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م�سابو احلرب يف الغوطة ال�سرقية ماأ�ساة من�سية
والعمل الطبي اإىل التال�سي

ل��م تع��د تخل��و عائل��ة ف��ي الغوطة 
الش��رقية بريف دمش��ق، من مأس��اة 
مصاب جراء األعمال العس��كرية التي 
تش��هدها منذ نحو عامي��ن، إما لعدم 
توفر العالج المناسب أو الدواء الالزم، 
في حين يعلو صوت الحرب على أنين 
الجراح، م��ا جعل حل��م المصابين أن 
ينكس��ر الحصار وتخم��د الحرب لعل 
الحظ يس��عفهم ويتمكنوا من إكمال 

حياتهم. 
ق��ال ن��زار، م��ن الغوط��ة الش��رقية 
ل�"س��وريتنا"، "منذ نح��و العام أصبت 
ج��راء س��قوط ص��اروخ عل��ى الحي، 
فأصابتن��ي عدة ش��ظايا ف��ي ظهري 
ورجل��ي، فركب لي بع��ض الصفائح 
واألس��ياخ ولكني بحاجة إلى أكثر من 

عمل جراح��ي إضافة إلى الع��الج الفيزيائي، 
علي أستطيع السير من جديد". 

وأض��اف "لقد ح��اول األطباء مس��اعدتي هنا، 
لكن لألسف ال تتوفر اإلمكانات الالزمة، لعالج 
حالتي"، الفتا إلى أنه حاول الخروج عدة مرات 
عب��ر المنظمات اإلنس��انية، لكن ل��م أحصل 

على موافقة النظام". 
م��ن جانبه، قال محمد، ناش��ط ف��ي الغوطة، 
"الوضع الصحي مأساوي جدا، واليوم اإلصابة 
أصبحت مؤلمة أكثر من الش��هادة، لما ينتظر 
ذل��ك المص��اب م��ن أالم انتظ��ار الع��الج في 
طوابي��ر طويلة، ونقص ال��دواء وعدم وتوفر 

االختصاصيين". 
وأضاف أن "المأس��اة الكبرى تكمن في األرق 
الكبير الذي يس��ببه المصاب لعائلته، العاجزة 
ع��ن تقديم المس��اعدة، وهم ال��ذي يعجزون 
ف��ي كثي��ر م��ن األحيان ع��ن تأمين ما يس��د 
رمقهم"، وتابع أن "تأمي��ن الدواء يعتبر أزمة 
بح��د ذاته إذ أنه يكل��ف مبالغ مادية كبيرة، ما 

يجعل الكثيرين عاجزين عن الحصول عليه". 
ولف��ت إل��ى أن "النق��اط الطبي��ة تعان��ي من 
ضغ��ط كبير فآالف المراجعي��ن يوميا، إضافة 
إلى جرحى القصف اليومي وهم بالعش��رات، 
في ظ��ل نقص ح��اد في ال��كادر الطب��ي، ما 
يتس��بب في كثي��ر من األحيان نخس��ر العديد 
م��ن الجرح��ى، لع��دم إس��عافهم ف��ي الوقت 

المناسب". 
م��ن جانبه قال عضو المكت��ب الطبي الموحد 
ف��ي الغوط��ة الش��رقية الدكت��ور أب��و علي، 
ل�"س��ورينتا"، "يعم��ل في الغوط��ة نحو 400 
 55 بينه��م  الطب��ي،  القط��اع  ش��خص ف��ي 
طبيب��ا مختصا وبالتال��ي عليهم ضغط كبير، 
والباق��ي بين أطباء غير مختصين وممرضين 
 35 ومس��عفين وإداريي��ن، يعمل��ون ضم��ن 
نقطة طبي��ة ميدانية عدا نقاط االستش��فاء 
والعي��ادات الخاصة"، معتبرا أن "نقص المواد 
الطبي��ة وال��كادر الطب��ي، ال��ذي تس��تهدفه 
الق��وات النظامي��ة، تس��بب ف��ي فقدن��ا أربع 

أطباء وتس��عة مس��عفين وممرضين 
خ��الل األش��هر الثالث��ة الماضية، في 
حين ال يمر شهر دون استهداف إحدى 

المشافي الميدانية". 
وأضاف "ف��ي الغوطة يجرى وس��طيا 
كل ش��هر 100 حال��ة بتر، وم��ا يزيد 
ع��ن ألف عمل جراحي، ونفقد جرحى 
كان باإلمكان إنقاذهم، ولو كان لدينا 
المزيد م��ن المواد وف��ي أحيان أخرى 
المزي��د من الكادر، وحتى على صعيد 
الصح��ة العامة نضطر ف��ي كثير من 
األحي��ان إل��ى اس��تخدام أدوي��ة اق��ل 
فعالية أو تغيير خطة العالج لنماشي 

الوضع". 
ونب��ه أن "العم��ل الطب��ي ف��ي الغوطة 
الش��رقية يكاد يتالشى في ظل الحصار 
الخانق، ونق��ص الدواء وال��كادر الطبي، الذي ال 
يقدر بثمن، في حين يمنع النظام خروج الحاالت 
اإلنسانية، ويتعامل معها على أنها ورقة تفاوض 
مؤجلة، راميا جميع القيم اإلنسانية خلف ظهره". 
وال تقتص��ر ه��ذه الص��ورة المأس��اوية على 
الغوطة الشرقية، فهناك العديد من المناطق 
الس��ورية ق��د تش��بهها أو تزيد عليه��ا، جراء 
اشتداد األعمال العس��كرية، وتحول المناطق 
السكنية إلى ساحات قتال، وأداة للضغط على 
الطرف المسيطر، دون أن يدخل اإلنسان في 
أي حسابات إن كان على المستوى المناطقي 
أو الوطني أو الدولي، ليصبح من يفقد حياته 
هو المحظوظ، في حين يهمل األثر النفس��ي 
واالجتماعي واالقتصادي على األسرة، الخلية 
األساس��ية في النس��يج الس��وري م��ا يحمّل 
الشعب الس��وري في المستقبل تركة ثقيلة، 
وعبء إعالة إضافة إلى المشاكل االجتماعية، 
التي س��تحتاج إلى عقود م��ن العمل من قبل 

اختصاصيين إلعادة دمجهم في المجتمع. 

  دمشق - أنليل فارس

وصلت مش��فى  البيان بحلب أكثر من 45 حالة تس��مم 
غذائي، غالبية تلك الحاالت من األطفال وبعض عناصر 
الجي��ش الحر بينما توزعت بع��ض الحاالت األخرى من 

التسمم بين عيادات ميدانية ومشافي أخرى.
ويرج��ح مص��در طب��ي بالمش��فى "أن جمي��ع حاالت 

التسمم تناولت من نفس الطعام".
ويوضح  "أن التحاليل المخبرية تش��ير إلى أن غالبية 

حاالت التسمم نتيجة تناول لحوم فاسدة".
إلى ذلك أفاد مراسل س��وريتنا في حلب )عمر عرب(: 
"أن عناص��ر م��ن جبهة النص��رة الق��ت القبض على 

صاحب محل هامبرغر بدوار باب الحديد".
وأض��اف المراس��ل: " أن عناص��ر الجبه��ة وجدت في 

المحل لحوم دجاج فاسدة".
وتكررت حاالت التس��مم الغذائ��ي في مدينة حلب مع 
ضعف الرقابة الصحية على المطاعم ومحالت المواد 
الغذائي��ة إضافة النتش��ار لح��وم  وس��لع مقدمة من 
منظمات إغاثية على شكل مساعدات، دون أن تخضع  

تلك المواد ألي رقابة صحية.

ع�سرات حاالت الت�سمم يف مدينة حلب
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احل�سكة تغرق يف الظالم ومبادرات فردية لتنوير املدن

انطلقت عدة مبادرات في محافظة الحسكة، 
ته��دف إلى الحد والتقليل م��ن حجم األضرار 
الناجم��ة ع��ن فق��دان الكثير م��ن الخدمات، 
في قطاع��ات خدمية ش��تى، س��يما في ظل 
الفوضى التي اجتاحت البالد منذ ما يزيد عن 

الثالث سنوات. 
لعل أب��رز ما يمك��ن الحديث عن��ه هو قطاع 
الكهرب��اء، ال��ذي يعان��ي منه��ا األهال��ي في 
مدين��ة الحس��كة، حي��ث االنقطاع المس��تمر 
خالل الس��نوات االخيرة، والتي انعكست على 
حياته��م وأعمالهم، وكان لها أثر س��لبي في 
قطاعات عدة، سواء كانت حياتية، اقتصادية، 

زراعية أم خدمية. 
مع اندالع األعمال العس��كرية في المحافظة، 
ش��هدت الحس��كة عملي��ة تقنين ف��ي مجال 
الطاقة الكهربائية، فرضته شركة الكهرباء، 
وكانت البداية تبدو مقبولة عندما تم تحديد 
ج��دول التقني��ن بنحو 6 س��اعات يومي��ا، إال 
أن األم��ور أخ��ذت منحى آخر، إل��ى أن وصلت 
س��اعات التقنين إلى أكثر من 20 س��اعة في 

اليوم. 
لج��أ الكثي��ر من أبن��اء المحافظة إل��ى البحث 
ع��ن بدائ��ل تقل��ل م��ن أض��رار االنقطاعات 
الحاصل��ة ف��ي ه��ذا المي��دان، فكان��ت فكرة 
المولدات العمالقة لتوليد الطاقة الكهربائية 
ه��ي األقرب، كما هي تتب��ع للقطاع الخاص، 
لتأمين الحد األدنى من احتياجات المنازل من 

الكهرباء. 
الخ��اص  القط��اع  مش��تركي  أح��د  "عزي��ز" 
للكهرب��اء، يق��ول: " يعيش األهال��ي معاناة 
تجّل��ت ف��ي االنقطاع ش��به التام ف��ي مجال 
الكهرباء، األم��ر الذي حوّل حياتنا جميعًا إلى 
أشبه بالجحيم، وخاصة عندما وصلت ساعات 
االنقطاع إلى أكثر من 22 س��اعة خالل اليوم 

الواح��د، كان له��ذا األمر أثر س��لبي من حيث 
امكانية اس��تثمار فت��رة وج��ود الكهرباء، أي 
االم��ور هي أه��م، ونصب��ح في حي��رة، هل 
نق��رأ هذه الس��اعة؟ أم نش��اهد التلف��از؟ أم 
نش��حن أجهزة الهاتف والكومبيوتر ومتابعة 
األخبار عل��ى مواقع التواصل االجتماعي عبر 

األنترنت؟". 
وأشار "عزيز" إلى استمرار هذه المعاناة على 
مدار س��نوات، إلى أن توصلوا إلى حل جزئي، 
من خالل االش��تراك م��ع مجموعة من أهالي 
الح��ي، في مش��روع تولي��د الطاق��ة الخاص 
بالحي نتيجة "انس��داد األفق وعدم وجود أي 
أم��ل بانف��راج لألزمة، قمنا باالش��تراك بهذا 
المش��روع، على الرغم من كونه عبء مادي 
إضاف��ي، وخاصة ف��ي ظل الظ��رف الراهن، 
ال��ذي بات فيه كل ش��يء ال يمكن تحمله، إال 
أنه��ا الحل الض��روري للتخلص م��ن العتمة، 
وإمكاني��ة البق��اء عل��ى التواصل م��ع العالم 
الخارج��ي، وس��دّ حاج��ة المن��زل ف��ي ه��ذا 

الجانب". 
وأك��د بأنه "يترتب علينا في نهاية كل ش��هر 
دف��ع مبل��غ من الم��ال، إلى جابي المش��روع، 
يمثل قيمة اس��تجرار كهرباء للمنزل، وتقدّر 
القيم��ة بحس��ب األمبيرات المس��تجرة، حيث 
نق��وم بدف��ع مبل��غ 4000 آالف ليرة س��ورية 
قيم��ة فات��ورة الكهرب��اء، وه��و مبل��غ ليس 
بالهين إذا ما قس��ناه بما كنا ندفعه لش��ركة 
الكهرباء سابقا، وأحيانا كثيرة نقوم بالتحايل 

على الجباة، يقولها عزيز مازحا". 
"محم��د" مش��رف على إح��دى المول��دات في 
المدين��ة، يتقاضى راتبًا لق��اء قيامه بأعمال 
إدارة المش��روع، وتأمين مستلزمات المولدة، 
وتحصي��ل قيمة االش��تراكات الش��هرية من 
المش��تركين، يق��ول محم��د" ج��اءت فك��رة 

المش��روع من الحاجة المس��تمرة إل��ى إيجاد 
االنقط��اع  ضغوط��ات  م��ن  يخّف��ف  بدي��ل 
المس��تمر ف��ي الكهرباء، وه��و بالتالي يمثل 
مش��روع اقتصادي يهدف إل��ى تحقيق أرباح 
مالية بالنس��بة ألصحاب هذه المشاريع التي 

باتت منتشر بكثرة في المحافظة. 
وأوض��ح "محم��د" أن قيم��ة الكهرب��اء الت��ي 
يدفعه��ا المش��ترك، ال تع��د عالية بالنس��بة 
لحج��م النفق��ات الت��ي تترتب على تش��غيل 
ه��ذه المولدة، نقوم باحتس��اب قيمة األمبير 
الواحد م��ن الكهرباء بمبل��غ 750 ليرة، وهنا 
كمن يحس��به ب��� 1000 ليرة، والح��د األدنى 
لالش��تراك ه��و 3 أمبي��رات، ويص��ل إلى 10 
أمبيرات، تعود هذه المس��الة إل��ى اإلمكانات 
المادية للمش��ترك، ويصل عدد المستفيدين 
م��ن هذا المش��روع إلى 200 منزل بالنس��بة 
لكل مولدة، حيث باتت تنتش��ر بش��كل كبير 

في معظم أرجاء المدينة". 
وأش��ار "يترتب عل��ى ذلك تأمي��ن محروقات 
للمول��دة، باإلضافة إلى األعطال المس��تمرة 
الت��ي تحتاج إل��ى مبالغ كبيرة، كم��ا يتم دفع 
أج��ور ش��هرية للعاملين في هذا المش��روع، 
عدا عن بعض المشتركين المعسرين الذين 

ال نتقاضى منهم أي أجور لقاء ذلك. 
تجدر اإلشارة إلى أن محافظة الحسكة، تعتمد 
على عدة مص��ادر لتوليد الطاقة الكهربائية، 
أهمه��ا "معم��ل غ��از الس��ويدية ف��ي حقول 
رمي��الن النفطية، ش��مال ش��رق الحس��كة، 
ومحط��ة مبروك��ة، وس��د تش��رين، والخ��ط 
الرئيس��ي م��ن ديرال��زور"، توق��ف معظمها 
ع��ن العمل بس��بب المع��ارك التي تش��هدها 
المنطقة، حيث ال تتجاوز الكمية الواصلة إلى 
المحافظ��ة ع��ن 180 ميغ��اواط، بينما حاجة 

المحافظة تفوق ال� 800 ميغاواط. 

  الحسكة - عدنان أبو كنان 

الحسكة - ساحة ختو | آذار 2014
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احلالة املعي�سية على و�سك االنهيار
والغالء يحول ال�سوريني اإىل فقراء

  طالل سلطان

بي��وت  عل��ى  دائم��ا  ضيف��ًا  الغ��الء  ح��لَّ 
الس��وريين، وحجز له مطرح��ًا في غرفهم 
المُحزنة والكئيبة، مع اتخاذ حكومة النظام 
مطلع تشرين األول من العام الجاري، قرار 

جديدًا برفع أسعار الوقود. 

قرارات وفقراء
أس��عار  رف��ع  النظ��ام  حكوم��ة  تس��تهدف 
المحروق��ات تباع��ًا، وقبي��ل عي��د األضحى 
بيومي��ن، أي مطل��ع ش��هر تش��رين األول 
2014 ق��ررت الحكوم��ة رف��ع أس��عار ليتر 
المازوت من 60 إلى 80 ليرة، وليتر البنزين 

من 120 إلى 140 ليرة. 
يق��ول الخبي��ر االقتصادي )محمد س��لمان( 
قادت��ه  ال��ذي  المحروق��ات  أس��عار  »رف��ع 
الحكومة، برغبة واص��رار واضحين، ووفقًا 
لمخط��ط ممنه��ج ومع��د مس��بقًا، يقضي 
برف��ع الغط��اء عن الدع��م، وتقليص حجم 
م��ا تقدمه للمحروق��ات مما يس��مى دعمًا، 
وتخفيف العبء عن خزانتها التي تشكو من 
قلة الم��وارد، إذ بات من المتوقع أن تصُّفر 
فيه��ا الري��ح. مما ي��ؤدي إل��ى أن المواطن 

سيخسر ربع دخله تقريبًا«. 
أدى ق��رار حكوم��ة النظام إل��ى موجة غالء 
جدي��دة ف��ي ظ��ل أوض��اع معيش��ية غاية 
في الصعوب��ة، وتقديرات ب��أن ثالثة أرباع 
الس��وريين أصبح��وا فق��راء وفق��ا للمركز 
الس��وري لبح��وث السياس��ات، ونصف عدد 
الس��كان يعيش��ون في فقر مدقع، حس��ب 
المصدر ذاته في تقرير أصدره قبل فترة. 

حيث الته��م الغالء دخول الناس، ولم يترك 
لهم فس��حة أم��ل جديدة، للعيش بش��كل 
الئ��ق. إذ وص��ل الرقم القياس��ي ألس��عار 
المس��تهلك الذي يصدره المكتب المركزي 
لإلحص��اء إل��ى 307. %99 ف��ي ش��هر أي��ار 
الماضي، وفي أحد أبرز المؤشرات الفرعية 
وه��و األغذي��ة وص��ل الرقم المذك��ور إلى 
الس��وريون  368. 31 %، عل��ى حي��ن كان 
ينفق��ون قب��ل األزم��ة %45 م��ن دخولهم 
عل��ى الغذاء، فيما وصل التضخم الش��هري 
إلى 309. %73 ف��ي كانون الثاني الماضي. 
يعك��س هذا حال��ة الجن��ون في األس��عار، 
والتخب��ط ف��ي السياس��ات الحكومية لجهة 
الفش��ل في ضبط ايقاع األسواق، وتقديم 
موادًا وس��لعًا بأس��عار معقولة، الس��يما ما 
يتعلق بالس��لة االس��تهالكية األساسية أي 

األغذية. 
وي��رى المواطن أبو ياس��ر، 45 عامًا » الذي 
يعيل أس��رة مكونة من س��بعة أفراد، اثنان 
منها طلبة في جامعة دمشق » أن ما تقوم 
به الحكوم��ة جعلن��ا »فق��راء ومعدومين« 
إذ ال يوج��د عم��ل، وال دخ��ول وأجور تس��د 

االحتياجات. 

حالة معي�سية مزرية
موجة الغالء الجديدة التي بُرِّء منها التجار، 
أتت على ما تبقى ل��دى الناس من إمكانية 
لمواجهة شبح األسعار المخيم على األغلبية 
الساحقة من بيوت سورية وأسرها، السيما 
الهش��ة،  الفق��راء والمعوزي��ن والطبق��ات 
وذوي الدخ��ل المح��دود والعاملي��ن بأج��ر. 
ه��ذه الموجة أنهك��ت كل الطبقات التي لم 
تسمح لنفسها بالشراكة بالفساد والسرقة 
والنهب، والذي��ن ال موارد أخرى لديهم غير 
ق��وة عمله��م. وظه��رت عالمات االس��تياء 
العلني��ة ف��ي مناط��ق س��يطرة النظام من 
هك��ذا وضع مت��أزم، وحالة معيش��ية على 

وشك االنهيار. 
»وبعدي��ن«؟ تتس��اءل أم عم��ر، ربة منزل، 
مختزل��ًة الح��ال الذي آل إليه وضع أس��رتها 
المكون��ة م��ن س��تة أف��راد بأن��ه » يدم��ي 

القلب«. 

 نفحة ليربالية!
وثمة اعت��راف حكوم��ي به��ذا الخصوص، 
لكنه إقرار بالمش��كلة فق��ط، دون وضع ما 
يناس��ب من برامج وخطط، أو تقديم رؤية 
اقتصادي��ة مُحكم��ة لتج��اوز ه��ذه العقبة 
ال��كأداء التي بات عمره��ا الزمني عقود. إذ 
خ��رج وزي��ر االقتص��اد والتج��ارة الخارجية 
هم��ام الجزائ��ري بمؤتم��ر صحف��ي ي��وم 
األح��د 19 تش��رين األول 2014، تحدث فيه 
لم��دة تج��اوزت الس��اعتين، دون أن تتضح 
الرس��الة المطمئنة للناس، ودون أن يقدم 
جديدًا يزرع األمل بحياتهم، ويجدد التفاؤل 
بمستقبلهم، مكتفيًا بترديد عبارات تصلح 
ل��كل زم��ان وم��كان، والتفوه بجم��ل فيها 
نفح��ة ليبرالية واضحة، وه��و ما يتعارض 
م��ع مبدأ االقتص��اد الس��وري. وليعيد إنتاج 
مق��والت قديم��ة م��ن قبيل »لي��س المهم 

تس��مية النه��ج االقتص��ادي«، وه��ي حالة 
النائ��ب  إل��ى  نس��بة  بامتي��از،  »دردري��ة« 
االقتص��ادي األس��بق عبداهلل ال��دردري. إال 
أن الجزائ��ري ال��ذي تحدث بكل ش��يء عام 
في مؤتمره، وشرح تفاصيل كثيرة، اقترب 
م��ن بعيد والم��س ب��ال إرادة � نتيجة إلحاح 
الصحفيين � القضية المعيش��ية، وأقر بأن 
»األجور لن تبقى كما هي«، دون أن يوضح 
كيف ستتغير؟ وهل ستتحسن؟ وبأي آلية؟ 

ُر�سا منظمة
اس��تغنت األس��ر الس��ورية ع��ن الكثير من 
عاداته��ا االس��تهالكية، وتخل��ت ع��ن أكثر 
من 20 مادة من اس��تهالكها، وأعادت ربات 
البي��وت النظ��ر م��رة جدي��دة ف��ي العادات 
االس��تهالكية، كما تش��ير زين��ة )35( عامًا، 
وه��ي موظف��ة، »لم يب��ق لدينا أم��ل بأن 
الحكومة س��تقدم شيئًا على مستوى الحياة 
المعيش��ية، هي متهمة بأنها تزيد األسعار، 
فل��ن تكون ق��ادرة على عم��ل عكس ذلك، 

على حد تعبيرها«. 
قبيل موجة الغالء الجديدة، ارتفعت أس��عار 
عدد كبير من السلع بمعدل %50، واألن مع 
هذه الموجة الجديدة، تتجاوز نس��بة الغالء 
%75، إضاف��ة إلى الفوض��ى المعهودة في 
األس��واق، المتروك��ة بال رقيب أو حس��يب. 
ويقتصر األمر للجهات التابعة للنظام على 
جوالت خجولة لدوريات حماية المس��تهلك، 
»الذي��ن ب��داًل م��ن أن يضبط��وا األس��عار، 
تم ضبط إح��دى دورياتهم وهي ترتش��ي 
بأس��واق دمش��ق، وصورت العملية كاملة، 
وقدم��ت لوزي��ر التج��ارة الداخلية الس��ابق 
الذي أص��ر على إنكار التهمة عن موظفيه، 
مطالب��ًا الجهة التي قدم��ت هذه المعلومات 
)غرفة تجارة دمشق( بتقديم قرائن أخرى« 

بحسب ما يقول أحد تجار دمشق. 
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أخ عل��ى خلفيَّة األوضاع والتوترات في كوباني، 

وبغية توحيد الصفِّ الكردي للوقوف في وجه 
تنظيم الدولة االسالمية )داعش( والتي بدأت 
منذ شهرين تقريبًا بتشديد ضرباتها للدخول 
إل��ى كوبان��ي وبن��اًء عل��ى دعوة م��ن رئيس 
إقليم كردس��تان الع��راق مس��عود البارزاني 
ب��دأت ي��وم 14 تش��رين االول المباحثات بين 
كل م��ن المجل��س الوطني الكردي الس��وري

 TEV وحرك��ة المجتم��ع الديمقراطي ENKS
DEM - ف��ي مدين��ة )ده��وك(، وانته��ت هذه 
المباحث��ات المكثف��ة بين المجلس��ين في 22 

من الشهر ذاته. 
وال يخف��ى أنه حصلت خالفات عدَّة في الرأي 
بين ممثلي المجلس��ين، لكن تدهور األوضاع 
ف��ي المناط��ق الكردي��ة دع��ا الطرفي��ن إلى 
تقديم التن��ازالت بغية الوص��ول إلى صيغةٍ 
معيَّن��ة تجمع األطراف الكردي��ة للوقوف في 

وجه داعش. 
ف��ي اليوم الس��ادس م��ن المباحث��ات تم منع 
ادخ��ال المع��دات االعالمي��ة إلى داخ��ل قاعة 
االجتماع��ات لتغطية هذا الح��دث، وحول هذا 
الموضوع ص��رَّح لس��وريتنا )رودي ابراهيم( 

مراسل قناة أورينت نيوز قائاًل:
"حدث��ت مش��كلة ف��ي قاع��ة االنتظ��ار مم��ا 
أدى إل��ى من��ع إدخ��ال المع��دات اإلعالمي��ة، 
وأظ��ن أن��ه تم اتخ��اذ ه��ذه الخطوة بس��بب 
تصوير بعض المس��تندات والوثائق الس��رية 
الخاصة باألط��راف المتحاورة من قبل بعض 

اإلعالميين". 
مباحثات دهوك اعتبرها الكثيرون طوق نجاة 
للشعب الكردي وخاصة في سوريا، وال يخفى 
على كل متاب��ع لألوضاع وج��ود خالفات بين 
وع��دَّه   ،ENKS TEV - DEMو  المجلس��ين 

الكثي��رون اتفاق��ًا تاريخيًا م��ن الممكن أن ال 
يتكرر مجددًا. 

حول هذا الموضوع قال مراسل موقع )يكيتي 
ميديا( اإلخباريّ )برزان شيخموس(:

"عل��ى كل حال، االتفاق جيد للغاية لكن يجب 
تطبيق��ه عل��ى األرض، خاص��ًة فيم��ا يتعلَّق 
بتش��كيل القوى العس��كرية المش��تركة، من 
جهة أخرى البيان لم يبيِّن النقاط بش��فافية، 
بل كان مختصرًا جدًا ومبهمًا، ويحتمل الكثير 
م��ن التأوي��ل واللع��ب باأللف��اظ والمفردات، 

خاصة عن تشكيل القوى العسكرية. 
وف��ي ذات الموضوع أبدى الناش��ط اإلعالمي 
)مس��عود عك��و( تأيي��ده لهذه الخط��وة والتي 
تجم��ع الش��عب الك��ردي في ص��فٍّ واحد ضد 

الهجمات الراديكالية، وصرَّح قائاًل:
"نح��ن ندع��م أي تواف��ق كردي - ك��ردي من 
ش��أنه توحيد القوى الُكردية ف��ي حربها ضد 
اإلره��اب وإس��قاط النظ��ام، ال نري��د تك��رار 
اتفاقيت��ي هولي��ر1 وهولي��ر2، والت��ي ظلت 
حب��رًا عل��ى ورق"، كم��ا أردف "أعتق��د وبع��د 
بروز عوامل وتط��ورات هامة جدًا في الحرب 
الس��ورية، وتدخ��ل التحال��ف الدول��ي بقيادة 
خ��ط  عل��ى  األمريكي��ة  المتح��دة  الوالي��ات 
الصراع، وتوجيهه ضربات جوية ضد مقاتلي 
تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا، ومن ثم 
إلقاء طائرات ش��حن حربية أمريكية أس��لحة 
وعت��اد وذخي��رة مقدَّم��ة من حكوم��ة إقليم 
ُكردس��تان للمقاتلي��ن الُك��رد ف��ي كوبان��ي، 
كذل��ك موافقة تركيا على عبور البيش��مركة 
لألراض��ي التركي��ة لدع��م ومس��اندة وحدات 
حماي��ة الش��عب التي تقاتل ف��ي كوباني، قد 
يدفع باألط��راف الكردية إلى التوافق والعمل 
س��وية من أجل حماي��ة المناطق الكردية من 

تهديدات التنظيم اإلرهابي". 
أمَّا رأي الش��ارع، لم يكن على حد س��واء، إذ 
اختلفت اآلراء بين متفائل ومحكم بالفش��ل، 
وبي��ن مؤي��د للق��رارات ومعارض له��ا، يرى 
المواط��ن )آرام أحمد(: "إن الطرفان الحزبيان 
الل��ذان اتفق��ا على صيغ��ة للح��وار والتوافق 
وتقس��يم الكعك��ة، م��ن أعطاهم الش��رعية 
ليمّث��ال ويتحاورا باس��م الش��عب الكردي في 

سوريا؟". 
يقول المواطن )أكرم حس��ين(: "بحسب رأيي 
ت��مَّ تقزي��م القضي��ة بس��بب ع��دم حضور 

وكاالت أنباء عالمية". 
الكثير من التساؤالت تشغل بال الشارع ولكن 
ه��ذا لم يمنع تواج��د آراء إيجابيَّة أو باألحرى 

تفاؤلية. 
وف��ي الس��ياق ذات��ه ص��وّت برلم��ان إقلي��م 
كردس��تان العراق ف��ي 22 / 10 / 2014 على 
إرسال قوات البيشمركة إلى مدينة كوباني / 
عين العرب، لمس��اعدة وحدات حماية الشعب 
وفصائل الجيش الحرّ في محاربة )داعش(. 

الجدي��ر بالذك��ر أنَّ المباحث��ات تم��ت بوج��ود 
ش��خصيات ب��ارزة م��ن المجلس��ين وممث��ل 
رئي��س اإلقليم حميد دربن��دي، واتفقوا على 
مجموع��ة نق��اط تتلخص بتش��كيل مرجعية 
اإلدارة  ف��ي  الفعلي��ة  والش��راكة  كردي��ة، 
الذاتية وتطويرها، وتش��كيل قوات عسكرية 
كردس��تان  إقلي��م  رئي��س  وكان  مش��تركة، 
العراق مس��عود البارزاني قد صرَّح في ختام 
ه��ذا االجتم��اع: إن وح��دة الك��رد ه��ي جواب 
ل��كل الذين يحاول��ون تفريق الك��رد والقيام 
بالمؤام��رات م��ن اج��ل ش��ق صف��وف الكرد. 
"المرحلة اآلن ال تتحمّل المزيد من النزاعات، 
االختالف طبيعي ولكن يجب فض الخالفات. 

موؤمتر دهوك: بداية اإنهاء ال�سراع بني االأحزاب الكردية - ال�سورية

اإ�سراب عن الطعام يف معتقالت الـPYD يف عفرين
املعتقلون يهددون بحرق اأنف�سهم

  القامشلي - دانا حسن 

ب��أن  عفري��ن   أزادي  تنس��يقية  أف��ادت 
المعتقلي��ن السياس��يين ف��ي س��جون حزب 
االتح��اد الديمقراط��ي قام��وا باإلضراب عن 
الطع��ام بش��كل كام��ل  وأنهم س��يحرقون 
أنفس��هم أن ل��م يت��م األف��راج عنه��م بعد 
اتفاقي��ة دهوك بي��ن المجلس��ين والتي لم 

تشمل اطالق سراح معتقلي الرأي .
وقالت التنس��يقية على صفحتها على فيس 
ب��وك  رغ��م اتف��اق المجلس��ان الكرديي��ن 

ف��ي لق��اءات ده��وك األخيرة عل��ى إطالق س��راح جمي��ع المعتقلين 
السياس��يين الموجودين في س��جون ال� )PYD(، اال أن األس��ايش لم 

تفرج عن جميع المعتقلين في عفرين.
ويؤكد عضو تنس��يقية أزادي عفرين، "بأن ستة من المعتقلين من 
حزب آزادي الكوردي، وأربعة من كوادر الحزب الديمقراطي الكوردي 
في س��وريا )البارتي( و عدد من المواطنين المدنيين، وعدد آخر من 

عناصر الجيش السوري الحر.
فيم��ا قال أحد أقرباء المعتقلين الذين تم اإلفراج عنهم )جيكر حمو(  
بأن "المعتقلين تعرضوا للتعذيب بش��كل وحش��ي في الس��جن من 
قب��ل عناصر األس��ايش خاصة في بداية فت��رة االعتقال، وأن 7 أو 8 

من عناصر األسايش كانوا يقومون يوميا بالضرب وتعذيب السجناء 
حتى يتم االعتراف بتهم لم يرتكبوها..

وتاب��ع  "ب��أن المعتقلين الذي��ن أفرج عنهم األحد، كان��وا قد اعتقلوا 
ف��ي أيلول 2013 بتهمة المش��اركة في التفجي��رات التي وقعت في 
مدينة عفري��ن بمبنى )المجتمع المدني واألمن السياس��ي( و)االمن 
العس��كري( سابقًا". وأضاف "بأن األس��ايش قامت باعتقالهم بتهمة 

جنائية، ولكن الحقيقة هي أنهم اعتقلوا على خلفية سياسية".
وكان��ت الق��وات التابع��ة لح��زب االتح��اد الديمقراط��ي  )PYD(، قد 
اعتقلت في ش��هر أيلول من ع��ام 2013 مجموعة من أعضاء الحزب 
الديمقراطي الكوردي في س��وريا )البارتي( وح��زب آزادي الكوردي، 
بتهمة تفجير المقر الس��ابق لألمن السياسي، واألمن العسكري في 

مدينة عفرين.
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ملاذا اغتيل عامل الذرة ال�سوري اأو�س خليل؟
  مها الخضور

ف��ي نهاية أيلول 2011 اغتي��ل عالم الذرة 
الس��وري أوس عبد الكري��م خليل في حي 
عكرمة الحمصي أثناء خروجه مع عروس��ه 
الت��ي لم يم��ض على زواجه به��ا أكثر من 

شهرين. 
أوس عبد الكريم خليل - 33 عام من مواليد 
بلدة المخ��رم الفوقان��ي التابعة لمحافظة 
حمص، وهو مهندس مختص في البحوث 
الذري��ة وعم��ل معي��دًا في جامعة دمش��ق 
كما اوكل��ت إليه مهمة القائم باألعمال في 

جامعة البعث رغم حداثة سنه. 
والش��هيد " أوس" ه��و ابن طبي��ب العيون 
عب��د الكريم خليل - رئيس قس��م العيون 
في المشفى العسكري في حمص، كما أن 
ج��ده لوالدته - أحمد الخضور كان من أهم 
الضباط والقادة العس��كريين المناهضين 
لألس��د األب وقد تحمل تبعات موقفه حتى 
آخر يوم في حياته التي قضاها في المنفى 
منذ تسلم األسد األب للسلطة حتى وفاته. 
قت��ل أوس خليل بثالث رصاص��ات، اثنتان 
منهما اس��تقرتا في ال��رأس، أثناء صعوده 
إلى س��يارته وقد كان ينوي إيصال زوجته 
إل��ى عملها في كلي��ة العل��وم بالقرب من 

جسر باب عمرو. 
يصف المحامي "إياد الخضور" خال الشهيد 
أوس جريمة االغتيال قائال: "قتل ابن أختي 
ف��ي وضح النه��ار ومن قتله ل��م يخف من 
محاس��بة أحد له، وقد ارتكبت الجريمة في 
حي عكرمة الجديدة الذي يعتبر من األحياء 
العلوي��ة في حم��ص حيث ينتش��ر عناصر 
األمن في كل ش��بر منه فلم لم يتقدم أحد 
منه إلس��عافه بل إنه ترك في مكانه ألكثر 
من نصف س��اعة حتى نزف آخر نقطة دم 
دون أن يتج��رأ الجيران من االقتراب منه أو 
إسعافه بسبب إطالق النار العشوائي الذي 

بدأه رجال األمن في الحي". 
 يومها كان ملفتًا جدًا أن قناة المنار التابعة 
لح��زب اهلل هي أول قن��اة تلفزيونية تنعي 
الش��هيد، لكن القناة غي��رت مكان الجريمة 
ليصب��ح جس��ر ب��اب عم��رو بداًل م��ن حي 
عكرم��ة الجدي��دة حي��ث قتل الش��هيد في 

سيارته وأمام بيته. 

بعدها بس��اعات أعلن التلفزيون الرس��مي 
الس��وري خبر اغتيال��ه وأكد رواي��ة قناتي 
المن��ار والعالم اللتان أصرت��ا على التحدث 
عن الشهيد بصفته عالمًا نوويًا لإليحاء بأن 
الق��وى الظالمية التكفيري��ة تقتل العقول 

والكفاءات في البلد. 
 ول��م يتوق��ف الكثيرون عن��د حادثة تغيير 
مكان الجريمة على اعتبار أنها ليست سوى 
مثااًل عل��ى كذب النظام وحلفائه وقدرتهم 

على استحضار التهم ألعدائهم. 
ل��م تكن حادثة اغتيال "أوس" الوحيدة، بل 
تبعته��ا حوادث مش��ابهة كمقت��ل الطبيب 
حس��ن عيد رئيس قسم جراحة الصدر في 
المش��فى الوطني واغتيال العميد الدكتور 
نائل دخيل مدير كلية الهندسة الكيميائية 
في حمص والمهندس محمد عقيل األستاذ 
في كلي��ة الهندس��ة المعمارية في حمص 

والقاضي جورج شقرة وغيرهم آخرون. 
شكلت عمليات اغتيال هؤالء الشهداء بداية 
الفتنة التي أرادها النظام لتفتيت المجتمع 
السوري والزج بأبناء األقليات في مخططه 
والتركيز على إخافة أبناء الطائفة العلوية 

من الخطر السني القادم. 
 فجميع هؤالء الشهداء هم من أبناء الريف 
الحمصي ومن أبن��اء األقليات الذين حاولوا 
أن يحافظوا على النسيج االجتماعي لريف 
حمص وال��ذي يتندر الحمصي��ون بوصفه 
أنه "كحبات مسبحة كل واحدة لون" تعبيرًا 
ع��ن التنوع الطائفي والديني في المنطقة 
وتعاه��دوا عل��ى المحافظ��ة عل��ى العيش 
المش��ترك لهم جميعا دون األخذ باالعتبار 
بقاء النظ��ام أو زوال��ه وكان لبلدة المخرم 
الفوقان��ي ش��رف الدع��وة لتل��ك اللقاءات 
واس��تضافة القادمين من القرى المجاورة 

في أيار وحزيران 2011
منذ الي��وم األول، وبحس��ب معرفة النظام 
وأهميته��ا  حم��ص  محافظ��ة  بتركيب��ة 
الجغرافي��ة فقد رك��ز عمليات��ه واغتياالته 
فيها أكث��ر من باقي المحافظات الس��ورية 
األخ��رى. ففي حم��ص بدأت أول��ى جرائم 
التمثيل بالجث��ث بعد القتل وكانت ضحيته 
األولى زين��ب الحصني، وفيه��ا أيضا بدأت 
ح��وادث االغتص��اب واالغتي��االت وغيرها. 

وبالرغم من تنبه العدي��د من المعارضين 
لهذه المس��ألة إال أنهم فشلوا في مواجهة 
رواي��ة النظام ودرء الفتنة التي وصل إليها 
الس��وريين ه��ذه األي��ام، وف��ي 18 أيلول 
أص��در تحال��ف "غ��د" لناش��طين ميدانيين 
ف��ي حمص بيانا اتهم في��ه النظام وحمله 
المس��ؤولية الكامل��ة ع��ن عملي��ات قت��ل 
الخب��رات والكف��اءات العلمي��ة م��ن أبن��اء 

األقليات إلخافتهم وجذبهم إلى جانبه. 
وفي ي��وم جن��ازة "أوس" اجتمع اآلالف من 
المشيعين من قريته ومن القرى المجاورة 
فب��دأ التش��ييع وكأنه ع��رس حقيقي غنى 
فيه المشيعون للشهيد العريس واختلطت 
أهازيجهم بالدموع، ولكن وصول مجموعة 
من عناص��ر األمن برفقة تلفزي��ون الدنيا 
وإذاع��ة ش��ام FM وقيامه��م بتوزيع صور 
بشار األسد على المشيعين ليرفعوها، هذا 
األم��ر حول الجن��ازة العرس إل��ى مظاهرة 

حقيقية طالبت بإسقاط النظام. 
ب��دأ خال الش��هيد وخاالت��ه بتمزيق الصور 
وتبعه��م بقية المش��يعين وهتف المحامي 
إياد الخضور خال الشهيد ضد النظام الذي 
يقت��ل أبناء بل��ده في س��بيل الحفاظ على 

السلطة وردد المشيعون الهتافات. 
أح��رج الموق��ف رج��ال األم��ن ومراس��لي 
التلفزي��ون الذين لم يس��تطيعوا الحصول 
على صورة واحدة للجن��ازة وإنما بثت قناة 
الدنيا يومه��ا صورة لمقب��رة القرية وهي 
خالية تماما من المشيعين أي أنهم التقطوا 

الصورة بعد انتهاء الجنازة أو ربما قبلها. 
تق��ول خالة الش��هيد: "إن أوس خس��ارة لنا 
كعائل��ة وللبلد لكنه الش��هيد رقم ألف في 
س��وريا )حت��ى لحظ��ة استش��هاده(، أي أن 
هناك ألف خس��ارة فجعت بها بلدنا بأبنائها 
من أجل بقاء بشار في الحكم وال أشك بأن 
اختياره كضحية لهم كان مدروسا بدقة". 

ل��م يتخ��ذ أوس موقف��ا ح��ادا م��ن النظام 
ولكنه لم يخف موقف��ه ضد القتل فتحدث 
بذل��ك إل��ى األصدق��اء والزم��الء، كم��ا أنه 
عب��ر ع��ن أحالم��ه بس��وريا جدي��دة تنعم 

بالديموقراطية. 
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تح   درعا - سارة الحوراني

عندما يتحول االإعالم اإىل طرف وت�سبح احلقيقة اأول ال�سحايا
ق�سية )قي�س - قي�سر(

تتس��ارع الخط��وات إلنه��اء حال��ة التوت��ر 
الس��ائدة في ح��وران، والعم��ل على عودة 
كاف��ة األط��راف المعني��ة إل��ى االحت��كام 
للقضاء الشرعي في قضية مقتل النقيب 
قي��س القطاعنة على يد الناش��ط محمود 
الحش��يش المع��روف ب��� "قيص��ر حبيب"، 
والذي قتل أيضا على يد عناصر من ألوية 
العم��ري التابع��ة لجبهة ثوار س��وريا يوم 

األحد الماضي. 
أص��درت ألوية العمري بيان��ًا حول العملية 
جاء فيه: "إلى من يهمه األمر، بعد التواطؤ 
والتراخ��ي المقص��ود من محكم��ة "غرز" 
وتأخره��م الداع��ي للفتنة ف��ي المنطقة 
لمحاكمة المج��رم قيصر حبيب، قمنا نحن 
ألوية العم��ري بوضع النقاط على الحروف 
والقص��اص م��ن المج��رم المذك��ور آنفًا، 
ووأد الفتنة التي إن اش��تعلت ستحرق كل 

ماحولها". 
قت��ل الناش��ط حبيب ف��ي 19 من الش��هر 
التابع��ة  االستش��فاء  دار  داخ��ل  الج��اري 
لمشفى الدكتور عيسى عجاج بحي طريق 
الس��د في مدين��ة درع��ا، وأص��درت إدارة 
المش��فى بدورها أيضا بيانا، أوضحت فيه 
مالبسات ما جرى وجاء في البيان المذكور: 
" بع��د أن وصل اإلعالمي قيصر حبيب إلى 
المشفى حوالي الساعة الواحدة ليلة األحد 
محضرًا من س��جن "غرز" بحراس��ة حركة 
المثنى اإلس��المية باإلضاف��ة إلى عناصر 
المحكمة، وهو بحالة صحية سيئة ويشكو 
م��ن حص��ر بول منذ ث��الث أي��ام، مع عدم 
قدرة عل��ى المش��ي، تم اس��تدعاء طبيب 
الجراحة البولية والجراحة العظمية وأجري 
له "مس��توفيكس" )قثطرة بولية(، وُطلب 
له ص��ورة حوض مع تحالي��ل عامة، وُقبل 
في قس��م االستش��فاء لمتابع��ة التحاليل 
والع��الج انطالقًا من عملنا اإلنس��اني في 

معالجة الجرحى". 
وج��ود  أثن��اء  المش��فى:"  بي��ان  وأض��اف 
المص��اب ب��دار االستش��فاء وف��ي حوالي 
الساعة الثانية عشر ظهر يوم األحد حضر 
إلى دار االستش��فاء عناص��ر من محكمة " 
غرز" يرافقهم أخ الشهيد "قيس قطاعنة" 
باإلضاف��ة إل��ى أب��و ش��ريف محامي��د وأخ 
الشهيد "ياس��رالعبود" وأطلعوا على صحة 
الجري��ح "قيصر حبيب" وذهب��وا، بعد ذلك 
بس��اعة قام��ت ق��وة عس��كرية بمحاصرة 
الطي��ران  بمض��ادات  االستش��فاء  قس��م 
والرشاش��ات الخفيف��ة والثقيل��ة، وتبيّ��ن 
فيما بعد أنهم م��ن عناصر ألوية العمري، 
حي��ث قام��وا باقتحام قس��م االستش��فاء 
بإطالق نيران كثيفة أتى بعضها على باب 
قس��م االستش��فاء الحديدي واخترقه، مما 
اضط��ر عناصر حرس الجريح "قيصر" إلى 
إلقاء أس��لحتهم، وبعد ذلك ق��ام العناصر 
بالدخول إلى غرف��ة الجريح وضربه، ومن 
ثم اإلجهاز عليه وقتله بما يتجاوز الثالثين 

طلقة". 
إث��ر ذلك ش��هدت منطقة زيزون مس��قط 
رأس "قيصر حبيب" في ريف درعا الغربي 
توترًا شديدًا، ونصب ذوي القتيل الحواجز 
في المنطقة، واستولوا على عدد من منازل 
بعض العناصر التابعين للواء العمري بعد 

طردهم واالحتفاظ بأسلحتهم. 
تع��ود بداي��ات الحادثة المؤلم��ة إلى نهاية 
ش��هر آب / أغسطس الماضي وتحديدًا في 
28 منه، عندما قام الناش��ط قيصر حبيب 
بإطالق ثالث رصاصات على النقيب قيس 
القطاعن��ة، قائد ألوية العمري وجبهة ثوار 
س��وريا -القطاع الجنوبي في بلدة "جلين" 
بري��ف درع��ا الغرب��ي، وذلك إثر مُش��ادة 
كالمي��ة بينهما عل��ى خلفية توتر س��ابق 
من تغطي��ة "قيصر" اإلعالمية، نُقل على 
إثره��ا القطاعنة إل��ى األردن إال إنه فارق 
الحي��اة في إح��دى المش��افي ودفن هناك، 
فيم��ا أصي��ب حبي��ب برص��اص المرافقة 
الش��خصية للقطاعنة، ونقل إلى مش��فى 

بلدة "الشجرة "بريف درعا لتلقي العالج. 
تباين��ت الروايات ح��ول الحادثة حيث ظهر 
قيصر حبيب في شريط مصور بعد تلقيه 
الع��الج بثه��ا المرص��د الس��وري لحق��وق 
اإلنس��ان قال في��ه: "إن��ه كان متوجهًا إلى 
الريف الغربي في 28 من ش��هر أغسطس 
الماضي، وأثناء توقفي في بلدة جلين، مر 
النقي��ب قي��س القطاعنة بس��يارة وتوقف 
عندن��ا وتح��دث مع��ي ح��ول " انتق��ادات" 
العملي��ات  إح��دى  ولفش��ل  ل��ه  وجهته��ا 
العس��كرية في ريف درع��ا، تطور الحديث 
بينن��ا إلى مش��ادة كالمي��ة، فأم��ر النقيب 
عناص��ره وضع��ي ف��ي صندوق الس��يارة، 
وأثن��اء محاولتهم تنفيذ أمر، قمت بإطالق 
النار عل��ى القطاعنة ومرافق��ه دفاعا عن 

النف��س، أصب��ت برص��اص مرافق��ه وتم 
نقلي إلى مشفى الشجرة ". 

بينما أوضح��ت الصفحة الرس��مية أللوية 
العم��ري الحادث��ة عل��ى الش��كل التال��ي:" 
أثن��اء م��رور القطاعن��ة م��ع مرافقيه في 
قرية جلين، ش��اهد الناش��ط قيصر حبيب 
فتوق��ف بقربه وتح��دث معه معاتب��ًا أمام 
العام��ة، وطلب منه توضيح��ا لما يقوم به 
من تش��هير وطعن بالثوار عام��ة وبألوية 
العمري خاص��ة، وأخبره بض��رورة زيارته 
في مقرات اللواء والس��ؤال قبل التش��هير 
به��م، ليحت��د الح��وار بينهم ويتح��ول إلى 
مش��ادة كالمية انتهت بإطالق قيصر النار 

على النقيب القطاعنة ". 
بض��رورة  العس��كرية  الفصائ��ل  طالب��ت 
تس��ليم قيصر حبيب إلى القضاء بأس��رع 
وق��ت ممك��ن، لتجن��ب التصعي��د والتوتر 
وإراق��ة الدم��اء، وإج��راء محاكم��ة تضمن 
العدال��ة ل��كال الطرفين، حيث ت��م االتفاق 
بي��ن ألوي��ة العمري م��ن جه��ة، وكل من 
الهيئ��ة القضائي��ة الموحدة ف��ي حوران / 
القطاع األوسط، ولواء المعتز باهلل وجبهة 
النص��رة وحركة المثنى وبع��ض الوجهاء، 
عل��ى تحكيم ش��رع اهلل ف��ي قضية مقتل 
النقيب قيس القطاعنة، ورفع القضية إلى 
محكم��ة "غ��رز" والقبول بحكمه��ا من كال 

الطرفين. 
يذكر بأن قيس القطاعنة من أبناء منطقة 
اللجاة في ري��ف درعا، ومن أوائل الضباط 
المنش��قين عن جيش النظام في10 / 7 / 
2011، انضم إلى لواء األحرار وشكل فيما 
بع��د لواء العمري بتاريخ 24 / 10 / 2012، 
ش��ارك ف��ي معظ��م المعارك ض��د جيش 

األسد في حوران والقنيطرة. 
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  ريف حلب الشرقي - ناصر المحمود

املناطق املحررة واحلياة يف زمن احلرب

الح��رب الت��ي تدور رحاه��ا في س��وريا منذ أكثر 
من ثالث سنوات، فرضت على السوريين أنماطًا 
جديدة من العيش والعادات. فمعظم السوريين 
الذين يعيش��ون في المناطق المح��ررة حياتهم 
أق��رب للب��داوة رغم أنهم يعيش��ون ف��ي المدن 

واألرياف. 
 ري��اض رب لعائل��ة اضطرت لمغ��ادرة حلب إلى 
ريفه��ا الش��رقي من��ذ ان��دالع االش��تباكات بين 
الجي��ش الحر وق��وات النظ��ام في حل��ب، يقول 
رياض: »لم نعد نفكر إال بالسالمة لنا وألوالدنا، 
وق��د أصبحت حياتي مثل البدو الرحل، لكن دون 
غن��م أو إبل، فمنذ ب��دء الثورة الس��ورية نزحت 
سبع مرات، ست منها بسبب قصف النظام، ومرة 
بس��بب االش��تباكات بين الثوار وتنظي��م الدولة 

اإلسالمية«.
وعم��ل الس��وريون على التأقلم مع ه��ذه الحياة 
الصعب��ة ب��كل تفاصيله��ا، فبع��د أن أصبح��ت 
الكهرباء ش��يئًا نادرًا، والغاز سلعة باهظة الثمن 
عاد الس��وريون للحطب وال س��يما ف��ي األرياف، 
فخب��زوا على التن��ور والصاج، تق��ول أم محمد: 
»عدن��ا إلى زمن الحطب وخب��ز التنور، فصعوبة 
يس��محان  ال  األمني��ة  والظ��روف  المواص��الت 
بوصول الخبز إلينا، مما أجبرنا على الخبز بالبيت 

من خالل التنور«. 
وتتاب��ع »أم محمد« الحديث عن تعقيدات الحياة: 
»أصبحن��ا نطح��ن ونم��ون الطحي��ن ف��ي البيت 
كم��ا يفعل األجداد، والحط��ب نجمعه من تقليم 

األشجار وروث الحيوانات«. 
 وتضي��ف: »حت��ى الصباي��ا الصغي��رات أصبحن 
يُجدن الخبز على التنور، وهن أكثر نش��اطًا منا، 

وتأقلمن على هكذا عمل«. 
ولم يقتصر استخدام الحطب على خبز التنور أو 
الص��اج، فقد أصبح بدياًل ع��ن الغاز في المطبخ 
الريف��ي تقول الس��تينية أم عمر: »ال نس��تخدم 
الغ��از إال ن��ادرًا م��ن أجل الش��اي أو القه��وة، أما 

الطبخ اليومي فإننا نستخدم الحطب، فأكثر من 
عائل��ة تعيش في مطبخ واحد، فالطبخات كبيرة 

تستهلك كمية من الغاز ال نستطيع تأمينها«. 
منظ��ر الخيام، المنش��رة في مناط��ق كثيرة من 
س��وريا خاص��ة ف��ي ريفي إدل��ب وحل��ب أصبح 
أم��ر معت��ادًا، يحدثن��ا »أبو أس��امة« ع��ن الخيام 
المنصوب��ة أمام بيت��ه في ريف حلب الش��رقي: 
»هذه الخي��ام ألوالدي وأحفادي الذين نزحوا من 
المدين��ة بعد أن اش��تدت وط��أة القصف عليهم، 
وكم��ا ت��رى البي��ت صغي��ر ال يتس��ع ل��كل هذه 

العائالت، فنصبت لكل ولد خيمة«. 
يقول »فضل« أحد أوالد »أبو أس��امة«: »العيش 
ف��ي خيمة أمام بي��ت الوالد وبي��ن األهل أفضل 
من العيش في مخيمات اللجوء التي تذل الناس، 
فالخيم��ة للن��وم، وبقية األم��ور )حم��ام، طبخ( 

مشتركة بيننا فال غريب بيننا«. 
وأه��م ما يمي��ز حي��اة الس��وريين ف��ي يوميات 
الحرب التي يعيش��ونها هو حسن إدارة االقتصاد 
المتمثل��ة بتحقيق االكتف��اء الذات��ي، واالعتماد 
عل��ى المنت��ج المحل��ي )المنزلي(، فالس��وريون 
س��واء في الم��دن أو األرياف بات��وا يلجؤون إلى 
حفظ األطعمة في زمن الرخص لتستخدم زمن 
الغالء مستخدمين الطرق القديمة بالتجفيف أو 

التمليح حتى ال تفسد. 
تخبرن��ا أم عدن��ان ع��ن األس��باب الت��ي دفعتها 
الس��تخدام التجفي��ف والتمليح: »ف��ي الريف لم 
تعد تصلنا الكهرباء فما عاد باإلمكان اس��تخدام 
الثالجات لحفظ األطعمة، إضافة النعدام معظم 

الخضار شتاء، فعدنا ألسلوب األجداد«.
 »نجف��ف كل الخض��ار واألطعم��ة مث��ل دب��س 
والكوس��ا  والباذنج��ان  والفليفل��ة  البن��دورة 
والملوخي��ة والبرغل والتي��ن والزبيب والمربيات 
حتى العصائر مثل عصير الحصرم« بحس��ب أم 

عدنان. 
 وعن إيجابيات هذه الطريقة بالحفظ )التجفيف 

والتملي��ح( توض��ح »أم عدنان«: »الخض��ار أثناء 
موس��مها تك��ون رخيص��ة الثمن عكس الش��تاء 
حيث تكون األس��عار باهظة، وقسم منها تنتجه 
أرضن��ا، كم��ا أن األطعم��ة تحافظ عل��ى قيمتها 
الغذائي��ة، صحي��ح أن نكهة المحف��وظ بالثالجة 

أطيب، ولكن شيء أفضل من ال شيء«. 
ولع��ل أبرز م��ا يميز حياة الس��وريين في الحرب 
وال س��يما في الريف ع��ودة الطق��وس القديمة 
ف��ي الس��هرات، فانقطاع الكهرب��اء وعدم وجود 
بدائ��ل حديثة وال س��يما ف��ي األري��اف الصغيرة 
جعل األهالي يس��تخدمون لمبة ال��كاز، فيجتمع 
األخوة واألعم��ام وغيرهم من الجيران واألخوال 
في بيت أحدهم يتناقش��ون أحوال البلد في ظل 

الحرب المستمرة. 
يقول أبو أس��امة: »ل��م أك��ن أرى أوالدي إال في 
اإلجازات واألعياد بس��بب انشغالهم، ومع توقف 
عجل��ة العم��ل واضطرارهم الن��زوح للريف بت 

أراهم يوميًا، ونسهر كل يوم«. 
وعن أهم ما يميز الس��هرات يقول »أبو أسامة«: 
»البس��اطة والبعد عن التكلف فالسهرة تقتصر 
على الشاي والقهوة العربية، واألحاديث تتمحور 

في معظمها عن الحرب الدائرة في سورية. »
ول��م يقتصر تغير س��ير الحياة عل��ى الكبار إنما 
ش��مل الصغ��ار، فق��د أصبح��ت ألع��اب األطفال 
مختلفة، وتعبر عن الواقع الذي يعيش��ه الطفل، 
تق��ول أم مدي��ن: »ألعاب األطف��ال تتمحور على 
الس��الح أو الث��ورة، فاألوالد يصنعون رشاش��ات 
وس��كاكين م��ن الخش��ب، ويط��اردون بعضهم، 

ناهيك عن دور الثائر والشبيح والمظاهرات«.
حي��اة الح��رب في س��ورية صفحات م��ن التأقلم 
والمعان��اة واآلالم تش��تمل على نقاط بس��يطة 
تبعث األمل في نفوس السوريين، يقول الطبيب 
عثمان: »رغم كل ما يعانيه السوريون وال سيما 
من بقي تحت النار فإن األمل بمس��تقبل أفضل 

هو من ينمي أملهم ويبعث فيهم الحياة«. 
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  حلب - عثمان إدلبي 

بـ 300 دوالر اأ�سبحوا اأطباء ومهند�سني يف اخلليج
جمموعات يف حلب حترتف تزوير ال�سهادات اجلامعية 

عش��رات الط��الب تخرج��وا من جامع��ة حلب 
بوثائ��ق م��زورة وهم الي��وم يعمل��ون خارج 
البالد بموجبها، وعشرات آخرين نالوا شهادات 
في الطب والصيدلة والهندسة واالقتصاد لم 
يكون��وا طالب يومًا. كل ذلك بس��بب انتش��ار 
العديد من مجموعات تختص بتزوير األوراق 
الرسمية وبشكل خاص الشهادات الجامعية. 

لك��ن بالمقابل هناك العش��رات م��ن الطالب 
مم��ن وقعوا ف��ي فخ تزوير ش��هادات جامعية 
وه��م الي��وم يقض��ون أحكام��ًا قضائية في 

سجون النظام بتهمة تزوير وثائق جامعية. 

  طالب يف �سجون النظام
�سحية لعمليات التزوير

أصب��ح ف��رع وزارة الخارجي��ة ف��ي حل��ب فخا 
يصط��اد فيه النظ��ام الطالب الذي��ن يلجئون 
إل��ى عملي��ات التزوي��ر ألن الطال��ب يضط��ر 
للحص��ول عل��ى خت��م وزارة الخارجي��ة لكي 
تقبل أوراقة خارج س��وريا وه��ذا الختم الذي 
اس��تعصى تزوي��ره عل��ى المزوري��ن كون��ه 
دقيق ويتغير من فت��رة إلى أخرى، فقام فرع 
ال��وزارة في حلب بوض��ع موظفين مختصين 
لتدقي��ق الوثائ��ق قبل تصديقها م��ن قبلهم 
وأي شخص يحمل أوراق حكومية يشك بأنها 
تحمل ختما أو توقيع��ا مزورا يعتقل من قبل 

الشرطة الموجودة. 
 إسماعيل فياض طالب استنفذ فرص النجاح 
ف��ي معه��د إدارة األعمال بحلب فق��رر تزوير 
ش��هادة المعهد، يق��ول إس��ماعيل: "نصحني 
الم��زور أن اس��تخرج وثيق��ة تخرج م��ن كلية 
االقتص��اد فه��ي أق��وى م��ن ش��هادة المعهد 
مقابل 250 دوالر فوافقت فورَا على عرضه". 
ويضي��ف: "عندما اس��تلمت الوثيق��ة لم تكن 
تحمل خت��م وزارة الخارجية فطمأنني المزور 
بأنني اس��تطيع أن أذهب للخارجية وأصدقها 
دون أن يش��عر أحد بأنها م��زورة، لكن عندما 
أعطي��ت الوثيق��ة لبائ��ع الطواب��ع ع��رف أنها 
م��زورة وبدافع الخوف مزقته��ا فورًا، وغادرت 

المكان مسرعًا". 
وعادة ما يستغل المزور عدم استخدام غالبية 
ه��ذه الوثائق في س��وريا إلقن��اع زبونه، ألن 
جميع الدوائر الحكومية تراسل الجامعية التي 
صدرت الش��هادة منها للتحقق من صحتها أما 
خارج سوريا ال تكشف فجميع الشركات خارج 
سوريا ال تراس��ل الجامعات السورية وخاصة 
الش��ركات الموج��ودة في ال��دول التي قطعت 
عالقته��ا م��ع النظام الس��وري ك��دول الخليج 

وأغلب الدول األوربية. 

ت�سنيع االأختام احلكومية
ي��زورون  المزوري��ن  م��ن  البع��ض  هن��اك 
وثائ��ق وأوراق حكومي��ة بطريق��ة احترافية 
ال يمك��ن تميزيه��ا ع��ن الوثائ��ق النظامي��ة 
وتحت��اج لمختصي��ن لكش��فها فه��ي تحم��ل 
أرق��ام تسلس��لية وتواقيع مطابق��ة لألصلية 
وأختام حقيقة ال تسحب عن طريق )السكنر( 

كعمليات التزوير التقليدية. 

 فعمليات التزوير ه��ذه ينفذها مجموعة من 
األش��خاص المختصي��ن في مج��ال التصميم 
االلكتروني والطباعة ويس��اعدهم أش��خاص 
آخرين يعملون بس��رية تامة يالحقون يوميَا 
تغي��رات األخت��ام والتواقي��ع والتغي��رات التي 
تطرأ على أش��كال األوراق الت��ي تطبع عليها 
الوثائق وكش��وف العالمات ويتابعون بش��كل 
مس��تمر تغيرات صياغ��ة الكالم ال��ذي يطبع 
على الوثائق في كل كلية أو معهد، ويستخدم 
ه��ؤالء الم��زورون أخت��ام نظامي��ة صنعوها 
بأنفس��هم وعن��د كل تغي��ر يصنع��ون ختما 
جديدا فهم اليوم يملكون أختام لجميع كليات 
جامعية حلب ولرئاس��ة الجامعية تمكنهم من 

أعطاء شهادة ألي شخص من أي كلية. 
يقول "س��امر" وهو أحد الش��باب العاملين مع 
مجموع��ة تزوي��ر بحلب: "بدأ عمل��ي مع هذه 
المجموعة منذ حوالي الس��نة عن طريق أحد 
أصدقائ��ي ال��ذي كان يعم��ل بالتزوي��ر وكان 
يحدثن��ي دائم��َا ع��ن عمليات التزوي��ر وحجم 
الفائ��دة الكبيرة الذي يجنيه��ا من هذا العمل 
وكان يدعيني بشكل مس��تمر للعمل معهم، 
وعندم��ا قبلت كلف��ت بمهمة أولي��ة وهي أن 
أجلب الزبائ��ن وكانوا يعطونن��ي 5آالف ليرة 
مقابل كل زبون أحضره، وطوال هذه الس��نة 
الت��ي عملت بها مع هذه المجموعة لم أتعرف 
إال عل��ى ش��خص واحد م��ن ه��ذه المجموعة 
ك��ون بقي��ة أف��راد المجموع��ة يعمل��ون في 
الخفاء خوفَا من عناصر األمن الذين يالحقون 

المزورين". 
 وعن مدى اقتناعه في هذا العمل وما الشيء 
الذي دفعه للعمل في التزوير يقول "س��امر": 
"الش��هادات المزورة مس��اعدة للطالب الذين 
ترك��وا جامعاتهم بس��بب مالحقتهم من قبل 
النظام، وللشباب المتواجدين في دول الجوار 
والذين ال يملكون شهادات يعملوا بموجبها". 

ويضي��ف: "الط��الب الذي��ن يلج��ؤون للتزوير 
يأخذون ش��هادات ضمن مجال الدراس��ة التي 
تخصصوا به��ا في الجامعة قب��ل انقطاعهم 
عنها، فمثاَل ال يس��تطيع أي ش��خص أن يأخذ 
ش��هادة في الطب وهو ال يملك خلفية علمية 
عن ه��ذه المهن��ة، ألنه س��وف يكش��ف أثناء 

العمل". 

وثائق تخرج و�سهادات ماج�ستري للت�سدير
يلجأ الكثير من الش��باب الس��وريين العاملين 
في دول الخليج وتركيا وبعض الدول األوربية 
األخرى بتزوير ش��هادات أعلى من الش��هادات 
الت��ي يحملونه��ا ليحصل��وا عل��ى ترقية في 
عمله��م وبالمقابل س��وف س��يحصلون على 

راتب أفضل. 
يقول س��امر "ف��ي الفت��رة األخي��رة أصبحت 
أركز على جلب زبائن من الش��باب المغتربين 
كونه��م يدفع��ون مبال��غ أكب��ر وال يت��رددون 
بطل��ب الش��هادات المزورة ألنه��م ال يخافون 
من المالحقة األمنية، واآلن هناك اقبال كبير 
من قبل الش��باب المغتربين على الش��هادات 

المزورة". 
ازدياد الطل��ب على الش��هادات المزورة جعل 
"المعل��م ال��ذي يعمل لديه س��امر يفتح فرعًا 

خارج سورية لتسهيل التحويالت المالية. 
يقول "س��امر" مع ازدياد العمل والطلب على 
الش��هادات المزورة، أرسل المعلم الذي أعمل 
لديه شابًا لمدينة أربيل العراقية لكي يستلم 
الحواالت المالية ويتكفل بأمور شحن األوراق 
للدول األجنبية ك��ون هذه األمور من الصعب 

أن تتم من داخل سوريا". 
 ومن بين األش��خاص الذين ق��رروا الحصول 
على ش��هادة مزورة لتحس��ين راتبهم الشاب 
"نورس" وهو سوري يعمل في دولة اإلمارات 

ويحمل شهادة مساعد مهندس. 
يقول "نورس": "أحمل شهادة معهد هندسي 
وراتب��ي ال يتجوز 1500 دوالر ك��ون الرواتب 
يمن��ح حس��ب الكف��اءة العلمي��ة، وعملت في 
مدينة دبي لس��ت سنوات ولم أستطع أن أوفر 
شيئا من هذا الراتب بسبب غالء المعيشة في 

هذه المدينة". 
 ويوض��ح "ن��ورس": "ق��ررت أن أزور ش��هادة 
هندس��ة معماري��ة مع كش��ف عالم��ات، بعد 
أن عرف��ت ع��ن طريق أح��د األصدق��اء مزورًا 
واتفقت معه أن يرس��ل لي ش��هادة هندس��ة 
معمارية مقاب��ل 300 دوالر متضمنة تكاليف 
الش��حن، فت��م األم��ر وتركت عمل��ي القديم 
وذهبت إلى ش��ركة أخرى في مدينة أبو ظبي 
وأب��رزت ش��هادتي الجدي��دة وتوظف��ت على 
أساس��ها، وأنا اليوم أحص��ل على مبلغ 4500 

دوالر كمرتب شهري". 
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ال�سرك�س واحلرب يف �سوريا
ملح على اجلرح

  ياسر مرزوق

عل��ى الرغم من ه��ذا الكم الكبير من التش��اؤم 
الذي يثيره س��يل اإلحباطات والنكسات والخذالن 
واإلذالل، وغي��ر ذلك مما يجود به قاموس النواح 
العربي، فإن الصورة ليس��ت به��ذه القتامة التي 
تعكس��ها النظرة السطحية لألمور، فهناك درجة 
كبي��رة من التفاؤل تبرز حين نتعمق في فهمها، 
ونحاول أن نخترق القشرة السطحية التي تبعث 
على األس��ى والتش��اؤم، ومبعث التفاؤل واألمل 
هنا هو مالحظة التغيّر، وإن كان بطيئًا ومتدرجًا 
ولكن��ه حثيث، وهو آخ��ذ بالتغلغل في كل زاوية 
من زوايا حياتنا، ثقافيًا أم سياس��يًا أم اجتماعيًا، 
وال ب��د له، آخذين ف��ي االعتبار أنن��ا نتحدث عن 
فترات زمنية طويلة نس��بيًا أن يحقق في عالمنا 
هذا م��ا تحقق ف��ي أوروبا والغرب خ��الل قرون 
نهضتهم التي امتدت لع��دة قرون، ولكن القرن 
الخامس عش��ر الميالدي يبق��ى نقطة االنطالق 
الحقيقي��ة لذلك، كما أن قرننا هذا س��وف يكون 
ذا مكانة في التاريخ العربي معادِلة لمكانة ذلك 

القرن لديهم. 
تتجه س��وريا اليوم وإن تلكأت، وإن تآمرت عليها 
ش��عوب األرض، نح��و إنت��اج نظ��ام ديمقراطي 
وعلمان��ي يس��تجيب لمطال��ب الروح اإلنس��انية 
ومطال��ب العق��ل، ويمك��ن جمي��ع ذوي الحقوق 
م��ن التمتع بحقوقه��م في ظل س��يادة القانون 
وسيادة الشعب، ونحو بناء ثقافة سياسية قائمة 
عل��ى التع��دد الثقافي واللغ��وي والدين��ي الذي 
حتمًا س��يعطي لكل األقلي��ات حقوقها ويعترف 
بخصوصيته��ا، وبالحديث عن التعدد يأتي ملفنا 
الي��وم اس��تكمااًل لملفاتٍ س��ابقة ع��ن األقليات 

العرقية والدينية في سوريا. 
يف��رق الدكتور "غس��ان س��المة" بي��ن "أقليات 
أقلي��ات  مس��تكينة،  وأخ��رى  سياس��يًا  نش��طة 
تس��عى إلى اإلبقاء على الش��عور األقلوي وعلى 
شخصيتها الذاتية وأخرى أكثر استعدادًا لمستوى 
ع��ال م��ن االندم��اج االجتماع��ي - السياس��ي"، 
ويخالف الش��ركس موضوع ملفنا اليوم تقسيم 
س��المة، فهم األقلية األكثر حفاظًا على عاداتها 
وتقاليدها، وهم في الوقت عينه األكثر اندماجًا 

في المجتمع السوري. 

االأديغة "ال�سرك�س"
ينح��در األديغة أو الش��ركس من الع��رق اآلري، 
ويعتب��رون الش��عب األصل��ي لمنطق��ة ش��مال 
القوق��از، الت��ي تش��كل ح��دًا فاص��اًل بين آس��يا 
وأوروبا، وتمتد ما بين البحرين األسود وقزوين، 
ويعتقد أن اإلغريق هم من أطلق عليهم تسمية 
ش��ركس، عل��ى الرغم م��ن أن الموطن األصلي 
لألديغ��ة هو في منطقة ش��مال القوق��از، إال أن 
أكث��ر من نصفهم يعيش اليوم في تركيا، بينما 
بقي ربعهم في ش��مال القوقاز وفي الس��واحل 
الش��مالية الغربي��ة للقوقاز على البحر األس��ود، 

والربع المتبقي في بلدان المشرق العربي. 
وال يس��ع أي مق��ال أو مل��ف اإلحاط��ة بأص��ول 
الش��ركس واختالفاتهم فكل فئ��ة منهم تمتلك 
خصائص ولهجات مختلفة عن اآلخرين، لكنهم 
يش��تركون، على تنوعهم، في العادات والتقاليد 
والمفاهيم االجتماعية، وهم "األديغا، األستين، 
الش��ابوغ"  األباظ��ة،  الشيش��ان،  الداغس��تان، 
وتمتل��ك ه��ذه المجموعات ثقاف��ة محمولة عبر 
األجي��ال، تمتد إلى ثالثة آالف س��نة قبل الميالد 

في الحد األدنى. 

يقول الباحث الشركس��ي "زهير تحاوخو : يُعدّ 
الش��ركس من أقدم الش��عوب في العالم، وهم 
اليوم يعيش��ون ف��ي أكثر من 50 دولة كش��عب 
مُهج��ر م��ن بالده��م الواقع��ة ش��مال القوقاز 
المكون من 12 قبيلة، لهم تراث غني جدًّا، ولهم 
عاداته��م وتقاليده��م ولباس��هم ومأكوالته��م، 
موس��يقاهم وآالته��م ولغته��م الت��ي ال يزالون 

يستخدمونها إلى اليوم. 
ومنع��ًا لللغ��ط في تس��مية هذه الش��عوب فقد 
أقر المؤتمر الشركس��ي العالم��ي الذي عقد في 
"مايك��وب" عام 1991، تحت عن��وان "نحن أديغا 
شركس" باعتماد اسم "أديغا" لتحديد الهوية إن 
كان باللغة الشركس��ية واسم "شركس" إن كان 
باللغة الروس��ية أو اللغات األخرى. واس��تنادًا إلى 
هذه التوصية أقر المؤتمر الشركسي األول الذي 
عق��د في نالش��ك في عام 1992 توحيد االس��م 

العرقي للشراكسة. 
تصني��ف  عل��ى  التاريخي��ة  المص��ادر  وتجم��ع 
العال��م  فبحس��ب  محارب��ة،  كأم��ة  الش��ركس 
"ج��ول تروس��و" صاح��ب القام��وس الكبير فإن 
كلم��ة األديغ��ة تعن��ي، اإلنس��ان الكام��ل. كم��ا 
أنها تعن��ي باللغة السنس��كريتية أصيل ونجيب 
أيضًا وبالس��ومرية تعني "الرجال ذوو الس��يوف 
عنه��م  فيق��ول  خل��دون  اب��ن  أم��ا  القاطع��ة"، 
"الش��ركس هم جيل من الناس يس��كنون جبال 
القوقاز، وه��م أكمل بني آدم خلقه وأحس��نهم 
للش��دائد  وأش��دهم  قلب��ًا  وأش��جعهم  وجوه��ًا 
مقاوم��ة"، بينما يصفهم البس��تاني قائاًل: "هم 
قوم حداد النظر أس��لحتهم مشهوره وهم أعلى 
الن��اس هم��ه وأش��جعهم وأجمله��م"، حت��ى أن 
الكاتب الروس��ي الشهير "مكسيم غوركي" كتب 
روايًة عن واحدٍ من زعمائهم ممن ناصر الثورة 
البلش��فية قالمق بيطال وقال عنه: "من مميزات 
هذا العصر ظهور أناس في مثل شجاعة وحكمة 

زعيم القبرطاي قالمق بيطال". 

اأديغة خابزة
مجموعة األعراف والمفاهيم والتقاليد المتوارثة 
ل��دى المجتم��ع الشركس��ي، وتش��كل دس��تورًا 
اجتماعيًا شبه دائم يتبدّل ويتطوّر حسب تطوّر 
المجتم��ع، وقد توارث الش��ركس ه��ذه القواعد 
رغ��م تبدّل دينهم ألكثر من م��رّة عبر التاريخ، 
وإذا جمعن��ا التَّعريف��ات المتع��ددة ل��� "اأَلدِيغة 
خابزة"، حصلنا على مصطلحات متشابهة، فهي 
"دستور"، وحكمها حكم "القانون"، وهذا القانون 
عظي��م ومق��دس وأخالقي، وهي تم��س جميع 
جوانب الحياة، فتشمل "كل التَّنظيمات المتعلقة 
بالمجتم��ع الشّركس��ي" وبذل��ك تتج��اوز كونها 
مجرد ع��ادات وتقاليد لتصب��ح القانون األديغي، 
فهي ضوابط سلوكية وقانونية وأخالقية يخضع 

لها الحاكم والمحكوم والمحكمة. 
 وقد اغتن��ت هذه األعراف في منبج في س��وريا 
بس��بب انتماء الشراكس��ة فيها لمعظم القبائل 
الشركس��يّة، ممّا س��اهم في تطوي��ر وتوحيد 
العادات أكثر فأكثر وتنوّع األلبس��ة الفلكلوريّة، 
وتتن��اول "أديغ��ة خاب��زة" مفاهيم مح��دّدة عن 
الطبيع��ة واإلنس��ان والبيئة، وعن قوّة الس��ماء 
والخل��ق والق��در، وأخ��رى ع��ن الحي��اة والعم��ل 
واألس��رة،  بالجماع��ة  الف��رد  وال��زواج وعالق��ة 
وكذل��ك أدب المجالس��ة واالخت��الط والتخاط��ب 
وتقالي��د الح��رب والس��لم والث��أر وعق��د الصلح 

والتحالف والضياف��ة وطريقة انتقاء اللباس في 
زمن الحرب والس��لم والعمل واالحتفال للشباب 

والكبار والفتيات والنساء. 

موجات الهجرة ال�سرك�سية 
اس��توطن الش��ركس في المنطقة العربية قبل 
موجات الهجرة المعروفة فقد تواجدوا في مصر 
والس��ودان وبالد الشام، وهم سالالت المماليك، 
حيث أس��س المماليك الشراكسة دولة المماليك 
البرجية التي حكم��ت مصر من عام 1382 حتى 

الفتح العثماني عام 1517. 
أما الموجة األولى لهجرات الش��ركس إلى سوريا 
فترجع للنصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعد 
ثورة القائد "شامل" ضد الحكم القيصري وفشل 
تل��ك الثورة، هربًا من عملي��ات اإلبادة الجماعية 
التي مارستها روسيا القيصرية بحقهم، واإلبادة 
الجماعية ليست رواية شركسية أحادية الجانب، 
بل إن البرلمان الجورج��ي صوت بتاريخ 21 أيار 
2011 ب� 95 صوتًا مقابل ال ش��يء لالعتراف بأن 
القتل الجماعي "المخطط" للشراكس��ة على يد 
اإلمبراطورية الروس��ية والذي رافقته "مجاعات 

وأوبئة متعمدة" يعتبر "عملية إبادة جماعية". 
وكان رئي��س أركان الجيش الروس��ي "ديميتري 
ف��ي  اإلمبراطوري��ة  أه��داف  ح��دد  ميليوتي��ن" 
الح��رب ف��ي مذك��رة ع��ام 1857 ص��ادق عليها 
اإلمبراطور اس��كندر الثاني، وتلخ��ص المذكرة 
اله��دف م��ن الح��رب بأنه "لي��س تطهي��ر التالل 
والس��احل من الشراكس��ة فحس��ب.. بل الهدف 
هو إفناء الشراكس��ة لتطهير األرض من هؤالء 
الجبليين."، وقد قام الجنود الروس بحرق القرى 
الشركس��ية بطريق��ة ممنهجة، حي��ث تم حرق 
كافة قرى الشابس��وغ "سوش��ي" دون اس��تثناء، 
وتم حرق أكثر من ألف قرية في مناطق األبزاخ 

لوحدها بين عامي 1857 و1859. 
وفي األرش��يف الحربي الروس��ي يذك��ر الجنرال 
داخوفس��كي: "ف��ي األول آذار ع��ام 1846 وفي 
األي��ام الثالث��ة األولى م��ن تحركنا ف��ي أراضي 
الشابس��وغ قمنا بإحراق كل ش��يء بي��ن التالل 
الس��احلية والش��اطئ بحي��ث ل��م يبق��ى ش��يء 
واقفًا، وف��ي صب��اح 19 آذار 1846 دخلت قواتنا 
أراضي الوبيخ في منطقة فاردانا األكثر ازدحامًا 

بالسكان وتم إحراق كل القرى". 
يق��ول "درزدوف" في كتابه "الص��راع األخير مع 
الجبليين في غرب القفقاس": "كنت في ش��باط 
ع��ام 1864وضمن وحدة روس��ية تطرد األبزاخ، 
وواجهتنا في طريقنا مناظر مرعبة، جثث أطفال 
وش��يوخ ملقاة في كل مكان وق��د أكلتها الكالب 
جزئي��ًا، وش��اهدنا المهجري��ن ضعاف األجس��ام 
يئنون من الج��وع والمرض، وبال��كاد يتحركون 
لألمام، ويتس��اقطون من الوه��ن، وتبدأ الكالب 
بالتهامهم وهم بعد أحياء، أما األصحاء فلم يكن 
لديه��م الوقت للتفكير بالذين يموتون، ألننا كنا 

نسوقهم بأسرع ما يمكن إلى شاطئ البحر". 
وفي الحادي والعشرين من شهر أيار عام 1864 
أعل��ن نائ��ب القيص��ر الروس��ي انته��اء الحروب 
الروس��ية القفقاسية التي اس��تمرت قرنًا ونيف 
من الزم��ان، وراح ضحيتها ما يزيد عن ثمانمائة 
أل��ف شركس��ي وب��دأت بانتهائها عملي��ة تهجير 
الش��ركس م��ن قب��ل الس��لطات الروس��ية عن 

أوطانهم. 
وقد اس��تقرت أول موجة في ل��واء ماراش التابع 
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لحلب، وكلف رجاله��ا بحفظ األمن في المنطقة 
بتكليف من الوالي العثماني في حينه، تبعها عام 
1872 موج��ة ثانية تضم حوالي ألف شركس��ي 
بقيادة القائد الشركسي جوالن استقرت بالقرب 
من مدينتي حماة وحمص وعلى هضبة الجوالن 
في منطقة ح��وران. ويق��ال أن هضبة الجوالن 
سميت بهذا االسم تيمنًا باسم القائد الشركسي 

ذائع الصيت. 
أم��ا موج��ة الهج��رة األكب��ر فق��د كان��ت خ��الل 
الح��رب العثمانية الروس��ية أي بين عامي 1877 
و1878، حيث أن العثمانيين كانوا قد اس��تقدموا 
الش��ركس الهاربين م��ن بالده��م وعملوا على 
إعادة توطينهم في ما يعرف اليوم بيوغس��الفيا 
وكري��ت،  قب��رص  وج��زر  وروماني��ا  وبلغاري��ا 
لمواجهة ح��ركات التحرر القومية للمس��يحيين، 
وكان لهم الدور الفاعل في مواجهة الثورة التي 

اندلعت في بلغاريا عام 1876. 
ف��ي كان��ون الثان��ي ع��ان 1877 عق��د مؤتم��ر 
ال��دول األوربي��ة ف��ي إس��طنبول إلنه��اء الحرب 
الروس��ية العثماني��ة، ونت��ج عن��ه ق��رار يقضي 
بتهجير الشراكسة من دول البلقان إلى الواليات 
اآلس��يوية للدول��ة العثماني��ة، كم��ا ل��م تلح��ظ 
معاهدتا س��ان س��تيفان وبرلين للسالم مسألة 
تهجي��ر الشراكس��ة م��ن دياره��م وحقه��م في 
العودة، مما دعا بالكثير منهم للهجرة جنوبًا إلى 
سوريا وانضموا إلى من سبقهم، وقد ازداد عدد 
المهاجرين ليصل في سوريا إلى قرابة 70 ألف، 
وخالل العام الالحق اس��تمرا موجات المهاجرين 
بالوف��ود إل��ى س��وريا واس��تقروا ف��ي هض��اب 
الج��والن وش��رقي األردن وبالق��رب م��ن حم��اة 
وحمص وحلب، وأسسوا قرى كالقنيطرة ومنبج 
ومع الوقت تحولت هذه القرى إلى مدن، وبحسب 
اإلحصاءات الصادرة عن الس��فارات الروسية في 
كل م��ن دمش��ق وبيروت ف��إن عدد الشراكس��ة 
المهاجرين إلى سوريا بين عامي 1878 و1880 

يتراوح بين 40، 000 و50، 000 مهاجر. 

بني �سوريا ورو�سيا 
اندمج الش��ركس بس��رعة ف��ي محيطهم على 
الرغم من حفاظه��م على عاداتهم وتقاليدهم، 
عل��ى  الث��ورة  حس��ين  الش��ريف  إع��الن  وم��ع 
العثمانيي��ن التزم الش��ركس الحي��اد، إال أنه وما 
إن وصلت طالئع الجيش العربي جنوب س��وريا، 
حتى انضموا لصفوفه كما آزروه الحقًا في حربه 
ض��د االنتداب الفرنس��ي، وفي العش��رينات من 
القرن الماضي قام بعض المثقفين الشراكس��ة 

بمح��اوالت مهمة إلحي��اء تراثه��م الثقافي، وتم 
افتتاح أكثر من أربعين مدرسة ابتدائية تدرّس 
فيها اللغة الشركس��ية ومعظمها في القنيطرة. 
بع��د ذل��ك وفي ع��ام 1928 ت��م إص��دار جريدة 
"م��ارج" األس��بوعية ف��ي القنيط��رة، لصاحبه��ا 
"طارق ممت��از حاغ��ور"، وكانت الجريدة تنش��ر 

بثالثة لغات الشركسية والعربية والفرنسية. 
إال أن الحكوم��ة الس��ورية الحق��ًا قام��ت بمن��ع 
نش��ر الجريدة كما أغلقت المدارس الشركس��ية 
باإلضاف��ة إل��ى الجمعي��ة الخيري��ة الشركس��ية 
ف��ي القنيطرة، كما قامت باس��تجواب المثقفين 
الشراكسة الداعمين للفعاليات الثقافية السابقة 
لالش��تباه به��م باالنخ��راط بالعم��ل السياس��ي 

اإليديولوجي. 
ف��ي الس��تينات من الق��رن الماضي وم��ع توطد 
العالق��ة بين االتحاد الس��وفيتي وس��وريا، أبدى 
بعض اليس��اريين الش��ركس رغبًة ف��ي العودة 
إلى موطنهم األصلي وبالفعل توجهت مجموعة 
مس��ؤولين وممثل عن جمهورية قبارديه بالقار 
الس��وفيتية إل��ى س��وريا لبح��ث مس��ألة ع��ودة 
الشراكسة إلى موطنهم، إال أن مطلبهم بالعودة 
إلى قفقاسيا لم يلقى إجابة، وقد لعبت الحكومة 
السورية دورًا في منعهم من العودة إلى وطنهم 
األم، فالتي��ار القوم��ي المتطرف في الس��تينات 
خش��ي من إحياء أي نزعات أو ادعاءات تخرج عن 

الخطاب القومي السائد حينها. 
وقد حصل الش��ركس على الجنس��ية الس��ورية 
وتمتع��وا بالق��در ال��ذي تمتع به الس��وريون من 
حق��وق المواطن��ة، وكان منه��م ن��واب ووزراء 
وضب��اط وق��ادة ف��ي الجي��ش، وبع��د االحت��الل 
اإلسرائيلي للجوالن عام 1967 هاجر معظمهم 
من الج��والن إلى دمش��ق وضواحيه��ا " منطقة 
قدس��يا " علم��ًا أنهم كانوا يش��كلون نس��بة 80 
بالمئة من س��كان الج��والن، حينها قدرت بعض 
األوساط غير الرسمية عدد الشركس في سوريا 
بنح��و 1 بالمئ��ة م��ن الس��كان 250 ألف نس��مة 

تقريبًا. 
ع��ام 2011 ومع ان��دالع الثورة الس��ورية، التزم 
الش��ركس، باس��تثناء بعض الناش��طين، الحياد 
الت��ام، تكرارًا ربما لموقفهم من ثورة الش��ريف 
حس��ين على الدول��ة العثماني��ة، إال أنهم وعلى 
الرغ��م م��ن حياده��م فق��د أصابهم م��ا أصاب 
الش��عب الس��وري من نكبات اقتصادية وتهجير 
الجغرافي��ا  مس��احة  عل��ى  النتش��ارهم  نظ��رًا 

السورية. 
ومع ارهاصات الصراع المس��لح في س��وريا وفي 

كانون األول عام 2011 ناش��دت عشرات العائالت 
الشركس��ية الت��ي تعي��ش ف��ي س��وريا الرئيس 
الروس��ي ديمتري ميدفيديف للسماح لها االنتقال 
إلى ش��مال القوقاز، وكان نش��طاء الشركس في 
ش��مال القوقاز في أيار من العام نفس��ه ناشدوا 
موسكو مس��اعدة ذويهم في س��وريا، وكان الرد 
الروسي بالرفض كون الوضع ال يتطلب تدخّلها، 
ول��م تق��ف المطالبات عند ه��ذا الح��د ففي عام 
2012 وج��ه المش��اركون ف��ي المؤتم��ر التاس��ع 
لالتح��اد الشركس��ي الدول��ي ن��داء إل��ى الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين ورئيسة مجلس االتحاد 
فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما سيرغي 
ناريش��كين يناش��دونهم في��ه تقدي��م الحماي��ة 
إلى الش��ركس القاطنين في س��ورية ومس��اعدة 
الراغبين منه��م في العودة إلى وطنهم التاريخي 
ف��ي ش��مال القوق��از، وفي بداي��ات ع��ام 2013 
صنف��ت المنظم��ة األلمانية للدفاع عن الش��عوب 
المه��ددة، الش��ركس ضم��ن الش��عوب الصغيرة 
المهددة باإلبادة، وطالبت الحكومة الروسية بفتح 
الباب أمام عودة عشرات آالف الشركس الساعين 

لمغادرة سوريا هربًا من الحرب. 
 تجاهلت الحكومة الروسية هذه الطلبات التي قد 
تكون فردية ال تمثل الش��ارع الشركسي، خاصًة 
أن جمهوريات االتحاد الروس��ي فقيرة اقتصاديًا 
وال تق��دم مغري��اتٍ للمواطني��ن أو الالجئي��ن، 
ومرد هذا التجاهل اإلحراج الذي يش��كله الطلب 
للحكومة الروسية الحليف الرئيسي لنظام األسد 
في حربه على اإلرهاب حس��ب زعمها، فموسكو 
ال تريد أن يتصف الوضع في هذا البلد بأنه حرب 
أهلي��ة أو كارثة إنس��انية. ونقل الش��ركس من 
سوريا إليها ينقض ادعاءاتها في مواجهة الغرب 
عن انتصار النظام الوش��يك، وعودة االس��تقرار 
إلى س��ورية بانتص��ار النظام عل��ى المجموعات 

االرهابية. 
إضافًة إلى أن إعادة الشركس إلى وطنهم يفتح 
الباب واسعًا أمام العديد من المطالبات للشعوب 
األصلية التي هجرتها روسيا القيصرية واالتحاد 
الس��وفيتي الحقًا، ويحمل العدي��د من المخاطر 
القانونية للحكومة الروسية التي احتفلت بدورة 
األلعاب األولمبية الشتوية في "سوتشي" المعقل 
األخير للشركس في حرب الروس عليهم، والتي 
كان مينائه��ا مركزي��ًا للتهجي��ر القس��ري بع��د 
الح��رب، ويكف��ي أن نذك��ر أن كراس��نايا بوليانا 
"التل��ة الحم��راء" الموق��ع الرئي��س لجميع فروع 
رياض��ة التزلج في األولمبياد الش��توية، س��ميت 
به��ذا االس��م بس��بب الدم��اء الت��ي س��فكت من 

الشركس على الجليد لمدة طويلة من الزمن. 

المهرجان الرياضي السنوي في المدرسة اآلديغية في القنطيرة عام 1934م
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هل منتلك الدفة
  دمشق - زليخة سالم

بدأت ثورة ش��عبية وتحولت إلى ساحة صراع 
دولية فإلى ماذا ستنتهي؟ وأين دور السوريين 
في ه��ذه المرحلة، وماذا فعل��وا لإلبقاء على 

دفة التجديف بأيديهم؟
أسئلة باتت تؤرق السوريين الذين أفاقوا من 
الحل��م على وطن مدمر، وهم مش��ردين في 
أصق��اع الدنيا، تكالبت أم��م األرض إلجهاض 
ثورته��م، وإدخاله��م ف��ي أتون ح��رب ال أحد 

يعرف نهايتها، وإلى ماذا ستؤول. 
دأب النظام منذ بداية الثورة في خطة ممنهجة 
عل��ى إخالء الس��احة م��ن الثوار والناش��طين 
الفاعلين على األرض، فقتل من قتل، وهجر 
م��ن هجر، واعتق��ل والحق م��ن تبقى منهم 
في الداخل، ومازال، لإلبقاء على المتشددين 
والمتطرفي��ن الذي��ن " إن ل��م نق��ل خلّقه��م 
وعبّأه��م من خ��الل إخراج الكثي��ر منهم من 
س��جونه " فإنه سهل صعودهم، وانتشارهم 
ف��ي كل المناط��ق، أوال لكي يظه��ر للمجتمع 
الدولي بأنه يتعرض لمؤام��رة كونية، وثانيًا 
لك��ي يبدو بأن��ه يحارب اإلره��اب، لعبة لعبها 
بذكاء ومهارة، رغم أنها مكش��وفة وواضحة، 
قابلها غب��اء وقلة حيلة م��ن المعارضة، التي 

استطاع أن يجرها إلى حيث يريد تمامًا. 
روجّ النظام بداية لجبهة النصرة، وس��اعدته 
المعارض��ة ف��ي ذل��ك حي��ن انب��رى أعض��اء 
المجلس الوطن��ي واالئتالف للدفاع عنها، ثم 
داع��ش التي صمت��ت المعارضة ع��ن دخولها 
إلى األراضي السورية، واحتالل المناطق التي 
قام بتحريرها الجيش الحر، حتى وقع الفأس 
بال��رأس وأصبحت ق��وة ال يس��تهان بها رغم 
تعم��د تضخيمها من قبل النظ��ام، والمجتمع 
الدولي، لتبرير تش��كيل تحالف دولي، تش��ير 
كل الدالئ��ل إل��ى أنه حتى اآلن يمهد لتوس��ع 
داع��ش وتمدده��ا، ويتغاضى ع��ن انتهاكات 

وجرائ��م النظام بح��ق المدنيين، واس��تمرار 
نزيف الدم السوري. 

قضايان��ا ال تختص��ر بداع��ش فه��ي ظاهرة 
صنعتها المخابرات العالمية خدمة لمصالحها، 
واس��تثمرتها المخاب��رات الس��ورية إلجهاض 
واالنته��اكات  الجرائ��م  كل  ورغ��م  الث��ورة، 
الالإنس��انية والالأخالقية الت��ي اقترفتها، من 
ذب��ح وقت��ل وتقطي��ع رؤوس، ورج��م وقطع 
أيدي، وس��بي نس��اء، فهي التق��ارن بجرائم 
النظ��ام ومج��ازره وتدمي��ره للبش��ر والحجر، 
وعلينا أن ال نفقد البوصلة ونتلهى بالجزئيات، 
ونترك النظام وه��و الخطر الحقيقي الداهم 
على سورية وشعبها، وننساق وراء بروبغاندا 
دولية، تستخف بعقولنا، وبإرادتنا في تحقيق 
أه��داف الثورة في الحري��ة والكرامة والعدالة 
والمواطن��ة، وعلينا أن نعي جيدًا أن س��قوط 

النظام هو سقوط لداعش وملحقاتها. 
الفرق��ة، والتخوين، وبيع الوالءات هي عنوان 
هذه المرحلة التي يجري فيها تنفيذ تقس��يم 
س��ورية إل��ى كانتون��ات طائفي��ة، وتدمير ما 
تبقى من نس��يج اجتماعي، ويح��اك ما يحاك 
لها دولي��ًا باتفاق اميركي اس��رائيلي ايراني، 
وغي��اب س��وري ت��ام، والمعارض��ة الخارجية 
تمض��ي أيامًا عديدة في جدل بيزنطي إلعادة 
انتخ��اب رئي��س للحكوم��ة المؤقت��ة التي لم 
تق��دم ش��يئًا للس��وريين، ول��ن تق��دم، أقله 
ألنه��ا مس��تبعدة ع��ن أي قرار دول��ي يخص 
س��ورية والس��وريين، وألن الممولي��ن أرادوا 
لهذه التكتالت " المجلس الوطني، واالئتالف، 
والحكوم��ة المؤقتة " أن تبقى عاجزة خاضعة 
للتجاذب��ات السياس��ية البعي��دة كل البعد عن 
تحقيق أهداف الثورة الس��ورية، ولكي تبقى 

دون مستوى البديل المطلوب دوليًا للنظام. 
ل��ن تنتصر الثورة إال بالس��وريين أنفس��هم، 

وبإيمانه��م باألهداف الت��ي خرجوا من أجلها، 
فأربع سنوات كافية الستنتاج أن أحدًا في هذا 
العال��م ال يريد للثورة الس��ورية أن تنتصر ال 
إقليمي��ًا وال دولي��ًا، ألن التغيي��ر في س��ورية 
س��يغير وجه المنطقة بأكملها نظرًا لموقعها 
الجغرافي والتاريخي، وألن إسرائيل حريصة 
على ع��دم نهوض أي دول��ة عربية من تحت 
الت��ي حم��ت  والدكتاتوري��ة  االس��تبداد  ني��ر 
وجوده��ا وحدودها عقود م��ن الزمن، فكيف 

بالدولة الجارة لها. 
وعل��ى الرغ��م من افق��ار الثورة م��ن ثوارها 
الحقيقيين واستهدافهم من النظام وحلفائه، 
 " والنص��رة  داع��ش   " المتش��ددة  والكتائ��ب 
وغيرهما، فما زال لدينا في الداخل أش��خاص 
مميزين وجديرين بالثقة، ش��رط أن ندفعهم 
ونق��ف بجانبه��م وندع��م جهوده��م " ال أن 
نخّونهم ونستخف بهم " وأن ندعهم يعملون 
دون عوائ��ق م��ن جانبن��ا على األق��ل، ونرى 
نتيج��ة عمله��م للحكم علي��ه الحق��ًا، وعلينا 
العمل على الغ��اء ثقافة " األنا " التي اجتاحت 
المجتم��ع الس��وري بع��د الث��ورة، وتكري��س 
اإليجابي��ة، وتج��اوز الس��لبية، والث��ورة على 
أنفس��نا بداي��ة للتخلص من ثقافات الفس��اد 
واالس��تبداد وملحقاته��ا الت��ي كرس��ها ه��ذا 
النظ��ام عبر نص��ف قرن من اس��تيالئه على 

السلطة، ومازلنا نعيش نتائجها حتى اآلن. 
فهل نستطيع امتالك الدفة واستعادة الثورة؟ 
بتعاوننا ووحدتنا فقط نستعيدها، وبتجاوزنا 
لخالفاتن��ا أو تأجيلها، وبتش��جيع م��ن يلتحق 
بالثورة مهما تأخ��ر، وليس تهديده، وااللتقاء 
على تشكيل قيادة ثورية في الداخل من كل 
المناطق واألطياف، تؤمن باألهداف التي دفع 
الس��وريون ثمنها غاليًا، واأله��م أن تؤمن أن 

إرادة الشعوب ال تقهر. 

عمل للفنان مصطفى يعقوب 2014
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وص��ف جورج أورويل في روايته "ونس��تون 
سميث" بش��كٍل دقيق تحول القيم البشرية 
إلى أمور هامشية، ومن ثم سطوة األحزاب 
السلطوية والشمولية على الناس والشعوب 
ليكون��وا أرقامً��ا هامش��ية ف��ي الحي��اة بال 
مش��اعر أو عواطف ب��ال طموح��ات أو آمال، 
حيث يعملون كاآلالت خوًفا من األخ األكبر. 

حق��وق األخ األكب��ر أو وصفه��ا االش��تراكي 
"النزعة المركزية" ال يتس��م بها رجال دولة 
األسد وحدهم، بل هي ثقافة المجتمع الذي 
يحكمه األسد واألسديون، أنتجت، وما زالت، 
مجموعة مكررة من البديهيات التي ال تعدو 
أن تك��ون ش��عارات رديئة ح��ول الرعب من 
التع��دد واالختالف، وبالتال��ي ضرورة توحيد 
وهيكل��ة وتنظي��م عم��ل مؤسس��ات الثورة 

المدنية والعسكرية. 
في آذار 2014 التقى عدد من رؤساء تحرير 
صح��ف اإلع��الم الجديد مصادف��ة مع عضو 
االئتالف الوطني فايز سارة في أحد مقاهي 
اس��طنبول، ولدى معاتبته لتقصير االئتالف 

ف��ي اعتب��ار صحف الث��ورة واالعت��راف بها أو 
المساهمة بدعمها ولو معنويًا، شكك األخير 
بمهني��ة هذه الوس��ائل، رغ��م اعترافه بعدم 

معرفة أسمائها أو متابعة أي منها. 
وحم��ل س��ارة الصح��ف مس��ؤولية التقصير 
في تقديم نفس��ها وطرح المبادرات الجديرة 
باالهتمام، متعهدًا، بصفته عضوًا لالئتالف 
ومستشارًا إعالميًا لرئيسه، بتنظيم ملتقىً 
يجمع االئتالف بوس��ائل اإلعالم البديل، فيما 
لو تقدمت هذه الوس��ائل بمب��ادرة جادة بهذا 

الخصوص. 
ل��م تأخذ المس��ألة أكث��ر من ي��وم واحد حتى 
كان��ت المب��ادرة جاه��زة ف��ي بري��د س��ارة، 
وت��م التأكيد على اس��تالمها هاتفيً��ا، وجدد 
المستش��ار وعده بتنظيم الملتقى في تركيا 

)غازي عنتاب أو اسطنبول(. 
وبع��د تجاه��ل المب��ادرة وفش��ل مؤسس��ات 
المعارضة الرسمية باحتواء أو تنظيم الجهود 
والمبادرات اإلعالمية التي أطلقها السوريون 
عل��ى هامش الث��ورة، بدأت مجموعة ش��ارك 
فيه��ا أكث��ر م��ن 30 وس��يلة إعالمي��ة بينهم 
أعض��اء من "رابط��ة الصحفيين الس��وريين" 
بالعم��ل على "ميثاق ش��رف إعالم��ي" يحدد 
الخط��وط الرئيس��ية إلع��الم احتراف��ي ف��ي 

سوريا. 
بالتزام��ن مع ذلك أعادت الش��بكة الس��ورية 
صح��ف  م��ن  المكون��ة  المطب��وع،  لإلع��الم 
)س��وريتنا، عنب بلدي، تمدن، كلنا سوريون، 
صدى الشام وكلنا س��وريون(، إرسال مبادرة 
آذار الت��ي تدع��و االئت��الف الوطن��ي لتنظيم 
ملتقى إعالمي يضم وس��ائل محلية مستقلة 
وأخ��رى حزبي��ة، ويتناول إش��كاليات التغطية 
اإلعالمي��ة ف��ي الداخل الس��وري، ويبحث في 
العالق��ة م��ا بي��ن وس��ائل اإلع��الم المحلي��ة 
والهيئ��ات السياس��ية للمعارض��ة الس��ورية، 

وسبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها بما 
يضمن اس��تقالليتها ويتيح لها االستفادة من 
عالقات ونف��وذ االئتالف وقدرات��ه التنظيمية 
لدعم ورفد وتمويل اإلعالم المستقل الناشئ 

في سوريا. 
وتضم��ن المقت��رح، ال��ذي أرس��ل إل��ى فايز 
س��ارة مجددًا وأكد استالمه، دعوة 15 وسيلة 
مطبوعة، و8 وسائل إعالم مرئية ومسموعة 

و8 وكاالت أنباء، تم تسميتها جميعًا. 
لك��ن ما حص��ل في الم��رة األول��ى تكرر في 
الثانية، فالمبادرة ظلت خبيئة بريد المستشار 
اإلعالم��ي، الذي ل��م يبد أي اكت��راث بها، كما 
لم يق��م - على األق��ل - بتحويلها إلى مكتب 
االئتالف اإلعالمي ال��ذي قال مديره التنفيذي 

أنه لم يعلم بالمبادرة من أساسها. 
في 18 تش��رين األول الج��اري أعلن االئتالف 
اإلع��الم  صناع��ة  مؤتم��ر  إط��الق  الوطن��ي 
الوطن��ي به��دف "وض��ع اس��تراتيجية كاملة 
لصناعة خط��اب إعالمي متوازن وغير إلغائي 
وقادر على قيادة الوطن" كما جاء في تصريح 
رئي��س االئت��الف ه��ادي البح��رة ف��ي افتتاح 

المؤتمر. 
وتضم��ن المؤتمر، الذي عقد في اس��طنبول 
واس��تمر لثالثة أيام وبلغت تكاليفه 200 ألف 
دوالر بحسب معلومات تداولها إعالميون ولم 
ينفها االئتالف، تضمن ورشات عمل استقدم 
إليه��ا خبراء وأكاديميين إعالميين س��وريين، 
أجمعت عدة وس��ائل محلية أن غالبيتهم غير 
مؤثرين أو مس��اهمين بصناعة إعالم الثورة، 
ف��ي تجاه��ل غير مب��رر لعش��رات الوس��ائل 
المحلي��ة الت��ي تم��ت اإلش��ارة إل��ى بعضه��ا 
ف��ي مب��ادرة الش��بكة، والتي تعم��ل بالقرب 
م��ن مؤسس��ات االئت��الف أو داخ��ل األراضي 

السورية. 
ف��ي تعليق��ه عل��ى المؤتمر قال س��ارة )الذي 

الخط��وة  ه��ذه  إن  المؤتم��ر(  ف��ي  ش��ارك 
المرحل��ة،  ه��ذه  ف��ي  والزم��ة  "ضروري��ة 
والت��ي كان البدّ من الش��روع بها منذ زمن 
بعي��د، ولك��ن الوص��ول متأخري��ن خير من 
ع��دم الوصول”، لكن��ه في اتص��ال هاتفي 
أجراه معه ممثل الش��بكة السورية لإلعالم 
المطب��وع عق��ب انتهاء المؤتمر، قال س��ارة 
بشكل واضح: "بصراحة نسيت مبادرتكم". 
إذن األكاديميون وذوو الخبرة من المقربين 
منه هم من يرى فيهم االئتالف أن يجتمعوا 
لتقرير اس��تراتيجيات اإلع��الم الوطني، أما 
بقي��ة اإلعالميين ووس��ائل اإلع��الم البديل 
والمناب��ر المحلية، فغالبًا س��يفكر منظموا 
المؤتم��ر بإلحقاهم بما أجمع��وا عليه، حين 

يأتي الوقت المناسب. 
سبب هذا النشاز الذي نعرضه وينّفر ائتالف� 
"نا" منا، هو اس��تقالليتنا ال أكثر، ويدل على 
ذلك أبلغ داللة قول الس��يد فايز سارة خالل 
االجتم��اع: "إّن هذه الش��راكة ال ب��د أن تقوم 
تحت رعاية ثلة م��ن الخبراء واألكاديميين في 
المج��ال اإلعالم��ي لتحديد الوجه��ة اإلعالمية 
ألشرعة الثورة بطريقة مدروسة ومتقنة"، وفق 

ما نقل المكتب اإلعالمي لالئتالف. 
م��ن غي��ر المبالغ في��ه الق��ول، إن لحظة من 
أجه��زة  س��لطوية  بي��ن  المواجه��ة  لحظ��ات 
االئت��الف لمرك��زة العم��ل وتذوي��ب فعالياتنا 
المتع��ددة والمختلف��ة كس��وريين ف��ي قن��اة 
الخط��اب الواحد، وبين النزعة الثورية للتحرر 
من القوالب، وتطوير أش��كال تعبير مستقلة 

وغير خاضعة للتوجيه، تحين اليوم. 
ال آب��اء في س��وريا اآلن؛ ونحن المس��تقلون، 
برواياتن��ا المتنوعة للح��دث، باختالفنا وعدم 
وانع��دام  وطيش��نا  بحماس��تنا  تجانس��نا، 
مهنيتنا، نح��ن حملة الكاميرات والمس��جالت 
الصغي��رة، واألق��الم، واألس��ماء المبالغ فيها، 
غير القابلين للضبط والتوجيه، نحن الجسم 
األكب��ر ال��ذي علي��ه تنه��ض تجرب��ة الث��ورة 
الس��ورية اإلعالمية، من الناشطين المحليين 
الصحفيي��ن،  والمواطني��ن  والمراس��لين 
أنش��أنا صحفن��ا ومنابرن��ا لننقل ص��ورة عنا 
ونمكن أنفس��نا والناس م��ن التعبير والقول. 
وأم��ا محترف��و مؤسس��ات النظ��ام اإلعالمية 
والصحاف��ة،  الثقاف��ة  وعجائ��ز  المنش��قون، 
مم��ن ل��م يس��تطيعوا ف��ي دواخله��م تجاوز 
المس��تبد، وما زالوا يعيش��ون قيم الس��لطة 
فل��م  عمله��ا،  وأدوات  ومفرداته��ا  وزمانه��ا 
نره��م والبراميل تتس��اقط علين��ا، وال حين 
المع��ارك  إل��ى  يمض��ون  المجاه��دون  كان 
ويستش��هد اإلعالميون حمل��ة الكاميرات إلى 
جانب المجاهدين حملة البنادق، بل رأيناهم 
ف��ي أماكن تنظيم ال��دورات واالجتماعات في 
أنطاكية وعنتاب واس��طنبول، وراء مكاتبهم، 
الكبي��رة،  الحقائ��ق  ويق��ررون  يوجّه��ون 

ويضيقون ذرعًا بجهلنا..

حقوق االأخ االأكرب، مبادرة االئتالف االإعالمية
  الشبكة السورية لإلعالم المطبوع

شبكة متكافلة متضامنة تضم صحف )سوريتنا، عنب بلدي، 
صدى الشام، تمدن، كلنا سوريون(
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�ساحبة قلم "فتاة قا�سيون": مقبولة ال�سلق 1921 - 1986
  ياسر مرزوق

ولدت مقبولة الش��لق في دمش��ق عام 1921 
ألس��رة دمش��قية متدين��ة ومس��تنيرة آمن��ت 
بحق��وق المرأة في العلم والعمل، والدها عبد 
الحميد حمدي الش��لق قاضي االس��تئناف في 
دمش��ق، المعروف بنزاهت��ه ووطنيته، تلقت 
علومه��ا األولية ف��ي المدرس��ة االبتدائية في 
ح��ي المهاجرين، لتتاب��ع دراس��تها اإلعدادية 
والثانوي��ة في مدرس��ة تجهيز البن��ات، لتنهي 
الفرنس��ي  المعه��د  ف��ي  الثانوي��ة  دراس��تها 
العربي الالييك، وفي عام 1941انتس��بت إلى 
كلية الحقوق وتخرجت عام 1944 فكانت أول 
فتاة س��ورية، تحم��ل إجازة ف��ي الحقوق من 

الجامعة السورية. 
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن وبالرغ��م م��ن إجماع 
المراجع على كون الس��يدة الشلق أول خريجة 
حقوق في س��وريا، وتعريفها بهذه الصفة إال 
أن��ه وبالتدقيق تبين أن أول امرأة تحمل إجازة 
في الحقوق في س��وريا هي الس��يدة »بوران 
ط��رزي« والتي نال��ت إجازة ف��ي الحقوق من 
المعه��د الحقوقي الفرنس��ي في بي��روت، أما 
أول ام��رأة تحمل ش��هادة الحقوق من س��وريا 
فكانت الس��يدة »فاطمة مراد« كريمة العالمة 
الشيخ سعيد مراد أستاذ المجلة العدلية، وهي 
حاصل��ة عل��ى إجازة ف��ي الحقوق م��ن معهد 

الحقوق العربي بدمشق. 
مارس��ت الش��لق العم��ل الع��ام وه��ي طالبة 
ف��ي المرحل��ة الثانوي��ة، حين تأث��رت بالفكر 
الماركس��ي ع��ن طري��ق أخيها فوزي الش��لق 
العائد من فرنس��ا ع��ام 1936 متش��بعًا بهذا 
الفكر، وع��ن تلك الفترة ينق��ل الباحث »زياد 
الم��ال« في كتابه »صفحات م��ن تاريخ الحزب 
الشيوعي الس��وري 1924 – 1954« الصفحة 
131 عن الش��لق قوله��ا: »كن��ت الوحيدة في 
البداي��ة أحم��ل ه��ذا الفك��ر ف��ي المدرس��ة. 
ش��اركت ف��ي كل النش��اطات السياس��ية في 
دمش��ق، وأذك��ر أن��ي ألقي��ت كلمة حماس��ية 
ض��د االس��تعمار نُش��رت ف��ي جري��دة »فتى 
العرب«. ش��اركت في مؤتم��ر عصبة مكافحة 
الفاش��ية باس��م طالبات تجهيز دمشق. بدأت 
أول��ى اجتماعاتن��ا الش��يوعية ف��ي نهاية عام 
1937 الت��ي كان يحضره��ا نحو عش��ر فتيات 
دمش��قيات تأثرن بالفكر الماركسي وقتذاك، 
وأذك��ر منه��نّ. بدوي��ة ش��مس الدي��ن أخت 
رش��اد عيسى، وأم سليمان فضة حالل، وفلك 
الط��رزي، وأختي فتحية. كنّا ننش��ط في جو 
اجتماع��ي صعب للغاية، ولكن الحس الوطني 
أقوى من التقاليد. عملنا في البداية من خالل 
جمعي��ة اليقظة الش��امية ثم اتس��ع نش��اطنا 
وازدادت العالق��ات والصداق��ة، وتعرفت على 
أمينة ع��ارف زوج��ة نجاة قصاب حس��ن التي 
اندمجت في النشاط الحزبي بسرعة وبقوة«. 
في فت��رة االنتداب الفرنس��ي كان��ت مقبولة 
الش��لق من أوائل النس��اء الالتي ش��اركن في 
أول مظاه��رة نس��ائية خرج��ت ف��ي ش��وارع 
ألق��ت كلم��ة حماس��ية ض��د  وق��د  دمش��ق، 
االس��تعمار، نُشرت في جريدة »فتى العرب«، 
ول��م تك��ن حينها إال في السادس��ة عش��ر من 
العمر حين وقفت على السلم الداخلي لسراي 
الحكوم��ة - مقر وزارة الداخلي��ة اليوم - دوى 
صوتها مس��تنكرًا س��لخ لواء االسكندرون عن 
الوطن، كما تظاهرت ضد النازية خالل الحرب 
العالمي��ة الثاني��ة واتهم��ت أدولف هتل��ر بأنه 
»عدو الحرية والنس��اء والثقافة«. كما حاربت 
أيض��ا الهيمنة األميركية عل��ى العالم العربي 

في مرحلة االستقالل وما بعدها. 
ناضلت الش��لق ضد المس��تعمر وضد تس��لط 
الذك��ور عل��ى المجتم��ع، لكن نضاله��ا األهم 
كان متابع��ة دراس��تها الجامعي��ة رغم تحفظ 
األس��اتذة ومضايقة الزمالء، وال يعرف س��بب 
ع��دم امته��ان الش��لق للمحاماة بع��د التخرج، 
فكل التراجم للسيدة الشلق تزعم أنها منعت 
من ممارس��ة المحاماة، من قبل أساتذتها في 
الجامع��ة لع��دم قبولهم خ��وض الم��رأة لهذا 

المجال. 
وم��ا ورد س��ابقًا بحاج��ة إل��ى تدقي��ق أيض��ًا 
فمهن��ة المحام��اة في س��وريا كان��ت مفتوحًة 
أمام النس��اء منذ تأس��يس النقاب��ة، وبالعودة 
للس��جالت الرس��مية لنقاب��ة محامي دمش��ق 
التي كانت س��ابقًا نقابة محامي س��وريا، نجد 
أن أول محامي��ة مس��جلة ف��ي النقاب��ة كانت 
السيدة بوران طرزي من مواليد 1913، وبدأت 
ممارسة المحاماة بتاريخ 27 / 2 / 1938 وكان 
ترتيبها بين المحامين 208 وكانت تحمل إجازة 
ف��ي الحقوق من المعهد الحقوقي الفرنس��ي 
في بيروت، وتجيد المرافعة باللغتين العربية 
والفرنس��ية وعينت رئيسة ش��عبة في وزارة 

االقتصاد الوطني عام 1947. 
الثاني��ة فاطم��ة بنت س��عيد مراد م��ن مواليد 
دمش��ق عام 1908 وبدأت بممارسة المحاماة 
بتاري��خ 25 / 9 / 1939 وه��ي حاصل��ة عل��ى 
إجازة في الحقوق م��ن معهد الحقوق العربي 

بدمشق. 
الثالث��ة، ملك كب��ارة من مواليد دمش��ق عام 
1919 وبدأت بممارس��ة المحام��اة بتاريخ 20 
/ 7 / 1946، وتحم��ل إج��ازة ف��ي الحقوق من 

معهد الحقوق العربي بدمشق. 
الرابعة، هرمز النابلس��ي من مواليد دمش��ق 
ع��ام 1924 وبدأت بممارس��ة المحاماة بتاريخ 
30 / 1 / 1949 وتحم��ل إج��ازة م��ن معه��د 

الحقوق العربي بدمشق. 
الخامس��ة فريزة العجالني من مواليد دمشق 
ع��ام 1922 وبدأت بممارس��ة المحاماة بتاريخ 

 .1950 / 12 / 16
أت��ى بعده��ن عل��ى التوال��ي »نادي��ة الغزي، 
امتثال الدروبي، فاطمة مراد بنت محمد كفا، 
س��هام الرحيبان��ي، جه��ان الموصلل��ي، غادة 

مراد«. 
وه��ذا يناق��ض م��ا ورد ع��ن منع الش��لق من 

مزاول��ة المهن��ة، وربما كان الس��بب ش��خصيًا 
إل��ى س��لك  لميله��ا للتعلي��م حي��ث انتس��بت 
التعلي��م، وعمل��ت مدرس��ة لمادت��ي التربي��ة 
الوطني��ة والتاريخ، في مدرس��ة تجهيز البنات، 
بدمش��ق لمدة 5 سنوات وش��اركت في مؤتمر 
عصبة مكافحة الفاش��ية باسم طالبات تجهيز 
دمش��ق.. اتسع نشاطها فعملت في البداية من 
خالل جمعية اليقظة الشامية، فبرزت كناشطة 

سياسية واجتماعية ضد الممارسات القمعية. 
 تزوجت الش��لق من الدكتور مصب��اح المالح، 
الذي أوف��د من قبل الجيش العربي الس��وري 
إل��ى فرنس��ا للتخص��ص ف��ي »جراح��ة الفم 
واألسنان« فطلبت إحالتها على االستيداع من 
خدمتها كمعلمة في مدرس��ة تجهي��ز البنات، 
وأثناء وجودها في باريس اختصت في رعاية 

األمومة والطفولة في جامعة السوربون. 
عادت إلى سوريا عام 1952 وأسست »جمعية 
رعاي��ة الطفولة واألمومة« التي نش��طت في 
قرى الغوطتي��ن وبلدتي دم��ر وداريا، فكانت 
أول جمعي��ة تعمل عل��ى خدمة أه��ل الريف، 
والعناية بنس��ائه، وتقديم المساعدة الصحية 
ألطفاله، بمس��اعدة كل، من نبيلة الموصلي، 

ومرام جندلي، ومنور إدلبي. 
انتقلت بعدها للعمل في مكتبة وزارة التربية 
والتفرغ للعمل األدبي، الذي بدأته منذ شبابها 
المبكر نقل عنها »مروان المصري« في كتابه 
»الكاتب��ات الس��وريات« لدى س��ؤالها عن ماذا 
ولم��ن تكتب إذ تقول الش��لق: »من��ذ حداثتي 
كنت أش��عر بقوة تدفعني إل��ى الكتابة وإنني 
أكتب ألرضي نفسي، وما أكتبه أقدمه للناس 
كله��م. لألطف��ال أكت��ب القصص والش��عر. 
وللنس��اء والرجال والفتيان كذلك.. إنني أقدم 

لهم جميعًا نبض قلبي من شعر ومن نثر«. 
بقيت الش��لق التي قالت في إحدى قصائدها، 
خلق��ت والكفاح توأمين، تكتب القصة وتنظم 
الشعر، وتقيم وتش��ارك في الندوات األدبية، 
انتس��بت إل��ى اتح��اد الكت��اب الع��رب، وكانت 
عضوًا مؤسس��ًا في جمعية أصدقاء دمش��ق، 
وجمعي��ة القصة والرواي��ة، وكان دعاؤها إلى 
اهلل: أن ال يحرمها متعة العطاء األدبي، فظلت 
كذل��ك حتى قبل ش��هر م��ن وفاتها، تس��طر 
الفصول عن دمشق، وتكتب عن عادات أهلها، 
وعن ذكرياتها، إلى أن توفاها اهلل عام 1986، 
تارك��ًة ورائها نتاجا أدبيًا قيم��ًا، وقيمًة تضاف 

إلى سجل النضال النسوي السوري. 
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نبالء انتهازيون اأنانيون هاربون و�سامدون
فنانو �سوريا الت�سكيليون "9"

  دمشق – حمزة السيد

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن

الفن واحلكاية
نعم هناك انتهازي��ون بينهم، لما ال يكونوا كذلك، 
هذه ليس��ت بتهمة أو وصمة ع��ار أو بقعة زيت في 
لوحة بيكاس��و مث��اًل، فال يمكن لمن يتابع الس��يرة 
الذاتية "للمعلم" الكبير إال وأن يالحظ كيف استغل 
بيكاس��و أكبر مآسي ش��عبه ليصورها في لوحات، 
مس��تغاًل الحاجة األوربية االشتراكية الديمقراطية 
آن ذاك ل��ه في مواجهة البلش��فية اإلس��بانية، كان 
ضروريًا في نيويورك وجود بيكاسو كمثقف ثوري 
يواج��ه الخطر الممتد م��ن برلين إل��ى روما والذي 
س��يهدد لندن الحقًا، إن لم يرض��ى المتابع لوصف 
بيكاس��و به��ذا الوصف فهذا ش��أن قاب��ل للنقاش، 
ربما يراه البعض أداة بيد االشتراكيين، وربما يراه 
آخر عبقريًا ذكيًا اس��تغل السياس��يين والمتحاربين 
لينقل مأساة شعبه، تجوز كل الصفات عليه وعلى 
غيره، ث��م أنه وكما هي اللوح��ة أو المنحوتة قد ال 
نجتم��ع على جودتها أو جمالها، فمن الطبيعي أن ال 
نجتمع على سيرة فنان، ومن يكتب في أي موضوع 
ال يك��ون يضع تاريخًا أخيرا له��ا، فلن تجف األقالم 
ولن ترفع الصحف عند رأي أو مجموعة مشاهدات، 
لك��ن الفنان أي فن��ان هو أناني الطب��ع بالضرورة، 
وه��و الوحيد القادر أن يدوس على أقرب المقربين 
من أج��ل مجده، ه��ذه حقيقة ال تقب��ل أي نقاش، 
وهي صادم��ة لمن ال يزالون يعتقدون أن الرس��ام 
مثاًل هو كائن حس��اس قد تخدشه حافة ورقة، هم 
قس��اة ودكتاتورين، يحكمه��م الم��زاج والتقلبات، 
وقريب��ون من النرجس��ية، فال إبداع م��ن دون ثقة 

تصل إلى حد الجنون. 
ف��ي العم��وم ال يمكن عل��ى اإلط��الق الفصل بين 
الفن��ان وتاريخه وس��يرة حيات��ه، وكلم��ة فنان هنا 
حيات��ه  تحول��ت  ال��ذي  التش��كيلي  عل��ى  نطلقه��ا 
الش��خصية إلى ج��زء من لوحته إن ل��م تكن اإلطار 
الحاضن لقماشه ولونه، فلو أن الموناليزا لدافنشي 
لم تعش مع الفنان لسنوات عديدة متنقلة معه من 
فلورنسا حتى منفاه االختياري في باريس، ولو أنه 
ل��م يمزج دمه بالزي��ت واللون كي يس��تخلص لونًا 
احم��رًا يعط��ي وجنتي الس��يدة في اللوح��ة مظهرًا 
طبيعي��ًا أكث��ر، ول��و لم يكن دافنش��ي ف��ي األصل 
متهم بالمثلية الجنس��ية وأنه رس��م نفسه بنسخة 
أنثوي��ة، ولو لم يك��ن الملك الفرنس��ي آن ذالك قد 
اش��ترى اللوحة عنوة من دافنشي، لما كانت اللوحة 
ق��د تحولت إلى ما هي عليه اليوم، فالحكاية ترافق 
اللوح��ة كظلها، هذا ما حدث م��ع أنجلو الذي عاصر 
دافنشي، فلو أن فلورنسا لم تحمل تمثال داوود في 
كل شوارع المدينة احتفاء بالعمل العظيم، لما كان 
للعمل كل هذه القيمة اليوم، طبعًا س��تبقى للوحة 
والتمثال قيمة، لكنه أثر إضافي يجعل العمل الفني 

مستمرًا في الحياة، فقد تحول لجزء من تاريخ. 
مع دال��ي أصبح��ت ه��ذه المتالزمة أكث��ر وضوحًا، 
فرائد الس��ريالية المجنون المحبوب، صنع لنفس��ه 
هال��ة تجذب تج��ار الفن ومحبي��ه ومقتنيه من كل 
أنحاء العالم، برع دالي في تصوير نفس��ه كغريب 
ينتج لوحة تنافسه في الغرابة، منذ ذلك بات عليك 
أن تفه��م تاري��خ الفنان قب��ل أن تفه��م لوحته، ال 
يمك��ن لك أن تفه��م أي لوحة من دون أن تكون قد 
تعلمت ش��يئًا عن صانعها، كان لهذا أثر سيئًا أيضًا، 
فأحيانًا قد يستثمر في اسم أو قصة أو حكاية لمن 
ال موهبة له، استثمر تجار الفن في حاالت مشابهة 

لسنوات. 
في سوريا، تحمل المعادلة شيئًا مختلفًا تمامًا، فمن 
العص��ي على الفقي��ر مهما كان��ت موهبة عظيمة 
ونادرة أن يجد طريقًا ألصغر صالة في البالد، ومن 
الصع��ب على من ينتم��ي لعائلة صغي��رة ال تعرف 
نافذي��ن أن يبي��ع إذ ما وصل للصال��ة الصغرى في 

دمش��ق، هي متالزمة من نوع خاص، فكثيرة هي 
األس��ماء التي ظهرت في الس��نوات العشر األخيرة 
والتي تمكنت من تحقيق ش��هرة ومكاس��ب مالية، 
ألنها فقط تنتمي لعائالت معينة في دمشق، وكان 
وال يزال من السهل على أنثى تحمل آلة قص حجر 
أن تكون أكثر ش��هرة من ش��اب موهوب، فهي فتاة 
ش��رق أوس��طية اقتحمت عالم الرجال، هكذا ينظر 
الغ��رب المتخ��م بفناني��ه للفن التش��كيلي في كل 

الشرق. 
في جمي��ع جامعات العالم، يُش��رحُ الطالب لوحات 
الفناني��ن المعاصرين والس��ابقين، يجلدونها بنقد 
ح��اد وعلمي، يدرس��ون كل عنصر ول��ون، كل ظل 
وتكوي��ن، يتعلم��ون من اللوح��ة الت��ي ذاع صيتها 
أو ل��م يذع، ويخرج��ون منها ما يمك��ن أن يفيدهم 
في مس��تقبلهم وأم��ام مناصبهم، إال ف��ي جامعة 
دمش��ق، كان من الممنوع على الطالب تش��ريح أي 
لوحة، فضاًل عن دراسة النموذج العاري "الموديل" 
استعيض عن ذلك بنموذج رامي القرص وفينوس، 
لالقتراب تشكيليًا أكثر من الجسد البشري العاري، 
لم يعتد الطالب على النقد، ال على نقد بعضهم وال 
على نقد غيرهم، كان األمر محسومًا في أن لوحة 
اآلخر تمثل أمرًا يشبه شرفه الذي ال يجب أن يمس، 
أوربا عرفت منذ عش��رات السنين تجمعات لفنانين 
قرروا أن يعملوا معًا فخلقوا مدرسة جديدة، أو تيارًا 
فكريًا جديدًا، تش��اجروا أحيانًا، واختلفوا وانش��قوا 
ع��ن بعضهم البعض، إال أنهم في النهاية ش��حذوا 
مهارات بعضهم البعض، في س��وريا اغترب الفنان 
عن غيره، قاطع معرضه حينًا، وش��ن هجومًا عليه 
بال س��بب حينًا آخر، اتهم الفنانون بعضهم بسرقة 
األف��كار والكت��ل، اندلعت الحرب بينه��م حتى علق 
نحات ش��اب "إياد بالل" على ذلك بالقول " لو عملنا 
في ذات الوقت الذي نصرف��ه بالثرثرة لكنا افتتحنا 

ألف معرض في العالم الواحد". 
كان��ت كب��رى الصراعات ت��دور حين تعل��ن الجهات 
الحكومية عن مس��ابقة إلنجاز عم��ل نصبي يخلد 
بط��ل ح��رب ما، فم��ا أن ينش��ر اإلعالن حت��ى تبدأ 
المنافس��ة، وككل أمر في س��وريا ال تبدأ المنافسة 
عل��ى أف��كار فنية جديدة أو ورش��ات عم��ل إلخراج 
أعم��ال تق��دم للمس��ابقة، ب��ل يتناف��س الكب��ار 
عل��ى تحريك المعارف من مس��ؤولين كب��ار للفوز 
بالمس��ابقة، فاألعم��ال النصبية تعن��ي الماليين، 
وس��تخضع النماذج المقدمة لتحكي��م لجان جاهزة 
لتلقي الرش��اوى، وعادة ما تُحصر المنافسة مبكرًا 
بي��ن أس��ماء قليل��ة، حت��ى أن الخ��الف عل��ى عمل 
"صال��ح العلي" ف��ي طرطوس وصل إل��ى القضاء، 
فرفع عبد اهلل الس��يد الذي نف��ذ عمل صالح الدين 
األيوب��ي النصب��ي ف��ي قلب دمش��ق )بالق��رب من 
مدخل س��وق الحميدي��ة( دعوى قضائي��ة ضد إياد 
بالل ال��ذي نفذ عم��ل صالح العل��ي 2002 )مدخل 
طرطوس الرئيس��ي( اتهمه فيها بس��رقة التكوين 
من عمل روسي شهير، القضاء حكم لبالل، الشاب 
الذي ح��از على المرك��ز األول في مس��ابقة العمل 
النصبي، والذي كان أول شاب بهذا العمر "30 عامًا" 
ينج��ز عمل بهذا الحجم في س��وريا، ورغم أن بالل 
أقر بأنه تأثر بمجمل األعمال الروس��ية إال أنه طرح 
س��ؤال هامًا على الصعيد الفني "كيف لك أن تنحت 
رج��اًل يق��ف على حص��ان وال يكون تكوينه يش��به 
عش��رات األعمال األخرى في العال��م" كان بالل قد 
جع��ل صالح العلي يركب حصان��ًا عربيًا طبعًا، وقد 
رف��ع الحص��ان قوائمه األمامي��ة، فيما رف��ع العلي 
ي��ده اليمنى ش��اهرًا س��يفه، واس��تندت الكتلة كما 
هي الع��ادة ف��ي أعمال مش��ابهة عل��ى القائمتين 
الخلفيتي��ن للحصان وعلى الذي��ل، مالمح الحصان 
الجمي��ل، تحمل الكثي��ر من "الفانتازيا" بحس��ب ما 
صرح بالل ف��ي إحدى المرات، لك��ن ال يمكن لعين 

خبي��ر أن تخط��أ أن حجم��ه كبي��ر بالنس��بة لحجم 
الرج��ل الذي يمتطيه "صال��ح العلي"، في المحكمة 
صدر الحكم برد الدعوى، ونصب العمل في مدخل 

المدينة الساحلية، وال يزال. 
العمل الضخم صُب من البرونز، التكلفة اإلجمالية 
المصرح بها تجاوزت الس��تة ماليين ليرة س��ورية، 
ذهب مليونان منها للنحات زكي سالم الفلسطيني 
الس��وري ال��ذي كان مختص��ًا في تش��كيل البرونز 
وصب��ه، فيما صرف ب��الل مبالغ أخ��رى على أعمال 
اإلنش��اء األخ��رى، كيف ف��از بالل بالعم��ل، الجواب 
ببساطة قريب نافذ في الفرقة الرابعة في الجيش، 
هنا ال ننك��ر موهبة بالل واجته��اده، إال أن القريب 
مه��د الطري��ق لب��الل وفس��ح المجال ليملع اس��مه 
سريعًا ويصبح ذي شأن في السنوات التالية، السيد 
الذي قاطع تلميذه الس��ابق بالل، استمر في حربه، 
بعد أن فاز األخير في مس��ابقة عمل المجاهد أحمد 
مريود في القنيطرة، عاد السيد إلى القضاء وحكم 
األخي��ر لصالح ب��الل الذي نفذ عم��اًل عاديًا ال جديد 
في��ه، إذ أن لجنة النصب العليا ف��ي البالد كانت قد 
حددت سلفًا ش��كل التكوين وأبعاده، وكان بالل قد 

اكتفى معنويًا من عمله األول صالح العلي. 
ب��الل دم��ث وخل��وق، وهو ذك��ي وموه��وب بحق، 
فالفن��ان الحمص��ي يمتل��ك كتلة جذاب��ة ومختلفة 
عما هو معتاد في النحت الس��وري، وحين قدم أول 
أعمال��ه في دمش��ق وحم��ص مطلع األلفي��ة، لفت 
نظ��ر متابعي��ه، م��ع أن كتلت��ه أحيانًا تتف��وق على 
تفاصيل��ه، أي أنك فيما ل��و اقتربت من الكتلة التي 
كانت قد جذبتك من بعيد، ستكتش��ف أن تفاصيلها 
ليس��ت بذل��ك الجمال، هذا س��ر يدركه ب��الل، هو 
يرغ��ب بجرك من بعيد، ويتركك محتارًا إذا لم تكن 

متمرسًا، لماذا اقتربت من هذا العمل؟. 
امتل��ك ب��الل مرس��مًا متواضعًا في حي دم��ر البلد 
بدمش��ق، اشتراه مباشرة بعد أن أنجز علمه "صالح 
العلي" المنزل المكون من ثالث غرف كل غرفة في 
طبق��ة، أصبح عصي��ًا على بالل التوج��ه إليه، فقد 
ش��هد الحي مظاهرات في بداية الحراك في البالد، 
ل��م يجرؤ بالل على زيارة الح��ي، وترك العديد من 
أعماله وأرش��يفه هناك، فيما كان نش��اطه بشكل 
عام قد بدأ باالضمحالل في السنوات التالية لذلك، 
رغم أن ق��ام بتجارب خاصة ف��ي التعدين في ذات 
المرس��م الذي فقده، وفقد معه منزله في قدس��يا 
ف��ي ضواح��ي العاصمة كذل��ك، وبقي في س��وريا 
رغ��م أن صديق��ه النح��ات محمد عمران غ��ادر إلى 
باري��س منذ أكثر م��ن عامين اآلن، ورس��م العديد 

من األعمال من وحي الثورة. 
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1993  /  1  /  17
- أنا س��وف أحدثكم عن الدولة في اإلس��الم أو 

دولة اإلسالم. 
هذا م��ا قاله المنتمي إلى البع��ث الديمقراطي، 
وكلن��ا في ضيافته ف��ي المهجع الثان��ي، وبدأت 
ت��دور ج��وزة المتة، والم��اء الحار في ه��ذا الجو 

البارد. 
قلت: - الس��ماء ف��ي الخارج م��ألى بالثلج. نريد 

حديثًا يبعث الحرارة فينا مثل ماء المتة هذا. 
-  م��ا أس��تطيع عليه هو أن الدولة في اإلس��الم 
الراش��دي وه��و اإلس��الم قبض على أساس��ين 
مهمي��ن في بناء الدول��ة. أن الحكم ليس وراثيًا 

وال عائليًا. وأن مال الدولة ليس ملكًا للحاكم. 
كل المؤرخين العرب أجمعوا على أن الحكم بعد 
الراش��دين. كان عضوضًا أي استبدادي طغيان، 
وأنه باالس��م هو حكم إس��المي ولكنه بالفعل 
ضد الرأي وضد النقد وضد إس��الم رس��ول اهلل 
رغم أن الخلفاء األمويين والعباس��يين يتجهون 
للقبل��ة، ولكنهم ال يتجهون إلى اإلنس��ان وضد 
واس��تولوا  والديمقراطي��ة  والش��ورى  الحري��ة 
بالغََلبَة على بيت الم��ال، وجعلوا الحكم وراثيًا 

مثل حكم كسرى، وحكم قيصر. 
إن اغتي���ال عم��ر ب��ن الخط���اب ثان��ي الخلفاء 
الراش��دين ه��و بس��بب الص��راع الخف��ي على 
مطي��ة  الدول��ة  يري��دون  جماع��ة  الدول��ة.. 
لمصالحه��م وعمر يقف كالطود ض��د المصالح 
الخاص��ة، ويريد الدول��ة خالصة للح��ق والعدل 

واإلنسان بال فرق في اللون، أو في األصل. 
وج��اء مقتل عثم��ان الخليف��ة الراش��دي الثالث 
ألن��ه حاب��ى البي��ت األموي ف��ي المناص��ب ولم 
يكون��وا أهاًل في والياتهم للحفاظ على رس��الة 
اإلسالم فقد كانوا منصرفين المتالك العقارات 
واألراض��ي واألطيان دون وجه حق.. هذا اس��مه 
ص��راع بي��ن أن تك��ون الدولة للجمي��ع وبين أن 

تكون وقفًا على بيت أو عائلة أو عشيرة. 
وجاء علي ونش��ب الص��راع بينه وبي��ن معاوية 
بن أبي س��فيان سيد قريش في الجاهلية. علي 
يري��د دولة الح��ق، ومعاويه ومن مع��ه يريدون 
دولة على طريقة كس��رى وقيصر مألى بالجور 

واالستبداد والطغيان. 
وقضى علي بس��يف ابن ملجم المسموم، وهكذا 
هزم الحق في معركة الصراع بين االستبداد وبين 
رسالة اإلس��الم الس��محة والعادلة وظل مهزومًا 
مئات السنين وش��هداؤه يصرعون بجز النواصي 
باس��م  والح��رق  بالصل��ب  أو  ال��رؤوس،  وقط��ع 
الزندقة، وما الزنديق سوى االستبداد والمستبد.. 
وإلى هذه األيام فإن االس��تبداد والمستبدين هم 
الذين يس��ودون، وهم الذين يستمرون في إذالل 
ش��عوبهم ومنعه��م م��ن التنفس والتمت��ع بهذه 
الحي��اة، ألن العبد.. ال يمكن ل��ه أن يتذوق مباهج 
الحياة إذا لم يكن حرًا وس��يدًا كما كان األمر على 

أيام الرسول والخلفاء الراشدين.. 
إن اإلسالم الش��كلي والسطحي هو الذي يريده 
االس��تبداد وإن الش��يوخ الذي��ن يضف��ون على 
تصريح��ات  مطلقي��ن  واإلنس��انية  االس��تبداد 

التبجيل هم خونة لإلسالم وهلل. 
إن االس��تبداد هو االس��تبداد وال يمكن إلباس��ه 
لبوس الديمقراطية وهو أبو التزوير والتشويه، 
وهو يس��حب ما في الش��عوب من بقية شرف أو 
نخ��وة.. ألنه ال يلتقي معه��ا ويالحقها كاألوبئة 

الفتاكة. 
1993  /  1  /  18

يزداد البرد ويهبط الثلج كثيفًا ونلتف بالفراوي 
والبيجامات وس��راويل الصوف، وال كأننا نلبس 
بأقص��ى  عامل��ة  المركزي��ة  والتدفئ��ة  ش��يئًا 
طاقتها.. كما أن األحاديث الحارة مستمرة ولكن 

الثلج سيد الموقف. 
قال ابن الحزب الناصري: 

- األحرى في ه��ذا العصر أن تكون الدولة دولة 
القانون والنظام واإلنس��ان.. التخلف الذي عليه 
الوط��ن العرب��ي يفرز حكام��ًا متخلفي��ن.. هم 
بال إرادة.. همهم الس��طو عل��ى الملكية العامة 
واالس��تئثار بالحكم.. قول��وا لي من صعد منهم 
إال بالغََلبَة، وال يتخلى إال بالقتل أو الموت.. هذا 
مبارك سيبقى إلى أن يرثه ابنه.. كذلك األسد.. 
وكل الح��كام العرب هكذا. الرؤس��اء ف��ي أوربا 
وأمريكا بس��هولة يجيئون وبسهولة يَذهبون.. 
أم��ا عندما الذي يجلس يضع قبل جلوس��ه على 
الكرس��ي كمية كبيرة من الصم��غ والغري لكي 

يبقى ما دام حيًا. 
قل��ت أن دول��ة العصر يج��ب أن تك��ون قانونية 
دس��تورية تعددي��ة تحت��رم الرأي اآلخ��ر، وغير 
شمولية، وخالية من قوانين الطوارئ وأن يكون 
الجميع سواس��ية أمام القان��ون.. ما في الوطن 
العربي من حكومات ضد ذلك.. أي ضد العصر.. 

ضد الحضارة ضد الحق ضد اإلسالم. 
يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي بين الحاكم 
والمحكوم لمنع الس��لطة، أن تستبد.. لقد رأينا 
العقيدة الش��يوعية ماذا عمل��ت بالدولة؟ ورأينا 
العقيدة الدينية التي استخدمت غطاًء لسالطين 

آل عثم��ان. كيف س��وغت اإلس��تبداد وش��جعت 
الس��الطين عليه وزادتهم تعنت��ًا إن اهلل ال يريد 
لإلستبداد أن يختبئ وراء اسمه.. لم يعد العصر 
يحتم��ل دولة ب��رأي واحد ورئيس خال��د واتجاه 

واحد. 
العص��ر عصر تع��ددي وأح��زاب وآراء وانتخابات 
وبرلمان��ات حقيقي��ة لم يع��د بالوط��ن العربي 
)وخاص��ة بعد ه��ذه المح��ن( م��كان للمخابرات 

والجيش والدبابات والجنراالت. 
ال ب��د من الحري��ة في القول.. ال ب��د من النقد.. 
ألن النق��د وع��ي وجدل ومن��ع النقد استس��الم 

وخضوع وذل. 
ال بد من الطغيان واالستبداد إن آجاًل وإن عاجاًل. 

1993  /  1  /  19
كنت أستم�ع منذ قل�يل إلى: )البرنامج المفتوح( 
من إذاعة لندن بصوت المذيعة: - فاطمة عزوز، 
وقد ح��اورت القص��اص المص��ري الرائع يحيى 
حق��ي، كم��ا بث��ت أغنية ألس��مهان )أع��رف أني 
بحبك / من فيل��م / غرام وانتقام / آخر أفالمها 

وقبل غرقها في الترعة مع سيارتها وموتها. 
بع��د أخبار لن��دن نهضت للعش��اء، ودار الحديث 
الزي��ارات  ف��ي  ت��رد  زال��ت  ال  اإلف��راج.  ح��ول 
التطمينات. جاء س��ليمان مقص��ود المفرج عنه 

في زيارة ألخيه همدان. 
طبعًا هذا التأجيل قاس.. وقد ظهر على البعض 
)وأنا منهم( التعب والبلبلة. إن عشر سنوات في 

السجن تؤثر في الحديد وليس في اإلنسان. 
حال��ة الجناح هادئ��ة.. كنا )65( نزي��اًل فأصبحنا 
)52( نزي��اًل، بيننا ضابط محس��وب عل��ى التيار 
الديني اس��مه تركي ديبه. نشغل سبعة مهاجع 
والثالث��ة األخ��رى مغلق��ة، والم��واد التمويني��ة 

فائضة فقد أخذنا مواد الذين ُأفرج عنهم. 
في الليل يتس��اقط الثلج، ودرجة الحرارة عندنا 
تحت الصفر.. ننام باك��رًا متدثرين بالبطاطين 

والفروات. 
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املواطنة وحقوق الالجئني
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

عرف��ت دائ��رة المع��ارف البريطاني��ة 
المواطنة بوصفه��ا: »عالقة بين فرد 
ودول��ة كما يحددها قانون تلك الدولة 
متضمن��ة مرتب��ة م��ن الحري��ة وم��ا 
يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه 
حقوقًا سياس��ية مثل حقوق االنتخاب 
ومي��زت  العام��ة.  المناص��ب  وتول��ي 
الدائرة بين المواطنة والجنسية التي 
غالب��ًا ما تس��تخدم في إط��ار الترادف 
إذ أن الجنس��ية تضم��ن باإلضافة إلى 
المواطن��ة حقوقًا أخ��رى مثل الحماية 

في الخارج«. 
ومن نافلة الق��ول أن كلمة المواطنة 
في اللغة العربية مشتقة من الوطن، 
وتترجم كلم��ة المواطن��ة في بعض 
المعاج��م العربية، بأنها االس��م الذي 
يطلق على حقوق وواجبات المواطن، 
وبالحديث عن الوطن والمواطنة تبرز 
إش��كالية الالجئي��ن أو طالب��ي اللجوء 
وم��دى تمتعه��م بحق��وق المواطنة، 
خاص��ًة م��ع ب��روز تي��اٍر واس��ع يعرف 
المواطن��ة بأنها العالقة الناش��ئة بين 
الفرد والدولة التي يقيم فيها بش��كل 
معتاد ولو لم يولد بها كحالة اكتس��اب 

الجنسية. 
وقد تطرق القان��ون الدولي لموضوع 
الالجئين وطالب��ي اللجوء على اعتبار 

أن��ه ينبغ��ي أن يتمتع جميع األش��خاص، لما 
لهم من قيمة إنسانية أساسية، بكافة حقوق 
اإلنس��ان. وال يمك��ن أ ن يُميَّ��ز اس��تثنائيًا 
كالش��أن ف��ي التمييز بي��ن المواطنين وغير 
المواطني��ن على س��بيل المث��ال، إال إذا كان 
ذلك يخ��دم هدًفا مش��روعًا تتوخ��اه الدولة 
وكان متناس��بًا م��ع تحقي��ق ذل��ك اله��دف، 
والمواطن��ون هم األش��خاص الذين تعترف 
الدول��ة ب��أن له��م صل��ة فعلي��ة بها ويخول 
القان��ون الدولي عمومًا ل��كل دولة صالحية 
تحدي��د من ل��ه أهلي��ة المواطنة. وتكتس��ب 
الجنس��ية عادة بال��والدة في البل��د، وهو ما 
يس��مى »حق األرض«، أو بكون أحد األبوين 
م��ن مواطن��ي البلد، وه��و ما يع��رف »بحق 

الدم«. 
أما غير المواطن فهو الشخص غير المعترف 
بوج��ود هذه الروابط الفعلية بينه وبين البلد 
الذي يقط��ن فيه. وهناك فئ��ات مختلفة من 
غي��ر المواطنين منه��م المقيم��ون الدائمون 
اللج��وء  وطالب��و  والالجئ��ون  والمهاج��رون 
وضحاي��ا االتج��ار بالبش��ر والط��الب األجانب 
وال��زوار المؤقت��ون وفئ��ات أخ��رى م��ن غير 
المهاجرين وعديمي الجنسية. ومع أن كل فئة 
من هذه الفئات قد تكون لها حقوق مس��تندة 
إلى أنظمة قانونية مس��تقلة، فإن المش��اكل 
التي يواجهها معظم غير المواطنين، أو ربما 
كلهم متشابهة جدًا. وهذه الهموم المشتركة 
يعانيه��ا ما يناه��ز ١٧٥ مليون ش��خص في 

أرجاء العالم. 
لذل��ك يعتب��ر أي تمييز ضد غي��ر المواطنين 

اس��تثناًء من القاعدة األساسية التي تقضي 
بتمتع كل البش��ر بما لهم من قيمة إنسانية 
أساس��ية، بكافة حقوق اإلنسان دون تمييز، 
ما لم تخدم فوارقُ اس��تثنائية، كالفرز بين 
المواطني��ن وغي��ر المواطني��ن على س��بيل 
المثال، هدفًا مشروعًا من أهداف الدولة وما 
لم تكن متناس��بة م��ع تحقيق ذل��ك الهدف. 
وينبغي ألي نهج يتوخى مكافحة التمييز ضد 
غير المواطنين أن يأخذ في االعتبار ما يلي:

- مصلح��ة الدولة في ضم��ان حقوق محددة 
»كالحق��وق السياس��ية والحق ف��ي التعليم 
والضمان االجتماعي والحق��وق االقتصادية 

األخرى، على سبيل المثال«. 
- واخت��الف فئات غي��ر المواطنين وعالقتهم 
ب تلك الدول��ة »المقيمون الدائمون والعمال 
المهاج��رون وملتمس��و اللج��وء والمقيم��ون 
بصفة مؤقتة والسياح والعمال غير الحائزين 

للوثائق الالزمة، على سبيل المثال«. 
 - ومدى مش��روعية وتناسب مصلحة الدولة 
أو الس��بب ال��ذي تت��ذرع ب��ه للتفرق��ة بي��ن 
المواطني��ن وغي��ر المواطني��ن أو بي��ن غير 
المواطني��ن »المعامل��ة بالمث��ل والنه��وض 

بالتنمية، على سبيل المثال«. 

حقوق الالجئني 
يش��تمل القان��ون الدول��ي لحقوق اإلنس��ان 
على خمس��ة مواثيق، تعد األساس القانوني 
لحق��وق الالجئين وهي، اتفاقية عام ١٩٥١ 
وبروتوك��ول  الالجئي��ن  بمرك��ز  المتعلق��ة 
ع��ام ١٩٦٧ الملحق بها؛ والنظام األساس��ي 

الالجئين واإلعالن  لمفوضية ش��ؤون 
اإلقليم��ي؛ ودليل  باللج��وء  المتعل��ق 
اإلج��راءات والمعايير الواجب تطبيقها 

لتحديد وضع الالجئ. 
وينبغ��ي أن تُطبَّ��ق المعايير الدولية 
المتعلقة بالالجئين وملتمسي اللجوء 
على َقدم المساواة، بصرف النظر عن 
جنس��ية ملتم��س اللج��وء أو الالجئ، 
وينبغ��ي أن تك��ون الظروف الس��ائدة 
في م��أوى الالجئين وظ��روفُ احتجاز 
المهاجري��ن الذي��ن ال وثائق رس��مية 
له��م وملتمس��ي اللج��وء مس��توفية 
المعايي��ر الدولي��ة. وعل��ى ال��دول أن 
تكف��ل أال يعامَ��ل كمجرمي��ن األفراد 
الذي��ن يُقبض عليهم وهم في وضع 
مخالف للقانون، مثل ملتمسي اللجوء 
الذين يتواجدون في البلد بشكل غير 
قانون��ي والذين تَعتبر الس��لطات أن 

ادعاءاتهم باطلة. 
 1951 ع��ام  اتفاقي��ة  تن��ص  كم��ا 
المتعلقة بمركز الالجئين وبروتوكول 
ع��ام 1967 الملح��ق بها عل��ى أن من 
ح��ق الالجئي��ن أن تك��ون معاملته��م 
الت��ي  كتل��ك  مناس��بة  األق��ل  عل��ى 
يعام��ل بها المواطن��ون فيم��ا يتعلق 
بم��ا يل��ي: الدي��ن، وحماي��ة الملكي��ة 
الفكري��ة، والتقاض��ي أم��ام المحاكم 
والحصول على المساعدة القانونية، وتدابير 
التوزي��ع المقنَّن، والتعليم األولي، واإلغاثة، 
والمساعدة العامة، وتشريع العمل والضمان 

االجتماعي. 
كم��ا تس��تلزم االتفاقي��ة والبروتوك��ول بأن 
تُعامِ��ل الدول األط��راف الالجئين معاملة ال 
تق��ّل عن تلك التي تمنحه��ا لغير المواطنين 
بوج��ه عام فيم��ا يتعلق باإلعفاء من ش��رط 
وحي��ازة  بالمث��ل،  التش��ريعية  المعامل��ة 
الممتل��كات، واالنضمام إل��ى الجمعيات غير 
السياس��ية وغي��ر المس��تهدِفة للرب��ح وإلى 
النقابات المهنية، والعمل المأجور، أو العمل 
الحر، والمهن الحرة، واإلس��كان والتعليم ما 

بعد األولي، وحرية التنقل. 
كما أنه ينبغي أال يترك ملتمس��و اللجوء في 
حالة من الحرم��ان وهم ينتظرون أن تُبحث 
طلباتهم م��ن أجل اللجوء ألن ه��ذه األحوال 
الس��يئة م��ن ش��أنها أن تزي��د م��ن التحامل 
والتنمي��ط والمناوئة اتج��اه مقدّمي طلبات 
اللج��وء. وينبغ��ي أال يك��ون إج��راء البت في 
أهلية الحصول عل��ى اللجوء بطيئًا، وينبغي 
لل��دول أن تضم��ن إتاحة الفرص��ة لمقدمي 
الطلبات للحصول على المس��اعدة القانونية 

الكافية. 
في الختام نقول أن األصل أن يتمتع الالجئون 
وطالبوا اللجوء بحقوق المواطنة والتي على 
رأس��ها الحري��ة والعدال��ة وتكاف��ؤ الفرص، 
بينم��ا يمكن للحكوم��ات أن تقن��ن تمتعهم 
بحق المش��اركة السياسية مؤقتًا ليصار إلى 

دمجهم في المجتمع فعليًا وقانونيًا. 
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�سالح عي�سى: الربن�سي�سة واالأفندي
  ياسر مرزوق

قد يوحي عنوان كتابنا اليوم بالخفة لكن قراءًة 
أعم��ق لقصة األمي��رة فتحية ابن��ة الملك فؤاد 
األول الت��ي أثارت عاصفًة اجتماعية وسياس��ية 
وطائفي��ة، بزواجها من ش��اٍب قبط��ي متواضع 
النش��أة، تظهر قصًة درامي��ة كان لها بالغ األثر 
في إنهاء حكم أكثر األس��ر الملكية ش��هرًة في 

التاريخ العربي الحديث. 
والكتاب جزء من سلسلة أطلق عليها الصحفي 
الم��ؤرخ »ص��الح عيس��ى« تس��مية »حكاي��ات 
من دفت��ر الوطن« انتهج فيها نهج��ًا جديدًا في 
كتابة التاريخ، يجمع بي��ن الرواية وإعادة قراءة 
المص��ادر والتنقيب فيها والدراس��ة االجتماعية 
والتحليل االقتصادي، ويصيغ من كل هذا نصًا 
متف��ردًا ش��اماًل لمرحلة تاريخي��ة مفصلية من 

تاريخ مصر والمصريين. 
عام 1976 كان عيسى يتهيأ لتأليف كتاب بعنوان 
»الصحافة المصرية في معركة الديمقراطية« 
ي��ؤرخ فيه للدور الذي قام��ت به الصحافة دفاعًا 
عن حري��ة ال��رأي والضمير، بي��ن عامي 1950 
و1954 حي��ن تصدت لمح��اوالت تقييد حريتها، 
التي ب��دأت بقانون أنباء القص��ر، وظلت تقاوم 

إلى أن أدركتها أعاصير أزمة آذار 1954عام. 
وف��ي بحث��ه ع��ن حري��ة الصحاف��ة وعالقته��ا 
بالس��لطة كشف عيسى محاوالت القصر الملك 
للضغط على الحريات الصحفية عقب انتش��ار 
خب��ر زواج األمي��رة فتحي��ة تحت ش��عار حماية 
النظ��ام االجتماع��ي، وأش��ار إليها ف��ي مقدمة 
كتاب��ه المذك��ور وإن كان ق��د جم��ع مادتها من 
الصح��ف والمصادر األخرى، وفي العام نفس��ه 
تداول��ت الصح��ف األجنبي��ة خبر قت��ل األفندي 

رياض غالى لألميرة فتحية وانتحاره بعدها، 
ومنذ أن تلقى صالح عيس��ى خبر مقتل األميرة 
أخ��ذ يعمل على تأليف الكتاب الذي يس��تعرض 
فيه عقد النش��أة والتكوي��ن، التي مهدت لتعقد 
العالق��ات بي��ن ف��روع األس��رة العلوي��ة الت��ي 
كان��ت تحك��م مص��ر، وتعق��د ه��ذه العالق��ات 
داخل أس��رة الملك ف��اروق، لتصل إلى نوع من 
صراع اإلرادات، بي��ن الملك فاروق وأمه الملكة 
نازل��ي، كان��ت ضحيت��ه األمي��رة فتحي��ة، كم��ا 
يس��تعرض طبيعة الس��لوك الش��خصي ألفراد 
األس��رة المالك��ة، وتأثيره على س��لوكها العام، 
والتداعيات التي أسفر عنها زواج أميرة مسلمة 
من أسرة مالكة من شاب قبطي، وكادت تشعل 
فتن��ة طائفية.. والقضايا الفكرية والسياس��ية 
والدينية التي أثاره��ا الزواج، ومن بينها قضايا 
الت��زاوج بي��ن أوالد األصول وم��ن ال أصل لهم، 
وبي��ن المل��وك والصعاليك، وتغيي��ر الدين من 
أج��ل مصلح��ة دنيوية وم��دى حري��ة الصحافة 
في تناول س��لوك الملوك والمل��كات.. واألمراء 

واألميرات. 
يق��ول صالح عيس��ى: »وم��ع أهمي��ة الصحف 
كمص��در للمعلوم��ات ال يمك��ن إهمال��ه فق��د 
وضع��ت ف��ي اعتب��اري أن الظروف السياس��ية 
اآلنية تؤثر فيما تنش��ره بحي��ث يصعب تنزيهه 
عن ش��بهة الدعاي��ة والدعاية المض��ادة، وكما 
أن المروي��ات التي نش��رتها ه��ذه الصحف في 
منتص��ف الثالثينات وعقب تول��ي الملك فاروق 
العرش كانت تتس��م بالمبالغة في الدعاية له، 
فإن المرويات التي نش��رتها هذه الصحف عنها 
عق��ب عزله ع��ن الع��رش كانت تتس��م كذلك 

بالمبالغة في الدعاية ضده«. 

كانت شمس الملكية في طريقها إلي الغروب ،   
بحكم حتمية التاريخ وفساد النظام الحاكم، إال 
أنه ال ينبغي إغفال دور الملكة نازلي التي بذلت 
كل الجهود لتمكين ابنها فاروق من العرش، ثم 
ما لبثت أن دقت آخر مس��ماٍر في نعش األس��رة 
العلوي��ة، من��ذ ميالدها وحتي وفاته��ا، لم تكن 
نازلي صبري ش��خصية عادية وإنما كانت دائما 
ام��رأة مثي��رة للج��دل وصانع��ة لم��ا حولها من 
أحداث. كان��ت نازلي المرأة الوحي��دة في تاريخ 
مص��ر التي حملت لق��ب س��لطانة بزواجها من 
السلطان فؤاد عام 1919 ثم ملكة بعدما أصبح 
السلطان ملكا ثم صارت صاحبة الجاللة الملكة 
األم بع��د أن تولي ابنها عرش مصر عام 1937 
لتنته��ي حياتها بضياع ثروتها وإعالن إفالس��ها 
وتجريدها من لقبها وتقضي أيامها األخيرة في 

حي الفقراء بلوس أنجلوس. 
وقد قال عنها الكبير محمد حس��نين هيكل إنها 
واح��دة م��ن ثالث نس��اء أدرن خيوط السياس��ة 
المصرية، فلم تكن نازلي مجرد امرأة مشهورة 
أو ملكة وإنما اعتادت دائما أن تكون محط أنظار 
الجمي��ع، بينما يغمز عيس��ى لعالق��ةٍ غامضة 
ربطتها باألفندي رياض غالي الذي أضحى زوج 
ابنتها فيم��ا بعد قائاًل: »وهك��ذا أصبح األفندي 
موضوعًا لص��راع االرادات بين ملك عنيد يخاف 
أمه ويكرهها، وملكة عنيدة تحب ابنها وتحتقره 
من دون أن يبذل األفندي نفس��ه مجهودًا خارقا 
للعادة يس��تحق بس��ببه هذه الرعاي��ة الملكية 
أن  »أدرك  االفن��دي  أن  ويضي��ف  الس��امية«. 
صاحب��ة الجاللة ليس��ت أكثر من ام��رأة وحيدة 
تمتلئ مرارة بس��بب عقوق ابنها، وترتعب من 
برودة الش��تاء الزاحف وتعلم أنه ال هيبة الملك 
وال وفرة الثروة وال سطوة الجاه وال الجاللة التي 
تصاحب اسمها علي كل لسان، يمكن أن توقف 
برودت��ه الزاحف��ة أو تعوضه��ا ع��ن العمر الذي 

ضاع هدرًا«. 
كم��ا لفت��ت التقارير النظ��ر إلي ظاه��رة أخري 
خطي��رة وه��ي التص��اق الملك��ة به��ذا األفندي 
الصعل��وك ،   ال��ذي كانت تتعامل مع��ه من دون 
كلفة ،   وكان رفيقها الدائم والوحيد في سهراتها 
التي تمضيها في مالهي باريس وجنيف ،   حيث 
يرقص��ان إلي مطلع الفجر ،   كان ما يحدث طبقا 
لتعبي��ر النقراش��ي رئي��س وزراء مص��ر آنذاك 

كارثة قومية تتم في توقيت غير مالئم .  
ع��ام 1950 أثار إعالن زواج أميرة مس��لمة، من 
ش��اب قبطي، ال يحمل إال لقبًا متواضعًا يمنحه 
الناس لبعضهم البعض على س��بيل المجاملة، 
حملة صحفية شهرت بالسلوك الجنسي لألسرة 
المالك��ة وأن يفجر أزمة سياس��ية، ب��دأت بأمر 
ملكي يقض��ى بتجريد صاحبة الس��مو الملكي 
االمي��رة »فتحي��ة« ووالدته��ا صاحب��ة الجالل��ة 
»الملك��ة نازلي« من ألقابهم��ا الملكية لتصبحا 
»فتحي��ة هانم ف��ؤاد« و«نازل��ى هانم صبري« 
وانته��ت بالقضاء على النظام الملكي بعد ذلك 
بثالثة أع��وام، وأن يش��عل فتن��ة طائفية بين 
المس��لمين واألقب��اط، وأن يفج��ر مناظرة عن 
المس��اواة بين البش��ر وعن ح��دود حرية المرأة 
والس��قف ال��ذى تتوق��ف عن��ده حرية الس��لوك 

الخاص للشخصيات العامة. 
خب��ر كهذا أش��عل التوت��ر الطائفي بي��ن عوام 
المصريي��ن، حي��ث ب��دأ يتس��لل إل��ى صفحات 
الصحف في س��طور سريعة خجولة، وفى زوايا 
مجهول��ة، ففي ح��ي مصر القديم��ة بالقاهرة، 
رس��مت عل��ى ج��دران إح��دى الكنائ��س صور 
للقس��س بص��ورة مثي��رة، وحدث��ت مح��اوالت 
لالعت��داء عليها، وف��ى مدينة بنه��ا أخذ بعض 
جه��الء المواطني��ن ينظرون ش��ذرًا إل��ى رجال 
ورواحه��م  غدوه��م  ف��ي  المس��يحي  الدي��ن 
ويس��معونهم تقريعًا وكأن له��م يدا في األمر، 
األقب��اط  تع��رض  بالصعي��د  فرش��وط  وف��ى 
العت��داءات خطيرة وقالوا في رس��الة إلى وزير 
الداخلي��ة فؤاد س��راج الدين باش��ا، وأخرى إلى 
ال��دار البطريركي��ة »إنه��م يلتزم��ون بيوتهم 

خشية االعتداء عليهم«. 
 لك��ن أن يصل التوتر إلى النخبة المثقفة، فهو 
ما س��لط عليه عيس��ى الضوء ف��ي كتابه حيث 
وصف عل��ى الغايات��ى صاحب ورئي��س تحرير 
جري��دة »منب��ر الش��رق« ال��زواج بأن��ه كارث��ة 
مروعة نزلت بمصر المس��لمة واعتبر اس��تنكار 
األقب��اط له خداعًا ونفاق��ًا. وما يلفت النظر كما 
يقول عيسى إن الرؤية الطائفية للحدث امتدت 
إلى مثقفين نش��أوا في ظل ث��ورة 1919 التي 
صه��رت عنصري األمة في قومي��ة واحدة ومن 
بينه��م أحم��د الص��اوي محمد ومحم��د التابعي 
ال��ذى عل��ق: »نعم نح��ن متعصبون إل��ى أبعد 
ح��دود التعص��ب لع��زة الدين وكرام��ة الدين«، 
وقال��ت جريدة »األس��اس« لس��ان ح��ال الحزب 
السعدى: »يجب أن يوقف هذا اإلهدار المستمر 

لكرامة مصر وعرشها ودينها الرسمي«. 
في الختام يرصد الكتاب التطورات المأس��اوية 
الت��ي انته��ت بمقتل األمي��رة فتحي��ة، وانتحار 
غالي الذي لم يتم، وبعد س��تة أيام من مصرع 
األمي��رة أقيم القداس علي روحها في كنيس��ة 
س��انت بول بغ��رب لوس أنجل��وس قبل يومين 
م��ن عي��د ميالدها ال��� 46،   وفي صب��اح 11  من 
نيس��ان عام  1978  كان رياض غالي عجوزًا في 
الس��تين ،   ينزل من عربة الس��جن علي كرسي 
متحرك ،   لتحكم عليه المحكمة بالس��جن لمدة 
تت��راوح بي��ن خمس س��نوات و 15  س��نة ،   وبعد 
س��تة أس��ابيع من ص��دور الحكم مات��ت الملكة 
نازلي في أول حزيران  1978،   ودفنت إلي جوار 
ابنته��ا بمداف��ن الكاثوليك ،   وبعد أش��هر قليلة 
مات رياض غالي ، وطويت صفحة القصة التي 

شغلت الناس طوال ثالثين عامًا تقريبًا. 
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تحلم أم جعفر والواضح من لقبها أنها سورية 
علوي��ة، للحصول على بض��ع قطرات من مياه 
زمزم التي يقدس��ها المس��لمون كي تش��ربها 
وعل��ي"  "جعف��ر  لولديه��ا  وتدع��وا  وتصل��ي 
اللذين قضيا في الحرب الس��ورية خالل فترات 
متباعدة، فاألول، أي جعفر، سقط في تشرين 
الثاني من ع��ام 2011، ثم قض��ى الثاني في 
نس��يان م��ن ع��ام 2014، ليبقى له��ا وحيدها 
حيدر ال��ذي لم يلتحق بع��د بالخدمة اإللزامية 
ف��ي البالد لصغر س��نه، وبحس��ب القانون لم 
يع��د مكلف��ًا بذل��ك اآلن بع��د وفاة ش��قيقيه، 
لك��ن دافع االنتقام قد يجعل��ه يتطوع ليقاتل، 
ويُجه��ز موته بش��كل كام��ل عل��ى األم التي 
أنهكها فقدان ولدين، وجعلها تظن بأن الدعاء 
المراف��ق لتناول مياه زمزم ق��د يدخل الولدان 

الجنة وينهي عذابهما وعذابها. 
م��ن الدخاني��ة خ��رج أب��و خالد وم��ن لقبه هو 
س��وري سنّي، عبر طرٍق صعبة ووعرة ورحلة 
رافق��ه فيه��ا الرص��اص واألرض أرض وكل 
أنواع الرع��ب التي لم يعرفها طوال خمس��ين 
عامًا م��ن حياته، أي��ام بعد خروج��ه وقالت له 
الس��لطات إنه��ا ح��ررت الدخانية، ذه��ب ليرى 
البيت الذي عمره بعرق خمسين عامًا، وجد من 
البيت بابه فقط، ال يزال الباب منتصبًا، س��واه 
ال شيء، ضحك حين روى الحكاية لعائلته في 
دمش��ق، تناول العشاء ثم نام، ودفن في نجها 
ف��ي ظهر اليوم التالي، حس��نًا أبو خالد س��ني 
موالي للنظام، بإمكانكم أن تطلبوا له جهنم، 
وربما يكون معارض��ًا وثوريًا وبإمكانكم أيضًا 

أن تطلبوا له جهنم. 
ف��ي دمش��ق ال يمكن ل��ك أن ت��رى إال اليأس، 
فمهم��ا حاول��ت وس��ائل اإلعالم التي تحس��ب 
على هذه الجهة أو تلك أن ترفع من معنوياتك 
وتص��ور لك أنه��ا ذاهبة بك نح��و النصر مهما 
بل��غ عدد الضحايا، فإن العاصمة يائس��ة تمامًا 
ول��م تع��د قابلة لتصدي��ق األحالم، فش��بانها 
مثقف��ون ب��كل المعلوم��ات الخاص��ة لمراكب 
التهري��ب غير الش��رعية نح��و أورب��ا، البطالة 
جعلتهم يغرقون في البحث العبثي عن طريق 
يأخذهم إلى أي مكان في هذه األرض، لعلهم 
على األقل يعودون للحلم، فوائل سعيد للغاية 

في الس��ويد، كيف؟ ال تس��أل كيف لشاب وضع 
ف��ي مخيم عصري وأعطيت ل��ه بضع دوالرات 
شهريًا أن يكون سعيدًا في بالد كلفه الوصول 
إليه��ا ثماني��ة آالف دوالر ك��ي يك��ون س��جينًا 
بمعن��ى أو بآخ��ر في ب��الد ال مس��تقبل مهني 
حقيقي له فيها؟ كيف ألي إنس��ان أي يقبل أن 
ترس��م له ح��دود فيفرح إال حي��ن يكون فرحه 

ببعض من طعام وشيء من حلم. 
يس��تمر الج��دل السياس��ي في دمش��ق، يكُثر 
التدين، يقُل عدد من يتابعون األخبار، تنتش��ر 
الش��هوات، الفتي��ات يحلم��ن برج��ل أو ش��اب 
عسكري، الش��بان يحلمون بتأجيل الخدمة ثم 
السفر، المطاعم ترفع األسعار وال يزال هناك 
من يدخلها، األمهات يس��قطن بعد أوالدهن أو 
حت��ى قبل س��قوط االبن، فس��قطت "ناجيَة" 
حي��ن اعتق��ل ولده��ا البك��ر من ح��رم جامعة 
القلمون في وضح النهار، واقتيد نحو فرع أمن 
الدولة، ظل هناك ثالثة أش��هر، هي س��قطت 
ف��ي الش��هر الثان��ي فل��م تع��د بق��ادرة على 
االحتم��ال، خرج هو نحياًل محبطًا مغتصبًا، زار 

قبرها، ثم بكى وقرر الرحيل، ولم يستطع. 
من الرق��ة يصل حمزة مع ش��قيقتيه لمتابعة 
الدراس��ة في جامعة دمش��ق، م��ن الكراج في 
العباس��يين وحتى المدينة الجامعة في المزة، 
يعاني األخوة من الحواجز العسكرية التي يثير 
غضبه��ا أنهم من مواليد الرق��ة، فال يغادرون 
غرفهم في المدنية الجامعية إال نحو الكلية أو 
الشوارع المحيطة بالسكن، يهمس حمزة بأن 
الحياة في ظل داعش في الرقة ليس��ت بذلك 
الس��وء، الذي يصوره اإلعالم، تفاجئك الفكرة 
وقد تثير ش��كوكك ح��ول حمزة ال��ذي يدرس 
الصيدل��ة في العاصمة، هل هو داعش��ي؟؟ أم 
ألن��ه ال يدخن فال يش��عر بش��يء س��يء تجاه 
التنظي��م الذي يقاتل��ه العال��م؟ يصمت حمزة 

وكأنه اشتم شكك به، ويتغير الحديث. 
ترفع الس��لطة أس��عار المحروقات، خبر يفجر 
غضب��ًا يف��وق ذل��ك الذي م��ن المفت��رض أن 
يفج��ره خبر س��حق أطفال ببرمي��ل في دوما، 
على األق��ل تتم المقارنة بي��ن الغضبين لدى 
من ال يزال رومنسيًا ثوريًا، يضرب عمال النقل 

ف��ي طرطوس فتكتب صفح��ات المعارضة أن 
الث��ورة وصلت لهناك ويعلق أحد المقيمين في 
الخ��ارج بأن ثورة العلويين جاءت متأخرة وغير 
مرحب بها، بينما يهتف الس��ائقون المضربون 
في طرطوس بحياة األس��د أثن��اء اعتصامهم، 
لكن الخبر دائمًا يصل من ضفة إلى ضفة وقد 
اقتطع أو اختصر وش��وه وأصيب بالشلل، ولم 
يعد من المهم أن تنشر الحقيقة، ألن الحقيقة 

الوحيدة هي أن المتابع ال يريد أي حقيقة. 
علي��اء ل��م تت��زوج رغم أنه��ا بلغت الخامس��ة 
واألربعين، بقيت عزباء تس��كن في كفر بطنا 
بريف دمش��ق، مس��احة بيتها مئة وخمس��ين 
مترًا، وهو منزل محش��و بالمفروشات الثمينة 
الت��ي اش��ترتها م��ن خ��الل راتبها ال��ذي كانت 
تدخ��ره م��ن الوظيفة الحكومي��ة، دُمرت كفر 
بطن��ا، وانتقلت علياء منها إل��ى جرمانا، علياء 
علوية طرطوسية، ال تزال تتبضع الطعام من 
جرمانا، في س��وق علني يعرف باس��م س��وق 
التعفيش، ش��اهدت غطاء س��رير يش��به ذلك 
ال��ذي حاكته له��ا والدتها المتوفي��ة، لكن ذلك 
الغط��اء بقي في كف��ر بطن��ا، وكان قد تمزق 
بمقدار عشرة سم وخاطته ورقعته، فيما بقي 
أثر س��يجارة على أحد أطراف��ه، تناولت الغطاء 
من حيث هو في س��وق التعفيش وقلبته، إنه 
ه��و، غطائها هي، طلب البائ��ع ألفي ليرة ثمنًا 
ل��ه، س��ألته، كيف خرج من كف��ر بطنا، ضحك 
البائع وأخبرها أنه��ا مجنونة وطردها، صاحت 
عليه وصاح عليها، فشتمته وشتمت كل مسلح 
في البالد، طبخت في ذلك اليوم الس��بانخ من 

دون لحم ونامت على أصوات قصف قوية. 
ف��ي ذات العاصم��ة تتص��ل أم غاضب��ة بأح��د 
اإلذاع��ات المحلي��ة، وتطل��ب مق��دم البرام��ج 
لتش��تمه، فهو أس��اء البنها المش��ارك في أحد 
برام��ج اكتش��اف النجوم، المقدم ق��ال إن أداء 
ابنها في ظهوره األخير لم يكن على المستوى 
المعتاد، غضبت األم وهددت بمقاضاة المذيع، 
ومحاسبة القناة التي أساءت للمشارك السوري 
الذي "يرفع اس��م البالد عاليًا"، راضاها المذيع 
ب��أن بث أغنية أداها النج��م الصاعد في اليوم 
التال��ي، فرحت األم واتصلت بابنها وعبرت عن 

مدى فخرها به. 

فليمت من ال يزال يحلم
  دمشق - عامر محمد


