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بعد �أن حتولت �ملنظمات �لدولية �إىل عد�د ل�سهد�ئنا وماأ�ساة �أطفالنا
�ليوني�سيف: �سورية �أخطر مكان يف �لعامل بالن�سبة للأطفال بعد �أن 

و�سل عدد �ملت�سررين منهم �إىل 5.5 مليون طفل �سوري
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

أطفال سوريون على الحدود العراقية | تموز   2013

بعد ثالث��ة أعوام على ب��دء الثورة تضاعف 
أع��داد األطفال الذي��ن يتعرضون ل��أذى األكبر 
حتى وصل إلى 5.5 مليون طفل، حسب منظمة 
األم��م المتح��دة للطفول��ة / اليونيس��يف / التي 
اعتبرت أن س��ورية باتت أخطر مكان في العالم 
بالنس��بة لأطفال، وأن األطفال يدفعون الثمن 
األكب��ر ف��ي أح��داث س��ورية التي تدخ��ل عامها 

الرابع.
وأوضح��ت المنظم��ة ف��ي تقرير له��ا صدر 
مؤخرًا بعنوان / تحت الحصار/ األثر المدمر على 
األطفال خالل ثالثة أعوام من النزاع في سوريا" 
أن األطف��ال الذين يتعرض��ون لأذى األكبر هم 
مليون طفل داخل س��وريا عالقين في المناطق 
المحاص��ر أو ف��ي مناطق من الصع��ب الوصول 
إليها أو تقديم المساعدات اإلنسانية فيها بسبب 

استمرار العنف.
وطالب��ت المنظم��ة ف��ي تقريره��ا بوض��ع 
ح��د ف��وري للعن��ف وبزي��ادة الدع��م لأطف��ال 
المتضررين من األحداث، محذرة من أن مستقبل 
5.5 مليون طفل في داخل سوريا، والجئين في 
دول الجوار معلق في الهواء بينما يس��بب العنف 
وانهيار الخدم��ات الصحية، والتعليمية، والضيق 
التنفس��ي الش��ديد، وتدهور الوضع االقتصادي 

للعائالت, في تدمير جيل كامل.
واس��تند التقري��ر الذي يس��لط الضوء على 
الصدمة النفس��ية التي يعاني منه��ا الكثيرون، 
على مجموعة من األحداث المنقولة على ألسنة 
أطف��ال تعرض��ت حياته��م للتدمير خ��الل ثالثة 
أع��وام من الحرب، مستش��هدة بمعان��اة الطفل 
عدن��ان ابن األربع��ة أعوام الذي ف��رّ مع عائلته 
إل��ى لبن��ان، وتظه��ر الن��دوب في وجه��ه نتيجة 
قصف منزله، وينقل ع��ن والدته قولها: ال يزال 

عدنان يعاني
م��ن االضط��راب العاطف��ي، ويبك��ي طوال 
اللي��ل, ويخ��اف م��ن كل ش��يء، ويخ��اف عندما 

نتركه وحده ولو لثانية واحدة.
وتقدر اليونيسيف أن 2 مليون طفل بحاجة 

إلى دعم نفسي وعالج مثل عدنان.
األطف��ال  معان��اة  م��ن  التقري��ر  ويح��ذر 
وعائالته��م العالقي��ن ف��ي المناط��ق الخاضعة 
للحصار عل��ى مدى ش��هور طويلة،حيث ينقطع 
أولئ��ك األطف��ال ع��ن اإلغاث��ة، ويعيش��ون بين 
دمار المباني، ويعان��ون للحصول على الطعام، 
ويعيش��ون في تل��ك المناط��ق دون أي نوع من 
الحماية، أو الرعاية الصحية، أو الدعم النفسي، 
والوص��ول المحدود للغاية إل��ى المدارس، وفي 
بع��ض الح��االت تعتب��ر ه��ي األس��وأ، كم��ا تم 
اس��تهداف األطفال والنس��اء الحوام��ل عمدًا من 
قب��ل القناصة مما تس��بب بمقتلهم أو إصابتهم 

بجراح.
وج��اء ف��ي التقرير أن أطفال س��ورية وبعد 
ثالثة أعوام اضطروا أن يكبروا قبل سنهم، وأن 
واحدًا من بين كل عش��ر أطفال يعمل اآلن، وأن 
م��ن بين كل خمس ح��االت زواج بي��ن الالجئات 
الس��وريات ف��ي األردن ف��ان حال��ة واح��دة هي 

لطفلة تحت سن ال18- عامًا.
التنفي��ذي  المدي��ر  لي��ك  أنتون��ي  ويق��ول 
لليونيسيف: " بالنسبة ألطفال سوريا فإن الثالثة 
أعوام الماضية كانت األط��ول في حياتهم، هل 
عليه��م تحمل عام آخر من المعان��اة، على هذه 
الحرب أن تنتهي ليتمكن األطفال من العودة إلى 
بيوتهم وإعادة بناء حياتهم اآلمنة مع عائالتهم 
وأصدقائهم, وعلى هذه الس��نة المدمرة الثالثة 

أن تكون األخيرة.
وناشدت اليونيس��يف في تقريرها المجتمع 
الدول��ي العم��ل عل��ى الوق��ف الف��وري لدوام��ة 
العنف الوحش��ية في س��وريا، وضم��ان الوصول 
المباش��ر إل��ى 1 ملي��ون من األطف��ال الذين لم 
تتمكن المنظمة من الوصول إليهم، وخلق بيئة 
مناس��بة لحماية األطفال من االستغالل واألذى، 
واالستثمار في تعليم األطفال، ومساعدة شفاء 

األطفال من الداخل بواسطة العناية النفسية، 
وتقدي��م الدع��م للمجتمع��ات والحكوم��ات 
المضيفة من اجل التخفيف من األثر االجتماعي 
واالقتصادي الذي تتركه األحداث على العائالت.

وكانت األم��م المتحدة قد أعلنت س��ابقًا أن 
عدد المسجلين الس��وريين من الالجئين يتجاوز 
عدد الالجئين األفغان الذين يحتلون أكبر نسبة 

في عدد الالجئين في العالم.
وق��ال مف��وض األم��م المتح��دة الس��امي 
لش��ؤون الالجئين، انطونيو غوتيريس، إن نحو 
مليون ونصف سوري سجلوا أسمائهم كالجئين 
ل��دى المفوضية ف��ي البلدان المج��اورة لهم في 

منطقة 
األم��م  ألرق��ام  ووفق��ًا  األوس��ط،  الش��رق 
المتحدة يوجد في لبنان أكثر من 957 ألف الجئ 

سوري
ونح��و 584 أل��ف الج��ئ ف��ي األردن،و 634 
أل��ف في تركيا،و 226 ألف العراق و134 ألف في 
مصر. وشرد حوالي س��تة ماليين ونصف داخل 
سوريا نفسها، منهم 1.2 مليون طفل يعيشون 
في خيام، وإمكانية وصوله��م إلى المياه النقية 
والطع��ام المغ��ّذي وف��رص التعلي��م مح��دودة 

للغاية.
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�غتيال �لإعلمي �أحمد �لعلي يف 
دو�ر فل�سطني

اغت��ال مجهولون يوم األحد الماضي اإلعالم��ي أحمد العلي الملقب ب 
أبو جعفر المنصور عند دوار فلسطين في مخيم اليرموك بدمشق.

والش��هيد أحمد العلي: طالب في كلية الش��ريعة، وهو مدير تنسيقية 
حي التضامن ومراس��ل وكالة س��مارت لأنباء اغتي��ل برصاص قناص لم 

تعرف هويته بعد.

كنان �لأتا�سي �سهيد �إعلمي 
حتت �لتعذيب

استش��هد اإلعالمي كنان األتاس��ي ابن حي القرابي��ص في معتقالت 
النظ��ام تحت التعذيب بع��د أن اعتقل في الفرع 248 التابع لالس��تخبارات 

العسكرية منذ 14 / 11 / 2012. 
والش��هيد كنان األتاس��ي موالي��د حمص 1978، هو الذي أس��س قناة 
الجزي��رة الحمصية مع بداي��ة انطالق الثورة، وعمل ناش��طًا في المجاالت 
اإلعالمية واإلنس��انية، لتوثي��ق جرائم النظام وش��بيحته ولمتابعة ونقل 

مجريات وأحداث حمص عاصمة الثورة.
ووس��ع الش��هيد األتاس��ي نش��اطه ف��ي العم��ل اإلغاث��ي وأنش��أ م��ع 
أصدقائ��ه / حملة لبيكِ يا حمص / لمس��اعدة الالجئين من أهالي المدينة 
والمتضررين من بطش النظام الذي س��رعان ما صنفها بأنها حملة لدعم 

اإلرهاب وليالحق العاملين فيها.

�سك�سبري يف �لزعرتي: م�سرحية �أبطالها �أطفال خميم �لزعرتي يف 
27/ 3 / يوم �مل�سرح �لعاملي

مبادرة رائعة من أجل أطفال 
الزعت��ري،  ف��ي مخي��م  س��ورية 
مسرحية شكس��بير في الزعتري 
م��ن إخ��راج الفن��ان ن��وار بلب��ل 
تع��رض بمناس��بة يوم المس��رح 
العالمي ف��ي 27/ 3 / 2014، في 
مخيم الزعتري، بحضور عدد من 

الفنانين السوريين.
 وين��درج ه��ذا العم��ل ضمن 
الدع��م النفس��ي لأطف��ال ع��ن 
التي  الدرام��ا االجتماعية،  طريق 
به��ا  دعمه��م  المع��دون  يح��اول 

نفسيا ومعنويا.
ويش��ارك في المس��رحية 80 طفل من أطفال مخي��م الزعتري، وهم 

أبطال العمل. 
يرافق عرض المس��رحية لوحة أمل وس��الم، بط��ول نصف كيلو متر 

بريش��ة أل��ف طفل م��ن أطف��ال المخيم هدية محبة وس��الم م��ن أطفال 
سورية إلى أطفال العالم.

وتم��ت دعوة الممثل��ة العالمية انجلينا جولي، والع��ب كرة القدم زين 
الدين زيدان، باإلضافة إلى األمين العام لأمم المتحدة بان كي مون.
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مركز توثيق �لنتهاكات يف �سورية يوجه ند�ء عاجًل للإفر�ج عن 
ن�سطاء �سلميني �أظهرهم �إعلم �لنظام على �سا�ساته باعرت�فات مفربكة

�آندي بيكر: �أمل �للجئني �ل�سوريني بالعودة �إىل �سورية يف وقت قريب 
بد�أ يت�ساءل و65 % منهم يخ�سون عدم �لتمكن من �لعودة

وج��ه مركز توثي��ق االنتهاكات في س��ورية 
نداًء عاجاًل إلى جميع المنظمات والهيئات الدولية 
المعني��ة للعم��ل عل��ى اإلف��راج ع��ن النش��طاء 
الس��لميين الثالثة وهم: مري��م جايد المتطوعة 
في الهالل األحمر العربي الس��وري الطالبة في 
كلية التربية بدمش��ق من موالي��د األتارب حلب 
1991، والصحف��ي ش��يار خليل وه��و طالب في 
كلية الصحافة في دمش��ق م��ن مواليد عفرين 

بحلب 1985، 
وح��ازم واكد طالب دراس��ات علي��ا في كلية 
الفنون الجميلة وهو من مواليد 1988 محافظة 
الس��ويداء، الذين أظهرهم إع��الم النظام على 

شاشاته لإلدالء بإعترافات مفبركة. 
وندد المركز باالس��تهداف الممنهج لنشطاء 
المجتمع المدني وقال: هذه ليس��ت المرة األولى 
التي يعم��د فيها إع��الم النظام المج��رم إلجبار 
المعتقلي��ن والمعتق��الت عل��ى الظه��ور عل��ى 
شاش��اته لإلدالء باعتراف��ات مفبركة، وكأن كل 
م��ا يلقاه المعتقلون في أقبي��ة مخابرات النظام 
م��ن تعذيب وإس��اءة معاملة ال يكف��ي حتى يتم 
استغاللهم لنشر دعايات النظام وفبركاته بحق 

المعتقلين والمعتقالت.
ودان المركز هذه المس��رحيات الهزيلة التي 
يعرضها النظ��ام على إعالمه متجاوزًا بذلك كل 
الحدود األخالقية واإلنس��انية، مطالبًا في الوقت 
نفس��ه باإلفراج الف��وري عن النش��طاء الثالثة، 
وحمّل النظام الس��وري المسؤولية الكاملة عن 
س��المتهم وحياتهم ويخصّ بالذكر المعتقلين 

مهران وياسر عيون.
وناش��د المركز المنظم��ات والهيئات الدولية 
للتدخل لحماي��ة المعتقلين المذكورين واإلفراج 
عنهم فورًا كما عن عشرات اآلالف من المعتقلين 

والمعتقالت في سجون النظام. 
وأوضح المركز في ندائه أن فضائية النظام 
الس��وري بثت في الخامس من شهر آذار الجاري 
ضم��ن برنام��ج العين الس��اهرة ما زعم��ت أنها 
اعترافات إح��دى العصابات اإلرهابية التي كانت 
تق��وم بالتضلي��ل اإلعالم��ي، وفبرك��ة األخب��ار 
وعرضها على ما سمته القنوات المغرضة، وظهر 
في ذلك العرض النش��طاء الثالثة مريم وشيار 
وحازم، وقام المركز باالتصال بالعديد من ذوي 
المعتقلين وعدد من الناشطين المقربين منهم 
وقد أك��دّوا بأنّ��ه وردتهم معلوم��ات من داخل 
فرع األمن الجنائي بتعرضهم للضرب والتعذيب 
وت��مّ إجباره��م عل��ى اإلدالء به��ذه االعترافات 

المفبركة وخاص��ة المتطوعة في الهالل األحمر 
مري��م جايد، والتي ل��م تنخرط في النش��اطات 
الس��لمية للثورة أب��دًا وإنّم��ا كان ينحصر مجال 
نش��اطها بتقدي��م الدع��م النفس��ي لأطف��ال 
وتواج��دت – بمحض الصدفة – ف��ي البيت الذي 
تمّ اقتحامه حيث تمّ اعتقالها مع الناشط حازم 

واكد.
وأمّ��ا بالنس��بة لش��يار خلي��ل فهو ناش��ط 
إعالمي كان قد اعتقل مع عدد من النشطاء من 
مقهى س��اروجة في نيس��ان من العام الماضي 
من قبل عناصر من فرع فلسطين التابع لشعبة 
المخاب��رات العس��كرية وتع��رّض في��ه لتعذيب 
منهجي ش��ديد على يد عناص��ر ذلك الفرع، وقد 
تمّ تحويله بعد حوالي ثالثة أشهر على اعتقاله 
إل��ى س��جن ع��درا المرك��زي، ولكن��ه ُأجبر على 
القول أثناء المقابلة أنّه ذهب بنفس��ه إلى فرع 

األم��ن الجنائي بع��د أن قام الف��رع بالطلب منه 
الحض��ور إلى الفرع المذكور م��ع العلم أنّه أخذ 

من سجن عدرا المركزي.
وأضاف��ت المص��ادر نفس��ها لمرك��ز توثيق 
االنتهاكات في س��وريا أّن هنالك مخاوف حقيقة 
عل��ى حياة الناش��ط مهران عب��د العزيز عيون – 
م��ن مدينة دوما بريف دمش��ق - ال��ذي تمّ ذكر 
اس��مه عل��ى أنّه "إس��المي متش��دد" وهو يريد 
إقامة دولة الخالفة، وهو باألس��اس كان قد تمّ 

اعتقاله – للمرة 
الثاني��ة م��ع ش��قيقه ياس��ر بتاري��خ 7/ 1 / 
2014 اثن��اء نزوحه��م من مدينة ع��درا، ويذكر 
أّن والده��م معتق��ل من قبل ق��وات النظام منذ 
حوالي الس��نة والنصف، وه��و ال يحمل أيّ فكر 

متشدد على اإلطالق بحسب المصادر.

ق��ال آن��دي بيكر المس��ؤول الملف الس��وري في 
منظمة أوكس��فام اإلغاثية الدولية إن "الدراسة التي 
أجرتها المنظمة أظه��رت أن أمل الكثير من الالجئين 
ف��ي العودة إلى س��وريا في أي وقت قري��ب قد أصبح 

يتضاءل.
ودعا بيكر إلى "وضع خطط تعافي طويلة األمد، 
ألن السوريين سيظلون بحاجة إلى مساعدات لسنوات 
قادم��ة، حتى ولو انتهت الحرب غدًا، وقال: نحث الدول 
المانحة على أن تدعم نداءات األمم المتحدة بس��خاء، 
الحاجة ماسة لتقديم دعم كبير إلى دول الجوار، على 
وجه الخصوص فالخدمات األساس��ية، في بلدان مثل 
األردن ولبن��ان، قد تعدت طاقته��ا القصوى، خصوصا 

الم��دارس والمراف��ق الصحي��ة الت��ي تعم��ل بأقصى 
جهدها كي تستجيب للزيادة الهائلة في الطلب عليها.

وبينت منظمة أوكسفام في دراسة لها بعد مرور 
ث��الث س��نوات على األحداث الس��ورية ش��ملت 1015 
شخصا في ثالث مناطق باألردن، الذي يستضيف نحو 
600 ألف الجئ س��وري، إن الالجئين المش��مولين في 
الدراسة يخش��ون من أال يستطيعوا رؤية سوريا مرة 
أخرى"، وإن %65 منهم عبروا عن خش��يتهم من عدم 
التمكن من العودة إلى س��وريا رغم رغبتهم الشديدة 

بالعودة. 
وأع��رب ثل��ث من س��ئلوا حس��ب الدراس��ة فقط 
أنهم يتوقعون العودة إلى الوطن، غير أن %78 منهم 

أوضحوا أنهم ال يعلمون متى يمكن أن يحدث ذلك.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى "المس��اعدة 
وبصف��ة عاجل��ة، عل��ى وق��ف الح��رب حت��ى يتمكن 
الالجئون، وكذلك النازحون داخل س��وريا، من العودة 

إلى ديارهم.
وح��ض بيك��ر المجتمع الدول��ي عل��ى أن "يجدد 
جهوده، بشكل عاجل، ليساعد على وقف إراقة الدماء 
وإنه��اء هذا النزاع المدمر الذي قضى على حياة أعداد 

كبيرة من السوريين.
وحس��ب إحصائيات األمم المتح��دة فقد لجا 2.5 
مليون س��وري إلى الدول المجاورة،ونزح 6.5 ماليين 

شخص داخل سورية.
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�أنطونيو غوتريي�س: حلظة �حلقيقة غدت و�سيكة يف �سورية وما 
يحدث ينذر بتحول �لأمر �إىل كارثة

برنامج �لأغذية �لعاملي: جنحنا يف �لو�سول �إىل مناطق مل يكن من 
�ملمكن �لو�سول �إليها، ول تز�ل �لتحديات كبرية

دق أنطوني��و غوتيريس، المفوض 
السامي لأمم المتحدة لشؤون الالجئين 
ج��رس اإلن��ذار، مح��ذرًا م��ن أن "لحظة 
الحقيقة" قد غدت وش��يكة في س��وريا، 
وأن عل��ى المجتمع الدولي أن يقف حائاًل 

دون تدهور األوضاع هناك.
وق��ال المفوض الس��امي في كلمة 
ألقاها أمام مجل��س األمن في نيويورك 
ي��وم األربع��اء إن "ما يحدث في س��وريا 
ف��ي الوقت الراهن ين��ذر بخطر إمكانية 
التصعيد على نحو متسارع وتحول األمر 
إلى كارثة، تربك القدرة على االستجابة 
الدولية على الصعيد السياس��ي واألمني 
واإلنس��اني، وال ينبغي الس��ماح بحدوث 

ذلك.
ووص��ف التحدي��ات الراهن��ة الت��ي تواج��ه 
سوريا ب�"لحظة الحقيقة، وبأن الوضع اإلنساني 
المأس��اوي في س��وريا ف��اق حد الوص��ف، حيث 
تتفاقم أزمة الالجئين على وتيرة مذهلة، شهرًا 

بعد شهر.
و ق��ال غوتيري��س أن ع��دد الالجئين الذين 
ت��م تس��جيلهم في المنطقة في ش��هر نيس��ان 
2012، أي بع��د ع��ام م��ن ان��دالع األح��داث, لم 
يتج��اوز 33,000 الجئ، وبالمقاب��ل فإنه "لغاية 
ي��وم األثنين الماضي قمنا بتس��جيل، أو أعطينا 
مواعيد لتس��جيل، ما مجموعه 940,000 سوري 
في منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا"، 
مش��يرًا إلى ف��رار ما يزي��د ع��ن 40,000 الجئ 

أسبوعيًا، منذ بداية كانون الثاني الماضي.
وأك��د المف��وض الس��امي بأنه ف��ي الوقت 
الذي تب��دو فيه األرقام "مذهل��ة"، فإنها ال تعبر 
عن المعاناة الحقيقية، وخاصة داخل س��وريا، إذ 

يُقدر أن يكون هناك نحو مليوني نازح وما يزيد 
عن 4 ماليين ممن طالتهم الحرب، وقال: "يجب 
علينا أيضًا أال ننس��ى وج��ود نصف مليون الجئ 

فلسطيني في سوريا ممن تأثروا باألحداث.
وأوض��ح أن ثالثة أرب��اع الالجئي��ن هم من 
النس��اء واألطف��ال، وأن العدي��د م��ن الالجئي��ن 
بيوته��م  وأغلبه��م خس��روا  أقاربه��م،  فق��دوا 
وحاجياتهم وس��بل كسب الرزق أيضًا، مؤكدًا أن 
األطفال يدفع��ون ثمنًا باهظًا أكثر من غيرهم، 
وعصف��ت هذه الح��رب بحياة آالف الش��بان،و أن 
الجيل القادم لبلد بأكمله س��وف يش��وبه العنف 

والصدمات النفسية لعدة سنوات مقبلة.
و َذك��ر غوتيري��س الخم��س عش��رة دول��ة 
األعضاء ف��ي مجلس األمن بأن الدول المضيفة 
كاألردن، ولبن��ان، وتركي��ا، والع��راق تدفع ثمنًا 
اجتماعيًا واقتصاديًا مكلفًا مقابل كرمها والروح 

اإلنسانية التي تتمتع بها.
وقال: لق��د أظهرت دول اللج��وء كرمُا كبيرًا 

إذ أبق��ت على حدوده��ا مفتوحة، بيد أن 
قدراته��ا عل��ى ذل��ك تتع��رض لضغوط 
هائلة" مش��يرًا إلى أن لبنان شهد ارتفاع 

عدد سكانه البالغ ما يقرب من
4 ماليين نس��مة بنسبة 10 % جراء 
تدف��ق الالجئين، وإل��ى أن الحاجة ملحة 
لتعزي��ز التضام��ن الدولي لدع��م الدول 
المضيف��ة، وأن األم��ر ال يقتص��ر عل��ى 
السخاء، بل ينطوي على إعالء المصلحة 
مس��اعدتهم  ألن  المس��تنيرة،  الذاتي��ة 
على التعامل مع عواقب المأساة هو أمر 
ملح ف��ي المحافظ��ة على اس��تقرارهم 
االقتص��ادي واالجتماعي التي تصب في 

المصلحة األساسية للجميع.
وتوق��ع غوتيريس ب��أن يش��هد الوضع في 
سوريا على األرجح مزيدًا من التدهور قبلما يأخذ 
في التحس��ن، موضحًا بأنه على أسوأ الفروض، 
سيحتاج المجتمع الدولي إلى مضاعفة استجابته 
اإلنس��انية، وأن��ه "يتعين عليه أيضًا االس��تعداد 
للتعامل مع العواقب غي��ر المتوقعة حال انفجار 

الوضع في سوريا.
وش��دد عل��ى أن��ه ال ينبغ��ي عل��ى المجتمع 
الدولي الس��ماح لأحداث في س��ورية واألحداث 
األخرى القريبة والعالقة أن تطول في المنطقة، 

وأن تطغى على عمليات االستجابة اإلنسانية.
م��ن جانب آخ��ر دع��ا األمي��ن الع��ام لأمم 
المتح��دة، والمديرة العامة لليونس��كو, والممثل 
الخاص المش��ترك األخض��ر اإلبراهيمي، جميع 
األطراف في س��وريا إلى الوق��ف الفوري ألعمال 
تدمير التراث السوري، وإنقاذ التنوع االجتماعي 
الثري في س��وريا من خالل حماية مواقع التراث 

العالمي بها.

قال برنام��ج األغذية العالم��ي التابع لأمم 
المتح��دة ف��ي بي��ان له: أن��ه نجح في األس��ابيع 
القليلة الماضية في الوصول إلى مناطق كثيرة 
في س��وريا لم يكن من الممك��ن الوصول إليها 
طوال أش��هر عدة، إال أن التحديات ال تزال كبيرة 
إليص��ال الغذاء لمن هم بحاجة ماس��ة إليه، مع 

دخول األحداث عامها الرابع. 
وأكد البرنامج في بيانه الذي نشر مؤخرًا،أن 
المس��اعدات وصلت إلى منطقة الحولة في ريف 
حمص للمرة األولى منذ ش��هر أي��ار, وتم توزيع 
المواد الغذائية على عشرين ألف شخص، مشيرا 
إلى أن ش��احنات تحم��ل حصص��ا غذائية تكفى 
لعشرين ألف شخص إضافية إلى محافظة الرقة 
وأوض��ح أن وق��ف إط��الق الن��ار ال��ذي يتم 
التف��اوض علي��ه محليا، س��مح للقواف��ل ببلوغ 
مناط��ق ريف دمش��ق وري��ف درعا، كم��ا قامت 
خمس ش��احنات تابعة لبرنامج األغذية العالمي 
بتس��ليم م��واد غذائي��ة إل��ى 17500 ش��خص 
في مخيمات النازحين ش��مال إدل��ب، ومن بينها 
مخيم��ات ل��م يس��بق الوص��ول إليه��ا م��ن قبل 

البرنامج منذ بدء األحداث في عام 2011.
وس��اعد البرنامج الذي يه��دف إلي الوصول 
إلي 25ر4 مليون نس��مة داخل سوريا كل شهر, 
ساعد 7ر3 مليون شخص في سوريا من بينهم 

5ر1 ملي��ون الجئ في البلدان المج��اورة، ولكن 
انع��دام األمن يتس��بب ف��ي ترك نص��ف مليون 
شخص دون مساعدات غذائية حسب البرنامج. 

وأشار البيان إلى أن تدهور األوضاع األمنية 
ق��د أثر س��لبا على مناط��ق أخرى مث��ل مناطق 
شمال شرق محافظة دير الزور، فبالرغم من أن 
القافلة المش��تركة بين الوكاالت قامت بتسليم 
الم��واد الغذائية واإلم��دادات اإلنس��انية األخرى 
إلى 27 ألف ش��خص هناك الشهر الماضي، فإن 

التده��ور األمني المفاجئ عل��ى الطرق المؤدية 
إل��ى دير الزور قد منع إرس��ال المزيد من الغذاء 

في الشهر الجاري. 
وكان برنام��ج األغذي��ة العالم��ي قد ناش��د 
الدول المانحة تقديم ملياري دوالر إلطعام نحو 
7 ماليين سوري نزحوا داخل بلدهم أو لجأوا إلى 
البل��دان المجاورة، وال ي��زال البرنامج يحتاج إلى 
309 ماليي��ن دوالر لتغطية االحتياجات الغذائية 

للسوريين األكثر حاجة حتى نهاية شهر أيار.
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في الجزء األول من لقاء سوريتنا بالمعتقل 
الس��ابق ف��ي المش��فى العس��كري 601 وثقت 
س��وريتنا مع الش��اهد ما أدلى به م��ن معلومات 
ع��ن فترة اعتقاله وما ش��اهده هن��اك، في هذا 
الجزء تحاور سوريتنا الشاهد "سومر" في ظالل 

االعتقال على حياته اليوم.
خرج س��ومر من مشفى ال� )601( ويذكر لنا 
أن فرع األمن العسكري طلبه من المشفى، حيث 
عُرض على ثالثة أطباء وهو مصاب بمرض في 
األعصاب جعله عاجزًا عن تحريك أقدامه ويديه، 
وغير قادر على الس��ير، سيّق إلى الطبيب األول 
وأوقف في أس��فل درج كان الطبي��ب في أعاله، 
نظريًا كانت مهمة تسلق الدرج وحده مستحيلة، 
لك��ن س��ومر أدرك أن الطري��ق ه��ذا هو طريق 
النج��اة من الم��وت، و أن خالص��ه بالوصول إلى 
الطبيب ف��ي أعلى الدرج، تمكن من الصعود وال 
يعرف كيف، األمر ال��ذي فاجئ الطبيب، فضربه 
على بطنه، تماسك سومر كما يقول وظل واقفًا 
مكانه، اجتاز االختب��ار ونقل إلى الطبيب الثاني 
فالثالث، وغادر المش��فى عاريًا تمامًا في سيارة 
نقل صغيرة ألقى على أرضه ومنع من التحرك.

م��ن المش��فى نُقل س��ومر إلى الش��رطة 
العس��كرية، ويق��ول عنها إنها س��جن عادي فال 
تعذي��ب هناك وال ض��رب وحتى بإمكان��ه التمتع 
بش��راء م��ن يحتاج من طع��ام، حي��ث أعيدت له 
أغراض��ه الش��خصية "بطاقت��ه وق��الدة وبعض 
م��ن مال��ه )300 ل.س م��ن أص��ل 500 ل.س( 
وصورة والدته، التي زارته هناك" في الش��رطة 
العس��كرية ُأجبر س��ومر على كتاب��ة تعهد بأنه 
ينتمي ألحد الطوائف الدينية في سوريا، ويقول 
أنه تعرف على ماهر أبو ميالة، مستش��ار البنك 

الدول��ي ويعم��ل في ش��بكة اآلغا خ��ان، كان قد 
اعتقل في ذات يوم وصول س��ومر إلى الشرطة 
العسكرية، وشاهد سومر الكثير من المعتقلين 
هن��اك ال يحمل��ون الهوي��ة الش��خصية ما جعل 
وضعه��م مت��روكًا ومنس��يًا، اعتاد س��ومر حالة 
العري التي ُأجبر عليها في مش��فى ال� 601 بعد 
الي��وم األول م��ن بقائ��ه هكذا، مع أن��ه لم يكن 
يدرك أن جميع المعتقلين معه عراة أيضًا، حتى 
أن��ه الحق��ًا ارتدى مالبس��ه في القص��ر العدلي 

بدمشق في الممرر وأمام المارة.
خ��رج س��ومر من المعتق��ل ف��ي 11 / 10 / 
2012، بقي لمدة ش��هر ونصف ال يغادر منزله، 
قبل أن يغادر س��وريا باتجاه أح��د بلدان الجوار، 
ورغ��م أن الج��رح ال��ذي لحق بظهره ف��ي بداية 
اعتقاله في األمن العسكري ال يزال أثره واضحًا 
حت��ى الي��وم، إال أن��ه ال يخفي��ه وال يخج��ل أن 
يش��اهده أحد، ويقول أن حياته الجنسية عرفت 
تغي��رًا طفيفًا في بعد خروجه حيث وجد نفس��ه 
عنيفًا مع شريكته لخمس أو ست مرات، قبل أن 
تعود األمور إلى طبيعتها مع الوقت، لكنه يصف 
نفسه اليوم باألكثر اكتراثًا باآلخرين ويقول إنه 
ل��م يكن كذلك قب��ل المعتقل، ورغ��م أن طباع 
سومر األصلية لم تتأثر أو تتغير إال أنه يقول إن 

شيئًا ما تغير فيه بعد المعتقل.
 سومر، يريد اليوم أن يعيش، ويقول إن من 
اقت��رب من الموت إلى هذه الدرجة يصبح جاهزًا 
لكل شيء، تس��قط المحرمات حين تكون قريبًا 
من النهاية ثم تنجو منها، يبدو س��ومر مستعدًا 
للمخاطرة اليوم بكل ش��يء حتى باآلخرين كما 
يق��ول، ويعترف بأن��ه أصبح أناني��ًا اليوم نتيجة 
كل ذلك ويرفض أن يدخل في الوصف اللفظي 

لم��ا عاش��ه فذل��ك مس��تحيل، ويقول "ش��عرت 
بالحي��اة حي��ن خرجت من المش��فى وش��اهدت 
لون��ي المفضل األخضر" حيث نجى س��ومر من 
الحرب النفسية التي ش��نت عليه أثناء التعذيب، 
كان يفكر حين يجبروه على مش��اهدة تعذيبهم 
لآلخري��ن، كم س��يصمد هو حين يب��دأ تعذيبه؟ 
كان علي��ه أن يتالئم مع فك��رة الموت وقد نجح 

في ذلك ما ترك اختالفًا كبيرًا في نفسه.
لم��اذا قرر س��ومر الحدي��ث اليوم بع��د فترة 
طويل��ة من صمت��ه عن التح��دث ع��ن االعتقال، 
يظن اليوم س��ومر أنه هك��ذا أي من خالل حديثه 
لس��وريتنا س��يرتاح أكث��ر الي��وم، وحي��ن تس��أله 
س��وريتنا التي حاورت��ه عن الذي أبق��اه حيًا رغم 
التجرية؟ يجيب س��ومر أن الصراع النفس��ي الذي 
عاش��ه لم يك��ن يتحم��ل أي درج��ات لوني��ة بين 
األبي��ض واألس��ود، كان عليه أن يق��رر أيهما هو 
يريد الحياة أم الموت، سومر قرر باكرًا أن يعيش، 
وهذا ما فعله، رغم أنه ش��اهد معتقلين يموتون 
ألسباب نفس��ية قبل حتى أن يتعرضوا للتعذيب، 
بع��د االعتق��ال ازداد نش��اط س��ومر ف��ي الحراك 
الشعبي، وبقي لثمانية أشهر تقريبًا داخل سوريا 
ضم��ن نش��اطه اإلغاث��ي، قب��ل أن يس��افر خارج 
البالد، وحاول التواصل بعد االعتقال مع المعتقل 
الفلسطيني الذي ذكرناه في الجزء األول ليجد أنه 

قد غادر سوريا وابتعد تمامًا عن الثورة.
ينف��ي س��ومر أن يكون قد ُأعط��ي أي مواد 
كيمائي��ة أدت ب��ه لحالة هلوس��ة ق��د تكون هي 
س��بب الكوابيس التي عاش��ها طيلة أربعة أيام 
قبل أن يحول إلى المش��فى العس��كري من فرع 
األم��ن العس��كري، وينف��ي أيض��ًا تعرض��ه ألي 

اعتداء جنسي خالل فترة اعتقاله.

�سوريتنا تن�سر �سهادة معتقل �سابق يف م�سفى 601

�جلزء �لثاين "�خلروج من �ملوت"
  فريق سوريتنا - خاص

معتقلون في فرع التحقيق العسكري | أيار 2013
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�ملناطق �ل�سناعية يف حلب..
حاميها حر�ميها

  عثمان إدلبي - حلب

لم يستثني الدمار الكبير الذي لحق بمدينة 
حل��ب البنية االقتصادي��ة فيها, فتكب��دت مدينة 
حلب خسائر مادية كبيرة على الصعيد الصناعي 
نتيج��ة الدم��ار الكبي��ر ال��ذي لح��ق بمنش��آتها 
الصناعية وتعرض الكثير منها لعمليات السرقة 
والنه��ب, كما خس��رت حل��ب العديد م��ن التجار 
والصناعيي��ن ورؤوس األم��وال فيه��ا, فالكثي��ر 
منهم ذهب إلى محافظ��ات أو بلدان أخرى لفتح 
مشاريع تجارية يعوضون فيها ما خسروه نتيجة 
الح��رب في حلب, كما أصبح��ت المناطق والمدن 
الصناعي��ة في حلب س��احات للمع��ارك ومقرات 
لبعض للصوص, فأغلب المعامل أصبحت خالية 
من معداتها وآلياتها بعد أن س��رقت وبيعت بأقل 
من نص��ف ثمنها, ناهيك عن الدم��ار الذي لحق 
بها نتيجة القصف الكثي��ف الذي تقوم به يوميا 
مدافع وطائ��رات النظام للمناطق الصناعية في 

حلب.

�ل�سناعيني يف حلب يخرجون ما تبقى يف 
معاملهم

تش��هد اليوم المناط��ق الصناعية في حلب 
أش��د المع��ارك ف��كال الطرفي��ن يح��اول بس��ط 
س��يطرته عليها, كمدينة الشيخ نجار الصناعية 
الصناعي��ة  الم��دن  أكب��ر  م��ن  تعتب��ر  والت��ي 
ف��ي الش��رق األوس��ط, حي��ث أصبح��ت س��احة 
لالش��تباكات وهدفا يوميا لطائرات النظام, كما 
تشهد المناطق الصناعية األخرى كخان طومان 

والليرمون اشتباكات يومية. 
م��ن  الكثي��ر  الي��وم  حت��ى  يس��تطع  ل��م 
الصناعيي��ن والتج��ار الحلبيي��ن الوص��ول إل��ى 
معاملهم ومس��تودعاتهم الكائن��ة في المناطق 
الصناعي��ة نتيج��ة منعه��م م��ن قب��ل الحواجز 
التابع��ة للنظ��ام كمنطق��ة خ��ان طوم��ان التي 
يس��يطر على غالبيتها الجيش النظامي وتعتبر 
منطقة تم��اس بين طرفي الن��زاع, كما فرضت 
ه��ذه الحواج��ز مبال��غ كبي��رة عل��ى الصناعيين 
الذي��ن يري��دون أخراج م��ا تبقى ف��ي معاملهم 
من آلي��ات ومعدات, ويقول حس��ام وهو صاحب 
معمل للمعدات الصناعي��ة في خان طومان "لم 
يس��مح لي الحاجز المتمركز بالقرب من معملي 
بالدخ��ول واالطمئن��ان على المعم��ل حتى أدفع 
ألفي ليرة لكل عنصر من عناصر الحاجز مدعين 
بأن هذا حقه��م كونهم يحمون معملي, وعندما 
دخلت إلى المعمل أتفاجأ بأن المعمل لم يتبقى 
فيه سوا الهياكل الخارجية لآلالت الضخمة التي 
لم يتمكن السارقون من فكها كون وزنها ثقيل 
جدا, وعندما قل��ت للضابط بأنني أريد أخراج ما 
تبقى في معملي فطلب مني مبلغ 100ألف ليرة 

على كل نقلة أريد أخراجها"
بعد ت��ردي األوضاع األمنية واش��تداد وتيرة 
المع��ارك ف��ي المناطق الصناعية س��عى الكثير 
م��ن الصناعيين إلى فك آلياتهم ونقلها بش��كل 
كامل إلى أح��دى المحافظات األخرى األكثر أمنا, 
حيث توج��ه بعض الصناعيين إل��ى المحافظات 
الس��احلية كالالذقي��ة وطرط��وس ليفتحوا فيها 
معامله��م, كم��ا كان��ت مص��ر والع��راق وتركيا 
وجه��ة للكثي��ر من صناعي��ي وتج��ار حلب كون 

ه��ذه البل��دان قدم��ت تس��هيالت للمس��تثمرين 
والصناعيين والتجار السوريين.

اس��تطاع بعض الصناعيين في حلب الحفاظ 
عل��ى معامله��م ومخازنهم الواقعة ف��ي المناطق 
الت��ي تس��يطر عليها كتائ��بٌ م��ن المعارضة عن 
طري��ق دفع مبالغ مالي��ة لهذه الكتائ��ب مقابل أن 
تق��وم بحماية ممتلكاته من الس��رقة, ولكن حتى 
المعام��ل التي لم تتعرض للس��رقة ول��م يطالها 
القص��ف توقف��ت ع��ن العم��ل بس��بب المش��اكل 
الكثي��رة الت��ي يواجهه��ا الصناعيين في تش��غيل 
معامله��م كصعوب��ة الوصول إل��ى المعمل وعدم 
توفر المواد األولية وع��دم توفر العمال والكهرباء 
وضع��ف الحرك��ة التجارية, ويقول اب��و ماجد وهو 
صاحب معم��ل في منطقة الليرمون "لم أس��تطع 
الوص��ول إلى معملي وإخ��راج آلياتي فصرت أدفع 
ألح��دى الكتائ��ب المتواج��دة ف��ي المنطق��ة مبلغ 
30الف ليرة ش��هريا مقابل أن تق��وم هذه الكتيبة 
بحماي��ة معمل��ي من الس��رقة, متأمال أن يس��تقر 
الوضع األمني وأستطيع أن أفتح معملي من جديد"

عمال حلب يف عد�د �لعاطلني عن �لعمل 
تدهور كبير لحق بقطاع الصناعة في حلب 
ك��ون أكث��ر من %90 م��ن معامل حل��ب أصبحت 
خارج الخدم��ة, فكان للتراجع الكبي��ر الذي لحق 
بالقطاع الصناعي في حلب األثر المباش��ر على 
الوضع المعيش��ي ألهالي المدين��ة, فبعد إغالق 
أغل��ب المعام��ل ارتفع��ت نس��بة البطال��ة كون 
معام��ل كانت تش��غل أكثر م��ن %60 من عمال 
المدينة, ويقول تيس��ير وه��و عامل "إن مهنتي 
األساس��ية هي معلم لح��ام وبع��د توقف جميع 
المعامل لم اعد أج��د عمال أؤمن منه دخال ماديا 
لعائلتي ألنني ال أجيد أي عمل آخر سوا صنعتي, 

فقمت بفتح بسطة للخضار لكي أعيش منها"
ينتظر الكثير م��ن الصناعيين في حلب من 
يعوضه��م, في ظل تجاهل ت��ام من قبل الدولة 

للخس��ائر الت��ي لحق��ت بالصناعيي��ن والتراج��ع 
المس��تمر ف��ي قط��اع الصناع��ة وال��ذي أصب��ح 
يؤثر بش��كل واض��ح عل��ى الوض��ع االقتصادي 
في س��وريا كون حلب كانت تؤم��ن أكثر من 73 
%من ص��ادرات البالد الصناعي��ة, وتوقف اإلنتاج 
الصناع��ي ال��ذي ف��رض عل��ى المواطنين غالء 
فاحش��ا ل��م يعتد علي��ه من قب��ل نتيج��ة لجوء 
التجار إلى اس��تيراد المواد التي توقفت المصانع 

المحلية عن إنتاجها.

�عتماد �أ�سو�ق حلب على �لب�سائع �ملهربة 
و�مل�ستوردة

أس��تطاع بعض التجار الحلبيين التغلب على 
األزم��ة االقتصادية التي حل��ت على حلب بعد أن 
توق��ف اغلب معاملها عن طريق اس��تيراد المواد 
الت��ي فق��دت ف��ي الس��وق الحلبية والت��ي كانت 
تنتجه��ا المصان��ع المحلية كالمع��دات الصناعية 
والقطع الكهربائية والكابالت والدهانات وخيوط 
النس��يج, فمعظم البضائع التي تباع في أس��واق 
حل��ب هي بضائع مس��توردة م��ن الصين وإيران 
باإلضافة إلى بعض البضائع التركية التي دخلت 
تهريبا, ولكن االعتماد على البضائع المس��توردة 
أنعك��س س��لبا عل��ى المس��تهلك ك��ون الدول��ة 
تفرض ضرائب جمركية على المواد المستوردة 
مما يجعل أسعارها مرتفعة مقارنة بالمواد التي 
كانت تنت��ج محليا, ويقول موفق وهو تاجر قطع 
كهربائي��ة "أصبح��ت القطع��ة الكهربائي��ة التي 
نستوردها تكلفنا ضعف المبلغ الذي كنا نشتريها 
به من معامل حلب الن المواد المستوردة تتحمل 
مصاري��ف زائ��دة كمصاري��ف الش��حن البح��ري 
العالي التكلفة والمبال��غ الجمركية الكبيرة الذي 
تفرضه��ا الدولة علينا, كما إن اس��تيراد البضائع 
مغامرة كبيرة فمن الممكن أن تتعرض البضاعة 
للس��رقة على الطريق ومن الممكن أال تستطيع 

إدخالها إلى حلب"

أحد معامل منطقة الشيخ نجار الصناعية | 2013
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بني بنية �لنظام و�لثورة
قر�ءة لو�قع �لتعليم يف �سوريا

  ياسر مرزوق
عش��ية الس��نة الرابع��ة للث��ورة في س��ورية 
يس��تعصي على كثيرين اس��تيعاب هذا الكمّ من 
التأخ��ر ف��ي وق��ف النزيف الس��وري تأخ��رٌ عربي 
وأمم��ي وغرب��ي وأمريكي أواًل، ويس��تعصي أيضًا 
فه��م ك��م التعقيدات الت��ي وقفت في وجه ش��عٍب 
يذبح، دمارٌ ش��امل بالطيران والبراميل المتفجرة، 
بل��دات تُمح��ى ومدني��ون ينضمون ببس��اطة إلى 

عداد القتلى الذين تجاوز عددهم مئتي ألف.
نف��ق الص��راع في س��ورية ليل أس��ود، تس��ع 
ماليين مش��رد، وإعدامٌ لمس��تقبل خمسة ماليين 
طف��ل، م��ن كان ليص��دق أن أهال��ي م��ن كان��ت 
س��لة الغ��ذاء لإلمبراطورية الروماني��ة وما بعدها 
سيقتاتون على األعش��اب والصبار وورق الزيتون، 
أكب��ادٌ احترق��ت دون أن تجد من يكفك��ف دمعها، 
بات��ت حياتهم كم��ا وصفه��ا آدم لحواء ف��ي العهد 
القدي��م بعد أن ت��ركا الجنة، قائاًل: س��تبحثين عن 
الخب��ز باألظاف��ر ف��ال تجدي��ن، ويفت��رس العم��ل 
أعصاب��ك والجبي��ن وس��تتعبين تتعبين، وس��ياط 

الجحيم ستشرب من كل الشرايين.
عشية السنة الرابعة للثورة يحاول السوريون 
مس��ح بعض من جراحهم، ويحصون خسائر فاقت 
حجم االنتصار المؤم��ل، وألواٌن من الظلم تتراءى 
لك م��ن كل جانب كما لو أنها ص��ور المعذبين في 
جحي��م دانت��ي، ويحدثون��ك ع��ن محكم��ة التاريخ 
والمي��زان،  النصف��ة  منه��ا  وينتظ��رون  العادل��ة 
وينصب��ون له��ا القاضي العج��وز األبي��ض اللحية 
والش��عر وبيده القلم، وعيناه تش��عان كمن يخرق 
بنظره الس��ماء واألرض، قل إن��ه أعمى وضالٌل ما 
تتوهم��ون، تل��ك الملف��ات التي تتراك��م جباًل من 
ال��ورق ل��م تفتح يوم��ًا وس��جل المحكم��ة يؤرخه 
األقوي��اء، ومن الملف��ات التي تتجاهله��ا المحكمة 
مس��تقبل جي��ٍل كامٍل م��ن الس��وريين حرموا حق 
التعلي��م، ه��ي سياس��ة المس��تقبل المح��روق ال 
األرض المحروق��ة م��ا يتبعه��ا النظام عب��ر إفقار 
وتجهيل الس��وريين إلركاعهم عق��ودًا أخرى، وقد 
قالها داهية العرب معاوية سابقًا » سأحرمكم حتى 

يذل صعابكم وأبلغ شيء في صالحكم الفقر ».
وبينما يغ��رق جيٌل كامٌل ف��ي الجهل وانعدام 
األف��ق، ينش��غل المؤي��دون والمهلل��ون بصياغ��ة 
عب��ارات النص��ر ويروج��ون لالنتخابات الرئاس��ية، 
عل��ى اعتب��ار رأس النظ��ام ضمان��ة لبقاء س��وريا 
أو م��ا تبقى منه��ا واألخير يطرب لعب��ارات التهليل 
ومس��يرات المخابرات في ش��وارع العاصمة، يقول 
عب��د الفت��اح إم��ام ف��ي كتاب��ه الطاغي��ة: »يختار 
الطاغي��ة الفأس��دين من البش��ر في نظ��ام حكمه 
ليكون��وا أصدقاء ل��ه، فهم عبيد النف��اق والتملق، 
والطاغية تس��ره المداهنة، وينتش��ي ف��ي النفاق 

ويريد من يتملقه«.
ه��ذه هي الس��نة الثالث��ة الت��ي ال يذهب فيها 
أطفال س��وريا إلى المدارس بشكل طبيعي، ومن 
يذه��ب فهو يُعاني من الكثير من النقائص. ملفنا 
الي��وم عن واق��ع التعليم في س��وريا الذي تعرض 
للتنميط والعسكرة وسحق المبادرة طوال خمسين 
عامًا، ومع ذلك و رغم بؤس السياسة، وغياب أدنى 
قسط من الديموقراطية. نجح السوريون في حمل 
مش��افي أوروبا على أكتافه��م، وولوج أبواب العلم 
والمعرف��ة خ��ارج الوطن، أما وأن الث��ورة قد قامت 

فالواقع اختلف...
يقول »رسل كوبر«: »إذا أردت أن تعرف ثقافة 
مجتمع من المجتمعات فانظر إلى المدارس فيها«.

�لتعليم زمن �لبعث: 
خال��دة،  رس��الةٍ  ذات  واح��دة  عربي��ٌة  أم��ٌة 
أهدافن��ا وحدة حرية اش��تراكية، عهدنا أن نتصدى 
لإلمبريالي��ة والصهيوني��ة والرجعية وأن نس��حق 
المس��لمين  اإلخ��وان  المجرم��ة عصاب��ة  أداته��م 

العميلة، قائدنا إلى األبد األمين حافظ األسد..
به��ذه العب��ارات وعب��ر عق��ود يفتت��ح ط��الب 
الم��دارس زم��ن البع��ث يومهم الدراس��ي، وجميع 
من ع��اش تلك الفت��رة يتذكر التربية العس��كرية 
والنظ��ام المنض��م والعقوب��ات العس��كرية الت��ي 
تطبق عل��ى الطالب، حي��ن كانت المدرس��ة األداة 
األولى للس��يطرة عل��ى المجتمع، ضم��ن منظومة 

تلقينية بعثية بداًل من أن تكون تمكينية.
مناه��ج التعلي��م جميعه��ا كانت قائم��ًة على 
القولبة وكس��ر اإلب��داع والتجهيل فتاريخ س��وريا 
الحدي��ث سلس��لٌة م��ن االنقالب��ات إل��ى أن��ت أتت 
الحرك��ة التصحيحي��ة وه��زت عروش االس��تعمار، 
وأقوال القائد الخالد تدرس في كتب اللغة العربية 
والقومية والفلسفة نصوصًا مقدسة ال تستحق إال 

المديح والتصفيق.
يق��ول »علي وطف��ة » ف��ي كتاب��ه » التربية 
عل��ى االس��تبداد ف��ي العال��م العربي: ه��ل يأتي 
زم��ن التربي��ة عل��ى المواطن��ة »: » لق��د عمل��ت 
أنظم��ة االس��تبداد ف��ي بلداننا بكل م��ا أوتيت من 
ق��وة إل��ى تحوي��ل المواطنين إل��ى رعاي��ا وعبيد، 
إل��ى أفراد يدين��ون بالوالء األعمى لنظام الفس��اد 
والقهر واالس��تبداد، والمواطنة من منظور النظام 
السياس��ي المستبد ال تعدو أن تكون والء المحكوم 
للحاك��م ورضوخ��ه إلرادة النظ��ام، حي��ث يش��كل 
الخضوع المطلق للحاكم المس��تبد مبتدأ المواطنة 
واإلذالل خبره��ا ومنتهاها، ذلك ه��و حال األنظمة 
التربوي��ة ف��ي البل��دان االس��تبدادية الت��ي تُدجن 
البش��ر على مفاهيم العبودية، وتلقنهم أس��اليب 
الخض��وع والمذل��ة، وتدفعهم إل��ى تقديس رموز 
النظ��ام، كم��ا تدفعهم إل��ى تأليه الحاك��م الصائر 
صنمًا للعبادة، هذه األنظمة علمتنا وما زالت تعلم 
أطفالن��ا بأن كرامة المواطن تكون قبل كل ش��يء 

في الخضوع للحاكم وتقديس رموزه ». 
ويصف باتريك سيل، في كتابه األسد الصراع 
على الش��رق األوس��ط صفحة 742 نظام التعليم 

في دولة البعث: 
»مع م��رور الزمن على النظام ل��م يعد هناك 
مجال كبي��ر للتنويع وصار هن��اك تأكيد أكثر على 
التشابه النمطي في الصحافة وفي أجهزة اإلعالم 
وفي منظمات الحزب الش��عبية، كما أخذت منظمة 
طالئ��ع البع��ث » اإلجباري��ة بين س��ني السادس��ة 
والحادية عش��رة » واتحاد ش��بيبة الث��ورة » لطلبة 
المدارس بين سني الثانية عشرة والثامنة عشرة، 
وليس��ت إجبارية لكنها تعطي منتس��بيها امتيازات 
كبي��رة » واتح��اد الطلب��ة تس��عى كله��ا لتش��كيل 
األذهان الشابة حس��ب القالب البعثي، ولعل تزايد 
أعداد الطلبة في المدارس والجامعات بشكل هائل 

يفس��ر ه��ذه المحاولة لتنظيم الجميع على ش��كل 
كتائب في جيل نمطي موحد، ولكن ذلك قد أسهم 
أيضًا في انحدار المستويات العقلية الفكرية، فكل 
التعيين��ات في الهيئة التدريس��ية تخض��ع لتدقيق 
وموافقة قوى األمن والحزب، الذي يدافع بقوة عن 

احتكاره للسيطرة على الجامعات«.
وعن تكريس النظام التعليمي لتقديس الفرد 
يذكر »حامد عم��ار« في كتاب��ه »مواجهة العولمة 

في التعليم والثقافة«:
»تعتب��ر عملي��ة النض��ج المت��وازن ف��ي بن��اء 
ش��خصية اإلنس��ان/ المواط��ن من أه��م مقومات 
التربي��ة المدنية بغي��ة التماس��ك االجتماعي، كما 
أنه��ا م��ن أقوى ضمان��ات الوفاق الوطن��ي والفعل 
الجماعي. ث��م إن حق االختيار وإتاحت��ه للفرد منذ 
طفولت��ه يمثل ركي��زة من ركائز التربي��ة المدنية 
في الس��عي لبناء مجتمع ديمقراطي. والتمتع بحق 
االختيار أو الخوف من االختيار أو الهروب من تبعاته 
محك��وم إلى حد كبي��ر بعوامل التنش��ئة والتربية 
المدنية، وبما توفره من مواقف وظروف لممارسة 
هذا الحق منذ الطفولة. وحيث تس��ود سلطة األمر 
والنهى بصورة طاغية على تكوين المواطن خالل 
مس��يرة نموه، تتغلب االتجاهات النفسية والقيمية 
نحو المسايرة لتلك الس��لطة في صورها الوالدية 
أو المؤسسية أو في غيرها من الصور؛ إذ ال يتطلع 
الف��رد إال إل��ى توجهات تلك الس��لطة إرض��اًء لها، 

وإيثارًا للعافية والطمأنينة«.
ويذك��ر عل��ي وطفة ف��ي كتاب��ه )رأس��مالية 
المدرس��ة في عالم متغي��ر: الوظيفة االس��تالبية 

للعنف الرمزي والمناهج الخفية(:
»ألن وضعي��ة التربي��ة عل��ى المواطن��ة ف��ي 
البل��دان العربي��ة مخجل��ة ف��ي حقيقة األم��ر، وإن 
أغلب الفئات االجتماعية تجهل الداللة الموضوعية 
والتاريخي��ة لهذا المفهوم، فالكثي��ر من المثقفين 
يعرفون مفه��وم المواطنة بكلمتي��ن ال ثالث لهما 
هما: حب الوطن والتضحية من أجله. وحب الوطن 
كم��ا يريد النظ��ام الحاك��م في س��وريا يعني حب 
النظ��ام وتقديس��ه والتفاني في خدمت��ه وطاعته 
والتضحية من أجله، ومن هنا نشأت فكرة التخوين 
لكل من يعارض النظام السياس��ي أو يخالفه، ألن 
االعتراض على الممارسات القمعية للسلطة تؤخذ 
على أنه��ا خيانة للوطن والدي��ن والعرف والتقاليد 
والقيم، وفقًا للمعنى الذي تتبناه السلطة القمعية 
لمفه��وم المواطنة، وعليه فإن مفه��وم المواطنة 
الحقيق��ي يعان��ي م��ن موق��ف سياس��ي وتربوي 
يناهض��ه ويعم��ل عل��ى تغييبه وتش��ويه معانيه، 
ش��أنه في ذلك ش��أن حقوق اإلنس��ان والمفاهيم 

الديمقراطية األخرى«.
ويضي��ف فؤاد زكري��ا في كتاب��ه »خطاب إلى 

العقل العربي«: 
»إن اإلنس��ان العربي قد ترب��ى على الطاعة، 
والطاع��ة وب��اء ال يفلت من��ه أح��د، وإذا أطلقت لها 
العن��ان أصابت عدواه��ا الجميع، ذل��ك ألن كل من 
يف��رض الطاع��ة على من ه��م دونه يجد نفس��ه 
مضط��رًا إل��ى طاع��ة م��ن يعلون��ه، وحي��ن يطيع 
الم��رء ال يكون ذاته، بل يمحو فرديته ويستس��لم 
إل��ى غيره، وأكاد أقول إن أعظم إنجازات اإلنس��ان 
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ل��م تتحق��ق إال على أيدي أولئك الذي��ن رفضوا أن 
يكونوا مطيعين«. 

مع استالم األس��د االبن للحكم وتسيير البالد 
عل��ى قاع��دة نم��و أكث��ر تنمي��ة أقل، خف��ت وطأة 
العس��كرة في المدارس، لكن االس��تبداد التعليمي 
بقي على حاله، وانتش��رت ظاهرة التعليم الخاص 
في مختلف المراحل إلرضاء األوليغارشية المحيطة 
باألس��د وعائلته، وج��ذب التعليم الخ��اص الكوادر 
التعلمي��ة والهيئ��ات التدريس��ية باإلغ��راء باألجور 
األفضل والوضع األحس��ن، مما كان له األثر الكبير 
في تراجع سوية التعليم الحكومي واقتصاره على 
ذوي الدخ��ل المح��دود، ومزاحمة خريج��ي القطاع 
الخ��اص أقرانه��م عل��ى ف��رص العم��ل المحدودة 

أصاًل, ليضيف لبطالة المتعلمين رافدًا جديدًا.
بحس��ب تقري��ر المكت��ب المرك��زي لإلحصاء 
اش��تغال  ف��ي  تحس��نًا  هن��اك  ف��إن   2009 ع��ام 
حمل��ة الش��هادات اإلبتدائي��ة، األمر الذي تفس��ره 
المس��تويات التقني��ة المنخفضة لمعظم منش��آت 
القط��اع الخ��اص، وتدني أجور ه��ذه الفئة، يقابل 
ذل��ك ارتفاع في نس��بة البطالة، في فئة الش��باب 
الحاصلين على تعليم ثانوي وما فوق، ويندرج في 
عدادهم نس��بة ال يس��تهان بها من حملة شهادات 
العلوم االنس��انية، مثل التجارة والحقوق، وبدرجة 
أدنى حملة الش��هادات العلمي��ة، وتفاقم تعطلهم 
فكان��وا قوام الح��ركات االحتجاجية التي ش��هدتها 

المدن السورية.

�لتعليم زمن �لثورة: 
عش��ية العام الدراسي الذي انطلق في سوريا 
ي��وم 15 م��ن أيل��ول م��ن الع��ام الماض��ي، قال��ت 
منظم��ة األم��م المتح��دة للطفولة اليونيس��ف إن 
نح��و 3 ماليين طفل س��وري ُأجبروا عل��ى مغادرة 
مقاعد دراس��تهم نتيجة تدمير مدارسهم أو إلعالة 
أهاليه��م، أو الضطرارهم للرحي��ل أو اللجوء، بلد 
كانت مستويات االلتحاق بالمدارس اإلبتدائية فيه 

قد بلغت 97 % سنة 2011.
و إحج��ام األطف��ال ع��ن التعّلم م��ردّه العنف 
الش��ديد والنزوح، ومقتل العديد م��ن المعّلمين أو 
هروبهم، أو دمار المدارس وس��وء استخدامها، إما 
ألنّه��ا تعرّضت للتّل��ف أو التدمير أو أصبحت ملجأ 
للمش��رّدين داخليًا، وقد وثقت الش��بكة الس��ورية 
لحق��وق االنس��ان، ما يزيد ع��ن 1300 معتقل من 
العاملي��ن ف��ي المج��ال التعليمي، وهو ما س��اهم 
كثي��را في تراجع عجل��ة التعليم ب��ل وتوقفها في 

مناطق كثيرة، إضاف��ة إلى الوضع االمني المتردي 
وما يتعرض له األطف��ال من مخاطر لدى ذهابهم 
وعودتهم من الم��دارس اذ يضطر الطالب للمرور 
ف��ي كثي��ر م��ن األحيان عل��ى حواجز عس��كرية او 
ق��د يضط��رون للمرور ف��ي مناطق واحياء تش��هد 
مواجهات مسلحة واحيانا كثيرة يصيبهم ما يصيب 
غيرهم من القصف العشوائي الذي أصبح ظاهرة 
ش��به يومي��ة في مناط��ق عديدة من س��وريا، كما 
يتحدث سوريون عن تعرض اصدقائهم أو ابنائهم 
للخطف لدى ذهابه��م أو عودتهم من المدارس أو 

الجامعات.
أما عن البنية التحتي��ة للعملية التعليمية فقد 
ذكر تقرير مفصل نشرته مؤسسات رصد سورية 
أن عدد المباني المدمرة في س��وريا قد اقترب من 
3 مليون مبنى مدمر منها 3800 مدرسة على أقل 
تقدير دمرت بنس��ب مختلفة ويتم ش��غلها بغير ما 
يخ��ص قطاع التعلي��م، 450 من هذه المدارس قد 
دمرت تمامًا بحيث ال يمكن إعادة ترميما أو اصالحها 
وإنما تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل، ويتركز معظم 
هذه الم��دارس المدمرة بالكامل في حمص وريف 
دمش��ق وحلب، وم��ا تبقى م��ن الم��دارس والبالغ 
عددها 3400 مدرس��ة تقريبا مدمرة بنسب جزئية 

مختلفة تسمح بإعادة ترميمها واالستفادة منها.
م��ا يق��رب ال 1500 مدرس��ة م��ن الم��دارس 
المتض��ررة بش��كل جزئ��ي ق��د تحولت إل��ى مأوى 
لنازحين سوريين داخل سوريا اذ تشير االحصاءات 
إلى وجود ما يقرب من 650 الف نازح سوري داخل 
مدارس متضررة جزئيا معظمهم في ريف دمشق 

وحمص وحلب وادلب.
بينم��ا تحول م��ا يق��رب ال 150 مدرس��ة من 
مستش��فيات  إل��ى  جزئي��ا  المتض��ررة  الم��دارس 
ميداني��ة لمعالج��ة الجرح��ى والمصابي��ن والذين 
يخشون في الغالب اللجوء إلى المشافي الحكومية 
بس��بب م��ا يتعرضون ل��ه م��ن اج��راءات امنية قد 
تنتهي باعتقالهم او حتى تعذيبهم وحرمانهم من 

العالج على يد قوات النظام السوري
و هن��اك ما يقرب ال 1000 مدرس��ة من هذه 
الم��دارس المتض��ررة جزئي��ا قامت ق��وات النظام 
الس��وري االمنية والعس��كرية بتحويلها إلى مراكز 
اعتق��ال وتحقي��ق بس��بب عدم اتس��اع الس��جون 
المركزي��ة النظامي��ة لأع��داد الهائل��ة للمعتقلين 
الذين تجاوز عددهم ال 150 الفًا بحسب ما تذكره 

تقارير منظمات حقوق االنسان.
أما ع��ن واق��ع التعليم ف��ي دول اللج��وء فقد 

نش��رت مفوضية األمم المتحدة لش��ؤون الالجئين 
في جنيف تقريرًا بعنوان »مس��تقبل سوريا - أزمة 
األطف��ال الس��وريين الالجئين«، من أه��م ما جاء 

فيه:
فاق ع��دد األطف��ال الس��وريين الالجئين في 
دول الج��وار 1،1 ملي��ون طفل، ويُعان��ي األطفال 
الس��وريون الالجئ��ون ف��ي كل من لبن��ان واألردن 
من تأثيرات نفس��ية عامة، ويعي��ش العديد منهم 
فري��دًا أو منفص��اًل ع��ن أهل��ه، كم��ا أن الغالبي��ة 
منهم محروم��ة من التعليم ويزاول��ون أعماال غير 

مشروعة.
 فالحرب السورية خلفت أكثر من 70 الف عائلة 
تعيش ب��دون رب عائلة، وأن 3700 طفل س��وري 
الجئ يعيش وحيدا أو منفصال عن أهله. وبالنسبة 
للتعلي��م، اتض��ح أن نص��ف األطف��ال الس��وريين 
الالجئين في لبن��ان ال يذهبون للمدارس، وحوالي 
200 ألف من األطفال الالجئين في األردن أيضًا »، 
وحتى م��ن التحق منهم بالم��دارس فقد حرم من 
اس��تكمال الدراسة وفق المناهج السورية الجديدة 
الت��ي أصدرها االئت��الف المعارض والت��ي ال تعدو 
كونها تنقيحًا للكتاب المدرسي في سوريا، باعتبار 
أن هذه دول ال تسمح بتدريس منهج عربي مختلف 

عن منهجها الرسمي.
وم��ع عم��ق األزمة وش��مولها تظهر للس��طح 
مدارس إيديولوجية وقومية لس��د الفراغ الحاصل 
ففي بعض المناطق ذات األغلبية الكردية افتتحت 
م��دارس تعّل��م األطفال منهج��ًا متكام��اًل، منقواًل 
من مدارس كردس��تان الع��راق، باللغ��ة الكردية، 
وعل��ى الح��دود التركي��ة ظهرت مدارس إس��المية 
في عنوانها ومضمونها كفسطاط الحق والفرقان 
اللتين تدرس��ان العلوم الش��رعية واللغ��ة العربية 
فق��ط، كم��ا قامت عناص��ر تابعة لتنظي��م داعش 
باقتحام المعاهد التعليمية في مدينة الدانا شمال 
ش��رق إدلب، وه��ددوا بإغ��الق المعه��د إن لم يتم 
االنصي��اع إل��ى االوامر التي تقض��ي بالفصل بين 
الجنس��ين على مستوى المدرس��ين أو الطالب في 
استنس��اٍخ لتجرب��ة البعث م��ع قط��اع التعليم ولو 

بصيٍغ مختلفة. 
تبقى أحالم أطفال سوريا وفتيانها في التعليم 
والتحصيل العلمي مؤجلة حتى بناء دولة المواطنة 
والقانون التي ال تس��مح ألي من أيديلوجيات الفكر 
الشمولي السيطرة عليها وفرض مصالح األنظمة 

فيها. 

. . 
ف

مل
ال

2012  | دم����ش����ق  ري������ف   - ب���ب���ي���ال  م�����درس�����ة 
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�لعام �لر�بع، طقو�س وحتولت
يقول المحلل األمريكي ديفيد غارتنشتاين- 
روس:" اآلن أصب��ح األم��ر واضح��ًا بأن س��قوط 
األس��د لم يعد حتميًا كم��ا كان يعتقد الكثير من 
المحللين قبل عام" وأضاف أمام لجنة الش��ؤون 
الخارجي��ة ف��ي مجلس الش��يوخ أن "الس��يناريو 
األكث��ر احتم��ااًل ه��و ال��ذي تتوقع��ه المخابرات 
األمريكية حاليًا: الحرب سوف تستمر أيضًا عشر 
س��نوات وحت��ى أكثر من ذلك" انته��ى االقتباس 

على طريقة بشار الجعفري البغيض.
يمك��ن للبعض أن يتفاج��ئ كالعادة ويمكن 
لآلخرين أن يش��تكوا أو يش��ككوا ويربطوا كالم 
هذا المحلل بأصوله أو بارتباط مصالح الواليات 
المتح��دة مع الكي��ان الصهيون��ي ولكن هل من 
المنط��ق أن نتغاضى ع��ن هذا ال��كالم الخطير 
للمس��تقبل الس��وري ونعتبره هذي��ان ورغبات 
عدوانية غربية أو اسرائيلية ونمضي في سباتنا 

ونكتفي باألحالم والتمنيات؟
في رس��م السياس��ات الدولية تق��وم أجهزة 
متخصص��ة بدراس��ة االس��تراتيجيات بمنط��ق 
المشاريع وفي المش��اريع ال يمكن أن تقوم بأي 
مش��روع دون توف��ر عناصر وآلي��ات تدرس في 
الجامعات العالمية لكافة الطالب والتي لم أجدها 
في أي جامعة عربية أو س��ورية على األقل. من 
أهم عناصر البدء بالمشروع هو دراسة المخاطر 
ووضع خطوط بيانية يمك��ن ألي جهة منفذة أو 
وصائية أن تقدر تلك المخاطر والس��يناريوهات 
المتوفرة وإمكانيات التغلب عليها أم ال, ثم تقرر 

البدء بالتنفيذ أو التأجيل أو إلغاء المشروع.
عش��ر س��نوات وأكث��ر, س��يناريو م��ن عدة 
س��يناريوهات لمس��ار األزم��ة الس��ورية وه��ذا 
منطقي وواقعي رغم كل الرغبات بسيناريوهات 
أقصر زمنيًا وأقل خسارة وأكثر نفعًا للسوريين. 
لو نظرنا إلى س��اعة األزمة السورية فإننا ندرك 
بوع��ي أو بالالوع��ي أن ثالث س��نوات مرت على 
التدمي��ر والقتل والعنف والخيبات والخيانات وأن 
ثالث أع��وام على ثورة عظيم��ة كان قيامها في 
حكم المستحيل واستمرارها في حكم اإلعجاز. 
فيه��ا االنتص��ارات المتفرق��ة وفيه��ا اس��تعادة 
النس��انية فقدناه��ا نحن الس��وريين منذ عقود 
وفيها انكش��اف العالم واألصدقاء واألعداء بقدر 
انكش��افنا أمام أنفس��نا وأنانيتنا وم��دى الخراب 

الذي أحدثه نظام االستبداد والهمجية, فينا.
صحي��ح ه��ذا أح��د الس��يناريوهات, فليكن 
تفكيرنا واستراتيجيتنا كس��ورييين مبينة على 
اس��اس هذا السيناريو األسوء وليكن مبدأ عملنا 
من واقعي��ة وصدق قيمنا )أن تعمل لس��وريتك 
كأنك تعي��ش أبدا وتعمل لثورت��ك كأنك تموت 

غدا(.
ثالث س��نوات مرت عل��ى الثورة الس��ورية, 
رسخت واقعًا جديدًا ال يمكن ألي تحليل أو تفكير 
علم��ي أن يتج��اوزه وكأنه جملة م��ن الطقوس 
اليومي��ة يتعام��ل معه��ا الس��وريون بالفط��رة 

والمحللين السياسيين بالواقع.

 طقو�س �لثورة
و�حلرب وقد �أ�سحت و�قعًا: 

1 - النظام هو الشر المطلق وهذه المسلمة 
ل��م تعد مثار حديث ونق��اش حتى من ألد حلفاء 
النظ��ام ومنتفعي��ه. نظام اس��تبدادي همجي ال 

اخالق وال انس��انية وال وطنية بدءًا بيوم تعامل 
م��ع متظاهري��ن س��لميين يطالب��ون بأبنائهم, 
بالرصاص والعنف ومرورًا باس��تدعاء التدخالت 
األجنبية واالس��تخبارتية والميليشيات الطائفية 
لأرض الس��ورية وتسليم سالحه االستراتيجي 
للغ��رب ولي��س انته��اًء بالبرامي��ل والصواري��خ 
مكون��ات  لكاف��ة  وإذالل  والتجوي��ع  وبالحص��ار 
إرادته��م  الثائري��ن بكس��ر  الس��وري,  الش��عب 
والصامتين بممارس��ة االرهاب والتخويف وحتى 
الموالي��ن بال��زج به��م في أت��ون حرب خاس��رة 
يدفعون فيه��ا من دماء ابنائه��م من أجل نظام 
عائلي ذاقوا منه الويالت على مدار أربعة عقود, 
وم��ع ذلك لم يكتف��ي النظام بهم بل اس��تقدم 
ميليش��يات مذهبية م��ن لبنان والع��راق وإيران 
وغيره��ا ليدفع به��م كقطعان ذئاب متعطش��ة 

للقتل والتنكيل بالجميع.
2 - معارضة مش��رزمة مش��تتة وهزيلة لم 
ترتق إلى مستوى ولو متواضع لما قدمه ويقدمه 
الس��وريين م��ن تضحي��ات وعذاب��ات. معارضة 
بالمجم��ل هش��ة ومتعطش��ة للس��لطة والمال, 
تتعام��ل بضيق ونزق وتس��رع. ل��م تضع حتى 
اليوم اس��تراتيجية موحدة للخالص ولم تتعامل 
م��ع األح��داث والمتغي��رات بح��س المس��ؤولية 
والتفان��ي بل بأمراض الماض��ي وبالتلطي وراء 
بطوالت االنس��ان السوري العادي. معارضات لم 
تتفق س��وى على اختالفاتها وعلى عدم تنظيم 
الحراك الس��لمي والمدن��ي واالغاثي ناهيك عن 
العس��كري وفتح��ت دكاكي��ن واس��واق ألح��الم 
الس��لطة والمال م��ع كل الفرص الت��ي قدمتها 
الث��ورة لها في التواجد عل��ى األرض وبالمناطق 
المح��ررة لكنه��ا تركته��ا للتط��رف والجماع��ات 
المرتبط��ة مب��ررة له��ا تواجده��ا بالقت��ال ضد 
النظام متناس��ية عقيدتها المتطرفة المرفوضة 
جمل��ة وتفصي��اًل م��ن معظ��م أطياف النس��يج 
الس��وري م��ا لبث��ت أن كانت هي نفس��ها إحدى 

ضحاياها وفتاوى تكفيرها للجميع.
3 - مجموعات من المقاتلين باس��م الجيش 
الحر, لم تكن يومًا تش��كل ولو بمس��توى فرقة 
وطني��ة  بعقي��دة  منضب��ط  عس��كري  ل��واء  أو 
وق��ادرة  مخلص��ة  مركزي��ة  وبقي��ادة  واضح��ة 
وتحظ��ى باحترام وطاعة الجميع مع كل التقدير 
واالحت��رام لنوايا المقاتلين الوطنية وللش��هداء 
األب��رار منه��م, يعانون الحصار وش��ح الس��الح 
واالمداد بينما هناك وفرة لدى بعض التنظيمات 
بالممولي��ن  المرتبط��ة  األخ��رى  المس��لحة 
الخارجيين وكثرة مس��تودعات األسلحة المخبأة 

لما بعد سقوط النظام.
التنظيمات المتطرفة ذات العقيدة القاعدية 
والت��ي ال تختل��ف ع��ن النظ��ام في مش��روعها 
االستبدادي وهي القناعة التي عرفها السوريين 
األح��رار وأدركه��ا متأخ��رًا م��ن برر وج��ود تلك 
التنظيم��ات بحج��ة توحي��د البندقي��ة ف��ي وجه 

النظام دون االتفاق على مبدأ القتال وأهدافه.
مجموعات من المرتزقة والمجرمين يدعون 
انتماءهم للجيش الحر ولكنهم يمارسون القتل 
والس��طو واالختطاف للمدنيين الس��وريين دون 
وازع ودون أخ��الق ومنه��م م��ن صار م��ن أمراء 
الحرب وسيج منطقة نفوذه بما تحتوي من نفط 

وصوامع حبوب وحجر وبشر.
3 - نظ��ام دول��ي ال إنس��اني وال إخالق��ي 

يكيل المب��ادئ والقيم بمكيالين وكأننا ش��عوب 
ال تس��تحق الحي��اة والحماي��ة وكأن حقوقنا في 
الحرية والكرامة مس��ألة فيها نظر. نظام دولي 
قدم للسوريين الوعود واإلخفاقات وقدم للنظام 
المهل والتبريرات ووس��ائل بقائه على بحر من 
دمائنا. أما مس��الة النظ��ام العربي فال حياة لمن 

تنادي وال داعي للنقاش فيها.
4 - أح��د أه��م الطق��وس وال��ذي ال يمل��ك 
أح��د حرية أو حق التحدث باس��مه أو تجاوزه في 
معادالت الحل أو الالحل, هو هذا الشعب الطيب 
العظي��م الصامد والصابر إلى حد الزهد. ش��عب 
ال يملك حيز الزمن للتفكير بالتوقف أو بالرجوع 
فق��د خب��ر ه��ذا النظ��ام الع��ار واس��تعاد تاريخ 
همجيته لذلك فه��و بحكم حركة التاريخ يتقدم 
تجاه إس��قاط ه��ذا الكابوس ولو اقتالع��ًا بطيئًا 
مؤلم��ًا ودمويًا. من تح��ت ركام بيوته وصرخات 
معتقلي��ه وبطون أطفاله الفارغة يرفع ش��ارات 
النص��ر ألنه ال يملك س��وى هذا الحل وال ش��يء 
غيره مع نظ��ام يعرف أنه ال يمكن له أن يتراجع 
خط��وة واح��دة ألنه��ا تعن��ي س��قوطه النهائي. 
ش��عب, ال يمكن أن يقبل بالتطرف وال يمكن أن 
يتعايش معه وبفطرته يع��رف أن التطرف يبدأ 

بالنظام وينتهي به وبكل إمراء الحرب الجدد.

حتولت �لثورة و�حلرب:
1 - ف��ي ظ��ل ه��ذا التوات��ر وم��ع امكانيات 
التحك��م الدول��ي بمفاص��ل الصراع السياس��ي 
والعسكري فإن من مصلحة الجميع دواًل وأجهزة 
متطرف��ة  ومجموع��ات  ح��رب  وأم��راء  ونظ��ام 
ومعارض��ات منتفع��ة وش��بيحة, اس��تدامة هذه 
الحرب ألنها عبث مطلق وفوضى يرس��خان بهما 
مكاس��بهم ومصالحهم على حس��اب السوريين 
ومستقبل س��ورية نفسه. لذلك يطرح سيناريو 
العشر سنوات وأكثر, كأحد أقوى السيناريوهات, 
فتسليح المعارضة والنظام يدخل في منظومة 
إل��ى ح��دود  حس��ابات الالهزيم��ة والالنتص��ار 
تدمير كامل وش��امل لكل س��ورية جيشًا ودولة 
ومؤسس��ات وبنية تحتية وش��روخ اجتماعية لن 
تقيمها عقود قادمة من الزمن, وهذا يش��مل أي 

مكان من سورية بدون استثناء أو حصانة.
2 - ف��ي أي ص��راع ال يمكن دائم��ًا وأبدًا أن 
تمتل��ك كل المفاتي��ح التي تمكن��ك من التحكم 
المطلق بصراع سياس��ي وعس��كري واجتماعي 
دون أن يك��ون هن��اك تداعي��ات تصي��ب الجوار 
عل��ى أق��ل تقدي��ر وخاص��ة ف��ي ظ��ل اقلي��م 
ه��ش ب��كل المعايي��ر. دول بحكوم��ات طائفية 
ومذهبية استبدادية وتكوينات اجتماعية محددة 
باستقاللية سياسية وعسكرية تفوق الدولة وال 
ننس��ى هنا الجوار المعادي االس��رائيلي الفاعل 

في القرار الدولي.
3 - في المتالزمتين السابقتين, بين الثابت 
كبقاء الوضع على ما هو عليه والمتحول كطبيعة 
انتقال الص��راع واحتمال خروجه عن الس��يطرة 
يمكن لنا أن نرسم اس��تراتيجية سورية طويلة 
الم��دى ومرن��ة بحي��ث تتفاع��ل م��ع المتحوالت 
الطارئة, طبعًا إذا أدركنا أننا كس��وريين العامل 
الحاس��م في هذا الص��راع وإيماننا بالقدرة على 
التأقلم وخلق الحلول بحكم الطبيعة االنس��انية 
وبحك��م حبنا للحي��اة والتمس��ك بحل��م الحرية 

الحمراء.
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يقول الرئيس أوباما: )أن الصراع في سورية 
يس��تنزف حلفاء النظام ماليًا وعس��كريًا..( وهنا 
يقصد إيران بش��كل خاص وروسيا بشكل أبعد 
مس��تدعيًا كل خصومه وخصوم اس��رائيل إليه 
حزب اهلل البناني, القاعدة وتنظيماتها المختلفة 
ويستدرج دواًل أخرى كتركيا والسعودية والعراق 
بينما يمتلك هو مفاتيح اللعبة بمجملها دون أن 
يق��دم جندي��ًا أمريكي��ًا واحدًا وال طلق��ة بندقية 
فمالذي يجعله ينهي هذا الصراع؟ الجواب عندما 
يفقد مفاتيح الصراع أو يخل أي طرف بمعادالته 
ويحاول كسر التوازنات وهذه نقطة يمكن البناء 
عليه��ا الحقًا. لكن من ه��ي أطراف الصراع التي 

لها المصلحة في إنهائه؟ 
أواًل  األساس��يين,  الطرفي��ن  ه��و  الج��واب 
النظام ليعيد عقارب الساعة لما قبل آذار 2011 
وه��ذا صار وراء الجميع. ثانيًا الثورة ومن يمثلها 

على األرض وهذا بيت القصيد.
كل ي��وم نس��مع بش��هيد لم نس��مع به من 
قب��ل, مقات��ل عل��ى الجبه��ات, ناش��ط مدن��ي, 
إعالم��ي ك��وادر طبي��ة, أليس هذا مؤش��ر مهم 
عل��ى أن الثورة لم تهاجر كم��ا اضطر الكثيرين 
هرب��ًا م��ن العن��ف والتهدي��د بالتصفي��ة؟ وهل 
هن��اك ش��عب يهاج��ر كله كم��ا تهاج��ر الطيور؟ 
على العكس, هن��اك الكثيرين عادوا والكثيرين 

يفكرون بالعودة.

كت��ب أحد العائدين بأن الحل يكون بتحقيق 
ثالث خطوات أساس��ية إلخراج الثورة الس��ورية 

من مأزقها:
1 - الثق��ة بم��ن بقي عل��ى األرض وترتيب 

شؤون البيت الثوري السوري
2 - نس��ف المعارض��ة الخارجية م��ن الجذر 
واالحتف��اظ بعدد مح��دود وفاعل منه��ا كمكتب 

اتصال خارجي
3 - إناط��ة قيادة العمل العس��كري بالداخل 
حص��را والعمل انطالقا م��ن الداخل ومن يحس 

أنه مستهدف وهرب للخارح.... فليبق فيه.
نع��م, إنه بداي��ة الحل للصراع في س��ورية 
وجوهره. الثورة وثوارها في الداخل, ومن يريد 
أن يبقى في الخارج وال يس��تطيع العودة فليبق 
ولك��ن ال يتعي��ش عل��ى الث��ورة ويبن��ي ثرواته 
باس��مها. لقد أصبحت المؤسس��ات التي تتحدث 
باس��م الثورة عالة على الث��ورة ومتضخمة كأي 
م��ن مؤسس��ات الدول��ة العفن��ة وال أح��د مم��ن 
يتقاضى مبالغ طائلة ش��هريًا يريد لهذا الصراع 
أن ينتهي. هذه الحقيقة ولندع الكلمات المنمقة 

جانبًا ألننا وصلنا إلى حدود ضياع الوطن.
هن��اك الكثي��ر م��ن الش��رفاء مازال��وا ف��ي 
الداخ��ل ويمكن التعامل معهم وإفس��اح المجال 
لهم لتش��كيل ن��واة العمل الثوري بكل أش��كاله 

عسكري, مدني, إغاثي واألهم سياسي بأسس 
وطني��ة س��ورية خالص��ة بعي��دة ع��ن األجندات 
وأجهزة االس��تخبارات وط��اردة ألي فكر متطرف 
أو اس��تبدادي ويمكنها اس��تقطاب كل المقاتلين 
والناشطين الذي اضطروا للعمل مع المجموعات 
األخ��رى وإعادة تثقيفه��م وتوعيتهم. الثوار في 
الداخل سيجدون سبل العمل وآلياته ليحموا بها 
أنفس��هم وثورتهم ويحافظوا عل��ى الوطن وما 
علينا جميعًا سوى تأمين ما يحتاجونه ولن نعدم 

الوسيلة.
كل عم��ل في الخ��ارج ال يصب ف��ي الداخل 
السوري هو عبث ومضيعة للوقت والثمن يزداد 
مضرجًا بالدماء السورية. ثقتنا بالثورة وبالثوار 
في الداخل وبدعمنا لهم ستتغير موازين الصراع 
وسنس��تعيد مفاتيح��ه م��ن اآلخري��ن وبتحقيق 
س��بل إعادة السوريين من حياة اللجوء البغيضة 
للبدء بإعادة اإلعمار وتفعيل الدورة االقتصادية 
واالنتاجي��ة لتأمي��ن وس��ائل الصم��ود والنص��ر 
واأله��م تكريس الخطاب الوطن��ي الموجه لكل 

السوريين حتى مع من ال يتفق معنا.
هنا يمكن أن نتعامل مع المتحوالت حس��ب 
ثوابتنا الوطنية التي نادى بها السوريين األحرار 
منذ ثالث سنوات بفطرتهم, حرية كرامة مدنية 

ديمقراطية عدالة, لكل السوريين.

AFB | 2012 إسعاف مصابين في حي الشعار بحلب تشرين األول
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نعم 3 سنوات مرت والمشهد يُقرأ من زوايا 
موقف كل قارئ لهذه الثورة، ورغم أن البعض، 
وبالضد م��ن التاريخ، ما يزال يُنظر نفيا لحراك 
ث��وري اس��تنادا عل��ى فاجع��ة أن التاري��خ ثابت 
والمتح��ول الوحيد هو أو ذات��ه التي تصير مركز 
كل ش��يء.. إن لم تكن الثورة حس��ب ما راكمته 
س��نوات " ابداعاته" فهي ليست بثورة منذ اليوم 
األول.. عفويته��ا الصادقة، وهنا ال ش��أن للثورة 
باخت��الف البع��ض بمق��ت ش��ديد لتأريخها بين 

الخامس أو الثامن عشر، في حوران..
كغير س��وري أنت مضط��ر للجري نحو فهم 
س��وريا.. فهم تركيب��ة مجتمعه��ا ونظامها قبل 
وأثن��اء الثورة.. تصيبك الصدمة حين كنت تتابع 
ذل��ك االنح��دار الثقاف��ي النخبوي عن��د البعض 
الذي اتخذ موقفا حاس��ما في ش��هر الثورة األول 
ثم كرره في الشهر السادس ثم أعاده قبل أيام 
قليلة.. بل يصيبك ش��عور بالحزن على سقوط 
العقل وهو يردد: هذه ليس��ت ثورة.. ش��روطها 
لم تكتم��ل ألقبل بها.. هذا الح��راك انطلق من 

المساجد.. تحرير المرأة ضروري لتكون ثورة..
م��ن بين أهم فضائل الثورة الس��ورية أنها 
لم تعد ثورة تهم الس��وريين فحسب، وهو ربما 
ما أدركه هؤالء الذين فهموا دينامية هذه الثورة 
في كشف س��طحية وركاكة متصدري مشهد ما 
قب��ل الثورة وه��م يُنظرون س��وريا وعربيا عن 
الحرية والكرام��ة والعدال��ة اإلجتماعية موحين 
للن��اس ب��أن كل حرك��ة يقوم��ون به��ا هي في 
طري��ق تل��ك األهداف الس��امية ألي ش��عب وأي 
إنس��ان يعي��ش ف��ي ظ��ل لي��س ديكتاتوريات 
واس��تبداد فحس��ب، ب��ل للتخل��ص م��ن ش��ائن 
ثقافة الخنوع والتدجين والترويض التي تُصنع 
بتحالف��ات بين نخب متعددة المش��ارب ومتفقة 
بشكل غير مباشر على تصوير األمر بجمالية ال 
تطاق في معاكس��ة الحقيقة المثقلة على عقل 
اإلنس��ان.. نعم قبل الثورة، كان شعور كثيرين 
بأنه��م وحده��م.. يعزله��م قه��را ونفي��ا نظام 
سياسي أشغل مجتمعه بما تفتقت عنه عقليات 
مس��تعمر خرج من بالدنا وهو ي��رى الثمن الذي 

يُدفع صار محليا وبأياد محلية..

��سكالية �مل�سجد
نعم 3 أعوام من اإلنكش��اف لثقافة التمويه 
الت��ي س��رعان ما فضحت نفس��ها في المش��هد 
الس��وري، فالمس��جد ف��ي س��وريا تاريخيا لعب 
دورا ف��ي الث��ورات.. والمس��جد ل��م يك��ن بعبعا 
لنقي��س من خ��الل ارتي��اده كمكان تجمع ش��به 
وحيد إلى جانب الم��دارس، لكن ليس أثناء أيام 
الجم��ع، وليصير وصم الثورة بأنها ليس��ت ثورة 
ألنها خرجت من المس��جد.. ربما لم يرق لهؤالء 
المشهد التالي للخروج من المسجد في الساحات 
العامة التي ُقمعت بوحش��ية لم تس��تدعي شيئا 

ممن حسم أمره منذ اليوم األول..
ف��ي س��نوات انتفاضة الحجارة ف��ي الضفة 
وغزة )منذ عام٨٧(، باعتبار أن هؤالء الش��عراء 
والكتاب الذين نزعوا عن الثورة السورية صفتها 
الثوري��ة " ثوري��ون" ويعرف��ون تج��ارب اآلخ��ر 
ويقفون مع الحرية بشكل مبدئي ال إيديولوجي، 
كانت مس��اجد المدن والقرى الفلسطينية مكان 
الجتماع قيادات االنتفاضة الفلسطينية.. القيادة 
الموح��دة كان��ت من اليس��اري إلى اإلس��المي.. 
خرجت تل��ك االنتفاضة تواجه " الباطل" المتفق 
على أن نقيضه هو الحق.. ولم تتحسس الناس 

م��ن أن فعلها الثوري والتثويري كان ينطلق من 
المسجد..

في س��وريا وبعد ٣ أع��وام تجد ذات الرهط 
المتخ��ذ للتموي��ه وس��يلة يذكرنا ويذك��ر اآلخر 
بأن ش��روطا للثورة لم تكتمل في س��وريا حتى 
يقف معها.. إذا كان للمجتمع السوري مؤسسات 
وبنى تمنح المرأة حقوقها التي كانت قائمة قبل 
تحول تل��ك الحقوق إلى ديك��ور بعثي لتبييض 
انقالب��ه وإذا كان له حي��اة ثقافية حرة ومكونات 
سياس��ية ونخب تعيش الواقع وتغيره بما يخدم 
فضيلة حري��ة وكرامة اإلنس��ان.. إذا كانت تلك 
من ش��روط الث��ورة فبالتأكيد نح��ن حينها أمام 
خل��ل ف��ي تركيب��ة العق��ل الثقاف��ي والمعرفي 
لتل��ك النخب التي مارس��ت التمل��ق والنفاق في 
أشده وهي ترتد إلى االنتماء القبلي والعشائري 
ف��ي معاداة الث��ورة.. لماذا أصال تق��وم الثورات؟ 
ألي��س لتحقيق ما يضعه هؤالء من اش��تراطات 
على الثورة لتكون ثورة؟ هؤالء يخدعون الناس 
ببضعة كلمات عن شروط الثورة.. لم يكن لدى 
بعضه��م أي حرج في فهم ث��ورة ماللي طهران 
وق��م بأم الثورات.. نعم مثل الخميني بالنس��بة 
لهؤالء ف��رادى وجماع��ات مرجعية بم��ا يجب أن 
تك��ون عليه الث��ورات.. الخميني ل��م يقم بثورة 
علماني��ة وال ثورة ش��يوعية وال تحرري��ة للمرأة 
اإليرانية التي قتلها الباسيج في ٢٠٠٩ كما علق 
مش��انق رفاق المنظرون على ثورة الس��وريين 

فيما يجب أن تكون عليه الثورات..

ممانعة ومقاومة
لقد كشفت الثورة السورية وبحق بعد ثالثة 
أعوام مصيبة الش��عوب بنخبها التي تغذت على 
نض��االت الغير بتزيي��ن كالمي انته��ازي بأعلى 
درج��ات تل��ك االنتهازي��ة، وحاج��ج أه��ل الثورة 
هؤالء الذين استغلوا المعرفة للي عنق الحقيقة 
بس��ؤال جوه��ري وهم يرك��زون على ش��عاري 
الممانعة وَ المقاومة: كيف يمكن لشعب يعيش 
الب��ؤس وه��در الكرام��ة واالس��تغالل المافيوي 
واطب��اق كلي على ح��دوده مع الع��دو بأثمان ال 
يتخيلها عقل بش��ري أن يكون مساقا من رقبته 
نحو الممانعة وهو يعرف أنها ليس��ت سوى واحد 
م��ن الش��عارات لترس��يخ العبودية باس��مها كما 
يرس��خ البع��ض حال��ة الخرس والصمت باس��م 

المقدسات الدينية؟
محاججة لم تعد تجدي ال في دمشق وال في 
العواصم المحيطة بها حيث يتعامى بعض نخب 
العرب ع��ن حقيق��ة أن ماركس��ية وقومية فكر 
بعضهم يجري دفن عمقها الش��عبي بممارسات 
أرذل ما في العقل البشري من انتهازية وتزوير 
وتحوير للحقيق��ة.. ومثلما ظل الس��ؤال يتدرج 
لحس��ن نصر اهلل بما يشبه أس��ئلة القوميين و 
الماركس��يين والطائفيين.. فم��ن الذي عبر عن 
تراب��ط " أمن اس��رائيل" بأمن العائل��ة الحاكمة 
في س��وريا؟ من الذي ترك القنيطرة مدمرة منذ 
١٩٧٣ ويمنع أهله��ا من رؤيتها بطون موافقات 
أمنية ويس��تدر أموال " البترودوالر" بحجة اعادة 

اعمارها؟
م��ن الذي تكل��م ع��ن الطائفية قب��ل غيره 
ورس��خ بعبع يرعب اآلخرين ويقدم نفسه حاميا 

لأقليات؟..
نع��م يبدو أن ال فائدة من تذكير تلك النخب 
التي تكفر غيرها وتس��ميه وهابيا إن هو اختلف 

معها وكان له قراءته للمش��هد ال تستوي وقراءة 
العق��ل القطيع��ي لما يح��دث في س��وريا.. لكن 
النقاش يظ��ل قائم��ا مهما ُأخفي تحت س��جادة 
التمويه المتأصل.. يجدر الس��ؤال هنا عن اللون 
الفك��ري لحزب الدع��وة العراقي وع��ن علمانية 
وماركس��ية جماعات تغزو سوريا بشكل منهجي 
ومنظ��م ال إدعاء فيه��ا ينافي الواق��ع الذي ظل 
يُنكر حتى صار يرى بالعين المجردة في دمشق 
نفس��ها.. فهل جماعة أبو الفضل العباس وبدر 
وح��زب اهلل)حال��ش( وم��ا بينها م��ن مجموعات 
مرتزقة برعاية قاس��م س��ليماني تعبر حقا عن 
اللون القوم��ي العربي والماركس��ي والعلماني 

عموما في مواجهة مشروع ظالمي؟
تابو الس��ؤال تح��ت طائل ته��م تطال حتى 
راهبات أطلق س��راحهن مؤخرا هو ما سار عليه 
نظ��ام عصابة ش��ديدة التركيز العائل��ي المعبر 
عنها بلسان رامي مخلوف وال يقترب منه هؤالء 

الذين يتصدون كنخبة لمطالب الثورة..
إن مواجه��ة الع��دو المحت��ل ف��ي الج��والن 
ومزارع ش��بعا وفلس��طين ال تتم بتلك الوسائل 
البائس��ة التي تب��رر انقط��اع التي��ار الكهربائي 
باس��م القضي��ة بينم��ا تتزاي��د كالفط��ر مزارع 
البق��ر في الج��والن المحت��ل وتطلق اس��رائيل 
اقمار تجس��س نحو الفضاء بدون أن ترفع صور 
الثالوث األس��دي المقدس تملقا وترهيبا بعبارة 

" هكذا تنظر األسود" وهذا طبعا قبل الثورة..
م��ن ال يتذك��ر القم��ة العربية في دمش��ق؟ 
نتذك��ر كي��ف أن مط��ار دمش��ق الدول��ي ج��رى 
وبس��رعة ترتيبه بعنوان " خطة اسعافية" ليبدو 
عل��ى غير م��ا يعرفه الس��وري والعرب��ي القادم 
إلى دمش��ق وكأنه يزور مطارا جانبيا في أنغوال 
الثمانين��ات.. ليس ألن س��وريا دول��ة فقيرة بل 
ألن األهم في كل التركيز المافيوي هو تقاس��م 
الث��روات بي��ن العوائل المش��كلة الض��الع تلك 
المافي��ا.. من الغريب مثال أن يكون الس��ؤال عن 

عاطف نجيب محرجا إلى حد النفي والتخبط.. 
فه��ل هو نوع من الممانعة؟ وماذا عن رامي 
مخل��وف وابيه واخيه حافظ مخل��وف؟ وماذا عن 
ماهر أس��د في استنس��اخ تجربة حاف��ظ وأخيه 
رفع��ت؟ م��اذا ع��ن ش��اليش وأوالده؟ م��اذا عن 
تلك المصاه��رات المافيوية الت��ي تتقاطع فيها 
مصالح نهب السوريين والقاء الفتات لهم وحين 
يفت��ح أحده��م /احداه��ن فم��ه يك��ون مصيره 
تدم��ر والم��زة وصيدنايا وغيرها من باس��تيالت 
الع��ار تح��ت يافط��ة " الصوت يعل��و فوق صوت 
المعركة".. ق��د ال يفهم كثير من العرب المعنى 
الدقيق ألن يكون هناك ش��يء يسمى " شييحة" 
في سوريا.. لكن السوري والسورية يعرفون من 
هو فواز األس��د وما خلفه م��ن هوس عصاباتي 
في الس��احل الس��وري واس��تخفاف كلي بقيمة 
اإلنس��ان.. واإلنسانة.. فليراجع الحريصون على 
حق��وق الم��رأة ذلك الك��م الهائل م��ن التعديات 
عليه��ا بأي��دي الممانعين في س��وريا.. فليراجع 
هؤالء معن��ى االعتداءات المنهجي��ة على فتيات 

ونساء سوريا منذ ما قبل الثورة..
لو لم يكن من شروط أخرى لقيام ثورة في 
سوريا لكفى السوريون والسوريات أن يستمعوا 
لقصة ميشيل كيلو مع ذلك الطفل الذي ولد في 
الزنزان��ة بعد اغتصاب الس��جانين ألمه كرهينة 
ع��ن أبيها.. لكن كيف يراجع هؤالء تلك الحقيقة 
الدامي��ة الت��ي ستكش��ف ع��ور الثقاف��ة وكذبها 
ف��ي محاوالت الحف��اظ على ما يغط��ي العورات 

ثلثــة �أعــو�م ثــورة
  الياس س الياس

. . 
ورة

ت ث
نوا

 س
3



13

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
16

 | 
 )1

30
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

بالظهور في مظهر المترابط..؟
إن تل��ك المعركة الت��ي ال يعلو فوقها صوت 
أدت إل��ى اعتبار صبية س��ورية كط��ل الملوحي 
خط��ر عل��ى األم��ن القوم��ي لس��وريا أكثر من 
ايب��اك  م��ع جماع��ة  رح��الت عم��اد مصطف��ى 
ومن رج��اءات بش��ار الجعفري لرئي��س منظمة 
االيباك لزيارة دمش��ق وااللتقاء بالس��يدة اسماء 
األخ��رس وأكثر م��ن خط��ورة ارس��ال المبعوث 
األس��دي إل��ى الكنيس��ت االس��رائيلي وأكثر من 
وس��اطات أردوغ��ان لمفاوض��ات مع اس��رائيل.. 
معرك��ة تحولت إلى حالة من االس��تهزاء وأحيانا 
كفر بكل ش��عار يتلطى خلف مف��ردة الممانعة، 
وم��ن لم يرد فهم هذا الكفر وهو يُلبس بش��ار 
عباءة العروبة في قصر فوق جماجم السوريين 
وأطالل مدنهم فهو مثل كل الجوقة التي لم تر 
وال مرة واحدة كل الصفع الصهيوني لس��وريا " 
األسد" قصفا بالطائرات وعمليات انزال وتدمير 
مق��رات واغتياالت يعت��رف به��ا أركان العصابة 
وس��ط دمش��ق بل في مرب��ع امن��ي مثلما حدث 
لعم��اد مغنية.. هي معركة لم يأت فيها رد واحد 
على طي��ران يصول ويجول منذ م��ا قبل الثورة 
بذريعة " البحث عن المكان والزمان المناسبين"!

تل��ك الممانعة التي رد مردديها كل ما جرى 
في س��وريا من��ذ الي��وم األول للثورة الس��ورية 
إلى نظري��ة المؤامرة الكوني��ة.. لكنهم بالطبع 
ل��م يجيب��وا على س��ؤال واحد طرحت��ه الصحف 
العبرية: هل لدى اس��رائيل مصلحة في سقوط 
حك��م عائل��ة األس��د الت��ي حافظت عل��ى هدوء 

الجبهات أكثر من مصر كامب دافيد؟
ممانع��ة يمن��ع فيه��ا س��ؤال الممانع��ة عما 
تفعل��ه حقا منذ عام ١٩٧٤ غير االس��تئذان من 
اسرائيل الدخال التفاح الجوالني إلى الوطن األم 
و السماح الحقا للسالح الثقيل بدخول المنطقة 

المحظورة وحفر بئر ارتوازي بما ال يخل بسيادة 
اس��رائيلية حتى على المياه الجوفية السورية.. 

وماذا تفعل منذ تموز٢٠٠٦؟..
بالتأكي��د يطي��ب للمحت��ل اإلس��رائيلي أن 
يص��رخ اإلعالم األس��دي عن المؤام��رة الكونية 
وهو يع��رف بأنه صراخ بال ثم��ن بينما طائراته 
المتفج��رة  البرامي��ل  م��ع  التدمي��ر  تس��تكمل 
فتضرب علنا وس��را من جمرايا في ريف دمشق 
إلى الالذقية ش��ماال.. وه��ي ال يضيرها كل هذا 
الصراخ بينما تقوم بتقليم أظافر سوريا فيسلم 
نظامه��ا الممانع س��الحه الكيماوي ويعرض في 
األس��واق ما اعتاد عليه من تجارة صنع االرهاب 
وتس��ويق محاربته.. ال يضير اس��رائيل أن يقال 
بأن هناك مؤامرة كونية طالما أن الس��ي اي ايه 
كانت تلقي بحملوتها من البش��ر إلى باس��تيالت 
نظام بش��ار ليقيم حفالت التعذيب ويسجن ثم 
يطلق سراح هؤالء الستخدامهم كفزاعات مثلما 
فعل مع ش��اكر العبسي منذ ٢٠٠٧ ومع االشهر 
األولى للثورة السورية لكي يصير لديه داعشه..

بقايا �سوريا �لأ�سد
ال ش��ك بأن وهم إعادة س��وريا إلى ما كانت 
علي��ه قبل تجم��ع الناس حول المس��جد العمري 
ف��ي درعا يس��يطر على عق��ل المافي��ا الحاكمة 
وبتش��جيع م��ن أدوات تنف��خ في ب��وق تجييش 
طائف��ي وال تخجل من تس��ويق وهم " خلصت" 

منذ نيسان/ أبريل ٢٠١١..
* ل��و كان هن��اك مؤام��رة عل��ى " النظ��ام 
الممان��ع" لما تحمل ازاحته أكث��ر من وقت ازاحة 
الكيم��اوي واخراج��ه م��ن لبنان.. وتل��ك حقائق 
تتكشف اليوم اكثر في زيارات أحمد داوود أوغلو 
لبش��ار وه��و يضم س��اقيه ويضع يدي��ه بينهما 
كالتلميذ يستمع لما يجب القيام به من اصالحات 

ش��املة.. وتتكش��ف مع كل االتصاالت الخليجية 
بنظام العصابة ليقوم باصالحات ايضا مع وعود 
مالية بل تدفق مال كويتي حينه لتشجيعه على 
اتخ��اذ الخط��وات.. وتتكش��ف م��ع كالم هيالري 
كلينتون بعد اشهر من القتل والقمع وهي تقول 
بأن��ه لم يق��م أي نظام باصالح��ات كما قام بها 
بش��ار األس��د.. ذلك ثناء امبريالي لم يراه أبواق 
بش��ار في كل مكان.. وتكشف مع ما طالعتنا به 
الصحف العبرية عن ملك ملوك اسرائيل وتبادل 
الرسائل الس��رية واللقاءات بين المبعوثين.. قد 
يس��أل إنس��ان بس��يط: أية مؤامرة كونية هذه 
التي تقف عاجزة أمام فعل ش��يء لمواجهة أكبر 
كارثة إنسانية لم يترك فيها سالح إال واستخدم 

لقتل وتهجير شعب بأكمله؟
الس��ؤال ال يتعل��ق بالس��الح ومنع��ه بأوامر 
واش��نطن وانصياع عرب��ي في تكرار مأس��اوي 
لقضي��ة فلس��طين وفرجة عربية عل��ى مذبحة 
وه��ي  الث��ورات  تصله��م  ال  لك��ي  الس��وريين 
س��تفعل مهما فعل هؤالء.. السؤال يتعلق حتى 
في المج��االت اإلنس��انية التي ال تمنع الس��يادة 
الوطني��ة في كثير من بلدان الك��وارث أن تقوم 
المنظم��ات الدولي��ة بدورها المن��وط بها النقاذ 

البشر من الموت..
* المح��ور الروس��ي- االيران��ي ال��ذي ل��م 
يت��رك وس��يلة لدع��م نظ��ام عصاب��ة يحف��ظ 
ل��ه مصالح��ه االس��تراتيجية ول��و أدى األمر لما 
ه��و خطي��ر ويتش��كل اآلن ف��ي أحق��اد طائفية 
ومذهبي��ة بإمع��ان أدوات إي��ران وبعلنية وقحة 
إلى الزج بكل ش��يء من خارج الحدود وبمنهجية 
وتنظيم ينسى أحيانا استبدال مالبسه الرسمية 
العس��كرية واألمني��ة كم��ا يح��دث م��ع طائفيي 
العراق من قوات "سوات" وتفاخر أعضاء برلمان 
عراق��ي بقتاله��م الذي��ن يش��اركون ف��ي قتل 
وتدمي��ر الس��وريين يقابله في الجه��ة المقابلة 

غرافيتي في سراقب بريف إدلب | 2012 | عدسة شاب سراقبي
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أحد جنود النظام يفر بمسروقات من بيوت ريف دمشق | 2012

ألط��راف " المؤام��رة الكونية " ك��ذب صريح عن 
دعم الش��عب السوري ببروز عنصرية حتى ضد 
الالجئين الذين يتسبب تراخي هؤالء عن القيام 
بمس��ؤولية ولو بربع ما تقوم به ايران وروس��يا 
وأدواتها في وقوفها م��ع العصابة.. خليجيا يبدو 
االرتهان لقرارات واشنطن غير منتج سوى كالم 
ب��كالم بينم��ا الفع��ل االيراني يتح��دى ويتجاوز 
المعقول والالمعقول في تس��يير ش��ؤون حكم 
بلد عربي من المفترض انه س��يد ومستقل بل 
ويعتبر نفس��ه قوميا عربيا بينما تحالفاته جلها 
طائفي��ة وانتهازية تضع البالد على رقعة اللعب 

الروسي مع الغرب..

�لثورة وحتدياتها �لد�خلية
إذا كان التركي��ز عل��ى جم��ل م��ن س��بيل: 
انظ��روا إلى تونس وليبيا ومصر واليمن..القناع 
الس��وريين والس��وريات للتوقف ومراجعة الذات 
والقب��ول خانعين فهذه لعبة مكش��وفة لن تنقذ 
نظام العصابة في دمش��ق لس��بب بسيط جدا.. 
قيل كثيرا وال ضرر من التذكير به مرات ومرات.. 
مش��كلة العصابة الحاكمة في دمشق ليست مع 
تركيا وال قطر وال الس��عودية وال أميركا والغرب 
والكون.. أبدا.. هي في بنية وتركيبة ونهج هذه 
العصابة مع الشعب السوري.. األكاذيب والخداع 
واألوه��ام ب��أن قتل الن��اس واقناعه��م بأن من 
يقتله��م ويدمر بيوتهم وحياته��م ألنهم طالبوا 
بالحرية هي الحرية نفس��ها أمر س��قيم ال يفيد 
بش��يء ولو كان فيه فائدة لما وصلت األمور إلى 
ما هي عليه اليوم.. استهزاء واستحمار واستغباء 
العصابة الحاكمة للش��عب السوري عمق المأزق 
وجعل��ه عرضة لكثي��ر من المصائب والش��وائب 
والممارس��ات الت��ي ظنت العصابة أنها س��تكون 
في مصلحتها.. لكنها زادت في الواقع من تفكك 
وانهيار تركيبة هذه العصابة الحاكمة بقوة النار 
وجعلتها خارج الس��ياق السوري وهي تسير منذ 
٣ أعوام وبكل بالهة إلى مصير محتوم تاريخيا 

ومنطقيا.. 
الثورة الس��ورية ليست اس��تثناءا وإن حاول 
ه��ؤالء الذين تحدثن��ا عنهم ف��ي المقدمة ابراز 
عضالتهم وجهدهم الفكري الس��طحي المخادع 
الظهاره��ا في ثوبه��ا المتخلف وبأنها ال تش��به 
حتى ثورات البالد التي لجأ إليها هؤالء أنفس��هم 
مغربي��ن أنفس��هم ع��ن مجتمعه��م وبرطان��ة 
فرنس��ية وانكليزية وغيره��ا يخبرنا هؤالء عن 
" الرعاع" بينما ممارس��ات رعاع عصابة العوائل 

الحاكمة ال يحتاج الس��وريون لمن يلقي دروس��ا 
عليهم الكتشافها وهم يكتشفونها ويتعايشون 
معها مجبرين من��ذ ٤ عقود وأكثر تحت مقصلة 
الرع��ب والخوف ال��ذي يمنع الناس الس��ؤال عن 
معتقليه��م منذ ثمانينات الق��رن الماضي.. هي 
ليس��ت اس��تثناءا ال زمان��ا وال أدوات وال ش��وائب 
تتس��لق وتتعلق بالثورة وخصوصا حين يرفدها 
نظام العصابات بخبراته باطالق سراح من كانوا 
في س��جونه وراح يبحث عن كل ناشط وناشطة 
ليعتقلهم ويعدمهم في باستيالته ومنهم غياث 
مط��ر وفائ��ق المير وعب��د العزيز الخي��ر ومئات 
اآلالف من الس��لميين الثائرين الذين لم تراهم 
عق��ول تش��اطر تلك النخ��ب التي ظل��ت تتصيد 
عكر الثورة في تعس��كرها لتذكرنا بحنينها إلى 
مدنيتها التي رفضوه��ا ونظروا ضدها ألنها لم 
تكتمل ش��روطها وفقا اليديولوجيات االنتهازية 

الفكرية والثقافية والسياسية واالجتماعية..
إذا الث��ورة الس��ورية أم��ام معضل��ة كبرى، 
وه��ي بالمناس��بة ليس��ت معضلته��ا المتف��ردة 
به��ا، فقد عان��ت كل الث��ورات الش��عبية تقريبا 
م��ن ذات المعض��الت حت��ى وإن ب��دا المش��هد 
األولي في االنتصار الس��ريع لبعضه��ا، الثورات 
موج��ات وتش��ذيب وتقليم واس��تمرار وديمومة 
حتى تتحقق أهدافها التي يش��عر بها اإلنسان.. 
هكذا اس��تمرت الث��ورة الفرنس��ية أكثر من ١٠ 
أعوام وال يمكن في واقع الثورة الس��ورية تخيير 
الناس بين فاش��ية عصابة آل األس��د وتحالفاته 
الطائفي��ة ف��ي المنطق��ة وعصاب��ات القاع��دة 
وتط��رف ديني ليصير الخ��وف من داعش ناظم 
ش��رعنة فاشية أسدية ليقبل ش��عب بمتالزمات 
الهت��اف بحياة س��فاح ل��م تتوقف آل��ىة تدميره 
ع��ن اس��تثناء ش��يء ف��ي مواجهة ش��عب ش��به 
أع��زل يجري حتى تجويع أطراف��ه لتربية البقية 
الباقي��ة من نازحي��ن ومهجري��ن والجئين.. هذا 
أمر ال يس��توي في مجتمع ال يختل��ف اثنان على 
اص��راره على الحرية والعدال��ة والكرامة.. اثنان 
من غير متسلقي وانتهازيي المجتمع بالتأكيد.. 
فتحت حالة الش��عور بنش��وة التق��دم في قرية 
يجري تدميرها واستباحتها ونهبها تتفاعل ما ال 
تود س��لطة العصابة قراءته من تعمق الش��عور 
الطبيع��ي بالرغب��ة في االنتقام م��ن أفراد هذه 

العصابة..
بالتأكيد الثورة السورية تواجه أزمة داخلية 
قيل عنه��ا المثير قبل أن تس��تفحل، هي قادرة 
عل��ى تجدي��د ذاتها وأدواته��ا أكثر م��ن أي وقت 

مض��ى، وه��ي عل��ى عكس معس��كر الفاش��ية 
المتش��كل بهزلية أفتتح معها خطاب بش��ار في 
نهاي��ة آذار/ م��ارس ٢٠١١ بقطي��ع ي��ردد: أنت 
قلي��ل عليك حك��م س��وريا والع��رب.. أنت يجب 
أن تحك��م العال��م.. إلى س��جاالت س��خيفة تحت 
ذات الس��قف المسمى مجلس ش��عب حيث يقف 
أم فالحي��ن"  " فالح��ون  ليناقش��وا  االرك��وزات 
ويرمي ف��ي وجوهنا ذل��ك العبقري عن نس��بة 
٩٩٪ س��يصوتون لبش��ار وذل��ك فق��ط قب��ل ٣ 
أي��ام من انقض��اء العام الثالث للثورة الس��ورية 
وه��و فرح جدا بأن " الثقافات االجتماعية تتفوق 
عل��ى الش��هادات الجامعية التخصصي��ة" وبهذه 
العقلي��ات االركوزية تحك��م العصابة حيث تأتي 
بكل السقوط االجتماعي الواضح في اي مجتمع 
لتضع��ه ف��ي الواجه��ة فيصي��ر لزام��ا مقارن��ة 
القطي��ع بين مرياع وآخ��ر وبالتأكي��د المفاضلة 

ستكون " للدكتور"!..
الث��ورة قادرة بالتأكي��د على ضبط فوضاها 
وانف��الت بع��ض ممارس��اتها وانحراف��ات ف��ي 
ش��خوصها وأدواتها ألنها حركة وليست سكون، 
وق��د يقول قائ��ل: لكن الناس لي��س لديها ترف 
الوق��ت والدم.. وهذا صحي��ح وألن الثورة تمتلك 
ديناميته��ا فيج��ب أن تس��تمع لصوته��ا وتق��رأ 
بامعان مس��ارها.. ال يكفي الث��ورة والثوار نهج 
التهكم على ش��خوص معارضين وممثلين لهذه 
الثورة بدون النظر لالمكانيات واألدوات وكأن ما 
يشيعه من خالل أجهزته األمنية حكم العصابة 
يصب��ح مس��لما ب��ه لجل��د أط��راف المعارض��ة 

السورية لبعضها البعض..
لق��د قيل الكثير الكثير ع��ن ضرورات ملحة 
لق��وى الثورة لكي تقوم بما هو موكل ومطلوب 
منه��ا، نعم ليس هناك ترف م��ن الوقت والدم.. 
لك��ن من بيده األمر هو الثورة بنفس��ها.. الثورة 
التي تمنع التس��لق باس��مها واالنتهازية تغطي 
على حركتها بما يشبه ثورة مضادة قبل أن تنجز 

هدفها الرئيس في تحرير انسانها ووطنها..
كل التخبط الذي يبرز عس��كريا وسياسيا ال 
يتم تجاوزه وتصحيحه بالمزيد من التش��تت بل 
بالتوافق على برنامج واضح لسوريا المستقبل 
طالما اتفق على أنه ال عودة إلى حكم العصابة.. 
لي��س بترك تفرد العصابة ب��كل جبهة أو طرف 
في الثورة هو المس��ار الذي يحرر وطنا وش��عبا 
قدم م��ن التضحيات م��ا لم تقدمه ث��ورة أخرى 
في العص��ر الحديث.. لقد قي��ل الكثير عن هذه 
المس��ألة العس��كرية طالما أن الثورة باتت أيضا 
تواجه عسكريا وقيل الكثير عن الشق السياسي 
الذي يتطلب ركن األنانية جانبا وابراز ما ابرزته 
روح الثورة السورية.. وقيل الكثير عن ضرورات 
االبق��اء على التف��وق االخالقي للث��ورة وقواها 
والخط��اب  والطائفي��ة  التط��رف  اعت��الء  ونب��ذ 
الش��عبوي ألطرافه��ا.. الث��ورة نقي��ض جالديها 
ونقي��ض الطغاة واالس��تغالل الرخيص لخطاب 
اس��تغالل األقل��وي مقاب��ل األكث��ري ومواجه��ة 
الث��ورة لذاته��ا قد تك��ون أصعب الش��روط التي 
نأى البعض بنفس��ه عنها طعنا بها وهو كاألبله 
يتس��اءل: أين مفك��ري الثورة وكأن��ه ال يرى له 
دورا في حياة ش��عبه س��وى تصغير شأنه وشأن 

هذا الشعب..
م��ا من ش��ك ب��أن م��ن يس��تحق االحترام 
والتقدي��ر واإلج��الل في ذكرى انط��الق الثورة 
الس��ورية هو ش��عبها الذي قدم أغلى ما يملك 
في س��بيل حرية األجي��ال الس��ورية القادمة.. 
وما من ش��ك ب��أن الث��ورة التي تراجع نفس��ها 
بش��جاعة لن يوقفها مهزوم ومتخاذل ومتسلق 
ومدعي فك��ر وثقافة ال يفهم دوره س��وى في 
موسمية الطعن من خلف تخندقه.. أي كان هذا 
التخن��دق.. فكري��ا كان أم مذهبيا أم طائفيا أم 
حت��ى قوميا غي��ر مدرك لفداحة م��ا يجره على 

مستقبل جماعته..
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يحاصرون الثورة بالهزيمة والفشل. والذين 
يقول��ون بفش��ل الثورات ه��م الذي��ن فاجأهم 
طوف��ان الث��ورة وج��اء أبعد م��ن توقعاتهم. في 
ربي��ع آذار رف��ع الش��عب الس��وري صوت��ه ض��د 
االس��تبداد والفس��اد والذل، أطل��ق غضبه على 
صمت��ه، وثار عل��ى جالديه وعل��ى تاريخ طويل 
من المجزرة اإلنسانية التي كانت تجري بصمت 
وشمولية، وتحوّل المغلوب على أمره إلى طاقة 
تحد لق��وى البطش؛..وخلع عنه التخاذل، يطالب 

بتغيير حقيقي لذاته ومجتمعه وواقعه وغده.
بالمتناقض��ات  يغ��ص  كان  المجتم��ع 
االجتماعي��ة واألخالقي��ة والفكرية والسياس��ية 
واالنقسامات.. فالعشوائيات انتشرت في المدن 
الت��ي غص��ت بالفق��راء والمفقري��ن والنازحين 
من األري��اف الفقيرة المهملة. التخلف والفس��اد 
سيطرا على كل ش��يء: العلم والمعرفة والفكر 
والعم��ل واإلنت��اج والس��ياحة والعي��ش. وب��دت 
التناقضات بين أطي��اف المجتمع وطبقاته حادة. 
وراح��ت المتناقضات، تصط��دم بالواقع وتصدم 

الفرد واألسرة والعائلة والمجتمع.
الن��اس فق��دت فه��م غيرها، وعج��زت عن 
التواصل المتطور مع اآلخر بسبب الجشع والقهر 
واإلفساد. واتس��ع الصراع الفكري والقيمي بين 
أجي��ال ف��ي جيل واح��د ومرحلة عمري��ة واحدة، 
فف��ي الجي��ل نفس��ه عقلي��ات كثي��رة متناحرة: 
رجعية، وجدي��دة وتقليدية ومنطوية ومنفتحة. 
باإلضاف��ة إل��ى احت��دام الش��رخ األس��ري بي��ن 
العقليات واألجي��ال: بين القدي��م والجديد. بين 
المطلع المنفتح وبي��ن القابع في قوقعة حدوده 
الضيقة المرس��ومة اجتماعي��ا ودينيا واقتصاديا 

وسياس��يا. دعم ذلك كله واقع اقتصادي صعب: 
اقتصاد مترنّح ال يمنح الش��باب وصغار الكسبة 
والحرفيين س��وى فتات الفرص والمكاسب؛ فال 
مستقبل واضح للمهنيين وللمتعلمين.. شهادات 
مكدس��ة بال عمل. بطالة. نصب واحتيال وفساد 

لتأمين العيش.
للتفكي��ر االجتماعي مكونات كثيرة. والدين 
أح��د المكونات، كان يعاني، مثل غيره، من أزمة 
حقيقة تتطلب التماشي مع واقع الحياة والظروف 
المس��تجدة التي بعيشها البش��ر. لكنه ظل طي 
العقل الرجعي أو الس��لبي.. جزءا من المؤسسة 
الحاكم��ة ضد التنوير والتجديد. أس��هم في قمع 
الشباب الباحث عن تحديث. والقضاء فأسد جدا. 
والتش��ريعات بالية. الرش��وى والمنصب واألمن 

والمخابرات والمحسوبيات تتحكمّ بكل شيء.
الحريات الش��خصية مراقبة بش��دة. والرأي 
محاصر قس��ريا بمفاهيم ثابتة. الذات تكسّرت 
عل��ى خيب��ات اإلحس��اس بالنق��ص والعجز عن 
تطوير الطاق��ات والظروف؛ اإلنس��ان بال قيمة.

ال��رأي الفردي والع��ام اليؤخذان بالحس��بان بل 
يجري كتمهم��ا. ال قرار للفرد أو المجتمع. القرار 
للحاك��م واحد نظام��ه. يتحكم بالبش��ر.. الثورة 
خرجت لتعطي اإلنس��ان قيم��ة وكرامة وحرية، 
كبري��اء ذاتيا ووطنيا. الواقع سياس��ي قاس، فال 
حريات سياس��ية وال حرية رأي سياسي مستقل 
عن تنس��يق النظ��ام وأجهزته األمني��ة وأحزابه 
العميل��ة. ال حق��وق لكثيرين. والكي��ل بمكاييل 
كثي��رة ضم��ن تحاص��ص الطائف��ة والعش��يرة 
والنف��وذ المال��ي ال عدال��ة اجماعية وسياس��ية. 
طبقة من منتفعي النظ��ام وطائفته وعصابات 

تتحكم في الوظائف واالقتصاد واألمن والتعليم 
واإلع��الم والح��راك المجتمع��ي. الن��اس كان��ت 
بحاج��ة لتطوير كل ش��يء وتجديده، ليتماش��ى 
مع الحي��اة الكريمة والنبيل��ة والصالحة. وكانت 
بحاجة لتطوير مجتمي اجتماعي وفكري وديني 
ومعرفي واقتصادي وسياسي. الثورة في سوريا 
ح��راك ذاتي ش��عبي وحقيق��ة تاريخي��ة، أخذت 
ش��كل االنتف��اض عل��ى نظ��ام متحوص��ل في 
عصاب��ات مجرمة فأس��دة رجعي��ة متكالبة على 
الس��لطة القائمة بالقهر. وق��د اجتمعت مطالب 
الحري��ة الفردية والحريات العام��ة وحرية الرأي 
الحقيقي��ة، باإلضاف��ة  السياس��ية  والمش��اركة 
والنهض��ة  الع��ادل  الكري��م  العي��ش  مطال��ب 

والتحديث لكي تشعل فتيل الثورة.
صحي��ح أن فص��وال جدي��دة م��ن المج��زرة 
انفتح��ت على الث��ورة تح��ت منطق��ات طائفية 
عنصري��ة وعرقي��ة، كان وم��ازال يؤس��س له��ا 
النظ��ام ألس��دي مس��تندا إلى القوة العس��كرية 
واألمنية لكي يحسم الواقع لصالحه عبر سياسة 
التوح��ش األمن��ي، لك��ن زم��ن الرج��وع للوراء 
انته��ى. الثورة قط��ار يتقدم نح��و الحرية. هل 
تعود القطارات إلى الوراء؟ الشعب كسر الخوف. 
ولم يعد أمام��ه إال الصمود والتحدي والمقاومة. 
الس��ير في درب الثورة حتمية التحرر والنهضة. 
التغيير استحقاق وهو قادم، والنظام، مهما اشتد 
توحشه وتصلبه سيس��قط. هناك وقائع مأساة 
تحاصر الث��ورة والحاضنة الش��عبية باإلخفاقات 
واالنحرافات وحس��ابات الوالء والفس��اد وس��وء 
اإلدارة. لك��نّ النص��ر مرتب��ط بص��دق النضال 

واإليمان والثقة وصمود اإلرادة الشعبية.

ملاذ� �نتف�س �ل�سعب �ل�سوري وثار؟
  د. سماح هدايا

حي باب هود - حمص القديمة | 2012 | عدسة شاب حمصي
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س��نة رابع��ة من عم��ر الثورة الس��ورية 
تجر أذيال األلم والوجع والتش��رد للسوريين 
جراء محاوالت كل القوى الدولية إلجهاضها، 
وجره��ا إل��ى مس��تنقع الحرب األهلي��ة التي 
أرادوه��ا لها بداية، إال أن الش��عب الس��وري 
ه��ذه  وج��ه  ف��ي  صام��دًا  م��ازال  العظي��م 
المح��اوالت، ويؤك��د يوميًا بدمائ��ه اإلصرار 
على االستمرار حتى انتصار الثورة وتحقيق 

أهدافها.
س��نوات ثالث مرت من عم��ر الثورة أين 
أخط��أت وأي��ن أصاب��ت، وموق��ف المجتم��ع 
الدولي تجاهها، وتأثير األحداث الدولية على 
مجرياته��ا، ومس��تقبلها، أس��ئلة طرحناه��ا 
عبر الس��كايب على الدكت��ور خطار أبو دياب 
أس��تاذ العل��وم السياس��ية، المرك��ز الدولي 

للجيوبوليتيك، باريس.
يق��ول الدكت��ور أبو دي��اب ح��ول رؤيته 
لمجري��ات الث��ورة بعد ث��الث س��نوات وأهم 

نجاحاتها وإخفاقاتها: 
بالطب��ع في البداية البد من توجيه تحية 
لكل من رابط وصمد وعانى، شهدت سورية 
موت اإلنس��انية وفي هذا ال��كالم ليس من 
مبالغ��ة ألن صم��ت العال��م وتخلي��ه، وعدم 
وجود معتصم في العالم العربي واإلسالمي 

قادنا إلى هذا الوضع. 
الح��راك بدأ مع الش��باب عمالق��ًا يطالب 
بالس��الم والحرية وبالعدالة وبالكرامة, أتى 
من قلب القهر والمعاناة أسقط جدار الخوف، 
ولكن اآلن بعد كل الذي جرى، بعد العسكرة 
المقصودة، بعد تح��ول الوضع إلى أول نزاع 
دول��ي متع��دد األقط��اب، وإلى أكب��ر كارثة 
إنس��انية، هن��اك النج��اح األكبر زي��ادة على 
كس��ر جدار الصمت، هو في ه��ذه المعجزة، 
ه��ذه العطاءات الكبيرة لكن في الحقيقة لم 
يكن هناك من قوى سياسية جاهزة لتتعامل 
م��ع الوض��ع ألن كم��ا قلت ب��دأت المس��ائل 
عفويًا، ولم تس��تدرك هذه القوى السياسية 

أخطاء بعضها في الثمانينات.
 بدأت المسألة مع الشعب السوري شعب 
واحد ولكن إعطاء لون معين لم يس��مح أبدًا 
بالش��مولية، ولع��ب النظ��ام عل��ى كل هذه 
المس��ائل، وكان للنظام حلف حديدي مقابل 
حل��ف كرتون��ي للش��عب الس��وري ولم يكن 
كل األصدقاء أصدقاء، حت��ى القوى الغربية 

كان��ت بعضها تراهن ضمنًا على النظام، وال 
ترى البديل اآلت��ي، وكانت الخالفات العربية 
العربية، مع المال السياس��ي، مع ممارس��ات 
دول الوصاي��ة كلها أم��ور، وكان هناك هوة 

دائمة بين الداخل والخارج، 
م��ن أكب��ر النواقص ع��دم وج��ود قيادة 
من الداخل، وعدم وحدة القوى العس��كرية، 
بعدما فرض على الشعب الدفاع عن نفسه، 
بالرغ��م من كل ذلك، لي��س اليوم وقت جلد 
الذات بل وقت االستمرار والصمود، وتعديل 
مي��زان القوى حصل في لحظة معينة عندما 
رمى المحور اإليراني ب��كل ثقله، بينما منذ 
أحداث باب عمرو يطالب الثوار والجيش الحر 
بأقل معدات الدفاع، أو السالح النوعي للدفاع 
ع��ن النفس، وهذا لم يصل حتى اآلن، ومن 
هنا كل ه��ذا الفارق الكبي��ر، ولوال انغماس 

المحور اإليراني لكان النصر على األبواب.
المهم ليس اليوم في هذه اللحظة مكان 
أبدًا إال للعمل وتنظي��م الصمود، وبرأيي إن 
الث��ورة أعطت كل ه��ذا العطاء، وإن ش��الل 
الدم فيها س��ينتصر على الس��يف وعلى كل 

آلة القمع.
وحول مصير الحل السياس��ي بعد فشل 

جنيف 2 قال الدكتور أبو دياب:
الكل يبقى يراهن ولو متأخرا على الحل 
السياس��ي إلنقاذ م��ا يمكن إنق��اذه للحفاظ 
على وحدة س��ورية أمام ه��ول الكارثة التي 
تحص��ل، لك��ن ف��ي الواق��ع طبيع��ة النظام 

طبيعة شخصية، شمولية، طبيعة متمركزة 
حول ش��خص، وحول زم��رة، طبيعة ال تقبل 
التس��ويات، أما بش��ار األس��د أو نحرق البلد، 
وت��م تطبيق ذلك عملي��ًا على األرض، حجم 
الخ��راب أكبر من حجمه ف��ي الحرب العالمية 
الثانية في بعض األماكن، ومن هنا صعوبة 
التس��وية ألنه ال النظام يريد هذه التس��وية 
وال روس��يا عرابة هذا النظ��ام ثبت ذلك من 
االلتفاف على مق��ررات جنيف 1، حيث تحول 
جني��ف 2 مع الوقت إل��ى رخصة للقتل، وإلى 
رف��ض النظ��ام بح��ث أي ج��دول سياس��ي 
فعلي، ومن هنا ال يمكن أبدا الكالم عن حل 
سياس��ي إذا لم يقتنع النظام وراعية النظام 
روس��يا بوجوب احترام جنيف 1 وبدء الحكم 

االنتقالي.
مس��رحية  النظ��ام  نظ��م  إذا  وبالطب��ع 
االنتخاب��ات هذا يعني حك��م اإلعدام المبرم 
على الحل السياس��ي، وت��رك األمور لتعديل 
مي��زان القوى، وقب��ل تعديل مي��زان القوى 
جني��ف 3 س��يكون مهزل��ة، تعدي��ل مي��زان 
القوى عبر إعطاء الش��عب الس��وري وسائل 
الدفاع عن نفس��ه، وأنا رغم كل الخلل على 
األرض ونجاحات النظ��ام األخيرة المدعومة 
بالمح��ور اإليراني، عندما تصل بعض أنواع 
األس��لحة وبع��ض الدعم الفعلي، س��ينقلب 
الميزان ألن هناك خزان بشري كبير، وهناك 
تصمي��م وإرادة، هذه اإلرادة هي التي تصنع 
كل النص��ر اآلتي، وم��ن هنا أظ��ن أن الحل 
السياس��ي محدود األم��ل، هن��اك محدودية 

�لدكتور خطار �أبو دياب ل�سوريتنا
�لأهم �لآن هو تنظيم �ل�سمود وعدم �لبكاء 

على �لأطلل
و�لن�سر �آت ولو على �أ�سنان �لرماح

  حوار: زليخة سالم
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للره��ان عل��ى الحل السياس��ي قب��ل تغيير 
فعلي لميزان القوى ألن هذا النظام، وحلفاء 
النظام اليفهمون إال لغة القوة على ما يبدو.

وعن رؤيته لتأثير األح��داث في أوكرانيا 
على الثورة السورية قال الدكتور خطار:

نحن أمام مش��هد عالمي متغير، الوضع 
في س��ورية امتد إلى بالد الش��ام، وس��ورية 
كق��وة مركزي��ة ف��ي وس��ط المش��رق، من 
يغير س��ورية يغير وجه المشرق والتحالفات 
والتوازن��ات اإلقليمي��ة، وال يمك��ن أن يكون 
هن��اك ربي��ع عربي أو تجدد عرب��ي من دون 
أن يزهر الياسمين فعاًل، ال فقط من الناحية 
النباتية في دمشق، ومن هنا أعتقد أن السيد 
بوتي��ن ال��ذي أراد أن يكون القيص��ر الجديد 
على أنقاض وحطام س��ورية، وكان ينتشي 
ف��ي لحظة ما ف��ي إدارة ألعابه األولمبية في 
سوتش��ي، سرعان ما اس��تيقظ نداء الحرية 
م��ن األعم��اق ف��ي حديقت��ه الخلفي��ة ف��ي 
أوكراني��ا، بعد أن كان يتص��ور أنه حجز نداء 

الحرية.
اليوم بالذات في ذكرى الثورة الس��ورية 
كان هناك في موس��كو عشرات األلوف ممن 
يتظاهرون ض��د بوتين ألنه يريد توريطهم 
ف��ي القرم، وف��ي أوكراني��ا، إذًا س��تنعكس 
المس��ائل، وحتى نداء الحرية سيصل داخل 

روسيا االتحادية.
 األه��م الي��وم كيف س��ينعكس الوضع، 
هل سيكون هناك صفقات أمريكية روسية؟ 
حتى اآلن عانى الشعب السوري من االنحياز 
الكامل الروس��ي اإليراني إلى جانب النظام، 
بل والتناغ��م واإلندم��اج، وكان يعاني أيضًا 
م��ن الحس��ابات األمريكية م��ن المكيافيلية 
األمريكي��ة الت��ي تريد ترك س��ورية س��احة 
اس��تنزاف ما بي��ن جهادين س��ماهما الجهاد 

السني والجهاد الش��يعي، من أجل استنزاف 
ح��زب اهلل والقاعدة مع��ًا، وتحقيق المصالح 
األمريكي��ة العلي��ا، وبالطبع ذل��ك ال يغضب 
إس��رائيل الت��ي كان��ت دوم��ًا تعتب��ر أن هذا 
النظ��ام ه��و أفضل األس��وأ، وإن��ه يمكن أن 
يك��ون العدو األفض��ل، وهذا كان ممارس��ة 
علنية، وكان هناك قبول ضمني إس��رائيلي 

به، وهذا أثر على الموقف الروسي.
كان��ت س��ورية تعان��ي م��ن أن الواليات 
المتح��دة األمريكية تراهن على تغير موقف 
روس��يا بالرغم كل ما حصل في جنيف، اآلن 
مع انهيار التفاهم الروس��ي األمريكي هناك 
فرصة لس��ورية، ألن الشعب السوري غريق 
وال يخ��اف من البلل، وهذا االختبار في القوة 
بين موسكو وواشنطن يمكن أن يعطي فعاًل 
على المدى المتوسط فرصة لكي يتم تغيير 
ميزان القوى في سورية، وهذا أمر ايجابي.

وردًا على س��ؤال حول الصمت األميركي 
حيال ال��دور اإليران��ي في س��ورية والعراق 

والمنطقة قال أستاذ العلوم السياسية: 
هناك نوع من السعي األميركي لتركيب 
ش��راكة مس��تقبلية مع إي��ران عب��ر تطويع 
إيران وجعلها تعمل تحت السقف األمريكي، 
أعتقد أن ذلك س��يكون من الصعب، بداًل من 
أن تتص��ور واش��نطن أنها تس��تخدم إيران، 
فإيران هي التي تس��تخدم واشنطن، سنرى 
في نهاي��ة المط��اف من يس��تخدم من، من 

يلعب على من، وعلى من تدور الدوائر.
اآلن تدور الدوائر لأس��ف على الش��عب 
السوري، وعلى سورية، كما دارت على لبنان 
ف��ي فترة س��ابقة، وعلى الع��راق، األهم أن 
يس��تيقظ العرب م��ن الس��بات العميق لكي 
يدركوا كيف يمكن تحقيق مصالحهم وسط 

هذا التجاذب الدولي.

وحول رؤيته لمس��تقبل الثورة السورية 
قال الدكتور خطار أبو دياب:

أعتق��د أن أه��م ش��يء اآلن ه��و تنظيم 
الصمود وعدم الب��كاء على األطالل، المجال 
للعودة إلى ال��وراء، ألنه حتى لو افترضنا أن 
هن��اك من يريد أن يستس��لم كم��ا رأينا في 
ريف دمشق وغير ريف دمشق من مصالحات 
وهمي��ة، وبع��د ذل��ك يت��م التق��اط الن��اس 
وحجزه��م م��ن جديد، ف��ي أقبي��ة التعذيب 
الت��ي ليس لها مثيل ف��ي كل أنظمة العالم، 
وهذه الوحش��ية والبربرية التي ال مثيل لها، 
من هن��ا أظن أن األهم هو تنظيم الصمود، 
م��ن النظاف��ة ف��ي الحي إل��ى تأمي��ن الخبز 
والمازوت، إلى كل وس��ائل الصمود البديهية 
حت��ى الوص��ول إلى أفض��ل أن��واع إمكانيات 
الدف��اع، األه��م توحي��د القوى العس��كرية، 
وإيج��اد قيادة في الداخ��ل تتناغم مع القيادة 
ف��ي الخ��ارج، اليمكن أن يكون ه��ذا الحراك 
العظيم من دون قيادة داخلية مؤتمنة عليه، 
تعطي األولوية للقرار الس��وري المس��تقل، 
ترف��ض أن تك��ون الوصاي��ات الخارجية من 
أج��ل ابتزاز الش��عب الس��وري، ولذلك يبقى 
ال��درب طويل مليء باألش��واك، ولكن هناك 
أم��ل كبير أن كل ه��ذه التضحيات لن تذهب 
هب��اء، وأظن بأن النصر آت ولو على أس��نان 
الرم��اح، اليمك��ن بع��د كل ه��ذه التضحيات 
والجلجلة أال يصل الش��عب السوري لتحقيق 

أهدافه، وسيقلب الموازين.
يري��د البع��ض أن يحك��م س��ورية على 
األش��الء أو أن يفتتها، أو أن يعيد تركيب كل 
المنطقة، األهم أن الشعب السوري سيقول 
كلمته وأثبت حتى اآلن أنه الرقم الصعب في 

هذه المعادلة.

حي القابون الدمشقي | كانون الثاني 2014
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �لعا�سر 7/10 
تحول المدعو جهاد المس��المة إلى المستش��فى 
ألن إح��دى عينيه بحاجة لجراحة , أما محمد معال فقد 
ظه��رت على عينيه ب��وادر مياه زرقاء، وبم��ا أنها في 
البداية فيمك��ن معالجتها، أما معتص��م الداالتي فإن 
عين��ه اليمنى أصبحت الرؤيا بها 10/1 بس��بب كس��ل 
وظيفي هاجمه وهو في السجن ويبدو أن أساسه منذ 
الطفول��ة، وعليه مراجعة المستش��فى بعد 6 أش��هر. 
بالنس��بة لي أعتمد ف��ي القراءة على العين اليس��رى 
فقد جئت إلى الس��جن وه��ي 10/10 وهي اآلن 10/8 
أما عيني اليمنى فال أرى بها سوى 10/4 وهي تعاني 
م��ن انس��دال جفن، وم��ن انح��راف س��جله الطبيبي 
بنسبة 100/60 إضافة إلى الحول والكسل الوظيفي. 
جاءن��ا خبر مفاده أن عبد الحليم خدام س��يذهب 
إلى باريس لالتصال برفعت األس��د م��ن أجل العودة 
إلى سورية، وأن يكون فارس المرحلة القادمة الراكب 
على حص��ان »الديمقراطية« هك��ذا تكون أمريكا مع 

المع وضد المع، وكال االتجاهين ضد الشعب. 
عل��ى الص��ارم طبيب س��نية س��جين م��ن حزب 
العمل حش��الي إثنين من أس��ناني وس��وف يحفرهما 

في األسبوع القادم. 
العاشرة وخمس دقائق استمعت إلى نزار قباني 
وهو ينشد قصيدة /السياف العربي/ من إذاعة مونت 

كارلو فأججت مشاعري.
�ليوم �حلادي ع�سر 7/11 

هذا اليوم ذهبت إلى مستش��فى التل – القس��م 
العين��ي م��ع ثالثة آخرين وهم: محم��د معال من قرى 
صافيت��ا، ويقي��م في طرط��وس، وموس��ى الداالتي 
من بلدة الس��لمية الحارة الش��رقية، وجهاد مس��المة 
األول   – القديم��ة  الح��ارة   – درع��ا   – ح��وران  م��ن 
مدرس للتاري��خ، والثاني مهندس س��فن من اإلتحاد 
الس��وفييتي، والثالث رس��ام مبدع وخريج معهد. قبل 
مغادرة المبنى قيدونا بقيد أبيض جديد يس��توردونه 
من إس��بانيا وألمانية الغربية ثم أسدلوا على عيوننا. 
القيد يش��د األيدي إل��ى الخلف، وذهب معنا مس��اعد 
ورقيب وثالثة عناصر مسلحين، وعندما وصلنا أزاحوا 
/الغميضات/ وسرنا بين الدورية وراء بعضنا، وعبرنا 
صالون��ًا رأين��ا في��ه الناس األح��رار من رجال ونس��اء 
وأطف��ال. كان ذلك بالنس��بة لي الم��رة األولى , التي 
ازور فيها المستشفى. والحظت أن الوجوه تنظر إلينا 
وتستطلع قاماتنا، وهي خائفة واجمة تحاول اإلطراق 
ولكنها ال تستطيع، فتختلس النظر والتهرب واإلطالع 
والتلفت، ودخلنا غرف��ة فحص القدرة البصرية. فتم 
إيقاف فحص المدنيين، وتول��ى فحصنا ثالثة أطباء، 
العطوف��ة، وس��معت  رأي��ت وجوهه��م، ونظراته��م 

أحاديثهم. 
اس��تغرق الفحص أكثر من س��اعة، وكان دقيقًا، 
أحدهم وّقع تحت اس��مه الصري��ح وكنيته )حيدر( قال 
موس��ى أنه عرفه وهو من /الغاب/ أما اآلخران فوقعا 

بدون ذكر اإلسم. 
إنن��ي منذ نصف ش��هر أعان��ي صداع��ًا. قال لي 
الطبي��ب ناجي حيدر عندم��ا أخذ ضغطي: هذا إجهاد , 

خفف القراءة. 
�ليوم �لثاين ع�سر 7/12 

بالنسبة إلى المدة التي أمضيتها في هذا السجن 
تبلغ عش��ر س��نوات تقريبًا وهي الم��دة التي أمضاها 
الرس��ول محمد في المدين��ة مهاجرًامن عام 622 إلى 
الع��ام 632.. وهناك رس��خ دعائم ثورة، وقد أس��س 
مش��روع أمة، دقت أب��واب الحض��ارة والتاريخ ووقفت 
عل��ى قدم المس��اواة مع األم��م الحضاري��ة القديمة: 
- كالروم��ان والف��رس واليون��ان، ولذا ال يق��در المرء 
أن يق��ف إال بإجالل وإكبار للثورة اإلس��المية العربية 
األولى، والتي ش��ابها اآلن الكثير من الصدأ المملوكي 
والعثماني، واألنانية العائلية المتوارثة عن األمويين 
والعباسيين، بحيث اإلزاحة تحتاج إلى ثورة، ثورة من 
الجذور ضد تراكمات الذل فينا كي نقدر على اإلطاحة 
به��ؤالء الطغ��اة الذين يركب��ون على الش��عب وعلى 

الوطن، ويهادنون إسرائيل ويتملقون أمريكا. 
�ليوم �لثالث ع�سر 7/13 

س��معت نص مقابلة مع المصري أش��رف فتحي 
عن حقوق اإلنس��ان أيقظت ذهن��ي، وأعطتني األمل 
في هذا الس��جن، وه��ذا اإلرهاب، لن يؤب��دا، وأن في 
العال��م ال ي��زال يوجد من يدافع عن حقوق اإلنس��ان. 
قال األس��تاذ أش��رف: إن لجن��ة حقوق اإلنس��ان بدأت 
تفعل فعلها، وهي مصمم��ة على قول الحق، وفضح 
الكذب والحصول عل��ى المعلومات الدقيقة وأضاف: - 
أن تقري��ر اللجنة له��ذا العام يقع ف��ي /300 صفحة/ 
تن��اول بالفضح والش��رح )141( دولة بينه��ا: الواليات 
المتحدة، انكلترة، الس��ويد، والنرويج، وعندما س��ئل 
عن الوطن العربي أجاب: - إن هذا الوطن من محيطه 
إلى خليجه يم��وج باإلرهاب ويض��ج بالعنف، واللجنة 
توصل��ت إل��ى نتائ��ج إيجابي��ة ف��ي كل م��ن تونس، 
الس��ودان، الع��راق واألردن، بحي��ث أغلقت الس��جون 
السياس��ية في السودان، وانخفض العدد في تونس، 
أما في الع��راق واألردن فقد وعدت الحكومات بإخراج 
دفعات من الس��جناء السياسيين. أما سورية فال يزال 
فيها المئات وربما اآلالف وهناك تكتم وغموض حول 
اإلعتقال السياسي، وقد جرت إعدامات بالجملة آخرها 
العام الماضي، ودون محاكمات، وفيها س��جناء رهناء 
م��ن أقرباء المطلوبي��ن باآلالف، وأوضاعه��ا الداخلية 

محمية من قبل دولة عظمى )يقصد أمريكا(. 
في اللحظة التي أس��تمع إل��ى هذا التقرير – وقد 
أمضيت الس��نين في س��جون النظام السوري – أشعر 

باألم��ل. إن أمري��كا التي تتش��دق بحقوق اإلنس��ان، 
وتح��اول أن تظه��ر المدافعة عنها من خ��الل التقرير 
السنوي الذي تصدره وزارة خارجيتها ال يهمها من كل 
هذا التقرير سوى خلق حكام تابعين ومرتبطين بها. 

�ليوم �لر�بع ع�سر 7/14
ج��اءت زي��ارة للرفيق /حم��د قطان/ ابن��ه الكبير 
س��امر قادم من منسك االتحاد السوفييتي في إجازة، 
يق��ول عن األوضاع هن��اك«: إن الغالء ارتفع بنس��بة 
%900 وأن رات��ب بعثت��ه ارتفع فق��ط %100 ولذا فإن 
كاف��ة الطالب أصح��اب البعث��ات يعانون من مس��ألة 
ارتفاع األس��عار. وقال إن الدوالر يساوي ثمانية عشر 
روباًل، وأن جميع الجمهوريات تعاني من الفوضى، وال 
من أحد يعرف هل يرس��و في ش��اطئ آم��ن أم مليء 
بالعواص��ف؟ إن س��امرًا يدرس الموس��يقى، وهو في 
س��نته الرابعة، وباق له عامان، وهو منذ اآلن يريد أن 
يضمن دراس��ة الدكتوراه، لكن وزارة التربية ترفض 

ذلك ألنه يدرس على حسابها. 
س��ألته عن بناته قال: البنت التي كانت في ليبيا 
عادت مع زوجها /وهو من اس��كندرون/ واستقرت في 
بلدة الس��ويدية وهو يريد النهوض بمش��روع خاص، 
الثانية في حلب مع زوجها، ولها ابنة تبلغ قرابة العام، 
والثالثة مع أمها تدرس في السويداء. \أسامة الصغير 

يعيد البكالوريا ويقول إنه سينجح.
أس��امة ه��ذا كان ق��د اعتقل م��ع ثالثمائة طالب 
في ش��تاء هذا العام لقيامهم بمس��يرة غير مرخصة 
تطال��ب باإلفراج عن المعتقلين السياس��يين وأودعوا 
في س��جن المحافظة، وكان قد أفرج عنه مع خمسين 
طالبًا بعد عش��رين يوم��ًا، أما البقية ف��ال يزالون في 

السجن. 
وكان م��ن المأم��ول أن يفرج عنه��م قبل موعد 
امتحانه��م، أو ف��ي فت��رة األعياد. لكن ش��يئًا من هذا 
لم يحدث، وأهل الجبل جراء ذلك يش��عرون بالغضب 

والنقمة، وإذا طال التوقيف سيتولد عنه أمر ما. 
ق��ال أس��امة: إن نف��وس الط��الب تغل��ي عل��ى 
زمالئه��م، وإذا ما جاء الع��ام القادم ولم يفرج عنهم، 
أو نقلوا إلى العاصمة سيكون األمر صعبًا. وتكلم عن 

األمن والمخبرين، وشدة المراقبة في المحافظة. 
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1972  - و�سفي �لقرنفلي 1911 
  ياسر مرزوق
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ول��د وصف��ي ب��ن كام��ل ب��ن 
إس��طفان بن نوفل بن رفول. في 
مدين��ة حم��ص ع��ام 1911, تلقى 
دراس��ته االبتدائي��ة في المدرس��ة 
»حم��ص«،  ف��ي  األرثوذكس��ية 
وأكم��ل الصف الحادي عش��ر، ولم 
يتمكن من متابعة دراسته الثانوية 
والتحق بالعمل في دائرة المساحة 
عل��ى  وانك��بَّ   ،1929 ع��ام  ف��ي 
المطالع��ة بنَهَ��م فك��وَّن نفس��ه 
بنفس��ه، وتلق��ى بع��ض الدروس 
في اللغة العربي��ة على يد العاّلمة 
اللغوي »يوسف شاهين« واألستاذ 
»جرجس كنعان«، وفي السادس��ة 
عشرة من عمره نظمَ قصائده في 

الوطنية والغزل.
ولعّل المناظ��ر الطبيعية التي 
كان يتمتع به��ا أثناء أداء مهمته قد 
أثرت شاعريته فكان وصافًا ممتازًا 
كما يقول أحمد س��عيد هواش في 
الع��دد/599/ يقول  المعرفة  مجلة 
الش��اعر م��ن قصيدة تح��ت عنوان 
»ص��الة« نظمه��ا أثن��اء العمل في 
سهول حوران بتاريخ 1942/4/18: 

هزنيصاحبيوقالأفقفالـ
صبحنديانناعميتفتح
قمأخاالشعر،فالقوافي
عذارىعارياتكالصبح

فيالمرجتصدح
سبقتناالطيورفهيتغني

منذحينوالورد
فيالعطريسبح

ل��ع على الحركة  س��افر فترة إل��ى مصر واطَّ
األدبية فيها، واتصل باألدباء والش��عراء ونش��ر 
بواكير أشعاره في الصحف والمجالت المصرية، 
عاد إلى »حمص« وتوطدت صداقته مع »نصوح 
فاخوري« )1924 - 2002( و«عبد الس��الم عيون 
الس��ود« )1922 - 1954( حيث ألَّفوا حلقة أدبية 

لمناقشة قضايا األدب والشعر والفن.
وفي ع��ام 1954 أصدر كراس��ًا مع صديقه 
»نص��وح فاخ��وري« )1924 - 2002( بعن��وان: 
موع��د وعهد ضمَّنه ثالث قصائد هي لنا النصر 
بمناسبة االحتفال بيوم الطفل، وقصيدة موعد 
وعه��د تحي��ة لمؤتمر بوخارس��ت ع��ام )1953(، 

والقصيدة الثالثة مع السلم.
وف��ي عام )1957( بدأ الم��رض يتغلغل في 
جس��ده، ولكنه أهمل نفس��ه وتأخ��ر في العالج 
اس��تحالة  األطب��اء  الم��رض وق��رر  فاس��تفحل 
الش��فاء من��ه، وأصبح ف��ي نهاية ع��ام )1967( 
مش��لواًل طريح الفراش حتى وافت��ه المنية في 

،)1972/12/12(
كت��ب وصف��ي ف��ي نهاي��ة ع��ام 1957 آخر 
قصيدة في حياته مشيرًا إلى مرحلة االنسحاب، 
من عالم الش��عر واالنطواء عل��ى نبع الذكريات، 

ويضع لها عنوان: »طالئع النهاية«. 
حس��ي،فه��ذادم��يقدج��فّوات��أدت
خط��اي،وانطف��أتف��يدربيالش��هبُ
ياذكرياتاس��كبيفيالكأسمضطرماً
كالن��ارم��نأمس��نايضحكبه��االحببُ

أرىالنهاي��ةخل��فال��دربتوم��ئل��ي
تخ��بنح��وي،ومش��يينحوه��اخب��بُ

قال في قصي��دة وجدانية عن النبي األكرم 
-صلى اهلل عليه وآله -:

نصرانيٌ شاعرٌ يقولون قد
البيان ك��ذاب في الحب يرسل
يومًا يجر لم والرسول- كذبوا-
لساني أك���ن ال����ذي ب��خ��اف
سقاني بل بالهوى ترائيت ما
سقاني ما والهوى الحب طائف
يعربٍي ف��ت��ىً ع��ل��ى ع���ارٌ أو
العدناني؟ بالسيد تغنى إن
ال� هذا منقذ الرسول ليس أو
شرقمنظلمةالهوىوالهوان
ال� س��وى ال��رس��ول ل��وال أفكنا
العبدان معيشة بئست عبدان
تخلص أن ال��وف��اء ل��ي��س أو
وجدان ذا كنت إن حبًا المنقذ
القاسم أبا والسام فالتحيات
ت���ه���دىإل���ي���كف���يك���لآن

�لإنتاج �ل�سعري:
 - الس��راب«  »وراء  بعن��وان  دي��وان  ل��ه   -
منش��ورات وزارة الثقاف��ة واإلرش��اد القوم��ي - 
دمش��ق 1969، ول��ه قصائد نش��رت في صحف 
ومج��الت عصره منه��ا: قصيدة بعن��وان »محمد 
والع��رب« - مجلة الرس��الة - القاهرة - عدد 55 
- 1934، وقصي��دة بعن��وان »طالئ��ع النهاي��ة« 
- مجل��ة الثقاف��ة - دمش��ق - ع��دد 6 - 1965، 
وقصيدة بعنوان »صدى حزين« - مجلة الثقافة 

- دمشق - عدد 7 - 1965.
الكالس��يكية  بش��عراء  تأث��ر 
الجدي��دة وبخاص��ة أحمد ش��وقي، 
نلم��ح ف��ي ش��عره نزع��ة وجدانية 
من وص��ف للطبيعة ومي��ل للحزن 

والشجن.
كما تأث��ر بالموروث الش��عري 
القدي��م والقرآن الكري��م والحديث 
الش��ريف، عن��ي بقضاي��ا الوط��ن 
ودع��ا إلى القومي��ة العربية. غلبت 
على شعره النزعة التحريضية ضد 
المستعمر، وكذلك مال إلى الشعر 

الوجداني.
وعن��ي بالم��رأة الت��ي اعتبرها 
رم��زًا مطلًقا مرادًفا لس��ر الوجود 
عذب��ة  لغت��ه  أحيانً��ا،  والتص��وف 
سلس��ة، وتراكيب��ه قوية حس��نة، 
ومعانيه واضح��ة، وبالغته قديمة 

تراوح بين البديع والبيان.
ف��ي مرحل��ة م��ن حيات��ه كتب 
ل��ه قصيدتان  التفعيل��ة،  قصي��دة 
عن »الشعر« و»الشاعر« وقصيدة 
بعن��وان: »قل��م للبي��ع«، وجميعها 
تكش��ف ع��ن موقف��ه م��ن الف��ن 

ومسؤولية المبدع.
ق��ال عنه األس��تاذ عبد الرحيم 

الحمصي في رثاءه:
أفنيتَعمركَفيالنضالمُجالِدًا
وعَبَرْتَريعانالشبابمُجاهدا
وعملتَللوطنالمُحَبّبع�ندما
كانالظامعلىالم�ربعس��ائدا
مه��ًارفي��قالعمرشِ��عركلم
يزلللواهنينمفاخ��رًا.وقائ�دا
قمتشهداألحبابَحولكَخُشّ�عًا
ينس���ابدمهمُعلي���كرواف�دا

وقال محي الدين الدرويش:
ش��اعرالحُبوالج��مالتوارىولق��دكانملءعينالزم�ان
بوِركَالشِعرقدتس��امىب��ناءيبهرالناظ�رينبالعن�فوان
التقولوا:قدغاببانيهولك�نهوفيالقلبحاضروالّلسان
إيهوصفيوالعمرسرّعجيبهاتشِعرًامطيّ�بًابالمث�اني
قمكعهديطلقالمحياضحوكًاناضرالوجهألمعيالجن��ان
ق��متأمّ�لتج��دلي�وثًاحي���ارىوظباءمقروح���ةاألج��فان

قال نزار قباني:
»أيه��ا الش��اعر الصدي��ق: ل��م أقط��ع مئ��ات 
األمي��ال ألبكيك ف��ال أنا ُأجيد حرفة الب��كاء وال أنت 
تقب��ل مذّلة الدم��وع.. ولكنني أتي��ت ألهنِّئك ألن 
جه��ازك العصبي قد توّقف ع��ن الفعل واالنفعال. 
وأعصابك لم تعد كأعواد الكبريت، قابلة لالشتعال 
في كل لحظة. من حس��ن حّظ��ك إنك أخذت إجازة 
من حواس��ك الخمس.. أما أنا فم��ا زلت يا صديقي 
مُحَاصرًا بحواس��ي الخم��س.. وما زل��ت مضطرًّا 
مع األس��ف أن أفتح ش��راييني وأكتب.. يا صديقي 
وصفي: لقد اتّح��د وجعك بوجعي، وتداخل موتك 

بموتي، حتى لم أعد أدري مَن يرثي مَن..«.
عام 1969 منح وس��ام االس��تحقاق الس��وري 
تقدي��رًا لدوره الري��ادي في حركة الش��عر العربي 
المعاصر، ومناداته بالعدالة اإلنسانية واالجتماعية 

والحرية للشعوب المقهورة..
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كمال جنبلط: �أدب �حلياة
  ياسر مرزوق

في عددن��ا اليوم وتزامن��ًا مع ذكرى 
استش��هاد المعل��م كمال جنب��الط نقدم 
ق��راءة ألدب الحي��اة، وكم��ال بي��ك ليس 
ه��و  ب��ل  فحس��ب  سياس��يًة  ش��خصيًة 
والمنق��ب،  الباح��ث  الزاه��د،  الصوف��ي 
المحلل المتعمق في التاريخ والفلس��فة، 
المفك��ر ال��ذي ت��رك للمكتب��ة العربي��ة 
مجموع��ة هامة م��ن الكت��ب والمؤلفات 
المختلفة منه��ا: لبنان وحرب التس��وية، 
نحو اش��تراكية أكثر إنس��انية، الس��الم، 
الث��ورة  حقيق��ة  والفنان��ون،  العم��ال 
اللبناني��ة، الديمقراطي��ة الجدي��دة، فيما 
يتعدى الح��رف، في السياس��ة اللبنانية، 
ثورة في عالم اإلنس��ان، في الممارس��ة 
السياس��ية، أدب الحي��اة، ه��ذه وصيتي، 
حقيقة الفكرة القومية الس��ورية، نكون 
أو ال نكون، ربع قرن من النضال البوذية، 
حفنة م��ن الحنطة » ترجم��ة »، وغيرها 

من الكتب األدبية والشعرية.
كمال جنب��الط أهم أعم��دة الحكمة 
والبني��ان واالس��تقرار والتعاي��ش بي��ن 
اللبنانية وأحزابها السياس��ية..  الطوائف 
سياسي وقت الحوار والتفاوض، ومحارب 
بالرغ��م م��ن غانديته في ح��رٍب فرضت 
علي��ه وعلى ماليين البش��ر ق��ال فيها: » 
أنا ال أحب العنف وإجاللي لغاندي معروف 
ل��دى كل المحيطين بي، وأنا اعتبره نبي 
العصر الحديث إن��ه النبي الحقيقي ألنه 
أعاد أ عاد األخالق إلى السياسة في الحين 
ال��ذي س��عى في��ه السياس��يون غربيين 
وش��رقيين إل��ى إبعاده��ا عنه��ا، لكنني 

اعتبر كذلك أنه متى كان لديك مثل أعلى وكان 
هذا المث��ل يتعرض للتهدي��د، إي إذا كان عليك 
أن تخت��ار بين الخضوع والعن��ف فإنه ينبغي لك 
اختي��ار العنف، لقد كنا األضحي��ة المقدمة على 
مذبح مصالح الواليات المتحدة واس��رائيل، وقد 
اس��تخدمت بعض الدول العربي��ة كأكباش فداء 

في انجاز هذا الطقس غير المجدي ».
فيلس��وف، مفك��ر، ش��اعر وأدي��ب، كات��ب 
وعاش��ق، عش��ق الفلس��فة، ف��زار الهن��د وبالد 
آس��يا األخرى، تأث��ر بالفلس��فة الهندية وعاش 
م��ع بع��ض فالس��فتها وحكمائها. أحب الس��فر 
والترح��ال والمعرفة، تعلم فوص��ل إلى درجات 
عالي��ة من المعرفة والوعي والعلم، رجٌل يتنازع 
في��ه الواقع والخي��ال، والفكر الغرب��ي بالحدس 
الش��رقي، فيتداخل العقل البارد بالحلم الجامح 

ويتحول إلى رجل ال يُدرك ومشروٍع ال يحد.
آمن جنبالط بوحدة الوجود حين قال: » إنك 
ال تس��تطيع أن تحرك زه��رة دون أن تهتز إحدى 
النج��وم »، ونقل عن » هاريس��ون ب��راون » ما 
نص��ه: » في أي زم��انٍ كان، ف��إن أي زاوية من 
زواي��ا الحياة هي مليئة مفعمة، وكل حياة داخل 
ه��ذه الزاوية له��ا ارتباط وعالق��ة بالمجموعات 
الحية األخ��رى فيما يعود لهذه الحي��اة، إننا نرى 
في المحيطات وفوق سطح التربة أجهزة واسعة 
م��ن الكائن��ات الحي��ة، وف��ي كل منه��ا األن��واع 
المختلف��ة ترتبط وتلت��زم بعضها ببعض ألجل 
بقائها، إن جهازًا معينًا من الكائنات الحية يمكنه 
أن يتضم��ن تنوعًا من الحي��اة النباتية والكائنات 
واألس��ماك،  والحش��رات،  البكتيري��ا  المجهري��ة 
والحيوان��ات المائية األرضي��ة، والزواحف، وذوي 

األلبان، وكلها تعيش في انسجام. 

جاء يف مقدمة �لنا�سر:
كم��ال جنبالط ال��ذي بدأ في الس��ادس من 

كانون لم ينته به الس��فر في محطة الس��ادس 
عش��ر من آذار، كأن استش��هاده ف��ي ذلك اليوم 
المعل��وم هو مقدم��ة لمعاناة الس��نين العش��ر 
العج��اف التي مض��ت، وكأن المأس��اة المتمادية 
في حاضرنا ه��ي الوجه اآلخر لغياب مش��روعه 

اإلصالحي الوطني عن ساحة الوطن.
إن��ه الش��عور بالواج��ب، يملي علين��ا إحياء 
وتقدي��م فك��ر الرج��ل ال��ذي أجه��د نفس��ه في 
صناعة نفس��ه، وجمع في ش��خصه عقل العالم 
المدق��ق، ورس��ولية النب��ي الرؤي��وي المبش��ر، 
وخي��ال الش��اعر الصوفي المتس��ع، فلم يتوقف 
في محطة الس��ادس عش��ر من آذار، وإنما بقي 
مس��افرًا في قطار الوجود المس��افر، جرعة في 
ش��ريان تاريخنا المعاصر، ومش��روعًا ينجز في 

مستقبٍل منفتح األفق.
إنه المتميز بين سياسيي المرحلة في نهجه 
الجامع بين الثقافة والسياس��ة، الهاجس بإسراء 
روح العقل في أمةٍ تغربها األس��اطير وتستلبها 

الخرافات.
وألن��ه الداعي إلى إحالل روح الدين الخلقي 
في جسد دنيوي يفور كالقدر الموضوع على نار 

الغرائز والرغائب.
كان كم��ال جنب��الط ظاه��رة خارج��ة ع��ن 
المألوف في عالمنا السياسي والثقافي المتردي، 
كان وهو سيد القصر، سيد نفسه أواًل، كان وهو 
الزعيم المتحدر من نبالة ارس��تقراطية، فارسًا 
تقدميًا س��ابقًا لعصره ليطل عل��ى الزمن اآلتي 
من كشوفات العلم األخيرة والتجارب السياسية.

ونس��تحضر نظرت��ه للث��ورة الت��ي أراده��ا 
ش��املة، تعصف رياحها داخل الذات االنس��انية، 
في الوقت عينه الذي تزلزل فيه مايلي من نظم 
ومؤسس��ات، ذلك أن الثورة في رؤياه، ال تقتصر 
على استبدال أفراد أو نظم، وإنما تدفن االنسان 
التقلي��دي الغرائ��زي القدي��م، لتبعث االنس��ان 

العالق��ة  وتنق��ل  الجدي��د،  االش��تراكي 
البش��رية من مس��توى األناني��ة الفردية 
الس��ائدة، إل��ى مرتبة األخوة االنس��انية 

الجامعة.
وي��ا أيه��ا المعل��م والقائ��د المفتقد 
في عت��م الليال��ي الدامية، دائم��ًا نراك، 
والظلم��ة تلهب الش��وق إل��ى ضياء منك 
يه��ل علين��ا من ش��رفات الوع��ي الراقي 
للواق��ع، وم��ن م��آذن الضمي��ر الوطن��ي 
النق��ي المث��ال، وفي ذكرى استش��هادك 

نقول لك،طوبى لك.
ويقدم المعلم لكتابه قائاًل: » عايشنا 
جياًل من الناس في أواسط عمرنا، أغرته 
مفاهيم س��طحية كثيرة كالديمقراطية 
والس��يادة الش��عبية، والتق��دم والتح��رر 
واالش��تراكية والثورة وسواها، ولم ننفذ 
إل��ى حقيقة ه��ذه المفاهي��م والمعايير، 
فأضح��ى يهيم على وجه��ه، يطلب هذه 
األش��ياء كما برزت له في سطحيتها، فال 
يجده��ا، وهي في الواقع معضلة ش��باب 
عصرنا، وشباب العالم فوفرة العلم، كما 
هو موزع أي بش��كل أفقي، خلقت نوازع 
جدي��دة وفئة اجتماعية م��ن الناس تريد 
تقوي��ض كل تقلي��د، والتنكر ألي اختبار 
تاريخ��ي، واالرتداد على الم��د الحضاري 
المعن��وي الس��الف، لكي تح��اول االبداع 
من ال ش��يء، وهو طبعًا المستحيل ألنه 
مناقض لس��نة الحي��اة والتطور والتحول 

ذاتها، من العدم ال يخرج شيء..
لذا رأينا من واجبنا قبل أن يستفحل 
األمر لدى فئات واس��عة م��ن مواطنينا في لبنان 
وفي العالم العربي وفي العالم األوس��ع لو توفر 
لن��ا هذا الس��ماع الش��امل أن نضع ف��ي الكتاب، 
هذه اللمحات والخواطر التي تعبر عن هذا الذي 
نس��ميه، في لغتنا ومنطقن��ا الجدليين، الثوابت 
البيولوجي��ة والحياتية النفس��ية والمعنوية، أي 
المعايير الثابتة لإلنسان، مهما تبدل في ظاهره، 
ألنه في النهاية ظاهرة لواحدية تتعداه ولمحور 
نظامي يفرض مس��ار نموه الجس��دي والعقلي 
ضم��ن إط��ار تخطيط��ه وتصميم��ه، فس��بحان 
العقل الذي هو متجل قائم في كل ش��يء، ألنه 
نظام الكون، ومن خرج عن نظامه فسد وأفسد، 
واجتذاب المحن والكوارث له ولمجتمعه، ألن قدر 
األفراد الس��ببي ه��و الذي يكون ق��در الجماعة، 
هذا النظام الذي ال يخرج عنه عيش اإلنسان هو 
األدب ف��ي الذي عنيناه في معناه األس��مى وفي 

مشاركته االبداع.
ومفهوم األدب عند المعلم يتس��ع ليش��مل 
احترام النفس واحترام اآلخرين، فمن ال يحترم 
نفسه و يعتبر قيمها فكيف ال يصح له أن يتوجه 
إل��ى اآلخري��ن باالعتب��ار واالحترام، ف��ال معنى 
للحض��ارة إال في ه��ذا التهذيب ألف��كار النفس 
وشواعرها ولحركات الجسم واعتماالت الجوارح.

الكت��اب رحل��ة بي��ن أدب الجلوس والس��الم 
والسمع والنظر والسياس��ة، وفي أسرار وحكمة 
الجس��د يختمها المعل��م بمقتطفات م��ن أمثال 
وعب��ر متنوع��ة، رح��ل جنبالط بع��د أن قال في 

ديوان له بعنوان وجه الحبيب:
غدًا سيمرُّ هذا الجسد

فال يبقى منه أثر
حتى للبعث

حتى للنشور.
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الأريدأنأموتقريبًا
الكثيرمنروابطالموسيقىواألغانيعلىيوتيوب

أحتفظبيها،فأشاهدهاحينأفرَغمنانتظاريلكِ
الكثيرمنأسماءاألفالماألوروبية،فهيالتتوفركثيرًاكالهوليودية

أحتفظبها،فأبحثعنهاحينأفرَغمنكذبيفيأحاديثيعنهاأمامكِ
الأريدأنأموتقريبًا

الكثيرمنالنساءالجميالت،أحتفظبأرقامهواتفهن
والأجرؤعلىسماعأصواتهن

فأرسللهنّالقليلمنكلماتالغزلوالوَصل
فالأناالغريب،والأناالحبيب

الأريدأنأموتقريبًا
تراودنيقبلنوميالكثيرمنالمشاهد

منهاماهوتعديلدراميلشيٍءحدثسابقًا
ومنهاماأتمنىحدوثهفيوقتٍسيأتِ

وفيالنوعيناستحالُةالحدوث،وأمٌلغريبيصلحدالشعورباإلثارة
لمجرّدمعرفتيبأنيأستطيعأنأتخيلهاقبلنومي

سأكونعازفبيانوفيفرقةجاز

سأكونأفضلالالعبينفيمباراةكرةقدملشّلةأصدقاء
سأكونبطلفيلٍممنإخراجأليخاندروجونزاليزإنياريتو

أونادينلبكي،أوكونتينتارنتينو
ستكونالموسيقىالتصويريةمنتأليفإيريكتروفاز

سأكونأفضلمنيغنيالكاريوكيفيباٍرمأهول
سأكوننجمستاندآبكوميديفيبرنامجالكتشافالمواهب

كلهذا،وأنتِتراقبين
وستُعجبينبماأفعل

ستغارالفتياتمنكِألجلي،وسيُعجبنيذلككثيرًا
 

الأريدأنأموتقريبًا
أريدأننمشيسويًّةمنالموظفينإلىالرشدية..

مسافٌةبطولشلمونة..
الأريدأنأموتقريبًا

سأموتالحقًا،ولكنقريبًامنكِ..

من �لُر�سدية 
�إىل �ملوظفني
  مثنى مهيدي

مدينة دير الزور | تموز 2012
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قامشــلو..يامدينةالحبّ..أنالمأحلمبأكثرمنوردةمنكهذااآلذاريحملهاليعصفور
غريبفكيفصرتِمدينةالحسرةوالوردالحزين!..

سالمٌمنقلبيومنكلحجروجرحفيحمص..
قامشلو..ياااااهكماشتقتإلىسمائكبالدماء..

افتحيعينيكياجريحةوالتبكِ..التبكِ..
نوروزكلالكوردسيكونفيقلبيهذاالربيعبالوجعوالدماء..

 AM 05:37 / 2014 - 3 - 12حمصالمحاصرةوجمرقلبيالبعيد:
وئامبدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

إلىكمالاللبواني:
لقدهتفالسوريونمنذأولأيامثورتنا
»المــوتوالالمذلــة«هــلتذكــرهذا
الهتــافالذياستشــهدكثيــرونوهم

يرددونه؟..
إنالمفاضلةبيننظاماألســدوإسرائيل
هيعينهــاالمفاضلــةبيننظاماألســد
وداعش،وجميعهمأعداءالشعبالسوري.
إســرائيلدولــةاحتاللوقتلوتشــريد
إنكنتنســيتأوتتجاهل،مشــروعك
للتحالفمعهاليسأقّلمنمذلةوليس
أقّلمنفرضكتائــب)كهانا(بداًلعن
كتائب)أبوالفضلعباسوأمثالها(،لن
نُبدلالقاتلبقاتٍلومشــروعكالخبيث

يعانقالخيانة.
الشــعبالســورييُطالــببالحريةوال
يمكــنللحريــةأنتكــونباالحتــالل..

إذهبوحيدًاإلىأحضانإسرائيل..
أنــاياســرخنجرمــنالجوالنالســوري
الذياحتلتهإســرائيلوهجّرتالغالبية
العظمــىمــنســّكانهوهدمــتقــراه
واغتصبــتكلمــافيهمــنأرٍضوزرٍع
ومــاٍءوبلــدات،الجوالنالســوريالذي
استشــهدعلــىأرضهآالفالســوريين.
أرفضمشــروعكمــالاللبوانيوأعتبره
واليخدمإاّلأعداءالشــعب خيانــةوذالًاّ

السوريوأعداءثورةالحرّية.

ياسر خنجر

حينوصــلجاريرضــوانلمدخلالحارة
بعدغيابلمدةشــهر,حيثكانمعتقاًل
لدىأحــدالجهاتاألمنية,تحلقشــباب
الحــيحوله,ســالمات,وُقبَّــلوعناقات
حارة,وصلالخبرألمرضوانالتيخرجت
حافيةيسبقهاصوتبكائهاوراحتتقبيل
رضوانوتشمرائحتهوهيتقولهاليمه
هاليمه,أنتهتمنتقبيلرضوانوراحت
تقبلشبابالحيالموجودينحولهوهي
تقولأيضًاهاليمه,هالخاله,أبورضوان
الــذيكانيقــفقربييبرطمفــيأذني
)ياخوفيتوصلالحجــةألخرالحارةوهي
نازلةبــوسبالناس,واهللمنعشــرين

سنهمادكناطعمالبوسمنها..
ضرار سلطان

كلســوريفيمنهشــويةأملعميتم
إعتقالــهســواءكانمنقبــلداعشأو
النظــامويليماعميبعتــوجثتهألهله
بعدكــميوممــناعتقالهعــمتختفي
أخبــارهونحــنضعــاف..ضعــافكتير،
تشــردنابهــاألرضوالقادريــننوقف
همجيةالنظــاموالحيونــةداعش..ما

بعرفمنوينعمتجيبوأمل..
مــرةقرأتعبــارةبكتابمــابتذكرلمين
»إنماهوأصعبمنالعمىأنترىأشياء
الوجودلها«مســتحيليكــونفيعبارة
أصدقمنهي،ياأخيواهللمانيسوداوي
أساســاالســوداويةأعلىمــنالعقالنية
بدرجاتوأنــايادوبعنديذرةعقلبس
يعنيهادالواقــعوكلالقصةأنهمابقدر
هزبراسيوقولماااااااااااااااااااااااعوبكرى

أحلىمتلكلالقطيع..
محمد دياب

حي الشعار | حلب | شباط 2014

عبد �هلل �حل�سن
بش��ار األس��د يرس��ل رس��الة يتضامن فيها م��ع بوتين 

بسبب نكسته في أوكرانيا..!!.. صاحب واجب

�ساجد �سقفة
محدا بموت من الجوع!!.. جمله لطالما أوهمنا آبائنا بأنها 
صحيح��ة، عّلنا ال نخ��اف غدر المس��تقبل.. وفجأة.. نرى 
الجوع قاتل أشعث.. ينزل نحو اليرموك، ويأكل األجساد 
كالنار الهائجة، الجوع كما الش��رارة حين تفتعل الحريق 
وتأكل نفسها حينما ال تجد ما تأكله.. ياللعار.. ياللعار.. 
أنا حُر.. أنا فلسطيني الشتات سوري المنفى.. أنا جائع!!

عبد �لرحمن �لكيلين
 

ه��ذا زمان انس��حاب العارفي��ن من الم��كان الضيق إلى 
الخلود، هذا عبوره��م حافلين:كان طارئًا ذلك الوجود.. 
الب��الد تعرينا كل ي��وم ممن نعرفهم، كل ي��وم تعرينا 
من الحصون. هذه المعركة ليس��ت محرقة، بل اشتعال 
الن��ور. ل��ن ينطفئ الض��وء الذي من الفرج��ة، لن تجف 

األرض من الدم، ولن تسقط المدينة

�سمر يزبك
معرك��ة ش��اقة؛ االحتف��اظ بإنس��انيتنا ف��ي التح��والت 

المسخية هذه

لوؤي بايزيد
الغريب بالموضوع إنو الصواريخ يلي بترميها الطائرات 
وم��ا بتنفج��ر، دائمًا وبالصدف��ة البحتة بيك��ون مكتوب 
عليه��ا صن��ع ف��ي مص��ر.. أعتق��د؛ أن هذه المس��رحية 
مشابهة إلى حبوب الهلوس��ة التي ضبطتها قوات نظام 
األسد في درعا ومختومة بشعار الجزيرة، ومشابه أيضًا 
لأس��لحة الكيماوي��ة الت��ي ضبطت بالغوط��ة ومكتوب 

عليها صنع في السعودية؛ والحديث يطول يا موالي. 

طالب غنوم
قال أمي مش��تاقتلي كتير.. قالتل��ي هالكلمة وهي عم 
تتش��لهم وتبك��ي، لم��ا قلتلها ان��ي رح ان��زل ع حمص 
عصب��ت من��ي وقالتل��ي بغضب علي��ك لي��وم الدين إذا 

بتجي، - شو عيني فيه وتفووو عليه يعني!!

نائل �حلريري
من وقت ما دخلت حلب وأنا ساكت.. في حضرة كل شي 
حقيقي عم يصير هون وكل ش��ي ناس عم تس��بح في 

فلكات أخرى.. حقكن الطبيعي تحكو على كل حال
جماعة »حلب تنادي، فلبوا النداء« وهيك شي.. خليكون 
مت��ل ما أنتوالل��ي بحلب قرفانين منك��ن.. انتو نادوامن 
عندك��ن، وأنتو لبوا الن��داء بطريقك��ن.. واتركولنا اللي 

بيطلع من خاطركن

خالد خليفة
باألمس قضيت س��اعة واقفًا على الحاجز وكانت فرصة 
ألستمع إلى جلسة مجلس الشعب مباشر على الراديو.. 
الشيء المثير أنه لم يتغير اي شيء تحت تلك القبة، أي 

شيء رغم أن سوريا كلها تغيرت.

رل �لركبي
ماذا تفعلين ببقاءك؟ ما هي القيمة المضافة؟

نحن الباقون، الرافضون لنظ��ام القمع، والباقون داخل 
األرض الس��ورية، نم��ارس حياتن��ا بم��ا يت��اح لن��ا م��ن 

مساحة!..
ليس لدينا من حامل سياس��ي، بإستحالة العمل الحزبي 
الح��ر!.. ليس لدين��ا من حامل ش��عبي، ال نملك مفاتيح 
التأثير، مهمشون في العمق!.. لكننا أحياء باقون، نشهد 
مايجري، نعيش وس��ط الخراب، ونترقب قدوم الفجر!.. 

نحن حراس الفجر األزرق!..

ندى كر�مي
يسقط الظلم واإلرهاب االجتماعي والسياسي والديني 
ويس��قط العنف والخنوع. ويحيى ويس��لم كل انس��ان، 
س��وري، وطني، وحر من كل أش��كال العبوديات والحب 

والوالء المرضيّة.

ن�سري حجاج
جب��ان الفيس��بوك: ه��و يع��رف نفس��ه أو ه��م يعرفون 
أنفس��هم وأنا أعرفهم وكلن��ا نعرفهم وهم يعرفون اننا 
نعرفه��م ولذل��ك تجدهم مرتبكي��ن دائم��ا.ال يحبون ما 
تكتب وهم ضدك تمامًا ويتابعون كل ما تكتب ويتقلبون 
عل��ى جم��ر الغضب ولكنه��م ال يعلقون بش��يء ولكنهم 
أحيانا بعد يأس��هم تراهم يش��اركون رأي شخص ضدك 
لكنه شجاع في االفصاح عن رأيه فقط كي يقولوا: نحن 

لسنا جبناء وهنا يعلنون جبنهم وهم ال يعلمون.

ف�سيل �خلطيب
لي��س بالبراميل وحده��ا تدمر األوط��ان.. أحيان��ًا تراكم 
»المناش��ل« الصغيرة يس��تجلب البراميل/أو ما يُشبهها.. 
تتح��ول مراس��م الدف��ن والعزاء ف��ي بعض بالدن��ا، إلى 
اقتصارها على عائلة الضحية وبعض األصدقاء.. بدل أن 
يخاف الذي عّذب الش��باب األبرياء الس��لميين حتى الموت، 
يخاف الميّت ونخبة/وجه الصحارة أن »يعصّونه« بالقبر

حممود حممود
بعيدًا عن أخضر العس��اكر الزيت��يّ القبيح، ثمة أخضر 
منع��ش حر جميل يمتد من أقص��ى البالد إلى أقصاها.. 

فلسطين فاتنة.

مثنى مهيدي
غالي إيجار البيوت بالشام؟

- أل. بس ما يأجرون سوريين

م�سطفى �لعزيز
هذه ليس��ت أيام الثمانينات ونحن ال نعيد اليوم أحداثها.. 
ما حدث كان ثورة ش��عبية عامة ش��املة لكل ش��يء, وال 
يمك��ن ألية حرب مهما كان��ت نتيجتها أن تلغيها.. وهناك 
أيضًا فرق هام آخر: إذا انتصر األسد عسكريًا هذه المرة, 

فسوف تنتصر معه القاعدة.. وجيش اإلسالم أيضًا!..

يا�سني �حلاج �سالح
داعش اس��تعمار أجنبي بش��ع، له عم��الء محليون مثل 
كل استعمار.  الخالص من داعش معركة تحرر وطني.

زهري �ل�سهو
رغم مرور ألف يوم ال زال هناك من يسميها حرب أهلية أو 
أزمة!.. هل هي الكلمة المالءمة لتوصيف األحداث الشديدة 
التفرد التي مرت.. إنه من الس��خف ومن غير المناسب ومن 
التع��دي عل��ى المنطق الع��ام.. التكلم عن أزم��ة في وضع 

وجودي فيه نكون أو ال نكون.. إنها ثورة.. وأعظم ثورة.

عبد �لو�حد �لوين
يح��اول ادونيس أن يس��وغ موقفه من الثورة الس��ورية 
على أنه��ا جزء من مؤام��رة أميركية إلزاحة األس��د من 
الس��لطة.. لذلك هو يضعنا أمام احد احتمالين إما أنه ال 
يعرف من هي أميركا.. أو ال يعرف نظام األسد.. حتى ال 

نذهب إلى احتماالت أسوأ..

�إميان جان�سيز
كالسم الذي تحتفظ به أميرة في خاتم تلف به أصبعها..

ك��ي تنهي به حياته��ا وقت تش��اء..أحتفظ بذكريات..لها 
نفس المفعول..أستزيد منها كلما أردت الموت.
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

على ضِّفة ذلك النّهر، في ليلةٍ ساكنة، استلقى المسافر يتأمَُّل نورَ القمِر 
المتسلِِل عبْر السُّحب بسرور. وبينما هو على تِْلك الحال، رأى صبيًَّا خُلِقَ من 
شُ��عاع الشَّ��مِْس يطير إليه من السَّ��ماء، َفَفِزعَ ووقف س��اندًا ظهرَهُ إلى إحدى 
ذيةٍ آتيكَ بها،  األشجار هُناك. ولمَّا وصل الصَّبيُّ قال له: »ال تخفْ، لست هُنا ألأِ
بْل لِرس��الةٍ أنُقلها من ش��عبي«. فتنَّهَدَ المُس��افر وعاد الهُدوء إليهِ فال يمكن 

يِّبة أْن يؤذيه، وطلب منه أْن يقول ما عِنده. لهذا الصَّبيِّ ذو مالمح الوجه الطَّ
جل��س الصَِّبيُّ بالقرب من المس��افر وبدأ بالحديثِ قائاًل: »قبل عش��رة 
آالف م��ن األعوام، ُكنَّا نحن قوم من الصِّغار نس��كن إحدى ضفاف هذا النّهر 
الذي ال يجِّفُ أبدًا. كانت بيوتنا صغيرًة وحدائقها كبيرة، وُكنّا نزرع من القمح 
الكثير ونصطاد من السَّ��مك القليل. ُثمَّ جاء إلينا قومٌ، وقد كانوا من الكِبار 
الرَّاش��دين وأش��هروا بس��يوفهم ورفعوا برماحهم علينا، وطالبونا بأْن نَخرج 
م��نْ ه��ذهِ األرض وقالوا ِبأنَنا سَ��نُقتل إن ل��م نفعْل. لكِنن��ا ُكنَّا ندرك كم 

هم الكِبار بحاجة للرعاية واالهتمام ليُنزَع الشَّ��ر من نفوسهم. فأخبرناهم 
بأن ال حاجة للقتال والقتل، فلكم أْن تس��كنوا الضِّفَة األخرى من النَّهر، وبأْن 
ير القليل. وإننا س��نكون عونًا لكم  تزرعوا من األرز الكثير وتصطادوا من الطَّ
فيغمرن��ا وإيِّاكم عوضًا ع��ن نعيم جنَّةٍ نعيمُ جنَّتَين. ولمَّ��ا فعلنا وإيِّاهم 

على ما اتفقنا، انقضُّوا علينا وقتلونا وهم من أمسوا جيراننا وإخواننا«.
وبعد لحظات من السُّكون، أنهى الصَّبيُّ حديثه وقال: »نحن اآلن نسكن 
شمس��ًا نورها أرواحن��ا ودِفُئها قلوبنا وإنن��ا لكم لمنتظ��رون، فنغمر وإيِّاكم 
الكون بداًل عن شعاع ش��مٍس بشعاع شمْسَين«. ُثمَّ حلَّق الصَّبيّ عائدًا إلى 
السَّ��ماء واختفى عن أنظار المسافر الذي ما زال حتّى هذا اليوم يبحث عمَّنْ 

يذهبون وإيِّاه إلى أولئك القوم.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

�سعاع �ل�سْم�سني
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ــر ــروع دعـــم �لإعــــــلم �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

ثالثسنواتوالشــعبالسورييجترحجراحه
ويلملــمأشــالئهالجســديةوالنفســية،فــيظل
تشرذمالمعارضةوالثوار،ودوردوليمريب،حيث
يصمتعلىتدميرســوريةبشرًاوحجر,لمصالحه

وأغراضهاإلقليمية.
المجتمعالدوليلهحســاباتهومصالحه،عليه
واجبــات،إالأنواجباتالســوريينتجــاهثورتهم
ووطنهمأكبروأهم،وقبلأننلومهعليناأننلوم
أنفســنا،ونراجــعفيجردةحســاببســيطةماذا
قدمنــاللثورة،ونحنأصحــابالمصلحةالحقيقية

فيانتصارها.
خاللالســنواتالثالثخرجأغلــبالثوارإلى
أصقاعالعالــم،وتحولبعضهمإلىأبواقإعالمية
فيالخــارج،العمللهــمإالتحميلالمســؤولية
للغيــر،ورمــيالتهــم،دونفعلأيشــيءيذكر
للثورة،وبعضهــمطلباللجوء،واندمجفيحياته
الجديدةوتناســىماتركخلفــه،والبعضتحولوا
لألســفإلىتجار،يتاجــرونبأموالومــوادإغاثة
الســوريين،لكيالنقوليســرقونوهــياألدق،
ويعيشــونحيــاةالبــذخعلــىحســابالالجئين
والمهجريــنوالنازحين،والقلــةالباقيةمنهمفي
الداخلتعانياألمرينمنبطشالنظاموإجرامه،

ومنقلةالمواردالالزمةلصمودهم.
عشــراتالشــهداءيوميًا،ومئــاتالنازحين،
والجيــشالحريتــركالســاحةللكتائــبالعميلة
للنظام،ليقــعالناسبينفكيالنظــاموالكتائب
الظالميــةالمواليــةلــه،ويتلهــىفــيصراعاته
علىالقيــادة،علىالحدودالســوريةالتركيةالتي

استوطنوافيها.
ثالثســنواتومــازالالنزيفمســتمرًافوفق
أرقامالشــبكةالســوريةلحقوقاإلنسانوهيأقل

منالتقديراتالحقيقيةفيمجملهافقد:
-قتــلالنظــاممنذبدايــةالثــورة140ألف

شهيد،88%منهممنالمدنيين.
-ومنبينالشــهداء13ألفامرأة،و14ألف

طفل.
-قتلالنظــامآالفالمعتقلينتحتالتعذيب

موثقةبالصور.
-وقتل1078شــهيدباألســلحةالكيميائية

وأصاباآلالف.
-قيــداالعتقــالمنقبــلالنظــام215ألف
معتقل،منهممــابين5آالفو8700امرأة،حيث

تتضارباألرقام.
-قيــداالعتقال9أالفمعتقلدونســن18 

عامًا.
-كمــااعتقلالنظام835إعالميًا،استشــهد

منهم16إعالميتحتالتعذيب.
-وهجــر10مالييننــازحداخليــًا،وخارجيًا،
منهــم6.5مليــوننازحينفــيالداخــل،و3.5 
مليونالجئينفــيالخارج،بينهمأكثرمنمليون

طفل،وأغلبهممحروممنالتعليم.
-ودمرالنظامخاللالسنواتالثالثالماضية

مليونو200ألفمنزل.
-دمــركليــًاأوجزئيًا3800مدرســة،وحول

1200مدرسةإلىمراكزلالعتقال.
-وتحولت1500مدرسةإلىمأوىللنازحين،

و150مدرسةإلىمشافيميدانية.
-كمــادمــرالنظــام194مشــفى،و1451 

مسجدًا،و36كنيسة.
-وأنشأالنظام72سجنًاومعسكرًالالعتقال.

كمــاقتلتداعــشحليفةالنظــام42طفاًل،
وقتلــت12إعالميًا،واختطفــت42إعالمي،مازال

منهم23قيداالعتقاللديها.
كمــااختطفــتمجموعــاتمســلحةمختلفة

متشددة40إعالميًا.
واختطفتجماعةتحســبنفسهاعلىالثورة
أربعةناشــطينمنمركزتوثيــقاالنتهاكاتفي

سوريةمنقلبالمركزفيدوما.
هذهليستأرقام،هذهأحداثومآسيالشعب
الســوريالذيدفعومازاليدفعثمنًاباهظًانتيجة
الجرائمالتــيارتكبهاويرتكبهــاالنظامومواليه
مــنالكتائبالمتشــددةأمثالداعــشوالنصرة
وأخواتهــا،وإخفاقالثــوارفيتوحيــدصفوفهم،
لخلقجبهــةموحدةفيالداخلغيــرمرتهنةألي
دولــةأوجهة،وســحبالبســاطممــنيتاجرون
بالثورةويدّعونتمثيلها،واليفعلونسوىتنفيذ
أجنداتتفــرضعليهممندولمتعددةتســهم

فيتشتيتمواقفهم.
ســنواتثالثكافيةللخروجمنثقافةاألسد
األبواالبنالتيتربىعليهاأجيالمنالسوريين،
والتــينراهافيســلوكالكثيرالكثيــرمنالثوار،
وكافيةلنتعلممنالدروسالتيمررنابها،وتغيير

أنفسنا،واالرتقاءإلىمستوىدماءالشهداء.
علينــاجميعــًاأننعــيأنوحدتنــا،وتعاوننا
هيالســبيلالوحيدللخروجمــنالنفقالذيجرنا
إليــهالنظاموالمجتمــعالدولي،للحفــاظعلىما
تبقىمنســورية،وعدماالنجــرارإلىحربأهلية
ســتدمرالنسيجالســوري،وتاريخوحضارةسورية
ومستقبلها،والســبيلالوحيدليكونالعامالرابع

عامانتصارالثورةالعظيمة.

ثلث �سنو�ت 
تكفي
  زليخة سالم


