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اتفاقيات اإجالء نتائجها واحدة بداية يف املع�ضمية 
والآن يف حم�ص القدمية

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

حي القرابيص بحمص  | أثناء خروج المدنيين ضمن شروط الهدنة

المتح��دة  األم��م  مندوب��و  فش��ل 
المش��روفون عل��ى تنفيذ االتف��اق الذي 
توصل��ت ل��ه األم��م المتح��دة والنظ��ام 
السوري والذي يس��مح بخروج المدنيين 
من أطفال ونساء ومصابين وكبار سن , 
من أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ 
أكثر من 600 يوم , ودخول المس��اعدات 
اإلنسانية للمدنيين الذين يختارون البقاء 
, ف��ي اليوم الثاني من إدخال الش��احنات 
التي تحمل المس��اعدات اإلنس��انية على 
بعد 200 مت��ر من المنطق��ة , إلى أحياء 
حمص المحاصرة , بس��بب قصف الهاون 
منذ س��اعات الصباح األولى , الذي يمطر 
المعابر بالقذائف م��ن تجاه حيي النزهة 
والزه��رة الموالتي��ن للنظام أم��ام أعين 
مندوبي األمم المتح��دة الذين ينتظرون 

عند المعابر إلدخال المساعدات.
ولم يتمكن أي ش��خص من الخروج 
م��ن حمص القديمة يوم الس��بت , اليوم 
الثاني لالتفاق , والمس��اعدات متوقفة , 
وأكدت مص��ادر من داخل حمص اعتقال 
ع��دد من كب��ار الس��ن ممن خرج��وا في 

اليوم األول لالتفاق.
وبدأ يوم الجمعة تنفيذ االتفاق وتم 
إخ��راج 84 ش��خصًا , لم يتأك��د وصولهم 

جميعًا إلى المكان المحدد باالتفاق.
الجه��ات  قي��ام  االتف��اق  ويتضم��ن 
الس��ورية المختصة بتوفير المس��اعدات 
اإلنس��انية الالزم��ة م��ن م��أوى وأغذية 

للمواطنين المغادرين.
إال أن ما حصل في المعضمية خالل 
تنفي��ذ اتف��اق الهدنة تك��رر في حمص 
, حي��ث أطل��ق الرصاص عل��ى المدنيين 
الذين أرادوا الخ��روج من القرابيص إلى 
الوعر من جهة البس��اتين التي يس��يطر 
عليها موالي األس��د , ومن جبهة القصور 
الت��ي يس��يطر عليه��ا النظ��ام , وأصيب 
ش��خص في بطن��ه ت��م نقله م��ن قبل 
األمم المتحدة إلى مش��فى الب��ر بالوعر 
, ولم يدخل أي مس��اعدات إنس��انية لمن 

رفض الخروج حسب االتفاق.
ورغ��م االتف��اق عل��ى هدن��ة خالل 
األي��ام األربع��ة لتنفي��ذ االتفاقي��ة إال أن 
النظ��ام أمطر حي الوع��ر المحاصر أصاًل 
بع��دد م��ن القذائ��ف ف��ي خ��رق واض��ح 

للهدنة.
ورفض عدد من األهالي المحاصرين 
الخ��روج من مناطقهم ألنه��م يرون في 
هذا االتفاق تهجيرًا لهم من بيوتهم إلى 
مناطق أخرى محاص��رة , ويتخوفون من 
تكرار س��يناريو المعضمية , حيث أعتقل 
العدي��د من الش��باب واألطف��ال , ومازال 
مصيرهم مجهواًل , ويشككون في جدية 
هذا االتفاق , لع��دم وثوقهم في النظام 
ال��ذي أعت��اد المراوغ��ة والك��ذب ونقض 
االتفاقي��ات , ولعدم وثوقه��م في األمم 
المتح��دة التي مازالت تدعم النظام حتى 

اآلن حسب رأيهم.

م�ضروع جديد حلماية الرتاث الثقايف يف 
�ضورية وموافقة الحتاد الأوروبي على متويله

أعل��ن مس��اعد المدي��رة العام��ة لليونس��كو لش��ؤون الثقافة 
فرانسيس��كو باندرين عن مش��روع جديد لحماية الت��راث الثقافي 
في س��ورية وقال: إن األحداث في سورية ألضرت بالتراث الثقافي 

بكل أشكاله بصورة غير مسبقة.
وأضاف ف��ي مؤتمر صحفي: أن األحداث في س��ورية أدت إلى 
تدمي��ر ع��دد من المباني واألماك��ن التي كان بعضه��ا مدرجًا على 
قائم��ة مواق��ع الت��راث العالم��ي , وهناك ظاه��رة خطي��رة للغاية 
بالنس��بة لآلث��ار وهي الحفر خلس��ة في كل المناط��ق ذات القيمة 

األثرية فيها.
وأش��ار باندرين إلى أن االتحاد األوروبي وافق على تخصيص 
مليوني��ن وخمس��مئة ألف يورو، لتمويل مش��روع جدي��د يتخذ من 
العاصم��ة اللبنانية بيروت مقرًا له في الوقت الراهن، للمس��اهمة 

في حماية التراث الثقافي السوري 
وأوض��ح أن اليونس��كو تعاون��ت مع ال��دول المج��اورة وقامت 
بتدري��ب الش��رطة وأف��راد الجم��ارك فيما يتعل��ق بتهري��ب اآلثار 

والتجارة غير المشروعة فيها.
وكانت اليونسكو قد عقدت ورشة عمل تدريبية إقليمية لمدة 
أربعة أيام في عمان بتاريخ ش��باط 2013 لمناقشة الوضع الراهن 
للت��راث الثقافي في س��وريا، و وضع خطة عم��ل لحماية المتاحف 
والمواق��ع األثري��ة م��ن النه��ب واالتج��ار، و رد حقوق الس��ورين، 
والتنس��يق مع أصحاب المصلحة من ذوي الصلة و النفوذ و الخبرة 
, بعد أن أثارت مس��ألة االتجار غير المش��روع ونهب األعمال الفنية 

الثقافية السورية بعد الثورة انتباهها.
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اأنتوين ليك: ما يتعر�ص له اأطفال �ضورية انتهاكات ج�ضيمة 
ووح�ضية ويجب اأن يكون هناك رد فعل من قبل املجتمع الدويل

 | أطفال سوريون على الحدود مع كردستان العراق

وص��ف المدي��ر التنفي��ذي لمنظم��ة األم��م 
المتحدة للطفولة / اليونيس��يف/ أنتوني ليك ما 
يتعرض له أطفال سوريا, باالنتهاكات الجسيمة 

والوحشية.
وش��دد ليك في اجتماع المجل��س التنفيذي 
للمنظمة مؤخرًا على ضرورة أن يكون هناك رد 
فع��ل من قبل المجتمع الدول��ى، إزاء االنتهاكات 
الت��ي تت��م تج��اه األطف��ال، م��ن قت��ل وتعذيب 
وتش��ويه ومهاجم��ة الم��دارس، واس��تخدامهم 

كدروع بشرية.
وقال��ت المنظم��ة ف��ي بي��ان لها أنه��ا تضم 
صوتها إلى صوت األمين العام لألمم المتحدة بان 
ك��ي مون في الدعوة إلى ضرورة الوقف الفوري، 

الستهداف األطفال والمدنيين في سوريا
وكان ب��ان كي م��ون قد قام بدع��م الحملة 
الت��ي تقوده��ا اليونيس��يف والمفوضي��ة العليا 
لش��ؤون الالجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة والتي 
تدعو لحشد مناصرين ألطفال سوريا كجزء من 

إستراتيجية / ال لضياع جيل / الجديدة.
وأطلق��ت اليونيس��يف والمفوضي��ة العلي��ا 
الطفول��ة  إنق��اذ  الالجئي��ن ومنظم��ة  لش��ؤون 
ومنظمة الرؤية العالمية مع ش��ركاء رئيس��يين 
آخري��ن حمل��ة ’ال لضي��اع جي��ل‘، وه��ي حمل��ة 
جماهيرية تش��مل مرحلتين وته��دف إلى زيادة 
الوعي بكل ما هو معرض للخطر في س��وريا – 
وإلى حش��د الدعم العالمي، وإط��الق كتيبة من 

المناصرين ألطفال سوريا.
وق��ال أنتوني ليك، أن ه��ؤالء األطفال هم 
الجيل القادم من القادة في سوريا، وأن التعليم 
والمصالح��ة س��يجلبان األم��ل في المس��تقبل , 
وم��ع اقتراب مرور عام مري��ر آخر على األحداث، 
ال يمكننا الجلوس ومش��اهدة جي��ل يضيع أمام 
أعيننا , اآلن هو الوقت المناسب لمناصرة أطفال 
س��وريا، واآلن هو الوقت المناس��ب لقيام العالم 
بتكثي��ف جهوده وتزوي��د هؤالء األطف��ال بأمل 

جديد وبالثقة في مستقبلهم.

وأض��اف: إذا خذلن��ا ه��ؤالء األطف��ال اآلن، 
ف��إن المنطقة بأكملها س��تفقد جي��اًل من القادة 
والمهندس��ين والمعلمين، واألطب��اء , وقبل كل 
ش��يء صانعي الس��الم المحتملين، وهم الذين 
ينعق��د عليه��م األم��ل لتحقيق مجتمع مس��تقر 
وس��ليم ومزدهر, لقد عانى أطفال سوريا يوميًا 
م��ن أه��وال وب��ؤس ال يمكنن��ا تص��وره، وهم 
معرضون لخطر ضياع أحالمهم للمس��تقبل. إن 
من��ع ضياع هذا الجيل يتطل��ب تقديم دعم أكبر 
والتزام��ات أكبر وأكث��ر جرأة وتجدي��د التضامن 
لتجنب استمرار دورة العنف والكراهية والتعصب 

في منطقة عانت كثيرًا جدًا بالفعل.
وتش��مل اإلس��تراتيجية الت��ي تبل��غ قيمتها 
ملي��ار دوالر أمريكي طرق��ًا عملية لتجنب ضياع 
جي��ل بأكمل��ه م��ن خ��الل أنش��طة , وتدخالت , 
تركز على توس��يع فرص الحصول على التعليم 
والدعم النفسي واالجتماعي , وتعزيز التماسك 
االجتماعي وجهود بناء السالم , واستعادة األمل 

في المستقبل لماليين األطفال.
وتش��ير المنظم��ة إل��ى أن هن��اك أكثر من 
ملي��ون طفل س��وري أصبح��وا الجئي��ن، وأكثر 
م��ن 425 ألف منهم هم من األطفال دون س��ن 
الخامس��ة, وقد فر الغالبي��ة العظمى من هؤالء 
الالجئي��ن إل��ى لبن��ان واألردن وتركي��ا ومص��ر 
والع��راق, و، ت��م تحدي��د حوال��ي 5000 طف��ل 

منفصلين عن ذويهم من بينهم.
ش��ؤون  ومفوضي��ة  اليونيس��يف  ووجه��ت 
الالجئي��ن ومنظم��ة إنق��اذ الطفول��ة ومنظم��ة 
الرؤي��ة العالمية وش��ركاء آخرون الي��وم دعوات 
إل��ى الحكوم��ات ووكاالت المعون��ة والجماهي��ر 
ليصبح��وا مناصري��ن ألطفال س��وريا ويدعموا 
إس��تراتيجية "ال لضي��اع جيل"، الت��ي تهدف إلى 
منح المتضررين من األحداث الفرصة لتش��كيل 

مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا
ومن خالل هذه الخطة اإلس��تراتيجية تقوم 
المنظم��ات بتركيز دع��م المانحي��ن والجماهير 

على برام��ج التعليم والحماي��ة الحيوية الالزمة 
إلخ��راج األطف��ال الس��وريين من حال��ة البؤس 
والعزلة والصدمة التي يعيش��ونها, وتم اإلعالن 
عن اإلس��تراتيجية قبل أس��بوع واحد من انعقاد 
مؤتمر المانحين في الكويت لتقديم المساعدات 

اإلنسانية لسورية.
وتقول المنظمات األربع إنه على مدى ثالث 
س��نوات تقريبًا، كان األطفال هم أضعف ضحايا 
األحداث الدائرة في سوريا، فهم يشهدون مقتل 
أف��راد أس��رهم وأحبائه��م وتدمي��ر مدارس��هم 
وضي��اع آمالهم. وق��د أصيب عدد كبي��ر جدًا من 
السوريين إما جسديًا أو نفسيًا أو كليهما. وأصبح 
األطفال معرضين ألبش��ع أنواع االس��تغالل بما 
في ذلك عمال��ة األطفال والتجنيد في الجماعات 
والقوات المس��لحة وال��زواج المبك��ر وغيره من 

أشكال العنف القائم على نوع الجنس.
وستقوم المبادرة بتوس��يع نطاق الحصول 
على التعليم الجيد، من خالل المسارات الرسمية 
متس��ارعة  مناه��ج  وإدخ��ال  الرس��مية،  وغي��ر 
لألطف��ال غي��ر الملتحقي��ن بالمدرس��ة وبرامج 
التدري��ب المهن��ي وتدريب المعلمي��ن والتحفيز 
وخلق بيئة آمنة لتقليل تعرض األطفال للمزيد 

من المخاطر, حيث 
يعتب��ر الوص��ول اآلم��ن إلى التعلي��م داخل 
سورية أمرًا في غاية األهمية بالنسبة لألطفال 
واليافعين الذين نزحوا داخليًا , وستقوم مبادرة 
/ ال لضياع جيل / بتوفير دروس التقوية والدعم 
النفس��ي واالجتماع��ي ف��ي النوادي المدرس��ية 
لألطف��ال ف��ي س��ن الحضان��ة وغيره��م م��ن 

األطفال غير الملتحقين بالمدرسة.
وقد تم إنش��اء موقع خ��اص يحكي قصص 
األطفال المتضررين من األح��داث، ويبين كيف 
يمكن أن يحقق االس��تثمار في األطفال مكاسب 
مهمة، ليس فقط بالنس��بة لضحايا الحرب حاليًا 
ولكن من أجل مس��تقبل سوريا والمنطقة ككل 

على المدى الطويل.
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م�ضتقبل �ضوريا / اأزمة الأطفال الالجئني /
م�ضرع بحثي للمفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني حول 

�ضكل احلياة التي يعي�ضها اأطفال �ضورية يف الدول امل�ضيفة
األطف��ال  معظ��م  يح��رص 
االلتحاق  الالجئين على  السوريين 
بالمدرس��ة، كما يمن��ح الكثير من 
اآلب��اء تعليم أبنائه��م قيمة عالية 
, وتعم��ل وكاالت األم��م المتح��دة 
األردن  م��ن  كٍل  ف��ي  والش��ركاء 
التعلي��م  وزارات��ي  م��ع  ولبن��ان 
تحس��ين  أج��ل  م��ن  المعنيتي��ن 
بالتعلي��م  االلتح��اق  مع��دالت 
وجودت��ه , بم��ا ف��ي ذل��ك تدريب 
المعلمي��ن حول كيفي��ة العمل مع 
األطف��ال الالجئي��ن وتعزي��ز قدرة 
الم��دارس عل��ى اس��تيعاب المزيد 
النفق��ات  وتغطي��ة  الط��الب  م��ن 
المتصل��ة بالذهاب إلى المدرس��ة 
وتوفي��ر الل��وازم المدرس��ية مثل 
الزي المدرس��ي والكتب والحقائب 

واألدوات المكتبية.
الصعب��ة  الظ��روف  ورغ��م 
الت��ي يعيش فيه��ا األطفال، يبدي 
واألوالد  الفتي��ات  م��ن  الالجئ��ون 
وق��درة  ق��وة  والرج��ال  والنس��اء 
عل��ى التكي��ف ال تُص��دق، وذل��ك 
مع إيج��اد حلول مبتك��رة للقضايا 

الت��ي تواجهه��م وتوفي��ر الدع��م لعائالته��م، 
وأصدقائه��م وحت��ى الغرباء عنه��م. ويرفض 
العديد م��ن الفتيات واألوالد التخلي عن آمالهم 
وأحالمهم؛ إذ تش��تعل أعينهم بالحماس عندما 
يعلن��ون أن يوم��ًا م��ا، عندما ينته��ي كل هذا، 

سيصبحون أطباًء ومحاميين ومعلمين.
أجرت��ه  بحث��ي  مش��روع  أك��ده  م��ا  ه��ذا 
المفوضي��ة الس��امية لألم��م المتحدة لش��ؤون 
الالجئين حول شكل الحياة التي يعيشها األوالد 
والفتي��ات الس��وريون في البلدي��ن المضيفين 

للعدد األكبر من 
الالجئي��ن الس��وريين وهم��ا األردن ولبنان 
ف��ي الفترة بين تموز و تش��رين األول من عام 

2013
ويس��تهدف قاع��دة عريضة م��ن الجماهير 
لرفع الوعي بش��أن التحديات التي تواجه حماية 
األطف��ال، وإعطاء فك��رة عن كيفية اس��تجابة 
وكاالت األم��م المتح��دة وش��ركائها، وتس��ليط 
الض��وء عل��ى بع��ض الفج��وات الت��ي تتطلب 
اهتمام��ًا عاج��اًل من جان��ب المجتم��ع الدولي , 

وسبق أن أطلقته باللغة االنكليزية.
وجاء في المشروع البحثي: يشكل األطفال 
م��ا يزي��د ع��ن نص��ف الع��دد الكل��ي لالجئين 
الس��وريين, وت��م تس��جيل م��ا يزيد ع��ن 1.1 
مليون طفل س��وري حول العالم كالجئين لدى 
المفوضية , وم��ا يقرب من %75 من هذا العدد 
هم دون س��ن الثانية عشرة , ويشكل األطفال 
52 % م��ن إجمالي تع��داد الالجئين الس��وريين 
 , ش��خص  ملي��ون   2.2 اآلن  يتج��اوز  ال��ذي   ,
وتعيش الغالبية في البلدان المجاورة لس��ورية 
, ويس��تضيف كل م��ن لبن��ان واألردن معًا أكثر 
م��ن %60 من إجمالي عدد األطفال الس��وريين 

الالجئين.

واعتب��ارا من 31 تش��رين األول 2013 فان 
هناك أكث��ر من 219.238 طفل س��وري الجئ 
يعيش��ون ف��ي األردن , فيما يعي��ش 385.007 
طفل سوري الجئ في لبنان , وأدت األحداث في 
س��وريا إلى تمزيق العائ��الت، ويعيش ما يزيد 
عن 3,700 طف��ل في األردن ولبن��ان دون أحد 
آبائهم أو كليهما، أو دون وجود أي ش��خص بالغ 
يقدم الرعاية لهم على اإلطالق , وبحلول نهاية 
أيلول 2013، قامت المفوضية بتسجيل 2,440 
طف��اًل غير مصح��وب بذوي��ه أو منفصل عنهم 
ف��ي لبن��ان، و1,320 آخري��ن ف��ي األردن وفي 
بع��ض الح��االت، يكون اآلباء قد لق��وا حتفهم، 
أو تعرض��وا لالحتج��از أو أرس��لوا أطفالهم إلى 
المنفى وحدهم بدافع الخوف على س��المتهم. 
المتح��دة  لألم��م  التابع��ة  ال��وكاالت  وتق��وم 
وش��ركاؤها بالمس��اعدة ف��ي وض��ع ترتيب��ات 
للمعيش��ة اآلمن��ة لألطف��ال غي��ر المصحوبين 
بذويه��م أو المنفصلي��ن عنهم، أو لم ش��ملهم 
م��ع عائالتهم أو إيج��اد عائلة أخرى تعتني بهم 
ورغم أنهم يعيش��ون اآلن في ظروف مكتظة، 
إال أن العائالت الس��ورية الالجئين تواصل فتح 

أبواب منازلها لكل من األقارب والغرباء.
وقد أس��فرت األح��داث ع��ن معان��اة بالغة 
ل��ألوالد والبنات الس��وريين من جمي��ع األعمار، 
سواء جسديًا أو نفسيًا. وهناك أطفال تعرضوا 
لإلصاب��ة أو القت��ل على ي��د طلق��ات القناصة 
أو الصواري��خ أو القذائ��ف أو تس��اقط الحط��ام 
عليه��م وق��د م��روا بتجرب��ة الص��راع والدمار 
والعنف بصورة مباشرة ويمكن أن تستمر تلك 
اآلثار النفسية المترتبة على مثل تلك التجارب 
المروع��ة لفت��رة طويل��ة، بما يض��ر برفاههم 
وقدرته��م عل��ى الن��وم وال��كالم ومهاراته��م 
االجتماعية , ويج��د بعض األطفال في العيش 
بمن��ازل مكتظ��ة م��ع أف��راد العائلة اليائس��ين 

أيضًا قلياًل من الراحة. وفي عام 2013، وصلت 
وكاالت األم��م المتح��دة وش��ركاؤها حتى اآلن 
إلى أكثر م��ن 250,000 طفل في أنحاء األردن 
ولبنان وقدمت لهم أش��كااًل مختلفة من أشكال 

الدعم النفسي.
المس��تمر  للن��زوح  أن  المش��روع  وأوض��ح 
لالجئي��ن الس��وريين إل��ى األردن ولبن��ان أث��ر 
مأس��اوي عل��ى هذي��ن البلدي��ن الصغيري��ن. 
فلبن��ان، ال��ذي يزيد عدد س��كانه قلي��اًل عن 4 
ماليي��ن نس��مة، اس��تقبل أكثر م��ن 800 ألف 
الجئ س��وري خالل عامين؛ حي��ث أن االقتصاد 
والخدم��ات األساس��ية واس��تقرار الب��الد كله��ا 
أم��ور تتع��رض للمعان��اة. وف��ي األردن، ال��ذي 
يزي��د عدد س��كانه قلياًل عن 6 ماليين نس��مة، 
أصب��ح اآلن موطن��ا ألكثر م��ن 550 ألف الجئ 
س��وري, وتعاني أيضًا الخدمات والبنية التحتية 
والم��وارد من الضغط. ورغم ما يُظهره العديد 
م��ن األردنيي��ن واللبنانيين من إحس��ان وكرم 
تج��اه الالجئين الس��وريين، إال أن التوترت بين 
المجتمع��ات , وحتى داخ��ل مجتمعات الالجئين, 

تعرض األطفال الالجئين للخطر.
وتؤدي الضغ��وط الناجمة عن النزوح وعن 
التغي��رات الكبيرة التي تطرأ عل��ى نمط الحياة 
إل��ى أن يش��عر العديد من األطفال الس��وريين 
الالجئي��ن بالعزلة وانعدام األمن، س��واء داخل 
منازله��م أو خارجها. وعادة م��ا يظل األطفال، 
خاصة الفتيات، داخل المنزل من أجل سالمتهم, 
إال أن البيئة غير الس��هلة المس��ببة للتوتر التي 
يعي��ش فيها العديد من العائالت الالجئة يمكن 
أيضًا أن تثير التوتر والعنف في المنزل, ويقدم 
موظف��و إدارة الح��االت والعاملين ف��ي المجال 
االجتماعي دعمًا حيويًا، كما يقدمون مش��ورات 
للعائ��الت ويتعاون��ون معه��ا لضم��ان عي��ش 
األطفال في ظروف آمنة ومالئمة, وتوفر أيضًا 

درعا - طريق السد | أطفال على قبر والدهم الشهيد | عدسة ابن البلد 2012
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المنظم��ات المحلي��ة والدولي��ة مجموعة كبيرة 
من األنشطة الترفيهية لألطفال والمراهقين، 

إلضفاء البهجة على حياتهم يومًا بيوم.
وفي كل م��ن األردن ولبنان، يعمل أطفال 
صغار تصل أعمارهم إلى سبع سنوات لساعات 
طويلة مقابل أج��ر ضئيل، وفي بعض األحيان 
في ظروف يتعرضون فيها للخطر واالستغالل. 
ورغم إن بعض الفتيات يعملن، بصورة خاصة 
ف��ي األعمال الزراعية والمنزلي��ة، إال أن األوالد 
يش��كلون غالبي��ة األطف��ال العاملي��ن , وتُعد 
الضرورة المالية األس��اس تمام��ًا لجميع حاالت 
عمل األطفال. وفي بعض العائالت، ال يستطيع 
اآلباء إيجاد عمل، وال يكس��بون ما يكفي لدعم 
عائالته��م، أو يكونوا غي��ر قادرين على العمل 
لعوائ��ق جس��دية أو قانونية أو ثقافي��ة. ويقع 
ع��بء هائ��ل عل��ى عات��ق األطف��ال العاملين. 
فالبعض يتع��رض إلس��اءة المعاملة في محل 
العم��ل أو للقي��ام بأنش��طة غير مش��روعة أو 

يقعون في مشكالت تتعارض مع القانون.
وبي��ن المش��روع أن موظف��و إدارة الحاالت 
والعاملي��ن ف��ي المج��ال االجتماع��ي التابعين 
يقوم��ون  الش��ريكة  والمنظم��ات  للمفوضي��ة 
بالعم��ل م��ع األطف��ال الالجئين وأس��رهم من 
أج��ل مس��اعدتهم ف��ي االلتحاق بالمدرس��ة أو 
المشاركة في برامج تعليمية أخرى، وإخراجهم 
م��ن ق��وة العم��ل إذا أمكن ذل��ك، أو على األقل 
تقليل اآلثار الس��لبية المترتبة على العمل إلى 
أقصى حد , ويساعد برنامج المساعدات المالية 
للمفوضي��ة أيضًا ف��ي منع العائالت الس��ورية 
الالجئ��ة من اللج��وء إلى إس��تراتيجيات التكيف 
الس��لبية مثل إخراج أطفالهم من المدرسة من 

أجل العمل.
ورغم س��خاء الجهات المانح��ة والحكومات 
المضيف��ة والجه��ود التي تبذله��ا وكاالت األمم 
المتح��دة والش��ركاء، إال أن العديد من األطفال 
الس��وريين ال يحصلون عل��ى التعليم, واعتبارًا 
من أيل��ول 2013، ف��إن ما يزيد ع��ن 100 ألف 
طفل س��وري في س��ن المدرس��ة ف��ي األردن 

ل��م يلتحق��وا بالتعلي��م النظام��ي, وق��د يكون 
هناك ضعف ه��ذا العدد من األطف��ال الذين ال 
يحصلون عل��ى التعليم في لبنان بحلول نهاية 
2013, وم��ن المرجح أن يتجاوز ع��دد األطفال 
السوريين في سن المدرسة قريبًا عدد األطفال 
اللبنانيين الذين التحق��وا بنظام التعليم العام 

السنة الماضية.
وحس��ب المش��روع ف��إن مع��دل االلتح��اق 
المنخف��ض يرتب��ط بمجموع��ة م��ن العوام��ل 
تش��مل قدرة المدارس االس��تيعابية والتكلفة 
والنق��ل والمس��افة والمنه��ج الدراس��ي واللغة 
والمع��اداة والعن��ف، إلى جانب أولويات تش��كل 
تنافس��ًا مثل الحاجة إلى عم��ل األطفال, وتُعد 
الف��رص التعليمية المخصص��ة لألطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة مح��دودة للغاية, وفي حال 
ع��دم تحس��ن الوضع تحس��نًا كبيرًا فس��تكون 
س��وريا معرضة ألن يكون لديها جيل منفصل 

عن التعليم والتعلم في نهاية المطاف.
وتوف��ر المنظمات المحلي��ة والدولية حلواًل 
مبتكرة لنقل األطفال إلى المدرس��ة في أمان، 
أو استقدام األنشطة التعليمية بصورة مباشرة 
إل��ى مجتمعات الالجئي��ن, وبالنظر إلى العوائق 
العدي��دة أم��ام التعليم ف��ي كال البلدي��ن، فإن 
برامج التعليم غير النظامي التي تقوم وكاالت 
األم��م المتح��دة وش��ركاؤها بتوفيره��ا تُع��د 

ضرورية.
ويق��دم تس��جيل المواليد دلي��اًل على عمر 
الطف��ل وهويت��ه القانوني��ة، وه��و أم��ر مهم 
لضم��ان إمكاني��ة الحص��ول عل��ى حقوقه��م, 
ويساعد أيضًا في منع انعدام الجنسية, وتواجه 
العائالت التي فرت من سوريا وبرفقتها أطفال 
غي��ر مس��جلين، أو أطف��ال وُل��دوا ف��ي األردن 
ولبن��ان، عوائ��ق تح��ول دون تس��جيل مي��الد 
أطفالهم, ويتصل ذلك بصورة أساس��ية بعدم 
إدراكه��م ألهمي��ة تس��جيل الموالي��د وكيفية 
القيام به، فضاًل عن عدم القدرة على استخراج 

الوثائق المطلوبة.
وكش��ف اس��تقصاء أخير أجرته المفوضية 

ف��ي لبن��ان ع��ن أن 77 % من 781 طف��اًل وليدًا 
م��ن الس��وريين الالجئين اليمتلكون ش��هادات 
ميالد رس��مية , وفي الفترة بي��ن كانون الثاني 
ومنتص��ف تش��رين األول 2013، أص��درت 68 
شهادة فقط ألطفال وُلدوا في مخيم الزعتري 
باألردن، رغم أن ش��هادات الميالد أصبحت اآلن 
تُستخرج أس��بوعيًا, وقد عملت حكومتا األردن 
ولبن��ان، إل��ى جان��ب المفوضي��ة والمنظم��ات 
الشريكة، معًا من أجل تيسير متطلبات تسجيل 
المواليد، ورفع الوعي بي��ن الالجئين حول هذا 

اإلجراء المهم.
وأوضح��تُ المفوضية أن البح��ث ُأجري في 
كٍل من األردن ولبنان في الفترة , واستلزم ذلك 
القي��ام بمراجعة مكتبية للتقاري��ر والتقييمات 
القائم��ة، إلى جانب جمع البيان��ات وإجراء بحث 
ميداني في كٍل من المواقع الحضرية والريفية 
وف��ي المخيمات, وق��د تم جم��ع المعلومات من 
خالل مناقش��ات مجموعة التركي��ز والمقابالت 
التي أجريت مع األطف��ال الالجئين وعائالتهم، 
إل��ى جانب الالجئين العاملين مع األطفال داخل 
مجتمعاتهم وموظف��ي المفوضية وغيرها من 
المنظمات العاملة م��ع األطفال الالجئين. وفي 
إط��ار المقاب��الت الفردية، تم اس��تخدام منهج 
دورة الحياة حيثُ س��ئل الالجئ��ون عن حياتهم 
في س��وريا ورحلتهم إلى دولة اللجوء وحياتهم 

كالجئين وآمالهم في المستقبل.
المقاب��الت ومناقش��ات مجموعة  وقدم��ت 
التركي��ز الت��ي أجري��ت م��ع األطف��ال الالجئين 
معلومات كمية حول عدة قضايا تش��مل معدل 
تكرار مغادرة األطف��ال للمنزل، وعدد األطفال 
الذين يذهبون إلى المدرس��ة، وع��دد األطفال 
العاملي��ن. كم��ا قدم��ت معلوم��ات كمي��ة حول 
حي��اة األطف��ال الالجئين, ونظ��را لمجال تركيز 
هذا التقري��ر ومنهجيته، لم يت��م تناول العنف 
الجنس��ي والعنف القائم على نوع الجنس، بما 
في ذلك ال��زواج المبكر. ويتطل��ب ذلك الجانب 
مزيدًا من الوقت ووعيًا ثقافيًا يفوق نطاق هذا 
المش��روع، ومن ثم سيجري تناوله في مشروع 

منفصل.

2012 أيلول   | حمص  في  عائلته  فقد  طفل 
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حصلت س��وريتنا على وثيقة سرية تكشف 
ممارس��ات وانتهاكات قامت بها ميليش��يا جيش 
الدف��اع الوطني ف��ي حمص وس��ط البالد خالل 
الع��ام الماض��ي، والوثيق��ة الت��ي  أرس��لت إلى 
القصر الجمهوري بدمش��ق من جهات في داخل 
المدني��ة من��ذ حوال��ي الش��هر، تروي م��ا يمكن 
وصف��ه بجرائم الح��رب الممنهجة، فيما تتحفظ 
سوريتنا على ذكر مصدرها اآلن ألسباب تتعلق 

بسالمته.

احلاكم
تتح��دث الوثيق��ة عن ما تصفه بممارس��ات 
"ال وطني��ة"  ل� "جيش الدفاع الوطني" المنتش��ر 
في أحياء حم��ص الموالية، وتحديدًا قائده صقر 
رس��تم، المهندس الذي كان قب��ل اندالع الثورة 
معاونًا لمدي��ر المنطقة الصناعية في حس��ياء، 
قب��ل أن يُط��رد م��ن منصب��ه بعد ملف فس��اد 
ُكشفت مالبساته بعد ملتقى للنحت على الحجر 
نُظ��م ع��ام 2009، رس��تم ومع األش��هر األولى 
للث��ورة ُطل��ب منه  وبش��كل رس��مي م��ن خاله 
الضاب��ط ال��ذي ال تذكر الوثيقة اس��مه وتصفه 
بالكبير، تأس��يس ميليشيا عرفت باسم "اللجان 
الش��عبية" التي ش��كلها س��ريعًا م��ن متطوعين 
معظمهم م��ن أصح��اب الس��وابق والمطلوبين 
للعدال��ة باإلضاف��ة لع��دد قلي��ل م��ن المؤمنين 
"بالعمل الوطني"، ثم شكل المنتسبون األوائل 

خاليا جيدة من منتسبين جمعوهم بأنفسهم.
تق��ول الوثيق��ة إن الع��دد الكام��ل لعناصر 
ميليشيا جيش الدفاع الوطني يصل إلى 18500 
عنص��ر، لكن العدد الفعلي لم��ن ينخرطون في 
عمليات الميليش��يا ال يتجاوز 10000، إذ تكشف 
الوثيقة أن الفرق ين الرقمين هو ممن ينتسبون 
لميليش��يا رس��تم للتهرب من االلتحاق بالجيش 
النظامي ف��ي الخدمة اإللزامي��ة أو االحتياطية، 
إذ تُرفع أس��مائهم  عن طريق رستم إلى قيادة 
أركان جي��ش النظ��ام بدمش��ق ليتوق��ف البحث 
عنه��م، مقابل أن يتنازلوا ع��ن رواتبهم لصالح 
قادة الميليشيا، أي مبلغ 25000 عن كل عنصر.

ورغ��م أن الف��رق بين الرقمي��ن هو 8500 
عنص��ر، إال أن الوثيق��ة تع��ود لتق��ول إن الحالة 
ه��ذه تصل إلى %80 م��ن العناصر المنتس��بين 
إلى ميليش��يا الدفاع الوطن��ي، ثم تذكر أن عددًا 
م��ن العناصر ال تحدد رقمه��م قبلت أن تنضوي 
تحت الميليشيا كي تس��تفيد من حاالت تسميها 

الوثيقة "السطو والسرقة".

�ضرية املهام اخلا�ضة
تصف الوثيقة التي حصلت عليها سوريتنا، 
أفعال عناص��ر الدفاع الوطني باألكثر س��وًأ من 
أفعال "اإلرهابيين"  وتتحدث عن تش��كيل سرية 
للمه��ام خاصة، تتخصص هذه الس��رية بأعمال 
القت��ل والخطف واالعت��داء وتذك��ر كمثال على 
نش��اطات هذه السرية التي يشرف عليها رستم 
بشكل شخصي عمليات الس��طو على السيارات 
المحملة بالم��واد التجارية على الطرقات العامة 

وتحديدًا طريق حمص - طرطوس وسرقتها. 
الجي��ش  مباش��ر  بش��كل  الوثيق��ة  تل��وم 
النظامي وتحمله المسؤولية في تمادي سيطرة 
وانتش��ار وممارس��ات ميليش��يا جي��ش الدف��اع 
الوطن��ي، وتق��ول إن الجي��ش النظام��ي يقوم 
بتس��ليم مناطق كاملة للميليش��يا بعد أن ينهي 
عمليات��ه العس��كرية فيه��ا، وتق��ول الوثيقة إن 
س��يناريو واح��د يتكرر في جمي��ع المناطق التي 
خرجت عن س��يطرة المعارضة ودخلت س��يطرة 
النظ��ام، إذ يطل��ب الجيش من الدف��اع الوطني 
أن يق��وم بعملي��ة "تثبيت عس��كري" ف��ي أحياء 
دخلها ثم ينس��حب منها لصالح ميليشيا الدفاع، 
الميليش��يا تقوم أوال بتطوي��ق المنطقة ونصب 
الحواج��ز، وتمنع أيًا كان من الدخ��ول أو الخروج 
م��ن المنطق��ة اله��دف، تدخ��ل س��رية المه��ام 
الخاصة لتسرق المنطقة أو الحي بشكل كامل، 
ث��م تفتح الحواج��ز لدخول الش��احنات وخروجها 
بعد أن حملت كل المس��روقات الثمينة ومرتفعة 
الثمن، قبل أن تس��تمر عملية السرقة من سريا 

أقل أهمية.

قافلة م�ضروقات القلمون 1000 �ضاحنة
تذكر الوثيقة أس��ماء أهم قادة المجموعات 

في ميليشيا الدفاع مع بعض ممارساتهم:
عل��ي ش��نق "التذك��ر الوثيق��ة ش��يئًا ع��ن 

ممارساته"
محمد علي "المس��ؤول المباش��ر عن حواجز 
ح��ي الخالدي��ة ومُيس��ر عملي��ات س��رقة الحي 
والمس��ؤول المباشر عن عمليات القتل والخطف 

على طريق حمص طرطوس".
احمد السايس "مسؤول عن تصفية عائالت 
بالكامل في حيي الس��لطانية وجوبر عبر القتل 
المباش��ر أو ح��رق ضحاي��اه، وتُفص��ل الوثيقة 

ف��ي حادثة وقع��ت في نيس��ان 2013، حيث قام 
بالس��طو المس��لح على ش��احنة محملة بكميات 
كبيرة من األدوات والتجهي��زات الكهربائية على 
طري��ق حم��ص – طرط��وس، ث��م قتل س��ائق 

السيارة وزوجته وقام بحرقهما.
عيس��ى الس��ايس "ال تذكر الوثيق��ة صلته 
بأحمد الس��ايس المذك��ور س��ابقًا وتتحدث عن 
مس��ؤوليته ع��ن قوافل  من الس��يارات المحملة  
بالمس��روقات م��ن ق��ارة ودي��ر عطي��ة والنب��ك 
بريف دمش��ق، وتقول الوثيقة إن��ه فتح النيران 
على حاج��ز للجيش عند قارة حي��ن حاول منعه 
من المرور بالمس��روقات، فقتل رائد في جيش 
النظام م��ع ثالثة من عناصره، وتش��ير الوثيقة 
إلى أن القافلة امتدت لتصل إلى 1000 شاحنة.

تيس��ير اس��ماعيل "الملق��ب خل��دون الي��د 
اليمن��ى لصق��ر رس��تم ويفتخ��ر بأن لدي��ه أذن 
مقطوع��ة لكل ش��خص ت��م قتله وه��و ضابط 
األم��ن ف��ي الدف��اع وه��و المس��ؤول األول عن 
اختط��اف المدنيين ف��ي كافة األحي��اء وعمليات 
التصفية المباشرة وخصوصًا إذا كان من طائفة 

أخرى.

وادي الذهب
تكش��ف الوثيقة خفاي��ا ما جرى ف��ي األول 
م��ن آب 2013 حين هز حمص انفجار ضخم لم 
يسبق له مثيل وقع في مستودع أسلحة ميليشيا 
الدف��اع في حي وادي الذهب، وتش��ير إلى أن ما 
ورد ف��ي التقارير الرس��مية الس��ابقة واإلعالم 
الرس��مي عن اس��تهداف مس��تودع األسلحة من 
الجي��ش الح��ر بصواريخ محلي��ة الصنع عار عن 
الصح��ة تمام��ًا، وتق��ول  إن جميع الش��هود من 
س��كان حي وادي الذهب الموال��ي للنظام يرون 
قص��ة واح��دة ومتطابق��ة، ليس فيه��ا ذكر ألي 

. . 
ق 

قي
تح

يف وثيقة �ضرية  ح�ضلت عليها �ضوريتنا
�ضقر ر�ضتم حاكم حم�ص املطلق، الدفاع الوطني حاول 

اغتيال املحافظ وفجر وادي الذهب، و�ضرق املواليني
 عامر محمد - دمشق

صقر رستم في حفل تأبيين لقتلى جيش الدفاع الوطني | حمص 2013
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صواريخ أو قذائف، كما أن قياس��ًا سريعًا لمكان 
وج��د المس��تودع ف��ي الح��ي، والمنطق��ة التي 
أعلن أن الصواريخ أطلقت منها يظهر اس��تحالة 
النظري��ة لعدم امتالك المعارضة لصواريخ بهذا 

المدى.
وتته��م الوثيق��ة ميليش��يا الدف��اع بتفجير 
األم��ن  أن  وت��روي  كام��ل  بش��كل  المس��تودع 
العسكري في حمص طلب قبل ثمانية وأربعين 
ساعة من ساعة االنفجار في كتاب رسمي وجهه 
لميليش��يا الدف��اع، تبي��ان موجودات المس��تودع 
وكمي��ات األس��لحة والذخائ��ر وط��رق إنفاقه��ا 
واس��تهالكها، فدب��رت الميليش��يا التفجي��ر كي 
تغطي على سرقة المستودع وتجنب عملية جرد 
من األمن العسكري، حيث تشير الوثيقة إلى أن 
يوم التفجير تواجد خمسة عناصر فقط لحماية 
المستودع فيما عدد عناصر الحراسة المعتاد هو 
100 عنص��ر على األق��ل فضاًل ع��ن اإلداريين، 
وتقول الوثيقة أنه قبل االنفجار بلحظات انتشر 
عناصر الدفاع في الحي وبدؤوا  بنشر الذعر بين 
المدنيي��ن وروجوا فكرة هي "الس��الح الكيماوي 
س��ينفجر بع��د قليل" فأصب��ح الحي ش��به خال 
من س��كانه وتدلل عل��ى هذه الفك��رة بأن عدد 
الضحايا الذي سقطوا ذلك اليوم أقل بكثير مما 

يسببه انفجار مماثل.
تتاب��ع الوثيقة أن اله��دف الحقيقي لطريقة 
إخالء وادي الذهب لم يكن س��ببها الحرص على 
حياة المدنيين بل تهيئة األرضية لعمليات سرقة 
جدي��دة، إذ تش��ير إلى أنه ومباش��رة بعد انفجار 
المس��تودع انتشر عناصر الميليش��يا في عموم 
الحي وأغلقوه بش��كل كامل ألربع س��اعات، تم 
خالله��ا س��رقة ما يزي��د عن 500 منزل بش��كل 
كامل، وتقول إن الس��كان عادوا ليجدوا منازلهم 
خالي��ة حت��ى  م��ن األب��واب والنواف��ذ وصنابير 
المي��اه، وأفرغت كل المحال التجارية والدكاكين 

الصغيرة.
وتُكم��ل الوثيق��ة أن س��كان المن��ازل التي 

س��رقت في ح��ي وادي الذهب ف��ي األول من آب 
خرج��وا في مظاه��رة هتفت ضد صقر رس��تم، 
م��ا جعل قي��ادة ش��رطة حمص في ح��رج كبير 
فطالب��ت بفت��ح تحقيق اتهم فيه رس��تم بعض 
عناص��ره ال��ذي ل��م يس��مهم بمجم��ل العملية 
ووعد بمحاس��بتهم، فيما رُحل قس��م كبير من 
المس��روقات إلى س��وق "الس��نة في طرطوس" 
أو بي��ع في حمص ذاتها، ثم قام رس��تم بصرف 
تعويضات لثالثين عائلة عن ما س��ببه االنفجار 
م��ن اض��رار وليس ع��ن الس��رقات ل��م تتجاوز 

30000 ل.س لكل عائلة.

ال�ضيارات املفخخة
تكشف الوثيقة التي حصلت عليها سوريتنا، 
ع��ن م��ا تس��ميه س��رّ الس��يارات المفخخة في 
أحي��اء حم��ص اآلمن��ة وعدده��ا ثالث س��يارات، 
وتق��ول إن جميع الحواجز المنتش��رة في النزهة 
وعكرم��ة ووادي الذهب وقطاع الزهراء بالكامل 
تعود الس��يطرة عليها للدف��اع الوطني وبعضها 
مُطع��م بعناص��ر م��ن الجيش، وتته��م عناصر 
هذه الحواجز بالس��طو على المدنيين الداخلين 
والخارجي��ن من هذه األحياء أي��ًا كانت طائفتهم 
أو ميله��م السياس��ي، وتتقاضى األت��اوات على 
كل المنتج��ات الغذائي��ة الت��ي تعب��ر م��ن ه��ذه 
الحواج��ز، وتش��ير إل��ى أن حاج��ز دوار الرئيس 
هو الوحيد الذي ال تس��يطر عليه الميليش��يا في 
مناط��ق حمص الموالي��ة، حيث يس��يطر األمن 
العس��كري علي��ه، وه��و الطريق الحي��وي الذي 
تحتاجه الميليش��يا لي��س فق��ط لتأمين طريق 
للمس��روقات وعمليات الخطف، بل أيضًا لبسط 
الس��يطرة الكاملة على حمص بشقها الموالي، 
وتش��ير الوثيقة إلى ما تس��ميه مع��ارك طاحنة 
دارت بين األمن العس��كري والدفاع الوطني من 

أجل السيطرة على هذا الحاجز.
تقول الوثيقة إن السيارات المفخخة الثالثة 
الت��ي انفجرت في أحياء حمص الموالية "ش��ارع 

الحضارة س��ياريتن، عكرمة س��يارة" دخلت من 
دوار الرئيس عبر الدفاع الوطني الذي ال يُفتش 
من قبل األمن العس��كري المسيطر على الدوار، 
والهدف من التفجيرات هو إيصال رسالة للقيادة 
العس��كرية ف��ي دمش��ق مفادها أن العس��كري 
مُقصر وعاجز في الس��يطرة عل��ى هذا الحاجز 

ويجب سحب يده عنه لصالح ميليشيا الدفاع.

اغتيال برازي
تش��ير الوثيق��ة الخاص��ة بس��وريتنا، إل��ى 
انتش��ار أفعااًل أكثر فجاجة لميليش��يا الدفاع في 
ش��وارع األحياء الموالية في حمص، وتقول " إن 
جي��ش الدفاع م��ارس انتهاكات بح��ق العلويين 
في حمص" منها أن عناصر الميليش��يا باتوا في 
األش��هر األخيرة يطلق��ون النار عل��ى المدنيين 
في الشوارع العامة بناء على "المزاج الشخصي 
للعنصر" كم��ا يقومون بط��الق الرصاص على 
أي س��يارة تتأخ��ر في فت��ح الطريق للس��يارات 
الت��ي يس��تقلونها، فيم��ا ب��دء محاف��ظ حمص 
الحال��ي ط��الل ب��رازي بحملة "أمني��ة" للحد من 
ممارس��اتهم واعتق��ل على إثره��ا 330 عنصرًا 
من الدفاع الوطني، وتشير الوثيقة التي حصلت 
عليها س��وريتنا إلى أن الهج��وم بقذائف الهاون 
ال��ذي طال قصر المحافظ في الثامن عش��ر من 
كان��ون الثان��ي الماض��ي، كان محاول��ة فاش��لة 
الغتيال برازي من قبل ميليش��يا الدفاع الوطني 

وأن برازي يتحدث عن ذلك أمام زواره. 
تخت��م الوثيقة بإش��ارة س��ريعة إل��ى وجود 
عالقة بين ميليش��يا الدفاع والمعارضة المسلحة 
في حم��ص القديمة، وتق��ول إن عملي��ات اتجار 
بالذخيرة والس��الح تت��م بين الطرفي��ن، إذ تبيع 
الميليشيا الطلقة الواحدة ب� 300 ل.س للمعارضة 
المسلحة، فيما تتاجر أيضًا بالسجائر معها وتتهم 
الوثيقة الميليشيا بالتأخر المقصود في "تحرير" 
حم��ص القديمة من المعارضة المس��لحة بهدف 

الحفاظ على أسباب وجودها هي.
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م�ضيبة ال�ضوريني الأوىل
ب�ضار الأ�ضد، �ضرية ال�ضّفاح

  ياسر مرزوق
كتب أديب المؤرخين »شاكر مصطفى« وتحت 
عن��وان »رجال وش��ياطين«: »إن اهلل ماصاغ طينته 
وس��وى نباته إال وأودع في تركيبه ما ش��اء من كل 
شيء في الخير والش��ر من الفضيلة والرذيلة، من 
الرحمة والقس��وة، م��ن الجبروت والمس��كنة خلقه 
إنس��انًا، على أن المشكلة أن القضية بالنسبة لهذا 
اإلنس��ان نسبية، ال ألن الش��ر مكمٌل للخير وشرط 
ل��ه، ولوال هذا ما وج��د ذاك، ولكن ألن الحياة صراع 
ال نهائي بين آالف المشاعر االنسانية، والناس إنما 
يحكمون م��ن الزاوية التي منها ينظ��رون، تتواثب 
الج��ن من عيونهم إن أبصروا المصلبين ظلمًا على 
الطرقات في حين يتش��فى آخرون ويرقصون حول 
الجثث المدالة، ويرتج��ف بعضهم للنفاق أو للظلم 
أو الخيان��ة ويعظ��ون ويصلون وي��رى بعضهم في 
ذل��ك كله مل��ح األرض، وتق��دس األم��م محرريها 
وتبني له��م هياكل المج��د، فيما ت��رى أممٌ أخرى 
أنهم ثوار خونة يس��تحقون اإلعدام، ويعتبر فريق 
أن حائط السجن جناحًا من السعير وليس بالقالئل 
أولئك الذين يعتبرونه أفضل المصير للمنافس��ين، 
حت��ى أبطال الحروب والغالب تضج الطبول أمامهم 
وتخف��ق األعالم والمباخر في جانٍب من األرض في 

حين تهطل اللعنات مطرًا عليهم في جانٍب آخر..
فمن ت��راه يفصل بين الخير والش��ر، أحس��ب 
أن راحة الضمير ه��ي المرجع والميزان، أليس هذا 
يا ترى كان أش��قى البش��ر هم أولئ��ك الذين باعوا 
ضمائرهم للش��يطان.. أم أنهم أيض��ًا ال يدرون ما 

باعوا..«.
في ملفنا اليوم نضيء على رجٍل وشيطان هو 
عينه من اختارت��ه قناة الميادين الموالية أو التابعة 
لح��زب اهلل ش��خصية ع��ام 2013، وه��و عينه من 
تنهال عليه دع��وات الثكالى والجوع��ى والمعذبين 
عل��ى امتداد األرض الس��ورية، هو قات��ل األطفال 
والرئي��س الس��ابق بحس��ب النائ��ب اللبنان��ي نهاد 
المش��نوق، وهو من س��رب مكان القذاف��ي وأودى 
بحياته بحسب وسائل إعالمية فرنسية، وهو قاتل 
الحري��ري وتويني وعبدو وقصي��ر والقائمة تطول 
بحس��ب ق��وى 14 آذار، وهو رمز القومي��ة العربية 
وعب��د الناصر الجديد بحس��ب موالي��ه، وإن كنا قد 
حذرن��ا ف��ي ملفنا الس��ابق م��ن ش��خصنة الصراع 
وحص��ر الجريمة بفردٍ أو عائل��ة إال أنه لنا البد من 
التوقف طوياًل عند سيرة من سمي يومًا بشار األمل 
وأصب��ح اليوم المعضلة األولى ف��ي طريق الحل أو 
كب��ش المحرقة ف��ي صفقةٍ تعيق الس��وريين عن 
الوصول إلى دولتهم العتي��دة، والصفقة المذكورة 
مفاده��ا التخلص من الش��خص وإبق��اء النظام أو 
إع��ادة انتاجه م��ع تعدي��التٍ صورية، وه��ذا ما قد 
يفس��ر تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كامي��رون في مؤتم��ر أصدقاء س��وريا والتي حاول 
فيها إقن��اع الص��ف االول في النظام إلبعاد األس��د 
عن عرش س��وريا مع تأكي��د قبولهم ضمن النظام 

الجديد بدون األسد.
من هو بش��ار األس��د ويكيف يعيش اآلن، من 
هو هذا الحاكم الذي بعث له مؤخرًا وفدٌ من علماء 
دمش��ق بطاقة شكٍر ألن اهلل أنزل المطر بعد صالة 

االستسقاء التي تمت بتوجيهاته الكريمة.

�ضرية الأ�ضد: 
ولد بشار األسد في العاصمة السورية، دمشق 
بتاري��خ 11 أيلول ع��ام 1965, درس ف��ي مدارس 
دمش��ق ون��ال الش��هادة الثانوي��ة ع��ام 1982, ثم 
انتس��ب إلى كلية الطب في جامعة دمش��ق وتخرج 

منها عام 1988.
تخص��ص ف��ي ط��ب العي��ون ع��ام 1992 في 
مشفى تشرين العس��كري، تابع بعدها اختصاصه 
ف��ي لندن حتى ع��ام 1994، عندما اضط��ر للعودة 
إلى دمش��ق بعد وفاة أخيه باس��ل األسد في حادث 
سيارة، عام 1994 وصل خبر وفاة باسل وطلب من 
بش��ار العودة إلى س��وريا، يذكر الدكت��ور »ادموند 
ش��ولنبرغ« وه��و جراح عي��ون كبير في المش��فى 
ال��ذي يختص فيه األس��د ف��ي حديثٍ م��ع صحيفة 

»هآرتس« العبرية في 9 شباط عام 2000.
»لق��د حضر بش��ار إل��ى المكت��ب وأبلغني أنه 
تلق��ى أخب��ارًا س��يئة وأنه يج��ب عليه الع��ودة إلى 
س��ورية فورًا وهو لم يذكر ش��يئًا عن أن أخاه قتل 
ف��ي ح��ادث س��يارة، لكنن��ا عرفنا ذلك من نش��رات 
األخب��ار، وعل��ي أن أضي��ف أن وجه��ه كان كالكتاب 
المغل��ق، وتصرف بضبط كبي��ر للنفس ولم يظهر 

أي تعبير عن أحاسيسه ومشاعره«.
عاد بشار إلى سوريا وبدأ العمل على تحضيره 
لوراث��ة العرش، وجعل حكم س��ورية بكل تاريخها 
وامتداداته��ا ف��ي المنطق��ة محص��ورًا ف��ي عائل��ة 
صغي��رة تنتم��ي ألقلي��ة صغيرة، ففي ش��باط عام 
1997 نش��رت صحيفة الثورة مق��ااًل بقلم »بهجت 
سليمان« المسؤول الكبير في جهاز المخابرات قال 
فيه: »إن بش��ار أثبت خالل زمٍن قصير أنه فرع من 
الشجرة المباركة )ساللة األسد( وهو نفسه استجاب 
لطلب أبناء وطنه ألداء مهمة باس��ل والحفاظ على 
إرث القائد الكبير في الطريق إلى األلفية الثالثة«.

كتب المعارض السوري الدكتور محمد الرحال 
ف��ي موقع المس��لم عن حي��اة األس��د: »كان حافظ 
األس��د كان قب��ل موته يحضر ويجه��ز، ولده األكبر 
»باس��ل األس��د«، ليكون وريثا له لحك��م البالد بعد 
رحيل��ه، لك��ن الموت المفاجئ لباس��ل اب��ن الثانية 
والثالثين من عمره في حادث س��ير مشبوه بتاريخ 
21 يناي��ر 1994 غيب��ه فج��أة ع��ن مس��رح الحياة، 
فأصاب األسد األب بلطمة ظل يعاني منها طيلة ما 
تبقى من حياته. فاتجه األب مضطرا إلعداد بش��ار، 
وال��ذي كان قد عاش طفولة معقدة، بس��بب »لغثة 
اللس��ان«، والتي س��ببت له سخرية األس��رة، لينشأ 
بعدها نش��أة انطوائية انعزالي��ة حرمته من إقامة 
أي عالق��ة اجتماعي��ة، وهو م��ا أدى إلى اس��تبعاده 
في البداية من تولي مناصب مرموقة في س��ورية، 
واالس��تعاضة عنه باختيار ش��خصيات غير مرموقة 
إلدارة البالد، مما أدى إلى تحول بش��ار إلى شخص 

ناقم، غير قادر على التواصل مع اآلخرين.
كما جاء في مقال تحليلي في صحيفة يديعوت 
أحرونوت 15 أيلول عام 2002 »عُرف بشار كطفل 
ه��ادئ وخجول فباس��ل ه��و الذي عرف من��ذ بداية 
طريقه كزعيم من ال��والدة، وكمن أنعم عليه اهلل 
بش��خصية قوية وكاريزما، وظهر إلى جانبه ماهر 
ال��ذي وهب نش��اطًا وحيوي��ة من النم��ط الذي كان 
ألخي��ه، لكن إل��ى جان��ب االندفاع والطي��ش كانت 

القسوة والفظاظة، إذًا ليس من المفاجئ أن يكون 
األس��د األب قد أعد ش��قيق بش��ار البك��ر للمهمات 
الجس��ام، وأرس��له ف��ي الثامنة عش��رة م��ن عمره 

ليلتحق بالحياة العسكرية«.
كتب مجيد رافي زاده الخبير السوري- اإليراني 
بشؤون الشرق األوسط ورئيس المجلس األمريكي 
الدول��ي وعض��و في مجل��س جامعة هارف��ارد عن 

األسد االبن:
عندم��ا كان طف��ال في دمش��ق، كان��ت غالبية 
م��ن يعرفه ترى في الرئيس الحالي بش��ار األس��د 
طفال خجوال، متحفظا، يميل إلى االنطواء، ضعيفا 
ومت��رددا، وكان يب��دو أن��ه ل��م يرث أيا م��ن ميزات 
والده حافظ وشقيقيه ماهر وباسل والسيما الذكاء 
والقوة ومهارات القيادة. وحتى شكله باعتبار طوله 
الف��ارع ورق��ة مالمح��ه، دعم��ت صورت��ه باعتباره 
ش��خصا ضعيفا في عيون غالبية الشعب السوري. 

لكن يد القدر أثبتت للجميع أنهم كانوا على خطأ.
الزرقاوي��ن  العيني��ن  صاح��ب  تح��ول  فكي��ف 
وطوي��ل القام��ة والمتعلم في الغرب ط��ب العيون 
والذي امتل��ك مهارات الفحص وإيج��اد الحلول إلى 

زعيم سيء.
وعن��د اندالع االحتجاجات في آذار 2011، حاول 
بش��ار الع��ودة إل��ى األص��ول باالعتماد عل��ى علي 
دوبا نفس��ه، ال��ذي لعب دورا بارزا ف��ي مجزرة حما 
قبل عقود، وش��قيقه ماهر، وعلى األقليات وحوّل 
أجهزة الدولة إلى خ��ادم مطيع له، وحتى اآلن يبدو 
أن بش��ار والحرس القديم نجحا في االس��تمرار مع 
دخول الحرب عامها الثالث، معتمدين في ذلك على 
معط��ى مهم يتمث��ل في كون الطبقة المس��تفيدة 
والم��ال  األعم��ال  ودائ��رة  حكمه-األقلي��ات  م��ن 
والجي��ش- لم تظهر انش��قاقا واضحا. وها هو اآلن 
يس��تمر في العمل عل��ى إقناع المجموع��ة الدولية 
بأنه ال بديل أفضل منه لحكم سوريا، قائال إنّه إذا 
لم يس��تمر هو قائدا لسوريا الموحدة، فبإمكانه أن 
يس��رّب النزاع إلى المنطقة ككل وأن يحوّل بالده 

إلى جهنم من الحرائق.
ج��اء في كت��اب س��وريا االقت��راع أو الرصاص 

»لكارستين ويالند«، »صفحة 51«: 
كان أخ��وه األكبر باس��ل ه��و ال��ذي يلعب دور 
الربيب السياس��ي ألبيه، كان باس��ل فارسًا محترفًا 
مليئ��ًا بالحماس��ة، وكان يتمت��ع بش��عبية كبي��رة، 
وخصوصًا بين الجنود العاديين، وال يزال السوريون 
إل��ى اليوم يكن��ون له اإلعجاب، ويعب��رون عن ذلك 
من خ��الل الصور والرس��وم على واجه��ات المحال 
التجاري��ة وف��ي ردهات الفن��ادق، وع��ادًة ما يظهر 
باس��ل ببزته، مرتديًا نظارات شمسية وعلى وجهه 
تعبير صارم، فعلى مدى سنوات طور حافظ األسد 
البنه نفس طقوس الزعيم التي أحاط نفس��ه بها، 
وكان باس��ل مهيًأ ليخلف أب��اه, ولهذا كان والده في 
قم��ة األلم عندم��ا انته��ى االبن ال��ذي علقت عليه 
جمي��ع اآلمال نهاي��ًة مبكرة، فقد توفي باس��ل في 
حادث س��يارة غامض ع��ام 1994، لقد كان معروفًا 
بالقيادة الس��ريعة ويب��دو أنه فقد الس��يطرة على 
س��يارته المرس��يدس عندما يعبر المنعطف األخير 

على طريق مطار دمشق..
ف��ي نهاي��ة التس��عينات كان األس��د األب ق��د 



9

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
13

 / 
ط

شبا
 / 

9 |
  )1

25
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو س��رح العديد من الش��خصيات القيادية في الجيش 

واالس��تخبارات التي كانت ستشكل خطرًا مع رحيل 
الس��لطة الش��مولية، وش��رع المس��ؤولون بتمرير 

السلطة مفاجئ في هدوئه عام 2000«.
ت��رأس الجمعي��ة الس��ورية للمعلوماتي��ة في 
ع��ام 1995، وعم��ل خالله��ا عل��ى نش��ر الثقاف��ة 

المعلوماتية. 
ع��ام 2000 وم��ع وف��اة وال��ده رقي إل��ى رتبة 
فريق وعين قائدًا عامًا للجيش والقوات المس��لحة، 
وانتخب رئيس��ًا لحزب البعث العربي االشتراكي في 
المؤتمر التاسع للحزب في حزيران من العام نفسه 
وف��ي العاش��ر من تم��وز ح��ّل رئيس��ًا للجمهورية، 
وتس��لم مهام منصبه بعد أداء اليمين الدس��تورية 
أمام مجلس الش��عب بتاريخ 17 تم��وز عام 2000. 
وحاز على نفس الصالحيات التي كانت لوالده لكن 
آث��ار األق��دام التي تركه��ا والده كانت كبي��رًة عليه 

بعدة درجات.
و بعيد تنصيبه صرح العس��كري االس��رائيلي 
»أوري لوبراني«: »لقد ذهبوا ونصبوا على س��وريا 
ش��ابًا عمره 34 عام��ًا، ابن ليلة صنع��وا منه قائدًا، 
م��ا لذي يفك��ر فيه الجنراالت اآلن في س��وريا، هل 
س��يصدر لنا ه��ذا الولد العلوي األوام��ر، وهل لديه 
التجرب��ة والش��جاعة والكفاءة أن��ا أعطيه بصعوبة 

%50 للبقاء«.
وف��ي كلمته االفتتاحية في حزيران عام 2000 
أعلن موقفه بوضوح »ال يمكننا تطبيق ديمقراطية 
اآلخري��ن على أنفس��نا، فديمقراطي��ة الغرب على 
س��بيل المثال، أتت نتيجة تاري��خ طويل انتهى إلى 
ع��ادات وتقالي��د هي الت��ي تمي��ز الثقاف��ة الحالية 
للمجتمع��ات الغربية، يجب أن يك��ون لدينا تجربتنا 
الديمقراطي��ة الخاصة بنا والتي تعب��ر عن تاريخنا 
وثقافتن��ا وحضارتنا، وتكون اس��تجابًة إلى حاجات 
مجتمعن��ا ومتطلب��ات واقعنا«، هذا يعني ببس��اطة 
أن يحتفظ البعث المترهل بالقيادة السياسية، وردًا 
على أسئلة حول اإلصالح السياسي، أجاب بعباراتٍ 
رنانة مثل: »نحن بحاجة لقاعدة ثقافية، إذ يجب أن 
يكون هناك اتصال بين البرنامج السياسي والبنية 

االجتماعية في المجتمع«.
قال »ميش��يل كيلو« يومها: »بش��ار تحالف مع 
القوى الفأس��دة، وبالتالي فإن��ه تخلى عن اإلصالح 
’ ه��و ليس عاج��زًا عن التصرف فحس��ب، بل إنه ال 
يريد ذلك أيضًا«، وبالفعل غاب اإلصالح السياس��ي 

ووأد ربي��ع دمش��ق وتغول الفس��اد عل��ى اإلصالح 
االقتصادي، فقد قال نبراس الفاضل صديق األسد 
ال��ذي كان مس��ؤواًل ع��ن اإلص��الح االداري وال��ذي 
غادر دمش��ق عام 2005: »بشار رجل ليس بحاجة 
لمستش��ارين، فه��و يتخ��ذ أخط��ر الق��رارات خالل 
خمس دقائق، ويقود رئاس��ة ال يدري في ظلها أحد 
ما هي مس��ئولياته«. وس��قط االصالح االجتماعي 
تبعًا لالقتصاد والسياسة، كما مارس األسد سياسًة 
خارجي��ة رعن��اء أدت إل��ى زل��زال اغتي��ال الحريري 
وخروج نظام األسد من بيروت تمهيدًا لخروجه من 

دمشق ولو بعد حين 
أعي��د انتخابه لرئاس��ة للجمهوري��ة بتاريخ 25 
أي��ار ع��ام 2007، وأدى اليمي��ن الدس��تورية أم��ام 
مجل��س الش��عب بتاريخ 17 تموز ع��ام 2007 ليبدأ 

واليته الدستورية الثانية.
وثائ��ق  م��ن  س��رية  وثيق��ة  كش��فت  وق��د 
ويكيليكس صادرة عن السفارة األميركية بدمشق 
بتاري��خ 03/ 06/ 2009 ع��ن تقييم هذه الس��فارة 
الحقيقي للرئيس بشار األسد، حيث قالت السفيرة 
م��ورا كوناللي في برقيتها لواش��نطن عن الرئيس 
السوري: »ال يتمتع الرئيس بشار بشخصية الداهية 
السياسية وطول البال الذي كان يتمتع به والده، إنه 
يس��تعمل الدبلوماسية ليتجنب أي مواجهة مباشرة 

حول دور وتصرفات سوريا في المنطقة«.
الس��مة  »إن  األميركي��ة  الس��فيرة  وتضي��ف 
الممي��زة للدبلوماس��ية الس��ورية ه��ي اس��تخدام 
الق��وة المفرط��ة، فال تت��ردد القيادة الس��ورية في 
الوصول إلى الحدود القصوى من الس��وء للوصول 
إلى مبتغاها، حتى لو وصل ذلك إلى حد التصرفات 

الوحشية«. 
وتكش��ف وثائق ويكيليكس أيضًا أن وفدًا من 
الكونغرس األميركي زار الرئيس الس��وري بش��ار 
األس��د في دمش��ق بتاريخ 18 ش��باط 2009. وكان 
ي��رأس الوفد األميركي الس��يناتور كاردين، ينتمي 

للحزب الديمقراطي وقال األسد في هذا االجتماع:
»نح��ن ماض��ون ف��ي اإلصالح��ات ف��ي مجال 
حقوق اإلنسان، وأضاف إن هناك 12 مواطنًا سوريًا 
فقط من ضم��ن 20 مليون مواطن ينتمون إلعالن 

دمشق«.
وق��ال األس��د ف��ي ه��ذا االجتم��اع: »إن هناك 
مصال��ح مش��تركة بين دمش��ق وواش��نطن، منها 
السالم والقضاء على اإلرهاب«، وأضاف األسد »أن 

س��وريا كانت الس��باقة ف��ي القضاء عل��ى اإلرهاب 
حي��ن قضت على اإلخوان المس��لمين عام 1982«. 

انتهى كالم األسد حسب الوثيقة األميركية.
أش��ار دبلوماس��ي بريطاني س��بق له أن عمل 
سكرتيرا أول لسفارة بالده في دمشق قبل سنوات 
طويلة، وخبر س��وريا بش��كل ممتاز، بأنه تكش��ف 
ل��ه بأن بش��ار األس��د »رج��ل محتال، وس��يء النية 
والخب��رة، وق��دم صورة مخالفة كلي��ا للصورة التي 
رسمناها له منذ أن كان متدربا في إحدى المشافي 
البريطانية وأس��تطيع التأكيد عل��ى أنه خدعنا كلنا 

قبل أن يخدع شعبه«.
م��ع اندالع الثورة في س��وريا س��قطت األقنعة 
وعادت ظاهرة تأليه الحاكم بشراسة حتى أن كتاب 
األغان��ي باتوا يمجدون الصفات الجس��دية للحاكم 
الفرد المؤبد، وعاش األسد ما عرفه »ماكس فيبر« 
كاريزم��ا المنصب في »االقتصاد والمجتمع« لتعني 
»االعتقاد بوجود التفضيل اإللهي المحدد لمؤسسة 

اجتماعية«.
هذا التفضيل اإللهي هو ما حدا ببش��ار األسد 
في أحلك المنعطفات التي يمر بها مصير س��وريا، 
وبينم��ا كانت األح��داث تتصاعد ف��ي درعا وحمص 
وري��ف دمش��ق وغيره��ا، كان يم��ارس مغام��رات 
عاطفي��ة افتراضي��ة عبر شاش��ة اآليباد مع نس��اء 

يعشن بين دمشق وبيروت وباريس ونيويورك.
ف��ي الختام كت��ب »ألبرت��و مورافيا« ع��ن أيام 
موس��وليني في كت��اب »الملك عاري��ًا«: »كان البلد 
كله بال حراك، عهد االيطاليون بكامل السلطة إلى 
الدوتشي، فكانوا يقتصرون على التصفيق له حين 
يلقي خطبًا، كانوا يثقون بموسوليني ونظامه ثقة 
صب��ي وارث ال يفقه من األمور ش��يئًا فيترك لمدير 
أعماله أن يتكفل بكل ش��يء، فإذا بالوارث يكتشف 
ذات صباح وقد انتابته دهش��ة س��يئة أن مديره قد 
دم��ره تمام��ًا، هذا بالضب��ط ما حصل ف��ي إيطاليا 
موس��وليني، ه��ذا ال��ذي كان يحيا كمنق��ذ، والذي 
جعلت منه الهالة األس��طورية كائنًا استثنائيًا يعرف 
كل ش��يء ويقدر على كل ش��يء، حتى أن صحيفة 
صقلية، حين ثار بركان إيتنا كتبت تقول »كنا نعلم 

أن الدوتشي سيأتي ليوقفه بنظرة منه«. 
جاء موسوليني ليقود البلد إلى كارثةٍ ال سابق 
لها، ولم يدرك الشعب ذلك إال في اللحظة األخيرة..

. . 
ف

مل
ال

للبنين ب��ب��ي��ال  م��درس��ة   | دم��ش��ق   ج��ن��وب   - ب��ب��ي��ال 
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مظلة اجلي�ص احلر هل ت�ضبح خمرجا 
لوحدة القوى امل�ضلحة؟

خلفية تاأريخية 
تأس��س الجيش الس��وري الح��ر بتاريخ ٢٩ تم��وز/ يوليو 
٢٠١١]١[ بعد تزايد االنشقاقات العسكرية السورية من ضباط 
وجنود رفض��وا أوامر اطالق النار على المتظاهرين الس��وريين 
وتنفيذ أوامر اقتحامات للمدن والقرى الس��ورية كما حدث بداية 
بالدباب��ات في درعا بعد حوالي الش��هر ونصف من اندالع الثورة 

السورية.
افتت��ح وليد القش��عمي في 23 من ش��هر ابريل / نيس��ان 
٢٠١١ االنشقاقات ورفض األوامر حيث أعلن المجند في الحرس 
الجمهوري في قيادة قاس��يون انش��قاقه في تسجيل مصور بثه 
ناشطون سوريون على اإلنترنت، وقال في التسجيل إنه رفض 
هو وبعض زمالئه إطالق النار على متظاهرين في بلدة حرستا 
بريف دمشق، وألقوا أس��لحتهم وهربوا وحماهم المتظاهرون. 
توالت االنشقاقات بعد ذلك متسارعة مع زيادة االعتماد الرسمي 
السوري على القوة العسكرية الباطشة لقمع حركة االحتجاجات 

المتسارعة والمتحولة إلى انتفاضة شعبية شاملة.
وبعد انش��قاق المالزم أول عبد الرزاق طالس في السابع 
من حزي��ران/ يوني��و بيومين، أعل��ن المقدم حس��ين هرموش 
يعلن انش��قاقه عن الجيش السوري بعد حملة على مدينة جسر 
��ه ن��داًء إلى ضب��اط الجيش والجنود لالنش��قاق  الش��غور، ووجَّ

وااللتحاق بحركته.
لق��د ظهر من��ذ البداية إس��تخفاف كبير بهذه االنش��قاقات 
الت��ي كان��ت تح��دث بداية بش��كل فردي، قب��ل أن تتح��ول إلى 
مجموعات معلنة، وبالرغم من األس��ئلة المشروعة التي طرحها 
البع��ض آنذاك عن عدم مش��اهدة انش��قاقات بالف��رق واأللوية 
ف��ي الجيش الس��وري النظامي إال أن اتضاح ش��كل تركيبة هذا 
الجي��ش وضحت األس��باب. ووصل��ت حالة التهكم واالس��تخفاف 
وع��دم الش��عور بمخاطر ما ح��دث ويحدث من انش��قاقات وترك 
للقطع العس��كرية برف��ض األوامر إلى مس��توى اتهام الضباط 

بأنهم » فروا« ألن بعضهم لم يحصل على سيارة » بيجو«!
ورغ��م كل االتهام��ات الالحقة بأن الجي��ش الحر اتخذ من 
» علم االنتداب الفرنس��ي« راية ل��ه إال أن الحقيقة اتضحت بأن 
الش��عب هو من رف��ع علم االس��تقالل الذي يحم��ل ثالثة نجوم 
حمراء والخطوط الخضراء والبيضاء والسوداء.. وهو العلم الذي 
ظ��ل يحتفي به نظ��ام الحكم في جداري��ات وطوابع بريدية في 
كل ذكرى جالء المستعمر الفرنسي من كل عام في ١٧ نيسان/ 

ابريل.

خطف ال�ضلمية اأم نفخ يف نار الت�ضلح؟
إعت��رف الكثيرين من مس��ؤولين رس��ميين س��وريين بأن 
اس��تخدام السالح من قبل الشعب السوري جاء في فترة متأخرة 
عن كل ما أش��اعه اإلعالم الرس��مي ومحلليه الذين استضافهم 
إعالمه واإلعالم العربي للتأكيد على رواية » عصابات مسلحة«.

النائ��ب ف��اروق الش��رع ق��ال: »في بداي��ة األح��داث كانت 
الس��لطة تتوسل رؤية مس��لح واحد أو قناص على أسطح إحدى 
البنايات، اآلن الس��لطة وبكل أذرعتها تشكو ���� حتى إلى مجلس 
األم��ن الدول��ي ������ كث��رة المجموعات المس��لحة الت��ي يصعب 

إحصاؤها ورصد انتشارها«. ]٢[
بش��ار األسد في خطابه لمجلس الشعب السوري في شهر 
حزي��ران يونيو ٢٠١٢: »ب��دءوا بمراحل في ه��ذه األزمة بدءوا 
بحالة الثورة الش��عبية التي توقعوا بأنها س��تندلع خالل أسابيع , 
فشلوا فيها حتى رمضان , بعد رمضان بدءوا بالعمل المسلح.«

في رمضان ٢٠١١ اجتاحت قواته مدينة حماة أيضا لفض 
اعتصام��ات س��احة العاص��ي، وذلك بعد ش��هرين عل��ى مجزرة 
»جمع��ة أطفال الحري��ة« في ٣ حزيران/ يوني��و ٢٠١١ لتفريق 
المظاه��رات حي��ث كان يحتش��د عش��رات آالف المتظاهرين في 
مدينة حماة. وقبلها بأشهر تم ارتكاب مذبحة في نيسان ٢٠١١ 

بحق اعتصام » ساحة الساعة« في حمص.
أضف إلى ذلك اعتراف العديد من المنش��قين السياس��يين 
واألمنيين الحقا بأن مزاعم مواجهة عصابات مسلحة منذ األيام 
األول��ى للثورة لم تكن س��وى اختراع��ات أمنية إعالمي��ة لتبرير 
القمع الوحش��ي بحق المتظاهرين واقتحام س��احات اعتصامهم 

على امتداد األراضي السورية.

اإ�ضكالت بنيوية.
س��مى الجي��ش الح��ر مهمت��ه بش��كل واض��ح: »حماي��ة 
المُتظاهرين الس��وريين«، ولك��ن مع تزايد عم��ل النظام على 
وأد الثورة الس��ورية بقوة نيران هائلة تعالت األصوات المطالبة 
بمواجه��ة ق��وات النظام و«الش��بيحة« ورجال »ح��زب اهلل« ]٣[ 

الذين شاركوا منذ البداية في القمع عسكريا.
ب��دا منذ البداي��ة بأن اس��تراتيجية النظام تس��تند إلى جر 
الث��ورة لحمل الس��الح، ويعتقد كثير م��ن المراقبين بأن األفالم 
المس��ربة التي تُظهر وحش��ية التعامل م��ع المتظاهرين الذين 
يج��ري اعتقالهم مع س��ؤال تهكمي تكرر في أكثر مناس��بة عن 
الحرية التي ينش��دها السوريون إنما هدفت إلى تأجيج المشاعر 
م��ن ناحي��ة وإلدخال الرعب إلى الش��عب مرة أخرى م��ن الناحية 

األخرى.
لق��د واج��ه الجيش الح��ر الكثير م��ن االش��كاالت الداخلية 
التنظيمي��ة والت��ي ظه��رت جليا مع بداية ش��هر ش��باط/ فبراير 
اختط��اف حس��ين  بع��د عملي��ة  المنش��قون  إذ فش��ل   ،٢٠١٢
الهرم��وش ف��ي احت��رام الترابي��ة العس��كرية وظه��ر االرتباك 
واالرتجالي��ة في كثير من الخطوات التنظيمية وبدا كأن تنافس��ا 
بين كبار ضب��اط الجيش الحر منع قيام مركزية وغرفة عمليات 

مشتركة واضحة.
أصب��ح مس��مى » الجي��ش الح��ر« كغط��اء ل��كل مجموعة 
مس��لحة، عل��ى صغر حجمها، تش��كلت م��ن أف��راد مدنيين في 
مناطقه��م دفاع��ا عن أهلهم وأنفس��هم.. وأخذ طابع التس��مية 
لكتائب مش��كلة حديثا يرك��ز على الطابع الدين��ي منذ منتصف 
عام ٢٠١٢، وعلى عكس التس��ميات األولى لكتائب الجيش الحر 
منذ بداية تأسيس��ه التي ركزت على تسميات في عمومها تكنى 
بالوطن واس��ماء ش��هداء ومناطق حدث فيها مذابح كإشارة إلى 
أن الجي��ش الحر هو جي��ش وطني، في مقابل » جيش بش��ار« 
ال��ذي ظهر بص��ورة عصابات وف��رق موت تم��ارس جرائم بحق 

السوريين بمن فيهم من حاول اغاثة مناطق محاصرة.
كثي��را م��ا ظهر ف��ي التش��كيالت العس��كرية التي س��مت 
نفس��ها ب� » جيش حر« حاالت تقليد لثوار ليبيا من حيث الشكل 
والمضمون العسكري التس��ليحي والتحرك بمجموعات تشبه ما 
كانت عليه حالة ثوار بنغازي والزنتان.. وما حصل في الس��فيرة 
كأنه تقليد لما كان يحصل في اجدابيا بفعل فرملة دولية للثوار 
إلى أن حس��موا أمره��م وفتحوا جبهة طرابل��س... وأكبر كارثة 
هي االرتهان لسياس��ات الخارج التي اطالت عمر النظام وجعلت 
انتظار المدد بالس��الح من الخارج مس��ألة غير محسوبة لكي ال 

يحسم الثوار والجيش الحر تحديدا أمره بدل المد بالقطارة..
أدت الخالف��ات بي��ن ري��اض األس��عد ومصطف��ى الش��يخ 
وعدن��ان س��لو وغي��اب أس��ماء كبي��رة م��ن الرت��ب العالي��ة في 
معس��كرات الضابط في تركيا إلى حالة من التش��رذم وتش��تت 
الوالءات وغياب مركزية التنس��يق وبرزت عصابات فعلية ركبت 
موجة الثورة وحملت الس��الح، ال لتدافع عن الشعب أو تحرره من 
االستبداد بل لتنفيذ مآربها الخاصة، وهذا بدوره شوّه كثيرا من 

سمعة الجيش الحر والثوار عموما.
لقد س��يطرت االرتجالية وعقلية » باب الحارة« االعتباطية 
والعنترية إلى حد ما على عمل بعض تلك التش��كيالت الطارئة، 
والت��ي راح��ت تتكاث��ر كالفط��ر بتس��ميات اس��المية صرفة مع 
مس��اهمة نظام بش��ار االس��تبدادي األمني في اختراقات كثيرة 
له��ذه المجموع��ات، وتركيزه على اس��تجالب الخط��اب الطائفي 
لمزيد من ش��ق صفوف المجتمع السوري، ولتقديم نفسه بديال 

رغم كل الجرائم التي كانت وما زالت ترتكب.
بالرغم من توالي االنشقاقات ورفض األوامر بقي الطابع 
الس��لمي المدني هو الظاه��ر الغالب في الثورة الس��ورية، وقد 
كانت مدينة الرستن )التي تشكل خزانا عسكريا لضباط الجيش 
الس��وري قبل االنشقاقات( على س��بيل المثال تشهد المزيد من 
االنش��قاقات وتصاعد الحراك المدني بالتظاهرات واالعتصامات 

شبه اليومية في ساحة بالقرب من مبنى »الضباط األحرار«.
راح��ت بعض المجموعات المش��كلة بعقيدة دينية تفرض 
عل��ى الح��راك المدن��ي ش��روطا ومفاهيما س��اهمت في بعض 
األحي��ان بتفكك البنى الت��ي أقامها هذا الحراك في تنس��يقيات 
كان دورها األبرز في تنظيم »شؤون الثورة« المتنوعة، إعالميا 

وإغاثيا وحقوقيا، واس��تبدلها العس��كر بمجال��س محلية تتناغم 
ومس��ار تلك المجموعات، إضافة لما صار يُطلق عليه »مجالس 
شرعية« و«محاكم شرعية«، وتهميش دور المجتمع المدني في 
تس��يير ش��ؤون المناطق الخارجة عن س��لطة النظام التي صار 

للعسكر شأنا في تسييرها بدل التفرغ للهدف المعلن.

ا�ضتغالل املجموعات ال�ضالمية لالرتباك
مما الش��ك فيه بأن انغماس قادة عسكريين في »الجيش 
الح��ر« بالتركي��ز على بني��ة الوالءات واب��راز ال��ذات )كمجموعة 
وأفراد( ع��زل الكثير من الكفاءات عند آالف المنش��قين، ضباطا 
وص��ف ضب��اط وجن��ودا.. وبغياب اس��تراتيجية موحدة وتس��ارع 
محاوالت مج��اراة الخطاب الديني الطاغي عند التش��كيالت التي 
لم يربطها بالجيش الحر روابط تنظيمية، وكما س��لف، محاولة 
تقليد ثوار ليبيا من حيث الشكل والمضمون في مجتمع وتجربة 
مختلف��ة تماما عن ليبيا، وغياب المخططين المهنيين عس��كريا 
عن الس��احة، واالرتكاز عل��ى ارتجالية بالخط��ط واالنكفاء إلى 
االحياء والمدن، ثم التدخل للس��يطرة على تس��يير ش��ؤون تلك 
المدن أدى هذا كله مع غيره من العوامل إلى مزيد من التشتت. 
وربما كانت الحالة األبرز هي تلك العش��وائية التي س��يطر فيها 
الثوار على مخازن س��الح كبيرة } مثل مخازن خان طومان التي 
قيل بأن داعش س��رقتها{ بدون وج��ود خطط واضحة لمركزية 
اقتس��ام واس��تخدام هذا الس��الح على الجبهات التي كانت تدك 
المدنيين السوريين، وحتى هذه األيام التي تشهد عمليات تدمير 
منهج��ي بالقاء طائرات الهيلوكبتر لبراميلها المتفجرة يتس��اءل 
الكثير من الس��وريين عن ذلك الس��الح ال��ذي كانت المجموعات 
» تتفاخ��ر باغتنامه« عبر اش��رطة عرضتها عل��ى المواقع ورآها 
الناس لكنهم اندهش��وا منذ بداي��ة عام ٢٠١٤ كيف أن القصف 
والتدمي��ر ال يواجه كم��ا ينبغي.. االحباطات الت��ي تتم هي التي 
تضخم من وجود س��الح يجري تصوي��ره مثلما جرى في مخازن 
مهين ثم حين ينتظر اإلنس��ان صد العدوان عليه يضيع الجواب 
ع��ن: أي��ن هو الس��الح اذا طالما أن ث��وارا في جبهات يش��تكون 
من ع��دم امدادهم به واعالن بعضهم اضطرارهم لالنس��حاب 
من جبهات مطارات وثكنات عس��كرية ومعس��كرات بسبب » قلة 

السالح«!
ال المجل��س الوطن��ي الس��وري، وال االئتالف الحق��ا، قاما 
بم��ا كان يفترض القيام به بالتنس��يق مع ق��وى الثورة المدنية 
لتحمل مسؤولية تسيير شؤون المناطق المحررة، بما يتوفر من 
إمكاني��ات لدى الس��وريين بدل ترك الن��اس والمواطنين عرضة 
لمجموعات اس��تغلت أوال حاجاتهم األساس��ية اليومية وحاجتهم 
لم��ن يدافع عنهم بوجه ق��وة بطش هائلة م��ن الناحية الثانية. 
صحي��ح جدا أيضا أن قوى المعارضة تعرضت لكثير من الحمالت 
غير المس��تندة إل��ى حقائق، ومحاوالت دعائية من نظام األس��د 
الظهاره��ا عاجزة من ناحية واتهامها بأنه��ا » معارضة فنادق ٥ 
نجوم«، وهو ما راحت تس��تغله الحقا تلك المجموعات المتشددة 
بمواقفه��ا والت��ي قدم��ت أكبر اس��اءة للث��ورة الس��ورية ممثلة 

بتنظيم » الدولة اإلسالمية في العراق والشام« )داعش(.
أصبح��ت البيئ��ة الت��ي امت��أل هوائه��ا بكثير م��ن الخذالن 
العربي والدولي وصراعات محس��وبة ومدروس��ة بعناية، مهيئة 
الظهار المعارضة السورية السياسية والمسلحة بشكل مفكك، 
م��ع تطعي��م بدعاية اش��ترك فيه��ا أدوات النظ��ام والمجموعات 
االس��المية المتش��ددة كل م��ن منطلقه )إلى أن ظهر التنس��يق 
الواض��ح م��ع داع��ش( ولتصوير المعارض��ة بامكاني��ات ضخمة 
جدا وه��و أمر غير دقيق وفي��ه الكثير من التضخيم والتش��ويه 

المتعمدين.
منذ بداية ظهور » جبهة النصرة« العلني في أواخر٢٠١١ 
وبداية ٢٠١٢ ثارت شكوك كثيرة عند السوريين الثائرين، وجاء 
تفجي��ر منطقة الميدان )بداية عام ٢٠١٢( وتبني النصرة له مع 
ظهور أدوات المس��رحية التي كان يرتبها التلفزيون السوري في 
مس��رح الجريمة ليطرح العديد من التساؤالت عن االختراق لهذا 
التنظيم وخصوصا أن أجهزة األمن واالس��تخبارات الس��ورية لها 

باع طويل في ذلك منذ ما قبل الغزو األميركي للعراق..

»داع�ص« والأ�ضد تعا�ضد م�ضبوه
البد من التذكير بأن توس��ع المجموعات الثورية المس��لحة 
وتعدده��ا بصبغة ديني��ة واتخاذها منهج » الس��لفية الجهادية« 
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ناظم��ا لعمله��ا ونهجها، يظ��ن بعضها بأنه أصب��ح اآلمر الناهي 
في الثورة السورية، كما دفع بعضها لإلنشغال بمجاراة وتسابق 
مع »جبهة النص��رة«، ذات الطابع الديني الصرف والتي لم تخف 
أب��دا ارتباطه��ا بفكر القاعدة، إلى حد طرح ش��كل وطابع الدولة 
بعيدا عن ش��عارات الثورة الس��ورية التي ما انفك المتظاهرون 
يرددونه��ا، حت��ى وه��م يتظاهرون ض��د »داعش« واألس��د في 
أكثر الظروف قس��اوة في الش��هر األخير من ع��ام ٢٠١٣.. وأدى 
هذا التس��ابق في االس��تعالء واحتكار هؤالء لم��ا يجب أن تكون 
عليه الدولة الس��ورية القادمة إلى اتساع الفجوة أكثر فأكثر بين 

مختلف التنظيمات المنخرطة في الثورة..
ب��ل إن البعض صار يقلد بش��ار في صناعة محيط متملق 
يصن��ع منه بطل األمة ويقدم نفس��ه بنرجس��ية قاتلة في زمن 
ال يحتاج فيه الس��وريون لم��ن يبيعهم بطوالت بل من يحررهم 
من االس��تبداد والفاشية..وغاص هؤالء أكثر في نقاشات ليست 
ف��ي صلب الث��ورة قبل تحقيق أهدافها.. وق��د أخطأ هؤالء وهم 
يهاجمون رموز العمل السياسي في المجلس الوطني واالئتالف 
الس��وري وصنع تاري��خ لقادة كتائب عس��كريين يش��به إلى حد 
بعيد ذات الصناعة التي تجعل في معس��كر االس��تبداد بش��ار » 

المخلص«!
ال حاج��ة للتذكي��ر كثي��را بالخالف ال��ذي ظهر بي��ن جبهة 
النصرة وداعش.. ففي حين بات األمر معروفا على نطاق واس��ع 
فقد تبدت وبوضوح التركيبة االستخبارتية لقيادات داعش التي 
ل��م يج��ر اس��تهدافها وال مرة واح��دة منذ ظهوره��ا ال في الرقة 
حي��ث تحتل مبن��ى المحافظ��ة الضخ��م، وال في حل��ب وريفها، 
رغ��م ادعاء فيصل مق��داد في جني��ف بأنهم يواجه��ون داعش 
»٢٤ س��اعة«!.. ولم يش��هد الس��وريون أي نوع م��ن المواجهات 
العس��كرية بي��ن داع��ش وق��وات النظ��ام، حيث وج��دت داعش 
فرصته��ا في كل ما تق��دم من االرتباكات والتش��تت الذي عانت 
من��ه القوى المس��لحة وتنافس��ها عل��ى الطعن بالجي��ش الحر، 
كم��ل والتنصل من »االئتالف« وهي تظ��ن بأنها بقواها الذاتية 
وبمعزل عن السياسة والتنس��يق الملح يمكنها تحقيق هدفها.. 
وبعض اهداف تلك القوى يتجاوز مس��ألة اس��قاط نظام بش��ار 
ب��ل وال يعتبره ش��رطا لرف��ع ش��عارات » اقامة دول��ة الخالفة«، 
وكما روجت داعش أنها حضرت إلى الس��احة لمحاربة المرتدين 
الذين سمتهم » كتائب ماكين«، وأعلنت حملتها العسكرية على 
الجيش الحر بعنوان “نف��ي الخبيث”.. لقد كّفرت داعش الجيش 
الحر بالمطلق وكذل��ك أصاب هذا التكفير بقية الفصائل، وكان 
استس��هال التكفير يط��ال الجميع بمن فيهم األفراد والنش��طاء 
ليسهل قتلهم واس��تهدافهم سواء كانوا أطباء أم إعالميين، بما 
يذكر تماما بلوائح فرق الموت التابعة لنظام بشار في استهداف 
الح��راك الث��وري المدني ومش��افي ميداني��ة ومراك��ز إعالمية، 
وتصاع��د عمليات القتل باإلعدام والجلد والمقابر الجماعية التي 

تكشفت مع كل انسحاب من موقع أو مقر.
رك��زت داع��ش عل��ى اس��تهداف ق��ادة ف��ي الجي��ش الحر 
وفصائل اس��المية أخرى اغتياال، وربما التنس��يق، على ما يقول 
ميش��يل كيلو، مع النظام في اختطاف وتسليم لقواته واجهزته 
األمني��ة لمطلوبي��ن وربما لش��خصيات ديني��ة واعتبارية التهام 

الثورة بذلك.
وركزت داع��ش أيضا على الس��يطرة على مناب��ع النفط، 
وتبي��ن الحقا كي��ف أنها كانت ت��زود النظام به��ذا النفط وأيضا 
لجأت إلى أس��اليب السيطرة على مخازن الحبوب. كما استسهلت 
عملي��ات تفجير س��يارات تط��ال المدنيي��ن وارس��ال انتحاريين 
الغتيال ق��ادة ميدانيين ف��ي حلب، وبذات الوقت ال��ذي كان فيه 
النظ��ام يركز على القصف والتقدم بعد المواجهات األخيرة التي 
تكفل��ت بها داعش ض��د الجيش الح��ر، بينما لم يش��هد لها أية 

عملية ضد قوات النظام.
اس��تراتيجية داعش كانت واضحة للجميع، التقدم الفتعال 
اشتباكات مع القوى المسلحة المنضوية عمليا ونظريا تحت لواء 
الجيش الحر والس��يطرة عل��ى القرى والمدن والمق��ار والثكنات 
الت��ي يحرره��ا مقاتل��وا الح��ر وغي��ره م��ن الفصائ��ل.. والعمل 
خلف خط��وط تلك القوات ولي��س على الجبهات، وب��ات معروفا 
اآلن وعل��ى نطاق واس��ع كي��ف كانت تفرض رؤيته��ا المتطرفة 
والمتشددة على السكان. بدت المفارقة كبيرة حين لم تستهدف 
الباب والدانا إال حين فقدت داعش الس��يطرة في تلك المناطق.. 
وفي ذات الوقت الذي بُدء في مواجهة داعش باتت حلب وريفها 
تتعرض لحملة تدمير وكأن تخطيطا ما يجري بين قوات األس��د 
وداع��ش.. وهو األمر عينه الذي جرى في محيط الفرقة ١٧ في 
الرق��ة، وفي الش��رق في دير ال��زور وفي المعاب��ر الحدودية مع 
تركيا وافتعال مشاكل مع األكراد وفي عديد الثكنات، وفي مطار 
حلب والقرى التي فيها س��جون للجي��ش الحر حيث معتقلين من 

قيادات قوات النظام والسعي الحثيث لداعش للسيطرة هناك.

خيارات اخلروج من املاأزق
م��ن المالحظ بأن��ه منذ منتص��ف العام ٢٠١٣ اس��تفحل 
أم��ر داعش الت��ي رأت بأن مهاجم��ة الكنائ��س وتحويل بعضها 
إلى مقرات دعوية لها، وفرضها لرؤيتها الدينية المتش��ددة على 
»الحاضن��ة االجتماعي��ة« للثورة الس��ورية، إلى جان��ب تماهيها 

األمن��ي والعس��كري م��ع النظ��ام في مواجه��ة »الجي��ش الحر« 
والتش��كيالت المش��ابهة له، من حيث الش��كل والبنية، حتى أنها 
باتت تحمل خصومة ظاهرة تجاه القوى العس��كرية التي تصف 
نفس��ها ب� »إس��المية«، وفي مقدمها »الجبهة اإلس��المية«. هذا 
السلوك المستفز، والمتشدد مع المجتمعات التي وقعت مناطقها 
تحت س��يطرة »داعش«، دفع بأبناء تل��ك المجتمعات والمناطق 
لمحارب��ة التنظي��م، وخ��وض معارك شرس��ة ضده لط��رده من 

مناطق واسعة في سوريا، استحكم فيها بغطاء مع النظام.
تل��ك المواجه��ة الت��ي خاضه��ا المقاتل��ون العامل��ون في 
تش��كيالت »الجيش الح��ر« أو غيره، خيضت بأس��لحة متواضعة 
وامكاني��ات محدودة، وما أنج��زه، يفتح باب الس��ؤال مرة أخرى، 
عن عزوف »القوى القادرة« عن تقديم السالح والعتاد الحقيقي 
لق��وى الث��ورة المس��لحة، والتي بات��ت تخوض مع��اركا متعددة 
الجبه��ات ف��ي مواجهة النظ��ام وحلف��اءه، وق��وى متطرفة ذات 
سلوك وأجندات متشددة ومنغلقة، إلى جانب القوى االستغاللية 
المتغطي��ة براي��ة الث��ورة وغاياته��ا الحقيقية ال تتعدى الس��لب 
والنه��ب والمتاجرة بالم��واد الغذائية والطبي��ة. وما كان لظاهرة 
مماثلة أن تظهر، لو وقف العالم إلى جانب الشعب السوري، ولم 
ينصب فخ العس��كرة والتس��لح في درب ثورة الش��عب السلمية، 
ودعمه فيما بعد ليحس��م معركة التغيير، ويقلب موازين القوى 
التي ظلت مختلة لصالح النظام السوري. مع هذا، فتلك الفخاخ، 
ال تعف قوى الثورة العس��كرية والمدنية من الفشل الذي وقعت 
حالة »الجيش الحر« والقوى المس��لحة األخرى، إن كان من حيث 
ت��رك المناط��ق المدنية المح��ررة والخارجة عن س��لطة النظام 
ليديرها أبناؤه��ا والقوى المدنية متعددة المس��تويات، وتطهير 
صفوفه من مظاهر الفساد والميول اللصوصية وظواهر »أمراء 
الح��رب«، واالعتماد على الحجم الكبير من الضباط المنش��قين، 
الذين همش��وا لصالح حض��ور »قيادات ثوري��ة« ضعيفة الفكر 
والتخطيط العس��كري الذي يواجه النظام، وينتصر عليه. فذلك 
صعب مع وجود ال��روح »العنترية« و«االنتحارية« التي يزخر بها 
ج��ّل المقاتلين في صفوف »الجي��ش الحر«، والعمل على تعزيز 
صم��ود البيئ��ة االجتماعية للثورة ال االت��كال والضغط على تلك 

الحاضنة.
إن تعاف��ي القوى المس��لحة في الثورة الس��ورية، مرهون 
بالعام��ل الذاتي الذي تطرقنا إليه أع��اله، وبالعامل الموضوعي 
ال��ذي يعب��ر عن��ه بدع��م حقيق��ي ف��ي التدري��ب والتس��ليح، 
والتخطي��ط، م��ن األطراف المس��اندة لثورة الش��عب الس��وري، 
والعمل على مأسس��ة تلك القوة، لتكون لبنة أساس��ية في بناء 
الجيش الوطني المنش��ود. فبدون دعم مماثل، واندفاع الصراع 
المس��لح في مدايات متعددة كما تتفق أغلب التوقعات، ستحضر 
الق��وى المتطرفة على حس��اب »الجيش الحر« كقوة عس��كرية 
للث��ورة، وتحض��ر معه��ا أجن��دات غريبة ع��ن العقلي��ة والثقافة 
الس��ورية، تخدم النظام من حيث تدري أو ال تدري، متغذية من 
نماء القوى الغريبة التي تقات��ل لصالح النظام، وبالتالي امتداد 
الصراع الطائفي وانفجاره بصورة غير مس��بوقة، لتبقى سوريا 
تماما حيث يريد األسد، في المربع الذي يسمح له بتهديد العالم: 
أنا أو الحرب التي ال تبقي وال تذر. الش��عب السوري والثورة أمام 
ره��ان صعب، إما إصالح »ذاتي« وخلق »الموضوعي« لالس��راع 
بوقف حد لس��يناريو األس��د المرعب، أو امتداد الصراع المس��لح 

التدميري إلى نقطة بعيدة في الغد.
هن��اك فرص��ة أمام قوى الثورة المس��لحة ليك��ون قرارها 
مس��تقال وبعيدا عن االرتهان، كما صار عليه وضع نظام دمشق 
بارتهان كلي للخارج، وذلك بالتركيز المس��تقبلي والفوري على 
عوامل ذاتية تس��تند في ش��رطها الرئيس عل��ى اعتبار الجيش 
الح��ر ه��و المظلة التي يج��ب أن تنضوي تحتها كل التش��كيالت 

العسكرية.
لقد س��بق لي أن س��جلت ع��دة مالحظات في الس��ابق عن 
أن التف��كك وعقلية تش��كيل كتائب ومجموعات تحمل الس��الح 
ال تح��رر وطن��ا اذا كانت مفكك��ة وتعمل وفق عقلي��ة حاراتية.. 
المطل��وب اجماع��ا عل��ى االس��تفادة المهني��ة م��ن كل الضباط 
المنش��قين واالفادة من خبراتهم ووضع غرفة عمليات مشتركة 
تق��ود العمل بمهني��ة عالية وتخطيط اس��تراتيجي عس��كري ال 
اعتباطي وال ارتجالي ليش��كل الجيش الح��ر بديال حقيقيا لحالة 
الفوضى » الميليش��ياوية« سواءا في صفوف ما تبقى من قوات 
األس��د، والن��اس ب��دأت تلح��ظ ذلك حت��ى في دمش��ق بتطعيم 
عراق��ي ايراني لبنان��ي، أو في صفوف قوى مس��لحة غير قادرة 
حتى على االجابة عن أس��ئلة أساس��ية وهي تدعي وجودها في 
أكثر من ٥٠ نقطة مواجهة ولكنها لم تجب على كيفية اختطاف 
رزان زيتونة وس��ميرة الخليل كناش��طتين ثوريتي��ن في دوما.. 
األم��ر المس��تفحل يراه الناس ف��ي طبيعة وأش��كال الهدن التي 
تعطي االنطباع بالخطأ المرتكب الذي أرهق المدنيين في البيئة 

الحاضنة للجيش الحر..
كل ه��ذا ليس له فيما هو باد من مخرج س��وى باالس��راع 
العتب��ار الجيش الحر هو البديل.. واية بدائل أخرى تضع ضباطا 
منشقين ومهنيين على الهامش وعدم احترام التراتبية سيخلق 
المزيد من حاالت التشظي واالس��اءة لتضحيات الشعب السوري 
وانفالت سالح ليس فيه ما يؤدي إال إلى إطالة عمر نظام دمشق 
واس��تفراده بالجبهات ومساومة دنيئة للش��عب بالخبز والدواء.. 
وم��ن حق الناس التي قامت بالث��ورة وقدمت كل تلك التضحيات 
وتش��ردت من ديارها أن ترى ثورتها تستعيد مكانتها بيد هؤالء 
الذين فعال وضعوا هدفهم فعال حماية ش��عبهم وتحرير وطنهم 
بعدم��ا تزاي��دت التدخالت الواضح��ة من عصاب��ات مرتزقة آتية 
م��ن الخ��ارج. مواجه��ة العصابات تل��ك وان كانت ب��اآلالف، مثل 
ميليش��يات حس��ن نصر اهلل، ليس��ت س��وى عصابات محتلة، ال 
تت��م بنظرية االرتج��ال وبدون تخطيط لتجمي��ع القوى واالقالع 
ع��ن االعتقاد بأن كل مجموعة مس��لحة هي الق��ادرة من خالل 
استعراضات تشبه تلك ش��اهدناها قبل عام وهي تتجه لتوحيد 
كتائب وألوية باس��م جيش تعداده حسب القائمين عليه ٥٠ الفا 
بينما أفضل التقديرات تتحدث عن وجود عدة آالف تابعين لحسن 
نص��ر اهلل يمتدون على كامل االراضي الس��وري وبدون حاضنة 
ش��عبية.. أضف إلى ذلك هذا المش��هد العجيب ال��ذي تنتظر فيه 
كل جبهة معركتها لوحدها استفرادا بها بدون االفادة مما يجري 
مث��ال من تق��دم كبير في ح��وران لتكون كل الجبه��ات مفتوحة 
عل��ى قوات ومرتزقة النظام بدل االنتظ��ار كما يحصل مثال في 
االرياف الش��مالية وف��ي حمص وريفها وف��ي القلمون واالعالن 
بين فترة واخرى عن انس��حابات م��ن الجبهات بحجج فعال تجعل 
الس��وريين أكثر غضبا على قوى الثورة وهي تتش��ظى وتعاني 
من عدم االستماع لما قاله عش��رات االستراتيجيين العسكريين 
ع��ن ض��رورات التوحد وخلق غرف��ة عمليات موح��دة وبمرجعية 
عس��كرية مهني��ة وطني��ة تقط��ع الطري��ق على امث��ال داعش 
الذي��ن بددوا الكثير من جهود الثورة وهم يس��تهدفون المناطق 
المح��ررة... بدون التنس��يق بين قوى الث��ورة المدنية لتدير هي 
بنفس��ها المدن المح��ررة ويتف��رغ الجيش الح��ر للجبهات وصد 
الع��دوان عن تلك المدن فس��نعود ربما بعد ع��ام لنتحدث أيضا 
عن ذات المشكلة وهي التي أثرناها هنا أكثر من مرة في العام 

الماضي.

ال���دي���ن بحلب ال��م��ق��ات��ل��ي��ن ف���ي ح���ي ص����الح  أح����د 
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احلرية توؤخذ و ل تعطى
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)الحرية تؤخ��ذ و ال تعطى( من ال يذكر تلك 
الجملة الش��هيرة التي قالها الملك فيصل األول 
بع��د أن ع��اد من محادث��ات طويلة ف��ي باريس 
فوجد غدر الحلفاء له بانتزاع االس��تقالل منهم و 

نكوصهم بعهودهم.
في نفس الس��ياق ن��رى الكثير م��ن األحرار 
و المناضلي��ن اس��تخدموا هذه الجملة ترس��يخًا 
لقاعدة تاريخي��ة لن تقبل التأوي��ل و الكثير من 
التفسير, من سبارتاكوس روما إلى عمر الخطاب 

إلى تشي غيفارا إلى مانديال إلى أطفال درعا.
هذه القاعدة التي أجلس��ت أباطرة الشعوب 
و طغاتها قس��رًا إلى طاولة مفاوضات مع ممثلي 
الش��عوب الثائ��رة, فالحري��ة ال يمك��ن لطاغي��ة 
مهما اس��تعاد انس��انيته يوم��ًا أن يوهبها بقرار 
ملكي او رئاس��ي كإح��دى عطاي��اه اليومية كأن 
يرف��ع رواتبهم الت��ي ال تكفيهم قوتهم بنس��بة 
%10 أو أن يكح��ل عيونهم بإطاللته عليهم من 

ش��رفة قصره أو أن يرس��ل ابناء ش��هداء الوطن 
إلى مدارس و معس��كرات تخرجهم منها جيوش 

انكشارية تمجد وجوده و ساللته من بعده.
ما يحدث الي��وم في جنيف, يمكن أن نضعه 
في س��ياق مس��يرة الثورة الس��ورية و يمكننا أن 

نسأل و بكل منطق و عقالنية:
- مالذي قدمه العالم للسوريين خالل ثالث 
س��نوات من عمر ثورته��م الحقيقي��ة و العادلة 
في اهدافها و بأصالتها س��وى الوعود و الحصار 
و االحباط��ات و تزوير الحقائ��ق؟ في حين اعطى 
النظ��ام كل الوق��ت و كل المب��ررات و المهل و 
اللج��ان إضافة لكل الدع��م ماديًا سياس��يًا كان 
أم إعالمي��ًا بعيدًا عن حقيق��ة النظام و حقيقة ما 
جرى على األقل في بداية الثورة السلمية؟؟؟ ومع 
ذلك علينا كسوريين أن نتعامل مع كل شياطين 
العالم ببراغماتية و حنكة و ذكاء منذ اليوم األول 

لجنيف 2 و غيره.

- ما هو المأمول من نظام ال مجال للتراجع أو 
التملص من مسلس��ل جرائمه التي يراها العالم 
و يغض النظر عنها و قد اقحم قطاعات س��ورية 
عديدة في الدم الس��وري ب��دءًا بقواته األمنية و 
فيالق الجيش الس��وري إلى مجموعات اجتماعية, 
طوائ��ف و أقلي��ات و أثنيات و طبق��ات اقتصادية 
أيض��ًا؟ نظام مازال يؤمن حت��ى هذه اللحظة أن 
المزيد من الدم هو حبل خالصه من شالل الدم 
الذي اقامه في الوط��ن. نظام ال يتراجع أبدًا, إال 
لس��يد قراره و وجوده حص��رًا, أال و هي الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة, فعندم��ا تقول ل��ه أمريكا 
إدخل لبنان, يدخل لبنان و عندما تأمره بالخروج 
يخرج حااًل, و عندما تقول له عليك إرس��ال قوات 
لتحرير الكويت عليه أن يرس��لها و يقبض الثمن 
في لبنان, حارب فيحارب, قاوم و مانع فيفعل كما 

يريد سيده األمريكي.
- م��ا هو مصي��ر القرارات التي س��تخرج من 
جني��ف 2 و لو افترضن��ا أنها تخ��رج بصيغة قرار 
أممي تحت البند السابع لتكون سورية دولة حرة 
تعددية ديمقراطية مدنية, إذا كانت هناك قوى 
على األرض تحمل السالح و ال يؤمن حتى بوجود 

دولة اسمها سورية بالمطلق؟
- ما مصي��ر زحمة التجمع��ات و المجالس و 
االئتالفات و الهيئات التي تتحدث باس��م الشعب 
الس��وري و باس��م ثورت��ه و هي ال تس��تطيع أن 
تبيت ليلة واحدة بين معانات الس��وريين الذين 

يتحملون ما لم يتحمله األنبياء و القديسين؟
م��ع كل ما ذكر مس��بقًا فعلينا أن نقف اليوم 
مع وف��د يمثلنا دوليًا و ال يمثلن��ا واقعيًا النعدام 
الخيارات األخرى و س��طحيتها و ارتباطاتها التي 
انكش��فت للش��عب الس��وري ف��ي الداخ��ل بكل 
وض��وح, ليس ألنن��ا نؤمن ب��أن المفاوضات مع 
الذئب س��توصلنا إلى السالم معه و أنما ألن من 
المفروض ع��دم التقليل من آثار ما نربحه اليوم 
على م��ا يخطط له العالم لمس��تقبل س��ورية و 
ألننا كش��عب عرف أن الق��رارات الدولية انتقائية 
التنفي��ذ, خاص��ة عندم��ا تتع��ارض م��ع مصالح 
الدول الكب��رى و الفاعلة م��ن الواليات المتحدة 
األمريكية إلى روس��يا االتحادية و الصين و أوربا 

إلى اسرائيل.
من البداي��ة و إليها نعود, الحرية تؤخذ و ال 
تعطي و ما تعطي��ه المفاوضات ال تفك حصارًا و 
ال تطع��م الج��ئ و ال تحرر معتق��ل فكيف بتحرير 

الوطن؟
الحرية تؤخذ و علينا أن نعمل على نيلها من 
بين أنياب األس��د ومن ثم قلع تلك األنياب و كل 
مخالب االستبداد التي زرعها فينا نحن السوريين 
قبل أن نش��اهدها اليوم في تش��كيالت متطرفة 
هي نت��اج اجتماعي عانى الحرم��ان و التهميش 

طوياًل تحت حكم االستبداد.
معركة جنيف 2 استحقاق علينا دعمه بغض 
النظ��ر عل��ى قبولنا به أم رفضنا ل��ه و ممكن أن 
نبن��ي علي��ه و يبني علي��ه العالم الكثي��ر و لكن 
المفاوضات ل��ن تعطينا حرية و إنما علينا أخذها 
بالقوة و من يريد الخالص فعليه أن يبني جيش 
الخالص الوطني ال ميليش��يات و كتائب متفرقة, 

و إال على العالم.. خالص.
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زري��ق  قس��طنطين  ول��د 
في دمش��ق في ح��ي القيمرية 
أع��رق  المس��يحي،  االس��المي 
األحياء الدمش��قية ع��ام 1909 
لعائلة أرثوذكس��ية ممتدة بين 
سوريا ولبنان، عرفت بتعاطيها 
إل��ى  وال��ده  هاج��ر  التج��ارة، 
كولومبي��ا قبل الح��رب العالمية 
األول��ى حيث أصاب ث��روة، وعاد 
بي��ن  التج��ارة  لممارس��ة  إل��ى 
البلدين إلى أن توفي عام 1924 

في كولومبيا ودفن هناك.
خ��الل ه��ذه الفت��رة ش��هد 
زري��ق خ��روج العثمانيي��ن من 
العربي  الجيش  سوريا، ودخول 
المملك��ة  وتأس��يس  دمش��ق، 
الس��ورية بقيادة فيصل األول، 
ثم معركة ميسلون واستشهاد 
وس��قوط  العظم��ة  يوس��ف 
حكوم��ة الملك فيص��ل وبداية 
االنتداب الفرنس��ي. وقد تركت 
ه��ذه الحقب��ة أث��رًا عميق��ًا في 

تكوينه الفكري والنفسي.
أت��م زري��ق دراس��ته ف��ي 
ف��ي  األرثوذكس��ية  المدرس��ة 
ب��اب توم��ًا والتي كان��ت صرحًا 
للتعري��ب والحفاظ عل��ى اللغة 
إلى  لينتق��ل بعده��ا  العربي��ة، 

الكلية الس��ورية في بيروت لدراسة الرياضيات، 
إال أن اهتمام��ه بالتاري��خ لف��ت أس��اتذته تزامنًا 
م��ع وجود ش��اغٍر ف��ي كرس��ي التاري��خ العربي 
ف��ي الجامع��ة فرُش��ح زري��ق إلتم��ام دراس��ته 
التخصصي��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة ف��ي هذا 
الموض��وع، إعدادًا ل��ه لتولي هذا الكرس��ي من 
بعده. وبعد أن تخ��رج زريق بدرجة بكالوريوس 
في اآلداب بامتياز عام 1928، س��افر بعدها إلى 
الواليات المتح��دة األمريكية وحصل على درجة 
الماجس��تير من جامعة ش��يكاغو ث��م الدكتوراه 

عام 1930 من جامعة برنستون.
أس��س » الحركة العربية » السرية في سنة 
1935 التي انتهت في س��نة 1941, و التي وضع 
منهاجه��ا وكاظ��م الصلح ف��ي »كت��اب القومية 
العربية » الذي اش��تهر باس��م » الكتاب األحمر » 

يقول أنيس صايغ: 
» إن قس��طنطين زريق وقف وراء تأس��يس 
كثير م��ن الح��ركات والجمعيات واألح��زاب التي 
نش��أت في بالد الش��ام والعراق وامت��د تأثيرها 
إلى الكويت ومص��ر مثل نادي المثنى بن حارثة 
الشيباني في بغداد، والنادي العربي في دمشق، 
والنادي الثقافي العربي وجمعية العروة الوثقى 
وعصبة العمل القومي وحزب النداء القومي في 
لبنان، ون��ادي »االتحاد الرياض��ي« في نابلس، 
وجماعة القوميين العرب في فلس��طين، وحزب 
االس��تقالل وحرك��ة رش��يد عال��ي الكيالني في 
العراق. ويؤكد أنيس صايغ ان وراء هذه الحركات 
كلها رجال واحدا شارك فيها كلها، مباشرة أو غير 
مباش��رة، بالعلن أو بالس��ر، بالنصح أو باإلرشاد 
أو بالتوجيه. وهذا الرجل هو قسطنطين زريق. 
وقد أماط ش��فيق جحا اللثام عن تاريخ »الحركة 

العربية« السرية في كتاب شامل ومهم ».

عاد بعدها إلى الجامعة األمريكية في بيروت 
وترق��ى ف��ي درجاته��ا، والتحق لفترة بالس��لك 
الدبلوماسي السوري بعد الحرب العالمية الثانية 
حي��ث خدم كمستش��ار أول، ث��م كوزير مفوض 
في المفوضية الس��ورية بواشنطن، وكان خالل 
ذلك عضوًا مناوب��ًا في مجلس األمن في الفترة 
بي��ن عام��ي 1945 و1947. ين��وب ع��ن فارس 
الخوري في رئاس��ة الوفد السوري إلى الجمعية 

العامة لألمم المتحدة وإلى مجلس األمن. 
ت��رأس الجامع��ة الس��ورية التي ه��ي اآلن 
جامعة دمش��ق في الفت��رة 1949-1952 وعمل 
كأس��تاذ زائر في بع��ض الجامع��ات األمريكية، 
وف��ي الع��ام نفس��ه انتق��ل زري��ق إل��ى بيروت 
لإلقام��ة النهائية وقد صرح فيم��ا بعد أن قراره 
أت��ى عل��ى خلفي��ة تلقيه بع��ض اللكم��ات من 
ضاب��ط صغير حين كان يحمي بجس��ده الطالب 
ال��ذي كانوا يتظاهرون في حرم جامعة دمش��ق 
اس��تنكارًا لمش��روع تجفيف بحي��رة الحولة في 
سنة 1952. ومع أن أديب الشيشكلي أرسل إليه 
شخصية رفيعة لالعتذار. إال انه آثر االبتعاد عن 

االنقالبيين وحكم العسكر.
وفي العام نفس��ه أعيد تعيينه نائبًا لرئيس 
الجامع��ة األمريكي��ة، وعمي��دًا للكلي��ات إلى أن 
أصب��ح رئيس��ًا للجامع��ة بالوكالة بي��ن األعوام 
)1954 1957(. وحصل في عام 1956 على لقب 
أستاذ ممتاز للتاريخ، وعلى لقب أستاذ شرف في 
عام 1976، كما أنه خدم كأستاذ زائر في جامعة 
كولومبي��ا ع��ام )1965(، وجامع��ة ج��ورج تاون 

)1977(، وجامعة يوتاه )1977(.
كان زريق حاضرًا بش��دة مع قضايا األمة إال 
أن تجرب��ة االنفص��ال كان لها األث��ر البالغ عليه 
فق��ال« إن إقام��ة الوحدة العربي��ة عمل إبداعي 

وال يق��وى علي��ه إال مجتمع خليق 
ه��ذا  إل��ى  واالنتق��ال  باإلب��داع. 
المجتم��ع ال يتم إال ببن��اء القدرة 
الذاتي��ة التي تعني الق��درة على 
االخط��ار  وج��ه  ف��ي  الصم��ود 

الخارجية ».
إلى جانب وظائفه الرس��مية 
المتعددة، نشط زريق في العديد 
من المنظمات الثقافية اإلقليمية 
والعالمي��ة، واحتل مناصب رفيعة 
ف��ي العدي��د منه��ا: فه��و عض��و 
مراس��ل في مجمع اللغة العربية 
ف��ي دمش��ق، وعضو م��ؤازر في 
المجمع العلم��ي العراقي، وعضو 
فخ��ري ف��ي الجمعي��ة التاريخية 
ف��ي  عض��وًا  وكان  األمريكي��ة، 
لليونس��كو  التنفي��ذي  المجل��س 
ف��ي  وعض��وًا   ،)1954  1950(
الدولية  المجل��س اإلداري للهيئة 
للجامعات )1955 1965(، ورئيسًا 
ف��ي  الكت��اب  أصدق��اء  لجمعي��ة 
ورئيس��ًا   ،)1965  1960( لبن��ان 
لمجلس أمناء مؤسسة الدراسات 
الفلس��طينية منذ أن أسست هذه 
المؤسس��ة ف��ي ع��ام 1963. وال 
يُنس��ى صموده في بيروت أثناء 
 ،1982 االجتياح اإلسرائيلي سنة 
فكان همه األس��اس إنقاذ وثائق 
مؤسس��ة الدراس��ات الفلس��طينية ومقتنياته��ا 
الن��ادرة. وهو منذ عام 1979 من أعضاء مجلس 

أمناء جامعة قطر.
أطل��ق علي��ه ألق��اب عدي��دة نذك��ر منه��ا: 
ش��يخ المؤرخي��ن الع��رب، مرش��د الوحدويي��ن، 
المرب��ي النموذجي، داعي��ة العقالنية في الفكر 
العرب��ي الحديث, وه��و القائ��ل » ان األمة التي 
تهزأ بالعق��ل وتهمله يحق عليه��ا ال عليه الهزء 

واإلهمال والخسران ».
أتق��ن زريق اللغتي��ن العربي��ة واإلنجليزية 
وكتب بهما، وأجاد الفرنس��ية وألم باأللمانية. إال 
أن الحيز األكبر من كتاباته كان بالعربية، وهي 
اللغة التي يبدو أنه كان يفضل دوما الكتابة بها. 
وه��ذه إحدى ميزات المفكر قس��طنطين زريق، 
فعلى الرغم من أنه قضى جميع مراحل دراسته 
الجامعية في مؤسس��ات أجنبي��ة، وارتبط خالل 
معظ��م س��نوات العمل ف��ي حياته بمؤسس��ات 
تربوية أجنبية، إال أنه اختار أن يخاطب باستمرار 
القارئ العربي، وأن يتوجه في كتاباته إليه، وأن 
تكون المواضيع التي يختار الكتابة بها ذات صلة 
مباش��رة باألوضاع الس��ائدة في الوطن العربي 

وبمستقبله.
ف��ي ش��هر أي��ار م��ن ع��ام 2000م توف��ي 
قس��طنطين زري��ق مخلف��ًا وراءه قائم��ة م��ن 
الكت��ب واألبحاث: » الوعي القومي » نظرات في 
الحياة القومية المتفتحة في الش��رق العربي »، 
نح��ن والتاريخ » مطالب وتس��اؤالت في صناعة 
التأريخ وصنع التاريخ »، -ما العمل » حديث إلى 
األجيال العربية الطالعة »، معنى النكبة، معنى 
النكب��ة مجددًا ف��ي معرك��ة الحض��ارة، أي غد، 
نحن والمس��تقبل، هذا العصر المتفجر، مطالب 

المستقبل العربي«.
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ضــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثالث ع�ضر 13 / 6 
مضى ش��هر كامل على وجودي في المهجع 
الس��ابع، هذا المهجع الذي يض��م محمد العبود، 
وحبش الع��الج ودويحان الش��يحا وخلف الثلجي 
وعايد الهب��ود وجميعهم من الرقة، وقد اعتقلوا 
في أواخر أيار ع��ام 1982، غير أن حبش العالج 
ق��د اعتقل مرتي��ن، األولى من��ذ بداي��ات ال� 71 
حيث س��يق إلى دمش��ق، وانتقل ط��وال ثمانية 
أش��هر بين سجن / الشيخ حسن / و / المزة / و / 
القلع��ة / . ثم اعتقل مرة ثانية لمدة عامين من 
1976 – 1978 وأمضى الفترة برمتها في سجن 
حلب المرك��زي. وعندم��ا قدّم للقض��اء حكمت 
علي��ه المحكم��ة بالبراءة، وحبش ش��خص دمث 
عن��ده اطالع على المنطقة من / عين عيس��ى / 
وداخل تركيا إلى حران من حيث تموضع القبائل 
العربية، والتداخل الكردي العربي، وما في جوف 
المنطقة من عادي��ات ولقى، وفي المهجع ابن / 
كف��ر ح��ارب / النازح ال��ذي تكلمت عنه س��ابقًا، 
والدكتور س��امي صعوب والمدع��و عبد الوهاب 
المحاميد من اإلتحاد اإلشتراكي / جمال األتاسي 
/ وعب��د الغف��ار المق��داد م��ن / غض��م / الرجل 
الصامت دائمًا والمهذب في عالقاته حيث ال يزار 
في العام سوى مرتين، يهتم بالغسيل والحمام 
بش��كل غير مألوف. هؤالء الذين أعيش معهم، 

بينهم ثالثة يصلون األوقات الخمسة. 
اليوم الرابع ع�ضر 14 / 6 

أن العديدي��ن يس��ألونني عم��ا أس��جله في 
هذه اليوميات، فأجيبهم بأنني ال أعرف. البعض 
يطلب اإلطالع عليها. أبتس��م وأق��ول: عندما أنا 
أطلع س��أعطيها وأس��مح لغيري كي يضيع وقته 
به��ا، وهكذا أتخلص من األس��ئلة.. في يوم من 
األيام قلت لنفس��ي: - يجب أن أس��جل معلومات 
عادية عن الناس الذين أقاموا في السجن.. كيف 
اعتقلوا وما هي األسباب.. يمكن أن تسجل هذه 
اليوميات حياة الذي��ن حكم على حياتهم بالقهر 
في مرحلة من مراحل بالد الش��ام مألى بالعنف 

والمصادرة والقتل. 
أن أيام السجن تبدو للوهلة األولى خالية من 
المعنى، وهي ال تس��تحق التسجيل، لكنها ومن 
خالل ما قرأته عنها بأقالم اكتوت بجمر المعاناة 
وقلقه��ا.. ب��دت ث��رة وغنية ومألى، أن اإلنس��ان 
عندما يُمضي في المعتقل عش��ر سنوات وأكثر 
ال بد أن يفقد قلياًل من ش��روط تفكيره ووعيه.. 
الس��جن يدفع اإلنسان بشروط لم تكن فيه من 
قبل.. البعض يفقد عقله.. البعض يواظب على 

عادات لم يكن يعرف عنها شيئًا. 
أمام��ي لوح��ة يرس��مها جهاد مس��المة من 
درع��ا طوله��ا مت��ر وعرضها نصف مت��ر تحتوي 
على نم��اذج بش��رية وعاري��ة، تب���دو متداخل�ة 
ومش��وه�ة؟ قلت له م�ا هو عنوانها قال: تسلُّق. 
قل��ت: لو كان عنوانه��ا » تداخل في التفاصيل » 
كان أفض��ل. أن جهادًا طوله 187 س��م، س��جين 
من��ذ ع��ام 1986، وه��و تاب��ع لتنظي��م الدكتور 
جمال األتاس��ي. يحمل جهاد روح الفنان البريء، 
ه��و من موالي��د 1958، يعمل في ه��ذه اللوحة 

منذ شهرين. 

اليوم اخلام�ص ع�ضر 15 / 6 
يبدأ األسبوع كما ينتهي، وال يعرف السجين 
آخره من أوله، كلها أيام متواليات مألى بالروتين، 
والتك��رار والمل��ل، إنك م��ع نفس الوج��وه ومع 
نفس األحاديث، وتحيا اإلنتظار والترقب والقلق 

والتوتر والكبت والشوق والحرمان. 
هجمت الح��رارة ومعها اإلعي��اء واإلرهاق.. 
أرحت نفس��ي من القراءة وانصرفت إلى الس��ير 
ف��ي المم��ر، ن��ادى عل��يّ الرائ��د المس��رح منذ 
الس��بعينات إبراهي��م عب��ود من قري��ة الجنينة 
الش��مالي  عل��ي  والعمي��د  طرط��وس  س��احل 
وكانت قد جاءت زي��ارة الثاني ولم أزره. حدثني 
العمي��د عل��ي وكان نائب رئيس فرقه لش��ؤون 
المدفعية ربي��ع 1982، ومن محافظة القنيطرة 
ج��وار الحدود اللبنانية. حدثن��ي عن أوالده حيث 
اإلثن��ان الكب��ار أنهيا دراس��ة طب األس��نان، أما 
الثالث يدرس في معهد صناعي لتصنيع األدوات 
الطبي��ة ومنها فكوك األس��نان وع��ن ابنته التي 
تدرس في معهد متوس��ط تج��اري، العميد علي 

من مواليد 1938. 
وس��ألت إبراهيم عبود عن ابنته المش��وهة 
والت��ي تركها في الصف الثان��ي فقال: - ال تزال 
عل��ى حالها ولك��ن رغم ذل��ك فق��د أضحت في 

الجامعة ومن المتقدمات. 
جاء وشاركنا في الجلسة المقدم علي حامد، 
والرائد أبو باسم وذهب بنا الحديث إلى كل جهة 
وكل منح��ى، والمت��ة تعمل بنا ش��تى األعمال، 

وتذهب بنا إلى عوالم ال نعرف عنها شيئًا. 
اليوم ال�ضاد�ص ع�ضر 16 / 6 

أخب��رت الطبي��ب الس��جين ناجي حي��در أن 
صداع��ًا قوي��ًا يجتاحني. قاس ضغط��ي فإذا به 
12 / 8، فطلب مني أن أرتاح وأقلل من س��اعات 
القراءة. وأرجع السبب إلى اإلرهاق وحرارة الجو 
ورطوبة الجن��اح وكثرة الذباب، وبما أنني أتكلم 
عن الخدمات السيئة ال بد من الحديث عن المياه 
فه��ي تأتينا من الصهاريج التي قلَّت هذه األيام، 

بحيث أن السجين ال يتناول سوى 3 ل يوميًا. 

نش��كو إلى مس��اعد اإلنضباط، أن��ه يبيعنا 
الفاصولياء ب� 30 ليرة س��ورية والبندورة بنفس 
الثم��ن. أن اإلتي��ان بالفاتورة يش��كل ل��ه ولمن 
يش��اركه دخاًل خياليًا على حس��اب هذا السجين 
المقه��ور والمريض، وعلى حس��اب أهله الذين 
يجمعون له تكاليف الزيارة عبر عالم من اللهاث 

والتعب واألنين. 
اليوم ال�ضابع ع�ضر 17 / 6 

ج��اءت زي��ارة حب��ش الع��الج، وكان��ت آخر 
زيارة له قبل أربعة أش��هر. أوالده وزوجته جاؤوا 
م��ن الرقة وأخته ج��اءت من قرية / الهيش��ة / . 
أخب��روه ع��ن رداءة الموس��م وعن ال��زرع، الذي 
ضمن��وه للرع��اة، وأن م��اء البليخ ل��م يعد يصل 
إل��ى الفالحين فم��ا زالت مياهه تض��خ من قبل 
المش��اريع الخاص��ة، فالترش��يد ال يمكن ومادام 
المس��ؤولون ه��م عل��ى رأس المش��اريع، وهم 
الذي��ن يقوم��ون بالهدر. حملوا له س��الم األهل 
وس��الم األق��ارب، وس��الت الدموع م��درارة على 
حديد الشبك. كان فرحًا بأوالده، الكبير واألصغر 
من��ه وصال إلى الصف الثال��ث في الجامعة األول 
ف��ي كلية الحقوق، والثاني في كلية التجارة، لم 
يس��تطيعا إكمال الدراسة فانسحبا بسبب ضيق 

اليد وظروف المعيشة الصعبة. 
حملوا له ناموس��ية ضد الذباب، وكيسًا من 

الدخان اللف. 
عند العش��اء جلست عنده نتحدث عن البليخ 
الذي ش��ح والمرش��ح للنضوب، وع��ن الفالحين 

وقد اجتاحت أراضيهم المشاريع اإلستثمارية. 
قبي��ل إغ��الق الباب بس��اعة تقريب��ًا قصدت 
المدع��و ودي��ع إبراهيم فجلس��ت عن��ده وتحدثنا. 
وديع ش��اب ودي��ع وأني��س يكتب الش��عر وكذلك 
القص��ة القصي��رة. حدثني عن أي��ام 1971 وكان 
ال يتج��اوز الثالث��ة والعش��رين وكان متخفي��ًا عن 
األنظار مع صديق عزيز دهس��ته س��يارة ومات.. 
حدثن��ي عن الالذقي��ة يومها، حدثن��ي عن األزقة 
والح��ارات الواقع��ة جنوبي الش��يخ ضاه��ر، وعن 
طفولته التي مرت كالبرق وذهبت إلى غير رجعة. 
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احلرا�ضــــة الق�ضـــائية
يعرف الفقه الحراس��ة بأنها وضع مال يقوم في 
شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر 
عاج��ل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته وردّه مع 

تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه.
فالحراس��ة عقد يعهد الطرف��ان بمقتضاه إلى 
ش��خص آخر بمنق��ول أو عقار أو مجم��وع من المال 
يقوم بش��أنه الن��زاع أو يكون فيه الح��ق غير ثابت 
فيتكف��ل ه��ذا الش��خص بحفظ��ه ورده م��ع غلت��ه 
المقبوضة إلى أن يثبت فيه الحق المادة »695« من 

القانون المدني.
وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض رقم 158 

عام 1965:
»الحراس��ة القضائي��ة عمل عام ش��رع لحماية 
الس��واء،  عل��ى  المتخاصمي��ن  الحق��وق  أصح��اب 
وكل اتف��اق بي��ن الح��ارس القضائ��ي وأحد طرفي 
الخصومة على مبل��غ إضافي يتقاضاه الحارس منه 
مخال��ف للنظام الع��ام ألنه قائم عل��ى تصرف غير 

مشروع وهو باطل«.
والحراسة على ثالثة أنواع: 

- الحراس��ة االتفاقي��ة: هي الت��ي يكون تعيين 
الحارس فيها باتفاق ذوي الش��أن، وإلى هذا تش��ير 
المادة 695 م��ن القانون المدني الس��وري، تقابلها 
الم��ادة729 من القان��ون المدني المص��ري بقولها: 
»الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص 
آخ��ر، بمنقول أو عق��ار أو مجموع م��ن المال، يقوم 
بش��أنه نزاع أو يكون الحق في��ه غير ثابت، فيتكفل 
ه��ذا الش��خص بحفظ��ه وبإدارته وي��ردّه مع غلته 

المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه«.
- الحراس��ة القضائية: هي الت��ي يكون تعيين 

الحارس فيها بموجب حكم قضائي.
- الحراسة القانونية: هي التي يقررها القانون 
بغي��ر حاج��ة إلى حكم القض��اء أو اتف��اق األطراف. 
ومن أه��م تطبيقاته��ا ما نص علي��ه قانون أصول 
المحاكمات الس��وري بخصوص تعيين حارس على 
أم��وال المحج��وز عليه حفاظًا عل��ى مصلحة الدائن 

الحاجز.
فالمادة 333 من هذا القانون تقضي بأن يعيّن 
مأمور التنفيذ حارس��ًا يختاره لألشياء المحجوزة، ما 
ل��م ي��أت الحاج��ز أو المحجوز عليه بش��خص كفء. 
ويجوز تعيين المحجوز عليه حارسًا إذا طلب ذلك، إال 
إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة، 
كما نصت المادة 334 من نفس القانون، إذا لم يجد 
المأم��ور في مكان الحجز من يقبل الحراس��ة وكان 
المدي��ن حاض��رًا يج��وز تكليفه بالحراس��ة وال يعتد 

برفضه إياها.
األصل أن تطبق على الحراس��ة أحكام الوديعة 
باعتبار أن المال المتنازع عليه يكون في يد الحارس 
وديع��ة عنده، لكن الحراس��ة تتميز عن الوديعة في 

أمور عدة أهمها:
1 - الحراس��ة تكون على أش��ياء متن��ازع عليها 

بخالف الوديعة
2 - يمكن أن تكون الحراسة اتفاقية أو قضائية 

أو قانونية أما الوديعة فال تكون إال اتفاقية
3 - يغل��ب وقوع الحراس��ة على العق��ار وانجاز 
وقوعها على منقول ما أما الوديعة فيغلب أن تكون 

على المنقول ويندر أن تكون على العقار
4 - الحراس��ة تك��ون في األصل باج��ر مجز أما 

الوديعة فيغلب أن تكون بال اجر أو بأجر زهيد
5 - في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال أما 

المودع لديه فيقتصر دوره على حفظه
6 - يلتزم الحارس في األصل بالحراس��ة حتى 
النهاي��ة أم��ا الوديع��ة فيج��وز أن يرد الم��ودع لديه 

الوديعة قبل انتهاء العقد
7 - في الحراس��ة ي��رد الحارس الم��ال إلى من 
يثبت ل��ه الحق فيه أم��ا الوديعة فيرد لم��ودع عنده 

المال إلى المودع بمجرد الطلب.

 كم��ا تتميز الحراس��ة ع��ن الوكالة ف��ي فروق 
أهمها مايلي:

- في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون 
أن يتصرف به أما الوكالة فقد يوكل له أمر التصرف 

و اإلدارة والتبرع وغير ذلك. 
- ف��ي الحراس��ة أعمال اإلدارة تبع��ا للحفظ إما 

في الوكالة فيكون الحفظ تبعا ألعمال اإلدارة
- في الحراسة يتقاضى الحارس أجرا مجزيا أما 

الوكالة في األصل تكون بال اجر
- إذا تقاضى الحارس اجرا فال يجوز تعديله إما 

إذا تقاضى الوكيل أجرا فيجوز زيادته أو إنقاصه
- الحارس ف��ي بدء الحراس��ة ال يعلم لمن يرد 
المال أم��ا الوكيل فيعلم منذ البداي��ة انه ملزم برد 

المال للموكل.

اأركان احلرا�ضة الق�ضائية:
يش��ترط لف��رض الحراس��ة القضائي��ة توافر 

أركان أساسية هي:
الن��زاع: يجب لفرض الحراس��ة أن يكون هناك 
ن��زاع ج��دي بين األط��راف يق��وم على اس��اس من 
الصح��ة ويؤك��ده ظاه��ر المس��تندات , و ق��د أيدت 
محكمة النقض الس��ورية وجوب توف��ر هذا الركن 
حينما قضت بان الحراس��ة القضائية إنما هي إجراء 

مؤقت يتخذ تبعا لوجود نزاع
»قرار محكمة النقض السورية رقم 344/323 
تاري��خ11/7/1955 » وإذا تبن للقاضي المس��تعجل 

عدم توفر النزاع قضى بعدم االختصاص
الخط��ر: والخط��ر الم��راد ب��ه هنا ه��و الخطر 
العاج��ل ال��ذي تب��رره ض��رورة ملحة وه��ي الضرر 

الواقع الذي يهدد مصلحة المدعي.
االس��تعجال: إن عنصر العجلة ش��رط أساس��ي 
النعقاد االختصاص لقاضي األمور المس��تعجلة في 
طل��ب الحراس��ة إذ يجب أن تكون هناك خش��ية من 
ف��وات الوقت , وه��ذا األمر موضوع��ي تختص في 
تقديره المحكمة وتس��تنتجه من ظروف كل قضية 

على حدا.
عدم المساس بأصل الحق:ينبغي في الحراسة 
القضائية أال تم��س اصل الحق بل يجب أن تصونه 

مؤقتا دون أن تتعرض لموضوعه.
قابلية األموال المطلوب وضعها تحت الحراسة 
ل��إلدارة من قب��ل الغير و التعامل معه��ا قانونا:إذ ال 
يج��وز حجز األم��وال العائدة للخدم��ة العامة لوجود 
حصان��ة قانونية تمنع التعامل في هذه األموال كما 
ال يجوز فرض الحراس��ة القانوني��ة على أموال غير 
قابل��ة للتعامل قانونًا ويش��ترط في األم��وال التي 

توضع تحت الحراسة أن تكون قابلة لالستغالل.

تعيني احلار�ص الق�ضائي: 
المدن��ي  القان��ون  م��ن   698 الم��ادة  تقض��ي 
الس��وري، تقابلها المادة 732 م��ن القانون المدني 
المصري، ب��أن يكون تعيين الحارس، س��واء أكانت 
الحراس��ة اتفاقي��ة أم قضائية، باتفاق ذوي الش��أن 
جميع��ًا، ف��إذا لم يتفق��وا تول��ى القاض��ي تعيينه. 
وهك��ذا يك��ون تعيي��ن ش��خص الح��ارس مس��ألة 
منفصلة عن فرض الحراس��ة القضائية، فالحراسة 
القضائية تفرض بحكٍم من القضاء، ولكن شخص 
الحارس يتعين باتفاق ذوي الش��أن جمعيًا إذا أمكن 
هذا االتف��اق، وال تتغير بذلك طبيعة الحراس��ة من 
حراس��ة قضائية إلى حراس��ة اتفاقية. فالعبرة في 
كون الحراس��ة قضائي��ة أو اتفاقية هي بمن فرض 
الحراس��ة في ذاته��ا، ف��إن كان هو القاض��ي كانت 
الحراس��ة قضائي��ة ول��و كان الخص��وم ه��م الذين 
اتفقوا على تعيين ش��خص الح��ارس، وإن كان هم 
الخصوم، كانت الحراس��ة اتفاقية، ولو كان القاضي 

هو الذي عين الحارس.

حجية حكم احلرا�ضة:
إن حكم الحراس��ة هو حكم وقتي س��واء صدر 
ع��ن قاض��ي األم��ور المس��تعجلة أم ع��ن محكم��ة 
الموضوع و يك��ون خالل هذه الم��دة قابل للتعديل 
إذا تغيرت الظروف الت��ي اقتضت إصداره فهو يقيد 
القضاء و يلزم طرفي الخصومة فليس للقاضي أن 
يعدل عن حكمه ولي��س للخصوم أن يرفعوا دعوى 

ثانية.
فلحكم الحراس��ة حجية مؤقت��ة تبقى قائمة ما 
بقيت الظروف التي دع��ت إلى إصدارها فان تغيرت 
تل��ك الظ��روف م��ن حي��ث الواق��ع أو القان��ون زالت 

حجيتها.
تشمل التزامات الحارس الرئيسة ما يلي:

- الت��زام تس��لم المال والمحافظ��ة عليه: يجب 
عل��ى الح��ارس أن يتس��لم الم��ال الموض��وع تحت 
الحراس��ة م��ن يد حائ��زه، ويق��وم بج��رده وتحرير 
محضر بذلك. وبما أن الحراسة ال تنقل ملكية المال 
إل��ى الحارس، بل يبقى الم��ال ملكًا لصاحبه أو لمن 
س��يحكم له به عند حس��م النزاع، فإن تبعة الهالك 

بعد االستالم تبقى على عاتق المالك.
وعل��ى الحارس عم��اًل بأحكام الم��ادة 700 من 
القان��ون المدني الس��وري أن يحاف��ظ على األموال 
المعهودة إليه حراس��تها، وأن يب��ذل في ذلك عناية 
الرجل المعتاد. وتقضي المحافظة على تلك األموال 
قي��ام الح��ارس بمراعاة طبيع��ة هذه األم��وال وما 
تتطلبه من أعمال لصيانتها. فإذا كانت مباني مثاًل، 
فإنه يتعين عليه إجراء اإلصالحات الالزمة لصيانتها 
وحف��ظ كيانه��ا ومنعها م��ن التلف، ويلت��زم كذلك 
باتخاذ جميع اإلج��راءات اإلدارية والقضائية لتفادي 
ما ق��د يلحق بهذه األموال من أضرار بس��بب الغير، 
كأن يرفع الدعاوى أو يوقع الحجوز االحتياطية وغير 
ذلك. وليس للحارس، بطريق مباشر أو غير مباشر، 
أن يح��ّل محله ف��ي أداء مهمته كله��ا أو بعضها أحد 

ذوي الشأن من دون رضاء اآلخرين.
- الت��زام إدارة الم��ال وس��لطته بالتصرف: لما 
كان الح��ارس نائب��ًا عن صاح��ب الم��ال، لذلك فإن 
س��لطته هي س��لطة الوكي��ل وكالة عام��ة، فله أن 
يقوم بالتأجير لمدة ال تزيد على ثالث س��نوات، وله 
القي��ام بزراع��ة األرض وما يتطلبه ذلك من ش��راء 
م��واد وأدوات وآالت، وكذل��ك بي��ع محاصيل اإلنتاج، 
وله أن يس��تعين بالموظفين والعم��ال الذين يحتاج 

إليهم في أعمال اإلدارة.
لك��ن ليس للحارس أن يق��وم بأعمال التصرف 
الت��ي ال تدخ��ل في أعم��ال اإلدارة إال إذا حصل على 
موافق��ة ذوي الش��أن أو على ترخي��ص من القضاء 
وإال عُ��دّ متج��اوزًا نيابته. وال يس��ري هذا التصرف 
في حق صاحب المال إال إذا أقرّه. فال يجوز للحارس 
أن يقوم ببيع المال المحروس أو أن يهبه أو يقايض 

عليه أو يقرضه أو أن ينزل عن جزء من الحق.
- التزام مسك دفاتر وتقديم حسابات: تقضي 
المادة 703 من القانون المدني الس��وري بأن يلتزم 
الح��ارس باتخاذ دفاتر حس��ابات منظم��ة وللقاضي 
إلزام��ه اتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة. ويجب 
علي��ه أن يق��دم لذوي الش��أن كل س��نة على األكثر 
حسابًا بما تس��لمه وبما أنفقه معززًا بما يثبت ذلك 
م��ن مس��تندات. وإذا كان الح��ارس معين��ًا من قبل 
المحكم��ة فعليه إضاف��ة لذلك أن ي��ودع صورة من 
هذا الحس��اب، قلم كتّابها ليت��اح للمحكمة مراجعة 
الحس��اب المذكور، والتأكد من حسن قيام الحارس 

بالمهمة التي أوكلت إليه.
- الت��زام رد األم��وال مح��ل الحراس��ة: يلت��زم 
الحارس عند انتهاء الحراس��ة رد المال المعهود إليه 
حراس��ته على م��ن يختاره ذوو الش��أن أو من يعينه 
القاضي. ويكون الرد أو التس��ليم مشفوعًا بحساب 

أخير مؤيد بالمستندات.
عن كتاب القانون التجاري »جامعة دمشق«.
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  ياسر مرزوقق
كتابنا الي��وم مجموعٌة من الخطاب��ات التي ألقاها 
الدكتور »علي ش��ريعتي« في قاعة »حسينية اإلرشاد« 
بطه��ران س��جلت على أش��رطة، ثم نقل��ت كتابة على 
الورق، وعلي ش��ريعتي كان وال ي��زال المفكر االيراني 
األب��رز، وال��ذي ق��دم بكتاباته ورؤيت��ه نموذج��ًا خاصًا 

ومتقدمًا للثورة االسالمية في ايران. 
وفي ه��ذا الكتاب يقول ش��ريعتي: إنه لمن س��وء 
الح��ظ أن ال ن��درك ما يراد بن��ا، فيصرفوننا عما ينبغي 
أن نفك��ر فيه من مصي��ر مجتمعنا أو أفك��ر فيه أنا من 
مصي��ري كإنس��ان، إل��ى أن نفكر في أش��ياء نحس��بها 
فة، فيصيبون الهدف دون أن  راقية جدًا وعظيمة ومشرِّ
نش��عر! ومن أجل هذا قلت في مكان آخر: »إذا لم تكن 
حاض��ر الذهن ف��ي »الموقف« فكن أينم��ا أردت، المهم 
أنك لم تحضر الموقف، فكن أينما ش��ئت: واقفًا للصالة 

أم جالسًا للخمرة، كالهما واحد«. 
إن المس��تعمرين ال يدعونك لما تستاء منه دائمًا، 
فيثيرون انزعاجك فتنفر منهم إلى المكان الذي ينبغي 
أن تصي��ر اليه! بل يخت��ارون دعوتك حس��ب حاجتهم، 
فيدعون��ك احيان��ًا إلى م��ا تعتقده أم��رًا طيب��ًا نم أجل 
القضاء عل��ى حق كبير، حق مجتمع أو إنس��ان، وأحيانًا 
تدع��ى لتنش��غل في حق آخر، فيقض��ون هم على حق 

آخر هو أولى. 
عندما يش��ب حريق ف��ي بيتك، ويدع��وك أحدهم 
للص��الة والتضرع إلى اهلل، ينبغي علي��ك ان تعلم أنها 

دعوة خائن، فكيف إلى عمل آخر؟.
فاالهتم��ام بغير إطفاء الحري��ق، واالنصراف عنه 
إلى عمل آخر، ما هو اال استحمار، وإن كان عماًل مقدسًا 

أو غير مقدس. 
يق��ول ش��ريعتي » إن أكب��ر قي��م اإلنس��ان ه��ي 
تل��ك الت��ي يبدأ منه��ا بالرفض وعدم التس��ليم اللذين 
يتلخصان بكلمة )ال(. … ال شك أن من أدرك لذة التمرد 
والرف��ض واألخالقي��ة والنباهة، لن يبدلها بأي ش��يء، 
ولن يبيعها بأي ثمن، ولكن ماذا حدث لنا حتى بدلنا ذلك 
بسهولة؟ المسألة هو أنه ال نباهة لنا، فنحن ال نستقيم 
إال أن علتن��ا يد أقوى، أو س��وط قاس، يظل فوقنا مدى 

الحياة«.
أما عن مفهوم االس��تحمار عنوان الكتاب فيلخصه 
قائ��اًل: “أي قضية فردي��ة أو اجتماعية، أدبية أو أخالقية 
أو فلس��فية، ديني��ة أو غيره��ا، تبتع��د ع��ن النباه��ة 
اإلنس��انية واالجتماعي��ة”. داعيًا إلى التفكر واس��تعمال 
العقل ولعل البعض يس��تغرب من اس��تعمال شريعتي 
كلمة االستحمار، فإنه يؤكد أنها جاءت بهذا المعنى في 
القرآن عن الفقهاء األحبار “مثل الذين حملوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا”، فهو اصطالح 

قرآني صحيح. 
نوعي��ن،  إل��ى  االس��تحمار  ش��ريعتي  ويقس��م 
اس��تحمار قدي��م واس��تحمار حديث، وهو كاالس��تعمار 
تمام��ًا، فالقديم يتمث��ل في الزهد، التصوف، الش��عر، 
القومي��ة، تعظيم الماضي وتجليله، الفلس��فة، الثواب، 
االس��تحمار الحدي��ث يتمثل ف��ي التخص��ص التحقيق، 
العلم، القدرة، الحرية الفردية، الحرية الجنسية، حرية 
الم��رأة، التقليد، التبعية، وهو تخدير للذهن وانصرافه 
عن الش��أن االجتماعي العام والتوقع في األنا واالنغالق 
على النف��س ومطالبها المادي��ة والغرائزية، والتنصل 
م��ن التكاليف والمس��ؤوليات التي حمّلها اهلل س��بحانه 
لإلنس��ان باعتب��اره خليفت��ه على األرض، ف��كل علوم 
الحياة وفنونها وآدابها وثقافاته��ا المتعددة إذا لم تدفع 
اإلنس��ان إلى التغيير والتجديد والتنمية والحرية والعزة 
هي أدوات استحمارية ال قيمة لها ألنها غير موجهة في 

طريق اهلل الخالق المثل األعلى المطلق. 
وف��ي مقاب��ل االس��تحمار هن��اك مف��ردة النباهة 

يقسمها علي شريعتي إلى قسمين: 
النباه��ة الش��خصية وتعن��ي: أن يكون الش��خص 
م��دركًا وواعي��ًا ومس��توعبًا لمن هو )ذات��ه( ولدوره في 
الحياة … لس��بب وجوده ولعالقته مع األشياء المحيطة 

به )الكون(.. وبذلك تتحقق النباهة الشخصية. 
النباهة االجتماعية وتعني: أن يكون لدى المجتمع 
الوعي السياسي )بالمعنى األفالطوني( بحيث يستطيع 

أن يستجيب للمسؤوليات الملقاة على عاتقه
والنباه��ة تتطلب أن يك��ون المرء ف��ي بحث دائم 
ومس��تمر وس��عي دؤوب ال يق��ف عن��د رض��ا معين من 
المستوى العقلي؛ ألنه يرى أن المتعلم قد يبقى جاهال 
وأخ��رس وأعمى. فاإلنس��ان إذا أش��بع بالعل��م لم يعد 
يش��عر بالج��وع الفكري حي��ث ينظر إلى قضاي��ا العلم 

منفصلة عن قضايا الفكر. 
واالس��تحمار هي تزيف األذه��ان ومحاولة إبعادها 
و)النباه��ة  الذاتي��ة(  )النباه��ة  النباهتي��ن  تل��ك  ع��ن 
االجتماعية(،وتغير مس��ار اإلنسان عن إدراك النباهتين 
وس��لبوهما من��ه. وأي داف��ع ولو كان مق��دس فإن كان 
ش��أنه إبعاد االنس��ان عن النباهتين، فذلك فيعتبر أداة 

لالستحمار. 
 في التاريخ اإلس��المي نماذج كثي��رة توضح ذلك، 
فقد كان المس��لمون في صدر اإلسالم يتمتعون بهاتين 
النباهتي��ن حتى أنه��م كانوا يقاض��ون الخليفة على أي 
س��لوك ال يقبلونه – مثل موقف المس��لمين من س��هم 
عم��ر بع��د فتح ف��ارس – فقد كان��وا أهل وع��ي ودراية 
وكان��وا يهتم��ون بمصي��ر مجتمعهم بدق��ة وولع، حيث 
يصع��ب الظل��م والس��يطرة عليه��م فبالتال��ي ال يمكن 
اس��تحمارهم أبدا. بخالف المجتمع اإلس��المي في العهد 
العباس��ي حيث بلغ ذروة الحضارة والعل��م واالزدهار إال 
أنه يفق��د الوعي ويفقد االهتم��ام بمصيره االجتماعي 
حت��ى يصب��ح ال يبالي ب��أي ظلم أو ج��ور أو تبذير تقوم 
به الس��لطات آنذاك، كما حدث بع��د الوليمة التي أقامها 
جعفر البرمكي بمناس��بة زفافه، )حيث طبخ من الطعام 
ما أخ��ذوا يخرجون الباقي منه من بغداد عدة أيام، حتى 
تجمع جبل من الطعام خارج المدينة. وبعد أن تغذت منه 
الطي��ور والحيوانات أياما، تعفن فأخذ يهدد صحة الناس 
وس��المتهم مما اضطرهم الستئجار جماعة إلبعاده عن 
المدينة فلم يظهر رجل من المسلمين ليقول لهم، هذا 
الطعام الكثير إس��راف ف��ي الدين( لم��اذا؟ ألنهم فقدوا 
تل��ك النباهة حتى إذا جاءه��م المغول تهدم كل الصرح 

االجتماعي الذي كان قائما ولم يبقى له أي مدافع.. 
 فبين هذا المش��هد في العهد العباس��ي وبين ذاك 
المشهد في صدر اإلسالم تكمن أهمية النباهة والوعي 
اإلنس��اني للفرد وللمجتمع، وتتضح جليا ضرورتها من 

أجل إنسان يعي ذاته وحياته ومستقبله.. 
وتحت عنوان “االستحمار الديني”، يعتبر شريعتي 
ه��ذا االس��تحمار من جه��ة الدين ه��و األكب��ر واألقوى 
واألعظم منذ العص��ور القديمة وحتى المعاصرة، وهو 
ما س��ماه “االستخدام الديني الس��تحمار العقول”. حيث 
اس��تعان ملوك المجتمعات القديمة بالكهنة والس��حرة 

ف��ي اس��تحمار الن��اس، كذلك اس��تعان فرع��ون ببلعم 
ب��ن باع��ورا، وعل��ى نف��س المن��وال اس��تعان القيصر 
بالقساوس��ة، وه��و األم��ر عين��ه م��ع الخليف��ة األموي 
والعباس��ي وباقي الس��الطين في ديار المس��لمين في 
اس��تعانتهم بالمزورين الذين برروا أعمالهم المخالفة 
وآل��ه وس��لم،  لمس��ار رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه 
ر بال��دور األكبر في تش��ويه  حي��ث يقوم الدي��ن المزوَّ
الدي��ن الحقيقي - ك��ون الدين الحقيق��ي يحول بينهم 

واالستعباد. ”
يقول ش��ريعتي في تعريفه للدي��ن: أردت بالدين 
غير الدين المتوارث حبيس السنن والعادات ألن األديان 
الوراثية كلها متش��ابهة وألن الش��يء الذي يتخذ وراثة 
وس��نة واعتي��ادا م��ن غي��ر علم وبصي��رة كيفم��ا كان 
ومهم��ا كان هو م��ردود وال فرق في ذل��ك بين األديان 
والمذاه��ب حي��ث ال درجات ف��ي الجهل لذا ف��إن البحث 
يدور عل��ى الدين األرقى من العل��م ال الدين الذي لقن 
تلقين��ا وتس��لمه الخلف عن الس��لف كمجموع��ة عادات 
وسنن تقليدية مكررة إن الجيل الواعي يرفض هذا وال 
يستمع له ورفضه شيء طبيعي وإن لم يكن ألقى هذه 
الس��نن والخصائص الموروثة الالعقلية في المهمالت 
فإن��ه س��يلقيها غدا حي��ث يتم��رد الجي��ل الوراثي على 
السنن الالعقلية التي حملت إليه فيرفضها كلها اوال ثم 
يصل إلى مرحلة فارغ��ة تماما هي الوجل واالضطراب 
والبح��ث والريبة والحاجة إلى استكش��اف الطريق الذي 
يج��ده في النهاية واكتش��اف الدين بعد رفض الس��نن 
الوراثي��ة المتحج��رة إنه الدي��ن الذي يتجاوز الفلس��فة 

والعلم والصنعة إنه دين المعرفة والتنبه
ويضي��ف » وق��ع مصي��ر الدي��ن ف��ي أي��دي قوات 
استحمارية مضادة لإلنسانية تتسمى بأسماء كالطبقة 
الروحانية والطبقة المعنوية والطبقة الصوفية وطبقة 
الكهن��وت الذين اتخ��ذوا من الدين وس��يلة الس��تحمار 

الناس فرديًا واجتماعيًا » 
ف��ي النهاي��ة يح��ذر عل��ي ش��ريعتي م��ن الدي��ن 
االس��تحماري ال��ذي يدع��وا إل��ى التمكي��ن م��ن الظلم 
والفق��ر والس��كون والصب��ر بعك��س الدي��ن الحقيقي 
الذي يجعل النس��ان يرفض الظلم من اجل حاجته إلى 
العدال��ة ويربي الفرد على كل القيم اإلنس��انية النبيلة 
الت��ي تجعل��ه يعيش حالة م��ن الطهر والنق��اء الروحي 
بينما يبرر الدين االس��تحماري اكب��ر الفواحش ويحاول 
ان يطمئ��ن المرتكب له��ا ويكفرها ببع��ض التعويذات 
واالذكار الش��فاهية، وواضح ما تحمله هذه الفكرة من 
غبن والتفاف على حق االخر واستسهال لكل المحرمات. 

علي �ضريعتي 
عل��ي محمد تقي ش��ريعتي. ولد في ش��هر كانون 
األول من العام 1933م، في قرية »مزينان«، وهي من 
قرى س��بزوار، إحدى مدن محافظة خرس��ان، التي تقع 
على حافة الصحراء الكبرى باسم »دشت كوير«، والده 
محمد تقي شريعتي، أحد المفسرين المعروفين للقرآن 
الكريم، ومن كبار المفكرين والمجاهدين اإلسالميين، 
والمؤس��س »لمركز نش��ر الحقائق اإلس��الميَّة«، الذي 
اضطلع بمس��ؤولية توعية الجماهير بال��دور الحقيقي 

للدين في المجتمع. 
تخ��رج عل��ي ش��ريعتي م��ن كلي��ة اآلداب بجامعة 
مشهد عام 1955م بدرجة امتياز، ليُرشح بعدها لبعثة 
إل��ى فرنس��ا في ع��ام 1959م لدراس��ة عل��م االجتماع 
الدين��ي في جامعة الس��وربون ليحصل على ش��هادتي 
دكت��وراه ف��ي تاريخ اإلس��الم وعلم االجتم��اع. انضوى 
ق وعم��ل بالتدريس وكان  في ش��بابه في حركة مصدِّ
يعط��ي دروس��ًا في جامع��ة خرس��ان، ثم ف��ي جامعة 
طه��ران، ث��م تحول إلى داعي��ة دين��ي، واعتقل مرتين 
أثناء دراس��ته بالكلية، وفي ع��ام 1969م وبعد عودته 
من فرنسا أسس حسينية اإلرشاد لتربية الشباب، وعند 
إغالقها عام 1973 اعتقل هو ووالده لمدة عام ونصف. 
س��افر بعد ذلك إلى لندن، واغتي��ل في عام 1977 قبل 

الثورة اإليرانية بعامين عن سن 43 سنة. 
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أنا السورية المحظوظة.. مازلت حتى هذه اللحظة على قيد الحياة.. 
واليزال لدي من الحواس خمسٌ مكتملة.. 

ساقاي معي وأيضًا ذراعاي.. وأصابعي العشرون.. 
ومالمح وجهي جميعها.. في مكانها باقية.. 

أنا السورية المحظوظة يمكنني.. بكبسة زر وأنا أخط هذي الكلمات.. 
أن أختار ما أشتهي من سالل الموسيقى.. 

وأن أسمع ما أشتهي.. من أغنيات
وبكبسة زر.. أن أطفئ الضوء فأنام

لديّ ثالُث مخدات.. ولحاف وبطانية.. وفراش ناصع البياض
ويمكنني أن أنام على جهات جسدي األربع.. 

أن أتقلب على كل الجنبات.. 
أنا السورية المحظوظة.. 

لم أدرك.. سياط المنفى بعد.. 
فحبيبُ القلب.. يكشُّ عن كتفيَّ ملح الفقد

ويحرسني طوال الدرب من حزني.. من الخيبات
أوقظ طفليّ بقبلة.. أو بست قبالت.. 

أحادثهم.. أشاجرهم.. أالعبهم.. أعلمهم.. 

وفي آخر المساء أضعهم في الفراش وأودعهم.. بقبلة أو بست قبالت.. 
دون أن أخشى مثاًل أن أستيقظ غدًا فال أجدهم
أو أن يكون مثاًل قد سقط بعضٌ من جسدهم

فال هلعٌ.. وال أنّات.. 
أنا السورية المحظوظة.. تُعد لي أمي قهوة الصباح.. 

وأرقص على دقات عكاز أبي.. على مصطبة الورد.. حيث استراح.. 
ويمكنني أن ألتهم إذ أجوع رغيف خبز.. دون أن أحسب حسابًا ليوم الغد.. 

وفي مطبخي أرزٌّ وعدس وسكرٌ وشاي.. والبنُّ ال ينفد.. وفي البراد تفاح.. 
وفي الحمام.. صابون بعطر الورد.. وماء ساخن مُباح.. 

أنا السورية المحظوظة.. 
لدي بيت جدرانهُ من حجر.. وس��قفهُ من حجر.. وبابهُ من خش��ب الش��جر.. 

وفيه مفتاح.. 
ُأوصده متى أشاء.. بوجه الضجر.. بوجه الرياح.. 

لم أمت تحت التعذيب.. وال برصاصة من قناص.. 
لم أتجمد في عراء اللجوء.. لم أختنق بغاز السارين.. 

ولم أغرق.. في مياه البحر األبيض المتوسط.. 
لم ينهش جثتي كلبٌ.. وال سمكٌ.. وال سفاح.. 

أنا السورية المحظوظة.. قلبي ينفرط من التعاسة.

اأنا ال�ضورية املحظوظة
 هزار الحرك



18

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
13

 / 
ط

شبا
 / 

9 |
  )1

25
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
وح

 الر
ض

نب

 لبابة الهواري

في الشارع ينتظر..
يلته��م س��يجارته التهامًا وهو يراق��ب المروحية 

تحلق فوقهم..
أأكون التالي؟..

يقف على ناصية الطري��ق.. تنخفض المروحية 
أكثر..

يخط��ر ببال��ه ل��و أنه��ا تصط��دم بأح��د المباني 
فيموت حرقًا طيارها الحاقد..

ماذا لو اصطدمت ولم يمت واس��تطعنا اإلمساك 
به.. يبتس��م للفكرة يتخيل طيار المروحية بين يديه 
تتك��ور قبضت��ه ال إراديًا ويضرب باله��واء يرفع قدمه 
وي��ركل ركلة أق��وى.. يرفع يده بالهواء كأنه يمس��ك 
الطي��ار من ياقت��ه، يضغط على أس��نانه وهو يقول: 

واهلل ألطحنك متل ما طحنت الناس بالبراميل.. 
يس��تفيق عل��ى ضحك أبو عب��دو، صاحب البقال 
يصل لمس��معه "ال حول وال قوة إال باهلل.. الناس عم 

تتخانق مع حالها"..
يبتس��م ل��ه.. يأخذ نفس��ًا عميقًا من س��يجارته، 

يتابع مراقبة الطائرة..
يتخيل لو أن معه س��الحًا مض��ادًا للطيران، يرفع 
يده كمن يمس��ك القاذف على كتف��ه يثبته بإحكام.. 
يغل��ق عينه اليس��رى يرك��ز باليمنى عل��ى المروحية 
اهلل أكب��ر ويطلق.. تفجرت.. ألف قطع��ة في الهواء.. 

يبتسم لنصر يتمنى تحقيقه..
يتأم��ل أصابعه يغلق يده ويبس��طها.. هذه عدة 

الحفر التي سيستخدمها بعد قليل..
يقطع تفكيره حين يرى البرميل بدأ بالس��قوط 

الحر فوق المدينة.. 
يقدر المكان الذي سينزل به.

يرم��ي عق��ب س��يجارته ويطل��ق للريح س��اقيه 
ليصل للمكان المطلوب.

يدوي االنفجار..
ويطير من مكانه..

يرتطم باألرض.. آآآه صرخة بس��يطة يطلقها.. 
يستدير على جنبه.. بعض الخدوش فيه يده.. يحاول 
النهوض.. ال زال قادرًا على الوقوف.. يتابع الركض..

أخيرًا يصل..
الدخان يغطي كل شيء..

أصوات صراخ.. تكبيرات.. ورجال الحي تتجمع.. 
غبار أبيض يغطي كل ش��يء.. اكتس��ت رؤوس 

الناس بالبياض.. كشيب غطا كل شيء..
مالمحهم مختفية خلف طبقة الرماد التي غطت 

كل شيء..
عن��د البي��ت ال��ذي س��قط علي��ه البرمي��ل وقف 

مجموعة من الرجال يصرخ أحدهم..
- بيت أبو محمد.. فيه 7 أطفال وأمهم..

رجل أربعيني يوجه كالمه البنه الشاب "بسرعة 
جيب شراشف وتعى"..

يغي��ب الش��اب لدقائ��ق ويقت��رب الجمي��ع م��ن 

األنقاض..
يصل لمسمعهم أنينًا خافتًا..

"بسرعة شباب في حدا عايش.. في صوت"..
تعلو التكبيرات..

يع��ود الش��اب مع��ه الشراش��ف.. يفرش��ها على 
األرض..

يبدأ الجميع األشالء المتناثرة بين الركام..
يمس��ك الش��اب بق��دم طف��ل.. يص��رخ بأعل��ى 

صوته.. "شباب هون في طفل.. هي رجلو"..
يهرع إليه ش��ابين ليزيال حجرًا كبيرًا يمنعهم من 

رؤية بقية الطفل.. 
"ضل ماس��ك يرجلو.. وحاول تسحبا شوي شوي" 
يقولها شاب يحاول رفع الحجر لألعلى، ارتفع الحجر.. 

يسحب اآلخر القدم قلياًل قلياًل.. 
يعل��و التكبي��ر، تحرك الحج��ر بالكام��ل.. لكن ال 

شيء.. هي فقط أشالء قدم مقطوعة لطفل..
يلفه��م الصم��ت للحظات.. " يزي��د التكبير.. اهلل 

أكبر.. اهلل أكبر.. كملوا شباب كملوا"..
يمس��ك الش��اب بالقدم ويضعها على الشرشف 
الذي امتأل ببقايا قطع لحم صغيرة وبعض األطراف 

يعود ليكمل 
مر وقت ليس قليال ولم يخرج سوى أشالء.. كلما 

عثروا على جزء وضعوه على الشراشف.. 

يأت��ي من بعيد ش��اب على مش��ارف العش��رين، 
يقترب وهو ينادي بأسماء "محمد.. مايا.. أحمد.."..

يوجه كالمه إليهم ".. طلع حدا عايش؟"..
قبل أن يتلقى الجواب.. يرى الشراشف الممتزجة 

بأشالئهم ودمائهم.. يسقط على ركبتيه..
يصرخ "أكيد في حدا لسا عايش.."..

بيدي��ه كم��ا الجميع ينك��ب على ال��ركام.. يقطع 
صوت التكبيرات صوتُه وهو ينادي أخوته..

يبتعد قلياًل وهو يمس��ك يد أمه المقطوعة التي 
ميزها من خاتمها.. يضعها مع بقية األشالء..

ينظ��ر للن��اس المتجمهرين حول ال��ركام يقول 
بيأس" بس تطالعوهم قولولي"..

يجلس على حافة الطريق يستخرج سيجارة من 
جيبه وينفث وجعًا وقهرًا.. وذهواًل..

نعود لمتابعة البحث..
ثم يصمُّ أذانهم صوت انفجاٍر آخر وهزة تش��به 

الزالزل.. 
دخ��ان أبي��ض غطان��ًا.. وش��يء ق��اٍس ارتط��م 

برأسي..
غدا كل ش��يء أبي��ض.. وبدأت األص��وات تخفت 

قلياًل قلياًل.. وتالشى كل شيء..
بياض عم المكان.. وخدر أصاب أطرافي..

ربما هي القيامة!..

عشوائية ب��رام��ي��ل   | س��م��ان  ط���ارق  للفنان  عمل 

برميل
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هنا اليرموك
هنا أصل الحكاية

هنا يقف قلبي عند مدخل المخيمين
ويبكي.

ال أنتمي لهذا الوطن..
ال أنتمي إلى أرض نبذتني، وال أنتمي إلى ش��عب يفرح لموت بعض منه، 

ويفرح البعض اآلخر حين يموت البعض األول.
أنتم��ي إلى بعٍض آمن بالحرية فمات من أجلها أو بقي يعمل لها. أنتمي 

لبعض تشرد في أصقاع األرض دون أن يحني رأسه ألحد..
أنتمي لبعٍض، وال أصدق كذبة الشعب العظيم..

يا ولدي
إذا تعرفت ذات يوم على فلسطينيٍّ ممن عاشوا:

•   أي��ام النكبة 1948، دعّهُ يحدثك عن بدء معاناتهم لما فعله االحتالل 
بهم، لتعرف كم تعذبوا حتى أصبحت المخيمات بالشكل الذي نعرفه اليوم.

•   أيام النكسة 1967، فليحدثك عن دمائهم التي باعها "إخوتهم" وكيف 
تمت المتاجرة بهم وبقضيتهم.

•   الح��رب األهليّ��ة في لبنان، دعه يحدثك عن الف��رق المتصارعة هناك، 
كي��ف أنّهم كانوا يقتلون بعضهم بعضًا، كلهم أض��داد إال حين يتعلق األمر 
بالفلسطيني فكلهم واحدٌ ضده. دعه يحدثك عن تل الزعتر وعن مجزرة صبرا 

وشاتيال وعن حرب المخيمات وعن برج البراجنة وسعيد غواش والداعوق.
•   في فلس��طين، فليذكر لك ما حدث حين اجتاح االس��رائيلي جنين وحين 
شنّ الحرب على غزة، وليحدثك بتفصيل مُمل عن االنتفاضات في وجه االحتالل.

•  في مخيم الرمل في الالذقية فليحدثك عن القصف الذي تعرضوا له من 
زوارق النظام السوري الحربيّة.

•  في مخيم اليرموك، ودَعّه يسترس��ل في الحدي��ث عن حصار المخيم، 
وعن الناس وهم يموتون جوعًا، أو قصفًا بالبراميل المتفجرة.

دعّ الفلس��طيني يحدثك عن معاناته لتعرف ماهيّة الشعب الذي يعيش 
رغمًا عن أنف البشرية 

يا ولدي:
حين يموت مخيم اليرموك من الجوع فكن على يقين بأّن خير الش��ام قد 

نضب.
ال تصدق أّن اإلنس��ان قد يصبح حرًّا فجأة أليّ سبٍب كان. طالبُ الحريّة 
هو إنس��اٌن حرّ من البدء، فالحريّة هي ممارس��ة يوميّة ووليست طارئًا يأتي 

فجأة ويرحل فجأة.
يا بني، ال تتردد في ش��يء قد تفعله وال تندم على شيء قد فعلته، فواثق 
الخطوة يمش��ي ملكًا. ال تعبد ش��يئًا وال تتبع ش��خصًا إال إن كن��ت مقتنعًا بما 
تفعله، وأس��أل روحك وعقلك. فلتكن حياتك ثورة على والدك "أنا" وعلى أمك 

وعلى مجتمعك وعلى أي شيء آخر قد يسيطر عليك.
ال تنس��ى فلسطين، ال تنس��ى المظلومين في العالم كّله، ال تنساهم إن 
كانوا كوردًا أو صوماليين أو أفارقة، ال تدع الجنس أو اللون أو الجنسيّة تكون 
حاجزًا بينك وبين أحد. كن إنس��انًا. وقرر أنت، أن��ت وفقط أنت، وال تدع أحدًا 

يفرض عليك شيئًا، حتى حبيبتك.
يا ولدي ال تنسى المرأة، فهي نصف حياتك الجميل. ال تتخلى عن األنثى، 

حتى وإن كنت مثلي الجنس، فلتكن المرأة موجودة في حياتك.
تذكر محم��ود درويش حين قال: "وُكلُّ ما يتمنّى الم��رء يُدرُكهُ إذا أراد 

وإني ربُّ ُأمنيتي..."
يا ولدي..

انسى رسائلي ووصاياي وعش حياتك أنت وال تدفع ثمن فشل والدك.

ر�ضائل قد ت�ضل اإىل ولدي
 دلير يوسف

استالم المساعدات في مخيم اليرموك | شباط 2014 | عدسة شاب دمشقي
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  مثنى مهيدي

انا االن ميت انتظر المالكين انكر ونكير ليأتيا ويس��تجوبانني واذهب إلى 
جنة الخلد.. في حياتي الدنيوية لم ارتكب س��وى بعض الذنوب الصغيرة 
مث��ل التلص��ص على ابن��ة الجي��ران وهي تغي��ر حمالة صدره��ا في عمر 
المراهق��ة وقذف بعض القطط من النافذة في ش��هر ش��باط اما ذنوبي 
الوطنية فهي نادرة وتكاد التذكر باس��تثناء اني كنت احرك فمي متظاهرًا 
بترديد شعار الحزب في االجتماع الصباحي وكيل بعض الشتائم لمنظمي 
المس��يرات في مناس��بات اعياد ميالد الثورة والح��زب والعمال والفالحين 
والم��رأة والمعلم وهي اعي��اد الميالد الوحيدة التي كنا ن��اكل فيها الهوا 

واشيا اخرى بدل الكاتو.. 
أما أكبر كبائر ذنوبي فتنحصر في حضور حلقتين من مسلسل باب الحارة 

وقراءة التعليق السياسي باجتماع الشبيبة.. 
لق��د اديت واجبات��ي القومية والوطنية والدينية والجنس��ية على اتم وجه 
ولم احن رأس��ي إال هلل ولحالق الحارة وللمخابرات.. انا ميت لكنني شهيد 
هكذا قالوا لي هل س��تكون لي ميزات خاصة ام س��يحققان معي بش��كل 

روتيني هذان المالكان المكلفان باستجوابي.. 
البأس لم أدون االجوبة في روش��تة كما جرت الع��ادة النني احفظها عن 
ظهر قلب كما احفظ اس��م امي التي كانت دائما تش��ملني بدعائها عقب 
كل ص��الة: روح ي��ا ابني انش��اهلل التراب يقل��ب بين يديك ذهب��ا.. حتى 
اصب��ح تراب الوط��ن وبحصه ورمله وغباره كله ف��ي كليتي وصرت بحاجة 
الستئصالها وزرع كلية جديدة وزير الزراعة بذاته الذي اصبح رئيسا للوزراء 
يعج��ز عن تأمينها في الوق��ت الحالي.. واالن وانا مي��ت ومطمور بالتراب 
كحبة فاصولياء اتحس��ر علي والدتي الن الت��راب ال يقلب إلى ذهب طالما 
هناك فس��اد ال يحس��نون مكافحته عل��ى الوجه الصحيح م��ع أنه امر هين 
الن محاربته مثل ش��طف الدرج يبدأ من االعلى إلى االسفل.. انني اهذي.. 
دعني م��ن امور الدنيا.. يا ترى بعد االس��تجواب س��احصل على مكافئتي 
س��بعون من حور العين.. لكن لماذا السماء تعدنا بمغريات جنسية إذا ما 

انتحر او استشهد واحدنا او كان صالحا متعبدا ماالهدف.. 
لم��اذا يا ترى الجن��س يأتي على رأس قائمة المكاف��أت؟! مهما يكن انها 
مكافأة مجزية مانفع منحنا س��يارة بورش او يختا او طائرة خاصة.. هراء.. 
التسلية تكمن في أن ترى شيخا طاعنا في السن كالقرضاوي يقضي زمنه 
االبدي السرمدي في مناكحة سبعين حورية دونما توقف يا للشقاوة اتخيل 

شكله وهو يعوم في بحر متالطم من االجساد البضة.. 
لو أن لقطة واحدة مما تخيلته تنزل كغالف على مجلة بالي بوي فبالتاكيد 
العدد س��ينفذ من اسواق المجرة الشمس��ية خالل ثوان.. استغفر اهلل من 
هذيانات��ي.. لكنني ميت والتجوز عل��ي إال الرحمة وقراءة الفاتحة والكتاب 
االخضر للطاغية الفكه.. صحيح لماذا لم اعد اقرأ ستيتوس لمؤيدي الثورة 
الليبي��ة هل الن الثوار تحولوا إلى عصابات مس��لحة س��مجوا الدم عكس 
عمي��د مهرجي العرب.. اتذك��ر عندما تلقيت الرصاص��ة انني عبئت رئتي 
كضفدع من هواء بالدي الن امي كانت دائما تقول هواء الشام اطيب من 

رائحة الجنة معها حق الهواء هنا عطن.. 
م��ن ال��ذي ارداني قتي��ال وضغط زر دلي��ت في حاس��وب اهلل فمحاني من 
س��جل الحياة.. من الذي اطفأ سراج روحي بنفخة واحدة من فم بندقيته.. 
بالتأكيد ليس��ت لديه فكرة عم��ا احب من الفاكهة واالل��وان التي افضل 
ارتداءه��ا وقائمة طعامي المفضلة.. قطعا ل��م يكن لديه فكرة انني كنت 
انوي العودة للمنزل والقيام بماهو اعتيادي في وضع المالبس المتس��خة 
بس��لة الغسيل ومهاتفة والدتي واعداد العشاء وقراءة كتاب واستهالك ما 
تبق��ى من وحدات في رصيدي بارس��ال كالم حب لفتاة تبادلني المش��اعر 

ذاتها.. 
هكذا دون س��بب مقنع افرغ رصاصته في صدري هل انبه ضميره قليال ام 
أنه شاهد برامجه المفضلة على التلفاز مبتهجًا الن عدد الذين ارداهم لم 
يتجاوز س��طرًا في الش��ريط االخباري.. ايا يك��ن الن قلبي طيب وال يحمل 
ضغينة فانا اس��امحه واس��تطيع أن اتبادل معه قبلة الصفح الننا تنفس��نا 
الهواء ذاته وتش��اركنا مشاعر الغبطة عندما سجل العب ما لمنتخبنا هدفا 
فهتف المعلق: كوووووول س��ورية.. فهتفنا معه كوووووول سورية وربما 

يكون الرجل الغريب الذي عانقته في المقهى اثر الهدف هو نفسه.. 
والب��د اننا في لحظة ما تقاس��منا حزنا عميقا في وقت ما س��وية كلصين 

تحاصصا غنائمهما بالتس��اوي قد يكون ذاك الحزن يوم غرقت اربعة عشر 
فت��اة في عمر الرابعة عش��ر ومادون في قعر بحيرة زرزر فابكين س��ورية.. 
ربم��ا دفعنا فواتيرنا ف��ي الكوة نفس��ها.. اكلنا من نفس الخبز.. درس��نا 
المناه��ج ذاتها.. ايا يكن ليس��امحه اهلل كلها دقائق وس��انتقل إلى برزخ 

رحيم ال ضغينة فيه..
انهما انكر ونكير ها هما قادمان

عمتما مساء ايها المالكان النورانيان. 
شو اسمك وله حيوان.. 

عفوا. 
اسمك ياجحش.. 

احمد. 
قول لشوف.. 

ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل. 
يلكمه في وجهه: سلفي تكفيري.. 

قول ولك جحش احسن ما حطك بالدوالب.. 
ايه ايه تذكرت: اهلل سورية حرية وبس

يوجه له عدة لكمات: معارضة ولك اخو الشر.. 
سيدي ال واهلل اصال كنت مارء بالصدفة

وله جحش قول.. 
اهلل سورية بشار وبس.. مظبوط. 

يصفعه بشدة: عم تستهبل ولك بغل
الشعب يريد اسقاط النظام. 

بفرمك هاه قول.. 
مرتبكًا: الشعب يريد احياء الصالة. 

يستدرك قبل أن يتلقى لكمة جديدة
اها الشعار ماغيرو. 

يلال ولك حيوان قول.. 
امة عربية واحدة ذات رسالة اس ام اس ملتيميديا. 

لك اخو الشر.. عم تتظارف
يرفعانه فلقة

داخل على عرضكم يا سيدي واهلل تلبكت
مشان اهلل على حب النبي ماعاد عيدها

وراس ميمتي ماكنت بعرفكم ما بتلئو مزح
دخيلك ياسيدي واهلل انا شهيد.. هيك تعملو بالشهيد
يستر على اختك حاجة.. كل فكري رح تسألوني االسئلة

المتعارف عليها مين ربك شو دينك مين نبيك.. واهلل حافظهم بصم
شو معرفني مغيرين المنهاج.. وال ليكون معدلين الدستور

ومانا دريانين.. طيب انت مع وال ضد لركلج معكم
تفو على سعدو الحريري وبندر

سعدو عجبتني هاي.. قول ولك.. 
سيدي واهلل كنت مارء بالصدفة وماشفت غير علقت بين

المتظاهرين واالمن والناس ص��ارت تركض فصرت اركض معهم وفجأة 
اتصاوبت برصاصة

ش��الوني الش��باب وصارو يصرخو بالروح بالدم نفديك يا ش��هيد وماعاد 
اتذكر شي غير من

شوي فتحت عيوني لقيت حالي هون
وانا قلت لحالي دغري رح تسلموني بطانيتين وسبعين حورية شاتي. 

ايواه عم تنادي بالحرية مشان السكس.. 

يف الآخرة

. . 
ية

سور
كة 

فزل
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ال شو سكس ما سكس حض اهلل بيني وبين الحرام. 
بعدين سيدي الحرية كلها على بعضها ما بتطعمي خبز.. وشيت السياسة 

كلها مالي فيها 
لك حيوان مالك عالقة بالسياس��ة ليش لكن حاطط اليك عاصورة سهير 
اتاس��ي وبنفس الوقت منضم لغ��روب منحبك.. عم تن��دس هون وهون 

لحتى توقع االمن والشعب ببعض قر واعترف وقول لشوف
 ايه قول من االول هيك يا سيدي واهلل سهير المخلوئة كلها على بعضها

مابعرفها انا زلمة درويش سيدي اول مرة. 
بفوت فيها عالفيس��بوك يومية المظاهرة وشفت صفحة شيت المعارضة 

كان في صورة مرا حلوة
حطيت اليك كل فكري انها فنانة متل غادة ش��عاع.. وش��يت منحبك واهلل 

ما بعرف
بيجوز حدا داسس��ني فيها من غير علمي مع إنو اهلل شاهد بحب الرئيس 

بدون لوفكة وكاني وماني
.. ولو عرفان فوتة الفيس��بوك هيك رح تس��اوي فين��ي باالخرة كنت فتت 
عالحم��ام عبرت عن مش��اعري متلي متل هالناس باالربعين الس��نة اللي 

مضو وكانو يعبرو بالحمام ومافتت وعبرت عالفيسبوك. 
حظ��ك مني��ح إنو الي��وم الغو محكم��ة امن الدول��ة العليا وانرف��ع قانون 

الطوارىء.. 
ليش هون باالخرة كمان في امن دولة. 

اخرة تجيب اخرتك.. 
ليش نحن هون مو بدار االخرة وانتو انكر ونكير. 

ال انت بالفرع ولك بغل صارلك عندنا اس��بوعين.. اتصاوبت برصاصة من 
مندسين ورحت بكوما

تفو على هيك زلمة خروء رصاصة وحدة بتعمل فيه هيك.. 

يعن��ي ما متت واستش��هدت.. وعم ق��ول لحالي ليش بالزل��ط النو عادة 
الشهيد بيدفنوه بتيابو

ال اعلم أن كنت ميتا او على قيد الحياة لكنني ساتلو صالتي
ايها العلم المرفرف كطائر حزين

في هذه الليالي الحالكة
ليس لي إال نجمتاك الجليلتان

الستدل بهما إلى وطني
ايها العلم الرؤوف

الدافىء كفم جنين انهى الرضع لتوه
المبلل بالمطر كخصلة منفلتة

من تحت غطاء رأس الجدة
ساشد بك ظهري المنحني امام

هول فجيعة
دم االخوة المراق

سالفك على ساعدي
واضع يدي بيد خصمي

لتطمئن القلوب
ايتها النجمتان المخضرتان كبرعم الريحان

ساستدل بكما إلى قاتلي
واتبادل معه قبلة الصفح

الجل شروق ابهى
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من »حمص برلك« طارت العيون يا إمي..
ما قدرت ألحقها..ضعفت ضعفت كتير..ما بعرف إفرح وال إبكي؟

تذكرت لما هربنا من الجيش تحت القصف وهجرنا اللي كان بيتنا..
يا إمي..يا حمص..يا قهر اللي ضل من قلوبنا..

العجز عم يطحن اللي ضل فيني طحن..

AM 06:37 | 2014-8-2 :من حمص المحاصرة بكل حسرة العالم و خذالنه
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

� تفض��ل يا أخي المواط��ن واحكيلنا 
كي��ف كان��ت أخت��ك ترجع الس��اعة 
تالتة بالليل في عهد األمن واألمان 
اإلرهابية  المجموع��ات  قبل ظه��ور 

المسلحة. 
� كانت ترج��ع بتكس��ي بالبدايات.. 
بعدين اش��ترت سيارة وصارت ترجع 

بسيارتها. 
� وم��ا كانت تتعرض لش��ي أب��دًا؟!! 

توصل صاغ سليم يعني؟!!
� طبع��ًا.. حت��ى أحيان��ًا لم��ا بتكون 
تعبانة ومو قدرانة تس��وق سيارتها 
المواطنين  األخوة  كانوا  بنفس��ها.. 
بس��يارتهن..  يوصلوه��ا  الش��رفاء 
بتعرف نحن ش��عب متماسك.. وكلنا 
بنح��ب البل��د، م��و بس نحن��ا حتى 
األش��قاء العراقيين اللي بيحبوا البلد 

كانوا يوصلوها.
� إذن كان األم��ن واألمان مس��تتب 
قب��ل م��ا قط��ر والس��عودية تبعتلنا 
وحب��وب  المس��لحة  المجموع��ات 

الهلوسة من عند حمد وبندر. 
� ال واهلل كلم��ة حق كان بكتير مرات 
والقطريي��ن  الس��عوديين  األخ��وة 

يوصلوها.. 
� ي��ا أخ��و ال��ش.. أحم أحم س��توب 
تصوير.. يا أخي ال تجيب س��يرتهن 
ه��دول قول بعض األش��قاء العرب.. 

مفهوم. 
� مفهوم سيدي. 

األخ��وة  كان��وا  إذن  تصوي��ر..   �
المواطنين الش��رفاء وبعض األشقاء 
العرب يوصلوها بكل أريحية الساعة 

تالتة بالليل. 
� إي وأيام الس��اعة س��تة الصبح لما 

بيكون عندها ساعات إضافي.
� برأي��ك أن��و المواطني��ن الش��رفاء 

خسروا االستقرار من تالت سنين؟!!
� طبعًا خس��روه.. وأن��ا أولهن.. ألنو 
أخت��ي ما عاد فيها تطل��ع من البيت 
عالش��غل.. م��ا ع��اد في أم��ان.. قام 
حوَّلِ��تْ ش��غلها م��ع المواطني��ن 
الش��رفاء وبعض األش��قاء العرب عَ 
البيت.. وأنا شوفة عينك صرت برة. 
ألن��و المخلوق��ة بدها تش��تغل وما 
بيصي��ر أزعجها بوج��ودي.. بقى كل 
يوم عم انام بمح��ل.. يا أخي ما عاد 

في استقرار بنوب.. العمى!!!

لقمان ديركي 
من كواليس التلفزيون العربي 
السوري. تشيكيليكس

مخيم اليرموك | عدسة شاب دمشقي | 2014

اأنوار العمر
انتقل النظام البربري إلى مرحلة أخرى من الهمجية 

الي��وم قصف��ت داري��ا ب 14 برميل، و4 حاويات، تش��به 
كثيرًا حاويات الزبالة في كبرها 

يبدو أنه وجد أن البراميل لم تثني الشعب عن االستمرار 
في كرهه، وإس��قاطه فقرر أن يرفع عتبة الس��فالة إلى 

حاويات زبالة تشبهه!!
صف��ق أيها العالم الحر، س��محتم بالبراميل لكن بش��ار 

لم يكتف بها 
ما هي المرحلة الثانية: هل تكون صهاريج؟؟

عا�ضم البا�ضا
مهم��ا تم��ادوا بإجرامه��م ل��ن يوقعون��ي ف��ي الرغب��ة 
باالنتق��ام. أما مالحقة من أج��رم، بالعدل، فأنا لن أزيح 
عن��ه أب��دًا.  على من تل��ّذذ بقتل األبري��اء أن » يتلّذذ » 
بالعقاب المناسب. العفو والرحمة لن يغيّرا ما نحن فيه. 
الموالون والصامتون سيختبئون وحدهم في جحورهم. 

عدنان عبد الرزاق
نحن األطفال الكبار نتلمس أخطاءنا اليابس��ة مرهقين 
كدبب��ة.. خيباتنا تح��وم فوق انثن��اءات التوبة و«عورات 
التماثي��ل«.. وآمالن��ا تتطاير صوب صغ��ار بحجم حبات 

قمح، ولحانا تبيّض على المناضد.

�ضمرية زيتون طيان
لما كن��ت عما أتناقش م��ع عمار وقاف قلتلو األس��د باع 
الج��والن ق��ام جاوبني جواب ص��ادم بوقتها اس��تغربتو 
من ش��خص عامل حالو محترم وقالي: أي الفلسطينية 
واألرادنة والمصريين هنن كم��ان باعوا أراضيهم نحن 
مانى أول ناس.اليوم زميلو المجرم س��باهي قال نفس 
الش��ي أي كل الحكوم��ات العربية بتعذب به��ا الطريقه 
ش��بكم مكبري��ن الحكاي��ة .. والجعفري المج��رم الثالث 
قال من يومين وأميركا عذبت العراقيين كمان .. هدول 
بيمش��وا على مبدآ ماني أول مج��رم وال أول حرامي وال 

أول سافل العالم كلها متلي!!

خولة دنيا
في الرقة التفقد خمس مرات باليوم

الغائب أكيد مات أو ينتظر. 
)التفقد يتم بعد األحذية(. 

في دمشق التفقد عشرين مرة باليوم
وإذا نجوت من حاجز لن تنجو من الذي يليه. 

)ال يشترط لبس الحذاء(. 

حممد علو�ص
شو ظل لالجئ غير لسان يحكي فيه، وبقايا حُلم..!!

زين البا�ضا
س��هرة خميس: كل )العالم العربي( يبدأ بقضاء ساعات 
الراح��ة ف��ي أول ليل الجمع��ة وبدأ اإلجازة االس��بوعية، 
فيم��ا )الس��وريون( قابع��ون إما تح��ت ركام أو في ذروة 
حائط من قذيف��ة برميل حارق أو متلحف من برد الذع، 
أو راك��ض لبضع خبزات أو وقود أو ربم��ا لدفن فرد من 
األس��رة. وفي أحس��ن ح��ال »نح��ن« المتس��مرون أمام 
شاش��ات األخبار وأجه��زة الكمبيوتر والج��واالت لمتابعة 

أحداث الموت هناك أو أحداث الكذب هنا عن جنيف. 

م�ضطفى علو�ص
� في دولة علمانية »كما يس��ميها كل من شريف شحادة 
وبشار األس��د«.. رجل الدين المسيحي مكانه الطبيعي 
ف��ي الكنس��ية، وليس عل��ى طاولة المفاوض��ات.  يريد 
النظ��ام من هذه المس��رحية المضحكة ج��دًا أن يصدق 
العالم بأنه يحمي األقليات، المضحك أكثر أن هناك من 

يصدقه حقَا!  
- االعت��داء عل��ى مواطني��ن س��وريين ف��ي الخ��ارج، ال 
تحس��بوا أنكم بمأمن منّا إن كنتم بعيدين عن سوريا، 
أينم��ا تكون��وا يدركك��م التش��بيح.. ولو كنت��م في بلد 

أوربي.
� ضحك��ة لون��ا الش��بل كانت س��تكون جميل��ة.. لوال أن 
صاحبتها تزعم بأنها جاءت تحمل هموم عشرين مليون 

دمعة.
� وليد المعلم يتجاوز الوقت المحدد له؛ غير عابئ بتنبيهات 
بان كيمون، وكأنه يقول للمؤتمرين ومن خاللهم للعالم: 
ال تحدثونا عن الش��رائع والقواني��ن الدولية، قانون الغاب 
الذي نمارس��ه في س��وريا األس��د هو ش��رعتنا الوحيدة.. 
ف��ي الحقيقة ل��م يكن التكهن بما في جعب��ة وفد النظام 

مطلوبًا.. الشكل الذي ظهر فيه قال كل شيء!

�ضربي عي�ضى
أم��س ظه��رًا، وقف ب��اص باب توم��ا عند حاجز س��احة 
التحريروهو في طريقه إلى س��احة العباس��يين ثم إلى 
باب توما، اقترب عنصر مس��لح م��ن الباب األمامي دون 
أن يصع��د إل��ى الباص وصرخ بأعلى صوت��ه وبنوع من 
المداعب��ة الس��مجة وق��ال: كل المطلوبي��ن ينزلوا من 
الب��اص، أحد الركاب ق��ال بصوت )غير مس��موع(: معك 

حق، كلنا مطلوبين!!

لبيب ال�ضعيد
أب��و عب��دو بحل��ب طل��ع م��ن دور ال١٦ وانس��حب أمام 
البرامي��ل، اب��ن عم��ك أبو مم��دوح صمد لرب��ع النهائي 
لحتى إجاه س��كود شلفو ش��رقي رحمة اهلل، أنا لساتني 
بالتصفيات التمهيدية - دوري الهاون - يعني عيب اطلع 

من هأل عم فكر ضل بركي بوصل لنصف النهائي!

عبد اهلل اخلطيب
هذا ليس خيال! هذا ما يحدث بمخيمي مخيم اليرموك

اجى الزلم��ة وحطة ش��غلة ملفوفة عل��ى الطاولة، كل 
الناس اطلعت بالش��غلة الملفوفة، ببس��اطة فيها طفل 
ميت من الجوع، الزلمة يبيكي وبيبكي وبيبكي. والناس 
كمان بتبكي. بس الدموع ما بتشبع طفل جوعان!! هاي 

مو قصة قصيرة؛ هذا مخيم اليرموك!!

م�ضطفى عزيزي
كان يؤمل أن ت��ؤدي المحادثات في سويس��را إلى إنهاء 
حال��ة الكرّ والّف��ر على الجبهات في س��وريا، ولكن هذا 

ال يمكن أن يحدث ألن هذه المحادثات بالذات كرٌّ وفرّ!

خ�ضر الآغا
لماذا ش��اركت بالث��ورة؟ الحقيقة منذ نعوم��ة أظفاري، 
ش��عرت بميول نحو العصابات اإلرهابية المسلحة. حتى 
أن أمي قالت إن أول كلمة نطقتها كانت: عصابة، وثاني 
كلمة: إرهابية. نش��أت وترعرعت عل��ى هذا الحب، وقد 
تح��ول إل��ى حلم حيات��ي. وكان هذا الحل��م يكبر وينمو 
معي.. وعندما انتش��رت العصابات اإلرهابية في بالدي، 
خرجت من مبس��مي أغنية: بالدي بالدي بالدي لك حبي 
وف��ؤادي، بعفوي��ة، ودون أن أقصد، وهرع��ت إلى أمي 
وقلت له��ا: ماما، ماما، انظري، يوج��د عصابات إرهابية 
في الشوارع، فنظرت إلي وعيناها مغرورقتان بالدموع، 
وقال��ت: الحم��دهلل يا هاي��دي )تقصد يا خض��ر( إن اهلل 
يحقق حلم��ك، اذهب يا بني والتحق به��ا. فالتحقت بها 
ش��اكرًا اهلل تعالى أنه حقق لي حلم��ي، وكانت أمي كل 
بره��ة من الزم��ن تنظر إلي وتضمن��ي وهي تبكي من 
الفرح وتقول: كم أنا سعيدة يا هايدي )تقصد يا خضر( 

أن حلمك تحقق، بُنيّ، بُنيّ، بُنيّ.. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

اليوم قد هفوت وأخطأت، ثم إنَّ األرض التي أفس��دتُ فيها بخطيئتي قد 
محو وإياها آثار ما أفس��دته وكي نصلحه  عف��ت عن��ي ومدَّت لي يد الع��ون، ألأِ

فيصبح أبهى مِمّا كان عليه، فقد كان باإلمكان فعل هذا الفعل.
والي��وم قد امتأل قلبي س��رورًا لما عملنا س��ويًة، فجعلتُ أرقص بس��ببه 
مغمضًة عينايَ وألتف حول نفس��ي مرارًا وتك��رارًا دون توقفٍ أو تعب. ثم إنَّ 
األش��جار من حولي قد ابتهجت لس��روري ورقصت كرقصت��ي أيضًا. ثم تبعها 
كل بنيان وعمار هناك وتبعتها أس��راب غفيرة من الطيور وحلقت في الس��ماء 
وحامت بأشكاٍل دائرية تخلب لها األنظار. وحتى الشمس كانت ترقص كما كنا 

نفعل فجعلت من ظاللنا تنحني وتدور من حولنا كذلك األمر.

واليوم، ولما أفاقت عيناي من غفوتهما، لم تكن هناك سماء تسقفني وال 
نور شمس أبصر من خالله ما حولي، ولم تكن هناك أرض تحملني وال عمران 
يسندني. وأدركت بأنني قد ِبتُّ من الهالكين، فمهما صغر وضَؤل ذنب المرء 
هنا، تجد من حوله يتحولون وعلى الفور طيورًا همجية وحش��ية ريشها أسود 
اللون، ثم ينقضون عليه وينتشون جلده عن لحمه ويثقبون رأسه حتى يموت 

ويمسي نسيًا منسيًا.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

رق�ضــــة



24

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
13

 / 
ط

شبا
 / 

9 |
  )1

25
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

جمموع ال�ضهداء )87241(
دمشق: 6276

ريف دمشق: 20319
حمص: 12253

درعا: 7709
إدلب: 9483

حلب: 16121

دير الزور: 5072
الرقة: 1076
السويداء: 65
حماة: 5810

الالذقية: 919
طرطوس: 339

الحسكة: 615
القنيطرة: 605

6940 عدد األطفال الذكور
3127 عدد األطفال اإلناث

6463 عدد اإلناث
22977 عدد العسكريين

64264 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 8 / 2 / 2014
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا

. . 
ف 

صي
ر

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

سام
سة 

عد
 | 

ري
خو

س ال
فار

رع 
شا

ى 
 عل

اللة
إط

ي - 
شق

دم
ر ال

جوب
ي 

ح

نحن أحوج ما نكون اآلن إلى ممرات أخالقية تعيد 
شيء من ضمير إلى العالم أجمع، الذي ساهم بشكل أو 

بآخر في تدمير سورية بشرًا وحجر.
نح��ن أحوج اآلن إل��ى ممرات أخالقية تعيد ش��يء 
من انتماء لألمة العربية واإلسالمية، التي يقف بعضها 
متفرجًا، والبعض اآلخر ملوث بالكامل بدماء السوريين 

مثل قطر والسعودية والعراق ومصر وجزء من لبنان.
نح��ن أح��وج اآلن إل��ى وقفة م��ع الذات نس��تعيد 
فيها البصر والبصيرة، لرؤية مصلحة الوطن والش��عب 
بعي��دًا عن األنا التي س��كنت عقول المعارض��ة والثوار، 
وفرقتهم، ومزقتهم, وعن الوالءات التي جعلت قرارهم 
مرهون لألجندات الممولة، وحولتهم إلى فرق وكتائب 
وهيئات ومجالس وتجمعات، وأكثر ما خدموا بتشتتهم 
ه��ذا النظام القاتل، لهذا علين��ا أن نعترف بأننا نتحمل 
مس��ؤولية كبي��رة في إطال��ة أم��د الثورة، وأن نش��ير 
باإلصبع لألخطاء التي ارتكبها ش��بيحة ومرتزقة الثورة، 

وأن نسمي األشياء بأسمائها.
أطفالن��ا تقص��ف بالبرامي��ل والمتفجرات )حس��ب 
تسمية هذه الجمعة( وأنتم تتصارعون على مكاسب لن 
تقيكم من المحاس��بة الحقًا، وس��تدفعون الثمن غاليًا، 
وعلين��ا أن ندرك أن لنجاح ثورتنا طريق واحد هو توحيد 
الطاقات الثورية والسياسية والعسكرية، وأن يعمل كل 
من��ا ما عليه وفي مجال اختصاصه، لتحقيق هدف الثورة 
في إسقاط النظام وبناء دولة الحرية والعدالة والقانون 

والمواطنة.
نحن أحوج إلى السوريين في الخارج للقيام بحملة 
إعالمية إليصال صورة الواقع في س��ورية، إلى ش��عوب 
العال��م المضلل��ة م��ن قب��ل حكوماتها، وإل��ى تفعيل 
نش��اطات الث��وار الذي��ن خرجوا م��ن الداخ��ل والقيام 
بفعاليات يومية أمام المق��رات الدولية، وعدم االكتفاء 
بالحصول على اللج��وء والجلوس كمتفرجين كما يفعل 

الجزء األكبر منهم.
نري��د مم��رات أخالقي��ة بعد فش��ل أو إفش��ال كل 
المح��اوالت إليج��اد ممرات إنس��انية وه��ي أقل واجب 

ممكن عل��ى المجتم��ع الدولي، والذي تواجهه روس��يا 
بالفيت��و الذي تهدد به مج��ددًا، و يتلظى الغرب خلفه، 
على الرغم من تدخله ليس إنس��انيًا فقط بل عس��كريًا 
عش��رات الم��رات في عدد م��ن الدول متج��اوزًا مجلس 

األمن بكامله وليس روسيا فقط.
موق��ف آخر يزي��د من قناع��ة الس��وريين بتواطؤ 
المجتم��ع الدول��ي واألمم المتح��دة مع النظ��ام حينما 
تُظه��ر عجزه��ا عن إيص��ال المس��اعدات إل��ى المدن 
المحاصرة، فيما تعق��د اتفاقيات مع النظام على تهجير 
األهال��ي من مدنه��م وخاص��ة المرضى وكبار الس��ن 
والنساء واألطفال وخاصة في حمص القديمة المحاصرة 
منذ أكثر من 600 ي��وم، وتخيرهم بين الموت جوعًا أو 
الخ��روج إل��ى حي آخر محاص��ر، رغم اختباره��ا لمراوغة 
النظام وعدم اإليفاء بالتزاماته، وفش��ل االتفاق السابق 
ف��ي المعضمية، التي تعرض األهال��ي فيها إلى إطالق 
الن��ار وقتل وج��رح الكثيري��ن منهم، واعتقال الش��باب 
واألطف��ال ممن خرج��وا، واحتجاز العائ��الت في أماكن 
أش��به بالسجن ومُنعوا من الحركة، إضافة إلى المصير 
المجهول للعديد من الش��باب، ويتكرر الس��يناريو اآلن 
في حمص القديمة حيث ت��م إطالق النار على األهالي، 
على مرأى ومس��مع عناصر األمم المتحدة التي تش��رف 
على تنفيذ االتفاق، والتخوف من أن بعض الخارجين لم 
يصل إلى الوعر المحاصرة وهي المنطقة المتفق عليها.

اخت��زل الغ��رب دم��اء الس��وريين وقضيته��م في 
األس��لحة الكيمياوي��ة، وتغاض��ى ع��ن برامي��ل الموت 
المتفج��رة التي يتنقل بها النظام القاتل من مدينة إلى 
أخرى، لتحصد المئات يوميًا أغلبهم من األطفال، وتحول 
أجساد السوريين وأرواحهم إلى أشالء، كما تغاضى عن 
55 ألف صورة ل 11 ألف ش��هيد تح��ت التعذيب بأكثر 
األس��اليب وحش��ية وإجرام في أقبية وزناني��ن النظام، 
وعن الحصار وانتهاك حقوق اإلنس��ان بإتباع السياس��ة 
الممنهج��ة التي ينفذها على المدن الس��ورية الثائرة / 

الجوع أو الركوع /.
يهمش قضية السوريين ويركز جهوده في الملف 
النووي اإليراني، ال��ذي لم يكن ليصل إلى هذه الدرجة 

من التطور لوال موافقة الغرب الذي يتبجح اآلن بخطره، 
وصمته ومباركت��ه على تمدد إيران ف��ي المنطقة، في 
البحرين، واليم��ن، واحتاللها للعراق وس��ورية ولبنان، 

ألنها ستكون البديل عن إسرائيل في المنطقة.
ق��ول الش��يء ونقيض��ه ف��ي الوقت نفس��ه، هي 
الس��مة التي طبعت مواق��ف وتصريحات المس��ؤولين 
الدوليي��ن، والمنظمات الدولية، التي تبدي باس��تمرار 
قلقها وتخوفها على الس��وريين، وتص��ف أفعال النظام 
بجرائم الحرب، وجرائم ضد اإلنس��انية، وتطالب بإحالة 
ملف سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، دون أي فعل 
حقيقي أقله المساعدات اإلنس��انية، وتطبيق القوانين 
والش��رعية الدولية، وتبرر تخاذلها، بتخوفها من صعود 
القاعدة والنصرة وبعض الكتائب اإلسالمية المتطرفة، 
رغم تصريح وزير الخارجية األميركي جون كيري الواضح 
بأن األس��د ه��و من يغ��ذي التطرف، وعل��ى الرغم من 
الدالئل والقرائن والوقائ��ع، التي تثبت ارتباط داعش، 
وجبهة النص��رة، وبعض الكتائ��ب المتطرفة بالنظام، 

والتي التقل عنه وحشية وإجرام.
ال��دول الت��ي س��محت بتصدي��ر اإلرهابيي��ن من 
مواطنيها إلى س��ورية، مثل الدول األوروبية، والواليات 
المتحدة األميركية، وروس��يا، وكندا، والس��عودية، من 
خ��الل إقرارها بأنها تراقبهم عن كثب، تتخوف اآلن من 
عودتهم إلى دولهم لما يمثل هذا من خطر على أمنها 
القوم��ي، وفي هذا ج��زء من إرادة هذه ال��دول وغيرها 
مم��ن صدروا اإلرهابيي��ن اإلبقاء على الح��رب الطاحنة 
في س��ورية للتخلص من هؤالء أو اإلبقاء عليهم بعيدًا 
عن حدودها، إلى متى سنبقى المحرقة التي يستخدمها 

العالم لتحقيق مصالحه؟
يب��دو أن المجتمع الدولي واألم��م المتحدة تعمل 
على إخ��راج 23 مليون س��وري واإلبقاء عل��ى الطاغية، 
كم��ا تفع��ل في حم��ص بإف��راغ المدينة من س��كانها 
وزيادة أع��داد الالجئين بداًل من دع��م صمود األهالي 
ف��ي مناطقهم لتخفي��ض أعداد الالجئي��ن الذين باتوا 
يش��حذون عليهم.. صحيح أنها أم��م متحدة على إبادة 

الشعب السوري.

ممرات 
اأخـالقيـة
  زليخة سالم


