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فيليب لوثر: 11 األف �سبب من اأجل التحرك 
احلقيقي ب�ساأن �سوريا

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
كتب فيلي��ب لوثر مدير برنامج الش��رق األوس��ط 
وش��مال إفريقي��ا بمنظم��ة العفو الدولي��ة بأنه يصعب 
عل��ى المرء وص��ف الرعب ال��ذي تظهره ص��ور 11 ألف 
معتق��ل قتلوا تح��ت التعذيب، جثث ملق��اة على أرضية 
ق��ذرة وقد تعرض أصحابها للض��رب والحرق والكدمات 
والخن��ق؛ فيما ظهرت على بعضها آث��ار المجاعة، بينما 
اقتُلع��ت أعين أخرى، ويظهر أن ع��ددا منها قد تعرض 
للصعق بالكهرب��اء, ولكن ذلك ال ينط��وي على عظيم 

المفاجأة على أية حال.
وق��ال لوث��ر ف��ي مقال��ة ل��ه: توف��ر آالف الص��ور 
الفوتوغرافي��ة التي تضمنها التقري��ر أدلة على تعذيب 
وقتل ما يقرب من 11 ألف محتجز في س��ورية منذ بدء 
االنتفاض��ة في عام 2011 وحتى آب من العام الماضي، 
وف��ي الوق��ت ال��ذي ال يمكننا في��ه التحقق م��ن صحة 
محتوى الصور، فتتس��ق المزاع��م المصاحبة ومجاالت 
ع��دة من البح��وث التي أجرته��ا منظمة العف��و الدولية 
بش��أن االنتش��ار واس��ع النط��اق لممارس��ات التعذي��ب 
واإلخفاء القس��ري على أيدي السلطات السورية عالوة 
على حاالت الوفاة في الحجز، كما تعزز الخبرة الواسعة 
والس��معة الطيب��ة التي تتحل��ى بها كوكب��ة المحامين 
وخب��راء الط��ب الش��رعي الدوليين القائمي��ن على هذا 

التحقيق من مصداقيته.
وأض��اف ال يمك��ن تفادي الق��ول أن الرعب المفزع 
ال��ذي تُظهره تلك الص��ور من ش��أنه أن يلقي بظالله 
عل��ى محادثات الس��الم التي تجري في جني��ف، ولربما 
س��وف يعمد زعماء العالم إلى إدانة االنتهاكات والتعبير 
ع��ن امتعاضهم م��ن مضم��ون الص��ور, إال أن ذلك لن 
يحول دون طرح الس��ؤال التالي: م��ا الذي يمكن القيام 
به للحيلولة دون تعرض 11 ألف ش��خصا آخرا للتعذيب 

حتى الموت؟
وقدّر أن عش��رات اآلالف قد احتُجزوا أثناء األحداث 
في س��ورية، ويش��مل ه��ذا الرقم الكثير من ناش��طي 
حقوق اإلنس��ان والمس��عفين الطبيي��ن والعاملين في 
مجال المس��اعدات اإلنس��انية ال��ذي يُعتق��د أنهم من 
منتقدي الس��لطات، وصدرت بحق البعض منهم أحكام 
بالس��جن لمدد طويلة في أعقاب محاكمات جائرة، فيما 
يُحتجز آخرون دون تهم��ة أو محاكمة في مراكز الحجز 
الت��ي تديرها مختل��ف أجهزة االس��تخبارات الس��ورية، 
وببس��اطة، ف��ال ت��زال أماكن تواج��د الكثيري��ن منهم 
مجهولة حتى الس��اعة، وما يش��ترك جمي��ع هؤالء فيه 
هو الفرضية المرعبة القائلة باحتمال تعرضهم جميعا 

لذات أشكال االنتهاكات التي صدمت العالم.
وم��ن بين أولئك المحتجزين ش��اب يبلغ من العمر 
25 عام��ا ويُدع��ى مج��د الدي��ن الخوالن��ي. وال ي��زال 
محتج��زا بمعزل عن العال��م الخارجي منذ إلقاء القبض 
علي��ه بداري��ا الواقع��ة جن��وب غرب دمش��ق ف��ي عام 
2011، وذلك بع��د أن قام بتقديم قوارير الماء والورود 
للجنود الس��وريين احتجاجا على اس��تخدام القوة بحق 

المتظاهرين.
وقال: لقد اس��تلمت منظمة العف��و الدولية مؤخرا 
معلوم��ات ذات مصداقية تفيد بإحالة قضية مجد الدين 
إلى محكمة عس��كرية ميداني��ة يُحتمل أن تحكم عليه 

باإلعدام أو السجن لمدة طويلة جدا
وف��ي حادث��ة منفصل��ة ف��ي آب من ع��ام 2013، 
اختُطف ما ال يقل عن 105 مدنيين، جُلهم من األطفال 
والنساء، من قراهم العلوية على أيدي إحدى الجماعات 
المسلحة التي كان يحدوها األمل بمقايضتهم بمقاتلي 
المعارض��ة المحتجزي��ن ل��دى النظام. ولكنه��م ال زالوا 
محتجزي��ن كرهائ��ن حت��ى الس��اعة، وثمة مس��ؤولية 
كبي��رة ومباش��رة ملقاة عل��ى كاهل الدول المش��اركة 
ف��ي محادثات جنيف. إذ يتعين عليها أن تحث الس��لطات 
الس��ورية عل��ى إخ��الء س��بيل الناش��طين الس��لميين 

المحتجزي��ن، والس��ماح للجن��ة التحقي��ق وغيره��ا من 
هيئ��ات حق��وق اإلنس��ان بالتحقي��ق ف��ي االنته��اكات 
المزعوم��ة، ومراقبة معاملة المحتجزي��ن، وإحالة ملف 

األوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية
كما يجب على الدول المش��اركة في مؤتمر جنيف 
اس��تغالل النفوذ الذي تتمتع به لدى جماعات المعارضة 
المس��لحة بغية الحرص على قيامها هي األخرى بإخالء 
س��بيل المدنيي��ن، ومعاملة أس��راها من جن��ود النظام 

وغيرهم معاملًة إنسانية.
ويج��ب إخالء س��بيل جمي��ع المحتجزي��ن حاليا في 
عه��دة النظ��ام الس��وري أو أن يُصار إلى إس��ناد التهم 
إليهم بارتكاب جرائم معترف بتوصيفها دوليا. ويتعين 
أن تلبي المحاكمات حينها المعايير الدولية المرعية في 
ه��ذا المجال, ويجب أن يُمن��ح المحرومون من حريتهم 
إمكانية االتصال فورا بعائالتهم ومحاميهم والحصول 

على الرعاية الطبية.
وأكد ضرورة تُوظيف الصور الفوتوغرافية المروعة 
التي ُكشف النقاب عنها اليوم كأدلة تثبت مدى الحاجة إلى 
وض��ع حقوق اإلنس��ان والعدالة على رأس س��لم أولويات 
جدول األعمال والمناقش��ات، فليس بوس��ع المش��اركين 
في محادثات الس��الم في جنيف التزام الصمت حيال هذا 
األم��ر، وها ه��م يقفون وجها لوجه م��ع األدلة التي تثبت 
ارتكاب جرائم ضد اإلنس��انية على نطاق واسع، فما الذي 
نحتاج��ه أكثر م��ن ذلك كي نقن��ع المش��اركين بضرورة 
القي��ام بتح��رك فعال م��ن أجل وق��ف ارت��كاب مثل هذه 

الجرائم، وجلب الجناة للمثول أمام القضاء.
وكان��ت منظمة العفو الدولي��ة قد أكدت أنه يتعين 
على زعم��اء العال��م المش��اركين في مؤتم��ر جنيف 2 
ح��ول س��ورية المطالبة بدخ��ول الهيئ��ات المعنية إلى 
سورية دون عائق، وذلك من أجل التحقيق في المزاعم 
الت��ي تحدث��ت عن تعذي��ب وقتل 11 ألف ش��خص أثناء 
احتجازه��م هناك، عالوة عل��ى المطالبة أيضا بمراقبة 

األوضاع داخل منشآت الحجز.
وأوضح��ت المنظم��ة في بيان له��ا: أن تقرير أعده 
أعضاء س��ابقون في فريق اإلدع��اء المعني بمحاكمات 
تتعلق بجرائم الحرب وخبراء في الطب الشرعي استند 
إلى وثائق وآالف الصور الفوتوغرافية التي تُظهر جثث 
س��جناء متوفين, حيث ق��ام بتهريب الم��ادة المطبوعة 
والص��ور إلى خارج البالد مصور منش��ق كان يعمل مع 

الشرطة العسكرية. 
و ق��ال فيليب لوث��ر: يتعين على المش��اركين في 
مؤتم��ر جني��ف 2 للس��الم معاملة ه��ذا األم��ر من باب 

األولوي��ة القصوى، واتخ��اذ خطوات ملموس��ة للرد بما 
يتناس��ب وحجم األوضاع المروعة لحقوق اإلنس��ان في 
مراكز الحجز والبالد عموما، ويتعين على زعماء العالم 
المطالبة بالس��ماح فورًا بدخول لجنة التحقيق وغيرها 
من هيئات حقوق اإلنس��ان إلى جميع مراكز الحجز في 
سورية الرسمية وغير الرسمية منها مؤكدًا أن المزاعم 
الواردة تتس��ق مع مجاالت تناولتها بحوث منظمة العفو 
الدولية ح��ول ما ترتكبه الحكومة الس��ورية من حاالت 
تعذيب واختفاء قس��ري، مما يوج��ب أخذها على محمل 
الج��د، وفي حال تأكدها فس��وف تُعتب��ر بمثابة جرائم 
ضد اإلنس��انية ارتُكبت على نطاق مروع, وما من شك 
أن ذلك س��وف يثير أس��ئلة حول س��بب امتناع مجلس ا 
وأضاف: يثير التقرير بواعث قلق خطيرة حيال س��المة 
آالف األش��خاص، ال س��يما الناشطين الس��لميين منهم 
الذين يُحتجزون حاليا ف��ي مراكز حجز تديرها الدولة، 
ناهيك عن س��المة ضحايا االختفاء القس��ري، ويتعين 
عل��ى مؤتمر جني��ف 2 المطالبة بالكش��ف ع��ن مصير 
وأماك��ن احتجاز األش��خاص الذي��ن تعرض��وا للتعذيب 
واإلخفاء القس��ري أو االحتجاز السري أو االختطاف، بما 
في ذل��ك المدني��ون والجنود والمقاتلون ومن يُش��تبه 

بأنهم من المخبرين.
وأكد بأنه على الحكومة الس��ورية أن تعامل جميع 
المحتجزي��ن بش��كل إنس��اني، ويتعين عليه��ا أن تبادر 
فورا ودون ش��روط إلى إخالء س��بيل جميع الناش��طين 
الس��لميين المحتجزي��ن ال لش��يء س��وى لممارس��تهم 
الح��ق ف��ي حرية التعبير ع��ن الرأي والتجمع وتش��كيل 

الجمعيات.
وتق��ول الوثيقة الت��ي تحمل عن��وان "تقرير حول 
م��دى مصداقية أدلة بعينها بش��أن تعذيب األش��خاص 
وإعدامه��م أثناء اعتقالهم على أيدي النظام الس��ورية 
الحال��ي" أن حوالي 55 ألف ص��ورة تُظهر ما يقرب من 
11 ألف ش��خص, و قد أصبح من المت��اح االطالع عليها 

خارج سورية اآلن.
وقال محامي الملكة الس��ير ديزموند دي س��يلفا، 
وهو أحد معدي التقرير لصحيفة الغارديان البريطانية 
أن األدلة "قد وثقت وقوع عمليات قتل على نطاق واسع 

جدًا. 
وف��ي األس��بوع الماض��ي، أهاب��ت منظم��ة العفو 
الدولي��ة باألط��راف المعنية بعقد مؤتم��ر جنيف 2 كي 
توق��ف تجوي��ع المدنيين المحاصرين، وه��و األمر الذي 
ينبغ��ي أن يظل أحد األولوي��ات الواجب التصدي لها إلى 

جانب ضمان سالمة المحتجزين.

سوريون الجئون على الحدود مع تركيا | 2013
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فريق لقاح �سلل الأطفال ينعي ا�ست�سهاد اأحد اأع�سائه 
)حممد قلعة جي( يف حلب نتيجة �سقوط حاوية متفجرة

تاأجيل جل�سة حماكمة مازن دروي�ش والعاملني معه للمرة 
ال�ساد�سة على التوايل، ورف�ش اإطالق �سراحهم

نعى فريق حملة التلقي��ح الجوالة لمكافحة 
ش��لل األطفال في س��وريا عضو الفريق "محمد 
قلع��ة ج��ي" ال��ذي استش��هد ف��ي حي الميس��ر 
بمدين��ة حلب صب��اح ي��وم الجمعة إثر س��قوط 
"حاوي��ة متفجرة"، وتعرض بقية أعضاء الفريق 

إلصابات طفيفة.
وفي اتص��ال مع عضو اللجنة الفنية لفريق 
العمل أكد استش��هاد عضو الفريق "محمد قلعة 
ج��ي" ونج��اة بقي��ة أعض��اء الفريق م��ن الموت 
بأعجوب��ة إث��ر اإلنفج��ار الضخ��م ال��ذي أحدثه 
سقوط "حاوية متفجرة" من طائرة حربية تابعة 
لقوات النظام الس��وري فوق حي الميسر صباح 

يوم الجمعة.
 وأصي��ب الش��هيد محمد قلعة ج��ي بجروح 
خط��رة ج��دًا وت��م إس��عافه عل��ى الف��ور ع��ن 
طري��ق منظوم��ة اإلس��عاف إلى أحد المش��افي 
التركية ليفارق الحياة بعد عدة س��اعات، وعمل 
المواطن��ون عل��ى إخ��راج العدي��د م��ن األطفال 
والمدنيي��ن م��ن تح��ت األنقاض جراء س��قوط 

"الحاوية المتفجرة على العديد منهم.
وكان الفري��ق ق��د انطل��ق صباح��ًا إلنج��از 
مهامه بتلقيح األطفال في منازلهم خالل اليوم 
الثالث م��ن الجولة الثانية لحملة التلقيح الجوالة 
لمكافحة ش��لل األطفال، ليفاج��أ بحدوث انفجار 
بع��د مغادرته أح��د األبنية بعدة أمت��ار تبين أنه 
نات��ج عن إس��قاط "حاوية متفج��رة" من طائرة 

حربية تابعة لقوات النظام السوري.

وق��ال عض��و اللجن��ة الفنية لفري��ق العمل 
إن الحمل��ة مس��تمرة رغ��م المخاط��ر الكبي��رة 
والصعوب��ات الت��ي يتع��رض له��ا الفريق خالل 
تنقل��ه من من��زل إلى من��زل لتلقي��ح األطفال، 
ونؤكد لجميع األهالي أننا ماضون حتى الوصول 
إلى هدف الحملة المتمثل بإنهاء ش��لل األطفال 

في سوريا.

يذكر أن فريق عمل مكافحة ش��لل األطفال 
أطلق في الثامن والعش��رين من الشهر الجاري 
الجول��ة الثانية من حملة التلقيح الجوالة بعد أن 
أنه��ى الجول��ة األولى قبل عدة أي��ام لقح خاللها 
أكث��ر من ملي��ون وربع المليون طف��ل. والحملة 
مستمرة في المرحلة الثانية في مختلف مناطق 

الشمال السوري.

أجل رئيس محكم��ة جنايات 
اإلرهاب في دمش��ق يوم االثنين 
27 كان��ون الثاني 2014 جلس��ة 
محاكم��ة الصحفي مازن درويش 
ف��ي  مع��ه  العاملي��ن  والزم��الء 
"المركز الس��وري لإلعالم وحرية 
التعبير" إلى تاريخ 10 آذار 2014 
للم��رة السادس��ة عل��ى التوال��ي 
ول��ذات األس��باب, وه��ي مطالبة 

النيابة.
الس��وري  المرك��ز  وج��دد 
لإلعالم وحري��ة التعبير مُطالبته 
الحكومة السورية بإطالق سراح 
العاملي��ن ف��ي المرك��ز, وإطالق 
س��راح جميع معتقلي ال��رأي في 

س��وريا, من نشطاء حقوق إنس��ان, وإعالميين, 
وحقوقيي��ن، وكل من تمّ اعتقال��ه على خلفية 
ممارس��ة حق��ه الدس��توري ف��ي حريّ��ة ال��رأي 

والتعبير.
جمي��ع  الس��ورية  الحكوم��ة  وتجاهل��ت 
المطالبات الدولية بإطالق س��راح مازن درويش 
وم��ن معه, وخاصة قرار الجمعي��ة العامة لألمم 
المتح��دة الذي صدر بتاريخ 15 أيار 2013 والذي 
طال��ب في��ه الحكومة الس��ورية بش��كل صريح 
ومباشر بإطالق س��راح مازن درويش وزمالئه. 

والن��داءات الحقوقي��ة الت��ي أطلقته��ا أكث��ر من 
عشرين منظمة دولية وس��ورية معنية بالدفاع 
عن حقوق اإلنسان ومعتقلي الرأي, التي طالبت 
الحكوم��ة الس��ورية في أكثر من م��رة بالتوقف 
عن مماطلتها في المحاكمة الش��كلية لمعتقلي 
المركز وإطالق سراح كل من درويش, والمدون 

حسين غرير والناشط السلمي هاني الزيتاني.
ورأت هيئ��ة خب��راء األمم المتح��دة المعنية 
بقضي��ة االحتج��از التعس��في ف��ي قرارها رقم 
 2014 الثان��ي  كان��ون   16 بتاري��خ   2013/43
اعتق��ال  بش��أن  أمامه��ا  المرفوع��ة  بالقضي��ة 

درويش أنّه اعتقال تعسّ��في، وطالبت بإطالق 
سراحه وزمالئه.

وق��ال المرك��ز إّن ه��ذه المعطي��ات جميعها 
توضّح تس��ييّس الحكومة الس��ورية لمحاكمة 
مازن درويش ومن معه, وعدم إيفاءها بأي من 

التزاماتها الدولية.
واعتق��ل مازن دروي��ش, وهان��ي الزيتاني 
وحس��ين غرير من قبل المخاب��رات الجوية التي 
داهم��ت مق��ر المرك��ز ف��ي دمش��ق بتاريخ 16 

شباط 2012. 
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ال�سلطات ال�سورية هدمت عمدًا األف املباين ال�سكنية 
يف دم�سق وحماة عامي 2012 / 2013

مخيم اليرموك | كانون الثاني 2014 | مجموعة تحرير سوري

وثق��ت منظم��ة هيوم��ن رايتس ووتش س��بع 
ح��االت لعملي��ات ه��دم واس��ع النط��اق بالمتفجرات 
والجراف��ات وقال��ت: أن ص��ور األقم��ار الصناعي��ة، 
وش��هادات الش��هود، وأدل��ة مس��تمدة م��ن مقاط��ع 
أن  تبي��ن  جميعه��ا  فوتوغرافي��ة،  فيديو،وص��ور 
الس��لطات السورية قامت عمدًا ودون وجه حق بهدم 
اآلالف من المباني الس��كنية في دمشق وحماه خالل 

عامي 2012، 2013.
وفي تقرير بعنوان )التس��وية باألرض عمليات 
اله��دم غي��ر المش��روع ألحياء س��كنية في س��ورية 
ف��ي عام��ي 2012 – 2013( المؤلف م��ن 38 صفحة 
نش��رته الخميس أكد أن عمليات اله��دم التي وثقها 
ه��ي انته��اك لقوانين الح��رب، ألنها ل��م تكن تخدم 
أي غرض عس��كري ض��روري، وب��دت وكأنها تعاقب 
الس��كان المدنيين عن قصد، أو تس��ببت في أضرار 
كبي��رة للمدنيين بحس��ب م��ا توصلت إلي��ه هيومن 

رايتس ووتش.
وق��ال أولي��ه س��ولفانغ: باح��ث الط��وارئ ف��ي 
هيوم��ن رايتس ووت��ش إن محو أحياء بأس��رها من 
على الخريطة ليس من أس��اليب الحرب المشروعة، 
وتأت��ي عملي��ات الهدم غير المش��روع ه��ذه كأحدث 
إضافة إل��ى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها 

الحكومة السورية.
وأض��اف س��ولفانغ: ال يج��وز ألح��د أن ينخ��دع 
بمزاع��م الحكوم��ة أنها تقوم بالتخطي��ط العمراني 
وسط األحداث الدموية، فهذا عقاب جماعي لتجمعات 
س��كانية يش��تبه في تأييدها للتمرد، وعلى مجلس 
األم��ن األمم��ي، ع��ن طري��ق اإلحال��ة إل��ى محكمة 
الجنايات الدولية، أن يرس��ل رسالة واضحة مفادها، 
ان عمليات التس��تر وإفالت الحكوم��ة من العقاب لن 

تقف في طريق العدالة للضحايا.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه على الحكومة 

الس��ورية كج��زء من مفاوض��ات جني��ف 2 أن تتعهد 
بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون 
الدولي، وأن تعوض الضحايا وتوفر لهم سكنًا بدياًل، 
وعلى مجلس األمن أن يحيل الوضع في سورية إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
وتشمل الحاالت السبع التي وثقتها المنظمة بين 
تموز 2012 وتموز 2013، منطقتي مش��اع األربعين 
ووادي الجوز في حماة، ومناطق القابون، والتضامن، 
وبرزة، ومطار المزة العس��كري، وحران العواميد في 
دمش��ق وبالق��رب منها، وتق��در المس��احة اإلجمالية 
للمباني المهدومة، اس��تنادًا إلى تحلي��ل صور القمر 
الصناعي بما اليقل عن 145 هكتارًا، وهي مس��احة 

تعادل مساحة 200 من مالعب كرة القدم.
 وكان الكثي��ر م��ن المبان��ي المهدوم��ة حس��ب 
التقري��ر عم��ارات س��كنية مكونة من ع��دة طوابق، 
وص��ل بعضها إل��ى ثماني��ة، وفق��دت أالف العائالت 
مس��اكنها نتيج��ة لعمليات الهدم ه��ذه، أما المناطق 
المتض��ررة فكان��ت جميعه��ا مناطق تعتب��ر معاقل 
للمعارض��ة، وفق اللقاءات الت��ي أجرتها المنظمة مع 

السلطات والشهود.
وجاء في التقرير أن مسؤولين حكوميين ومنافذ 
إعالمي��ة موالي��ة للحكومة ادّع��وا أن عمليات الهدم 
ش��كلت جزءًا من جهود التخطي��ط العمراني أو إزالة 
المباني المقام��ة بالمخالفة للقان��ون، إال أنها كانت 
تتم تحت إشراف قوات عسكرية، وكثيرًا ما تمت في 
أعقاب جوالت من القتال في تلك المناطق بين قوات 
الحكوم��ة والمعارضة، وبقدر ما اس��تطاعت هيومن 
رايتس ووتش التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة 
في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة، رغم أن 
الكثير من منازل تلك المناطق تم تشييدها بدورها 

بالمخالفة للقانون وبدون التصاريح الالزمة. 
إن ه��ذه الظ��روف عالوة عل��ى أقوال الش��هود 

وتصريح��ات أق��ل مواربة من مس��ؤولين حكوميين 
منشورة في وسائل اإلعالم تشير إلى تعلق عمليات 
اله��دم بالحرب الدائرة، وإلى أنه��ا لم تكن تخدم أي 
غرض عس��كري ضروري، وب��دت وكأن القصد منها 
ه��و معاقب��ة الس��كان المدنيين أو أنها تس��ببت في 
أضرار غير متناس��بة للمدنيي��ن بالمخالفة لقوانين 

الحرب.
ونقلت المنظمة عن سيدة كانت تعيش بالقرب 
من وادي الجوز، وهو أحد األحياء التي تم هدمها في 
حماة قولها: بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى 
حين��ا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم س��يدمرون حينا 
كما دم��روا وادي الجوز ومش��اع األربعين إذا أطلقت 
رصاص��ة واحدة من هنا، كم��ا زعم عدد من أصحاب 
المن��ازل المهدوم��ة أنهم، كانوا يملك��ون التصاريح 
والوثائ��ق الالزم��ة لمنازله��م، عل��ى عك��س ذريعة 

الحكومة المعلنة لعمليات الهدم.
وف��ي تعلي��ق على عملي��ات الهدم قال حس��ين 
مخلوف محافظ ريف دمش��ق في مقابلة مع صحفي 
دول��ي ف��ي تش��رين األول 2012 أن عملي��ات الهدم 

ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة.
وأوض��ح التقرير أن بعض عملي��ات الهدم تمت 
في نطاق مواقع حكومية عس��كرية أو إس��تراتيجية 
كان��ت ق��وات المعارض��ة ق��د هاجمته��ا، ورغ��م أن 
الس��لطات ربما كانت لها مبرراته��ا في اتخاذ بعض 
اإلج��راءات المس��تهدفة لحماية المواقع العس��كرية 
أو اإلس��تراتيجية، إال أن تدمي��ر المئات م��ن المباني 
الس��كنية، على بعد كيل��و مترات من ه��ذه المواقع 
في بعض الحاالت، يبدو غير متناسب وينطوي على 

المخالفة للقانون الدولي.
وقال س��كان محليون ل� هيومن رايتس ووتش 
إن الق��وات الحكومية لم تقدم تحذي��رات تذكر قبل 
اله��دم، مما جعل نق��ل معظم أمتعتهم مس��تحياًل، 
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مركز توثيق النتهاكات يف �سورية يورد بع�ش احلقائق حول اختطاف 
رزان ورفاقها ويدعو الألوية والكتائب لتحمل م�سوؤولياتهم

حماة ف��ي  بالكامل،  األرب��ع��ي��ن  م��ش��اع  ح��ي  ه��دم 

وإنهم لم يتلقوا أي تعويض.
وفي القابون ق��ال صاحب مطعم 
وصل��ت  األم��ن  ق��وات  إن  للمنظم��ة 
بالجراف��ات في صباح أح��د األيام دون 
إنذار، وأمرته بمغ��ادرة المكان، وحين 
سأل عن السبب، قال له الجندي ‘كفانا 
من األسئلة‘ وإال احتجزناك، ولم يأذنوا 
له بأخذ أي شيء من المطعم وأرغموه 
عل��ى الرحي��ل مش��يًا، ت��اركا دراجت��ه 
البخارية خلفه، وبينما كان يسير نظر 
خلفه ليرا الجرافة تهدم مطعمه، الذي 
افتتحه جده قبل سنوات طويلة، وأداره 
بنفس��ه لمدة 8 س��نوات، وت��م تدمير 

كفاح عائلته بثانية واحدة أمام عينه.
اس��تند التقرير إل��ى تحليل ل 15 
صورة عالية الوضوح، التقطتها أقمار 
صناعي��ة تجاري��ة، وإل��ى مقابالت مع 
16 ش��اهدًا عل��ى عملي��ات الهدم ومع 
أصح��اب المن��ازل المدم��رة، وإضاف��ة 
إلى هذا قامت هيومن رايتس ووتش 
إعالمية ومراس��يم  تقارير  بمراجع��ة 
للتدمي��ر  فيدي��و  ومقاط��ع  حكومي��ة 

منشورة على موقع يوتيوب.
وم��ا لم تذك��ره هيوم��ن رايتس 
الم��دن  أن  تقريره��ا  ف��ي  ووت��ش 
الس��ورية كله��ا دم��رت ف��وق رؤوس 

أصحابها وليس حماه ودمشق فقط.

بع��د مرور أكثر من ش��هر على 
والناش��طة  المحامي��ة  اختط��اف 
رزان زيتون��ة مدي��رة مركز توثيق 
االنته��اكات ف��ي س��ورية وزمالئها 
الخلي��ل  س��ميرة  و  حم��ادة  وائ��ل 
والمحام��ي ناظم حم��ادي من قبل 
مجموع��ة مس��لحة مجهول��ة، جدد 
مرك��ز توثي��ق االنته��اكات دعوته 
المقاتل��ة ف��ي  للكتائ��ب واأللوي��ة 
الغوط��ة الش��رقية وباألخ��ص في 
دوما وعلى رأس��هم جيش اإلسالم 
إلى تحمل مس��ؤولياتهم األخالقية 
والقانوني��ة ف��ي حماي��ة المدنيين 
والناش��طين، وم��ن ضمنهم فريق 
المرك��ز، ف��ي األماك��ن الخاضع��ة 

لسيطرتهم المباشرة.
وق��ال المركز في بيان صحفي 
ثال��ث ل��ه: ف��ي ظ��ّل ه��ذا العج��ز 
الرهيب من قب��ل الكتائب واأللوية 
المقاتلة في الكش��ف عن مالبسات 

الجريمة أو تحديد هوية الخاطفين، فإنّه بات 
لزامًا على المركز أن يس��رد ع��دة حقائق في 

هذا الصدد، 
قبل حادثة االختطاف بحوالي الش��هرين، 
تلقت الناش��طة رزان زيتونة تهديدات جدّية 
بالقت��ل م��ن قب��ل إح��دى الكتائ��ب المقاتلة 
المعروفة في الغوطة أن لم تغادر مدينة دوما 

خالل فترة التزيد عن ثالثة أيام. 
خ��الل فترة الش��هر الت��ي أعقب��ت حادثة 
االختط��اف حاول��ت بع��ض الكتائ��ب الته��رب 
م��ن مس��ؤولياتها القانوني��ة واألخالقي��ة في 
البحث ع��ن الجناة وتقديمه��م للعدالة وإعادة 
المخطوفي��ن إل��ى منزله��م حت��ى أّن بع��ض 

الكتائب لم تحرك ساكنًا بهذا الخصوص.

ويرى مركز توثيق االنتهاكات في س��وريا 
ومكتب التنمية المحلية ومن خالل هذا التلكؤ 
والتأخير في الكشف عن هوية الجناة، مؤشرًا 
خطي��رًا يض��ع مصداقية جمي��ع الكتائب على 
المح��ك بع��د أن "أعلن��ت تبرأها" م��ن حادثة 
االختطاف وأك��دّت على اس��تعدادها للتعاون 
في البحث وتقديم المساعدة على أكمل وجه.

وناش��د فري��ق المركز في بيان��ه الكتائب 
واأللوية تكثي��ف وتوحيد جهودهم في البحث 
ع��ن المجرمي��ن وتقديهم للعدالة في أس��رع 
وقت، فحماي��ة المواطنين والذود عنهم كانت 
من أس��مى أهداف ثورة الكرامة التي قام بها 
الش��عب السوري ضد مس��تبديه خالل العقود 

األربعة المنصرمة.
وأكد مركز توثيق االنتهاكات في س��وريا 

و مكت��ب التنمي��ة المحلي��ة على اس��تمرارية 
عملهما على كافة األراضي الس��ورية عامة و 
في مقره��م بدوما خصوصًا، كما أكد فش��ل 
مساعي الخاطفين بإسكات الصوت الحقوقي 
والمدني في س��وريا والذي يعمل على توثيق 
انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم المساعدات 

الالزمة للمدنيين في المناطق المحررة.
وأوض��ح البي��ان أن المرك��ز يعم��ل حاليا 
عل��ى المالحق��ة القضائي��ة ورف��ع الدع��اوى 
تجاه المش��تبه به��م بإختطاف فري��ق المركز 
ف��ي ال��دول المج��اورة،، وعن طري��ق الهيئات 
القضائي��ة المؤقت��ة ف��ي الداخ��ل الس��وري، 
ويؤك��د على أن العدالة س��تتخذ مجراها بحق 

الخاطفين طال الزمن أم قصر.
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اإ�ساءة على املحكمة الدولية 
اخلا�سة بلبنان

  ياسر مرزوق
ه��ي عبارة العم��اد األصفهاني الذي ق��ال: » إنه 
لم يُ��رَ أحدٌ كتب كتابًا وعاد إلي��ه بعد حين إال وقال: 
ل��و غيرت ه��ذا لكان أحس��ن، ول��و عدلت ذل��ك لكان 
يستحس��ن، وه��ذا دليٌل عل��ى اس��تيالء النقص على 
جملة البش��ر »، لع��ل ما قاله األصفهاني لس��ان حال 
كل مهتم ومتابع للقضية الس��ورية، فجنيف 2 أقفل 
أبواب��ه دون تقدٍم يذكر والحدي��ث اليوم عن جنيف3، 
ل��م يتوقع أحد ف��ي مونترو أن يكون الحل وش��يكًا أو 
قريبًا. ولم يستبعد أحد ما جرى من تصعيدٍ عسكري 
على األرض في موازاة المبارزة الدبلوماسية، ويجري 
الحديث عن مهٍل للعمل الدبلوماسي ال تتعدى الستة 
أش��هر، موعد االس��تحقاق الرئاسي في س��وريا، يتم 
خالله��ا تغيي��ر الواقع على األرض لصال��ح المعارضة 
المس��لحة، كما يجري الحديث عن حٍل ش��امٍل لجميع 

الملفات العالقة في المنطقة.
النظ��ام ي��درك ه��ول الجريم��ة الت��ي ارتكبه��ا 
فجريمة الدولة هي مخالف��ة القانون من قبل الدولة 
نفسها، بنس��يان مبادئها وتعطيل شرعيتها الخاصة، 
والشكل األقصى لجرائمها في حرمان شعوب بكاملها 
لي��س فق��ط من مكاس��ب اإلع��الن العالم��ي لحقوق 
االنسان، بل من مجرد حق العيش فمطاردة االنسان 
أس��وأ من العبودية التي كانت في قس��اوتها خاضعة 
ألح��كام القانون الظالم��ي على األقل، وه��و ال يريد 
جني��ف أيًا كان رقمه، وهو ماٍض في الحل العس��كري 
واللغ��ة الخش��بية ذاتها من��ذ اندالع الث��ورة، وهو في 
جني��ف لمحاربة اإلرهاب وعدم المس��اس أو االقتراب 
من مصي��ر رأس النظام، ج��ارًا المعارض��ة أيضًا إلى 
ش��خصنة الصراع هذه الش��خصنة التي تسخف أمورًا 
شديدة التعقيد إلقناع الرأي العام بأن ذهاب الشخص 
هو نهاية المصيبة وبعد ذلك كل ش��يء سيكون على 
ما يرام، نعم ذهاب الشخص مطلب لكنه ال يبرر بأي 
ح��اٍل صفق��ة مع أركان النظ��ام أو جزٍء من��ه والجميع 
س��واء من النظ��ام أو المعارضة تحت س��قف العدالة 
والمحاسبة بعيدًا عن السياس��ة ومبرراتها، والمطلب 
األول��ى عند الس��وريين ه��و االنتقال به��م إلى دولة 
الديمقراطية بدل دولة البعث، وإعادة بناء هذه الدولة 

التي بنتها أجيال السوريين قبل انقالب البعث.
وبعي��دًا عما تتداوله وس��ائل اإلع��الم عن جنيف 
فإن هناك حراكًا س��ريًا ش��أنه ش��أن جميع المؤتمرات 
الدولية حيث قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري 
قبل أيام: » ما نراه من محادثات مباش��رة بين ممثلي 
المعارض��ة والنظام ال يمثل كل ما يقام به من جهود 
للوص��ول إلى حل.. ومن دون الدخ��ول في التفاصيل 
س��أقول إن هناك سباًل عدة سيتم استقصاؤها، بينها 

الدعم المستمر للمعارضة وزيادة هذا الدعم ».
 م��ا يجري في س��وريا ب��ات حرب��ًا إقليمية دولية 
أك��دت مجددًا مقولة » غس��ان تويني » حرب اآلخرين 
عل��ى أرضن��ا، وإن كان غس��ان توين��ي يقصد أرض 
لبن��ان، فهذه المقولة انطبقت على األرض الس��ورية 
بشكٍل س��افر، أعاد هذه األرض ساحًة تمارس عليها 
لعب��ة األمم، وتتص��ارع عليها الوح��وش، وكما يقول 
الم��ؤرخ الهولن��دي » يوه��ان هويزنغ��ا » إن الثقافة 
االنس��انية ال يمكن أن تُفهم إال إذا قررنا أن اإلنسان 
هو العب في كل الحقول، من صنع الس��لم إلى صنع 

الحرب »، الالعبون كثر واللعبة هي المفاوضات.
في ملفنا اليوم وبالحديث عن تس��ويةٍ ش��املةٍ 
لملفات المنطقة انطالقًا من سوريا نلقي الضوء على 
المحكمة الخاصة بلبنان والتي بدأت أعمالها بالتزامن 
مع جنيف 2 لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء 

اللبنان��ي رفيق الحريري ورفاقه, وبعيدًا عن اس��تباق 
النتائج، مجرد انعقاد المحكمة انتصارٌ للعدالة ونفي 
لثقافةٍ س��ائدةٍ في لبنان والعالم مفادها أن االغتيال 
واالرهاب السياس��ي محصنٌ ضد المحاسبة، وتأكيدٌ 
بأن تمس��ك األمم بحرمة القانون الدولي أمر مبدئي 
يعطي االنسانية وجهها الحضاري، ويؤثر على سلوك 
االنس��ان في مج��االت تربيته األخالقية والسياس��ية، 
ه��ذا الس��لوك إذا انطلق، يج��ب أن ينطلق من قواعد 
الح��ق المجردة ولي��س من غزل المف��ردات القانونية 
التي تش��به الحق، وهي ليس��ت من الحق في ش��يء 
واالنتص��ار، كل االنتصار هو أن يحكم القانون األمم 
م��ن دون أن تتحكم مصالح األمم بجالل هذا القانون 

وهيبته.
المحكم��ة ابت��دأت وأدخلت عنصر المس��اءلة إلى 
السياسة في كلٍّ من لبنان والمنطقة، على الرغم من 
الحرب الشرسة التي خاضها معارضوها، فكّل خطوة 
في اتّجاه إنشائها ترافقت إما مع مزيد من االغتياالت، 
أو م��ع أزمات سياس��ية حادّة، وم��ازال طريقها طوياًل 
فباستثناء محكمتي نورمبيرغ وطوكيو اللتين انشئتا 
في أعق��اب الحرب العالمية الثانية وأصدرتا أحكامهما 
ف��ي غضون س��نة بالنس��بة إلى األولى وس��نتين في 
حال��ة الثاني��ة، فإن عم��ل المحاك��م الدولي��ة األخرى 
اس��تغرق س��نوات طويلة وبعضها لم ينته بعد، منها 
على سبيل المثال محكمة الجزاء الدولية التي أنشأت 
للنظ��ر في جرائ��م الحرب في يوغس��الفيا الس��ابقة 
في الع��ام 1993 ووجهت اتهامات إل��ى أكثر من 160 
ش��خصا بينهم مس��ؤولون كبار وأصدرت أحكاما في 

حق أكثر من 60، وال تزال جارية حتى اآلن. 

من هو رفيق احلريري:
قب��ل البحث في س��يرة رئيس ال��وزراء ال بد من 
اإلش��ارة إلى أن الموق��ف من رفيق الحري��ري، يُترك 
جانبًا. فمن يطل��ب العدالة ال يبحث عن ماٍض، يُخرج 

منه مبررات وقوفه مع القاتل. 
ول��د رفي��ق به��اء الدي��ن الحريري ف��ي »صيدا« 
بجن��وب لبنان ع��ام 1944 ألب م��زارع، وأنهى تعليمه 
الثان��وي ع��ام 1964، ليلتحق بعده��ا بجامعة بيروت 
العربي��ة دارسً��ا للمحاس��بة، وف��ي تلك الفت��رة كان 
عضوًا نش��ًطا ف��ي حرك��ة القوميين الع��رب، والتي 

تصدرتها آنذاك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وف��ي العام 1965، قطع دراس��ته بس��بب ارتفاع 
النفقات المالية، وهاجر إلى الس��عودية، وعمل هناك 
مدرسً��ا للرياضي��ات في جدة، ثم عمل محاس��بًا في 
ش��ركة هندس��ية. ليأت��ي الع��ام 1969 والذي أنش��أ 
خالل��ه ش��ركته الخاصة في مج��ال المق��اوالت، التي 
ب��رز دورها فيما بعد كمش��ارك رئيس��ي في عمليات 
اإلعمار المتس��ارعة التي كانت المملكة تشهدها في 
تلك الفترة.. وبفضل سياسته اإلدارية الناجحة، نمت 
ش��ركته بس��رعة خالل س��بعينيات القرن العش��رين 
حي��ث قامت بتنفيذ عدد من التعاقدات الحكومية لبناء 

المكاتب والمستشفيات والفنادق والقصور الملكية.
ف��ي أواخر س��بعينيات القرن العش��رين اش��ترى 
ش��ركة »أوجي��ه« الفرنس��ية، التي ق��ام بدمجها في 
ش��ركته ليصبح اس��مها »س��عودي أوجيه«، وأصبحت 
الش��ركة م��ن أكب��ر ش��ركات المق��اوالت ف��ي العالم 
العرب��ي، واتس��ع نط��اق أعماله ليش��مل ش��بكة من 
البنوك والش��ركات في لبنان والسعودية، إضافة إلى 

شركات للتأمين والنشر والصناعات الخفيفة. 
حص��ل عل��ى الجنس��ية الس��عودية ع��ام 1978 

وأصب��ح مبعوثا لها في لبن��ان آنذاك، وفي عام 1984 
وصل إلى لبنان حاماًل مش��روعًا سعوديًا إللغاء اتفاق 
17 أي��ار وتوط��دت عالقت��ه م��ع عب��د الحلي��م خدام 
المس��ؤول ع��ن المل��ف اللبنان��ي ف��ي حين��ه و تولى 
منصب رئيس الوزراء ط��وال الفترة التي تلت الحرب 
األهلية اللبنانية حيث توالها للمرة األولى عام 1992 
وحت��ى 1998 ثم من 2000 إلى 2004 حيث اس��تقال 
من منصب��ه بعد تصاعد الخالف بين��ه وبين الرئيس 

اللبناني إميل لحود.
تكرس الحري��ري زعيمًا للطائفة الس��نية خالفًا 
للزعام��ات اللبناني��ة األخ��رى الت��ي ورث��ت اإلقط��اع 
السياس��ي أو أم��راء الح��رب الذي��ن تحول��وا لزعامات 
سياس��ية، وبنى الحريري قاعدًة ش��عبية على أساس 
التعلي��م واألعمال الخيرية وإع��ادة اإلعمار, حيث قدم 
من��ح طالبية للدراس��ات الجامعية ألكث��ر من 36000 
ش��اب وش��ابة من كل الطوائ��ف اللبناني��ة على مدى 
20 عام��ا خالل الح��رب اللبنانية وبعده��ا، إضافة إلى 
المس��اعدات لضحايا العدوان اإلس��رائيلي على لبنان 
ومساعدة دور األيتام والعجزة وإنقاذ جمعية المقاصد 
الخيرية اإلسالمية من الديون. بينما اتهمه معارضوه 
باس��تغالل نف��وذه المال��ي والدبلوماس��ي والمقامرة 

باقتصاد لبنان ومستقبله.
ف��ي مطل��ع ع��ام 2005 ب��دأ الحري��ري تموضعًا 
مناهض��ًا لس��وريا ف��ي تكت��ل مع��ارض ش��مل تيار 
المس��تقبل والحزب التقدمي االش��تراكي بقيادة وليد 
جنب��الط ولق��اء قرنة ش��هوان الذي ضم ش��خصياتٍ 
سياس��ية ونيابي��ة ماروني��ة، والتي��ار الوطن��ي الح��ر 
بزعام��ة الجنرال عون، وعقد هذا التكتل اجتماعًا في 
فندق البريستول في بيروت، وكانت مساندة الحريري 
لهذا التكتل، بما يمثله من قوة مالية وسياس��ية على 
األرض وعالق��ات إقليمي��ة ودولية إش��ارة إلى انقالب 
لبنان��ي ضد األس��د والرئي��س لح��ود، وكان الحريري 
يحض��ر لالنتخابات النيابي��ة 2005 وأعل��ن أن هدفه 
» خروج القوات الس��ورية وتحقيق اس��تقالل لبنان » 
ووق��ف إلى جانب الق��رار 1559 فس��يطر على المناخ 
اللبنان��ي جو اس��تقطاب عني��ف بين حلف��اء الحريري 
وحلفاء س��وريا في لبنان، وفي الثاني من ش��باط من 
العام نفسه أصدر لقاء البريستول الثالث بيانًا يطالب 
فيه بخروج القوات الس��ورية واستخباراتها من لبنان، 
وفي ظهيرة 14 شباط قطعت وسائل اإلعالم برامجها 
لتبث خبر وقوع انفج��ار لدى مرور موكب الحريري ما 

أدى إلى مصرعه.
وتل��ت اغتي��اَل الحريري أيضًا الئح��ٌة طويلٌة من 
االغتياالت اس��تهدفتْ ش��خصيّاتٍ لبنانيّ��ًة كالنائب 
الع��امّ األس��بق للح��زب  جب��ران تويْن��ي، واألمي��ن 
الش��يوعيّ جورج حاوي، والصحافيّ سمير قصير. و 
الوزي��ر بيار الجميّ��ل، والنائبان وليد عي��دو وأنطوان 
غانم، والعميدُ في الجيش اللبنانيّ فرانس��وا الحاج، 
و النقيبُ في فرع المعلومات وسام عيد ورئيس فرع 
المعلومات وسام الحسن، والنائب عن تيار المستقبل 

محمد شطح.

املتهمون:
سياس��يًا يبق��ى ح��زب اهلل وم��ن خلف��ه النظام 
الس��وري المتهم األول في الجريمة عند طيف واس��ٍع 
م��ن اللبنانيي��ن والع��رب، وربما ع��زز ه��ذا االنطباع 
الحرب اإلعالمية والسياس��ية والعس��كرية التي شنها 
الحزب وحلفاؤه على المحكمة، ابتداء من االتفاق بين 
حكومة السنيورة واألمم المتحدة التي وصفها رئيسُ 
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مجل��س النواب نبي��ه برّي بأنّها غيرُ دس��تورية، 
م��رورًا بانس��حاب وزراء حزب اهلل م��ن الحكومة، 
انته��اٍء بانقالب س��بعة أيار وإس��قاط الش��رعية، 
إال أنه و بحس��ب نظ��ام المحكمة، حت��ى ولو ثبت 
باليقين ضلوع المتهمين الخمس��ة في جريمة 14 
ش��باط عن س��ابق تصور وتصميم وحتى بتوافر 
كامل النية الجرمي��ة وحتى لو تم القبض عليهم 
واعترف��وا باالنتماء إلى حزب اهلل، وحتى لو وصل 
األمر إلى ح��د اعترافهم بأنهم تلق��وا األوامر من 
قيادة حزب اهلل، ال يمكن للمحكمة الخاصة بلبنان 
اإلدع��اء س��وى عل��ى المنفذي��ن وكل من ش��ارك 
معه��م ف��ي العم��ل الجرم��ي عل��ى األرض. إذ ال 
صالحية للمحكمة في محاكمة اآلخرين او الهيئات 

المعنوية.
وخير ما يعبر عن سلوك الحزب اتجاه الشرعية 
ما كتبه »حازم صاغية » في كتابه » هجاء السالح 
»: » إن التعوي��ل على المقاومة بوصفها ش��رعيًة 
لحياة مستقبلية تأسيسٌ لالستبداد بحق جزء من 
الش��عب لم ير رأي الطرف المقاوم، أو أنكفأ عنها 
لهذا الس��بب أو ذاك، إال أن التعوي��ل هذا لم يلبث 
أن يتعاظ��م كلما كانت الش��رعي األصلية أضعف 

والتقاليد السياس��ية أش��د وهنًا، وه��و ما يكفل رهن 
الس��جال والتناحر السياس��يين بالعنف، إل��ى أمد غير 

منظور ».
ه��ذه الش��رعية الت��ي عب��دت طريقه��ا بال��دم، 
تطلب لحامليه��ا، بعد إحرازهم االنتص��ار، حدًا أقوى 
م��ن التعويض، ه��و غالب��ًا مم��ا يض��اد الطبيعة وال 
تق��وى تركيب��ة البل��د المعن��ي وتركيب��ة أهل��ه على 
منحهم إياه، وهذا م��ا تنم عنه فلكلوريات المقاومات 
ورمزياته��ا، فالمقاوم ال يقتصد في طلب التمجيد، إذ 
أنه لي��س جنديًا مجه��واًل يكتفي بالتكري��م الرمزي، 
بل المقاومون هم الذين ال يفعل س��قوطهم شهداء 
إال إش��هارهم وجعلهم ذوي ملصق��ات تجتاح الفضاء 
العام وتحتله، فيما تقف فوقهم قيادة تش��دها إليهم 

تراتبية غاشمة، طامحة إلى حكم البلد بأسره ».
وق��د ب��ات معروف��ًا ف��إن ع��دد المش��اركين في 
الجريم��ة 23 ش��خصًا، معظمه��م معروف��ون، إال أن 

اإلعالن جرى عن أربعة منهم وهم: 
أيضً��ا  المع��روف  الدي��ن:  ب��در  مصطف��ى   1-
باألس��ماء، س��امي عيس مصطفى يوسف بدر الدين 
وإلي��اس فؤاد صع��ب، من مواليد 1961، رقم س��جله 
341 وه��و صهر القيادي في ح��زب اهلل عماد مغنية، 
وهو عضو في مجلس شورى حزب اهلل وقائد العمليات 
الخارجية، أوقف في الكويت عام 1983 وسجن هناك 
بس��بب ضلوعه ف��ي تنفي��ذ 7 جرائم تمس منش��آت 
حكومية ومدارس ومساكن، هرب بعد الغزو العراقي 
ع��ام 1990 إلى إيران وأعاده الحرس الثوري اإليراني 
إلى بيروت. و عُيّن بدر الدين عيّن خلفا لعماد مغنية 
بعد اغتياله وأقام االثنان أوسع صالت استخباراتية مع 
اجه��زة االمن العربية واإليراني��ة، خصوصا في لي�بيا 

والسودان وسوريا.
-2 س��ليم العياش: م��ن موالي��د 1963 من بلدة 
ح��اروف الجنوبي��ة وينتم��ي إل��ى حزب اهلل وبحس��ب 
مذك��رة التوقي��ف فه��و المس��ؤول ع��ن الخلي��ة التي 
نفذت عملية اغتيال الحريري وقد شارك شخصيًا في 

العملية.
-3 حسن عنيسي: المعروف باسم حسين حسن 
عيس��ى وأس��د صبرا: أع��دّا وس��ّلما ش��ريط الفيديو 
ال��ذي ظه��ر فيه المدع��و أحمد أبو ع��دس، يعلن فيه 
زورًا المس��ؤولية عن جريمة االغتي��ال، بهدف توجيه 
التحقيق إلى أش��خاص ال عالقة لهم باالعتداء، وذلك 

حماية للمتآمرين من المالحقة القضائية.
-4 حس��ن حبيب مرع��ي: المعروف باس��م الحاج 
ربيع: عمره 48 عامًا، ورقم س��جله 1126، من مواليد 
الضاحي��ة الجنوبي��ة لبي��روت، وكان يقي��م في منزل 
والدي��ه في زقاق البالط، انتس��ب إل��ى حزب اهلل في 
الع��ام 1985، وف��ي الع��ام 1990 انضم إل��ى الجناح 

األمني الذي أسسه عماد مغنية.
ويمك��ن إيج��از دور كل واحد م��ن المتهمين في 
أثن��اء االعتداء عل��ى النحو التالي: اضطل��ع بدر الدين 
ب��دور المش��رف الع��ام على االعت��داء. تول��ى عياش 
تنس��يق مجموع��ة االغتيال المس��ؤولة ع��ن التنفيذ 

الفعلي لالعت��داء. وإضافة إلى كون عنيس��ي وصبرا 
متآمري��ن، فق��د أعدا وس��لما ش��ريط الفيدي��و الذي 
أعلنت فيه المس��ؤولية زورًا، به��دف توجيه التحقيق 
إلى أش��خاص ال عالق��ة لهم باالعت��داء، وذلك حماية 

للمتآمرين من المالحقة القضائية. 

اخت�سا�ش املحكمة:
األش��خاص  عل��ى  »اختص��اص  للمحكم��ة 
المس��ؤولين ع��ن الهج��وم ال��ذي وقع في 14 ش��باط 
اللبنان��ي  ال��وزراء  إل��ى مقت��ل رئي��س  2005 وأدى 
األسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص 
آخرين«. ويش��مل اختصاص المحكمة أيضًا اعتداءات 
أخ��رى وقع��ت في لبن��ان بين 1 تش��رين األول 2004 
و12 كانون األول 2005 إذا تبين أنها مرتبطة بأحداث 
14 ش��باط ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها. 
ووالية المحكمة تجيز لها أيضًا ممارس��ة االختصاص 
عل��ى جرائم ارتكبت ف��ي أي تاريخ الحق، ويقرر ذلك 
الطرف��ان وبموافق��ة مجل��س األم��ن، إذا كانت هذه 

الجرائم مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005.
وأما السعي إلى شمول هذه القضايا باختصاص 
المحكمة فيوجب على المدعي العام تقديم أدلة أولية 
عل��ى ارتباطه��ا مع اعت��داء 14 ش��باط/فبراير 2005 
مثل: » الني��ة الجرمية، والغاية م��ن وراء االعتداءات، 
وصفة المتضررين المس��تهدفين، ونمط االعتداءات، 

الجناة ». 
وقد لفت الناطق باس��م المحكم��ة إلى أن الملف 
ال��ذي تنظ��ره المحكمة الي��وم يتعّل��ق بالجرائم التي 
ارتكب��ت بي��ن تش��رين األول 2004 »محاول��ة اغتيال 
النائ��ب م��روان حم��ادة« وكان��ون األول 2005، ونوّه 
إل��ى أّن أي قضية بعد هذا التاريخ يمكن إضافتها إلى 
مل��ف االدعاء في ضوء »طلب م��ن الحكومة اللبنانية 
عبر مجلس األمن الدولي«، الذي قامت المحكمة وفق 

قراراته.

اأجهزة املحكمة:
1 - الغ��رف: ف��ي المحكمة الخاص��ة بلبنان ثالث 
غ��رف، وكل غرف��ة قائمة بذاته��ا، وه��ي: اإلجراءات 
التمهيدي��ة، والدرج��ة األول��ى، واالس��تئناف. ويتولى 
رئي��س المحكمة القاضي أنطونيو كاس��يزي رئاس��ة 

غرفة االستئناف، ويمّثل أيضًا المحكمة بكاملها.
2 - مكت��ب المدعي العام:يتوّل��ى مكتب المدعي 
الع��ام مهمة التحقي��ق في قضيّة اعت��داء 14 فبراير 
2005 عل��ى رئيس الوزراء األس��بق رفي��ق الحريري 
وآخري��ن ومقاض��اة المس��ؤولين عنه، فض��اًل عن أي 
متهم آخر في »القضاي��ا المتالزمة«. والمدعي العام 

الحالي هو نورمان فاريل.
3 - مكت��ب الدف��اع: يقوم مكتب الدف��اع بحماية 
وتعزيز حقوق المشتبه فيهم والمتهمين ومحاميهم. 
وه��و ال يمّث��ل المتهمين لكن��ه يضمن له��م معاملة 
عادل��ة. ويع��دّ مكتب الدف��اع بمنزلة مكت��ب االدعاء، 
ويمّث��ل تطورًا جدي��دًا على صعي��د العدال��ة الدولية, 
ويرأس المكتب فرانسوا رو, وقد اختار المكتب حوالى 

100 مح��ام م��ن كل انح��اء العالم يمك��ن للمتهمين 
اللجوء إلى خدماتهم للدفاع عنهم.

 و تؤكد المادة 16، الفقرة 3 »ب« و »ج« بوضوح 
أن »كل مته��م ب��ريء حت��ى إثبات ذنب��ه، وفق أحكام 
النظام الحالي، وبالتال��ي يعود للمدعي أن يثبت ذنب 
المتهم، وليس على مس��توى فع��ل االتهام، بل خالل 
المحاكم��ة وأمام المحاكم، ألن��ه »إلدانة متهم، يجب 
أن تك��ون المحكمة المعنية مقتنعة بذنبه بش��كل ال 

يحمل الشك المعقول«.
لكن من المآخذ على النظام األساس��ي للمحكمة 
الخاص��ة بلبن��ان، الغياب الت��ام لحق نف��اذ الدفاع إلى 
األدل��ة، ف��ي مرحل��ة التحقيق، وي��زاد عل��ى ذلك أن 
آلية الرقاب��ة المتعلقة بتوصيل المدع��ي العام ألدلة 
التبرئة تعاني من الدقة بحسب المادة 113 من نظام 
المحكمة بحيث ال يمكن للدفاع تش��كيل ملفه إال في 
مرحلة الحقة، بعد تأكيد قرار االتهام الرس��مي، غير 
أن كل ش��خص على عالقة بالمحكمة الخاصة بلبنان 
بصفة شاهد ومشتبه به ومتهم يجب أن يستفيد من 

الضمانات األساسية.
4 - قل��م المحكم��ة: يتوّلى قل��م المحكمة مهام 
حسن إدارة المحكمة وخدمتها، ما يجعله فعاًل محرّك 
الكثي��ر من المهام الداخلية والخارجية، ورئيس القلم 

هو داريل مونديس.

القانون الواجب التطبيق: 
تطبق المحكمة الخاص��ة القانون الوطني. إذ أن 
النظام األساسي ينص على أن المحكمة الخاصة يجب 
أن تطب��ق أحكام القان��ون الجنائ��ي اللبناني الخاص 
بقواع��د إجراء المحاكمات والعقوبات المفروضة على 
األعم��ال اإلرهابي��ة واإلجرامية واالعت��داء الذي يهدد 

الحياة والسالمة الشخصية من جملة أعمال أخرى.
األش��غال  وعقوب��ة  اإلع��دام  عقوب��ة  اس��تبعاد 
الش��اقة: تطبق المحكم��ة القانون الجنائ��ي اللبناني 
باس��تثناء عقوبة اإلعدام وعقوبة األش��غال الش��اقة 
اللتان ينص عليهما القانون اللبناني. تتمتع المحكمة 
الخاصة بصالحية فرض عقوبات يمكن أن تصل إلى 
وتتضم��ن عقوبة الس��جن المؤبد م��دى الحياة. تنفذ 
العقوبات ف��ي دولة يعينها رئي��س المحكمة الخاصة 
من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها استقبال 

األشخاص الذين أدانتهم المحكمة.
ف��ي الختام ال ب��د أن نذكر أنه وفي الرابع عش��ر 
م��ن آذار عام 2005 بعد ش��هر على اغتي��ال الرئيس 
الحري��ري خرج��ت في بي��روت تظاهرٌة ضم��ت قرابة 
الملي��ون لبنان��ي، طالب��ت بتفكي��ك النظ��ام األمني 
الس��وري اللبنان��ي ومعرف��ة الحقيق��ة ف��ي عملي��ة 
االغتيال، والمطالبة بتشكيل محكمةٍ دولية انسجامًا 
م��ع العدالة الكونية، تل��ك التظاهرة جمعت ألول مرة 
في التاريخ اللبناني الحديث، مسيحيين وسنة ودروزًا 
يطالب��ون بالدول��ة األم��ة اللبناني��ة على نح��و مدني 
وس��لمي، كانت التظاهرة نقلًة في الوعي والممارسة 
السياس��يين اللبنانيين، وإرهاص��ًا لربيٍع عربي اجتاح 

المنطقة بأسرها..
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الأكاذيب يف جنيف ل ُت�سرف 
على الأر�ش!

مذهل��ة ه��ي تلك الحال��ة التي ظه��رت فيها 
أكاذي��ب بط��والت زائف��ة قدمه��ا وفد بش��ار إلى 
جنيف، فبالرغم من تسمية البعض لوليد المعلم 
بأن��ه » ديبلوماس��ي ضليع ومحن��ك« فلم يظهر 
م��ن تل��ك » الحنك��ة« س��وى المش��اهد المخزية 
الت��ي ال يمك��ن لعاقل أن يظن بإمكانية س��ترها 
في عص��ر الس��ماوات المفتوحة خ��ارج المزرعة 
األسدية، مشهد بائس هو الذي ظهر في الساحة 
المقابل��ة لمق��ر األم��م المتحدة ف��ي جنيف، وقد 
ظن البع��ض )ربما هو ذات البع��ض الذي تحدث 
عنه ميش��يل كيلو في لقاء مع غادة عويس( بأن 
وس��ائل اإلع��الم والصحفيي��ن الذي��ن انتدبتهم 
وس��ائل إعالم وصحف عالمية هي نس��خة طبق 
األصل لثالثة صحف طبق األصل أيضا بمسميات 
مختلفة، وبأن مجموع الصحفيين والمتلقين هم 
رعايا في هذه المزرعة الممتدة من أقصى نقطة 
يصله��ا برميل متفجر يس��قط س��قوطًا حرًا إلى 
أكث��ر نقطة معتمة حيث يتم تصفية المعتقلين، 
التوقي��ع عل��ى وثيق��ة  والطل��ب م��ن أهاليه��م 
الفضيحة الجريمة التي لن تُنس��ى لعالم الطب: 
توف��ي نتيجة س��كتة قلبي��ة، توف��ي نتيجة قتل 

العصابات المسلحة له، توفي نتيجة االنتحار!

٣ �سنوات من الغرق يف الكذب.. ُتوجت يف 
جنيف.

هن��اك مئات الح��االت التي نه��ل منها مطبخ 
والس��يادة  الوطني��ة  بصي��غ:  ليغل��ف  الك��ذب 
والممانعة والتصدي للمؤامرات، وال حتى الروس 
يس��تطيعون إخفاء الق��رف من نس��خ الفضيحة 
التي ل��م تعد كذلك بالنس��بة لمطلقيه��ا بعد أن 
أصبح��ت مرض��ًا مس��تعصيًا يظ��ن أصحابه من 
المصابي��ن ب��ه رهابًا وجنون العظم��ة، والنقص 
المرك��ب، والهوس بمركزية ال��ذات لكي » تتآمر 
٨٨ دول��ة«، بعد أن كانت ٨٣، على نظام ممانعة 
لم يستطع سوى ازدراء السائل عن تجنب قصف 
مق��ر المحافظة في الرقة كمعقل واضح لتنظيم 

» داعش«.
قن��اة الجزي��رة، الت��ي يج��ب ذك��ر األزم��ة » 
الش��ريكة بس��فك الدم الس��وري«، أجلست مرة 
أخرى ش��ريف ش��حادة ف��ي مقره��ا الرئيس في 
الدوحة لمدة أس��بوع، متناس��ية بأنه » سيناتور« 
ف��ي » البرلم��ان« كممثل ع��ن ١٥٠ أل��ف ناخب 
»دمش��قي«، ليق��دم لن��ا تحليالته متجنب��ًا هذه 
المرة ذك��ر مضيفته قطر من بي��ن »٨٨ دولة«، 
ف��راح الرج��ل كالع��ادة يُنكر كل ش��يء، س��وى 
»المؤامرة« بلغة صارت » ماركة مس��جلة« باسم 
المتحدثين بلس��ان تلك المؤسسات األمنية التي 
ش��رحها باختصار ميش��يل كيلو، في نهايته كان 
ش��ريف ش��حادة مثاًل كهيث��م الس��باهي، ال فرق 
بين تهكم على خبر أو دموع، تظن نفس��ك وأنت 
تستمع لهؤالء بأن الدولة التي يتحدث عنها هؤالء 
هي الس��ويد وسويس��را والنمس��ا، يتهكم األول 
على دموع ريما فليحان ألنها ليس��ت تحت س��قف 
» الوطن« الذي هو بش��ار، والثان��ي يتهكم على 
سؤال اغتصاب السوريةت بشكل منهجي، ألزمة 
ال تج��د م��ن يصدها حت��ى في وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي الت��ي تع��ج مثاًل بنق��د وتجري��ح إذا 

م��ا تف��وه-  مجرد تف��وه وليس فق��ط فعل -  أي 
ش��خص معارض م��ا يناف��ي العقل واإلنس��انية 
لحملة شرس��ة فيها من النقد م��ن جمهور الثورة 
ما ال يجرؤ عليه هؤالء المقدسون لبشار ولو رأت 
عيونه��م كل الدمار الذي تحدث��ه آلة القتل حتى 

بطرق مخزية تتحول عند هؤالء إلى بطوالت.
والتحليل(  للخب��ر  يذكرن��ا هؤالء)كمتلقي��ن 
بسجن أبو غريب، التحايل هنا إلخراسنا وإحراجنا 
كمتلقين أله��وال وفظائع تتصاعد اإلجابة عليها 
من اإلنكار إلى االعتراف مثاًل بأن ١١ ألف إنس��ان 
ت��م تصفيتهم جس��ديًا ب��كل الوس��ائل البدائية 
الهمجية؛ لك��ن على يد اإلرهابيي��ن، وحين تبرز 
صور إضافي��ة تجعل من مؤيدي بش��ار يذهلون 
تحم��ل  الت��ي  والج��دران  لألمكن��ة  بمعرفته��م 
شعارات التمجيد للبعث ودولة التقدم؛ ويشككون 
بالرواية عن اإلرهابيي��ن الذين لهم قدرة خارقة 
على دخول كل مراكز األمن والمشافي بكثير من 
الوقت للتصفية ولف الجثث بأكياس بالس��تيكية 
ش��فافة، ف��ال يكون عنده��ا مهرب من اس��تعادة 
رواي��ة أخرى: فبركة، فبركة، فوتوش��وب.. عودة 
إل��ى الروايات األول��ى في جعبة س��لطة تتنفس 
نظرية المؤامرة و المجسمات القطرية. ولم تجد 
بثينة ش��عبان أي حرج في حديقة األمم المتحدة 

بجنيف أن تعيد رواية المجسمات..
بثينة شعبان كانت في جنيف تتوسل المذيعة 
أن تخب��ر مش��اهديها بأس��ئلة مفحم��ة: ألس��تم 
مسيحيون؟ أال يهمهكم المسيحيين في سورية؟! 
دغدغ��ة رخيص��ة ومقززة في مجتمع��ات لم تأبه 
حتى لمصي��ر بيت لحم والناصرة والقدس. وعلى 
ذكر القدس؛ هناك إش��كالية كبيرة حقًا في قصة 
الممانعة والمقاومة، فقد أصبت بحيرة كبيرة وأنا 
أتاب��ع » التلفزي��ون العربي الس��وري« يناظر في 
محلل سياس��ي بنظري��ة: الدلف والم��زراب، فهذا 
المحل��ل الفطحل ال��ذي أراد خدمة س��يده » طين 
الحكاية« وراح يفض��ح الرواية )لمن فاته الرواية 
فليراجع حلقة نديم قطيش دي إن أيه عن جنيف( 
فنكتشف بكل سالسة المعنى الحرفي للممانعة، 
من على شاش��ة الممانعة بس��احة األمويين قال 
المحلل الفطحل: هؤالء لو اس��تطاعوا إقامة دولة 
إس��المية فإنهم في غضون ٤ سنوات سيحررون 
القدس، إذًا خطر س��قوط النظام على إس��رائيل 
كبي��ر جدًا ولهذا ه��م )الغرب وإس��رائيل( بالرغم 
م��ن عداء الرئيس إلس��رائيل مقتنع��ون بأنه من 
األفض��ل لهم أن يبقى حت��ى ال يخرجوا من تحت 
الدل��ف إلى تح��ت المزراب! تحليل ش��به عادي بل 
وأكثر م��ن عادي على قن��وات ممانعة ترى رهاب 
اإلرهاب بعين الغرب كمهمة وأولوية في تس��ول 
ش��رعية بقاء حاكمه��م من ذات الغ��رب. ال داعي 
هن��ا للتش��وش والس��ؤال: إذا كانوا ه��م )الغرب 
وإس��رائيل( ال يفضلون س��وى حارس الحدود في 
الجوالن وجنوب لبنان، والجندي في جيش محاربة 
اإلره��اب فكيف إذا يتآمرون عليه إلس��قاطه؟! بل 
كي��ف يطالب ولي��د المعل��م، إلح��راج المعارضة، 
بالتوقيع عل��ى وثيقة محاربة اإلره��اب وااللتزام 
»بتحرير األراضي السورية« دون أن يذكر المعلم 
م��ن هو المحتل أو أن يش��ير ولو من باب التذاكي 
لمس��ألة » المقاومة ف��ي الجوالن« الت��ي أطلقها 

سيدهم بشار في العام الماضي.. أين وصلت؟! 

�سقطة اأوىل.. و�سقوط للمرة الألف عن 
»ال�سيادة الوطنية«..

عدا عن أن ولي��د المعلم، المحنك جدًا، تلقى 
أس��ئلة من » قنواته الوطني��ة«/ المدهش أن كل 
س��ائل يق��دم نفس القن��اة بصي��غ مختلفة لزوم 
التحاي��ل واإليح��اء بالتعدد اإلعالم��ي الضخم في 
س��ورية الديمقراطي��ة/ ه��ي مقدم��ات ومواقف 
واتهام��ات بالخيانة والعمالة وبصيغ االس��تخفاف 
من اآلخرين، ومن قيمة اإلنس��ان السوري الذي ال 
يقبل العبودية، قبل طرح سؤال سمج يحمل ذات 
كمية الكذب الممنهج لممارس��ة دور البطولة في 
الدفاع عن سفاح دمشق، فإن وليد المحنك سقط 
س��قطة كبرى في إجابته على سؤال قناة ممانعة 
حسن نصر اهلل: رجال حزب اهلل وطنيون يدافعون 
ع��ن بلدهم، ه��م يقاتل��ون دفاعًا عن أنفس��هم 

دفاعًا استباقيًا ضد اإلرهابيين السوريين!
تمر هذه الس��قطات كما مرت اآلالف سابقًا، 
ألننا أمام كتلة من جمهور يتلقى وهو يؤجر عقله 
دون مسائلة أو تمحيص في أي من الروايات التي 
تلقى على روؤس المش��اهد والمستمع والقارئ.  
فيص��ل المق��داد الذي حاول الظه��ور بذات الغنج 
ال��ذي كان يظهر فيه في جلس��اته م��ع األصدقاء 
في اللوبي الصهيوني ايباك خرج عن طوره وعاد 
إلى حقيقت��ه حين ُطرح عليه س��ؤال » داعش«: 
س��اعة!   ٢٤ ونقصفه��ا  داع��ش  نح��ارب  نح��ن 
الحقيقة ليس��ت غائبة عن أحد سوى من أراد لها 
أن تغيب عن عقله: ليس هناك منطقة انسحبت 
منها داع��ش إال وجاء » حماة الديار« ليلقوا عليها 
براميلهم المتفج��رة، كانت الباب وكانت باألمس 
منطقة الدانا، ب��ل األهم في كل هذه الكذبة أن 
مدينة الرقة فيها مبنى ضخم تتخذه داعش مقرًا 
رئيس��يًا فهل قصف مرة واح��دة؟ كلنا يعرف بأن 
داعش لم تُذكر في جنيف على لس��ان وفد بشار 

سوى في الختام بعد أن طفح كيل الكذب..
قد يظن البعض بأن س��ؤال »المكان والزمان 
المناسبين« صار بال طعم وال لون؛ لكنه في الواقع 
س��ؤال جوهري عن تلك الس��يادة الكاذبة ألنظمة 
االس��تبداد والفاش��ية، فمثلم��ا كان عل��ي عبد اهلل 
صال��ح يدعي بأنه ه��و من كان يقص��ف بطائرات 
بدون طي��ار على أراضي��ه اليمينة بينم��ا الحقيقة 
بأن األميركيي��ن كانوا يخردقون الس��يادة اليمينة 
بم��ا يعني: نمرر ل��ك فتمرر لنا. في س��ورية األمر 
أوضح، فه��ذه اإلمبريالية األميركي��ة، التي باركت 
على فكرة توريث بش��ار بوج��ود مادلين أولبرايت، 
كانت تلقي طائرات استخباراتها السرية بحمولتها 
من البشر )العرب( في مطارات سورية ليزج بهؤالء 
في مس��الخ بشار النتزاع اعترافات من هؤالء تحت 
التعذيب الذي تعرض له المهندس السوري الكندي 
ماهر ع��رار.. تلك واحدة من الخدمات الجليلة التي 
أرفقت تفاهمات كولن باول في زيارة دمش��ق بعد 
اجتي��اح العراق. أضف إليها تس��ليم قيادات النظام 
العراقي السابق عند الحدود السورية العراقية. أما 
مسألة خردقة الس��يادة بطائرات صهيونية فحدث 
وال حرج، حتى القصف األخير المسرب في الصحف 
عل��ى منطق��ة الالذقي��ة ل��م يس��تحق أي ذكر في 

وسائل إعالم الممانعة.
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براميل؟! غري موجودة.. كذبة.. 

فربكة.. ل ت�ستهدف املدنيني.
ف��ي جنيف تظهرت الصورة بكثير من 
الوض��وح، ق��اد المعلم وفد بش��ار بخليط 
اس��تدعى كل الكم من التعليقات الساخرة 
وبق��ي  الص��ورة  فاحترق��ت  والمق��ززة 
النيغاتي��ف. كثي��رون تس��اءلوا: م��ن ه��م 
هؤالء الذين كانوا كالظل مع كل شخصية 
في الوفد؟ في الحقيق��ة ليس هناك حالة 
مماثلة في أية دولة » ديمقراطية« كالتي 
يتش��به بها وفد النظ��ام، وخصوصًا بثينة 
شعبان حين سألت المذيع األميركي: وهل 
تظ��ن بأن��ه هن��اك ديمقراطي��ة حقيقية 
ف��ي أمي��ركا؟ والس��ؤال لي��س تهكمي بل 
حقيق��ي وتؤم��ن بثين��ة بأنه��ا س��تجعل 
المتلقي يتشكك ويصاب بالتباس ويشعر 
بأن أميركا ال تختلف عن س��ورية بش��يء. 
أل��م يك��ن م��ن االس��تراتيجية اإلعالمي��ة 
بداي��ة الث��ورة عب��ر األب��واق المشوش��ين 
المنتدبي��ن م��ن كل األف��رع األمنية وعلى 
رأسهم شريف شحادة مهمة واضحة: وهل 
تظ��ن يا س��يدي ب��أن أميركا ل��و جرى في 
نيويورك ما يجري في دمش��ق من إرهاب 

ل��ن تقصف؟. بمثل ه��ذه العقليات ت��دار العملية 
اإلعالمية، فرجال ونساء الظل في حديقة المقر 
في جنيف بدوا كما يكتش��فهم المواطن السوري 
وه��م يتقمص��ون أدوار عمال نظاف��ة، أو بائعي 
الس��جائر، أو أصحاب األكشاك وس��ائقي سيارات 
األجرة وغيره��ا.. حين كان عم��ران الزعبي يهم 
باإلجابة على س��ؤال عن ترش��ح بش��ار للرئاسة 
)ودائم��ا ما يقول��ون: ل��دورة ثاني��ة وكأن األولى 
من��ذ وفاة أبي��ه كانت مجرد توريثة بس��يطة غير 
محس��وبة( حت��ى تدخل الظ��ل وراح يجيب وكأنه 
في س��احة الس��بع بحرات أيام » العفوية« وبدل 
أن يت��رك » لوزير اإلع��الم« القيام بما ُأوكل، راح 
رجل الظ��ل يهتف: لألبد لألبد يا بش��ار األس��د.. 
وبهس��تيريا أمنية: نحن سنرش��حه والوزير ليس 
هو من يقرر بل نحن الش��عب الس��وري سنجعله 
رئيس��ًا وسيفوز. ارتباك الزعبي لم ينقذ الموقف 
ألنه بالتأكيد يعرف بأن نصف الصحفيين األجانب 
بات��وا أصحاب خبرة في اللغ��ة العربية ويفهمون 
منه��ا الكثير من المفردات ويقرؤون لغة الجس��د 
مثلما يقرأ المواطن السوري البسيط الفرق بين 
عوايني تقارير أمنية، وش��بيح، ونبيح ورجل فرع 

الجوية وفرع فلسطين والمنطقة..
إح��دى »الصحفي��ات« )م��ن القن��اة الوطنية 
الس��ورية، عل��ى ما قدمت نفس��ها حت��ى ال يقال 
بأن��ه ليس هن��اك تعددية إعالمية!( ل��م يعجبها 
الفشل في تسويق األكاذيب، وال أداء لونا الشبل 
التي انش��غلت بصبغة ش��عرها وابتي��اع نظارات 
سويس��رية وعناق س��امي كليب لإليحاء بأن هذا 
الوف��د » س��بور« وغرب��ي بينما الش��عب همجي 
وإرهاب��ي، فراحت تس��تحلب جوابًا عل��ى روايتها 
ع��ن البرامي��ل المتفج��رة: )الت��ي يزعم��ون أنها 

تصيب المدنيين!(..
البرامي��ل المتفجرة كذب��ة، مثلها مثل كذبة 
صور المحرقة الس��ورية، كذب��ة مثلها مثل كذبة 
صواريخ س��كود، ووجود ٢٦ تنظيمًا من مرتزقة 
طائفيين تدفع بهم إيران، لم يقتل في س��ورية 
س��وى األرهابي��ون، منظم��ات حق��وق اإلنس��ان 
الس��ورية والدولي��ة ومنظم��ات األم��م المتح��دة 
كله��ا كاذب��ة، هل تتذك��رون ريم ح��داد؟! هؤالء 
الالجئون في تركيا ليس��وا بالجئين بل كل يزور 
أمه ف��ي الحي المقابل. ثم تدرج��ت الحكاية إلى 
أن الجماع��ات اإلرهابي��ة هي م��ن هجرت نصف 
الشعب الس��وريْ.. لكن ال يشرح إعالميو النظام 
الممانع الهدف من وراء الطلب ممن يحررون حيه 
وقريته بتدميرها وعقد هدنة فيما بعد أن يهتف 

»بالروح بالدم نفديك يا بشار«.

الص��ور الفضائية المنتش��رة ف��ي كل مكان 
أثن��اء انعق��اد جنيف أيض��ًا فبركة وفوتوش��وب، 
دم��ار المدن الس��ورية مج��رد كذبة، مث��ل كذبة 
قن��وات س��فك ال��دم الس��وري وهي تك��ذب عن 
البرامي��ل المتفج��رة والضحايا األطفال والنس��اء 
المس��تخرجين م��ن تح��ت ركام الدم��ار في حلب 
وريف دمش��ق، ص��ور فضائية تص��ور حتى حي 
التضام��ن وص��ور أرضية تبي��ن ألي مبتدئ فهم 
جه��ة القص��ف من الش��مال إل��ى الجن��وب، ومن 
الغرب إلى الش��رق، فالعم��ارات والبيوت المدمرة 
واضحة. وال بد أيضًا أن سكان دمشق يكذبون إن 
سمعوا أصوات القصف واالنفجارات بعد مشاهدة 
البراميل بالعين المجردة تسقط في داريا والقدم 
سقوطًا حرًا بدون هدف وال توجيه سوى التدمير. 
مفاصل��ة األع��داد ذهبت ولم يعد يمارس��ها 
جوق��ة الف��روع األمنية، فف��ي قاع��ات جنيف بدا 
واضح��ًا م��ا ذك��ره ف��ي ش��هادته ميش��يل كيلو: 
هذا الش��عب م��ا بيجي غي��ر الصرماي��ة. إذًا، كل 
هؤالء الضحاي��ا بمن فيهم األطف��ال المعتقلون 
ببس��اطة  ألنه��م  يس��تحقون..  والمقتول��ون 
وعلى النس��ق الصهيوني في فت��اوى الحاخامات 
يس��تحقون القت��ل حت��ى ال يكب��روا ويصبح��وا 

إرهابيين. 
وليد المعلم س��قط أخالقيًا ليس كش��خص 
ب��ل مثلم��ا س��قط نظامه كل��ه وغرق ف��ي الدم 
الس��وري حين قبل ه��و وكل الجوقة أن يقايض 
إدخ��ال غ��ذاء ودواء ألطف��ال حم��ص بتس��جيل 
نق��اط تفاوضية خلبية س��تنعكس أكث��ر كارثية 
ف��ي مس��تقبل س��ورية مم��ا يظن ه��ؤالء الذين 
يمارس��ون كل ه��ذا الفعل اإلذاللي بحق ش��عب 
تنكر مأس��اته بش��كل تام. وإن اعت��رف اضطرارًا 
ببعضها فهي من مسؤولية: العصابات المسلحة. 
تمام��ًا مثلم��ا يفتعل��ون كل ه��ذه الممانع��ة في 
أن  تمام��ًا  وينك��رون  اليرم��وك  مخي��م  مداخ��ل 
عصاباته��م هي م��ن تحاصر بينم��ا الناس على 
األرض تدرك الحقيق��ة على عكس رجال عباس 
ورجال المصالح الش��خصية النازلي��ن في فنادق 
دمشق يفتلون عضالتهم تفاخرًا بثمانية أرغفة 
ونص��ف كيلو مرب��ى ال دور لهم ف��ي إدخالها إلى 
مخيم مات ناس��ه جوعًا، مثلما يتسلل الموت إلى 
الحجر األس��ود في تحالف مافيوي بين من يقيم 
الحص��ار وتجار الدم ممن يرون المأس��اة والموت 
ويتس��امرون ويعيش��ون وكأن ال شيء يحدث في 
دمشق. تجار دم يستغلون الموت جوعًا ليتكرشوا 
على حس��اب تلك األجس��اد البريئة التي ال يلتفت 
لها المبسمل والمثلث وباس��م الدين يفتون لهم 
بالموت تحت أقدام المرض والجوع بينما ينشغل 

غيره��م في لعبة أخرى من الجلد والقتل باس��م 
الدين..

س��قط وليد المعلم كما سقطت كل الجوقة 
وكل العصاب��ة حي��ن تفاوض على إخراج البش��ر 
من أماكن س��كنهم في أحي��اء حمص المحاصرة 
ف��ي أكبر عملية تطهيرعربية لم تحدث حتى في 
ممارسات جنجاويد البشير وعصابات بن غوريون 
تجويع��ًا وتركيع��ًا. س��قط كل ذل��ك أمام س��مع 
ومرأى العالم كله والناس تبصق كل قرفها على 
كل أشكال الكذب الممارس. ال أجد حاجة للتعمق 
بأكاذي��ب هؤالء عن أن م��ن يعارضهم لم يعش 
في سورية وأنهم منذ ٣٠ سنة خارج سورية. فال 
المالح، وال كيلو، وال س��ارة، وال الجربا، وال رياض 
حجاب، وال س��هير أتاس��ي، وال ج��ورج صبرة، وال 
فداء حوراني، وال حتى فيصل القاسم، وغيرهم 
وغيرهم، إال وكانوا سوريون في سورية قبل أن 
يتم اتهامهم جميعًا بأنهم إرهابيون ومتطرفون. 
فق��ط لنتذكر أين هي تلك المعارضة التي مثلها 
عب��د العزيز الخير مث��اًل؟ وأين ه��م الذين بدؤوا 
الثورة السلمية والحراك المدني؟! لنتذكر أين هو 
غياث مطر وأين رفاقه اليوم؟ أين هم كل هؤالء 
الذي��ن تم اس��تدعاؤهم لجلس��ات » نقاش« في 
القص��ر وبماذا يتهمون الي��وم؟! ال حاجة للخوض 
في ذلك كما ال حاجة للخوض في س��خافة سقف 

الوطن المحدد ببشار..
خت��م تلفزيون العصاب��ة أكاذيب��ه بكذبة ال 
أعل��م كي��ف يقبلها على نفس��ه بش��ر: االئتالف 
يجب��ر والدة الطبي��ب عباس خان )ال��ذي انتحروه 
في مس��الخهم( على اإلدالء بتصريحات مس��يئة 

لسورية.. أأكثر من هذه األكاذيب؟!
يكف��ي فق��ط أن نذك��ر م��ن يص��دق ه��ذه 
األكاذي��ب ويردده��ا بأن الش��عب الس��وري على 
البرامي��ل  األرض يع��رف قاتل��ه ويع��رف جه��ة 
والمدفعي��ة والصواريخ التي تدم��ره ويعرف من 
يحاص��ره.. وأن ظن البعض بأن بش��ار س��يبقى 
لألب��د بنس��بة ٩٩،٩٩٪ سيكتش��ف حجم الوهم 
والجريمة التي ش��ارك فيها حي��ن تتوقف المدافع 
وتتكش��ف الجرائم والمقاب��ر الجماعية. كل تلك 
األكاذي��ب ال يمكن أن تُص��رف على األرض حتى 
ل��و كانت إس��رائيل التي يخ��اف عليه��ا تلفزيون 
الممانعة من النظام الذي س��يليه تقف في ظهره 
فه��ي ال تفع��ل س��وى م��ا أرادت أن يدمر بش��ار 
وعصابته سورية وبعدها س��يركلونه كما ركلوا 

دائمًا كل األنظمة الخزمتجية في المنطقة..
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قبل الحديث عن السياس��ة والمهزل��ة اإلعالمية في 
جني��ف ومونترو وكل ما رافق ذلك من مش��اهد مضحكة 
مبكية، توقفت عند مش��هد مؤل��م أطار النوم من عيوني 

التي ما عرفت نومًا منذ اندالع الجحيم السوري.
تق��وم الجزي��رة مباش��ر ببث مش��اهد حي��ة لدخول 
بعض المساعدات لمخيم اليرموك وكأنها ال تريد التخلي 
ع��ن نه��ج المتاج��رة ب��دم الس��وريين وكذل��ك المتاجرة 
بمش��اعر غيرهم، ه��و منهج إعالمي اتضح��ت كل أبعاد 
س��فالته وخروجه عل��ى كل األعراف اإلعالمي��ة والمهنية 
ف��ي التالعب بكرام��ة الن��اس والتباكي على الس��وريين 
عبر مش��اهد الذل والتسول والحرمان بينما تدعم أنظمة 
العال��م كله ه��ذا النظ��ام اإلجرام��ي الذي ناف��س أعتى 

األنظمة والديكتاتوريات عبر التاريخ.
كان المش��هد أكث��ر إيالمًا م��ن الموت نفس��ه، حيث 
تتقاط��ر مجموع��ات م��ن الن��اس نس��اء ورج��ااًل وأطفااًل 
عل��ى صناديق وعلب مغلقة تحت��وي على بعض األغذية 
والمش��روبات األساس��ية والتي تم حرمانهم منها شهورًا 
طويل��ة عل��ى وق��ع وع��ود التحرير ومع��ارك االس��تعادة 
بي��ن طرفي��ن احترف كالهم��ا القتل والذبح ب��كل فنونه 

وبتعليمات واضحة وأجندات مرسومة للجميع.
كان المشهد عبارة عن مجموعة من أربعة أو خمسة 
أطفال يقف بينهم ش��اب أكبر سنًا ممسكًا بعلبة صغيرة 
تحتوي القليل من عصير ش��يء ما كان واضحًا ألنهم لم 
يذوقوه منذ زمن بعيد، كان الش��اب ممسكًا بالعلبة فاتحًا 
إياه��ا من ألس��فلها لينس��كب العصير منها بب��طء بينما 
يتهافت األطف��ال األبرياء فاتحين أفواهه��م للهواء كمن 
يحاول ش��رب المطر المتس��اقط من الس��ماء باحثين عما 
يقي��ت أوده��م من عطش وج��وع أنهك أجس��ادهم وأذّل 
أرواحه��م، كانت براءتهم بقبعاتهم الصوفية التي بالكاد 
كانت كافي��ة لحمايتهم من البرد الق��ارص تنافس براءة 
المالئك��ة، كان واضحًا في عيونهم الحزينة يأس��هم من 
حي��اة لم يعد فيها م��ن النور ما ينافس الظ��الم المخيّم 

على واقعهم المرير. 
كان��ت الجزيرة تتس��لى به��ذا المش��هد المؤلم حيث 
ت��م تحديد مس��تقبل أطفال س��وريا الحاليي��ن كالجئين 
ومتشردين ومتس��ولين والهثين وراء لقمة هنا أو هناك 
ووراء قط��رات عصير أو حتى ماء الش��رب، ولس��نا ندعي 
هنا أن المشهد مصطنع أو مرّكب كما اعتاد إعالم النظام 
التروي��ج ألكاذيب��ه، ولكن من دعم النظام بالس��ر ودعم 
الش��عب الس��وري ف��ي العل��ن يعلم تمام��ًا أن المش��اهد 
حقيقي��ة ولكنها من صنع من ترك��وا النظام على إجرامه 

ولم يرد أن يضع حدًا لمعاناة السوريين.
كن��ت وال أزال عل��ى يقين م��ن أن االتف��اق العربي 
والعالمي كان واضحًا على أن تكون س��وريا مقبرة للربيع 
العرب��ي في مهده وأن يكون الس��وريون عبرة للش��عوب 
العربي��ة التي ثارت عل��ى حكامها واألهم للش��عوب التي 
كانت تراودها تلك الفكرة. كان من الواضح أن الصراعات 
اإلقليمي��ة هي مج��رد تمثيليات يحوكه��ا أصحابها بعناية 
ألنه ما من تفسير النتهاء النظام في ليبيا واليمن ومصر 
وتونس بتلك السالس��ة والس��رعة بينما ال ت��زال قضية 

سوريا والبحرين تراوح في مكانيهما بال جدوى. 
بعد المذبحة السورية تحولت ثورة سوريا إلى أمثولة 
لمن »يجرؤون« على القيام ضد حكامهم، ولم يكن مدير 
األمن العام في األردن موارب��اً لهذه الحقيقة عندما خرج 
ف��ي مؤتم��ر صحفي بع��د مظاه��رات واعتصام��ات دوار 
الداخلية في عمّان مصرحًا بشكل مباشر: »من ال يعجبه 
الواق��ع عليه أن ينظر إلى مخيّ��م الزعتري«. وهذه كانت 
أكثر عبارة مباش��رة وتهديدية »ألولئك« المتمردين على 
وليّ النع��م والرافضين لواقعهم عل��ى حد تعبيره. ومن 
ال ي��زال لديه ش��ك في ما نقول فعلي��ه أن يعاين ما حدث 
ف��ي العالم العربي بعد قيام ثورة س��وريا من انتكاس��ات 
وتقلبات في المزاج الش��عبي العربي بعد نشوة الحماس 
لالنتصارات الشعبية المتالحقة من الغرب باتجاه الشرق. 
داء الربي��ع العرب��ي ك��ردّ ق��وي عل��ى كل نظريات 

المؤامرة التي تدّعي س��يطرة القوى الكبرى على عقول 
وإرادة الشعوب، كان قيام الثورات العربية بالطريقة التي 
قام��ت بها دون قيادة ودون رموز أمرًا خارجًا على المألوف 
ومغايرًا لكل التجارب التاريخية المماثلة. وظهرت طبقات 
من الش��باب المثقف الواعي البس��يط ال��ذي عاش الحلم 
وأراد تحقيق��ه على أرض الواقع وتغيير نظرية التس��يير 
التاريخي نحو فرض إرادة التغيير، وهكذا ظهرت مبادرات 
ش��بابية رائع��ة في مصر وس��وريا وتون��س واليمن عبر 
حرية التعبير بأس��اليب مختلفة وخالقة، فرأينا شبابًا من 
الجنس��ين يتعاونون في تنظيف ميدان التحرير والشوارع 
المحيط��ة ب��ه بع��د انته��اء ث��ورة 25 يناي��ر، بينم��ا قام 
الش��هيد غياث مطر بابتكار مبادرة تقديم الورود للجنود 
النظاميين ظن��ًا منه بان هؤالء الوحوش قد تملك ش��يئًا 
من قلب، وفي الوقت ذاته كانت توكل كرمان تتحدى كل 
األعراف وتقيم خيمة اعتصام في ساحة التغيير بصنعاء 

أصبحت رمزًا لثورة التغيير اليمنية فيما بعد.
بعدها بدأت االنتكاس��ات، رأت الق��وى الكبرى والقوى 
الس��لطوية اإلقليمي��ة خطر ه��ذا الحراك الش��بابي المبدع 
وم��دى تأثيره اإلعالمي في ش��عوب أخ��رى ال تزال تحيا في 
ظل ملكي��ات وإمارات متخلف��ة تح��رّم الديمقراطية وترى 
قيادة المرأة للس��يارة »خروجًا على ش��رع اهلل«. فتمّ اتخاذ 
الق��رار ب��وأد ه��ذا الربيع العربي ف��ي مهده عبر مس��ألتين 
هامتين: إطالة الحرب في سوريا واالنقالب في مصر. كانت 
عودة العس��كر وتبرئة مبارك ورجاله واستبدالهم باإلخوان 
واعتباره��م منظم��ة إرهابي��ة وإع��ادة فت��ح محاك��م أمن 
الدول��ة ومحاكمة المدنيي��ن أمام محاكم عس��كرية وعودة 
االعتقاالت التعسفية والحبس لمجرد الشبهة، كل ذلك كان 
تأكيدًا لوأد أحالم الش��باب وعلى دفعهم لليأس بدليل قيام 
الس��عودية والكويت بدعم االنقالب وبق��وة بينما ال يخفى 
كره السعودية الشديد لعبد الناصر والجيش المصري فيما 
مضى بينما تقوم اليوم بدعمه المشبوه وهو ما يؤكد الدور 
القذر للسعودية في القضاء على كل أمل في التغيير ألنها 
تعلم الخطر الش��ديد عليها في حال تم فتح هذا الباب حيث 

لن يبقى ملك على عرشه وال أمير في قصره.
وبالعودة إلى جنيف ومونترو اس��توقفني مشهد آخر 
م��ن مهازل تلك المؤتم��رات حيث تجمّع بضعة عش��رات 
م��ن الموتوري��ن خ��ارج مق��رّ المؤتم��ر هاتفي��ن بحي��اة 
»الس��يد الرئي��س« ومطالبي��ن ببقائ��ه م��دى الحياة ولم 
ينس��وا أن يهتفوا شيئًا لس��وريا ذلك الوطن الجريح مدار 
البح��ث في ذلك المؤتم��ر. ما يثير الحن��ق والغيظ هو أن 
هؤالء يعيشون في سويسرا ويتمتعون بجنسيات أجنبية 
ويمارس��ون حقوقهم كاملة في بل��د حرّ يتم فيه احترام 

حرية اإلنسان وكرامته بينما يقومون بالهتاف والتعظيم 
للديكتاتور والطغيان. ليتهم يرسلون أطفالهم إلى مخيم 
اليرموك لينضموا إلى أطفال المخيم الباحثين عن شربة 
ماء أو كسرة خبز ثم ليهتفوا بعدها للطاغية وببقائه. إن 
من ال ي��زال يعاني من انفصام الش��خصية عليه أن يجد 
طبيب��ًا نفس��يًا وأن يقينا ش��رّه ويتركنا نقرر مس��تقبلنا 
بأيدين��ا، أما من يحب »القائد الملهم« فليأتِ ليعيش في 
»كنفه« ال أن يهتف له من أوروبا متناس��يًا معاناة العقود 
الس��ابقة ومئات آالف الضحاي��ا والمعتقلين والمظلومين 

والمحرومين والمختفين قسريًا.
كانت وجوه كل الحاضرين في مونترو أكثر ش��حوبًا 
من الم��وت، بدءًا من الراعين م��رورًا بوفد النظام وليس 
انته��اء بوفد االئتالف. كان كثير من الس��وريين ينظرون 
بعيون مرتابة إلى وجوه الحاضرين الذين يتاجرون بدماء 
الس��وريين ويدّعون تمثيله��م والدفاع ع��ن مصالحهم، 
فليس م��ن بين هؤالء من يعاني اليوم في س��وريا، وإذا 
اس��تثنينا بعض المعارضين الس��ابقين ممن ذاقوا مرارة 
ظل��م النظ��ام، ف��إن كل الحاضرين كانوا مم��ن يجوبون 
الدنيا باس��م المعارضة أو يصيحون بحياة الزعيم باس��م 
الوطنية، وبينما يش��دّد الوزير المتأرجح سعود الفيصل 
على حرية السوريين واختيار قيادتهم فإنه ينسى دعمه 
النقالب مصر ويتناسى الحكم الملكي في بالده حيث كل 
شيء يُكتب باس��م الملوك واألمراء بدءًا من اسم الدولة 

وليس انتهاء بأسماء الشوارع والجهات العامة والخاصة.
لسنا نظنّ أن يخرج جنيف 2 وال 3 وال حتى 10 بأية 
نتائ��ج إيجابية للس��وريين ألن��ه ال توجد باألس��اس إرادة 
إقليمي��ة ودولي��ة لحّل األزم��ة كما ال توجد إرادة س��ورية 
أيض��ًا لحّلها، فالنظام لن يتنازل بينما ترى المعارضة في 
حل األزمة انتهاء لس��ياحتها الدولية وبدءًا للعمل الذي لن 
يرحمهم فيه أحد. وبين هذا وذاك ال يزال أطفال س��وريا 
باحثين عن قطرات الماء بينما سبقهم أقرانهم إلى الجنة 

هربًا من جحيم الحياة.
آخر الكالم: يقول سميح القاسم

تغرٌبت منك. لتمكث في األرض.
أنت ستمكث

لم ينفع الناس.. لم تنفع األرض
لكن ستمكث أنت،

وال شيء في األرض، الشيء فيها سواك،
وما ظل من شظف الوقت،

بعد انحسار مواسمها البائسه..

.عائدون لداخل مخيم اليرموك بعد استالم المعونات |  12 / 2014
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ولد شاكر مصطفى في دمشق عام 1921 
ألسرة دمشقية بسيطة، حيث كان والده يملك 
دكانًا للبقالة في أحد أس��واق دمش��ق ويطمح 
بأن يرثه ابنه من بعده، إال أن ش��اكر اتجه إلى 
القراءة مبكرًا ليضيع حلم األب وتكسب سوريا 

مؤرخ األدباء أو أديب المؤرخين.
يقول شاكر مصطفى عن نشأته: 

م��ا دخل��ت الهيكل األدب��ي إال وف��ي نيتي 
الصم��ت المطب��ق، لق��د حفيت قدم��اي خمس 
عش��رة س��نة وراء كل كلم��ة جميل��ة، في كل 
متح��ف، وعند كل وت��ر فمكتبتي الموس��يقية 
ركام م��ن التس��اجيل م��ن عي��ون الموس��يقا 
الكالس��يكية والحديثة من ش��وبان وبيتهوفن 
الس��يمفونية  إل��ى  تشايكوفس��كي  إل��ى 
الفيروزي��ة، وأغرتني األلوان حت��ى صار عبّاد 
الريش��ة من أصدقائي ومن أغذيتي األرضية، 
حفظ��ت أكث��ر من نص��ف الق��رآن، وألفي بيت 
للمع��ري ومثله��ا للمتنب��ي، وحفظ��ت األخطل 
الصغي��ر وش��وقي و.... وبي��ن ه��ذا وذاك كنت 
مع الكت��ب الصفراء، التراث، التهمت ما وقع لي 
من��ه على كل رف، من كتاب األغاني، الجاحظ، 
وابتلعت زهر اآلداب والعمدة والعقد الفريد.... 

وكن��ت أس��تعير القديم م��ن المجالت السياس��ية 
األس��بوعية،)المقتطف، الهالل( ق��رأت كالمجنون 

كمن به جوع ألف عام...  
عرف��ت الب��كاء األخرس الطوي��ل دون دموع، 
عش��ت لعنة الفقر جدلية الحياة، تناقضية الجمال 
والجوع، ص��راع الفك��ر والبؤس، نل��ت البكالوريا 
وليس لدي سوى بنطال واحد أكويه فال يستقيم 

وحذاء واحد نعله من عجالت السيارات.   
من هذا كله تكونت كلمتي، ما يتصورون أنه 

أدبي، إن هو إال موقف حياة...  
عام 1931 حاز مصطفى الشهادة االبتدائية، 
وف��ي عام 1939 حاز الثانوي��ة لينتقل بعدها إلى 
مص��ر حيث نال اإلج��ازة الجامعية في التاريخ من 
جامع��ة الملك فؤاد » جامع��ة القاهرة حاليًا » عام 
1945، وعين بعدها مدرس��ًا ف��ي »درعا« ثم في 
ثانويات »دمش��ق«، إلى أن أصب��ح مديرًا لمعارف 
»حوران«، فمدي��رًا لدار المعلمي��ن االبتدائية في 
دمشق، وفي عام 1955 أصبح أمينًا عامًا لجامعة 

»دمشق«.
1956 مستش��ارًا ثقافي��ًا ف��ي  أرس��ل ع��ام 
الس��فارة الس��ورية بالقاهرة، ثم تنقل في عمله 
الدبلوماس��ي قائم��ًا في األعمال في »الس��ودان« 
1957، ووزي��رًا مفوض��ًا ف��ي »بوغوت��ا«-  ع��ام 
عاصم��ة »كولومبي��ا« 1958، وبين ع��ام 1961-

1963 كان قنص��اًل ف��ي البرازي��ل، وخ��الل ه��ذه 
الفت��رة أتق��ن اللغتي��ن اإلس��بانية والبرتغالي��ة، 
إضاف��ة إل��ى اإلنكليزي��ة والفرنس��ية اللتين كان 

يتقنهما من قبل.
خ��الل إقامته ف��ي أمري��كا الالتينية كتب عن 
األدب المهجري ونسف هذه التسمية من جذورها 
بعد أن عاش في البرازيل خمس س��نوات وشاهد 
بأم العين طبيعتها الموحشة، وغاباتها المظلمة، 
الوح��وش  تس��كنها  الت��ي  المرعب��ة  وأدغاله��ا 
الض��واري، واألفاعي الضخمة وأس��ماك األمازون 
المفترس��ة، فف��ي ه��ذه الطبيع��ة البدائية عانى 
المجهري��ون الع��رب األوائ��ل وض��اع أكثرهم في 
براريه��ا الالنهائية وأكلت صخوره��ا المدببة من 
أجس��ادهم وهم يلهثون وراء الرغيف وال رغيف، 
تفترس��هم المالريا ويفتك بهم النمل الوحش��ي 

القاتل وتغتالهم سهام هنود الغابات.

وق��د قال ع��ن أس��فاره: »من الس��فر جمعت 
أثم��ن كن��وزي الفكري��ة تعلم��ت األل��م البش��ري 

والمحبة وأن احتضن اإلنسان ».  
وعن موقفه م��ن الحقيقة التاريخية قال في 
خواط��ره بجري��دة القبس ع��دد 5350 ».. موقف 
التناق��ض نح��ن نق��ع فيه، ألس��نا نس��ميه بعين 
الرض��ا وعين الس��خط..؟ من ذا ال��ذي يقف على 
جادة الص��واب، وان وجهة نظره هي زاوية النظر 
الوحيدة..؟ من ذا الذي يستطيع أن يدعي أنه على 

صخرة الصواب ».
عاد إلى س��وريا وزيرًا لإلعالم في عام 1966 
في حكومة صالح الدين البيطار والتي أقيلت على 
إثر حركة 23 شباط من العام نفسه, و في آب من 
عام1966 أيضًا س��افر إلى الكويت، وعمل أستاذًا 
للتاري��خ العرب��ي اإلس��المي في جامعته��ا، وظل 
ف��ي هذا العمل نحو ربع الق��رن، وفي عام 1970 
ن��ال ش��هادة الدكتوراه م��ن جامع��ة »جنيف« في 
سويس��را، بأطروحة موضوعه��ا »مؤرخو العصر 
الس��لجوقي األيوبي«، أصب��ح بعدها عميدًا لكلية 
اآلداب ف��ي جامع��ة »الكويت«، ث��م انتدبته دولة 
»الكويت« ليش��غل منصب األمين العام المساعد 
بجامع��ة ال��دول العربي��ة ف��ي »تون��س« للجن��ة 
التخطيط الش��امل للثقافة العربي��ة، وبعد انتهاء 
مهمت��ه أصب��ح مستش��ارًا ف��ي الدي��وان األميري 

بدولة الكويت.
وحي��ن أحيل إلى التقاعد عاد إلى »دمش��ق«، 
بعدم��ا داهمت��ه أم��راض الش��يخوخة، ولكنه لم 
يل��ق القل��م جانبًا، ول��م يستس��لم إل��ى الراحة، 
وظ��ل عاكفًا عل��ى العمل حتى وافت��ه المنية في 
1997/3/31 وه��و في السادس��ة والس��بعين من 

عمره.
أثرى المكتبة العربي��ة بالعديد من المؤلفات 
منها: دولة بني العباس، الموس��وعة االس��المية، 
المدن في االس��الم، التاريخ العربي والمؤرخون، 
آل قدامته والصالحية، االدب في البرازيل، حضارة 
الطين، بيني وبينك، في ركاب الشيطان، اليتامى 
ف��ي التاريخ، المظلومون في التاريخ، المنس��يون 
ف��ي التاري��خ، المصادفة في التاري��خ، المتآمرون 
ف��ي التاري��خ، االدب والتاري��خ، المغم��ورون ف��ي 
الح��رب الصليبي��ة، االندلس في التاري��خ، العرب 
في التاريخ، ماريانا كتاب مترجم عن االس��بانية، 

فلس��طين ف��ي العص��ر الفاطم��ي وااليوب��ي، 
تاريخن��ا وبقايا صور، معالم الحضارات، العالم 
الحدي��ث، جغرافي��ة الوط��ن العربي، س��ورية، 
القصة في س��ورية، يضاف إلى هذا مجموعات 
ابح��اث تاريخي��ة: 1 � من تاريخ الش��ام، 2 � من 
تاري��خ االس��الم.  ومجموع��ات م��ن الخواط��ر: 

تشكل ثالثة كتب بعنوان: خواطر.  
ق��ال عن��ه الباح��ث » عيس��ى فت��وح » في 

كتابه » أدباء من الذاكرة »:
» كنت أنتظر صدور العدد الجديد أسبوعيًا 
من مجلة »النقاد« ألقرأ مقاالت األديب »شاكر 
مصطفى«، وال ت��زال صورت��ه الكاريكاتورية 
الت��ي كانت تنش��ر ف��ي مقاالت��ه منطبعة في 
ذهني حتى الي��وم، رأس ضخم، وقلم أضخم، 

على جسد صغير ».
وأض��اف: » ف��ي الس��نة الثاني��ة بجامع��ة 
»دمش��ق«، فوجئ��ت حي��ن عرف��ت أن الدكتور 
»ش��اكر مصطفى« م��ؤرخ بامتي��از، حين قرر 
علين��ا دراس��ة كتاب��ه »دولة بني عب��اس« في 

شهادة »تاريخ العرب واإلسالم«.
كان »مصطف��ى« أول كاه��ن بشّ��ر بنثر 
فني لم يعرفه تراب بالده منذ س��نين، كما يقول 
»ن��زار قباني« في مقدمة كت��اب »بيني وبينك«، 
كم��ا كت��ب مقال��ة ع��ن إص��دار للدكت��ور ش��اكر 
مصطف��ى ق��ال فيه��ا: ” ال أدري لم��اذا كلما قرأت 
قطع��ة لش��اكر)..( تذكرت رقص البالي��ه دون أي 
فن أخر، فغليان حروفه على الورق..والتنوع الذي 
يمط��رك به كقطيع نج��وم، والغنى واألناقة التي 
قدم بها أفكاره والزركشات الشعرية التي يضعها 
ف��ي طريق��ك كالهداي��ا يق��ع عليه��ا األطفال في 
المدفأة ف��ي ليلة عيد المي��الد.. كل هذا يذكرني 
بلوح��ات البالي��ه وبحدي��ث األرجل وه��ي تلمس 
خش��ب المسرح لمسًا حنونًا يشبه طيران الفراش 
الليلي، وحديث الرس��غ والمفصل وصالة األصابع 
وه��ي تفتح دربه��ا إلى اهلل وح��وار األظافر وهي 

تمسك نجمة وتفلت.. نجمه”
وفي مقالة للدكتور »صباح قباني« نش��رها 
ف��ي صحيف��ة »تش��رين« تح��ت عن��وان »ش��اكر 
مصطف��ى م��ن أصدق��اء العم��ر الجمي��ل« كت��ب 
فيه��ا: »حين تس��مع صوت��ه الخاف��ت الخجول في 
حديث إذاع��ي أو محاض��رة مس��ائية، وحين تقرأ 
كتبه الصغيرة المنمنم��ة تظن أنك أمام مختص 
في الفلس��فة أو األدب، ولكنك تس��أل فيبتسمون 

ويقولون: »شاكر«؟ إنه مدرس تاريخ.
ويق��ول األدي��ب »ش��اكر« ف��ي مقال��ه »لمن 
تكتب«: »إنني أكتب ألنقل غير الواضح في نفسي 
إلى الوضوح والنور، ألزيل الغموض والضباب في 
أعماق��ي، إن الزهرة ال تتح��دد أوصافها إال بعد أن 
تتفتح، أكتب وأعرف أن الكلمة التي تحررني هي 
ف��ي الوقت نفس��ه قي��دي، والحروف الت��ي تجمع 
شتاتي هي نفسها الصوى والحدود في سديمي، 
فكل كلمة أيضًا تخم، ولكن كل كلمة أيضًا نصر 

على العدم«.
يقول الدكت��ور محمد الرميح��ي في تقديمه 
لكت��اب الدكتور ش��اكر مصطف��ى: تاريخنا وبقايا 
صور: »ما أمتع أن تقرأ لشاكر مصطفى! فبعض 
الكتاب عندي لهم طابع تخصصي، فهذا فلس��في 
وذاك سياس��ي، وآخ��ر اجتماع��ي، وراب��ع علم��ي، 
وغيره تاريخ��ي، أما حين تقرأ لش��اكر مصطفى 
فتجده كل أولئك جميعًا، ليس ذاك فقط بل وفي 
أسلوبه من الطالوة ما يذكرك بالماء البارد القراح 

في يوم قائظ«. 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم ال�سابع 7 / 6 
م��رَّ البارح��ة أم��ام جناحن��ا إلى س��احة التنفس 
موك��ب.. يا له من موك��ب.. هو جموع من البائس��ين 
والمشوهين. ذّكرني هذا الموكب بمنظرين راسخين 
في ذاكرت��ي: األول موك��ب المعوقين والمش��وَّهين 
ال��روس في الش��هور األخيرة لعام وق��ف إطالق النار 
بع��د انتهاء الح��رب العالمية الثاني��ة، والذي رأيته في 
فيلم روسي عن الحرب والعمليات في كافة الجبهات. 
والثان��ي موك��ب عي��د المس��اخر ف��ي رواي��ة: )أحدب 
نوت��ردام، للكات��ب العالم��ي، فيكت��ور هيج��و(، وهذا 
الموكب تضمن ش��حاذي باري��ز، وفقراَءها، وزعارها 
بثيابهم المهلهل��ة، وظهورهم المقوس��ة والعكاكيز 
المقتطع��ة م��ن غص��ون األش��جار، وهن��اك أق��زام 

محمولون على أعناق النشالين. 
أن الموك��ب الذي رأيناه يبلغ الخمس��ين ش��خصًا 
تقريبًا جاؤوا برمتهم من سجن تدمرالسيء الصيت. 
أن الفاع��ل في اللغ��ة يدعى المرف��وع، وغالبية 
ه��ؤالء مرفوعون عل��ى األكت��اف أو عل��ى الظهور أو 
عل��ى البطاطي��ن، يضاف إليهم وهم ف��ي حالة الرفع 
ه��ذه، حال��ة ال تجتمع م��ن الرف��ع لغويًا، وه��ي الجر 
فترى أحده��م مرفوعًا من إبطيه ومج��رور القدمين 
والس��اقين. فكي��ف اجتم��ع الرفع مع الج��ر، وهذا غير 
ممكن لغويًا! الس��ؤال موجه إلى س��جن تدمر الذي ال 

يحترم قواعد اللغة. 
عيون جاحظة وغائرة وخائفة.. ظهور مكسورة. 
ه��ذه المخلوق��ات ق��د أتخم��ت م��ن ض��رب العصي، 
وم��ن لس��ع الكابالت، األرج��ل معوجة والرك��ب مائلة 
ومعكوس��ة، وق��د م��ر البعض يزح��ف معتم��دًا على 

مؤخرته، وسرعته تعادل سرعة السلحفاة. 
أهؤالء بحاجة للجنة طبية؟.. حتمًا س��ترى اللجنة 
بأنه��م أصحاء وأقوياء وبحاجة إلى العودة إلى س��جن 

تدمر!!!
اليوم الثامن 8 / 6 

أنهي��ت قراءة مس��رحية في ثالثة أج��زاء للكاتب 
األس��باني / رام��ون / ال��ذي ع��اش في الثل��ث األخير 
م��ن الق��رن الماض��ي والثل��ث األول من ه��ذا القرن. 
ال أعرف ش��يئًا عن ه��ذا الكاتب قب��ل اآلن.. كنت قبل 
عامي��ن قد ق��رأت له الكتاب األول من ه��ذه الثالثية / 
وج��ه الفض��ة /. ومن يومه��ا لفتت نظري ش��خصية 
األب الفارس البوهيمي، والطروحات المتوهجة حول 
الموت والكنيس��ة، ومحاولة التش��بث بحياة الفرسان 
وفلس��فتهم الت��ي س��ادت في أورب��ا ط��وال العصور 
الوس��طى، وعندما جاء الجزء الثاني، والثالث )النسر( 
و)نش��يد الذئ��اب(، تذكرت أكثر رواية »دونكيش��وت / 
لسرفانتس، وتذكرت سانشو وأنا أتابع الفارس األب، 
وعث��رت على العم��ق في تصوي��ر تناقض��ات الحياة، 
والغوص في عالم المقابر والموت وتفاهة الطقوس 
الدينية. قوة وصف المناظر سحرني، الظلمة الداكنة. 
األش��جار التي تخترقها الرياح، اجتياز أسوار المقابر.. 
قرأت هذه الكتب الثالثة باس��تمتاع، ولكنني تساءلت: 
- ه��ل يمك��ن تمثي��ل ه��ذه التمثيليات على خش��بة 

المسرح؟ 
أبو ص��الح حب��ش العالج م��ن قرية »الهيش��ة« 
محافظة الرقة يتماثل للش��فاء، بدأ السير والتحدث.. 
قلن��ا: أنا وعائد وخلف أنه س��يعود إلى أرض »البليخ« 

وكنا نخ��اف عليه.. صار بلهجته��م: يتكلط أي يتقدم 
و«يتقعمز« أي يجلس القرفصاء. 

اليوم التا�سع 9 / 6 
قرأت قص��ة للكاتب المص��ري التقدمي الدكتور 
يوس��ف إدري��س بعن��وان العس��كري األس��ود. وق��د 
أعجبت بتصوير الغربة التي يقع بها كل من الس��جان 
والس��جين، الج��الد والمجل��ود، وقب��ل أي��ام س��معته 
يتكلم من إذاعة دمش��ق، فأدلى ببعض اآلراء القيمة 
ع��ن األدب في س��ورية، والتق��دم في مج��ال القصة 
والمس��رحية والش��عر والنق��د. يمتاز إدري��س بأفقه 
العرب��ي وربط��ه أدب مص��ر بمحيط��ه العرب��ي، فهو 
م��ن الجي��ل المتطلع إل��ى التح��رر العرب��ي ومواجهة 
اإلمبريالية والصهيونية. وقرأت كذلك رواية »اللجنة« 
لصن��ع اهلل إبراهيم، وهو من نفس المدرس��ة ولكنه 
أكث��ر مواجه��ة وحس��مًا. يفض��ح ف��ي روايت��ه عالم 
السماس��رة والوطن المعروض على المزاد، والتسلل 

األمبريالي لمصر بعد المبادرة الساداتية. 
مازالت أخبار اإلفراج تجري على ألسنة الزائرين. 

اليوم العا�سر 10 / 6 
إنن��ي أعي��ش يومًا بيوم م��ع ابنت��ي ريما، وهي 
تتقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية، قالت لي خزامى 
في الس��ابع والعشرين من الش��هر الفائت: - أن أختي 
متحفزة تجاه اإلمتحان، وق��د اتجهت إلى تأدية المادة 

األولى، واليوم تقدم آخر مادة. 
أعرف صعوب��ة أداء األمتحان، وم��ا يصيب المرء 
من إحب��اط وتوجس وخوف. ها أن اإلبنة التي تركتها 
ف��ي الصف الثال��ث اإلبتدائي ه��ي اآلن تذهب لتأدية 

امتحان الثانوية. 
اليوم احلادي ع�سر 11 / 6 

وه��و  األردن،  ف��ي  الوطن��ي  الميث��اق  مؤتم��ر 
المقدمة الكبرى لصياغة عق��د اجتماعي ديمقراطي 
بين الشعب والسلطة. االتجاهات السياسية والحركة 
الوطنية تعتبر نفس��ها الش��عب من جهة، والملك في 

الجهة المقابلة. 
أس��اس الميثاق هو الحوار، واحترام الرأي اآلخر، 

واحترام الكلمة وبناء وطن حر، والسؤال: - هل يمكن 
لسلطة الملك المطلقة أن يحد منها مثل هذا الميثاق 
أو مث��ل ه��ذا المؤتمر؟ ف��ي أوربا لم يحد من س��لطة 
الملوك س��وى الثورات. ففي إنكلترا تم إعدام الملك، 
وكذا األمر بالنس��بة لفرنس��ا. » أن المل��وك إذا دخلوا 

قرية أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة » قرآن كريم. 
اليوم الثاين ع�سر 12 / 6 

اس��تيقظت قبل السادس��ة، جلس��ت على عازلي 
وبدأت بكتابة هذه اليومي��ات، أقرأ في رواية خفيفة، 
ه��ي تجريبية، وتنقل مالمح التجربة، اس��مها: األيام 
التالي��ة لكاتب وصحافي وسياس��ي ش��ق طريقه في 
مج��االت عدة وس��جن أكث��ر من خمس س��نوات، وهو 
نصر شمالي من حماه. بعد اإلفطار أجلس إلى بعض 
محاوالتي القصصية عن محيط الس��لمية وطفولتي 
فيها وأش��هر معتوهيها ومربي الحمام فيها. ثم أشرع 
بع��د ذلك في ق��راءة قص��ص وملفات عائ��دة لمجلة 
»الكرم��ل« أحدها منذ ع��ام 1985 والثاني يعود لعام 
1989. أس��تمر على هذه الحالة إلى الس��اعة الحادية 
عشرة والنصف أنهض للسير في الممر حتى الغداء. 

بعد الغداء أرتاح قرابة الساعة وعند الثالثة أراجع 
في كت��اب للنح��و والص��رف واإلعراب لألس��تاذ، حمد 
قب��ش. قبيل الخامس��ة أمضي إلى آخ��ر الممر، وأبدأ 
بقراءة كتاب هام »اإلستشراق« للدكتور الفلسطيني 
ذائ��ع الصي��ت )إدوارد س��عيد( ترجمة الدكت��ور كمال 
أب��و ديب. أق��رأ المقدمتين خالل س��اعة ونصف.. أنه 
كتاب حاس��م بالنس��بة لالستشراق، س��يقول مؤرخو 
اإلستش��راق أن كت��اب س��عيد جعل الن��اس يتكلمون 
عن��ه قبل الكتاب أو بعده ألنه يعتبر هذا اإلستش��راق 
إال ما ندر دليل ومرش��د لالس��تعمار، وقد تصدى في 
ه��ذا الكتاب لالفتراء على الوط��ن العربي، والحضارة 

العربية واإلسالمية. 
وعندما يغلقون الباب الساعة السابعة أو السابعة 
والنصف، نس��تعد للعشاء في الس��اعة الثامنة، وعند 
الثامنة والنصف أب��دًا مع جاري عائد الهبود من الرقة 
بالقراءة المشتركة ونحن نقرأ كتابًا اسمه )العرب( أو 
)عصر المفوض الس��امي األمريكي(. هذا نموذج من 

جدول حياتي اليومي. 
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 اأوقفوا دموع التما�سيح..
مل نهتم يومًا لأمر �سوريا

نشرت في التلغراف البريطانية 23 كانون الثاني 2014
  بقلم: دان هودجز   ترجمة: مريم أسعد

. . 
ت

ما
رج

ت

دم��وع  نوق��ف  أن  لن��ا  ه��ل 
التماس��يح التي نبكيها على سوريا؟ 
هن��اك ش��يء واحد فق��ط ممكن له 
أن يك��ون أكث��ر إث��ارة للغثي��ان من 
مصانع تعذيب األس��د، وهو الغضب 
المصطن��ع والرع��ب الزائ��ف اللذين 
اس��تقبل بهما النظام اكتشاف هذه 

المصانع.
كان لدى العالم في العام الفائت 
فرصة إرس��ال إش��ارة لنظام األسد، 
في الواقع كان��ت فرصة للعالم بأن 

يعطي إشارة لنفسه.
مع تقديم الدالئل على استخدام 
نظام األسد للس��الح الكيماوي ضد 
مواطن��ي بلده -وفعلي��ًا قتل أطفال 
بل��ده خنق��ًا ف��ي أس��رّتهم- كانت 
لن��ا الفرصة ب��أن نأخ��ذ موقفًا ضد 
مايجري، بالطب��ع فإن هذه الفرصة 
ليل��ة  بي��ن  القت��ل  إلنه��اء  ليس��ت 
وضحاها، وال إلس��قاط نظام األسد، 
ولك��ن عل��ى األقل لنس��قط القول: 
»أن��ت تح��ت اإلن��ذار، ول��ن تمش��ي 
ببس��اطة هكذا عل��ى الطرف اآلخر، 

وتذكر: م��ع أن مطاحن العدال��ة تطحن ببطء، 
إال أنه��ا تطحن أصغر القطع«. ولكننا اخترنا أال 
نرسل تلك اإلش��ارة، وأال نسقط أي شعار، بل 
عوضًا عن ذلك، فقد اخترنا أن نطأطئ رؤوسنا 

ونركض هاربين إلى الماضي.
لك��ن بالطبع، لم تجر األم��ور تمامًا هكذا، 
فقد خضنا نقاشًا قبل.. نقاشًا في غاية الدقة.

خ��الل تل��ك النقاش��ات كان هن��اك ع��دد 
م��ن الحجج واألس��ئلة السفس��طائية المعقدة 
الت��ي طرحت م��ن قبل م��ن هم ض��د التدخل 
العس��كري، فيتس��اءلون: »لو أننا دخلنا سوريا 
فع��اًل فم��ا ش��كل اس��تراتيجية الخ��روج م��ن 
هناك؟«، وكما نعلم اليوم، فإنه في حين كانت 
تلك النقاش��ات تدور وتلك األسئلة تطرح، كان 
أحد الضحايا السوريين يختنق بأسالك الفوالذ 
ح��ول رقبته ف��ي إحدى مصان��ع تجهيز اللحوم 
البش��رية التابعة لألس��د. وفيما يسأل أحدهم 
س��ؤاله المتبص��ر: »ما الذي س��يكون الهدف؟« 
يش��تد الس��لك الفوالذي حول رقب��ة المعتقل. 
وف��ي اللحظة التي نطق فيها النس��اء والرجال 
الحكم��اء في جدالهم ضد اإلس��راع في الحرب: 
»نحت��اج مزي��دًا من الوق��ت، نحت��اج مزيدًا من 
األدلة« كانت عينا أحد ضحايا األس��د قد أغلقتا 

إلى األبد.
ليست هناك من طريقة لنعرف من خاللها 
األثر الذي كان سيحدث في حال حصول تدخل 
عس��كري ضد نظام األس��د وفك��ره، ربما كان 
التدخل ق��د أخافه، أو ربما كان س��يجعله أكثر 

عرضة لالنتقاد.
ولك��ن مانعرف��ه يقين��ًا هو الرس��الة التي 
وصل��ت إث��ر إخفاقن��ا بالتصرف، وهي رس��الة 

تقول »هم اليهتم��ون« هم ال يهتمون لو أنك 
خنق��ت أطفالك، هم اليهتمون ل��و أنك قمعت 
ش��عبك، وهم حتمًا اليهتمون لو أنك اختطفت 
بعضًا م��ن معارضيك من الش��ارع ووضعتهم 

في زنزانة متعفنة و »أخفيتهم«.
واألس��د على حق! نحن النهت��م، بل نحن 
ادعينا االهتم��ام. كتب )إد مي�ليب�اند( في اليوم 
ال��ذي تال تصويته ضد خطط الحكومة بضربة 
عس��كرية: »س��يكون هن��اك أناس��ًا يعتقدون 
أن التصوي��ت ال��ذي ج��رى ي��وم الخميس في 
مجل��س العم��وم يعن��ي أن بريطاني��ا ليس��ت 
قادرة على صنع أي فرق بالنس��بة للس��وريين 
الذي��ن يعان��ون كارث��ة  للمدنيي��ن واألبري��اء 
إنس��انية حقيقية«. قال حينها:«لست موافق« 
وهز الجميع رؤوس��هم بالتأييد، فيما كنا نقول 
ألنفس��نا: »أجل طبع��ًا.. هن��اك الكثي��ر الزلنا 

نستطيع فعله«.
لك��ن الحقيقة ه��ي أنه اليوج��د الكثير لنا 
لنفعل��ه، وهو أمر لم يزعجنا حقًا، فقد فضّلنا 
أال نفع��ل ش��يئًا، فضّلنا أن نحمي »ش��بابنا«، 
فضّلنا أن نحمي الشرق األوسط من مغامرات 
غربي��ة إضافي��ة، وفضّلنا أن نحم��ي ضمائرنا 

من عراق آخر.
كل ه��ذا والب��أس، لك��ن دعون��ا النك��وّم 
نفاقنا على قمة تنازلنا البش��ع من المسؤولية. 
المزيد م��ن الكتابة على ال��ورق، والمزيد من 
الن��داءات لفع��ل أي ش��يء، ألنه ما من ش��يء 
س��يحصل، ألنن��ا وبصراحة النري��د أن يحصل 
ش��يء، نعم نحن نريد لكل مخاوف س��وريا أن 
تزول، ونريد لألسد أن يزول، لكننا نريد غيرنا 
أن يُزي��ل كل ه��ذا عن��ا، لذا فيمكنن��ا أن نعود 
لنب��ارك ألنفس��نا اليوم على وقفتن��ا الصارمة 

للحفاظ على السالم.
باألم��س رأي��ت بع��ض الن��اس يطالب��ون 
بمحاكم��ة األس��د الرتكاب��ه جرائم ح��رب، كما 
رأي��ت كذلك جون كيري يص��رّ من جديد على 
ضرورة تنحي األس��د ومغادرته لس��وريا. ربما 
أك��ون مخطئًا بهذا الش��أن لكن يب��دو من غير 
المحتم��ل لألس��د أن يغ��ادر إل��ى أي م��كان إال 
بحصول��ه عل��ى تطمين��ات وضمان��ات كافي��ة 
ف��ي  أي مالحق��ات قضائي��ة  م��ن  بحصانت��ه 
المس��تقبل، آخذي��ن بعين االعتب��ار وفي هذه 
األثناء أن بحوزة األس��د ضمان��ات مهمة أخرى، 
تتضم��ن مثاًل أنن��ا ل��ن نحاكمه إن لم يس��ّلم 
نفسه طواعية للعدالة، لذا فإننا لن ندخل كي 
نحض��ره للمحاكم��ة، بمعنى أنه إن ل��م يغادر 
س��وريا طواعيًة فإننا لن نتدخ��ل إلجباره على 
الخروج. وحين يُشدّ السلك الفوالذي ذاته بيد 
أحد أتباع بشار األس��د على رقبة ضحية أخرى 
س��نقول كم هذا أمر سيء، ثم نعود لنتركهم 

يشدّون حبل المشنقة بقوة.
كان��ت الفرص��ة أمامن��ا لنأخ��ذ موقفًا ضد 
األس��د ف��ي الس��نة الماضي��ة، ض��د أس��لحته 
الكيماوية، وض��د أجنحة التعذيب التي يملكها، 
لكنن��ا أدرن��ا ظهورن��ا لها، ل��ذا فإن��ي أرجوكم 
التوق��ف عن ذرف دم��وع التماس��يح، ألن حبل 
المش��نقة الصلب سيعاد اس��تخدامه من جديد 
الليل��ة. دعونا ال نحط من قدرنا أكثر مما فعلنا 

حتى اآلن بادعائنا أن مايحدث يهمنا فعاًل.
النص األصلي: 

b l o g s . t e l e g r a p h . c o . u k / n e w s /
danhodges/100256298/stop-the-
crocodile-tears-we-didnt-care-about-
syria/

امرأة سورية تبكي فيما تحمل ابنها المصاب بسيارة أجرة مسعفة إياه إلى مشفى شمال حلب )وكالة فرانس برس/غيتي(
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حازم �ساغية: ق�سايا قاتلة
  ياسر مرزوق

قدم��ت دار الجدي��د لكتابنا اليوم 
بما يل��ي: » هل غ��ادر الش��عراء من 
مت��ردم , أو ه��ل ترك ح��ازم صاغية 
من موضوع أس��اس ل��م يقارعه بعد 
, يضم ه��ذا الكتاب مباح��ث قد تبدو 
للع��وام منجم��ة , فم��ا لجام��ع بي��ن 
اجتثاث البعث والرومنطيقية بمعناها 
االجتماعي والسياسي بمفهوم أشعيا 
برلين , إلى اإلس��الم شديد االنتشار 
المؤث��ر في السياس��ة الكوني��ة , إلى 

برج دبي فالشيوعية فالثقافة.
يعرف المهمومون بشعاب مآالتنا 
, المتابعون » اقترافات » و« ارتكابات 
» محلله��م عب��ر صفح��ات الصحف , 
أن م��ا بين دفتي ه��ذا الكتاب غيضٌ 
من فيض كاتب ال ارت��واء لغليله وال 
إحص��اء معلوم��ًا لحق��ول اهتماماته 
المعرفية , يدعون��ا الباحث بال كاللة 
, ع��ن يم ال عن ب��ر , فصاًل تلو اآلخر 
وفك��رًة تلو األخرى , إلى مس��اءلة ما 
نح��ن في��ه من خض��م ع��ل النصرة 
تكون للحبر ال للدم , بمداد طامح إلى 
تشييد ما هو أعقد من ثنائية السيف 
والقلم , يكتب ح��ازم صاغية , يكتب 

مقابسًا قارئًا على قلق مثله.
ح��ازم صاغي��ة مؤم��ن أن ح��ب 
األف��كار خيان��ٌة دائمة ألف��كار أخرى 
منتص��ران  واللع��ب  الس��لوان  وأن   ,
ال محال��ة عل��ى القناع��ات الراس��خة 

والضجر.
يح��وي الكت��اب خم��س مق��االت 

طويل��ة تعال��ج مجموع��ة واس��عة م��ن القضايا 
الت��ي تتراوح بي��ن األصولية اإلس��المية وتطور 
العالق��ة بين الثقافة الغربية والعربية، ومس��ار 
الفك��ر الرومانس��ي ف��ي العال��م العرب��ي، إلى 
تحلي��ل للعالقة بين اهلل وب��رج دبي. و المقاالت 
الخمسة المنشورة في الكتاب، سبق نشرها في 
دوري��ات متفرق��ة في الفترة ما بي��ن 2005 إلى 
2010، وهم »مسائل عرقية« و«اإلسالم الغني 
واإلسالم الفقير«، و«الشيوعية والثقافة: طالق 
مر بعد زواج حميم«، و«مسائل الرومنطيقية«.

يتناول الفصل األول العراق في دراسة عن 
مفه��وم التوتاليتارية لدى صدام حس��ين، وفي 
دراس��ة أخرى عن اجتثاث البعث وسياس��ته التي 

أعقبت حرب 2003 وإطاحته. 
يق��ول صاغية: »هذه الدراس��ة ُكتبت بُعيد 
إس��قاط حك��م البعث وصدّام ف��ي 2003. لكنّ 
»الع��ودة« إلى الع��راق أراها واجب��ة دائمًا بفعل 
غن��ى تلك التجربة: فهي من جهة أرقى نس��خة 
ع��ن التوتاليتاريّ��ات العربيّ��ة العالمثالثية، كما 
أنّها، م��ن جهة أخرى، تدرس مجتمع��ًا تعدّديًّا 
دينيّ��ًا ومذهبيًّا واثنيا. وه��ذا فضاًل عمّا يعنيه 
ل��ي الع��راق ش��خصيًّا حي��ث كنت ق��د أصدرت 
كتابًا عن حكم البعث العراقيّ وس��قوطه، ولي 
أصدق��اء عراقيّ��ون كثي��رون تعرّف��ت عليه��م 
في لندن وبتّ قريبًا من مآس��يهم الش��خصيّة 

والعائليّة.
ي��دور الفصل الثاني حول تج��ارب الحركات 
اإلس��المية األصولية واإلرهابي��ة، منظورًا إليها 
م��ن الش��رفة العريض��ة لجريم��ة 11 س��بتمبر 
2001، وبالمقارن��ة م��ع تصور آخر عن إس��الم 

أغنى وأشد حيوية.

يق��ول صاغية: » أمّا أن تعود، أو أن تنش��أ، 
التوتاليتاريّ��ة ف��ي زيّ دين��يّ ف��ي ه��ذا البلد 
العرب��يّ أو ذاك، فال يمكن اس��تبعاده بالمطلق، 
خصوص��ًا أّن اللق��اء بي��ن األزم��ة االقتصاديّ��ة 
والفك��ر الرجعيّ كثيرًا ما يؤدّي إلى الفاش��يّة. 
م��ع ذلك هناك ضمانات ليس��ت قليل��ة ضدّ هذا 
االحتم��ال: فالمصال��ح االقتصاديّة م��ع البلدان 
الغربيّ��ة الديموقراطيّ��ة تضغ��ط ف��ي اتّج��اه 
آخ��ر. كذل��ك أدّى ن��زول الش��باب والنس��اء إلى 
الشارع في االنتفاضات العربيّة إلى كسر هيبة 
الس��لطويّات المقدّس��ة. وأخيرًا إذا أمكن الزام 
األح��زاب الدينيّ��ة بمب��دأ االنتخاب��ات والت��داول 
الس��لميّ للسلطة فهذا ما س��يكون نقلة كبرى 

إلى األمام ». 
أم��ا الفص��ل الثالث، فيعال��ج موضوعة برج 
دبي الش��هير ال��ذي يلخ��ص نظ��رة عربية إلى 
اإلنف��اق، وس��لوكًا عربيًا في اله��در،: » بالطبع. 
ال أظ��نّ أبدًا أّن األبراج طريق إلى الحداثة، فيما 
البرلمان واالش��تغال على اإلنس��ان ق��د يوّفران 
هذه الطريق. المهمّ في النهاية إقامة األسس، 
التي تس��مح بنش��وء دوائ��ر مدنيّة تق��ف خارج 
س��لطة الدي��ن وأنظم��ة القرابة. أمّ��ا التحديث 
الم��اديّ والعمران��يّ بذات��ه فق��د يعي��د إنت��اج 

الرابطين الدينيّ والقرابيّ ويقوّيهما.
ي��دل بناء البرج قديمًا وحديث��ًا على محاولة 
اس��تحواذ معاني العلو وحرك��ة التصعيد، وجدل 
األعل��ى واألدن��ى، وتح��فّ ب��ه دالالت الس��لطة 
والنف��وذ وطم��وح اإلنس��ان وجبروت��ه ليحت��ل 
مرك��ز الكون.. وبرج دبي عل��ى ما فيه من أبعاد 
عمالق��ة خططته��ا العق��ول الغربي��ة، ونّفذتها 
أيدي العمال اآلس��يويين الفقيرة، إنما قدّم بما 
فيه م��ن تقنيات مذهلة، وكلف��ة مالية باهظة، 

وجهًا م��ن وج��وه الحداث��ة الخادعة، 
حي��ث يقوم البرج وفق عبارة المؤلف 
عل��ى »م��كان ه��ارب م��ن كل زمن 
إلى مس��تقبل متخيّ��ل«. وهو بذلك 
غريب عن محيطه، وال يندرج بكتلته 
الجبّ��ارة ف��ي صلب تاري��خ المنطقة 
وتاري��خ ثقافتها. ب��ل يمّثل ثمرة من 
ثمار حرك��ة المال المعولم والتقنيات 

المتجددة.
 بينما يرصد الفصل الرابع تطور 
العالق��ة بي��ن الثقاف��ة الغربية، في 
أوروبا بشطريها، والشيوعية، وكيف 
انتقلت ه��ذه العالقة من زواج حميم 
نش��أ مع بدايات القرن العشرين إلى 

طالق مر.
الخام��س  الفص��ل  يع��رض 
البريطان��ي  الفيلس��وف  لتأري��خ 
الس��ير أش��عيا برلين للرومنطيقية، 
ويلخص��ه. والعقالن��ي العرب��ي ل��م 
يفع��ل ف��ي نهاي��ة المط��اف، س��وى 
مكافح��ة الرومنطيقيات التي عرفها، 
أو  الح��د  إل��ى ه��ذا  تأث��رت،  والت��ي 
له��ا  خ  أرَّ بالرومنطيقي��ة كم��ا  ذاك، 
ثم��ة  وتمثي��اًل،  واس��تكمااًل  برلي��ن. 
ف��ي  القاتل��ة  للرومنطيقي��ة  رص��د 
ش��كلها اللبناني , يستعرض صاغية 
الحركة المتوتّرة التي سادت الغرب، 
بي��ن الصرام��ة العقالني��ة والعلمية 
التنوي��ر ومبادئه��ا وتأويالتها  لنزعة 
ال��ورع الزهدي  وطرائقها، وانتش��ار 
والروحي وازدراء السياسة والثقافة، 
والتركي��ز عل��ى الخالص الش��خصي، وتكريس 
الذات لمث��ال ما، عند الرومنطيقيي��ن. وانطالقًا 
م��ن موق��ف صاغية ال��ذي ينحو إل��ى إعالء قيم 
التمدي��ن بوصفها تقدّمًا في الزمان والحضارة، 
وخروج��ًا من الطبيعة إلى الثقاف��ة، وأمارة على 
الحداث��ة والرق��يّ، فإن��ه يعي��د ق��راءة أدبي��ات 
القري��ة اللبناني��ة من خ��الل كتّابها وش��عرائها 
وموضوعاته��ا. أدبي��ات طغ��ت عليه��ا الحكم��ة 
موق��ف  أم��ا  المتذاكي��ة.  والش��طارة  الش��ائخة 
الري��ف من المدينة فيعدّه موقف��ًا معاديًا لعالم 
البيروقراطي��ة والدول��ة، وتعطي��اًل لديالكتي��ك 
األزمن��ة. ب��ل يرق��ى لدي��ه التش��بّث بالطبيعة 
القروي��ة وأخالقيته��ا، إلى مق��ام الهوية. ويعزو 
إل��ى الحرك��ة اليس��ارية الش��عبوية نزع��ة إلى 
إدانة مدينة بيروت باعتبارها فضاء اس��تهالكيًا 
بورجوازيًا، في حين أن اإلسالمويين وجدوا فيها 

بؤرة للفساد والمجون واإلباحية.

حازم �ساغية: 
ال يكتف��ي ح��ازم صاغي��ة باإلط��الل برأيه 
األعلى المثير للجدل على قراء الصحف والمواقع 
االلكتروني��ة العربي��ة , فالدوري��ات تعرفه ودور 
النشر أيضًا , إذ كرسته كاتبًا أريحيًا يعلو األمور 
فيقهرها بمعرفته وتجربه ومساجالته , له أكثر 
م��ن 10 كت��ب بالعربي��ة والعديد من الدراس��ات 
المنش��ورة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، ولد 
في شمال لبنان عكار إبان انتشار وهيمنة الفكر 
القوم��ي في لبنان، ولك��ن أحالمه بوطن عربي 
موحد انتهت مع نكس��ة 67، ويعرف بين أوساط 
القراء بتحليله لألوضاع السياس��ية في الش��رق 

األوسط.
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  مثنى مهيدي

عادل س��فر:من حق الدجاجة عبور الطريق بش��كل سلمي وحضاري وس��نقوم بتشكيل لجنة 
لوضع دراسة إلصالح الطريق.

 هيث��م مناع: الدجاجة ال تس��تطيع العبور بموج��ب قانون الطوارئ وهن��اك انتهاكات خطيرة 
ترتكب بحق عبور الدجاجة للطريق.

 عالء الدين االيوبي:عبور الدجاجة خطة وضعها بندر بن سلطان إلثارة الفتنة الطائفية.
 القرضاوي:قبل عبور الدجاجة على النظام اعادة المنقبات إلى سلك التدريس ويجب ان يكون 

الطريق مذبوحا وفق الشريعة االسالمية.
 برهان غليون:علينا ان نعرف هل الدجاجة ستعبر الطريق ام الطريق سيعبر من تحت الدجاجة 
وفي كلتا الحالتين على النظام السماح للدجاجة ان تبيض بشكل طبيعي سواء عبرت الطريق 

او لم تعبره. 
 خال��د عبود: على الدجاج��ة الراغبة في عبور الطريق اوال تقديم طلب لمكتب ديوان المجلس 
حتى يتم التصفيق عليه من قبل النواب لتعبر الطريق بشكل دستوري وبسب انشغال النواب 
االن في قراءة مجلة الش��بكة الختيار النفيس من الزجل والش��عر والقصائد على الدجاجة ان 

تراجع نفسها وخياراتها في عبور الطريق.
  محمد حبش: لفتنا نظر الجهات العليا في حق الدجاجة عبور الطريق واعتقد ان الدجاج سيعبر 

قريبا لكن علينا اصالح الدجاجة اوال.
 شاهد عيان:هناك خمسون الف دجاجة عبرت الطريق في محيط الجامع العمري.

مصدر امني:هناك عصابات مسلحة ومندسين يستهدفون عبور الدجاجة للطريق.
 محسن بالل: الدجاجة لم تعبر..الطريق هادئ االمن مستتب..اكرر الدجاجة لم تعبر..الطريق 

هادئ االمن مستتب وعبور دجاجة او دجاجتين امر اعتيادي.
 محمد رياض الشقفة: كل دجاجة لن تعبر وفق السلف الصالح وما اجتمع عليه رأي اهل السنة 

والجماعة سنقوم بذبحها امام وكر كنتاكي.
 سميح شقير:يا حيف على من يعرقل عبور دجاجة بشكل سلمي الطريق..يا حيف.

مني قبل؟

أحد أحياء حمص القديمة | عدسة شاب تافه
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�سعاع اأمل / األفا بت للتعليم البديل

من قلب الأمل يخرج الأمل 
  إعداد: زليخة سالم

نق��رأ، نكت��ب، نغن��ي، نلع��ب ونم��رح، نتعلم 
وننطلق للحياة، هذا لسان حال األطفال السوريين 
في مخيم��ات اللجوء في لبنان، بعد البدء بالمبادرة 
الرائع��ة / ألفا ب��ت للتعليم البدي��ل / التي ينفذها 
ش��باب س��وريين أحرار, بجهود متواضع��ة وبإرادة 
عالية وإيمان بالمستقبل تحت شعار / من حقي أن 

أتعلم وألعب وأعيش بسالم /.
المب��ادرات الفردي��ة ذات المخرج��ات العملي��ة 
المفيدة هي م��ا يلزمنا في ظل م��ا يتهدد أطفالنا 
م��ن األمية والجه��ل والتش��رد والعزل��ة والضياع، 
والتي وصلت أعدادهم وف��ق التقارير الدولية إلى 
أكث��ر من مليون الجئ س��وري م��ن األطفال منهم 
425 ألف طفل دون سن الخامسة، وأكثر من ثالثة 
ماليين طفل مهدد بالبقاء خارج المدرس��ة، حسب 
إحصائيات الع��ام الماضي والمتوق��ع تضاعفها إذا 
اس��تمر الوضع على م��ا هو عليه، وف��ي ظل عجز 
المجتم��ع الدولي والمنظمات الدولي��ة المعنية عن 

انتشال أطفالنا من الضياع.
فري��ق ألفا بت نص��ب خيم داخ��ل المخيمات، 
وجهزها بمواد بسيطة كمراكز تعليمية، وبوسائل 
تدفئة، ووس��ائل تعليم حديثة عن طريق شاش��ة 
ع��رض وفيدي��و, وأع��د كادر تعليم��ي م��ن أبن��اء 
المخيم��ات بعد أن أخضعهم ل��دورات تدريبية على 
المناهج الت��ي أعتمدها الفريق عن طريق منظمة 
اليونيس��يف والت��ي أع��دت لتدري��س األطفال في 
أوق��ات األزم��ات، وتحت��وي كل خيمة عل��ى مكتبة 
تضم أهم الكت��ب والقصص والبرام��ج التعليمية 
العالمي��ة، ويتم فيها تدريس ثالث مواد أساس��ية: 
الرياضيات واللغتين العربية واالنكليزية باإلضافة 

إلى نشاطات ترفيهية كالموسيقى والرسم.
وي��رى فريق ألفا ب��ت أن ه��ذا البرنامج ليس 
بدياًل عن التعليم األساس��ي، ولكنه حل إس��عافي 
ألزمة غياب المدارس الكافية والمناس��بة لألطفال 
الس��وريين ف��ي لبن��ان ليبق��ى األطف��ال في طور 
متابع��ة التعلي��م ول��و بأبس��ط الوس��ائل، ولدعم 
األطف��ال األكث��ر حاجة وتضررًا من خ��الل التعليم 
البدي��ل ضمن معايير التعليم ف��ي حاالت الطوارئ 
للحد من التراجع التربوي والتس��رب وتفاقم العنف 
البش��رية  الم��وارد  وتوظي��ف  األطف��ال،  وعمال��ة 
والخبرات الس��ورية وتمكينها المس��تمر في عملية 
التعليم البديل للحفاظ عليها واالستفادة منها في 

فترة الطوارئ ومستقباًل في إعادة البناء.
مؤسس��ي  أح��د  حمش��و  عاص��م  اإلعالم��ي 
المشروع قال لسوريتنا أن إنشاء أول خيمة تعليمية 
استمر لمدة ش��هرين، ألننا بدأنا من الشيء، وهذا 
ما اس��تدعى البحث عن المواد المناسبة، والمناهج 
ال��ذي يج��ب عن ت��درس بم��ا يتناس��ب م��ع ابتعاد 
األطفال عن التعليم لمدة س��نتين وأكثر، وش��كل 
الخيم��ة، وآلي��ة العم��ل به��ا، وتدفئته��ا، والفرش 
المناس��ب، لتأمي��ن الراح��ة لألطف��ال م��ع ضع��ف 
اإلمكاني��ات، موضحًا أن فري��ق ألفا بت الذي يعمل 
بشكل تطوعي لساعات طويلة، محاواًل االستفادة 
م��ن كل الم��وارد المتاحة بأق��ل التكاليف للوصول 

إلى أكبر عدد ممكن من أطفال المخيمات.

وأض��اف: ف��ي كل خيم��ة تعليمي��ة 
لدينا مرحلتي��ن عمريتين، نغطي كامل 
األطف��ال ف��ي المخي��م الذي��ن تت��راوح 
أعماره��م م��ن خم��س س��نوات حت��ى 
الثمانية، ومن التسع سنوات حتى الثالثة 
عش��ر, وغطى الفريق حتى اآلن حوالي 
700 طف��ل بمبادرت��ه التعليمي��ة، ف��ي 
س��بع مخيمات، والعدد بش��كل عام غير 
ثاب��ت ويختلف من مخي��م آلخر، فبعض 
المخيم��ات فيه��ا أكث��ر م��ن ١٠٠ طفل 

وبعضها ١٥٠ وآخر ٧٠
األطف��ال  أن جمي��ع  وأك��د حمش��و 
واألهالي تمس��كوا بالفكرة، ويتعاملون 
بجدية مطلق��ة وتفاعل معها، ألننا قبل 
أن نقوم ببناء الخيمة التدريس��ية نقوم 
بتأهي��ل المخي��م أي بفرش��ه بالحصى 
"البح��ص" لتغطية أك��وام الطين وجعل 
ليقوم��وا  لألطف��ال  كبي��رة  مس��احات 
بنش��اطات اللعب، ونقوم بتأمين اللباس 

لألطف��ال، وكام��ل احتياجاته��م من القرطاس��ية 
والكت��ب والوس��ائل الترفيهي��ة، وف��ي كل خيم��ة 
تعليمي��ة هن��اك مكتب��ة مليئة بقص��ص األطفال 
والكت��ب التعليمي��ة، وشاش��ة ع��رض تلفزيوني��ة 

ليتمكنوا من مشاهدة أفالم خاصة باألطفال.
وته��دف مبادرة ألفا ب��ت للتعليم البديل وهي 
مؤسس��ة مدني��ة غي��ر حكومية وغي��ر ربحية, إلى 
بناء جس��ور تواصل و تؤازر مع العائالت المتضررة 
من خ��الل خلق ف��رص برامج تعليمي��ة وتمكينية 
م��ن خالل التش��ارك مع مؤسس��ات تعن��ى بالدعم 
والتمكي��ن المجتمع��ي، و توفي��ر التعلي��م البديل 
التعلي��م  المحرومي��ن م��ن  الس��وريين  لألطف��ال 
األساس��ي في أماكن النزوح في لبن��ان، من خالل 
وسائل بديلة مالئمة للظروف الراهنة تساعد على 
تنمية ق��درات الطفل لترتق��ي باألطفال النازحين 

للمستوى التعليمي المناسب.
ألف��ا ب��ت للتعليم البدي��ل هي مبادرة ش��باب 

س��وري أتت كنتيج��ة لحرمان األطفال الس��وريين 
في أماك��ن اللجوء من حق التعليم وذلك ألس��باب 
عدة منها بع��د المدارس العامة وعدم قدرتها على 
اس��تيعاب هذا العدد من األطف��ال، وارتفاع تكلفة 
التعلي��م وحتى الع��ام منه وغياب مص��ادر الدخل، 
باإلضاف��ة لعدم ق��درة األطف��ال الس��وريين على 
مجاراة النظام التعليمي اللبناني، وتسعى لمجتمع 
ينعم في��ه جميع األطفال بح��ق التعليم في جميع 
الظروف، مجتمع يتمتع فيه األطفال بحرية التعبير 
وتصان فيه كرامتهم، وهي مؤسسة مؤهلة بكادر 
على درجة عالية من االختصاص والمهارات ولديها 
كاف��ة القدرات لتصميم وتنفي��ذ ومتابعة ومراقبة 

برامج التعليم البديلة في جميع الظروف.
هي خطوة رائعة علينا دعمها بكل الطرق، 
وتعميمه��ا لتصل إلى جميع أطفالنا في مخيمات 
الممي��زة  المب��ادرات  ودع��م  تعاونن��ا  اللج��وء، 
هي س��بيلنا إلنقاذ جي��ل من أطفالن��ا، وضمان 

مستقبله. 

. . 
ق

قي
تح
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  ياسر مرزوق

املخالعة يف القانون ال�سوري
عل��ى الرغ��م م��ن أن المخالع��ة 
لم تعرَّف بش��كل صريح ف��ي قانون 
األح��وال الش��خصية الس��وري. إال أن 
اجته��ادات محكمة النق��ض، اعتبرته 
عق��د ثنائ��ي الط��رف، يج��ب أن يت��م 
اإلعالن فيه شفاهة من قبل الزوجين 
بألف��اظ المخالعة وال تكفي الكتابة أو 
التوقي��ع العتباره س��اريًا. وفي قانون 
األحوال الش��خصية تحدد المادة / 99 
/ من��ه ش��روط هذا النوع م��ن انحالل 
الزواج فإن لم يس��مّ المتخالعان شيئًا 
وقت المخالع��ة، فكل منهما بريء من 
حقوق اآلخر بالمهر والنفقة الزوجية. 
وال تسقط نفقة العدّة وال يبرأ الزوج 
منه��ا إال إذا نُصّ عل��ى ذلك صراحة 
ف��ي عق��د المخالع��ة. ويج��ب االنتباه 
إل��ى أنه إذا ص��رح المتخالع��ان بنفي 
الب��دل، كان��ت المخالع��ة ف��ي حك��م 
الط��الق المح��ض، ووق��ع به��ا طلقة 
رجعية، وذلك حس��ب الم��ادة / 100 / 
م��ن القان��ون. والمخالعة، إذا سُ��مي 

الب��دل، ه��ي ط��الق بائ��ن. وال تج��وز الع��ودة بين 
الطرفين إال بعقد جديد ومهر جديد. هذا ويمكن أن 
يتضمن عقد المخالعة الش��روط المتعلقة بحضانة 
األوالد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أي شرط مخالف 
للقان��ون، كحرم��ان األم م��ن الحضان��ة، يس��قط 

وتسري المخالعة. 
ويمكن إج��راء المخالعة خ��ارج مجلس القضاء 
عن طريق عق��د اتفاقي مثل أي عقد آخر يكتبه أي 
إنس��ان ثم يذهب به إلى المحكم��ة من أجل تثبيته 
وترقي��ن واقعة ال��زواج، والمحكمة ملزم��ه بتثبيته 
إذا كان مس��توفيا ش��روط صحت��ه، وإن أه��م هذه 
الش��روط، أن تتضم��ن المخالعة اإليج��اب والقبول، 
بتن��ازل الزوج��ة ع��ن حقوقها وقب��ول ال��زوج لهذا 
التنازل، إضافة إلى ش��رط لفظ��ي أو صوتي يتعلق 
بتب��ادل الزوجان أللفاظ المخالع��ة، مثلما هو الحال 
في تبادل ألفاظ النكاح، أو مثلما هو الحال في لفظ 

الطالق بالنسبة للزوج. 
كأن يق��ول الزوج مثال لزوجته: يا زوجتي فالنة 
لق��د خالعت��ك من عصمت��ي وعقد نكاح��ي على أن 
تبرئ��ي ذمت��ي م��ن مؤخر مه��رك ونفقت��ك ونفقة 
عدتك وأش��يائك الجهازية وكل حق ناشئ عن عقد 
الزواج لقاء بدل مخالعة قدره مئة ليرة س��ورية 00 
وعلي��ه فالبد من ذكر بدل المخالعة ألن غياب البدل 
يجع��ل المخالعة ف��ي حكم الط��الق المحض ويقع 
طلقة رجعية عمال بالم��ادة 100 من قانون األحوال 
الش��خصية إذ أن الرجل يلزم بهذه الحالة بدفع مهر 
الزوجة وكأنه طلقها ولم يخالعها، ثم تقول الزوجة 
لزوجها يا زوجي فالن لقد قبلت منك مخالعتك على 
م��ا ذكرت وأبرأت ذمتك م��ن كل حق ودعوى وطلب 

يتعلق بزواجنا. 
ولقد استقر االجتهاد القضائي على: 

 - ، أن لف��ظ كلم��ه خلعت الت��ي يلفظها الزوج 
ه��ي كلفظ طلقت ويقع فيها طلقه رجعيه.   إذا يتم 
تدوين ه��ذا القول في المخالع��ة إضافة للنطق به 
لفظ��ا تحت طائلة بطالن المخالعة - نقض س��وري 
ق��رار 83 أس��اس 861 تاري��خ 27 / 2 / 1983 2 - 
نقض س��وري أس��اس 75 قرار 67 تاري��خ 25 / 2 / 

1970
 - وفي مطلق األحوال فان إبراء الزوجة زوجها 
من حقوقها الزوجية وكل حق نش��أ عن عقد الزواج 

فهو ال يش��مل الحقوق األخ��رى كأن يكون الزوج قد 
سجل لها عقارا باسمها أو اشترى لها سيارة إلن هذه 
الحقوق مستقلة عن عقد الزواج نقض سوري قرار 

61 أساس 822 تاريخ 14 / 2 / 1983 
� إذا وق��ع الط��الق أو المخالع��ة ول��و كان خارج 
مجل��س القض��اء فيج��ب تثبيته ألن كل ح��ل يعتره 
النكاح سواء من طريق الطالق أو المخالعة فهو حق 
م��ن حقوق اهلل تعال��ى ومتى وقع وكان مس��توجبًا 

شرائطه المقررة شرعًا وقانونًا يجب تثبيته. 
)نقض س��وري � الغرفة الشرعية � أساس 476 

قرار 471 تاريخ 26 / 6 / 1984(
وكذلك أيضًا استقر االجتهاد القضائي على: 

542� المخالع��ة عق��د ثنائي بي��ن الطرفين وال 
تتم إال باإليجاب والقبول. 

ليس من ش��رط في إج��راء المخالعة أن تكون 
أمام القاضي. 

وثيقة المخالعة الرضائية ال تقوم مقام إنش��اء 
الطالق. 

. )نقض س��وري � الغرفة الشرعية � أساس 46 
قرار 46 تاريخ 7 / 2 / 1970(

والحك��م بالخل��ع ط��الق رجعي يتم بع��د إقرار 
الزوجة والزوج له بالتراضي وان ال س��بيل الستمرار 
الحي��ة الزوجية بينهما. يق��ول تعالى »وال يحل لكم 
أن تأخذوا مما أتيتموهن ش��يئًا إال أن يخافا إال يقيم 
ح��دود اهلل، فإن خفت��م إال يقيم حدود اهلل فال جناح 

عليهما فيما افتدت به«. 
وحس��ب نص المادة 88 أحوال ش��خصية يجب 
على المحكم��ة أن تعطي الطرفين مهلة للمصالحة 
شهرا« أمال بالصلح وإذا أصر الطرفان على المخالفة 
دعا القاضي الطرفين واس��تمع إلى خالفهما وسعى 
إلى إزالته واستعان على ذلك بمن يراهم أهال لذلك 
من أهل الزوجين وغيرهم كمحكمين إلزالة الخالف 
وإذا لم تفلح هذه المس��اعي قرر القاضي تس��جيل 

المخالعة واعتبر الطالق نافذا من تاريخ ايقاعه. 
و المخالع��ة ح��ق للمرأة المتزوجة س��واء كانت 
مدخول بها أم غير مدخول بها ويترتب على ذلك أن 
عل��ى الزوجة المخلوعة أن تترك منزل الزوجية حال 
وق��وع الخلع وان الط��الق هذا قطع��ي ال تقبل فيه 
الرجع��ة ألن العب��رة للمقاصد والمعان��ي ال لأللفاظ 

والمباني. 
نموذج مخالعة رضائية

القاضي الشرعي السيد: 
المساعد السيد: 

المقرر الزوج: 
المقرر بمحضرها الزوجة: 

المص��ادف.................  الي��وم  ه��ذا  ف��ي 
والموافق................. حضر أمامنا كل من الزوجين 
)س( شرح مفصل عن الهوية والعنوان والزوجة )ع( 
شرح مفصل عن الهوية والعنوان وقررا ما يل�����ي: 
إنن��ا متزوج��ان ش��رعًا بموج��ب عق��د ال��زواج 
تاري��خ.................   )................. رق��م 
س��ورية  لي��رة  معجل��ه.................  مه��ر  وعل��ى 
ومؤجل��ة................. وق��د نت��ج ع��ن ه��ذا الزواج 
طفل اس��مه.. وبما أننا اتفقنا فيما بيننا على إجراء 

المخالعة الرضائية وفق ما يل�ي: 
وهنا التف��ت الزوج المقرر قائاًل لزوجته المقرر 
بمحضرها: يا زوجت��ي فالنه بنت فالن خالعتك من 
عصمت��ي وعقد نكاح��ي على أن تبرئ��ي ذمتي من 
مهرك المعجل والمؤجل ومن كافة حقوقك الزوجية 
واألش��ياء الجهازي��ة والنفقة الزوجي��ة ونفقة العدة 
وأن أدفع لك مبلغًا قدره.. ليرة س��ورية وأن تقومي 
بحضانة الطفلة وأدفع لك نفقة شهرية لها مبلغًا.. 

ليرة سورية فأجابته المقرر بمحضرها قائلة: 
ي��ا زوجي ف��الن بن فالن قبلت من��ك مخالعتك 
عل��ى ما ذك��رت وأبرئ ذمتك م��ن المهرين المعجل 
والمؤج��ل وم��ن كاف��ة الحق��وق الزوجية واألش��ياء 
الجهازي��ة والنفقة الزوجية ونفق��ة العدو وعلى أن 
تدفع لي المبلغ المذكور والبالغ.. ليرة س��ورية وأني 
أتعه��د بحضان��ة الطفل��ة على أن تدفع ل��ي النفقة 
وأجرة الحضانة وعلى هذا تم اإليجاب والقبول بين 

الزوجين
وق��د أفهمت الزوجة بأن عليها العدة الش��رعية 
اعتبارًا من تاريخ هذا اليوم وأنها ال تحل له إال بعقد 

ومهر وجديدين. 
وهلي حرر في.................

المساعد المقرر بمحضرها المقرر القاضي

الجئات سوريات يعملن في صناعة السجاد في تركيا
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رح إحكيلكم ش��ي ببساطة جدًا ألني ما ش��فت أي شي أعبر فيه غير حروفي الموجوعة على 
أحبة بكتير أماكن داخل وخارج البلد.. 

ع��م حسّ إني صرت كم��ان »أم المضربين«.. م��ا بتعرفوا قلبي م��ع كل حدا مضرب عن 
الطعام طوعًا من أجل جوعنا وحصارنا.. 

أنتوا كبار كتير.. إنس��انيتكم رجعتلي ش��وية أمل رغم جوع وثلج وقهر الحصار.. ألجل ماما 
وئام.. ضلوا بخير.. واعرفوا أنا معكم.. وأتمنى أحاكيكم كل الوقت.. 

 PM 18:05 / 2013 - 12 - 12 :حمص المحاصرة بكل خسارات العالم
وئام بدرخان
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 ل يورق زيتون ادلب..
اإل يف عيني اأمي

يا صديقي..
ال تس��لني ماذا يحصل في هذا البلد؟! 
فأنا ال أعلم ش��يئا.. وتختفي لدي أبعاد 
الحي��اة االربعة في لحظة تقبيل قدمي 
أبي المتجمدتين نتيجة الوقوف الربع 
ساعات في البرد الحضار » كم صمونة 
» ولربما ال يحضر.. أبي ال يحس بلثغة 
شفتي.. فباله مش��غول في الخبز.. وال 
زال يفك��ر ويفكر ويفك��ر.. وأنا تختفي 
كلماتي.. أحاول أن أقول شيئا مؤثرا.. 
فال تص��در عني إال أمني��ات األطفال.. 
المالئكية..  الملكية  بابتس��امة  أبي.. 
ينظ��ر إل��ي ويقول: » خ��الص.. كمية 
المل��ح هاي تكفي.. » يح��اول أن يبعد 
عني القلق عليه، ويتحدث عن مواضيع 
جانبية، فال يج��د أمامه اال الملح الذي 
أدسه في الماء الساخن المتجمد الذي 

يحيط بقدميه الرائعتين..
تختف��ي ل��دي كل األزمنة ف��ي لحظة 
الخ��وف على أخويّ عند رش الرصاص 

على فرن ما.. 
وتوقف عندي الزمن تماما عند لحظة.. 

حرق زيتون ادلب في عيني أمي..
فلن ي��ورق زيتون ادل��ب اال في عيني 

أمي..
ول��ن يطي��ر حم��ام االم��وي اال لعيني 

أمي..
ولن تل��د س��نابل الجن��وب اال بعيني 

أمي..
أمي قوية حد الالتصديق..

جميلة حد الالوصف..
عنيدة حد الفرات 

يا صديقي..
ال تسلني عن ش��يء.. فأنا � ومن قلب 
الحدث � ال أعلم شيئا.. وال أستطيع أن 
أفع��ل إال.. أن أغمض عيني وأدعو إلى 
اهلل أن أفتح عين��ي على عائلتي بأفراد 

كاملين عددا وأعضاء..
يا صديقي..

ك��ف ع��ن األس��ئلة.. وتعال الحتس��اء 
الش��اي..أو القهوة.. ودعنا نتحدث ولو 
لعش��ر دقائق عن مواضي��ع بعيدة كل 
البع��د عنا.. دعن��ا نتح��دث لربما عن 

السخافة والظراقة.. 
أرواحنا بحاجة لها.. أرواحنا بحاجة لنا..
ضحى عزام الفياض ـ ديرالزور

مريا فهد
غ��دي فرنس��يس اتخ��ذت م��ن عب��ارة »اهلل  أكبر« 
عل��ى حيطان مخيم اليرموك حج��ة للتأكيد على أن 
م��ن يقاتل و من يحاص��ر اليرموك ه��ي الجماعات 

التكفيرية اإلرهابية الداعشية. 
» ما إلنا غيرك يا اهلل« عبارة اتخذها الس��ورييون للبحث 
عن أمان ما، في كون يعبث به سفاح ال يجيد إال الموت. 
يس��قط اإلع��الم الهمج��ي و تحي��ا الش��عوب مهما 

أخطأت، و الحرية لمخيم اليرموك. 

حممد كتيلة 
ضباب على

سطوح المرايا
وجوهنا شظايا عتمة 

ضاعت بين أفاريز الغياب
ومازلنا نحن الضحايا

نودع ضحايا نستقبل ضحايا
وننتظر.. 

اأحمد الفواز
الحم��د هلل ال��ذي أق��ر عين��ي وأثل��ج روح��ي بدخ��ول 
االس��الم إلى الرقة وتطبيق الحد بتكس��ير أصابع أحد 
المنحرفين المدخنين الشاذين عن دين اهلل وشرعه.. 
ياغ��الم.. ائتني بنفس تفاحتين وچيدان ش��اي درده 
منه وبيه،، فاآلن أستطيع أن أتمدد وأن أضرب نفس 

األركيلة بكل هدوء فأحوال الرعية تثلج الصدور. 

اإيهاب دم�سق
النصيحة المبتورة لعقود: 

)العب��وا م��ع األطف��ال، غن��وا معهم، تعلم��وا منهم 
وعّلموه��م، لطالم��ا قرأناه��ا ناقص��ة عل��ى جدار 

المدرسة أو خيمة معسكر الطالئع.
وسنحتاج بعدها لسنين لنعلم؛  أن لها تتمة ستأتي 

بعد حين..!!!
.... ث��م اذبحوه��م( التتم��ة الت��ي اختب��أت تش��حذ 

السكين لسنين

اأبو عبدو
و اهلل ل��و يس��تطيع األس��د وأهله و م��ن حوله من 
مجرمي��ن, أن ي��روا لوهل��ة واح��دة حج��م الت��وق 
للخ��الص و الغض��ب عل��ى الظل��م و إرادة الحري��ة 
الموجودة ف��ي قلوب كل الس��وريين, لصُعقوا من 
هول ما سيرون. و لفهموا أنهم ساقطون ال محالة، 
وأنه��م ليس��وا أكث��ر من ج��رذان ق��ذرة هزيلة في 
مواجهة جيش م��ن المردة األحرار ال ينتهي, بدايته 

في الثورة و خاتمته في النصر!!

دلري يو�سف
بالصدفة وُلدت ألم عربية وأب كوردي، ألم شيعيّة 
وأب س��ني. بالصدفة أطلقوا عليّ اسميّ الكوردي 
صعب اللفظ، وبالصدفة كانت أمي عراقيّة األصل 

ووالدي سوري األصل والمنشأ. 
بالصدف��ة وُل��دت في دمش��ق، ولقرار م��ن والديّ 
انتقلنا للسكن في القامشلي. لسبب وجود دكتاتور 
وحكم إعدام على أم��ي لم أرى العراق، فاخترت أن 

أكون سوريًا إذ ال يربطني بالعراق إال اسم أمي. 
بق��رار ال أعل��م س��ببه عدن��ا إل��ى دمش��ق. لعالقة 
بين أمي ومديرة المدرس��ة اخت��اروا مكان تعليمي 
االبتدائ��ي، وبالصدفة اختاروا مدرس��تي اإلعدادية 
والثانوي��ة. بالصدف��ة دخل��ت إلى عال��م الجمعيّات 
متطوع��ًا، بع��د أن ترك��ت لعب��ة كرة الس��لة ولعب 

الغيتار، وبالصدفة اخترت طريقي في الحياة. 
درس��ت ف��ي جامعت��ي بالصدف��ة، ق��راري الصادق 
والذي لم يخرج بالصدف��ة كان اختياري لعملي في 
الصحافة وصنع األفالم، لكن بالصدفة قابلت أناسًا 
فتحوا أمامي الطرقات التي تعلمني أصول المهنة. 

بالصدفة ابتدأت الثورة، وبالصدفة فعلت ما فعلت، 
وبالصدف��ة هرب��ت وبالصدف��ة عمل��ت وبالصدفة 
تش��ردت وبالصدف��ة زرت م��ا زرت م��ن البل��دان، 

وبالصدفة أعيشُ أنا اآلن رغم كل الحزن. 
البرامي��ل  عل��ى  أح��زن  أن  صدف��ة  ليس��ت  لكنه��ا 
المتساقطة على داريا وحلب، وليست صدفة أن أجوع 
“رغم ش��بعي” مع ج��وع المحاصرين في حمص وفي 
الغوطة الش��رقيّة، ليست صدفة أن أتألم أللم فارس 
كفرنبل “رائد فارس”، ليست صدفة أن أتجرد من كل 
االنتماءات الضيقة العرقيّة والدينيّة، ليس��ت صدفة 

انتمائي إلى إنسانيّة قد ال تسعني. 
صدف��ة ول��دت وصدف��ة س��أموت، لك��ن ل��ن أحي��ا 
صدف��ة  ليس��ت  فالكرام��ة  اآلن،  بع��د  بالصدف��ة 

والحريّة ليست صدفة. 

يو�سف فخر الدين
ل��م يتغير ه��ؤالء الطغ��اة قي��د أنمل��ة، وال ازدادوا 
بشاعة، هم طوال الوقت كما نراهم اآلن، وحوش. 
اإلصرار على إذالل الناس، منهج وتعويض نفسي. 
لذل��ك ال ينف��ع أن يت��م االستس��الم معه��م. إما أن 

ينتهوا، أو عودة الناس للعق أحذيتهم. 

اأحمد اأبازيد
قب��ل عامي��ن لم أك��ن أتخي��ل مج��رد تخي��ل أنني 
يمك��ن أن أناق��ش أحدًا ف��ي فكرة الخالف��ة، أو في 
مؤام��رة بروتوكوالت حكماء صهي��ون, أو في حُْكم 

الفلسفة!. 
كثي��ر مما تتج��اوزه كأس��ئلة، وتتص��ور أنه أضحى 
بديهي��ات بعيدة انتقل��تَ منها إلى مس��احات أرحب  
وأعقد وأكثر واقعية وإلحاحًا، تكتش��ف أنها ما زالت 
تش��كل أفق التفكير لدى جزء كبير فيما س��تواجهه 

بالفضاء العام. 
نع��ود للمربعات األول��ى, ويتقهقه��ر العالم أمامك 
كم��ا قال أبو بكر الطرطوش��ي, ويزداد يقينك يومًا 
بع��د ي��وم بعظمة النب��ي الحقيقية, تل��ك المعجزة 
الحي��ة الصعب��ة ف��ي مواجه��ة المك��رّس والصبر 
على أن يحاول لس��نين إثب��ات حقائق هي لديه في 
صلب البداهة والفطرة, ماش��يًا في طريق محفوف 

بالحجارة, ال حجارة األرض بل حجارة الرؤوس. 
ولكنّه��ا ضريب��ة أن ال تعت��زل, وأن تؤم��ن أن على 
العال��م أال يتقهق��ر حت��ى ل��و ق��ال ذل��ك أب��و بكر 

الطرطوشي. 

خولة ح�سن احلديد
أتاب��ع فيل��م صمت الحم��الن ج1 للم��رة األلف.. كم 

أتمنى أن يقع بشار المسخ بيد دكتور لكتر.. 

اأكاد اجلبل 
مركز البحوث ماعم يلحق براميل.. صاروا يش��لفو 
إسطوانات غاز.. إسطوانات اوكسجين.. تنك سمن. 

عماد العبار
نظ��ام يف��اوض وف��ي نفس الي��وم يخط��ف أرواح 
عائ��الت بأكمله��ا، ويلق��ي ١٤ برمي��اًل م��ن الحقد 
والموت على مس��قط رأس��ي، فتن��زل وكأنها فوق 

رأسي مباشرة. 
أرى أول م��ا أفت��ح عيون��ي صور أطف��ال داريا تحت 
األنق��اض، وأنا أس��تمع في الوقت نفس��ه إلى كالم 
مستش��ارة زعيم الحثالة حول حماية المس��يحيين، 
ث��م يأتي م��ن يس��ألني بع��د ذل��ك لماذا ش��اركت 

بالثورة؟!
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

ف��ي تلك الليلة العاصفة، وفي تلك الغابة التي تمتد حتى ش��اطئ البحر، 
ذات األش��جار العمالقة التي كانت ترتفع شامخة حتى تصل إلى عنان السّماء. 
وبينما كان يمش��ي ذاك الرجل ملتمس��ًا الطريق عبر ضوء القمر الذي يسطع 
خالل األش��جار. هن��اك، عند طرف الغابة قرب البحر، أس��ند ظه��ره إلى إحدى 
األشجار التي حدثته قائلًة: إنَّ القمر الذي ترى ليس سوى مصباح يحمله ماردٌ 
أس��ود يأت��ي في كل يوٍم إل��ى األرض فيحجب خلفه نور الش��مس. وإنَّ صوت 
الرياح الذي تس��مع ليس س��وى الزّفير الذي يزفِره من ش��دة ما يشعر به من 
كرٍْب وخزن. وإنَّ تلك األمطار ليس��ت س��وى دموعه التي تتس��اقط من عينيه 
من شدة آالمه وهي التي جعلت ذاك البحر. وإنه يأتي في كل يوٍم إلى األرض 

باحثًا عن كبريائه الذي سرقه منه أحدهم هنا ولم يجده مذ ذاك الحين.
ث��م إنَّ الرجل قد أدرك جريرة ما فعل حين أنهت الش��جرة كالمها، وطلب 
منه��ا أن ترفع��ه إليه حتى يحدثها. ولم��ا فعلت، نظر الرجل بعي��دًا في أعماق 
الليل، وأسِ��ف للم��ارد عن الذنب الذي اقترف وأعاد له ما س��لب. وحدثه بكالٍم 
طي��ب داوا جراحه وأزاح عنه حزنه. ثم قبل المارد بما أصلح الرجل، ورحل عن 

األرض لتبقى دون ظالم حتى أبد الدهر.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

نــــور
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من هم في دمش��ق اليوم يمارس��ون التقيّة، 
ال ش��ك أننا كذلك، نعم إننا نمارس التقية فنخفي 
التم��رد ونظه��ر ال��والء، علي��ك إن كنت تس��كن 
العاصم��ة حي��ن يواجهك م��واٍل م��ا أن ال تصمت 
فقط، ب��ل أن تمل��ك قدرة عل��ى الم��زاودة، زاود 
أخي الدمش��قي عل��ى الموالي، إن ق��ال: مؤامرة، 
ق��ل: كونية، إن ذكر تركيا، ألفظ قطر، يش��ير إلى 
الوهابي��ة، ذكرهُ بالس��لفية والقاع��دة، وأبدع ما 

أستطعت في تقيّتك، ولتقيّتنا أنواع.

التقّية اجلماعية
ف��ي وس��ائل النقل العام��ة س��تظهرُ التقيّة 
الجماعية، فحين تمتطي »الميكرو« س��ترى شبيحًا 
يجل��س على األغلب بجانب الس��ائق وق��د حجز أو 
احتجز المقع��د الثاني وقفل الباب ف��ي عزّ الزحام 
وباعد بي��ن ركبيته ليمأل المكان، فيما »نقرفص« 
نحن ذك��ورًا وإناثًا في الخلف ف��وق الدوالب، نبدو 
كاألران��ب، لكن العج��وز المقرف��ص بالقرب منك 
يبدو س��عيدًا فقد رك��ب »بالميكرو« أخي��رًا، إياك 
ثم إياك أن تمرر األجرة عبر الش��بيح إلى السائق!! 
فهو مشغول بتفقد مسدسه على خصره في حركة 
نش��اهد تكرارها من الخلف بوضوح، يذكر نفس��ه 
من خاللها بأنه ش��بيح مهم، ويذكرنا بأنه ش��بيح 
مس��يطر، ويذك��ر الس��ائق بأنه لن يدف��ع األجرة، 
أتُأخ��ُذ األجرة من حماة الوط��ن؟؟ وجميع من في 
»الميك��رو« يس��تمعون اآلن إلى نش��رة أخبار عبر 
إذاعة محلية، فلم يجرئ السائق على تغيير الموجة 
حين ب��دأت النش��رة، المذيع الذي يم��ارس أيضًا 

التقيّة اإلذاعية يصدح: 
»..وتمكنت قواتنا الباس��لة من تحرير مدينة 

القصير من رجس اإلرهابيين...«
الش��بيح ال يع��رف معن��ى كلمة رج��س، ثغره 
المفت��وح ي��دل على ذل��ك، وجمي��ع ال��ركاب، بال 
إنفعاالت وال إش��ارات، الراكب بحض��ن الراكب إال 
قلياًل، لكننا ال ننظ��ر إلى بعضنا ونمنع العيون من 

التالق��ي نحدق ف��ي أظافرنا مع أن أظاف��ر الزميل 
الراكب أق��رب للتحديق، في الس��قف أو في صلعة 
راكب أو حذاء راكبة نحدق، هنا ظهور جليٌ للتقية، 
تك��ون راغبًا باالنفجار، لكن اإلبتس��ام اآلن واجب، 
ه��ل جربتم هذا؟ هل جربتم أن تظهروا هباًل حين 

يكون الصراخُ فريضة؟.

التقية الإلكرتونية
نم��ارس أيضًا وب��ال فخر التقي��ة اإللكترونية، 
ما ه��ذه؟ إنها كل مش��اركاتنا وحاالتنا على مواقع 
التواصل األجتماعي، مثال: تقصف القابون، فننشر 
حال��ة لن تفهم منها ش��يئًا، نلف ون��دور ونختصر 
ونخت��ذل، نأت��ي ونذه��ب ونن��اور ونغام��ر وتبدو 
الكلم��ات مرهقة ومرتجفة، وم��ا أن ندرك المعنى 
حت��ى يذكرن��ا المخب��ر الذي يس��كن ف��ي داخلنا، 
بأنن��ا لم نُص��ِل على النب��ي الي��وم!!، فنمحي ثم 
نكتب ثم نمحي ثم نكتب: »ياله من نهار س��يئ« 
وحين تش��تد المجرزة تش��تد فينا الجرأة فنشارك 
حمالت م��ن قبيل: »بكفي، مع��ارض وموالي معًا، 
ال للعن��ف« كل ه��ذا وأنتم، نعم أنت��م من غادرتم 
عاصمتن��ا مكرهي��ن ومختاري��ن وقادري��ن، تبدو 
صفحاتكم كس��احة العاصي في ع��ام الثورة، فيما 
صفحاتنا كاألمويين اليوم، نراقبكم عبر الشاشات 
مدهوشين وال نس��تطيع حتى أن »نليّك« وبينما 
نش��تهي صفحاتك��م، يقترب منا زمي��ل في العمل 
نش��ك بأنه مخبر، ويس��ألنا لماذا ل��م »نليّك له« 
على صورة عنصر الجيش الباسل وهو يصلي رافعًا 
خمس��ة عش��رة أصبعًا وأربع س��بابات؟؟؟ لن نقول 
بأننا »بلكناه«؟ نبتسم.. فال يبتسم! نصمت، لكنه 
يظل واقفًا!! نثرثر كي ينسى، فيعيد السؤال »وين 
الالي��ك؟« نقول أن الصورة جميل��ة لكن لم ننتبه 
لها، يس��تمر في الس��ؤال الذي تح��ول لفعل أمر، 
ته��رب أصابعنا وتضغط »الي��ك«، يمضي الزميل 

المشكوك بأنه مخبر، ويتركنا مع التقيّة. 

تقية الدمع
نحن نتكدس فوق بعضن��ا البعض في منازل 
ليس��ت لنا ه��ذه األيام، حي��ث أجبرن��ا اللجوء من 
الريف على الس��كنى في أي من��زل كان وألي كان، 
قي��ل أن الرواب��ط العائلي��ة قد تمكن��ت أكثر فينا 
خالل ش��هور الثورة، ياله من كالم مبالغ به، فهنا 
تقتَتُِل نس��اؤننا فيما بينه��ن يوميًا على الطبخة، 
وقد ظه��رت من جديد وانتعش��ت أمثال تش��به : 
»مكتوب ع باب الجنة ما بتفوتها كنة!!« فتطفش 
الرج��ال إلى الش��وارع والحدائق العام��ة، وأطفالنا 
المرتعبي��ن من نار الريف، »زعران جميلون« أصبح 
م��ن الصعب التحكم بهم، وترفٌ ه��و البكاء علنًا، 
وم��رُّ أن تتالق��ى الدموع، فنبحث ع��ن زاوية ما ال 
تحتله��ا األعين ونعلن فيها بكاء طوياًل في أي جزء 
من النهار، في دمش��ق نبكي ألننا فقدنا كل أمل، 
ويؤلمنا أن نس��مع اتهامًا مباش��رًا منك��م بأننا ال 
نفعل شيئًا، وأي شيئ نفعل، أوال تدرون أننا عجزنا 
وُأرهقن��ا وُقتلنا ألف م��رة حت��ى اآلن؟! ليس باليد 
من حيلة في دمش��ق إال تقيّ��ة الدمع، وبعكس ما 
خبرناه، هذا بكاء ال يريح وال يس��تريح، وكل ش��يء 

في دمشق يبكينا:
»دخ��اٌن أس��ودٌ ف��وق الري��ف، ص��وت الميغ، 
تعال��ي الدوالر، دويّ الراجمة، كالمٌ لفيصل ولؤي 
المق��داد، نبأ التفجير، مرس��ومُ عفٍو من األس��د، 
تذكرُ أنس الش��غري، جمال فت��اة أو قبحها، عيون 
األمه��ات، mbc أكش��ن، الش��وق للغ��د، الفروف 
ونواب��ه، جه��اد الس��نّة ض��د الش��يعة، انقط��اع 
الكهرب��اء وعودتها، جهاد الش��يعة ضد الس��نّة، 
ائتالف الثورة، صور س��بايدر، تقدم النظام، تقريرٌ 
لش��ادي حلوة، لفُظ حمص، صُرّة شاكيرا، غيومُ 
غياث مطر، تس��ول إمرأة في الخمسين ب�29 آيار، 
مئذنة ترحل في حلب، اسم أبو الفرات، إعالٌن عن 
عطر جديد، الش��وق لدمش��ق، كرهُ دمشق، عائلة 
في حديقة، وحديقة في عيون طفل من بانياس« 

ويبكينا بال انقطاع الشوق لكم، تبًا لكم...

التقّية الدم�سقية
  عامر محمد - دمشق


