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هيومن رايت�ش ووت�ش: غارات النظام اجلوية على 
مدينة حلب غري م�شروعة ون�شر للدمار

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

وصفت منظم��ة هيومن رايتس 
ووتش: العشرات من الغارات الجوية 
الت��ي ش��نتها ق��وات الحكوم��ة على 
محافظ��ة حلب، وأس��فرت عن مقتل 
المئات من المدنيي��ن وبينهم أطفال 

غير مشروعة. 
وجددت المنظمة دعوتها مجلس 
األم��ن إلحالة الوضع في س��وريا إلى 
المحكم��ة الجنائي��ة الدولية، وفرض 
حظر للتس��لح على الحكومة، وتبني 
ج��زاءات بح��ق مس��ؤولي الحكوم��ة 

المتورطين في انتهاكات. 
وقال أوليه س��ولفانغ وهو باحث 
أول ف��ي مل��ف ح��االت الط��وارئ في 
هيوم��ن رايت��س ووت��ش: فيما كان 
انتب��اه العال��م ينصب عل��ى مباحثات 
الس��ام المحتمل��ة، كان��ت الحكومة 
الس��ورية تهاج��م المناط��ق المدنية 
بق��وة ني��ران كبي��رة، وحت��ى بينم��ا 
يح��اول الدبلوماس��يون التوصل إلى 
حل سياسي، ينبغي للعالم إال يسكت 

على قتل المدنيين دون وجه حق. 
ووثق��ت هيوم��ن رايتس ووتش 
اش��تداد الهجمات الحكومية بدءًا من 
23 تش��رين الثان��ي بعد ش��هور من 
تعادل الكفتين بين القوات الحكومية 
والمعارضة في حلب، وقد شهدت أيام 
15 - 18 كان��ون األول أعنف الغارات 

الجوية على حلب حتى تاريخه. 
مناط��ق  أصاب��ت  الهجم��ات  أن  وأوضح��ت 
س��كنية وتجاري��ة، فتس��ببت في أحي��ان كثيرة 
في مقتل العش��رات من المدنيي��ن، إما بأخطاء 
األهداف العس��كرية المحتملة أو بدالئل ال تذكر 
على وجود أهداف عسكرية مقصودة في محيط 

الهجمات. 
أج��رت هيومن رايتس ووت��ش مقابات مع 
ضحايا وش��هود ونش��طاء محليين ومش��تغلين 
ف��ي القطاع الطبي عن طريق الهاتف، وتحققت 
م��ن أقواله��م بتحلي��ل مقاط��ع فيدي��و وص��ور 
فوتوغرافية منشورة على اإلنترنت، كما زار أحد 
مستش��اريها ثاث��ة من مواق��ع الهجمات وأجرى 

مقابات مع ثمانية من الضحايا والشهود. 
وق��ال أولي��ه س��لفانغ: لق��د عمل��ت القوات 
الحكومية على نشر الدمار في حلب خال الشهر 
الماضي، فإما أن تكون القوات الجوية الس��ورية 
عديمة الكفاءة لدرجة إجرامية، أو أنها ال تكترث 
بقتل العش��رات م��ن المدنيي��ن، أو أنه��ا تتعمد 

استهداف المناطق المدنية. 
من جانب آخر وثقت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنس��ان وفاة 232 مدنيًا، خ��ال الفترة الواقعة 
بي��ن 15 و18 كان��ون األول، توف��ي أغلبيته��م 
الس��احقة جراء الغارات الجوي��ة، كما جمع مركز 
توثيق االنتهاكات، أس��ماء 206 أش��خاص قتلوا 

في الفترة نفسها بينهم مقاتان. 
ووثق مركز التوثيق مقتل 433 شخصًا في 
غ��ارات جوية في س��ائر محافظة حل��ب بين 22 
تش��رين الثاني و18 كان��ون األول، وكان ثمانية 

فقط من هؤالء من مقاتلي المعارضة. 
وأش��ارت أبح��اث أجرته��ا هيوم��ن رايت��س 
ووت��ش إلى أن هجم��ات ق��وات المعارضة، التي 

أدت إل��ى مقت��ل مدنيي��ن ف��ي الج��زء الخاض��ع 
لس��يطرة الحكوم��ة من مدينة حل��ب في نفس 
التوقيت، كان��ت على ما يبدو عش��وائية عديمة 

التمييز، وبالتالي غير مشروعة. 
وبينت المنظمة أن الغ��ارات الجوية األخيرة 
اتبعت نفس النمط الذي اتبعته غارات كانت قد 
وثقتها في تقريرها نيس��ان / موت من السماء / 
والذي خلص إلى أن القوات الحكومية استخدمت 
وسائل وأس��اليب حربية ال يمكنها، في الظروف 
الس��ائدة، التمييز بي��ن المدنيي��ن والمحاربين، 
مم��ا يجعل الهجمات عش��وائية عديم��ة التمييز 
وبالتالي غير مشروعة، كما بدت قوات الحكومة 
ف��ي بع��ض الح��االت وكأنه��ا تتعمد اس��تهداف 
المدنيين واألعيان المدنية، أو كأنها لم تستهدف 

أعيانًا عسكرية ظاهرة. 
وأصاب��ت معظ��م الهجم��ات الت��ي وثقته��ا 
هيوم��ن رايتس ووتش في الش��هر الماضي ما 
ال يق��ل ع��ن 16 حيًا س��كنيًا في الج��زء الخاضع 
لسيطرة المعارضة من مدينة حلب، وبلدة الباب 
التي تبعد 40 كيلومترًا إلى الش��مال الش��رقي، 
والت��ي كان��ت في قبض��ة المعارضة من��ذ تموز 
2012، وكثيرُا ما تأتي منه��ا إمدادات المقاتلين 

لمواجهة القوات الحكومية في حلب. 
وس��قطت بعض الهجمات التي وثقتها على 
مقربة نس��بية من أه��داف عس��كرية محتملة، 
فعل��ى س��بيل المثال، ف��ي 12 تش��رين الثاني، 
سقطت قنبلة أدت إلى مقتل 12 مدنيًا في حلب 
عل��ى مس��افة نحو 100 مت��ر من بناي��ة يحتلها 
مقاتل��ون للمعارضة، إال أن س��كان محليين من 
حلب والباب قالوا أن هجمات الش��هر الماضي لم 
تصب أو تعطب أيًا من قواعد المعارضة أو نقاط 

تفتيشها المعروفة في المدينتين. 

وق��ال س��كان محليون وأطباء ممن ش��هدوا 
الهجمات وعالجوا الجرحى أو وصلوا إلى مسرحها 
بعدها بقليل ل� هيومن رايتس ووتش إنهم لم 
يروا مقاتلين معارضين مسلحين ضمن الجرحى 
والقتلى، واستقبل مستشفى ميداني في حلب، 
أكثر من 100 مص��اب في 15 كانون األول، كان 
بينه��م عددًا قليًا من مقاتل��ي المعارضة، لكن 
ال���30 الذي��ن توفوا ف��ي المستش��فى في ذلك 

اليوم لم يكن بينهم أحد منهم. 
وتبين المقابات، والصور ومقاطع الفيديو 
المأخ��وذة ف��ي أعق��اب الهجمات حس��ب هيومن 
رايتس ووتش، أن العدي��د من الهجمات قد أدت 
إل��ى تلفي��ات كبيرة، ودمرت ف��ي بعض األحيان 
بناي��ة أو عدة أبنية بالكام��ل. وهي تعتقد أنه ال 
يجوز للقادة العسكريين، كسياسة عامة، إصدار 
أوامر باس��تخدام أس��لحة انفجاري��ة يمتد أثرها 
على مس��احات واس��عة في المناطق المأهولة، 

بسبب الضرر المتوقع للمدنيين. 
ق��وات  أن  أيض��ًا  يب��دو  المنظم��ة:  وقال��ت 
المعارض��ة ق��د خالف��ت القان��ون الدول��ي إبان 
االش��تداد األخي��ر للقت��ال، ع��ن طري��ق إطاق 
صواري��خ وقذائ��ف ه��اون عل��ى نحو عش��وائي 
على مناطق مدنية في الجزء الخاضع لس��يطرة 
الحكومة من حلب، حيث أطلقت قوات المعارضة 
ما ال يق��ل عن 10 صواري��خ أرض - أرض على 
العديد من تلك المناطق الس��كنية في 4 كانون 
األول، فقتل��ت 19 مدني��ًا عل��ى األقل، بحس��ب 
مقابلة مع أحد س��كان المنطقة، وصور ومقاطع 

فيديو راجعتها هيومن رايتس ووتش. 

آثار إحدى الغارات بالبراميل على مدينة حلب
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الن�شف الأول من عام 2013: 
واحد من اأ�شواأ فرتات النزوح 

الق�شري خالل عقود
س��جل عام 2013 إحدى أعلى مستويات النزوح القسري في 
العالم، وأجبر 5. 9 مليون ش��خص عل��ى الفرار من منازلهم في 
األشهر الستة األولى من السنة، مقارنة ب�7. 6 مليون آخرين في 

عام 2012 بأكمله، وسورية سجلت أكبر إنتاج للنزوح الجديد. 
ووصفت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين 
في تقرير أصدرته مؤخرًا النصف األول من عام 2013 بأنه واحد 
من أس��وأ فترات النزوح القس��ري خال عقود محذرة من األعداد 
الكبيرة واالس��تثنائية من الاجئين الج��دد والنازحين داخليًا، من 
خ��ال معلومات حصلت عليها من 120 مكتبًا للمنظمة في أنحاء 
العال��م، ويظهر ارتفاع��ًا حادًا في العديد من المؤش��رات الهامة، 
م��ن بينها عدد الاجئين الج��دد حيث وصل إلى 1. 5 مليون خال 
األش��هر الس��تة األولى من عام 2013 مقارنة ب� 1.1 مليون لعام 

2012 بأكمله. 
وكش��ف التقرير عن مؤش��ر آخر هو النازح��ون الجدد داخل 
بلدانه��م حيث ارتفع العدد إلى أربعة مايين ش��خص مقارنة ب� 
6.5 ملي��ون لعام 2012 بأكمله، كما س��جل عام 2013 أكبر عدد 
م��ن حيث طلبات اللج��وء فقد بل��غ 450 ألف طل��ب، وهو يجاري 

مستويات نفس الفترة من العام الماضي. 
وقال أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لألمم المتحدة 
لش��ؤون الاجئين من الصع��ب أن نرى مثل ه��ذه األرقام وأن ال 
نس��أل لماذا يتحول كثير من الناس اليوم إلى الجئين أو نازحين 
داخليًا، المنظمات اإلنس��انية تقدم المس��اعدات المنقذة للحياة، 
ولكن ال يمكننا منع أو وقف الحروب اذ يتطلب ذلك جهدًا سياس��يًا 

وإرادة سياسية وهو ما يحتاج اهتمامًا دوليًا أكثر تضافرا
ويعتبر النزوح القس��ري على الصعي��د العالمي، والذي يقف 
عند حاجز 45. 2 ش��خص نهاية عام 2012 عند أعلى مستوى له 

منذ أوائل التسعينات، بسبب نشوب صراعات جديدة. 
وحذر التقرير من ارتفاع المحصلة النهائية لعام 2013 ككل 
ف��ي النزوح القس��ري العالمي، وعزى ذلك أساس��ًا إلى اس��تمرار 

التدفقات الكبيرة من سوريا إضافة إلى النزوح الداخلي فيها. 
وتعم��ل المفوضية وفق التقرير في جمي��ع مواقع الاجئين 
الرئيس��ية في العالم، باس��تثناء الاجئين الفلس��طينيين الذين 
ينض��وون تح��ت رعاي��ة وكال��ة األون��روا، وكذلك ح��االت النزوح 

الداخلي حيث تعنى بهم مباشرة حكوماتهم الوطنية. 
 ويش��ير تقرير االتجاهات نصف الس��نوية 2013 إلى ارتفاع 
في عدة مجاالت تش��مل ما يس��مى ألش��خاص الذين تعنى بهم 
المفوضية ويش��مل ذل��ك زيادة م��ن 600 ألف الجئ م��ن نهاية 
2012 إلى 11.1 مليون شخص، وارتفاعًا حادًا في أعداد النازحين 
داخليًا مم��ن ترعاهم المفوضية ليصل إلى 20.8 مليون. مليون 

من 17.7 مليون شخص في نهاية عام 2012
وفي أماكن أخرى، عاد 189.300 الجئ إلى بلدانهم األصلية 
خال األشهر الستة األولى من عام 2013، في حين أعيد توطين 
33.700 ف��ي بلدان ثالثة كما عاد نح��و 688 ألف نازح داخليًا إلى 
دياره��م في البلدان التي تعمل فيها المفوضية لصالح النازحين 

داخليًا 
وبقيت أفغانس��تان متصدرة قائمة البلدان المنتجة لاجئين 
بش��كل عام )2.6 ملي��ون( فيما تحتل باكس��تان مركز أكبر دولة 

مضيفة لاجئين 1.6 مليون. 

 الإعالمي �شامر عو�ش
يلتحق بقافلة ال�شهداء الإعالميني

التحق اإلعامي س��امر عوض أبو س��ليم بقافلة الشهداء اإلعاميين الذين 
دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة 

واستشهد أبو سليم أثناء تغطيته لألحداث في مدينة عدرا بريف دمشق 

ذهب للم�شاركة يف م�شروع تلفزيوين يف خميم 
كاور غو�شك فاأقام ور�شة عمل فنية لالأطفال

الفنان التش��كيلي األلماني رينهارد كايست، حاصل على عدة جوائز، ذهب 
إلى مخيم كاورغوس��ك لاجئين السوريين شمال العراق للمشاركة في مشروع 
قناة آرتي التلفزيونية الفرنسية األلمانية الذي يهدف إلى إنتاج برامج وثائقية، 
وألع��اب تفاعلية، ونص��وص، وصور، وأعمال فنية من أربع��ة مخيمات لاجئين 
حول العالم، فأقام فيه ورش��ة عمل فني��ة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
8 أعوام و14 عامًا كوسيلة يرد بها شيئًا إلى مجتمع الاجئين الذي منحه فرصة 

البقاء معهم ومشاهدة حياتهم اليومية
وقال كيس��ت في تصريحات له بعدما أنهى فصًا دراسيًا احترافيًا لألطفال 
في المخيم أن العمل مع األطفال الس��وريين الاجئين ش��مالي العراق في إطار 
مش��روع الوسائط المتعددة الطموح يُعد من أكثر األعمال المؤثرة وجدانيًا التي 
قمت بها في حياتي، وخافًا لعملي في برلين، يمكنني هنا أن أتفاعل مباش��رة 

مع الموضوعات وأرى ردود أفعالهم تجاه لوحاتي. 
وأضاف: عندما كنت آتيًا إلى هنا، أردت أن أحضر معي شيئًا ألعطيه لاجئين 
حتى أش��عر أني قد أحس��نت صنعًا وفكرت أني إذا اشتريت أقام ألوان ولوحات، 
فس��وف أعطى األطفال ش��يئًا نافعًا، وأعلم في الوقت نفس��ه عن مش��اعرهم 
وحياتهم هنا كما قد يس��اعدهم ذلك أيضًا في نس��يان الحرب وما شاهدوه في 

سوريا. 
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اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر تعرب عن قلقها من ارتفاع 
عدد ال�شحايا املدنيني يف حلب

أعربت اللجن��ة الدولية للصليب األحمر عن قلقها 
البالغ إزاء العدد الكبير م��ن الضحايا المدنيين المعلن 
عنه��م في حلب، ودع��ت جميع األطراف إل��ى االمتثال 

لقواعد القانون الدولي اإلنساني، 
وإلى التنبه باستمرار إلى ضرورة حماية المدنيين 
وحق��ن دمائه��م، واتخاذ جمي��ع االحتياط��ات الممكنة 
لتجنب إصاب��ة المدنيين وإحداث خس��ائر في األرواح، 
ويُحظر ش��ن الهجمات العش��وائية. وحثت اللجنة في 
بي��ان لها جميع األط��راف على االمتناع عن اس��تخدام 
األس��لحة المتفجرة التي تؤثر على مس��احات واس��عة 
ف��ي المناطق الحضرية والس��كنية، وقالت: أن درجات 
البرودة القياس��ية تتسبب أيضًا في تزايد البؤس الذي 
يعاني منه المايين من النازحين داخل س��ورية ومن 
الاجئين في جميع أنحاء المنطقة في ظل موجة البرد 
التي تتعرض لها سورية، مشيرة إلى أنها تبذل ما في 
وسعها لمس��اعدة المايين من الناس على الرغم من 
تصاع��د العنف وتدهور األوضاع األمنية وتدني فرص 

الحصول على المساعدات اإلنسانية. 
وقال ماغني بارث رئيس بعثة اللجنة الدولية في 
س��ورية: أن عدد القتلى ف��ي ارتفاع، وقد قتل ما يزيد 
عن مائة ش��خص من المدنيين ف��ي حلب خال األيام 
األخي��رة وأصي��ب ما ال يقل عن نصف مليون ش��خص 
بج��روح، ون��زح المايين، واحتجز عش��رات اآلالف من 
الناس في البلد، وب��دأت اإلمدادات من المواد الغذائية 
وغيره��ا م��ن الضروري��ات األساس��ية ف��ي التناقص 
بش��كل خطير، وال سيما في المناطق المحاصرة، ومع 
ذلك، يزال من الصعب للغاية إغاثة الناس في سورية 

على الرغم من الطابع بالغ االستعجال لهذه الحالة. 
وأض��اف: ُقت��ل م��ا يزي��د ع��ن مائة ش��خص في 
األس��واق وأم��ام محط��ة للحافات وف��ي أماكن أخرى 
م��ن مناط��ق مكتظ��ة بالناس عجّ��ت المستش��فيات 
المحلية، التي تكافح بالفعل لتدبير أمورها باإلمدادات 
المح��دودة م��ن األدوي��ة، بأع��داد المصابي��ن الذي��ن 

يتدفقون إليها منذ يوم األحد الماضي 
وأعرب بارث عن أمله أن تس��فر بيانات السلطات 
الس��ورية التي تقرّ بضرورة زيادة حجم المس��اعدات 
اإلنس��انية المقدم��ة لضحاي��ا األحداث أن تس��فر عن 
زي��ادة فرص الوص��ول إليهم، وقال: ال ي��زال من غير 

المس��موح ب��ه لموظفي اللجن��ة الدولي��ة الدخول إلى 
المناط��ق المحاص��رة لتقدي��م المس��اعدات، بما فيها 
اإلمدادات الطبية التي تش��تد الحاج��ة إليها، إلى جميع 
األش��خاص المحتاجي��ن، أيّ��ًا كان��وا، وحتى يتس��نى 
إجراء تحس��ينات ذات مغزى لهذا الوضع، فسيكون من 
الضروري الس��ماح للمرض��ى والجرحى، أينم��ا كانوا، 
بتلق��ي الرعاية الطبية، والس��ماح بدخ��ول اإلمدادات 
الغذائية والطبية إلى المناطق المحاصرة، والترخيص 
للمنظمات اإلنس��انية المس��تقلة مث��ل اللجنة الدولية 
للصلي��ب األحم��ر بزي��ارة األش��خاص المحتجزين في 

إطار األحداث الدائرة. 
وأوضح أن فئات واس��عة من الس��كان، وال س��يما 
في المناطق المتضررة بش��كل مباشر من القتال، بما 
فيها تلك الواقعة ش��رق حلب، أن تحصل على الرعاية 
الصحية المناس��بة، وأن الجرحى ف��ي معظم األحيان 
ال يتلق��ون الرعاية المناس��بة، وال يحص��ل المصابون 
بأم��راض مزمن��ة ف��ي الغال��ب عل��ى الع��اج ال��ذي 
يحتاجون��ه، وقال: أجبرنا اختط��اف زمائنا على تقييد 
تنقلن��ا في بعض المناطق غي��ر أنه ال ينبغي أن يدفع 
الس��وريون ثمن هذا التصرف الذي ال معنى له، ولهذا 
الس��بب س��نواصل مع اقتراب حلول الش��تاء واش��تداد 
المعاناة، تقديم المساعدة إلى مايين المحتاجين من 

الناس. 
وبين��ت اللجنة ف��ي بيانها أن انع��دام األمن يؤثر 
تأثيرًا بالغًا على قدرة المنظمات اإلنسانية على العمل 
في سورية ويتضح هذا بشكل مأساوي في مقتل 32 
متطوعًا من الهال األحمر العربي الس��وري منذ بداية 
الن��زاع، واختط��اف جماعة مس��لحة لثاث��ة موظفين 
تابعين للجنة الدولية في إدلب في 13 تشرين األول. 

وعلى الرغم من هذه الحوادث، فإن الهال األحمر 
العربي الس��وري واللجنة الدولي��ة يواصان العمل مع 
مجال��س المياه المحلية لتوفير مياه الش��رب المأمونة 
لم��ا يزي��د ع��ن 20 ملي��ون س��وري، واتخذ مهندس��و 
المياه والصرف الصح��ي التابعون للجنة الدولية خال 
الش��هرين الماضيين تدابير لضم��ان حصول أكثر من 
1، 5 مليون ش��خص يعيش��ون في مدين��ة حماة على 
مي��اه نظيفة م��ن الحنفيات بعد أن تس��بب القتال في 

إلحاق أضرار بشبكة المياه المحلية. 

وقام��ت اللجنة الدولية مع اله��ال األحمر العربي 
الس��وري، في الوقت نفسه، بتوزيع مواد غذائية على 
حوالي مليون ش��خص داخل البلد وقدّمت المنظمتان 
في ش��هر تش��رين الثاني م��واد غذائية إل��ى ما يزيد 
عن 125 ألف ش��خص في محافظ��ات الرقة والاذقية 
ودمشق ودرعا وطرطوس وحماة والقنيطرة وحمص، 
ووزعت��ا مس��تلزمات منزلي��ة أساس��ية مث��ل الفرش 

والبطانيات وأواني الطبخ على 37500 شخص آخر. 
وحسب البيان فقد اضطلعت اللجنة الدولية خال 
ش��هري تش��رين األول وتش��رين الثاني، بتوفير مياه 
الش��رب النظيف��ة لفائدة 1، 5 مليون ش��خص بعد أن 
تس��بب القت��ال في إلحاق أض��رار باألنبوب الرئيس��ي 
للمي��اه الذي يربط حمص بحماة، وتقديم المس��اعدة 
م��ن أج��ل التخلص م��ن القمامة في إدلب، وتحس��ين 
األوض��اع الصحي��ة لم��ا يزيد ع��ن 100 ألف ش��خص، 
ومواصلة توفير المبيدات الحش��رية لرشّها في حلب، 
وين��درج ذلك في إطار الجهود المبذولة على مس��توى 
ه��ذه المدينة لمنع انتش��ار داء الليش��مانيات، وتزويد 
مجال��س المياه في جميع أنحاء الب��اد بالخبرة التقنية 
والمعدات والتجهيزات واإلمدادات األساس��ية من قبيل 
المضخ��ات والمولدات والكلور، وإص��اح مرافق المياه 
واإلس��كان والمراف��ق الصحي��ة ف��ي 77 موقع��ًا م��ن 
المواقع التي تس��تضيف 12500 نازح داخلي، وتوزيع 
مياه الشرب بواسطة الشاحنات على ما يزيد عن 107 

أالف شخص في حمص وريف دمشق ودير الزور. 
كما عمل��ت على تقديم ما يزيد ع��ن 3500 زوج 
من المابس الداخلية الش��توية وأكثر من 7000 زوج 
من الجوارب إلى المحتجزين في سجن حلب المركزي، 
وذل��ك من خال ف��رع الهال األحمر العربي الس��وري 
في حل��ب، وتقديم ط��رود غذائية لم��ا يزيد عن 750 
ألف ش��خص في دمش��ق وحماة وحم��ص وطرطوس 
والاذقية والس��ويداء ودرع��ا والقنيطرة والرقة وريف 
دمش��ق والحس��كة وإدلب ودير ال��زور، وتقديم فرش 
وبطانيات لما يزيد عن 300 ألف ش��خص في دمش��ق 
وحماة وحم��ص والاذقية والس��ويداء وريف دمش��ق 
ودرع��ا والقنيط��رة وطرط��وس والرق��ة وإدل��ب ودير 
ال��زور، وتوزيع قدور وصحون وأك��واب وأدوات المائدة 
على 97500 ش��خص، وتوزيع علب ش��امبو وصابون 
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النس��ائية  الش��خصية  النظاف��ة  ول��وازم  ومنظف��ات 
وغيره��ا من لوازم النظافة على ما يزيد عن 195 ألف 
ش��خص في المحافظات نفس��ها، وتقدي��م 355 طلبًا 
إلى الس��لطات الس��ورية للحصول على معلومات عن 
أش��خاص يزعم أنه��م محتجزون، وذل��ك بعد اتصال 
أس��رهم باللجنة الدولية، تيس��ير عبور 22 طالبًا بين 

الجوالن ومناطق أخرى من سورية. 
اللجن��ة الدولية للصليب األحم��ر تعرب عن قلقها 
من ارتف��اع عدد الضحاي��ا المدنيين ف��ي حلب وتدعو 
جمي��ع األطراف إل��ى االمتثال لقواع��د القانون الدولي 

اإلنساني 
أعربت اللجن��ة الدولية للصليب األحمر عن قلقها 
البالغ إزاء العدد الكبير م��ن الضحايا المدنيين المعلن 
عنه��م في حلب، ودع��ت جميع األطراف إل��ى االمتثال 

لقواعد القانون الدولي اإلنساني، 
وإلى التنبه باستمرار إلى ضرورة حماية المدنيين 
وحق��ن دمائه��م، واتخاذ جمي��ع االحتياط��ات الممكنة 
لتجنب إصاب��ة المدنيين وإحداث خس��ائر في األرواح، 
ويُحظر ش��ن الهجمات العش��وائية. وحثت اللجنة في 
بي��ان لها جميع األط��راف على االمتناع عن اس��تخدام 
األس��لحة المتفجرة التي تؤثر على مس��احات واس��عة 
ف��ي المناطق الحضرية والس��كنية، وقالت: أن درجات 
البرودة القياس��ية تتسبب أيضًا في تزايد البؤس الذي 
يعاني منه المايين من النازحين داخل س��ورية ومن 
الاجئين في جميع أنحاء المنطقة في ظل موجة البرد 
التي تتعرض لها سورية، مشيرة إلى أنها تبذل ما في 
وسعها لمس��اعدة المايين من الناس على الرغم من 
تصاع��د العنف وتدهور األوضاع األمنية وتدني فرص 

الحصول على المساعدات اإلنسانية. 
وقال ماغني بارث رئيس بعثة اللجنة الدولية في 
س��ورية: أن عدد القتلى ف��ي ارتفاع، وقد قتل ما يزيد 
عن مائة ش��خص من المدنيين ف��ي حلب خال األيام 
األخي��رة وأصي��ب ما ال يقل عن نصف مليون ش��خص 
بج��روح، ون��زح المايين، واحتجز عش��رات اآلالف من 
الناس في البلد، وب��دأت اإلمدادات من المواد الغذائية 
وغيره��ا م��ن الضروري��ات األساس��ية ف��ي التناقص 
بش��كل خطير، وال سيما في المناطق المحاصرة، ومع 
ذلك، يزال من الصعب للغاية إغاثة الناس في سورية 

على الرغم من الطابع بالغ االستعجال لهذه الحالة. 
وأض��اف: ُقت��ل م��ا يزي��د ع��ن مائة ش��خص في 
األس��واق وأم��ام محط��ة للحافات وف��ي أماكن أخرى 
م��ن مناط��ق مكتظ��ة بالناس عجّ��ت المستش��فيات 
المحلية، التي تكافح بالفعل لتدبير أمورها باإلمدادات 

المح��دودة م��ن األدوي��ة، بأع��داد المصابي��ن الذي��ن 
يتدفقون إليها منذ يوم األحد الماضي 

وأعرب بارث عن أمله أن تس��فر بيانات السلطات 
الس��ورية التي تقرّ بضرورة زيادة حجم المس��اعدات 
اإلنس��انية المقدم��ة لضحاي��ا األحداث أن تس��فر عن 
زي��ادة فرص الوص��ول إليهم، وقال: ال ي��زال من غير 
المس��موح ب��ه لموظفي اللجن��ة الدولي��ة الدخول إلى 
المناط��ق المحاص��رة لتقدي��م المس��اعدات، بما فيها 
اإلمدادات الطبية التي تش��تد الحاج��ة إليها، إلى جميع 
األش��خاص المحتاجي��ن، أيّ��ًا كان��وا، وحتى يتس��نى 
إجراء تحس��ينات ذات مغزى لهذا الوضع، فسيكون من 
الضروري الس��ماح للمرض��ى والجرحى، أينم��ا كانوا، 
بتلق��ي الرعاية الطبية، والس��ماح بدخ��ول اإلمدادات 
الغذائية والطبية إلى المناطق المحاصرة، والترخيص 
للمنظمات اإلنس��انية المس��تقلة مث��ل اللجنة الدولية 
للصلي��ب األحم��ر بزي��ارة األش��خاص المحتجزين في 

إطار األحداث الدائرة. 
وأوضح أن فئات واس��عة من الس��كان، وال س��يما 
في المناطق المتضررة بش��كل مباشر من القتال، بما 
فيها تلك الواقعة ش��رق حلب، أن تحصل على الرعاية 
الصحية المناس��بة، وأن الجرحى ف��ي معظم األحيان 
ال يتلق��ون الرعاية المناس��بة، وال يحص��ل المصابون 
بأم��راض مزمن��ة ف��ي الغال��ب عل��ى الع��اج ال��ذي 
يحتاجون��ه، وقال: أجبرنا اختط��اف زمائنا على تقييد 
تنقلن��ا في بعض المناطق غي��ر أنه ال ينبغي أن يدفع 
الس��وريون ثمن هذا التصرف الذي ال معنى له، ولهذا 
الس��بب س��نواصل مع اقتراب حلول الش��تاء واش��تداد 
المعاناة، تقديم المساعدة إلى مايين المحتاجين من 

الناس. 
وبين��ت اللجنة ف��ي بيانها أن انع��دام األمن يؤثر 
تأثيرًا بالغًا على قدرة المنظمات اإلنسانية على العمل 
في سورية ويتضح هذا بشكل مأساوي في مقتل 32 
متطوعًا من الهال األحمر العربي الس��وري منذ بداية 
الن��زاع، واختط��اف جماعة مس��لحة لثاث��ة موظفين 
تابعين للجنة الدولية في إدلب في 13 تشرين األول. 

وعلى الرغم من هذه الحوادث، فإن الهال األحمر 
العربي الس��وري واللجنة الدولي��ة يواصان العمل مع 
مجال��س المياه المحلية لتوفير مياه الش��رب المأمونة 
لم��ا يزي��د ع��ن 20 ملي��ون س��وري، واتخذ مهندس��و 
المياه والصرف الصح��ي التابعون للجنة الدولية خال 
الش��هرين الماضيين تدابير لضم��ان حصول أكثر من 
1.5 مليون شخص يعيشون في مدينة حماة على مياه 
نظيف��ة من الحنفيات بعد أن تس��بب القتال في إلحاق 

أضرار بشبكة المياه المحلية. 

وقام��ت اللجنة الدولية مع اله��ال األحمر العربي 
الس��وري، في الوقت نفسه، بتوزيع مواد غذائية على 
حوالي مليون ش��خص داخل البلد وقدّمت المنظمتان 
في ش��هر تش��رين الثاني م��واد غذائية إل��ى ما يزيد 
عن 125 ألف ش��خص في محافظ��ات الرقة والاذقية 
ودمشق ودرعا وطرطوس وحماة والقنيطرة وحمص، 
ووزعت��ا مس��تلزمات منزلي��ة أساس��ية مث��ل الفرش 

والبطانيات وأواني الطبخ على 37500 شخص آخر. 
وحسب البيان فقد اضطلعت اللجنة الدولية خال 
ش��هري تش��رين األول وتش��رين الثاني، بتوفير مياه 
الش��رب النظيف��ة لفائدة 1، 5 مليون ش��خص بعد أن 
تس��بب القت��ال في إلحاق أض��رار باألنبوب الرئيس��ي 
للمي��اه الذي يربط حمص بحماة، وتقديم المس��اعدة 
م��ن أج��ل التخلص م��ن القمامة في إدلب، وتحس��ين 
األوض��اع الصحي��ة لم��ا يزيد ع��ن 100 ألف ش��خص، 
ومواصلة توفير المبيدات الحش��رية لرشّها في حلب، 
وين��درج ذلك في إطار الجهود المبذولة على مس��توى 
ه��ذه المدينة لمنع انتش��ار داء الليش��مانيات، وتزويد 
مجال��س المياه في جميع أنحاء الب��اد بالخبرة التقنية 
والمعدات والتجهيزات واإلمدادات األساس��ية من قبيل 
المضخ��ات والمولدات والكلور، وإص��اح مرافق المياه 
واإلس��كان والمراف��ق الصحي��ة ف��ي 77 موقع��ًا م��ن 
المواقع التي تس��تضيف 12500 نازح داخلي، وتوزيع 
مياه الشرب بواسطة الشاحنات على ما يزيد عن 107 

أالف شخص في حمص وريف دمشق ودير الزور. 
كما عمل��ت على تقديم ما يزيد ع��ن 3500 زوج 
من المابس الداخلية الش��توية وأكثر من 7000 زوج 
من الجوارب إلى المحتجزين في سجن حلب المركزي، 
وذل��ك من خال ف��رع الهال األحمر العربي الس��وري 
في حل��ب، وتقديم ط��رود غذائية لم��ا يزيد عن 750 
ألف ش��خص في دمش��ق وحماة وحم��ص وطرطوس 
والاذقية والس��ويداء ودرع��ا والقنيطرة والرقة وريف 
دمش��ق والحس��كة وإدلب ودير ال��زور، وتقديم فرش 
وبطاني��ات لم��ا يزيد ع��ن 300 ألف ش��خص، وتوزيع 
ق��دور وصحون وأك��واب وأدوات المائ��دة على 97500 
ش��خص، وتوزي��ع عل��ب ش��امبو وصاب��ون ومنظفات 
ول��وازم النظاف��ة الش��خصية النس��ائية وغيره��ا من 
لوازم النظافة على ما يزيد عن 195 ألف ش��خص في 
المحافظات نفس��ها، وتقديم 355 طلبًا إلى السلطات 
الس��ورية للحصول على معلومات عن أشخاص يزعم 
أنه��م محتج��زون، وذلك بعد اتصال أس��رهم باللجنة 
الدولية، تيس��ير عبور 22 طالبًا بين الجوالن ومناطق 

أخرى من سورية. 
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خيار امل�شتقبل الوحيد
ا�شتحقاق دولة القانون وامل�شاواة

  ياسر مرزوق 

ش��هد تاريخ س��وريا منذ االستقال 
صراع��ات عديدة وكبي��رة وناجحة دفاعًا 
عن الجمهورية ومؤسساتها في مواجهة 
تابع��ة  أنظم��ة  ف��ي  إذابته��ا  مش��اريع 
ومجاورة ، تحت رداء المشروع الهاشمي 
ت��ارًة أو الناص��ري ت��ارة أخ��رى ، وعل��ى 
خلفية المش��هد الترويعي الحديدي الذي 
نعيش��ه الي��وم ، نقف أمام االس��تحقاق 
األخطر ف��ي تاريخنا المعاصر، وس��وريا 
ما بعد األس��د تقف أم��ام خيارين أولهما 
تش��تت عامودي طائف��ي وإثني وجهوي 
ومذهبي وعش��ائري وقبلي يودي بالبلد 
كله في داهية ، أو خيار دولة ديمقراطية 
يحددها السوريون عبر صناديق االقتراع 
، وملفنا اليوم إضاءٌة على ماهية الدولة 
المدنية في س��وريا ما بعد األس��د، فمن 
طبيع��ة الثورة حالم��ا تنتهي من أعدائها 
أن تب��دأ بالتهام أبنائها مم��ن يوصمون 
بأنهم خون��ة والغريب أن��ه دائمًا يتضح 
، ف��ي جمي��ع الث��ورات ب��ا اس��تثناء ، أن 
خون��ة الداخل هم أكثر تعدادًا بكثير من 
أعداء الخ��ارج ذلك أن المجتم��ع المثالي 
المؤم��ل ال يتص��ور إال عل��ى أن��ه مث��ال 
لمجتم��ع متجانس ، والتصفي��ة الدائمة 
ه��ي طريق��ه المحت��وم إل��ى مزيد من 
التجانس والمجتمع مطلق التجانس هو 
مجتمع يجهل الذاتي��ة كما يجهل اآلخر ، 
أي العمودين اللذين يقوم عليهما هيكل 
الديمقراطي��ة وهن��ا يقع الع��بء األكبر 
عل��ى المعارضة لتجن��ب االنتقال بالباد 
من دكتاتورية إلى أخرى مقنّعة ، وعلى 
المعارضين أن يكونوا ديمقراطيين فيما 
بينهم أواًل، وهم الذين ال يقرون بحرية 
االعتقاد فيم��ا بينهم أو بح��ق االختاف 
واالنش��قاق ، وهم الذين يسارعون إلى 
إصدار أح��كام قيمة على اآلخر اس��تنادًا 

لدائرة الداخل ودائرة الخارج. 
ونقط��ة الب��دء ف��ي بن��اء المجتمع 
تعتم��د على قب��ول اآلخر واألخ��ذ برأيه 
ومراعاة خصوصيت��ه في االعتبار وذلك 
على أس��اس ثقافة التس��امح واالنفتاح 
وب��ث الثق��ة بي��ن األف��راد والجماع��ات 
المش��كات، وأن  والمكون��ات لمعالج��ة 
أف��راد  ل��دى  القناع��ة  إش��اعة  تس��بقه 
المجتمع على أنهم مواطنون متساوون 
ف��ي الحق��وق والواجب��ات ش��ركاء ف��ي 
الوط��ن ولهذا فإن عميلة بن��اء المجتمع 

ينبغي أن تمر بمسارين:
األول: إعادة بناء الدولة وضبط سلطتها 

وتطهيرها من الموروثات االستبدادية. 
تثقيفي��ة  عملي��ة  إج��راء  الثان��ي: 
ش��املة تقوم على التنش��ئة السياسية 
واالجتماعي��ة لتعبئة المجتم��ع وتأهيله 
بما ينس��جم مع متطلبات الوضع الجديد 
وتأهيله عبر األدوات والقنوات التربوية 

والتعليمية واإلعامية. 

دولة القانون
تقت��رن دولة القانون بجملة مبادئ 
تُجسد الحقوق والحريات اإلنسانية في 
الدول��ة على أس��اس المواطن��ة، وهذه 
الحقوق ال تتحقق بمج��رد النص عليها 
في دس��تور الدول��ة وف��ي قوانينها، وال 
تتحق��ق بمصادقة الدولة على اتفاقيات 
ومواثي��ق دولي��ة بش��أن تل��ك الحقوق 
والحري��ات، بل في نظ��ام حكم يعترف، 
ف��ي إط��ار قانون��ي وتطبيق��ي، بح��ق 
ومص��در  أصح��اب  بأنه��م  المواطني��ن 

السلطة الحقيقية. 
الديمقراطي��ة  الدول��ة  وتصب��ح 
مرادفة لدولة القانون في س��ياق نظام 
سياس��ي يقوم على مفه��وم المواطنة. 
ه��ذا التنظيم القانوني والسياس��ي هو 
الدول��ة الديمقراطي��ة - دول��ة القان��ون 
الت��ي تعت��رف بخض��وع س��لطة الحكم 
للقانون، كح��ال خضوع المحكومين له، 
حيث تش��كل حقوق وحريات المواطنين 
في ه��ذا القان��ون، قيودًا عل��ى الدولة. 
ولكي يقوم نظام الحكم هذا، من خال 
قواعده ومؤسس��اته، بعمل��ه على وجه 
س��ليم، يتطلب ذلك ضمان��ات تتلخص 
ف��ي المب��ادئ اآلتي��ة: س��يادة القانون.. 
المدني��ة  الس��لطتين  بي��ن  الفص��ل 
والعس��كرية.. الفصل بين الس��لطات.. 
اس��تقال الس��لطة القضائي��ة.. تقرير 
دس��تورية  عل��ى  القضائي��ة  الرقاب��ة 
القواني��ن.. تقري��ر الرقاب��ة القضائي��ة 

على تصرفات اإلدارة وقراراتها. 
دول��ة  مفه��وم  ف��إن  هن��ا،  م��ن 
القان��ون، يتجس��د ف��ي خضوع س��لطة 
الحكم للقانون. وما يقيد سلطة الحكم 
دس��تور يضع القواعد األساس��ية لنظام 
الحكم في الدولة، ويقرر حقوق األفراد 
والجماع��ات وحرياته��م. وبه��ذا يتحقق 
لألف��راد مرك��ز قانون��ي ف��ي مواجه��ة 
س��لطة الحك��م يك��ون ضمان��ًا لهم في 
الذي  حرياته��م وحقوقه��م. والقان��ون 
تكون له السيادة في دولة القانون يجب 
أن يك��ون ص��ادرًا ع��ن مجل��س منتخب 
من الش��عب، وال يكون مخالفًا للدستور 
أو منطوي��ًا عل��ى انحراف في اس��تعمال 
السلطة التش��ريعية. وإذا لم يؤخذ بهذا 
المفهوم القانوني، عندئذ ينتفي معنى 
ومضمون دول��ة القان��ون.. لعدم وجود 

دولة بدون قوانين. 
وإخض��اع الدولة للقانون يعني في 
الواقع إخضاع سلطاتها ألحكام القواعد 
القانوني��ة، والس��لطة تمي��ل دائمًا ألن 
تكون مطلقة، وهذا ما حذر منه الفقيه 
مونتس��يكو حي��ث أف��اد بأن »الس��لطة 
المفسدة  المطلقة  مفسدة« و»السلطة 
مطلقة«، والدولة في ممارسة سلطاتها 

بالغال��ب  يكون��ون  بأش��خاص  تتمث��ل 
ثملين بالس��لطة، والدولة –كما أش��رنا 
آنفًا - تم��ارس تأثيرًا كبيرًا على تكوين 
القانون وتطبيقه، وبالتالي كيف يمكننا 
تفسير أو تبرير إخضاعها لهذا القانون. 
وف��ي هذا اإلط��ار يمكنن��ا أن نميز 
بي��ن ع��دة نظري��ات حاول��ت تبري��ر أو 
تفس��ير خض��وع الدولة للقان��ون، هذه 
أس��اس  عل��ى  إم��ا  مبني��ة  النظري��ات 
مذه��ب القان��ون الطبيع��ي، والذي نتج 
عنه نظرية القان��ون الطبيعي ونظرية 
الحق��وق الفردي��ة، وإم��ا عل��ى أس��اس 
مذه��ب القان��ون الوضع��ي ال��ذي نت��ج 
عن��ه نظرية التحدي��د الذات��ي ونظرية 
كت��اب  ع��ن   " االجتماع��ي.  التضام��ن 
نظريات بن��اء الدولة للدكت��ور عبد اهلل 

الشرقاوي "
هذه النظريات األربعة هي:

الطبيع��ي:  القان��ون  نظري��ة   -  1
يعتقد أنصار نظري��ة القانون الطبيعي 
الوضع��ي  القان��ون  قانوني��ن:  بوج��ود 
والقان��ون الطبيع��ي، حي��ث ي��رون بأن 
هن��اك قواعد قانونية علي��ا تعلو قواعد 
القانون الوضعي وتس��مو عليها تسمى 
قواع��د القان��ون الطبيع��ي، والقان��ون 
الطبيع��ي بحكم قانون الطبيعة س��ابق 
في وجوده وجود الدولة، فجميع سلطات 
الدولة يجب أن تلتزم بهذه القواعد، بل 
أن المش��رع منش��ئ القان��ون الوضعي 
يج��ب أن يرج��ع إل��ى قواع��د القان��ون 
الطبيعي مستلهمًا منها فيما يضعه من 
قوانين، أي أن القانون الطبيعي يشكل 

مصدرًا من مصادر التشريع الوضعي. 
وترجع هذه النظرية إلى عهد قديم 
عندم��ا أعلن الفيلس��وف »أرس��طو« أن 
الطبيع��ة هي مصدر العدالة وتُعبر عن 
العدال��ة المطلقة، إال أن ه��ذه النظرية 
تتسم بالغموض وصعوبة التحديد، وال 
تصل��ح لتبرير خضوع الدول��ة للقانون، 
فقواع��د القانون الطبيعي ال تعتبر قيدًا 
قانونيًا على إرادة الدولة، بل مجرد قيد 
أدبي أو سياس��ي ق��د تلت��زم الدولة بها 
أو ق��د ال تلتزم، فه��ي ال تتمتع بأي جزاء 

مادي يضمن احترامها. 
2 - نظرية الحقوق الفردية: تعتبر 
نظرية الحق��وق الفردية نتيجة لمذهب 
القان��ون الطبيعي وبذل��ك تعتبر نتيجة 
لنظري��ة القانون الطبيع��ي، فقد اعتبر 
أو  بداي��ة مص��درًا  الطبيع��ي  القان��ون 
أساس��ًا لوجود الحقوق الفردية. فالفرد 
يتمت��ع بحق��وق معين��ة، كان يتمتع بها 
في حياة العزلة "حالة الفطرة " السابقة 
السياس��ية  الجماع��ة  إل��ى  النضمام��ه 
بموجب العقد االجتماعي، والدولة التي 
نش��أت بعد ذل��ك، ج��اءت لحماي��ة هذه 
الحقوق، وبالتالي يجب أن تتقيد الدولة 

به��ذه الحق��وق، وتمتن��ع ع��ن إهدارها 
أو انتهاكه��ا أو حتى المس��اس بها، وقد 
قام��ت هذه النظرية من��ذ ظهور نظرية 
العق��د االجتماعي، ث��م بروزها على يد 
الفقيه روسو، وأصبحت نظرية الحقوق 

الفردية مستقلة وقائمة بذاتها. 
وق��د الق��ت ه��ذه النظري��ة تأييدًا 
كبيرًا من قبل رجال الثورة الفرنس��ية، 
وتم الن��ص على مضمونها ف��ي المادة 
اإلنس��ان  حق��وق  إع��ان  م��ن  األول��ى 
والمواطن الصادر عن هذه الثورة س��نة 
1789، وف��ي دس��تور س��نة 1791 حيث 
ورد ف��ي مقدم��ة ه��ذا الدس��تور "ليس 
للسلطة التش��ريعية أن تسن أي قانون 
يتضم��ن مساس��ًا أو عرقل��ة لممارس��ة 
الحق��وق الطبيعي��ة والمدني��ة المدرجة 
في هذا الجزء والمكفولة من الدستور". 
3 - نظري��ة التحديد الذاتي: نش��أت 
الفق��ه  ل��دى  الذات��ي  التحدي��د  نظري��ة 
األلمان��ي ووج��دت أنصارًا له��ا في الفقه 
الفرنس��ي ويرى القائلون بهذه النظرية 
أن الدول��ة ال تخضع ألي قي��د من القيود 
إال إذا كان ناش��ئًا ع��ن إرادته��ا الذاتي��ة، 
فالقانون م��ن صنع الدول��ة وهي تلتزم 
ب��ه، أي أن الدول��ة تلت��زم بالقانون الذي 
تضع��ه ألن��ه مل��زم له��ا كما ه��و ملزم 
لألف��راد، وهذا األمر ال يتناقض مع فكرة 
س��يادة الدولة، ألن مفهوم سيادة الدولة 
ال يعن��ي أبدًا بأن س��لطان الدولة مطلق 
وب��ا ح��دود، فمفهوم س��يادة الدولة، إذا 
كان يأبى أن تخضع س��لطة الدولة لقيود 
م��ن س��لطة أعل��ى أو س��لطة خارجي��ة، 
ال يتع��ارض م��ع خض��وع س��لطة الدولة 
للقواعد القانونية التي تضعها بنفس��ها 
وبمح��ض إرادتها، فالدول��ة عندما تضع 
قواع��د ملزمة لألفراد ال بد أن تلتزم هي 
به��ا في نفس الوقت، وإال كنا إزاء فرض 
ف��ي غاية الغرابة: وج��ود قواعد قانونية 
وغي��ر  ملزم��ة  القانون��ي  النظ��ام  ف��ي 
ملزم��ة في نف��س الوق��ت، وأن القانون 
ليس ف��ي ذاته غاي��ة، وإنما هو وس��يلة 
لتحقي��ق غاية، وهي ضم��ان أمن الدولة 
والمحافظة على بقائها، وبغير ذلك تحل 

الفوضى وتتعرض الدولة لانهيار. 
التحدي��د  نظري��ة  اقت��راب  ورغ��م 
العمل��ي  الواق��ع  م��ن  ل��إرادة  الذات��ي 
واالنس��جام مع��ه ف��ي ممارس��ة الدولة 
لس��يادتها، فإن س��هام النق��د قد وجهت 
إليه��ا م��ن جان��ب ع��دد م��ن الفقه��اء، 
عل��ى أس��اس أن الدولة ال تُقيد نفس��ها 
بإرادتها عن طريق القوانين التي تسنها 
وتعدلها، وذلك ألن القيد الحقيقي الوارد 
عل��ى س��لطات الدولة، وال��ذي بمقتضاه 
تك��ون مرغم��ة على الحد من س��لطاتها 
هو القان��ون الطبيع��ي، طبق��ًا لنظرية 

القانون الطبيعي التي يؤيدانها. 
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4 - نظرية التضامن االجتماعي 
: تق��وم عل��ى أس��اس أن عند اإلنس��ان 
ش��عورًا بالع��دل والظلم أفرزه الوس��ط 
االجتماع��ي ال��ذي يعي��ش فيه بش��كل 
عف��وي، يوّلد فك��رة ما يج��ب أن يكون 
القانون، ه��ذه الفكرة تترجم مباش��رًة 
من خ��ال أخ��اق وع��ادات تُش��كل ما 
يس��مى من بالقان��ون الوضعي لتمييزه 
عن القانون الطبيعي، والحكام بحس��ب 
ه��ذه النظرية ال يملكون حق التش��ريع 
بأنفس��هم، فالقان��ون ال يؤس��س على 
إرادة الح��كام وال يكون إلرادتهم ش��أن 
في صنعه، فالقانون ال يكتس��ب صفته 
عام��ة،  س��لطة  م��ن  إص��داره  بس��بب 
وإنم��ا يكتس��ب صفت��ه بس��بب اتفاقية 
م��ع مس��تلزمات التضام��ن االجتماع��ي 
والعدالة، فالقواعد القانونية إذن تنش��أ 
بمجرد أن يس��تقر في ضمي��ر الجماعة 
ض��رورة وجوده��ا، فتكتس��ب صفته��ا 
القانوني��ة لذاته��ا بحك��م ضرورتها، أي 
أنه��ا تنش��أ بصف��ة تلقائي��ة كظاه��رة 
اجتماعي��ة وطبيعي��ة دون تدخل إلرادة 
الدولة أو الحكام في وجودها، فالقانون 
يعتب��ر مصدره خارجًا ع��ن إرادة الدولة، 
وبالتال��ي فإن خض��وع الدول��ة للقانون 
أساسه قيد خارجي فرضت وجوده فكرة 

التضامن االجتماعي. 
ويق��ول أنص��ار نظري��ة التضام��ن 
: إن اإلنس��ان ع��اش دائم��ًا  االجتماعي 
ف��ي داخ��ل الجماعة، ألنه يحت��اج بصفة 
مس��تمرة إل��ى التضامن إلش��باع حاجاته 
عن طري��ق االش��تراك إلش��باع الحاجات 
علي��ه  يُطل��ق  م��ا  وه��و  المتش��ابهة، 
»التضام��ن بالتش��ابه«، أو ع��ن طري��ق 
تب��ادل المناف��ع نتيجة الخت��ال الحاجات 
والق��درات، ويُطل��ق علي��ه »التضام��ن 
بتقس��يم العم��ل«، وبناًء عل��ى ذلك فإن 
التضام��ن االجتماع��ي حقيق��ة واقع��ة، 
يس��تند إليه��ا القان��ون ويس��تمد منه��ا 

الصف��ة اإللزامي��ة، وأن ضمي��ر الجماعة 
يعتبر منبع القاعدة القانونية ومصدرها، 
وشعور األفراد بضرورة احترام التضامن 
فيم��ا بينه��م ه��و الج��زاء عل��ى مخالفة 
هذه القاعدة القانوني��ة، وهكذا تفرض 
التضامن االجتماع��ي –باعتبارها  قاعدة 
أساس��ًا لخض��وع الدولة للقان��ون - على 
الجميع –حكامًا ومحكومين - االلتزام بها 
واالمتن��اع ع��ن كل تصرف يش��كل خرقًا 

لها، بل والعمل على تنميتها. 

مقومات دولة القانون
هن��اك مقوم��ات أساس��ية لخضوع 
الدولة الحديثة للقان��ون أي حتى تكون 
دولة قانوني��ة، وهذه المقوم��ات تعتبر 

ضمانات لقيام دولة القانون وهي:
1 - الدستور: الدستور هو الضمانة 
األساس��ية لقي��ام دول��ة القان��ون. فهو 
ال��ذي يبي��ن نظ��ام الحك��م ف��ي الدولة 
وتوزي��ع  العام��ة  الس��لطات  وتش��كيل 
االختصاص��ات بينها وكيفية ممارس��تها 
كم��ا يبي��ن حق��وق األف��راد والوس��ائل 
الازمة لضمانها وصيانتها. فالدس��تور 
يش��كل قي��دًا قانوني��ًا لس��لطات الدولة 
حيث يبين حدود واختصاص كل سلطة 
بحيث ال تستطيع تجاوزها وإال تكون قد 
خالفت أحكام الدس��تور، وفقدت الس��ند 
الش��رعي لتصرفه��ا. وأفض��ل أس��لوب 
لوضع دس��تور عصري حديث يكون عن 
طري��ق جمعي��ة تأسيس��ية منتخبة من 
قبل الش��عب تكون مهمتها وضع دستور 
للدولة ومن ثم عرضه لاس��تفتاء العام 
من قبل الش��عب بعد ان تكون الجمعية 
التأسيس��ية ق��د أقرته باإلجم��اع وليس 
لضم��ان  وذل��ك  المطلق��ة،  بالغالبي��ة 
أن يك��ون الدس��تور لكل أفراد الش��عب 
بمختل��ف انتماءاتهم القومي��ة والدينية 
ال��ذي تضع��ه  والمذهبي��ة، والدس��تور 

الغالبي��ة السياس��ية لن يكون دس��تورًا 
لكل الشعب. 

2 - الفصل بين الس��لطات: يُعتبر 
مب��دأ الفصل بي��ن الس��لطات أحد أهم 
المبادئ الدستورية األساسية في الدول 
الديمقراطي��ة، ويُعني وج��وب الفصل 
بين الس��لطات الدس��تورية األساس��ية: 
والقضائي��ة،  والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
ويقصد بالفصل بين السلطات الفصل 
الش��كلي أو العضوي: أي توجد هيئة أو 
س��لطة عامة تتول��ى وظيفة التش��ريع 
وهيئ��ة أو س��لطة عامة تتول��ى وظيفة 
التنفي��ذ وهيئة أو س��لطة عام��ة تتولى 

وظيفة القضاء. 
3 - رقاب��ة القض��اء: إذا كان مب��دأ 
الفصل بين الس��لطات يُشكل نوعًا من 
الرقاب��ة السياس��ية التي تُعن��ي أن كل 
س��لطة عامة تمل��ك الوس��ائل الكفيلة 
بالح��د من تعس��ف أو تجاوز الس��لطات 
العام��ة األخرى، فإن الرقاب��ة القضائية 
تعتبر الوس��يلة األمث��ل لصيانة وحماية 
حق��وق وحريات األف��راد، ألنه��ا تتفوق 
والرقاب��ة  السياس��ية  الرقاب��ة  عل��ى 
اإلداري��ة، س��واء فيم��ا يتعل��ق بخضوع 
الس��لطة التنفيذي��ة أو اإلدارة للقانون، 
أو بتعبي��ر أدق لس��يادة القانون، أم في 

خضوع السلطة التشريعية للدستور. 
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن قانوني��ة 
الدول��ة تنعكس مباش��رًة عل��ى المجال 
األب��واب  تت��رك  بحي��ث   ، االقتص��ادي 
مش��رعة لإنتاج والتطوي��ر االقتصادي 
 ، للقان��ون  الخض��وع  قاع��دة  عل��ى 
والمس��اواة بي��ن جمي��ع المواطنين في 
مع��رض تطبيق��ه مما ي��ؤدي حكمًا إلى 
إلغاء االمتيازات االقتصادية والضريبية 
ومس��تحقات  الضرائ��ب  أداء  وإلزامي��ة 
الدولة بالنس��بة للجمي��ع، وتلغي الزواج 
التقلي��دي بي��ن رأس الم��ال والس��لطة 

وال��ذي حك��م الواق��ع الس��وري لعقودٍ 
طويلة 

في الختام البد من التأكيد على أن 
دولة القان��ون هي الصيغ��ة التنظيمية 
السياسية التي تنقلب فيها العاقة بين 
الف��رد والدولة، بي��ن الحاكم والمحكوم 
رأس��ًا عل��ى عق��ب فالدول��ة التقليدي��ة 
تعتب��ر الحق��وق هبات تتك��رم بها على 
رعاياها مميزة بينهم تمييزًا اس��تثنائيًا 
في حي��ن أن دولة القان��ون والحق ترى 
نفس��ها تعبيرًا عن المواطن وتجس��يدًا 
مؤسس��يًا ضامن��ًا لحقوقه. كم��ا أنها ال 
تحمل أية مزاع��م اجتماعية أو أخاقية 
في العدال��ة االجتماعية ب��ل هي مجرد 
تنظيم لمس��ألة الس��لطة بهدف توفير 
الشروط الدنيا النطاق عملية التنافس 
االجتماع��ي ومن ثم ف��إن مصدر قوتها 
يتمثل ف��ي تحقيق التس��اوي القانوني 
بين الناس أي تس��اوي ش��روط وظروف 
العملي��ات  مختل��ف  وجري��ان  ح��دوث 
االجتماعية بما فيها السيرورة السياسية 

الذاتية. 
قصة الدم في س��وريا دخلت عامها 
الثالث وال حلول في األفق ، لكن اليقين 
أن عق��ارب الس��اعة ال ترجع إل��ى الوراء 
أب��دًا، وأن النظ��م القمعيَّ��ة ال تواج��ه 
ش��عبها بآلته��ا العس��كريَّة الكامل��ة إال 
بع��د أن تيَْئس تمامًا فتقرر أن تخوض 
أيضً��ا  والتاري��خ  األخي��رة.  معركته��ا 
يؤكد أن الح��كام الطغ��اة الذين خاضوا 
ه��ذه المعرك��ة األخيرة ضد ش��عوبهم، 
ل��م تنفعْه��م أس��لحتهم وال معاركهم 
األخي��رة، وإنما كان��ت النهاية المحتومة 
هي س��قوط أنظمتهم القمعية ، قريبًا 
جدًا س��تقطف الثورة الس��ورية ثمارها 
اس��تحقاق  أم��ام  الس��وريون  ويق��ف   ،
المس��تقبل ، والطريق ل��ن يكوم ممهدًا 
، فكما ذكرنا س��ابقًا سقوط النظام هو 

البداية. 

م�������ن ح�������ي ج������وب������ر ال����دم����ش����ق����ي
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ثورة تودع عام 2013
وهي تهزم اأكرب الأوهام والأكاذيب

الطفل الذي يقطع مس��افات مش��يا على األقدام مع 
م��ن تبقى م��ن أهل��ه وأقاربه هرب��ا من وي��ات القصف 
ورعبا من المذبحة الماحقة لقريته أو مدينته، قد ال تبدو 
عليه أي من عامات االضط��راب المرافقة للصدمات التي 
يتعرض لها هو وأهله.. الطفل الذي يعيش حالة الحصار 
ويرى بعيني��ه عجز أهله عن تأمين لقم��ة العيش وأناس 
يصاب��ون باله��زال والم��وت جوعا ه��و ذاته الطف��ل الذي 
ش��اهد بأم عين��ه طائرة جي��ش بلده مرس��لة من رئيس 
دولته لتقصف مدرس��ته وشارعه وبيته.. هو الطفل عينه 
ال��ذي تجده ح��ول العالم يحل��م أن يكون طي��ارا ذات يوم 
أو طبيبا ومهندس��ا ومحاميا ورجل إس��عاف وإطفاء.. لكنه 
ف��ي الحالة الس��ورية لي��س كأي طفل / طفل��ة.. مايين 
منه��م باتوا با مأوى وال م��دارس وال حتى غذاء.. الجئون 
ونازحون داخ��ل وخارج بادهم.. تتراكم في نفس��ياتهم 
الصدمات التي لم تثر حتى المؤسس��ات الدولية اإلنسانية 
المشغولة كأقصى حد بإصدار األرقام واإلحصاءات الدالة 

ربما على حجم الكارثة. 
لنع��د قليا إل��ى حيث كان��ت الثورة الس��ورية تتركز 
في حراك ش��عبي ذات طاب��ع تظاهري يهت��ف فيه الناس 
ضد االس��تبداد ومطالبين بالحرية.. ربم��ا تكون الصدمة 
األولى للفئة العمرية التي جربت المدرسة ونظام التعليم 
ف��ي س��وريا األش��د إدراكا لحج��م التناقض بي��ن النظري 
والعمل��ي ف��ي ممارس��ة " دولته".. ف��ي المدرس��ة: وحدة 
حرية اشتراكية.. في الواقع: قنص وقتل وتهكم واعتقال 

وإذالل تحت سؤال: بدكن حرية.. 
أولى التناقضات التي أشعلت عند األطفال واليافعين 
ذلك اإلمعان في التركيز االستبدادي على إهانة األب واألم 
واألخت واألخ وربما الج��ار والقريب عند حاجز ما لمن كان 
ه��ذا الطفل واليافع يظ��ن بأنه جيش وأمن ب��اده.. ذلك 
الواق��ف عند س��يارة نق��ل عمومي حين يُمع��ن في إذالل 
الن��اس وإن��زال ربما ش��اب وضربه قبل اعتقال��ه ال يدرك 
ما تفعله عملية التنكيل التي يمارس��ها في نفس��يات فئة 
عمري��ة ت��رى ف��ي األب واألم خط��ي الدفاع األولي��ن أمام 
العالم كله.. أقوى شخصية في نظر الطفل هو األب وهي 
األم وبمجرد انكسار بصفعة أو إهانة حتى لفظية ينكسر 
الش��يء الكثي��ر الذي ربم��ا أدرك أبعاده الديكتاتور بش��ار 
حي��ن راح يتحدث عن تلك الفئ��ة العمرية في خطاب على 
مدرج جامعة دمش��ق.. الحل: قت��ل ذلك الجيل وطرده من 
بلده واعتقاله وتعذيبه حتى الموت.. قصة حمزة الخطيب 
وثامر الش��رعي وهاجر الخطيب من القصص التي عرفها 
الناس.. في الواقع هناك مايين القصص التي لم يتسنى 
للناس التفكير فيه��ا مليا وهي التي ال تخص فقط طفل 
يحبس دموعه متس��ائا ببراءة: م��اذا فعلنا نحن له ليدمر 
بيتنا ومدرس��تنا؟ هل ألنن��ا طالبنا بالحري��ة؟ هذا الطفل 
الذي قد تجده عند أطال مدرس��ته يقلب الركام والدفاتر 
الممزقة وأمام ركام بيت ولد فيه يقلب أغراضه المتناثرة 
ولعبه البس��يطة هو طفل يعيش الصدمة ولم يلقنه أحد 
ليقول م��ا يقوله بدموع يح��اول حبس��ها.. أو تلك الطفلة 
م��ن مدينة داريا التي ت��م إيقاظها ليا وعلى عجل ليهرب 
األهال��ي بع��د أن هجم " جيش بادها وأمن��ه" على بيوت 
أقاربها فتمس��ك بثوب أمه��ا باكية مقت��ل خالها وصارخة 
باالسم على بشار لم يلقنها أيضًا إنسان لتقول ما قالته.. 
الطفل والطفلة في سوريا ليسوا أميين، بل يعرفون 
ما ُكتب على الجدران في منازلهم بدرعا وغيرها.. يقرأون 
الجم��ل الت��ي خطها " جي��ش بادهم" )مفهوم الش��بيحة 
عند هؤالء كان مشوش��ا وغير واضح، فمن يحمل الساح 
ع��ادة ف��ي بلدهم ه��م من الدول��ة وليس س��وى الجيش 
والش��رطة( فعبارات: األس��د أو نح��رق البلد واألس��د أو ال 
أحد وش��بيحة لألبد ألجل عيونك يا أس��د وربكن بيسقط 
وبش��ار ما بيسقط وغيرها وغيرها من الشعارات التي لم 
تك��ن مجرد نزوة من جندي أو ش��بيح ب��ل منهجية اإلذالل 

والتحدي بوجه ش��عب طالب بالحرية قبل أن ترفع بندقية 
واحدة بوجه هذا التغول واالستهتار.. 

اقتاع اإلنس��ان من مكانه ورميه ف��ي العراء ليواجه 
مصي��را مؤلما في الحر والش��تاء وبخذالن كبير وش��ماتة 
تصل إلى مس��امعه م��ع اتهامات كتلك الت��ي كانت تُعقد 
فيها حفات تلفزيونية على قنوات س��ورية يشارك فيها " 
نخب" من جامعة دمشق ومنهم بحضور من يسمى اليوم 
وزي��ر اإلع��ام عمران الزعب��ي بحيث تترك��ز على: هؤالء 
الذي��ن يس��مونهم الجئ��ون ف��ي تركيا لهم تس��عيرة هم 
يأخذونه��م إلى هن��اك ويمنحونهم عش��رون ألف دوالر..! 
أمعن��ت قناة الدنيا ف��ي امتهان كرامة وعقول الس��وريين 
باتهامهم بش��تى االتهامات وه��م يهيمون على وجوههم 
بأطفاله��م هرب��ا م��ن " جي��ش باده��م" نحو أي��ة حدود 
قريبة وكانت البداية من جسر الشغور التي توعدوها كما 
توع��دوا كل القرى والمدن بإحالتها إل��ى "مزارع بطاطا".. 
الطف��ل واليافع جزء من المجتم��ع المقتلع من أرضه ومن 
الجماع��ة التي تعي��ش صدمتها األولى غي��ر مصدقة بأن 
يقال ما قيل ويقال بحقها وهو )الطفل( األكثر استش��عارا 
بما يدور حوله من تصرفات وأحاديث.. يتناقل في لحظتها 
هؤالء اليافعون ما جرى ويج��ري لبلدهم دون حاجة لتلك 
التعابير الس��خيفة التي كان إعام العصابة األسدية يبثها 
لمريديه في مزيد من االحتقار لمطلب الناس وكرامتهم.. 

 من النقاط التي اأثري حولها 
الكثري من التحذيرات: 

- أن تقي��م مظاهر احتفالية في س��احات دمش��قية 
وغيره��ا في ع��ام 2011  وبداي��ة 2012  ترقص وتغني 
وتتغنى بش��بيحة يقتلون قنص��ا واقتحاما وذبحا بحفات 
م��وت متنقل بالباص��ات الخضراء ليس بعي��دا عن أماكن 
الجريم��ة كيلو مترات معدودة وصورة بش��ار ترتفع على 
البنك المركزي في س��احة الس��بع بحرات وس��ط دمشق 
بينما دوما وحرستا مثا كانتا تعانيان األمرين مع القابون 
الت��ي ارتكبت فيها مذبح��ة لمجرد التفكي��ر بعقد مؤتمر 
عبر الفيدي��و كونفرنس مربوط مع معارضين ومثقفين 
س��وريين في تركيا.. بالنتيجة وقف بشار ليعلن صراحة: 
ال أس��تطيع أن أكون رئيسا لكل السوريين! أي أن سورية 
هؤالء مش��كوك فيها منذ البداي��ة.. والبداية التي نتحدث 
عنها تلك التي لم يكن يصدق فيها البعض سوى ما تبثه 
قناة " المطر" التي ظلت منذ ابريل 2011  تمعن في ذلك 
النوع من احتقار مهنة اإلعام والعقل الس��وري بتوجيهه 

نحو تكرار عبارة أو اثنتين: المؤامرة واألمن واألمان.. 
ما من ش��ك بأن وس��ائل الدعاية األس��دية لم تكن 
تتصرف اعتباطا ومن رأسها بل موجهة بما يفسح المجال 
أمام خلق الش��رخ المطلوب: هذا ريف متخلف يتمرد على 
المجتمع المتحضر والمتعلم بدافع الغيرة والحسد.. هؤالء 
ال يس��تحقون الحي��اة وعلي��ه فلنفرح لقتله��م وتلقينهم 

درسا لن يطالبوا بعده بالحرية.. 
ال��ذي صدمت��ه فن��ون أكاذي��ب  لي��س غبي��ا ذل��ك 
قن��وات انتدب لها لكل م��ن يُظن بأنه مؤث��ر وقادر على 
التش��ويش.. ل��دى الياف��ع ح��ب مثا لفن��ان وفنان��ة ما.. 
لمط��رب أو مطربة.. لممثل أو الع��ب كرة قدم أو رياضي 
يجلس هؤالء في حضرة مذيعي تلك القنوات وأحيانا في 
الهواء الطلق ليمارس��وا درس التش��ويش والكذب ودعوة 
الن��اس للتعق��ل وبأن مطالبه��م تم االس��تجابة لها بينما 
الواقع يكون مزيد من القتل الصادم وإرسال الدبابات إلى 
درعا ومحاصرتها واعتقال ش��باب صغير السن لتبث معه 
مقاب��ات تلفزيونية توحي بأنه متورط ف��ي " التخريب" 
وعض��و في " العصابات المس��لحة" التي وص��ل بها األمر 
إل��ى " قيامها في درع��ا برمي الحجارة عل��ى قوات حفظ 

األم��ن"! التف��كك والركاك��ة ف��ي التمثي��ل المرتبك رغم 
كل اإلمكان��ات الموضوع��ة وصل��ت ح��دا يته��م األطفال 
الس��وريين ومن وراءه��م أهاليهم برواية كررها بش��ار 
بنفس��ه بما يوحي أن س��وريا ليس��ت أمام حكم دولة بل 
عصابة ال عاقة لها بالمنطق.. والمش��اهد إذ تصله مثل 
تلك الروايات فهي تصل بالتأكيد إلى تلك الفئة العمرية: 
- الن��اس مأجورون وعماء ورخيص��ون جدا.. هؤالء 
يخرجون في المظاهرات لقاء 500  ليرة س��ورية.. هؤالء 
يش��اركون العصابات المسلحة لقاء 2500  ليرة سورية.. 
في حم��اة يتم توزيع " سندويش��ات" وفيها م��ادة مخدرة 

و500  ليرة سورية.. 
بمعنى من المعاني أسس بشار لمدرسة من الكذب 
تشبه مدرسة ال تقيم وزنا سوى لحجم الكذبة المشابهة 
مث��ا لكذبة يجب تصديقها طالم��ا هي صدرت عن " قناة 
سورية" كونها القناة الوحيدة الصادقة.. تخيل معي مثا 
ع��دم تصديقك حينه��ا لرواية تقول وبفيل��م يظهر لك " 
الحقيق��ة": - ه��ذه حبوب الهلوس��ة مختوم عليها ش��عار 
قن��اة الجزيرة قام��ت القناة بإرس��الها م��ن مصانعها في 
قط��ر للتغرير بالش��باب واألطفال الس��وريين.. - يجلس 
خبراء في تلك القنوات وهم يش��رحون بإس��هاب كيف أن 
متظاهرين في الجيزة وبقية مدن حوران وريف دمش��ق 
يتم "رش��هم بمادة" تهيجهم وتجعله��م غير مدركين لما 
يقومون ب��ه.. طبعا نحن نتحدث عن عش��رات اآلالف من 
المتظاهرين صيف 2011  حيث الش��مس الحارقة وحاجة 
الن��اس للترطيب بالماء المتحول ف��ي عقلية " المؤامرة " 

إلى مواد مُهلوسة.. 
مقدم��ات كل ذلك وغي��ره من المقدم��ات التي كان 
يظن البعض أنها مدعاة للسخرية والضحك ليس إال هي 
التي أسست لش��رعنة اإلبادة التي تجري في سوريا على 
مدار الس��اعة مع تقسيم وش��رخ واضح في بنية المجتمع 
السوري المتحول أطفاله وشبابه إلى متهمون ومنبوذون 
ومختطفون نحو أقبية " أمنهم الوطني" ليلقى بهم جثثا 

على دفعات باعتبار ال قيمة لهم كونهم متآمرون.. 
أع��راض ما بع��د الصدمة عن��د هؤالء الذي��ن وجدوا 
أنفس��هم الي��وم مش��بوهون عل��ى خلفي��ة اللوح��ة التي 
جهزها أبواق بش��ار المحليي��ن واإلقليمين وصلت إلى حد 
تحويل تقاطعات ش��وارع دمشق ومناطق سيطرة شبيحة 
ومرتزقة بش��ار إلى مصائد عل��ى الهوية.. وهذه نقطة ال 
تحتاج " القن��وات المغرضة" لعرضها وهي في الحقيقة ال 
تتطرق لها باألصل وهي المتهمة بأنها وراء كل ما ثار من 
أجله الس��وريون.. أطفال ونساء وشباب حمص المهجرون 
إلى دمش��ق يعرف��ون كيف جرى ماحقتهم كمش��بوهين 
وكي��ف كانت حماس��ة مس��يرات بش��ار تهت��ف لتهين األم 
الحمصية بلس��ان ش��بيحة يقدمون كمواطني��ن عفويين 

تلتقيهم بالصدفة كاميرات الدعاية األسدية البائسة.. 
ذهب بش��ار بنفس��ه متخفي��ا إلى بابا عم��رو ووقف 
تح��ت عمود كهربائي بمش��هد هزلي يؤك��د بأن اإلصاح 
س��يتم خال فترة بس��يطة وس��يعود الناس إلى هناك.. 
ج��يء بموالي��ن له م��ن أحياء معين��ة وهو يع��رف بأنهم 
ليس��وا من سكان باباعمرو ورغم ذلك مر كل الوقت ولم 
يع��د أحد ال لبابا عمرو وال ألي حي س��وري قيل " تم دحر 
اإلرهابيي��ن عن��ه ودمرت أوكاره��م".. ه��ؤالء بالمايين 
وليس��وا ببضع��ة آالف تتح��دث منظم��ات األم��م المتحدة 
عنه��م بتفصيل رقمي وعن الم��دارس التي تم تدميرها 
وع��ن تلك التي ت��م تحويلها إلى ثكنات عس��كرية كالتي 
ظه��ر فيها مراس��ل التلفزيون الس��وري في حلب ش��ادي 
حلوة )مدرس��ة الكواكبي( وهو يس��اهم في تدريب جنود 
وش��بيحة بش��ار ف��ي المدرس��ة.. وب��كل ك��ذب مفضوح 
يقولون للمش��اهد: لقد تم تدمير مشفى الكندي.. فهذه 

هي حريتهم التي يريدون؟
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هم يعرفون بأنهم يكذبون تماما وبأن الناس تعرف 
كم التضليل والكذب الذي تعيش��ه عصابة تظن نفس��ها 
دولة.. ليس مش��فى الكندي وحده ي��دل على الكذبة، بل 
كل المش��افي والمستوصفات التي تم قصفها وتدميرها 
يش��هد الناس عليها كما يش��هدون اليوم إلق��اء البراميل 
المتفجرة على حلب ومدن الش��مال السوري ثم يذهبون 
بم��ن فيه��م بش��ار للك��ذب: نعم حت��ى ه��ؤالء األطفال 
والنس��اء ه��م أهالي اإلرهابيي��ن القطريين والشيش��ان 
والباكستانيين والسعوديين واألفغان.. أي أنهم يعترفون 
بقتل النس��اء واألطفال ولكن هؤالء ليس��وا بس��وريين! 
أحيانا تس��أل نفس��ك عبثا بع��د كل الوقت ال��ذي مورس 
فيه هذا الكذب: كيف يصدق البعض أن عوائل س��عودية 
وقطري��ة تقي��م في أكث��ر األماك��ن فقرا في حل��ب ليتم 
قصفها بالبراميل المتفجرة؟ وكيف يشمت هؤالء بمناظر 
أم حلبية تمس��ك بطفليها وهي مدم��اة خارجة من تحت 

الركام باعتبارها قطرية أو أفغانية؟
القصة تجاوزت مجرد كذبة على قنوات األسد وعلى 
لسانه.. فمؤخرا نشر فراس الشوفي من جريدة " األخبار 
" التابعة إلبراهيم األمي��ن تقريرا صحفيا يندى له جبين 
الصحافة اللبنانية والعربية / مثل تقرير حسن عليق من 
حي الميدان حين اس��تنتج لذات الصحيف��ة بأن المصلين 
في مس��جد الحس��ن من المتظاهرين يوم الجمعة ليسوا 
من س��كان المنطقة أي أن إبراهيم ش��يبان الطفل الذي 
قت��ل قنصا بعد صاة الجمعة م��ا كان يجب أن يكون في 
مس��جد الحس��ن ألنه ميداني يس��كن ف��ي منطقة أخرى 
والنتيجة " حال قتله" / فمن إدلب يكشف الشوفي الوجه 
القبيح للعب الطائفي لجريدة األخبار: - أسلمة دروز ريف 
إدلب! نعم هكذا وبكل بس��اطة مع صورة لنس��اء درزيات 
على أساس أنهن أس��لمن بالقوة يحملن القرآن ويغطين 
رؤوس��هن بالوشاح األبيض.. لكن الصورة أبدًا ليست من 
إدل��ب وال لدرزيات بل م��ن أفغانس��تان وألفغانيات وربما 
باكس��تانيات يرتدين ذات الوشاح األبيض.. حدود التزوير 
ال يتوق��ف عنه��ا وال عنده��ا إبراهي��م األمي��ن وقن��وات " 
الممانعة" بالرغم من نفي دروز إدلب كل هذا الهراء.. لن 
ترى اعتذارا واحدا ألننا أمام مسلسل عمره 3 سنوات من 

األضاليل والتدجيل وشيطنة الشعب السوري وثورته.. 
فإذا كان��ت كل البدايات قائمة عل��ى صناعة الكذب، 
فهل لعاقل أن يتوقع ولو مرة واحدة أن يتم التوقف عنها؟ 
أب��دًا، النظام االس��تبدادي ال��ذي غرق في فاش��ية قائمة 
عل��ى الكذب ل��ن يتوقف عنها ألن التوق��ف يعني النهايات 
والس��قوط المدوي وبالرغم من ذلك اإلصرار على الكذب 
واإلمع��ان بالدج��ل واحتقار الن��اس يش��كل ورطة أخرى 
ستؤدي حتما إلى نهايات قد ال تعجب من ظن بأن إسقاط 
نظام فاش��ي يعني إسقاط الدولة الس��ورية.. فمن ربط 
الدولة الس��ورية بوجود نظام عصابات بتماه كامل ليس 

سوى ذات العصابات.. 
من ال يتذكر كل الجهد الدعائي الذي نُصب له حفنة 
من المشوش��ين الذين لم يس��مع بهم السوريون سابقا، 
طال��ب إبراهي��م وش��ريف ش��حادة وبس��ام أب��و عبد اهلل 
وش��ركاؤهم حين كانوا ينفون نفيا يعاكس الواقع تماما 
عن وجود ش��يء اسمه " الشبيحة".. فمن الذي كان يهتف 
في األمويين والس��بع بحرات ومدرج الجامعة ودار األوبرا 
" ش��بيحة لألبد ألجل عيونك يا أسد"؟.. لندع هذه الكذبة 
التي يعرفون إنها كبيرة واحتاجت عملية تقنين الشبيحة 
باس��م: جيش الدف��اع.. ش��بيه بتقنين عصابات ش��تيرن 
وارغ��ون الصهيونية.. حين كان يش��اهد الس��وريون في 
بداية انطاق الثورة هؤالء الرجال الذين يرتدون اللباس 
العسكري وش��به العس��كري ويضعون الجعب العسكرية 
عل��ى صدوره��م، أل��م يتس��اءلوا: كي��ف يمك��ن له��ؤالء 
الجن��ود أن يكون��وا ملتحين ويرت��دون أحذي��ة رياضية؟! 
مفتول��ي العض��ات الذين يطلق��ون لحاه��م ودخلوا إلى 
س��احة الس��اعة في حمص ليهتفوا ض��د العلويين ووقع 
هات��ف احدهم وهو يه��رب من المتظاهري��ن، هل كانوا 
يتصرف��ون من تلقاء أنفس��هم؟ أهالي حوران حين كانوا 
يقول��ون في ش��هري أبري��ل ومايو 2011  ب��أن عصابات 
لحزب اهلل تش��ارك في قمعهم وج��رى تكذيب األمر حتى 
خرجت األفام المس��ربة التي أثبت��ت أنه حتى في جامعة 
دمش��ق وش��وارعها كان هؤالء يضعون أشرطة تميزهم 
وبلكن��ة لبنانية واضحة لم يكن من نس��ج خيال الش��عب 
الس��وري الذي يس��تمر خداع��ه والكذب علي��ه على وهم 
انتص��ار م��ا يش��به انتص��ارات رفي��ق نص��ر اهلل وناصر 
قندي��ل اللبنانيي��ن وتحلي��ات عرافي ودجال��ي لبنان من 
تخلف قراءة الطالع واستقبالهم في قنوات الدعاية كلعب 
دعائي نفسي.. شارك فيه حتى ميشيل عون بتحديد يوم 

" الثاثاء" لتوكيد قصة: خلصت!
هل كان الس��وريون الذين ثاروا سلميا بوجه سلطة 
متعفنة ومس��تبدة لمن يحرضهم من على " قنوات سفك 
الدم السوري" ليتعرفوا على كرامتهم ومطلب حريتهم؟! 
بالتأكيد في عرف التهافت الدعائي المقرف الذي س��اهم 
في��ه حس��ن نص��ر اهلل وبعثيي لبن��ان وطائفي��ي العراق 
وإي��ران لم تكن س��وريا تعنيهم بش��يء بمق��دار ما هي 
معبر وم��رور لق��ذارة معروفة من مطار دمش��ق الدولي 
ومعاب��ر الحدود البرية.. والحفاظ عل��ى امتيازات طائفية 

ومذهبية.. 
أظن جازما ب��أن كل األكاذيب التاريخية التي خبرها 
الس��وريون م��ع نظ��ام اس��تبدادي توريث��ي، بالمناس��بة 
يص��رون على أن بش��ار رئيس ش��رعي رغم أن��ه وراثي 
ودستور عدل على مقاس��ه ومنح رتبة عسكرية متجاوزا 
كل المطل��ق العس��كري، كان��ت الحاف��ز األكب��ر لث��ورة 
الس��وريين الذين وجدوا أن التشوه الذي أصابهم وأصاب 
وطنهم وصل أوجه بمعاتيه يشبهون هال األسد وجميل 
األسد ورفعت أسد وكل آل األسد ومخلوف وهم الذين لم 
تعرفهم فقط القرداحة والاذقية بل حتى دمشق وبقية 
محافظات س��ورية برعونة وخفة لم تشهدها حتى كوريا 
الشمالية بهذه الوقاحة العلنية في استعباد البشر واعتبار 
س��الة األس��د آلهة يجب أن تعبد كما يعبدون بهتافاتهم 
ماهر أسد كبديل عن بشار الذي حُرقت أوراقه جميعها.. 
ما يواجهه الشعب الس��وري في درب الخاص ليس 
"رئيس " مغتصب للس��لطة والبلد ب��ل منظومة متخلفة 
ومش��وهة تعان��ي كل م��ا يمك��ن أن يعاني��ه البش��ر من 
تش��وهات وانفص��ام وأم��راض يراد فرضه��ا لتكون هي 
الصورة األوحد لس��وريا بفس��اد وإفس��اد يش��به تماما ما 
يعايشه اإلنس��ان الس��وري )مواليا كان أم معارضا( على 
حواجز تس��لب اإلنسان حتى سجائره وعلبة الدواء وربطة 
الخب��ز.. وقس على ذلك مؤسس��ات منه��ارة وبنية تحتية 
عاج��زة من��ذ الس��بعينات بفعل الرش��وة والمحس��وبيات 
وتهجي��ر العقول والس��وريين بعيدا عن وطنه��م ليجدوا 
فرص��ة بالعي��ش الكريم وحتى ال ينته��ي بهم الحال كما 
انته��ى برف��اق حافظ الذي��ن زج بهم في الس��جون حتى 
الموت.. بنى تحتية شديدة التخلف وهي بالنسبة للبعض 
قم��ة التق��دم إذا م��ا قورنت فق��ط بما هي علي��ه وليس 
بما هو حق من حقوق البش��ر الذين لم يش��هد تاريخ أن 
دف��ع الناس ثمن الس��اح ال��ذي يقتلون به بم��ا فيه هذه 
األس��لحة الكيميائي��ة التي س��لمها دون أن ت��رف قوانين 
الخيانة العظمى في س��بيل وهم بقاء منظومة العصابة 

الحاكمة.. 
تكش��ف األكاذيب أصاب الناس بصدمة، حتى هؤالء 
" القومجيين" م��ن تونس إلى مصر فاألردن ولبنان باتوا 
يدركون حجم الكارثة التي وصلت إليها س��وريا واستحالة 
أن يصدقهم أحد بعد اليوم رغم كل الجهد الذي اش��تغل 
م��ن خال��ه ه��ؤالء لترس��يخ عملي��ة النص��ب واالحتيال 
لشيطنة الثورة السورية وجعلها ليس إال مواجهة طائفية 

باستدعاءات واضحة لمرتزقة سبق أن تحدثنا بالتفصيل 
عنهم رغ��م ادع��اءات " العلمانية" التي يتغط��ى بلحافها 
نظام هجر نصف الش��عب الس��وري واألقليات المسيحية 
تحديدا منذ عهد األب على عكس إشاعة الكذبة بأنه لوال 
هؤالء المعاتيه األس��ديين لم يكن ليكون هناك مسيحية 
في الش��رق.. انكشف جبن االستبداد أمام العدو الخارجي 
بما ال يدع مجاال للش��ك ب��أن التنمر الداخل��ي يقوم على 
ثقة بأن أحد في الحقيقة ال يس��اعد الثورة الس��ورية كما 
ينبغ��ي وأنه ال أحد س��يتدخل بفعل المنظوم��ة الخدمية 
لس��لطة االس��تبداد وقيامها بتدمير س��وريا وما كان فيها 
من مقدرات وتحويلها إلى لعبة روس��ية إيرانية بهوامش 
لعصاب��ات ممتدة م��ن بيروت إلى الع��راق بنفس طائفي 
يس��عد اإلس��رائيليين الذين يرون في بش��ار ومنظومته 
أكثر من قدم لهم خدمة ف��ي المحيط العربي.. ولو تحت 

مسمى الممانعة.. 
م��ن الصحيح بأن نصف الش��عب الس��وري مع نهاية 
ع��ام 2013 مهجر وبلده ش��به مدمر.. وم��ن الصحيح بأن 
ه��ذه العصابات الحاكمة توحي للن��اس أنها باقية كالقدر 
المحتوم.. لكن الحقيقة غير ما تظهر في وسائل الدعاية 
والكذب.. وكأي ش��عب كافح الستقاله وبهذه القوة وهذه 
البطولة واإلصرار ورغ��م التخاذل ومحاوالت وضع الناس 
في خيارين بس��ن االس��تبداد وتلك العصاب��ات الصنيعة 
لاس��تبداد إال أن ما قطعه الش��عب الس��وري هو الشوط 
األكب��ر في كل الثورات العربية وليس بالش��عب الس��اذج 
وال المستس��لم والخانع وال هو يضحي بكل حيواته ألجل 
حفن��ة من الم��ال كما ذهبت تفاهة إعام األس��د وأبواقه 
المفلس��ة اليوم في س��وريا ولبنان وإجراء قومجيين في 
صحف تلهث لمس��ح دم��اء الجرائم.. ال الغ��رب وال العرب 
من أطلق ثورة الس��وريين وكل مراهنات روس��يا وحلفاء 
العصابة األس��دية عل��ى أن التخلي عن الثورة الس��ورية 
س��يجلب م��رة ثاني��ة الش��عب الس��وري الثائ��ر والمثخن 
بالجراح لمزيد من االس��تعباد في حظي��رة عوائل المافيا 

ستكشف األيام كم هو وهم مبني على وهم الكذب.. 
ليس ورديا المستقبل، لكنه بالتأكيد ليس مستقبا 
ال يق��رر في��ه الس��وريون حياتهم.. أي حدي��ث عن جنيف 
وغي��ر جنيف ال يؤدي إلى انتزاع الحرية الكاملة س��وف لن 
يح��ل أية مش��كلة بل عل��ى العكس س��يدفع الجميع ثمنا 
الس��تمرار وهم انتصار االس��تبداد والفاشية.. السوريون 
يودع��ون ع��ام 2013 وق��د قطعوا ش��وطا كبي��را ومؤلما 
في س��بيل كرامته��م وهم أكث��ر حرص��ا وتصميما على 
انتزاعها كاملة رغم كل مناوارت هؤالء الذين يتمسكون 
بالماضي والخدمات الحليلة لعصابة دمش��ق.. ومن يظن 
بأن ميليش��يا األسد أو أية ميليش��يا مستوردة قادرة على 
االنتصار بالكذب سيكتش��ف بأن الش��عب ال��ذي لم يبقى 
لديه ما يخس��ره س��وى كرامته وحريته هو الش��عب الذي 
س��يصنع مس��تقبله وس��يحمل ه��ؤالء الغ��زاة خيباته��م 
في أقس��ى درس قدمه ش��عب تخلى العال��م عنه ليكون 

النتصاره أثره األبعد من جغرافية سوريا.. 

2013 سبينة   | ال��م��دم��رة  دم��ش��ق  ج��ن��وب  أح��ي��اء  أح��د 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثامن 8 / 5 
جاء أك��رم حوراني من المستش��فى بعد أن أمضى 
تس��عة أي��ام، عالج خاله��ا التش��نج المعدي الح��اد الذي 
تع��رض إليه، وكان أه��م أمر هو تنظي��ر المعدة، وذلك 
لم يت��م لعطل طارئ على الجهاز. كما تبين بعد تصوير 
عموده الفقري وجود انقراص في فقراته القطنية، وقد 
أج��رى تحليًا للدم والبول وعاد دون أدوية س��وى بعض 
األقراص. أقام في المستش��فى ف��ي غرفة حجمها حجم 
زنزانتين، ومربوط طوال الليل والنهار، بجنزير مش��دود 
بقفل إلى الس��رير، وباب الغرفة موصد مقفل وال يفتح 
عليه س��وى ثاث مرات للخروج للتواليت وإدخال الطعام 
بواس��طة العس��كري المناوب فق��ط، ويمكن اس��تعمال 
الض��رب، جاءته زيارة وهو في المستش��فى. أهله ظلوا 
ف��ي المصعد، وهو واقف خارجه. ع��اد اليوم منهكًا، ألنه 
انتظر لمدة ثاث س��اعات مرضى س��جناء آخرين زارهم 
أهله��م قبل مجئ دوره، وطوال م��دة االنتظار هذه كان 
مقي��دًا، ووجه��ه إل��ى الحائ��ط، ومقرفص��ًا وال يجوز أن 
يتلف��ت، )ومطرم��ش(. المريض ال��ذي يعامل هكذا هل 
يمك��ن أن يش��فى؟.. أم يزداد مرضًا؟.. أن��ه عومل هكذا 
كي ال يطلب ثانية الذهاب للمستشفى.. أن كثيرًا ماتوا.. 

مفضِّلين الموت على هذا اإلذالل والقهر. 
 كان أك��رم يتكلم والحزن يخت��رم صوته، والمرارة 
تغط��ي لهجته وآثار القيود في يدي��ه ورجليه قال: لو أن 
اليدين إلى األمام لكان تحمل القيد أيس��ر، ولكن اليدين 
إلى الخلف واس��تأنف: وقع أحدن��ا وكان نصف أعمى فلم 
نق��در على مس��اعدته. فه��و ال يرى ونحن عل��ى عيوننا 
عصاب��ة، أما العس��كري فقد نه��ره ورفس��ه وأنَّبه على 

تهاونه في تطبيق » القانون ». 
هذا هو الس��جن السياسي في بلد واجه العثمانيين 
والفرنس��يين، وحم��ل رايات الوحدة، وناضل في س��بيل 
إزالة الحدود المصطنعة وأس��قط األح��اف والمؤامرات، 

أنه بلد وطني وعليه أن ينال جزاءه. 
اليوم التا�شع 9 / 5 

ق��رأت منذ مدة مقابلة مع ش��اعر ال أذكر جنس��يته 
س��جن في جنوب أفريقيا 9 س��نوات أو أكثر بقليل، قال: 
بعد سبع سنوات في السجن ال بد للسجين أن يفقد شيئًا 
من توازنه، وتستحكم به عادات مغايرة لعادات اإلنسان. 
وكلما حاول أن يكون عاقًا كلما كان هذا العقل قد تلقى 

صدمة شديدة. 
اليوم العا�شر 10 / 5 

أفك��ر بترك المهج��ع إلى مهجع آخر. لق��د مللت من 
تص��رف البعض، وأق��ول صراحة أن غي��ري مثلي. الكل 
ق��د عطب��ه وأرداه أرض��ًا ه��ذا الس��جن وجعل��ه أحيانًا ال 
يع��رف الغرب من الش��رق. صحي��ح أنني أحب الس��كون 
ولكن الس��كون غير العزلة.. اإلنس��ان يحيا بين السكون 
والضج��ة.. أعتق��د أن أكثر الس��جناء يقولون بالس��كون 
ث��م ينتهون إل��ى العزل��ة مما يعجّ��ل بحال��ة اإلنفصام 

واالضطراب النفسي. 
تكثر األخبار عن إخاء السبيل، ترد هذه األخبار من 
المهاج��ع العليا، وكذلك من اللق��اءات التي تتم بين إدارة 
الس��جن والبعض من شواش المهاجع. المهم هناك حالة 
غير طبيعية أهمه��ا اإلجراءات المتش��ددة من قبل إدارة 
الس��جن بالتضييق على المس��اجين أثن��اء الزيارات، وما 
يقال لألهل أن ال يحضروا ثيابًا شتوية أو حاجيات أخرى. 

اليوم احلادي ع�شر 11 / 5 
إنن��ا في ه��ذه األي��ام نعاني م��ن إغ��اق المهاجع، 

ونتنف��س في الممر، وكنا قبل هذه األيام نمش��ي طوال 
النهار في الممر والمهاجع مفتوحة، والتنفس في الباحة 
الخارجي��ة يوميًا ولمدة س��اعة تحت الش��مس والس��ماء، 
فحُرمن��ا من الهواء النقي ومن الش��مس مدة زادت على 
األربعة أشهر بس��بب تأييدنا للفلسطينيين في المهاجع 
العليا إلضرابهم احتجاجا على اغتيال قادتهم في تونس. 
م��ر وجلس قليًا الرفيق عب��د اهلل المقداد وهو من 
بصرى الش��ام ويسكن في كفرسوسة سجن عام 1971 
وعام ال� 1974 واس��تمر حتى عام ال� 1977، وس��جن مرة 

ثالثة في ربيع 1980 وال يزال.. تحدثنا عن االحتماالت. 
اليوم الثاين ع�شر 12 / 5 

ترك��ت المهجع الخامس إلى المهجع الس��ابع، هناك 
بقي أربعة عش��ر نزيًا وهنا صار المجموع عشرة. مللت 
اإلقام��ة في المهج��ع، لذا حمل��ت أغراضي ه��ذا الصباح 

وتوجهت إلى المهجع السابع. 
ف��رح ج��دًا أب��و ص��اح لمجيئ��ي، أنه كه��ل وصامد 
وس��كوت، حبش العاج من قرية / الهيش��ة / يتكلم عن 
أجداده من قبيلة / طي / كيف اس��تقروا هنا؟ والده بقي 
في محي��ط الرقة، اآلخر ذهب إلى ح��ران )الرها(. الثالث 
سكن في لواء اس��كندرون، أنه من العرب الجوالة الذين 
اس��تقروا في باد الحرانيين وعين عيس��ى وتل أبيض. 
ف��ي ه��ذا المهج��ع أربعة آخ��رون من نف��س المحافظة، 
وهن��اك واحد من ش��باب المحاميد من درع��ا من اإلتحاد 
االش��تراكي، ويحم��ل ثانوي��ة صناعي��ة ف��ي ميكاني��ك 
الس��يارات، وكان يس���وق س��يارة قاط���رة بين س��ورية 
والخلي���ج، وبين الخليج والعراق. وفي هذا المهجع محمد 
فنيخر ابن قرية كفر حارب المجاورة لبحيرة طبريا والتي 

احتلت بعد عام 1967. 
اليوم الثالث ع�شر 13 / 5 

من��ذ أيام ينتظر مرضى الجن��اح اللجنة الطبية. في 
هذا الجناح يوجد أكثر من خمس��ة يعانون من التس��رع، 
وعدم االنتظام في دقات القلب، وانسداد في أحد األوردة 
والش��رايين، ولديه��م تقاري��ر طبي��ة من مش��فى التل، 
أو مستش��فى حرس��تا، كما يوجد مرض��ى الضعف العام 
واله��زال، كما يوجد من انعطب عموده الفقري )القطنية 
أو األعصاب الفقرية(، وهناك المرضى النفسيون الذين 

يعانون من الفصام والعدوان. 
ه��ذه اللج��ان منذ ع��ام ونصف ب��دأت تت��ردد على 
الس��جون، وتح��اول إخ��راج الممكن وقد س��معنا أن هذه 
اللجان تتسع اآلن وتضم عدة أطباء، كما تتضمن ضباطًا 
م��ن كافة ف��روع األمن، لقد حض��رت اللجنة ه��ذا اليوم 

وهي مؤلفة من أربعة أطباء وأربعة ضباط، وكان توارد 
المساجين عليها من كافة الطوابق. 

اليوم الرابع ع�شر 14 / 5 
روى الذي��ن خرج��وا م��ن جناحنا إلج��راء مقابلة مع 
اللجن��ة الطبية أنهم قد رأوا عجائب وغرائب. رأوا أناس��ًا 
محمولي��ن على أكت��اف آخرين، وكذلك رأوا مس��اجين ال 
يس��تطيعون الوقوف، وآخرين أنفاس��هم ال تس��اعدهم 
عل��ى التماس��ك والله��اث ال ينقط��ع وال يتوق��ف. وج��وه 
مشّ��وهة، وقامات محنية هدها ط��ول الجلوس وضغط 

الجدران. 
ق��ال لي أبو صاح الذي كان في عداد الذين خرجوا: 
تص��ور أنهم س��ألوا أحدهم عن عمره فق��ال: عمري 84 
س��نة وآخ��ر: 76 عامًا وآخ��ر.. وآخ��ر وجميعه��م اجتازوا 
الس��بعين.. واهلل ي��ا أبا قص��ي خجلت من نفس��ي، فأنا 
أس��تطيع الس��ير، رأيت أناس��ًا ال يتكلمون وال يتحركون. 
أن اللجن��ة الطبي��ة ومدير الس��جن متعاطفون مع هؤالء 

الناس حتى أن الصخر والجماد يتعاطف معهم. 
نظرت اللجنة ف��ي اليوم األول بإضب��ارات أكثر من 
مائتين مريض وفي اليوم الثاني تم استعراض أكثر من 

أربعمائة مريض، 
يقال أن��ه خال األش��هر القادمة يج��ب اإلفراج عن 
الح��االت المرضي��ة الخطي��رة ك��ي يموتوا ف��ي بيوتهم، 
فيرت��اح النظ��ام م��ن ع��بء دفنه��م.. كيف يقدر ش��عب 
يتعرض لكل ه��ذا العذاب أن يصمد ويواجه االس��تعمار 

واألحاف والمؤامرات؟ 

اليوم اخلام�ش ع�شر 15 / 5 
الخب��ر الذي حزّنا لوروده وأثَّر فين��ا جميعًا هو وفاة 
الضابط البعثي الش��ريف حسين زيدان. فمن هو العقيد 
الرك��ن حس��ين زي��دان؟.. أع��رف أن��ه من بلدة س��راقب 
التابعة إلدلب، أظن أن��ه من مواليد 1928 وخريج الكلية 
العس��كرية ع��ام 1948. في زمن االنفص��ال كان برتبة 
نقي��ب. وكان حافظ األس��د ماحق��ًا ومس��رحًا ومتخفيًا، 
وقد التجأ إلى بيت حس��ين زيدان فظ��ل فيه متواريًا إلى 
قي��ام انقاب 8 آذار. فعاد حاف��ظ وتم تعيينه برتبة رائد 
مديرًا ألحد المطارات العسكرية. يقال أنه مكث في بيت 
حس��ين زيدان أكثر من ثاثة أش��هر ولم يكن له من ولد 
سوى باسل وجاءت في تلك الفترة بشرى.. حسين زيدان 
هذا كان في س��نة 1966 مديرًا للكلية العس��كرية، كان 
الكثي��رون من الضباط البعثيي��ن يبحثون عن حل لنظام 

حكم مهزوم ومستبد ومسدود المستقبل..  
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ربم��ا كان من الصع��ب الوصول لترجم��ةٍ وافية 
لحالةٍ إبداعية مرت كالش��هاب، عبد الباسط الصوفي 
ال��ذي ق��ال عنه د. إبراهي��م الكيال��ي " أن الهال عبد 
الباس��ط الصوفي لم يكت��ب له أن يكون ب��درًا كامًا 
فقد غاب في س��ماء إفريقيا السوداء عن عمر لم يبلغ 

الثاثين بعيدًا عن أهله ووطنه ". 
أن��ه الزائر الغريب الذي قال عنه الدكتور ش��اكر 
فح��ام، " كانت لدي��ه موهبة أكبر م��ن جناحيه". وهو 
الذي صاح يومًا: " كيف ال أش��كو ودائي ليس يش��فيه 
دواء" والذي اعترف ملء دفاتره الشعرية.. " أنا بعض 
س��يزيف.. بع��ض الذي كاب��ده / فرغت عل��ى الزرقة 
األبدية / قلبًا هش��يمًا / وروحًا خرابًا / تس��لقتها: لجة 
وع��رة، وارتمي��ت عليه��ا عص��ي الرغاب.. أن��ا بعض 
س��يزيف / بعض الذي جالده / يطاردني لليأس دامي 

السياط، كما طارده ". 
ولد عبد الباس��ط ب��ن محمد أبي الخي��ر الصوفي 
ع��ام 1931م ف��ي مدينة حمص آلل الصوفي األس��رة 
الديني��ة المتصوفة المنتش��رة في باد الش��ام، والتي 
تعود أصولها إلى الش��يخ محمد الصوفي الذي ولد في 
الاذقية حوالي 1805 – وتوفي في الحجاز 1860، وهو 
أح��د أحفاد العال��م الجليل عبد الح��ي الصوفي الملقب 
بالغزالي م��ن جهة أبنه المُنا خال��د ممن هاجروا من 
حمص واس��تقروا في الاذقية ومنهم آل الصوفي في 
الاذقي��ة ويق��ال أن والده ياس��ين من الاذقي��ة، الذي 
هاجر وس��كن في منطقة " الباير " في قرية في ناحية 

ربيعة اسمها جبلية بالقرب من الريحانية. 
عاش طفولت��ه في حي ظهر المغارة جانب جامع 
آل الصوف��ي، وتلقى تعليمه االبتدائي في المدرس��ة 
1943 التح��ق بمدرس��ة  الخيري��ة األميري��ة، وع��ام 
التجهيز في حمص ليحصل على الشهادة المتوسطة 
فالثانوية عام 1950، لينخرط في سلك التعليم حيث 
عي��ن معلمًا في مدرس��ة قرية عز الدين، ثم مدرس��ًا 
للغة العربية في متوس��طة قرية " فيروزة" وفي عام 
1952م انتس��ب إل��ى المعهد العال��ي للمعلمين ونال 
شهادة الليس��انس في اآلداب سنة 1956م ثم واصل 
مهنته التدريسية في مختلف الثانويات في دير الزور 
وحمص حتى شهر شباط 1960م وفي أواخر دراسته 
الجامعية بدمش��ق عمَل مذيعًا في اإلذاعة الس��ورية 
ومش��رفًا على القس��م األدب��ي فيها بتوصي��ة إعجاب 
وتقدير من الش��اعر الكبي��ر " بدوي الجبل " الذي كان 

وزيرًا في الحكومة السورية آنذاك. 
أوفدته وزارة التربية والتعليم في بعثة إلى غينيا 
لتدريس العربية فتوفى في "كوناكري" في 20 تموز 
سنة 1960م، منتحرًا في المستشفى الذي نقل إليها 
أثر إصابته بانهيار عصبي شديد سبقه عدة محاوالت 
انتحاري��ة مؤث��رة، وقد نق��ل جثمانه بح��رًا ودفن في 

مسقط رأسه حمص بعد شهرين من وفاته. 
وكان��ت آخ��ر قصيدة نظمه��ا، " الزائ��ر الغريب " 

بتاريخ 21 / أذار / 1960: 
أنا.. فرح األرض، إنس��انه، ش��وقه الس��رمديْ
أن��ا.. في تدافع عش��ب، وفي خف��ق صبٍح ندي
أن��ا.. قد غمس��ت حروفي، بكل ع��روق الحياه
إل��ه وس��ر  إل��ه،  لهي��ب  ضلوع��ي  وبي��ن 

ينتمي الصوفي إلى المذهب الوجودي الفرنسي 
الذي كان س��ائدًا ف��ي تلك الفترة الت��ي تعج بالعقائد 
والم��دارس تلك الفت��رة الت��ي انتجب��ت، والدة رواية 
"الح��ي الاتين��ي" لس��هيل إدري��س، و"المهزوم��ون" 
لهان��ي الراه��ب، و"أبيات ريفي��ة"، الدي��وان اليتيم –

والفريد في بابه - لشاعرنا. 
كان الصوفي حالًة إنس��انية شديدة الخصوصية 
هشة لحد االنكسار فيبدو من خال اعتراف أصدقائه 

المقربي��ن إلي��ه " انطوائي��ًا وانعزاليًا، يأل��ف الوحدة، 
ويأنس إلى الصمت، تميل نفس��ه إل��ى العزلة ضمن 
ح��دود ذاته المتعب��ة، باإلضاف��ة إلى أنه كان ش��ديد 
الحساس��ية، ح��اد الطب��اع، يتأث��ر بأصغ��ر األش��ياء، 

وينفعل ألتفه األسباب".  
 فالضجيج، والصي��اح، وكل حركة غير متوازنة، 
تترك��ه متوت��ر األعصاب، مضط��رب النفس، ياحقه 
القلق ف��ي كل مكان، ف��ي البيت، والعمل، والش��ارع 
والمقه��ى حيث قال: "أن األطفال في البيت يصرخون 
دائم��ًا، وتخت��رق أصواتهم الحادة رأس��ي م��ن جميع 
جوانب��ه، ولكنني لم ُألق الس��اح، فق��د حاولت، وكم 
أغلق��ت عل��يَّ الغرفة، وجمعت الوس��ائد ف��ي المنزل 
ودسست رأسي بينها، ولكن عبثًا، البد أن رئاتهم من 
فوالذ، يلعبون، ويزعقون، ويخ��رج زعيقهم كصفير 

القاطرة، مهما كان السبب سخيفًا فإنهم يبكون".  
كم��ا قال ف��ي المقاهي ملج��أ األدباء والش��عراء 
في حينه " هذه المقاهي الش��رقية المفعمة بالدخان 
والضجي��ج والس��آمة، يعلو الص��دأ رويدًا روي��دًا على 
النفوس الرهيف��ة الموهوبة، وتعل��و طبقات الصدأ، 
وتتآكل النفس اإلنس��انية، وف��ي الحانة تنتهي قصة 
كل ليل��ة، ولي��س هذا عالم��ي الذي أبح��ث عنه، إني 
غري��ب، غريب ي��ا صديقتي، وأش��عر بغربتي في كل 
دقيق��ة، ولم أس��تطع التنفس بس��هولة، إني غريب، 
غري��بٌ ي��ا صديقتي، أنتحر بب��طء، وُأدف��ن حيًّا في 
أمشاء هذه المقاهي والحانات، أن مملكتي ليست من 

هذا العالم".  
كل ه��ذه الغربة التي عاش��ها الصوفي في بلده 
تضاعفت حين هرب لاغتراب الحقيقي، مما قاده إلى 
اتخاذ قرار االنتحار ولما يتم الثاثين ربيعًا من عمره. 
  أض��ف إلى هذه المعان��اة حبه الوحي��د الذي اصطدم 
بالع��ادات والتقاليد وحرمه م��ن محبوبته األولى، مما 

عزز من نزوعه للرحيل فقال: 
أنا راحٌل والش��وك ملء يدي آهٍ الش�وك عربدْ
أنا راحٌل وغدًا أعود وفي جبيني الشمس تُعَقدْ
مخل��د أب��دًا  وأنثن��ي  الفن��اء  أغ��وار  س��أهزُّ 
وأجوب أعماق الجحي��م خطىً تمزق كل فرقد
صبحٌ يموت، ووجه صبح في ضمير الليل يولد

ق��ال الصوفي: "مهزل��ة يا صديقت��ي أن يعيش 
اإلنس��ان في ج��و يبعث في��ه كل العواط��ف القاتمة، 

ويُضطر إلى ذلك اضطرارًا".  
كما قال في إحدى رس��ائله: "كنت أمس��ك رأسي 

الثقي��ل بكلت��ا ي��ديّ وأضغط عل��ى جبين��ي، وتندفع 
ش��فتي الس��فلى إل��ى األم��ام بق��رف، وأس��ير بضع 
خط��وات ثم أتهالك على الطاولة، فترقص الس��طور 
أم��ام عينيّ، وتوش��ك الس��يجارة أن تنته��ي فأصلها 
بأخ��رى، ويتناثر الرماد على ثيابي فأتركه على حاله، 
ولم ال.. ألس��ت يا صديقتي لفافة بشرية تحترق، وال 

أجد من ينفضني، ولو عن طريق السخرة". 
ي��ورد صديق��ه ممدوح الس��كاف كي��ف أن: " أحد 
أصدقائن��ا دع��ا عب��د الباس��ط إل��ى منزله في ش��تاء 
1959 ليس��جل له شريطًا من شعره بإلقائه الرهيف. 
  فاس��تجاب عبد الباسط شريطة إال يكون في الجلسة 
سوانا نحن!! وكان الوقت مساء.. وعلى ضوء الشموع 
راح عبد الباس��ط يلقي قصائ��ده ونحن ننصت وكأننا 

في معبد..  
مرت ساعة ونحن على هذه الحال، وعندما انتهى 
ش��اعرنا م��ن إلقائ��ه أضاء صاح��ب المن��زل الكهرباء 
وكان��ت المفاج��أة الصاعقة لنا، نظرن��ا إلى وجه عبد 
الباسط فإذا هو أحمر قرمزي مخضب بدمع سال على 

خديه حتى عنقه.  
كان الموقف صعبًا ومحزنًا سأله صديقنا متلهفًا 
" م��ا األمر؟ ما ب��ك.. هل قابلتها؟ فثبت عبد الباس��ط 
عينيه في وجهنا وكانتا تقدحان بمثل الش��رر الخافت 
المنطفئ وقال موجهًا كامه إلى الصديق: " أرجوك..  

وأس��ند مرفقيه إلى المنضدة ووضع رأس��ه بين 
كفي��ه وانغم��ر ف��ي نوبة بكاء نش��يجية م��رة مؤثرة 
اس��تمرت أكثر من ربع س��اعة لن أنسى ذلك المشهد 
األليم ما حييت.. مش��هدًا غاش��مًا لشاب شاعر محطم 

كان عندئذ في الثامنة والعشرين من عمره". 
قال عنه األديب عادل أبو شنب: 

" كل م��ا بقي منك قصائ��د وذكريات زرعتها في 
صدور الذين عرفوك وأحبوك وعاش��وا معك ضبابية 
ش��عرك…وها أن��ت قد ذهب��ت إلى حي��ث أردت ولكن 
لم��اذا لم تق��ل وداع��ًا يا عبد الباس��ط … لم��اذا مت 

بعيدًا". 
وكت��ب صديقه األدي��ب القاص ياس��ين رفاعية 
عن��ه:  " أصحيح أنش��ب الموت أظافره ف��ي حنجرتك 
العذبة وخنقها يا عبد … يا شاعري هل تحّطم القلم 
وانكسرت الريشة كما تكس��ر الرياح غصنًا مورقًا؟ يا 
عبد يا ش��اعرًا.. عَِبدَ الح��رف وأخلصَ له كيف هكذا 

تهجرنا بقسوة وتفارقنا بعنف ". 

الإنتاج ال�شعري: 
 - ل��ه دي��وان: »أبي��ات ريفي��ة« - منش��ورات دار 
اآلداب - بي��روت 1961، )الدي��وان الفائ��ز بجائ��زة دار 
اآلداب ف��ي الش��عر(، و»آث��ار عبدالباس��ط الصوف��ي 
الش��عرية والنثري��ة« - مديري��ة التألي��ف والترجمة - 
وزارة الثقاف��ة واإلرش��اد القوم��ي - دمش��ق 1968، 
ونش��رت له الصحف عددًا م��ن القصائد: ليالي الحب: 
مجل��ة النواعي��ر - حم��اة - العدد 34 – تش��رين األول 
1947. - مدين��ة العَ��زَب - مجل��ة الثقافة - دمش��ق، 
تش��رين الثان��ي 1958. - س��بوتنيك - مجلة اآلداب - 
بي��روت – كان��ون األول 1959. - مأدبة للقمر - مجلة 
اآلداب – بيروت، تش��رين األول 1959. - فنجان قهوة 

- مجلة اآلداب - بيروت – كانون األول 1959. 

الأعمال الأخرى: 
 - تضم��ن كت��اب: »آث��ار عبدالباس��ط الصوف��ي 
الش��عرية والنثرية«، ع��ددًا من القص��ص القصيرة 
- وج��زًءا م��ن رواية لم يتمه��ا، وعددًا م��ن المقاالت 
النقدية، وعدة رسائل وجهها إلى صديقة له، ورسالة 

واحدة إلى أستاذه سامي الدروبي. 
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تختصر لوحة تمام عزام بالقليل من 
الخط��وط واأللوان والعناص��ر الكثير مما 
توّد أن تقول��ه أو تعبر عنه، هو خاطرك 
وريش��تك ولون��ك الذي ال تعل��م، اللوحة 
الرقمي��ة التي ال تق��درُ أن تحدد هل هي 
خدع��ة أم حقيق��ة، تخاطب فيك بش��كل 
مباش��ر جرح��ك القديم والط��ازج، فكرة 
بسيطة ممتنعة مباشرة وسريعة التأثير، 
تنطق أمامها لتقول "هذي هي" هذا علم 
وطني لجرح الناس، وفيما يس��تحق تمام 
ع��زام أن يك��ون أش��هر تش��كيلي الثورة 
وأكثره��م ق��درة عل��ى تصوي��ر ظاله��ا 
ونق��اط النور والعتمة فيه��ا أواًل كمصور 
زيتي "معلم" ليغدو فنه أيقونات تُنش��ر 
وتًش��ارك وتًرس��ل وه��و ال��ذي يخطها 
"بريش��ة" واثقة ال تعرف التردد، يكش��ف 
عزام عن يأس��ه من كل شيء، وال تحتاج 
للكثي��ر لتدرك كم يُقدر في نفس��ه كل 
"آخ��ر" ال يزال يعيش في س��وريا ويُقلل 
م��ن ذاته رغ��م إنج��ازه، فق��ط ألنه في 
"الخارج" ويرى أن من كل أعماله المنجزة 
"ربم��ا يكون هن��اك خمس��ة أعمال فقط 
س��تكتب لها الحياة خارج المؤقت، واليوم 
يقول عزام "تطرح في بالي أسئلة الربح 

والخس��ارة فنيًا، فا أعلم أي��ن أنا، ثم أقول هناك من 
يخسر أكثر". 

ال يعتبر عزام نفس��ه فنانًا سياسيًا ويقول عزام: 
" أحتقر الفن السياس��ي، ال رموز سياسية في أعمالي 
أنا أعمل ضمن خلفية سياس��ية فق��ط" طالما رفض 
ع��زام طول ثاثين عام��ًا من حياته أن يغادر س��وريا 
واليوم ال يخف��ي أمنيته بالعودة إليه��ا لكن ما يمنعه 
ع��ن ذلك هو "الجبن" يق��ول عزام رافضًا أن تقول له 
أن دوره األق��وى ه��و حي��ث ه��و اآلن، وليس في ظل 

الحرب ووس��ط المعارك، في��رد بأنه غير مقتنع "الفن 
لم يستطع تقديم موقف ولم يتمكن من دعم الثورة 
أو إنق��اذ أح��د أو حت��ى المس��اهمة في عم��ل إغاثة" 
ويظه��ر ع��زام مقارنته الش��خصية الت��ي ربما تكون 
نادرة الحدوث، بين حياته الش��خصية وحياة أي عائلة 
سورية في داخل الباد، و"يلوم" نفسه ألنه يجد دفئًا 

ومنزاًل مريحًا وغيره ال. 
مأس��اة الباد قد غيرت بعزام فنيًا، فطال التغيير 
المفه��وم والتقنية والمزاج، وظهرت لوحة "الديجتال" 
و"الغرافي��ك ديزاي��ن" األس��لوب الذي لم يكن يش��به 

ع��زام حتى األمس القريب ولم يكن يغريه وال يعنيه 
وال يشبهه، الثورة الفنية الصغرى التي ولدت بلوحات 
ع��زام كان��ت ابنة أكثرُ من ش��رعية للث��ورة الكبرى، 
ثورته التي جعلت من لوحاته انعكاسًا مباشرًا للجراح 
وللراحلي��ن، آالف الوج��وه مختبئ��ة ومس��تترة ضمن 
لوحته، تطل منها بخجل تاركة لمكان الجريمة الحيز 
األكبر، فطاف اس��مه مرافقًا للوحته وعرَف الش��هرة، 
وه��و يس��تحقها، لكن األناني ال��ذي يعيش تحت جلد 
أي فنان كان، ويعد شرطًا ضروريًا لبقائه واستمراره، 
لم تمس��ه - أي األناني - أي نش��وة، فكل هذا النجاح 

متام عــزام الت�شكيلي اليائ�ــش وباعُث الأمل 
يعجن اخلبز باللون والبيت املهدم لتكون ثورة

  عامر محمد - دمشق

. . 
ق

قي
تح

دمشق م��ن  س��ي��ارة  ل��وح��ة  ب��ع��ن��وان:  عمل 

أيام غاليري  في  األخير  الفنان  معرض  من 
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يرافقه "إحساس��ًا بالذنب" يعيشه عزام كسوري يرى 
نفسه "مقصرًا" مهما فعل. 

الكلمة أم الرصاصة؟ وأنت كفنان أم ش��يخ دين؟ 
تس��أل عزام عن األقوى بينهم��ا "مقولة الكلمة أقوى 
من الرصاصة وضعه��ا الطغاة كي نعيش في الحلم، 
األقوى منا جميعًا هي الرصاصة، ال يستطيع أن يقف 
بوج��ه الرصاص��ة أحد" فيم��ا يوافق عل��ى أن الثقافة 
ق��ادرة على مواجهة الم��د األصولي "لو س��مح لها أن 

تعي��ش بحري��ة لم��ا كان أي مجتم��ع 
قادر على اس��تقبال التطرف سريعًا"، 
وبينما تنتشر أعمال التشكيلي عزام 
وس��ط جمهور ال وقت لدي��ه وال ميل 
حقيقي لمتابعة الفن عنده، مس��جًا 
بذل��ك جدي��دًا ف��ي م��ا يس��مى فنيًا 
بالوصول إلى جمهور العامة، ال يزال 
ع��زام يعتب��ر أن الفن نخب��وي، وفي 
التشكيل ال يرى عزام أن الفن ينتمي 
لم��كان ب��ل لألص��ل أي الف��ن، فكما 
للموهب��ة يحتاج  التش��كيلي  يحت��اج 
للثقافة، وتغريه الي��وم درعا كمكان 
للعرض، السبب عاطفي يقول عزام 
"بين ضيعتي وبصرى الحرير 2 كم، 
كنت أزورها يوميًا ألش��تري ش��يئًا ما 
ألراها اليوم وق��د أنتجت ثورة كهذه، 
هذا ميل عاطفي ربما للعرض بها". 

ي��رى ع��زام اليوم في المش��هد 
الس��وري كامًا أن اليأس أش��د صدقًا 
م��ن التف��اؤل، فحي��ن مات��ت أمانيه 
بتوق��ف   " القب��ول  ع��اش  بس��وريا 
الم��وت فق��ط، ضم��ن أي ح��ل يت��م 
االتفاق عليه" وعزام ال يش��به بعض 
الس��وريين الذي يرفعون الءات بوجه 
حل ما، لدرجة تجعلك تشعر فيها أنه 
ينكر على نفسه الحق في االشتراط 
والتطلب للوصل إلى الحلول، ش��عور 

آخر تولده لوحته التي تبث طاقة في متلقيها، فتُظهر 
أم��ًا في أكثر المش��اهد ألمًا، كما حي��ن يلون جدران 
مهدمة ومتكئة، أو يزخرف حيًا منكوبًا بلوحة فيُحيّه، 
وفعليًا يتظاهر في اللوحة مع آالف من المش��اهدين، 
لم يس��تطع ع��زام أن يتظاه��ر حقًا حام��ًا لوحة في 
س��وريا، ولم يُسمح ال له وال لغيره بحملة عبارة أو أن 
"توزع طعامًا ضمن اعتصام أو تخطط عبارة" ويحلم 
التش��كيلي اليوم بس��وريا، البلد الذي ل��م يكن يعنيه 

فيما مضى من تاريخ "قبل الثورة". 

"أن��ا الس��وري" ه��ذا ليس عن��وان معرض فقط 
أقامه عزام مؤخرًا في بيروت ولندن، ليقول مختصرًا 
الجدل "أنا من عش��ت في س��وريا وأنا من أعرف أن ما 
كان فيه��ا يس��توجب ثورة" الجدل ح��ول الثورة هو ما 
لمس��ه عزام من تغيّر في قراءة المشهد غربيًا، حين 
س��يطر "اإلره��اب والجماعات اإلس��امية" على الرأي 
العام لدي غير السوريين من ما يحدث في الباد، كان 
من الواجب أن يُحسم هذا الجدل بعبارة "أنا السوري" 
هنا يذكر ع��زام خطأ اإلعام 
"الثوري" الذي لم يعرف كيف 
ينقل الوجع الحقيقي للعالم. 
حين يعجن ع��زام الخبز 
أو  دامي��ًة،  العال��م  بخريط��ة 
حي��ن يَنش��رُ قماش��ًا ملطخًا 
باألحمر، فأنه ال يُجمل الموت 
وال يُحصن القتل، بل يتركه 
أبل��غ، فحت��ى القت��ل يحت��اج 
لباغ��ة لإخب��ار عن��ه، نج��ح 
عزام في بل��وغ عقول عجزت 
وسائل إعام ومؤسسات من 
الوصول إليها، فش��كل الجرح 
لوح��ة تصرخُ حي��ت تصمت، 
وت��دل عل��ى القات��ل، بينم��ا 
يقف مبتس��مًا للكاميرات في 
صاالت العرض، تبكي لوحاته 
"كان��ت  لتق��ول  جميع��ًا  عن��ا 
ثورة وس��تبقى ثورة" تحدثت 
م��ع ع��زام ألكث��ر من س��اعة 
وأجدن��ي أكتب عن��ه أكثر مما 
قال ه��و، فكما لوحته تَلمس 
المشبع باألمل  يأس��ه  الروح، 
يلمس العقل ويحرضه، وهو 
من قلة تحتاجهم سوريا حيث 
هم اآلن ألن خس��ارتهم تزيد 

الجرح عمقًا وتفقده النطق. 

من مجموعة: متحف سوري   الثالث من مايو 1808

2013 ال��ح��ري��ة  غرافيتي  ب��ع��ن��وان:  عمل 
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د. اأحمد حممد الدغ�شي:
احلوثيون درا�شة منهجية �شاملة

  ياسر مرزوق

ترتب��ط القضية الحوثية م��ع العديد من 
قضايا الشرق األوسط المتداخلة والمتشابكة 
أص��ًا، م��ن التق��ارب اإليران��ي الغرب��ي إل��ى 
النف��وذ اإليراني المتعاظم ف��ي المنطقة إلى 
األزم��ة اليمني��ة المس��تمرة حتى يومن��ا هذا، 
وكتابنا الي��وم للدكتور أحمد محمد الدغش��ي 
الكات��ب واألكاديم��ي اليمن��ي، أس��تاذ أص��ول 
التربية وفلس��فتها المشارك في كلية التربية 
بجامعة صنع��اء، وهو وإن كان م��ن الباحثين 
في حق��ل التربي��ة، إال أن متابعته وانش��غاله 
بالحركة اإلس��امية وبش��كل خاص بالحركة 
الس��لفية باليمن من خ��ال كتاباته ومقاالته 
جعل��ت كثيري��ن يعدون��ه م��ن بي��ن الباحثين 
المتخصصي��ن القائ��ل ف��ي الش��أن الحركي 
اإلس��امي باليم��ن، ل��ذا أت��ى كتابن��ا محاولًة 
توثيقي��ة علمي��ة لتقدي��م الظاه��رة الحوثية 

للقارئ العربي. 
يق��ر كاتبنا بصعوب��ة الكتابة عن قضية 
الحوثيي��ن، بوصفه��ا قضية معق��دة، يختلط 
فيه��ا الفك��ر بالسياس��ة، والتاري��خ بالحاضر، 
واإليديولوجي��ا بالمنفع��ة، األم��ر ال��ذي يدعو 
إل��ى التري��ث ومجاهدة ال��ذات، لذلك يس��عى 
إل��ى تقري��ب »الظاه��رة الحوثي��ة« إلى ذهن 

المتلقي، وخاصة خارج اليمن. 
يق��ول الدكت��ور الدغش��ي ف��ي مقدم��ة 
معق��دة  قضي��ة  ف��ي  الكتاب��ة  »أن  الكت��اب 
كالحوثي��ة يختل��ط فيه��ا الفك��ر بالسياس��ة 

والتاري��خ بالحاضر وااليدولوجي��ا بالمنفعة لهو مدعاة 
للتريث ومجاهدة الذات«. 

وأض��اف: »والح��ق أن��ه.. مهما جاهد نفس��ه - أي 
باح��ث كان – ومهما أوتي من مؤهات الموضوعية أن 
يقتصر عل��ى الوصف المج��رد دون أن يبدي موقفا أو 
يص��در منه حكم��ا صراحة أو ضمن��ا إزاء ظاهرة كلية 
انعكس��ت تداعياتها على المش��هد العام بكل فصوله 
في حي��اة اليمانيين بل تجاوز األم��ر المحيط الداخلي 
إلى الخارج ممثا في بعض دول الجوار وكذا األطراف 
الخارجي��ة ذات الصل��ة بالح��راك أو المش��هد الثقافي 

الفكري والسياسي في اليمن على نحو أو آخر«. 
كما يعرف الظاهرة الحوثية بأنها »ظاهرة حديثة 
ف��ي ش��كلها وهيكله��ا الخارجي بي��د أنه��ا ذات جذور 
اختل��ط فيه��ا القديم بالحدي��ث وأنها تل��ك الحركة أو 
ذلك التنظيم السياس��ي المسلح الذي أعلن عن نفسه 
في العام 1990 باس��م تنظيم الشباب المؤمن كإطار 

تربوي وثقافي وسياسي »ضمنا«. 
آت��ى الكت��اب بأربع فص��ول فضًا ع��ن المقدمة 
والتوصي��ات والنتائ��ج، ويقول الدغش��ي ف��ي مقدمة 
الكت��اب: » أخذت ظاهرة الحوثية في اليمن حيزًا هائًا 
م��ن االهتمام اإلعامي ومس��احة واس��عة من الجدل 
الثقافي والفكري على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
وظه��رت كتاب��ات متباين��ة الوجه��ة تأيي��دا ومعارضة 
بدواف��ع مختلف��ة وان الباح��ث الحر يق��ف محتارا حين 
يبحث عن كتاب أو دراس��ة عام��ة تتحلى بقدر معقول 

من الموضوعية. »
في الفصل األول يطلعنا الكاتب على وتحت نفس 
العنوان على الخلفية التاريخية للحوثيين مستندًا إلى 
حقيقتي��ن » األول��ى.. ثمة مكونان مذهبيان س��ائدان 
ف��ي اليم��ن عب��ر تاريخها اإلس��امي هما الش��افعية، 
نس��بة إل��ى اإلمام محمد ب��ن إدريس الش��افعي الذي 
توفي س��نة 240 للهجرة، والزيدية نس��بة إلى اإلمام 

زيد بن علي بن الحس��ين بن علي بن أبي طالب الذي 
توفي س��نة 122 للهجرة، عاش ف��ي ظلهما اليمنيون 
منذ نشأتهما على نحو من التآخي العام دون أن يعني 
ذلك خلو األجواء من المناكفات والمشاحنات بين حين 
وآخ��ر وعادة ما يس��هم في تأجيجها تس��ييس أي من 
المذهبي��ن حين تدول الغلب��ة ألي منهما - ذلك أنه قد 
تمكن بعض األئمة الزيدية من السيطرة على بعض 
المناط��ق في اليم��ن وجعل المذهب الرس��مي للحكم 
فيها ه��و المذهب الزي��دي الهادوي نس��بة إلى اإلمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي 

توفي سنة 298 للهجرة / حقبة تزيد عن ألف عام«. 
وأض��اف »وإذا كان اإلمام زيد هو صاحب المذهب 
ومن تنتس��ب إلي��ه الزيدية في اليمن ف��ان تراثه خلو 
من الزعم باشتراط نس��بي أو عائلي أو حتى أفضلية 
لحص��ر الخافة في البيت العل��وي بل يراعي في ذلك 

مصلحة المسلمين وعدالة الوالي.. »
ويص��ل إل��ى أن الظاه��رة الحوثي��ة عل��ى نح��و 
ع��ام تنتمي إل��ى المدرس��ة الزيدي��ة الجارودية وهي 
»المتس��مة بااللتق��اء م��ع المدرس��ة االمامي��ة االثني 

عشرية في جانب من النيل من كبار الصحابة.. ». 
قائًا: »الش��ك لدى المؤرخين أن الفرقة الزيدية 
المش��ار إليها آنفًا تمث��ل واحدة من فرق التش��يع وإن 
كانت األع��دل واألكثر قرب��ًا إلى أهل الس��نة من بين 
الف��رق األخ��رى وإذا غضضن��ا الط��رف ع��ن التراثين 
الجعف��ري واالثني عش��ري اإلمامي والزي��دي بما فيه 
الهادوي من حي��ث الخاف الكلي بين المذهبين لتتجه 
أنظارن��ا ص��وب الواق��ع السياس��ي على م��دى العقود 
الثاث��ة الماضي��ة تحديدًا - فس��نلقى تقارب��ًا تلقائيًا 
ملحوظ��ًا بي��ن فرق��ة الزيدي��ة الهادوي��ة المعاص��رة 
والزيدي��ة الجاردوي��ة والفرقة األش��هر اتس��اعًا وهي 
الش��يعة اإلمامية الجعفرية واالثني عشرية من خال 
التش��يع ورئاس��ة اإلمامة التي هي مدار اهتمام فرق 
الش��يعة كلها ومح��ور عقائده��م السياس��ية بصرف 

النظر عن اختاف طبيعة المذهبين وفلس��فة 
كل منهم��ا والموقف التاريخي لكل فرقة تجاه 

األخرى«. 
أما عوامل النش��أة بحسب الكاتب فتتوزع 

بين عوامل داخلية وخارجية. 
العوامل الداخلية: 

تعود الظاهرة الحوثية إلى جذور التشيع 
السياس��ي التي تحصر حق الحكم في س��الة 
بعينها، وهو ما أكد علي��ه المرجع الزيدي بدر 
الدين الحوثي والد حس��ين في حوار صحافي 
شهير، مع اإلش��ارة إلى ظهور بعض األصوات 
الت��ي ع��دت مثل ذل��ك ال��رأي مج��رد نظرية 
تاريخية ال تنس��جم م��ع روح العص��ر، وعدت 
مقياس الكفاءة - وليس النس��ب - هو المعيار 
األس��اس ف��ي ذلك، كم��ا تعزى إل��ى التكوين 
العلم��ي والفك��ري واأليديولوجي للمؤس��س 
حس��ين ب��در الدي��ن الحوث��ي وإل��ى الخافات 
الش��باب  تنظي��م  مؤسس��ي  بي��ن  الداخلي��ة 
المؤم��ن، وفي مقدمتهم حس��ين ب��در الدين 
الحوث��ي من طرف ومحمد يحيى س��الم عزان 
م��ن الطرف اآلخ��ر، ثم قي��ام الحوثيين بطرد 
اليه��ود م��ن ديارهم ببعض مناط��ق صعدة، 

بعد أن تمكن الحوثيون من السيطرة عليها. 
العوامل الخارجية: 

 عوام��ل الظه��ور الخارجي��ة إل��ى فك��رة 
تصدير الث��ورة التي تبنتها الثورة اإلس��امية 
ف��ي إي��ران عق��ب انتصاره��ا ع��ام 1979م وإن ظ��ل 
التأثر بها سياس��يا بالنس��بة للرجل المؤسس »حسين 

الحوثي« على وجه التحديد. 
وف��ي مج��ال »التوصيات« قال الدكتور الدغش��ي 
»على السلطة السياسية التعامل مع الظاهرة الحوثية 
بوصفه��ا ظاهرة مذهبي��ة.. قديم��ة وان تجلت اليوم 
بصورة مختلفة نس��بيا.. لكن ذلك ال يحيلها إلى كيان 
غاز فاقد للش��رعية من األس��اس إذ ه��ي في حقيقة 
األم��ر امت��داد للمدرس��ة الزيدي��ة )الجارودي��ة( وهي 
قائم��ة باليمن منذ قرون متطاول��ة. هذا بغض النظر 
ع��ن قناعت��ي أو قناع��ة ه��ذا الط��رف أو ذاك بفكرها 

وأطروحاتها.. ». 
أضاف »تش��يد الدراس��ة بالمبادرات الجريئة التي 
تبناه��ا بعض علم��اء الزيدية في محاولتهم الس��عي 
نحو التفاعل االيجابي مع نصوص القانون والدس��تور 

الساري في الباد حول معيار األهلية للحكم.. »
ودعت الدراسة »االتجاه الحوثي والسلطة معا إلى 
االحتكام الفعلي إلى مؤسس��ات الدولة ودستور الباد 
وقوانينه��ا فيما يتصل بأي مطالب مش��روعة لاتجاه 
الحوثي وعدم اللجوء إلى العنف أو اس��تعمال الس��اح 
لح��ل أي ن��زاع واعتماد منهج الحوار أساس��ا في ذلك.. 
مع تأكي��د حق كل مواط��ن في ممارس��ة حرية الرأي 
والتعبي��ر وعد ذلك أمرا مكفوال في اإلطار الدس��توري 

والقانوني..«. 
وختم بالقول »ال مناص من النظر إلى المش��كلة 
من زواياها وأبعادها المختلفة وفي مقدمة ذلك الزاوية 
التربوي��ة والتعليمي��ة والفكرية وأبعادها المنعكس��ة 
على الجوانب األخرى للمش��كلة. وهنا تعالج المش��كلة 
المذهبية من زاويته��ا التربوية في ضوء االتفاق على 
اس��تبعاد خيار المصادرة واإللغ��اء ألي مكون اجتماعي 
من زاوية حقه في التعلي��م وفق مذهبه الخاص على 
أن يظل ذلك في إطار ثوابت المجتمع وقيمه الكلية..«. 
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  مثنى مهيدي

َجَمــه:
حني اأتنّحى

من أوقعني في هذه الحفرة؟! وقد ولدتني أمي متنحيًا!!
وقال��ت القابلة أن حدبني بائن��ة، وعيناي جاحظتان من��ذ البدء، حكت 
ل��ي أمي أنني حبوت عل��ى أربٍع كالكلب، دائمًا أنحو إلى الظال القصية، ال 
ب أحدهم لعبتي نأيتُ عنه، أرقب المشهد  ُأالعب أقراني إال قليًا، فإذا س��لَ

غير آسف. 
أهذه الحدبة البائنة خِتم المتنحي؟!

 أبديتُ دهشتي سابقًا من هؤالء الذين يلعنون السُّلطة تحت شمس 
الظهيرة. وشاركتهم.. 

قلت هؤالء هم ناس��ي، وسرعان ما أفِل إالندهاش، وإنتحيتُ عنهم. 
ص��رت ألعن السياس��ة بلغطها وغلظة أهلها. كنت ق��د أفدت من طفولتي 
المتوح��دة، ج��رّاء إنصراف��ي ع��ن اللع��ب ح��ال تعرّضي لإس��تفزاز في 
تكوي��ن مَلك��ة تخيلية، وقدرة ال بأس بها من التعبير في مرحلة الدراس��ة 
االبتدائي��ة وما تاها، ال يعرفني المعلمون إال بعد أول حصة تعبير، يأتون 
بمواضيعهم المتكررة. الربيع، رحلة إلى الريف، والشهيد، فأكتب لهم ما لّذ 
وغاب من الجمل والمعاني، وفي حصّة الرس��م تأتي المعّلمة التي تُغري 
األس��اتذة دائمًا با س��بب. تأتي بطلباتها الروتينية. الربيع. حرب تشرين. 
منظر طبيعي. والبيئة. تقول عني أنني فلته فأتنحي بعيدًا عن إطرائها. 

هل جحوظ عينيّ إش��ارٌة ما؟! وإاّل كيف يفهم اآلخرون أنني لن أكمل 
معهم. 

 - إني في أصدقائي المساكين كدافينشي في زمانه، قال لي صديقي 
المتماهي.. 

 - سنكتب على قبرك: "بيت ليوناردو".. 

قلت، ربما س��أكتب على قبرك: " بيت جان جاكومو براكوتي " فضحك 
المتماهي، وضحكنا، ولكنهم أحس��وا كغيرهم أنني س��أفارق مشروعهم 

اإلبداعي عند منحنى غير ذي صلة. وقد فعلتُ تدريجيًا،. 
أتراني كنت محبطًا حي��ن أحببت؟! بعد الكلية الباردة. وانكفائي فيها، 
التحقت بمكتٍب صغير، آمًا أن أصير غاودي في فترة وجيزة وهذا ما حدث، 
ولك��ن قب��ل ذاك بفترة أوقعتني صديقة ش��ريكي في مصيدتها. س��مراء 
وبدين��ة ال تتي��ح مج��ااًل لمُتنحّي، ه��ذه امرأتي، فأنا أحتاج ألنثي س��مراء 
داهس��ة، ثقيل��ة الوزن. لم يمض أس��بوع من س��ريرتي إال وأنا في ضجٍر 
وقرف. أكره اقتس��ام الفراش، وهدأة الليل. حاول��ت أن اتنحنى بعيدًا عند 
أط��راف الفراش، ولكنها كانت كثيرة بقدر يُمكنها من س��حبي إلمتطائها 
متى ش��اءت. غابت عني بطول��ة التنحي وصرت مُكرهًا. إس��تمرت عملية 
الس��حب والتنحي بيننا سجااًل لبضع أش��هر، تمنيتُ أن تحملني قدماي إلى 
حاملة طائرات في عرض المحيطات، هناك حيث ال أسمع أنني تنحيتُ عن 
مش��روع غاودي كليًا، زادت حدبتي س��نتمترًا، وقفزت عيناي للخارج باحثة 
ع��ن مناص بعي��د المنال. وظللت مع كل ليلةٍ أتق��وّس، وأجحظ، تكهنتُ 
أن عينّي س��تلتقيان بأخم��ص قدمي ما لم تحدث معج��زة تعطل ماكينة 

الجنس. 
عادني صديقي المتماهي في حفرتي.!
سألني، ألم تعاود الرسم يا صديقي؟. 

وه��ل أجيبه؟ ألم يبص��ر البلدوزر يس��حلني،؟ كأنني ل��م أتنح عنهم 
ذاك الي��وم إل��ى عشٍّ من زَغب البطون، نظرت إليه ببرود، أخذت رش��فة 
رعناء من كوب الش��اي، أش��رت إليه بأن يرش��ف، ومنحته قطعة باردة من 

إبتسامتي القديمة، وتنحيتُ ألجلس حيُث أشاء من حفرتي. 
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التن�شيقيات بني الزوال والتمويل
  محمد العاقل - دمشق

. . 
ية 

اس
دس

ت ان
دنا

دن

م��ق��ب��رة ش���ه���داء دوم����ا | ع��دس��ة س��ام

ما الذي حل بالتن�شيقيات؟
بع��د تحول ج��زء كبير من الحراك الس��لمي 
في س��وريا إل��ى حراك مس��لح وحل��ول الكتائب 
المس��لحة وفرقه��ا اإلعامي��ة م��كان الكثير من 
المظاهرات الش��عبية، لم يكن أمام التنسيقيات 
الكثي��ر من الخي��ارات المفتوحة فإم��ا أن تتحول 
لفريق إعام��ي يختص بتغطية أخب��ار الكتيبة 
المس��لحة في المنطقة، أو يقتص��ر عملها على 
تغطي��ة أخبار الوفيات، وإن ل��م يكن هذا أو ذاك 
فغالب��ًا ه��ي النهاي��ة بالنس��بة له��ذه الصفحات 
الت��ي جمعت على مر س��نتين منذ ب��دأ األحداث 
ف��ي س��وريا الكثير م��ن المتابعي��ن والمعجبين 

والمهتمين بأخبار هذه المناطق. 
وبدأت تظهر تنسيقيات جديدة بطابع جديد 
يختل��ف كل االختاف عن اإلطار الرئيس��ي الذي 
انطلق��ت ب��ه أولى التنس��يقيات الس��ورية، فقد 
ب��دأت تظه��ر تنس��يقيات يديرها أش��خاص من 
خ��ارج س��وريا، وغالب��ًا يك��ون مج��ال عمل هذه 
التنس��يقيات لي��س نق��ل األخب��ار العاجل��ة عن 
منطقة أو مدينة سورية محددة بل اتخاذ مواقف 
أو وضع تحاليل وآراء سياس��ية معينة، وربما في 
بع��ض األحيان دع��م بعض الكتائب والتش��هير 

بأخرى. 
ولك��ن وعل��ى الرغم من كل ذل��ك ال بد من 
ج��ود أش��خاص رفض��وا الم��وت وأص��روا عل��ى 

متابعة نشاطهم وحافظوا على دورهم السابق 
بنق��ل الواق��ع، وأما ع��ن االخت��اف بالنقل فإنه 
موج��ود ولكن ليس بس��بب طريقة التعاطي مع 
الواقع ولكن بسبب تغير الواقع نفسه، فلم تعد 
الص��ورة الت��ي تنقل هي ص��ور االش��تباكات أو 
القذائ��ف بل غالبًا أصبحت ص��ور الموت والجوع 
والفق��ر والدمار وحتى العدو لم يعد طرفًا واحدًا 
مح��ددًا بل أصب��ح متعددًا ومختلف��ًا من منطقة 
ألخرى، وبالنس��بة للكثير من هذه التنس��يقيات 
كان هنال��ك مش��كلة رئيس��ية تعان��ي منها في 
صراعها للبق��اء وهي الدعم، فعل��ى الرغم من 
كث��رة وتنوع وس��ائل وم��واد الدع��م التي تضخ 
ف��ي س��وريا إال أنها ال تتناس��ب م��ع هوية هذه 
التنسيقيات البسيطة بل تعود لخطط وسياسات 
أكب��ر من ذلك بكثي��ر، هذه العزلة ع��ن الموارد 
ش��كلت عقب��ات كبي��رة أم��ام إمكاني��ة التط��ور 
والتق��دم على الرغم من الرغبة الكبيرة بالقيام 
بالكثير من األفكار والمش��اريع البناءة لدى هذه 

التنسيقيات. 

ما هو جمال ن�شاطها؟
أغلب األنشطة تتركز حول التصوير والنقل 
اإلعامي للوضع اإلنس��اني والمعيشي، وشكل 
بسيط من أش��كال النقل اإلخباري، والمحاوالت 
الدائم��ة التي يتمكن بعضه��ا من النجاح بتأمين 
معون��ات وم��واد إغاثي��ة الرئيس��ية والضرورية 

للبقاء عل��ى قيد الحياة لس��كان المنطقة وحتى 
أن أمك��ن تزويد المناطق المج��اورة أيضًا، وبعد 
كل ه��ذا مازال هن��اك جانب تتمي��ز فيه بعض 
التنس��يقيات عن أخرى ببعض األفكار المبتكرة 
مث��ل: )ع��م نق��وم بتجمي��ل الحي بالرس��ومات 
والعب��ارات( عب��ارة قاله��ا ل��ي ناش��ط بإح��دى 
التنس��يقيات التي مازالت على قي��د الحياة، مثل 
ه��ذه األف��كار والنش��اطات تعطي للتنس��يقيات 
طابع��ًا مميزًا عن الكثير من الكيانات والتجمعات 
أش��به  أصبح��ت  فه��ي  حديث��ًا  تش��كلت  الت��ي 
»بالبلدية« المسؤولة عن منطقة محددة وتقوم 
بتوفير الخدمات الرئيس��ية لها باإلضافة لتوفير 
خدمات إضافية ترى أنها مفيدة لسكان المنطقة 

سواء على الصعيد المادي أو المعنوي. 
وهن��ا ال ب��د أن ع��ود لنقطة س��بق وتحدثنا 
عنه��ا وهي الدعم، فعندم��ا نتحدث عن كل تلك 
األنشطة فا بد من دعم مادي للقيام بها، وهنا 
تأتي المعضلة، »أنا حكوا معي عالم مشان دعم 
ب��س أنا ما رضي��ت، ألنه أنا ب��دي انقل الصورة 
الحقيقية، ب��دي انقل المعاناة اللي عايش��ينها، 
يعن��ي بيج��ي داع��م عاي��ش ب��رى بيقل��ي هاد 
المقطع هيك وهاد هيك وانش��ر هي وال تنش��ر 
هي« ))نقًا عن إحدى التنس��يقيات((، هذه هي 
العقبة التي تقف في طريق تقدم التنس��يقيات 
وتحد من فاعليتها وقدرتها على تمكين نفس��ها 

وتقديم األفضل لمجتمعها وأهلها ومنطقتها. 
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  ياسر مرزوق

�شرعية اجلرائم والعقوبات
يعني مب��دأ ش��رعية الجرائ��م والعقوب��ات، أو 
مب��دأ ال عقوب��ة وال جريم��ة با ن��ص قانوني، من 
المبادئ األساس��ية في التشريعات الحديثة، ومعنى 
ه��ذا المب��دأ أنه ال يج��رم فعل وال يعاق��ب عليه، إال 
بن��ص قانوني، يح��دد نوع الفعل المج��رم وأركانه 
وش��روطه، كم��ا يبي��ن العقوب��ة المس��تحقة على 
فاعل��ه، وأس��اس هذا المب��دأ حماية الف��رد وضمان 
حقوق��ه وحريته، وتتم هذه الحماية بمنع الس��لطة 
العام��ة من اتخ��اذ أي إج��راء بحقه، ما ل��م يكن قد 
ارتكب فعًا ينص القان��ون على أنه جريمة معاقب 

عليها بعقوبة جزائية. 
وقد عُرف هذا المبدأ للمرة األولى في الشريعة 
اإلس��امية، حيث ج��اءت العدي��د من اآلي��ات لتؤكد 
علي��ه، مثل قول��ه تعال��ى: " وما كن��ا معذبين حتى 
نبعث رس��واًل " وقوله: " وم��ا كان ربك مهلك القرى 

حتى يبعث في أمها رسواًل يتلو عليهم آياته ". 
 ومبدأ ش��رعية الجرائم والعقوبات حديث العهد 
ف��ي التش��ريعات الجزائية ويع��ود في أصول��ه إلى " 
العه��د األعظم " الذي منحه ف��ي انكلترا الملك جون 
لرعاياه عام 1216 ثم أعل��ن هذا المبدأ في الواليات 
المتحدة األمريكية عام 1774، ثم في شرعة حقوق 
اإلنس��ان بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789 ومنذ 
ذلك الحين بدأ يدخل في دساتير وقوانين العالم، ثم 
أخذت ب��ه األمم المتحدة في البي��ان العالمي لحقوق 

اإلنسان الصادر في 10 كانون األول عام 1948. 
ولقد تبنى المش��رع السوري مبدأ ال جريمة وال 
عقوب��ة با ن��ص قانوني، في الدس��اتير المتعاقبة 
التي مرت على سوريا، حيث ورد في المادة العاشرة 
م��ن دس��تور 1950، والم��ادة الثامنة من الدس��تور 
المؤق��ت للجمهوري��ة العربية المتح��دة الصادر عام 
1958، والمادتي��ن 27 و38 من الدس��تور الس��وري 
المؤق��ت لع��ام 1969، وف��ي دس��توري ع��ام 1973 
و2012 حين تم النص صراحًة على مبدأ " ال جريمة 

وال عقوبة إال بنص قانوني ". 
كم��ا نصت على ه��ذا المبدأ الم��ادة األولى من 
قان��ون العقوبات الس��وري، التي جاء فيه��ا ما يلي: 
" ال تف��رض عقوبة وال تدبير احت��رازي أو إصاحي 
م��ن أجل فعل لم يكن القان��ون قد نص عليه حين 

اقترافه ". 
ويق��ود مبدأ ش��رعية الجرائ��م والعقوبات إلى 

النتائج التالية: 
 - ال يس��وغ للقاض��ي اعتبار فعل م��ن األفعال 
جرمًا إال إذا نص القانون صراحًة على ذلك، ومعنى 
هذا أنه ال يجوز للقاضي أن يس��تند في اإلدانة على 
القواعد االجتماعية أو القواعد األخاقية أو القواعد 
الديني��ة، أو على أن الفعل ضار بالفرد والمجتمع، أو 
أن المنطق والعقل يقتضيان بالتجريم، فا س��بيل 
أمام القاضي إذا غير االس��تناد في اإلدانة إلى نص 
قانوني، وفضًا عن ذلك فإن على القاضي أن يلتزم 
بجميع عناصر التجريم وشروطه الواردة في النص، 
فا يهمل عنصرًا أو ش��رطًا، بحج��ة قلة أهميته، أو 
أنه غير مستساغ، أو أن عدم األخذ به يحقق العدالة 

أو المصلحة العامة أو مصلحة المتضرر. 
 - ال يس��وغ للقاضي الحك��م بعقوبة لم ينص 
القان��ون عليه��ا، كم��ا ل��و حظر المش��رع فع��ًا من 
األفع��ال، دون أن يذك��ر ما هي عقوب��ة مرتكبه، أو 
طل��ب القي��ام بفعل م��ن األفع��ال دون النص على 

عقوبة االمتناع عن القيام به. 
بالعقوب��ة  يس��تبدل  أن  للقاض��ي  يس��وغ  - ال   
المنص��وص عليه��ا قانون��ًا عقوبة أخ��رى، لم ينص 
عليها القانون للجريمة المعنية، كأن يستبدل الغرامة 

بالحب��س، أو لاعتقال باألش��غال الش��اقة بحجة أنها 
أكثر مائمة للمحكوم عليه، كما أنه ليس للقاضي أن 
يخفض العقوبة أو يرفعه��ا إال في الحدود التي نص 
عليه��ا القانون، وعل��ة هذه النتيجة هي أن اس��تبدال 
العقوبة بعقوبة أخرى غيرها، فيه فرض لعقوبة لم 
يضعها نص ش��رعي للجريمة المعنية، وإلغاء عقوبة 
كان المش��رع قد نص عليها له��ذه الدرجة، وهذا أمر 

مخالف لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

م�شدر ال�شرعية: 
مصدر الش��رعية هو القانون، ولفظ القانون 
هن��ا مأخوذ بمعناه الواس��ع وينطوي عل��ى األنواع 
األربع��ة التالي��ة: " القان��ون والنظ��ام والمرس��وم 
والقرار، وعب��ارة النص القانون��ي ال تقتصر على 
القان��ون الجزائ��ي فقط، بل تش��مل أيض��ًا جميع 
القواني��ن األخ��رى، كالقان��ون المدن��ي والقان��ون 
التجاري وقانون األحوال الش��خصية، ولكن إذا جاز 
اعتب��ار هذه القواني��ن مصدرًا للتجري��م والعقاب، 
فإنه ال يجوز من حيث المبدأ اعتبار مصادر القانون 
" الش��ريعة اإلس��امية والع��رف ومب��ادئ القانون 
العدال��ة " مص��درًا للتجري��م  الطبيع��ي وقواع��د 
والعق��اب، وعلة ذلك أن العودة إل��ى هذه المصادر 
فيه��ا تج��اوز لن��ص القانون، وخ��روج عل��ى مبدأ 
ش��رعية الجرائم والعقوبات، وفيه��ا بالتالي ابتداع 
لجرائ��م وعقوب��ات جدي��دة، لم يرد بش��أنها نص 

تش��ريعي إال أنه يرد على هذه القاعدة استثناءات 
ثاث: 

1 – عندم��ا يع��ود القاض��ي إل��ى قان��ون غير 
جزائي لح��ل قضية جزائية فإن ل��ه أن يعود أيضًا 
إل��ى مص��ادر ه��ذا القان��ون، فف��ي جريم��ة الزنا 
مثًا، يع��ود القاض��ي لقانون األحوال الش��خصية 
للتثبت م��ن صحة عقد الزواج، ول��ه أيضًا أن يعود 
إلى الش��ريعة اإلس��امية والع��رف إذا احتاج األمر 
لذل��ك، وف��ي جريمة الس��رقة يع��ود القاضي إلى 
القانون المدني في مس��ألة تحديد ملكية األش��ياء 
المس��روقة، وله أيضًا أن يعود إلى مصادر القانون 

المدني. 
2 - عندم��ا يحت��اج القاضي إلى حل مس��ألة ال 
س��بيل لحلها بغير الع��ودة إلى الع��رف، ومن هذه 
الح��االت بعض العبارات الغامض��ة التي وردت في 
قان��ون العقوبات، ويتعذر معرف��ة معناها، وقصد 
المش��رع منها، بغير االس��تعانة بالعرف منها على 
س��بيل المثال عبارة " الفعل المنافي للحش��مة "، " 

التعرض لألخاق واآلداب العامة ". 
3 – عندم��ا يتدخل الع��رف ليبرر فع��ًا جرمه 
القانون، ومن ذلك نذكر على سبيل المثال، إعطاء 
ش��خص غير طبيب لمريض أعشابًا ليتداوى بها أو 
إعطاء حبة أس��برين لعاج الصداع أو ختان األوالد، 
أو الظهور بمابس االس��تحمام على شاطئ البحر 

أو في أحواض السباحة. 

أحد أطفال مخيم أطمة على الحدود التركية
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يا مَجْدَلِيْة.. 
.. وبحزن كلَّ صالْة..  قولي لهم أن يقرعوا األجراسَ هذا العيد على مهلٍٍ

ال يَْقوَى عّكازُ موتنا على حمْلِنا إليكِ من هذا االحتضارْ.. 
ال تَْقرَبي سورَ الحصار األليمْ.. وصّلي من بعيد ألجِل مَنْ سيبقى فينا.. 

كّل العصافيِر التي رفرفتْ ذاتَ عتٍم على أسالكه.. 
تنهشُ الجرذان وال«حُماُة« والصقيع أجسادهم وما تبقى من أحالمهم بال حصاٍر اآلْن.. 

لم تقوَ الريح إال على أسمائهم ونصف جسدٍ لترمي بها إلينا.. 
فقولي لهم: - ال تقرعوا األجراسَ هذا العيدِ بعَجَل.. لم نعَدْ نْقوَ على النبِض في غمرة كّل هذي األحزان..

 AM 03:15 / 2013 - 12 - 23 :حمص المحاصرة بكل خسارات العالم وخذالنه
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

ال�شوريني..  خال�ش  من  الفل�شطينيني  خال�ش 
عام على قصف الميغ لمخيم اليرموك 16 / 12 

/ 2012.. عام على مأساة مخيم اليرموك.. 
بلغ عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم، 
إب��ان 30 ش��هرًا من عم��ر الثورة الس��ورية، 
حوال��ي 1600 ش��هيد، نصفه��م قضوا في 
مخي��م اليرم��وك وج��واره )الحج��ر األس��ود 
والتقدم والتضام��ن(.. وتبين اإلحصاءات أن 
أكثر م��ن 65 في المئة من هؤالء الش��هداء 
قض��وا داخل مخيماتهم، عل��ى النحو التالي: 
مخي��م اليرموك )556(، مخي��م درعا )107(، 
ومخي��م الحس��ينية )74(، مخي��م العائدي��ن 
ف��ي حم��ص )52(، مخيم خان الش��يح )45(، 
ومخيم الس��يدة زينب )25(، ومخيم السبينة 
)25(، ومخيم��ي الني��رب وحندرات قرب حلب 
)55(، ومخيم حم��اة )17(، ومخيم الرمل في 
الالذقي��ة )11(، ومخي��م جرمان��ا )11(. وقد 
اختلف��ت األش��كال التي أودت بحي��اة هؤالء 
فثم��ة 822 فلس��طينيًا استش��هدوا نتيج��ة 
عملي��ات القصف، و195 برص��اص القناصة، 
و150 برصاص رجال األمن والجيش، و118 
ت��م إعدامهم ميدانيًا، 69 استش��هدوا تحت 
التعذي��ب وثم��ة، أيضًا، إلى جانب الش��هداء 
والمعتقلي��ن  والمعوقي��ن  الجرح��ى  مئ��ات 
والمالحقين، وعش��رات أل��وف النازحين إلى 
مناط��ق أخ��رى داخ��ل س��وريا، والجئين في 
البلدان المج��اورة.. فضاًل ع��ن تدمير مئات 

البيوت في عديد من المخيمات. 
وكانت أول��ى المواجهات في مخيم اليرموك 
جرت ي��وم 13 / 7 / 2012، حي��ث قام رجال 
األمن بإطالق الرصاص على تظاهرة سلمية 
خرج��ت في المخي��م تنديدًا بالمج��زرة التي 
وقع��ت في التريمس��ة، م��ا أدى إل��ى مصرع 
س��تة من المتظاهرين. وبعدها بات المخيم 
يتعرض لوجبات من القصف المدفعي، قضى 
فيها تس��عة فلس��طينيين )18 / 7(، و18 )2 
/ 8(، و70 ف��ي ش��هر أيلول / س��بتمبر، و13 
)5 / 12 / 2012(. )لمزي��د م��ن التفاصي��ل 
واإلحص��اءات والوثائق، يمك��ن االطالع على 
كت��اب يوس��ف فخر الدي��ن ويوس��ف زيدان: 
المحن��ة  ف��ي  الفلس��طينيون  »الالجئ��ون 

السورية.
الواقع فإن س��عي أطراف فلسطينية )موالية 
للنظام( إلقحام المخيم ف��ي الصراع الجاري، 
ف��وّت مح��اوالت تحيي��ده، وتجنيب��ه دف��ع 
األثم��ان الباهظ��ة، وجعله في قل��ب الصراع 
الجاري على كل ش��بر في سوريا، بين النظام 
و«الجي��ش الح��ر«. هكذا وص��ل الوضع إلى 
حد قيام طائ��رات النظام بش��نّ غارة جوية 
عل��ى المخي��م راح ضحيتها العش��رات، ألنها 
اس��تهدفت أماكن تجمع للنازحين )مدرس��ة 
الفالوج��ة ومس��جد عب��د القادر الحس��يني(، 
وذل��ك ي��وم )16 / 12 / 2012(، وهو اليوم 
الذي ش��هد محاولة جماعات »الجيش الحر« 
اقتح��ام بع��ض المناطق ف��ي المخيم إلنهاء 
وض��ع »اللجان الش��عبية«، وه��ي التطورات 
الت��ي أدت إلى نزوح 70 بالمئة من س��كانه. 
ولعل ما ينبغ��ي التأكيد عليه هنا هو أن حال 
الفلسطينيين المأس��وية هذه هي ذات حال 
الس��وريين ف��ي معظم مناطقه��م، ما يؤكد 
ارتباط مصيره��م بمصير هؤالء، بمعزل عن 

أي اعتبارات أخرى..
ماجد كيالي

�شوكت حمزة
ي��ا جماعة بعدا م��ا ثلجت بس��ويدا.. يا اهلل 

وين حقوق األقليات..؟!

ال�شاعر اآرام
نصائح إلى كاتب يريد أن يصبح كاتبًا كبيرًا

 - علي��ك أن تخرج م��ن ش��قتك العاجية أو 
الماسية بين الحين واآلخر وتصافح الناس.. 
 - عندم��ا تنه��ض صباح��ًا م��ن س��ريرك 
علي��ك أن تقول: أحب الحي��اة، ال )اهلل يلعن 

هالحياة(.. 
 - اكت��ب نصك، وال تش��غل بالك بتكس��ير 

رأس فان أو علتان.. 
 - الكتابة إلهام وليست انتقام.. 

 - اق��رأ تج��ارب اآلخرين، وابتع��د عن مهنة 
معلم الصف، ألن الثقافة الحقيقة أن تبقى 

تلميذًا.. 
 - تجن��ب الكح��ول وأنت تقود الس��يارة، وال 
تض��ع حزام األم��ان، )ألن الكتابة هي تمامًا 

نقيض األمان(.. 

ح�شان عبا�ش
أبشع من بيانات الجهاديين ومن تصريحات 
س��دنة النظ��ام كتاب��ات مثقفين س��وريين 
يرت��دّون إل��ى طائفيته��م كاش��فين ع��ن 

هشاشة شخصيتهم. 

فدوى روحانا
بعد س��نين من القحل كن��ا بحاجه الجتراع 
األمل.. وقفنا أمام الشاشات، أمام الساحات 
واجترعناه بكثافة، بشراهة، لم نكن نتوقع 
هذا الس��يناريو المرعب.. ولكن الثورات لم 
تأت لتلقي على االرض الس��ام والمس��رة، 
بل أتت لتكش��ف الخبيئ والمستور، لتنبش 
ف��ي عمق زمننا الراك��د، لتحفر في االرض 
حت��ى قع��ر س��مومها، وهذه االرض س��تلد 
الس��موم مرة بعد اخرى حتى تطهر رحمها، 
حت��ى يأتيها الخاص.. وم��ع انني قلما اقرأ 
الكت��ب الس��ماوية إال انه��ا تذكرن��ي بقول 
المس��يح: ل��م أت أللقي على ه��ذه االرض 

ساما، بل سيفا.. 

علي الأتا�شي
بس حدا يش��رح لي ش��و الفرق في س��لم 
الجريمة بين من يقتل ش��عبه بالكيمياوي؟ 
وم��ن يقت��ل ش��عبه بالس��كود والبرامي��ل 
المتفج��رة؟ ليش هديك ح��رام وهي حال 

بنظر العالم المتحضر؟

موفق كمال
ال أن��ت محمد وال أن��ت جوالن��ي.. أنت اللي 

ب�يقولوا عنو أهل الشام: ضرب براني.. 

هديل مرعي  
الطيار األمريك��ي الذي رمى القنبلة الذرية 
على هيروش��يما ل��م يحتمل نتائ��ج فعلته 

فانتحر لشعوره بالجريمة والعار.. 
م��ن  جدي��د  ن��وع  س��وريا..  ف��ي  عندن��ا 
المخلوق��ات، تفتخ��ر برمي برامي��ل الموت 
والجوام��ع  والم��دارس  المخاب��ز  عل��ى 

والكراجات وهي تضحك. 

نورا مراد
لم يك��ن الف��ن بالنس��بة لي س��وى فضاء 
ح��ر نتحدث في��ه عن اإلنس��ان.. ومن خال 

اإلنسان نتحدث عن كل شيء آخر.. 
الفن المؤدلج ال يمثلني.. 

خولة يو�شف
رغ��م كل هذا الجن��ون والضياع والبؤس ما 
ت��زال مش��اجراتنا الصغيرة والكبي��رة منها 

بنكهة القرفة في كأس بارد من الشاي.. 
نتجرعهُ على مه��ل وكأنه فرصتنا األخيرة 

لنوقن أننا ما زلنا أحياء.. 
أحياء؟؟ 

سُكرٌ مفقود.. ك نبيذ كنيسة مُعتق خَلَلهُ 
أث��رُ لعاٍب لس��ارِق الرش��فةِ المحُرمة من 

عنِق الزجاجة.. 
مُعتقلٌة هي الحواس خلف المسافة.. 

كريه��ة ح��د الغثي��ان رائح��ة الس��جائر في 
األسمال.. 

ً كَ قب��و  تجع��ل م��ذاق األنف��اس قديم��ا 
مهجور.. 

فيُطبقُ الصمت منافذ الهواء.. 
رماد.. 

ويتس��اءلون لِمَ يُش��يح كٌل منا وجهه عن 
األخر.. 

أنه العفن يا صديقي.. 
العفن الذي تمكنَ من القلوب.. 

قالت: 
ولم يجد جوابًا.. 

على قارعةِ الحُزن تركتهُ ومضتْ .. 
نحو قبٍر مفتوح.. ها.. 

هلوسات الحُمى.. 
نصفي ثلج ونصفي األخر يحترق.. 

ما قبل جني.. والزاوية.. 

ندى �شبح
"سَ��جنه النظام ألنه كان معارضًا" ش��هادة 
أصبح��ت باهتة في عرض الس��يرة الذاتية 
ألي معارض سياس��ي.. وذلك بعد أن أصبح 
أغلب الشباب السوري يحملون شهادة " قتل 

تحت التعذيب " في سجون النظام.. 
ويلعن روحك يا حافظ.. 

قي�ش بن �شاعدة 
تقول وكاالت األنباء: مئة ش��خص سقطوا 
في س��وريا الي��وم. ه��ؤالء ارتفع��وا، نحن 

الذين نسقط كل يوم يا أغبياء!.. 

فوؤاد غادري
ما هو عدد الاجئين السوريين؟: 

أق��ل بش��وي من ع��دد الل��ي عم يس��رقوا 
ويشحدوا باسمهن. 

ه�شام عقل اأبو جولن
ل��و كان ل��ي أن أمثل الطاغي��ة، ولو لدقائق 

لصرحت بما يلي: 
أيها الشعب السوري العظيم: 

لقد س��رقتكم وخدعتكم وورثت سلطة من 
رجل لم يس��تحقها يوما.. كان باستطاعتي 
والت��ي  ورثته��ا  الت��ي  الملي��ارات  آخ��ذ  أن 
جمعته��ا وأذهب لاس��تمتاع به��ا وأترككم 
تق��ررون مصيرك��م. لكني آث��رت أن أبقى 
وأخدم مش��اريع االيرانيين وملفهم النووي 
والتوس��عي وكذلك خدمة مش��روع روس��يا 
في المنطقة. لق��د ورطت طائفتي بأكملها 
وعملت على ش��ق ص��ف الس��وريين وزرع 

النزاع الطائفي بين جميع مكوناته.. 
أوجه كلمتي اآلن لكل المؤيدين: 

لقد كنتم حريصين على شخصي أكثر من 
حرصكم عل��ى الوطن.. وكنت��م حريصين 
عل��ى تأييدي أكثر من حرصك��م على أبناء 
شعبكم.. لقد كنتم طوال الوقت مع الظلم 
والظالم. اني احتقرك��م جميعا.. لقد كنتم 

سببا في اطالة هذا الموت. 
أيها الشعب السوري العظيم: 

لق��د خنت األمانة والوطن والش��عب واس��تحق 
اللعنة األبدية في الجحيم بعد محاكمتكم لي.. 

المجد للثورة
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

ذات ي��وم، وبينما كان المس��افر يجلس عل��ى ضفاف بحي��رة ليرتاحَ من 
عناء الس��فر. رأى فت��اة تضع زهرًة بيضاء على س��طح البحيرة لتنس��ابَ عبر 
أمواجها الرقيقة إلى وس��طها فتختفي عن األنظار هناك. وتوالت األيام وهما 
على تلك الحال إلى أن جاء المس��افر وجلس مكانه ينتظر الفتاة التي لم تأتِ 
كعادتها. فركب قاربًا وأتى به وس��ط البحيرة وتوقف هناك يراقب بتمعن كل 
ش��يٍء حوله. ولمّا أتى بنظره س��طح الماء رأى صورة لمدينةٍ كبيرة تنعكس 
علي��ه، فدهش وتعجّب ونظ��ر إلى األعلى ليجدَ تل��ك المدينة منتصبة فوقه 
وعل��ى مقربةٍ منه دون أعمدة تس��ندها. وقد ازداد عجب��ًا حين امتدت منها يد 
تل��ك الفت��اة إليه، ودون أي ت��ردد مدّ لها يده هو أيضًا لتس��حبه إليها. ثم وجد 
نفسه واقفًا على أرض مسطحة وحوله بنيان وعمران تنعكس أشعة الشمس 
على أس��طحها لتس��طعَ بنوٍر أبيض فينعكس على بعضها بعضًا. لم يستطع 

المس��افر أن ينط��ق بحرف البتة لش��دة م��ا أصابه من ذه��ول، لكنّه نظر إلى 
عينَي تلك الفتاة راجيًا منها النطق لِتُزيَل عنه الغموض.

فحدَثتْ��ه قائل��ة: إننا هن��ا أناسٌ نحس��ن الّظن ببعضنا البع��ض وتجدنا 
ن��ردّ الجميل بأن نكون عند حس��ن الّظن. وقد اس��تدرجتك إلينا ِبتلك األزهار 
لتشاهدَ مدينتنا وتذكرها لمن تلتقيهم خال ترحالك، وتحدثهم عن ساكنيها 
الذين هم سبب حّلتِها الجميلة التي ترى. ثم عاد المسافر إلى ضفاف البحيرة 
ليج��د الفتاة تض��ع الزهرة على س��طحها كعادتها، فخُيل إليه بأّن ما ش��اهده 
كان حلمًا، لكنّه لم يتوارَ في ذكر أطياب المدينة وطيب أناس��ها لمن يلتقيهم 

أثناء سفره.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

املدينــــة
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س��أل صدي��ق عم��ره بخج��ل وتوج��س: هل 
ت��رض ما يح��دث بحل��ب؟ أجاب��ه وب��دون تردد: 
هؤالء إرهابيون وقاعدي��ون ويجب قتلهم. أدار له 
شاش��ة الحاس��ب ووضع فلم عن إسقاط الطائرات 
األس��دية للبراميل المتفجرة وش��رح عن ما تحويه 
ه��ذه البرامي��ل م��ن أس��باب الم��وت الجماع��ي 
العش��وائي دون تركيز ودون تميي��ز، تبعها صراخ 
أهال��ي الضحايا ونجدتهم ألطف��ال من تحت ركام 
بيوتهم وبكاء الرج��ال ونحيبهم بينما كانت ثلوج 
إلكسا تنهمر على البشر والحجر المتهدم وعلى نار 
البرامي��ل المنفجرة والمتطايرة ممزقًة ما يقف في 

طريقها من عيون ورؤوس وأطراف. 
توق��ف العرض، فنظر ف��ي عيني صديق عمره 
من جديد وس��أله بنبرة من الحرق��ة والعتب: هل 
ه��ؤالء إرهابيي��ن وقاعدي��ون؟، ه��ؤالء أهلن��ا في 
حلب ومثلهم في درع��ا والرقة ودير الزور وحمص 
ودمش��ق وريفه��ا وإدل��ب، ه��ؤالء أهل��ي وأهلك 

السوريين، أليس كذلك؟. 
لم ترف له جفن وإنما أجابه بعيون جاحظة بال 
بريق، وبوجه بال مالمح: هؤالء الحاضنة الش��عبية 

لإلرهابيين والقاعديين وعلينا قتلهم. 
انتهى الحوار العقيم!!

الس��ؤال المعضل��ة ال��ذي مازلنا نس��أله عن 
الوس��يلة التي مارس��ها نظام استبدادي ال أخالقي 
للوص��ول بالبش��ر إلى ه��ذا الدرك م��ن الوضاعة 
اإلنسانية واألخالقية بعيدًا عن الوطنيات والشعور 
الوطن��ي الذي قتل��ه فيهم منذ زم��ن بعيد، حيث 
حوله��م لجماعات وملل ومذاه��ب أكثر ما حولهم 

لس��وريين، واألنكى هذا الدرك يبنونه على منطق 
الخوف على سورية. 

البعض منهم يس��ر لك بأنه ال يح��ب النظام وال 
ظلمه ولكن المهم اليوم س��ورية وخوفه على سورية 
إذا س��قط النظ��ام أو رأس النظام تحدي��دًا. باألمس 
وقب��ل الثورة كان��وا األكثر انتقادًا وتأففًا من وس��اخة 
النظام وأجهزته األمنية ووساخة الطرقات، اليوم ليس 
لهم حديث س��وى عن وس��اخة المعارضة والمقاتلين 
األجانب والكتائب اإلسالمية المسلحة والجيش الحر.. 
كل األخبار عن التدمير الش��امل الذي يمارسه 
حاض��رًا  لس��ورية  وهمجي��ة  بمنهجي��ة  النظ��ام 
ومس��تقباًل وقتاًل وإذالاًل للس��وريين ليست لديهم 
س��وى تلفيقات وإكاذيب بعد أن كانت مجس��مات 
قطري��ة ومؤامرات كونية، بينم��ا أخبار الفضائيات 
الس��ورية وبعض الفضائيات اللبنانية كتاب منزل 
وصحيح في حين أنهم كانوا األكثر بعدًا واشمئزازًا 

منها قبل الثورة. 
كل اآلراء النقدي��ة ألي مع��ارض لممارس��ات 
البعض ممن يدعون الث��ورة، تؤخذ منهم مجتزأة 
فق��ط فيما يخص ذلك وتترك م��ا يتحدث بها عن 
أصل األزمة وس��بب استمرارها وس��بل حلها التي 
يب��دأ بس��قوط النظ��ام ومحاكمته عل��ى خياناته 

وإجرامه بحق هذا الوطن الجميل. 
عل��ى شاش��ات  تربع��وا  الذي��ن  أعف��ي  ل��ن 
الفضائي��ات ومجال��س المعارض��ات وائتالفاته��ا 
وهيئاته��ا م��ن مس��ؤولية التحريض عل��ى العنف 
وعل��ى تديين الثورة ثم تطييفه��ا ومخاطبة اآلخر 
المتردد والموال��ي بخطاب التخوين والمحاس��بة 

ووعود بقط��ع الرؤوس في حال انتص��ار ثورتهم، 
لك��ن هن��اك عط��ب بني��وي ف��ي ذهني��ة وعقلية 
الكثيري��ن م��ن الس��وريين الذي��ن يب��ررون قتل 
س��وريين آخرين ألنهم حاضنة شعبية لما يدعونه 
إرهابيين وقاعديين، المس��ؤول عنه��ا أواًل وأخيرًا 

نظام قاتل ولص ومغتصب لسورية ولسيادتها. 
في علم النفس يمكن تس��مية هذه المعضلة 
بمتالزمة س��توكهولم حيث تتعاط��ف الضحية مع 
جالده��ا وترفض حقائ��ق واضحة وملموس��ة عن 
خروج الس��وريين طلبًا للحري��ة والكرامة والعدالة 
وع��ن تأكيدهم على المصير الس��وري الواحد على 

ارض سورية كلها. 
أغلب م��دن أوربا كان��ت مدمرة بع��د الحرب 
العالمي��ة الثانية ولكنها نهض��ت من جديد وأعيد 
بناؤه��ا وبن��اء األضرح��ة والص��روح المعب��رة عن 
بشاعة تلك الحقبة الزمنية كي ال تتناساها األجيال 
القادم��ة ولكن من أصعب وأقس��ى أعم��ال إعادة 
البناء، هي إعادة بناء العقول المشوهة والمنحرفة 

والقلوب الباردة ولو كانت تنعم بدفء فيزيائي. 
الوط��ن  س��ورية  الجدي��دة،  س��ورية  ف��ي 
والمواطنة، س��ورية الدولة الوطني��ة الحديثة من 
الضروري ت��الزم إعادة بنائها اإلنش��ائي والمدني 
بإع��ادة بناء الش��خصية الوطنية الس��ورية، الحرة 
من قي��ود العبودي��ة واإليديولوجيات الش��مولية 
واالقصائية التي تس��مح لس��وري بأن يبرر تعرض 
س��وري آخر ألدنى أنواع األذى واإلذالل أو الحرمان 
م��ن واحد بالمئة من حقوق��ه ولو كان يمثل واحد 

بالمئة من مجمل السوريين. 

الق�شاء على احلا�شنة 
ال�شعبية للثورة
 خالد قنوت


