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بعد خمسة وعش��رين يومًا من الهجوم الذي 
بدأه تنظي��م الدولة اإلس��امية على كوباني 
)مئ��ة وأربعين كيلو متر ش��مال ش��رق حلب( 
وصلت االش��تباكات بين عناصر التنظيم من 
جهة، وقوات حماية الش��عب ypg باالش��تراك 
م��ع تش��كيات م��ن الجي��ش الحر م��ن جهة 
ثاني��ة، إل��ى قل��ب المدين��ة الكردي��ة بعد أن 
كانت خطوط التماس بين المتصارعين تبعد 
عش��رات الكيلومترات طوال األشهر الماضية. 
كوبان��ي الحدودية مع تركيا محاص��رة فعليًا 
منذ أكثر عش��رة أش��هر، كونها محاطة بثاث 
مدن وبل��دات يس��يطر عليها تنظي��م الدولة 
اإلس��امية هي ت��ل أبيض ش��رقًا، جرابلس 

غربًا، وبلدة صرين جنوبًا. 
يق��در عدد الاجئي��ن الذين دخل��وا تركيا من 
كوباني حت��ى اآلن بأكثر من مئتي ألف الجئ 
- ثاثمئ��ة أل��ف في تقدي��رات أخ��رى - فيما 
وص��ف بأكبر موجة نزوح جماعي من س��وريا 
حت��ى اآلن، وقب��ل أن تعل��ن الق��وات الكردية 
كوباني منطقة عسكرية خالية من المدنيين 
م��ع احت��دام المع��ارك، كان الصحفي��ون ق��د 
منعوا فعليًا من العمل فيها، باس��تثناء أولئك 
المرضي عنهم من حزب االتحاد الديمقراطي. 
لتبقى أعين العالم ترقب األحداث المتسارعة 
في المدينة عبر العدسات المكبرة، ومن خلف 

سياج الحدود. 

يومان يكفيان لإخالء مدينة:
تص��ف ش��يرين تم��و )31 عام��ًا( خروجها من 
كوبان��ي بالمأس��اة، تقول: "تركن��ا خلفنا أحد 
عشر جثة من مقاتلي المدينة لم نتمكن من 
دفنه��م، كان غالبية الس��كان قد غ��ادروا في 
الي��وم الس��ابق، بقينا نحن حتى الس��بت 20 
ايل��ول أمُا في أن يتغير ش��يء ما". لم يتغير 
الكثي��ر على ما يب��دو، وكانت ش��يرين واحدة 
بين خمس��ة وأربعين ألفًا من المدنيين الذين 
شكلوا موجة اللجوء الثانية، حيث سبقها بيوم 
موجة أكبر قدرت بحوالي مئة وخمسين الفًا. 
تركيا كانت الملجأ الوحيد باستثناء عدد صغير 

من المدنيين الذين نزحوا إلى مناطق سيطرة 
التنظيم. "حدث االمر بس��رعة كبيرة.." تقول 
ش��يرين: "كنا نس��مع كل س��اعتين بسقوط 
إح��دى قرى الريف القريب بيد تنظيم "الدولة 
اإلس��امية" في األيام األخيرة، ثم يبدأ نزوح 
سكانها باتجاه المدينة، استمر األمر على هذا 
الح��ال لمدة يومين حتى وص��ل التنظيم إلى 
مشارف المدينة واضطر الجميع إلى مغادرتها 

آنذاك". 
الطبي��ب محم��د ع��ارف عل��ي، دخ��ل مدينته 
كوبان��ي منذ حوال��ي أربعة أش��هر قادمًا من 
تون��س حي��ث كان يعم��ل. خ��ال المع��ارك 
األخي��رة كان محم��د أح��د األطب��اء العاملي��ن 
في مستش��فيات كوباني، ذل��ك حتى غادرها 
بعد أن أعلنت وحدات حماية الش��عب كوباني 
منطق��ة عس��كرية. يتابع محمد "مع اش��تداد 
المع��ارك قمن��ا بتجهي��ز أرب��ع نق��اط طبي��ة 
متط��ورة توزع��ت عل��ى المدين��ة ومحيطه��ا 
الس��تقبال جرحى المع��ارك والقص��ف، لكن 
س��رعان ما اضطررنا لتخفيضها إلى اثنتين، 
وم��ن ثم نقط��ة واح��دة فقط بس��بب تقدم 
المع��ارك وتقل��ص المس��احات اآلمن��ة لعمل 
لل��كادر الطب��ي". حس��ب الطبي��ب محمد فإن 
األي��ام األربع��ة األخي��رة قبي��ل خروج��ه من 
المدين��ة كانت ه��ي األصعب عل��ى اإلطاق، 
ورغ��م أنهم ل��م يعان��وا نقصًا ف��ي المعدات 
والمواد الطبية، إال أنهم واجهوا صعوبات من 
نوع آخ��ر. "كنا نعمل تحت القصف المتواصل 
م��ن تنظيم الدولة، كان الوضع خطيرًا للغاية 
ومعظم الجرحى والقتلى كانوا من المدنيين، 
في كل مرة كانت طواقم اإلسعاف تخرج في 
عملية، كان ثمة احتمال أن ال نلقاهم مجددًا". 
بعد أيام وجد الطبيب محمد وزماؤه أنفسهم 
مضطرين لنقل جرحاهم إلى المستش��فيات 
التركية بش��كل متس��ارع ومتزايد. "استقبلنا 
في يوم واحد حوالي أربعين إصابة، استشهد 
منهم تسعة، وعدد كبير من اإلصابات احتاجت 
لعمليات جراحية وعناية فائقة ومطولة، ذلك 
م��ا كنا نعجز ع��ن تأمينه ف��كان علينا نقلهم 

إل��ى تركي��ا لكن ذلك ل��م يعن��ي أن المصاب 
س��يتم إنقاذه في كل مرة". وخافًا للمناطق 
الحدودي��ة األخرى يبدو أن إدخال الجرحى من 
كوباني لتركيا يحت��اج إلجراءات أكثر تعقيدًا، 
يقول محمد عارف: "قضى ثاثة جرحى على 
البوابة التركية نتيجة مماطلة سلطات المعبر 
ف��ي إدخالهم، فرغ��م أن الخدمات الطبية في 
مستش��فيات "س��روج" و"أورفة" جيدة بشكل 
ع��ام، إال أننا كنا نواجه ف��ي كثير من الحاالت 
تمنُّع الجي��ش التركي عن إدخال الجرحى، أو 
نضط��ر لانتظار س��اعات طويل��ة في حاالت 

أفضل". 

خلف ال�سياج:
بالع��ودة لش��يرين المحظوظ��ة بتمكنها من 
إيجاد س��قف يأويها وأس��رتها الصغيرة، فهي 
حريص��ة أن تتج��ه كل ي��وم م��ن مس��كنها 
بالقرب من مدينة أورفة التركية إلى الس��ياج 
الح��دودي الذي يفصلها ع��ن كوباني، تقول: 
"رغ��م أن معظ��م الاجئين ت��م ايوائهم في 
مراك��ز ايواء جماع��ي أو في المخيم��ات التي 
أع��دت على عج��ل، إال أن آالف م��ن الاجئين 
الزال��وا يفترش��ون العراء قرب الح��دود، أمي 
العج��وز ه��ي أحد ه��ؤالء". تتاب��ع وقد غطت 
مامحه��ا لمس��ة م��ن الح��زن: "إنه��ا عني��دة 
للغاية، م��رارًا طلبت منه��ا أن تأتي معي إلى 
مس��كننا الجديد الذي حصلنا عليه بعد عناء، 
لكنها تصر على البقاء قرب الس��ياج الحدودي 
ناظرة ط��وال الوقت إلى المدين��ة المهجورة، 
ال أفه��م م��ا الجدوى من ذلك؟". قرية س��روج 
الت��ي تبع��د خمس��ة كيلومترات ع��ن الحدود 
آوت الع��دد األكب��ر من ه��ؤالء الاجئين، بني 
في القرية مخيم يتس��ع لحوالي مئتي خيمة، 
كذل��ك مباني الم��دارس والص��االت والمنازل 
وحت��ى المح��ات الش��اغرة أصبحت مس��اكن 
مؤقتة، وبالطبع كانت الحدائق والساحات من 
نصيب األس��وأ حظًا، إلى الش��مال من سروج 
عدة كيلومترات تأتي قري��ة )علي كرو( ثاني 
أكب��ر تجمع لاجئين حيث تضم خمس��ة آالف 

  سلطان جلبي
من الحدود التركية السورية

كوباين.. �سمود اآيل لل�سقوط
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في مخي��م، وآالف أخرى موزعة على المباني 
والس��احات. تقول ش��يرين: "حين تس��ير في 
س��وق قري��ة س��روج تفاج��ئ بع��دد المحال 
التجاري��ة التي س��كن فيه��ا الاجئ��ون، بينما 
ضاقت س��احة "هَنّار" )الساحة الرئيسية في 
القرية( بمن يفترش��ون األرض، وتحولت إلى 
قبل��ة الباحثي��ن عن الوجب��ات الغذائي��ة التي 
تقده��ا مجان��ًا بلدية س��روج". حزب الس��ام 
والديمقراطي��ة الك��ردي )الجن��اح السياس��ي 
لح��زب العم��ال الكردس��تاني( هو المس��تلم 
لزم��ام الس��لطات البلدية في ه��ذه المنطقة 
الكردية. يش��رف وأنصاره على عمل عدد من 
الجمعيات األهلية والس��ورية ف��ي القريتين، 
بينم��ا يغيب نش��اط منظمات األم��م المتحدة 
والجمعيات التركية، التي يبدو أنها تبذل جهدًا 
أكب��ر في العمل داخ��ل المخيم األق��دم الذي 
أنش��أته الحكوم��ة التركي��ة على الح��دود مع 
كوباني. حول ذلك يقول )جوان( وهو ناش��ط 
في إحدى الجمعيات الس��ورية العاملة هناك: 
"تحول العم��ل اإلغاثي لاجئي��ن إلى معركة 
سياس��ية بي��ن الخص��وم، المجل��س الوطني 
الك��ردي اس��تلم م��ن االئتاف الوطن��ي مبلغ 
مئت��ي الف دوالر لم يصرف منها ش��يء حتى 
اآلن، وقلة من الجمعيات الناشطة هنا، تعمل 
كل منه��ا دون تنس��يق، الجمعي��ات التركي��ة 
تعمل بشكل منفصل عن الكردية، واألخيرة 
منفصلة عن السورية". يستدرك جوان: "لوال 
المس��اعدة الكبيرة التي تلقاها الاجئون من 
المجتمع األهلي هنا لكان الوضع أسوأ بكثير، 
فالناس هنا تبرعوا بكل ش��ي". في الس��ياق 
ذات��ه يفي��د المحام��ي )محمود بال��ي( رئيس 
لجن��ة اإلغاثة ف��ي المجلس الك��ردي المحلي 
في كوباني: "العبء األكبر من العمل اإلغاثي 
يقع عل��ى كاهل بلدية س��روج، وبلدية قرية 
علي كرو المحاذية لها، بينما جميع المنظمات 
الدولية والسورية مقصرة بشدة، حتى المبلغ 
ال��ذي أعلن االئت��اف عن تخصيص��ه إلغاثة 
كوبان��ي لم يصلنا منه ش��يء حت��ى اآلن، إن 
درجات الحرارة تنخفض أكثر فأكثر كل يوم، 
الش��تاء عل��ى األبواب ومعظم الن��اس خرجوا 
الماب��س واألغطي��ة ه��ي  أمتع��ة،  دون أي 
الحاج��ة الماس��ة اآلن خاصة لم��ن الزالوا في 

العراء". 

الأكرث ت�سررًا هم الأخف�ض �سوتًا: 
خلف صخب المعارك وقوافل الاجئين غابت 
عن األنظ��ار بع��ض القص��ص، منها قصة 
الس��تة آالف الج��ئ األكث��ر تعرض��ًا للخطر، 
الزال��وا عالقي��ن داخل حق��ٍل لأللغ��ام وفي 
مرم��ى مدفعي��ة تنظي��م الدولة اإلس��امية 
حت��ى اليوم، كما يقول )محم��ود بالي(: "ألن 
الجيش التركي ال يسمح بدخول أحد من هذه 
المنطقة، بقي ه��ؤالء عالقين في المنطقة 
المحرمة بين تركيا وس��وريا، بانتظار إدخال 
سياراتهم وأمتعتهم التي استطاعوا انقاذها 
واحضارها معهم". مضى أكثر من أسبوعين 
عل��ى ذلك، انفجر خالها ثمان وس��تون لغمًا 
حس��ب إحصائي��ات متطوعي اله��ال األحمر 
السوري، أدى انفجارها لسقوط ثاثة قتلي 
من الاجئي��ن على األقل، س��بعة حاالت بتر 
بينه��ا أطف��ال، أيضًا عش��رات اإلصابات بين 
متوس��طة وطفيفة. لكنه��م اليوم يواجهون 
خط��رًا آخر هو الجوع بع��د أن نفذت األغذية 
لديهم. وج��وع هؤالء يقابله ج��وع الاجئين 
المضربين عن الطعام لدى الجيش التركي، 
كما يق��ول الطبيب )محمد ع��ارف( الذي كاد 
أن يحتجز معهم. "يوم األثنين الس��ادس من 
تش��رين األول، كنا مجموعة مؤلفة من مئة 
وخمس��ين ش��خصًا حاولنا عب��ور البوابة إلى 
تركيا، ضم��ت المجموع��ة أفراد م��ن الكادر 

الطب��ي وموظف��ون م��ن اإلدارة الذاتي��ة مع 
أس��رهم، أم��ا الباقي فكانوا من األش��خاص 
العاديي��ن، ق��ام الجي��ش الترك��ي باحتجازنا 
والتدقي��ق ف��ي هوياتن��ا. ت��م اإلف��راج عني 
والكادر الطبي لك��ن الباقي بقوا محتجزين، 
الزلت اتواص��ل معهم عبر الهاتف وقد أكدوا 
أنهم دخلوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على 
س��لوك الجي��ش الترك��ي". الاجئ��ون الذين 
خرج��وا من كوبان��ي في وقت متأخ��ر كانوا 
متهمين باالنتماء لحزب االتحاد الديمقراطي 
الف��رع الس��وري من العم��ال الكردس��تاني، 
مجموع��ة الطبي��ب محمد ع��ارف ومجموعة 
أخرى غيرها على األق��ل تعرضوا لاحتجاز، 
ويؤك��د )محمد ع��ارف( أن ع��دد المحتجزين 
حتى اآلن "حوالي مئتين بينهم تسعة أطفال 

وثاثة وثاثون امرأة". 
داخ��ل  بض��راوة  تس��ير  المع��ارك  ت��زال  ال 
كوباني، ومن بعيد ترحل عيون المش��ردين 
األك��راد إل��ى مدينتهم ماحقي��ن صوت كل 
انفجار وعمود دخان محاولين اكتشاف منزل 
م��ن ذاك ال��ذي ضرب للتو، ه��ل هي قذيفة 
مدفعية أم صاروخ من طائرة، أم لعله سيارة 
مفخخ��ة؟ من الصعب معرف��ة ذلك تقول أم 
ش��يرين العج��وز "كله��ا تخ��رب البي��وت في 

النهاية". 
صور التقرير على الحدود التركية: عدسة سوريتنا
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القرف�ساء يف النفق.. 
الطفل الذي بقي حيًا بعد �سهرين من العتقال يف فرع املنطقة

  دمشق - عامر محمد

قّلب وائل صوره الش��خصية عبر هاتف أخته 
النق��ال الذي كان بحوزت��ه، ليرينا كيف كانت 
هيئته قبل ش��هرين، ش��اب مفتول العضات 
أمامن��ا هزي��ًا  يق��ف  اآلن  الهن��دام،  مرت��ب 
وحليق ال��رأس، بعيون متعب��ة، وعلى رقبته 
أث��ر كدم��ة، فيم��ا كان يتناول الطع��ام طيلة 
فتره وجودنا معه، ويس��رد لنا ما ش��اهده وما 
اختب��ره في المعتق��ل، فهو اعتق��ل حين مرّ 
من حاجز حي الزاهرة بدمش��ق، كانت تهمته 
على الحاجز أنه فلس��طيني سوري ُكتب على 
هويته أنه ولد في مخي��م اليرموك المحاصر 
بجنوب العاصم��ة، أنزله العنصر من س��يارة 
األجرة وطل��ب منه التوقف بجانب الجدار قبل 
أن يُصحب بس��يارة خاصة إلى فرع المنطقة 
وه��و معص��وم العيني��ن، ويصب��ح نزيًا في 

"النفق". 
لس��وريتنا،  وائ��ل  "النف��ق" بحس��ب وص��ف 
م��ا ه��و إال مم��ر يرب��ط بي��ن مجموع��ة من 
القاع��ات والزنزان��ات والغ��رف، الع��دد الكبير 
م��ن المعتقلي��ن جعل ضباط الف��رع يقررون 
المم��ر مكان��ًا جدي��دًا لاعتق��ال،  أن يك��ون 
ع��رض المم��ر يكف��ي لك��ي يجل��س وائ��ل 
القرفصاء وظهره مس��نود بش��كل كامل إلى 
الجدار، ويحتض��ن ركبتيه ملتصقًا بمعتقلين 
آخري��ن، ق��در وائل عدده��م ب� 50 ش��خصًا، 
وهو أصغرهم س��نًا، إذ يبلغ عمر وائل ساعة 
اعتقاله 17 عامًا، لم يس��تطع وائل أن يتحدث 
إال للمعتق��ل الذي يجلس ف��ي ذات الوضعية 
على يمينه، فمن الممنوع عليه أن يتحدث مع 
من يجلس إلى يس��اره، وه��ذا بالطبع يطبق 

على جميع المعتقلين في "النفق". 
يدخ��ل وائ��ل إل��ى الحم��ام م��رة واح��دة في 
األس��بوع ويدخ��ل معه خمس��ة معتقلين في 
ذات اللحظ��ة، الجمي��ع ع��راة تمام��ًا، وينتهي 
الحمام بعد خمس دقائق في أحسن األحوال، 
بينم��ا نام طوال ش��هرين ف��ي ذات الوضعية 
الت��ي كان يجل��س به��ا، أش��رنا لوائ��ل لتلك 
العامة في رقبته، فقال وهو يس��تخدم يديه 
ليش��رح أكث��ر " الضابط ف��ي التحقي��ق كان 
يضع ي��ده هنا لخنق��ي، كان صوت��ي ينقطع 
ويكاد نفس��ي أن ينقطع أيض��َا، وحين أصرخ 
في نهاي��ة األلم أو النفس، يس��حب المحقق 
ي��ده ويضربن��ي عل��ى وجهي، ه��ذه العامة 
واحدة م��ن العام��ات الكثيرة على جس��دي" 
وأثناء الجلوس ف��ي النفق يمر صف الضباط 
والعناص��ر باتجاه الزنازين أو المكاتب، فيقف 
كل النزالء ويتوجهون بوجوههم نحو الجدار، 
يحق ألي م��ارٍّ أي يعتدي ضرب��ًا أو حرقًا بنار 

سيجارة على أي من الملتصقين بالجدار. 
ف��ي "النفق" يش��رف على ضب��ط المعتقلين 
ومراقبته��م معتقل��ون قدام��ي يق��ول وائل، 
فم��ن أمض��ى أكث��ر من ع��ام ف��ي االعتقال، 
يصبح مراقبًا ومس��اعد محق��ق، ويتابع "من 
كان يش��رف على تعذيبي هو ضابط لم أرى 
وجه��ه أب��دًا، فحين ُأقت��اد للتحقي��ق تُعصب 
عين��اي، م��ن كان ينفذ التعذي��ب هو معتقل، 
كان يضربني بوحش��ية، ويتم��ادى في ذلك، 
إحدى الوضعيات التي ألمتني ولحد اآلن، هي 

وضعي بش��كل مقلوب على كرس��ي ورأسي 
نح��و األس��فل، تعل��ق ي��داي بحب��ل حديدي 
وترفعان نحو الس��قف، حين تصان للنقطة 
الطبيع��ة الرتفاعهم��ا يبدأ األلم م��ع رفعهما 
أكث��ر وأكث��ر، كان جس��دي يتم��زق، وكن��ت 
أصرخ، هنا يرفع المحقق العصبة عن عيني، 
بع��د أن أصبح في الخلف مني، وقال لي أنظر 
إل��ى كتفك، نظرت، وج��دت عظم لوح الكتف 
برز لدرجة جعلتن��ي أتمكن من رؤيته بطرف 
عين��ي، حينها ضربني الضاب��ط بقدمه على 

عظم اللوح فيما ال تزال يداي مرفوعتان". 
اس��تمر تعذيب وائل لمدة أس��بوعين، تعذيب 
ب��ا أي تحقي��ق أو توجي��ه تهم��ة، كان وائل 
ينتظر أن يدافع عن نفس��ه حين س��توجه له 
تهم��ة واضحة، يق��ول إنه اس��تطاع أن يبقى 
صامدًا مع ذلك األلم النفس��ي والجسدي ألنه 
كان ينش��ط في مج��ال الدعم النفس��ي قبل 
اعتقاله "عليك أن تبق��ى صامدًا وال تفكر، ال 
تس��ألني كيف، لكن عليك ذلك، هناك بعض 
المعتقلي��ن ال��ذي يصاب��ون بنوب��ات غريبة، 
ينهارون، يفقدون الوعي تمامًا، ثم يموتون، 
أن��ا تعرضت لهذه الحالة لمرتي��ن، حين بدأت 
ت��دور ف��ي ذهن��ي أس��ئلة م��ن قبي��ل، ه��ل 
س��أخرج من هن��ا؟ كيف هي أم��ي؟ هل تعلم 
أن��ي هنا؟ ما ه��ي نهايتي؟ ارتفع��ت حرارتي 
وأغمى علي، اقتادني معتقل آخر إلى الحمام 
ورش��ني بالماء، تسمى الحالة بين المعتقلين 
ب� "الفصان" إذا م��ررت بها فلن تحيى" وائل 
لم يكن يتوقع أبدًا أن يخرج من معتقله، كان 
متأكدًا من موته، خاطب نفسه بأنه سيلتقي 
بوال��ده المتوف��ى ف��ي الجن��ة "قلت لنفس��ي 
س��أرتاح م��ن كل ش��يء، م��ن الحواج��ز، من 
حص��ار المخيم الذي تعيش��ه أمي مع أخوتي، 

من كل هذه الجوع
وهذا األلم". ش��اهد وائل معتقًا في "النفق" 
قدر عم��ره بخمس��ة وس��تين عامًا، وش��اهد 
معتق��ًا ضريرًا، وآخر بت��رت أقدامه، وقال إن 
هناك معتقلون أكملوا العاميين في "النفق". 

س��ألنا وائ��ل عن م��ا يخطط له الي��وم، وكان 
مقتنع��ًا بأنه سيس��افر من س��وريا وال ينوي 
الع��ودة إليها أب��دًا، فحين اعتق��ل كان يتقدم 
المتحانات الشهادة الثانوية، وكان من الطاب 
القائ��ل ال��ذي غ��ادرا المخيم برعاي��ة األمم 
المتح��دة –منظمة غ��وث وتش��غيل الاجئين 
الفلس��طينيين - ووزارة الش��ؤون االجتماعية 
الس��ورية وعدد من الفصائل الفلس��طينية، 
ولم تشفع له الورقة التي حملها على الحاجز 
حي��ن اعتقل، وع��اش حصار اليرم��وك وأيام 
جوع��ه وقلة الطع��ام فيه، ف��ي "النفق" كان 
الطعام الذي يقدم لوائل ومن معه، هو حساء 
في��ه بع��ض األرز يقول "اش��تقت أم��ام هذا 
الطع��ام لما كنت أكله ف��ي المخيم المحاصر، 
لم��رة واح��دة أطعمونا قطعة صغي��رة للغاية 
من البطي��خ األحمر، يبدو أن أم��رًا ما جعلهم 
يقدمون هذا الطعام لنا في ذلك اليوم، أذكر 
جيدًا أن المعتقلين المش��رفين علينا، حصلوا 
في أخر النه��ار على قطعة كبيرة من البطيخ 
كمكاف��أة لهم، فه��ؤالء مس��تعدون لفعل أي 
شيء مقابل س��يجارة واحدة تُعطى لهم في 

آخر اليوم". 
يق��ول وائل إن كل معتق��ل جديد، يجبر على 
القيام بأعمال تسمى "السخرة" وهذه األخيرة 
تتضمن نقل جثث المعتقلين الذي قضوا من 
ش��دة اإلعي��اء أو تحت التعذيب "كن��ا نحملهم 
في "بطانية" رائحتها س��يئة للغاية، ونلقيهم 
ف��ي مك��ب نفاي��ات، ال أعلم ما ه��ي الخطوة 
التي تلي ذلك، لكنن��ي حملت عددًا كبيرًا من 

الجثث". 
يتابع "أيقظوني مرة عند الرابعة صباحًا، كان 
الضاب��ط الذي ال أراه أب��دًا، يجلس في غرفة 
التحقيق، أعرف ذلك من رائحة سجائره، بينما 
يقوم المعتق��ل الذي يعذبن��ي بوضع وجهي 
عل��ى الج��دار، ويضربن��ي الم��رة تل��و المرة، 
الدماء كان تس��يل من أنف��ي وفمي، وتصبح 
عيناي حمراوين، كان جميع المعتقلين بعيون 
حمراء يحتبس فيها الدم" حتى اآلن لم توجه 
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ال�سوريون يرحلون وعينهم على الوطن
  دمشق - أنليل فارس

لوائل أي تهمة ولم يحقق معه بعد " 
قال لي الضابط اتخذ وضعية جاثيًا 
وبدأ تعذيب��ي، الضابط المحقق لم 
يضربن��ي بيده أبدًا، كان يس��تخدم 
قدم��ه فقط، هو يرتدي "بس��طارًا" 
عسكريًا، قال لي مرة وحرفيًا إنه ال 
يضربني بيديه كي ال تتس��خا، كنت 
ُأحرق بالسيجارة، كانت دخانا عربيًا 

يلف يدويًا، يتميز بنهاية غليظة". 
يقول وائل "طلبت مرة من الضابط 
أن أقب��ل قدم��ه ك��ي يتوق��ف ع��ن 
تعذيبي، ق��ال ل��ي أن حذائه أنظف 
من��ي، رجوت��ه باس��م اهلل، فكف��ر 
كثي��رًا، قل��ت ل��ه م��ن أجل الس��يد 
الرئيس، قال ل��ي: اآلن عرفته كنت 
تش��تمه ف��ي المخيم!، نع��م طلبت 
تقبيل قدمه لكنه رفض، كان األلم 
قد ب��ات ال يحتمل أب��دًا فاق طاقتي 

وقدرتي على التحمل". 
وجه��ت لوائ��ل س��بع تهم م��ن قبل 

الضابط المحقق هي:
1 - المش��اركة ف��ي مظاه��رات في 
مخي��م اليرم��وك حي��ن كان تح��ت 

سيطرة الجيش السوري. 
2 - توجيه اتهامات للنظام السوري 

عن طريق وسائل اإلعام. 
3 - االنتساب لتنظيم جبهة النصرة. 
مخي��م  ف��ي  المن��ازل  س��رقة   -  4

اليرموك. 
الخاص��ة  المق��رات  حماي��ة   -  5

بالمسلحين في مخيم اليرموك. 
6 - تأمي��ن الطع��ام لمس��لحين في 

مخيم اليرموك. 
7 - الخ��روج م��ن مخي��م اليرم��وك 

بطريقة غير شرعية
يق��ول وائل إن��ه أنكر جمي��ع التهم 
حي��ن تاه��ا علي��ه الضاب��ط، وأنه 
أعترف بأنه س��اهم ف��ي مظاهرات 
عرفهم��ا  اللتي��ن  الفترتي��ن  ف��ي 
المخي��م، فتظاهر ض��د النظام في 
الباد حين كان الجيش ينتشر فيه، 
وضد المس��لحين حين دخل��وا إليه، 
ويصف نفس��ه بأنه محايد سياس��يًا 

اليوم. 
أطل��ق س��راح وائل بحك��م قضائي 
ب��رء ذمته م��ن جمي��ع الته��م التي 
وجه��ت إليه ف��ي المعتق��ل، ونص 
الحك��م عل��ى أن جمي��ع االعترافات 
التي وق��ع عليها انتزع��ت منه تحت 
التعذيب، لكن ه��ذا لم يكن ليحدث 
ل��وال أن عائل��ة وائ��ل وأصدق��اء لها 
في دمش��ق، تمكنوا من دفع نصف 
مليون ليرة كرش��وة لسماس��رة كي 
يح��ول وائل إلى س��جن ع��درا ومنه 
إل��ى القص��ر العدل��ي ال��ذي أطل��ق 

سراحه. 
حين وصل وائل إلى القصر العدلي 
كان حاف��ي القدمي��ن، وال يملك أي 
م��ال، وحين غ��ادر القص��ر العدلي 
ركض إل��ى بائع حلويات وطلب منه 
طبق��ًا وأخبره أن��ه ال يمتل��ك المال 
ليدف��ع ل��ه، أعط��اه البائع م��ا طلب، 
فجل��س على الرصي��ف يأكله، وهو 
غي��ر مص��دق أن��ه خ��رج للت��و من 

اعتقال يصفه بالممت. 

من��ذ عق��ود يرافق حلم الس��فر معظم الش��باب 
السوري، كحل وحيد يضمن بناء مستقبل يؤمن 
له��م الح��د األدنى م��ن تحقيق ذاته��م، فالخارج 
مولود والداخل معدوم، زادت هذه الرغبة بشكل 
كبير خال الس��نوات الث��اث الماضية، حيث قّلت 
فرص العم��ل وكثر االعتقال التعس��في والموت 
بالمجان، ولم يعد الش��باب يشعر باالستقرار وال 
يرى مس��تقبا له وألبنائ��ه في أرض غرقت بدم 

أبنائها. 
"ل��م تعد ه��ذه الباد تحم��ل مس��تقبا، فالموت 
والجهل هو رأس مال س��كان س��ورية لس��نوات 
قد تط��ول"، ويضيف جواد، اختصاصي برمجيات 
كان يش��غل منصبا إداريا مهما رغم أنه لم يبلغ 
الخامس��ة والثاثين من عمره، ل�"سوريتنا"، "لم 
أع��د أس��تطع أن تكمل ابنت��ي حياته��ا على أزيز 
الرصاص ومش��اهدة المظاهر المس��لحة، وسط 
أج��واء م��ن الك��ره والحق��د والتجي��ش المتبادل 
الديني والسياسي، ما يبشر بجيل سيحمل أحقاد 
ال�1400 ع��ام الماضية، وه��ذا ال يمكن أن يبني 

المستقبل الذي حلمت به لطفلتي". 
ولف��ت إلى أن��ه "تنازل عن كل ش��يء حققه في 
بلده ومنزله وس��يارته، عل��ى أن يبدأ من الصفر 
في إح��دى ال��دول األوروبية، مقاب��ل أن يضمن 
فرصة ألس��رته"، ذاك��را أنه "س��افر عبر الصين 
إلى إحدى الدول األوروبية، حيث اس��تقبل ووضع 
ف��ي منزل لم يكن يحلم به ف��ي بلده، كما القى 
الكثير من االهتمام من السلطات هناك، وسهلوا 
له مس��ألة ضم الش��مل وما هي إال أسابيع قليلة 

وتلتحق به أسرته". 
ورغ��م أن صوته ومامح وجهه تحمل الكثير من 
األل��م والحنين إلى عمله وأصدقائه، إال أنه يعود 
ليقول "لم يعد هناك مجال للعيش في س��وريا، 
ويج��ب أن أنق��ذ أس��رتي"، مبينا أن��ه "رغم ذلك 
يحلم بالعودة إلى منزله وعمله، في حالة انتهت 
الحالة الراهنة للباد، وتوقف القتل واالعتقال". 

من جانبه، قال ربيع، فنان تشكيلي؛ ل�"سوريتنا"، 
"فيما مضى كنت أحلم أن أزين دمشق بلوحاتي، 
لكن النظام أراد أن يبدل ريشتي ببندقية ويغرق 
يداي بدم أن��اس ذنبهم أنهم ث��اروا لكرامتهم"، 
مضيفا "لم أقو على االلتحاق بجيش النظام فأنا 
لس��ت مقاتا، م��ا اضطرني للهرب إل��ى بيروت، 
ورغم الحياة القاس��ية التي أعيش��ها اليوم تبقى 

أرحم من أن ألطخ يدي بدم سوري واحد". 
وأض��اف "أحل��م أن أس��افر إل��ى إح��دى ال��دول 
األوروبي��ة حي��ث من المت��اح أن أكمل دراس��تي، 
وأجد من يهتم بالحياة وقيمتها، وليس من يهدر 

حياة اإلنسان بالمجان". 
م��ن جهت��ه، ق��ال الدكتور جم��ال، دكت��وراه في 
المعلوماتي��ة، "أكمل��ت دراس��تي أن��ا وزوجت��ي، 
وهي حاصلة على دكتوراه في الهندسة المائية، 
في إح��دى ال��دول األوروبي��ة، عدت إلى س��وريا 
ف��ي ع��ام 2011، إليماني أن الوط��ن بحاجة إلى 
أبنائه لتجاوز األزمة التي تعيش��ها، ولكن لألسف 
ت��م تعيننا في إح��دى جامعات القط��ر، براتب ال 
يتج��اوز ال�20 ألف ليرة ش��هريا، كان��وا ال يكفينا 
أجار المنزل ورغم ذلك استمرينا، ومن ثم بدؤوا 
ياحقون��ي للخدم��ة العس��كرية، دون أي اعتبار 
لش��هادتي العلمية وما يمك��ن أن أقدمه لوطني، 

فقررت أن أهاجر أنا وعائلتي، فاس��تخرجت جواز 
س��فر بتكلف��ة بلغ��ت 600 ألف لي��رة ألنني كنت 
ممنوعا من الس��فر وخرجت م��ن الحدود بتكلفة 

500 ألف ليرة". 
وأضاف "لألس��ف وطني لم يمنحني االس��تقرار، 
لك��ن دول��ة االغت��راب منحتن��ي من��زال ووظيفة 
محترمة ل��ي ولزوجتي، وبدخل جيد جدا، يضمن 
لعائلت��ي حي��اة كريمة كنت أتمن��ى أن تكون في 
وطن��ي بين أهلي"، الفت��ا إلى أن��ه "يحلم بذلك 
الي��وم الذي يتغير به الواقع المرير الذي تعيش��ه 
الباد، ويصبح السوري محترم في بلده، ويؤمن 

له العيش الكريم". 
بدوره، قال زياد، أحد عناصر مليشيا "قوات الدفاع 
الوطن��ي" الموالي��ة، "إن��ي أبحث عن أي س��بيل 
للس��فر، فا مس��تقبل للحي��اة في س��وريا، فأنا 
الي��وم إما قاتل أو مقتول، لكن��ي أريد أن أعيش 
حي��اة طبيعية لقد مللت القت��ال ورائحة البارود"، 
مبينا أن سبب استمراره في القتال "عدم امتاك 
خي��ارا أخر للحياة، بعد أن أغلق المعمل الذي كان 
يعم��ل فيه ج��راء األح��داث التي ش��هدتها الباد، 
إضاف��ة إلى أنها قد تحمي الش��خص نس��بيا من 
التع��رض ألي اعتقال وتؤمن ل��ه الحصول على 

بعض احتياجاته األساسية". 
وأض��اف أن "العقبة الرئيس��ية الت��ي تحول دون 
س��فره خارج الباد عدم امتاكه الم��ال الازم"، 
الفت��ًا إل��ى أن "كثيرًا من الش��باب الذين يقاتلون 
معهم يتطلعون إلى الس��فر خ��ارج الباد لكنهم 

عاجزين ألسباب عديدة". 
بالمقاب��ل، ق��ال حس��ام، منش��ق ع��ن الق��وات 
النظامية ومقات��ل في إحدى الكتائب المعارضة، 
"تركت القتال في سوريا قبل شهرين وأنا مقيم 
الي��وم ف��ي تركي��ا أنتظ��ر فرصة للوص��ول إلى 
إحدى الدول االس��كندينافية"، مبينا أن "المنطقة 
التي يقات��ل فيها أصبح��ت تحت تنظي��م الدولة 
اإلس��امية في العراق والش��ام - داعش، ورغم 
انتظارن��ا الطوي��ل للحص��ول على اإلم��داد لكن 
ل��م يصلنا ش��يء، لقد تاجرت فينا ال��دول كثيرا، 
لخدم��ة مصالحه��ا الذاتي��ة متناس��ين مصلح��ة 

الشعب السوري". 
وأض��اف أن "عناص��ر الجيش من أف��راد وضباط 
انش��قوا عن القوات النظامي��ة، رفضا لما ارتكب 
من إس��اءات بح��ق المدنيين، وقاتلن��ا دفاعًا عن 
المدنيين لكن الغرب خدعنا ولم يمدنا بالس��اح 
ال��ذي كن��ا نطلبه، وأن��ا أرفض أن أخ��وض حربا 
بالوكال��ة لذل��ك ق��ررت أن أعت��زل ه��ذه الحرب، 
وقلبي يعتصر عل��ى وطني الممزق ودماء أهلي 

التي سفكت غدرا وعدوانا". 
ونش��ط الفت��رة الماضية عمل عصاب��ات تهريب 
البش��ر وكانت حصة الس��وريين األكب��ر بينهم، 
وتنوعت الطرق فمن الطيران واالس��تعصاء في 
مط��ارات بعض ال��دول، إلى التهري��ب عبر البر، 
إل��ى التهريب عبر البحر، فقد س��جلت العديد من 
القصص المأس��اوية حيث قتل مئات األش��خاص 
غرقا في حين م��ا يزال الكثير مجهولي المصير، 
في وقت تستمر العمليات العسكرية في مختلف 
المناط��ق الس��ورية، ويس��جل خ��روج عش��رات 
األش��خاص باحثين عن بارقة أمل في اس��تئناف 

حياتهم. 
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  دمشق - زليخة سالم

اللجوء، حق تكفله القوانني واملواثيق وتتجاهله احلكومات

يواج��ه الاجئون الس��وريون ظروف��ًا مزرية 
ومأس��اوية وخاصة ف��ي ال��دول العربية، وإن 
اختلفت من دولة ألخرى، ويعاملون بقليل من 
اإلنس��انية وكثيرًا من العنصري��ة والفوقية، 
على الرغم من كل الحقوق التي تنص عليها 
الصك��وك والمواثيق الدولية والعربية، والتي 

كانت ومازالت حبرًا على ورق. 
"نح��ن ش��عوب األمم المتح��دة، وق��د آلينا على 
أنفس��نا، أن ننق��ذ األجي��ال المقبلة م��ن ويات 
الح��رب الت��ي في خ��ال جيل واح��د جلبت على 
اإلنس��انية مرتي��ن أحزانا يعجز عنه��ا الوصف، 
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساس��ية 
لإلنس��ان وبكرام��ة الف��رد وق��دره،، وأن نبي��ن 
األح��وال التي يمك��ن في ظلها تحقي��ق العدالة 
واحت��رام االلتزام��ات الناش��ئة ع��ن المعاهدات 
وغيرها من مص��ادر القانون الدول��ي واعتزمنا 
أن نس��تخدم األداة الدولية في ترقية الش��ؤون 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة للش��عوب جميعه��ا، 
ه��ذه المقدم��ة هي ج��زء م��ن ديباج��ة ميثاق 
األم��م المتح��دة الت��ي ارتضته الدول في س��ان 
فرانسيس��كو ع��ام 1945 وأنش��أت بمقتض��اه 

"األمم المتحدة". 
وقف العالم ما يقارب األربع سنوات عاجزًا عن 
وقف نزيف ال��دم الس��وري، ومنظمات األمم 
المتح��دة ومنظم��ات المجتم��ع األهل��ي ومنذ 
بدء األزمة اإلنس��انية بعد قي��ام الثورة وهي 
تناش��د ال��دول المعني��ة لتحمل مس��ؤولياتها 
وزيادة التمويل لتمكينها م��ن القيام بدورها 
المنص��وص عليه في ميث��اق األمم المتحدة، 
وق��رارات الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتحدة، 
والمجلس االقتص��ادي واالجتماعي، واإلعان 
العالمي لحقوق اإلنسان، بعد أن حذرت مرارًا 
م��ن أنها تش��رف على اإلف��اس مم��ا دفعها 
مؤخرا إلى تقلي��ص المعونات عن اآلالف من 
الاجئي��ن، وقطعها ع��ن جزء أخ��ر مما يهدد 
بكارثة إنس��انية، تضاف إل��ى الجحيم المادي 
والمعنوي الذي يعيش��ه الاجئ��ون في الدول 

المجاورة. 
وإذا كانت الحكومات تتجاهل ما صادقت عليه 
وتعهدت به لحماي��ة الاجئين فعلى الاجئين 
الس��وريين أن يع��وا حقوقه��م الت��ي يكفلها 

القان��ون الدول��ي، وأن يتقي��دوا بواجباته��م 
المنصوص عليها تجاه الدول التي لجئوا إليها، 
ومن يعلم حقوقه وواجباته جيدًا يستطيع أن 
يطالب بها ويحصل عليها دون عناء وأخطاء. 

ولهذا سنستعرض جميع الصكوك والمواثيق 
التي اعتم��دت من الهيئات األممي��ة والعربية 
بخصوص اللجوء لتعريف الاجئين بحقوقهم 

وواجباتهم تباعًا. 
"اإلع��ان بش��أن الملج��أ" الذي اعتمد ونش��ر 
بموجب قرار الجمعي��ة العامة لألمم المتحدة 
رق��م 2312 تاري��خ 14 كان��ون األول 1967 
ين��ص عل��ى أن لكل ف��رد حق التم��اس ملجأ 
ف��ي بل��دان أخ��رى، والتمت��ع به خاص��ًا من 
االضطه��اد، وال يمك��ن التذرع به��ذا الحق إذا 
كان��ت هن��اك ماحق��ة ناش��ئة بالفع��ل عن 
جريم��ة غير سياس��ية أو عن أعم��ال تناقض 

مقاصد األمم المتحدة ومبادئها. 
ويش��ير اإلعان إلى الفقرة الثانية من المادة 
13 م��ن اإلع��ان العالم��ي لحقوق اإلنس��ان 
والتي تنص على أن لكل فرد حق في مغادرة 
أي بل��د، بما ف��ي ذلك بلده، وف��ي العودة إلى 
بل��ده، كما تنص الفق��رة األولى منه على أنه 
يح��ق لكل ف��رد حري��ة التنقل واختي��ار محل 

اقامته داخل حدود كل دولة. 
وإذ تعت��رف ب��أن قي��ام دول��ة ما بمن��ح ملجأ 
ألش��خاص يحق لهم االحتجاج بالمادة 14 من 
اإلع��ان العالم��ي لحقوق اإلنس��ان هو عمل 
س��لمي وإنس��اني، وبالتالي ال تس��تطيع أية 

دولة أخرى أن تعتبره عما غير ودي. 
وتوص��ي الدول في اإلعان ب��أن تراعي، في 
ممارس��تها المتعلقة بالملجأ اإلقليمي، ودون 
إخال بالصكوك الراهن��ة التي تتناول الملجأ 
ومركز الاجئين وعديمي الجنس��ية، استلهام 

المبادئ التالية
المادة 1

تحترم سائر الدول األخرى الملجأ الذي تمنحه 
دولة ما، ممارس��ة منها لس��يادتها، ألشخاص 
يح��ق لهم االحتج��اج بالم��ادة 14 من اإلعان 
العالمي لحقوق اإلنس��ان، ومنهم المكافحون 

ضد االستعمار 

ال يج��وز االحتج��اج بالحق في التم��اس ملجأ 
والتمت��ع ب��ه ألي ش��خص تق��وم دواع جدية 
للظن بارتكابه جريمة ضد الس��لم أو جريمة 
م��ن جرائم الحرب أو جريمة ضد اإلنس��انية، 
بالمعن��ى الذي عرف��ت به ه��ذه الجرائم في 
الصك��وك الدولي��ة الموضوع��ة للن��ص علي 
أح��كام بش��أنها، ويعود للدول��ة مانحة الملجأ 

تقدير مبررات منح هذا الملجأ. 
المادة 2

دون إخ��ال بس��يادة ال��دول وبمقاصد األمم 
المتح��دة، ومبادئه��ا، يكون وضع األش��خاص 
المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 محل 

اهتمام المجتمع الدولي. 
حين تواجه دولة م��ا مصاعب في منح الملجأ 
أو ف��ي مواصلة منحه، تتخذ ال��دول، فرديا أو 
جماعي��ا أو من خال األم��م المتحدة، التدابير 
الت��ي يناس��ب اتخاذه��ا، بروح م��ن التضامن 

الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدولة. 
المادة 3

ال يج��وز إخضاع أي ش��خص من األش��خاص 
المش��ار إليه��م ف��ي الفق��رة 1 من الم��ادة 1 
لتدابي��ر مثل من��ع دخوله عند الح��دود أو، إذا 
كان الش��خص قد دخ��ل اإلقليم الذي ينش��د 
اللج��وء إليه، إبع��اده أو رده القس��ري إلي أية 

دولة يمكن أن يتعرض فيها لاضطهاد. 
ال يج��وز الحي��د ع��ن المب��دأ الس��الف الذك��ر 
إال ألس��باب قاه��رة تتص��ل باألم��ن القومي، 
أو لحماي��ة الس��كان، كم��ا ف��ي حال��ة تدف��ق 

األشخاص معا بأعداد ضخمة. 
إذا ح��دث أن قررت دولة م��ا وجود مبرر للحيد 
ع��ن المب��دأ المق��رر ف��ي الفقرة 1 م��ن هذه 
الم��ادة، تنظ��ر الدولة المذكورة ف��ي إمكانية 
الت��ي  بالش��روط  المعن��ي،  الش��خص  من��ح 
تستنس��بها، فرصة للذهاب إل��ي دولة أخرى، 

وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر. 
المادة 4

ال تسمح الدولة مانحة الملجأ، لألشخاص الذين 
حصلوا عل��ي ملجأ فيها، بالقيام بأية أنش��طة 

تتعارض مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها. 
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  جرابلس -  ناصر زين الدين

ال�سوريني حلياة  "البوابريي" يعود 

الحاج��ة أم االخت��راع و"اللي مال��و قديم مالو 
جديد" مقولتان تنطبقان على مهنة "البوابير" 
أو "البوابرج��ي" كم��ا يقال ف��ي العامية، بعد 
أن انقرض��ت ه��ذه المهنة وأصبح��ت ذكريات 
منس��ية، عادت ه��ذه المهنة بنش��اط وبزخم 

لحياة السوريين. 
ف��ي س��وق جرابلس بري��ف حلب الش��مالي، 
وداخ��ل دكان أبو نديم الصغير يتصدر الببور 
واجه��ة المعروضات ف��ي محل لبي��ع األدوات 
المنزلي��ة، ومما يلفت االنتب��اه التنوع وتفاوت 

األسعار. 
يق��ول أبو نديم صاحب المح��ل: "هناك أنواع 
عدي��دة، مث��ل )الحلب��ي، الهن��دي، المصري، 
يختل��ف  ال��رأس  حج��م  أن  كم��ا  اإلس��باني( 
فهناك الصغير والكبير والمتوس��ط، فالعائلة 
الصغي��رة تفضل ال��رأس الصغي��ر وهو أقل 
بالمصروف، وس��ماكة صاج الخ��زان، ونوعية 
المناصب، وج��ودة الصناعة، والس��عر يتحدد 

وفق نوع رأس الببور المركب".
ويوضح أبو ندي��م الفارق بين هذه الرؤوس: 
"ال��رأس الهن��دي واإلس��باني لهم��ا الصدارة، 
فأعطالهم��ا ن��ادرة بالمقارن��ة م��ع الرأس��ين 
المصري والحلبي، فالرأس الحلبي والمصري 
يتعرض��ان لانس��داد بس��رعة، وال س��يما أن 
ال��كاز غالب��ًا م��ن نوعي��ة رديئ��ة، ويس��ببان 

مشاكل بالتشغيل".
وم��ع ان��دالع المعارك ف��ي أكثر م��ن منطقة 
س��ورية ارتفعت أس��عار المواقد الغازية كما 
أرتفع س��عر أس��طوانة الغاز إلى عدة أضعاف 
مما أدى لعودة هذه المهنة بقوة في المناطق 
المحررة دون الخاضعة لمناطق النظام، وذلك 
لس��ببين: توفر مادة الغاز بأسعار مقبولة في 
المناط��ق الخاضعة لس��يطرة النظام، ولغاء 
م��ادة الكاز ف��ي مناط��ق النظام مم��ا يجعل 
استخدام الببور ال يحقق الجدوى االقتصادية 

المرجوة. 

يحدثن��ا البوابرجي أبو نديم: "كنت أعمل في 
مج��ال الكهرب��اء الصناعي��ة، ونتيجة وضعي 
الصح��ي افتتحت مح��ًا تجاريًا بالش��راكة مع 
إخوت��ي الذي��ن يمتلك��ون ورش��ات الخياطة، 
لك��ن الهجم��ة الشرس��ة وال س��يما البراميل 
أجبرتنا على النزوح وتركنا المحات واألرزاق 
وراءن��ا، وفكرت بمهنة بس��يطة أعيش منها، 
فاستأجرت كما ترى دكانًا صغيرًا، والحمد هلل 

األمور جيدة".
وح��ول مش��اكل اس��تخدام البب��ور تق��ول أم 
س��لوى: "ال مش��اكل تذكر هو حل أنقذنا من 
لهيب أسعار أسطوانات الغاز، والمشكلة التي 
أعانيه��ا ولك��ن لي��س دائمًا هي الش��حار مما 
يؤدي لن��زع منظر الج��دران واتس��اخ أرضية 
المطبخ. " وتتابع مبتسمة: " وزوجي يتضايق 
م��ن صوته، لكنه يضطر للس��كوت ألن دخله 
ال يسمح له بشراء أسطوانة الغاز التي وصل 

سعرها 6 آالف )ثلث راتبه تقريبًا(".
وعن مشكلة )الشحار( يقول أبو نديم: "يعود 
الش��حار لنوعي��ة ال��رأس أواًل، ولنوعية الكاز 
المس��تخدم ثانيًا، فالرأس الهندي واإلسباني 
ال يش��حوران إذا كان ال��كاز جيدًا، على عكس 
الرأس��ين الحلبي والمصري اللذين يشحوران 

دائمًا".
ويضي��ف: "بالنس��بة لألعطال فهي بس��يطة 
ج��دًا ألن آل��ة الببور بس��يطة وغي��ر معقدة، 
فأغلب األعطال عبارة عن انسداد في الرأس، 
أو تهري��ب لل��كاز، أو وجود تنفي��س، أو عطل 
بالجل��دات أو الفالة، أو ثقب بالخزان باختصار 
هي أعطال بس��يطة". ويُرجع أبو نديم أغلب 
المش��اكل بالببور لل��كاز المس��تخدم: "أغلب 
ال��كاز غي��ر نقي ويحت��وي على ش��وائب، في 
إحدى المرات جاءتني س��يدة تق��ول إن اللهب 
يرتفع عاليًا دون أن يشتغل الببور، ففحصته 
معتقدًا وجود تهريب للضغط فلم أجد، فقمت 
بتش��غيله فوجدته سليمًا %100 فكان العطل 

بالكاز المستخدم ليس إال". 
وبس��بب الط��رق البدائية في تكري��ر النفط 
تختلف نوعيات الكاز المس��تخدم في تشغيل 
البوابي��ر فبعض األن��واع تعتبر جي��دة وآمنة 
والبع��ض اآلخ��ر يعتب��ر خط��ر ج��دًا. "لي��س 
ل��ه أية مخاطر إذا اس��تعمل بش��كل س��ليم، 
والمخاط��ر ناتجة عن اس��تعمال ال��كاز الجيد 
غير المخلوط بالمازوت أو البنزين، فالكاز إذا 
س��كب على األرض ال يحترق، عكس البنزين 
القابل لاشتعال، وبعض السيدات تستسهل 
اس��تخدام البنزين ألنه س��ريع التش��غيل وال 
يش��حور، ولكن مخاطره كبيرة جدًا، كما يجب 
إبعاده عن الستائر وكل شيء قابل لاشتعال 
م��ن زيوت وده��ون ومواد عطرية وأقمش��ة، 
ويجب اس��تعمال )النكاش��ة( المناسبة للفالة، 
وتغيي��ر الجلدات وق��ت الحاجة. " بحس��ب أبو 

نديم. 
ويؤك��د أب��و ن��ادر وهو بائ��ع كاز م��ا قاله أبو 
ندي��م بالقول:"نوعية الكاز تختلف بين دفعة 
وأخرى، ألن معظم المصافي بس��يطة، لذلك 
يبق��ى فيه كثي��ر م��ن الش��وائب، وكثير من 
األهال��ي يخلط معه قليًا من البنزين المكرر 
الذي يس��اعد على جودة احتراقه، ولكن خلط 

كميات كبيرة يدخلك في دائرة الخطر". 
وق��د أصب��ح الببور من األساس��يات في منزل 
كل أس��رة تقط��ن ف��ي المناط��ق المح��ررة، 
تقول أم س��لوى: "كنا نشتري لتر الكاز ب� 65 
ل س، أم��ا اآلن فإننا نش��تري اللتر ب� 125 ل 
س بس��بب قصف ق��وات التحال��ف للمصافي 
النفطي��ة، ولك��ن رغ��م ذل��ك يبق��ى أرخص 
بكثير من أس��طوانة الغاز التي وصل سعرها 
إلى 6 آالف ل س". وتتابع أم س��لوى: "حتى لو 
انتهت األزمة فإنني س��أحتفظ بالببور، فناره 
قوي��ة ويصلح لطبخ األطعمة التي تحتاج لنار 

قوية أكثر من الغاز". 
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  مها الخضور

كيف اأ�سبح القتل مهنة وال�سرقة رزقًا حالل

م��ع انط��اق ث��ورات الربي��ع العربي أس��س 
رام��ي مخلوف أول ش��ركة أمني��ة خاصة في 
س��وريا في ش��هر كانون الثان��ي 2011 ببلدة 
"دير علي" التابعة لمنطقة "الكس��وة" جنوب 
دمشق، وقوامها بعض الشباب العاطلين عن 
العمل من أبناء الطائفة العلوية ممن تقدموا 
بطلبات انتس��اب رس��مية للتوظي��ف في تلك 
الش��ركة لحماية الش��ركات والبنوك الخاصة 
في ح��ال تعرضها ألي خطر محتمل حس��بما 
أخبره��م المس��ؤولون ف��ي تل��ك الش��ركة، 
ول��م يخف العديد من هؤالء الش��بان فرحهم 
بالعمل الجدي��د ذي األجر الجيد بالمقارنة مع 

بقية الموظفين. 
"بعد ذل��ك بفترة وجي��زة وتحديدًا في ش��هر 
نيس��ان 2011 ب��دأ نش��اط جمعية البس��تان 
المملوك��ة لرام��ي مخل��وف أيضًا ف��ي مدينة 
حم��ص وبالتحديد في أحياء الزهراء واألرمن 
ووادي الذهب الموالية للنظام حيث تم تسليح 
من يرغ��ب من تلك األحياء بأي س��اح يريده 
بحج��ة ض��رورة الدفاع ع��ن أحيائه��م وكانت 
الدعوات األولى لتش��كيل "لجان ش��عبية" ثم 
بدؤوا بشن حمات هجوم على التظاهرات أو 
األحياء المعارضة ورفعوا شعار "شبيحة لألبد 
ألجل عيونك يا أسد" للمرة األولى" بحسب ما 

يقول فراس 36 سنة من حمص. 
ويضيف: "كان المسؤولون األمنيون يروجون 
للش��باب من األحياء الموالية أنه بانتس��ابهم 
يقومون بعم��ل وطني لقتال الخونة أو لقتال 
والس��عوديين  واأللم��ان  واألت��راك  األفغ��ان 
والليبيين الذين تدفقوا نحو س��ورية باآلالف 

لمسح وجود الطائفة العلوية". 
قاد قدامى ضباط الجيش أو بعض المجرمين 
الث��ورة  بس��بب  أعماله��م  تض��ررت  الذي��ن 
مجموع��ات الش��بيحة واعتمد النظ��ام عليهم 
أكثر فأكثر أثناء االقتحامات وتفتيش المنازل 
وكان��ت تل��ك المجموعات ترى ف��ي مؤازرتها 
للنظ��ام مص��در رزق آخر إضافة إل��ى الراتب 
المعل��ن حيث س��مح له��م بفعل م��ا يريدون 
وحمل أي ش��يء يتمكنون من حمله ليتاجروا 
ب��ه ف��ي أس��واق خاص��ة بتل��ك المس��روقات 
أطلقوا عليها اس��م "س��وق الس��نة" في مدن 
وأحي��اء عدة ولعل أش��هرها ح��ي األرمن في 

حمص. 
أب��و بس��ام 55 عام، أح��د أبناء إح��دى القرى 
العلوي��ة في ريف حمص الش��رقي يس��تنكر 
تغير أخاق الناس التي لم تعد ترى الس��رقة 
حرامًا أو حتى أم��رًا معيبًا بل إنهم يتفاخرون 

بدوره��م ف��ي المهم��ة الوطني��ة، ويضي��ف 
"حدثني شاب من اللجان الشعبية كيف شارك 
ف��ي ع��دة حم��ات مداهم��ة لإلرهابيين في 
أحياء الخالدي��ة والقرابيص وغيرها وأنه في 
كل م��رة كان ينتظر مع زمائ��ه حتى ينتهي 
عناص��ر األم��ن م��ن التفتيش ليب��دأ دورهم 
بالتعفي��ش وهن��ا يختص كل فري��ق بمهمة 
مح��ددة فهناك من يب��دأ بحم��ل الكهربائيات 
وبعدها بقية المفروشات إلى أن ينهي فريق 
)النمل( العملية بتسحيب األساك الكهربائية 

من الجدران والكل يبحث عن رزقه". 
ارتبط��ت أغل��ب المجموع��ات المقاتل��ة م��ن 
الش��بيحة بكبار الضب��اط من أف��رع أمنية أو 
ممولي��ن تابعي��ن للنظام لتكوّن ف��ي مابعد 
ما عرف )بجيش الدفاع الوطني( وهو االس��م 
المرخص رسميًا للشبيحة، ولتحقيق مكسب 
ضبط العدد واالس��تغال األمثل للقوات الغير 
منظمة وإعطائها صفة رس��مية أمام الجميع، 
ولمأسسة االستقطاب لهذه المجموعات تحت 

مسمى الدفاع عن الوطن. 
وبس��بب األج��ر العال��ي أو ألس��باب عقائدية 
انض��م الش��بان العاطلين عن العم��ل أو من 
أصحاب المه��ن الذين تضررت مهنهم للقتال 
ف��ي صفوف )جيش الدفاع الوطني( ضد أبناء 

بلدهم. 
رام��ز 32 عام، لم يكم��ل تعليمه ولكنه أتقن 
مهنة تلبيس الحج��ر وكانت مصدر دخل جيد 
له ولعائلته قبل أعوام ولكنه يقول "أن الناس 
لم تعد تفكر بمنظر البيت وصار همها تأمين 

طعام أبنائها وسامتهم". 
انضم رام��ز إلى "جيش الدفاع الوطني" وهو 
مقتن��ع بأنه يق��وم بعمل "وطن��ي" للتصدي 
"لإلرهابيي��ن الذي��ن جاؤوا من بل��دان العالم 

لتدمير سوريا". 
وع��ن الراتب والمي��زات التي يتحص��ل عليها 
بانضمامه بهذه المليشيا يقول رامز: "احصل 
إضاف��ة  دوالرًا،   160 يع��ادل  ش��هري  رات��ب 
لتس��ليمنا بندقية روس��ية أو مس��دس حسب 
المهمة ويسمح لي باالحتفاظ بحصة من كل 

ما ينهب بعد أي معركة اخوضها". 
بحس��م  الوطن��ي(  الدف��اع  )جي��ش  س��اهم 
العدي��د م��ن المعارك لصال��ح النظ��ام وأعاد 
الت��وازن للمؤسس��ة العس��كرية المترنح��ة، 
غالبية أفراده هم من أبن��اء الطائفة العلوية 
ولكن ذلك ال ينفي انضم��ام العديد من أبناء 
الطوائف األخرى لهذه الميليشيا. فقد شهدت 
حلب ف��ي العام 2012 عمليات قتل وتش��بيح 
على يد ش��بان من الطائف��ة األرمنية كما أن 
ش��بيحة أحياء جرمانا والدويلعة وغيرها هم 
من الشبان الدروز والمسيحيون من أبناء تلك 

األحياء. 
يق��ول الم��ازم أحم��د قائ��د إح��دى كتائ��ب 
الجيش الحر في الاذقي��ة "الغالبية العظمى 
من منتس��بي الدف��اع الوطني ف��ي المناطق 
الس��احلية هي م��ن العلويين، لك��ن مجندي 
قوات الدفاع الوطني ف��ي حلب وحماة وجميع 

المحافظات األخرى هم من جميع األديان". 
"وازادت ف��ي الفت��رة تجني��د الش��باب للقيام 
بعميات القتل والس��رقة ضد المعارضة إال أن 
وصل األمر الفتت��اح العديد من المكاتب التي 
تعم��ل على ج��ذب المتطوعي��ن ومنها مكتب 
)حزب الطليعة( برئاس��ة عمار األسد في حي 
الرم��ل الجنوبي في مدين��ة الاذقية، ومكتب 
)صق��ور الصحراء( برئاس��ة أيم��ن الجابر في 
حي السكنتوري ومكاتب أورال معراج التركي 
ال��ذي عرف باس��م علي الكيال��ي في كل من 
حيي القلعة وبس��تان القصر" بحسب المازم 

أحمد. 
تداعي��ات الح��رب الطاحنة في س��وريا جعلت 
مهن��ة القتل ضمن وح��دات ش��به نظامية أو 
مؤسس��ات أمنية تزاد نش��اطًا يوم��ًا بعد يوم 
وي��زاد مع��ه الش��رخ االجتماع��ي والوطن��ي 

والسياسي بين السوريين. 
أحد أسواق التعفيش في األحياء الموالية
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  درعا - سارة الحوراني

ور�ض الت�سنيع الع�سكري يف درعا

أدت ظروف الحرب في س��وريا الرتفاع نس��بة 
البطال��ة خاص��ة بين أصحاب المه��ن والحرف 
الذين فقدوا محالهم وورش��هم في المنطقة 
الصناعية بدرعا، التي يسيطر عليها النظام، 
ذات��ه حاج��ة مقاتل��ي  الوق��ت  ف��ي  وب��رزت 
المعارضة للذخائ��ر في ظل صعوبة وصولها 
م��ن الح��دود، ما دف��ع بأصحاب ه��ذه الورش 
بامته��ان تصنيع الذخائر واألس��لحة الخفيفة 
ضم��ن ورش��ات كثي��رة منتش��رة ف��ي درعا، 

تشغل الكثير من شبابها. 
يتح��دث أبو خالد الحوران��ي 38 عامًا عن عمله 
ف��ي ورش��ة لتصنيع الس��اح في درع��ا "كنت 
أعم��ل قبل الث��ورة في ورش��ة كهربائية، ومع 
بداي��ة العمليات العس��كرية عل��ى درعا فقدت 
عملي حينها، وبدأت بالعمل في ورشة صغيرة 

لتصنيع الذخائر". 
ويضيف "مع اتساع الجبهات في درعا وريف دمشق 
تطور عملنا في الورشة وازداد الطلب بسبب شح 
التس��ليح الخارجي للكتائ��ب، فبدئنا بتجميع بقايا 
القناب��ل والصواري��خ الت��ي تلقيها ق��وات النظام 

على درعا واعادة تصنيعها وحشوها". 
فق��دان العمل ليس الس��بب الوحيد النتش��ار 
العاملي��ن ف��ي مهنة تصنيع الس��اح في درعا 
كما في حال��ة "الحوراني" فهن��اك من انخرط 
في هذه المهنة الجديدة على المجتمع السوري 
ألنه وجد فيها فرص��ة جيدة للعمل تمكنه من 

تدبر صعوبة المعيشة في ظل الحرب. 
أبو محمد البالغ من العمر 45 عامًا، وجد نفسه 
مس��ؤواًل ع��ن التصني��ع الحربي ف��ي كتيبته 
الت��ي انضم إليها منذ ما يق��ارب العامين في 

محافظة درعا. 
بدأت رحلته ف��ي التصنيع الحربي عندما زاره 
صديقه وج��اره في المنطقة الصناعية، حيث 
عرض علي��ه العمل معه ف��ي كتيبة لتصنيع 
القنابل والعبوات الناسفة تابعة للجيش الحر 

بدرعا. 
يق��ول أبو محم��د: "بدأن��ا معًا خط��وة بخطوة 
نصنع القنابل واأللغام والعبوات الناس��فة من 
مواد أولية كالس��ماد وبعض المواد الكيماوية 
الت��ي توفرت لنا وأحيانًا م��ن قذائف وصواريخ 
النظ��ام التي لم تنفجر وم��ن آلياته المعطلة، 
وم��ع ازدي��اد عمليات النظ��ام الجوي��ة والبرية 
عل��ى المدينة، ُطلب منا تصنيع أس��لحة قادرة 
عل��ى مقاوم��ة ه��ذه العملي��ات فبدأن��ا العمل 

بالصواريخ الصغيرة ومتوسطة المدى". 
ويضي��ف: "كان الفش��ل حليفن��ا ف��ي البداية 
وتعرضن��ا لكثير من المواق��ف الخطرة، حيث 
انفجر أح��د الصواريخ بمنصة اإلطاق، وآخر 
ارتف��ع بضع أمت��ار ثم انفجر، لك��ن بعد عدة 
محاوالت تمكنا م��ن الوصول إلى صاروخ من 
نوع كاتيوش��ا متكامل وتجربته أكثر من مرة 
بنج��اح وتم إدخاله في ع��دد من المعارك في 

درعا وريفها". 
وكأي مهنة أخرى جديدة يحاول العاملون فيها 
تطويرها وتحسن أداء عملهم، فمن المحاوالت 
األول��ى لتل��ك ال��ورش ف��ي تصني��ع الذخائ��ر 
والقنابل البس��يطة وصلت بعض الورش إلى 

تصنيع المدافع والصواريخ قصيرة المدى. 
يق��ول أب��و محمد: "تح��ول عملنا إل��ى صناعة 
المدافع الميدانية حيث تم تصنيع مدفع محلي 

الصنع "زلزال حوران" عيار 120 حيث استخدم 
ف��ي قص��ف مراك��ز للنظ��ام ف��ي درع��ا البلد 
والمحط��ة، إضافة لتطوير مدفع آخر هو مدفع 
"جهن��م" أكبر حجمًا وأبعد م��دى ويمتلك قدرة 
تدميري��ة عالية، تم��ت صناعته م��ن مخلفات 
آليات النظام الس��وري المدمرة، واعتمدنا على 

جرار الغاز لصناعة القذائف". 
يتلق��ى "أب��و محم��د" لق��اء عمل��ه ف��ي ورش 
التصنيع راتبًا ال يتجاوز 13 ألف ليرة س��ورية، 
فيما ُأجبرت ابنته على ترك دراستها الجامعية 
خوف��ًا من االعتقال بس��بب عم��ل والدها، كما 
انخ��رط ابنه البك��ر في صف��وف الجيش الحر 
بعد نيله ش��هادة الثانوية العامة وانسداد أفق 

متابعة دراسته الجامعية. 
تس��يطر ق��وات النظام الس��وري على منطقة 
درع��ا المحط��ة والت��ي تعتب��ر عص��ب الحي��اة 
التجاري��ة والصناعي��ة والخدمي��ة بالمحافظة، 
بما تحتويه من أس��واق تجارية ودوائر خدمية 
إضافة إل��ى المنطقة الصناعي��ة حيث تحتوي 
وحده��ا عل��ى ما يق��ارب 2500 محل وورش��ة 

حرفية ومعمل. 
أحم��د ش��اب )25س��نة( كان يعمل ف��ي مهنة 
الحدادة بورش��ة أس��رته بالمنطقة الصناعية 
قب��ل أن يتركه��ا لالتح��اق بإح��دى الكتائ��ب 
العس��كرية يق��ول "ش��اركت في ع��دة معارك 
صغي��رة وتعرض��ت إلصاب��ة في س��اقي أثناء 
هجومنا عل��ى أحد الحواجز ف��ي الريف، نقلت 
إل��ى األردن للع��اج وعدت بعده��ا إلى الداخل 
بإعاق��ة متوس��طة منعتن��ي م��ن المش��اركة 
كمقات��ل فعدت إل��ى مهنتي كح��داد، ال أصنع 
األب��واب والنواف��ذ، ب��ل للعمل عل��ى تصفيح 
وصناعة الدروع للسيارات واآلليات التي تحمل 

مضادات ورشاشات المختلفة". 
ويضيف: "لم نكن نرغب بأن نتحول إلى صناع 
األسلحة أو مستلزماتها، لكن النقص الحاد في 
الساح والذخائر دفعنا للعمل في هذه الورش 
بالطبع لم يكن النج��اح حليفنا منذ البداية بل 
تعرضن��ا لكثير م��ن الصعوبات والفش��ل، وما 
زلن��ا حتى اللحظة نعاني م��ن نقص كبير في 

الم��واد الخام واالوكس��جين وبع��ض المعدات 
الت��ي يكلف تأمينه��ا مبالغ كبي��رة حتى تصل 

إلينا من مدن ومناطق أخرى". 
ليس الصناع والحرفي��ون وحدهم من انخرط 
بالصناعات الحربية المحلي��ة، حيث التحق بها 
ع��دد من الط��اب الجامعيين مم��ن أجبر على 
ت��رك دراس��ته لظ��روف الح��رب، والماحقات 

األمنية من قبل األمن السوري. 
أبو جعفر طالب في كلية الهندسة االلكترونية 
لم يتبق��ى له إال عام دراس��ي واح��د للتخرج، 
تعرض لاعتقال ثاثة مرات خال عامين مما 
دفعه للتوقف عن الدراسة بدمشق والبقاء في 
درعا، ثم انضم الحق��ًا إلحدى الكتائب التابعة 
للجي��ش الحر والتي تقوم عل��ى تصنيع العتاد 

العسكري وخاصة المتفجرات. 
يقول أبو جعفر:" لقد اس��تفدت من دراس��تي 
وخاص��ة  المتفج��رات  تصني��ع  عملي��ة  ف��ي 
العب��وات الناس��فة والقناب��ل اليدوي��ة إضافة 
إلى المس��اهمة في عملية ف��ك األلغام وإخاء 
الصواري��خ والقذائف والبرامي��ل التي أطلقتها 

قوات النظام السوري ولم تنفجر". 
وعن المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم، 
يق��ول أبو جعفر: "عملنا بالغ الخطورة وخاصة 
لع��دم توف��ر األماك��ن والمع��دات المناس��بة، 
فمعظ��م ما نس��تخدمه ف��ي صناع��ة وتجهيز 
المتفج��رات وف��ك األلغ��ام عب��ارة ع��ن أدوات 
بس��يطة وبدائية، أصي��ب العديد م��ن رفاقي 
بإصاب��ات متفاوت��ة وأحدهم فق��د حياته أثناء 
إزالت��ه لقذيف��ة عنقودي��ة م��ن أحد الش��وارع 
بالمدين��ة، وم��ع ذل��ك ال يوج��د لدين��ا بدي��ل 
إال مواصل��ة العم��ل واالس��تمرار ف��ي تصنيع 

احتياجات الكتيبة ذاتيًا". 
وبالتوازي مع انتشار ورش التصنيع العسكري 
ف��ي مناطق كثي��رة من درعا، انتش��رت ورش 
لخياط��ة وتصنيع الب��دالت العس��كرية وجعب 
األسلحة وغالبية العاملين فيها من الخياطين. 
وتتراوح تكلف��ة البدلة العس��كرية من 7000 
- 12000 لي��رة فيم��ا يتراوح ثم��ن الجعبة من 

1000 - 3000 ليرة حسب نوعية القماش. 

إحدى ورش التي تحول للتصنيع العسكري
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  الحسكة - عدنان أبو كنان

املوت ثنايا  يف  النفط" مهنة  "تكرير 

في غياب ش��به تام لمقومات الحياة 
االساس��ية، عل��ى امتداد مس��احات 
واس��عة من ري��ف الحس��كة، وأمام 
تحدي��ات كبي��رة، عل��ى المس��توى 
ملح��ة  الحاج��ة  كان��ت  المعيش��ي، 
إليج��اد بدائ��ل تقي الن��اس تدهور 
وضعهم المعيشي، فانتشرت مهنة 
جدي��دة عل��ى أه��ل المنطقة وهي 

مهنة "تكرير النفط". 
محمد مهيدي 21 عامًا، من الشدادي 
بريف الحس��كة الجنوبي انشق عن 
الجي��ش في الع��ام 2012 منذ ذلك 
الوقت وهو يعمل في تكرير النفط 
بع��د تده��ور األوض��اع المعيش��ية 

لعائلته. 
يق��ول "الخالد": "بعد انش��قاقي من 
الجيش لم يكن ل��دي خيارات كثيرة 
بالعم��ل كون��ي ال أس��تطيع التنقل 
بس��ب وضع��ي كمنش��ق، وتراج��ع 
م��ردود العم��ل ف��ي الزراع��ة لذلك 
اضط��ررت للعم��ل بتكري��ر النف��ط 
والذي اتحصل من خاله على مردود 
حوالي 40 ألف ليرة سورية شهريا". 
وتعتبر الحسكة من أهم المحافظات 
الس��ورية بإنت��اج النف��ط حي��ث بلغ 
انتاجها في عام 2011 حوالي نصف 
إنتاج س��وريا من النف��ط البالغ 370 
أل��ف برميل يوميًا، لك��ن بعد اندالع 

المؤسس��ات  كل  توقف��ت  الس��ورية  الث��ورة 
والشركات والجهات التي تعمل على استخراج 

النفط وتكريرها بالطرق الحديثة. 
المهن��ة الجديدة على أهل المنطقة س��رعان 
م��ا انتش��ر العم��ل فيها بط��رق بدائي��ة جدًا 
خاص��ة في مناطق تركز آب��ار النفط في كل 
من الش��دادي واله��ول ورميان والقامش��لي 

وريفها. 
 حي��ث تت��م عملي��ة تكري��ر النف��ط بط��رق 
تقليدية عبر "الحراقات"، والحراقة هي عبارة 
عن محط��ة تكرير نفط بدائية تتش��كل من 
خزان مصنوع من الحديد تتراوح س��عته بين 
4 برامي��ل و15 برميل، موص��ول عليه أنبوب 
من األعلى مهمت��ه فرز المش��تقات النفطية 

بعد حرقها.
تعتم��د تل��ك الحراق��ات ف��ي عمله��ا بش��كل 
اساسي على مادة الفيول )النفط الخام(، الذي 
ينتج ع��ن الفرز، حيث يتم ح��رق كميات منه 
أثناء عمل "الحراقة" كوقود لتش��غيلها، حيث 
يتم ش��راء المادة الخام م��ن اآلبار التي تعمل 
بشكل تلقائي "ضخ ذاتي" وهي منتشرة في 
ع��دة أماكن من المحافظة، يعتبر أجودها في 

منطقة ريف القامشلي بحسب "مهيدي". 
يضيف مهي��دي "نقوم بش��راء الفي��ول وهو 
النف��ط الخام، م��ن التج��ار الذين بات��وا ُكثر 
في منطقتنا، والكمية بحس��ب حجم وس��عة 
الخ��زان، ويمكن أن نميز بي��ن أنواع عدة من 
الخام، بحس��ب جودتها، حيث يمكن تقسيمها 
إلى ثاثة أنواع، النوع األول "الرويس" والذي 
يمك��ن الحصول عل��ى كمية كبي��رة من مادة 
"المازوت" ثمن البرميل الواحد منه هو 5500 
ليرة س��ورية، يقل س��عر الن��وع الثاني حيث 

يصل سعر البرميل إلى 3500 ليرة، أما النوع 
الثال��ث وهو ن��وع رديء ج��دًا قيم��ة البرميل 

الواحد هي 2000 ليرة. 
ويوضح مهيدي بأن كمية النفط المستخرجة 
م��ن كل "طبخ��ة" وهو مصطل��ح يطلق على 
العملي��ة التي يس��تخرج م��ن خاله��ا النفط 
ومشتقاته بعد الحرق، تكون الكمية المنتجة 
بحس��ب حج��م خ��زان الحراقة، حي��ث كل 10 
برامي��ل خ��ام م��ن الن��وع األول تنت��ج نحو 8 
برامي��ل "م��ازوت"، وتتناق��ص الكمي��ة كلما 

كانت النوعية رديئة". 
أم��ا ع��ن مراح��ل التكري��ر، فيق��ول صال��ح، 
وهو أح��د العاملين في مج��ال تكرير النفط، 
لس��وريتنا "نق��وم بتعبئ��ة الخزان الرئيس��ي 
بالم��ادة الخام، حس��ب س��عة الحراقة، بعدها 
يتم إش��عال النار أس��فل الخزان، ودورها هنا 
رفع درج��ة الحرارة إلى أعلى مس��توى، حتى 
تتم عملية الفرز، وتستمر عملية الحرق لمدة 
تتج��اوز 3 س��اعات، حتى تبدأ عملي��ة التبخير 
عب��ر األنبوب النازل إلى حوض ترابي مغطى 
بم��ادة النايل��ون مهمته هي التبري��د لتكثيف 

المادة المتبخرة". 
ويضيف: "خال عملي��ة االحتراق يتبخر الغاز 
المنبع��ث من األنب��وب في الج��و، بعدها يتم 
تقطير م��ادة البنزين ثم الكاز بكميات قليلة، 
ال يمكن االستفادة منها، كون كمياتها قليلة، 
لنص��ل إلى الم��ادة األه��م وهي "الم��ازوت" 

لتنتهي العملية بعد أكثر من 5 ساعات". 
مهن��ة تكري��ر النف��ط في الحس��كة نشّ��ط 
عم��ل تجار هم غالبًا من س��ائقي الس��يارات 
التي تنقل الم��واد الناتجة من التكرير خاصة 
الم��ازوت والبنزي��ن إلى مناط��ق أخرى، حيث 

أصبح هؤالء السائقين أشبه بمسوّقين. 

"عملية التس��ويق تبدأ في كثير من 
األحي��ان قب��ل الب��دء بالف��رز، حيث 
يكون التجار الذين يقومون بتوزيع 
المادة الخام هم نفسهم من يشتري 
المادة السائلة بعد تكريرها، وغالبًا 
ال تغطي حاجة المنطقة المحيطة، 
حيث باتت تعتمد كافة اآلليات على 
إنتاج هذه الحراق��ات باإلضافة إلى 
المش��اريع الزراعي��ة ف��ي المنطقة 
والري وغيرها، نتيجة فقدان المادة 
النظامية من األس��واق منذ ما يزيد 
عل��ى الثاث س��نوات" بحس��ب عبد 
، وه��و يملك س��يارة  اهلل، 36 عام��اً
لنقل المازوت م��ن مناطق التكرير 

إلى مناطق تسويقها. 
ويضيف عبد اهلل: "تش��كل مناطق 
كثي��رة م��ن محافظات إدل��ب وحلب 
س��وق تصري��ف إلنت��اج الحراق��ات 
لك��ن تراجعت كمي��ات االنت��اج من 
المش��تقات النفطي��ة خ��ال األيام 
خلفي��ة  عل��ى  الماضي��ة،  القليل��ة 
الضربات الجوية التي يشنها طيران 
التحالف حيث تم اس��تهداف عشرات 
مراكز تصفية النفط في الحس��كة 
ودي��ر ال��زور، كم��ا أدى اس��تهداف 
طي��ران له��ذه المراكز إل��ى ارتفاع 
أسعار الوقود في السوق المحلية". 
يق��ول عب��د اهلل: "تراف��ق ذلك مع 
ارتف��اع كبي��ر في أس��عار المحروق��ات بكافة 
أصنافها، وه��ي على الش��كل التالي: برميل 
الم��ازوت المك��رر15000 لي��رة س��ورية ف��ي 
وق��ت س��ابق كانت تس��عيرة البرمي��ل 7000 
لي��رة، بينما تجاوز س��عر لت��ر البنزين المكرر 
150 لي��رة، أم��ا النظام��ي فيباع بس��عر 325 
ليرة، والكاز س��عر البرميل 17000 ليرة، هذا 
بالنس��بة للمناط��ق التي تنش��ط فيه��ا هذه 

المهنة". 
وتعتبر مهنة تكرير النفط من المهن الخطرة 
ج��دًا فالحراقة الت��ي يتم فيها التكرير أش��به 
بقنبل��ة موقوتة من المحتم��ل أن تنفجر بأي 
لحظة، إضافة لألضرار الصحية الكثيرة جراء 

العمل في تكرير النفط. 
وف��ي حدي��ث ع��ن الك��وارث الصحي��ة يقول 
باألم��راض  أخصائ��ي  "إحس��ان"  الطبي��ب 
الصدري��ة ل��� س��وريتنا: " تزاي��دت الح��االت 
المرضية التي يعاني منها المشتغلون بتكرير 
النف��ط كضي��ق ف��ي التنف��س، وااللتهاب��ات 
الرئوي��ة، نت��ج عنها حاالت وفيات بالعش��رات 

خال األشهر األخيرة". 
ويضي��ف الطبيب المختص: "هناك عش��رات 
ح��االت االختناق بي��ن األطفال، وع��دة حاالت 
موت، يرجح الس��بب األكبر لها هو استنش��اق 
غازات س��امة منبعثة من الحراقات المنتشرة 
في محيط التجمعات السكنية، باإلضافة إلى 

األمراض الجلدية المزمنة". 
وف��ي غياب أي أفق لنهاية الحرب في س��وريا 
يبقى العم��ل بتكرير النفط خط��رًا البد منه 
لكثير من الس��وريين بالرغم م��ن معرفتهم 
بآثارها الصحية بش��كل مباش��ر وغير مباشر 

عليهم وعلى البيئة المحيطة بهم. 
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م��ع اس��تمرار الح��رب ف��ي س��وريا وتفش��ي 
الفوضى ف��ي الباد، وارتفاع نس��بة البطالة 
بين الس��وريين وغياب المؤسسات المسؤولة 
ع��ن تنفي��ذ القواني��ن والت��زام المواطني��ن 
به��ا، انتش��رت ظاه��رة التنقيب بي��ن بعض 
تحتاج��ه  م��ا  لتأمي��ن  كوس��يلة  الس��وريين 

عائاتهم من مستلزمات استمرار الحياة. 
محمد. ج )33 عامًا( من أبناء تل شهاب التابعة 
لمدينة درعا يتحدث عن اضطراره للعمل في 
التنقيب عن اآلثار بس��بب حاجته للمال إلعالة 

أسرته. 
يقول "محمد": "بس��بب الح��رب توقف عملي 
في بي��ع المواد المنزلي��ة، والجميع يبحث عن 
اآلث��ار ويجني منه��ا المال عبر بيعه��ا للتجار، 

فنحن أولى كوننا أبناء المنطقة". 
ويؤك��د "عل��ى انتش��ار أعم��ال التنقي��ب في 
وادي اليرم��وك ف��ي بل��دات )الي��ادودة، خراب 
الش��حم، تل ش��هاب، حيط..(، ويش��ارك فيها 
أبناء المنطقة بتغطية من مجموعات مسلحة 

متخصصة بسرقة اآلثار". 
 س��اهم الموق��ع الجغراف��ي والتاريخي الذي 
تتمت��ع ب��ه س��وريا وم��ا تحتضن��ه م��ن آث��ار 
وش��واهد تاريخية منتش��رة عل��ى أرضها في 
أن تكون محط أنظار علم��اء األثار وبعثاتهم 
والمهتمين في كل أنحاء العالم، وتجعل منها 
هدفًا للس��رقة والتهريب على مدار عقود من 
الزمن لكن بقي هذا التهريب والتنقيب يجري 

بشكل سري. 
فف��ي محافظ��ة الرقة "تع��رض مبنى هرقل 
األثري إلى السطو من قبل مجموعات مسلحة 
س��رقت منه مئات القطع األثرية" بحسب أحد 
العاملين في المبنى الذي رفض ذكر اسمه. 

وأكد "على أن ه��ذه المجموعات تتبع لتنظيم 
الدول��ة اإلس��امية "داعش"، وأنه��م يهربون 
القط��ع إل��ى تركي��ا ومنه��ا تب��اع إل��ى تج��ار 

أوروبيين". 
حال المناطق التي يس��يطر عليه��ا النظام ال 
تختلف كثيرًا عن المناطق التي يسيطر عليها 
تنظي��م "الدول��ة اإلس��امية" فق��د أزاد عمل 

المش��تغلين به��ذه المهن��ة بش��كل كبير في 
اآلون��ة األخيرة في مدين��ة تدمر األثرية حيث 
ش��هدت منطقة المدافن الجنوبية الش��رقية 
العديد من عمليات التنقيب وطالت الس��رقات 

معبد "بل" األثري". 
يق��ول خال��د العيس��ى وهو من س��كان تدمر 
وكان يعمل في مجال الس��ياحة أن "من يقوم 
به��ذه األعمال أش��خاص من أبن��اء المنطقة 
معهم بع��ض الجنود لصال��ح ضباط الجيش 
المتمرك��ز هن��اك مقاب��ل أجرة متف��ق عليها 
تؤم��ن لهم ش��كل م��ن الحياة ف��ي ظل هذه 

الظروف". 
ول��م تك��ن المناط��ق المح��ررة في الش��مال 
السوري بعيدة عن انتشار هذه المهنة، خاصة 
بوج��ود عش��رات المواق��ع األثري��ة )كالم��دن 
المنس��ية وت��ل مردي��خ( ف��ي تل��ك المناطق 
وقربها من الحدود التركية والتي تنتشر فيها 

شبكات تهريب اآلثار. 
"كانت عمليات التنقيب والسرقة في الماضي 
تتم بش��كل س��ري وته��رب األثار م��ن خال 
وس��طاء إل��ى تركيا أو لبن��ان، والي��وم تحول 
الوس��طاء إلى تجار وأصبح التنقيب علنًا وفي 
ضوء النهار وبحماية مجموعات مس��لحة" كما 

يقول أحمد العلي - 32 عامًا وهو من س��كان 
قرية سرمدا في ريف مدينة إدلب. 

 ويضي��ف "بأن عمليات التنقيب أصبحت مهنة 
الكثيرين م��ن أبناء المنطقة بحثًا عن الذهب 
أو الحلي والفسيفس��اء وهناك أسواق خاصة 
به��ا معروفة لدى الجميع هنا حيث تباع اللقى 
بأس��عار زهي��دة ج��دا لدرج��ة أنك تس��تطيع 
رؤي��ة بع��ض العم��ات القديم��ة مكومة في 
علب باس��تيكية وكأنها عديمة القيمة وتباع 

بالجملة أحيانا". 
"أبو علي" ناشط من مدينة سراقب المتاخمة 
لت��ل مردي��خ األث��ري )مملك��ة ايب��ا( والت��ي 
تض��م مكتبة إيبا التاريخي��ة، يؤكد على "أن 
الكثي��ر من أبن��اء المنطقة أصبح��وا يعملون 
في التنقيب وبش��كل عش��وائي وباس��تخدام 
اآلليات الكبيرة )تراك��س، باغر( وبحماية من 
مجموع��ات مس��لحة، ويتم ترحيل وتس��ليم 

الموجودات بشكل علني". 
ويحذر بعض الناش��طين والمهتمين بحماية 
األث��ار الس��ورية " م��ن أن هن��اك مجموعات 
منظمة جاء أفرادها إلى س��وريا تحت عناوين 
مختلفة منها المساعدة في قتال النظام تبين 
الحقًا أنها مجموعات لسرقة األثار، حيث تقوم 
هذه المجموعات بتشغيل أبناء المناطق التي 
تنتش��ر فيها اآلثار مس��تغلين حاجتهم للمال 
ومعرفتهم بمناطق وجود المقتنيات األثرية". 
"بدر موسى" ناشط إغاثي في مخيم "أطمة" 
لاجئي��ن عل��ى الح��دود التركي��ة يتحدث عن 
عش��رات األطف��ال والنس��اء والرج��ال، م��ن 
الموجودي��ن في المخي��م تراهم يتس��لقون 
الت��ال ويجول��ون الودي��ان بحث��ًا ع��ن اآلثار 
واللق��ى م��ن مختلف األنواع، تش��عر بأن هذا 

العمل أصبح مصدر دخل مهم لهم". 
ما تم��ر به الب��اد من دم��ار وفوض��ى طالت 
تاريخه��ا وحاضرها ومس��تقبلها، وم��ا أحدثه 
الص��راع م��ن متغي��رات ف��ي أوض��اع الناس 
تفاصيله��ا،  ب��كل  واإلنس��انية  االقتصادي��ة 
والتغي��رات ف��ي القي��م وط��رق التفكير عند 
المواط��ن الذي تعرض إل��ى القتل واالعتقال 
والتهجير وكل أنواع العوز والحاجة واستغال 
البع��ض له��ذه الحاج��ات، دفع��ت بالكثير من 
الن��اس إل��ى العمل ف��ي مه��ن كان يرفضها 

سابقًا. 
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  الرقة - فهد الزرعي

جتارة الكهرباء مهنة جديدة يف الظالم ال�سوري

واج��ه  س��وريا  ف��ي  الح��رب  اس��تمرار  م��ع 
الس��وريين الكثي��ر من المش��كات الخدمية 
أبرزها مش��كات انقطاع التي��ار الكهربائي 
بش��كل مؤق��ت ولفت��رات طويلة أو بش��كل 

دائم. 
حاول الس��وريين التغلب على هذه المشكلة 
بوس��ائل متعددة بدءًا من لمبة الكاز، مرورًا 
وبطاري��ات  الصغي��رة،  البنزي��ن  بمول��دات 
الس��يارات إل��ى أن وص��ل لمح��ركات الديزل 
الكبي��رة )األمبيرات( التي أصبح��ت مهنة لها 
أص��ول وقواع��د وآداب، أي غ��دت محكوم��ة 

بنظام كباقي المهن. 
 يتحدث أبو ريان 40 س��نة م��ن مدينة منج، 
وه��و أحد المش��تغلين في ه��ذه المهنة عن 
بدايات��ه في هذه المهن��ة: »بدأت الفكرة من 
أمر بسيط، فقد اشتريت مولدة ديزل لمحلي 
الصغي��ر، وغذي��ت محات جيران��ي، فوجدت 
األمر مربحًا، فاش��تريت مول��دة كبيرة غذيت 
من خالها معظم الس��وق من خال ش��بكة 

كهربائية مستقلة«. 
»وق��د حقق��ت ه��ذه المهنة خدمتي��ن، عمًا 
ودخ��ًا محترم��ًا للقائمي��ن عليه��ا، وخدم��ة 
للمواطني��ن الذين بقوا على اتصال بش��يء 

من الحضارة البشرية« بحسب أبو ريان. 
وانتش��رت »مهن��ة األمبي��رات« ف��ي معظم 
المناط��ق الس��ورية س��واء كانت مح��ررة أو 
خاضعة لسيطرة النظام، وتختلف الصعوبات 
التي تواج��ه هذه المهنة من منطقة ألخرى، 
فالمش��اكل ف��ي مناطق النظ��ام تختلف في 
المناط��ق المح��ررة، فف��ي مناط��ق النظام 
تواجه��ك مش��اكل أمنية بدءًا م��ن الموافقة 
األمني��ة وليس انته��اء بمش��اركة األمن لك 

بشكل مباشر أو غير مباشر. 
 يقول الس��يد ص ف والذي يس��تثمر مولدة 
كهربائي��ة في ح��ي الحمداني��ة بمدينة حلب 
» دفع��ت مبلغ��ًا كبي��رًا م��ن أج��ل الموافقة 
على موق��ع المولدة وتش��غيلها، واضطررت 
لمش��اركة أح��د ضب��اط األم��ن بنس��بة من 
المردود المال��ي للمولدة حت��ى ال يضايقني 

أحد«. 
ويضي��ف »ل��م يقتصر األمر عل��ى دفع مبلغ 
للضابط فقط، إنما توجب عليّ تغذية حاجز 

األمن وبيوت مني بالكهرباء مجانًا«. 
أم��ا ع��ن الصعوب��ات الت��ي يواجه��ا أصحاب 
المول��دات الكهربائية ف��ي المناطق المحررة 
يق��ول أب��و ري��ان »أب��رز الصعوب��ات تتمثل 
في نوعي��ة المازوت الس��يئة، فالمازوت غير 
نظامي، وأحيانًا تأتي دفعات سيئة جدًا تؤثر 
عل��ى عم��ل المولدة، مم��ا يتس��بب بأعطال 
كثيرة تس��بب لنا أحيانًا خسارات، ناهيك عن 

تذبذب سعر المحروقات«. 
وته��ون هذه الصعوبة أمام المخاطر الكبرى 
الت��ي تواج��ه المس��تثمرين، يس��تدرك »أبو 
ري��ان« بلهج��ة غضب »تعد الصعوب��ات أمرًا 
هينًا أمام خطر البراميل، فقد خسرت مولدة 
بقيم��ة 8 آالف دوالر، ناهي��ك ع��ن تض��رر 

الشبكة الممدودة بشكل شبه كامل«. 
وتشير دراسة س��ورية إلى أن عدد المولدات 
الكهربائي��ة الت��ي دخل��ت إلى س��وريا خال 
العامين الماضيين يتجاوز مليون مولد )بين 
مول��د صغي��ر منزلي ومول��د كبي��ر للخدمة 
العامة(. كما تشير الدراسة أن قيمة المولدات 
الت��ي بيعت خال تلك الفترة تصل إلى 345 

مليون دوالر. 
ع��اد العمل في مهن��ة »بي��ع الكهرباء« على 
المش��تغلين بها، بأرباح طائلة خاصة للذين 

استثمروا العمل في مولدات كبيرة. 
وع��ن ما يجني��ه أبو ري��ان من عمل��ه يقول 
»ال يمك��ن أن أعطيك رقمًا مح��ددًا، فاألرباح 

ترتبط بأربعة أمور: س��عر المازوت )الديزل( 
ع��دد المش��تركين، حج��م المول��دة )قدرتها 

اإلنتاجية( سامتها من األعطال«. 
 »إذا س��ارت األمور األربعة على ما يرام فإن 
األرباح تق��در ب� 50 % من االش��تراكات، فإذا 
كان��ت المولدة تنتج 500 أمبير فإن األرباح ال 
تقل عن 350 ألف ليرة ش��هريًا« بحس��ب أبو 

ريان. 
ويضي��ف »ال ينس��ى العام��ل األمن��ي ال��ذي 
أدى لخس��ارة كثير م��ن المس��تثمرين، فقد 
مدّ كثير من المس��تثمرين شبكات واشترى 
مول��دات عمل��ت ش��هرًا أو أكث��ر، ليج��د أهل 
البل��دة أو المدينة وقد نزحوا نتيجة القصف، 
أو التط��ورات العس��كرية عل��ى األرض، أما 
األرباح في مناط��ق النظام فتصل إلى 70% 
وأكثر، ويعود ذل��ك لتوفر المازوت النظامي، 

والرتفاع سعر األمبير«. 
ال تخضع األمبيرات لتسعيرة موحدة، فتلعب 
المنافس��ة والعرف دورًا في تحديد األسعار، 
ففي المناطق المحررة يتراوح س��عر األمبير 
بين 400 إلى 500 ل س باألسبوع، في حين 
يرتف��ع ف��ي المناطق��ة الخاضعة لس��يطرة 
النظ��ام ليص��ل بي��ن 700 إل��ى أل��ف ل س 
باألس��بوع، ومعظم األمبيرات تعم��ل يوميًا 
من 10 إلى 12 س��اعة ف��ي اليوم، فمعظمها 

ال يعمل بعد الواحدة ليًا. 
وع��ن نس��بة المش��تركين يق��ول أب��و ريان 
»معظم األهالي في منبج تقريبًا مش��ترك؛ 
فمنهم من اشترك بأمبير، والغالبية اشترك 

بأمبيرين، وهناك من اشترك بأكثر«.
ويعل��ل س��بب اش��تراك الغالبي��ة بأمبيري��ن 
»األمبير الواحد يكفي لتشغيل التلفاز، وعدة 
لمبات إنارة توفي��ر 40 فولط، أما األمبيرين 
فيكفيان إضافة لما س��بق تشغيل الثاجة أو 
الغس��الة العادية أو اآلالت الكهربائية التي ال 

تصدر حرارة«. 
أما عن آلية التوزيع، والمش��اكل مع األهالي 
فيوضح أبو ريان »ال يوجد أية مشاكل فلكل 
مش��ترك قاطع خاص به يتناس��ب مع كمية 
االس��تجرار المش��ترك بها، وعند اس��تجراره 
كمية أكبر من المش��ترك بها يفصل القاطع 

تلقائيًا«. 
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  خالد قنوت

من ح��ق كل مواطن امريكي أن يفخر بوجود 
رئيس للوالي��ات المتح��دة االمريكية كما هو 
باراك حسين أوباما ومجموعة القيادة العاملة 
مع��ه، حيث يخوض حربي��ن كبيرتين دون أن 
يقحم قواته العسكرية بشكل مباشر وخاصة 
الق��وات البري��ة ودون أن يع��رض المقاتلي��ن 
األمريكيي��ن للقت��ل أو االس��ر كم��ا ه��ي كل 
الح��روب ويح��رز النجاحات الباهرة مس��تفيدًا 
م��ن تجربة حرب جورج بوش األب في تفكيك 
االتحاد الس��وفيتي في نهاي��ة الثمانينيات من 
القرن الماضي ليقف بعدها جورج بوش أمام 
اعض��اء مجلس الش��يوخ والكونغ��رس وقائًا 

لهم:)أنتم زعماء العالم(. 
حربي��ن  يخ��وض  أوبام��ا  حس��ين  ب��اراك 

استراتيجيتين:
الحرب األولى التي كسب فيها دولة كبرى هي 
أوكرانيا خاصرة روسيا، الطامحة إلمبراطورية 
بوتينية، لكن الخسارة الكبرى لها في أوكرانيا 
مقابل جزيرة القرم الروسية األصل، قوضت 

أحام زعيم المافيا الروسية كثيرًا. 
الحرب الثاني��ة هي تمكين الوالي��ات المتحدة 
من ربط كامل دول منطقة الش��رق األوس��ط 
س��ورية  كان��ت  حي��ث  مباش��رًة،  بسياس��تها 
ه��ي األخي��رة، فقد عمل��ت الوالي��ات المتحدة 
األمريكية واستطاعت على مدى ثاثة سنوات 
ونصف من تحويل الثورة الش��عبية الس��ورية 
المطالبة بالحرية والكرامة وقيام نظام وطني 
حر يخرجها نهائيًا من الدور الذي كان يتاعب 
عليه نظام األس��د، األب ثم االبن، في سياسة 
اللع��ب عل��ى التوازن��ات، إل��ى قضية أس��لحة 
كيماوية وح��رب أهلية طائفي��ة وعملت على 
تهيئ��ة الظ��روف وبطريقة توق��ع ردود أفعال 
النظ��ام والمعارض��ة والتنظيم��ات المتطرفة 
وتوجيهه��ا باتجاه خلق تنظي��م إرهابي يقنع 
المواط��ن األمريك��ي أواًل ثم العال��م بحتمية 

التدخل العسكري في المنطقة. 
في نفس الوقت، يتاب��ع الرئيس باراك أوباما 
تحقيق وعوده االقتصادية في بلده بعيدًا عن 
خ��وض حروب تثقل كاهل الخزينة االمريكية 
وكاه��ل المواطن األمريكي كما فعل الرئيس 
الس��ابق جورج ب��وش االب��ن، فأوبام��ا اليوم 
يختبر س��احه الجوي الجدي��د )طائرة إف 22( 
ويستخدم ذخائر من المفروض أن تنسق بعد 
حين )صواري��خ توماهوك( وهن��اك من يدفع 
فات��ورة الخاص من أس��لحته من مال النفط 

الخليجي والعراقي. 
من يعتقد أن الرئيس باراك حسين أوباما كان 
مت��رددًا ومرتبكًا، فعليه أن يحلل االحداث منذ 
قيام الثورة الس��ورية وكيف أبع��دت الواليات 
المتح��دة األمريكية كل الدول األخرى وورطت 
الروس وااليرانيين والتنظيمات التي يعتبرها 
إرهابي��ة كالقاع��دة وح��زب اهلل اللبناني في 
حرب على األراضي الس��ورية وس��اهمت في 
تأجيج حرب طائفية س��نية ش��يعية وتحكمت 
بمص��ادر تس��ليح الجيش الس��وري الحر لكي 
ال يحقق نصرًا يؤدي النهيار النظام األس��دي 
السريع وأفسحت المجال للتنظيمات القاعدية 
باالنتش��ار واس��تقطاب مؤيدين لها من أنحاء 
العالم للخاص منه��م وابتزت النظام الجبان 
بس��حب معظ��م الترس��انة الكيماوي��ة الت��ي 
يملكه��ا ث��م تع��ود لف��رض واقع جدي��د على 
األرض بفرض تحالف دولي لمحاربة االرهاب 
ف��ي س��ورية بفاتورة عل��ى بياض م��ن دول 

الخليج وبزمن ال حدود له. 
الس��وريون ه��م من يدفع��ون الثم��ن الغالي 
يج��دوا  أن  وم��ن مصلحته��م  لذل��ك  نتيج��ة 
البراغماتية السياس��ية الضرورية للتعامل مع 
الواق��ع الجديد وليس الصدام المباش��ر ألنهم 
حتى هذه اللحظة هم الحلقة األضعف، حاليُا. 
تس��ليمنا كس��ورييين بما ينفذ اليوم سيكون 

كارثة وطني��ة كبرى، ولنتعظ م��ن دول مرت 
عليه��ا السياس��ية األمريكي��ة فحولته��ا لدول 
فاش��لة وألنظمة مرتهنة با أي كرامة وطنية 
مهمته��ا االساس��ية المحافظ��ة عل��ى إيق��اد 
الش��روخ االجتماعي��ة بي��ن مكونات ش��عوبها 
للمحافظ��ة عل��ى بقائه��ا وحماي��ة الوالي��ات 
المتح��دة األمريكي��ة له��ا ولننظ��ر للصومال 
الوالي��ات  وغيره��ا.  والع��راق  وأفغانس��تان 
المتحدة األمريكية دولة مؤسس��اتية تحكمها 
وأم��ن  االقتصادي��ة  والش��ركات  المصال��ح 
إس��رائيل وهي تعم��ل بكل جدي��ة ومنطقية 
عل��ى هذا بغ��ض النظ��ر ع��ن الضحايا وهي 
تجاه��ر بذل��ك وتعل��م أن مس��ميات دول في 
العال��م تحكمه��ا نظ��م ش��مولية أو عائلي��ة 
اس��تبدادية س��تلجأ ألمريكا دائمًا وهذا ما عبر 
عن��ه الرئيس األمريك��ي أوباما الي��وم عندما 
قال: )س��يأتون إلينا ألننا دولة عظمى وتملك 
من القوة ما يس��مح لها بالنج��اح بكل مهامها 

ولن يذهب أحد إلى روسيا أو الصين أبدًا(. 
التط��ورات الدراماتيكي��ة لألحداث س��يفرض 
إقت��اع عائلة األس��د م��ن الحكم في س��ورية 
ولكن ال تتوقعوا م��ن البديل أن يكون ما كان 
يحلم به ش��هداء الثورة ومعتقليه��ا ونازحيها 
ب��ل س��يكون استنس��اخًا للنظ��ام العراقي أو 
االفغاني أو بأحس��ن الظروف للنظام اللبناني 

طالما لم يبادر السوريين إلنقاذ وطنهم. 
أعتق��د أنه من واجب كل س��وري حر أن يفكر 
بذل��ك وبداي��ة طري��ق خ��اص س��ورية يبدأ 
بالتفكي��ر الج��دي بتوحي��د األه��داف الوطنية 
وإيج��اد البدائ��ل الجامع��ة للعم��ل السياس��ي 
والعس��كري الوطن��ي ف��ي الداخ��ل والتحرك 
المباشرإلس��قاط النظام األس��دي ألنه بيضة 
القبان الذي بتكسيرها س��تميل كفة الميزان 
للصال��ح الوطني وسنس��تعيد زم��ام المبادرة 
ويخرج الس��وريين من صمت قس��ري بس��بب 

استهدافهم الدائم من الجو. 

. . 
ظر 

ة ن
جه

و
AB | الجئون من كوباني على الحدود مع تركيا
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مفردات ال�سيا�سة الرتكية
يف الو�سع الراهن

  هاني سعد الدين

المش��اهد األخيرة التي ترد عن الحرب في س��وريا 
تش��به إلى حدٍ بعيد تصوير بابلو بيكاس��و للحرب 
األهلية ف��ي جداريته الش��هيرة "غيرونيكا" بحيث 
تختلط مام��ح الجزار وأعض��اؤه بمامح الضحية 
وأعضائها بحيث يصعب تمييز واحدهما عن اآلخر، 
والنظام الذي يهدد مع كل طلعة صبح أنه يرفض 
التدخ��ل في ش��ؤونه الداخلية، ويرف��ض االعتداء 
على الس��يادة الوطني��ة، أت��م دورًة كاملة زج فيها 
كل قوى األرض في شؤونه الداخلية إلى أن وصل 

إلى قمتها »التدويل األممي«. 
النظ��ام الذي لم يبح��ث مرًة عن ح��ٍل داخلي ألنه 
لم يعترف م��رًة بوجود أزمةٍ داخلي��ة، يهلل اليوم 
للتحال��ف الدول��ي ض��د "داعش" على لس��ان وزير 
المصالح��ة الوطني��ة علي حي��در ال��ذي أعلن عن 
رضى حكومته ع��ن أداء التحالف، حتى أن الوقاحة 
بلغ��ت بإع��ام النظام أن ص��رح بأن ب��اراك أوباما 

جندي في جيش األسد المحارب لإلرهاب. 
وبعي��دًا ع��ن حس��ابات النظ��ام ولهاثه الس��ترداد 
ش��رعيةٍ عل��ى أش��اء الس��وريين بحج��ة محاربة 
اإلرهاب، متناسيًا أن طاحونة القمع والقتل العبثية 
الت��ي أدارها منذ بدايات الثورة، كفيلة باس��تجاب 
إرهابيي األرض للقتال في س��وريا، ومتناس��يًا أن 
كل برمي��ٍل أو قذيف��ة مدفعي��ة تطل��ق على حلب 
أو الرق��ة أو أي أرٍض س��ورية تقت��ل مدنيًا وتخلق 
العش��رات م��ن اإلرهابيي��ن والتكفيريي��ن، يب��رز 
ال��دور أو العامل التركي ف��ي المنطقة، تركيا التي 
اس��تدعاها النظام منذ األيام األول��ى للثورة ولوح 
لها بالمضم��ر، بأنها أجدر من يلعب دور الوس��يط 
ف��ي األزم��ة الس��ورية، ووعدها ب��أدوار وتنازالت، 
وأخل��ف الوع��ود، ظن��ًا من��ه أن دور الوس��يط إنما 
التغطية على أعمال القمع، تشكل اليوم التفصيل 
األب��رز وال��ذي ي��وازي عن��د نظ��ام األس��د معظم 

تركيبة التحالف الدولي وعملياته الجوية. 
 يهلل النظام للتحال��ف وفي الوقت عينه يعتبر أي 
تح��ركٍ تركي عدوانًا موصوفًا على أراضيه، نظام 
األس��د يعرف أكثر م��ن الجميع معنى ق��رار أنقرة 
بالتحرك، وصواًل إلى اقتناعه، بأن االئتاف الدولي 
ال��ذي يقات��ل "داع��ش" س��يكون المظل��ة الجوية 
والسياس��ية للموق��ف التركي القائل بأن س��قوط 
حكم األسد هو بداية الحرب الفعلية على اإلرهاب، 

وأبرز شروط نجاحها. 
ف��ي ملفنا اليوم وبينما رايات "داعش" تخفق على 
أط��راف عي��ن الع��رب "كوبان��ي" اللصيق��ة بالجار 
اللدود قراءة لمفردات السياسة التركية في الوقت 
الحاض��ر، ع��ن "داع��ش" وس��ليمان ش��اه والحظر 

الجوي والمسألة الكردية. 

عن "داع�ض" وتركيا
مع عسكرة الثورة السورية وطوال األعوام الثاثة 
الماضية، مارس��ت تركيا سياس��ة الدعم والتسليح 
وتمري��ر المال القطري وغض الطرف عن نش��اط 
المقاتلي��ن األجان��ب عل��ى حدودها والس��ماح لهم 
بالدخ��ول والخروج من دون أي قيود أو اعتراضات، 
باإلضاف��ة إل��ى تحوي��ل المعاب��ر الحدودي��ة إل��ى 
مس��تودعات أس��لحة ضخمة مثل معبر باب الهوى 
ال��ذي كانت تصل اليه ش��حنات األس��لحة من ليبيا 
وأوكراني��ا عبر األراض��ي التركية، وتش��ير بعض 
التقاري��ر التركي��ة إل��ى وج��ود قرابة ثاث��ة آالف 
تركي منخرطين في تنظيم "داعش" وحده حسب 

صحيفة مللييت التركية، بينما تش��ير تقارير أكثر 
حيادية بأن عددهم ألف مقاتل. 

وقد اس��تفاد تنظيم "داعش" من ه��ذه اإلجراءات 
بذات��ه  مقص��ودًا  يك��ون  أن  دون  م��ن  التركي��ة 
لاس��تفادة منه��ا، حي��ث عم��ل ف��ي ظ��ل التهاون 
الحكومي التركي، على تش��كيل ش��بكات واس��عة 
لتجني��د المقاتلي��ن وتأمين عبوره��م الحدود إلى 
مناطق سيطرته في س��وريا، ولم تكن المخابرات 
التركي��ة غافل��ة ع��ن نش��اط التنظي��م، ولم تكن 
تمانع مثل هذه األنش��طة ما دامت تصب في خانة 
إس��قاط النظام السوري وال تسبب أي ضرر مباشر 
ألمنها ومصالحه��ا، خصوص��ًا أن تنظيم "داعش" 
ل��م يظهر للعيان إال في نيس��ان 2013، إال أنه برز 
اس��تخباراتيًا قبل ذلك، فمعبر باب الهوى الحدودي 
سقط على يد "مجلس شورى المجاهدين" بقيادة 

محمد العبسي المنتمي لتنظيم "داعش". 
مع مرور الوق��ت بدت العاقة بين "داعش" وتركيا 
غامض��ًة ج��دًا، فف��ي أيل��ول ع��ام 2013 قصفت 
المدفعي��ة التركي��ة مواق��ع للتنظي��م وف��ي بداية 
ع��ام 2014، قام��ت طائ��رات تركي��ة بقصف رتل 
ل"داع��ش" كان متوجهًا إلى بلدة الراعي الحدودية 
ودم��رت عدة آليات منه، إال أن التنظيم لم يرد ولم 
يش��عل جبهًة مع األتراك، ب��ل على العكس تمامًا، 
مع تصاعد ق��وة التنظيم وتعاظم نفوذه، س��لمت 
تركي��ا بس��يطرته على معب��ر جرابل��س، وعقدت 
صفقة معه تتيح لها تبديل حرس ضريح س��ليمان 
ش��اه بش��كل دوري، ب��ل نُش��رت ص��ورًا للحرس 
الترك��ي وهو يتنق��ل بحماية عناص��ر من تنظيم 
الدول��ة، فض��ًا عل��ى أن النفط الس��وري اس��تمر 
بالتدفق عبر األراضي التركية لمصلحة "داعش"، 
حتى بعد اختطاف التنظيم للدبلوماسيين األتراك 
في الموصل والذين أفرج عنهم الحقًا في صفقةٍ 

غامضة. 
وبالرغ��م م��ن إدراج الحكوم��ة التركي��ة "داعش" 
و"النص��رة"، إال أنها انخرطت ف��ي تمويل التنظيم 
عبر عشرات الشاحنات التي تحمل النفط السوري 
تدخل إلى تركيا ويش��تريها تجار أتراك، ولعل هذا 
ما دفع صحيفة "واشنطن بوست" إلى نشر تحقيق 
ف��ي 14 آب الماضي خلص إلى القول: إن الحكومة 
التركي��ة بس��طت الس��جاد األحم��ر أم��ام تنظي��م 
"داع��ش" وإن الريحانية تحولت إل��ى مركز تجاري 

لعناصره. 
مازاد العاقة غموضًا صمت تركيا على ممارس��ات 
التنظي��م ف��ي مجاله��ا الحي��وي، فمنطقة ش��مال 
الع��راق بالكامل وتحديدَا المناط��ق الكردية ذاتية 
الحكم ش��مالي وغرب��ي الموصل، تتمت��ع بأهمية 
اس��تراتيجية كبرى ألنقرة، فالنفط يضخ من تلك 
المناط��ق إلى تركيا عب��ر أنابيب ضخم��ة. وتعتبر 
المنطق��ة الكردي��ة في ش��مال الع��راق ثاني أكبر 
مستورد للبضائع التركية بعد ألمانيا. كما أن تركيا 
تش��عر باالرتباط مع التركمان الذين يعيشون في 
المنطقة والذي��ن انتموا لفت��رة طويلة من الزمن 

للدولة العثمانية. 
لك��ن وبالرغ��م مما س��بق وفي اجتماع ج��دة الذي 
وضع أس��س التفاهم على ش��كل التحالف الدولي 
واألدوار في��ه، ل��م تق��دم تركي��ا للتحال��ف س��وى 
تس��هيل انتقال الس��اح والعتاد لقوات المعارضة 
الت��ي تقاتل "داع��ش" والنظام عب��ر خطيّن؛ خط 
بطمان - أربيل وخط نصيبين - القامشلي، إضافًة 

إلى تعاون اس��تخباراتي ولوجستي محدود، وصرح 
داوود أوغلوا بأن تركيا لن تشارك في أي تحالفات 
عس��كرية أمنية، قبل أن ترى نهاية الطريق سواء 
في الع��راق لجهة مس��اراته السياس��ية بعد إبعاد 
المالكي ودحر "داعش"، وس��واء في س��وريا لجهة 
مصير بش��ار األسد، وس��واء بالنس��بة إلى األكراد 
وخصوص��ا بعد ال��دور المتقدم لقوات البش��مركة 

وتدفق الساح عليها. 
الي��وم مع تغول التنظي��م ومحاصرته لمدينة عين 
ع��رب، اكتفت تركيا حت��ى اآلن بمراقبة ما يحدث، 
بع��د أن وضع��ت قواته��ا القريب��ة م��ن المدين��ة 
ف��ي حال االس��تنفار، وص��رح رئيس��ها رجب طيب 
أردوغان بعدم الس��ماح بس��قوط عي��ن العرب، إال 
أن��ه على ما يب��دو ينتظ��ر تحقيق الش��روط التي 
وضعها للمش��اركة وعلى رأسها، أن يقطع االكراد 
السوريون أي صلة لهم بالنظام، وأن يتراجعوا عن 
إعان منطقة حكم ذاتي، وأن يساهم التحالف في 
إنشاء منطقة عازلة على الحدود التركية السورية. 
أردوغ��ان الذي حصل على تفوي��ٍض من البرلمان 
الترك��ي بدخ��ول األراض��ي الس��ورية، ي��درك أن 
واشنطن جادّة في إعادة رسم الخريطة السياسية 
للمش��رق العرب��ي، وأّن الفرص��ة حانت ليش��ارك 
فيه��ا بغية إنهاء المش��كلة الكردية في باده على 
حس��اب س��ورية والع��راق، فتركي��ا الت��ي تعي��ش 
فوبيا القضي��ة الكردية في الداخل والخارج وجدت 
نفس��ها مع إقليم كردي في ش��مال ش��رق سوريا 
يدي��ره حزب االتحاد الديمقراط��ي الكردي القريب 
م��ن ح��زب العمال الكردس��تاني بزعام��ة عبد اهلل 
أوج��ان المعتقل من��ذ نحو 15 عام��ًا، والذي الذي 
أكد في بيان من س��جنه في جزي��رة "ايمرالي" أنه 
إذا نجحت محاوالت تنظيم "داعش" في االس��تياء 
على المدين��ة وارتكاب مجزرة فيها فإّن ذلك يعني 

انتهاء محادثات السام مع تركيا ". 
أردوغ��ان هو األكثر ق��درة على محارب��ة التنظيم 
ومنع��ه من الس��يطرة على عي��ن الع��رب، فباده 
تملك ترس��انة قوية من األس��لحة الحديثة يمكنها 
إح��داث دمار هائل ف��ي بنية “داعش” العس��كرية 
وغي��ر العس��كرية، كم��ا أن بي��ن يديه��ا معلومات 
اس��تخباراتية ع��ن قي��ادات “داع��ش” وع��دد م��ن 
أمرائ��ه البارزين، باإلضاف��ة لقدرتها على تضييق 
الخناق المالي واللوجس��تي عل��ى التنظيم، إال أنه 
ليس مس��تعدًا بع��د لمهاجمة عين الع��رب، وحتى 
لو هاجمها فس��يكون ذلك بالتنسيق مع “داعش”، 
كون عدوهما مش��تركًا وهو وحدات حماية الشعب 
الك��ردي، حليف��ة النظ��ام الس��وري ف��ي مقاومة 
المعارضة المس��لحة، أو ربما من أجل تبرير إقامة 

المنطقة العازلة التي يريدها. 
وعل��ى ما يبدو ف��إن أمريكا متواطئ��ة مع أردوغان 
فيما يبغي، فأكراد س��وريا وتركيا خ��ارج المعادلة 
األمريكية التي تهمها بالدرجة األولى "كردس��تان" 
الع��راق إذ له��ا اس��تثمارات ومصالح كب��رى، هذه 
االس��تثمارات هي م��ن حرك آلتها العس��كرية بعد 
توجه “داعش” نحو أربيل فقط، بينما سكتت على 

قتل السوريين كردًا وعربًا لسنوات. 
تركي��ا تلع��ب أوراق��ًا خطيرة ف��ي المنطق��ة، فهي 
ستسكت عن "داعش" الذي يحلم بدويلةٍ سنية قد 
يقبل بها على محافظتي األنبار ونينوى، بين تركيا 
والسعودية، فينش��طر الهال الشيعي، عدو تركيا 
التاريخي، وهنا تلتقي مع الس��عودية ما دام "العدو 
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الش��يعي" واح��دًا، كما أن تفجر الوض��ع في العراق 
وس��وريا يدغ��دغ أحام أنق��رة باس��تعادة الموصل 
الت��ي س��لمتها للعراق ف��ي اتفاق الع��ام 1926 مع 
بريطانيا والع��راق، حينها صرح أتاتورك أنه عندما 

تمتلك تركيا القدرة على استعادتها فستفعل. 
"داعش" من جهته ليس أسير الطموحات التركية، 
فهو ينس��حب تكتيكيًا من لقم��ةٍ جغرافية عصية 
عل��ى أن يبتلعه��ا تنظي��م يع��د ب��اآلالف، وينق��ل 
القس��م األكبر من مقاتليه وأسلحته إلى غرب نهر 
دجلة، تحديدًا إلى محافظات الحسكة والرقة ودير 
ال��زور الس��ورية، ليحمي التنظي��م ويحقق الهدف 
األمريكي غي��ر المعلن باحتواء "داعش" ال القضاء 
علي��ه، وإبقائ��ه في ش��طر م��ن العراق م��ا يجعل 
حكومتيّ بغ��داد وأربيل في حاجة مس��تدامة إلى 

واشنطن سياسيًا وعسكريًا. 

�سليمان �ساه 
تركي��ا التي تلتزم الس��لبية حت��ى اآلن بينما رايات 
“داع��ش” ترى بالعين المج��ردة عبر أراضيها تضع 
خط��ًا أحم��ر إذا م��ا تجاوزت��ه “داعش”، فس��تدخل 
تركيا الحرب برًا، وهو المس��اس بضريح س��ليمان 
ش��اه، ولعل الغالبي��ة العظمى من الس��وريين لم 
تسمع بهذا االسم قبل عاٍم مضى، ولم يسمع أحد 

بأراٍض تركية في ريف مدينة منبج. 
وس��ليمان ش��اه هو والد أرطغرل والد عثمان األول 
مؤس��س الدول��ة العثماني��ة س��نة 1299، وتمتزج 
القص��ة الحقيقي��ة باألس��طورة في رواي��ات موت 
س��ليمان ش��اه حيث يش��ك عدد من المؤرخين في 
الروايات الرسمية عن ضريح شاه قائلين إنها ربما 
ُلفقت الحًق��ا إلثراء هوية تركي��ة امبراطورية ثم 

هوية وطنية. 
فبينم��ا يذكر كت��اب "دي��وان لغات الترك" للش��يخ 
محم��ود الكاش��غري المؤل��ف ع��ام 1074، وكتاب 
"تاري��خ أت��راك األوغوز" للم��ؤرخ الترك��ي فاروق 
س��ومر، أنه توفي عام 1219 م��ع اثنين من جنده، 
أثن��اء محاولت��ه عبور نه��ر الفرات، حي��ث كان في 
طريقه باتجاه األناضول، قادمًا من أواس��ط آسيا، 
تش��ير مص��ادر أخ��رى إل��ى أن وفات��ه كان��ت عام 
1227 غرقًا أثناء ف��راره عبر نهر الفرات من الغزو 
المغول��ي، وتم دفنه بالقرب من المكان المس��مى 

حاليًا "ترك مزاري" في قلعة جعبر بسوريا. 
والمس��تغرب أن تركي��ا الكمالية الت��ي قامت على 
أساس قطع كل الصات بالماضي العثماني أصرت 
على اعتبار ضريح مؤس��س الدولة العثمانية أرضًا 

تركي��ة، حيث نصت اتفاقية أنقرة التي أبرمت بين 
مجلس األمة التركي والحكومة الفرنسية المنتدبة 
على س��وريا، عام 1921، والت��ي أنهت الحرب بين 
الجانبي��ن وأفض��ت إل��ى تب��ادل األس��رى، على أن 
منطقة ضريح “س��ليمان شاه”، الذي كان في قلعة 
جعبر قبل أن تغمر بمياه بحيرة الثورة نتيجة إقامة 
س��د الفرات ع��ام 1973، ه��ي أرض تركية. وبعد 
إتمام بناء س��د الفرات، طلبت الحكومة الس��ورية 
م��ن نظيرتها التركية، نقل الضري��ح إلى تركيا أو 
أي مكان آخر، خش��ية انغماره بمياه الس��د، فاتفق 
الجانبان، على نقل الضري��ح والرفات إلى منطقة 
تقع على ضفة نهر الفرات، بالقرب من قرية “قره 
ق��وزاق”، على الطريق التي ترب��ط محافظة حلب 

بمحافظة الحسكة السورية. 
بي��ن  ثاني��ة  اتفاقي��ة  أبرم��ت   2003 وف��ي ع��ام 
الحكومتي��ن وقعت ف��ي العاصمة التركي��ة أنقرة، 
إذ اتف��ق الجانب��ان عل��ى تحديد مس��احة الضريح 
ومحيطه ب� 10096مت��ر مربع، وقيام تركيا بإعادة 
ترمي��م الضري��ح والمخف��ر وفت��ح الضري��ح أمام 
ال��زوار، ويعتبر الضريح، ه��و األرض الوحيدة ذات 
الس��يادة التركي��ة خارج حدود الدولة، يس��هر على 
حمايتها جنود أت��راك، يتم تأمين تبديل وردياتهم 

عبر حوّامة تركية بشكل شهري. 
وف��ي ع��ام 2010 بني مركز ش��رطة س��وري إلى 
جان��ب موق��ع الضريح وق��ررت اللجنة المش��تركة 
لبرنام��ج التع��اون الس��وري التركي وض��ع لوحات 
وشاخصات داللة للموقع وصيانة الطريق المؤدية 
للضريح باعتب��اره مقصدًا س��ياحيًا للزوار األتراك 
وخ��ال زيارة الرئي��س التركي عب��داهلل غول إلى 
حل��ب زار وفد رس��مي تركي الضري��ح وقرر إقامة 
أعمال صيانة وترميم فيه وحاليًا يعتبر هذا المزار، 
األرض الوحي��دة ذات الس��يادة التركية خارج حدود 

الدولة. يسهر على حماية المزار جنود أتراك.

احلظر اجلوي 
آخ��ر مفردات الخطاب التركي ف��ي ملفنا اليوم هو 
الحظ��ر الجوي، الذي تطالب ب��ه تركيا في محاولةٍ 
القتط��اع منطق��ة عازلة في ش��مال ش��رقي بغية 
ض��رب أكرادها ومنعهم م��ن إقامة حكم ذاتي في 
محافظ��ة الحس��كة مخاف��َة أن تنتقل ع��دواه إلى 
منطق��ة ديار بك��ر التركي��ة المج��اورة، باإلضافة 
إليجاد ملجأ آمن للمعارضة السورية المسلحة في 

وجه النظام. 
قال��ت صحيف��ة "نيوي��ورك تايم��ز" إن واش��نطن 

لم تس��تبعد تأس��يس منطقة حظر طي��ران فوق 
المنطقة الش��مالية الش��رقية من س��وريا لحماية 
المدنيي��ن م��ن الغ��ارات الجوية للنظام الس��وري، 
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع األميركي تشاك 
هيغ��ل "إن باده تنظر في طل��ب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في إنش��اء منطقة عازلة على 
طول الحدود الس��ورية التركية حيث يلجأ عشرات 

اآلالف من الاجئين السوريين". 
وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية، س��بق وأن نقلت 
عن مص��ادر لم تحدده��ا أن إدارة الرئي��س أوباما 
تبح��ث م��ع الش��ركاء االقليميي��ن واألوروبيين في 
فك��رة اقامة منطقة حظر جوي جزئي في س��وريا 
ضم��ن الئحة خيارات للتعاطي م��ع تنظيم "الدولة 

االسامية". 
ومنطق��ة حظ��ر الطي��ران أو الحظر الج��وي يمنع 
فيه��ا تحليق الطائرات في أجواء منطقة معينة قد 
تش��مل دولة ما، ويكون ذلك استنادا إلى قرار من 
مجل��س األم��ن الدولي، لكن بعض ال��دول اتخذت 
قرارات فردية بحظر الطيران كما حدث في العراق 
أوائ��ل تس��عينيات الق��رن الماضي، فبع��د عمليّة 
"عاصف��ة الصح��راء "ع��ام 1991، قام��ت كل من 
الوالي��ات المتح��دة األميركية وبريطانيا وفرنس��ا، 
بف��رض منطقتي��ن للحظ��ر الجوّي ف��وق األجواء 
العراقي��ة، لحماية المناطق الكرديّة في الش��مال، 

والمناطق الشيعيّة في الجنوب. 
ويتطل��ب ف��رض الحظ��ر الج��وي إقام��ة دوري��ات 
عل��ى مدار الس��اعة ف��وق المج��ال الج��وي للدولة 
المس��تهدفة، وتدمير كل وس��ائط الدف��اع الجوي 
المعادي��ة، وتوجي��ه ضرب��ات جوي��ة وصاروخي��ة 
ومدفعي��ة لوس��ائط الدف��اع الجوي، ب��كل أنواعها 
والوس��ائط الاس��لكية الفني��ة، وتوجي��ه ضربات 
جوية وصاروخي��ة ومدفعية لكافة القواعد الجوية 
وتدمي��ر الطائ��رات الجاثمة عل��ى أرض المطارات 

وتدمير مدارج اإلقاع. 
في الخت��ام تلعب تركيا كل أوراقه��ا للحفاظ على 
مصالحه��ا اإلقليمي��ة، بينم��ا تعي��ش المعارض��ة 
الس��ورية حلم��ًا مف��اده أن تركي��ا س��تعطيهم ما 
فش��لت الواليات المتح��دة األمريكية بإعطائه، من 
حظٍر جوي واحتاٍل للبر الس��وري وصواًل إلسقاط 
النظام بينما يقف السوريون أصحاب الثورة موقف 
المتف��رج الحائ��ر، فه��م مطالبون بدف��ع دماءهم 
وأرواحه��م ثمنًا لمحاربة "داع��ش" بينما اإلرهابي 
األصي��ل قاب��عٌ ف��ي قص��ره ف��ي دمش��ق، يقامر 

بأرواحهم في لعبة األمم. 

مدخل ضريح سليمان شاه في ريف منبج بحلب



16

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
    ت

ية 
وع

سب
     أ

      
      

  2
01

ل 4
ألو

ن ا
ري

تش
 1

2 |
  )1

60
د )

عد
  ال

ة  |
بع

لرا
ة ا

سن
  ال

ا  |
يتن

ور
س

نبالء انتهازيون اأنانيون هاربون و�سامدون
فنانو �سوريا الت�سكيليون "8"

  دمشق – حمزة السيد

املواطن الدكتاتور

ال يمتلك س��مات وجه تجعل أي عدس��ة تحبه 
فق��ط ب��ل ل��ه ص��وت ن��ادر العمق، وم��ع أن 
حرف الس��ين قد ال يبدو صاف��ي التدفق حين 
يتح��دث، إال أن الحض��ور الش��خصي ألحم��د 
معا، أمر ال يمكن إن��كاره، حضور قد يطغى 
عل��ى اللوح��ة، وكأن معا تبادل ال��دور معها 
ليبقى هو البطل واالمتداد لها، ولتنزوي هي 
لتكون مجرد ذكرى من رجل في شخصه كل 
تناقض��ات الدنيا، لكنه رج��ل عصر قادر على 
نس��ج العاق��ات وتنظيمها واالس��تفادة منها 
بمق��درة رجل أعم��ال أو ضاب��ط مخابرات أو 
سمس��ار كبي��ر، يقولون عنه في دمش��ق إنه 
ح��اول التقدم بطل��ب لجوء إلى فرنس��ا التي 
درس فيه��ا، لكنها ذات الثرث��رة التي تاحقه 

منذ سنوات في دمشق. 
حين افتتح معا في دمشق "1997" في صالة 
أتاسي، معرضه الجديد، صدم الفنان المتعلق 
جدًا بالمس��رح زواره، بعضهم ش��عر بالرعب 
من ج��و الصالة الت��ي بدلها مع��ا كليًا، حتى 
أن إحدى الزائرات غ��ادرت الصالة حين دخلت 
من بابها فقط، إضاءة خافتة، موس��يقى غير 
مألوفة، لوحات يتناوب فيها األبيض واألسود 
تحاك��ي وتحي��ي س��عد اهلل ون��وس، وحصى 
وحج��ارة ورمل ف��ي أرض الصالة، رغب معا 
آن ذاك أن يُمسرح الصالة، ويحقق الصدمة، 
ويق��دم عرضًا براق��ًا وغير مألوف��ًا لجمهوره، 
فنجح في الثاثة، ودعمها بخفة حضوره حين 

يريد له أن يكون خفيفًا. 
في ع��ام ألفين وأربعة، ق��دم معا واحدًا من 
أهم أعماله المسرحية كسنغرافي، مسرحية 
"ألواح اوغاريت"، التي عرضت بش��كل خاص 
ومولتها وزارة المغتربين التي كانت منفصلة 
عن وزارة الخارجية، المسرحية عُرضت ليوم 
واح��د لمجموعة م��ن المغتربين الس��وريين 
الذين كانت الحكوم��ة قد نظمت لهم مؤتمرًا 
خاص��ًا كي يجلب��وا اس��تثماراتهم إلى الداخل 
الس��وري، حينه��ا أقيم لهم حف��ل خاص في 
نهاية المؤتمر، وعرض��ت على رجال األعمال 
المس��رحية الغنائي��ة التي تس��رد قصة بعل 
وأيل، ووقعت باسمي أحمد معا والموسيقار 

عابد عازية. 
في كوالي��س العمل المس��رحي الذي عرض 
في قص��ر األمويين للمؤتم��رات على طريق 
المط��ار، ولم يغط��ه اإلعام أب��دًا، كان معا 
يبن��ي عالم��ًا من الكرت��ون المق��وى ويرفعه 
ليك��ون عرش��ًا ألي��ل، أو ج��دارًا ألوغاري��ت، 
يحف��ر علي��ه ش��كًا قديم��ًا ويت��رك للض��وء 
أن يجعل��ه أكث��ر اكتم��ااًل، يبن��ي الكت��ل من 
الكرت��ون ببراعة يح��اول أن ينقلها لمجموعة 
م��ن العم��ال والط��اب ف��ي مش��غل خ��اص 
ف��ي مدينة المع��ارض الجدي��دة القريبة من 
القص��ر، ف��ي المش��غل، كان مع��ا دكتاتورًا 
ال يقب��ل أي همس حتى بي��ن عماله وطابه 
الذي يفضلهم عمال، دائم الصراخ والش��تم، 
ال يعجبه أي عمل مهم��ا كان محترفًا، يحطم 
أي كتلة دام العم��ل فيها أليام ألنها لم تُنفذ 

وفق المقاس��ات التي أش��ار إليها فظهرت أقل 
بس��نتيمتر واحد، فيش��تم العامل، الذي يقف 
أمامه با ح��راك أو نطق، ويكرر معا الذي ال 
يُنادى بين عماله إال بالدكتور، بأنه لم يطلب 
م��ن أح��د أن يفك��ر ب��ل أن ينفذ فق��ط، بين 
العمال في تلك القاعة الفس��يحة كان "علي" 
شقيق معا ويُعامل بذات الطريقة، وإن كان 
مع��ا يعتمد عليه أواًل ف��ي تنفيذ العمل الذي 
ال يقربه معا بيديه إال فيما ندر وحين يكون 

مزاجه في أحسن حاالته. 
ف��ي القصر وأثناء نقل الديكور إلى المس��رح 
كان مع��ا بارع��ًا ف��ي إقناع ضب��اط من رتب 
عالي��ة بكل م��ا يريد، كان يرافقه��م ويتبادل 
معه��م الن��كات، هؤالء ل��م يكون��وا أكثر من 
موظفي��ن إداريين برت��ب عس��كرية وببذات 
ال يرت��دون غيرها، كان يعنيهم م��ا قالوا إنه 
األم��ن في داخ��ل قص��ر المؤتم��رات، وكانوا 
يعق��دون دخ��ول فريق مع��ا إلى المس��رح، 
الفريق الذي قضى س��بعة أي��ام بلياليها في 
المسرح ينصب الديكور ويجهز اإلضاءة، األمر 
ال��ذي اغضب الضب��اط، مع��ا كان يمازحهم 
ويحصل منهم عل��ى ما يريد حتى حين يقرر 
أن يغير في أثاث المسرح وتجهيزاته، فيثقب 
أي ج��دار ويزيح األعم��دة التي من المفترض 
أنه��ا دائم��ة، وحي��ن يتركه��م كان يطاله��م 
بالش��تم ويصفهم باألغبياء، حين جهز معا 
عربة أيل بش��كل نهائي، رفعها على عجات 
أرب��ع، كان��ت كتلتها ترتف��ع إلى ثاث��ة أمتار 
كي تلي��ق بدخول كبير اآللهة وظهوره األول، 
زُخرفت وهي على ش��كل صندوق مستطيل 

ال جدار رابع له، برسومات نُسخت من لوحات 
أثري��ة أوغاريتية، وهيئ له��ا أربعة راقصين 
م��ن طاب المعهد العالي للفنون المس��رحية 
ارت��دوا بعضًا من قماش مقصب كي يدخلون 
المس��رح، حي��ن تم��ت تمام��ًا  إل��ى  باآلله��ة 
امتطاها معا بنفس��ه، ودخل به��ا مع عماله 
إلى المس��رح، طبع��ا لم يكن هن��اك جمهور، 
لكن معا دخل وهو يصرخ ببعض من شعره 

ونثره، وصرخ: "أنا اهلل". 
ل��ن تج��د فنان��ًا يحت��وي منزله عل��ى عدد 
أجهزة الكمبيوتر التي يحتويها منزل معا، 
ه��و من قل��ة قليلة من الفناني��ن البارعين 
باس��تخدام تقنية الحاس��وب في كل عمله، 
يعامل برامج التصمي��م والغرافيك ببراعة 
عالية وكأنها ريش��ة في ي��ده، فأنجز عددا 
مختل��ف  لصال��ح  التصامي��م  م��ن  كبي��رًا 
المؤسس��ات والوزارات، ووصل سعر شعار 
"لوغ��و" صغير صمم��ه لمطعم "س��واري" 
ف��ي الاذقي��ة إل��ى ملي��ون ليرة س��ورية، 
فيم��ا أهدى بعض األعمال بأس��عار رمزية 
لمؤسسة الس��ينما ومديرية المسارح، كان 
يجيد العمل على برامج يعجز الش��بان عن 
إتقانه��ا، فيم��ا تحتوي مكتبته الموس��يقية 
آالفًا م��ن االس��طوانات المدمج��ة لمختلف 
أن��واع الموس��يقى، فه��و يقول أنه يس��مع 
كل ش��يء، وافتخر مرة بأن��ه هو من اظهر 
المطرب الش��عبي األكثر شهرة في سوريا، 
عل��ي الديك، إذ قال بأن��ه قام بالتوصية به 
ف��ي مهرجان المحب��ة، ومن بعده��ا نال ما 
نال��ه من ش��هرة، ذات التوصية قدمها معا 

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن
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�سيناريوهات للذاكرة
  كنان خداج

�سيناريو اأول:
لم��اذا كان عل��يَّ أْن أتذكرَ في ه��ذهِ اللحظة 
بال��ذات، آهٍ لو أنني تأخرتُ دقيقًة أو اثنتين، أو 
لو أنني تذكرتُ بعد ربِع س��اعةٍ أو نصف، لربما 
اختلفت حياتي جذريًا، وحققتُ كلَّ ما حلمتُ بهِ 
طواَل س��نين، أو لو أنني لم أنسى من األساس، 

يا لهذه المعاناة مع ذاكرتي!. 
لطالما كانت ذاكرت��ي مصطنعة جدًا ومخادعة، 
أحيان��ًا أخلقُ م��ن حلٍم ذاك��رة وأحيانًا العكس، 
آهٍ لو أنني أس��تطيع اقتالع تلك التالفيف الغبية 
التي تزينُ مخي دون فائدة، » الدماغ البش��ري 

» يا لهُ من عضٍو مزعج!. 
لطالما كنتُ غارقًا في حبِّ جارتي، تلك الجميلة 
ذات العيون الزرقاء والشعر األشقر الطويل الذي 
يتدلى إلى أس��فِل ظهرها، لم أكلمها يومًا ولم 
أبح لها بما يدور في قلبي، فلس��ت س��وى أجيرًا 
أخ��رجُ إلى عملي في الصب��اح الباكر وأعود بعد 
غياب الش��مس، الحب والزواج هو رفاهية كبرى 
بالنس��بة لي، ثمّ لماذا ستحبني تلك الجميلة؟، 
لس��تُ غنيًا أنا بالكادِ أجمعُ ما يكفي إلطعامي 
أنا وأمي المريض��ة، ال أملكُ طلَة » براد بيت » 
أو » ت��وم ك��روز »، ولم أمل��ك الطالقة ألكّلمها 
فلس��اني ليس إاّل قطعُة لحٍم غبية تنعقدُ كّلما 
رأيتُه��ا، كم أن��ا أحمق، ثمَّ ال ش��كّ أنَّ هنالك 
طوابي��رًا م��ن العش��اق ممن يملكون الش��كل 
والجاه، وال ينتظروَن س��وى إش��ارًة من اصبعها 

الصغير.. 
لم أعرف اس��مها كنتُ أطلقُ عليها العديد من 
األسماء في مخيلتي، أحيانًا أدعوها هيلين نسبًة 
لفيل��م ط��روادة، كن��تُ أريد أن أس��ميها زهرة 
لكنّ األزهار تموتُ دائمًا قبل األوان فأسميتها 
ش��جرة، ثمّ انتبهت إلى أنّه اس��مٌ س��مج، من 
يطلقُ اس��م ش��جرة عل��ى حبيبت��ه؟، فاكتفيت 

بإطالِق إسم الجميلة عليها. 
البارحة كانت الفرصة أكثر من مناسبة ألكلمها، 
وألعرف اس��مها لوال تذكري في اللحظة القاتلة، 
فالبارحة سقطت قذيفة على البناية التي أعيشُ 

فيه��ا، مما تس��بب بإنهيار األرضية اإلس��منتية 
لغرفتي، على الفوِر س��قطتُ ألجدَ نفس��ي في 
غرفتها، كأن القذيفة كانت هدية من الس��ماء، 
لق��د كان ذلك أجمل من حل��م، جارتي الجميلة 

كانت تتعرى لدخول الحمام. 
- ثمَّ ماذا؟ أكمل! )صاحت ذاكرٌة أخرى(

- في تلك اللحظة تذكرت.. 
- ماذا تذكرت؟

- تذكرتُ أن عليَّ أن أموت. 

�سيناريو ثاٍن:
من��ذ نعومةِ أظاف��ري وأنا أحلمُ بج��اري، كنتُ 
أغافُل أم��ي ألخرجَ إل��ى الش��رفة وأراقبهُ وهو 
عائ��دٌ من عمل��هِ، كان يعود وآثار م��واد البناء 
تُزيِّ��نُ وجه��هُ وش��عره، وعين��اهُ المتعبت��ان 
متسمرتانِ في أرِض الشارع كأنّهُ أضاعَ قطعة 
نقودٍ، لن أنس��ى عشقي لوجههُ األسمر، وكان 
جس��دهُ الثقيل يتمايُل مع مش��يته فيبدو كأنهُ 

مهرجٌ لم يحالفه الحظ باختيار جمهوره.. 
ل��م أكن أملك الجرأة ألكّلم��هُ وأبوح لهُ بحبي، 
م��رارًا وم��رارًا انتظرته كي يغمزن��ي أو يكلمني 
أو على األقل يصيح لي باس��مه من بعيد، أو أي 
شيء، لكنّه لم يبدي أي انفعال يا لهُ من أبله!. 
إاّل أنَّ البارح��ة اختل��فَ كلُّ ش��يء، فقد س��قَط 
س��طحُ غرفتي وسقطت معه هدية من السماء، 
كأنَّ السماء في تلك اللحظة أمطرت عليّ بمن 
أحب، ليس مجازًا، في نفس الوقت كنتُ أستعدُّ 
لدخوِل الحمام وكنت ش��بهَ عارية، وكان األمرُ 
كم��ا حلمتُ دائم��ًا الكهرباء مقطوع��ة وأخيلُة 
أجس��ادنا العارية تتموجُ على ضوِء الشمعة، وال 
شي سوانا أنا وهو وأحالمنا الصغيرة، احتضنني 

بقوة ثمَّ.. 
- ثمّ ماذا؟ )صاحت ذاكرٌة أخرى( 

- نسيتُ الموت. 

ألحد النحاتين الش��باب في مسابقة ملتقى 
مدين��ة المع��ارض، كان مع��ا عض��و لجنة 
تحكيم مهمتها اختيار اإلعمال التي ستُنفذ 
ف��ي الملتقى، معا أختار عمل الش��اب دون 
غيره رغم مس��تواه المتوسط، وكذلك فعل 

كل أعضاء لجنة التحكيم. 
جال احمد مع��ا العالم بلوحات��ه وتصاميمه، 
لك��ن ما أنج��زه ع��ام 2004 بالش��راكة مع د. 
حس��ان عباس في معهد غوتة بدمش��ق، كان 
األه��م من حيث تع��دد النش��اطات، فالرجان 
أنجزا معرضًا وكتابًا عن المواطنة في سوريا، 
كتب عباس ونحت معا، وكان المعرض الذي 
لم يفهمه آن ذلك كثير من الزوار، أو لم يكن 
كثي��رون منهم ق��د س��معوا بتعبي��ر مواطنة 
وم��ا يعنيه وإلى ما يدل، فجال��وا بين األعمال 
يبتعدون ويقتربون، يخفضون أجسادهم كما 
لو أنهم أمام عملي نصبي يحتاج لكل الجسد 
كي يدرك، ورغم أن معا لم يكن نحاتًا إال أنه 
وكفنان يعتبر نفسه في كل مكان، قدم كتًا 
صغيرة لم تغادرها حالته الصلصالية، تشرح 
أف��كارًا عام��ة ونقاط أساس��ية ع��ن مفاهيم 
المواطنة، عجز الزوار عن فهم ش��يء فقرؤوا 

كتيب صغير رافق المعرض. 
في لوحة معا نزق حاد، وكثير من المس��رح 
واضح��ة  اإلض��اءة  تش��اهد  والس��ينغرافيا، 
وكأنها نصب��ت مقابل القماش، الش��خوص 
ترقص وتتموضع على خشبة، تؤدي دورها 
بدقة، فيما ال تبذل الريش��ة جهدًا في تحديد 
الخط��وط، في مرحلة الحقة م��ن هذا العام 
"2014"، ظه��ر بطل واحد ف��ي لوحاتها وهو 
أم��ر طالما غ��اب عنها، بكثير م��ن الرماديات 
بع��د فت��رة ملونة في م��ا خ��ا "2010" وإن 
كان��ت لوح��ة معا تس��تحق التوق��ف، إال أن 
الهال��ة الكبي��رة التي يحيط معا نفس��ه بها 
تجعل من لوحته أقل أهمية مما هو متوقع، 
فس��حر المل��ون أكث��ر إش��راقًا م��ن لوحته، 
والملون هنا ميزة نادرة في سوريا وإن كانت 
تعد أقل قدرًا من التشكيلي في تاريخ الفن، 
لكن من الس��ابق ألوانه الحكم على إنجازات 

معا اآلن. 
ف��ي الثورة، تجس��د موق��ف معا مقيم��ًا في 
سوريا ما اس��تطاع، فصاحب العاقات القوية 
مع مختلف األجهزة الحكومية اقترح في بداية 
ع��ام 2011، أن تنقل المظاه��رات إلى التلفاز 
عب��ر ن��دوات مباش��رة يق��ال فيها كل ش��يء، 
وكأبرز العلمانيين في الباد، اتخذ معا الحقًا 
موقفًا معارضًا لما اعتبره مدّ إس��امي يجتاح 
الب��اد، ل��م يتخذ موقف��ًا واضحًا مع الس��لطة 
والنظ��ام، لكن��ه في المقابل ل��م يتخذ موقفًا 
واضحًا م��ع الثورة، بقي في مرس��مه ومنزله 
في قرى األس��د، المرس��م الذي زاره أدونيس 
وكت��ب عن تل��ك الزيارة تحت عن��وان "محيط 
الغوايات" وكأن معا كان يغار من سبهان آدم 
الذي كان قد كتب عنه أدونيس قبل س��نوات، 
احتف��ل مع��ا بالم��ادة التي نش��رها أدونيس 

والتي لم تكن بالمجان. 
م��ن مفارقات معا، أنه أنجز تصاميم خاصة 
بمهرج��ان الوفاء للباس��ل "بطولة فروس��ية 
تحتفي بباس��ل األس��د" لس��نوات عدة، فيما 
صم��م أيض��َا ملصق��ات كثي��رة ع��ن حقوق 
اإلنس��ان، وش��جع المجتمع المدني، حتى أنه 
أف��رد حديث��ًا إذاعي��ًا كام��ًا في ع��ام 2009، 
ليتحدث عن دور المجتمع المدني في حضارة 
الش��عوب، كم��ا صم��م مع��ا ملصق��ًا خاصًا 
لزي��ارة الموس��يقار مال��ك جندل��ي لمدني��ة 

حمص 2007. 

أرواح خائفة | وسام الجزائري
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فائز �سالمة 1895 – 1941
  ياسر مرزوق

ولد فائز بن غس��طين س��امة في 
بل��دة قيتول��ة، ف��ي قض��اء جزين 
جنوب لبنان عام 1895، وفيها تلقى 
علوم��ه االبتدائي��ة والثانوي��ة، ثم 
تعلم اللغة الفرنس��ية في مدارس 
اإلرس��اليات الكاثوليكية. وفي عام 
إث��ر موج��ة جف��اف  1910 وعل��ى 
شديدة ضربت الجنوب هاجر إثنان 
من إخوته السبعة إلى نيويورك أما 
فائز فقد انتقل بعد وفاة والده، مع 
أمه وبقية إخوته إلى دمش��ق عام 
1919، وحمل��وا جميع��ًا الجنس��ية 
السورية، لدى إحصاء السكان الذي 
أجرته س��لطات االحتال الفرنسي 
عام 1923، وتجدر اإلش��ارة إلى أن 
اس��م فائز عل��ى الهوية الس��ورية 
اب��ن  أفن��دي  فاي��ز  »محم��د  ب��ات 
س��امة« وأن��ه مس��لم وه��و ف��ي 
األصل مس��يحي ماروني، ولم يرد 
في كتاباته وأشعاره الاحقة سبب 
اعتناقه اإلس��ام هل عن قناعة أم 

عن شيء آخر. 
م��ن  س��امة  ت��زوج   1921 ع��ام 
السيدة زكية البغدادي وانجب منها 
ابنتين، وبدأ في دمش��ق ممارس��ة 
العم��ل الصحفي، فعم��ل مترجمًا 
ف��ي عدد م��ن الصح��ف، وفي عام 
1925 أصدر جري��دة »العالم«، ثم 

أص��در بعدها جري��دة »الدف��اع« التي بقيت 
تصدر حتى وفاته عام 1941. 

ع��ام 1926 انتس��ب إل��ى معه��د الحق��وق 
لمتابع��ة الدراس��ة الجامعي��ة، إال أن ظروفه 
المادية لم تتح له إكمال تعليمه ففصل من 

الجامعة بعد عامين النقطاعه عن الدوام. 
يقول سامة عن فقر حاله:

به أرد  ث���وب  وال  ال��ش��ت��اء  ج���اء 
حطب وال  ف��ح��م  وال  ال��ش��ت��اء  ب���رد 
تدفئني ن���ار  غ��رف��ت��ي  ف��ي  ول��ي��س 
لهب كلها  ضلوعي  ف��ي  التي  غير 
ت��الزم��ن��ي ن����اٍر  م��ن  واهلل  ع��ج��ب��ت 
وياعجب دم��ع��ي،  يطفئها  ول��ي��س 

ويمكن اعتبار سامة آخر الشعراء الصعاليك 
الناقمي��ن على الفس��اد واالس��تغال، فعلى 
الرغم من أحواله المادية الس��يئة لم يحاول 
التقرب من الوجهاء أو الساس��ة، بل هجاهم 
أش��د الهج��اء وكان ف��ي مقدمته��م رئيس 
الجمهورية الش��يخ »ت��اج الدين الحس��ني« 
والرئي��س »محمد عل��ي العابد«، حيث نظم 
ف��ي كٍل منهم��ا وه��و عل��ى س��دة الحك��م 
مجموعة م��ن القصائد بعنوان »الش��اميات 
التاجي��ات« أو »المعلقات العش��ر« في هجاء 
الرئيس الحسني، و«العابدية – الجمهورية« 
في هج��اء الرئيس العاب��د، والجدير بالذكر 
أن سامة ورغم تعرضه بشكٍل دائم لمقام 
الرئاس��ة لم يتع��رض للمضايقة أو المنع أو 

إلغاٍق الصحيفة التي يصدرها. 
قال عنه الباحث »جورج عيس��ى« في كتابه 
»فائز س��امة المعروف بشاعر الصعاليك«: 

»إن فائ��ز س��امة أحي��ا معن��ى الصعلك��ة 
القديم وأضفى عليه مفهومًا عصريًا صاغه 
من حيات��ه وفك��ره وطباعه وس��لوكه ومن 
الظ��روف االجتماعية التي عاش��ها واألحوال 
السياسية واالقتصادية التي مرت بها بادنا 
أي��ام الحكم العثماني واالنتداب الفرنس��ي، 
وقد قاس��ى منها مثلما قاس��ى أبناء ش��عبنا 
واالس��تعباد  بالظل��م  يش��عرون  مم��ن 
والتفاوت الطبقي وقد أحيا ظاهرة الش��عراء 
والصعالي��ك ليمثلها بمف��رده، فاختصر في 
ش��خصه وش��عره تلك ال��دالالت االجتماعية 
للصعلك��ة الت��ي عرف��ت فيه��ا خ��ال مئات 
السنين وعبر عصور مختلفة فأضفى عليها 
بع��د انقطاع طوي��ل طابعًا معين��ًا ونموذجًا 
متف��ردًا يقف عنده فا يتكرر وليس��جل في 
تاريخ الصعلكة الصفحة األخيرة من رفض 
الواقع والتمرد العنيف وليخلف لنا ش��عرا هو 
آخر دي��وان من دواوين الش��عراء الصعاليك 

في أدبنا الحديث
يق��ول س��امة مفتخ��رًا بانتمائه للش��عراء 

الصعاليك:
عزائمنا خ��ارت  ما  الصعاليك  نحن 
جساس رمح  من  أو  جنكيز  سيف  من 

لم ينتسب شاعرنا لحزٍب من األحزاب إال أنه 
كان م��ن مؤيدي الكتلة الوطني��ة ورجاالتها 
ضد المستعمر الفرنس��ي وضد المتعاملين 
معه، من كبار التجار والوجهاء، الذي وصفهم 
بالخونة وتجار الوطنية، في قصيدةٍ خاطب 

بها الزعيم »ابراهيم هنانو«:
ثمٍن ب��ال  ب��اع��ون��ا  القضية  ب��اس��م 
والرتبا الشهري  ال��رات��ب  وأح���رزوا 

سالمته دام��ت  ط��ارق  أب��ا  خبر 
في موضع الرأس منا ركبوا الذنبا
أخذوا ما  غير  منا  يريدون  ماذا 
ذهبا وال  أبقوا  عندنا  فضًة  ال 
فتئت ما  وال��ن��واب  نجمد  ع��الم 
والحربا الويل  تجر  البالد  على 

ق��ال ل��ه أحد جلس��ائه يوم��ًا: »إننا 
نعجب منك، كيف أنت حلو اللسان، 
محتش��م القول، ولكنك مر القلم، 
هج��اء، هدام« فأج��اب: »وهل من 

يلعن الشيطان، يدعى هجّاء«. 
وعن عاقته بالهجاء يقول: 

هجوت زيدًا بشعٍر فالتوى غضبًا 
واهلل ليس هجاء الناس من خلقي

هذي صفاتك ال زادت وال نقصت 
الورق على  بإيضاٍح  تجلت  لكن 

رحل فائز س��امة ع��ام 1941 في 
دمش��ق س��ٍن مبك��رة دون أن يرى 
يذك��ر  بينم��ا  االس��تقال،  راي��ات 
معج��م البابطي��ن أن وفات��ه كانت 
في مسقط رأس��ه »بلدة قيتولة«، 
ش��عرية  مجموع��ة  ت��اركًا  رح��ل 
نش��ر ت في كتاب »فائز س��امة.. 
الصعالي��ك«،  بش��اعر  المع��روف 
ول��ه قصائد نش��رت ف��ي عدد م��ن الصحف 
المحلية والعربي��ة، منها: ألف ب��اء، واأليام، 
والقب��س، والجزي��رة، والمضح��ك المبكي، 
واألردن، وع��ددًا م��ن الكت��ب، أهمها »أعام 
العرب في السياس��ة واألدب« قدم له ش��اعر 
الش��ام شفيق جبري، وهو من جزءين، ضم 
فيهما تراجم لحياة اثنين وثمانين شخصية 
سياس��ية وعلمية وأدبية، وديوان »التاجيات 
الش��اميات« وكتاب »العابدية – الجمهورية« 
و«البستان فيه من كل فاكهةٍ زوجان« وهو 
عبارة عن مجموعة من المقاالت السياس��ية 
واالجتماعية، التي س��بق نشرها في جريدة 

»الدفاع«. 
قال في رثاءه الشاعر الكبير »أحمد الصافي 

النجفي«:
ل���ك ي���ا ف��ائ��ز ب��ق��ل��ب��ي م��آت��م لم 
السواجم ال��دم��وع  وصفها  تطق 

ولكن  ع��ل��ي��ك  ال��ب��ك��اء  أردت  ك��م 
باسم وال��ث��غ��ر  ذك����راك  منعتني 

ي��ام��ن  رث�����اءك  ي��وف��ي ش��ع��ري  ال 
أن���ا ناظم ك��ن��ت ش��ع��رًا ي��ف��وق م��ا 

كما قال في رثاءه األديب »نسيب االختيار«: 
هذا إنس��ان مات، كم��ا تم��وت كل عبقريةٍ 
في هذه الباد، وفي المقابر فحس��ب نعرف 
رجالن��ا، فحمدًا وش��كرًا للموت، ال��ذي لواله 
لما عرفنا قدر عباقرتن��ا، دعوه يرقدُ هادئًا 
ألوِل م��رةٍ، فق��د كان يط��ل عليك��م وف��ي 
القلب عاصفٌة، وفي ال��روح ثورة، ومن هذا 
فقد كان يس��تقبلكم، والثغر مفتر، والوجه 
طليق، كنت��م ترون فيه ما ليس فيكم، لقد 

كانت دنياه غير دنياكم. 
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املواطنة والتمييز الإيجابي
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين 
هي بي��ت القصيد ف��ي الديمقراطي��ة، إال أن 
الديمقراطية ال تستدعي بالضرورة المساواة 
السياسية والقانونية بين المواطنين بالمعنى 
الفعل��ي، كون صيغ��ة المواطنة المتس��اوية 
تس��ير ف��ي االتج��اه المعاك��س ألصوليتين، 
أولهم��ا األصولي��ة اإلثني��ة أو الديني��ة الت��ي 
تع��رف ش��عوب المنطقة تعريف��ًا حصريًا بما 
ه��ي جماعات مذهبية، دينية جهوية، قومية، 
وتعريف حقوقهم على هذا النحو، وهو لسان 

حال الخطاب الغربي للمنطقة. 
الت��ي  الديمقراطي��ة،  األصولي��ة  وثانيهم��ا 
تفت��رض مواطنة متس��اوية تمامًا، وهنا البد 
للديمقراطي��ة أن تقدم الج��واب الصعب على 
معادلته��ا بذاتها أي » حك��م األكثرية وضمان 
حق��وق األقلي��ات »، إذ ال تس��توي المواطن��ة 
المتساوية دون التمييز اإليجابي إلزالة الحيف 
التاريخ��ي بح��ق أقلي��ات محروم��ة، أو ألج��ل 
تطمين أقليات جرى الحكم باس��مها يسودها 
القلق على مصيرها بعد س��قوط من يدعون 
الحكم باس��مها، كمعاقبة الس��نة في العراق 
في ظل االحتال األمريكي وبعده بتحميلهم 

مسؤولية حكم صدام حسين. 

تعريف التمييز الإيجابي 
يطلق بعض الكتاب المصريين على مصطلح 
التمييز اإليجابي مسمى » المساواة الرافعة » 
لرفع مس��توي الضعفاء إلي مستوي األقوياء، 
وه��و يعني اعتم��اد مبدأ األفضلي��ة أو بآليات 
إنعاش مائمة في التعامل مع لألقليات، وهي 
السياس��ات التي تأخذ بعوامل كالعرق واللون 
والدين والجنس والتوجه الجنس��ي أو األصل 

في االعتبار لكي تميز مجموعات مهمشة 
ف��ي التوظيف أو التعليم أو األعمال، بعلة 
الس��عي إلص��اح التميي��ز ال��ذي مورس 

ضدهم في السابق. 
فمصطل��ح التميي��ز االيجابي يش��ير إلى 
ع��دد من األس��اليب الرامية إل��ى مواجهة 
آثار التمييز في الماضي وللمس��اعدة في 
إلغ��اء الص��ور النمطية فهو عم��ل تقوم 
ب��ه الدولة أو مؤسس��ة خاص��ة لتعويض 
جماعة عن تمييز حصل في السابق على 
أس��س اخت��اف الن��وع، الع��رق، األصول 
االثني��ة، الدين أو العجز عن الدراس��ة، أو 

الوظيفة، أو المشاركة السياسية. 
وينطل��ق مفه��وم التميي��ز االيجابي من 
تح��ول مفه��وم المس��اواة من المس��اواة 
في الفرص إلى المس��اواة ف��ي النتيجة، 
وبم��ا أن التميي��ز اإليجابي أت��ى لمعالجة 
الغبن في الحقوق ال��ذي طال عدة فئات، 
فق��د اعتمد كأس��لوب للقض��اء على كل 
أوجه التميي��ز انطاقًا من أن التمييز ضد 
التميي��ز هو عودة لألصل أي عدم التمييز 

وبالتالي تحقيق المساواة. 
وقد ساهمت الحركات النسوية في بلورة 
المصطل��ح عل��ى اعتباره يفس��ح المجال 
أم��ام وضع آليات تهدف لس��د الفجوة بين 

فئة اجتماعية وأخري من حيث التمتع بالحرية 
والحقوق المدني��ة واالقتصادية واالجتماعية 
ذل��ك أن بعض الفئ��ات االجتماعي��ة تضررت 
بس��بب الع��ادات والتقالي��د والقيم وأس��كنت 

منزله دونية داخل المجتمع. 
ظهر مصطلح »التميي��ز اإليجابي« ألول مرة 
في الواليات المتحدة في األمر التنفيذي الذي 
وقع��ه الرئيس جون ف. كينيدي في 6 مارس 
1961، وقد اس��تخدم لتعزيز إج��راءات تهدف 
لع��دم التمييز. وفي ع��ام 1965 قام الرئيس 
ليندون ب. جونس��ون بس��ن األم��ر التنفيذي 
11246 ال��ذي يش��ترط عل��ى أرب��اب العم��ل 
التابعي��ن للحكوم��ة باتباع سياس��ة »التمييز 
اإليجابي« للتوظيف بغض النظر عن العرق، 
أو الدي��ن أو األصل القومي. وفي عام 1968، 
تم��ت إضافة نوع الجنس إلى قائمة مناهضة 

التمييز. 
وهناك إج��راءات مماثلة ف��ي دول أخرى مثل 
المس��اواة ف��ي العم��ل ف��ي كن��دا، والتميي��ز 
اإليجاب��ي في المملكة المتحدة. وقد تم ادراج 
مفه��وم التميي��ز االيجاب��ي ف��ي العدي��د من 
االتفاقي��ات والمواثي��ق الدولي��ة. حيث نصت 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش��كال 
التمييز العنصري في الم��ادة »2. 2« على أن 
سياس��ات التمييز اإليجابي ق��د يكون متطلبًا 
على ال��دول التي وقعت عل��ى االتفاقية، من 
أج��ل تصحيح التميي��ز المنهج��ي. كما نصت 
لجنة حقوق اإلنسان )الحيوان باألمم المتحدة 
أن مب��دأ المس��اواة يتطل��ب أحيان��ًا أن تلتزم 
أحزاب( الدول بالتمييز اإليجابي، لكي تقلل أو 
تقضي على الحاالت التي تتس��بب أو تس��اعد 

في دوام التمييز الممنوع بالميثاق. 

معار�سه التمييز اليجابي: 
ش��أنه ش��أن أي مصطل��ح ط��ارئ ف��ي الفكر 
السياس��ي واالجتماع��ي الغربي، ف��ان مفهوم 
التميي��ز االيجاب��ي ق��د تع��رض للنق��د م��ن 
السياس��يين  المفكري��ن  م��ن  العدي��د  قب��ل 
واالجتماعيين الغربيين، على اعتبار أن التمييز 
اإليجاب��ي يقل��ل م��ن قيم��ة إنج��ازات األفراد 
باختيار الفرد بناء على المجموعة التي ينتمي 
لها ب��داًل من اختياره بناء عل��ى مؤهاته، وأن 
للتميي��ز اإليجابي تأثيرات جانبية غير مرغوبة 
باإلضافة إلى فش��له في تحقيق أهدافه. وأنه 
يعيق تس��وية الخافات، ويض��ع أخطاء جديدة 
مح��ل األخط��اء القديم��ة، ويش��كك بإنجازات 
األقلي��ات. وكذل��ك يش��جع األفراد عل��ى إبراز 
أنفس��هم كأفراد محرومين حتى لو لم يكونوا 
كذلك. وقد يزيد كذلك من التوترات العرقية. 

وردًا عل��ى ه��ذه المعارض��ة، ف��إن التميي��ز 
االيجاب��ي في جوه��ره ما هو إال وس��يلة من 
وس��ائل المس��اواة الفعلي��ة، هدف��ه التنمية 
وضم��ان مش��اركة كاف��ة مكون��ات المجتم��ع 
في ممارسة الس��لطة واالستفادة من خيرات 
الوطن. وباعتباره وسيلة ال غاية في حد ذاته 
فم��ن الطبيع��ي أن يكون مؤقتا ف��ي الزمان، 
ولكنه توقيت مرتب��ط بالنتيجة، فكلما بلغت 
الفئة المعني��ة الحد الازم لتك��ون على قدم 
المساواة مع البقية كلما فقد التمييز اإليجابي 

مشروعيته. 

د�ستورية التمييز الإيجابي 
عل��ى  تقريب��ًا  ال��دول  دس��اتير  كل  تن��ص 
المس��اواة التامة لكافة المواطنين المس��اواة 
أم��ام القانون دون تمييز ف��ي األصل والعرق 
والجن��س والمكانة االجتماعي��ة، من هنا 
يق��ول البض برف��ض التميي��ز اإليجابي 
عل��ى اعتب��اره منافيًا للنص الدس��توري، 
وتتن��ازع ه��ذه النظري��ة ثاثة م��دارس، 
تقول أولها بضرورة إعاء نص الدس��تور 
وبالتال��ي  االعتب��ارات  م��ن  غي��ره  عل��ى 

ترفض التمييز اإليجابي. 
مب��دأ  أن  فت��رى  الثاني��ة  المدرس��ة  أم��ا 
المس��اواة المنصوص عليه في الدستور 
وهن��ا  الض��رورة  عن��د  تعطيل��ه  يمك��ن 
يمك��ن تطبي��ق التميز اإليجاب��ي بصيغة 
»اإلعفاء« ألن��ه، أي التميي��ز، يعتبر فعًا 
سياسيًا مؤقتًا ومحدود زمنيا، تجب إزالته 

فور تحقق أهدافه
المدرس��ة الثالثة، ترى أن التمييز اإليجابي 
يخرج عن دائرة المساواة المنصوص عليها 
في جميع الدساتير وتربطه بإعادة تعريف 
العقد االجتماعي وارتباطه بمبدأ اإلنصاف 
ال بالمس��اواة. إنها مدرس��ة فرنسية تتخذ 
الش��هيرة،  هوغ��و  فيكت��ور  مقول��ة  م��ن 
أساس��ا لها. فقد نقل عنه قوله: »ال ش��يء 
يف��وق العدالة، س��وى اإلنص��اف«، إذا هنا 
يقوم مفه��وم التمييز اإليجابي، على مبدأ 
اإلنصاف الذي يعلي من شأنها على حساب 

المساواة المطلقة في المعاملة. 
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تركي احلمد: من هنا يبداأ التغيري
  ياسر مرزوق

كتابن��ا الي��وم للكات��ب والمفكر الس��عودي 
تركي الحم��د، الذي قدم لروايته الش��هيرة 
»أطي��اف األزق��ة المهج��ورة« قائ��ًا: أينما 
الدي��ن،  محرم��ات:  ثاث��ة  يوج��د  أعي��ش 
السياس��ة، الجنس. من المحظ��ور الحديث 
عن تلك األشياء. كتبت هذه الثاثية إلحياء 
ه��ذه الموضوعات، واليوم يق��دم لنا الحمد 
كتاب »من هنا يبدأ التغيير«، الذي ال يدعي 
فيه التوص��ل إلى وصفةٍ جاه��زة للتغيير، 
ب��ل هو بحٌث عن كيفية الب��دء في التغيير، 
وع��ن ممكن��ات التغيي��ر، من خ��ال تحليل 
معضلة األزمة التي تعانيها الثقافة والهوية 
العربيتان، ويبحث عن الحلول لها، ويتطرق 
إلى التأثيرات السلبية التي أفرزتها األحداث 
والح��روب التي عصف��ت بالعال��م العربي، 
وجعل��ت الفكر العربي قاص��رًا وعاجزًا أمام 

تحديات الديمقراطية والتغيير. 
يش��رح المؤلف أس��باب تقهقر السياس��ة 
العربية، ويرى أن العرب بحاجة إلى خطاب 
وثقافة جديدي��ن ومتحررين من قيد لغة 
»خشبية » نخرها السوس، حتى يسهموا 
ف��ي صناع��ة الثقافة البش��رية الش��املة 
اآلخذة في التكون في عصر العولمة، لكي 
ال يبقوا ش��هود زور ال ي��رون وال يفقهون 

شيئًا مما يدور حولهم. 
في الفصل األول وتحت عنوان »ويبقى الخيار 
قائم��ًا«: يتح��دث الحم��د عن إش��كالية النص 
والتطبي��ق وحرية االختيار اس��تنادًا لمرجعية 
محددة أو أساس نظري، ابتداًء باألديان مرورًا 
بأي نٍص مجرد، كالماركس��ية بوصفها نسقًا 
فلس��فيًا وإيديولوجي��ًا، قائ��ًا: »ال حركة من 
دون مرجعية، وال فعل من دون أساس نظري 
غالبًا، ولكن ذلك ال يلغي حرية االختيار، ففي 
إطار المرجعية الواحدة والنص الواحد، يمكن 
مثًا أن نختار طريق العنف أو طريق السام، 
وطريق التعصب أو طريق التس��امح، وطريق 
الدم��ار أو طريق البن��اء، فالمرجعية الواحدة، 
والنص المج��رد الواحد، قادران على منح كل 

هذه الخيارات«. 
في الفصل الثاني وتحت عنوان »على ش��فير 
الهاوي��ة« يتحدث الحمد عن أزمة الهوية التي 
يعيش��ها اإلنس��ان العربي، ففي حين يعيش 
الغ��رب أزم��ة ما بع��د الحداثة بحس��ب بعض 
الفاس��فة، أي أزمة البح��ث عن معنى روحي 
لكل االنجازات والمنجزات العلمية التي قدمها 
للبش��رية، أي أزم��ة معنى، يعيش االنس��ان 
العرب��ي أزمة ما قبل الحداث��ة، أو فخ ما قبل 
الحاث��ة، أزم��ة اإلف��راط في المعن��ى، مما قد 

يعني ضياع المعنى نفسه. 
زم��ن  »خصوصيتن��ا  الثال��ث  الفص��ل  ف��ي 
العولم��ة« يتح��دث الكات��ب ع��ن الخصوصية 
المفترضة التي تقدمه��ا المجتمعات العربية 
ع��ن ذاته��ا، موضح��ًا أن االدع��اء بخصوصية 
فري��دة غير متأثرة بغيره��ا من خصوصيات، 
ال يعب��ر ع��ن الحقيقة بق��در ما يعب��ر عن ما 
يس��مى في علم االجتماع »التقوقع الثقافي« 
ال��ذي عرّفه »جان فرانس��وا باي��ار« بأن كل 
بيئة تكسب الفرد شخصية وس��لوكًا وأفكارًا 
وعقلي��ة متمي��زة، ولكن هذا الف��رد يعتبر أن 
أي تفاع��ل أو تداخل مع ثقافات أخرى البد أن 

يؤدي إلى فقدان األصالة. 

يق��ول الحم��د: »لرافض��ون للعولم��ة رفض��ًا 
مطلق��ًا، باس��م حماية الخصوصي��ة الثقافية 
والتارك��ون  االندث��ار.  مصيره��م  والهوي��ة، 
أنفسهم للموج يحملهم كيف شاء وأنى شاء، 

مصيرهم االندثار أيضًا«. 
ف��ي الفصل الرابع الذي أتى بعنوان »من هنا 
يبدأ األمن« يقول الحمد: »األمن الحقيقي ألي 
دولة وأي مجتمع ال يبدأ من الزاوية البوليسية، 
فهو مسألة اجتماعية قبل أن تكون سياسية، 
فالمجتم��ع المس��تقر ه��و دعامة لاس��تقرار 
السياس��ي، وأمن ال��دول وانهيار ال��دول يبدأ 
من انهيار مجتمعاتها، وأهم دعامة الستقرار 
المجتم��ع هي اإلحس��اس الف��ردي والجماعي 
باالنتم��اء، وعندما يحس األف��راد والجماعات 
بأن هناك عاقة وجدانية تربطهم بالمجتمع 
والدولة قائمة على الحقوق والواجبات، فإنهم 
يرتبطون بالمجتم��ع والدولة ويحمونهما، أما 
عندما تك��ون الواجبات هي المذك��ر به دائما 
م��ن دون أن تكون هناك حقوق في المقابل، 
ف��إن األف��راد والجماع��ات يفق��دون الرابطة 
الوجدانية بالدولة ومن ثم فإن النتيجة تكون 

هي الضياع وفقدان اإلحساس باالنتماء«. 
وف��ي معرض حديثه عن األمن يتحدث الحمد 
ع��ن الطبقة الوس��طى ودورها ف��ي تحقيق 
االس��تقرار ف��ي أي مجتم��ٍع م��ن المجتمعات: 
»عندما تكون الطبقة الوس��طى واس��عة، أي 
أنها أوسع الطبقات، مع قلة ثرية وقلة مدقعة 
فإنه حتى وإن كان هناك حرمان نسبي، وهو 
ال بد من أن يوجد بدرجة أو بأخرى، فإن معنى 
ذل��ك أن الطبقة مفتوح��ة وذلك يعني مرونة 
الحراك االجتماعي بش��كٍل نس��بي كبير، وأن 
مصلحة الطبقة في بقاء األوضاع على ما هي 
عليه »أي التركيبة االجتماعية«، وحتى إذا جاء 
أحدهم بأف��كار راديكالية أي »قلب التركيبة« 
فإنه لن يجد الصدى الكافي أو الدعم الكافي 
لتحقيق هذه األفكار، إذ أن الطبقة الوس��طى 
عقانية بطبيعتها، وبالتالي فإنها تقلب أوجه 

الربح والخس��ارة والمأمول والواقع، وبناًء 
على هذه المقارنة تقرر دعم هذه الفكرة 
أو رفضها، ولعل االس��تقرار النسبي الذي 
يعيش��ه المجتمع األمريك��ي والمجتمعات 
الغربي��ة الديمقراطي��ة خي��ر دلي��ٍل على 

ذلك«. 
يخت��م الحمد كتابه ف��ي الفصل الخامس 
تح��ت عنوان »م��ن هنا يب��دأ التغيير« بأن 
التغيير البد من أن ينبع من المجتمع الذي 
يج��ب أن يص��ل إلى الوع��ي بأزمت��ه، أما 
الس��لطة فهي في الخاتمة إفراز اجتماعي 
قبل أن تكون أداًة لتشكيل المجتمع، وهي 
لن تكون إال الصورة أو الشكل الذي يأخذه 
المجتم��ع سياس��يًا فكيفما يك��ن المجتمع 

تكون السلطة. 
وعلى الس��لطة أن تكون ذات دور إيجابي 
مت��ى م��ا ب��دأت ري��اح التغيي��ر م��ع بداية 
الوع��ي باألزمة في الفرد والمجتمع، إذ أن 
استيعابها للتغير والمتغيرات هو الطريق 
الوحيد الستمراريتها وحيويتها، أما الخيار 
الثاني فهو أن تتكلس وتصبح عاجزًة عن 

التكيف، ويصير االندثار هو المآل. 

تركي احلمد:
الدكتور تركي حمد تركي الحمد البريدي، 
المع��روف بترك��ي الحم��د والمول��ود في 10 
مارس 1952 في مزار الكرك باألردن ألس��رة 
س��عودية تنتم��ي إل��ى القصيم م��ن جماعة 
حل المعروفين ب��� العقيات، هو  ��ار الرَّ التجَّ
كاتب وروائي سعودي، وأحد رموز ما يصطلح 
على تس��ميته بالتيار الليبرال��ي في المملكة 

العربية السعودية. 
عاش مرحلة ش��بابه ومراهقته في الستينات 
والسبعينات الميادية بالدمام، وهي المرحلة 
التي عاش فيها العالم العربي تحوالت فكرية 
وسياسية متضاربة، وأحزاب قومية متناقضة 
إل��ى  والبعثي��ة..  والناصري��ة  القومي��ة  م��ن 
االشتراكية والشيوعية وغيرها من األحزاب. 

ألق��ي القبض علي��ه وهو في الس��نة األولى 
الجامعية في جامعة الملك س��عود وذلك بعد 
كش��ف التنظيم، وبقي في الس��جن ما يقرب 
م��ن س��نتين وبع��د اإلف��راج عنه س��افر إلى 

أمريكا للدراسة. 
اش��تهر بثاثيت��ه أطي��اف األزق��ة المهجورة، 
والتي نش��رت ألول مرة ع��ام 1998. بالرغم 
م��ن حظر نش��رها في الس��عودية، البحرين، 
والكوي��ت، فق��د بيع أكث��ر م��ن 20. 000 من 
الرواية، ونتيج��ة لكتاباته، صدرت ضده ثاث 
فتاوى م��ن رجال الدين الس��عوديين، وأعلنه 
تنظي��م القاع��دة مرت��دًا وال ي��زال يقيم في 
الري��اض، ويق��ول أن تلك الفت��اوى »مصدر 

إزعاج أكثر من أي شيء آخر«. 
يق��ول الحم��د: »للتاري��خ قوانين، وللس��لوك 
البش��ري نوامي��س، وللكيان��ات س��نن ق��د ال 
الطبيع��ة  قواني��ن  وصرام��ة  بدق��ة  تك��ون 
ونواميس��ها وس��ننها ولكنه موج��ودة، وقد ال 
يستطيع اإلنسان تغيير مصائر معينة، ولكنه 
يح��اول من خال المعرفة أواًل، وفي المحاولة 
يكم��ن معنى كل الوجود، منذ أن أكل آدم من 
الشجرة المحرمة فأخطأ بحق ربه، وحتى تاب 

ربه عليه بعد ذلك، وكان من الصالحين«.
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  أحمد سويدان
قصة قصيرة من مجموعة غير منشورة بعنوان )وحلَّ المساء(

"1"
همس ش��اويش العنبر ف��ي أذنه وقد انحنى على 

فراشه وبطانيته وعازله:
- ر أنت مناوب هذه الليلة.

- حاضر.
- من الثانية بعد منتصف الليل إلى الرابعة.

- كما تشاء، ومن بَعدي؟
- أخوك عبود.

- هو مريض ومحموم.
- ال استطيع تدبير األمر.

- أعرف.
- حارس السطح ال يرحم.

- عبود على الحافة.
- كلنا كذلك.

يتذك��ر (وهو صغير( انهيار مقدمة الس��قيفة في 
دارهم، عامود الوس��ط تقصف، م��ال، ترنح ذات 
اليمين وذات الش��مال ثم هوى، انخذل العامودان 
الجانبي��ان وتقهقه��ر الثبات، فس��جدت من األمام 
وركع��ت من الخلف، كما يتذك��ر وهو يرافق والده 
إل��ى الطاحون��ة يس��وقان الطحن��ة عل��ى دابتهم 
الهزيل��ة، فجأة تخلخلت إح��دى أرجلها األماميتين، 
وارتجفت الثان��ىة، ثم هوت على صدرها فغاص 
رأسها في الطين والوحل، أليام أنَّت، توجعت، ثم 

نفقت.
"2"

تبدأ المناوبة من المس��اء حتى الصباح، يتعين لها 
كل ليلة س��تة نزالء، يراقبها حارس الس��طح من 
الكوة الدائرية، المناوب يقف تحت الكوة كالتمثال.

طب��ق هذا النظام على العنابر المغلقة منذ س��تة 
أش��هر، قيل لصالح النزالء، ومن أجل س��امتهم، 
فالبعض صار يمش��ي وهو نائم، والبعض حاول 
إمس��اك حبااًل نازلة من جدائل النجوم ليجيط بها 
عنقه، والبعض حاول ثقب الحائط بدبوس صدئ 
ألن��ه يريد رؤي��ة ضوء صادر ع��ن القمر متربص 
وراء الحائط، آخرون شكلوا ورشة نتف للحواجب، 
بدؤوا بأنفس��هم، واتفق��وا أن يداهم��وا النائمين 
ليًا، حاملين خيطانه��م المتوترة يرافقها همس 
معلَّق في الفراغ، وخطوات با ضابط وال حساب.

عندما حلت الساعة الرابعة مضى الشاويش على 
ركبتيه إلى منير:

- مناوبتك أوشكت على نهايتها.
- لو استمر وال توقظه.

- أخاف أن تكون نهايتي ونهايتك.
- حاول.

- انت تعلم وأنا أعلم، ال يمكن، سأوقظه.
مضى عبر الممر الضيق نصف منحن حتى وصل 

فراش عبود.
- انهض.

- سأحاول.
- أراد أخوك أن يستمر مكانك.

- إذا عرف الحرس قضي عليكما.
- لف جسدك بالبطانية.

الن��وم يحلق في س��ماء العنب��ر خائف��ًا ومحمومًا 
ومرتجفًا، نظر الش��قيقان ف��ي بعضهما، أحدهما 

غادر واآلخر وقف عنوة، اطل الحارس من الكوة:
- لماذا البطانية؟

- أنني محموم.
- ألقها أرضًا.

- أمرك سيدي.
- أال تعرف األصول؟!

انكش��ف لباس��ه المهت��رئ، بنط��ال منام��ة رقيق 
مقصوص من عند الركبة مرقوع أكثر من عش��ر 
م��رات، كل رقع��ة من ل��ون، أما قميصه الش��يّال 

فمخ��زوق م��ن الخلف ومن األمام خزوقًا واس��عة، 
قال:

- آه لو أش��رب كوبًا من الش��اي، تع��م ومع الكوب 
أدخن سيجارة.

"3"
رأى نفسه أيام زمان عندما قرر التأخر في دائرته 
إلى الس��اعة الرابعة، كان لديه ج��رّد فهو متعهد 
روات��ب مديري��ة التربية والتعليم ف��ي محافظته، 
مدخ��ات  ع��ن  موافات��ه  التفتي��ش  من��ه  طل��ب 
ومخرجات الصن��دوق، حينها دخلت أمه عليه وهو 

منهمك:
- هل حقًا قررت عدم الرجوع إلى البيت؟

- أنا؟!
- نعم أنت.

- من قال ذلك؟
- عائدة، تقول إنك هددتها البارحة بالطاق.

- هي قالت؟
- ألنها حرقت الطبخة.

- يا أمي، ليست هذه هي المرة األولى التي تحرق 
فيها الطعام.

- طفلها الرضيع يبكي يجب أن تساعدها.
- يا أمي كما ترين، س��اعات الدوام ال تكفي إلنهاء 

شغلي.
- ال أريد أن اس��مع منك كلم��ة: طاق، عائدة ابنة 
أخت��ي ه��ي تعم��ل خدامة ل��ك ول��ي ولولدها وال 

تنطق.
- هل عاد أخي من سفره؟

- نعم.
- لماذا تأخر؟

- اصطدم صهريج بشاحنته على الحدود.
- هل هناك أضرار؟

- إنها خفيفة، أحضر لك شايًا ودخانًا.
- أمي، سأكون في البيت الرابعة والنصف.

يذك��ر اآلن طع��ام ذل��ك المس��اء، صيني��ة م��ن " 
الكفتة" مغطاة بشرائح من البندورة، بعد العشاء 
ش��رب من شاي "الباش" ودخن سيجارة من دخانه 
المفض��ل ال��ذي يحمل��ه أخ��وه إلي��ه م��ن البلدان 

العربية المجاورة.
"4"

تحركت خط��وات الح��ارس ببطء وتثاق��ل فقطع 
جمي��ع النائمي��ن أنفاس��هم وط��ار قل��ب المناوب 

المحم��وم، وال��ذي أصب��ح متخش��بًا، وهم��ت ب��ه 
"الرجف��ة" كما داهمت��ه نوبة الرب��و، ركبتاه بدأتا 
باإلهتزاز، رأس��ه ثقل، وضغطه اللفيف المقرور، 
راح ش��عره يفرز عرقًا ب��اردا ولزجًا، نبهه الحارس 

عندما وقف فوق الفتحة، مباعدًا بين رجليه:
- ابق ثابتًا، إياك من الميان.

وهو يبول نادى على الشاويش:
- نعم سيدي.
- قدم التفقد.

- س��بعون نيامًا، تس��عة ف��ي دورة المي��اه، واحد 
مناوب، المجموع ثمانون سيدي.

وعن��د آخر جم��ل، وآخر قط��رة، احترق��ت زجاجة 
الضوء.

نادى الحارس الحارس األقرب بصوت هادر وراعد، 
انتقل النداء من سطح إلى سطح ومن حارس إلى 
حارس، وبعد لحظة حضرت عدة زجاجات، وانفتح 
باب العنبر، وقدم الشاويش الصف للرقيب رئيس 

الدورية، صرخ هذا:
- ياشاويش.

- نعم سيدي.
- لماذا احترقت الزجاجة؟

- من نفسها.
- ال يمكن، أيها الحارس.

- نعم سيدي.
- ألم تاحظ حركة ما؟

- س��معت حرك��ة كنت بص��دد رصده��ا، أظن أن 
المناوب رشها بالماء.

- يا شاويش!
- نعم سيدي.

- اصفع المناوب ثمانين صفعة.
- سيدي، هو مريض.

- نفذ، ثم اعترض.
- حاضر.

- اعدد.. يا ويلك إن غلطت فس��تعود إلى العدّ من 
البدء.

ال أح��د يعرف متى م��ات المناوب، ه��ل في نهاية 
الصفعات أم في أولها والسبب أنه بقي واقفًا.

أح��د الطي��ور الت��ي أطلقته��ا أم عبود ح��ام فوق 
بداي��ة  الب��رد وداهمت��ه  م��ن  أرتع��ش  الم��كان، 
العاصفة فانتزعت من أحد جناحيه بعض الريش 

فهوى مذعورًا في كومة من العشب.

 عمل للفنان عاصم الباشا
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1993  /  1  /  13
في آخ��ر الممر جلس��نا نش��رب المت��ة نداوي 
بمائه��ا الح��ار ه��ذا الب��رد الش��ديد كن��ا من: 
»البعث الديمقراطي« و«المكتب السياس��ي« 
وح��زب »العمل الش��يوعي« والحزب الناصري 

االشتراكي. 
 ب��دأ الحدي��ث كالتالي: اعتقادي أن الس��لطنة 
العثمانية لو استمرت كان أفضل بما ال يقاس 
م��ن مج��يء الغ��رب وغزوه لن��ا. لو اس��تمرت 
الس��لطنة لما كان��ت هناك تجزئ��ة، ولما كان 
للصهيوني��ة أن تس��تبيح فلس��طين وتش��رد 

شعبها. 
إذا قلتم أن الس��لطنة كان��ت تضطهد العرب، 
لقلنا أن فرنس��ا وإنكلترا زادتا من قسوة هذا 
االضطه��اد واحتلتا األرض والخبرات وداس��ت 

على الوطن وصار مستباحًا. 
إن تركي��ا الت��ي ول��دت عل��ى ي��د مصطف��ى 
كمال بعد س��قوط الس��لطنة لم تخض��ع أبدًا 
لاس��تعمار الغرب��ي أو االحت��ال وق��د ح��اول 
ونهبه��ا  تقس��يمها  والفرنس��يون  اإلنكلي��ز 
وتفتيته��ا معتبرين إياها من ت��ركات )الرجل 
المري��ض(. ولك��ن أتات��ورك هب م��ن الرماد 
ووح��د بقايا جي��وش الس��لطنة وانطلق يصد 
م��ن الش��رق والجنوب والغ��رب الغ��زو لباده 
ولم يتفق مع أحد من الغرب.. لقد أدرك أنهم 

غزاة، وبرابرة. 
ه��ذا م��ا قال��ه م��درس التاري�خ م��ن المكتب 
السياس��ي. ل��ف الجمي��ع الصم��ت أجاب��ه من 
»البع��ث الديمقراطي« حامل الماجس��تير في 
األدب العرب��ي ال��ذي كان له اطاع واس��ع في 

علمي النحو والصرف. 
ق��ال: أيه��ا الرفي��ق طرح��ت أم��ورًا صعب��ة، 
وعليها إش��كاليات، وخ��اف.. الدولة العثمانية 
كانت غاش��مة وتضطهد، وه��ذا صحيح ولكن 
األيوبي��ون  أحس��ن.  يكون��وا  ل��م  الممالي��ك 
تصدوا للصليبيين.. الس��اجقة األتراك كانوا 
رم��زًا  بيده��م  الخليف��ة  وكان  يضطه��دون، 
وش��كًا، وقبله��م كان البويهي��ون. كل هؤالء 
كان��وا أجانب، ول��م يكونوا برمتهم س��يئين.. 
قوته��م،  عه��د  ف��ي  العباس��يون  كان  م��اذا 
وم��اذا كان األموي��ون، كان��وا: أواًل قياص��رة، 
وكان��وا مس��تبدين، وكان��وا ق��د عمل��وا م��ن 
االختيار للحكم، حقًا وراثي��ًا، وكان بيت المال 
ملكه��م، لذا من الخطأ نع��ت آل عثمان بأنهم 
اس��تعماريون وغ��زاة فه��ذا ينطب��ق على كل 
الذي��ن قبله��م. هم ج��زء من تاري��خ الصراع 
على الحكم ف��ي المنطقة. ألم يكن المماليك 
كذلك؟ والزنكيون كذلك واألرس��انيون.. لقد 

تصدوا جميعًا للغزو الصليبي بهمة وثبات. 
ق��ال الذي من حزب العمل: اس��محوا لي برأي 
مختص��ر المفاضل��ة بي��ن الدول��ة العثمانية، 
واالس��تعمار الغرب��ي مث��ل المفاضل��ة بي��ن 
نظام صدام حسين الشمولي المستبد، وبين 
اإلمبريالي��ة األمريكي��ة، كاهما ضد الش��عب 

وضد التعددية وضد الحوار. 
الدولة العثمانية س��يئة ولكنها تكملة لنس��يج 

المنطقة، واالستعمار الغربي أسوأ وهو دخيل 
على المنطقة، والعرب منذ مئات الس��نين با 
إرادة، با كيان، بل وبا دين.. بادهم محتلة 
ووه��م غي��ر قادرين عل��ى قي��ادة مصيرهم 
ومواجهة الغزاة.. لقد كانوا منذ زمن س��حيق 
خارج التاريخ وخارج الحض��ارة، وخارج الفعل 
المؤث��ر.. خضع��وا للخافات وامتط��وا الخيال 
وكان��وا نصف عبيد ال يدرون ماذا عليه العالم 
وم��ا هي النهضة وما هو التس��اؤل أو النقد أو 
االحتجاج مستس��لمون لليل مدله��م، تعودوا 
التذل��ل وتقدي��م التب��ركات للغ��زاة، ولحوافر 
المحتلي��ن الذين ال يردعهم دي��ن وال وجدان. 
يعملون إلع��اء ش��يئين أثيرين هم��ا: القتل 

والنهب. 
سُ��ئل المنخرط ف��ي التنظي��م الناصري ماذا 
تري��د أن تقول؟.. أريد أن أقول أن االس��تعمار 
الغرب��ي عندم��ا ع��اد بع��د الح��رب العالمي��ة 
األولى، كان الش��عب منهكًا وبائس��ًا وال يعرف 
في أكثريت��ه ما هي الدولة، وم��ا هو القانون 

وماهية الحكم. 
ق��د ابتع��د مئات الس��نين ع��ن الح��ق والعدل 
اللذي��ن حملهم��ا اإلس��ام الراش��دي، فس��اد 
الفرنس��يون واإلنكليز علينا وأنشؤا حكومات 
شكلية خالية من االستقال واإلرادة ولم يزل 
هذا هو السائد حتى اآلن. فلما استقلت الباد 
العربي��ة بالحدود المرس��ومة.. كان االقتصاد 

مرتهنًا وكانت اإلرادات شبه مسيرة. 
أس��أل: أل��م تك��ن هن��اك أح��زاب وجمعي��ات 
مدنية؟.. منذ القرن التاس��ع عش��ر وتحت نير 
الدول��ة العثمانية ومنذ 1850 كانت اس��تنبول 
عاصمة السلطنة تعج بالصحافة والمتنورين 
من عرب وأتراك وإذا كان هنا اس��تبداد وإرادة 
عليَّه للسلطان والصدر األعظم فإن ذلك كان 
يقع على األتراك والعرب والقوميات األخرى. 

وتط��ورت ه��ذه الجمعيات، واتس��عت األحزاب 
والصحافة.. نذكر من دمشق شكري العسلي 

ومن حم��ص عبد الحميد الزهراوي ومن حلب 
عبد الرحم��ن الكواكبي.. وبعد ذه��اب الدولة 
العثمانية اتسعت دائرة الطباعة وبدأ تشكيل 
األح��زاب.. فمن��ذ ع��ام 1924 تأس��س الحزب 
الشيوعي في لبنان وسورية ومنذ عام 1933 
تأس��س ف��ي لبنان وس��ورية الح��زب القومي 
الس��وري االجتماعي، ومنذ عام 1938 تأسس 
حزب اإلخوان المس��لمين امتدادًا لإلخوان في 
مصر برئاس��ة الدكتور مصطفى الس��باعي، 
ومن��ذ ع��ام 1943 تأس��س المنت��دى العربي 
الذي صار فيما بعد ح��زب البعث العربي الذي 
اندم��ج م��ع العربي االش��تراكي قبل س��قوط 
الشيش��كلي.. وكان حزب الشعب تأسس منذ 
ع��ام 1923 والحزب الوطني الذي انش��ق عنه 
وضم نواب دمش��ق ف��ي الثاثين��ات من هذا 

القرن. 
أسأل سؤااًل مهمًا: لماذا هذه األحزاب لم تعمل 
مع بعضها لدحر االس��تعمار ومواجهة التجزئة 

والصهيونية؟ 
هذه األحزاب تأثرت بش��كل األحزاب في أوربا 
وخاص��ة فرنس��ا وفي روس��يا، ولكنه��ا كانت 
تحمل مضمونًا ش��كانيًا وش��عاراتيًا يحدوها 
حب الظهور والحكم، وكانت تنظر إلى بعضها 
نظ��رة عدواني��ة مم��ا صرفه��ا ع��ن مواجهة 
االس��تعمار، وانصرفت لمواجهة بعضها. وفي 
ظ��ل تش��كياتها غي��ر الفاعل��ة حدث��ت نكبة 
فلس��طين، وفي ظل حكومات إسمها: وطنية، 
انهزم��ت الجيوش العربية عل��ى يد العصابات 

الصهيونية. 
الكتل��ة األساس��ية من الجماهي��ر كانت تبتعد 
ع��ن الحزبي��ة لكي ال تنخ��رط ف��ي االحتراب 
والتكت��ل والتعصب، وكان��ت متروكة لفقرها 

وأميتها وخرافاتها المتوارثة. 
- ه��ذا اليوم يكفي. غدًا نلتق��ي إذا لم يحدث 

إفراج وهكذا انقضت الجلسة األولى. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

أهال بك في أرضنا أيها الغريب. أتمنى لك طيب اإلقامة بيننا.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 

sour iatna@gmai l .com للمرا�سالت والتوا�سل مع هيئة التحرير 
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معرض التصوير الضوئي "حكايا المسافر" للمصور باسل حسّو
في الذكرى الثالثة لتأسيس الجريدة

في مركز كيركاياك الثقافي - مدينة غازي عنتاب - تركيا
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