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�أمني عو�ض: ما يح�سل يف �سوريا هو ماأ�ساة �إن�سانية 
تتك�سف �أمام �أعيننا

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

وص��ف أمين ع��وض مدير إدارة الش��رق األوس��ط 
وش��مال إفريقيا في المفوضية الس��امية لألمم المتحدة 
لش��ؤون الالجئين بع��د زيارته ع��ددًا من مراك��ز اإليواء 
الجماعي للنازحين ومراكز توزيع المساعدات في حمص 
األس��بوع الماض��ي ب��أن الوض��ع خطير ج��دًا، وق��ال بأن 
"الناس بحاجة إلى كل شيء، وما يحصل "مأساة إنسانية 

تتكشف أمام أعيننا". 
وق��د التق��ى عوض أثن��اء زيارت��ه لمدين��ة حمص 
يوم��ي االثني��ن والثالثاء م��ع النازحين ف��ي مركز محمد 
ال��درة لإلي��واء الجماعي، وهو أح��د المراك��ز التي قامت 
المفوضية بإعادة تأهيلها لمس��اعدة النازحين من مدينة 
القصير المدمرة، وش��اهد من خالله��ا حجم الدمار وفي 
الوقت نفس��ه الحظ ق��درة الناس الكبي��رة على التأقلم، 

وقال الناس بحاجة إلى كل شيء. 
وتق��وم المفوضية أس��بوعيًا بإرس��ال حوالي 250 
ش��احنة إلى أنحاء متفرقة من س��وريا تحمل مس��اعدات 
إلى أربع عش��رة أو خمس عش��رة ألف أسرة، أي ما يعادل 

تقريبًا مائة ألف شخص أسبوعيًا. 
وق��ال أمين عوض بأن "هذه الم��واد المنقذة للحياة 
تساعد األسر المتضررة من األحداث على تحمّل ظروف 
صعبة للغاية، وتس��اهم في تلبية احتياجاتهم األساسية 
والحفاظ على كرامتهم ومنع تفاقم المش��اكل الصحية 

بين النازحين". 
وأوضح��ت المفوضية أن ش��حنات جدي��دة من مواد 
اإلغاثة وصل��ت مرفأ طرطوس مؤخ��رًا ويجري تفريغها 
حاليًا في الميناء، وهي جزء من جهود مفوضية الالجئين 
المس��تمرة لتوفير الم��واد الضرورية إل��ى ثالثة ماليين 

نازح خالل العام الحالي. 
 وق��د نجح��ت المفوضي��ة ه��ذا الع��ام ف��ي إيصال 
المساعدات اإلنسانية إلى حوالي 2. 4 مليون شخص في 
كافة المحافظات السورية حتى اآلن، وقد تم توزيع نحو 
40 ف��ي المائة من مواد اإلغاثة على الناس في المناطق 

التي يصعب الوصول إليها وعبر خطوط القتال. 
وستقوم المفوضية بتوزيع هذه الشحنات الضخمة 
من المس��اعدات الطارئة بش��كل أساس��ي في المناطق 
الت��ي يصعب الوصول إليها، والت��ي انتقلت األحداث إليها 
مؤخرًا. ومن بين المناط��ق الهامة التي تأمل المفوضية 
أن تتمك��ن من إيصال المس��اعدات إليها من مخزنها في 
طرطوس: محافظات إدل��ب وحلب، باإلضافة إلى حمص 

وحماة والرقة ودير الزور والالذقية وطرطوس. 
وق��ال ممثل مفوضي��ة الالجئين في س��وريا طارق 
الك��ردي بأن "هناك تحدي��ات كبيرة تواج��ه إيصال مواد 
اإلغاث��ة إلى المناطق التي يصع��ب الوصول إليها، ولكن 
المفوضي��ة التي تع��د من أكب��ر وكاالت األم��م المتحدة 
العامل��ة ف��ي قطاع��ات متع��ددة ف��ي س��وريا مصمم��ة 
عل��ى تأمين وصول المس��اعدات إلى األس��ر األكثر عوزًا 
والتي ه��ي بحاجة إليها"، مضيفًا ب��أن المفوضية وكافة 
العاملي��ن ف��ي مج��ال اإلغاث��ة ه��م حاليًا في س��باق مع 
الزم��ن، مع انخفاض درج��ات الحرارة، لمس��اعدة الناس 
على االستعداد لفصل الشتاء الذي يمرّ للعام الثالث في 

سوريا والبالد في أزمة". 
وأش��ارت المفوضية إلى أنها س��تقوم بنقل لقاحات 
ش��لل األطفال عبر الج��و على عدة مراح��ل إلى مناطق 
معزولة يصعب الوصول إليها في ش��مال وش��مال شرق 
س��وريا، حيث الحاجة إل��ى هذه اللقاحات ماسّ��ة ويوجد 
آالف األطفال سيس��تفيدون من حملة التلقيح ضد ش��لل 
األطف��ال والحصب��ة، منوه��ة بأنها تنس��ق جهودها في 
هذا المجال مع الس��لطات المحلية واليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية. 
وتشرف المفوضية على تقديم المساعدة لما يقرب 
من 2. 2 مليون الجئ س��وري في البل��دان المجاورة، بما 
ف��ي ذلك أكثر من 798 ألف ش��خص في لبنان، 550 ألفًا 

ف��ي األردن، وحوالي 514 ألفًا ف��ي تركيا، و198 ألفًا في 
العراق و126 ألفًا في مصر. 

عالوة على جهودها المتواصلة لمس��اعدة النازحين 
الموجودي��ن داخل البالد والبالغ عدده��م 46 ألف الجئ، 
ويق��ول أمي��ن ع��وض ب��أن "التضام��ن الذي عب��ر عنه 
المجتم��ع الدول��ي إزاء النازحين داخل س��وريا والالجئين 
ف��ي البلدان المجاورة أمر مهم، ومع ذلك فإن االحتياجات 

هائلة". 
وبين��ت المفوضي��ة أنها قامت بتس��ليم مس��اعدات 
لنحو 2500 ش��خص من منطقة المعضمية الواقعة في 
جنوب غرب العاصمة دمش��ق في 14 تشرين األول ممن 
تم إخالؤهم من مس��اكنهم منذ وقت قريب ويعيش��ون 
اآلن ف��ي مرك��ز جماعي ف��ي ضاحية قدس��يا، وتتضمن 
م��واد إغاثية م��ن المراتب والبطانيات ومع��دات للطهي، 

ومستلزمات للنظافة ومساعدات أخرى. 
وبالتع��اون مع ش��ركاء محليين، س��لمت المفوضية 
األسبوع الماضي مس��اعدات في أنحاء مدينة الرقة التي 
يصعب الوصول إليها، وذلك ألكثر من 10 آالف ش��خص. 
وت��أوي الرقة الواقعة في ش��مال س��وريا، نازحين داخليًا 

من دير الزور وحلب. 
وق��ال المتحدث باس��م المفوضية أدري��ان إدواردز: 
"لقد الحظت المفوضي��ة أن كثيرين من النازحين داخليًا 
يعيشون في مبانٍ تفتقد إلى النوافذ واألبواب والكهرباء. 
وقريبًا س��يكون الن��اس في هذه المناطق بحاجة ماس��ة 
إلى بطانيات حرارية وأغطية بالستيكية لمواجهة الشتاء 
القارس. كما أبلغتنا النس��اء أنه��ن يفتقدن الخصوصية 

في المآوي الجماعية". 
وق��ال إدواردز: بالرغ��م م��ن تل��ك الجه��ود، ف��إن 
االحتياجات داخل س��وريا هائلة، كم��ا أن النزوح الداخلي 
متواصل. ويش��ير آخر تقدي��ر لألمم المتحدة إلى أن عدد 
األف��راد النازحين داخليًا بلغ4.25ماليين ش��خص، ولكن 
هذا الرقم يعود لخمس��ة أش��هر تقريبًا ومن المرجح أنه 
س��يتغير بالزيادة. وهناك ماليين من السوريين اآلخرين 
معدمي��ن ويفتقرون إلى المس��اعدة الطبية وغيرها من 

المواد الضرورية. 
وأك��د: أن درجات الح��رارة اآلن آخذة في االنخفاض 
ف��ي كافة مناطق س��وريا. ونح��ن، بالتعاون م��ع مجتمع 
المس��اعدات، نخوض س��باقًا مع الزمن لمساعدة الناس 
في االس��تعداد لمواجهة الش��تاء الثالث وسط ما يحصل 

في سورية ". 
وأش��ار إلى أن المفوضية ش��رعت في وقت س��ابق 
م��ن ه��ذا الش��هر ف��ي توزي��ع م��واد اإلغاثة األساس��ية 
لموسم الش��تاء في كافة أنحاء س��وريا وتم توجيه مواد 
مثل البطانيات الحرارية الس��ميكة واألقمش��ة المشمعة 
لمس��اعدة مليون ن��ازح، منوها ب��أن "المفوضية أمكنها 
حتى اآلن إعادة تأهيل مالجئ تأوي 35 ألف ش��خص من 

إجمالي 80 ألف ش��خص ترغب في الوص��ول إليهم قبل 
حلول الش��تاء". ممن يعيش��ون في مالجئ / مرافق غير 
نظامية وغير مكتملة اإلنش��اء وكثيرًا ما تكون بال تدفئة 

وال أبواب وال نوافذ. 
و تقدم المفوضية مس��اعدات مالية للمستضعفين 
من النازحين داخليًا في دمش��ق وريف دمش��ق وحمص 
والحس��كة والقامش��لي وطرط��وس، حيث اس��تفاد منها 

حتى اآلن أكثر من 117 ألف نازح. 
وف��ي األس��بوع الماضي وص��ل النص��ف األول من 
ش��حنة تضم 44 حاوية مليئة بالمساعدات التي تقدمها 
المفوضي��ة إلى ميناء طرط��وس، ومن المتوقع أن تصل 
قريب��ًا الحاويات الباقية من مقاس 40 قدمًا، وتضم أكثر 
م��ن 29 أل��ف قطعة قم��اش مش��مع، و15 أل��ف حصيرة 
للن��وم، و75 أل��ف وعاء للم��اء، و30 أل��ف مجموعة أدوات 
مطبخية وستسلم خالل الشهور القادمة في أنحاء شمال 

سوريا. 
وبين��ت المفوضية أن كل بلدة ومدينة في س��وريا 
تعرض��ت للض��رر من األحداث، أو أنها تس��تضيف أناس��ًا 
نازحين يعانون من صدمات نفس��ية، وأن هناك أكثر من 
400 ألف منزل تعرض للدمار، كما لحقت أضرار بنحو 1. 
2 ملي��ون منزل آخر. وهناك ما يصل إلى 5500 مدرس��ة 
و3800مس��جد إما دمرت أو لحقت بها أضرار، وإن معظم 
مطاح��ن الدقيق والمخابز قد توقف��ت عن العمل، وحتى 
المستشفيات لم تعد تتيح مالذًا آمنًا بعد أن لحقت أضرار 
بها بنسبة %57، كما أن نسبة %60 من سيارات اإلسعاف 
بات��ت خارج الخدم��ة. وفر أكثر من 15 أل��ف طبيب خارج 
البالد، مخلفين وراءهم نقصًا ح��ادًا في أطقم الخدمات 

الطبية. 
ويعي��ش ع��دد متزاي��د م��ن النازحي��ن داخلي��ًا في 
ظروف مزرية في المبان��ي العامة المهجورة. كما يعاني 
نح��و 180 ألف ش��خص من الفقر المدق��ع في 983 ملجأ 
جماعي تتناث��ر في كافة محافظات س��وريا. وفي أماكن 
تسكنها أغلبية من النس��اء واألطفال وكبار السن، كانت 
المفوضية ش��اهدة على الم��آوي التي تنقصه��ا األبواب 

والنوافذ وتفتقر إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة. 
وق��ال إدواردز "يس��اورنا القلق م��ن أن يكون فتور 
اإلحس��اس بالمجتم��ع واألم��ن مص��در إي��ذاء لألطف��ال 
بصف��ة خاصة. فهن��اك مليونا طفٍل تقريبًا تس��ربوا من 
المدارس، كما أن أعدادًا متزايدة من األطفال يتعرضون 
الس��تغاللهم ف��ي العم��ل أو يؤج��رون لصال��ح جماعات 
مس��لحة، وهناك عدد كبير من ح��االت انفصال األطفال 
ع��ن والديهم، وكثيرون منهم يعيش��ون في حالة دائمة 
م��ن الصدم��ة والخ��وف، وف��ي ظ��ل حقيق��ة أن انعدام 
األم��ن الغذائي يض��ر بأكثر من 4 ماليين ش��خص، فإن 
مليوني طفل يواجهون سوء التغذية. كما أن المفوضية 
يس��اورها القلق بشأن استضعاف النس��اء، وقد أصبحت 

الكثيرات منهن معيالت ألسر ممزقة. 

معبر بستان القصر الفاصل بين مناطق النظام والمناطق المحررة
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�أوجـاع وطـن

�أطباء بال حدود: �مل�ساعد�ت غري كافية 
لتلبية �الحتياجات �لهائلة و�ملتنامية لل�سكان 

�لنازحني من منطقة �ل�سفرية بحلب
قال��ت منظمة أطباء بال حدود أن 130 ألف ش��خص فروا من منطقة 
السفيرة الواقعة في محافظة حلب التي تشهد هجومًا عنيفًا منذ الثامن 
من تشرين األول وفي الوقت الراهن، ال توجد مساعدات إنسانية كافية 

لتلبية االحتياجات الهائلة والمتنامية للسكان النازحين. 
وأوضحت أن القتال والقصف والهجمات الجوية أس��فرا عن جرح 450 
ش��خصًا في غضون خمس��ة أيام، أحيل��وا إلى المراف��ق الطبية المحلية 
التي تدعمها منظمة أطباء بال حدود، وتم تسجيل 76 حالة وفاة، وعالج 
مستش��فى المنظمة ف��ي المنطقة 34 جريحًا من الس��فيرة، في الفترة 
ما بين األول والخامس عش��ر من ش��هر تشرين األول، أي قبل أن يعاود 

النظام سيطرته على المدينة. 
وقال��ت ماري نويل رودريغ مديرة عملي��ات المنظمة: لقد دفعت هذه 
الهجمات العنيفة للغاية األش��خاص الذين سبق أن فروا مرة إلى الرحيل 
مجددًا«. إذ هرب أكثر من 130 ألف شخص باتجاه شمال البالد، أغلبهم 
من المدنيين من مدينة الس��فيرة أو من المخيمات المجاورة، حيث كانت 
المنظمة تقدم المساعدات مشيرة إلى أنهم يصلون إلى مناطق مكتظة 
مس��بقًا بالنازحين حيث تواج��ه المنظمات اإلنس��انية القليلة احتياجات 

ضخمة«. 
وفي مدينة منبج، س��جل متطوعو الهالل األحمر نحو 200 ألف نازح، 
وقدروا عدد القادمين الجدد بنحو 100 ألف لكنهم توقفوا عن تسجيلهم 
ألنهم ال يجدون ما يقدمون إليهم لقد بلغت القدرات االس��تيعابية حدها 
األقصى، فاألس��ر مكتظة ف��ي المباني العامة والم��زارع في المنطقة.. 
وأصبح��ت المباني قي��د البناء التي تفتقر لألبواب أو النوافذ تأوي عش��ر 
أسر في شقة واحدة. ونقلت أسر أخرى إلى مخيمات أنشئت بسرعة على 
موقع موقف سيارات سابق حيث يوجد فقط مرحاض واحد، وكل الذين 
فروا بال أغراضهم أصبحوا اآلن فقراء وعليهم مواجهة فصل ش��تاء آخر 

في أجواء الحرب. 
وأوضح��ت المنظم��ة أن المدنيون ليس��و ضحايا مباش��رين للقصف 
فحس��ب بل يس��تفيدون بش��كل محدود للغاية من الرعاي��ة الطبية ألن 
المراف��ق الصحي��ة في ش��رق مدين��ة حلب كان��ت مس��تهدفة، حيث تم 
إسقاط برميل متفجرات ثالثي نيتروتولوين )TNT( من طائرة مروحية 
في 21 تشرين األول على ساحة المستشفى في مدينة بالط مما جعل 
المرفق غير قابل لالس��تعمال، وفي 10 أيلول، تعرض مستشفى الباب 

الميداني أيضًا للقصف، مما أسفر عن وفاة 11 وجرح خمسة. 
وق��ال الدكت��ور ميغ��و تيرزيان رئي��س المنظمة: يتعي��ن على األمم 
المتحدة والبلدان النافذة أن تبدي عن العزيمة نفس��ها لتسوية المسائل 
المتعلقة باإلغاثة اإلنسانية الطارئة كما فعلوا بالنسبة لمسألة األسلحة 
الكيميائية، فمن الضروري أن يتم رفع العوائق السياسية واإلدارية التي 

تحول دون توفير المساعدات في المناطق خارج سيطرة الحكومة«. 
وتس��عى منظم��ة أطباء ب��ال ح��دود جاهدة إل��ى توفير المس��اعدات 
الطارئ��ة للجرح��ى والنازحي��ن لكن الط��وارئ تحتم أيض��ًا تعبئة جهات 
فاعلة إنس��انية أخرى، إذ تبقى المس��اعدات المقدمة إل��ى المتضررين 

هزيلة جدًا.  

برنامج �لغذ�ء �لعاملي يتلقى �أربعة ماليني 
وت�سعمائة �ألف دوالر من �ليابان كم�ساهمة 

لدعم �ل�سوريني �ملت�سررين
تلق��ى برنام��ج األغذية العالم��ي حوال��ي أربعة ماليين وتس��عمائة 
أل��ف دوالر كمس��اهمة جديدة م��ن الحكوم��ة اليابانية، لدع��م برامجه 
في المس��اعدات الغذائي��ة الطارئة ألكثر من ثمانمائة ألف ش��خص من 

السوريين المتضررين من األحداث. 
وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج األغذية العالمي » تكلف 
عمليات البرنامج إلغاثة الش��عب السوري داخل أو خارج سوريا، أكثر من 
ثالثي��ن مليون دوالر أس��بوعيا حتى نتمكن من تقديم المس��اعدات إلى 
أربع��ة ماليين س��وري باإلضافة إلى أكث��ر من مليون ونص��ف المليون 

الجئ في دول الجوار«
 وس��اهمت اليابان وفق��ًا لبرنامج األغذية العالمي بأكثر من خمس��ة 
عش��ر مليون دوالر، وذلك لمساعدة البرنامج في تقديم الدعم لالجئين 
السوريين من خالل قسائم الغذاء، كما تم تخصيص نحو مليوني دوالر 
أمريكي لش��راء الحص��ص الغذائية الت��ي يتم توزيعها كل ش��هر على 

النازحين السوريين. 

�حلركة �لدولية لل�سليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر 
تدعو جميع �الأطر�ف �إىل �حرت�م عمل �ل�سليب 

و�لهالل �الأحمر و�سمان �سالمة �لعاملني فيها

د�ع�ض تتعمد �غتيال �الإعالميني 
�أ�سو�ت �حلقيقة

دعت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر جميع األطراف في سورية، والجهات 
المؤث��رة ميدانيً��ا، إلى احترام عمل الصليب األحمر والهالل األحمر، وضمان س��المة العاملين 
في مجال تقديم اإلغاثة، وتس��هيل وصولهم إلى الناس مَن هم بأمس الحاجة في كل أرجاء 

سورية فورًا ودون عائق. 
وقالت الحركة في بيان لها: من غير المقبول استمرار المأساة اإلنسانية بال هوادة اليوم 
في س��ورية. ويج��ب القيام بالمزيد من أجل ضمان وصول المس��اعدة إل��ى الناس المحتاجين 
للغاي��ة، ألن معان��اة ما ال يقل عن 9 ماليين س��وري، ونصفهم من األطفال، مس��تمرة بفعل 
العواق��ب المدمرة لألحداث التي تمزق البلد من��ذ أكثر من عامين موضحة أن 22 متطوعًا في 
اله��الل األحم��ر العربي الس��وري ُقتلوا، وجُرح أو خُط��ف أو احتُجز الكثير منه��م، عند القيام 

بواجباتهم اإلنسانية. 
وأكدت ض��رورة أن تمنح فرق الصليب األحمر والهالل األحم��ر إمكانية الوصول بطريقة 
آمنة، وأكثر س��رعة وبال عائق إلى المحتاجين في كل أرجاء البلد وفي كل األوقات، س��عيًا إلى 

االستجابة بفعالية لالحتياجات اإلنسانية الهائلة. وباإلضافة إلى الوصول اآلمن. 
ودع��ت الحركة إلى زيادة الدعم للتمكن من تقديم المس��اعدات الش��هرية ألكثر من2.5 
مليون ش��خص يعيش��ون في فقر مدقع، واحترام ودع��م المبادئ األساس��ية للحركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر، خاصة مبادئ اإلنس��انية والحياد وعدم التحيز واالس��تقاللية، 
احترام��ًا تامً��ا ف��ي س��ورية اآلن وأكثر م��ن أي وقت مض��ى، س��عيًا إلى ضم��ان الوصول إلى 

المحتاجين، في الوقت الذي تحتفل فيه الحركة بمرور 150 عامًا على العمل اإلنساني. 
وأشارت الحركة: إلى أنه ٌقتل أكثر من 100 ألف شخص، حسبما تفيد به التقارير الواردة. 
ويموت يوميًا أكثر من مئات األشخاص أو يعانون من إصابات أو أمراض، فيما خدمات الرعاية 
الصحية مش��لولة بس��بب النق��ص الحاد ف��ي الطواقم واإلم��دادات الطبية وبس��بب الهجمات 

المقصودة على العاملين في المجال الصحي والمرافق الصحية. 
وأدى انقط��اع الخدمات األساس��ية، مث��ل إمدادات الكهرب��اء والمياه وجم��ع القمامة، في 
المناطق المنكوبة بالعنف إلى تفاقم البؤس. ويكافح الكثير من الناس من أجل العيش نظرًا 
إلى اشتداد القتال واالقتصاد الضعيف جدًا، ويعتمدون بالكامل على كرم مواطنيهم السورين 

وعلى المساعدات اإلنسانية. 
وأكدت الحركة في بيانها أن متطوعي الهالل األحمر العربي السوري وموظفيه يحتاجون 
إلى الحصول على إمكانية أكبر وأكثر أمانًا للوصول إلى األش��خاص األش��د حاجة في سورية. 
ومن غير المقبول االس��تهداف المتعمد لمقدمي اإلغاثة الذين ال يؤيدون أي طرف وال يسعون 
إال إلى مس��اعدة مَن هم بأمس الحاجة. ومن الضروري أن تحمي جميع األطراف في س��ورية 
متطوعي الهالل األحمر العربي الس��وري وكل العاملي��ن اآلخرين مع الحركة الدولية للصليب 

األحمر، والهالل األحمر وأن تسمح لهم بالعمل بأمان. 

التح��ق اإلعالمي محمد س��عيد ال��ذي اغتاله ملثمون ف��ي بلدة حريت��ان بريف حلب 
بمس��دس كاتم للصوت بقافلة الش��هداء اإلعالميين الذين دفع��وا ومازالوا حياتهم ثمنًا 

إلظهار الحقيقة التي يحاول العالم أجمع تغييبها. 
وعمل الش��هيد محمد سعيد )25( عامًا والحاصل على إجازة جامعية من جامعة حلب 
مع عدد من وسائل اإلعالم منذ بداية الثورة، وكان يخصص معظم أعماله لنقل الصورة 

اإلنسانية في حلب مركزًا على معاناة األهالي وسوء أوضاعهم المعيشية. 
يذكر أن داعش اغتالت عدد من اإلعالميين واعتقلت الكثيرين ممن يخالفونها الرأي 
والحقت آخرين بقصد ترهيبهم وإبعادهم عن مناطقها، لكي ال يكش��ف حقيقتها وسوء 

أفعالها أحد منهم. 
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�سوريا تدمر كل معد�ت �الإنتاج و�ملزج يف من�ساآت �الأ�سلحة �لكيماوية �ملعلنة
قال��ت منظمة حظر األس��لحة الكيميائية أن س��وريا دم��رت كل معدات اإلنتاج والمزج في منش��آت 
األس��لحة الكيماوي��ة المعلن��ة، ملتزمة بمهلة حددت لها ضم��ن برنامج لنزع الس��الح، وأنها تحققت من 

تدمير كل معدات اإلنتاج والمزج والتعبئة المعلنة في المواقع الثالثة والعشرين كلها وشاهدتها. 
وقالت المنظمة في بيان لها أن فرقها فتشت 21 موقعًا من 23 موقعًا لألسلحة الكيماوية في أنحاء 
البالد، والموقعين اآلخرين ش��ديدا الخطورة بحيث يتعذر تفتيش��هما لكن المعدات الموجودة بهما نقلت 

إلى مواقع أخرى خضعت للتفتيش. 
وأوضحت البعثة المش��تركة لمنظمة حظر األس��لحة الكيميائية واألمم المتحدة في سوريا، أنها قد 
انتهت من أنشطة التحقق في واحد وعشرين موقعًا من بين ثالثة وعشرين موقعًا ذات صلة باألسلحة 
الكيميائي��ة، والتي أعلنتها الحكومة الس��ورية، وأن فري��ق التحقيق لم يزر الموقعي��ن المتبقيين نظرًا 

ألسباب أمنية، إال أن الجهود مستمرة لضمان الظروف المالئمة للوصول اآلمن إلى تلك المواقع. 
وذك��رت منظمة حظر األس��لحة الكيميائية، أن س��وريا س��لمت اإلع��الن األول الرس��مي لبرنامجها 
لألس��لحة الكيميائي��ة، قبل ثالثة أيام من الموعد النهائي المحدد وهو الس��ابع والعش��رون من الش��هر 
الماضي، وقدمت أيضًا الخطة العامة لتدمير تلك األس��لحة، والتي س��يتم إحالتها إلى المجلس التنفيذي 
للمنظمة ليتم النظر فيها.  ودعا قرار مجلس األمن رقم 2118 دعا إلى إزالة ترسانة السالح الكيميائي 

السوري بحلول منتصف 2014. 

. . 
رنا 
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منظمة �لعفو �لدولية تدعو �لبلد�ن �ملجاورة على 
�الإبقاء على حدودها مفتوحة �أمام �لالجئني �ل�سوريني

ق��ال فيليب لوثر، مدير برنامج الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا ف��ي منظمة العفو الدولي��ة:  من غير 
المقب��ول أن يُمن��ع عش��رات األش��خاص الفاري��ن من 
س��وريا، بمن فيهم عائالت لديها أطف��ال صغار، ممن 
يطلب��ون اللجوء هربًا م��ن القتال، من دخ��ول البلدان 

المجاورة. "
وأض��اف أن منظم��ة العف��و الدولية تح��ث البلدان 
المجاورة على اإلبقاء على حدودها مفتوحة أمام جميع 
األشخاص الفارين من سوريا، وتدعو المجتمع الدولي 
إلى تكثيف جهوده لمساعدتها على القيام بذلك مشيرًا 
إل��ى أن تش��ديد القيود الحدودية يش��كل عائق��ًا أمام 
األش��خاص الفارين من س��وريا إلى األردن وغيره من 

بلدان المنطقة وقد خسر العديد منهم كل شيء. 
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها معنون 
ب��� )قيود متزايدة وظروف قاس��ية: محن��ة الفارين من 
سوريا إلى األردن(، أن ثمة حاجة إلى تقديم دعم دولي 
ل��ألردن لمس��اعدته على وضع ح��د للقي��ود الحدودية 
المفروض��ة عل��ى الالجئين الفارِّين من س��وريا، حيث 
تتم إع��ادة مئات األش��خاص منهم على الح��دود وفقًا 

لتقرير للمنظمة. 
ويُبرز التقرير الصعوبات المتزايدة التي يواجهها 
األش��خاص الذين يحاولون الهروب إل��ى األردن وغيره 
من البل��دان. وقد تم ترحيل عش��رات األش��خاص إلى 
سوريا قسرًا. وفي العديد من الحاالت يكابد األشخاص 
الذين يُس��مح لهم باإلقامة في س��بيل الحصول على 

الخدمات األساسية. 
وج��اء ف��ي التقري��ر: عل��ى الرغ��م م��ن البيانات 
الت��ي أصدرتها الس��لطات وقالت فيه��ا أن الحدود ظلت 
مفتوح��ة أمام الفارين من س��وريا، فإن بحوث منظمة 
العف��و الدولية تبين أنه يتم منع أربع فئات من الناس، 
عل��ى األق��ل، من دخ��ول األردن. وهذه الفئات تش��مل 
الالجئين الفلس��طينيين من سوريا، واألشخاص الذين 
ال يملك��ون وثائق ثبوتية، والالجئي��ن العراقيين الذين 
يعيش��ون في سوريا. كما تتم إعادة الرجال المنفردين 

الذي ليس لهم وشائج عائلية واضحة في األردن. 
وباإلضافة إل��ى ذلك، فإن القي��ود الحدودية التي 
تفرضها السلطات األردنية، إلى جانب المعارك الدائرة 
ف��ي المناط��ق الحدودية، أدت إلى ت��رك آالف النازحين 
عالقي��ن بالقرب من الح��دود مع األردن إل��ى أجل غير 

محدود. 
وبالنسبة ألولئك الذين سُمح لهم بدخول األردن، 
فإن الترحيل القس��ري يش��كل مخاط��رة إضافية، وقد 
أبلغت الس��لطات األردنية منظمة العف��و الدولية وفق 
التقري��ر بأنها لن تعيد أحدًا إلى س��وريا، بيد أنها قامت 
بترحيل نحو 200 الجئ إلى س��وريا، في آب 2012، إثر 
اندالع احتجاجات في مخيم الزعتري لالجئين. وتش��ير 
المعلومات التي حصلت عليها المنظمة إلى أن عشرات 
األش��خاص اآلخري��ن قد ُأعي��دوا إلى س��وريا منذ ذلك 

الوقت. 
وأوضح فيليب لوثر "أن تدفق الالجئين ألقى عبئًا 
ل ضغطًا كبيرًا  هائاًل على كاهل بلدان المنطقة، وشكَّ
عل��ى مواردها. بي��د أن ذلك يجب إال يُس��تخدم كمبرر 
لمنع األش��خاص م��ن الدخ��ول أو إعادتهم قس��رًا إلى 
منطقة القتال واألزمة اإلنس��انية في س��وريا، مشيرًا 
إلى إمكانية لعب المجتمع الدولي دورًا مهمًا في تقديم 
الدع��م إلى بلدان المنطقة الت��ي تحمل أعباء الالجئين 
من س��وريا على كاهله��ا حتى اآلن، بالرغم من ش��حِّ 
موارده��ا، حي��ث ينبغي القيام بإج��راءات عاجلة لوضع 
برام��ج خاصة بالمس��اعدات اإلنس��انية الدولية وإعادة 

التوطين وتالفي وقوع أزمة أسوأ. "
وق��ال: من حق الالجئي��ن الذين فروا من س��وريا 
الحص��ول على حماي��ة دولي��ة. وإن إع��ادة مثل هؤالء 
األش��خاص إلى س��وريا قس��رًا يعتب��ر انته��اكًا فظيعًا 

لمعايير حقوق اإلنسان. "

وأضاف فيلي��ب لوثر: "أن أحوال النس��اء والفتيات 
صعب��ة بش��كل خ��اص، وإن الالجئين الذي��ن فروا من 
جحي��م القصف يجب إال يس��تمروا في العيش في ظل 
الخوف من عدم الحصول على الخدمات األكثر أساسية 

التي يحتاجونها كي يعيشوا حياة طبيعية. " 
وق��ال بعض أف��راد العائ��الت الس��ورية لمنظمة 
العف��و الدولي��ة إنه��م ُأعي��دوا إل��ى س��وريا م��ن قبل 

مسؤولي الحدود األردنيين. 
امرأة س��ورية، أم لس��تة أطفال قالت أنه تم ختم 
جوازات س��فر أفراد عائلتها بعب��ارة "يعود في غضون 
ش��هر". و إنها وأطفالها ُأرغم��وا على النوم على قارعة 
الطري��ق بالق��رب م��ن الح��دود، م��ع نح��و 100 عائلة 
أخ��رى. وقد صارعوا من أجل البق��اء بتناول أية فواكه 
يلتقطونها عن األش��جار القريبة. وبعد مرور شهر من 
االنتظ��ار، ظل��وا ممنوعين من الدخول وُأعيدوا قس��رًا 

إلى مدينة سورية قريبة. 
بع��ض المقيمين في مخيم الزعت��ري، وهو أكبر 
مخي��م لالجئي��ن ف��ي األردن، حي��ث ي��ؤوي نح��و 120 
أل��ف الجئ س��وري - قالوا إنهم يواجه��ون صعوبة في 
الحص��ول على الخدمات األساس��ية والتمتع بمس��توى 

معيشي كافٍ. 
وقال��ت نس��اء وفتيات ف��ي مخيم الزعت��ري إنهن 
يعشن في ظل الخوف من العنف الجنسي أو المضايقة 
الجنسية. وقال العديد منهن إنهن كن يخشين الذهاب 
إل��ى المراحيض لوحدهن في الليل خوفًا من التعرض 

للتحرش الجنس��ي، األمر الذي أك��ده أطباء بقولهم أن 
النس��اء في المخي��م ُأصبن بالتهاب��ات بولية على نحو 
متزايد، نتيجًة لمنع أنفس��هن من استخدام المراحيض 

بشكل متكرر ولفترات طويلة. 
وذك��رت أخري��ات أن رج��ااًل أردنيي��ن ج��اءوا إليهن 
العرائ��س  تك��ون  "عرائ��س". وعندم��ا  ع��ن  باحثي��ن 
المحتمالت صغيرات الس��ن، ويكون هناك تصور بأنهن 
يتمتع��ن بمن�زلة اجتماعية أدن��ى لكونهن الجئات، فإن 
الزيجات التي تترتب على ذلك، والتي ربما يكون بعضها 

مؤقتًا، يمكن أن تعرِّض النساء لخطر االستغالل. 
كما أن الالجئين المتواجدين خارج مخيم الزعتري 

يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر. 
وأوضح��ت المنظمة في تقريرها أن من بين أكبر 
التحدي��ات التي ذكره��ا الالجئون الذين يعيش��ون في 
المخيم تتمثل في الحصول على مياه صالحة للش��رب 
وارتف��اع معدالت الجريمة وضعف األمن. ولم يُس��جل 
لاللتحاق بالتعليم الرس��مي في مدارس المخيم سوى 
نصف األطفال. وقد التقت المنظمة عددًا من األطفال 
الذين وصلت أعمارهم إلى 12 سنة، ممن يعملون من 

أجل مساعدة عائالتهم، ولم يلتحقوا بالمدرسة. 
وقد ف��رَّ أكثر من مليوني الجئ من س��وريا، مما 
أش��عل فتيل أس��وأ أزمة إنس��انية في هذه العش��رية. 
ووج��د معظم هؤالء ملج��ًأ في كل من لبن��ان واألردن 
وتركي��ا والع��راق ومص��ر. ون��زح ما ال يقل ع��ن 4.25 

مليون إنسان داخل سوريا. 

الجئون سوريون على الحدود السورية التركية | أطمة
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�ملفو�ض �ل�سامي ل�سوؤون �لالجئني يف �الأمم �ملتحدة
�الأزمة �الإن�سانية يف �سوريا.. ماأ�ساة �لقرن

كتب��ت ش��ارلوت فيليب��س الباحث��ة ف��ي حقوق 
الالجئي��ن والمهاجرين ف��ي منظمة العف��و الدولة: ال 
يصعب على المرء أن يستش��عر عِظم حجم ما يحدث 
في سورية ووحش��يته، وما يواكبه من نزوح جماعي 
كبي��ر ومعان��اة عميق��ة ألع��داد ال ت��كاد تُحصى من 
البش��ر، حيث وصف المفوض السامي لألمم المتحدة 
لش��ؤون الالجئي��ن، أنطوني��و غوتيري��س، مايحصل 
في س��وريا بأنه “مأساة هذا القرن – وكارثة إنسانية 
معيب��ة مع ما يواكبه��ا من معاناة وعملي��ات تهجير ال 

يوازيها شيء من هذا القبيل في التاريخ الحديث”. 
ولقد تدهور الوضع بش��كل سريع خالل األسابيع 
األخي��رة عقب ظهور مقاطع مصورة تُظهر عش��رات 
المدنيي��ن الذي��ن ُقتلوا على ما يظهر جراء اس��تخدام 
األس��لحة الكيميائية في البلدات الواقعة على مقربة 
من العاصمة دمش��ق، وخالل األربع وعش��رين ساعة 
الماضي��ة، أعلن��ت األم��م المتح��دة أن ع��دد الالجئين 
الفاري��ن من س��ورية قد وصل رس��ميًا إل��ى مليوني 
شخص، مما يشكل عالمة مأساوية فارقة في مراحل 
تطور األح��داث. وثمة ما ال يقل عن مليون طفل بين 
أولئك الالجئين تقل أعمار العديد منهم عن 11 عامًا. 
 وكح��ال اإلحصائي��ات واألرقام عل��ى الدوام، فال 
يكش��ف ه��ذا الرقم س��وى عن ج��زء م��ن التفاصيل 
اإلنسانية الماثلة وراء قصة كل شخص قاسى مرارة 
الخسارة االس��تثنائية على الصعيد الشخصي ولوعة 

فقدان األحبة. 
ونتلقى بش��كل يومي تقريبًا ف��ي مقر منظمة 
العفو الدولي��ة بلندن اتصاالت هاتفية ورس��ائل عبر 
البري��د اإللكتروني م��ن أولئك األش��خاص والعائالت 
الذين لجأ العديد منهم اآلن إلى لبنان واألردن وتركيا 
والعراق ومصر، وحتى في أماكن أبعد من دول الجوار 
الس��وري، ويرغب الن��اس في التواصل م��ع غيرهم، 
طلبًا للمس��اعدة والنصح والمس��اعدة المادية ورغبة 
في حماية حقوقهم، فهم يودون أن يصبحوا قادرين 
عل��ى اس��تئناف حياتهم من جديد، حي��ث أضحى عدد 
متزاي��د منهم يعتق��د أنه ليس بوس��عهم تحقيق أي 

مما سلف سوى في بلد آمن آخر. 
ويُع��زى ذلك إلى أن واقع حياة الالجئين في دول 
الج��وار جدُّ صعب، وحت��ى بعد كل ما مروا به من ألم 

ومعاناة داخل سورية. 
ولق��د ع��دت أن��ا وزمالئ��ي مؤخ��رًا م��ن مخي��م 
الزعت��ري لالجئي��ن ف��ي األردن، وه��و المخي��م الذي 
أصبح ثاني أكبر مخيم لالجئين في العالم بعد مخيم 
داداب المترام��ي األط��راف ف��ي كينيا، ب��ل أن مخيم 
الزعتري قد أصبح بش��كل غير رسمي رابع أكبر مدن 
األردن، أن ج��از التعبي��ر. إذ يؤوي المخي��م حاليًا 130 
ألف الجئا من سورية يرافقهم عدد كبير من األطفال 
والمس��تضعفين الناجين م��ن التعذيب بعد تعرضهم 
إلصابات أو أمراض خطيرة، باإلضافة إلى كبار السن 

أو ذوي اإلعاقة. 
ولقد وجهت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
العاملة على األرض هناك نداءات عديدة إلى المجتمع 
الدول��ي بغية توفي��ر التموي��ل، إذ وعل��ى الرغم من 
تقديم بعض التبرعات الس��خية، فما انفكت الخدمات 
الضروري��ة من قبيل المس��اعدات الغذائي��ة والتعليم 
وأنظمة توريد المياه وتوفير المأوى تعاني من قصور 
خطي��ر في التمويل. وال يقتصر هذا األمر على مخيم 
الزعت��ري أو األردن بالطب��ع، إذ تعان��ي مناطق أخرى 
أيض��ًا من نق��ص التمويل ال��الزم لحماي��ة الالجئين 

ومساعدتهم. 
فاألم��ر نفس��ه ينس��حب عل��ى مختل��ف أرج��اء 
المنطق��ة التي يعان��ي الالجئون فيه��ا، خاصة أولئك 
المقيم��ون منهم وس��ط تجمعات محلية، في س��بيل 
الحص��ول على الخدمات واالس��تفادة منها في ظل ما 
ترزح تحته موارد الدول المس��تضيفة من ضغوط. إذ 
تواجه تلك الدول كافة تحديات اقتصادية وسياس��ية 
خطي��رة جراء تدف��ق الالجئين إليه��ا، وتزايد الضغط 
عل��ى الخدم��ات المحلي��ة، وهو م��ا فاقم ف��ي الوقت 
نفس��ه من حدة التوتر بين الالجئين وأفراد التجمعات 

المحلية التي يقيمون فيها أو بالقرب منها. 
وعليه فلقد تس��اءل العديد من الناس في األيام 

واألشهر األخيرة قائلين: ما الذي يمكن القيام به؟
فم��ع غياب حل سياس��ي يل��وح في األف��ق، فإن 
أق��ل ما يمك��ن القي��ام به ه��و الس��ماح للفارين من 
س��وريا طلب��ًا للنج��اة بأرواحه��م أن يعيش��وا بكرامة 
وس��المة. وتقدر األمم المتح��دة أن هناك حاجة حاليًا 
للحص��ول عل��ى حوالي 3 ملي��ارات دوالر أمريكي من 

أجل تلبي��ة االحتياج��ات الفورية لالجئي��ن الموزعين 
عل��ى دول المنطقة؛ وقامت في حزيران بإطالق أكبر 
ن��داء إنس��اني في التاري��خ من أجل تقدي��م التمويل 
والمس��اعدات، وحتى تاريخه، كانت الواليات المتحدة 
والكوي��ت والمفوضي��ة األوروبية من كب��ار المانحين 
الذين اس��تجابوا لذلك الن��داء، ولكن وعلى الرغم من 
تل��ك االس��تجابة، فلم يتم تموي��ل إال 40 بالمائة من 
حجم األم��وال المطلوب تأمينها بموج��ب ذلك النداء. 
وبالنس��بة للبل��دان الت��ي تمتل��ك إمكاني��ة التموي��ل 
من قبي��ل الدول األوروبي��ة وأمريكا الش��مالية ودول 
الخلي��ج وغيرها من الدول، فيج��ب عليها أن تزيد من 
حجم التمويل ال��ذي تقدمه للتصدي ألزمة الالجئين، 
وينبغي عليها أن توفر دعما مس��تدامًا وطويل األجل 

لجيران سورية. 
ولك��ن ذل��ك وح��ده لي��س كفي��ال بالتخفيف من 
وط��أة أزم��ة الالجئي��ن. وينبغ��ي أن تك��ون حكومات 
الدول المانحة جاهزة الس��تقبال الفئات األكثر ضعفًا 
بين الالجئين ونقلها خ��ارج المنطقة وإتاحة الفرصة 
ألفراده��ا االس��تقرار بأمن وس��الم لديه��ا، وذلك من 
خ��الل إعادة التوطي��ن وبرامج قبول دخ��ول الالجئين 
على أساس إنساني، عالوة على أن إيجاد شريان حياة 
حقيق��ي للفئات األكث��ر ضعفًا بين الالجئين، س��وف 
يساهم في التخفيف من األعباء التي يتحملها جيران 

سورية. 
وف��ي الوق��ت ال��ذي وافق��ت في��ه ألماني��ا عل��ى 
اس��تقبال 5 أالف الجئ س��وري بموجب برنامج قبول 
دخول الالجئين على ُأس��اس إنساني، كانت استجابة 

البلدان األخرى ذات طابع محدود حتى الساعة. 
فإذا كنت��م تقيمون في بلدان بوس��عها أن تبذل 
المزي��د م��ن أج��ل الن��اس ف��ي س��ورية، ب��ل ينبغي 
عليه��ا أن تبذل المزيد، فلقد ح��ان الوقت كي تقوموا 
بمناشدة حكومات دولكم أن ترفع من مستوى دعمها 

ومساندتها لالجئي سورية. 
 ولقد تم تداول الكثير من األحاديث في األسابيع 
األخي��رة حول م��ا ينبغ��ي أو ال ينبغي عل��ى المجتمع 
الدولي القيام به، وما من ش��ك أن مس��اندة الالجئين 
هو أمر بوس��ع المجتمع الدول��ي القيام به، بل يتعين 

عليه القيام به إلى أبعد حد ممكن. 

لالجئين أطمة  مخيم   | سنوات   10  - أحمد  اهلل  عبد 
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معركــة �لقلمــون
معركة �لنظام �ملفتعلة الفتتاح جنيف 2
  ياسر مرزوق

وحدها الرؤوس أينعت ويتم قطافها في س��وريا 
يومي��ًا ونقطة المقت��ل هي اآللية المتواف��رة واألكثر 
سهولة للعمل السياس��ي، مع انقطاع الحوار وانعدام 
الرغبة في الس��عي إلى حل وطن��ي حقيقي يأخذ في 

االعتبار مصالح الشعب السوري قبل غيره. 
 أمريكا سقطت أخالقيًا عندما تسامحت مع إبادةٍ 
جماعية بغاز الس��ارين مقابل تسليم سالح الجريمة، 
وعندما اعتبرت أن قتل المدنيين مباح بوسائل أخرى. 
المبع��وث األمم��ي بات ممث��اًل ومروج��ًا لالتفاق 
الروسي األمريكي متناسيًا أنه مكلف أساسًا من األمم 
المتح��دة التي قال أمينها العام أن بش��ار األس��د فقد 
ش��رعيته ومته��م بجرائم حرب ولم يع��د بإمكانه أن 
يحك��م، ومن جامعة الدول العربية التي دعت الغالبية 
الس��احقة من أعضائها إلى رحيل نظام دمشق بعدما 

علقت عضويته فيها. 
رأس النظام يفكر في جائزة نوبل للسالم بعيدًا 
ع��ن المحكم��ة الجنائي��ة الدولية، وح��زب اهلل يتقبل 
التهاني على انتصاٍر في معركة سوريا دون أن ندري 

ماهية هذا االنتصار. 
توارت الثورة، ولم يعد النبأ حصيلة ضحايا القتل 
يومي��ًا، وال إصرار النظام على الحس��م العس��كري أو 
تجويع عش��رات اآلالف من الس��وريين. بات النبأ: كم 
معارضًا ما زال يقاتل، خارج مظلة جماعات »النصرة« 
و»الدولة اإلس��المية في العراق وبالد الشام«، والحل 
برمته بات صفقًة على غرار صفقة موضوع الس��الح 
الكيم��اوي. وبن��اء علي��ه، تتح��ول األزم��ة برمتها إلى 
مساومة على ثمن في »بازار«، وترضيات هنا وهناك 
على حساب مصير شعب وسيادة دولة ما عادت عمليًا 

موجودة..
الثورة لم تعد موجودة خارج المناطق المحاصرة، 
تحول كل شيء خدمة للتحالفات السياسية والممولين 
على اختالفهم وتنوعهم.. آخر وجوه الحراك المدني، 
حكيم الثورة، ياس��ين الحاج صالح،  رحل عن سوريا، 
هربًا من النظام في الغوطة، ومن داعش في الرقة.. 
من بق��ي من الس��وريون وحده��م يواجه��ون القتل 
والقم��ع واالعتق��ال، ليس لهم من معين أبدًا، س��وى 

انتظارهم لصباح يصحون فيه بال قاتل. 

�لقلمون: 
وبالحدي��ث عن القتل نس��تهل ملفن��ا اليوم عن 
معرك��ة القلمون المرتقب��ة، وجبال القلم��ون لمن ال 
يعرفه��ا تقع عن��د الخط الفاصل بين لبنان وس��وريا، 
وهي الس��فح الشرقي لسلس��ة جبال لبنان الشرقية 
الحدودية مع س��وريا، وتقع غرب دمشق، وتصل ريف 
العاصمة بمدينة حمص عبر األوتوستراد الدولي الذي 
يربط العاصمة بوس��طها. وتمتد عل��ى طول الحدود 
اللبناني��ة، بمس��افة 110 كيلومت��رات، ويصل عمقها 
داخل األراضي الس��ورية في منطقة ريف دمشق إلى 
40 كيلومت��را، حيث ترتبط م��ع لبنان عند نقطة بلدة 
عرسال المعروفة بدعمها القوي للمعارضة السورية 
الت��ي تنش��ط ف��ي ج��رود عرس��ال. وتس��يطر قوات 
المعارضة على مساحة واس��عة من المنطقة، أهمها 
يب��رود والزبداني وق��ارة وفليطا والمش��يرفة وراس 
العين والمعرة وعسال الورد، كما تسيطر على مزارع 

رنكوس وأجزاء من ريف النبك. 

والقلم��ون لم��ن ال يعرفه��ا أيضًا ممال��ك آرامية 
قديم��ة كان��ت صن��وًا لدمش��ق وحم��ص وحم��اة في 
تصديه��ا للغ��زوات اآلش��ورية ث��م الفارس��ية، وهي 
حاضنة التراث المس��يحي ومعقل األديرة والقديسين 
والمتصوفة، الهاربين م��ن االضطهاد، والقلمون في 
العص��ر الحدي��ث كانت حاضن��ًة ل��كل اإليديولوجيات 
واألف��كار والمذاه��ب، وبقي��ت محافظًة عل��ى نفٍس 
اليس��ار  ف��ي  تمث��ل  واالب��ن  األب  لنظ��ام  مع��ارٍض 

والحركات العروبية والقومية. 
كانت قرى القلمون ف��ي طليعة المناطق الثائرة 
عل��ى نظام األس��د، إال أن��ه وم��ع انتقال الث��ورة إلى 
التس��ليح عاش��ت بعض هذه القرى هدنة غير معلنة 
بي��ن األطراف، إذ ل��م يقم الجيش الس��وري بعمليات 
واس��عة ضد يبرود أو النبك، فيم��ا امتنعت المعارضة 
عن التقدم منهم��ا نحو الطريق الدولي بين حمص �� 
دمش��ق وتهديد أمنه. وكان أعي��ان وأثرياء من يبرود 
ق��د ضمنوا اتفاقًا غير معل��ن بعدم التعرض للطريق 
الدول��ي لقاء هدنة م��ع المدينة، التي تس��توعب من 

نازحي حمص أكثر من مئة ألف نسمة. 
وكان��ت ق��رى وم��دن القلمون بش��كٍل ع��ام أحد 
أهداف العملية الواسعة التي أعد لها الجيش السوري 
ف��ي ريف دمش��ق والغوطة في آب الماض��ي، قبل أن 
تضط��ره تداعيات اس��تخدام »الكيميائي« في معارك 
الغوط��ة إل��ى تأجيل تل��ك العملية. وتح��ول القلمون 
إل��ى ملجأ لأللوية المقاتلة للمعارضة المس��لحة، بعد 
اضطرار ع��دد كبير منه��ا إلى االنس��حاب نحوها من 

الغوطتين. 
و تعتبر هذه المنطقة إستراتيجيًة لطرفي النزاع 

من ناحيتين: 
٭ ألن سلس��لة الجبال هذه تعتبر مدخل دمش��ق 
الرئيس��ي، خصوص��ا م��ن جه��ة الغوطة الش��رقية، 
ومنطقة القلمون هي أقرب نقطة تربط بين حمص 
ودمش��ق وتع��د نقط��ة انط��الق إل��ى المحافظتين، 
وتس��مح طبيعتها الجغرافية بتأمي��ن المقاتلين نظرا 
لمساحاتها الشاسعة ووجود أودية ومرتفعات وأحراج 
وج��رود. وه��ذه المنطق��ة، تض��م أيض��ًا أكب��ر قطع 
عس��كرية ومخازن أس��لحة للجيش السوري النظامي 
وتقع فيها مطارات عسكرية مثل الناصرية والضمير. 
ومتاخم��ة  محاذي��ة  القلم��ون  منطق��ة  ألن  ٭ 
لمنطق��ة البقاع اللبنانية، خصوصا عرس��ال وبعلبك، 
وتع��د المنفذ الوحي��د المتبقي كخط إم��داد وتواصل 
للمعارض��ة الس��ورية م��ع الداخ��ل اللبنان��ي بقاع��ا 
بعدما أقفل��ت معركتا القصير وت��ل كلخ خط اإلمداد 

والتواصل شماال. 
وتتف��اوت التوقعات في مواعيد انطالق العمليات 
العس��كرية وخريطة الجبهات المنتظرة. لكن المبادر 
إل��ى القتال قد يك��ون الجيش الس��وري لمنع مقاتلي 
المعارضة من تحويل القلمون إلى بؤرة تهدّد ش��مال 
البقاع اللبناني وطريق حمص �� دمشق الدولي، فيما 
تبح��ث الجماعات، التي تعيد انتش��ارها في المنطقة، 
عن إع��ادة تنظي��م صفوفها بعد فش��لها باإلمس��اك 
بالغوطة وشن عمليات على خطوط الجيش السوري، 

وقضاء شتاء آمن في جبال القلمون. 
يدرك النظام بأن معركة حلب مثاًل لن تحس��مها 
الدباب��ات والطائ��رات، ب��ل االتفاق السياس��ي، لذلك 
يص��ب جام حق��ده وحليفه الطائفي عل��ى الغوطتين 

وعل��ى جبال القلمون لحماي��ة العاصمة الورقة األهم 
عل��ى الطاولة المرتقبة، وقد نقلت صحيفة »الوطن« 
الس��عودية عن مصادر مقرّبة من »حزب اهلل« قولها 
أن »الح��زب يس��تعد لمعرك��ة فاصل��ة ف��ي القلمون 
الواقعة بين وادي بردى والحدود اللبنانية الس��ورية، 
على أن تكون بأس��رع وقت ممكن قبل انعقاد مؤتمر 
»جني��ف 2«، المق��رر ف��ي منتص��ف تش��رين الثاني 

المقبل«. 
وأوضح��ت المص��ادر أن »الح��زب يرص��د له��ذه 
المعرك��ة أكثر م��ن 15 ألف مقاتل وأنه يس��عى لكي 
تك��ون المعرك��ة قصي��رة قب��ل مؤتمر جني��ف، على 
أس��اس أن موسم الش��تاء لن يس��اعد مقاتلي الثورة 
الس��ورية في التصدي وسيكون من السهل االنتصار 
عليهم«، ويجري الترويج لمعركة القلمون بدعوى أن 
إحدى السيارات المفخخة التي تم اكتشافها بالضاحية 

الجنوبية جرى تفخيخها في »القلمون السورية«. 
وق��د تناقلت المواقع االلكترونية الموالية تصورًا 
للميزان العسكري في معركة القلمون ننقله كما ورد 

في المصدر: 

�ملدرعات:
من أبس��ط األمثل��ة على قدرة الجيش الس��وري 
على خوض »ح��رب القلمون« في الش��تاء، دبابة تي 
72 التي تتمي��ز بقدرتها العالية على المناورة بفضل 
جهاز التعليق عالي الكفاءة وقوة محركها وخفة وزنها 
)44 طن��ًا( مقارن��ة بدبابات القتال الرئيس��ية األخرى 
)الميركاف��ا 63 - 65 طنًا( كما تتمي��ز بقدرتها النارية 
العالي��ة بفضل جهاز التلقيم اآللي إذا تس��تطيع رمي 
من 6 إلى 8 طلقات مدفع في الدقيقة الواحدة مقارنة 
ببقي��ة الدبابات )الميركاف��ا 1 - 2 طلقة في الدقيقة( 
وعي��ار المدف��ع الكبير مقارن��ة بدبابات الفت��رة التي 
صنع��ت فيها )الميركافا 105 ملم( كما تتميز بقدرتها 
الكبيرة على االختفاء ضمن تضاريس األرض بسبب 
صغ��ر حجمها وانخف��اض أعلى نقطة فيه��ا 2. 19 م 
مقارنة ببقي��ة الدبابات )الميركاف��ا ارتفاعها 2. 7 م( 
إضافة إلى عدد طاقمها الذي هو أقل بعنصر من عدد 
الطواقم الالزم لتش��غيل بقية الدبابات وهو ما يوفر 

التدريب ويخفض عدد الخسائر البشرية. 
كما م��ن المعل��وم أن الجي��ش الس��وري يمتلك 
دباب��ات من نوع ت��ي - 80 وتي - 72 وتي - 64 وتي - 

55 ودبابات من نوع تي - 90. 
وبم��ا أن أعل��ى التقدي��رات يتح��دث ع��ن امتالك 
»جي��ش اإلس��الم« بقي��ادة زهران عل��وش ٢٧ دبابة 
ت��ي ٧٢، األمر الذي ل��م تؤكده المصادر العس��كرية 
المتابعة، من الطبيعي التس��اؤل عن قدرة هذا العدد 
عل��ى مواجه��ة فرق��ة مدرعة م��ن الجيش الس��وري 
كالفرق��ة الثالث��ة التي تتمرك��ز ألويتها ف��ي منطقة 
القلم��ون وتتألف من أربع��ة ألوية وفوجي��ن وكتائب 

مستقلة: 
األلوي��ة واألف��واج: الل��واء 81 دباب��ات، اللواء 65 
دباب��ات، اللواء 20 دبابات، الل��واء 21 ميكا، الفوج 14 

مدفعية، فوج إصالح. 
الكتائ��ب والس��رايا المس��تقلة: كتيبة اس��تطالع 
- الكتيب��ة الطبي��ة – كتيب��ة الخدمة - كتيبة اإلش��ارة 
– كتيبة الهندس��ة - س��رية المقر )قوام كتيبة مش��اة 
لحماي��ة قائ��د الفرقة( - س��رية ش��رطة عس��كرية - 
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سرية الزراعة. 
ويعتبر العمود الفقري في تسليح الفرقة الثالثة 
الدباب��ات من ط��راز t72m1 وt72m1m ويبلغ عددها 
حوال��ي 350 دباب��ة )من أص��ل 4700 دباب��ة يملكها 
الجيش الس��وري( موزعة في كل ل��واء دبابات حوالي 
100 دباب��ة وف��ي ل��واء المي��كا 40 دباب��ة إضافة إلى 
دبابات التدريب في حقل السياقة. كما أن هذه الفرقة 
مس��لحة بعربات bmb1 عدد 200 عربة وعربات دفاع 
جوي طراز ش��يلكا ع��دد 36 ومدفعي��ة محمولة طراز 

فوز ديكا عدد 24 ومدفعية مقطورة. 

�مل�ساة:
بلغ تعداد مقاتلي المعارضة الس��ورية في أعلى 
التقديرات حوالي ٢٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠ مقاتل وفيما 
ال يوجد تقدير جيد لدرجة التدريب والتسليح والخبرة 
القتالي��ة ل��كل مقات��ل يتعامل المراقبون مع مس��ألة 
تقدير كفاءة المقاتلين التابعين للمعارضة بناء على 
نتائجهم خالل معارك س��ابقة، وبم��ا أن أغلب األلوية 
الموج��ودة حالي��ًا ف��ي منطقة القلمون ق��د جاءت من 

مناطق أخرى بعد معارك مع الجيش السوري، مثل: 
- »لواء اإلس��الم« س��ابقًا، التابع لزهران علوش 
والذي س��بق وانهزم أمام الجيش السوري في معارك 

الغوطة الشرقية والريف الدمشقي. 
- »مقاتل��و بابا عم��رو« المنهزمون من معركتي 

بابا عمرو وريف القصير. 
- عناصر »جبهة النصرة« من الريف الدمشقي. 

- عناص��ر »داع��ش« المس��تقدمون م��ن ألوي��ة 
وكتائب انفرط عقدها. 

- مس��لحو ريف القصير وريف حم��ص الهاربين 
من المعارك هناك. 

تمتل��ك الفرق��ة الثالثة م��ا تع��داده 10.000 إلى 
15.000 جن��دي بم��ا فيهم المتطوع��ون أو المجندون 
االحتياطي��ون الذي��ن التحق��وا بالخدم��ة بع��د اندالع 
األزمة، وف��ي الوقت الذي انضم إل��ى الجيش العديد 
م��ن العناصر والمقاتلين ضمن ألوية الدفاع الوطني، 
تأسس��ت إلى جانب��ه مجموعات قتالية ش��عبية أطلق 
عليه��ا اس��م اللجان الش��عبية، وهي تتأل��ف من آالف 
العناص��ر المدربي��ن عل��ى ح��رب العصاب��ات والذين 
يتمي��زون بقدرته��م عل��ى مج��اراة خصومه��م م��ن 
المقاتلي��ن في صف��وف المعارضة، ه��ذا في حال لم 
يتم استقدام أي تعزيزات إضافية سواء من المشاة أو 

من القطاعات األخرى في الجيش السوري. 

خب��راء  يس��تبعد  االس��تعدادات  ه��ذه  كل  م��ع 
لمعرك��ة  وش��يكًا  اندالع��ًا  وعس��كريون  سياس��يون 

القلمون ويرجحون تأجيلها لألسباب التالية: 
1 � صعوب��ة المعرك��ة والكلف��ة الباهظ��ة الت��ي 
س��تترتب عليها، وحيث أن ظروفه��ا ال تقارن بظروف 
معرك��ة القصي��ر من حيث مس��رح العمليات الواس��ع 
ووع��ورة األرض الجبلي��ة التي يس��هل التحصن فيها 
فيم��ا يصع��ب اس��تخدام الدباب��ات واآللي��ات الثقيلة، 
وبالتالي يصعب على النظام حسم هذه المعركة في 

مهلة الشهر التي تفصل عن »جنيف � 2«. 
2 � الظ��روف المناخي��ة التي س��تؤدي إلى إقفال 
طبيعي لسلس��لة الجبال الش��رقية في فصل الشتاء 

بالثلوج. 

�ملعركة �سيا�سيًا: 
ينظ��ر الكثي��ر من الدبلوماس��يين والسياس��يين 
المهتمين بالش��أن السوري إلى معركة جبال القلمون 
الت��ي كثر الحدي��ث عنها خالل األش��هر الماضية على 
أنه��ا مؤش��ر التجاه الحل الس��لمي لألزمة الس��ورية، 
وأنه��ا مفتاح انعق��اد مؤتمر »جنيف 2« الذي يس��عى 
األميركيون والروس لحشد التأييد له وسط معلومات 
ع��ن تباي��ن بي��ن الحليفين الروس��ي والنظ��ام حول 
المعركة بسبب تأثيرها المحتمل على حظوظ انعقاد 

المؤتمر. 
ويق��ول دبلوماس��ي غرب��ي ف��ي بي��روت وفق��ًا 
لصحيفة »الش��رق األوس��ط« الس��عودية أن حصول 
معرك��ة القلم��ون معناه ع��دم انعق��اد المؤتمر، وهو 
م��ا يدرك��ه ال��روس واألميركي��ون ويس��عون لمنعه. 
وبالفع��ل، فقد صارح الس��فير األميرك��ي الجديد في 
بي��روت ديفيد هيل ش��خصيات لبنانية التقاها مؤخرا 
بأن مس��اعي تبذل لمنع نش��وب هذه المعركة، قائال: 
»نح��ن وأصدقاؤن��ا الروس نعمل ما في وس��عنا لمنع 
هذه المعرك��ة لمخاطرها على )جني��ف 2(، باإلضافة 
إلى مخاطرها الش��ديدة عل��ى الواق��ع اللبناني لجهة 
ارت��دادات ه��ذه المعرك��ة األمني��ة والعس��كرية على 
لبن��ان«. أما الس��فير الروس��ي ف��ي بيروت ألس��كندر 
زاسبكين فقد تحدث بالصيغة نفسها أمام سياسيين 
آخري��ن التقاهم األس��بوع الماض��ي، وإن كان كالمه 
اختل��ف عن الكالم األميركي لجه��ة عدم تكلمه نيابة 
ع��ن األميركيين كما فعل هيل، مش��يرا إلى أن بالده 
تس��عى لمنع حصول المعركة. ويتابع الدبلوماسيون 
الغربي��ون بدق��ة تط��ورات الموق��ف ف��ي القلم��ون، 

خصوصا لجهة مش��اركة حزب اهلل في هذه المعركة، 
إذ يكش��ف الدبلوماسي نفسه أن المعلومات تقول أن 
الحزب حش��د نحو 15 ألف مقاتل م��ن أجل المعركة، 
وإنه يس��تعد مع النظام الس��وري لخوضها - وحسمها 
- قبل الشتاء باعتبار أن المنطقة التي ستخاض فيها 
المعركة جبلي��ة، ولن يكون الطقس البارد جدا عامال 

مساعدا للمهاجمين. 
إضافة إلى الحزب، يعتقد الدبلوماسي الغربي أن 
النظام نفسه يريد هذه المعركة بشدة، ألنه »ال يريد 
انعق��اد المؤتمر، فهو يعتقد أنه تجاوز مرحلة الخطر، 
وليس مستعدا بالتالي لتقديم أية تنازالت في مؤتمر 
جنيف، وهي تنازالت حتمية، مهما اختلف تقييم هذه 
التن��ازالت. أم��ا »الجماع��ات الجهادية« فه��ي بدورها 
تريد المعركة ألنها ترفض الحل الس��لمي وتعتقد أن 

بإمكانها ضرب النظام والحزب في هذه المعركة. 
ويش��ير الدبلوماس��ي إلى أن الح��زب يدفع بقوة 
باتج��اه هذه المعركة، وهو يس��عى من خالل تركيزه 
المتواص��ل عل��ى الجماع��ات الجهادي��ة ودوره��ا في 
المعركة إلى تهيئة األرضية الش��عبية لتدخله هناك، 
ألن التوقع��ات تش��ير إل��ى »معركة مكلفة« بش��ريا. 
ويعتب��ر أن م��ا يت��ردد عل��ى ألس��نة قي��ادات الحزب، 
وآخره��ا تصريح ألح��د قيادته ع��ن »أنن��ا عرفنا من 
يفخ��خ الس��يارات ويرس��لها إل��ى مناطقنا وس��نلقنه 
درس��ا لن ينس��اه« تقع في هذا اإلط��ار، خصوصا أن 
التس��ريبات اإلعالمية التي ظهرت بعد إعالن اكتشاف 
س��يارة مفخخ��ة ف��ي الضاحي��ة كلها رك��زت على أن 
الس��يارة المفخخة أتت من يب��رود في جبال القلمون، 
مما سيعطي الحزب دافعا إلعالن مشاركته في الحرب 

»دفاعا عن الضاحية«. 
ويب��دو أن األميركيي��ن و»أصدقاءه��م« الروس 
جادون في السعي لمنع حصول المعركة، ويظهر ذلك 
من خالل ال��كالم المتناقض عن ه��ذه المعركة التي 
كث��ر الحديث عنها، لكنها لم تبدأ بعد، بما يؤش��ر إلى 

حجم الضغوط التي تمارس في هذا اإلطار. 
في الخت��ام وكما ذكرنا في ملفٍ س��ابق، يدرك 
األسد أن ما في يده كان قبضة رماد من بقايا حريق، 
وأن الق��رار في الش��أن الس��وري لم يعد آلل األس��د، 
ألن صفح��ًة م��ن التاريخ الس��وري طوي��ت، وصفحة 
أخرى بدأت، ومعه��ا زماٌن مختلف، وكل المعارك التي 
يفتعلها قبيل الحل ليس��ت إال خدماتٍ لحلفائه س��عيًا 
لتكري��س وقائ��ع جديدة ف��ي المنطقة على حس��اب 

السوريين وأرواحهم. 
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ن�سائح م�سمومة للثورة �ل�سورية؟
في إبري��ل / نيس��ان 2011 كنت واح��دًا من قراء 
صحيفة الوطن الس��ورية، والتي اكتشفت الحقًا بأنها 
مل��ك للمافي��وزي رامي مخلوف، وما أث��ار انتباهي في 
تل��ك المرحلة عامود افتتاحي بعن��وان )ربما يكون من 

وضع وضاح عبد ربه(: ال نريد نصائحكم المسمومة!
تل��ك العبارة ع��ن النصائ��ح »المس��مومة« تبين 
الحًقا أنها لم تش��مل كتاب وصحفيين عربًا فحس��ب؛ 
إذ أن الرقاب��ة الذاتي��ة للس��وريين قبل اش��تداد الثورة 
كانت محس��ومة، بل امتدت لتشمل حتى طالل سلمان 
الحًقا، وتعرض فيما بعد المفكر العربي عزمي بشارة 
لما هو أش��د وأقس��ى كونه منذ البداية ح��ذر من ذلك 
المش��هد الذي توضح��ت معالمه من��ذ كل المصادفات 
التي حدثت أمنيًا وسياس��يًا واقتصاديًا بمحيط عائلة 
مافيوزي��ة تس��يطر وتغط��ي الجرائم ب��أذرع إعالمية 
وكوميدية تس��تحقر العق��ل الس��وري والعربي، وكأن 
شيئًا لم يكن في رعونة وصفاقة التعاطي ويا للصدف 
م��ن قبل عاطف نجيب قريب بش��ار، ومافي��ا االقتصاد 
رامي مخل��وف، الذي هتف ضده أهال��ي حوران، رواية 
العصابات المس��لحة لم تصلح وراحت صحيفة الوطن 
الصادرة في دمش��ق تنش��ر وعلى خجل إحدى مقاالت 
كاتب فلس��طيني كان يكتب في الصحيفة عن قضيته 
الفلس��طينية، وحي��ن تج��رأ عل��ى نق��د تل��ك الرواية 
الس��مجة عن عصابات مسلحة اكتشفنا كم هو صعب 
ومس��تحيل أن يقبل العق��ل المبني عل��ى ديكتاتورية 
وتألي��ه ما ي��رد عن مؤسس��ة العائلة أي نق��د ولو كان 
بعد أكثر من عام، قاله بنفس��ه الديكتاتور عن األشهر 
األولى بدون سالح. وبعد عام ونصف راح فاروق الشرع 
بنفس��ه يقول لصحيفة األخبار ما قاله عن توسل تلك 

المؤسسة العسكريتارية األسدية لقناص واحد. 
إذن، كل م��ا قي��ل ع��ن نصائح مس��مومة هو في 
الحقيق��ة محاول��ة لتغيي��ب الواق��ع وبروز أب��واق صار 
مع��روف دورها ف��ي تش��ويش الرواي��ات وحرفها عن 
حقيقته��ا التي عاش��ها المتظاهرون الس��لميون ليس 
في حوران وحدها؛ بل بالقرب من العاصمة الس��ورية 
وتحدي��دًا ف��ي مدين��ة دوم��ا.. الن��اس كان��ت تش��اهد 
قناص��ة النظ��ام يعتلون مؤسس��ات الدول��ة ويطلقون 
النار للقتل، كانوا يش��اهدون الحاف��الت الخضراء التي 
تنقل ش��بيحة األس��د ومصور قنوات األسد، تنقل الجو 
الهادئ من أمام جموع الش��بيحة، ثم كان يخرج هؤالء 
األب��واق الس��وريون واللبنانيون لتقدي��م رواية تنفي 
ما يعيش��ه هؤالء الناس من مش��اهدات تكلفهم أقرب 
الناس إليهم وهو ما عُد استفزازًا كبيرًا نحو مزيد من 
الغضب الس��وري على كل هذا االس��تهزاء الذي وصل 
أوجه ف��ي خروج نج��وم الكوميديا إلى االس��تهزاء من 
ش��عبهم ومعاناته، كما فعل دريد لح��ام مرارًا وتكرارًا 
ومعه جوقة من هؤالء الذين عاش��وا حالة هيس��تيريا 
جماعية وفردية غير مصدقين قيام الش��عب الس��وري 
بث��ورة جريئة يحمل��ون فيها الورود ويهتف��ون للحرية 

والكرامة الجماعية. 
الثورة التي تعتبر أي نقد »نصائح مس��مومة« تحتاج 

لمراجعة.. 
م��ن األم��ور التأريخي��ة الت��ي ال ته��م كثي��رًا في 
تفاصي��ل واقع الثورة الس��ورية، وب��رأي متواضع، أرى 
ب��أن تقليد بع��ض »أهل الثورة« خطابًا وممارس��ًة لما 
ص��در عن نظام تحول إلى الفاش��ية ليس بأمر محبط 
فحسب؛ بل هو أيضًا استهزاء بتضحيات الناس بأعز ما 
يملكون من أرواح، وحياة يلعب عليها أدوات هذا النظام 
الفاشي تخريبًا وتجويعًا وتشويهًا، ليسحب إلى جانبه 
المزي��د من ه��ؤالء الذين وقف��وا على أرصف��ة الثورة 
يراقبون. وهو حال كل الثورات التي ليس مطلوب من 
الش��عب كله أن يش��اركها وأن يكون ج��زءًا فاعاًل فيها، 
المحب��ط في األمر ال يعني يأس��ًا من حال الثورة، فهي 
ث��ورة مهما عل��ق فيها من ش��وائب وعوال��ق انتهازية 
ومحس��وبيات تُس��تمد من ثقافة نظام العصابة التي 
تراكم��ت عبر أكثر من ٤ عق��ود يقوم جلها على ثقافة 
التمل��ق والنف��اق والطبطبة عل��ى األخط��اء، وتجميل 
الس��لبية وكوارثه��ا بالتغن��ي بم��ا كان ولي��س بما هو 

حاضر وآني.. 
القص��ة هن��ا ليس��ت ممارس��ات داعش فحس��ب، 
والمنش��غلة في خلق حال��ة من اإلرب��اك وفتح معارك 

اإلعالميي��ن  والناش��طين  الث��ورة  ق��وى  م��ع  جانبي��ة 
والمدنيين بذات أساليب وأدوات القمع األسدية، وليس 
فق��ط ف��ي الرقة وحل��ب، حي��ث يتجنب البعض ش��رح 
معنى ش��كر وئام وهاب لداعش��� واألسئلة المحقة عن 
حالة التخلف التي يمارسها هؤالء ببضعة آالف يظنون 
ب��أن داعش » أطهر« من الجميع وربما نتيجة حالة من 
التخ��اذل واألخطاء التي وقعت فيها ق��وى الثورة وهي 
تعيش مراحل حصار ومحاوالت تفتيت بتجيير كل قوة 
نظام يقوم على من��اورة النار والخبز والتدمير وثقافة 
» ندم��ان يا س��يدي« هناك من يرى ف��ي التطرف حالة 
طبيعي��ة.. لك��ن المس��ألة أبعد من داع��ش، وأبعد من 
نقد ائتالف ق��وى الثورة والمعارض��ة، والتصفيق لكل 
م��ن اعتبر منش��قًا عن النظام ومؤسس��اته، التي لعب 
عليها مؤخرًا تحالف بش��ار اإلقليمي والدولي في قصة 
مكش��وفة لعبها قدري جميل ك�«ث��وري« ينفض غبار 
الثورة عن مالبس��ه » الثورية« في قلعة » الشيوعية« 
بموسكو عبر وسائل إعالم أظهرت حقيقًة مدى سخف 
م��ا يس��تند عليه عق��ل العصابة األس��دية ب��كل هذه 
الركاكة واالستهتار بمقدرة السوريين ثانية وعاشرة.. 
م��رة  ول��و  الس��وريون  لن��ا األصدق��اء  فليس��مح 
واح��دة لنق��ول الحقيقة كما ه��ي، أن ه��م أرادوا حقَا 
أن يس��تمعوا ألصدقائه��م الذي��ن التصق��وا بثورتهم 
وأهدافه��ا ب��دون أي��ة انتهازية وال مصلح��ة تخصهم، 
القصة ليس��ت أبدًا تنظير على أهل الثورة، وال نصائح 
مس��مومة عل��ى طريقة »الوط��ن«؛ بل ه��ي آراء في 
واقع يعيشه اإلنسان السوري متألمًا على قواه الثورية 
وهي تعيش حالة ارتباك ف��ي مواجهة عصابة حاكمة 
تب��دو ف��ي الظاه��ر متماس��كة )وربم��ا الظاه��ر هكذا 
بفعل تش��رذم وتردد قوى الثورة لي��س إال(.. فمن قرأ 
ما تس��رب أمس عن انهيار كلي ف��ي الجيش النظامي 
معنويً��ا ونفس��يًا وقتاليًا، يدرك كم ه��و متآكل هذا 
النظ��ام، وكم م��ن م��رة كان على وش��ك االنهيار في 
بعض أهم مفاصله، ل��و كانت القوى الثورية اجتمعت 
عل��ى أن تقل��ع ع��ن عقلي��ة قي��ادة المعرك��ة مج��زأة 
ومنقس��مة إلى حارات وأحياء وتجمعات غير مترابطة، 
ومنش��غل بعضها - ويا لألسف - ببهرجة إعالمية تثير 
الحق��ًا الكثير من األس��ئلة عند الش��عب ال��ذي يضحي 
حت��ى بحياته لكي يعي��ش أوالده وأحفاده المس��تقبل 
الذي لم يعش��ه هو وجيل اآلباء واألمهات.. فمن يقدم 
نفس��ه بدياًل عن نظام عصابات ال يقبل منه مهما كان 
اسمه ورصيده كل هذا باس��م الثورة والشعب.. قائمة 
الممارس��ات تط��ول ويعرفها بدون تفاصيلها معس��كر 
الثورة والشعب الذي يصل بعضه حد التجويع وتسلط 
البندقي��ة ف��ي أم��ور ليس��ت باألص��ل م��ن اختصاص 
أجه��زة  تقلي��د  يري��دون  إذا كان ه��ؤالء  إال  العس��كر 
حافظ وبش��ار، وهم بذلك يخس��رون أهم ما يؤهلهم 
ليكونوا ث��وارًا، ونح��ن نتحدث عن الحاضنة الش��عبية 
الت��ي ركز ويرك��ز اليوم نظام العصاب��ات على ضربها 
بأخس الوس��ائل من الحصار والتجويع بعقاب جماعي 
ف��اق ممارس��ات أي احت��الل أجنبي. ومن يقدم نفس��ه 
بدي��اًل ال يق��وم باعتقال نش��طاء وش��عراء وصحفيين 
وإعالميي��ن ويالحق أطباء، عل��ى قلتهم وحاجة الناس 
الماس��ة إليهم، ليعيد بعضهم جثثًا، أو يغتال بعضهم 
بغيلة وخسة كما يُفعل مع بعض القادة العسكريين، 
وه��و ما يُطرب له الديكتاتور وم��ن يؤيده حين تصير 
القصة: إنهم يقتل��ون بعضهم ويضيقون على الناس 

وهذا أمر جيد لنا!. 
بعض األمثلة ليس كلها:

 - ف��ي جن��وب العاصم��ة وتحدي��دًا ف��ي مخي��م 
اليرموك والحجر األس��ود، اش��تكى الن��اس طوياًل من 
عمليات تش��بيح باس��م الثورة قام بها م��ن كان الناس 
البس��طاء بحدس��هم يعتبرونه ممثاًل لألجه��زة األمنية 
األسدية، وتقاطع ممارسات تلك المجموعة واالستقواء 
بالبندقية للس��يطرة عل��ى مخازن طع��ام وأدوية قبل 
المدن��ي  العم��ل  الحال��ي، وش��طب  اش��تداد الحص��ار 
ومالحق��ة رموزه والناش��طين في مجال��ه، كان يجري 
واألس��ئلة تح��وم في األج��واء عن صفة ه��ؤالء الذين 
حاولوا مرة ومرة لإليقاع بين الناس في الحجر األس��ود 
ومخي��م اليرم��وك بممارس��ات ش��ائنة ال تم��ت للثورة 
بصلة، بل تريد من الناس أن تكفر بالثورة. ويا لألسف 

وبالرغ��م من تك��رار الش��كاوى وتكرار عملي��ات إثارة 
الفت��ن، وتأليب الن��اس على بعضها ف��ي أوقات مبكرة 
م��ن الثورة؛ لم يجري التصدي الج��اد لتلك المجموعة، 
وعلى قاعدة » هذا من جماعتنا.. وهذا يخصنا. » وتلك 
كارثة المحس��وبيات التي بنى نظام العصابة األس��دي 
وج��وده عليه��ا، كانت تكرس��ها مجموع��ة تعيش على 
ظه��ر الثورة ومآس��ي البش��ر، وإن اكتُش��ف مؤخرًا ما 
كان صحيح��ًا ف��ي حدس الناس عن ارتب��اط ذلك الذي 
قاد تلك األعمال الشائنة بدوائر أمنية للنظام.. وليكن 
األمر واضحًا، هنا حين نتحدث عن أخطاء قاتلة ال يجوز 
الطبطبة عليها فهي ليس��ت من باب التش��هير، وال من 
باب إش��اعة اليأس بل لإلش��ارة لما يج��ب أن تقوم به 
قوى الثورة بوعي ث��وري مخلص للناس الذين خرجوا 
بثورتهم يوم لم يكن هناك عسكر وال بندقية. ونعني 
هنا الحراك المدني الذي أثبت في أكثر من محطة بأنه 
األقدر على تس��يير شؤون الناس المدنيين إذا ما تفرغ 
العس��كر لواجبهم األساس��ي على الجبهات وانش��غلوا 
ف��ي حماية الناس وليس في ف��رض نمط معين بقوة 
الس��الح واألم��ر الواق��ع بالتدخ��ل ف��ي قضاي��ا حياتية 
يومية، كالملبس والحديث وقصة الش��عر بينما الناس 
اليوم تتض��ور جوعًا واليوجد لديها دواء.. ويا لألس��ف 
تعيش تلك المناطق حالة حصار شديد يضطرها ألكل 
القط��ط والكالب بينما قادة جبهات ومحاور يرون األمر 
وكي��ف أن مناطق أخرى تعيش بش��كل اعتيادي بينما 
الخب��ز مفقود منذ أش��هر، وبدل ترك حواجز التش��بيح 
األس��دية تمارس أقذر مما مارسته بحق الخارجين من 
المعضمي��ة في محاولة إدخال ربطة خبز كان يفترض 
أن ينش��غل هؤالء في تجيير قوتهم العس��كرية ليس 
لالس��تعراض وال فرض االس��تدعاءات بحق الناشطين 
الخضاعهم لما تريد البندقية.. أظن بأن شباب النشاط 
اإلغاث��ي والمدني يعرفون تمامً��ا كم من مرة توجهوا 

فيها محذرين من تلك الممارسات.. 
 - في منطق عس��كري بس��يط ج��دًا؛ بالتأكيد أن 
غياب التنسيق وجماعية العمل والمرجعية سيخلق جوًا 
مما قلناه مرارًا وتكرارًا عن عقلية » حاراتية« قد تكون 
قادرة على الحفاظ على الحارة ليس أكثر، وقد تش��تد 
هجم��ات عصاب��ات النظام وش��بيحته على تل��ك البقع 
الت��ي تتح��ول باس��تراتيجية الحصار وقط��ع اإلمدادات 
وبتر الحاضنة الش��عبية إلى شبه منعزالت يسهل فيها 
تكرار ما حدث في الذيابية والحس��ينية ومناطق أخرى 
ف��ي الريف الدمش��قي والحلبي وف��ي مناطق حمص، 
وحين كنت شخصيُا أنتقد غياب االستراتيجية الموحدة 
فل��م يك��ن األمر تنظي��رُا ال عس��كريُا وال سياس��يُا وال 
حياتيُا عل��ى الناس بل لمعرفة بق��درات وأخالق وقوة 
إرادة الثائرين أن تجمعت كلمتهم وأهدافهم بعيدًا عن 
صنمية الوالءات التي تفكك أهم ما في الثورة السورية 
انطالًقا من شعارات شعبها الذي خرج مقدمًا الشهداء 
في معرك��ة الكرام��ة والحري��ة الجماعية م��ن حوران 
جنوبًا إلى الدير والبوكمال والرقة وإدلب شمااًل. بعض 
التكتي��كات العس��كرية، ونح��ن نتحدث عن ه��ذا األمر 
بعد أن وصلت األمور إلى ما يتلمس��ه اإلنس��ان واقعًا، 
وبكل أس��ف صارت تش��به م��ا حذرنا من��ه من صرخة 
اكتشاف » ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض« تنتظر بنكاية 
ومناكفة وتخزين س��الح واس��تنكاف مرب��ك عن غياب 
تنس��يق واضح، وغرفة عمليات اس��تراتيجية وليس��ت 
اس��تعراضية، لكي ال تنتظر دوره��ا وتظن بأن عقلية 
القت��ال في الحارات س��تحرر وطنًا م��ن عصابة تتحول 
إل��ى احتالل واض��ح المعالم، احتالل يعان��ي من انهيار 
معنويات وأخالق وإرادة قتال س��وى ما نشر يوم أمس 
الس��بت من تس��ريب عن أن هؤالء لم يعودوا يقاتلون 
دفاعًا عن نظام منهار؛ بل عن حياتهم فحس��ب. ومن 
غير المعقول كل هذه العش��وائية المس��ماة » أخطاء« 
متك��ررة تذهب فيها األس��لحة والذخائر ف��ي الهواء، أو 
في أش��ياء ليست ذات قيمة س��وى في توكيد الوالءات 

بينما يصرخ البعض عن ندرة الذخائر.. 
 - قص��ة الصمت على ممارس��ات داعش وطعنها 
للث��ورة في الظهر، عززتها ممارس��ات س��بق وأن حذر 
منها الحراك المدني يوم كان يقول للعسكر في الثورة 
دعونا نحن نس��ير ش��ؤون المدن المحررة وركزوا �نتم 
عل��ى الجبهات وعل��ى ال�من الذاتي للث��ورة. كان هناك 
تج��ارب رائعة في عدي��د المحافظات الس��ورية، ولكن 
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أكثر م��ا تعرض له الحراك المدني ه��و حالة الفوضى 
وانتش��ار المحس��وبيات وال��والءات المترافقة مع ش��ح 
التمويل غير المش��روط، وانتشار خطاب طائفي اتسع 
مع اتس��اع جرائم نظام لعب على وتر الطائفية فانجر 
إلي��ه بعض المجموعات التي لم ت��درك بفعل غياب أو 
تغييب الناشطين غير العس��كريين ومالحقتهم.. مثل 
ذلك الخطاب الطائفي الذي استند على التملق لمشاعر 
الناس انتش��ر كالنار في الهشيم، والثورة باألساس لم 
تقم ليأتي هذا الش��خص أو ذاك ليخبر السوريين بعد 
قرون من وجود الكنائس وتماثيل وأيقونات المسيحية 
بأنها تماثيل يجب تدميرها، ولم تقم الثورة الس��ورية 
بس��بب تدخي��ن الن��اس للتب��غ، أو ألن لباس��ها لم يكن 
مقلدًا للباس األفغان والباكس��تانيين، وال بس��بب عدم 
إطالق اللحى وال لسبب أن طفاًل صغيرًا لم يتعلم وجب 
تأديبه بالجلد. تلك ش��ئنا أم أبينا سخافات ال عالقة لها 
بواقع القمع الذي يريد الس��وريون الخروج منه، وليس 
استبدال فاشية أسدية بفاش��ية أخرى تتخذ من الدين 
ما ينم عن أنها تفهم أكثر مما فهم المسلمون األوائل 
القادم��ون مع بداية الفتح اإلس��المي ووجود الكنائس 
لم يمس��ه ه��ؤالء ولم يقترب��وا من اآلث��ار حتى تكون 
هذه القراءة الضيقة للتراث الس��وري وعمق الحضارة 
اإلنس��انية في س��وريا. الصمت على تلك الممارس��ات 
والخطابات التي تتهم الث��وار بالعمالة ألميركا والغرب 
)وبالمناس��بة ه��م يعرف��ون ب��أن أمي��ركا والغ��رب لم 
يس��اندوا الثورة( هي ذات تهم حس��ن نصر اهلل للثوار 
وهي ذات التهم للش��عب الس��وري الت��ي أطلقها نظام 
قاتل بحق الثورة. فكيف يمكن إقناع الناس بأن اغتيال 
قائ��د في الجيش الحر هن��ا، واعتقال أو خطف إعالمي 
وإعدام ميداني لناش��ط وإقامة محاكم على هوى تلك 
الكتائ��ب والمجموع��ات والطعن بظهر الث��ورة هو في 
خدم��ة الثورة؟ وه��ل يكفي أن تقلد تل��ك المجموعات 
نفس أس��اليب األسد في اس��تغالل جوع وحاجة الناس 
لكس��ب الوالءات للقول بأن تلك المجموعات تعمل حقًا 

لمصلحة الشعب السوري؟
 - وف��ي ذات الس��ياق ت��زداد يومًا بع��د يوم حالة 
م��ن ردات الفع��ل الطائفي��ة، ول��و بالخط��اب والهتاف 
واألناشيد التي تبش��ر بالذبح. ودعونا نكون صريحون 
جدًا في هذه المس��ألة، نعم تستغل العصابة الحاكمة 
من��ذ بداي��ة الث��ورة المس��ألة الطائفية وما يس��مونه 
أقلي��ات.. نع��م يعرف الجميع بأن الش��بيحة باألس��اس 
كان��وا يش��بحون ف��ي مناطق الس��احل الس��وري قبل 
انتش��ارها إلى الداخل، ويع��رف الجميع ب��أن العصابة 
حش��دت كل قواها بخطاب تخويفي بش��ع يصور أهل 
الث��ورة كمجرمين وبأنهم وهابي��ون وتكفيريون وفي 
أحس��ن األحوال )أم��ر عجيب يطلقه حت��ى بعض أهل 
الث��ورة( أنه��ا ث��ورة إس��المية رغ��م أن مرجعهم علي 
خامنئي أطلق على الثورات العربية تس��مية » الصحوة 
اإلس��المية« ويعرف الس��وريون بالتش��خيص وتحليل 
الوقائ��ع بأن قصة االش��نقاقات العمودية واألفقية في 
الجيش األسدي ال يمكن أن تتم نتيجة توزيع المناصب 
فيه، وفي األجهزة األمنية محددة وفق والءات تحصنه، 
لك��ن المعرف��ة والتش��خيص ال يمكن أن تتح��ول إلى 
خط��اب تعميمي طائفي يقول: بأن الثورة قامت ضد » 
النصيرية العلوية« هذا أمر أشاعه نظام العصابة في 
بث شعارات قيل أن الثورة هتفت بها في بداية الثورة، 
وه��و أم��ر كاذب يعرفه حت��ى هؤالء الذي��ن قيل أنهم 
سيرس��لون إلى بي��روت وهؤالء إلى التاب��وت.. مفهوم 
ج��دًا أنه ف��ي لحظة غض��ب حين يؤس��ر طي��ار علوي 
يقصف منطقة معينة يقول الضحية شيء ما يعبر عن 
هذا الغضب، أو حين تم تسيب أشرطة » بدكن حرية« 
وغيرها من ممارسات الحاوجز بعناية االختيار األسدي 
اإليران��ي م��ع أدوات المالك��ي وحزب اهلل.. هذا ش��يء 
يعرف��ه السياس��ي ومن المفت��رض أن المثق��ف الثائر 
ي��درك خبث اختيارات نظام يتمس��ك بالنعرة الطائفية 
لتمدي��د عم��ره وتقديم نفس��ه كحام لألقلي��ات، وتلك 
المعرفة حين تنحرف ألن تصبح عند البعض تملقًا فإن 
شيئًا غير صحي يحدث ويجب مواجهته وبحزم من قبل 
الثورة. لتكن كفرنبل بوصلة الثورة وضميرها وهؤالء 
الرائع��ون الذين عبروا كل أس��بوع وعلى مدار األعوام 
الماضية عن حقيقة الث��ورة، رغم أنهم لم يعانوا أقل 
ولم يضحوا أقل هم ليس��وا أقل س��ورية وال حرية من 
ه��ؤالء الذين يتلثمون في الميدان العس��كري بهتافات 
طائفية ال تختلف عن هتاف��ات الطائفيين القتلة للواء 
أبي الفضل وال عصابات حسن نصر اهلل القاتلة باسم 

الحسين والتكليف الشرعي.. 
قلتها ذات مرة قبل س��نة وني��ف: الثورة هي التي 
تتف��وق أخالقيً��ا على جالده��ا. أنا ال أكرر م��ا اخترعه 
هيث��م مناع عن قصة المحاس��بة بالقول أن المصالحة 

ه��ي محاس��بة أبدًا؛ بل المحاس��بة ال تت��م بننبش في 
ماهية طائفة س��عد اهلل ونوس، هذا إس��فاف ما بعده 
إسفاف.. وليفعل الطرف المقابل ما يشاء فهو باألصل 
وضي��ع وقاتل وبال أخالق، فهل يج��ب أن يُقلد الوضيع 

القاتل في تصنيفه للناس؟
ثم إذا كان التش��بيح »علويًا فقط« وألجل ش��يوع 
خط��اب التط��رف اللفظ��ي لي��س إال.. فما ه��و إذا الذي 
يمارس��ه وزير دفاع بش��ار؟ وماذا كان يفعل مصطفى 
والبوط��ي؟ وم��اذا يفع��ل حس��ون؟ ورس��تم  ط��الس 
غزال��ي والمق��داد والزعبي وش��يوخ العش��ائر وأعضاء 
مجلس الش��عب، ورئي��س ال��وزراء التابع لبش��ار وائل 
الحلق��ي، وش��بيحة الم��ؤن الغذائي��ة، والتج��ار ورجال 
الدين، ومنتس��بي قطاعات القضاء، والسجون واألقبية 
ف��ي األجه��زة األمني��ة، والمنتس��بون إلى الث��ورة بينما 
يتاج��رون بالن��اس حت��ى تصبح جثث��ًا هام��دة. وليكن 
الس��ؤال قاس��يًا: هل » أهل الس��نة والجماع��ة« كلهم 
مث��اًل مع الث��ورة؟ وليس فيهم وال ش��بيح؟ هذا التكاذب 
اإلعالم��ي والثقافي يج��ب اإلقالع عن��ه، ليس من أجل 
أحد وال من أجل تطمي��ن أحد؛ بل فقط من أجل الثورة 
التي خرج��ت وقدمت مئات اآلالف من الضحايا لترس��م 
مس��تقباًل مختلفًا تك��ون المواطنة والعدال��ة بدياًل عن 
عقلي��ة العصاب��ة الت��ي تحكم��ت فقتل��ت العل��وي قبل 
الس��ني، وقطعت رزق��ه وجففت ينابي��ع حياته ودفعته 
نحو البؤس والهجرة والتخلف، وتس��لط أزالمها بخطاب 
متخلف أوقع في براثنه هؤالء المسحوقون الذين اختار 
كثير منهم األجهزة األمنية والعس��كرية كمخرج واهم، 
واعتقل مثقفيهم وجففت ثقافتهم ليبدو المش��هد كما 
هو عليه اليوم من وهم أن كل العلويين تحت الشبهة. 
ويساعد البعض ممن يس��مون أنفسهم تسميات تعود 
إل��ى الثورة بش��ار وعصابت��ه في تقديم ه��ذه الصورة 
الكئيبة لثورة ناصعة في حريتها وكرامتها اإلنس��انية، 
وليس��ت المنش��غلة في تصنيف الناس وفقًا لطوائفها 
ووفًقا لخيارات البحث تح��ت التراب وفي المقابر )تقليد 
لقاتل مثل حسن نصر اهلل في زعمه عن السيدة زينب( 
للنبش عن » الس��ني الصالح« وع��ن » العلوي القبيح« 
ولو كان ذلك العلوي في حياته أشجع في تحديه لحافظ 
بمئات المرات من ش��يخ مش��ايخ دل��س وتملق لحافظ 
من ألجل مس��جد ومعهد ديني ومحطة دينية ومصلحة 
تجاري��ة بدل م��ن مواجهة العس��ف والديكتاتورية التي 
تعاي��ش معه��ا كثي��رون م��ن كل الطوائ��ف )وإنه ألمر 
محزن أن نتحدث بهذه الصيغة لوال أن االسس��فاف بات 

يتملك بعض من ينتسبون إلى النخب(.. 
ه��ذه الثورة أيه��ا األصدقاء لم تق��م لكي ال يرى 
المجتم��ع نفس��ه في الم��رآة ويم��ارس الت��كاذب على 
بعضه للهروب من اس��تحقاقات إنسانية قبل أن تكون 
مواطني��ة وديني��ة.. هي ث��ورة على االس��تبداد وليس 
استبدال طرابيش االس��تبداد بأخرى وال التصرف وفق 
عقلية الج��الد وتربيته القومية الت��ي فرخت ما فرخت 
تح��ت بند معارضة كانت مدجنة ف��ي الوقت الذي خرج 
فيه كل هؤالء متسامون على جراحهم لينقلوا بلدهم 
م��ن حالة مزرعة إلى دولة مواطنة يتم فيها محاس��بة 
القات��ل عل��ى ممارس��ته وليس عل��ى طائفت��ه ودينه 
وثقافت��ه التي هي م��ن ثقافة الكل الملقاة ٤٣ س��نة 

فوق رؤوس كل السوريين والعرب.. 
كالمن��ا قد يكون قاس��يًا ونحن نتس��اءل عن كل 
هذه الش��وائب والعلق العالق بالثورة الس��ورية، والتي 
تطي��ل ف��ي المعاناة وعم��ر العصاب��ة الحاكم��ة، هي 
حال��ة التش��رذم والفرق��ة التي صارت تتك��رر كخطاب 
مش��روخ وممج��وج وبكل أس��ف صارت تدف��ع البعض 
كأمثال قدري جميل وغيره ألن يعتبروا أنفس��هم ثوارًا 
أكث��ر من غي��اث مطر ومن ج��ورج صبرا وم��ن برهان 
غليون. وصار البعض يطعن في معارضته ويس��ميها 
معارض��ة الخارج رغم أنها بن��ت بيئته وبعض رموزها 
خرجت للتو من س��وريا، وإن كانت مقصرة في اإلعالم 
والسياس��ة، فلننظ��ر لما يجري من بعض المنتس��بين 
للث��ورة عل��ى األرض.. عس��كريًا في حالة غير س��ارة 
م��ن الفرج��ة واالنتظار بعقلي��ة باب الح��ارة وغياب ما 
قلن��اه م��رارًا وتك��رارًا على ألس��نة خبراء عس��كريين 
ع��ن غياب التنس��يق ووهم الخ��ارج ودوره. وسياس��يًا 
وثقافيًا في ش��يوع خطاب كالذي ذكره غيرنا عش��رات 
المرات عن تأخر وتقوقع وأحيانًا عنصرية واستعالئية 
عل��ى مهجري��ن ونازحين من المعيب ذك��ر ما تعرضوا 
ويتعرض��ون له في المناطق التي هجروا إليها بل ومن 
المخجل االستعالئية التي صادفت الفلسطينيين الذين 
هج��روا مخيماته��م بينما كان��ت مخيماته��م مفتوحة 
الم��دارس والجوام��ع والبي��وت لمهجرين، لع��ب البيان 
لعبت��ه المخابراتي��ة لاليقاع بينهم بين الحجر األس��ود 
وحالة الحصار الكارثية على الغوطة والمعضمية بينما 
عل��ى بعد ع��دة كيلومترات تب��دو األم��ور وكأن هؤالء 
المحاص��رون هم م��ن كوكب آخر.. تل��ك بعض األمور 
الت��ي تكرر الحدي��ث عنها.. وص��ار يصل إلى مس��امع 
الكثيري��ن بأن التطرق لها ه��و كتلك التي أطلق عليها 
نظ��ام العصاب��ة ذات يوم » نصائح مس��مومة«.. ومن 
يكت��ب عن أم��ور الثورة لي��س أصاًل ف��ي موقع تقديم 
النصائ��ح ب��ل هو م��ن محبته أله��ل الث��ورة ولكرامة 
الشعب السوري والتصاقه المبدئي بالثورة يكتب عنها 
ال لينظ��ر عليه��ا بل ليؤكد م��رة ومرة أنه م��ع انتصار 
هذه الث��ورة بطعم االنتصار ولي��س بطعم الدم الذي 
يس��يل ليس في طريق النصر بل البحث عن تكريس 
حال��ة يس��ميها البع��ض » إم��ارة أو خالف��ة« والبعض 
اآلخر تقاس��م مع سلطة فاشية تحت مسميات سياسية 

كجنيف وغيرها.. 
حين نتحدث عن حالة انهيار يعانيها حكم العصابة 
منذ عام فنحن ال نضخم وال نتحدث عن رغبة؛ بل عن 
واقع لألس��ف يحج��ب تقدمه كثير م��ن العوامل أهمها 
م��ا يقوله الخب��راء وليس نح��ن عن التش��رذم وغياب 
التنسيق الشامل الذي بالتأكيد سينعكس على األرض 
وعل��ى المعارض��ة التي ج��رى جلدها حت��ى حين كان 

برهان غليون يرأسها.. 
كل ما نتمناه أس��بوعًا وراء أس��بوع أن نرى إقالعًا 
ع��ن تخمة الوقت الذي يتص��رف فيه ومن خالله هؤالء 
الممس��كون اليوم بمفاصل الثورة حتى ال يصلوا يومًا 
إل��ى حالة ينظرون فيه��ا إلى الخلف فال يجدون س��وى 
أنفس��هم والناس قد تجاوزتهم بطرق ال تبش��ر بخير 
مع انهيار تسعى إليه بعض القوى للمجتمع السوري.. 

والقابون الشرقية  الغوطة  بين  الواصلة  األنفاق  أحد 
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أعلن��ت منظمة حظر األس��لحة الكيميائية تقديرها 
للجهود التي بذلتها الحكومة الس��ورية لتدمير األس��لحة 
الكيميائي��ة وأماكن تصنيعها بش��كل كام��ل وتم تقييد 
أكث��ر من ألف طن م��ن المواد الكيميائي��ة تمهيدًا لنقلها 

ألماكن أخرى لتدميرها. 
في هذه األثناء يقوم س��الح الجو اإلسرائيلي بشن 
غارات جوية على مواقع عس��كرية س��ورية في دمش��ق 
والالذقية الس��تهداف ما تحدثت عنه بعض المصادر من 
ش��حنات أس��لحة كانت متجهة لحزب اهلل بينما استهدفت 
الغ��ارة على الالذقي��ة موقعًا للدفاع الج��وي يحتوي على 

منظومة صواريخ أرض - جو المطورة حديثًا. 
وفي أثناء ذلك وذاك، يموت الس��وريون يوميًا قهرًا 
وجوع��ًا وذبح��ًا وتم��وت بلده��م بمقدراته��ا وإمكانياتها 
وما تبقى م��ن معالمها. صمت النظام الس��وري كالعادة 
وصمت اإلسرائيليون كالعادة أيضًا ولم يؤكد الخبر سوى 
القناة األمريكية األشهر سي أن أن وهو ما يفسره بعض 
المحللين بأنه تفاهم س��وري إسرائيلي مسبق ومستمر 
وبأنه اطمئنان إسرائيلي تام من جهة أي رد سوري بعيد 
االحتمال طالما أن الجيش الس��وري منهمك في الصراع 
على جبهاته الداخلي��ة وطالما أن النظام ال يزال يحتفظ 

بحق الرد منذ زمن طويل. 
كل م��ا يت��م تدمي��ره الي��وم بأي��دي النظ��ام أو بأي��اد 
إس��رائيلية أو بجه��ود منظمة حظ��ر األس��لحة الكيميائية أو 
بأي��دي الجيش الحر ومئات الكتائ��ب المقاتلة هو حصيلة ما 
دفعه الس��وريون من دمائه��م وأموالهم ومقدراتهم وجهود 
أبنائهم على مر عقود، ويتم اليوم القضاء على كل مقدرات 

الحياة في هذا الوطن الذي تحول إلى مقبرة جماعية. 
ويب��دو أن كل الق��وى العالمي��ة والعربي��ة قررت أن 
تك��ون س��وريا أيض��ًا مقب��رة الربي��ع العربي ال��ذي يتم 
وأده يوميًا عبر تش��ويه الوجه المش��رق للث��ورة وإقحام 
آالف العناص��ر الغريبة والمتعصبة والموتورة والتس��ليح 
العش��وائي القاصر والذي يهدف باألس��اس ال إلى نصرة 
طرف على ط��رف بل إلى تصعيد الص��راع وإيصاله إلى 
مرحلة الالتوازن بحيث يقتل الجميع الجميع ويتم تدمير 
الوطن على أيدي أبنائه عبر إيهامهم بدعمهم ونصرتهم 
والصراخ على شاشات الفضائيات وبيع الخطابات الرنانة 
والش��عارات البراقة في أروقة المؤتمرات وجمع التبرعات 
الس��خيفة لهم في الطرقات ونشر صورهم دون احترام 
مأس��اتهم. كان مالك الموت المنتصر الوحيد في معركة 
فتحت أب��واب جحيمها ولم يعد ممكن��ًا حتى مواربة هذه 
األب��واب بعد أن أحرق لهيبها األخضر واليابس وأحرق ما 

تبقى من أمل في حياة السوريين للتغيير. 
ل��م يع��د غريبًا أبدًا أن يش��عر كثير من الس��وريين 
بالم��رارة والن��دم عل��ى م��ا ح��دث وال ي��زال يح��دث في 
وطنه��م، فما جن��وه من هذه الثورة حت��ى اليوم لم يكن 
س��وى التش��ريد والقت��ل والمزيد م��ن الذل ف��ي الداخل 
والخارج، الس��وري متهم حتى تثبت براءته، ينطبق ذلك 
على حواجز األمن لدى النظام وعلى س��لطات األمن في 
الح��دود والمطارات ح��ول العال��م، بات الس��وري منبوذًا 
داخل وطنه وخارج وطنه، وهو ما يدفعه لإللقاء بنفس��ه 
بين أمواج البحار أم��اًل في أن يدفعه التيار إلى أية ضفة 

أخرى بعيدة لن تفعل معه سوى أن تعامله كإنسان. 
يش��عر الس��وريون بالمرارة بعد أن انقلب��ت الثورة 
وب��ااًل عليهم وتس��لق عليها آالف المرتزق��ة واللصوص 
والمارقين والمتش��ردين وعابري السبيل وقطاع الطرق 
والمجانين والمنتفعين وتجار الحروب والبش��ر، يشعرون 
بالمرارة عندما يس��تولي تنظي��م متطرف على مدينة أو 
قرية ويب��دأ بفرض نظام قمعي يفوق النظام الس��ابق 
قمعًا وديكتاتورية ولكنه يحمل علمًا أس��ود بداًل من علم 
البعث، ويطي��ل لحيته تيمنًا بأمثل��ة تاريخية مجتزأة وال 
منتمي��ة. يقيمون محاكم ش��رعية ال تختلف عن محاكم 

أم��ن الدولة إال ف��ي أنها تتكلم باس��م اهلل بينما األخيرة 
كان��ت تتكل��م باس��م الش��عب، وكالهما ينكل بالش��عب 
ويعتب��ر دم اإلنس��ان مباح��ًا طالم��ا خال��ف م��ا تعتق��ده 

المحكمة صحيحًا. 
ال ي��زال ص��وت البندقي��ة ه��و األعل��ى في س��احة 
معرك��ة كان��ت في ي��وم من األي��ام ثورة س��لمية، ومن 
يحم��ل البندقية اليوم هو صاحب الكلمة األعلى وصاحب 
الحق في فرض رؤيته وفرض »ش��ريعته« بغض النظر 
عم��ا يريده الناس. االس��تبداد الديني ال يق��ل خطرًا عن 
االستبداد العسكري والسياسي، فكل منهم ال يرى سوى 
نفس��ه وال يرى أية آراء أو زواي��ا مختلفة عن رؤيته. من 
يمس��ك بالبندقية اليوم يمس��ك بالحكم، ومن يمس��ك 
بالحك��م ال يفلت��ه أب��دًا، ه��ذا م��ا علمت��ه إيان��ا التجارب 
السابقة في المنطقة العربية وهذا ما علمنا إياه التاريخ. 
وس��يبقى الطغيان سيد الموقف سواء حمل شعار »ال إله 

إال اهلل« أو شعار »األسد أو ال أحد«. 
تحول��ت الثورة إل��ى نكبة وطني��ة وقومية على كل 
المس��تويات، يتكبد السوريون اليوم أعباء إضافية هائلة 
عل��ى حياتهم البائس��ة نتيجة التش��ريد والقت��ل والهرب 
م��ن الموت، وال تس��تضيف دول الجوار إل��ى القليل ممن 
يهرب��ون يوميًا من الموت بدعوى حماي��ة األمن القومي 
واالبتعاد عن المش��اكل األمنية والسياس��ية. تم تسجيل 
كثير من حاالت االنتقام بين السوريين في دول المغترب 
انطالق��ًا م��ن معتق��دات سياس��ية وديني��ة وجدلية »مع 
النظ��ام / ضد النظ��ام« التي مزقت الس��وريين وأضافت 
مزي��دًا من الفرق��ة والكراهية تضاف إل��ى األطنان التي 
كان��وا يحملونه��ا س��ابقًا تج��اه بعضهم بعض��ًا. تحولت 
الث��ورة إلى مقب��رة لكل أح��الم الس��وريين وآمالهم في 
حياة أفضل وباتوا يعيشون على هامش الحياة والتاريخ 
وتركوا مصيره��م بأيدي داعش والنصرة والجيش الحر 
ولج��ان الدف��اع الوطني والجي��ش العقائدي والش��بيحة 

ومئات الكتائب والفرق والفصائل. 
وتتبدل األحوال ويبقى االئتالف على ذات الحال. 

ل��دي اقتراح ج��دي لكل أعضاء االئت��الف وخاصة من 
ه��م ف��ي الص��ف األول باالنضمام إل��ى برام��ج المواهب 
الش��ابة ف��ي الغن��اء ألن مقدرته��م عل��ى ال��كالم الكثير 
والص��راخ والعويل تبهرن��ا جميعًا، كم��ا أن كثيرين منهم 
ممن ل��م يكونوا يحلمون بأكثر س��يارة صغي��رة تحملهم 
باتوا اليوم من مشاهير الفضائيات والمؤتمرات وكل رأس 
مالهم إما بضعة أش��هر من االعتقال العارض في سجون 
النظام في وقت ما من الثمانينيات أو واس��طة من الدوحة 

أو الرياض أو اسطنبول أو األهم دفعة من أحمد رمضان!
نسي أعضاء االئتالف سوريا تمامًا، وحتى زياراتهم 
الس��خيفة والخاطفة للداخل انعدمت تقريبًا بعدما طاب 
له��م المق��ام ف��ي الخ��ارج وزادت التحديات ف��ي الداخل 
والمعتوهي��ن  للص��وص  مكش��وفة  الس��احة  فترك��وا 
عل��ى  ونحيبه��م  صراخه��م  وواصل��وا  والمتطرفي��ن 
الفضائيات واستجداءهم لمشاعر أوباما الذي يبدو أنه ال 
يعير أي اهتمام لبلد ممزق متخلف عديم الثروات وعديم 
الفائدة كس��وريا طالما أن الوضع تحت السيطرة وطالما 
أن إي��ران والس��عودية وتركيا تقوم بأدواره��ا المتضادة 
ف��ي إبقاء الصراع محص��ورًا دون التأثي��ر على المصالح 

األمريكية في الخليج وغيره من مناطق العالم. 
ه��ذا االئتالف عليه أن يغير اس��مه من الس��وري إلى 
العالم��ي ألن معدل إقامة أعضائه في بل��دان العالم التي 
ل��م يحلموا يوم��ًا بزيارتها يفوق عش��رات الم��رات معدل 
زيارتهم لوطنهم الذي ادع��وا تمثيله دون وجه حق ودون 
تفوي��ض منا نحن الس��وريين أصح��اب الح��ق أواًل وأخيرًا 
في اختيار من يمثلنا، فاالئتالف هو أس��وء صورة لس��وريا 
والس��وريين وخاص��ة م��ع الس��يطرة الكبيرة لتي��ار معين 
عليه ناهيك س��فاهة معظم أعضائ��ه البارزين وتناقض 
تصريحاتهم وتصارع التيارات التي تدعمهم وابتساماتهم 
البله��اء وعقوله��م الجام��دة. وإن كان ذل��ك ينطب��ق على 
معظمهم إال أن هناك قلياًل منهم ال يزالون على مبادئهم 
وثقافتهم العالية ولكنهم ضاعوا وس��ط زحام الفاس��دين 
والمتس��لقين والعلق��ات التي تبحث عن الش��هرة والنفوذ 

وآخر ما تبحث عنه هو الوطن ومصالحه العليا. 
ل��ن يرى ه��ذا الوطن النور إلى إش��عار آخر، وطالما 
بقي��ت القوى الكبرى على سياس��اتها المتضاربة وطالما 
بقي��ت الق��وى الصغرى عل��ى لع��ب األدوار المش��بوهة 
والمتعارضة والمتوافقة فإن الكارثة السورية لن تتوقف 
وس��تبقى ك��رة الثل��ج عل��ى تدحرجها بينما تس��حق في 
طريقها كل السوريين على اختالف أطيافهم وأعمارهم 
الت��ي قصره��ا القت��ل والذب��ح واالعتق��ال والمالحق��ات 
والحواج��ز واإلهان��ات. وحتى حي��ن النهاية، س��يكون لنا 
لقاء آخر ولكن عبر أحفادنا ومن سيبنون هذا الوطن من 

جديد على أمل أن ال تضيع تضحياتنا هباء. 
آخر الكالم، يقول أحمد مطر: 

نموت كي يحيا الوطن
يحيا لمن؟
البن زنى

يهتكه.. ثم يقاضيه الثمن؟!

مساعدات لنازحين سوريين في إقليم كردستان العراق
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ناشطون التقطها  الصفصاف  معبر  قبل  لما  صورة 

. . 
ق  

قي
تح

ح�سار �لهامة وقد�سيا
»فيز�« ملعرب �ل�سف�ساف.. ومفاو�سات 

لزرع �للجان ونزع �حلّر
  ربيع درويش - ريف دمشق

ل��م يك��ن محم��د يعل��م أن خروج��ه إل��ى عمله 
يومي��ًا يحتاج إلى اجتياز معابر تفص��ل بين المناطق 
وأن الطري��ق ال��ذي كان يس��لكه إلى مرك��ز المدينة 
سيس��تغرق أكث��ر م��ن س��اعتين بينم��ا كان يجت��ازه 
بأقل من ربع س��اعة قبل ف��رض الحصار على الهامة 
وقدس��يا، يق��ول محم��د أن معب��ر الصفص��اف أصبح 
يحت��اج إلى في��زا لعب��وره، فكل ش��خص يحمل قيود 
الهامة أو قدس��يا أو المخيم يق��وم الحاجز بمنعه من 
العبور، فيما يُس��مح لمن يحم��ل قيودًا أخرى بالعبور 
بع��د التأكد من أنه ليس مطلوب��ًا ألجهزة النظام، ثم 
يُترك ليجتاز المعبر مشيًا على األقدام حصرًا، محمد 
تع��رض للضرب والس��رقة في الحاج��ز الجديد للجان 
الش��عبية، والذي ظهر بعد حوالي 300 متر من حاجز 
الصفصاف التابع للجيش السوري، يقول أن الشبيحة 
اعتدوا عليه فقط ألنه كان يتوجه نحو منطقة الهامة. 
ب��دء الحص��ار على الهام��ة في الرابع عش��ر من 
الش��هر الماضي، وقد تبعتها قدسيا بعد ذلك بأسبوع، 
المدينت��ان الواقعت��ان في القس��م الش��مالي الغربي 
لمدينة دمش��ق، ش��هدتا ع��دة مجازر بح��ق المدنين 
وإعدامات مدنية بحق العس��كريين منذ خروجهما في 
الث��ورة الس��ورية، أطب��ق عليهما الحص��ار عند حاجز 
الصفصاف، الذي يفصل بين الهامة وقدسيا من جهة 
ودمر من جهةٍ ُأخرى، ويتمركز عليه عناصر مشتركة 

من الجيش وقوات األمن واللجان الشعبية. 
في قلب الهامة تقول س��يدة س��تينية لسوريتنا: 
إنه��ا تتدبر أمورها عن طري��ق المدخرات من الحبوب 
والمعلب��ات و«المون��ة« وبالنس��بة إل��ى الخب��ز، يت��م 

تهريبه حس��ب مزاج الحاجز وقد وصل س��عر 
الربط��ة إل��ى أكثر م��ن 100 لي��رة أن وجدت، 
ويشير الس��كان إلى أن أسعار المواد الغذائية 

ثابتة نسبيًا وال يوجد أي احتكار حتى اليوم. 

�لو�سع �الإن�ساين
عن الوض��ع اإلنس��اني والصح��ي يقول 
المس��ؤول الطب��ي ف��ي المنطق��ة: »أن أكثر 
م��ن 100 ألف نازح يقطنون ف��ي المنطقتين 
نس��بة النس��اء واألطفال من إجمالي السكان 
المحاصري��ن تف��وق %55 » ويضي��ف قائ��اًل 
لسوريتنا: »في الهامة لوحدها يتواجد حوالي 
4500 عائل��ة نازحة وأكثر م��ن 30 عائلة من 
معضمي��ة الش��ام نزح��وا م��ن الحص��ار إلى 
الحص��ار، ويقي��م بع��ض منهم ف��ي ظروف 
إنس��انية صعب��ة داخ��ل بي��وت عل��ى الهيكل 
الكتظاظ البيوت بالس��كان وعدم توافر بيوت 
فارغة، ويتابع المسؤول الطبي أن في الهامة 
اليوم مشفى واحدة أنشأتها بعض المبادرات 
األهلي��ة وه��و غير مجه��ز كما يج��ب ويحتاج 
إلى األوكس��جين والدواء إلنق��اذ ثالثة أطفال 
يعيش��ون ف��ي الحضانات، وتخوف المس��ؤول 
م��ن نفاذ مخ��زون األوكس��جين، مق��درًا عدد 
األطف��ال دون س��ن العامي��ن ب���8100 طفل 

بحاجة ألكثر من 23 ألف علبة حليب شهريًا. 
وحس��ب عاب��د الش��امي العض��و في تنس��يقية 
الهامة، فإن س��بب الحصار يعود إلى مقتل عنصرين 
من الجيش الس��وري على يد الجيش الحر العتدائهما 
على فت��اة وض��رب أخيها، ويضي��ف الش��امي أن أخر 
قص��ف كان في أول أيام العيد، ويش��ير الش��امي في 
حديثه لس��وريتنا، أن اتفاقًا جرى مع القوات النظامية 
لتأمي��ن مادة الطحين إلى منطقت��ي جبل الورد وحي 
ال��ورود الموالي��ن للنظ��ام مقاب��ل إدخال ش��حنة إلى 
الهام��ة ولكن النظ��ام نقض وعده ولم يدخل س��وى 
كمي��ة ال تكفي %10 م��ن احتياجات أهال��ي المنطقة 
اليومي��ة على ح��د قول��ه، وأن النظام يتبع »سياس��ة 
جديدة تهدف إل��ى محاصرة المناط��ق المحررة لخلق 
ع��داوة بين األهالي والجيش الح��ر، من أجل الضغط 
علي��ه لمغادرتها وتس��ليم س��الحه« وينف��ي ادعاءات 
النظ��ام بتواج��د عناص��ر تابع��ة لجبه��ة النصرة في 

الهامة ويقول أن الجميع ينفي ذلك. 
فيما يؤكد عضو تنس��يقية قدس��يا قيس محمد، 
ع��دمَ وجود عناص��ر الجيش الح��ر في قدس��يا، وأن 
المس��لحين الذي��ن يتحدث النظام ع��ن وجودهم إنما 
هم شبان يحملون أس��لحة خفيفة لحماية الممتلكات 
العامة ومنع تس��لل »الش��بيحة« إليها، ويشدد محمد 
عل��ى أن األهال��ي رفع��وا ش��عار »نج��وع وال نرك��ع« 
لتحدي ما وصفها بسياسة تجويع ينفذها النظام ضد 

المدنيين. 

�لرد �حلكومي

الثالث والعش��رين من تش��رين األول بثت وكالة 
س��انا الرس��مية لألنباء: » نفت وزارة التجارة الداخلية 
وحماي��ة المس��تهلك ما بثت��ه القنوات الش��ريكة في 
جريمة سفك الدم السوري عن انقطاع لمادة الطحين 
ع��ن الهام��ة وقدس��يا، وأك��د مع��اون وزي��ر التج��ارة 
الداخلي��ة وحماي��ة المس��تهلك محم��ود المبيض في 
تصريح ل�«س��انا« أن هذه األخب��ار عارية عن الصحة 
بشكل كامل، وأنه يتم تزويد األفران في المنطقتين 
بكل مستلزمات إنتاج مادة الخبز بشكل دوري، وأشار 
إل��ى أن ال��وزارة تقوم بالتع��اون مع الجه��ات المعنية 
بإيص��ال الطحين وجميع مس��تلزمات إنتاج الخبز إلى 
جمي��ع المناطق، وأنه ال يمكن أن ينقطع الطحين عن 

أي منطقة«. 
الصفح��ات المعروفة باتصالها م��ع النظام على 
مواقع التواصل االجتماع��ي، بررت الحصار الحتضان 
الجي��ش الح��ر من قب��ل األهالي وطالبت المس��لحين 
بتس��ليم سالحهم كشرط أساس��ي لفك الحصار عن 

المنطقتين. 

�لتفاو�ض و�للجان �ل�سعبية 
بعد جلس��ة تفاوض جمعت بعض وجهاء قدسيا 
والهامة م��ن جهة والنظام من جه��ة أخرى، تم طرح 
مقت��رح ليتم التوافق عليه مفاده وضع لجان ش��عبية 
م��ن أهالي قدس��يا والهام��ة تقوم بحماي��ة المنطقة 
وتس��يير أمورها األمنية بالتنسيق مع األمن السوري، 
مع تس��وية أمور كل ش��خص مطلوب للنظام وعودة 

المنشقين إلى ثكناتهم العسكرية
 مقاب��ل ف��ك الحص��ار، وكل من يرفض 
تسليم نفسه سيتم فتح طريق آمن لخروجه 

من المنطقة. 

�ملوقع و�لرتكيبة
تع��ود أهمية المنطقتين الجيوسياس��ية 
نظ��رًا لقرب موقعه��ا من القص��ر الجمهوري 
والقطع والمقرات العس��كرية التابعة للنظام 
الس��وري، وهي على س��بيل المثال ال الحصر 
)الحرس الجمهوري الل��واء 105 واللواء 104، 
مس��اكن الح��رس الجمه��وري، جنود األس��د، 
الق��وات الخاص��ة، مؤسس��ة معام��ل الدفاع، 

وتطول القائمة( 
ه��ذا يضاف إلى ح��ي »ال��ورود« و«جبل 
ال��ورد« وه��ي عش��وائيات يس��كنها بع��ض 
الضباط وأشخاص يُعرفون بوالئهم للنظام. 
التن��وع  الكب��رى ه��ي  البلدتي��ن  نقم��ة 
الطائف��ي الذي جعلهما محطًا لنزاع مس��تعر، 
تق��وم  الس��ورية  الحكوم��ة  أن  خصوص��ًا 
بدع��م المناط��ق الموالية وتحاص��ر المناطق 
المعارضة التي يس��يطر عليه��ا الجيش الحر 

منذ أكثر من سنة. 
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عل��ى راحة ي��دي كت��ب خال��د )27 عامًا( أس��ماء 
األحي��اء وأرق��ام هوات��ف ذويهم، وعلى جل��د معدتي 
رس��م أبو محمد )35 عامًا( أس��ماء وأرق��ام من قضوا 
تح��ت التعذي��ب أو من ش��دة اإلعياء، الحب��ر قليل في 
القل��م، وأبو محم��د كان يعمل حدادًا ويس��تخدم ذات 
الي��د ف��ي الكتاب��ة وتطويع الف��والذ، يكت��ب بحماس 
وبسرعة والقلم يس��ير بعمق على جسدي، فيضطر 
أب��و محمد لتأكيد الحروف واألرق��ام بخط كبير، حُدد 
بش��كل دقيق جدول زياراتي األولى خ��ارج المعتقل، 
م��ن زم��الء الزنازين، من��ذ ألمح ل��ي الضاب��ط أنني 
س��أغادر إثر »واس��طة«، لم يكن أمام المعتقلين من 
وقت للحقد عليّ أو محاس��بتي عل��ى وجود قريب لي 
يتعامل مع النظام س��يخرجني من هنا أخيرًا، فالوقت 

كل الوقت إليصال األخبار اآلن وحمل الوصايا. 

�لبعثة
غ��ادرت الفرع، أو ط��ردت منه كما تذك��ر الورقة 
الرس��مية التي وقعت عليه��ا، إنها الواح��دة والنصف، 
والطرق��ات كم��ا أعرفها لي��اًل قبل ثالثة أش��هر، خالية 
دمش��ق والتح��رك فيه��ا خط��ر، ال مواص��الت اآلن وال 
مال مع��ي وال هاتف، لك��ن أصوات االنفج��ارات قوية 
للغاي��ة ومتواصلة، علمت الحقًأ أن برزة كانت تش��وى 
تلك الليلة، ش��عري ورائحتي وذقن��ي، وما أرتديه وما 
ال أرتدي��ه م��ن مالبس يثير الش��كوك، م��اذا أقول إذا 
أوقفني حاجز ما؟ كنت في المعتقل!! س��يعتقلني من 
جدي��د ويأخذني إلى فرع آخر، لك��ن أين أذهب؟ منزل 
عائلتي في ريف دمشق أو ما تبقى منه، ومشاهدتهم 
لي بهذه الهيئة وفي هذا الوقت س��تنهي ما تبقى من 
عقولهم بعد قلق متواصل لثالثة أشهر، تذكرت منزل 
صدي��ق بالقرب من الف��رع لم أزره من��ذ عام ونصف 
ف��كان مقصدي س��يرأ على األقدام فالتكس��ي الوحيد 
ال��ذي توقف لي خاف وفرَ مس��رعًا، أخافتني دمش��ق 

تلك الليلة فقد شاهدت جميع أبنيتها مراكز اعتقال. 

�لدعوة �سرقًا
أم وائ��ل ه��ي م��ن فتح��ت لي ب��اب المن��زل في 
الدويلع��ة، س��يدة ف��ي الخمس��ين نظرت إل��ي وقالت 
بص��وت ثاب��ت الذبذب��ات، »نع��م؟«، هك��ذا ردت على 
»مرحب��ا خال��ة«، ول��م يتغي��ر ذل��ك التعبير الش��رس 
والعتي��ق على وجهها حين أبلغتها بكوني رس��ول من 
ابنها الش��هيد، أدخلتني وصنعت لي القهوة، بحثت في 
غرف��ة المعيش��ة عن ص��ورة لوائل فلم أجد، جلس��ت 
أم وائ��ل وقد عشّ��قت أصابع كفيها ببعضها، س��ندت 
ظهره��ا بهدوء، ثم قلبت نظرها بين عينيَ وش��فتي 
قب��ل أن تس��تقر عيناها على فمي، كان أم��رًا بأن أبدًا 
الكالم، فبدأت أس��رد ما كان وائل يفعله في المعتقل 
واصف��ًا ش��كل أيامه األخي��رة، أتحدث ب��ال توقف فأمر 
على كل دقيقة، فيما ال تزال تتابع انقباضات فمي وال 
تسألني أبدًا، لم أستطع إخفاء أي تفصيل أمام قوتها، 
كأنها كانت تعلم أنني ربما س��ُأجمل الحكاية، فقررت 
إرهابي ونجحت، لم أخفِ صراخ وائل، لم أنكر أي جزء 
من عذاب��ه، أتحدث منتظ��رًا الدمع م��ن عينيها، وهما 
الزالتا على حالهما حين فتحت الباب لي، فأتلو شهقته 
األخي��رة، واللحظة التي تحول فيها وائل إلى جثة على 
بع��د بالطة واحدة من��ي، عيناه تنظ��ران وال تنظران، 
جثة س��حبها الس��جانون لخ��ارج الزنزانة م��ن قدميها 
وأغلق��وا الباب، حتى الته��دجُ في صوتي لم يفلح في 
س��كب دمعة من عينيها، وأصمت منهيًا ما لدي بشعور 
مذنٍب يقدم االعتراف، أرتفع نظر أم وائل مغادرًا فمي 
ومارًا عبر وجهي ليستقر تمامًا في عيني، جسدها بال 
أي حركة، وصوتها يسير إلى أذني بال أي تردد لتقول: 
الحم��د اهلل.. وتذكرني بالقهوة أن أش��ربها، ظننت أن 
المهمة انتهت وأن الوصية قد وصلت، فرفعت رأس��ها 

تأملت السقف، رمقت باب الغرفة ثم نظرت إلى كفيها 
وقد تركتهما في حضنها وس��ألتني: هل عانقت وائل 
في المعتق��ل؟ كنت قد عانقت جثته بعد استش��هاده، 
حضنتها بش��دة، ففي المعتقل تكون مش��تاقًا للموت 
ربم��ا، أجبتها نع��م، فقالت لي: قف، وقف��تُ.. غادرت 
أم وائل جلس��تها، وقفت مقابل��ي ثم حضنتني، كانت 
ذراعاه��ا تلتقيان ف��ي منتصف ظه��ري، حين ضربت 
دمعته��ا عنقي، إنه��ا أمي اآلن وأنا وائل، رأس��ها خلف 

رأسي وتردد: الحمد هلل.. الحمد هلل. 

�لتطهر و�لُغ�سل
ال أعرف أن كان االستحمام بعد حرمان منه لثالثة 
أشهر مفيدًا حقًا، فأنت تدرك من لون الماء على األرض 
حجم القذارة على جس��دك، فيما تُحبُط حين تفهمُ أن 
الل��ون الغري��ب على بعض تضاريس جس��مك ال يزول 
بالم��اء والصاب��ون هو راس��خ فيك، وال تش��بع من لهو 
الم��اء عليك، ومش��تاقٌ أنا للمرح��اض وكذلك الحنفية 
والصابون��ة والليفة، ف��ِرحٌ بمغادرة جس��دي للمعتقل 
لكن ذهني ال يزال معتقاًل بعض الش��يء، أقس��م أني 
لمح��تُ خوفي من الزنزانة يس��تحم معي ويطلب مني 
أن أفرك له ظهره، أنا أهذي، يُجهز صديقي طعامًا على 
عجل ويج��ود بما لديه ولدى الجي��ران، بعد أن كنتُ قد 
تعري��ت أمامه قبل الحمام وطلبت منه نقل كل األرقام 
واألسماء بحرص ومن دون خلط بين الموتى واألحياء، 
يبدو الطعام ترفًا غير مستحق، والنوم بمساحة تسمح 

ليدي بهجر خاصرتي أخيرًا رفاهية لها اشتياق. 

�لدعوة غربًا
طرق��ت الب��اب ف��ي صحناي��ا، ففتح ش��قيق خالد 
وع��رف على الفور أنن��ي أنا الذي اتصل��ت في األمس، 
كانت العائلة بانتظاري، األم واألب واألخوة، أجلس��وني 
في ص��در الغرفة ف��ي المنزل ال��ذي تحول إل��ى مركز 
إيواء مع أقارب دفعتهم الحرب لمش��اطرة المنزل، طرد 
األب األطف��ال خارجًا، وبدأتُ الس��رد، فاألفضل أن تبدأ 
بالحدي��ث قبل أن تُس��أل، فهكذا تتحكم أن��ت بالبداية 
عل��ى األقل، أقول خالد بخير، فتمطرن��ي أم خالد بألف 
سؤال يصلح لمس��افر ال لمعتقل، أكل خالد؟ نوم خالد؟ 
ش��رب خالد؟ دفئ خالد؟ كان تعذي��ب خالد ال يتوقف وال 
أعل��م أن كان س��يخرج حي��ًا، مما يجعل دائ��رة المناورة 
والتطمي��ن تخنقن��ي أكث��ر، لكن��ي أس��تمر ف��ي بيع ما 

أعطان��ي خالد من وصايا، ال تُهم��ة عليه كما يعلم كل 
ضب��اط التحقيق، ناكرًا أن لخالد جرأة على كل س��جان 
ولس��ان الذع يجعل الض��رب حليفًا دائمًا لبدنه، لس��ان 
اكتس��به من والده الذي يجبرني على االعتراف، »كيف 
يعني عم ياكل ويضحك؟« ال يصدقني والد خالد، كفه 
على خده يُكّذبُ ما أخت��زُل وأبتكر، بينما أركز أنا على 
االستثمار في والدة خالد، مذهالت هن األمهات يصدقن 
أكاذيب��ي ويفرحن به��ا، تطمئن األم وتدع��و لخالد وال 
تنس��اني من بعض الدعاء، يرافقني والد خالد إلى باب 
المنزل، وحين أهم بالخروج يلتقط ذراعي ويس��حبني 
كس��جان، ويسأل: »عمو.. ابني عايش لما ميت؟ قلي ما 
بق��ول ألمو« أنظ��ر في عينيه بب��رود، مطلقًا نظرية ال 
تقبل النقد، أنا كنت هناك وخرجت، سيخرج خالد؟ كفه 
تح��رر ذراعي وال أعلم هل أفلحت في بيعه هذا التأكيد 
أم ال، ما أن أس��مع إغالق الباب خلفي، حتى أبصق على 
نفس��ي وأتابع الس��ير إلى منزل جديد أكون فيه لنصف 
ساعة ولدًا ألم جديدة تبحث عن ابنها في وجهي فتجده. 

و�سايا �لر�سول
األمه��ات األكث��ر قلق��ًا لكنه��ن األكث��ر تصديقًا 
ألكبر الكذبات، تس��تطيع أن تنسج لهن من البطوالت 
والمغام��رات، م��ا ال تصدق��ه إال أم لها قل��ب يحترق، 
بع��ض اآلب��اء كذل��ك، وبعضهم يش��به الج��رّاح، أو 
المحقق الخبي��ر يُكثر من األس��ئلة، األخوات كثيرات 
الب��كاء، يَريّ��ن ف��ي الرس��ول أخ��ًا ال غريب��ًا، األخوة 
يتحول��ون س��ريعًا وم��ن دون إذن��ك إل��ى أصدق��اء، 
ويعتبرون أنك س��تخبرهم ما أخفيته عن األم واألب، 
وحين تس��رد نبأ الموت، يتكرر ذات المش��هد في كل 
بي��ت، كل العيون تبكي لكن بالتتابع، النس��اء عمومًا 
يراف��ق دمعهنّ صراخ حاد عمي��ق ومتواصل، الرجال 
غضبٌ ثم حركاتُ جس��دٍ ثم سكينة، نادرًا ما تتمكن 
من رؤية الدمع في مٌقّل الرجال، يردد الجميع صغارًا 
وكبارًا ش��تائم للقاتل، تتحول الغرفة لساحة تظاهر، 
يط��ول س��ماع كالم التَرَحم عل��ى الراح��ل، الجميع 
ال يفهم��ون الخبر م��ن المرة األولى، تحت��اج أن تكرر 
العبارة، وتقول: استشهد، ضع كل ثقتك لحظة نطق 
الكلم��ة، اعق��د جبينك، جم��د عضالت وجه��ك، أخرج 
القرار في صوتك، أي تردد فيها سيعني تكرارًا أكثر، 
قلها ثم انصرف من تلقاء نفسك، ال أحد يراك بعد أن 

تعلن خبر الموت، إذ تمت رسالة رسول الموت. 

  عامر محمد

ر�ســــول �ملـــــوت

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن

أم سورية على قبر ولدها الشهيد في الغوطة الشرقية



13

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    2

01
3 /

ل 
ألو

ن ا
ري

تش
 / 

3 |
  )1

11
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

�ألفة عمر با�سا �الإدلبي 1912 - 2007
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ول��دت ألف��ة اإلدلب��ي ف��ي ح��ي الصالحية 
الدمش��قي ع��ام 1912م آلل اإلدلب��ي األس��رة 
واس��عة الثراء، وحيدًة لخمسة إخوة ذكور والدها 
أب��و الخير عم��ر باش��ا اإلدلبي، ووالدته��ا نجيبة 
المرم��وق » كاظ��م  داغس��تاني أخ��ت األدي��ب 
الداغس��تاني » صاح��ب » حكاية البيت الش��امي 

الكبير ». 
تلق��ت علومها في مدرس��ة تجهي��ز البنات، 
وتق��ول اإلدلب��ي ع��ن نش��أتها: »أن الحي��اة في 
دمش��ق القديم��ة كان��ت حي��اة هادئ��ة ودافئ��ة 
والس��يما التعاط��ف والتواصل بين أبن��اء الحارة 
الواحدة. الجار في الحارة كأنه من اقرب األقرباء 
يف��رح لفرح ج��اره ويح��زن لحزن��ه. كان هناك 
تعاض��د اجتماع��ي رائع ف��ي الحارة الدمش��قية 

القديمة. كانت الحارة بسيطة ووادعة. »
ظهر ميله��ا إلى األدب وه��ي صغيرة، حتى 
أن أحد أس��اتذتها تنب��أ لها بأنها س��تصبح أديبة 

مرموقة يومًا ما، وهذا ما حدث فعاًل، 
تقول اإلدلبي أنها بدأت قراءة كتاب األغاني 
وعمره��ا لم يتجاوز االثنتي عش��رة س��نة وكان 
لوالده��ا الفض��ل األول ف��ي توجيهه��ا الوجه��ة 
األدبية فكان ينعم عليه��ا بالهدايا لتحفظ أبياتًا 
من المعلقات وسواها من الشعر العربي القديم 
الجميل وكانت مكتبته زاخرة بأمهات الكتب مثل 

األمالي واألغاني والعقد الفريد. 
كاظ��م  بخاله��ا  ذل��ك  بع��د  تأث��رت  كم��ا   

الداغس��تاني ال��ذي كان أديب��ا مرموقا ف��ي عصره. 
وف��ي مكتبة خالها تعرفت عل��ى أعالم األدب العربي 
الحدي��ث من طه حس��ين إلى عباس محم��ود العقاد 
ومحم��ود تيمور ومي زيادة وم��اري عجمي. من هنا 

نشأ معها حب األدب. 
عام 1929م وهي في الس��ابعة عشرة وقبل أن 
تتم دراس��تها. تزوج��ت من الدكتور حم��دي اإلدلبي 
وه��و من أبرز أطباء دمش��ق ومن مواليد عام 1899 
م، وه��و ال��ذي ورث قصر ناظم باش��ا، عن زوج أمه 
خورش��يد ب��ك المصري، بعد أن س��دد المس��تحقات 
المالي��ة المتراكمة على األخي��ر وفي هذا القصر تم 
زفاف الدكتور حمدي على ألفة عمر باشا، وظلت في 

قصرها إلى أن استملكته الدولة. 
تقول اإلدلبي عن فترة الزواج واألمومة: 

س��نة 1932 أنجبت ولدي ياسر، وأصبت بمرض 
أقعدني ف��ي الفراش س��نة كاملة انقطع��ت خاللها 
ع��ن القراءة انقطاعًا تام��ا، وكانت أحب هدية تحمل 
إل��ي أثناء المرض هي الكتاب، وبعد ش��فائي تابعت 
القراءة وعش��ت حياة طبيعية، وانتس��بت خالل هذه 
الفت��رة إلى عدة جمعي��ات خيري��ة وثقافية كجمعية 
دوح��ة األدب، وكانت تعق��د في داري ندوة ش��هرية 
يش��ترك فيها عدد من أدباء دمشق وأديباتها لتبادل 
اآلراء ح��ول األدب والثقاف��ة، وبع��د خمس س��نوات 
أنجب��ت ابن��ي الثاني زي��اد وعاودني الم��رض ولكن 
بش��كل اخ��ف، وزرت القاهرة ألول م��رة فبهرت بها 

وكنت ازور لبنان كل صيف.  
انتس��بت س��نة 1940م إلى جمعية الندوة وإلى 
حلق��ة الزه��راء األدبي��ة والتحق��ت بجمعي��ة الندوة 
الثقافية النسائية 1945م وكان من أبرز أعمال هذه 
الجمعية إصدار كتاب » مختارات من الش��عر والنثر« 

لماري عجمي. 
وف��ي س��نة 1947م كتب��ت أول قص��ة بعنوان 
القرار األخير وأرسلتها لالشتراك في مسابقة إذاعة 
لندن وحصلت عل��ى الجائزة الثالثة ليبدأ مش��وارها 
األدب��ي بمجموع��ة م��ن الرواي��ات والقص��ص التي 

تغوص في نس��يج المجتمع الدمش��قي ففي كتابها 
نفحات دمش��قية تتوقف اإلدلبي عند معالم دمشق 
التي لملمتها من الكتب التي حكت عن دمش��ق ومن 

قصص الجدات واألجداد. 
عام 1948هبت مع عدد من النس��اء الس��وريات 
للمش��اركة بأعمال اإلنقاذ واإلسعاف وإيواء مشردي 
النكب��ة، تواصل��ت مع نض��ال الش��عب الجزائري في 
الس��تينات الق��رن العش��رين وأثن��اء حرب��ي 1967 
و1973، وكان��ت واح��دة م��ن المناضالت الس��وريات 
الالتي يزرن الجرحى وأس��ر الش��هداء ويقدمن لهم 

المساعدة. 
وتقول ألف��ة اإلدلبي: أنها أخب��رت خالها األديب 
كاظ��م الداغس��تاني أنها كتبت قصتين وأرس��لتهما 
إلى مجلة الرس��الة، وعندها ضح��ك كثيرًا وقال لي: 
أل��م تج��دي مجلة أق��ل تواضع��ًا من مجلة الرس��الة 
كيف ترس��لين بواكير نتاجك إلى تل��ك المجلة التي 
ال يكت��ب فيها إال العمالقة، وص��در العدد الجديد من 
مجلة الرس��الة، وفيها القصة األول��ى وهي بعنوان: 
الق��رار األخي��ر، ثم صدر الع��دد الثان��ي وفيه قصة 
ال��درس القاس��ي واالثنتان منش��ورتان ف��ي كتابي 

األول)قصص شامية( الذي صدر سنة 1953م.  
أص��درت مجموع��ة م��ن القص��ص والرواي��ات 
والدراس��ات نذك��ر منه��ا:  « قص��ص ش��امية، وداعًا 
ي��ا دمش��ق، المانولي��ا في دمش��ق وأحادي��ث أخرى، 
ويضح��ك الش��يطان، - نظ��رة ف��ي أدبنا الش��عبي، 
عصي الدمع، دمش��ق يا بسمة الحزن، حكاية جدي، 

نفحات دمشقية ». 
ترجم��ت قصصه��ا إلى أكثر من 15 لغ��ة أجنبية هي 
األلمانية االنكليزية، الفرنسية، الروسية، األوزباكستانية، 
الهنغاري��ة، الهولندي��ة الس��ويدية، االس��بانية، الصينية، 

االيطالية، البرتغالية، التركية، الفارسية.  
قالوا عنها: 

األديب محمود تيم��ور: خير ما في قصص ألفة 
اإلدلب��ي أنها طراز خاص وش��خصية مس��تقلة فيها 
تصوير للحياة الش��رقية، فهي ش��رقية الجو والروح 

والنزع��ات أما التمهيد للمواقف وبراعة الس��بك، 
ودق��ة المعالج��ة ف��ي ه��ذه القص��ص فتتريك 

المعاير طبيعية ال تكلف فيها وال تزوير.  
األدي��ب م��ارون عب��ود: أن��ا أوم��ن بالذاتية 
قبل كل ش��يء، وقد رأيت الس��يدة ألفة اإلدلبي 
ذات ذاتٍ، فعل��ى ه��ذا األس��اس بني��ت تقديري 
له��ا، لقد اس��تطاعت أن تصور لن��ا في قصصها 
أعماق نفسية المرأة وبدواتها ونزواتها، فأفادت 
بذل��ك القصة العربية جدًا، ومن أدرى من المرأة 

بالمرأة.. 
األديب إبراهي��م الكيالني: أم��ا الطابع الذي 
ارتضته فعرفت به وعرف بها فهو طابع )الشامية( 
العقلي��ة  الخصائ��ص  تل��ك  بالش��امية  واعن��ي 
والس��لوكية الت��ي تتص��ف بالنعوم��ة والتهذي��ب 
والمصالح��ة وغير ذلك من والئ��د حضارة قديمة 
متوارث��ة كون��ت الخلق الش��امي وجعلته نس��يج 
وحده، أن لقصص الس��يدة إدلب��ي قيمة وثائقية 
فولكلورية حملت الكتاب في الشرق والغرب علي 

ترجمتها إلى لغاتهم المتعددة.  
األديب عبد الس��الم العجيلي: تتميز السيدة 
ألف��ة اإلدلب��ي بموهبته��ا البارعة في تس��جيل 
قصص الحي��اة الواقعية بأس��لوب رائق وس��رد 
طلي مستمدين من نضارة الحياة الشامية التي 
تصفها فيما تكتبه، وتكاد السيدة إدلبي أن تكون 
الوحي��دة بي��ن قصاصينا وكاتباتن��ا القصصيات 
التي بلغت بهذا الن��وع من الفن القصصي هذه 
الدرج��ة من الكم��ال. ومن يق��رأ كتابيه��ا: )قصص 

شامية( و)وداعًا يا دمشق( يدرك بوضوح ما قلته.  
األدي��ب محمد م��روان مراد: نكهة ش��امية انتش��ر 
شذاها من كلمات نقية صافية حملت صفات أقدم المدن 
ع��ن مقص��ورة الجمال ألف��ة اإلدلبي ظل��ت خائفة على 
نس��يج من العالقات اإلنسانية واالجتماعية فسجلته في 

مؤلفات خرجت من قلبها مثل عصفور صغير.  
الشاعر »سليمان العيسى«: »تركت أجمل األثر 

في القصة السورية«. 
أما األس��تاذ »صب��اح قباني« فق��ال: »مع غياب 
ألفة اإلدلبي تغيب نفحة ش��امية أصيلة كان أريجها 
ينعش من يقرأ أدبها أو يجالس��ها أو يحضر ندواتها، 
مع ذهاب »ألفة« غابت من حياتنا ياسمينة دمشقية 

بيضاء ال أحلى وال أجمل«. 
األديب��ة »كوليت خوري«: »كان��ت قاصة بارعة 
وسيدة مجتمع نعتز بها استطاعت أن تكتب وتسجل 
ح��وادث وع��ادات وتقالي��د البي��وت الدمش��قية لكن 
أكث��ر ما كنت أحبه فيها هذا الحياء الذي كان يكس��و 
وجهها بالحمرة كأنها فتاة في العش��رين من عمرها 
كنت أعش��ق فيها هذه األنوثة الحيية الخجولة لهذه 

األديبة المتربعة على القمة«. 
رحل��ت اإلدلبي ع��ن عالمنا، في العش��رين من 
ش��هر آذار ع��ام 2007، وكانت في باري��س محاطًة 
ببعض أفراد أسرتها. وووريت الثرى في ”مقبرة بير 
التوتة“ بالمهاجرين، المثوى ألخير القابع في س��فح 

قاسيون. 
كانت اإلدلبي دمش��قية الهوى.. أحبت دمشق.. 
فكتبت لها وعنه��ا.. قصصًا وحكايات.. جرت حوادثها 
ف��ي قطاع صغير م��ن الوطن الكبير لتك��ون مرجعًا 
لحفيداته��ا الصغيرات ومن هن ف��ي عمرهن.. هذا 
م��ا قالت��ه في مقدم��ة كتابه��ا.. وداعًا دمش��ق الذي 
أهدته له��ن.. وضعته بين أيدي بن��ات الجيل القادم 
ليجدن فيه صور الماضي، معالمها القديمة خصوصًا 
وأن عوام��ل التمدن الحديث أوش��كت أن تأتي عليها 

فتمحوها شيئًا فشيئًا. 
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نهاد �أبو �لقم�سان: حرية �مليد�ن
  ياسر مرزوق
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حرية الميدان، هو االس��م الذي اختارته 
الناش��طة النسوية نهاد أبو القمصان لكتابها 
ال��ذي توث��ق فيه ش��هادتها ح��ول ال18 يوم 
التي عاش��تها في ميدان التحرير الذي تحول 
إل��ى أكبر مس��احة للحرية حظيت بها نس��اء 
مصر حيث كان لها الحق في تقرير مصيرها 
سواء بالتواجد داخل الميدان أو االشتباك في 
المع��ارك دون أن يح��اول أح��د التعامل معها 
بمنطق اللؤلؤة والحجر الكريم الذي البد من 

وضعه في علبة قطيفة لحمايته. 
بمزيج من المشاعر الشخصية المختلطة 
بأحداث الثورة، أصدرت دار نهضة مصر كتاب 
»حرية الميدان« للناش��طة النسوية نهاد أبو 
القمصان التي حاولت عبر ستة فصول رصد 
ألح��داث الثورة م��ن منظور نس��وي لتعكس 
الدور الذي قامت به المرأة التي كانت حاضرة 

في كل مشاهد ميدان التحرير. 
»زغ��رودة اخترقت عنان الس��ماء« هكذا 
وصف��ت أبو القمص��ان في كتابه��ا الزغرودة 
التي أطلقتها ف��ي الميدان عقب إعالن تنحي 
مبارك عن الس��لطة، وذلك بعد أن طلب منها 
والد أحد الش��هداء أن تطل��ق زغرودة احتفاال 

بأن ابنه الشهيد استرد جزء من حقه. 
كتابن��ا اليوم م��ن قائم��ة العناوين التي 
أرخت للثورة المصرية، وميدان التحرير ودور 
الم��رأة في صنع الحراك والعم��ل يمهد بذكر 
اللحظ��ات األول��ى للث��ورة المصرية، وس��فر 

الكاتب��ة إلي نيوي��ورك ووصف مش��اعر االحترام 
من الخارج للثورة. 

في البداية تس��تعرض الكاتبة أسباب العداء 
بي��ن النظ��ام وجمي��ع طبق��ات وفئ��ات المجتم��ع 
المصري، س��واء كانت الطبقة الوس��طى »حادثة 
خال��د س��عيد« الت��ي كش��فت التج��اوزات األمنية 
الرهيبة للنظام الس��ابق، فكانت محركا أساس��يا 
لثورة س��لمية، أو العداء مع الطبقة العمالية الذي 
ظهر ف��ي ش��كل تصاع��د اإلضراب��ات والوقفات 
االحتجاجية، حيث وصل عددها إلى 1700 إضراب 
عام 2010 طبق��ا لتقارير المنظم��ات الحقوقية، 
والعداء مع األقباط » حادثة نجع حمادي وكنيس��ة 
القديس��ين » واضطهاد الناش��طين المتعاطفين 
معه��م، والح��وادث الت��ي أكدت اإلحس��اس العام 
بالتآم��ر على كل مص��ر لتمديد حال��ة الطوارئ، 
وغضب الجمي��ع نتيجة انتخاب��ات 2010 التي تم 
توجيهه��ا لمصلح��ة الحزب الحاك��م، ومطالبتهم 

بتشكيل برلمان مواٍز. 
ث��م تش��رح الكاتب��ة باس��تفاضة دور المرأة 
المصري��ة في المجتمع، مع اس��تعراض لمكانتها 
ف��ي مصر م��ن خالل اإلحص��اءات العالمي��ة التي 
تعك��س التناقض الواضح بين الخطاب اإلعالمي 
ال��ذي يع��زف على وتي��رة دع��م الس��يدة األولى 
للم��رأة، والواقع ال��ذي تؤكده اإلحص��اءات لوضع 
الم��رأة المتدني في مص��ر، وتنتقل بعد ذلك إلى 
دور الم��رأة المصري��ة في الميدان، م��ع التعريف 
ببعض الناشطات، موضحة قصة كل منهن قبل 
الثورة، وفى أثناءها، ودور منظمات حقوق المرأة 
ف��ي الثورة م��ن حيث رص��د ومتابعة م��ا يحدث، 

وتشكيل مجموعات ضغط. 
تق��وم  المصري��ة  الم��رأة  الحقيق��ة  ف��ي   «
بواجباتها وزيادة وأكثر بكثير. فالسيدة المصرية 
مسئولة تماما عن األسرة، في حين أنها مسئولية 
مش��تركة بينه��ا وبين الرجل. فف��ي جيل أمهاتنا 

كانت للمرأة ش��غالة تقوم بأعمال المنزل، ولكن 
حديث��ا وبتراج��ع المس��توي االقتص��ادي تحولت 
المرأة لش��غالة بال أجرة الش��تراكها في اإلنفاق. 
ومع انهي��ار التعليم أصبحت مدرس��ة خصوصية 
وبال أج��رة أيض��ًا ؛ وم��ع انهيار الصح��ة أصبحت 

الطبيبة دون أجرة ». 
كم��ا يتحدث الكت��اب، ع��ن المي��دان وخروج 
المرأة المصرية، ويعرض لوضع المرأة المصرية 
وم��ا تعرضت ل��ه من انته��اكات على ي��د النظام 
الس��ابق في انتخابات 2005 من تحرش جنس��ي 
وقهر ومط��اردة أمنية، فضال عن ضغوط األهل، 
مما أدى لوصول عدد حاالت انتحار النساء إلي 54 

حالة عام 2010. 
تق��ول أب��و القمصان ع��ن مش��اركة المرأة: 
»وبالنس��بة للمرأة المصري��ة فقد كانت متواجدة 
بش��كل كبير وقاطع وأساس��ي، فالنس��اء كسرن 
محبس��ين في العالم السياس��ي فالمحبس األول 
مثله��ا مث��ل الرج��ل ف��ي االعت��راض والمحبس 
الثان��ي كونه��ا أنث��ي فاألذى الجس��دي بالنس��بة 
له��ا هو الس��ؤال عن عذريتها ففي الكتاب ش��رح 
تفصيلي لمعان��اة المرأة قبل الثورة وأثناء الثورة 

وبعد الثورة«. 
باإلضاف��ة لعرض ألدوار عدي��د والعديد من 
نم��اذج النتصار المرأة القائد عل��ى المرآة األنثى 
في المي��دان والتي تتناول فيه��ا الكتابة قصص 
لعدي��د م��ن الناش��طات السياس��يات ف��ي كاف��ة 
الحركات الت��ي قامت، ودورهن ف��ي الميدان من 
توعي��ة الجماهي��ر واإلذاع��ة والخدم��ة والنظافة 
والتنظيم ولجان اإلعاش��ة والوقوف عند المداخل 

الستقبال الفتيات. 
ش��امال موقع منظمات حقوق المرأة ودورها 
ف��ي الث��ورة )رص��د ومتابعة لما يح��دث – تقديم 
الدع��م الفن��ي والقانون��ي المباش��ر – تش��كيل 
مجموع��ات ضغ��ط(. ذاكرًة الح��ركات التي عملت 

ف��ي ه��ذا كحرك��ة س��وا – ومصرية ح��رة – 
وائتالف نساء الثورة. 

لتختت��م الكاتب��ة بالحدي��ث ع��ن الثورة 
الحائرة بين غياب القائد وغموض المستقبل. 
وتضي��ف: عندما كنت صغيرة تعلمت في 
المدرس��ة أنني عندما أجد إنس��انًا في شدة، 
م��ن إعاق��ة أو مصيبة، أن أق��ول: »الحمد هلل 
ال��ذي عافاني مما ابتلى ب��ه غيري.. «، ولكن 

ظل السؤال داخلي: 
»إال يع��د أنانية تصل إلى ح��د الجبن أن 
أكون ممتنة فقط ألني نجوت مما ابتُلِيَ به 

غيري؟«. 
لذا قررت أن يكون شكري هلل، في العمل 
على إال يُبْتَلى غيري وينعم كل إنسان امرأة 
أو رجاًل بما أنهم اهلل على البشرية من نعمة 
العق��ل، وفضيل��ة العدل والمس��اواة، ويكون 
الدف��اع عن حق الفقراء والمس��تضعفين هو 

أسمى طرق الحمد.. 
وأصبحت أق��ول: »الحم��د هلل الذي أنعم 
عل��يَّ بالعل��م وأن أكون م��ن المدافعين عن 
حقوق اإلنس��ان العامة وحق��وق المرأة على 

وجه التحديد«. 

نهاد �أبو �لقم�سان: 
 - من مواليد 1971

 - خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة
 - تتكس��ب من المحاماة أما العمل الحقوقي 
والعمل العام ال يدر دخل وإنما هو عمل تطوعي

 - هرب��ت م��ن مكات��ب المحام��اة الخاص��ة 
بالسياسيين المعروفين لتعلم القانون الحقيقي 
لالحتكاك بالناس ومعرفة العوارض في القوانين

 - استطاعت الفصل بين عملها في المحاماة 
وآرائها السياسية والشخصية

 - استطاعت عمل مكتب للمحاماة خاص بها
ف��ي  الدول��ي  للبن��ك  - أصغ��ر مستش��ارة   
واشنطن في س��ن ال�27.. وعند تمثيل مصر في 
اجتم��اع البنك الدولي إش��ادة بها الحاضرون ومن 
ضمنهم وزيرة الحكومة الس��ورية بثينة ش��عبان 

والوفد المغربي وكثيرين
 - حاصل��ة علي جائزة البنك الدولي لس��وق 

التنمية في سنة 2000
 - من أفضل عش��ر برامج تنموية في س��نة 

2002
 - جائ��زة منظم��ة المس��اواة اآلن عن أفضل 
فكرة في منطقة الشرق األوسط لمحاربة العنف 

وخاصة االغتصاب
مكتب��ة  م��ن  زه��رة  أب��و  ع��ادل  جائ��زة   -  
تنمي��ة  مش��روعات  أفض��ل  ع��ن  اإلس��كندرية 

ومنظمة نسائية في مصر
 - الخبي��ر العرب��ي الوحيد مع البن��ك الدولي 

إلعادة إصالح الخدمات المدنية في اليمن
 - مراق��ب ألكث��ر من بعث��ة دولي��ة لمراقبة 

االنتخابات في أكثر من بلد
للحكوم��ة  السياس��ية  المش��اركة  - خط��ة   

والمنظمات المانحة في المغرب سنة 1998
للمجل��س  السياس��ية  المش��اركة  - خط��ة   

األعلى للمرأة في البحرين سنة 2004
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  مثنى مهيدي

تور�ة موّتا )�لعهد �ملجيد(

فر �لنزوح:  �سِ
يطلب الموت هذا الصباح أن نقف في طابور. قبل أن نصعد معه. يحتال علينا 

برائحة الخبز. ينظمنا الجوع. ثم نشبع فجأة
 

فر �لتخوين: �سِ
ممدد على كنبتي. منش��غل بقراءة الرس��ائل في هاتفي. صوت خفي مسموع 
للتلفزي��ون من ورائي. فيه صوت أنث��ى تتحدث عن أن ما يقارب ال 30 % من 
األوروبيي��ن يعانون من الس��نة. اعتقدت أنني أتوهم الص��وت. تتابع حديثها 
عن أن ثلث الش��عب األمريكي يحشون السنة في شبابهم. بدأت أغير جلستي 
بصعوب��ة منتفضًا. وه��ي ال زالت تتاب��ع متحدثة عن مراكز للدراس��ات الذي 
يش��رح أس��باب تفش��ي الس��نة في الغرب. فركت عيناي وأذناي جيدًا قبل أن 
أقترب إلى التلفزي��ون أكثر. تنهدت فجأة ببالهة. عند رؤيتي لحرف الميم في 
كلمة )السمنة(. تلك المذيعة الوطنية كانت تتحدث عن البدانة. أنا المواطن 

الطائفي. أعود إلى كنبتي

فر �حلنني:  �سِ
في ما مضى. جارتي كانت امرأة أربعينية. تعمدت طوياًل أن تفتح شباك غرفة 
نومه��ا عندما تأتي برجل من البار كما تفعل كل فترة. كنت أس��تطيع أن أرى 
كل الجي��ران منصتين خلف ش��بابيكهم المغلقة. أدخن س��جائري على أنغام 
أنفاس��ها وصراخها. لم أدرك كم كان هذا الصوت ممتعًا حتى صرت جزءًا منه 

في إحدى الليالي. 

فر عزر�ئيل �الأول:   �سِ
يتجول بي��ن الجثث. يزين الوجوه. يرفع أطراف الش��فاه لتبدو مبتس��مة. في 
طرف فمه س��يكارة وصل جمرها للمنتصفها. على مه��ل يتفقد الموت أعداد 
الجث��ث. يحصي ويصن��ف فيهم األطفال. ثم يتأمل لوهلة س��ريعة كما لو أنه 

يقوم بعملية حسابية سريعة.
يتأكد من حمولته وجاهزيتها. أنا. يتكئ رأس��ي على ذراعي األيمن. أتأمل كل 
هذا. واضعًا أمامي كوب مياه غازية. وسيجارتي بين أصابعي وأحك بين الحين 

واآلخر طرف عضو من أعضائي.
يعجبن��ي منظر الم��وت منهمكًا في عمل��ه بكل إخالص. أعتدل في جلس��تي 

محاواًل كتابة وصف أدبي لما أرى. أو ربما رسم هذا المشهد.
ينتبه الموت لصوت حركتي. يتأملني للحظة. يحرك طرف أنفه كمن يتحسس 
رائحة كريهة. يبصق ما تبقى من س��يكارته ثم يزفر نفس��ًا خفيفًا من شفتيه 

كمن يشاهد شيئًا مقرفًا. يزيح بوجهه عني. ثم ينصرف بحمولته منزعجًا. 

فر �ملََدد:  �سِ
كانوا قد انتهوا للتو من تخزين مؤونة الشتاء. وسط هذا الزحام المشتعل. ال 

يأبهون إلال ألسباب الحياة.
وإذ تهدم هذا الجدار الذي يأوي. هاهو رتل من النمل ينزح بحثًا عن جدار آخر. 
أو ربم��ا هو رتل لإلمدادات. لمن وجد تحت األنق��اض. المالذ األمثل. الخلود 

للنمل. 

 رم�سان 2012 
في حلب، تتمنى إال تكون ليلتك هادئة. .

 توزيع المساعدات الغذائية في منطقة طريق الباب في
حلب | كانون األول 2012
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �لتا�سع و�لع�سرون 29 / 3 
مقالة أخ��رى جاءت عن طريق المن��ور وهي ألبي 
عهد عل��ي بركات م��ن تنظيم المكتب السياس��ي وهو 
موظف ف��ي دائرة كهرب��اء الالذقية، وموالي��ده 1937. 
مت��زوج وأحوال��ه »ربي كم��ا خلقتني« ال يملك ش��روى 
نقي��ر و«على األرض«. وه��و معتقل من��ذ توزيع بيان 
التجم��ع ف��ي ربي��ع ع��ام 1980. وال بد من نق��ل ختام 
المقال��ة، فأزمة حرب الخليج وما يترتب عليها منذ اآلن، 
وما س��تتركه من آثار س��يبقى عبرة من عب��ر التاريخ. 

يقول الكاتب: 
 وف��ي النهاية أريد أن أبرز أهم المنعكس��ات على 

المنطقة وعلى العالم، فبعد انتهاء حرب الخليج: 
1 - برزت قضية الشرق األوسط، وخاصة القضية 
الفلس��طينية كمس��ألة له��ا األولوي��ة ف��ي االهتمامات 
الدولية وبسط )الشرعية الدولية( والكيل بمكيال واحد 
لكافة المس��ائل الدولية، ووضع المنظم��ة الدولية اآلن 
أمام مسؤولياتها التاريخية وأمام استقاللها عن النفوذ 

األمريكي. 
2 - نبه��ت ح��رب الخليج إلى أنظمته��ا التابعة كليا 
لإلمبريالي��ة األمريكي��ة ودورها المخ��زي والوضيع في 
اس��تدعاء القوى المعادي��ة للمنطقة، وبس��ط هيمنتها 
الكامل��ة والمباش��رة على ث��روات ومقدرات وسياس��ات 

المنطقة لفترة طويلة من الزمن. 
3 - نبهت هذه األزمة وهذه الحرب أيضًا إلى س��وء 
توزيع الث��روة العربية وحصرها بأنظم��ة تابعة رهنت 
كاف��ة أموالها وثرواته��ا الباطنية وعائداته��ا للمصارف 

األمريكية واألوروبية. 
4 - حرب الخليج عرّت بعض األنظمة العربية التي 
كانت حتى األمس القريب تتش��دق بالشعارات الوطنية 
والقومي��ة المعادي��ة لكام��ب - ديفي��د، ولإلمبريالي��ة 
والصهيوني��ة، وق��د وضعتها حرب الخليج في مس��ارها 
الصحي��ح، وهو االرتب��اط واالرته��ان الكامل لمش��يئة 
وسياس��ات اإلمبريالية األمريكية، وسقطت أخيرًا ورقة 
التوت )س��ورية – مصر - الس��عودية( الحلف األمريكي 

الجديد في المنطقة. 
5 - الح��رب ألهب��ت الش��عور القوم��ي ل��دى األمة 
وأحست بالخزي والعار من بعض حكامها لوقوفهم إلى 
جانب المحت��ل، ومن أجل تدمير بلد عربي ش��قيق هو 

العراق. 
6 - أبرزت حرب الخليج ضعف اإلتحاد الس��وفييتي 
ف��ي ظ��ل النظ��ام الدول��ي الجدي��د. وتبين ف��ي وضح 
النهار كم هو أس��ير ومرتهن لصالح الموقف األمريكي 
ومتناق��ض م��ع مواقف��ه المبدئي��ة في دعم الش��عوب 
المقه��ورة والمعت��دى عليها، وموقفه أس��وأ من موقف 

الدول األوروبية ما عدا بريطانيا. 
7 - قضي��ة الخلي��ج كان��ت درس��ًا بليغ��ًا لش��عوب 
المنطق��ة بكامله��ا ولقواه��ا السياس��ية م��ن مختل��ف 
االتجاه��ات الفكري��ة، كما أن انعكاس��ات أزم��ة الخليج 
ش��ملت الش��عوب وح��ركات التح��رر ف��ي مختل��ف بقاع 
األرض، وبرهنت بأن النظام الدولي الجديد، بشعاراته 
البراق��ة )تعزي��ز الش��رعية الدولي��ة( ينته��ك حق��وق 
ومصالح الشعوب، ويهيمن على العالم باسم الشرعية 
والقانون الدولي، كما أن انعكاسات األزمة أعطت درسًا 

بليغًا وعبرًا لشعوب وحركات التحرر في بقاع العالم. 
إنن��ي بالنهاي��ة متش��ائم لع��ودة اإلمبريالي��ة إلى 

المنطق��ة بق��وة وأتوق��ع نه��وض تي��ارات الس��لفية، 
وتصدره��ا لعملي��ة الص��راع م��ع اإلمبريالي��ة، ومم��ا 
يؤس��ف له بيان األحزاب الش��يوعية العربية التقليدية، 
الذي يس��اوي بين احتالل العراق للكوي��ت، وبين وقوع 
المنطق��ة بكامله��ا تح��ت الس��يطرة األمريكي��ة. وهذا 
الموق��ف ال تحس��د عليه ه��ذه األحزاب عل��ى اإلطالق، 
واحس��رتاه على الح��ركات والقوى السياس��ية الوطنية 
والتقدمية في المرحلة المقبلة!! أتوقع تس��وية قضايا 
المنطقة بكاملها وف��ق المنظور األمريكي فقط والذي 

يخدم مضمونه إسرائيل.  أبو عهد علي بركات 
�ليوم �لثالثون 30 / 3 

االنقس��ام في الرأي شيء مش��روع، والحوار أمر 
جيد، أما التمترس فهو خندقة ذاتية ال طعم لها، وبقدر 
ما نتمترس بقدر ما نبتعد عن الرؤية الصحيحة، ربما 
نق��ول دائمًا ذل��ك ونم��ارس العكس. ولك��ن يجب أن 
نعوّد أنفس��نا أن ف��ي رأيي بعض األم��ور الصحيحة 
ووفي الرأي اآلخر قليل من الخطأ، وكثير من الصحة.. 

السجن له ظروفه وللسجن آالمه وله احتقانه. 
هن��اك رأي��ان حول النتائ��ج المترتب��ة على حرب 

الخليج وما آلت إليه األمور: 
الرأي األول: يؤكد أن النظام العراقي لو أسقطته 
ق��وى المعارض��ة الوطني��ة دون أن تس��قطه أمريكا 
والحلف��اء، أي إذا أس��قطه الداخ��ل ولكن هل تس��مح 
أمري��كا أن يكون هذا الداخل لي��س لصالحها أو يدور 
في فلكها؟.. وهل هذا البديل يقدر أن يس��تمر وطنيًا 
خالصًا ودون ش��راكة أمريكي��ة – اقتصادية، ويحافظ 
عل��ى وحدة العراق منطلقي��ن من مقولة أن أي نظام 
غير نظ��ام صدام الش��مولي واإلرهابي أحس��ن منه 

وأفضل ويقود العراق إلى أفق مفتوح. 
الرأي الثاني: بقاء صدام حسين ونظامه ضمانة 
لوح��دة الع��راق، وع��دم تمزيق��ه وتح��د اإلرادتي��ن: 
األمريكي��ة واإلس��رائيلية اللتي��ن مع تمزي��ق العراق 

والقضاء على وحدة أراضيه. 
هن��اك رأي ثالث، ربم��ا يراود الكثيري��ن وهو: - 
المنطق��ة برمتها تقع تح��ت المظلة األمريكية، وهذه 
المظل��ة من الق��وة بحيث تبس��ط ظلها ش��اء أم أبى 

الذين ال يريدون. 
عل��ى الحكوم��ات والمعارض��ة بنف��س الوقت أن 
يكونوا واقعيين، فأمريكا ليس��ت ضد الحكومات. فقد 
س��اعدت هذه الحكومات ونفس األم��ر مع المعارضة، 

فاس��تمرار حكومة صدام كحكوم��ة ضعيفة ومدمَّرة 
ومتالئمة مع الجوار يخدم أمريكا، وتحريك المعارضة 
من خالل س��ورية والس��عودية وأمري��كا عامل ضغط 
لدفع الحكومة في العراق كي تلبي المطالب األمريكية 
ومطالب الج��وار، والوفاق مع حكومات كامب – ديفيد، 
فإذا قدرت المعارضة على إس��قاط النظام ال بد ستقع 
ف��ي جان��ب تلبي��ة الش��روط األمريكي��ة والس��عودية 
وإذا ل��م تقدر يك��ون النظام قد أنهك، واس��تمر ولكن 
لي��س من أجل قي��ادة المعركة، بل من أج��ل تلبية ما 
تري��ده اإلمبريالية. وقد ظهر لع��ب األمريكان وتنفيذ 
الس��عودية وس��ورية عل��ى ه��ذا الوت��ر في الس��احة 
اللبناني��ة بحي��ث كان��وا م��ع كل األط��راف، وض��د كل 
األط��راف م��ن أجل إنه��اك المنطقة وتس��ليم أمورها 

لإلرادة الخارجية والمتمثلة بالهيمنة األمريكية. 
�ليوم �لو�حد و�لثالثون 31 / 3 

ومحكوم��ة  ومتش��عّبة،  متع��ددة  هن��ا  اآلراء 
بالج��و الالطبيعي الذي يحيط بها. ال��رأي الذي يقول 
بالديمقراطية وبرحيل صدام حسين، تصل المبالغة 
به��ذا ال��رأي إل��ى وض��ع كل مس��تقبل الوط��ن على 
المعارض��ة المجتمعة في بي��روت دون أن يروا حركة 
ه��ذه المعارض��ة التي تتح��رك بأس��الك مخفية. أين 
كان��ت هذه المعارضة أيام الحرب اإليرانية – العراقية 
الت��ي كانت تخدم الس��عودية وأمري��كا وعندما كانت 
إي��ران الق��وة المعارض��ة ألمري��كا. ودون أن يروا من 
يحتض��ن ه��ذه المعارض��ة أن كان النظ��ام الس��وري 
األش��د ديكتاتورية واألش��د عداءًا لش��عبه، أم النظام 
السعودي الفاسد الذي ينتسب إلى القرون الوسطى. 
أم��ا أصحاب الرأي ال��ذي يقف إلى جان��ب العراق 
ف��ي مواجه��ة اإلمبريالي��ة، فيغي��ب ع��ن نظرهم أن 
ه��ذه المواجهة ذات مواصفات درامية وليس فيها من 
صف��ات الثورة صف��ة واحدة.. لماذا فج��أة صار صدام 
حس��ين ض��د اإلمبريالي��ة؟.. أل��م يكن معه��ا وألجلها 
عندما حارب إيران؟ لماذا يومها لم يتجه إلى إسرائيل 
التي كانت المس��تفيد األول من حرب إيران؟ ومواجهة 
إس��رائيل ت��رص الصف��وف أكث��ر وتع��زل الرجعي��ة 

المتعاملة مع أمريكا. 
أما غزو الكويت واحتاللها ماذا يفيد سوى أمريكا 
وإس��رائيل والرجعية العربية، أليس��ت هي حماقة ما 
بعده��ا حماقة واخت��راق للقان��ون الدول��ي؟.. ويزداد 
النفخ والعداء بين العرب أنفس��هم. أن الكويت ضحية 

بين أمريكا وبين صدام حسين.
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أص��در الرئيس الس��وري المرس��وم التش��ريعي 
رق��م 70 للع��ام 2013، القاضي بمن��ح عفو عام عن 
الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 تشرين األول 2013 
المنص��وص عليه��ا في عدد م��ن مواد قان��ون خدمة 
العل��م إذا ت��م تس��وية أوض��اع الذين تش��ملهم هذه 
العقوبات خالل 30 يومًا، كما يقضي المرس��وم بمنح 
عفو ع��ام عن جرائم الفرار الداخل��ي والخارجي دون 
أن يش��مل المتوارين ع��ن وجه العدالة إال إذا س��لموا 
أنفس��هم خ��الل 30 يومًا للف��رار الداخل��ي و90 يومًا 

للفرار الخارجي. 
ينص المرس��وم على منح عفو عام عن الجرائم 
المرتكب��ة قب��ل تاري��خ 29 / 10 / 2013، ع��ن كامل 
العقوب��ة المنصوص عليها بالم��واد / 95 / 96 / 99 / 
 / 113 / 110 / 108 / 107 / 106 / 105 / 104 / 100
من قانون خدمة العلم الصادر بالمرس��وم التشريعي 
رق��م / 30 / لع��ام 2007 إذا تمت تس��وية أوضاعهم 

التجنيدية أصوال خالل 30 يوما. 
الم��ادة 95 – يعتب��ر متخلفا المكل��ف الذي يتأخر 
عن إجراء فحوص اإلعداد للس��وق بدون عذر مشروع 
ويعاق��ب بغرام��ة نقدي��ة تع��ادل الرات��ب المقط��وع 

لشهرين لجندي درجة أولى. 
المادة 96 – من يتخلف بدون عذر مشروع يقبض 
عليه أينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه 

سن الثانية واألربعين ويعامل وفق التالي: 
آ – م��ن يتخلف لمدة ال تتجاوز الش��هر من انتهاء 
مهل��ة تدقيق إعدادات الس��وق يعاق��ب بغرامة تعادل 
الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى وإضافة 

مدة شهرين إلى خدمته اإللزامية. 
ب – من يتخلف لمدة ال تتجاوز الثالثة أش��هر من 
تاري��خ مهلة تدقيق إع��دادات الس��وق يعاقب بغرامة 
نقدي��ة تعادل الرات��ب المقطوع لثالثة أش��هر لجندي 
درج��ة أول��ى وإضافة م��دة ثالثة أش��هر إل��ى خدمته 

اإللزامية. 
ج – م��ن يتخل��ف لمدة أقصاها س��تة أش��هر من 
تاري��خ مهلة تدقيق إع��دادات الس��وق يعاقب بغرامة 
نقدية تع��ادل الراتب المقطوع ألربعة أش��هر لجندي 
درج��ة أول��ى وإضاف��ة مدة أربعة أش��هر إل��ى خدمته 

اإللزامية. 
د – ف��ي ح��ال تك��رار التخلف عن الس��وق بدون 
عذر مش��روع يالحق المكلف أمام القضاء العس��كري 
ويعاقب بالعقوب��ة المقررة لجرم التخلف المنصوص 
عليه��ا في قان��ون العقوبات العس��كرية وإضافة مدة 

ستة أشهر إلى خدمته اإللزامية. 
الم��ادة 99 – كل مكل��ف بالخدم��ة اإللزامية بدل 
محل إقامته المس��جل في ش��عبة تجنيده بعد أن أتم 
فحوص��ه ولم يخبر هذه الش��عبة بالتبدي��ل المذكور 
خالل شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية 

تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى. 
الم��ادة 100 – يغرم المكلف بالخدم��ة اإللزامية 
ال��ذي يتخلف ب��دون عذر مش��روع عن تلبي��ة الدعوة 
الموجه��ة إليه للتأكد من اس��تمرار أس��باب التأجيل أو 
إلجراء الفحوص المقررة بغرامة نقدية تعادل الراتب 

المقطوع لشهر لجندي درجة أولى. 
الم��ادة 104 – كل احتياط��ي بدل م��كان إقامته 
المس��جل في ش��عبة تجني��د ه ولم يعلمه��ا بالتبديل 
خالل ش��هر م��ن تاريخ وقوع��ه يعاق��ب بالحبس من 
ش��هر إلى ثالثة أش��هر وبغرامة نقدية تعادل الراتب 
المقط��وع لش��هرين لجن��دي درجة أولى كم��ا يعاقب 
بالعقوبة ذاتها االحتياطي الراغب بالسفر أو الموجود 
خ��ارج البالد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه 

بموجب النظام. 
الم��ادة 105 – كل احتياط��ي تخل��ف ب��دون عذر 
مش��روع عن تلبية الدع��وة الموجهة إلي��ه للتأكد من 
استمرار أسباب االستبعاد أو إلجراء الفحوص المقررة 
يعاق��ب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لش��هر 

لجندي درجة أولى. 
 - ال تمنع هذه العقوبة من استمرار االستبعاد إذا 

كانت أسباب المنع التزال قائمة. 
الم��ادة 106 – يعاق��ب االحتياط��ي ال��ذي يخالف 
أح��كام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من س��تة 
أشهر إلى س��نة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب 
المقطوع من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة النقدية 
التي تعادل الراتب المقطوع من ثالثة أشهر إلى ستة 

أشهر لجندي درجة أولى. 
المادة 107 – من يس��رح من الخدمة العس��كرية 
ولم يراجع شعبة تجنيده خالل شهر دون عذر مشروع 
من تاريخ تس��ريحه لتس��جيله في س��جالت الش��عبة 
يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر 

لجندي من الدرجة األولى. 
الم��ادة 108 – يعتبر المكلف��ون مجهولو اإلقامة 
متخلفي��ن س��واء أكان��وا داخ��ل الجمهوري��ة العربية 
السورية أو خارجها حتى يثبتوا أعذارهم المشروعة. 
الم��ادة 110 – آ – كل م��ن تالعب ب��أي وجه كان 
لتخليص نفس��ه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها 
أو بعضها يُحال أمام القضاء العسكري ويعاقب وفقا 

ألحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. 
ب – كل مكلف بالخدمة اإللزامية لم يصرح قبل 
س��وقه بمؤهله العلمي األخير يعاق��ب بغرامة نقدية 
تع��ادل الراتب المقط��وع ألربعة أش��هر لجندي درجة 

أولى. 
الم��ادة 113 – آ - كل مكل��ف يس��اق للخدمة وال 
يحم��ل بطاقته الش��خصية ول��م يعلم ع��ن فقدانها 
الس��لطات المختصة ف��ي حينه يعاقب بإضافة ش��هر 

واحد على خدمته. 
ب – ال يح��ول تقديم��ه للبطاقة الش��خصية بعد 
ذلك م��ن تنفيذ العقوبة المقررة ما لم يدل بأس��باب 
حال��ت دون حمله البطاقة الش��خصية تقبلها مديرية 

التجنيد العامة. 
كم��ا يمنح المرس��وم عف��وًا عن كام��ل العقوبة 
المنصوص عليه��ا في المادة 102 م��ن قانون خدمة 
العلم الصادر بالمرس��وم التش��ريعي رق��م 30 لعام 

2007 إذا التحق بوحدته خالل 30 يوما. 
المادة 102 - آ – من تخلف بدون عذر مشروع من 

مكلفي االحتياط عن االلتحاق بالخدمة عند دعوته أو 
لبى الدعوى وف��ر قبل االلتحاق بوحدته يقبض عليه 

أينما وجد ويعاقب بإحدى العقوبات التالية: 
1 – بالحبس من ش��هر إلى س��تة أشهر إذا التحق 
خ��الل خمس��ة عش��ر يوما م��ن تاري��خ مهلة س��وقه 
وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف ش��هر 

إلى شهرين لجندي درجة أولى. 
2 – بالحبس من ش��هرين إلى سنة إذا التحق من 
تلقاء نفسه خالل شهر من تاريخ انتهاء المهلة األولى 
وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لش��هرين إلى 

أربعة أشهر لجندي درجة أولى. 
3 – بالحب��س م��ن س��تة أش��هر إلى س��نتين إذا 
التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة س��وقه بخمسة 
وأربعين يوما وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع 

لثالثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى. 
ب – إذا كانت الدعوة االحتياطية للتعبئة الجزئية 
وتخل��ف االحتياطي عن االلتحاق بدون عذر مش��روع 
أو ف��ر قبل االلتحاق بوحدته يقب��ض عليه أينما وجد 

ويعاقب بإحدى العقوبات التالية: 
1 – بالحب��س م��ن ش��هرين إلى س��نة إذا التحق 
خالل خمس��ة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة سوقه 
وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لش��هرين إلى 

أربعة أشهر لجندي درجة أولى. 
2 - بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق 
خالل ش��هر من تاريخ انتهاء المهل��ة األولى وبغرامة 
نقدية تعادل الراتب المقطوع لثالثة أش��هر إلى ستة 

أشهر لجندي درجة أولى. 
 3 – بالحب��س م��ن س��نة إلى ث��الث س��نوات إذا 
التحق أو قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بخمسة 
وأربعين يومًا وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع 

ألربعة أشهر إلى ثمانية أشهر لجندي درجة أولى. 
ج – إذا كان��ت الدع��وة ف��ي زم��ن الح��رب أو عند 
التعبئ��ة العامة يالح��ق المتخلف بدون ع��ذر ويعاقب 
بالعقوب��ة المق��ررة لجرم التخل��ف المنصوص عليها 
في قانون العقوبات العسكري ويؤجل تنفيذ عقوبته 

إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية. 

كما يت��م العفو ع��ن كام��ل العقوب��ة لمرتكبي 
جرائم الف��رار الداخلي المنصوص عليه��ا في المادة 
/ 100 / م��ن قان��ون العقوب��ات العس��كرية الص��ادر 
بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديالته. 

وع��ن كامل العقوب��ة لمرتكب��ي جرائ��م الفرار 
الخارج��ي المنص��وص عليه��ا ف��ي الم��ادة / 101 / 
م��ن قانون العقوبات العس��كرية الصادر بالمرس��وم 

التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديالته. 
و ال تش��مل ه��ذه الم��ادة المتواري��ن ع��ن وج��ه 
العدالة إال إذا س��لموا أنفسهم خالل 30 يوما بالنسبة 

للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي. 
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وأذك��ر بوجع ما أبكى صديقي الكوردي..  أن.. »العجوز الذي كان يجلب للناس الزهور من 
الجبال البعيدة، لم يجد زهرة على قبره عندما مات«..

وهن��ا يا أم��ي ال العجوز بقي وال الس��هل األخضر المح��روس بالقن��اص الغريب وال نصف 
الناس.. كيف تعود إلينا بال خبّيزة أيها الشتاء.. 

ال طعم أخضر للحصار اآلن.. والخريف سرق ما كان هنا.. 
ماذا سأحمل في هذي الصباحات لألوالد هنا يا أماه..؟

 10:26AM / 2013 - 11 - 1 :حمص المحاصرة بكل حصارات الكون
وئام بدركسان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

اليعرفه��ا إال م��ن جربه��ا.. العالق��ة الحميم��ة بين 
المعتقل والباب.. بين المعتقل والقفل.. 

عي��ون الس��جين المعّلق��ة بم��زالج الب��اب.. بالفراغ 
األبيض أس��فل الباب.. هناك عن��د الحديد الصدئ.. 
المس��نن المحرشف.. قد حتّه خليط رهيب الفاعلية.. 
ح��ارق.. من بول ودماء وعرق المس��جونين.. ليذيبوا 
الحديد.. يرفعون أسفل الباب ولو مليمترًا واحد ليروا 

الحياة وراءه.. 
ولو أنها حياة الس��جانين هي ما تتموضع وراء الباب.. 
لكنها تدخ��ل خيطًا أبيض.. فيه أم��ل.. فيه دليل أن 
الحياة ل��م تنتهي هنا بقعر البئر.. من يعرفها؟ أن لم 

يجربها.. 
أن تح��ب الكل.. كل من كانوا في أيامك الحرة.. حتى 
خصومك.. تحس��د الذباب��ة.. النمل��ة.. الكلب.. قطة 
الحاوي��ات.. أح��رار هم أح��رار.. س��يأتيك طيف أمك.. 
تط��رده.. ال ال تدخل��ي هن��ا أمي.. وال طيف��ك حتى.. 
تتخيله��ا رغمًا عنك س��جينة زنزانتك مع��ك.. فتبكي 

كمجنون خوفًا عليها.. 
يش��اركك إخوتك الحبس.. بخيال��ك تحضرهم واحدًا 
واح��دًا.. أصدق��اؤك.. تعي��د تذّك��ر أخر )دق( ش��دّة 
معه��م.. تبك��ي.. تضح��ك.. تطردهم كله��م.. هذا 
الم��كان ممكن حتى أن تموت في��ه الخياالت.. تُذبح 

األطياف.. فتخاف.. تخاف على من لك.. 
تسخر من كل مشاكلك.. مشاكساتك بالبيت.. لؤمك 
عل��ى الجيران.. خناقات المدرس��ة.. ته��زأ من خوفك 
يوم ماكتبت الوظيفة.. تقارن عصا موجّه المدرس��ة 
بس��ياط هذي الثيران العمياء.. تقول.. آآه.. لو بقيت 
تحت العصا تلك اس��حب ي��دي كالعفريت.. بالنهاية 

ولم أكبر.. 
يأتيك كل من تحب في مناماتك القصيرة.. يعذبونك 
مع المحققين.. لو يصله��م صوتك.. عندما تناديهم 
بسرّك.. ال تأتوا هنا مرة أخرى.. ال تأتوا.. اهربوا من 
هذا القبر قبل صياح الديك وتثاؤب الجالد.. اتركوني 
هنا.. واحلموا أنتم بي حرًا.. فقط ال ترسلوا أطيافكم 
إلي وال صور.. أخاف عليها القتل تحت الصمت.. هذي 

الميتََة التي لن يعرفها أحد.. 
الليالي هناك.. طويلة.. بال صباح.. لن يعرفها إال من 

جربها.. 

إيهاب الشامي

من بين أجم��ل الجنازات التي حضرتها في س��وريا.. 
كان��ت جن��ازة.. س��عد اهلل ونّ��وس.. الت��ي ضمّ��ت 
أصدق��اءه من س��وريا ولبنان وأهل القريْة.. وس��كان 
المدن والقرى المجاورة لمس��قط رأس��ه في حصين 

البحر. 
كنت أقول وأنا عل��ى الهضبة المطّلة على البحر قرب 
القبر.. كم هو جبّار س��عد اهلل، رغم زمن القمع، حّقق 
ف��ي موته ما يخش��اه النظام، وهو أن تجتمع س��وريا 
على المحبّْة واحترام رجال الفكر والثقافة والفنّ.. أن 

تحتفي بانتمائها الحضاري. 
كنا ف��وق كّلنا.. نحن أصدقاءه.. الذي��ن أتينا من كّل 
س��وريا.. والجنازة كانت فعاًل سياس��يًا أيضًا ألّن سعد 
اهلل كان معارضًا للنظام الحاكم.. في فكره وفي بيته 
وفي كتبه وف��ي كّل ما نطق به.. ممثلو النظام ممن 
ج��اؤوا للتعزي��ة.. لم تتمّ اس��تضافتهم ف��ي البيتْ، 
تم��تّ مصافحته��م على الب��اب وش��كرهم.. وعادوا 
من حيث أتوا.. تهمّش��وا.. كان أصحاب البيت.. عمر 

أميراالي وإلياس خوري وَ.. 
س��عد اهلل ونوّس.. رجل من رج��ال الوحدة الوطنية 

السوريّْة.. رجال الثقافة والفنّ والفكر واإلبداع. 

هاال محمد

غياث ماغوط
قل��ي ليك.. صحي أنا عاي��ز الخزانة وعطاني ياها 
بس��عر رخيص بس يا زلمة لما فتح الباب وشفت 
ص��ور والد صحابه��ا لس��ا معلق��ة عالمراية وعم 
يطلعوا فيني حسيت حالي كلب.. وابن كلب كمان 

إذا بشتريها.. 
يا�سر�لعظمة

مو كل مين حمل مس��بحة صار شيخ.. يمكن كان 
راجع من دبكة.. 

جورج كبا�ض
أذكر منذ أيام دراستي في جامعة تشرين أنه تمت 
تعلي��ق إعالنات ع��ن أطروحة ماجس��تر في األدب 
العربي كان س��يقدمها أحد النجباء وكان عنوانها: 
)تجس��د فك��ر ح��زب البع��ث العرب��ي اإلش��تراكي 

ومنطلقاته في شعر الراحل نزار قباني(.. 
�سهيب �لزبني

باقي قناة طي��ور الجنة وفتافيت، ما عملوا مقابلة 
مع سيادته، ومجلة الشبكة.. 

ميادة �خلليل
أنت قليل عليك قناة الميادين يا ثيادة الرئيس أنت 
الزم تك��ون ع الجزيرة الوثائقي��ة ببرنامج »تعرف 

على الجحش«.. 
�ساجور �لفجر 

هيثم من��اع رايح على جنيف ألنو معارضة وطنية 
وه��و مع ال��الءات الثالث��ة ال للطائفي��ة ال للتدخل 

الخارجي ال إلسقاط النظام.. 
�أن�ض ركوكي

ش��كلو م��ارك متعرف عصبي��ة جدي��دة عالفيس، 
وحالف يمين ليخربط الفيس كرمالها.. 

حممود حممود
للعل��م، ال قرابة ل��ي بجامع جامع.. مجرد تش��ابه 

أسماء.. 
�إيرما �أحمد

بعد توقيع انور الس��ادات على معاهدة السالم مع 
إسرائيل.. نزلت كاميرة التلفزيون السوري لتاخود 
رأي الناس.. س��ألت واحد منون: شو رأيك بموقف 

السادات؟؟؟
قله��ا: واهلل كتيي��ر عجئ��ة بضل موق��ف األزبكية 

وشارع بغداد أحسن.. 
�أبو �لزين

اذبحوا من في األرض، تنكحوا من في السماء!.. 

يحيى مر�د
أخبرون��ي أن كل ما في بيت��ي تم نهبه في عملية 
تطهي��ر القابون بم��ا في ذلك األب��واب ولكنني ما 
زل��ت أحتفظ بمفت��اح البيت في م��كان أمين بين 
حلي زوجت��ي، ربما لقناعت��ي أن ذلك القفل بقي 
وفيًا لألمان��ة التي حملته إياها ولقناعتي أنه دافع 

عن البيت حتى آخر مسمار فيه. 
ربما س��أذهب ف��ور عودتي إلى النج��ار وأقول له: 

فصل لي بابًا لهذا المفتاح..
م�سطفى علو�ض

بش��ار يق��ول ف��ي لقائ��ه م��ع قن��اة الميادي��ن أن 
المتظاهرين الذي��ن خرجوا في البداية فعلوا ذلك 
مقاب��ل الم��ال.. يعن��ي ع فرض كالم��ك صحيح.. 

مبسوط إنو الناس باعوك بالمصاري يا خرا؟!!
�سمري �ملطفي

ل��م تنطلق الث��ورة الس��ورية م��ن خ��الل مؤتمر 
دولي.. فلماذا يظن البعض أن عدم حضور جنيف 

2 سينهيها؟.
�إ�سماعيل حممد

إلي بيس��مع فيروز عم تولول »رجعت الش��توية« 
بفكرها قاعدة بالزعتري..

حممد �سكري
مهم��ا كن��ت »مثاليًا« س��تجد م��ن يكره��ك حتى 

المالئكة تكرهها الشياطين!..
علي من�سور

خ��ط الفق��ر.. أه��م أن��واع الخط��وط ف��ي اللغ��ة 
العربية، واألغلبية بتكتب فيه.. 

�أن�ض ني�سرتوم
واح��د أرمن��ي بحلب م��ن خوفو من داع��ش كاتب 

عسيارتو »اهلل كبيرة«!!
عمر فليحان

ي��ا صديقي، هذه ليس��ت حافة الهاوي��ة.. الهاوية 
صارت بالطابق الفوقاني..

�أحمد �أبو غربية
لماذا تهبط الكائنات الفضائية في أمريكا وأوروبا؟ 
وال تهبط ف��ي بالدنا؟!.. نظرًا ألنه��ا كائنات ذكية 
فه��ي تعلم أن العلماء هناك سيس��ألون.. من أين 
أتوا وكيف يعيش��ون؟.. أما هنا فس��يكون السؤال 

الوحيد: هل يجوز نكاح الكائنات الفضائية؟؟..
ر�ئد وح�ض

ال تش��وفي حال��ك بالن��زوح.. أن��ا ترباي��ة األم��م 
المتحدة.. وفطامي كان عن حليب اإلعاشة.. 

عروة �الأحمد
الصديقُ العاجزُ عن اتّخاذ موقفٍ حاسٍم ألجلك.. 
ليس صديقًا.. فيك تس��ميه جام��ع اليكات.. جامع 

شَهوات.. جامع طوابع.. أو حتى: جامع جامع..
زياد �حل�سيني

األجانب ألنو ما عندون روابط أس��رية مشان هيك 
عندون يوم لألم، وألنو م��ا عندون اللي عنا كمان 

عندون يوم للهالويين..
م�سطفى �لعزيز

م��ن ال يس��تطيع أن يمي��ز بي��ن خش��بة الخالص 
وخش��بة الخ��ازوق لي��س عاق��اًل وال معت��داًل.. أنه 

ببساطة إما أحمق.. أو ممحون!..
مثنى مهيدي

شلون الوضع بالبلد
- م��ا ب��ي ش��ي، رواق.. إذا ترمي القذيفة تس��مع 

رنتها..
�أحمد يو�سف

الدين لداعش والوطن لبشار األسد.. والفيسبوك 
للجميع..

جورج لبو�ض
سألني أحد األخوة المجاهدين يومًا: ما الذي دعاك 
لالنضمام إلى صف��وف دولتنا والمخاطرة بحياتك 

في سبيل الخالفة؟
فأجبته ببساطة: ألنو مامعي أدفع جزية يا حمار..
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

لم يكن عمرو س��وى فتىً صغيرًا يقف على حاف��ة الطريق ويحلم بأكل 
قطعة من الكعك المحلى المصطف بأشكاله الجميلة وألوانه الزاهية في متجر 
ينظر إليه. كان يحف قدميه الحافيتين المتشققتين ببعضهما كي يدفئهما من 
برد الش��تاء القارص. وعلى الطرف اآلخر من الطري��ق كانت عجوز تنظر إليه 
بحزنٍ وأس��ىً ش��ديدين، قالت لجندي يقف هناك: لن نتمكن من اس��ترداد ما 
سلبه الملوك من حقوقنا ما دمنا فقراء والقسوة تملئ قلوبنا، وأما الفقر فلن 
يزول بغنى الم��ال وإنما بغنى قلوبنا برحمة بعضنا اآلخر مهما تباينت ألواننا. 
ثم مرت عش��رة أعوام أو ربما مائة عام مرت وكانوا جميعهم ش��تاًء، ولم يكبر 
الفت��ى ومازال يقف هناك يحف قدميه الحافيتي��ن، ثم صوب الجندي بندقيته 
نحوه وأرداه قتياًل بعد أن أصابه في رأس��ه. لقد ُقتل عمرو ولم يتذوق الكعك 

الذي يحلم به ألن أحدًا لم ينصت ويصِغ لما تحدثت به تلك العجوز.
أنهى الفتى تلك الحكاية للمسافر وهو ينظر إلى عينيه بعتاب شديد، ثم 
أردف قائ��اًل: وأنت أيها الغريب لم تنصت كذلك األمر لما قالته العجوز، والكبار 
أمثالك لم يصغوا أيضًا. ثم إن يومًا سيأتي يُسقط فيه الصغار الكبار َفتُمحى 
الح��دود بين األمم ويلغى التمييز بلون البش��ر. وبع��د لحظات من الصمت قال 
المسافر: أجل إنه يوم لن تحرمون فيه من الكعك المحلى ويوم ستحظون به 

كما تشاؤون، فقلوبكم تنبض بمحبة هي الدواء لكل سقم وداء.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

�لكعـــك �ملحــلـى
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جمموع �ل�سهد�ء )77505(
دمشق: 5771

ريف دمشق: 17948
حمص: 11382

درعا: 6934
إدلب: 8906

حلب: 12623

دير الزور: 4800
الرقة: 969

السويداء: 56
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الالذقية: 874
طرطوس: 329

الحسكة: 574
القنيطرة: 447

5927 عدد األطفال الذكور
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تضاربت األرقام حول أعداد األشخاص الذين أصيبوا 
بإعاقة دائمة أو جزئية نتيجة المجازر التي يرتكبها النظام 
ضد المدنيين، حيث قدرتها بعض المؤسس��ات الدولية 
بأكث��ر من 270 ألف حال��ة إعاقة دائمة بين الس��وريين، 
معظمهم من الش��باب، منذ انطالق الث��ورة، محذرة من 
ارتف��اع ه��ذا العدد بع��د تصاع��د العنف، واش��تداده في 

العديد من المناطق. 
وق��درت منظم��ات إنس��انية ومدني��ة أخ��رى، أعداد 
المعاقين بعشرات اآلالف نظرًا لصعوبة تقدير الرقم بدقة، 
نتيجة العنف المتصاعد، وسقوط شهداء وجرحى، وإصابات 
يوميًا، وصعوب��ة الوصول إلى بع��ض المناطق المحاصرة 

والمشتعلة للوقوف على حجم اإلصابات بشكل دقيق. 
تحذيرات عديدة صدرت عن هيئات طبية واجتماعية 
س��ورية من خط��ورة الوضع اإلنس��اني المأس��اوي الذي 
يعيشه عدد كبير من المعاقين المصابين، مطالبة بإنقاذ 
من تس��بب قصف النظام وإجرامه في إصابتهم بإعاقات 

دائمة. 
للمعوقين حقوق في تلقي العالج النفسي والجسدي 
ال��الزم، علينا تأديتها كمجتمع مدن��ي بعد انهيار النظام 
وتركيزه على القتل والتدمير، والشروع بتنظيم الخدمات 

الواجب تقديمها لهم بأسرع وقت. 
نقص المش��افي والكوادر الطبي��ة واألدوية الالزمة 
في العديد من المناط��ق الثائرة، والمحاصرة، كانت وراء 
تفاقم الجروح والتهابها ما دفع إلى بتر األعضاء المصابة 

الحقًا. 
ن��داءات متكررة من الناش��طين إلنق��اذ الكثير من 
المصابين الذين نقلوا إلى الدول المجاورة وخاصة لبنان، 
لم تلق االس��تجابة المطلوبة حيث كان اإلهمال الصحي 
الس��بب الرئيس��ي في إعاقة الكثيرين ممن اضطروا لبتر 
س��اقهم أو ذراعهم لعدم تلقي العالج في حينه، بالتزامن 
مع المعاملة الس��يئة التي تلقاه��ا المصابون وخاصة في 

المشافي الموالية لحزب اهلل. 
وفي هذا يتحمل االئتالف المسؤولية األكبر في عدم 
إنق��اذ المصابين، ألن ما ينفق على المؤتمرات والجوالت 

المكوكية التي لم تقدم أي شيء للشعب السوري، كفيلة 
بإنقاذ العديد من أرواح السوريين، ومعالجتهم. 

ومهما كان عدد اإلصابات وحاالت اإلعاقة المختلفة، 
فهذا يضعنا أمام استحقاق يتطلب منا بذل الجهود لتلبية 
احتياجات أبنائنا ومعالجتهم نفس��يًا وجس��ديًا، والوقوف 
إل��ى جانبه��م لمواجه��ة مصاع��ب الحياة، واس��تنهاض 
المجتم��ع المدني لتقديم كل دعم ممكن لهم، من خالل 
دورات تأهيل ورعاية إلعادة إدماجهم بالمجتمع، وتأمين 
عمل لهم يتناسب مع قدراتهم الجسدية، أو مساعدتهم 
إلنشاء مش��اريع صغيرة تؤمن لهم دخاًل ثابتًا، واالهتمام 
بمواهب الكثير منهم لتنميتها، ومساعدتهم على إكمال 

دراستهم، ألن الكثير منهم من الطالب. 
أعتقد أن المعوقين ه��م الفئة األقل رعاية واهتمام 
من قبلنا كإعالميين، ومن قب��ل هيئات المجتمع المدني 
واإلغاث��ة، والمنظم��ات الدولي��ة، وحت��ى ممن يس��مون 
أنفسهم ممثلي الثورة، االئتالف والمجلس الوطني، رغم 
الثم��ن الباهظ الذي يدفعون��ه هؤالء، ل��ذا علينا توجيه 
جهودنا بالتع��اون مع المنظم��ات الدولي��ة والمغتربين 
إلقامة مشافي تخصصية في أماكن آمنة أو على الحدود، 
تتوفر فيها األطراف الصناعية، والتجهيزات الالزمة لهم، 
ومتخصص��ون بالرعاية النفس��ية واالجتماعي��ة، ومراكز 
لإلرش��اد والتدري��ب والع��الج والتأهي��ل، لحماي��ة هؤالء 
الش��باب وتفعيل دورهم، وعدم تركهم فريس��ة للمرض 
واأللم، واالس��تفادة م��ن قدراتهم ومواهبه��م، علمًا أن 
نس��بة المعوقين في س��ورية كانت قبل الثورة %10 من 

عدد السكان، األمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود. 
وعلين��ا توفير الرعاية الالزمة لألطفال الذين أصيبوا 
بإعاق��ة مؤقتة أو نفس��ية كفقدان النطق بس��بب الخوف 

والهلع مما شاهدوه بأعينهم من ذبح وقتل لذويهم. 
برأي��ي م��ن فقد قدم��اً  أو ذراع��ًا أو إحدى حواس��ه 
فهو غي��ر معاق مادام عقله س��ليمًا، إنما تحد من حركته 
الطبيعية، ويحتاج إلى دعم نفسي واحتضان ودعم مادي، 

ورعاية للخروج من محنته، ورسم مستقبله العملي. 
اإلعاق��ة ال يمك��ن أن تمنع اإلنس��ان م��ن أن يكون 
مفي��دًا ومنتجًا، وهناك أالف األمثلة ف��ي العالم لمبدعين 

في مختل��ف أنواع الفن��ون واالبتكار ألش��خاص معوقين 
بينهم الكثير من الس��وريين، إذا تمت مس��اعدتهم على 
تخط��ي المراح��ل األولى م��ن الصدمة واألل��م، وبعض 
مصابي الثورة أظهروا ش��جاعة منقطع��ة النظير، وإصرار 
على اس��تمرار الثورة التي دفعوا ثمنه��ا غاليًا، على الرغم 
أنهم يواجه��ون مصيرهم وحدهم في ظل انعدام الدعم 
المادي والنفس��ي، وغياب المب��ادرات الدولية التي تنظر 
لقضيته��م، وعدم وجود برامج رعاية وتأهيل تس��اعدهم 
عل��ى االندم��اج بالمجتمع حس��ب تصريح الكثي��ر منهم 

لوسائل إعالمية مختلفة. 
وعلى الرغم من صعوبة اإلعاقة أينما كانت اإلصابة، 
ألنها تغير مجرى حياة أي ش��خص وتجعله عاجزًا في حال 
اإلعاقة الكاملة، ويواجه صعوبات حياتية في حال اإلعاقة 
الجزئية، إال أن اإلعاقة الفعلية هي اإلعاقة العقلية، ولدينا 

حاالت كثيرة منها على األرض يعيشون بيننا. 
المعوق م��ن يدعم ويوال��ي نظاما يذب��ح األطفال، 
ويعتقله��م ويقتلهم تحت التعذي��ب، ويدمر البيوت فوق 
رؤوس أصحابها، من يحرق البشر والحجر واألرض، ويقتل 
المعتقلي��ن تحت التعذيب، المعوق من يدافع عن النظام 
وهو يقرأ شعارات ش��بيحته ومؤيديه في الشوارع، األسد 
أو نح��رق البلد، والت��ي تطورت اآلن إلى األس��د أو نحرق 
ما تبقى من البلد، وه��و اعتراف صريح وعلني بأنهم من 
أحرق البلد وسيحرقون ما تبقى منها فقط ليبقى شخص 
باعت��راف الكثي��ر من معارف��ه وممن كان��وا مقربين من 

عائلته بأنه معوق فعلي. 
 المع��وق من لم يدرك بع��د كل الذي جرى بوضوح 
سياس��ات الدول التي تدّعي صداقة الش��عب الس��وري، 
وال��دول الداعم��ة للنظام، وم��ن ال يرى بوض��وح عالقة 
إيران بإسرائيل، وعالقة روسيا بإسرائيل، وبالتالي عالقة 
النظام بإس��رائيل، ومن لم ي��رى إرادة اإلدارة األميركية 
إبق��اء النظ��ام ودعمه، من��ذ بداية الثورة، وم��ن لم يرى 

التردد األوروبي وتبعيته. 
أليس معوق عقلي ودماغ ممس��وح من يبيع نفس��ه 
لدولة أو عصابة ما تس��تقدمه إلى س��ورية ليقتل ويذبح 

تحت مسمى الجهاد أو محاربة التكفيريين؟..
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أ نحن �ملعوقون 
ال تن�سونا..

  زليخة سالم


