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حو�يل 2000 طفل �سوري من �لالجئني �إىل لبنان 
يو�جهون خطر �ملوت ب�سبب �سوء �لتغذية

  ملف اإلخبار إعداد: زليخة سالم

 طفلة سورية في أحد مخيمات لبنان  | كانون الثاني 2014

قال��ت منظم��ة األم��م المتح��دة للطفولة 
اليونيس��يف الثالثاء الماضي، أن حوالي 2000 
طفل سوري من الالجئين إلى لبنان، يواجهون 
خطر الموت بس��بب أزمة س��وء التغذية، وهي 

أزمة في طور النشوء.
وأكدت آن��ا ماريا لورين��ي ممثلة المنظمة 
في بيروت: إن س��وء التغذي��ة هو تهديد جديد 
وصامت بي��ن الالجئين الس��وريين في لبنان، 
بس��بب انعدام النظاف��ة، والمياه غير الصالحة 
للش��رب، واألمراض، ونق��ص التلقيح والغذاء 

السيء لألطفال.
وأش��ارت لوريني خ��الل إطالقه��ا التقرير 
التقيم��ي ال��ذي أجري ف��ي الع��ام 2013 حول 
هذه المش��كلة مؤخرًا، إلى أن نحو ألفي طفل 
ما دون الخامس��ة م��ن العم��ر يواجهون خطر 
الموت وهم في حاجة إل��ى عالج فوري للبقاء 
على قيد الحياة، موضحة أن المناطق اللبنانية 
األكث��ر تأثرا بهذه األزمة هي الش��مال والبقاع 
حيث تضاعفت حاالت س��وء التغذية الحاد بين 

العامين 2012 و2013.
وقالت "نتعامل مع س��كان ت��زداد حالتهم 
بؤس��ا كل يوم وهذا يعن��ي قلة الحصول على 
الطعام والتغذية الكافية، ولهذا الس��بب علينا 

أن نكون متيقظين.
وتوصل التقييم الذي أجرته اليونيس��يف 

ومنظم��ات أخ��رى إل��ى أن نح��و عش��رة آالف 
س��وري دون سن الخامس��ة يعانون سوءا حادا 
في التغذية بمن في ذلك نحو 1800 يواجهون 
خط��ر الموت ويحتاجون إلى عالج فوري للبقاء 
على قي��د الحي��اة، وإلى وج��ود أكث��ر من ألف 
حالة من أش��د حاالت سوء التغذية وسط مئات 
المالجئ المؤقت��ة في وادي البقاع على امتداد 
الحدود مع س��وريا والذي يس��تضيف أكثر من 

300 ألف الجئ في أكبر تجمع في البالد.
وأجريت الدراسة على عينة من نحو تسعة 
آالف الجئ في أنحاء لبنان حيث يوجد أكثر من 
935 ألف س��وري مسجلين لدى األمم المتحدة 

كالجئين منذ بدء األحداث في عام 2011.
وكش��ف التقري��ر إمكانية ته��ور األوضاع 
س��ريعًا بس��بب ارتفاع أس��عار المواد الغذائية 
وأع��داد الالجئي��ن الذين يتدفقون في ش��كل 
ش��به يوم��ي إل��ى البل��د الصغي��ر ذي الموارد 
المح��دودة، ويبلغ ع��دد س��كانه أربعة ماليين 

نسمة.
وحذرت اليونيس��يف من أن تفش��ي س��وء 
التغذية ف��ي أجزاء من لبن��ان تضاعف تقريبا 

منذ عام 2012 وقد يزداد تدهورًا.
وبدوره أوض��ح زروال عز الدين مس��ؤول 
الصحة والتغذية في اليونيس��يف في لبنان أن 
األطفال ما دون الخامسة من العمر هم األكثر 

تأثرا بهذه األزمة، ال س��يما في حال أقاموا في 
ظروف س��يئة في مخيمات عشوائية، الفتًا إلى 
أن الطفل ال��ذي يعاني من س��وء التغذية هو 
طف��ل فق��د ش��هيته، ال يريد أن يأكل، وس��وء 
التغذي��ة يط��ول مباش��رة الدم��اغ، والطفل ال 
يبدي تفاعال ألن غدده تصبح جافة وال تعمل.

وقال عز الدي��ن: رغم وجود نظام متطور 
للرعاي��ة الصحية ف��إن لبنان لي��س في وضع 
يسمح له بالتعامل مع موجة سوء التغذية ألنه 
لم يسبق له التعامل مع تجربة كهذه قبل بدء 

األحداث في سوريا.
وأضاف أن اليونيس��يف تتع��اون مع وزارة 
الصحة وغيره��ا من منظم��ات اإلغاثة لزيادة 
إج��راءات الفح��ص المبكر والتعامل مع س��وء 
التغذي��ة، حيث تم��ت معالج��ة 400 حالة حتى 

اآلن، وثمة حاجة للتأهب تحسبا لوقوع أزمة.
تهدي��دا  يمث��ل  التغذي��ة  س��وء  وأصب��ح 
متناميا للمدنيين الذين ما زالوا يعيش��ون في 
س��وريا حيث منع القتال والحصار السكان في 
المحافظ��ات والبل��دات الش��رقية القريبة من 
العاصمة من الحصول على الطعام ألسابيع أو 

حتى لشهور.
ويس��تضيف لبن��ان قراب��ة ملي��ون الجئ 
س��وري بينه��م 200 أل��ف طفل حس��ب أرقام 

األمم المتحدة.
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�سكان خميم �لريموك �ملحا�سر يف جنوب دم�سق باتو� "كالأ�سباح 

�لأ�سا�سية و�لحتياجات  و�أدوية  �أغذية  بال  حمتجزون  "وهم 
قال فيليبو غران��دي مدير وكالة 
وتش��غيل  لغ��وث  المتح��دة  األم��م 
األون��روا  الفلس��طينيين  الالجئي��ن 
إن س��كان مخيم اليرم��وك المحاصر 
في جنوب دمش��ق باتوا "كاألشباح"، 
وهؤالء األش��خاص الذين لم يخرجوا 
من هن��اك، محتجزون )ف��ي المخيم( 
ب��ال غ��ذاء، أو أدوية، أو مي��اه صالحة 
الحاج��ات  كل  وب��دون  لالس��تعمال، 
األساس��ية، وه��م يعان��ون أيضًا من 

خوف كبير بسبب المعارك.
وكش��ف بيان لألونروا أن فيليبو 
غراندي ش��عر بالصدم��ة بعد زيارته 
إلح��دى نق��اط التوزيع عل��ى مدخل 
المخي��م االثنين الماض��ي لما آل إليه 
ح��ال الالجئين الفلس��طينيين، ممن 
تح��دث إليهم خ��الل اس��تئناف توزيع 
المس��اعدات اإلنسانية, ومدى الضرر 

الذي لحق بالمنازل.
وق��ال غران��دي للصحفيي��ن في 
بي��روت عق��ب زيارت��ه للمخي��م: إن 
الدمار في الجزء الذي زرته ال يصدق 
وب��دا كمدين��ة أش��باح، اليوجد مبنى 
إال وق��د تح��ول إلى هيكل ف��ارغ من 
سكانه، ووضع السكان الباقين يسبب 
صدمة اكب��ر"، وان هؤالء "بالكاد في 
إمكانه��م التح��دث، وحاول��ت تب��ادل 

أط��راف الحدي��ث م��ع بعضه��م "ورووا جميعهم 
قصصا مماثلة عن الحرمان التام مشيرًا إلى 

أن كميات قليلة من المس��اعدات ُأدخلت إلى 
المخيم، وال تكفي لس��د حاجات 18 ألف شخص 

مقيمين فيه.
وأعرب عن أمله أن يتيح قرار مجلس األمن 
الدول��ي الذي صدر الس��بت الماض��ي باإلجماع، 
والمتعل��ق بإدخ��ال المس��اعدات وف��ك الحصار 
عن المناطق الس��ورية، بالضغط لتأمين إدخال 

المزيد من المساعدات إلى مخيم اليرموك.
وق��ال: إن القرار ال��ذي اتخ��ذ باإلجماع "هو 
أقوى من أداة امتلكناها من قبل في سوريا"، إال 
أن تطبيقه على األرض قد ال يكون سهال، ومن 
المهم أن تصل الرس��الة من صانعي القرار في 

سوريا، إلى القادة على األرض من الطرفين.

ونقل��ت وكال��ة فرانس برس عن مس��ؤول 
فلس��طيني قوله: إن غالبية المسلحين انسحبوا 
من المخيم اثر اتفاق مع الفصائل الفلسطينية.

كما نقلت الوكالة عن أحمد المجدالني وزير 
العمل الفلسطيني المكلف متابعة المخيم قوله 
"حدث تطوران هامان في المخيم يومي األربعاء 
والخمي��س الماضيي��ن، حيث دخل��ت عناصر من 
القوى الفلس��طينية إلى المخيم مسلحين وغير 
مس��لحين، وانتش��رت لتأمين المنطقة الغربية 

من المخيم.
وأضاف: لقد تم أيضًا فتح الطريق الرئيس 
المؤدي إلى وس��ط المخيم وتم إخراج 167 حالة 
مرضية وم��ن ذوي االحتياجات الخاصة، موضحًا 
انه تم توزيع طرود غذائية على س��كان المخيم 

من قبل وكالة األونروا.
وتوق��ع المجدالن��ي انتهاء مش��كلة المخيم 

خ��الل األي��ام المقبلة، مش��يرًا إل��ى أن المرحلة 
المقبل��ة س��تتضمن دخ��ول ف��رق فني��ة إلزالة 

العوائق من الطرقات.
وذكرت مص��ادر فلس��طينية أن العديد من 
األهالي دخل��وا إلى مخيم اليرم��وك عن طريق 
بيت س��حم، ببيال، يلدا، المنافذ التي تم اإلتفاق 

على فتحها أمام عودة األهالي.
وكان��ت األون��روا قد ح��ذرت خالل األش��هر 
الماضي��ة أكث��ر من مرة م��ن األزمة اإلنس��انية 
المتفاقم��ة ف��ي اليرم��وك والتي أدت إل��ى وفاة 
العشرات جراء الجوع ونقص األدوية جراء حصار 
النظام الخانق منذ شهر حزيران الماضي، ودعت 
إل��ى الس��ماح بدخول المس��اعدات إل��ى المخيم 
ال��ذي كان يقطنه 160 ألف فلس��طيني والعديد 
من الس��وريين، قبل اندالع الثورة منتصف آذار 

.2011
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كلفة توفري �لأدوية �لأ�سا�سية و�ملنقذة حلياة 9.3 مليون 
�سخ�ص يف �لعام �حلايل ت�سل �إىل 450 مليون دولر

بين��ت منظم��ة الصح��ة العالمي��ة أن كلفة 
توفي��ر األدوي��ة األساس��ية، والمنق��ذة للحي��اة، 
والمع��دات الطبي��ة، الالزم��ة لنح��و 9.3 مليون 
شخص في سوريا للعام الحالي، تصل إلى 450 

مليون دوالر.
وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته الثالثاء 
الماض��ي إن قائم��ة األدوية األساس��ية تس��تند 
على االحتياجات الفعلية للعام الحالي، وتس��تند 
ف��ي متطلب��ات التمويل، على األس��عار الدولية، 
المتعلق��ة بالمش��تريات،  الممارس��ات  وأفض��ل 
لتلبية االحتياجات الطبية األساس��ية في سورية 

لهذا الع��ام، آخذين باالعتبار المخزونات المتاحة 
بالفع��ل ف��ي الب��الد، واإلم��دادات الت��ي تخطط 
المنظم��ة لتقديمه��ا وج��اء في البي��ان أن خبراء 
المنظمة قاموا بتحديث قائمة األدوية األساسية 
لتش��مل اإلم��دادات الالزم��ة لع��الج اإلصاب��ات 
الناجم��ة عن األحداث، واألدوي��ة المنقذة للحياة، 
والمعدات الطبية البالغة األهمية للمستشفيات، 
ولمعالج��ة أم��راض القل��ب واألوعي��ة الدموية، 
والس��كري، والصحة اإلنجابية، خ��الل االجتماع 

الذي عقدوه في دمشق األسبوع الماضي.
وكش��فت المنظمة في بيانها ارتفاع س��عر 

األدوية بنس��بة 25-50 %، في ظل النقص الذي 
لحق اإلنت��اج المحلي من األدوية بنس��بة تقرب 
من 70 % منذ شهر أذار 2011م، ومع االنخفاض 

الملحوظ في قيمة الليرة السورية.
واعتبرت أن ارتفاع أس��عار األدوية س��يقلل 
م��ن ق��درة الس��كان، وخاص��ة األكث��ر تعرض��ًا 
للمخاط��ر، عل��ى دفع ثم��ن الخدم��ات الصحية، 
وأن المرض��ى الذين كان��وا قادرين على تغطية 
نفقات الع��الج الطبي في ع��ام 2010، أصبحوا 
الي��وم معتمدي��ن تدريجي��ًا على الخدم��ات التي 

تتلقى الدعم، بما في ذلك األدوية.
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 �لوليات �ملتحدة م�ستعدة لتنفيذ مهمة تدمري �لأ�سلحة �لكيماوية 
وحلف �سمال �لأطل�سي يجري حمادثات مع رو�سيا حلماية �ل�سفينة 

�لتي تتوىل تدمريها

دعوة جديدة لإعادة توطني 100 �ألف لجئ �سوري يف عامي 2015 و2016, 
و�إيجاد عدد من �حللول من �ساأنها �أن توفر حماية �آمنة وعاجلة وفعالة لالجئني

قال الجن��رال فيليب بريدالف 
قائد القوات األمريكية في أوروبا 
إن حلف ش��مال األطلسي وروسيا 
يبحث��ان عملية بحرية مش��تركة 
محتمل��ة ف��ي البح��ر المتوس��ط 
لحماية سفينة الشحن األمريكية 
كي��ب راي الت��ي م��ن المق��رر أن 

تدمر األسلحة السورية.
ونقل��ت رويترز ع��ن الجنرال 
بريدالف قوله الخميس الماضي: 
إن المحادث��ات بي��ن حلف ش��مال 
األطلس��ي وروس��يا ماضية قدما 
أوكراني��ا،  ف��ي  التوت��ر  برغ��م 
المش��تركة  المهم��ة  بخص��وص 
المحتمل��ة لحماية الس��فينة التي 
س��تتولى تدمي��ر أش��د األس��لحة 

الكيماوية السورية فتكا.
المناقش��ات  أن  وأض��اف 
بخصوص ما س��يكون ه��و مثاال 
ن��ادرا للتع��اون العس��كري بي��ن 
روسيا والحلف، حيث لم تتأثر بأي 

توتر بخصوص أزمة أوكرانيا.
وأك��د بري��دالف أن الوالي��ات 
المتح��دة مس��تعدة لتنفيذ مهمة 
تدمي��ر األس��لحة الكيماوية على 
الف��ور، وق��ال: نحن مس��تعدون 

لتنفي��ذ المهم��ة اآلن، وينبغي على الس��وريين 
تس��ليم تل��ك األس��لحة لتدميره��ا، موضحًا أن 
هن��اك خي��ارات عدي��دة لمرافقة الس��فينة كيب 

راي.
ونوه بأن مش��اركة روس��يا لن تكون رمزية 
فقط وقال: أعتقد أنه س��يكون من الجيد لبلدينا 
أن يج��دا س��بيال لبناء الجس��ور، وإن المس��اعدة 
الروسية ستكون أيضا محل تقدير خالل عملية 
تدمير الم��واد الكيماوية التي يقول مس��ؤولون 

آخرون إنها سوف تستغرق نحو 90 يوما.
كما نقل��ت رويترز ع��ن دبلوماس��يون يوم 
األربع��اء الماضي إن س��وريا وافقت على جدول 
زمن��ي جديد إلزال��ة أس��لحتها الكيماوية بحلول 

أواخر ابريل نيسان.
وكان يتعين على الحكومة السورية تسليم 
1300 ط��ن من المواد الكيماوية األش��د س��مية 
بحلول الخامس من ش��باط الماض��ي لتدميرها 
ف��ي الخارج، إال أنه لم يتم نقل س��وى ش��حنات 
قليل��ة خ��ارج البالد حت��ى اآلن وهو م��ا أدى إلى 

تزايد خيبة األمل الدولية بسبب بطء التقدم.
وبموج��ب الخط��ة التي يجري بحثها س��وف 
تش��ترك س��فن حربية تابعة للحلف وروسيا في 
مهمة حماية السفينة كيب راي التي ستعالج في 
البح��ر نحو 500 طن من الكيماويات األخطر من 

أن يتم التعامل معها في البر.
وم��ن المق��رر أن تتس��لم كي��ب راي المواد 
الكيماوي��ة ف��ي ايطالي��ا وتحت��اج إل��ى مرافقة 

لشحنتها الخطيرة في المياه الدولية.

دع��ت المفوضي��ة العليا لش��ؤون 
الالجئين األسبوع الماضي جميع الدول 
إليج��اد حل��ول توفر الحماي��ة لالجئين 
الس��وريين، وقبول عدد إضافي منهم 
يصل إلى 100 ألف شخص في عامي 

2015 و2016.
وحث��ت المفوضي��ة في بي��ان لها 
ال��دول تقدي��م التزامات لعدة س��نوات 
نح��و ه��دف توفي��ر إع��ادة التوطي��ن 
وغي��ره من أش��كال القبول اإلنس��اني 
لعدد إضافي من الالجئين السوريين، 
والنظر فى عدد من الحلول من شأنها 
أن توف��ر حماية آمن��ة وعاجلة وفعالة 
له��ؤالء األش��خاص يمكن أن تش��مل 

إعادة التوطين أو الرعاية الفردية.
وأك��دت إمكاني��ة ال��دول تقدي��م 
أنواع��ا أخرى من الحل��ول بما في ذلك 

وض��ع برامج تمكي��ن الس��وريين من 
االنضم��ام إل��ى أف��راد أس��رهم ف��ي 

المهجر.
وأشار دان مارك نورتون المتحدث 
باس��م المفوضي��ة في جني��ف إلى أن 
الهيئ��ة تتوقع ف��ي الس��نوات المقبلة 
أن تتزاي��د أعداد الالجئين الس��وريين 
الضعفاء الذين س��يحتاجون إلى إعادة 
التوطي��ن أو غي��ر ذل��ك م��ن أش��كال 

القبول اإلنسانية.
دع��ت  ق��د  المفوضي��ة  وكان��ت   
إل��ى توفي��ر الحل��ول آلالف الالجئي��ن 
الس��وريين م��ن الفئات األكث��ر ضعفًا 
م��ن خالل إعادة التوطي��ن أو غيره من 
أشكال القبول اإلنساني بحلول نهاية 
س��نة 2014، وتجاوبت الدول بدرجات 

متفاوتة.
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أخ
�رتفاع ن�سبة �لإ�سابة مبر�ص �أنفلونز� �خلنازير يف مدينة حماه 

وريفها ووفاة 19 �سخ�ص من �أ�سل 59 حالة م�ستبه فيها

منظمات �إن�سانية: حتذر من �لتاأثري �ملدمر لالأحد�ث يف �سورية 
على �لأطفال وعو�قبه �ملقلقة �لتي تنذر بن�سوء جيل �سائع

در لالجئني بعد  �نتونيو غوتريي�ص: �سورية �أ�سبحت �أكرب م�سّ
�أن كانت ثاين �أكرب دولة توؤوي لجئني يف �لعامل

ارتفعت نس��بة اإلصاب��ة بم��رض أنفلونزا 
الخنازي��ر في مدينة حم��اه وريفها نتيجة الوضع 
المأساوي الذي يعيشه السكان، ما أدى إلى وفاة 

19 شخصًا.
ونقل موقع كلنا شركاء عن مصادر إعالمية 
ف��ي ريف حم��اه تأكيده��ا وفاة 19 ش��خصًا في 
حم��اه دون التمكن من تحديد أس��باب الوفاة إن 
كان الفي��روس ه��و أنفلون��زا الخنازي��ر أم ال، 
لع��دم تمك��ن األطباء ف��ي المش��افي الميدانية 
م��ن معرف��ة األس��باب بس��بب النق��ص الكبير 
ف��ي األجه��زة والمع��دات الطبية في المش��افي 

الميدانية والنقاط الطبية.
بينم��ا أعلن��ت وزارة الصحة أن ع��دد وفيات 
أنفلونزا الخنازير في سورية وصل إلى 19 وفاة 
م��ن أصل 59 حالة مش��تبهة، وأن الع��دد األكبر 

للوفي��ات والحاالت س��جل ف��ي محافظ��ة حماه، 
ومعظم الوفيات من ذوي األمراض المزمنة

ويتخوف األهالي من انتش��ار الفيروس بين 
الس��كان، خاصة ف��ي ظل ش��ح المعلومات التي 
يمتلكها المواطن عن المرض، وتعتيم الحكومة 
كالع��ادة على حاالت الوف��اة الناتجة عن اإلصابة 
بأنفلون��زا الخنازي��ر, كم��ا حص��ل ع��ام 2009 
عندم��ا أخفت الحكومة ع��دد اإلصابات الحقيقي 

بالمرض الذي انتشر حينها.
وكانت مصادر طبية في حماة كش��فت عن 
ظهور حاالت إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير، 
حيث سجلت مستشفيات مدينة حماة وفاة أربعة 
أشخاص قبل عدة أيام جراء اإلصابة بالفيروس، 
موضحة أّن المرض قابل للش��فاء، وال سيما في 
مراحل��ه األولى، إال أّن س��وء التش��خيص يعتبر 

المس��بب الرئيسي في إمكان انتش��اره وتسببه 
في الوفيات.

ويصيب مرض انفلونزا الخنازير “الكريب الحاد” 
أي ش��خص ويش��فى، ويكم��ن الخطر ف��ي حصول 
األعراض الس��ابقة التي تس��مى متالزمة الضائقة 
التنفس��ية، ومصاحبة المصابين به ألمراض أخرى 
كالس��كري، والقص��ور الكل��وي وس��رطانات ال��دم 

وغيرها، ما يضعف مناعتهم ويسبب الوفاة. 
ويعتب��ر الم��رض، مرض موس��مي موجود 
في الجو يُنتِج فيروسات قد ال يتحملها الجسم، 
وهو نوع من أنواع “الكريب” الحاد الذي تصاحبه 
أع��راض ارتفاع الح��رارة وضيق تنفس ش��ديد 
وسُعال مع زُرقة حول الشفاه ونهاية األطراف، 
إضافة إلى وهن عام في الجس��م، وقد يش��فى 

المريض دون أية أثار أخرى. 

وجهت عدد م��ن المنظمات اإلنس��انية نداء 
مش��تركا األس��بوع الماض��ي لحماي��ة األطف��ال 
الس��وريين م��ن التأثي��رات المدم��رة لألح��داث 
الدائ��رة ف��ي س��ورية وعواقبه��ا المقلق��ة على 

المدى الطويل والتي تنذر بنشوء جيل ضائع.
وحث��ت المنظم��ات الموقعة وه��ي منظمة 
األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، والمفوضية 
السامية لش��ؤون الالجئين، وميرسي كوريس، 
وأنق��ذوا األطف��ال، والرؤية العالمي��ة، الجمهور 
عل��ى االنضم��ام إل��ى »دع��وة للعمل« واس��عة 
النط��اق الموجه��ة لجمي��ع أولئك الذي��ن لديهم 
الق��درة على وضع حد لمعاناة األطفال والحفاظ 

على مستقبلهم.
وطالبت بوضع حد للعن��ف واحترام القانون 
اإلنس��اني، وااللتزام بالتوصل إلى حل س��لمي، 
ووضع حد لعرقلة إيصال المساعدات اإلنسانية، 
وتجديد االلتزام بالمصالحة والتس��امح، والمزيد 

من االس��تثمار ف��ي التعليم والحماية النفس��ية 
لجميع األطفال المتأثرين.

وته��دف المنظم��ات م��ن بيانه��ا إلى حش��د 
ملي��ون صوت م��ن الدعم قب��ل أن تصل الحرب 
في س��ورية إلى نهاية عامها الثالث يوم 15 أذار 
الج��اري، محذرة م��ن أن عدم وضع ح��د للرعب 
ب��ال هوادة والمعاناة الت��ي يعاني منها األطفال، 
ومن دون زيادة االستثمار في التعليم والحماية، 
فإن جيال كامال يمكن أن يضيع في س��وريا وفي 

المنطقة على نطاق أوسع.
باس��م  المتحدث��ة  فلمين��غ  مليس��ا  قال��ت 
المفوضية في جنيف: إن هناك أكثر من خمس��ة 
ماليين طفل تضرروا من أعمال العنف والصدمة 
والتش��ريد نتيجة األح��داث، ونحن نطالب بوضع 

حد للعنف وخاصة العنف ضد األطفال.
وج��اء ه��ذا الن��داء عق��ب تصوي��ت ال��دول 
األعض��اء ف��ي مجل��س األم��ن باإلجم��اع عل��ى 

مش��روع القرار رقم 2139، بعد أن تخّلت روسيا 
والصي��ن ع��ن حق اس��تخدام »الفيت��و«، مقابل 

التخلي عن بند
العقوب��ات ف��ي ح��ال ع��دم التزام دمش��ق 

بالقرار.
وأطلق��ت اليونيس��يف ي��وم الجمع��ة, أكبر 
نداءاته��ا اإلنس��انية بقيم��ة ملياري��ن ومائت��ي 
مليون دوالر لمس��اعدة خمس��ة وثمانين مليون 
ش��خص حول العالم م��ن بينهم حوالي س��تين 
ملي��ون طف��ل، ف��ي حي��ن خصص��ت %40 منه 

لألزمة السورية.
وكانت)اليونيس��يف( قد ح��ذرت نهاية العام 
الماض��ي، أن هن��اك جي��ال كام��ال م��ن األطفال 
السوريين قد يعاني من األمية، في وقت ناشدت 
األمم المتحدة بتوفير 6,5 بليون دوالر لس��وريا 
والدول المجاورة لتقديم المساعدة للمتضررين 

من األحداث.

اعتبر انتوني��و غوتيريس المفوّض األعلى 
الس��وريين  الالجئي��ن  إن  الاّلجئي��ن:  لش��ؤون 
الفارّي��ن من الحرب في بالدهم أصبحوا تقريبًا 
أكب��ر مجموعة م��ن الاّلجئين ف��ي العالم، حيث 
اقتربوا من تجاوز عدد الالجئين األفغان، بعد أن 
كانت س��وريا ثاني أكبر دول��ة تؤوي الجئين في 

العالم قبل خمس سنوات 
وق��ال غوتيريس في كلم��ة متلفزة مؤخرًا: 
إّن نح��و 2,5 مليون س��وري أصبحوا مس��جّلين 
اآلن لدى المفوّضية على أنّهم الجئون في دول 
مجاورة لس��وريا في الش��رق األوسط، وأوشكوا 
عل��ى أخذ م��كان األفغ��ان كأكب��ر مجموعة من 

الاّلجئين في العالم.

وأض��اف: يحزنن��ي ج��دًّا أن أرى البل��د الذي 
رحّب بالالجئين م��ن دول أخرى لعقود، ممزّقًا، 
وش��عبه مجبرًا على العيش في الخارج، مش��يرًا 
إلى أّن ع��بء الالجئين على البلد الصغير لبنان، 
على س��بيل المثال، يماثل تدّفق نحو 15 مليون 
الجئ إلى فرنس��ا، و32 مليونًا إلى روس��يا و71 
مليون��ًا إل��ى الوالي��ات المتح��دة، وإل��ى أن بيإّن 
صن��دوق النقد الدولي يق��دّر أّن معدّل البطالة 
ف��ي لبنان قد يتضاعف بنهاية العام، وإّن األزمة 

السورية قد تكّلفه 7,5 مليارات دوالر.
وأش��ار إلى تأثير األحداث في س��ورية على 
مايجري في محافظ��ة األنبار في العراق وزيادة 
العن��ف ف��ي لبن��ان، مؤك��دًا أّن "زي��ادة زعزع��ة 
االس��تقرار ف��ي الش��رق األوس��ط قد تك��ون له 

عواقب كارثية على باقي العالم.
دعا غوتيريس جميع الدول بالس��ماح بلجوء 
الس��وريين إليها، وبذل المزي��د من الحماية لهم 
مث��ل إع��ادة التوطي��ن والمرون��ة في إج��راءات 
تأشيرات الدخول، مشيرًا إلى األخطاء األساسية 
في العال��م، التي يتع��رّض فيها الن��اس الذين 
يف��رّون من أح��داث بهذه الفظاع��ة لإلعادة من 
الح��دود البرّي��ة، أو يضط��رون إل��ى المخاطرة 
بحياته��م ف��ي البح��ر، أو يخضع��ون أنفس��هم 
النته��اكات فظيع��ة لحقوق اإلنس��ان على أيدي 
المهرّبين ومهرّبي البش��ر، ألنّه ليس أمامهم 
طري��ق أخرى للوصول إلى أراض يأملون في أن 

يجدوا فيها اللجوء.
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قر�ءٌة للو�قع �ل�سحي يف �سوريا زمن �لثورة

. . 
ف

مل
ال

  ياسر مرزوق
العبث وحده هو ما يحكم المش��هد الس��وري 
اليوم، وهو ما يحكم مخ��ازن الرصاص ويضغط 
عل��ى الزن��اد، وعناص��ر الح��ل ل��م تكتم��ل بعد، 
رغم المس��اعي الحثيثة التي تب��ذل في كواليس 
السياس��ة، و االحتمال األبرز هو أن تستمر الحرب 
في س��ورية حت��ى أمد غي��ر قصير، فقد أش��ارت 
صحيفة “وول س��تريت جورن��ال” األمريكية، إلى 
توقعات وكالة االس��تخبارات المركزية باس��تمرار 
الصراع السوري الذي وصفته ب� ”الحرب األهلية”، 
لقعدٍ آخر م��ن الزمن أو أكث��ر، وقالت الصحيفة، 
ف��ي تقريٍره��ا: إن “تدخ��ل “ح��زب اهلل” بش��كل 
مكثف لدعم قوات نظام األس��د يعد نقطة تحول 
في الح��رب األهلية مما أدى إل��ى تعديل االعتقاد 
الس��ابق بأن زوال نظام األس��د هو مس��ألة وقت 

فقط”.
 أرق��ام الضحايا في ه��ذه المجزرة المفتوحة 
بل��غ ح��دًا مخيفًا وفادح��ًا. خالل ثالث س��نوات من 
القت��ل س��قط ما ال يق��ل عن 150 ألف ش��خص، 
وربم��ا بلغ العدد 200 ألف، ووصل عدد المهجرين 
الذي��ن ت��م إبعادهم قس��رًا ع��ن بيوته��م داخل 

سورية إلى مئات اآلالف.
يوظ��ف كل م��ن النظ��ام والمعارض��ة ه��ذه 
األرق��ام لمصلحت��ه, ويتناس��ى الطرف��ان أن هذا 
الرق��م يخت��زل خلف��ه حي��واتٍ وس��عادة وش��قاء 
والفق��ر،  بالم��رض  محكوم��ًا  ب��ات  ومس��تقبل 
الس��وريون يعيش��ون تقاطع نيران، وهو الموقع 
ال��ذي يكون في��ه ش��خص أو مجموع��ة قتالية أو 
سياسية في مرمى نيران متعددة، من العدو ومن 

الصديق.
ولع��ل تقاط��ع الني��ران يذكرن��ا بم��ا كتبت��ه 
س��مر يزبك قب��ل س��نتين تحت نفس االس��م: » 
لي��س صحيح��ًا إن الموت عندما يأتي س��تكون له 
عين��اك، ليس صحيحًا أن الرغبة في الحب تش��به 
الرغبة في الموت، ليست تلك اللحظة ذاتها، ربما 
تتس��اويان بالعدم نفسه من حيث أنهما سابحتان 
في التبدد في الحب، التماهي مع اآلخر، في الموت 
التماهي بالوجود والتحول من المادي المحسوس 
إلى فكرة، دائمًا كانت األفكار عند البشر أكثر نباًل 
من وجودهم نفس��ه، وإال ما معنى تلك القدسية 
ألمواتنا، قد يكون الواحد منهم بيننا قبل لحظات 

وعندما يختفي يصير التماعًا«. 
والي��وم بعد ثالث س��نواتٍ مم��ا كتبته يزبك 
يتراءى ألي زائٍر لس��وريا أن ه��زًة أرضية ضربت 
ه��ذا البلد اآلم��ن فأحدثت هذا الدمار في البش��ر 
والحجر والممتلكات، هذا الدمار الذي ال ينس��ى أو 
يندمل، يقول المفكر القومي الفرنس��ي أرنست 
رينان إن األمم تنبني على ذكريات مشتركة بقدر 
ما تبنى على نس��يانات مش��تركة، هن��اك مجازر 
وأهوال يجب أن ننس��اها مجتمعين لبناء س��وريا 
المس��تقبل، وبالحديث عن النس��يانات المشتركة 
كي��ف لمن فقد جزءًا من جس��ده أو أصابته عاهة 

مستديمة أن يشارك في هذا النسيان الجماعي.
 ملفن��ا الي��وم ق��راءٌة للواق��ع الصح��ي ف��ي 
س��وريا زم��ن الث��ورة، ه��ذا الواق��ع ال��ذي يحمل 
معه أغل��ى األكالف وينقلها للمرحل��ة االنتقالية. 
الواقع الصحي أو الصحة بحس��ب تعريف منظمة 
الصح��ة العالمي��ة ع��ام 1978 ه��ي: »المعاف��اة 
الكامل��ة البدنية والنفس��ية واالجتماعية وليس��ت 
فقط غي��اب الم��رض والعاه��ة«, واس��تنادًا لهذا 
التعري��ف تغيب الصحة عن س��وريا والس��وريين 
لعقودٍ قادمة. ويفقدون حق الصحة الذي عرفته 
المنظم��ة المذكورة في دس��تورها بالتمتع بأعلى 
مس��توى م��ن الصح��ة يمك��ن بلوغه، وه��و أحد 

الحقوق األساس��ية لكل إنسان، دون تمييز بسبب 
العنص��ر أو الدين أو العقيدة السياس��ية أو الحالة 

االقتصادية أو االجتماعية.
والح��ق ف��ي الصح��ة ال ينطوي عل��ى توفير 
خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي الوقت المناس��ب 
فحس��ب، بل ينطوي أيضًا على مح��ددات الصحة 
الدفين��ة، مث��ل توفي��ر المي��اه النقي��ة والصالحة 
للش��رب ووس��ائل اإلصح��اح المالئمة وإم��دادات 
كافية م��ن األغذية واألطعمة المغذي��ة المأمونة 
والمس��اكن اآلمنة وظروف مهني��ة وبيئية صحية 
وتوفي��ر وس��ائل التثقي��ف الصح��ي والمعلومات 
الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة 

الجنسية واإلنجابية.
لم تكن الرعاية الصحية في س��وريا بأحسن 
حال قب��ل الث��ورة، إال أنها وفرت خدم��اتٍ صحية 
مقبول��ة توزعت بي��ن القطاعين الع��ام والخاص 
رغم الفساد المستشري في القطاع الصحي، ومع 
انطالقة الثورة باتت الصحة سالحًا في يد النظام، 
ووفقًا لصحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية فإن 
لجنة األم��م المتحدة لتقص��ى الحقائق قالت فى 
تقري��ر جديد له��ا أن حرمان المرض��ى من العالج 
واس��تخدام ذلك كس��الح للحرب حقيق��ة واضحة 
تقشعر لها األبدان عن الحرب فى سوريا. وأضاف 
فري��ق التحقي��ق بأن الق��وات الموالي��ة للحكومة 

تشن مثل هذه الهجمات بطريقة ممنهجة.
وبحس��ب وكال��ة رويترز فإن “ق��وات الرئيس 
الس��وري بشار األس��د، لجأت إلى أسلوب الحرمان 
من الرعاية الصحية كس��الح حرب، وأكد التقرير 
أن “نمط الهجمات يشير إلى أن القوات الحكومية 
اس��تهدفت المستش��فيات والوح��دات الطبية عن 
عمد، لتحقيق تفوق عس��كري بحرمان الجماعات 
المس��لحة المناهض��ة للحكوم��ة ومؤيديه��ا م��ن 

الرعاية الطبية ”.
وأف��اد التقري��ر ب��أن “الجيش الس��وري احتل 
المستش��فيات، واس��تخدمها كقواع��د للقناص��ة 
والدباب��ات والجن��ود. وتع��رض س��ائقو س��يارات 
اإلس��عاف والممرض��ات واألطب��اء لالعت��داءات أو 
لالعتق��ال أو التعذي��ب أو االختفاء، ف��ي انتهاكات 

مشينة للقانون الدولي”.
وأوض��ح أن “الهجم��ات الموجه��ة ع��ن عم��د 
فيه��ا  يحتج��ز  الت��ي  ولألماك��ن  للمستش��فيات 
المرض��ى والجرحى، وضد الوح��دات الطبية التي 
تضع ش��ارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر، هي 

جريمة حرب في صراع مسلح غير دولي”.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن “المرض��ى تعرضوا 
للض��رب والتعذيب حت��ى الموت، في مستش��فى 

المزة العسكري في دمشق”.
كما أكدت منظمة “أطباء بال حدود” أن النظام 
الصحي فى س��وريا انهار بش��كل لم تش��هده أي 
دول��ة ف��ي المنطق��ة. وقالت غ��ادة حات��م المدير 
التنفي��ذي لمكتب المنظمة بأبوظب��ي إن وبائيات 
اختفت منذ عش��رين عامًا عل��ى األقل، عادت اآلن 
وذلك يش��كل دلي��اًل كبيرًا عل��ى أي م��دى انهيار 

النظام الصحي.
وأوضحت المس��ؤولة بالمنظم��ة أن األطفال 
الذي��ن ولدوا خالل الس��نوات الث��الث الماضية لم 
يأخ��ذوا الجرعات التطعيمي��ة الالزمة، مضيفة أن 
المنظمة تواجه تحديات كبيرة لتقديم المساعدات 

للمدنيين بسبب الوضع المعقد على األرض.
وكان رئيس بعثة الصليب األحمر الدولي في 
س��ورية ماغني بارث قد ص��رح في بيان للجنة إن 
اإلمدادات بالغذاء والحاجات األخرى األساسية تنفد 

بش��كل خطير، ال س��يما في المناطق المحاصرة. 
وأش��ار إلى أن شرائح واس��عة من السكان خاصة 
ف��ي المناطق المتأثرة مباش��رة بالقت��ال بما فيها 
شرق حلب، تعاني من نقص في العناية الطبية. 
وأوضح أن معالجة الجرحى ال تتم غالبًا بالش��كل 
المناس��ب، وال يتلقى المصاب��ون بأمراض مزمنة 

العالج الذي يحتاجونه.

�لو�قع �ل�سحي �ليوم: 
نتيج��ًة لتصاعد العنف واالس��تهداف الممنهج 
للمدنيي��ن لج��أ أكثر من مليوني س��وري إلى دول 
الج��وار، ون��زح خ��ارج األراض��ي الس��ورية قرابة 
ملي��ون ونصف، وبحس��ب تقرير األم��م المتحدة 
حول الحرب على التنمية في س��وريا، في تشرين 
األول ع��ام 2013 ف��إن ع��دد القتل��ى ف��اق المئة 
ألف، وعدد الجرح��ى نصف مليون جريح مع غياب 
إمكاني��ة تفصيل أعداد ذوي اإلصابات الخطيرة أو 

العاهات الدائمة.
ترافق ه��ذا العدد الكارثي م��ن اإلصابات مع 
ش��به انهيار للبني��ة التحتية الصحي��ة، خاصًة في 
مناطق س��يطرة المعارضة حيث تحولت المشافي 
إل��ى أه��داف عس��كرية من قب��ل ق��وات النظام، 
وخرج��ت النس��بة األكب��ر منها ع��ن العم��ل، كما 
تحول بعضها إلى مراكز إلي��واء النازحين، وحتى 
المش��افي التي س��لمت من القص��ف توقفت عن 

الخدمة تقريبًا بسبب نقص الوقود والكهرباء.
ومنذ بداية الثورة واالحتجاج الس��لمي تحول 
األطب��اء وال��كادر الطب��ي إل��ى أه��داف وخصوم 
للنظام وكانت شريحة األطباء وطالب كلية الطب 
على الئحة المعتقلين أو القتلى, وحس��ب منظمة 
أطب��اء ب��ال ح��دود، فاألطب��اء أصبح��وا يصنفون 
باعتباره��م »أع��داء للدول��ة » بس��بب عالجه��م 

للمصابين في الصراع.
كما اس��تهدف النظ��ام العديد من المش��افي 
مباشرًة, كمشفى حمدان في دوما، ومشفى األمل 
والباس��ل في القلمون, ومشفى القدس والزرزور 
ودار الشفاء في حلب والمشفى الميداني في بابا 
عمرو, والمش��فى الميداني في سلقين والمشفى 
الميدان��ي ف��ي قرية أب��ل جنوب حم��ص، وأخيرًا 
ت��م اس��تهداف مش��فى أورينت في مخي��م أطمه 

الحدودي بسيارةٍ مفخخة.
ووفق��ًا لمركز توثي��ق االنتهاكات ف��ي أيلول 
2013 ف��إن 344 عام��ال ف��ي المج��ال الطب��ي قد 
 75 43 صيدلي��ًا و  166 طبيب��ًا و  قتل��وا، منه��م 
ممرضًا مس��عفًا منهم 27 من الهالل األحمر. كما 
تذك��ر اإلحصائية أن 11 طبيبًا منهم تم إعدامهم 
ميداني��ًا داخ��ل مش��افي ميداني��ة. كما بل��غ عدد 
المعتقلين من األطب��اء والصيادلة أكثر من 603، 
إضافة إلى 81 ممرضًا ومسعفًا.كما يشير التقرير 
إل��ى أن 50 ش��خصًا منه��م قضوا تح��ت التعذيب 
بينم��ا ال يمكن معرفة مصير الكثيرين وال ظروف 

اعتقالهم.
وبالحديث عن الواقع الصحي في سوريا يبرز 
مصطلح المش��فى الميداني ال��ذي ال يعدو كونه 
قب��وًا أو كابينة بالس��تيكية تفتقر ألدنى مقومات 
الصح��ة ومع ذلك تت��م فيه أصع��ب العمليات في 
ظ��روفٍ بدائية، ففي ظ��ل غي��اب الكهرباء، يتم 
استخدام الحطب للتدفئة، إلى جانب نقص مهول 
ف��ي األدوية األساس��ية بدءًا بالمض��ادات الحيوية 
و انته��اء بأدوية الس��رطان. وكثير م��ن العمليات 
االس��عافية تت��م تح��ت ض��وء الكاش��ف أو البيل، 
ونتيج��ة للحاجة الملحة تحول المش��فى الميداني 
ذو الصفة االس��عافية إلى مشفى مطالب بتقديم 
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كافة المساعدات الطبية.

وكم��ا ذكرن��ا آنف��ًا ف��ي تعريفنا 
لمح��ددات الصحة التي تش��مل المياه 
النظيف��ة وش��بكات الص��رف الصحي، 
فق��د أصيب��ت البنية التحتي��ة للصرف 
الصحي وش��بكة المياه العامة بأضرار 
كبي��رة وخاصة في المناط��ق الريفية 
م��ن ادل��ب وحل��ب والرقة ودي��ر الزور 
وريف دمش��ق وتراجع��ت حصة الفرد 
م��ن المياه م��ن 75 ليتر إل��ى أقل من 
25 ليت��ر في اليوم مم��ا يعني تهديد ا 
بانتش��ار األمراض وخاصة في فصل 
الصي��ف وهو م��ا لوح��ظ بارتفاع عدد 
المصابين باالسهاالت المائية والحمى 

المالطية والتيفية.
وق��د أدت العقوب��ات االقتصادي��ة 
وانخفاض سعر الليرة السورية وعدم 
توف��ر القطع األجنب��ي ونقص الوقود 
إلى توقف معظم الصناعات الدوائية. 
كم��ا أن مخ��زون األدوية المس��توردة 
وال��ذي كان يحت��وي عل��ى احتياج��ات 

الب��الد ف��ي الرب��ع األول م��ن 2013 ق��د تع��رض 
للتدمير، حتى أن بعض الصيدليات أقرت بانتشار 
األدوية منتهية الصالحية بعد اس��تنزاف المخزون 
األساس��ي من المخازن و ع��دم توفرها ومع ذلك 

تستمر بالبيع نتيجًة للحاجة الشديدة.

�لأمر��ص �ل�سارية: 
أوضحت ممثل��ة »منظمة الصح��ة العالمية« 
ف��ي س��ورية بالنياب��ة اليزابيث هوف، أن نس��بة 
التغطي��ة التلقيحية انخفض��ت من 85 - %90 إلى 
نح��و 65 - %70، وأن هن��اك الكثير م��ن المناطق 
الت��ي يصعب على »وزارة الصحة« الوصول إليها. 
وق��د تراجع��ت التغطي��ة باللقاح��ات ف��ي برنامج 
التلقيح الوطني إلى 40 % في الجرعة الثالثة بعد 
أن بلغت ف��ي أواخر 2009 حوال��ي %96 مما ينذر 
باحتم��ال عودة الكثير من ام��راض الطفولة وهو 
ما بدأ يحدث من وج��ود جائحات للحصبة والتهاب 
الكب��د. وقد بلغت عدد حاالت الحصبة في ش��مال 
سوريا وفق تقدير منظمة أطباء بال حدود حوالي 
7000 حالة يعزى معظمها إلى االنخفاض الشديد 

في معدالت التلقيح.
األم��راض  إحص��اءات مديري��ة  تش��ير  كم��ا 
السارية، إلى أن عدد اإلصابات بمرض الالشمانيا 
بلغ نحو 58 ألف إصاب��ة في عام 2011، في حين 
انخف��ض العدد كما في اإلحص��اءات ذاتها إلى 52 
أل��ف حالة في عام 2012، ليعود إلى 62 ألف حالة 
ع��ام 2013، كم��ا س��جلت حاالت النتش��ار مرض 
الس��ل والكوليرا خاص��ًة في محافظ��ة دير الزور 
وريفه��ا، إضاف��ًة النتش��ار التهاب الغ��دة الدرقية 

بسبب نقص اليود و عدم توفر أدويته.
ونتيجًة لغياب الشفافية والواقع المعقد برزت 
للس��طح قضية اس��تثناء منظمة الصحة العالمية 
العاملة مع الحكومة الس��ورية محافظة دير الزور 
من حملة توزيع لقاح ش��لل األطف��ال، التي بدأت 
ف��ي ديس��مبر ع��ام 2012. وبحس��ب المنظم��ة، 
ف��إن المحافظة: »لم يت��م إلحاقها في الحملة ألن 
س��كانها رحل��وا إل��ى مناط��ق أخرى ف��ي البالد«. 
وبعد مرور 10 شهور على ذلك التصريح أصبحت 
دي��ر الزور هي المحافظة التي عاود مرض ش��لل 

األطفال الظهور فيها.
واتهم تحقي��ق أجرته مجلة »دير ش��بيغل«، 
األس��بوعية األلماني��ة منظم��ة الصح��ة العالمية 
بعرقل��ة فحص عين��ات ش��لل األطف��ال الخاصة 
بمنطق��ة دير ال��زور، والتي قدمته��ا وكالة تعمل 
تحت إشراف االئتالف الوطني السوري، واستغرق 
الحص��ول على نتائج الفح��ص التي أفادت بوجود 
م��رض ش��لل األطف��ال قراب��ة الش��هر، حيث تم 
فح��ص العين��ات م��ن قبل جه��ة تركي��ة خاصة. 
وبم��رو الوق��ت ن��زح آالف الس��وريين الجئين إلى 

مناط��ق مختلفة من البالد وإل��ى الدول المجاورة، 
مما ساهم بانتشار المرض في الغالب.

و�قع �مل�ست�سفيات:
كش��ف االحصاء الش��هري ل� »منظمة الصحة 
الصح��ة«  »وزارة  أرق��ام  عل��ى  بن��اء  العالمي��ة« 
الس��ورية، أّن %38 م��ن المستش��فيات الحكومية 
أصبحت خارج الخدمة، و%22 أصبحت جزئيًا خارج 
الخدمة، فيما بقيت %40 من المستشفيات سليمة 
وغير متضررة، وذلك حتى بداية ش��هر تموز عام 

.2013
وجاء في االحصاء، أّن مستش��فيات محافظة 
الرق��ة، اصبح��ت خ��ارج الخدم��ة بنس��بة 100%، 
تليه��ا دي��ر الزور بنس��بة %86 من مستش��فياتها 
خارج الخدمة بش��كل كام��ل، فيما بقيت %14 من 

المستشفيات تعمل بشكل جزئي.
ثم جاء في المرتبة الثالثة حمص التي خرجت 
%67 م��ن مستش��فياتها ع��ن الخدم��ة بالكام��ل، 
و%17 معطلة بش��كل جزئي، و%17 الباقية تعمل 

دون تعرضها للضرر.
كما رص��د التقرير محافظة حلب في المرتبة 
الرابع��ة بتعطل %55 من مستش��فياتها بش��كل 
كامل بس��بب األحداث، و%45 تعمل دون تعرضها 

للضرر، بحسب » االقتصادي ».
وبحس��ب االحص��اء، تبي��ن اّن محافظة ريف 
دمش��ق ج��اءت ف��ي المرتب��ة الخامس��ة، بنس��بة 
%50 من المستش��فيات التي خرجت بالكامل عن 
الخدمة، ثم حماة بنس��بة %33 خارج الخدمة كليًا 

و%33 خارج الخدمة جزئيًا و %33 الزالت عاملة.
أما الحس��كة، فف��ي المرتبة السادس��ة، فقد 
خرجت %20 من مستش��فياتها عن الخدمة و40% 
أصبحت جزئيًا خارج الخدم��ة و%40 الزالت عاملة 

بكامل طاقتها.
واحتل��ت الالذقي��ة المرتبة الس��ابعة بتعطل 
و33%  كام��ل،  بش��كل  مستش��فياتها  م��ن   17%

متضررة جزئيًا، و%50 تعمل بكامل طاقتها.
أض��رار  رص��د  ال��ذي  التقري��ر  ف��ي  وج��اء 
الع��ام  النص��ف االول م��ن  المستش��فيات حت��ى 
الحال��ي، أن درعا في المرتبة الثامنة، حيث تضرر 
%67 من مستش��فياتها بشكل جزئي، و%33 منها 

الزالت عاملة.
فيم��ا ج��اءت دمش��ق ف��ي المرتبة التاس��عة 
بتضرر %25 من مستش��فياتها جزئيًا، وبقاء 75% 

منها عاملة دون أضرار.
مستش��فيات  اإلحص��اء  بحس��ب  وبقي��ت 
القنيطرة وطرطوس والس��ويداء س��ليمة وتعمل 

بكامل طاقتها. 

�لو�قع �ل�سحي لالجئني:
بحس��ب مركز » ديل كارنجي » وفي الدراسة 
األخيرة التي نشرها عن الواقع الصحي للسوريين 
في المخيم��ات اللبناني��ة، فإن االرتف��اع المتزايد 
ألعداد النازحين والظروف المعيش��ية والس��كنية 
تفاقم أوضاعه��م الصحية، وقد بينت اإلحصاءات 
التي ج��رت خالل عام على 90 أل��ف مريض تمت 
معاينته��م ف��ي مركزًا24 وف��ي العي��ادات النقالة 

فإن:
- إن نس��بة اإلم��راض الجلدي��ة تص��ل إل��ى 
%47 بي��ن المرضى » أمراض الالش��مانيا والجرب 

والقمل والستافيلوكوك الجلدية..«
- أمراض الجهاز الهضمي والمعوي: 27%

- أمراض الجهاز التنفسي: 19%
- سوء التغذية خاصة لدى األطفال: 7%

ويرق��ان  حصب��ة،  المعدي��ة:  األم��راض   -
وتيفوئيد: 2%

الصدم��ات  نتيج��ة  النفس��ية  األم��راض   -
والنزوح: 13%

باإلضاف��ة إلى األم��راض المرتبط��ة بالعنف 
المنزلي والجنسي ضد النساء.

ف��ي  المتطوعي��ن  األطب��اء  أح��د  وبحس��ب 
المخيم��ات ف��إن األطف��ال ه��م األكث��ر عرض��ة 
للمرض، فالمشكلة الرئيس��ية بالنسبة لألطفال 
ف��ي المخيم.. ق��د تكون المش��اكل الجلدية. ربما 
جرب الالش��مانيا، والعدوى الفطرية، ألنه ال توجد 
حمام��ات جي��دة وال مي��اه وال ص��رف صح��ي، وال 
التثقيف صحي، أيضًا.« وفي المتوس��ط، يمرض 
األطف��ال لم��دة 10 أي��ام م��ن كل ش��هر، وأضاف 
التب��ول الال إرادي منتش��ر على نطاق واس��ع في 
المخي��م بين األطفال الذين تص��ل أعمارهم إلى 
15 عام��ًا – وهو يعتقد أنه أح��د أعراض الصدمة 

النفسية العميقة.
أخت��م م��ع أبي��اتٍ للش��اعر اليونان��ي الكبير 
»ريتس��وس« تحية للشعب الس��وري الذي أعطى 

كل شيء:
عندما يرفعون قبضتهم..تتأكد أن الش��مس 
ستش��رق.. عندم��ا يبتس��مون.. تتفلت س��نونوة 
صغي��رة من دغل لحاهم..عندما ينامون تس��قط 
اثنتا عش��ر نجمة من جيوبهم الخاوي��ة.. وعندما 
يستشهدون.. تتس��لق الحياة الهضبة مع طبولها 
والراي��ات.. إذ ذاك، بدا لنا أن خس��ارة لم تقع.. إن 

الموت لم يستطع أن يسلبنا شيئًا..
ألننا أعطينا كل ش��يء.. س��لمنا كل ش��يء.. 
ولم يبقى لنا ش��يء.. ولس��نا فق��ط ما صرناه بل 

نحن ما أعطيناه.

. . 
ف

مل
ال

مشفى الكندي بحلب بعد تدميره | شباط 2014
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�أحدث �أحياء دم�سق و�أكرثها فو�سى
مزة 86 "�سامد" بوجه "�ملوؤ�مرة" وُمق�سم �إىل 

درجات يف "�لت�سبيح"
  عامر محمد - دمشق

ترت��جُ ال�م��زة )86( بي��ن الحي��ن واآلخ��ر، 
ف��ي  نُصب��ت  ومدافع��ه  النظ��ام  فراجم��ات 
محي��ط الجب��ل وعلى مش��ارفه تض��رب جنوب 
العاصم��ة، والمروحي��ات ته��رب م��ن مضادات 
مقاتل��ي المعارض��ة إل��ى أج��واء الح��ي اآلمن، 
هتف بعض الس��كان مطواًل ليلة تفجير األمن 
القوم��ي لمروحية قصفت بس��اتين الرازي من 
س��مائهم، ولم ينم الحي في ليالي قصف درايا 
المستمرة، فداريا ال تبعد عن الحي سوى اربعة 
كيلو مت��رات تقريب��ًا، وأطلق المس��لحون فيها 
مئات الطلقات حين فاز منتخب س��وريا ببطولة 
غرب آسيا، ويجددون حفالت الرصاص في ليلة 
رأس كل س��نة، رصاص أجبر المخابرات الليلة 
األخي��رة على التدخل إليقافهم، حتى أن بعض 
الس��كان ُأس��عفوا إلى المش��افي نتيجًة للهلع، 
وتوفي عجوز بس��كتة دماغية بع��د مبارة كرة 
القدم إذا ظن العج��وز أن »اإلرهاييين« وصلوا 

للحي. 
يس��ميه  كم��ا  األكب��ر  الش��بيحة  معق��ل 
الرج��ال  ومصن��ع  الدمش��قيون،  المعارض��ون 
كم��ا يدعوه س��كانه، ربم��ا هو الم��كان الوحيد 
ف��ي العاصمة ال��ذي يُجبرُ الفق��ر فيه أصحاب 
المح��الت عل��ى بيع كمي��ات قليلة ج��دًا من كل 
ش��يئ، إذ ال يزال بإمكانك مثاًل أن تشتري شايًا 

بعشر ليرات فقط. 
صورٌ كثيرة والفتات رفعت في ال� )86( منذ 

بداية الثورة، إذ كلما خس��ر األسد صورة كبيرة 
ف��ي م��كان ما م��ن س��وريا، كأنما يعُ��وض له 
بصورة أكبر في ال� )86(، زُين بعضها بعبارات 
مدهش��ة »صغيرة ي��ا كبي��ر« و »عندما وصلوا 
إلى القمة وجدوا أنفس��هم تحت أقدامك« جمل 
اتخ��ذت بالغ��ة مس��تفزة أكثر م��ع الوقت حتى 
ب��ت تقرأ »ال تخف إن األس��د معنا« وغيرها من 
جُم��ل تفن��ن مقدموها في كتابته��ا، لكن هذا 
تغير مؤخرًا، إذ يركز س��كان منطقة المخالفات 
األكبر في دمش��ق منذ أش��هر عل��ى رفع صور 
ضحاياهم، لم يغب األس��د طبعًا عن التصاميم 
الجديدة فصورة الش��هيد ال ترفع وحدها، ففي 
ذات التصمي��م تج��د صورة لألس��د األب وأخرى 

لألسد االبن، وأحيانًا لألسد األخ ماهر. 
»عندم��ا دخلنا إلى هنا أمس��كت بمجموعة 
من الحجارة وحددت قطعة أرض وأصبحت لي، 
يا ليتني رس��مت قطع��ة أكبر« يق��ول أبوعلي 
الذي ش��ارف على الخمس��ين من عم��ره، هكذا 
سُ��كن جبل المزة وأصبح يعرف ب� )المزة 86(، 
أرض مش��اع س��مح رفعت األس��د - قائد سرايا 
الدف��اع في الثمانينيات التي تحولت إلى الفرقة 
الرابع��ة في الجيش- لعناص��ره وصف ضباطه 
بامتالكه��ا وإعماره��ا كيفم��ا ش��اؤوا، والدولة 
صنفت المنطقة كمنطقة مخالفات من الممكن 
هدمه��ا في أي وقت تش��اء، بُن��ي الجبل آنذاك 
وكأن أهل القرى الس��احلية نقل��وا قراهم إلى 

دمشق، منازل بغرف متراكمة ومختلفة األبعاد 
ف��وق بعضها م��ع حديقة في كل بي��ت لزراعة 

األشجار وتربية الحيوانات. 
الي��وم تغي��رت الص��ورة أبنية من س��تة أو 
س��بعة طوابق بمصاعد كهربائية يصل س��عر 
المت��ر المرب��ع فيه��ا إل��ى عش��رات اآلالف م��ن 
الليرات، فرغم أن الحكوم��ات المتعاقبة أقامت 
حاجزي��ن للجي��ش قب��ل أن تع��رف العاصم��ة 
الحواج��ز، عن��د مدخلي الحي لمن��ع دخول مواد 
كان  ذات��ه  العس��كري  الحاج��ز  أن  إال  البن��اء، 
ن بخمس��ين ألف لي��رة في اليوم لمتعهد  يُضمَّ
بناء يس��مح لك بإدخال ما تشتهي وما تريد من 
مواد البناء، مقابل رش��وته هو بداًل من رش��وة 

ضابط الجيش.
عن��د السادس��ة من صباح كل ي��وم، تخرج 
الغالبي��ة العظم��ى م��ن رج��ال ال��� )86( باتجاه 
العمل، عش��رة دقائق س��تكون كافية لتشاهد 
كافة البزات التي تُرتدى في الجيش الس��وري، 
الغالبي��ة  مجن��دون وضب��اط وص��ف ضب��اط، 
العظم��ى م��ن س��كان الح��ي الي��وم قدمت من 
المناطق الس��احلية في س��وريا -األكراد الذين 
سكنوا الحي بنس��بة ال بأس بها أخلوا منازلهم 
بش��كل جماعي باتجاه الحس��كة خ��الل يومين 
م��ن ش��هر آب -2012 إال أن الحي ال يزال يضم 
نسبة ضئيلة من الدمش��قيين ومناطق سوريا 
األخرى، وقدر عدد سكان الحي المخالف ب� 125 

86 م��زة  حي  في  التفجيرات  أح��د  بعد  التنظيف  أعمال 
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ألفَا عام 2008.
الرقم ارتفع كثيرًا خالل العاميين االخيرين 
إذ أصبحت المزة 86 ملجًأ ألبناء الطائفة العلوية 
التي فرّت من مناطق دمش��ق األخرى، وأصبح 
الس��الح علنيًا جدًا في الحي منذ األشهر األولى 
للثورة، الش��بيحة على مدار الس��اعة بسيارات 
من دون لوحة تعريف -حتى س��يارات الشرطة 
مسحت أرقامها أو شوهت- يسرعون في األزقة 
الضيقة وويمارسون سطوة البندقية حتى على 
جيرانه��م األقل ش��أنًا، مع قليل م��ن اإلنصات 
ستس��معهم يقولون أن المهمة اليوم في درايا 
أو دوما أو حتى في الميدان، ومن ال يشارك في 
العمليات ين��اوب على حاجز في إحدى الزواريب 
عند مدخل الحي، مقابل مبلغ ال يتجاوز س��بعة 
آالف ليرة شهريًا، يناوب أحدهم لثماني ساعات 
يومي��ًا على الحاج��ز يفتش الن��اس ويتأكد من 

هوياتهم. 
الح��ي  القذائ��ف س��قطت عل��ى  عش��رات 
من��ذ تش��رين األول 2012، وس��يارة مفخخ��ة 
انفجرت في س��احة عروس الجبل 5- تش��رين 
الثان��ي -2012 وعبوت��ان ناس��فتان بحافلت��ي 
ركاب ف��ي كان��ون األول م��ن 2013، لكن لهذا 
التفجي��رات قصة مختلفة عن ما تقوله مصادر 
النظام، إذ يربط س��كان الح��ي بين التفجيرات 
الثالث��ة »الس��يارة والحافلتي��ن« وبي��ن محالت 
صياغة الذه��ب، فثالثتهم وقع��وا أمام محالت 
تبي��ع الذه��ب، وفيما نجا أش��خاص م��ن نيران 
التفجي��رات ل��م تنجو قطعة ذهبي��ة واحدة من 
المح��الت الثالث، فه��م التجار اللعب��ة، فأغلقوا 
محالتهم وغي��روا مهنهم، فتوقفت التفجيرات، 

ومع عدد ضحايا يرتفع يوميًا.
بات م��ن الطبيع��ي أن يتغي��ر الموقف من 
النظام ولو بش��كل طفيف، بعضهم س��كان ال� 
)86( أصبح أكثر رغبة في االنتقام موجهًا نقده 

إلى األس��د شخصيًا فيما يس��تيقظ لدى آخرين 
رأي أكث��ر تحاماًل على النظ��ام »النظام أجبرنا 
على التط��وع في الجيش، ط��وال أربعين عامًا 
لم يفتت��ح معماًل أو مصنعًا ف��ي الالذقية حتى 
أن ش��ركات ومعامل )جود( ال تش��غل إال السنَّة 
على مرأى ومس��مع النظام خالل سنواتٍ خلت، 
ل��م يترك لنا إال الجي��ش والمخابرات كي نعمل 
بها » يس��كته ش��اب آخر على الفور مذكرًا إياه 

ب� »المؤامرة«.
في جغرافيا الحي، هناك طبقات اجتماعية 
وسلطوية، فشاره المدرسة مختلف عن عروس 
الجب��ل، والخ��زان أكث��ر رفاه��ًا من المدرس��ة، 
وس��احة الضباط التي تتوسط )الجبل( تقطنها 
عائ��الت الضب��اط األكثر م��ااًل ونفوذًا وس��لطة 
حت��ى على علويين يس��كنون الح��ي، وفي ذات 
الس��احة تتخ��ُذ جمعي��ة »البس��تان« التي تعود 
لرام��ي مخل��وف مقرًا له��ا يُحصن بع��دد كبير 
م��ن المس��لحين والمتاري��س والحواج��ز، ومن 
المفاجئ أن يخش��ى ش��اب من قرى طرطوس 
مث��ال الدخ��ول إل��ى الس��احة ويتجنبها ق��در ما 
اس��تطاع، هربًا - ويقول حرفيًا - من التش��بيح 

المنتشر هناك. 
كان م��ن الس��هل للغاية أن تس��تأجر منزاًل 
ف��ي ال��� )86( قبل الث��ورة حتى م��ن دون عقد، 
لكنك اليوم تحت��اج أواًل إلى مالك يثق بمن هو 
ليس عل��ويّ، وإل��ى موافقة أمنية م��ن أجهزة 
المخاب��رات، فض��اًل ع��ن س��ند إقام��ة يعطي��ه 
المخت��ار الذي علي��ك أن تحظى برض��اه، زيارة 
قصي��رة لمكت��ب ه��ذا األخي��ر تكفي لتش��اهد 
مطبخ��ًا للتش��بيح، رشاش��ات متناث��رة، قنابل 
يدوي��ة وجع��اب، الس��لكيات ال تهدأ، وش��بيحة 
يدخل��ون ويخرجون، وتقاس��م علن��ي للغنائم، 
ومش��روبات من كل صنف ولون، وأس��طوانات 

غاز.. 

والحدي��ث ف��ي المكت��ب م��ن دون خجل أو 
إخف��اء ع��ن الغرباء، س��تصل س��يارة غ��از من 
الش��ركة العام��ة لتب��اع لس��كان الح��ي جميعًا 
بس��عرها الرس��مي، السيارة تُقس��م اآلن في 
المكتب قبل أن يراها الس��كان الذين جّلهم من 

العلويين.
ال زال بإمكان��ك أن تش��اهد محجب��ات في 
ال� )86(، لس��ن مرتاحات جدًا ولس��ن منزعجات، 
تالحقهنّ العيون أحيانًا لكن هذا ليس بس��بب 
كافٍ حتى اآلن لمغادرة الحي، على األقل يبقى 
هذا خي��ارًا ممكنًا، فالثابت الي��وم للعلوييّن أن 
أحدًا منهم ال يجرؤ على الوصول إلى نهر عيشة 
أو المي��دان أو برزة، ال يجرؤ تحت أي ظرف على 
مغ��ادرة الح��ي لياًل حتى إل��ى أوتس��تراد المزة 
القريب، فالخبز والخضار ربما تنقطع أليام، إذا 

لم يدخلها تاجر سنّي.
كم��ا بإمكان��ك أن تش��اهد س��وقًا متناثرًا 
أجه��زة  مختلف��ة،  مح��ال  ف��ي  للمس��روقات 
كهربائية ومفروشات وحتى مالبس مستعملة، 
جمعيه��ا وباعتراف باعتها سُ��رقت من مناطق 
ريف دمش��ق، األس��عار مخفضة جدًا وللجميع، 
و«لن يس��ألك الحاجز عن مصدرها حين تغادر 
ال��� )86(« يطمئن��ك البائع ويضمن لك س��المة 
»القطع��ة« ونظافته��ا، فقط تحت��اج إلى إقناع 
نفس��ك بأن صاحبها األصلي قد س��امحك، ومع 
االكتظاظ السكاني الكبير ال يبدو التحرك سهال 
ف��ي أزقة ال� )86(، لكنه كان يس��يرًا في ش��هر 
آب 2013، حي��ن هاج��ر نصف س��كان الحي مع 
التهديدات األمريكية بضربة عس��كرية للبالد، 
الفزع جعلك تُشاهد سيارات نقل تحمل متاعًا 
رُتب بش��كل فوضوي تغادر منذ الصباح الباكر 

الحي باتجاه مناطق الساحل السوري.

حي المزة 86



10

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

   ت
ة  

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
3 /

ار 
 آذ

/ 2
 | 

 )1
28

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ق 
قي

تح

اشتداد وتيرة القصف الذي تشنه 
طائرات النظام على األحياء الش��رقية 
في حلب والواقعة تحت س��يطرة قوات 
المعارض��ة أدى إلى نزوح أعداد كبيرة 
من س��كان هذه األحياء فكانت األحياء 
الش��رقية م��ن الحل��ب والواقعة تحت 
س��يطرة ق��وات النظام وجه��ة ألغلب 
النازحين متأملين بأن يجدوا فيها ملجأ 
آمنا وعيش��ة كريمة بعيدًا عن براميل 
الموت التي تنهال يوميًا على أحيائهم.

 أحياء المرجة والحيدرية والمعادي 
واألنصاري والكالس��ة من أكثر األحياء 
التي طالها القصف حتى أصبحت أشبه 
بأحي��اء أش��باح, حي��ث ُأغلق��ت معظم 
المحال التجارية وهرب أغلب الس��كان 
م��ن بيوتهم وعم الدمار، يقول ياس��ر 
وهو أحد الناش��طين ف��ي مدينة حلب 
"ينجح النظام في تطبيق اإلستراتيجية 
التي رس��مها إلخالء المناطق المحررة 
من س��كانها لكي يتمكن من تدميرها 

دون ضجيج إعالمي".
ش��هد معبر ك��راج الحج��ز والذي 
يعتب��ر الطري��ق الوحي��د ال��ذي يصل 
مناط��ق حل��ب المح��ررة م��ع مناط��ق 
النظ��ام ازدحام��ا ش��ديدًا ف��كان عبور 

األعداد الكبي��رة من أبناء المناط��ق المحررة عبر 
ه��ذا المعب��ر فرص��ة س��انحة لقناص��ي النظ��ام 
لقن��ص أكب��ر عدد ممك��ن من المدنيين فيس��ط 
يومي��ًا عش��رات الضحاي��ا وليكون خط��ر القنص 
أوٌل معان��اةٍ ف��ي رحلة النزوح الش��اقة فضاًل عن 
المتاعب والمشاكل الكثيرة التي كانت في انتظار 

النازحين داخل مناطق النظام.
واجه النازحون مش��كلة عدم توف��ر المؤوى, 
فالس��كن الجامع��ي والم��دارس ممتلئة مس��بقا 
بالنازحي��ن, وال ق��درة ألغل��ب العائ��الت النازح��ة 
على اس��تئجار البيوت في ظل االرتفاع الكبير في 
أج��ارات البيوت الواقعة ضمن المناطق اآلمنة في 
المدين��ة كالحمدانية وحل��ب الجدي��دة والجميلية 
والميردي��ان, فلج��أ بعض النازحين إلى اس��تئجار 
بيوت أو أنصاف بيوت في األحياء التي يتقاس��مها 
طرف��ي النزاع ف��ي حلب كحي األش��رفية وصالح 

الدين.
ويق��ول محم��د وه��و رب أس��رة "نزح��ت مع 
زوجت��ي وأوالدي من حي األنص��اري وبدأت ابحث 
على منزل ألس��تأجره فتفاج��أت بارتفاع األجارات 
فأصغر منزل أجاره بين30و 40 ألف ليرة, وعندما 
س��معت ب��أن المحافظة توزع خي��م للنازحين في 
منطقة حلب الجديدة حاولت أن أحصل على خيمة 
ولكنني لم أس��تطع ألنني ال أمتلك واسطة, وبعد 
ان قضي��ت م��ع عائلت��ي ليلتين في أح��د الجوامع 
تمكن��ت من اس��تئجار بيت في حي ص��الح الدين 
بس��تة آالف لي��رة مع أن البيت لم يبقى منه س��وا 
غرفت��ان لم يطلهما القصف كما تدور اش��تباكات 

يومية في الشارع المقابل للمنزل".
الت��زال بع��ض الفئ��ات الموالي��ة للنظام في 
حل��ب ترق��ص وتهل��ل لما يق��وم به النظ��ام من 
قص��ف للمناط��ق المحررة في حل��ب معتبرة ذلك 
انتصارًا للجيش وس��حقا لإلره��اب غير مكترثين 

بس��قوط مئ��ات الضحاي��ا م��ن المدنيي��ن, فف��ي 
نف��س الي��وم التي يس��مع ب��ه أهالي حل��ب أزيز 
الطائرات الت��ي تقوم بقصف المناط��ق المحررة 
وف��ي نفس الش��ارع التي يتش��رد عل��ى أرصفته 
عش��رات العائالت النازحة خرجت مس��يرة مؤيدة 
تهت��ف وتغني لجيش النظام أم��ام أعين العائالت 
الهاربة من فتك البراميل الذي يرميها عليهم هذا 

الجيش.
وتقول أم س��عيد النازحة مع أوالدها من حي 
المرج��ة "بعد أن ألق��ت طائرات النظ��ام في حينا 
أكثر من س��تة برامي��ل في يوم واحد واستش��هد 
زوجي وأبني الصغير نتيجة القصف قررت النزوح 
إل��ى مناط��ق النظ��ام وكن��ت أتوقع أنني س��وف 
أجد م��ن يس��اعدني ويتعاطف معي فخ��اب أملي 
وتفاجأت بالمسيرات التي خرج فيها بعض أهالي 
حلب محتفلي��ن بالجرائ��م التي يرتكبه��ا النظام 
ضدنا, وتمنيت في وقتها لو أنني بقيت في منزلي 
متحملة القص��ف والخوف والرعب ولم أرى هؤالء 

الناس الذين يرقصون على دماء الشهداء"
يتخوف الكثير من أبناء حلب من إيواء العائالت 
النازحة م��ن المناط��ق المحررة تجنبا للمس��ائلة 
األمني��ة, فبعد تزايد أع��داد النازحين الذين دخلوا 
مناط��ق النظام زاد التدقي��ق األمني كما أصبحت 
الحواج��ز المنتش��رة داخ��ل المدينة توق��ف أغلب 
الش��بان الذي��ن يم��رون عل��ى حواجزه��ا وتقوم 
)بتفيي��ش( م��ن يتبين أن��ه من س��كان المناطق 
المحررة, كما قامت عناصر األمن بمداهمة بعض 

المنازل التي تأوي النازحين.
ويق��ول عب��د الس��تار وه��و من س��كان حي 
الحمداني��ة "نبه الحاجز القري��ب من منزلي جميع 
أهالي الحي بأن أي شخص يريد استقبال نازحين 
في بيت��ه عليه أوال إع��الم الحاج��ز وجلب هويات 
األش��خاص الذي��ن يريد اس��تقبالهم لك��ي يقوم 
الحاجز)بتفييش��هم(, وق��د داهم��ت عناصر األمن 

بعض المنازل بالحي بحثا عن أسلحة كما اعتقلت 
بعض الش��بان الذين نزحوا من مناطق س��يطرة 

المعارضة"
دخ��ل إلى مدينة حل��ب مؤخرًا كمي��ات كبيرة 
م��ن المس��اعدات الت��ي تقدمها منظم��ات اإلغاثة 
العالمي��ة كاليونس��يف واألونروا وبرنام��ج الغذاء 
العلم��ي فيما تتكفل الجمعي��ات الخيرية في حلب 
بتوزيعها عل��ى المحتاجين حيث يق��وم النازحون 
والمحتاجون بالتسجيل في مراكز هذه الجمعيات 
لتقوم الجمعيات بتخصيص معونات أس��بوعية أو 
ش��هرية لكل عائل��ة, كما تقوم بع��ض الجمعيات 
بإرسال لجان تابعة لها إلى األماكن التي تستقبل 
النازحي��ن كالمدين��ة الجامعية وبع��ض المدارس 
للكشف على أوضاع النازحين واحتياجاتهم لتقوم 
بعده��ا بتخصيص معون��ات غذائية وصحية لكل 
عائل��ة ت��رى اللجنة أنه��ا بحاجة, كم��ا تقوم هذه 
الجمعيات بتوزيع المساعدات عن طريق النقابات 

كنقابة العمال والمحامين واألطباء.
ويق��ول م��روان وه��و أح��د النازحي��ن من حي 
الميسر"س��جلت في أح��دى الجمعي��ات على معونة 
غذائي��ة فقام��ت الجمعية بعدها بإرس��ال ش��ابين 
للكش��ف ع��ن م��دى حاجت��ي للمعونة, فوج��دوا أن 
بيتي خالي من أي مئونة غذائية وال يوجد فيه سوا 
بعض األثاثات البالية, فخصصوا لي معونة غذائية 
ش��هرية تحتوي على كميات ال بأس بها من السكر 
واألرز والعدس والزيت وبعض المعلبات وباإلضافة 
إلى معون��ة صحية تحتوي على بع��ض المنظفات 

كما قاموا بإعطائي بعض البطانيات والفرش"
ل��م تختلف المعاناة كثي��رًا على الهاربين من 
فت��ك براميل النظام فمن عن��اء القصف إلى عناء 
التش��رد والمالحقة األمنية, فمعاناة كبيرة وخيبة 
أمل لقاها اغلب النازحين إلى مناطق النظام, مما 
جعل الكثير من العائالت تعود إلى أحيائها لتعيش 

تحت القصف وبين الدمار.

خيبة �أمل �لنازحني �إىل مناطق 
�لنظام يف حلب

  عثمان أدلبي - حلب

نازحون من ريف حلب الشرقي في المدينة | أيلول 2013
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  الياس س الياس

�لثورة �ل�سورية �لتي عرت »حركة �لتحرر 
�لعربية« وك�سفت قبح �لطائفية

البع��ض يظ��ن بأن ه��ذا النق��اش ليس 
أوان��ه.. تجادلت م��ع هذا البع��ض بعد ثالثة 
أع��وام من انكش��اف الواقع المري��ر والمؤلم 
وس��ألت: متى يكون أوان مث��ل هذا النقاش؟ 
هل بع��د عق��د أو عقدين؟ هل حي��ن يصير 
متس��ببي هذه الكارث��ة قد تقاع��دوا وراحوا 
يبيع��ون الن��اس أكاذيبهم باس��م » مذكرات 

مناضل«؟!
قبل السنوات الس��ورية الثالث الماضية، 
كان ه��ؤالء يهللون لحراك الش��عوب العربية 
نحو الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة 
االجتماعي��ة.. قبلها بثالثة أع��وام كان أيضا 
قطاع غزة يكسر الجدار بينه وبين مصر حين 
راح ه��ؤالء ومنهم ماهر الطاهر يخبروننا ما 
قال��ه معقبا ج��ورج حبش حينها ع��ن حتمية 
كس��ر الح��دود والحواجز ونهوض الش��عوب 
العربية.. وقبلها ومنذ ثالثة عقود كانت تلك 
والتنظيم��ات والفصائل  الهيئ��ات واألح��زاب 
العربي��ة والفلس��طينية تخبرن��ا ب��أن طريق 
تحرر فلس��طين البد أن يقت��رب في اللحظة 
التي يصبح فيها اإلنسان العربي متحررا من 
هذه األنظمة االستبدادية والتابعة والراهنة 
لس��يادة أوطانها وقراراتها للخارج ومصالحها 

الضيقة..
لك��ن فجأة وبق��درة عجيبة عل��ى التلون 
ولع��ق كل الش��عارات وااليديولوجيات صرنا 
أمام مش��هد آخ��ر م��ن اإلنهي��ار الفكري في 
منظومة ما س��مي ذات ي��وم » حركة التحرر 
العربية«.. فأمام ثورة الش��عب السوري صار 
كل النهوض المندلع من تونس إلى القاهرة 
وبقي��ة العواصم مج��رد » مؤام��رة« وتنفيذ 
لنظرية » الفوضى الخالقة«.. لكن من صنع 
ه��ذه الفوضى وهدد بها؟ من الذي اس��تجلب 
الطائفي��ة وش��عاراتها وتهديداته��ا في حين 
كان السوريون وبكل بساطة يهتفون لحرية 
الس��وري؟..  الش��عب  الس��وري كل  الش��عب 
الواق��ع يجيب والتاريخ يجي��ب رغم أن هؤالء 
الواهمون يص��رون على الغرق في األكاذيب 
والش��يطنة وخلق مبررات تهجير وقتل شعب 

بأكمله..

�نهيار�ت كارثية..
دفع��ة واح��دة انه��ارت منظوم��ة كاملة 
من الش��عارات والكتاب��ات واألدبيات الفكرية 
والسياس��ية والثقافية والخطابات.. منظومة 
كاملة من التبش��ير بحرية اإلنس��ان العربي 
كس��بيل لتحرر معطاء انه��ارت وتعرت تماما 
في سوريا.. راحت كل تلك الفصائل واألحزاب 
العربي��ة تلعب عل��ى الكلمات الت��ي البد في 
نهاي��ة المطاف أن تتبع تأييدها لحق الش��عب 
العرب��ي بالحرية ب« لك��ن« موضحة وأخرى 
مش��روطة وثالثة مشككة ورابعة تنسف كل 
تلك المواقف.. فبعض أعضاء وعضوات تلك 
الفصائ��ل واألح��زاب وهم يعتل��ون منصات 
الخطاب��ة بذك��رى انطالق��ة تنظيماتهم في 
جمهور من العش��رات داخل الح��دود العربية 
وفي المهاج��ر راحوا يتهكم��ون ويتراقصون 
وهم يريدون اقناع انفسهم وبضعة عشرات 
بتألمه��م على حصار مخي��م اليرموك وموت 

الناس جوعا ثم االنفالت على الش��عوب ألنها 
» ملتهية بما يس��مى حرية«.. ف��ي الحقيقة 
تس��مية األمر بملهاة ينس��ف في األصل كل 
ش��عارات الحرية التي رفعها ذلك الجيل الذي 
ادع��ى ذات يوم بأن��ه جزء أصيل ومؤس��س 
لحرك��ة التحرر الوطن��ي العربي.. على فكرة 
ليس هن��اك فصيل فلس��طيني من فصائل 
م ت ف ال يحم��ل في تعريفه الذاتي مفردات 
حرية وتحرر وث��ورة.. ومثله األحزاب والقوى 

التي تدعي اليسارية والقومية العربية..
م��ن يص��ف ث��ورات الش��عوب بمله��اة ال 
يمكنه ف��ي الواقع أن يطال��ب بنصرة الناس 
ل��ه وال يمكنه أن يذك��ر الش��عوب بالبوصلة 
وهي )الش��عوب( تعيش تدميرا شامال بفعل 
أنظم��ة اس��تبدادية ش��مولية ت��رث األمرين 
كم��ا ف��ي س��وريا.. ول��كأن ه��ؤالء يدافعون 
عن س��ايكس بيك��و أكثر م��ن أكاذيبهم عن 
رف��ض االعتراف به.. وتحت مس��ميات الحياد 
والن��أي بالنف��س يصب��ح األم��ر عل��ى نح��و 
س��قيم وس��خيف ف��ي آن مع��ا: مطل��وب من 
المسحوقين أن يؤيدوا السفاحين والفاشيين 
م��ن هذه األنظم��ة الوظيفية غير الش��رعية 
وأن يترك��وا كرامتهم وحريتهم جانبا لس��تة 
عق��ود أخرى في قلب للش��عارات رأس��ا على 
عقب، حت��ى ال تفقد الش��عوب بوصلتها نحو 
فلس��طين التي اس��تعملت غطاءا حتى لحالة 
التخلف والتأخر ف��ي الجمهوملكيات الوراثية 
باسم فلسطين ذاتها التي يزج بخيرة شبابها 
في س��جون ه��ذه األنظم��ة لتقض��ي نحبها 
تح��ت التعذي��ب بتهم مش��ينة ال عالق��ة لها 
سوى بنش��اط يكون أحيانا سياس��ي واحيانا 
اعالمي وفني.. ولو راجع أي وطني قائمة من 
قتلهم بشار في مس��الخه من هؤالء الشباب 
الفلس��طيني الكتشف المستهدفين فإما هم 
أطب��اء وممرضين وكتاب وفنانيين ونش��طاء 
اعالميي��ن أو عمل��وا ف��ي مس��اعدة واغاث��ة 
السوريين والفلسطينيين أو مجرد مواطنين 
بسطاء يشبهون السوري البسيط.. وبالرغم 
م��ن ذل��ك ما ي��زال البعض يدس رأس��ه في 
وحل ع��ار تبرير ه��ذه الجرائم أيضا باس��م 
البوصل��ة.. البوصل��ة التي يمر فيه��ا المنظر 
عنه��ا تح��ت أحذي��ة وبواري��د المحت��ل ف��ي 
مربعات الس��جون الكبي��رة أو في توجهه إلى 
الجسر نحو عمان أو دمشق أو بيروت أو حتى 

الرياض..
أن يؤي��د الالج��ئ الفلس��طيني بالفكرة 
س��بيل  ف��ي  الش��عوب  ونض��االت  ش��عارات 
حريتها وكرامتها يُعتبر جريمة يُعاقب عليها 
بالحص��ار والقصف واالعدام في الس��جون.. 
وأن المطل��وب أن يك��ون ه��ؤالء كالقطيع ال 
يحرك س��اكنا حين يجر إلى الذبح فردا فردا.. 
ويحل��ل الذبح بتش��ويه قذر واس��تغالل اقذر 
لقضية هؤالء الالجئون الذين يصورون بأنه 
لوال بشار لما كانوا بش��را.. ومللنا من تكرار 
الزمة أن الفلس��طيني في سوريا لم يُعامل 
كالس��وري بمني��ة ومنح��ة م��ن بش��ار الذي 
لم يكن ق��د ولد حين صدر قانون مس��اواته 
الس��وري  األرمن��ي  مث��ل  مثل��ه  بالس��وري 

باستثناء التجنس..

لما الغراب��ة عندما يخ��رج » وزير عمل« 
في سلطة رام اهلل ليشرح لمواطني السلطة 
بأن طائرات بش��ار ل��م تقتل وال فلس��طينيا 
واح��دا ف��ي المزيري��ب بجنوب س��وريا.. هذا 
الجزم القائم عل��ى فذلكة معرفية تحريفية 
تس��تند إلى أن الفلسطيني المقتول يجب أن 
يكون في دائرة ١١ تجمعا فلسطينيا ليعترف 
بأنه تم اس��تهدافه وقتله.. فمدرسة األونروا 
التي ُقصف��ت في المزيريب وتس��بب برميل 
بشار في اراقة دماء ١٩ انسانا بينهم أطفال 
ونساء »يكذب« ساكنوها وبالتالي يبرر أحمد 
مجدالني القتل بالبراميل طالما أنه ال يعترف 
ب��أن المس��فوكة دماءهم الجئ��ون.. رغم أن 
الئحة األس��ماء واألعمار نُشرت لكن يبدو أن 
الوقاحة تجاوزت العته السياس��ي واألخالقي 

في سبيل مصالح شخصية ضيقة..

�ملر�هنة على من؟
ش��يء مخز أن تس��تمع ألعض��اء مكاتب 
سياسية ولجنة مركزية ومسؤولي تنظيمات 
فلس��طينية وأحزاب وتيارات محس��وبة على 
العروبة واليس��ار وبعض مم��ن يحمل صفة 
رئاسية ووزارية مثل تلك المواقف التي يبثها 
صبيان األنظمة العربي��ة المهترئة ويرددون 
كالم��ا أش��به ب��كالم أحم��د س��بايدر و ناصر 
قندي��ل ووئام وه��اب في تهري��ج مهرجانات 
تمتد من برلين حت��ى غزة ورام اهلل وبيروت 
وعمان والقاهرة وتونس.. العجيب أن هؤالء 
وتنظيماته��م )ذات المس��ميات( كانت تخبر » 
الجماهي��ر« بأن تحري��ر فلس��طين يمر عبر 
تحرر الجماهير العربية وقيام أنظمة وطنية 
تس��عى إلى وحدة حقيقية.. ه��ذا على األقل 
أح��د أه��م المنطلق��ات التنظيري��ة لفصائل 
اعتب��رت نفس��ها ذات ي��وم ج��زء م��ن حركة 
تح��رر أوس��ع وأش��مل.. ب��ل في حي��ن كانت 
تمطرن��ا بش��عارات مؤيدة لنضاالت ش��عوب 
آس��يا وأفريقيا وأميركا الالتينية في س��بيل 
تحرره��ا م��ن أنظم��ة ش��مولية وقمعية ذات 
وظيف��ة تبعية ومح��ددة لرأس��مال متوحش 
وش��ركات عمالق��ة وناهب��ة للش��عوب.. إلى 
آخره م��ن صف الش��عارات الت��ي تعرفونها.. 
فهي وقفت، مثلها مثل بقية ما س��مي حركة 
تح��رر عربية بأحزاب وش��خوص وتنظيمات، 
موقف الملتب��س العاجز حتى عن اس��تنباط 
موق��ف م��ن برامج��ه وش��عاراته التاريخي��ة 
فراح عوضا عن ذلك يمطرنا بعش��ق وهيام 
بنظرية المؤامرة وحجمها وكم هي مسكينة 
ه��ذه األنظمة المتس��اقطة والس��اقطة في 
قمع وقت��ل الع��رب دون أن يجاريها من حيث 
الع��دد والوس��ائل حت��ى ذل��ك الع��دو ال��ذي 
يحذرنا الناطقون باس��م هؤالء من نسيان » 
التناقض الرئيس« معه.. وهو التحذير الذي 
يدل على متناقضة عجيبة باعتبار الش��عوب 
مجرد قطيع تُسّ��ير وتقاد بكل خنوع وبدون 
مساءلة مراييع األنظمة التي تدمر كل ما في 
طريقها من بشر وحجر تحت ذات البند.. فمن 
العجي��ب حقا أن تحتف��ظ » المقاومة« وهذه 
األنظم��ة الجبانة بما يس��مى ح��ق الرد على 
العدو الذي يلطشها على وجهها بينما تسحق 
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عناصر من المليشيات العراقية في دمشق | شباط 2014

أجس��اد األطفال العرب تح��ت ركام البراميل 
المتفج��رة أو بالحص��ار والتجهي��ل باس��م » 

مكافحة اإلرهاب«..
ما تريده منا تلك الشخصيات التي تنطق 
باس��م تنظيمات وأحزاب عربية وفلسطينية 
أن نقتنع ب��أن الحرية والكرام��ة ال تتحققان 
تتحقق��ان  ب��ل  للعج��ب..  وي��ا  بالث��ورات.. 
مس��رحية  وع��روض  خطابي��ة  بمهرجان��ات 
تجعل دم��وع األنظمة الفاش��ية مدرارة على 
مآسي تلك الشعوب التي يُنظر إليها كقطيع 

في مزارع ومداجن وراثية..
مس��حوقة  ش��عوب  م��ن  تتوق��ع  كي��ف 
ومه��دورة الكرام��ة أن تملك الوق��ت واالرادة 
واإلمكانيات لتقف معك؟ إذا كان بالش��عارات 
فأفض��ل الش��عارات الت��ي وصل��ت باألطنان 
يمك��ن تلمس��ها حت��ى عن��د مل��ك المغ��رب 
الوري��ث للجنة القدس من أبي��ه.. لكن عمليا 
م��اذا يفعل هذا النوع م��ن األنظمة للقدس؟ 
ويمك��ن مراجع��ة أرق��ام الصن��دوق القومي 
الفلس��طيني وروات��ب الس��لطة وموظفيه��ا 
لنع��رف حج��م » البت��رودوالر« الذي باس��مه 
الي��وم صار يُس��تدل عل��ى المؤام��رة وليس 
حين كان يُستدر باسم التوازن االستراتيجي 
واعادة اعمار القنيط��رة او تعمير مدن وقرى 
لبن��ان بعد ع��دوان ٢٠٠٦.. بل م��ا فائدة أن 
تُطلق تسمية » أنظمة تقدمية« على هؤالء 
الذي يشبهون نظام س��وريا في الوقت الذي 
يس��حق فيه الشعب السوري ويسحق بالقتل 
والحصار والتجويع مئات آالف الفلس��طينيين 
وتشتد شعارات ساسة ومتحدثون باسم هذا 
النظام نح��و االنعزالية الفاش��ية وخيارات ال 
عالقة لها بش��عارات حتى العروب��ة النظرية 
ب��ه  المقص��ود  لي��س  واس��تفزاز  وبهت��اف 
تنفيس��ا ب��ل اف��رازا لحقيق��ة كان��ت تختفي 
تحت الش��عارات السابقة مثل ممارسات فيها 
من العجرفة والتكبر واهانة حتى مس��ؤولي 
تل��ك التنظيم��ات والش��خصيات الت��ي كانت 
تلتقي برجال النظام في تركيز ش��ديد على 
أن تك��ون من األجهزة األمنية في مس��تويات 
متدني��ة حت��ى.. معرف��ة المس��توى يمك��ن 
االستدالل عليه من وظيفة خالد عبد المجيد 
وياس��ر قش��لق وانور عب��د اله��ادي... وبقية 
جوقة النضال الحاملين للشعارات والحاملين 
المس��تحقات  للعب��اءات والمنتظري��ن صرف 
ف��ي كوبون��ات الثقافة والخب��رة لتلميع جزار 

دمشق..
ومثلم��ا غرق حس��ن نص��ر اهلل وتنظيم 
حال��ش ف��ي دم��اء الس��وريين والس��وريات 
وبتفاخ��ر طائف��ي مقي��ت فإنه وغي��ره غرقا 
في دم��اء الفلس��طينيين بذات الوق��ت الذي 
يتاج��رون فيه ب��كل وقاحة وصل��ف بقضية 

البوصلة وفلسطين التي 
ال تُذك��ر إال حي��ن ي��راد 
اس��تجالبها ف��ي خط��اب 
مدر للعواطف رغم تبدل 
ولع��ق  والح��ال  الزم��ن 
المزين��ة  الش��عارات  كل 
بخلفي��ات تحم��ل أع��الم 

الثورات العربية..

مالحظات على �أوهام تكرب مع تعمق 
�لورطة.. �آخرها وهم ح�سن ن�سر �هلل

* االمع��ان في الذل لمصالح ش��خصية.. 
كان يج��ب أن يُس��اق أحم��د مجدالن��ي إل��ى 
ح��الق يقص له ش��عره عل��ى الصف��ر مثله 
مثل أي فلس��طيني تستدعيه ش��عبة تجنيد 
لسوقه نحو خدمة الزامية في جيش التحرير 
الفلس��طيني ال��ذي يزج فيه بي��ن حين وآخر 
ف��ي مع��ارك ال عالق��ة وال بتحرير ش��بر من 
فلس��طين.. باس��تثناء من قاتل��وا إلى جانب 
ق��وات الثورة الفلس��طينية في حصار بيروت 
الفخ��م  لكن��ه وم��ن فندق��ه  ع��ام ١٩٨٢.. 
بدمش��ق )وليس من ذلك الذي يتقاس��مه مع 
المافي��ا ف��ي بلغاري��ا( راح مجدالن��ي )الوزير 
وامين عام التنظيم( مع من رافقه في رحلته 
إلى دمش��ق م��ن رام اهلل لمفاوضة دفع بدل 
خدم��ة جيش.. ولم��ن يدفع؟ يدف��ع مع غيره 
لمن يحاصر ش��عبه ويبطش بهم وهو وزير 
في سلطة تدعي االس��تقالل والسيادة بينما 
مصاه��رة بش��ار أه��م والنف��اذ بالمصلح��ة 
الذاتية الضيقة أهم من كل مآس��ي شعبه.. 
وبمثل هذا العق��ل يتكاذب أصحاب الفصائل 
واألحزاب الفلس��طينية عل��ى بعضهم وعلى 
ش��عبهم.. وبالنتيج��ة.. مس��اء الخميس ٢٧ 
فبراير/ ش��باط: أحمد مجدالني وفي لقاء مع 
نجوى قاس��م عل��ى قناة العربي��ة الحدث راح 
يخبرن��ا بأن وال فلس��طيني واح��د مات جوعا 

وجفافا في مخيم اليرموك..
* منافس��ة محمد دح��الن ال تُواجه بهذه 
الطريق��ة المفضوح��ة.. وإح��راج حم��اس ال 
يك��ون على جث��ث الفلس��طينيين.. ومحاولة 
تس��ويق دونكش��وتية الس��لطة بوجه كيري 
ال تت��م بدس الرأس في الرم��ال والبحث عن 
أدوار متخيل��ة ف��ي اقن��اع اوباما بأش��ياء من 
مثل بقاء بش��ار وهو من الخي��ال فيما الواقع 
يقول بأنها س��لطة أعجز من أن توقف س��لخ 
جل��د ك��وادر مرجعيتها ف��ي س��جون النظام 
الس��وري أو من��ع اقتح��ام بيرزي��ت والتنم��ر 
على الفلس��طينيين.. التحج��ج الحقا بأنه لم 
يتم اتخاذ مواقف حاس��مة لك��ي ال يتم ايذاء 

الفلس��طينيين في سوريا من عصابات بشار 
ومرتزقت��ه الحاملي��ن ن العراق ولبن��ان ارثا 
طويال من تاريخ ذبح وتهجير الفلس��طينيين 
أم��ر يتعجب من��ه حتى الرضيع الفلس��طيني 
ال��ذي قصفته طائرات بش��ار ف��ي المزيريب 
وحاصرت��ه حتى الموت ف��ي اليرموك ودمرت 
وهجرت عش��رات آالف األس��ر الفلسطينية.. 
إال إذا كان المقصود بالفلسطينيين موظفي 

المنظمة والسلطة في دمشق..
* مفهوم » الثورة الحقيقية« عند مجموع 
الفصائل والتيارات » القومجية واليس��ارية« 
العربي��ة ه��و مفه��وم كس��يح وف��ي أفضل 
الحاالت يعاني من تش��وهات ضخمة تش��به 
تشوهات مصطفى بكري وحجاج قصر بشار 
من عواصم أفلست فيها تلك التيارات إفالسا 
جع��ل الجماهي��ر تتق��زز وتنفر وتن��دم على 
إضاع��ة الوقت والجه��د في مجرد االس��تماع 
لعنتري��ات تماث��ل عنتريات حس��ن نصر اهلل 
المتبني  الطائف��ي  الميليش��ياوي  وتنظيم��ه 
لالحتف��اظ بحق ال��رد على غارات اس��رائيل 
بينما تُعصب رؤوس وأدمغة ش��باب الشيعة 

بعصبة ثارات الحسين وزينب!
* مفهوم الثورة يش��به مفهوم أدونيس 
ورهط من منظ��ري االحتفاء بانقالب حافظ 
أسد باعتباره » حركة تصحيح« وبثورة بدون 
جماهير س��يحتفل بها » الش��عب الس��وري!« 
ي��وم ٨ آذار / م��ارس الحالي بش��كل عفوي 
وكأن ش��يئا لم يحدث.. ث��ورة الثامن من آذار 
ف��ي رأي الثوريين هي الثورة الصحيحة التي 
صنعه��ا الكادح��ون م��ن العم��ال والفالحين 
الذين يُلعن سنس��فيل أجداده��م اليوم في 
س��وريا استنادا إلى ذات مفاهيم ثورة الثامن 

من آذار..
* المراهنون على بقاء سفاح حاكم أبدي 
على أط��الل س��وريا المدمرة إنس��انا وحجرا 
ه��م أول م��ن س��تراهم يهج��رون ويتركون 
س��وريا تلعق جراحها.. وبوه��م أن مثل هذه 
الخزعبالت المسماة مسيرات عفوية في جزر 
س��يطرة ميليش��يا طائفية تذل الناس يمكن 
أن يت��م تعويم وتس��ويق هذا الس��فاح عند 
الضحية سيكتش��ف هؤالء في قادم األيام أي 
اثم ارتكبوه بحق س��وريا والسوريين وبحق 



13

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

   ت
ة  

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
3 /

ار 
 آذ

/ 2
 | 

 )1
28

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ظر
ة ن

جه
و

أنفسهم قبل أي ش��يء آخر.. وهؤالء تراهم 
الي��وم فرحين جدا بجرف جث��ث أبناء وطنهم 
بالجراف��ات لكنه��م سيكتش��فون أي��ة كارثة 
جرفوه��ا ف��ي طرقاته��م توريث��ا ألجيال لم 
يعد الخوف يردعها ع��ن ليس إقالق مضاجع 
هؤالء الحكام التافهين بل كل مس��توياتهم 
م��ن الغفي��ر إل��ى الخزمتجي باس��م الثقافة 
واألدب واإلع��الم.. ليس بقدر وليس بمقدور 
كائن م��ن كان )ول��و كان بإمكانهم لفعلوها 
من��ذ ثالث��ة أع��وام( أن يجع��ل م��ن الش��عب 
السوري يُصور بهذه المذلة واالستكانة التي 
تعش��عش في عقول راغبة برؤية مجتمعات 
تع��ود إل��ى الخن��وع تح��ت أس��قف األحذي��ة 
العس��كرية.. وم��ن ج��اء إل��ى س��وريا ظان��ا 
بأنه س��ينتصر على ش��عبها ب��روح االنتقام 
والطائفية وبتجييش مذهبي يمتد من حدود 
الباكس��تان إل��ى الجنوب اللبناني سيكتش��ف 
متأخرا س��عادة اسرائيل بما اقترفت عقولهم 
وايديهم.. اكتش��افات س��تكون متأخرة جدا.. 
لك��ن مس��ار التاريخ يقول م��ا يعرفه هؤالء، 
ش��لة النصابين الذين يزجون بالمنطقة نحو 
هذا الف��رز الخانق منذ اللحظة األولى للثورة 
الس��ورية، ب��أن الش��عب الس��وري ليس أقل 
ش��جاعة واس��تيعابا لمواجهة الغزاة تحت أي 
عنوان وبأية لبوس أتوا إلى سوريا يعصبون 
عقولهم كما يؤجر البعض لسانه وقلمه في 
سبيل تلميع الفاشية الالبسة لبوسا علمانية 
بينم��ا كل تحالفاته��ا تنط��ق بفاش��ية دينية 
تلتقي حتى مع فاشية ونازية جديدة تستورد 
م��ن الدول األوروبي��ة وإن كان التركيز اليوم 
فقط على بضع��ة آالف من اآلتين تحت راية 
الجهاد من الغرب.. بينما في المقابل استغباء 
عراقيي��ن  بمقاتيلي��ن  والس��ورية  الس��وري 
وايرانيين ولبنانيين وبتغطية فتاوى ومباركة 
رس��مية سيكشف حجم الورطة التي يغوص 
في رمالها المتحركة هؤالء الذين يوس��عون 
الخنادق بين البش��ر بجرافات الطائفية التي 
تش��به احتفاليات جرف جثث البشر والتفاخر 
المريض بمنجزات تفريغ المدن السورية من 
س��كانها.. وبالمناسبة، كيف يمكن االستمرار 
بكومب��ارس  المتنقل��ة  المس��رحيات  به��ذه 

المسيرات العفوية المؤيدة من مكان آلخر؟
نح��ن بالعموم نعيش حال��ة من افرازات 
اف��الس حرك��ة التح��رر العربي��ة التقليدي��ة 
بأحزابها وتنظيماتها وشخوصها وهي نفسها 
ذات الحركة التي تباكت على عس��كرة الثورة 
الس��ورية بينم��ا كانت تبارك جرافات س��احة 
الس��اعة بحمص بعد ش��هر من ان��دالع ثورة 
الس��وريين.. وكانت ذاتها التي رددت ترهات 
المفاصلة باألع��داد وما يتلقاه المتظاهر من 
نقود ليخ��رج بمظاهرة تطالب بالحرية.. في 
حين كان هؤالء يطالبون السوريين بالتعقل 
والحف��اظ على » رئيس��هم المق��اوم«! نحن 
نعي��ش فضيحة الع��ور السياس��ي والفكري 
حين راح هؤالء يخادعون ويتكاذبون بحمالت 
دعائية لم يش��هد التاريخ الحدي��ث مثيال لها 
لش��يطنة ش��عب كامل من أجل شرعنة قتله 
وتهجي��ره.. فكم دم��ر الطي��ران » الوطني« 
والمدفعية والصواريخ » الوطنية الروس��ية« 
ف��ي س��وريا؟ كم بق��ي م��ن س��يادة وطنية 
بشعارات: شكرا روسيا.. شكرا الصين..!؟ كم 
بقي من تلك السيادة التي يقودها ويسيجها 
بروجوردي وقاس��م س��ليماني؟ تحت يافطة 
هذه الس��يادة المخردقة تماما تجري فصول 
الفضيحة الكبرى عن الفوضى الخالقة بينما 
هؤالء نس��جوا ما تعجز عنه مخيلة كونداليزا 
راي��س.. كله من أج��ل ماذا؟ م��ن يظن بأنه 
فقط من أجل بش��ار سيكتشف صحة ما قاله 
ذل��ك النائب في أحد األي��ام: طبيعة وتركيبة 
ه��ذه األنظم��ة تجع��ل حتى من مخ��دة على 
كرس��ي الحكم هي الحاكم.. فكل المنظومة 

األمني��ة العس��كريتارية المافيوي��ة ترتب��ط 
بهذا الكرس��ي بما يخدم مصالح اس��تمرارها 
وبمجرد اهتزاز هذا الكرس��ي س��تبرز الحالة 
الحقيقي��ة لدول��ة العصاب��ات الت��ي تنه��ش 
ببعضه��ا غير آبهة بمن تس��تعين ومن تقتل 

في سبيل وهم استمرارها..
ف��ي النهاي��ة ثمة وهم عند حس��ن نصر 
انكش��فت  الت��ي  حال��ش  ومجموعت��ه  اهلل 
طائفيتها المقيتة ف��ي القلمون ويبرود التي 
ليس فيها ال مقام حسن وال زينب وال يهود.. 
وه��م يعش��عش عن��د ه��ؤالء بأن الش��عوب 
س��وف تنس��ى كل هذا ف��ي أول مواجهة مع 
دولة االحتالل وسينس��ى الس��وري وستنسى 
الس��ورية ذلك التفاخر بتسميتهم بوهابيين 
وقتله��م بتكلي��ف ش��رعي وبفت��اوى تصدر 
من اي��ران والنجف ليهتف��وا ثانية لنصر اهلل 
وحال��ش.. ه��ذا وه��م كبي��ر ثمن��ه جماجم 
أطف��ال الذيابي��ة والحس��ينية والقصير وكل 
ريف دمش��ق ولباس عس��كري باش��ارة على 
وزين��ب  الحس��ين  باس��م  والص��در  الكت��ف 
وأناش��يد يبرود.. وهم كبير بأن الس��وريين 
س��وف ينسون كل الدمار الذي باركه وشارك 
فيه بكل طائفية حق��ودة هؤالء الذين برروا 
إعالما وثقافة ومش��اركة ف��ي األكاذيب التي 
لم تس��تطع كل ابداعات حال��ش مع رفيقتها 
داع��ش أن ترس��خ صورة نمطي��ة واحدة عن 
اره��اب غير اره��اب هؤالء العاب��رون للحدود 
بش��كل نظام��ي لقت��ل الس��وريين بروات��ب 
ارتزاقي��ة مش��فوعة بمس��وح ديني��ة.. فمن 
ناف��س الصهيون��ي على المذبح��ة لن يكون 
بإمكانه في ق��ادم األيام أن يمح��و كل العار 
ال��ذي حاول نص��ر اهلل اخفاؤه باتهام ش��عب 
مظل��وم بأن��ه يرس��ل مقاتلي��ه دفاع��ا عنه 
بوج��ه مؤام��رة كوني��ة بقت��ل هذا الش��عب 
نفس��ه وحصاره ودك��ه بصواريخ ل��م تجرؤ 
منذ ٢٠٠٦ س��وى أن تس��مي الساقطة على 
ش��مال فلس��طين أو بالق��رب م��ن حدوده��ا 
س��وى بصواريخ مشبوهة.. أطنان الشعارات 
ل��م تمن��ح طف��ل وطفل��ة س��ورية دفء في 

ع��راء ه��ذا الع��ار الذي كرس��ه حس��ن نصر 
اهلل وهو يكتس��ح بطائفيت��ه مفهوم وفكرة 
المقاومة.. أطنان األكاذي��ب لم تمنع االجابة 
عل��ى س��ؤال التنمر بوج��ه الالجئ الس��وري 
في لبنان كاس��تعادة لتاريخ شعار » الغرباء« 
مع الفلس��طينيين.. ولم تمنع انكش��اف زيف 
وتج��ارة الك��ذب باس��م فلس��طين والقدس 
بينم��ا مقاتل��ون م��ن حالش في ري��ف حلب 
وح��وران.. ولن تنس��ينا كل تلك الممارس��ات 
المش��ينة كيف حمل من خاللها حس��ن نصر 
اهلل من متحفه س��يارة عس��كرية اسرائيلية 
ليتهم بس��طاء الس��وريين بانهم مدعومين 
من اس��رائيل في القصير.. وال قتل الجرحى 
باعدام��ات يتفاخر بها رج��ال حالش بتكليف 
ش��رعي بينم��ا عاره��م يتس��ع وه��م يرون 
االبتذال الصهيوني في ابراز معروف الدوافع 
لجريح سوري يزوره نتنياهو دون سؤال عمن 
قتل وجرح ودمر حتى مشفى ميداني بسيط 
لكي ين��زف الناس حتى الم��وت.. هم الناس 
أنفس��هم الذي��ن فتح��وا قلوبه��م وبيوتهم 
في ٢٠٠٦ له��ؤالء الذين الحقته��م طائرات 
أولمرت.. فماذا وكيف سينس��ى هؤالء؟ وبأي 
وهم يظن حسن نصر اهلل بأنه سوف يخترع 
له معركة ما ليس��تعيد بها ما كان وليس��مح 
من خاللها كل ما علق به من دماء السوريين 
بالقضي��ة  الوقح��ة  ومتاجرت��ه  والس��وريات 
الفلس��طينية بينما زبانيت��ه يتفاخرون بقتل 
وحص��ار س��كان مخيمات س��وريا.. س��بق أن 
قي��ل بأنه لو كان هناك من يفكر بعقل لكان 
توقف منذ زمن أمام هذا المش��هد.. لكن من 
المؤس��ف الق��ول ب��أن الوقت ف��ات وبأن كل 
برك الدم الس��ورية اتس��عت بحي��ث لم يعد 
ال لحس��ن نص��ر اهلل وال ل��كل ه��ؤالء الذين 
يشبهونه ويتفاخرون بشعاراتهم المستهزأة 
بقيمة دم الس��وريين ومعاناتهم ال قدرة وال 
إمكانية حتى لحفظ ماء الوجه الكالح مع كل 
حرف وكل كلمة تخرج من اعالمهم وبلس��ان 
محللي القتل على قنواتهم العتبار المظلوم 

ظالما والتمجيد بقوة وبطش القاتل..

ضحايا مجزرة العتيبة من قوات المعارضة | 28 شباط 2014
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

 متوز 1991
�ليوم �لأول 7/1 

الس��اعة اآلن ه��ي السادس��ة والنصف مس��اء، 
والممر ممتلئ بالس��ائرين عددنا في الجناح أضحى 
مئة وثمانية وعش��رين، نحتل عشرة مهاجع، نتوزع 
بي��ن العش��رة إلى الس��تة عش��ر نزياًل. بعد س��اعة 
يغلق��ون األب��واب بي��ن الس��ابعة والثامن��ة يتناول 

العناصر العشاء.
جاءت الي��وم من المهاجع الخلفي��ة أخبار تقول 
أن مدير الس��جن قال ألح��د أطباء الطواب��ق العليا، 
أن المساجين المرضى سيخلى سبيلهم، أما الباقي 
فسينقلون إلى السجون المدنية، ألن سجن /تلفيتا/ 
ف��ي صيدناي��ا سيس��تقبل أكث��ر من ألفي س��جين 
قادمي��ن من تدم��ر. والحديث هنا ي��دور حول صحة 
ه��ذه األخبار، أو عدم صحتها، وأن��ه إذا لم يكن من 
إخالٍء، فالنقل إلى المحافظات أخف وطأة، فالسجون 
المدنية ال تخضع لمثل هذه الش��روط القاسية التي 
أرهقتن��ا. إنن��ا نغّ��رب , عبر اإلش��اعات , ونش��رّق 

نصدقها ونكذبها بنفس الوقت. 
الغم��وض التام يلف وضعن��ا، فليس هناك من 
خبر أو من إش��ارة تش��ير إلى فرجة ف��ي هذا الجدار 

األصم.
أنهيت ق��راءة رواية صغيرة وكثيفة اس��مها: » 
مملكة هذا العالم » للروائي الكوبي »أليخوكاربنيه 
». وقد أثار هذا الروائي دهشتي منذ قرأت له رواية 
/عصر األنوار/ في تدمر. ولوقوفه ضد االس��تعمار، 
والمت��الء أجوائ��ه بالص��دق ونق��ل أج��واء الس��حر 
والتعاويذ التي تجتاح أمريكا الالتينية وأفريقيا، وأنا 

بصدد إعادة قراءة هذه الرواية مرة ثانية. 
�ليوم �لثاين 7/2 

األنباء تتحدث عما يقع ف��ي الجزائر، الصدامات 
في الشوارع، واالعتقاالت الجماعية، وادعاء الحكومة 
ضد اإلسالميين، وادعاء اإلس��الميين ضد الحكومة. 
وفي لبنان يحتدم الصدام بين جيش حكومة الهراوي 
المدعومة من النظام الس��وري ومؤتم��ر »الطائف« 
, وبين الفلس��طينيين ش��رقي صيدا. كل ذلك يصب 
ف��ي الصال��ح اإلس��رائيلي واألمريك��ي. ويالحظ أن 
المخططات المرس��ومة في العواصم الكبرى تسير، 
وأن ع��رب » النخ��وة » مش��اركون ف��ي التنفيذ. ومع 
س��ماعي لهذه األنباء يتكاثر ف��ي جناحنا الذباب، إننا 
نتعرض لهجمات الذباب بشكل مثير. فالذبابة تدخل 
ف��ي إطار البيجام��ة وتتغلغل كي تص��ل إلى غيارك 
الداخل��ي، فتنه��ض وتقف��ز كالملس��وع. إن الذباب 
يقف على حاجبيك، ويحاول التأرجح فوق رموش��ك، 
بل يدخ��ل في عينيك وف��ي أنفك، وعندم��ا تطرده 
يالحقك ليس��تريح في القراني، ف��وق العوازل، بين 
شعر الس��اقين، تحت أظافر الرجلين، هكذا يهزأ بنا 

وال مجال إال للصبر. 
أنهي��ت قراءة كت��اب االنتفاضة وه��و مجموعة 
مداخ��الت ومحاضرات أقامه��ا مركز »ناج��ي العلي 
الثقاف��ي« وقد جاء ف��ي الكلمات الت��ي ألقيت أواخر 
العام 1989 ُلمَعٌ من الحقائق ال سبيل إلى إنكارها، 
ولك��ن كلم��ة األس��تاذ نج��اح واكي��م لفت��ت نظري 
األنظم��ة  أن  وملخصه��ا:  وواقعيته��ا،  لسالس��تها، 

العربية، واليمين الفلسطيني وربما منظمة التحرير 
كله��ا. ال تريد ث��ورة حقيقية في فلس��طين وال في 
الوط��ن العرب��ي، خاص��ة والكل يس��عى للتس��وية 
والصلح، والمراوغة وبيع األرض واإلنس��ان العربي 

والوطن والثورة إنه من زمن الذباب. 
�ليوم �لثالث 7/3 

سألت المالزم في كهرباء الدبابات جوهر سعد 
م��ن بلدة قطين��ة عن زيارته , ق��ال: - الزيارة كانت 
طويل��ة وجاء أهلي وكلهم بخير. وأردف قائال: كانت 
زيارتي مع المالزم محمد شَ��رُّوف وهو من الطابق 
العلوي ومصنف على تنظيم العراق، وهو من قرية 
الزرّاع��ة القريبة من القصي��ر وقد مضى عليه في 
الس��جن )17( عامًا وكل ما عمله أنه قال عندما كان 
عل��ى الح��دود العراقي��ة: إنن��ي ال أس��تطيع محاربة 
الق��وات العراقية. كان ذلك عام 1975. س��ألته: هل 
أن��ت مت��زوج؟ ق��ال: ال كنت خاطب��ًا عندم��ا اعتقلت 

والزالت خطيبتي تنتظرني، وتزورني.
ع��اد عبد الكريم الضحاك م��ن تخطيط القلب، 
وقد التقى بمريض الطابق األعلى قال له: إن محمد 
محفوظ من بلدتك السلمية جاء من تدمر منذ إثني 
عشر يومًا، وقد أخبرنا أن مدير سجن تدمر قد أفرز 
أكثر من ألف سجين، واجتمع مع شواشهم وأخبرهم 
أنهم سينقلون قريبًا إلى صيدنايا. ومحمد محفوظ 
م��ن موالي��د 1946 وكان يدي��ر مطعمًا ف��ي البلدة، 
وعندم��ا اعتق��ل كان يدير مقصفًا ف��ي القدموس، 
واعتقل مع أبي علي الخالد، وعلى أثرها تم اعتقال 
صديقي عدنان ش��قيقه األكبر، والذي عش��ت فترة 
معه في بيروت نذهب إلى بعض المقاصف، نشرب 
ونأكل، وقد أعدمه حافظ األس��د بتهمة التعامل مع 
إس��رائيل، والواق��ع أن حافظ انتقم م��ن أخيه زكي 
الذي كان عام 1966 مالزمًا أواًل ومس��ؤواًل عن أمن 
دير ال��زور، وعندما قامت 23 ش��باط، وتم االنقالب 
على أمين الحافظ وميش��يل عفلق والبيطار بقيادة 
صالح جديد واألس��د وتنفيذ رفعت األس��د وس��ليم 
حاط��وم، التجأ زكي إلى العراق هاربًا وأرس��ل تلك 
البرقية الش��هيرة لصالح جديد، وقد دخل زكي في 
سلك الجيش العراقي ورقي، ووصل إلى رتبة لواء. 
هذه قص��ة آل محف��وض الذي لج��أ منهم إلى 

الع��راق من لجأ، وأمَّ الس��جون م��ن أم، وأعدم من 
أعدم. 

جاءن��ا م��ن الجن��اح الخلفي م��ا يل��ي: إن مدير 
الس��جن طل��ب القيادي في ح��زب العم��ل )الرابطة 
س��ابقًا( الرفي��ق: فاتح جام��وس وقال ل��ه: إن لجنة 
قادمة إلى الس��جن األسبوع القادم، وستمر عليكم، 
وال  اس��ترحام،  طلب��ات  عل��ى  توقع��وا  أن  ويج��ب 
تتقاعس��وا عن ذل��ك، وأن المرضى س��يفرج عنهم 

قريبًا، وتوجد إجراءات كثيرة خالل هذا الشهر. 
�ليوم �لر�بع 7/4 

جاء إلى جناحن��ا الدكتور العقي��د نبيه العايش 
زائ��رًا؟.. من هو ولم��اذا اعتقل؟.. كان رئيس��ًا ألحد 
أجنح��ة مستش��فى تش��رين. درس عل��ى حس��اب 
الجيش »الطب النسائي« وتخرج بمرتبة بروفيسور 
في الطب حوالي 1980 وبعد ست سنوات عن طريق 
الصدفة علمت المخابرات العسكرية أن العقيد نبيه 
العايش زار قريبًا له في الس��فارة العراقية، وس��لَّم 
عليه، وجلس قلياًل، فألقت القبض عليه عام 1986 
بتهمة كتم معلومات وال يزال منذ ذلك التاريخ حتى 

اآلن. 
ه��و يطوف من جناح إلى جن��اح إلجراء عمليات 
س��ريعة أو إس��عافات أولية وقد أكد له مدير السجن 

أن قوائم قادمة لإلفراج عنها. 
ج��اءت زيارة المق��دم علي حام��د المعتقل منذ 
ع��ام 1979، لعل��ي أخ أصغ��ر من��ه ين��وي فت��ح دار 
للنشر، وهو منتسب لحزب السلطة، وقد سأل الزائر 
علي مدير الس��جن الذي حضر الزيارة عن إش��اعات 
إخالء الس��بيل فقال أن هناك قوائم مرضى. سألت 
الدكتور العايش عن أحوال األجنحة والطوابق العليا 
قال: وصل عدة أش��خاص من سجن تدمر. وأضاف: 
ربم��ا يك��ون هناك ق��دوم كثيف ولكن بع��د أن يتم 

تقليل العدد في سجن صيدنايا. 
وهكذا تمض��ي األيام ونحن نتس��قط األخبار، 
ونش��م رائحة الهواء في الجهات األربع. كما يستمر 
ضرب المخيمات ش��رقي صيدا، كما تستمر الصحف 
الس��ورية ف��ي امت��داح الش��رعية اللبناني��ة، هكذا 

تستمر المؤامرة.
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و عب��د الرحمن منيف وجهٌ م��ن وطني، ولو كان 
مقدرًا أن تتم كتابة هذه السطور قبل بضع سنوات 
ل��كان منيف أول األدباء المطروحين الس��تضافتهم 
على صفحات الجريدة، إذ كنت أعتقد أن منيف أديب 
ومؤرخ س��وري، وحين قرأت أرض الس��واد حسبته 
عراقي��ًا ولو ق��رأت أم النذور حينها لحس��بته أردنيًا 
أو م��ن جنوب س��وريا، عب��د الرحمن مني��ف الكاتب 
الس��عودي المولد ودمش��قي الوفاة ضي��ف زاويتنا 

اليوم.
ول��د عب��د الرحم��ن المني��ف, ف��ي عم��ان عام 
1933 و ينتم��ي إل��ى قري��ة قصيب��ا ش��مال مدينة 
بري��دة بمنطقة القصي��م الواقعة وس��ط المملكة 
العربية الس��عودية, و كان وال��ده ابراهيم من كبار 
تجار العقيالت الذين اش��تهروا برحالت التجارة بين 
القصي��م والش��ام وفي أثن��اء عودته إل��ى الجزيرة 
العربي��ة من إحدى رحالته توقف في عمان، وهناك 
ت��زوج بام��رأة عراقي��ة أنجبت ل��ه ولدًا أس��ماه عبد 
الرحمن، وعاد األب إل��ى الجزيرة العربية لكنه مات 

في الطريق.
تلقى مني��ف تعليم��ه االبتدائي بعم��ان، حيث 
قضى أولى س��نوات حياته التي تركت آثارا واضحة 
المعال��م ف��ي بن��اء ش��خصيته، ويعت��رف »منيف« 
بذل��ك صراح��ة عندما كت��ب بعد ذلك ع��ن تجربته 
بعمان وضمن ذلك في كتاب »س��يرة مدينة.. عمان 
ف��ي األربعينيات« يرص��د فيه تاريخ ه��ذه المدينة 
العريق��ة والتط��ورات الت��ي ط��رأت عليه��ا وأه��م 
األحداث التي وقعت بها، وأرخ لتحول عمان من بلدة 
بس��يطة وادعة إلى مدينة اتسعت جبالها وسهولها 
وتاللها ألكثر مما اتسع مسرحها الروماني القديم.

يقول عب��د الرحمن منيف عن عمّ��ان المكان: 
»تب��دأ المدين��ة بعد رأس العين بمس��افةٍ ليس��ت 
قريبة وأوّل المعالم الماديّة فيها البناء الذي يضمّ 
موّل��دات الكهرب��اء, مقابل س��ياج رأس العين على 
يمين الطريق الترابيّ, وبعد المولدات في بس��طة 
ضيّقة من األرض عند تالقي أودية الجنوب والغرب 
يقع س��وق الحالل األساس��ي, وعلى ضف��اف النّهر 
م��ن النّاحيتين وحتّى جس��ر المهاجرين بس��اتين 
الشّرَكس, أما عند الجس��ر فكانت الّطواحين, وبدًأ 
م��ن جس��ر المُهاجرين م��رورًا بالجامع الحس��ينيّ 
وصواًل إلى الجس��ر العبس��لي الس��وق م��ع فجوات 
تتخّللها البيوت, وغالبيّة سّكانه والعاملين فيه من 
العرب الذين أتوا من مأدبا والكرك والعقبة, وأيضًا 
م��ن الجزيرة ثمَّ بعد ذلك وكّلما اقتربنا من الجامع 

الحُسيني تصبح األغلبية من الشوام«.
وخالل نش��أته انكب على القراءة كرحلةٍ بين 
مدن العال��م قبل أن يرتحل إليه��ا واقعيًا، وقد قال 
عن تجربته: »مثل كثير من الفقراء الحالمين كنت 
أرس��م على وجه الس��ماء خيوال راكضة باستمرار، 
كنت أفعل هذا عندما تكون الس��ماء شديدة الزرقة 
وليس فيها غيمة واحدة، وكانت هذه الخيول شديدة 
الجموح وش��ديدة القوة، وكانت تسافر دائما، وكنت 
أمتطيها باستمرار وأسافر، لكني في هذا السفر لم 
أكن أبحث عن ش��يء، أو أعرف شيئا، حتى جاء يوم 
مللت فيه أن أس��افر ببالهة هكذا، فبدأت أبحث عن 
أهداف لهذا الس��فر، لكن بحث��ي كله ضاع، وانتهى 
ب��ال جدوى، فق��ررت أن أتعلم الق��راءة، وكانت تلك 
هي البداية لرحلة عذابي الحقيقية على األرض«.

غ��ادر منيف إلى بغداد والتح��ق بكلية الحقوق 
ع��ام 1952، بينم��ا ح��ركات التح��رر العرب��ي على 
أشدها، وانخرط في المظاهرات الطالبية المعارضة 
ل�«حلف بغداد« باعتباره مؤامرة تستهدف النيل من 
الوطنيي��ن العرب، وكانت النتيجة طرد عبد الرحمن 
مني��ف م��ن العراق ع��ام 1955، فاتج��ه إلى مصر، 
حيث م��الذ الكثير من الوطنيين العرب، فاس��تكمل 

جامع��ة  ف��ي  دراس��ته 
القاه��رة، وواص��ل العمل 
السياس��ي بل واالش��تغال 
العرب��ي  وطن��ه  بقضاي��ا 

الكبير.
للترحال  مني��ف  ع��اد 
إل��ى  وس��افر  ثاني��ة 
يوغوس��الفيا حليف��ة عبد 
الناص��ر ف��ي حين��ه ع��ام 
عل��ى  وحص��ل  1958م، 
ف��ي  الدكت��وراه  درج��ة 
ع��ن  »بلغ��راد«  جامع��ة 
النف��ط«،  »اقتصادي��ات 
ليعمل  1961م  ورجع عام 
الس��ورية  الش��ركة  ف��ي 
لح��زب  وانض��م  للنف��ط، 
البعث العربي االشتراكي، 
ثم س��افر إلى لبن��ان عام 
1972م للعم��ل في مجلة 
الب��الغ. ث��م ع��اد للع��راق 
م��رة أخرى ليترأس تحرير 
مجلة »النفط والتنمية ». 

العروبي  مع نش��اطه 
للكثي��ر  مني��ف  تع��رض 
المضايق��ات،كان  م��ن 
أكبرها إس��قاط جنس��يته 
ع��ام  وف��ي  الس��عودية 
1973 فاجأ الجميع بإصدار 
روايت��ه األولى »األش��جار 
واغتي��ال م��رزوق«، وكان 

ه��ذا الح��دث إيذانًا بميالد روائي كبي��ر كان له أثره 
الواضح على طريق الرواية العربية الحديثة.

س��افر منيف إلى فرنس��ا ع��ام 1981، ثم عاد 
إلى دمش��ق مرة أخ��رى ع��ام 1986م، حيث صارت 
مقر إقامت��ه الدائمة. صدر لعبد الرحمن منيف عدد 
من الروايات: »األش��جار واغتيال مرزوق« )١٩٧٣(، 
»قصة حب مجوسية« )١٩٧٤(، »شرق المتوسط« 
)١٩٧٥(، »حين تركنا الجسر« )١٩٧٩(، »النهايات« 
)١٩٧٧(، »س��باق المس��افات الطويل��ة« )١٩٧٩(، 
»عال��م ب��ال خرائ��ط« )كتبت باالش��تراك م��ع جبرا 
إبراهي��م جبرا - ١٩٨٢(، خماس��ية »م��دن الملح«: 
»التي��ه« )١٩٨٤(، »األخدود« )١٩٨٥(، »تقاس��يم 
 ،)١٩٨٩( »المنب��ت«   ،)١٩٨٩( والنه��ار«  اللي��ل 
»بادي��ة الظلمات« )١٩٨٩( و»اآلن هنا« أو »ش��رق 
المتوس��ط مرة أخ��رى« )١٩٩١(، »لوع��ة الغياب« 
)١٩٨٩(، »أرض الس��واد« )١٩٩٩(. كم��ا ص��درت 
لمنيف مؤلفات في فن الرواية، ومؤلفات أخرى في 
االقتص��اد والسياس��ة. حاز على جائزة س��لطان بن 
عل��ي العويس الثقافية للرواي��ة عام ١٩٨٩ وعلى 
جائ��زة القاهرة لإلبداع الروائ��ي التي منحت للمرّة 

األولى عام ١٩٩٨.
ح��از على جائ��زة س��لطان بن عل��ي العويس 
الثقافي��ة للرواية عام 1989 وعل��ى جائزة القاهرة 
لإلب��داع الروائ��ي الت��ي منح��ت للم��رّة األولى عام 
1998، وج��اء ف��ي قرار لجن��ة التحكيم: » اس��تحق 
عب��د الرحمن منيف ه��ذه الجائزة تقدي��رًا إلبداعه 
الروائ��ي المتميز وتأكيدًا ألهمي��ة هذا اإلبداع الذي 
قدمه خالل ثالثة عقود وه��ي أهمية تتجاوز دائرة 
الرواية لتش��مل المنجز الثقافي العام نظرًا الرتكاز 
تجربته الروائية على رؤية ش��املة تستمد تحليلها 
من التاريخ واالجتماع والفلسفة واالقتصاد والتراث 
مكتوب��ًا كان أو ش��فويًا، ويبني ه��ذه الرؤية بعقل 
تجريبي وحساس��ية فنية ينتظمان عالمة الروائي، 
ويخصبان��ه بكثير من الحيوية ويؤسس��ان لطبيعة 

الف��ن الروائي بوصفه إبداعًا ال يتش��كل من مجرد 
اإلحساس بإيقاع الحياة من خالل اإلحساس العميق 

بالحرية أيضًا.
وبس��بب ذلك كل��ه فقد حق��ق مني��ف للرواية 
العربي��ة إنجازًا متميزًا عل��ى صعيد تطوير الخطاب 
الروائ��ي، وخاصة في مجال تطوير تقنيات الس��رد 
واإليقاع وانتق��اء الواقع وتكثيفه والنظر إليه برؤيا 
ش��املة مدفوع��ة بج��رأة فكري��ة متقدم��ة ونفس 
ملحمي ح��ار، ومش��دودة بالمحافظة عل��ى الهوية 
العربية، والتعميق للبعد اإلنساني تشكياًل وإيقاعيًا 

ورؤية ».
بين جذوره في الجزي��رة العربية وبين جذوره 
العراقية، توفي منيف في منفاه دمشق عام 2004, 

حيث تعيش عائلته، ودفن فيها.
كما يقول منيف على لسان بطل روايته »اآلن 
هنا.. ش��رق المتوسط مرة أخرى«: »الجالد لم يولد 
م��ن الج��دار. ولم يهبط م��ن الفضاء. نح��ن الذين 
خلقناه، كما خلق اإلنس��ان القدي��م آلهته، ثم بدأنا 
نخ��اف منه إل��ى أن وصلنا إل��ى االمتث��ال والطاعة 

والرضا، وأخيرا إلى التسليم«.
رحل منيف ت��اركًا وراءه حيوات وأمكنة ومدن، 
ولوع��ة الغياب لي��س ألحد أب��رز الروائيي��ن العرب 
فحس��ب بل أيض��ًا للمثق��ف وصاح��ب الموقف من 
جمي��ع الدكتاتوريات العربية، وأهم كتّاب األماكن، 
يقول الباحث نبيه القاسم عن المدن في عالم عبد 
الرحم��ن منيف:” في بناء مني��ف لعالمه الروائي لم 
يك��ن المكان عام��اًل مكماًل أو زخرف��ًا وحلية للتأنق 
ولكن��ه ب��رز كعام��ل حاس��م ومح��وري ف��ي تطور 
األح��داث. يق��ول منيف إن الم��كان ليس جام��دًا أو 
محاي��دًا، ان��ه الحاضن��ة الت��ي تتكون فيه��ا االفكار 
والعالقات وتكتسب من خاللها حتي المالمح ونمط 
الق��ول والنظ��رة وبالتال��ي يت��رك الم��كان بصمته 
القوية علي البشر والشجر وكل ما ينهض فوقه”.
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  ياسر مرزوق

�لتعامل مع �ملوت يف �لقانون �ل�سوري
م��رض الموت، هو ال��ذي يموت منه صاحبه 
خالل س��نة من تاريخ وقوعه؛ وذلك كما جاء في 
أحد أحكام محكمة النقض، والمستمد من مجلة 
األحكام العدلية. نصَّت المادة 445 من القانون 
المدني أنه إذا باع المريض مرض الموت، لوارث 
أو لغي��ر وارث، بثمن يق��ّل عن قيمة المبيع وقت 
الم��وت، ف��إنَّ البيع يس��ري في ح��قّ الورثة، إذا 
كان��ت زيادة قيم��ة المبيع على الثم��ن ال تتجاوز 

ثلث التركة، داخاًل فيها المبيع ذاته.
أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، 
فإنَّ البيع، فيما يجاوز الثلث، ال يس��ري في حقّ 
الورث��ة إال إذا أقروه، أو ردّ المش��تري للتركة ما 

يفي بتكملة الثلثين.
كما نصَّ��ت المادة 877 مدن��ي على أنَّ كل 
عم��ل قانون��ي يصدر من ش��خص ف��ي مرض 
الموت، ويكون مقصودًا به التبرع، يعتبر تصرفًا 
مضاف��ًا إلى ما بعد الموت، وتس��ري عليه أحكام 
الوصي��ة، أي��ًا كانت التس��مية الت��ي تعطى لهذا 
التص��رف. وعلى ورثة من تص��رف أن يثبتوا أنَّ 
العمل القانون��ي قد صدر من مورثهم وهو في 
م��رض الموت، ولهم إثبات ذل��ك بجميع الطرق. 
فإذا أثب��ت الورثة أنَّ التصرف صدر من مورثهم 
في مرض الم��وت، اعتبر التص��رف صادرًا على 
س��بيل التبرع، ما لم يُثبت من صدر له التصرف 
عك��س ذلك. كل هذا ما ل��م توجد أحكام خاصة 

تخالفه.

شروط مرض الموت:
-1 أن يقع��د المريض عن قض��اء حوائجه: 
أن يعج��ز عن قض��اء حوائجه العادي��ة المألوفة 
والتي يس��تطيع األصح��اء عادة مباش��رتها. وإذا 
كانت م��ن اإلناث أن تقعدها ع��ن قضاء مهامها 
المنزلية وليس الزمًا أن يلزم المريض الفراش، 
والش��يخوخة بحد ذاته��ا ال تعتبر مرض موت إذا 

عجز اإلنسان عن القيام بمهامه أثرها.
-2 أن يغل��ب في الم��رض خوف 
الم��وت: يج��ب أن يغل��ب في��ه خ��وف 
الم��وت وذلك في حال��ة كون المرض 
مرض��ًا خطي��رًا وه��و م��ن األمراض 
التي تنتهي بالموت عادة أو أن يكون 
المرض قد بدأ بسيطًا ثم أخذ يتطور 
حتى بات يخشى علي صاحبه الهالك.

إن قع��ود المري��ض ع��ن قضاء 
مصالحة ليس��ت ش��رطًا أساسيًا من 
ش��روط م��رض الم��وت ألن��ه هناك 
أم��راض يتول��د فيه��ا ش��عور ل��دى 
وتنته��ي  الم��وت  بخ��وف  المري��ض 
بالم��وت فع��ال إال أن ه��ذه األمراض 
ال تقع��د المريض ع��ن قضاء حاجته 
وهن��اك أم��راض ال تقع��د المريض 
ع��ن قضاء حاجته وق��د ال يدري فيها 
المري��ض وال تظه��ر إال بع��د وفات��ه 
فف��ي ه��ذه الحال��ة تعتب��ر تصرفات 

المريض تصرفات صحيحة.
»إن ع��دم قع��ود المرض مرض 
الموت ع��ن القي��ام بمصالحة وعدم 
علم��ه بأنه مري��ض بم��رض خبيث 
يؤدي إلى الموت وعدم وجود ش��عور 
لديه بالخوف م��ن الموت ينفي توفر 

شروط مرض الموت«.
)نقض س��وري ق��رار 1388 أس��اس 2674 
تاري��خ 1980/09/29 التقنين المدني الس��وري 

الجزء الخامس ص4224(.
-3 يجب أن ينتهي المرض بالموت فعاًل:

وهو ش��رط أساس��ي وال يكف��ي أن يصيب 
الم��رض ش��خص يقع��ده ع��ن عمل��ه ويصيبه 
بخوف الموت فحسب بل ال بد أن يتصل المرض 
بالموت وإذا أصيب ش��خص بمرض أقعده وخاف 
الم��وت لكنه ش��في ال يعتبر مرض م��وت ويقع 
تصرفه صحيحًا. ويجوز لمن صدر منه التصرف 
المري��ض أن يطع��ن ف��ي تصرف��ه بالغلط في 
الباعث وهو أحد عيوب الرضا بأن يثبت أنه أقدم 
عل��ى التص��رف وه��و معتقد بأنه مش��رف على 
الهالك ولو اعتقد بأنه سيشفى ما كان ليتصرف 
وف��ي هذه الحالة يكون التص��رف قاباًل لإلبطال 

للغلط ويجوز للمتصرف أن يبطله لهذا العيب.
أن األم��راض ق��د تط��ول عدة س��نوات في 
اإلنس��ان ثم تنتهي بالم��وت وهو ما يحصل في 
األم��راض المزمن��ة والقاعدة ف��ي معالجة مثل 
تلك الح��االت أن الم��رض هنا ال يعتب��ر للوهلة 
األول��ى م��رض م��وت إذا ط��ال دون أن يش��تد 
المرض بحيث يطمئن المريض بان المرض قد 
وقف سيره ولم يعد منه خطر ولو كان قد أقعده 
الم��رض م��ا دام ال يع��د يغلب فيه خط��ر الموت 

الحال.
لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك وساءت حالة 
المريض حتى أصبحت تنذر بدنو األجل واستمر 
المرض باالشتداد حتى انتهى بالموت فعاًل فإنه 
يعتبر م��رض موت م��ن الوقت الذي اش��تد فيه 

وقبل مرور سنة من اشتداده:
»إن مرض الموت هو الذي يعجز فيه الرجل 
عن رؤية مصالحة الخارجي��ة ويموت قبل مرور 
السنة فذا امتد مرضه ألكثر من سنة سكون في 
حكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير 

إلى الوفاة مرض الموت ضمن حدود السنة«.
تاري��خ   138 أس��اس   713 ق��رار  )نق��ض 
1978/05/14 مجل��ة المحام��ون ص 289 لعام 

)1978
الح��االت الت��ي يعتب��ر في الش��خص بحكم 

المريض مرض الموت:
األصح��اء الذي��ن ح��ل به��م حال��ة نفس��ية 
يعتب��رون في حكم المريض م��رض الموت ألن 
اعتقادهم بدنو أجلهم يثي��ر لديهم هذه الحالة 
وتك��ون تصرفاتهم في حك��م تصرف المريض 
م��رض الم��وت ولو لم يك��ن مريض��ًا أصاًل مثل 
أو م��ن  التنفي��ذ  المحك��وم باإلع��دام وينتظ��ر 
كان في س��فينة على وش��ك الغ��رق أو من كان 
محاص��رًا ف��ي ح��رب وأيقن ان��ه مقت��ول تعتبر 
تصرفات ه��ؤالء في حكم التصرف��ات الصادرة 

من الشخص في مرض الموت.
إثبات مرض الموت:

-1 إن م��رض الم��وت واقع��ة مادي��ة يجوز 
التحقق من وجودها وإثباتها بكافة طرق اإلثبات 
بم��ا فيها البين��ة الش��خصية والقرائ��ن وكذلك 
يمك��ن إثبات م��رض الموت بالش��هادات الطبية 
الدال��ة على الحال��ة في أواخره��ا وتقصي حياة 
المريض في أيامه األخي��رة وعلى الورثة الذين 
يطعن��ون في صحة تص��رف مؤرثهم وبأنه وقع 
من��ه خالل مرض الموت يق��ع عبء إثبات مرض 
الم��وت، كم��ا نصت الم��ادة /877/ م��ن القانون 

المدني في الفقرة الثانية:
-2 وعل��ى ورث��ة م��ن تص��رف أن يثبتوا أن 
العمل القانون��ي قد صدر من مورثهم وهو في 
مرض الموت ولهم أثبات ذلك بجميع الطرق وال 
يحتج على الورثة بتاريخ الس��ند إذا لم يكن هذا 
التاريخ ثابت , وبناء عليه ال يس��تطيع المشتري 
أن يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا كان السند 

عرفيًا أو غير موثق لدى جهة رسمية.

دفن شهداء الجوع في مخيم اليرموك | كانون الثاني 2014 | عدسة شاب دمشقي
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ق�سف نظام �لأ�سد للمدن �لثائرة 

�أخـبث مما تظنون
  بقلم: جوشوا هيرش - 13 شباط 2014
 . .ترجمة: مريم أسعد

ت 
ما

رج
ت

منذ عدة أيام، وفي الوقت الذي كانت فيه أعداد 
النازحين من حلب في تصاعد، اتصلت بصديق لي، 
يعمل في مجال اإلغاثة ويع��رف المدينة جيدًا وعن 
ق��رب، كان وقتها في الش��مال التركي، لكنه بدا لي 
فزعًا حين س��معت صوته عل��ى الهاتف وهو يقول: 
»القصف اليوم غير مسبوق« )وعدته أال أكشف عن 
هويته كونه يأمل بأن يعود للعمل من داخل سوريا 
فور سماح الظروف له بذلك(، وأكمل صديقي: »قام 
النظ��ام خ��الل األس��ابيع القليلة الماضية بإس��قاط 
كمي��ات هائلة م��ن البراميل والمتفج��رات على كل 
جزء م��ن حلب بما فيها األس��واق ومح��الت الخضار 

وعلى أي تجمع ضخم للمدنيين، شيء فظيع«.
إن أغل��ب عمليات القصف التي يمارس��ها النظام 
عل��ى المناط��ق الخاضع��ة لس��يطرة الث��وار في حلب 
الش��رقية تأخ��ذ ش��كل »برامي��ل متفج��رة« تس��قط 
عش��وائيًا، وهي عبارة عن اسطوانات معدنية محشوة 
بالمتفجرات و الحديد المس��لح، وهو مستمر بالقصف 
مم��ا يزيد عن ش��هر. لك��ن الملفت في األم��ر وهو ما 
يقول��ه لي صديق��ي ذاته وع��دد م��ن المغتربين عن 
المدينة فإن ش��الل البراميل هذا قد تزايد أكثر بكثير 
مما كان عليه قباًل، مما دفع حتى بأكثر المعاقل تصّلبًا 
بالرحي��ل، وهن��اك م��ا يزيد ع��ن ربع مليون ش��خص 
هارب من ش��رقي حلب إلى مالذ أكثر أمنًا في الشمال 
أو ف��ي بعض األحوال يجت��ازون المدينة إلى المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام، وفقًا لإلحصاءات الرسمية.

إن جميع البنى التحتي��ة في المناطق الخاضعة 
لس��يطرة الثوار قد تعطلت بالكامل، وهذا يتضمن 
المدين��ة،  إدارة  الت��ي تتول��ى  المحلي��ة  المجال��س 
ووكاالت اإلغاثة المتعددة، وحتى المخابز التي كانت 
تنتج الخبز للسكان المحاصرين بمساعدة دولية. أي 
يمكن��ك القول أنه ما من أحد بق��ي في بعض تلك 
المناطق، ويضيف صديقي: »هناك مناطق قد خلت 
تمامًا من الس��كان، ال تر فيها أيًا من مظاهر الحياة، 

وبات من الواضح أن النظام يريد الجميع خارجًا«.
إن ه��ذه الكارثة اإلنس��انية الناتجة عن قصف 
النظ��ام العنيف وبالتال��ي حالة الن��زوح الهائلة هي 
ليس��ت فقط ما يزعج حق��ًا، لكن يب��دو أن كل هذا 
يمشي بالتزامن مع خطة النظام باستعادة المناطق 
التي خرجت عن س��يطرته في الشمال، خطة تقول 

ببساطة: دمّر المدينة وأخلِها من سكانها.
في تش��رين الثاني، اس��تعاد الجيش النظامي 
بلدة السفيرة الواقعة على حدود حلب بعد أن شهدت 
حملة قص��ف عنيفة دامت ش��هرًا واضطر س��كانها 
للنزوح. وحين اتضح أن إحدى المدن المجاورة لحماة 
في الش��مال والتي أيدت الثورة بشكل واضح، حين 
اتض��ح أنها ت��أوي مقاتلين معارضي��ن كان رد فعل 
النظام التلقائي هو أنه س��وَّ أرض المدينة كاملًة، 

مبنى مبنى.
وقبل تسليم مواد اإلغاثة الغذائية لهذا األسبوع 
للس��كان المحاصرين ف��ي أحياء حم��ص الخاضعة 
لس��يطرة الثوار، ج��ادل النظام بصخب ش��ديد بأنه 
يجب أن يتم إخالء الس��كان بدل تزويدهم بالطعام 

إلى حيث هم. 
من المحتمل طبعًا أن تكون حركات النزوح هذه 
هي نتائج حملة عس��كرية وحش��ية وصواًل لألرض 
المحروقة، لكن اس��تخدام هذا التكتيك على نطاق 

واس��ع هكذا، ومعرفة أنه - وبش��كل غير متناس��ب 
- س��بب في تش��تيت آراء مسلمي الس��نة المؤيدين 
للثورة، كل هذا يطرح الس��ؤال ع��ن الهدف النهائي 

الذي ترسمه الحكومة السورية.
نش��رت منظمة »هيومن رايتس ووتش« قبل 
أسبوعين تقريرًا يدرس هدم آالف المباني السكنية 
في دمش��ق وحم��اه خالل العام ونص��ف الماضيين، 
وختمت التقرير بأن هذه الجهود والعمليات لم تكن 

لهدف عسكري ضروري.
لطالم��ا ح��ذر المحلل��ون عل��ى م��دى س��نين من 
احتمالية انقس��ام س��وريا طائفي��ًا ونش��وء مقاطعات 
عرقي��ة، أو حتى من احتمال أس��وأ وه��و ظهور حمالت 
تطهير عرقي في حال استمر الصراع الدائر في سوريا.

ون��رى أن��ه ف��ي الوقت ال��ذي كانت في��ه قوات 
المعارضة ف��ي أوجها، كان��ت كل المحادث��ات تتجه 
نح��و احتمالي��ة س��عي الث��وار من مس��لمي الس��نة 
المضطهدي��ن لتطهي��ر البالد من األقلي��ات المؤيدة 
للنظ��ام، كالمس��يحيين والعلويين والش��يعة الذين 
يعتب��رون بش��ار األس��د واح��دًا منهم )وق��د صدرت 
تقاري��ر عن مج��ازر انتقامي��ة ارتكبتها ميليش��يات 
س��نية ضد قرى علوية(، واآلن فيما تس��تعيد قوات 
النظ��ام نش��اطها وحركتها، يل��وح احتم��ال أن يجد 
مس��لمو الس��نة المدني��ون أنفس��هم ف��ي مواجهة 
العمليات نفسها التي قام بها النظام من دون هدف 

عسكري ضروري.
ويق��ول »جوش��وا الندي��س« الخبي��ر بالوض��ع 
الس��وري من جامعة أوكالهوما: »حت��ى لو لم يكن 
تطهيرًا عرقيًا صافيًا - إذ ليس هناك خطة مس��بقة 
وواضح��ة عن كيفية التخلص من مس��لمي الس��نة 
في س��وريا، وهذا مس��تحيل بجميع األح��وال- لكنه 

بالتأكيد يبدو كذلك«.
ناقش »النديس« بأن الحرب في سوريا قد تؤدي 
إلى »إع��ادة ترتيب« مناطقي عرقي أوس��ع، وبصرف 

النظر عن المخط��ط النهائي خلف الحملة الجوية في 
حل��ب، إال أنه م��ن الجليّ أن هذه الهجم��ات قد دفعت 
بالمؤيدي��ن للثورة من الطائفة الس��نّية إلى الخروج 

من المناطق الخاضعة للثوار بأعداد غير مسبوقة.
أخبرني مسؤول غربي في تركيا بأن حركة النزوح 

هذه التي حصلت هي أكبر حركة منذ بداية الحرب.
س��افرت خالل عطلة نهاية األس��بوع إلى معبر 
حدودي قرب حلب، وتحدثت إلى العائالت وهي تدخل 
إل��ى تركيا، وأخبروني أن الرحلة عادةً  من حلب إلى 
المعبر شمااًل تستغرق 45 دقيقة بالسيارة، ال أكثر، 

لكنها تستغرقهم اليوم أربعة إلى خمس ساعات.
على الجانب الس��وري من الحدود، ترى عشرات 
اآلالف م��ن الناس مجتمعين بانتظار إش��ارة حراس 
المعبر القلقين للس��ماح لهم بالتس��رب إلى الداخل 
)مع العلم أن تركيا تس��تضيف حاليًا أكثر من نصف 
مليون نازح سوري، ويقول المسؤولون أنهم وصلوا 
إلى االستطاعة القصوى، مبدين قلقهم من احتمال 
اختالط أشخاص إرهابيين مع الداخلين إلى تركيا(. 
يصف ل��ي النازحون، واحد تلو اآلخ��ر، كيف تحولت 
مدينته��م فج��أة إلى مكان غي��ر مأل��وف، يتحدثون 
واحتياج��ات حياتهم التي هربوا فيها مكدس��ة تحت 
أقدامهم، يقول أحد سكان المدينة السابقين والذي 
ل��م يغ��ادر مدينته من��ذ بداي��ة الحرب: »لق��د ازداد 
الوضع س��وءًا ف��ي األس��بوع األخير، ورس��التهم لنا 

واضحة: يريدون إخالء المدينة«

م�سدر �ملقال �لأ�سلي:
http://www.newrepublic.com/article/116607/syrian-
regimes-bombardment-rebel-cities-even-more-vicious?fb_
action_ids=10203071999779793&fb_action_types=og.
likes&fb_source=other_multiline&action_object_
map=[1393223540941675]&action_type_map=[%22og.
likes%22]&action_ref_map=[]

2013 أي���ل���ول   | دم���ش���ق   | ال���ي���رم���وك  م��خ��ي��م 
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)1(
ألّن الي��أس خيان��ة، صدح��ت حناج��ر هؤالء 
الشبان في مخيم اليرموك المحاصر بأصواتهم 
التي عانقت الس��ماء فتغلب��ت على صوت الموت 
من الج��وع. ألّن اليأس خيانة كان صوتهم أعلى 

من صوت الموت. وهل للموت صوت؟
ألّن الي��أس خيانة، كان��ت كفرنبل -صغيرة 
عل��ى  موج��ودة  الفك��رة-  واس��عة  الجغرافي��ا 
الخارط��ة، قريبًة من حلم��ي. تراها تهمس في 

اذني: لقد شبعنا الكرامة.
ألّن اليأس خيانة، بقيّ الثوار مس��تيقظين 
متربصين على كّل الجبهات، خائفين من تقدم 
الع��دو كي ال يقتل حلمه��م بالحرية. ألّن اليأس 
خيان��ة كان ص��وت رصاصه��م أعل��ى من صوت 

رصاص العدو.
ف��ي  األح��رار  خ��رج  خيان��ة،  الي��أس  ألّن 
مظاه��رات ووزع��وا المنش��ورات ورس��موا على 
الجدران عب��اراتٍ تخيف الديكتاتوريات الجديدة. 

ألّن اليأس خيانة، لم يستسلموا.
ألّن اليأس خيانة، اس��تمر بالكتابة، آماًل بأن 
يك��ون لكلمات��ي صوتٌ يقض مضج��ع الظالم، 

ويريح الحرّ عندما يمر بعينيه عليها.
)2(

ألّن األم��ل خيان��ة حي��ن يكون فائض��ًا عن 
الحاج��ة، دافع��ًا إل��ى الموت م��ن غي��ر داٍع. ألن 

األم��ل خيان��ة حين نتمس��ك ب��ه دون وجه حق، 
كأن يكون لنا أمٌل في تعقل األس��د ورحيله من 
تلقاء نفس��ه، كأن نثق بقرارات دوليّة لمصلحة 
توق��ف  عل��ى  نراه��ن  كأن  الس��وري،  الش��عب 

االسرائيلي عن قتل الفلسطيني.
ألّن األم��ل خيان��ة، حي��ن كان أملن��ا بث��ورة 
مدنيّة كاملة، فتعس��كرت ثورتنا وحطمتنا قبل 
أن نتحطم. رغم ذلك اس��تمرينا في الثورة على 

الظلم والقهر فدمرنا النظام بصواريخه.
ألّن األمل خيانة، حين كان لنا أمل في إخوة 
الوط��ن يقفون في ص��ف الح��ق ال الباطل، في 
ص��ف الضحيّة ال الجالد، حي��ن كان أملنا بأناٍس 
يضع��ون البس��طار العس��كري على رؤوس��هم 
ويمش��ون، حي��ن أملن��ا ببي��وت تحتضنه��ا كما 

احتضنت صور الجاّلد على جدرانها.
ألّن األمل خيان��ة، عدت إلى الواقع ألكتب ما 
أش��عر به ال ما آمل به، فاألمُل خيانة حين يكون 

فائضًا عن الحاجة. 
)3(

بالصدف��ة وُل��دت ألم عربي��ة وأب كوردي، 
ألم ش��يعيّة وأب س��ني. بالصدفة أطلقوا عليّ 
اسميّ الكوردي صعب اللفظ، وبالصدفة كانت 
أم��ي عراقيّ��ة األص��ل ووال��دي س��وري األصل 

والمنشأ.
بالصدف��ة وُلدت في دمش��ق، ولق��رار من 

والديّ انتقلنا للس��كن في القامش��لي. لس��بب 
وج��ود دكتات��ور وحكم إعدام عل��ى أمي لم أرى 
الع��راق، فاخترت أن أكون س��وريًا إذ ال يربطني 

بالعراق إال اسم أمي.
بق��رار ال أعل��م س��ببه عدن��ا إلى دمش��ق. 
لعالقة بين أمي ومديرة المدرس��ة اختاروا مكان 
تعليمي االبتدائي، وبالصدفة اختاروا مدرس��تي 
اإلعدادي��ة والثانوية. بالصدف��ة دخلت إلى عالم 
الجمعيّ��ات متطوع��ًا، بع��د أن ترك��ت لعبة كرة 
الس��لة ولعب الغيتار، وبالصدفة اخترت طريقي 

في الحياة.
درس��ت ف��ي جامعت��ي بالصدف��ة، ق��راري 
الص��ادق والذي لم يخرج بالصدفة كان اختياري 
لعمل��ي ف��ي الصحاف��ة وصن��ع األف��الم، لك��ن 
بالصدف��ة قابلت أناس��ًا فتحوا أمام��ي الطرقات 

التي تعلمني أصول المهنة.
بالصدف��ة ابتدأت الث��ورة، وبالصدفة فعلت 
م��ا فعل��ت، وبالصدفة هرب��ت وبالصدفة عملت 
وبالصدفة تش��ردت وبالصدفة زرت ما زرت من 
البل��دان، وبالصدف��ة أعي��شُ أن��ا اآلن رغم كل 

الحزن.
لكنها ليس��ت صدفة أن أحزن على البراميل 
المتساقطة على داريا وحلب، وليست صدفة أن 
أج��وع “رغم ش��بعي” مع ج��وع المحاصرين في 
حمص وفي الغوطة الشرقيّة، ليست صدفة أن 
أتألم أللم فارس كفرنبل “رائد فارس”، ليس��ت 

  دلير يوسف

�نف�سامات 
�لياأ�ص 
و�لأمل لدى 
جيل �لغياب 
و�لثورة

 عمل للفنان: سمعان خوام
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صدف��ة أن أتج��رد م��ن كل االنتم��اءات الضيقة 
العرقيّة والدينيّة، ليس��ت صدف��ة إنتمائي إلى 

إنسانيّة قد ال تسعني.
صدفة ولدت وصدفة س��أموت، لكن لن أحيا 
بالصدف��ة بع��د اآلن، فالكرام��ة ليس��ت صدفة 

والحريّة ليست صدفة.
)4(

كيف ستكون رحتلك وأنت تعرفُ نهايتها؟
س��تبقى عاج��زًا ال تع��رف بم��ا تفك��ر رغم 
وض��وح الص��ورة أم��ام عينيك. فف��ي منفاك ال 

شيء لك إال ليٌل طويل وقيود. 
ف��ي المنفى لن تج��دًا أذنًا تتلق��ى كلماتك، 
فال شيء هنا سوى الفراغ غير المحدود. هنا لن 
يك��ون لك حكايات جديدة كلُّ حين. قصة واحدة 
تتكرر في هذا المكان. ش��وقٌ ورسائل ألمك ال 

تتلقاها إال في ما ندر.
في المنفى تملُّ من أوجه النساء األجنبيات، 
وتش��تاق لوجه حبيبتك الذي لن ت��راه إال عندما 

تخلد إلى النوم. ما أكثر النوم في هذه البالد!!
ف��ي المنفى تبح��ث عن حائط تخ��ُط عليّه 
اس��م حبيبتك، فال تجدُ فراغًا يتس��ع لك. تبحث 
عن ش��ارع يس��تقبل جنونك. تتلم��س الجدران 
وتصي��ح، لكنك ل��ن تش��عر بتلك الحنيّ��ة التي 
فقدته��ا عندما بكتْ أمك في المرة األخيرة التي 

رأيتها فيها.
في المنفى تغني بصوت عاٍل، ال أحد يطلب 
منك الس��كوت، لكنك تمّل من نفس��ك فتتوقف 

عن الغناء وتبكي.
في المنفى، ال أحد في المنفى إالك أنت.

)5(
الغياب. لم نختره بأنفس��نا ب��ل اختارنا هو 
ليدهن جدران الزنزانة بأسمائنا، أو لنقل ليرمم 

جراح الزمن الذي يضيع منّا.
في الغي��اب لنا أغني��ة، نرددها بي��ن الحين 
والحي��ن، ن��داوي به��ا آثاره، آث��ار الغي��اب، وكم 
صع��بٌ زوال تلك األش��ياء، ال لش��يء، بل ألنّه 

نحن، ماضينا وما يتنظرنا.
في الغي��اب لنا قصة، نحكيه��ا ألطفالنا، إن 
عشنا للقائهم، أو إن هم أسرعوا لنجدة ما تبقى 
من مستقبلنا. فصة عذاب وألم، نرددها عليهم 
قب��ل أن يناموا حتى يملوا هم من تكرارها على 

مسمامعهم.
ف��ي الغياب لنا رس��الة، نبعثها لحبيباتنا، قد 
ال تصل إن كن��ت مختفيًا في الظالم، وقد تصل 
مش��فرة برموز ال يعملها سواكما إن كنت منفيًا. 

تقرأ حبيبتك حتى تتعب من البكاء وتنام.
في الغياب لنا أسطورة كاذبة، فكم ستسمع 
بأنّك بطٌل، وكم سيمدحوك، لكنهم لن يمسّوا 
يومًا ذاك األلم والجوع الذي عشته. ستروي لهم 
تفاصي��ل لن يعرفوها، ول��ن يعرفوها، فهم لم 

يعرفوا الغياب.
في الغياب لنا قصيدة، نكتبها على جداٍر ما، 
قد يكون حائط الس��جن، وقد يكون جدارًا مرميًا 
تحت جس��ر موجودٍ فوق نهر يمت��د إلى البعيد. 
نكتب ونخط عس��ى أن يتذكرنا أحد العشاق في 

ليلة ما ويقول: يا له من أنا!
ف��ي الغياب لن��ا معجبي��ن ومعجب��ات، لكن 
عندم��ا نع��ود ال نراهم غالبًا، يختف��ون، ال أدري 
لم��اذا؟ ربم��ا ألّن الخرافيّ ال يحق ل��ه أن يكون 
موج��ودًا على األرض أمامن��ا، ال يمكن ان يكون 
بطلنا مجس��دًا بش��كل م��ا، علينا أن نرس��م له 

شكاًل كأشكال المالئكة ال البشر.
في الغياب لنا… ليس لنا إال نحن.

في الغياب نحن.

)6(
"للكوردي مالمحٌ

كأنّها تجلياتُ الوحي…
صوفيٌة كلماته، وإن كفر

خضراٌء عمامتهُ، إن سَكِر
تجاعيد وجهه، كاألرِض

وإن سجدَ للسماء دون األرِض.
هكذا….

يتجلى راقصُ التصوفِ ع الريح"
"عدنان أحمد"

أن��ا الك��وردي ال ش��يء يحضنني إال س��ماٌء 
وتجلي��ات أرواٍح تصع��د إلى اإلله، ل��ي مالمح ال 
يعرفها إال األنبياء. رقصي صالة وغنائي عبادة. 
أرتل الكلمات ترتياًل فيس��معني الوحي ويقول: 

"يا لك من وحي مُنزل".
"لي��س للكردي إال الريح"، ال وطن له إال في 
الجبال العالية، س��قاها من دمائه طوال القرون 
الماضيّة.. واآلتيّة. ال نجيد نحن الخبث، طيبون 
بطبعن��ا ومحب��ون "كم��ا اآلخري��ن"، عاش��قون 
بالفط��رة، متآخون كما جس��دٍ واحد. نقترب من 
الغريب لنكون أخوة، فيرس��لنا إلى ناره، ونبقى 
غريبي��ن عنه. نُته��م بالتطرف، لك��ن حقنا في 

الحياة أكبر من االتهام.
ُكوردي��ًا مصادف��ًة،  خُلق��ت  إن  ذنب��ي  م��ا 
وخُلق��تَ أنتَ من مّلة ُأخ��رى، ال ينبغي لي كي 
أعيش معك أن أنس��ى مس��قط رأسي وثقافتي 
وتراث��ي وتاريخ��ي. ل��ي ح��قٌ ف��ي العي��ش أنا 

الكوردي.

)7(
نحنُ جيٌل اس��تثنانا التاريخُ فصنعناه. جيل 
نش��أ على هزائم الجيل الذي س��بقه. نحن جيل 
آواخر الثمانيات وأوائل التس��عينات "من هم في 

العشرينيات اآلن"، جيل الكذبات المصطنعة.
نح��ن جيٌل خلقنا على أوهام ألوهيّة حافظ 
األس��د، والدين الذي لم نفقه منه ش��يئًا، نشأنا 
على ك��ذب النضاالت وأحالم الثورات الس��ابقة، 
النض��ال  بي��روت عاصم��ة  نش��أنا عل��ى حل��م 
والمثقفين وعلى أغنيات مارس��يل خليفة وزياد 
الرحباني وس��ميح شقير، كبرنا ونحن نحلم بأن 
نكون فدائيين فلس��طينيين نحارب االحتالل، أو 

أن نكون عنصرًا يحارب مع تشي غيفارا. 
كبرن��ا ونحن نمّجد الماض��ي دون أن يكون 
لن��ا حاضرٌ أو مس��تقبل. إل��ى أن اكتش��فنا في 
وقت متأخر بأّن كّل ما قيل لنا كذبٌ وأّن معظم 
المناضلي��ن خان��وا نضاالته��م "زي��اد الرحباني 
لي��س آخرهم" وب��أن من مات م��ن أجل قضية، 
م��ات؛ ألن م��ن أكم��ل المس��يرة ب��اع القضي��ة. 
اكتش��فنا بأّن السياس��ة كذب وبأن حافظ األسد 

مات لكنه ما زال يحكم من قبره.
نحن جيٌل اكتش��ف بأن التاريخ الذي لقنونا 

إياه كذب. لذا خلقنا تاريخنا، وصنعنا ثوراتنا.
نحن جيٌل يصنع التاريخ اآلن، ال في األمس 

وال غدًا.
)8(

بعض الفقرات الواردة في هذا النص كتبت 
خالل األع��وام 2011،2012،2013 خالل الثورة 

السوريّة. وبعض الفقرات كتبت حديثًا.
اسمتديت بعض األفكار مما كتبه الناشطان 
المصري��ان عالء عبد الفت��اح ودومة في نصهما 

الذي كتباه في سجنهما في طرة، مصر. 
ه��ذا الن��ص موجه إل��ى الجمه��ور بمختلف 
اتجاهاته، لكنه نص ذاتي من بدايته إلى نهايته.

عمل للفنان: ديالور عمر
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يو�سف زيد�ن: متاهات �لوهم
  ياسر مرزوق

استكمااًل لما بدأناه في عددنا السابق 
نق��دم الي��وم ق��راءًة للج��زء الثان��ي من 
س��باعيات زي��دان , متاهات الوه��م التي 
تدور ف��وق الم��دارات التي تأخ��ذ بالعقل 
الجمع��ي، العرب��ي والمصري، إل��ى التيه 
الجماعي المؤدي بالضرورة إلى ما يسميه 
زي��دان »حال��ة الخَبَ��ل الع��ام«، بس��بب 
اصطخ��اب األف��كار ح��ول مح��اور وهمية 
واعتق��ادات خيالية ال يؤكده��ا إال التاريخ 
الرس��مي المغل��وط , والفصول الس��بعة 
لهذا الكتاب تسعى لتبديد هذه التوهمات 
, وتثير ش��غف الق��ارىء إلى إع��ادة النظر 
ف��ي خراف��اتٍ تخايل األذهان , ويؤس��س 
عليها وعي مغلوط يتوسّ��ل بالمغالطات 
إل��ى تحقيق الطموحات المرادة من هؤالء 
الساعين إلى تجهيل الناس إلحكام القياد 
ح��ول رقابه��م , ومن ث��م إلى الس��يطرة 

التامة عليهم.
الفص��ول  أن  إل��ى  اإلش��ارة  وتج��در 
الس��بعة للكت��اب ل��م تلت��زم التسلس��ل 
الزمن��ي للمقاالت األصلية , ال س��يما وأن 
هناك مق��االت مفردة كانت كثيرًا ما تأتي 
بي��ن س��باعيتين , وأدمج��ت بعضه��ا م��ع 
سباعياتٍ أخرى , ورتبت الفصول بحسب 
تسلس��ل  ولي��س  موضوعاته��ا  اتس��اق 

نشرها.
يق��ول زي��دان: »خ��الل إع��دادي هذا 
الكتب، كانت ترن ف��ي أذني عبارة العماد 
األصفهان��ي وتت��ردد أصداؤها في أعماق 
ذاتي، حي��ث يقول هذا الرجل النابه: »إنه 

ل��م يُرَ أحدٌ كت��ب كتابًا وعاد إلي��ه بعد فترة إال 
وق��ال: ل��و غي��رت هذا لكان أحس��ن، ول��و عدلت 
ذلك لكان يُستحس��ن، وهذا دليل على اس��تيالء 
النقص على جملة البش��ر«، وهذا معنى عميق، 
لو كان كاتبه أفص��ح لجعل ختام عبارته: »وهذا 

دليٌل على طلب الكاتب، للكمال المستحيل«.
وع��ن الرس��الة المتوخ��اة من الكت��اب يقول 
زي��دان إن ما أتمن��اه من الكت��اب يمكن تلخيصه 
فى كلمة واحدة هي “االستفاقة”.. فإنني أتمنى 
للق��ارئ العربي، وللعرب عمومًا، أن يس��تفيقوا 
م��ن األوه��ام التي غرقن��ا فيه��ا، وتراكمت فوق 
وعين��ا العام، وأعاقت العقل الجمعي العربي عن 

العمل بشكل منطقي سليم.
ف��ي الفصل األول وعن “أوهام المصريين”، 
يس��تعرض زيدان وهم “المخّل��ص” الذي يرجع 
أصله��ا إل��ى كونه��ا فك��رة يهودي��ة، تع��ود إلى 
انتظار “المس��يا أو الماش��يح” الذي سيحقق وعد 
الرب ألبنائه بامتالك األرض , ثم أصبح “الس��يد 
المس��يح” أحد تجلي��ات المخلص اليه��ودي، كما 
أصبحت عودته ش��كال آخر من أش��كال االنتظار، 
فيما انتقلت الفكرة إلى التراث اإلس��المي، تحت 

عنوان “المهدي المنتظر”.
ويرى زيدان أن فك��رة المخلص ال تأتي من 
ف��راغ، وإنما ه��ي نتيجة فراغ س��لطوي لجماعة 
مقهورة تتأس��ى بالتعلق باألم��ل الذي يمتد في 
أذه��ان الن��اس قرون��ا ث��م يتوارثون��ه جيال بعد 
جيل، فيشيع في النفوس ذلك األمل “الخالصي” 
المخفف لوطأة الواقع. وخط��ورة األمر أنه يقعد 
بالناس عن العمل الالزم لخروجهم مما يعانون، 
عل��ى اعتب��ار أن المخلص هو الذي س��وف يقوم 
بذلك , ومن ضمن األوهام األخرى التي س��اهم 
اإلع��الم الع��ام ف��ي إش��اعتها، وَهما الحراس��ة 
واالس��تهداف، بالحدي��ث ع��ن مصر المحروس��ة 
والمستهدفة، لما يؤديان به إلى نوع من الكسل 
والخن��وع واالكتف��اء باالعت��كاف ف��ي المس��اجد 

والكنائس دون اتخ��اذ التدابير الالزمة، باالتكال 
على وجود قوى فوقية تحرس البالد.

فى الفص��ل الثاني وتحت عنوان » بش��اعة 
المقوق��س.. الخراف��ات المرتبط��ة بفت��ح مصر 
» إل��ى ما أح��اط فتح مصر من حكاي��ات وروايات 
أس��طورية ال ترَقى إلى درجة الحقائق المثبَتة، 
ليناق��ش مجموع��ة م��ن اآلراء والمروي��ات التي 
يش��كك فيه��ا تمامًا , ففت��ح مصر التف��ت حوله 
ف��ي أذهاننا كثير من الح��كاوي والتي راجت عند 
العام��ة من الن��اس , أو تم التروي��ج لها عن عمد 
حت��ى صارت ملمحًا أساس��يًا من مالم��ح الثقافة 
المصرية المعاصرة والمعصورة بحسب الكاتب.

في الس��باعية الثالثة ينتقل زيدان إلى أزمة 
» رواي��ة عزازيل »وعن الحملة التي ش��نها األمبا 
بيش��وي ضد رواي��ة عزازيل الت��ي وصفها بأنها 
أبش��ع كتاٍب عرفته المسيحية , ونشر بيانًا حافاًل 

بالتوهمات على جميع الجرائد والمجالت.
وعن أس��رار الخالف وأهوال االختالف ,جاءت 
الس��باعية الرابعة التي يلفت فيها النظر لبعض 
نقاط الخ��الف الدين��ي لمعرفة أس��رارها تالفيًا 
النقالبها من حالة الش��رارات إلى احتدام الشرور 

بين الناس، مثل مسألتي الجزية والقبطية.
ويؤكد الكاتب أن الجزية والخراج والمكوس 
والضرائب والرس��وم، مجرد مفردات ال ش��أن لها 
ف��ي األصل بالدين، إس��الما كان أو غير إس��الم، 
لكنها مفاهيم اقتصادية في األساس يعبر عنها 
اآلن بصيغة معاص��رة هي مصادر الدخل العام، 
لكنها ارتبط��ت مؤخرا في األذه��ان زورا بالفتح 

اإلسالمي لمصر.
أم��ا فيما يتعل��ق بالقبطية، وكث��رة الحديث 
مؤخ��را ع��ن “أقب��اط مص��ر، وأقب��اط المهج��ر، 
والكنيس��ة القبطية والمرحل��ة القبطية والزمن 
القبطي”، حيث يرى الكاتب أن “القبطية” مفهوم 
معاصر يرتبط بالض��رورة بالثقافة العربية منذ 

زمن ما قبل اإلسالم.

عن تراثنا وكيفية تعاملنا معه، إجادًة 
أو فش��ال، كان موض��وع الفصل الخامس 
حي��ث يب��رز زي��دان العدي��د م��ن مظاهر 
ونتائ��ج الس��عي لصياغ��ة وع��ي تاريخي 
كاذب ومغل��وط، يغذيه��ا نظام س��لطوي 
وإعالم مضلل، منها أن بداية كتابة تاريخ 
اإلس��الم جاء بعد اس��تقرار األمور بأيدي 
الخلف��اء العباس��يين، وم��ن ث��م فتاري��خ 
اإلس��الم كتبه المنتصرون المس��تقرون، 
الذين م��ن عادتهم إق��رار البداي��ات التي 

انطلقوا منها وتهميش ما قبلها.
إضافة لذلك تدخل العنصر البش��ري 
فيم��ا يتعل��ق بم��ا وصلن��ا م��ن األخب��ار 
واألحادي��ث، وه��و م��ا أدى -عل��ى س��بيل 
المث��ال- إل��ى وج��ود خ��الف بي��ن علم��اء 
األخب��ار  يقيني��ة  ف��ي  النب��وي  الحدي��ث 
واألحاديث الشريفة، وهو ما يذكي -برأي 
المؤل��ف- ض��رورة العمل بالقاع��دة التي 
ذكره��ا ابن خلدون ف��ي مقدمته: “إعمال 

العقل في الخبر”.
ولمواجه��ة أكاذيب التاريخ الرس��مي، 
يدف��ع الكات��ب بأهمية “البردي��ات” إلعادة 
كتاب��ة التاريخ اإلس��المي، حي��ث ال مجال 
فيها للنقل أو الرواي��ة، ألنها وثائق كتبت 

في عصرها، بعيدا عن الميول واألهواء.
 بينما خصص الفصل السادس، وكما 
فعل مع مص��ر، لألندلس، وما ارتبط فى 
مخيلة المس��لمين والعرب به��ا من أول » 
الفردوس المفقود« حتى » ابكِ كالنساء 
مل��ًكا لم تحفظ��ه كالرجال » , حي��ث يؤكد أنه ال 
يمكن الكالم عن دخول المسلمين إلى األندلس 
بمعزل عن “السياق التاريخي” واألحداث الكبرى 
الت��ي ج��رت عل��ى “الس��احة الدولي��ة” ف��ي ذاك 
الزمان، كاالضطهاد الذي كانت تمارسه الكنيسة 
ضد يه��ود الجزيرة )إس��بانيا(، إضاف��ة لما كانت 
تعانيه البالد من تنازع أمراء إسبانيا فيما بينهم.

ولف��ت إل��ى م��ا أس��ماه “بح��ركات” الح��كام 
الت��ي تضمن لهم البقاء منفردي��ن، وهو ما دفع 
بحس��ب رأيه الخليف��ة األموي إل��ى رفض خطة 
الفتح لموس��ى بن نصير، الستكمال فتح البلدان 
األوروبي��ة، وإس��قاط عاصمة الدولة المس��يحية 
بيزنطة، خوفا من أن يكون ذلك مقدمة إلزاحته 
م��ن ف��وق الكرس��ي، أو تهدي��د اس��تقراره ف��ي 
الس��لطة، على يد الفاتحين الكب��ار الذين كانت 

لهم صورة زاهية في أذهان الناس.
و“ م��ن أهم أس��باب س��قوط األندلس، ذلك 
االنغماس السلطوي في الترف والملذات والفساد 
المس��تهتر ب��رأي الن��اس المحكومي��ن، مما كان 
مقدمة إلسقاط الحاكمين وتفكك دولتهم”، غير 
أن تأس��يس دولة اإلسالم في األندلس، وإن كان 
قد افتقر إلى رعاية الخلفاء ودعمهم، إال أنه نجح 
بفض��ل أفعال األفراد من المس��لمين الذين مدوا 
جس��ور التعايش م��ع أهل البالد، وغرس��وا بذور 
الوصل في أرض األندلس، وهو األمر الذي تجلى 
مبكرا في معاهدة الصلح التي أبرمها عبد العزيز 
بن موسى بن نصير مع الملك القوطي تيودمير، 
إضافة لس��لوكيات إنس��انية من جه��ة الفاتحين 

المسلمين، كالزواج من سكان األندلس.
أما الفصل الس��ابع واألخير ف��كان عما جرى 
ف��ى دي��ار مص��ر بع��د ث��ورة 25 يناي��ر ووصول 
اإلس��الميين إل��ى الحك��م، وه��و ما س��يمهد به 
لتن��اول مفصل ع��ن » فقه الث��ورة » وهو الجزء 

الثالث واألخير من ثالثية » السباعيات ».
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فد�ك 
دم�سقنا
 المعتقل:  سراب الحرية

من داخل سجن عدرا 
آذار 2014

ذك��رى قاس��يون  عل��ى  لن��ا 
وف��ي نه��ر الحور والياس��مينا

جرح��ك دمش��قنا،  ف��داك 
جرحن��ا والدم��اء م��ن دمائن��ا

أن��ا فداه��ا  ق��د  وش��امنا 
فدين��ا ق��د  وكل  وه��م 

ألطفالن��ا وبش��رى  س��ام 
معزرين��ا ك��رام  م��ن  فه��م 

وأش��بح تغط��رس  أجادن��ا 
أنين��ا إال  الش��بح  رادن��ا  فم��ا 

تترف��ق بن��ا أو تترف��ق بكبل
ثائرين��ا ض��رب  م��ن  ب��أن 

أي��اذا النياب م��ا الجب��ن فينا
مقيدين��ا بأس��ر  ولك��ن 

أيا م��ن طغى زد دم��ارًا وقتًا
لس��ائرينا ب��درب  فإن��ا 

ونح��ن في الس��جن قيد موت
فإن لم نم��ت من جديد حيينا

يثن��ي الس��جن  تحس��بو  وال 
فإنا عل��ى ما نوين��ا مصممينا

غ��دًا يش��رق الصب��ح أو بعده
المتوجين��ا األب��اة  نك��ون 

الراحلين��ا  م��ن  تراه��م  غ��دًا 
غ��دًا تراهم م��ن الس��اقطينا

يملن��ا الصب��ر إن أت��ى قائ��ًا
رحلن��ا أو  عن��ا  ارحل��و 

إن ظل��م  أي��ا  قلي��ًا  تقهق��ر 
مللن��ا فإن��ا  من��ا  تم��ل  ل��م 
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احكي لكل العابرين يا أمي..
أني في حمص ال أحتاج نحو صدرك سوى قلبي ألنتعله..

و أن الشوك على األرصفة أحنّ على نبضي من ريش الغريب..
قولي لهم أنك لن تقبلي بأال أهزّ صدرك كما يهزّ الحنين قلبي الكسير..

 AM 04:49 /2014 - 2 - 21 :حمص المحاصرة بكل خذالن ويتم العالم
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

قبل قليل كنَّا في مكان عام
يغص بالناس

جاءت القذيفة بغتة
تطاير الناس أمامي.

على بعد 50 متر مني
سالت الدماء

الناس تركض مذعورة 
وسط غبش من دخان وبارود وتراب

األهل بحثوا عن أبناءهم بذعر
إنهم يرتجفون رعبًا

والبقية هربت لزوايا وأمكنة أكثر أمنًا
عشرون دقيقة أخرى
نزلت القذيفة الثانية
ذات السناريو ياسادة

لكنه أكثر ألمًا ومأساوية
أكثر دمًا..

أكثر صمتًا وقهرًا..

عبد الكريم عمرين

علمتن��ي الثورة، تعلمت في هذه الثورة، 
كما لم يحصل ف��ي أي وقت، أن المهم، 
أو الحاس��م، في س��لوك الدول، كما في 
س��لوك األفراد، ليس أن تكون يمينيا أم 
يس��اريا، ليبراليا أم إس��اميا، المهم أن 

تكون صاحب أخاق. 
واألخاق تعني أن تتصرف في س��لوكك 
حس��ب مبادئ، ال م��ن منطل��ق األهواء 
والش��هوات والمخاوف واالس��تيهامات، 
قدس��ية  س��لوكك  معي��ار  يك��ون  وأن 
حياة اإلنس��ان وكرامة اإلنس��ان وحرية 

اإلنسان، كما تراها لنفسك. 
من هنا ال يولد اإلنس��ان صاحب أخاق، 
لكنه يصبح كذلك بالعم��ل على الذات، 
والت��درب عل��ى احترام اآلخر، اإلنس��ان، 
والتعام��ل مع��ه م��ن منطل��ق المبادئ 
األخاقية، وتعلم الس��يطرة الذاتية، أي 
التحك��م باله��وى والش��هوة والعواطف 

السلبية الماكرة. وهذه هي التربية.
والدي��ن ف��ي األص��ل، وقب��ل أن يتجمد 
في طوائف ومذهبي��ات مغلقة وتقاليد، 
هو أخ��اق، أي تربي��ة ترم��ي، بالرهان 
عل��ى إيق��اد ش��علة اإليمان والتس��ليم، 
إل��ى ترس��يخ مب��ادئ، والت��زام بغايات، 
وتحقيق لقي��م جوهرها تأكي��د األخوة، 
أي المحبة والمساواة والندية واالحترام 
واالنس��جام، بي��ن جمي��ع البش��ر، أخوة 
اإلنس��ان لإلنس��ان، في م��ا وراء العرق 

والجنس والمذهب والعقيدة. 
قل لي كي��ف تعامل االنس��ان، المختلف 
بش��كل أخص، أق��ل لك من أن��ت.. من 
دون ذلك ال مكان لوطنية وال ألي شكل 

من أشكال المدنية واالجتماع.

د.برهان غليون

الحلوانية، حي طريق الباب | حلب | مركز حلب اإلعالمي | شباط 2014

زين با�سا
ب��كل العالم )محور الش��ر(: 2 أو 3 على أبعد 
تقدي��ر، إال بس��وريا مح��اور الش��ر )س��تين 

اكسس( صبت علينا دفعة وحدة:
األس��د، إي��ران، تنظي��م ح��زب اهلل حال��ش، 
تنظي��م البغ��دادي داع��ش، ح��زب العم��ال 
الكردس��تاني داكش، حزب االتح��اد الكردي 
البيدا جاحش، روسيا بوتين، مالكي العراق، 
ميليشيات التطرف الشيعي الزوار بشعار لن 
تس��بى زينب مرتين، وقلب المحور: شبيحة 

نظام اإلرهاب العلوي » األشقاء«..

�إميان �لكردي
خرج��ت داعش إذًا.. بانتظ��ار براميل النظام 
المتفج��رة وصواري��خ »أرض - أرض« على 
اعزاز.. يا »علي مملوك« و«سهيل الحسن«.

�أحمد �أبو �خلري
من��ذ نح��و 10 أي��ام، اعتقل��ت س��يدة من آل 
طرابلسي في بانياس كرهينة عن شقيقها، 
الس��يدة على وش��ك ال��والدة كم��ا ال تُخفي 
هيئته��ا لصاحب نظ��ر، حَمِ��يَ الّطلقُ بعد 
يومي��ن، نقلت إلى المستش��فى العس��كري 
لتلد م��ن فوره��ا، اس��تُدعيت الج��دّة ألخذ 

الطفل الوليد للتو، وأعيدت األم إلى الفرع.

عماد �ل�سيد عمر
أنجلينا جولي صارت زايرة الالجئين أكثر من 

أحمد الجربا نفسو..

�سمري متيني
حس��ب ما تبثه قنوات النظام على مدى عمر 
الثورة بلغ عدد اإلرهابيين الذين قتلهم منذ 
ثالث س��نوات إل��ى اآلن أكثر م��ن 50 مليون 
إرهاب��ي!!.. عل��ى تمكن��ت قواتن��ا الباس��لة 

وتمكنت قواتنا الباسلة..

مو�سى �لعمر
رغم أن الرئيس األوكراني فيو عرق تياس��ة 
إال أنه تعامل م��ع األزمة بحكمة وتنازل منذ 
مهدها، مو زي اللي عنا عندو عرق الجحشنة 
واصل لقبرص.. ش��و خس��ران ل��و انه قال: 

انتخابات مبكرة وحقكن عليي!؟..

في�سل �لقا�سم
إعالم الممانعة بث عشرات اللقطات للكمين 
الذي نصبه لمقاتلي المعارضة السورية في 
الغوطة. كان بودنا لو بث لقطة واحدة فقط 
للعدوان الذي شنه الطيران اإلسرائيلي على 

الح��دود اللبنانية الس��ورية قبل يومين وأقع 
حسائر مادية وبشرية هائلة كي ندينه على 

األقل، ونتعاطف مع ضحاياه.

ن�سال �سيخاين
صناعة الديكتاتور من تأييد وصمت الشعب، 
فمن خرج لصناعة الثورة فاليحذر التصفيق.

�إبر�هيم �لأحمد
من ل��م تحرك��ه حماة ف��ي الثمانين��ات ولم 
تحركه مجزرة س��جن تدمر ولم تحركه جثث 
)١١( ألف أسير موثقة ب ٥٥ ألف صورة ولم 
تحركه جثث ل٢٠٠ ألف شهيد كيف ستحركه 
صورة جرافة تسوي األرض بالجثث.. أقصد 
هنا مش��ايخ الدين اإلس��المي ورجال الدين 
المس��يحي وليس مايس��مى بالعال��م الحر. 
حسون حلب عصام المصري حمص، بوطي 

الشام، وهؤالء غيض من فيض..

�أحمد برميو
س��وريا محرق��ة البش��ر باخت��الف ألوانه��م 
وألسنتهم وأيديوليجياتهم. أخشى ما أخشاه 
أن يأتي زمان يلعنها البش��ر ويكون اس��مها 

في كتب التاريخ حينها موطن عزرائيل!..

غ�سان يا�سني
الباص طول من عنتاب للمطار ش��ي س��اعة 
وربع وعلى ش��وي كنت رح أتاخ��ر وانا واقف 
ع��م دخن على ب��اب المطار بتمرق ناش��طة 
وهي��ي  التلف��ون  ع  تحك��ي  وع��م  دلوع��ة 
معصبة: كم مرة خبرتكون البقى تحجزولي 
بأطلس جت.. مابتحجزولي غير ع التركش.. 
ك��م مرة بدي عي��د.. بعدين وين الس��يارة..

معق��ول اطلع بتكس��ي؟!.. عاهاتك يا ثورة.. 
اهلل يرحم أيام سرفيس الدائري الشمالي..

حممد علو�ص
قب��ل أن تنام.. عُّد بذاكرتك واس��تذكر كيف 
جُرفت جُثة أخيك بالجرافات.. وال تنسى أننا 
نُستباح وهم يرقصون.. هؤالء هم شركاء 

الوطن!؟..

عال مل�ص
بع��د 3 س��نين ثورة..ولس��ه محافظين على 
نش��ازنا الوطن��ي: مين انت يا ف��الن لتحكي 
على علتان!!.. مافي شي من واجبك..سوري 

متلك بس.

�سايل �لذهبي
أكتر مش��هد كاريكاتيري بحس��و هو جماعة 
بدنا حرية ولما ح��دا بيخالفن الراي بيقوموا 
بواجب��و ع أكم��ل وج��ه من س��ب وس��خرية 
وتش��بيح واحيانا تهديد.. سلمولي ع الحرية 

بطريقكن، إزا حدا شافا..

عمر �حل�سيني
بن��ت صغيرة وصلت ع مستش��فى بين الحيا 
والم��وت م��ن قص��ف الحي��وان، ع��م تقول 
للدكت��ور وه��ي عم تبكي ال تش��قلي تيابي 

لسا جدد..

�إينا�ص د�غ�ستاين
12ش��رطي باألم��س جث��وا عل��ى ركبه��م 
يطلب��ون الصف��ح م��ن أه��ل أوكراني��ا ف��ي 
منتص��ف مي��دان كيي��ف.. وقالوا ع��ن لبس 
الش��رطة في بيركوت »ه��ذا الزي أهين في 
كيف عندم��ا تم إطالق النار عل��ى الناس«.. 
اعتب��روا أن ال��زي الذي أهي��ن وليس الناس 
الذي��ن عوملوا بوحش��ية.. في نف��س اليوم 
تبث صور جيش الوطن الباس��ل وهو يجرف 
جثث 150 ش��هيدًا.. المنظر الذي استفز كل 
م��ن في دمه ذرة ناموس لرؤية جثة إنس��ان 
تسحل بهذه الطريقة.. الشهيد تبقى مكانته 
عند رب العباد، ال يضره س��حل أو تش��ويه.. 

»وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها«

هال �لبلخي
- أنتو شعبكن شو بيشتغل ؟

- مشّكل! كل واحد بيشتغل شكل!!
آآه باهلل ؟؟ ال نحنا ش��عبنا بيش��تغل ناش��ط 

إعالمي.. كّله.. ما عدا كم واحد.. ماتوا.
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

ف��ي تِْلك المدين��ة التي تمت��دُّ من مَشْ��ِرق األرض حت��ى مغربها، كان 
تِهَا لياًل نه��ارًا يُمتِّع روحَهُ بضحكاتِ وابتس��امات  المس��افر يتس��ّكع في أِزقَّ
أهلها. وقد ش��اهدَ هن��اك مجموعًة مِ��نَ الصّغار يذهبون ف��ي كلِّ يوٍم إلى 
الشّ��مِْس ليوقظوه��ا م��نْ نَومها لتش��رقَ بض��وٍء طيٍِّب كما ه��و باطنهم 
وأبصره��م كيف يلعبون والقمر حين تغرب الشّ��مْسُ، فيَسْ��طع بنوٍر بهيج 
كم��ا ه��ي أرواحهم. وتوال��تِ األيام إلى أْن رآه��م وهم يجلس��ون الُقرْفصاء 
وكأنّه��م يُخطط��ون ألأَِمٍر ما. فانتابه ُفضوٌل ليعرفَ م��ا يدور بينهم، واقترب 
منهم فوقفوا بدورهم إذ أدركوا س��بب قدومه إليهم. ثمَّ نظروا إليه بنظراتٍ 

مليئةٍ بالوداد، وقالت أحدهن: ستتزوج الشّمْسُ من القمِر اليوم!

فس��ألهم مس��تغربًا: ولكن كيف لذل��ك أن يكون والشّ��مس تصحو نهارًا 
بينما يصحو القمر لياًل؟

فأجاب��ه آخ��ر: بإمكانه��م االلتقاء فت��رة الشّ��روق وفترة الغ��روب، ولقد 
حدّثناهما في األمر، وهما بذلك مسروران.

ومنذ تلك اللحظة، تعاظم دفء الشّ��مس وحنانها، وتزايدت مسرّة القمر 
وبريقها، وامتأل صَّدْر المس��افر بودادٍ غفير جعله طليقًا في فضاء اإلنسانية 
الرْحب. ولم ينسَ فضل أوالئك الصِّغار بأن تعّلم منهم كيف للحبِّ أن يكون.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

�ل�سم�ص و�لقمر
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جمموع �ل�سهد�ء )89404(
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حمص: 12407
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إدلب: 9640
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السويداء: 66
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65832 عدد المدنيين
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ــر ــروع دعـــم �لإعــــــالم �لــ�ــســوري �حل ــس ــ� ــارت �ــســمــن م ــم ــس ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذ� �لـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

ث��اث  ل��ه،  ح��دود  ال  وصم��ود  إب��داع 
س��نوات والنظ��ام يش��اركه العال��م أجمع في 
محاصرة الس��وريين، وتجويعهم، ومنع دخول 
المس��اعدات بط��رق ش��تى لمناطقهم، ثاث 
سنوات من الشح والقلة، وانعدام االحتياجات 
الغذائية، واألساسية لمقومات الحياة، دفعت 
به��م إل��ى مزيد م��ن االختراعات الت��ي تلبي 
االحتياج��ات الضروري��ة، ب��دءًا من الش��معة 
والمصب��اح، ولي��س انتهاًء بالروب��وت اآللي، 
لسحب الجرحى والش��هداء من المناطق التي 

يستهدفها قناصة النظام.
ل��م تقتص��ر اختراع��ات الس��وريين على 
األش��ياء البس��يطة، مثل الموق��د بديل الغاز، 
وش��احن الموبايل، وتش��غيل أجهزة التحكم 
بدون بطاريات، والكمامات، والمصابيح بدون 
كهرباء، واس��تعمال غاز يعمل عل��ى البنزين، 
والنقيف��ات لرمي العب��وات، ب��ل تعدتها إلى 
اختراع الغس��الة التي تعمل بالطاقة الحركية 
في الغوطة الشرقية، وتنبيت األعشاب سريعة 
النم��و لس��د الحاج��ات الغذائية، واس��تخدام 
الخب��ز اليابس في تنبيت الفطور، وفي صناعة 

العديد من األطعمة.
تطوير األسلحة المحلية كان لها النصيب 
األكبر بي��ن اختراعات الس��وريين، حيث حول 
عناصر الجيش الحر س��يارات الس��وزوكي إلى 
مدرع��ات عس��كرية، وقاذف��ات، ومدفع يعمل 
بجه��از التحك��م، وقناصة الكتروني��ة، ومدفع 
صن��ع في حل��ب، إضافة إلى صناعة األس��لحة 
المحلية البس��يطة، واله��اون، وصناعة مدفع 
أو قاذف خاص إلسقاط الطائرات، وصواًل إلى 
صناعة طائرة عس��كرية، وسيارة بدون سائق 
تعمل على التحكم عن بعد الس��تخدامها في 

التفجيرات، والروبوت اآللي.
الحكم��ة  كان��ت  االخت��راع،  أمّ  الحاج��ة 
المناسبة للسوريين، الذين حاصرهم النظام 

في سياس��ة ممنهجة لتركيعه��م وفق مقولة 
المنحبكجي��ة الج��وع أو الرك��وع، فقد تفتقت 
مواهبهم ف��ي إيجاد الم��واد البديل��ة لتلبية 
احتياجاته��م داخ��ل الحص��ار، وف��ق الموارد 
البس��يطة المتاحة داخل مناطقه��م، وحصار 
المجتمع الدولي المخطط لمنع تفوق الجيش 
الحر، بعدم إمداده باألس��لحة النوعية الازمة 
لقلب موازين القوى, دف��ع بالثوار إلى تطوير 
األسلحة محليًا واختراع أسلحة مضادة للدفاع 

عن النفس والوطن.
ثاث س��نوات من عمر الثورة كشفت عن 
إبداعات السوريين في المجاالت كافة، الثقافية 
والفنية، والعلمية، )وال أريد القول السياس��ية 
ألنهم فش��لوا بجدارة في هذا المجال(, فقط 
ألنهم حصل��وا على القليل م��ن الحرية, التي 
أزاحت الخوف، والموان��ع، والعوائق، من أمام 
عقولهم ونفوس��هم، وفتحت أمامهم المجال 

للتفكير،وبالتالي اإلبداع واالختراع.
الحاجة لتعليم أطفال س��ورية المهددون 
بالضياع، بعد أن فقدوا بيوتهم ومدارس��هم، 
وحت��ى مدنه��م وقراه��م وف��روا إل��ى الدول 
المج��اورة، دفعت بالناش��طين ف��ي مبادرات 
رائعة إلى تحوي��ل الخيم إلى مدارس يرتادها 
األطفال الس��وريون في المخيم��ات، ليتابعوا 
تعليمه��م ولو بالحد األدنى، في محاولة للحد 
من تفشي األمية بين جيل كامل من أطفالنا، 
مستفيدين من خبرات الشباب المقيمين في 
المخيمات، والمتطوعي��ن من الدول التي تم 

اللجوء إليها.
والناشطات السوريات بمبادرات فردية، أو 
من خال هيئات، أو تجمعات، مثل تجمع نساء 
الثورة، عملوا في عدد من المناطق الس��اخنة 
عل��ى احتضان األطف��ال, ومتابع��ة تعليمهم، 
بالرس��م  مواهبه��م  إظه��ار  عل��ى  وحثه��م 
والموس��يقى, وغيره��ا من الفن��ون، وتدريب 

النس��اء على إقامة مش��اريع صغيرة مهنية أو 
حرفية أو زراعية إلعالة أنفس��هن وأس��رهن، 
وف��ق اإلمكاني��ات المتاح��ة ف��ي مناطقهن، 

ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن.
الصناع��ات الفني��ة والمهني��ة واإلبداعية 
واإلعامي��ة رأيناه��ا ف��ي عدد م��ن المناطق 
مثل إنش��اء صحف الثورة المتنوعة، واإلذاعات 
المحلي��ة، والفضائيات المتخصصة بش��ؤون 
الث��ورة، وتنظي��م مس��رحيات رائع��ة تحك��ي 
قصص الث��ورة، ومع��ارض فني��ة، وصناعات 
تقليدية من خال اس��تخدام بقايا المقذوفات 
المدفعي��ة والصاروخي��ة ف��ي صناع��ة التحف 
والتماثي��ل، باإلضاف��ة إل��ى صناع��ات حرفية 

أخرى.
ل��دى  اإلب��داع  قت��ل  الس��وري  النظ��ام 
السوريين، ولم يهتم يومًا بمئات االختراعات 
المسجلة في دوائره الرسمية المعنية، وبقيت 
رهين��ة األدراج، وتعم��د ع��دم اس��تغالها أو 
استثمارها في رفد االقتصاد الوطني، علمًا أن 
العديد من هذه االختراعات المس��جلة تتعلق 
بالطاقة، والطاق��ة البديلة والمتجددة، والتي 
كانت س��ورية بأمس الحاجة لتطويرها، وعلى 
الرغم من فوز العديد من االختراعات السورية 

بجوائز محلية وعالمية.
ولك��ي نعطي لكل ذي حق حقه، بالمقابل 
كان للنظ��ام اختراعات��ه على مدى الس��نوات 
الجماع��ات  الماضي��ة، فق��د اخت��رع  الث��اث 
اإلرهابي��ة، والبرامي��ل المتفج��رة، وتفنن في 
بث الفتنة بين الطوائف، وأس��س لما يسمى 
الجيش الوطني المؤلف من المجرمين الذين 
أخرجه��م م��ن الس��جون، وأعطاه��م الضوء 
األخض��ر لاعت��داء عل��ى المدنيين، وس��رقة 
بيوته��م، والتنكي��ل بهم، واس��تحدث طرق 
للقت��ل، والنهب، وطور في وس��ائل التعذيب، 

وقتل المعتقلين.

�خرت�عات 
�ل�سوريني 
و�إبد�عاتهم 
يف زمن �لثورة
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