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قوات النظام ت�ستخدم نوعًا جديدًا وقويًا من 
ال�سواريخ اخلا�سة بالذخائر العنقودية يت�سبب يف قتل 

املدنيني، ويهدد ال�سوريني لأجيال قادمة
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

قال س��تيف غوس مدير قسم األسلحة في 
منظم��ة هيومن رايتس ووت��ش: من المروع أن 
تستمر القوات الحكومية السورية في استخدام 
الذخائر العنقودية المحظورة على شعبها، التي 
تقت��ل مدنيي��ن اآلن، وتهدد الس��وريين ألجيال 

قادمة.
وأكدت المنظمة في تقرير لها نش��ر مؤخرًا 
أن قوات الحكومة السورية تشن هجمات مميتة 
جدي��دة بالذخائ��ر العنقودي��ة، وتس��تخدم نوعًا 
جدي��دًا وقويًا م��ن الصواريخ الخاص��ة بالذخائر 
العنقودي��ة ل��م تس��بق رؤيت��ه ف��ي األح��داث، 
ويتس��بب ف��ي خس��ائر مدنية، كم��ا يضيف إلى 
مي��راث البالد، المروع بالفع��ل، من الذخائر غير 

المنفجرة.
وتشير األدلة حسب هيومن رايتس ووتش، 
إلى قيام القوات الحكومية باستخدام الصواريخ 
المحتوي��ة عل��ى ذخائ��ر انفجاري��ة صغيرة في 
هجمات عل��ى كفرزيتا، وهي بلدة تقع ش��مالي 

حماة، يومي 12 و13 شباط 2014. 
أن��واع الصواري��خ   ويع��د الص��اروخ أكب��ر 
الخاصة بالذخائر العنقودية التي تم استخدامها 
في سوريا، ويحتوي على ذخائر صغيرة أشد قوة 

وفتكًا من أنواع الذخائر الصغيرة األخرى.
وأوضح��ت المنظمة أن هجم��ات الصواريخ 
التي ش��نتها الحكومة الس��ورية عل��ى كفرزيتا 
يومي 12 و13 شباط تسببت في قتل ما ال يقل 
ع��ن اثنين من المدنيين وجرح ما ال يقل عن 10 
آخرين، وهذا بحس��ب ناش��ط محلي من حماة ال 
ينتمي إلى الجماع��ات المعارضة، وطبيب تحدث 

مع هيومن رايتس ووتش.
وتظهر ص��ور فوتوغرافية لبقايا الصواريخ 
قدمه��ا إل��ى هيوم��ن رايت��س ووتش نش��طاء 
محلي��ون وقالوا إنه��م التقطوها بع��د الهجوم، 
أجزاء من صاروخ أرض أرض 9 إم 55 كيه، عيار 
300 م��م، بما فيها أجزاء من مح��رك الصاروخ، 
ومس��تودع الحمول��ة ب��ه، ومخ��روط المقدم��ة، 
والوصالت المرتبطة بها، كما توجد صور لذخيرة 
صغيرة اس��طوانية غير منفجرة من طراز، 9 إن 
235، االنش��طاري المضاد لألفراد، وهو الطراز 
ال��ذي يحمله ص��اروخ 9 إم 55 كي��ه، مع عالمات 

تشير إلى تصنيع الذخائر الصغيرة في 1991.
وبي��ن التقري��ر أن ص��اروخ، 9 إم 55 كي��ه، 
ينطل��ق م��ن منصة س��ميرتش ب��ي إم / 30 /، 
وس��ميرتش تعن��ي اإلعص��ار بالروس��ية، التي 
تمث��ل نظام��ًا صاروخيًا متع��دد اإلطالق صممه 
االتحاد الس��وفييتي وقام بتصنيع��ه في البداية 
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، ثم تابعت 
تصنيعه وتصديره / الش��ركة الموح��دة للدولة 
الروس��ية االتحادي��ة، س��بالف، جمعي��ة الدول��ة 

لألبحاث واإلنتاج" منذ 1991 فصاعدًا.
وبحسب الشركة المصنعة، تتضمن منصة 
س��ميرتش بي إم 30 اثني عشر أنبوبًا لإلطالق 
ويمكنه��ا إطالق م��ا يصل إل��ى 12 صاروخًا من 
طراز 9 إم 55 كيه، في الدفعة الواحدة، ويحتوي 
كل منه��ا عل��ى 72 ذخي��رة صغيرة مف��ردة من 
ط��راز 9 إن 235، وإن المنصة تس��تطيع إطالق 

صواري��خ 9 إم 55 كيه من مدى يبلغ حده األدنى 
20 كيلومترًا وحده األقصى 70 كيلومترًا.

ول��م يك��ن يع��رف أن نظام س��ميرتس في 
حوزة الحكومة السورية، كما لم يسبق لهيومن 
رايتس ووتش أن وثقت استخدام هذه الصواريخ 
والذخائ��ر ف��ي األح��داث، أم��ا قواع��د البيان��ات 
الموثوق��ة مفتوح��ة المص��در، المتعلقة بحيازة 
ونقل المعدات العس��كرية، لدى "المعهد الدولي 
للدراس��ات االس��تراتيجية" و"معهد س��توكهولم 
الدولي لبحوث الس��الم" فال تدرج سوريا كدولة 

حائزة لمنصة سميرتش بي إم 30.
ونقل��ت هيومن رايتس ووتش عن ناش��ط 
محلي من حماة، ش��هد س��قوط أربعة صواريخ 
عل��ى البل��دة يوم��ي 12 و13 ش��باط قوله: في 
س��اعة متأخ��رة م��ن عصر 12 ش��باط، س��قط 
صاروخ على الجانب الشرقي من كفرزيتا، فوق 
ح��ي يدعى مقس��م الهات��ف، وأطل��ق الصاروخ 
قنيبالت صغيرة عند انفجاره في الجو، لم أر أية 
مروحيات أو طائرات حربي��ة في توقيت الهجوم 
أو قبل��ه، لم ينفجر أح��د الصواريخ، وقام خبراء 
عسكريون بتفكيك الصواريخ فوجدوا العشرات 
من القنيبالت, وأزالوا الفتيل من كل واحدة منها، 
وانفج��ر الصاروخ الثاني في منتصف المس��افة 
في الجو وأطلق قنيبالت أصابت أشخاصًا بينهم 
س��يدات وأطفال، وقتلت أحد النازحين من قرية 
م��ورك القريب��ة، لم تح��دث أية تلفي��ات للبنية 
األساسية إال بسبب الشظايا، أذكر أنني رأيت ما 
ال يق��ل عن 10 مصابين ولكن قيل لي إن العدد 
أكبر بكثير، لم أر إصابات إال من الشظايا لكنني 

لم أر أية أطراف مبتورة.
وأع��رب الناش��ط المحل��ي: عن اعتق��اده أن 
الصواري��خ أطلق��ت من مط��ار حماة ال��ذي يقع 
عل��ى مس��افة تق��ل ع��ن 30 كيلومت��رًا جنوبي 

كفرزيت��ا، وتس��يطر علي��ه الحكومة الس��ورية، 
حيث تلقى في اليوم نفسه نحو الساعة الرابعة 
عص��رًا، مكالم��ة هاتفي��ة من مصدر عس��كري 
مع��ارض تفيد بانط��الق صاروخي��ن من مطار 
حماة العس��كري، وحاول الجميع تنبيه الس��كان، 
إال أن��ه لم ينجح الجميع ف��ي االختباء في الوقت 

المناسب.
وأضاف الناش��ط المحلي: ف��ي اليوم التالي 
س��قط صاروخ��ان عل��ى الج��زء الش��مالي م��ن 
القري��ة، بجوار طري��ق المعص��رة، فأصابا عدة 
أش��خاص، ل��م تح��دث وفي��ات، رأيت رج��اًل في 
الخامس��ة والس��تين يص��اب ج��راء ش��ظايا في 
كتف��ه، وتص��اب زوجة ابن��ه في س��اقها. انفجر 
الصاروخ��ان لكنهما تس��ببا بدورهما في أضرار 
محدودة للبنية األساس��ية، وانطلق الصاروخان 
أيض��ًا من مطار حم��اة. لم تكن هن��اك طائرات 
تطير قبل الهج��وم أو بعده،وتم أخذ المصابين 
إل��ى المستش��فى الميداني، كما ت��م جمع ما ال 
يق��ل عن 20 ذخي��رة صغيرة غي��ر منفجرة بعد 

هجمات الصواريخ المذكورة.
وب��دوره ق��ال طبي��ب ف��ي حماة ل��� هيومن 
رايت��س ووتش إن��ه ش��هد هجم��ات الصواريخ 
على كفرزيتا، التي قتل��ت اثنين على األقل من 

المدنيين، وجرحت 10 مدنيين آخرين.
وبي��ن التقري��ر أنه من��ذ س��يطرة جماعات 
المعارض��ة المس��لحة على كفرزيت��ا في كانون 
األول، ص��ارت البل��دة هدف��ًا للغ��ارات الجوي��ة 
للحكوم��ة الس��ورية، بم��ا ف��ي ذل��ك بالقناب��ل 
البرميلي��ة والقصف المدفع��ي، ويظهر في عدة 
مقاط��ع فيدي��و، يؤك��د الش��هود تصويرها في 
كفرزيتا، أدلة على الهجوم على البلدة بصواريخ 

القنابل العنقودية.

حماة ري��ف  ف��ي  كفرزيتا  بلدة  على  القصف   آث��ار 
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املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان يحذر 
من حدوث حالت جديدة لغرق القوارب يف 

ظل ت�ساعد اأعداد طالبي اللجوء الفل�سطينيني 
وال�سوريني الفارين من �سورية باجتاه اأوروبا

النا�سط الإعالمي طراد الزهوري 
يلتحق بقافلة ال�سهداء الإعالميني

استش��هد الناش��ط اإلعالمي طراد الزهوري يوم الخميس 
الماض��ي بعد إصابته منذ عدة أي��ام في المعارك التي تدور في 

يبرود.
والش��هيد ط��راد الزهوري ش��قيق الش��هيد الرس��ام مهيد 
الزه��وري م��ن أحد أبرز اإلعالميي��ن الثوار الذي��ن نقلوا صورة 
الث��ورة وأحداثه��ا بج��رأة وش��فافية، م��ن جبه��ات القصير إلى 

القلمون.

وأكد أنه من المستبعد أن تستطيع قوات المتمردين 
الحص��ول عل��ى عرب��ة اإلط��الق ذات العج��الت الثماني 
والتي تزن 43700 كيلوغرام، أو تش��غيل النظام المعقد 
الخ��اص بالتحكم في اإلطالق، بدون الكثير من التدريب 
أو الوقت إلجراء مناورات تدريبية، وال توجد أدلة مصورة 
بالفيدي��و أو مزاع��م مكتوبة تفيد بس��يطرة أية جماعة 
متم��ردة على منصات ب��ي إم 30، أو العرب��ة ذات الوزن 
المماث��ل الخاصة بإعادة تلقيمه��ا، أو أية صواريخ أرض 

أرض عيار 300 مم مثل صاروخ 9 إم 55 كيه.
وأش��ارت المنظم��ة ف��ي تقريرها إلى تمّك��ن إليوت 
هيغينز المس��ؤول عن مدونة براون موزيز التي تتعقب 
األسلحة المس��تخدمة في األحداث السورية، من التعرف 
عل��ى نظ��ام س��ميرتش بم��ا في��ه الصواري��خ والذخائر 
الصغي��رة المس��تخدمة في كف��ر زيتا، وخل��ص إلى أنه 
"يب��دو من المس��تبعد أن يكون الصاروخ ق��د جاء من أي 
مص��در آخر" بخالف الجيش الس��وري، كم��ا تمكن ن. ر. 
ينزن، وجونز ويوري ليامين المنتميان إلى خدمات بحوث 
التس��ليح، م��ن التعرف عل��ى أنظمة األس��لحة وقررا أنه 
"ل��م يتضح كيف حصلت س��وريا على تل��ك الذخائر، وال 
األنظمة الالزمة إلطالقها" لكنهما الحظا أن روس��يا هي 

"المصدر األرجح لتلك األنظمة في سوريا.
اس��تخدام  رايت��س ووت��ش  وق��د وثق��ت هيوم��ن 
الحكومة الس��ورية للذخائر العنقودي��ة منذ 2012، ومع 
اكتش��اف صاروخ 9 إم 55 كيه، يكون قد تم تس��جيل ما 
مجموعه سبعة أنواع من الذخائر العنقودية المستخدمة 

في سوريا أثناء األحداث حتى اآلن.
وجاء في التقرير: يب��دو أن كافة الذخائر العنقودية 
المس��تخدمة ف��ي س��وريا قد ت��م تصنيعها ف��ي االتحاد 
الس��وفييتي باستثناء صاروخ صقر عيار 122 مم أرضي 
اإلط��الق مص��ري الصنع المحت��وي على ذخائ��ر صغيرة 
مزدوج��ة الغرض مض��ادة لألفراد والمع��دات، وال توجد 
معلومات متاحة عن كيفية أو توقيت حصول سوريا على 

هذه الذخائر العنقودية.
وأدى استخدام سوريا للذخائر العنقودية إلى اجتذاب 
تغطي��ة إعالمية واس��تنكارًا واس��ع النط��اق، حيث تلزم 
اتفاقية الذخائ��ر العنقودية كل دولة من الدول األطراف 
بأن "تبذل قصارى جهدها لثني الدول غير األطراف، عن 

استعمال الذخائر العنقودية".
ودانت أكثر من 100 دولة في الجمعية العامة لألمم 
المتحدة اس��تخدام س��وريا للذخائ��ر العنقودية، بما فيها 
أكثر من 36 من ال��دول غير الموقعة، بينما أبدى العديد 
م��ن وزراء الخارجي��ة القلق مرارًا من اس��تخدام الذخائر 

العنقودية في سوريا.
وق��د تم حظ��ر الذخائ��ر العنقودية بس��بب تأثيرها 
اس��تخدامها،  توقي��ت  ف��ي  النط��اق  واس��ع  العش��وائي 
والمخاط��ر التي تمثله��ا للمدنيين على الم��دى الطويل، 
ويمك��ن إطالق الذخائ��ر العنقودي��ة بالمدفعية وأنظمة 
الصواريخ أو إس��قاطها من الطائرات، والمعتاد أن تنفجر 
في الج��و ناثرة العش��رات، بل حتى المئات م��ن الذخائر 
الصغيرة أو القنيبالت فوق مساحة تعادل مساحة ملعب 
لك��رة الق��دم، وكثي��رًا ما تخف��ق الذخائ��ر الصغيرة في 
االنفجار عن��د االصط��دام المبدئي، مخلف��ة قنابل غير 

منفجرة تعمل عمل األلغام األرضية.

حذر المرصد األورومتوس��طي لحقوق اإلنسان، من حدوث حاالت جديدة لغرق القوارب 
كالتي ش��هدها الالجئون و"المهاجرون غير الش��رعيين" في الربع األخير من العام الماضي 
2013، بع��د تصاع��د أعداد طالبي اللجوء الفلس��طينيين والس��وريين الفارين من س��ورية 

باتجاه أوروبا عبر البحر األبيض المتوسط خالل األسابيع القليلة الماضية.
وقال المرصد في بيان صحفي: إن هناك مئات من الالجئين السوريين والفلسطينيين 
من س��ورية وصلوا إلى أوروبا عبر بوابتها الجنوبية )إيطاليا( خالل األسابيع الثالثة األخيرة، 
والذي��ن يرغب��ون بإكمال طريقهم عب��ر جزيرة المبيدوزا وصقلية إل��ى دول أخرى من دول 

االتحاد األوروبي التي يعتقدون أنها أفضل في إجراءات منح اللجوء لهم.
وأوض��ح: أن الالجئين الذين يأت��ون عبر البحر من خالل مهربين وف��ي قوارب متهالكة 
تُحمَّ��ل بأضع��اف حمولتها، هم في دائرة أكبر من الخطر, مع جو البحر المتوس��ط الذي ما 

زال متقلبا ويشهد أمواجًا عالية في مثل هذه األوقات.
ودع��ا المرص��د: دول االتح��اد األوروب��ي، الس��يما إيطالي��ا ومالط��ا واليون��ان إل��ى أخذ 
االحتياط��ات الالزمة لمنع تكرار الك��وارث، وتوفير طرق وصول آمن��ة لالجئين الفارين من 
جحيم الحرب في سورية"، وقال "من المهم لدول االتحاد أن تفعل آليات التنسيق فيما بينها 
ومع المفوضية الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئين من أجل إصدار تأش��يرات تسمح 

بوصول عدد أكبر من الالجئين إلى دول االتحاد األوروبي.
وأشار إلى إخفاق السلطات اليونانية في إنقاذ مركب تعرض للغرق في بحر إيجة يوم 
20 م��ن كان��ون الثاني الماضي، ما أدى إلى فقدان عش��رة أش��خاص كان��وا على متنه، هم 
ثمانية نس��اء وطفالن، على الرغم من تحس��ن النظام الذي تنتهجه ال��دول األوروبية على 
حوض المتوس��ط في تعاملها مع الالجئي��ن والمهاجرين القادمين عبر البحر وعمليات إنقاذ 
القوارب، ال س��يما عبر عملية "بحرنا" اإلنس��انية العسكرية التي تديرها البحرية اإليطالية، 
والتي كانت أطلقتها في منتصف تشرين األول 2013 بعد غرق أعداد كبيرة من المهاجرين، 
وأسفرت عن إنقاذ أكثر من ألفي الجئ ومهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا على 

وشك الغرق في المدة األخيرة.
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هيومن رايت�ش ووت�ش يف تقريرها العاملي: احلرب على 
املدنيني ال�سوريني اأدت اإىل اأهوال لكنها مل توؤد اإىل �سغوط 

من قادة العامل لإنهاء الفظائع وحما�سبة اجلناة

الأمم املتحدة ارتفاع عدد الالجئني اإىل 4 ماليني يف نهاية العام 
واأملانيا ت�ستقبل 3500 لجئ من اأ�سل 10 األف تنوي ا�ستقبالهم

رايتس  هيوم��ن  قالت 
التقري��ر  ف��ي  ووت��ش 
ال��ذي   :2014 العالم��ي 
أصدرته مؤخرًا، إن سياسة 
الحكومة السورية في شن 
الح��رب ع��ن طري��ق قت��ل 
انتهاكات  المدنيين، وتزايد 
ق��د  المعارض��ة  جماع��ات 
إل��ى أه��وال ش��هدها  أدت 
ع��ام 2013، لك��ن ل��م تؤد 
لما يكف��ي من ضغوط من 
الفظائع  العالم إلنهاء  قادة 
وكان  الجن��اة،  ومحاس��بة 
رد الفع��ل الدول��ي األوّلي 
أكث��ر فعالية حين ش��هدت 
ع��دة دول أفريقي��ة فظائع 

جماعية.
روث  كيني��ث  وق��ال 
المدير التنفيذي ل� هيومن 
رغ��م  ووت��ش:  رايت��س 
التزايد السريع في معدالت 
واالنته��اكات  القتل��ى 
حيّ��دت  فق��د  المروع��ة، 
روس��يا والصي��ن مجل��س 
ومكنت��ا  األمم��ي  األم��ن 
الطرفين من قتل المدنيين 

الس��وريين، مع بدء محادث��ات جنيف 2، بفرص 
غي��ر واضحة للنجاح، فمن الواجب أال تكون هذه 
الفرص غي��ر الواضحة أحدث المب��ررات لتفادي 
التحرك لحماي��ة المدنيين الس��وريين، إن األمر 
يتطل��ب ضغوط��ًا حقيقية من أج��ل وقف القتل 
والس��ماح بتوصيل المس��اعدات اإلنسانية التي 

يحتاجونها لالستمرار على قيد الحياة.
وأضاف روث: ش��هد الع��ام المنقضي بعض 
أس��وأ الفظاعات في س��وريا وغيرها من الدول، 
مع اش��تداد القم��ع في دول أخرى عدي��دة، لكننا 
رأين��ا الن��اس في ش��تى أنحاء العال��م يتصدون 
للنظم المنتهكة للحق��وق، ما يعطينا األمل في 
أن أعمال قمع حقوق اإلنس��ان ترتد آثارها على 

من يمارسها.

وج��اء ف��ي التقري��ر أن روس��يا وبدعم من 
الصين دأبت على حماية الحكومة الس��ورية من 
التح��رك الدولي على مس��توى األم��م المتحدة، 
س��واء من خالل خ��روج األم��م المتح��دة بإدانة 
صريح��ة أو فرض حظر أس��لحة أو إحالة الوضع 
ف��ي س��وريا إل��ى المحكم��ة الجنائي��ة الدولية، 
وت��رددت الوالي��ات المتح��دة بدورها ف��ي الدفع 
بالعدالة من خ��الل المحكمة الجنائي��ة الدولية، 
وبحس��ب تقاري��ر إعالمي��ة، ف��إن دواًل خليجي��ة 
وأف��رادًا من الخليج يس��ّلحون ويمولون جماعات 
المعارضة المتطرفة المس��ؤولة عن فظائع، في 
حين تدعم إيران وحزب اهلل حكومة بشار األسد 

المنتهكة للحقوق.
لمب��دأ  س��وريا  ف��ي  اإلخف��اق  ه��ذا  رغ��م 

"مس��ؤولية الحماي��ة" فإن ه��ذا المب��دأ العالمي 
القاض��ي بض��رورة حماي��ة المس��تضعفين من 
علي��ه  صدق��ت  وال��ذي  الجماعي��ة،  الفظاع��ات 
حكومات العالم في 2005، قد صادف الدعم في 
ردود الفعل على احتماالت وقوع فظائع جماعية 
في ع��دة دول أفريقي��ة، وإن كان هن��اك الكثير 
المطل��وب عمل��ه لتف��ادي أعمال القتل واس��عة 
النط��اق هناك، عل��ى حد قول هيوم��ن رايتس 

ووتش.
يذكر أن التقرير العالمي 2014 هو الطبعة 
الرابعة والعش��رون م��ن هذا التقرير الس��نوي، 
الصادر هذا العام في 667 صفحة، وتلخص فيه 
هيوم��ن رايتس ووتش قضايا حقوق اإلنس��ان 

األبرز في أكثر من 90 بلدًا.

ناجون من القصف على حي قاضي عسكر - حلب | مركز حلب اإلعالمي

أع��رب أنتوني��و غوتيريش مف��وض األمم 
المتحدة لش��ؤون الالجئين, الخمي��س الماضي، 
ع��ن قلقه من ارتفاع عدد الالجئين الس��وريين، 
حي��ث توق��ع أن يرتفع العد إل��ى 4 ماليين الجئ 
بنهاي��ة الع��ام الج��اري م��ا يعتبر ضع��ف العدد 

الراهن.
وقال غوتيريش ف��ي بيان له يوم الخميس 
الماض��ي, إن األح��داث ف��ي س��ورية تنعك��س 
س��لبا عل��ى اس��تقرار دول المنطق��ة ويمكن أن 
تق��وّض اس��تقرار الش��رق األوس��ط، موضح��ًا 
أن أكث��ر م��ن مليون��ي ش��خص لجأوا إل��ى دول 
الج��وار لبنان وتركي��ا واألردن ومص��ر والعراق، 

وأن تركي��ا واألردن تع��د من أكثر ال��دول تحمال 
لنفق��ات الالجئين حيث أنفقت��ا 1.7 مليار دوالر، 
فيما وص��ل عدد النازحين داخلي��ا إلى 6 ماليين 
ش��خص، وأكثر من نصف سكان سورية بحاجة 

لمساعدات إنسانية.
وكان��ت األم��م المتح��دة ق��د حذرت س��ابقًا 
م��ن أن عدد الالجئين الس��وريين ق��د يصل إلى 
حوالي 4,10 مليون الج��ئ بحلول نهاية 2014، 
وناش��دت ال��دول المانحة في حينه��ا لتوفير 6,5 
بليون دوالر لس��وريا والدول المج��اورة لتقديم 
المس��اعدة إلجمالي 16 مليون شخص تضرروا 

جراء األحداث.

وف��ي س��ياق آخ��ر، قال��ت وزارة الداخلي��ة 
األلماني��ة ي��وم األربع��اء الماض��ي، إن ألماني��ا 
اس��تقبلت 3500 الجئ حت��ى اآلن، من أصل 10 
آالف أعلن��ت عزمها اس��تقبالهم س��ابقًا، وعزت 
ب��طء اس��تقبال باق��ي الالجئين إلى مش��كالت 
في الس��فر من لبن��ان، باإلضافة إلى قصور في 

التعاون بين الواليات األلمانية.
وكانت الس��لطات األلمانية ق��د وافقت على 
للعائ��الت الس��ورية المقيمة بألمانيا اس��تقدام 
أقاربها من س��وريا ش��رَط تحمل تكاليف السفر 

ونفقات اإلقامة.
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والحتاد الأوروبي يخ�س�ش 12 مليون يورو 
للم�ساهمة يف اإتالف الأ�سلحة

جمل�ش الأمن الدويل ي�سوت بالإجماع على قرار غري ملزم 
ب�ساأن ال�سماح باإدخال امل�ساعدات الإن�سانية اإىل �سورية

دع��ت رئيس��ة ال��وزراء الدنماركي��ة هيل��ي 
ثورنينغ شميت إلى الضغط على سورية لتسريع 
إزال��ة األس��لحة الكيمياوي��ة، لتحقي��ق الج��دول 
الزمن��ي لذلك، معرب��ة عن تفاؤله��ا الحذر حيال 

احترام المواعيد من قبل دمشق. 
وقال��ت ش��ميث خ��الل اجتم��اع م��ع الرئي��س 
القبرص��ي نيك��وس اناستاس��يادس مؤخ��رًا على 
اس  ام  دي  ات��ش  الدنماركي��ة  الفرقاط��ة  مت��ن 
ايس��برن سناري التي ترسو في مرفأ الرنكا جنوب 
قبرص والتي تش��ارك في عمليات نقل األس��لحة 
التي س��يتم تدميرها خارج س��ورية، قالت "ما زلت 
متفائل��ة بح��ذر حي��ال احت��رام المه��ل، ولكن من 
المهم أن نمارس الضغط كي يحترم السوريون ما 
يتعلق بهم في االتفاق، ألن األمر يتعلق بأس��لحة 
كيمياوي��ة اس��تعملت لقتل أكثر من ألف ش��خص 

ولهذا السبب فان هذه المهمة بالغة األهمية.
ووف��ق االتف��اق ال��ذي وُق��ع ف��ي أيل��ول، بين 
الواليات المتحدة وروسيا, فإنه يجب أن تكون سوريا 
قد دمرت جميع أسلحتها الكيميائية في 30 حزيران 

2014، لتحاش��ي حصول ضربات جوي��ة أميركية ردا 
على هجوم كيميائي قام النظام بشنه.

وح��ث مجل��س األم��ن الدول��ي س��ورية على 
أس��لحتها  نق��ل  وتس��ريع  تعهداته��ا"  "احت��رام 
الكيمياوي��ة إل��ى خ��ارج س��وريا، بع��د أن تعرضت 
النتقادات لعدم احترامها مهل تسليم مخزونها من 
األسلحة الكيمياوية األكثر سمية في السادس من 

شباط الجاري.
وستنقل س��فن دنماركية ونرويجية األسلحة 
الكيميائي��ة م��ن مرفأ الالذقية في إل��ى مرفأ جويا 
ت��اورو االيطالي، ومن هناك س��تنقل إلى س��فينة 
تابع��ة للبحرية األميركية مجه��زة بمعدات لتدمير 

األسلحة الكيمياوية.
م��ن جانب آخر أعلن��ت المفوضي��ة األوروبية, 
يوم االثنين الماضي, أن االتحاد األوروبي خصص 
12 ملي��ون ي��ورو للمس��اهمة في إتالف األس��لحة 
"المف��وض  إن  وقال��ت:  الس��ورية،  الكيميائي��ة 
األوروب��ي للتنمي��ة أندريس بيبالغ��س وقع اتفاقا 
بهذا الخص��وص لصندوق خاص أنش��أته منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية.
واعتب��رت المفوضية ف��ي بيان له��ا أن تدمير 
هذه األسلحة ستصبح خطوة لوضع حد للحرب في 

سورية.
وقال بيبالغس: إن "تدمير األس��لحة السورية 
عملية ال س��ابقة لها في التاري��خ من حيث النطاق 
والفترة الزمنية، ونأمل في "إقامة تعاون مثمر مع 
منظمة حظر األس��لحة الكيميائية واألمم المتحدة 

بهذا الشأن.
وأق��ر وزراء خارجي��ة دول االتح��اد األوروب��ي 
ي��وم االثنين, تعدي��ال عل��ى اإلج��راءات التقييدية 
المفروضة على س��ورية، بما يتيح تمويل تكاليف 
تدمي��ر األس��لحة الكيميائي��ة الس��ورية، وبخاصة 
للصن��دوق االئتماني الخ��اص التابع لمنظمة حظر 
األس��لحة الكيميائية, الخارجية, فيما اعتبرت وزارة 
الخارجي��ة والمغتربين هذا الق��رار مخالف للقانون 
الدولي, ويهدف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه 
تمويل عملية تدمير األسلحة الكيميائية السورية.

يذك��ر أنه ت��م نق��ل دفعتي��ن من الترس��انة 
الكيماوية الس��ورية إلى المياه اإلقليمية، في شهر 
كان��ون الثان��ي الماضي, أم��ا الدفع��ة الثالثة فتم 
نقلها, من��ذ حوالي أس��بوع، وكان��ت منظمة حظر 
األس��لحة الكيميائية بينت أن��ه تم إخراج حتى اآلن 
%11 من الترس��انة الكيميائية السورية, الفتًة إلى 
أنه يتم التواصل مع مس��ؤولين س��وريين للس��ير 

بعملية تدمير الكيماوي.

تج��در اإلش��ارة إل��ى أن الوالي��ات المتحدة لم 
تتخلص أبدًا حتى اآلن من أس��لحة كيميائية على 
متن س��فينة، لكنه��ا أمضت س��نوات للتخلص من 
أس��لحتها الكيميائية على األرض، وذلك باستخدام 
نف��س العملية التي تس��تخدم في النظ��ام الحالي 
للتحلي��ل بالماء القابل للنش��ر ميدانيً��ا، فالعملية 
الكيميائي��ة ليس��ت جديدة، وكذلك األمر بالنس��بة 
للتكنولوجي��ا. غير أن المنصة على متن الس��فينة 
لت تحدي��ات لفريق  ه��ي الش��يء الجديد وقد ش��كَّ
العمل.وقد أجريت دراس��ات حول تداعيات االهتزاز 
لمعرف��ة كيفي��ة عمل مع��دات المختب��ر على متن 
الس��فينة. وكان يلزم تعديل المعدات لتثبيتها في 
الس��فينة باس��تخدام السالس��ل.وتم كذلك تزويد 
الس��فينة بأجه��زة لضبط الت��وازن وتخفيض حدة 
التماي��ل كما ت��م إعدادها بأجه��زة لتخفيف أضرار 

سلبيات الطقس على متنها.
في بداية التس��عينات من القرن الماضي، تم 
تدمير األس��لحة الكيميائية ف��ي العراق عبر تنفيذ 
عمليات تفجير محدودة في حفر عميقة مما س��بب 
مخاطر عالية على س��كان المناطق المحيطة وهو 
أمر يخالف بنود اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية. 
أما اليوم فنأمل،بع��د أن تنتهي عملية تدمير هذه 
األس��لحة بش��كل آم��ن،أن يت��م التوص��ل إلى حل 

األزمة السورية من جذورها في الوقت القريب.

يطال��ب مجل��س األمن في قرار الس��ماح بإدخال 
المساعدات اإلنس��انية إلى سورية الذي تم التصويت 
عليه أمس الس��بت باإلجماع، يطالب النظام السوري 
بوق��ف قصف المدنيين وتجويعه��م، ووقف التعذيب، 
واحترام القانون اإلنساني الدولي، ورفع الحصار عن 
المناط��ق المحاصرة فورًا, ووقف اس��تهداف المدنيين 

بالبراميل المتفجرة، ووقف كل مظاهر العنف فيها.
ويدع��و مش��روع الق��رار إل��ى وق��ف القصف 
الممنه��ج ال��ذي يتع��رض ل��ه المدنيي��ن بم��ا فيها 
القصف بالبراميل المتفجرة والتي تم اس��تخدامها 
م��ن قبل النظام ف��ي كل من حلب ودرع��ا وداريا، 
ويتضمن القرار عل��ى تحذير للجهة التي قد تعيق 

تنفيذ بنوده.

ويحمل الق��رار النظام والمعارضة المس��لحة 
مسؤولية إيصال المساعدات إلى المدنيين، ويشير 
إل��ى أن المجل��س س��يتخذ خطوات إضافي��ة إذا لم 
يت��م تنفيذه، دون وض��ع أي عقوبات ل��م ال يلتزم 

بالتنفيذ.
وت��م التصويت على القرار دون فيتو روس��ي 
وصيني ألول مرة بعد أن تم تعديل مشروع القرار 

وفق المقترحات الروسية.
وطالب األمي��ن العام لألم��م المتحدة بان كي 
مون في كلمة له جميع األطراف في سوريا احترام 
القان��ون اإلنس��اني والدول��ي، مؤك��دًا أن تطبي��ق 
القرار بس��رعة وحسن نية س��يمكن التخفيف من 
معاناة الس��وريين، وقال: أن نصف س��كان سوريا 

في حاجة لمساعدات إنس��انية عاجلة, وأن وكاالت 
اإلغاث��ة الدولية تعمل في س��وريا رغ��م الظروف 
باس��تخدام حص��ار  الطرفي��ن  متهم��ًا  الخطي��رة، 

المدنيين كتكتيك للحرب.
وتقدم بالمش��روع اإلنس��اني كل م��ن األردن 
واس��تراليا ولكس��مبورغ وحظ��ي بدع��م أمريك��ي 
وأوروب��ي، ويتضم��ن دع��وة جمي��ع األط��راف في 
سوريا لفك الحصار ورفعه عن المناطق المحاصرة 
بدمش��ق  اليرم��وك  ومخي��م  القديم��ة  كحم��ص 
والغوطة الش��رقية في ريف دمش��ق، ويطلب من 
جميع األطراف وخاصة النظام فتح ممرات إنسانية 
فورًا إليصال المساعدات اإلنسانية تقوم منظمات 

األمم المتحدة بتوصيلها.
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حباب عماد  "تواليت" للت�سكيلي 

بني حمدودية املكان وات�ساع الفكرة
 دلير يوسف

بالخصوصيّ��ة  مفعم��ة  بيئ��ة  "توالي��ت" 
الصرفة ومكان مثالي للتأمل، حيث ال وجود ألي 
تدخل فكري خارجي مباش��ر في تل��ك اللحظة. 
يش��رح بذلك التش��كيلي الش��اب "عم��اد حباب" 
فك��رة مش��روعه والصدم��ة الت��ي ق��د يحدثها 
للمش��اهد، حيث أن المجال المغلق في "تواليت" 
يفتح ح��دود اللوحة ضمن مجتم��ع يرفض مثل 
ه��ذه األمور، كم��ا يحمّل المتلق��ي حالة فردية 

وجماعية ال تنفصل.
بدأ التش��كيلي الس��وري تجربته هذه خالل 
العام 2010 في منطقة ريفية بالقرب من جبل 
الشيخ، حينها ش��عر بالملل من المناظر الخاّلبة 
المحيط��ة ب��ه، وأحسّ باألش��ياء داخ��ل المنزل 
تعنيه أكثر من ذلك الوهم البعيد الممتد خارجًا. 
فبقي يبحث ضم��ن لوحاته عن الثنائية الغريبة 
الت��ي تحملها هذه المس��احة م��ن "تواليت" رمز 
الشر والتسلط والمش��اكل إلى "مغسلة" تحمل 
على عاتقها إيجاد الحلول والمس��اهمة في الحد 

من المشاكل.
"تختلف حالة التعبير في المش��هد بإختالف 
قيم اللون والخط والتراكمية الهادفة أو نقيضها 
الوصولية، وبمعنى آخر هو مس��ؤولية األداء في 
إيصال حالة الشكل واالنفعال والصيغ المختلفة 

م��ن تناول اللون والمناخ، ممّا يُحمّل الموضوع 
الواح��د صيغ��ًا متع��ددة م��ن احتم��االت الط��رح 
والحضور" به��ذه الفكرة الس��ريعة والمقتضبة 
يحاول "حبّاب" شرح لوحات مشروعه للجمهور، 
حي��ث الحال��ة االنطباعي��ة غالب��ة عل��ى مجم��ل 
أعم��ال هذه المرحلة، وذل��ك رغم تناولها كحالة 
تعبيري��ة، والت��وق للتجدي��د والتحك��م بح��االت 
المن��اخ اللوني والت��ي تعتبر بح��د ذاتها محرضًا 

دائمًا باعثًا على استمرارية التجربة.
الحال��ة البصريّة التي يش��كّلها التش��كيلي 
الش��اب تخلق حالة من الدهش��ة واالنجذاب لدى 
المتلقي، إذ أن غرابة الموضوع مع عمق الفكرة 
تصنع شيئًا من الدهشة المثيرة لحب االستطالع 
والجاذبة للمشاهد كي يتتبع الحالة التي يصنعها 
"عم��اد" متنقاًل من لوحة إلى أخرى، س��اردًا في 
مزيج األلوان التي يش��عرك بألفة غريبة لمكان 
تزوره كّل يوم، لكنّه ال يأخذ حيزًا من تفكيرك. 
يتحدث "عم��اد" عن الصعوبات التي تواجهه 
بأريحيّ��ة دون أن يب��دي أي غضب مقارنًا الحالة 
م��ع باق��ي الفناني��ن، م��ن حي��ث التع��ب وعدم 
تقدي��ر المادة الفنية والعالقات الش��خصية التي 
تتحكم بالوسط الفني. "إّن الحالة االستهالكيّة 
الملحوظ��ة في المنطقة بش��كل عام بما يتعلق 

بطرح صاالت العرض ألعمال الفنانين هي بحد 
ذاته��ا عامل مق��وّض للفرص��ة والرغبة في آن 
معًا" مضيفًا أن هذه الفترة بالنسبة له هي فترة 
العص��ف الذهني واألف��كار المتتالية التي تحتاج 
لداعم مس��تمر كي يستمر هو بدوره في العمل 
على هذا المش��روع، كما يحت��اج إلى دور عرض 
لتتيح ل��ه التواصل مع المتلق��ي لتتاح لهم فهم 
األبجدية البصرية التي يحملها أي فنان حقيقي 

يحمل في ذاته همًّا ما تجاه عمله.
صعوبة توفر مكان أو مساحة خاصة للعمل 
هي أيض��ًا من الصعوبات الت��ي تواجهه، خاصة 
أنّه مقيم في بيروت حاليًا، بعد أن غادر دمشق 
نتيجة االوض��اع المضطربة هن��اك. عدم وجود 
مس��احة خاص��ة بالفن��ان التش��كيلي " إّن وجود 
مس��احة خاص��ة بالفن��ان هي من أه��م عوامل 
االستمرار بالعمل الفني وفقدانها قد يؤثر سلبًا 
على الناتج بش��كل عام" كما أنّه يصعُب إيجاد 

بيئة مناسبة للعمل الفني المرحلة الراهنة.
يحض��ر التش��كيلي الس��وري عم��اد حب��اب 
مجموع��ة من األعمال من الممكن عرضها خالل 
األش��هر المقبل��ة، "وذل��ك يعتمد عل��ى أصحاب 

الغاليرات" على حد قوله.
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 احتاد الطلبة يخلف ال�سبيحة
فـي جامعة حلب

 عثمان أدلبي
عمل��ت األجه��زة األمنية في مدين��ة حلب جاهدة 
لم��ا يق��ارب العامين للس��يطرة على الح��راك الثوري 
الس��لمي ف��ي جامع��ة حل��ب، إل��ى أن تراج��ع توات��ر 
النش��اطات الثورية ف��ي الجامعة تزامنا م��ع االنتقال 
الح��راك الث��وري الع��ام إلى العم��ل المس��لح، وكانت 
قوات النظام قد فرزت أعدادًا هائلة من عناصر األمن 
وحفظ النظام والشبيحة تحولوا فيما بعد للقتال على 
الجبهات وأس��ندت معظم المهام األمني��ة في جامعة 

حلب إلى اتحاد الطلبة فيها.
فأصب��ح االتح��اد الوطن��ي لطب��ة س��وريا أش��به 
بالمؤسس��ة األمني��ة عناصره��ا من ط��الب الجامعة 
الذي��ن أعط��وا صالحي��ات واس��عة وس��لطة كبي��رة 
ليس��تطيعوا اخماد شرارة أي حرك طالبي قد يشتعل 
فج��أة، الطالب الش��بيحة الذي��ن يس��تعملهم االتحاد 
اليوم ل��م يكونوا أرحم من عل��ى زمالئهم من رجال 
األم��ن، ممارس��اتهم القمعي��ة واجراءاته��م األمني��ة 

مطالقة لما لقيه الطالب على يد قوات االمن سابقًا.
 فرع اتحاد الطلبة في حلب الذي يتبع إلى المكتب 
التنفيذي لالتحاد في دمش��ق، يترأس��ه عمر ساعاتي 
الش��خص الذي تربط��ه عالقات جيدة بأفراد األس��رة 
الحاكمة ومعرفة ش��خصية باألسد األب واالبن، يقول 
ناصر )اس��م مس��تعار( "يمتلك عمار س��اعاتي عقلية 
وش��خصية ضابط مخاب��رات، خ��الل اجتماعاتنا معه 
يركز على مساهمتنا في مساندة قوات األمن وتشديد 
القبضة األمنية على الطالب واالس��تمرار في تنسيب 
أكبر عدد ممكن من الطالب في االتحاد ليقدموا الوالء 
والح��ب للقائد و أن علينا أن نغط��ي على التظاهرات 
بمس��يرات مؤي��دة" ناصر ه��و أحد المس��تقيلين من 
االتح��اد ويتح��دث ع��ن المعايي��ر التي يخت��ارون فيها 
أعض��اء ورؤس��اء المكاتب االدارية ف��ي الوقت الحالي 
" مق��دار الحب وال��والء والطاعة الت��ي أبداها الطالب 
على مدى الثالث سنوات الماضية ومدى مشاركته في 
قم��ع الحراك الثوري هي أهم المؤهالت التي يجب أن 
يتمتع بها الطالب لكي يستطيع الحصول على منصب 

في هذا االتحاد".
وفي الفترة التي كانت فيها جامعة حلب مشتعلة 

بالتظاه��رات تناوب على ترأس فرع اتحاد الطلبة في 
حلب عدة أش��خاص أولهم مصطفى غريبي وقد جاء 
ق��رار إقالته بعد ش��هرين من بدء التظاهرات بس��بب 
ع��دم تعاون��ه م��ع عناصر األم��ن، ليحل محل��ه وجيه 
س��ماني الذي نال رضى األجهزة األمنية لفترة طويلة 
ليخلفه بعد سفره عمار عبد الرحمن الطالب في كلية 
الزراع��ة وابن ري��ف حلب وال��ذي ع��رف بعالقاته مع 
ضب��اط من المخاب��رات الجوية، ويق��ول ناصر "يُجبر 
رئي��س فرع االتح��اد على زي��ارات دورية لف��رع أمن 
الدولة ليضعهم في صورة كل ما يحدث في الجامعة، 
تق��وم ف��ي المقابل األف��رع األمني��ة بحمايتهم، وقد 
وزعت لرئيس االتحاد وبعض األعضاء أسلحة فردية 
خفيف��ة كما سُ��لم بعض ش��بيحة اإلتحاد رشاش��ات 
روس��ية بع��د اتباعه��م دورات عليها في أح��د األفرع 

االمنية".
يق��وم اتح��اد الطلب��ة بتوزي��ع بع��ض الط��الب 
المنتس��بين لالتح��اد عل��ى أب��واب الجامع��ة ليقوموا 
بتفتيش الط��الب، هذا التفتيش الدقي��ق يوّلد يوميًا 
ازدحام��ا عل��ى أب��واب الجامع��ة، وال أهمي��ة ألوق��ات 
بعملي��ات  القي��ام  ام��ام  واالمتحان��ات  المحاض��رات 
الهيئ��ات  اإلداري جمي��ع  المكت��ب  التفتي��ش. يكل��ف 
االدارية المفرعة عنه في الكليات بتنسيب طالب من 
الكلية وإعطائه��م بطاقات تخولهم تفتيش زمالئهم 

عند دخولهم أحد أبواب الكلية.
يقدم إتحاد الطلبة مزايا متعددة ألعضائه، حيث 
يمتل��ك عضو الهيئ��ة االدارية س��لطة عل��ى الطالب 
ويس��تطيع أن يك��وّن عالق��ات م��ع المدرس��ين كم��ا 
يخص��ص لهم مكت��ب ضمن كل كلي��ة، ويرى بعض 
الط��الب ه��ذا منصب��ًا جي��دًا لطال��ب جامع��ي، ويرى 
بعض الطالب أن بطاقة عضويته في الهيئة اإلدارية 
تش��فعُ له من عمليات االعتقال، خصوصًا مع عمليات 
االعتقال العش��وائي التي تقوم بها قوات النظام في 

جامعة حلب بين اآلونة واألخرى.
توظي��ف اتح��اد الطلب��ة لبع��ض الط��الب ف��ي 
الكليات ليقوم��وا بتفتيش زمالئه��م ومراقبتهم وّلد 
حساسية بين الطالب وادى هذا إلى خلل في التفاعل 

االجتماعي داخل الجامعة، بس��بب تخوف الطالب من 
بعضهم، ويتجنب معظم الطالب االحتكاك بزمالئهم 

المنتسبين للهيئات اإلدارية.
يقول أحمد وهو طالب في كلية الزراعة "أش��عر 
بأني مقيد ومراقب ف��ي كل مكان في داخل الجامعة 
بس��بب تغلغل أعضاء الهيئة اإلداري��ة بيننا في قاعة 
المحاض��رة وف��ي الكافتري��ا, و تقتص��ر أحاديث��ي مع 
أصدقائي عن الدراس��ة والجامعة بعيدًا عن أي حديث 
سياس��ي خوفًا من الوشاية التي أصبحت مهنة أعضاء 

الهيئة االدارية".

الحتاد الوطني لطلبة �سوريا الأحرار
أب��رز المؤسس��ين له��ذه المنظم��ة ه��م أعضاء 
س��ابقون ف��ي الهيئ��ات االداري��ة التابعة لف��رع حلب 
لالتح��اد الوطن��ي، إضاف��ة لبع��ض دكات��رة الجامعة 
وبع��ض الط��الب م��ن الجامع��ات الس��ورية االخرى، 
تأسس��ت ه��ذه المنظمة بدعم وتموي��ل من االئتالف 
الس��وري المع��ارض ومقره��ا الي��وم ف��ي العاصمة 

القطرية الدوحة.
ل��م يس��مع الكثي��ر من الط��الب بتأس��يس هذه 
المنظم��ة بس��بب قل��ة فعاليته��ا وع��دم تقديمها أي 
عمل ملموس يساعد الطالب السورين الذين لم يعد 
بإمكانهم متابعة دراس��تهم ف��ي الجامعات الحكومية 

بعد إحكام النظام قبضته على الجامعة.
يق��ول حس��ن وهو طال��ب ف��ي كلية الهندس��ة 
الكهربائية في جامعة حل��ب "بعد اعتقالي عدة مرات 
م��ن قبل ق��وات األمن ف��ي الجامعة لم أعد أس��تطيع 
الذه��اب إل��ى حلب وعند س��ماعي بتأس��يس منظمة 
لطلبة س��وريا االحرار تأملت بان تقوم هذه المنظمة 
بتأمي��ن بدي��ل للجامع��ات الحكومية داخل س��وريا أو 
تأمين الطالب الس��ورين قبوالت جامعية خارج القطر 
أو تق��وم بتعوي��ض بع��ض الط��الب الذي��ن اعتقلوا 
وتض��رروا بعد مش��اركتهم ف��ي الح��راك الثوري في 
الجامع��ة, لكنني لم أرى أي مس��اعدة قدمت من قبل 

هذه المنظمة ألي طالب سوري".
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املعركــة فــي يبـــرود
عا�سمة القلمون

  ياسر مرزوق
بحس��ب المفكر » هارولد السكي » نجم مدرسة 
لندن لالقتصاد فإن: » القانون ليس محايدًا وإنما هو 
تعبير طبقي، فحزب األغلبية رأس��ماليين وعمااًل، هو 
الذي يتولى التش��ريع للقوانين برؤاه االجتماعية وما 
عل��ى القضاء بعد ذلك غير تطبيقه��ا، إذن فأين حياد 

القانون ».
وإذا ما وس��عنا مقولة الس��كي لتش��مل القانون 
الدولي، نجدها تعبيرًا عن المس��ألة الس��ورية اليوم، 
فجني��ف2 فش��ل بعد أن أخف��ق الوفدان ف��ي االتفاق 
حت��ى على أجن��دةٍ للمباحث��ات، وبعد أن ق��دم ائتالف 
المعارض��ة الس��ورية ورق��ة تتضمن رؤيت��ه النتقال 
سياس��ي ف��ي الب��الد، وتدع��و لط��رد كل المقاتلي��ن 
األجانب ووق��ف إطالق نار تراقبه األم��م المتحدة. إال 
أن فيصل المق��داد، نائب وزير خارجية النظام رفض 
المقترح، ووصف��ه بأنه »مجرد اس��تعراض«، وامتنع 

عن مناقشته.
كم��ا اعتب��ر وليد المعل��م وزير خارجي��ة النظام، 
أن الجول��ة الثاني��ة من مفاوضات جنيف2 لم تفش��ل 
وأنجزت تقدمًا هامًا جدًا، وأشار فيها إلى أن المفاوض 
الس��وري أعلن موافق��ة حكومة دمش��ق على جدول 
األعمال الذي اقترحه الوسيط الدولي والذي يبدأ بنبذ 
العنف ومكافحة اإلرهاب، واتهم المعارضة الس��ورية 
واالئت��الف الوطني باإلرهاب، وقام��ت محاكم النظام 
بإدراج أعضاء االئتالف على قائمة اإلرهاب وش��رعت 
بمحاكمتهم ومصادرة أموالهم، في الوقت عينه ألمح 
أعضاء وفد النظام إلى أن الحس��م العسكري سيكون 

بيدهم.
مجلس األمن فش��ل حتى اليوم في إصدار بيان 
رئاس��ي بالحد األدنى، إلدخال المس��اعدات اإلنسانية 
للمناطق الثائرة، وغورباتش��وف يقيم هذه المرة في 
البي��ت األبيض واس��مه باراك أوبام��ا، الرئيس القابع 
بجوار جائزة نوبل للس��الم والذي لم ينفذ شيئًا على 
اإلطالق من وعود قطعها على نفس��ه من دون طلب 

في خطابه في جامعة القاهرة سنة 2009.
وبعد ث��الث أعوام م��ن القتل يخ��رج علينا وزير 
خارجيت��ه » جون كيري » بتصريٍح مفاده أن » روس��يا 
هي سبب عدم سقوط نظام بشار األسد وبقائه حتى 
»، يتزامن هذا اإلعالن مع تقرير منظمة العفو األخير 
المتضمن أن النظام يستخدم قنابل عنقودية جديدة 
روسية الصنع يبلغ حجمها ثالثة أضعاف حجم القنابل 

الموجودة عند جيش النظام.
روس��يا تس��تميت ف��ي الدف��اع عن األس��د ومده 
بالسالح وس��اكن البيت األبيض يختبئ خلف الموقف 
الروس��ي، وفي اليوم الذي أعل��ن فيه كيري تصريحه 
األخير، ظهر علين��ا أوباما بتصريحاته المعهودة حول 
الح��ل الدبلوماس��ي ف��ي س��وريا، وتعهده بممارس��ة 
المزي��د من الضغط على الرئيس الس��وري لكنه قال 
ف��ي الوقت نفس��ه، أنَّه لن يس��مح بوصول أس��لحة 
نوعية إلى المعارضة السورية خوفًا من وصولها إلى 

التنظيمات اإلرهابية..
وفي غياب حياد القانون يبدو أن ال أحد يأبه لدماء 
السوريين والجميع ينتظر الوقائع على األرض لتغيير 
المعادلة قبل جنيف 3 إن عقد، وبالحديث عن األرض 
نخص��ص ملفن��ا اليوم لمعرك��ة يبرود التي يس��عى 
النظ��ام للس��يطرة عليه��ا مهم��ا كلف األم��ر ليُطِبق 
على ريف دمش��ق، ويقطع طرق اإلمداد إلى الغوطة 

وحمص، وطرق اإلمداد من لبنان. وبما أن المفاوضات 
ف��ي جنيف لم تنج��ح، كان ال بد من اس��تغالل الوقت 
لشن هجوم واسع وشامل على القلمون، بغية تعزيز 

موقع الوفد الحكومي خالل المفاوضات.
يب��رود المدين��ة الحيوية ج��دًا بالنس��بة لطرفي 
الن��زاع في س��وريا ألس��باب تتخطى مس��ألة تحضير 
الس��يارات المفخخ��ة الت��ي يت��م تفجيرها ف��ي لبنان 
بحس��ب مزاعم ح��زب اهلل فمنطقة يب��رود تقع على 
الحدود اللبنانية السورية وتس��يطر عليها المعارضة 
الس��ورية وتاليًا فان سقوطها سيصل عاصمة النظام 
السوري بالمناطق اللبنانية البقاعية، وسيلغي أطول 
خّط ح��دودي مفت��وح بي��ن مناطق نف��وذ المعارضة 
الس��ورية في الداخل الس��وري وبين البيئة الحاضنة 
لهذه المعارضة في الداخل اللبناني أي بلدة عرس��ال 

وجرودها.
يب��رود ه��ي المعرك��ة األكث��ر حيوية ف��ي حرب 
القلم��ون، فق��ارة والنبك ودير عطي��ة لم تكن ضمن 
جبه��ات القلم��ون، كانتا فق��ط ممرات وط��رق إمداد، 
ولي��س لس��قوطهما تأثي��ر حقيق��ي ف��ي المع��ادالت 
العس��كرية في القلمون. تلك المعركة كانت إعالمية 
أكث��ر منها معرك��ة حقيقي��ة على األرض أم��ا يبرود 

فواقعٌ مختلف.

يربود: 
مدين��ة موغلة في التاريخ اس��توطنها اإلنس��ان 
الحجري منذ ال��دور الطبقي الرابع حين كانت منطقًة 
مكسوًة بالغابات، ووفقًا لعالم اآلثار األلماني الشهير 
» ألفرد روس��ت » فقد كان إنس��ان يبرود أكثر تطورًا 
م��ن إنس��ان ناندرت��ال ال��ذي ع��اش معه ف��ي نفس 
الحقب��ة الزمنية، وانتقل تاريخ يبرود بين الكنعانيين 
الفت��ح  واآلراميي��ن وص��واًل بمملك��ة زنوبي��ا حت��ى 
االسالمي، وكانت مغاورها معقاًل لقديسي المسيحية 

وشيوخ المتصوفة.
المعلمي��ن  ومدين��ة  القلم��ون  عاصم��ة  يب��رود 
والمتعلمي��ن وه��ي الت��ي احت��وت أول الم��دارس في 
لل��روم  افتتح��ت مدرس��ة   1847 المنطق��ة، » ع��ام 
الكاثوليك، ومدرس��ًة للمس��لمين آلل عقيل األس��رة 
المتقدم��ة حينه��ا، وفي عام 1916 تأس��س مس��رح 
يبرود الذي بدأ بعرض المسرحيات المناوئة لالحتالل 
العثماني، كما شهدت يبرود أول المعسكرات الكشفية 
ع��ام 1939، وتأسس��ت فيه��ا مكات��ب ل��كل األحزاب 

الفاعلة في المشهد السياسي السوري.
يش��كل المس��لمون ثلثي عدد الس��كان والباقي 
م��ن ال��روم الكاثوليك، وكانت وال ت��زال مثااًل للعيش 
المش��ترك، ولع��ل إفطار رمض��ان ال��ذي تكفلت فيه 
مطراني��ة يبرود لالجئين المس��لمين من حمص أكثر 
صفحات الثورة إش��راقًا، ويبرود أخرجت أول مظاهرة 
من��ددة بالنظ��ام م��ن الكنيس��ة، وهي الت��ي احتفلت 
بجمع��ة مي��الد الحري��ة، وتحوي يب��رود آث��ارًا ألقدم 
وجود مس��يحي في س��وريا. وكاتدرائي��ة يبرود كانت 
هيكاًل وثنيًا على اسم اإلله جوبيتير وهبته القديسة 

هيالنة إلى المسيحيين. 
رغم احتضان يبرود لثمانين ألف نازح من حمص 
والقصير والريف الدمشقي، إال أن مقاتلي المعارضة 
فيها وباألس��اس من أبناء المدينة، واألهالي هم ذوو 
ه��ؤالء. ومع اش��تداد القص��ف اليومي عل��ى المدينة 

اعتاد الس��كان القص��ف المس��تمر، لهذا ت��رى الحياة 
تس��تمر على طبيعتها حتى أثن��اء القصف، فالبائعون 
ال يقفل��ون محالهم، والن��اس ال يذهبون لالختباء في 

منازلهم.

جبهة يربود:
تش��كل يب��رود جبه��ة منيعة ف��ي وج��ه النظام 
يس��اعدها ف��ي ذل��ك وع��ورة التضاريس وس��يطرة 
المعارض��ة على قم��م الجب��ال وهي الخ��زان الداعم 
لكتائب المعارضة في ريفي دمش��ق وحمص. معظم 
مس��تودعات الذخيرة ومعامل تصنيع السالح موجودة 
في ه��ذه المدين��ة، وكل المقاتلين مدربون، عش��رة 
آالف مس��لح ينتش��رون م��ن الس��حل إل��ى رنك��وس 
مرورًا بيبرود وعس��ال ال��ورد ومزارع ريم��ا وفليطة، 
ومرتبط��ون بغرفت��ي عملي��ات ف��ي كل م��ن يب��رود 
ورنكوس، وبين هؤالء الكثير من القادمين من خارج 
القلم��ون الدمش��قي خصوصًا من حم��ص والقصير 
وريف دمش��ق وبعض القادمين من البادية السورية� 
وهناك بعض العرب لكنهم ليس��وا كثيري العدد على 
عكس ما يش��اع.وتتركز قيادات الجماعات المس��لحة 
في القلمون في أش��خاص سوريي الجنسية بعضهم 

ضباط منشقون.
وتترك��ز القوة األساس��ية للمقاتلين ف��ي يبرود 
لجبهة النصرة، تأتي بعده��ا كتائب الجيش الحر، مع 
تواج��دٍ لداع، وق��د قامت كتائب المعارضة المس��لحة 
بتلغي��م مداخل البل��دة إضاف��ًة الغتنامه��ا لصواريخ 

كونكورس عالية الدقة من مخازن دنحا سابقًا.
ولع��ل الرقم الصعب في جبه��ة يبرود هي قرية 
فليط��ة التي يصعب الوص��ول إليها وأخذه��ا بالقوة، 
فحتى في عز أيام س��طوة النظام على سوريا ولبنان 
كانت فليطة قرية خارجة عن القانون بسبب موقعها 
الجغرافي وبس��بب انخراط أهلها في أعمال التهريب 
م��ن وإلى لبنان من��ذ عقود، وعلى مقرب��ة من يبرود 
هن��اك بلدة عس��ال الورد وهي قري��ة صعبة جغرافيًا 
وفيه��ا مجموع��ات عس��كرية م��ن البل��دة متماس��كة 

عسكريًا فضاًل عن تواجد لجبهة النصرة وداعش.

خيارات النظام: 
التدريج��ي  القض��م  سياس��ة  النظ��ام  يعتم��د 
والتغلغل ببطء للحد من أي إصابات بين جنوده، وهي 
أحد أهم التكتيكات المتبعة في معركة القلمون، كما 
يعتم��د التصعي��د اإلعالم��ي الفتعال نكس��ة معنوية 
كبي��رة للمعارض��ة م��ع أن��ه لو س��قطت يب��رود فلن 
تسقط القلمون. فالحدود مع لبنان تمتد على 65 كلم 
وهنالك مناط��ق عديدة ال يتم ال��كالم عنها وال حتى 
اس��تهدافها والمث��ال على ذلك معس��كرات جرد نحلة 

وهي قائمة منذ زمن وال أحد يستهدفها.
ويت��م التحضير للهج��وم على يب��رود من ثالثة 
محاور، من مزارع ريما. ومن المتوقع أن يكثف النظام 
القصف الجوي والمدفع��ي إلنهاك المعارضة، كما أن 
الجي��ش قد يتقدم م��ن الجهة الش��مالية » الجراجير، 
الس��حل »، ومن المتوقع أيض��ًا أن يدخل الجيش من 
جه��ة رنك��وس وتلفيت��ا، ليش��غل ق��وات المعارضة، 
ويمنعها م��ن إيصال اإلمدادات إلى يبرود. وقد يتقدم 
أيضًا ليسيطر على تلة جبعدين اإلستراتيجية والتالل 
المحيطة بحوش عرب ليكشف منطقتي عسال الورد 
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والجبة.
كما م��ن الممك��ن أن يقتح��م حزب 
اهلل م��ن جه��ة معربون وح��ام إلى جبهة 
الجب��ل الش��رقي » على تخ��وم الزبداني 
» وبالتال��ي يؤم��ن مناطق��ه المالصق��ة 
للجبال الش��رقية كالنبي ش��يت والخضر 
حت��ى بعلبك. كما تتيح ل��ه هذه المعركة 
كس��ر ال��درع الت��ي تحتم��ي به��ا البلدات 
التي تقع وس��ط القلمون كعس��ال الورد 
ورنكوس والجبة. فس��يطرة الحزب على 
ه��ذه الجبال س��تمكنه من كش��ف الكثير 
من بل��دات القلم��ون عس��كريًا، وتقطيع 
أوصال الط��رق، ومنع وص��ول اإلمدادات 

إلى يبرود.
وفي حال االنكفاء وعدم القدرة على 
الدخول فس��يعمل على تش��ديد الحصار 
عل��ى يب��رود أماًل ف��ي إجب��ار أهلها على 
طل��ب الهدنة أس��وًة بالمعضمي��ة وبرزة 
في ضواحي العاصمة دمشق. وهنا يضع 
النظام الس��وري شروطه، أال وهي خروج 
المقاتلين األجانب أو تصفيتهم، تس��ليم 
السالح، أقله الثقيل، وبعدها تتم تسوية 

أحوال المقاتلين ويكف الحصار«.
وع��ن الهدن��ة أو ما يس��ميه النظام 
المصالحة أورد القاض��ي مأمون العفيف 
ف��ي صفحته عل��ى الفي��س ب��وك رؤية 

النظام للهدنة:
» تس��ريبات من عمالئنا داخ��ل النظام تفيد بأن 
وبعد عق��د هدنة في برزة قام رئي��س أكثر من فرع 
أمني بإرس��ال رس��ائل توصية إلى إدارة خلية األزمة 
تش��دد هذه الرس��ائل على إقامة هدن ف��ي المناطق 
التي يصعب على الجيش اقتحامها في أحياء دمش��ق 
ومناطق الريف الجنوبي حصرًا وعلى الجيش النظام 
احت��رام هذه اله��دن وإتاح��ة المجال للف��روع األمنية 
العم��ل في ه��ذه المناطق بع��د أن أثب��ت المعلومات 
األمني��ة التي ت��م جمعها عن ح��ي ب��رزة والمقاتلين 
هنال��ك فاعليه كبي��رة وحي��ث النقاط الت��ي تتمحور 

حولها التوصيات هي:
1 - إقام��ة ه��دن ف��ي األحياء الت��ي يصعب على 

الجيش حسمها في العمل العسكري.
2 - احت��رام الجيش اله��دن المفروضة في هذه 

المناطق.
3 - إتاح��ة العم��ل لعناص��ر الف��روع األمنية في 

المناطق المفروضة بها الهدنة.
4 - س��حب قوات النظام عدد كبي��ر من عناصره 
التي كانت مسؤولة عن تأمين هذه المناطق وإرسالها 

إلى جبهات جديدة.
5 - التفرغ بش��كل ش��به كامل لمعارك القلمون 

والغوطة الشرقية والغربية.
6 - على العناصر األمنية عند مباشرة عملها في 

المنطقة المخصصة لها تعمل على:
1 - جمع أسماء قادة وعناصر الجيش الحر.

2 - جمع معلومات لوجس��تية ع��ن أماكن تمركز 
الجيش الحر داخل هذه األحياء.

3 - زرع خالي��ا داخل هذه العناصر عبر الس��كان 
األصليي��ن له��ذه المناطق من المتعاوني��ن مع األفرع 

األمنية.
4 - معرف��ة مقرات وأماكن س��كن قادة وعناصر 

الجيش الحر.
5 - الوص��ول إلى مس��تودعات الذخي��رة التابعة 

للجيش الحر.
6 - إقن��اع عناصر الجيش الحر بأن النظام أحترم 
الهدن��ة وأن أمورهم قد أصبح��ت بأمان ومحمين من 

المسألة.
وبعد القي��ام بهذه األمور وعمل هدنة في كامل 
المناط��ق المذكورة وباالس��تناد للمعلوم��ات التي تم 
جمعها تقوم عملية أمنية مش��تركة يشارك فيها كل 

م��ن العناصر األمنية والخالي��ا النائمة وجيش النظام 
وعناص��ر اللجان الش��عبية والجي��ش الوطني إضافة 
لكافة المليش��يات التي تس��اعده في كاف��ة المناطق 
وف��ي نف��س الوق��ت واله��دف م��ن العملي��ة اعتقال 
وتصفي��ة أكب��ر عدد م��ن عناص��ر الجي��ش الحر في 
مناطق دمش��ق وريفه��ا الجنوبي والفائ��دة من هذه 

العملية هي التالي:
1 - التمهيد لنصر س��احق عل��ى عناصر الجيش 

الحر في هذه المناطق.
2 - االنته��اء م��ن المس��لحين بش��كل كامل في 
المناطق التي تش��كل خطرًا على العاصمة بالنس��بة 

لقربها الجغرافي منها.
3 - القض��اء عل��ى كاف��ة القياديين ف��ي الجيش 

الحر وتصفيتهم إما باالعتقال أم في القتل.
4 - القض��اء على أكب��ر قدر ممكن م��ن عناصر 
الجي��ش الح��ر عب��ر االعتق��ال أو القت��ل وف��ي ح��ال 
اس��تطاعة هروب هذه العناصر يكون قد جمعت حول 

العنصر الفار كافة البيانات والمعطيات.
5 - تقلي��ل خس��ائر جي��ش النظام عب��ر العملية 

األمنية.
6 - ابتعاد الجيش الحر عن مركز العاصمة وهذا 
ما يعطي أريحية لعمل النظام العس��كري في مناطق 

كالغوطة الشرقية والريف الشمالي والغربي.

حزب اهلل يف يربود: 
ليس��ت ه��ذه زي��ارة عناص��ر ح��زب اهلل األول��ى 
ليب��رود، ولعل منهم من يتذكر كيف أتى وعائلته إلى 
يبرود ضيفًا عزيزًا وكم أعزه أهلها عام 2006 » يذكر 
أن أهالي يبرود استضافوا مئات العوائل الشيعية في 
حرب تم��وز مجانًا وأفرغ��ت لهم البي��وت والمدارس، 

وتقاسم أهلها معهم الطعام والملبس«.
أم��ا الي��وم فح��زب اهلل يرد يب��رود قات��اًل بحجة 
حماي��ة اللبنانيين من الس��يارات المفخخة التي تأتي 
من وس��ط لبنان وتفخخ في يبرود وتعود لتنفجر في 
الضاحية بحس��ب رواي��ة الحزب على س��ذاجتها، أتى 
عناصر حزب اهلل إلى يبرود منتش��ين بنشيدٍ طائفي 
هاب��ط، لعلي بركات ومن انت��اج هيئة دعم المقاومة 
االس��المية مطلعه: »احس��م نصرك بيب��رود«، وهو 
بحاج��ة إلحراز نصٍر جدي��د، ليقول لجمه��وره إننا قد 
ذهبن��ا إلى عقر دار صانعي الس��يارات المفخخة التي 

كانت تستهدفكم وتقتلكم، وقد نلنا منهم.
وقيادات الحزب تعرف تمامًا أن قتاله اإليراني في 
س��ورية وضعه ف��ي خانة االنتص��ار أو النهاية بعد ما 

فقد كل ش��عبيةٍ له في العال��م العربي وبعد ما باتت 
حاضنته الش��عبية تسكن المالجئ خوفًا من اإلرهاب، 
وت��درك أن اجتياح يبرود ل��ن يضمن له أمن المدنيين 

الذين يستهدفهم إرهابيو » القاعدة ». 
غ��زو يبرود وقبل��ه غ��زو القصير، وقبل��ه غزوة 
القمصان السود لبيروت عام 2008، هو سلوك الحزب 
ونهج��ه بالرد عل��ى أي صعوباتٍ سياس��ية باالجتياح 
والقتل، وم��ن الغريب أن يذكرنا هج��وم الحزب على 
يب��رود، باحتالل الصهاينة لبي��روت عام 1982 فخالل 
أيام الحص��ار بعث مناحيم بيغن برس��الة إلى رونالد 
ريغ��ان قال ل��ه فيه��ا إنني أط��ارد في بي��روت فلول 
الجي��ش الهتلري ف��ي برلين المحاص��رة، ونصر اهلل 

يطارد اليهود في يبرود.
حزب اهلل استش��عر أن ال م��كان له في جنيف، إال 
أن ش��عوره بالغرور والتفوق ف��ي الداخل اللبناني قد 
أنس��اه أنه ورقٌة بيد الماللي الس��اعين لحجز كرسٍي 
في جنيف السوري بعد جنيف النووي فالكبار وحدهم 
من يتولون إدارة التسوية، فيما األوراق تلحظ الحزب 

على نحو ما تلحظ داعش والنصرة.
ح��زب اهلل الذي يدع��ي حرب اليهود ف��ي يبرود، 
فيما تنع��م إس��رائيل بأمنها وس��رطان األنفاق يدك 
بي��ت المق��دس، لن يس��تطيع تغيي��ر واق��ع أن يبرود 
بلدة س��نّية دخلتها قوة شيعية، ولن يقنع ساذجًا من 
مواليه بأن اليهود في يبرود، وس��تنتهي سياسة نصر 
اهلل ف��ي تحويل ش��عبه أطفااًل مندهش��ين ممتثلين، 
أو تالم��ذًة ش��طار، فحتى إيران الخمين��ي التي درجت 
عش��رات آالف ال��رؤوس عل��ى الجلوس تح��ت قدميه، 
ومن القدمين تباشر النظر صعودًا، وال تكاد نقع على 
عيني��ه إال تغضي حي��اًء، تغيرت وب��ات قادتها بحاجةٍ 
إلى إقناع الرأي العام بعيدًا عن األساطير والقائد األب 

الذي ال يخطىء. 
 نص��ر اهلل ق��دم تن��ازالتٍ واضحة في تش��كيل 
الحكوم��ة اللبناني��ة لتخفي��ف االحتق��ان ض��ده، وألن 
معركته خلف الجبال بعد أن أطبق على لبنان واحتجز 
قيادات��ه تحت تهدي��د التعاون أو القت��ل وتيار 14 آذار 
وولي��د جنبالط أعادوا خطيئة الرئيس الش��هيد رفيق 
الحري��ري بالتحال��ف م��ع القتلة، والتي ل��م تحمه من 

القتل.
في الختام ومن مرويات أهالي يبرود عن جبالهم 
المتوجة أنه وخالل االضطهاد الروماني للمس��يحيين 
حاص��رت جحافل القيص��ر جبال يب��رود لالنقضاض 
عليها لكن لعنة جمدتهم وحولتهم صخورًا تطل على 
المدينة، التي تضرب في التاريخ لتتحدى المس��تقبل 

وكل الغزاة الذين سيأتون للنيل منها.

. . 
ف
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مدينة يبرود | كانون الثاني 2014 | عدسة شاب دمشقي
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  الياس س الياس

وحدو قوى الثورة ال�سورية حتت علم ال�ستقالل 
يف �سوريا ولي�ش يف اوكرانيا..

ح��ذر كثي��رون ف��ي الس��ابق م��ن تحوي��ل الثورة 
الس��ورية إل��ى »القضية الس��ورية«، والتركيز على ما 
دُفع باتجاهه بقوة التدمير والتهجير، كقضية إنسانية 
وقصة مس��اعدات إغاثي��ة.. ثم، التركي��ز على معالجة 
األع��راض والقف��ز إلى النتائ��ج بدون معالجة الس��بب 
الرئي��س المتمثل بكارثي��ة االس��تبداد والديكتاتورية 

المستمرة في نهج تدميري لسوريا ومجتمعها.
بات ربما أمر ممل للبعض التركيز على المقدمات 
التي أدت بسوريا إلى ما صارت عليه بعقلية العصابات 
الت��ي ال مثي��ل له��ا على اإلط��الق وال حتى ف��ي كوريا 
الشمالية )الجمهورية الوراثية(، لكن في اآلونة األخيرة 
ع��ادت العصاب��ات الحاكم��ة إل��ى تك��رار المس��رحيات 
الفاش��لة في تس��يير بضعة موظفين وطالب مدارس 
للهت��اف » لحكم��ة القيادة« التي دمرت س��وريا ومزقت 
نسيجها بممارسات يراد االيحاء بأنها أبدا غير موجودة 
وال حت��ى بالق��رب من أماك��ن تجميع ه��ؤالء بطريقة 
قطيعي��ة تص��ور ف��ي وس��ائل البروباغن��دا األس��دية 
عل��ى أنه��ا » مس��يرات عفوي��ة« يؤي��د فيه��ا الضحية 
قاتل��ه.. األمر ل��م يعد ينطلي حتى عل��ى هؤالء الذين 
ت��م تس��ميتهم بالرماديين فم��ا بالن��ا بالمتخصصين 
ببني��ة وتركيبة ه��ذا النوع من األنظم��ة القمعية التي 
تس��تخدم وس��ائل الدعاي��ة لبث تغيي��ر أو من��ع تغيير 
في عقل وتوجه اإلنس��ان بثبات عل��ى اإلنكار والكذب. 
سألني صديق: ماذا يجني شبيحة بشار من وراء تهكير 
مواقع الكترونية غربية وآخرها موقع فريق برش��لونة 
لكرة القدم؟ المس��ألة بس��يطة وليست جديدة أبدا في 
بي��ع أوهام ترفع من معنويات من يرى ببش��ار مخلصا 
ومنقذا لس��وريا رغم أن��ه مدمرها، أي تقديم بطوالت 
وهمية لالبق��اء على حالة عدم اس��تخدام العقل الذي 
يبقى محشورا كما في مربعات وحواجز دمشق وريفها 
الت��ي تمارس أبش��ع طريقة ف��ي االس��تخدام المبتذل 
لش��عارات » اللحمة الوطنية« بينما هي تنش��د فرض 
حال��ة اذالل ومهان��ة تش��به مقايضة الرغي��ف بالهتاف 

لسفاحين قتلة.
م��ن الواض��ح أن أي نق��اش عقالن��ي عند بعض 
القطاعات التي تقبل على نفس��ها اإلستخدام المبتذل 
إعالميا في س��بيل المزيد من ش��ق المجتمع الس��وري 
وتحويله إل��ى » أخيار« و« أغيار« بنه��ج الخطاب األول 
والثاني لبش��ار من��ذ ٣ أعوام،هو النق��اش الذي يغيب 
بتغيي��ب العقل في صفوف مؤيدي الفاش��ية األس��دية 
وتحالفاته��ا المباح��ة م��ع كل فصي��ل مس��تورد م��ن 
الخ��ارج لدعم بقاءه��ا وبخلطة عجيبة من الفاش��يين 
الغربيين والروس إلى أقصى اليس��ار التائه وما بينهما 
م��ن جماعات ديني��ة طائفية في الش��كل والمضمون، 
وبالرغ��م م��ن ذلك تظل وس��ائل الدعاي��ة تبث لهؤالء 
الكذب��ة الكب��رى عن تدخ��الت خارجي��ة باس��م الثورة 
ولدعمه��ا وحتى بدون أن يكلف هؤالء أنفس��هم مجرد 
االط��الع على ما يبث م��ن تقارير آخرها ي��وم الجمعة 
ع��ن االنخ��راط اإليران��ي الكل��ي ف��ي ال��دم الس��وري 
وغرق الحزب الش��يعي اللبنان��ي » حالش« حتى أذنيه 
م��ع » داعش« في دماء تولد مس��تقبال ما ال يس��ر في 

منطقتنا..

خلروج الثورة من الهرج واملرج.. اأين 
علم الثورة؟

في المقابل هناك في مجتمع الثورة السورية حالة 
من الحيوية والنقاش والنقد واعمال العقل الذي حاولت 
» داعش« أن تمنعه في فترة ما من سيطرتها، وبالرغم 
من ذلك النقاش الذي يخوض فيه مؤيدو الثورة بشكل 
واس��ع نالح��ظ أحيانا رك��وب وتركي��ب بع��ض الرموز 
السياسية للمعارضة لحالة شعبوية منقادة وراء خطاب 
بائ��س وإن ظن هؤالء بأن اقدامهم على ذلك س��يحدث 

توازنا م��ع المقابل من خطاب فاش��ي.. وليس هذا هو 
المطلوب من الخطاب الثوري.. هذا االنقياد يفتح أحيانا 
نقاش��ا تهكميا على أية خطوة تق��دم عليها المعارضة 
الس��ورية الممثلة لمطالب الثورة األساس��ة في الحرية 
والكرامة، وتنطلق حالة الالثقة بكل ش��يء يصدر عن 
قوى الثورة في المس��توى السياسي واإلعالمي إلى حد 
تحمي��ل تلك المعارضة مس��ؤولية كل ش��يء رغم أننا 
جميع��ا ن��درك كيف تعمل وبأي��ة بيئة اقليمي��ة ودولية 
متخاذلة.. ما يثير االنتباه أن البعض يعتبر نفس��ه ثائرا 
فقط للتهكم واالستخفاف بكل شيء ونقد من مستوى 
النق��د المكتب��ي الذي إما أن يكون هو مركز كل ش��يء 
ف��ي الث��ورة أو أن كل القوى األخرى ال تس��تحق س��وى 
االس��تخفاف والتهكم حتى في الش��خصي.. والثائر في 
قضي��ة الحرية والكرامة ال يس��تنكف وال يس��تقيل وال 
يضع نفسه على الهامش إذا كان مؤمنا بقضية شعبه، 
الثائ��ر ق��د يصيبه االره��اق والتعب وهذا أم��ر طبيعي 
وبشري، لكن سحب هذا االرهاق على الثورة هو الخطر 
بعين��ه.. والتلون في المواقف بازدواجية غريبة كما في 
مواقف بعض الشخصيات التي كانت متحمسة لمؤتمر 
جني��ف وتعتب��ر نفس��ها » معارض��ة وطنية ش��ريفة« 
ترف��ض التدخ��ل الخارج��ي )رغ��م كل تدخ��الت ايران 
وروس��يا وحالش( راحت تزايد على الق��وى األخرى في 
مس��ألة جنيف مؤخرا.. هذا كله يض��ع بالتأكيد صفوف 
الثورة وجمهورها ف��ي حالة من االرتباك.. بل وبالرغم 
م��ن رفض البع��ض األخ��ذ بجدي��ة اس��تغالل التخاذل 
الدولي لهذه التشرذمات ذريعة ومبررا لتخاذله فإن هذا 
االستغالل ما تزال قوى الثورة غير قادرة على وضع حد 
له. ومؤخرا بدا المش��هد أكثر ارتجالية وارباكا بما يؤدي 
إلى انعكاس��ات ليس��ت طيبة على الشعب الذي يضحي 
بكل شيء في سبيل حريته وكرامته.. يُالحظ مثال منذ 
أش��هر غياب علم الثورة الس��ورية، ويا للمفارقة يُرفع 
ف��ي أوكرانيا بينما في س��وريا تحضر راي��ات الفصائل 
والتيارات المفككة لس��بب أساس��ي هو ع��دم وجود حد 
أدنى من التنس��يق والتفاهم على أن الش��عب السوري 
لم يخ��رج ليجعل فالنا أميرا وذاك زعيم��ا لترفع راياته 

بالمزيادة على داعش مثال في مسألة هوية الدولة..
علم الثورة الس��ورية ورفعه كان مؤش��را حقيقيا 
عل��ى وح��دة اله��دف والتف��اف كل التيارات السياس��ية 
واألذرع العسكرية للثورة والجيش الحر باألساس حول 
أهداف الثورة، في المعس��كر الملتف حول بشار يجري 
اس��تغالل مجاني تقدمه بعض القوى للتشويش على 
الث��ورة وأهدافها وهو تش��ويش ال يمكن االس��تخفاف 
ب��ه كما يفع��ل البعض ف��ي تك��رار مأس��اوي ألخطاء 

فلسطينية سابقة في مسألة الرأي العام.
أض��ف إلى ذلك أن مس��ألة التس��ابق بالش��عارات 
الديني��ة بي��ن الفصائ��ل ف��ي بع��ض الجبه��ات لتثبت 
لداع��ش ربما أنه��ا هي األص��ح في تمثي��ل مفهوم » 
الدولة اإلس��المية« بل وانش��غال البعض في التركيز 
على » جيش��ه وجماعته« مع بق��اء التفكك في العالقة 
البينية وتهميش أهداف الث��ورة والجيش الحر كمظلة 
وطنية جامع��ة تحت علم الثورة،ال��ذي دفع ثمن رفعه 
الس��وريون والسوريات عش��رات آالف الضحايا، سينتج 
ما حُ��ذر منه دوما من اس��تفراد جبهة بش��ار الموحدة 
عس��كريا ب��كل جبهة للث��وار وانت��اج تمثيلي��ات الهدن 
المتنقل��ة اعالميا بي��ن منطقة وأخ��رى.. وحتى يكون 
المرء منصفا، فبعض جبهات الثوار ما تزال متماس��كة 
أكثر من أخرى في مس��ائل األهداف األساس��ية للثورة 
عل��ى عك��س الش��د والج��ذب الذي يأخ��ذ أحيان��ا مدى 

شخصي في مستويين سياسي وعسكري.
الح��االت  ف��ي  تغييب��ه  أو  الث��ورة  عل��م  غي��اب 
الكتائ��ب  لبع��ض  مص��ورة  لش��رائط  االس��تعراضية 
المس��لحة والتس��ابق للتوكيد على راي��ة هذا الفصيل 
وذاك أمام عربات عس��كرية أو تحرير حاجز يس��تدعي 

للذاك��رة كي��ف أن تغلغ��ل القاع��دة في منطق��ة الباب 
مث��ال غيبت عل��م الثورة ال��ذي التف حوله الش��عب في 
مظاهرات عظيمة ليس��تبدل باس��تعراضات اس��تغلتها 
داع��ش بتعزي��ز وجوده��ا وض��رب الثورة ف��ي الظهر 
والته��اء الث��وار بداعش بينم��ا منذ البداي��ة كان يمكن 
تعرية هؤالء بالتمس��ك الحقيقي براي��ة الثورة األولى 
ممثلة بعلمه��ا وأهدافها كما ظلت كفرنبل تفعل حتى 
وهي تتحدى داعش ومحاولة حرف الثورة عن مسارها 
بأحكام سخيفة بقطع الرؤوس والجلد والحكم بالموت 
على ش��ارب الخمر.. فهل كانت تلك من أهداف الثورة؟ 
أن يخرج ليتصدر المش��هد من ي��رى أولوية في نوعية 
اللباس وقصة الش��عر والممارسات الشخصية وقياس 

تدين الناس من عدمه؟
ص��در مؤخ��را بي��ان باس��م » القيادة المش��تركة 
للجيش الح��ر« )وعلى ما يقوله العالم��ون بالثورة هو 
تنظيم وهمي الكتروني يقاد من شخص في باريس( 
ليعل��ن ب��أن » االخوان المس��لمين« تنظي��م ارهابي.. 
هل هذا يدل على حال��ة صحية؟ األمر هنا ليس دفاعا 
عن االخوان ولكن دفاعا ع��ن العقل والثورة، فمحاولة 
البعض تقليد السيس��ي والبحث ع��ن بوصلة اماراتية 
ربم��ا للتمويل باصدار هكذا مواق��ف يربك حقا الثورة 
ويجع��ل أولوياتها تبدو في نه��ش الذات ال في التركيز 
على التناقض الرئيس مع نظام فاش��ي يقتل الشعب 
ويدمر البالد بينما البع��ض يرى األولوية في اتجاهات 
ال عالق��ة له��ا بالثورة.. ثم إن اس��تخفاف بعض القوى 
بوس��ائل اإلعالم الدولية والرأي العام يدل على عقلية 
تجار ح��روب وليس عقلية ث��وار، إذ كيف يتوقع هؤالء 
أن يغيب��وا أهداف الث��ورة الحقيقية ويتوقعون في ذات 
الوق��ت تح��ركا دولي��ا مس��اندا؟ وحتى لو كان��ت للدول 
مصال��ح متعلقة باس��رائيل فإن مثل تل��ك التصرفات 
تعني اعطاء المزيد للذرائع وكأن هؤالء يقرأون العالم 
ككتلة صماء موح��دة واألمر ليس كذلك بالتأكيد.. من 
يالح��ظ التركيز عل��ى تلك القوى وع��دم التركيز مثال 
عل��ى تنظي��م حال��ش وابو الفض��ل العب��اس عليه أن 
يس��أل نفس��ه س��ؤاال مهما: هذه الثورة هل هي ثورة 
سورية للسوريين، وبأن من يتوقع منه أن يكون بديال 
عن االس��تبداد ه��م س��وريون وليس محتل��ون وغزاة 
كما يفعل بش��ار؟ وعلي��ه من الطبيعي ج��دا أن الدول 
ف��ي بحثها ع��ن مصالحه��ا أن تمحص وت��رى من هي 
القوى البديلة لهذا النظام االس��تبدادي الفاش��ي الذي 
يصعب تس��ويقه مس��تقبال.. والفرق كبي��ر بين قوى 
ارتزاقية غازية وطارئة على س��وريا وبين قوى يتوقع 
منها مجتمعها ودول محيطة وأخرى مجاورة في أوروبا 
أن تك��ون ذات توج��ه وخطاب مس��ؤول وواضح وليس 
كما ش��اع ذات ي��وم بفضل ترك أمر داعش يس��تفحل 
باس��تعراض واس��تغالل رخي��ص لألطفال بش��عارات 

وأناشيد تركز على الذبح والتغني بأسامة بن الدن..
حتى لو عرفنا جميعا بأن الواليات المتحدة وغيرها 
متخاذل نتيجة الدور الوظيفي التاريخي لنظام األس��د 
األب واإلب��ن فإن ذلك التخاذل ليس قدرا محتوما طالما 
أن الثورة في المضمون والش��كل هي ثورة السوريين 
الت��ي قرر الش��عب بنفس��ه اطالقه��ا قب��ل أن يتواجد 
أصحاب تلك الرايات والمسميات المختلفة على الساحة 
الس��ورية.. إذ م��ن العجيب فعال أن يظ��ن البعض بأنه 
غي��ر معني بما ه��ي صورة الثورة عن��د اآلخرين بينما 
يجري اس��تغالل كل صورة مش��وهة للثورة العتبارها 
مبرر اضافي للتخاذل والنكوص الدولي وترداد بلسان 
رؤس��اء دول لقص��ص منعزلة كقصة اب��و صقار التي 
رددها بوتين بنفسه.. حيث ذهب البعض لإلمعان في 
ما يش��به من تقديم صورة منطلقة م��ن النقمة على 
التخاذل الدولي باصرار على ش��عارات منفرة للمجتمع 
المحل��ي )لنأخذ كمث��ل على ذلك المناط��ق الني كانت 

تسيطر عليها داعش(..
أعود ألقول وبكل تواضع ب��أن تركيزي على علم 
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الث��ورة الس��ورية كمظه��ر ليس 
إلرضاء أح��د بل من أجل أن يظل 
هو راية الثورة السورية الجامعة 
والبدي��ل لنظ��ام وصلت فاش��يته 
الن��اس عل��ى ط��الء  ح��د اجب��ار 
واجه��ات محالته��م بالعل��م الذي 
أقلع��ت الث��ورة عن اس��تخدامه.. 
لذا ليس��ت المس��ألة فقط غريبة 
ف��ي تغييب علم الثورة الس��ورية 
في س��وريا وانتش��اره في بعض 
الدول التي تش��هد حراكا ش��عبيا 
يطال��ب بالحري��ة كما ف��ي كييف 
حيث انتش��ر وارتفع عل��م الثورة 
بألوان��ه الت��ي كان��ت تظل��ل كل 
تح��رك ثوري س��وري س��واًء كان 
مدنيا أو عسكريا.. لم يكن عندي 
شخصيا مشكلة بتسمية الكتائب 
المسلحة باألس��ماء التي اختارتها 
ف��ي البداية ك��ردات فع��ل.. لكن 
تل��ك الكتائ��ب والتش��كيالت التي 
تسمي نفسها حتى بجيش وصل 
به��ا األمر التس��ابق البع��اد علم 
الث��ورة الس��ورية وكأنه��م بذلك 
يقولون بأن الثورة الشعبية التي 
اطلقها الشعب بنفسه متحدا في 
الغال��ب هي ليس��ت بث��ورة اذا لم 

تكن ترف��ع رايات تل��ك التنظيمات والفصائ��ل.. تماما 
مثلما ذهب البعض م��ن أمثال أدونيس والتائهين بين 
علمانيته��م وطائفيته��م في اعتب��ار الثورة الس��وري 
الس��لمية ف��ي بداياتها ليس��ت بثورة ألنه��ا خرجت من 
المس��اجد.. رغم أننا رأينا في انتفاض��ة أوكرانيا كيف 
تحولت الكنائس إلى مشافي ميدانية كما كان المسجد 

العمري في درعا..
ح��ول البعض وبكل أس��ف النقاش إل��ى حالة من 
الهرج والمرج باتهامات وتهكمات واستخفاف بتضحيات 
الش��عب الس��وري واالش��تغال بالنكاي��ة والتلطي بدل 
التركي��ز على اله��دف الرئيس والتناقض األس��اس مع 
هذا النظام المس��تعين بكل شيء البقاء الوضع يراوح 
مكان��ه بدعم واضح اقليمي ومحل��ي.. لقد قيل الكثير 
الكثير عن الخطأ القاتل الذي مارسه عسكر الثورة في 
تهمي��ش الحراك المدني واصرار هؤالء العس��كر على 
تس��يير أمور المدنيي��ن بدل االنش��غال بمهمة حددها 
الجيش الحر حين تش��كل.. وكلما الحت بارقة أمل في 
إعادة التركيز على توحيد الجهود وتوزيع المس��ؤوليات 
برزت لألسف روح الش��للية القاتلة والتحزب والتخندق 
االيديولوج��ي وكأن الش��عب الس��وري لدي��ه ترف من 
الوقت والدم ليس��تمر ه��ؤالء في تهمي��ش كل جمعه 
التي خرج فيها يطالب القوى التي وجدت من رحم هذه 

الثورة للتوحد وااللتزام بأهدافها..
قضية رزان زيتونة وس��ميرة الخليل مؤش��ر على 
ما ذكرناه سابقا عن تالقي ممارسات من يعتبر نفسه 
ثائرا عس��كريا مع ممارسات نظام فاشي وهذا أمر في 
جوهره يطيل مأس��اة سوريا وعمر ذلك النظام.. طبعا 
م��ع األخذ بعي��ن االعتبار كل ما يتلقاه بش��ار من دعم 
ومن قمعه للحراك المدني واعتقال واغتيال اآلالف من 
ه��ؤالء، إال أن ٣ أع��وام تقريبا من عم��ر الثورة كفيلة 
بأن يتعلم هؤالء درس��ا عما تجر إليه تلك الممارس��ات 
والفرقة والتش��تت واالرتجال وتغليب الوالءات لكيانات 
معينة على حساب الوالء للثورة وليس تشكيل لوردات 
ح��رب يس��تغلون كل هذا اله��رج والم��رج ليقدموا كل 
الصور الدعائية التي بحث عنها بشار ورجال عصاباته 

منذ اليوم األول..
م��ن ينتقد م��ن تلك الق��وى مثال جن��وح البعض 
نحو هدنة )س��واًء كانت حقيقية أم مفتعلة كتمثيليات 
دعائي��ة( عليه قبل ذلك أن يس��أل نفس��ه: م��اذا فعلت 
عقلي��ة مواجه��ة النظ��ام وحص��اره بتصرفات ش��للية 
وحاراتي��ة لترفع الحص��ار عن الن��اس وبعضهم يموت 
جوعا؟ وماذا فعلت مع تجار الدم والحرب الذين استغلوا 
جوع الن��اس وحصاره��م لتركيعهم في ريف دمش��ق 

وضواحيها؟
لقد ش��اهدنا جميع��ا االس��تعراضات الت��ي قدمها 
زهران علوش في العام الماضي، وش��اهدنا وقرأنا عن 
تلك المخازن التي تم االستيالء عليها مثلما شاهد الناس 
بعض مخ��ازن الغذاء بالقرب م��ن المناطق التي يموت 
فيها الناس جوعا وتبرير أنها مخصصة للعسكر.. فماذا 

فعل هؤالء مثال لبيبال؟ لمخيم اليرموك؟ للحجر األسود 
والمعضمي��ة وبرزة؟ االس��تعراض ال يصن��ع انتصارات 
وال يحرر ش��عبا يريده بشار قطيعا مثلما يخرج قطيعه 
للهتاف له تأييدا لترش��حه مدى الحياة كامبراطور على 
س��وريا الممزقة والمدمرة.. أنا شخصيا ال استخف بقوة 
التشكيالت العسكرية، بل على العكس أراها تملك من 
الجرأة والوطنية الس��ورية ما يفوق مرتزقة بش��ار من 
السوريين وغير السوريين.. لكن القوة والجرأة الفردية 
لمجموعات تظن نفس��ها مثل جيش بش��ار قوة عظمى 
مس��تعدة لتفت��ح جبهات م��ع العالم أجمع أب��دا ال تقوى 
بمفردها على فعل ش��يء إذا كانت ت��درك مثلما يدرك 
الجميع بأن المصالح األميركية واإلس��رائيلية باألساس 
ال تري��د للث��ورة أن تحس��م األمر ب��ل أن يبق��ى يراوح 
بي��ن مد وجزر.. وهذا ثمنه من دماء الش��عب ومعاناة ال 
تحتمل لوال إدراك هذا الش��عب بأن نصف ثورة سيعني 

إبادة لنصف الشعب وعبودية ال تنتهي..
ال��والء للث��ورة الس��ورية هو األس��اس، وهكذا من 
المفت��رض وليس الوالء لش��خص وتش��كيل في تكرار 
فاش��ل لتجرب��ة فصائ��ل فلس��طينية كان��ت تركز على 
ال��والء للفصي��ل والزعيم حتى ب��ات التش��تت والتفرق 
منفذا الس��تمرار حالة تمدد المش��روع الصهيوني.. في 
س��وريا المس��تقبل يمكن لألح��زاب والتش��كيالت التي 
ته��دف إلى النضال من أجل إقناع الش��عب ببرامجها من 
خالل السياسة وصناديق االقتراع وليس بفرض الرؤية 
كما يظن البعض بأن اس��تبدال نظام بش��ار سيتم بأن 
تأتي تلك القوى بسطوة المقدس الديني الذي يتسابق 
البعض لينافس في ش��كل رايته وفرض قراءته لشكل 
الدولة الس��ورية واالنش��غال بهوامش من غير أولويات 
الش��عب صاح��ب الق��ول الفص��ل وخصوص��ا أن نظ��ام 
دمش��ق ما يزال يتأقل��م ويعيش على هامش التش��تت 
ف��ي قوى الثورة.. لو كنت مكان بش��ار لش��عرت بارتياح 
للمش��هد الذي ينهش فيه بعض القائمي��ن على الثورة 
عس��كريا وسياس��يا ببعضهم البع��ض والتنافس على 
عدم الح��اق الهزيمة بي.. ولو كنت مكان بش��ار بالطبع 
سألعب على توسيع التناقض بين تلك القوى فيما بينها 
وبي��ن الحاضنة الش��عبية لها.. وطالما أني أش��عر بأنني 
في دمشق ومسيطر في قصري بقاسيون وأنا أرى كيف 
تق��وم طائراتي بدك محيط دمش��ق بينما البعض يلمع 
ويخزن س��الحه وال يهددني في دمشق فما المشكلة أن 
أناور حتى لو كلف األمر المزيد من الكذب وعشرات آالف 
الضحاي��ا والتدمير الكل��ي بينما ايران وروس��يا يعداني 
باعاطة بناء ألش��غل الناس بش��راء االس��منت ومنحهم 
موافق��ات للبناء.. ولو كنت م��كان المجتمع الدولي ودول 
االقليم فلماذا ال أش��عر بارتياح طالما أن تلك القوى في 
الثورة السورية تمنحني كل ما أحتاجه لتبرير هذا العجز 
واخف��اء حقيق��ة موقف��ي المرتبط بالقرار االس��رائيلي 
القلق من س��قوط بشار؟ وبإمكاني إذا كنت مكان أوباما 
أن أك��ون س��عيدا لمش��هد غياب عل��م الثورة الس��ورية 
وحضور الرايات الس��وداء والبيضاء ورايات التش��كيالت 
ألق��ول لل��دول اإلقليمية العربي��ة ولتركي��ا: ال يمكنكم 

مساعدة هؤالء بالسالح الذي يحدث فرقا فهم مشتتون 
وليس لهم قيادة عسكرية وال سيطرة وتحكم.. ولنركز 
عل��ى بعض الخب��ز ولنجعل القضية فقط في تحس��ين 
نوعي��ة الخيام واألطوات الطبي��ة ومعدات رفع االنقاض 
الت��ي يحثه��ا تدمي��ر البرامي��ل الت��ي تلقيه��ا الطائرات 

والصواريخ التي تدك المدن..
االس��تخفاف بما يعبر عن جوه��ر الثورة بالمظهر 
والخطاب والمحاكاة وترك الس��احة اإلعالمية لش��بيحة 
بشار وغياب تفاعل الس��احات التي يوجد فيها عشرات 
آالف الس��وريين في الغرب مع ثورته��م هو تعبير عن 
احباط ال يجب أن يستمر.. واالستخفاف بمسألة التوحد 
وتهديد بش��ار في دمشق واالكتفاء باستعراضات رمي 
بضعة قذائف على قاس��يون وترك كل جبهة يُستفرد 
به��ا أم��ر س��يزيد فق��ط م��ن معان��اة الش��عب وهو ما 
سيجعل الجميع الحقا يدفع الثمن.. بما فيها تلك القوى 
والش��خصيات التي انفضح دورها وهي تردد: اكتشفنا 
أننا كنا محامون لقضية فاشلة! فهل بهذه العقلية يراد 

تحرير شعب من نظام استبدادي فاشي؟
نعم أصيب الش��عب باره��اق.. لكن هذا الش��عب 
حي��وي وصم��د ٣ س��نوات بوج��ه كل اآلل��ة الجهنمي��ة 
العس��كرية والتش��ويه اإلعالمي والدعائي.. لكن هذه 
الحيوي��ة ال يجب أن تضي��ع وتخفو تح��ت رايات حزبية 
وبرام��ج خاص��ة بتنظيم��ات مهمتها األساس��ية الدفاع 
ع��ن الش��عب والوقوف بوج��ه القتلة وليس اس��تغالل 
مآسيه لفرض الرؤية كما حازلت داعش باسناد ودعم 
واضحين من بش��ار وأجهزته.. يمك��ن أن يكون لعودة 
الح��راك المدن��ي ليكون ه��و المتصدر للثورة باس��ناد 
القوى الثورية الوطنية تحت علم االس��تقالل نقلة في 
اس��تعادة وحدة القوى الثورية على هدفها الرئيس في 
اس��قاط النظام وانهاء معاناة الش��عب الس��وري وقطع 
الطريق على مخططات تقس��يم س��وريا وانهاء وحدة 
ح��ال المجتمع الس��وري بمخططات طائفي��ة ومذهبية 
بزرع الش��قاق بين أطي��اف المجتمع.. هذه مس��ؤولية 
ليس��ت فردية بل جماعية لكل القوى الثورية السورية 
وليس��ت مس��ؤولية جماع��ة.. وقضي��ة وح��دة الق��وى 
العس��كرية تح��ت مظل��ة الجي��ش الح��ر ه��ي المخرج 
الحقيقي من تش��تت الجهود وتخطيط ايران وروس��يا 
لتحويل الجبهات إلى جبهات يستفرد بكل واحدة بعيدا 
عن التنس��يق الحقيقي الذي يس��عى إليه الجيش الحر 
كبديل وطني عن جيش بش��ار المس��تند على الغريزة 
االرتزاقي��ة والتحالف��ات الطائفية.. وتح��ت علم الثورة 
يمك��ن ل��كل تيار أن يط��رح الحقا رؤيته على الش��عب 
وليس ف��رض رؤية الكيانات كأنها تختزل س��وريا في 
رؤية كل كيان لنفس��ه على أنه القائ��د والممثل تماما 
كما يفعل بشار بلف ودوران واستخدام البعث وكتائبه 

رغم انه ادعى الغاء المادة الثامنة..
هذا كله برس��م القوى الثورية للمرحلة القادمة.. 
وبالتأكيد الش��عب الس��وري لن ينس��ى من ساهم في 

تعميق نزيف دمه..

م��ظ��اه��رة ف��ي أوك��ران��ي��ا دع��م��ًا ل��ل��ث��ورة ال��س��وري��ة
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عنوان غريب لمقالة تتحدث عن سوريا في 
صحيفة تناضل من أجل الثورة.

ال يختل��ف اثنان عل��ى أن منهج المعارضين 
الس��وريين ف��ي الخ��ارج والداخل عل��ى اختالف 
توجهاته��م وأجنداتهم وأط��راف دعمهم يقوم 

على مبدأ تقاسم جلد الدب قبل صيده.
وإذا كان ال ب��د م��ن بداي��ة ه��ذا الموضوع 
ينع��م  حي��ث  الخ��ارج،  م��ن  فلتك��ن  البائ��س 
المعارض��ون وخاص��ة أعض��اء االئت��الف ب��كل 
وس��ائل الرفاهية الممكنة من طائرات وفنادق 
وظهور إعالمي ال يهدأ وهبات ال تنتهي حتى أن 
مالبسهم بدأت تضيق عليهم من كثرة الطعام 

وقلة العمل. 
يتظاه��ر أعض��اء االئت��الف بالق��وة وه��م 
يتحدث��ون وخاص��ة بحض��ور وزي��ر الخارجي��ة 
الس��عودي »ولي النعم« حيث يش��عرون بالمدد 
والمنع��ة أم��ام وزراء روس��يا والصي��ن، يتكلم 
رئي��س االئت��الف وكأن وراءه عش��رة ماليي��ن 
مواط��ن يرفعون صوره ويرجونه ليصبح حاكم 

سوريا أو ما سيتبقى منها.
يضع��ون الخطط ويرس��مون مس��تقباًل ال 
يملكون من��ه يومًا واحدًا ويجت��رّون ما حفظوا 
من ش��عارات وكلمات لم تع��د تعني لمن يموت 
من الجوع أي ش��يء س��وى المزيد م��ن البؤس 
االجتماع��ات  عش��رات  يحض��رون  والفاق��ة، 
ويبتس��مون  البراق��ة  الوع��ود  ويس��معون 
ابتساماتهم الصفراوية الباهتة يوزعونها على 
أولياء النعم ثم يحصلون على مصروف جيبهم 
وينطلق��ون نح��و وجهة أخ��رى ومؤتم��ر جديد 

ورفاهية أخرى.
ما الذي يدور في رؤوس��هم يا ترى؟ يمسك 
واحده��م بصورة البي��وت المدم��رة والمنهوبة 
ف��ي حل��ب وحم��ص وري��ف دمش��ق ويتس��ول 
به��ا من أصح��اب القل��وب الرحيم��ة والضعيفة 
والش��ريرة كذلك، يتم تحويل الماليين وتتبخر 
قب��ل أن تصل إلى أصحاب الص��ور الحقيقيين. 
ربما علينا أن نس��أل: ه��ل لديهم رؤوس أصاًل؟ 
يتهم��ون النظام بأنه تاب��ع إليران ويتبعون هم 
الس��عودية، بينم��ا يتبجح س��ليم إدري��س بأنه 
رج��ل أمريكا ف��ي المنطقة قب��ل أن تتم إقالته 

ممن لم يعينه أصاًل! 
ال ن��دري ك��م بق��ي م��ن كرامتهم كبش��ر 
وال ما بقي من إنس��انيتهم بينم��ا يتم التالعب 
بهم وبإرادتهم طامعين في مناصب وكراس��ي 
في وطن افتراضي خ��ارج الحدود، وحدهم من 
ق��رروا االنس��حاب من هذه المهزل��ة كانوا على 
ق��در المس��ؤولية التاريخية على األق��ل ألن ما 
يج��ري اآلن هو مس��رح عرائس كبي��ر يتم فيه 
تحريك الدم��ى بخيوط واهي��ة قابلة لالنقطاع 

في أية لحظة. 
لم يع��د االنش��قاق الي��وم هو اله��رب من 
النظ��ام والعم��ل م��ع المعارض��ة، ب��ل أصب��ح 
االنشقاق متوالية هندسية متتابعة حيث ينشق 
الضابط أو الموظف ثم ينشق مجددًا عمن ذهب 
إليهم ثم ينش��ق عن المنشقين وهكذا دواليك. 
وإذا أردن��ا الدق��ة، فإننا لم نس��مع منذ ش��هور 
طويلة أي��ة عملية انش��قاق عن النظ��ام بينما 
تتوال��ى االنش��قاقات داخل صف��وف المعارضة 
السياسية والعس��كرية وكأن واحدهم ال يطيق 
الجل��وس مع آخر ألكثر من ش��هر. ينتقلون من 

تحال��ف إلى آخ��ر ومن مم��ول إلى مم��ول وفقًا 
لمصالح وأجندات آخرها مصلحة وأجندة سوريا 

الوطن.
بمراح��ل  أس��وء  فالوض��ع  بالداخ��ل  أم��ا 
عديدة، فالمعارضون على اختالف مس��مياتهم 
س��لفية(  أو  )س��نية  العقائدي��ة  وخلفياته��م 
وعربي��ة  )كردي��ة  القومي��ة  وخلفياته��م 
وتركمانية( ال يقّلون س��وءًا ع��ن جنود النظام، 
فهم يستبيحون المناطق »المحررة« ويطردون 
أهله��ا منه��ا ب��ل ويحذرونه��م من الع��ودة إلى 
بيوتهم بدع��وى حمايتهم من بط��ش النظام، 
حتى أن كثيرًا من أهالي المناطق التي استولى 
عليه��ا المس��لحون عادوا إلى بيوته��م ليجدوها 
خف��رًا يباب��ًا، والحجة الجاهزة عل��ى الدوام هي 

قلة المساعدات ودعم المعارضة. 
ويقتت��ل المعارضون فيما بينهم القتس��ام 
مناط��ق نف��وذ عل��ى األرض بينم��ا ال ترحمهم 
براميل النظام التي تس��قط كالمطر الجهنمي 
يه��رب  بينم��ا  األبري��اء  الن��اس  رؤوس  عل��ى 
المس��لحون كالقط��ط المذع��ورة منتقلين إلى 
مناطق أخرى يجرون وراءهم الخراب وناشرين 

الذعر في كل المناطق التي يدخلونها.
ي��روي أح��د الناش��طين ف��ي تقرير س��ري 
أج��راه من الرق��ة عن األحوال المعيش��ية ألهل 
المدينة بعدما سيطر عليها مسلحو داعش حيث 
تنتشر الرايات السود في المدينة بينما يمارس 
المس��لحون كل أس��اليب القهر والقم��ع والعنف 
الديني. يتم فرض الحج��اب بل والنقاب بالقوة 
على كافة النس��اء كما تم من��ع التدخين وبيعه 
وتجارته، كما تم منع االس��تماع إلى الموسيقى 
ويتع��رض المخالف��ون للجل��د أم��ام الجمه��ور. 
ورغ��م أن قاطني المدين��ة ينتمون إلى قوميات 
وعرقي��ات مختلفة فإن الجمي��ع يقع تحت عدالة 
القمع وال يشفع ألي قاطن كونه مسيحيًا أو غير 

مسلم.
وبينم��ا يتقاس��م الجميع جلد ال��دب ال يبدو 
ال��دب ذات��ه في حال��ة اكت��راث، فالنظ��ام الذي 
أرهقته بالفعل كثرة الجبهات يبدو اليوم األكثر 
توحدًا مقارنة بكل الجبهات والهيئات المعارضة 
التي لم يكن وحده من نجح في اختراقها بعدما 
اس��تطاعت الس��عودية وقط��ر وتركي��ا اختراق 
الكثيرين أيضًا سواء عبر وعود وخطابات رنانة 

أو عبر توجيه المساعدات إلى طرف دون آخر. 
يقتسم الجميع جلد الدب بينما يموت الناس 
يوميًا من الجوع والتع��ب والبراميل والصواريخ 
واإلع��دام بس��بب »مخالفة الش��ريعة«، تعددت 
األس��باب والموت واح��د، وال تب��دو نهاية الموت 
المس��تمر من��ذ أكثر م��ن ثالثة أع��وام متوقعة 
أو قريب��ة المنال، بل عل��ى العكس، تبدو خطة 
القضاء على السوريين مستمرة وبنجاح منقطع 
النظير دون أن يتم القضاء على النظام أو حتى 

الحد من قدراته.
وقد أعلنت نش��رات األخبار الس��عودية خبر 
إزاحة األمير بندر بن س��لطان ع��ن إدارة الملف 
السوري وتس��ليمه إلى وزير الداخلية محمد بن 
نايف بعدما ثبت »فش��ل األول« في إدارة الملف 
وكأن كل ما جرى من إرس��ال للشباب السعودي 
»للجه��اد« ف��ي س��وريا كان يت��م دون معرف��ة 
السلطات الس��عودية، مع تجاهل كون بندر بن 
س��لطان مدي��رًا للمخاب��رات العامة الس��عودية 

ناهيك عن ارتباطاته األمريكية القوية. وهنا ال 
تزال الس��عودية تثبت قذارة دورها في التالعب 
بمكون��ات المعارضة الس��ورية وكذلك التالعب 
باألجن��دات والمش��اركة ف��ي الخراب الس��وري 

شعبيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
»نموت ويحي��ا الوطن« كلمات لطالما تغنى 
بها شعراء االس��تقالل في عصر ثورات التحرير 
من االستعمار، ولكننا نموت اليوم مع خشية أن 
يم��وت الوطن. مات ملي��ون عراقي )وال يزالون( 
ولكن النتيجة ال تزال وطنًا مقسمًا طائفيًا هشًا 
وخطي��رًا. ونخش��ى اليوم أن يموت الس��وريون 
ليصب��ح الوط��ن عش��رة أوطان بعدما س��يتأكد 
خطأ تسليح الثورة وإنش��اء كانتونات عسكرية 
متفرق��ة تنش��ئ مس��تعمرات خاصة به��ا تنفذ 
ش��رعها وقانونه��ا الخ��اص بها بمع��زل عن أي 
مرجعية وطنية حقيقية. نحن نخشى أن يختلف 
مفهوم الوطن من األساس، وخشيتنا نابعة من 
التس��ميات الت��ي ذكرناها ع��ن فصائل الجيش 
الح��ر أو غيره والتي ال يحمل أي منها ولو اس��مًا 

وطنيًا واحدًا. 
من حقنا أن نخاف على وطننا وعلى ثورتنا، 
وم��ن ال يريد تقب��ل النقد علي��ه أن ال يعلن أنه 
يق��ود ثورة ضد طاغي��ة. فالتغلب على الطاغية 
لي��س القضاء على رجل واح��د أو أعوانه فقط، 
وتربيتن��ا  رؤوس��نا  ف��ي  معش��ش  فالطغي��ان 
ونحن نمارس��ه على أطفالنا ونسائنا وتالميذنا 
وموظفينا منذ ق��رون طويلة، ولن تكون مهمة 
الديمقراطية مفروشة بالورود، بل إن فيها من 
األش��واك الشيء الكثير، وعلينا أن نتحضر جيدًا 
قبل ورود الطريق، وإال فإننا إما سننس��حب في 
منتصف الطريق أو أن الش��وك سيدمينا ويجعل 
منا جماع��ة من المش��لولين الذين س��يقضون 
م��ا تبقى م��ن حياتهم متس��ولين ب��داًل من أن 

يقضوها في البناء ونشر الحرية.
ال تزال في جعبتنا عشرات وعشرات األسئلة، 
وعندم��ا يخ��رج الن��اس ف��ي بع��ض المناط��ق 
»المح��ررة« في مظاهرات ض��د الجيش الحر أو 
الكتائ��ب المس��لحة أو المجموع��ات العس��كرية 
فهذه رسالة أنهم بدؤوا يضيقون ذرعًا بمن جاء 
لتحريره��م من ديكتات��ور لينقلهم تحت رحمة 
ديكتات��ور آخر بلباس وهيئ��ة مختلفين. وبينما 
يواصل القادة الش��جعان حروبهم على سكايب 
ينتشر المقاتلون على األرض كالجراد بال وازع 
وال قيادة ال يحركهم سوى الغريزة وال تحكمهم 
س��وى ش��هوة االنتقام. وإن كانت هناك بعض 
التج��ارب الناجحة والصافية هن��ا وهناك، إال أن 
ليس كل من حمل الس��الح يسمى ثائرًا، فلقب 
الثائر ال يس��تحقه إال الصادقون والمس��تعدون 

للتضحية وما أقلهم.
آخر الكالم: يقول مظفر النواب

ففيم الرهان على خاتم االشعري
وفيم الذهاب بجلد الضحية للمسلخ الدولي

ولف العمامة زيفا على القبعة
متى كان في لحية النفط
أو في الزبيبة من شرف

أيها الراقصون لهم كالقرود
كفاكم ضعة

فما ترجعون بغير سالح
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1992  - ن�سري �سورى 1920 
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ولد نصير شورى في دمشق عام 1920، آلل 
شورى األسرة الدمشقية التي اكتسبت وجاهتها 
م��ن العل��م والمعرف��ة، وال��ده صادق ش��ورى، 
أوائل صيادلة دمش��ق المجازين، وقد درس في 
األستانة، وخاله العالمة المؤرخ محمد كرد علي 
مؤس��س المجمع العلمي العربي بدمشق، الذي 
دأب يش��جعه على مزاول��ة الفن على الرغم من 

ممانعة والده.
تعلم الرس��م على ي��د الفنان عب��د الحميد 
عبد ربه في المرحلة االبتدائية، وعلى يد الفنان 
ج��ورج خ��وري ف��ي المرحل��ة االعدادي��ة، وتأثر 
بالفنانين ميش��يل كرش��ة، وعب��د الوصهاب أبو 

السعود.
درس المرحل��ة الثانوي��ة في مكت��ب عنبر، 
وإل��ى جانب الفن التش��كيلي كان نصي��ر هاويًا 
للموس��يقى يجيد الع��زف الس��ماعي على آلتي 
األكوردي��ون والبانجو، فانضم آن��ذاك إلى » دار 
الموس��يقى الوطني��ة » الت��ي كان أسس��ها في 
دمش��ق الموس��يقي مصطف��ى الصواف س��نة 
1936، وكان��ت نادي��ًا بس��يطًا جم��ع ع��ددًا م��ن 
الموس��يقيين والفنانين التش��كيليين. وفي عام 
1938 أقام نصير أول مع��رض للوحاته الزيتية 
ف��ي نادي ضباط دمش��ق، وكان��ت تمثل مناظر 
دمشقية وطبيعية وطبيعة صامتة ووجوه أليفة.

شارك شورى في تأس��يس مرسم فيرونيز 
س��نة 1941 في دمش��ق مع عدد م��ن الفنانين 
كان م��ن بينهم محمود جالل وميش��يل كرش��ة 
ومحمود حماد ورش��اد قصيبات��ي وعبد الوهاب 
أبو الس��عود. ومرس��م فيرونيز هذا كان التجمع 
التش��كيلي األول ف��ي تاري��خ الحرك��ة الفني��ة 
الس��ورية آنذاك كما اس��تضاف المرس��م وقتها 
بع��ض الفنانين الالجئين إلى س��ورية من أوربا 
الش��رقية إب��ان الح��رب العالمي��ة الثاني��ة. كان 
مرس��م فيرونيز منزاًل يقع في الطابق األرضي 
لبناء ذي فسحة س��ماوية خلفية في حي متفرع 
ع��ن ج��ادة رامي في دمش��ق، وهو ف��ي األصل 
األطف��ال  وألع��اب  للمفروش��ات  ورش��ة ده��ان 
لصاحب��ه عدنان جباصيني ال��ذي زاول التصوير 
الزيتي فترة من حياته. كان الفنانون في مرسم 
فيرونيز معلمين للرس��م في مدارس دمش��ق، 
وينج��زون في المرس��م دراس��ات ع��ن الطبيعة 
الصامتة والنموذج الحي ع��ن الباعة المتجولين 
والش��حاذين، متوجهين بتعليم��ات محمود جالل 
»خرِّي��ج إيطالي��ا » وميش��يل كرش��ة »خِرِّي��ج 
فرنس��ا »، وفي أوقات فراغه��م كانوا يصنعون 

ألعابًا خشبية لألطفال.
ف��ي ع��ام 1942 انض��م نصير ش��ورى إلى 
الجمعية العربية للفنون الجميلة، وكان فيها كل 
من التش��كيليين سعيد تحسين وجميل كواكبي 
ووصفي جاكوش. وفي عام 1943 س��افر نصير 
إلى القاهرة لدراس��ة الفن في مدرس��ة الفنون 
الجميل��ة الملكي��ة )حاليًا كلية الفن��ون الجميلة( 
بع��د أن تع��ذر عليه الس��فر إلى إيطاليا بس��بب 
الحرب، وتزامل في القاهرة مع ناظم الجعفري، 
كما أنشأ مع عدد من زمالئه هناك مرسمًا خاصًا 

وشارك بأعماله في معارض عدة.
ع��اد نصي��ر إل��ى دمش��ق بع��د تخرجه في 
القاهرة عام 1947، وعمل مدرسًا في المدارس 
الثانوية وف��ي دار المعلمات كما افتتح مرس��مه 
الخاص مس��تقباًل في��ه المواهب الش��ابة معلمًا 

ومشجعًا.
ش��ارك نصير في المع��رض األول للفنانين 
الس��وريين الذي أقامته وزارة المعارف السورية 
ف��ي مدرس��ة التجهي��ز األول��ى )ثانوي��ة ج��ودة 
الهاش��مي اليوم( في دمش��ق س��نة 1947، كما 
ش��ارك في معرض الفنانين الع��رب الذي أقيم 
في قصر األونس��كو في بيروت بإشراف جامعة 
الدول العربية س��نة 1948. وق��د اعتاد أن يزور 
باريس في كل صيف من س��نوات الخمس��ينات 

لالطالع، وله عدة لوحات لمشاهد من هناك.
دعم نصير شورى معارض الخريف والربيع 
التي كان��ت تقام في المتحف الوطني بدمش��ق 
بدءًا من سنة 1950 وما تالها من معارض وزارة 
الثقاف��ة في القطر وخارج��ه، وكان يحصد فيها 
جوائز قيمة. وكان نصير ش��ورى من مؤسس��ي 
المعهد العالي للفنون الجميلة في دمش��ق سنة 
1960، وال��ذي أصب��ح فيم��ا بع��د كلي��ة للفنون 
الجميلة بجامعة دمش��ق، وكان أس��تاذًا للرس��م 
والتصوي��ر ف��ي تل��ك المؤسس��ة. وكان غزي��ر 
اإلنتاج يقيم معارض فردية س��نويًا في صاالت 
دمش��ق. وقد مثل سورية ش��خصيًا أو في وفود 
رس��مية في موس��كو وبرلين وصوفيا والواليات 
المتحدة األمريكية، كما منح وس��ام االستحقاق 

السوري من الدرجة األولى سنة 1981.
ع��ام 1990 عين مدرس��ًا في كلي��ة الفنون 
الجميلة في جامعة دمش��ق، و كان كثير االسفار 
إلى أكثر بلدان العالم فسافر إلى أوروبا الشرقية 
والغربية والى أميركا أيضًا وشارك في أكثر من 
معرض دولي ممثاًل لسورية وأيضًا في أكثر من 
معرض في الوطن العربي، وكان حضوره الفتًا 
أيضًا م��ن خالل معارضه الفردي��ة الكثيرة التي 

أقامها.
الفني��ة  واذا م��اكان ش��ورى ف��ي بدايات��ه 
انطباعيًا مس��حورًا بالطبيعة وظل لفترة طويلة 
ف��ي هذا الل��ون إال أنه وفي مرحل��ة الحقة اتجه 
نح��و » التجري��د«، بفعل أس��فاره ومش��اهدته 
لكثي��ر م��ن تجارب فنان��ي العالم وأيض��ًا لتأثره 

برفي��ق دربه »محم��ود حماد« الذي كان س��باقًا 
نح��و » التجري��د الحروف��ي« م��ا دفع��ه لمغادرة 
االنطباعي��ة، لك��ن ذلك لم يمنعه م��ن أن يظل 
مفتونًا باللون الذي هو أقرب إلى الشعر فيقول: 
» قصت��ي مع الطبيعة يطول ش��رحها.. عاش��ت 
في الوع��ي والالوعي وكبرت م��ع الطفولة ومع 
تجربتي التش��كيلية.. لو ملكت لغة الش��عر فلن 
أكت��ب إال ع��ن الطبيعة وكذلك لو كن��ت قاصًا أو 
موس��يقيًا فيس��كون لهذا الواقع أثره الكبير في 

انتاجي..  
كان ش��ورى الفن��ان القريب من الش��اعر ال 
يرى في الطبيعة واإلنس��ان إال الجمال ويرى أن 
» االنس��ان مقطع م��ن الطبيعة »، ت��رك لوحات 
كثيرة ومتعددة المواضيع ومتنوعة المدارس إال 
أن��ه يبقى رائد االنطباعية األول في تاريخ الفن 
الس��وري وكان يقول »أنا ال أرس��م بال انفعال« 
وكان هاجس��ه »الل��ون« الذي أغن��اه ووصل به 
إل��ى القمة ف��ي تعامله مع��ه.. وترك آث��ارًا تدل 
على تاريخه الفني الذي يقول في كل لوحة من 
لوحاته وكل لون أنه فن��ان كبير وموهوب بحق 
وهو بحق أحد رواد الفن التشكيلي في سورية.. 
أعمال��ه مقتن��اة م��ن قب��ل وزارة الثقاف��ة 
الس��ورية / المتح��ف الوطني بدمش��ق / القصر 
الجمه��وري / ضم��ن مجموعات ويعتبر مرس��م 
نصير ش��ورى الكائن في س��احة المدفع في أبو 
رمانة من أقدم المراس��م الخاصة في دمش��ق، 
وكان بمثاب��ة مركز ثقافي يلتقي ب��ه الفنانون 

واألدباء والموسيقيون والفالسفة والشعراء.
 الجوائ��ز » نال الجائزة األولى في المعرض 
الع��ام ف��ي المتح��ف الوطن��ي بدمش��ق 1953، 
الجائزة األولى بالتصوير عام 1954, منح العديد 
م��ن الجوائ��ز والميدالي��ات التقديرية، ووس��ام 
االستحقاق العربي الس��وري من الدرجة األولى 

عام 1982«
توفي شورى في دمش��ق عام 1992 ودفن 

فيها.
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم اخلام�ش والع�سرون 25 / 6 
التقي��ت ف��ي الممر الش��اب آصف دعب��ول م1 في 
الق��وى الجوي��ة وال��ذي اعتق��ل ف��ي ش��تاء 1981. أنه 
أمض��ى ف��ي الزنزانة ثماني س��نوات متواصل��ة. إقامة 
ه��ذه المدة ف��ي المنف��ردة كفيلة بالقض��اء على أعتى 
اإلرادات. س��ألته ع��ن أهله أج��اب: جاءتني ط��وال هذه 
المدة زيارة اس��تثنائية واحدة. حكى كيف اعتقل بسبب 
كتاب��ة تقرير، من قبل أن��اس يمتهنون كتابة التقارير، 
مما قاده إل��ى التحقيق آخذين إياه من قاعدته الجوية.. 
واجه��وه بالحقائق، وحاولوا معه ك��ي يعمل لصالحهم 
ولكن��ه أب��ى، وبع��د ذل��ك أوثقوه وب��دؤا مع��ه برنامجًا 

للتعذيب قاسيًا جدًا اآلن يدخل الحادية عشرة عامًا. 
لقد شُ��فِيَ من عوارض السل وهو يتأسّى على 
رفاقه ف��ي معتقل »الجوية« وهم أخ��وان من آل عبيد 
شقيقا أم علي زوجة أبو علي زيدان التي فقدت ابنها. 

آص��ف من قري��ة المفجر قرية من قرى الس��لمية 
الش��رقية ال تضم س��وى الفالحين. وعندما دخل العلم 
إل��ى الريف ص��ارت القرية تصدّر موظفي��ن ومعلمين 

وجنود وضباط صف وضباطًا. 
اليوم ال�ساد�ش والع�سرون 26 / 6 

في جناحنا ينتظر المرض��ى اإلفراج عنهم، وتأتي 
األخب��ار متفاوت��ة وعدي��دة منه��ا م��ا يق��ول: أن )247( 
مريضًا س��يفرج عنه��م، وقد تم التصدي��ق على إخالء 
س��بيلهم، وبين يوم وآخر ستصل القائمة. وآخر يقول: 
أن المرضى الّلذين سيفرج عنهم، ربما تمنع زياراتهم. 

وهكذا ترد األخبار محملة برائحة العالم الخارجي. 
س��رت قلياًل في الممر مع أزدش��ير حي��در والذي ال 
يزال متحمس��ًا لحركة 23 شباط 1966، ويعتبرها نقلة 
نوعي��ة في تاريخ القطر. قلت ل��ه: تجاوز التاريخ كل 8 
آذار فكيف ب� 23 ش��باط. وأضفت: أن حزب البعث برمته 
انته��ى مادام وه��و حزب الوحدة والحرية واالش��تراكية 
قد أودى، بعد اس��تالم االنقالبيي��ن الحك�م في كل من 
سورية والعراق، بالوحدة والحرية واالشتراكية. إذا كان 

من فضل ل� 23 شباط 1966 فإن ذلك يتلخص: 
1 - بوقوع هزيمة 5 حزيران ثاني كارثة تقع على 
العرب بعد الكارث��ة الصهيونية، وهزيمة العرب األولى 

1948 وقيام دولة / إسرائيل / . 
2 - قيام انق�الب حافظ األس��د في تشرين 1970، 
وما س��مي » حرك��ة التصحيح »، إذ لوال 23 ش��باط لما 
نهض حافظ األس��د بحركته ولما وج��د الطريق ممهدًا 
ف��ي الجي��ش ال��ذي أف��رغ م��ن الحمويي��ن والحلبيي��ن 
والش��اميين أواًل، ثم من الحوارنة والدروز والس��المنة 

ثانيًا. 
وقد اس��تغرب صديقي هذا ال��كالم. فقلت له: بعد 

سجن 9 سنوات يجب أن نضع األمور في نصابها. 
اليوم ال�سابع والع�سرون 27 / 6 

جاءت زيارتي وكن��ت أنتظرها منذ يومين، وكانت 
الس��اعة تقت��رب م��ن الواحدة ظه��رًا. ج��اءت، كما كنت 
أتوقع وريما وأم قصي، وكذلك خزامى. ولما وقفت وراء 
الش��بكين وبدأ الكالم لم أتكلم في حياتهم وكيف هم 
وأخفف العناء عن أم قصي التي كانت قدوة حس��نة في 
الس��لوك والتماس��ك واإلخالص، ولذا انزَعَجَتْ عندما 
بدأتُ بالتكلم عن االحتياج��ات من طعام وغيره، وهي 
ل��م تقصِّر ول��م تتوان.. بل كانت تغ��دق وتخطف لقم 

األوالد. ول��ذا عندم��ا انفعلتْ، بكت ريم��ا بألم وصمت، 
أما التي بقيت فرحة فه��ي خزامى، هذه االبنة الودودة 

والمخلصة. 
 أمضي��ت حتى اآلن ثالث��ة آالف وثالثماية وحوالي 
الخمس��ين أو الخامس��ة والس��بعين يومًا.. وعندما يمر 
هذا العدد أمامي أصاب بالذهول بل بالجنون.. إنني لم 
أن��س في هذه الزي��ارات وضع أم قص��ي التي اعتبرها 
فوق المؤث��رات.. يجب أن أتكلم معه��ا عن عالقتنا عن 
كفاحه��ا عن األيام الغالية، عم��ا تعانيه من حرمان في 
ه��ذه األيام، أن الجلم��ود ليتفتت في ه��ذا الزمن.. لقد 
كافح��ت في غيابي كف��اح األبطال، منتظ��رة يومًا وراء 
يوم وش��هرًا بعد شهر. أن يفرج عن الفتى الفقير الذي 
أحبته واحتضنته منذ عام 1959 والزالت تخلص له في 

زمن قّل فيه اإلخالص. 
اليوم الثامن والع�سرون 28 / 6 

ال زلت مضطربًا من أثر الزيارة، وال زلت أرى – أينما 
التفت – وجه الحبيبة الغالية أم قصي وهي تطلب مني 
أن أنتب��ه إليها، أن أقلل من الوصايا التي تهم اآلخرين، 
أن أعاي��ن م��ا ترتدي وم��ا تلب��س، إنني بالواق��ع أنظر 
عب��ر المنخل الحديدي إلى رجليه��ا، وكيف تضعهما في 
الحذاء وأنظر في ثوبها، ولكني أتحدث عن اآلخرين. أن 
رفيقة العمر ليست عاطفية، بل تحب بصدق وإخالص 
وأن��ا ال أزال أعاني من عقدة قديم��ة هي أولوية العمل 
الوطن��ي وأن العواط��ف يجب أن تؤج��ل، وهذا يدفعني 
إلى التجاهل والغباء وكأن هذه العواطف أدنى مستوى 
من الوطن، أن خطًأ فادحًا يرتكب في مثل هذا السلوك. 
يج��ب أن نكون دائمًا م��ع البيت ومع األوالد ومع الزوجة، 
وكذل��ك م��ع الوطن. إنني لن أنس��ى التفج��ر العاطفي 
الجمي��ل والمعبِّر والذي ظهر عل��ى وجه أم قصي، وقد 
تأث��رت جدًا، وال تزال وجنات االبن��ة ريما في البال. أرنو 
م��ن وراء ش��بابيك الحديد ومن خلف األس��وار فأش��عر 
باالنقب��اض، ما أصعب حزن الس��جن! أنه ي��ؤدي أحيانًا 

إلى فقدان الذاكرة، وفقدان العقل. 
اليوم التا�سع والع�سرون 29 / 6 

ال تدخل مهجعًا إال وتفاج��أ بحلقات للعب )الورق(، 
ويلج��أ الكثيرون إلى تجديد حلقات الدرس والقراءة، أما 
من يقرؤن فهم قلة ال يتجاوزون أصابع اليد. والظاهرة 

الطاغية هي أن الملل يتسرب إلى أعماقنا. الجميع ملُّوا 
م��ن الكالم المك��رر، ملوا م��ن التنظير، وم��ن التحليل 
السياس��ي.. لقد دلت الوقائع أن السمات النضالية التي 
نتكل��م عنه��ا متخلفة عن الممارس��ة متخلفة عن فهم 

الواقع، وفهم العصر، وفهم قوانين التطور. 
أن الواق��ع العربي اآلن ف��ي أقصى درجات الكمون 
العس��كرية  الحكوم��ات  بس��بب  وال��ذل  واالستس��الم 
والس��الالت المنقرض��ة. الحكومات والس��الالت ال تريد 

اإلنزياح والشعب غير قادر على إزاحتها فما العمل؟ 

اليوم الثالثون 30 / 6 
األي��ام تمضي بب��طء وملل، ونس��أل: متى يكون 

الفرج؟.. 
وجه أم قصي ال يفارقني

األيام الماضية مرّت
بال خطوات.. مفتوحة اليدين

على األنحاء، والجهات
يتدفق الماء من بين األصابع

ال أستطيع الحديث من وراء
القضبان

صوتي مبحوح
وحنجرتي يابسة

وأنا حي حينًا
وحينًا في عداد األموات
مهما كان الحصان قويًا

فإنه إذا منع من
الجري

ذبل، وجف واستسلم للنعاس
كل الناس

في بالدي نيام
ولذا يرتع الحكام

ويحتطبون أشجار الغابة
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س��معت خالل األي��ام األخيرة رقم��ا صادما 
وه��و أن ع��دد م��ن قتل م��ن الطائف��ة العلوية 
تج��اوز ال 82 ألف. وبغ��ض النظر عن ان هؤالء 
قتلوا في الدفاع ع��ن النظام بل عن المجموعة 
الصغي��رة الحاكمة، فهم في النهاية س��وريون 
وجزء من خس��ارة كبيرة تضم للخسائر األخرى 

الهائلة التي تكبدتها سوريا، 
ق��ال لي صديقي قبل أربعة أش��هر: قريتنا 
في جب��ال الالذقية وتبلغ نحو الف نس��مة، قتل 
منه��ا حت��ى اآلن: 50 ش��اب ورج��ل. وبحس��اب 
بس��يط يبلغ ه��ؤالء نحو خمس الش��باب القادر 
على العمل بعد ابعاد النس��اء والرجال فوق سن 

األربعين ومن هم دون سن ال 18. 
اذن ف��ي النتيج��ة هذا ثمن باه��ظ.. وهذه 
إبادة ألحد مكونات النسيج السوري.... والسؤال 

لماذا؟؟؟؟
هؤالء الخمس��ون مثل بقية ال 82 ألف هم 
م��ن عامة الناس، و لم يك��ن أي منهم من أبناء 
المجموعة القابضة على الس��لطة وال من كبار 
رجال األعمال، فهؤالء لم ولن يقتل منهم أحد، 

بل هرب هؤالء أموالهم استعدادا للرحيل.
تذك��رت حدي��ث صديقي محم��د في صيف 
2011 اذ ق��ال: كن��ت ف��ي قريت��ي ف��ي ري��ف 
األصدق��اء  اجتم��ع  المس��اء  وف��ي  طرط��وس، 

واألقرباء وكان التوتر هو السمة السائدة، 

انتفض رجل خمس��يني وقال: واهلل لنقتل 
منهن مليون وال منسلم السلطة، 

فقال صديقي: لك��ن هني كمان راح يقتلو 
منا مليون، 

فرد الرجل الخمس��يني بحماس »انش��اهلل 
لكن ما منسلم السلطة.

ف��رد صديقي: لك��ن ال أن��ا وال ان��ت بإيدنا 
السلطة، ونحنا مو اكتر من حطب بهادا الصراع 
ع السلطة، وهني 20 مليون يعني بيروح منهن 
%5 أم��ا نحنا فمليوني��ن يعني بي��روح منا 50% 

وفي النهاية ما راح ننتصر«...
فصم��ت الرجل الخمس��يني وق��ال »العمى 

هي مصيبي« 
فعقب صديقي: اذن خلينا نفتش عن حل. 
كالم  »ه��ادا  الخمس��يني  الرج��ل  فتاب��ع 

سليم...
لك��ن الحل لم يأت ف��ي ذاك الزمن المبكر، 
فق��د طبق النظام حله األمني بداًل من الس��عي 
لح��ل سياس��ي كان الس��وريون مس��تعدون له، 
ومرت أيام وأس��ابيع وشهور وسنوات، وقتل من 
عموم الس��وريين ما يزيد عن ربع مليون وهدم 
وخ��رب نحو مليون بيت وهدم��ت البنية التحتية 
وتهت��ك النس��يج االجتماع��ي وخ��رب االقتصاد 
وتحول��ت س��وريا ال��ى ارض الصراع الش��يعي 

السني في العالم، ومازال الخراب مستمر.
ولكن وبع��د كل هذا الخ��راب جاءت فرصة 
حل عبر جنيف، وجنيف ليس��ت تس��يلم س��لطة 
للالئت��الف والمعارض��ة كما يزع��م من يقبض 
على السلطة اآلن، بل هو حل وسط تصبح فيه 
السلطة بيد هيئة حكم انتقالي مشتركة يمثل 
فيها أطراف م��ن النظام وأطراف من المعارضة 
كاف��ة  له��ا  ويك��ون  المجتم��ع،  م��ن  وأط��راف 
الصالحي��ات، وهي من س��يتخذ كافة االجراءات 
واط��الق  االره��اب  ومكافح��ة  العن��ف  النه��اء 
والمصالح��ة  المهجري��ن  واع��ادة  المعتقلي��ن 
االجتماعية وحماية سورية من االنتقام والعمل 
على اعادة االعمار واتخاذ كافة الترتيبات للعبور 
لمرحلة جديدة تكون السلطة فيها بيد الشعب.

المجموع��ة القابضة على الس��لطة ال تريد 
جني��ف، فمازال��ت متوهمة بنصر عس��كري لن 
يأتي، بل س��يأتي هذا الوهم على ما تبقى من 

سوريا.
فهل من مصلحتنا كسوريين، من اي مكون 
كن��ا، أن ندع فرص��ة جنيف تفر م��ن أيدينا وأن 
نس��تمر في تقدي��م ابناءنا قرابين في س��بيل 
محاولة عبثية الس��تمرار القبض على السلطة 
م��ن قبل مجموع��ة صغيرة على حس��اب عموم 

السوريين؟
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"كان دافعي هو التقريب بين السوريين وإظهارُ 
أننا أبناء وطن واحد" هذا ما دافع به عن نفسه مدير 
إذاع��ة ش��ام إف إم س��امر يوس��ف بعد أن انتش��رت 
صورته وهو يقوم بتوزيع "البرازق" على الصحفيين 
والسياس��يين المتواجدين في كواليس مؤتمر جنيف 
ف��ي اليوم األخي��ر م��ن الجول��ة الثانية الت��ي انتهت 
بالفش��ل، الصورة كما يقول يوسف لم تكن مسربة 
بل تم التقاطها بناًء على طلب ش��خصي منه وجههُ 
لموس��ى العمر بعد أن قدم له الحلو الش��امي، العمر 
التق��ط الص��ورة وهو أول م��ن نش��رها، وكتب عنها 
أنها تظه��ر أحد إعالم��ي النظام وهو يق��وم بتوزيع 
البرازق ف��ي كواليس جنيف بعد أن فش��ل المؤتمر، 
ثم عاد العمر وحذفها بعد أن راس��له يوس��ف معاتبًا، 
لكن األوان كان قد فات إذ أن الصورة كانت قد حُملت 
ونُشرت في صفحات عديدة، واشتعلت المقارنة بين 
الب��رازق في جنيف والبقالوة ف��ي الضاحية الجنوبية 

ببيروت.
لم يكن يوس��ف معروف��ًا قبل المؤتم��ر الدولي 
فهو لم يمتلك يومًا ش��هرة إذاعته التي شهد خطابها 
منذ الي��وم األول للث��ورة ازدواجية ف��ي التعاطي مع 
الحدث الس��وري، فش��ام إف إم الت��ي ال يختلف اثنان 
على خطها السياسي المؤيد للنظام أيًا كنت الجريمة 
الجديدة الت��ي ارتكبها، عُرفت أيضًا بأنها اس��تقبلت 
ف��ي العام األول م��ن عمر الثورة ش��خصيات هاجمت 
النظام وحتى األسد، فكل من محمد حبش وعبد اهلل 
الزوني و وحس��ن عبد العظيم مرورًا بمازن درويش 
وق��دري جميل وبس��ام كوس��ا ولؤي حس��ين وعارف 
دليل��ة وغيرهم كان لهم إطالالت مختلفة عبر األثير 
وبعضه��م مُن��ع من الظه��ور لمرة ثاني��ة، وفي ذات 
الوقت كانت فترات البث المباشر تخصص لشخصيات 
مثل خالد العبود وشريف شحادة وانس الشامي وعبد 
اهلل ش��الش وبس��ام القاضي قبل أن تصبح األسماء 
األخيرة ش��به ثابتة ف��ي برامجه��ا، ويختفي الصوت 
المع��ارض من الظهور رويدًا رويدًا قبل أن يتالش��ى 

بشكل شبه نهائي مع دخول عام 2012.
عرفت شام إف إم انشقاقات صامتة خالل أعوام 
الث��ورة فكان أول المنش��قين عن كادر عملها س��هير 
الذهب��ي المذيع��ة القادمة م��ن الجزي��رة للعمل في 
اإلذاعة المحلية، كانت الذهبي تقدم نش��رات األخبار 
والبرام��ج الحوارية التي أعدت على عجل مع الش��هر 
األول للثورة، وعرف عنها استضافة قدري جميل قبل 
دخوله ف��ي الحكومة في برنامج أس��بوعي، الذهبي 
غ��ادرت اإلذاع��ة منتص��ف ع��ام 2012 وانتقلت إلى 
س��كاي نيوز عربية، قب��ل أن يتبعها ميش��يل جبلي، 
وال��ذي كان مقدم��ًا للبرام��ج من��ذ ع��ام 2009، ث��م 
تولى نش��رات األخب��ار الصباحية، جبل��ي بدوره ترك 
ش��ام إف إم وانتق��ل إل��ى إذاعة عربية ف��ي اإلمارات 
بش��كل مفاجئ نهاية عام 2012، وكان سبقه شادي 
عب��اس الذي تولى ه��و اآلخر تقديم نش��رت األخبار 
رغ��م عمل��ه الطويل ف��ي برامج عاطفي��ة وخفيفة، 
إال أن ص��وت عباس ال يزال يس��تخدم حتى اليوم في 
إعالنات اإلذاعة، كذلك فعلت س��اهرة صالح التي لم 
تقدم نش��رة أخبار ب��ل اختصت بالمنوع��ات وغادرت 
أيض��ًا في عام 2012، لكن االنش��قاق األكثر وضوحًا 
وعلني��ة كان لعبدية زيتون التي غ��ادرت اإلذاعة في 
ذات عام الثورة وكانت تقدم البرامج المنوعة رغم أن 
فترة عملها في اإلذاعة لم تزد عن عام واحد، لتظهر 
الحق��ًا كإعالمي��ة ثورة تتج��ول في مناطق تس��يطر 
عليه��ا قوات الجي��ش الحر، فيما انهار قس��م اإلعداد 
في اإلذاعة بش��كل كامل تقريبًا لس��ببين، أولهما أن 

معظ��م العاملين في��ه قرروا ترك العم��ل بين عامي 
2011 و2012، والثان��ي ه��و التدخ��ل المباش��ر م��ن 
المكتب اإلعالمي في القصر الجمهوري الذي كان وال 
يزال يتدخل في سياس��ية التحرير وأس��ماء الضيوف 

ومواقيت البرامج.
م��ن أش��هر األس��ماء التي صنع��ت ش��ام إف إم 
اس��م هيام حم��وي، اإلعالمية الس��ورية التي عرفها 
الس��وريين والعرب في العصر الذهب��ي لإلذاعة كما 
تس��ميه هي، عبر عمله��ا في مونتي كارل��و الدولية 
وإذاعة الشرق، لتظهر الحقًا في شام إف إم، ككبيرة 
المقدمين وأش��هرهم على اإلطالق، لكن المرش��حة 
األولى لالنش��قاق، لم تس��جل الموقف المتوقع تجاه 
الحدث الس��وري، فما ينقل عنه��ا في زمن الثورة هو 
جمل��ة كررته��ا أمام ع��دد من ضيوفها م��ن مثقفين 
وفنانين "أش��تاق لزم��ن الديكتاتورية الجميل" جملة 
ال تق��ل س��طوًة ع��ن تل��ك التي تب��ث الي��وم بصوت 
حم��وي "إل��ى الجي��ش العرب��ي الس��وري.. تحي��ة"، 
فحم��وي التي عاش��ت ما يزيد عن عش��رين عامًا في 
العاصمة الفرنس��ية باريس، ظل��ت بال موقف واضح 
وزادته غموضًا حين س��افرت إل��ى باريس نهاية عام 
2012 لم��دة تزي��د ع��ن ثالثة أش��هر، قب��ل أن تعود 
إلى اإلذاعة، وتس��جل في أيلول موقف��ًا واضحا حين 
شاركت في حملة "على أجسادنا" التي شارك بها من 
سفح قاسيون عدد من الشخصيات الشهيرة الموالية 
للنظام، ولم تعد حموي تُفوت أي بث مباشرًا لها من 

دون أن تحيي الجيش السوري وتحذر من اإلرهاب.
بالعودة لس��امر يوس��ف، فالرجل الذي لم يظهر 
أب��دًا عل��ى اإلذاعة فيما س��بق، وال يمتل��ك أي صفة 
إعالمي��ة أو أي خب��رة صحفية على اإلط��الق، فاجئ 
الجميع بكونه موفد اإلذاعة إلى المؤتمر الدولي رغم 
أن��ه المدير إال أن الس��رّ أنه اختير له��ذه المهمة في 
اللحظات األخيرة فقط فحين كان التلفزيون السوري 
يع��د قائم��ة اإلعالميي��ن المرافقين للوفد الرس��مي 
كان م��ن المس��تبعد أن يدرج اس��مه ضم��ن القائمة 
قب��ل أن تُس��تصدر له التأش��يرة إلى سويس��را قبل 
يوم واحد من موعد الس��فر، ليظهر ف��ي المؤتمرات 
الصحفية في الي��وم الخامس من الجولة األولى بعد 
أن كان يكتفي قبل ذلك بإرسال النصوص إلى غرفة 
التحرير، بعد ذلك بدأ اسمه يصبح قيد التداول فحقق 
أول "ضرب��ة" حين قالت له لونا الش��بل إنها ال تعرف 
م��ن هي ريم��ا فليحان في لق��اء صوره عب��ر هاتفه 
ونش��ره على الفيس��بوك، ثم اس��تطاع إقناع مذيعة 

الفضائي��ة أليس��ار مع��ال بأن تج��ري لقاًء م��ع والدة 
الطبيب البريطاني خان، لقاء لم يبث بل علقت عليه 
معال شارحة بحس��ب توصية يوسف، "الخطر" الكبير 
م��ن تجاهل الضجة التي خلقته��ا الوالدة المفجوعة، 
ثم استطاع الحصول على عنوان صحفي بقي األبرز 
طوال أيام من وليد المعلم، حين قال األخير ردًا على 
سؤال يوسف "واش��نطن طلبت التفاوض مع النظام 

فرفض أي اتصال قبل أن يعتذر كيري".
قب��ل الجول��ة الثاني��ة لم يك��ن م��ن المرجح أن 
يتوجه سامر يوسف إلى جنيف ثانية، إذ كنت إطاللته 
على الهواء عبر إذاعت��ه في الجولة األولى قد حققت 
إخفاق��ًا مهنيًا كاماًل، حيث لم يس��تطع أن يقوم بدور 
المراس��ل ولو لمرة واحدة، فالكثير من الضحك أثناء 
حديث��ه والتبني الكامل للراوية الرس��مية وتس��خيف 
المعارضة برمتها، والتنبؤ الكامل بالفشل للمباحثات 
بي��ن الوفدين رافق ظه��وره عبر نش��رات األخبار ما 
أحرج المذيعي��ن المرتبكين والذين وجدوا أنفس��هم 
مضطرين لتوجيه األس��ئلة لرئيس التحرير والمدير 
والمالك ومخاطبته باسمه من دون أوصاف سابقة له، 
فيم��ا كان يظهر أيضًا كمدير إذاعة ومحلل سياس��ي 
عبر قنوات لبنانية وعراقية وس��ورية أخرى، وليظهر 
بين الجولتين كضيف على الفضائية السورية ليكرر 
ذات الجرع��ة بأريحي��ة أعل��ى، قبي��ل الجول��ة الثانية 
اعتبر التلفزيون السوري يوس��ف كواحد من أفراده، 
ودفع كامل تكاليف س��فره وإقامت��ه في جنيف، فيما 
تاب��ع ذات الدور الذي قام به في الجولة األولى كقائد 
لفريق النظام اإلعالمي، ومناكفًا رئيسيًا للونا الشبل 
التي كانت تراقب عمل إعالمييها وتقود إس��تراتيجية 
التغطية، هذه المناكفة افتخر بها يوسف بعد أن عاد 

إلى دمشق أمام عدد من زوراه.
رغم الصورة الس��لبية التي نقلها س��امر يوسف 
عن نفسه وعن إذاعته إال أن المقربين منه يصفونه 
بالش��خصية المعتدلة في مواقفها العامة والمنفتحة 
على اآلخر، أو على األقل قليلة التش��نج تجاه خيارات 
سياس��ية أخرى، فقد سجل في جنيف مواقف إيجابية 
تجاه بعض الشخصيات المعارضة أو إعالمي وسائل 
اإلع��الم المعارض��ة والثورية، وفتح معه��م حوارات 
هامش��ية وش��كل بعض الصداقات أيضًا، ولوال ذلك 
لم اس��تطاع إقناع موس��ى العمر بحذف صورته التي 
تحولت إلى فضيحة، ومن ذات الباب الذي يراه يوسف 
حواريًا، كانت فكرته بتوزيع البرازق على الجنيفيين 

بغض النظر عن نتائج المباحثات.

الرجل الذي وزع الربازق يف جنيف
املرا�سل واملدير واملالك ل�سام اإف اإم
  عامر محمد – دمشق
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يو�سف زيدان:  دوامات التدين
  ياسر مرزوق

كتابن��ا الي��وم هو الج��زء األول من 
س��باعيات يوس��ف زيدان وهي سلسلة 
مكونة من مقاالت س��باعية، أي س��بعة 
مقاالت بسبعة فصول، تتناول موضوعا 
فلس��فيًا أو تاريخي��ًا، حيث نش��رت هذه 
المقاالت عل��ى مدى أعوام ف��ى جريدة 
المص��ري الي��وم قب��ل أن يق��رر زيدان 
نش��رها في هذه الثالثية التي س��نقدم 
قراءًة ألجزائها الثالث.يبتدأ زيدان كتابه 

بترنيمة يقول فيها:
- الحرف سر رهيب لو ظهر.

- النهار الجدار وانبهر.
- الهادئ والهان��ئ والهائم والمقدر 

والمحتقر.
- ولعرف البشر.

- ان الحرف بحر ي��دور بمحوره بئر 
بغير قعر أو مستقر.

 لينتقل إلى بحث معمق حول أنماط 
التدين، حتى تلك التي س��بقت انتش��ار 
العقائ��د الرس��الية الث��الث: اليهودي��ة، 
المس��يحية، اإلس��المية , وف��ي مقدمة 
الكت��اب، ذك��ر زي��دان أن معن��ى الدين 
يختل��ف بطبيع��ة الح��ال ع��ن مفاهيم 
التدين، فالدين أصل إلهي والتدين تنوع 
انساني، الدين جوهر االعتقاد، والتدين 
هو نتاج االجتهاد، وم��ع أن األديان كلها 
تدع��و إلى القي��م العليا الت��ي نادت بها 
الفلس��فة » الح��ق.. الخي��ر.. الجمال »، 
فإن انماط التدين اخذت بناصية الناس 
إلى نواح متباع��دة، ومصائر متناقضة، 
منها م��ا يوافق الجوه��ر االلهي للدين، 

ويتسامى باإلنسان إلى س��ماوات رحيبة، ومنها 
ما يس��لب هذا الجوهر العلوي معانيه، ويسطح 
غايات��ه حتى تصي��ر مظهرًا ش��كالنيًا، ومنها ما 

يجعل من الدين وسيلة إلى ما هو نقيض له.
ويؤك��د أنه ل��م يس��تهدف في ه��ذا الكتاب 
النظر في الدين ذات��ه، أو في تجلياته المتنوعة 
بي��ن الديان��ات، وإنم��ا أراد النظ��ر ف��ي انم��اط 
التدي��ن حتى تلك التي س��بقت انتش��ار العقائد 
الرس��الية الثالث، لذلك فقد ب��دأ الكتاب بفصل 
أول ع��ن صيغ التدين القديم التي ذكرت انماطا 
منه متنوع��ة، تحت عنوان »المزيج الس��كندري 
البدي��ع«، والفصول الثالثة االخي��رة من الكتاب 
تخت��ص بالجان��ب الروح��ي من خب��رات التدين، 
وهو الجان��ب الذي ظهر عند اليه��ود في القبالة 
»الكاب��اال«، وعن��د المس��يحيين ف��ي الرهبن��ة، 
وعن��د المس��لمين في التصوف، كم��ا ان فصول 
هذا الكتاب تس��عى من خالل استعراض خبرات 
التدين إلى استكشاف اآلثار العميقة شديدة االثر 
التي قد تأخذنا اليها التجارب التطبيقية لمفهوم 
االيمان، وتدير الرؤوس، وتبدد فرص النجاة من 
الغ��رق، مثلما تفعل الدوامات واالعاصير والريح 

الصرصر العاتية.
وفصوُل هذا الكتاب، و إن كانت تس��تعرض 
ف��ي األس��اس خب��رات »التدي��ن« المختلفة، إال 
أنها تس��عى من وراء ذلك إلى استكش��اف اآلثار 
العميق��ة، ش��ديدة األثر، الت��ي قد تأخذن��ا إليها 
التجارب التطبيقي��ة لمفهوم »اإليمان« واالتجار 
ب��ه، فتُدي��ر الرؤوس وتب��دد ف��رص النجاة من 
الغ��رق، مثلما تفعل الدوامات واألعاصير والريح 

الصرصر العاتية.
يص��ف زي��دان الدوام��ات بدوّام��ات التدين 
المنق��وص، والخل��ط المتعمّ��د بي��ن الدي��ن و 
التديُّن، وتوجيه المش��اعر الدينية إلى أغراض 

سياس��ية.. وهذه األمور تُدخ��ل المجتمعات في 
صراعات خسيسة، وتعوقها عن التطور واإلبداع 
, األم��ران تفصل بينهما المس��افة الممتدة بين 
النظري��ة والتطبي��ق، فأتباع أي دي��ن يطبقونه 
بحس��ب ما يعتقدون أنه الص��واب، ولذلك توجد 
والجماع��ات  المذاه��ب  بي��ن  كثي��رة  اختالف��ات 
العقائدي��ة داخل الدين الواح��د. وعادة ما يكون 
الص��راع بينه��ا، أش��د وأعت��ى من الص��راع بين 
أتباع ديانتي��ن مختلفتين. وهناك أمثلة ال حصر 
له��ا تؤّكد هذا، منها الصراع المرير بين السُّ��نة 
والش��يعة داخل نطاق اإلس��الم، والصراع األشد 
ضراوة بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا، 
وق��د راح ضحيًة له مئات اآلالف من أتباع الديانة 
نفس��ها. والس��بب الرئيس في ذلك، أن كل فرد 
أو جماع��ة عقائدي��ة يظ��ن أن تطبيقاته للدين 
وفهم��ه لإليم��ان “القويم” ه��و التطبيق الوحيد 
الصحيح وم��ا عداه باطل. فيصي��ر الدين -الذي 
هو )واحد(- طريًقا للخالف واالختالف في أسلوب 

)التديُّن المتعدد(
وبالعودة إلى الدين الس��كندري يأخذنا زيدان 
في إضاءة كاشفة عن اإلسكندرية القديمة ودورها 
العظيم فى الالهوت والفلس��فة، باعتبارها إحدى 
حواض��ر العالم القديم ومراك��زه العلمية الكبرى، 
دينيًّ��ا وثقافيًّ��ا وفلس��فيًّا تحت عن��وان » المزيج 
الس��كندري البديع »، ليعرّج على تناول اليهودية 
تاريخا وديانة، مفصّال القول فى كتبها المقدسة 
وأس��فارها وطوائفها، تمهي��دًا للحديث بعدها عن 
المس��يحية فى نش��أتها األولى واالنقسامات التي 
عرضت لها واالنشقاقات التي خرجت عنها، باسطًا 
القول فى قصة اضطهاد المس��يحيين المصريين 
ونش��أة الرهبنة الت��ي صدّرتها مص��ر إلى العالم 
أجم��ع , وما ح��دث فى المس��يحية من انقس��امات 
وانش��قاقات، وانفص��ال بين الطوائ��ف المختلفة، 
عان��ى اإلس��الم ش��يئا مش��ابها وموازي��ا وه��و ما 

يعالج��ه زي��دان ف��ى الفص��ول التالي��ة، 
متناوال اإلس��الم من��ذ ظه��وره والحوادث 
واألس��باب الت��ي أدت إلى انقس��ام العالم 
اإلس��المي بين سنة وش��يعة، حيث يشير 
زي��دان إل��ى أن »االنش��قاق ش��يء كامن 
فى طبيعة الجماع��ات الدينية التي تلعب 
دورا سياس��يا؛ ألن اس��تعمال الدي��ن من 
أج��ل الدنيا يق��ود بالضرورة إل��ى التنازع 
والُفرق��ة واالنش��قاق، وألن زعم امتالك 
اليقين هو أول خطوة على طريق التمييز 
العنصري بين الناس على أساس مُعامل 

فضفاض ال ينضبط هو اإليمان«.
تلمود اليه��ود؛ يتط��رق زيدان في 
األرثوذكس��ية  إل��ى  الثان��ي،  الفص��ل 
اليهودي��ة وتقدي��س التلم��ود، ش��ارحًا 
معنى كلمة »ش��اس«: اسم حزب ديني 
سياس��ي متش��دد في إس��رائيل. إذ إنه 
اختصار لكلمة »شيش��اه س��داريم«، أي 
التقسيمات الس��تة »التلمود« الذي يقع 
في ستة مجلدات. ومن ثم يحكي قصة 
الت��وراة »الكتاب األول ل��دى اليهود«، إذ 
يبي��ن أنه دوّنه عزرا الكاتب إبان القرن 
الخام��س قب��ل الميالد. ويش��رح كذلك 
كيف ومتى عرف العرب التلمود »الكتاب 

الثاني لدى اليهود«.
األف��كار  عل��ى  الحس��بة  ع��ن  أم��ا 
واألفئدة؛ يبحث المؤلف قضية الحسبة، 
فيح��اول من خالل هذا الفصل، الحديث 
ع��ن أص��ل الحس��بة وتط��ور جذوره��ا 
التاريخية الس��ابقة على اإلسالم، فمن 
الناحي��ة التاريخي��ة لم يكن االحتس��اب 
معروف��ًا في ص��در اإلس��الم، حتى جاء 
عص��ر الخليف��ة المأم��ون ب��ن هارون الرش��يد. 
فظهر االحتس��اب في بغ��داد كأم��ور تنظيمية، 
وكان��ت وظيف��ة ذات أهمية كبرى يق��وم عليها 
ش��خص أطل��ق علي��ه اس��م المحتس��ب، يعنى 
بالرقاب��ة. ومع انهيار الخالفة اإلس��المية صارت 
الحس��بة حقًا لكل فرد. وأصبح من حق أي فرد، 
أن يقي��م دع��وى قضائي��ة ضد ش��خص آخر إذا 
م��ا وج��ده يُخالف ش��رع اهلل، وصارت الحس��بة 
مرتبط��ة بمفه��وم ال��ردة. ويس��تعرض زيدان 
مأس��اة الحس��بة التي تعرض لها ع��دد من كبار 

المفكرين وعلماء الدين.
ينتق��ل زيدان، بعدها، ليُلق��ي الضوء على 
الوجود الشيعي، وحضور الجماعات الشيعية في 
المجتمعات اإلس��المية، فالتش��يع والشيعة عند 
الكات��ب، له معان ثالثة: التش��يع العام، التش��يع 

المذهبي، التشيع األيديولوجي.
يخت��م زي��دان بحثه مع الجماع��ات الصوفية 
المصري��ة , الموض��وع الذي ويصفه ف��ي بداية 
الفص��ل، أن��ه موضوع »وع��ر«، كونه متش��عبًا، 
على العكس مما يبدو للبعض. ويعود بنا الكتاب 
إلى تاريخ انبثاق الصوفية ثم تطورها، موضحًا 
أن ظهور التصوف بين المسلمين وانتشاره كان 
منطقي��ًا وضروري��ًا، إذ ظه��ر في الق��رن الثاني 
الهج��ري، انطالقًا من النزوع اإلنس��اني للتعالي 
ع��ن المحسوس��ات، وهروبًا م��ن االنغماس في 
الترف، فظهر كطري��ق روحية، تختاره نخبة من 
النساء والرجال الفارين من زخرف الدنيا الفانية.

النص��وص  »فص��وص  عن��وان  وتح��ت 
الس��باعية األخي��رة،  الصوفي��ة« كت��ب زي��دان 
اس��تكمااًل للفصل السابق، إذ يس��تعرض عددًا 
من أشهر األس��ماء في عالم التصوف، ويتطرق 
إل��ى روائ��ع األدب الصوفي وبع��ض النصوص 

الشعرية والنثرية.
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�سباحًا:
من��ُذ س��اعاتٍ وأن��ا أح��اوُل أن أنه��ضَ م��ن 
فراش��ي لكنه ف��ي كلِّ محاولةٍ يع��ودُ ويمتصني 
إلى األس��فل, وأغرقُ في طياتهِ مرًة أخرى, ليس 
كس��اًل وال نعسًا لكن أش��باحي جالسٌة بثقلها على 
صدري, لطالما حاوَل هؤالء القذرون ش��نقي على 

جدرانِ ذاكرتهم.
بندقيتي, أحش��ائي, قلبي ال شيَء في مكانه 
الطبيعي لكني س��أقاومُ وأنهض, نعم سأنهضُ 

اليوم وسأنسى..
سأنسى الطرقات والجبال, الخيبات واألوهام, 

سأنسى كلَّ شيٍء قادني إلى هنا..
س��وف أنس��ى أحالم��ي التي ل��م أع��رف أنها 

أحالمي, كأنها ضبابٌ سرقَ من مخيلة غريب.
سأنس��ى نظ��رات أخ��ي األخي��رة, ل��م يطلب 
من��ي أن أبقي على حيات��ه, لطالما كان متعجرفًا!, 
سأنس��ى وجهَ��هُ الغب��ي وزفي��رهُ األخي��ر, حقدُ 

صغاره, سأنسى كلَّ شيء.
لكني لن أنسى بندقيتي, وحدها من حملتني 
عندم��ا ضاقَ ب��ي ال��درب, وحملته��ا عندما نفذت 
ذخيرتها, وحملن��ا بعضنا في كلِّ نص��ٍر وهزيمة, 
وحده��ا عندما غنَّ��ت منح��ت األرضَ اصفرارها, 

وحدها أفقي ومسندي ويدي, وحدها..
يدٌ خفية هي التي س��اعدتني على النهوض, 
ل��م تكن يدُ أمي, أمي الي��وم تبخُل عليَّ بقطرةِ 
حليٍب, نهدها يش��وح بوجهه بعيدًا عني, أموت من 
جوع��ي, ثم تموتُ من خيبتها, أنس��ى ثم أنهض, 

كأنَّ موتنا لم يكن.

ع�سرًا:
أنظ��رُ من نافذتي الس��ماُء رمادي��ٌة, األرضُ 
رماديٌة, الجبال السهول الجدران األسرى أخي أبي 
أمي كلُّ الوجوهِ ملطخ��ة بالرماد, غرفُة العمليات 

المرضى واألطباء
رمادٌ رمادٌ رمادْ..

كلُّ ش��يٍء رم��ادي ف��ي ه��ذا الم��دى المتوِج 
بالرماد, وكأن دموعَ األطفاِل أصبحت أفقًا

كأنَّ أش��الَء أخ��ي أصبح��ت س��قفًا, وانتظ��ار 
زوجتهِ أصبح جمرًا

كأنَّ الس��ماَء أثقل��ت بالش��جون وهبطت إلى 
يدي من عبء الرماد, أنفضُ س��يجارتي"من وإلى 

الرماد" وأرميها من النافذة..
تدخ��ل  ألاّل  الناف��ذة  )أغل��ق  يق��ول طفل��ي: 

الصواريخ بيتنا المهجور(
أس��تلُّ تفاحتي ألس��حقَ هذا الكائن المزعج, 
وقب��ل أن أضربه يتحول فجأًة إلى حش��رةٍ ضخمة 

ويبتلعني.
كاف��كا في الخل��ف يبتس��م,وبين أوراقه كان 

يعيد النظر في مسخه..
أم��ي تح��رق كاف��ة أش��جار التف��اح ث��مَّ أبي 
في فردوس��ها البعيد, "لن أقعَ ف��ي نفِس المأزق 
مرتين"–تق��وُل- تقتُل كافَة المالئكة لعلها تنجبُ 

أرضًا ال أكون فيها نبيًا..

لياًل:
دمشقُ لياًل تجرُّ مربط خيولها إلى الشمس, 
تبعدُ كلَّ من شابهني عن حلمها, تنثرُ الياسمينَ 

على قبورنا ثمَّ تبكينا جميعًا.
الس��ماٌء ثقيل��ٌة على رأس��ي الي��وم, يرعبني 
حج��مُ ال��ركاِم فيه��ا, من��ُذ أس��قطت القم��ر عن 
ليال��يَّ, أصبحنا عراًة أنا والليل, أصبحنا عاش��قين 

أن��ا وظلمته, حتى يطلعَ الصب��ح ويتركني لعريي 
وحدي..

القتلى لياًل يسرعون إلى قبورهم, يتزاحمون 
عل��ى تس��جيِل أس��ماءهم بي��ن الش��هداء, أوقف 
أحدهم وأس��أله: على ماذا أنت متعجٌّل؟, انه فعل 
غب��ي مقارن��ًة بأنك تمل��ك األبدية كّلها لتس��جل 

اسمك.
"أريدُ أن أس��جََّل بين قتلى هذا اليوم, عسى 

أاّل ألون غدكم بالدماء"–يقوُل-.
يق��وُل طفل��ي: )رأيت��ك تبكي ذاب��ل العينين 
كأمرأةٍ أدركها المخ��اض في ذروةِ عذرها(, أقتله 
لك��ي أخف��ي جريمتي, وحي��ن علمت أم��ي باألمر 
اقتلع��ت أظافري جميعًا ورمتن��ي في آخر زنازينها 

المضيئة.
ويوم هربت بكاني أخي لسبعة أياٍم بلياليها, 
ثمَّ انطلقَ يفتش عن قدٍر ال يش��بهني أنا, ولكنه 

ال يشبهه هو.

فجرًا:
رفُّ مالئك��ةٍ هابط يرددُ أس��طورتي: "اقتل 

ثم اقتل ثم اقتل"
يوقفن��ي م��الكٌ مص��ابٌ بضربةٍ شمس��ية 
ويقول: "قتلتُ اليوم ثالث مسرحيات وإحدى عشر 
قصي��دة وثالَث عش��رة رواي��ة, وعلب��ُة دواٍء كانت 
ستش��في ابنك من السرطان بطلقةٍ واحدة, أهذا 

ما أردت؟"

وقبل أن أجيب تجهضني أمي وتموتُ بسيفِ 
مالكٍ آخر لم يكن ش��اهدًا عل��ى حياتي أو موتي, 
كان يفصلن��ي عنه��ا رمش��ة حلم, رمش��ٌة واحدة 

كانت ستكفي ألهبط من فردوسي وأكون نبيًا..

الآن:
إمبراطوري��ات  جمي��ع  قه��رتُ  أن  بع��د  اآلن 
الموت والحياة, وامتلكت األيام والسنين, الساعات 
والدقائ��ق, أن��ا اإلنس��ان اإلل��ه نقي��ضُ الخل��ق, 
األس��طورة الباقي��ة, هزم��تُ أخ��ي وأب��ي وأم��ي 

والجميع.
يقوُل الس��جين األزلي: "لقد أس��دى لنا الفجر 
خدمت��هُ وأزاح الليل ع��ن كتفينا ألبق��ى منتصرًا 

حتى يتوبَ الليُل عن صباحنا, واآلن..
اآلن يكفي أن تضغط على الزناد لكي أنتصر 

أنا, رصاصٌة ستكفي لكي أكمَل ملحمتي"
لطالما أش��عرني الس��جناء بالقرف وخصوصًا 
الش��عراء منهم, البارحة جلدتهُ عشرَ جلداتٍ, ثم 
قتلتهُ للمرة التاسعة بعد األلف ومكثتُ فوق جثته 
س��بعُ دقائقَ كاملًة, ش��اهدتُ فيها انسالَل روحه 
من جس��ده, لم يك��ن موته البارحة كم��وتِ أخي, 

كان موتهُ أكثرَ غباًء, أشدَّ صرامًة, وأقلَّ صخبًا.
ربما ألن��ي اعتدتُ قتل��ه, أو ألنه اعت��اد فعَل 

الموت ال أدري..
لكن عليَّ أن أنهضَ في الغد مجددًا ألقتله.

  كنان خداج

عمل للفنانة سوزان ياسين بعنوان الشهيدان
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  إياد حياتلة

وَليَكنْ ..
إنّنا صامدوْن

لنْ يمرَّ الغزاُة .. وفي هذه األوردهْ
قطرٌة واحدهْ

هُنا سوفَ نبقى
نُواسي الّطيورَ التي لمْ تهاجرْ

ونمسحُ دمعَ الخُزامى
على شُرُفاتِ السّماِء نُضيُء المنائرْ

ونزرعُ في األرِض منْ ذابَ عشقًا وَهاما
توضّأ بالدِّم

صّلى وَناما
على ُأهبةٍ للنّهوِض قِياما

لِيُلِق السّالما
على قلعةٍ صامدهْ

هُنا سوفَ نبقى
نُالحقُ عِطرَ الصّبايا

وما تحفِر الغمَزاتُ على صَفحة األفئدهْ
ونعشقُ سِحرَ المَرايا

تطيرُ بنا األمنياتُ
خِفافًا

إلى لحظةٍ واعدهْ

هُنا سوفَ نبقى
ونُنشدُ للشمِس شعرًا ونرقى
ونصنعُ بالدّمِّ .. للحُلِم أفقا

فهذا الصّباحُ لنا
حينَ يحتَلكُ الليُل

واألمّهات
يُدَثِّرَن بالهُدِب آالمنا المُوغِالتِ

ويُعلنَّ نصرَ الحياةِ
على تُرّهاتِ المماتْ

هُنا سوفَ نبقى
نحبُّ ونشقى

أمينينَ للعشِق ..
للهمِس ..

لألغنياتِ ..
وأوفى لمعنى الحياةِ ..

وبوِح العُيوْن

هُنا سوفَ نبقى
نُحبُّ ونشقى

ونحقِنُ هذا التّرابَ دماًء
ليُنِبتَ
لوزًا ..

رصاصًا ..
رجااًل ..
وعشقا

هُنا سوفَ نبقى
ْاتخَذنا القرارَ األخيرَ

سَنرمي إلى الهاوياتِ العقوَل
ونعبدُ حتّى العظاِم الجُنوْن

فإمّا نكوُن
وإمّا ..
نكوْن

وك
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م 
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  ياسر مرزوق

الفاعل املعنوي يف الت�سريع ال�سوري
الفاعل المعن��وي للجريمة هو كل من دفع 
بأي��ة وس��يلة ش��خصًا آخر عل��ى تنفي��ذ الفعل 
المك��ون للجريم��ة، إذا كان هذا الش��خص غير 
مس��ؤول جزائيًا عنها ألي س��بب من االس��باب، 
وعلي��ه فإن الفاع��ل المعن��وي للجريمة هو كل 
من يس��خر غيره في تنفيذها ويكون هذا الغير 
مجرد أداة في يده لكون المنفذ للجريمة حس��ن 
الني��ة أو لكون��ه غير اه��ل لتحمل المس��ؤولية 

الجزائية، كالمجنون والصبي غير المميز.
والفاعل المعنوي ال يرتكب الجريمة بيديه، 
أي ان��ه ال ينفذ بنفس��ه العمل الم��ادي المكون 
لهذه الجريمة، ولكنه يدفع بش��خص آخر حسن 
الني��ة أو غي��ر ذي أهلي��ة جزائي��ة، إل��ى ارتكاب 
الجريم��ة وتحقيق العناص��ر المكونة لها , ومن 
األمثل��ة على ذلك، م��ن يقوم بتس��ليم حقيبة 
مالبس أخف��ى بينها كمية من الم��واد المخدرة 
إلى ش��خص آخر حس��ن النية، لك��ي يقوم هذا 
األخير بتوصيلها إلى ش��خص ثال��ث في مدينة 
أخرى، وكذلك من يسلم شخصًا طعامًا أو شرابًا 
مس��مومًا ويطلب منه أن يقدم��ه للمجني عليه 
فيفعل ذلك وهو يجهل وجود المادة السامة في 

الطعام أو الشراب، فتقع جريمة التسميم.
وكان الفقه��اء األلمان أول م��ن وضع فكرة 
الفاع��ل المعن��وي ف��ي العص��ر الحدي��ث، وقد 
اطلق��وا عليه��ا تس��مية نظري��ة الفاع��ل غي��ر 
المباش��ر. ويس��لم القض��اء ف��ي ألماني��ا بهذه 
النظرية وبالنتائج المترتبة عليها، ألنها وضعت 
لع��الج موقف كان يمكن في��ه للفاعل الحقيقي 
للجريمة أن يفلت من العقاب وذلك في الحاالت 
التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة حس��ن 
الني��ة، أو حين يكون ه��ذا المنفذ غير ذي اهلية 
جزائي��ة، وق��د ق��ام الفقه��اء األلم��ان بتحدي��د 
الح��االت الت��ي تحل فيه��ا مس��ؤولية المحرض 
– باعتب��اره فاع��ال للجريم��ة – محل مس��ؤولية 
المنف��ذ لهذه الجريم��ة. والذي يجم��ع بين هذه 
الحاالت ه��و كون نط��اق المس��ؤولية الجزائية 
وحص��ر مثل هذه المس��ؤولية ل��دى من حرض 
منفذ الجريمة وس��خره القت��راف الفعل المكون 
للرك��ن المادي لها، وذلك لتواف��ر النية الجرمية 

لدى ه��ذا المح��رض ولتوافر إرادة الس��يطرة 
على المشرع االجرامي الذي قام شخص غيره 
بتنفيذه , ومن الحاالت التي تطبق فيها نظرية 
الفاعل المعنوي، قيام ش��خص بوضع سكين 
في يد شخص مجنون ليقتل بها شخصًا آخر، 
كم��ا يعد فاعال معنوي��ا المحرض الذي يضلل 
شخصا حس��ن النية، ويدفعه إلعطاء مريض 

مادة سامة » زرنيخ« بدال من الدواء.
وق��د ذهب بع��ض الفقه إلى ع��د الفاعل 
المعنوي محرضًا، ألن��ه لم يقم بأي عمل من 
أعمال التنفيذ، وأن الفاعل هو الشخص الذي 
سُخّر القتراف الجريمة، وإن كان فعله قد تم 

دون إرادة منه.
إال أن بعض الفقه اآلخ��ر يرى أن الفاعل 
المعن��وي هو فاعل أصلي وليس محرضًا، ألن 
الش��خص المس��خر هو مجرد آلة في يده من 
جهة، وألن التحري��ض من جهة ثانية ال يوجه 
إال لشخص أهل للمس��ؤولية الجزائية، وعلى 
علم بما يطلب إليه عمله، وبالنتيجة الجرمية 

التي ستترتب على هذا العمل.
يتع��رض  فل��م  الس��وري  المش��رع  أم��ا 
للفاع��ل المعن��وي، ولك��ن الواض��ح بحس��ب 
أحكام قانون العقوب��ات، بأن الفاعل المعنوي 

ه��و كالفاعل المادي تمامًا، ال ف��رق بينهما في 
الحك��م. فالفاعل بموجب أحكام المادة 211 هو 
»من أبرز إلى حيز الوج��ود العناصر التي تؤلف 
الجريمة«. وهذا التعري��ف ينطبق على الفاعل 

المعنوي انطباقًا تامًا.
كم��ا أف��رد قان��ون العقوب��ات حك��م خاص 
بعقوب��ة  اإلجه��اض  إل��ى  المفض��ي  باإلي��ذاء 
األشغال الشاقة المؤقتة )3-10( سنوات إذا كان 
الفاعل يعلم بحمل المجني عليها وذلك بنتيجة 

أفعال اإليذاء والضرب التي قام بها الفاعل.
وينبغي لكي تتوافر صفة الفاعل المعنوي 
ف��ي الجاني أن يصدر عنه نش��اط ايجابي، واذا 
كان هذا النش��اط ال يدخل في العناصر المادية 
للجريمة إال انه يجب أن يكون له دور حاسم في 
تنفيذه��ا، كما ينبغي ايضا أن تكون مس��ؤولية 
المنفذ للجريمة منتقية النعدام التمييز أو لعدم 
تواف��ر القص��د الجرم��ي لديه، فتك��ون عناصر 
الجريم��ة بالنس��بة للمنف��ذ الم��ادي ه��ذا، غير 
متواف��رة، طالم��ا أن الفعل ال��ذي حمله الفاعل 
المعنوي على ارتكابه ال يشكل جريمة بالنسبة 
إلي��ه، ألن��ه أي منفذ الجريم��ة كان مج��رد أداة 
سخرها الفاعل المعنوي لتحقيق الجريمة، مما 
يفيد س��يطرة الفاعل المعنوي على المش��روع 
االجرامي ومسؤوليته عن هذه الجريمة وتحمله 

لتبعتها، كما لو كان فاعال اصليًا.
وف��ي التش��ريع الس��وري، ال يمكنن��ا ع��دّ 
الفاعل المعنوي محرضًا، ألن أساس التحريض 
قائ��م على خلق فك��رة الجريمة لدى المحرض، 
وه��ذا يتطلب فهم��ه للخط��اب، وإدراكه للفعل 
ال��ذي ُطل��ب إلي��ه القيام ب��ه، وعلم��ه بماهيته 
وبنتيجته وبظروفه، ثم اتجاه إرادته إلى القبول 
به وتنفيذه. وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لفاقد 
األهلية الجزائية، أو بالنس��بة لش��خص حس��ن 

النية.

الفرق بني املحر�ش والفاعل املعنوي:
ع��رف المش��رع التحريض في الم��ادة 216 

من قانون العقوبات بأنه:

 1� يع��د محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل 
ش��خصًا آخ��ر بأي��ة وس��يلة كانت عل��ى ارتكاب 

جريمة. 
2 � إن تبع��ة المح��رِّض مس��تقلة عن تبعة 

المحرَّض على ارتكاب الجريمة.
المادة 217:

1 � يتع��رض المح��رَّض لعقوب��ة الجريمة 
التي أراد أن تقترف س��واء كانت الجريمة ناجزة 

أو مشروعًا فيها أو ناقصة. 
2 � إذا ل��م يف��ض التحريض عل��ى ارتكاب 
جناي��ة أو جنح��ة إل��ى نتيج��ة خفف��ت العقوبة 

بالنسبة التي حددتها المادة ال� 219.
3 � التحريض على ارتكاب مخالفة ال يعاقب 

عليها إذا لم يلق قبواًل. 
4 � تنزل التدابير االحترازية بالمحرِّض كما 

لو كان فاعل الجريمة.
 ونالحظ هنا ان التحريض يعتبر تامًا سواء 
قبل��ه م��ن وج��ه الي��ه او رفضه ويتميز نش��اط 
المح��رض بان��ه ذو طبيعة نفس��ية فه��و يتجه 
إل��ى نفس��ية الفاعل ليؤث��ر علي��ه فيدفعه إلى 

الجريمة.
المحرض يحمل او يحاول ان يحمل شخصا 
مس��ؤوال عل��ى ارت��كاب جريم��ة ويعاق��ب على 
تحريض��ه وان ل��م يف��ض التحريض إل��ى اية 
نتيجة وذلك الن تبعة المحرض مس��تقلة تبعة 
الذي وقع عليه التحريض و التش��ريع الس��وري 
اعتب��ر التحري��ض جريمة مس��تقلة قائمة بحد 
ذاته��ا وال تع��د ص��ورة م��ن ص��ور التدخ��ل او 

االشتراك في الجريمة.
اما الفاعل المعنوي فهو من يحمل شخص 
غي��ر مس��ؤول كالمجنون او القاصر او ش��خص 
حس��ن نية على ارتكاب الجريم��ة ولكن الفاعل 
المعن��وي ال يعاق��ب اال اذا ارتك��ب المجن��ون او 
القاصر او الش��خص حس��ن النية الجريمة التي 

ارادها الفاعل المعنوي.

أحد جنود النظام في مدينة حمص | كانون الثاني 2014
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رح إحكيلكم ش��ي ببساطة جدًا ألني ما ش��فت أي شي أعبر فيه غير حروفي الموجوعة على 
أحبة بكتير أماكن داخل وخارج البلد.. 

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

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

 PM 18:05 / 2013 - 12 - 12 :حمص المحاصرة بكل خسارات العالم
وئام بدرخان
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ك
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س 
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كم ليال نزف الجرح عليال 
وأتى الصبح سقيما

 في دمشق 
ودمشق تعرفهم وتاريخهم

 إنه العار الذي جاء في زمن الهزيمة
 إنهم من هزمونا

 إنهم من سرقوا اللقمة والفرحة من أطفال درعا
 إنهم من حاصروا الحب في حارات حمص 

وأقاموا الصلب على أبواب حماة
 وليال تعرف معنى أن تناضل 

وتعي أن الجسد الممزق بين أيدهم عربون حياة
 يتشظى الطهر فيها 

إنه طهر صالة
 خسئ الجالد والطاغية أوالد الزناة

 كم ليال وليال وليال
 سوف تأتي وهي تشرق اضواء ونورا

 وتعيد الفجر ممهورا 
بما يحي الشآم 

حيث تتفتح حرة فيها الحياة
 أه يا ليال الخير

 اعذرينا وهبينا من أقدامك نعل هو في رأس الطغاة
ليال صبية من بلدي ساومها الطغاة 
على جسدها الطاهر
زكريا السقال

بشار األسد أشرف من المعلم والمقداد والزعبي.. ألنه 
خُلق كي يكون مسخًا مجرمًا، فماذا عنهم؟؟

مواقف وليد المعل��م وعمران الزعبي وفيصل المقداد 
ت��كاد تضع العقل ف��ي الكف, وال أظ��ن أن أي محاولة 
مبنية عل��ى التحليل النفس��ي الكالس��يكي يمكن أن 

تؤدي إلى أي نتيجة لفهم تركيبتهم النفسية!!
فه��ؤالء يختلف��ون ع��ن باق��ي المؤيدين ف��ي أنهم 

يعرفون حقائق جرائم النظام وبالتفصيل!
كما أنهم يختلفون عن باقي قيادات النظام في أنهم 
»طراطي��ر« ال يمتلكون أي س��لطة حقيقية؛ ويعلمون 

أنهم كذلك!
و م��ن جهة أخرى فهم يعلم��ون جيدًا كيف أن النظام 
يقتل أبن��اء وطنهم ودينهم وطائفتهم, بوحش��ية ال 
تش��ابه أي وحشية في تاريخ البش��رية،و مع ذلك بقوا 

يدافعون عن النظام.. 
ال بل ويكذبون ويشبحون ويصرخون دفاعًا عنه!!

هل يعقل أن يصل المرء إلى هذه الدرجة من السفالة, 
م��ن أجل حفنة م��ن منصب وهمي وحفن��ة من فضة 

زائلة، بعد كل هذا الدم؟؟
أبو عبدو

يب��رود .. يبدو أن حزب اهلل اس��قط من اس��مه كلمة حزب 
وت��رك لنفس��ه لفظ الجالل��ة اهلل، وصار يوزع على ش��عب 
سوريا األديان والمذاهب والسرائر، فصارت يبرود يهودية.

يب��رود االحض��ارة اليبرودي��ة أق��دم حض��ارة حجرية 
صوانية ف��ي العالم من ٣٠٠ ألف س��نة. يبرود إمارة 
كنعاني��ة منذ األلف الثالث قبل الميالد.. يبرود مملكة 
آرامية في األلف األول قبل الميالد وقد تم في عهدها 
بن��اء معبد آلهة الش��مس والذي تح��ول فيما بعد في 
العهد الروماني إلى معبد لجوبيتر الكبير ومن ثم إلى 

كاتدرائية مسيحية اسمها كنيسة يبرود..
يبرود هي عروس القلمون وابنة جبال لبنان الشرقية.. يبرود 
هي كلمة أرامية تعني البرد وجد اسمها محفورًا في رقم بالد 

ما بين النهرين.. يبرود هي يبرود يا همج التاريخ..؟
هديل مرعي

حلب | حي قاضي عسكر

هال العبد اهلل
داعش لم تخطف يومًا أي ش��خص من طرف 
النظ��ام ضاب��ط أو منحبكج��ي أو ش��بيح.. أال 
يكفي ه��ذا لنعرف أن وجوده��ا ليس إال ضد 

الثورة السورية ولتشويه الثورة ولحرفها؟..

ن�سال معلوف
أعتق��د بأن��ه أصب��ح ثابتًا ب��أن س��وريا كانت 
مختطف��ة بالكامل من قب��ل النظام كل تلك 
الس��نين.. ويج��ب التعامل مع الوض��ع الحالي 
تماما كما لو أن س��وريا ش��خصًا عزي��زًا علينا 
مختط��ف.. نري��د أن نح��رره وه��و عل��ى قيد 

الحياة..

يا�سر ندمي �سعيد
ما إنجابت س��يرة اليهود وعلم إس��رائيل غير 
بيب��رود وحمص..ه��اد الوص��ف بي��دل على 
وتوق��ع  األش��د  حم��ص  ش��غلتين..مقاومة 
مقاومة ش��ديدة مثله��ا من يبرود..وتس��ليم 
بأنهم س��يقومون ف��ي يبرود بش��يء مماثل 
لما فعلوه بحمص..المعركة س��تكون شديدة 

وطويلة..اهلل يكون مع يبرود وأهلها..

خالد يو�سف
أخب��روا المعت��وه األق��رط الكذاب أن الس��يدة 
زينب ابنة فاطمة س��يدة نس��اء الجنة سيدتنا 
وأن ُطهره��ا وعفافها وكرامته��ا نبراس حق 
نتبعهُ وهو ج��زء من إيمانن��ا.. أخبروا التاجر 
بالدّماء والقضايا أنه كذاب أش��ر.. وأن زينب 

وآل النبي من أفعاله براء..

ت�سارلز جبور
ما دام الس��يد نصر اهلل يؤيد قرار الس��لطات 
السعودية والتونسية بمعاقبة كل من تسول 
له نفس��ه القتال في سوريا، نطالب الحكومة 
الجدي��دة ب��أن تحذو ح��ذو الري��اض وتونس 

بمعاقبة أي لبناني يقاتل في سوريا..

رميا ع�ساف
إذا كان لبن��ان فعاًل مس��تهدفا م��ن الجماعات 
التكفيرية، مَن كّلف ح��زب اهلل مهمة الدفاع 
عنا م��ن التكفيريي��ن أيضًا.. ما على أس��اس 
مهمة المقاومة محصورة بالعدو اإلسرائيلي..

عروة الأحمد
- ليش شاركت بالثورة؟

- حاب��ب أع��رف ش��عور المواط��ن وهوي عم 
ينتخب.. مثاًل!

عمر احل�سيني
- وين رح تقضي العطلة اليوم جمعة؟!

- رايح ع مقبرة اسهر مع الشباب.

عبد البا�سط فهد
أن��ا الأص��ارع طواحي��ن اله��واء ولس��ت دون 

كيشوت 
لك��م حراكك��م وثورتك��م ولي الوط��ن بكل 

حجارته وأشجاره وناسه الطيبين. 
لكم كنتاكي ومكس��يم وماكدونالد والوجبات 
الجاه��زة، ول��ي عروس��ة الزعت��ر والح��الوة 
وق��رص الش��نكليش.، لك��م م��ا ش��ئتم من 
تبريرات مللنا منها ولنا نحن ثلة من الحالمين 
نمارس متعة قطف الخبيزة والجرجير وزهور 

الشوك والبرغل وزيت الزيتون. 
لك��م إحباطكم وفش��لكم حد الالمب��االة ولنا 
ابتس��امة طف��ل ف��از بالحص��ول عل��ى قل��م 

الرصاص وأوراق التلوين. 
لك��م اآلي ب��اد والهوات��ف الزكية ولنا رمش��ة 
العي��ن واتس��اع الحدقات فرحة بن��ور الصباح 
وأي��دي تل��وح من بعي��د ان��ا عائ��دون... لكم 

ماشئتم ولنا مانريد. 

عبد الكرمي عمرين
لست أكثر

من رجل في الستين
صنعته الخيبات

ومتخم بالحكمة. 
الأهتم بالسياسة

السياسون طبول جوفاء
بهويات قاتلة. 

أنا رجل أرنو للعدل
وللحق والخير والجمال 

أتشهى أن تتحقق هذه القيم
لنفسي وألخي اإلنسان

أنَّى كان. 
أريد العيش بسالم

والموت بسالم. 
ببساطة هذا أنا

أو أكاد أن أكون. 

عبد الوكيل بريقدار
ومن محاضرات كلية اإلعالم الهامة 

كيف تتحمل بذاءة إعالميي ومس��ؤوليي وفد 
العصابة األسدية باقتدار. 

جنيف تدريب عملي على ذلك. 

عروة نريبية
يظنون أنهم نجحوا وأننا نس��ينا رزان،  ندعو 
الجميع إلى يوم لرزان وسميرة ووائل وناظم. 
ثورة تس��كت عل��ى اختطاف أبطالها تس��كت 
عل��ى أي ش��يء.. الحرية لرزان ال��كل مدعو، 
للمس��اهمة، كاًل بطريقته ولغته، كي يتذكر 
كل باٍغ وكل صامت أننا لس��نا أس��ماك، أننا ال 

نخون وال ننسى.

هال خطيب
أن��ا مواطن س��وري تعبت وعم أحلم بش��ي.. 
أي ش��ي، أي بداي��ة ح��ل ب جني��ف أو غيرها، 
بتوصلن��ي بآم��ان ل��زور قب��ر أب��وي.. روح ع 

الرقة.. أو داريا.. وهالعالم هي كلها متلي..

زاهي عبيد
َغرب، ُغرب، اغتراب، غرابة، إتجاه وش��خوص 

وحالة وتصرفات يجمعها / الالوطن/

اأحمد اأبو اخلري
ل��م أتابع بعد وأحسّ بع��دم االكتراث بجنيف 
2، أقرأ ردود أفع��ال كثيرة تمدح الطرف الذي 

يمثل الثورة، وأستلهم منها بعض التفائل. 
يبقى أّن العب��رة بالنتائج، إذا ُفكّ قيد أس��ير 
بسببه، أو شبع جائع، أو ضحكت عيون أطفال 
ح��يّ محاصر، فس��يكفينا، ونثمّ��ن بطوالت 
الوف��د الثوري، أما ه��ذه الزنود الس��مر، فلم 

تتعب، واألصبع لم يترك الزناد. 
الش��كّ أن الح��ل في نهاية المطاف س��يكون 
سياس��يًا، لك��ن م��ع نظ��ام تحط��م كبري��اؤه 
وديس على رأس��ه، أما أن يذهب المفاوضون 
ع��ن الطاغي��ة وه��م يك��ررون قب��ل وأثن��اء 
المؤتم��ر ع��دم جديتهم في أي ش��يء تكون 
نتائج��ه في صالح الش��عب وثورته، فالتفاؤل 

المبكر بنتائج مفرحة عبث. 

�سعود عماد الدين
الش��عب إرهابي بعيون النظ��ام، كافر بعيون 
داع��ش.. خاين، عميل، مابيعرف يعمل ثورة, 

وبيستاهل )بعيون الباقي(.
ماعدا تجار السياسة بجنيف يلي عم يتناطحوا 

ويراوغوا ليدخلو شوية أكل لحمص،
وخود على كذب ودجل وتخوين وتنظير، ولك 

حّلو عن سما هالشعب بيكفيه!!
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

هناك، بعيدًا في هذا العاَلِم الفس��يح، تنمو من أعماقهِ الحكايات، بعضها 
طوي��ٌل وبعضها قصي��ر، ومنها الحزين ومنه��ا البهيج، وكل حكاي��ة ال بُدَّ أن 
تب��دأ في زم��انٍ ما ومن مكانٍ ما، ث��مَّ تنتهي في زمانٍ آخ��ر وقد تنتهي في 
م��كانٍ آخ��رَ أيضًا. أمَّا حكايته��ا، فه��ي أم الحكايات، ال تنمو م��ن أعماق هذا 
ل مكان،  ل زمانٍ ومن كٌّ العالم الفسيح، بل من أعماق قلبها الرغيد. تبدأ في كُّ

وتنتهي حين تبدُأ تارًة أخرى.
إنها »نورلين«، اإلنسان الذي يحلم بالطيب والخيّر لتشرقَ عليه شّمس 

أولى بشعاع المٍع برَّاق. واإلنسان الذي يعمل بما حلم، فتشرق على من حوله 
شمسٌ ثانية بنوٍر ساطٍع دافئ. إنها اإلنسان الذي ال ينطق بحروفٍ البتّة، بل 
ببس��مات الوئام التي تعبرُ صدور البش��ر الخشنة اليابس��ة، فتجعل منها لدنة 
ورطيب��ة. ثم تنتهي تلك الحكاية لتنبت أخرياتٍ كمثيلتها، فيصبح ذاك العالم 

رحيبًا يملؤهُ الوداد. 
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

حكايــــة
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جمموع ال�سهداء )83515(
دمشق: 6325

ريف دمشق: 20500
حمص: 12376

درعا: 7951
إدلب: 9590

حلب: 16773

دير الزور: 5123
الرقة: 1082
السويداء: 66
حماة: 5949

الالذقية: 924
طرطوس: 340

الحسكة: 617
القنيطرة: 654

7074 عدد األطفال الذكور
3204 عدد األطفال اإلناث

6596 عدد اإلناث
23360 عدد العسكريين

65489 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 22 / 2 / 2014
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا
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ف 

صي
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــســوري احل ــس ــ� ــارت �ــســمــن م ــم ــس ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

تتص��در تصريحات المس��ؤولين اإليرانيي��ن دائمًا 
بمناس��بة وغي��ر مناس��بة أن القدس هي قضي��ة إيران 
األول��ى، وأنها تدافع عن النظام الس��وري، وتدفع بحزب 
اهلل إلى القتال في س��ورية، لمنع سقوط محور المقاومة 
والممانعة، رغم الفضائح المتتالية عن العالقة الس��رية 
والتعاون بين إيران وإس��رائيل، وكشف عمالة عدد كبير 
من مسؤولي حزب اهلل إلس��رائيل، وحماية نظام األسد 

األب واالبن حدود إسرائيل ألكثر من أربعين عامًا.
فضيحة جديدة كش��فتها وس��ائل إعالم إسرائيلية 
عن أن تاجري أسلحة إسرائيليين )يملكان شركة لتصدير 
األس��لحة مقرها في بلدة بنيمينا( يش��تبه بتصديرهما 
قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز فانتوم إلى إيران عن 
طريق اليونان، مشيرة إلى أن الشرطة اإلسرائيلية التي 
تعلم باألمر ل��م تقدم على اعتقال المش��بوهين الذين 

ُاعتقال مرات عدة سابقًا في قضايا مماثلة.
ونش��رت صحيفة ديلي تلغراف البريطاني��ة أن وزارة 
الداخلي��ة األميركية تحقق ف��ي واقعتين ق��ام فيهما تجار 
أسلحة إسرائيليون بإرسال قطع غيار مقاتالت عسكرية إلى 
إيران، باعتبار أن هذا العمل يشكل استهانة بحظر األسلحة 
الدولي، وتناقضا صريح��ا لما وصفته ب�«العداوة اللدودة« 

بين الدولة اليهودية والنظام اإلسالمي في إيران.
وعلقت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية على 
ه��ذا بأن تقرير التحقيق األميركي ربما تم تس��ريبه من 
قبل مسؤولين أميركيين كتحذير مغلف إلسرائيل بعدم 

محاولة تخريب المفاوضات النووية مع إيران.
وكشفت إحدى الصحف اليونانية في مطلع األسبوع 
الماضي، أن س��لطات األمن في اليونان ضبطت شحنتي 
قطع الغيار لطائرات الفانت��وم في عامي 2012 و2013 
وأنه��ا تحقق في ه��ذه القضية بالتعاون مع الس��لطات 
األمني��ة األمريكية، موضحة أن الش��حنات غير القانونية 
يت��م التحقيق فيها حالي��ا بعد أن اعترضتها الس��لطات 
اليوناني��ة، وأن محكم��ة في أثينا أف��ادت أن قطع الغيار 
الت��ي ظهرت عل��ى قائمة أميركي��ة للمواد العس��كرية 
المحظ��ورة، وكان ق��د ت��م ش��حنها م��ن إس��رائيل في 
مناس��بتين، كانت على ما يبدو متجه��ة إلى إيران، وأن 
المضبوطات ش��ملت قطع غيار حربي��ة لطائرات فانتوم 
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وبينت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الشحنتين 

األولى في كانون األول 2012 والثانية في نيسان 2013 
تم إرسالهما من مدينة بنيامينا غيفعات آدا بالقرب من 

حيفا عن طريق شركة وهمية في اليونان. 
اإلع��الم  وس��ائل  أفع��ال  ردود  التس��ريب  وأث��ار 
اإلس��رائيلية حيث اعتب��ر بعضها فيم��ا إذا كانت األخبار 
صحيح��ة، أن كس��ر العقوبات ض��د إيران تثي��ر مخاوف 
وغض��ب معًا، وأنه يس��بب حرجًا كبيرًا إلس��رائيل، الفتة 
إل��ى أن الحديث يج��رى عن ه��ذه الفضيح��ة بالتزامن 
مع اس��تئناف محادثات جنيف بين الغ��رب وطهران نحو 

تسوية دائمة بشأن القضية النووية.
ورج��ح موق��ع »ميجا ف��ون« اإلخب��اري العب��رى أن 
الصمت اإلس��رائيلي حول الكش��ف عن تجار إسرائيليين 
حاولوا تهري��ب قطع طائرات حربية مقاتل��ة إلى إيران، 
أن األم��ر قد يتعلق بخطة إس��رائيلية محكمة، من جهاز 
االستخبارات العس��كرية اإلسرائيلية لزرع أجهزة تنصت 
ومنظومات مراقبة وتركيبها س��رًا في طائرات الفانتوم 
الخاصة بس��الح الجو اإليراني، وذلك من أجل استغاللها 

في معرفة أي شيء يخص صناعة القنبلة النووية.
الجمي��ع يتحدث عن الحرج إلس��رائيل وال يتحدثون 
عن حرج الحكومة اإليرانية التي تناصب العداء إلسرائيل 
في العلن، وتقدم نفس��ها دائمًا كمدافع وحامي لحقوق 

الفلسطينيين والقدس.
وهذه ليس��ت المرة األولى التي يكش��ف فيها عن 
العالق��ة العميق��ة بين إيران وإس��رائيل، بغ��ض النظر 
عن األه��داف الغربية، واألميركية تحديدًا من تس��ريب 
هذه األنب��اء، في هذا التوقيت بال��ذات، ففضيحة إيران 
كونت��را أو إي��ران غي��ت كما أطل��ق عليه��ا البعض عام 
1986، التي كش��فت عن شحنات أس��لحة إسرائيلية غير 
قانونية إليران، وكانت إس��رائيل قناة إلرس��ال األسلحة 
م��ن الواليات المتحدة إلى إيران مقابل مس��اعدتها في 

اإلفراج عن الرهائن األميركيين المحتجزين في لبنان.
فضيح��ة إيران كونترا التي وقعت في عهد الرئيس 
األميركي رونال��د ريغان، ارتبطت ببيع اإلدارة ألس��لحة 
بشكل س��ري إلى إيران التي كانت وقتها طرفا في حرب 
طاحنة م��ع جارتها الع��راق وهي الحرب التي اس��تمرت 
م��ن 1980 إل��ى 1988، وكان��ت اإلدارة ته��دف م��ن 
هذه الصفقة اس��ترضاء إيران الت��ي كان لها تأثير على 
الجماعات التي أسرت عددا من الرهائن األمريكيين في 

لبن��ان، ويُعتقد أنها وراء ع��دة تفجيرات في دول أوربية 
ش��رقية، وتمويل ح��رب عصابات اله��دف منها اإلطاحة 
بحكوم��ة نيكاراغوا المؤي��دة للنظام الش��يوعي والتي 

تساندها كوبا واالتحاد السوفيتي في حينها.
وقدم��ت الحكومة اإلس��رائيلية في ش��هر آب عام 
1985 عرضًا للواليات المتحدة، بأن تقوم لدور وس��يط 
لش��حن 508 قذائ��ف من طراز ت��ي أو دبل ي��و إليران، 
مقابل إط��الق س��راح الكاهن العب��ري بينجامي��ن واير 
الرهين��ة األمريكي الذي احتجزت��ه جماعة مؤيدة إليران 
في لبن��ان، وأن تقوم الواليات المتحدة بش��حن قذائف 
بديلة إلس��رائيل، وبدأ تنفيذه بعد ش��هرين، وصفقات 
أخرى واتفاقات واس��تثمارات كانت تتم س��رًا في الوقت 

الذي يجاهر الطرفان بالعداء علنًا.
وج��رت إجراءات صفقة بيع األس��لحة ض��د قوانين 
الكونغ��رس الذي يحرم بيع األس��لحة إليران، وش��كلت 

تعديا على عقوبات األمم المتحدة وقتها.
مثل ه��ذه الفضائح تأخ��ذ حيزًا كبيرًا في أوس��اط 
ال��دول المعني��ة واإلعالمي��ة خاصة، ألنه��م يعتبرونها 
تغريرًا بشعوبهم، وحدهم العرب أو المفعول بهم دائمًا 
ال يحرك��ون س��اكنًا، وتمر كم��ا مر غيرها م��ن الفضائح 
والوقائ��ع، دون اس��تغاللها إعالمي��ًا عل��ى األقل لفضح 
السياس��ة الدولي��ة، ولكش��ف حلم ع��ودة اإلمبراطورية 
الفارس��ية الذي تعم��ل إيران على تحقيق��ه بالتعاون مع 
أميركا وإس��رائيل، والت��ي بدأ تنفيذها منذ أن س��حبت 
الق��وات األميركي��ة قواتها م��ن العراق بع��د أن دمرت 
الجيش العراقي لتسلمها إلى إيران التي تكمل تدميرها 
اآلن بواس��طة المالكي إلحكام الس��يطرة عليها، إضافة 

إلى دورها في زعزعة أمن اليمن والبحرين.
والص��ورة األوض��ح اآلن الصم��ت عم��ا يج��ري في 
س��ورية، وع��ن دور إي��ران في المج��ازر والجرائ��م التي 
ترتكب فيها بالدعم المادي واللوجس��تي، ودفع كتائبها 
م��ن الحرس الث��وري اإليراني، وح��زب اهلل للقتال داخل 
سورية، لدعم النظام الذي يشكل القاعدة األهم لتحقيق 
حلمه��م، هم يذكرون اإلرهاب وخطورته على المنطقة، 
ويحذرون من دخول كتائب متشددة وغريبة إلى سورية، 
ويتجاهلون اإلرهاب الذي تمارس��ه إيران التي يهادونها 
اآلن ف��ي مرحلة المفاوضات على ملفها النووي، علمًا أن 
أحدًا ال يصدق أن إيران يمكن أن تطور برنامجها النووي 

إلى هذه الدرجة، بغفلة عن أميركا وإسرائيل.
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