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تقرير �أممي: �ملعاناة �لتي تكبدها �أطفال �سورية منذ 
ثالث �سنو�ت ال تو�سف وال ميكن قبولها

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

المتح��دة  األم��م  حمل��ت 
النظ��ام الس��وري والمعارضة 
ارتكاب  مس��ؤولية  المس��لحة 
بح��ق  جس��يمة  انته��اكات 
المعاناة  ووصف��ت  األطف��ال، 
الت��ي تكبدها األطف��ال خالل 
السنوات الثالث الماضية بأنها 

ال توصف وال يمكن قبولها.
األم��م  واس��تعرضت 
تقري��ر  أول  ف��ي  المتح��دة 
الماضي عن  تصدره األسبوع 
أح��وال األطف��ال في س��ورية 
ع��ددا م��ن الح��وادث المرعبة 
األطف��ال  يعيش��ها  الت��ي 
الس��وريون، بدءا م��ن إغالق 
م��ن  والحرم��ان  الم��دارس 
الحص��ول عل��ى المس��اعدات 
اإلنس��انية وس��وء المعامل��ة، 
إلى العنف الجنسي والتشويه 

والقتل.
الع��ام  األمي��ن  وق��ال 
ك��ي  ب��ان  المتح��دة  لألم��م 
مون ف��ي التقرير ال��ذي قدم 
إل��ى مجل��س األم��ن ويغطي 
 15 إل��ى  أذار   1 م��ن  الفت��رة 
تشرين ثاني، ونش��ر الثالثاء 
الماض��ي أن ق��وات الحكوم��ة 
المعارضة  السورية وجماعات 
المس��لحة مسؤولة عن أعمال 

القتل والتش��ويه والتعذيب لألطفال السوريين، 
وبأنهما تسببا بقتل أعداد ال تُحصى من أطفال 
س��وريا، فض��ال عن اس��تخدامهم ف��ي العمليات 
العسكرية،وإن أطفال سوريا يتعرضون لمعاناة 
ال يمكن وصفها منذ ما يقرب من ثالث س��نوات 

من الحرب الدائرة في سورية.
أن  يج��ب  االنته��اكات  ه��ذه  أن  وأض��اف: 
تتوق��ف اآلن، ولذلك فإنن��ي أحث جميع األطراف 
أن يتخ��ذوا، دون تأخي��ر، جمي��ع التدابير الالزمة 
لحماي��ة المدنيين، وأن يلتزم��وا باحترام حقوق 

جميع األطفال في سوريا. 
وأش��ار األمي��ن الع��ام لألم��م المتح��دة إلى 
أن اس��تخدام األس��لحة والتكتيكات العس��كرية 
العش��وائية،وغير المتناس��بة، من قب��ل القوات 
الحكومية، والميليش��يات المرتبطة بها، أدى إلى 
قتل ع��دد ال يحصى من األطفال وتش��ويه عدد 
آخ��ر ال يحصي منهم، كما أعاق حصول األطفال 

اآلخرين علي خدمات التعليم والصحة
وحمّل القوات الحكومية مسؤولية االعتقال 
واالحتجاز التعس��في وس��وء المعاملة والتعذيب 
لألطفال، كما حمل جماعات المعارضة المسلحة 
مسؤولية تجنيد واستخدام األطفال في القتال، 
فضال عن القيام بعمليات عسكرية، بما في ذلك 
استخدام تكتيكات اإلرهاب، في مناطق مأهولة 
بالمدنيين، مبينًا أن تعذيب األطفال الس��وريين 
يش��مل التعرض للض��رب باألس��الك المعدنية، 
والمعدني��ة؛  الخش��بية  والعص��ي  والس��ياط 
والصدم��ات الكهربائي��ة، بما في ذل��ك األعضاء 
التناس��لية، ون��زع أظاف��ر اليدي��ن والقدمي��ن، 
والعن��ف الجنس��ي، بما ف��ي ذل��ك االغتصاب أو 
التهدي��د ب��ه، وتنفي��ذ عملي��ات إع��دام وهمي��ة 

عل��ى األطف��ال، وح��رق مناطق من أجس��ادهم 
بالس��جائر، وتعليق األطفال م��ن معاصمهم أو 
أقدامهم في الحوائط واألسقف، وحرمانهم من 
النوم والحبس االنفرادي، وتعذيب أقاربهم أمام 

أعينهم.
وأش��ار التقرير إلى أنه ت��م تعليق األطفال 
عل��ى الج��دران أو األس��قف م��ن معاصمه��م أو 
أطرافهم األخرى، وأجبروا على وضع رءوس��هم 
وأعناقه��م وس��يقانهم خ��الل اإلط��ارات حي��ن 
تعرضه��م للض��رب، كما ت��م تقييده��م بلوحة 

خشبية وضربهم.
وكش��ف اختفاء العديد م��ن األطفال وقيام 
الطرفين بإعاقة وصول المس��اعدات اإلنس��انية 
إلى المناط��ق األكثر تضررًا م��ن القتال، محذرًا 
م��ن أن األطف��ال م��روا بمس��تويات خطيرة من 
البؤس الشديد نتيجة مشاهدتهم قتل أفراد من 
أس��رهم وأقرانهم، وتعرضه��م لالنفصال عن 

أسرهم أو تشردهم.
واستعرض التقرير تفاصيل اعتقال القوات 
الحكومي��ة أطفااًل ال تتجاوز أعمارهم 11 س��نة، 
الرتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة، خالل 
حمالت اعتقال واس��عة النطاق، مش��يرًا إلى أن 
"األطف��ال تعرضوا لس��وء المعامل��ة والتعذيب، 
النت��زاع االعتراف��ات منه��م، أو إذالله��م، أو من 
أج��ل الضغط عل��ى أحد األقارب لالستس��الم أو 
االعتراف، مشيرًا إلى وقوع اعتداءات جنسية من 
قبل عناصر تابعة لقوات المعارضة كذلك، والى 
قيامه��ا بتجنيد واس��تخدام األطف��ال وتكليفهم 

بمهام قتالية.
وأورد التقرير ش��هادة صبي يبلغ من العمر 
16 عامًا، قال إنه شاهد صديقه البالغ من العمر 

14 عامً��ا، يتعرض العتداءات جنس��ية ومن ثم 
قتل، كما تحدث الصبي نفسه عن "حاالت قليلة" 
لفتي��ات تعرضن لالغتصاب، مضيفًا أن األطفال 
والبالغين تعرضوا للضرب بالقضبان المعدنية، 
ون��زع أظافره��م، وقطع أصابعه��م، أو للضرب 

بمطرقة على الظهر، وأحيانًا حتى الموت.
كما وردت في التقري��ر أيضًا ادعاءات حول 
ارت��كاب جماع��ات المعارض��ة العنف الجنس��ي، 
ومش��اركتهم أيضًا في إعدام األطفال، مشيرًا 
إل��ى أن صعوبة الوصول، بما في ذلك ألس��باب 
أمني��ة، منعت األمم المتحدة م��ن إجراء التوثيق 

المنهجي لهذه اإلدعاءات.
وأكد أن جميع األطراف اس��تهدفت المدارس 
والمستشفيات بشكل غير متناسب، إال أن هناك 
مؤش��رات على أن القوات الحكومية هي الجاني 
الرئيس��ي، وراء الهجم��ات ض��د المستش��فيات 
وغيره��ا من مراك��ز الرعاية الصحية، وبش��كل 
رئيس��ي المرافق الصحية المؤقتة التي تديرها 

المعارضة".
وناش��د األمي��ن العام لألم��م المتحدة جميع 
األط��راف في س��ورية، ب�وقف كاف��ة االنتهاكات 
الجس��يمة ض��د األطف��ال الت��ي ورد ذكرها في 
التقري��ر، ووضع حد لجميع الهجمات العش��وائية 
وغير المتناس��بة على المناطق المدنية، بما في 
ذلك أساليب اإلرهاب، والغارات الجوية واألسلحة 
والس��ماح  الثقيل��ة،  والمدفعي��ة  الكيميائي��ة 
لل��وكاالت اإلنس��انية بالوص��ول ودون عوائ��ق 
للمدنيي��ن، واإلفراج فورا عن النس��اء واألطفال 

المختطفين.

طفل ينتظر دوره للحصول على وجبة غذاء | مخيم اليرموك شباط 2014



3

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    2

01
3 /

ط 
شبا

 / 
16

 | 
 )1

26
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

 . .
نا  

بار
أخ

�لبعثة �مل�سرتكة لالأمم �ملتحدة ومنظمة حظر �الأ�سلحة �لكيماوية تعلن عن نقل دفعة 
ثالثة من �لعنا�سر �لكيماوية �ل�سورية على منت �سفينة نرويجية �إىل �ملياه �لدولية

هاين ر�سو�ن �جلباوي �سهيدً� �آخر يف قافلة 
�ل�سهد�ء �الإعالميني

نعى المركز اإلعالمي الس��وري في مدينة جاس��م الناش��ط اإلعالمي 
هان��ي رضوان الجباوي الذي استش��هد ف��ي إحدى مش��افي األردن نتيجة 

اإلصابة التي تعرض لها جراء قصف مدينة جاسم بالبراميل المتفجرة.
وق��ام الش��هيد الجب��اوي بتغطية أحداث الث��ورة في مدين��ة درعا منذ 

بدايتها، وهو من أعضاء المركز اإلعالمي السوري في مدينة جاسم.

المتح��دة  لألم��م  المش��تركة  البعث��ة  أعلن��ت 
ومنظمة حظر األس��لحة الكيماوية نقل دفعة ثالثة 
من العناصر الكيماوية الس��ورية، على متن سفينة 
نرويجي��ة إل��ى المي��اه الدولي��ة األس��بوع الماضي، 
ترافقها قطع حراسة بحرية من الصين والدانمارك 
والنروي��ج وروس��يا االتحادي��ة، وتش��ارك المملكة 
المتحدة في الحراس��ة البحرية ف��ي المياه الدولية، 
وتوفر فنلندا خبراء على متن السفينة الدنماركية.

وبين��ت البعثة في بيان له��ا عن تدمير بعض 
الم��واد الكيماوي��ة داخ��ل األراضي الس��ورية إلى 
جان��ب إزال��ة م��واد األس��لحة الكيماوي��ة، وحث��ت 
الس��لطات الس��ورية »على اإلس��راع بنقل كميات 
كبي��رة م��ن الم��واد الكيماوي��ة بش��كل منتظ��م 
ومنهج��ي وفق خطط واضح��ة إلتمام عملية إزالة 

المواد الكيماوية بطريقة آمنة،
وأك��دت أنه��ا تواصل العمل بش��كل وثيق مع 
الحكوم��ة الس��ورية وال��دول األعض��اء م��ن أجل 
تنفيذ ق��رار مجلس األم��ن التابع لألم��م المتحدة 
رق��م 2118 )2013(  وق��رارات المجلس التنفيذي 
لمنظم��ة حظ��ر األس��لحة الكيماوية ضم��ن فترة 

زمنية مالئمة.
وطالب مجلس األمن الدولي دمش��ق بتسريع 
نقل أسلحتها الكيماوية إلى خارج أراضيها، مؤكدا 
تمس��كه باحت��رام الموع��د المح��دد لالنته��اء من 
تدمير الترس��انة الكيماوية السورية بموجب هذه 

القرارات، في الثالثين حزيران القادم.
وكان أعض��اء مجلس األمن قد حثوا س��ورية 
في جلس��ة مش��اورات مغلقة عق��دت مؤخرًا حول 
س��ورية، وقدم��ت خالله��ا س��يغريد كاخ منس��قة 
البعثة المش��تركة لألمم المتح��دة ومنظمة حظر 
األس��لحة الكيماوي��ة ف��ي س��ورية أفادته��ا، إل��ى 
اإلس��راع بالعم��ل للوف��اء بالتزاماته��ا لنق��ل كل 
المواد الكيماوي��ة ذات الصلة إلى الالذقية إلزالتها 
من األراضي الس��ورية، بصورة ممنهجة وعاجلة، 
وتكثي��ف جهوده��ا لإلس��راع بنقل مواد األس��لحة 
الكيماوي��ة من داخل أراضيها، اس��تنادًا إلى تقييم 
األمي��ن العام لألم��م المتحدة والبعثة المش��تركة 
المتعل��ق بامت��الك الس��لطات الس��ورية المقدرة 
الكافية للقيام بعمليات نقل برية متعددة لضمان 

اإلزالة العاجلة لتلك المواد.
واتهمت السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة 
س��امانثا باور، نظام الرئيس السوري بالتلكؤ في 
م��ا يتعلق بنقل األس��لحة الكيماوية إلخراجها من 
األراض��ي الس��ورية، وقال��ت للصحافيي��ن عق��ب 
الجلس��ة: يتعي��ن على نظام األس��د اتخاذ خطوات 
عاجل��ة لإلس��راع بتنفي��ذ برنام��ج التخل��ص من 

ترس��انته الكيماوي��ة، مح��ذرة م��ن أن التأخر في 
نقل ه��ذه المواد إلى الخارج قد ي��ؤدي إلى إمكان 
اس��تخدامها مرة أخرى من قبل دمش��ق أو وقوعها 

في أيدي الجماعات اإلرهابية.
وأضافت: نعلم أن ل��دى النظام المقدرة على 
نقل هذه األس��لحة والمواد، ألنه��م نقلوها مرات 
عدة على مدى هذه األحداث، داعية حكومة األس��د 
لوقف هذا التلكؤ وإنشاء خطة للنقل والتمسك بها

مؤكدة أن السفن األميركية في طريقها اآلن 
إلى البحر المتوسط، وقالت إن أي تأخير في تنفيذ 
برنامج التخلص من األس��لحة الكيماوية السورية 
ال ينبغ��ي أن يت��م تبري��ره بتأخر وصول الس��فن 
األميركية، وإنما هو نتيجة تأخر نظام األس��د في 

نقل ترسانته الكيماوية كما هو مخطط له.
وش��ككت ب��اور باإلعالن عن الس��ماح بخروج 
المدنيين المحاصري��ن في حمص القديمة وقالت 
لدينا سبب ألن نش��كك جدًا بهذا األمر، وبصراحة 
نش��عر بقل��ق بالغ إزاء أي ش��خص يق��ع في أيدي 
النظ��ام، لق��د الحظن��ا أنه ف��ي المعضمي��ة حيث 
أجريت عملية اإلجالء قبل فترة ليس��ت بالطويلة، 
قبل أسابيع عدة، ثمة رجااًل تم إجالؤهم كجزء من 

عملية رسمية، ولم يسمع عنهم منذ ذلك الحين.
كل  إن  كاخ:  س��يغريد  قال��ت  جانبه��ا  م��ن 
المعدات والمتطلبات موجودة في س��ورية وهناك 
توقع بالتح��رك العاجل الس��الم، واآلمن مع األخذ 

ف��ي االعتب��ار األوض��اع األمني��ة المتقلب��ة وغي��ر 
المس��تقرة،معربة عن اعتقاده��ا بإمكانية الوفاء 
بالموعد النهائي المحدد في حزيران المقبل إلزالة 

كل تلك المواد من البالد.
وبدورها قال��ت ريموندا ميرموكينا، س��فيرة 
ليثواني��ا، التي تت��رأس المجلس للش��هر الجاري، 
إن كاخ أبلغ��ت المجلس بإزالة كميات محدودة من 
م��واد األس��لحة الكيماوية الش��هر الماضي ونقلها 
م��ن مين��اء الالذقي��ة على مت��ن س��فن نرويجية 
ودانماركي��ة، وأن األعض��اء أحيطوا علم��ا بالقلق 
المتزاي��د إزاء الوتي��رة البطيئ��ة إلزال��ة األس��لحة 
الكيماوي��ة من األراضي الس��ورية في م��ا يتعلق 
بق��رار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر األس��لحة 
الكيماوية بم��ا يؤخر الجهود عن الج��دول الزمني 

المحدد.
وعزت دمش��ق حينها التأخر في تسليم المواد 
الكيماوي��ة لمش��اكل أمنية وخط��ر الهجمات التي 
يش��نها مقاتل��و المعارض��ة على ط��رق نقلها إلى 
ميناء الالذقية، وطلبت مدرع��ات إضافية ومعدات 
اتص��ال، إال أن الوالي��ات المتحدة واألم��م المتحدة 
اللتين تش��تركان في اإلشراف على برنامج تدمير 
األس��لحة مع المنظم��ة قالتا األس��بوع الماضي إن 
س��وريا لديها كل المعدات التي تحتاج إليها لتنفيذ 
االتفاق وعليها أن تمضي في هذا الس��بيل بأسرع 

ما يمكن.
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حم�ص �أكرث �ملدن تاأثرً� بفا�سية �سلل �الأطفال، وفريق حملة �لتلقيح 
�جلو�لة ملكافحة �سلل �الأطفال يف �سوريا يو��سل جولته �لثانية

بدء �لرحلة �الأوىل من 13 رحلة جوية الإي�سال مو�د �الإغاثة �الأ�سا�سية 
�إىل 50 �ألف نازح د�خليًا يف �سمال �سرق �سورية

تواص��ل منظمة الصحة العالمي��ة ومنظمة األمم 
المتحدة للطفولة / اليونيس��يف / ج��والت التلقيح ضد 
شلل األطفال في مناطق سورية مختلفة، حيث وصلت 
جولة التلقيح األخيرة خالل شهر كانون الثاني الماضي 

لما يزيد على 164 ألف طفل بمحافظة حمص. 
وقال��ت الدكتورة هال��ة بدوي م��ن مكتب منظمة 
الصح��ة العالمية بحمص في تقرير للمنظمة نش��رته 
مؤخ��رًا: تمكنا من تلقيح ما يزيد عل��ى 28 ألف طفل، 
ونأم��ل أن نصل لعدد من األطف��ال يتجاوز العدد الذي 
وصلن��ا إليه في الجوالت الس��ابقة،موضحة أن التلقيح 
لم يج��ر في ثالث بلدي��ات في المحافظة نظ��رًا لتعذر 

الوصول إليها.
وج��اء في التقرير أن حمص تأتي بين أكثر المدن 
السورية تأثرًا بفاشية شلل األطفال مع وجود عدد من 
المواقع بداخ��ل المدينة وحولها تتأث��ر بالحرب الدائرة 

بين النظام والمعارضة المسلحة، 
ويبل��غ عدد س��كان محافظة حم��ص الكبرى 1,8 
ملي��ون نس��مة وتس��تضيف ف��وق ذل��ك 500 ألف من 
األش��خاص النازحي��ن عن ديارهم. وتش��ير التقديرات 
إلى احتياج %40 من هذا العدد إلى مساعدات إنسانية.

تفيد النتائج األولي��ة المأخوذة من الجولة األخيرة 
من حملة التلقيح التي أجريت في ش��هر كانون الثاني، 
حسب التقرير حصول 2,5 مليون طفل على لقاح شلل 
األطف��ال في س��ورية، وهو ما يزيد ع��ن عدد األطفال 
الذين حصل��وا على اللقاح في أي وق��ت خالل العامين 
الماضيين, وتش��ير تقديرات منظم��ة الصحة العالمية 
واليونيسيف بوضوح إلى أن التغطية بأنشطة التلقيح 
كان��ت قد انخفض��ت من %90 ع��ام 2010 إلى أقل من 

%70 عام 2012 في شتى أرجاء البالد.
وتع��د ه��ذه الحمل��ة الرابع��ة للتلقيح ضد ش��لل 
األطف��ال ف��ي جميع أنحاء س��ورية بدعم م��ن منظمة 
الصحة العالمية واليونيسف منذ أن تأكد اندالع فاشية 
شلل األطفال هناك في تشرين األول، ومنذ ذلك الحين 
حتى اليوم أبلغت الحكومة السورية عن وجود 23 حالة 
إصابة بش��لل األطفال مؤكدة مختبري��ًا بين األطفال، 
وبرغ��م ه��ذا، فلم يزل هن��اك بعض األطف��ال الذين 

يتعذر الوص��ول إليهم، ومنهم من يعيش بالمجتمعات 
المحاص��رة، وهو األم��ر الذي يتطلب مزي��دًا من الجهد 
لضم��ان إتاحة اللقاحات في ش��تى أنحاء س��ورية حتى 

يتسنى حصول جميع األطفال السوريين على اللقاح.
الع��ام  أيل��ورد المدي��ر  يق��ول الدكت��ور ب��روس 
المس��اعد لمنظم��ة الصح��ة العالمية لش��لل األطفال 
وح��االت الط��وارئ: ونحن ف��ي منتص��ف الطريق نحو 
االس��تجابة لفاشية ش��لل األطفال في س��وريا، يشهد 
كثي��ر من المؤش��رات الهام��ة ببرنامج ش��لل األطفال 
تحسنًا، وال سيما فيما يتعلق بإتاحة اللقاح، والتغطية، 

وأداء الترصد.
وكان وزراء الصح��ة م��ن مختلف بل��دان اإلقليم، 
عقب تأكيد اندالع فاشية شلل األطفال، قد أعلنوا شلل 
األطفال حالة طارئة إقليمية في الصحة العمومية في 
الثالثين من تش��رين األول، وصاح��ب ذلك إعداد خطة 
إستراتيجية متعددة البلدان للتعامل مع الفاشية تهدف 
إلى الوصول إلى م��ا يزيد على 23 مليون طفل لمرات 
متعددة عبر س��بعة بلدان، وهي االستجابة األكبر على 
اإلطالق بأنشطة التمنيع في منطقة الشرق األوسط.

من جانب آخر يواصل فريق حملة التلقيح الجوالة 
لمكافح��ة ش��لل األطف��ال في س��وريا الجول��ة الثانية 
للحملة التي أطلقها في الثامن والعش��رين من الشهر 
الماضي بعد أن أنه��ى الجولة األولى ولقح خاللها أكثر 

من مليون وربع المليون طفل.
وأوض��ح عب��د اهلل الصباغ منس��ق حمل��ة التلقيح 
ب��أن التفاصي��ل الفنية للجول��ة الثانية ه��ي ذاتها في 
الجول��ة األولى، وهي عبارة عن إع��ادة تلقيح األطفال 
أنفس��هم، باإلضافة لألطفال الذي��ن لم يتم تلقيحهم 
خالل الجولة األولى، وأن بقية الجوالت القادمة س��تتبع 

ذات المنهجية.
وأكد الصباغ أن الحملة تس��تهدف تك��رار التلقيح 
خالل الجوالت الس��ت لضمان الوصول لجميع األطفال، 
باإلضاف��ة إل��ى رف��ع مناعة األطف��ال نتيج��ة الظروف 
البيئي��ة والصحي��ة غير المناس��بة ف��ي المناطق التي 

يعيشون بها.
يذكر أن اللقاحات وصل��ت للمحافظات، قبل البدء 
بالجول��ة الثانية باإلضافة لوج��ود كميات من اللقاحات 

في بعض المحافظات من الدفعة الماضية.

بدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئي��ن ي��وم األح��د الماض��ي أولى رحالت الجس��ر 
الج��وي المخطط له أن يض��م 13 رحلة إليصال مواد 
اإلغاثة األساسية الخاصة بالشتاء، إضافة إلى األدوية 
واإلمدادات األخرى، إلى 50 ألف نازح داخليًا في شمال 

شرق سوريا.
وحملت الطائرة األولى التي توجهت من دمش��ق 
إلى القامش��لي عل��ى متنها مئات صنادي��ق اإلمدادات 
الطبي��ة م��ن بينه��ا األدوي��ة، واللقاح��ات، والحق��ن، 
والمحالي��ل الملحي��ة والس��كرية، إضاف��ة إل��ى إحدى 

مركبات المفوضية المصفحة. 
وقال��ت المفوضي��ة في بيان لها: س��وف تتبع هذه 
الرحلة الرحلتان الثانية والثالثة وتشتمالن على 5 أالف 
مجموعة من األدوات المطبخية، ومستودعين مسبقي 

الصنع ولوازم اإلغاثة األساسية الخاصة بالشتاء.
وأوضح طارق كردي ممثل المفوضية في سوريا 
أن المنظمة نسقت مع وزارة الخارجية للحصول على 
التراخيص الالزمة وقال: قد عوّلنا على تفهم الوزارة 
لالحتياجات اإلنس��انية المُلحة وتعاونها بشأن القيام 
بمه��ام واليتنا، وإيصال المس��اعدات وخاصة في تلك 

الظروف الجوية القاسية.

وق��ال: لم يعد الطقس البارد المش��كلة الوحيدة 
فال يزال الوصول إلى العديد من الطرق متعذرًا سواء 
النعدام األم��ن أو النهيار البنية التحتية، حيث نضطر 
أحيان��ًا إلى االعتم��اد على خيار باه��ظ التكلفة وغير 
مستدام يتمثل في استئجار طائرات لنقل المساعدات 
جوًا، وخالل شهر كانون األول من العام الماضي، قمنا 
بتمويل عدة رحالت نقل جوي إلى محافظة الحس��كة 
إليصال مس��اعدات االستعداد للش��تاء واللقاحات إلى 

عشرات اآلالف من العائالت الضعيفة للغاية.
وبين��ت المفوضية في بيانه��ا أن درجات الحرارة 
المنخفض��ة واألح��وال الش��توية الممط��رة ال تزاالن 
تمث��الن تحديًا صعبًا أمام النازحين في س��وريا، حيث 
أوردت التقاري��ر ارتف��اع مع��دالت اإلصاب��ة بأمراض 
الجه��از التنفس��ي مث��ل الرب��و واألنفلون��زا نتيج��ة 
للب��رد، فض��اًل عن اضطراره��م إلى إح��راق النفايات 

البالستيكية والقمامة وغيرها للتدفئة.
وتعتم��د المفوضية أيضًا على الش��حن البحري، 
حيث وصلت على مدار األس��بوع الماضي إلى مينائي 
طرط��وس والالذقية حاويات ش��حن تحم��ل إمدادات 
ش��توية م��ن المفوضي��ة مث��ل البطاني��ات الصوفية 
واألدوات المطبخي��ة. وبمج��رد التخلي��ص الجمرك��ي 
عن الش��حنات، س��وف يتم تخزين اإلمدادات اإلغاثية 

ف��ي مس��تودع المفوضية بطرطوس قب��ل نقلها إلى 
المجتمعات المحتاجة في أنحاء البالد.

ويعم��ل ف��ي الوق��ت الراه��ن نح��و 400 موظف 
تاب��ع للمفوضي��ة في س��وريا من خالل س��تة مكاتب 
في دمش��ق، وحلب، والحسكة، والقامشلي، وحمص، 
وطرط��وس، ومن بين األش��خاص الذي��ن تعنى بهم 
المفوضية في س��وريا هناك 6.5 ماليين نازح داخليًا 

ونحو 45 ألف الجئ.
و تمكن��ت المفوضي��ة من إيصال ل��وازم اإلغاثة 
األساس��ية ل 38,500 ن��ازح داخلي��ًا خ��الل األس��بوع 
الماض��ي ف��ي مناط��ق أخ��رى كالتضام��ن بمحافظة 
دمشق، وأشرفية صحنايا والكسوة وقدسيا بمحافظة 
ري��ف دمش��ق، بمس��اعدة ش��ركائها الوطنيي��ن، كما 
تواصل التوزيع في حلب حيث حصل أكثر من 15 ألف 
الج��ئ عراقي على حزم لوازم اإلغاثة األساس��ية من 

المفوضية.
وحس��ب المفوضي��ة فق��د اس��تفاد م��ا يزيد عن 
1.1 مليون ش��خص من برنامج "االس��تعداد للش��تاء، 
إليصال لوازم ش��توية إضافية إل��ى النازحين داخليًا، 

منذ األول من شهر تشرين الثاني. 
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فالريي �آمو�ص: تعر�ص �ملدنيون يف �سورية للعنف �لوح�سي على 
مدى ثالثة �أعو�م، وال يبدو �أن هناك نهاية قريبة لذلك

�لنظام يفرج عن 111 �سابًا من �أ�سل 260 مت 
�عتقالهم بعد خروجهم من حم�ص �ملحا�سرة

خميم �لريموك: بدء �إخر�ج �حلاالت �حلرجة 
و�الإن�سانية لتلقي �لعالج �لالزم يف �مل�سايف �حلكومية

قال��ت فاليري آموس، وكيل��ة األمين العام لألمم 
المتحدة للش��ؤون اإلنس��انية: تع��رض المدنيون في 
سوريا للعنف الوحشي على مدى ثالثة أعوام تقريبا، 
وال يبدو أن هناك نهاية قريبة، نأمل جميعا أن تسفر 

المحادثات الراهنة في جنيف عن نتيجة إيجابية.
وأضاف��ت آم��وس عق��ب الجلس��ة الت��ي عقدها 
مجل��س األمن الدول��ي حول حماي��ة المدنيي��ن أثناء 
الصراعات المسلحة: فيما يشتد العنف ويصبح الوضع 
عل��ى األرض أكث��ر تعقيدا والناس أكثر يأس��ا، تظهر 
تقارير وادعاءات عن االس��تهداف المنهجي لمجتمعات 
ذات انتم��اءات دينية معينة يضاف إلى ذلك اس��تخدام 
الحصار كس��الح في الحرب، مع الحرمان المتعمد من 

الحصول على المساعدات اإلنسانية.
وجاء ف��ي وثيقة التقييم الس��رية الت��ي قدمتها 
آم��وس في اجتم��اع خاص لألمم المتح��دة في جنيف 
وحصلت رويترز على نس��خة منه��ا إن قوافل اإلغاثة 
التابع��ة لألم��م المتح��دة، ال تس��تطيع الوص��ول إلى 
حوالي 250 ألف ش��خص في مناطق تحاصرها قوات 
الحكومة الس��ورية أو مقاتل��و المعارضة رغم "تزايد 
الحاجات واش��تداد القتال، االس��تجابة مستمرة لكنها 
غي��ر كافية خصوص��ا في المناط��ق المحاصرة والتي 
يصعب الوصول إليها، التجمعات السكانية المحاصرة 

ما زالت معزولة.
ووصف��ت الوثيق��ة وعنوانها "الوضع اإلنس��اني 
واالستجابة في سوريا" األجواء في سورية، بالخطيرة 
والصعب��ة لعم��ال اإلغاثة اإلنس��انية" حي��ث قتل 12 
من موظف��ي األمم المتحدة و32 م��ن المتطوعين أو 
العاملي��ن باله��الل األحم��ر العربي الس��وري منذ بدء 
األح��داث ف��ي أذار 2011, وأن 21 آخرين من موظفي 

األمم المتحدة ما زالوا محتجزين.
وقدرت الوثيقة أن نحو 9.3 مليون س��وري داخل 
الب��الد نصفهم أطفال يحتاجون للمس��اعدة وان عدد 
المصابين أو الذي��ن في حاجة للرعاية الفائقة إلنقاذ 

حياتهم نحو 575 ألف شخص.
وأك��دت األمم المتحدة في الوثيق��ة إن الحكومة 
رفضت في الشهر األخير األذن لقوافل األمم المتحدة 
أو بعثاته��ا بدخ��ول مناط��ق تحاصره��ا قوات األس��د 
وم��ن بينه��ا المعضمية حيث يعيش 7 أالف ش��خص، 
والغوط��ة الش��رقية التي تض��م 160 ألف��ا وكلتاهما 
خ��ارج دمش��ق وكذلك مدين��ة حم��ص القديمة حيث 
يعيش أربعة آالف شخص، وثمة نحو 25 ألف شخص 
محاصرين بي��ن الجانبين في اليرموك وتس��عة أالف 

ف��ي داريا وهم��ا منطقت��ان تقع��ان خ��ارج العاصمة 
مباش��رة، وأنه لم يتم الس��ماح أيض��ا بدخول قريتي 
نب��ل والزه��راء اللتين يعيش فيهما 45 ألف ش��خص 
محاصري��ن على أي��دي قوات مختلفة م��ن المعارضة 

في محافظة حلب الشمالية.
وأوضحت أن��ه لم تتم الموافقة ف��ي المجمل إال 
على تس��ع قوافل في تش��رين الثاني منها سبعة إلى 
حمص، وما زالت إجراءات الحصول على الموافقة كما 
هي لكن هناك وعود بالتغيير" مش��يرة إلى اإلجراءات 

المطولة لطلب التصريح بإرسال قوافل.
وكش��فت الوثيق��ة ان��ه لي��س مس��موحا لألمم 
المتحدة سوى باس��تخدام القنوات السورية الرسمية 
والمعابر الحدودية المتفق عليها مع دمشق الستيراد 
مواد اإلغاث��ة, ومن بينها مين��اءا الالذقية وطرطوس 
في ش��مال س��وريا ومعابر مح��ددة على الح��دود مع 
لبن��ان واألردن، مبين��ة أن هناك معب��ر جديد لدخول 
المس��اعدات على الحدود الش��مالية الشرقية لسوريا 
م��ع الع��راق حي��ث "وافق��ت حكوم��ة س��وريا في 20 
تش��رين الثاني عل��ى نقل إمدادات ع��ن طريق معبر 
ياروبيا من العراق مع وجوب اإلخطار قبل 48 س��اعة، 
وقال��ت "تركيا خط أحمر" ألنها تتخ��ذ موقفا معارضا 
لحكومة األس��د ويس��تخدم بعض مقاتلي المعارضة 

السورية أراضيها قاعدة لهم.

وأك��دت الوثيقة أن اإلج��راءات اإلدارية المطولة، 
تعط��ل بوج��ه ع��ام تدف��ق المس��اعدات، إذ يتطل��ب 
اس��تصدار تأش��يرات دخ��ول، لعمال اإلغاث��ة األجانب 
من السلطات الس��ورية، واالنتظار فترات طويلة ولم 
تص��در 25 م��ن هذه التأش��يرات مثال، رغ��م مرور ما 

يزيد على ثالثة أشهر على طلبها.
ورس��مت فالي��ري آموس صورة قاتم��ة لألوضاع 
المتعلق��ة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المس��لحة، 
وقالت إنه على الرغم من كل األدوات المتاحة لتأمين 
تلك الحماية إال أن المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل 
واإلصابة في هجمات عش��وائية أو مستهدفة بشكل 

منهجي بمختلف أنحاء العالم. 
وقدرت عدد المحاصرين في مختلف أنحاء سوريا 
بمائتين وخمسين ألف شخص ال يستطيعون مغادرة 
أماكنهم وال تس��تطيع وكاالت اإلغاثة الوصول إليهم، 
موضحة أن قيام مجل��س األمن بتكليف بعثات حفظ 
الس��الم بواليات حماية المدنيين المهددين يُعدّ من 
بين أهم التدابي��ر المتبعة لتوفير الحماية الضرورية 
للمدنيي��ن، وش��دّدت على ض��رورة ضمان التنس��يق 
الفعال بين تلك البعثات والعاملين في مجال اإلغاثة، 
واالهتم��ام بمس��اهمات العناص��ر المدني��ة في تلك 
البعث��ات، مث��ل العاملين ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان 

وحماية النساء واألطفال وإصالح القطاعات األمنية.

أفرجت س��لطات النظام عن 111 ش��ابًا ورجاًل من أصل 260 شخصًا أعتقلهم 
األمن العسكري بذريعة تسوية أوضاعهم بعد خروجهم من أحياء حمص القديمة 
المحاص��رة، بناءًا على اتفاق ت��م بين األمم المتحدة والنظام إلدخال المس��اعدات 
اإلنس��انية للمحاصري��ن، وإخ��راج المدنيي��ن الراغبين ف��ي الخروج م��ن األطفال 

والنساء وكبار السن، ومن هم في حاجة إلى العناية الطبية.
وبل��غ عدد الذين تم تهجيرهم، من أحياء حمص المحاصرة، حتى ليل االثنين 
حوال��ي 1200 مواطن��ًا، غالبيتهم من األطفال والنس��اء والمس��نين، على أن يتم 
تهجير أكثر من 1000 آخرين، من األحياء المحاصرة، وذلك بعد تمديد وقف إطالق 

النار لمدة ثالثة أيام أخرى
وق��ال محافظ حم��ص إن 217 مدنيًا تم إجالؤهم من أحي��اء حمص القديمة 
يوم األربعاء، عق��ب انتهاء الهدنة المعلنة وتمديدها ليوم واحد, بعد أن تم تعليق 

إجالء المدنيين المحاصرين من حمص بوم الثالثاء ألسباب وصفت باللوجستية.
وت��م إدخال بعض ش��احنات اإلغاثة تحت إطالق الرصاص من قبل الش��بيحة 
والقص��ف لحم��ص القديمة م��ن قبل النظ��ام، تحت م��رأى ومس��مع فريق األمم 

المتحدة، والهالل األحمر، والذي أصيب عدد منهم بجروح.

بدأت ي��وم الجمعة عملية إخراج الحاالت الحرجة واإلنس��انية من داخل مخيم 
اليرموك لتلقي العالج الالزم في مش��افي دمش��ق الحكومي��ة، حيث تم إخراج 40 
حال��ة مرضية، وم��ن المتوقع إدخال دفع��ات جديدة من الم��واد الغذائية إلى داخل 
المخي��م المحاص��ر منذ أكثر 213 ي��وم ما أدى إلى استش��هاد 103 مواطنين جوعًا 

غالبيتهم من األطفال.
وكانت قادة الكتائب الفلس��طينية داخ��ل مخيم اليرموك وممثلين عن الجبهة 
الش��عبية القيادة العامة ووف��د المصالحة قد عقدا اجتماعا األس��بوع الماضي، تم 
االتفاق بموجبه على البدء بتطبيق بنود تحييد المخيم، وذلك بعد انس��حاب جبهة 

النصرة من المخيم واستالم المقاتلين الفلسطينيين مقراتها.
وتنفي��ذًا لمبادرة مخي��م اليرموك قامت المؤسس��ات والهيئ��ات داخل المخيم 
بعملي��ة وضع الس��واتر الترابية عل��ى محيط المخي��م من جهة الجنوب والش��رق 
وإغالق جمي��ع الطرق المؤدية من المناطق المجاورة إل��ى المخيم، وجرى تنظيف 
شارع اليرموك من جهة ساحة الريجة إلى شارع لوبية وإزالة السواتر من منتصف 
الش��ارع، و لوحظ تعاون بي��ن جميع األطراف على أرض المخي��م إلنجاح المبادرة، 

وينتظر الهالي تطبيق كامل بنود المبادرة وفتح الطريق أمام أمام عودتهم.

أحد مخيمات السوريين في لبنان
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�حلوثيون يف �ليمن
خملب �إير�ن يف �مل�سرق �لعربي

  ياسر مرزوق
ذكر المفكر السياسي الكويتي الدكتور عبد اهلل 
النفيس��ي أن بغداد ودمش��ق وبيروت سقطت في يد 
إيران، وأن صنعاء في طريقها للحاق بهم، متس��ائاًل: 

»متى تتحرك السالحف«.
نتجاوز في ملفنا اليوم مصطلح الهالل الصفوي 
للحدي��ث عن مخلٍب صفوي يحيط بالمش��رق العربي 
من ش��ماله حتى جنوبه تحت ش��عار الثورة االسالمية 
الت��ي خيبت أم��ل من كان��وا يظن��ون أن المس��لمين 
الشيعة سوف يقومون باإلصالح الديني لإلسالم الذي 
عزفت عن األغلبية السنية، تبعًا لموقعهم األقلي في 
عم��وم المنطقة ولح��س العدالة لديه��م الناجم عن 
تضررهم المزمن من الس��لطات ومن توزيع الثروات 
فضاًل عن حراكهم االجتماعي الملحوظ، إال أن الثورة 
االس��المية أت��ت على عك��س التوقع��ان، حين عززت 
النظرة السحرية للعالم، وحّكمت رجال الدين بالحياة 
العام��ة، لي��س فقط ألنه��م الذين قادوه��ا بالتحالف 
م��ع طبقة تج��ار البازار ف��ي المدن، بل أيضًا بس��بب 
نظري��ة والية الفقي��ه التي طوره��ا الخميني وجعلت 
منه حاكمًا مطلقًا في الدين والدنيا، وأنش��أت هرمية 
غير مس��بوقة في إحكامه��ا، يحتل الرج��ال بموجبها 
موق��ع الس��لطة على النس��اء، والمس��لمون على غير 
المسلمين، والش��يعة على غير الش��يعة، والمحليون 

على األجانب، خصوصًا متى كانوا غربيين.
وقد يكون م��ن الصعوبة بمكان اخت��زال الحدث 
اليمني بمعارك الحوثيين وغيرهم، فحروب الحوثيين 
ما هي إال إفراز من إفرازات الربيع العربي في نسخته 
اليمنية فثورة الش��باب في اليمن فتحت الباب واس��عًا 
أم��ام طموحات الحوثي بالتوس��ع، وإحي��اء حلم التيار 
الذي ينتمي إليه في العودة للس��لطة بشكل أو بآخر. 
كم��ا وضع��ت اليمنيين أمام اس��تحقاق حل المس��ألة 
الوطني��ة، إم��ا بحس��م األولوي��ة للدول��ة األمة ضمن 
تركيبة تعددية، أو بإعادة النظر في الخرائط وأشكال 

االجتماع والتعايش.
عملي��ات الحوثيين تب��دو بمثابة حرب اس��تباقية 
لاللتفاف على خالصات الحوار الوطني السيما تسليم 
األسلحة الثقيلة والتحوّل إلى تيار سياسي سلمي في 
استنس��اٍخ لتجرب��ة حزب اهلل في لبن��ان في تقويض 
الدولة وإس��قاطها، ووحدها وس��ائل اإلعالم القريبة 
من إيران تتحدث عن انتصارات يحققها »أنصار اهلل« 
ضد »التكفيريين« في اليمن، وهو الوصف المستخدم 
في الحرب التي يخوضها حزب اهلل اللبناني ولواء أبي 

الفضل العباس العراقي في سوريا.
الحوثي��ون يس��عون إلى حس��م الس��يطرة على 
بعض مناطق شمال اليمن قبل االعالن عنها كإقليم 
ضم��ن النظ��ام االتح��ادي الجدي��د وإع��ادة التركيب��ة 
االجتماعي��ة والسياس��ية ف��ي اليم��ن، وم��ا الهج��وم 
األخي��ر على معاقل قبيلة حاش��د وزعمائها آل األحمر 
إال ض��ربٌ للصيغة اليمنية » القبيل��ة والدولة » التي 

حكمت اليمن منذ ثورته حتى يومنا هذا.

�لزيديون يف �ليمن:
.الزيدية فرع من فروع الشيعة وهم أتباع المنهج 
ال��ذي وضع أصوله زيد بن علي بن الحس��ين بن علي 
بن أبي طالب، وهو منهج محس��وب على الشيعة وإن 
��نَّة، وزيد بن علي  كان فيه تقارب كبير مع أهل السُّ
محسوبٌ على علماء السنة وكان ينادي بالخروج على 

م من ش��أن الصحابة، وكان  أئم��ة الجور، وكان يُعظِّ
ر أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهم��ا، غير أنه كان  يُق��دِّ
ي��رى أن علي بن أبي طالب أفض��ل منهما. وهذا غير 
صحي��ح، مع جاللة قدر علي ب��ن أبي طالب، ومع ذلك 
فزيد بن علي كان ي��رى صحة خالفة أبي بكر وعمر؛ 
ألن��ه يجوز عنده والية المفض��ول في وجود الفاضل. 
وهو بذلك يختلف اختالًفا جذريًّا عن الش��يعة االثني 
عش��رية الذين يرفضون إمام��ة أبي بكر وعمر رضي 

اهلل عنهما. 
وقد ق��اد اإلمام زي��د بثورة ض��د األمويين, زمن 
هش��ام بن عبد الملك س��نة 122ه�.وق��د دفعه لهذا 
الخروج أهل الكوفة ثم ما لبثوا أن تخلوا عنه وخذلوه 
عندم��ا علم��وا بأن��ه ال يتبرأ م��ن الش��يخين أبي بكر 
وعم��ر رضي اهلل عنهما وال يلعنهما, فاضطر لمقابلة 
الجي��ش األم��وي وم��ا معه س��وى 500 ف��ارس, حيث 

أصيب بسهم قضى عليه.
و يرج��ع االنتش��ار الكبي��ر للمذه��ب الزيدي في 
اليم��ن إلى العهد العباس��ي ونجاح ث��ورة إبراهيم بن 
محمد فيه، والتي خرجت ضد الخليفة المأمون، ولبعد 
اليمن ع��ن مركز الخالف��ة وطبيعته الجبلي��ة الوعرة 
وانش��غال الحكم ف��ي بغداد عمد المأم��ون إلى تولية 
فأعطى إبراهيم بن محم��د الزيدي والية اليمن على 
أن يك��ون تابعًا له، وتم ذلك بالفعل، وأطال ذلك في 
عمر تبعية اليمن للخالفة العباسية ُقرابة المائة عام، 
خ المذهب  ولكن كان هذا على حس��اب انتش��ار وترسُّ

الزيدي في اليمن.
عام 284ه�، وفي زمن ضعف الخالفة العباسية، 
س دولة  اس��تطاع يحيى بن الحسين الرسيُّ أن يؤسِّ
زيدي��ة في اليم��ن عُرفت بدولة بني الرس��ي أو دولة 
األئمة، وانفصل بهذه الدولة عن الخالفة العباس��ية، 
وكان مقره��ا ف��ي صع��دة في ش��مال اليم��ن. والتي 

استمرت طوال القرن الرابع الهجري.
وم��ع ظه��ور األيوبيي��ن ف��ي الق��رن الخام��س 
الهجري وضعف الدولة الزيدية، ظهرت دويالت سنية 
وش��يعية في اليمن لم تمح وجود الدول��ة الزيدية إال 
أنها أضعفت نفوذها بش��كٍل كبي��ر، كدولة بني جناح 

السنية ودولة بني صليح الشيعية المتشددة 
ول��م يخت��فِ حك��م الدول��ة الزيدي��ة تمام��ًا عن 
اليم��ن، بل ظل له��م تواجد في صع��دة، وكانت لهم 
فترة علوّ مهم��ة تُعرف بدولة بني الرس��يّ الثانية، 
وذلك من سنة 593ه� إلى سنة 697ه�، أي أثناء حكم 

األيوبيين.
وفي القرن العاش��ر الهجري تقاسم حكم اليمن 
العثماني��ون والزيدي��ون، فقد حك��م العثمانيون من 
س��نة 945ه� إلى سنة 1333ه� )388 س��نة(، وكانت 
مناطق سيطرتهم في الجنوب أساسًا. أما بنو الرسي 
الزيديون فقد سيطروا على صعدة كعادتهم، إضافًة 
إلى صنعاء؛ ولذلك تعرف هذه الدولة في هذه الفترة 
بدولة أئمة صنعاء، وقد استمرت من سنة 973ه� إلى 
س��نة 1382ه� )409 س��نة(، وقد صارت لها السيطرة 
الكامل��ة عل��ى كل اليم��ن بع��د ص��راٍع م��ع الخالف��ة 
العثمانية، انتهى في سنة 1333ه� لصالح الزيديين.

وق��د ظلت هذه الدولة الزيدية تحكم اليمن حتى 
س��نة 1382ه�/ 1962م، عندما قامت الثورة اليمنية، 
لتنهي بذل��ك حكم الزيديي��ن لليمن الذي ب��دأ للمرة 

األولى منذ عام 284ه�، أي ما يزيد على ألف عام.

�حلوثيون: 
يع��د بدر الدين ب��ن أمير الدين بن الحس��ين بن 
محمد الحوثي، األب الروحي للجماعة، ويبلغ من العمر 
اآلن قراب��ة 85 عام��ًا وفي ع��ام 1986م س��اهم في 
إنشاء »اتحاد الشباب«، وهو هيئة تهدف إلى تدريس 
المذه��ب الزي��دي لمعتنقيه، كان ب��در الدين الحوثي 
ضمن المدرِّس��ين في هذه الهيئة، وفي عام 1990م 
ومع الوح��دة اليمني��ة، وُفت��ح المجال أم��ام التعددية 
الحزبي��ة، تحول اتحاد الش��باب إلى ح��زب الحق الذي 
يمثِّل الطائفة الزيدية في اليمن، وظهر حس��ين بدر 
الدي��ن الحوثي -وهو ابن العالم ب��در الدين الحوثي- 
كأحد أبرز القياديين السياس��يين فيه، ودخل مجلس 

النواب في سنة 1993م، وكذلك في سنة 1997م.
ي��ؤرخ الحوثيون لع��ام 1997 م كع��اٍم لالنتقال 
الفعل��ي من الزيدية الجارودية إل��ى الجعفرية اإلثني 
عش��رية خصوصا بع��د ذهابه إل��ى إي��ران واعتقاده 
بإمكاني��ة تطبيق النموذج اإليراني على اليمن، ولهذا 
الغ��رض حرص علم��اء الفرقة الزيدية م��ن الطائفة 
الش��يعية في ب��الد اليمن إلى اإلس��راع بالب��راءة من 
الحوث��ي وحركته، في بيانٍ أس��موه )بي��ان من علماء 
الزيدي��ة(، وردّوا عل��ى ادعاءات��ه، رد الحوثي بصدار 
كت��اب بعن��وان »الزيدي��ة ف��ي اليم��ن«، يش��رح فيه 
أوجه التق��ارب بين الزيدية واالثني عش��رية؛ ونظرًا 
للمقاوم��ة الش��ديدة لفك��ره المنحرف ع��ن الزيدية، 
اضطر إل��ى الهجرة إلى طهران حيث عاش هناك عدة 

سنوات.
وإلع��الن تحول��ه إل��ى مذه��ب االمامي��ة أفت��ى 
بوج��وب قبض الخمس م��ن عامة الش��يعة في دولة 
اليم��ن وإيصاله ليد الحوثي، حت��ى يتميز عن الفرقة 
الزيدية التي ال تؤمن بإخراج خمس األموال وإعطائها 
لنائ��ب اإلمام الغائب كما ه��و الحال في عقيدة االثني 

العشرية.
في العام نفس��ه انشقَّ ابنه حس��ين بدر الدين 
ن جماع��ة خاصة به،  الحوث��ي ع��ن حزب الح��ق، وكوَّ
وتع��اون م��ع نظام عل��ي عب��د اهلل الصال��ح للوقوف 
ف��ي وجه القاع��دة، وأع��اد األخير بدر الدي��ن الحوثي 
م��ن إي��ران إال أن الجماع��ة ما لبثت أن أخ��ذت اتجاهًا 

معارضًا للحكومة ابتداًء من سنة 2002م.
ع��ام 2004م وم��ع تش��رب الجماع��ات الحوثي��ة 
لتجرب��ة الخمين��ي خرجت بقيادة حس��ين ب��در الدين 
الحوثي بمظاهرات ضخمة في شوارع اليمن مناهضة 
لالحت��الل األمريكي للعراق، وواجه��ت الحكومة هذه 
عِي اإلمامة  ة، وذكرت أن الحوثي يدَّ المظاهرات بشدَّ
ة. وأعق��ب ذلك قيام  عِ��ي النبوَّ والمهديّ��ة، ب��ل ويدَّ
الحكوم��ة اليمنية بش��نّ حرب مفتوح��ة على جماعة 
الحوثيين الشيعية، واستخدمت فيها أكثر من 30 ألف 
جندي يمني، واستخدمت أيضًا الطائرات والمدفعية، 
وأس��فرت المواجهة عن مقتل زعيم التنظيم حسين 
بدر الدي��ن الحوثي، واعتقال المئ��ات، ومصادرة عدد 

كبير من أسلحة الحوثيين.
م الموقف تمامًا، وتولى قيادة الحوثيين بعد  تأزَّ
مقتل حسين الحوثي أبوه بدر الدين الحوثي، ووضح 
ا قبل ذلك  أن الجماعة الش��يعية س��لحت نفسها س��رًّ
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بش��كل جيد؛ حيث تمكنت من مواجهة الجيش اليمني 
على مدار عدة سنوات.

وقام��ت دول��ة قط��ر بوس��اطة بي��ن الحوثيي��ن 
والحكومة اليمنية في سنة 2008م، عقدت بمقتضاها 
اتفاقية س��الم انتقل على إثرها يحيى الحوثي وعبد 
الكريم الحوثي -أش��قاء حس��ين بدر الدين الحوثي- 
إل��ى قطر، مع تس��ليم أس��لحتهم للحكوم��ة اليمنية. 
ولكن م��ا لبثت ه��ذه االتفاقي��ة أن انتُقضت، وعادت 
الحرب م��ن جديد، بل وظهر أن الحوثيين يتوس��عون 
ف��ي الس��يطرة على محافظ��ات مج��اورة لصعدة، بل 
ويحاولون الوصول إلى ساحل البحر األحمر؛ للحصول 
على س��يطرة بحريَّة ألحد الموان��ئ حتى يكفل لهم 

ي المدد من خارج اليمن. تلقِّ

�حلوثيون و�إير�ن: 
دائم��ًا ما تعتمد الثورة االس��المية لتبرير تدخلها 
ف��ي المنطق��ة عل��ى اس��تنهاض الغيبي��ات والغرائز، 
وفي بلدٍ كاليمن يتس��يده سياس��يون أنهكوا الوطن 
بأطماعهم، تربٌة خصبة للقوى الخارجية لالس��تعانة 
به��م لتنفي��ذ مخططاتها تح��ت غطاء م��ن المذهبية 
واس��تجرار أحالم الماض��ي الذي لم يع��د صالحا لهذا 

الزمن.. 
 في كت��اب »عصر الظه��ور«، لمؤلف��ه الرافض 
عل��ي الكوران��ي العامل��ي، يؤك��د في��ه ورود أحاديث 
متعددة عن أهل البيت، تؤكد حتمية حدوث ما يصفه 
الكت��اب ب�«ث��ورة اليمن اإلس��المية الممه��دة للمهدي 
عليه الس��الم، وأنها أهدى الراي��ات في عصر الظهور 
عل��ى اإلط��الق«. أما قائده��ا المعروف ف��ي الروايات 
التي أوردها الكتاب باسم »اليماني«؛ فتذكر رواية أن 
اسمه حسن أو حسين، من ذرية زيد بن علي، عليهما 
السالم. ويستشهد الكتاب ببعض الروايات التي تؤكد 
أن »اليماني« يخرج من قرية يقال لها »كرعة«، وهي 

قرية في منطقة بني خَوْالن، قرب صعدة.
ويضي��ف الكوران��ي أنه وبحس��ب رؤية الش��يعة 
اإلثن��ي عش��رية أن إلمامهم المه��دي المنتظر ثورات 

تمهيدية تكون سابقة لخروجه بعد الغيبة. 
م��ا يؤكد ه��ذا التوجه هو تصريح��ات بدر الدين 
الحوث��ي المؤي��دة لالثنا عش��رية حين ق��ال » أنا عن 
نفس��ي أؤمن بتكفيره��م أي، )الصحابة رضوان اهلل 
عليه��م( كونهم خالفوا رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه 

وآله » 
وتدعم حكومة طهران حركة الحوثي عالنيًة عن 
طريق الس��فارة اإليرانية في العاصمة صنعاء لدعم 
حركة الحوثي وتنظيم »الشباب المؤمن »، خال الدعم 
ال��ذي يحصل علي��ه الحوثي عن طريق المؤسّس��ات 
الش��يعية، مث��ل مؤسس��ة أنصاري��ن ف��ي مدينة قم 
اإليراني��ة، ومؤسس��ة الخوئ��ي في لندن، ومؤسس��ة 
الثقلين في الكويت، ومؤسسات تابعة لحزب اهلل في 
لبنان، وغيرها من المؤسس��ات والجمعيات الش��يعية 
وقد س��بق أن قام الحوثي بالذهاب إل��ى لبنان لزيارة 

حزب اهلل.
في األحداث األخيرة أصدرت المرجعية الش��يعية 
ف��ي العراق »ح��وزة النج��ف، وحوزة ق��م اإليرانية »، 
بياني��ن يقفان في��ه مع حركة الحوث��ي والدفاع عنها، 
وين��ددان بأعمال الحكومة اليمني��ة التي تقوم بوقف 
هذا التم��رد والتصدّي له، ويُطالب��ون بوجوب حرية 
الحركة الش��يعية اإلثني عش��رية في اليمن، واعتبار 
حرك��ة الحوثيي��ن مظلومي��ن ومضطهدي��ن من قبل 

نظام سني قمعي.

تق�سيم �ليمن:
قام��ت اللجن��ة المكلف��ة بتحدي��د األقالي��م ف��ي 
الدول��ة اليمني��ة االتحادي��ة باعتماد صيغة من س��تة 
أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال. ورفض 
الحوثيون هذا التقس��يم معتبرين أنه سيقسم البالد 
إلى »أغنياء وفقراء«، وأكد الحوثيون رفض التقسيم 
الذي أعلن��ه الرئيس عبدربه منص��ور هادي كصيغة 
للدولة االتحادية اليمنية، معتبرين أنه سيجعل البالد 

ستة أقاليم تقسم البالد إلى »أغنياء وفقراء«.
وكان��ت اللجنة المكلفة اعتم��دت االثنين بتحديد 
األقالي��م ف��ي الدول��ة اليمني��ة االتحادية الت��ي تقرر 
إنش��اؤها في الحوار الوطني، صيغة من ستة أقاليم، 

اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال.
وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد 
كبي��ر ف��ي إقلي��م ازال الذي يض��م صنع��اء وصعدة، 
معق��ل الحوثيي��ن، وعم��ران وذم��ار. ول��ن يحظ��ى 
الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من 
خ��الل محافظة حجة التي ألحق��ت بإقليم تهامة، كما 
ل��ن يحظوا بتأثي��ر على مناطق النف��ط في محافظة 

الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.

وذكرت وكال��ة األنباء اليمنية االثني��ن أن اللجنة 
التي اجتمعت في صنعاء لحس��م هذا الملف الخالفي 
اعتم��دت األقاليم الس��تة »بأعلى درجة م��ن التوافق 
والتقارب واعتماد األسس العلمية« بين أعضاء اللجنة 
التي يرأس��ها رئي��س الجمهوري��ة عبد رب��ه منصور 

هادي.
ف��ي حين اعتب��ر محمد البخيتي المتحدث باس��م 
الحوثيين أن التقس��يم المعتمد أتى »لخدمة المملكة 
العربي��ة الس��عودية ليعطيها مس��احة كبي��رة قبلية 
نفطية على الحدود« مشيرا بشكل خاص إلى إقليمي 
س��بأ وحضرم��وت الغنيي��ن بالنف��ط والحدوديين مع 
السعودية واللذين تربط بين القبائل فيهما والمملكة 

عالقات قبلية وطيدة.
وكان الح��وار الوطني قرر أن يك��ون اليمن دولة 
اتحادية، وكرس مبدأ المشاركة بالثروة بين األقاليم، 
واألقالي��م الش��مالية ه��ي: إقلي��م أزال ال��ذي يض��م 
محافظ��ات صنع��اء وعم��ران وصعدة وذم��ار، وإقليم 
س��بأ، الذي يش��مل البيضاء ومأرب والج��وف، وإقليم 
الجن��د الذي يضم تع��ز واب، وأخيرا إقليم تهامة الذي 

يضم الحديدة وريمة والمحوت وحجة.
واإلقليمان الجنوبيان هما: إقليم عدن الذي يضم 
عدن ولحج وأبي��ن والضالع، وإقلي��م حضرموت الذي 

يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.
وكان الرئي��س ه��ادي ش��كل ه��ذه اللجن��ة في 
كانون الثاني/يناير لحس��م مس��ألة عدد األقاليم في 
الدول��ة االتحادي��ة المزمع إقامتها ف��ي اليمن، بعد أن 
فش��ل الحوار الوطني في التوص��ل إلى قرار توافقي 
حول الموضوع، وكان الجنوبيون يتمس��كون بصيغة 
من إقليمين تس��تعيد في الش��كل حدود دولتي اليمن 
الش��مالي والجنوبي الس��ابقتين، األم��ر الذي رفضه 
الش��ماليون بحجة أنه يفتح الباب أمام تقس��يم البالد 

مجددا.
وس��ينص الدستور الجديد على التقسيم الجديد 
عل��ى أن تتم صياغته واالس��تفتاء علي��ه في غضون 
س��نة قب��ل أن تنظ��م انتخابات رئاس��ية وتش��ريعية 
عام��ة، ويفت��رض أن تتراف��ق المرحل��ة المقبل��ة مع 
برنام��ج لتعوي��ض الجنوبيين عن التمييز السياس��ي 
والوظيفي الذي تعرضوا له في أعقاب الحرب األهلية 
ف��ي 1994 عندم��ا قم��ع الش��ماليون محاول��ة قادها 

جنوبيون الستعادة دولة الجنوب.

. . 
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  الياس س الياس

حزب �هلل.. من �ملقاومة �إىل �ملقاولة 
�سد »�آل �الأمويني يف يربود«!

ال أك��ذب عل��ى نفس��ي وغي��ري، ف��ي ه��ذه 
الفس��حة المتاحة، لالعتراف بأن��ي مثل الماليين 
اآلخري��ن كن��ا نظ��ن بأن ح��زب اهلل ش��كل حالة 
استعصاء في وجه اإلسرائيليين، وبالرغم من كل 
المالحظات، من أطراف يس��ارية وقومية ودينية، 
على مذهبية ووالء الحزب ألوامر إيرانية واختزال 
» المقاوم��ة اللبنانية« بطائفة بعينها وتصرفاته 
المبطن��ة لمذهبي��ة غير ب��ارزة كم��ا تدرجت في 
خ��الل مرحلة الث��ورة إلى انكش��اف جنوني ووقح 
ف��ي أحيان العصبية والتوتر ف��ي متناقضات هذا 
الح��زب. الظ��ن هكذا بح��زب اهلل وقيادات��ه التي 
كانت تبيع معسول الكالم تبدل كثيرا عند اغتيال 
رفي��ق الحريري، ليس ألننا معجبون جدا بما كان 
علي��ه رفيق الحريري وخط��ه، بل ألن هذا الحزب 
تحول ف��ي ٢٠٠٧ إلى قاطع طرق��ات في بلد لم 
يس��لم من ممارس��ات القوة والقتل ال يساري وال 
يمين��ي وال حت��ى م��ن ذات الطائف��ة إذا ما ش��عر 
الحزب، باألحرى من هو وراء الحزب ويحركه، بأن 
هؤالء يمكن أن يشكلوا نقلة في انكشاف الزيف 
واالحت��كار باس��م الش��يعة.. واألخيرة إش��كالية 
عرفتها الس��احة اللبنانية منذ أواس��ط الثمانينات 
بتصفي��ات إرهابية وترهيبية بحق كل من يفكر 
خارج المرسوم.. مثقفين وسياسيين.. استخدمت 

التصفية الجسدية كما المعنوية والسياسية..
ما يهمني اآلن، وقد تبدت حالة الحزب، بدون 
ال تقي��ة سياس��ية وال حتى دينية يؤم��ن بها قادة 
وكادر الحزب في فترة ما كجزا من عقيدة البقاء، 
في اندفاعه الجنوني نحو أتون الساحة السورية 
بمزي��د م��ن االنكش��اف ال��ذي ل��م يك��ن يرغبه 
أصدق��اء ش��يعة كثي��رون.. تبدلت الحال��ة العامة 
وأمع��ن ه��ؤالء القائم��ون على سياس��ات الحزب 
وإعالم��ه في احتق��ار عقولنا، نح��ن الذين راهنا 
بأنه ح��زب ورغ��م كل هفواته لن يق��ع في قعر 
اإلنكشاف الذي عزل بكل غباء شعار تاريخي عن 
المظلومي��ة والمظلومين، فرض��ي أن يكون أداة 
غي��ر عاقلة ف��ي اندفاعاته التي كلم��ا أقدم على 

واحدة منها جرته إلى أخرى.
ق��د يكون هناك من يفك��ر داخل هذا الحزب 
بطريق��ة تختل��ف ع��ن متلق��ي ومنف��ذي أوام��ر 
الول��ي الفقي��ه ف��ي طه��ران، وقد يك��ون هناك 
م��ن هم مؤمن��ون بعروبته��م ولبنانيتهم.. لكن 
الس��ؤال الذي ظل يراودنا، وقد تعدى األمر مجرد 
الش��عارات والخطب، طيل��ة زمن الت��ورط بالدم 
الس��وري: هل يس��تطيع هؤالء لجم السقوط أو 

الحد منه؟
ديماغوجي��ة الثمانين��ات لم تنف��ع اإلندفاعة 
نحو الهاوية، وها ه��ي الذاكرة تتظهر لها صورة 
حزب مذهبي طائفي نزع عنه بعض الديماغوجيا 
ودخ��ل مرحلة الوض��وح القاتل ف��ي نهايات غير 
س��عيدة لهذا الح��زب المتفاخر أمين��ه العام بكل 
نقط��ة وفاصلة مذهبية غارفا من بطون التاريخ 
م��ا يجده مناس��با لتبري��ر جريمة مناص��رة ظالم 
واص��رار على احتقار المظلوم واس��تخدام أدواته 
و نفوذه الدعائية، ليس إلقناعنا نحن، بل إلقناع 
بيئ��ة ه��ذا الح��زب بصوابية ه��ذا الجن��ون بجر 
مذهب��ي يبصق بوج��ه عروبة هؤالء في س��بيل 

تنفيذ ما هو مطلوب في المشروع االيراني..
ل��ن أكرر ما قلته هنا وفي صفحتي الخاصة، 
لكنن��ي أعيد فق��ط طرح س��ؤال بس��يط طرحه 

غي��ري أيض��ا: ماذا ل��و اتخ��ذ الح��زب )بافتراض 
أنه قادر( ق��رار منذ البداية يقف م��ع المظلوم ال 

الظالم الطاغي والمستبد؟
ال ش��ك عندي بأن ٢٠٠٦ كانت إجابة عملية 
وليس��ت نظري��ة في مش��هد واضح: الس��وريون 
كش��عب فتح��وا بيوته��م لبيئ��ة الح��زب لك��ي ال 
يل��وى ذراعه به��م وهو يحارب عدوانا اس��رائيليا 
مدمرا.. ل��م يفكر الس��وريون، واس��محوا لي أن 
أضي��ف مخيم��ات الالجئي��ن الفلس��طينيين ف��ي 
لبن��ان وس��وريا ف��ي احتضان ه��ؤالء، ب��أن هذا 
الحزب شيعي المعتقد والتوجه.. من قرأ بوضوح 
خطاب الحزب منذ بداية الثورة السورية، واقالعه 
المفاجئ ع��ن احتفاليته بالربي��ع العربي لحرجه 
من انكش��اف اس��تثناء الثورة الس��ورية، يكتشف 
االرتب��اك ال��ذي اعترى عقول متخ��ذي القرار في 
اندفاعة تطالب ش��عب تقمع تظاهراته الس��لمية 
باالستس��الم للقم��ع واالس��تبداد والرك��ون لم��ا 

تتكرم به » قيادته المقاومة والممانعة«..
ذل��ك مطل��ب امت��زج س��ريعا بتدخ��ل وق��ح 
ومكش��وف قمع��ا واستش��ارة للمس��تبد وتزوي��ر 
وتش��ويش وكذب عب��ر كل األذرع واألدوات التي 
يتحك��م ويم��ون عليها الح��زب.. المصيب��ة أيضا 
العيش في اإلنكار الذي اس��تمر حتى انكشف كل 

ش��يء.. حس��ن نصر اهلل، ولس��بب معروف، يرى 
ب��أن المقاوم��ة والممانعة يمك��ن أن توجدا حتى 
إذا لم يكن هناك ش��عب يمارس��هما وليس األمر 
مقتص��را على ش��عارات ترفعها قيادات اس��تولت 
على بل��د كامل ومقدرات هذا الش��عب المطلوب 
من��ه أن يخن��ع ويتح��ول إل��ى قطي��ع ف��ي خدمة 
الراعي المافيوي الذي خبرته أجساد بعض كوادر 
حزب اهلل نفس��ه في بدايات تص��ادم حركة أمل 
مع ه��ذا الحزب وتدخل قوات األس��د ف��ي بيروت 
لقتل ش��باب الحزب واعتق��ال كثيرين منهم قبل 
أن تعاد صياغة ش��روط اللعبة.. يراد تحت القمع 
واالستبداد وغياب الحريات، التي يتمتع بها حسن 
نصر اهلل ونعيم قاس��م ونواب الح��زب وكادراته 
في لبنان، أن يكون الس��وريون والسوريات مجرد 
قطيع في اللوحة التي يتصدرها » رفاق السالح« 
الذين نعاهم نصر اهلل/ رغم أنهم أذاقوه المرارة 
ذات ي��وم/ وبش��ار يعتب��ر األوحد في س��وريا من 

يفهم ويدرك الشعارين..

من حراس��ة مقام الس��يدة زين��ب إلى ضرب 
قلوب آل األمويين في يبرود!

التدرج الذي س��اق حسن نصر اهلل حزبه من 
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خالله إلى أتون س��وريا لم يكن أبدا غير مكشوف 
ومدعاة للقرف والتقزز والنفور كلما خرج حس��ن 
نص��ر اهلل من الشاش��ة الكبيرة يب��رر المزيد من 
الغ��رق.. ف��ي البداي��ة كان األم��ر مبهم��ا وبلغ��ة 
غمغم��ة غي��ر واضحة لإلجاب��ة على التس��اؤالت 
المتس��ارعة مع تقلص ونفور المؤيدين العرب.. 
القصة ال تحتاج لتكرار كلما أردنا أن ندرس كيف 
قاد حزب اهلل نفسه إلى قعر الطائفية وهو يمعن 
في استدعاء ما يقابلها.. لكن لنتذكر االستخفاف 
بم��ا كان ف��ي حم��ص.. ولنتذك��ر االس��تعالئية 
عل��ى حلفاء األمس في المعس��كر الفلس��طيني 
ولنتذك��ر أيضا كيف أنه في العقل الباطني )وهو 
فعال يس��تنبط الباطنية( لم يرى في ش��خصيات 
معادي��ة باألصل للمش��روع الصهيون��ي قبل أن 
يُول��د حس��ن نص��ر اهلل، لم ي��رى فيها س��وى » 
متآمرة«.. ألعطيكم بعض األس��ماء وليس كلها، 
وعلى األقل ما أعرفه ش��خصيا من مواقف هؤالء 
تاريخيا، فليس لحس��ن نص��ر اهلل أن يزاود على 
برهان غليون وال على جورج صبرا وميشيل كيلو 
وهيثم المالح إلخ..هذا من جانب، أما فيما يتعلق 
بالمكونات واألحزاب/ س��واًء اتفقن��ا أم لم نتفق 
مع حرك��ة االخوان، لك��ن حقيق��ة تاريخية يجب 
أن تذك��ر/ فحركة االخوان المس��لمين الس��ورية 
يعرف حس��ن نصر اهلل موقفه��ا جيدا في ٢٠٠٦ 
ويعرف ب��أن المكون��ات اليس��ارية والقومية في 
سوريا، التي ال تُس��تخدم كديكورات في القيادة 
القطرية، ومن أقصى اليس��ار إل��ى أقصى حزب 
ناص��ري وقوم��ي اجتماع��ي ال يمك��ن المزاي��دة 
عليه��م واتهامه��م هك��ذا وبجرة خط��اب بأنهم: 

قدموا أوراق اعتمادهم..
الحقيق��ة الم��رة التي ال يريد ال حس��ن نصر 
اهلل وال بقية األحزاب والتوابع الهامشية االعتراف 
به��ا، أن نظام األس��د وبكل وض��وح هو من قدم 
أوراق اعتم��اده تاريخيا، بل عل��ى األقل منذ غزو 
الع��راق وعالقات��ه كنظ��ام وظيف��ي أق��وى م��ن 
التعمية عليها بخطاب ديماغوجي.. بل من يسلم 
س��الحه الكيم��اوي أم��ال ف��ي تمديد عم��ره ومن 
تمدحه اس��رائيل كحرس ح��دود وبنفس منطق 
حس��ن نص��ر اهلل علي��ه أن يعيد الق��راءة ليرى » 
وي��ن نحن��ا مغلطي��ن«! هذا م��ا قاله ه��و.. فأين 
ه��ي أوراق اإلعتم��اد التي يس��وقها لتمييع قصة 

واضحة: شعب في مواجهة مستبد وأجهزته التي 
خبرها اللبنانيون أنفسهم..؟

ليس ه��ذا اآلن ما قد يفي��د، فقواعد الحزب 
تطرح األسئلة ولكن اإلجابة من الغرف من بطون 
التاري��خ هي الخراس الس��ائلين ليس إال.. س��أل 
الس��وريون حس��ن نصر اهلل منذ ظهر رجاله في 
درعا يقمعون مظاهرات س��لمية لشعب استقبل 
مهج��ري ح��رب ٢٠٠٦: ومتى اعتدى الس��وريون 
عل��ى مقام الس��يدة زينب في تاريخهم الس��ابق 
لعائلة األسد وهي تحول سوريا إلى مزرعة؟! بل 
متى اعتدى الس��وريون على من س��ماهم حسن 

نصر اهلل: لبنانيون في قرى القصير؟
ف��ي الطرحين فش��ل نصر اهلل.. فش��ل في 
الق��ول للس��وريين األس��باب الحقيق��ة الرس��ال 
مقاتلي��ه لقت��ل الس��وريين، فل��م ي��رد بداية أن 
ينكشف القناع بحجة مقامات دينية حتى ال تصير 
الفضيحة على ما هي عليه اليوم.. وفش��ل حين 
لم يك��ن فقط في القصير، ب��ل تمدد حتى حلب 
وغوطتي دمش��ق.. الش��حن المذهب��ي كان يتم 
بمعزل عن الخطاب التبريري، فنصر اهلل لم يجد 
حرجا أن تنتش��ر فتاوى ايرانية للوقوف مع بشار 
وانخ��راط ميليش��ياوي ارتزاق��ي من الباكس��تان 
ش��رقا إلى أفريقي��ا غربا باعتبار بش��ار من » آل 
البيت«! ذلك الش��حن الذي بتن��ا نرى نتاجه اليوم 
ال تفي��د معه، بع��د كل ما ارتكب��ه نصر اهلل من 
موبقات بدأت بالوقوف بوجه شعب مظلوم لغويا 
إلى أن صار الذبح بتكليف ش��رعي! أقول ال تفيد 
معه كل محاوالت ثالثة أعوام من دعوة السوريين 
له لكي يكف يده عن اس��تدعاء الخطاب المذهبي 
والطائف��ي لتبري��ر ذبح الس��وريين والس��وريات 
بتكليف شرعي حين االجهاز على الجرحى وقطع 
رق��اب اطفال الذيابي��ة والحس��ينية والتغول في 
اعدام��ات يندى له��ا الجبين في القصي��ر والنبك 
كتف��ا إلى كتف مع ميليش��يات مرتزق��ة عراقيين 
نهلوا من ذات النبع الفكري والطائفي الذي ينهل 
منه حس��ن نصر اهلل بتسمية من يقتلون النساء 

واألطفال » رجال اهلل«!
اإلنتش��ار في بعض حواجز دمشق لعصابات 
حسن نصر اهلل ليس��ت اختراعا إعالميا بل واقعا 
يلمس��ه الس��وريون)المعارضون والمؤيدون( وال 

يكفي اإلن��كار ال��ذي اتبعه نص��ر اهلل ليبعد عن 
نفس��ه الش��بهة التي لم تع��د تجدي معه��ا نفعا 
التحدث إلى عقول وضمير ومنطق من هم داخل 
هذا الحزب حين تعمي الش��عارات الطائفية على 
كل ش��يء.. فكيف سيس��تمع هؤالء وقد شُحنوا 
ب��أن من يُقتلون هم » أحف��اد يزيد« وبأن دخول 
الجنة يكمن في قتل المزيد من » النواصب«.. وال 
أشعر بحرج في توصيف الواقع الذي حرض عليه 
من على شاشات تلفزيونية توابع حسن نصر اهلل 
الممتلئ��ون حقدا ونفاقا حتى ف��ي تبرير المذابح 
والتدخ��ل بالش��أن الس��وري كمحللي��ن أكثر من 
الس��وريين أنفسهم من مؤيدي بش��ار سياسيا.. 
الغرف من نبع النفس المذهبي بالطبع سيقابله، 
كما قلنا دوما وقال أيضا صبحي الطفيلي محذرا 
وعلي األمين واضعا االصبع على الجرح، من هم 

بجهوزية ذات الشعارات في الطرف اآلخر.. 
تس��مية الناس الذين يتم قتلهم وتهجيرهم 
تحت مسمى » حق الدفاع االستباقي عن النفس« 
بالوهابيي��ن ألم��ر عجي��ب إذا ما قارناه بالش��عار 
الصهيوني عن » ح��ق الدفاع عن النفس«.. قبل 
أن تنفجر أية سيارة في الضاحية الجنوبية أطلق 
عق��الء كثي��رون مم��ن يعرف��ون سياس��ة الحزب 
تحذيرات ب��أن هؤالء الس��وريون الذي��ن تزجون 
بأوالدكم لقتلهم نصرة لبشار ليسوا أقل شجاعة 
منك��م في مقاوم��ة الغزاة والمحتلي��ن مهما كان 

لونهم ومعتقدهم.. بل وتبريراتهم السقيمة..
الفت��اوى  اس��تمعت لعش��رات  أن��ا ش��خصيا 
االيرانية والعراقية.. بل اس��تمعت لمعمم عراقي 
يب��ث الحماس��ة ف��ي ش��باب ش��يعي عرب��ي بناًء 
على فت��وى ايرانية بالق��ول: القذيفة التي كانت 
ستس��قط على مقام السيدة زينب تفتت وصارت 
ب��ودرة.. أليس بعجيب ه��ذا االس��تخفاف بأرواح 
الناس وارس��الهم إلى مس��تنقع أوهام واستفزاز 
على م��دار الس��اعة بخطابات وأغاني ومش��اهد 
طائفي��ة؟ ثم حين تعود التوابي��ت محملة بهؤالء 
يج��ري تطويع غيرهم وغيرهم.. وينكر ثم ينكر 
ويفاص��ل نصر اهلل بنفس��ه باألرق��ام واألعداد.. 
أليس بعجيب أن تنحدر مستويات حزب اهلل الذي 
كان الن��اس ينظرون إليه كما قل��ت في المقدمة 
إلى مس��تويات حراس��ة قبور ومقام��ات لم تخرج 

قتلى من مليشيات حزب اهلل قتلو في سوريا
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الثورة الس��ورية باألس��اس ال لالعتداء عليها وال 
للقبول بأفعال داعشية توضحت مراميها حتى لو 
لم يشأ نصراهلل وكل من على شاكلته االعتراف 
به��ا.. فقط لينظر حس��ن نص��ر اهلل وبيئته إلى 
تعاط��ي إعالمه وتوابع��ه من الميادي��ن وغيرها 
من القن��وات لحماس��تهم الش��ديدة لداعش إلى 
ح��د تكذي��ب تقهقرها في ه��ذه المنطقة أو تلك 
أمام الث��وار الس��وريين الذين ه��م وحدهم من 
يجابه داعش بينما طائرات بشار تلقي ببراميلها 
المتفج��رة على أحي��اء المدنيين وتم��ر من فوق 
مق��رات داعش وتس��رب لهم الس��الح وتدعمهم 
كما دعم بشار اس��تدعاء التطرف باطالق المئات 

من سجونه..
في حمأة البحث عن تبريرات النخراط الحزب 
ف��ي الدف��اع عن بش��ار، ل��م يعر ه��ؤالء اهتماما 
لم��ا تفعله تلك التبريرات من تش��وهات حقيقية 
وانف��الت الخطاب المذهبي ال��ذي ال يثير مخاوف 
الح��زب وقيادته ألنهم ف��ي االيديولوجيا والعقل 
الباطن��ي ه��م منس��جمون تماما مع ذل��ك.. لكن 
الخطر الذي ظهر بش��كل عميق هو في االنفالت 
ال��ذي صدق بأنه من الطبيعي التقاء باكس��تاني 
شيعي وايراني شيعي وعراقي شيعي، وغيرهم 
مم��ن اس��توردوا إلى س��وريا، كتفا إل��ى كتف مع 
جماع��ة الحزب اللبنان��ي العربي م��ن المفترض 
لقت��ل ع��رب س��وريون بحج��ة ديني��ة ه��ي مثار 
اش��مئزاز عن��د المتلق��ي وخصوصا حي��ن تُخط 
ف��ي قرى وم��دن ومخيمات لم تكن لزينب ش��يئا 
س��وى التبجيل.. بل هن��اك عوائل ُذبح��ت وفيها 
بن��ات أس��مائهن زين��ب.. فما معنى رفع ش��عار » 
لن تس��بى زينب مرتين«؟ وما دخل زينب في كل 
ه��ذه العبثي��ة الت��ي اختارها أصحاب » ي��ا لثارات 
الحس��ين« ف��ي م��دن وق��رى س��ورية ومخيمات 

فلسطينية؟
االنحدار الكبي��ر إذا بقيت الطبطبة الطائفية 
والمذهبية عليه بتش��اطر أن الناس لن تكتشفه 
سيزداد ومعه سترتفع حمأة التجييش.. فال أحد.. 
س��وى م��ن يش��به ح��زب اهلل وحس��ن نصر اهلل 
وقيادات��ه من القاعدة والتطرف.. كان له مصلحة 
على االطالق أن يشهد هذا االنحدار مع مزيد من 
التفاخر بقتل الس��وريين والتغني بذلك اجتماعيا 
وثقافيا بانتش��ار ش��عبوية قاتلة تحت مس��مى » 

دعم رجال اهلل«..
»رجال اهلل » هؤالء الذين يرسل بهم حسن 
نص��ر اهلل بتدري��ب ايران��ي معل��ن ومص��رح به 
وبتدخل سافر في سوريا لم يعد يهمهم ال زينب 
وال رقي��ة وال قرى لبنانية.. األمر حتى لم يعد في 
كذب��ة الدفاع ع��ن المقاومة وقضية فلس��طين.. 
هذه ش��عارات لم تع��د تهم حتى الذي��ن يقتلون 
تح��ت راية الح��زب في س��وريا وه��م يحاصرون 
ويقتل��ون المدنيي��ن بوحش��ية تج��اوزت بع��ض 
مذاب��ح الصهاينة في فلس��طين.. ولي��س غريبا 
أن ال تس��قط ال بالتق��ادم وال بالدجل من الذاكرة 
تلك المذابح الت��ي تفاخر بها رجال حزب اهلل في 
الغوطتين وتلوثهم بدم��اء الضحايا في أكثر من 
مكان ومنها الذيابية والحس��ينية والجديدة وخان 
الش��يح وصوال إلى درعا وحل��ب.. التنكيل والقتل 
بح��ق الفلس��طينيين أيض��ا واس��تخدام القضية 
الفلس��طينية غطاًء ما عاد ينفع في متناقضات ال 
تحت��اج لقنوات » التش��ويه والفبركة« كما يطلق 
عليها » الممانع��ون« لتقول الحقيقة.. فالحقيقة 
هي م��ا تراه الناس وتعيش��ه بلحمه��ا ودمها في 
استباحة واضحة المعالم بأياد تشارك في سندها 
» رج��ال اهلل« ورجال ايران ف��ي الطائرات وعلى 

األرض..
قب��ل يومين ت��داول مؤيدو حس��ن نصر اهلل 
»بوس��تر مقاومة« يحمل م��ن العبارات الطائفية 
العق��ل  بانف��الت  يجعل��ك تش��عر  م��ا  الش��ائنة 
ومش��اهدة مس��مار النعش في مس��يرة الحزب.. 
فاس��تكماال ل��كل التجييش الذي خ��رج تماما عن 
الس��يطرة راح ه��ؤالء وبصم��ت وربم��ا مبارك��ة 

مبطن��ة م��ن قي��ادات الح��زب وأدوات��ه اإلعالمية 
يشيعون بأن معركة القلمون وتهجير وقتل أهل 
يبرود هي انتق��ام وثأر من األمويين.. فمن الذي 
يعيش ف��ي اْلماضيْ، ويرد جر األمة إلى ظالمية 
العصور؟ ملصق يقول لك: زلزال بقوة ١٢ اماما 
تدخل الرعب في قل��وب آل األمويين في يبرود.. 
ما دخل ١٢ اماما هنا؟ ولماذا يشار إلى األمويين؟ 
أهو لبث المزيد من الحماس��ة للذبح غير المبالي 

بالنتائج؟
هذا الملصق ينتش��ر مثل غيره في الوسائل 
الرديفة لوسائل الديماغوجيا والدعائية السقيمة 
لقن��اة المن��ار وقن��اة الميادي��ن والجدي��د وكل ما 
يس��مونه » إعالم ممانع��ة«.. فقص��ة القلمون، 
بعد ازاحة كل القصص عن زينب وعن المقامات 
وع��ن اللبنانيي��ن في ري��ف القصير، ه��ي تعبير 
وصل أوجه في إفتضاح ما ُأريد له بتقية سياسية 
وديني��ة أن ال يظهر.. لكن��ه ظهر وبان قبحه أمام 
البس��طاء الذين م��ا كانوا ليصدقوا كيف تنتش��ر 
العنصرية ضدهم في لبنان بعد أن يقوم » رجال 
اهلل » بمهمته��م.. ث��م ترمى التهم��ة: العصابات 
المس��لحة هي من هجرت ه��ؤالء ال البراميل وال 
المذابح التي يق��وم بها » رجال اهلل«.. نحن أمام 
مش��هد الس��قوط المكلف جدا لحزب اهلل وحسن 
نص��ر اهلل في تبني الثقاف��ة الحربية الصهيونية 
ووس��ائلها التي ل��م يبقى عرب��ي إال وبكي على 
نتائج عناقيد الغضب في قانا بينما الحزب ال يهمه 
في تبنيه نظرية » األخيار واألغيار« للمرور على 
جثث األطفال والنس��اء وبظنه أن تغييب الصورة 
والوهابي��ة  األئم��ة  باس��م  عليه��ا  والتش��ويش 
س��ينهي  التاري��خ  خزعب��الت  وكل  واألمويي��ن 
الفضيح��ة.. فضيح��ة تماه��ي » الممانعين« مع 
نظريات شارون وبيغين في حدود أحذية عسكر » 
جيش الدفاع« ونظرية » المحافظين الجدد« في 
مكافحة االرهاب.. وكلما أراد هؤالء تبرير سلوكا 
مش��ينا كلما غرقوا أكثر في وحل رذيلة التش��به 
بالفاش��ية والعس��كريتارية الصهيوني��ة وتبن��ي 
خطابه��ا وأدواتها.. فهن��اك التوراتي��ة التلمودية 
وهنا اس��تخدام قم��يء لعدد األئم��ة واعادتنا إلى 
١٣٠٠ س��نة إل��ى الخل��ف باقحام حت��ى اهلل في 

الفتاوى بلغتين عربية وفارسية..
ل��م يطل��ب أح��د أن يت��ورط ح��زب اهلل هذه 
الورطة، وأنا هنا ال أخمن بل متيقن بأن الثمن لم 
يدفع بعد وكل هذه الهوبرة اإلعالمية عن جماعة 
عبد اهلل عزام س��تكون مزحة خفيفة أمام القادم 
ما ل��م يدرك م��ن بقي لدي��ه ذرة عق��ل لفرملة 
هذا الس��قوط الم��دوي في دم��اء األبرياء، فقط 
م��ن يفكر بنظري��ة » العربي الجيد ه��و العربي 
المي��ت« ورط نفس��ه وورط حزب��ه وان تغط��ى 
الي��وم بالقوم��ي االجتماع��ي وبمرتزق��ة البع��ث 
ووئام وه��اب وكل تجار ال��دم فالواضح أكثر في 
نهر الدم هذا هو حس��ن نص��ر اهلل وفريقه أكثر 
م��ن ظهور توابعه بالطبع.. وال ينقذ ال يزبك ولت 
قاس��م شعار » التكليف الش��رعي« للحد من هذا 
التش��به بمائير كهانا وموش��يه ليفينغر وشارون 
أس��اطير صموئي��ل هننغت��ون  وتبن��ي  وبيغ��ن 
وبابيس وولووفيتز ورامس��فيلد وب��وش اإلبن.. 
وإذا كان كل هؤالء لم يس��تطيعوا بكل ما ملكوا 
م��ن وس��ائل وأدوات وتجييش أن يحققوا ش��يئا 
غير االنهزام فأنا شخصيا لست فقط مقتنعا بأن 
ذرائعية حس��ن نص��ر اهلل س��قطت تماما كمبرر 
لوج��ود حزب��ه ب��ل متيقن ب��أن ما س��يجره على 
المذهب الش��يعي العربي، الذي قتل حسن نصر 
اهلل وفريق��ه مفكرين كثيرين في��ه ويرهب من 
يعارضه��م ويرى خطورة ما يجرهم إليه حس��ن 
نصر اهلل، هو أمر كارثي بمعزل عما ستؤول إليه 

حالة سوريا مستقبال..
م��اذا تبقى للح��زب أن يفعل��ه للحفاظ فقط 
عل��ى الطائفة الش��يعية ف��ي لبن��ان؟ مثلما على 
اآلخري��ن فعل��ه ف��ي الع��راق مث��ال؟ أن يمنح��وا 
أنفسهم بضع س��اعات مثلما نفعل ليراقبوا جيدا 

إلى أين ُأخذ المش��هد.. ليراقب��وا مثلنا المذهبية 
والطائفي��ة التي غذوها فانفلت��ت مثلما قلنا قبل 
أكثر من س��نة في هذا الم��كان تحديدا.. ليراقبوا 
الملصقات والشحن الطائفي الذي يستسهل قتل 
الناس باس��م األئمة واهلل وآل البيت.. إن فضيحة 
رف��ع ش��عارات م��ن وزن » ال للتدخ��ل الخارج��ي 
ف��ي س��وريا« كش��فتها كل التدخ��الت االيرانية 
والحزبالهي��ة ف��ي س��وريا بش��كل وق��ح وواضح 
برعاية أكثر من ٢٧ تنظيميا ميليشياويا وبرعاية 
دول ومؤسس��ات وأحزاب.. بينما في المقابل كل 
ه��ؤالء الذي��ن حض��روا م��ن تون��س وغيرها لم 
يباركه��م ال المنص��ف المرزوق��ي وال الغنوش��ي 
مثلم��ا يب��ارك معمم��ي وساس��ة الع��راق وايران 
والضاحية الجنوبية هذا التدفق الوقح إلى سوريا 

والتذرع بنقاش من تدخل أوال..
لي��س مضح��كا م��ا يجري ب��ل مبكي��ة هذه 
الم��آالت القطيعية التي يعامل من خاللها حس��ن 
نصر اهلل جمهوره والع��رب.. مبكية في صورتها 
القاتم��ة وهو ي��درك بأن التاريخ ل��م ينتهي ولم 
يتوقف وهو يدور سواء رغب أم لم يرغب، وفصة 
الوه��م بأن الناس ستنس��ى هي اس��تغباء للذات 
قب��ل اآلخري��ن.. ليفح��ص هؤالء ف��ي حزب اهلل 
مواقفهم قليال وسيكتش��فون كم فشلوا في بيع 
األكاذيب واألوهام وش��عارات خلصت.. ليفحصوا 
مواقفه��م من الثورات العربية وكيف صفقوا أوال 
لها ثم فجأة صاروا بيادق تؤيد االس��تبداد وفلول 
االنظمة البائ��دة واالنقالبيين قب��ل أن تصيبهم 
دهش��ة غب��اء المناكفة كما حصل ف��ي موقفهم 
من ث��ورة مص��ر وتأييدهم وتهليله��م لالنقالب 
على مرس��ي.. بل ليتواضع ه��ؤالء قليال ولينزلوا 
عن خلياء العنجهية والتكبر واالعتقاد بأن الشعب 
الس��وري ال يع��رف الحي��اة وتنظي��م حياته بدون 
وصاي��ة مافي��ا آل األس��د الت��ي اختطفت س��وريا 
لتصي��ر عن��د نصر اهلل وغيره » س��وريا األس��د« 
وليتواضع��وا قلي��ال أمام جمهوره��م وهم يرون 
بأن لعبة األمم ستدوس��هم حتى لو اعتقد هؤالء 
ب��أن ايران على قلب رجل واحد وراءهم.. حس��ن 
نصر اهلل وغي��ره من مؤيدي خطه يعرفون تمام 
المعرف��ة بأن الزمن لن يعود إلى الخلف أبدا، وما 
خروج الس��وريين بوجه » داع��ش« وأعتى نظام 
استبداد خبره اللبنانيون سوى توكيد على أنه لم 
يعد هناك ما يخس��ره هؤالء في سبيل تحررهم 
حتى لو وجد حسن نصر اهلل ببضعة آالفه الذين 
يضحي بهم في محرقة اختارته له واشنطن وتل 

أبيب وسار إليها بقدميه بكل غباء واستغباء..
أنه��ي ألق��ول، إذا م��ا ظ��ل يمعن ح��زب اهلل 
وحس��ن نصر اهلل بتلق��ي أعمى ألوام��ر طهران 
ويب��ارك ه��ذه الطائفي��ة والمذهبية المنتش��رة 
بتفاخ��ر وقح في اإلع��الم والمواق��ع االلكترونية 
وانخ��راط بكل الثقل في س��فك الدم الس��وري، 
فإن هذا اإلمعان ومهما طال الوقت سينتج كارثة 
لن تسمح حتى بحفظ ماء الوجه الذي كان يمكن 
أن يع��ود علي��ه بفائ��دة ل��و تصرف باس��تقاللية 
وببرغماتية لم يبرع بها الروس الذين سيدفعون 
ثمنا باهظا مهما كانت نهايات المأساة السورية.. 
واذا كان ح��زب اهلل ونص��ر اهلل يظن��ون بأنه��م 
منتصرون على الدم الس��وري بكانتون ما يقيمه 
بش��ار في منطقة ما في س��وريا فأنا أبشره بأنه 
لن يه��دأ يوما واحدا ليش��عر بطمأنينة وس��عادة 
لم��ا ارتكبته حماقات قيادة الح��زب واغراق بيئته 
ف��ي االثمان الباهظ��ة أقلها ه��ذا العويل الحامل 
الش��اعة الكراهي��ة واألحقاد بتس��مية الناس في 
يب��رود » آل األمويي��ن« وه��و لي��س فقط جهل 
بالقلم��ون وتركيبته وبيب��رود تحديدا وما تضمه 
من مس��يحيين ع��رب س��وريين ب��ل ألن إمتهان 
اس��م » اهلل« في هذا الحقد الدموي س��يولد ما ال 
يس��ر أحد في المنطقة.. إذا ل��م يتم تدارك هذه 
الحماقات والجرائ��م التي يتفاخر بها البعض في 

نشوة مؤقتة..
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يمك��ن الق��ول ب��كل صراح��ة 
وش��فافية, ان أكث��ر م��ن تع��رض 
م��ن  والتحري��ض  للهج��وم 
العربي��ة  األمني��ة  األجه��زة  قب��ل 
الثالث��ة  األع��وام  وكتابها،خ��الل 
الماضية من عمر الثورة الس��ورية 
المفك��ر  المثق��ف  المناض��ل  ه��و 
وف��ي  بش��ارة,  عزم��ي  العرب��ي 
ذات الوق��ت ه��و يترب��ع على رأس 
ويحظ��ى  المتابَعي��ن  المثقفي��ن 
بالتقدي��ر م��ن قب��ل الش��باب، ألن 
أف��كاره ومصداقيته كان��ت األكثر 
إيالم��ا لألنظم��ة كم��ا يب��دو على 
امتداد الش��ارع العربي الذي يشهد 
ح��راكا ثوري��ا تج��ذر ف��ي محطته 
الس��ورية نحو مزيد من انكش��اف 
لل��دور المفت��رض ان يلعب��ه دعاة 
الثقافة واألدب والفكر في المجتمع 
العرب��ي, وم��ن غير المقب��ول ألي 
شخص إنكار الحالة المعرفية التي 

وصل اليها بشارة وتجربته في الميدان النضالي 
والفكري لمجتمع الفلسطينيين داخل فلسطين 
ع��ام 48 م��ع والدة حزب التجمع الذي أس��س له 
بشارة, وبالتالي نجح هذا التأسيس بترك صورة 
أصيل��ة عن المثقف في إطالالت وبحوث بش��ارة 
ع��ن الربي��ع العرب��ي وجذريت��ه الس��ورية التي 
أفض��ت إلى حقيق��ة معرفية يتلقفه��ا المواطن 

العربي بعيدا عن البروباغاندا السلطوية.
ما كش��فته كوبون��ات " الثقاف��ة واإلعالم " 
المخابراتية مؤخرًا, كانت قد كشفت عنها ثورات 
الربيع العربي في الش��ارع قب��ل تلك الكوبونات 
م��ن خ��الل تخل��ي ره��ط واس��ع م��ن األدب��اء 
والمثقفي��ن عن دوره��م االخالقي واإلنس��اني 
لمساندة اإلنسان المعذب باالستبداد والطغيان, 
والحمل��ة الت��ي طالت بش��ارة ايضا ه��ي تعبير 
عن بؤس ويأس المؤسس��ة اإلعالمية الرسمية 
لألنظمة التي تقف خلف نشاط "المثقف" الخادم 
لرواي��ة هزيل��ة ال يمكن له��ا ان تغط��ي الواقع 
فأه��م م��ا يميز الثورة الس��ورية انه��ا عرت كل 
االدعاءات والشعارات التي سبقت الربيع العربي 
و س��قطت في االمتحان الس��وري بشكل مدوي, 
ب��ات العق��ل ال يقب��ل كل هذا الهذي��ان المدعي 
بنتاجه الثقاف��ي والمعرفي ان محوره اإلنس��ان 

وحريته وكرامته.
تفه��م من الهج��وم والج��دل المثار س��خفًا 
واعتباط��ًا عل��ى م��ا أسس��ت ل��ه وس��ائل إعالم 
الس��لطات في دمش��ق واإلم��ارات والس��عودية, 
ان ال��ذي ف��كك وحل��ل بني��ة النظ��ام القومجية 
االدع��اء" تكم��ن "خط��ورة" فك��ره  "المعرفي��ة 
المعرفي هنا في رس��الة المثقف وجسارته التي 
جس��دها بش��ارة كنقيض لمثقفي "االحتياجات 
الخاص��ة" الذي��ن صدمته��م الث��ورات العربي��ة 
وبات��وا بحاجة لعالج ما بع��د الصدمة في عيادة 
الس��لطات "اإلعالمي��ة", فال يمكنه��م التوجه إال 
إل��ى ذات األدوات التي يوفرها النظام من س��لع 
الش��عارات التي ث��ارت عليها الجماهي��ر العربية 
وحطم��ت الص��ورة اآلس��رة والجذاب��ة لألدي��ب 
والمثقف الس��لطوي الذي انحاز فعاًل إلى الهوية 
االس��تبدادية ف��ي ص��وره المتع��ددة و كتابات��ه 
المنفصل��ة عن الواقع كما هي نظم االس��تبداد 

ترم��ي م��ن ش��رفة طغيانه��ا غ��دق االتهام��ات 
المفككة لروابط المثقف الحقيقي معها, وتزيد 
م��ن روابط��ه المجتمعي��ة الملتصق��ة بمفهوم 
دوره الطبيع��ي فتختار س��ن الرم��اح باتجاه من 
يع��ري بنيته��ا وتركيبته��ا الوظيفي��ة, عل��ى أن 
هذه االتهامات والهجمة التي تعرض لها بش��ارة 
أثبتت في واقع الح��ال الوعي االجتماعي الفعال 
لمفهوم ودور المثقف في المجتمع العربي على 
غي��ر م��ا ي��ردده ذوي االحتياجات الخاص��ة التي 
تنضح ثقافتهم فقط في "المؤامرة" وش��عارات 
لها داللة الفخامة "مثل االستعمار والصهيونية" 
وعند أس��ئلة الواقع الس��وري تتب��دى البهائمية 
المطلق��ة وتتوقف صناعة المعرفة اال من عيادة 
" الكوبون��ات" ليختفي وج��ه المثقف في خضم 
انهماك��ه بتقدي��م والءه ليس لإلنس��ان اآلدمي 
ال��ذي يدع��ي انتماءه له بل إل��ى دوره ووظيفته 

التي برمج نفسه من أجلها.
من أكث��ر الصدم��ات التي أصابت اإلنس��ان 
المثق��ف  مواق��ف  ه��ي  الفلس��طيني  العرب��ي 
الفلس��طيني واللبنان��ي والعرب��ي عموم��ًا بين 
هاللين )في لبن��ان ال يوجد مثقف بارز واحد مع 
النظام بل فقط كتاب وإعالميو األنظمة محافظو 
ه��ذه المرحلة الجدد( وارت��داءه عباءة اإلنكار لما 
يدعي من مقاوم��ة للظلم واالحتالل والطغيان, 
ب��ل يتنكر لقصت��ه وروايته وأبحاث��ه المتلعثمة 
ف��ي قضي��ة اإلنس��ان الس��وري والفلس��طيني, 
ش��خصياته الروائية وأبط��ال قصصه يتحولون 
فجأة إلى عمالء مأجورين قليلو األدب مرتبطين 
بأجهزة المخابرات الكونية إرهابيون حمساويون 
خونة وإخوانجية..إلى آخر ما في جعبة االفالس 
الثقافي االعالمي , و"الباحث في علم االقتصاد" 
تتح��ول مافي��ا االقتص��اد واألمن لدي��ه إلى قمة 
الوطني��ة واإلصالح, ويتكور إلى كائن مجرد من 
العبرة االخالقية واإلنس��انية وتصبح الثقافة بال 
قيمة ووزن تصبح كالس��كين والبرميل المتفجر 
فوق الضحي��ة وهي ال تعبأ بع��دد الكلمات التي 
احتوته��ا تعاري��ف المثقف الذي يمس��ك بفتيل 
البارود بيده واألخرى تتحس��س عقلها المحش��و 
بفصاحة الش��عارات من كثرة لوكها باتت س��ما 
عل��ى جراح الضحاي��ا ومكافأة لس��فاحي العصر 
الحدي��ث وأكث��ر تمجي��دا للطغ��اة بالتخل��ي عن 

إدراكه الحسي والمعرفي.
كم��ا ق��ال ادوارد س��عيد في ص��ور المثقف 
"ص36":" إن ل��م يرب��ط المفكر نفس��ه ذهنيًا 
بقيم��ة الص��دق ف��ي الكف��اح السياس��ي, فل��ن 
يقدر على نحو مس��ؤول أن يكون على مستوى 

التجربة الحية بكاملها".
تلخيص ما أورده سعيد في تعريف المثقف 
بان حالة اإلنكار التي يعيش��ها مثقف الس��لطان 
والف��رار من الواقع ليس��ت هي المنجي��ة دومًا , 
ففي الحالة الس��ورية للثورة كم كبير من نفاق 
متص��دع ل��م يفل��ح النظ��ام ف��ي رص صفوف 
روايته عبر بيادق الثقافة المتصدعة والمتهالكة 
بي��ن بي��روت ورام اهلل وعم��ان والقاه��رة, هذا 
اللوبي المفضوح لم يس��تطع الحفاظ على قناع 
الفاش��ية المرتكبة ضد الس��وريين وضد قضية 
الفلس��طينيين عمق وموروث ثقافة الس��وريين 
المقموعي��ن به��ا, ل��ذا تتب��دى ص��ور االنع��زال 
المحت��وم عل��ى مثقف��ي االحتياج��ات الخاص��ة 
ألنظم��ة االس��تبداد وه��م يراهنون عل��ى غير 
حس��هم اإلنس��اني بمحفزات ال تم��ت ال للثقافة 
وال لإلبداع, وال لإلنس��ان غير اإلنسان المرسوم 
في عيادة الس��لطات التي يش��رف عليها مثقفو 

االحتياجات الخاصة. 
ما شهدناه في حقبة الربيع العربي وتحديدا 
في مس��ار الثورة السورية , فرمتة لكل تعاريف 
األدب والثقافة والسياسة ونحن نشهد اغتصاب 
ه��ذه التعريفات م��ن قبل "المحافظي��ن الجدد " 
لتي��ارات حمل��ت أفكار يس��ارية وثوري��ة وأخرى 
يميني��ة محافظ��ة ت��زدان بالش��عارات الجوف��اء 
واألدب  الثقاف��ة  لمش��اعل  البراق��ة  والص��ور 
والسياس��ة وخلوه��ا من ص��ورة اإلنس��ان, هذا 
الكائ��ن المتمرد الثائر عل��ى أدوات قهره وظلمه 
الثقاف��ة االس��تبدادية  ب��أدوات  الممثل��ة أيض��ا 
واألجهزة القمعية, لن تس��تطيع كل هذه الصيغ 
المبتذل��ة م��ن اللوبيات القومجي��ة المتثقفة وال 
كتاباته��ا اللغوي��ة المترهل��ة مع جس��د النظام 
وش��عاراته إال صناعة المزيد من انحطاط اللغة 
وال��ذات الغارق��ة بكل ش��يء إال م��ن األخالق و 
الثقاف��ة الت��ي غدروا به��ا وغادرته��م على نحو 

مخز. 

  باسل قبيسي

�أي دور يلعبه يف �لثورة �ل�سورية مثقف 
�خلا�سة"؟ "�الحتياجات 

عمل للفنان: وسيم غريوي
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)باالعتذار للشاعر الكبير نزار قباني(
يب��دو ل��ي أن الكلم��ات بات��ت عاج��زة ع��ن تقديم أي 
توصيف للحالة الراهنة في س��وريا. فالدم والقتل المنتشر 
في كل مكان وأصوات البنادق والمدافع تلجم اللسان رغم 

أنها لم تلجم إرادة التغيير والحرية.
أمع��ن النظام ف��ي القت��ل والتخريب بص��ورة فجرت 
معها كل مكنونات الغضب والحقد لدى كل أطياف الشعب، 
فاالعتق��االت واإلهانات وحصار الم��دن والقرى المنتفضة 
ول��دت حال��ة م��ن الكراهي��ة وح��ب االنتق��ام بش��كل غير 
مس��بوق، وخاصة أن عوامل هذا االنفجار كانت تغلي تحت 
رماد السكون الظاهري في السنوات العشر األخيرة وهو ما 
جعل النظام يطمئن إلى أنه سيطر بشكل مطلق على هذا 
الش��عب وأنه من المس��تحيل أن يقوم »هؤالء« بأي تحرك 

ضد نظامهم.
وقد بدت بوادر اطمئنان النظام وخاصة في الس��نوات 
الخمس األخيرة في االس��تهزاء الفج بكل مش��اعر وعقول 
المواطنين وفي أكثر من مناس��بة، كما صاحب ذلك إهمال 
ش��ديد لكل االحتياجات الحقيقية للن��اس بينما تم التركيز 
على ثقافة االس��تهالك بأقس��ى صورها وتجل��ى ذلك في 
االنفج��ار الهائ��ل في ع��دد الس��يارات في س��وريا وكذلك 
الش��ركات ذات األس��ماء البراقة والتي عرفنا فيما بعد أنها 
كانت كلها شركات من ورق وعلى الورق فقط، فهي وعلى 
مدى س��نوات طويلة لم تس��اهم في حل مش��كلة البطالة 
وال في التنمية، بل بدا غسيل األموال واضحًا فيها وبشكل 

فج انتهازي.
هل الثورة بحاجة إلى من يفلسفها؟ ومن عساه يقوم 

بالثورة سوى الشباب؟
أس��ئلة متع��ددة تط��رح نفس��ها ضمن آالف األس��ئلة 
الت��ي بدأت تج��د إجاباتها في ث��ورة س��وريا والتي صدمت 
حت��ى الس��وريين أنفس��هم ببريقه��ا وقادته��ا الميدانيين 
وهم الجنود المجهول��ون الحقيقيون واآلباء الفعليون لهذا 

الحراك التاريخي.
ثورة الش��باب هو عن��وان لحديث طويل ع��ن الثورة، 
فالشباب الذي عانى من تنويم مغناطيسي طويل وتدجين 
ثقافي وفكري لم يعد يرضى بغير الس��ماء س��قفًا. الثورة 
دومًا هي ثورة الش��باب ألنهم على ال��دوام أصحاب التمرد 
والتغيير والتجديد، والثورة بأبسط تعاريفها رفض للواقع 
وحلم بمستقبل زاهر، ووصفها بأنها حلم ال يعني اإلحباط 
أو التقلي��ل من هدف الث��ورة، فكما أن العلم كان في أصله 
خي��ال، كذل��ك الحري��ة كان��ت في األص��ل فك��رة مجنونة 

وأضحت بعد نضال طويل واقعًا يستحق الموت ألجله.
تسارع تطور األمور وزاد عدد المتطفلين على الثورة 
من وزراء وسياس��يين ومنظرين من مختل��ف دول العالم، 
كان الجمي��ع يعطي توصيف��ات وتحليالت لم��ا يجري على 
األرض ف��ي س��وريا بينما ال يوجد أي منه��م على األرض، 
أو عل��ى األقل لم يدخل س��وريا في حيات��ه أو ربما غادرها 
منذ ما ال يقل عن عشرين عامًا اختلفت فيها طبائع الناس 
كم��ا اختلفت عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم. وبدأنا بس��ماع 
نظري��ات وتصريح��ات وتفس��يرات للث��ورة والمظاه��رات 
ومطال��ب الثوار على طرفي المس��ألة: المعارضة والنظام. 
وهك��ذا تم بن��اء نظرية العصابات المس��لحة والمندس��ين 
واإلم��ارات الس��لفية ب��ل وتقدي��م قرابينه��ا عل��ى الهواء 
مباش��رة على شاشة التلفزيون الس��وري وحليفتها شاشة 
الدنيا، وظه��ر فجأة عدد رهيب م��ن المطبلين والمزمرين 
الذين يبنون النظري��ات ويخوضون في إثباتها وكانوا على 
اس��تعداد إلقحام أي دليل أو معلومة في خانة اتهام الثورة 
ووصفها بأبش��ع األوصاف. وكان واضح��ًا أن هناك ميزانية 
إعالمي��ة ضخمة تم توظيفها لخدم��ة النظام والطعن في 
الثورة وهي لم تشمل السوريين فحسب بل امتدت لتصل 
إلى ش��خصيات م��ن لبنان والع��راق واألردن ومصر وتركيا 
وغيره��ا. وفجأة ظهر كذلك مق��دار االختراق الرهيب الذي 
كان النظ��ام يزرعه من��ذ عقود طويلة داخ��ل بلدان أخرى 

وكأنه كان يخبئ »بوقه« األبيض ليوم األسود. 
ول��د البعثي��ون ف��ي س��وريا وعاش��وا وترب��وا فيه��ا 
كغيره��م، ولئ��ن كان البعثي��ون األوائل أصحاب مدرس��ة 
فكرية متجددة أخذت موقعه��ا ضمن تيارات الفكر العربي 

المختلفة، إال أن أتباعهم فيما بعد دفعوا الناس للكفر بكل 
ما يمت للبعث بصلة، وتم إفراغ المبادئ واألفكار األساسية 
م��ن محتواه��ا وبات��ت جس��رًا عب��ر من��ه كل االنتهازيي��ن 
واللصوص والفاس��دين تحت مسميات وشعارات ال أول لها 
وال آخر، وهكذا ركب المس��ؤولون والعس��كريون السيارات 
الفاره��ة بدعوى تخصيصهم بموازن��ة كبيرة »للدفاع عن 
الوطن ض��د الصهيونية واالمبريالي��ة« بينما تم التضييق 
عل��ى الش��عب ال��ذي أصبح منته��ى حلمه قطع��ة من لحم 
فاس��د أو نصف كيلو من الس��كر من شهر آلخر تحت شعار 
»ال حي��اة في ه��ذا القطر إال للتقدم واالش��تراكية«، ويبدو 
أنهم طبقوا الش��طر األول »ال حياة« وأس��قطوا الباقي من 

كل الحسابات.
يزيد في حنق السوري أنه صبر كثيرًا على عقود من 
الطغيان والمهانة واالختفاء القس��ري والحصار االقتصادي 
المفتع��ل إلذالله وتركيعه، صبر طوياًل على تدجين أوالده 
وتحويلهم إلى مس��وخ تهتف بشكل أجوف لزعيم لم يروه 
إال ف��ي ش��رائط الصور الت��ي كانت تغط��ي كل مكان في 
أرجاء الوطن، كان يراه في الملعب والمدرس��ة والمؤسسة 
والش��ارع والجس��ر والنفق، داخل الس��جن وعلى جدرانه، 
في شاش��ة التلفزي��ون الوحيدة اليتيم��ة واإلجبارية في آن 
معًا. دفع الس��وري من عم��ره وعمر إخوت��ه وأهله وأوالده 
الشيء الكثير، ضاع مستقبلهم وعمرهم داخل المعتقالت 
وخارجها، لم يكن ثمة فرق كبير. كانت األيام تمضي عليه 
ثقيل��ة كان يتمنى فيها الموت كثيرًا عل��ى حياة ليس فيها 

شيء من مقومات الحياة.
إن الث��ورة اليوم ليس��ت ثورة سياس��ية، ويخطئ من 
يعتقد أن الثائرين على األرض )وليس المعارضة الخارجية 
التي ركبت موج الثورة فيما بعد( يطمحون إلى حكم أو إلى 
رئاسة، قالها أحد الالجئين الس��وريين: »أنا لست حيوانًا«، 
هذا إذًا لب المس��ألة، يقول الثائ��رون اليوم للنظام أنك لم 
تحدثنا خالل أربعين س��نة فاس��مع صوتنا وصراخنا اليوم 
وسنصم آذانك سواء ش��ئت أم أبيت. فالخيار لم يعد اليوم 
بيد النظام بعد أن قرر الثائرون أن ال عودة وأنهم مصرون 
على الوصول إلى أذن النظام مباش��رة والصراخ هناك. وال 
يخفى الدور الكبير للوحات التي يتم رفعها في المظاهرات 
والتي يتم تدوين أسماء القرى والبلدات تحتها وكأن هؤالء 
يقولون للنظام: »انظر، هذه كفرنبل، وتس��يل، والحراك، 
وكفر تخاريم، ومعصري��ن، والبياضة، وتلكلخ، والقصير، 
وغيرها وغيرها« إنهم ببساطة يقولون لرئيسهم أن هذه 
بلدات في وطن أنت تحكمه ولكننا متأكدون بأنك لم تسمع 
بهذه األس��ماء من قبل. أرادوه أن يفهم ولكنه لم يرد حتى 
أن يفهم )مع أن زين العابدين بن علي قال أنه فهمهم ثم 
رك��ب الطائرة ورح��ل(. وأرادوه أن يس��مع ولكنه كان أصم 
بالفعل وال يزال كذلك. ولعله ال يش��اهد في قصره س��وى 

قن��اة الدنيا التي تبعث في نفس��ه ونف��وس محبيه الراحة 
والطمأنينة وهم يتناولون عشاءهم في المطاعم الفاخرة 
وكأنهم يرون كائنات من المريخ وليس بشرًا تموت وتقتل 

تحت التعذيب وضرب النار.
يشعر السوري يومًا بعد يوم بأن الحل ال بد أن يكون 
بي��ده بع��د أن خذله الجميع. إن��ه يفهم الي��وم أكثر من أي 
وق��ت مضى أنه ال الدول الكب��رى وال الدول العربية لها أية 
مصلحة في س��وريا ولذلك يترك لمصيره وحيدًا. إنه يعلم 
تمامًا أنه لن يتراجع بعد اليوم حتى ولو خس��ر كل ش��يء، 
فق��رار المضي نحو النهاية تم اتخ��اذه منذ رفع صوته في 
أول مظاه��رة، وه��و يعلم كذلك أن أية تهدئة س��تودي به 
حتم��ًا إلى أح��د األقبي��ة أو المعتقالت، وله��ذا فاألفضل أن 
يموت واقفًا بدل أن يس��تلم تش��ريحه أحد ج��زاري النظام 
الذي��ن ال تردعه��م أخ��الق وال يوقفهم ضمير ع��ن افتعال 

أبشع صنوف التعذيب واإلهانة.
لن ندعي في هذه المقالة امتالك الحل الس��حري في 
س��وريا، ولكن من المؤكد أن تأخر الحل ستكون له عواقب 
كارثي��ة عل��ى كاف��ة المس��تويات الثقافي��ة واالقتصادي��ة 
والسياس��ية واالجتماعية. فتدهور الحالة المعيشية للناس 
يزيد من انتش��ار حوادث الس��رقة والسطو والخطف لطلب 
الفدي��ة، كم��ا أن االرتفاع الح��اد في نس��بة البطالة نتيجة 
إغ��الق الكثي��ر م��ن المعامل والش��ركات النع��دام الجدوى 
االقتصادي��ة أدى إل��ى تفش��ي ظواهر التس��ول والتهريب 
واالحتي��ال حيث ب��ات تأمين الح��د األدنى م��ن العيش هو 
الهاج��س الرئيس لمعظم الس��وريين. أما على المس��توى 
االجتماع��ي والثقاف��ي ف��إن تعقد األزم��ة يزيد م��ن حالة 
االحتق��ان الش��عبي الداخلي وكذلك من حالة االس��تقطاب 
الرهيبة التي تهدد بتقس��يم المجتمع مثلما تهدد بتقسيم 
الوط��ن. ونحن ورغ��م تأكيدنا عل��ى وج��ود الطائفية في 
س��وريا بحك��م التاري��خ والجغرافي��ا ف��إن ه��ذه الطائفية 
س��تنقلب لعنة على هذا الوطن ألن هن��اك من يلعب على 

الوتر الطائفي من جميع األطراف وهو ما سيجر 
إلى حرب أهلية يكون الخاس��ر األكبر فيها هو الوطن 

وال يربح فيها أحد.
آخر الكالم: يقول نزار قباني:

يا وطني الحزين
حوّلتَني بلحظةٍ

من شاعٍر يكتبُ الحبَّ والحنين
لشاعٍر يكتبُ بالسكين

ألنَّ ما نحسّهُ أكبرُ من أوراقنا
ال بدَّ أن نخجَل من أشعارنا

حي قاضي عسكر - حلب بعد قصف بالبراميل المتفجرة
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ول��د البطري��رك إف��رام برصوم ف��ي مدينة 
الموص��ل أكث��ر الم��دن العراقي��ة اتص��ااًل بالب��ر 
الس��وري , في حزي��ران ع��ام 1887 ألل برصوم 
األس��رة الوجيه��ة , وس��مي ف��ي المعمودية أيوب 
وظه��رت فيه ب��وادر النب��وغ منذ الصب��ى ويذكر 
الكثي��رون م��ن معاصري��ه ميول��ه الروحي��ة في 
طفولت��ه وجنوحه إل��ى التقوى والعب��ادة ويروون 
عنه قصصا تدل على تألق ذكائه وتعلقه بصوت 
النعمة التي ظه��رت على محياه في عهد طفولته 

المباركة.
تلقى علومه األولى في مدارس السريان ثم 
في مدرس��ة الدومينيكان وتوس��ع في آداب اللغة 
العربي��ة وبيانها وبديعه��ا، وقبل أن يبل��غ الثالثة 
عشرة من العمر أتقن العربية وقسطًا صالحًا من 

السريانية والفرنسية والتركية.
وف��ي الس��ابعة عش��رة م��ن عم��ره اخت��ار 
لنفس��ه طريق الزه��د فرحل إلى دي��ر الزعفران 
ف��ي ماردي��ن وهناك أتق��ن الس��ريانية والتركية 
ودرس اإلنكليزي��ة وتعم��ق ف��ي عل��م الاله��وت 
وانكب على دراس��ة الكتب الفلس��فية والمنطقية 
لكن اهتماماته انصبت بش��كل خاص على تاريخ 
الكنيس��ة الس��ريانية األنطاكية ولغته��ا وتراثها , 
وأخذ يكتب بعض المقاالت االدبية وينظم بعض 

المقطوعات الشعرية.
عندما بلغ العش��رين عمره رسمه البطريرك 
» عب��د اهلل الثان��ي صطوف« شماس��ًا ث��م راهبًا 

ع��ام /1907/م واخت��ار لنفس��ه اس��م القدي��س مار 
أف��رام الس��رياني ث��م في تاري��خ /20 أي��ار 1918م/ 
عين��ه البطري��رك » أغناطيوس إلياس الثال��ث« نائبًا 
بطريركي��ًا في حمص ورس��مه مطرانًا على س��ورية 
ولبنان باسم » مار س��ويريوس » , و من أهم أعماله 
ف��ي عهد أس��قفيته إغاثته لأللوف م��ن النازحين من 
أبناء ش��عبه من كيليكيا والرها إلى سورية ولبنان ما 

بين عامي /1922/م و/1924/م.
ب��رز إف��رام األول كرج��ٍل وطن��ي بع��د الح��رب 
العالمي��ة األولى , ودعا ليكون الس��وريون صفًا واحدًا 
في مواجهة االنت��داب ,، فكان انتخابه عام / 1919/م 
ليك��ون ضم��ن الوفد الس��وري ال��ذي توج��ه لحضور 
مؤتم��ر الصلح في باريس للمطالبة بحقوق الش��عب 
الس��وري، في ظل الوجود الفرنسي واإلنكليزي على 
أرضه، وفي خضم أحداث المؤتمر عال صوت المطران 
»س��ويريوس« ليس فقط للمطالبة بحقوق الش��عب 
الس��وري ولكن أيضا للمطالبة بحقوق بقية الشعوب 
العربية في المنطقة، وكانت تلك الزيارة أيضا فرصة 
له لدراسة مخطوطات سريانية موجودة في باريس. 
ولما دخل الجيش الفرنسي حمص اختاره الحماصنة 
ليتكل��م باس��م المدين��ة حي��ث كان لقب��ه » مط��ران 
العروب��ة« وق��د خب��ر الفرنس��يون أنف��ة البطري��رك 
فعرفوه صلب العود، حكيمًا ال يجارى متمس��كًا بالحق 
مقدام��ًا ش��جاعًا يداف��ع عن وطن��ه ومواطني��ه بقوة 
واطمئن��ان فكانت ال��دار البطريركية منت��دىً ألحرار 
س��ورية يجتمع��ون إل��ى قداس��ته للمداول��ة والبحث 

واستمداد النصائح والمشورة.
كان متعصب��ًا للش��رق العرب��ي واللغ��ة العربية 
والفك��ر العرب��ي.. كان ي��ردد دائم��ًا » ش��رقنا أفضل 
ب��الد العال��م« وه��و المداف��ع ع��ن بني قوم��ه بوجه 
المستشرقين غير المنصفين حين قال« إذا كان لكم 
فضل التنقيب والكش��ف بحكم ما تملكون من ثروات 
فه��ذا ال يعن��ي أنك��م صرتم أس��اتذتنا.. نح��ن أدرى 
بأسرار لغتنا وأدبنا وتاريخنا وستظل روحانية الشرق 
العريقة منهلكم النمير الذي تنشده نفوسكم الجافة 

الظمأى«.

س��نة 1927 ق��ام برحل��ة إل��ى جني��ف ول��وزان 
كمبع��وث رس��ولي عن كنيس��ته الس��ريانية لحضور 
المؤتمر العالمي عن اإليمان. ثم ُأرس��ل بصفة نائب 
بطريرك��ي للوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة حيث أقام 
هن��اك ثالث كنائ��س جديدة للس��ريان، ورس��م لهم 
كهنة لخدمتهم، كما ق��ام بإلقاء عدد من المحاضرات 

عن اللغة السريانية وآدابها في جامعة شيكاغو.
انتخ��ب ع��ام 1932 عض��وًا في المجم��ع العلمي 
العربي بدمش��ق، وبعد وفاة البطريرك إلياس الثالث 
ع��ام 1933 انتخب��ه المجم��ع المق��دس ف��ي حم��ص 
بطريركًا باس��م مار أغناطيوس أفرام األول برصوم، 
فقام بنقل المق��ر البطريركي من دير الزعفران في 
تركيا إلى مدينة حمص في س��وريا بس��بب الظروف 
القاس��ية التي واجهها المسيحيون في تركيا في تلك 

الفترة.
عندما تس��لم البطريركية أسس أبرشية جديدة 
ف��ي منطق��ة الجزي��رة الس��ورية باس��م » أبرش��ية 
الجزيرة والخابور« ع��ام /1933/م، كما أصدر المجلة 
البطريركية بإش��رافه الشخصي في دير مار مرقس 
بالق��دس، وأنش��أ المدرس��ة اإلكليريكي��ة األفرامي��ة 
ف��ي مدينة زحل��ة بلبن��ان والتي ع��زز بها الكنيس��ة 
الس��ريانية وجعل لها مس��تقباًل روحيًا وأدبي��ًا باهرًا. 
وق��د باش��رت مهمتها من��ذ ع��ام / 1939/م حتى عام 
/1945/م حيث نقلها البطريرك إلى الموصل بالعراق 
, ويبقى اكتش��افه لزنار الس��يدة الع��ذراء في حمص 
حدثًا تاريخي��ًا هامًا ارتبط بعهده في 30 كانون األول 

1953م.
في عام 1936 أعلن المندوب الس��امي الفرنسي 
» بي��و » قيام دولة طائفية في ش��مال س��ورية اطلق 
عليها »الحس��كة حكومة قريو- مرش��و« , وكان وراء 
فكرة ه��ذه الدويلة ضابط آش��وري يحمل الجنس��ية 
الفرنس��ية، فبع��د فش��ل ث��ورة اآلش��ور ف��ي العراق 
ع��ام 1933 وهجرته��م إل��ى س��وريا عب��ر الح��دود 
الش��مالية الش��رقية. وق��ع االختيار على ش��خصيتين 
من الحس��كة لقي��ادة الدولة هم��ا الكاثوليكي الياس 
مرش��و واألرثوذكس��ي عبد األحد قري��و وكان رئيس 
بلدية الحس��كة. األم��ر الذي يعني فرنس��ا قيام دولة 

كاثوليكي��ة تدين بال��والء لها، لكن ه��ذا لم يكن 
ممكنا نظرا ألقلية الكاثوليك، وس��يطرة السريان 
األرثوذكس فكان ال بد من ش��خصية أرثوذكسية 
تشارك في الحكومة، فتم إقامة حكومة الحسكة 
قري��و- مرش��و، وإنش��اء محكم��ة مس��تقلة ع��ن 
العاصم��ة دمش��ق، وكذلك أحدث مركزا مس��تقال 
للدرك بقيادة فرنس��ية وضباط فرنسيين. فكان 
الرفض القطعي لهذه الدويلة من قبل البطريرك 
مار أفرام برصوم، بطريرك السريان األرثوذكس 
النطاكي��ة وس��ائر المش��رق والعالم ف��ي الفترة 
المذك��ورة، وقد اتصل بعبد االح��د قريو وقال له 
بالحرف: إلى أين تأخذ السريان نحن عرب منتمون 
لهذه األمة »إنت شو عم تعمل« األمر الذي اضطر 
»قري��و« إلب��الغ البطريرك بم��ا ين��وي القيام به 
وبقي األمر سرًا بينهما حتى موعد إسقاط الدولة. 
وفيه بلغه بض��رورة القبول المرحل��ي مخافة أن 
تسلم مقاليدها لمن هم قانعون بقيام مثل هذه 

الدويلة ويصبح من الصعب إسقاطها.
وهذا ما كان، فقب��ل أن تكمل الدويلة عامها 
األول، تم دعوة رجال الحامية الفرنسية وضباطها 
إلى غذاء في كنيس��ة السريان األرثوذكس، وفي 
هذا الغذاء كانت كلمة الس��ر التي اتفق عليها مع 
ابنه جوزيف أثن��اء إلقاءه كلمة ترحيب بالضيوف، 
وقبي��ل الوصول إل��ى كلم��ة تحيا فرنس��ا، فكان 
دخول المس��لحين الع��رب إلى الكنيس��ة وطوقوا 
الضباط، وما هي إال ثوان حتى س��مع بإطالق نار 
كثي��ف فكان��ت الثكنات الفرنس��ية في قبض��ة العرب 
من مسيحيين وأبناء عش��ائر خاصة الجبور الذين تم 

التنسيق معهم.
ومن كتبه المطبوعة أذكر:
- الردعة في تفنيد الرجعة

- التحفة الروحية في الصالة الفرضية
- نزه��ة األذهان في تاريخ دي��ر الزعفران الدرر 

النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة
- األلفاظ السريانية في المعاجم العربية

- دي��وان قيثار القلوب ويض��م )16( مقالة نثرية 
وقصيدة.

وأهم كتبه على اإلطالق كتاب اللؤلؤ المنثور في 
تاريخ العلوم واآلداب الس��ريانية /حمص 1943/ فهو 
يضم كل ما أنتجته قرائح المؤلفين السريان في نحو 
ألفي سنة من لغة وأدب وفلسفة ودين وتاريخ بشتى 
أنواع��ه مع تراج��م علماء الس��ريان وأدباءهم ما قبل 
المي��الد حتى ع��ام /1930/ باللغة العربية وبأس��لوب 
أدبي رفيع المستوى. باإلضافة إلى كتبه المطبوعة ال 
يمكن أن ننسى أيضًا مقاالته التاريخية النفيسة التي 
نش��رها في مج��الت / الحكمة، الكلي��ة، البطريركية، 

المجمع العلمي العربي/ بمواضيع متعددة.
وهناك عدد من الكتب األخرى مما حققه وترجمه 

ونشره من آثار السلف أذكر منها:
- كتاب اإلشحيم »صلوات سريانية ».

- كتاب تهذيب األخالق للفيلسوف يحيى بن عدي
- كت��اب حديث الحكم��ة » مختصر ف��ي المنطق 

والفلسفة »البن العبري
- وله رسالة في علم النفس اإلنسانية بالعربية 
للعالم��ة ابن العب��ري وغيره��ا الكثير م��ن المؤلفات 

والمخطوطات التي لم تتم طباعتها بعد.
ف��ي حم��ص وبتاري��خ 23 حزي��ران 1957 رحل 
باعث مجد الس��ريان ف��ي العصر الحدي��ث، ومن كان 
يردد دائمًا: » ش��رقنا أفضل ب��الد العالم«. ودفن في 

كنيسة أم الزنار بحمص.
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �لثامن ع�سر 18 / 6 
بع��د العاش��رة والنص��ف التقيت بالرفيق حس��ين 
الشيحاوي، من بلدة الس��لمية. يعاني في أشهر الشتاء 
من آالم في العمود الفقري، سجن في أوائل السبيعنات 
عام��ًا ونص��ف الع��ام، وها هو ف��ي الس��جن منذ صيف 

1983. قلت له: - إنني أحاول كتابة قصص. 
جئن��ا عل��ى ذكر البل��دة وذك��ر العائ��الت وعالقات 

سكانها اإلجتماعية وقساوة المناخ المتأثر بالصحراء. 
تح��دث عن والده الذي توفي في آخر الس��بعينيات 
من ه��ذا الق��رن، وع��ن والدته الت��ي بلغ��ت حتى اآلن 
الخامس��ة والتس��عين.. خدم وال��ده في س��الح الخيالة 
ف��ي الجي��ش الفرنس��ي من��ذ ع��ام 1925، وانتقل من 
القامش��لي إلى دمش��ق، رافق )علي خان(، ابن آغا خان 
ممتطيًا حصانه والشاب علي على ظهر الحصان كذلك 
عبر ش��وارع دمش��ق عام 1939. جده اعتق��ل من قبل 
درك الدولة العثمانية عام 1905 وظل في السجن حتى 

عام 1913 حيث مات بين جدرانه. 
 السبب اكتشاف عسس السلطنة أن وفدًا اسماعيليًا 
يريد التوجه إلى الهند لتأدية الزكاة إلى الزعيم آغا خان، 
فقبضت الدولة على أعضاء الوفد، وأودعتهم الس��جون. 
وحس��ب رواية المهندس وصف��ي زكريا في كتابه جولة 
أثرية يقول: أن المبلغ المجموع كان بقيمة 40 ألف ليرة 
ذهبي��ة ج��رت المصالحة عليه بإش��راف متص��رف حماه 
ناظم بيك وقائمقام السلمية اسماعيل الشهابي حوالي 
1907 لبناء مدرس��ة زراعية في أرض / القريم / يتبرع 
به��ا األهالي ومنذ عام 1910 أو 1911 صارت المدرس��ة 
تستقبل الطالب من أنحاء سورية وصار )وصفي زكريا( 

المهندس الزراعي وخريج استانبول مديرًا لها. 
�ليوم �لتا�سع ع�سر 19 / 6 

المرويات عن سجن / تدمر / سيء السمعة ال تزال 
مخزونًا مختبئًا تحت األرض، والذي يظهر على السطح 
يعتبر قلياًل وبس��يطًا بالنس��بة للكام��ن والمختبئ. لقد 
روى ب ع��الوي أن المهج��ع الذي كان به، والذي يتس��ع 
لمئت��ي نزيل قد فقد باإلعدامات وبالتدريج خمس��مائة 
الحالق��ة  أو  التنف��س  أثن��اء  ثالثماي��ة  وفق��د  نزي��ل، 
كتصفية، أو أثناء الدعوات الخاصة إلى الساحة من أجل 

القتال بالكرباج والفطس حتى الموت. 
وفي إحدى المرات، كما روى عالوي، جمعوا حوالي 
المائتي��ن من مهجعن��ا والمهاجع األخ��رى وأجريت لهم 
محاكم��ة صورية ثم أعدموًا ش��نقًا ونحن نرى من باب 

المهجع الذي تركوه مفتوحًا، وبعد حفلة اإلعدام.. 
هل يمكن أن يرد ذل��ك في رواية من الروايات وال 
يقال: - أن هذه الرواية تتخذ المبالغة والتهويل س��بياًل 
لها؟! أن ما يحدث في الس��جون العربية شيء ال يصدق 
أب��دًا، وهؤالء الحكام يجب النضال ضدهم قبل النضال 

ضد إسرائيل أو أمريكا. 
�ليوم �لع�سرون 20 / 6 

زميلنا في الصحافة ورفيقنا / أحمد حمود / المحرر 
في وكالة / س��انا / لألنباء، ال يزال مضطربًا منذ جاءت 
زيارته في 16 من الش��هر الحالي، له عدة بنات الكبيرة 
اس��مها: - كفاح. وولد واحد اسمه عالء، تقدم هذا العام 

إلى امتحان الشهادة اإلعدادية. 
فوج��ئ زميلنا وهو يس��أل ابنه عالء ع��ن امتحانه 
وه��ل هو من األوائ��ل ومن المجدّي��ن؟.. فأحاب االبن: 

كيف أس��تطيع أن أك��ون من األوائل، ووالدي منذ تس��ع 
س��نوات لم أره، وهو في الس��جن بس��بب رايه المخالف 
ل��رأي نظ��ام الحكم أنا وأمي وأخواتي ش��به مش��ردين 
وجائعي��ن في ري��ف الدريكيش. كي��ف تطلب مني ذلك 
وأنا أراك من وراء هذا الش��بك. وبك��ى الفتى بعد ذلك 
بدم��وع ح��ارة، فاهت��ز كي��ان األب م��ن ه��ذه الحقيقة 
الفاجعة التي كش��ف الغطاء عنه��ا ابنه عالء الذي تركه 
وعمره دون الخامسة. أن كالم االبن ودموعه يتفاعالن 
ف��ي أعماق األب الصحافي خريج جامعة الجزائر، والذي 
دخل السجن في الثالثين من عمره واآلن يبلغ األربعين. 
إنن��ي أزوره يوميًا في المهجع الس��ادس ألواس��يه 

وأسليه وهو ممتلئ أسى وحسرة. 
أن جوًا من الحزن واليأس يخترم الجميع ويعتامهم. 
أن الس��جين يحمل في أعماقه طاق��ة هائلة من األمل، 
ولكن��ه يم��ر بمراح��ل - وخاص��ة عندما ينحس��ر النهار 
ويقبل الليل – من اليأس الثقيل والسقيم يحسها أثقل 
من الجبال، وأس��قم م��ن الذي أصيب بفق��دان الذاكرة 

والتوازن والصداع والشقيقة. 
�ليوم �حلادي و�لع�سرون 21 / 6 

قل��ت مازح��ًا مع جاري عب��د الوه��اب المحاميد من 
اإلتحاد اإلش��تراكي، وقد انتهى للتو من صالة العش��اء، 
ردًا عل��ى قول��ه: أن الجمي��ع الي��وم يق��ف ف��وق جب��ل 
عرفات: - هل يُس��مح بالقع��ود كذلك على عرفات في 
يوم الوقفة هذا؟! قال: يا أبو قصي أنت تس��أل أس��ئلة 
زائدة هذا اليوم. أجبت مازحًا: - أن الس��ماء ال تهتم إلى 
األسئلة أن كانت زائدة أم ناقصة! هذا أمر يهم اإلنسان 
فقط، وال يوجد س��ؤال ممنوع وس��ؤال مس��موح بعرف 
الس��ماء الم��ألى بالكواكب.. وهكذا مضينا في المس��اء 
نتحدث. حينًا عن مناس��ك الح��ج، وحينًا عن بعض هذه 
المناس��ك الت��ي كانت موج��ودة قبل اإلس��الم.. ورحت 
أتأم��ل بيني وبين نفس��ي في مس��ألة الدين ومس��ألة 
الطقوس، وأن اإلنسان منذ وجد كان يبحث عن تفسير 
للمجهول، ويريد إقناع نفس��ه وقلبه وعقله. التس��اؤل 
مس��تمر والش��ك والنقد مس��تمران. الدين يمنع الشك 
والنق��د، والتفكير ال يأتي إال عن طريق الش��ك والنقد. 

أن العالم يبدو بتناقضاته غير معقول؟!
هذا يذكرني بكتاب صديقي القديم، الذي عرفته 

في بيروت عام 1962، والذي كتبت مقااًل عنه في مجلة 
/ العلوم / الصادرة ع��ن دار العلم للماليين حول كتابه 

العظيم / العالم ليس عقاًل /. 
أن ه��ذا المفكر العظيم س��تذكره األجيال الالحقة 
عندم��ا تكون اس��تيقظت من س��باتها وخمولها، ويقرع 
العق��ل والتنوي��ر بابه��ا، كم��ا ق��رع / فولتي��ر / عق��ل 
الفرنس��يين.. لقد م��رت عش��رة أعياد قبل ه��ذا العيد 

ونحن جلوس وراء األبواب ننتظر الفرج والحرية. 
�ليوم �لثاين و�لع�سرون 22 / 6 

وعدون��ا أن تج��ري المي��اه ف��ي الب��واري، وتنبثق من 
الحنفي��ات، ولك��ن »الضغ��ط« لم يس��يطر علي��ه كما قال 
مساعد االنضباط. وهذا المساعد اسمه »حكمت« وهو ودود 
وغيور وخدوم، وهو ضد أنواع »السلبطة« لكن مسؤولياته 
قليل��ة، وظهوره في األجنحة نادر ز قال دون انتباه أن إمالء 
األوعية بالماء س��يتم، لكن بعد تأمينه لجناح النس��اء. هذه 

أول مرة نسمع أن جناحًا للنساء في هذا السجن. 
مررن��ا على المهاجع كي نش��د على األيدي بقدوم 
العي��د، وهذا يذكرن��ا باألوالد. أن العرب ف��ي هذا العيد 
الكئي��ب يم��رون بأقس��ى درج��ات الضع��ف والتف��كك، 
وخاص��ة – وقد تبين – أنهم يتعرضون للقهر والذل من 
قبل حكوماتهم أواًل، ومن قبل أمريكا وإسرائيل ثانيًا. 

�ليوم �لثالث و�لع�سرون 23 / 6 
أنهيت هذا اليوم قراءة كتاب: »اإلستش��راق« إلدوار 
س��عيد وهو كت��اب هام جدًا، وربما عندم��ا صدر لم تكن 
الص��ورة واضح��ة ف��ي الوط��ن العرب��ي، ح��ول الهيمنة 
األمريكية، ومأساة العرب مع حكامهم. مضى على تأليف 

الكتاب خمسة عشر عامًا وعلى ترجمته عشر سنوات. 
وقد اطلعت من خالل بعض الدراس��ات أن المؤلف 
يقود ف��ي الواليات المتحدة أكبر تي��ار في النقد األدبي 
الحديث، وله ش��هرة واسعة النطاق، وس��يكون الممهد 
لقي��ام مركز أبحاث ف��ي أمريكا وأوربا والب��الد العربية 

للرد على اإلستشراق المتحامل والمتصهين. 
عندما يطلع المرء على استشراق األلماني: / فون 
غروينام / والبروفس��ر / بيرفر / يكتش��ف عمق الجراح 
ال��ذي نعاني��ه كع��رب، والمأس��اة أن حكامن��ا يتواطؤن 

لتعميق التخاذل. 
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ثالث س��نوات م��رّت على عم��ر )الث��ورة أو األزمة 
أو الحرب، سَ��مِّها ما ش��ئت( وكثير من الس��وريين لم 
يتلقوا تعليمًا مدرسيًا أو جامعيًا بشكل كاف خالل هذه 
الفت��رة، ه��ذا إن تلقوا ه��ذا التعليم. فبحس��ب معظم 
اإلحصاءات فإّن أكثر من 40 %من األطفال الس��وريين 
ال يتلقون تعليمهم في المدارس والبقية )أي ما يقارب 
%60( يجازف��ون بحياتهم بش��كل يوم��ي للوصول إلى 
مدارس��هم والتي تعرض أكثر من ثالثة آالف منها إلى 
التدمي��ر أو لحق��ت بها األضرار بش��كل كل��ي أو جزئي 
-حس��ب كل مدرس��ة أو منطق��ة-، ه��ذا باإلضافة إلى 
النازحين من المناطق المنكوبة الذين يشغلون حوالي 

تسعمئة مدرسة ُأخرى.
الكارثة الس��ورية ورغم حجمه��ا لن تنتهي برحيل 
النظ��ام أو ب��أي حل آخر ينه��ي هذه »األزم��ة«. األزمة 
الحقيقي��ة مس��تمرة والق��ادم أعظم. الجيل الس��وري 
الق��ادم ه��و جيل أمي بش��كل كبير، واألميّة س��تكون 
األس��اس ال��ذي س��يبنى فوق��ه كّل مش��اريع التطرف 
واإلره��اب، مم��ا يجع��ل س��وريا »المس��تقبل« منبع��ًا 

لحركات قد تكون القاعدة شيئًا صغيرًا أمامها.
طف��ٌل س��وري بلَغ السادس��ة من العمر ف��ي العام 
2011 )س��ن دخ��ول الطفل الس��وري إلى المدرس��ة(، 
ُقصفت مدرسته ولم يكمل تعليمه. اآلن نحن في عام 
2014 الطفل بلَغ التاس��عة ولنفترض أن »األزمة« لم 
تُحل حتى السنة القادمة أي أن الطفل سيتجاوز عشرة 
سنوات، وحسب منظمات الطفل ومنظمات التعليم فإن 
تعريف الش��خص اأُلمي هو من بلغ العاشرة من عمره 

وال يعرف القراءة والكتابة.
كثي��رة هي ح��االت نق��ص التعلي��م في س��وريا، 
ونتائجها س��تكون كارثية. تخيل��وا األطفال ممن كانت 
أعمارهم خمس��ة س��نوات وحتى عمر سبع سنوات في 
العام 2011 ماذا حدث بحالتهم التعليمية وما س��يحدث 

بهم خالل السنوات القادمة؟.
رغ��م كّل المش��اريع الت��ي تق��وم به��ا المنظمات 
المحلي��ة ف��ي دول الج��وار الس��وري )لبن��ان، الع��راق، 
تركي��ا، األردن( والمنظمات الدولية واإلقليمية المهتمة 
بالطف��ل الس��وري إاّل أنّه��ا تبق��ى دون الح��د األدن��ى 
المطل��وب، وتبقى هي مش��اريع صغي��رة ال ترقى إلى 
الح��د المطلوب. م��ا يتوجب فعله هو مش��اريع ضخمة 
على مس��توى الدول الكبيرة ذات تمويل كبير يستطيع 
أن يس��توعب العدد الكبير من األطفال السوريين ممن 

فقدوا )حقهم( في التعليم.
األميّة هي الكارثة الس��وريّة الحقيقة التي تهدد 
مستقبل البالد، ومستقبل المنطقة بشكل عام. الجهل 
واألميّة هي الم��رض األصعب الذي يجب معالجته في 

الجسد السوري. 
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مع متام �لعام �لثاين من �عتقاله، �سوريتنا حتاور زوجة مازن دروي�ص

�ل�سحفية يار� بدر:  �أنتظر معجزة و�أعي�ص �الأمل، 
وجميعنا خائفون حتى "�ل�سجان"

  عامر محمد - دمشق

عامي��ن،   قب��ل  الي��وم  كم��ا 
ش��باط،  م��ن  عش��ر  الس��ادس 
الس��ورية  المخاب��رات  داهم��ت 
مكت��ب المركز الس��وري لإلعالم 
لتعتق��ل مازن  التعبي��ر  وحري��ة 
دروي��ش رئيس المرك��ز مع كل 
الصحفيي��ن العاملين معه، غيب 
م��ازن م��ع رفاقه الخمس عش��ر 
ألش��هر قبل أن يطلق س��راحهم 
واح��دًا تل��و األخر، حتى تش��رين 
األول من ذات العام حين انتشرت 
إش��اعة قال��ت إن درويش قضى 
تحت التعذي��ب، كان درويش قد 
تع��رض لتعذي��ب ح��اد لكنه لم 
يستش��هد، فربما لم يشأ جالدوه 
ذل��ك ألس��باب ليس من الس��هل 
معرفته��ا اآلن، ث��م ح��وّل إل��ى 
س��جن عدرا ونس��بت ل��ه تهم ال 
يمتلك جهاز القض��اء أي إثباتات 
عليه��ا حت��ى الس��اعة، وينتظ��ر 
أن تصل��ه م��ن أكثر أف��رع األمن 
س��طوة ف��ي س��وريا "المخابرات 
الجوية"، واليوم تسمر المحاكمة 
وموع��د  بامتي��از  السياس��ية 
جلس��تها القادمة في العاشر من 

آذار المقبل.
تق��ول الصحفي��ة ي��ارا ب��در زوج��ة مازن 
درويش لس��وريتنا، إن عامًا م��ن المماطلة في 
القضية الخاص��ة بدرويش قدر مرّ اآلن، وقرر 
القاض��ي ف��ي آخر جلس��ة أن يؤج��ل المحاكمة 
لمطالب��ة النياب��ة التي قد تكتف��ي بالتهم التي 
وجهه��ا قاض��ي التحقيق س��ابقًا، أوق��د تصعد 
بإضافة ته��م جديدة، علمًا أن ما وجه لدرويش 
م��ن ته��م حت��ى الي��وم ه��و "النش��ر والدعاية 
الت��ي  الجلس��ة  وبع��د  اإلرهابي��ة"،   لألعم��ال 
س��تعقد في العاش��ر من آذار بأسبوع واحد من 
المفت��رض أن يح��دد موع��د جلس��ة الدفاع ثم 
النطق بالحكم، مع كل هذا ومع الغياب لعامين 
م��ن الصعب اليوم أن تطلب من يارا أن تحدثك 
عن مازن، يتردد الكالم معها وقد يتقطع .."هو 
اإلنسان والصحفي المدافع عن حقوق اإلنسان 
وهو الذي يحل��م، ... هو صديقي وزوجي ... ال 
أع��رف" الكالم القليل هذا يكفي كي تدرك كم 
من الصعب أن تس��أل أه��ل معتقل، أي معتقل 
ع��ن مفقودهم ال��ذي ينتظرون، فتس��رع نحو 

سؤال آخر.
حين اعتق��ل مازن درويش م��ع كل رفاقه 
ب��دأ المقربون من أجه��زة المخابرات بالتغطية 
عل��ى النب��أ  آن ذل��ك باس��تخدام أكث��ر الته��م 
اس��تعمااًل ف��ي س��وريا "التعامل مع إس��رائيل" 
نُش��رت  ه��ذه التهمة على نط��اق ضيق لكنها 
س��رت قلياًل لقطع أي تعاطف ممكن بالذات في 
وس��ط الصحفيين، وكُث��ر ال��كالم المخابراتي 
ع��ن تمويل المركز، فيما تق��ول بدر إن المركز 

كان يمول من مؤسس��ة تقدم دعم��ًا ماليًا  في 
ذات الوق��ت للتلفزي��ون الس��وري وقن��اة الدنيا  
وش��اركت ه��ذه المؤسس��ة في دع��م وتمويل 
فعالية للمؤسس��ة العامة للسينما، لكن السبب 
في اعتقال مازن كما تراه بدر يعود لس��بب آخر 
"كان��ت  ربما رس��الة مفادها ض��رورة المغادرة 
لكل م��ن يود أن يعمل أو يح��اول أن يعمل، أي 
أن النظام كان يق��ول إما أن تكون معي أو أنت 
ضدي، فلم يعد هناك من مكان لصوت س��لمي 

وسطي".
فِكرُ م��ازن درويش ال��ذي كان ينادي في 
قلب دمش��ق ف��ي بداية ث��ورة الب��الد  بالتوجه 
الس��لمي المدني، كان يرش��حه -حتى ولم يرد 
ه��و- ألن يك��ون أح��د ق��ادة الحراك الش��عبي، 
فالرج��ل الذي أعل��ن أن ال طموح سياس��ي له، 
كان مش��روع سياس��ي نادر في س��وريا أو قائد 
رأي ق��ادر عل��ى التأثير في ش��ريحة يخش��اها 
النظام ويريد لها أن تكون مس��لحة بالرصاص 
ودرويش س��يمنع التح��ول الذي حصل، ش��عر 
النظام بذل��ك فتصرف بالطريقة التي يعرفها، 
تقول بدر "في الفترة األولى من الثورة لم نكن 
نعلم أن حياة ناش��طين مثل مازن مهددة لهذه 
الدرج��ة، أنا أعلم أن فردًا واحدًا ال يس��تطيع أن 
يغي��ر، بل هو تيار ش��مل م��ازن درويش وعبد 
العزيز الخير وزك��ي كورديلو وغيرهم الكثير" 
لكن هل غ��اب هذا التيار والفكر الس��لمي عن 
س��وريا اليوم، تقول بدر آسفة "لقد بهت الفكر 
ال��ذي كان يدع��و للعمل الس��لمي لغي��اب هذه 
األس��ماء وت��ردي وض��ع الناس، وتط��ور العمل 
العس��كري وانتش��ار فكره، ووج��ود الجهاديين 

وصوال إل��ى اختط��اف رزان زيتونة في مناطق 
ال يس��يطر عليها النظام حتى، وهذا سيئ ألنه 
ينعكس على س��وريا بكاملها" لكن بدر ترى أن 
الصوت المدني البد أن يعود وتعطي مثااًل على 
ذلك ما حدث في بلدان عاش��ت ظروف مشابهة 

وربما أكثر صعوبة.
ال تعتب��ر ب��در زوجه��ا م��ازن س��جينًا رغم 
وجوده في سجن عدرا "هو معتقل ألن التوقيف 
قضي��ة  ه��ي  برمته��ا  والقضي��ة  والمحاكم��ة 
سياس��ية" لك��ن القل��ق لديه��ا ال ي��زال حاضرًا 
وج��زءًا م��ن يومه��ا رغم أن��ه ف��ي معتقل أقل 
خطرًا، تس��أل بدر لو كان م��ازن موجودًا اليوم 
خ��ارج تلك األس��وار ما ه��و االقت��راح الذي من 
الممك��ن أن يقدمه؟  تقول ب��در "لربما لو تُرك 
مازن م��ن دون اعتقال، ربما  لما كنا وصلنا لما 
وصلن��ا إليه م��ن اس��تعصاء وعج��ز وربما كان 
بإمكاننا أن نصل لحوار سياسي ما، لكننا اليوم 
هن��ا وعلينا أن نقبل ذل��ك" هنا ال يخفي صوت 
يارا ب��در حزنًا عميقًا ومفهومًا، فتس��ألها أيهما 
أقرب خالص س��وريا بأي اتفاق أو صيغة كانت 
أم خ��روج مازن م��ن معتقله، فترب��ط األمرين 
معًا وترى أن حاًل سياس��يًا ش��اماًل ربما سيحرر 
م��ازن "ل��دي األم��ل لكنني أش��ك بحكمة اآلخر 
بخروج��ه قبل ذل��ك" وتس��تدرك "إال إذا حدثت 
معج��زة بأن ينفذ النظام مقوالته التي يكررها 
بأن يفتح باب الحوار مع الناش��طين الس��لميين 
ومعارضة الداخل" س��ريعًا تستبعد ذلك وتأمل 

به في ذات الوقت.
بع��د أيام م��ن اعتق��ال م��ازن درويش بدأ 
التنديد الدولي بعملية االعتقال، أول المطالبين 
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�سنديانة من �سوريا
  هنادي زحلوط

بإط��الق س��راحه مع رفاق��ه كانت 
الرئاس��ة األلمانية "كانت الرئاسة 
األلماني��ة قد كرمت م��ازن بجائزة 
خاص��ة للكرام��ة اإلنس��انية قب��ل 
ثالث��ة أش��هر م��ن اعتقال��ه، فيما 
طالب��ت فرنس��ا واإلتح��اد األوربي 
باألم��ر ذات��ه"  لكن ه��ل كان هذا 
مفي��دًا أم مض��رًا لم��ازن درويش 
حين يطال��ب من يصنفهم النظام 
كأعدائ��ه بإط��الق س��راح "عدوه" 
تقول ي��ارا "لكي تعرف ذلك عليك 
أن تك��ون من��ذ نعومت��ك أظفارك 
ف��ي قل��ب المؤسس��ة األمني��ة أو 
ضم��ن تلك المنظوم��ة كي تعرف 
كي��ف يفك��رون وكي��ف يتعاملون 
ويقدرون أمرًا مماثاًل ، نحن وهم، 
مازن وه��م يفك��رون بطريقتين 
مختلفتي��ن تمامًا ، فمث��اًل لماذا ال 
توجد أخبار عن عب��د العزيز الخير 
وغيره الي��وم؟  ولماذا مازن اقترب 
م��ازن إل��ى الموت تح��ت التعذيب، 
ولم��اذا حوّل إلى س��جن ع��درا؟ ال 
نعرف ه��ذا اليوم ول��ن نصل ألي 
اس��تنتاج"، عندما التق��ت يارا ألول 
م��رة بمازن بع��د اعتقال��ه ونجاته 
م��ن التعذيب وتحويله إلى س��جن 
ع��درا، كان ق��د فق��د الكثي��ر من 
ال��وزن تش��رح ي��ارا "زرت��ه لمرات 
خالل س��تة أش��هر، لم اعرفه في 
اللق��اء األول وال والدت��ه وال والدي 

عرفاه، وزنه كان 45 كغ".
لي��س م��ازن بالسياس��ي، بل 
هو ناش��ط مدن��ي وصحفي، لكن 
م��ازن كم��اه ي��راه النظام ناش��ط 
سياس��ي من "الطائف��ة" هل هذه 
هي التهمة؟ وهل لهذا هو "خطير" 
عل��ى النظام؟ تجيب ب��در "إذا كان 
هذا الس��بب في اعتقاله، فإن الرد 
عل��ى ه��ذا بس��يط، فم��ازن ليس 
لديه أي ميل سياسي، هو شخص 
يعمل في مج��ال المجتمع المدني 
فق��ط، ال يفكر بتأس��يس حزب أو 
حت��ى االنتماء إلى واح��د، أي إثبات 
يري��دون كي يصدقوا ه��ذا؟" لكن 
البحث الطويل عن أس��باب اعتقال 
مازن بطريق��ة منطقية يبدو عبثًا 
ال طائل منه، يارا تذكر الكثير مما 
قاله م��ازن كمعظم الذين عرفوه، 
من أبرز ما س��معته من��ه "الكلمة 
وعد" ومن الجمل التي ال تنس��اها 
ما قاله درويش لصحفيّة س��ألته 
عن س��رّ بقائه في دمش��ق فقال 
"إن ه��ذا العم��ل يج��ب أن يق��وم 
به أح��د حتى ل��و كان الثمن غاليًا" 
كان يقصد عمل المركز والنشاط 

المدني.
تختم الصحفية يارا بدر:

"أع��رف اليوم أنن��ا جميعًا نرى 
المش��هد السوري س��يئًا، وكلٌّ من 
وجه��ة نظره، جميعن��ا خائفون أنا 
اعلم ه��ذا، حتى الذي��ن يعتقلون 
م��ازن غاضبون وخائف��ون ولو لم 
يكون��وا يعيش��ون حال��ة عليا من 
األل��م مث��ل بقية الس��وريين لكن 
له��م آالمهم أيض��ًا، لكنن��ي أعلم 
أن��ه في ي��وم م��ا س��نكون جميعًا 
بخير، ربما ال نكون نحن هنا، ربما 
أوالدنا، لكن س��نكون كذلك، ربما 
حينها س��نرى األمور أكث��ر هدوءًا 

مما نراها اآلن".

ال تغيب ص��ورة مازن نهار اعتقاله الش��باطي عن 
بالي مطلقا، وكثيرا ما أراه في نومي، كما في صحوي..

مازن الذي كان يفكر بستة عشر شابا وفتاة كانوا 
في مقر المركز الس��وري لإلع��الم وحرية التعبير ذلك 
النه��ار، وجه��ه المتعب وهو لم ينم من��ذ أيام، خروجه 
م��ع الضابط من مكتبه نحو الغرفة التي جمعونا فيها، 
محاولت��ه حت��ى اللحظة األخيرة أن يجن��ب الصبايا هذا 
المشوار الصعب، وابتسامته، آخر ما لمحته فوق وجهه 
وهو يمسك بيد يارا في الحافلة التي أقلتنا نحو سجن 
الم��زة المركزي حيث تتمدد المخاب��رات الجوية كأفعى 

تحكم الخناق على سجنائها!
كان لي ش��رف معرفة مازن درويش قبل سنوات، 
وتحديدا في العام ألفين وثمانية، أحببت قدرته العالية 
في التركيز على عمل مؤسس��ته، وتقويمها، وس��ماع 
المالحظات ح��ول العمل، الخطير بح��د ذاته، في دولة 
تعتبر فيها تسمية "المجتمع المدني" تهمة تطلق على 
المنظم��ة، تؤثر بالتأكيد على اس��تمراريتها مهما يكن 

طموح وامكانيات أصحابها..
أذك��ر كي��ف كان م��ازن ال يوف��ر أجرة الس��رفيس 
ليوفر لموظفيه ولمركزه قدرا أكبر من االس��تمرارية، 
كان يهتم براحة زمالئه إلى درجة سأذكرها ما حييت!

بابتس��امته تل��ك كان يكت��ب مش��اريعه، ينقحها، 
يراج��ع الدراس��ات، يتابع االنتهاكات بح��ق الصحفيين، 
يتص��ل بعائ��الت المعتقلين منه��م، يطمئنهم ك� ابن، 
كان لدي��ه هذا المزيج العجيب بين المهنية في العمل، 

والرؤية الوطنية لمسار األمور.
ف��ي الفت��رة الت��ي تعرفت فيه��ا على م��ازن أغلق 
المرك��ز، للمرة الثانية أعتقد، حي��ث كان مقره الجميل 
عل��ى أوتوس��تراد المزة، بقي��ت المكتب��ة الضخمة في 
الداخل، الكمبيوترات، وكل ش��يء، كانت خس��ارة بكل 
المعاني، لكن ما كان يشغل بال مازن في تلك اللحظة 
كان االطمئنان على هاني وسناء، والرفاق في العمل..

م��ازن اب��ن أحم��د درويش، السياس��ي الس��وري، 
وسليل اليس��ار، نش��أ بقامة وطنية، وكأني به تشرب 
كل أخالقيات زائ��ري المنزل، االيجابي��ة، ونضج باكرا 
شخصية مستقلة تعرف بالضبط ما تريد أن تفعل من 

أجل هذا البلد الجميل المعذب: سوريا!
عملت مع مازن لسنوات كصحفية مستقلة داعمة 
لعم��ل المركز، كان هذا هو الش��كل العملي للصداقة 
الحقيقي��ة واألخ��وة الت��ي جمعتنا لس��نوات، ولذلك لم 
أفاجأ بابتس��امته ونح��ن نقاد إلى المخاب��رات الجوية، 
فأن��ا أعرفه صلبا قوي��ا، جميال، وأعرف س��مو أخالقه، 
بادلته االبتسامة وكأني أجيبه: نحنا كلنا جنبك يا مازن 

الرائع.. متل ما انت جنبنا!
وه��ذه االبتس��امة ترافقن��ي أينما اتجه��ت، ووجه 
م��ازن أيضا، وم��ع كل خب��ر يصلني عنه م��ن معتقله 
أعرف أن��ه مازال صلبا، أقرأ كلماته وكأني أتكىء على 

سنديانة ألتأكد من قوتها، وظاللها الوارفة..
مازن كن بخير وعدنا لنا سريعًا..
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  ياسر مرزوق
يدهش��نا ج��اك فرجي��س بنظرت��ه الفريدة، 
الخالية م��ن الوه��م، ورؤيته المتحول��ة بجماليتها 
منطقي��ن  ملتق��ى  عل��ى  ه��م  لم��ن  وفائدته��ا 
متناقضي��ن: منطق الدول��ة ومنطق الف��رد. ففي 
الكونغ��و البلجيكي، يأخذنا مع ج��وزف كونراد إلى 
قل��ب ظلم��ات االس��تعمار، وم��ع وزير التس��لح في 
حكوم��ة هتل��ر، ألبي��ر س��بيرز يطلعنا عل��ى عمق 
الق��رار الجهنم��ي للراي��خ الثال��ث، وم��ع الجن��رال 
أوس��اريس والج��الد المحت��رف دبل��ر يع��رض لن��ا 

اليوميات المعاشة للجالدين االعتياديين.
يمك��ن لجريمة الدولة، وهي األمر الثابت عبر 
التاريخ، أن تأخذ المس��ار المنحرف لملهاة القضاء، 
في دعاوى موجهة لتكون طمعًا للشعب المتعطش 
لرؤي��ة الميادي��ن القضائية حيث يتداف��ع الجمهور 

لمشاهدة أفعال اإلعدام.
يعود ج��اك فرجيس إلى ما هو األكثر ش��هرة 
م��ن هذه المش��اهد المرعبة من محاكمة فرس��ان 
المل��وك  أول  لوب��ل،  فيلي��ب  عه��د  ف��ي  الهي��كل 
المالعين. ثم يحدثنا عن مش��هد قضائي كبير آخر 
في التاريخ الوطني، في محاكمة لويس الس��ادس 
للمقدس��ات ومؤس��س  عش��ر، كمش��هد مدن��س 
للجمهوري��ة. ويأخذن��ا أخيرًا، بأس��لوب ل��كل مقام 
مق��ال، إل��ى كوالي��س محاكم��ات جبه��ة التحري��ر 
الوطني الجزائرية التي هزّت فرنس��ا وشكلت أحد 

العوامل األكثر إثارة للذكريات.
إذا كان القرن التاس��ع عشر في الواقع، عصر 

إلغ��اء العبودي��ة، فق��د كان أيض��ًا مفارقًا لذل��ك، عصر 
توسيع الفتوحات االستعمارية وخاصة في إفريقيا، حتى 
تقاس��مها بين الق��وى األوروبية في مؤتم��ر برلين عام 
1885، واس��تنادًا إل��ى العلم كان��ت البرجوازية التقدمية 
توجّ��ه نداءاته��ا أم��ام ال��رأي الع��ام لتبرر التش��ويهات 
المتحقق��ة ف��ي المس��تعمرات باس��م إعالن��ات حق��وق 
اإلنس��ان، وكانت أوروبا العقالنية تتذرع بأن الس��ود لم 
يبلغوا درجة اكتمال اإلنس��ان، لكي يمكن تطبيق حقوق 

اإلنسان عليهم.
كان كوفييه ف��ي بحثه حول العالم الحيواني الصادر 
عام 1817 يقسم البشرية إلى سالالت عنصرية غير قابلة 
للش��فاء وبتركيزه على« الش��فاه الغليظ��ة وبروز الفكين 
واألس��نان إلى األمام لدى الجنس األسود كان يخلص إلى 
اس��تنتاج دونيته النهائية باعتبار القبائل التي تنتمي لهذا 
النوع من الكائنات البش��رية، تبقى دائمًا في حالة همجية 
كامل��ة » وهك��ذا كان العلم حينذاك يوف��ر الدعم لحدس 
بع��ض المنظري��ن العنصريي��ن، مث��ل طبيب مانشس��تر 
» ش��ارل وايت » الذي كان يش��يد بالجن��س األبيض بهذه 
التعابير في بحثه حول » حس��اب ف��ي الدرجات المنتظمة 
لإلنسان » الصادر في العام 1799، فيقول: » أين سنكون 
إذا ل��م يك��ن لدى األوروبي ه��ذا الرأس المقبب بش��هامة 
ليحت��وي على هذا القدر م��ن الدماغ، هذا الوجه العمودي، 
وهذا األن��ف البارز، وه��ذه الذقن الدائرية الب��ارزة، وهذا 
التن��وع م��ن المالمح، وه��ذه الثروة م��ن التعابي��ر، وهذه 

الخدود الوردية والشفاه المرجانية ».
ول��ك يك��ن داروين ب��دوره يت��ردد في ال��كالم عن 
علمي��ة  كفال��ة  ب��دوره  المتوحش��ة، مقدم��ًا  األجن��اس 
لعنصريين متحمسين، مثل كنوكس الطبيب العسكري 
السابق، في جنوب افريقيا، ومدير مدرسة علم التشريح 
ف��ي إيدمب��ورغ، وال��ذي كان المب��دأ العنصري مس��تنده 
الوحيد لتفس��ير التاريخ، أما بالنسبة لكنوكس فال وجود 
لجنس واحد أس��ود، ب��ل ألجناس س��وداء ويقصد بذلك 
جمي��ع الذي��ن ال يتمتعون بمي��زة الجن��س األبيض الذي 
تتش��كل نخبته من الجنس السكس��وني، وكان يتساءل 
ه��ل يمكن لألجناس الس��وداء أن تصب��ح متمدنة، وكان 

الجواب عنده نفيًا بالتأكيد، فما العمل إذًا، إبادتهم..
كان داروين ش��اهدًا على اإلب��ادة العنصرية للهنود 
ف��ي االرجنتين وجماع��ة التس��مانيين، وأثارت س��خطه 
لكن��ه انتهى إلى التس��ليم بها في مراس��الته مع ش��ارل 
لييل، حي��ن وافق على أن التقدم يب��رر » إبادة األجناس 
األقل معرفة وتفكيرًا », وفي كتابه عن أصل االنس��ان، 

الص��ادر عام 1871 لم يتردد بالتنبؤ بمرحلة مس��تقبلية 
غي��ر بعيدة قياس��ًا بالق��رون، بقيام األجن��اس المتمدنة 
بإبادة األجناس البش��رية المتوحش��ة في العالم بأسره، 
وبع��د اكتش��اف ألفرد روس��يل واالس لمب��دأ االصطفاء 
الطبيعي في اس��تراليا، طالب ف��ي محاضرة أمام جمعية 
زوال  باعتب��ار   ،1864 ع��ام  اللندني��ة  األنثروبولوجي��ا 
المتوحش��ين ظاهرة طبيعية بقول��ه: » يحل األوروبيون 
مح��ل المتوحش��ين، تمامًا كما تغزو األعش��اب االوروبية 
الرديئة أمريكا الش��مالية واس��تراليا، وتحل محل األنواع 
المحلي��ة بالحيوي��ة المالزمة لتنظيمه��ا، وبقدر أكبر من 

طاقة البقاء وإعادة االنتاج ».
وكلما تقدم الزمن، كلما كان إفناء األجناس المتدنية 
مب��ررًا بل ممج��دًا، كما كت��ب » هنريش فون تريتش��ك 
» ف��ي كتابه » السياس��ة » الصادر ف��ي العام 1898 بعد 
ثالثة عش��ر عامًا من مؤتمر برلين حول تقاسم أفريقيا: 
» ال يصبح القانون الدولي أكثر من تعابير رنانة إذا أريد 
تطبيقها على الشعوب البربرية، فمن أجل معاقبة قبيلة 
زنجية، ال بد من حرق قراها، وال يطبق شيء دون اللجوء 
إلى مثل ذلك وإذا طبقت االمبراطورية األلمانية القانون 
الدول��ي في ح��االت مماثلة، ف��ال يكون ذلك م��ن العمل 

اإلنساني أو من العدالة بل من الضعف المعيب ».
كان من الممكن ممارس��ة إبادة المتوحش��ين، دون 
اعتبار للقانون الدولي، وال حتى قوانين الرفق بالحيوان، 
وتبرير ذلك العلم ومباركته من قبل القطاعات الكنسية، 
والترحيب به من قبل الفلسفة الليبرالية للتقدم، وتأخذ 
القسوة مسارها الحر لدى المنفذين المأمورين، ويصف 
الكاه��ن الس��ويدي » ويلهم س��جوبلوم » ف��ي مذكراته 
تح��ت عن��وان » في ظ��ل النخل��ة » الصادر ع��ام 1907، 
مشهدًا رآه بعينيه في الكونغو، ويتعلق المشهد بمعاقبة 
طف��ل بالس��جن إث��ر غ��زوة معينة، وق��د رب��ط الطفل 
بالس��فينة التي تقل الكاهن وف��ي المكان األكثر عرضة 
للحرارة: » غالبًا ما كان القبطان يلوح للطفل بالس��وط، 
ويجعله ينتظر ط��وال النهار قبل أن يتذوق طعمه، وفي 
آخر المطاف جاءت لحظة األلم، وحاولت أن أعد الضربات، 
وأعتق��د أنه��ا بلغت الس��تين تقريب��ًا، فضاًل ع��ن الركل 
بالقدم على الرأس والظهر، وكانت بس��مة الرضا تظهر 
عل��ى وجه القبطان، وهو ينظر إلى ثوب الصبي الصغير 
والملط��خ بال��دم، وهو ي��ردد إن أفضلهم غي��ر جدير أن 

يموت كخنزير ».
ل��دى  رياضي��ة  أكث��ر  طابع��ًا  الوقائ��ع  وأخ��ذت 
االرس��تقراطية مثل » ونس��تون تشرش��ل » ففي سيرة 

حيات��ه الت��ي نش��رت ع��ام1930 وتحت عن��وان » 
مغامرات��ي الش��بابية » يص��ف معرك��ة أم درمان 
التي ش��هدها عام 1898 كمراس��ل حرب��ي، والتي 
اس��تخدم فيها ألول مرة رص��اص الدمدم: » لم يُر 
أب��دًا مثيل لمعركة أم درمان كتب تشرش��ل، وتلك 
كانت الحلقة األخيرة من سلس��لة طويلة من هذه 
النزاع��ات المروع��ة الت��ي عمل بهاؤه��ا المدهش 
والمهيب الكثير إلضفاء البريق على الحرب، وكانت 
ه��ذه الحرب تطفح بالرعش��ات المثي��رة، لكنها لم 
تك��ن الحرب الكبرى، ولم يكن أحد ينتظر أن يقتل 
فيه��ا، ول��م يكن هن��اك إال الوجه الرياض��ي للعبة 
مش��رفة بالنس��بة ألكبر عدد من الذين يشاركون 

في هذه الحروب البريطانية الصغيرة ».
التس��مانيون  خالله��ا  اختف��ى  اللعب��ة  تل��ك 
ف��ي المحيط اله��ادي مث��اًل ففي ع��ام 1803 نزل 
المستعمرون األول في تس��مانيا، الجزيرة الكبيرة 
المماثل��ة إليرلندا حجم��ًا، وكان عددهم 44 منهم 
24 س��جينًا بن��اء عل الح��ق العام، وثماني��ة جنود، 
وستة متطوعين وس��تة نساء، وحصلوا في السنة 
الالحق��ة عل��ى ح��ق مط��اردة الس��كان األصليين، 
وقتلهم وجعلهم طعامًا لكالبهم، وبعد ذلك بثالثٍ 
وعش��رين س��نة عندما أصدر داروي��ن كتابه أصل 
األن��واع، لم يكن قد بقي في الجزيرة س��وى س��بع 
نساء مس��نات، مس��نات جدًا لجهة إنجاب األطفال، 
وبات الرجل األخي��ر المدعو إياني، في عام 1869، 
والم��رأة األخي��رة المدع��وة تزوغانين��ا ف��ي الع��ام 
1876، وحف��ظ جثمانها في متحف تس��مانيا، في مدينة 

هوبرت بين ذئب من تسمانيا وخلد مائي. 
وف��ي أوروب��ا الغربية كان ال��رأي الع��ام يؤيد هذه 
الطروحات بشكٍل واس��ع، وخاصًة في األوساط المتنورة 
المحبة إلله التقدم ويضيف كل فريق على ذلك أش��كااًل 
متنوع��ة، ففي الع��ام 1905 خطرت في أذه��ان إداريي 
ف��ورت – كرامب��ل، فك��رة القي��ام بتفجير أحد الس��جناء 
بالدينامي��ت، احتف��ااًل بالعيد الجمهوري في الرابع عش��ر 

من تموز.
لق��د كانت الطريق مفتوحة، فكان يمكن أن ترتكب 
الجريم��ة أمام الرأي العام دون إثارته وحتى مع موافقته 

في الغالب...

جاك فرجا�ص:
جاك فرجاس من مواليد مارس 1925م في تايالند، 
من أب أصوله من جزي��رة الرينيون وأم فيتنامية، وجاك 
األخ التوأم للسياس��ي »ب��ول فيرجيس«، وهو اآلخر كان 
مناضال في صفوف الحزب االش��تراكي، وبعد اس��تقالل 
الجزائ��ر أخذ الجنس��ية الجزائرية. صاح��ب مجموعة من 
المؤلف��ات منها جرائم الدول��ة: الكوميديا القضائية طبع 

عام 2004.
مرافعت��ه الطويل��ة الصام��دة والمميّزة،جامعا بين 
ف��ن الخطابة وحج��ة البيان وبين التكتي��ك القانوني في 
الدف��اع طرح فيها الجدل حول الممارس��ات التعذيبية من 
أج��ل حرية مجاهدة جميلة من جمي��الت الجزائر »جميلة 
بوحي��رد«، كانت من البطالت اللوات��ي رفعن لواء الجهاد 
بكل بسالة فضحين بأنفسهن؛ وبعد خروجها من السجن 
عند استقالل الجزائر 1962 تزوجها محاميها وأنجب منها 
بنت��ا »مريم« التي عاش��ت وترب��ت في الجزائ��ر ودخلت 
جامع��ة جزائرية معهد العلوم السياس��ية ف��ي ثمانينات 
الق��رن العش��رين، واس��تمر »فرج��اس« ف��ي المدافعة 
ببس��الة أمام القضاء العس��كري والمدني الفرنسي عن 

ثوار الجزائر.
كم��ا داف��ع ع��ن القضي��ة الفلس��طينية دون خوف 
أو جب��ن كمدافعته ع��ن المناضل »وديع ح��داد«، منعته 
اسرائيل الدخول فلس��طين لمرافعة عن موكليه، ضمن 
قائم��ة المحامين المدافعين عن صدام حس��ين العراقي 
والليب��ي معم��ر القذافي، ورف��ع قضية ضد س��اركوزي 
بخص��وص قصف النات��و علي ليبيا بحيث أضحى اس��مه 

مقترنًا بقضايا الرأي العام. 
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  مثنى مهيدي

�لطريق
نحن اآلن في طريق العودة..

رغبت دومًا بالقدوم مع أخي..
ادخال المواد الغذائية و الطبية، يشعرني بالرضا..

على قدر انتظار المحتاجين..
فقد أخي زوجته منذ شهر برصاص قناص البرج..

تغير قلياًل منذ ذلك الحين، لم أعرف أن في قلبه حُبًّا كبيرًا لها..
جرى كل شيٍء كما يجب..

الكمية ليست بقليلة..
والطريق األبعد و األصعب، ال زال مفتوحًا..

وكما يجب. جرى أمر غريب، فانضمت الينا في طريق العودة..
فتاة مَُكبّلة اليدين. رأسها داخل كيٍس أسود..

لم اعرف أن لنا حاجة في الخطف و الفدية وسط هذه المعمعة..
انضمت إلينا رفقة رجٍل ألقى السالم، وبقي حارسًا صامتًا لها طوال الطريق..

لم أجرؤ على السؤال عن سبب وجودها..
قد تكون مبادلًة ضرورية لألسرى..

أو قد يكون سببًا شخصيًا ال عالقة له بما يجري..

�ملدينة
اعتاد القاطنون هنا مراسم الحصار..

الجوع هنا يمتدّ أحيانًا حتى للدموع..
أو لعّل قلوبهم قد ألفت الفقدان..

وعلى قّلتها و انعدامها أحيانًا، فإن أسباب الحياة ال تزال متفوقًة على أسباب الموت..

ال زال البعض يفّكر في لّذة سيجارة، قبل حاجة الشبع..
أو في متعة الجنس تحت القصف، قبل حاجة اإلختباء..

ال يكسر هذا الصمود، إال قناص البرج..

�ملم�سى
لطالما تخيلتُ ذلك الممر الضيق تحت مرمى بندقيته.. 

كممشى لعارضات األزياء. تلتقطهم عدسات الكاميرات و خياالت الرجال.. 
أنهى أخي توزيع الحصص الغذائية.. 

وأخرج من صندوق السيارة فستانًا نسائيًا أحمر اللون جمياًل.. 
وحذاًء ذو كعب.. 

يبدو أن أمر الفتاة األسيرة قد غلب عليه.. 
يجبرها على ارتداء كل هذا..

 أعتقد أنني ال زلت مُمددًا على حافة الجدار..
الذي تنتهي عنده المنطقة اآلمنة من عين القناص.. 

يفك عنها قيودها، ثم يشير إليها أن تسلك هذا الطريق، فهي حرٌة اآلن.. 
فتاٌة بثوٍب أحمر، تعبر شارع مرمى قناص البرج.. 

وال أقوى على تحذيرها..
لم يُثِر هذا المنظر شيئًا لدى القناص..

 لم ينتظر حتى لحظات كي يستمتع بهذا المنظر..
أطلق رصاصه في الصدر. كمصوّر مجّلة األزياء..

ثم بقي مستيقظًا طوال الظهيرة، يراقب هذا الجمال المُستلقي..
ال يبدو الجمال مألوفًا في عينيه..

حتى لو علم أن هذه الفتاة. هي زوجته..

Défilé
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  ياسر كوكو، أخ الشهيد عبد الصمد كوكو

ج��اء أوالد أخت��ي صباح��ًا ليقولوا لعب��د الصمد 
أن أباهم ينتظره ليأخ��ذه معه إلى الجبهة في يوم 
نفير عام، ويجب أن يصدوا تقدم قوات النظام على 

جبهة نقارين.
س��ارعت أم��ي لدربس��ة الباب وإغالق��ه طاردة 
أحفادها، قائل��ة إنه لم ينه إجازته وباقي له 3 ايام 
م��ن إجازته,نهرته��م بقوة وطردته��م, حتى يئس 

أبوهم وانصرف بسيارته.
عن��د الظه��ر كان أخ��ي محمد زين جالس��ا في 
غرفت��ه يفصف��ص الب��زر ف��ي كيس أس��ود وكان 
عب��د الصم��د جالس��ا يخيط جعبت��ه الس��وداء التي 
انش��قت, جاءت سيارة فوكس سوداء فيها مقاتلون 
م��ن رفاق عبد الصمد يمزح��ون ويضحكون، كانت 
الشمس مشرقة واألغنام ترعي العشب، واألطفال 
في المدرس��ة يتراكضون، شقت الس��يارة طريقها 
بي��ن القرية ليراه��ا جميع الناس ثم لتس��تقر أمام 
بيتنا،نزل أحدهم من الس��يارة س��ّلم على والدتي 
من بعيد وق��ال لها مرحبا خالة، ممكن تناديلنا عبد 

الصمد قالت له انه يلبس ثيابه.
كان محم��د زي��ن يضيفهم من الب��زر، ويمزح 
معه��م وه��م يمزح��ون مع��ه، وينظ��ر كل منه��م 
باتجاه اآلخر ويقول له وجهك وجه ش��هيد، وتتعالى 
ضحكاتهم،خ��رج عب��د الصمد مس��رعا متلهفا أخذ 

جمدانة أخيه محمد زين الس��وداء، خرج من باب حوش��نا الذي كتب بنفسه 
علي��ه حرية آزادي وأش��هر بندقيته في وجه رفاق��ه ممازحا لهم،كانت أمه 

واقفة أمام الباب، وصاح رفاقه هذا هو الشهيد وجهه وجه شهيد.
كان��ت أم��ي تودعه بمرافقت��ه إلى الس��يارة، كانت مضطرب��ة كثيرًا، 
وكانت تقنع نفس��ها انه يقاتل العدو, ويق��وم بعمل بطولي رجولي كانت 
أمومتها تغل��ب عليها، لم تكن تودعه بالتقبي��ل واالحتضان كانت تكتفي 
بمراقبت��ه وقلبه��ا يغلي م��ن الداخ��ل، إذ أن ابنها يذهب إل��ى الحرب بكل 

بساطة كانت مستسلمة إلرادته.
اس��تفزت عباراتهم االستشهادية أمي قالت لعبد الصمد بلهجتها: عبد 

الصمد ترى ال تزت حالك عالموت هاااا, دير بالك على حالك..
ابتس��م وقال لها: يا أمي ما حدا بيزت حال��و عالموت، الموت هو بيزت 

حالو علي اذا بدي أموت. 

ودع أمه بابتس��امة انطلق صوب السيارة الواقفة، التفت فجأة للخلف 
ونظ��ر نظرتين إل��ى أمه والى بيتنا وباب بيتنا, وكأن��ه يعرف أنها آخر مرة 

يرى فيها بيت أهله.
ودع أم��ه بابتس��امته األخي��رة وه��ي تتله��ف لوداعه مصف��رة الوجه 
مضطربة.مسكينة أمي تلك المرأة الستينية لم تعرف أن ذلك الوداع كان 
الوداع األخير و أن هذا اليوم هو آخر مرة ترى فيه ابنها وفلذة كبدها الذي 

ستقضي عمرها بكاء عليه.وداعا يا عبد الصمد وداعا ال لقاء بعده
كم هو مؤلم تخيل مش��هد األم..يبكيني مشهد أمي ذاك وهي ترويه 

لي.
يذكر أن الشهيد عبد الصمد كوكو، شاب كردي من قرية شدود، ريف 
حلب الشمالي، والدته س��وريا، مواليد 1994، طالب سنة أولى كلية علوم 
قس��م فيزياء، استشهد باش��تباكات ش��رقي حلب على جبهة نقارين ضد 

جيش النظام وميليشيات حزب اهلل، بتاريخ 2014/01/26.

ط��ال عمر الثورة وأصبح منتظروها تنتابهم أحاس��يس متخبطة.... 
تنظر إلى شاش��ة التلفاز وتتابع التنس��يقيات لتجد أّن عدد المنشقين قد 
بلغ نصف عدد س��كان هذا البلد بالرغم من وجود لعديد من خلف وحمد 

وعلي وبوحيدر الزالوا يرتدون تلك البذلة المموهة كاألفعى السامة.. 
تق��رأ على صفحات الفيس بوك أن العدي��د أصبحو يملكون صكوك 
الغف��ران فيكَفرون مل��ة ويغفرون لملة أخرى.. ينش��رون أخطاء جماعة 

ويتناسون أخطاء قاتلة تقع عليها أعينهم كل يوم.. 
إلى متى س��نبقى نتبع سياس��ة االقصاء... إلى متى سنتبع سياسية 
التخوين.. واننا رُس��ل الث��ورة المنزلون لكي نطهر قل��وب الثائرين من 

رجس أعمالهم.. 
ينتظر أحدنا اآلخر على زلة لسان لكي يمسك حائطه على صفحات 
التواصل االجتماعي متغنيا بها وأنه خائن وأنه متخاذل وقد تناس��ى تلك 
األيام الكثير التي طالما أنشد األغاني محيي بطوالته..أو بين شهر وآخر 
يصبح لبطل خائن عجيبة أنتي ياثورتي.. نتهم إعالم لنظام بالتش��بيح 
والكذب والتخوين.. وكل منا كل يوم يمارس ذلك الدور على من ال يهوى 

قلبه.. 
وقد تناس��ينا وببساطة أن في كل منا س��فاح وجزار صغير موضوع 

بقلبه يقصي ذاك ويتهم آخر ويقول فالن كذا وهذا كذا..

ما أجملكِ أيتها الثورة فلقد أظهرتِ وبكل بس��اطة أننا بالرغم من 
صراخ حناجرنا بكلمة... "حررررررررررررررية وبشكل مطول".. إال أننا 
ال نعرف كيف نعيش معاني تلك الكلمة معاني حروفها غير قادرين على 

التأقلم على العيش بدون قيود..
وذل��ك ألننا وببس��اطة خلقنا مأس��ورين ألم��ور ش��تى..أولها قلوبنا 
الس��وداء..فلقد تبين أن سوريا تحوي 23 مليون خبير عسكري وصحفي 
ممي��ز وناش��ط إعالم��ي وإغاثي ثائر وح��ر.. أين هم الش��بيحة من تلك 

األحصائية؟؟..
ليس عندي جواب فأعداد التنسيقيات ليست أدق من عددي...

بسم اهلل الرحمن الرحيم: )واعتصمو بحبل اهلل جمعيا وال تفرقوا(..
ق��ال رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم: مََث��ُل المُؤْمِنينَ في 
تَوَادِّهِ��مْ وتَرَاحُمه��مْ وَتَعَاُطفِه��مْ، مََثُل الجَسَ��دِ ِإَذا اشْ��تََكى 
مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى َلهُ سَ��ائِرُ الجَسَدِ.. وَدَمُهُ، التَّْقوى هاهُنَا، 
رِّ أْن يَحْقِرَ أخَاهُ قال رسول اهلل ص المسلم  بحَسْب امْرىٍء مِنَ الشَّ
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه..

اللهم اجمع قلوب السوريين على قلب رجل واحد..
  إبراهيم محمد
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  ياسر مرزوق

 قانــون نظــام جــو�ز�ت �ل�ســفر
رقم 42 لعام 1975

ب��ات ج��واز الس��فر وآلي��ة الحص��ول علي��ه 
هاجس��ًا لقطاٍع واسع من السوريين، في الداخل 
والخارج، وفي زاويتنا اليوم نضيء على األحكام 
القانوني��ة لجوازات الس��فر، باإلضاف��ة لتعميم 
وزارة الداخلي��ة حول تجديد جوازات الس��وريين 

في الخارج. 
ال يح��ق لمن يتمتعون بجنس��ية الجمهورية 
العربي��ة الس��ورية مغ��ادرة أراض��ي الجمهورية 
أو الع��ودة إليه��ا إال إذا كانوا يحمل��ون جوازات أو 
وثائق س��فر وفق��ًا ألحكام ه��ذا القانون، ويجوز 
االس��تعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود، أو 
بطاقات ش��خصية أو عائلية أو م��ا يقوم مقامها 
وفي حاالت تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية. 
كم��ا يحق لوزير الداخلية بق��رار يصدره أن 
يوجب على م��ن يتمتعون بجنس��ية الجمهورية 
العربي��ة الس��ورية الحص��ول على إذن مس��بق 
»تأش��يرة خ��روج« قب��ل مغادرته��م األراض��ي 
العربية الس��ورية ول��ه أن يبين ح��االت اإلعفاء 
م��ن ه��ذا القان��ون. و ال يج��وز مغ��ادرة أراضي 
الجمهورية العربية الس��ورية أو الدخول إليها إال 
م��ن األماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية 
باالتف��اق مع وزي��ر المالية وبعد إج��راء معاملة 

السفر أصواًل. 
وتصدر باس��م الجمهورية العربية السورية 

الجوازات التالية:
أ - 1. جوازات السفر الدبلوماسية. 

 2. جوازات السفر الخاصة. 
 3. جوازات السفر لمهمة. 

وتمنحها وزارة الخارجية
ب - 1. جوازات السفر العادية. 

بالالجئي��ن  الخاص��ة  الس��فر  وثائ��ق   .2  
الفلسطينيين. 

 3. تذاكر المرور. 
الهج��رة  »إدارة  الداخلي��ة  وزارة  وتمنحه��ا 
والجوازات« وأقس��امها في المحافظات أو بعثات 
التمثي��ل الدبلوماس��ي أو الس��لطات التي تعهد 
إليها بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية 
ف��ي الخارج، ويج��وز أن يحل محل جواز الس��فر 
ج��وازات خاصة بالحج تمنحه��ا وزارة الداخلية أو 
ج��وازات بحرية تمنحه��ا وزارة النقل، كما تمنح 
ج��وازات الس��فر ل��كل مواط��ن عربي س��وري، 
أو الج��ئ فلس��طيني ف��ي الجمهوري��ة العربية 

السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها. 
تمنح جوازات الس��فر على اخت��الف أنواعها 
لطالبيها م��ن المواطني��ن الس��وريين وللجهات 
ولألش��خاص الذين ي��رى وزير الداخلي��ة موجبًا 
لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها. 
و يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة 
الخارجية ش��كل جوازات ووثائق الس��فر ومدتها 
وطريق��ة تجديده��ا وش��روط وإج��راءات منحها 
وقيمته��ا عل��ى أن ال تتج��اوز األربعمائ��ة لي��رة 
س��ورية، » ع��دل المبلغ الحق��ًا » و ال يجوز لمن 
يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر باسم الجمهورية 
العربية السورية دخول بالد لم تدون على جواز 
أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من وزارة 

الداخلية أو من يفوضه بذلك. 

وجواز الس��فر ملك للدول��ة ويتوجب إعادته 
إلى إدارة الهجرة والج��وازات عند انتهاء مفعوله 
وإذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة 
ليرة س��ورية إال إذا كان الفقدان بسبب الكوارث 
أو م��ا ه��و ف��ي حكمه��ا، يح��ق لوزي��ر الداخلية 
وألس��باب هامة يقدره��ا رفض من��ح أو تجديد 
ج��واز أو وثيقة س��فر كم��ا يحق له س��حب هذا 

الجواز أو الوثيقة إن وجدا. 
م��ع االحتفاظ بأي عقوبة اش��د تنص عليها 

القوانين النافذة:
 أ - يعاقب بالحبس ثالثة اش��هر على األكثر 
وبغرامة من خمس��مائة ليرة س��ورية أو بإحدى 
هاتي��ن العقوبتي��ن كل يغادر الب��الد دون جواز 
س��فر أو إذن مرور ويقضى نفس العقوبة على 
كل م��ن يبدي أمام الجهة المختصة أقواال كاذبة 
أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك 
لتس��هيل حصوله أو حصول غيره على تأش��يرة 
خ��روج تتي��ح ل��ه مغ��ادرة أراض��ي الجمهوري��ة 

العربية السورية. 
ه��ذا وكان��ت الس��لطات الس��ورية، م��ددت 
العمل بجوازات الس��فر الصادرة بالمدة الزمنية 
الكامل��ة، وهي س��ت س��نوات، لتصب��ح صالحة 
لعش��ر س��نوات ولمرة واح��دة فق��ط اعتبارا من 
تاريخ األول كانون الثاني 2013. وعن الش��روط 
الواجب توافرها في التمدي��د، والمتمثلة في أن 
يت��م لمن تجاوزت أعمارهم الثالثين، وأن يكون 
الجواز س��اري المفعول وص��ادرا بالمدة الكاملة 
لس��ت س��نوات وغير ممتلئ الصفحات، وتوجب 
على المواطنين السوريين ومن في حكمهم من 
الراغبين في الحصول على جواز سفر جديد، أو 
من الذين يرغبون بتجديد جواز س��فرهم، اتباع 

الخطوات التالية:
 التقدم بطل��ب منح أو تجديد جواز الس��فر 
قبل انتهاء صالحية الجواز القديم بمدة أقصاها 

ستة أشهر. 
 إرفاق جواز السفر القديم، وصورة هوية أو 
إخراج قيد تتضمن تاريخ الميالد باليوم والشهر 

والسنة ورقم ومكان القيد المدني. 

 إمالء اس��تمارة المعلومات التي من الممكن 
الحصول عليها من موقع الس��فارة االلكتروني، 
مع مراعاة كتابة الجانب األيس��ر من االس��تمارة 
 / Capital Letters /باللغ��ة اإلنكليزية بأح��رف

ضمن الحقول المخصصة. 
 التق��دم بوثيق��ة تثب��ت المهن��ة المطل��وب 

تسجيلها على جواز السفر. 
 إرف��اق س��ت ص��ور ش��خصية م��ع مراعاة 

المواصفات اآلتية:
 أن تك��ون الصور باألل��وان وحديثة و بدون 

نظارات. 
 أن تؤخ��ذ الص��ور بالمواجه��ة، أي يقاب��ل 
الوجه آلة التصوير بش��كل مس��تقيم و يتوسط 
بطاقة الص��ورة تمامًا وبوض��ع يظهر فيه أعلى 

الكتفين مع األذنين. 
 أن تكون أرضية الصورة بلون أبيض و ذلك 

باستخدام شاشة خلفية بيضاء. 
 أن تكون الصورة من النوع الالمع و بقياس 

)2×2( أنش. 
 أن تك��ون إض��اءة الص��ورة متجانس��ة من 
الطرفين تجنبًا لظهور تموج لوني في الصورة. 

 أن يكون اللباس داكن اللون. 
 أن يكون حاس��ر الرأس)ع��دا اإلناث ورجال 
الدين( وأما بالنسبة للنساء المحجّبات فيجب أن 

يكون حجابهن داكن اللون و بلون واحد. 
 ال تقب��ل الص��ور المأخ��وذة حاس��وبيا )من 

الكمبيوتر( أو المسحوبة عن صور أخرى. 
 كم��ا أن إدارة الهجرة والجوازات في الوزارة 
عممت على فروعها في المحافظات قرارًا بتمديد 
ج��وازات ووثائ��ق الس��فر المنتهي��ة للمواطنين 
الس��وريين ومن ف��ي حكمه��م المقيمين خارج 
سورية، لمدة س��نتين بغض النظر عن األسباب 
التي كان��ت تحول دون ذلك وبغ��ض النظر عن 
الموافق��ات المطلوبة للحصول عليه��ا وإعادتها 
للبعث��ة المختصة. وهذا التعميم ش��امل لجميع 
ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  الخ��ارج  ف��ي  الس��وريين 
أعمارهم، وس��واء كانوا متمين لخدمة العلم أو 

مؤجلين أو حتى متخلفين عن أداء الخدمة. 
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اتركلي من األزرق س��ما امشي تحتها لوحدي بين هالشارعين بدون عكاكيزك اللي كسرت 

قلبي الصغير..
اتركلي حدا يعّكز معي حمّوصتنا..

واهلل الحجارة عم تبكي على اللي طالعهن الجوع والقهر والخذالن وتصيح:
)ليه عم تتركوني موت بحسرة أوالدي(..

 PM 08:56 / 2014 - 2 - 12 :حمص المحاصرة بكل خذالن ويتم العالم
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

إلى هؤالء في عيد الحب:
وردة حمراء لمتظاهر آمن بالحرية وبذَل 
ألجلها كل مايس��تطيع في المظاهرات، 
وحينَ حمَل السالح مجبرًا آمنَ بالجيش 

الحر وأخالقه، واليزال على العهد.
وردة حمراء ألرواح الش��هداء عبد القادر 
الصالح وأبوفرات وأمثالهم، ومن اقتدى 

بهم في التضحية واالخالص والمحبة. 
وردة حم��راء لمتط��وع لم يت��رك مجااًل 
ليس��اعد فيه إال وفعَل، وال يزاُل في كل 

ليلة قبل النوم يشعرُ بتانيب الضمير. 
وردة حمراء لناشط اعالمي اليزال يحمُل 
روحهُ وكاميرته تحتَ الموت الذي ينزل 
م��ن الس��ماء ويخرج م��ن األرض، ألجل 

فكرة. 
وردة حم��راء لم��ن ن��ام جائع��ا وكظيما 
ومتأّلم��ا، أو ذاق طع��م التش��رّد واليتم 
والغرب��ة، أو ت��اه ف��ي الم��دن الب��اردة 
وتح��دّث بلغ��ة ال يفهمه��ا أحد..ألجل 

فكرة.
األوغ��اد  عاي��ش  لم��ن  حم��راء  وردة 
والغدّاري��ن والكحوليين والحشّاش��ين 

وكان لهم بالمرصاد.. ألجل فكرة.
اضط��ر  الج��ئ  أو  لن��ازٍح  حم��راء  وردة 
لمغادرة سوريا إلى أي بلدٍ آخر، وال يزاُل 
يغ��ار عل��ى الكرامة ويحفظه��ا، كرامتهُ 

وكرامة السوريين. 
وردٌة حمراء لمن أعجب به أعداؤه -قبل 
أصدقائ��ه.. وصّفق��وا له غصب��ا عنهم، 
وابتس��موا ل��ه بأنياب صف��راء وحضنوه 
بأذرع من ش��وك..وكل ذلك ألجل فكرة 
دافع عنه��ا مثل مقاتل من عصور العزّة 

والكبرياء.
وردة حمراء ألب��ي الذي رفضَ ويرفضُ 
الخ��روج من بيته، وألخ��ي الذي يحرسُ 
حارتنا بعد أن خوت من سكانها وأمسكَ 
لص��ًا كان يحاول ان يس��رق بي��ت جارنا 

»أبو عبد اهلل« أول أمس. 
وردة حم��راء، لمن أحبن��ي، عرفتهُ أو لم 

أعرفهُ.

أحمد العقدة

أتابع فيديوهات إلخ��راج أهالي حمص، 
لفتن��ي لقاءي��ن االول م��ع األب فرانس، 
والثان��ي م��ع س��يدة تدع��ى أم حاتم..

مسيحية الديانة.. النشطاء الذين أجروا 
اللقاءات كانوا يطرحون أسئلة من نوع: 
هل أذاك��م أحد طيل��ة أش��هر الحصار؟ 
مي��ن جبرك��م تظل��وا محاصري��ن؟ حدا 
جبركم تطلعو ه��أل؟ حدا كان عندو أكل 
أكت��ر منكم؟ وال��خ األس��ئلة التي يظهر 
منه��ا أن الناش��ط يهدف إلثب��ات أنهم 
لم يضطه��دوا اآلخ��ر المختل��ف عنهم 

بالدين..
يا إخواتي السنة في سوريا..ال تقعوا في 
فخ ما يريده النظام..أنتم لستم ظالمين 
وطيلة تاريخكم في سوريا لم تضطهدوا 
أحد، ال تدافعوا عن أنفسكم وال تقدموا 
صكوك براءة فلس��تم بحاجة لذلك.. بل 
علين��ا كلن��ا أن نخجل منك��م ومن دماء 
أبنائكم المسفوكة ألجل كرامتنا جميعًا.

سيلفا كورية

حممود عادل بادجنكي
مخاب��رات النظام.. وألس��نة الثوار.. تبق��ى تالحق الثائر 
حتى يستشهد.. فيتحول في أعين الثوار رمزًا.. وصورة 

على بروفايالتهم..

عبد�لوكيل بريقد�ر
ب��ات واضح��ا أن داع��ش ه��ي النخب��ة المصف��اة م��ن 
استخبارات إيران وسوريا والعراق وال سي اي اي وال كي 
كي بي وما ال يمكن حصره من نخبة القتلة العالميين..

با�سم عي�سى
في عيد الحب..! في خيالي تجول كلمات الشهيد: 

أعوذ ب��اهلل.. هي مرتي وتاج راس��ي.. هي روحي، هي 
بنت عمي. هل تذكرونه؟ 

رحم��ك اهلل ي��ا ش��هيد. هذا ه��و الحب الحقيق��ي، الذي 
كلف��ك حيات��ك، بدون زه��ور وورود وهداي��ا، فقد كنت 

المثل األعلى في التضحية لمن تحب.

�سامي ثابت
التش��ابه بين قناة »العربية« ونس��وان الحارة كبير في 

تناقل اإلشاعات..

زين �لبا�سا
ش��تم »المقداد« ال ينفع اليوم، حي��ن لم ينفع أن يكون 
هذا المجرم وراء القضبان. لك�ن المصيبة األكبر أولئ�ك 
»المعارضة« التي ستكتب اليوم » انتصرنا« في جنيف.

هاال جديد
ل��م أتمنى أكثر م��ن اليوم أن أمل��ك »رصاصة الرحمة« 
ألطلقه��ا على موتى الجدار البش��ري الذين وقفوا اليوم 
ليمنع��وا الطعام عن »أخوتهم ف��ي الوطن« في حمص 
بع��د حص��ار طوي��ل وحقير.. وأق��ول رصاص��ة الرحمة 
ألنكم س��تتمنون الم��وت أنتم وأوالدكم بع��د حين ولن 
تج��دوه.. يا حَ��وَش.. يا لعارك��م.. الديان��ات والطوائف 

واإلنسانية كلها براء منكم.. يا لعاركم..

مو�سى �لعمر
مصدر غرب��ي: كاتيلوف قال للمعلم بالحرف: اس��تمروا 
كم��ا أنت��م ول��دي تعليم��ات م��ن بوتين بع��دم الضغط 

عليكم.. شاهت الوجوه..

زليخة �سامل
رغ��م كل الوج��ع أتمنى أن يح��ب الس��وريين بعضهم، 
وأن يع��وا م��ا يحاك له��م في الغ��رف الدولي��ة المغلقة 
والمظلم��ة، للخ��روج من الدوام��ة التي يص��ر المجتمع 

الدولي على وضعهم فيها..

ميالد حلب
لم يعد االمر موقف سياسي نختلف عليه.. هذا التشبيح 
والتش��في بدماء اطفالنا وأهالينا ليس إال اجرام وقذارة 
ال تم��ت للبش��رية بصل��ة.. حتى لو ل��م يقر ب��ه العالم 
ويالحقك��م ويحاس��بكم ستس��جله ذاكرتن��ا م��ا حيين��ا 
وستحاس��بون قانونيًا أو بجهود فردي��ة.. أؤمن أن أولياء 

الدم لن يتركوكم ترقصوا على دماء أبنائهم.

يا�سر �ل�سيد
من براميل.. ترمى بها الزبالة.. إلى زبالة.. ترمي علينا 

البراميل..

ح�سني �حلاكم 
 

على االئتالف الوطني السوري أن يرد على القيادة الروسية 
التي ه��ددت باس��تخدام الفيتو ضد مش��روع ق��رار قدمته 
لمجلس األمن كل من إس��تراليا واللكسمبورغ والمجموعة 
العربية لفرض ممرات إنس��انية في س��ورية، باإلعالن عن 
انسحاب الوفد المفاوض من مؤتمر جنيف 2 وقطع العالقات 
مع النظام الروس��ي إن أستخدم حق النقض واعتباره عدوًا 
لإلنسان السوري المحاصر ولعموم الشعب السوري، وليس 

بعد ذلك ذرة من وطنية أو موقف سياسي..

في�سل �لقا�سم
في كل الدول التي تحترم نفسها »المعارضة« مؤسسة 
سياسية تدعمها الدولة. أما في بالدنا فهي خيانة، حتى 

لو اعترضت على أسعار الخس والفجل.

ماهر حميد
تحس��بًا لخ��روج ط��الب وموظفي دي��ر الزور بمس��يرة 
عفويه اليوم قامت السلطات مشكورة بتحضير ما يلزم 
للمس��يرات العفويه م��ن احتياج��ات كالمنصة ومكبرات 
الصوت والالفتات وصور القائد وعيلته وحبايبه وخالنه..

�سالم حب�ص
ال م��ا عم نتابع أخبار مؤتمر )جنيف 2( بخصوصنا، مليح 
بصراح��ة.. ألنّه يا مقطوعة الكهربا، يا عم نعِد قذائف 
وبراميل..  ال تواخذونا ش��باب، معلومك��م يعني.. وقت 

السوريين من براميل.. 
كوني بخير أكثر من قلبي، يا داريا. 

ليند� بالل
يحدث في حلب.. طفل اليتجاوز عمره ال� 11 سنة عم يدوّر 
على ضفاف نهر الش��هداء بحلب ليطال��ع نحاس أو حديد أو 

بالستيك ويبيعهن.. ألنو معيّش عيلتو متل ما قلي.. 
قرّب��ت منو حت��ى حاكيه.. فّكرن��ي صحفية أجنبي��ة وقبل ما 
أحك��ي عربي.. قلي وبدون ما أس��أل: أنا اس��مي أحمد وعندي 
حس��اب عالفايس بوك بس باس��م مس��تعار، حتى أقدر أكتب 
»اش مابدي«.. رح أبعتلك طلب صداقة.. قبليه مني.. اس��مي 
عالفايس��بوك »أب��و عذاب الس��وري«.. وصورتي عل��م الثورة 
»األخض��ر«.. بلك��ي اليوم بروح عن��د رفيقي.. أخ��وه إعالمي 
وعندو نت بحاول أضيفك عندي.. عندي رفقا كتار عالفايس.. 
)هم يعلم��ون بالفطرة أننا افتراضيو التعاطف( ولس��نا 
بالنس��بة للصحافة الغربية سوى سبق صحفي يساوي 
حفن��ة دوالرات وقليل من التعاط��ف االفترضي( إاّل من 
رح��م ربي..  ومازلت بانتظار طل��ب جديد من أبو عذاب 
الس��وري م��ع صورة للعل��م األخضر.. ليختص��ر عذابات 

اإلهمال قدر المستطاع..

�أحمد برميو
بلغوه��م.. ال نري��د إخ��راج المدنيين ف��ي حمص وحلب 
والغوط��ة واليرم��وك إلى م��كان آمن!.. نري��د إعادة من 

هاجر ورحل إلى وطن حر آمن. 

حازم د�كل
وتش��تهر مدينة إدلب غير الزيتون أيضًا ؛ اللت والعجن، 
تخوي��ن الن��اس، ومفتاح الجن��ة اللي مع أب��و عبدو بياع 

المازوت.. بس أنو إدلبي وأفتخر.. والعين الطرائة..!

هديل مرعي
ف��ي تعريف الخس��ة.. وجه الس��باهي وه��و يضحك لما 
حكى غريم��ه عن المغتصب��ات حتى الم��وت.. فيه عهر 

أكبر من عهر المغتصبين أنفسهم. 

فادي �لع�ساف
هامش!

- أديش تقريبا عدد السوريين البقيانين بالبلد؟
�� قبل السؤال وال بعده!

- شو بتفرق؟
�� بتفرق كتير حسب المتر وحسب البرميل. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

في ذلك اليوم خلقت ألكون جزءًا من هذا العالم، ثم إنني قد حزنت حين 
مررت عبر إحدى لحظاته، فحزن ألجلي العالم بأسره من مشرقه حتى مغربه، 

وأحسنَ إليَ بخيٍر وجدت فيه سلوىً ورأفًة.
بَيدَ أنَّ حزنه وإحس��انه لم يكونا سوى حلٍم كنت أتأمله، فقد استوطنته 
وحوشٌ ال يكترث أحدهم آلخر إال لغاية يبتغي منها النفع لنفس��ه دون غيره، 

وال يمتنع عنها حتى وإن مسّت بمن حوله األذيّة والضرر.
فكي��ف لتلك العدالة التي حلم��ت بها أن تكون حقًا؟ وكيف لذاك السّ��الم 

الذي تأملته أن يعّم بيني وبين من خُلقتُ بينهم؟
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

�إن�ســـان
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جمموع �ل�سهد�ء )83515(
دمشق: 6289

ريف دمشق: 20401
حمص: 12323

درعا: 7860
إدلب: 9528

حلب: 16552

دير الزور: 5101
الرقة: 1076
السويداء: 65
حماة: 5906

الالذقية: 922
طرطوس: 339

الحسكة: 616
القنيطرة: 632

7026 عدد األطفال الذكور
3169 عدد األطفال اإلناث

6547 عدد اإلناث
23163 عدد العسكريين

65026 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 15 / 2 / 2014
http://www.vdc-sy.info/
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ــر ــروع دعـــم �الإعــــــالم �لــ�ــســوري �حل ــس ــ� ــارت �ــســمــن م ــم ــس ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذ� �لـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

ارتفع��ت وتيرة القت��ل تحت التعذي��ب ألبناء 
األقلي��ات ال��ذي يدعي النظ��ام حمايته��م، وأحدًا 
منهم لم يكن إال رسواًل لإلنسانية، وتهمته تأمين 
اإلغاث��ة والخب��ز وال��دواء ألهلنا مم��ن نزحوا من 
المناط��ق المنكوبة التي تتع��رض لقصف النظام 

وتدميره على مدار الساعة.
في وس��يلة قديمة حديثة لجر البلد إلى حرب 
طائفي��ة مدم��رة، والقضاء عل��ى الث��ورة، ما يزال 
النظ��ام يبث س��موم الفتن��ة الطائفي��ة، وافتعال 
الحوادث المثيرة بين الطوائف، والجيران إلش��عال 
كافة المناطق، وتبرير جرائمه، يس��اعده في ذلك 
كثيرون من متس��لقي الثورة ولصوصها، والدليل 
األكبر م��ا يحاول فعل��ه بين محافظتي الس��ويداء 
ودرعا م��ن قتل وخطف بين الجانبين، لجرهما إلى 
اتهام بعضهما واالنتقام، مع علم الجانبين أن من 
يقوم بهذه األفعال المش��ينة ه��ي جبهة النصرة 
ذراع النظ��ام ف��ي درعا، إلش��عال الح��رب بينهما 

وتخفيف الضغط عن النظام من الجهة الجنوبية.
وف��ي اآلونة األخيرة نرى الكثيرين ينس��اقون 
وراء ادعاءات النظام بأنه حامي األقليات، ويتهمون 
األقليات بتأييد النظ��ام، وهذا غير حقيقي ألن في 
األقليات )رغم كرهي لهذه التس��مية( من يعارض 
وم��ن يؤيد، كما ف��ي األكثرية تمام��ًا من يعارض 
ويدف��ع دمًا، ومن يؤيد ويقدم دعما ماديا ومعنويا 
لبق��اء النظ��ام، والدلي��ل أن غالبية أب��واق النظام 
هم م��ن األكثرية وأغلبهم في ه��ذه المرحلة من 
درعا مهد الثورة، وأكبر تجار دمش��ق وحلب مازالوا 
يدعم��ون النظ��ام، ويمولون ش��بيحته واألس��ماء 

كثيرة وكلكم تعرفونها.
م��ن روج للنظ��ام أكثر م��ن المفتي حس��ون 
والبوط��ي وغيرهما كثر من األئمة والخطباء، ومن 
مح��ى أوروبا م��ن خريط��ة العالم وهدد بإش��عال 

المنطقة والعالم، إذا ما حاولوا إسقاط النظام، 
وم��ع كل ما قيل ويقال ح��ول الحرب الطائفية 
فم��ا زالت في طور ردود األفعال المبررة في بعض 
المناطق، ألننا بالنهاية بشر وردود أفعالنا مختلفة 

ومن قتلت عائلته، واغتصبت نسائه، وذبح أطفاله 
أمامه ال يستطيع أحدًا أن يلومه على رد فعله حتى 

القانون يبرئ القاتل في حال الدفاع عن النفس.
وكلنا نعلم أن النظام والمجتمع الدولي أرادوا 
تحوي��ل الثورة منذ بدايتها إلى حرب أهلية طويلة 
األمد تحرق األخضر واليابس وتدمر سورية، خدمة 
لمصالحهم��ا التي بات��ت معلومة للجمي��ع، إال أن 
الش��عب السوري العظيم أثبت أنه أوعى بكثير مما 
ح��اول النظام وعمالئه م��ن األكثرية واألقلية جره 
إليه، وبرأيي حتى اآلن لم يتحقق مبتغى الجانبان، 
ومازالت الطوائف تتعايش في جميع المناطق كما 
كانت من قبل باس��تثناء بعض الحاالت االنتقامية 
وه��ي ردود أفعال عل��ى جرائم ومج��ازر، وحتى ما 
أرتكب م��ن مجازر انتقامية اتض��ح أنها من عمالء 
النظام وكتائبه المشبوهة، والتي جاءت في سياق 

رغبة النظام.
أي ح��راك لألقلي��ات كان يعت��م عليه بش��كل 
مقص��ود، من قب��ل الث��وار، والتنس��يقيات، وحتى 
فضائيات التحريض كان��ت تتجاهله، ليتم التركيز 
على فئة معينة، على الرغم من أن الحراك يش��مل 
كل مناطق س��ورية بطرق مختلفة، وتكريس أنها 
حرب س��نية ش��يعية، وفي هذا خدم��ة لما يخطط 
للمنطقة بأكملها، متناس��ين أن كل المناطق في 
سورية مختلطة، ومتداخلة، وعندما يطلق الصاروخ 
أو يسقط برميل متفجر ال يفرق بين طائفة وأخرى 
في هذه المنطقة أو تلك، وأنها تس��تهدف الشعب 

السوري برمته.
نحن ن��ردد كالببغاوات ما يصرح به مس��ؤول 
غرب��ي أو روس��ي أو إيراني حول تخ��وف المجتمع 
الدول��ي عل��ى األقلي��ات دونم��ا حت��ى القليل من 
التفكي��ر بأغ��راض ه��ؤالء المش��بوهة والمضللة 
والداعمة للنظام، متناسين تاريخ وحضارة سورية 
عل��ى مدى آالف الس��نين والتي كان��ت فيها جميع 
الطوائ��ف والمذاهب والقوميات تتعايش بس��الم 
ومحب��ة حت��ى الس��تينات،حين تس��لم فيها حزب 
البعث، وبعدها اس��تيالء األس��د األب على السلطة 

واس��تخدامه الورق��ة الطائفي��ة الت��ي كانت تدمر 
النسيج السوري تدريجيا.

أنا س��ورية أواًل، وأنتمي إلى هذا البلد قبل أن 
انتمي إلى طائفة، أو عائلة، واعتبر كل الس��وريين 
أهلي وأخوتي من الش��مال إلى الجنوب، لم أس��أل 
أح��دًا يوما، ما ه��ي طائفتك؟ كنا هكذا وس��نبقى 
وسيس��قط مش��روع الح��رب المدمرة الت��ي يريد 
النظام والعالم جرنا إليها، ومن يقتل في س��ورية 
أصبح جليا كالش��مس، النظام وأعوانه ومرتزقته، 
م��ن كافة الطوائف، وأذرع الش��ر التي اس��تقدمها 
مث��ل داع��ش والنص��رة، والكتائب العميل��ة التي 
تبيع مناطق وتنس��حب من أخرى لصالحه، وتخزن 
األس��لحة وتبيعه��ا وتترك مناط��ق محاصرة تدك 
يومي��ا بالبراميل المتفجرة، غلطنا أننا مس��تمرون 
في رؤية الخطأ والس��كوت عنه بعد كل هذا الثمن 

الذي ندفعه بسبب صمتنا سابقًا.
وسأورد لكم مثااًل حصل يوم األربعاء الماضي 
12/ 2 بينما كانت البراميل المتفجرة تحصد أرواح 
أهل طفس وجاسم في درعا وذبح عائالت بأكملها 
م��ن قبل النظ��ام وش��بيحته، خرج س��كان األحياء 
اآلمنة بمس��يرة تأييد، مس��يرة ذل وعار، أجبرهم 
عليه��ا النظ��ام بالتأكي��د كعادت��ه، وكان فيص��ل 
المقداد وعم��ران الزعبي الذي حص��دت البراميل 
العش��رات من عائلتيهم��ا تحدي��دًا، يدافعون من 
جنيف بشراس��ة عن القاتل، ويتحدثون باس��تنكار 
عن مج��زرة معان التي لم تحصل باألس��اس، وإن 
حصل��ت فه��ي مدان��ة ومس��تنكرة ككل المجازر، 
ويش��رّعون قتل أهلهم، هؤالء ليسوا من األقليات 

لمن ال يعلم من محرضي الفتنة.
الس��وريون بات��وا طائفتين فق��ط، طائفة مع 
النظ��ام القات��ل، وطائف��ة ض��د النظ��ام، وعندما 
نتعامل مع بعض كسوريين، ونتخلص من إطالق 
التس��ميات الطائفية، عندها فقط نكون قد دحرنا 
النظ��ام الطائفي، والمخطط الدول��ي، وكنا واحدًا 

ومعًا في تحقيق أهداف ثورتنا العظيمة.
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