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مدينة  �أحياء  يف  �جلوية  �لغار�ت  نتيجة  مدمرً�  موقعًا   85
حلب وعلى م�ضايف ر�ضمية خالل �لأيام �لأربعني �ملا�ضية

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
وثق��ت منظمة هيوم��ن رايتس ووت��ش ما اليقل 
ع��ن 85 موقعًا إضافيًا للدمار الملحوظ في أحياء مدينة 
حلب التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة ما بين 
22 ش��باط، و2 نيس��ان الماضي، بما ف��ي ذلك غارتين 
حكوميتين بالقنابل البرميلية على مستشفيات رسمية 
تعلوه��ا عالم��ات واضحة تفي��د كونها منش��آت طبية، 
وتظهر أغلبية هذه المواقع أنماطًا من الدمار تتفق إلى 

حد بعيد مع تفجير القنابل البرميلية.
ونقل��ت المنظمة في تقرير لها أصدرته األس��بوع 
الماض��ي ع��ن اثنين من أطب��اء تلك المنش��آت وبعض 
موظفيه��ا إنه ل��م تكن هناك أهداف عس��كرية قريبة، 

وهم يعتقدون أن الحكومة استهدفتهم عمدًا.
وأوضحت هيوم��ن رايتس ووتش في تقريرها إن 
الحكومة السورية تشن غارات عشوائية عديمة التمييز 
على مدنيين وأعيان مدنية في حلب باستخدام القنابل 
البرميلي��ة غي��ر الموجه��ة ش��ديدة االنفجار، وتس��تمر 
الهجمات رغم قرار تبناه مجلس األمن األممي باإلجماع 
في 22 شباط 2014 يطالب كافة األطراف في سورية، 
بوق��ف االس��تخدام العش��وائي عديم التميي��ز للقنابل 
البرميلية وغيرها من األس��لحة في المناطق المأهولة 

بالسكان. 
وق��ال نديم ح��وري نائب المدير التنفيذي لقس��م 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا في هيومن رايتس 
ووت��ش: يتحدث الرئيس األس��د ع��ن االنتخابات، إال أن 
الحمل��ة الوحيدة التي يش��هدها س��كان حلب هي حملة 
عس��كرية من القنابل البرميلية والقصف العش��وائي، 
لق��د ح��ان الوقت لتوق��ف روس��يا والصين ع��ن عرقلة 
مجل��س األمن، والس��ماح بف��رض حظر للتس��لح على 

الحكومة السورية وغيرها من الجماعات المسيئة.
واض��اف ح��وري: "بع��د ش��هرين م��ن تبن��ي قرار 
إجماع��ي م��ن مجلس األم��ن يطال��ب بإنه��اء الهجمات 
العش��وائية عديم��ة التميي��ز، يتعين عل��ى المجلس أن 
يتح��رك أخي��رًا ليُكِس��ب كلمات��ه المعن��ى، إن لم يكن 
من أج��ل مصداقيته فمن أجل الس��وريين الذين طالت 

معاناتهم".
وطالب��ت المنظم��ة مجل��س األمن بف��رض حظر 
للتس��لح عل��ى الحكومة الس��ورية، وعلى أي��ة جماعات 
متورط��ة ف��ي انته��اكات واس��عة النط��اق أو ممنهج��ة 
لحقوق اإلنسان، للحد من قدرة الحكومة السورية على 
ش��ن غارات جوية تنتهك القان��ون الدولي، بما في ذلك 
عن طريق ضمان عدم تلقي س��وريا لطائرات مروحية 
جدي��دة أو إج��راء صيان��ة لمروحياتها في الخ��ارج، كما 
طالبت مجلس األمن أيضًا بفرض حظر السفر وتجميد 
األصول على األفراد المتورطين بمزاعم ذات مصداقية 
في انته��اكات جس��يمة، وإحال��ة الوضع إل��ى المحكمة 

الجنائية الدولية.
وحمل��ت هيوم��ن رايتس ووت��ش في ض��وء أدلة 
الس��ورية  األم��ن  وق��وات  الس��وري  الجي��ش  دامغ��ة 
المس��ؤولية ع��ن جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنس��انية 
المس��تمرة بحق الشعب الس��وري، وقالت: إن الشركات 
واألف��راد الذين يزودون س��وريا بالس��الح أو الذخيرة أو 
المعدات، أو يزودون بها جماعات مس��لحة غير حكومية 
متورطة في جرائم ضد اإلنس��انية أو جرائم حرب، إنما 
يخاط��رون بالتواط��ؤ في ه��ذه الجرائم، ألن��ه بموجب 
القان��ون الدولي فإن توريد الس��الح لق��وات أو جماعات 
مس��لحة في سورية حين يرجح اس��تخدامه في ارتكاب 
جرائم ضد اإلنس��انية قد يرقى إلى مصاف المس��اعدة 
ف��ي ارتكاب تلك الجرائم، وأي مورد للجيش قد يتحمل 
مسؤولية جنائية محتملة كشريك في تلك الجرائم وقد 

يواجه المالحقة.

وج��اء ف��ي التقري��ر أن ش��هادات الش��هود، وصور 
األقمار الصناعية، واألدلة المستمدة من مقاطع الفيديو 
والص��ور الفوتوغرافية، تظهر أن الق��وات النظامية لم 
تق��م بتخفيض ملحوظ لمع��دالت قصفها للمدينة منذ 
تبني قرار مجلس األمن، وأن القنابل البرميلية وغيرها 
م��ن القنابل غير الموجهة ش��ديدة االنفج��ار تميل إلى 
ترك مس��احات من الدمار في المباني تزيد عن المعتاد 
مع األنواع األخرى من الغارات الجوية ونيران المدفعية، 
وكثي��رًا ما تخل��ف حفرًا انفجارية غير منتظمة الش��كل 

وضحلة العمق بحواف متعرجة.
ويت��م صنع ه��ذه القنابل غي��ر الموجهة ش��ديدة 
االنفج��ار بتكلف��ة زهي��دة، وإنتاجه��ا محليًا، وع��ادة ما 
يس��تخدم في هذا براميل الوقود الكبيرة واس��طوانات 
الغ��از وخزان��ات المي��اه المحش��وة بالم��واد المتفج��رة 
والمعادن الخردة لتعزيز التشّظي، ثم تلقى من طائرات 
مروحية، وقد يكون الدم��ار الحادث في عدد ضئيل من 
المواقع المش��ار إليها ناجمًا عن أسلحة انفجارية أخرى، 
إما أن تك��ون القنابل الملق��اة بالطائ��رات التقليدية أو 
القص��ف المدفعي لفترات ممت��دة، عالوة على هذا فإن 
ثم��ة أدلة قوية على قيام القوات النظامية على األرض 
بإط��الق المئات م��ن قذائف اله��اون والمدفعية الثقيلة 

خالل هذه الفترة بحسب تقدير المنظمة.
وكان��ت هيوم��ن رايتس ووت��ش قد ح��ددت ما ال 
يق��ل عن 340 موقعًا منفصاًل للدمار في المناطق التي 
تس��يطر عليها الجماعات المس��لحة غير الحكومية في 
حلب بين 31 تش��رين األول 2013 و20 ش��باط 2014، 
وه��ي فترة طوله��ا 113 يومًا، عن طري��ق تحليل أربع 
ص��ور التقطتها أقم��ار صناعية ف��وق المدينة في تلك 

الفترة.
ونقل��ت عن ش��هود قوله��م: إن عملي��ات القصف 
بالقناب��ل البرميلي��ة اس��تمرت منذ تبني ق��رار مجلس 
األم��ن، وف��ي بع��ض األحي��ان تزاي��دت ف��ي المناطق 
الس��كنية، بع��رض األجزاء الش��رقية م��ن مدينة حلب 

وريفها، وتسببت في قتل ما يزيد على 150 شخصًا.
وق��د ترك��زت مواق��ع الدم��ار الناجم ع��ن القنابل 
البرميلي��ة حس��ب التقري��ر في أحي��اء مس��اكن هنانو، 
ب��درو،  وجب��ل  والحلواني��ة،  الال،  وترب��ة  والصاخ��ور، 
والحيدري��ة، والعويجة، وتتركز أغلبية كبيرة من مواقع 
الدم��ار ه��ذه في أحي��اء تقع عل��ى مس��افات كبيرة من 

مواقع الجبهة األمامي��ة، وذات كثافة عالية من المباني 
السكنية،حيث لم تكن في معظم الحاالت هناك أهدافًا 

عسكرية حسب الشهود 
 وأورد التقرير المعلومات التي وثقها مركز توثيق 
االنتهاكات في س��ورية، بأن الغارات الجوية تسببت في 
مقتل 651 مدنيًا في محافظة حلب بين 22 شباط و22 
نيس��ان، وما وثقته الشبكة الس��ورية لحقوق اإلنسان 
بأنه بين 22 ش��باط و16 نيس��ان، أدت هجمات القنابل 
البرميلية إلى قتل ما ال يقل عن 920 مدنيًا في سوريا، 
وأكثر من نصفهم في محافظة حلب، وشهادة المجلس 
الطب��ي لمدين��ة حل��ب، ب��أن أربعٌ م��ن المستش��فيات 
الميداني��ة التابع��ة للمجل��س اس��تقبلت 589 ش��خصًا 
مصاب��ًا جراء غ��ارات القنابل البرميلية بين 22 ش��باط 

و17 نيسان، وقد توفي 51 منهم جراء إصاباتهم.
وق��ال طبي��ب يعمل ف��ي تل��ك المستش��فيات إن 
القوات النظامية هاجمت أيضَا بعض المنش��آت الطبية 
نفس��ها بالقناب��ل البرميلي��ة، وأصاب��ت مستش��فيين 
رس��ميين تعلوهما عالمة المستش��فى ف��ي حلب، في 
منطقت��ي هنان��و والش��عّار، وم��ن ش��أن الحكومة أن 
تعرف موقع المستشفيين إذ أنهما مستشفيان رسميان 
يع��ودان إلى ما قبل األحداث، موضحًا أن الحكومة بدأت 
في اس��تهداف المستشفيات بالغارات الجوية في كانون 
الثاني الماضي تقريبًا، وأصابت مستشفيات في هنانو، 

والسكرى، والصاخور، والشعار.
وقال��ت هيوم��ن رايت��س ووت��ش ف��ي تقريره��ا 
إن الق��وات النظامي��ة الس��ورية، باس��تخدامها للقنابل 
البرميلي��ة عل��ى مناط��ق كثيفة الس��كان، اس��تخدمت 
وسائل وأساليب حربية ال يمكنها التمييز بين المدنيين 
والمحاربي��ن؛ مم��ا يجع��ل الهجم��ات عش��وائية عديمة 
التميي��ز وم��ن ث��م غي��ر مش��روعة، وال يج��وز للق��ادة 
العس��كريين، كسياس��ة عامة، إصدار أوامر باستخدام 
أس��لحة انفجارية يمتد أثرها إلى مس��احات واسعة في 
المناطق المأهولة، بس��بب الض��رر المتوقع للمدنيين، 
كما ال يجوز للقادة العس��كريين بأي ح��ال إصدار أوامر 
بش��ن غ��ارات عل��ى أعي��ان مدني��ة محمي��ة، بم��ا فيها 

المنشآت الطبية وأفرادها.
وفن��د التقرير الهجمات التي وقعت على المنش��آت 
الطبي��ة في أحياء حل��ب المختلفة، وما تس��ببت به من 

فوضى ودمار وقتل، وفق شهادة الشهود.

2014 أي��ار   | ال��غ��ارات  بعد  حلب  مدينة  أحياء  أح��د 
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�نتهاكات بحق �لالجئني �ل�ضوريني من قبل �ل�ضرطة 
�لبلغارية و�ليونانية

أحد مراكز احتجاز السوريين في أوروبا

�ل�ضحفي بالل �أحمد بالل �ضهيد 
حتت �لتعذيب يف �ضجون �لنظام

استش��هد الصحفي بالل أحمد ب��الل مواليد 1984 
تحت التعذيب في س��جون النظام، بع��د أن تم اعتقاله 
من قب��ل المخاب��رات الجوية في 14 أيل��ول 2011 في 
مدينة داريا، وحكمت عليه محكمة عس��كرية بالسجن 

15 عامًا بتهمة التظاهر والتصوير.
والش��هيد ب��الل أحمد بالل م��ن أهال��ي معضمية 
الش��ام بري��ف دمش��ق، كان قد عم��ل في قن��اة الرأي، 

وفلسطين اليوم كمخرج. 

طالب��ت منظم��ة هيوم��ن رايت��س ووت��ش بلغاريا 
بوض��ع ح��د لطرد طالب��ي اللجوء إل��ى الح��دود التركية، 
والتوق��ف عن اس��تخدام العنف المفرط م��ن قبل حرس 
الحدود، وتحس��ين معاملة المحتجزين وظروف االحتجاز 

في مراكز الشرطة ومراكز احتجاز المهاجرين.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته األربعاء في 84 
صفحة بعنوان /خطة االحتواء: طرد واعتقال الس��وريين 
وغيره��م من طالبي اللجوء / إن بلغاريا بدأت في "خطة 
احت��واء" للحد من عدد طالبي اللج��وء داخل أراضيها، تم 
تنفيذ الخط��ة، جزئيًا، بطرد س��وريين وأفغان وغيرهم 
مم��ن عبروا الحدود مع تركيا بص��ورة غير قانونية، وتم 
تنفيذ الط��رد بإجراءات موج��زة دون مراع��اة لإلجراءات 

السليمة.
ويوث��ق التقري��ر لكيفي��ة لج��وء ش��رطة الح��دود 
البلغارية للعنف المفرط خالل األش��هر األخيرة في إعادة 
طالب��ي اللج��وء إلى تركي��ا بإجراءات موج��زة، حيث أجبر 
طالب��ي اللج��وء على الع��ودة إلى الحدود ب��دون إجراءات 

سليمة وبال أية فرصة لتقديم طلبات اللجوء.
وقال بيل فريليك مدير برنامج حقوق الالجئين في 
هيومن رايت��س ووتش: "ليس غلق الباب أمام الالجئين 
بالطريق��ة المناس��بة للتعام��ل م��ع زيادة أع��داد طالبي 
الحماي��ة، الطري��ق الصحيح، ببس��اطة، ه��و أن تفحص 
السلطات البلغارية طلبات ملتمسي اللجوء، وأن تعاملهم 

بشكل الئق.
وأض��اف فريليك: تواج��ه بلغاريا بالتأكي��د تحديات 
إنسانية وقدرتها على االس��تجابة لهذا التحدي محدودة، 
ورغ��م ذل��ك فإن دف��ع الناس للع��ودة إلى الح��دود ليس 
األس��لوب الس��ديد الحت��رام حق��وق الالجئي��ن، وطالبي 
اللج��وء، والمهاجرين، موضحًا أن ظروف االس��تقبال في 
بلغاري��ا تحس��نت مقارنة بالظ��روف بالغة الس��وء التي 
ش��هدتها في أواخر ع��ام 2013"، إال أن ه��ذا التطور هو 
أق��ل إث��ارة لإلعجاب عندم��ا ينظر إليه في س��ياق جهود 
بلغاري��ا لمنع طالب��ي اللجوء من تقديم طلب��ات اللجوء، 

والتي تنتهك االلتزام بقانون الالجئين فيها.
وأوض��ح التقري��ر أن بلغاري��ا لم تكن بل��دًا مضيفا 
لالجئين بأع��داد كبيرة في اآلونة األخيرة، حيث س��جلت 
في المتوس��ط نح��و ألف طالب لجوء س��نويًا ف��ي العقد 
الماضي، وتغير هذا األمر في عام 2013 حين اس��تقبلت 
أكث��ر من 11 ألف ش��خصُا، أكثر م��ن نصفهم هربوا من 
القمع والحرب الدامية في سورية، وقدموا طلبات اللجوء 
بالرغم من توفر كل عالمات اإلنذار المبكرة، بأن بلغاريا 

لم تكن مستعدة لهذه الزيادة. 
ووثق��ت المنظمة إخفاق بلغاريا في إمداد الوافدين 
الج��دد بالمس��اعدات اإلنس��انية األساس��ية ف��ي 2013، 
بما في ذل��ك الغذاء والمأوى في مراكز االس��تقبال التي 
غالبا ما تفتقر إلى التدفئ��ة، والنوافذ، والصرف الصحي 
المناسب،وكش��فت أيضا ع��ن أوضاع االحتج��از المزرية 

والمعاملة القاسية في مراكز االحتجاز؛ والقصور الفادح 
في إج��راءات اللجوء، بما في ذلك تأخير تس��جيل طلبات 
اللجوء لفترات طويلة؛ وأوجه قصور في معاملة األطفال 
المهاجري��ن غي��ر المصحوبي��ن ببالغين، وع��دم تعيين 
أوصي��اء قانونيي��ن عليهم، وعدم وج��ود برامج حقيقية 

لدعم ودمج الالجئين المسجلين.
وخطة االحتواء" التي استحدثتها الحكومة البلغارية 
في 6 تش��رين الثاني الماضي تنطوي على نش��ر 1500 
ف��رد م��ن مس��ؤولي األم��ن عل��ى الح��دود، يس��اعدهم 
حرس إضافيي��ن من دول أخرى باالتح��اد األوروبي، من 
خ��الل وكالة مراقبة الح��دود الخارجية لالتحاد األوروبي، 
فرونتك��س، لمن��ع تدفق الالجئي��ن، كما ب��دأت في بناء 

سياج على امتداد 33 ميال مع الحدود التركية.
وتضم��ن التقرير مقاب��الت مع 177 الجئ��ًا، وطالب 
لج��وء، ومهاجرًا من مناطق مختلف��ة في كل من بلغاريا 
وتركي��ا، م��ن بي��ن ه��ؤالء، أعط��ى 41 ش��خصا بيانات 
تفصيلي��ة ل��� 44 حادثًا يخ��ص 519 ش��خصُا على األقل 
ألقت شرطة الحدود البلغارية القبض عليهم، وأعادتهم 
إلى تركيا، وفي بعض الحاالت استخدمت العنف ضدهم.

تحس��ن الوض��ع اإلنس��اني ف��ي بلغاري��ا ف��ي 2014، 
بمس��اعدة من االتحاد األوروبي تزامن مع سياس��ة اإلعادة، 
واالنخف��اض الحاد في أع��داد القادمين م��ن طالبي اللجوء 
الجدد، وانخفاض بواقع 27 في المائة عن عدد الالجئين في 
البالد الذين تم استقبالهم في 2013، وأصدرت المفوضية 
األوروبية "إجراءات مخالفة" ضد السلطات البلغارية، داعية 
إل��ى اإلجابة على مزاع��م مخالفة قواعد االتح��اد األوروبي 

بإعادة الالجئين السوريين بإجراءات موجزة.
وأش��ار التقرير إلى أنه في الوقت الذي نجح فيه 99 
من طالبي اللجوء في العبور من تركيا إلى بلغاريا، دخل 
أكثر من 20 ألف الجئ سوري إلى تركيا، البلد الذي تعيد 

إلي��ه بلغاريا طالبي اللجوء، حيث تس��تضيف تركيا حاليا 
أكثر من س��بعمائة ألف س��وري، وفق��ا لمفوضية األمم 

المتحدة لشئون الالجئين.
وكان مركز توثيق االنتهاكات في س��ورية قد أصدر 
تقري��رًا بعن��وان / اله��رب م��ن الجحيم نح��و المجهول / 
يوثق في��ه انتهاكات الش��رطة اليونانية بح��ق الالجئين 
السوريين الذين يسافرون بطرق غير شرعية، بالضرب 

المبرح واإلهانة. 
وعرض التقرير ش��هادات لع��دد من الالجئين الذين 
تعرض��وا للضرب المب��رح من قب��ل الش��رطة اليونانية 
وبمش��اركة رج��ال أمن م��ن ألماني��ا، وقال��وا أن عالمات 
التعذي��ب بقيت ألش��هر عدي��دة بعد اإلف��راج عنهم، وأن 
أس��اليب التعذي��ب كثيرة، بينه��ا ض��رب المعتقلين على 
الرأس ورميهم عل��ى الجهة األخرى من النهر الذي كانوا 

يحاولون الفرار عبره، وسرقة ما بحوزتهم.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن الالجئي��ن يضط��رون إلى 
الدخ��ول إلى اليونان كمحطة لعبورهم إلى دول أوروبية 
أخ��رى كونها المدخ��ل الوحيد للقارة األوروبية، وليس��ت 
المحطة النهائية أو المطمح لهم، مؤكدًا أن طريق السفر 
ال��ذي حم��ل الكثير م��ن اآلم��ال واألحالم لالجئي��ن، كان 
مليئًا بالمخاط��ر والتعب واإلرهاق، حي��ث واجه بعضهم 
االعتقال والتعذيب، وبعضهم اآلخر قضى غرقًا، موضحًا 
أن هن��اك ع��دة طرق للوص��ول إل��ى اليون��ان، أخطرها 
الس��فر عن طريق البحر من السواحل التركية بواسطة 
قوارب وزوارق صغيرة ال تتوفر فيها أدنى درجات األمان.

وناش��د المركز منظمات حقوق اإلنس��ان والصليب 
األحم��ر والعف��و الدولي��ة واالتحاد األوروب��ي العمل على 
اإلفراج عن الالجئين السوريين المحتجزين في السجون 
اليوناني��ة وغيره��ا، أو انت��داب محامي��ن للدف��اع عنهم، 

وتعيين مترجمين لتسهيل تواصلهم مع السلطات.
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�حلفلة �لتنكرية لالنتخابات 
�لرئا�ضية �ل�ضورية

  ياسر مرزوق

ه��ي مش��اهد م��ن الت��راث العالمي تداع��ت إلى 
ذاكرتي عند إعالن رئيس مجلس الش��عب عن موعدٍ 
لالنتخابات الرئاس��ية في س��وريا واصف��ًا إياها بأول 
انتخاب��اتٍ تش��هدها الب��الد وكأن س��وريا وجدت يوم 
حكمها آل األسد،ومع نبأ ترشح األسد للرئاسة تذكرت 
عب��ارة وردت في الجزء الثاني من رواية بوليس��يس، 
لجيم��س جوي��س، تقول فيه��ا إحدى الش��خصيات: » 
دع وطن��ي يموت في س��بيلي« و مقول��ًة لكرومويل � 
ج��الد إنكلت��را وقائ��د حروبها � ج��اء فيه��ا:« أعرف أن 
تسعة من عشرة يكرهونني، ولكن الشخص العاشر 
والوحيد بيده السالح«، ومقولًة لكاليجوال اإلمبراطور 
الرومان��ي: »عندم��ا ال أقتل اش��عر بالوح��دة، إنني ال 
أكون بخير إال بين ضحاياي ». ونيرون الذي قال يومًا: 
» أعرف أن الشعب يكرهني، ولكن يكفي أنه يرهبني 

ويخاف مني ». 
م��ع االع��الن ع��ن االس��تحقاق الرئاس��ي هل��ل 
اإلعالم الس��وري لع��رس الديمقراطية في اس��تدعاٍء 
واضح لمس��رحية “الحفلة التنكرية”، لإليطالي ألبرتو 
مورافي��ا والت��ي نتعرف فيه��ا نتعرف على ش��خصية 
الديكتات��ور » تي��روزو« والذي تصوره نفس��ه األوحد 
واألمثل حتى في العالقات العاطفية، متناسيا عاهته 
التي تحرمه في األقل من سمة الكمال والجمال، وقد 
زيّ��ن له أتباعه وزبانيته ما كان يرغب به، محتفظين 
بمراكزه��م وكراس��يهم وثرواته��م. هن��ا ش��خصية 
ديكتاتورية ترى نفس��ها األنموذج األمثل المتفرد في 
كل ش��يء، في حين ه��و في حقيقة األم��ر األنموذج 
األكث��ر رداءة وتس��لطا وقس��وة حت��ى على مس��توى 

العاطفة والجمال واأللفة مع اآلخرين.
يعلق الدكتور أحمد برقاوي على إعالم االستبداد 
بالقول في مجلة » النقاد »: » إعالم الدولة المستبدة 
إعالم إخف��اء، تزييف تخريف، اقتص��اد منهار وإعالم 
نم��و، جريم��ة متفش��ية وإعالم أم��ن، تعلي��م متدن 
وإعالم نهضة وتقدم، فس��اد ورش��وة وإعالم نظافة 
ومس��ؤولية، فقر وجوع وإعالم رفاه ووفرة، استسالم 
وخن��وع وإع��الم عقالني��ة وواقعي��ة، سياس��ة تابعة 
وإعالم اس��تقالل، س��لطة أبوية أوتوقراطية بامتياز 

وإعالم حداثة، قمع وسجون وإعالم حرية ».
ف��ي ملفنا اليوم قراءٌة للحفل��ة التنكرية للنظام 
الس��وري وليس لمورافيا هذه المرة، المسرحية قدم 
لها حسن نصر اهلل في خطابه األخير حين قرر مصير 
األس��د، وأعلن أن بش��ار األسد سيترش��ح لالنتخابات 
الرئاس��ية وأن��ه س��يفوز، وه��ي تصريح��ات كان من 

المفروض أن تصدر عن األسد أو مقربين منه.
كان يفترض من االس��تحقاق الرئاسي أن يكون 
جزءًا من العملية السياس��ية الت��ي يفترض أن تكون 
منتج��ًا للحّل السياس��ي، وهذا الحّل ل��م يتبَلور بعد، 
ودس��توريًّا ال ش��يء يمن��ع ع��دم إج��راء االنتخابات، 
فالفقرة الثانية من المادة 87 من الدس��تور الس��وري 
تن��صّ: »إذا انته��ت والية الرئيس ول��م يتمّ انتخاب 
رئي��س جدي��د يس��تمرّ الرئي��س القائ��م بممارس��ة 
مهمّات��ه حت��ى انتخاب رئي��س جديد«، لك��ن النظام 
م��اٍض ف��ي التح��دي بحس��ب توجيه��ات االيرانيي��ن، 
وق��د قال قائ��د الحرس الثوري في إي��ران محمد علي 
جعف��ري إن الدعم الذي قدمته طهران لقوات األس��د 
ظهرت نتائج��ه اإليجابية حاليًا بع��د أعوام من اندالع 

الثورة في السورية.

 فالدع��وى لالنتخاب��ات هي إال تصعي��د للموقف 
السياسي، وبمثابة إطاحة بأي حلول سياسية، تسعى 
لوقف تلك المأس��اة التي يعيش��ها أبناء س��وريا، حيث 
يس��عى النظام الس��وري للبقاء في س��دة الحكم في 
س��وريا، ولو على حس��اب خراب وتدمي��ر ما تبقى من 

البالد، وقتل ما تبقى من الشعب السوري.

عن �ل�ضرعية 
في األصل يش��ير مفهوم الشرعية إلى الرضا أو 
القبول العام للنظام السياس��ي وما يمثله من قوة لها 
جوانبها ومظاهرها المادية الواضحة - أهم تجلياتها 
الش��رطة والجيش في المجتمع��ات المعاصرة -ودون 
هذا الرضا والقبول تظل القوة السياسية مجرد عنف، 
أو ق��وة عادية م��ن غطاء أو مس��وغ يمنحها الحق في 

ترتيب وتنظيم وضبط العالقات داخل المجتمع.
والرض��ا والقبول الش��عبي يعبر عن��ه بمصطلح 
الرأي العام، فأس��اس الش��رعية السياسية يكمن في 
رضا ال��رأي الع��ام بش��رائحه المختلف��ة، وعلى وجه 
التحدي��د الش��رائح األكثر تأثي��رًا وفاعلي��ة، والتي قد 
تمثل الغالبية العددية، أو القوة ذات التأثير األقوى، أو 
صاحبة الصوت األعلى في التعبير والتمثيل السياسي 

داخل مجتمعها.
والشرعية الدس��تورية تعني شرعية الشارع في 
التعبير وش��رعية الصن��دوق في التغيي��ر فقد كفلت 
للجمي��ع ممارس��ة حرياته��م وحقوقه��م وبطريق��ة 
منظم��ة وس��لمية وحضارية ودس��تورية فكفلت حق 
التظاهر واالعتصام الس��لمي للشعب وبدون عنف او 
تخري��ب او فوضى وكفلت للش��عب والح��كام التغيير 
الس��لمي عب��ر صناديق االقت��راع وبطريق��ة منظمة 

وسلمية وحضارية.
وتُعرِّف الموس��وعة الدولية االجتماعية مفهوم 
الش��رعية بأنه »األس��س الت��ي تعتمد عليه��ا الهيئة 
الحاكمة في ممارس��تها للس��لطة. وتق��وم على حق 
الحكومة في ممارس��ة الس��لطة وتقبُّل المحكومين 

لهذا الحق«
أم��ا قانون��ًا فتع��رف الش��رعية بأنه��ا »س��يادة 
القان��ون«، أي خض��وع الس��لطات العام��ة للقان��ون 
وااللت��زام بحدوده، ويمت��د القانون ليش��مل القواعد 
القانونية المدونة )الدستور( وغير المدونة )العُرف(- 
ويقصد بالعُرف: مجموعة القواعد التي درجت عليها 
الجماع��ة فترة طويلة بلغت حد التواتر مع ش��عورهم 

بإلزام هذه القواعد.
ويفصل عالم االجتماع األلماني الشهير » ماكس 
فيبر » في مصادر الش��رعية فهي برأيه إما شرعية » 
كاريزمية« أي تلك الش��رعية المستندة إلى شخصية 
قيادية اس��تثنائية وملهمة والتي يعتبر أشخاص مثل 
جمال عبدالناصر وتيتو وديغول وماوتسي تونغ أمثلة 
ب��ارزة له��ا، وإما ش��رعية تقليدية أي ش��رعية النظم 
التى تستند إلى التراث والتقاليد الراسخة فى المجتمع 
السياس��ي وأبرزه��ا بالطبع ش��رعية النظ��م الملكية 
المس��تقرة لس��نوات طويل��ة، والت��ي يؤمن الش��عب 
بأحقيته��ا التاريخية فى الحك��م. أما النمط الثالث من 
الش��رعية فه��و تلك الش��رعية العقالني��ة القانونية، 
وأبرزها بالطب��ع النظم الديمقراطية والتى تس��تمد 
ش��رعيتها من احترام الدستور والقانون، وتستند إلى 
اآلليات الديمقراطية من ترش��يح ومنافس��ة سياسية 

وانتخابات عامة نزيهة.. 

�ضرعية �لأد�ء
إن ش��رعية وجود أي مس��ؤول فى منصبه، أو أي 
حزب فى موقعه، ترتب��ط بداهة بقدرته على القيام 
بأعباء ه��ذا المنصب أو الموقع، ولي��س فقط بمجرد 
توف��ر حقه القانوني فى ش��غل الم��كان، اليوم وبعد 
أربعة عش��ر عامًا من حكم األس��د االب��ن بدا الحصاد 
بائس��ًا وربم��ا كانت الجريمة األولى م��ن جرائمه هي 
أن س��وريا لم تشهد انقسامًا سياس��يًا واجتماعيًا فى 
تاريخه��ا المعاص��ر، مثلما ت��م في الس��نوات األخيرة 
لواليت��ه قدم فيه��ا مثااًل واضح��ًا عن التباي��ن الهائل 
بين الش��ره الشديد للسلطة السياس��ية، وبين العجز 
المف��رط ع��ن الوفاء بمتطلبات هذه الس��لطة س��واء 
أكانت رؤية، أو سياس��ات، أو قوى بش��رية، أتى األسد 
ليقنن الفس��اد ويحصره في العائلة بدل الحزب، أتى 
ل��وأد المثقفين وربيع دمش��ق وخنق نس��ائم الحرية 
عن سوريا قبل إحراقها، شرعية األداء افتقدها األسد 
في واليتيه الس��ابقتين لذا أت��ت الثورة حاجًة وحتميًة 

تاريخية استطاع الدكتاتور تأخيرها ال إيقافها.

عن ب�ضار �لأ�ضد
يع��رف حس��ب اهلل يحي��ى الدكتات��ور قائ��اًل: ».. 
ولما كان الديكتاتور وظيفة دس��تورية يمارس��ها من 
يختاره الش��عب إليها ممارس��ة مؤقت��ة لحماية الدولة 
باسم الس��المة العامة، وأن الديكتاتورية ذات األصل 
الرومان��ي ت��دل عل��ى حالة سياس��ية معين��ة، تصبح 
فيه��ا جمي��ع الس��لطات بيد ش��خص واح��د، يمارس 
حس��ب مش��يئته كما ورد في الموس��وعة السياسية، 
م��ن هنا نج��د أن هذه الش��خصية تنفرد عن س��واها 
من الش��خصيات البشرية في الس��لوك ونمط الحياة 
وطريقة التعبير عن نفسها، وفي نظرتها إلى نفسها 
وإل��ى العالم المحيط بها، ومن ش��أنها أن تلحق األذى 
بالجنس البش��ري، وتغي��ر معالم األش��ياء والطبيعة 

والتاريخ وتزييف الحقائق«.
مع اقتراب موعد االنتخابات أضحى األس��د االبن 
يعي��ش في عزل��ة كاملة ع��ن الحقائ��ق الموضوعية 
المحيط��ة ب��ه، كان قد عزل ب��الده عن بقي��ة العالم 
العرب��ي ال��ذي تنتمي إليه، وعن محيطها االس��المي، 
عل��ى امتداد أجيال كثي��رة متالحقة كانت س��وريا قد 
وجهت جزءًا كبي��رًا من حيويتها لخدم��ة أهداف األمة 
العربية، ساعدت كل شعوبها في تحقيق االستقالل، 
وس��اعدت على اس��تعادة هذه الش��عوب لس��يطرتها 
على مواردها، كما س��اهمت أيض��ًا بالجهد األكبر في 
نش��ر التعريب وفي البعث الثقافي وفي وضع كبرياء 
األمة بالنس��بة لنفس��ها وبالنس��بة للعالم في الوضع 

الصحيح.
األسد ليس على استعداد أن يعترف حتى لنفسه 
ب��أن الرهان عل��ى ال��دور االيراني، وأن��ه راهن عليه 
بكل ش��يء وخس��ر، وهكذا فأنه بدأ يهرب من الواقع 
إل��ى األوهام مرة أخ��رى، من الواض��ح أن إليران اليد 
الطولى في اس��تمرار النظام لكن التململ بدا واضحًا 
بين قياداته العس��كرية من س��لوك األخيرة وحليفها 
الطائف��ي بوصفه��ا اآلمر الناهي في س��وريا، وبذلك 
خسر األس��د السيادة بعد أن فقد الش��رعية، وبعد أن 

تحالف مع إيران على قاعدة أجراء ال شركاء.
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الي��وم س��وريا عل��ى ش��فير المجاع��ة والقطاع 
الصح��ي والتعليمي عل��ى أبواب االنهي��ار، بات الجوع 
والم��رض عنوان��ًا للمرحلة واالس��د لم يع��د من من 
أنص��ار الق��ول المأث��ور عن لوي��س الرابع عش��ر: أنا 
الدول��ة بل تعاده إل��ى القول المأثور عن س��تالين أنا 
المجتم��ع، وقد بدا ذلك اعتقاده فع��اًل فأصبح يتحدث 
عن ش��عبي وجيش��ي ومقاومتي، لكنه ف��ي هذا كله 
ل��م يك��ن يس��تطيع أن ي��رى أن أي رئي��س دولة كان 
يمكن له أن يتحدث باس��م شعبه إذا كان بالفعل يعبر 
فيما يقول عن مصالحه المش��روعة وعن طموحاته، 
ف��إذا لم يك��ن ذلك ما حدث فعاًل فإن��ه يفقد حقه في 
التحدث باس��مه، طبعًا ليس هذا رأي األسد، فأي نقد 
يوجه إلي��ه يعد تهجم��ًا يوجه إلى س��وريا والمقاومة 
والممانعة، و ذلك ينطبق على الس��وريين وغيرهم، 
وه��و يهاجمهم جميع��ًا باعتبارهم أقزام��ًا يتطاولون 

على المقاومة وعلى حماة الديار.
لقد أضاع األسد فرصته الكبرى، بل كانت فرصًة 
لم تتح لحاكم س��وري قبله في تاريخ سوريا، بما في 
ذل��ك الرؤس��اء الكبار، فق��د أتى إل��ى الحكم في ظل 
أمٍل ش��عبي أو رضا أو قبول كان ليؤس��س لش��رعيةٍ 
حقيقية، كم��ا أتى في ظل اقتص��ادٍ متناٍم وعالقاتٍ 
دولي��ة حس��نة، لكن��ه ألقى كل ش��يء في اله��واء، و 
المش��كلة أنه لم يب��ذل جهدًا له قيمة لك��ي يفهم أو 
يع��رف حقائق التاريخ والجغرافيا والمجتمع بالنس��بة 
لس��وريا بلد الرؤس��اء بحس��ب تعبير الرئيس الراحل 

شكري القوتلي.
أس��اء األس��د الحك��م ف��ي القضاي��ا االقتصادية 
كان  وق��د  واجهت��ه،  الت��ي  والثقافي��ة  واالجتماعي��ة 
يمكن إخفاء أس��باب قصوره في عال��م الدنيا والمنار 
والميادي��ن والفضائي��ة الس��ورية، لك��ن مأس��اة هذا 
العال��م أنه وما إن يختفي الممثل الرئيس��ي من فوق 

خشبة المسرح، حتى تطفأ األضواء واأللسنة.

عن �ملر�ضحني
استعان النظام في حفلته التنكرية بالكومبارس 
تمهيدًا لظهور النجم األوحد، ولم يستعن بالمبتدئين 
وأنص��اف النج��وم خوف��ًا م��ن أن يتك��رر مش��هد من 
مس��رحية الحفلة التنكرية التي قدمها حسني مبارك 
س��ابقًا ففي أحد الع��روض حاز المع��ارض المصري 
أيمن نور على مليوني صوت في االنتخابات الرئاسية، 
فم��ا كان م��ن مخ��رج المس��رحية إال أن اعتقل أيمن 
ن��ور وقدمه للمحاكم��ة، وقد وصف عض��و »االئتالف 
الوطن��ي الس��وري المع��ارض« هش��ام م��روة ف��ي 
تصريحات لصحيفة »الش��رق األوس��ط« المرشحين 
للرئاس��ة الس��ورية، ماهر الحج��ار والوزير الس��ابق 
وعضو مجلس الش��عب حس��ان النوري ومحمد فراس 

رج��وح وعبد الس��الم يوس��ف س��المة وس��مير أحمد 
المعال وسوس��ن حداد، بأنهم من »صنيعة المخابرات 
الس��ورية«، مش��ككا في »صدقية أي عملية انتخابية 
ستجري في س��وريا بحكم النظام األمني والعسكري 
الذي ما ي��زال يمارس القتل والتدمير ضد الش��عب«، 
وجزم مروة بأن »العملية االنتخابية سيجري تزويرها 

برعاية أجهزة األمن التابعة لألسد«.
وبعي��دًا عن تقييم المعارضة للمرش��حين يبقى 
حق الترش��ح حقًا دس��توريًا وقد يشذ عن قاعدة صنع 
ف��ي مخاب��رات النظام مرش��ح أو مرش��حان مقتنعان 
بالعملي��ة السياس��ية، إال أن النج��اح إزاء أي تح��د هو 
وحده معيار الحكم على أي عمل سياسي في حين أن 
القيمة في حد ذاته��ا هي معيار الحكم على أي فكرة 
فلس��فية، فالعمل السياسي يأتي اس��تجابًة لموقف، 

والفكرة الفلسفية استجابة ألمل.
فنيف��ل تش��مبرلين رئي��س وزراء بريطانيا كان 
يقص��د إل��ى إنقاذ الس��الم العالمي حين ذه��ب للقاء 
أدول��ف هتل��ر ف��ي ميوني��خ ع��ام 1938، وبرغ��م أن 
الدنيا كلها أيدت مس��عى تش��مبرلين من أجل السالم 
في زماننا كما س��ماه هو وقتها، ف��إن الحكم النهائي 
عل��ى تصرفات��ه لم يكن على أس��اس نواي��اه، ولكن 
على أس��اس أن مس��عاه لم ينجح، فالعمل السياسي 
مل��ك ظروفه، وليس ملك األبدية بدعوى االنس��انية 

أو بدعوى التاريخ.
وعك��س ذل��ك تمام��ًا مج��ال الفلس��فة، فحل��م 
أفالطون بالمدين��ة الفاضلة يبقى أم��اًل ملهمًا، حتى 
وإن ل��م يتحقق عبر الس��نين، ذل��ك ألن قيمته باقية 
لإلنسانية عبر كل العصور، وقيمته في حد ذاتها هي 
معيار الحكم عليه، بصرف النظر عن الوصول أو عدم 
الوصول. فالسياس��ي يبدأ من الواقع وال شيء غيره، 
في حين أن الفيلسوف يبدأ من المجرد وال شيء قبله.

وق��د تناقلت مواق��ع التواصل االجتماعي أس��ماء 
المرش��حين م��ع نب��ذة ع��ن كٍل منه��م نورده��ا من 

المصدر: 
المرش��ح االول: الس��يد ماهر الحجار..من مواليد 
حل��ب 1968 وحاصل على دبلوم دراس��ات لغوية عليا 
م��ن كلي��ة اآلداب والعل��وم اإلنس��انية بجامع��ة حلب 
انتس��ب ع��ام 1984 إلى الحزب الش��يوعي الس��وري 

ويشغل االن امين عام حزب االرادة الشعبية.
المرشح الثاني: السيد حس��ان عبد اهلل النوري.. 
من مواليد دمش��ق 1960 ش��غل منصب وزير الدولة 
للتنمية االدارية بين عامي 2000و2002 ويرأس االن 

المبادرة الوطنية للتغيير المعارضة.
المرش��ح الثالث: السيدة سوس��ن عمر حداد..من 
موالي��د ريف الالذقي��ة الغربي عام 1965 � مهندس��ة 

ميكانيك رئيس��ة دائرة التوثيق في مديرية التطوير 
اإلداري في أمانة سر محافظة الالذقية عام 2008.

المرش��ح الرابع: الس��يد محمد فراس رجوح..هو 
من مواليد القنيطرة عام 1961.

المرش��ح الخامس: السيد س��مير احمد معال من 
مواليد القنيطرة 1961 - دكتور في القانون الدولي.

المرشح الس��ادس: السيد عبد الس��الم سالمة.. 
هو عبد الس��الم يوس��ف س��المة والدته المانيا تولد 

العثمانية في محافظة حمص عام 1971.
المرش��ح الس��ابع: الدكتور بش��ار حافظ االس��د 
موالي��د دمش��ق 11 أيل��ول ع��ام 1965 درس الط��ب 
البش��ري في جامعة دمش��ق وتخرج منه��ا عام 1988 
بعد حصوله على شهادة الطب البشري تخصّص في 
ُطب العيون وتدرّب في مش��فى تش��رين العس��كري 
انتخب رئيس��ًا للجمهورية العربية السورية في تموز 

2000، وأعيد انتخابه في أيار2007.
المرشح الثامن: السيد علي محمد ونوس والدته 

صافية تولد حمص عام 1973.
المرشح التاسع: السيدة عزة محمد وجيه الحالق 
والدتها لميس تولد دمش��ق عام 1962. حاصلة على 

شهادة الحقوق من جامعة دمشق.
المرشح العاشر: السيد طليع صالح ناصر والدته 

رسمية تولد كفتين عام1967.
المرش��ح الحادي عش��ر: السيد س��ميح ميخائيل 
موسى والدته مريم تولد بطيحة عام 1963 وهو اول 

شخصية مسيحية يعلن ترشحه لالنتخابات.
في الختام وفي االجتماع الس��ابق لهيئة التحرير 
في المجل��ة كنت من أنصار دعوة الق��راء في الداخل 
السوري لحضور المسرحية االنتخابية ليس القتناعي 
بش��رعية النظ��ام أو عمليات��ه، لكن لكس��ر النس��بة 
مهما كانت، لكن��ي لم أكن أعلم أنها الحفلة التنكرية 
لمورافيا لذا انصح القراء باالكتفاء بقراءة المسرحية 
بدل المشاركة فيها، فاالنتخابات ستجرى على جماجم 
الس��وريين وسينجح األسد إال أن نجاحه لن يغير شيئًا 
في أن ما يجري في س��وريا ثورة، ستس��قط النظام، 
بعدها ستحاول س��وريا أن تتلمس خطاها عائدة إلى 
الطريق الصحيح ال��ذي تمليه عليها حقائق الجغرافيا 
والتاري��خ، وس��وف تك��ون المحاولة دون ش��ك عملية 
شاقة وخطرة، إلى جهود ضخمة تتطلب كل التماسك 
والعقل التاريخي لألمة، والمشاكل المنتظرة ال يمكن 
أن تحلها أو تغطيها...... وإنما ال بد لهذه المش��اكل أن 
تجد حلواًل حقيقية له��ا، وإن كان هناك دليل حقيقي 
ومعلم كفوء لهذه المهام فإن الجغرافيا والتاريخ هما 

وحدهما هذا الدليل وهذا المعلم.ر
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أح��د الس��وريين الموالي��ن أرس��ل لي ف��ي بداية 
الثورة مقالة ع��ن دور القناصيين المرتزقة في تأجيج 
المش��اعر الغريزي��ة و إث��ارة الفوضى مرفق��ة بصور 
ع��ن أماكن تمركزه��م و طرق تخفيهم و انس��حابهم 
بطريقة بوليسية مخابراتية فتحسب نفسك أمام فيلم 
هوليودي. لم أرد عليه و ال على هذه المقالة لس��ببين 
أن��ي متأك��د أن أي تحليل علمي للمقال��ة أو لتفاصيلها 
البله��اء لن تغير في ثوابت يؤم��ن بها ذاك الموالي من 
مؤامرة كونية تنال نظام بيت األس��د و ثانيًا ألني كنت 
متأك��د و بالدالئل الحس��ية التي يصورها الناش��طين 
االعالميي��ن عن قناص��ي عناصر المخاب��رات و الفرقة 
الرابعة و الحرس الجمه��وري و بمعرفتي العميقة كما 
كل الس��وريين بطبيعة النظام األسدي و كيف عمل و 

يعمل المستحيل لقمع ثورة السوريين ضده.
ين��درج هذا الكالم و لو بنس��بة معينة عن قذائف 
اله��اون الت��ي تنهال على األهل في المدن الس��ورية و 
يتهم بها التنظيمات المس��لحة المعارضة، و س��أتحدث 
ع��ن االحتم��االت الممكنة للجه��ة الت��ي تطلقها و عن 

نتائجها.
لن أتهم اس��رائيل و أحملها سقوط القذائف على 
الس��وريين المدنيي��ن دون تميي��ز بين ثائ��ر أم موالي 
أو م��ن لي��س لديه موقف واضح لما يح��دث، كما علمنا 
النظام األس��دي و العربي عامة في رمي مشاكله على 
الع��دو الوجودي األول رغ��م أن الربيع العربي أظهر لنا 
كش��عوب عربية أعداًء أشد بأسًا و همجيًة من اسرائيل 
أال و ه��ي األنظمة العربية القابع��ة على صدورنا منذ 

عقود من الذل و القهر و اللصوصية.
من يطلق الهاون؟

هن��اك احتمالي��ن ال ثال��ث لهم��ا، إم��ا التنظيمات 
المسلحة على اختالف تشكيالتها و انتماآتها للمعارضة 
الس��ورية أو ق��وات النظام األس��دي، بحك��م أنهما من 
يحم��ال الس��الح و يمل��كان مدافع اله��اون و لكن ما هو 
س��الح الهاون؟ سالح الهاون س��الح فردي يحتاج لمدفع 
س��هل الحم��ل و لقاعدة و توجي��ه غير دقي��ق، يختلف 
عي��ار قذيفت��ه و الم��دى المج��دي و لكن��ه بالتأكيد هو 
س��الح عشوائي هدفه إصابة منطقة العدو و ما حولها 
بالصدم��ة و التص��دع أكثر من التأثي��ر الموجه لقتله و 

القضاء عليه.
في ع��ودة لم��ن يطلق اله��اون، يمك��ن أن تقوم 
المتع��ددة  المعارض��ة  المس��لحة  التنظيم��ات  بع��ض 
الخلفيات الفكرية أو التمويلية يتوجيه سبطانات مدافع 
اله��اون عل��ى المدنيين الس��وريين و خاصة في المدن 

الكبيرة و قد تكون لهم دوافعهم:
-1 نق��ل المعركة م��ن مناطق بعي��دة إلى مراكز 
النظام األمنية و العسكرية في المدن، حتى و لو كانت 

بين األبنية السكنية للمدنيين.
-2 تخفيف الضغط العس��كري و الضربات الجوية 
عل��ى المناطق الثائ��رة الت��ي غالبًا هي ف��ي المناطق 

الريفية.
-3 تقلي��ب ال��رأي الع��ام عل��ى النظ��ام و محاولة 
تحريك القوى المحايدة ضد سياسة النظام و شبيحته.

-4 ق��د يك��ون للبعض من تل��ك التنظيمات هدف 
تعميم التدمير و الخراب لكل المناطق السورية بعد أن 
دمر النظام مدنهم و قراهم و بيوتهم و هجر أهلهم.

لكن س��ؤال الملي��ون المش��روع: لماذا تس��تهدف 
المعين��ة  األغلبي��ة  ذات  المناط��ق  اله��اون  قذائ��ف 
كالمس��يحية و الدرزي��ة و ال تس��تهدف مناط��ق تمثل 
أغلبي��ة لم��واالة النظ��ام فف��ي دمش��ق ن��رى مناطق 
القصف العش��وائي تطال جرمان��ا و القصاع و الطبالة 
مث��اًل و ال تس��تهدف عش ال��ورور و الس��ومرية و مزة 
86 و يمكن أن ينطب��ق الموضوع على مدينة حلب؟؟ و 
هنا يأتي االحتم��ال الثاني لمطلق الهاون و هو النظام 
نفس��ه حيث ذاكرة الس��وريين مليئة بتاريخ من القتل 
و القص��ف و االغتياالت التي ق��ام بها النظام و ألصقها 
بأعدائ��ه المحليين ضم��ن خططه الجهنمي��ة لإلطاحة 
بها و ب��كل معارضي��ه بمعيتها و ما مارس��ه في لبنان 

و الع��راق يذك��ره تاريخ مس��جل بدم��اء المدنيين لهذا 
النظ��ام المج��رم مقابل حص��ده للنتائج السياس��ية و 

األمنية زمنًا طوياًل.
لهذا النظام مقدرة تدمير معارضيه و تدمير مدن 
و ش��عوب فيها لبقائه و نتذكر حماة و جس��ر الشغور و 
س��جن تدمر و بعض مناطق حلب ف��ي الثمانينيات ثم 
أحداث الس��ويداء و انتفاضة األكراد بالقامشلي أما في 
لبن��ان فحدث و ال حرج، تل الزعتر، زحلة، نهر البارد، ال 
و يمكن أن نضع كل لبنان على خارطة جرائمه و كذلك 
ف��ي الع��راق و س��ياراته المفخخة على امت��دار العراق 
المحتل ثم المقيد بطائفييه الجدد. نتحدث عن التاريخ 
قبل قي��ام الث��ورة لننتقل ألكثر من ثالث س��نوات من 
التدمير اليومي و القتل للسوريين بشتى أنواع السالح 
الفتاك��ة فهل يمكن اس��ثناء قذائف اله��اون من نظام 
يس��تخدم الس��كود و البراميل المتفجرة و العنقودي و 

الكيماوي؟؟
م��ا ه��دف النظام م��ن اس��تخدام اله��اون و اتهام 

المعارضة؟
-1 استمرار التدمير على المدن الكبرى المرشحة 

لالنضمام للثورة.
و ض��رورة  الث��ورة  بعبثي��ة  الموالي��ن  إقن��اع   2-
اس��تمرار الحرب عليه��ا باعتبار خيارهم هو اس��تمرار 

النظام كمصدر أمان لهم.
-3 إرهاب المترددين و خاصة األقليات من البديل 
إن كان ال يهت��م لحياتهم في تقصد قتلهم دون تمييز 
و خاص��ة و أن النظام على أبواب اس��تحقاق الرئاس��ة 

الصوري.
-4 رس��الة إلى الثائرين و المؤيدي��ن للثورة بأنها 
خط��أ كبي��ر و ال ج��دوى من اس��تمرارها و أنه��ا تفتقد 
لبديل عن النظام يحقق أهدافهم ال بل ترس��م صورة 
قاتم��ة ع��ن البدي��ل و ه��ي القتل��ة و قط��اع الطرق و 

المتطرفين و اللصوص.
النتائج المتوقعة لقذائف الهاون على السوريين:

-1 اس��تمرار التدمير اليومي للبنية التحتية للمدن 
الس��ورية و خاصة دمش��ق و حل��ب و أس��اليب العيش 

المتبقية فيها.
-2 ازداد الفوض��ى و تعميمه��ا عل��ى كل مناط��ق 
الس��ورية الثائ��رة أو التي م��ن المحتم��ل ثورتها على 
النظام بس��بب الظروف الصعبة و المتفاقمة الس��وء و 

بذلك تؤجل تعميم الثورة و اللعب على الوقت.
-3 تدمير البنية األساس��ية للدولة الس��ورية التي 
عمرها الس��وريين من قبل االستقالل و لو كان النظام 
قد صادر مؤسس��ات الدولة و لك��ن هذه البنية يجب أن 
تس��تمر و تبقى لما بعد س��قوطه ألنها اس��اس الدولة 

السورية الجديدة المحررة.

-4 ازداد الفقر و التشرد و األزمة االقتصادية التي 
تطال الس��وريين القريبين من خط الفق��ر و الفاقة و 
تعميم الخراب االقتصادي و االجتماعي و النفسي لكل 

أفراد الشعب السوري في المدن الكبرى.
نع��رف جميعًا المكاس��ب التي يجنيه��ا النظام من 
تعمي��م الخ��راب و الفوض��ى و الخوف بين الس��وريين 
جميعه��م بقصف اله��اون حيث تقف مع��ه آلة إعالمية 
محلي��ة و دولي��ة مب��ررًة ازدي��اد عنف��ه و جبروته على 
كل الس��وريين بحج��ة قم��ع متمردي��ن و متطرفي��ن 
محاواًل إرهاب بقية الس��وريين بتدميرهم بس��الحه أو 
بس��الح ينس��به للمتطرفين قاطعي ال��رؤوس، و لكن 
ما هي أهداف القوى العس��كرية المعارضة السياسية 
و العس��كرية إذا كانت هي من تستخدم قذائف الهاون 
عل��ى المدنيين الس��وريين؟ هذا إذا اعتبرن��ا أن هناك 
سياس��ة باألصل. ما الهدف العس��كري النبيل من قطع 
المي��اه و الكهرب��اء عن أحياء كبيرة عن مدن كدمش��ق 
و حلب؟ ه��ل تفيد قضيتهم الثوري��ة العظيمة؟ هنا ال 
داع��ي ألن نذكر بالظ��روف االقتصادية التي يعيش��ها 
الش��عب السوري حتى الثائر و الرافض للنظام األسدي 
غير ظروف القهر التي يمارسها قوات النظام و شبيحته 

و ميليشيات جيشه الوطني الجائعة.
كلمة أخيرة و اساس��ية، كائ��ن من كان من يطلق 
قذائف الهاون و يقط��ع المياه و الكهرباء عن المدنيين 
الس��وريين و س��بل العي��ش و االس��تمرار فه��و خائن 
للش��عب الس��وري و لإلنس��انية و للوطني��ة هو جندي 
مأج��ور أو جن��دي يخدم بغب��اء نظام األس��د المجرم و 
اس��تراتيجيته القذرة و بغض النظر عن قوانين دولية 
تالحق كل من يستهدف المدنيين في الدول المتحاربة 
بالقصف أو الحص��ار أو التجويع فكيف إذا كان القصف 

يتناول مدنيين سوريين هم األهل و المستقبل.
الثورة الس��ورية قام��ت من أجل كل الس��وريين، 
حتى الموالين منهم ليع��ودا للوطن و لبنائه من جديد 
على اسس الحرية و الكرامة و المحبة و استخدام هذه 
الوس��ائل العسكرية العش��وائية وغير العشوائية حتى 
للمدنيي��ن الموالين هو فعل غير ثوري و غير وطني و 
غير انساني و تبرير ذلك بما فعله النظام في المناطق 
الثائ��رة غير مقبول ألن الثوار الحقيقيين ال يمارس��ون 
خسة و وضاعة النظام و إال صاروا مثله و لن يسقطوه 
اب��دًا و الف��رق كبير بين موالي للنظام و بين ش��بيح و 

قاتل سيكون مصيره المحاكمة و القصاص العادل.
من واجب كل السوريين و كل األحرار في سورية 
و خارجه��ا أن يقف��وا ضد ه��ذه األعمال الالإنس��انية و 
الألخالقية و على رأس��هم كل من يعتبر نفس��ه ممثل 
للث��ورة و الح��راك المدن��ي و العس��كري و إال فإنه��م 
يساهمون في القضاء على الثورة و على سورية و في 

بقاء نظام الخيانة على صدورنا لعقود أخرى.

قذيفة هاون على دمشق | عدسة شاب مهاجريني  | أيار 2013
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1939  - د�وود ق�ضطنطني �خلوري 1860 
  ياسر مرزوق
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قس��طنطين  ب��ن  داود  وُلِ��دَ 
الخ��وري ف��ي مدين��ة حم��ص ي��وم 
الخمي��س في 2 ش��باط س��نة 1860 
آلل الخ��وري األس��رة يونانية األصل 
والتي ق��دم جدها األول م��ن اليونان 
إلى سورية حيث تعرف على بطريرك 
أنطاكية لل��روم األرثوذكس...وتزوج 
فتاة من عائلة حمصية وأنجب ولدين 
األدي��ب  وال��د  قس��طنطين  أحدهم��ا 
داوود  ج��د  وكان   , داوود  المس��رحي 
بارعًا ف��ي اللغة العربي��ة وحين قدم 
إلى حمص أس��س عالق��ات طيبة مع 
األعيان واألدباء والش��عراء وخصوصًا 

آل الجندي..
ت��مَّ تعيي��نُ قس��طنطين حي��ن 
للُقنْصِ��ِل  مُمَثِّ��اًل  ش��ابًّا  أصب��ح 
اليونان��يِّ في حمص، ومن ثمَ عيَّن 
مستشارًا عند الحاكم التركي »طاهر 
باش��ا » في دمش��ق. ولنبوغه ووفائه 
وكفاءت��ه أقنعه الوالي »طاهر باش��ا 
» ال��ذي انته��ت م��دة واليته بالس��فر 
مع��ه إل��ى اس��تانبول لي��درس اللغة 
الفارس��ية والفقهَ اإلسالمي، فمكث 
فيها أربع عش��رة عام��ًا , و عندما عاد 
إلى حمص كان قد صار حجة ومرِجعًا 
بارعًا ف��ي القضاء يَقصده المس��لم 
قبَل المسيحي. وكان أعظمَ ما فعله 

هو وضع القوانين األساسية لجميع الكنائس في 
الكرسيِّ األنطاكيِّ، الس��يما ما يتعلق بالميراث 
وأص��ول توزيع��ه عل��ى الورث��ة مس��تفيدًا بذلك 
من أصول الفقه اإلس��الميِّ ف��ي التوزيع العادل 

لميراث المُتَوَفَّى على ورَثتِهِ.
ت��زوج قس��طنطين م��ن عائلة » لوق��ا » في 
حم��ص وأنجب ولدين أحدهم��ا داوود الذي تلّقى 
علومه األوليّة في المدرسة الوطنية في حمص 
ثم أخذ عن وال��ده اللغة العربي��ة وآدابها وكذلك 
اللغ��ة التركية وش��يئًا من اليوناني��ة، ثم ظهرت 
ميوله األدبي��ة فعمد إلى الق��راءة، وتكونت لديه 

ثقافة أدبية علمية تاريخية.
عم��ل ف��ي بداية عه��ده موظفًا ف��ي الدوائر 
الحكومي��ة ث��م ُأس��تاذًا للرياضيات والموس��يقى 
في المدارس األرثوذكس��ية بحمص عام 1888، 
لوطن��ه  الكبي��رة  وخدمات��ه  لنبوغ����ه  وتقدي��رًا 
وللم��دارس التي عم��ل به��ا عيّنت����ه الجمعي��ة 
اإلمبراطوري��ة الفلس��طينية � الت��ي كانت تنفق 
� عض��وًا ف��ي  األرثوذكس��ية  الم��دارس  وتدي��ر 
إدارتها ومنحته الحكومة الروسية وسام القديس 

فالديمير عام 1907.
كم��ا أن إتقانه ألصول التجوي��د هو ما جعل 
»أبو خليٍل القبّان��يَّ« يُْفتَتَنُ به حين تَعَرَّف 
إليه في دمش��ق في عهد الوالي المصلح »مدحت 
باش��ا » فضمَّه إل��ى فرقت��ه مُغَنِّيًا ومُنْشِ��دًا 
ومُؤَّلفًا ومَُلحِّنًا ,ولمَّا كان الش��يخ القباني فنانًا 
مُحْتَِرف��ًا يس��افر كثيرًا لتقديم فنِّ��ه في الدول 
العربية فقد بقي »داوود« هاويًا ولم يسافر معه 
إل��ى أي جه��ة أو دولة كما فعل كثي��ر من أعضاء 
فرقت��ه , إضافًة إلى أن الوضع المادي لداوود كان 
جي��دًا ولم يكن التكس��ب هو ما دفع��ه إلى الغناء 
في فرقة القباني المس��رحية وإنما الهواية وحب 

المسرح الحقيقي.
 إب��داع داوود قس��طنطين لم ي��أت من فراغ 
فهو ممن ش��اهدوا العروض المسرحية التي كان 

يقدمها الش��لبي والوفائي وصاف��ي..وكان يرتل 
ف��ي الكنيس��ة وهذا ما أهل��ه موس��يقيًا للتلحين 
والغناء في فرقة القباني..و المسرح الغنائي في 
تلك الفترة كان باهرًا وخصوصًا في الفترة التي 
تعاون فيها القباني م��ع آل الجندي , ومن الجدير 
بالذك��ر وتأكيدًا على الحال الثقافية التي س��ادت 
س��وريا بدايات الع��ام الماضي , اش��تغال رجاالت 
الدول��ة ف��ي المس��رح فكان م��ن زم��الء الخوري 
عط��ا األيوبي رئيس الحكومة الس��ورية ونيقوال 
ش��اهين والد وزير المالية السابق جورج شاهين 
والس��يد عزت االس��تاذ وغيرهم من كرام األس��ر 

الدمشقية العريقة.
بقي داود يعم��ل في مجال التدريس ومديرًا 
لتحرير جريدة حمص إلى أن دخ�لت تركي�ا الحرب 
العالمية األولى سنة 1914 فانقطع عن التدريس 
لسبب إقفال المدارس وتوّقفْ جريدة حمص عن 
الصدور. وعمل بعدها بالتجارة و الصناعة, وكان 
صاح��ب الفضل األول بنش��ر أصول علم مس��ك 
الدفات��ر في األوس��اط التجارية. كم��ا كانت لديه 
عالق��ات معروفة بجمعية االص��الح العربي التي 
كان من زعمائها شهداء العرب أمثال عبد الحميد 

الزهراوي ورفيق سلوم.
بع��د أن توقف��ت الحرب واس��تؤنف النش��اط 
التعليم��ي والصحفي آث��ر أن يعمل مع أبي خليل 
القباني في مس��رحه بدمش��ق، فأل��ف له بعض 
المسرحيات، غير أنه عاد إلى حمص حين تعرض 
مسرح القباني لمعارضة ضارية من رجال الدين 
اإلسالمي , أسهمت مس��رحياته في إيقاظ الروح 
العربية وبع��ث االعتزاز القومي، ولكن دون إثارة 
ومبالغة، وهذا االعتدال س��بب نجاته من المصير 
الدامي الذي واجهه القوميون على يد جمال باشا 

السفاح في بالد الشام.
الت��ي اش��تهرت ف��ي اآلف��اق  م��ن روايات��ه 
»جنيفاف، اليتيمة المسكوبية، الصدف المدهشة، 
عمر بن الخطاب، العجوز، االبن الضال، يهوديف، 
جابر عثرات الكرام«، وهناك غيرها من الروايات 

الصغيرة والهزلي��ة وقد فقد بعضها. 
والقت الروايتان األولى والثانية نجاحًا 
ق��ل نظي��ره، وأعي��د تمثيلها م��رارًا، 
فرواي��ة جنيفاف وضع��ت ومثلت في 
حمص س��نة 1890 ميالدي��ة ومثلت 
مئ��ات الم��رات ف��ي جمي��ع االقط��ار 
العربي��ة من قبل ممثلي��ن هواة ومن 
قب��ل ف��رق م��ن أش��هر المحترفي��ن 
لف��ن التمثي��ل، ومثلت مرة في س��ان 
باول��و من قبل تالميذه س��نة )1900( 
ميالدية، ثم أعي��د تمثيلها أربع مرات 
في س��نين مختلفة، وله مع المرحوم 
االس��تاذ يوس��ف ش��اهين الحمص��ي 
رواي��ة س��ميراميس. وكانت أناش��يد 
الرواي��ة وألحانه��ا من وض��ع وتلحين 
الفقيد كما وان أناش��يد رواية كورش 
الوحي��دة للمرحوم يوس��ف ش��اهين 
كان��ت م��ن ألحان��ه البديع��ة، وكانت 
روايات��ه غنائي��ة من ن��وع األوبريت , 
كما نظم األناش��يد والترتيل الوطنية 
والدينية مثل: نش��يد النادي السوري 
نشيد النادي الحمصي � ترتيلة االتحاد 
الوطن��ي �ترتيل��ة موجّه��ة لس��وري 
والبالد العربية � نشيد وطني سوري � 
أناشيد أدبية � أناشيد مدرسية أناشيد 

دينية وغيرها
ت��زوّج داود م��ن كرياك��ي ابن��ة 
الخوري ابراهيم الس��مان سنة 1892 
ورُِزق��ا ثالث��ة بني��ن وثالث بن��ات: توفي��ق � عبد 
المسيح » البرتو »� عفيف � مفيدة � أديل � عفيفة 
, وبطل��ب من ولديه ف��ي البرازي��ل توفيق وعبد 
المس��يح » ألبرتو » سافر إلى البرازيل سان باولو 
ع��ام 1926 ورحّبت به الجالي��ة الحمصية هناك 

وأكرمته بما يليق بمقامه.
توف��ي داود قس��طنطين الخ��وري في س��ان 
باولو يوم الخميس في 16 ش��باط س��ن���ة 1939 
, فأقامت له الجاليات العربية س��واء في البرازيل 
أو في الواليات المتحدة األميركية حفالت تأبينيه 
ورث��اه ُأدباء المهج��ر مثل نس��يب عريضة، ندرة 
حداد، بدري فركوح، نظير زيتون،، نصر سمعان، 
ميش��يل مغربي،سلوى س��المة أطلس وغيرهم 
بقصائد ش��عرية تليق بما قدّم��ه في حياته من 

أعمال عظيمة. 
كان الخ��وري قد أوص��ى أن يكتب على قبره 

ومن نظمه األبيات التالية:
الزم��ن م��رّ  عل��ى  يفن��ى  ورس��مها  الجس��وم  تفن��ى 
الحس��ن والذك��ر  الل���ه  إاّل  ي��دوم  فلي��س  بْ��ِررْ  ف��ا 

وفي س��وريا و تخليدًا لذكراه عمل المجلس 
البل��دي لمدين��ة حم��ص على تس��مية الش��ارع 
الكائن في حي باب الس��باع المبتدي من ش��ارع 
»محم��د عب��ده » والمنته��ي بش����ارع » أميّة » 
باس��م: داود قس��طنطين الخوري وذلك بتاريخ 
29تشرن أول 1953 , وقد جمعت أعماله الكاملة 
في كتاب بتوقيع »ش��اكر مصطفى«، ونش��رت 

في عام /1964/. 
من قصيدة الحنين إلى سوريا:

لي لّذة في ذْكر مجد ربوعي لكنه ذّكرٌ يُسيل دم����وعي
ذْك��رٌ به أرجو لقلب�ي راحًة فيثير نارَ الوج�د بين ضلوعي
أن أنسى سوريا فما أنا بابنها � الوافي وما حُبّي لها بطبي��عي
فأنا الولوع بحبّها في صبْوتي والبُعد عنها ال يُزيل ولوع��ي
يا أيّها الده�ر الذي أقصيتني اتجود لي يوم�ًا بحسْن رجوع..
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ضــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �ل�ضاد�س ع�ضر 16 / 5 
�ليوم �لتا�ضع 9/9

ق��ال الطبيب علي الصارم ال��ذي كان يعالج 
أس��نان المس��اجين في الطوابق العليا أن سبعة 
من حزب العمل وموجودين في فرع التحقيق قد 
أفرج عنهم. وقال له مدير الس��جن إنه س��يزيل 
الج��دار الذي بناه بيننا وبين الجناح الخلفي وهو 

ينتظر حدوث إفراج خالل شهر. 
أما الخب��ر الثالث الذي حمل��ه فهو التصريح 
ال��ذي أدل��ى به ضابط مس��ؤول في ف��رع األمن 
السياس��ي في حل��ب ألهل أح��د الموقوفين: إن 
القطر سيش��هد خالل شهر تبدالت وتطورات لم 
تش��هدها س��ورية من قبل وأهمه��ا صدور عفو 

عام عن السجن السياسي. 
�ليوم �لعا�ضر 9/1

عندما أكتب أرى من خالل السطور، وتهجم 
الفكرة ويهجم التخيل يتعانقان. يسيران خطوة 
فخط��وة، فتخترق وج��وه األوالد الحروف وتتحد 
م��ع مالمحه��م، وعندما أكت��ب ال يتخل��ى الحلم 
عني، فأحار بين الكلمات وبين تفاصيل الوجوه.. 
هذه الحالة تتكرر يومي��ًا وخاصة بعد أن طويت 
الس��نوات الطوال، وأص��اب »البص��رة« الخراب. 
وعندم��ا أجل��س وأتأمل أرى ك��م أصبحت هرمًا 
ومفصواًل عن العالم، وع��ن األوالد الذين كبروا 
عشر سنوات، تغير تفكيرهم، وتغيرت حياتهم، 
وأصبحت بالنس��بة إليهم رمزًا أكثر مني حقيقة 
وه��ذا بحد ذات��ه يجعلني أنظر بأس��ى إلى هذه 
الحي��اة، وإلى هذه المرحلة، وإل��ى هذا المصير. 
وعندما ينظر المرء إلى الوراء يتبادر إلى الذهن 
م��ا ذا يقول عنا أبناء الق��رن القادم؟ نحن الذين 
عشنا تجربة البعث وتجربة عبد الناصر وانقالب 
القذافي وتحرير الجزائر من فرنس��ا، ثم انتهينا 
جميع��ًا إل��ى الوقوع تح��ت فرائ��ص االمبريالية 
العالمية، بعد أن أركعتنا هذه األنظمة » الثورية 

» وكمّت أفواهنا وزجّتنا في السجون. 
�ليوم �حلادي ع�ضر 9/11

س��رت ف��ي باحة التنف��س مع ش��اب لبناني 
اس��مه كمال نعمة وهو من الشوف ويسكن في 
بيروت وينتمي إلى الحزب التقدمي االش��تراكي 
الس��جون  ف��ي  اللبنانيي��ن  س��ألته ع��ن وض��ع 
الس��ورية فق��ال لي: حت��ى اآلن ال يوج��د إفراج 
سياسي والذين يخلى سبيلهم منا إما بالواسطة 
أو الرش��اوى , وأن جميع المس��ؤولين اللبنانيين 
يضغطون على النظام السوري من أجل اإلفراج 
عنّ��ا. وق��د طل��ب المس��ؤولون اللبناني��ون في 
مناطقهم تس��جيل أس��ماء الذين قبض عليهم 
كي يت��م إحصاء ش��به دقيق، وأن اإلف��راج عنّا 
س��يتم خالل الش��هرين القادمين. كما سرت مع 
ش��اب من حزب العمل اس��مه صادق الس��بع من 
قرية القنجرة الس��احلية، وه��و معتقل منذ عام 
ال��� 1987، م��ن موالي��د 1949 ويعم��ل مدرس��ًا 
لألدب العربي. تكلم عن موضوع الديمقراطية، 
وهاج��م حكم الحزب الواح��د. وتكلم عن اإلثراء 
غير المشروع في بعض قيادات الحزب الشيوعي 

السوفييتي، كما تحدث عن شيوعيين مناضلين 
كان��وا مثاًل وقدوة، وق��ال: إن الديمقراطية التي 
يتش��دق بها الناس اآلن في االتحاد السوفييتي، 
ليس��ت هي ضالة الناس بل هي تدخل أمريكي 
من أجل تفتيت هذا البلد والس��ماح للصهيونية 
أن تس��يِّر اليه��ود ف��ي االتحاد الس��وفييتي إلى 
إس��رائيل، لكن حك��م الحزب الواح��د أصبح غير 
مقبول ويمثل انغالقًا على التاريخ والجغرافيا.  

�ليوم �لثاين ع�ضر 9/12
جاءت الزي��ارة وكانت مزعج��ة ووافق مدير 
السجن أن تكون في الغرفة جاءت األم واالبنتان. 
نقل الثالثة أواًل ضيق ذات اليد وأنهم ينوون بيع 
البيت بس��عر مجز وشراء بيت بنصف ثمنه وفك 
الضيق بالفرق بين السعرين. وشكا الثالثة من 
تصرف��ات قصي، وفهم��ت منهم بأن��ه يتطاول 

على أمه، وأنه ال مبال. 
أخبرتني خزامى خبرين حزينين: األول وفاة 
فاطمة امرأة أخي محمد الذي توفي منذ عامين، 
ووفاة المخلص الوفي أبو شادي /جمال حسينو/ 
الذي كان يقدم خدمات للبيت ال تنس��ى. اعتقل 
أبو ش��ادي عام 1989 وأفرج عنه في أوائل هذا 
الصي��ف ألس��باب مرضية، وتوفي بع��د أيام من 

خروجه. 
�ليوم �لثالث ع�ضر 9/13

زارن��ا في جناحن��ا أربعة ش��بان من تنظيم 
العراق , وهم من سجناء سجن المزة. معتقلون 
من��ذ عام 1976 نََقَلوا – من خالل ما روي لهم – 

عن حالة السجناء في سجن تدمر ما يلي: 
1 - انتش��ر التعذي��ب اليومي وتقع بس��ببه 

الوفيات.
2 - يوج��د هن��اك بي��ن 7 أو 8 آالف وبينهم 

لبنانيون )قوات لبنانية وبعث, جناح العراق(.
3 - ال توجد زيارات.

4 - ينتشر السل في المهاجع. عدد اإلصابات 
البطاني��ات  جمع��وا  وله��ذا  إصاب��ة.  خمس��ين 

وأحرقوها وأعطوهم غيرها. 

5 - توقف��ت اإلعدام��ات الكيفي��ة منذ العام 
الماضي وازداد عدد المعوقين.

 إن أسماء الذين جاؤوا هم: 
1 - صالح نصيرات حوران إبطح.

2 - علي الديري حوران الشيخ مسكين. 
3 - عب��د الكريم ش��حادة من ريف دمش��ق 

قرية ميدعه.
4 - تركي الجدعان من حلب – منبج.

�ليوم �ل�ضاد�س ع�ضر 9/16
توجه عدد من أهالي قرية القنجرة الساحلية 
إلى قصر الرئاس��ة في الالذقية، وللعلم أن هذه 
القرية ضربت رقمًا قياس��يًا ف��ي االعتقال. فقد 
بل��غ عدد المعتقلي��ن منها من أوائ��ل الثمانينات 
إلى التس��عينات أكث��ر من 50 معتق��اًل. وقد أخذ 
حراس القص��ر عريضتهم , وبعد أيام ُأجيبوا أن 

اإلفراج سيكون في األشهر القادمة.

�ليوم �ل�ضابع ع�ضر 9/17
يترجم األخ حس��ن البح��ري من قرية الفجر 
في رأس البس��يط كت��اب العرب تاريخ ش��امل( 
لمؤلفه اإلنكليزي بيترما نس��غيل مواليد 1928 
متخ��رج من ونس��تر وكامبردج وعم��ل مدة في 
وزارة الخارجية ثم مراس��اًل وصحافيًا وأقام في 
بي��روت والقاه��رة وه��ذا الكتاب طبع��ه 1980، 
ترجم منه حس��ن قرابة النصف، يفضح الكتاب 
االس��تعمار ونوايا الغرب والنظرة االس��تعمارية 
في النه��ب والالنس��انية، ويصح��ح النظرة إلى 
الع��رب واإلس��الم ردًا عل��ى النظ��رة المتعصبة 
والعنصري��ة من��ذ دانت��ي. وق��د ق��رأت األج��زاء 

المترجمة منه. 
حسن ضابط مهندس كهرباء ودبابات يتقن 
طبع��ًا الروس��ية وإل��ى جانبها يتق��ن اإلنكليزية 

والفرنسية وهادئ وقليل الكالم.
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�حلياة مع �لقذيفة يف �لكر�جات
  ساما الخطيب - دمشق

لم يك��ن يظن الس��وريون بأنه��م يملكون 
تلك القدرة على متابعة حياتهم بشكل طبيعي 
برغم من حالة الحرب التي يعيشونها، هو كراج 
العباس��يين ال��ذي ل��م يتوقف عن إقال��ة الركاب 
برغم االشتباكات المس��تمرة، تعتبر هذه األيام 
بمثاب��ة اإلس��تراحة حي��ث الباصات ق��ادرة على 
الوقوف داخل الك��راج، إنتظار ركابها واإلنطالق 

ضمن الوقت المحدد لها.
في نيس��ان من الع��ام المنصرم حيث كانت 
االش��تباكات على أش��دها، كان على الباصات أن 
تق��ذف بركابها على الطريق مس��افة عش��رين 
متر قب��ل الكراج والرص��اص المتب��ادل يتطاير 
ف��وق ال��رؤوس، يخبرن��ي أح��د من ع��اش هذه 
التجربة الغريبة، الركاب على الرصيف يحاولون 
إلتق��اط تكس��ي لتقّله��م إلى بيوتهم وبش��كل 
آل��ي يغطون رؤوس��هم ويحن��ون قاماتهم قلياًل 
تفاديًا لطلقة طائش��ة ويرددون جملة "يا لطيف 
ألطف"، ل��م تكن الس��يارات والتكاس��ي بقادرة 
عل��ى التوقف ف��كان على راكبي ه��ذه الباصات 
إما متابعة المشي باتجاه ساحة العباسيين تحت 
تبادل إطالق النار أو قطع األوتستراد إلى الطرف 

الثاني والمشي قلياًل باتجاه المساكن. 
 ليل��ى الت��ي اصطحب��ت ابنها للس��فر معها 
إلى مدينتها الس��لمّية في ش��هر آذار كانت على 
موع��د مع واح��دة من ه��ذه االش��تباكات، تقول 
وصلنا إلى الكراج حولي الساعة الثانية والنصف 
ظه��رًا، أخذنا البطاقات وكنا بانتظار باص رحلة 
الس��اعة الثالثة، عندما الحظ��ت بوجود دبابتين 
متصدرتي��ن الم��كان، فج��أة تحرك��ت إحداه��ن 
ووجه��ت فوهته��ا باتج��اه جوبر وب��دأت باطالق 

القذائ��ف، لتليه��ا الدباب��ة الثاني��ة ويب��دأ تبادل 
إطالق النار، قام الط��رف الثاني بإطالق قذيفة 
باتجاه الحاج��ز ليهرب تقريبًا كل من في الكراج 
ما عدا ركاب مدينة الس��لمّية، ف��ي هذه األثناء 
قام موظف��ي مكتب الحج��وزات بإغالق المكتب 
وتجميع من تبقى من الركاب بالقرب من حائط 
المكتب درًء من القذائف، موظف واصل االتصال 
بس��ائق الباص ليستعجل القدوم ويقل الركاب، 
ليلى كانت تحتضن ابنها الذي كان يرتجف وهو 
يخبرها بأنه خائف عليها من الموت، تكمل، عند 
وص��ول الباص بعد نصف س��اعة أراد الس��ائق 
التوق��ف قلياًل ليس��تقل ع��ددًا أكثر م��ن الركاب 
عندم��ا صرخ بوجه��ه موظف مكت��ب الحجوزات 

وأمره بمغادرة المكان بأسرع ما يمكن.
أم��ا بالنس��بة لخزام��ى التي عاش��ت أصعب 
أربعين دقيقة في حياتها عندما لم تستطع إيجاد 
والديه��ا فتق��ول: كان ذلك بداية ش��هر ش��باط، 
وصل��ت إلى المف��رق المقابل للك��راج ألجد رتل 
طويل من الس��يارات، الكل بحالة هلع وفوضى 
تعم الم��كان حيث تبادُل إطالق الن��ار والقذائف 
يتم من ف��وق رؤوس المارة، كنت أنظر في كل 
االتجاهات أمس��ح المكان محاول��ة إيجاد والديّ 
الذي��ن يفترض وصولهم��ا منذ أكثر من عش��ر 
دقائ��ق، ولكن الج��دوى. طلبت م��ن ابني القفز 
إلى المقعد الخلفي والتكور على أرض الس��يارة 
حي��ث نزل��ت س��ريعًا م��ن الس��يارة أنظ��ر يمينًا 
ويس��ارًا عّلي ألم��ح مكان توقفه��م، الخيبة مرة 
أخرى، عدت إلى الس��يارة وبدأت بتحريكها ألعبر 
المف��رق وإذ أحد األصدقاء يخبط على الس��يارة 
ويخبرني بأنه قد شاهد والديّ ينتظران بالقرب 

م��ن حاج��ز الك��راج وه��م بحال��ة من الدهش��ة 
والخوف، لقد قام الس��ائق بإن��زال كافة الركاب 
ق��رب الحاج��ز الذي تع��رض للض��رب ألكثر من 
مرة، تتابع خزامى: المش��كلة أنه ال يس��مح ألي 
س��يارة بالوقوف قرب الحاجز ولكن لم يكن لدي 
خيار آخر، عبرت المفرق وقدت س��يارتي باتجاه 
الحاجز، توقفت ورميت بحقائبهما في الس��يارة 
وكنت أس��اعد والدي في الصع��ود عندما وجدت 
عسكري الحاجز يصرخ بوجهي وبندقيته موجه 
إل��ى صدري يتهمني بالغباء لمثل هكذا تصرف، 
حقيقة لم أتمالك نفس��ي وصرخت من طرفي، 
ومن ثم تركته محاولة مغادرة المكان بأسرع ما 

يمكن قبل أن تصيبنا قذيفة طائشة.
بقي الكراج مغلقًا حتى نهاية ش��هر كانون 
األول م��ن العام المنص��رم وال��ركاب ينتظرون 
على األوتس��تراد وص��ول الباصات، وم��ع بداية 
العام الحالي تم إعتماد كراج العباس��يين مجددًا 
محط��ة النط��الق الباص��ات لك��ن ضم��ن رحلة 
صباحي��ة واحدة، فعلى الب��اص الذهاب والعودة 
قبل الساعة الثالثة حيث يغلق الكراج، لم يتغير 
الوضع كثيرًا فاالش��تباكات مازل��ت قائمة ولكن 
بفت��رات زمنية متفاوتة ع��ن ذي قبل، والجيش 
لم يغ��ادر الك��راج العتب��اره مركز إس��تراتيجي 
واعتم��ده ثكن��ة عس��كرية... الدباب��ة م��ا زالت 
متص��درة س��احة الك��راج، وتم وضع س��اتر من 
النايل��ون على مس��افة قريبة م��ن مكتب الحجز 
ليحم��ي المتواجدين من رص��اص القناص، تم 
إزال��ة حاجز الكراج إال أن ه��ذا ال يعني أن هناك 
أي س��يارة قادرة على االقت��راب منه، الكل عليه 

الدخول إلى الكراج ماشيًا.

المعارك في محيط كراجات العباسيين
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فهمي هويدي: عن �لف�ضاد و�ضنينه
  ياسر مرزوق

اليوم تعيش مصر على أعتاب اس��تحقاق 
رئاس��ي ما بع��د الثورة ولع��ل الهاجس األكبر 
للمصريي��ن بع��د األم��ن والمصالح��ة الوضع 
المعيش��ي وتأمي��ن الح��د األدنى م��ن العدالة 
االجتماعية التي غابت عن مصر لعقود والتي 
كان غيابه��ا الس��بب األب��رز من أس��باب ثورة 
المصريي��ن، من هنا كان اختي��ار كتابنا اليوم 
الذي كتب��ه فهمي هويدي ع��ام 2006، باحثًا 
عن العدالة وعن الطبقة الوسطى في مصر.

فإزاء تعدد مظاهر الفس��اد التي تنشرها 
الصح��ف، و تلوكه��ا األلس��ن ط��ول الوق��ت، 
فق��د بت مقتنع��ا بأنك إذا رفع��ت الغطاء عن 
أي مرف��ق ف��ي الدول��ة، فس��وف تف��وح من��ه 
على الف��ور رائحة الفس��اد، قوي��ة ونفاذة. ال 
أس��تثنى من ذلك مرفقا ف��ي قطاعات اإلنتاج 
أو الخدم��ات. األم��ر ال��ذى يثي��ر الكثي��ر م��ن 
التس��اؤالت عن مدى جدية الرقابة وفعاليتها. 
إزاء ذلك، فقد بات مهما للغاية أن يتم التعامل 
م��ع الظاهرة بمنتهى الحزم. و قبل ذلك، فقد 
أصبح ضروريا فتح باب المناقشة حول أسباب 
تفش��ى الظاه��رة، حت��ى بلغت م��ا بلغته من 

استشراء وخطر.
وإذا حاولن��ا اإلجاب��ة ع��ن الس��ؤال »لماذا 
انتش��ر الفس��اد ف��ي مصر عل��ى ه��ذا النحو 
وال��ذى تجاوز الح��دود المعقول��ة » نالحظ أن 
العال��م الثالث يع��ج بذلك الفس��اد الذى طال 
الكب��ار الذين هم فوق القانون، حتى أصبحت 
ممارس��ات أنظمة الحكم تلقن الناس دروس��ًا 

يومية في الفساد المنظم..
 فح��ول م��ا وصلت إلي��ه مصر يرس��م لنا 
هويدي صورًا من الواقع ثم تخيل للمستقبل 
إذا اس��تمر هذا الفس��اد وأخيرًا يذكر لنا الحل 

)من وجهة نظره( لنتخلص من هذا الفساد.
سياس��يًا وجغرافي��ًا, مص��ر بل��د واح��د ال 
ريب, لكنها ليس��ت كذل��ك إذا نظرنا إليها من 
الزاويتي��ن السياس��ية واالجتماعي��ة, إذ أزعم 
أنن��ا صرن��ا بص��دد » مصرين » عل��ى األقل, 
األولى تظهر على شاشات التلفزيون, وتحتل 
الصفح��ات األول��ى م��ن الصح��ف, وثاني��ة ال 
ت��كاد ترى له��ا أثرًا عل��ى التلفزي��ون، ومكان 
أخبارها على الصفحات الداخلية في الصحف، 
خصوص��ًا صفح��ة الح��وادث، وال يتس��رب لها 
خبر إلى الصفحات األول��ى إال إذا كان مرتبطًا 

بكارثة.
تاريخي��ًا عرف��ت مص��ر الطبقتي��ن العليا 
والدني��ا، لك��ن كان��ت هن��اك أيض��ًا الطبق��ة 
الوس��طى، التي ظلت قابعة ف��ي المنزلة بين 
الت��وازن  ناصي��ة  عل��ى  المنزلتين،وقابض��ة 
االس��تقامة  لح��د  ب��ل وحافظ��ة  واالعت��دال، 
والعافي��ة ف��ي المجتم��ع، غي��ر أن سياس��ات 
وممارس��ات العقود األخيرة أحدثت انقالبًا في 
خرائط المجتمع ومنظومة قيمه، كان من شأنه 
تآكل الطبقة الوسطى على نحو تدريجي،مما 
أفضى إلى اختفائه��ا في نهاية المطاف، وهو 
م��ا كانت له تداعياته الخطيرة،التي كان بينها 
تعمي��ق وتوس��يع الفج��وة بين مص��ر األولى 
والثاني��ة، وإذا اختل ت��وازن المجتمع المصري 
من جراء ذلك،مما أف��رز حالة من االصطفاف 
الجديد،مال��ت ف��ي ظلها إل��ى حد كبي��ر كفة 
مص��ر األول��ى, وخرج��ت منه��ا مص��ر الثانية 
مهزومة وخاس��رة، وككل خاسر،فإن حظوظه 
في االهتمام السياس��ي واالجتماعي تراجعت, 
حتى بدت وكأنها فائض ال لزوم له، وال حاجة 
إلي��ه، بل إن ثمة ش��واهد دالة عل��ى أن بعضًا 
م��ن أهل مصر األولى أصبح��وا يضيقون في 

الثانية ويتأففون م��ن وجودها،وما جرى أثناء 
زيارة زوج��ة الرئيس األمريكي ج��ورج دبليو 
ب��وش مع بع��ض األكاب��ر, إلح��دى المدارس 
االبتدائي��ة باإلس��كندرية في صي��ف 2005إال 
ش��اهد على ذل��ك, إذ كان حظ المدرس��ة أنها 
تنتمي إلى مصر الثانية بتالميذها وتلميذاتها 
وهيئ��ة التدري��س واالدارة فيه��ا، وكان ذل��ك 
س��ببًا المتع��اض الجه��ات المعني��ة بترتي��ب 
الزيارة, فما كان منها إال أن استجلبت في يوم 
الزي��ارة تالمي��ذ ومدرس��ين وإدارة من مصر 
األول��ى، ووضعتهم مكان أبن��اء مصر الثانية، 
الذي��ن طلب منه��م أن يحتجبوا ف��ي بيوتهم 
يوم��ذاك، وال يذهب��وا إلى المدرس��ة،حتى ال 
ت��ؤذي مناظره��م أعي��ن الضي��وف األجان��ب 

ومرافقيهم من أكابر المصريين.
كتاب اليوم جه��د متواضع قام به هويدي 
الذي صرح: » بأنه سيظل قاصرًا عن اإلحاطة 
بأطراف وقس��مات مصر األخ��رى، لكني أزعم 
أنه ربما حقق مراده إذا ما نجح في كسر حاجز 
الصمت الذي يحيط بذلك المحيط الواسع من 
البشر، وإذا استطاع أن يحدث في ذلك الحاجز 

ثغرة تسمح بالنفاذ إليه واإلطالل عليه.
بي��ن دفتي هذا الكت��اب نصوص لمقاالت 
نش��رت عل��ى صفح��ات جريدت��ي » األه��رام 
والوف��د » القاس��م المش��ترك بينه��ا أنه��ا إما 
مرافع��ة دفاعًا عن مص��ر الثاني��ة أو األخرى, 
أو ادع��اء يكش��ف حقيق��ة مصر األول��ى, وقد 
جمعت جنبًا إلى جنب لكشف أكبر مساحة من 

الحقيقة ووضعها برمتها بين أيدي القارئ.
أما عن الحل فهو بالتغيير واالعتماد على 
الش��باب والكف��اءة، وق��د استش��رفه هويدي 
مبك��رًا وقبل أن ينزل ش��باب مصر للس��احات 
بس��نوات حين قال: » حي��ن ال يوجد في مصر 
مدير عام واحد عمره أقل من 45 س��نة، بينما 
نجد أن رئيس الوزراء البريطاني » توني بلير 
» تول��ى منصبه وه��و في الثاني��ة واالربعين 
م��ن العمر، فالمقارنة تكش��ف ل��ك عن قدرة 

الحرك��ة والنم��و، وكي��ف  كل مجتم��ع عل��ى 
أنه��م في بريطانيا يس��تطيعون أن يركضوا, 
بينم��ا ال نكاد نحن نتجاوز س��رعة الس��لحفاة 
ف��ي الحرك��ة، وال عج��ب إذ غلبنا الن��وم على 

الطريق«.
فهمي هويدي:

ول��د فهمي ع��ام 1937 بمحافظة الجيزة، 
تخ��رج في كلية الحق��وق جامعة القاهرة عام 
1960، والتح��ق بقس��م األبح��اث ف��ي جريدة 
األهرام ثم انضم منذ 1976 إلى أس��رة مجلة 
العربي الكويتية وأصب��ح مدير التحرير فيها، 
تولى بعد ذلك رئاس��ة تحرير مجل��ة »ارابيا« 
اإلنجليزي��ة الت��ي كان��ت تص��در ف��ي إنجلترا 
ع��ام 1983، ث��م ع��اد إل��ى مصر ليع��ود إلى 
صحيف��ة األهرام وينش��ر مقااًل أس��بوعيًا كل 
ثالثاء اس��تمر دون انقطاع حت��ى عام 2008. 
إل��ى ان اس��تقال م��ن العم��ل باأله��رام بعد 
أن تزاي��دت عملي��ات المنع الت��ي يتعرض لها 
مقاله األس��بوعي، و اتجه إلى كتابة »عمود« 
يومي ف��ي صحيف��ة الدس��تور المصرية، ثم 
ترك »صحيفة الدس��تور« بعد أن تلقى دعوة 

للمشاركة في »الشروق الجديد«.
هويدي صحفي ومفكر إس��المي مصري 
ذو اتجاه قومي عرب��ي، ويعد من أبرز الكتاب 
والمفكرين المعاصرين، كرس معظم جهوده 
لمعالجة إش��كاليات الفكر اإلسالمي والعربي 
في واقعنا المعاصر، داعيًا إلى ترشيد الخطاب 
الديني، ومواكب��ة أبجديات العصر، كما تناول 
كثيرًا مس��ألة الصدام اإلس��المي - العلماني، 
وخالل االعوام األخي��رة، تناول فهمي هويدي 
قضاي��ا المنطق��ة العربي��ة خاص��ة القضي��ة 
الفلس��طينية والص��راع العربي اإلس��رائيلي، 
مدافعًا عن ثوابت األمة وحق شعوبنا المحتلة 
ف��ي المقاومة، كم��ا يهتم كثيرا ف��ي مقاالته 
بقضايا اإلصالح السياس��ي واالجتماعي داخل 
مصر مدافع��ا عن حق المجتمع في ممارس��ة 

العمل السياسي السلمي
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�ملتهافتون على �ل�ضندوق �لنتخابي، �ملولة و�أنو�عهم
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دن ليس م��ن الس��هل أن نع��رف تمامًا كي��ف يفكر 
الموال��ي ال��ذي ال يزال يظنّ أن س��وريا لها كنية هي 
األس��د، هذا تصني��ف س��ريع يقبل الش��ك والرفض 
والتعديل وربما التحوير، ننش��ره قبيل تهافت الموالة 
ش��ديدة التأيي��د للرجل الذي لم يخل��ق مثله من قبل 
ومن بعد، قب��ل تهافتهم على صناديق االقتراع وهم 

مقتنعين بأن أصواتهم لها ثمنٌ أو أثرٌ او مفعول.

�ملو�يل �لطيب
ه��ذا إن صدف وس��ألته ع��ن مج��زرة البيضا في 
بانياس مثاًل، مكتفيًا بس��ؤال ال يحمل أية دالالت عن 
هوية الفاعل، يرد الموالي الطيب بأنه لم يسمع نفيًا 
رس��ميًا لحدوث مجزرة!!! هل حدثت مجزرة؟ وإذا كان 
قد س��مع عن مجزرة فال ش��ك أن »عصابات تكفيرية 
وهابي��ة ارهابي��ة قطرية« قد نفذتها، ه��ذا ذاته أول 
المصدقيّ��ن أن الجيش »الباس��ل« ق��د ألقى القبض 
عل��ى خمس��ة ضب��اط فرنس��يين وس��تة مصفح��ات 
إسرائيلية وسبعين ألف عفريتًا في القصير، لكنه لن 
يصدق أبدًا أن جيش القائد وعسَِس��ه قد قتلوا طفاًل 
ف��ي معتقل من معتقالت البالد، لم��اذا؟ ألن البالد بال 
معتقالت منذ وصل القائد منتخبًا ومتوَس��الً من قبل 
شعبه، إلى كرسي لم يخلق له سواه، هذا الموالي لن 
تجد معه صعوبة أبدًا إذا قررت اقناعه بأن القاعدة قد 
اس��تغنت عن »كابول« ونقل��ت مركزها إلى القصير، 
سيطرب للفكرة ويطلب منك المزيد من المعلومات...

لك��ن للحق هنا، هذا موال طي��بٌ خفيفُ الظل، أبقه 
لساعة ضجر في دمشق فهو مسٍّل.

�ملو�يّل �ملتحربق 
هذا الموال��يّ، لم يكن فقدانه للبص��ر وراثيًا أو 
نتيج��ة حادث س��ببه  الراحل«ضرار جم��و«، هذا الذي 
أن��ت تق��ف أمامه اآلن قرر ه��و فقئ عينيه بنفس��ه، 
لن تس��تطيع أن تسبقه مهما حاولت في إدانة النظام 
وكش��ف فج��ره طيل��ة أربعين عام��ًا، لكنه مص��رٌّ أن 
النظ��ام ش��ريف عفيف منذ الس��ادس عش��ر من آذار 
2011، لكن��ه في ذات الوقت اللعي��ن الذي جمعك به، 
لن تتمك��ن مهما مرّنت نفس��ك من إقناع��ه مثاًل أن 
النظام لم يتغير، هو يركز اآلن على كل خطأ مقصود 
أم غي��ر مقصود قامت ب��ه المعارضة التي ال يراها إال 
كاًل منس��جما متماس��كًا، يفت��ي الموال��ي المتحرب��ق 
بمعدل س��بعة عش��ر فتوى في الدقيق��ة، حين تموت 
سبعة عشر طفلة في الرس��تن، ويترك أثرًا بالغًا في 
دماغك حين يصل إل��ى أن كل منُ َقتل من المدنيين 
ف��ي جديدة الفض��ل، كان حاضنًا لألرهاب ويس��تحق 
م��ا حصل له، يس��تعين أمام كل مج��زرة جديدة، بما 
حدث لعناصر األمن السياس��ي بجس��ر الش��غور حين 
ترك النظام مئة عنصر يموتون، كي يجد حجة لنشر 
الجيش في دمش��ق...هنا عليك اإلنس��حاب فورًا من 

فرط السأم.

�ملو�يّل �ملنت�ضر
ه��ذا النوع ي��رى أن الجيش »الطاه��ر المُطهر« 
يحق��ق م��ن االنتص��ارات ما ه��و تاريخي إل��ى حدِّ ال 
تس��عه كتب ومجل��دات الزم��ان، فالجيش ل��م يهرب 
مثاًل في مدرس��ة الش��رطة بحل��ب، ومط��ار الضبعة 
ل��م يُترك بما فيه من جنود أم��ام الموت في حمص، 
ولم ينش��ق ضباط، ولم يُقتل مجندون، ولم تسقط 
م��ن يد النظام أية مواقع عس��كرية، وحتى إس��رائيل 
تلق��ت ما تس��تحق بع��د غاراته��ا األخي��رة، المنتصر 
يقول إن كل هذا هو جزء من تكتيك عالي المس��توى 
يصعب على أمثالي فهمه، عيناه تبرقان هذا الموالي 
الذي يُش��ترط في��ه أن له قريب أو نس��يب أو صديق 
في الجي��ش أو األمن ي��زوده بآخر االنتص��ارات، هذا 
المنتص��ر مص��رُّ اليوم على أن الجيش ل��و أراد وقال 
كنّ، ف��إن إدلب س��تعود، وحلب التي ل��م تغادر أصاًل 

س��تركع أمام الجيش، وريف دمش��ق س��يُطهر، هذا 
ال يتش��ائم أبدًا وال يفقد األمل ف��ي انتصار »الحق«، 
فالجيش لم يس��تخدم إال خمسة في المئة من قوته، 
بالنس��بة له ال تساوي دماء دوما قش��رة بصلة، تناور 
أم��ام الموال��ي المنتصر، فتلع��ب على وتر الش��فقة 
والرحمة لديه، وتس��أل عن أطف��ال قتلوا ولم يعرفوا 
أه��ي قذيفة هاون أم دوش��كا أم رصاص��ة تلك التي 
أخترقتهم، يجيب المنتصر بإن طفاًل سوريًا واحدًا لم 
يقتل أثناء عملية القلب المفتوح التي يجريها الجيش 
ف��ي جوبر، هنا س��تنعفُل أن��ت وربما تتركُ ممس��كًا 
علي��ك، فال تكم��ل النقاش، فالموال��ي المنتصر غالبًا 

يعمل كمخبر.

�ملو�يّل �ململوك 
وهذا يختصر الحدث والسياس��ية والقتل والفعل 
ورد الفع��ل وال��دم، بعب��ارة ال مثي��ل له��ا ف��ي فنون 
الش��عوب، مفادها »إن األس��د منتصر وحيّ«، فمهما 
أطل��ت الحديث وصّل��ت وجّلت على الم��دن والعواصم 
لتُفه��م هذا الممل��وك، أن الب��الد تنه��ار، وأن المدن 
ضاع��ت من ي��د النظام وأن الموت كُل الموت يس��كن 
ش��قًة واحدًة اآلن في دمش��ق، يصُل المملوك إلى أن 
كل مؤتم��رات العالم وساس��ته لن تجبر األس��د على 
التنح��ي! أوليس هذا انتص��ارًا؟؟؟، تحملق في عينيه، 
ماب��ه؟ وتفكر ه��ل يرى أن األس��د يس��اوي لديه كل 
ه��ذا؟ وقب��ل أن تغرق في الفك��رة تراه مزه��وًا أمام 
تصريح جديد ألوباما يتح��دث فيه الرئيس األمريكي 
ع��ن كل ش��ي، لكنه لم ينطق اس��م األس��د، إذًا ومن 
جديد »إن األس��د منتصر وحيّ« حتى وإن مات مليون 
س��وري، بالنس��بة للمملوك هذا ليس مقياسَا، وفيما 
ال زل��ت مذه��واًل أمام هم��ه األول، يرمي��ك بجملة ال 
يس��تطبع »دالي« منافس��ة س��يرياليتها، »العالم كله 
س��يأتي ويطلب الس��ماح من األس��د، انتظر وسترى« 
س��تحمر عيني��ك إن إكملت الجلس��ة، وإحم��رار العين 
بداية جلطة، فإذهب اآلن وال تفكر بالعودة إلى رفقة 

المملوك.

�ملو�يّل �لقروّي
ه��ذا الموالي لن ت��راه مهما بحثت ف��ي المدن أو 
العاصم��ة، فه��و قلي��ل الظهور ن��ادر التواج��د، بيئته 
الطبيعي��ة ومركز نش��اطه، قرية س��احلية، غالبًا لم 
يزر دمشق، وحتمًا لم يعرف أن صوت القذيفة يوقظ 
طفاًل في الليل ويتركه محتارًا متى بلل نفس��ه، هذا 
المواليّ يَظهرُ إلكترونيًا، ستعرفه فورًا حين تشاهد 

مثاًل صورة »الش��هيد الباس��ل« كصورة شخصية في 
حس��اباته اإللكتروني��ة، وإن ل��م يك��ن الباس��ل -كي 
ال نق��ع ف��ي ظلم الق��رويّ- فس��تكون األب أو األخ أو 
الحي��وان أو القائد فأي أس��د يَصُلح، ه��ذا المواليّ ال 
زال يص��دق مثاًل أن المندس��ين ه��م كائنات حقيقة، 
هلوس��تهم من حبوب، مطالبهم من قطر، وسعرهم 
ألفي لي��رة كما ح��دد القائد، وال يزال يص��رُّ على أن 
جزائريين وموريتانيين، هم من تظاهروا في قدسيا 
مطل��ع الثورة، س��ريع الش��تم والق��دح وال��ذم، وهو 
ل��م ولن يع��رف بما كانت تن��ادي الحناجر في س��احة 
الس��اعة بحمص، في الوقت ال��ذي ال يتابع فيه ناصر 
قنديل يكون منشغاًل في تأمل عبقرية »معد محمد« 
ومشاركة صوره، ال تحاول أبدًا أن تكُفرَ وتنشر اسم 
األس��د إال إذا كان مسبوقًا ب� الس��يد الرئيس، فهو لم 
يك��ن يلعب مع��ك في »الحاك��ورة« كي تقول بش��ار 
فق��ط، الموال��يّ الق��رويّ ال يريد حاًل سياس��يًا مهما 
كان��ت تفاصيل��ه، بارع ف��ي مهاجمة هيئة التنس��يق 
المعارضة بحسنها وهيثمها، معجبٌ إلكترونيًا وفعليًا 
برفيق لط��ف، ويُطرب��ه فيديو الراجم��ة وهي تدكُ 
حلب، وحين يلقي ش��عرًا في البرميل، س��تعرف لماذا 

. »bloсk« �وجدت ميزة ال

�ملو�لّية �لأنثى
بعي��دًا ع��ن االختالف��ات الهرمونية بينه��ا وبين 
الذكر الموال��ي، إال أن الموالية األنث��ى تملك جمهورًا 
أوس��ع وظه��ورًا أبل��غ، لن ت��درك أنت ما تق��ول تمامًا 
حين تتغزل الموالية األنثى بلون عيون األس��د وأناقة 
زوجته وبعدُ مهوى القرط لديه، ألنها أنثى س��تطيل 
أن��ت الحدي��ث عن أمهات س��لقين لكنه��ا ال تبالي ولو 
كانت أمًا، تطوع��ت المواليّة األنثى للعمل في مراكز 
األي��واء في العاصم��ة، وتعامل المًغاثي��ن على أنهم 
أدوات المؤام��رة، تحكي ألطفال المدارس عن »بندر« 
وخطته التي وضعها ونفذها منفردًا حين كان األس��د 
نائمًا، تُعلم األطفال ش��عارات كي تُردد في مسيرات 
عفوي��ة تخ��رج في باح��ة المدرس��ة حين يأت��ي وفد 
رس��مي إليه��م، مُبتكرٌة ه��ي األنث��ى الموالية، فهي 
م��ن اخترعت »الجي��ش الحرّ حرام��ي... بدنا الجيش 
النظام��ي« صحيح أن طفاًل أخطأ فقال » الجيش الحر 
نظامي... بدن��ا الجيش الحرامي« إال أنها اس��تدركت 
بضحكة وغمزة أتعبت قلوب الحاضرين فنسوا األسد، 
وباع��وه للحظة أمام داللها، واكتملت المس��يرة، مهما 
كانت األنثى الموالية جميل��ة، ال تجعلها رفيقة دربك 

فأنت ال تريد طفاًل مصابًا بالرهاب.



12

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
4 /

ار 
 أي

/ 4
 | 

 )1
37

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو

بين السياس��ة واألدب، وبي��ن الثقافة والتاريخ والس��حر، أبدع ماركيز 
وأحيان��ًا كثي��رة يق��ول األدب ع��ن األوض��اع االجتماعي��ة أو ع��ن العالقات 
السياس��ية ق��واًل أبلغ وأعم��ق وأدق بكثير مم��ا يقوله مبح��ث اجتماعي أو 
خط��اب سياس��ي، ال ب��ل إن أس��رار حقبة تاريخي��ة أو أزم��ة اجتماعية، أي 
نوابضها الداخلية وبنيتها الخبيئة وآليات تش��غيلها تتكش��ف في األدب وال 

تتكشف في أي نتاج من نتاجات العلوم االجتماعية واالنسانية.
رح��ل ماركيز وكثرٌ من يصلون لراحة نفس��ه الت��ي ظل يبحث عنها، 
رح��ل ماركي��ز وكان قد قال: " ل��و وهبني اهلل قطعة أخرى م��ن الحياة لما 
كنت س��أقول كل ما أفكر فيه، إنما كنت س��أفكر ف��ي كل ما أقول قبل أن 

أنطق به ".
الرواي��ة عن��د ماركيز مجابه��ة عنيفة والمادة البش��رية التي يس��عى 
للنطق باس��مها فئات اجتماعية في ح��ال انتقالي بل قل متخلع عبر عقود 
هو حال أمريكا الالتينية وحيوات ش��عوبها، والقارئ لماركيز ال يملك إال أن 
يلهث طوال القراءة وأن يس��تبق الصحائف حتى يش��فى منها على النهاية 
بغير انقطاع وال يلبث وهو متأثر أش��د التأثر بما يجلبه المؤلف من غرائب 
وخوارق ودخائل ومفاجآت، يحشدها جميعًا على صعيدٍ واحد وفي وريقات 

ويلقي عليها تعويذة الساحر ماركيز.
ماركيز يجمع الفرادة والغرابة واالقتدار، في شموٍل جامع، وفي إحكام 
وثيق ال تشرد فيه من أوله إلى آخره شاردة، متفردًا يضارع أساطين الفن 
الروائ��ي ف��ي العالم، فهو يخلق نموذج��ًا لخليط من الخراف��ة والتاريخ، و 
يخلق عالمًا يمكن فيه تحقيق أي ش��يء، وتصديق كل شيء، بلغة جذابة 

مليئة باأللوان.
رحل ماركيز بعد أن ودع قراءه بالعبارات التالية: 

"لو ش��اء اهلل أن ينس��ى أنني دمية، وأن يهبني ش��يئًا من حياة أخرى، 
فإنني س��وف أس��تثمرها بكل قواي. ربما لن أقول كل ما أفكر به، لكنني 
حتمًا س��أفكر في كل ما سأقوله. سأمنح األش��ياء قيمتها، ال لما تمثله، بل 
لما تعنيه. سأنام قلياًل، وأحلم كثيرًا، مدركًا أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا 
تعني خس��ارة س��تين ثانية من النور. س��وف أس��ير فيما يتوقف اآلخرون، 

وسأصحو فيما الكّل نيام.
ل��و ش��اء رب��ي أن يهبن��ي حي��اة أخ��رى، فس��أرتدي مالبس بس��يطة 
وأس��تلقي على األرض، ليس فقط عاري الجس��د وإنما عاري الروح أيضًا. 
سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقًا متى 
شاخوا، دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق. للطف�ل س�وف 
أعطي األجنحة، لكنني س��أدعه يتعّلم التحليق وحده. وللكهول سأعّلمهم 
أن الم��وت ال يأت��ي مع الش��يخوخة بل بفعل النس��يان. لق��د تعلمت منكم 
الكثي��ر أيها البش��ر.. تعلم��ت أن الجميع يريد العيش ف��ي قمة الجبل، غير 
مدركين أن س��رّ الس��عادة تكمن في تس��لقه. تعّلم��ت أن المولود الجديد 
حين يش��د على إصبع أبي��ه للمرّة األولى فذلك يعني أنه أمس��ك بها إلى 
األبد. تعّلمت أن اإلنس��ان يحق له أن ينظ��ر من فوق إلى اآلخر فقط حين 
يجب أن يس��اعده على الوقوف. تعلمت منكم أشياء كثيرة! لكن، قلة منها 
س��تفيدني، ألنها عندما ستوضب في حقيبتي أكون أودع الحياة. قل دائمًا 
ما تش��عر به، وافعل م��ا تفّكر فيه. لو كنت أعرف أنه��ا المرة األخيرة التي 
أراكِ فيها نائمة لكنت ضممتك بش��دة بين ذراعيّ ولتضرعت إلى اهلل أن 
يجعلني حارسًا لروحك. لو كنت أعرف أنها الدقائق األخيرة التي أراك فيها 
لقلت " أحبك" وتجاهل��ت، بخجل، أنك تعرفين ذلك. هناك دومًا يوم الغد، 
والحي��اة تمنحنا الفرص��ة لنفعل األفضل، لكن لو أنن��ي مخطئ وهذا هو 
يومي األخير، أحب أن أقول كم أحبك، وأنني لن أنساك أبدًا. ألن الغد ليس 

مضمونًا ال للشاب وال للمسن.
ربم��ا تكون في ه��ذا اليوم المرة األخيرة التي ت��رى فيها أولئك الذين 
تحبه��م. ف��ال تنتظر أكثر، تصرف اليوم ألن الغد قد ال يأتي وال بد أن تندم 
عل��ى اليوم ال��ذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتس��امة، أو عناق، أو قبلة، 
أو أن��ك كنت مش��غواًل كي ترس��ل لهم أمني��ة أخيرة. حاف��ظ بقربك على 
مَ��نْ تح��ب، اهمس في أذنهم أن��ك بحاجة إليهم، أحببه��م واعتني بهم، 
وخ��ذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: أفهمك، س��امحني، من 

فضلك، شكرًا، وكل كلمات الحب التي تعرفها. لن يتذكرك أحد من أجل ما 
تضم��ر من أفكار، فاطلب من الربّ الق��وة والحكمة للتعبير عنها. وبرهن 

ألصدقائك وألحبائك كم هم مهمون لديك". 
ول��د غابرييل غارس��يا ماركيز، ف��ي أراكا تاتا، ع��ام 1927، وحين بلغ 
الخامس��ة من العمر رحل أبواه ع��ن المدينة وتركاه في رعاية جده العقيد 
نيكوالس ماركيز، و هو الذي شارك في حرب األلف يوم والذي كان يسرد 
على مس��امعه تاريخ كولومبي��ا وأمجاد الثائرين، أما جدته فكانت تس��رد 
له الحكايات الش��عبية والخرافية. وحدثته عن األس��الف الموتى واألش��باح 

واألرواح الراقصة بأسلوب تجريدي تبناه في أعظم رواياته الحقًا.
ق��ال ماركيز عن طفولته: " “من عرفوني وأنا في الرّابعة من عمري، 
يقولون إنني كنت ش��احبًا ومس��تغرقًا في التأمل، وإنني لم أكن أتكلم إال 
ألروي هذيان��ات. ولك��ن حكاياتي، في معظمها، كانت أحداثًا بس��يطة من 
الحياة اليومية، أجعلها أنا أكثر جاذبية بتفاصيل متخيلة، لكي يصغي إليّ 
الكب��ار. وكانت أفضل مص��ادر إلهامي هي األحاديث الت��ي يتبادلها الكبار 
أمامي ألنهم يظنون أنني ال أفهمها. أو التي يشّفرونها عمدًا، كيال أفهمها. 
لك��ن األمر كان خالف ذلك؛ فقد كنت امتصها مثل إس��فنجة، وأفككها إلى 
أجزاء، وأقلبها لكي أخفي األصل؛ وعندما أرويها لألشخاص أنفسهم الذين 

رووها تتملكهم الحيرة للتوافق الغريب بين ما أقوله، وما يفكرون فيه.”
التحق بمدرس��ة مونتيس��وري، و ق��د كانت معلمته الت��ي أخذت بيده، 
روزا إلينا فرغيس��ون مثاله األعلى، ثم واصل دراسته في القسم الداخلي 
بثانوي��ة زيباكيرا، بعد أن حصل على منحة دراس��ية وهبتها له الحكومة، 
وبعد أن التحق بمدرسة الصحافة و القانون، لم يكمل تعليمه، لكنه اختار 
طريقا آخر بأن أصبح كاتب عمود ثم مراس��ال بعد ذلك. س��افر إلى أوروبا، 
ثم اس��تقر به المقام في المكس��يك، وكتب ماركيز رواياته في س��ن 23، 

متأثرا فيها بأعمال ويليام فوكنر، لكنها قوبلت بالكثير من النقد.
في عام1967،وبعد 18 ش��هرًا من العمل الدؤوب، نش��ر، كتابه “مائة 
ع��ام م��ن العزلة “. الذي قال عن��ه صاحب “ ديوان، “عش��رون قصيدة حب 
وأغنية يائس��ة” الش��اعر الش��يلي بابلو ني��رودا،” إنه أحس��ن رواية تكتب 

باإلسبانية بعد دونكيشوت”.
وكان لمئ��ة عام م��ن العزلة تأثير هائ��ل لدرجة أن جري��دة نيويورك 
تايمز األمريكية قالت إنها "أول عمل أدبي، بجانب موسوعة غينيس، يجب 

على البشرية كلها قراءته".
ح��از ماركي��ز عام 1982 عل��ى جائزة نوبل ل��آداب، كما كان ناش��طًا 
حركيًا،وصديقًا حميمًا لفيدل كاس��ترو، و محبًا للثورة الكوبية و داعما لها، 
وتُظهر أعماله، مثل "الجنرال في متاهته" و"خريف البطريرك"، حماس��ه 

السياسي المتزايد بعد متابعته للعنف المتزايد في كولومبيا.
وعندما نشر رواية مبنية على قصص لما مر به الجئ من شيلي أثناء 
عودته لبالده، أحرقت حكومة ش��يلي 15 ألف نسخة منها, واستمر ماركيز 
ف��ي تقدي��م أعمال ذات ميول يس��ارية، وأصبح صديقا ش��خصيا للرئيس 

الفرنسي األسبق فرانسوا ميتران.
قبل أسبوعين رحل ماركيز تاركًا وراءه عالمًا من السحر والجمال.
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�لعلمانية و�ملو�طنة 
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

جوه��ر العلمانية عندما ظه��رت في أوروبا 
كان��ت تأكيد فك��رة تحييد الدين ع��ن الدولة، أو 
تحيي��د دور الدول��ة الديني، بمعن��ى أن ال يكون 
للدولة دور ديني وأال تدعم الس��لطة السياسية 
جماع��ة ديني��ة ض��د أخرى، وه��و م��ا يمكن أن 
نس��ميه اليوم بالحيادية المذهبي��ة للدولة الذي 
يش��كل ش��رط تعاملها مع مواطنيها بالتس��اوي 
وكأفراد متساويين ومن دون النظر إلى أصولهم 
الديني��ة، والدول��ة الحديثة، دول��ة المواطنة، ال 
تتعامل مع الناس كجماعات أو مذاهب أو عشائر، 
ب��ل كأفراد، فالديمقراطية في العمق بما تعنيه 
من مس��اواة قانونية وأخالقية بي��ن األفراد في 
الحقوق والواجبات، تفترض حياد الدولة الديني 
لكن ال تفترض محارب��ة الدين وال العداء له وال 
تجفي��ف منابع اإليمان، فالع��داء للدين هو أيضًا 
عم��ل م��ن طبيع��ة ديني��ة وتبش��يرية مناقض 

للعلمانية.
فالعلماني��ة جزء م��ن الرؤي��ة الديمقراطية 
المواطني��ة بقدر ما هي ش��رط للمس��اواة بين 
األف��راد أم��ام القان��ون وف��ي المجتم��ع، لك��ن 
العلمانية ليس��ت منتجة هي نفس��ها للمواطنة 
والديمقراطي��ة، بل يمك��ن أن تكون س��ببًا في 
عرقلة القضيتين، له��ذا ينبغي اعتبار العلمانية 
شرطًا للديمقراطية وفق المعنى السابق حصرًا، 
لكن إذا كان المقصود كما هو ش��ائع عند الكثير 
م��ن العلمانيين في العال��م العربي، إلغاء الدين 
م��ن المجتمع أو حرمان الناس من حرية العقيدة 
وتقيي��د تعامله��م مع الدي��ن، أو حت��ى أقل من 
ذلك أي نش��ر العلمانية نفسها كعقيدة وفلسفة 
منافي��ة للدين أو بديلة عن��ه، فمن المؤكد أن ال 
عالق��ة له��ذا مطلق��ًا ال بالمواطن��ة وال العلمنة، 
فلي��س من واجب الدولة وال م��ن صالحياتها وال 
من حقها العبث بالدين أو المشاركة في تفسيره 
أو تأويل��ه، وليس م��ن حقها كذل��ك التالعب به 
واس��تخدام الش��عور الديني عند الناس كما هو 

حاصل ف��ي جميع البلدان العربية تقريبًا 
بم��ا فيها البلدان التي تدع��ي العلمانية، 
لتبري��ر سياس��اتها أو إضف��اء الش��رعية 

عليها أو على زعمائها أو قادتها.

يف تعريف �لعلمانية
الوه��اب  الدكتور.عب��د  يع��رف 
المس��يري العلمانية قائاًل: يعد مصطلح 
»العلماني��ة« من أه��م المصطلحات في 
الخطاب التحليلي االجتماعي والسياسي 
ي��زال  م��ا  لكن��ه  الحدي��ث،  والفلس��في 
مصطلح��ًا غير مح��دد المعاني والمعالم 
واألبعاد، و كلمة »العلمانية« هي ترجمة 
 »Secularism »س��يكوالريزم  لكلم��ة 
اإلنجليزي��ة، وه��ي مش��تقة م��ن كلمة 
 ،»Saeculum »س��يكولوم  التيني��ة 
وتعن��ي العال��م أو الدني��ا و توض��ع ف��ي 
مقابل الكنيس��ة، وقد استخدم مصطلح 
»سيكوالرSecular » ألول مرة مع توقيع 
1648م(-ال��ذي  وس��تفاليا)عام  صل��ح 
أنه��ى أت��ون الح��روب الديني��ة المندلعة 
في أورب��ا- وبداية ظهور الدولة القومية 
الحديث��ة )أي الدول��ة العلمانية( مش��يرًا 
إلى »علمنة« ممتلكات الكنيس��ة بمعنى 
نقلها إلى س��لطات غير دينية أي لسلطة 
الدولة المدنية. وقد اتسع المجال الداللي 
للكلم��ة على يد ج��ون هوليوك )1817-

1906م( ال��ذي ع��رف العلماني��ة بأنه��ا: 

»اإليمان بإمكانية إصالح حال اإلنسان من خالل 
الط��رق المادي��ة دون التصدي لقضي��ة اإليمان 

سواء بالقبول أو الرفض«.
نوع��ان:  العلماني��ة  أن  المس��يري  وي��رى 

العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة.
 العلمانية الجزئية: هي رؤية جزئية للواقع 
ال تتعام��ل مع األبع��اد الكلي��ة والمعرفية، ومن 
ثم ال تتس��م بالشمول، وتذهب هذه الرؤية إلى 
وجوب فص��ل الدين عن عالم السياس��ة، وربما 
االقتص��اد وه��و م��ا يُعبر عن��ه بعب��ارة »فصل 
الدين ع��ن الدولة«، ومثل ه��ذه الرؤية الجزئية 
تل��زم الصمت حيال المجاالت األخرى من الحياة، 
وال تنك��ر وج��ود مطلق��ات أو كلي��ات أخالقية أو 
وجود ميتافيزيقا وما ورائيات، ويمكن تس��ميتها 
»العلمانية األخالقية« أو »العلمانية اإلنسانية«.

 العلماني��ة الش��املة: رؤي��ة ش��املة للواقع 
تحاول بكل صرام��ة تحييد عالقة الدين والقيم 
المطلقة والغيبيات بكل مجاالت الحياة، ويتفرع 
ع��ن ه��ذه الرؤي��ة نظري��ات ترتكز عل��ى البعد 
الم��ادي للك��ون وأن المعرف��ة المادي��ة المصدر 
الوحيد لألخالق وأن اإلنس��ان يغلب عليه الطابع 
المادي ال الروحي، ويطلق عليها أيضًا »العلمانية 

الطبيعية المادية«)نسبة للمادة و الطبيعة(.
أم��ا محم��د عاب��د الجاب��ري في��رى مفهوم 
العلمانية جزءًا من التش��كيل الحضاري الغربي 
الذي يعني »فصل الكنيسة عن الدولة«. ويعتبر 
أن مفه��وم العلماني��ة غريب عن اإلس��الم ألنه 
ي��رى أن »اإلس��الم ليس كنيس��ة ك��ي نفصله 
ع��ن الدول��ة«، وعل��ى ه��ذا فالعلمانية ليس��ت 
قضية الفكر العرب��ي. ولذا أكد الجابري ضرورة 
اس��تبعاد مصطل��ح »العلماني��ة« م��ن قام��وس 
الفك��ر العرب��ي ألن��ه ال يُعبِّ��ر ع��ن »الحاج��ات 
العربية الموضوعية« ويرى تعويضه بش��عاري 
يُعبِّ��ران  ألنهم��ا  والعقالني��ة،  الديموقراطي��ة 

تعبي��رًا مطابق��ًا عن حاج��ات المجتم��ع العربي. 
والديموقراطي��ة لدي��ه تعن��ي حف��ظ الحقوق، 
حق��وق األفراد وحق��وق الجماع��ات. والعقالنية 
تعن��ي الصدور ف��ي الممارس��ة السياس��ية عن 
العق��ل ومعايي��ره المنطقية وليس ع��ن الهوى 
والتعص��ب وتقلب��ات الم��زاج. ويؤك��د الجاب��ري 
أن ه��ذه المفاهي��م تتصالح مع اإلس��الم، »فال 
الديموقراطية وال العقالنية تعنيان بصورة من 

الصور استبعاد اإلسالم«.
ف��ي حي��ن ي��رى د. وحي��د عب��د المجي��د أن 
العلماني��ة في الغرب ليس��ت أيديولوجية -منهج 
عمل- وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجاالت 
غير المرتبطة بالش��ئون الدينية. ويميز د. وحيد 
بي��ن »العلماني��ة الالدينية« -الت��ي تنفي الدين 
لصالح س��لطان العقل- وبين »العلمانية« التي 
نحت منحى وسيًطًا، حيث فصلت بين مؤسسات 
الكنيس��ة ومؤسس��ات الدولة م��ع الحفاظ على 
ف��ي  الديني��ة  والمؤسس��ات  الكنائ��س  حري��ة 

ممارسة أنشطتها.
 أم��ا د. ف��ؤاد زكريا فيص��ف العلمانية بأنها 
الدع��وة إل��ى الفص��ل بي��ن الدين و السياس��ة، 
ملتزم��ًا الصم��ت إزاء مج��االت الحي��اة األخرى » 
االقتص��اد والمجتمع » وف��ي ذات الوقت يرفض 
س��يطرة الفكر الم��ادي النفعي، ويض��ع مقابل 
المادي��ة »القي��م اإلنس��انية والمعنوي��ة«، حيث 
يعتب��ر أن هن��اك مح��ركات أخرى لإلنس��ان غير 

الرؤية المادية.
جاء في الموس��وعة السياس��ية:«العلمانية 
مفهوم سياسي واجتماعي...نادى بفصل الدين 

عن الدولة«
البريطاني��ة  المع��ارف  دائ��رة  ف��ي  أم��ا 
فالعلماني��ة: »ه��ي حركة اجتماعي��ة تهدف إلى 
صرف الناس عن االهتمام باآلخرة إلى االهتمام 

بالحياة الدنيا وحدها«
األمريكية:  المع��ارف  دائ��رة  وتقول 
»الدنيوي��ة ه��ي: نظ��ام أخالقي أس��س 
على مبادئ األخالق الطبيعية ومس��تقل 
عن الديانات السماوية أو القوى الخارقة 

للطبيعة..«
العلماني��ة  روبي��ر  معج��م  يع��رف 
بفت��ح العين، نس��بة إل��ى العال��م بفتح 
ال��الم بأنها:«مفه��وم سياس��ي يقتضي 
الفصل بين المجتم��ع المدني والمجتمع 
السياس��ي، الدولة ال تمارس أية س��لطة 
ديني��ة والكنائس ال تمارس أية س��لطة 

سياسية«.
اللغ��ة  ف��ي  العلماني��ة  تعري��ف 

والمعاجم العربية 
لف��ظ  توج��د  ل��م  لغ��ة:  العلماني��ة 
العلماني��ة ف��ي معاج��م اللغ��ة العربي��ة 
القديم��ة، وقد وردت في بعض المعاجم 

الحديثة ومن ذلك:
المعل��م  معج��م  ف��ي  ورد  م��ا  أ– 
البستاني: »العلماني: العامي الذي ليس 

بإكليريكي«.
ب- وف��ي المعجم العرب��ي الحديث: 

»علماني: ما ليس كنسيًا وال دينيًا.
الوس��يط3  المعج��م  وف��ي  ج- 
»العلمان��ي نس��بة إل��ى العَل��م بمعنى 
العالم، وهو خالف الديني أو الكهنوتي«.

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

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

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

 PM 18:05 / 2013 - 12 - 12 :حمص المحاصرة بكل خسارات العالم
وئام بدرخان
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من أسباب )ونتائج( ضعف الهوية الوطنية 
الس��ورية عدم وجود ش��اعر كبي��ر مجمع 
علي��ه ويص��وغ ه��ذه الجماع��ة المتخيلة 
بأدبه المتداول فيما بينها, كما كان لدى 
العراق الجواهري أو بدر ش��اكر السياب أو 
عبدالرزاق عبدالواحد, أو كما كان محمود 

درويش في فلسطين.
ال ش��ك أنه كان في س��وريا قامات شعرية 
أثرت على األدب العربي: أولهما نزار الذي 
كان دمشقيا أكثر مما كان سوريًا, وبدوي 
الجبل الذي لم تس��مح له علويته بالتحول 
إل��ى رمز وطن��ي رغم كونه فامة ش��عرية 
عالية ورغم أن شعره كان يؤكد على هذه 
الهوية العامة في مواجهة المستعمر, أما 
عمر أبو ريشة فلم يشغل التعبير عن هذه 

الهوية مساحة ظاهرة من شعره.
والحاج��ة إلى أدب يعيد تعري��ف الجغرافيا 
ومن عليها ليس��ت خاص��ة عربية, باعتبار 
الش��عر ديوان الع��رب, غوته س��ابق على 
هتل��ر في تعريف األلماني لنفس��ه وفهمه 
وديس��تويفكي  وتولس��توي  لتاريخ��ه, 

وبوشكين أبقى من لينين.
ولعّل هذا الصراع بين السياس��ي واألدبي 
)أو الثقافي( في تعريف جماعة ما لنفسها, 
دائم عب��ر التاري��خ, وحس��م الهوية تجاه 
أحدهم��ا بتهمي��ش اآلخر يتراف��ق إما مع 
مرحلة شمولية طاغية )كما في عهد هتلر 
أو س��تالين( أو م��ع مرحل��ة انس��حاب من 

العالم )كما في الشعر الصوفي(.
وه��ذا ال يعن��ي أن هذه الهوي��ة الوطنية 
الس��ورية كان يمكن لها أن توجد بمجرد 
وج��ود هذا الش��اعر, فع��دم حضورها في 
تج��ارب الش��عراء ه��و دلي��ل عل��ى تجذر 
المجتمع��ات  طائفي��ة  ف��ي  المش��كلة 
الموجودة على ه��ذه األرض وعدم اتفاق 
أقلياتها على أن تش��ترك ف��ي تاريخها مع 
األكثري��ة الس��ائدة, وال ف��ي تجربة تحرر 

مشتركة تعيد تعريف هذه الهوية.
وقبل ذلك فإن المش��كلة قائمة في اللغة, 
أس��اس المش��كلة ف��ي اللغة, م��ن يفتح 
ديوان ش��عر أو كتاب تاريخ فس��يجد اسم 
مصر والعراق وفلسطين, ولكنه قطعًا لن 
يجد اس��م س��وريا في األص��ول التي تنتج 
معرفت��ه, أن تكون كيان��ًا محدثًا في اللغة 
يهدد ش��رعيتك أكثر م��ن أن تكون كيانًا 
محدثًا في الجغرافيا أو التاريخ أو المعرفة.

أحمد أبازيد

طائفة األسد إلى األبد..أو نحرق البلد..
نع��م م��ع الطوائ��ف واالثني��ات المتنوعة 
والموج��ودة نش��أت طائف��ة جدي��دة في 
س��وريا تمح��ورت ح��ول األس��د األب ثم 
االبن، في العقود األربعة الماضية..هؤالء 
بات لهم رموزهم وش��عاراتهم واشعارهم 
اش��به  وتعاليمهم..وبات��وا  وطقوس��هم 
بطائفة دينية واثنية، تربط بينها ش��بكة 
كبيرة من المصالح والعالقات واالمتيازات 
والميلش��يات  والس��لوكيات  والمفاهي��م 
ايضا..هذه طائفة فوق كل الطوائف وكل 
الس��وريين.. هذه طائفة »األسد إلى األبد 

أو نحرق البلد«..

ماجد كيالي

يا�ضر ندمي �ضيد
أدخل��ت الثورة في خيالنا وذاكرتنا أس��ماء وصور 
وناس كل القرى والبلدات وأحياء المدن الشعبية 
المهملة..المنسية..المهمش��ة..مرة واح��دة وإلى 

األبد..
عش��وائي..ممنهج..أن  تدمي��ر  ألي  يمك��ن  ال 

يمحوها من مستقبلنا..

ندى �ضبح
س��يذكر التاريخ أّن العدو االسرائيلي قصف غزّة 
بالقناب��ل الذكي��ة.. و أّن نظ��ام الممانعة قصف 
شعبه بالبراميل الغبية.. التي تُضرب في حمص 

فتصيب حلب..

خلود زغري
ليس أس��وأ من المس��اواة بين الظالم والمظلوم 

سوى أخذ الحياد بينهما.

خولة دنيا
جميع السوريين لديهم هذا الخوف من التطرف، 
التطرف الذي أصبح كابوس��ًا وعبئًا على ثورتهم. 
ويعلم��ون أن حربهم معه ليس��ت اليوم فقط بل 

لمستقبل طويل.
ما يثير دهش��ة الس��وريين، )كما الع��ادة، فنحن 
نعيش عصر الدهش��ة تجاه كل مواقف العالم(، 
ليس فقط التعامي ع��ن الواقع من قبل النُخَب 
الس��وري والعربي والعالمي )وهو تعامي خبرناه 
في قضايا مش��ابهة اقربها ماج��رى في العراق، 
وحماس الجميع للوقوف ض��د االمبريالية، وعدم 
الوق��وف ض��د الديكتاتورية(. ولك��ن األهم هذا 
الرعب من التطرف وإجمال كل ما قام ويقوم به 

السوريين تحت خانته.
أيض��ًا وأيض��ًا الوق��وف م��ع الديكتاتوري��ة ض��د 
الش��عوب، ديكتاتورية متطرفة وتستخدم أدوات 

متطرفة كذلك ضد شعوبها.
ه��ذه النخب أغلبها تباكى على ماركيز واس��تعاد 

كل ما كتبه عن الديكتاتورية.

دلري يو�ضف
مرة تانية، بخصوص عيد األم.. 

عي��د األم هو عيد عنص��ري ضد الن��اس اللي ما 
عندون أم أو ضد النس��اء اللي ما عندهون والد.. 
طبعًا في من ه��دول ناس عندون حنان قد نص 

أمهات الكوكب.
مخج��ل  ش��ي  الن��وروز..  عي��د  بخص��وص 
هاالحتفاالت الش��عبية الكبي��رة وهالفرح الكبير 

بوجود كمية هاأللم حوالينا..

حممد �لزعبي
٢٧ ش��باط ٢٠١١، اعتقال اطف��ال درعا، وبداية 

ابجدية الكرامة السورية!..

جاد جباعي
الكارثة التي نعيش تفاصيلها ساعة ساعة ويومًا 
يوم��ًا، مج��رد صورة ع��ن الكارثة الت��ي ال تدرك 

بالحواس.

فار�س �حللو
قص��ص آالم كل االنبي��اء.. التق��ارن به��ول آالم 

السوريين المعاصرة..

ب�ضر �إمام
التط��ور ه��و أن يفخ��ر األجداد باألحف��اد، وليس 

العكس!..

ليند� بالل
نسيت جوازي السفر على طاولة غرفتي المرتبة 
بشكلها النهائي المس��تفز.. هي آخر كذبة قلتها 
ألم��ي حين أقفلن��ا باب بيتن��ا ومّثلن��ا الالمباالة، 
حاولت وقته��ا أن آخذ المفتاح منه��ا وأعود هناك 

وحدي.. ولو للحظة..

زياد �ل�ضويف
تاريخي��ًا، وصفت درعا بأنها الس��ّلة الغذائية في 
س��وريا.. وفي مثل هذا اليوم من تالت س��نوات، 
اكتش��ف الس��وري انّ��و القرداح��ة هيّ��ة س��ّلة 

مهمالتها.. ومن حوران هّلت البشاير..

مو�ضى �لعمر
م��ن ذكري��ات الث��ورة الطريف��ة.. األكث��ر خرطًا: 
طاغي��ة الش��ام يقي��م ف��ي بارج��ة روس��ية في 
عرض البحر! وأنه أرس��ل قائمة لإلئتالف ب١٤٠ 
ش��خصية ف��ي النظ��ام للموافق��ة عل��ى منحهم 

خروج آمن من البلد!..

�أ�ضامة حممد
نوروزنا.. نحنُ.

يا للجريم��ة.. جريمة في الذاك��رة.. كيف حوصر 
الكورد السوريون دونها.. 

على حواّفها..
كيف عاش المجتمع كل تلك الحقبة المغشوش��ة 

مُغلِقًا حواسّه عن الكورد..
كيف اخت��رع الوح��ش القومي العروب��ي البعثي 

العُنصري.. تلكَ الزنزانة المزدوجة.

�ضارة �حلور�ين
يب��دو أن فت��ح روما واس��تعادة األندل��س يمر على 
أجساد السوريين.. بينما الحالمين لم يستفيقوا من 
نومه��م تذبح قلعة الحصن آخ��ر معاقل المعارضة 
ف��ي الري��ف الغرب��ي بحم��ص وبذل��ك ب��ات الريف 

الغربي مطهرًا من أهله.. ألف مبروك فتح روما!!..

�أحمد �ليا�ضني
مج��زرة العتيب��ة.. فبركة أس��دية ق��ذرة.. تتمثل 
بقتل اكتر من 100 معتقل مدني ليتم نش��رهم 
على طريق مهجور.. ويصنع كالب األسد انتصارًا 
وهميًا؛ ليخدع به نفس��ه عبر شاش��ات قنواته!!.. 
العار آلل األسد الجبناء كالب إيران.. سيحصدكم 
ش��عبنا أينم��ا هربت��م وس��ينالكم غضبن��ا أينما 
اختبأتم.. النصر للجيش الحر وللشعب السوري.. 

الموت لروسيا وإليران..

عروة نريبية
إذا أن��ت زلمة الدولة الفالني��ة وتعلم ذلك، فتلك 
خم��س مصاي��ب، إذا أن��ت زلمة الدول��ة الفالنية 
وال حت��ى مش��تلئ على هالش��ي فتلك عش��رين 

مصيبة..

م�ضطفى تاج �لدين 
على الحاجز صفعه العسكري بعد أن فتشه فعثر 
في جيب��ه على ش��معة, اتهمه بمحاول��ة تهريب 
الض��وء.. ول��م يطلق س��راحه حتى أجب��ره على 

الهتاف بحياة العتمة..
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

ثم تبس��م المس��افر حين أش��ار إليه ذاك الطفل الواقف على الطرف اآلخر من الطريق بإش��ارة ترمز للنصر، ولما ضحك الطفل ولمعت عيناه 
فاضت روح المس��افر بعذوبة خالبة وانغمر قلبه بهجًة وس��رورًا. بعد ذلك تحول الطفل عندليبًا فاتنًا وحلق في الس��ماء متوجهًا نحو الش��مال حاماًل 

الشفاء لرجل سقيم آخر يقبع في مكان ما هناك.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: ميمونة العبار

عندليب �ل�ضفاء 
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جمموع �ل�ضهد�ء )95125(
دمشق: 6597

ريف دمشق: 21939
حمص: 12960

درعا: 8479
إدلب: 10258
حلب: 18549

دير الزور: 5521
الرقة: 1122
السويداء: 75
حماة: 6287

الالذقية: 957
طرطوس: 351

الحسكة: 682
القنيطرة: 705

7585 عدد األطفال الذكور
3459 عدد األطفال اإلناث

7005 عدد اإلناث
25997 عدد العسكريين

69128 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 4 / 5 / 2014
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا
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ــر ــروع دعـــم �لإعــــــالم �لــ�ــضــوري �حل ــض ــ� ــارت �ــضــمــن م ــم ــض ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذ� �لـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

خمس��ون عامًا عاش��ها الس��وريون في غربة 
عن أرواحه��م وعقولهم، وهم ف��ي وطنهم وبين 
أهلهم، مس��يرون، راضخون مستسلمون، يلهثون 
وراء تأمي��ن رغي��ف الخب��ز نتيجة سياس��ة التجويع 
الممنهج التي اتبعها النظام، والقمع وكم األفواه، 
والمالحق��ات األمنية، لصرف نظ��ر الناس عن كل 
ما يج��ري حوله��م، واالهتم��ام فقط ف��ي تأمين 
معيش��تهم ومعيش��ة أطفاله��م، حت��ى غيبوا عن 
المش��هد تمامًا، ووصل��وا إلى حالة م��ن التصحر 
السياس��ي والثقافي وحتى االجتماعي نرى نتائجه 

حاليًا بعد قيام الثورة.
الثورة العظيمة أعادت للس��وريين ش��عورهم 
باالنتم��اء لوطنهم الذي فق��دوه عقود من الزمن، 
وجعل��ت الكثيرين مم��ن كانوا يفك��رون بالهجرة 
س��ابقًا، يص��رون عل��ى البق��اء حاليًا عل��ى أمل أن 
تح��دث الثورة تغيي��رًا جذريًا ف��ي واقعهم المزري، 
واالنتق��ال إلى دولة الحرية والقان��ون والمواطنة، 
وب��دل أن يلع��ب الس��وريون الدور الرئيس��ي في 
تقري��ر مصيرهم ومس��تقبل وطنه��م، تحولوا إلى 
لعبة، وبات مصيرهم مرهون بإرادة ومصالح دول 
كبرى، وقفت منذ البداية موقف المتفرج من جهة 
والمحرض من جهة أخرى، لتدمير س��ورية بش��رًا 

وحجر، لفرض الحلول التي تخدم مصالحها.
ث��ورة ب��دأت س��لمية نقي��ة لتحقي��ق الحرية 
والكرام��ة والعدال��ة، تحولت إلى عس��كرية نتيجة 
العن��ف والقت��ل واإلج��رام الممنهج الذي مارس��ه 
النظام ضد المدنيين، وخلفت أزمة إنسانية كارثية 
على الس��وريين الذين س��جلوا صمودًا أسطوريًا، 
وتحولت األرض الس��ورية إلى ساحة حرب تتصارع 
فيها دول وقوى ظالمية استقدمها النظام، أخرجت 

الشعب السوري ومطالبه وأهدافه من المعادلة.
واالعتق��ال  والمالحق��ة  والقم��ع  الم��وت 
واالغتص��اب والقتل تحت التعذيب التي تعرض له 
السوريون خالل السنوات الثالثة الماضية، جعلهم 
أم��ام خياري��ن إم��ا الم��وت، أو التش��رد، والنزوح، 
والهج��رة، واللجوء الذي ال يقل وط��أة عن الموت 

ف��ي ظ��ل الظ��روف المزري��ة التي يعيش��ونها في 
المخيم��ات، والمعاملة الس��يئة واالحتجاز واإلهانة 
التي يواجهونها من سلطات الدول التي يحاولون 

اللجوء لها وخاصة في بعض الدول األوروبية.
الش��عب الس��وري الذي ث��ار من أج��ل حريته 
وكرامت��ه، تمته��ن كرامته وإنس��انيته في بلدان 
اللجوء والمخيمات التي يتعرض فيها لظروف جوية 
قاس��ية جدًا صيفًا وش��تاًء، ونقص في المساعدات 
وخاصة من المنظمات الدولية المعنية التي أعلنت 
عجزه��ا ع��ن تأمين احتياج��ات الالجئي��ن، وبدأت 
بتقلي��ص الحص��ص التي كان��ت باألس��اس غير 
كافية، وهم يعيش��ون موت تدريج��ي في منفاهم 

القسري، الذي لم يكن أمامهم خيارًا غيره.
ولم يك��ن النازحون إل��ى المدن األكث��ر أمانًا 
بأفض��ل حال، حي��ث خرجوا من بيوته��م، تاركين 
كل ش��يء ورائهم، بيوته��م وأثاثهم ومدخراتهم 
الت��ي إما قصف��ت أو حرقت، أو س��رقت، وتعرضوا 
ألبش��ع أنواع االستغالل من تجار الحروب من أبناء 
جلدتهم، الذين استغلوا ظروفهم، فرفعوا األسعار 
واإليجار إلى مستويات قياسية مما أجبر عائلتين أو 
ثالثة للس��كن في ش��قة واحدة، وصلت في بعض 
األحي��ان إل��ى أربعين ش��خصًا، لك��ي يتمكنوا من 
تسديد النفقات المرهقة، هذا إضافة إلى المتاجرة 
بهم من خالل إجبارهم عل��ى اإلخالء في حال دفع 

آخرون إيجار أكبر.
ومن تبقى من السوريين في الداخل يصارعون 
الحي��اة والموت، الذي يحي��ط بهم من كل جانب، 
يقاوم��ون عجزه��م أمام تأمي��ن أدن��ى متطلبات 
أطفالهم، حتى ذكرياتهم ذهبت مع ذاكرتهم التي 
بدأت تتالشى نتيجة الضغوط النفسية والصدمات 
وهول اإلجرام والمآس��ي التي شاهدوها وعاشوها، 
والوج��ع الذي ب��ات جزء من حياتهم، فهل تش��عر 
معارضة الخارج فعاًل بوجع الس��وريين في الداخل، 
وهل عاش��ته أو تتخيل��ه ؟ ال أعتقد أواًل: ألن الخيال 
ال يمك��ن أن يحي��ط بالمعاناة والعبىء والمأس��اة 
الت��ي يتحملها الس��وريون، وثاني��ًا: ألن من رهن 

نفسه ألجندات ودول وتمويل فهو بعيد كل البعد 
عن طموحات الش��عب، وآماله وأحالمه بدولة حرة 
مس��تقلة القرار والمصير، إضافة إلى أن المعارضة 
الخارجية السياس��ية والعسكرية ليس لها أي نفوذ 
أو س��لطة عل��ى الكتائ��ب العس��كرية العاملة في 
الداخ��ل، وصوتها ينحصر فق��ط بالبيانات التي ال 

تساوي ثمن الحبر الذي تكتب به.
أملن��ا كان معقودًا على الثوار الش��باب الذين 
كان��وا فاعلين على األرض، ورحل��وا إلى الخارج إما 
بس��بب المالحقة األمني��ة وإما هربًا م��ن الخدمة 
العسكرية، أن يشكلوا قوة ضاغطة على المعارضة 
الخارجي��ة، وحتى عل��ى الدول التي هاج��روا إليها، 
ولكن ما حصل غير ذل��ك تمامًا، فبعضهم وجدها 
فرص��ة للحص��ول عل��ى لج��وء ف��ي إح��دى الدول 
األوروبي��ة أو الغربي��ة، وبعضه��م وجده��ا فرصة 
كذل��ك ولكن للكس��ب والمتاجرة بأم��وال اإلغاثة 
والمعونات المقدمة للسوريين، والبعض اآلخر تاه 
في تأمين معيش��ته، ومنهم من غاب عن الساحة 
تمام��ًا، واألقلية منهم انضووا تح��ت جناح فصيل 

من المعارضة الخارجية وأجندته. 
قلة من الش��باب الذين يبذلون جهودًا كبيرة 
لدعم الالجئين، ويحاولون بمبادرات فردية القيام 
بمش��اريع تعليمي��ة وفني��ة وترفيهي��ة وتثقيفية 
لألطف��ال، وحضان��ة األيت��ام، ومش��اريع صغي��رة 
للنس��اء، وحمالت مختلفة لدعم العائالت السورية 
في مناطق اللجوء وفي الداخل، ولمعالجة الجرحى.

وم��ازال األم��ل معق��ودًا على ش��باب الداخل 
لتصحيح مسار الثورة واستعادتها، بعد أن استطاع 
النظ��ام وحلفائ��ه من الكتائب المتش��ددة داعش 
والنص��رة وغيرهم من الخونة والمدسوس��ين من 
قبل النظام على حرف مس��ارها، ول��ن يتحقق هذا 
إال بتش��كيل قيادة للثورة داخل س��ورية تضم كل 

أطياف الشعب السوري.
لم ولن يهزم شعب أراد الحياة.
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