ش��عار دائم( متفق 
عليه، وأس��س صفحة داخلية مغلقة على الفيس بوك خاصة باألعضاء، إضافة 
إل��ى صفح��ة إعالمية تبرز نش��اطات التجمع وتنش��ر موضوع��ات خاصة بمجال 

نشاطاته. 

دخول �أول �سيارة من قافلة �مل�ساعد�ت 
�إىل خميم �لريموك و�أنباء عن بدء 

�إخر�ج بع�ض �ملر�سى
دخلت أمس السبت السيارة األولى من قافلة المساعدات الغذائية إلى مخيم 
اليرم��وك وبدأ توزيعها على األهالي، بالتزامن م��ع أنباء عن بدء إخراج البعض 

من المرضى وكبار السن والحاالت الحرجة من المخيم اليرموك. 
وكان أهال��ي المخيم قد نظم��وا مظاهرة يوم الجمعة الماضية تحت اس��م 
)ث��ورة الج��وع( عبروا فيها ع��ن غضبهم من جرائ��م النظام ض��د المدنيين في 
المخي��م ووقوع مجزرة نتيجة إلق��اء برميل متفجر أدى إلى استش��هاد أكثر من 
12 ش��هيد وعدد من الجرحى، واستمرار حصار المخيم وإفشال النظام والقيادة 

العامة لكل الحلول والمبادرات السياسية. 
وطالب المتظاهرون الجيش الحر بالتوجه للجبهات، وكس��ر الحصار بالقوة 

أو االنسحاب من المخيم وتسليح األهالي ليفكوا الحصار بأيديهم. 
ودخ��ل حص��ار مخيم اليرموك لالجئين الفلس��طينيين الت��ام يومه ال 189 
على التوالي ما أدى إلى ارتقاء 54 ش��هيدًا بفع��ل نقص المواد الغذائية والدواء 

داخل المخيم. 



4

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
     ت

ية
وع

سب
      أ

       
      

20
14

ي / 
ثان

ن ال
نو

 كا
/ 1

9 |
  )1

22
د )

عد
|  ال

ة  
الث

 الث
نة

لس
|  ا

نا  
ريت

سو
. . 

رنا 
خبا

أ

مركز توثيق �لنتهاكات يف �سوريا: على �لهيئات �لدولية �لتحقيق 
با�ستخد�م قو�ت �لنظام لأ�سلحة كيماوية حمرمة دوليًا يف د�ريا

نايف بيليه حتذر جماعات �ملعار�سة �مل�سلحة من �أن �لإعد�م �جلماعي 
و�لقتل غري �مل�سروع قد ت�سكل جر�ئم حرب

توثي��ق  مرك��ز  طل��ب 
االنته��اكات ف��ي س��ورية من 
سيلستروم  آكي  البروفس��ور 
رئيس لجنة التحقيق الخاصة 
ف��ي  الكيمياوي��ة  باألس��لحة 
سورية التوجه فورًا إلى مدينة 
داريا ألخذ العين��ات من مكان 
الكيماوي  الس��الح  اس��تخدام 
ومن المصابين الذين مازالوا 
يخضع��ون للع��الج م��ن آث��ار 
تلك الغازات التي اس��تخدمها 
النظ��ام ض��د المدنيي��ن يوم 

الثالثاء الماضي. 
حظ��ر  منظم��ة  ودع��ا 
الكيمياوي��ة  األس��لحة 
للمس��ارعة إلى فت��ح تحقيق 
فوري في هذا الهجوم والنظر 
في إمكانية خ��رق أحد الدول 

األعضاء لتعهداتها. 
كم��ا طل��ب م��ن مجلس 
األم��ن عق��د اجتم��اع ف��وري 

إلص��دار ق��رار يلزم النظام الس��وري بالس��ماح 
للجن��ة التحقي��ق الخاص��ة باألس��لحة الكيماوية 
بالدخ��ول إل��ى مدين��ة داري��ا في ريف دمش��ق، 
والمباش��رة الفوري��ة بالتحقيق ووق��ف عمليات 
القصف البري والجوي لمدينة داريا منعا لطمس 

وإتالف األدلة والحقائق في موقع الهجوم. 
ونق��ل مركز توثيق االنتهاكات في س��ورية 
في بي��ان أصدره حول اس��تخدام النظام لغازات 
س��امة ف��ي داري��ا بريف دمش��ق، ع��ن الناطق 
اإلعالمي للمجلس المحل��ي لمدينة داريا، قوله 
أن قوات جيش النظام اس��تخدمت غازات س��امة 
في إحدى خطوط االش��تباك بين ق��وات النظام 
والجيش الحر شرقي مدينة داريا بتاريخ 13 من 
الش��هر الجاري ما بين الساعة العاشرة والحادية 
عش��رة لي��اًل، من خ��الل قناب��ل يدوي��ة محملة 
بالغازات الس��امة، ولم نستطع أن نحدد طريقة 
إيصالها إن كانت يدوية أو قذفت بمدفع خاص. 

م��ن  أربع��ة عش��رة عنص��رًا  أن  وأوض��ح: 
عناص��ر الجي��ش الح��ر أصبوا عل��ى الفور وهم 
من المقاتلين في تلك النقطة، استش��هد منهم 
أربعة عناصر نظرًا لش��دّة االشتباكات الحاصلة 
وق��ت وقوع الهجمة وتأخر س��حبهم إلى النقطة 
الطبيّ��ة، الفت��ًا إلى أن ه��ذا الهج��وم جاء عقب 
العديد من الهجمات التي اس��تخدمت فيها قوات 

النظ��ام البرامي��ل المتفج��رة لقص��ف المدينة، 
فق��د تمّ تس��جيل / 12 / غارة جوية فقط خالل 
األيام الثالثة التي س��بقت الهجوم، ووصل عدد 
البرامي��ل المتفج��رة الملقاة عل��ى المدينة إلى 

)36( برمياًل خالل اثنا عشر يومًا مضت. 
كم��ا نقل مركز التوثيق عبر الس��كايب عن 
مس��ؤول العالقات في النقطة الطبية في داريا، 

الذي
قام بنفسه بمعالجة المصابين قوله: 

تعرّض��ت مجموع��ة مقاتل��ة مكون��ة م��ن 
أربعة عش��ر عنصرًا من الجيش الحر إلى غازات 
كيماوية بش��كل مباش��ر مما أدى إل��ى وفاة أحد 
العناص��ر على الف��ور، حيث رمي��ت قنبلة واحدة 
على المبنى الذي يتحصن فيه المقاتلون والذي 
يقع على طريق المصانع شرق داريا، وكانوا قد 
س��يطروا عليه حديثًا، مما أجب��ر المقاتلين على 
االنس��حاب الفوري لتلقي الع��الج، وعند وصول 
المصابي��ن للنقط��ة الطبية كانت تب��دو عليهم 
أعراض ضيق التنفس، وتش��نج ف��ي األطراف، 
وزي��ادة في المف��رزات اللعابية، وتش��نج معوي 
وآالم ف��ي المعدة، وتخليط ذهني في الس��اعات 
األولى بعد اإلصابة، وإسهال لدى بعض الحاالت، 
فقدان للوعي، وتضيق في حدقة العين )الحدقة 

الدبوسية(، إضافة إلى سيالن األنف. 

وأضاف: تم ع��الج المصابين فور وصولهم 
والديكس��ون  باألتروبي��ن  الطبي��ة  للنقط��ة 
وموس��عات القصبات والرذاذ ومس��كنات اآلالم، 
إال أن ثالث��ة من المصابين لم يس��تجيبو للعالج 
ليرتفع عدد الش��هداء إلى أربعة من أصل أربعة 
عش��ر مصاب��ًا بالغ��از، ويت��م اآلن تقديم عالج 
عَرضي مع اإلبقاء على جرعات أتروبين خفيفة 

لباقي المصابين. 
وأكد المركز في بيانه أن الشهادات والصور 
وفيديوهات المشفى الميداني تؤشر بشدة على 
إمكانية اس��تخدام األس��لحة التي م��ن المرجّح 
أن تك��ون ذات طبيعة كيماوية م��ن قبل النظام 

السوري ضمن الحرب الجارية في سوريا. 
وتعتب��ر هذه جريمة ح��رب إن ثبت ذلك عبر 
لجن��ة التحقي��ق الخاص��ة باس��تخدام األس��لحة 

الكيماوية
في سورية، وخرقًا لبروتوكول جنيف 1925 
لمنع اس��تخدام الغ��ازات الخانقة والس��امة أثناء 
الح��روب، وخرقا لتعهدات النظام الس��وري الذي 
انضم إل��ى معاهدة حظ��ر األس��لحة الكيماوية 
بش��كل فعل��ي بتاري��خ 14 / 10 / 2013، والتي 
قال��ت في الفقرة األول��ى / ب التالي: تتعهّد كل 
دولة طرف في هذه االتفاقية بأال تقوم تحت أي 

ظروف باستعمال األسلحة الكيميائية. 

بعد تلق��ي مكتبها تقارير تفي��د بقيام جماعات المعارضة المس��لحة 
المتشددة في س��ورية وخاصة جماعة داعش بتنفيذ حاالت إعدام جماعي 
متتالية لمدنيين في حلب وإدلب والرقة، حذرت نافي بيليه مفوضة األمم 
المتحدة الس��امية لحقوق اإلنس��ان ه��ذه الجماعات م��ن أن حاالت اإلعدام 
والقت��ل غير المش��روع تنطوي عل��ى انتهاكات لحقوق اإلنس��ان والقانون 

اإلنساني الدولي، وقد تشكل جرائم حرب. 
وقال��ت بيليه ف��ي بيان صحفي: على الرغم م��ن صعوبة التحقق من 
األعداد بش��كل دقي��ق، فإن الش��هادات التي ت��م جمعها من ش��هود عيان 
موثوق بهم، تش��ير إلى إعدام عدد كبير م��ن المدنيين والمقاتلين الذين 

كانوا رهن االحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة منذ بداية 
العام

وأضاف��ت: أن التحقق من صحة المعلومات ال��واردة من الرقة أصعب، 
ولك��ن هن��اك تقارير مثي��رة لإلزعاج آخذة ف��ي الظهور عن ح��االت إعدام 
جماعي قامت بها جماعة دولة العراق والش��ام اإلس��المية المعروفة باسم 
)داع��ش( عندم��ا انس��حبت من الرقة ف��ي بداية الش��هر الحال��ي، وعندما 
اس��تعادت سيطرتها في وقت سابق من هذا األسبوع، موضحة أن األحداث 
التي وقعت مؤخرا تشير إلى أن بعض جماعات المعارضة المسلحة تجري 
عمليات إعدام عندما ترغم على مغادرة قواعدها وترك المحتجزين لديها. 
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هيومن ر�يت�ض ووت�ض: د�ع�ض و�لن�سرة تفر�ض قو�عد م�سددة 

ومتييزية على �لن�ساء ل �سند لها من �لقانون �ل�سوري

منظمة �لعفو �لدولية: ح�سار �لقو�ت �لنظامية �ل�سورية لبع�ض 
�ملناطق هو جرمية حرب، وعليها فك �حل�سار تز�منًا مع جنيف 2

رايت��س  هيوم��ن  منظم��ة  قال��ت 
ووت��ش: إن بعض الجماع��ات المتطرفة 
م��ن المعارضة المس��لحة تفرض قواعد 
مشددة وتمييزية على السيدات والفتيات 
ال س��ند لها م��ن القان��ون الس��وري، في 
مناط��ق خاضعة لس��يطرتها في ش��مال 
وشمال شرق س��ورية، وهي بهذا تخرق 
بالس��يدات  الخاص��ة  اإلنس��ان  حق��وق 
عل��ى  قدرته��ن  م��ن  وتح��د  والفتي��ات 
اليومية  الحياتية  بأنش��طتهن  االضطالع 

التي ال غنى عنها. 
وأوضح��ت المنظم��ة ف��ي تقرير لها 
حول ه��ذا الموض��وع أن ه��ذه الجماعات 
تف��رض ف��ي بع��ض المناطق إج��راءات 
تمييزي��ة تحظر عل��ى النس��اء والفتيات، 
ال س��يما ف��ي الملب��س، والتنق��ل بحرية 
ف��ي األماك��ن العام��ة، والعم��ل، وارتياد 
المدارس، من خ��الل مقابالت واتصاالت 
هاتفية أجرتها مع 43 الجئة من س��ورية 
تركي��ا،  وف��ي  الع��راق  كردس��تان  ف��ي 
أك��دن خالله��ا أن إن الجماعات المس��لحة 

المتطرفة جبهة النصرة والدولة اإلس��المية في 
العراق والش��ام )داعش( قد فرضت تفس��يراتها 
للش��ريعة، إذ تطالب الس��يدات والفتيات بارتداء 
الحج��اب والعب��اءة م��ع التهدي��د بمعاقب��ة من ال 

تلتزم. 
وقالت اليزل غير نهولتز مديرة قسم حقوق 
الم��رأة في هيوم��ن رايتس ووت��ش: الجماعات 
المتطرف��ة مثل داعش وجبه��ة النصرة تقوض 
الحريات المكفولة للسيدات والفتيات السوريات، 
وهن قوة كبيرة في المجتمع الس��وري منذ زمن 
طويل، متس��ائلة ما هو ش��كل النصر الذي تعد 
به تل��ك الجماع��ات الس��يدات والفتي��ات الالتي 

يشاهدن حقوقهن تُسحَب منهن. 
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن للقواعد 
المفروضة على السيدات من قبل جبهة النصرة 
وداعش آثار كبيرة على الحياة اليومية للسيدات 
والفتي��ات، إذ تؤثر على قدرته��ن على تحصيل 
التعليم، وإعالة أس��رهن أو حتى الحصول على 
الضروري��ات األساس��ية الالزم��ة للحي��اة، حيث 
أف��ادت بعض الالجئات بوق��وع عمليات اختطاف 

للس��يدات م��ن قبل هاتي��ن الجماعتي��ن، وقالت 
الجئة إن جارة أرملة وأطفالها الثالثة ماتوا أثناء 
القت��ال بس��بب الحظر عل��ى خروجها م��ن بيتها 
دون ولي أمر، ما جعلها تخشى مغادرة المنطقة 

باألطفال وحدها. 
وأكدت أن القانون الدولي لحقوق اإلنس��ان 
يكف��ل الح��ق في حري��ة المعتق��د الدين��ي، بما 
ف��ي ذلك الحق ف��ي إعالن المرء ع��ن معتقداته 
الدينية م��ن خالل الملبس أو العب��ادة أو مراعاة 
الشعائر والممارسات الدينية أو التعاليم الدينية 
ف��ي األماكن الخاص��ة والعامة، مش��يرة إال أنها 
الت��ي تم��س  القواني��ن والسياس��ات  تع��ارض 
الحقوق األساس��ية، ومنها قواع��د الملبس التي 

تفرضها الحكومات أو الجماعات. 
وجاء ف��ي التقري��ر: إن ف��رض قواعد ثياب 
الس��يدات والفتي��ات  إلزامي��ة وتقييدي��ة عل��ى 
في س��وريا يخ��رق حقهن ف��ي الحي��اة الخاصة 
واستقالل الذات وحرية التعبير والمعتقد الديني 
والفك��ر والضمير، هذه القي��ود والقيود األخرى 
على حرية تنقل السيدات والفتيات تشكل شكاًل 
م��ن أش��كال التمييز ض��د المرأة وه��و محظور 

بواق��ع المعاه��دات الدولي��ة الت��ي تعد س��وريا 
طرف��ًا فيها، بما في ذلك العه��د الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياس��ية، واتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وحمّل��ت هيومن رايتس ووتش الس��لطات 
القائمة على األرض مس��ؤولية احترام الحقوق 
األساس��ية ف��ي المناطق الخاضعة لس��يطرتها، 
ومس��ؤولية محاسبة من يمس��ون هذه الحقوق 
الفتة إلى أنها سبق وانتقدت حكومات وجماعات 
مس��لحة في الشيش��ان واندونيس��يا والصومال 
ومالي وأفغانستان، جراء فرض قواعد اشتملت 
على قواعد ثياب إس��المية إلزامي��ة وقيود على 
حري��ات الم��رأة. كم��ا انتق��دت هيوم��ن رايتس 
ووتش حكوم��ات ألماني��ا وفرنس��ا وتركيا على 
خ��رق الحري��ات الدينية من خالل حظ��ر الرموز 
الديني��ة في الم��دارس وحرمان المس��لمات من 
الح��ق في اختيار ارت��داء الحجاب ف��ي المدارس 

والجامعات. 
وأكدت ضرورة أن تتمتع الس��يدات والفتيات 
بالحري��ة ف��ي تقرير إن ك��ن يردن ارت��داء ثيابًا 

دينية أو تقليدية أو ال..

طالب��ت منظم��ة العف��و الدولية بف��ك الحصار ال��ذي تفرض��ه القوات 
النظامية السورية على بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تزامنا 
مع مؤتمر جنيف - 2 األسبوع المقبل، معتبرة أن الحصار هو »جريمة حرب. 
وقال فيليب لوثر مدير المنظمة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: إن 
الحكومة الس��ورية تعاقب في شكل ظالم المدنيين المقيمين في المناطق 
التي تس��يطر عليها المعارضة، تجويع المدنيين كوس��يلة حرب هو جريمة 

حرب. 
وأضاف لوثر ف��ي بيان أصدرته المنظمة الخمي��س الماضي: يجب رفع 
الحصار )عن هذه المناطق( فورًا، وعدم اس��تخدام المس��اعدات اإلنس��انية 
كوس��يلة لتحقيق مكتس��بات عس��كرية، أو سياس��ية، موضحًا أن الحكومة 
الس��ورية اعترض��ت إيصال مس��اعدات حيوية إل��ى الس��كان المدنيين في 
دمش��ق ومحيطها، ومنهم س��كان مخيم اليرموك لالجئين الفلس��طينيين« 
الذي يسيطر مقاتلون معارضون على أجزاء واسعة منه منذ عام، وتفرض 

قوات النظام حصارا مشددا عليه منذ أشهر. 

ودع��ا كل األطراف المعنية بجنيف - 2، من األم��م المتحدة، والحكومة 
الس��ورية، واالئتالف الوطني الس��وري، إلى جعل رفع المعاناة عن الش��عب 

السوري أولوية قصوى. 
وفي هذا الصدد طالبت منظمة العفو المش��اركين في المؤتمر بضمان 
اإلفراج عن كل الناشطين السلميين، ومنهم المدافعون عن حقوق اإلنسان 

والسجناء المدنيون. 
وأوضحت المنظمة في بيانها أن الحصار على معضمية الشام والغوطة 
الش��رقية قرب دمش��ق، ومناطق أخرى أبرزها أحي��اء المعارضة في مدينة 
حمص وس��ط س��وريا، ترك مدنيين يائسين محاصرين في ظل نقص حاد 
في الغذاء والمواد الطبية، مؤكدة ضرورة أن يعمل مؤتمر جنيف - 2 بشكل 
عاجل على إنهاء الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على بلدات تسيطر 
عليه��ا المعارضة، حي��ث يموت الناس من الجوع، داعي��ة جميع األطراف في 
س��ورية التزام تأمين وصول غير مش��روط للمنظمة اإلنسانية العاملة في 

سوريا خالل المحادثات المدعومة من األمم المتحدة. 

غرافيتي على أحد جدران جرابلس - ريف حلب 2013
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�جلمهورية �لرتكية و�مل�ساألة �لعلوية
  ياسر مرزوق

الي��وم ونحن على أعتاب مؤتم��ر جنيف 2 المحاط 
بالغم��وض من كل الجوانب، وحت��ى كتابة ملفنا اليوم 
لم تحس��م أطياف المعارضة أمرها بش��أن المش��اركة 
في المؤتمر أو عدمها، والروس لم يقوموا بأي ضغطٍ 
يذك��ر عل��ى النظ��ام، ول��م تُحصّل المعارضة س��وى 
تطميناتٍ ش��فهية من فرنس��ا دون الوالي��ات المتحدة 
حول مصير األس��د ونظام��ه، وفي مع��رض التحضير 
للمؤتمر، تتداعى لألذهان مقولٌة مفادها إنك لن تصل 
ف��ي طاول��ة المفاوضات أبع��د من الم��كان الذي تصل 
إلي��ه مدفعيتك، فالنظام الجدي��د ال يبنى برغبة طرف 
أو تصورات��ه، وإنما تبنيه حقائق الق��وة حين تتراكم، 
وي��ؤدي تراكمه��ا إلى تفاع��الت تصنع حقائ��ق جديدة 

قادرة على تشكيل عصر بكامله وضبط إيقاعه. 
إذا فشل جنيف 2 أو لم يعقد أصاًل فالخيار الوحيد 
أمام الس��وريين هو االس��تمرار في النضال السياسي 
والعس��كري، ففك��رة الث��ورة لم تنه��زم ول��م تتنازل 
عن حلمه��ا أو تتراجع أمام المطالبين بالس��يطرة على 
موضعها وموقعها ومواردها وال أمام الواهمين بتبديل 
فكره��ا وعقلها وروحه��ا وال أمام الش��يطان وأحالفه، 
مازالت الفكرة حية، معبرًة عن نفس��ها بتفاعالت حادة 
وش��حنات حارة، كأنما هي عملية انحالل كوكب وميالد 
كوكب جديد في آفاق كون ال تتوقف حركته وال تتعطل 
قوانينه، وما ش��عار«الرقة حرة حرة داعش تطلع برا« 

إال تعبيرٌ صارخٌ عن هذا الميالد الدائم والمتجدد. 
ومع افتراض فشل المؤتمر أو نجاحه برؤى تخالف 
طموحات الس��وريين، ومع التأكيد باس��تمرار النضال، 
يأتي ملفنا اليوم لإلضاءة على الواقع التركي والحراك 
السياس��ي ضد حكومة حزب العدال��ة والتنمية الداعم 
األكبر للثورة الس��ورية، ولعل ما عاناه السوريون جراء 
تغيير التركيبة الحاكمة في مصر إثر انقالب العس��كر 
وتعرضه��م ألش��كال العن��ف والتهجي��ر، هو م��ا دعانا 
لملفن��ا اليوم في محاولةٍ الس��تقراء المش��هد التركي 
ودور الطائفة العلوية في االحتجاجات التركية وطبيعة 

عالقتها مع العلويين في سوريا. 
تركي��ا الت��ي بق��ي دوره��ا الرس��مي في ش��ؤون 
الش��رق األوس��ط باس��تمرار دورًا مرتبكًا وحائرًا، فقد 
كانت محاولة أتاتورك في األس��اس قائمًة على نسيان 
الجغرافيا والتاريخ، وسلخ تركيا عن موقعها فيهما معًا 
وإلحاقها بأوروبا بصرف النظ��ر عن المواريث بما فيها 

الدين نفسه. 
وكان��ت سياس��ة تركي��ا تعت��زل ش��ؤون الش��رق 
األوس��ط مرات، ثم تعود إليه مرغمة بحقائق األشياء، 
أو ربم��ا برغبته��ا ف��ي أن تثب��ت فائدته��ا للسياس��ة 
األمريكية وتزكي نفس��ها لعضوي��ة االتحاد األوروبي، 
إلى جانب أن مغانم البترول العربي كانت دائمًا عنصر 

غواية يصعب عليها مقاومتها. 
وم��ن المفارق��ات أن الش��عب الترك��ي كان دائم��ًا 
أصدق تعبيرًا من حكومات��ه المتعاقبة، ولقد ظل ثابتًا 

في والءاته رغم التقلبات السياسية لحكوماته. 
ومع تس��لم حزب الحرية والعدالة مقاليد السلطة 
ف��ي تركيا ارت��دت السياس��ة التركي��ة الخارجي��ة ثوبًا 
جدي��دًا ش��عاره نظرية »صف��ر األعداء«، يق��ول أحمد 
دواد أوغل��و وزير خارجي��ة الحكومة التركية لحالية في 
كتابه »العمق االس��تراتيجي: موقع تركيا في الس��احة 

اإلقليمية«: 
 بأنه ومنذ صدور هذا الكتاب في طبعته التركية، 
وقعت متغيرات جذرية في السياسة الخارجية التركية، 
الت��ي ما تزال تش��هد عملية تغيير مس��تمرة إلى يومنا 
هذا. فمع وص��ول حزب العدالة والتنمية إلى الس��لطة 
ع��ام 2002، اجتهدت الحكومة التركي��ة إلعادة تعريف 
مب��ادئ السياس��ة الخارجي��ة، وإعط��اء هذه السياس��ة 
أبعادًا جديدة، ويش��ير أوغلو إلى أن التعريفات الجديدة 
للسياس��ة الخارجي��ة التركية لم تبقَ حبيس��ة أطرها 
النظري��ة، ب��ل وج��دت فرصته��ا للتطبي��ق والتفعيل، 
وأح��رزت نجاحات باهرة وملموس��ة. ولعل أبرز األمثلة 

على هذه النجاحات هو التحوّل الذي طرأ على عالقات 
تركي��ا بالدول العربي��ة، التي باتت ترتك��ز إلى أرضية 
تضامنية ذات محور تعاوني، بعد أن كانت تخيم عليها 

أجواء الخالفات والنزاعات قبل ثماني سنوات. 
نظري��ة صفر األع��داء لم تع��د عنوان السياس��ة 
الخارجي��ة في تركي��ا، بعد انطالق الثورة في س��وريا، 
وق��د أوضحت مجل��ة »فورين بوليس��ي« األمريكية أن 
دعم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للثورة 
الس��ورية هو القنبلة الموقوتة التي تؤدى إلى تصاعد 

حدة االحتجاجات ضدة التي شهدتها تركيا مؤخرًا. 
وأضاف��ت المجل��ة أن النزاع الس��وري تس��بب في 
حدوث حالة من االستقطاب داخل تركيا; فوفقًا لدراسة 
أجريت مؤخ��رًا من قبل مرك��ز البحوث االس��تراتيجية 
واالجتماعي��ة »متروبول« ومقره أنقرة، يؤيد نحو 28% 
فق��ط من الرأي العام التركي سياس��ات رئيس الوزراء 

بشأن سوريا. 
وتابع��ت المجل��ة » من��ذ بداية الصراع الس��وري، 
أدانت الحكومة التركية بش��دة حملة الرئيس السوري 
بش��ار األس��د القمعية، وأكدت دعمها للجيش السوري 
الح��ر، وحث��ت الوالي��ات المتح��دة على تقدي��م الدعم 
العس��كري لألخير وإنش��اء منطقة حظر الطيران، كما 
قامت بإنش��اء مخيم��ات لالجئي��ن الس��وريين، وقامت 
بإنش��اء مالجئ خاصة لعائالت الث��وار، وكذلك مناطق 
آمنة حيث يمكنهم تخطيط وشن هجمات عبر الحدود«. 
ولفت��ت الصحيف��ة إل��ى أن الدعم الترك��ي للثوار 
كان الس��بب في تصاعد حدة القلق لدى األتراك من أن 
يصبحوا معرضين لعمليات انتقامية من قبل الحكومة 
الس��ورية، وهو ما أكدته الهجمات على بلدة الريحانية 

الواقعة على الحدود السورية. 
وأردف��ت تق��ول »إن االحتجاج��ات ض��د سياس��ة 
الحكومة التركية بشأن سوريا سبقت المظاهرات التي 
ش��هدتها تركيا، حيث خرج اآلالف من سكان الغاضبين 
إل��ى الش��وارع ف��ي الريحانية ف��ي األيام الت��ي اعقبت 
التفجي��رات، معربي��ن عن مخاوفهم م��ن تزايد انعدام 
األم��ن واس��تحواذ معظ��م الالجئي��ن الس��وريين على 
س��وق العمل، فض��ال عن تخوفهم من ت��ردى األوضاع 

االقتصادية للبالد«. 
وأوضح��ت الصحيف��ة أن المخ��اوف االقتصادي��ة 
واألمنية ليست الدافع الوحيد لخروج المعارضة التركية 
إلى الش��وارع، فبعض العلمانيين األتراك هم من أشد 
مؤيدي الرئيس الس��وري بش��ار األسد، حيث يعتبرونه 

حصنا ضد اإلسالم السياسي. 
واختتم��ت المجلة تحليلها قائل��ة »إنه على الرغم 
من أن س��وريا ل��م تكن الداف��ع الرئيس��ي وراء اندالع 
حرك��ة االحتجاج��ات ف��ي تركي��ا، إال أن أهميته��ا م��ن 
المرج��ح أن تزداد طالما أن الح��رب األهلية عبر الحدود 
مس��تمرة، مرجح��ة أن ت��ؤدى إل��ى تفاق��م المش��اكل 
السياسية واالقتصادية والدينية داخل تركيا نفسها«. 

أردوغ��ان  الس��ورية وموق��ف  الث��ورة  ل��م تك��ن 
منها الس��بب الوحي��د والرئيس لالضطراب السياس��ي 
ف��ي تركي��ا، فبع��د أن اعتل��ى ح��زب العدال��ة والتنمية 
الس��لطة خفتت بدايًة أصوات الص��راع بين العلمانيين 
واالس��الميين والقوميين وانهمك المجتمع التركي في 
بناء اقتصاد، قوي وتأسيس دولة متطورة، تتناسب مع 
دولةٍ محاذيةٍ لالتحاد األوروبي وعضٍو في حلف الناتو 
واقتصادٍ بات يقترب من الس��بعة الكبار عالميًا، لتعود 
أص��وات ص��راع الهويات ترتف��ع من جديد بع��د أحداث 
حديقة »جيزي« التي شكلت صفحًة جديدة من التاريخ 
الترك��ي، وأع��ادت ف��رز المجتم��ع من جدي��د في زمن 

التحوالت الكبيرة في منطقة الشرق األوسط. 
صراع الهوي��ات بين تركيا أتاتورك وتركيا العدالة 
والتنمي��ة أو العثمانيي��ن الج��دد بحس��ب معارضيه��م 
أف��رز صراع��اتٍ جانبية ح��ول الخصوصي��ة والطائفة 
والعرق، يقول الباحث اإلسالمي التركي علي بوالتش: 
»إن اإلثني��ات والمذاه��ب المختلفة الت��ي كانت تعيش 

س��ابقًا في األرياف، فيما يش��به الغيتوات، بدأت نتيجة 
الهج��رة تعيش في المدينة واألحي��اء الجديدة، بصورة 
مختلطة.. وبدأت ف��ي المدن حياة ذات ثقافات متعددة. 
وتداخ��ل العربي والك��ردي والعلوي والس��ني وظهرت 

مشكلة العيش معًا«. 
وتش��كل المس��ألة العلوية المش��كلة الثانية التي 
تواج��ه تركيا وتهدد اس��تقرارها. ومع أن هذه القضية 
ال بع��د جغرافي��ا له��ا، غير أنه��ا ال تقل تهدي��دا للحمة 

االجتماعية من القضية الكردية. 

�لعلويون �لأتر�ك: 
بداي��ًة يختل��ف العلوي��ون األت��راك جذري��ًا ع��ن 
العلويين السوريين، وعلى الرغم من التشابه الداللي 
في التس��مية المشتقة من الوقار الذي يكنه كل منهم 
لعل��ي بن أب��ي طالب، أحد أف��راد آل بي��ت النبي محمد 
صل��ى اهلل عليه وس��لم إال أن كاًل منهم��ا يمثل فصياًل 
مختلفًا من اإلسالم، وباإلضافة إلى ذلك، فإن العلويين 
الس��وريين هم ع��رب كما أن العلويين ف��ي تركيا هم 
أت��راك األصل. بل أن الس��كان العلويين األتراك الذين 
يعيش��ون مع المس��لمين األك��راد والبلقانيي��ن يؤدون 
الصلوات باللغ��ة التركية، مما يدل بقوة على الطبيعة 

التركية للعلوية في تركيا. 
وم��ن ناحي��ة أخرى، اجته��د العلويون الس��وريون 
لالنتس��اب للمسلمين الشيعة، وكان لهم ذلك بالفتوى 
الش��هيرة الت��ي حص��ل عليها األس��د األب م��ن المرجع 
الش��يعي اللبنان��ي » اإلم��ام موس��ى الص��در » والتي 
اعتبر فيها العلويين جزءًا من الطائفة الش��يعية، بينما 
يش��كل العلويون الت��رك أو العالهيون مذهب��ًا صوفيًا 
خاصًا ضمن الطوائف االس��المية، وتفس��يرًا فضفاضًا 
لإلسالم، فهو مذهب مفتوح لكال الجنسين، وحتى لغير 
المس��لمين عبر التاريخ، ال يفصل بين الرجال والنساء 
حتى ف��ي الصلوات. كم��ا أن عقي��دة العلويين األتراك 
هي عقيدة توفيقية في طبيعتها، تجمع بين اإلس��الم 
والصوفي��ة، باإلضاف��ة إلى أنها تك��ن االحترام لبعض 
تقاليد الديانة المسيحية والديانة الشامانية التي كانت 
موج��ودة في تركيا قبل اإلس��الم. وعلى عكس عقيدة 
العلويي��ن الس��وريين، نجد أن العلوي��ة التركية تفتقر 
إل��ى التقاليد المكتوبة كما أنها ال تؤكد على ممارس��ة 
الطقوس الدينية ويتوزع العلويون أساس��ًا على ثالثة 

أعراق: العرب واألكراد واألتراك. 
 ويُطلق على العلويين العرب اس��م النصيريين، 
ويناهز عددهم الثالثمئة ألف نسمة يتواجد معظمهم 
ف��ي ل��واء اإلس��كندرون يطل��ق علي��ه األت��راك اس��م 
»هات��اي«، فيم��ا يتوزع آخ��رون ف��ي أضن��ة )30 ألفًا( 
ومرس��ين )12 ألف��ًا(، إضافة إل��ى اس��طنبول وأنقرة. 

لغتهم األم العربية. 
أما العلويي��ن األكراد، فيقدّر عددهم بحوالي 30 
في المئ��ة من مجموع األكراد وحوإلى خمس العلويين 
ككل، أي حوإل��ى أربع���ة ماليي��ن نس��مة، يتواج��دون 
ف��ي محافظات وس��ط وجنوب ش��رق األناض��ول، وفي 
محافظ��ات أخ��رى. لغ��ة العلويي��ن األك��راد، الكردي��ة 

ويتكلم قسم منهم الزازائية. 
 أما العلويون األتراك، فيقطنون بصورة أساس��ية 
في بق��ع جغرافي��ة متصل��ة ببعضها البعض تش��كل 
األناض��ول الداخل��ي، امت��دادًا إل��ى غرب��ه، م��ع تواجد 
قليل على س��احل البحر األس��ود. أم��ا المحافظات التي 
يتواج��دون فيه��ا بكثاف��ة فه��ي: س��يواس، طوق��ات، 
يوزغات، نيفش��هر، تشوروم، أماس��يا، قهرمان مراش 

وأرزنجان. 
ويُطل��ق على العلويين األتراك أس��ماء عدة منها: 
العلويون، قيزيل باش » الرأس األحمر ». كما يتلقبون 
بألقاب أخرى محلية تبعًا للمنطقة التي يقطنون فيها. 
وإذ ال يِرد مصطلح »علوي« في اإلحصاءات الرس��مية، 
فإن التقدي��رات حول عددهم تتف��اوت من مصدر إلى 
آخ��ر. وإذ يرج��ح البع��ض أن يكون عدده��م 10 - 14 
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مليون��ًا، فإن الرق��م األقرب إل��ى الدقة 
ه��و 18 - 20 مليونًا، علم��ًا أن العلويين 
أنفسهم يرفعون العدد إلى 25 مليونًا. 

�لعلويون و�جلمهورية: 
إع��الن  م��ع  العلوي��ون  وق��ف 
الجمهوري��ة وإلغ��اء الخالفة اإلس��المية 
س��نة 1924 ألنها تشكل بالنسبة إليهم 
نهايًة لتاريخ من اإلقص��اء واالضطهاد، 
ومع أن أتاتورك ألغى سنة 1925 الطرق 
الصوفية والمجموع��ات الدينية وهو ما 
أثر س��لبًا على العلويي��ن، إذ أصبح غير 
معترف به��م رس��ميًا، إاّل أنهم ينظرون 
إل��ى أتات��ورك عل��ى أنه المخل��ص، وال 
عج��ب أن يرفع العلويون حتى اآلن صور 
أتاتورك في مناسباتهم إلى جانب صورة 

ترمز لإلمام علي، وصورة بكتاش. 
وق��د نجح��ت الجمهوري��ة الكمالية 
ف��ي تقليص الحي��ز المعترف ب��ه دوليًا 
ح��ددت  حي��ث  تركي��ا،  ف��ي  لألقلي��ات 
الم��واد م��ن 37 إل��ى 44 م��ن معاه��دة 
ل��وزان األقليات في تركي��ا بتلك التي ال 

تعتنق الدين اإلس��المي، وهي المجموعات المس��يحية 
واليهودي��ة إل��ى أخرى صغي��رة وقليلة الع��دد. ويندرج 
األرم��ن واليوناني��ون، بصفتهم مس��يحيين، في عداد 

هذه األقليات. 
وبذلك تمك��ن أتاتورك م��ن إعادة تركي��ب األم�ة 
وبن��اء الدولة، حي��ن طوى معاهدة س��يفر الدولية عام 
1920 والتي أش��ارت في العدي��د من موادها إلى وجود 
أقليات على أس��اس عرقي »فضاًل عن الديني واللغوي 
» ف��ي الم��واد 147 و148 و149 عل��ى س��بيل المث��ال 
- إضاف��ة إل��ى أن ه��ذه االتفاقية اعترف��ت بقيام دولة 
أرمنية مس��تقلة يضم جزٌء منها مس��احات واسعة من 
األراضي التي تش��كل اآلن ش��رق تركيا، وكذلك بقيام 
حكم ذاتي لألكراد في جنوب ش��رق تركيا، وتمكن من 
خالل اتفاقية ل��وزان من إعادة تركي��ب تركيا جغرافيًا 

وعرقيًا ولغويًا من جديد. 
وقد أشارت اتفاقية لوزان إلى أقليات غير مسلمة، 
لكنَّها لم تشر ال من قريب أو بعيد إلى أقليات مذهبية 
ضمن الدين اإلسالمي، كانت تعاني االضطهاد والقمع 
م��ن جانب األكثرية الحاكمة، بقدر ما كانت تعاني منه 

بعض األقليات غير المسلمة. 
مع سياس��ة التتريك الكامل الت��ي اتبعها أتاتورك 
للدول��ة والمجتمع إال أن »الذهنية الس��نية«، الموروثة 
م��ن العهد العثماني ف��ي التعامل مع غير المس��لمين، 
بقيت تتحكم في العالق��ة بين أركان النظام العلماني 
ولي��س  واتج��اه،  كفك��ر  العلويي��ن،  وبي���ن  الجدي��د 
كأف��راد. بحي��ث أن العلمانيين األتراك، بق��در ما كانوا 
»متطرفي��ن« في عدائه��م للتيارات اإلس��المية، بقدر 
م��ا كانوا »إس��الميين«، بمعن��ى ما، ف��ي عالقتهم مع 
العلوي�ة. فبقي أفرادها بعيدين عن المشاركة العقلية 
ف��ي إدارة الدول��ة، وال س��يما ف��ي المراكز الحساس��ة 

العسكرية واألمنية. 
و ب��دءًا م��ن خمس��ينات الق��رن الماض��ي انخرط 
العلوي��ون ف��ي صف��وف األح��زاب السياس��ية القائمة، 
وكان��وا يؤلفون دائمًا ما بي��ن 16 � %18 من عدد نواب 
البرلم��ان القائم��ة خ��الل 1950� 1980، وبي��ن عامي 
1950� 1957، توجه العلويون إلى الحزب الديمقراطي 
بزعام��ة عدن��ان مندري��س، ث��م انفضوا عن��ه نتيجًة 
للطاب��ع الديني ال��ذي أخذ يغزو الح��زب، وتوجهوا نحو 
ح��زب الش��عب الجمهوري ال��ذي بات يمل��ك قاعدًة من 

العلويين حتى يومنا هذا. 
وجاء انقالب سنة 1960 العسكري ليحبط آمالهم، 
إذ جرى اعتقال العديد من نش��طائهم، فيما جرى نقل 
أعداد كبيرة منهم إلى ألمانيا وفق عقود عمل رس��مية 
بي��ن الدولتي��ن التركي��ة واأللماني��ة. وس��اهمت ه��ذه 
األح��داث في انخراط العلويين ف��ي صفوف المنظمات 
اليسارية واألحزاب االشتراكية التي جرى تأسيسها في 

الستينات من القرن الماضي. 
ع��ام 1966 اتج��ه العلوي��ون إلى تكتل سياس��ي 
ش��به طائفي باس��م » حزب الوحدة » ال��ذي لم يحقق 
النجاح المطلوب بحكم توزع العلويين وتنوع انتمائهم 

السياس��ي، ويُعتب��ر انق��الب 12 أيل��ول 1980 محطة 
س��وداء في تاريخ العلويين. إذ أقرَّ النظام العس��كري 
الجدي��د، ف��ي س��ياق تعزي��ز االتجاه��ات اإلس��المية 
السنيَّة، إدخال تدريس الدين، مادًة إلزامي�ة في جميع 
المدارس، مع تضمينها في دستور العام 1982 الذي ما 
زال معمواًل ب�ه حتى اآلن. كما شجع هذا النظام تشييد 
الجوام��ع في الق��رى والمناط��ق العلوية. وق��د أصابت 
ممارس��ات إنقالبي��ي 1980، بأذى بالغ، أحزاب اليس��ار 
العلماني، وانعكس ذلك على العلويين الذين يشكلون 

القاعدة األساسية والعريضة لهذه األحزاب. 
أم��ا الحرك��ة القومي��ة فبقي��ت تنظ��ر للعلويي��ن 
بوصفه��م اع��داء الوط��ن ولك��ن بالفترة االخي��رة بدأ 
يعم��ل القوميين بزعامة دولت بهش��لي بب��ذل المزيد 
م��ن الجه��ود والتحركات م��ن أجل اقن��اع العلويين إلى 
صفوفه��م حتى ب��دأ بالفترة االخيرة بترش��يح اس��ماء 
علوي��ة بع��د الع��داء الطويل الممت��د من ع��ام 1978 
مع العل��م كان القوميي��ن يضعون العلويي��ن واالكراد 

بميزان واحد. 
وف��ي انتخاب��ات ع��ام 2002 التي ف��از فيها حزب 
العدال��ة والتنمية برئاس��ة رج��ب طيب أردوغ��ان فوزًا 
س��احقًا، طرح العلويون المطال��ب التالية على األحزاب 
السياس��ية � ع��دا ح��زب العدال��ة � ه��ي: تمثيله��م في 
الهيئ��ة اإلداري��ة لرئاس��ة الش��ؤون الديني��ة بحس��ب 
نسبتهم من عدد السكان. وتخصيص مبالغ معينة من 
ميزانية الدولة لمس��اعدة مؤسس��ة بيوت الجمع أسوة 
بمس��اعدتها إلنش��اء المس��اجد. وإقرار الدس��تور قيام 
المدارس بتدريس نوعين من الدروس الدينية: درس 
الدي��ن واألخ��الق اإللزام��ي، ودرس الدي��ن االختياري، 
وطالب��وا بإدخ��ال مب��ادئ عقيدتهم إل��ى درس الدين 
اإلجب��اري أس��وة بالمذه��ب الس��ني. وتخصيص وقت 
مح��دد ضمن البرامج الدينية المذاعة في هيئة اإلذاعة 

التركية لنشر األفكار العلوية. 
كان الع��ام 2011 ذروة في اس��تثارة الحساس��يات 
الداخلي��ة التركي��ة مع اس��تغالل رئيس ح��زب العدالة 
والتنمي��ة رج��ب طي��ب اردوغ��ان ك��ون منافس��ه ف��ي 
االنتخاب��ات زعي��م ح��زب الش��عب الجمه��وري كم��ال 
كيليتشدار أوغلو علويا وكرديا في الوقت نفسه إذ كرر 
اردوغ��ان في خطب��ه أثناء الحمل��ة االنتخابية في ربيع 
2011 اإلش��ارة إلى انتماء كيليتش��دار أوغل��و العلوي، 

محرضًا على عدم انتخابه من هذه الزاوية. 

�ير�ن و�لعلويون يف تركيا: 
ال تقف أح��الم االمبراطورية الفارس��ية عن حدٍ 
م��ن الحدود، وال زالت غصة هزيم��ة الصفويين على 
يد العثمانيين جاثمًة ف��ي أذهان حكام طهران، وكما 
س��لوك الجمهورية االس��المية في الحواضر العربية، 
س��لوكها في تركيا، حيث منذ فت��رة العلويين االتراك 
لزيارة ايران واالماكن المقدس��ة فيها وتكفلت بجميع 
المصاري��ف الرحلة، كما دعمتهم ماديًا إلنش��اء بيوت 
الجم��ع »بيوت عبادة خاصة بالعلويين »طمعًا بالتأثير 

عليهم واستمالتهم للمذهب الشيعي. 

وقد ق��ال رئي��س الجمعي��ة العلوية البكتاش��ية 
التركماني��ة التركي��ة »أوزدمي��ر أوزدمي��ر« إن إيران 
كّثفت جهودها، خاصة خالل السنوات الثالث األخيرة، 
إلح��داث ص��راع طائف��ي بي��ن الس��نة والعلويين في 
تركي��ا، واعتبر تظاهرات ميدان »تقس��يم« جزًءا من 

األحداث الرامية إلى تحقيق هذا السيناريو. 
وفي تصريحات أدلى به��ا لوكالة جيهان لألنباء، 
أّكد على أن طهران تنّفذ هذه الخطة التخريبية عبر 4 
جمعيات »علوية« في إسطنبول وأنقرة وأزمير، الفتًا 
إلى أن هذه الجمعيات ذهبت بحوالي 700 شيخ علوي 
إلى إيران، والتقوا هن��اك مع العديد من قادة الحرس 
الث��وري اإليران��ي أواًل، وم��ن ث��م اجتمع��وا بالزعيم 

الديني »علي خامنئي«. 
البكتاش��ية  العلوي��ة  الجمعي��ة  رئي��سُ  ورأى 
مس��اعيَ بع��ِض المنّظم��ات اليس��ارية ف��ي الجم��ع 
والمس��اواة بي��ن المجتم��ع العل��وي الترك��ي والنظام 
اإليراني أم��رًا الفتًا لالنتباه، على الرغم من أن هذه 
الجمعيات تستخدم منذ 70 عامًا شعارَ »الماللي إلى 
إيران!« ضد »اإلسالميين المتشدّدين« الراغبين في 

السلطة. 
ون��وّه أوزدمي��ر ب��أن طه��ران تتبنى مش��روعًا 
يس��تهدف تنش��ئة األطف��ال والطلب��ة العلويين وفق 
اإليديولوجي��ة أو الفكرة اإليرانية الش��يعية، ومن ثم 
إرس��الهم إلى تركي��ا باعتبارهم »ش��يوخًا علويين« 
لزعام��ة الح��وزات ومق��رّات العب��ادة )بي��وت الجمع( 
للعلويين في تركي��ا، مضيًفا بأن واحدًا منهم قد بدأ 
فعاًل مهمته في »بيت جمع« علوي بمدينة إزمير غرب 

تركيا. 
وش��دّ الزعيم العلوي االنتباه إلى عدم وجود أي 
صلة وقرابة بين العلوية التركية والش��يعة اإليرانية 
المتس��مة بالقومي��ة، وعدم وج��ود أي بل��د للمجتمع 
العلوي في العالم س��وى تركيا، ودع��ا كل من يتمتّع 
بعقل س��ليم منه��م إلى اله��دوء واالعت��دال وتجنّب 
البح��ث ع��ن مرغوبهم في الش��وارع وأعم��ال العنف 
والش��غب، إذ لبّ العلوية وأساس��ها عب��ارة عن »حبّ 
اإلنس��ان«، والمجتم��ع المفع��م قلبه بذل��ك الحبّ ال 
يمكن أن يلجأ إلى الشوارع ويستخدم العنف للوصول 

إلى أهدافه. 
ف��ي الختام ووفقًا للمعطيات الس��ابقة ال ترتقي 
المس��ألة العلوية ف��ي تركيا إلى منزل��ة قضية أقلية 
قومي��ة أو ديني��ة مضطه��دة تتطل��ب ح��اًل انفصاليًا 
سياس��يًا. ب��ل هي قضي��ة قابلة للحل ف��ي إطار قيم 
المواطنة في الجمهورية التركية ودس��تورها الجديد 
المُنتظر أن يوس��ع هامش مش��اركة كاف��ة مكونات 
المجتم��ع ف��ي صناع��ة الق��رار، كم��ا أن التأم��ل في 
التركيب��ة العلوية التركية يثبت أن علويي تركيا رغم 
وقوفه��م ضد سياس��ة أردوغ��ان في س��وريا، إال أنه 
وقوف سياس��ي وليس طائفي، إذ لم يذكر حدوث أي 
تجمع علوي في تركيا مؤيد لألسد، وهم ليسوا بوارد 
تقدي��م الدعم له، بقدر ما هم ب��وارد تحجيم النفوذ 

السني في أنقرة من خالل دعم العلمانية التركية. 
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مرحبا بكم يف جمهورية �ل�سبيحة!..
من منزل في�سل �لقا�سم �إىل خميم �لريموك..

»مرحبا بكم في جمهورية الش��بيحة« كان عنوان 
مقال كتبته في 13 آب / أغس��طس 2012.. ومنذ ذلك 
التاريخ صار أمر التشبيح مزحة أمام التحوالت الفاشية 
الت��ي طرأت تصاع��دا، ففي حالة »ش��بيحة لألبد ألجل 
عيونك يا أس��د« كان السوري غير مصدق لما تشاهده 
عيناه من تس��ريبات وال أحاديث عن » الجيش الباسل« 
وهو ينهب بيوت البس��طاء في مش��هد هزلي تجر فيه 
س��يارة عس��كرية وس��يارات » س��وزوكي« برعاي��ة » 
البواس��ل« ما تبقى من مصانع سقبا لألثاث.. وثالجات 
ومراوح وفرش��ات بس��يطة وافتتاح أس��واق تب��اع فيها 
منهوبات تحت مسمى » غنائم من بيوت اإلرهابيين«..

فيصل القاس��م مث��ال كان » قوميا وممانعا« حين 
كان يكت��ب منتقدا األنظم��ة العربية على اس��تبدادها 
وكان مقاوم��ا ف��ي كتابات��ه عن االحت��الل الصهيوني، 
 « عل��ى  ينتص��ر  الممانع��ة«  عق��ل   « أن  تص��وروا 
المق��اوم« فيصل القاس��م بتحرير منزله في س��وريا 
» ورف��ع العلم الس��وري« فوقه كدلي��ل انتصار بعد أن 
عجز نظ��ام العصابة عن مواجهة موقف القاس��م مما 
يج��ري في بلده وبعد أن عج��زت » دولة الممانعة« عن 
تحري��ر س��وريا والجوالن م��ن العصاب��ات.. بمثل هذه 
العقليات يتم تس��ويق انتص��ارات نظام الممانعة على 
» المتآمرين« وكلما اختلف معهم شخص صار » عميال 
ومتآمرا« ولو لم يملك سوى الكلمة بينما هم يملكون 
البرامي��ل المتفجرة وث��روات بلد كامل يج��ري تدميره 

فوق رؤوس شعبه.. 
الفاش��ية باتت تتحدد مس��توياتها بتدمير النسيج 
الوطن��ي الس��وري واعتبار س��قف الوطنية الس��ورية 
بمستوى بشار وزبانيته من الفروع األمنية التي فرخت 
قطاع��ات خاص��ة تمارس الس��لب والنه��ب واالختطاف 
لش��ق المجتمع الس��وري وقد تكش��ف تحال��ف داعش 
م��ع ضباط عل��ي مملوك ال��ذي تتفاخر وس��ائل إعالم 
ومواق��ع الممانع��ة هذه األيام بتنس��يقه م��ع مخابرات 
الدول الغربية.. وكله ممانعة على فكرة.. وهي أجهزة 
مخاب��رات ذات الدول المتهمة بالمؤام��رة الكونية على 

بشار.. 
في وس��ط دمشق، ولس��بب ما يشبه سبب سحب 
لق��ب طبي��ب ع��ن دكت��ور األس��نان لكن لي��س دكتور 
العيون، تس��قط القاضية حكمت دباس، زوجة رئيس 
محكمة االس��تئناف، بدهسها بسيارة.. وقصة الدهس 
والح��وادث تبدو دائم��ا مثل الح��وادث التي أش��ار إليها 
فيصل القاسم في السويداء.. القاضية تنزف ساعتين 
وال أح��د يقترب منه��ا.. بالقرب م��ن »دار العدالة« في 

شارع النصر.. هل يدل األمر على شيء؟
في الممارس��ة وعلى مدى ما يقارب الثالثة أعوام 
إنع��كاس لعقل ولغة جرى التأس��يس لهم��ا، يُراد من 
الن��اس أن تتحول إلى أق��ل قيمة من قطيع ثيران تنقذ 
ث��ورا من براثن أس��د مفت��رس )الفيديو منتش��ر على 

اليوتيوب(.. 
صار أمر الحديث عن عالقة السوريين بسوريتهم 
ووطنه��م مرتبط بأش��ياء كثي��رة أهمه��ا.. - لغة فيها 
التملق والش��عبوية والعنصرية االس��تعالئية بحق من 
ال تراه س��لطة األم��ر الواقع ال وطني��ا وال عربيا إال من 
منظ��ار طبيب العي��ون.. خذ مثال بيان بهجت س��ليمان 
في عم��ان بح��ق نائ��ب أردن��ي لتكتش��ف المقصود.. 
ول��م يك��ن بالتال��ي تعبير ابن بهجت س��ليمان س��ابقا 
ع��ن البرامي��ل المتفج��رة عبثيا بل في س��ياق التربية 
الوطني��ة والقومي��ة الحقيقية في اس��تخدامها كغطاء 
ووس��يلة ليس إال.. - الحفاظ على مظهر خداع باسم » 
القائد الفذ«.. في النقطة ذاتها تنكش��ف عورة عروبة 
وقومي��ة س��لطة العصاب��ة بتصريحات ليس��ت عفوية 
وال زالت لس��ان، فمث��ال أنا وبعكس كثيري��ن ال أقرأ أي 
تصريح من خلفيته الشعبوية التملقية فحسب بل بما 

يختزنه العقل الباطني الذي كان يفكر بصوت عال في 
الغرف المغلقة.. تماما مثلما كان مثال حافظ أسد يعبر 
عن نفس��ه بلس��ان زبانيته تجاه القضية الفلسطينية 
وفصائل الثورة الفلسطينية بينما هو، أي حافظ، كان 
ال ب��د أن يظهر في اإلعالم بذلك المظهر التس��ويقي: 

العروبي القومي المحافظ على القضايا العربية.. 
الممثلة الس��ورية رغدة أكثر من فضح عورة هذه 
العروبة الكاذبة في حديثها الذي لم يس��تطع أن يدلي 
ب��ه 'القائ��د الفذ' كرد مث��ال على تب��رع الكويت بنصف 
ملي��ار دوالر لالجئين الس��وريين.. رغدة ذكرت الكويت 
بأنها جزء من العراق.. ببساطة، ذهاب حافظ إلى حفر 
الباطن تح��ت قيادة أميركية لطرد ص��دام من الكويت 
ف��ي أواخر ع��ام 90 وفي مثل هذه األي��ام من عام 91 
يعني بأن نظام العصابة ف��ي الحقيقة كما هو: نظام 

وظيفي ومتاجر ليس إال.. 
ليس فقط ف��ي المثلين اآلنفين يمكن اكتش��اف 
حج��م المأزق الذي يعاني من��ه نظام يتحول إلى تكتل 
عصابات تدرجت من ظهور التش��بيح إلى نطاق أوس��ع 
من حص��ره في مناط��ق معينة إلى حالة م��ن التفاخر 

بهذه السقطات الفاشية الداخلية.. 

�سماعة فل�سطني.. �أ�سقطت كل �لأقنعة مع 
بر�ميلها �ملتفجرة.. 

ش��عبها  ال  تحاص��ر  ال  بأنه��ا  العصاب��ة  تدع��ي 
وال الفلس��طينيين ب��ل » العصاب��ات المس��لحة« م��ن 
يق��وم بذل��ك.. وه��ي عصابة تح��رص عل��ى القضية 

الفلسطينية والفلسطينيين وشعبها السوريْ.. 
المظهر العام، س��واء كان هناك أبواق فلسطينية 
بمرات��ب وزارية أو بدرجة »عوايني« س��خيف، يُحافظ 
علي��ه بتباك��ي مث��ال عل��ى حصار غ��زة وعل��ى اصابة 
متظاهرين برصاص االحتالل.. وقومية هذه العصابة 
في دمش��ق تنكش��ف ف��ي س��ؤال جوه��ري: إذا كانت 
العصاب��ات تمنع دخول قوافل الغ��ذاء واألدوية وتطلق 
النار عليها في مداخل خلفية لمخيم اليرموك، فما هو 
جن��س ونوع تلك العصابات المس��لحة ف��ي يلدا وببيال 
التي ل��م تطلق المار عل��ى القوافل؟ بل بس��ؤال اخر، 
بع��د مغ��ادرة » الوزي��ر مجدالني« لم��اذا ترمي طائرة 
هيلوكبتر براميلها المتفجرة على مخيم اليرموك بدال 

من القاء الغذاء؟
ه��ذه  الواقعي��ة،  م��ن  بش��يء  االعت��راف  علين��ا 
العصاب��ة بحثت ف��ي الصفوف العربية والفلس��طينية 
م��ن بينها على أكث��ر الن��اس خنوعا وقب��وال لرواياتها 
القومي��ة واس��تثمرت فيه��ا كم��ا اكتش��فنا مث��ال ف��ي 
األردن م��ع المندوب الس��امي بهجت س��ليمان الذي لو 
كان��ت تصريحاته بح��ق نواب وساس��ة اردنيين تصدر 
ع��ن فصي��ل فلس��طيني لرأيت��م ردة فع��ل مختلفة.. 
فف��ي الوق��ت ال��ذي كان يَقصف فيه مخي��م اليرموك 
كان بع��ض هؤالء البؤس��اء من نتاج التربية األس��دية 
منش��غلون في تفاهات تذكير الفلس��طينيين بأنهم » 
مجرد فلسطينيين« مع أن تنظيرات البعث وأزالم بشار 

ال يعترفان بسايكس بيكو.. إعالميا على األقل.. 
من من��ا ال يعرف الدكتور أحمد نس��يم البرقاوي؟ 
خ��ذوا مث��ال ما تلق��اه الدكت��ور برقاوي م��ن » دكتور« 
يذكره: »ال تنس أنك فلس��طيني الجئ ال دخل لك في 
شؤوننا الس��ورية عليك احترام حس��ن الضيافة«؟؟؟؟! 
رد الدكت��ور برق��اوي يختزل كل الحكاي��ة.. »ولدت في 
الهامة، وطفولتي قضيتها في دمش��ق ونوى، ودرست 
في مدارس��ها وتخرج��ت من جامعة دمش��ق، وتزوجت 
من حلبية وبيتي في المزة وعملي في جامعة دمشق، 
وأصدقائي سوريون، واحب دمشق حتى العذاب، وافكر 
بس��وريا بوصفه��ا بيتي، وألقيت عش��رات المحاضرات 

ف��ي م��دن س��وريا وقراها ث��م يأتي ش��خص »دكتور 
» ليق��ول ل��ي ب��كل وقاحة الدني��ا ما قاله. ه��و اراد ان 
يش��عرني بالضعف ويس��رق مني عالمي، مسكين هو 

ال يدري من انا ومن هو السوري«.
أي  مهاجم��ة  عل��ى  يتس��ابقون  الذي��ن  ه��ؤالء 
فلس��طيني يقف مع حق الش��عب الس��وري، لو تسنى 
للدكت��ور البجيرم��ي أن يكون بعافيته وق��ال رأيا مثل 

البرقاوي، ماذا كانوا سيقولون للبجيرمي؟
س��ؤال افتراض��ي على واق��ع غي��ر افتراضي في 
تح��والت لم تظهر فج��أة في طبيعة متأصل��ة وقابلية 
كبي��رة في دولة لم يحكمها س��وى االس��تبداد المنغلق 

بعصابة يدور في فلكها عصابات.. 
وم��ن حيث يدري أو ال يدري هؤالء فهم يس��اهمون 
في كش��ف كل ما جهد الن��اس على كش��فه.. وما جهدت 
س��لطات االس��تبداد عل��ى إخف��اؤه.. منذ اللحظ��ة األولى 
ف��ي آذار 2011 وحي��ن طال��ب الن��اس بمعاقب��ة عاط��ف 
نجي��ب واس��قاط فيصل كلثوم انكش��ف الفع��ل والعقل 
الحقيقيي��ن.. فهتافات » أبو حاف��ظ« أثبتت كل العنجهية 
واالس��تعالئية واالس��تخفاف بالن��اس.. وظل��ت تتعام��ل 
عل��ى ذات النس��ق االن��كاري والكذب على ال��ذات والناس 
بتطعي��م هذا الكذب باتهامات س��خيفة ل��كل من عارض 
بالكلمة وال��رأي من وزن: عمالء للصهاين��ة واالمبريالية 
األميركية.. ومنطسون منخرطون في المؤامرة الكونية.. 
م��ا اس��تثمرت ب��ه العصاب��ة الحاكمة ب��دأ يتظهر 
عربيا وفلس��طينيا ودوليا.. وانكش��فت بأسرع مما لدى 
ابراهيم األمين وس��امي كليب وبقية الجوقة الداخلية 
والخارجي��ة بأن ثقل الدم الذي أغرق كل الش��عارات ال 
يمكن مس��حه بالكالم وال الش��عارات.. وحين تس��اءلت 
ف��ي الع��دد الماضي بنقد ع��ن مواقف اليس��ار العربي 
والفلس��طيني على وجه التحديد، فق��د أتاني الرد بما 
توقعته س��ريعا ولم يخيب ظني هؤالء الذين انكشفت 
عوراتهم مع ش��أن قد ال يفكر به كثير من الس��وريين 
في معس��كر الثورة الس��ورية.. أال وه��و المتعلق بهذا 

التركيز الكبير على مخيم اليرموك.. 

ملاذ� خميم �لريموك �أ�سا�سا؟
أوال، تاريخي��ا ق��دم نظ��ام األس��د )األب واالب��ن 
الوريث( نفس��ه للع��رب كحام للقضية الفلس��طينية.. 
وباس��مها ظ��ل يبت��ز الدول األخرى لتحس��ين ش��روط 
وج��وده ومنه��ا االبتزاز المال��ي الخليج��ي.. وللمفارقة 
دُم��ر مخي��م ت��ل الزعت��ر وقتل م��ن قتل م��ن قيادات 
وكوادر الثورة الفلسطينية تحت ذات الشعارات.. فكيف 
ل��و بقي مخيم اليرموك بؤرة العمل والنش��اط المدني 

المؤيد للشعب السوري؟
ثاني��ا، كان ه��ذا النظام يعتبر فلس��طين » جنوب 
س��وريا« وبخلط��ة بين مب��ادئ حزب البع��ث والقومي 
االجتماع��ي الس��وري وتفكير انته��ازي للعصابة جرى 
تس��ويق أنه ال يعترف بخطوط س��ايكس بيكو قبل أن 
يرسم ما هو أفظع منها بين مناطق مثل الحجر األسود 
ومخيم اليرم��وك جنوب العاصمة دمش��ق ومثلها بين 

كل المناطق السورية.. 
ثالثا، لقد أشرت سابقا للكذبة هذه التي يروج لها 
أب��واق العصابة في العدد الماض��ي عن قضية معاملة 
الفلس��طينيين قانونيا اس��وة بالس��وريين.. باعتبارها 
س��الح دعائي يحمله أمثال وزير عباس أحمد مجدالني 
وب��وق غس��ان بن ج��دو في بي��ت لحم ناص��ر اللحام.. 
وف��ي الحقيق��ة القصة ال عالق��ة لها ال م��ن قريب وال 
من بعيد ال ببش��ار وال بأبيه وال ب��كل حزب البعث.. بل 
هي كما ذكرتها س��ابقا.. ومن الصحي��ح جدا أن نُذكر 
ه��ؤالء، من أمثال من وجهوا لنا ولغيرنا كلمات تش��به 
م��ا وجه��ه جهاد مقدس��ي ذات يوم عن قل��ة األدب وما 
قال��ه » الدكتور« المزعوم للدكتور أحمد البرقاوي، بأن 
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المس��اواة في القمع واالس��تبداد وتهم سخيفة بالتآمر 
والعمالة للصهيونية لم تفرق بين سوري وفلسطيني 
ف��ي يوم من األي��ام بل وحتى بين العرب والس��وريين 
ويش��هد لبنان ومواطني األردن المختفين قس��ريا في 

دولة الممانعة على ذلك.. 
رابع��ا، الغضب الش��بابي الفلس��طيني في مخيم 
اليرموك يحت��اج لمن يعرف طبيع��ة وتكوين الفصائل 
الت��ي كان��ت تعمل ف��ي هذا المخي��م.. ش��خصيا وقبل 
أش��هر ح��ذرت ب��أن ه��ؤالء الش��باب س��يكونوا يوما ما 
في حالة ص��دام مع الفصائ��ل واالحزاب الفلس��طينية 
بفع��ل تخاذله��ا.. ي��وم أول م��ن أمس وعق��ب القصف 
ببرامي��ل متفجرة حرق البعض ش��عار منظمة التحرير 
الفلسطينية كنوع من الرسائل الغاضبة على المنظمة 
التي بقيت مواقفه��ا مائعة وصامتة على حجم التدمير 
والتغطية عليه باس��م الممانعة الت��ي كان يتهكم منها 
رئيس السلطة محمود عباس في رام اهلل قبل أن تندلع 
الثورة السورية.. وهؤالء الشباب الفلسطيني الذين لم 
يقترفوا جرما سوى أنهم جعلوا مخيمهم مأوى لكل من 
تهجر من منطقته ونشطوا في المجال االغاثي ما كانوا 
يفك��رون كثيرا بخطوط س��ايكس بيكو األس��دية بين 
الس��وري والفلس��طيني وبين الس��وري والسوري ودك 

األسافين التي وصلت حد خطابات فاشية.. 
خامس��ا، األهم ف��ي كل التركيز ال��ذي جرى على 
مخيم اليرم��وك، إلى جانب حصد الم��وت جوعا ألرواح 
البش��ر والك��ذب الصريح ع��ن المس��ؤوليات، أن ورقة 
المتاجرة باس��م القضية الفلسطينية آن لها أن تتوقف 
مرة ولألب��د.. وخصوص��ا لمن يتاب��ع الحال��ة الدعائية 
الكاذب��ة لماكينة إعالمية تمتد م��ن طهران إلى بيروت 
قب��ل أن تكش��ف عن وجهه��ا العنصري والفاش��ي عند 
صفح��ات بش��ار األس��د ومؤيدي��ه الذي��ن يتش��بهون 
بالفاش��ية الغربي��ة الجدي��دة بتحميل الفلس��طينيين 
مس��ؤولية ما يجري مثلما يحمل اآلخ��رون المهاجرون 
مس��ؤوليات كل أمراض الغرب.. بل وراحت تكشف عن 
وجهها القبيح أقالم بمثل أقالم » الممانعة« الس��خيفة 
ممثلة بإبراهيم األمين وصحفييه في »األخبار« وبقية 
الحوق��ة في الس��فير وقنواته��م التي تبث س��مومها.. 
فلوال الفلسطينيين لكانت سوريا بألف خير مثلها مثل 
بقي��ة دنيا العرب التي كان��ت تعاني من التخمة والزفة 
والث��روات والتق��دم وتنافس الغرب ف��ي بناها التحتية 
ل��وال الالجئي��ن الفلس��طينيين.. وبيقي��ن ي��رى هؤالء 
بأن ماليين الالجئين الس��وريين ه��م ضحايا الالجئين 
الفلسطينيين ولهذا ربما يعاملونهم في لبنان واألردن 
معاملة أهل البلد ولت يمارسون بحقهم ال تحريضا وال 

اعتداءات معنوية وجسدية.. 
ربم��ا أيضا كانت النقطة األخيرة أش��د ما يُغضب 
الفلس��طينيين ف��ي س��وريا م��ن إهم��ال التركيز على 
االستغالل الدنيء والقذر لقضيتهم في معادلة تحليل 
وش��رعنة قت��ل ش��عب وتدمير بل��د باس��م قضيتهم.. 
لقد طفح كي��ل هؤالء من ممثليه��م وفصائلهم وهم 
يش��اهدون كيف أن عصابات بش��ار تتباكى من ناحية 
عل��ى اصاب��ة فلس��طيني في مخي��م قلندي��ا بالضفة 
واظهار اضراب العيس��اوي عن الطع��ام في المعتقالت 
الصهيوني��ة ومن الناحية الثاني��ة كان يجري قتل تحت 
التعذي��ب لش��باب فلس��طينيين ويجري تهدي��د عوائل 
بأكمله��ا وتش��ريد عش��رات آالف الفلس��طينيين )م��ع 

السوريين بمئات اآلالف( باستهداف مخيم اليرموك.. 
إن أكبر الفضائح التي قسمت ظهر هذه العصابة 
تمثل ف��ي ايجاد أرك��وزات فلس��طينية توقف عندهم 
زمن النضال عند حافة الثورة السورية ولم تعد تسمع 
صوتهم ولو همس��ا واكتفى بعضهم بما أمنته بيروت 
وعم��ان له��م.. وبعضهم تج��ده يم��ارس ذات المهمات 
اللصوصي��ة والتجسس��ية عل��ى فلس��طينيين آخرين 
يقولون رأيهم تضامنا مع الش��عب الس��وري.. أي جهد 
» تحرير فلس��طين« ينصب أوال وأخي��را كما كان جهد 
بعض منتسبي الحزب الشيوعي اإلسرائيلي » راكاح« 
في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم في الكشف 
ع��ن الوجه الملث��م لمن يحمل العلم الفلس��طيني في 
تلك األوقات حين كان يعاقب عليه االحتالل بالسجن.. 
إذًا، توسيع الدائرة أكثر كان مطلبا صحيحا وصحيا 
منذ بداي��ة الثورة الس��ورية بدل ت��رك تصريح مجتزأ 
لهيث��م المالح عن فلس��طينيي س��وريا نقط��ة ارتكاز 
لتخويف من هو بطبيعته خائف من أي تغيير.. لنراقب 
تطور خطاب حس��ن نصر اهلل المتدرج من اإلنكار إلى 

االعتراف باالنخراط في جرائم ضد الش��عب السوري.. 
فآخر ابداعات نصر اهلل كان��ت أيضا من النوع التجاري 
الرديء » قضية فلس��طين«.. فهو ب��رر وجوده وقتاله 
أخيرا )بعد مسخرة الدفاع عن السيدة زينب( في سوريا 
بأن��ه من أجل » الحفاظ على القضية الفلس��طينية«.. 
بصراح��ة ال أدري كي��ف يج��ري الحف��اظ عليه��ا ف��ي 
ممارس��ات قذرة بالسواطير والس��كاكين في الذييابية 
والحسينية وفي شارع نسرين بحي التضامن وبتحالف 
م��ع أق��ذر العصاب��ات الطائفي��ة العراقي��ة.. ه��ل هو 
بممارس��ات مستنس��خة عن ممارس��ات تلك العصابات 

في بغداد بعد احتاللها؟..
إذا كان��ت قن��اة الميادي��ن ومثلها قنوات الس��لطة 
الفلس��طينية وغيره��ا قد وصلت إلى مس��توى خطاب 
نص��ر اهلل التبريري في تدمير س��وريا باس��م القضية 
الفلس��طينية فمن الواجب التذكي��ر كما قلنا منذ بداية 
الث��ورة الس��ورية والتلطي خلف فلس��طين بان��ه ابدا 
ليس باس��منا ترتكب المذابح.. فالدفاع عن فلس��طين 
وال مرة كان بمثل هذه األنظمة الفاش��ية التي تتس��تر 
باس��مها الستمرار فاش��يتها والكذب الصريح بشعارات 
قومي��ة تجعل المواطن العربي يفكر مليون مرة: كيف 
تس��تخدم فلس��طين مبررا لكل حاالت التأخر والتخلف 
والنه��ب والقمع واالس��تبداد وبذات الوقت ش��برا واحدا 
لم يح��رره جيش بالدنا م��ن فلس��طين أو الجوالن.. ؟ 
ب��ل أي نوع من النضال الذي يس��مح به حزب اهلل مثال 
لفصائل اليس��ار االس��تعراضية في جن��وب لبنان؟ بل 
ربم��ا يصل البع��ض إلى نتيجة منطقي��ة: كيف يدعي 
نظام سخر كل الدخل القومي نهبا وسرقة وتسوال من 
» البترودوالر« باسم التوازن االستراتيجي ويدعي بأن 
مخيما )مثله مثل أي شارع أو قرية في سوريا( » تحتله 
عصابات أفغانية أو داعش��ية« ال يس��تطيع » تحريره« 

وهو يسوق كذبته بأنه سيحرر فلسطين.. ؟
الت��ذرع باس��م  مهم��ة م��ن؟! مس��ؤولية س��حب 
والش��بيحة  األب��واق  تغض��ب  م��ن  ه��ي  فلس��طين 
و«العواينية« وهم بالتأكيد رهط ال يفكر بانعكاس��ات 
اس��تخدام اسم فلس��طين كممس��حة عند الحكام في 
مس��تقبل القضي��ة الفلس��طينية كما جرى ف��ي حالة 
ترسخ فاشية عسكر مصر وهم يسوقون بأن القضية 
الفلس��طينية س��بب مآس��ي مصر.. هؤالء الذين قبلوا 
ب��أن تكون فلس��طين غط��اًء لفاش��ية تنتش��ر وتقتل 
وتدمر الس��وريين والس��وريات وتلقي أخيرا ببراميلها 
المتفج��رة على مخي��م اليرموك بعد حص��ار تجويعي 
لم يمارسه أعتى عتاة العصابات الصهيونية يحتاجون 
لتفس��يرات نفس��ية وهم ينش��غلون بأس��خف األمور 
البديهي��ة التي ال تحتاج لعظيم الفالس��فة لحل ُأحجية 
واضح��ة وض��وح حصار تجوي��ع وتركيع الن��اس وجعل 
القضية الفلس��طينية ورقة ش��عاراتية للمساومة أمام 
إسرائيل باتهام الثورة السورية أنها ما قامت إال للتآمر 
عل��ى القضية الفلس��طينية بينما م��ن يبحث عن رضا 
وحماية اللوبيات الصهيونية من روس��يا حتى واشنطن 

م��روروا بالغرب كله هو نظام المتاجرة في المهاجرين 
وليس أحد غيره.. 

وم��ن عجائ��ب زمن »النض��ال الجدي��د« أن يجري 
تقتيل وتشريد الفلسطينيين في سوريا بينما فصائل 
العم��ل الفلس��طيني إما أنه��ا صامتة تتجن��ب الخوض 
ف��ي عمق ما يتعرض له ش��عبها أو أنها من النوع الذي 
ال يختل��ف ع��ن فصيل أحمد جبريل الذي يرى ويس��مع 
كوادره هذا النوع من الفاشية العلنية بحق » شعبهم« 
وه��م غير قادري��ن حتى على ال��رد عليه��ا والرد على 
مطلقيه��ا غي��ر المجهولي��ن عبر مثال صحيف��ة األخبار 
البيروتي��ة القريبة من حليفهم حس��ن نصر اهلل.. وما 
المبادرات التي أطلقها أصحابها وفش��لت إال تعبير عن 
وزن الريش��ة ال��ذي وصل��ت إلي��ه تل��ك الفصائل حين 
فق��دت بوصلتها وقيمتها عند الش��عب ال��ذي بدونه ال 
تس��تحق أي من مس��مياتها.. وتلك فصائل ويا لألسف 
س��خفت م��ن قيمة ش��عبها ومن دم��ه بتبري��رات تردد 
بش��كل ببغائي ما يصدر عن وكاالت الدعاية األس��دية 
مُ��رددة بصيغ وضيع��ة جدا تتخذ من المناكفة س��بيال 

على نمط: ألم نقل لكم.. 
بع��ض أكثر أنواع ثقافة التملق والتمويه تنتش��ر 
ه��ذه األيام عند نخب فلس��طينية تصل حد تهديد من 
يق��ول رأيا ب��دل أن تتحمل مس��ؤولياتها في وضع حد 
لهذا التهافت الفاشي باسم القضية الفلسطينية وبدل 
كيل الشتائم واالتهامات السخيفة والجاهلة حتى بحق 
أسماء كبيرة مثل الياس خوري وأحمد نسيم البرقاوي 

وغيرهما بتهم أسخف من أن يُرد عليها.. 
تنتش��ر مثال في صح��ف رام اهلل كتابات المناكفة 
الت��ي تزك��م األن��وف وه��ي تجه��د لتش��كيل رأي عام 
فلسطيني يركز على حفنة رز وبرغل ويضيق الفكرة 
إلى حد منح الصهاينة كل المش��روعية والمبررات في 
حص��ار وقتل الناس بل ومنح االحت��الل تفوق أخالقي 
حي��ن يري��د ه��ؤالء الش��كوى والتذم��ر من س��فك دم 
فلسطيني باعتبار أن سفكه مثال حالل في الجغرافيا » 
الممانعة«.. وحرام في الضفة والقدس وغزة والنقب.. 
مالحظة: يوم الجمعة قال الشعب السوري كلمته 
الواضحة حين خرج يتضامن مع الفلس��طينيين الذين 
يتاجر هؤالء بقضيتهم ويجوعونهم ويصفونهم حتى 
الموت بينما ش��عار » الحياد« والن��أي بالنفس لم ينفع 
حتى بإخراج مرضى ولم ينفع بالسماح باقتراب الناس 
من حواجز مداخل مخيم اليرموك.. هذه ليس��ت بحاجة 
إلثب��ات وال ل��ف ودوران فيه��ا هي وقائع تتجس��د على 

أجساد هؤالء الفلسطينيين يوميا.. 
األمر أبس��ط بكثير من تعقيدات وأكاذيب موفدي 
سلطة رام اهلل ومبادرات سلطة غزة.. بات األمر بحجم 
حرق ش��عار م ت ف وهو ما تم التحذير منه.. فالغضب 
لي��س فقط متعل��ق فيما يج��ري في مخي��م اليرموك 
بل أبعد من ذلك بكثير في ضياع وتش��تت فلس��طيني 

بكثير من الحذلقة وقليل من الفعل.. 

مخيم اليرموك
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أعل��م أن العن��وان محب��ط وال يش��جع عل��ى 
مواصل��ة الق��راءة مثلم��ا أن��ه لم يش��جعني على 
مواصلة الكتابة، ولكن س��وء الحال وهذا االنقالب 
المش��ين عل��ى الس��وريين ووطنه��م يزي��د م��ن 
إحباطن��ا تدريجي��ًا وبش��كل متس��ارع يجع��ل من 

النهاية المنتظرة شيئًا غامضًا وبعيد المنال.
يتفق كيري والفروف على أن »هدف جنيف 2 
هو الوصول إلى حل سياسي فقط«، ويتابع كيري 
بتصريح أش��د غرابة: »على أي��ة حكومة انتقالية 
قادمة في س��وريا أن تحصل عل��ى توافق النظام 
والمعارضة مع��ًا«. وهكذا ب��ات الحديث عن »أيام 
األس��د المعدودة« ونهاية النظ��ام و«دعم الثورة« 
و«صداق��ة الش��عب الس��وري« أمرًا م��ن الماضي، 
كم��ا باتت وع��ود أوباما بتوجي��ه الضربات للنظام 
وكل الحماس الملتهب المتعلق بهذه المسألة طي 
النس��يان بعد أن تم خذالن السوريين بكل حرفية 
وب��دم بارد وتم إرغامهم على الع��ودة إلى المربع 

ما قبل األول.
كتبنا م��رات ومرات عن مخاوفنا من انتكاس��ة 
الث��ورة الس��ورية وخاص��ة بعد األح��داث في مصر 
وعودة األمور إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، 
فرغ��م اختالفنا م��ع اإلخ��وان ومع تول��ي الحركات 
الدينية للحكم في البلدان ذات التعددية السياس��ية 
والديمغرافي��ة، إال أن احت��رام االنتخابات واالحتكام 
للصن��دوق ال ب��د وأن يك��ون الفيصل ف��ي العملية 
السياس��ية حتى تبقى األمور في نصاب الش��رعية 
واإلط��ار الديمقراط��ي، أما أن تنتك��س الثورة بعد 
مض��ي أق��ل م��ن ثالثة أع��وام عل��ى قيامه��ا بهذا 
الشكل المش��ين والمدعوم من كل القوى العالمية 

واإلقليمية فهو أمر يدعو إلى اإلحباط الشديد.
يتخب��ط الس��وريون الي��وم م��ا بين اس��تبداد 
النظ��ام واس��تبداد م��ن يتصارع��ون عل��ى تركته 
ووراثت��ه، فحامل البندقية ه��و صاحب الحق واليد 
الطولى مهما اختلفت تسميته أو انتماءاته، وهكذا 
يت��م تفصي��ل الحق عل��ى مقاس صاحب��ه بقطع 
النظر عن مصالح الناس أو األهداف االستراتيجية 
البعي��دة في بن��اء وطن جدي��د. تم تدمي��ر البنية 
النفس��ية واالجتماعي��ة عل��ى مدى خمس��ة عقود 
من حك��م البعث، ويتم اس��تكمال هذا المش��روع 
بأيدي مسلحين غرباء ومرتزقة وافدين ومحليين 
ل��دى كل منه��م مش��روعه الش��خصي أو القريب 
المدى. دفعت الس��عودية وقط��ر وتركيا المليارات 
حت��ى اليوم بالترتيب مع الق��وى الكبرى لتدمير ما 
تبقى من سوريا ولعقود قادمة، وهذا ليس تبرئة 
للنظ��ام ألن النظ��ام يبقى المج��رم األول واألخير 
والمس��ؤول ع��ن كل األحداث الس��ابقة والالحقة، 
ولكنن��ا نس��تطيع الق��ول وبكل ثقة أن م��ا قام به 
النظام كان باالش��تراك والتنس��يق الكامل مع كل 
»أصدقاء الش��عب السوري« وال يوجد بريء عندما 

يتعلق األمر بما حدث في سوريا.
هل س��يكون جني��ف 2 بالفعل مفص��اًل هامًا 
في مس��ار المأساة الس��ورية المستمرة بال نهاية؟ 
أم س��يكون مج��رد مراوغ��ة سياس��ية جديدة يتم 
بموجبه��ا قطع الوع��ود ومن ث��م مواصلة تمويل 
الطرفي��ن لقتل بعضهما والقض��اء على ما تبقى 
م��ن س��وريين وعلى م��ا تبقى من أم��ل في حياة 
جديدة بات��وا يحلمون بها في ق��وارب الموت التي 
تبحر بهم إلى أوطان أخرى تبعدهم عن نار القتل 

والكراهية؟
إنن��ا على يقين أن ال ش��يء يدوم ب��ال نهاية، 
ولكن التاريخ عّلمنا أن بعض القضايا تعيش دهرًا 
طوياًل قبل أن يتم حلها وليس��ت قضية فلسطين 
ببعيدة عنا، فسكان المخيمات تحولوا إلى مقيمين 
دائمين وتط��وّرت المخيم��ات ذاتها لتصب��ح مدنًا 
كاملة ذات إدارة ذاتي��ة تتبع لألنظمة الحاكمة في 

بلدان اللج��وء، وهو ما بدأ بالتش��ّكل في مخيمات 
الزعت��ري والمخيم��ات التركي��ة واللبناني��ة حي��ث 
ظهرت أس��واق تجارية وحارات وش��وارع بأس��ماء 
مختلفة كم��ا ظهرت قيادات داخلية وإدارات محلية 
تس��تخدم اإلره��اب أحيان��ًا والصالت العش��ائرية 
أحيانًا أخرى بالتنس��يق مع الس��لطات المحلية في 
بلدان اللجوء للس��يطرة على هذه الجموع الغفيرة 
م��ن المش��ردين والهاربي��ن والمس��اكين واأليتام 
واللص��وص والمرتزقة على حد س��واء، فال يمكن 
غربل��ة الالجئي��ن أو م��ن يدّع��ون اللج��وء أو من 
يدّعون االضطهاد، وتعاني بلدان اللجوء من هذه 
المشكلة فقررت االستعانة بمن يسمّون أنفسهم 
زعماء أو مشرفين أو مسؤولين عن تنظيم شؤون 

الناس وكتابة التقارير عنهم.
ال تق��وم نش��رات األخب��ار اليومي��ة وتقاري��ر 
المنظمات اإلنسانية سوى بتعداد الالجئين بشكل 
يومي واستعراض ما يتعرّضون له من مضايقات 
أو أم��راض متفش��ية أو إس��اءات يومي��ة أو تعداد 
المبال��غ الخيالية التي باتوا يحتاجونها لالس��تقرار 
في بلدان اللجوء، وبينما يتم الحديث عن مليارات 
يتم جمعه��ا في مؤتمرات الكامي��رات والمنتجعات 
فإن بؤس السوريين ال يزال في تزايد مّطرد دون 

بصيص أمل في نهاية النفق.
ال يس��تطيع الكثيرون تخيّل مستقبل سوريا 
بع��د ه��ذه المأس��اة الوطني��ة والقومي��ة المريرة 
الت��ي بات��ت تنافس بالفع��ل ما حدث بع��د الحرب 
العالمي��ة الثاني��ة من مأس��اة في ألمانيا وروس��يا 
حين تم قتل الماليين وتهجير عش��رات الماليين. 
تبعثر الس��وريون في أرجاء األرض بعدما تبعثرت 
أحالمهم وتشرّدت عائالتهم وتطايرت أجسادهم 
تحت قصف البراميل المتفجرة والصواريخ القاتلة 
التي ال تبقي وال تذر. ولم نعد نعرف أيّ مستقبل 
لسوريا تخبئه القوى الكبرى واإلقليمية وخصوصًا 
بعد التصريحات العجيبة لكل من الفروف وكيري، 
فالغموض يزداد يومًا بعد يوم وال يبدو للمش��اهد 

العادي أن لألمر نهاية. 
من يملك مفاتيح الحل السوري اليوم؟

ه��ل ه��ي س��وريا؟ إي��ران؟ روس��يا؟ الواليات 
المتحدة؟ السعودية؟ قطر؟ تركيا؟ 

هل هو مزيج من هذه القوى مجتمعة؟ 
ه��ل ه��و بي��د داع��ش وح��زب اهلل والجبه��ة 
اإلسالمية وكتائب أبي بكر وأبي لهب وأبي عبدو؟

ه��ل هناك من يدير هذا الملف باألس��اس أم 
أن هن��اك أجندات متضارب��ة تتصارع على األرض 

السورية؟

هناك آالف األسئلة تدور في عقول السوريين 
على حواجز الموت اليومية في الداخل وعلى حدود 

الدول في الخارج، وما من مجيب حتى اليوم.
ض��اع االئت��الف وكل ق��وى المعارض��ة تح��ت 
وطأة األحداث المتالحقة وفقدوا جميعًا بوصلتهم 
ومصداقيته��م ووجوده��م عل��ى األرض وما وراء 
البح��ار. ل��م تع��د لخطاباته��م أو تصريحاتهم أي 
معن��ى أو فائ��دة مثلم��ا أنه��ا لم تكن كذل��ك فيما 
قبل، بل زاد الوضع سوءًا مع االنشقاقات المتوالية 
والخالف��ات الح��ادة على كراس��ي ل��م يروها بعد، 
ول��م يعد أي منهم يعني ش��يئًا للناس التي تموت 
عل��ى األرض كل يوم. س��قطوا م��ن التاريخ قبل 
أن يدخلوا فيه، داللة على هشاش��ة ش��خصياتهم 
وسفاهة مشاريعهم الخيالية والمدعومة بأجندات 
خارجية وداخلي��ة مبهمة وغي��ر مفهومة وتحولوا 
إل��ى عرائس يت��م تحريكه��ا عن بع��د وعن قرب 
وفقدوا ش��خصياتهم وكل أفكارهم التي صدعوا 

رؤوسنا بها على مرّ عقود.
كم سوريًا سيبقى حيًا ليرى نهاية المأساة؟

ال نس��تطيع اإلجاب��ة عل��ى هذا الس��ؤال قبل 
بداية خطوات حقيقية من قبل القوى الكبرى لحل 
األزمة، وقبل ذلك فكل حديث عن النهاية القريبة 
أم��ل كاذب وخداع لم يعد ينطلي على الس��وريين 
بعد الذي رأوه على مدى األعوام الثالثة الماضية.

ه��ل س��نحيا نحن حت��ى ذلك الي��وم؟ ال نعلم 
يقين��ًا ولكن األمل في مس��تقبل أفضل س��يبقى 
نصب أعيننا حت��ى ولو في الحياة األخرى، فالناس 

تموت واألوطان ال تموت.
آخر الكالم: يقول عبد القادر رابحي:

وَ َكيْفَ وَدَّعْتَ بَيْتًا
َفوْقَ رَاِبيَةٍ

وَ حَاَل بَيْنَُكمَا
مَا يَْكتُمُ الزَّمَنُ

وَ َكيْفَ َأصْبَحْتَ رُبَّانًا
ِباَل سُُفٍن

وَ َغادَرَتْكَ ِإَلى َأوَْطاِنهَا
السُُّفنُ؟

وَ صِرْتَ تَْكتُبُ
فِي مَنَْفاكَ عَنْ وََطٍن

وَ َأنْتَ تَعِْرفُ:
»اَل َأرْضٌ

وَ اَل وََطنُ«
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ولد ش��فيق درويش جبري 
في دمشق عام 1898 وقيل في 
ع��ام 1897 في حي الش��اغور، 
العريق��ة  األس��رة  جب��ري  آلل 
الت��ي يعود نس��بها لإلمام علي 
بن أبي طالب رض��ي اهلل عنه، 
والتي تمتلك قصرًا في دمشق 
واألدب��اء  للساس��ة  محج��ًا  كان 
والفناني��ن من العال��م العربي 
قاطب��ًة، وال��ده دروي��ش جبري 
كان تاجرًا ميسور الحال، أرسله 
إل��ى الكتّ��اب فحف��ظ الق��رآن 
الكريم وتعلم القراءة والكتابة 
والحس��اب، ث��م أدخله مدرس��ة 
الخاص��ة  العازاريي��ن  اآلب��اء 
بدمش��ق، وحص��ل فيه��ا عل��ى 

الثانوية العامة عام1913. 
م��ع ازدي��اد القم��ع التركي 
وأحراره��ا  دمش��ق  لرج��االت 
خاصًة زمن جمال باشا السّفاح 

وإعالنه التجنيد القس��ري لشباب الواليات، رحل 
ش��فيق جبري مع أسرته إلى فلس��طين ثم إلى 
اإلسكندرية متتبعًا شؤونه التجارية، ثم عاد إلى 

دمشق عام 1917. 
ظه��ر معال��م النب��وغ والتفوق عل��ى جبري 
ف��ي س��ن مبكرة، وق��ال الش��عر ما بي��ن عامي 
1917 و1918 كم��ا ذكر في أح��د كتبه، وامتلك 
ناصي��ة الكتاب��ة والش��عر بش��كل جي��د، ولع��ّل 
األحداث الدامية والمأس��اوية التي شهدها خالل 
تل��ك الفت��رة ه��ي الت��ي فج��رّت ملكة الش��عر 
والكتاب��ة لديه، فأصبح بعد ذلك يكتب القصيدة 
تل��و القصي��دة ومعظمها ف��ي األم��ور الوطنية 

والقومية واالجتماعية. 
في عهد الحكومة العربية في دمشق، والتي 
ترأس��ها »الملك فيص��ل« ما بي��ن عامي 1918 
و1920، تقّلد الشاع�ر عم�اًل في دائرة المراقبة، 
ثم في دائرة المطبوعات. وعندما أنش��ئت وزارة 
الخارجي��ة عيّن فيها أمينًا للس��ر، وكان »الوزير 
الدكتور عبد الرحمن الش��هبندر« و»المستش��ار 
جميل م��ردم بك«. وفي ع��ام 1920 كان أصغر 
األعضاء س��نًا في جمعية أدبي��ة يرعاها »الملك 
فيص��ل« اس��مها »الجامعة األدبي��ة« وك�ان من 
أعض�ائه��ا: »خي��ر الدين الزركلي والش��يخ فؤاد 
الخطيب ويوس��ف حيدر والش��يخ رضا الشبيبي 

ونجيب األرمنازي«. 
اخت��اره األس��تاذ »محمد كرد علي« رئيس��ًا 
لدي��وان وزارة المع��ارف، عندم��ا اس��تلم وزارة 
المع��ارف ف��ي منتصف ع��ام 1920 حي��ن دخل 
الفرنس��يون دمش��ق، وقد رش��حه »محمد كرد 
علي« لعضوية المجم��ع العلمي العربي فأصبح 

عضوًا فيه عام )1926(. 
الجامع��ة  )1929( أنش��ئت ف��ي  ف��ي ع��ام 
الس��ورية مدرس��ة )اآلداب العليا( فعيّ��ن وكياًل 
لمديرها وأستاذًا فيها، حيث ألقى فيها محاضرات 
كثي��رة دارت حول زعماء الش��عر العربي ونثره، 
وبق��ي محتفظًا برئاس��ة دي��وان وزارة المعارف 
وفي ه��ذه الفت��رة أص��در كتابيه المش��هورين 

)المتنبي( و)الجاحظ(. 
ثم ألغ��ى الفرنس��يون وظيفته ف��ي وزارة 
المعارف، وألغوا مدرسة )اآلداب العليا( فانصرف 
إل��ى المطالع��ة، ونش��ر مقاالت��ه وقصائده في 
الصح��ف والمج��الت ومنه��ا مجل��ة المجمّع في 

دمشق والثقافة في مصر. 
وعندم��ا أنش��ئت الجامع��ة الس��ورية س��نة 
)1947( عم��ل فيه��ا أس��تاذًا ف��ي كلي��ة اآلداب 
بجامع��ة دمش��ق، ثم عمي��دًا لها ع��ام )1948(، 
وأعي��د انتخاب��ه له��ذا المنصب أربع م��رات حتى 
بلغ الس��تين وأحيل إل��ى التقاعد ع��ام )1958(. 
وفي هذه الفترة أصدر كتابيه )دراس��ة األغاني( 
و)كت��اب أبي الفرج األصبهان��ي(، وانتخب عضوًا 
في مجمّع اللغة العربية بالقاهرة عام )1950(، 
وكان أيض��ًا مقررًا للجنة الش��عر ف��ي المجلس 
األعل��ى للفنون واآلداب حت��ى تقاعده وقد كلفه 
معهد الدراس��ات العربية العالية في القاهرة أن 
يلق��ي محاض��رات فيه ما بين ع��ام )1950( إلى 
ع��ام )1960( فكان��ت محاضراته م��ادة لكتابيه 
اآلخرين المش��هورين )أنا والشعر( و)أنا والنثر(، 
كما عمل أس��تاذًا زائرًا ف��ي جامعة الكويت لعام 
)1969( ث��م ص��ار عض��وًا م��ؤازرًا ف��ي المجمع 

العلمي العراقي عام )1970(. 
كان يتق��ن اللغ��ة العربي��ة ومثله��ا اللغ��ة 
الفرنس��ية بل أكثر، ثم تعلم اللغ��ة اإلنكليزية 
واطّل��ع عل��ى األدبي��ن الفرنس��ي واإلنكلي��زي 

بلغتيهما. 
توفي جبري س��نة 1980 بعد مس��يرة حياة 
علمي��ة حافل��ة، وعمل دؤوب، ودف��ن في مقبرة 
»باب الصغي��ر« الواقعة في حيّه، دون أن يترك 
وراءه أس��رة أو ول��دًا وتقدي��رًا ل��ه س��ميت حارة 
وش��ارع دمش��قي باس��مه إضافة لم��درج بكلية 
اآلداب بجامعة، وترك ديوانًا شعريًا مميزًا طبعه 
مجم��ع اللغ��ة العربية بدمش��ق، وحمل اس��م » 
ن��وح العندلي��ب«، وأع��اد ش��قيقه رؤوف جبري 
طبع الدي��وان مضيًفا إليه ثالث عش��رة قصيدة 
أغفلتها طبعة مجمع اللغ��ة العربية. وله كتابان 
عن تجربته اإلبداعية هما: »أنا والش��عر«، و»أنا 
والنثر«، وثالثة كتب عن أدب الرحلة: »بين البحر 
والصحراء«، و»أرض السحر« )الواليات المتحدة 
األمريكي��ة(، و»عل��ى صخ��ور صقلي��ة« )رحل��ة 
إل��ى أوربا(، ودراس��ات عن حياة وف��ن: المتنبي، 
والجاح��ظ، ومحم��د ك��رد علي، وأحمد ش��وقي، 
وأحمد فارس الش��دياق، وأنات��ول فرانس، كما 
جمع��ت مقاالته ف��ي كتاب من خمس��ة مجلدات 

بعنوان: »أفكاري«. وله دراسات أخرى. 
ق��ال في��ه الراح��ل الدكتور ش��كري فيصل 
ش��هادة غاية في األهمية، وربما تظهر األسباب 

التي أبعدت جب��ري عن الذائقة 
العام��ة: »انص��رف بخاصة إلى 
القديم بأكثر مم��ا انصرف إلى 
الجدي��د، وآثر أن يب��اري أترابه 
ولداته في مثل الش��روط التي 
كانوا يعيش��ون فيه��ا، ورأى أن 
جمهور المتلقين كانوا أقرب إلى 
له  بالتليد واالستجابة  االنفعال 
والتأثر به، بأكثر مما كان يمكن 

أن ينفعلوا بالجديد الطريف«. 
خال��د  د.  الكات��ب  ق��ال 
التاريخ،  قوطرش، وإذا أنصفنا 
ل��دى كتاب��ة التاريخ، قلن��ا بأن 
ديوان »نوح العندليب« لشفيق 
جب��ري كان م��ن أعظم الس��بل 
وأرفعه��ا ف��ي صنع االس��تقالل 
الس��وري )شاعر الشام ص223 
- لع��دد م��ن المؤلفي��ن( وليس 
ثم��ة أي��ة غضاض��ة ف��ي كون 
ش��فيق جبري كذلك، فقد كان الشعور الوطني 
غالبًا على كل ش��يء، حتى على تناجي الش��اعر 
والطبيعة - كما يقول هو - وكان جبري مخلصًا 
ألحداث عصره، ومتفاعاًل في أهوال هذا العصر، 
واألصال��ة الش��عرية تتص��ل بأح��داث العص��ر، 
وتتفاع��ل م��ع أهوال��ه وفواجع��ه، وإال ل��م تكن 
األصالة ش��عرًا، ولم يكن الشعر إحساسًا وصورًا 
وتفاعاًل ولذلك كان االحتالل الفرنس��ي لسورية 
واألردن..  والع��راق  لفلس��طين  والبريطان��ي 
ه��ذه الويالت النازلة باألمة العربية كانت س��ببًا 
مباش��رًا في تفجي��ر موهب��ة جبري الش��عرية، 
فجرت على لس��انه قصائده الوطنية والقومية، 
فج��رت مج��رى الج��داول واألنهار، على ألس��نة 
الن��اس وفي نفوس��ها، وكان لها األثر الكبير في 

استرداد حرية البالد واستقاللها. 
م��ن أولى قصائ��ده التي دعا فيه��ا إلى بذل 

الدماء لطرد الفرنسيين قصيدته التي منها: 
»بللوا األرض وأخضبوا وجهها الحر
فال يشفي في اليوم غير خضابه«

»قسمًا بالحمى وأربابه حتى
يعود الحمى إلى أربابه«

وقد ألقى ه��ذه القصيدة ف��ي فضاء مدرج 
الجامعة بدمش��ق، وكانت ف��ي ابراهيم هنانو، 
وكان من نتائج هذه الحفلة أن أضربت س��ورية 
س��تين يومًا، أقفلت فيه��ا الدكاكي��ن والمخازن 
والمتاج��ر، احتجاج��ًا عل��ى الوج��ود الفرنس��ي 
وسياس��ته، حتى كان م��ن نتائج ه��ذا اإلضراب 
ن��زول الفرنس��يين على إرادة الب��الد، وعقدهم 
معاهدة )1936( م، ولم يتجّل الش��عور الوطني 

في حفلة شعرية تجليه في حفلة هنانو هذه. 
وكان م��ن النتائج المباش��رة له��ذا اإلضراب 
الستيني إصدار عفو عن المجاهدين الذين كان 
منهم د. عبد الرحمن الشهبندر، فعاد إلى الوطن 

عام 1937، وقد كان محكومًا عليه باإلعدام. 
قال عنه الدكتور »حسين جمعة«: » لهذا كله 
تركزت موضوعات ش��عره ف��ي الجانب الوطني 
والقوم��ي أكث��ر م��ن غي��ره، إذ كان يس��تفيض 
ف��ي الحدي��ث عن ح��االت الص��راع م��ع االحتالل 
الفرنسي، فما عرض لمناسبة، أو لفقيد رثاه إال 

أنشد فيهما شعرًا يتركز حول ذلك ». 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �لتا�سع و�لع�سرون 29 / 5 
جاء اثن��ان إلى جناحن��ا من الذي��ن عُِرضوا 
عل��ى اللجن��ة الطبي��ة، وكان��ا في المستش��فى 
وهم��ا: - مهن��دس م��ن رنك��وس معتق��ل منذ 
ع��ام 1986 ويق��ول: أن��ه م��ن تنظيم الش��عب 
الناصري، والثاني عبد الس��الم بركات من حلب، 
ويملك معمل صغير لصناعة الكراس��ي، متدين 
ومعتقل منذ عام 1981، وكان نزياًل في س��جن 
تدم��ر، وأنهما مع الطالب العلي��وي عرضوا على 
اللجن��ة ه��م ليس��وا مرض��ى، ولكن الوس��اطة 
الخارجية هي التي أوحت لهم بذلك والوس��اطة 

عالية المستوى!!
فما هي قصة الوس��اطات وه��ل من ابتزاز 

في هذا السبيل؟ 
أس��رَّ األخ عليوي إلى أحدهم في جناحنا أن 
والدته وأخت��ه تَقدِران بس��هولة االتصال مع.. 
والتكل��م معه��ا، وفي كل م��رة تريانه��ا تأخذان 
لها أنواع��ًا من القطع النادرة م��ن ذهب وماس، 
وبس��بب ذلك نُقل عليوي من تدمر، وفتحت له 
الزي��ارات. والثالثة عرضوا عل��ى اللجان الطبية 
بس��بب الصل��ة مع ضب��اط األمن، ودف��ع المبالغ 
الطائل��ة له��م.. الحقيق��ة أن الس��جناء أصبحوا 
عام��ل إنتاج وإث��راء وتراك��م لرأس الم��ال لدى 
النخبة م��ن رجال الحكم والحزب وضباط األمن. 
فقد رويت قصص ال تعد وال تحصى عن س��بل 
الرش��وى وعقد الصفقات وخاصة مع المتنفذين 
من ضباط األمن ومدراء السجون من أجل قليل 
من التحسينات الطفيفة على حياة السجين.. أن 
الكثيرين من الميس��ورين الشوام العاملين في 

الحميدي��ة أو الحريق��ة أو الصالحي��ة 
ولهم أوالد مختطف��ون أو معتقلون، 
وكذلك من أس��واق حلب أو حمص أو 
حم��اه يخصصون قس��مًا من دخلهم 
» ك��زكاة » إلى ضب��اط األمن ومدراء 
الس��ج�ون. وق��د وص��ل أم��ر االبتزاز 
والسرقة إلى العناصر. وقد حدث في 
األش��هر األولى العتقالي ما يلي: أحد 
الذي��ن يخدم��ون الجندية ف��ي فروع 
األم��ن تردد عل��ى بيتن��ا، وأخذ ينقل 
أخب��ار مطمئن��ة عني مث��ل: أن أكله 
جيد، ومرت��اح، وأنا أخدمه بنفس��ي، 
ويس��لِّم عليكم وكل مرة يأخذ مبلغا 
م��ن الم��ال ثمن غ��داء ل��ه ولرفاقه، 
وتبي��ن أن ه��ذا العنص��ر كان يراقب 

بيتنا وال يعرف عني شيئًا. 
�ليوم �لثالثون 30 / 5 

ع��اد إل��ى جناحن��ا عب��د الرحيم 
ضميري��ة م��ن بل��دة رنك��وس إل��ى 
الش��مال م��ن صيدناي��ا. وه��و م��ن 
تنظي��م الش��عب الناص��ري ويحم��ل 
شهادة الهندسة الميكانيكية مواليده 
1955، يقول: كنا س��ابقًا في تنظيم 
ولكنن��ا  األتاس��ي،  جم��ال  الدكت��ور 
لس��ببين رئيس��يين تركناه. الس��بب 

األول: دخول��ه ف��ي جبه��ة النظام ع��ام 1970، 
الثان��ي: عندما خرج وجدنا موقف��ه تجاه النظام 

رخوًا وال يمثل خطرًا عليه. 
ويضي��ف قائال: إنن��ا منذ ع��ام 1980 صرنا 
نمث��ل قوة، وازداد عددنا في أنحاء القطر فبلغنا 
الثالثماية بين مهندس وطبيب ومدرس إضافة 
إلى بعض النقابيي��ن. أخذنا نصعِّد في أدبياتنا 
ارتباطات��ه  كاش��فين  النظ��ام،  عل��ى  الهج��وم 
وخطورة توجهاته، وعندم��ا وصلت هذه الحملة 
إل��ى مس��توى جي��د ومؤثر ش��ن النظ��ام حملة 
اعتقاالت كثيفة فاعتقل عام 1986 قرابة المئة 
والخمسين بما في ذلك المسؤول األول الدكتور 
عمر خطاب من حلب وحتى اآلن هو في الس��جن 

مع 55 معتقاًل. 
س��ألته ع��ن انتش��ار ه��ذا التنظي��م وأين؟ 
فق��ال: - ينتش��ر التنظيم في دمش��ق أواًل وفي 
حلب ثانيًا وفي أوساط النقابات ثالثًا وفي بعض 

المؤسسات والمعامل الكهربائية رابعًا. 
وق��ال: اعتقاالت 1986 ضربت المحاولة من 
جذوره��ا، وال��ذي أفرج عنهم بعد ثالث س��نوات 
أو أرب��ع أو ه��ذا الع��ام، ل��م يعد باس��تطاعتهم 
االستمرار بسبب تفاقم القمع واشتداد التهديد. 
كم��ا لم يحدث ف��ي البل��د تطور نح��و التعددية 
العرفي��ة  واألح��كام  الط��وارئ  قان��ون  وإلغ��اء 
وإنه��م – باعتقاده – مع غيرهم لن يس��تطيعوا 
المس��اهمة في تطوير البلد. أم��ا الدكتور جمال 
األتاس��ي وقوى » التجمع » فهي ال تهدد النظام 
وال ت��زال معارضته��م غي��ر كافي��ة، وباعتقادي 
أن ق��وة العن��ف واالس��تبداد ناش��ئان عن ضعف 

وتخاذل قوى المعارضة. 

�ليوم �لو�حد و�لثالثون 31 / 5 
س��معت اليوم أن المدعو حس��ن رش��اد من 
المعتقلي��ن عل��ى حس��اب الع��راق والمقيم في 
الطاب��ق الثالث قد توفي ع��ن 51 عامًا منذ أكثر 
من أسبوع، فمن هو حس��ن رشاد: أنه فالح من 
فالح��ي ريف الرق��ة، ومن قرية إل��ى الغرب من 
الرقة اسمها: الكرامة تروى أراضيها من مياه نهر 
الف��رات، وهو من عش��يرة العفادلة المتواجدين 
والمنتش��رين عل��ى الضفة اليمنى م��ن الفرات 
إلى الش��رق من الرقة، ويعيش��ون على الزراعة 
والرعي. لحس��ن هذا قريب من العمومة اس��مه 
بريج عبد الهادي من عائلة ش��يخ القبيلة، اعتاد 
أن يقوم بتهريب األس��لحة من العراق. ذات مرة 
قبض��ت عليه دورية من الجمارك وس��ط البادية 
وهو ينقل س��الحًا من العراق في س��يارة، فأباد 
الدورية وهرب إلى العراق. فاعتقلت الس��لطات 
منذ أوائ��ل الثمانين��ات أقرب��اَءه وأوالد عمومته 
وزوجت��ه ابنة ش��يخ القبيل��ة دحام عب��د الهادي 
ز وقد أف��رج عنها في مرك��ز المحافظة بعد 11 
يومًا م��ن اعتقالها، وبعد اإلفراج عنها بس��اعات 
كان��ت في العراق. أما أوالده وأوالد عمه وأخواله 
فهم معتقلون حتى اآلن، وسمعت أن الذي يصب 
القه��وة المرة ف��ي مضافتهم ق��د اعتقل.. رغم 
وفاة حسن رشاد فإن أقرباَءه جميعًا ما زالوا في 

السجن، والمهّرب مازال في العراق.  
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الثالثة فجرًا بتوقيتِ جثتي: 
انتظاري  أم��ارسُ  مازلتُ هنا 
في الشارع، لم يأتي أحدٌ ليأخذني 
إلى بيتي أو قبري أو أي مكانٍ آخر، 

مازلتُ في قبضةِ هذه األرض. 
اإلنذار  رغمَ أصواتِ صفارات 
وطلق��اتِ القناصة إال أنني أش��عرُ 
بالراحة، لوال تل��ك األصوات الغبية 
الت��ي تأت��ي م��ن بعي��د م��ن زقاٍق 
خلفي، حيث اختبأ س��رابكِ محدقًا 
في جثت��ي، وكما توقع��ت لم يعبر 
الش��ارعَ إلي، ألوِل م��رةٍ أحبُ هذا 
الذي س��يجعلكِ تدركينَ  القناص 
الخ��وف، ومعن��ى كلماتن��ا  معن��ى 
التي لم نقله��ا، كلماتنا التي بقيت 
معلقًة على شفاهنا يومَ الرحيل. 

أتعلمي��ن حبيبت��ي؟ بوس��عكِ 
اآلن أن تنضم��ي إل��ي هن��ا، حي��ُث 
سنبني بيت أحالمنا فوق اإلسفلت، 
كل م��ا س��يتطلبهُ األم��رُ منكِ أن 
تعبري الش��ارع، وتتذوقي رصاصًة 
واح��دة، رصاص��ة بحج��ِم إصبعك 
رصاص��ٌة  قبلت��هُ،  لطالم��ا  ال��ذي 
س��تزيحُ عن��كِ عب��أ س��نين م��ن 

الش��عور بالذنب وس��تكفي ألن تنضم��ي إليَّ في 
ركِب الخلود. 

ليس��ت س��يئة كم��ا يش��اعُ عنه��ا، ثق��ي ب��ي 
تذوقيها!..

إنه��ا تحم��ُل طعم��ًا خاصًا كق��دِح ف��ودكا في 
الصب��اِح الباكر، أو كس��يجارةٍ مس��روقة من جيب 
أبي��كِ، تحم��ل اإلثارة والخ��وف كليلةٍ عاب��رة مَعَ 

عاهرةٍ من شرق أوروبا.. 
ثق��ي ب��ي أرض األم��وات أرضن��ا ه��ي أرض 
الس��الم الالنهائي، هنا كلُّ شيٍء هادئٌ كما أردناه 
دومًا، تخلصتُ من جميع األصوات والهلوسات التي 
رافقتني بحيات��ي، تخلصت من ص��وتِ أناي الذي 

لطالما قال لي: »أنتَ تهدرُ حياتك«..
صوتُ أب��ي، حناُن أم��ي، أصدقائ��ي، أعدائي 
واآلخرين، تخلصتُ من كلِّ ش��يء إال سرابك هذا 
ال��ذي تس��لَل إلي، ال أع��رفُ كيفَ عب��رَ النهر إلى 

الضفةِ األخرى من الحياة، حيث لم يعبر أحد. 
بي��نَ  واضح��ًا  خط��ًا  نرس��مَ  أن  علين��ا  كاَن 
العالمين، قد نمنع الهجرة الغير الش��رعية بينهما، 
ث��م لم��اذا تصري��ن دائمًا عل��ى إثباتِ أننا ش��عبٌ 

احترفَ كسرَ القوانين؟. 
 أس��تطيعُ س��ماعك م��ن بعي��د تقولي��ن لي: 

»مازلتَ جثًة طازجة قد تسطيع العودة، ارجع!«..
ال أخف��ي عليكِ حبيبتي إنه ش��عورٌ جميل أن 
أراكِ تتعذبي��ن، ش��عورٌ فيه القليل من الس��ادية 

والكثيرُ من الثأِر لغيابك وتأخيرك المتكرر. 
أن��ت تعلمين أنني لن أرجع إلي��ك، أو إلى تلك 

األرض القاسية، رأيتُ أمهاتٍ يقبرن أرحامهن..
رأيتُ هلوستي تذبح..

رأيتُكِ حلمًا طارَ عن نافذتي..
رأيتُ مسيحًا يسيرُ على بحيراتٍ من الدِم..

رأي��تُ ثكإل��ى الرم��ل يط��ردَن المل��حَ خارجَ 
قصيدتي..

ثم لماذا أعود؟ وكيف؟ ولمن؟..
أعرف��ت لماذا ال يتراجع الموت��ى عن موتهم؟، 

نحن ال نت��رك هذه األرض إال بعد أن نكتفي منها، 
وندرك أن لم يبقى فيها ما يستحقُ الحياة. 

عودي اآلن إلى س��راديبكِ المظلمة ومارسي 
حزن��ك والرث��اء، ال تدفن��ي جثت��ي وال تحرقيه��ا، 
اتركيها هنا على ه��ذه األرض، هنالك الكثيرُ من 
الكالِب الش��اردة والضباع، اتركيها لهم قد يشفعوا 

لحماقاتي يومًا ما عند الرب. 
الرابعة فجرًا: 

تق��ول أم��ي: كنت ته��ذي مرًة أخ��رى وتصرخ 
»دثرين��ي.. دثرين��ي« كتل��ك المرة حي��ن أصابتك 

الحمة في العاصفة الثلجية أتذكر يا بني؟..
أم��ي مصابٌ أن��ا بالنس��يان االنتقائي، وليس 
الحمة، أتعلمين أماه؟ النسيان هنا هو جرحٌ مؤجل. 
لم أعد أذكرُ ش��يئًا غير تش��رد أشالئي عني، 
وتش��رد روح��ي عن جس��دي، في حض��رةِ جنونها 
رفض��ت الصعودَ إل��ى الجنة أو الن��ار، أو أي مكانٍ 
آخر، اختب��أت في ثنايا ه��ذا البرزخ الرم��ادي الذي 
دعوت��هُ وطن��ي، كأنه س��قفٌ صلب ألف��ٍق أصفر 

اللون كوحشةِ غيابها عني. 
أمي رغم ما ادعيتهُ، أنا لستُ سعيدًا بموتي، 

أعيديني إليكِ.. 
أتتذكرين ذل��ك اليوم حين ول��دت؟ أنا مازلتُ 
أذك��ر، يومها بكي��تُ بحرقةٍ كعج��وٍز ثكلى أعيتها 
عذريته��ا، بكيتُ يومها ألنن��ي رفضتُ هذه الحياة 
واإلقام��ة المؤقت��ة هنا ف��ي ه��ذه األرض، الزلتُ 
أذك��رُ م��الكَ الم��وتِ يق��ول ل��ي: »أه��اًل بك في 

احتضاركَ البطيء«. 
راوغتهُ م��رارًا ف��ي حياتي، راقصتهُ س��اخرًا 
عل��ى ضفاف المج��زرة »وطني«، لكن��ه اصطادني 
ف��ي أكثِر لحظات��ي ضعف��ًا »االنتظار«، ي��ا له من 

جبان!. 
أم��ي! أخي القات��ل لم يطردني م��ن دمه كما 
ادع��ى، اختبأ على س��فوح قاس��يون ث��م صاح بي: 

»دمشق، دَم شَق، دم شقيق«
أس��ندتُ ظهري على عطِر دمشقَ لكي أخفي 
هزيمتي، لم يرمش ولم يتردد للحظة أطلق النار 

وصرخت البندقية »دم شقيق«. 
أماه أنا أيضًا لم أطردهُ من دمي. 

الرابعة فجرًا مرًة أخرى: 
يق��ول الس��جان العصب��ي: كنتَ تحل��مُ مرًة 

أخرة، يجلدني عشر جلداتٍ. 
ثم يصرخ بعناصره: »أعطوه جرعة مضاعفة 
م��ن خيب��ةِ األم��ل، س��تكفيه لك��ي ينكس��ر مرًة 

أخرى«..
يتهام��سُ الس��جناُء ف��ي الخلف: »ي��ا لهُ من 

مغفٍل مسكين، الحرب وضعت أوزارها بعقله«..
الوقت: »اآلن«..

فجأًة اتضحَ كلُّ شيء.. 
م��تُّ كثي��رًا لكنن��ي لم أتح��رك م��ن مكاني، 
مازلت هنا!، مازلت أم��ارسُ فعَل االحتضار، لكنها 
انتظرتن��ي لس��بع دقائ��ق كامل��ًة، أكان انتظارها 

احتضارٌ كما تخيلت؟. 
آهٍ يا حبيبت��ي ليتني كنتُ مثلكِ حين حاولتُ 
تقمصك، حتى في ذلك لم آخذ إال أناكِ المتكس��ر 

والمتشظي على الطرقات المعذبة لغيابك..
ليتني لم أرجع هنا حين حاولتُ الهروبَ منكِ 
وإلي��كِ، لي��تَ كل الطرقات لم تفض��ي إلى موتنا 

العبثي..
ليتها لم تكن، وليتني »أنا« لم أكن..

واآلن؟، اآلن رصاصٌة أخرى هي كلُّ ما أطلبه، 
أنتم لم تبخل��وا يومًا بالرص��اص، رصاصٌة واحدة 
هنا في الجزء األيس��ر من القف��ص الصدري، هنا 
حي��ث يك��ون القل��ب »أس��معتم بهكذا اخت��راع؟«، 
دعها تخترق جس��دي في القلب مباشرًة، هنا حيث 
تلعثم��ت جميع كلم��ات لغتنا المنقرض��ة، رصاصٌة 

واحدة ستكفي لكي أشفى من ذاكرتي. 
وألكس��رَ أس��طورًة أخرى بيدي، فهناكَ حيُث 
ولدت األس��اطيرُ تنبتُ كالعصافير على الشرفات 

ثم تنكسر
تق��ول إحداها: » المجزرة دائمًا تتركُ ش��اعرًا 

ليرويها،.. ثم تَكسره حتى الجنون!«. 

2013  | س��ام  عدسة   | دوم��ا   - الشرقية  الغوطة 
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جورج طر�بي�سي
�ملعجزة �أو �سبات �لعقل يف �لإ�سالم

  ياسر مرزوق
كتابن��ا الي��وم يس��لط الض��وء عل��ى ّالي��ة داخلي��ة 
الس��تقالة العقل في اإلسالم، ولكنه يبقي الباب مفتوحا 
أمام إعادة قراءة قرآنية يمكن معها لإلس��الم أن يتصالح 

مع العصر ومع الروح العلمي الحديث. 
م��ا ميز اإلس��الم القرآني عن المس��يحية اإلنجيلية 
واليهودي��ة التوراتية هو غياب المعج��زة النبوية: فليس 
ف��ي الق��رّان من معجزة س��وى الق��رّان نفس��ه بوصفه 
معجزة عقلية غير مادية. ولكن في س��ياق المنافسة مع 
الديانتين التوحيديتين القائمتي��ن على برهان المعجزة 
النبوي��ة الحس��ية، ومع الفتوح��ات التي أدخلت اإلس��الم 
أمما ش��تى غير ناطقين باللغة العربية، لم تعد المعجزة 
البياني��ة العقلية القرآنية كافي��ة وحدها لتثبيت اإليمان. 
وهكذا نُسبت إلى الرس��ول معجزات مادية راح يتضخم 
عدده��ا قرن��ا تل��و الق��رن حت��ى قدَره��ا كتاب الس��يرة 

المتأخرون بثالثة ّاالف معجزة. 
ي��رى طرابيش��ي أن اإلس��الم قد بن��ى مصداقيته، 
بالتماي��ز ع��ن الديانتي��ن التوحيديتين اللتين س��بقتاه، 
عل��ى معجزة واح��دة يتيمة ه��ي اإلعج��از القرآني. وأن 
ه��ذه المعج��زة، بخالف س��جل المعجزات ف��ي الديانتين 
الس��ابقتين، اليهودية والمس��يحية، ليس��ت م��ن طبيعة 

مادية، بل من طبيعة عقلية. 
ويعتبر المعجزة العقلية التي مثلها اإلعجاز القرآني 
ما كان لها من فاعلية إقناعية إال بالنسبة إلى أهل اللغة 
الت��ي نزل به��ا الق��رآن، أي العربية، حيث ن��صّ القرآن 
ف��ي أكثر من آية على أنه ما أنزل به��ا حصرًا إال لقوم » 
يعقلون«. لكن األمور تغيرت مع إس��الم الفتوحات، إذ ما 
كان لش��عوب البلدان المفتوح��ة أن »تعقل«، ألنها كانت 

تجهل العربية جهاًل تامًا. 
ويؤك��د طرابيش��ي عل��ى أن المعجزة في اإلس��الم 
ليس��ت هي التي خلقت اإليمان، ب��ل إن اإليمان هو الذي 
خلق المعجزة، حيث لم تنش��أ أدبي��ات المعجزات وتتطور 
إال بعد أن أس��لم ليس فقط أهل الص��در األول والثاني، 

بل كذلك أجيال متتالية من سكان البلدان المفتوحة. 
ويق��ول ف��ي ه��ذا الص��دد: »كان ال ب��د أن تتق��دم 
المعجزة النبوية في الوعي الديني السائد، ولدى شعوب 
أعجمية اللس��ان، على الواقع��ة القرآنية، ألن المعجزة ال 
تحتاج إل��ى »قراءة«، على عكس الواقع��ة القرآنية التي 
تربط نفس��ها ربًط��ا ماهويً��ا، ومن خالل االس��م الذي 

اختاره القرآن لنفسه، بفعل القراءة«.
لئ��ن يكن العقل الدين��ي هو أقل العق��ول الكونية 
عقالني��ة، فإن المقارنة نفس��ها تبيح لنا أن نس��تنتج أن 
العق��ل الطائفي هو بدوره أقل العقول الدينية عقالنية. 
وقد يكون ذلك أبرز في األدبيات الش��يعية عن المعجزات 
من��ه في األدبيات الس��نية. وربما كان ذل��ك يعود إلى أن 
اس��تئثار الغالبية السنية بالس��لطة السياسية على مدى 
الق��رون قد ترتب علي��ه التزام أكبر بَقي��د الواقعية، في 
حي��ن أن اس��تبعاد األقلية الش��يعية من حق��ل الفاعلية 
السياس��ية إال في حاالت محدودة وجزئية، قد ألجأها إلى 
اإليغال، على سبيل التعويض، في عالم الخيال. فالخيال 
هو واقع من ال واقع له. وهذا ما يمكن استقراؤه بسهولة 
من أدبيات المعجزات الش��يعية التي تتس��م – فضاًل عن 
مركزية الحضور العَلوي )اإلمام علي( فيها – بدرجة من 

الغرائبية أعلى بكثير. 
مَا فيم��ا يخصّ معج��زات »األئمة االثني عش��ر«، 
ج��اء نتيج��ة لإلقص��اء والتهمي��ش، م��ع م��ا رافق��ه من 
تش��تّت وتمزّق في الصفّ الش��يعيّ وضعف المواجهة 
في اس��ترداد م��ا يعتبره »حّق��ا«. كان ال ب��دّ من خطاب 
»ميثولوج��يّ – تعويض��يّ« يحق��ق قدرًا من التماس��ك 

واالعتبار لذات مجروحة ومنكوبة. 

»لنالحظ استمرارية قدس��ية العدد اثني عشر بين 
الديان��ات التوحيدية الثالث: أس��باط بني إس��رائيل االثنا 
عشر، وتالميذ المسيح االثنا عشر، ونقباء الرسول االثنا 
عش��ر، وأئمة الشيعة االثنا عشر. ولعله من منطلق هذه 
القدس��ية عينها جرى تقس��يم أش��هر الس��نة اصطالحا 

وتواضعا إلى اثني عشر«.
»إذا كان الغائ��ب الكبي��ر ع��ن المعج��زات النبوية في 
األدبي��ات الس��نية هو علي بن أب��ي طالب، فلن��ا أن نتوقع 
أن يك��ون هو الحاض��ر الكبير في األدبيات الش��يعية عنها. 
والواقع أن المقارنة بين ه��ذه األدبيات وتلك تقدم الدليل 
الكاف��ي لي��س فقط عل��ى أن ح��دود العق��ل الديني تقف 
عن��د حدود العقول الدينية األخ��رى، كما في مثال الديانات 
التوحيدية الثالث التي يكاد يكون ش��غلها الش��اغل تكذيب 
بعضه��ا بعضً��ا، ب��ل كذلك الدلي��ل على أن ح��دود العقل 
الديني الواحد تقف أيضا عند حدود كل طائفة من طوائفه 

التي تعتمد بدورها استراتيجية التكذيب المتبادل«.
ويصف المعجزة بأنها عن��وان لمحاورة مركزيه في 
الخطاب القرآني والطرفان الرئيسيان في هذه المحاورة 
أثن��ان ال ثال��ث لهما اهلل من جه��ة أولى والمش��ككون أو 
المتش��ككون في رس��الة رس��وله من المش��ركين وأهل 

الكتاب من جهة ثانية. 
وأما الرس��ول نفس��ه فهو موضوع وليس ذاتًا لهذه 
المح��اورة فهو مجرد وس��يط أو ترجمان بي��ن اهلل وبين 
المش��ككين وأما موض��وع المحاورة فهو واح��د ال يتبدل 
وإن تنوع��ت أش��كال إخراج��ه فالمش��ركون والكتابيون 
يطالبون الرس��ول بأية أو معجزة تثبت لهم صدق نبوته 
ورس��الته والرس��ول يحي��ل طلبه��م إل��ى اهلل ألنه��ا من 
اختصاصه وحده واهلل يرد هذا الطلب مثنى وثالث ورباع 
وبحج��ج مماثلة ه��ي أيضا مثن��ى وثالث ورب��اع ويقدم 
االس��تاذ طرابيش��ي بعض اآليات القرآني��ة كنماذج من 
ه��ذه المحاورات منها اآلية العش��رون من س��ورة يونس 
)ويقولون لوال أنزل عليه أية من ربه فقل إنما الغيب هلل 

فانتظروا إني معكم من المنتظرين(.
ويتس��اءل طرابيشي: إذا كانت المعجزة رفيقة درب 
كل نبي فلماذا قضت المش��يئة اإللهية أن ينفرد الرسول 

عن سائر الرسل واألنبياء بأن يكون نبيًا بال معجزة.
ويجيب طرابيش��ي بقوله: باستقراء النص القرآني 
نحصي عش��رات من اآلي��ات التي تعلل على لس��ان اهلل 
نفس��ه امتناعه ع��ن إتيان المعج��زات الت��ي يطالبه بها 
رس��وله أو المؤمن��ون ب��ه وعل��ى األخ��ص الالمؤمن��ون 
س��واء أكان ه��ؤالء األخ��رون صادقين في م��ا يطالبون 
به من بره��ان المعجزة التي ه��ي معبرهم إلى اإليمان 
أم كاذبي��ن مناورين ال غاية لهم س��وى إحراج الرس��ول 

وحشره في الزاوية الضيقة. 
ويضي��ف طرابيش��ي قائ��ال: وم��ن ه��ذا المنطل��ق 
االس��تقرائي إياه نس��تطيع أن نحدد خمس��ة مس��تويات 

للتعليل: 
1 - التعليل بالتكذيب. 

2 – التعليل بالتأويل السحري. 
2 - التعليل بالتعذيب. 

4 – التعليل بعدم النجاعة وعدم العلية. 
5 – التعليل باآليات الكونية. 

ف��ي الخت��ام ال ب��د من اإلش��ارة إلى أنه في إس��الم 
الفتوح��ات، وطبق��ا للبني��ة الدينية الس��ائدة آن��ذاك في 
البل��دان المفتوح��ة، وه��ي بني��ة نبوية تتعب��د المبعوث 
قبل الباعث »موس��ى، عيسى، زرادشت، ماني«، ُأعطيت 
األولوية للرس��ول على الرس��الة، وجعل من قوله وعمله 
س��نّة، واعتُبرت الس��نة قرآنا بعد القرآن، بل وُجد بين 
األصوليي��ن الحقا من يجيز نس��خ القرآن بالس��نّة، مما 
يجعله��ا، وهي التي يفترض أن تك��ون تابعة له، حاكمة 
عليه. ورغم أن صحف الحديث األولى ما كانت تحوي بين 
دفتيها سوى عشرات من األحاديث، فقد تضخمت مساند 
الحدي��ث ابت��داء من منتص��ف القرن الثان��ي حتى تعدت 

األربعين ألف حديث في مسند أحمد. 
ومع هذا التحول المتأخر لإلسالم إلى دين معجزات، 
وم��ع تعميم االعتقاد بإمكانية الخ��رق الذي ال ضابط له 
للقواني��ن الصغرى والكب��رى للحي��اة والطبيعة والكون، 
دخل العقل في مرحلة سُ��بات، وغابت عن أفق الحضارة 
العربية اإلس��المية إمكانية ث��ورة كوبرنيكية تنقلها من 
جمود القرون الوس��طى إلى دينامي��ة الحداثة وفتوحات 

العقل اإلسالمي. 

جورج طر�بي�سي: 
ول��د ف��ي حلب، وتخ��رج م��ن جامعة دمش��ق حاماًل 
اإلج��ازة ف��ي اللغ��ة العربي��ة، وعمل مدي��رًا ف��ي إذاعة 
دمش��ق )1963 - 1964(، ورئيسًا لتحرير مجلة »دراسات 
عربي��ة«، وأص��در وترج��م العدي��د م��ن المؤلف��ات. من 
مؤلفاته: »سارتر والماركسية«، »والماركسية والمسألة 
القومية«، »النزاع الصيني السوفييتي«، »واالستراتيجية 
الطبقية للث��ورة«، و«لعبة الحلم والواقع في أدب توفيق 
الحكي��م«. و«اهلل ف��ي رحل��ة نجيب محف��وظ الرمزية«، 
و«ش��رق وغ��رب، رجول��ة وأنوث��ة«، و«الدول��ة القطرية 
والنظرية القومية«، و«معجم الفالس��فة«، و«المثقفون 
الع��رب والت��راث: التحلي��ل النفس��ي لعص��اب جماعي«، 
و«مذبح��ة التراث في الثقافة العربية المعاصرة«، و«في 
ثقافة الديمقراطية«، و«مصائر الفلسفة بين المسيحية 

واإلسالم«، و«من النهضة إلى الردة«. 
و«العقل المس��تقيل في اإلس��الم: نقد نقد العقل 
العرب��ي«، و«وح��دة العق��ل العرب��ي: نقد نق��د العقل« 
و«إش��كاليات العق��ل العربي: نقد نقد العق��ل العربي«، 
و«نظرية العقل: نق��د نقد العقل العربي«، و«هرطقات 
والممانع��ة  والحداث��ة  والعلماني��ة  الديمقراطي��ة  ع��ن 

العربية«. 
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  مثنى مهيدي

دون سبب واضح سقطت ذبابة في فنجان قهوة..
وزي��ر الداخلية: الذبابة س��لفية حاولت االندس��اس بالفنجان إلفس��اد مذاق 
القهوة لدى جماهير الش��عب.. لهذا فنحن لسنا مستعدين لدفع الفاتورة 

باي ثمن كان..
هيث��م المالح: النظ��ام هو من قام بإس��قاط الذبابة في الفنجان باس��تخدام 
الرصاص الحي ولن نعود إلى المقهى لش��رب القهوة قبل تدخل القوات 

الدولية إلخراج الذبابة من الفنجان وعلى النظام دفع الفاتورة..
ادونيس: الثاب��ت هو الفنجان والمتحول هي الذباب��ة ارى فصل الفاتورة عن 

الذبابة والفنجان السيما ان القهوة قابلة للتحريك..
البوطي: نس��أل اهلل العلي القدير ان يطيب النفوس بش��ئابيب الرحمة ولدي 
معلومات بان النظام س��يقوم بإعداد ركوة قهوة جديدة للشعب ونسأل 

هذه الذبابة الضالة ان تتوب إلى بارئها وتقوم بدفع الفاتورة..
طيب تيزيني: علينا ان نحلل سيس��يولوجيا اس��باب س��قوط الذبابة في هذه 
المرحلة وقبل اخراجها من مأزقها يجب ان نعرف هل القهوة كانت ساده 

ام قهوة وسط لنعلم من سيدفع الفاتورة..
التلفزيون السوري: يتغاضى عن سقوط الذبابة ويبث قصيدة شعرية بصوت 

محمد مهدي الجواهري: شممت تربك ال زلفًا وال ملقًا..
هيثم مناع: لدينا وثائق تؤكد بس��قوط المئات من الذباب في فنجان القهوة 
وقد عرضت علي ثالث جهات بخاخات بيف باف ولكنني رفضت وس��نقدم 
ه��ذه الوثائق قريب��ا لمحكمة الجناي��ات والنظام س��يدفع الفاتورة مهما 

كانت باهظة..
اإلخبارية السورية: الذبابة لم تسقط.. كل ما هنالك سقوط بعض الهطوالت 
المطرية.. والشعب كان يشرب القهوة سعيدًا وهو يشاهد رفرفة الذباب 

كالفراشات..
القرضاوي: القهوة رجس من عمل الش��يطان والذبابة اسقطتها طائفة ضالة 
وهي أقلية وعلى اهل السنة والجماعة إعالن الجهاد على هذه الفئة التي 
لم تدفع الخراج منذ معركة صفين ولن يستمتع االخوة في سورية بمذاق 
القه��وة قبل حرب طائفي��ة عليهم خوضها لصالح كام��ل األمة.. واألمير 
حم��د جاهز لدفع الفاتورة واقتطاعها فيما بعد من بيت مال المس��لمين 

حين إعالن الخالفة..

خالد عبود: انتبهوا الذبابة انتقلت من مربع الس��قوط.. إلى مربع االسقاط.. 
والفنجان دائري.. انتبهوا وهذا يناقض معادالت التداخل الهندس��ي ذات 
الجذر التربيعي وال يتم اال بفعلة فاعل.. انتبهتم.. وطالما الفواتير مربعة 

لن ندفعها حتى تصبح دائرية أو مثلثة ذات شكل مستطيل.. انتبه..
ايمن االس��ود - ش��اهد عيان: هذوله قناص��ة النظام اللجاعدين يس��قطون 
الن��اس مثل الذب��اب ورأيت بأم وعمة وخالة عيني العش��رات من الذباب 
يتس��اقطون ف��ي الفناجين.. النج��دة النجدة.. انهم يقنص��ون الفناجين 
االن.. والفات��ورة يا اخي س��أدفعها من جيبتي ب��س خلصونا من قناصة 

النظام..
رامي مخلوف: ستون بالمئة من اسهم القهوة والبن والفناجين تعود لشركة 
س��يرياتيل.. ودفع الفاتورة مس��ألة بس��يطة يمكن تغطية تكاليفها من 

جيب مشتركي ام تي ان أو المشغل الثالث..
 مجلس الش��عب: يقيم مهرجانًا ش��عريًا حول الفنج��ان ويمتدح مذاق القهوة 
ويق��ر قان��ون التصفي��ق لرفع الذباب��ة من الفنجان ويرش��ي الكرس��ون 
للتخلص من الذبابة لتقديمها إلى المواطن السوري مع كرت كتب عليه: 
كرامتك محفوظة وس��تعاد اليك بأبهى ص��ورة.. وانفضوا ولم يأتي أحد 

منهم على ذكر الفاتورة..
من سيدفع الفاتورة إذًا.. فاتورة الدم..

المتنفذون؟ قطعًا ال فهؤالء ما إن يحمى الوطيس سيغادرون برفقة عائالتهم 
ليعيشوا هانئين..

ديك��ة الخ��ارج؟ ال بالطبع.. صحي��ح ان جميعه��م يقدس الش��هادة ويحبون 
الشهداء ولكن ال أحد..

منهم يريد إن يستشهد ويشارك في دفع جزء يسير من الفاتورة..
مواطن سوري بسيط يقترب يخرج الذبابة برفق ويتركها تذهب لشأنها يدفع 
تكلفة فاتورة الفنجان ويغادر مبتس��ما وهو يعلم بان الفواتير الباهظة دائما 

يدفعها الفقراء..
 وكان ق��د كتب على الفاتورة: كرامتي لم تكن محفوظة في حس��اب مصرفي 
حت��ى تعاد ال��ي مع الفوائ��د والتعويضات بأبهى صورة أو ش��يك.. .. كرامتي 

سورية وطالما هي محفوظة فكرامتي أيضًا..

فاتـــــورة

حي جوبر الدمشقي | عدسة سام | 2013
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�ملوت عرب �ل�سا�سة
  عامر محمد - دمشق

تدور في بال خديجة آالف األس��ئلة اليوم بعد 
أن قض��ى زوجها العقيد ياس��ر س��ليم في تفجير 
مش��فى الكندي بحلب، التلفزة الرسمية لم تذكر 
الخب��ر بع��د أيام وأش��هر من قصائ��د كان يتلوها 
التلفزي��ون الرس��مي صب��ح مس��اء ع��ن بطوالت 
المحاصرين بالمش��فى وكي��ف يجب أن ترفع لهم 
القبعات، هذا كان فيما سبق التفجير الضخم الذي 
رافقته التكبيرات والذي حول نصف المشفى إلى 
ركام، خديجة زوجة الضابط في الجيش السوري 
ش��اهدت ذلك عبر قناة "الجي��ش الحر" ثم عرفت 
المزيد م��ن التفاصيل عبر "أورينت"، فيما صمتت 

كل القنوات التي تتبع للنظام عن ذكر ما حدث. 
تعيش الزوجة التي تحولت ألرملة في حمص 
مع أبنائها الثالثة وأكبرهم فتاة في الرابعة عشر 
من عمرها، في حالة من الصدمة وعدم التصديق 
لي��س ألن األب والزوج قضى ول��م يصل جثمانه 
فحس��ب، بل ألن النظ��ام أنكره تمام��ًا، لم يردها 
أي اتص��ال م��ن "الجه��ات المختص��ة" ولم يطرق 
أح��د بابه��ا معزيًا، فيم��ا تقارن ه��ي بين الجيش 
االسرائيلي الذي خاض حربًا من أجل رفات اثنين 
م��ن جنوده ف��ي جنوب لبنان وبي��ن جيش تدعمه 
وتعتب��ره حامي��ًا له��ا، المقارنة ال تُخج��ل خديجة 
الت��ي لم ت��رى وجه زوجه��ا منذ عام كام��ل، فيما 
تتلقى اتصاالت من "عصابات مس��لحة" تفاوضها 
من اجل الحصول على جثمان زوجها ياس��ر، الذي 
كان راغبًا دائمًا ف��ي التعلم، فالعقيد في الجيش 
كان طالبًا في قس��م الترجمة ف��ي نظام التعليم 
المفتوح بجامعة دمش��ق، وه��و الذكر الوحيد في 
العائل��ة وال��ذي فضل مبك��رًا أن ينض��م للجيش 
الس��وري، واليوم تنتظر الجثة وتطلبها من جديد 

من "الدولة". 
مع الفرق الكبير بين العسكري حامل السالح 
والمدن��ي ف��ي منطقة محاص��رة من قب��ل قوات 
النظام وميليشياته، هناك مجال ضيق جدًا يمكن 

المقارنة فيه بين ما عاشه عناصر مشفى الكندي 
في أيامه��م ولحظاتهم األخيرة وبين ما يعيش��ه 
مدني��ون يهدده��م الج��وع والحصار ف��ي غوطة 
دمشق، فمثاًل وكما خُلعت األبواب والشبابيك من 
المنازل والدور في يل��دا واليرموك وببيال لغرض 
التدفئة، فعل جنود الجيش الس��وري الذين تركوا 
م��ن دون أي إم��داد م��ن قب��ل "القي��ادة"، ليس��ت 
األبواب وحده��ا ما تم إحراقها له��ذا الغرض، بل 
الصور الش��عاعية واألدوات الطبية واألسرّة أيضًا 
استخدمت في التدفئة، فيما كانت "القيادة" تتصل 
بياس��ر لتحييه وتحي��ي هذا الصمود األس��طوري 
وكالم "القيادة" كان يرضي ياس��ر ليس��تمر فيما 

يفعل. 
صم��ود ياس��ر أوصله ف��ي أحد أيام تش��رين 
الثان��ي الماضي إلى أن يقوم بعمل جراحي معقد 
ألح��د عناصره، إذ اضطر في ليل��ة باردة إلى زرع 
مفج��ر لش��اب كان قد أصي��ب أثناء االش��تباكات، 
العم��ل الجراحي أبقى العنصر حيًا لس��اعات قبل 
أن يقض��ي في الصباح وينضم إل��ى المقبرة في 
فناء المشفى، هناك وزعت الجثامين على أمل أن 
يتم نقلها الحقًا، تسعون قبرًا حفرها ياسر وترك 
عليها ما يدل على أس��ماء أصحابها قبل أن يتحول 
المش��فى برمته إلى قبر كبي��ر وموحش، خديجة 
ال تزال مس��تاءة للغاية، لماذا لم ينقذ أحد ياس��ر 
من الموت الذي كان واضح االتجاه، تس��أل بحرقة 
وتع��دد مزاي��ا ال��زوج ثم تبك��ي كلما ذك��رت أنها 
ش��اهدت لحظ��ة موتها مرارًا وتكرارًا عبر شاش��ة 
التلفزيون، ثم تصل الستنتاج أن "القيادة" ضحت 

به وتركته للموت. 
على شاش��ة أخرى ش��اهد فادي م��وت والده، 
الشاب الدمشقي الذي ال ينكر أنه فرّ من سوريا، 
أختار اإلقام��ة في لندن ليكم��ل تحصيله العملي 
ويعم��ل في ذات الوقت، وه��و ال ينكر أيضًا أنه ال 
يمل��ك أي موقفٍ مما يحدث في الب��الد، وعادة ما 

يكرر أس��ئلة فج��ة وغريبة بعد ثالث س��نوات من 
انط��الق الث��ورة أو األزم��ة، فهو ال يتبن��ى أيًا من 
التوصيفي��ن، ويفاجئك بأس��ئلة من عي��ار: لماذا 

حدث هذا في سوريا؟. 
في لندن وكما كل س��وري ل��ه أهل أو أقرباء 
ف��ي الداخ��ل، يتواص��ل ف��ادي م��ع عائلت��ه عب��ر 
االنترنت مس��اء كل جمعة، كانت الجمعة األخيرة 
من ع��ام 2013، وكان يتحدث م��ع والده بالصوت 
والصورة من لندن إلى دمش��ق، الس��اعة تجازوت 
منتصف الليل، والعائلة التي تس��كن في القصاع 
اعت��ادت عل��ى صوت القذائ��ف والمدفيع��ة وعدم 
الخروج بعد الثامنة مساًء، كان الحديث بين فادي 
ووال��ده ق��د انتهى، نه��ض األب من أمام شاش��ة 
الكمبيوت��ر فاس��حًا المج��ال للوالدة الت��ي تُمطر 
فادي بأسئلة عن أكله وش��ربه ونومه، وقف األب 
مبتعدًا قلياًل ثم س��قط أرضًا، ش��قيقات فادي مع 
والدت��ه وط��وال نصف س��اعة من البث المباش��ر 
إلى لندن، ك��نّ يحاولنّ إنقاذ الوالد، من الضغط 
على الصدر إلى مح��اوالت التنفس الصناعي إلى 
حمل��ه وهزه والبكاء فوقه، ومح��االت غير مجدية 
لالتصال بسيارة إس��عاف، كان فادي يشاهد ذلك 
بش��كل حيّ، والعجز قد احتل كل جس��ده، نسيت 
العائلة في دمش��ق أن المش��هد ينق��ل إلى لندن، 
وحي��ن دخل الطبي��ب ليلقي نظ��رة فاحصة على 
األب، كانت س��اعة كاملة قد مرت على س��قوطه، 
أعلن الطبيب الوفاة وسمع فادي الصرخات والنواح 
من النساء المحيطات بالجثمان الذي تفصله عنه 
آالف الكيلومترات، فتسمر أمام الشاشة ثم بكى. 
عل��ى أول طائ��رة نقلته إلى بي��روت ومن ثم 
عبر البرّ إلى دمشق، وصل فادي العاصمة كارهًا 
إياها أكثر من ذي قبل يقول، دفن والده واستقبل 
المعزي��ن وتابع الحرب القريبة م��ن منزله، أنهى 
األوراق الخاصة بحص��ر اإلرث، وحجز مقعدًا على 

طائرة أخرى كي يسافر هذه المرة بال عودة. 
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  ياسر مرزوق

�ليمني �ملتممة يف �لت�سريع �ل�سوري
وه��ي اليمي��ن الت��ي يوجهه��ا القاضي من 
تلقاء نفس��ه ألي من الخصمين عند عدم كفاية 
م��ا قدم��ه الخصم من دلي��ل، ليتمم��ه باليمين، 
وهي ذات أثر تكميلي وال تعتبر تصرفًا قانونيًا، 
إذ للقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت 
هناك حجة لتوجيهها ليس��تكمل به��ا قناعته إذا 
لم يقدم الخصم دلي��اًل كافيًا على دعواه. وهي 
بذلك على خالف اليمين الحاس��مة تعتبر واقعة 
مادي��ة يقتصر ح��ق توجيهها عل��ى القاضي وال 

يملك أحد الخصوم ذلك الحق. 
وق��د عرفتها المادة 121 م��ن قانون البينات 
السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 359 

لعام 1947 بالقول: 
اليمين المتممة: هي التي توجهها المحكمة 
من تلقاء نفس��ها ألي من الخصمين لتبني على 
ذل��ك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما 
تحكم به«، ومحكمة الموضوع تس��تقل بتوجيه 
اليمين المتممة ألح��د الخصمين لتكمل قناعتها 
في القضية، وإن من المتفق عليه فقهًا واجتهادًا 
أن هذه اليمين ال تفيد المحكمة فلها العدول عن 
توجيهه��ا وله��ا أال تأخذ بها بع��د تأديتها وأنه إذا 
رفضها من وجه��ت إليه فليس من المحتم على 
المحكم��ة أن تحكم عليه إال في الحاالت الحتمية 

المحددة في القانون. 
و لليمين المتممة ش��رطان أتت على ذكرها 
الفق��رة الثاني��ة من الم��ادة 121 بين��ات بقولها 
»يش��ترط في توجيه هذه اليمي��ن أال يكون في 
الدعوى دليل كامل وأال تكون الدعوى خالية من 

أي دليل«. 
أي أال يك��ون هناك دلي��ل كامل في الدعوى 
يمك��ن للقاض��ي أن يؤس��س حكم��ه علي��ه ألن 
وجود مثل ه��ذا الدليل يعدم الحاجة إلى اليمين 
أص��اًل » كإقرار المدعى عليه بالذات بالدعوى »، 
وأال تكون الدع��وى خالية من أي دليل فلو كانت 
الدعوى خالية من أي دليل فال محل لتوجيه مثل 
هذه اليمين وإنما يمكن ألحد الخصوم أن يوجه 

اليمين الحاسمة إلى خصمه أو أن يحكم برد 
الدعوى لعدم قيام الدليل. 

فال تعتبر اليمين المتممة دلياًل كافيًا في 
الدعوى إذا كان من المتعذر اس��تنباط دليل 

ناقص من مالبسات الدعوى وظروفها. 
كم��ا أن��ه ال يج��وز للمحكم��ة أن توج��ه 
للمدع��ي اليمي��ن المتمم��ة لتحدي��د قيم��ة 
المدعى به إال إذا استحال تحديد هذه القيمة 
بطريق��ة أخ��رى. وتحدد المحكم��ة في هذه 
الحالة ح��دًا أقصى للقيم��ة التي يصدق بها 

المدعي بيمينه. 
فبمقتض��ى هذه الم��ادة ال يجوز تحديد 
قيمة المدع��ى به عن طريق اليمن المتممة 
إال إذا اس��تحال تحديد هذه القيمة بوس��يلة 
أخ��رى كالخبرة مثاًل أو عن طري��ق الفواتير 
والس��ندات واإليص��االت.. فلو أمك��ن تحديد 
ه��ذه القيمة ع��ن طريق وس��يلة أخرى غير 
اليمي��ن كالتي ذكرناها ما ج��از للمحكمة أن 
تلج��أ إل��ى تحليف اليم��ن المتمم��ة من أجل 
تحديد تلك القيمة وعلى المحكمة أن تش��ير 
على عدم إمكانية تحدي��د تلك القيمة بغير 
اليمين عن��د توجيه اليمين المتممة وإال كان 
حكمه��ا مس��تحقًا للنقض ومخالف��ًا لقواعد 

اإلثبات. 
و تحل��ف المحكمة اليمين المتممة من تلقاء 
نفس��ها في األح��وال التالي��ة وفقًا لم��ا ورد في 

المادة 123 بينات: 
أ - إذا ادع��ى أح��د ف��ي التركة حق��ًا وأثبته، 
فتحلفه المحكمة يمين االس��تظهار على أنه لم 
يس��توف هذا الحق بنفس��ه وال بغيره من الميت 
وال أب��رأه وال أحال��ه على غيره وال اس��توفى في 
دين��ه من الغير وليس��ت للميت ف��ي مقابلة هذا 

الحق رهن. 
ب - إذا اس��تحق أحد المال وأثبته في دعواه 
حلفته المحكم��ة على أنه لم يبع هذا المال ولم 
يهب��ه ألح��د ول��م يخرجه م��ن ملك��ه بوجه من 

الوجوه. 
ت - إذا أراد المشتري ردّ المبيع بعيب حلفته 
المحكمة على أن��ه لم يرضى بالعيب صراحة أو 

داللة. 
ث - إذا طال��ب الش��فيع بالش��فعة حلفت��ه 
المحكمة بأنه لم يس��قط حق شفعته بوجه من 

الوجوه. 
و توج��ه اليمي��ن المتمم��ة ف��ي المنازع��ات 
المدنية والتجارية والش��رعية التي تعرض أمام 
القض��اء المدني أو المحكمين وال يصح توجيهها 
ف��ي المحاك��م االدارية وال ف��ي الجزائية فهي ال 

تعتبر وسيلة اثبات إال أمام القضاء المدني
ويجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة أمام 
محكمة الدرجة االول��ى ويجوز له توجيهها أيضا 
أمام محكمة االس��تئناف والنقض إذا كانت هذه 
األخيرة يجوز لها أن تحكم في موضوع الدعوى.. 
أم��ا قاضي األم��ور المس��تعجلة ف��ال يملك 
توجيه اليمين المتممة ألنه ممنوع من التعرض 
أص��ال ألصل الحق ومهمته فق��ط اتخاذ إجراء أو 

تدبير مؤقت. 
و يجوز لم��ن وجه اليمين »وه��و القاضي« 
الرجوع عنها إذا وجد أدلة أخرى كافية بل ويجوز 
ل��ه الرجوع عنها أيض��ا إذا اقتنع باألدلة الموجدة 

دون أن يكش��ف أدلة جديدة كأن يعيد النظر في 
األدلة القائمة فيراها كاملة وكان يظن أنها غير 

ذلك. 
آثار توجيه اليمين المتممة: 

نص��ت المادة 123 م��ن قانون البي��ات: » ال 
يج��وز للخصم الذي وجهت اليه اليمين ان يردها 

على الخصم االخر ». 
أي لي��س أم��ام م��ن وجه��ت إلي��ه اليمي��ن 
المتممة إال أن يحلفها أو ينكل عنها ألنها وسيلة 
إقناع للقاضي وليست احتكامًا إلى ذمة الخصم، 
وإذا اس��تؤنف الحكم لصال��ح الخصم الذي حلف 
اليمين المتممة فإن محكمة االس��تئناف ال تلزم 
باليمي��ن المحلوفة لدى محكم��ة الدرجة االولى 
ويمك��ن لها أن تس��تخلص نتيج��ة مختلفة عن 
الت��ي توصلت إليها محكم��ة الدرجة األولى ومن 
ب��اب أول��ى يجوز للخص��م أن يثبت ك��ذب اليمن 

التي حلفها الخصم أمام الدرجة االولى. 
أنواع اليمين المتممة: 

هن��اك حاالت خاص��ة من اليمي��ن المتممة، 
كيمي��ن االس��تظهار وتج��ب عندم��ا يدع��ي أحد 
حق��ًا في التركة ويثبت��ه، وهي من النظام العام 
فإذا أغفلتها المحكم��ة عرضت حكمها للنقض، 
وهناك يمين االس��تحقاق وتحّلفها المحكمة من 
تلقاء نفسها إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه، 
حلفت��ه بأنه ل��م يبع هذا المال ول��م يهبه ألحد، 
ول��م يخرجه من ملكه بوجه م��ن الوجوه. وهي 
يمي��ن إجباري��ة وملزمة للقاض��ي يحلفها بدون 
طلب، وهي من حيث النتيجة كاليمين الحاسمة. 
وم��ن الح��االت الخاص��ة لليمين المتمم��ة يمين 
العي��ب، كم��ا ل��و أراد المش��تري رد المبيع بعيب 
تحلف��ه المحكم��ة عل��ى أن��ه لم ي��رض بالعيب 
صراحة أو داللة، كما تطرقت إلى يمين الشفعة 
وه��ي ملغ��اة ف��ي التش��ريع الس��وري. ويمي��ن 
التقوي��م وينحصر موضوعها ف��ي تقدير قيمة 
الش��يء الواجب الرد الذي تعذر رده عينًا، ويمين 
االس��تيثاق وتوجه إلى من يتمسك بأن الحق قد 

تقادم بسنة فيحلف على أنه أدى الدين فعاًل. 

جامع خالد بن الوليد | حمص | 2013
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يا رب الخذالن والحصارات.. هل يتذكرون هناك في العالم بعد القناص أننا الزلنا هنا؟.. هل 
يتذكرون أصواتنا وعطرنا أكثر أم قهرنا والجوع؟

م��ا ل��ون خيوط المنادي��ل التي يحيكه��ا »الرجال« اآلن لألمه��ات والحبيب��ات والفجيعات 
والمعلقات على حبال الكذبات الطويلة؟

م��ن ينزح كل آبار العويل على المآذن لتصل إلينا رغم كل هذا الموت وتنوح على من بقي 
منا على قيد الحصار؟.. 

يا رب الخسارات.. هل يتذكرون أن بقايانا الزالت هنا تحتضر؟
 AM 11:28 / 2014 - 1 - 15 :حمص المحاصرة حتى الثمالة بكل قهر وخذالن وخسارات الكون
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 
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ن 

طا
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أصاًل عادي.. هاد تطور طبيعي
طبيب األسنان = نجّار خزف.. 

أخصائية التوليد = داية.. 
أخصائي البولية = مطهّر.. 

أخصائي البواسير = مشرّج.. 
أخصائي التخدير = بيّاع عرق.. 

أخصائي التشريح = قصّاب.. 
المهندس المعماري = مليّس.. 

المهندس المدني = نجار باطون.. 
مهندس السيارات = كومجي.. 

مهندس الكهرباء = كهربجي.. 
أستاذ المدرسة = حكواتي.. 

عامل النظافة = زبّال.. 
عامل محطة الوقود = طنبرجي.. 

طبي��ب العي��ون = رئي��س جمهوري��ة، 
وأمين عام لحزب سياس��ي، وقائد أعلى 
للجي��ش والق��وات والمس��لحة، ورئيس 

السلطتين التنفيذية والتشريعية. 
عروة األحمد

نبيل في��اض.. أنا عش��ت بالمح��رر.. ما 
بع��رف قديش صارو.. ب��س حاليًا قاربت 
الس��نة اللي ما دس��ت فيه��ا.. المناطق 
المحتل��ة الل��ي تح��ت س��يطرة النظام 
بحلب.. أنتمي إلى الطائفة المس��يحية.. 
دي��ن..  رج��ل  يرحم��و«  اهلل   « وال��دي 
ومؤمنة جدًا بالمس��يح.. »مش��ان يعني 
ما تطلعل��ي بنظرية المؤام��رة وإني ما 
مس��يحية أصلي.. أنا ح��دا غريب لدرجة 
أنو شمسة! يعني الخضرجي تبع بستان 
القص��ر بيع��رف أني الصبية المس��يحية 

اللي بتتظاهر!.. 
ورغم ذلك.. ما التقيت الثائر اإلس��المي 
الل��ي رح يبيع دمي للس��عودية! مش��ان 
مص��اري! التقي��ت الثوار الل��ي حموني.. 
وفتحول��ي بيوته��م وقلوبه��م.. وق��ت 
جه��ات متطرف��ة حاول��ت تش��كل خطر 

عليي.. 
مش��فقة عليك إذا كنت عايش برعب أنو 
فعاًل الثوار اللي الهم تلت س��نين ما عم 
يخلصو.. ممكن يعملوها ومشفقة عليك 
أكتر إذا كنت عم تألف هالكالم.. ألنو ما 
بعرف كيف متحم��ل حالك وأنت بغيض 

لهالدرجة!.. 
وعس��يرة الدم.. اس��تحي وخل��ي عندك 

شوية دم!
مارسيل شحوارو

لو كنت ابن الشام
ما كنت بتركها بهالليل الغميق

وال كنت بغفا وقلبها جوا الحريق
لو كنت ابن الشام

ما بنام إال بحضنها.. بنص الطريق
لو كنت

لو كانت
لو ضل إلها رفيق

فادي جومر

جنوب دمشق | 2013

جنم �سّمان
بالمشرمحي السوري الفصيح: 

من��ذ أول انق��الب عس��كري في خمس��ينات 
القرن الماضي.. اضمحلت مؤسسات الدولة 
السورية لصالح العسكر.. ثمّ لصالح الحزب 
الواح��د.. ثمّ لصال��ح القائد الواح��د.. حتى 
لم تع��د لدينا مؤسس��ات بالمعن��ى الدقيق 
للكلم��ة.. س��وى أجه��زةِ األم��ن والجي��ش 

المرتبطة بعبادة شخٍص واحد. 
المعارضة السورية.. ال مؤسسات لها أيضًا.. 
وال س��بيل لنجاحها اذا لم تنجز مؤسس��اتها 

حتى قبل انتصارها على الطاغية. 
كم من المبادرات فش��لت.. ك��م من االفكار 
والخط��ط ذهب��ت ادراج الري��اح.. ك��م م��ن 
المشاريع االعالمية الحرّة في مهبّ الريح.. 
وكّل ذل��ك ألن المعارضة هي أفراد.. وأفراد 
ملحقون بفرد أو بأفراد.. وليس��ت مؤسس��ة 

تصنع لشعبها حريته. 
هالة �ملفتي

العال��م األخ��ر رك��ز عل��ى االنس��ان، لذل��ك 
ارتفع وترقى وبن��ى الحضارة، لندن تحتفل 
ببن��اء أكب��ر مكتبة عل��ى وج��ه األرض.. أما 
في س��وريا فقد وضع االنس��ان تحت البوط 

العسكري، وتم تنصيب الحيوان عليه.. 
غ�سان جباعي

� أقول البني عم��ر: إذا أخذوك بغتة ال تنس 
رصيدك من قبالتنا وخفقات قلوبنا خذ معك 
أصابعنا إن ش��ئت واترك أوراقك المسرحية 
في درج الطاولة خ��ذ دموعنا ولهفتنا عليك 
واترك ابتس��امتك العالية خلف زجاج النافذة 
وال تن��س أن تض��ع في جيب��ك الداخلي آخر 
فقاعة هواء وآخر شعاع من ضوء الشمس. 

ندى كر�مي
م��ع اقتراب موعد افتتاح البورصة على دماء 
الشعب السوري في العاصمة السويسرية.. 
أرجو من كل قلب��ي أن يُصاب جميع ممثلي 
الس��وري بصح��وة ضمي��ر قوي��ة  الش��عب 
وانخفاض ش��ديد في األن��ا وارتفاع مفاجئ 
بح��س المس��ؤولية وفق��دان ف��ي الش��هية 

لألموال والمناصب. 

عطا �لعطا كامل
اإلئت��الف  ف��ي  العامودي��ة  االنقس��امات 
الوطن��ي إنم��ا هي خي��ر تعبير ع��ن الخالف 
القطري الس��عودي التي ستؤدي إلى تمزيق 
المعارضة، بس بيني وبينكون ما في ش��ي 

بينزعل عليه. 
خولة دنيا

بكل ما يتعلق بالش��أن الع��ام، عدنا لنصبح 
»يصطفل��وا«.  مب��دأ  وعل��ى  »نفوري��ن« 
نح��اول التمل��ص من العم��ل الجماعي، كي 
ال تع��ود تبعات��ه علين��ا، في حال اكتش��افنا 
م��اال يعجبن��ا في بع��ض المش��اركين.. في 
السياس��ة، اإلغاثة، التنمي��ة، وكل المجاالت 
التي نضطر فيها للمش��اركة مع اآلخر.. كنا 
نخ��اف س��ابقًا، ومازلن��ا نخاف الي��وم، لدينا 
كثي��ر من الحس��ابات للمحافظة على الذات، 
الت��ي تنتهي غالب��ًا بجلد ال��ذات.. لدينا كثير 
م��ن الرف��ض والمالحظات لم��ن تولى هذه 
المج��االت، ولك��ن ال نري��د أن نك��ون بديل 
عنهم بس��بب حجم االخط��اء والتبعات التي 
ستلقى عليهم أو علينا.. نتحمل اللصوص.. 
التافهي��ن.. النصابي��ن.. غي��ر المحترفين.. 
االس��تعراضيين.. المتس��لقين.. نتحمل كل 
الدكاكين التي فتحت باس��م الثورة ونتحمل 
م��ن يقوم عليه��ا ألننا ال نريد فت��ح األبواب 
المغلقة.. لكننا ال ننجو ولن ينجو أوالدنا من 

صمتنا الجديد.. 
ه�سام عقل �بو جولن

تش��ويه وتزيي��ف وتزوير الحقيق��ة.. عملوا 
عليها بشكل احترافي مريع.. 

قبل أي جريمة قاموا بها في سوريا ولبنان، 
كان هن��اك جريمة تزوي��ر وتزييف.. عقلية 
مخادعة إجرامية.. الخداع والتآمر والتزوير.. 

أبشع من جرائمهم.. 

�إياد �ل�سويف
عيوُن الليل.. 

عيون الليل ترقبُ في ربانا.. 
ونور الفجر يستبق األوانا.. 
هل السارياتُ وقفن ألمٍر.. 

أم أّن اليأس أجرعنا الهوانا.. 
تشتتٌ قد ساد فينا.. 

أم تنازُعُ األلقاِب قد شّلٰ خطانا.. 
مرارة اليأِس لكأٍس شربنا.. 

أم كأس العمِر شٰربت من لظانا.. 
هي الئماتُ النفِس تُحدُِث فينا أمرا.. 

أم أّن النفس ُذهلت من عطانا.. 
مطرٌ لخيٍر يهطُل كّل يوٍم.. 

أم أّن الرجس يهطُل من سمانا.. 
لعمري ما جبنتُ ألمٍر.. ولكن.. 

تفرُِّق األضدادِ قد أثقل خطانا.. 
ر�ما فلمون

تواض��ع يا مثق��ف قدام اللي قاع��د بالمحرر 
وعم بشتغل.. توااااضع!!

ق��ول أنك مو متل��و.. مو عيب.. أن��ا كمان متلك 
خايفة أنزل.. كنت خاف من قصف النظام صرت 
خاف م��ن داعش كم��ان.. بخاف عأهل��ي وأمي 
وأبوي من أنو أكس��رلن ضه��رن بآخر هالعمر.. 
معلش إي أنا مان��ي متل هالثوار.. ال تعمل من 
حال��ك بط��ل قدام الل��ي حاطط روح��و عكفو.. 
بس ألنك مثقف وقاعد بتكتب عالفيس.. وأنت 
ال بحياتك استرجيت تطلع مظاهرة وال بتساعد 
ال بإغاث��ة وال بغيره��ا..  توااااااض��ع قدام��ن.. 
مان��ك أحس��ن من��ن ألنك مثق��ف.. تاب��ع حكي 
بس تواااااضع.. ال تش��وف حالك علين.. القسم 
األول كان للمعارض النظري.. والقس��م التاني 
للمؤيد: حاج تقل��ي الطرفين اضرب من بعض 
مش��ان هيك م��ا اخدت صف ح��دا.. النو الجيش 
الح��ر ع��م بنض��ف حالو ام��ا طرف النظ��ام هو 
اص��ال القذارة بذاتها فم��ا بتتنضف.. فالطرفين 
مو متل بعض.. أنت المشكلة.. وطلع عالمراية 

واعراف قدر نفسك.. عيب ألنو.. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

يُحك��ى أنَّ ِإنس��انًا يقطن في مكانٍ ما عل��ى األرض، قد ضَّحَى بنصْف 
زمّانه ألنَّه دافع عن إنسانٍ آخر يحيا على األرض أيضًا.

ثم إّن هذا اإلنسان قد ظلمتْه األرض وسلبته نصف زمانه اآلخر جرَّاء ما فعل. وقد 
س��مع أحدهم هن��ا وثانٍ هناك وثالٌث في مكانٍ آخر لحنًا غنَّت��ه روحه المتَّألمة، فجعل 
الدم��وع تترقرق في أعينه��م. ثم بكى رجال ونس��اء العالم وأطفالهم حزنًا، وغرس��وا 
زهورًا بيضاء على ش��رفات منازلهم وأس��طحها وضف��اف األنهار والبحيرات ليش��كروه 
على تضحيته وما تعلموه منه. فتحولت الزهور إلى شجيرات ثم أشجاٍر عمالقة المست 
السُّ��حب بجذوعها وأغصانها وأوراقها المصنوعة من ن��ور، توهجت خيوطه في الجبال 

والبحار والسّ��ماء. ثم توّارت الشّ��مس والنجوم وتوارى القمر وكوكبٌ آخر هو األكثر 
إشعاعًا بينهم احترامًا لنوره ونور قلوب من غرس األزهار البيضاء.

بَيْدَ أنَّ تلك األلحان لم تس��مع عبر أذني بش��رٍي على هذه األرض يومًا. 
وقد ارْتدَّ صداها إلى روح ذاك اإلنسان لتزداد بسماعها ألمًا وحزنًا، فقد ظنت 

أنَّ إنسانًا آخر قد رحل عن األرض ولم يكترث أحدٌ لتضحيته أيضًا.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

حلــــن 
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مخي��م اليرم��وك ين��زف حص��ارًا وتجويع��ًا وقتاًل 
بالبرامي��ل المتفجرة وحس��ام عرفات مس��ؤول الجبهة 
الش��عبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة / يؤكد من 
الضف��ة الغربية أن أزم��ة الالجئين الفلس��طينيين في 
مخي��م اليرموك يتم تضخيمها واس��تغاللها سياس��يًا، 
ألنه��ا تط��ال قرابة ألف ش��خص فقط مم��ن يقطنون 

المخيم. 
ويكرر عرفات في تصريح��ات خاصة لقدس برس 
أن 80 % م��ن قاطن��ي المخي��م حاليًا من المس��لحين 
وعائالتهم ال تعاني أي مش��اكل إنسانية ويصل إليهم 
الطع��ام وال��دواء عبر مناف��ذ خاصة به��م، وأن األزمة 
اإلنسانية والتي يجري تضخيمها والمتاجرة في معاناة 
أصحابه��ا سياس��يًا تط��ال ما بي��ن 500 إل��ى 1000 
ش��خص من قاطني المخيم فقط، ويخضعون لسيطرة 
المس��لحين ويعيشون تحت س��طوتهم، مشيرًا إلى أن 
عدد القتلى مؤش��ر عل��ى أن األزمة ال تش��مل الجميع، 

ومحصورة في مجموعة قليلة من الفلسطينيين. 
ونحن نس��أل السيد عرفات ما إذا كان ألف شخص 
ليس لهم أهمية في أجنداته، وليس��وا في حس��اباته، 
وقتلهم ليس ذا قيمة، وما هو عدد الشهداء المطلوب 
لكي تتحرك ما تس��مي نفس��ها بالقيادة الفلس��طينية 
إلنقاذ من تبقى في المخيم؟ عبارة مقززة تسقط اللثام 
األخير عن مدّعي المقاومة ونصرة الشعب الفلسطيني 

بعدما سقط عن نظام المقاومة والممانعة السوري. 
من يتآمر على قضية الش��عب الفلس��طيني والتي 
من المفترض أنها قضيته، ويفاوض على إس��قاط حق 
الع��ودة، ال يمكن التعويل عليه في إنقاذ فلس��طينيي 
س��ورية من القتل والحصار والج��وع، ويمكن أن يكون 
قتل الفلسطينيين في المخيمات بكل الطرق والوسائل 
هي جزء من التسوية التي يتم العمل عليها اآلن، والتي 

أصبح من شبه المؤكد استبعاد حق العودة منها. 
لي��س غريب��ًا مث��ل ه��ذه التصريحات م��ن ممثل 
الجبهة الش��عبية لتحرير فلس��طين في الضفة الغربية 
)وبالمناسبة ليس لهذه التسمية من اسمها نصيب، ال 

هي شعبية، وآخر همها تحرير فلسطين(
وامتدادها في س��ورية متحالف مع النظام السوري 
واإليراني ف��ي محاصرة المخيمات الفلس��طينية وقتل 

الفلسطينيين، وهذا ما ال يخفيه أحمد جبريل أمين عام 
الجبهة الش��عبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الذي 
هدد قبل عام من السفارة اإليرانية خالل حفل استقبال 
لها: بأنه سيتم تحرير مخيم اليرموك بالقوة العسكرية 
إذا فشلت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة 
آنذاك بالتوصل إلي حل سياس��ي ألزمة مخيم اليرموك 

بما يؤدي إلي انسحاب المسلحين منه. 
وذلك بعد س��يطرة الجيش الح��ر على المخيم إثر 
اشتباكات عنيفة مع عناصر الجبهة التي تخوض قتالها 

إلى جانب قوات النظام. 
الحل السياسي، ومبادرات حس��ن النية المتعددة 
إلدخال الم��واد اإلغاثية إلى المخي��م، وإخراج المرضى 
منه، الذي أفش��لهم النظ��ام، والفصائل الفلس��طينية 
الداعم��ة له أكثر من مرة، وآخره��ا كان محاولة اغتيال 
رئي��س الهيئ��ة الوطنية، ف��ؤاد عمر ال��ذي اتهم فتح 
االنتفاض��ة الموالي��ة لنظام األس��د، بمحاول��ة اغتياله 
الفاشلة منذ أس��بوعين، وقال حينها في لقاء خاص مع 
فجر برس: أن مس��لحي حركة فت��ح االنتفاضة، أطلقوا 
عليه الرصاص بغرض قتله، خالل عملية تنسيق إخراج 
الجرحى والمرضى من مخيم اليرموك المحاصر للشهر 
الراب��ع على التوالي، على الرغم من ارتدائه بزة الهيئة 
األهلية الوطنية ذات اللون البرتقالي، وأن اس��تهدافه 

تم لشخصه كرئيس الهيئة. 
لم تبد القيادة والفصائل الفلس��طينية، االهتمام 
الالزم إلنقاذ أهالي أكبر مخيم لالجئين الفلس��طينيين 
ف��ي المنطقة، وال وس��ائلهم اإلعالمي��ة التي اقتصرت 
عل��ى نقل أع��داد الش��هداء دون ذكر للقات��ل أو حتى 
وس��ائل القتل التي تطورت من الراجمات والمدافع إلى 
الحص��ار والتجويع، وليس انته��اًء بالبراميل المتفجرة، 
ومنه��ا الكثير من تبنى وجهة نظر النظام القاتل وهي 
التي تدرك أنه قتل من الفلس��طينيين أكثر بكثير مما 
فعلت إس��رائيل، وليس في سورية فقط بل في األردن 

ولبنان كذلك. 
وإذا كان��ت فعاًل غير قادرة عل��ى حماية المدنيين 
داخ��ل المخيم، وإيصال المواد اإلغاثي��ة والطبية التي 
فق��دت تمامًا داخل المخيم، فماذا فعلت لمن فر منهم 
إل��ى مناطق أخرى داخل س��ورية، وإل��ى لبنان واألردن 

وتركيا. 
يب��دو أن القي��ادة الفلس��طينية لم تش��اهد صور 
ربطة الخبز وهي معلقة على حواجز النظام على أبواب 
المخي��م، إمعانا في قهر األهال��ي وذلهم، ولم تحصي 
عدد الش��هداء الذين تجاوز عددهم الخمس��ين جوعًا، 
ول��م تعر انتباه��ا للبراميل المتفجرة الت��ي تنهال على 
المخيم وتحصد عش��رات الش��هداء، ولم تستعلم عن 
الطوابي��ر التي كانت تق��ف أمام الحواج��ز قبل أن يتم 
إغالقه��ا نهائيا ويمارس عناصر النظام من خاللها كل 
أنواع اإلس��اءة والقهر ومنع إدخ��ال الطعام ورميه على 
األرض ودوسه أو سرقته من أم خبأته في ثيابها إلنقاذ 
أطفالها من الهالك، أو من أب ذاق األمرين في طوابير 

االنتظار إلدخال رغيف يقي أوالده الهالك. 
ويبدو أنها لم تس��مع للمتحدث باسم وكالة غوث 
الالجئي��ن الفلس��طينيين كريس غوني��س الذي صرح 
األس��بوع الماض��ي، أن األطف��ال في مخي��م اليرموك 
لالجئين الفلس��طينيين بسوريا، يضطرون لتناول علف 
الحيوانات، بس��بب الحصار الخان��ق الذي تفرضه قوات 
النظام الس��وري، ويتناولون خضراوات بائتة، ونباتات 
وتوابل ت��ذوب في الم��اء، واألمهات تل��دن أطفالهن 
دون وج��ود أدنى مقومات الرعاية الصحية، ما يش��كل 
خط��رًا عل��ى حياته��ن، ما ي��ؤدي إلى إصابته��م بفقر 
ال��دم، وأمراض العظام، حيث يعيش��ون ف��ي المخيم، 
ال��ذي انقطعت عنه الكهرباء، منذ نح��و عام، الفتا إلى 
أن األهال��ي يش��علون أثاثا منزليا أم��ام خيم، من أجل 
التدفئة، وأن شبكة المياه في المخيم تعمل ثالثة أيام 

في األسبوع، بمعدل أربع ساعات يوميا. 
ومازالوا يتبادلون التهم حول من المس��ؤول عما 
آل��ت إليه األمور في مخيم اليرم��وك وباقي المخيمات، 
م��ع أن وزي��ر خارجية النظام ق��ال باألم��س بأنه قدم 
مش��روعًا للروس ين��وي من خالله إدخال المس��اعدات 
إلى حلب وبعض المناطق المحاصرة في دمشق، وهذا 

إقرارا بان النظام هو الذي يفرض الحصار والتجويع. 
الدم الفلسطيني والسوري اختلطا معًا ليرويا أرضًا 
س��تزهر حرية للش��عبين بعد انتصار الث��ورة العظيمة 
التي كش��فت األقنعة وأس��قطت كل ما كان مس��لمات 

لزمن طويل. 

خميم 
�لريموك، 
�أ�سقط �للثام 
�لأخري عن 
مّدعي �ملقاومة
  زليخة سالم

في مخيم اليرموك، الموت جوعًا


