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اآمو�س تدعو اأع�ساء جمل�س الأمن اإىل �سرعة التحرك 
من اأجل �سمان تو�سيل امل�ساعدات الإن�سانية لل�سوريني

التاميز الربيطانية: قنا�سة الأ�سد ي�ستهدفون بطون 
الن�ساء احلوامل للفوز برهان علب �سجائر

اأكرث من ن�سف �سكان �سوريا يعي�سون على خط الفقر 
وحوايل الربع يف فقر مدقع

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
جددت فاليري آموس وكيلة األمين العام للشؤون 
اإلنس��انية دعوتها ألعضاء مجلس األمن إلى س��رعة 
التحرك من أجل ضمان توصيل المساعدات اإلنسانية 
إلى المدنيين السوريين المتضررين من األحداث في 

بالدهم منذ أكثر من عامين ونصف العام. 
وش��ددت آموس في كلمة لها في جلسة مجلس 
األمن الخاصة بمناقشة األوضاع اإلنسانية في سوريا 
ي��وم الجمعة على ضرورة أن يتح��رك أعضاء مجلس 
األم��ن الدول��ي لوضع نهاي��ة لهذا الوض��ع، وقالت أنه 
"يتعي��ن عل��ى هذا المجل��س اتخاذ م��ا يمكن لضمان 
تطبي��ق توصياته وألن تتفهم جميع األطراف ضرورة 

تحمل التزاماتها بجدية". 
كما دعت آموس إلى ممارسة الضغط على جميع 
األطراف في س��وريا م��ن أجل تنفيذ هدنة إنس��انية 
ف��ي جميع المناطق الس��كنية وخاصة التي يتخذ فيها 

المدنيين رهائن للمساومة على حياتهم، وحذرت من 
التداعيات الخطيرة الس��تمرار األزمة اإلنس��انية على 

أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريا. 
وأك��دت أن الحل السياس��ي هو المخ��رج الوحيد 
الكفيل بوقف المعاناة الهائلة للشعب السوري، وقالت 
"أن الوض��ع الراهن ال يمكن أن يس��تمر، خاصة وأننا 
في حاجة إلى مزيد من العمل اإلنساني للوصول إلى 
النس��اء والرجال واألطفال العاديين العالقين في عدد 

من المناطق". 
واتهم��ت وكيل��ة األمي��ن الع��ام لألم��م المتحدة 
الدول��ي القوات الحكومية وق��وات المعارضة بانتهاك 
الدول��ي  القان��ون  بموج��ب  اإلنس��انية  التزاماتهم��ا 
والقان��ون اإلنس��اني الدول��ي، وذل��ك إزاء المدنيي��ن 
السوريين الخاضعين في المناطق التي تحت سيطرة 

كال الجانبين. 

وقال��ت آموس: أن جميع مخيمات الفلس��طينيين 
في س��وريا تضررت جراء األح��داث الدائرة في البالد، 
وتح��ول أكثر م��ن %50 م��ن الفلس��طينيين في هذه 

المخيمات إلى مشردين. 
وحذرت المس��ؤولة األممية م��ن التزايد المرعب 
النتش��ار األمراض بي��ن هؤالء الالجئي��ن، وقالت إنها 
تلق��ت األس��بوع الماض��ي تقاري��ر عن حاالت لش��لل 
األطف��ال، وه��و م��ا يمث��ل أول حالة في س��وريا يتم 

اكتشافها في سوريا منذ 14 عامًا. 
وأش��ارت فالي��ري آم��وس إل��ى التعقي��دات التي 
يواجهها عم��ال اإلغاثة اإلنس��انية في س��وريا، وإلى 
وج��ود أكثر من ألفي جماعة مس��لحة ف��ي البالد في 
الوقت الحالي، وهو ما يؤدي إلى تزايد أعمال اختطاف 

عمال اإلغاثة وسياراتهم ومعداتهم اإلنسانية

أك��د الدكت��ور ديفي��د ن��وت، الج��راح البريطاني 
بمستش��فى تشيلس��ي آن��د ويستمنس��تر أن قناصة 

األسد يستهدفون بطون النساء الحوامل. 
ونقلت صحيفة التايم��ز البريطانية عن الدكتور 
ن��وت الذي ع��اد إل��ى المملك��ة المتحدة بع��د أن قدم 
خدمات تطوعية لحاالت الطوارئ في سوريا قوله: أنه 
عاين ثماني نس��اء حوامل بإصاب��ات مروعة وبطون 
اخترقها رصاص القناصة، وأن رصاصة استقرت في 

دماغ جنين في إحدى الحاالت. 
وقال��ت الصحفي��ة البريطاني��ة أن قناصة األس��د 
يصوب��ون بنادقه��م على األجن��ة في أرح��ام الحوامل 
للفوز برهان علب س��جائر، حسب ما نقلت عن الطبيب 
الجراح الذي أمضى خمسة أسابيع متطوعا في سوريا. 
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها: "الحرب المرعبة 
التي يش��نها الرئيس السوري بش��ار األسد صارت اآلن 
تستهدف "الضحايا الذين لم يولدوا بعد، في إشارة إلى 

تسديد القناصة باتجاه األجنة في بطون أمهاتهم. 

ووصفت الصحيفة ما يجري في سوريا منذ أكثر 
من عامين بأنه يمثل رعبًا ال نظير له في أكثر حروب 
العصر الحديث شراس��ة وهمجية، بس��بب ما وصفته 

بعناد األسد واستخفافه بأرواح المدنيين. 
ودعت التايمز إلى تدخل المجتمع الدولي لتمكين 
الس��وريين من الدفاع عن أنفس��هم، وناشدت القوى 
العظمى العمل على تأمين ممر إنساني داخل سوريا 

للتزويد باإلمدادات الطبية على أقل تقدير. 
ونقل��ت الصحيفة عن الجراح وزمالئه في تقرير 
آخ��ر ع��ن الموض��وع نفس��ه، قوله��م أنه��م الحظوا 
اس��تهداف قناصة األسد للنس��اء واألطفال، والحظوا 
اس��تهداف البط��ن ف��ي ي��وم، واس��تهداف الصدر في 
يوم آخر واس��تهداف الرقبة دون غيرها في يوم ثالث 
وهك��ذا دواليك، وأنهم ما أن يس��تقبلوا حالة اإلصابة 
األولى حتى يتوقعوا كل حاالت اإلصابة لذلك اليوم. 

ونقل��ت الصحيف��ة أن األطباء بلغه��م أن قناصة 
األس��د يراهن��ون باس��تهداف أه��داف كبع��ض أجزاء 

أجس��ام المدنيين بهدف الفوز ببعض علب السجائر، 
وقال��ت أن هن��اك ش��ائعات تفيد بأن ه��ؤالء القناصة 

"مرتزقة" قادمون من الصين وأذربيجان. 
البريطان��ي  الج��راح  أن  الصحيف��ة:  وقال��ت 
المتخص��ص باألوعية الدموي��ة الحظ أن حوالي 90% 
م��ن الحاالت الت��ي عالجها أو تعامل معها في س��وريا 

هي من المدنيين. 
وكان��ت االم��م المتح��دة ق��د نش��رت ع��ددًا من 
التقارير التي كش��فت عن استهداف القوات النظامية 
في س��ورية بانتظ��ام للمش��افي والطواق��م الطبية 
التابعة للمعارضة، واس��تخدام قوات األمن المش��افي 

كمراكز للتعذيب. 
كما نش��رت مجلة النس��يت الطبي��ة البريطانية 
الشهر الماضي أيضًا رس��الة موقعة من خمسين من 
األطب��اء البارزين من مختل��ف أنحاء العال��م، يدعون 
فيها إلى ضرورة تأمي��ن حماية دولية للكوادر الطبية 

في سوريا. 

قالت أليسار شاكر نائبة المدير القطري لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي في دمشق

أن اكث��ر م��ن نصف س��كان س��وريا البال��غ نحو 
23 ملي��ون نس��مة فقراء، بينهم 9، 7 مليون س��وري 
يعيشون على خط الفقر و4، 4 مليون في فقر مدقع. 
وأوضحت ش��اكر في مقابلة م��ع وكالة الصحافة 
الفرنس��ية أن هذا الرق��م يمثل ضعف ع��دد الفقراء 
قبل ثالثة أعوام مشيرة إلى أن برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائ��ي يع��رف الفقر بأن��ه الحرمان م��ن الخيارات 
والف��رص المتاح��ة في مج��االت رئيس��ية كالتعليم، 
والصح��ة، وتولي��د الدخ��ل. وهو ما يعن��ي نقصا في 
القدرة األساسية على المشاركة الفعالة في المجتمع

وقال��ت: أن هذا االرتفاع في أعداد الفقراء يعود إلى 
أن "معظ��م النازحين داخل س��وريا والبالغ عددهم 3، 6 
مليون ش��خص وبقي��ة الس��كان اس��تنفدوا مدخراتهم، 
ول��م يع��د بإمكانه��م التأقلم م��ع األوض��اع والصعوبات 
االقتصادية الناجمة عنه��ا، موضحة أن ذلك يحمل أعباء 
من حي��ث الوصول للخدمات األساس��ية ليس فقط على 
النازحي��ن وإنما عل��ى المس��تضيفين "ألن الفترة طالت 
وأصبح م��ن الصعوبة بم��كان التكيف مع ه��ذا الوضع". 
وبين��ت أن "96 بالمئ��ة م��ن النازحي��ن يعيش��ون ف��ي 
المجتمعات التي نزحوا إليها و4 بالمئة في مراكز لإليواء، 
مش��يرة إلى أن ارتفاع نس��بة البطالة "لتصل إلى 48، 6 
ف��ي المئة من الي��د العاملة"، وفقدان م��ا يقارب مليوني 

فرصة عمل يعرض عشرة ماليين شخص للخطر"

وقدرت شاكر خسائر القطاع الصناعي بنحو 103 
مليار دوالر لغاية حزيران الماضي بحسب اإلحصاءات 
الرسمية، بس��بب إغالق اغلب المصانع بسبب الوضع 
األمن��ي وإف��الس الصناعيي��ن وع��دم تمكنه��م م��ن 
متابعة اإلنتاج في منش��اتهم ونق��ل بعض المصالح 
إل��ى الخ��ارج، محذرة م��ن أن "هذا التقهق��ر بالتنمية 
البش��رية واالقتص��اد غي��ر المنظم من ش��انه التأثير 
مس��تقبال على تنظيم عم��ل االقتص��اد وعودته إلى 

النهوض على المدى الطويل. 
وتشير دراس��ة لألمم المتحدة نشرت في 2010 
إلى أن 5، 3 ماليين ش��خص في سوريا كانوا يعانون 
من الفقر. وتوضح دراس��ات أخرى أن %1 منهم كانوا 

تحت خط الفقر. 
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اأوجـاع وطـن

61 من املعتقالت ال�سوريات اإىل احلرية
وصل عدد المفرج عنهن من مس��اء الثالثاء وحتى مس��اء األربعاء 

61 معتقلة أغلبهن من المحالين لمحكمة قضايا اإلرهاب. 
وأفرج ليل الثالثاء حسب المحامي ميشيل شماس عن:

2 - سوسن العبار 1 - غادة العبار  
4 - فاطمة مرعي  3 - هبة صيصان  
6 - ريما البرماوي  5 - زينب عجوب  
7 - ميرفت الحموي 8 - روعة الزعبي 

9  -لينا محمود األحمد - فاطمة مرعي 
11 - سهى مهنا  10 - مروة العميد  

13 - صفا قطيط.  12 وردة سليمان  

كما أفرج ليل األربعاء عن:
1 - إيمان محمد جميل سماق

2 - إقبال يوسف ستوت 
3 - فايزة أحمد فستق 

4 - والء أحمد عصام الرفاعي 
5 - دنيا وهيب الرفاعي 
6 - ريما عيسى السمان

7 - روشان بشير المصري
8 - مازنه عبد الواحد الخضراوي 

9 - مها فرحان محمود 
10 - وفاء محمد علي عنتابلي
11 - سميرة يوسف ابراهيم 

12 - ابتسام عثمان حمزة 
13 - رهام عبد الغني المال 

14 - أماني موفق نخله 
15 - عتاب محمد الشبلي

16 - منى محمود الشبلي 
17 - اسعاف أحمد أبو عم 

18 - أماني مصطفى 
19 - أبو أدان 

20 - آمنه محمود حمدان صوان
21 - وهيبة فريد حمود 

22 - أماني محمود أبو جوز 
23 - فداء عبد اهلل بكر

24 - بشرى حسن سليمان 
25 - زاهية محمد ظريف أحمد

26 - فاطمة محسن الصالح 
27 - هناء محمد غزالة

28 - آمنه محمد عبد الوهاب
29 - ماري جوزيف عبيد
30 - الهام محمود نزال 

31 - هيا علي خليفة 
32 - منال حمد عوض 

33 - أريج علي الحمصي
35 - يسرى رضوان الرمضان
36 - هيام يوسف أبو شاهين

37 - فاطمة محمد إبراهيم
38 غدير العليان

39 - عائشة رشيد عودة
40 - لميا عدنان الحلبي

41 - رنيم محسن قرامو
42 - ميادة لطفي الحميد 

43 - هينة عطا مفتاح
44 - خديجة عبد اهلل خليل 

45 - نور عطية موسى 
46 - وفاء عياش المحمد 

47 نور نضال
48 - حنان محمد ديب شمس الدين. 

س��وريتنا تبارك حرية صبايانا المفرج عنهن وتتمنى اإلفراج 
قريبًا عن باقي المعتقالت والمعتقلين األحرار.  ولن ننساكم 

ال�سحة العاملية حتذر من انت�سار مر�س 
�سلل الأطفال يف �سوريا

ح��ذرت منظم��ة الصح��ة العالمية م��ن انتش��ار مرض ش��لل األطفال داخ��ل األراضي 
الس��ورية، وأعرب��ت ع��ن اعتقادها بإصابة 22 ش��خصا على األقل بالم��رض معظمهم من 

األطفال الرضع وصغار السن. 
وقالت المنظمة في بيان لها: إذا تأكدت هذه األنباء، فس��يكون ذلك أول تفش��ي وبائي 
للمرض في سورية منذ 14 عاما، منوهة بتعاونها مع منظمة اليونيسيف لتقديم األمصال 

واللقاحات المطلوبة لعالج األطفال السوريين في غضون األسابيع القادمة. 
وأوضح��ت أن نحو 95 ف��ي المئة من األطفال لقحوا ضد الم��رض قبل عام 2011، في 
حي��ن قدرت اليونس��يف أن نح��و 500 ألف طفل ل��م يلقحوا ضد المرض في س��وريا حاليا، 

مشيرة إلى إنها تشك في أن التفشي الوبائي للمرض يتركز في محافظة دير الزور. 
ونقل��ت وكال��ة رويترز لألنباء ع��ن أوليفر روزينب��اور المتحدث باس��م منظمة الصحة 
العالمي��ة: أن ثم��ة نحو 22 إصابة ح��ادة بالش��لل الرخو)عرض يظهر م��ع بعض األمراض 
وأبرزه��ا ش��لل األطفال( ت��م التحقق بش��أنها في هذه المنطق��ة. والكل يتعام��ل مع ذلك 

بوصفه تفشيا وبائيا، ونحن في سياق االستجابة للتفشي الوبائي". 
وقد أكدت الفحوص المخبرية حالتين لإلصابة بالمرض حتى اآلن، ويتوقع تأكيد نتيجة 

الفحص المختبري للحاالت العشرين المتبقية في األسبوع القادم. 
وأوضح البيان أن أكثر من 100 ألف طفل حاليًا، كلهم تحت سن خمس سنوات، عرضة 

لخطر اإلصابة بشلل األطفال في محافظة دير الزور وحدها. 
وس��بق لمنظم��ة الصحة العالمي��ة أن أفادت بزي��ادة حاالت اإلصابة بأم��راض الحصبة 

والتيفوئيد والتهاب السحايا التي تنتشر نتيجة تناول أطعمة وسوائل ملوثة. 
وتعم��ل منظم��ات االغاثة والمس��اعدات اإلنس��انية أيض��ًا على خط��ط تطعيم طارئة 

لمخيمات الالجئين السوريين في األردن ولبنان وتركيا ومصر. 
وقد تم اس��تئصال مرض شلل االطفال بش��كل كبير في البلدان المتقدمة، ولكن ثمة 

مناطق في العالم ما زالت تشهد بؤرا وبائية أمثال نيجيريا وباكستان وأفغانستان. 
وقد انخفض معدل االصابات بمرض ش��لل االطفال من ما مقداره 350 ألف حالة عند 
ب��دء منظم��ة الصحة العالمي��ة حملة للتطعيم ض��د المرض في ع��ام 1988 إلى 223 حالة 

موثقة فقط في العام الماضي. 
وال يوج��د عالج للمرض، على الرغم من أن سلس��لة التلقيحات يمك��ن أن تولد مناعة 
ض��ده. ويعد األطفال الصغار األكثر عرضة لإلصابة بش��لل االطفال، ال��ذي يمثل أحد أكثر 

األمراض خطورة عليهم. 

�سيا�سة اجلوع اأو الركوع متتد لتطال قد�سيا والهامة
وس��ع النظ��ام من دائ��رة المناطق المس��تهدفة من سياس��ة الج��وع أو الرك��وع لتطال 
منطقتي قدس��يا والهامة في ريف دمشق، بعد المعضمية وداريا ومخيم اليرموك ومناطق 

جنوب دمشق وريفها، وحمص القديمة التي شيعت اليوم طفاًل استشهد من الجوع. 
ويف��رض النظ��ام على قدس��يا والهامة حص��ارًا خانقًا، ويمن��ع إدخال الم��واد الغذائية 

والطبية، ما تسبب بارتفاع جنوني لألسعار فيهما. 
ويتواجد في قدس��يا أكث��ر من 100 ألف الجئ من المخيم��ات وأكثر من 150 ألف الجئ 

من ريف دمشق. 
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املوت حرقًا: تقرير خا�س ملركز توثيق النتهاكات حول 
ا�ستخدام القنابل احلارقة يف حمافظتي حلب ودرعا

وثق مركز توثيق االنتهاكات في سورية هجومين 
باألس��لحة الحارقة خالل أقل من ش��هر على مدرس��ة 
أورم الكبرى في محافظة حلب الشمالية ومدينة داعل 
ف��ي محافظة درعا الجنوبية، جاءا بعد فترة وجيزة من 
مجزرة الكيمياوي التي اقترفها جيش النظام الس��وري 

في الغوطتين الشرقية والغربية بتاريخ 21 آب. 
وق��ال المرك��ز في تقري��ر خاص حول اس��تخدام 
القناب��ل الحارق��ة ف��ي المحافظتي��ن بعن��وان )الموت 
حرق��ًا( أن س��الح الج��و التاب��ع للنظ��ام الس��وري ق��ام 
بش��نّ غارة جوي��ة بتاريخ 26 آب الماض��ي على معهد 
اقرأ للتعليم الكائن في قري��ة أورم الكبرى "الخاضعة 
لس��يطرة الجي��ش الس��وري الحر منذ عدة أش��هر" في 
ريف حل��ب، وكان المعهد يعجّ بعش��رات الطالب ممن 
يقومون بحضور دورات تقوية في المنهاج المدرس��ي 
للمرحلتي��ن اإلعداي��ة والثانوي��ة، إضاف��ة إل��ى تواجد 
العدي��د م��ن المعلمي��ن وعدد م��ن المواطني��ن الذين 
تص��ادف وجوه��م ف��ي المعهد نفس��ه أو م��ن أصحاب 
البي��وت المج��اورة للمعهد، وج��اء توقي��ت الهجوم في 
الوق��ت الذي كان حضور الط��الب في أوجه، حيث كانت 
الصف��وف الدراس��ية ممتلئ��ة بالط��الب، وبع��د وقوع 
الهجوم تمّ إسعاف جميع المصابين الذين بلغ عددهم 
أكثر م��ن 70 مصابًا إلى مستش��فيات الم��دن القريبة 
مثل "مش��فى مدينة األتارب" الذي اس��تقبل عش��رات 
الح��االت المتوس��طة والحرج��ة، حيث ت��مّ التعامل مع 
بعضها وتحويل الحاالت األخرى إلى المش��افي التركية 
والمش��افي الميداني��ة القريب��ة من الحدود الس��ورية 
التركي��ة والتي ع��ادة تكون مجهزة بتجهي��زات وكوادر 
طبي��ة أكثر، على خ��الف المستش��فيات الموجودة في 
ري��ف حل��ب والت��ي تعان��ي ف��ي معظمها م��ن نقص 
التجهيزات واألدوية أواًل ونقص في الكادر الطبي ثانيًا. 
والنقص الشديد بالمراهم الخاصة بالحروق، أدى 
إل��ى تفاقم أوضاع المصابين، حي��ث بلغ العدد النهائي 
للش��هداء حوال��ي 40 ش��هيدًا، معظمهم م��ن األطفال 

الذين لم تتجاوز أعمارهم السبعة عشر عامًا. 
 وبع��د عدة أي��ام قام طيران المي��غ بقصف منزل 
لمدنيين في مدينة داعل في درعا، ما أدى إلى احتراق 
المنزل بش��كل كامل واستشهاد جميع من كان بداخله 
باس��تثناء الطفلة يُمنى مهند النصر وس��قوط العديد 

من المصابين. 
وكان��ت مالم��ح الطفلة يُمن��ى غير واضح��ة أبدًا 
نتيج��ة الحروق التي أت��ت على وجهه��ا، باإلضافة إلى 
احت��راق أكث��ر م��ن 70 % من س��طح جس��مها في ذلك 
الهج��وم، أن الح��روق كان س��ببها القص��ف بالنابال��م 
الحارق، وتوسعت مس��احتها بعد وضع المواد المعقمة 
والمطه��رة الس��ائلة، مع العلم أن طريق��ة التعامل مع 
هكذا نوع من الحروق يكون بحجب األوكس��جين عنها 

إضافة إل��ى وض��ع الضم��ادات الكتيم��ة "الغروانية" 
المخصصة للحروق، وتوسعت الحروق تحت األنسجة 
الجلدية بعد اليوم الثان��ي للحادثة، وكانت اإلصابات 
األخط��ر في أس��فل أق��دام الطفلة، وت��مّ تعويض 
الس��وائل لجسمها والتي خس��رتها في الحادث، وهي 
غير ق��ادرة على المش��ي نهائي��ًا حي��ث أن اإلصابات 

العميقة كانت بأسفل القدمين
وكان��ت الح��روق جميعا م��ن الدرجتي��ن األولى 
والثانية، ووصلت في أجس��اد الش��هداء األربعة الذي 

وصلوا إلى المشفى الميداني إلى درجة التفحم. 
يذك��ر أن داعل هو أحد األحي��اء المعروفة بعدم 
وج��ود أي تواج��د عس��كري في��ه، بل العك��س، فهو 
يُعتب��ر أحد األحي��اء الكثيفة س��كانيًا، حي��ث يقطنه 
أغل��ب المدنيين النازحين من ق��رى وبلدات مجاورة، 
وأدى ذلك القصف إلى س��قوط العديد من الش��هداء 

والمصابين معظمهم من األطفال والنساء. 

 وأظه��رت التحقيق��ات التي ق��ام به��ا المركز، أن 
قوات النظام الس��وري اس��تخدمت األس��لحة الحارقة - 
المحرم��ة دوليًا - في الهجومين، وبعد تحليل ش��هادات 
شهود العيان والمصابين والناجين إضافة إلى شهادات 
األطباء، تبّين أن المادة الحارقة المستعملة في مدينة 
داع��ل هي "النابال��م" أمّا في قري��ة أورم الكبرى فقد 
اختلفت الروايات في تحديد طبيعة تلك المادة الحارقة 
في البداية، ولكن معظم ش��هود العيان ومنهم األطباء 
الذي��ن قاموا بع��الج المصابين أكدّوا عل��ى أنّها مادة 

النابالم الحارقة. 
اعتمد التقرير في منهجيته على ش��هادات ش��هود 
العي��ان الذين تواجدوا أثناء عملية القصف، وش��هادات 
المصابي��ن - الناجين - من الهجوم، والمواطنين الذين 
قاموا بعمليات إس��عاف الجرح��ى والمصابين باإلضافة 
إلى ش��هادات األطب��اء والممرضي��ن، ومراجع��ة جميع 
الص��ور والفيديوه��ات الت��ي قام بتصويره��ا عدد من 
المواطني��ن والنش��طاء اإلعالميين الذي��ن هرعوا إلى 
م��كان الحادث بعد حدوث الهجوم مباش��رة، إضافة إلى 
صورة للقذيفة نفسها، وحاول الفريق اإلحاطة بأسباب 
الهجوم الحقيقية، حيث أن كلتا المنطقتين اللتين تمّ 
استهدافهما لم تكونا مسرحًا لعمليات قتالية، ولم يكن 
هنال��ك تواجد ألي م��ن القوات العس��كرية المناهضة 

للنظام فيها. 
وأوض��ح المركز أن المنطقة التي تمّ اس��تهدافها 
ف��ي مدينة داعل كانت م��أوى للمئات من النازحين من 
األحياء األخ��رى من داخل "مدينة داعل" وهي معروفة 
باس��م الحي الش��رقي، وكانت منطقة مدنية بامتياز، 
مما عززّ التوجه أن كال الهجومين وقعا في إطار القتل 
العمد ض��د الس��كان المدنيين وعلى مناط��ق مأهولة 
بالسكان في اس��تمرار لمسلسل القصف اليومي الذي 
تتعرض ل��ه معظم المدن والمناطق الس��ورية، ولكن 
هذه المرة باس��تخدام األس��لحة - الحارق��ة - المحرمة 
دولي��ا، والتي ع��دا عن كونها تس��بب دم��ارًا هائاًل في 
األرواح والممتل��كات، فإنه��ا تس��بب معان��اة نفس��ية 
كبي��رة للناجين الذين يكونون ف��ي معظم الحاالت قد 
تعرضوا لحروق من طفيفة إلى بليغة تكون س��ببًا في 
تش��وهات جلدية في مناطق مختلفة من الجسم، مما 
يولد مشاكل نفسية اجتماعية للمصاب ناتجة عن هذه 

األذية الدائمة. 
وبين التقرير أنه تمّ اس��تخدام الفسفور الحارق 
عش��رات الم��رات م��ن قبل ق��وات النظ��ام وخاصة في 
محافظتي إدلب وحمص وريف مشق حيث قامت قوات 
النظام في 28 تش��رين الثاني الع��ام الماضي بقصف 
مع��رة النعم��ان في محافظ��ة ادلب بهذه الم��واد، وفي 
3 كان��ون األول قصف��ت قوات النظام إح��دى المدارس 
والمن��ازل المجاورة لها في مدين��ة القصير في حمص 

وجُ��رح يومها حوال��ي 20 مدنيًا، كما اس��تخدمت قوات 
النظام هذه األسلحة في مدينة داريا بريف دمشق في 
16 تش��رين الثاني وتمّ ذلك القصف بواسطة قذائف 
"زاب" وذل��ك بحس��ب تقرير لمنظم��ة هيومن رايتس 

ووتش حول استخدام األسلحة الحارقة في سوريا. 
 باإلضافة إلى الفس��فور الحارق هنالك عدة أنواع 
أخرى منه��ا "النابالم الحارق" وال��ذي يُعتبر من أخطر 
أنواع األس��لحة الحارقة وأكثرها انتش��ارًا واس��تخدامًا، 
ويتصف باللزوجة الغير ثابتة، وتدخل مادة الكيروسين 
في تركيبته، والنابالم مادة تلتصق باألجساد واألجسام 
الصلب��ة مهم��ا كانت ملس��اء أو ناعمة وه��و يؤدي إلى 
حدوث حروق وتش��وهات قاس��ية ترافق المصاب الذي 
ينج��و من الموت، ويمكن اس��تخدام النابالم بواس��طة 
العدي��د من األس��لحة منها قناب��ل المدفعي��ة والهاون 

والصواريخ التكتيكية وقنابل وقذائف الطائرات. 
ونتيجة آلثارها الكارثية المدمرة فقد تمّ حظرها 
وتقييد اس��تخدامها في برتوكول جنيف الثالث في 10 
تشرين األول للعام 1980، تحت بند األسلحة التقليدية 
- البروتوك��ول الخاص بش��أن حظر أو تقييد األس��لحة 

الحارقة - 
وق��د ع��رّف البروتوك��ول "الس��الح الح��ارق" أي 
س��الح أو أي��ة ذخيرة، مصم��م أو مصممة ف��ي المقام 
األول إلش��عال الن��ار ف��ي األش��ياء أو لتس��بيب ح��روق 
لألش��خاص بفعل اللهب أو الح��رارة أو مزيج من اللهب 
والح��رارة المتولدين عن تفاعل كيم��اوي لمادة تطلق 
عل��ى الهدف". مؤكدًا ف��ي مادته الثاني��ة، فقرة حماية 
المدنيي��ن واألعيان المدني��ة؛ على أنه يحظر في جميع 
الظروف جعل السكان المدنيين، أو المدنيين الفرادى، 
أو األعيان المدنية محل هجوم باألسلحة الحارقة، كما 
يحظ��ر ف��ي جميع الظ��روف اس��تهداف أي هدف ضمن 
تجمع المدنيين - حتى لوكان عسكريًا - بأسلحة حارقة 

تُطلق من الجو. 
وين��درج النابالم ضمن قائمة األس��لحة المس��ماة 

"باألسلحة المحرقة". 
ووفق��ا لتقرير لألمي��ن العام لألم��م المتحدة من 
ع��ام 1972، ال��ذي يت��م االستش��هاد ب��ه عل��ى نطاق 
واسع، فإن األس��لحة المحرقة هي وسيلة قوية للدمار 
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والتدمي��ر. ف��ي الواق��ع، ووفق��ًا للتقرير ذات��ه، فإنه 
"فيم��ا عدا األس��لحة النووية، وربما بعض األس��لحة 
البيولوجي��ة والكيميائي��ة المعينة، ف��ال توجد هناك 
أس��لحة اخرى تحدث مثل هذه الق��وة التدميرية في 

أيدي القادة العسكريين. 
 وق��د ثب��ت من��ذ الح��رب العالمي��ة الثاني��ة أن 
"استخدام هذه األسلحة ضد أهداف مدنية ذو عواقب 
وحش��ية وقاسية لكافة المجتمع، كما أن آثاره مدمرة 
لدرجة انها "قابلة ألن يوظف اس��تخدامها "كس��الح" 

دمار شامل. 
تعد األس��لحة المحرقة بحكم طبيعتها، وبغض 
النظ��ر ع��ن ظ��روف اس��تخدامها "س��واء ف��ي أرض 
المعركة أو في المناط��ق الحضرية، أو بغارات جوية 
أو بأس��لحة الله��ب" مفرط��ة الضرر وتس��بب آالمًا ال 
داع��ي لها لألفراد عل��ى وجه الخص��وص، باإلضافة 
إل��ى حاالت الوف��اة، من خالل األض��رار التي ال يمكن 

إصالحها لجسم اإلنسان والبيئة. 
 كم��ا أن اآلث��ار التي ال تميّز بي��ن األهداف هي 
احد الس��مات األساس��ية األخرى المتعلقة باستخدام 
ه��ذه األس��لحة في الواق��ع. ووفق��ًا لنف��س التقرير 
الذي أعده األمين العام لألمم المتحدة: "أن االنتش��ار 

الواسع للحرائق عشوائي إلى حد كبير في آثاره. عندما 
يك��ون هن��اك اختالف بي��ن قابلي��ة إطالق الن��ار على 
األه��داف العس��كرية والمدنية، يكون ذل��ك عادة على 
حس��اب المدنيي��ن. وينطب��ق األمر نفس��ه على بعض 
التطبيق��ات التكتيكي��ة للم��واد المحرق��ة فيم��ا يتعلق 
بقدرة هذه األس��لحة لضرب مس��احة واس��عة بش��كل 
ملموس تتضمن غالبا أهدافًا عس��كرية ومدنية قريبة 

من بعضها البعض. " 
وجاء ف��ي التقري��ر: عل��ى الرغم من أن س��ورية 
ليس��ت طرفا في البرتوكول الثالث لعام 1980 بش��أن 
األس��لحة المحرقة، فقد كان موقفها الرس��مي لصالح 
حظر استخدام النابالم في جميع الصراعات. وردًا على 
طلب األمين العام لألمم المتحدة التعليق على تقريره 
الص��ادر ع��ام 1972، أدلى ممثل س��ورية ل��دى األمم 

المتحدة، بتاريخ 13 تموز 1973، بالبيان التالي: 
أن حكومة الجمهورية العربية السورية، إذ درست 
التقرير المتعلق بالنابالم وغيره من األسلحة المحرقة 
وجمي��ع النواحي المتعلقة باحتمال اس��تعمالها رقم)آ / 
8803، مسرد. 1( تؤيد كل األحكام الواردة فيه وخاصة 

تلك المتعلقة بحظر جميع هذه االسلحة. 
وعالوة على ذلك، فقد صوتت سورية لصالح قرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، رقم 2932 لعام 1972 
الذي أقرت فيه تسعة وتسعين دولة بالطابع العشوائي 
لألس��لحة الحارقة، وآثارها في التس��بب ف��ي معاناة ال 
داعي لها، واس��تنكرت اس��تخدامها في جميع النزاعات 

الدولية وغير الدولية. 
بص��ورة أع��م، وبغ��ض النظ��ر ع��ن أي الت��زام 
بالمعاهدة المتعلقة بهذا الشأن، فإن استخدام النظام 
للنابال��م في كل م��ن أورم الكبرى وداع��ل هو انتهاك 
للقواعد العرفية الراس��خة للقانون الدولي اإلنس��اني 
المطبق عل��ى النزاعات المس��لحة غي��ر الدولية وذلك 

لألسباب التالية: 
أن��ه ينته��ك مبدأ أساس��يًا من القانون اإلنس��اني 
الدول��ي اليمك��ن خرق��ه، وهو تحدي��دا واج��ب التمييز 
ف��ي جميع األوقات بي��ن المدنيي��ن والمقاتلين. ويبين 
هذا التقرير بوضوح أن النظام الس��وري قد اس��تهدف 
المبان��ي المدني��ة والمدنيين. فف��ي أورم الكبرى كان 
اله��دف مدرس��ة. وكانت جميع الوفي��ات واإلصابات من 
المدنيين بما فيهم األطفال. أما الهدف في داعل فكان 
حيًا س��كنيًا لجأ إلي��ه المدنيون. وكانت جمي��ع الوفيات 
واإلصابات - كما أوضحته الش��هادات التي جمعت - من 
المدنيي��ن الواجب حمايته��م بموجب القان��ون الدولي 

اإلنساني. 
كم��ا أن��ه ي��ؤدي إل��ى إصاب��ات مفرط��ة أو آالم ال 

ضرورة لها: 
أن المب��دأ الت��ي يقض��ي بأن��ه "يحظر اس��تخدام 
وس��ائل وأس��اليب القتال التي من طبيعتها أن تس��بب 
إصاب��ات مفرط��ة أو آالم��ا ال داع له��ا" ه��و راس��خ في 

القان��ون الدول��ي اإلنس��اني العرفي. وق��د عبرت عنه 
وأكدته ممارس��ة الدول المستمرة له. وقد تمت صياغة 
ه��ذا المب��دأ أوال في إعالن س��ان بطرس��برغ في عام 
1868 وال��ذي أعلن أن "اس��تخدام األس��لحة التي تزيد 
دون فائدة من معاناة الرجال الذي أصبحوا غير قادرين 

على القتال، أو تجعل موتهم حتميًا أمر مبالغ فيه". 
وع��الوة عل��ى ذل��ك / تن��ص الم��ادة 23( ه م��ن 
االتفاقي��ة )الرابعة( من لوائح اله��اي لعام 1907 بأنه 
يمن��ع "اس��تخدام أي أس��لحة أو قذائف أو م��واد بقصد 
التس��بب بمعاناة ال داعي لها". وتكرر المبدأ العام ذاته 
ف��ي الم��ادة 35 )2( م��ن البروتوك��ول األول التفاقيات 
جنيف لعام 1949 التي تنص على أنه "يحظر استخدام 
األس��لحة والقذائف والمواد ووس��ائل القت��ال التي من 
ش��أنها إحداث إصابات أو آالم ال ض��رورة لها". أن الئحة 
اللجن��ة الدولية للصليب األحمر لقواعد القانون الدولي 
اإلنساني العرفي تثبت على وجه اليقين أن هذا المبدأ 
ينطب��ق على كل من النزاعات المس��لحة الدولية وغير 

الدولية. 
وعالوة على ذل��ك، وبموجب هذا الحظر القانوني 
الراسخ، فقد تم تعريف األسلحة المحرقة في حد ذاتها 
بأنها األس��لحة الت��ي ينتج عنها أضرار زائ��دة أو آالم ال 
ضرورة لها. كما أن الئحة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
لقواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي تؤكد بدرجة 
من اليقين على أن "حظر اس��تخدام األسلحة المحرقة 
ضد األفراد هي القاعدة الواجبة التطبيق أساس��ًا، وأن 
هذه األس��لحة ال تس��تخدم ض��د المدنيي��ن "واألعيان 
المدنية". أن رسوخ هذه المبادئ تؤكده ممارسة الدول 
المس��تمرة لها. فالمادة 2 من البروتوكول الثالث بشأن 
حظ��ر أو تقييد اس��تعمال األس��لحة المحرق��ة المرفق 
باتفاقي��ة حظ��ر أو تقيي��د اس��تعمال أس��لحة تقليدية 
لع��ام 1980 تعلن أنه "يحظ��ر في جميع الظروف جعل 
الس��كان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، 
أو األعي��ان المدنية، محل هجوم باألس��لحة المحرقة". 
وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن هذا المبدأ 

مطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية. 
لق��د أظه��ر ه��ذا التقري��ر بوض��وح أن األه��داف 
والظروف المحيطة باستخدام النابالم في أورم الكبرى 
وداعل جعل هاتين الحالتين تشكالن انتهاكات واضحة 
للقانون اإلنساني الدولي العرفي. وكما ذكر آنفا، فإن 
األه��داف في كال الموقعين كانت أماكن مدنية، وكانت 
اإلصابات والوفي��ات جميعها م��ن المدنيين بمن فيهم 
األطفال. وكانت جمي��ع االصابات التي بُلغ عنها حروق 
م��ن مختل��ف الدرج��ات، وكان أقلها حدة من ش��أنه أن 

يسبب اصابة دائمة. 
وأك��د المرك��ز في تقري��ره: أن اس��تخدام النظام 
للنابال��م ف��ي أورم الكب��رى وداع��ل ه��و جريمة حرب 
وجريمة ضد اإلنسانية حيث أدى استخدام النابالم في 
أورم الكب��رى وداعل إل��ى مقتل العديد م��ن المدنيين 
بينهم أطف��ال وقد تم ذلك كجزء م��ن هجوم منهجي 

موج��ه ضد الس��كان المدنيي��ن مع علم به��ذا الهجوم. 
كما أن الطريقة التي ارتكب فيها الهجوم في موقعين 
بعيدي��ن، واحدة في الش��مال من س��وريا واألخرى في 
الجنوب، وفي فترات زمنية متقاربة، تش��ير بأنها جزء 
م��ن هجوم ت��م تنظيمه بدق��ة تجعل من كون��ه حدثًا 

اعتباطيًا، أمرًا بعيد االحتمال. 
 ويبي��ن التقري��ر بأن ذلك يتم في س��ياق نس��ق 
جرمي، يتضم��ن تكرارًا غير عرضي لس��لوك إجرامي 
بعينه بشكل اعتيادي. ويبدو بأن الهجمات تشير إلى أن 
هناك سياسة عامة من قبل النظام الستخدام األسلحة 
التقليدي��ة ذات التأثي��ر المماثل لألس��لحة الكيميائية. 
وق��د يكون مرد ذلك الضوابط الدولية التي يجري اآلن 

وضعها على ترسانة األسلحة الكيميائية للنظام. 
وق��ال: أن ه��ذه السياس��ة المتبع��ة حديث��ًا تقوم 
باس��تخدام م��وارد عام��ة كبي��رة للتمك��ن م��ن نش��ر 
مخزونات النابالم واألسلحة المحرقة األخرى في انحاء 
متفرق��ة من البالد، وإطالقها على وجه الخصوص في 
موقعي��ن بعيدين في البالد بش��كل متزام��ن. أن ذلك 
يتفق مع السياس��ة العامة الش��املة للنظام منذ بداية 
الثورة، التي تعمد أوال إلى استخدام األسلحة واألنظمة 
العس��كرية األخرى على نطاق محدود، لقياس رد فعل 
المجتم��ع الدولي على إمكانية اس��تمرار اس��تخدامها، 
ومن ثم في غياب أي ردود فعل مجدية، تقوم باعتماد 
مث��ل هذا االس��تخدام على نطاق واس��ع. كان هذا هو 
الحال، على سبيل المثال، مع استخدام القصف الجوي. 
ويبدو أن الهدف السياسي للنظام في الرغبة في إبادة 
أو إخضاع المدن الثائرة بواسطة أسلحة الدمار الشامل 
يمكن أن يتحقق عن طريق اس��تخدام النابالم كسالح 
تقليدي ولكنه يمتلك نفس الفعالية التي تسبب معاناة 
دائمة لس��كان مدنيي��ن بأكملهم. أن ه��ذا التحول في 
السياس��ة ال يمكن أن يتم دون تورط سلطات سياسية 
وعس��كرية رفيعة المس��توى داخل النظام. وبناء عليه 
فان اس��تخدام النابال��م وغيرها من األس��لحة الحارقة 
ف��ي كل م��ن أورم الكبرى وداعل يمك��ن أن يرقى إلى 

مستوى جريمة ضد اإلنسانية. 
عرّفت الموسوعة العس��كرية "األسلحة الحارقة" 
بأنّه��ا مركب��ات كيماوية لها تأثير ح��ارق وتتوافر فيها 
ش��روط معينة لالس��تخدام العس��كري؛ وكان من أهم 
تل��ك الش��روط: أن تعط��ي كمي��ة كبيرة م��ن النيران 
وأن يصع��ب إطفائه��ا وأن يكون لها ق��درة كبيرة على 
االنتشار مع إعطاء درجة حرارة عالية جدًا، وقد قسّمت 
الموس��وعة ه��ذه المواد الحارقة إلى عدة أقس��ام منها 
المواد الحارقة الصلبة والمواد الحارقة الس��ائلة وأخيرًا 
الم��واد الحارقة المختلط��ة، وأيضًا تمّ تقس��يمها إلى 
عدة أنواع منها الفس��فور الحارق الذي يش��تعل بمجرد 
مالمس��ته للهواء مس��ببًا حريقًا ذو لهب شديد وحرارة 
ش��ديدة، ويعب��أ غالب��ًا ف��ي القناب��ل اليدوي��ة وذخائر 

المدفعية والهاون وقذائف الصورايخ. 
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العبور اإىل املوت
هجــرة ال�ســوريني فـي البحر

  ياسر مرزوق
لو تصورنا مؤرخًا س��وريًا جلس بعد مائة عام، يحاول 
أن يكتش��ف حال��ة المجتم��ع الس��وري ع��ام 2013، وإذا أخذ 
يتصفح ما يصدر في الصحف والمجالت في هذه األيام لفت 
نظره أن الصحافة ال ش��غل لها إال الحديث عن مؤتمر جنيف 
المرتقب أو المعارك العس��كرية على األرض، وقد يمر عبرًا 
عل��ى هذا الخبر » أنقذ حوالى 254 مهاجرًا س��وريًا ومصريًا 
من بينه��م 94 قاصرًا فج��ر األحد كانوا يبح��رون على متن 
زورق يحمل اكثر من طاقته قبالة سواحل صقلية بعد رحلة 
مرهقة قادمة من مصر، حس��ب وس��ائل االعالم االيطالية. 
وانق��ذ المهاجرون عل��ى بعد حوالى 150 ميال جنوب ش��رق 
صقلي��ة ونقلوا إلى ثالثة زوارق تابعة لقوة خفر الس��واحل 
االيطالية رست الحقًا في ميناء سيراكوزا صباحًا، بحسب ما 

نقلت وسائل االعالم االيطالية عن خفر السواحل. 
وانطل��ق المهاج��رون من مص��ر عابرين مي��اه اليونان 
ومالط��ا عل��ى زورق صيد حمل أكثر م��ن قدرته وبدأ يمتلئ 
بالمياه في بحر هائج بس��بب الري��اح القوية التي هبت على 
المتوس��ط. وعززت ايطاليا هذا االس��بوع عديدها العسكري 
في المتوس��ط لتجنب كوارث اضافية بعد غرق زورقين اديا 
إلى مقتل 400 ش��خص في النصف االول من تشرين االول 
/ اكتوب��ر إلى جنوب المبيدوس��ا وقرب مالطا، وفيما يش��هد 
تدفق الالجئين الس��ريين ارتفاعا، وفد إلى س��واحل ايطاليا 

ومالطا اكثر من 32 الف مهاجر منذ مطلع العام ». 
وعله يقف عند هذا الخبر طوياًل ليس��تخلص منه نوع 
الحياة التي كان يعيشها السوريون في بدايات القرن الحادي 

والعشرين.. 
الثورة حلمٌ حلمت به األرض الس��ورية، وهي بالنسبة 
للتاريخ الس��وري أغني��ة عرس وتنهي��دة، ومهرجان، والناس 
حين يذكرونها يذكرون أغاني القاشوش، وأعالم االستقالل 
تلوح كالفراش��ات المجنحة، بعد ثالث أعوام لم يبقى للتاريخ 
غير التعاسة والدماء والبؤس وعبث القتال والهدم والمؤامرات 

وقتل اإلخوة ولقاء األلوية والبنود وعويل الهزائم. 
ترى هل س��يذكر التاريخ ثورتن��ا في كتابه المذهب أم 
أن فص��اًل من رائعة أوروي��ل » مزرعة الحيوان » س��يتكرر، 
ففي ثورة المزرعة وفي الس��نين الت��ي تلتها ولد الكثير من 
الحيوانات الذين لم تكن الثورة بالنس��بة إليهم س��وى رواية 
مغمورة تتناقلها األلس��ن كما أضيف البع��ض من الذين لم 

يسمعوا بالثورة أصاًل. 
ملفنا الي��وم عن الهجرة غير الش��رعية التي يقوم بها 
الس��وريون هرب��ًا من جحي��ٍم إلى جحيم، ولعل من الس��هل 
تحمي��ل كل األوزار للنظ��ام وأتباعه وعمالئ��ه، لكن مروحة 
المس��ؤولية تتس��ع لتش��مل جمي��ع م��ن س��اهم ف��ي إلقاء 
الس��وريين وليمًة ألعش��اب البحر، وأخص بالذك��ر األغلبية 
الصامتة ونخبها الذين تركوا البالد للبؤس والشقاء ليتابعوا 
حياتهم الهانئة في الخارج، وهي الفئة نفس��ها التي سمحت 
للنظ��ام بالتطاول واس��تباحة الحقوق، ف��أي مجتمٍع يجب أن 
يقوم على أساس وجود مواطنين ال يتهاونون في حقوقهم، 
فاالس��تبداد يتم��ادى عن��د وج��ود مواطني��ن يس��كتون عن 
حقوقه��م أو يخافون من المطالبة بها، ألن الس��لطة أيضًا ال 
يريحها أن تضطر لخوض معركةٍ مع مواطنيها كلما تهاونت 
أو تس��اهلت في التعامل معهم أو كلما أرادت أن تقوم بفعٍل 
مناهٍض لمصلحة الش��عب، ونصل هنا إلى العالقة الثنائية 
بي��ن الخوف والحق، فحين تق��ف بقوة دفاعًا عن حقك فإنك 
ال تعتم��د على قوتك وحدها، بل تعتمد على عرفٍ أو قانون 

يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. 
لك��ن إذا رجعت له��ذه المرجعية العرفي��ة أو القانونية 
ولم تس��تطع حمايت��ك، أو لم تحاول ذلك، بل ربما س��اندت 
المتطاول عليك، فإن هذا س��يكون درس��ًا لآلخرين يجعلهم 
يتهاون��ون ف��ي الدفاع ع��ن حقوقهم لك��ي ال يتورطوا مثل 
ورطتك، ولكن يحدث إال يتلقى المواطنون الدرس فيعلنون 
تضامنه��م مع الحق المه��دور، هكذا ولهذا تح��دث الثورات، 
يق��وم الناس كله��م لمناص��رة القضية التي ق��د ال تعنيهم 

ش��خصيًا، كما حدث حين عذب أطفال درع��ا وخرج بعضهم 
من المعتقل جثًة هامدة. 

الهجرة غري ال�سرعية: 
لعل التفس��ير الوحيد ليلقي شابٌ نفسه في البحر هو 
م��ا قاله أحم��د متناني في كتابه »واقع وأح��داث«: »أن قيمة 
الفرد في المجتمعات الضعيفة ال تس��اوي ش��يئًا.. وأن الفرد 
الق��وي ه��و دعامة حقيقية ل��كل نهضة أو مس��يرة تمكنان 

المجتمع من التطور والنمو«. 
 أو ما قاله مدير المنتدى التونسي للهجرة عبد الرحمن 
الهذيل��ي بع��د س��قوط حكم ب��ن عل��ي »أن أس��باب الهجرة 
غي��ر الش��رعية لم تتغي��ر قبل الث��ورة وبعده��ا وأن العامل 
االقتص��ادي يبق��ى المحدد األساس��ي لقرار هؤالء الش��بان 
ركوب البحر باحثين عن مس��تقبل أفضل«. ويضيف: »خالل 
زياراتن��ا الميدانية لعائ��الت الضحايا والمفقودين اكتش��فنا 
حاالت من الفقر ال توصف وتوصلنا إلى اس��تنتاج أن أوضاعًا 
كه��ذه ال يمك��ن أن تنت��ج إال مهاجر غير ش��رعي أو س��لفي 

جهادي«. 
وقب��ل تعري��ف الهجرة غير الش��رعية البد م��ن المرور 
عل��ى مصطلحي النزوح واللجوء فهي رغم أنها كلها عناصر 
تقع ضمن عملية الحراك الس��كاني إال أنها تختلف فيما بينها 

في الحقوق والواجبات.. 

م�سطلح النزوح: 
يع��رَف النزوح: » بأن��ه حركة الف��رد أو المجموعة من 
مكان إل��ى آخر داخل ح��دود الدولة، ويتم الن��زوح رغمًا عن 
إرادة الن��ازح بس��بب مؤثر خارج��ي مهدد للحي��اة كالمجاعة 
أو الح��رب أو الجف��اف والتصح��ر أو أي ك��وارث أخ��رى تدف��ع 
الن��ازح إلى مغادرة موقع��ه والتوجه إلى موقع آخر طمعًا في 

الخالص من تلك الظروف ». 
أو  األش��خاص  بأنه��م   « النازح��ون:  يع��رَف  وكذل��ك 
مجموعات من األش��خاص الذين أجب��روا على هجر ديارهم 
أو أماكن إقامتهم المعتادة فجاءة أو على غير انتظار بس��بب 
ص��راع مس��لح أو نزاع داخل��ي أو انته��اكات منتظمة لحقوق 
اإلنس��ان أو ك��وارث طبيعي��ة أو من صنع اإلنس��ان وهم لم 

يعبروا حدود أية دولة معترف بها دوليًا ». 
نالح��ظ أن الن��زوح ال ين��درج تح��ت مفه��وم الهج��رة 
االختياري��ة للمواطن داخل وطنه أو وف��وده من منطقة إلى 
أخ��رى على الرغ��م من تش��ابهما في ع��دم العب��ور لحدود 
دول��ة أخ��رى، فالن��زوح يختلف ع��ن الهجرة ألنه يتم قس��رًا 
ب��ال رغبة واختيار من الف��رد أو الجماعة. كم��ا أنه قد يحدث 
فجاءة دون س��ابق تخطيط، والنزوح قد يكون ش��اماًل وذلك 
بأن تن��زح قبائل بأكملها دون أن يحمل ه��ؤالء النازحون ما 
يكفيهم من احتياجاتهم المادي��ة والعينية. أما الهجرة فإنها 
تت��م عن س��ابق تمعن وتفكي��ر وقد تكون هج��رة فردية أو 
جماعي��ة وللم��رء أن يخت��ار ما يحمل��ه معه من مس��تلزمات 
أو م��ا ال يحمله، فليس هنال��ك مهدد لحيات��ه. والهجرة تتم 
عبر مراحل مما يس��هل امتصاصها واس��تيعابها في موطن 
االس��تقبال وإحالله��ا وتعويضها في الموط��ن األصلي الذي 
ج��اءت منه العناصر المهاجرة على عكس النزوح الذي تعجز 
المجتمعات فيه عن اس��تيعاب كل األعداد النازحة مرة واحدة 
بما يفوق مقدرة المجتمع فيؤدي ذلك إلى إفرازات سالبة في 

المناطق المستقبلة. 

م�سطلح اللجوء: 
ج��اء تعريف الالجئ حس��ب م��ا جاء في قان��ون تنظيم 
اللج��وء رقم 45 لس��نة 1974م » قوانين معتمدية الالجئين 
»، كلم��ة »الج��ئ« تش��مل كل ش��خص يترك القط��ر الذي 
ينتمي إليه بجنس��يته خوفًا من االضطهاد أو الخطر بس��بب 

العنصر أو الدين أو عضوية جماعة اجتماعية أو سياس��ية أو 
خوفًا من العمليات الحربي��ة أو االعتداء الخارجي أو االحتالل 
أو الس��يطرة األجنبية أو االضطرابات الداخلية، وال يستطيع 
أو ال يرغ��ب أحد بس��بب ذلك الخوف من الرج��وع إلى قطره، 
أو كان ال جنس��ية له ولكنه ترك القطر الذي يقيم فيه عادًة 
بس��بب تلك األحداث وال يستطيع أو يرغب بسبب الخوف في 

العودة إليه. 
ويش��مل مصطل��ح الج��ئ أيض��ًا األطف��ال الذي��ن ال 
يصحبه��م كب��ار أو الذين هم أيت��ام ح��رب أو الذين اختفى 
أولي��اء أمورهم ويوجدون خارج األقط��ار التي ينتمون إليها، 
نالح��ظ أن اللجوء يكون بعب��ور حدود دولة الموطن األصلي 
إل��ى دولة أخرى، أما النزوح فهو داخل الدولة الواحدة ويتفق 
الن��زوح مع اللج��وء ف��ي أن الهجرتين إجباريتين قس��ريتين 

وغير اختياريتين. 

الهجرة غري ال�سرعية: 
تع��رف الهجرة في علم الس��كان بأنها االنتقال - فرديا 
كان أم جماعي��ا - م��ن موقع إلى آخر بحثا ع��ن وضع أفضل 
اجتماعي��ا أم اقتصادي��ا أم ديني��ا أم سياس��يا. أم��ا في علم 
االجتماع فتدل عل��ى تبدل الحالة االجتماعية كتغيير الحرفة 

أو الطبقة االجتماعية وغيرها. 
وتعد الهجرة الس��رية أو غير القانونية أو غير الشرعية 
أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة 
كالوالي��ات المتح��دة واالتحاد األوروبي أو ف��ي الدول النامية 
بآس��يا ك��دول الخليج ودول المش��رق العربي، وف��ي أميركا 
الالتينية حي��ث أصبحت بعض ال��دول كاألرجنتين وفنزويال 
والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، 
وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن االس��تعمار ال تشكل 
بتاتا بالنس��بة للقبائ��ل المجاورة حواج��ز عازلة وخاصة في 
بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا. 

ويصع��ب تحدي��د حج��م الهجرة غي��ر الش��رعية نظرًا 
لطبيعة هذه الظاهرة، ولكون وضع المهاجر الس��ري يشمل 

أصنافا متباينة من المهاجرين فمنهم: 
• األش��خاص الذين يدخل��ون بطريقة غير قانونية إلى 

دول االستقبال وال يسوون وضعهم القانوني. 
• األش��خاص الذي��ن يدخلون دول االس��تقبال بطريقة 
قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة اإلقامة القانونية. 
• األش��خاص الذي��ن يش��تغلون بطريقة غي��ر قانونية 

خالل إقامة مسموح بها. 
وبالنظ��ر إل��ى تعري��ف الهجرة نج��د أنه يمك��ن القول 
أنه��ا: »حركة س��كانية يت��م فيها انتق��ال الف��رد أو الجماعة 
من الموط��ن األصلي إلى وطن جديد يختاره نتيجة أس��باب 
عدي��دة«. حي��ث تلج��أ مجموع��ات متكون��ة م��ن 05 إلى 10 
أش��خاص، إلى سرقة أو شراء قوارب ويتزودون بصفائح من 
البنزي��ن، بَوْصَالت، صَدْريات إنق��اذ وأجهزة التوجيه، بعد 
االس��تعالم حول األحوال الجوية وعند االنتهاء من التحضير 
ينتقل��ون إلى نقاط االنطالق المتف��ق عليها، تكون معزولة 
وفي جنح الظالم يبحرون اتجاه السواحل اإلسبانية » ألميريا 

»واإليطالية » جزيرة سردينيا ». 
حيث يقوم مهربو األش��خاص بتنظي��م وبرمجة رحالت 
بحري��ة نح��و الس��واحل اإلس��بانية واإليطالية مقاب��ل مبالغ 
م��الية، مجهزين بوسائل اللوجستية الضرورية » قوارب صيد 
م��ع مح��ركات ذات قوة تق��در ب� 35 إلى 50 حص��ان بَوْصَلة، 
جه��از المالحة البحري��ة وصدري��ات اإلنق��اذ »، باإلضافة إلى 

معدات األكل والنوم ومبالغ مالي��ة بالعملة الصعبة. 

اأبرز دوافع الهجرة: 
واالنفج��ارات  واالقتصادي��ة  السياس��ية  األزم��ات   -  1
االجتماعي��ة التي تش��هدها دول العالم الثال��ث، وقد الحظنا 
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كيف هاجر من الدولة التونس��ية أكثر من 4000 مهاجر غير 
ش��رعيّ في ليلة واحدة نحو إيطاليا، بعد أس��بوع فقط من 
رحيل الرئيس التونس��يّ عن الحكم مطلع الس��نة الجارية، 
ناهي��ك ع��ن الح��روب والنزاعات الت��ي ش��هدتها دول القارة 

اإلفريقية وتهديدها ألمن اإلنسان فيها. 
2 - الش��عور بالحرمان السياس��يّ: ينتج عن التضييق 
عل��ى حريات األف��راد ومنعه��ا عن التعبي��ر عن ال��رأي بكّل 
ديمقراطي��ة وغي��اب مب��ادئ حقوق اإلنس��ان، ش��عور الفرد 
بحالة من عدم االستقرار النفسيّ واالجتماعيّ وعدم األمن 
االجتماع��يّ وحت��ى السياس��يّ واالقتص��اديّ، وينتج عنها 
رغب��ة في اللجوء إلى الرحيل والبحث عن بديل يحّقق الذات 
والكرامة اإلنسانية. وفي هذا السياق وجب التذكير بما صدر 
عن مؤتمر فيينا الش��هير في جوان 1993 حول تحقيق أمن 
اإلنس��ان، بأن حقوق اإلنس��ان هي بمثابة باقة من الحقوق 
المترابط��ة غير قابلة للتجزئة، وال الفصل، فاإلنس��ان حين 
يحص��ل عل��ى كّل الحق��وق بمنع ح��قّ واحد فق��ط، يجعل 

النظام اإلنسانيّ مختال، ومرشّحا لالنهيار في أية لحظة. 
3 - الح��روب والصراع��ات األهلي��ة: وه��ي م��ن أكث��ر 
الظواه��ر الم��ؤذي والمؤّثرة ف��ي أمن اإلنس��ان، حيث كانت 
الح��روب والنزاعات العرقي��ة واإلثنية والخالف��ات المذهبية 
والديني��ة والطائفية، وصراع الطبق��ات نتيجة تجّذر وازدياد 
نفوذ األفراد الرأس��ماليين على حساب أعداد واسعة جدا من 
الفقراء، واإلض��رار بالبنية االقتصادية للبالد بما يرشّ��حها 
إل��ى االنهي��ار والتفتي��ت. إضاف��ة إلى م��ا حدث ف��ي التاريخ 
اإلنسانيّ من حمالت تهجير قسريّ عقب االستيالء المنّظم 

على أراضيّ الغير. 
4 - الحرم��ان م��ن الح��قّ ف��ي العيش الكري��م نتيجة 
األزمات االقتصادية والكوارث البيئية والفيضانات والمجاعات 
المهدّدة للش��عوب في دول الجنوب المتخلفة، التي ال تترك 
لها أيّة فرصة للهروب من الموت سوى الهجرة بحثا عن مالذ 
آمن من الكوارث والفيضانات والظروف الطبيعية القاس��ية. 
أم الهج��رة نتيجة الرغبة في االنتقال من حالة عيش كريمة 
إل��ى البح��ث ع��ن الرفاه، فه��ي حقّ ل��كّل مواط��ن بموجب 
القان��ون الدول��يّ، وهنا ال ب��دّ على الراغب ف��ي الهجرة أن 
يلتزم بش��روط الدولة المستقبلة والبحث عن قنوات الهجرة 
الش��رعية النظامية، أما إذا سلك هذا المهاجر طري فالهجرة 
غير الش��رعية فهو يتحمّل نصيبا من المسؤولية حيال هذا 
االتج��اه، وبالرغم من ذل��ك، ال يقبل أن يوصف المهاجر غير 
الشرعيّ نتيجة هذا الس��بب ب�: »المجرم«، حيث أن هجرته 
ه��ي نتيج��ة لسياس��ات ألوض��اع بل��ده وسياس��اتها التي ال 

تستطيع ضبط المتاجرين بالبشر. 
5 - مغري��ات الهج��رة، وم��ا ت��ؤدّي ل��ه تل��ك الحواف��ز 
والتس��هيالت التي تتق��دّم بها الدول الغربية لش��باب الدول 
المتخلفة، الحاصلين على ش��هادات في اختصاصات تحاجها 
الدلو المتقدمة لتس��يير آلته��ا االقتصادية وحت��ى اإلدارية، 
حي��ث ظهرت دع��وات لمنح فرص لإلقام��ة المؤقتة والهجرة 
إل��ى الدول المتقدمة من أج��ل العمل والحصول على فرص 
عي��ش أفضل. ووج��ب التذكير إلى سياس��ات بع��ض الدول 
المتقدمة التي قمت باس��تحداث تش��ريعات تسمح لها بجلب 
مهاجرين شرعيين بهدف س��دّ حاجياتها االقتصادية، وسدّ 
الفجوة الديمغرافية في المستقبل، حيث أن فئة المهاجرين 
المرغ��وب فيه��م والتي أصطلح على تس��ميتها في فرنس��ا 
»الهج��رة المنتق��اة«، وهي هجرة مسيّس��ة تس��عى عبرها 
ال��دول للقيام بسياس��ة تمييزي��ة براغماتية تخ��دم أهدافه 
االقتصادي��ة والتنموي��ة ولو على حس��اب ال��دول المتخلفة، 
التي تولت تكوين الشباب واإلطارات الحائزين على شهادات 
عليا في اختصاصات هام��ة، تحتاجها الدلو المتقدة من أجل 

تحريك عجلتها التنموية. 
وتجدر اإلش��ارة هنا إلى وجود طلب نوعي على العمل 
في دول االستقبال، هذا الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة 
تش��غيل العام��ل ومرونت��ه في قب��ول أعمال صعبة حس��ب 
احتياجات س��وق العمل وغالبا ما تك��ون هذه األعمال مؤقتة 
ومنب��وذة اجتماعيا. ه��ذا الطلب يصدر أساس��ا عن قطاعات 
كالفالح��ة والبن��اء والخدم��ات، ويوفر المهاج��رون كذلك ما 
يحتاج��ه القط��اع غي��ر المهيكل من ي��د عاملة حي��ث يمثل 
ه��ذا القطاع ما بي��ن 20 و%25 من النات��ج المحلي اإلجمالي 
ف��ي دول الق��وس الالتين��ي، وتحصل ه��ذه القطاعات على 
امتيازات مالي��ة واجتماعية بتوظيف هذه الي��د العاملة التي 

تتميز بكونها طيعة وغير مكلفة. 
والخالص��ة أن مح��ددات الهج��رة كثي��رة ومتباينة وأن 
اإلجراءات القانونية لدول االستقبال ال يمكن أن تكون فاعلة 
إال إذا واكبته��ا إجراءات مصاحبة للتأثي��ر على هذه العوامل 
ف��ي إط��ار مقارب��ة ش��املة ويلخ��ص العال��م الديمغرافي 
الفرنس��ي الكبير ألفريد صوفي إشكالية الهجرة بقوله »إما 
أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث 

توجد الثروات«. 

حجم الظاهرة: 
قدر الخب��راء حجم الهج��رة الدولية بنح��و 200 مليون 
ش��خص نصفهم مهاجرون من أجل العم��ل، بينما الباحثين 
عن اللجوء السياس��ي نس��بة 7 %، أما النسبة المتبقية تمثل 
عائالت المهاجرين. وبالنسبة التجاهات الهجرة نجد أن 33% 
م��ن إجمالي المهاجرين الدوليين ينتقلون من بلدان الجنوب 
إلى بل��دان الش��مال و32 % ينتقلون من بل��دان الجنوب إلى 
الجنوب وتتف��اوت التقديرات بش��أن الهجرة غي��ر المنظمة، 
فمنظم��ة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة الس��رية ما بين 
10 - 15 % م��ن عدد مهاجري العالم البالغ حس��ب التقديرات 
األخيرة لألمم المتحدة حوالي 180 مليون ش��خص وحس��ب 
منظمة الهج��رة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في 

دول االتحاد األوروبي يصل لنحو 1،5 مليون شخص. 
كم��ا أن األم��م المتح��دة تق��در أع��داد المهاجري��ن غير 
الش��رعيين إل��ى دول العالم المتقدم خالل الس��نوات العش��ر 
األخي��رة بنح��و 155 مليون ش��خص، هذا وتوقع��ت المنظمة 
الدولي��ة للهجرة في تقرير أصدرته حديث��ا ازدياد الهجرة غير 
المنظمة ج��راء األزمة االقتصادية التي يش��هدها العالم اآلن 
والتي ال يمكن تقدير حجم هذه الزيادة نظرا لطبيعتها، لكنها 
أكدت أن حوالي 15 % من المهاجرين في العالم غير نظاميين. 
كذلك نج��د أن العديد م��ن المراقبين للهج��رة الدولية 
يعتق��دون أن أع��داد المهاجري��ن غي��ر النظاميي��ن في دول 
منظم��ة التع��اون االقتصادي والتنمية يص��ل إلى 20 مليون 
عام��ل، ومعظ��م ه��ؤالء العمال دخل��وا إلى تل��ك الدول في 
العشر سنوات األخيرة مشيرين إلى أن العمال غير الموثقين 
أو الذي��ن ال يعمل��ون في إط��ار منظم عادة م��ا يعملون في 
ظروف أكثر س��وءا من غيرهم من العمال، وهناك عدد كبير 
من أصحاب األعمال يفضلون تش��غيل هذا النوع من العمال 

من أجل التربح من المنافسة غير العادلة. 
وف��ى أس��وأ الظ��روف ف��إن العم��ال المهاجري��ن غي��ر 
النظاميي��ن يعمل��ون بش��كل أش��به بالعمل العب��ودي وهم 
نادرًا ما يلجأون للقضاء خش��ية التع��رض للطرد أو اإلبعاد، 
وف��ى العديد من الدول ال يملكون حق الطعن على القرارات 

اإلدارية التي تؤثر عليهم. 

خماطر الهجرة غري ال�سرعية: 
بازدي��اد حدة التضيي��ق الغربي على الهج��رة، وإصرار 
المهاجرين على المغامرة والعبور بالرغم من كل اإلجراءات 
يواجهه��ا  الت��ي  المخاط��ر  حج��م  ازداد  المتخ��ذة،  األمني��ة 

المهاجرون السرّيون، وأبرزها: 
1 - الم��وت: س��واء كان غرقًا في قاع البحر، أو عطش��ًا 
وجوعًا بعد الضياع في عرض البحر بسبب الزوارق البدائية 
التي يستخدمونها، أو برصاص حرس الحدود، كما في حالة 

األفارقة المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية. 
في عام 2000م انتُشلت في الجانب اإلسباني 72 جثة، 
فيم��ا تحدّث الناجون عن 271 حالة وفاة، وغالبًا ما تس��جّل 
الصحافة هذا النوع من المآس��ي على الش��واطئ الشمالية، 
ففي 26 أيلول عام 1998م وقع أسوأ حادث غرق في مضيق 
 AFVIC جبل طارق قضى فيه 38 شخصًا، وبحسب مؤسسة
»جمعية أصدقاء وعائالت ضحايا الهجرة غير الش��رعية« تم 
العثور على 3286 جثة عند ش��واطئ المضيق، وذلك ما بين 
الع��ام 1997 و15 تش��رين الثاني عام 2001م، وإذا س��ّلمنا 
بأن نسبة الجثث المنتشلة بالنسبة إلى المختفين هي واحد 
على ثالث��ة، فهذا يعن��ي أن هناك أكثر م��ن 10000 مهاجر 

قضوا في المضيق خالل خمس سنوات. 
2 - الس��قوط ف��ي يد ش��بكات االتج��ار بالبش��ر: نتيجة 

للسياس��ات األوروبية المتشدّدة تجاه الهجرة؛ نشطت شبكات 
االتجار بالبش��ر، وذلك باس��تغالل حاج��ة المهاجرين للوصول 
إل��ى أرض األحالم، لكن يجد المهاجرون أنفس��هم قد تحولوا 
إلى عبيد، مجبرين على ممارس��ة أعمال السخرة، أو الدعارة، 
أو الجريمة المنّظمة، وتس��تدرج تلك الش��بكات الراغبين في 
الهجرة باالعتماد على فريق يتألف من المستقطبين وموفري 
اإلي��واء والناقلي��ن، الذين يتوف��رون في الغالب على ورش��ات 
س��رّية لبناء الق��وارب، وتُقدّر منظمة العم��ل الدولية أعداد 
ضحايا االتجار بالبش��ر ألغ��راض العمل بالس��خرة، أو اإلجبار 
على العمل، بحوالي اثني عشر مليونًا وثالثمائة ألف نسمة. 

فيما يش��ير تقرير عن االتجار بالبش��ر ص��ادر بتاريخ 14 
حزي��ران 2004م عن مكت��ب مراقبة ومكافحة االتجار بالبش��ر 
التابع للخارجية األمريكية إلى أنه في كّل عام يتم االتجار بنحو 
600.000 – 800.000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية. 

التفاقيات القانونية املتعلقة بالهجرة: 
أن التنظيم القانوني للهجرة حديث حداثة نشأة الدولة 
القومية ذات الحدود والسيادة على أراضيها. ومنه االتفاقيات 
الدولي��ة الص��ادرة ع��ن منظمة العم��ل الدولي��ة التي تجعل 

حماية حقوق العمال المهاجرين هدفا لها: 
1 � االتفاقي��ة الدولي��ة رقم )97( لس��نة 1949 بش��أن 
الهج��رة للعمل، وتعتب��ر من أه��م االتفاقيات الت��ي عالجت 
موض��وع الهجرة، حيث دخلت حي��ز التنفيذ في مايو 1952م 
وبلغ عدد الدول التي صادقت عليها )43( دولة من بينها دولة 

عربية واحد فقط هي الجزائر. 
2 � االتفاقي��ة الدولية رقم )143( لس��نة 1975 بش��ان 
العمال المهاجرين )أحكام تكميلية( والتي دخلت حيز التنفيذ 
في ديس��مبر 1978 ولم تصدق أي من الدول العربية عليها، 
وتركز هذه االتفاقية على الهجرة غير المش��روعة والجهود 
الدولي��ة المطلوبة لمقاومة ه��ذا النوع من الهجرة كما تركز 
أيض��ًا على تحقيق المس��اواة ف��ي الف��رص والمعاملة بين 

العمال الموطنين وغيرهم. 
3 � االتفاقي��ة الدولية رقم )111( لس��نة 1958 بش��ان 
التميي��ز ف��ي االس��تخدام والمهنة الت��ي دخلت حي��ز التنفيذ 
ف��ي يوني��و 1960 وهي م��ن االتفاقيات العام��ة التي تدعو 
إلى تكافؤ الفرص والمس��اواة في المعاملة في االس��تخدام 
والمهن��ة والقضاء على أي تمييز. كم��ا تعتبر من االتفاقيات 
األساس��ية التي تتابع وفقا للمتابع��ة الدولية لمنظمة العمل 
الدولية إلعالن المبادئ والحقوق األساس��ية في العمل الذي 
اقر عام 1998. ولغاية يوليو 2005م فإن جميع دول مجلس 
التع��اون الخليجي ق��د صدقت على ه��ذه االتفاقية فيما عدا 

سلطنة عمان. 
و من الجدير بالمالحظ��ة أن جميع االتفاقيات الصادرة 
ع��ن منظمة العمل الدولية تهدف إل��ى حماية حقوق العمال 
المهاجري��ن وتوفير فرص المس��اواة بينهم، إي أن اتفاقيات 
المنظمة تركز على العامل المهاجر الشرعي وتستني أفراد 
أس��ر العامل أو العمال المهاجرين بشكل غير شرعي أو غير 

نظامي. 
من المالحظ أيضًا أن ثمة اتفاقية أقرتها األمم المتحدة 
س��نة 1990 وتم التصديق عليها عام 2003م تغطي حفوف 
العمال والمهاجرين الثقافية والصحية والتعليمية والس��كن 
وخالفه وش��ملت تل��ك االتفاقية المهاجرين بش��كل نظامي 
وغير النظاميين وكذلك أفراد أس��رهم، وتسري على جميع 

العمال المؤقتين أو الدائمين. 
في الختام س��يذكر التاريخ ثورتنا في سجله المذهب، 
لكن كم من األس��ماء والحيوات ضاعت لتسجيل هذا االسم، 

السؤال في عهدة األخوة واألشقاء قبل الخصوم واألعداء. 
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  الياس س الياس

ملاذا نظام ع�سابة ب�سار خطر وجودي على �سوريا؟
ثم��ة م��ن ال ي��زال يحم��ل أوهام��ًا ح��ول س��وريا 
المس��تقبل، وإن خفت هذه األوه��ام عند البعض أيضًا، 
بأن س��وريا يمك��ن أن تصب��ح أجمل وأفض��ل إذا ما تم 
تقليمها بقتل ش��عبها وتهجيره تحت ش��عار تناقلوه منذ 
بدايات الثورة: » س��وريا أنحف.. سوريا أجمل«. إذ تبادل 
هؤالء رس��مًا الم��رأة بدت ف��ي الصورة األولى س��مينة 
وف��ي الثانية ترتدي العلم وه��ي أنحف، ال حاجة لنقاش 
العقل الس��خيف ال��ذي يحط أصاًل من قيم��ة المرأة عند 
هؤالء به��ذه الطريق��ة المش��ينة بالقدر ال��ذي نناقش 
في��ه اآلن حال��ة وطن كام��ل. م��ن المؤس��ف والمخجل 
وطنيًا وإنس��انيًا أن يعتقد بعض أبناء هذا الوطن بأنه 
بالتطهي��ر ال��ذي تبناه ش��عارًا وتنفيذًا نظ��ام العصابات 
يمك��ن أن تصير س��وريا على مقاس س��فاح لم يتوانى 
منذ اللحظة األولى عن الس��عي لمثل م��ا هو عليه حال 

سوريا اليوم.. 
ل��م يكن ترف��ًا حين ح��ذر أكثر الناس من��ذ ما قبل 
»بي��ان الحلي��ب« - إن كان البع��ض يتذك��ر، حت��ى م��ن 
الموقعي��ن عليه- من توجهات نظام يتعامل مع س��وريا 
كمزرعة على مقاسه باعتبار كل شيء هو إنجاز أسدي؛ 
وبالتال��ي مس��موح ل��ه تدمي��ره بم��ا في ذلك اإلنس��ان 
الس��وري مهما كانت خلفيته، ولم يكن ترًفا التحذير من 
مخاطر ش��عارات المرحلة التي ش��هدت تقليد ش��عارات 
»االمبريالية« األميركية وهو يدعي ممانعته لها »األسد 
أو نح��رق البلد.. األس��د أو ال أحد«، في األي��ام التي تلت 
ش��ريط حمزة الخطيب والتكرار الببغائ��ي لمؤيدي هذا 
القات��ل - وربم��ا كانوا يعيش��ون ما يحياه اإلنس��ان في 
لحظات اإلن��كار من صدمة عدم التصدي��ق بأن »نظامًا 
ممانعًا« يمكن أن يقتل بهذا الشكل الذي سيظهر الحقًا 
ب��أن القتل طال حتى المش��كوك بعبوديته لنظام مافيا 
العائل��ة-  بأن حم��زة كان في طريقه الغتصاب النس��اء 
ف��ي مس��اكن صي��دا!! وف��ي الحقيق��ة تلك إش��ارة كان 
مضط��رًا لها بع��د الفضيحة وهي عبرت ع��ن مكنونات 
عصابة تتهم الجمي��ع ممن تظاهر كما اتهمت هوليوود 
بصناعتها البدائية العرب بم��ا اتهمتهم تعميمًا وتجهياًل 
للمتلق��ي.. أق��ول، بع��د ذل��ك الش��ريط أتذك��ر المفكر 
العربي عزمي بشارة غاضبًا في لقاء على قناة الجزيرة 
يح��ذر مم��ا سُ��مي حينها ش��رائط مس��ربة وم��ا يهدف 
إلي��ه عراب العصاب��ة من أهداف في س��وريا، لمجتمعها 

ونسيجها الوطني واالجتماعي.. 
علين��ا الي��وم أن نعترف ب��أن عقود الحكم األس��دي 
المافي��وزي الطويل��ة ل��م تك��ن بذل��ك الغب��اء� وال تل��ك 
الس��طحية في داخل س��وريا، وإن تميز األم��ر بكثير من 
الخبث واحتقار قيمة اإلنس��ان السوري، شخصيًا كنت في 
عام 2011 وفي جريدة زمان الوصل، وكلنا شركاء حذرت 
مما يس��عى إليه عراب العصابة بشار والمحيطين به من 
تطييف المس��ألة في س��وريا، حتى الراقصون أيامها في 
س��احة الس��بع بحرات؛ وإن كانت ملقية الكلم��ات أحيانًا » 
حجية روس��ية« كانوا ال يثيرون سؤااًل معرفيًا على األقل: 
لم��اذا يطلق نظام عصابة يقول بأن��ه يواجه » اإلرهاب« 
هؤالء الذين أودعهم بالسجون في سنوات سابقة للثورة 
ممن استلمهم أيضًا من السي أي ايه لتعذيبهم وسجنهم 
ف��ي مس��الخه بالوكالة؟ والي��وم هم يقف��زون إلى نتائج 
تل��ك األفعال التي نش��رت حالة من التطرف التي بش��رت 
به��ا أجهزة العصابة وكأنها خططت لها.. وهذا خطر أولي 
وربما مركزي يدفع باإلنس��ان الس��وري إلى اعتبار بشار 

وعصاباته خطر وجودي على سوريا المستقبل.. 
لم��اذا تس��رب حينه��ا ش��رائط يظه��ر فيه��ا جنود 
وش��بيحة وضباط يقتلون ويعذب��ون ويقطعون األذنين 
مس��تمتعين بش��كل مرض��ي وه��م يطلق��ون كما من 
األوصاف التي ال يمكن أن تصدق.. وراح البعض من ذات 
الفصيلة التي كانت تطالب هذا الس��فاح بلبس » البدلة 
العس��كرية« تنك��ر حتى أن هذا األمر يجري في س��وريا 
بالرغم من ظهور وجوه القتلة والمعتوهين؟.. وها نحن 
اليوم أمام نتيجة أخرى س��عى من خالل مقدماتها بشار 
وعصبة حكمه إلى عمليات ف��رز طائفي قذرة كما فعل 
مش��غلوه وداعم��وه في الع��راق.. والس��يارات المفخخة 
ليست سوى مقدمة يمكن أن تتعايش معها أية عصابة 
تش��به المالكي في بغداد مع سياسة الدريالت التي بدت 
واضحة منذ أن ظه��رت جثة حمزة الخطيب بعد أقل من 
شهرين على الثورة السورية في 2011، حيث كنا الزلنا 
نرى س��لميتها وحماس��ة الناس لفك الحصار المضروب 
على درعا قبل أن يصبح على كل مدينة سورية كما لم 

يفعل الصهاينة مع القرى والمدن الفلسطينية.. 
ه��ؤالء الذين يظنون بأن عدم الخوض في مخاطر 

التطييف )وال حتى تش��خيص الخط��ر( يعني عدم وجود 
تل��ك المخاطر باتوا يرون الي��وم نتائج ما فعلته أيديهم 
وعقولهم وما يسمى إعالم. تجسدت أحد أهم ممارسات 
تطييف ومذهبة مواجهة الثورة الس��ورية بكم الخطاب 
الطائف��ي البغيض الذي تارة يش��ار إلي��ه تلميحًا منذ أن 
أطلقت بثينة ش��عبان كذبتها في م��ارس 2011 أي بعد 
أيام من الثورة الس��لمية الشعبية في درعا، وفي سوق 
الحميدي��ة، والمظاهرة البس��يطة أم��ام وزارة الداخلية، 
وبخط��اب إعالم��ي بروبغاندي واض��ح ع��ن » العراعير 
والوهابي��ة« )وهي إش��ارة ليس اإلنس��ان بحاجة لكثير 
من الذكاء ليكتش��ف من هم المقص��ودون(.. ولم ينتبه 
الكثي��رون من معس��كر ما س��مي » مطرح م��ا بتدوس 
منرك��ع نحن��ا ومنب��وس« إل��ى أي حد يمكن أن يس��تفز 
ذل��ك الناس، م��ع ممارس��ات مقص��ودة تس��تهدف دور 
العبادة، وتس��ريب ش��رائط نتف لحى رج��ال دين، بينما 
تث��ور ثائرة ه��ؤالء على اعتقال أو خطف أو أس��ر مفتي 
ش��بيحة » ماركس��يين« كذلك المعتوه كيال��ي الذي قاد 
مذبحة بانياس. في هذا المش��هد وخطورته وبالترافق 
م��ع كم من األكاذيب التي وصلت حدًا ال يمكن أن تتوقع 
من كل الناس أن تضبط أعصابها، ازدادت األمور فداحة 
ووقاح��ة حتى يومنا ه��ذا بإطالق أطنان من اإلش��اعات 
الت��ي أصابت المرأة الس��ورية )و عارفًا لقيمة المرأة في 
المجتمع الس��وري فق��د بأن المقصد( ب��دءًا من التهجير 
األول إلى تركيا حتى إش��اعة مسألة منحطة عن » جهاد 
النكاح« في عملية استرخاص للعقل وقيمة البشر على 
ط��ول الخط الموص��ل اليوم إلى مش��هد خطير جدًا في 
المقارب��ات الت��ي ال يمكن لكائن أن يس��يطر عليها، ولو 
كان اس��مه هيثم مناع.. فقد اتضحت صورة من التبادل 
األخير بين لواء عاصفة الش��مال بين اللبنانيين التسعة 
ونس��اء سوريات. القصة ليس��ت أفغانًا وال شيشانًا، وإن 
وج��دوا فعل��ى الهامش، فم��ن خرج م��ن المعتقالت من 
بي��ن اآلالف أيض��ًا رهائ��ن ل��م يفعلها حتى االس��تعمار 
الصهيوني، فم��ن يمنع مقاربات الناس حين يتفلس��ف 
مكافح ألجل حقوق اإلنس��ان وهو ينك��ر على الجالدين 
أنهم يختطفون النس��اء والفتيات ويمارسون االغتصاب 
الممنه��ج.. وتلك كارث��ة أخرى تؤدي م��ن حيث يدري أو 
ال يدري هؤالء بالس��وريين والس��وريات إلى كفر واضح 
بمفاهي��م الدول��ة والقانون وحقوق اإلنس��ان والعدالة، 
م��ع تغييب كامل لما يتعرض له الالجئون غرًقا في بحر 
المتوسط.. فهم باألصل باتت قراءتهم بأن هؤالء زيادة 

على سوريا و« سوريا أنحف.. سوريا أحلى«.. 
المقاربات التي يجريها اإلنس��ان البس��يط ال يمكن 
الس��يطرة عليه��ا وال التالع��ب به��ا، وخصوص��ًا إذا م��ا 
ترافقت مع تلمس��ه للواقع على جس��د أحبت��ه، وعمران 
مدينت��ه وقريت��ه، وعل��ى الحواج��ز التي تخن��ق وتقتل 
جوعًا. ش��خصيًا ال أظن بأن العصاب��ة تريد من وراء كل 
ذلك أن تصل المقارنات والمقاربات إلى هذا المس��توى، 
فه��ي وبالرغم من كل ش��يء س��تكون الخاس��ر األكبر 
عل��ى المدى المتوس��ط والبعي��د،  بل هي حال��ة تقليد 
أو إدارة حت��ى عل��ى طريقة غروزن��ي، وطريقة طهران 
وبغ��داد، واألميركي في مناط��ق الغزو تهدف إلى إنهاك 
وإخضاع. وبالمجمل المس��ألة في س��وريا لم تعد كذلك 
وخرجت حتى عن س��يطرة حاكم قصر المهاجرين تمامًا 
والبطوالت واالنتصارات المزعومة في قرية هنا وقرية 
هن��اك بالمذابح والس��كاكين والس��واطير تنهي خرافة 
دولة األس��د إلى األبد.. نعم تنهيها. والس��ؤال يظل عن 
ثمن الوهم الذي يعيش��ه ه��ؤالء الذين ال يريدون رؤية 
مخاط��ر بقاء ه��ذه العصابة يوم��ًا إضافيًا ف��ي التحكم 
بس��وريا.. لنأخذ ه��ذه العلنية الواضحة في اس��تدعاء » 
نظام علماني!« ويعتبر نفس��ه » قلعتها األخيرة« لقوى 
طائفية ال حاجة فعال لالستدالل على طائفيتها وخرافية 
ش��عاراتها، عن خس��ف حرس��تا وعن ما ورائيات المهدي 
الذي س��يحارب الس��فياني ب��زج المزيد م��ن العراقيين 
الش��يعة في محرقة التعجي��ل بظهوره، ويا للعجب كيف 
يلتق��ي مثل هذا الخط��اب مع خطاب اليمين المس��يحي 
الصهيوني في أميركا المركز تاريخيًا على فكرة تجميع 
اليهود في فلسطين لإلس��راع بقدوم المخلص.. المهم 
ف��ي األمر ما بات واضحًا للس��وريين والس��وريات، ليس 
ف��ي تحول بلدهم إل��ى جمهورية الش��بيحة والعصابات 
فحس��ب؛ بل في فكرة أن زعي��م العصابة يتنفس برئة 
إيران ورئ��ة الطائفية المحمولة بألوية ش��يعية عراقية 
ومن الحرس الثوري اإليراني وبقاس��م سليماني وبهذه 
العنجهي��ة التي يتعامل فيها حس��ن نص��ر اهلل وتوابعه 
اإلعالمية مع الضحايا الس��وريين باس��م الدين وباس��م 

الحسين وباسم التكليف الشرعي.. 

نع��م ف��ي المقلب اآلخ��ر هن��اك متطرف��ون ومن 
ينك��ر ذلك؟ لك��ن الخط��ورة ال تكمن ف��ي أن تنظيمًا ما 
اس��تغل م��ا يجري في س��وريا، وتخاذل دول��ي، ورعونة 
النخب��ة الحاكمة، وق��ذارة ما يس��مى األجه��زة األمنية، 
وعملي��ات اإلذالل واإلهانة الممنهج��ة، والقتل بطريقة 
ف��رق الموت. وال تكمن في انكش��اف الخ��ط الرفيع بين 
داعش وممارسات أسدية، ففي معسكر الثورة ثمة نقد 
وثمة مواجهات مع هذا التطرف وبش��كل علني يساهم 
في��ه هؤالء الحريص��ون على بلدهم ومس��تقبله، وكل 
أكاذي��ب الجعفري والماكين��ة الدعائية ل��م تنفع بإقناع 
أغلبية المجتمع السوري بأن تركيا وراء تنظيم القاعدة، 
والتطرف مدعوم بش��كل نظامي من الواليات المتحدة، 
ومن ال��دول الغربية هكذا بالمطل��ق، فكلنا يعرف كيف 
يالحق حتى من يفكر ويخط��ط للمجيء من أوروبا إلى 

سوريا.. 
لك��ن م��اذا فع��ل المعس��كر المقابل ف��ي تطرفه 

المذهبي وتطييفه للمسألة السورية؟
لي��س س��وى تغذي��ة التط��رف.. حتى حي��ن كانت 
معال��م جريم��ة واضح��ة م��ن حي��ث التنفي��ذ واألهداف 
والنتائج، وحت��ى ال نذهب بعيدًا فه��ذه مذبحة الذيابية 
والحسينية قريبة من الذاكرة، لم يكن في جعبة هؤالء 
حت��ى االس��تنكار بأن يذب��ح إخوتهم ف��ي الوطن بأيدي 
خارجي��ة وطائفية مس��تدعاة م��ن حلف��اء العصابة بل 
ومش��غليها الي��وم. ونحن ال نتحدث هن��ا عن تهيؤات بل 
وقائ��ع تفي��د بأن قصة األلوي��ة والمس��لحين العراقيين 
واإليرانيي��ن والباكس��تانيين واللبنانيي��ن تت��م برعاية 
رس��مية وبتنس��يق بي��ن دول وتيارات وأح��زاب طائفية 
التوج��ه والمحت��وى.. فلي��س ح��زب اهلل ال��ذي يتفاخ��ر 
زعيمه وش��رعييه بأنه��م يقاتل��ون » التكفيريين« في 
س��وريا وحده م��ن يعمي الحقيقة باالدع��اء عالنية بأنه 
مس��تعد للذهاب ش��خصيًا إلى س��وريا تحت علم وبصر 
نظام قائم على المحاصصة الطائفية في لبنان ونظام 
عصابة مافيوزية في دمشق يدعي ما يدعيه من عروبة 
وعلماني��ة بينما تحالفاته قامت وتقوم على وهم البقاء 
بطائفية واستغالل قذر لما يس��مى » حماية األقليات«، 
بينم��ا ه��و ي��ورط بم��ا تق��دم م��ن تس��ريبات طوائف 
كالعلويين واإليحاء بأن المس��يحيين والدروز معه بينما 
هو قامع ومس��تبد بحق ه��ؤالء، ويختطف ويقتل منهم 
ويحاصره��م بالترهيب، وبتس��ليح مرتزقته في بعض 
المناط��ق لإليحاء بأن الس��وريين اآلخري��ن - ولو أطلق 
عليه��م: وهابيي��ن.. فه��و يقصد الس��نة وب��دون لف أو 
دوران أو ت��كاذب من البعض- هم يس��تعدون لذبحهم. 
وم��ن المخجل أن يصير ذبح الس��وري في ق��راه ومدنه 
إل��ى جانب قصفه وحصاره حتى الم��وت مبررًا بأيد غير 
س��ورية حتى بحجة تش��به حجة الصهاين��ة: حق الدفاع 
عن النفس.. بتشكيل ميليشيات من خلف الحدود لتقتل 
اس��تباًقا.. وهذا ما يس��وقه لواء أبو الفضل العباس بناًء 
على رؤية زعماء حزب الدعوة الش��يعي ومنهم المالكي 
)صنيع��ة األميركان صار في صف الممانعة هو والجلبي 
ويا للعج��ب( الذي راح يهذي منذ بداية الثورة الس��ورية 
بأن انتصارها يعني ظهور السفياني! وعليه فيجب قتل 

أطفالهم قبل كبارهم درءا لمخاوف العقل الغيبي.. 
تتجنب االنتلجنسيا الس��ورية الخوض في مقدمات 
ونتائج وخطورة ما يجري )على طرفي الفرز في سوريا( 
بحج��ة عدم الوقوع في خطاب طائف��ي، وكنس النقاش 
تحت السجاد بالنسبة لهؤالء يعتبر وكأن خطورة المسألة 
غير موجودة، بينما في الحقيقة تتراكم المخاطر المغلفة 
بأكاذيب كبرى على الذات وعلى اآلخرين، وباألخص على 
س��وريا التي يقزمونها إلى مس��تويات على مقاس بشار 
وه��م يعيش��ون وهم أن��ه » حامي حم��ى الطائفة« من 
ناحية، ومن الناحية األخ��رى انفالت في الجانب المقابل 
)المع��ارض( ليصبح الخطاب تعميمي وبأحكام مس��بقة 
تتجنب الخوض الصح��ي وتترك لآلخرين تحكم الغضب 
والمش��اعر به��م وبأحكامه��م م��ع كل المذاب��ح والقتل 
والتجوي��ع والتدمي��ر، الت��ي يه��دف منه��ا أن يثبت حكم 
العصاب��ة عمليات الفرز التي قام بها منذ البداية.. وحالة 
التملق الممارس��ة من االنتلجنس��يا السياسية والثقافية 
والدينية في س��وريا مس��ألة تزداد خطورتها كما قلنا مع 
كل ي��وم يمر ويبقى في��ه نظام العصاب��ة يحكم بدعم 
وتموي��ل وتخطي��ط خارج��ي ومنظم وواض��ح األهداف، 
رغم أني ش��خصيًا أرى الفش��ل ظاهرًا وبتكلفة باهظة 
ج��دًا لكل هذا التنظي��م وكل الجه��د المرتكز على عقل 
الول��ي الفقيه وصبيانه في المنطق��ة وتحالفات إقليمية 
ودولي��ة. وبالرغم من كل تجن��ب للخوض في مخاطر ما 
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يحمله هذا التشييع لمسألة أبدية » بشار« وجنيف 2، وأن 
دس��توره الذي صاغه مثلما صيغ أي��ام عبد القادر قدورة 
ليتناسب وس��نه التوريثي يشيع هؤالء الذين ال يرون وال 
يريدون قراءة مخاطر بقاء بشار بأنه يحق لسفاح مجرم 
اس��تعان ب��كل ق��ذارات المليش��يات والعصاب��ات لتدمير 
نس��يج المجتمع السوري، وترك السيادة السورية عرضة 
لالس��تباحة بالطيران الصهيوني، وتدمير البنى التحتية 
من مش��افي ومؤسس��ات تعليمية، وغيره��ا ممن حولها 
إلى ثكنات عس��كرية، وتش��ريد الماليين، وفشله الذريع 
في تسويق نفسه وش��رعيته للشعب السوري، وتركيزه 
على انبطاحية أمام الغرب والش��رق لنيل تلك الش��رعية 
الخارجي��ة، الت��ي ال تفيد أص��اًل أمام كل ال��ذي جرى في 
س��وريا، أن يرش��ح نفس��ه مرة ثالثة ورابعة ليحكم بلدًا 
مدم��رًا وه��و يوحي بأنه س��يعمر ما دم��ره ويعوم مئات 
آالف الضحاي��ا باعتب��اره ل��م يرتكب وال جريم��ة واحدة، 
ولم يس��تهدف أبدًا الس��وريين وكأن الطائرات والدبابات 
والصواري��خ كان��ت تأت��ي عل��ى رؤوس الس��وريين من 

المريخ.. 
بع��ض تلك االنتلجنس��يا الس��ورية وبع��د دمار لم 
تش��هده س��وى ألماني��ا وغروزن��ي، وتح��ول الجمهورية 
الس��ورية إل��ى جمهوري��ة عصاب��ات وش��بيحة وقط��اع 
ط��رق، وخط��ف وانهي��ار وفش��ل وتهديد بجع��ل المدن 
والقرى مزارع بطاط��ا، ما يزال هذا البعض يتحدث عن 
» ض��رورة الحفاظ عل��ى » الدولة والجي��ش«، والغريب 
بأن هؤالء يعرفون تمام المعرفة بأن مؤسس��ات الدولة 
السورية األس��دية ليست سوى أذرع أمنية تسيرها تلك 
األجه��زة، التي يتحك��م بها زعيم العصاب��ة ومن يحيط 
به. وقد أصبحت صورة الجيش واضحة لدى الس��وريين 
تمام��ًا فعلى من يك��ذب هؤالء وهم ي��دارون عجزهم؟ 
إذا كان عل��ى الس��وريين فالقصة لم تع��د تنطلي على 
هؤالء الواقفين على أط��الل منازلهم ومدنهم وقراهم 
وه��م يناقش��ون بينهم كي��ف يجب تدمي��ر كل المباني 
المنه��ارة ليتمكن��وا من إع��ادة بناء تختلف ع��ن أكاذيب 
عم��ران الزعب��ي الذي يدعو فيه��ا الن��اس الالجئين. أما 
إذا كان��وا يحلمون باس��تبدال طرابيش بأخرى على أمل 
تواصل أبدية حك��م العائلة والقرداحة بمعاتيه واجهتها 
كسليمان وهالل األس��د والتشبيح االقتصادي والتجاري 
والتحكم بالنهب والس��طو على أراضي السوريين فهذا 
أمر أيضًا مكش��وف ولم يعد حتى لمن يصدقه ما يملك 
لتسويقه، وإذا كانت أبدية العائلة الحاكمة ستستند إلى 
مزيد من الغ��رق في دماء الس��وريين، وبتحويل القوى 
العس��كرية واألجه��زة األمنية إلى ق��وة احتالل مدعومة 
بمرتزقة وميليش��يات خارجية تحدثنا عنها سابًقا، وهو 
األمر األكث��ر ترجيحًا ف��ي العقل العصابات��ي المخطط 
في قراءة كيفية إخضاع المجتمع الس��وري لتلك األبدية 
بإضاف��ة رت��وش تجميلي��ة باعتب��ار م��ا يج��ري » حرب 
أهلية« يقدم فيها » النظام« نفسه كفاصل بين األهل 
المتحاربين، فهذا أمر مكلف جدًا لسبب بسيط قلناه منذ 
أن بانت لعبة حس��ن نصر اهلل وصراخه عن التكفيريين 
وإنكاره الستهداف ميليشياته اإلرهابية للسوريين سوى 
للدفاع عن الس��يدة زينب ف��ي القصير، وحلب ومخيمات 
والغوطتي��ن  درع��ا  وف��ي  الفلس��طينيين،  وتجمع��ات 
والزبداني وكل القلمون. س��وريا في هذه الحالة ليست 
الع��راق، وإن راهن عل��ى هذه الصورة نظ��ام عصابات 
تم��رس في قتل العراقيين للمتاج��رة والمقايضة، وهو 
س��عى منذ البداي��ة لتخويف الس��وريين والط��رق على 

اإلره��اب والتفجيرات التي يقوم بها ف��ي مناطق الثوار 
ومساجدهم ثم اتهامهم بأنهم هم من قتلوا أنفسهم. 
في سوريا ليس إليران فرص االتكاء على ما فعلته في 
العراق، ولو جرى تضخيم القدرات اإليرانية في س��وريا 
فهي ق��درات ناري��ة وتصدير دجاج وإش��اعة خطاب في 
ظاهره اله��دوء وفي باطن��ه دعم القت��ل الطائفي منذ 
البداي��ة.. إيران التي احتوت على أراضيها معظم قيادات 
القاعدة الهاربة من أفغانس��تان؛ تدخل إلى سوريا وهي 
مكش��وفة تمامًا أمام اإلنسان السوري والعربي عمومًا، 
وكل مقايضاتها إلبقاء نظ��ام العائلة المافيوية بلباس 
ديني لنظام يعتبر نفسه عروبي وعلماني أمر يستدعي 
التأم��ل، وإن كان يظه��ر مدع��اة للس��خرية ف��ي خطاب 
جماعة بشار عن عروبة سوريا، وعلمانية نظامها، تحت 
راي��ة الولي الفقي��ه وحزب اهلل، وعمام��ات ولحى هؤالء 
الذين لم يطيقوا أن يكون الش��يعي اللبناني مفكرًا وال 
عروبي��ًا وال يس��اريًا فأزاحوه تارة بالتصفية الجس��دية، 
وتارة بالتصفية التكفيرية، على نس��ق فتاوى الخميني 

بحق سلمان رشدي.. 
وحين نقول بأن بش��ار وعصابات��ه بات خطرًا على 
س��وريا ومس��تقبلها أكث��ر م��ن كل المراحل الس��ابقة، 
وق��راءات  وش��واهد  دالئ��ل  ب��دون  كالم  لي��س  فه��ذا 
ص��ارت معروفة في ش��قها المتعلق بالس��وريين الذين 
يكتش��فون أكثر فأكثر بؤس الفرز الطائفي والمذهبي 
واللعب عليهما بتوريط المزيد وش��ق صفوف السوريين 
ليتس��نى له المس��اومة بعد أن اكتش��ف ربما اس��تحالة 
أن يك��ون » رئيس��ًا لكل الس��وريين« حس��بما صرح هو 
بنفس��ه ذات يوم.. وتبدو عملية المراهن��ة على ما بناه 
أباه باألجهزة القمعية االس��تبدادية ف��ي صفوف النخب 
الس��ورية هو ما يلع��ب عليه اليوم، لتبقى حالة س��وريا 
وحلوله��ا ارتجالية وتس��تند على ردات فع��ل تغيب عنها 
البرام��ج وتزرع الش��قاق بي��ن تلك النخب التي عاش��ت 
في كنف القمع والتملق س��ني عمرها نصفها متعايش 
وقابل بفتات الفتات لما يس��مى إص��الح يرميه بوجهها 
نظام سياس��ي أمني بانت حقيقته عند أول مواجهة مع 
الشعب الس��وري، الذي خرج سلميًا وتقصد بكل أبواقه 
وآلت��ه الدعائية الداخلي��ة والخارجية تش��ويش الصورة 
وع��دم الس��ماح إلظه��ار الحالة الش��عبية وه��ي ورطة 
كب��رى لهذا النظ��ام األمني اليوم وفي المس��تقبل أكان 
يتعل��ق األمر بأع��داد الضحايا� أم بالمغيبين قس��رًا في 
معس��كرات االعتقال، وبالجثث التي تظهر وقد مثل بها 
تعذيبًا.. وبهؤالء النش��طاء الذي��ن يطاردهم ويغتالهم، 
وتبيان خ��ط التالقي بينه وبين عصاب��ات داعش، التي 
تلب��س ذات اللب��اس ال��ذي ادعى أبواق لبن��ان محاربة » 
نظام الممانعة لها« قبل أن يكش��ف وئام وهاب ش��كره 
العمي��ق لداع��ش وفرح الش��بيحة بما تق��وم به داعش 
في الخطوط الخلفية لق��وى الثورة. وهو نظام عصابة 
ع��رف من يرب��ي من المرتزق��ة المتس��لقين على ظهر 
الث��ورة وتجار ال��دم والح��روب والمش��غلين بالتكرير ال 
بالتحري��ر.. كل هذا وغيره ب��ات واضحًا ويعطي صورة 
ع��ن أن م��ا قال��ه ذات يوم زعي��م العصابة بنفس��ه عن 
ظهور أفغانس��تانات وليس أفغانس��تان واحدة، إنما كان 
ينطل��ق من مه��ارة أجهزته الت��ي فرخت وص��درت إلى 
العراق ولبنان م��ا صدرت وما بات معروفًا للجميع وحتى 
لغير المتمرسين في قذارة السياسة وأالعيبها األمنية.. 
ربما لعش��رات إذا لم يكن لمئات األس��باب بات من 
الضروري ولمستقبل سوريا والسوريين أن يتركز الجهد 

)وأعن��ي ما أقول عن الجهد الجماعي س��واًء لما يس��مى 
مؤيدين أو معارضين( للتخلص من هكذا عصابة تحول 
بلده��م إل��ى الفش��ل، الذي ل��ن يحصد منه أحد س��وى 
الس��راب والوهم، ولو كان في قمم جبال قاسيون.. ولن 
يفيد أي من هؤالء الذين يتوهمون تقسيم سوريا شيئًا 
من كيانات ودويالت يش��يع بها تهديدًا هذا المعتوه الذي 
يظ��ن نفس��ه إلهًا من كث��رة التصفي��ق والتملق، وجبن 
النخب السياس��ية، والثقافية والدينية التي جعلته واحدًا 
م��ن المالئك��ة الباس��طة أجنحتها على الش��ام، كما في 
رواية ش��يخ الس��لطة األمنية أحمد بدر الدين حس��ون، 
أو ذاك المتاجر باس��م المس��يحيين وه��و يعتبر الوجود 
المس��يحي في خطر إن س��قط بش��ار فيالتفاهة الدين 
والفكر اإلنس��اني إن تم ربط وجوده ومس��تقبله ببقاء 
معتوه وجد نفس��ه بالصدفة يحك��م عائلة مافيا كعراب 
يحيط به مجرمون ينفذون تعطش��هم للدم ظانين بأن 
إسرائيل وأميركا ستظل قادرة على حمايتهم إلى األبد.. 
وق��د يذهل ه��ؤالء المصدق��ون ألكذوب��ة الممانعة من 
حج��م اللقاءات والتنس��يق الذي يقوم ب��ه رجال الممانع 
ونس��اؤه في ت��ل ابيب وواش��نطن وعدد م��ن العواصم 
العربية والغربية مع رجال » العدو الصهيوني«.. وسواًء 
كان اإلنسان يساريًا أم قوميًا أم علمانيًا أم حتى متدينًا 
فب��ات عل��ى هؤالء جميع��ا التفكي��ر حقًا بمدى وتوس��ع 
خط��ر بقاء هذه العصابة تدمر حتى مس��ألة الفكر حين 
تحويل��ه إلى ممس��حة أحذية لطاغية لم يحس��بها جيدًا 
حي��ن يتملك الناس رغب��ة االنتقام والثأر وهي تخس��ر 
حياتها ولم يبقى لها من ش��يء لتخس��ره بما فيه وطن 
يفكك ويدمر ألجل ديكتاتور فاشي ومصالح دول وقوى 
تمده بالخرافات والش��عوذة التاريخية� وتبيع الوهم عن 

بضاعة يشتريها الغرب فيشرعن له وجوده إلى حين.. 
التحذير من المنس��وب الطائفي الذي اش��تغل عليه 
العق��ل الجهنم��ي للعصابة ال يجب أن يصي��ر تهمة مثل 
تهمة إس��رائيل ألي منتقد لها على أنه معاداة للس��امية 
ليخ��رس الجميع عن فاش��ي ي��زرع الطائفية في عالقات 
الناس ببعضها وهو الذي لم يستطع االستعمار الخارجي 
فعل��ه في س��وريا، بينما خالل أقل من 3 س��نوات تتبدى 
مظاه��ر ه��ذه التح��والت بال��زج بالطوائف ف��ي معركة 
خاسرة إلنقاذ عصابة ال تهتم أصاًل بمن تستخدم كوقود 
في محرقة هذا البقاء الواهم. سوريا التي يظن البعض 
بأنه��ا يمك��ن أن تنهض بفهلوية جني��ف 2، ولعبة األمم 
وتحول قواها إلى أدوات كما تحول نظام األس��د منذ األب 
إلى الولد كأداة وظيفية فهم واهمون، وسيجرون المزيد 
والمزي��د من الويالت على وطن تبين بأن الكل ممن كان 
يتمسح به ذات يوم يركلونه اليوم تمامًا، مثلما يعاملون 
الجئي��ه ونازحي��ه وهو ال��ذي فت��ح ذراعيه عل��ى الدوام 
له��ؤالء.. وه��و الوطن الذي وبكل أس��ى وأس��ف نقولها 
يركل��ه بعض أبنائه الذي��ن يعاملون إخوته��م النازحين 
كما ل��و كانوا مخلوقات غير مرغ��وب فيها. وبظني األمر 
مع��روف وال حاج��ة للتفصيل في��ه من ناحي��ة التضامن 
الوطن��ي واالجتماع��ي، وترك الناس فريس��ة لجش��ع ال 
يحس��ب لبش��ر أمام هزال��ة األجس��اد التي تم��وت جوعًا 

بالقرب من هؤالء الذين يعيشون تخمة ال تصدق.. 
كلنا ب��ات يعرف مص��در الخطر في س��وريا، وكلنا 
صار ي��درك طبيعة الحل القائم على اس��تحالة تعايش 
الن��اس مع عصابات تحكم ولو اكتس��بت ش��رعيتها من 
كل عصابات العالم.. ومهمة التخلص من هذه العصابة 

هي مهمة وطنية سورية ال أكثر وال أقل.. 
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الطريق اإىل دم�سق
  خالد كنفاني

. . 
ورة

 الث
ي

ة ف
لم

ك

أين يمر الطريق إلى دمشق؟
س��ؤال محير فعاًل وال ب��د من إع��ادة التفكير به 
بش��كل جديد بعد كل األحداث والمنعطفات التاريخية 
والمأس��اوية الت��ي م��رت بها س��وريا خالل م��ا يقارب 

األعوام الثالثة الماضية.
بدأ األم��ر بحراك ش��عبي بس��يط برفقة بعض 
المثقفي��ن وبقاي��ا المناضلي��ن الس��ابقين، ثم تطور 
إل��ى انفج��ار ش��عبي محصور ف��ي بع��ض المناطق 
لينتق��ل بعدها إلى ثورة س��لمية ش��عبية بدأ هواؤها 
يدخل رئات الس��وريين بعض طول انتظار في غرف 
اإلنع��اش. ولك��ن الثورة وج��دت كثيرين مم��ن ادعوا 
دعمه��ا لنكتش��ف فيما بعد ب��أن كاًل منهم كان يدعم 
م��ن يريده ولصال��ح أجندت��ه الخاصة الت��ي كان آخر 

همها حرية السوريين وكرامتهم.
اكتش��فت المملك��ة العربية الس��عودية »فجأة« 
وبع��د حوالي س��بعين عامًا من عضويته��ا في األمم 
المتح��دة أن هذه المنظمة فاش��لة وأن مجلس األمن 
مع��اق وال يحق��ق العدالة. كان��ت األعوام الس��بعون 
الماضي��ة م��ألى باألح��داث الدامية والفش��ل الرهيب 
بن��اء  والس��كوت ع��ن  األعم��ى إلس��رائيل  والتحي��ز 
المس��توطنات وعش��رات حق��وق الفيتو ف��ي وجه أي 
مشروع قرار إلدانة إس��رائيل، ولكن المملكة على ما 
يبدو لم تكن معنية كثيرًا بفلس��طين، واستمر األمر 
بقرار ضرب العراق وليبيا وأفغانستان وكانت المملكة 
أكثر س��عادة من أي وقت مض��ى وكان مجلس األمن 
يق��وم ب��دوره الكامل طالم��ا يحقق رغب��ات المملكة 
في القضاء على خصومها اإلقليميين، بينما تناس��ت 
مملك��ة اإلنس��انية وحماية الس��نة والس��لفية مذابح 
المس��لمين في البوس��نة على مدار ثالث��ة أعوام كان 
خالله��ا أمين ع��ام األمم المتحدة عرب��ي هو بطرس 
غال��ي ولم تجد المملكة آنئ��ذ غضاضة في البقاء في 
األمم المتحدة وإبقاء العالقات القوية المس��تدامة مع 

الواليات المتحدة.
إن كل ما تقوم به السعودية اليوم هو ردة فعل 
على خيبة أملها في ضرب سوريا وإيران ال أكثر، فهي 
تري��د أن تكون القوة األكبر ف��ي المنطقة ولكن بأياد 
أجنبية مع أن المملكة قادرة على كس��ب كل ش��عوب 
المنطقة عبر وس��ائل أخ��رى قد تك��ون اقتصادية أو 
اجتماعي��ة بداًل م��ن هذا الدم��ار الذي تنش��ره حولها 
بدعاوى تحرير الشعوب بينما ال يزال مجلس الشورى 
الس��عودي يناقش شرعية قيادة الس��يارة للمرأة من 
عدمه��ا. لم يك��ن يكفينا الفكر الظالم��ي الذي تقوم 
المملك��ة بنش��ره في بقاع عديدة م��ن المنطقة حتى 
تتص��در مملكة الظ��الم لقيادة الربي��ع العربي ولكن 
إل��ى الهاوي��ة عب��ر دع��م كل م��ا من ش��أنه تش��ويه 
ص��ورة الث��ورات ومقاومة ح��راك التغيي��ر ألنها تعلم 
تمامًا أن النهايات الس��عيدة للثورات العربية س��تنقل 
العدوى إلى داخل البيت الس��عودي القائم على الظلم 
واحتكار الس��لطة، وهو ما أثبتت��ه الوقائع بعد النجاح 
العظي��م للثورة ف��ي مصر وإزاحة نظ��ام مبارك عبر 
قيام الس��عودية بالعمل الحثيث إلفشال الثورة وقتل 
الديمقراطي��ة ف��ي مهده��ا عندم��ا دعم��ت االنقالب 
العسكري وهو ما يدعو إلى الريبة في موقف المملكة 
التي تدعم اإلسالميين في أماكن وتنقلب عليهم في 

أماكن أخرى.
أما تركيا والتي ال يزال سلطانها العثماني يصدح 
منذ بدايات الثورة بأنه ال يمكنه السكوت وهو بالفعل 
لم يس��كت ألن��ه كثير الكالم، فإن م��ا يقوم به رجال 
أعمال��ه وسماس��رته م��ن نهب وس��رقات عل��ى طول 
الح��دود مع س��وريا لكل م��ا يقع تحت أي��دي »الثوار« 
ألمر مخجل بالفعل. يت��م تفكيك المعامل والمصانع 

السورية في الشمال ويتم بيعه بأبخس األثمان على 
الطرف اآلخر من الحدود تحت س��مع وبصر وتعليمات 
االس��تخبارات التركي��ة والجي��ش التركي. وال ننس��ى 
صفقات االختطاف والتي تهدف إلى تحقيق مكاس��ب 
مادية للخاطفين وسياس��ية لمن يعطيهم التعليمات 

ويدعمهم.
والحدي��ث عن قط��ر موصول لم��ا تنتهجه تركيا 
بعدم��ا ظه��ر التحال��ف الواضح بي��ن الدولتي��ن فيما 
يتعلق بأح��داث مصر، كانت قطر ومن��ذ البدايات من 
المتحمس��ين إلزالة نظام األس��د بعد صداقة عميقة 
استمرت ألكثر من عشر سنوات تبادل خاللها النظامان 
الغزل والعالقات السياسية الحميمة واألموال المنقولة 
و«غي��ر المنقولة«، وظهر للجميع في وقت ما أن قطر 
تش��ارك س��وريا في »ممانعتها« وفي حماية العروبة 
والمقاومة، وهكذا انتش��رت الفتات »شكرًا قطر« في 
أحي��اء الم��دن الس��ورية واللبنانية وكان��ت صور أمير 
قطر تمأل الش��وارع وأعالمه ترفرف عاليًا حتى بدا لنا 
أن نظام األسد باق بالفعل إلى األبد بفعل هذا الدعم 
الالمح��دود. وهن��ا نود اإلش��ارة م��رة أخ��رى إلى بعد 
األجندات الس��عودية والقطرية حتى في تلك الحقبة، 
ففي غضون س��نوات العس��ل بين األسد وحمد كانت 
العالقات مع الس��عودية تمر بالكثي��ر من المنعطفات 
والمنح��درات بس��بب غ��زو الع��راق ومقت��ل الحريري 
وح��رب تموز والعدوان على غ��زة، ولكن بدا فيما بعد 
أن الحل��ف الخليجي بات مهددًا فيما إذا اس��تمرت قطر 
بدع��م النظام الس��وري وم��ن وراءه في إي��ران، ولذا 
فإنن��ا نرى أن التحالفات اإلقليمية لعبت دورًا هامًا في 
تحدي��د اتجاهات الدعم ورفع الدع��م عن هذا النظام 
أو ذاك، وكان الخي��ار لدى قطر إم��ا البعد عن موقعها 
الخليجي وبالتالي االنضمام بش��كل كامل إلى الحلف 
اإليراني السوري أو العودة إلى الحضن الخليجي الذي 

ترعاه السعودية ووراءها الواليات المتحدة.
وروس��يا  المتح��دة  والوالي��ات  األوروبي��ون  أم��ا 
والصي��ن فيلعبون بمس��توى الكبار فق��ط، فيبدو أن 
ه��ذه القوى الكب��رى باتت تدير لعب��ة األمم بطريقة 
الريم��وت كونت��رول وه��ي طريقة أكثر أمان��ًا وأقوى 
فعالي��ة من التدخل المباش��ر. فهؤالء الكب��ار رأوا في 
ترك الصغار يتناوش��ون داخل غرف��ة مغلقة األبواب 
بينم��ا يت��م مراقب��ة س��لوكهم والتحك��م ف��ي ردود 
أفعاله��م بش��كل فع��ال دون أن تتل��وث أيديهم بأية 
أوحال، فدروس كوريا وفيتنام والعراق وأفغانس��تان 
ش��كلت جروحًا غائرة في الضمير األمريكي ومشاكل 
كبيرة م��ع دافعي الضرائب ف��كان أن اخترعت القوى 
الكبرى طريقة جدي��دة في إدارة العالم وهي طريقة 
مضمون��ة النتائج إلى ح��د بعيد طالم��ا أن الصغار ال 

يزالون يتعاركون داخ��ل الحصن المنيع ولم يفكر أي 
منهم في القفز فوق األسوار العالية.

فأين الطريق إلى دمشق إذًا؟
من المالك الفعلي لمفاتيح دمشق؟

وما س��ر ه��ذا الغ��زل األمريك��ي اإليران��ي ومن 
بع��ده الذوبان المفاجئ لكل الجليد بين إيران والعالم 
وإع��ادة افتت��اح الممثليات الديبلوماس��ية بي��ن إيران 
وبل��دان العالم واإلعالن عن »انفراجات« و«تحس��ن« 
في الرؤي��ة اإليرانية للبرنامج الن��ووي اإليراني؟ هل 
شعرت السعودية فجأة بأن اللهيب اإليراني قد يطالها 
في إط��ار لعبة كب��ار جدي��دة يدخل فيه��ا الصغيران 
الس��عودي واإليراني في معركة وجود قد ال تنتهي إال 

بإبادة أحد الطرفين أو تقسيمهما؟
يب��دو أن مفاتي��ح دمش��ق ال تزال ف��ي صندوق 
الودائ��ع الدول��ي دون اإلفصاح عن مال��ك الصندوق، 
فيبدو أن الشركاء ال يزالون على خالف بشأن اقتسام 
الكعك��ة الس��ورية التي ال فائ��دة مرجوة م��ن ورائها 
عل��ى ما يبدو، وما بين مال��ك المفاتيح ولعبة الصغار 
يموت الس��وريون ف��ي ق��وارب اللجوء الس��رية على 
ش��واطئ أوروبا وتحت أنقاض بيوته��م التي يهدمها 
على رؤوس��هم النظام وكل الكتائب المقاتلة األخرى 
التي بات لكل منها محاكمه الشرعية ودولته الخاصة 
ونظ��ام الحكم الخاص به. ال يدري الس��وري إلى أين 
المف��ر، فمن »دلف« النظام إل��ى »مزراب« المعارضة 
كم��ا يقول المثل الس��وري، من نجا م��ن النظام قتله 
الجي��ش الحر ومن نجا م��ن الحر قتلت��ه داعش ومن 
ل��م تقتله داع��ش قتله األكراد، وف��ي النهاية تعددت 

الكتائب والموت واحد.
أين مفاتيح دمش��ق؟ سؤال س��تجيب عنه األيام، 
وفي أثناء ذلك ال نطلب س��وى الرحمة لشهداء سوريا 
األطه��ار واألبري��اء الذي��ن ل��م يحصلوا عل��ى فرصة 

الختيار حياتهم ومستقبلهم وال حتى موتهم.
آخر الكالم، يقول أحمد شوقي: 

����ِرح����وا اأَلم���ان���ي بَ���ن���ي س����وِريَّ����َة اطَّ
وََأل����ق����وا عَ���ن���ُك���مُ اأَلح�������امَ َأل���ق���وا
تُ��غَ��رّوا َأن  ال��ِس��ي��اسَ��ةِ  خِ����دَِع  َف��مِ��ن 
ِرقُّ وَه������يَ  اإِلم����������ارَةِ  ِب����َأل����ق����اِب 
َف���ف���ي ال���َق���ت���ل���ى أِلَج������ي������اٍل حَ���ي���اٌة
وَف���ي اأَلس����رى فِ����دًى َل��هُ��مُ وَعِ��ت��قُ
وَلِ����ل����حُ����رِّيَّ����ةِ ال����حَ����م����راِء ب����ابٌ
ِب����ُك����لِّ يَ�����دٍ مُ����ضَ����رَّجَ����ةٍ يُ�����دَقُّ
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دم������ار ك��ن��ي��س��ة ال�����وح�����دة ف����ي دي�����ر ال�����زور

. . 
ي  

رأ
ال�سورّيون امل�سيحّيون:

الكني�سة ال�سورّية.. تابعة وفا�سدة!
  أنس العربي

حالة تململ واس��تياء شديد من »الكنيسة« 
الس��ورية والقائمي��ن عليه��ا، ب��دأ تظه��ر ف��ي 
األوس��اط الش��عبيّة الس��وريّة المس��يحية في 
الس��لبيّة  مواقفه��ا  ج��رّاء  الس��وري،  الداخ��ل 
والالمبالي��ة بمصيره��م ومس��تقبل وجوده��م 
وتعايش��هم في وطنه��م ؛ والتي تجسّ��دت في 
ارتباط العدي��د من رجاالتها المتنّفذين، بتحالف 
وثي��ق م��ع عناص��ر وأجه��زة النظ��ام الس��وري 
الفاش��ي الحاكم ؛ وارتهان هذه الفئة »الثريّة« 
منهم لمصالحها الشخصيّة والعائليّة الضيّقة، 
كم��ا لمصالح جه��ات تبعيّتها في الخارج ش��رقًا 

وغربًا.. كما عبّروا. 
اتهّام��ات امتدّت لتش��مل بالحديث مظاهر 
وأش��كال متعدّدة من الفساد والمحسوبيّة بين 
تلك األوساط أيضًا، حيث يقوم المشرفون فيها 
على أعمال إغاثة النازحين منهم، بتوزيع أموال 
وم��واد اإلغاثة الت��ي يحصلون عليه��ا ألقاربهم 
وأصح��اب »الحظوة« لديه��م ؛ وت��رك النازحين 
المس��تحّقين للدعم م��ن المس��يحيين الفقراء، 
دون أي دع��م أو رعاي��ة تُذَك��ر ؛ وف��ق م��ا أّكده 

العدي��د منهم، وبع��د أن ضاقوا ذرع��ًا بكّل تلك 
السياسات والممارسات!..

أيض��ًا، مرجعيّاته��م  االتّهام��ات  و طال��ت 
الدينيّ��ة »المصلحيّ��ة المسيّس��ة« عل��ى ح��د 
وصفه��م  في العالم ش��رقًا وغربًا، ومؤسّس��ة 
»الفاتي��كان« و»الكنيس��ة الروس��يّة« بال��ذات، 
حي��ث تس��اهم األحيرة ف��ي عمليّ��ة تهجيرهم 
و»توطينه��م« خ��ارج بلده��م األم، عبر منحهم 
الجنسيّة »الروس��يّة«، عوضًا عن وقف تصدير 
الس��الح للنظ��ام الس��وري، والضغ��ط عليه من 
أج��ل وقف ف��وري للعنف ف��ي س��وريا، وإحقاق 
المطالب السياسيّة واالجتماعيّة _االقتصاديّة، 
والحقوقيّة المش��روعة لكل الس��وريّين، ولهم 
أيض��ًا بوصفهم مواطنين أصالء ف��ي هذا البلد 
ال طارئيي��ن عليه ؛ تعايش��وا مع أش��قائهم في 
الوطن والمواطنة من غير المس��يحيين بس��الم 
تام، كشأنهم على مدى أكثر من ألف عام خلت.. 
يُذَكر أن اس��تمرار أعم��ال العنف الحكومي 
غير المس��بوق، الممارس بحق كل من يعارض 
النظ��ام الحاكم في دمش��ق، ودونما تمييز على 

أس��اس الدي��ن أو الطائف��ة أو الع��رق، وعل��ى 
م��دى أكث��ر م��ن عامي��ن لغاي��ة اآلن ؛ أدّى إلى 
تدهور الحالة األمنيّة واالقتصادية المعيش��يّة 
للسوريّين جميعًا، وللفئات األكثر فقرًا وتهميشًا 
فيهم على وجه الخصوص ؛ ودونما تمييز أيضًا. 
النظ��ام  انتق��ام  م��ن  الخ��وف  مالحظ��ة: 
منه��م، ه��و ما يمن��ع الس��وريّين المس��يحيين 
م��ن التصريح بكل هذا عالني��ة ؛ كما أن خطاب 
بعض أط��راف المعارضة الس��وريّة الالوطنيّة 
والالديمقراطيّ��ة )جماعات اإلس��الم السياس��ي 
والجهاديين التكفيريين( الس��لبي تجاههم كما 
تجاه أبناء »األقليّ��ات الدينيّة والطائفيّة«، هو 
ما يزيد من تردّدهم ومحاوفهم حيال مستقبل 
سوريا، ومس��تقبل وجودهم فيها، وخاصّة بعد 
أن هجرة أعداد كبيرة من أبنائهم خارج س��وريا 
؛ ومقت��ل واعتق��ال الكثير منهم عل��ى يد قوّات 
النظام، ونزوحهم من مناطق سكنهم األصليّة 
في بع��ض المناط��ق كريف دمش��ق، ومعلوال، 
وقرى حوران وحمص.. الخ.. هذا ما أّكده معظم 

من التقيتهم. 
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  زليخة سالم

حــق العــودة
مطــلب ال�ســوريني قـــريبًا

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن

الحدود السورية التركية - أطمة | عدسة شاب سوري الجئ

الش��تات وح��ق العودة، مف��ردات تالزم أش��قائنا 
الفلس��طينيين بعد أن هجرهم االحتالل اإلس��رائيلي 
م��ن دياره��م، من��ذ عش��رات الس��نين، واختصره��ا 

االحتالل األسدي بأقل من ثالث سنوات. 
أكثر من نصف مليون س��وري شهداء ومعتقلين 
ومفقودين، وأكثر من مليوني س��وري في الش��تات، 
وأكثر من س��ت ماليين نزحوا داخ��ل البلد يطاردهم 
النظ��ام م��ن مكان إل��ى م��كان بالقص��ف اليومي، ال 
يملكون س��وى الثي��اب التي خرجوا بها م��ن بيوتهم، 
خس��روا كل ش��يء أمالكه��م وبيوته��م وأراضيه��م، 
حتى بات أكثر من نصف الش��عب الس��وري تحت خط 
الفقر وربعه في فقر مدقع، ال يملكون س��وى اإلرادة 
واإلصرار على اس��تكمال الثورة وتحقيق النصر بخلع 

النظام من جذوره. 
والرب��ع المتبقي القادر على العي��ش داخل البلد 
هم التجار الذين دعموا النظام وما زالوا ويستفيدون 
مع ش��بيحته من اللعب بس��عر الدوالر ورفع األس��عار 
إلى مستويات خيالية ال يستطيع السوري إليها سبيال، 

وسرقة ما تبقى من فتات في جيوب الناس. 
دائما ما يدفع الفقراء ثمن الثورات واالنتفاضات 
ويبتزه��ا التج��ار والسماس��رة والمرتزق��ة والعم��الء 
ومتسلقي الثورات والمس��تفيدين من الفوضى التي 
تحص��ل في المراحل االنتقالي��ة وتجار الحروب الذين 

أثروا على حساب النازحين والالجئين. 
راه��ن الس��وريون كثي��رًا عل��ى أصدق��اء س��ورية 
الذي��ن تأرجحت مواقفهم بي��ن الدعم المطل��ق للثورة 
ثم االعت��دال ث��م التراجع وهك��ذا، وخاص��ة المعارضة 
الخارجية التي كانت تتجاذبها األجندات حتى اكتشفوا أن 
أحدًا ال يدعم الثورة سوى بالبيانات والتصريحات، والكل 
يصرح بغير ما يضمر ويريد لسورية أن تتدمر عن بكرة 
أبيها، ومن ثم إجبار الس��وريين على الذهاب إلى جنيف 
2 والرض��وخ لكل الش��روط والتقس��يمات التي تفرضها 

الدول الكبرى طبقًا لمصالحها ولمصلحة إسرائيل. 
أوبام��ا، الحاص��ل عل��ى جائ��زة نوب��ل للس��الم، 
ورئيس الدولة الحامية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
كما يدّعون، ينشغل بهاتفه البالك بيري حين يناقش 
فريقه الرئاس��ي األوضاع في س��ورية حسب صحيفة 
)نيوي��ورك تايمز(، ويت��رك لهم تقرير مصير ش��عب 
يذبح ويقتل ويش��رد كل يوم وخاصة إلى الش��خص 
األق��رب ل��ه، ديني��س مكدون��و كبير موظف��ي البيت 
األبي��ض والنائب الس��ابق لمستش��ار اآلم��ن القومي 
الذي كشفت الصحيفة اقتناعه أن استمرار الحرب في 
سورية هو في مصلحة الواليات المتحدة وعن تكراره 
ف��ي االجتماعات الداخلي��ة أن الحرب الس��ورية تبقي 
إيران منشغلة وتستنزف كل من القاعدة وحزب اهلل. 
وف��ي الوقت الذي ينش��غل أوبام��ا بهاتفه، يعلن 
جيف��ري فيلتمان رئيس الدائرة السياس��ية في األمم 
المتحدة أن فش��ل جنيف 2 يعني استمرار الوضع على 
ما هو عليه وأن يترش��ح األس��د لفترة رئاسية قادمة، 
وفي كالمه تحذير للس��وريين إم��ا الذهاب إلى جنيف 
وقب��ول ش��روطه ونتائجه أو اإلبقاء على األس��د، كما 
تس��حب أمي��ركا بوارجه��ا من المتوس��ط في إش��ارة 
واضحة وضوء اخضر جديد لعميلهم الس��تمرار القتل 

والتهجير، واستكمال تدمير البلد. 

فهل بقي لدى المعارضة بعد كل هذا، أي تعويل 
عل��ى دور أميركي ينقذ الش��عب الس��وري، أو أي دور 
غربي، اآلن الفرصة متاحة لتوحيد الصفوف رغم كل 
الضغوط، واتخاذ موقف موحد يس��جل للتاريخ إذا لم 
يحقق النتائ��ج المطلوبة، ورف��ض جنيف 2، ورفض 
مفاوض��ة القتل��ة، وااللت��زام بش��رط تنح��ي األس��د 
وإحالته مع القتلة م��ن عصابته إلى محكمة الجنايات 

الدولية، ألنه أقل تعويض عن دماء السوريين. 
والمراوغ��ات  والمفاوض��ات  المؤتم��رات  ه��ذه 
الدولي��ة عاش��ها ويعيش��ها أش��قائنا الفلس��طينيون، 
فهل سيفاوض السوريون قريبًا على حق العودة في 
مجلس األمن، الذي تواطأ على دماء الش��عب السوري 
وتخ��اذل حتى ع��ن إغاثتهم إنس��انيًا، بفيتو روس��ي 
وجدت��ه أمي��ركا مخرجًا له��ا من التدخل في س��ورية، 
وتلظ��ت خلف��ه، حتى ل��و كان الس��بب ف��ي ظهورها 
بمظهر الدول��ة الضعيفة المذعنة إلرادة الروس، بعد 
أن كانت تدّعي س��يادة العالم بقوتها وبحرصها على 
تحقي��ق الديمقراطي��ة التي احتل��ت دوال مثل العراق 

وأفغانستان تحت هذا المسمى. 
عملت دول ما يس��مى بأصدقاء س��ورية العربية 
منها والغربية على تش��تيت المعارضة بكل الوسائل 
بالتعاون مع النظام الذي خرق صفوفهم بشكل سافر 
وواضح، ليتخذوا من وحدة المعارضة ذريعة يرددونها 
في كل مناس��بة لعدم التدخ��ل، ووجدوا في معارضة 
الخارج الهش��ة ضالتهم التي لعبوا بها ومازالوا، وثوار 
الداخل خرج��وا إلى الش��تات ليتركوا الس��احة فارغة 
لكل من هب ودب من كتائب القاعدة داعش والنصرة 
وغيره��م من الجهاديين العرب واألفغان والشيش��ان 
الذي��ن يحتل��ون كل المناط��ق المحررة ليعيث��وا فيها 
فس��ادًا وتنكي��اًل بأهله��ا، وينصبّون أنفس��هم أمراء 
ينهب��ون ويس��رقون ويعتقلون ويعذب��ون ويالحقون 
الناش��طين، ويفرض��ون ثقافته��م وحت��ى لباس��هم 
الغريب ع��ن ع��ادات وثقاف��ة الس��وريين، ويدعمون 
النظ��ام في قت��ل المدنيي��ن وتصفية قي��ادة الجيش 

الحر. إضافة إلى مرتزقة روسيا وإيران وحزب اهلل. 

بع��د ما يقارب الثالث س��نوات، البد من االعتراف 
بأن الثورة سرقت وحرفت عن مسارها بتحالف عربي 
ودولي مع النظام إلجهاض الثورة السورية العظيمة، 
إلدراكهم أن نجاحها س��يغير وجه المنطقة، وسيربك 
مصالحه��م ف��ي زرع إي��ران كمس��تعمرة ثاني��ة في 
المنطقة، بعد إسرائيل، في حال سقوط هذا النظام، 
ألنه��م لن يج��دوا بين الس��وريين بدي��اًل يحقق لهم 

مصالحهم وحماية أمن إسرائيل كما يفعل هو. 
والب��د م��ن االعتراف بفش��ل من بقي م��ن ثوار 
الداخ��ل في س��ورية من توحي��د مواقفه��م وتنظيم 
أنفس��هم، وتنس��يق عملهم، وتش��كيل قيادة موحدة 
تعمل لصالح الثورة، وتفرض إرادة الش��عب، وتحقق 
أه��داف الث��ورة، وإنم��ا كم��ا معارض��ة الخ��ارج كان 
لمعارضة الداخ��ل أجندات، خارجي��ة وداخلية، وكثيرًا 
من الث��وار التحق��وا بداع��ش وجبهة النصرة حس��ب 

التمويل. 
ولك��ن األم��ل الكبي��ر بم��ن بق��ي م��ن الث��وار 
الحقيقيي��ن ف��ي الداخ��ل، لتصحي��ح مس��ار الث��ورة، 
والنه��وض بها، وحماية األهال��ي الصامدين في وجه 
الجوع والحص��ار والقتل والقص��ف، والالجئين الذين 
أنهكوا من الترحال ومن افتراش األرصفة ونحن على 
أبواب شتاء قارس، وإنقاذ األطفال الذين كانوا وقودًا 
للثورة بامتياز، حيث تس��تهدفهم قذائف الجيش الحر 
كما يس��تهدفهم النظ��ام تمامًا، كتائ��ب الجيش الحر 
التي طلبت من أهالي دمش��ق إخالء الحارات المجاورة 
للمق��رات األمنية وحذرتهم من االقت��راب منها، ألنها 
هدفه��م المقب��ل، دون أن يكلف��وا أنفس��هم عن��اء 
الس��ؤال إلى أين يذه��ب هؤالء، إضافة إلى عش��رات 
اآلالف م��ن النازحي��ن الذين يقطنون ه��ذه المناطق، 
وم��ع هذا مازالت القذائف منذ ذلك التحذير تتس��اقط 
على المدنيين دون أن تصيب أي مقر أمني، فهل وقع 
المدنيون بين فكي كماشة؟ وإلى متى؟ سؤال برسم 

الجيش الحر. 
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م�سطفى العقاد 1935 - 2005
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ع��ام  العق��اد  مصطف��ى  ول��د 
1935 في مدينة حلب ألسرة فقيرة 
متواضع��ة حي��ث كان وال��ده يعم��ل 
موظفًا في الجم��ارك، تلقى تعليمه 
اإلعدادي والثانوي في مدينته، التي 
بدأ فيها ولعه بالس��ينما منذ أن كان 
صغيرًا في صالة األمير على يد أحد 
عارض��ي األفالم حيث كان يش��اهد 
الفيلم عدة مرات من غرفة العرض 
مجان��ًا ويتاب��ع بش��غف عملية قص 
المشاهد اإلباحية التي كانت تحذف 

من االفالم. 
وبمجرد إنهائ��ه مرحلة التعليم 
الثان��وي رف��ض أن ينص��اع لرغب��ة 
العائل��ة ف��ي التخص��ص بالمحاماة 
أو الط��ب وفك��ر جدي��ًا ف��ي الرحيل 
لتحقي��ق حلم��ه في عال��م اإلخراج، 
ومن حس��ن حظه أن مس��تر - ميللر 
- مدير الكلية األميركية التي درس 

فيه��ا قرر مس��اعدته عندما لمس هوس��ه الش��ديد 
باإلخراج الس��ينمائي وهكذا أمن له مقعدًا في قسم 
اإلخ��راج في جامع��ة كاليفورنيا.   وفعاًل ترك س��وريا 
ع��ام 1954 حي��ث زوده وال��ده بنس��خة م��ن القرآن 

الكريم وبمئتي دوالر أمريكي. 
ف��ي أمري��كا درس العق��اد اإلخراج ف��ي جامعة 
م��ن جامع��ات والي��ة كاليفورني��ا، وتخرج بع��د أربع 
س��نوات، بعدها أمضى ثالث سنوات نال فيها شهادة 
الماجس��تير، بعد التخرج بدأ العق��اد مرحلة المجاعة 
كما كان يصفها ف��ي حواراته فقد قدم طلبات عمل 
لس��بعة اس��تديوهات ضخمة إال أنها رفضت بالرغم 
من حصوله على الجنس��ية األمريكية، فاتجه للعمل 
ف��ي البرام��ج التلفزيوني��ة المحلي��ة، لينتقل بعدها 
للعمل في محطة - ب��ي بي إس - التلفزيونية بأجر 
زهيد، وقدم العقاد من خالل تلك المحطة الش��هيرة 
عددًا من البرامج التي نالت شهرة واسعة في أميركا 
كبرنامج - كيف يرانا اآلخرون - وغيرها من البرامج 
التي أخرجته من مرحلة الج��وع إلى مرحلة االكتفاء 
الم��ادي كما ق��ال في إح��دى حوارات��ه الصحفية ثم 
فتح��ت األب��واب أم��ام العقاد إل��ى عاصمة الس��ينما 

العالمية هوليود.   
بعدها اس��تعان به المخرج الكبير »سام باكنباه 
» الذي كان يحضر في مستهل الستينيات من القرن 
الماضي لفيلم عن الثورة الجزائرية كمساعد له في 
االنتاج واالخراج أيضًا، إال أن الفيلم لم ينفذ ألسباب 
انتاجي��ة، ومع ذلك احتف��ظ » باكنباه » باتفاقه مع » 
 Ride( العقاد« وعمل مس��اعدًا له في الفيلم الشهير

 .)the High Country
عام 1962 بدأ العمل الفعلي في مجال اإلخراج 
واإلنت��اج، وبلغت ش��هرته أوجّها عن��د إخراجه فيلم 
» الرس��الة » م��ن بطول��ة النج��م العالم��ي أنطوني 
كوي��ن وايرين باباس عام 1976 حيث ناقش الفيلم 
موضوع الرسالة اإلسالمية بأسلوب رصين وازى فيه 
العق��اد بين المرجعيات وآراء رجال الدين اإلس��المي 
ليق��دم أه��م تحف��ة س��ينمائية فني��ة عالمي��ة عن 
اإلس��الم قدمت أيضًا بالنس��خة العربي��ة من بطولة 

عبد اهلل غيث ومنى واصف.  
ب��دأ العق��اد تصوي��ر الفيل��م ع��ام 1974 بي��ن 
الصح��راء المغربي��ة والليبي��ة، بع��د أن نج��ح ف��ي 
الحصول على التمويل م��ن الحكومة الليبية، وعلى 
موافقة األزهر الشريف على سيناريو الفيلم، ليقدم 
واحدًا من أعظم األفالم التي تناولت رسالة االسالم 
بصورة فنية وتقنية عالية وبإحس��اس روحي دافئ 

فف��ي فندقه - ني��ل هيلتون - بالقاه��رة أقام كاتب 
الس��يناريو االيرلندي الش��هير - ه��اري كريغ - لمدة 
س��نة كاملة مع عب��د الحميد جودة الس��حار وتوفيق 
الحكي��م وأحمد ش��لبي ومحمد علي ماهر ويوس��ف 
إدريس من أجل كتابة س��يناريو الفيلم الذي شارك 
ف��ي انج��ازه فني��ون م��ن تس��ع وعش��رين جنس��ية 

واستغرقت عمليات التصوير 393 يومًا. 
ومع أن الفيلم يعتبر التأريخ السينمائي الوحيد 
لإلس��الم فقد ظل حتى اآلن أسير المحاكم في دول 
عربي��ة رفضت بث��ه، في حي��ن قام��ت وزارة الدفاع 
األمريكية بش��راء مائة ألف نس��خة من »الرس��الة« 
لعرضها عل��ى الجنود قبل إرس��الهم إلى الحرب في 

أفغانستان. 
ع��ام 1978 انت��ج العقاد الج��زء األول من فيلم 
الرع��ب » هالوين« ويتحدث الفيل��م عن جرائم قتل 
يرتكبها قات��ل مهووس يرتدي قناعا أبيض في حق 
مربي��ات األطف��ال وكان الفيل��م من بطول��ة جيمي 
لي كيرتي��س ودونال��د بليزينس ومن اخ��راج جون 
كاربنتر ويع��د الفيلم من أكبر أف��الم الفانتازيا في 

الرعب النفسي. 
ع��ام 1981 انت��ج وأخ��رج فيلم أس��د الصحراء 
وي��روي الفيلم قصة مقاومة الش��عب الليبي بقيادة 
االس��تعمار  المخت��ار ض��د  عم��ر  الكبي��ر  المجاه��د 
االيطال��ي، وقد أت��ى الفيلم بعد زيارة الس��ادات إلى 
اس��رائيل ليق��دم العق��اد موضوع��ًا يرم��ز إلى عدم 
االستس��الم فكانت قصة المجاهد عمر المختار. وقد 
أس��ندت بطولة الفيلم إلى أنتون��ي كوين، الذي قام 
ب��أداء دور القائ��د الليبي عم��ر المختار ف��ي محاربة 
جيش موس��وليني قبيل الحرب العالمية الثانية. وقد 
أح��دث الفيلم انقالبًا في موازين الس��ينما العالمية، 
وقد استغرق تصويره قرابة العامين، إذ بدأ تصويره 
ف��ي 4 م��ارس ع��ام 1979، وت��م تصوي��ر معظ��م 
المش��اهد ف��ي الصح��راء الليبية، وت��م االنتهاء من 
تصويره في 4 أبريل عام 1981، اشترك في الفيلم 
ما يقرب من 300 ممثل من جنس��يات مختلفة، من: 
بريطاني��ا وأمري��كا وألمانيا وإيطاليا ويوغوس��الفيا 
ومصر ومالطا والس��ودان وليبي��ا باإلضافة إلى أكثر 
م��ن 5000 كومبارس، وه��ذا أن دل فإنما يدل علي 
ضخامة انتاج وعبقرية مخرج هو مصطفي العقاد. 

ع��ام 1981 أيضًا أنتج العقاد الج��زء الثاني من 
فيل��م الرع��ب هالوي��ن ال��ذي كان من اخ��راج ريك 

روزنتال. 
ع��ام 1982 أنت��ج فيل��م الرعب زمن الس��احرة 

وكان عبارة ع��ن الجزء الثالث لفيلم 
هالوي��ن وال��ذي أخرج��ه توم��ي لي 
واالس ويحك��ي عن اس��تمرار رحلة 

القاتل في قتل األبرياء. 
عام 1985 فيل��م الرعب الرابع 
موع��د م��ع الخوف م��ن اخ��راج آالن 
س��ميث ويحكي الفيل��م عن محقق 
يبح��ث عن مجرم ارتكب عدة جرائم 
قتل ويقده التحقيق إلى أحد األديرة 
المحصن��ة حيث يتاب��ع المحقق أحد 

نزالئه. 
 أنتج ف��ي الع��ام 1986 الفيلم 
الكومي��دي توصيلة مجاني��ة والذي 
يحك��ي ع��ن ش��اب يس��رق س��يارة 
محمل��ة بالنق��ود م��ن مجموعة من 
حبيبت��ه  انتب��اه  ليثي��ر  اللص��وص 
والفيل��م م��ن بطولة هيرس��بيرغر 

ودمن شنايدر. 
أنتج في العام 1988 فيلم الرعب الرابع بعنوان 
ع��ودة مايكل مايرز، كما أنت��ج في العام1989 فيلم 
الرع��ب الخامس من نف��س الفيلم ويحم��ل عنوان 

لعنة مايكل مايرز
ف��ي أع��وام 1995، 1998، 2002 أنت��ج األجزاء 

األخيرة من سلسلة الهالوين. 
كان يحض��ر لفيل��م عن صالح الدي��ن األيوبي، 
وق��د كتب الناقد إس��ماعيل الش��طي حول مش��روع 
العقاد األوضاع العربية الراهنة. متطرقًا إلى اجتماع 
وزراء اإلع��الم العرب على ضوء التط��ورات الخاصة 
وانتفاض��ة األقص��ى » ولق��د كانت فرصة س��انحة 
لدعم مش��روع فيلم صالح الدين األيوبي مثاًل، ذلك 
المش��روع الذي ظل مخرجه مصطفي العقاد يطوف 
العالم العربي باحثًا عن من يدعمه، غير أنه اكتشف 
أن ه��ذا المش��روع ال يواك��ب مرحل��ة التطبي��ع التي 

سبقت انتفاضة القدس ». 
وقد قال العقاد ع��ن حلمه بفيلم يروي قصة » 
ص��الح الدين »: »صالح الدين يمثل اإلس��الم تمامًا، 
اآلن، اإلس��الم يُص��ور كدين إرهابي بس��بب وجود 
عدة مس��لمين إرهابيي��ن، إذا كان هناك دين ممتلئ 
باإلره��اب، فيمك��ن قول ذلك ع��ن المس��يحية أيام 
الحم��الت الصليبي��ة، لكننا في الواق��ع ال يمكننا لوم 
المس��يحية كدين، بس��بب مغامرات بع��ض أتباعها 

آنذاك، هذه هي رسالتي«. 
كما كان منش��غاًل في تحضير فيلم عن الوثيقة 
التاريخي��ة الت��ي أرس��لها مل��ك انجلترا ج��ون الثالث 
الي الخليفة اإلس��المي ف��ي قرطبة في العام 1213 
ويقت��رح فيه��ا المل��ك أن تك��ون بالده تح��ت حماية 
الخليف��ة وأن تدف��ع الجزي��ة ومن يرغب من ش��عبه 
يعتنق االس��الم، إال أن الخليفة رف��ض الطلب وقال 
» أن ملكا يقبل أن يبيع ش��عبه ومملكته ال يس��تحق 

الحماية ». 
كم��ا كان يطم��ح أيضًا ف��ي أن ينت��ج فيلما عن 
»صبيح��ة األندلس��ية« وه��ي الم��رأة الت��ي حكمت 

األندلس. 
في تش��رين الثاني من عام 2005، اتجه العقاد 
إل��ى عمان لحضور حفل زفاف أح��د أصدقائه، وكان 
يقف في به��و الفندق في انتظار ابنته ريما لحضور 
حفل الزفاف، ولكن لألس��ف. حدث هج��وم انتحاري 
حصد أرواح من في الفندق، ومات العقاد بعد يومين 

من الحادثة متأثرا بجراحه. 
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د. ن�سر حامد اأبو زيد:
نقد اخلطاب الديني

  ياسر مرزوق

. . 
ب

كتا
ي 

ة ف
راء

ق

»أن الدي��ن يج��ب أن يك��ون عنص��رًا أساس��يًا في أي 
مش��روع للنهض��ة«، به��ذه العب��ارة يص��ف الراح��ل نصر 
حام��د أبو زيد قراءته لنقد الخطاب الديني مش��يرًا إلى أن 
تحليالته إنما تنصرف إلى الفكر واآلراء، مناقش��اً أصحاب 

قراءات معينة للنصوص، رآها تحمل القبول والرفض. 
أن الهجوم الذي تعرض له نصر حامد أبو زيد، والذي 
ترك��ز في جزء كبير منه على ما جاء في هذا الكتاب، أثبت 
صح��ة األطروح��ات والنتائج التي قدمها م��ن خالل تحليل 
الخط��اب الدين��ي ف��ي مس��توياته واتجاهات��ه المختلفة، 
الرس��مي منها والمعارض، المعت��دل والمتطرف، اليميني 
واليس��اري، والس��لفي والتجدي��دي. وق��د أض��اف المؤلف 
للطبع��ة الثاني��ة من الكتاب تعليقًا وافي��ًا على ما حدث، أو 
عل��ى ما صار يس��مى »قضي��ة أبو زيد« يعي��د تأكيد على 
موقف��ه كان دفاعًا ع��ن حرية الفك��ر، والتقالي��د العلمية 
الجامعية، في مواجهة الذين اعتبروا أن تحليالته تش��كل 
تهدي��دًا للدي��ن، وخروج��ًا على المل��ة. في حي��ن لم يكن 
ه��دف الذين هاجم��وه الدفاع عن الدين الذي ال يس��تطيع 
ش��خص، مهما بلغت قوة مقوالته أن يهدده، بل هو دفاع 
ع��ن المصالح والمواقع التي تنت��ج مكانة وزعامة وأموااًل، 
وه��ي أمور لم تكن في حس��بان أبو زيد ال��ذي كان يدافع 
ع��ن منهجه النقدي، وإص��راره على القي��م المعرفية في 

التصدي للتزييف والخلط. 
وقب��ل أن يكش��ف أبو زيد عن آلي��ات الخطاب الديني 
ومنطلقاته التي تس��تدعي النقد والتأوي��ل، يعترف أنه » 
ال خ��الف على أن الدين – وليس اإلس��الم وحده – يجب أن 
يكون عنصرا أساس��يا في أي مش��روع للنهضة، والخالف 
يترك��ز حول المقصود م��ن الدين: هل المقص��ود: الدين 
كما يطرح ويمارس بش��كل أيديولوج��ي نفعي من جانب 
اليمين واليسار على الس��واء، أو الدين بعد تحليله وفهمه 
وتأويله تأويال علميا ينفي عنه األس��طورة، ويس��تبقي ما 

فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية«. 
ويضي��ف “ال بد م��ن التمييز والفصل بي��ن »الدين« 
والفكر الديني، فالدين هو مجموعة النصوص المقدس��ة 
الثابتة تاريخيا، في حي��ن أن الفكر الديني هو االجتهادات 
البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج داللتها. 
وم��ن الطبيعي أن تختلف االجتهادات من عصر إلى عصر، 
ب��ل وم��ن الطبيعي أيض��ًا أن تختلف من بيئ��ة إلى بيئة - 
واق��ع اجتماعي تاريخي جغرافي عرق��ي محدد - إلى بيئة 
ف��ي اطار بعينه، وأن تتعدد االجتهادات بالقدر نفس��ه من 

مفكر إلى مفكر داخل البيئة المعينة. ”
 ويرى أبو زيد أن »التكفير« سمة أساسية من سمات 
الخطاب الديني؛ وهي س��مة ال تفارق هذا الخطاب، سواء 
وصفن��اه ب�«االعتدال« أو وصفناه ب�«التطرف«؛ كما يعتمد 
ر؛ وهو  ه��ذا الخطاب على آلية »النق��ل«، دون تدبُّر وتفكُّ
يفتقد أبس��ط آليات التفكير العقلي، النقدي، ويفتقر إليه 
– وتلك هي س��مات العقل النقلي. ومنه��ج النقل، برأيه، 
يفضي إل��ى االتِّباع، ويناهض اإلبداع. ويدعو الباحث إلى 
التحرر من س��لطة النصِّ والقراءة الحرفية، وإلى التأويل 
بمقتضى المنهج التاريخي، في ضوء مبدأ التطور والتغير 

في األزمنة واألحوال. 
وبحس��ب القراءة التي قام به��ا أبو زيد للفكر الديني 
المعاصر، يرى أنه يمكن الحديث عن منطلقين أساس��ين 

لهذا الفكر هما: الحاكمية والنص. 
يق��ول نص��ر حامد أب��و زي��د: »أن »التكفي��ر« - في 
الحقيقة - يمث��ل أيضًا إلى جان��ب »الحاكمية« و«النص« 
عنصرا أساس��يا في بنية الخطاب الديني بشقيه المعتدل 

والمتطرف على الس��واء. غاية األم��ر أنه واضح معلن في 
الخطاب المتطرفين، كامن خفي في خطاب المعتدلين«

ومنطلق الحاكمية يعود بحس��ب أب��و زيد إلى حادثة 
التحكي��م بكت��اب اهلل م��ن جان��ب األمويي��ن ف��ي موقعة 
»صفين«، وه��ي حيلة أيديولوجية اس��تطاعت أن تخترق 
باسم النص صفوف الخصوم وأن توقع بينهم خالفا أنهى 

الصراع لصالح األمويين. 
تبين هذه الحادثة كيف تم تحويل الصراع من مجاله 
السياس��ي واالجتماع��ي إلى مجال الدي��ن بتحكيم النص. 
وقد نجم ع��ن ذلك عمليا تحويل العق��ل إلى تابع للنص، 
ليس��تقيل بع��د ذلك ع��ن دوره ف��ي فهم الواقع وش��ؤون 
الن��اس، بالرغم م��ن المحاوالت التي قام به��ا دعاة العقل 
في كل الحق��ب التاريخية الموالية. وق��د وجدت الحاكمية 
في هذه االس��تقالة ل��دور العق��ل في التاريخ اإلس��المي 
مناس��بة للهجوم على التفكير العقالني ورفض التعددية 
واالخت��الف، فتعمق��ت مس��احات النص��وص على حس��اب 
االجته��ادات، وغل��ب على التفكي��ر التقلي��د والجمود. لكن 
األخط��ر م��ن كل ذل��ك ه��و أن الحاكمية ق��د عملت على 
وضع تقابل مفترض خطير بين » اإلنساني« و«اإللهي«، 
فكرّس��ت بذلك للمقارنة الخطيرة بين ما هو بش��ري وما 
ه��و الهي. كان��ت النتيجة م��ن كل ذلك تدني��س التجربة 
البش��رية، وإضف��اء طاب��ع االحتق��ار عليها مما يس��توجب 

تحكيما إلهيا يلغي كل فعل إنساني. 
وفي معرض حديثه عن هذه الحاكمية، رّكز أبو زيد 
في قراءته على تجربة المودودي التي ستش��كل األساس 
األيديولوجي لسيد قطب فيما بعد، حيث سيتعمق الفصل 
بين ما هو إنس��اني وما هو الهي من خ��الل الكيفية التي 
س��يؤوّل به��ا ه��ذا األخي��ر المفاهي��م الديني��ة كمفهوم 
»العب��ادة« و«األلوهي��ة« و«الدين« لكي تص��بّ كلها في 
مسألة الحاكمية. فمثال يعرّف سيد قطب األلوهية بكونها 
»ح��ق الحاكمي��ة المطلقة، الذي ينش��أ عنه حق التش��ريع 
للعب��اد، وحق وض��ع المناهج لحياتهم، وح��ق وضع القيم 
الت��ي تقوم عليه��ا هذه الحي��اة.. وكل من ادّعى لنفس��ه 
ح��ق وضع منهج لحياة جماع��ة من الناس، فقد ادّعى حق 

األلوهية عليه��م، بادّعائه أكبر خصائص األلوهية، وكل 
م��ن أقرّه منهم على هذا االدّعاء فقد اتخذه إلها من دون 

اهلل، باالعتراف له بأكبر خصائص األلوهية. 
حس��ب هذا المنظور فاإلس��الم يوحد بي��ن األلوهية 
والحاكمية الش��املة والمطلقة، واإلنس��ان يختزل في بعد 
العبودي��ة ال غي��ر، فهناك ح��زب واحد فق��ط هلل ال يتعدد 
وأحزاب أخرى كلها للشيطان وللطاغوت. ويترتب عن هذه 
الحاكمي��ة مجموعة م��ن النتائج الخطيرة على مس��تويات 
ع��دة: اجتماعي��ة وسياس��ية إضافة إلى إه��دار دور العقل 

ومصادرة الفكر بدعوى البدع والضالل. 
وعموم��ا تعم��ل الحاكمي��ة عل��ى إلغاء دور اإلنس��ان 
بإف��راغ وعيه م��ن كل وإيجابياته، حتى يصير ريش��ة في 
مه��بّ الري��ح، لتحوي��ل األيديولوجيا إلى واقع، وتس��كين 

اإلنسان في »جب« السلطة، أية سلطة. 
ويعتب��ر كتابنا الي��وم ذروة األزمات ف��ي حياة الكاتب 
م��ع الرقاب��ة والرقيب وتع��ود بدايات أزمة الكت��اب تحديدًا 
إل��ى عام  1993، حينما تقدم نص��ر حامد أبوزيد بعدد من 
مؤلفاته األكاديمية، للترقية من درجة اس��تاذ مساعد إلى 
درجة اس��تاذ، لكن اللجنة رفضت منح الكاتب األس��تاذية، 
معلل��ة ذل��ك بما يحتوي��ه كتاب »نق��د الخط��اب الديني«، 
على وج��ه الخصوص من آراء، واتهم أح��د أعضاء اللجنة 
المسؤولة عن كتابة تقرير حول الكتاب، المؤلف ب�»الجهل 

واالفتراء على اإلسالم«. 
لم تتوقف أزمة الكتاب عند مجرد رفض الترقية، بل 
دخلت فصوله��ا إلى أروقة المحاك��م، اذ رفعت دعوى ضد 
حام��د أبوزيد، للتفريق بينه وبي��ن زوجته، وبالفعل خرج 
الحكم صادمًا لمثقفي��ن وكتاب حينها في مصر، إذ قضت 
المحكم��ة بالتفريق بين الزوجين »نظ��رًا الرتداد الكاتب، 

بسبب إساءته لإلسالم«. 
أث��ار ذل��ك الحكم كثيري��ن، ون��دد كت��اب ومبدعون 
ب��ه، لكن أبوزيد آثر االبتعاد، واس��تقر في هولندا اس��تاذًا 
ف��ي إح��دى جامعاتها، ورغم ذلك لم يس��لم م��ن االنتقاد 

والهجوم. 
يق��ول نصر أب��و زيد، ال��ذي كان ف��ي ش��بابه قريبًا 
م��ن جماع��ة اإلخ��وان المس��لمين: “خطابي يه��دد خطاب 
اإلس��الميين، ألن��ي أحلل��ه وأكش��ف النق��اب ع��ن الخط��أ 
والتالعب في خطابهم السياس��ي. إنهم يعلمون أني لست 
مرت��دًا ويعرفون أنه ال يوجد في كتب��ي وأبحاثي أي دليل 

يدل على ذلك”. 
أث��ارت قراءة نص��ر أبو زي��د النقدية للفك��ر الديني 
والفكر التنويري، جداًل كبيرًا في الحياة الفكرية والثقافية، 
وعارض��ه البع��ض فيم��ا ق��دم م��ن آراء وأف��كار وانتقده 
آخ��رون، وكانت ه��ذه القراءة مادة خصبة للدراس��ة والرد 
والنق��د ب��ل والنقض في بع��ض األحي��ان. وكان النصيب 
األكبر من النقد ب��ل من الهجوم الحاد العنيف من أصحاب 
التيار الديني، فرد عليه كثيرون، منهم: محمد جالل كشك 
في “قراءة في فكر التبعية”، ود. عبد الصبور ش��اهين في 
“قص��ة أبو زيد وانحس��ار العلمانية ف��ي جامعة القاهرة”، 
ود. رفع��ت عب��د المطلب ف��ي “نقض كتاب نص��ر أبو زيد 
ودحض ش��بهاته”، وسيد العفاني في “أعالم وأقزام”، ود. 
محمد س��الم أبو عاصي في رس��الته “مقالتان في التأويل 
- معالم في المنهج ورص��د لالنحراف”، وطارق منينه في 
رس��الته “أقطاب العلمانية في العالم العربي واإلسالمي”، 
ود. محمد عمارة في “التفس��ير الماركس��ي لإلسالم”، ود. 

محمد سليم العوا في “الحق في التعبير”، وغيرهم. 
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بالتأكيد، 
ال خبز، يعني: المزيد من 

الجوع، ولكن قطع الطحين والمازوت، وبالتالي 
الخبز، ليست غايته الجوع.. لع، نثئ، أبدًا، يجب أن يكون 

طابور الفرن طويًا..
أزمة خبز، أي طابورٌ طويل، عدد أكثر من الواقفين، وليست الغاية قصفهم، أو 

قتل أكبر قدر ممكن منهم، أبدًا، لع لع، نو، الوقوف في طابور الخبز، مليٌء بالصفنات، الكثير 
من األفكار التي تجيء وتروح، تساؤالتٌ كثيرة، عما جرى ويجري، من هو السبب،؟ لماذا يحدث 

كل هذا؟ وهل كان يجب أن يحدث؟ ليست فقط التساؤالت.
ولكن أفكارٌ كثيرة، كالحقد، الطابور، كأي مجتمٍع أو حيٍّ أو غابة، عند طاقة الفرن، هناك أقوياء، 

وهناك ضعفاء، مدعومون، تُجار، قلوبٌ سوداء، أخرى ضعيفة، أناس تتجاوز الدور، أناسٌ تجرؤ 
على ذلك، آخرون يتمنون ذلك، وال أحد يُعطي الدور، ربما يحجزه إلى حين، لكن، ال أحد يمرر مكانه 

لضعيف..
في الطابور حنين، ليس إلى طاقة فرنٍ أخرى كانت أقل زحمة، ولكن، إلى وقت ال تفاعل سهل مع 

الذل، كما يحدث اآلن.. فكرة هذا التفاعل السهل السريع، مع الظرف القاسي، مهما كنت غريبًا عنه 
في ما مضى من زمٍن عزيز. 

تتطّلب جهدًا ليس بكبير، يُمكن أن يُسمّى، التقبّل. 
لكنك تتقبّل كل هذا، مصحوبًا بالحقد، الُكره، السأم، الملل، اليأس وربما بالكفر الزائد. 

يُمكنك أن تجد على طاقة الفرن، صراعًا حيوانيًا، ال يمتّ للرحمة بصلة. 
قد تُشارك فيه، وقد تكتفي بمراقبته، منتظرًا دورك، مُتجنبًا الخوض فيه. 

ال خوفًا على انهيار المشاعر االنسانية فيك أو فيمن تراقب. 
ولكن، فقط، حرصًا منك على تحصيل حاجتك، وليأتي الطوفان بعدها، إلى حين حاجةٍ أخرى..

ليست الغاية الجوع، أو الموت جوعًا. 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الرابع والع�سرون 24 / 3 
أحم��د حم��ود  الس��ادس وس��ألت  المهج��ع  زرت 
ع��ن زيارت��ه وأهل��ه. فمن ه��و أحمد حم��ود؟ هو من 
الدريكي��ش التابعة لمحافظ��ة طرطوس، وهو خريج 
كلي��ة الصحافة في الجزائر وم��ن مواليد 1948 ويلم 
إلمام��ًا ال ب��أس ب��ه باللغ��ة الفرنس��ية، وه��و ضليع 
ومتفوق في نحو اللغة العربي��ة وإعرابها وكان والده 
نحويًا وش��يخًا من ش��يوخها، قامته متوس��طة، عيناه 
واس��عتان، طيب، وس��لوكه إنس��اني، وال يخضع ألي 
توت��ر، عن��ده ع��دد كبير من البن��ات وول��د واحد. كان 
يعم��ل في وكالة )س��انا(. ف��ور عودته ف��ي عداد وفد 

صحافي إلى بلغاريا اعتُقل بعد الغداء.. 
اليوم اخلام�س والع�سرون 25 / 3 

إنن��ي اليوم خدم��ة وغدًا، أخرج لم��دة يومين مع 
بش��ير س��ليمان، أقوم بعملية الطب��خ والجلي ويقوم 
مرافقي بمس��ح األرضية بين العوازل ومس��اعدتي.. 
إنن��ا نعمل بانس��جام وتواف��ق، فكالن��ا ال يتوانى وال 
يتثاقل وال يتواكل وال يترك خدمته لينصرف إلى لعب 
الورق.. ف��ي المهجع مواد كثيرة من زيت إلى س��منة 
إل��ى رز وبرغ��ل وخضروات، وكلها تأت��ي مع الزيارات 
أو نش��تريها في القائمة التي تؤمنها إدارة الس��جن.. 
الواق��ع أن الجميع صاروا خبراء بالطب��خ.. لدينا داخل 
المهجع مسؤول عن المهجع والمواد وهذه المسؤولية 
دورية وكل ش��هر، يكون هذا المسؤول عارفًا بالمواد 
وكميتها، ولذا ينبه ف��ي الزيارات عن النقص كما أنه 
يس��جل في الفاتورة ما يلزم، س��أطبخ هذا اليوم رزًا 
بالش��عيرية وبامياء، وعل��ى الطبختين لح��م الفروج 
الذي يأتينا مرة من مطبخ السجن لكل مهجع فروجين 

ونصف وأحيانًا ثالثة. 
رائحة الربيع نش��مها من خالل النوافذ أثناء دورة 

التنفس. 
اليوم ال�ساد�س والع�سرون 26 / 3 

طبخ��ت ه��ذا الي��وم ورق س��لق مكت��وت وناعم 
مع برغ��ل وبالزيت. وفي المهجع ي��دور الحديث حول 
الزيت والس��منة، وأيهما أفض��ل كأدام على الطعام؟ 
فالذين يعيش��ون ف��ي الس��احل الس��وري وفي ريف 
حل��ب يفضلونه بالزيت، والذين يعيش��ون في المدن 
وأطراف البادية أو على حدودها يفضلونه بالس��منة، 
واس��تمر الحديث ح��ول أفضلي��ات كل م��ادة. ووصل 
الحديث إلى الس��قف والجدران والباب، فش��اركوا فيه 
وانقس��موا كذلك إلى فريقين ونتيجة هذا اإلنقس��ام 
تش��ققت الحيطان وظهرت عناص��ر المهاجع األخرى. 
ضحكوا كثي��رًا قهقهوا وقالوا: الح��ل الناجح والذي ال 
يخل��ق خالفًا أنن��ا يجب أن نخلط الس��منة م��ع الزيت 
ونطبخ بهم��ا معًا مما اضطرنا إلى الصراخ والضحك. 
فج��اء مس��اعد االنضب��اط، وعندما وقف عل��ى جلية 
األمر ضحك ووقع على قفاه قائاًل: لعنتم من س��جناء 
ظرفاء واللعنة على آبائكم وأمهاتكم وعلى الس��منة 
والزيت وعلى األيام التي عرفتني عليكم يا أوالد التي 

صفاتها كيت وكيت. 
كنت أطبخ ورائحة الطعام تعبق ورائحة النقاش 
تقلق إخالء الس��بيل وإخالء السبيل يريد ثيابًا جديدة 
كي يتنزه في البس��اتين والبس��اتين تريد المزيد من 
المطر والمطر والغيوم تتدلل تتثنى، وتطلب شمسية 
منقط��ة اتق��اء الش��مس، والش��مس تري��د صافرة، 

والصافرة تريد نظام منضم، والنظام المنضم يؤدى 
إلى السجن، والس��جن يريد زغرودة، والزغرودة وراء 
س��بع بحور فوقها سبع س��موات تحتها سبعة أرضين، 

باهلل المستعين. وانتهت الحكاية. 
اليوم ال�سابع والع�سرون 27 / 3 

م��ن عادتي الن��وم باكرًا واالس��تيقاظ باكرًا عند 
السادس��ة صباحًا، أما هذا اليوم فقد اس��تيقظت في 
تمام الس��ابعة والنصف. مفاصلي متعبة بهرني نور 
الش��مس المتس��لل مخترقًا ب��اب المهج��ع الحديدي، 
وعندما ُفت��ح مهجعنا خرجت وقص��دت المهجع الثالث 
ال��ذي كان دوره ف��ي التنف��س. جلس��ت عن��د ع��ادل 
إس��ماعيل محل��وق ال��رأس وال��ذي ج��اء البارحة من 
الزنزان��ة، والطري��ف في��ه أن��ه فكاهي بفع��ل تأثره 
بالمصريي��ن، حي��ث درس الهندس��ة لصال��ح الجيش 
وعل��ى حس��ابه والالفت للنظ��ر اهتمام��ه ومواظبته 
لدراس��ة اللغ��ات فه��و يل��م باللغ��ة العبري��ة جي��دًا 
واإلنكليزية والفرنس��ية، وأمض��ى حتى اآلن 12 عامًا 
في الس��جن. ش��ربت عنده فنجان قهوة وس��ألته عن 
صحته وأهله وأوالده أومأ برأس��ه، كان يقول: ماشي 
الح��ال، وانصرفنا إلى الحديث عن إس��رائيل وأمريكا 
اللتين أصبحتا سيدتين للموقف في المنطقة وخاصة 

بعد تدمير العراق. 
قال: أن إله العرب قد ش��اخ، ول��م يعد قادرًا على 
التجدد وفهم العالم، ال يزال هذا الرفيق محافظًا على 
لياقته البدنية وعلى ذكائه. س��رنا س��وية في الممر. 
صعدنا عل��ى إحدى الحواص��ل التنكية لنرى الس��هل 
والحدائ��ق والمنبس��طات والرواب��ي المتالحقة وقمة 
جبل الش��يخ البعيدة، فب��دت األرض بعد أمطار األيام 
الماضي��ة جميل��ة وراقص��ة وذات منظر خ��الب. رأيت 
عصائ��ب العصافير تطير فوق أش��جار الس��رو ذاهبة 

إلى أسطح األبنية. 
اليوم الثامن والع�سرون 28 / 3 

جاءتن��ا مقال��ة من الجن��اح الخلف��ي عن طريق 
المن��وَّر حول ح��رب الخلي��ج، وكما ذكرت س��ابقًا أن 
الجناح الخلفي يضم: حزب العمل )الرابطة سابقة(، 
الش��يوعي  )الح��زب  السياس��ي  المكت��ب  وس��جناء 
الس��وري - جماع��ة رياض الترك( وجماع��ة المبادرة 
)انشقاق عن حزب العمل( وهم الذين راسلوا الحزب 
الش��يوعي الس��وري )فرع خالد بك��داش( لالنضمام 
لخط��ه واإلف��راج عنه��م عن طري��ق إدارة الس��جن 

وإع��الن براءتهم من ح��زب العم��ل وتوبتهم. كاتب 
المقال هو كامل عباس )أبو فريد( وهو س��جين منذ 
عام 1980 وه��و مناضل، وكان متخفيًا لصالح حزب 
العمل، وقبض عليه في باص عام، وكان قريبه هو 
الذي تعرّف عليه وأبلغ األمن عنه وأجبر الباص على 
الوقوف، هو خريج عل��وم ومدرس وأحد األوائل في 
الجامعة، ويمكن أن يكون كاتبًا سياس��يًا من الطراز 
األول فيم��ا ل��و ابتعد عن الن��زق واألدلج��ة واعترف 
باآلخر. هو ضد جماع��ة المبادرة وضد الفوضى في 
الحزب والمقالة مكتوبة في واحد ش��باط، يقول أبو 

فريد: 
اسمحوا لي أن أحلم بنهاية الحرب كما أشاء. 

1 - يصم��د الش��عب العراق��ي وتط��ول الحرب، 
ويتغير موقف االتحاد الس��وفييتي تحت ضغط هذه 
الح��رب، وانكش��اف أمري��كا للمواط��ن الس��وفييتي 
فيلحق غورباتشوف بش��يفرناتزة، وتضغط القيادة 
الجدي��دة م��ع ال��رأي الع��ام العالم��ي من أج��ل وقف 
الح��رب عل��ى قاع��دة عم��ل تفاوض��ي تطب��ق فيه 
الش��رعية الدولي��ة على كام��ل مش��اكل المنطقة، 
فتولد دولة فلس��طينية وتعود دولة الكويت بعدها. 
وبفعل صمود الش��عب والجيش العراقي تسود فترة 
نه��وض في المنطق��ة تضطر األنظمة م��ن جرائها 
إلى الرضوخ لشعوبها، وتجري انتخابات ديمقراطية 
ويطي��ر نظام صدام حس��ين وحافظ األس��د وأمراء 
الخليج والسعودية قبل أو بعد الحرب وتعم الليبرالية 

والحريات والديمقراطية التي نريدها. 
2 - أم��ا الوجه اآلخر النتهاء ه��ذه الحرب والذي 
ال أري��ده ويب��دو كالكابوس فهو كما يلي: - تحس��م 
اإلزدواجية ف��ي االتحاد الس��وفييتي لمصلحة التيار 
الس��وفييتي  الجي��ش  الموال��ي ألمري��كا، وينض��م 
لألمري��كان وتطب��ق الش��رعية الدولي��ة، ويس��قط 
صدام حس��ين وتقوم حكومة عراقية يدخلها الحزب 
الش��يوعي بوزير واحد. وتقوم فيدرالية فلسطينية 
مع إس��رائيل واألردن، ويعود أم��راء الخليج أكثر قوة 
من الس��ابق. ويصبح الخطان المتوازيان ال يلتقيان 
إال ب��إذن اهلل، أكث��ر ديمومة ف��ي الس��عودية. وفي 
الوقت نفس��ه ال تعود الجوالن لس��ورية ألن ش��رط 
إس��رائيل بعودتها مرتبطة بإس��قاط الطغاة العرب. 
وتع��م بالنهاي��ة ديمقراطية أمريكا وإس��رائيل بعد 

معركة ثانية. 



17

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

      
      

      
 2

01
3 /

ل 
ألو

ن ا
ري

تش
 / 2

7 |
  )1

10
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

  ياسر مرزوق

املر�سوم الت�سريعي رقم 62 للعام 2013
القا�سي بتطبيق اأحكام قانون »حماية 

حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة«

. . 
ية

نون
قا

ة ال
فح

لص
ا

يعتبر المرسوم التش��ريعي رقم 62 خطوة 
إيجابية في تاريخ التش��ريع السوري، فقد عني 
ه��ذا المرس��وم بحماية حق��وق المؤل��ف والتي 
تعن��ي مجموع��ة الحق��وق المعنوي��ة والمادي��ة 
التي تثبت للش��خص على مصنفه، بحيث تتمتع 
بالحماية المصنف��ات االدبي��ة والعلمية والفنية 
بمج��رد ابتكاره��ا دون حاجة ألي إجراء ش��كلي 
أي��ا كانت قيم��ة هذه المصنف��ات أو الغرض من 
تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل 
هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتا على حامل 
مادي أم ال. وتش��مل الحماية جميع أشكال إنتاج 
العقل البش��ري سواء أكانت شفهية أم خطية أم 
تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير 

عنها ومنها بوجه خاص المصنفات اآلتية.. 
- الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات 
والمخطوط��ات والمدون��ات والمحفوظ��ات وم��ا 

يماثلها من األعمال األدبية والفنية والعلمية. 
ش��فاهة  تلق��ى  الت��ي  المصنف��ات   -

كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. 
والتمثيلي��ات  التمثيلي��ة  المصنف��ات   -
الصام��ت  والتمثي��ل  والرقص��ات  الموس��يقية 
م��ن  يماثله��ا  وم��ا  واإليمائ��ي  »البانتومي��م« 

المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي. 
أرفق��ت  س��واء  الموس��يقية  المصنف��ات   -

بكلمات ام لم ترفق. 
والبصري��ة  الس��معية  المصنف��ات   -
كالمصنفات السينمائية والتلفازية وما يماثلها. 
- المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من 

مصنفات الفنون المرئية
التطبيقي��ة  الفن��ون  مصنف��ات  جمي��ع   -
والتش��كيلية ومنها مصنفات الرس��م بالخطوط 
أو باألل��وان والنحت والحف��ر والنقش والزخرفة 
والطباعة على الحجر أو األنس��جة أو الخش��ب أو 

المعادن وما يماثلها. 
- الرس��وم والص��ور التوضيحي��ة والخرائط 
الجغرافي��ة والتصميمات والرس��وم التخطيطية 
» االسكتش��ات« والمجس��مات الثالثي��ة االبع��اد 
المتعلق��ة بالجغرافي��ا أو الطبوغرافيا أو العمارة 

أو العلوم. 
- البرام��ج الحاس��وبية س��واء أكان��ت بلغة 
المصدر أم بلغ��ة اآللة ومنها وثائ��ق التصاميم 
ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج 

واالفكار والنظريات التي يقوم عليها. 
- قواع��د البيانات س��واء أكانت في ش��كلها 
المق��روء أم الرقمي أم بأي ش��كل آخر إذا كانت 
قواعد البيان��ات هذه مبتكرة م��ن حيث االختيار 
أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها وال تش��مل 
الحماي��ة محت��وى قواع��د البيان��ات وال تتعرض 

للحقوق على هذا المحتوى. 
ويتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكرا بذات 

الحماية المقررة للمصنف. 

كما تتمتع المصنفات المش��تقة عن غيرها 
بالحماي��ة المنص��وص عليها في ه��ذا القانون 

وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص.. 
والتوزيع��ات  واالقتباس��ات  الترجم��ات 

الموسيقية والتحويرات. 
مجموعات المصنفات والمأثورات الش��عبية 

كالموسوعات والمختارات. 
العملي��ات البرمجي��ة المتعلق��ة بالتجهي��ز / 
التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والمالءمة 

لمصنف برنامج حاسوبي. 
مجموع��ات المصنف��ات االدبي��ة او الفني��ة 
للموسوعات والمختارات األدبية التي تعد ابتكارا 
فكريا بس��بب اختي��ار وترتي��ب محتوياتها وذلك 
دون المس��اس بحقوق المؤلفي��ن فيما يختص 
بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات. 
ويتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية اآلتية.. 

1 / حق نش��ر مصنفه ألول مرة وفي تعيين 
طريقة النشر وموعده. 

2 / نس��بة المصن��ف إلى نفس��ه بالطريقة 
المألوفة. 

3 / عدم االفصاح عن هويته أو أن يستعمل 
اسما مستعارا. 

4 / من��ع أي تحريف أو تش��ويه أو أي تعديل 
لمصنفه. 

5 / أن يمنع اي مس��اس بمصنفه يكون من 
شأنه االضرار بشرفه أو بسمعته. 

6 / حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من 
التداول حتى وإن س��بق ل��ه التصرف في حقوق 
االس��تثمار المال��ي إذا طرأت اس��باب جدية تبرر 

الحظر أو السحب. 
وللمؤل��ف ف��ي ه��ذه الحال��ة أن يطل��ب من 
المحكم��ة المختصة الحكم بمنع نش��ر مصنفه 
أو س��حبه م��ن الت��داول وتقض��ي المحكمة في 
ح��ال إجابته إلى طلبه بإلزام��ه بأن يدفع مقدما 
تعويض��ا ع��ادال لمن آلت إلي��ه الحق��وق المالية 
خ��الل أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم 

على شموله دفع التعويض المذكور. 
و الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة 
للتقادم أو التصرف بها ويقع باطال التصرف في 
أي من هذه الحقوق س��واء أكان بعوض أم بغير 
ع��وض وإذا تن��ازل المؤلف عن حقوق��ه المالية 
أو أي ج��زء منه��ا فإن ذلك ال عالق��ة له بحقوقه 
المعنوية. كما يباش��ر الخلف الع��ام للمؤلف من 
بع��ده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة 
وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود 

خلف عام للمؤلف. 
و يتمتع المؤل��ف أو خلفه الذي آل إليه الحق 

المالي من بعده بالحقوق المالية اآلتية.. 
1 / نس��خ المصن��ف ب��أي وس��يلة بم��ا فيه 
الطباع��ة والتصوير والتس��جيل على األش��رطة 

واالس��طوانات واألقراص المدمج��ة الليزرية أو 
الذواكر االلكترونية لجهاز حاس��وبي أو التخزين 
بش��كل رقمي في بيئة الكتروني��ة أو ضوئية أو 

أي وسيلة أخرى. 
2 / ترجم��ة مصنف��ه إل��ى لغ��ة أخ��رى أو 
االقتب��اس منه أو توزيعه موس��يقيا أو إجراء أي 

تعديل آخر عليه. 
3 / توزي��ع المصنف أو نس��خه المادية على 
الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل 

للملكية. 
4 / االداء العلني لمصنفه ويشمل العزف أو 
التمثي��ل أو الغناء أو الرقص أو اإللقاء أو الس��رد 
أو التنفيذ للمصنف إما مباش��رة أو بواس��طة أي 
جهاز أو أي وس��يلة أخرى ويك��ون األداء علنيا إذا 
حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور أش��خاص 

بخالف أسرة المؤلف أو أصدقاء األسرة. 
5 / االتاحة إلى الجمهور عن طريق األجهزة 
الحاسوبية أو االنترنت أو ش��بكات المعلومات او 

شبكات االتصاالت أو غيرها من الوسائل. 
وتنتق��ل حق��وق المؤل��ف المالي��ة كله��ا أو 
بعضه��ا بطري��ق االرث أو التص��رف القانون��ي 
ش��أنها في ذل��ك ش��أن س��ائر الحق��وق المالية 
وللمؤل��ف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص 
له باس��تثمار حقوقه المالي��ة المنصوص عليها 
ف��ي ه��ذا القانون أو ج��زء منها عل��ى المصنف. 
ويشترط النعقاد التصرف أن يكون موثقا بسند 
خط��ي أو الكترون��ي مقب��ول قانون��ا وأن يحدد 
في��ه صراح��ة وبالتفصيل كل ح��ق يكون محال 
للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره 
ومكانه ويقع باطال كل تنازل غير موثق بس��ند 
خط��ي أو الكترون��ي مقب��ول قانون��ا أو مح��رر 

بعبارات عامة. 
حماية الحقوق المالية: 

وتحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص 
عليه��ا في ه��ذا القان��ون ط��وال حيات��ه ولمدة 
خمس��ين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص 

القانون على غير ذلك. 
أم��ا الحق��وق المالي��ة لمؤلف��ي المصنفات 
المش��تركة فتحمى طوال حياتهم جميعا ولمدة 
خمس��ين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي 
منه��م على قيد الحياة ما لم ينص القانون على 

غير ذلك. 
و تحم��ى الحق��وق المالية عل��ى المصنفات 
الس��معية أو البصري��ة والمصنف��ات الجماعي��ة 
مدة خمس��ين سنة تبدأ من أول السنة الميالدية 
التالية لنش��رها ألول مرة. وفي حال عدم النشر 
خالل خمس��ين س��نة من تاريخ انج��از المصنف 
تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الميالدية 

التالية لتاريخ هذا االنجاز.  
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لن يكون )جنيف 2( إال منديل ورقي جديد يمسح به هذا العالم مؤخرته 
المترهلة، ويدسه في أنوفنا ويقول إشهقوا وإكظموا، فمن لديه هكذا 
معارضة لن يحصد غير الخيبات والمناديل الورقية، فخذوها وكدس��وها 

قرب أحامكم.
ضرار سلطان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

حم��ص المحاص��رة ب��كل ج��وع حصارات 
الكون.. 

لِكِسْرَةِ إنسان.. 
نقتله��ا بأيدينا ي��ا أمي.. فا تس��ألي من 

السّفاح؟
ستوقظي الموت الذي صار كّفه كفّ أخينا 

من غفوة الضمير.. 
ال ترس��لي أبي ليأتي بعشب آكله فأسكت 

من هذا البكاء.. دعيني أموت جوعًا.. 
كل دموع الكون ال ش��ئ في حضرة جوعنا 

هنا.. إلنساْن.. 

حمص المحاصرة بكل حصارات الكون 
 وسكاكيننا الحمراء
pm 01 :13/ 2013 / 10 / 22
وئام بدركسان

الضائع��ة..  المدين��ة  اليرم��وك،  مخي��م 
األب��راج..  القن��اص..  التائه��ة،  القذائ��ف 
الح��رس، مدين��ة يس��كنها اآلف الرجال.. 

مخيم الخوف.. القهر والجوع 
مخي��م خالي م��ن الحي��اة يري��دون لنا أن 

نتناساه
ونعيش في خض��م منافينا ودروب اعتقالنا 
الصغي��ره، والقن��اص ال��ذي ال يرحم. هذا 
المخي��م البعيد يمت��د فوقن��ا بظاله من 
االس��ود  والحج��ر  س��حم  وبي��ت  س��بينة 

والعسالي 
باألصوات التي تأتي من كل الجهات

كأنن��ا جميعن��ا كن��ا هناك، كأن كل ش��يء 
يدخل في كل شيء

فنصي��ر نحن المحاص��رون.. ونغ��دو كلنا 
المخيم

آالف األطف��ال، النس��اء، الرج��ال يقودهم 
المعصوب��ه..  بعيونه��م  الن��رد  الع��ب 
وأيديه��م المغلوله.. وس��اقهم من عذاب 

إلى عذاب. إنها رحلة طويلة. 
في هذا المخيم المعس��كر.. يعيش اآلالف 

حياة االنتظار 
يحتالون على الزمن وينتظرون.. يعيشون 

ويحلمون.. 
م��ن أج��ل أن ال ننس��ى ولن ننس��ى. هذا 
المخي��م ه��و حكاي��ة مدينة.. أن��ه صورة 
أس��طورية من ش��عب الجئ وقيادة ال تجد 
له��ا توصيف إنها ص��ورة مصغره عن هذا 
العالم العربي الشاس��ع.. الصامت.. الفاقد 
قدرات��ه على الكام.. او على االحتجاج. في 
اليرموك وس��ط الحصار والج��وع وانعدام 
ابسط مقومات الحياة اليومية يصرخون. 

أخبار موتهم تاشت من وراء األسوار. عيد 
األضحى.. بدايُة موس��م األمطار وأصوات 
اله��اون وطلقات الرصاص التي يس��معها 

المحاصرون تخبر عن وجودهم 
ه��م العي��د الحقيق��ي لفلس��طين غس��ان 
كنفاني ومحمود درويش.. يغنون األناشيد 
ويرس��مون الحرية على جب��اه الحزن اليوم 
وحري��ق انتظارهم.. ه��م أجمل من حريتنا 
المثقوبة. في اليرموك حياة كاملة منسيه. 

مخيم اليرموك في األضحى تبًا للحصار. 
الحكم النعيمي 

خولة دنيا
ل��ن أقول لمس��ّلح: أن كنتَ ح��رًا فع��اًل، إذهب وحرر 
المناط��ق المحاصرة.. ولكن من واجبنا أن كنّا أحرارًا 
فعاًل، أن نجتمع س��وية، بغض النظر ع��ن انتماءاتنا 
وتحزباتنا ومواقفنا السياس��ة، اليوم المعركة ليست 
لألحزاب، ليست لعبة ديمقراطية، وال حشد النتخابات 
قادم��ة..  معركتن��ا معرك��ة بق��اء، ونح��ن األح��رار 
المؤمنين بس��ورية وما زلنا، يجب أن نجتمع س��وية.. 
لي��س الوق��ت للتفضي��ل.. مس��لمون - علماني��ون - 
مؤمنون - مختلفون - مسلحون - مدنيون - منفيون 
- محاصرون، يجمعنا حلم س��ورية وثورتها. يجب أن 

نتحالف سوية قبل أن تأكلنا الغيالن. 
عبد حكواتي

وين الجي��ش الح��ر والكتائب يلي طلع��ت لتحمي 
الث��وره والمدنيي��ن؟.. ك��م ناش��ط مختط��ف عند 

داعش وكم شهيد قتل بأيد مجاهدي السواد؟
وأنصاره��ا  بمهاجريه��ا  داع��ش  ماعمل��ت  مت��ل 
المغيبي العقل بالفاروق وأحفاد الرس��ول بالرقه٫ 
رح تصف��ي باق��ي الكتائ��ب التاني��ه يل��ي صارت 
بتش��به )جماع��ه اهلل ينص��ر الح��ق واهلل يطفيها 

بنورو( قعدوا بمقراتكن وانتظروا دروكن 
الي��وم الش��هيد مهند حبايبنا الش��هيد يل��ي الرقه 
وكل مين زاره��ا بيعرفوه منيح٫ بكرا مين يارقه٫ 
بعدهن ثوارك مخطوفي��ن بأقبيه داعش٫ واليوم 
مهند قتيل.. مهند خاين يلي ببيع دمك وبينساه.. 

خالد خليفة
ال��كل قعد عل��ى طاول��ة البالك جاك وب��أول دورة 
ولعبة خس��رت المعارض��ة والنظام كل ش��ي من 
استقاللهن وهلق بدأوا اإلستدانة.. كل شي مرتب 

ومبرمج: 
 - اواًل تدمي��ر ماتيس��ر م��ن س��وريا + الس��الح 

الكيماوي 
ثاني��ًا تدمي��ر ماتيس��ر م��ن س��وريا وتدمي��ر   - 

الصواريخ سكود ومطارات وماتبقى من طائرات
 - ثالثًا تدمير ماتبقى مما تبقى من سوريا وكش 

ملك. 
النظام تحت مقصلة المحاس��بة والمعارضة تحت 
مطرقة قطع االمدادات.. النظام زائل والمعارضة 

زائلة والثورة مستمرة. 
ق�سي زين الدين

الرصاصُ يسّاقُط تباعًا.. 
ونحنُ أيضًا.. 

المهرجوَن يتراقصوَن بينَ واِبلين
منُذ.. 

واح��دٌ م��نَ القليلينَ الذي��نَ عرفته��م، أهداني 
رصاصًة فارغة؛

قاْل: 
"ضعها تحتَ وسادتِك، لتّتِق شرَّ الحلم".. 

فعلتُ.. 
ومازاَل

القتلى نائمون.. 
والسيّاحُ يتبادلوَن الصور.. 

علوان زعيرت
من كان يؤمن بالثورة ليقل خيرًا او ليصمت.. 

ندى كرامي
ليس��عد النظام وحلفائه بانتصاره��م الظاهري، 
فالمس��لحون المتطرفون تجس��دو م��ن لحم ودم 
وسالح ووضعوا أيديهم على ما ملكت أيمانهم من 
الب��الد، كما تمنى النظام تمامًا، وها هو يلعب دور 
البطل في مس��رحية محاربتهم، ويتقاسم معهم 
الخش��بة بدون أي خ��وف من المنافس��ة فكالهما 
يعمالن لصال��ح مخرج واحد ومم��ول واحد. ولكن 
هن��اك مثل يق��ول أن من يضحك أخي��رًا هو الذي 

يضحك كثيرًا.. 
خالد عبد الواحد

هأل سؤال!.. مافي شي مليون سوري بيقدر يتبرع ب� 
100 دوالر كحد أدنى، وكم ش��رط تاني مشان أهم 
عملي��ة إغاثة ع اإلط��الق!!!؟؟؟ يعن��ي.. 100 مليون 
دوالر ع االقل + التمتع واإلقامة بالقصر الجمهوري 
لمدة سنة كشخصية إعتبارية مع العائلة + حصانة 
قضائية وش��عبية للشخصية ولعيلتها )بودي غاردز 
واللزي منه( + تمثال من دهب مكتوب عليه "منقذ 
س��وريا" بشي ساحة مهمة..  كل هاد مقابل اغتيال 

بشار األسد!.. لك صعبة شي؟؟؟!!!
م�سطفى العزيز

وأمي��ركا  الغ��رب،  عل��ى  أن  أس��طورة  س��قطت 
خصوص��ًا، أن يدع��م التي��ار المعتدل من الس��نة 
حرصًا على االس��تقرار وخوفًا على مصالحه التي 
يهدده��ا انتش��ار التط��رف اإلس��المي.. النظري��ة 
المتبعة اآلن تقول أن على السنة أن يعتدلوا خوفًا 
عل��ى أنفس��هم في المق��ام األول وقبل أي س��بب 
آخ��ر. أما من تجرأ منهم وتط��رف ولم يعتدل ولم 

يستقر.. فسوف يتولى الشيعة تأديبه!.. 
�سنحاريب العلي 

على حيط مدرس��ة مبخوخ: األسد او نحرق البلد.. 
ممحية.. ومكتوب حدا على نفس الحيط: حرية أو 
نح��رق العلوي��ة..  الحقيقة؛ مو ب��س نفس حيط 

المدسة.. يبدو، نفس المدرسة!
�سبحي برادي

 - تسرّبت األسئلة ..  - أي أسئلة؟
 - تبع الحاجز الجاية!!

�سالح النق�سبندي
البوعزي��زي ح��رق حال��و ق��ام انتص��رت الث��ورة 
بتون��س.. نحن��ا اإلئتالف ص��ار حارق حال��و كلو.. 

ولهلئ ماصار شي!!!!

�سارة يو
طيب هلق شو؟ 

وفلسطين..؟
أنا وأنت بال حدود.. عيونك عكا.. وصوتي غزة..!!

قولك منفترق..؟
بموت بالك.. هي فلسطين

طيب والعراق.. تعي نكسر بكرة.. جربي صرخي. 
علي صوتك.. بتحبيها؟كتير.. 

بتحبيني..؟
كتير.. 

ه��ي الع��راق.. ماتخاف��ي.. بحب��ك متل م��ا بغداد 
بعيون مظفر..!! وس��وريا.. منركض ومنركض.. 
ارقص��ي مع��ي مت��ل مارق��ص غي��اث وداري��ا.. 
وضحك��ي التخجل��ي.. ضحك��ي ضحك��ة حم��ص 
بزيد الهوا..!! منركض.. وبرس��ملك عخدك شامة 

وبسميها درعا..!!
مازعل��ت  وكل  الح��ال..  بزي��د  منكب��ر..  س��وريا.. 

بخبيلك عنقود عنب.. بتبطلي تغار..!!
وبش��بهو حبنا للمعضمي��ة.. وبرس��مك عحيطان 

كفرنبل
سوريا التراب.. سوريا بنتنا إلي عم تلعب.. سوريا 
بنتنا إلي عم تركض.. س��وريا أن��ت وصغيرة وأنا 

عم أنطرك عالشباك لترجعي من المدرسة..!!
سوريا وأنت ماسك إيدي.. شادد عليها.. وأنا ملبكة 

كيف بدي قلك بحبك..  بحبك..!!
اإياد عما�سة

يح��دث أن يصب��ح الش��هيد ذاك��رة، ذاك��رة ع��ن 
الحب والوط��ن. ذاكرة للوط��ن، كل الوطن. تحية 
لألصدق��اء الذي��ن يرحل��ون تاركي��ن صفحاته��م 

وكلماتهم المنثورة للريح والحرقة.. 
مروان زكريا

يس��تخدم مصطلح "خالص فردي" أحيانًا للتعبير 
عن مفاهيم عديدة. 

وف��ي ذل��ك المصطلح مغالط��ة أي��ًا كان المفهوم 
الم��راد منه��ا. ال وجود لخالص ف��ردي، "الخالص" 
و"االنعتاق" جمعي كلي ش��امل، أم��ا الفردي - أيًا 

كان - فال يتجاوز كونه سجنًا أو وهمًا
حممد دغم�س

هلئ المُخبر عند داعش اسمو "آمر بالمعروف"؟
هيثم احلموي

لم��ن كان يظن أن جامع جام��ع أو غيره هم أعمدة 
النظام الس��وري، أح��ب أن أوضح له أن أعمدة هذا 

النظام الحقيقية هي )نحن(. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

هناك خلف السياج حيث كانت شجرة الزيتون ذات يوم ولم تعد موجودة 
بع��د اآلن، فق��د أحرقتها الح��رب الهوجاء وجعل��ت منها رم��ادًا. هناك خلف 
السياج وقف المس��افر وطفلة يمسك بيدها الصغيرة الرقيقة ينظر األفق 
البعيد في الس��ماء. كان يفكر واليأس يمأل قلبه بما آل إليه حال الناس في 
ذلك المكان. كان يسأل نفسه مرارًا وتكرارًا، كيف للحق المسلوب أن يعود؟ 
وكيف لمستقبل بألوان الطيف أن يُرسم لهؤالء الصغار الذي يحلمون به؟.

ثم أحس بيدها تداعب يده وتدفئها بلمساتها الناعمة، فنظر إليها وكم 
س��حره وجهها األبيض المتورد وكم أزاحت عن قلبه من ش��قاء بابتسامتها 
العذب��ة. وبع��د لحظات قال��ت له مبتهج��ًة وهي تش��ير بإصبعه��ا أمام مد 

نظريهما: أنظر أيها الغريب، ها هو ذا ظل شجرة الزيتون يظهر من جديد.
لق��د كان ظ��اًل لش��جرة كبيرة لم تك��ن موج��ودة، وكان الظل يكبر 
به��دوء وس��كينة ويزيل بامتداده آث��ار الخراب التي خلفته��ا الحرب على 
األرض. ثم احتضنت ذراعه بقوة وقالت: إنه ظلها في المس��تقبل، وقد 

ظهر ليطمئننا بأن أحدًا لن يتجرأ ويحرقها تارة أخرى.
هناك خلف السياج تنفس المسافر األمل وقال: أجل هكذا ستبدو ولن 

تُمس بسوء أبدًا ألننا لن نسير إال على درب التناغم والوفاق فيما بيننا.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

خلف ال�سياج
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــســوري احل ــس ــ� ــارت �ــســمــن م ــم ــس ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

م��ع صدور ه��ذا العدد من س��وريتنا يك��ون اليوم 
الخامس عشر قد دخل على الحصار الذي يفرضه النظام 
على بلدتي قدس��يا والهامة في الريف الدمش��قي، حيث 
تمنع حواج��ز "الصفص��اف" و"الضاحية" دخ��ول المواد 
الغذائي��ة واألدوية إلى البلدتين، هذا مع اس��تمرار حالة 
الن��زوح للنازحين أصا إلى قدس��يا والهامة من مناطق 
مختلف من ري��ف العاصمة، كان آخره��م الخارجون من 

المعضمية. 
"م��ن هنا مرّ الجي��ش الحر" عب��ارُة نجت من طاء 
أس��ود غطى جميع الش��عارات الثورية الت��ي كتبت على 
عج��ل على الجدران في الهامة إبان دخول الجيش إليها، 
معظم س��كان البلدة غادروها ولم يع��ودوا إليها، إال أن 
الحياة تس��للت من جديد مع الجئي مناطق ريف دمشق 
التي ال تزال الحرب مس��تعرة فيها، هن��ا ال يملك قاطنو 
الهامة كل أمره��م حين يرغبون بالتوجه إلى دمش��ق، 
فحاج��ز الصفصاف كان يق��رر أحيانًا أنه ما من داعي ألن 
تغادر الس��يارات باتجاه دمش��ق ويُغلق الحاجز، هذا من 
الممك��ن أن يبدأ منذ الس��ابعة والنصف مس��اًء، وحتى 

الثامنة صباحًا. 
ليس سهًا أن تقابل اليوم مقاتًا من الجيش الحر 
ف��ي الهامة، فالبلدة ال زالت تضمد جراحها، هنا س��قط 
النظ��ام، فا صورة وال عبارة أو الفتة، وال علم وال مظهر 
واحد يش��ير للسلطة في دمش��ق، لكن أيضًا - باستثناء 
الحرائ��ق وآث��ار الرصاص على معظم األبنية - ال ش��يء 

يُشير لثورة كانت هنا: 
"هذا جبل الورد، هل ترى هذه األبنية هناك، هؤالء 
الش��بيحة واجهون��ا أكثر م��ن الجيش، وأوقف��وا الثورة 
مؤقتًا" يقول شاب يُعرّف عن نفسه كعنصر في الجيش 
الح��ر " لقد تُركنا وحدنا هنا، تركن��ا الجميع با أي دعم 
أو مؤازرة وضربنا النظام جوًا وبرًا وتصيدنا قناصة جبل 
ال��ورد، ونحن نقاتل بأس��لحة خفيفة" يرد الش��اب حين 
تواجهُه بأن الجيش الحرّ لم يصمد وانسحب سريعًا ما 

أن بدأ الجيش عملية في الهامة. 

" بعد تدخل بع��ض الوجوه و)الكبارية( وافقنا على 
تس��ليم الس��اح مقابل أن تشطب أس��ماؤنا من قوائم 
الحواج��ز وأجه��زة المخابرات كي ال تدمّ��ر البلدة، بعد 
أن وافق بعضنا بش��ق األنفس، وفي نفس اليوم ضربنا 
النظ��ام جوًا حين كان مندوبو علي حيدر هنا".. فش��لت 
الصفق��ة وع��اد القت��ال بعد الضرب��ة الجوي��ة التي قال 
الجيش لوزارة المصالح��ة أنه نفذها بناء على إحداثيات 
قديم��ة، وقال ضاب��ط كبير في الجيش لمع��اون حيدر: 
لدينا معطياتنا، وفعًا ض��رب الطيران منزاًل فارغًا صباح 
تل��ك الجمعة، قبل أن تتجول الدبابات في البلدة وصواًل 
إلى س��احتها حيث مسجد س��عد الدين الذي لم يتضرر 

كما هو حال مسجد الرحمن في مدخل الهامة. 
يفتخر هذا المقاتل بأنه هو وبعض الش��بان أزالوا 
اسم األسد من على قوس الهامة عند مدخلها في إحدى 
مظاهراته��ا المبك��رة، تاركي��ن الترحيب فق��ط بالزوار 
"ل��م نقترب من أح��د إال بعد أن تأكدن��ا تمامًا أنه ينقل 
معلومات عنا للنظام، ولم نقتله، اعتقلناه فقط" بغضب 
يق��ول المقات��ل بعد أن توجه له س��ؤااًل عن ممارس��ات 
اتُهم بها الجيش الحر، منها إحراق كش��ك يبيع الدخان 
قريب من ش��ارع الخابوري " كان ه��و وعائلته من أتباع 
النظام، وله عم رش��ح نفس��ه لمجلس الشعب، أنتركه؟ 
أحرق بعض الش��باب الكشك ليًا" اليوم ال يغادر معظم 
الذين انخرطوا في صف��وف الجيش الحر الهامة فا هم 
أوقفوا المعركة وال هم اس��تأنفوها بع��د، ولم يتح لهم 
اختب��ار صدق النظام في أنه حذف أس��ماءهم من قوائم 

المطلوبين. 
كل من حمل الساح وقاتل مع الحر في الهامة كان 
م��ن الهامة، لم يأت "غريب" إلى هن��ا طوال أيام القتال 
رغم أن النظام ترك الهامة مع ش��قيقتها قدسيا ألشهر 
للجيش الحر قبل أن يعلن عملية عسكرية فيهما "ضربنا 
معمل بردى لصناعة البيرة عن��د قوس الهامة ليًا، كنا 
نريد تعجيل المعركة فا أصعب من انتظارها"، اش��تعل 
صراع طائفي بين الهامة وجبل الورد وانتشرت عمليات 
خطف متبادلة ال تزال آثارها حتى اليوم "نصبوا دوش��كا 

في الجبل باإلضافة إلى القناصة والش��بيحة كذلك، جبل 
الورد لم يبقَ فيه نس��اء كلهم أرسلوا نساءهم إلى قرى 
الساحل، نحن بقينا مع نسائنا وأطفالنا أثناء القتال وهم 
م��ن بدأوا قتالنا وليس نحن، ه��م من أطلقوا الرصاص 

على مظاهراتنا". 
أن كان في ساحة السكة أم في الساحة الرئيسية ال 
تزال الفتيات السافرات حُرات في التحرك في بلدة وصف 
إعام النظام حراكها بالهادف إلى إعان إمارة إسامية، 
كثيرات ه��ن المنقبات في الهامة، وفتيات ال زلن أطفااًل 
يرتدي��ن حجابًا لكن أخري��ات يتبعن صيح��ات األزياء ال 
زلن يس��كن هنا "لس��ت متعصبًا وال يعنيني كثيرًا قتال 
العلويي��ن، لكنهم ه��م من بدأوا بالقت��ال، مؤذن جامع 
الرحمن ضُرب أثناء رفعه آذان الفجر في قلب المس��جد 
من قبل الش��بيحة، وحين حاول البعض إس��عافه ضربه 
شبيحة حاجز الصفصاف واقتلعت عيناه قبل استشهاده" 
قصة ال تس��تطيع اليوم التأكد من بشاعتها وتفاصيلها، 

إال أن الثابت أن المؤذن اختفى في آب 2012. 
تمت��از الهامة بأنها ذات طبيع��ة ريفية ليس فقط 
في ش��كل العمران، بل أيضًا في طبيعة العاقات، أقرباء 
من الدرجة األول��ى وحتى الرابعة يعيش��ون في الهامة 
مما يعزز من قيمة الفزع��ة عند الملمّات " ال المعارضة 
وال النظام مهتم بالهامة، فهي ال تمثل قيمة عسكرية، 
للنظ��ام يكفي جبل ال��ورد وثكنات جمراي��ا لقمعنا نحن 
محاطون بجيش��ه وشبيحته، وللمعارضة ال يمكن دخول 
دمش��ق من هنا، تُركنا هكذا" يقول المقاتل أثناء مرور 
شابان يحمان صندوقًا كبيرًا فيصيح أحدهما للمقاتل: 

"هاد قبر صاحبك.. ولك جايينك"
يضحك المقاتل السابق ويتابع إلقاء التحية عليهما 
ويوضح "شقيق هذا الشاب استشهد في المعتقل كانت 
جنازته من أجمل مظاهرات الهامة" ال يملك مقاتلو الحرّ 
في الهامة جوابًا واضحًا حول أيهما األفضل، االس��تمرار 
في القتال أم الذهاب للتفاوض، يصمت المقاتل اآلن وال 

يرغب في الكام أكثر. 

ذكريات 
ثورتها.. الهامة 
تنتظر احل�سار
  عامر محمد
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