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جلنة حتقيق �أممية توؤكد �صحة �صور 11 �ألف معتقل 
ق�صو� حتت �لتعذيب يف �ل�صجون �ل�صورية

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

أك��د البروفس��ور ديفي��د كراي��ن المدع��ي 
العام الس��ابق الرئيس��ي ف��ي المحكمة الخاصة 
لسيراليون عضو لجنة تحقيق األمم المتحدة إن 
أن ص��ور التعذيب التي التقطها المصور س��يزار 
)القيصر( في س��جون النظام الس��وري صحيحة 
وتمثل أدل��ة يمكن أن تصمد في محكمة دولية، 
موضحًا أن الصور التي أمضى س��يزار المنش��ق 
عن الشرطة العسكرية س��نتين في جمعها من 

بينها صور ألطفال وشيوخ ونساء. 
واعتب��ر كراي��ن ف��ي مؤتمر صحف��ي عقده 
مع الدكتور س��تيوارت هاميلت��ون الخبير الطبي 
والس��فير  التحقي��ق  لجن��ة  البريطان��ي عض��و 
الفرنس��ي لدى األم��م المتحدة جي��رار ارو عقب 
جلس��ة مغلق��ة لمجل��س األم��ن ي��وم الثالث��اء 
الماضي ناقش��ت التقرير الذي عرضه الخبيران 
ح��ول ص��ور التعذي��ب أن التقرير "ليس س��وى 
الج��زء الظاهر من جبل الجليد ألنه يتناول ثالثة 
س��جون علمًا بأن هناك خمس��ين" سجنًا في كل 
أنحاء س��ورية، وشبه كرين معاملة الضحايا في 

سورية بمعسكرات التعذيب النازية.
وقال كرين "الجانبان يرتكبان جرائم دولية 
لس��نا هنا لالنحياز إلى جانب على حساب اآلخر، 
نرى مجرد أشخاص يقتلون أشخاصًا على نطاق 
كبي��ر وه��و ما لم نره من��ذ رواندا خ��الل اإلبادة 

الجماعية.
ووص��ف كري��ن خط��ة إخ��راج القيصر من 
س��ورية بأنها مذهل��ة وقال: بأنها س��تكون أحد 
أف��الم هوليوود ذات يوم، حيث قالوا إنهم قتلوه 
وأبلغ��وا عائلت��ه بأنهم قتل��وه، وأقام��ت العائلة 

جنازة فيما كان يجرى تهريبه خارج البالد.
وأك��د الدكتور س��تيوارت أن اللجنة فحصت 
5500 ص��ورة ل 1300 معتق��ل، وأن الضحاي��ا 
أم��ام  صوره��م  بع��ض  ع��رض  ت��م  الذي��ن 
الصحافيي��ن "ت��م تجويعهم ط��وال أس��ابيع أو 

أشهر.
وق��ال جي��رار آرو أن ب��الده س��تطرح عل��ى 
مجلس األمن الدولي مش��روع قرار يطلب إحالَة 
جمي��ع جرائم الح��رب والجرائم ضد اإلنس��انية 
التي ارتكبت في سورية على المحكمة الجنائية 
الدولية، وأنه سيحاول الحصول على إعالن يفيد 
بأهلي��ة المحكمة الجنائي��ة الدولي��ة للنظر في 
جرائم نظام األس��د، ألن بحوزة المجتمع الدولي 

العديد من األدلة على هذه الجرائم.
وأض��اف آرو بع��د إط��الع أعض��اء المجلس 
على صور التقرير في حضور المندوب الروسي 
أعقب��ه صم��ت مؤث��ر اس��تمر دقائق ع��دة، ألن 
التاري��خ البش��ري قلي��اًل م��ا أظهر فظائ��ع بهذا 
المس��توى، "أمامنا مأساة بش��رية يجب أن نقف 
إلى جانبها"، و الصور المس��ربة مجرد عينة عما 

يعيشه المعتقلون.
وأك��د آرو أن باري��س ته��دف م��ن التقري��ر 
مخاطب��ة "الضمي��ر اإلنس��اني" وال تس��تخدمه 
ألغراض سياسية وقال: على المحكمة الجنائية 
الدولية "أن تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت 
في س��ورية" بم��ا فيها م��ا ارتكبت��ه المعارضة 

المسلحة، 
موضح��ًا أن 11 دول��ة م��ن أص��ل 15 دول��ة 
عضوًا في مجلس األم��ن انضمت إلى المحكمة 
الجنائي��ة الدولية، وس��بق أن أي��دت العديد منها 

إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية هي 
فرنسا وبريطانيا واألرجنتين واستراليا وتشيلي 
وكوري��ا  ونيجيري��ا  ولوكس��مبورغ  وليتواني��ا 

الجنوبية.
وق��ال الس��فير الفرنس��ي "س��نحاول إقناع 
أصدقائنا ال��روس واألعض��اء اآلخرين بمجلس 
األمن ب��أن محاس��بة الجناة حل عادل لمش��كلة 
حقيقية، لكنني أقول لنظرائي األربعة عشرإنه 
بع��د الق��رار ال��ذي س��تتخذونه بش��أن اإلحال��ة 
للمحكمة الجنائية الدولية فإن عليكم أن تنظروا 
ألنفس��كم ف��ي الم��رآة, أن تنظ��روا ألنفس��كم 
وس��تضطرون إل��ى الق��ول ألنفس��كم م��ا الذي 

فعلته عندما حان الوقت.
ويرى دبلوماسيون غربيون ان هذه المبادرة 
س��تتيح تعزي��ز الضغط عل��ى النظام الس��وري 
وعزل موس��كو داخ��ل المجلس رغ��م أن الفيتو 

الروسي شبه مؤكد. 
وعب��رت الس��فيرة األميركي��ة ف��ي األم��م 
المتحدة سامانثا باور عقب الجلسة عن إحساسها 
بالف��زع وقالت: إن الص��ور الفظيعة للجثث التي 
يظه��ر عليها عالمات التجوي��ع والخنق والضرب 
تقش��عر له األبدان ويؤكد أن نظام األسد ارتكب 
أعمل قت��ل ممنهجة على نطاق واس��ع وبأعداد 
كبيرة، والبد من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم 
المش��ينة ويجب على المجتم��ع الدولي أن يتحد 

في مواجهة هذه األعمال الوحشية."
ويتضم��ن التقرير ال��ذي عرض��ه الخبيران 
تحلي��اًل ل 55 أل��ف ص��ورة التقطه��ا القيصر ل 
11 ألف معتق��ل في زنازين النظ��ام بين نهاية 
2011 و صيف 2013، وطبع نس��خًا منها قبل أن 
يغادر س��ورية س��رًا، وتأكيدًا ب��أن الصور تتمتع 
بالمصداقي��ة وأنه��ا ص��ور أصلي��ة، ويمك��ن أن 

تشكل أدلة أمام محكمة دولية.
وبح��ث مجل��س األم��ن ف��ي جلس��ة مغلقة 
غي��ر رس��مية، نظمتها فرنس��ا ل�"إطالع مجلس 
األمن على تفاصيل التقرير المتعلق بممارس��ة 
التعذيب واإلعدام في س��جون النظام الس��وري، 
إمكانية "إجراء المحاسبة على الجرائم المرتكبة.

وكانت اللجنة التي تشكلت عقب التسريبات 
ف��ي  مكت��ب حقوق��ي  ع��ن طري��ق  الصادم��ة 

لندن بمش��اركة ع��دد من الحقوقيي��ن والخبراء 
الدوليين، الذين كلفتهم األمم المتحدة بمهمات 
في قضايا س��ابقة، في لجن��ة التحقيق بجرائم 
الحرب المرتكبة في س��ورية قد دققت بالصور، 
وحددت أس��اليب القت��ل، واس��تنتجت أن معظم 
القتلى ه��م من الرجال، تت��راوح أعمارهم بين 
20 و40 عام��ًا، وأن غالبي��ة الضحاي��ا قتلوا خنقًا 
باس��تخدام الحب��ال أو األس��الك، كما اس��تُخدم 
أس��لوب الخنق باليدين عوض��ًا عن اإلعدام، وأن 
معظ��م الضحايا تعرض��وا قبل الوف��اة للضرب 
بأجس��ام تشبه القضبان الحديدية، كما تبين أن 

جميع الجثث كانت موثقة اليدين.
والحظت اللجنة على الجثث تغيّر في اللون 
وتفس��خ وتحلل في األنس��جة ناجمة عن الجوع 
والتعذي��ب، وأن أكث��ر م��ن نصف الجث��ث هزيل 
بدرجة ش��ديدة، كما ش��وهد على بعض الجثث 

جروح ناجمة عن الصعق بالكهرباء.
وكان��ت ناف��ي بي��الي ق��د حمل��ت الحكومة 
السورية. المسؤولية األكبر عن معظم انتهاكات 
المرتكب��ة، ض��د  والجرائ��م  اإلنس��ان،  حق��وق 
المدنيين من ثالث س��نوات، وقالت إن المعارضة 
المس��لحة ترتكب انته��اكات وجرائ��م ولكنها ال 

تقارن بجرائم النظام.
م��ن جانبها قال��ت منظمة هيوم��ن رايتس 
ووت��ش إن تحركات فرنس��ا في مجل��س األمن 
إلحال��ة س��وريا إلى المحكم��ة الجنائي��ة الدولية 
تمن��ح ق��وة دافعة للجه��ود الدولي��ة الرامية إلى 

ضمان العدالة هناك.
ودع��ت المنظمة الدول األعضاء في مجلس 
األم��ن وغيرها أيضًا إب��داء الدعم إلحالة الوضع 
ف��ي س��ورية إل��ى المحكم��ة الجنائي��ة الدولية، 
وإقن��اع األعض��اء الممانعي��ن، وبخاصة روس��يا 
والصي��ن، بأهمي��ة التصدي لقضية المحاس��بة 

على الجرائم المرتكبة من كافة األطراف. 
وقال ريتش��ارد ديكر مدي��ر برنامج العدالة 
الدولي في هيومن رايتس ووتش إن "المحكمة 
الجنائي��ة الدولية، بالنس��بة للضحاي��ا الذين لم 
يعرفوا س��وى المعاناة في سورية، تقدم األمل 
في العدال��ة والجبر واالنصاف، كما أنها ترس��ل 
رس��الة تحذير للمس��ؤولين ع��ن جرائم خطيرة 
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حيدر �صليمان فرحان �لكفري
ين�صم لقافلة �ل�صهد�ء �لإعالميني يف �صوريا

استش��هد اإلعالمي حيدر س��ليمان فرحان الكفري )أبو بكر( يوم الجمعة الماضية 
متأثرًا بجراحه بعد إصابته في معركة تحرير التل األحمر الغربي في ريف القنيطرة 

والش��هيد الكفري من أبناء بلدة المتاعية بري��ف درعا، كان مقاتاًل مع حركة أحرار 
الشام اإلسالمية، إضافة إلى عمله اإلعالمي.

من جميع األط��راف، تفيد بأن يومهم أمام المحكمة 
قد يأتي قريبًا.

وأض��اف ديكر: "إن إحالة الوضع في س��وريا إلى 
المحكم��ة الجنائي��ة الدولية لن تع��وض عن تخاذل 
مجل��س األم��ن بتأثير روس��يا حت��ى اآلن، لكنها قد 
تمث��ل نقطة تحول في التصدي لالنتهاكات المريعة 
التي اتس��مت بها الحرب في سورية، وسوف يصعب 
على روسيا أن تشرح س��بب رفضها لقيام المحكمة 
بمالحق��ة الفظائ��ع الت��ي ارتكبتها ق��وات الحكومة 

والمتمردين المتطرفين على السواء.
وأوضح��ت المنظم��ة أن��ه س��بق ل�ه��ا توثي��ق 
االس��تخدام الموس��ع م��ن جانب الحكومة الس��ورية 
للتعذي��ب ف��ي مقار تش��مل أرجاء الب��الد، من خالل 
مقابالت مع ناجين ومنش��قين، وزي��ارات إلى مراكز 
احتجاز س��ابقة، ومعاين��ة مباش��رة ألدوات التعذيب 

وحجراته. 
وخلص��ت هيومن رايت��س ووتش اس��تنادًا إلى 
تحقيقاته��ا إلى قي��ام الحكوم��ة والق��وات الموالية 
له��ا بارتكاب جرائم ض��د اإلنس��انية وجرائم حرب, 
ورغم أن الفرصة لم تس��نح ل�ه��ا للتحقق من صور 
االنته��اكات الواردة في تقرير مجلس األمن إال أن ما 
توصلت إليه يوحي بانتش��ار التعذي��ب والوفاة أثناء 

االحتجاز في منشآت الحكومة السورية.
كما وثق��ت المنظمة جرائم ح��رب وجرائم ضد 
اإلنس��انية عل��ى أيدي بع��ض الجماعات المس��لحة 
غير الحكومية، بما في ذلك االس��تخدام العش��وائي 
عديم التمييز للس��يارات المفخخ��ة، ومدافع الهاون، 
وعمليات االختطاف، والتعذيب واإلعدام خارج نطاق 

القضاء.
ودع��ت هيومن رايت��س ووتش س��ائر البلدان، 
وبوجه خاص البلدان العربية التي أبدت القلق مرارًا 
من أعمال القتل في س��وريا، أن تنضم إلى النداءات 
المتصاعدة من أجل المحاس��بة، ودع��م اإلحالة إلى 
المحكم��ة الجنائية الدولية بصفته��ا المنتدى األقدر 
عل��ى التحقي��ق مع أصح��اب المس��ؤولية األكبر عن 

االنتهاكات في سورية، ومالحقتهم بفعالية. 
وبدوره دعا االتحادُ األوروبي مجلسَ األمن إلى 
إحالة ملف س��ورية إلى المحكم��ة الجنائية الدولية، 
حت��ى ال يُفلت المس��ؤولون عن الجرائ��م المرتكبة 
في س��وريا من القضاء، مج��ددًا التأكيد على أن حل 

األزمة السورية لن يتم سوى بالوسائل السياسية.
وحمّ��ل االتح��اد األوروبي ي��وم االثني��ن جميع 
األطراف في س��ورية مس��ؤولية وصول المساعدات 
إل��ى المدنيين ف��ي أنحاء الب��الد. كما اته��م النظام 

السوري باستخدام الحصار والتجويع أداة حرب.
و قال��ت كاتري��ن آش��تون، منسّ��قة السياس��ة 
الخارجي��ة لالتح��اد األوروب��ي: "الوضع مف��زع حيث 
تتوال��ى التقارير عن الفظائع الت��ي يجري ارتكابها، 
وق��د بلغ العنف مس��توى ال يُط��اق. ويقتضي األمر 
من الجميع بذل الجه��ود الممكنة من أجل إيجاد حل 
سياس��ي، وهو ما دأبت التأكيد عليه على مدى ثالث 

سنوات من أجل إيجاد حل لألزمة.

أنقذت قوات البحري��ة اإليطالية ما يقرب 
م��ن 6 آالف ش��خص انطلق��وا ف��ي رحلة من 
ليبي��ا على مت��ن 40 قارب��ًا على م��دار أربعة 
أيام األس��بوع الماضي، بينه��م أعدادًا ضخمة 
من النس��اء واألطفال,وأطف��ال حديثو الوالدة 
وأطفال مرتحلون دون ذويهم، أتى معظمهم 
م��ن س��وريا وإريتري��ا والصوم��ال ونيجيري��ا 

وغامبيا ومالي والسنغال.
وقالت ميليس��ا فليمنغ كبي��رة المتحدثين 
لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئي��ن: إن المفوضي��ة تواص��ل تش��جيعها 
للدول عل��ى التعاون في إنقاذ األش��خاص في 
البحر ف��ي نفس الوق��ت الذي تبح��ث فيه عن 
قن��وات ش��رعية بديلة لحماية األش��خاص من 
خوض هذه الرحالت الخطرة في المقام األول، 
مؤكدة ضرورة وجود مرافق اس��تقبال مالئمة 
وذات ق��درات هائل��ة الس��تيعاب أع��داد طالبي 

اللجوء والمهاجرين الذين جرى إنقاذهم.
وأش��ارت فليمن��غ ف��ي تصري��ح له��ا: إل��ى 

إمكانية إنشاء مرافق استقبال إضافية وتقديم 
المس��اعدات للوافدين، إل��ى جانب تقديم حلول 
مس��تدامة له��م، ع��ن طري��ق الحص��ول عل��ى 
دع��م من االتح��اد األوروب��ي، مؤكدة اس��تعداد 
المفوضي��ة للتع��اون م��ع الحكومات والش��ركاء 
اآلخري��ن من أج��ل تحديد حل��ول طويلة األجل 

استجابة للوضع الراهن.
وجرى إنقاذ ما يزيد عن 20 ألف ش��خص 
ف��ي البح��ر حس��ب المفوضي��ة من��ذ أن بدأت 
"م��ار  اإلنق��اذ  عملي��ة  اإليطالي��ة  الحكوم��ة 
نوس��ترام" ف��ي أكتوب��ر 2013، عق��ب أحداث 
تحطم الس��فن المأساوية التي لقي فيها أكثر 

من 600 شخص مصرعهم.
ووصل��ت أعداد الوافدين ع��ام 2013 إلى 
43 أل��ف ش��خص تقريب��ًا، يمث��ل الس��وريين 
المجموعة الكبرى بينهم، حيث تزيد أعدادهم 
ع��ن 11,300 ش��خص، فيم��ا وصل��ت أع��داد 
الوافدي��ن إلى إيطاليا بحرًا ه��ذا العام إلى ما 

يقرب من 18 ألف شخص.

بدأ القضاء الفرنس��ي األس��بوع الماضي 
بالتحقي��ق في الش��كوى الت��ي قدمها كل من 
االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان ورابطة حقوق 
اإلنس��ان ف��ي حزي��ران 2012 والت��ي تتهمان 
فيها شركة فرنس��ية بتزويد النظام السوري 

بأدوات مراقبة.
وق��ال االتح��اد والرابط��ة في بي��ان لهما 
إنه تم تعيي��ن ثالثة قض��اة متخصصين في 
الجرائ��م ض��د اإلنس��انية إلج��راء التحقي��ق 
بقضية » كوزموس » الشركة التي تتهم في 
تزوي��د النظام الس��وري ب��أدوات مراقبة تتيح 
ألجهزة االس��تخبارات »تطوير وس��ائل قمعها 
لألصوات المعارضة، وخصوصًا عبر اعتراض 
ف��ي موع��د حصوله��ا  إلكتروني��ة  اتص��االت 

بمساعدة كلمات مفاتيح.
وقالت المحام��ي باتريك بودوان الرئيس 
الفخ��ري لالتحاد الدولي لحقوق اإلنس��ان في 
البيان »ال بد من أن يكش��ف القضاء الفرنسي 
الضل��وع المحتم��ل لش��ركة كوزم��وس ف��ي 
تزويد النظام الس��وري بأدوات مراقبة هدفها 

التجسس على الشعب السوري ومن أن يسفر 
هذا التحقيق عن النتائج القضائية« المتوخاة.

م��ن جانب��ه ق��ال ميش��ال توبيان��ا الرئيس 
الفخ��ري لرابط��ة حقوق اإلنس��ان »نأمل في أن 
يجري هذا التحقيق بمنأى عن أي تدخل سياسي.

وقال��ت ش��ركة كوزم��وس في بي��ان لها 
حس��ب وكالة فرانس برس أن أيا من معداتها 
أو برامجها لم يتم تش��غيله في سورية، وأنها 
تقدمت في أيلول 2012 بش��كوى ضد االتحاد 
والرابط��ة، مش��يرة إل��ى أنها بحث��ت إمكانية 
العمل مع شركة ألمانية هي أحد فروع شركة 
إيطالي��ة تنش��ط في س��ورية، لكنه��ا صرفت 
النظر عن هذا المش��روع في ش��هر تش��رين 
األول 2011، معتب��رة أن هذه االتهامات تهدف 
إلى تشويه س��معتها، وأنها ستواصل تعاونها 

مع القضاء.
وحظ��ر االتح��اد األوروبي كان��ون الثاني 
2012 تصدي��ر أي معدات مراقب��ة معلوماتية 
إل��ى س��ورية يمك��ن أن تس��تخدم ف��ي قم��ع 

المعارضة المناهضة للنظام.

قو�ت �لبحرية �لإيطالية تنقذ حو�يل 6 �آلف �صخ�ص 
على �صو�حل �صقلية وكالبريا بينهم �صوريني

بدء �لتحقيق مع �صركة كوزمو�ص �لفرن�صية �ملتهمة 
بتزويد �لنظام �ل�صوري باأدو�ت مر�قبة لالت�صالت 

�لإلكرتونية لقمع �ملعار�صني
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�إد�نة دولية و��صعة للتعذيب �مل�صتخدم ب�صكل �صائع يف �ل�صجون 
�ل�صورية، ويف معتقالت بع�ص �ملجموعات �مل�صلحة

معر�ص )حكايا �لثورة( بحلب
�ليوميات �ل�صورية لثالث �صنو�ت

منظمة الحراك السلمي السوري :
للثورة آالف الحكايا، بعضها ممهورٌ بأس��ماء 
الشهداء، تواريخ المظاهرات، أو المعارك العديدة 
التي خاضها الناش��طون س��لميًا في وجوه ش��تّى 
أنواع التطرّف، العس��كري والديني والسياس��ي، 
ولتصحي��ح األخط��اء وتوحي��د الجه��ود. كّل هذه 
الحكاي��ا تج��د منه��ا في مع��رض "حكاي��ا الثورة" 
ال��ذي نّظم��ه "تجمّ��ع أن��ا س��وري" بالتع��اون مع 
"منظمة الحراك الس��لمي السوري" في حلب على 

مرحلتين..
فعل��ى بع��ض ج��دران المعرض، تج��د أبرز 
الالفت��ات التي حملها المتظاه��رون خالل األعوام 
الثالث��ة الماضية م��ن ثورتهم في حلب، تجسّ��د 
همومه��م ومختل��ف المآس��ي الت��ي م��رّوا به��ا، 
ومطالبه��م وأحالمه��م. الفت��ات مثل "م��ن يركع 
فكري��ًا ولو لمرّة واحدة ينس��ى كيف يقف ثانية.. 
نح��ن لن نرك��ع" في وج��ه التماه��ي الفكري مع 
أي جه��ة ما بس��بب قوته��ا المالية أو العس��كرية. 
وعن المجتمع المتع��دّد الذي يحلمون به والدولة 

العادلة التي يس��عون إليها الفتات مثل "قيمٌ من 
الس��ماء وفي الوطن متسع للجميع"، "نريد قضاًء 
قوي��ًا"، "نح��ن ال يعنينا ما تؤمن ب��ه، يعنينا الذي 
يمك��ن أن تفعله به��ذا االيمان.. تبن��ي أم تهدم.. 
تظل��م أم تع��دل.."، ورس��ائل للمجتم��ع الدولي، 
والناش��طين في كل مكان، للتضام��ن مع الثورة 

السورية ومعاناة الشعب السوري.
وعلى ج��داٍر آخر، ص��ور الدمار ال��ذي ألحقه 
قصف النظام، الحرائق، التشرّد سواًء في شوارع 
الم��دن أو المخيم��ات، والحني��ن للع��ودة. وعل��ى 
جداٍر أطل��ق عليه المنظمون، ج��دار األمل، صور 
لمظاهرات سلميّة يملؤها األمل واإلبداع وإصرار 
على اكمال الطريق. وجدارٌ لصور الشهداء، حيث 
يقف ناشطو التجمع في ذكرى رفاقهم وأحبابهم 
ممّ��ن استش��هدوا ف��ي س��بيل الحري��ة والعدالة 

والكرامة.
وفي وسط المعرض، عرض لبعض مخلفات 
الح��رب والقصف، حُ��وّل بعضها ألعم��ال فنيّة، 
فلمس��ة الث��ورة المدني��ة تح��وّل أدوات التدمي��ر 

ألعمال فنيّة توصل رسائل الثوّار برمزية عالية.
رس��ومات األطف��ال أخذت حيّ��زًا كبي��رًا من 
المعرض أيضًا، وعُرضت لوحات رسمها األطفال 
ضمن مس��ابقة "الرس��ام الصغير" الت��ي نظمها 
"تجمّع أنا س��وري" في حلب. الرس��ومات تعكس 
م��ا في نف��وس األطفال م��ن حزن لرؤي��ة الدمار 
في كل مكان، وخوفه��م المتواصل من القصف، 
وأمله��م بغ��دٍ أفضل، وبم��كانٍ يلعب��ون فيه مع 

أصدقائهم بأمان.
شاش��ة الع��رض ف��ي الش��ارع م��ع األغان��ي 
الت��ي جذب��ت العدي��د م��ن الم��ارّة لمش��اهدتها، 
وتوافد ال��زوّار من رجال ونس��اء وأطفال وحتّى 
عس��كريين، يعكس اهتمام المجتمع باألنش��طة 
المدني��ة وتعطش��ه له��ا، وقدرتها عل��ى الوصول 
لشرائح متعدّة من المجتمع باختالف اهتماماتها. 
وه��ذا يؤك��د أهمي��ة م��ا يق��وم ب��ه الناش��طون 
المدني��ون الس��لميون، وأملهم ال��ذي لن يضعف 
أبدًا بالتغيير وبس��وريا أفضل، وبإصرارهم على 

مواجهة كافة أنواع التطرّف والتعصّب.

دان��ت نافي بي��الي المفوض��ة العليا لألمم 
المتح��دة لحقوق اإلنس��ان تعمي��م التعذيب في 
السجون السورية، ومن طرف بعض المجموعات 

المسلحة منها "داعش.
وقال��ت بي��الي إن نتائ��ج التحقي��ق م��ع 38 
ش��خصًا تعرضوا إلى التعذيب تؤكد أن التعذيب 
مس��تخدم بش��كل ش��ائع ف��ي مراك��ز االعتقال 
الحكومي��ة ف��ي س��ورية، وتس��تخدمه بع��ض 

المجموعات المسلحة أيضًا.
وتحدث��ت المفوضية العليا لألم��م المتحدة 
لحق��وق اإلنس��ان ف��ي وثيق��ة م��ن 8 صفحات 
نش��رتها فران��س ب��رس االثني��ن عن ش��هادات 

رهيبة ل 38 ش��خصًا تعرضوا للتعذيب دون ذكر 
أس��ماء أصحابه��ا، وقالت: بأنه "غالب��ًا ما يخطف 
رجال ونساء وأطفال من الشوارع ومن منازلهم 
وأماك��ن عملهم أو يعتقل��ون في مراكز تفتيش 
تابع��ة للحكومة ث��م ينقلون إلى العش��رات من 

مراكز االعتقال الرسمية أو السرية.
وكش��ف التقرير أن هؤالء غالبًا ما يعتقلون 
س��رًا ولفترات غير محددة، وينقل��ون أحيانًا من 
مرك��ز إلى آخ��ر، و أن هناك مراك��ز اعتقال في 
ثكن��ات الجيش وبع��ض المطارات، مش��يرًا إلى 
ح��االت عدة مس��اجين ت��م توثيقه��م وتثبيتهم 
أو عّلق��وا عل��ى الحائ��ط وعصب��ت أعينه��م ثم 
تعرضوا إلى الضرب والحرق والصعق بالكهرباء 

والتعذي��ب بعدة أدوات، إضافة إل��ى أعمال عنف 
جنسية تعرض لها رجال ونساء.

وأورد التقرير ش��هادة لناش��ط من دمش��ق 
يبلغ عم��ره 28 عامًا، اعتقل ف��ي 2011 و2013 
لدى أجهزة استخبارات سالح الجو في كفر سوسا 
بمنطقة دمش��ق، ق��ال "كنت معلق��ًا من رجلي 
وأص��رخ صراخًا ش��ديدًا فأتى ح��ارس وضربني 
عل��ى بطني وقال إن��ه فعل ذلك لينس��يني ألم 

الذراعين.
وتعتبر األم��م المتحدة أن التعذيب يش��كل 
جريمة ضد اإلنس��انية عندما تس��تخدم بش��كل 

واسع.
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مركز توثيق �لنتهاكات يف �صوريا:
�لنظام ي�صتخدم غاز�ت حمرمة دوليًا يف كفر زيتا مبحافظة حماه

جلنة حماية �ل�صحفيني: �صورية �أخطر دولة 
للعاملني يف حقل �ل�صحافة

أك��دت لجنة حماي��ة الصحفيين ف��ي تقريرها 
السنوي لعام 2013 أن سورية أخطر دولة للعاملين 
ف��ي حق��ل الصحاف��ة واإلع��الم، وأن الصحفيي��ن 
العاملين في سورية واجهوا تهديدات جديدة خالل 
الع��ام الماضي إذ ت��م اختطاف عدد غير مس��بوق 
منه��م، يعتقد أن العديد منهم محتجز لدى تنظيم 

داعش المرتبط بالقاعدة.
النظ��ام  التقري��ر  وحم��ل 
المسلحة  الس��وري والفصائل 
بالتورط  بالنظ��ام  المرتبط��ة 
في انته��اكات ضد الصحفيين 

بما في ذلك احتجاز وقتل.
منص��ور  ش��ريف  وق��ال 
باللجنة  اإلعالم��ي  المس��ؤول 
ي��وم  التقري��ر  إط��الق  ل��دى 
بات��ت  س��ورية  أن  األربع��اء 
أخط��ر ف��ي العال��م بالنس��بة 
وثق��ت  حي��ث  للصحفيي��ن، 
اللجنة مقتل 39 صحفيًا داخل 
س��ورية ف��ي الع��ام الماضي، 
إضاف��ة إلى اختط��اف أكثر من 

80 صحفيًا وإعالميًا منذ عام 2011.
وأضاف منص��ور: نجحت الجماعات المس��لحة 
على امت��داد الع��ام الماضي في إس��كات األصوات 
المعارضة، ومن اإلفالت التام من المعاقبة، ما أدى 
إلى تناق��ص عدد الصحفيين المس��تعدين لتحمل 
المخاط��رة من أج��ل تغطية األحداث في س��ورية، 

ورف��ض العديد م��ن الصحفيي��ن الدوليين دخول 
سورية، وفرار الكثير من الصحفيين المحليين إلى 

المنافي خشية تعرضهم للقتل.
وأدرج التقري��ر س��ورية ف��ي المرتب��ة الثالثة 
للبل��دان األكثر فرض��ًا للرقابة عل��ى اإلعالم نظرًا 
لسعي حكومة األس��د إلى كبت التغطية المستقلة 
إلى قطع  لألحداث، فباإلضافة 
والكهرب��اء  الهات��ف  ش��بكات 
الس��لطات  كثفت  واإلنترن��ت، 
اإللكترونية  بالبرامج  الهجمات 
المراس��لين،  عل��ى  الخبيث��ة 
واس��تخدمت التعذي��ب النتزاع 
كلمات م��رور الصحفيين على 

شبكة اإلنترنت.
لجن��ة حماي��ة الصحفيين 
هي لجنة مستقلة غير ربحية 
معنية بحري��ة الصحافة تتخذ 
من نيويورك مقرًا لها، تأسست 
عام 1981، وتهدف إلى حماية 
حري��ة الصحاف��ة والدفاع عن 

حقوق الصحفيين.

دعا مرك��ز توثي��ق االنتهاكات في س��ورية 
منظمة حظر األس��لحة الكيماوية إلرسال فريق 
متخصص إل��ى المواقع الت��ي تعرضت للقصف 
بالغازات الس��امة ومنها كفر زيت��ا في محافظة 
حماه، وفتح تحقيق فوري للتحقق من نوع الغاز 
المستخدم في هذه الهجمة وتحديد المسؤولين 
ع��ن تنفيذه والوص��ول إلى المش��فى الميداني 

الذي تم عالج المصابين فيه.
وقال المركز في تقرير خاص له: أن مدينة 
كف��ر زيتا تعرض��ت إلى قصف ج��وي بالبراميل 
المتفج��رة حي��ث ت��م رص��د س��قوط 3 براميل 
متفج��رة حوالي الس��اعة السادس��ة مس��اءا من 
ي��وم الجمعة 11-4-2014، واثنان آخران حوالي 
الساعة الحادية عشرة لياًل، حيث حملت البراميل 
المتفجرة األولى التي ألقيت على المدينة غازات 
كيماوية و س��امة بحسب ش��هادة الطبيب حسن 
األعرج )مدير الصح��ة في محافظة حماه الحرة( 
ال��ذي قابل��ه المركز عبر الس��كايب صب��اح يوم 

السبت.
وأوض��ح الطبي��ب األعرج، أن أح��د البراميل 
التي ألقي��ت غرب المدين��ة كان ضخم��ًا للغاية، 
وأص��در بع��د انفج��اره أبخ��رًة صف��راء الل��ون 
توجّهت عل��ى أثرها فرق اإلس��عاف إلى المكان 
كما ج��رت العادة عند قص��ف المدينة بالبراميل 
المتفجرة، ووجدوا ح��االت مصابة بإصابات غير 
معهودة س��ابقًا وهي )اختناق وتخريش وسعال 
ج��اف وس��عال دم��وي وزب��د فم��وي واقيائ��ات( 
وق��در عدده��م ب 100 حالة مصاب��ة، وتم نقل 
المصابي��ن إلى المش��فى وتقديم عالج عرضي 
له��م، وتراوح��ت درج��ة اإلصابات بي��ن ضعيفة 
ومتوس��طة وش��ديدة بحس��ب األعراض، وتمت 
معالجته��م بال��رذاذ ومضادات اإلقي��اء ووصلهم 
إلى جه��از التنف��س باإلضاف��ة إل��ى إعطاءهم 

أدوية موسع القصبات والكورتيزون.
وكش��ف الطبي��ب للمرك��ز بأن رائح��ة الغاز 
المس��تخدم كانت واضحة جدا بأنه��ا غاز الكلور 
وه��ي ش��بيهة بمس��تحضر )كلورك��س( ال��ذي 
يس��تخدم ف��ي المن��ازل، وكانت درج��ة الحرارة 
دافئة نسبيا مع رياح متوسطة السرعة مما أدى 
إلى تالش��ي رائح��ة الغاز بمحي��ط 500 متر عن 
مكان سقوط البراميل المتفجرة المحملة بالغاز 

السام.
وقال نح��ن ال نمل��ك أي أدوات لتحليل الغاز 
المستخدم، لكننا قمنا بأخذ عينات دم وبول من 

المصابين الخمسة األشد تأثرا بهذا الغاز.
وق��د وثق مركز توثي��ق االنتهاكات وفاة 19 
ش��خصًا ف��ي مدينة كفرزيت��ا منذ مطل��ع العام 
نتيجة قصف قوات النظ��ام بالبراميل المتفجرة 

على المدينة.
و أك��د المركز في تقريره أنه تم اس��تخدام 
البراميل المتفج��رة المحملة بالغازات الكيماوية 
التال��ي  الي��وم  ف��ي  الثاني��ة  للم��رة  والس��امة 
2014/04/12 حي��ث تم قص��ف المدينة بأربعة 
بالغ��ازات  محم��ل  بعضه��ا  متفج��رة  برامي��ل 
الكيماوي��ة والس��امة أدت إل��ى حص��ول نف��س 
األعراض عند عش��رات من س��كان المدينة وتم 
القصف في الحارة الشرقية من المدينة بحسب 

شهود العيان.
وأش��ار إلى وجود اسم شركة نورينكو على 
البرمي��ل وهي ش��ركة صينية مصنع��ة لآلليات 
العسكرية والمواد الكيماوية بحسب ويكيبيديا، 
ويظهر رم��ز CL2 وه��و الرم��ز الكيميائي لغاز 

الكلورين السام!
والص��ور  الش��هادات  أن  المرك��ز  وأوض��ح 
والفيديوه��ات م��ن المش��فى الميداني تؤش��ر 

بش��دة عل��ى إمكانية اس��تخدام األس��لحة التي 
م��ن المرجّح أن تك��ون ذات طبيعة كيماوية من 
قب��ل النظام الس��وري ضمن األح��داث الجارية، 
وه��ذه تعتبر جريمة حرب إن ثبت ذلك عبر لجنة 
التحقيق الخاصة باس��تخدام األسلحة الكيماوية 
في س��ورية، وخرق��ًا لبروتوك��ول جنيف 1925 
لمنع اس��تخدام الغ��ازات الخانقة والس��امة أثناء 
الح��روب، وخرقا لتعهدات النظام الس��وري الذي 
انضم إل��ى معاهدة حظ��ر األس��لحة الكيماوية 
بش��كل فعلي بتاريخ 14-10-2013 والتي قالت 
في )الفقرة األولى/ ب( التالي: "تتعهّد كل دولة 
طرف ف��ي ه��ذه االتفاقية ب��أال تق��وم تحت أي 

ظروف باستعمال األسلحة الكيميائية.
وقال: يُس��ِجل هذا الهج��وم طريقة جديدة 
م��ن ط��رق النظ��ام الس��وري إليص��ال الم��واد 
الكيماوي��ة والس��امة، ومنذ بداية الع��ام الحالي 
تواردت أنباء ذات مصداقية عالية عن اس��تخدام 
النظام للس��الح الكيماوي في مدينة داريا، لكن 
منظمة حظر األسلحة الكيماوية ولجنة التحقيق 
بمزاعم استخدام األسلحة الكيماوية لم تتحرك 

للتحقيق في تلك المزاعم.
وج��دد المرك��ز مطالبت��ه للجن��ة التحقي��ق 
الخاصة باألسلحة الكيماوية في سورية بالتوجه 
ف��ورا إلى موق��ع الحادثة ألخ��ذ العينات من 
مكان اس��تخدام الس��الح الكيماوي، وومطالبته 
لمجلس األمن لعق��د اجتماع فوري إلصدار قرار 
يلزم النظام الس��وري بالس��ماح للجنة التحقيق 
الخاصة باألسلحة الكيماوية بالدخول إلى مدينة 
كفرزيت��ا في ري��ف حم��اه، والمباش��رة الفورية 
بالتحقي��ق ووقف عمليات القصف البري والجوي 
للمدين��ة منعا لطمس وإت��الف األدلة في مواقع 
الهج��وم، وإحال��ة الملف الس��وري إل��ى محكمة 

الجنايات الدولية.
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قصص الموت في س��وريا كثيرة ومحزنة 
ولعل الهاجس األكبر بالنسبة لغالبية المسنين 
من النازحين إلى دول الجوار أو في الداخل، هو 
الخوف من الموت بعيدا عن مسقط الرأس، أم 
عب��د ال��رزاق )78 عاما( من حم��ص نزحت إلى 
القلم��ون م��ع زوجها )90 عام��ا( وعائل��ة ابنها 
الصغي��ر تق��ول "أصل��ي كل ي��وم طالب��ة من 
رب��ي أال أم��وت بعيدا عن مس��قط رأس��ي" أما 
في مس��قط رأسها في حمص وريفها وغالبية 
المناط��ق الس��اخنة وبع��د اس��تهداف المقاب��ر 
بس��بب تحول جنازات الش��هداء إلى مظاهرات 
غاضب��ة ضد النظام، أقيم��ت مقابر جديدة في 
مناط��ق بعيدة عن مرم��ى نار ق��وات النظام، 
وغالبا الدفن فيها مجانا، أما الجنازات فتقتصر 
على بعض المقربين جدا إن س��محت الظروف 
األمنية أما في حال كان القصف واالش��تباكات 
مس��تمرا فغالبا يقتصر على شخصين أو ثالثة 

يتولون كل المهام من غسل وصالة ودفن.
في المساحة الصغيرة والمكتظة المتبقية 
م��ن دمش��ق حي��ث م��ن الممك��ن للمدن��ي أن 
يتحرك وسط طوفان تقريبًا من وسائل النقل 
والمش��اة، هناك ما يعادل هذا االكتظاظ أيضًا 
ف��ي المقاب��ر الدمش��قية التي غص��ت بدورها 
باألموات، وطالها كذلك ارتفاع األسعار وأصبح 
ج��زء منه��ا ضم��ن منظوم��ة الفس��اد وتجارة 

الحرب.
وحي��ن يكون الموت طبيعي��ًا يصبح البحث 
عن قبر بالنس��بة حدثُا اقتصاديًا متعبًا ومكلفًا 
ه��ذا ما حدث مع صفوان.ر ال��ذي توفيت خالته 
بش��كل طبيعي "ل��م نجد قبرًا بس��عر أقل من 
ملي��ون ونص��ف مليون لي��رة س��ورية، مقبرة 
عائلتن��ا ف��ي دوم��ا، ويتس��حيل نق��ل الجثمان 
إل��ى هن��اك، بحثن��ا كثي��رًا ع��ن ح��ل قب��ل أن 
نس��لمها لمكتب دف��ن الموتى ال��ذي يتقاضى 
مبلغ عش��رين ألف ليرة س��ورية فقط، ويدفن 
الجثم��ان ف��ي ع��درا، لكن م��ن دون ش��اهدة" 
يسمح المكتب لثالثة أشخاص بحضور الدفن، 

بعد ذلك ال يحق ألحد أن يزور المدفن.
مقبرة عدرا هذه حديثة العهد، إذ أنش��أتها 
محافظة دمش��ق ل��ذوي الدخل المح��دود على 
أرض مساحتها 80 دونمًا، سعر القبر "الممتاز" 
تقول المحافظة م��ع كل التجهيزات والخدمات 
التاب��ع  الموت��ى  الت��ي يقدمه��ا مكت��ب دف��ن 
لمحافظة دمش��ق يصل إل��ى نحو 20 ألف ليرة 

سورية فقط.
عائ��الت دمش��ق ال ت��زال تمل��ك مدافنها، 
البع��ض منه��م عم��د إلى م��ا يمكن تس��ميته 
باس��تثمار المدف��ن، جاس��م وه��و عام��ل في 
مقبرة الدحداح يشرح هذا "تأتي عائلة ال تملك 
مدفن وال تملك مااًل لشراء قبر جديد، ببساطة 
نق��وم بفتح أح��د القبور إلح��دى العائالت بعد 
موافقته��ا طبع��ًا وندفن الجثمان، الس��عر يبدأ 
من خمسين إلى مئتي ألف ليرة سورية" المبدأ 
األساس��ي في هذه العملي��ة أن تكون آخر جثة 
دخل��ت القب��ر من ذات جن��س الجث��ة الجديدة، 

ف��أن كان ذكر فهو ذك��ر وأنثى فهي أنثى وفق 
ما يس��مح الشرع يقول جاس��م "شرعًا ال يجوز 
فتح القبر قبل خمس س��نوات على األقل، لكن 
هناك استثناءات ش��رعية، رجال الدين أجمعوا 
اليوم على أن حالة البالد والناس تس��مح بهذه 

االستثناءات".
حس��ب محافظ��ة دمش��ق ال يوج��د هناك 
ما يس��مى "س��عر القبر" بل هن��اك فقط أجور 
الت��ي  تتقاضاه��ا المحافظ��ة لق��اء الخدم��ات 
تقدمها، لكن السوق الس��وداء التي كانت قبل 
الث��ورة وازدهرت بعدها تظهر أن س��عر القبر 
الواحد والذي يحفر بش��كل غير معتمد رسميًا 
ف��ي مقابر دمش��ق، يصل إل��ى مليون ونصف 

مليون ليرة سورية.
ألن أي تجم��ع بش��ري ممن��وع الي��وم ف��ي 
دمشق نظرًا للخشية من أي تحول هذا التجمع 
إلى مظاه��رة ضد نظام الحكم، وألن الجنازات 
وخي��ام الع��زاء ه��ي تجمعات، فق��د منع نصب 
خي��م ومجالس العزاء في الطرق��ات كما اعتاد 
س��كان المناط��ق االكثر فق��را ف��ي العاصمة، 
بالنسبة للمقتدرين ماليًا هناك صاالت األفراح 
والمناس��بات والمنازل الكبيرة لتلقي المواساة، 
نصار شاب من الهامة يسكن دمشق يقول "لم 
نس��تطع استئجار صالة فقد كلفنا القبر كل ما 
معن��ا، عمليًا لم نفتح مجل��س لتلقي التعازي، 
البعض اتصل بن��ا بالهاتف وآخرون زارونا في 
أي��ام متباع��دة، حتى الموت ال يزال س��هاًل عند 

من يملكون المال، ومرًا أكثر عند الفقراء".
في ريف دمشق تنتشر القبور التي ال تحمل 
اس��ماء من تحتضنهم، ال وقت لذلك وال مال وال 
آمان من قذيفة أو طائرة، أغلب األهالي يحمدون 
اهلل ويعتب��رون المي��ت محظوظ��ًا إن خرجت له 
جن��ازة ترافق��ه خروج��ه األخير م��ن منزله إلى 
قبره، دمشق ال تزال تمتلك ميزة الموت الحافل، 
فيم��ا ل��م تع��رف مقابره��ا أي عملي��ات قصف، 

في الري��ف كل الريف الدمش��قي تقريب��ًا زارت 
المعارك المدافن ونبشت بعضًا منها.

المقابر في دمشق نشأت مع نشأة المدينة 
معظمها يتوسط مناطق حيوية ومكتظة كحي 
المهاجرين وش��ارع بغداد والمدين��ة القديمة، 
وهي مقابر تاريخي��ة وأثرية تضم رفات مئات 
من األولياء والش��خصيات الديني��ة والتاريخية 
والثقافي��ة المهم��ة عل��ى الصعيدي��ن العربي 
والعالم��ي، اضاف��ة إل��ى ه��ذه هن��اك مقابر، 
كمقب��رة "ب��اب الصغي��ر" التي تق��ع خلف باب 

الصغير.
ومقبرة الدح��داح خلف "ب��اب الفراديس"، 
وكذلك مقبرة "شيخ رسالن" خلف باب شرقي، 
فتعتب��ر ه��ذه المقاب��ر الث��الث ه��ي المقاب��ر 
الرئيس��ية ف��ي دمش��ق وأقدمه��ا، ثم نش��أت 
فيما بعد مقابر جديدة، باتجاه يس��اير التوس��ع 
العمراني لمدينة دمشق، فنجد في دمشق 33 

مقبرة موزعة على مختلف األحياء.
يذكر أنه الس��نوات األخي��رة تم تخصيص 
أرض كبيرة في إحدى ضواحي دمش��ق إلنشاء 
مقب��رة؛ وه��ي "المقب��رة الجنوبي��ة الحديث��ة" 
ف��ي الحس��ينية، والتي تع��رف باس��م "مقبرة 
نجها"، وتبعد 13كم عن مركز دمش��ق، وذلك 
بس��بب تزايد عدد الوفيات وعدم قدرة المقابر 
الموج��ودة عل��ى اس��تيعابها، ويش��رف عل��ى 
المقابر "مكتب دفن الموتى"، وهو مسؤول عن 
مقابر دمشق،وعن المدافن الخاصة والمقامات 

الموجودة فيها بالتعاون مع وزارة األوقاف.
يبق��ى م��ن دفن ه��و المحظ��وظ في بالد 
اعت��اد الن��اس فيها عل��ى االعتق��ال والخطف، 
فبينما قد يصل خبر الم��وت إلى عائلة مفقود 
م��ا من دون القدرة عل��ى الحصول على الجثة، 
بإم��كان العائلة الت��ي قضى ولده��ا أو والدها 
االس��تمتاع بنعمة مواراة الث��رى، ورمي التراب 

األخير على الراحل الجديد.

�لدفن يف دم�صق.. لالأغنياء قبورهم وللفقر�ء عدر�

مبليون ون�صف متلك قرب� يف �لعا�صمة، و�ملحافظة 
تقدم �ملمتاز بع�صرين �ألفا

  عامر محمد - دمشق

مدفن باب صغير في حي الميدان الدمشقي
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هل حربنا طائفية بني �ل�صنة و�ل�صيعة؟
  سماح هدايا

" أن تبق��ى ضحي��ة التاريخ، وال تق��اوم لتتعافى 
م��ن تبعيتك وتصنع ذات��ك والتاريخ؛ فه��ذا قرار بأن 
تكون ذليال ضعيفا حاقدا على نفس��ك وناقما بسبب 
نقص��ك ع��ل اآلخرين. فتس��وّغ تصاغ��رك وعجزك 
وإخفاقك بالمظلومية والثأرية وتآمر األغيار عليك..

أنت الخاسر قبل اي أحد آخر..أما اللجوء الضطهاد 
نفسك باللطم والتباكي وجلد الذات وتحطيم اآلخر؛ 
فهو جزء من معاقبة نفس��ك على نقصانها وتخاذلها 
أمّا تعذيب اآلخرين تحت مس��مى االنتقام التاريخي؛ 
فألن��ك ناقم، وتحس بالنقص والضآلة وتس��تمرىء 
المظلوميّة. وبغض النظر عن كل التس��ويغات؛ فإن 
العواقب المسؤول عنها دموية عليك وعلى غيرك.".

لالس��ف هذا حال كثيرين في واقعنا، من الذين 
يش��نون الهج��وم الش��رس العنيف عل��ى المطالبين 
بالنهض��ة والحري��ة والكرامة والثائري��ن على الواقع 
وانس��داد األفق التاريخ��ي. فليس هن��اك أبعد غورا 
ف��ي الباطل من المنافق والجب��ان الذليل.. ونحن كنا 
أغلقنا الباب علينا داخل مرحلة واس��عة من تاريخنا.. 
ترسّ��خت تحت تصني��ف االمتهان. وفج��أة، من دون 
اس��تعداد، هبّت الرياح وعصف��ت باألبواب الموصدة 
وكش��فت الس��تائر عن المخبوء الذي س��كت الضمير 
علي��ه وعنه. واندلع��ت بوجه الثورات ح��روب طاحنة 
ج��اءت ردا ممنهجا على رياح التغيير التي لو اس��تمر 
زحفه��ا، ستس��قط الع��روش الفاس��دة الطاغية في 
بالدن��ا. ف��إذا نحن أم��ام مي��راث فظيع م��ن طائفية 
وعنصري��ة ورجعية، كانت تلونت وتتبّطنت بأش��كال 
كثيرة.. وإذ بعقل طائفي مس��تبد متوحش متواطئة 
معه ش��بكة من أنظمة عالمية يعمالن للقضاء على 

مشروع التحرر والنهوض واالستقالل.
فهل حربنا هي حرب طائفية؟

حرب بين السّنة والشّيعة؟
بين اإلسالم العربي واإلسالم الفارسي؟

بي��ن األقليات المحتك��رة للقرار وبي��ن اإلرهاب 
اإلسالمي...

هل هي حرب قوميّة؟
بين العرب والفرس؟

أس��ئلة. واإلجاب��ات واضحة...لك��ن م��ازال م��ن 
يرفض قبول اإلجابات ويستنكر افتراض األسئلة.

هي، حتم��ا، ح��رب تحرّرية عقب ث��ورة الحرية 
والكرامة..وح��رب مقابل��ة ضده��ا.. لكنّه��ا، أيض��ا، 
حرب بي��ن الع��رب والف��رس. والدين أح��د وجوهها. 
مثلم��ا كان��ت ح��روب الفرنج��ة عل��ى الع��رب تح��ت 
مسمى الحروب المقدسة)الصليبيّة(، ومثلما مازالت 
مس��تمرّة بين الغ��رب والعرب والدي��ن أحد وجوهها؛ 
إذ ال يمكن تبرير هجوم بربري ش��رس يقتل البش��ر 
بح��رب إبادة وبمجازر فظيعة ويصنفهم بين أش��رار 
وأخي��ار إال بعصبيّ��ة قوميّ��ة ودينيّ��ة وبش��رعيّة 

عقائديّة وتشريع سياسي له مظلومية حقوقية.
لعل األش��د صدمة ه��و موقف عم��وم األقليّات 
الدينيّة، من إس��المية وغير إس��الميّة، في االنحياز 
لالس��تبداد والطغي��ان بحج��ة الحي��اد والخ��وف م��ن 
اإلرهاب..كذل��ك تصعي��د النزع��ات االنفصالية لدى 
األقلي��ات العرقيّ��ة، باإلضاف��ة إل��ى موق��ف أطي��اف 
الرماديي��ن من جمي��ع الفئات والمكون��ات، يتبع ذلك 
تخ��اذل األنظم��ة السياس��ية الحاكم��ة الت��ي تدّعي 
حماية العروبة واإلس��الم، وهي في مرمى الهجوم..

شعبيا وشعوبيا وقد تواطا أكثرها مع الهجمة الدولية 
المعادية للثورات العربيّة بحجة اإلرهاب؛ خوفا على 

عروشها.
عموم األقلي��ات وجموعها رفض��ت الثورة، حتى 
قبل أن يكون هناك قواعد للمتأس��لمين المتطرفين 

ولعصاب��ات اإلره��اب، بالتحديد، الطائف��ة العلويّة، 
فتقاعس��ت ع��ن نص��رة الثورة الس��ورية الس��لمية، 
وعمل منهم في التش��بيح مع النظ��ام ودعمه بحجة 
محاربة المندسين والخونة ثم اإلرهابيين، متاغمين 
م��ع حمى الح��رب العالمية على اإلس��الم )اإلرهاب(..

ولي��س االدّع��اء بأنهم وقع��وا بين ن��ار النظام الذي 
يتحكم به��م وبين المتعصبي��ن اإلرهابيين مقبوال، 
فه��م تحالف��وا ضد ش��ركائهم ف��ي الوط��ن، وراحوا 
يطالب��ون بأنواع من ث��أر تاربخي عدائ��ي، رافضبن 
التخلي عن مكاسب اس��تئثارهم بالسلطة؛ علما بأن 
الثورة في ش��عاراتها وحراكها، في مطلعها وفي أوج 

توّقدها، مدّت يدها لهم، كذلك فعلت المعارضة.
النظ��ام األس��دي لم ي��ورّط أح��دا؛ ب��ل الجميع 
تورط��وا معه في الحرب حتى ال يخس��روا ما كان في 
أيديه��م. والفقراء من الطوائف كان��وا األكثر تورطًا 
بسبب جهلهم وحاجتهم للوظائف التي يعملون فيها 

على حساب الماليين الكثيرة من الشعب.
لكن:

ألج��ل من يح��ارب بش��ار؟ ه��ل لطائفت��ه؟ هل 
إليران؟ هل إلسرائيل؟ هل لكل ذلك؟

ح��زب اهلل يس��ير بأمر إيران وهي ع��دو للعرب. 
الدولة الفارسية الصفويّة..

لمصلحة من كان ومازال يحارب المالكي. ولماذا 
ذبح حتى الشيعة الذين عارضوه في الجنوب؟

لماذا يأتي الحوثيون وغيرهم لقتال األبرياء في 
سوريا؟

من المستفيد من هذه الحرب؟
وم��ن ه��م أع��داء الع��رب؟ الف��رس..؟ الغ��رب؟ 

الصهيونية؟ الصهيونية المسيحية اليهودية؟
إنها هي حرب احتالل للعقل والتاريخ والجغرافيا 
واإلرادة. وال يمك��ن اعتب��ار م��ا يج��ري ف��ي س��وريا 
بالمطل��ق هو صراع س��ني م��ع الش��يعة والعلويين 
والواقفين معهم. مع أن الذين يموتون سنة، والذين 
يجري قتلهم من الس��نة.. لكنها ه��ي حرب تحررية. 
لذلك يجب إعادة النظر ف��ي المعركة ومصطلحاتها. 
فالثورة لما بدأت ل��م يكن هدفها هدر التعايش ولن 

يكون..
هدر التعايش برنامج سياسي منظم لالستقواء 

علينا وتحطيمنا.
ليس جذر المشكلة في ثورة سوريا وفي الحرب 
عليه��ا وعل��ى أهلها، الصراع السّ��ني أو الش��يعي أو 

المسيحي أو العلوي.

إن��ه الص��راع االس��تعماري األزل��ي األب��دي من 
منطلق��ات: عصبيّ��ة الش��يعي الفارس��ي. عصبي��ة 
الغرب��ي الصليب��ي. عصبي��ة الصهيون��ي. عصبي��ة 
الس��ني الوهابي. عصبية الباطني الش��عوبي...وأي 
ذب��ح ف��ي التاريخ كان��ت تدخ��ل عليه ق��وى خارحية 
مستغلة االقليات وبذرائع واهية.. هذا ال بيرئ جموع 
األقلي��ات وال غي��ر األقليات. لكن م��ن الواجب معرفة 
المش��كلة لتعرّف النتيجة. الكل تدخلوا في المجتمع 
باس��م الدين أو الع��رق.. حتى تركي��ا العثمانية، في 
الماضي، بنت إس��الما يناس��بها وخطابا عقائديا برر 
لها الهيمنة..ويمكن ان يعاد األمر من الجميع وفي أي 

وقت وتحت أي مسوّغ.
وجزء من المش��كلة أّن النّخب��ة العنصرية التي 
ترت��دي العلمانية كرؤية عميق��ة التينية، تصر على 
اجتثاث اآلخر وعلى إقصاء الفكر اإلس��المي وتقزيم 
نفوذ المس��لمين سياس��يا واقتصادي��ا وفكريا. وفي 
المقاب��ل، كج��زء من لعب��ة التأزيم، جاء بن��اء قاعدة 
ال تق��ل وحش��ية وظالميّ��ة ع��ن النظ��ام األس��دي، 
تح��ت مس��ميات وتصنيفات إس��الميّة، وعب��ر أمراء 
حرب يستخدمون شعارات اإلس��الم ويتحركون وفق 
مخطط إرهابي دولي مدعوم من مخابرات وسلطات 
خفيّة، ويسير بتوجيه المتحكمين بالحرب وتجارتها، 
ليحاربوا مش��روع التحرر والتنوير باسم محاربة مّلة 

الكفر.
من الجلي أن مفهوم العروبة بمكونها الجوهري 
اإلسالمي التعايشي اإلنساني ال العنصري. واإلسالم 
بمكونه الجوهري..لكن ليس اإلس��الم المنسوخ من 
المقابر أو من مض��ارب الوهابيين. ومعركة األقليات 
هي الوقود لتشغيل التدخالت الخارجية وتمرير النزاع 
والتقس��يم.. لذل��ك يجب إنهاء تموضعها السياس��ي: 
الدول��ة  بن��اء  قب��ل  اقتصادي��ا.،  فكريا،.عس��كريا، 
الديمقراطي��ة، وإال لن ينجح البن��اء الديمقراطي. بل 
سيجري االعتداء على الش��رعية الديمقراطية بحجة 

الخوف من اإلسالميين واإلرهاب.
تض��اءل اليقي��ن بنج��اح الث��ورات وعودتها إلى 
التوّقد واالنتش��ار والتوس��ع؛ فيجمع أغل��ب المحللين 
عل��ى أن الث��ورات انته��ت ودخلن��ا ف��ي ح��رب أهلية 
وانح��راف واقتت��ال طائف��ي. لك��ن هذا ال��كالم غير 
دقي��ق، ولي��س مبني��ا عل��ى التحلي��ل الموضوع��ي. 
فالحرب الطائفية قائمة منذ أمد.. واآلن جاء حسمها. 
وه��ي مرحلة جديدة للثورات العربي��ة؛ فبعد الخروج 
وتكس��ير الصمت والسعي إلس��قاط النظام. أصبحنا 
اآلن في حرٍب لتحرير الذات والوطن وكسر منظومات 

راسخة رجعية وفاسدة.

عراقيون يشيعون في النجف جثث مقاتلين من تنظيم عصائب اهل الحق قتلوا باشتباكات مع قوات المعارضة في السيدة زينب بدمشق )رويترز( 
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�إعادة �لإعمار
�صــوريا بني �ملــوت و�لتجــارة

  ياسر مرزوق
كتب فواز طرابلس��ي في الوريق��ات األخيرة 
م��ن دفات��ر حصار بي��روت، وتحت عن��وان »جولة 
الجلب��ة  إليه��ا  »ع��ادت   :« بي��روت  ش��وارع  ف��ي 
المألوفة مضاعفة. زحمة مارة وس��يارات. خرجت 
الس��يارات الضخمة من مخابئها. وقريبًا س��تظهر 
طبق��ة جديدة م��ن أصح��اب س��يارات ال »ب. م« 
والمرس��يدس. الباع��ة ف��ي كل م��كان. المطاعم 
فتحت أبوابها. واإلقب��ال منقطع النظير ز تكاثرت 
مح��الت العصي��ر و« الفليبرز »ولس��بب ما، فهي 
األكثر إصرارًا على تعليق األعالم وصور الرؤساء.

كبرت أض��واء النيون واإلعالن��ات، الناس مصابة 
بشبق اس��تهالكي. كثرت الصرعات. واألزياء أكثر 

غرابًة ولحاقًا بآخر موضة.
البوتي��كات تنم��و كالفطر.بوتيكات على عدد 
ما س��قط من ش��هداء بوتيك لكل شهيد، ترى. ما 

لعالقة بين الموت والتجارة؟
و«أوجيه ليبان« أكبر حزب في بيروت.. تزيل 
األنق��اض وتنظ��ف البل��د.. مب��ارك اآلتي باس��م 
النف��ط.. وتج��دك كمن يخ��رج من حل��م أو كمن 
اكتش��ف فج��أة أنه ف��ي طريقه إلى فق��د النظر.. 
الوطن.. أين هو..وتحاول جاهدًا أن تستذكر وجهًا 
أليف��ًا، في أدق مالمح��ه. والحال لس��ت أنت الذي 
تغش��ى بصره الغشاوة ز هو الوطن أشبه بجريح 

طمر حيًا، يئن ويحرك أطرافه تحت األنقاض.
وترنو من بعد هذا األمل المطمور. هذا األمل 
بالوط��ن وبالتغيي��ر، من س��يرفع ه��ذه األنقاض 

ومتى..«.
العالق��ة بين الموت والتجارة هو ما س��نبحثه 
ف��ي ملفن��ا اليوم، فاس��تمرار الح��رب العبثية في 
س��وريا وهذا الحج��م من القتل والدم��ار الذي لم 
تش��هده البش��رية من��ذ الح��رب العالمي��ة الثانية 
وتقاعس المجتمع الدولي عن إيجاد حٍل أو تسوية، 
يدعونا لتفكير في األسباب الكامنة وراء استمرار 
هذا النزف والتي على رأس��ها ما يتم تداوله حول 
إعادة إعمار س��وريا أن عوائد الخطط الموضوعة 
لهذا األمر، فمن خالل اس��تطالٍع للصحف العربية 
واألجنبي��ة قل م��ا يغيب موض��وع إع��ادة اإلعمار 
و التكالي��ف و الم��دة الزمنية الت��ي تتطلبها إعادة 
إعم��ار ما ته��دم م��ن س��وريا، أو س��وريا برمتها 
ببنيته��ا التحتية واقتصادها. وهي عملية تس��يل 
لعاب الش��ركات العابرة للق��ارات والتي بدأت تعد 
الخطط والمشاريع منذ الرصاصة األولى في عمر 
الثورة الس��ورية، كما تسيل لعاب الحكومات التي 
وقف��ت تتفرج عل��ى حمام الدم الس��وري وتغذيه 

وتدفع شيطان الهدم والدمار لألمام وبقوة.
م��ع غي��اب اإلرادة الدولية في حس��م الصراع 
لصال��ح أي ط��رفٍ كان، وبغياب الحل السياس��ي، 
بق��ي الطري��ق مفتوح��ًا أم��ام الحرب الت��ي باتت 
تتم��دد على الجغرافيا الس��ورية وباس��تثناء حلب 
لحق الدمار العش��وائيات والمناط��ق الفقيرة في 
األغل��ب ربم��ا تمهيدًا إلع��ادة بناءه��ا وبيعها لمن 

يملك الدوالرات فيما بعد.
تأت��ي مرحلة إع��ادة اإلعمار بع��د مرحلة كثر 
فيه��ا الخراب والدمار، وخاص��ة بعد حروب داخلية 
أو اجتي��اح خارج��ي. يش��مل الدم��ار ع��ادة البنى 
التحتية كما الممتلكات العامة والخاصة وقطاعات 

اإلنت��اج. ويص��ل التدمي��ر الممنه��ج ف��ي بع��ض 
الح��روب إلى تدمي��ر القدرات البش��رية المتطورة 
خصوصًا. بهدف إقصاء الش��عوب وشل مقاومتها، 
كم��ا لمنع أو إعاقة نموها مس��تقباًل وأس��رها في 
إط��ار التخل��ف والعجز. أمثلة على ذلك اس��تهداف 
االجتياح النازي في شرق أوروبا أصحاب الكفاءات 
العلمية والسياس��ية، إلبقاء الش��عوب الس��الفية 
منتجة لألغذية فقط، ولمصلحة الش��عوب اآلرية. 
كما اس��تهدف االجتي��اح األميركي للع��راق تدمير 
قطاع��ي الصناع��ة والزراع��ة وتس��ميم األرض 
بإش��اعات اليوراني��وم. والقض��اء عل��ى جيل من 
العلماء وأس��اتذة الجامعات، بهدف »إرجاع العراق 
إلى العصر الحجري« كما صرح الرئيس األمريكي 

بوش في حينه.
ولع��ل النموذج األقرب لعالقة الموت بالتجارة 
كان حي��ن توافق��ت ق��وى عالمي��ة واقليمية على 
ابت��كار الحل لألزم��ة اللبنانية بإنه��اء الحرب كان 
اتفاق الطائف ال��ذي أبلغ األطراف المتقاتلين بأن 
ق��رار قفل الملف اللبنان��ي اتخذ، وان ثمة مناطق 
أخ��رى في المنطقة تمضي إلى الس��خونة، وهي 
أكثر أهمية استراتيجيًا. التزم كل األطراف، وبدأوا 
يسلمون سالحهم أو يبيعونه أو يخزّنون ما بقي 
منه في مستودعات. اتفق السوريون مع أعدائهم 
األميركيين، فاجتاحوا القصر الرئاسي في بعبدا، 
واحتّل��وا وزارة الدفاع، وقتلوا من قتلوا من ضباط 
وجنود. بدت األمور ممس��وكة، رغم انها لم تكن 

متماسكة.
وتحتاج مرحلة إعادة اإلعمار إلى قرار سياسي 
من الق��وة الحاكم��ة، داخلي��ة كان��ت أم خارجية. 
فقرار إع��ادة اإلعمار في اإلتحاد الس��وفياتي بعد 
الح��رب العالمية األولى، كما بع��د الحرب العالمية 
الثاني��ة، كان ق��رارًا داخلي��ًا ف��ي إط��ار الحص��ار 
الخارج��ي من مراكز النظام الرأس��مالي العالمي، 
وبالتالي كانت إعادة اإلعم��ار تعتمد على الموارد 
المادية والبش��رية المتاحة داخليًا فقط. أما إعادة 
بن��اء المانيا الغربية وكوريا الجنوبية واليابان بعد 
الحرب العالمي��ة الثانية، فكان ق��رارًا من المحتل 
األميرك��ي لدواع��ي اس��تراتيجية اميركي��ة ف��ي 
إط��ار الصراع ضد المعس��كر االش��تراكي، وتقرر 
الق��وة الحاكم��ة أو المنتصرة في الصراع بش��كل 
أساس��ي، سياس��ات إع��ادة اإلعم��ار. وتعني هذه 
السياس��ات تحديد األه��داف النهائية والوس��يطة 
إلعادة اإلعمار، كما وسائل إعادة اإلعمار ومصادر 

التمويل المتاحة الداخلية والخارجية.
كم��ا تحتاج إع��ادة اإلعم��ار بالدرج��ة األولى 
للمصالح��ة الوطني��ة ركي��زًة ألي خط��ة مرتقبة 
فم��ع بداي��ات الربي��ع العربي في تون��س ومصر 
توجه الراحل » نيلس��ون مانديال » برسالةٍ للثوار 
الع��رب، قدم فيها اس��تنتاجات لما م��رت به بالده 
جن��وب إفريقيا، في المرحل��ة االنتقالية التي تلت 
نظ��ام الفصل العنصري، المرحلة االنتقالية التي 
قادها مانديال، وهو الشخصية الوطنية الحكيمة، 
ينصح الثوار العرب باالس��تفادة منها، إذ يقول: » 
إن االتجاه العام عندكم يميل إلى استثناء وتبكيت 
كل م��ن كانت له صلة قريب��ة أو بعيدة باألنظمة 
الس��ابقة. ذاك أم��ر خاط��ئ، ف��ي نظ��ري«. ث��م 
يُضيف: »مؤيدو النظام السابق كانوا يسيطرون 

عل��ى المال الع��ام، وعلى مفاص��ل األمن والدولة 
وعالق��ات الب��الد م��ع الخ��ارج، فاس��تهدافهم قد 
يدفعه��م إل��ى أن يكون هدفهم إجه��اض الثورة، 
إضاف��ة إلى أن أنصار النظام الس��ابق ممس��كون 
بمعظم المؤسس��ات االقتصادية التي قد يش��كل 
استهدافها أو غيابها أو تحييدها كارثة اقتصادية، 

أو عدم توازن، أنتم في غنى عنه اآلن ».
يرى محللون سياس��يون وخبراء اقتصاديون 
أّن ما لم يس��تطع البارود إرساءه في سوريا طوال 
ثالث��ة أع��وام، ربم��ا يس��تطيع تثبيت��ه االقتصاد 
الالحق محمواًل على مش��روع »مارش��ال سوري«، 
ليتم عبره اس��تكمال »إحراق س��وريا من الداخل 
», فبينما تس��تمر المعركة المحتدمة على األرض 
لتسجّل خالل األسبوعين الماضيين أعلى درجات 
تصعيده��ا، يب��دو أن مش��روعًا اقتصادي��ًا جديدًا 
يُص��اغ لس��وريا جدي��دة. صياغة تج��ري بأقل ما 
يمك��ن من العلنية وب��أدق التفاصي��ل، إنها خطة 
إع��ادة إعمار س��وريا وفق��ًا لوصف��ات األم الرؤوم 
لش��عوب العالم الثالث »البن��ك الدولي ». وإذا كان 
طرح أقسام عريضة من المعارضة السورية ومن 
النظ��ام، ق��د تميّز خ��الل كامل األزمة الس��ورية 
بغي��اب أو إخف��اء الرؤي��ة االقتصادية لس��وريا ما 
بع��د األزمة، األمر الذي ج��رى تبريره مرارًا بكون 
المسألة االقتصادية ثانوية أمام المؤامرة الكونية 
م��ن جه��ة، وأمام االس��تبداد الوحش��ي م��ن جهة 

أخرى.
اليوم تس��تكمل القوى واألطراف المتصارعة 
على الس��لطة في سوريا صياغة اآلليات واألدوات 
التي تمّكنها من الس��يطرة على مقدرات الش��عب 
السوري. يبدوا أن إعادة تشكيل الهوية السورية: 
س��لطة، دول��ة ومجتم��ع تش��ّكل أح��د الهواجس 
الدولي��ة، وتحدي��دًا تل��ك األط��راف الت��ي يس��يل 
لعابه��ا عل��ى االس��تثمار والتوظيف والس��يطرة، 
لحظة انقش��اع غب��ار الصراع الذي يدمّر س��وريا 

والسوريين.
وال نبال��غ بقولن��ا إّن الص��راع ل��ن يتوقف إال 
بع��د توصّ��ل األطراف التي تش��رف عل��ى القتال 
وتضبط آليات��ه وحدوده إلى صياغ��ات وتوافقات 
تمّكنه��ا من تحديد مس��تقبل س��وريا السياس��ي 
وهويته��ا االقتصادي��ة، وتحديد حص��ص وآليات 
نه��ب الث��روات العامة، وبش��كل خ��اص األراضي 
والم��وارد الطبيعي��ة، إضاف��ة إل��ى التوافق على 
تقاسم عقود إعادة اإلعمار، التي تشّكل أحد أبرز 
المداخل للقبض على مستقبل سوريا االقتصادي 

والسياسي.
ولم يع��د خافي��ًا أّن منظمات وهيئ��ات دولية 
مث��ل: صن��دوق النق��د الدول��ي والبن��ك الدولي، 
اإلس��كوا، المركز الس��وري للدراس��ات السياسية 
واالس��تراتيجية، مجموع��ة عمل اقتصاد س��وريا 
في المجلس الوطني، المركز العربي للدراس��ات 
السياس��ية واالس��تراتيجية برعاي��ة الدوحة، بيت 
الخبرة السوري وبيوتات استشارية ورجال أعمال 
ع��رب وس��وريين ودوليين تتس��ابق عل��ى الظفر 
بعق��ود إع��ادة اإلعم��ار. والجمي��ع يعل��م أّن هذه 
المؤسس��ات ال يعنيها م��ن الصراع إال االس��تثمار 

والربح.
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روؤية �لنظام
بإمكانن��ا الق��ول إن أب��رز مظاهر االس��تبداد 
في س��وريا هو العالقة المعكوس��ة بي��ن الحاكم 
والمحكومي��ن قياس��ًا إل��ى المب��دأ الديمقراطي، 
إن الحاك��م ف��ي النظ��ام الس��وري يختار ش��عبة 
ويغيره ويحاس��به ويعاقبه على هواه بداًل من أن 
يكون الش��عب هو الذي يختار حكامه ويحاس��بهم 
ويغيره��م ويعاقبه��م، وه��ذا الجب��روت القاه��ر 
للسلطة والدولة ال يرتكز فقط على توسع قطاع 
الدول��ة بل يمد جذوره في ركيزتين اثنتين: القوة 
العس��كرية والس��يطرة على المال الع��ام، فتركز 
ق��وة عس��كرية جب��ارة في ي��د النظ��ام، تراكمت 
بس��بب الصراع العربي االس��رائيلي المزعوم مما 
أخ��ل بالت��وازن بين الحاكم والش��عب والس��لطة 
والمعارض��ة ولي��س أدل عل��ى ذل��ك ما يمارس��ه 
جي��ش النظام المه��زوم دائم��ًا أم��ام االعتداءات 
االس��رائيلية إال أنه يمل��ك القوة الكافية ألس��داء 

الموت والدمار لشعبه.
أما الركيزة الثانية فهي السيطرة المشخصنة 
والمباشرة للنظام والعائلة على الموارد والثروات 
الطبيعي��ة والمالية العام��ة والموازن��ة، وبخاصًة 
سيطرته على الريوع النفطية أو الريوع السياسية 
واالس��تراتيجية، أي المس��اعدات االقتصادية من 

الدول النفطية العربية.
وتثير الحالة الس��ورية س��ؤااًل ملحًا من يمول 
من، فقد كتب كثيرون ع��ن النظام الضريبي بما 
هو ركيزة أساسية من ركائز الحياة الديمقراطية 
ونعني بذلك مبدأ » ال ضريبة بدون تمثيل »، هنا 
أيضًا تبدو اآلية معكوس��ة بالنسبة لسوريا بحيث 
يمكن القول من دون مبالغة، أنه بداًل من أن يكون 
الشعب هو الذي يمول الحاكم من خالل سيطرته 
على المال العام والخزينة والموازنة، فإن الحاكم 
هو الذي يمول بعض الخدمات واألعطيات لشعبه 
من خالل س��يطرته ب��ل وامتالكه الث��وة الوطنية 
والم��ال الع��ام والموازنة والتصرف به��ا على أنها 
أم��وال خاصة، ولي��س صدفًة أن توض��ع عائدات 
النف��ط ف��ي س��وريا وطيل��ة عقود تح��ت تصرف 

رئاسة الجمهورية. 
رأس النظ��ام الي��وم يهلل باالنتص��ار ويخبر 
زواره بأن العمليات العسكرية ستنتهي خالل عام 
وسوريا س��تبقى تحت رئاسته، وقد أبلغ وفدًا من 
القيادات األردنية زار دمش��ق مؤخرا بأنه سيباشر 
بعد االنتهاء من كل الفعاليات العسكرية بمشروع 
ش��امل إلعمار س��وريا مش��ددا على أن الشركات 
األمريكي��ة والغربية والخليجي��ة لن يكون لها دور 

إطالقا من أي نوع في هذا المشروع.
وتح��دث األس��د عن مش��روع عم��الق إلعادة 
إعمار س��وريا بعيدًا حتى عن الحلفاء السياسيين 
مش��يرًا ألن شركات س��ورية في قطاع المقاوالت 
المتع��ددة س��تكلف تمام��ا بإع��ادة اإلعم��ار التي 
ستكون كما قال وطنية وسورية بالكامل وبهدف 
إنه��اض الطبق��ة الوس��طة وتفعي��ل االقتص��اد 
الس��وري، وبالتزامن مع تصريح��ات رأس النظام 
عاد للواجهة رامي مخلوف رجل األعمال الس��وري 
واب��ن خ��ال رأس النظ��ام وال��ذي أثار الس��خرية 
ف��ي بدايات الث��ورة عندما ص��رح باعتزاله العمل 
االقتص��ادي والتوج��ه لألعم��ال الخيري��ة، لتتبوأ 
ش��ركاته الصدارة في عملية إعادة إعمار س��وريا 
والتي كان لها الدور األكبر في خرابها وكأن ساعة 

الزمن تعود للوراء..
وتتناقض تصريحات رأس النظام مع تصريح 
المستش��ار الروس��ي بوغدانوف لصحيف��ة الحياة 
الذي هزأ من االنتخابات الرئاس��ية وأفاد بأنها لن 
تغير ش��يئًا في الواقع الس��وري، كما تتناقض مع 
تصريحات رئيس الوزراء وائل الحلقي الذي شدد 
على أن إعادة اإلعمار س��تكون من حق الش��ركات 
الروس��ية والصيني��ة وااليراني��ة، ولع��ل النظ��ام 
بتصريحات��ه المتناقض��ة م��ازال يعي��ش وه��م 
الش��رعية والس��يادة التي باعها إليران وروس��يا، 

وما تصريحات المسؤولين اإليرانيين األخيرة بأن 
النظ��ام م��اكان ليصمد م��ن دون مس��اعدة إيران 
أس��بوعًا واحدًا إال تأكيد على شرعية الوهم التي 

يعيشها النظام حتى يومنا هذا. 

�أرقام
إضافًة للقتل��ى والجرحى والمهجرين، تكبدت 
س��وريا خس��ائر اقتصادية فادحة جاوزت تس��عين 
ملي��ار دوالر في مطلع عام 2014 وثمة نوعان من 
الخسائر تلك المتعلقة بفقدان االنتاجية وانكماش 
االقتص��اد، وتقدر قيمتها ب30 مليار إلى 35 مليار 
دوالر، وتل��ك المتعلق��ة بالدم��ار والخ��راب وتقدر 
قيمتها ب50 إل��ى 60 مليار دوالر، وقد بلغت قيمة 
فقدان االنتاجية 20 ملي��ار دوالر منها 9 مليار من 
قطاع السياحة، وملياران من تحويالت المغتربين، 
والباق��ي نتيجة تعطيل الصناعة والبناء والخدمات 
والتج��ارة، أما الدمار والخراب فق��د توزعت قيمته 
حسب المدن والمناطق كالتالي: محافظة حلب من 
6 إلى 8 مليار دوالر مرش��حة لالزدياد يوميًا بسبب 
التدمير الممنهج للمدينة، محافظة حمص من 10 
إل��ى 11 مليار، محافظة دمش��ق من 12 مليار إلى 
14 ملي��ار دوالر، محافظ��ة إدلب من 3 إلى 4 مليار 
دوالر، محافظ��ة حم��اه م��ن 4إلى 5 ملي��ار دوالر، 
محافظ��ة دي��ر ال��زور 3 ملي��ارات دوالر، محافظة 
الحسكة مليار دوالر، محافظة درعا 3 مليار دوالر، 

محافظة الالذقية 200 مليون دوالر. 
كما تش��ير األرقام إلى » %78 من الس��وريين 
بات��وا تح��ت خط الفق��ر األعل��ى، و%19 تحت خط 
الفق��ر الغذائ��ي »، و نس��بة البطالة س��تصل إلى 
%44.5 م��ع مطالع عام 2014. الدين العام زاد من 
%26 إلى %65.والقطاع الصناعي خسر 237 مليار 
لي��رة، لتتراجع مس��اهمته في النات��ج المحلي إلى 
أق��ل من %5 كما خس��رت في قط��اع التجارة 100 
مليار، وفي قطاع الخدمات الحكومية 155 مليار”. 
أم��ا في القطاع النفطي، فقد تقلصت مس��اهمته 
وعائدات��ه للح��دود الصفري��ة، حيث تراج��ع إنتاج 
س��وريا من النفط بنس��بة %95 وإنتاجها من الغاز 

تراجع إلى %50. هذا بالعام، 
كما تش��ير األرقام أن خسائر قطاع البناء في 
سوريا وصلت إلى 526 مليار ليرة، فقطاع السكن 
من أكثر قطاعات االقتصاد الس��وري تضررًا، حيث 
أثر اس��تخدام المدن كس��احات للقتال بشكل كبير 
على قط��اع اإلس��كان والبنية التحتي��ة، فما تهدم 
حتى اآلن وصل إلى ما يقارب من 1.5 مليون منزل 
في سوريا، منها 315 ألف دمر بالكامل، و300 ألف 
تض��رر جزئيًا، والبقية تضررت بش��كل جزئي مع 
تدمير البنية التحتي��ة » المياه والكهرباء والصرف 
الصح��ي ».ووصل حجم المتأثري��ن بالدمار بين6 
و7 مليون سوري، منهم 3 ماليين اضطروا للنزوح 

وفقد مليون ممتلكاتهم بشكل كامل،
كم��ا أن »لجن��ة األم��م المتح��دة االقتصادية 
واالجتماعي��ة لغربي آس��يا« تحققت من أن الحرب 
ألحقت أض��رارًا باقتصاد البالد تصل إلى 60 مليار 
دوالر. وأن إعادة البناء تتطلب، حسب خطة قدمت 
للحكوم��ة الس��ورية، 22 ملي��ار دوالر للمنازل و6 
ملي��ارات للبني��ة التحتية واس��تقدام 40 في المئة 
م��ن العمال��ة المطلوب��ة. ورأى أن توفي��ر المبالغ 
المطلوب��ة يمك��ن أن يت��م عب��ر االقت��راض م��ن 
الصنادي��ق الدولية التي عادة ما تفرض ش��روطًا 

تكون مدمرة القتصاديات الدول النامية.
وقد بين خبراء اقتصاديون، أنه لغاية تاريخه 
ال يوج��د رقم مح��دد وموثوق أو معتمد رس��ميا أو 
متفق عليه للتكاليف المادية لعملية إعادة اإلعمار 
في سورية، مؤكدين أن األضرار والخسائر تتزايد 
كل ي��وم بمبالغ كبيرة طالما االزمة مس��تمرة ولم 
تنت��هِ، علمًا أن التقديرات الت��ي يتم الحديث عنها 

تتراوح بين 80 و 220 مليار دوالر.
إلنج��از  التكهن��ات  أن  االقتصادي��ون،  وبي��ن 
عملي��ة إعادة االعم��ار بين 5-15 س��نة، إال أنه لم 
يتم الغوص بتكلفة االضرار البشرية واالجتماعية 
والنفس��ية بس��بب هولها وضخامتها، الرقم الذي 
تضمن بعض االضرار غير المباش��رة والبالغ 608 
ملي��ار دوالر، كما أن حجم التكاليف المادية إلعادة 
االعم��ار يقدر بنحو 165 ملي��ار دوالر أي ما يعادل 
موازنة س��ورية ل� 18 س��نة مقارنة م��ع تقديرات 
نهاي��ة 2012 والت��ي تش��ير إل��ى مبل��غ 80 مليار 
دوالر ما يعن��ي ان حجم االضرار المادية لألش��هر 
ال� 12 األخيرة هو 68 مليار دوالر بمتوسط تكلفة 
ش��هرية إلعادة االعمار تعادل حوال��ي 5.66 مليار 
دوالر وبالتالي كل شهر يمر دون ان تنتهي االزمة 
تتضخ��م في��ه تكلفة اع��ادة االعمار بمق��دار هذا 

المبلغ 29.2 مليار ليرة يوميا.

عن روؤية �ملعار�صة
الواض��ح  االقتص��ادي  المش��روع  غي��اب  إن 
الخاص��ة  الرؤي��ة  وغي��اب  الس��ورية  للمعارض��ة 
باس��تثناء اعتماد مب��ادرات صن��دوق النقد الدولي 
كوصفاتٍ جاهزة هو موضوع س��تبحثه في ملفٍ 
منفص��ل لكن تنبغي اإلش��ارة إل��ى أن المعارضة 
يجب أن تعترف بأنه الحظ لمس��ار ديمقراطي في 
عالمن��ا العرب��ي م��ن دون ضرب ركائز االس��تبداد 

بواسطة إجراءين البد منهما: 
- تحيي��د الق��وات المس��لحة ع��ن أي دور في 

الضبط االجتماعي والسياسي.
- تحقيق السيطرة والسيادة الشعبيتين على 

الموارد والثروات الوطنية. 

. . 
ف

مل
ال

حمص | حي جورة الشياح | نيسان 2014
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حم�ص �صــالم عليك من قبل ومن بعد
حم�ص يف �صريتها �لأوىل: �صورة �ملوت �صمتا..

هي حمص.. في مشهدها األول تهز وعينا وتشجذب 
تش��وش س��قف لغتنا.. هن��اك، كانت أقدام ذل��ك الجيل » 
الطالئعي« و » الش��بيبي« تركل صنمية المش��هد وتفجر 
ينابيع القهر فوق نادي الضباط.. هو مش��هدها الذي لبى 
نداء س��وريا المنطلق من س��هول حوران، مش��هد اهتزاز 
ع��رش طغاة كانوا يظنون أن أعراض حماة أصابت جنبات 
س��وريا صمتا أبدا في مملكة الرعب.. هو المش��هد الجالب 
تاليا لموت ودمار منكران في عقل االنكار المس��تمر رياءا 
وكذب��ا حتى األم��س القريب، إذ يقف من��دوب الوريث في 
األمم المتحدة ليخبرنا ذات الرواية: في حمص هناك ألفي 
ارهاب��ي أجنبي لم يس��لموا أنفس��هم.. حم��ص في عقل 
المزرعة هي ككل س��وريا.. ليس فيها سوريون يتجرأون 
عل��ى حاكم أبدي » يحبه ش��عبه حد العبادة«! كل س��وريا 
بالنس��بة لعقل المزرعة ليست س��وى » أوكار ارهابيين« 
وج��ب قتله��م.. لترتف��ع يافطة ف��وق ركام الم��دن معلنة 
انتصار » حماة الديار« عليها وعلى شعبها.. ليس الساروت 
بسوري.. كما لم يكن نجاتي طيارة كذلك ولم يكن هؤالء 
» حماصنة« حي��ن اعتلوا صورة الصنمي��ة مبتدئين رحلة 
الخ��الص.. كل صورة ومش��هد فيهما » اندس��اس، فبركة 
وحبوب هلوس��ة ورش��ة م��ن رذاذ م��اء مخل��وط بمهيج«! 
فه��ي صورة » قناة الدنيا« تكش��ف » المس��تور« من أمام 
الجن��د وش��به الجن��د، تجول عدس��تها باحث��ة لنقل صوت 
زقزقة العصافير، وش��مس نيس��ان ترسل خيوطها كسال 
وتفت��ح أزه��ار وصوت بائ��ع متج��ول وآخر مش��تر لخردة 
تش��به خ��ردة » حماة الدي��ار« وهم ينهبون على س��يارات 
بنم��رة » الجي��ش« ما وصل��ت إليه أحذيتهم ف��ي »تحرير 
بي��وت الس��وريين منه��م«.. أرت��ال تش��به تل��ك العائ��دة 
بانتص��ارات كبرى ف��ي لبنان.. باردات وغس��االت و مراوح 
و س��يارات أعجبت » المعلم«.. ش��ارات النصر تش��به تلك 
الت��ي عرفناها رتال قادما من التماعنة، التي بالكاد س��مع 
عنه��ا جندي س��وري غر وزع��وه على عج��ل يدلقون فوق 
رأس��ه الحليق: أنت تحارب هنا طفاعا ع��ن الوطن الغالي 
بوجه الصهاينة.. وإلن ه��ذا الجندي ال يملك حتى بوصلة 
أو خارطة قراءة تضاريس اتجاهاته فقد كانت الس��يارات 
المنهوب��ة ف��وق س��يارات » الجي��ش« غنيم��ة يصفق لها 
جمهور يصط��ف على جانب الطري��ق مصفقا لفتوحات » 
بواس��له« تنهب حتى دراجة هوائية لطفل ال يعرف ذنبه.. 
ف��ي حمص التي أبكت الس��وريين ضح��كا عليها وخادعت 
الغزاة بمياهه��ا التي أرعبت مغول ذلك العصر وهذا، كان 
للص��ورة أن تموت حيث ماتت صورة حم��اة.. وفي حمص 
ال شيء يس��تدعي سوى المزيد من ذلك السؤال التهكمي 
السابق للس��حل والقنص من فوق كل مؤسسة حكومية 
وم��ن فوه��ات مدرعات ل��م تض��ل طريقها من��ذ هزيمة 
حزيران٦٧: بدك��ن حرية؟ اعطيهن حرية.. هاي منش��ان 
ش��و؟ هاي منش��ان الحرية.. وقد نس��ي هؤالء كذبتهم » 
وحدة حرية اش��تراكية«.. في غفلة من زمن آخر اكتشفوا 
ب��أن رطان��ة البع��ث كان��ت كارثي��ة، فكي��ف علمناهم أن 
الحرية هدف أس��مى؟ كي��ف لم ننتبه إلى حف��ر مزيد من 
الخنادق بين السوريين أحقادا ريفية ومدينية و لم نعمق 
الج��رف الطائف��ي بما يكفي؟.. وكيف ل��م ننتبه بأن رامي 
وحده غير كاف لنهبنا باس��م اشتراكيتنا التي تترك للناس 
عش��وائياتهم وتحضر من لندن حت��ى » تورتة عيد ميالد 
حاف��ظ الوريث القادم«.. فالص��ورة يجب أن تموت إذا قبل 
أن تتظهر.. فلتبقى مشوش��ة ولنزده��ا حقن كذب يندلق 
على رؤوس جمهور لم يعرف من س��وريا وتاريخها س��وى 
» سوريا األسد«.. علم االستقالل السوري الذي كانت ذات 
الدولة تحتفي به طابعا بريديا وفي مسلسالتها المصدرة 
حتى إلى الخليج المتآمر كباب الحارة، يمكن أن نحوله إلى 
علم اس��تعمار.. فس��وريا لم تكن س��وريا.. ولم يكن فيها 
عرب وعروبة وال مس��يح ومسيحيين وال إسالم ومسلمين 
وال كرد ودروز واش��وريين وسريان قبل أن يعتلي » القائد 
الخال��د« ظه��ر ها انقالب��ا وباس��تيالته يش��غلها بالصفع 
والركل والش��نق كل م��ن كان عقله يش��تغل خارج حدود 
ذلك الزمن المح��دد بوالية حافظ.. حافظ الذي يحكم من 
قب��ره بصورة طفله المش��وه وتحوله إلى قتل تسلس��لي 

قب��ل أن يجل��س القرفصاء مداعب��ا كرم.. وإن اس��تبدلوا 
تماثيله بحذاء عسكري نصبوه على روؤسهم قبل بوابات 
وس��احات المدن اآليلة نحو أكوام اس��منت مطحون ولحم 
بش��ر متداخ��ل ب��كل ما تلقي��ه عبقري��ة حماي��ة األوطان 
ببراميل الخردة تعجن األجس��اد.. وفي الس��يرة األولى لم 
تكن حمص س��ورية.. ولم تكن بانياس ودوما وحرس��تا.. 
ل��م تكن ص��ور الناس تحمل ش��عاراتها وتخف��ي وجوهها 
من عس��س النهار والليل سوى مادة للتندر.. تقول لهؤالء 
المؤجرون عقولهم: راقب��وا كيف أنهم يحملون بالمقلوب 
ش��عاراتهم.. إنه��ا إلى ال��وراء.. انظروا ه��ذه الصور التي 
تهت��ز.. لكنه��م لم يروا لتل��ك العقول ع��ن المواجهة بين 
ملتق��ط الصورة وقن��اص تخ��رق رصاصاته قل��ب حامل 
الهاتف أو الكاميرا البسيطة.. كل الرواية أن تغيب الصورة 
وأن يشكك السوري بأن ما يراه أمامه من هروات وعصي 
موظفي دولته يهرولون ويصوبون نحو بني وطنهم ليس 
وى » فبركة«، وحين يس��قط شهيد البد أن ينكشف اسمه 
السوري وليس األجنبي ما استدعى توقيع يعترف بأن من 
قتله عصابات مسلحة.. هي السيرة التي لم تمر كالسهم 
في الذاكرة.. اس��توطنتها وترسبت حتى لو ازدادت اللوحة 

تشويشا..
ال شيء في حمص يستدعي الجلبة.. ال شيء يشبه 
حتى مطر دمش��ق المحتفى به.. ال ش��يء يس��تدعي أن 
تص��رخ الضحية من هول مش��هد مدرعة تثقب أجس��اد 
ش��باب س��وريا وطفل يس��قط مضرجا بطلقات مدرعة 
فوهتها ش��ماال نحو صبية في مالبس بيضاء في ش��ارع 
من شوارعها.. وبعد عام كنا سنسمع صرخة حسن نصر 
اهلل: ماف��ي ش��ي بحمص.. مثل العادة ش��وية رصاص.. 
ولم يقل حس��ن على م��ن يُطلق الرص��اص ولما.. هم 
ال يس��تحقون حتى ذكر وجودهم.. هم ليس��وا أكثر من 

» متآمرين« يرفعون في باب السباع » علم اسرائيل«!
تل��ك بعض م��ن أعراض أمراضه��م، ال يتخيلون أن 
يك��ون »جيل الطالئع« هو م��ن يركل بقدمه صور » األب 
القائ��د الخال��د« يلعنونه بب��ركان ينفجر مصيب��ا المورث 
والوري��ث وكل تلك الترك��ة المبنية عل��ى كذبة كبرى..« 
س��وريا األس��د«.. هي » س��وريا الخديعة الكب��رى« التي 
أماطت اللثام عن قبح ما خبأه ذلك الذي يحمل آلة التصوير 
ليع��رض على الس��وريين كي��ف أن باب الس��باع » مغرم 
بإس��رائيل« ليرفع علمها فيه.. قبل لحظات من انكش��اف 
غ��رام اس��رائيل نفس��ها بوري��ث باركته وهو يتفلس��ف 
بش��عارات ال يفقه أكثرها.. معاداة لفظية وحرب بسيوف 
خش��بية فضح جوهرها ش��يمون بيريز أخيرًا.. نعم، باب 
السباع التي لم نكن نعرف عنها الكثير راح إعالم الوريث 
يقدمه��ا إلى باقي الس��وريين على ما قدمه��ا وهو ينظر 
لورطت��ه تتعمق كلم��ا أراد إقناعهم بالمؤام��رة الكونية.. 
وقد نسي البعض، بعض من رأى في الثورة حالة منكرة، 
بأن الس��يارة االسرائيلية المس��تقدمة الحقا إلى القصير 
برجال حسن نصر اهلل ما كانت تريد سوى توكيد الصورة 
األولى عن باب الس��باع وبابا عمرو الحق��ا بكل ما حملته 
من هلوس��ات األنفاق والكوماندوس الغربي الذي بشرنا 
به حاقد يٓدعي اليس��ارية كنزار ني��وف قبل أن تفضحه 
كل ينابي��ع الحكاي��ات عن س��وريا التي يعرفه��ا من ثقب 
طائف��ي مريض ليس إال.. وقد س��اهم ه��و وأمثاله بكل 
ذلك الهرج الذي مورس بحق الس��وريين وتش��كيك بكل 
ص��ورة وكل عملية س��حل وقتل ليبدو س��راق ولصوص 
» حماة الديار« ليس��وا س��راقا ولصوصا ومرتزقة ينهبون 
مواطنيهم بثكنات تحيط بحمص كما تحيط معس��كرات 

احتالل صهيوني بمدن محتلة..
وقب��ل المش��هد الثان��ي كان » الجن��ود البواس��ل« 
يتبارزون فيمن يُنطق الس��وري بألوهية بشار.. صفعة 
تدمي الفم المطلوب منه أن يررد: ال اله اال بشار.. مجيب 
على أمر صارم لعقل كس��يح: قل ال اله إال بش��ار والك.. 
ثم زي��د عليه ماهر بس��ؤال: مين ربك والك؟ مش��هد ال 
يس��تدعي كل ه��ذه الجلبة وال صرخ��ات الضحية وطلبه 
الحرية والكرامة.. هو مشهد باألصل مُتخيل في عقولنا 
المتآمرة.. س��واء كنا س��وريين أم غير ذل��ك.. نحن مثل 
النش��رة الجوي��ة لقن��اة العربية.. نخص حمص بنس��ب 

رطوبة ودرجة حرارة ملغومة كمباراة برشلونة وتمريره 
الكرة كش��يفرة من ضمن المؤام��رة الكونية ل٨٨ دولة! 
مش��هدنا واضح.. بخ��س الثمن.. ألفا ليرة س��ورية وفي 
بعض الحاالت مضاف إليها رش��ة هلوسة في سندويشة 
توزع على مئات اآلالف، الذين بالتأكيد صورهم مفبركة 
وحتى وهم يختنقون بدمهم النازف بعد اصطياد قناص 
لهم من على سقف محكمة أو » مول تجاري« يتجول فيه 
مش��ترون ليشهدوا بأن كل شيء أمن وأمان.. نتحول في 
تلك إلى »مس��وخ« ال تستحق س��وى صرخات هيستيريا 
» الدعس تحت أحذية حماة الديار« ورجاءات للرب بش��ار 
أن ين��زل المزي��د من حماة الديار التي ح��دد مهمتها ذلك 

المهرج الذي ظن نفسه بالفعل مفكر..
حمص لم تكن س��وى درس آخر في بداية انكشاف 
همجية وبدائية العقل المُنتعل بحذاء العسكر وخفافات 
رياضية بيضاء تتزنر صدورها بمخازن رش��اش روسي.. 
بضع��ة لكمات لوالدة ووالد مال��ك جندلي كفيلة بايصال 
الرسالة عن حضارة » سوريا األسد« فمن حمص نفسها 
س��تنطلق قافل��ة الهمجية تبحث عن أنام��ل علي فرزات 
وحنج��رة القاش��وش وعين ناق��ل الص��ورة وأنامل ذلك 
الطبي��ب والمم��رض جثث مش��وهة ترمى عل��ى قارعة 
طريق وش��ريط مسرب يبين أي جرف يحفره في أخاديد 
مجتم��ع س��وريا المحاص��ر بالثكنات العس��كرية ومجتاح 
بأف��رع أمنية.. ثم س��ألوه: لماذا حملت س��الحك لتحارب 
» حم��اة الدي��ار«؟ ولماذا انش��ققت عنهم؟ أألجل س��يارة 
وامتي��از؟.. نس��وا أنهم كان��وا يتغنون بأبيات ش��اعرهم 
مظف��ر الن��واب.. فهذا الش��عب ف��ي نظرهم أق��ل قيمة 
حتى من النملة التي تعتز بثقب األرض.. وأقل حتى من 
الكلب��ة الت��ي تحرس نطفتها.. هو ليس أكثر من ش��عب 
آل��ي تتح��رك ي��داه مصفقة وقبضت��ه تقل��د ملقنها في 
حماس��ة » بالروح بالدم نفديك يا أسد«.. هو شعب زائد 
عن الحياة في » س��وريا األس��د«.. التي سنكتشف الحقا 
ب��أن كل قطرة م��اء و حبة دواء ومقعد دراس��ي ما كانت 
لتكون في س��وريا لوال آل األس��د.. منة ومكرمة منهم.. 
وليس��ت حقوق مواطنين على دولتهم منذ تأسست قبل 
وبعد االحتالل الفرنس��اوي.. هذه ليس��ت ب��الد الحضارة 
وال التاري��خ.. هي مزرعة صنعته��ا وبنتها صدفة ولود » 
بانيه��ا األول حافظ« آتيا بكل ما انجبته القرداحة لتكون 
على مقاس��ه.. وإال فلن تكون.. وكم نس��ي هؤالء ما مر 
بتاريخ سوريا وغيرها.. آفاقون كثر مروا وبقيت تمد لهم 

لسانها يحملون إلى أكوام قمامة التاريخ يلعنهم..

م�صهد ثان: مناجاة عجوز لأمه 
حمص التي لم يصدق معاتيه يسار طفولي وحاقد 
بمثل حقد أي مريض بالشعارات بأن الصورة منها، صورة 
ذل��ك الرج��ل الذي يكبر جن��ود » حماة الديار« يمارس��ون 
الركل بأحذيتهم العس��كرية على وجه رجل س��وري غير 
قادري��ن على اجباره أن يناجي ربه وأمه بالعبرية وبلكنة 
غي��ر الحمصية.. فهؤالء » جنود قدس أقداس س��وريا« ال 
يمكنه��م أن يكونوا كذل��ك.. فهكذا كان يش��يع بوضاعة 
ذلك الرهط الش��بيه بنزار نيوف وعقده النفسية في تلك 
األن��ا المتورم��ة حد االنفج��ار وهو يتصيد أخطاء ش��عبه 
ليقدمها وزيادة عليها بأمث��ال معاتيه نبيل فياض ليرووا 
لن��ا نح��ن العرب بأن س��وريا فيه��ا » قدس أق��داس« من 
جنود بشار وابيه من قبله.. وفيها شعب » متآمر«.. شعب 

يتربص فقط لقتل من يشبه نضال جنود.. 

م�صهد ثالث: طل �مللوحي لي�صت حم�صية، بل 
لي�صت ب�صبية

طل الملوحي ليست س��وى ما قالته بشرى كنفاني 
عنه��ا إذا.. وكل الخص��ي الب��ادي كالم��ا وش��عارات ع��ن 
حقوق المرأة التي مارس��ها أمثال ه��ؤالء المرهفين في 
باري��س ولن��دن ودمش��ق ال تش��مل صبي��ة حمصية وال 
رج��ل حمصي.. ال تش��مل ما قال��ه » رب ق��دس أقداس 
نيوف« عن نساء حوران وعن رجالها وعن الرستن ودوما 
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وعربين وحرس��تا.. ل��ذا ليس غريبا أننا ش��هدنا الخصي 
متزواج��ا بنفاق وتملق لذات » الع��دو« الذي يخاف أمثال 
نيوف أن ينس��اه شعب سوريا ويش��غل » قيادتها« عنه.. 
فرامي مخلوف ال يحتاج لرفع علم اسرائيل في القرداحة 
وال فوق سيرياتيل ليعلن ما أعلنه عن تالزم أمن سوريا 
بأمن دولة اسرائيل.. بينما باب السباع كان يحتاج لذلك.. 
كما كانت بانياس تحتاج الثباتات نزار نيوف وهيثم مناع 
لتقدم مسلحة ال رافعة لرغيف الخبز في شارع نفوا أصال 
وجوده في س��وريا.. فتلقف بالتأكيد أسياد وليد المعلم، 
ممن يشتمهم نيوف نفس��ه ليشبع تحريضه مصداقية، 
بتقديم ما عرضه على » الحقيقة« في مؤتمره الصحفي 
الشهير وقد قدم نفسه ذلك الموقع بكل مرضية كخبراء 
باللهجات السورية الثبات أن األمر في بانياس وليس في 
طرابلس لبنان.. تماما مثلما راحوا يعملون بتفنيد وجود 
مقبرة جماعية في درعا من دراس��ة شكل ولون الجرافة 

الصفراء وألبسة معينة » اليوجد مثلها في سوريا«!
حم��ص تل��ك ليس��ت ف��ي عق��ول ه��ؤالء المرضى 
والموتوري��ن حمص التي نتحدث عنه��ا.. بل حمص التي 
يجب أن تدمر ألنها تجرأت وكش��فت قبح حقيقة من هي 
»سوريا األسد« تلك.. وكيف تتجرأ حمص على رفع رأسها 
بوجه من ظ��ن أنه أخضعها يوم دمر حماة؟ كيف لحمص 
أن تفت��دي درعا وتقف معه��ا حتى في الموت.. رغم أنهم 
لم يخرجوا سوى طلبا للحياة وليس للتهكم على شعارات 
ال تش��به ش��عارات ولكن��ات تلك النخ��ب المخصي��ة وراء 

طاوالتها وهي تُنظر قبال عن العدالة والحرية..

م�صهد خام�ص: هذه لي�صت زينب �حل�صني..
وحي��ن يخ��دش الصبح ذاك��رة انثى س��ورية ترجع 
الس��يرة إل��ى أولها.. أهنا فلس��طين أم هن��اك؟... وبحق 
الجحيم لما تمتمت تلك العجوز الحمصية بالعبرية، تلقي 
لعنته��ا عل��ى » الجنود البواس��ل« مرددة: ش��الوم.. هي 
لم تظن أنهم جنود إس��رائيليون ال لكن��ة وال هيئة.. بل 
عرفتهم، لكنها أرادت تذكيرهم بما تعرفه هذه العربية 
التي ربما بكت ذات يوم أذرع شباب شعبي وأوامر اسحاق 
رابي��ن تنفذ بأيدي جنده س��حقا لعظ��ام جيل االنتفاضة 
بحجارة فلس��طين حين التقطتهم العدس��ة متلبس��ين.. 
فل��م يبك��ي زينب الحصن��ي وال حتى مخصيي ش��عارات 
حق��وق المرأة في تجارة انكش��اف الرق على رفوف زمن 
يزيد من غياب العقل ويستحضر عوضا عنه بضع اجترار 
مكان��ي وزماني.. هن��ا تغيب الصورة ويرف��ع تابوت في 
جنازة ال تس��لم من رشقات » بواس��ل حافظ« في دروب 

قد ال تقطعها أم الزنار..
وألن زين��ب ل��م تك��ن زين��ب المخترع س��بيها فقد 
حُرقت باس��مها إنس��انة لم يكترث لمن تكون سوى من 
ُأصيب بف��زع فصامنا الممتد على ش��واطئ الحكاية في 
نتائجه��ا ولي��س ف��ي مقدماته��ا.. مذيعة أخ��رى متأنقة 
تخبرن��ا بمخ��ارج حروف تش��به اندالق س��ائل ل��زج من 
فمه��ا: أيه��ا المتآمرون... بدك��ن حرية؟.. ه��ا هي زينب 
الحصن��ي حية تُرزق وهذه هويتها.. وفي قمة انش��غال 
رب قاسيون بما سيشحنه وسيطه من لندن تغيب أسئلة 
الن��اس: ومن هي تلك المرأة التي س��لم بواس��ل حافظ 
جثته��ا أله��ل زينب؟ ذلك س��ؤال انفصام��ي ال عالقة له 
بالواق��ع.. الواقع محدد فقط بس��ؤالين اثنين: هل قلتم 
ب��أن زينب الجصني تم حرقها وقتل��ت؟.. هاهي نخرجها 
عل��ى » إعالمن��ا«... حت��ى ل��و لم يره��ا أهله��ا بعد تلك 
الدقائ��ق.. هل قلتم ب��أن » حماة الدي��ار« قتلة؟.. هاكم 
المش��هد.. من آخره.. روان قداح ليس��ت سوى » مجاهدة 

نكاح«.. فلما تنشغلون بامرأة تُحرق..
اآلن.. بع��د لحظ��ات من انتش��ار دباب��ات ومدرعات 
بش��ار في حمص، صرت أكثر وعيا بالقاء عجوز سالمها 
عبريا.. بل لم يكن المش��هد قد فضح نفس��ه بعد.. فلم 
يج��رؤ واحد م��ن جند ش��ارون أن يقوم بما ق��ام به جند 
بشار » القومي الممانع«.. كان المشهد يُشرب بالملعقة 
لجمهور أحضر س��جادة صالته س��جودا إلله بش��ري يراه 
من رآه أعلى من كل آلهة.. لم نكن قد ش��اهدنا سلسلة 
بش��رية تش��به محمد الدرة في طفولة تختنق ببلغمها.. 
ولم نكن بعد قد شاهدنا كفر قاسم ودير ياسين تتنقل 
جيئ��ة وذهابا من التمانعة إلى الحولة والتريمس��ة.. كان 
المش��هد ما ي��زال بعد غض��ا طريا يلويه كم��ا عنقه من 
صدق ذات يوم نيس��اني بأنه ال يمكن أن تُداس كرامات 
البشر ورقابهم ويجرون كالخراف عراة بسلسلة عبودية 
مريضة ليخرج علينا » اس��اتذة قانون دولي« من جامعة 
دمش��ق، الت��ي تخ��رج منها س��فاح حم��اة رفع��ت كرجل 
قانون بمرتب��ة » دكتور«.. ليخبروننا ب��أن كل هذا الذي 
ن��راه ليس أبدا في س��وريا.. كله مجرد أوه��ام وتهيؤات 
وفبركات.. البيضا ليست في سوريا.. بل في كردستان.. 
والجمهور يس��جد لصورة قاتل س��فاح يقول لهم اليوم: 
وماذا تريدون؟ س��وف تنتخبونني وس��وف أنجح وس��وف 

أورثكم لحافظ الثاني..
من يس��أل ع��ن ه��ذه الجنائ��ز التي تراكم��ت حتى 
غاص��ت فيها البش��رية فاختنقت انس��انيتها قبل أن تجد 
ضالتها في مش��هد عبثي على مس��رح الم��وت والتخلف: 

أتريدوننا حقا أن نختار بين داعش وبشار؟

هذا اس��تخالص الخصي عقال وش��كال وموضوعا.. 
تشريح زماني لموت س��وري جسدت حمص كل حكايته 
حي��ن تلهى ق��وم بمله��اة تل��ك الكوميديا االلهي��ة التي 

صنعتها العقول الكسيحة عن الحرية والكرامة..

م�صهد �صاد�ص: �صاعة يف �صاحة �لقيامة..
ال رحم��ة هنا.. كونوا كما أنا وصحبي.. تلك القامات 
بعضالتها ولحاها وش��عرها الحليق تش��به ما أس��تدعيه 
فيك��م.. وف��ي حمص، قبل س��احة عاصي حم��اة، كانت 
قيامة أخرى.. هي القيامة التي أرادها السوريون سورية، 
ال تستثني أحد منهم.. ونحن في السيرة األولى كان البد 
للص��ورة أن ت��ذوب وتغيب في » أنا« القاتل المتسلس��ل 
ي��وزع أش��الء ضحاياه ثم يعود مبتس��ما لزوجت��ه.. نحن 
في صورة أن ال يكون فيها صوت للس��وريين.. بل صوت 
غرائ��ز، إن لم تغب الص��ورة.. يعتلي م��ن يعتلي مناديا 
باالب��ادة والذب��ح قب��ل أن يفر تح��ت وقع غض��ب الناس 
وتفضحه صوره في هاتف يكش��ف قبح ذلك العقل الذي 

يتحدث عن مؤامرة بينما يغرق في وحلها...
س��احة الس��اعة أسس��ت فيه��ا فيه��ا عملي��ة كنس 
الجث��ث لثقافة جرف الجثث اآلتية الحق��ا بثقافة البقالوة 
تنتش��ر مزهوة على لحظة تخول أجس��اد السوريين إلى 
نش��وة ذلك المتخفي في قل��ب الضاحية الجنوبية يعربد 
عن بوصلة فلس��طين بينما سكاكين عسكره اآللية تجز 
رقاب السوريين والس��وريات وبتفاخر تنشد » الشهادة« 
انتصارا للحس��ين وزينب.. أية قيامة أش��د وقعا من تلك 
االنكش��افات التي جعلت سوريا كلها تصير تابوتا متنقال 
ال م��كان لدفنه ف��ي تحول أرضها إلى مج��رد فاصلة في 
جملة ايرانية اعتراضية توهم الواهمين بأن زمن سوريا 
عائ��د لما كان علي��ه قبل أن يركل ش��بابها كل الصنمية 
المورث��ة صمت��ا ورعب��ا.. ثم��ن الخ��الص مرع��ب نعم، 
وعكسه موت جماعي وموات مستقبل يراهن على دفنه 
عصابات تستقوي بهوس مشاريع اآلخر.. قد تبدو حمص 
منكس��رة الي��وم.. لكنها لم تختر طريقه��ا االجباري هذا 
ألنها وجدت بديال عن جرف جثث أبناءها وأبناء س��وريا.. 
ال طريق آخر للخالص س��وى الخالص الذي اختاره شعب 
س��وريا بنفسه مهما ظن القاتل بأن القتيل سيارك قتله 
بمهزلة يس��مونها » انتخابات رئاسية«.. الفرق كبير بين 
قيامة ش��عب ووه��م عبيد يرم��ى في أدمغته��م نفايات 
م��ا أنتجته عق��ول الجريمة المنظمة واالب��ادة المتنقلة.. 
ال ش��يء يوقف اس��تباحة الحياة س��وى الحياة التي هزت 

صرخاتها جدران وعينا..

2014 آذار   | ال��س��ب��اع  بني  ح��ي   | حمص 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �لثامن و�لع�صرون 8/28
ال ي��زال النق��اش ي��دور بي��ن الجمي��ع ح��ول 
مفهومي��ن هما: - مفه��وم الديمقراطية ومفهوم 
الديكتاتوري��ة، ويح��اول كل ط��رف أن يتعمق في 
الشرح ويطبقه على ما يجري وما جرى في االتحاد 
السوفييتي. فالجماعة المدافعة عن الديمقراطية 
يعتب��رون أن االنق��الب ال��ذي ق��اده وزي��ر الدف��اع 
ونائ��ب الرئيس هو انقالب إلع��ادة الديكتاتورية، 
وبالضب��ط بدكتاتورية الح��زب الواحد، أما الطرف 
اآلخ��ر فيحبذون جماع��ة االنقالب ألنه��م يريدون 
– عل��ى حد قولهم – أن يكون االتحاد الس��وفييتي 
وطنًا ل��ه دوره، ويواجه أمريكا وتدخالتها.. إن هذا 
الفري��ق ي��ود للس��وفييت أن يدافعوا ع��ن حركات 
التح��رر الوطن��ي ومنها حركة التح��رر في الوطن 

العربي.
هكذا يستعر النقاش بين الرفاق حول هذين 
المفهومي��ن.. ومن��ذ القدي��م قبل الميالد بس��تة 
ق��رون اختلف اليوناني��ون من أج��ل الديمقراطية 
والديكتاتورية. والثورة المس��يحية ضد روما كانت 
م��ن أج��ل اإلنس��ان والديمقراطية. وج��اءت ثورة 
اإلسالم لدك السلطة المطلقة التي يملكها كسرى 

أو قيصر ورفع شأن اإلنسان والديمقراطية.
إن االتح��اد الس��وفييتي ال يمكن اآلن أن يعود 
إل��ى المرحل��ة الس��تالينية ولك��ن األم��ن الوطني 
إذا ه��دد يتطل��ب موقفًا حازمًا ال ينف��ع فيه الغزل 
بالديمقراطية، إن الدعاي��ة األمريكية التي تظهر 
الواليات المتحدة مدافع��ة عن الديمقراطية , هي 
التي جلدت ش��عب الفلبين بديكتاتورية ماركوس 
وش��عب تش��يلي بديكتاتوري��ة بنوش��يه وش��عب 

السودان بديكتاتورية انقالبية وراء اآلخرى. 
وأه�دت بالد الش��ام انقالبات لمنع االستقرار، 
إذن  وطني��ة،  وال  ناهب��ة  الديكتاتوري��ات  وه��ذه 
المس��ألة ف��ي االتح��اد الس��وفييتي مس��ألة تآمر 
يتس��تر  التآم��ر  وه��ذا  وصهيون��ي،  أمريك��ي 

بالديمقراطية.
والس��ؤال المحي��ر هو أن أمثال غورباتش��وف 
ويلتس��ين وش��فرناتزه ينفذون ما يري��ده الوطن 
الروسي، أم أنهم يستجيبون لما تريده االمبريالية 
والصهيوني��ة لتفتيت وتقس��يم وإضع��اف االتحاد 

السوفييتي؟ 
�ليوم �لتا�صع و�لع�صرون 8/29

ناداني أبو باسم /عيس��ى عباس/ كي أشرب 
المت��ة مع��ه. لبيت ن��داءه وكان��ت الس��اعة قرابة 
العاش��رة والنص��ف صباح��ًا، وكان ذهن��ي يمت��أل 
بالعدي��د م��ن األفكار، أف��كار حول العال��م الثالث، 
وخاص��ة موض��وع المديوني��ة والت��ي وردت ف��ي 
كتابي��ن قرأتهم��ا مؤخ��رًا: األول لفي��دل كاس��ترو 
الحال��ة االقتصادي��ة  وه��و تقري��ر مط��ول ع��ن 
واالجتماعي��ة للعال��م الثالث قدم��ه لمندوبي دول 
ع��دم االنحياز ف��ي مؤتمرها ع��ام 1985 والثاني: 
المديونية لالقتصادي التقدمي الس��وري الدكتور 
رزق اهلل هيالن��ة ويبحث في وضع الوطن العربي 
االقتص��ادي عامة، ومصر خاص��ة ووضع المنطقة 
قبل اإلس��الم، واألج��داد المؤسس��ون لحضارة ما 
بين النهرين ووداي الني��ل، وقد اطلعت على هذه 

الحضارات من خالل بير روسي /مملكة أوزيريس/ 
وكتاب أحمد يوسف داوود /الميراث العظيم/. كان 
أبو باس��م كعادته س��اهمًا، ويلتفت يمينًا وشمااًل 
ويضح��ك.. فه��و مع��ك ولي��س معك. ف��ي وجهه 
الطيب��ة واإلنس��انية.. كانت الش��مس ف��ي الممر 
ترس��ل أش��عتها.. ودعته بعد نصف ساعة معتذرًا 
ألنني مسؤول عن الطبخ في مهجعي هذا اليوم. 

�ليوم �لثالثون 8/30
س��رت في الممر مع أبي منصور ضرار فراس 
م��ن الحس��كة، إنه معتق��ل منذ ع��ام 1975 وهو 
م��ن موالي��د 1942، ج��اء إخالء س��بيله في 1978 
ورف��ض التوقي��ع على طل��ب االعتذار وق��ال أمام 
مدي��ر س��جن المزة: - ب��دل أن يُعتذر من��ا – نحن 
نعتذر، واس��تمر في السجن س��تة عشر عامًا حتى 
اآلن! إح��دى ش��قيقاته وهي مدرس��ة وصلت إلى 
عض��وة في قي��ادة فرع الح��زب، طرح��ت في أحد 
االجتماعات موضوع س��جن ش��قيقها في منتصف 
الثمانينات وطالب��ت قيادة الفرع برفع طلب إلخالء 
س��بيله، فُط��ِردت من الحزب. ول��ه أخ اعتقل معه. 
وكان عسكريًا ضابطًا أفرج عنه بعد ثالث سنوات، 
تحدثن��ا عما يجري في موس��كو، ومررنا على ذكر 
الديمقراطي��ة الت��ي تريده��ا أمري��كا.. إن الحزن 

العميق على موسكو.
�ليوم �لو�حد و�لثالثون 8/31

روى أب��و ص��الح حب��ش الع��الج حلم��ًا ق��ال: 
رأيت نفس��ي داخل قلعة بع��د أن اجتزت ممرًا من 
مماراته��ا، ونظرت فرأيت الش��مس، ولكن س��ورًا 
وقف أمامي، فتسلقته وأود أن ألقي نفسي وراءه، 
ولكن المس��افة نائية، وكانت مياه، فمش��يت فوق 
الس��ور علني أج��د مكان��ًا قريبًا وناش��فًا، وكأنني 
ش��عرت أنن��ي مالح��ق، فعدت إل��ى داخ��ل القلعة 
وكدت أصرخ، واجتاحني الخوف، واس��تيقظت وأنا 
أتمنى أن يك��ون حلمًا، نهضت وش��ربت ماءًا. قلنا 

له: أنا وعائد – يمكن أن يفرج عنك
كان يفس��ر األحالم ف��ي /تدمر/ أب��و وضاح، 
وأبو هش��ام عبد اهلل الديبات، إن عالمنا مزيج من 

األحالم واليقظة ومن العقل والجنون.

�صهر �أيلول 1991 | �ليوم �لأول 9/1 
ذه��ب الطبيب ناجي حيدر إلى مدير الس��جن 
بناء على طلب األخير الذي طلب كافة المسؤولين 
الصحيي��ن، وطل��ب تقديم أس��ماء المرض��ى جدًا 
وذوي الح��االت الخطي��رة، لعرضه��م وق��د أعطوه 
األسماء التي تم عرضها أكثر من مرة على اللجنة، 
ولكن أحد لم يخل س��بيله. ف��ي جناحنا كان هناك 
13 اسما، لم يخل سبيل سوى اثنين منهما، ناقش 
ناجي األمر مع مدير الس��جن ق��ال: اإلفراج صعب 
إذا ل��م يكن المري��ض بحالة ميئ��وس منها، فإنه 
م��ن الصعب أن يس��تفيد. والمفهوم م��ن ذلك أن 
المري��ض إذا كان يقترب م��ن الموت فاألفضل أن 
يم��وت عند أهله، أما غير ذلك فال، وهذا يدل أن ال 

إفراج عن العمل السياسي. 
صديق��ي فيص��ل حوران��ي ال��ذي كان محررًا 
في جريدة البعث، واس��تلم دراس��ات فلس��طينية، 
وبعدها لم أسمع عنه شيئًا كنت قد قرأت له رواية 
» بير الشوم » فأعجبتني بصدقها وتوازنها. واآلن 
أنهي فيصل رواية سمك اللجة , التي أعجبتني في 
الزمان والمكان. فهي ترصد زمن أديب الشيشكلي 
» اهلل يرح��م ديكتاتوريته ويرح��م ترابه ». مكان 
الرواي��ة بحيرة طبري��ة، وقرية البطيح��ة وتخلف 
العالق��ات االجتماعي��ة واالقتصادية والسياس��ية. 
ق��رأت الرواية وأنا أس��ترجع كل لحظ��ة من تاريخ 
الفت��رة. جعلن��ي فيصل أق��ف على ضف��ة األردن 
وأعيش المعاناة اليومية التي س��تكون السبب في 

ذهاب البحيرة والنهر إلى العدو الصهيوني. 
�ليوم �لثاين 9/2

األخبار واإلشاعات تأخذنا وتدفعنا. سمعت أن 
وفدًا له عالقة بحقوق اإلنسان التقى »بيكر« وزير 
الخارجي��ة األمريك��ي , وطالبه بالتدخ��ل من أجل 
اإلف��راج عن المعتقلين السياس��يين في س��ورية. 
وس��معت أن لجنة العف��و الدولية نش��رت وعممت 
عل��ى فروعه��ا وعل��ى الصحاف��ة قائم��ة بأس��ماء 
المعتقلين السياس��يين في سورية، والخبر الثالث 
ال��ذي حمله أح��د الزائرين هو أنه قريبًا س��يصدر 

مرسوم عفو عام. 
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ولد س��عد اهلل ونوس ع��ام 1941 في 
قري��ة في ش��مالي غربي س��ورية تس��مى 
حصين البح��ر بالقرب من مدينة طرطوس 
والت��ي تعتب��ر م��ن أجم��ل ق��رى الس��احل 
الس��وري إضافًة لكونها أنجب��ت العديد من 
رواد المش��هد الثقافي في س��وريا , ونش��أ 
ونوس في كنف أس��رة فقيرة تعاني أزماتٍ 
مالي��ة متتابع��ة وصفه��ا فيما بع��د بأنها » 

سنوات بؤس وجوع وحرمان ».
درس المرحل��ة االبتدائية في مدرس��ة 
القري��ة وبناًء عل��ى نصيحة م��درس اللغة 
العربي��ة ب��دأ بالمطالع��ة وكان أول كت��اب 
اقتناه هو »دمعة وابتسامة » لجبران خليل 
جب��ران وكان عم��ره اثنت��ي عش��رة س��نة، 
تحول��ت بعده��ا المطالعة إلى ش��غف حتى 
بات يشتري الكتب بالدين , تابع دراسته في 
ثانوية طرطوس حيث حصل على الثانوية 
العام��ة عام 1959، وفي نفس العام حصل 
على منحة لدراسة الصحافة في كلية اآلداب 
بجامعة القاهرة. وفي هذه الس��نوات األربع 
من الدراس��ة اس��تطاع أن يطّل على األدب 
المس��رحي من خ��الل محاض��رات المرحوم 

الدكتور محمد مندور, و أثناء دراسته وقع االنفصال 
في الوحدة بين مصر وس��ورية مما أثر كثيرًا عليه، 
وكانت ه��ذه الواقع��ة بمثابة هزة ش��خصية كبيرة 
دفعت به إلى كتابة أولى مسرحياته والتي لم تنشر 
حتى اآلن، وكانت مس��رحية طويلة بعنوان » الحياة 
أب��دًا » عام 1961. وبعدها تخ��رّج عام 1963 وعاد 
إل��ى دمش��ق حيث عُيِّن مش��رفًا على قس��م النقد 
بمجل��ة » المعرفة » الت��ي تصدر عن وزارة الثقافة. 
وخالل عمله بالمجلة أصدرت عام 1964 عددًا خاصًا 
عن المس��رح كتب فيه قس��مًا خاصًا بمصر ودراسة 

عن مسرح الالمعقول عند توفيق الحكيم.
وفي تلك الفترة، زاد اهتمامه بالمس��رح وكتب 
مس��رحيات قصيرة ص��درت ع��ن وزارة الثقافة في 
س��ورية عام 1965، في كتاب مس��تقل تحت عنوان 
»حكاي��ا جوقة التماثيل«، ث��م جمعت مع غيرها في 
كتابي��ن صدرا عن دار اآلداب ف��ي لبنان عام 1978. 
وم��ن أه��م ه��ذه المس��رحيات القصي��رة »ميدوزا 
تحدق في الحياة«، و«فصد ال��دم« )1963(، و«جثة 
عل��ى الرصي��ف«، و«مأس��اة بائع الدب��س الفقير«، 
و«الرس��ول المجهول في مأت��م أنتيجونا« )1964(، 

و«الجراد« )1965(.
بعد ثالث سنوات من العمل في مجلة » المعرفة 
» ترك��ز اهتمامه على المس��رح وعندما س��نحت له 
الفرص��ة س��افر ع��ام 1966 في رحلة دراس��ية إلى 
باريس لدراسة األدب المسرحي في معهد الدراسات 
المسرحية التابع لجامعة السوربون. وهناك وصلته 
أنب��اء هزيم��ة 1967 فتأثر كثي��رًا واعتبرها هزيمة 
ش��خصية ل��ه. وعبّ��ر ع��ن أل��م ه��ذه الهزيمة في 
مس��رحيته التي أخذ شهرة بها »حفلة سمر من أجل 
5 حزي��ران » )1968(، وأثن��اء ذلك عاد إلى دمش��ق 
يعاني آالمًا نفس��ية مبرّح��ة، جعلته يصف األربعة 
شهور التي قضاها فيها بعبارة » في بؤس تام وفي 
ش��به غيبوبة », عاد بعدها إلى فرنسا التي سرعان 

ما شدته الحياة الفكرية فيها وأخرجته من عزلته.
ف��ي فرنس��ا تعرف عل��ى المس��رح الغربي في 
فترة تحوالته األساسية، واستطاع أن يستوعب أهم 
الطروحات الجديدة ف��ي تلك المرحلة، وأن يطوعها 
في أعماله على أرضية المسرح العربي واهتماماته. 
فاستخدم »الهابننغ والتحريض«، وأدخل تقنياتهما 
عل��ى موضوع الح��رب ف��ي ع��ام 1968، وذلك كي 
يطرح س��ؤااًل جوهريًا ح��ول الهزيمة، مش��ككًا في 

قدرة الكتابة المس��رحية التقليدية على التعبير عن 
المستجدات واألحداث العنيفة المعاصرة.

وف��ي فرنس��ا أيض��ًا م��ارس الحياة السياس��ية 
وس��اهم أثناء انتفاضة الطالب في جامعات فرنس��ا 
م��ع زمالئه في إقامة أحد المنابر للتعريف بالقضية 
والمنش��ورات  الخط��ب  خ��الل  م��ن  الفلس��طينية 
والكتيبات. وكان مؤمنًا باالش��تراكية العلمية منهجًا 
وأس��لوبًا في الحي��اة، إال أنه لم يع��رف ارتباطًا بأي 
تنظيم حزبي , وأخيرًا أنهى دراسته في فرنسا عام 
1968 وعاد إلى دمشق، فعُيِّن رئيسًا لتحرير مجلة 
» أسامة » الخاصة باألطفال من عام 1969 إلى عام 
1975 حي��ث أخذ إجازة بدون راتب وعمل محررًا في 
صحيفة الس��فير البيروتية، وعندما اشتعلت الحرب 
األهلي��ة في لبن��ان عاد إلى دمش��ق ليعم��ل مديرًا 
لمس��رح القباني الذي تش��رف علي��ه وزارة الثقافة. 
وأسس مع شريكه وصديقه المسرحي فواز الساجر 
, فرقة المس��رح التجريبي في دمشق والتي قدمت 
عدة عروض. وكان يهدف إلى تقديم مسرح وثائقي 
وس��ينما وثائقي��ة تس��اهم في اكتش��اف مش��اكل 
المجتم��ع وفهمها، وتدعو إلى اإلصالح والتغيير. كما 
عمل أيضًا مع مجموعة من المتحمس��ين للمس��رح 
ومنه��م ع��الء الدين كوك��ش على إقام��ة مهرجان 
دمشق المسرحي األول 1969، وعُِرضت خالل هذا 
المهرجان مس��رحيته » الفيل يا ملك الزمان« ونجح 
المهرج��ان عل��ى مس��توى الوطن العرب��ي، وتوقف 
بع��د المهرج��ان الثامن ف��ي 1978 بس��بب األحوال 
السياس��ية الصعبة التي ش��هدتها المنطقة، ومنها 
الح��رب األهلي��ة في لبن��ان، والقطيع��ة العربية مع 
مص��ر. وفي عام 1977 أصدرت وزارة الثقافة مجلة 
مس��رحية ه��ي » الحي��اة المس��رحية » وأوكلت إلى 
س��عد اهلل ونوس رئاس��ة تحريرها حتى عام 1988 
وهي مجلة فصلية متخصصة في شؤون المسرح.

ف��ي ح��وار لونّ��وس ع��ام 1979 ش��رح تطور 
أس��لوبه المس��رحي قائاًل: » منذ منتصف الستينات 
ب��دأت بين��ي وبي��ن اللغ��ة عالقة إش��كالية م��ا كان 
بوس��عي أن أتبينه��ا بوضوح في تل��ك الفترة، كنت 
أستش��عرها حدثًا أو عبر ومضات خاطفة. لكن حين 
تقوض بناؤنا الرمل��ي صباح الخامس من حزيران، 
أخ��ذت تل��ك العالقة اإلش��كالية تتجل��ى تحت ضوء 
ش��رس وكثي��ف.و يمكن اآلن أن أح��دد هذه العالقة 
بأنها الطموح العس��ير ألن أكّثف في الكلمة، أي في 
الكتابة شهادة على انهيارات الواقع وفعاًل نضاليًا ».

اعتص��م ونوس ع��ن الكتابة لعقد من 
الزمن تقريبًا، منذ أواخر الس��بعينات ليعود 
إلى الكتابة في أوائل التسعينات بمجموعة 

من المسرحيات السياسية.
 ك��رّم س��عد اهلل ون��وس ف��ي محافل 
ع��دة، أهمه��ا مهرج��ان القاه��رة للمس��رح 
التجريب��ي ف��ي دورت��ه األول��ى، ومهرجان 
قرطاج في تونس عام 1989، وحصل على 
جائزة س��لطان العويس الثقافية عن حقل 

المسرح في دورتها األولى.
صدرت أعماله الكاملة في عام 1996، 
في ثالثة مجلدات عن دار األهالي بدمشق، 
الطويل��ة  المس��رحيات  كل  فيه��ا  جمع��ت 
والقصيرة والنص��وص النظرية من بيانات 
وكتاب��ات تتعل��ق بالمس��رح. وق��د ترجمت 
مس��رحياته إلى العديد من اللغات األجنبية 
كما نشرت وتم عرضها في كثير من الدول 

العربية واألوربية.
 1990 الخلي��ج  ح��رب  وقع��ت  عندم��ا 
عدها ونوس ضربة ش��خصيًة ل��ه فقال: » 
أش��ك معها في أنها كانت الس��بب المباشر 
إلصابت��ي بم��رض الس��رطان، ولي��س مصادفة أن 
يبدأ الش��عور باإلصابة بالورم أثناء الحرب والقصف 

الوحشي األميركي على العراق ».
أصيب ونوس بسرطان البلعوم في عام 1992، 
وقد حدد له األطباء الفرنسيون مدة للمرض القاتل 
بستة أش��هر وأن هذا الرجل سيفارق الحياة بعدها، 
لكنه كم��ا عبّر هو نفس��ه فقد كاف��ح المرض من 
خالل إصراره على الكتابة والتأليف واإلبداع، وهكذا 
دخل في صراع اس��تمر خمس س��نوات مع المرض، 
فف��ي ع��ام 1994 عاوده الس��رطان ف��ي الكبد وبدأ 
دورة عالج طويلة في دمش��ق , ف��ي لقاء أخير معه 
قال: »إن إحساسي الجنائزي سيتضاعف أكثر وأكثر 
وأن��ا على حافة ه��ذه التخوم الرجراج��ة بين الحياة 
والموت. أعتقد أن إسرائيل سرقت السنوات الجميلة 
من عمري وأفسدت على إنسان عاش خمسين عامًا 
مثاًل، الكثير من الفرح وأهدرت الكثير من اإلمكانات 

.«
رحل س��عد اهلل ونوس في الخامس��ة عشر من 
أي��ار / مايو 1997، أثر مرض دام لس��نوات وهومن 
قال عن المرض , » المرض يكس��ر الكبرياء , و هذا 
أقس��ى ما في��ه”, وقد ذك��رت زوجته الس��يدة فايزة 
شاويش أنه لم يترك الكتابة والورق واألقالم حتى 
في أيامه األخيرة بالمستشفى وهو يودع دنيانا , لم 

ينقطع خاللها عن الكتابة.
ق��ال ونوس في مس��رحية » منمنمات تاريخية 
»: “أليس من مهمة العالم يا س��يدي أن ينير للناس 
ض��وء ,او أن يهديه��م إل��ى س��بيل يخ��رج بهم من 

االنحطاط
- ليست تلك مهمة العالم..

- ما مهمة العالم أذن
- مهم��ة العال��م أن يحلل الواقع كم��ا هو ,وأن 

يكشف كيفيات األحداث وأسبابها العميقة”.
ح��اول س��عداهلل ون��وس أن يخل��ق م��ن خالل 
ه��ذا المس��رح وعي��ًا جماهيريًا عن طري��ق التعليم 
والتس��ييس والتحريض مس��تخدمًا كّل م��ا أتيح له 
من تقنيات مس��رحية فنية حديثة في العالم،ولكنّ 
مس��رحًا مثل مس��رح ونوس يحتاج إلى جمهور من 
نوع خاص، إلى جمهور يمتلك مقومات متلق يعمل 

ذهنه فيما يرى ويسمع.
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بيروت، الس��اعة كانت تش��ير إلى العاشرة مساًء، 
يوم أربعاء بارد، بارات بيروت تعجّ بالزبائن كحال 

يوم العمل لمحمد حذيفة ذو السنوات العشر.
يجوب محم��د الطاوالت التي افتُرش��ت خارج 
محالتها ممس��كًا بإناء الزهور الحمراء ليبحث عن 
صاح��ب قلب طي��ب، فيرص��د امرأت��ان منهمكتان 
بحدي��ث عميق على الطاولة، فيمش��ي جانبًا حتى 
يقتحم الحديث بابتس��امة واس��عة‘ إال أنه يتحرك 

بعيدًا بعد إشارة صارمة أومأتها إحداهن برأسها.
يكرر محمد خطته على زبائن محتملين آخرين، 
وهو يرتجف مرتديًا قميصه البرتقالي، إلى أن ينجح 
ببيع الزهرات العش��رة التي بحوزته، إذ تنتظره أمه 
بعقوب��ة الض��رب إن لم يب��ع ما لدي��ه، فيضطر ألن 

يجوب الشوارع حتى الساعة الثالثة صباحًا.
أعلن��ت األم��م المتح��دة أن لبن��ان ق��د قامت 
بتس��جيل النازح الس��وري رقم ملي��ون لديها يوم 
الخميس، مما يجعل هذا البلد الصغير - والذي كان 
عدد سكانه 4 مليون نسمة قبل الحرب السورية - 

موطنًا ألعلى نسبة لالجئين في العالم.
ولعل أكثر مايمثل تدفق النازحين وأثر الحرب 
الس��ورية على عاصم��ة لبنان ه��م األطفال مثل 
محمد، أولئك الذي��ن فرّوا من العنف وانتهى بهم 
األم��ر هنا: يبيعون الزهور، أو المحارم، أو العلكة، 

أو يلمعون األحذية في شوارع بيروت.
ال تمتل��ك لبن��ان مخيم��ات الجئي��ن م��ن أجل 
السوريين، لكن وفي الطرف المقابل هناك ارتفاع 
في اإليجارات ومساعدات بسيطة للمهاجرين، مما 
يعن��ي أن آالف األطفال الس��وريين مجبرين على 

العمل لدعم عائالتهم.
وفقًا إلحصائيات اليونيس��يف فإن هناك واحد 
عل��ى األقل من بين كل عش��رة أطفال س��وريين 
نازحين يعمل إلعالة أسرته، وهي نسبة أكبر من 
هذه في لبنان، حيث أنه فقط ثلث هؤالء األطفال 

يدخلون المدارس.
ويق��ول مس��ؤولو األم��ن اللبناني��ون وعاملو 
اإلغاثة أن هؤالء الباعة الجوالين في الشوارع هم 
عرضة للعنف، وللسرقة، ولحلقات الجنس، وحتى 
لإلتج��ار غير الش��رعي باألعض��اء. وطبع��ًا هناك 
األطف��ال العاملين األقل وضوح��ًا، الذين يعملون 

في المصانع وفي الزراعة.

يف عمل خطري، لكل طفل حكاية
ابتدأت قصة محمد حين كان عمره 8 سنوات، 
يعيش في منبج، وهي مدينة زراعية في الشمال، 
عل��ى الضف��اف الغربي��ة الخصب��ة لنه��ر الفرات. 
يعيش مع أمه األرملة وجدته وأخوه وستة أخوات، 
في بيت��ه المؤلف م��ن ثالثة طواب��ق والذي جرى 
توس��يعه. وتملك العائلة كذل��ك مزرعة في قرية 
مج��اورة، حي��ث كان يلع��ب مع إخوت��ه بين 1300 

شجرة زيتون. 
كان يذه��ب إلى المدرس��ة، م��ع أن أمه تقول 
أن��ه كان ول��دًا مؤذٍ أكث��ر من كون��ه مواظب على 

الدراسة.
يقول محمد: "س��وريا كانت أجم��ل مكان في 

العالم".
ث��م دقت الح��رب أبواب بي��ت محم��د، واجتاح 
الث��وار المعارضون مدين��ة حلب القريب��ة، وبدأت 

الحكومة بشن الضربات الجوية.
وفيما بدأت الح��رب في حزيران 2012، قررت 
األم "وتدع��ى أم ع��الء" أنه الب��د للعائلة أن تبحث 

عن األمان في لبنان.
ف��ي  الي��وم  مزرعته��م  أن  العائل��ة  وتق��ول 
المس��لحين  س��يطرة  تح��ت  ه��ي  "كراك��وزاك" 
اإلس��الميين المنتمين لدولة اإلس��الم في العراق 

والشام، والتابعة لتنظيم القاعدة.
اش��تعال  نقط��ة  الي��وم  قريته��م  أصبح��ت 
محتمل��ة للتدخ��ل التركي ف��ي الحرب، حي��ث أنها 
موطن ضريح س��ليمان شاه: الجد األكبر لمؤسس 
االمبراطوري��ة العثماني��ة، وهي مه��ددة بالهجوم 
من قبل قوات دولة اإلس��الم في العراق والش��ام، 

مما دفع تركيا بالتدخل لحمايتها.
على خلفية ما حصل، ت��رى عائلة محمد أماًل 

ضعيفًا بالعودة قريبًا إلى الوطن.
يعيش اليوم أفراد العائلة العش��رة في غرفة 
واح��دة مس��تأجرة ف��ي مبن��ى مهلهل مك��ون من 
خم��س طوابق في بي��روت، والذي يؤمن مس��كنًا 

ضيقًا ألكثر من 350 سوري.
أمريك��ي ش��هريًا  350 دوالر  العائل��ة  تدف��ع 
لغرفة بطالء متقش��ر ومطبخ صغير داكن يحوي 
غاز صغير للطهو. تعم��ل أم محمد عاملة تنظيف 
في بنك وتتلقى دعم��ًا غذائيًا من األمم المتحدة، 
إال أن أجره��ا الذي تتقاض��اه "266 دوالر أمريكي" 

اليكفيها لدفع األجرة.
تق��ول األم أن��ه الخي��ار لديه��ا إال أن ترس��ل 
أبناءه��ا إل��ى العم��ل، بالتال��ي فإن محم��د وأخوه 
األكبر عالء ذو االثني عش��ر عام��ًا يمضون حوالي 
10 س��اعات يبيع��ون الزهور كل ليل��ة. يبقي كل 
منهم��ا عينيه على أخيه، ويتفاديان الش��رطة فهو 
عم��ل غير قانون��ي، وأصاًل محمد قد ت��م توقيفه 

مرتين سابقًا.
يق��ف محمد عل��ى إح��دى تقاطعات الش��ارع 
الصاخبة في إحدى الليالي ويقول: "هذا اإلناء هو 

شركتنا الصغيرة".

إال أن عملهما هذا يعرضهما لخطر دائم، فبعد 
بي��ع وفي��ر للزهور في ي��وم عيد الحب ف��ي العام 
الماض��ي، كان كل م��ن محم��د وعالء ف��ي طريق 
الع��ودة إلى المن��زل والذي ال تتجاوز مس��افته 15 
دقيقة مش��يًا حين هاجمتهما مجموعة من الرجال 

بالسكاكين وسرقوا كل ما جنوه يومها.

حلقة مفرغة
تمتد الرقعة التي يبيع فيها الولدان بضاعتهما 
على ط��ول بضعة أبنية في نهاية ش��ارع الحمراء 
المكت��ظ في بي��روت، حيث تس��مع هن��اك اللهجة 
السورية تمامًا كما تسمع اللبنانية، يتفادى محمد 
الذهاب إلى البارات، فهو يكره الس��كارى، وهم ال 

يشترون الورد بكل األحوال.
لكن ليلة األربعاء ه��ذه، كان العمل بطيئًا، إذ 
أن محم��د كان قد ت��م توقيفه وإرس��اله إلى ملجأ 
األطفال، حيث اضطر ومنعًا للقمل أن يحلق شعره 
الممش��ط إلى الوراء بعناية، إال أن شعره القصير 

اآلن يؤثر على حركة البيع. 
يق��ول محم��د: "كان ش��عري جمي��أًل، كان��ت 
الس��يدات تحبه، كنت قد اعتدت أن أمشّ��طه يمنة 
أو يس��رة، والجميع كان يش��تري مني، أما اآلن فال 

أحد يريد ذلك".
بق��ي ع��الء ف��ي المن��زل، فاجتم��ع محمد مع 
دي��اب، بائع المحارم ذو األحد عش��ر عامًا، والقادم 
من دمشق، فذهبا ليجربا البيع في البارات القريبة 

من الجامعة األمريكية ببيروت.
كان��ت صفقة البي��ع األولى لمحمد ذاك المس��اء 
ممتازة، حيث أعطاه زوجان شابان أكثر من 3 دوالرات 
للوردة، إال أن فرحته هذه لم تدم طوياًل، فقد فاجأه 
أحد عناصر الش��رطة ممس��كًا إياه من مؤخرة عنقه 
ووقف ش��اهقًا أمامه ليدوس بجزمت��ه الجلدية على 

قدم محمد ويفتح الضوء قويًا في عينيه.
س��أله الش��رطي بعن��ف: "ما هو اس��مك؟ من 
أرسلك للعمل هنا؟"غير أن هذه المرة كان نصيب 
محم��د التنبي��ه فق��ط، ولم يس��قه العنص��ر إلى 

�أطفال �صوريا �لالجئني يف لبنان، باأمان من خطر 
�حلرب لكن �أمام �أخطار �ل�صو�رع

  نشرت في جريدة واشنطن بوست 3 نيسان 2014
  بقلم: لوفداي موريس   ترجمة: مريم أسعد

محمد حذيفة، 10 سنوات، يبيع الزهور في بيروت
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الحجز.

تعّل��ق عبي��ر أبي خلي��ل، موظفة ف��ي حماية 
األطفال في منظمة اليونيس��يف: "هذا ال يس��اعد 

في حل المشكلة، فهي حلقة مفرغة".

بيت �لأمل
بعد اعتق��ال محمد في األس��بوع الفائت، قضى 
ليلة في مخفر الشرطة، ثم تم إرساله إلى مأوى في 
الجبال فوق بيروت، وهو ممول من الحكومة اللبنانية 
لرعاي��ة األطفال المعنفين و المش��ردين أو المتخلى 
عنهم، حيث بقي محمد هناك حتى استطاعت أمه أن 

تحصل على إفراج عن ابنها بعد أسبوع.
"بي��ت األمل" تدي��ره مجموعة مس��يحية غير 
ربحية، وهو يحوي على س��بعين س��ريرًا، ويقول 
الم��دراء أن ه��ذا الرقم هو أقل بكثي��ر من الرقم 
ال��ذي يحتاجونه فع��أًل، وأن حالة محمد هي واحدة 
من الح��االت األق��ل جدي��ة وخطورة م��ن الحاالت 

األخرى التي لديهم.
ويق��ول ماهر طبراني، مدي��ر "بيت األمل" أن 
عمال��ة األطفال ليس��ت بجديدة عل��ى لبنان، حيث 
توجد ش��بكات ضخم��ة لعمالة األطف��ال، غير أنه 
ومع تدفق السوريين فإن هذه الشبكات قد وجدت 

مسارات جديدة لتفترس فيها.
ويضي��ف: "األم��ر لي��س فق��ط ع��ن أطف��ال 
الش��وارع، بل أكبر من ه��ذا، وهو ليس فقط عن 
بيع الزهور و العلكة، بل إن بعض هؤالء األطفال 
يضط��رون لبي��ع المخ��درات، حت��ى أن بعضه��م 

يضطرون لبيع أجسادهم". 
ويستش��هد ماهر طبراني بحادثة تعرض لها 
طف��ل في بي��ت األمل في يوم لي��س ببعيد، حيث 
ت��م أخذه للعناية بعد أن حاول أحد أفراد عائلته أن 
يبيع كليته، وهي حادثة باتت تحدث تحصل بتزايد 
مع تزايد أعداد النازحين المعدمين، وبحادثة أخرى 
تعرض له��ا أحد قاطن��ي "بيت األمل" الس��ابقين 
وكان يبل��غ 11 عام��ًا حيث تم بيعه م��ن قبل أبوه 
إلح��دى حلقات الدعارة، وقد أم��رت المحكمة التي 

استلمت القضية أن يعود الطفل إلى عائلته.
ويكمل طبراني: "تشعر أن كل هذا العمل بال 
طائل! سبعون بالمائة ممن هنا ال يريدون العودة 
إلى عائالتهم وال يجوز أن يعودوا، ولكن طالما أن 

المحكمة أقرّت ذلك فهم مجبرون على العودة".
يقول المحامون أن الس��لطات اللبنانية ليست 
مؤهلة كفاية لمعالجة مش��كلة األطفال الالجئين 
من الس��وريين، وقد حّذرت اليونيسيف من ظهور 
"جيل ضائع" من األطفال الس��وريين الذين فوّتوا 

سنين دراسة طويلة.
يناض��ل محمد ليبق��ى في صفوف الدراس��ة 
التي تنظمها منظمة محلية غير ربحية. في إحدى 
األمس��يات، وفيما وقف محمد على تقاطع مكتظ، 
رآه أس��تاذه فأوقفه ليس��أله عن س��بب غيابه عن 
المدرسة، فاش��تكى محمد أنه ما من أحد ليوقظه 
ف��ي الصباح، وهنا وع��د عالء ال��ذي كان مع أخوه 
األستاذ بأنه سيرسل محمد إلى المنزل باكرًا "عند 
منتصف الليل" ويتأكد أنه سيستيقظ في الصباح. 

ولكن، في اليوم التالي لم يأتِ محمد.
وفيما تجلس األم متوسطة أوالدها في شقتها 
الصغيرة تقول وهي تشير إليهم أن التعليم اليوم 
يأت��ي بمرتبة ثانية بع��د األكل والمأوى. وتضيف: 
"هم يجلس��ون معي هنا على قيد الحياة اليوم، إال 

أن مستقبلهم قد مات".

ر�بط �ملقال �لأ�صلي: 
h t t p : / / w w w . w a s h i n g t o n p o s t . c o m /
w o r l d / m i d d l e _ e a s t / i n - l e b a n o n -
syrian-refugee-children-find-safety-
from-war-but-new-dangers-on-the-
streets/20143947194 /03 /04 /b-3e7e-
44268203--a0e5fa9c1e5a_story.html

عالء حذيفة إلى اليسار، 12 سنة، وأخوه محمد، 10

عبد اهلل، 9 سنوات، الجئ من إدلب-سوريا، يعانق أصدقاءه ضمن درس اللغة اإلنجليزية في الصف في مركز 
»بيت األمل« لألطفال في منطقة كحالة قرب بيروتر

أحمد، 13 عامًا، الثاني من اليمين، ومحمد، 14 عامًا إلى اليمين، كالهما نازحين من درعا-سوريا، يأخذون استراحة 
من تلميع األحذية للتحدث إلى أحد المبشرين المسيحيين ومساعده على كورنيش البحر ببيروت.
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موُت ُمبهج لرجٍل جمهول
م�صفى �ملو��صاة 2003

  حمزة السيد - دمشق
ف��ي اليوم األول: "أب��وك مصاب بقرحة 
مع��دة، في الي��وم الثاني ماء ف��ي الرئتين، 
في الثال��ث الال، ثقب ف��ي البنكرياس ، في 
الخام��س ضع��ف ف��ي القلب" هك��ذا أتلقى 
نش��رة أحوال األب على باب قس��م اإلنعاش 
ف��ي المش��فى الحكوم��ي، حي��ث نتك��دس 
نح��ن الفق��راء، على باب القس��م المحصن 
الذي  والممرضين  األفجاج،  بالمس��تخدمين 
يش��ربون الش��اي ب��زي يملئ��ه دم الفقراء، 
ه��ؤالء أس��ياد هن��ا، ال أحد م��ن الممكن أن 
يتك��رم بالس��ماح ل��ك بالدخ��ول إل��ى حيث 
يس��تلقي مريض��ك إال هم، يخ��رج الطبيب 
المبت��دأ صغير الس��ن من اإلنع��اش، هناك 
أم��ُل يق��ول، واألم��ل ضعيف يق��ول طبيب 
آخ��ر، لك��ن اهلل كبير يقول المُس��تخدم لي 
وأن��ا أبكي ف��ي دهليز المش��فى، أيام مرت 
وأن��ا أش��اهد أب��ي يت��ورم، الرجل األس��مر 
النحيل بات سمينًا، "لكن كله ماء" تطمئنني 
ممرض��ة تعش��ق "كاظ��م" ويحل��و له��ا أن 
تس��معه في غرفة إنعاش المش��فى العام، 
ما أخبار أبي؟.. أس��أل طبيبًا ذو أسنان المعة 
إل��ى درج��ة اإلس��تفزاز، يهملن��ي، أصمتُ 
وأتابع انتظاري وجوعي ال��ذي أصبح مزمنًا 

في مشفى المواساة.
س��أنام على األرض الليلة، في المهجع 
التاس��ع ف��ي الطاب��ق الرابع، بي��ن أناس ال 
يجمعهم شيء إال الفقر الذي أجبرهم على 
دخ��ول المش��فى العام، عل��ى األرض وعند 
الحادية عشرة لياًل، يش��به المهجع كراجات 
النق��ل، أحادي��ث مس��تمرة بي��ن المرض��ى 
ويش��ربون  يدخن��ون  له��م،  والمرافقي��ن 
الش��اي ويتبادلون النكات واآلالم واالنتظار، 
اس��تلقي تحت س��رير مريض عجوز وقرب 
المبولة الش��خصية، فالرجل مصاب بكس��ر 
ف��ي الس��اق، والممرض��ون ثبتوا ل��ه مبولة 
يتن��اوب أوالد الح��الل عل��ى إفراغه��ا كلم��ا 
أمتلئ كيس��ها القريب مني، أنام كميت، وال 
توقظن��ي أحاديث المرض��ى وال ضحكاتهم 
وال صراخ المتألم منهم حين يطلب مسكنًا، 
عن��د السادس��ة صباح��ًا يدخل المُس��تخدم 
إل��ى المهجع ممس��كًا بدلٍو ومقش��ة ويلقي 
مياه الس��طل كيفما اتفق، أتبلل، أستيقظ، 
وأغادر المهجع، وجه المُستخدم يحمل لئم 
األرض، إذا لم اس��تيقظ من الرشة األولى، 
س��تالحقني الممسحة في يده، ال قهوة هذا 
الصب��اح أيض��ًا، وعل��ي التوج��ه إل��ى غرفة 
اإلنعاش فربما أس��تطيع الدخول إلى سرير 
أبي، في المصعد أس��أل نفسي: هل ال زال 

حيًا؟ لو مات كنت سأعلم.
حي��ن دخل��ت أول م��رة إل��ى المش��فى 
الحكومي شاهدت ش��ابًا يتناول طعامه بعد 
أن جل��س عل��ى األرض في الدهلي��ز، كان 
ي��أكل بش��راهة، ويبالغ في حج��م اللقمة، 
يش��رب عصي��رًا مع الش��طيرة، مج��رد من 
أي إحس��اس بكل ه��ذا األلم، فيما تُس��مع 
وبشكل واضح أصوات المتألمين وتتساقط 
منهم نقاط دم هنا، وس��وائل دبقة هناك، 

أطف��ال تبك��ي ونس��اء تص��رخ ورج��ال ال 
يُخجله��ا األل��م، الش��اب ب��ال أي أنف��ة ف��ي 
م��كان تملئ��ه رائحة األدوية والب��ول، أدنتُ 
الش��اب طوال س��اعات، اعتبرته حيوانًا إلى 
أن جلس��ت بج��واره ف��ي الي��وم الثاني عند 
وقت الغ��داء، ونافس��ته في حج��م اللقمة، 
فف��ي المش��فى تعتاد س��ريعًا على أش��ياء 
ل��ن تفعله��ا إال إن كن��ت فقيرا ج��دًا، ونحن 
الفقراء يُصعب أن نفهم كل اإلشارات التي 
يرس��لها لنا المس��تخدم طلبًا للرشوة، ربما 
ألنه يش��ير لش��يء ال نملكه!، فحين نُطرد 
جميعًا كمرافقي��ن من كامل الطابق الرابع، 
ونُت��رك على ال��درج، ألن األطب��اء يقومون 
بجولة على المرضى، يقف المستخدم على 
الباب الحديدي الكبير، يشعل السيجارة من 
الس��يجارة وينظ��ر إلينا واحدًا واح��دُا، أنا لم 
أكن أفهم أن خمس��ة وعش��رين ليرة أدسها 
في يده، س��تغير مزاجه ويدعن��ي أعود إلى 
سرير أبي، كانت النس��اء يستخدمن الدعاء 
ويفش��لن ف��ي العب��ور، الرج��ال ته��دده أو 

تتملقه وتفش��ل في العبور، بينما تستطيع 
صبي��ة عبر ابتس��امة واع��دة أن تفتح الباب 
وتدخل، كنت انتظر لساعات حتى يسمح لنا 

بالعبور إلى المهاجع من جديد. 
ف��ي آخر م��رة عاد فيها أب��ي إلى الوعي 
قبل رحيله، أمتلك حس��ًا فكاهيًا عاليًا، رغم 
أن الطبي��ب قال الحقًا إنها س��كرات الموت، 
لكنني أري��د أن أذكر طلب��ه األخير على أنه 
دعاب��ة أطلقه��ا ال هذيانًا م��ن األلم، فحين 
دخلت إلى غرفة اإلنعاش بفضل مس��تخدم 
أخبرني أنه اس��تيقظ، كانت "المنفسة" قد 
أزيل��ت للتو من فم��ه، قليل م��ن الدم على 
ش��فته، س��ألته كيف أن��ت؟... أج��اب وعيناه 
تج��والن ف��ي الم��كان: "منيح".. كي��ف أنت؟ 
قلت: جيد... صم��تُ قلياًل فلم أجد ما أقوله 
اآلن، أراقب��ه يتنف��س بصعوب��ة ويس��رق 
النظر إلى قدمه المكسورة والمّثقلة بكيس 
من حدي��د ك��ي ال يحركها فيزيد من س��وء 
الكس��ر، سألني: هل أجروا لي العملية؟ كان 

عمل للفنانة سهام الكردي، بعنوان: طفلة شهيدة
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أب��ي ق��د ُأدخل غرف��ة العمليات أرب��ع مرات 
حت��ى اآلن، األول��ى منها من أجل كس��ر في 
عظم الفخذ، وثالث مرات دخلها وخرج منها 
غائبًا عن الوعي، لم يكن يعلم أن بطنه قد 
شُق لثالث مرات في عشرة أيام ألسباب لم 
تُع��رف حتى اآلن، ويبدو أنه نس��ي العملية 
التي أجراها بكامل وعيه، أجبته أن العملية 
أجريت، صوتي كان مشبعًا بالدمع، ووجهي 
يس��قط مني، وس��تارة الماء المالح منعتني 
من التركيز في وجهه، مس��حت دمعي بكلتا 
يدي حين أدركت انه ال يقرأ بكائي، قال لي 
فج��أة وبحماس أن��ه يريد تن��اول الحلويات، 
كان دائم التعلق بكل شيء حلو المذاق من 
طعام ونس��اء وش��عر وفن، أجبت سريعًا أي 
ن��وع تريد؟، ق��ال: ملوخية... أصب��ح بكائي 
فاج��رًا وب��ال حياء، أمس��كت يده م��ن جديد 
وق��د انتفخ��ت فلم تع��د عظامه��ا وعروقها 
الب��ارزة تظهر، ال زال يتأم��ل المكان، وقلما 
ينظ��ر إلي، هل يعرف من أن��ا؟ اقتربت منه 
وتركت قبلة على جبينه، ما إن رفعت رأسي 
والتق��ت عين��اي بعينيه، حتى س��ألني : من 
أين تعيش��ون؟؟ كانت لحظ��ات وعي عميقة 
ال تليق بما س��بق، عاد ليقول: أمعكم مال؟؟ 
كان ف��ي جيب��ي حي��ن حدثن��ي أب��ي للمرة 
األخيرة خمس��ة عش��رة ليرة ولي��س لي أي 
دخل، وه��و يموت بي��ن يدي، وأن��ا ال أدرك 

ذلك.
في الطاب��ق الرابع المخصص ألمراض 
عل��ى  القائم��ون  أضط��ر  العظ��م،  كس��ر 
المش��فى أن يدرجوا مريضا بالسرطان في 
مهجعن��ا، بقية المرضى اس��تقبلوه بالكثير 
م��ن اإلن��كار، رج��ل ف��ي األربعي��ن مصاب 
بسرطان الحنجرة، معه زوجته الشابة وغير 
المتوازن��ة، صوته��ا مرتف��ع وصراخها كثير 
وال تملك صبرًا على سوء المعاملة، وال مااًل 
تتجن��ب فيها هذا الس��وء، مريض س��رطان 
الحنجرة يص��در أصواتًا عميقة ليتفاهم مع 
زوجته والمحيطين به، صوت نادر الس��ماع، 
فال هو آدمي وال ه��و حيواني، وكأنه صوت 
من عالم س��فلي، زوجت��ه ال تعرف الصمت 

وال تهجر البكاء بحالته السريعة التي ال دمع 
فيها، تأّن كلما أّن زوجها وتتحدث عنه للجميع 
وكأن��ه غير موجود، ال تفارقه وال ترضى أن 
يبقى معه غيرها، لكنها دائمة الشكوى من 
مرضه، تكرهها في بداية سكناها للمهجع، 
لك��ن م��ع الوق��ت وبع��د أن تع��رف أن حالة 
الرج��ل في التنقل من س��رير مش��فى إلى 
سرير آخر قد تجاوزت العام، تتفهم مظاهر 
الجن��ون األول��ى التي ب��دأت تظه��ر عليها، 
لدرج��ة جع��ل من الس��هل أن ترس��م على 
وجهه��ا ضحكة ألي دعابة س��مجة تطلقها، 
كنتُ وهي نتقاس��م الس��جائر ونجلس في 
دهليز الطابق الرابع بعد أن تطفئ األضواء 
عل��ى المرض��ى، كان أب��ي ال ي��زال مريض 
كس��ر عظم فقط، وكان الس��رطان مختبئًا 
في��ه، وظاهرًا في جس��د زوج��ة صديقتي، 
كانا ندخن بشراهة حين قالت فجأة، "ليمت، 
ليمت اآلن لقد تعبت...لكني أحبه...س��أرتاح 
ويرتاح"، صوتها يختلف إيقاعه بين الجملة 
والجملة، هنا نس��مع ضرب��ًا قويًا يصدر من 
داخ��ل المهج��ع، كان زوجه��ا يض��رب حديد 
الس��رير ليناديها، حين دخلنا إليه، كان الدم 
يمل��ئ فمه، تصرخ هي كم��ا العادة وتوقظ 
جميع المرضى، يسرع الممرض إلينا ويرفع 
الغط��اء عن كل جس��ده، كان دم��ه قد غادر 
جس��ده وصب��غ الم��الءات، ومش��ى بعض��ه 
على األرض، تحقق��ت أمنية صديقتي بعد 

ساعات، لكنها بقيت نصف مجنونة. 
في ليلته األخيرة في المش��فى قال لي 
طبيب خبير لم أش��اهده م��ن قبل، إن وضع 
أب��ي أفضل اآلن وقد تج��اوز مرحلة الخطر، 
كان انتظار جمل��ة كهذه قد أصبح ال يطاق، 
أراحتن��ي الجمل��ة، واتبعها الطبي��ب بأنه ال 
حاج��ة لبقائي هنا، فالجميع يس��هرون على 
راحة أبي، علمت أنه يكذب، لكنني قررت أن 
أصدقه الليلة وأغادر المش��فى فغدًا أتخرج، 
ومش��روعي ل��م ينتهي بعد، بضع س��اعات 
حتى الصباح في قس��م النحت ستساعدني 
عل��ى إنهاء المش��روع، في تل��ك الليلة كنت 
في المرس��م الكبير لوح��دي فجميع الطلبة 

أنهوا أعماله��م وغادروا، لم أعاش��ر مطلقًا 
خش��ب الزيتون بمث��ل هذه الدهش��ة، كان 
عملي ال��ذي لم يعجب أح��دا، يخبرني كيف 
أتح��رك، يريد مني أن أزي��ل عنه الزائد من 
الخش��ب، كان يأمرن��ي حين��ًا أن أرك��ز هنا، 
ويطلب حين��ًا ويغمز حينًا، آلة القطع طيّعة 
ج��دًا، ال تخطئ ه��ي وال أخطئ أن��ا، رائحة 
النش��ارة كرائح��ة جس��د ام��رأة تعش��قها، 
وذراتها تلتصق بوجهي وكأنه عرض بطيئ 
لمش��هد حب، تدخل اوركس��ترا بكامل زيها 
الرسمي إلى رأسي، أنس��اب مع الخشب وال 
أطيق مفارقته، كم يبدو س��هاًل هذه الليلة 
أن تنح��ت وجهًا، يخدع��ك وتخدعه وتصدق 
أنه حي، وتقول ل��ه: أحبك، فيضحك الوجه 
لي ويخبرني أن أح��رره أكثر فكلينا لم يعد 
يطي��ق االس��تتار، لس��ت هنا وأنا هن��ا، قوة 
تحركن��ي اآلن وتتن��زل كل س��كينة عرفها 
البشر علي، ال أش��تهي شيئًا غير االستمرار 
ف��ي مداعبة هذا الوج��ه، وال يهمني من منا 
هو الس��يد، تل��ك الليل��ة أدرك��ت أن النحت 
عب��ادة، ف��ي غرف��ة اإلنع��اش كان أب��ي قد 
اس��تيقظ للمرة األخيرة وحيدًا وعاد لنومه، 
ف��ي ذات التوقيت وّلد عملي الذي لم يعجب 
لج��ان التحكيم صباحُا، ومات أبي الذي دخل 

التراب عصرًا.
ال يفه��م الفقير إال الفقير مثله، وأحيانًا 
ال يفهمه أحد، كم هو صعب أن تشرح لرجل 
ميسور أنك ال تملك ثمن قميص جديد، لن 
ي��درك معنى الجملة، لن يصل لحرقة نطق 
الح��رف، ولن يعرف كم اس��تهلكت وقتًا كي 
تبوح بسرك: ال مال لديّ، كم تحتقر نفسك 
حين ال يبالي بالثمن الذي دفعته للتو، وكم 
م��ن مرة وصل الكالم إل��ى موته في الهواء 
ول��م يم��ت نطق��ًا، ه��و ذات الش��عور الذي 
يتركه إخبار إمرأة ما، أنك تحبها، فتقول لك 

شكرَا،جائع حلمي، ودائم التقلص.
*طوال عشر سنوات، بقي الشهر الذي 
 ، عشته في مشفى المواساة بدمشق، يأنُّ
ويُريد أن يصبح نصًا..

القديس مار يوحنا فم الذهب مسجى في جامع الحسن بحي الميدان بدمشق | الفنان يوسف عبدلكي
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عادل مالك: من رود�ص �إىل جنيف
فل�صطني من �ل�صياع �إىل �لربيع �لعربي

  ياسر مرزوق

كتابنا الي��وم للصحافي واإلعالمي 
اللبنان��ي »ع��ادل مال��ك« ال��ذي عرفته 
الصحافة اللبناني��ة والعربية في مطلع 
الق��رن  م��ن  والس��بعينات  الس��تينات 
العش��رين، وال��ذي تابعه جي��ل بكامله 
ف��ي اطاللت��ه التلفزيوني��ة م��ن خالل 
تلفزي��ون لبنان الرس��مي الذي كان في 
مقدم التلفزيونات العربية آنذاك. وبعد 
تجرب��ة طويل��ة ف��ي العم��ل الصحافي 
سواء في اإلعالم المرئي - المسموع أم 
في الصحف أو ف��ي المؤتمرات الدولية، 
ش��اء اإلعالمي المعروف محليًا وعالميًا، 
أن يضع بي��ن أيدي قرائه خالصة عمله 
ال��دؤوب ف��ي كت��اب يُعيد إل��ى الذاكرة 
م��ا عانت��ه القضي��ة الفلس��طينية من 
مصاعب، وهي التي تُعدّ جزءًا رئيس��ًا 
من أزمة الش��رق األوس��ط , وما رافقها 
م��ن اجتماع��ات عربية ودولي��ة عجزت 
حتى اآلن من التوصل إلى حل مناس��ب 
التعن��ت االس��رائيلي والتخاذل  بس��بب 
العربي المستمر , إضافًة لمجموعة من 
اللقاءات مع الالعبين السياسيين عربيًا 

وعالميًا في تلك الفترة 
يستهل مالك كتابه هذا ب�” النبوءة 
اللبناني��ة” للدكتور ش��ارل مالك، وزير 
لبن��ان. المفوض في واش��نطن آنذاك، 
يحذر الع��رب من قيام دول��ة صهيونية 
في فلس��طين يع��د لها العال��م الغربي 
الش��رق  منطق��ة  غن��ى  ف��ي  الطام��ع 

االوس��ط، ومحذرًا من النتائج السيئة فلسطينيًا 
وعربي��ًا اذا م��ا قامت ه��ذه الدول��ة , ويلي هذه 
“النب��وءة” مقدم��ة قيم��ة بقلم الدكتور ش��ارل 
مالك يس��تعرض فيه��ا اهمية منطقة الش��رق 
االوس��ط االقتصادية والسياس��ية بالنس��بة إلى 
كل من فرنس��ا وبريطانيا واالتحاد الس��وفياتي 

سابقًا والواليات المتحدة االميركية.
وبي��ن طي��ات الكتاب وف��ي الفص��ل األخير 
ضمّن مالك العمل مراسالت متبادلة بين البرت 
أينش��تاين » 1879 ���� 1955« و الدكتور ش��ارل 

مالك »1906 � 1987« عام 1947.
يق��ول مال��ك ع��ن » ش��ارل مال��ك » مقدم 
الكت��اب: »ه��و صاح��ب تاريخ حافل وش��خصية 
ممي��زة تزخر بالعل��م والمعرف��ة والثقافة. ومن 
العناوي��ن الب��ارزة التي تع��رف عنه: إنه أس��تاذ 
الفلس��فة الممي��ز، وه��و المش��ارك الفاعل في 
وضع الش��رعة العالمية لحقوق اإلنس��ان، تقلب 
ف��ي العدي��د م��ن المناص��ب، منها س��فير لبنان 
المفوض في واشنطن، ورئيس الجمعية العامة 
لألم��م المتحدة بين 1958 و1959، وعمل وزيرًا 
للخارجي��ة اللبناني��ة ف��ي أوقات حرج��ة واجهها 
لبنان في منتصف القرن الماضي، حائز ما يزيد 
عل��ى 55 دكت��وراه فخرية م��ن أب��رز الجامعات 
األميركي��ة والعالمية. وقي��ض لي أن أكون على 
تماس وعلى عالقات مباشرة مع هذه الشخصية 

الفذة.
 عندم��ا طلبت من��ه كتابة المقدم��ة العامة 

للطبعة األولى من الكت��اب، كنت ألتقيه بصورة 
دورية في منزله في الرابي��ة الجميلة والهادئة. 
كذلك، تس��نى ل��ي اإلفادة من تجارب��ه العميقة 
عبر العديد من الحوارات والمناقشات. ذات يوم، 
تط��رق الحديث إلى المراس��الت التي جرت بينه 
وبي��ن العال��م الش��هير ألب��رت أينش��تاين، حيث 
يطلب في واحدة من هذه الرس��ائل معرفة رأي 
الدكتور مالك في نظري��ة توصل إليها. وفي ما 
يلي نصوص الرس��ائل المتبادل��ة بين الرجلين، 
وموجز عن نظرية أينشتاين التي نتحدث عنها، 

وهي فترة تعود إلى عام 1947. »
يرّك��ز مالك ف��ي كتابه عل��ى الربط ما بين 
أحداث الماضي في منطقة الش��رق األوسط وما 
يحص��ل حاليًا، كون الحاضر ه��و بمثابة النتيجة 
الحتمي��ة لذل��ك الماض��ي. ويتتب��ع ف��ي س��بيل 
ذل��ك المؤتم��رات الدولية حول الص��راع العربي 
الفلس��طيني من رودس إلى جنيف في محاوالت 
إليقاف نزيف الح��روب المتتالية، ذاكرًا القرارات 
الص��ادرة عن هذه المؤتم��رات وخصوصًا القرار 
242 الهادف إلى وفق القتال العربي االسرائيلي.

جمع مال��ك في الباب األول ف��ي الباب األول 
وعل��ى امتداد خمس��ة فصول مدعم��ة بالوثائق 
العرب��ي- الن��زاع  مش��كلة  ع��ن  والمس��تندات 

االس��رائيلي حول فلسطين وما سببه من حروب 
ف��ي األع��وام 1948-1956-1967-1973, وم��ا 
نتج عنها جغرافيًا وعس��كريًا في خارطة العالم 

العربي.

كما اعتمد على عشرات الوثائق التي 
تس��اعد على تقص��ى الحقائق وعرضها 
عل��ى القراء بكل موضوعية وش��فافية، 
وتكشف اهتمام العالم بمنطقة الشرق 
األوس��ط، كونها ب��ؤرة الص��راع العربي 
اإلس��رائيلي المس��تمر منذ العام 1948 
حت��ى اآلن، وتأثير هذا الصراع على دول 
المنطقة عموما وعل��ى لبنان خصوصا، 
كونه حس��ب موقع��ه الجغرافي وس��ط 
هذا الص��راع، البل��د األضعف عس��كريًا 
وديمغرافي��ًا , وق��د ذكر فى ه��ذا الكتاب 
م��ا يعاني��ه لبن��ان سياس��يًا واقتصادي��ًا 
واجتماعيًا، جراء أحداث الشرق األوسط، 
وذلك من خالل تدوين لقاءاته الصحفية 
مع الزعم��اء العرب والزعم��اء اللبنانيين 

فى »زعماء قابلتهم«.
الثان��ي, فيأت��ي تح��ت  الب��اب  أم��ا 
عن��وان »زعم��اء قابلتهم« يس��تعرض 
ع��ادل مال��ك آراء زعم��اء لبنانيين حول 
والسياس��ية  االجتماعي��ة  المش��كالت 
لبنانيًا, ومنهم: كمال جنبالط, موس��ى 
الص��در, بهيج تقي الدي��ن, ريمون اده, 
إل��ى جان��ب آراء الزعم��اء الع��رب حول 
الص��راع العربي-االس��رائيلي كالعاهل 
السعودي الملك فيصل, الملك حسين , 
الرئيس االس��بق أنور السادات والزعيم 

الفلسطيني ياسر عرفات.
لألمان��ة  الكات��ب  م��ن  واحترام��ًا 
لكتابه  السياس��ية واألكاديمية  المهنية 
ولمضمون��ه أض��اف رأي��ًا ح��ول حص��اد »الربيع 
العرب��ي« طارح��ًا الس��ؤال التالي: إل��ى أي مدى 
س��تلتزم األنظم��ة العربي��ة الجدي��دة بالقضية 
المحوري��ة وهي قضي��ة فلس��طين, أم أن هذه 
األنظمة س��يكون لديها جدول أعمال يختلف عن 
الس��ابق , انه الس��ؤال األس��اس المحوري الذي 
يطلقه الكاتب في أنحاء الربيع العربي أال تكون 
قضي��ة فلس��طين واالمع��ان ف��ي تهدي��د جميع 
المعال��م العربي��ة, القضي��ة التي ل��م يقدم لها 
العرب ما يكفي الستعادة الحق السليب فيها, وما 
سمعه الكاتب من مفكر عربي في هذا السياق: 
إن الربيع العربي قد وضع القضية الفلسطينية 
في ثالج��ة الموتى, يتمنى عدم صحته, فننتظر 

األيام المقبلة التي تنبئ بالكثير. 
كتاب تكمن قيمته الفكرية في تركيز عادل 
مال��ك على رب��ط أح��داث الماضي ف��ي منطقة 
الشرق األوس��ط بما يحصل حاليًا, كون الحاضر 
هو بمثابة النتيجة الحتمية لذلك الماضي المثير 
, ال��ذي كان��ت الكلم��ات في��ه أكبر م��ن النتائج , 
ب��ل إن النتائج كانت في كثي��ر من األحيان على 
عك��س ما كان مأمواًل , والذي تحملت فيه القوى 
االجتماعي��ة أعباء الح��روب والهزائ��م ولم تكن 
ه��ي القوى التي عادت عليه��ا نتائج االنتصارات 
المحدودة التي تحققت للعرب في تاريخ الصراع 
, مم��ا أدى إل��ى خلل في التوازن النفس��ي س��اد 
المجتمع��ات العربي��ة , واس��تحكمت مع��ه أزمة 

الشرعية بالنسبة للنظم الحاكمة. 
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  زكريا تامر
�صاأقطُف وْرَدك وردة وردة

لم��س الرجل يد المرأة، فارتعش كأن الصي��ف الحار قد رحل فجأة ليحل محله 
شتاء كثير الثلوج، وقال لها بصوت مضطرب إنه مستعد من أجلها ألن يغتال 
ألف ملك، فضحكت المراة، وقالت له: ليس لدينا ملوك. لدينا رؤساء يشبهون 

البطاطا العفنة.
وضحكت المرأة ثانية، وقالت للرجل بصوت جاد: عرفت اآلن ماذا ستفعل بعد 

أن لمست يدي، فماذا ستفعل حين تلمس ركبتي؟
فل��م يجب الرج��ل إذ كان منهمكًا في تخيل أنه لمس ركبتيها متحوّاًل س��رب 
جراد يتس��اقط في دوامة من أوراق ش��جر، وتنفس بعمق كم��ن ينوي البقاء 
دقائ��ق تحت الماء ثم لم��س ركبتيه��ا البيضاوين بأصابع خاش��عة مبتهلة، 
وفوج��يء أنه تحوّل إلى ما يش��به نهرًا غزير المي��اه يعذبه العطش، فانقض 
فمه على شفتيها المبللتين منتقاًل من رجل رصين هادىء إلى نار وريح، ولكنه 
سمع في تلك اللحظة جرس باب البيت يرن بإلحاح، وبوغت بجيرانه الملتحين 
القاطنين في البناية التي يسكن في طابقها السادس يحتجون غاضبين على 
وج��ود إمرأة في بيته ليس��ت زوجته أو أمه أو أخت��ه، فهمدت الريح، وانطفأت 
الن��ار، وباتت رم��ادًا وغبارًا، وقال لجيرانه متحديًا إن البيت بيته يس��تقبل فيه 
من يش��اء، ونصح المتضايقين من جيرته أن يسكنوا في بنايات أخرى، وأخبر 
الم��رأة بما جرى، فضحكت، وقال��ت له بصوت مرتبك: لو تزوجنا لما تجرأ أحد 

على النطق بكلمة.
فقال الرجل: سنتزوج عما قريب، وستنجبين لي مائة ابن.

وتخي��ل الرج��ل والمرأة أنهما مطوق��ان بمائة طفل يصرخ��ون مطالبين بما 
يصل��ح ألن يؤكل، فنظر الرجل إلى الم��رأة، ونظرت المرأة إلى الرجل، وكانت 

نظراتهما مألى بالذعر.

ل حتاول �لفر�ر
طلب الرجل من المرأة أن تضحك، فنظرت إليه بدهش��ة واس��تغراب، وسألته 
عن السبب الذي يدفعه إلى أن يطلب منها هذا الطلب، فقال الرجل لها: حين 

تضحكين أنسى الظالم والمظلومين.
فضحك��ت الم��رأة، ولكن الرجل لم يس��تطع نس��يان الظال��م والمظلومين، 
فأغمض عينيه، وتخيل أنه قد تسلل لياًل إلى قصر الظالم، ودخل غرفة نومه، 
فوجده مس��تغرقًا في نومه، فانتضى س��كينًا، وغرس نصلها في قلب الظالم 
ال��ذي هلك توًا من غير أن تبدر عنه صيحة اس��تغاثة، وتخيل الرجل أن أعوان 
الظالم لم يكترثوا لغيابه تحت التراب، واس��تمروا في بطش��هم بالمظلومين 

العزل.
وفي تلك اللحظة سمع الرجل والمرأة ضوضاء الرجال الملثمين الذين يرتدون 
ثيابًا س��ودًا يحطمون ب��اب البيت، ويقتحمونه ش��اهري الس��الح، وينقضون 
عل��ى الرجل، ويقيدونه غير مبالين بأس��ئلة المرأة واحتجاجها، ويقتادونه إلى 
س��يارتهم التي نقلته إلى غرفة ضابط أمره بالتكل��م فورًا واإلعتراف بما كان 
ينوي أن يفعله، وطالبه بالكش��ف عن كل المعلومات وأس��ماء شركائه، فقال 

الرجل للضابط: ما الذي تريد مني أن أتكلم عنه وأعترف به؟
فق��ال ل��ه الضابط بصوت حانق: م��ا دمت مصرًا على عنادك، فس��تعرف حااًل 
وسائلنا التي س��تجعلك تعترف بأنك قاتل الحسين، وستعرف كل ما لدينا من 
وثائ��ق عنك منذ أن كن��ت في بطن أمك حتى مماتك، وس��تعرف أيضًا كل ما 

لدينا من شهادات لجيرانك تكشف فسادك وانحطاطك.
وكانت المرأة ف��ي تلك اللحظة مغمضة العينين تتخي��ل أنها ورجلها غرابان 
يطي��ران في س��ماء فس��يحة زرقاء، ولك��ن الرص��اص المنطلق م��ن األرض 

يسقطهما جثتين ممزقتين.

مطر بخيل لرت�ب عط�صان
�أحالم �لرجل �لذي يحب �جلميالت �حلمقاو�ت )2(

دمشق القديمة | المسكية | نيسان 2014
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عمل للفنانة: يارا النجم
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�ملو�طنة و�ملجتمع �ملدين
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

يف تعريف �ملجتمع �ملدين:
تع��ددت تعريفات مفه��وم المجتم��ع المدني 
بتعدد الفلس��فات ومناهج المعرف��ة التي تناولته 
بالدراسة، و يمكن أن نعرفه إجرائيًا بأنه: مجموع 
التنظيم��ات، غير الحكومية، التي يقوم نش��اطها 
على العمل التطوعي، الذي ال يستهدف الربح، وال 
تستند فيه العضوية على روابط الدم و القرابة.

كم��ا يع��رّف بكون��ه مجموع��ة التنظيم��ات 
والبنى التطوعية الحرة، التي تشغل المجال العام 
ف��ي الميادين   االقتصادي��ة واالجتماعية والمهنية 
والثقافية والدينّية - والت��ي تتالقى طوعيًا حول 
مجموعة قيم أو مصالح مش��تركة. و هذا القطاع 
يتح��دد موقعه م��ا بي��ن الدولة   ومؤسس��اتها من 
جان��ب، والقطاع الخاص اله��ادف للربح من جانب 

آخر.
يعتق��د فالس��فة ”العق��د االجتماع��ي“ وعلى 
رأس��هم توماس هوبس وجون لوك: بان المجتمع 
المدن��يّ ه��و عك��س المجتم��ع الطبيع��ي. ف��ي 
الوض��ع الطبيع��ي متخيل ال توجد ح��دود للحّرية 
الشخصية, فباشر الناس حياتهم بحّرية مطلقة, 
م��ن دون قيود أو تحكم. إال انه في حقيقة الواقع, 
ال يمك��ن لإلنس��ان ضم��ان بقائ��ه واس��تمراريته 
بدون الرج��وع إلى مجتمع مدن��يّ أو حياة مدنيّة 
تمنح��ه اإلمكاني��ات المادي��ة والدع��م المعن��وي. 
هؤالء الفالس��فة, لم يمي��زوا بي��ن الدّولة وبين 
المجتمع المدنيّ, فكالهم��ا كيان واحد غير قابل 

لالنفصام.
كما تبن��ى البن��ك الدول��ي تعريف��ًا للمجتمع 
المدن��ي أعده عدد م��ن المراكز البحثي��ة الرائدة: 
»يش��ير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة 
واس��عة النطاق م��ن المنظم��ات غي��ر الحكومية 
والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة 
العام��ة وتنه��ض بع��بء التعبي��ر ع��ن اهتمامات 
وقيم أعضائها أو اآلخرين، اس��تنادًا إلى اعتبارات 

أخالقي��ة أو ثقافية أو سياس��ية أو علمية أو 
ديني��ة أو خيرية. ومن ثم يش��ير مصطلح 
منظم��ات المجتم��ع المدني إل��ى مجموعة 
عريض��ة من المنظمات، تض��م: الجماعات 
غي��ر  والمنظم��ات  المحلي��ة،  المجتمعي��ة 
الحكومي��ة، والنقابات العمالي��ة، وجماعات 
الس��كان األصليين، والمنظم��ات الخيرية، 
والمنظم��ات الديني��ة، والنقاب��ات المهنية، 

ومؤسسات العمل الخيري«.
أما التعريف الش��امل ال��ذي اتفق عليه 
كل الفاعلي��ن ف��ي المج��ال من��د ظه��وره 
وانتش��اره عبر مس��ار تاريخي عميق, حيث 
اتف��ق الجميع عل��ى أن المجتمع المدني هو 
كل التجمعات البش��رية التي يقيمها األفراد 
فيم��ا بينه��م لخدم��ة مصلحة عام��ة دون 
غرض الرب��ح, وذلك باس��تعمال مهاراتهم 
وخبراته��م الخاص��ة ف��ي تأطي��ر وتكوين 
فئ��ة معينة من المجتم��ع وتوعيتها في جل 
مج��االت الحي��اة الخاص��ة بذل��ك المجتمع, 
وذلك في استقالل تام عن باقي مؤسسات 
المجتمع, أي السلطة, القضاء, إلى آخره من 
مؤسس��ات الدولة. وتتمثل أن��واع المجتمع 
المدني في هذا التعريف الش��امل في: كل 
من النقابات, األحزاب السياسية, الجمعيات 
كم��ا   , والتربوي��ة  والرياضي��ة  التفافي��ة 
ظهر اتجاه واس��ع في المجتمع��ات الغربية 
ينادي باعتم��اد هيئات التمثي��ل المحلية أو 

البرلمانات جزءًا من المجتمع المدني.

مقومات �ملجتمع �ملدين:
المجتم��ع  تعاري��ف  واخت��الف  تع��دد  ورغ��م 
المدني فإن معظمها يركز على مقومات أساسية 
يس��تند عليها ف��ي وجوده ويمك��ن تلخيصها فيما 
يلي » الطواعية , التنظيم , االستقالل عن الدولة 
, خدمة الصالح العام , عدم الس��عي للوصول إلى 

السلطة , عدم استخدام العنف »

�ملجتمع �ملدين و�ملو�طنة:
المجتمع المدني ليس حاًل سحريًا للمشكالت 
والمصاعب واالس��تحقاقات التي تواجهها س��وريا 
المعاص��رة وال أح��د م��ن المهتمي��ن بالموض��وع 
والداعي��ن له يحمل أوهامًا خالصية حوله , تكمن 
أهمي��ة المجتم��ع المدن��ي ف��ي أنه يجنبن��ا مأزق 
الوق��وف أم��ام الخي��ارات القص��وى م��ن ن��وع إما 
اس��تبداد الدولة واألحكام العرفية وحالة الطوارئ 
من ناحية أو انفالت العصبيات الدينية والطائفية 
والمذهبية والعش��ائرية والجهوي��ة قبل الوطنية 
وقب��ل المدني��ة م��ن عقاله��ا مم��ا س��يدمر البلد 

بالتأكيد من ناحية أخرى.
إن المجتم��ع المدني هو الحاوية القادرة على 
اس��تيعاب الوالءات والعصبيات قبل المدنية وقبل 
القومي��ة وعلى كبح جماحه��ا وإذابتها وتصعيدها 
وضغطه��ا باتج��اه اندماج اجتماع��ي وطني أرقى 
اس��تنادًا إلى رابطة المواطنة , لذا فإن أي إضعاف 
للمجتم��ع المدن��ي م��ن جان��ب الدول��ة أو غيره��ا 
يدفع الناس ف��ي االتجاه المعاك��س أي إلى مزيد 
م��ن التمس��ك واالحتم��اء بانتماءاته��ا ووالءاته��ا 
العش��ائرية والطائفية والمذهبي��ة واإلثنية ألنها 
تجد الحماية فيها , الحماية من الدولة نفسها في 
كثير من األحيان بداًل من الحماية التي يفترض أن 
يوفرها االنتماء إلى المجتمع المدني ومؤسس��اته 

الدستورية والتمثيلية واإلدارية والقضائية 
المجتمع المدني صيرورة تاريخية غير ناجزة 
وخاص��ة في بلدنا , وهي تحت��اج إلى تعزيز ودفع 

وتقوي��ة ألنها الطريق الوحي��دة المتوفرة للخروج 
م��ن الخي��ارات الصعب��ة والح��ادة الت��ي ذكرناها 

سابقًا.
ينش��أ المجتمع المدني من انحالل االنتماءات 
والعصبي��ات الجمعوية , وه��ذا النوع من االنحالل 
تاريخ��ي ولي��س إرادي , فف��ي عالمن��ا المعاصر , 
ال��والءات والعصبيات التقليدية ف��ي طريقها إلى 
التالشي ال محالة , لكن المهم في األمر وعي هذه 
الصيرورة جيدًا والتحكم بها قدر اإلمكان وتوجيه 
التوت��رات الناجمة عنها نحو بل��ورة مجتمع مدني 
وطن��ي يح��ل تدريجيًا مح��ل المجتمع العش��ائري 
اآليل لل��زوال , والمجتمع المدني وحده من يحمل 
الطاق��ة االس��تيعابية المطلوب��ة الت��ي تحتاجه��ا 
والش��يع  واآلله��ة  األدي��ان  الكثي��رة  المجتمع��ات 
والطقوس والمؤسسات الطائفية لتحقيق السلم 
االجتماع��ي العام , في الح��د األدنى ولتجاوز واقع 
الح��ال االجتماع��ي المختل��ط إلى ح��ال اجتماعية 
مدنية ومواطنية ووطنية وديمقراطية وحضارية 

أرقى , في الحد األعلى 
كما أن اس��تكمال عملية بناء الدولة الوطنية 
الدس��تورية ال يتحق��ق م��ن دون وج��ود المجتمع 
المدن��ي , إذا كان المقصود بالدولة الوطنية دولة 
المواطنة والمواطني��ن ال دولة التماهي الجماعي 
باس��م  الحاكمي��ن  والح��زب  اإليديولوجي��ا  ف��ي 
القومية , فهدف الدس��تور ف��ي الدولة الوطنية أو 
دول��ة المواطنين المتس��اويين , ضم��ان الحقوق 
والحري��ات الفردية المتس��اوية للجمي��ع , وتعني 
هذه الحريات حق التفكير والتعبير والتنظيم الحر 
للجمعيات والش��ركات و والمؤسس��ات المدنية وال 
ش��يء آخر , واألمر يختلف إذا كان الدستور يفهم 
على أس��اس تكريس حقوق األقوى واألكثر قدرة 
على إخضاع الن��اس وتقييد حرياتهم وتوحيدهم 
بالقوة باسم المواجهة الوطنية وخوض المعركة 

ضد الصهيونية أو بدونهما.
ال يوج��د مجتمع مدني م��ن دون دولة 
ديمقراطي��ة وال توج��د دول��ة ديمقراطية 
م��ن دون مجتم��ع مدن��ي , وال تطرح فكرة 
المجتم��ع المدني باالس��تقالل ع��ن الدولة 
, وال يس��بقان بعضهم��ا , وهم��ا مرتبطان 
م��ن حرك��ة  ج��زء  م��ع بعضهم��ا ألنهم��ا 
سياس��ية واحدة , وم��ن يق��ول الدولة أواًل 
ث��م المجتم��ع المدني فعلي��ه أن يحدد نوع 
الدول��ة , ف��ال وج��ود للمجتم��ع المدني في 
الدول��ة االس��تبدادية , ول��ن توج��د الدولة 
االستبدادية المجتمع المدني , وال تستطيع 
أن توج��ده مهم��ا وعدت أو فعل��ت أو بقيت 
ألنها النقيض المباش��ر ل��ه , إن وجودها ال 
مبرر له وال مقوم إال القضاء على المجتمع 
المدن��ي , أي حرم��ان المجتم��ع من تنظيم 
نفسه خارجها , حتى ال يتمكن من مزاحمة 
امتيازاته��م  تهدي��د  أو  عليه��ا  القائمي��ن 
وسلطتهم المطلقة واالستثنائية واألبدية 
م��ن  ديمقراطي��ة  توج��د  ال  وبالمقاب��ل   ,
دون تنظيم��ات وجمعيات وأح��زاب أهلية , 
والعك��س صحي��ح فوجود ه��ذه الجمعيات 
واألحزاب والتنظيم��ات ال يمكن أن يتحقق 
فأس��اس   , ديمقراطي��ة  دول��ة  دون  م��ن 
الديكتاتورية إلغاء التعددية بكل أش��كالها 
ومن��ع المجتم��ع م��ن الدفاع ع��ن مصالحه 
ضمن أط��ر تنظيمي��ة مس��تقلة وخاضعة 
إلرادت��ه , وإذا وجدت مثل هذه القوى فهي 

كفيلة بالجهاز على أي دكتاتورية.
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رح إحكيلكم ش��ي ببساطة جدًا ألني ما ش��فت أي شي أعبر فيه غير حروفي الموجوعة على 
أحبة بكتير أماكن داخل وخارج البلد.. 

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

أنتوا كبار كتير.. إنس��انيتكم رجعتلي ش��وية أمل رغم جوع وثلج وقهر الحصار.. ألجل ماما 
وئام.. ضلوا بخير.. واعرفوا أنا معكم.. وأتمنى أحاكيكم كل الوقت.. 
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بمناسبة الجمعة العظيمة.. أرغب أن أكتب عن 
الطائفية:

ليس فقط ألن من يكتب طائفيًا، يشعر بحريته 
أكث��ر بكثير، خاص��ة أولئك القلة الفيس��بوكية 
الذين يتمتعون بالوقاحة الكافية للقيام بذلك 
بطريقة ال تبدو شريرة فقط في طرحها، ولكن 
في تمتعها كذلك برضا وقبول اولئك الذين ال 

يملكون الوقاحة الكافية لقول ما يقال.
يبدو الطائفي محصنًا بطائفته، التي يظن أنها 
اكتسبت لونًا واحدًا، ومواصفات واحدة، وكأنها 
تحول��ت لكتلة واح��دة، دون اعتب��ار للفروقات 

فيها او االختالفات أو التضاربات أو التناحرات.
التصني��ف مريح لمن أراد تس��طيح عقله، ليس 
أس��هل م��ن أن تعتب��ر العلويين م��ع النظام، 
والس��نة س��لفيين، والمس��يحيين ال منتمين، 
والدروز منغلقين، واإلس��ماعيليين مترددين.. 

واألكراد انفصاليين.
ه��ؤالء يضع��ون أمله��م ف��ي س��فينة النجاة 
الوحي��دة. وال يهم من أي طائفة كانوا ماداموا 

قد ركبوا المركب الوحيد.
كثيرة هي الظواهر الغير قابلة للتصنيف، فيتم 
تجاهلها، بينما يتم إخضاع وثني مظاهر أخرى، 

لتصب في تصنيفاتهم.
ونب��دو نحن )الكثي��رون كذل��ك( كظواهر غير 
قابلة للتفس��ير، غير قابلة للتصنيف، فيما يتم 
إخضاعن��ا م��ن حي��ث ال ن��دري وال نري��د لتلك 

التصنيفات الهزيلة.
لألس��ف لم تخلق ثورتنا من يمثلنا، وقد نكون 

نحن من لم يستطع خلق ما يمثله.
الثورة اوجدت رجال دينها، ومش��ايخها، وأمراء 
حربها، كما وّلد النظام مشايخه، واصطفافاته، 

وأمراء حربه..
الهزيلي��ن  منظري��ه  النظ��ام  ل��دى  وكم��ا 
والس��طحيين، فم��ا برز ف��ي الث��ورة اليوم هم 

هؤالء كذلك لألسف.
الث��ورة لم توج��د وجهًا وطنيًا له��ا، وال واجهة 
وطني��ة، وما ت��مَّ حت��ى اآلن يتمت��ع بالهزالة 
الكافية، الس��قاطه بكل س��هولة ليس سياسيًا 

وشعبيًا فقط، وإنما كذلك أخالقيًا.
فما البديل أيه��ا المثقف الوطني العظيم؟ كما 
يا م��ن مازلت تعتبر نفس��ك س��وريًا غير قابل 

للتصنيف.؟
يب��دو أنن��ا كأف��راد أواًل بحاجة إلع��ادة تعريف 
أنفس��نا، وهو ما ال يملك هؤالء الجرأة الكافية 
للقي��ام ب��ه.. ففي الوق��ت الذي يقوم��ون فيه 
بتصنيفاته��م الطائفي��ة، ال يقبلون تصنيفهم 
كأف��راد كطائفيي��ن. هم يعيش��ون المس��احة 
الوس��ط، وكأن الرم��ادي الذي ل��م أعد مؤمنة 
بوج��وده عل��ى األرض، أصب��ح لون��ًا لجماع��ة 
جديدة تضيع في محاوالت التصنيف واإلخضاع 

لألتمتة.
ف��ي وقت أصبح ما يج��ب أن يق��ال أكثر بكثير 
مم��ا قي��ل لح��د اآلن، وفي وقت الب��د فيه من 
مراجع��ات جدي��دة لعقولنا ولتوجهاتن��ا، يبدو 
الجميع منكفئًا ال يرغب في خوض هذا النقاش 
الس��طحي المبت��ذل، ألن��ه يخش��ى إخضاع��ه 

شخصيًا للتصنيف.
نحن الذين نش��عر أن الث��ورة أصبحت ثورات، 
ال نملك الج��رأة الكافية للقيام بالثورة الثانية، 
وإن ل��م تكن فكري��ة هذه الم��رة فعلى الثورة 

األصل السالم.

خولة دنيا

عبد �لوكيل بريقد�ر
ليس��ت المش��كلة في من انتخب على كرس��ي متحرك، 
المشكلة فيمن يتحركون بمنتهى الصحة وعاجزين عن 

قلب الكرسي.

حممد علو�ص
و إن تفرق الغنم.. قادتهم الغنمة الجربا. »مثل شعبي«..

عال مل�ص
17 نيس��ان.. العطلة يلي كان تص��دف انو الجو فيها حلو..

ون��روح كلنا عل��ى بي��ت جدو..ونعمل مفاج��أة ألخي عالء 
وابن خالتي ونحتفل بعيد ميالدهم..وكل س��نة يتفاجؤوا. 

بحبشت بذاكرتي ما طلع معي غير هيك.. ودمتم.

زويا ب�صتان
وأحلى ش��ي المؤيدين الش��متانين تبع عبارة ش��فتو!!.. 
لك نحنا على األقل ش��فنا بس أنتو لساتكن مطمشين 

وعلى عماها يا بهايم..

�صر�ر خويل
ما يحصل ف��ي بلدان العالم العربي يؤك��د على أنه يوجد 
نسبة تتجاوز ال%50 بكثير من سكان هذة الدول يقدسون 
الحذاء العسكري وال يستطيعون العيش والحياة بسالم إال 

تحت هذا الحذاء.. هنيئًا لهم فوز مرشحيهم دائمًا..

نائل حريري
الس��وريين نزلوا مناح��ة ألجلك عمي ماركي��ز.. جماعة 
أتق��ل واحد فيهن مقضي يومين ونص من العزلة على 

طاقة الفيسبوك..

�صايل �لذهبي
لما بنطلع خ��ارج دائرة النظام الس��وري وحتى معارضة 
النظام الس��وري بنكتش��ف أديش اإلنس��ان يلي بداخلنا 
مقموع ومس��تهدف ومهمل ومهان. بهاد الزمن السوري، 
القاب��ض ع إنس��انيته كالقاب��ض ع الجم��ر فع��اًل. إنهم 
يحاولون تجريدنا، بل ويحاولون قتل أحلى ما فينا. يا اهلل 
كم ثورة علينا نعمل حتى نش��عر فعال بنش��وة االنتصار 

الحقيقي إنطالقًا من أنفسنا ووصوال للوطن..!

ر�مي �صويد
أكبر تحدي يواجه الثورة اليوم هو إعادة إنتاج »داعش« 

في المناطق التي خرجت منها »داعش«.

عبد �لبا�صط فهد
كل الوع��ر اليوم عندهم غدا ف��ول بزيت وبكل أنواعه، 
لقد ق��ام الوعريون بقطاف الفول الم��زروع في حدائق 
الحي، نحن نأكل مما نزرع. وليسقط الحصار أو فليبقى 
الحص��ار نح��ن نحاصرك��م ألنن��ا الحص��ار أنت��م مللتم 
وأنتفخ قلبكم لكننا م��ا مللنا بل تعبنا وليبقى الحصار. 

أو على قولة الحاج عبد اهلل »طزين بالحصار«..

فادي �صعد
الجحيم السوري الجوّال يتوقف طوياًل في حلب.. وإذا كان 
كم��ا يُقال أن »البرمي��ل يعادل خمس��ين قذيفة هاون«، 
فهذا ال يعني ش��يئًا لألموات وأهله��م.. الرحمة للمدنيين 
األبري��اء الذي يقض��ون في حلب الش��رق والغرب.. الذين 

يقضون تحت قصف إجرام البراميل، وإجرام الهاون..

علو�ن زعيرت
في عيد االس��تقالل تخلصنا من استعمار خارجي طور البالد 
وعبد الطرقات وأقام الجس��ور، وجاءنا مستعمر داخلي حول 
البلد إلى مزرعة خاصة.. واعاد البالد إلى العصور الحجرية..

جو�د �أبو متام
منرجع سوريا سبعة مليون مثل يوم استلمناها, منحرث 
درعا ومنزرعها بطاطا، حرق البلد أو األسد.. وإلخ.. هذه 
الش��عارات أطلقت منذ اليوم األول ل��م يكن يوجد لحية 

طويلة في الثورة غير لحية أيمن األسود..

مو�صى �لعمر
في ذكرى االس��تقالل المجيد، حدثني ش��يطاني وقال: 
يعني لو بقي الفرنس��يون في البالد، ما كان أش��رفلكن 
من المحتل األس��دي!؟ عاألقل كان كل الس��وريين معن 
هل��ق جواز فرنس��ي ومرحب��ا عروبة!.. )ل��م نذق طعم 

االستقالل بعد! وإنه آلت غير بعيد(..

عقيل ح�صني 
من��ذ بداية الث��ورة والش��بيحة يطالبون بإبادة الم��دن الثائرة 
)باله��ا درعا.. بالها بابا عمرو.. بالها حماة بالها الدير بالها 
دوم��ا.. الخ( إلى أن وص��ل قطار التدمير الش��امل إلى فارس 
الش��هابي ال��ذي يطال��ب اليوم باالبادة الش��املة ف��ي حلب!.. 
للعل��م فارس الش��هابي ال ينطق عن ه��واه وتصريحاته منذ 

سنتين تسبق الفعل االجرامي بحلب او تمهد له.

�آر�م كاربت
وكأن الدول العربية كانت مس��تقرة سياسيًا واجتماعيًا، 
وج��اء اإلره��اب وزعزعها م��ن جذورها. ه��ؤالء الكتاب، 
عندم��ا يتكلمون ع��ن اإلره��اب، دفاعًا ع��ن طوائفهم، 

عليهم أن يخجلوا قلياًل، إحترامًا لعقولنا البسيطة.
الدول العربية مخروقة أمنيًا وسياس��يًا ووطنيًا، ويجب 
أن نعل��م أنه��م م��ن يصن��ع االرهابيي��ن إلدارة أزم��ة 
المنطقة والعالم باالتفاق مع سيدة االرهاب في العالم، 

الواليات المتحدة االمريكية..

خمل�ص ونو�ص
الفئة الصامتة والمؤيدة التي ترى وتسمع على مدار سنوات 
الث��ورة تدمير الم��دن، واالعتق��ال، والقتل تح��ت التعذيب، 
وبقيت على صمتها وحيادها، هي وصمة العار األكثر إيالمًا 
والتي ستلطخ تاريخ س��ورية لسنوات وعقود وربما لقرون 

قادمة. الطغاة سينقرضون ويبقى عار هؤالء.

حممد �صياء �ل�صابوين
بع��د ثالث س��نوات من ب��دء الثورة، انس��حب من واجهة 
المش��هد كثي��رون. ول��م يب��ق إال صنف��ان.. المؤمن��ون 

الطيّبون جدًا، والعرصات جدًا جدًا.. جدًا!..

جرب �لهندي
ظاهرة العس��اكر اللي واقفين بش��وارع دمشق برفقة صبايا 
بمقتب��ل العمر بإزدياد مضطرد.. وأحيان��ا بكونو بمجموعات 
2 2، ومن وقفتهن أو مش��يتهن ببيّن إنهن حديثي التعارف.. 
يمكن مَراء عس��كري.. يمكن مصلحة، إحداهن طبقت حاجز 
ساحة شمدين بكاملو بس منشان يعملو قتلة لشوفير مكرو 
تخانقت معو قبل بنهار، يا حرام الزلمة راح دعوسة..  سبحان 
مغي��ر األح��وال لم��ا كان اللي الب��س بدلة عس��كرية يُعامل 
معامل��ة الناقة الجرباء والفتيات ينظرن إليه ش��زرًا.. حتى لو 
كان طالب جامعي، لك كنت إشتهي كلب يعوي عليي بوقتها..

جنيب جورج عو�د
نس��جد آلالمك أيها المس��يح فأرنا قيامتك المقدسة في 

بلدنا وحياتنا..

عارف حمزة
لم أكنْ أرغبُ في ذلك 

ولكنّـهم سحلوني إلى هناك 
مثلما يسحلوَن ُأمّـًا 

لتشاهدَ عشرين جزارًا 
يُ�قّطعوَن ابنها بالبلطات.. 

ومثل تلك األم  أغمضتُ عينيّ
لكنّـهم فتحوها بالسكاكين 

التي يفتحوَن بها المحار 
ومن أعلى الت�ّلة

وبرجفةٍ في الركبتين 
رأيتُ حياتي وهم يضربونها بالسياط 
وعندما تأكّـدتُ أنّـها حياتي الضعيفة 

كانوا قد انتهوا 
من تقطيعها بالبلطات.
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

نصوص وتصوير: باسل حسو | دقق النصوص: ميمونة العمار

حي��ن نظر المس��افر إلى عين��ي ذاك الفتى، أخبرت��ه روحه بأنها لم 
ت��رى بريق��ًا كمثل بريقهم��ا من قب��ل، وروى له قلبه عن س��حر يكمن 
داخلهم��ا. ولما س��مع الصغير م��ا تحدثا به عنه، أحس باألمل والس��رور 
يجريان في عروقه، فس��ارع إلى رس��م مدرس��ة كبيرة أذهلت المسافر 
ال��ذي كان وحيدًا فيها، أو ربم��ا كان برفقة جميع الكبار في ذلك المكان. 
وهناك كان يُدرس الصغار الكبار أنه لن تلمع عينا اإلنس��ان ولن تسحر 

إنس��انًا آخر حت��ى يطيب قلبه للخير وتطيب به نفس��ه لمن حوله. وبعد 
لحظات اختفى الصبي واختفت المدرس��ة والطرقات واألش��جار واختفى 
المارة واختفى كل عمران وبنيان. ثم أيقن المسافر بأنه بات يقطن في 
عين��ي الفتى الصغير، وبأن رحالت قد ال تنتهي س��يغدوها ليتعلم كرم 

وطيب اإلنسان في أعماقهما.
سوريا / ريف حلب / 2012

مدر�صــــة �لكبـــار 
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ــر ــروع دعـــم �لإعــــــالم �لــ�ــصــوري �حل ــص ــ� ــارت �ــصــمــن م ــم ــص ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذ� �لـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

يحتف��ل إع��الم النظ��ام بعي��د جالء المس��تعمر 
الفرنس��ي عن الوطن، الذي يرزح اآلن بفضل نظامه 
تحت وطأة االحتالل اإليراني والروس��ي، والمليشيات 
اللبناني��ة )ح��زب اهلل( والعراقية )أب��و فضل العباس( 
ودول��ة الع��راق والش��ام داع��ش وغيره��م كثير من 
المرتزق��ة الجهاديي��ن الذي��ن قدموا م��ن كل حدب 
وصوب لدعمه في قتل وإجالء الش��عب الس��وري من 

وطنه.
 السوريون قدموا عبر تاريخهم الشهداء للتخلص 
من االس��تعمارين العثماني و الفرنسي،الذي توج في 
انتص��ار الث��ورة الس��ورية الكبرى، وج��الء آخر جندي 
عن األراضي الس��ورية في 17 نيس��ان 1946، إال أن 
االستعمارين الذين خرجا من الباب عادا من الشباك 
بلب��اس آخر وهيئة مختلف��ة يتالعبون مع غيرهم من 
الدول التي تسمي نفس��ها صديقة بمصير شعب ثار 
على الظلم واالستبداد والدكتاتورية والقمع، فجعلوا 

منه فصائل وهيئات وكتائب ومعارضات مشتتة. 
ما أش��به اليوم باألمس حيث تتش��ابه وس��ائل 
المذهبي��ة  الفت��ن  إث��ارة  ف��ي  القدي��م  االس��تعمار 
الثورة،الت��ي  عل��ى  للقض��اء  الطائف��ي  والتحري��ض 
يس��تخدمها االس��تعمار الحال��ي المتمث��ل بالنظ��ام 
وداعمي��ه م��ن ال��دول والعصابات الت��ي حاولت منذ 
بداي��ة الثورة تحويله��ا إلى حرب طائفي��ة، وتخويف 

األقليات.
وفي هذا الصدد نُذكر بمقطع من منشور وجهه 
القائد العام للجيوش الوطنية السورية إلى اللبنانيين 
على إثر األحداث التي وقعت في قرية كوكبا من أعمال 
مرجعيون من خالل تصدي عصابات مسلحة محرضة 
من قبل الفرنسيين لفريق من جيش الثورة السورية 
وأطلقوا عليهم النار دون س��بب موجب، حيث يظهر 
تش��ابه الحالة نظرًا لتشابه أس��اليب الدكتاتوريات، 

والمستعمرين في محاوالت فرض الواقع.
»عل��ى أن الحكومة الفرنس��ية كره��ت أن يعلم 
العالم الخارجي أن في س��ورية روحًا وطنية، وش��عورًا 
صحيح��ًا باإلخ��اء الوطني فعم��دت إل��ى أتباعها من 
المغروري��ن المخدوعي��ن، فزينت له��م أن يقفوا في 
جانبها ض��د الحركة الوطنية، وبذلت قصارى جهدها 
لبذر بذور الش��قاق بين أبناء البالد، مستثمرة الفروق 

المذهبية، ولقد بلغ من سوء نيتها أنها سلحت فريقًا 
م��ن أبناء البالد، وجردت الفري��ق اآلخر لتوهم العالم 
أن هن��اك خطرًا على األقلي��ات، ولتوهم الفريق الذي 
س��لحته أنها حريصة على س��المته، ح��ال كون هذا 
العمل يؤدي حتمًا إلى إيقاظ س��وء الظن في الفريق 
اآلخر، ويحمله بالتالي عل��ى الحيطة والوقوف موقف 

النفور من أبناء قومه ووطنه.
وال يخفى أن الغرض الرئيسي من هذه السياسة 
الفاس��دة هو تحويل الثورة من صيغتها الوطنية إلى 
حرب ذات صبغة دينية شنيعة الحال والنتيجة، وذلك 
ك��ي يقنع الرأي الع��ام في أوروبا أن وج��ود االنتداب 
الفرنس��ي في س��ورية هو أمر ض��روري تتوقف عليه 

سالمة فريق من السكان«.
وج��اء في مقطع من بيان آخ��ر » بات من الجلي 
الواضح أن الحكومة المستعمرة تريد أن تخدع العالم 
الخارج��ي، وإقناع��ه أن الث��ورة الوطني��ة ذات صبغة 
ديني��ة، وذلك لكي يقر في أذهان األمم المتمدنة أن 
انتدابها على سورية هو أمر ضروري لسالمة األقليات 
وصيان��ة حقوقها، ولذلك من الف��روض الواجبة على 
كل م��ن في قلبه إخ��الص لوطنه، وح��ب للحرية أن 
يب��ذل أقصى مجهود ليك��ذب ه��ذه المزاعم ويثبت 

لهذه الحكومة أنه غير راض عن سياستها ».
وبمقارنة بس��يطة نرى أن ما حصل في الماضي 
يحص��ل اآلن مع ف��ارق أن الب��الد كان��ت محتلة من 
اس��تعمار أجنبي، وهي اآلن محتلة م��ن أبناء البلد أو 
من كنا نظنهم أبناء البلد الذين وصلوا إلى مس��توى 
من اإلجرام والوحش��ية لم يش��هده التاري��خ القديم 

والحديث بعد.
ف��ي الثورة الس��ورية الكبرى تداعى الس��وريون 
م��ن كل المناط��ق ليكونوا ي��دًا واحدة ف��ي تحقيق 
انتصاره��م، ورفض��وا أي إمالء خارج��ي، وحالوا دون 
تقسيم س��ورية، ألنهم واجهوا االستعمار صفًا واحدًا 
متعاوني��ن متضامني��ن على هدف واح��د، واجتمعت 
كلمتهم على تنصيب س��لطان باش��ا األطرش قائدًا 
للث��ورة وهو من طائف��ة الموحدين ال��دروز، أي من 
األقليات حسب تعبيرهم، رغم كل محاوالت االستعمار 
الفرنس��ي لب��ث الفتنة بين الطوائ��ف والمذاهب في 
حينها، وهذا م��ا لم يحصل في ثورتن��ا التي أظهرت 

تش��تتًا غير مس��بوق في صفوف المعارضة السياسية 
والعس��كرية الت��ي أصبحت رهن��ًا ألجن��دات متعددة 
عربية وأجنبية، جعلت من سورية ساحة صراع وجذب 
للجماع��ات اإلرهابي��ة، لتكريس مزاع��م النظام بأنه 
يقات��ل إرهابيين، ونحن في زمن التواصل االجتماعي 

عبر االنترنيت، وليس التواصل عبر الحمام الزاجل.
بعد ثالث س��نوات من بدء الث��ورة مازال النظام 
يقتل السوريين ويهجرهم ويتالعب بهم، تارة بإثارة 
الفت��ن الطائفية، وتارة بتحري��ك عمالئه وأتباعه من 
المجرمين المفرج عنهم من س��جونه والذين تحولوا 
إلى أم��راء وق��واد كتائب تخ��زن األس��لحة وتمنعها 
عن الث��وار الحقيقيين، وتدمر مناط��ق بعد دخولها، 
لتنس��حب منها الحقًا تحت مس��مى انسحاب تكتيكي 

وغالبًا ما يكون لمصلحة النظام.
والمعارض��ة السياس��ية الت��ي أظه��رت ضحالة 
في التفكير والممارس��ة لم تكن أحس��ن ح��ااًل، فقد 
دس النظ��ام بي��ن صفوفها من يح��ول دون اتفاقها 
ووحدته��ا، إضاف��ة طبعًا إلى تأثي��ر الممولين العرب 
واألجانب في خلق ش��رخ دائم بينه��ا, ومنع التقائها 
عل��ى كلمة واح��دة لتحقيق أهداف الث��ورة، ألن ذلك 
أبع��د ما يكون ع��ن إرادة الممولي��ن الذين يريدون 
إجه��اض الث��ورة لكي ال تمت��د إلى حدوده��م، على 

الرغم من أن أحدًا لن يبقى بمنأى عن تأثيراتها.
علينا أن نقرأ ونتعلم ونتعظ من التاريخ، التاريخ 
الذي لم يس��جل هزيمة ش��عب ثار عل��ى طاغية، وأن 
نعمل معًا الس��تعادة مس��ار الث��ورة، وتخليصها من 
اللص��وص والمتس��لقين والعم��الء، والتوق��ف ع��ن 
اس��تجداء الخارج ال��ذي يراقب بصمت م��ا يتحقق له 
بأي��دي الغير، وأن ندرك أن وح��دة ثوار الداخل فقط 
هي الس��بيل الوحيد للخروج من هذا النفق، وتحقيق 
الجالء الثاني بعد أن دفع الس��وريون ثمنًا باهظًا من 

أجل الحرية والكرامة والعدالة. 
الوحش��ية واإلج��رام الذي مارس��ه النظ��ام دفع 
الكثيري��ن إلى مقارنت��ه مع االس��تعمار والترحم على 
أيام هذا األخير الذي بنى حضارة في بالدنا ولم يدمر 
الم��دن واآلثار والبنية التحتية، مقارنة صعبة ومحزنة 
وتدمي القلب ألنها بين استعمار أجنبي، وابن البلد.
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