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 1447 منهم  الثورة  بداية  من  فل�سطيني  �سهيد   2081
الجئًا ق�سوا داخل املخيمات والتجمعات الفل�سطينية

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

شهداء القصف العشوائي في مخيم اليرموك نيسان 2013

وثق��ت مجموع��ة العم��ل م��ن أجل فلس��طينيي 
س��ورية استش��هاد 2081 الجئ��ًا فلس��طينيًا قض��وا 
خ��ال األحداث الدائرة في س��ورية من��ذ بداية الثورة 
حت��ى نهاية ش��باط/2014، حيث قض��ى 2050 الجئًا 
فلس��طينيًا داخ��ل س��ورية، و 31 الجئ��ًا فلس��طينيًا 

خارجها. 
ووف��ق إحصائي��ات فري��ق اإلحص��اء والتوثي��ق 
ف��ي المجموعة فقد س��جل 1447 الجئ��ًا قضوا داخل 
المخيم��ات والتجمع��ات الفلس��طينية داخل س��ورية، 
و 603 الجئ��ًا قض��وا خ��ارج مخيماته��م وتجمعاتهم، 
وقضى ف��ي مدينة دمش��ق 1097 الجئًا فلس��طينيًا، 
وفي ريف دمش��ق 451 الجئًا، وف��ي درعا 226 الجئًا، 
و96 الجئًا في حلب، و 60 الجئًا في حمص، و 28 الجئًا 
في القنيطرة، و 26 الجئًا في الاذقية، و 24 الجئًا في 
حم��اه، و 19 الجئًا ف��ي إدلب، و 23 الجئ��ًا في مناطق 

حدودية وبين المحافظات في سورية. 
الضحاي��ا  ت��وزع  ح��ول  اإلحصائي��ات  وتبي��ن 
الفلس��طينيين حس��ب مخيماته��م وتجمعاته��م ف��ي 
س��ورية، أن 1447 الجئًا فلسطينيًا قضوا إثر استهداف 
مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية بشكل مباشر، حيث 
كان لمخي��م اليرموك النصيب األكبر من الضحايا الذي 
قضى في��ه 848 الجئًا، وف��ي مخيم درع��ا 163 الجئًا، 
وفي مخيم الحسينية 96 الجئًا، وفي مخيم خان الشيح 
بريف دمش��ق 70 الجئًا، وفي مخيم السبينة 58 الجئًا، 
وفي مخيم الس��يدة زينب 39 الجئًا، وفي مخيم النيرب 
بحلب 37 الجئًا، كما قضى في مخيم العائدين بحمص 
30 الجئ��ًا، وفي مخي��م حندرات بحل��ب 28 الجئًا، وفي 
تجمع المزيري��ب بدرعا 19 الجئًا، وفي مخيم العائدين 
بحم��اة 16 الجئ��ًا، وفي مخي��م جرمان��ا 14 الجئًا، وفي 
مخيم الرم��ل في الاذقية 13 الجئ��ًا، وفي مخيم خان 
دنون س��بعة الجئين، وفي تجمع الذيابية ستة الجئين، 

وفي تجمع ركن الدين بدمشق ثاثة الجئين. 
و تعاني المخيمات من أوضاع معيشية وإنسانية 

إحصائي��ات  وق��درت  للغاي��ة،  صعب��ة 
مجموع��ة العم��ل م��ن أجل فلس��طينيي 
الفلس��طينيين  الضحاي��ا  ع��دد  س��ورية 
الس��وريين منذ بداية األحداث الس��ورية 
وحتى 22 شباط 2014 ب�»2072« شهيد، 
حيث تعرض��ت عدة مخيمات فلس��طينية 
لقص��ف ج��وي فبتاري��خ 2012-12-16، 
ت��م قصف مخي��م اليرم��وك بصاروخين 
م��ن الطيران الحربي المي��غ، راح ضحيته 
العش��رات من أبناء المخي��م كما تم إلقاء 
البرامي��ل المتفجرة ألكثر م��ن مرة على 
بعض المخيمات، وس��جل تعرض مخيم 
خان الش��يح للقصف بالبراميل المتفجرة 
لع��دة م��رات، رغم عدم وجود أي مس��لح 
بداخله، راح ضحيته العشرات بين شهيد 
وجريح، وكذلك مخي��م اليرموك يوم 16 
كان��ون الثاني 2014، ومدرس��ة لألونروا 
ف��ي تجمع المزيريب في درعا الذي يضم 
قرابة 8500 الجئًا فلس��طينيًا بتاريخ 18 
ش��باط 2014، راح ضحيت��ه )15( الجئ��اً  

معظمهم من األطفال والنساء. 
وقال��ت مجموع��ة العم��ل م��ن أجل 
فلسطينيي س��ورية في دراس��ة لها عن 
الاجئي��ن  لمخيم��ات  المعيش��ي  الواق��ع 
الفلس��طينيين في سورية، بأن عدد عدد 
الاجئين الفلسطينيين في سورية حسب 
إحصائي��ة األون��روا بتاري��خ 2014/1/14 

والمسجلين لديها قدر ب�540 ألف الجئ، يضاف إليهم 
الفلس��طينيين الذين لجؤوا بعد أحداث أيلول األس��ود 
1970 غير المس��جلين لدى األونروا، واستمر أبناؤهم 

وأحفادهم بالعيش في سورية. 
ونتيجة األحداث الدائرة في سورية فقد نزح إلى 
الداخل الس��وري، حسب األونروا، 270 ألف الجئ أكثر 
م��ن 200 ألف في دمش��ق وحوال��ي 6000 الجئ في 
حلب، 4500 في الاذقية، 3050 في حماه، 6450 في 

حمص، و13000 في درعا. 
ونقل��ت المجموعة ع��ن األونروا قوله��ا: إن 511 
ألف الجئ فلس��طيني مسجل في س��وريا بحاجة إلى 
مس��اعدة أي %90 م��ن الاجئين الفلس��طينيين، وأن 
49 مدرس��ة تابع��ة لألونروا تس��تقبل 40 أل��ف طالبًا 
م��ن أص��ل 118 مدرس��ة أي ما نس��بته %55 من عدد 
الطاب األساس��ي، باإلضافة إلى تدمير 44 ألف منزل 

لاجئين. 
وأوضح��ت أن معان��اة الاجئي��ن الفلس��طينيين 
الس��وريين ب��دأت منذ بداية األحداث في س��ورية في 
آذار مارس 2011، حيث انتقلوا من مرحلة االستقرار 
المؤق��ت إلى مرحل��ة االضطراب، فمنه��م من اضطر 
للنزوح عدّة مرات، حيث اس��تهدفت معظم المخيمات 
والتجمعات الفلس��طينية في س��ورية، بمختلف أنواع 
األس��لحة تراوح��ت بين القص��ف المدفع��ي والجوي، 
وراجم��ات الصواري��خ، والبراميل المتفج��رة، وتفجير 

السيارات المفخخة، ورصاص القنص. 
ورص��د فري��ق التوثي��ق ف��ي مجموع��ة العم��ل 
اعتقال وخطف )663( فلس��طينيًا ل��دى قوات النظام 
والمعارضة، وشهدت األشهر األخيرة ارتفاعاً  متسارعًا 
في ع��دد الضحايا، الذين قضوا تح��ت التعذيب، حيث 
وصل الع��دد الموثق إلى »149« معتقًا في س��جون 

األمن السوري والمعارضة السورية. 
وتش��هد معظم المخيمات حصارًا خانقاً أدى إلى 
سقوط ضحايا بسببب نقص الغذاء والدواء فقد سجل 

وفاة )117( ش��خصًا في مخيم اليرموك بسبب الجوع 
ونقص العناية الطبية الناجمان عن الحصار المطبق 
علي��ه منذ قرابة 230 يوم، كم��ا يعاني النازحون من 
مخيمات س��بينة والحس��ينية في ريف دمشق من منع 
الق��وات النظامية له��م من العودة إل��ى بيوتهم رغم 
السيطرة الكاملة لهذه القوات عليها، بالمقابل يشكو 
س��كان مخيم حن��درات في حلب والواق��ع تحت قبضة 
المعارضة الس��ورية من عدم قدرتهم من العودة إلى 

بيوتهم. 
وكش��فت المجموع��ة أن حالة من اله��دوء الحذر 
يعيش��ها مخي��م اليرم��وك لاجئي��ن الفلس��طينيين، 
وس��ط ترق��ب من األهالي لما س��تؤول إلي��ه األوضاع 
داخ��ل مخيمهم، خاصة بعد التوتر في األيام األخيرة، 
ودخ��ول عناص��ر من جبه��ة النصرة تح��ت حجة عدم 
التزام النظام والجبهة الشعبية، القيادة العامة بتنفيذ 
بن��ود المبادرة، فيم��ا أمهلت جبهة النص��رة الفصائل 
الفلس��طينية يوم��ًا كام��ًا لتنفيذ ع��دة مطالب منها 
إطاق س��راح المعتقلي��ن، وإدخال المس��اعدات ومن 
ضمنه��ا الطحين وإعادة عم��ل المخابز داخل المخيم، 
أم��ا الفصائ��ل فق��د رفضت تل��ك الش��روط وطالبت 

النصرة باالنسحاب الفوري. 
وعلق أنور رجا المس��ؤول اإلعام��ي في الجبهة 
الش��عبية، على أنباء تحدثت عن نية الجيش النظامي 
دخول مخي��م اليرموك قائًا: أنه عار عن الصحة فقد 
أعلنت الدولة الس��ورية مرارًا أن معالجة مأساة مخيم 
اليرموك متروكة لألش��قاء الفلسطينيين، وذلك منعًا 
للتوظيف السياس��ي ضد سوريا من المتاجرين بالدم 
الفلسطيني، وأن المس��ؤولية الوطنية تقتضي جهدًا 
حقيقيًا من كافة الفضائل الفلسطينية التي لم ترتق 

بعد إلى مستوى المعالجة المطلوبة. 
وال يزال الحصار المشدد المفروض على المخيم 
مس��تمرًا حيث يمن��ع إدخال أي من الم��واد الغذائية أو 
الطبي��ة عب��ر حاج��ز الجي��ش النظام��ي، ومجموعات 
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جلنة التحقيق التابعة للأمم املتحدة ب�ساأن �سورية: 

حتّمل جمل�س االأمن م�سوؤولية ال�سماح للأطراف 
ال�سورية بانتهاك قواعد احلرب واالإفلت من العقاب

الجبهة الشعبية القيادة العامة. 
الس��بينة  مخي��م  أهال��ي  وناش��د 
السلطات السورية الس��ماح لهم بالعودة 
إل��ى بيوته��م الت��ي خرج��وا منه��ا إث��ر 
اش��تباكات عنيف��ة اندلعت بي��ن الجيش 
النظام��ي ومجموعات م��ن الجيش الحر، 
وذل��ك منذ الس��ابع م��ن تش��رين الثاني 
الماض��ي، حيث يعان��ي األهالي منذ تلك 
الفترة صعوب��ات متعددة متعلقة بتأمين 

السكن إضافة إلى غاء المعيشة. 
وحس��ب المجموع��ة: تس��تمر ح��دة 
العمليات العس��كرية، ف��ي محيط مخيم 
درعا لاجئين الفلس��طينيين، حيث شهد 
المخيم مؤخرًا س��قوط عدة قذائف على 
مناطق متفرقة منه، مما تس��بب بأضرار 
مادي��ة في المن��ازل، كما ش��هدت أطراف 
المخي��م ان��دالع اش��تباكات عنيف��ة بين 
الجيش النظامي ومجموعات من الجيش 
الح��ر، ويعاني المخيم من نقص حاد في 

المواد الطبية والغذائية. 
حال��ة م��ن اله��دوء الح��ذر يعيش��ها 
لاجئي��ن  الش��يح  خ��ان  مخي��م  أهال��ي 
وس��ط  دمش��ق،  بري��ف  الفلس��طينيين 
اس��تمرار أعم��ال القص��ف واالش��تباكات 
في المناط��ق المحيطة ب��ه، فيما يعاني 
األهالي من أزمات اقتصادية ومعيش��ية 
متع��ددة أبرزها غاء المعيش��ة وانقطاع 

التيار الكهربائي بشكل متكرر. 
من جانب آخر وصفت وكالة األونروا 
الوض��ع ف��ي مخي��م اليرم��وك لاجئي��ن 
الفلس��طينيين جن��وب العاصمة دمش��ق 
بالوص��ول  مطالب��ة  للغاي��ة،  بالمعق��د 
المس��تدام إلى الاجئين الفلس��طينيين، 
سيما أن آالفا منهم لم يتلقوا المساعدات 

اإلنسانية بعد. 
المف��وض  غران��دي  فيليب��و  وق��ال 
ل��ه  تصريح��ات  ف��ي  لألون��روا  الع��ام 
الس��بت الماضي، ما ي��زال آالف الاجئين 
الفلس��طينيين محاصري��ن ف��ي مخي��م 
اليرم��وك غي��ر قادري��ن عل��ى مغادرت��ه 
بسبب االشتباكات بين القوات الحكومية 
والمعارض��ة، ف��ي الوقت ال��ذي، ما يزال 
اآلالف منه��م داخ��ل المخي��م ل��م يتلقوا 
المساعدات، ومن المهم أن نصل إليهم. 
وح��ذر غراندي م��ن تزاي��د معدالت 
سوء التغذية بين األطفال وحدوث وفيات 
أثن��اء الوالدة بس��بب عدم توف��ر الرعاية 
الصحية الضرورية للنس��اء، مش��يرا إلى 
أن "الس��كان المحاصري��ن ف��ي المخي��م 
اضطروا ألكل الغذاء الذي كانوا يقدمونه 

لحيواناتهم". 
األحم��ر  اله��ال  ح��ذر  وب��دوره 
الفلس��طيني م��ن كارثة صحي��ة تنتظر 
مخي��م اليرم��وك بس��بب الحص��ار الذي 
تفرضه قوات النظام، والذي تس��بب في 
نفاد األدوية والمس��تلزمات الطبية داخل 
المخي��م، موضحًا أن الوض��ع في المخيم 
عاد إل��ى المرب��ع األول بعد ع��ودة جبهة 
"النصرة" إلى خ��ط المواجهة مجددًا بعد 
اتهام��ات لق��وات النظ��ام بخ��رق الهدنة 

المبرمة في المخيم. 
وكان ب��ان ك��ي م��ون األمي��ن العام 
لألمم المتحدة قد اتهم النظام الس��وري 
بع��دم الجدي��ة ف��ي التعامل م��ع األزمة 
اإلنس��انية المتفاقم��ة في الب��اد وقال: 
أن المع��ارك الدائرة ف��ي مخيم اليرموك 
المس��اعدات عل��ى أالف  عطل��ت توزي��ع 

الفلسطينيين المحاصَرين فيه. 

حمّ��ل محققو لجن��ة التحقيق التابع��ة لألمم المتحدة 
بش��أن س��ورية يوم األربع��اء الماضي النظ��ام والمعارضة 
في س��وريا مس��ؤولية استخدام أس��اليب القصف والحصار 
لمعاقبة المدنيين، وحمّل القوى الكبرى مسؤولية السماح 

باستمرار مثل جرائم الحرب هذه. 
وجدد المحققون في أحدث تقرير لتوثيق ما يحدث في 
سوريا: دعوتهم مجلس األمن الدولي إلى إحالة اإلنتهاكات 
الجس��يمة لقواعد الحرب إل��ى المحكمة الجنائي��ة الدولية، 
وحمّل مجلس األمن مس��ؤولية السماح للطرفين بانتهاك 

هذه القواعد مع اإلفات من العقاب. 
وأك��د المحققون في تقريره��م أن هذا التقاعس وفر 
مس��احة النتش��ار جهات فاعلة في س��ورية، حيث يس��عى 
كل ط��رف إلى تنفيذ أجندة خاصة، واإلس��هام في التطرف 

وتصعيد العنف. 
وقالت لجن��ة التحقيق التي يترأس��ها الخبير البرازيلي 
باولو بينيرو إن المقاتلين وقادتهم ربما يتحملون مسؤولية 
ارتكاب جرائم، لكن دوال تنقل األس��لحة إلى سوريا تتحمل 

المسؤولية أيضا. 
وأكدت أن قوات الرئيس الس��وري بشار األسد حاصرت 
مدن��ا منه��ا مدينة حم��ص القديم��ة وقصفتها ب��ا هوادة 
وحرمته��ا م��ن الغذاء في إط��ار حملة الجوع حت��ى الركوع، 
وأن ساح الجو السوري أس��قط براميل متفجرة على حلب 
"بكثاف��ة صادم��ة" مما أس��فر عن مقت��ل مئ��ات المدنيين 

وإصابة الكثير. 
وأوض��ح فري��ق التحقيق ال��ذي يض��م 24 محققا من 
بينه��م كارال ديل بونت��ي محققة األمم المتحدة الس��ابقة 
ف��ي جرائم الحرب إن جميع األط��راف انتهكت قواعد الحرب 

المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف. 
وكشف التقرير الذي جاء في 75 صفحة ويغطي الفترة 
من 15 تموز إلى 20 كانون الثاني هو الس��ابع الذي تصدره 
األمم المتحدة منذ تشكيل لجنة التحقيق في سبتمبر أيلول 
2011 بعد س��تة أش��هر من بدء الثورة: أن قوات المعارضة 
التي تقاتل لإلطاحة باألس��د ال سيما المقاتلين اإلساميين 
األجان��ب، بما في ذلك جماعة الدولة اإلس��امية في العراق 
والشام التي تس��تلهم نهج تنظيم القاعدة كثفت الهجمات 
على المدنيين فضا عن احتجاز الرهائن وإعدام الس��جناء 

وتفجير السيارات الملغومة لبث الرعب. 
واس��تند التقرير إلى 563 مقابلة جرت عبر سكايب أو 
الهاتف مع ضحايا وش��هود ال يزالون ف��ي الباد أو مقابات 
شخصية مع الجئين في الدول المحيطة، وقد وضع الفريق 

أربع قوائم سرية للمشتبه بهم. 
وق��ال التقري��ر إن��ه عل��ى الرغ��م م��ن تحقي��ق قوات 

الحكومة الس��ورية مدعوم��ة بقوات أجنبي��ة من حزب اهلل 
اللبناني وميليشيات عراقية لبعض المكاسب، إال أن القتال 
وصل إلى حالة من الا حسم مما تسبب في خسائر بشرية 

ومادية كبيرة. 
وأش��ار إل��ى أن الحكوم��ة اعتم��دت على ق��وة النيران 
المتفوقة لس��اح الج��و والمدفعية على نطاق واس��ع بينما 
لج��أت الجماعات المس��لحة غير التابعة للدولة إلى أس��اليب 
الح��رب غي��ر المتكافئ��ة بش��كل متزاي��د مث��ل التفجيرات 

اإلنتحارية واستخدام العبوات الناسفة. 
وج��اء ف��ي التقري��ر أن الق��وات الحكومي��ة حاص��رت 
المناطق المدنية وقصفتها في إطار إستراتيجية تهدف إلى 
إضع��اف قوات المعارضة وكس��ر إرادة قاعدتهم الش��عبية، 
وتح��ول الحص��ار الجزئي ال��ذي يهدف إلى ط��رد الجماعات 
المسلحة إلى حصار شديد يمنع إيصال اإلمدادات األساسية 
بم��ا في ذلك الغ��ذاء والدواء وذلك كجزء م��ن حملة /الجوع 

حتى الركوع/. 
وذك��ر التقرير أن ق��وات المعارضة ف��ي مختلف أنحاء 
س��وريا "تس��ببت في آالم بدنية أو نفسية شديدة أو معاناة 
للمدنيي��ن في المناطق الخاضعة لس��يطرتهم" بمن فيهم 
الس��جناء، في إش��ارة إلى منطقة الرقة في ش��مال سوريا 
الخاضع��ة لس��يطرة جماعة الدولة اإلس��امية ف��ي العراق 
والش��ام، واصفًا األفعال التي ارتكبتها الجماعات المس��لحة 
غي��ر التابع��ة للدولة، ف��ي المناطق الخاضعة لس��يطرتهم 
ضد الس��كان المدنيين تمثل تعذيبا ومعاملة غير إنس��انية 

وجريمة حرب وفي )الرقة( جريمة ضد اإلنسانية. 
وأش��ار التقرير أن ق��وات المعارضة طوقت بلدتي نبل 
والزهراء الش��يعيتين لتحاصر 45 ألف شخص في محافظة 
حل��ب، ويفرض الحصار جماعات تابعة للجبهة اإلس��امية، 
وجي��ش المجاهدي��ن، وجبه��ة النص��رة، والجبه��ة الثورية 
الس��ورية، من خ��ال وضع نق��اط تفتيش ح��ول المنطقة 

وقطع خطوط الكهرباء وإمدادات المياه. 
وحمّل المحقق��ون الجانبين ارت��كاب جرائم حرب بما 
ف��ي ذلك التعذي��ب والمذابح واالغتص��اب وتجنيد األطفال، 
وأش��اروا إل��ى أن "الق��وات الحكومي��ة تش��ن حمل��ة قنص 
في بس��تان القصر )حل��ب(. حيث عالج أطباء خمس��ة رجال 
مصابي��ن برص��اص ف��ي الفخ��ذ في ي��وم واحد في ش��هر 
تشرين األول، وفي الشهر نفسه أصيبت ست نساء حوامل 
برصاص ف��ي البطن، وتعرض المدنيون للضرب والتعليق 
من أذرعهم في السقف على أيدي جماعة الدولة اإلسامية 
في العراق والش��ام في الرقة، و في 31 من الش��هر نفسه 
جل��دت جماع��ة الدولة اإلس��امية مديرة مدرس��ة علنًا في 

الرقة لعدم ارتدائها الحجاب. 

أحد أحياء حلب بعد تعرضه لقصف النظام أيلول 2013
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م�سادر يف منظمة حظر االأ�سلحة الكيماويةتوؤكد اأن �سورية لن تف 
باملوعد املحدد لتدمري االأ�سلحة، حتى بعد تخليها عن ثلث خمزونها

منظمتا ال�سحة العاملية واليوني�سيف: انطلق حملة تلقيح 10 مليني طفل �سد 
�سلل االأطفال يف منطقة ال�سرق االأو�سط بعد الك�سف عن اإ�سابات يف �سورية

قال��ت منظمة حظ��ر األس��لحة الكيماوي��ة: أن 
س��ورية تخل��ت ع��ن ثل��ث مخزونه��ا من األس��لحة 
الكيماوية، وأن دمش��ق قدمت إلى المنظمة مقترحا 
يه��دف إلى اس��تكمال إزالة جميع الم��واد الكيماوية 

قبل نهاية الشهر المقبل. 
وأوضحت المنظمة في بيان لها الثاثاء الماضي، 
أن بعث��ة المنظم��ة المش��تركة مع األم��م المتحدة 
تأك��دت من مغادرة ش��حنتين من الم��واد الكيماوية 
مين��اء الاذقية غربي س��ورية يحتوي��ان على كمية 
من غاز الخردل يوم األربعاء قبل الماضي، مش��يرة 
إلى وصول ش��حنة أخرى إلى الميناء خال األس��بوع 
الجاري ليصل بذلك إجمالي عدد شحنات المواد إلى 
أكث��ر من %35 من جميع المواد الكيماوية التي يجب 

خروجها من سوريا لتدميرها. 
األس��لحة  أن منظم��ة حظ��ر  البي��ان  وأوض��ح 
الكيماوي��ة تحققت من تدمير س��وريا ألكثر من 93 
% من مخزونها من مادة )أيزوبروبانول( التي تدخل 

في صناعة غاز السارين. 
وأك��د أحم��د أوزومكو مدير ع��ام منظمة حظر 
الم��واد والمع��دات  الكيماوي��ة إن جمي��ع  األس��لحة 
التي تحتاجها س��وريا لنقل باقي الم��واد الكيماوية 
بات��ت جاهزة بما ف��ي ذلك األغلف��ة الواقية لحماية 

الحاويات. 
للمجل��س  االفتتاحي��ة  الجلس��ة  أم��ام  وق��ال 
التنفي��ذي للمنظمة ال��ذي عقد مؤخ��رًا، من المهم 
الحف��اظ عل��ى الزخ��م الحالي نظ��رًا للتأخي��ر الذي 
حصل على المواعيد الس��ابقة لتس��ليم الش��حنات، 
والحكومة الس��ورية أكدت التزامه��ا بتنفيذ عمليات 

اإلزالة حسب موعدها. 
من جانبها قالت سيجريد كاخ المنسقة الخاصة 
للبعثة المشتركة لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية 
واألم��م المتحدة: أن��ه جرى إزالة م��ا يقرب من ثلث 
الم��واد الكيماوي��ة الس��ورية مرجحة تس��ارع وتيرة 
إزال��ة باقي المواد الكيماوية حس��ب الموعد المحدد 
ف��ي 30 حزي��ران المقبل وهو الموع��د الذي حددته 

المنظمة بموجب اتفاق دولي. 
و أعلن��ت كاخ بعد إطاعه��ا المجلس على أخر 
م��ا أحرزته البعثة في س��وريا أن البعثة المش��تركة 
تحققت من مغادرة ش��حنتين من المواد الكيميائية 
لمين��اء الاذقية، تضمنت كمية من غاز الخردل ذات 
األولوية األولى، الفتة إلى أن الش��حنة المقبلة التي 
س��تنطلق من نفس الميناء خال األس��بوع الجاري 
لنق��ل ش��حنة كبي��رة م��ن الم��واد الكيميائي��ة ذات 
األولوية األولى، س��ترفع إجمالي عدد الشحنات التي 

تم تحميلها حتى اآلن إلى 6 شحنات. 
ونقل��ت رويترز ع��ن مصدر ف��ي منظمة حظر 
األس��لحة الكيماوي��ة الخميس قوله: إن س��وريا لن 
تف بالموعد المحدد لتدمير منشآتها إلنتاج األسلحة 
الكيماوي��ة، ولن يتم قطعا الوفاء بذلك الموعد" في 

إشارة إلى المهلة التي تنتهي في 15 من آذار. 
وأض��اف المص��در وهو مس��ؤول مش��ارك في 
المحادث��ات م��ع س��ورية، طل��ب ع��دم الكش��ف عن 

ش��خصيته، إنه توجد س��بع حظائر معززة للطائرات 
وخمس منش��آت تح��ت األرض، ولم يت��م تدمير أي 
منها حت��ى هذه اللحظة، ولم يتس��ن االتصال على 

الفور بمسئولين سوريين لسؤالهم التعليق. 
وقال مصدر آخر في المنظمة: إن س��وريا زادت 
هذا األس��بوع وتيرة تس��ليم المواد الس��امة بما في 
ذل��ك غ��از الخردل، لكنه��ا لن تف بالموع��د النهائي 
إلرس��ال كل الم��واد الكيماوي��ة للخ��ارج، مؤكدًا أن 
س��وريا ال تتعام��ل بجدي��ة مع مهلة تدمير منش��آت 
إنتاج األسلحة الكيماوية، وأنها ال تفعل األشياء وفق 
اإلط��ار الزمني الذي وعدت ب��ه، العملية في مرحلة 

مضطربة. 
وذك��ر المص��در إن دبلوماس��يين غربيي��ن في 
اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة رفضوا اقتراحًا 
لدمشق "بإغاق" المواقع باالسمنت، وقال: التدمير 
يعني التدمير، وتس��اءل لماذا تمنح دولة استخدمت 

األسلحة الكيماوية ضد شعبها امتيازات خاصة. 

انطلق��ت ي��وم األح��د الماض��ي الحمل��ة التي 
تنظمها منظم��ة الصحة العالمي��ة ومنظمة األمم 
المتحدة للطفولة / اليونيسيف / لتلقيح 10 مايين 
طفل ضد مرض شلل األطفال في منطقة الشرق 

األوسط، بعد الكشف عن إصابات في سورية. 
وأعلنت المنظمتان في بيان لهما إن "األطفال 

واألردن  والع��راق  مص��ر  ف��ي 
أول  م��ن  س��يكونون  وس��ورية 
األطفال الذين س��يحصلون على 
اللقاح ضد ش��لل األطفال، وذلك 
من بين حوالي 10 مايين طفل 
في جميع أنحاء منطقة الش��رق 
التلقي��ح  حمل��ة  أن  و  األوس��ط، 
الواس��عة ف��ي البل��دان األربع��ة 
انطلق��ت األح��د، عل��ى أن تليها 
حملة مماثلة في لبنان ابتداء من 

التاسع من شهر أذار الحالي. 
وج��اء ف��ي البيان إن "س��بع 
دول في منطقة الشرق األوسط 
تخط��ط لتلقي��ح أكث��ر م��ن 22 
ملي��ون طفل ع��دة م��رات خال 

ستة أشهر، في أكبر خطة تلقيح على اإلطاق في 
تاريخ المنطقة. 

وقال��ت ماري��ا كاليفي��س، المدي��رة اإلقليمية 
لليونيس��يف في الشرق األوسط وش��مال إفريقيا 
إن تلقيح عدد كبير من األطفال في بلدان مختلفة 
يعتب��ر عملية هائل��ة، إذ يواجه كل بل��د التحديات 
الخاصة به في مواجه��ة جعل الحملة فعالة، إال أن 

التحديات في س��وريا أكثر م��ن غيرها من البلدان، 
ولك��ن التلقي��ح الطري��ق الوحيد ال��ذي يمكننا من 
ضمان الحماية المائمة لألطف��ال في جميع أنحاء 

المنطقة ضد هذا المرض الرهيب. 
وكانت منظمة الصحة العالمية واليونيس��يف 
قد دعتا في الش��هر الماضي إلى تس��هيل الوصول 
ل�2، 2 مليون طفل في س��وريا من أجل تحصينهم 

ضد شلل األطفال. 
وتس��عى اليونيس��يف إل��ى 
تقديم عشرة مايين جرعة من 
لقاح شلل األطفال إلى األطفال 
السوريين خال األشهر المقبلة، 
وق��د وصل��ت أول ش��حنة وه��ي 
تضم مليوني لقاح إلى دمش��ق 
في 29 تشرين الثاني الماضي. 

وحس��ب األمم المتحدة فقد 
تأك��د إصاب��ة 17 طفًا بالش��لل 
ف��ي س��ورية، منه��م 15 طف��ا 
في محافظة دي��ر الزور، وطفل 
ف��ي حل��ب، وآخر ف��ي دوما قرب 

دمشق. 



5

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

   ت
ة  

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
4 /

ار 
 آذ

 / 
9 |

  )1
29

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
 . .

نا  
بار

أخ

ل�ســت وحــدك
كتيب لدعم �سحايا االغت�ساب ال�سيا�سي يف الثورة 

ال�سورية ي�سدر قريبًا عن �سوريتنا
"لس��تِ وح��دكِ" ه��و عنوان 
الكتيب الفريد الذي س��يصدر قريبًا 
به��دف دع��م ضحاي��ا االغتص��اب 
السياس��ي ف��ي الث��ورة الس��ورية، 
ويتوجه مباش��رة إل��ى الضحايا من 
النس��اء الالتي قاس��ين م��ن هذه 
عمومًا  ويحاكي  المرعب��ة،  التجربة 
كافة الش��رائح وكل من له اهتمام 
بالموض��وع. وأع��د الكتي��ب الذي 
ستقوم جريدة سوريتنا على طباعته 
ونش��ره، مجموعة من األخصائيين 
والناش��طين الذين ارت��أوا محاكاة 
الج��رح ال��ذي ُأبتلي��ت في��ه اآلالف 
من النس��اء م��ن دون ذنب س��وى 
مش��اركتهن بالث��ورة أو ارتباطهن 
ومحاول��ة  بالث��وار،  قرب��ة  بصل��ة 
المعروفات  الضحاي��ا  بي��د  لألخ��ذ 
وغير المعروفات لمس��اعدتهن في 
االطالع بشكل ش��امل وداعم على 
ظاهرة االغتصاب في أزمنة الحروب 
والصراع��ات، وتقدي��م المعلومات 
التي يحتجنها وقد تساعدهن على 
النفس��ي  التعاف��ي  دروب  تلم��س 

والبدني الصعبة الموجعة. 
يتضم��ن الكتيّ��ب ال��ذي يقع 
في 80 صفحة ف��ي الفصل األول /

الجان��ب الطب��ي/ وفي��ه معلومات 
قيم��ة ح��ول األع��راض والعالمات 
واإلرشادات التي تخص الجسد بعد 
التعرض لحوادث على قدر كبير من 

العنف مث��ل االغتصاب واالعتداءات الجس��دية، 
والتدابي��ر العالجية بعد االعتداء مباش��رة وفي 
المراح��ل الالحق��ة، وكيفية التعام��ل معها من 
الناحية الطبية. قدمه الدكتور ياسر نديم سعيد. 
والفصل الثاني يتناول / الجانب النفس��ي / 
الذي يش��رح ظاهرة االغتصاب م��ن وجهة نظر 
نفس��ية، واآلثار واألس��ئلة واالضطراب��ات التي 
تراف��ق الضحي��ة فت��رات طويلة مم��ا يؤثر على 
قدرته��ا على التكي��ف والتوازن النفس��ي العام، 
وعدد من اإلرش��ادات والخط��وات العملية التي 
من ش��أنها مس��اعدة الضحايا في تخفيف اآلالم 
والمصاع��ب النفس��ية الت��ي ق��د تتب��ع صدمة 

االغتصاب. قدمه الدكتور جمال خليل صبح.
والفصل الثالث يتناول / الجانب االجتماعي 
/ ويتعرض لآلث��ار االجتماعية لحادثة االغتصاب 
ولحج��م الضغوط الت��ي تتعرض له��ا الضحية 
وعائلته��ا القريب��ة والبعيدة، وكيفي��ة التعامل 

مع هذه االنتهاكات الحسّاس��ة ف��ي مجتمعاتنا 
العربية واإلسالمية ومعالجتها. قدمته الدكتورة 

خولة حسن الحديد. 
ويتن��اول الفص��ل الراب��ع م��ن الكتي��ب / 
الجان��ب الدين��ي والش��رعي / ويع��رض جمل��ة 
م��ن اآلراء الديني��ة، وذلك في محاول��ة لإللمام 
بكاف��ة الجوان��ب المتعلق��ة بالموض��وع ضمن 
اإلط��ار الثقاف��ي والروحاني-الدين��ي الذي يميز 
مجتمعاتنا، من وجهتي نظر نس��ائية وذكورية. 
قدمهما الس��يدة نوال الس��باعي والسيد الشيخ 

محمد النجار.
والفصل الخامس يتناول /الجوانب القانونية 
والحقوقية / التي تتعلق بفعل االغتصاب كحادثة 
جرمية وكانتهاك خطير لحقوق اإلنسان، إضافة 
إلى الحقوق الش��خصية التي تس��تطيع الضحية 
م��ن خاللها مالحقة الجناة و تقديمهم للعدالة، 
وذلك في ظل دول��ة القانون التي نحلم بها في 
س��ورية الحرة. قدم هذا الفصل المحاميان ميرا 

بشراقي وياسر مرزوق. 
وفي الفصل الس��ادس وقفة 
ألي��م  موض��وع  تخ��ص  أدبي��ة 
بكلمات ملؤه��ا الدفء والواقعية 
والدعم الغير محدودين، موجهة 
للضحية لتذكيرها دائما بالقيمة 
اإلنس��انية لروحه��ا ولجس��دها، 
كلم��ات نابع��ة م��ن القل��ب بال 
تكّل��ف وال تحوي��ر لعله��ا تكون 
فاتح��ة مطمئنة تب��دء بها رحلة 
األمل في استعادة الثقة بالنفس 
وحب الحي��اة. قدمت هذا الجانب 

الدكتورة سماح هدايا.
أم��ا الفصل الس��ابع واألخير 
لمس��اهمات  خصّ��ص  فق��د 
قصي��رة لبعض من الش��خصيات 
أرادت المش��اركة في هذا العمل 
التضامن��ي ومش��اركة الضحاي��ا 
عل��ى  التأكي��د  عب��ر  مأس��اتهن 
اإلنس��انية في المواطنة والدين 
والثورة التي تجمعنا، وتأكيد آخر 
أن الضحاي��ا كل الضحايا لس��نّ 
وحدهنّ في مصابهن كما يشير 
عنوان الكتيّب، قدم هذا الجانب 
الس��يدة نائل��و منصور، الس��يد 
ياسين، والسيدة ملكة جزماتي. 

وينطلق معدو هذا المشروع 
من حسّ��هم اإلنساني وإيمانهم 
العمي��ق بض��رورة الوق��وف م��ع 
ضحايا االغتصاب السياس��ي، ودعمهن، والدفاع 
عن قضيتهن بشتى الطرق والسبل، وليس لهم 
من هذا العمل أي هدف سياس��ي أو ارتباط بأي 
جهة أو تنظيم أيا كان، فقط يريدون مس��اعدة 
الضحايا عن طريق تقديم أكبر وأصدق قدر من 

المعلومات حول الموضوع. 
يتعل��ق  ال  الموض��وع  ه��ذا  أن  واعتب��روا 
بالجانب اإلنس��اني فحس��ب، بل يتع��داه ليأخذ 
حي��زًا وطني��ًا أيضًا، ألننا لس��نا بص��دد معالجة 
حالة اغتص��اب عاديّة، بل أم��ام حالة اغتصاب 
من ن��وع خاص، وهي حال��ة "االغتصاب لدوافع 
سياس��ية" كون الضحايا تعرض��نّ لما تعرضنّ 
له ألسباب سياسية مرتبطة بالطبيعة العدوانية 
وغي��ر األخالقية لمث��ل هذا النوع م��ن األنظمة 
الديكتاتوري��ة، والتي تس��تخدم م��ن ضمن ما 
تستخدم االعتداءات الجنسيّة كنوع من العقاب 
لقم��ع كّل م��ن يقف ف��ي وجهها، مدرك��ة أكبر 

إدراك تأثيره النفسي والجسدي العميقين.
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�سوريتنا تن�سر �سهادة معتقل �سابق يف م�سفى 601

اجلزء االأول "الكابو�س"
معتقلون عراة ومر�سى وعمليات اإعدام الأ�سباب 

تافهة، و�سراع االأمن يف امل�سفى
  فريق سوريتنا - خاص

التقت سوريتنا بأحد المعتقلين السوريين 
الس��ابقين في فرع األمن العس��كري ومشفى 
)601( العس��كري في المزة، وقس��م الش��رطة 
العس��كرية، قبل أن يطلق سراحه، حيث يروي 
م��ا ش��اهد خ��ال فت��رة اعتقال��ه م��ن عمليات 
التعذيب واإلعدام، المعتقل )سومر. ك( وننقل 
م��ا قال��ه ووصفه ع��ن فت��رة اعتقال��ه الممتدة 
لواح��د وأربعي��ن يوم��ًا ضم��ن ه��ذه األماكن، 

وتنشر شهادته على جزئين. 
الش��اهد ه��و طال��ب جامعي اقت��اده األمن 
العس��كري من حرم قاعت��ه اإلمتحانية بجامعة 
دمش��ق قب��ل عامي��ن م��ن اآلن، بع��د خمس��ة 
عش��رة دقيقة من ب��دء موعد اإلمتح��ان "دورة 
تكميلي��ة"، حيث اعتق��ل وُأخذ إلى ف��رع األمن 
العسكري بكفرسوسة بدمش��ق، وتحديدًا إلى 
مكت��ب الجامع��ة حي��ن اس��تقبله ص��ف ضابط 
برتب��ة "مس��اعد أول" ق��رأ علي��ه مجموعة من 
الته��م )تحري��ض أغني��اء، دعم الجي��ش الحر، 
تظاه��ر وتحريض على التظاهر، نش��اط على 
االنترتن��ت يه��دف لقل��ب نظام الحك��م، توزيع 
منش��ورات( بعد القراءة السريعة اقتيد إلى أول 
زنزان��ة "مهجع" وقبل ذلك حلق ش��عر رأس��ه، 
وترك لثاث س��اعات فيها، قب��ل أن تبدأ عملية 
تعذيبه، حيث جرح ظهره إلدخال اداة كهربائية 
وإخراجها من الجرح واستمر تعذيبه لثاثة أيام 
حتى فقدان��ه للوعي تمام��ًا في الي��وم الرابع، 
وهنا ال يذكر الش��اهد ماذا حدث في هذه األيام 
األربعة، ويقول إنه استيقظ في اليوم السابع، 
ونق��ل إل��ى م��كان يس��ميه "الشمس��ية" وهي 
زنزانة كبيرة يصفها الش��اهد باألكثر راحة من 

سابقتها التي سجن فيها. 
يقول »س��ومر« أنه مر بأربعة أيام ش��اهد 
فيها الكوابيس وعاش هلوسات "في الكوابيس 
ش��اهدت أن��ي تعرف��ت عل��ى أربع��ة م��ن أبناء 
الضب��اط الكبار حي��ث اخرجوني م��ن المعتقل، 
وش��خص راب��ع غني ج��دًا اس��مه جم��ال أصبح 
صديق��ي وكان يصحبني معه إل��ى الجبل وإلى 
مناط��ق ال أعرفها وال أعرف أين هي ال تزال في 
ذاكرتي.. شاهدت أني خارج المعتقل.. لكن احد 
أبن��اء الضباط األربعة قرر أن يعيدني من جديد 
إلى المش��فى.. في هذه الكوابيس شاهدت أني 
حملت الس��اح م��ع كل المعتقلين ف��ي المهجع 
و"الشمسية" وقتلت الكثيرين كانت الفترة التي 
تعود فيه��ا الكوابيس لذاكرتي حين يغمى علي 
بعد األي��ام األربعة الس��ابقة.. توق��ف التعذيب 
لكن النعاس كان مرافقًا لي.. " جرحه في ظهره 
لم يتوقف عن النزيف، حتى س��أله العناصر في 
المعتقل إن كان راغبًا في الذهاب إلى المشفى، 

وهنا المعني هو مشفى )601( في المزة. 

إل��ى المش��فى اتج��ه الضي��ف م��ع واح��د 
وعش��رين معتقا آخرًا وأعطوا أرقامًا من 121 
إل��ى 142، ويص��ف الش��اهد المعتق��ل صاحب 
الرق��م 121 ب��أن حالته الصحية كانت األس��وء 
"حيث كان عظم أقدامه قد بان"، قبل الوصول 
إل��ى )601( وص��ل الواح��د والعش��رين معتقًا 
إلى مش��فى المجته��د حي��ث زود كل معتقل ب� 
"الس��يريون" وأخرج��ت ورقة ال يعلم الش��اهد 
ماهيتها، ثم إلى المشفى العسكري حيث شاهد 
أول عملي��ة إعدام حين كان المعتقلون الجدد ال 
يزال��ون في اح��د الممرات "وضع أح��د العناصر 
قدمه على رقب��ة )121( حتى قتله وتركه معنا 
ف��ي ذات المهجع" ليمر الش��اهد مع رؤيته ألول 
جثة بحالة نفس��ية س��يئة، ويقول الش��اهد أن 
فك��رة الم��وت راودته هنا مع مش��اهد التعذيب 
والجثث، حي��ث كان عناصر األمن يس��تخدمون 

عصيًا وقضبانًا حديدية في عمليات التعذيب. 
ف��ي المش��فى يس��تخدم أربع��ة معتقلين 
مرض��ى ذات الس��رير، وه��م مقي��دي األي��دي 
ومعصوب��ي األعي��ن، وع��راة تمام��ًا كما يصف 
ش��اهدنا، ال��ذي تلقى ف��ي أول عملي��ة تعذيب 
تعرض لها ضربًا مباش��رًا عل��ى الرأس ويصف 
أنه ش��اهد معتقلين اقتي��د بعضهم من غرفة 
العمليات مباش��رة في مش��فى المواساة، حيث 
ش��اهد معتقلين ال يزالون تح��ت التخدير حين 
وصل��وا إل��ى المش��فى العس��كري، وآخرين ال 
تزال جراحه��م غير ملتئمة، وبالنس��بة لعملية 
التعذي��ب يق��ول الش��اهد إن المعتقلين األكثر 
قدمًا وجهوا له نصائح بكيفية تلقي الضربات، 

حيث نصحه من هم أقدم منه بعدم اس��تقبال 
الضرب��ات على الصدر، ألن ذل��ك يعني الموت، 
حي��ث يس��تخدم المعتقل��ون وضعي��ة يصفه��ا 
الشاهد بالتكور مع توجيه الظهر للسجان الذي 

يمارس عملية التعذيب. 
يقول »سومر« إنه كان حاضرًا على عملية 
اإلع��دام الثانية بح��ق معتقل وص��ل معه إلى 
المش��فى من ف��رع األم��ن العس��كري "اليذكر 
رقم��ه" حي��ث قتل بواس��طة رباط باس��تيكي 
"يس��تخدم في تقييد الحركة" ُل��ف حول رقبته 
وخنق به واس��تمرت علمية موته لست ساعات 
قب��ل ان يلفظ أنفاس��ه، ويش��ير الش��اهد إلى 
الذي��ن  للمعتقلي��ن  يعط��ى  كان  م��ا  كل  أن 
يتعرض��ون لعمليات تعذيب م��ن أدوية يقتصر 
على "الش��اش" الطبي والمعقمات والمُرممات 
وم��ادة يُق��ال لها مض��اد إلتهاب، فيما يش��رف 
عل��ى عملية الطباب��ة معتقلي��ن "قادرين على 
الحرك��ة"، فيم��ا تع��رض الش��اهد لم��دة ثاثة 
أيام للتعذيب مع رفافه، يذكر الش��اهد أنه فقد 
القدرة على اس��تخدام يديه بشكل كلي، وفقد 
القدرة على تن��اول وجبات الطع��ام التي كانت 

تقدم للمعتقلين. 
أش��رف على علميات التعذيب في مش��فى 
)601( خمس��ة صف ضباط برتبة مس��اعد أول 
تحت إش��راف مباش��ر من ضاب��ط برتبة عقيد، 
وتحت أمرة كل ص��ف ضابط عناصر بين )11-

13( عنص��ر يتناوبون على تعذي��ب المعتقلين 
بمع��دل ثاث م��رات في الي��وم، ويق��ول أنهم 

مدخل مشفى يوسف العظمة العسكري )601( - المزة
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 قد�سيا والهامة..

تاريخ احل�سار يعيد نف�سه
  ربيع درويش

مض��ادة  أقنع��ة  يرت��دون  كان��وا 
للغازات تخفي وجوههم، ويسمى 
ص��ف الضب��اط بأس��ماء يعرفه��ا 
المعتقل��ون )عزرائيل1 عزرائيل2 
وخام��س  الس��فاح  الم��وت  مل��ك 
ال يذك��ره( فيم��ا يُم��ارس أيض��ًا 
الحرم��ان م��ن الوجب��ات الغذائي��ة 
لمدة تص��ل إلى ي��وم ونصف، مع 
منعهم من النوم في بعض األيام، 
فيم��ا كان العناص��ر المتواج��دون 
بإخب��ار  يقوم��ون  المش��فى  ف��ي 
المعتقلين ب��أن مصيرهم الموت، 
ويُأم��ر المعتقل��ون بالتب��ول ف��ي 
أوعية باس��تيكية، فيما تستخدم 
األكي��اس الباس��تيكية للتغ��وط، 
ويق��ول الش��اهد إن عناصر األمن 
كان تجب��ر المعتقلي��ن على تناول 
برازهم إذا ما اكتشف أمر الكيس 
الباس��تيكي، فيم��ا يفق��د بعض 
الذهني��ة،  اهليته��م  المعتقلي��ن 
بمع��دل معتق��ل على كل س��رير 
"كل سرير يضم أربعة معتقلين". 
عناص��ر  إن  »س��ومر«  بق��ول 
وضب��اط األمن المس��يطرين على 
المشفى يتبعون لألمن العسكري 
واألم��ن الج��وي وأن صراع��ا كان 
يج��ري بي��ن الفرعين يص��ل إلى 
درجة إطاق النار في الهواء داخل 
المش��فى، ويقول إن األمن الجوي 
كان ممانعًا لعمليات التعذيب بحق 
ثاثة معتقلين تابعين له مباشرة، 
وذكر الشاهد أن عنصرين تابعين 
لألمن الجوي كانوا يقدمون الخبز 
إل��ى المعتقلي��ن بطريقة س��رية 
وبعي��دًا عن انظار ص��ف الضباط، 
فيم��ا يق��وم ذات العنصرين أيضًا 
بالطل��ب م��ن المعتقلي��ن الصراخ 
إل��ى ص��ف  الص��وت  ك��ي يص��ل 
الضباط كي يظنوا انهم يعذبون. 
قضى ستة معتقلين على ذات 
سرير الش��اهد، فيما لم يخرج من 
المشفى الذي تمارس فيه عمليات 
االعتق��ال والتعذي��ب من مجموعة 
الش��اهد أي أصح��اب األرق��ام من 
)121 حت��ى 142( س��وى الش��اهد 
ومعتقل آخ��ر حمل الرق��م )132( 

وهو فلسطيني الجنسية. 
عملي��ات  إن  »س��ومر«  يق��ول 
اإلعدام كانت تتم ألس��باب يصفها 
بالتافه��ة، ويذك��ر أن ث��اث حاالت 
س��ببها  كان  عليه��ا  ش��اهدًا  كان 
التأخر ف��ي إغاق المعتق��ل لقيده 
الحديدي، وضم المشفى العسكري 
حسب الش��اهد طفًا معتقًا بعمر 
)12( عامًا فيما كان االكبر بعمر 86 
عامًا، ويقول إن الطفل كان مصابًا 

بمرض "جفاف الجلد". 
ان  »س��ومر«  ذك��ر  كم��ا 
عناص��ر األمن قام��ت بتعيين أحد 
المعتقلين "كشاويش" على بقية 
المعتقلي��ن وه��و الوحي��د بينه��م 
الذي يس��مح له بارتداء المابس، 
حيث قتل "شاويش" أمامه بعد أن 
اكتش��ف أحد صف الضباط أن هذا 
"الش��اويش" كان طالب��ًا معه قبل 
س��نوات، فقتله عب��ر تعذيبه على 
مدى ثاثة أيام، في األول كسر له 
أضاعه وفي اليوم الثاني كسر له 
عظام قدمي��ه قبل قتله في اليوم 

الثالث. 

رصاصة واحدة كانت كافية ألن تقتل ش��خصان أحدهما 
ضابط في الجيش النظام��ي وثانيهما ابنه، بالجهة المقابلة 
كان��ت ضريبة تلك الرصاصة حصار عل��ى أكثر من أربعمئة 

ألف مواطن سوري يقطنون في منطقتي الهامة وقدسيا.
كم��ا أف��ادت بع��ض الهيئ��ات المعارض��ة ف��ي المنطقة 
أن القص��ة بدأت يوم الجمع��ة ماقبل الفائت بدخول س��يارة 
الضاب��ط "المفيم��ة" فبادر الش��باب المس��ؤولون عن حماية 
المنطق��ة بإيقافه، من جانبه قام الضابط بالهروب مس��رعًا 
وإطاق��ه الرص��اص في الهواء مما أس��فر ع��ن اصابة رجل 
بسيارته، كان الرد سريعًا من الجيش الحر بإطاق الرصاص 

على السيارة.
تم اس��عاف ابن الضابط إلى مشفى الش��ام في الهامة 
وت��م تقديم العاج المناس��ب له ولكن اإلصاب��ة كانت قاتلة 
بالنس��بة ل��ه ونُع��ي الطف��ل ووال��ده وت��م تس��ليم الزوجة 
وباقي األبناء إلى قس��م السياس��ية بقدسيا عن طريق لجنة 

المصالحة الوطنية.
في تاريخ الس��ادس والعش��رين من الشهر الماضي تم 

تسليم حاجيات وساح الضابط إلى القوات النظامية.
تنس��يقية الهام��ة وهي هيئ��ة مدنية معارض��ة اتهمت 
النظام بالتصرف بما ينافي حقوق المواطنة وفرض الحصار 

على أكثر من أربعمئة الف مواطن مقابل ضابط واحد.
ش��مل الحصار كاف��ة الم��واد الغذائية والطبي��ة والخبز 
والطحين وتس��مح الحواجز المحيط��ة بالمنطقة للموظفين 
والط��اب بالخروج عن طري��ق محور الهام��ة جمرايا اما عن 

طريق قدسيا الضاحية فتم اغاقه كليًا.
من جانبه المجلس المحلي لمدينة قدس��يا اعتبر حصار 
المنطقة حصارًا لكامل الريف والمدينة الدمشقية، وتنسيقية 
قدسيا المعارضة اتهمت النظام بعدم الوفاء بعهده خصوصًا 
بعد انهاء الحصار الماضي بشروط تم االلتزام بها من طرف 
المعارضة فقط من حيث اخفاء المظاهر المس��لحة والتعهد 
من قبل المس��لحين بعدم "تخريب الدول��ة" على حد قولهم 
ونوهت التنسيقية في بيانٍ لها نُشر على صفحات التواصل 
االجتماعي إلى أن من ش��روط الهدن��ة عدم دخول اي مقاتل 

نظامي إلى مدينة قدسيا.
م��ن جانبها دع��ت الجه��ات الموالية إلى مس��يرة مؤيدة 
للنظ��ام في قدس��يا ردت عليه��ا الجهات المعارض��ة بإحراق 
س��يارة رئي��س لجنة المصالحة الوطنية في قدس��يا الش��يخ 
عادل مستو وتم الغاء المسيرة، في الثاني من الشهر الجاري 
خرجت في س��احة االمل بقدسيا وقفة شموع صامتة وكانت 
المطالب متمحورة حول المصالحة الوطنية ونبذ الطائفية رد 

عليها المسلحون ببعض الرصاص في الهواء.

عش��رة أي��ام من الحص��ار وبعده��ا بدأت الوع��ود بفتح 
الطريق من قبل الهيئات الموالية ولجان المصالحة الوطنية.

قصة حصار قديم دام اكثر من خمس وثاثين يومًا كان 
س��ببها قتل مس��لحي الهامة لعنصرين م��ن الجيش العربي 
الس��وري وشمل الحصار الهامة وقدسيا على حدٍ سواء هكذا 

كان رد الدين من قدسيا للهامة انه المضحك المبكي.
ع��ن الحال��ة الطبية أف��اد أبو أحمد الش��امي المس��ؤول 
الطبي عن منطق��ة الهامة: أن الجهة الطبية غير قادرة على 
اس��تقبال مرضى العناية المش��ددة واالقامة الطويلة بسبب 
ش��ح المواد الطبي��ة نتيجة قطع الطرق، يضيف الش��امي ان 
من اهم مشاريعهم المستقبلية تأمين مستودع استراتيجي 

لتخديم كل من اليستطيع الخروج من المنطقة.
ف��ي الس��ياق ذاته أته��م الش��امي النظام بمن��ع خروج 
عش��رات الحاالت التي تحتاج إلى جرع��ات كيماوية او طبقي 
مح��وري او غس��يل كل��ى اضافة إل��ى مرضى القل��ب الذين 

يحتاجون عمليات.
عن الخدمات الت��ي تقدمها الطبية تمركزت حول تدابير 
الكس��ور وجرحى الطلق الناري وبعض العمليات اإلس��عافية 

اضافة إلى مرضى اإللتهابات البسيطة.
وطالب الش��امي المجتمع الدولي بالضغط على النظام 
لف��ك الحصار وتقديم الدعم الطبي خصوصًا وحدة غس��يل 
الكل��ى والطبق��ي المح��وري وجرع��ات الكيم��اوي لمرض��ى 

السرطان.
اليوم اشترط النظام تقديم فدية ألهل الضابط مقابل 
فت��ح الطريق فب��دأت لج��ان المصالح��ة بتجمي��ع المبلغ من 
المح��ال التجارية وتم تقس��يم المبلغ المقدر بس��تة مايين 
ليرة سورية على شكل ألفي ليرة واجبة الدفع لكل محل في 

قدسيا
الجدير بالذك��ر أن منطقتي الهامة وقدس��يا تقعان في 
القس��م الش��مالي الغربي من دمش��ق وتعدان م��ن مناطق 
التم��اس الطائق��ي "الس��ني- العل��وي" و ش��هدت عش��رات 
االش��تباكات خال الثاث سنين األخيرة أسفرت عن أكثر من 
مئتي ش��هيد بي��ن مدني وعس��كري وتم تس��جيل أخر حالة 
قص��ف عل��ى الهامة ف��ي تش��رين األول من الع��ام الماضي 
تزامن��ًا مع الحص��ار الفائت وتقع المنطقة م��ن الداخل تحت 

سيطرة المعارضة.
هك��ذا كم��ا ح��ال كل الم��دن الس��ورية ه��ي ضريب��ة 
الثورة حص��ارٌ خانق ومئات المعتقلين وكثيرٌ من الش��هداء 

والمشردين والمغيَّبين قسريًا..

االزداحام على مخبز الهامة االحتياطي في اليوم الثاني من الحصار
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أصب��ح الكثي��ر من أهال��ي ريف تح
إدل��ب يعتب��رون تعلي��م أبنائهم من 
الكمالي��ات الت��ي يمك��ن تأجيله��ا أو 
حتى االس��تغناء عنها مقابل س��امة 
أبنائه��م، فخط��ورة جم��ة يواجهه��ا 
الط��اب في طريقهم إلى المدرس��ة 
ناهيك ع��ن القصف المس��تمر الذي 
والحال��ة  التعلي��م،  منش��آت  يط��ال 
النفسية السيئة التي أصابت الطاب 
الذي��ن عاد أغلبهم من ن��زوح متعدد 
والفقر الذي يعاني منه اغلب األهالي 
وعدم قدرتهم على تحمل مصاريف 

الدراسة.
وقال��ت اليونيس��يف إن 60 % من 
منش��آت التعليم في إدل��ب لحق فيها 
ض��رر كلي أو جزأي أو أنها تس��تخدم 
النازح��ة  كماج��ئ جماعي��ة لألس��ر 
داخلي��ا، كم��ا جعلت بع��ض فضائل 
المعارضة من الم��دارس مقرات لها، 
وقال��ت اإلحصائي��ة إن معدل حضور 
الطاب ف��ي الم��دارس انخفض إلى 

نسبة 38 %.

العجز املادي يوقف عجلة التعليم يف 
الريف املحرر

وم��ن أبرز المش��اكل التي أثرت على س��ير 
عملي��ة التعلي��م في ريف ادلب ه��ي عدم وجود 
جه��ات تدع��م وتم��ول س��لك التعلي��م والتربية 
وخاص��ة بعد أن أوقفت مديري��ة التربية التابعة 
لحكوم��ة النظ��ام دعمه��ا للمدارس ف��ي الريف 
الواقع تحت س��يطرة ق��وات المعارض��ة، فلجأت 
بع��ض المجالس المحلية والمؤسس��ات األهلية 
أل��ي التعلي��م البديل كم��ا هو الحال ف��ي معرة 
النعم��ان وس��راقب وس��لقين وح��ارم، فيعتم��د 
التعلي��م البديل على كادر تدريس��ي م��ن أبناء 
المنطق��ة وعل��ى تمويل بس��يط تقدمه بعض 
أبن��اء  م��ن  الميس��ورين  وبع��ض  الجمعي��ات 
المنطق��ة، ويق��ول اح��د م��دراء الم��دارس في 
معرة النعم��ان والذي فضل ع��دم اإلفصاح عن 
اس��مه "تبادر بعض الجمعي��ات الخيرية بالمعرة 
بتقدي��م تمويل بس��يط بغية أال يق��ف التعليم 
بش��كل نهائ��ي حت��ى يت��م تأمين جه��ات أخرى 
تدعم التعليم بشكل أكبر لكي نستطيع إصاح 
منش��آت التعلي��م الت��ي طالها القص��ف و نطور 
ال��كادر التدريس��ي و نؤمن مس��تلزمات الطاب 
من كتب مدرس��ية وقرطاس��يه".ويعاني مدراء 
الم��دارس ف��ي ريف ادلب من ع��دم توفر الكادر 
التدريسي وخاصة بعد ان قامت مديرية التربية 
ف��ي ادل��ب بفصل ع��دد كبي��ر من المدرس��ين 
المثبتي��ن في مدارس الريف بحج��ة انقطاعهم 
عن عمله��م كما أصدرت مديري��ة التربية قرارًا 
تجب��ر فيه جمي��ع الموظفي��ن على الس��فر إلى 
مرك��ز المحافظ��ة لقبض رواتبه��م غاية بأن ال 
يس��تطيع الموظفون المطلوبون لقوات النظام 

الحصول على راتب من الدولة.
فلجأ المس��ئولون ع��ن المدارس ف��ي ادلب 
إل��ى االس��تعانة بالط��اب الجامعيي��ن وحمل��ة 
الشهادة الثانوية من أبناء المنطقة ليحلوا محل 
المدرسين االختصاصيين، وأن ضعف اإلمكانيات 
المادي��ة للمدارس في أغلب مناطق الريف جعل 
المدرس��ين يعملون براتب رمزي والبعض اآلخر 
يعمل تطوعا، ويقول المدرس حسام "ال أستطع 

الذه��اب إلى مدينة أدلب كي أقبض راتبي خوفا 
من أن تقوم حواجز األمن في المدينة باعتقالي 
بعد أن ق��ام أحد إخوتي باإلنتس��اب ألحد كتائب 
الجي��ش الحر، فأضررت أن أبح��ث عن عمل آخر 

كي أؤمن لقمة العيش ألسرتي"

كتائب من املعار�سة جتعل من بع�س 
املدار�س مقرات لها

نس��بة كبيرة م��ن الدمار لحقت بالمنش��آت 
التعليمي��ة ف��ي ري��ف ادل��ب نتيجة اس��تهدافها 
م��ن قبل مداف��ع وطائرات النظ��ام، وكثيرة هي 
الم��دارس الت��ي تعرض��ت للقص��ف أثن��اء فترة 
تواجد الطاب فيها، ومخاطر كثيرة أخرى جعلت 
البع��ض من األهال��ي تمنع أبنائها م��ن الذهاب 
إلى المدرس��ة كما فضل البعض منهم أن يعلم 
أبنائ��ه ف��ي بيته عل��ى أن يرس��لهم للمدرس��ة 
ويع��رض حياته��م للخط��ر، ويقول عم��ار وهو 
أح��د أبن��اء مدين��ة مع��رة مصرين "لق��د منعت 
أوالدي من الذهاب إلى المدرس��ة مع أنني أدرك 
أن ذل��ك س��وف يؤثر على مس��تقبلهم ولكن أن 
يخس��ر أوالدي مستقبلهم أهون من أن يخسروا 

حياتهم"
جعل��ت كتائ��ب م��ن المعارضة م��ن بعض 
م��دارس الق��رى الت��ي تس��يطر عليه��ا مقرات 
له��ا وجعل��ت م��ن صفوفه��ا مهاج��ع لعناصرها 
ومس��تودعات ألسلحتها وأصبحت باحة المدرسة 
ساحة لركن الس��يارات واآلليات العسكرية، كما 
أصبح��ت بعض المدارس س��جنا أو محكمة فلم 
يعد هن��اك مكان للط��اب في ه��ذه المدارس، 
ويقول حسام أحد أبناء قرية البشيرية في جسر 
الش��غور "كان طاب قريتنا من المتفوقين على 
مس��توى المحافظة والقطر ولك��ن اليوم تراجع 
مس��توى الطاب ألنهم لم يعودوا يس��تطيعون 
الذه��اب إل��ى المدرس��ة بس��بب تواج��د بعض 
الكتائ��ب فيها، كما ح��اول أهال��ي القرية إخراج 
ه��ذه الكتائ��ب م��ن الم��دارس ألنه��م يقدمون 
بتواجدهم في المدارس حجة للنظام ليقصفها، 
ولكن غالبيتهم يعتب��ر أن تعليم األطفال اليوم 

شيء تافه وليس وقته اآلن"

توقف التعليم يهدد م�ستقبل الطلب
قام��ت بع��ض الجمعي��ات والمؤسس��ات التي 
تعن��ى بالش��أن التعليمي بعدة مبادرات لتحس��ين 
وض��ع التعليم ف��ي ريف أدل��ب وكان منها مدارس 
الكرفانات المتنقلة التي تلحق بالطاب إلى أماكن 
نزوحه��م ومعه��ا كادر تدرس��ي مخت��ص، وتقول 
اآلنسة رنا أحد المسئولين عن مدراس الكرفانات 
"هدفنا تغطية أكبر عدد من الطاب في ريف أدلب 
وتعويضه��م عما فقدوه من علم وترفيه، ونعتمد 
في أس��لوب تعليمنا على المس��رح والغناء إلخراج 
الطاب من جو الحرب وإلخراج من ذاكرتهم صور 
القت��ل والدمار التي م��رت عليهم، مع أننا نعلم أن 
هذا المشروع ال يغطي أال نسبة قليلة من الطاب 
إال أنها خطوة مبدئية لنوصل فكرة أن الس��وريين 
لن ييأس��ون وس��وف يواصل��ون التعل��م حتى في 
أسخن المناطق"، ويقول أسامة وهو أحد األطفال 
الذي��ن يرت��ادون م��دارس الكرفان��ات "أنا س��عيد 
جدا في مدرس��تي ه��ذه وأحب جو الف��رح واللعب 
الذي يصنعه لنا المدرس��ون كما أن أس��لوبهم في 
إيص��ال المعلوم��ة لن��ا جيد ج��دا وأتمن��ى لو تعم 
فك��رة الكرافانات على كل أدلب لكي يتمكن جميع 

أصدقائي من الذهاب إلى المدرسة"
ينحدر مس��توى التعليم في ريف أدلب بشكل 
حاد وملحوظ منذ السنوات الثاث السابقة وتتزايد 
أعداد الطاب الذين انقطعوا عن مدارس��هم وكان 
معظمهم من األطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 
العاش��رة، فأصبح البعض منهم يمارس��ون أعمال 
مختلفة ليقدموا العون ألس��رهم، ويقول األستاذ 
مج��د "ال يقتصر الدم��ار الذي تول��ده الحرب على 
منشآت التعليم فقط بل أن الحرب دمرت نفسيات 
الط��اب وأحامهم فأصبح الطاب يأخذون درس��ا 
يوميا في ثقافة الحرب والساح وأصبحوا يمتلكون 
معلومات عن األسلحة واآلليات العسكرية أكثر من 
المعلوم��ات الت��ي يمتلكونها ع��ن منهاجهم"، كما 
وصف األس��تاذ مج��د الوضع التعليمي في س��وريا 
عامة وادلب خاصة بالكارثة وقال "يجب أن تتدخل 
المنظمات الدولية واإلنس��انية إلبعاد األطفال عن 
الح��رب وأعادته��م إلى مدارس��هم ألن عدم تلقي 
الطاب للعلم في هذه الفترة من عمرهم س��وف 

يؤثر على مستقبلهم ومستقبل سوريا"

اأطفال اإدلب طلب يف مدار�س احلرب
  عثمان إدلبي - إدلب

إح���������دى م���������دار س����م����دي����ن����ة إدل������ب
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الرغيف، اأحمر اأو ر�سا�سة
  عامر محمد – دمشق

"لقم��ة الش��عب الس��وري خ��ط 
أحم��ر" تح��ت ه��ذا الش��عار الب��راق 
قب��ل  الس��ورية  الحكوم��ة  أطلق��ت 
عامين تقريبا من اآلن حملة وصفتها 
بالكب��رى "الجتث��اث ج��ذور الفس��اد" 
الحمل��ة التي رعتها بش��كل مباش��ر 
وحماي��ة  الداخلي��ة  التج��ارة  وزارة 
المس��تهلك التي كان يتزعمها النائب 
االقتص��ادي المق��ال ق��دري جمي��ل، 
اتخ��ذت من أح��د مكاتب ال��وزارة في 
أول ش��ارع مس��اكن ب��رزة مق��رًا لها 
وخصصت أرقام هواتف "حمراء" كي 
يتمكن المواطن المغبون من ايصال 
صوت��ه وش��كواه، يذك��ر المتابع��ون 
تغن��ت  والحمل��ة  ال��وزارة  أن  جي��دًا 
ألس��ابيع بسلس��لة أفران ابن العميد 
االحتياطي��ة بركن الدي��ن كمثاٍل هو 
"األكثر نجاحًا" لعمله��ا وقدرتها على 
يعل��م  ال  ولم��ن  "الفس��اد"  محارب��ة 
ال تبع��د مكات��ب ال��وزارة المذك��ورة 
وحملته��ا المبتك��رة ع��ن أف��ران ابن 

العمي��د س��وا عش��رات األمت��ار فق��ط، ولمن ال 
يعل��م أيضًا فأفران ابن العميد هي األش��هر في 
العاصمة الس��ورية وال تغلق في أي من ساعات 

النهار أو الليل.
اتركوا المعلومة الس��ابقة جانبًا اآلن ولتعد 
بنا الذاكرة إلى تلك الفترة التي اس��تعصى فيها 
رغيف الخبز على الدمشقيين والسوريين عمومًا 
)طبع��ًا ال نعني هنا الذي��ن كان وال يزال الرغيف 
بالنس��بة لهم حلمًا صعب المنال( بل نعني تلك 
المرحل��ة التي أغلق��ت فيها األفران ف��ي أماكن 
س��يطرة النظام ألس��باب عديدة كما قال حينها، 
وهي الفترة الممتدة من خريف 2012 حتى ربيع 
2013 تقريب��ًا والتي ال تزال آاثارها موجودة في 
بع��ض المناطق، في ذلك الوقت انتش��رت عادة 
بي��ع الخبز ب��ل واالتجار به، واألس��عار قد تصل 
لمئ��ة لي��رة س��ورية للربط��ة الواح��دة، وتمكن 
أف��راد هاربون من ريف دمش��ق من تأمين قوت 
يومهم عبر التجارة بالربطة، ولم تغفل "اللجان 
والمرب��ح  الصغي��ر  االس��تثمار  الش��عبية" ع��ن 
فساهمت بدورها، حس��نًا كان هذا واقعا حقيقًا 

على جميع أفران دمشق وربما ال يزال.
الي��وم، وبالعودة إلى التجري��ة الناجحة لحملة 

اللقم��ة الحم��راء ف��ي أف��ران اب��ن العمي��د، كانت 
الحكوم��ة والوزارة الخاصة تتح��دث عن إيقاف تام 
لعملي��ة االتج��ار بالخبز أم��ام األفران، ف��ا بيع وال 
شراء إال من النافذة وبالسعر الرسمي )15( ل.س، 
وهنا لن نقيم التجربة ولن نتحدث عنها ألن الواجب 
يف��رض أن تقوم "الدول��ة" أي دولة بما هو واجبها 
في األساس وال تنتظر أي إشارة إليه، المهم اليوم 

هو ما يحدث اآلن على أفران ابن العميد.
معلوماتنا التالية اس��تقيناه من بائع خضار 
مطل��ع يتخ��ذ م��ن الرصي��ف المقاب��ل لألف��ران 
المذك��ورة مكان��ًا لنش��ر خضاره وبيعه��ا، فكان 

شاهدُا على عمليات البيع والشراء..
يقول البائع: إن ما تراه بش��كل سريع سريع 
من نس��اء وأطفال ورجال يعرضون عليك ربطة 
الخبز حين يكون االزدحام ش��ديدًا على النوافذ، 
بس��عر مضروب بثاثة بأفضل األح��وال، ليس 
بالحال��ة الفردي��ة، أي أن كل من ه��ؤالء الباعة 
ال يعم��ل منف��ردًا، ب��ل ه��م جزء من ش��بكة إن 
ص��ح التعبير ت��دار من "جهة" واح��دة تحدد لهم 
الس��عر اليومي والكميات وربما مناطق الوقوف، 
لكنه يق��ول إن ه��ذه الجهة ليس��ت بغريبة عن 
األف��ران بل هي جزء منه��ا، أي أن عملية توزيع 

الخبز للس��وق الس��وداء تتم انطاق��ًا من داخل 
األف��ران االحتياطية للباعة، وه��ي - أي األفران 
- الجه��ة التي تقوم بتحديد الكميات واألس��عار, 
لكن كيف يتم تحديد الس��عر، هذا بس��يط على 
من يتحكم بالس��وقين الس��وداء والبيضاء، فهو 
ذات الش��خص، يقول البائع إن ما تش��اهده من 
ازدح��ام وبطء ف��ي عملية التوزي��ع ال يأتي من 
الضغط "الش��عبي" عل��ى المادة ب��ل هو مفتاح 
بورصة األسعار في الس��وق السوداء المجاورة، 
فعامل التوزيع على النوافذ يضبط سرعة تلبية 
الطلبات، يُخلق اإلزدحام، يرتفع السعر األسود، 

وتُجنى األرباح.
حس��نًا، هذا "فس��اد" ليس بغري��ب عن من 
يقوم بمنع الرغيف أو حتى اس��تبدال الرصاصة 
ب��ه، فهو أكثر فت��كًا وإيامًا وقتا إن اس��تخدمه 
نظ��ام حكم كالذي في دمش��ق، لك��ن المفارقة 
أن م��ن تراهم م��ن باعة يتبعون للش��بكة، هم 
في الحقيقة م��ن المهجرين من مناطق احرقها 

النظام..
س��وريتنا كانت ش��اهدة على س��يدتين من 
زمل��كا تبيع��ان الخبز أمام أف��ران اب��ن العميد، 
إحداهما في العشرينات والثانية في األربعينات، 
كم��ا رصدت رج��ًا خمس��ينيًا أمام أف��ران المزة 
االحتياطية )نهاية االوتس��تراد( هُجر من قطنا، 
يعمل ف��ي بيع الخبز م��ع صبيان��ه الثاثة، فقد 
أس��س ش��بكته الخاص��ة، التي ت��وزع الخبز في 

مناطق دمشق الراقية.
فض��ًا ع��ن كل م��ا س��بق، وم��ع أن للجيش 
السوري أفرانه العسكرية الخاصة به والتي تزوده 
بالمادة، فبإمكانك ان تش��اهد في صالة بيع فرن 
المزة )الش��يخ س��عد( كيف يصل رجال المخابرات 
واللج��ان الش��عبية والجيش ويدخلون م��ن الباب 
الرئي��س إل��ى الصال��ة ويوقف��ون حرك��ة البي��ع 
المباشر لصالحهم، ليحملون مئات الكيلو غرامات 
م��ن الخبز في س��يارات با أرقام، كما ستش��اهد 
شبكة توزيع ال نُظن بأنها مرتبطة بشكل مباشر 
بالمخب��ز، تبي��ع الخب��ز، وأكث��ر العاملي��ن بها من 
النساء، بعضهن يبدو عليهن أنهن أتين من بيئات 
متوس��طة، وآخريات فقراء، وخال فترة انتظارك 
ال بد وأن تش��هد عراكًا وضرب��ًا بينهن أو مع بقية 
الزبائ��ن، فيما يس��تطيع عامل البيع المباش��ر أن 

يميزهن ويناديهن بأسمائهن أحيانًا.

فرن الشيخ سعد في المزة بدمشق | كانون األول 2014

مخبز الوحدة في ركن الدين بدمش | كانون األول 2013
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اأوكرانيا دولة ت�سدع
  ياسر مرزوق

قال الزعيم الصيني » ماوتسي تونغ«: »احملوا 
الساح دفاعًا عن حدودكم، وتأملوا في نفس الوقت 

أحوال العالم وراء هذه الحدود.. وافهموا«.
وبعيدًا عن الحدود تقبع أوكرانيا التي تدور على 
أرضها معركة ش��د الحبل بين ال��روس واألمريكان، 
مي��داٌن جدي��د للص��راع بع��د ليبي��ا ومصر وس��وريا 
تتصدر ميادين كييف الواجهة، و ما زال الوقت مبكرًا 
لرواية قصة ما يحدث في أوكرانيا، وعرض وقائعه، 
وتحليل تطوراته، واستخاص نتائج تساعد بدورها 
على التأثير فيما هو محتمل، الوقت يعطي الفرصة 
بالكاد لتعليق سريع، أو للقطة بآلة تصوير ال تتعدى 
مس��ئوليتها أن تمس��ك بمش��هد واح��د ف��ي الحركة 
المس��تمرة واله��ادرة للش��ال المندفع ف��وق جنادل 

الصخور.
ومع ذلك ق��د يكون مناس��بًا أن نحاول الوصول 
إل��ى تصور متماس��ك للموقف العام كل��ه، وبقدر ما 
تس��مح به س��رعة إيقاع الحوادث، من هنا جاء ملفنا 
اليوم تعريفًا بأوكرانيا وهويتها وواقعها االقتصادي، 
ضمن الخريطة المتداخلة والمرتبكة والمختلطة في 
ألوانها، فمعركة كييف تتجاذبها الحكمة والغطرسة 
في اس��تقطاب مصيري ليس فق��ط ألوكرانيا وإنما 
أيضًا لمستقبل العاقات الروسية مع الدول الغربية.

الظروف الدولية ال تس��مح بمغامراتٍ عسكرية 
في قل��ب أوروبا، وهي لم تس��مح به��ا حتى في عز 
الح��رب الب��اردة بين قطبي��ن ذاب أحدهم��ا، وما قام 
ب��ه الروس في ش��به جزي��رة القرم ضرب��ة قاصمة 
إلى ركن أس��اس في السياس��ة الروس��ية التي نادت 
وتنادي، منذ الغزو األميركي للعراق إلى أحداث ليبيا 
وما يجري اليوم في سورية، بعدم التدخل الخارجي 
واحترام القانون الدولي. وتجاوز هذه السياسة يفتح 

باب التدخل في سورية وغيرها.
س��وريا التي تعيش على صفيٍح س��اخن تترقب 
معركة الجنوب التي يبدو أن تاريخها حسم في شهر 
نيس��ان المقب��ل، معركة فيما لو اتفق الس��عوديون 
واألمريكان س��تقلب المعادلة وسيفكر الروس كثيرًا 
في رهانهم على نظام األس��د، فالجمرة المش��تعلة 
تف��رض  ق��د  المباش��رة  الروس��ية  الخاص��رة  ف��ي 
عل��ى الحكم في روس��يا إع��ادة النظر ف��ي الخيارات 
السياسية واالس��تراتيجية التي كان يتبعها، في ظل 
الحدي��ث الذي س��اد عن صعود روس��يا واقترابها من 
أن تتح��ول ثقًا رئيس��يًا في مواجهة الغ��رب بعامة 

والواليات المتحدة بخاصة. 
 وإل��ى ذلك الحين س��يبقى المش��هد الس��وري 
واالوكراني على اختاف دمويتهما حلبًة للصراع الذي 
بات واضح��ا أن المتنازعين األصليين في العديد من 
هذه المش��اهد هم القوى الخلفية في هذا الصراع، 
ولعل هذا الصراع نفس��ه هو الس��بب الرئيسي في 
عدم إتاحة الفرصة للوصول إلى الحلول واالستقرار 

سواء كانت األزمة سياسية أم اقتصادية.
ولع��ل م��ا يح��دث ف��ي أوكراني��ا يرجعن��ا إل��ى 
أزم��ة الصواري��خ الس��وفيتية في كوبا ع��ام 1961، 
نس��تعيدها إلى الذاك��رة صورة الرئي��س األمريكي 
» ج��ون كيني��دي » يوجه إنذاره الش��هير إلى االتحاد 
الس��وفيتي عن��د منتص��ف اللي��ل واألم��م المتح��دة 
المجتمع��ة في نيويورك تائهة ال ت��دري ماذا تفعل، 
بينم��ا المفاوضات الحقيقية دائ��رة في أحد مطاعم 
واشنطن الصغيرة ألن كنيدي كان يؤمن بنظرية أن 
الحكم��ة الذهبية في عاج األزمات هي أن يترك كل 

طرف لخصمه سبيًا إلى التراجع بكرامة وكبرياء.

عن اأوكرانيا:
أوكراني��ا التي س��ماها » صموي��ل هنتنغتون » 
دولة تصدع أي أنها دولٌة تملك في مقوماتها عوامل 
االنقس��ام والتصدع، يعود تاريخها إلى أواخر العصر 
الحجري الوس��يط و بدايات العصر الحجري الحديث، 
وق��د ُأطلق اس��م أوكراني��ا في البداي��ة على أقصى 
المناط��ق الجنوبي��ة الغربية من األراضي الروس��ية 
القديمة، ومن ثم اتس��ع مدلول هذا االس��م ليشمل 
كل األراض��ي االوكراني��ة الحالية، وأخذ االس��م بعد 
ذل��ك مدلواًل عرقيًا قوميًا بعد أن صار يقصد به جزء 
من القبائل الس��افية الش��رقية، التي كانت تعيش 
ف��ي المنطقة الممت��دة من البحر األس��ود جنوبًا إلى 

بحر البلطيق شمااًل. 
وفي الق��رون الميادية األول��ى أخذت مجموعة 
كبي��رة م��ن القبائل تعيش ف��ي أوكراني��ا وتمارس 
الزراعة وتربية الماش��ية والح��رف المختلفة، وكانت 
تب��ادل منتجاته��ا م��ع القبائ��ل المج��اورة له��ا، ومع 
الدوي��ات اإلغريقي��ة التي تأسس��ت على ش��واطئ 

البحر األسود.
وف��ي القرن التاس��ع المي��ادي توح��دت المدن 
األوكراني��ة وب��رزت م��ن بي��ن ه��ذه الم��دن مدينة 
كيي��ف التي أصبحت مقرًا أله��م اإلمارات اإلقطاعية 
الت��ي قامت ف��ي أوكراني��ا، وق��د أعلنت المس��يحية 
األرثوذكسية ديانة رسمية في هذه اإلمارة في عام 

.989-988
وف��ي عام 1240س��يطر التتار عل��ى كييف بعد 
اجتياحه��م للم��دن المحيط��ة به��ا، و بع��د أن انزاح 
خطر المغول، بدأ اجتي��اح األتراك من أراضي خانية 
الق��رم وازداد وض��ع االوكرانيين س��وءًا حين اتحدت 
ليتواني��ا وبولن��دا. مم��ا ش��كل ضغط��ًا كبي��رًا على 
األوكرانيي��ن الذين كانوا م��ن األرثوذكس في حين 

كان البولنديون من الكاثوليك.
كذل��ك س��عت كّل م��ن بولندا والمج��ر إلى غزو 
األراض��ي االوكرانية والتوس��ع على حس��اب أراضي 
إم��ارة كييف خاص��ة، وف��ي منتصف القرن الس��ابع 
عش��ر اش��تدت في أوكرانيا، حركة المقاومة للوجود 
البولندي من ناحية. والدعوة للوحدة مع روس��ية من 
ناحية أخرى. وفي األول من تشرين األول عام 1654 
أدرج��ت روس��يا أوكرانيا ضمن مج��ال نفوذها و منذ 
ذلك الحين حتى عام 1991، وباس��تثناء فترة وجيزة 
من حكم الجمهورية المس��تقلة بين 1917 و 1920، 

كانت أوكرانيا محكومة سياسيًا من موسكو.
مع ان��دالع الح��رب العالمية األولى لم تش��ارك 
أوكرانيا ف��ي الحرب بصفة مس��تقلة، إذ كانت جزءًا 
من روس��يا القيصري��ة، ومع قيام ثورة ش��باط عام 
1917، انقس��م األوكران إلى ثاث تيارات األول تيار 
الحكوم��ة المدعوم من الروس البيض، والثاني تيار 
الحزب االش��تراكي الث��وري، والتيار الثال��ث هو تيار 
الح��زب البرج��وازي الوطن��ي ال��ذي كان م��ن أنصار 

متابعة الحرب وقيام دولة اوكرانيا المستقلة.
وق��د نش��بت ح��رب أهلي��ة بي��ن ه��ذه التيارات 
انته��ت بإعان الس��لطة الس��وفييتية على األراضي 
االوكراني��ة ع��ام 1922. وأصبح��ت اوكراني��ا إحدى 
احتفاظه��ا  م��ع  الس��وفيتي،  االتح��اد  جمهوري��ات 
بش��خصيتها الدولية ومقعدها في عصبة األمم ثم 

في منظمة األمم المتحدة فيما بعد.
مع توطد الس��لطة الس��وفيتية عل��ى األراضي 
االوكراني��ة، ب��دأت عملي��ة االنتق��ال إل��ى النظ��ام 
الش��يوعي ف��ي كل مظاهر الحي��اة. فألغيت الملكية 
الخاص��ة بأوجهه��ا كافة وحول��ت إلى ملكي��ة عامة. 

كم��ا ُفصِ��َل الدينُ ع��ن الدول��ة. وبدأ نظ��ام البناء 
االقتصادي وفق الخطط الخمسية التي كانت توضع 

لعموم االتحاد السوفيتي.
وإب��ان الحرب العالمية الثاني��ة خضعت أوكرانيا 
لاحتال األلماني، ودمرت البنية التحتية التي كانت 

السلطة السوفييتية قد بنتها في الحقبة السابقة.
وبع��د استس��ام ألماني��ا وانتهاء الح��رب، بدأت 
مرحلة إع��ادة بناء م��ا دمرته الح��رب. فأعيد تأهيل 
الم��زارع وبن��اء المصان��ع وترميم الطرق والس��كك 
الحديدية. وفي عام 1954 احتُفَِل بالذكرى ال� 300 
التح��اد أوكرانيا مع روس��يا. وفي ه��ذا العام أعطيت 
جمهوري��ة القرم إل��ى أوكرانيا الس��وفيتية من قبل 

نيكيتا خروتشوف في.
االتح��اد  تف��كك  وبع��د   1991 24آب  وف��ي 
السوفييتي، استقلت جمهورية اوكرانيا وصارت دولة 
جمهوري��ة كاملة الس��يادة وانتخب ليونيد كوتش��ما 
رئيس��ًا للجمهورية وُأعيد انتخابه عام 1994 وهناك 
مش��اكل معلق��ة مع روس��يا منها تقاس��م أس��طول 
البح��ر األس��ود وموض��وع الصواري��خ النووي��ة التي 
كان��ت لاتحاد الس��وفييتي، وموج��ودة في األراضي 
االوكرانية. كما أنها صارت عضوًا مؤسسًا في رابطة 
الدول المس��تقلة االثنتي عش��رة الت��ي تألفت عقب 
انهيار االتحاد الس��وفييتي. وتتأل��ف من 24مقاطعة 
ومقاطع��ة العاصمة، إضاف��ة إلى جمهوري��ة القرم 
التي كانت ذات أغلبية س��كانية من المسلمين التتار 
الذين ال يؤلفون سوى %8 من سكانها الحاليين، بعد 

التهجير والنفي واإلبادة في العهد السوفييتي.
وتنقس��م أوكراني��ا إل��ى ش��رق أرثودوكس��ي 
متعاط��ف م��ع ال��روس ومنتم��ي لهم وغ��رب يميل 
ألوروبا ويس��تمد من البابا في روما التوجيه الديني، 
و يتحدث��ون اللغ��ة األوكراني��ة وهم م��ن القوميين 
المتأرجح��ة  الطبيع��ة  إل��ى  المتحمس��ين،.وبالنظر 
للسياس��ة األوكرانية منذ نهاية االتحاد الس��وفياتي 
ف��ي ع��ام 1991 ن��رى ب��أن المرش��حين للرئاس��ة 
الموجهين م��ن الغرب، مثل ليونيد كرافتش��وك في 
ع��ام 1994، ح��ازوا ما يقرب من 90 ف��ي المائة في 
الدوائ��ر االنتخابية الغربية، في حين أن المرش��حين 
المدعومين من موس��كو، مثل ليونيد كوتش��ما في 
نف��س الع��ام، قد حص��ل عل��ى األغلبية عل��ى نحو 

مماثل في شرق الباد.
عام 2004 انتخب الس��يد يانوكوفيتش رئيس��ًا 
وفي العام نفس��ه فقد منصبه في الثورة الشهيرة » 
الثورة البرتقالية '' التي أعقبت ادعاءات بتزوير نتائج 
االنتخابي��ة، والتي دفعت روس��يا ملي��ارات الدوالرات 
إلفش��الها، لك��ن ه��ذه الث��ورة ل��م تحقق المنش��ود 
للش��عب األوكراني بل تم اس��تبدال الفس��اد بفساد 
ع��ن طريق تزع��م المعارضة من قبل أوليغارش��ية 

حاكمة على رأسها أميرة الغاز يوليا تيموشينكو.
وف��ي ع��ام 2010 أعي��د انتخ��اب يانوكوفيت��ش 
رئيس��ًا مرة أخرى، وفي 21 تشرين الثاني عام 2013 
خرجت للعالم تس��مية ميدان اليورو وهو اس��م يشير 
إل��ى االحتجاج��ات واالضط��راب األهلي ال��ذي بدأ في 
أوكراني��ا، عندما بدأ مواطن��ون احتجاجات عفوية في 
العاصمة كيي��ف بعد أن علقت الحكوم��ة التحضيرات 
لتوقيع اتفاقية الش��راكة واتفاقية التج��ارة الحرة مع 
االتح��اد األوربي ونتيج��ة لذلك، طال��ب المتظاهرون 
باس��تقالة الحكوم��ة الحالية، وع��زل الرئيس فيكتور 
يانوكوفيتش، الذي رفض االتفاق التفاوضي الهادف 
إلى ض��م أوكرانيا أقرب إلى االتح��اد األوربي، واختار 
بدال من ذلك الحصول على حزمة إنقاذ روسية بقيمة 
15 مليار دوالر. ومن ثم جاء رده واستجابته الوحشية 
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للمتظاهرين المؤيدين للغرب لتستنزف دعمه وتنهي 

حياته السياسية باعتراف الروس أنفسهم.
اليوم تم انتخاب الكس��ندر تورتشينوف، رئيسًا 
للبرلمان ورئيس��ًا بالوكالة. ويجري تشكيل حكومة 
جدي��دة مؤي��دة ألوروب��ا، ف��ي حي��ن أن االقتص��اد 
ينهار.الث��ورة تمث��ل انتص��ارًا ألولئك الذي��ن خرجوا 
ف��ي الش��وارع من��ذ ثاثة أش��هر بع��د قيام الس��يد 
يانوكوفيتش برفض الصفقة األوربية. و قد ش��عر 
جزء كبير من الس��كان في الش��رق الروس��ي عرقيا 
وجنوب الباد بالغضب ألن السلطة في كييف قد تم 
االس��تياء عليها من قبل معس��كر سياسي منافس 

هم القوميين االوكرانيين المؤيدين ألوروبا. 

اللغة االأوكرانية: 
كم��ا ذكرن��ا س��ابقًا يتح��دث األوكراني��ون ف��ي 
الجنوب والش��رق وج��زء من الغرب اللغة الروس��ية، 
وحتى األديب األوكراني األكب��ر غوغول كتب باللغة 
الروسية، بينما يتحدث الباقون اللغة األوكرانية التي 
كانت تعامل بازدراء في القرن الثامن عشر بوصفها 
لغ��ة فاحين أجاف، لكن » إيفان كوتاريفس��كي » 
كت��ب » اإلني��ادة » عام 1798 وهي قصيدة س��اخرة 
ح��ول الحي��اة األوكراني��ة كان لها أن تحقق ش��عبيًة 
هائل��ة، وفي العام 1804 أسس��ت جامعة » خاركوف 
» وس��رعان ما غدت مركزًا الزدهار األدب األوكراني، 
وف��ي عام 1819 ظه��رت قواع��د األوكرانية األولى، 
بع��د 17 عامًا من ظهور قواعد الروس��ية الرس��مية، 
وف��ي ثاثينيات القرن التاس��ع عش��ر تتال��ت أعمال 
» ت��اراس شيفش��ينكو » ال��ذي كان له األث��ر األكبر 
في تش��كل لغة أوكراني��ة أدبية مقبول��ة، وقد كان 
اس��تخدام هذه اللغة مرحلة حاسمة في تشكل وعي 

قومي أوكراني.

االقت�ساد االأوكراين:
تتمتع أوكرانيا بموقع اس��تراتيجي كونها الممر 
الروس��ي إل��ى أورب��ا لتمرير الغ��از وإش��رافها على 
البحر األس��ود.إضافًة لغناها بالث��روات الباطنية، إال 
أن المصدر الرئيس��ي لتزويده��ا بالطاقة فيأتي من 
روس��يا التي تمده��ا بالوقود الن��ووي والنفط والغاز 
كما أن التجارة بين كييف وموسكو هي من المصادر 

األساسية لدعم االقتصاد األوكراني. 
وك��ون أوكرانيا ه��ي المعبر الرئيس��ي لتمرير 
الغاز الروس��ي إل��ى أورب��ا، يجعلها حج��ر زاوية في 
االقتص��اد المنتعش، فه��ذا المعبر يدع��م االقتصاد 
الروس��ي ويقصر المسافات وتكاليف النقل الباهظة 
باإلضاف��ة إل��ى منفذه��ا على البح��ر األس��ود الذي 
يستخدمه أسطولها البحري في مدينة سيفاستوبول 
المهمة اقتصاديًا والتي تضم أس��طول البحر االسود 

الروسي وفق اتفاق تأجير بين الدولتين 
و تكتس��ي أوكراني��ا أهمي��ة قص��وى بالنس��بة 
ألوروب��ا، باعتبارها مص��درًا للنمو االقتصادي وأمن 
الطاق��ة، ناهي��ك ع��ن كونها جس��رًا يص��ل أوروبا 
بروس��يا، فم��ن الناحي��ة االقتصادي��ة يتمتع س��كان 
أوكراني��ا البال��غ عددهم 46 مليون نس��مة بنس��بة 
تعلي��م عالية، فيهم العديد من مهندس��ي برمجيات 
الكمبيوت��ر وعمال الصناعة المه��رة الذين يعزّزون 

صناعات التصدير التجاري.
باإلضاف��ة إلى المزارعي��ن ذوي القدرات العالية 
الذي��ن بفضله��م تحول��ت أوكرانيا إلى س��لة الغذاء 
األوروبية، ب��ل إنَّ صناعة المعلوم��ات والتكنولوجيا 
المتط��ورة ف��ي أوكراني��ا تس��تطيع المس��اهمة في 
انتق��ال أوروب��ا إل��ى مرك��ز للمعرفة عل��ى الصعيد 

العالمي.
وكان يمك��ن لألزمة أن ال تك��ون بهذه الحدة لو 
كان��ت الحكومة األوكراني��ة أكثر راح��ة فيما يتعلق 
باس��تقرارها االقتصادي. وتعاني الحكومة من أزمة 
دي��ون تق��در بأكثر م��ن 13 مليار دوالر ه��ذا العام، 
زي��ادة عل��ى 16 ملي��ارا ينبغ��ي دفعه��ا قب��ل نهاية 
2015. ويق��ول المحلل االقتص��ادي لوبومير ميتوف 
إن أوكراني��ا تحتاج لألم��وال اآلن حتى تتجنب انهيارا 

كام��ا. ويزداد األمر س��وءا مع إعان روس��يا تجميد 
مبل��غ 15 ملي��ار دوالر بعد إطاحة مس��ؤولين حلفاء 
لموس��كو. وتتعلق آمال أوكرانيا اآلن بإنقاذ من قبل 
صندوق النقد الدولي الذي أعلنت مديرته كريستين 
الغ��ارد أن الصن��دوق يناق��ش م��ع كبار مس��اهميه 
كيفي��ة توفي��ر 35 مليار دوالر لكيي��ف إذا عبرت عن 
حاجتها لذلك. ولكن حتى تتقدم المفاوضات ال بديل 

عن عودة االستقرار للباد.

اأوكرانيا وفل�سطني:
م��ن نافلة القول أن اس��رائيل لم تعت��رف يومًا 
بوجود ش��عٍب فلس��طيني، ومن وجهة نظرها فإنها 
ال تس��تطيع أن تعترف، ذلك ألن دعاواها كلها تقوم 
على أنها أقامت دولًة على أرٍض با شعب، و الشعب 
األصلي لهذه األرض هو الش��عب اليهودي الذي كان 
في التيه لعش��رين قرنًا بعيدًا عن وطنه، واالعتراف 
بالش��عب الفلس��طيني الذي كان موج��ودًا على هذه 
األرض يلغ��ي النظري��ة الصهيوني��ة من أساس��ها، 
وهكذا فإن االعتراف بوجود ش��عٍب فلس��طيني، هو 
إلغ��اء لوجود ش��عب اس��رائيلي ألن كاهم��ا يطالب 
بنفس األرض, وقد اس��تغلت اس��رائيل كل األحداث 
الدولي��ة لتمكي��ن مش��روعها م��ن الح��رب العالمية 
الثانية مرورًا باضطهاد اليهود في العراق، فسقوط 

االتحاد السوفيتي، والقائمة تطول.
ومع الربيع العربي أمعنت القضية الفلسطينية 
في الغياب، فس��وريا ومصر والمحيط العربي منهك 
ومف��كك بغ��ض النظ��ر عن المس��ئول، وق��د تكون 
العقلية العربية الحاكمة في تعاطيها مع فلس��طين 
تاريخي��ًا، تأكي��دًا لنظري��ةٍ أمريكي��ة ظه��رت ف��ي 
س��تينات القرن الماضي مفادها أن العرب يتحدثون 
أحيانًا عن الس��اح ويس��تغنون بذلك عن استعماله، 
فالكلمة عنده��م أحيانًا بديٌل للفعل، والتش��خيص 
لديه��م براءة م��ن العاج، وه��و ما ن��راه اآلن فعًا، 
ففي حين ي��روج اإلعام المصري بشراس��ة لفكرة 
أن كل فلسطيني هو إرهابي داعم لجماعة اإلخوان 
المس��لمين، يحاصر النظام السوري مخيم اليرموك 
وتطم��ن مستش��ارة رأس النظام بثينة ش��عبان في 
حديثه��ا األخي��ر لقن��اة الميادين الفلس��طينيين بأن 
حقهم س��يرجع مع انبعاث العالم العربي الذي بش��ر 
ب��ه البعثيون ف��ي االربعينيات من الق��رن الماضي، 
وبينما ينش��غل العرب في التهديد والوعيد، تنشغل 

اسرائيل في أوكرانيا.
فبحس��ب موس��وعة “ويكيبيدي��ا” ف��إن اليه��ود 
األوكرانيي��ن خامس أكبر جالية يهودي��ة في أوروبا 
والحادية عش��ر في العالم، وم��ازال حوالي 200 ألف 
يهودي يعيش��ون فيها، وقد هاج��ر 315 ألف يهودي 
1989. وكان  أوكران��ي إل��ى فلس��طين من��ذ ع��ام 
اس��حق بن زيفي ثان��ي رئيس لدول��ة االحتال من 
يهود أوكرانيا وق��د وصفهم بأنهم كانوا “رأس رمح 

الحرك��ة الصهيونية المعاصرة” أثن��اء اجتماع له في 
ش��هر حزيران ع��ام 1961 مع 150ش��خصية منهم، 
ضم��ت جن��راالت ف��ي الجي��ش ووزراء وبرلمانيي��ن 

وعلماء وشعراء وكتاب وأكاديميون.
وم��ع تصاعد األحداث ف��ي أوكرانيا حث الحاخام 
األوكراني موش��ى روفي��ن آزمان يه��ود كييف على 
الرحي��ل “عن مركز المدينة أو ع��ن المدينة بكاملها 
وحتى عن الباد إن أمكن، وفي اليوم الذي تاه ذكرت 
“جوي��ش تلغرافيك ايجنس��ي” أن الوكال��ة اليهودية 
العالمية أعلنت بأنها س��وف تقدم “مساعدات فورية 
طارئ��ة” ليهود أوكرانيا وتس��اعدهم في حماية أمن 

المؤسسات اليهودية فيها.
وتداع��ي المتنف��ذون م��ن اليه��ود ف��ي أوروبا 
وأمري��كا للدعاية والعمل عل��ى تأمين حماية لليهود 
والمراك��ز اليهودية من أي أعمال عنفٍ ضدهم، وقد 
قال رئي��س اللجنة اليهودية األوكرانية دولينس��كي 
إن اللجنة ش��جعت يه��ود أوكرانيا عل��ى زيادة األمن 
ف��ي كل مكان يه��ودي عام خش��ية وقوع ما س��ماه 

استفزازات ضد اليهود.
هج��رة يه��ود العالم إل��ى اس��رائيل بلغت أدنى 
مع��دل لها ع��ام 2011، واليوم تعيد اس��رائيل الكرة 
وتعمل على حش��د يهود أوكراني��ا للهجرة إلى أرض 

الميعاد بينما العرب منشغلون بالقتل والرصاص.
في الختام أنقل م��ا أوردته صحيفة »الجزيرة« 
م��ن  »العدي��د  أن  إل��ى  أش��ارت  الت��ي  الس��عودية 
األوكرانيين يتخوفون م��ن أن يورط الغرب بادهم 
مثلم��ا ورط الس��وريين«، الفت��ًة إل��ى ان »أمي��ركا 
واألوروبيين والغرب عمومًا نثروا الوعود للسوريين 
ووعدوه��م بالوقوف معهم إلزاح��ة نظام دكتاتوري 
مس��تبد، وعندم��ا واجه الس��وريون نظ��ام الرئيس 
الس��وري بش��ار األس��د ف��ي البداي��ة بالمظاه��رات 
الس��لمية، وس��يروا المظاهرات واالحتجاجات قابلها 
النظ��ام بالبط��ش والقم��ع وإطاق الرص��اص على 
المتظاهرين الس��لميين، فحتى األطفال لم يسلموا 
من إج��رام النظ��ام، حيث س��حب أطف��ال المدارس 
م��ن صف��وف فصوله��م، وبعد س��جنهم ج��رى قلع 

أظافرهم«.
وف��ي الموق��ف اليوم��ي للصحيف��ة، أضاف��ت: 
ووحداته��م  معس��كراتهم  الجن��ود  ت��رك  »عنده��ا 
العس��كرية ف��ي أكبر عملية انش��قاق يتع��رض لها 
جي��ش في المنطقة، ليش��كلوا جيش��ًا وطنيًا للدفاع 
ع��ن الش��عب، وقته��ا كان المنتظر أن تب��ادر أميركا 
وال��دول الغربية إلى دعم هذا الجيش الثائر المدافع 
عن كرامة وس��امة الشعب الس��وري، إال أن الوعود 
الغربية ظلت تتواصل دون أن ينفذ منها شيء سوى 
تصريحات لم تنفع الش��عب السوري في شيء سوى 
جعل حلفاء نظام األس��د إلى مضاعفة مساعداتهم 

العسكرية والمادية والسياسية نكاية بالغربيين«.

. . 
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هــل اقتــرب ب�ســار االأ�ســد من 
اإنهاء املهمة؟

راج��ت في بداية الثورة الس��ورية الس��لمية، 
قب��ل أن يحم��ل الن��اس الس��اح بنتيج��ة عن��ف 
االس��تبداد واالس��تخفاف بأرواح البش��ر، حالة من 
الذه��ول امت��دت ألش��هر باحث��ة ع��ن أجوبة عن 
تلك الامباالة الدولي��ة والعربية وبعض األطراف 
المحلية بازاء دماء وأرواح السوريين والسوريات..

ف��ي البداي��ة ل��م يك��ن م��ن يجي��ب بش��كل 
مس��تقيم وواض��ح، ب��ل حت��ى ذل��ك المعس��كر 
المس��مى » ممانعة« والذي يع��رف أكثر من غيره 
الطبيع��ة الوظيفي��ة تاريخي��ا لنظ��ام آل األس��د 
المتوارث��ة في األعمدة المش��كلة لحك��م العائلة 
بضمانة الوالء المطلق لتلك الطبيعة لم يجرؤ أي 
من ذلك المعس��كر«الممانعة« على قول الحقيقة 

التي ستكشفها األيام واألشهر الاحقة.
ع��دا عن أن وزيرة خارجي��ة الواليات المتحدة 
هي��اري كلينتون راح��ت حينها تتغ��زل بمنجزات 
» االصاح��ات التي ل��م يقدم عليه��ا أي قائد آخر 
في المنطق��ة« فقد كان لما رافق زيارة الس��فير 
روبرت ف��ورد إلى مدينة حماة حين��ه مترافقة مع 
تصريحات اليهود باراك ما يكش��ف حقيقة الحفر 
الزائد في جرف س��وريا إلى ما س��تكون عليه بعد 
قراب��ة ٣ أعوام على إندالع ثورة س��لمية لم يتم 
ش��يطنتها فقط مع ظهور الساح بعد نصف عام 
م��ن انطاقها وانش��قاقات باتت تش��رخ الصورة 
الوطني��ة لجي��ش النظ��ام بتركي��ز أش��د على ما 
ت��م بن��اؤه ف��ي أعم��دة ال��والء المطل��ق للنظام 

العسكرتاري األمني بامتياز..
المُس��يرات التي كانت تُصور من الهيلوكبتر 
وتب��ث على التلفزيونات الس��ورية كانت ضمن ما 
دأب��ت عليه العقلي��ة األمنية التي حكمت س��وريا 
باعتباره��ا مج��رد اقطاعي��ة يق��اد فيه��ا القطيع 
حس��ب أهواء ووجهة الممسكين بالقرار وبتقاطع 
وتشابك مصالح مافيوية داخلية واقليمية.. مجرد 
العودة إل��ى حالة التقليد المبتذل لهتافات س��احة 
العاصي في حماة واستنس��اخها بنس��خة أس��دية 
في س��احات العاصمة دمش��ق حينه مع اس��تمرار 
االن��كار الكل��ي لوجود أي ش��يء في س��وريا عدا 
» فب��ركات« وتصني��ع مظاه��رات معارض��ة عبر 
برنام��ج » فوتوش��وب« كانت لتكش��ف، لمن أراد 
ذلك، تلك الطبيعة التي س��تنتج كارثة في سوريا 
وصلت ربم��ا أوجهها بعد ٣ س��نوات بذات األدوات 
والعقلي��ات الت��ي أنتجت ش��عارات المرحلة بمزيد 
من االبتذال الذي ظل مؤمنا بأن العقل الس��وري 
متوق��ف عند كلمتي��ن » األمن واألم��ان« الختزال 
العبودية وبتصور أن الشعب مجرد قطيع يقاد بما 
قاله ميش��يل كيلو على لسان بش��ار الذي ترعرع 

في ذات المدرسة..
بكل بس��اطة كان حلفاء بش��ار في المنطقة 
يمرون على تاري��خ نظامه م��رور البالع لمعرفته 
وادراك��ه لتل��ك الطبيع��ة بإع��ادة انت��اج مفرداته 
وص��وره التي يبثه��ا تلفزيونه لتوكي��د ما صارت 
علي��ه الكارث��ة الحق��ا.. ه��ؤالء، ومنه��م من غير 
الس��وريين، راحوا يذكرون الس��وري والس��ورية 
بتل��ك المفردتين: األمن واألمان.. لتوس��يع دائرة 
الخضوع والتخويف.. منذ أش��هر مثا يجري تخيير 
السوريين بين بشار والقاعدة وداعش أوال.. وهذا 
في الواقع لم يأت��ي نتيجة هوس هؤالء بمصالح 
الش��عب الس��وري على االطاق، بل هم يعرفون 
من��ذ اليوم األول بأن س��خافة الش��عارات المؤلهة 
لبش��ار وأخي��ه ماه��ر كانت عب��ارة ع��ن مقدمات 

لتطويع كل شيء في س��بيل استمرار المنظومة 
اياها ليس أي شيء آخر..

ليس بغريب أن نسمع شعارات تجرأ أصحابها 
على العقل البش��ري.. فبدا أن سقوط بشار يعني 
سقوط » اإلسام والمس��يحية والعروبة« وهكذا 
ببس��اطة ردد في دمشق وبيروت وعمان وغيرها 
ش��عار وهتاف لم تس��لم منه دار األوب��را ومدرج 
جامعة دمشق: شبيحة لألبد ألجل عيونك يا أسد..

ثم��ة »منط��ق« فيم��ا أطلق��ه حس��ن نص��ر 
اهلل ذات ي��وم ع��ن الفخ الغربي ل��ه وللقاعدة في 
س��وريا.. على كل م��ن يتذكر الي��وم ويذكر تلك 
الخطاب��ات التي س��اهمت في تعزي��ز الجنوح نحو 
مآالت الكارثة؟ حسن نصر اهلل نفسه لم يتساءل 
ع��ن تغزل هياري كلينتون في مايو/ أيار ٢٠١١ 
باالصاحات الكبيرة لبش��ار، ف��ي ذات الوقت الذي 
كانت قوات بش��ار وحس��ن نصر اهلل تدك خزانات 
مي��اه البيوت البس��يطة ف��ي درعا.. وت��دك العقل 
بش��عارات توس��عت إلى حدود أن س��قوط بش��ار 
بارادة ش��عب س��وريا، في الوقت الذي بدا واضحا 
أن أح��د في هذا العالم ل��م يكن يقف بوضوح مع 
هذا الش��عب الذي فهم واس��تنبط ش��عار مرحلته 
الخاص به بمناجاة اهلل، س��قوط س��وف يُس��قط 
» المقاوم��ة« وس��وف » يضي��ع الحق��وق ويضيع 
فلس��طين«.. لكن��ه ل��م يس��أل نفس��ه الس��ؤال 
الجوهري: وكيف تسمح اسرائيل المحتلة لألرض 
والمنتهكة للحقوق بدخول أس��لحة بشار إلى تلك 
المنطق��ة الت��ي ال تجيز ل��ه وف��ق اتفاقية فصل 

القوات منذ عام١٩٧٤؟
في األيام األخيرة وجنوبا على تخوم الجوالن 
المحت��ل ب��دت العرب��دة اإلس��رائيلية أوض��ح من 
الس��ابق.. طائرات تقلع وتتص��دى لتقدم طائرات 
بش��ار وقصف على مواقع ق��رب القنيطرة وقبلها 
في العم��ق الس��وري واللبنان��ي.. المش��هد على 
غير ما كان عليه حين كانت المروحة العس��كرية 

األسدية تتوسع في التحطيم جنوبا.. 
بطبيع��ة الح��ال م��ا يُق��رأ في غ��رف مغلقة 
يتم نش��ره على المأل بما يعاكس��ه ويعزز ش��عار 
» مؤام��رة كونية على النظام الوطني والس��يادة 
الس��ورية«.. لم يتجرأ ه��ؤالء وال مرة واحدة على 
العقل لإلجابة على أس��ئلة كثيرة ولعل أبسطها: 
ولماذا ظلت اس��رائيل مطمئمة وآمن��ة من أي رد 

عليها إذا كانت هي متزعمة المؤامرة الكونية؟
لع��ل البس��طاء الذين كان��وا يُس��يرون نحو 
» مس��يرات عفوي��ة« اش��تروا كذب��ة أن فاديمير 
بوتين هو س��وري األصل من الس��احل وجده كان 
أبو تين لعش��قه التين قبل هجرته إلى روس��يا.. 
ولع��ل هؤالء البس��طاء اش��تروا ب��أن بوتين يقف 
صلب��ا بمواجه��ة اس��رائيل مه��ددا إياها بلس��ان 
مات��ازوف والف��روف باإلزالة ان ه��ي اعتدت على 
س��وريا.. ولعل آخ��رون صدقوا هلوس��ات محللي 
الفكاه��ة العس��كرية الس��ورية وف��ي مقدمتهم 
كالب ابراهيم ورهط دافعي س��وريا إلى الكارثة 
بعنتري��ة لغوية عن الق��درات الخارقة للمس��اعد 
جميل بوجه البارجة األطلس��ية األلمانية وروايات 
الغ��راب األس��ود والياس��مينة الزرق��اء وتحليق » 
نس��ور الج��و« ف��وق ت��ل ابي��ب وحيف��ا.. وغيرها 
وغيره��ا من تل��ك الروايات التي نس��يت تفصيا 
بسيطا جدا بدا واضحا في وقوف فاديمير بوتين 
نفس��ه ف��ي الق��دس المحتل��ة يمارس طقوس��ا 
يهودية دامع العينين مؤكدا على أن القدس تعتبر 

» روح الش��عب اليهودي«..! تفصيل كان يمكن أن 
يكش��ف لهؤالء جميعا بمن فيهم البس��طاء الذين 
تحول��وا م��ن » مليوني��ات« إلى عش��ريات مصابة 
بتخم��ة القرف م��ن منظر قاتل مجرم يس��تدعي 
الضحي��ة للخ��روج تحت صورته مهللة لش��جاعته 
في تدمير س��وريا تنفيذا لهتافات » ش��ييحة لألبد 
الجل عيونك يا أسد« والتزاما بقسم والء ُقتل في 
سبيله عشرات آالف الس��وريين من قرى الساحل 
الس��وري حسبما اعترف شريف ش��حادة: األسد أو 

ال أحد..
وماذا تصنع شعارات األبدية واأللوهية غير ما 
صنعت؟ من توقع بأنها لن تؤدي إلى هذا المشهد 
الدام��ي فليراجع تاريخ اس��تنباط تلك الش��عارات 
كناظم لقوات بش��ار وهي تحرق بيوت السوريين 
قب��ل نهبها وع��رض محتوياتها في أس��واق العار 
على مرأى وسمع السوريين والسوريات.. لم يكن 
األمر قد تعس��كر بعد بالتأكيد حين تعرضت درعا 
الجتي��اح دباب��ات ولم تك��ن طلقة واح��دة أطلقها 
منش��قون عن جيش العائلة قب��ل عمل الجرافات 
في س��احة الس��اعة بحم��ص في ابريل/ نيس��ان 

 ..٢٠١١
هل كان يمكن عكس المشهد السوري لو أن 
عنتري��ات االس��تقواء بما هو غائ��ب عن ذهن من 
ظن حقا بأن بش��ار تارة هو ممهد لخروج المهدي 
المنتظ��ر وت��ارة أخ��رى كإل��ه يس��تحق أن يق��ال 
في س��بيل اظهار ال��والء له: قل ال اله اال بش��ار.. 
كم��ا حالة االس��تقواء بداية بمناظ��ر مقززة تعود 
لعصور بعيدة في س��جود فردي وجماعي لصورة 
س��فاح ل��م يكن بع��د قد ظه��ر من أنيابه س��وى 
مزي��د من االت��كاء على ال مباالة ظاه��رة بما كان 
يجري في الش��ارع الس��وري من ذبح واسالة دماء 
وتمزيق للس��وريين.. بالطبع كان يمكن للمشهد 
الس��وري أن يك��ون على غي��ر ما هو علي��ه اليوم 
بإمعان على فهم أن الكرامة والحرية اللتان جرى 
التهك��م والني��ل منهما س��ابقتان لعه��ر مفردتي 
» األم��ن واألم��ان«.. وال يعن��ي فه��م » واح��د.. 
واحد.. الش��عب الس��وري واحد« أن يجهد اإلنسان 
عل��ى فهم مقاصده ألنه ببس��اطة يجس��د صورة 
مظاه��رة س��وق الحميدي��ة والجام��ع األموي في 
آذار ٢٠١١.. فم��ن كان يصدق بأن هتافه لبش��ار 
وتهكم��ه من الحرية بالقول: » ه��اي هي الحرية 
الل��ي بك��ن اياها؟« رافعي��ن أمام المش��اهد كتل 
لحم بش��ري مش��وي في حي الميدان الدمش��قي 
مع ترتيب مس��رحي ألكياس بيضاء لتعزيز صراخ 
جمهور متنقل يتقدمه كومبارس شعيب يردد في 
هيستيريا مصطنعة مناشدا الرب بشار أن يرتدي 

اللباس العسكري!
الكام هنا ليس لتحميل أحد مس��ؤولية ذلك 
االس��تخفاف بما س��تكون عليه سوريا اليوم وهي 
وصل��ت إلى حالة الكارثة التي يلهث من دير الزور 
إلى القنيطرة خلي��ط عجيب غريب تجمعه خيوط 
طهران بحث عن » اكس��ير« تأليه مس��تدام لبشر 
يعي��ش كل أم��راض البش��ر النفس��ية متجمع��ة 
بتركي��ز ش��ديد وبتمل��ق يجم��ع الطائف��ي عل��ى 
المذهبي والقومي االجتماعي مع الفاشي الغربي 
على رج��ال عصابات الغرب األميرك��ي في جبهة 
واح��دة بتطعيم ارتزاقي ينس��اب م��ن مرض آخر 
لثقافة مهزومة يحمل عباءتها مفلسون يباركون 
قت��ل ش��عب وتهجير م��ا تبقى من��ه ببضعة آالف 
من الدوالرات.. دعونا نتذكر مس��ألة بسيطة في 
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مس��ار ش��يطنة الثورة الس��ورية، فهل 
يع��رف هؤالء الذين قيل لهم على قناة 
الدنيا ذات يوم بأن من هُجر إلى تركيا 
إنم��ا فعلها ألن كل عائل��ة كانت تصل 
ف��ي ٢٠١١ إل��ى مخيم��ات تركيا كانت 
تحص��ل عل��ى ٢٠ ال��ف دوالر.. بداي��ة 
من جس��ر الش��غور.. هذا م��ا قيل لهم 
بلس��ان محللي القت��ل ومروجي تدنير 
س��وريا لينطلي عليهم كل حبل الكذب 
المس��تمر مع التهجي��ر األول إلى يومنا 

هذا.. 
الس��وري  ينظ��ر  حي��ن  الي��وم 
والس��ورية إلى خلطة م��ن يقاتله على 
أرضه من مستوردي العصابات ال بد أن 
يس��أل بينه بين نفس��ه: ما الجامع بين 
هؤالء؟ الس��ؤال من طبيعة البش��ر وإن 
كان لي��س كل البش��ر يطرحون��ه بذات 
الس��ياقات لكنه��م بالتأكيد يكتش��فون 
األجوب��ة المش��تركة ف��ي الممارس��ة.. 
م��ن  آثاره��ا  تظه��ر  الت��ي  الممارس��ة 
الحاجز إلى التدمير فالتهجير فاالعتقال 
واالع��دام.. وبطبيع��ة الح��ال ال ينتب��ه 
مرتزق��ة وال يهمه��م أص��ا م��ا فعل��ه 
س��وريا،  بح��ق  وممارس��تهم  كذبه��م 

فالس��وري القومي االجتماعي الذي يسمح لنفسه 
وبتفاخ��ر أن يتدرب في اي��ران ويتلقى اوامره من 
قادة ح��زب اهلل ال يفكر كثي��را وال يهمه أصا إلى 
أين ستؤدي به تلك الممارسات وال بما ستحمله من 
ك��وارث الحقة على كل من يؤمن بهذا الفكر حين 
تخرج سوريا وهي خارجة بالتأكيد وبحكم التاريخ 
م��ن تح��ت مبضع قتل��ة مهووس��ون.. م��ا ينطبق 
على الح��زب القوم��ي االجتماعي الس��وريْ)الذي 
ال فائ��دة من وجوده بدون س��وريا أصا( ينس��حب 
على بقية التكتات التي يحتكر اس��مها مجموعات 
ارتزاق وإس��فاف ليقفوا مع قاتل ش��عب لن يفنى 
بالتأكيد، فأية عاقبة على هؤالء في المس��تقبل؟ 
ليس سوى التحول إلى شراذم أحزاب وقوى عاجزة 
ع��ن مح��و ما علق ف��ي ذاكرة ش��عب أدمت��ه حالة 
االرتزاق بمس��اهمات هؤالء ف��ي تمديد عذاباتهم 
والمش��اركة تفاخ��را بقتله��م تحت عمام��ة الولي 
الفقي��ه في اي��ران ول��و كان يدعي ه��ؤالء بأنهم 
أرب��اب القومية العربية واليس��ار العربي.. ليس��ت 
مهمة البس��طاء والمس��حوقين أن ينقذوا أصحاب 
الفك��ر واإليديولوجي��ا م��ن جبنهم وتوريط اس��م 
حركاته��م بل مهمة من يدعي بأنه األصح.. فماذا 
ف��ي القلمون ليلتقي عليه��ا كل ألوان االيدولوجيا 
وش��راذم الطائفي��ة وباس��م من يس��تدعى قوات 
من العراق لتقتل الس��وري والسورية وتنكل بهم 
وتدم��ر بلده��م تحت غط��اء مدفع��ي وصاروخي 

وجوي من »الجيش العربي السوري«؟
السؤال الذي ال يستسيغه من ال يزال متوهما 
وم��ن ال ي��زال يعيش حال��ة الخديع��ة الكبرى هو 
ذلك المتعلق بمكرر طرح��ه الناس مئات المرات: 
ه��ل كانت اس��رائيل س��تكون قادرة، ل��و أنها في 
حرب،عل��ى كل ه��ذا الدم��ار ال��ذي قام به بش��ار 
ورهطه في س��وريا؟ ذلك السؤال الذي كان حسن 
نص��ر اهلل يتهك��م عليه ف��ي خطب��ه الصاروخية 
هو الس��ؤال الجوه��ري لعناوين قادم��ة.. قاطمة 
مهم��ا أخرها الراغبون في رؤية المزيد من حطام 
سوريا وأخروا معها حالة االنهيار الذي يصيب تلك 
المنظومة الوظيفية التي تتحكم بسوريا اليوم..

قيل��ت عش��رات الم��رات عبارات أن إس��رائيل 
التي باتت ف��ي الفترة األخيرة تعرب��د أكثر وبكل 
وضوح من مصلحتها أن يس��تمر تدمير س��وريا.. 
وهذا م��ا جرى بعبقري��ة زمرة حاكم��ة ظنت بأن 
حاجة اسرائيل لها ستمكن اللوبي الصهيوني من 
اعادة تلميع تلك الزمرة ثانية وتسويقها في زمن 
ق��ادم.. تلك عبقري��ة الغباء والحماق��ة الكارثية.. 
بش��ار يلهث في ٣ أعوام الثبات قدرته على اتمام 
المهمة.. مهمة نقائض كل الشعارات المرفوعة.. 
فمن وحدة س��وريا وشعبها وس��يادتها إلى حطام 
التقس��يم والتحالفات المشبوهة من شمال شرق 
س��وريا إلى وسطها.. إلى ش��رخ المجتمع السوري 
ونس��يجه االجتماع��ي والوطني بمزي��د من جلب 

المرتزق��ة وطوف��ان الطائفي��ة وراي��ات مذهبية 
فضحت كل المس��تور.. إلى فلتان كلي ال س��يادة 
فيه وال حتى رائحة من س��قف الوطنية التي حدد 
سقفها ببشار الذي يتحول إلى بيدق واراجوز في 

رقعة اللعب المفضوح..
وم��اذا بقي ليكمل بش��ار مهمت��ه؟ حتى في 
معايير التمثيل الس��طحي تنكش��ف لعب��ة تلميع 
فاش��لة لباخ��رة س��اح تس��تولي علي��ه البحري��ة 
الصهويني��ة بعيدا عن ش��واطئ فلس��طين وهي 
لعبة لم يعد من ورائها فائدة بل تكش��ف حقا بأن 
م��داواة الحماقة فعا تعيي وترهق.. هذا التهريج 
المس��مى » تحضير النتخابات رئاس��ية« سيجلب 
المزي��د من العهر الذي يراكم مأس��اة الس��وريين 
والسوريات وتجاسر الوقاحة على عقولهم وعلى 
انس��انيتهم بتصويرهم بهذه الص��ورة النمطية 
لش��رقي يعش��ق المازوش��تية وهو ينحن��ي أمام 
مس��تعمره وقاتله.. صورة س��خيفة والش��ك في 
ذلك تلك التي يس��تكمل رتوشها اراجوز وظيفي 
بتهريج دعائي في كوميديا س��وداء ترى حقا بأن 
» الكيم��اوي« والتس��لح بتخويف أقلي��ات وفزاعة 
تط��رف وإره��اب وت��ذاك عل��ى الش��عب س��يعيد 
انت��اج القائد الض��رورة والحكيم ال��ذي لم تنجب 
الس��وريات مثل��ه ومهرجون صغ��ارا يلهثون خلف 
اكس��ير االبدي��ة لتتوي��ج بش��ار عل��ى ركام مدن 
سوريا وحطام نفسي أصاب أجيال من شعبها وما 
تزال في وس��ائل دعايته برام��ج تكاثر الحيوانات 
تغط��ي على فظائع االنهيار وش��ال الدم تحت ما 
تنتج��ه براميل��ه المتفج��رة بظن أن هذا الش��عب 
بمايين��ه المهجرة والنازح��ة ومئات آالف الضحايا 
والمفقودين س��وف يقف في طوابير تمجيد قتلة 

بمستوى بشار..
ما بدأ به ش��باب وصباي��ا آذار ٢٠١١ لم يكن 
يس��تحق كل هذا التدمير الذي كان يراكمه عقل 
حكم عصابات تس��مي نفس��ها س��يدة مس��تقلة 
بينم��ا ه��ي تتع��رى وتس��قط عنه��ا كل أوراقها 
لتنكش��ف أكث��ر.. التح��دي بالطبع ل��م يكن فقط 
م��ا أنتجت��ه تراكم عقود من عقلية زرع العس��كر 
ف��ي محيط وقلب كل مدن س��وريا لتنقض عليها 
تنفيذا لمقولة حافظ بأنه لن تكون هناك س��وريا 
إذا ما ج��رى عليه انقاب أو ث��ورة.. كان وما يزال 
هن��اك الكثير م��ن التحدي��ات التي ه��ي لم تكن 
أيضا بعيدة عن اس��تثمار غرب��ي وغير غربي في 
محيط اسرائيل بما يكفل استمرار ما بتنا نشهده 
اليوم من نقاش��ات تمد اصبعها بوجه العرب وهم 
يتحدثون عن حرائم اس��رائيل لتقول لهم: النظر 
إلين��ا بأننا دول��ة نرتكب جرائم ح��رب وابادة هي 
نظرة خاطئة.. عليكم مراجعة ذلك فنحن نتفوق 
أخاقي��ا على هؤالء العرب الذين وصل بهم األمر 
لقتل ش��عوبهم تجويعا ونحن ل��م نفعلها..! حين 
كان يق��ول أحدنا لما يس��مى معس��كر الممانعة: 

ح��ذار مما تفعل��ون.. فأنت��م تدمرون كل ش��يء 
دفاعا عن سفاح قاتل، كان البعض يواصل دفاعه 
الش��رس عن قتل وابادة ش��عب بحجة المؤامرة.. 
اليوم نحن أم��ام اللحظات األخيرة من اس��تكمال 
مش��هد س��وريا المدم��رة كرم��ى لع��دم مراجعة 
هؤالء ألنفس��هم مرة واحدة ليتوقفوا ويصارحوا 
أنفسهم بحجم الكارثة القادمة.. لكن كيف يفعل 
من يظن بأن فوكوياما لم يكتب عن نهاية التاريخ 
إال لهم.. راجعوا مجموع الفتاوى التي تبيح القتال 
وقتل الس��وريين باس��م آل البيت وتحضير ايران 
وتوابعه��ا للمهدي المنتظر لتتعرف��وا على كارثة 
العق��ل الغيبي الذي يرس��ل ارتال��ه إلى محرقة ال 
تخجل وهي تقل��د اليمين المس��يحي المتصهين 
ف��ي أمي��ركا ع��ن التعجيل بظه��ور المس��يا.. وال 
تخج��ل ممثلة بحس��ن نص��ر اهلل وجوقته االدعاء 
تقلي��دا لش��عار ش��ارون ومناحي��م بيغي��ن ع��ام 
١٩٨٢ » عملي��ة س��امة الجليل« ب��أن تصير في 
س��وريا » عملية س��امة لبن��ان«.. وحي��ن تنحدر 
األمور إلى هذا المس��توى فا بد أن حالة االفاس 
المستش��رية لن تنقذه��ا وال أل��ف عملية تجميل 
وتلمي��ع مصطنعة تصحو فج��أة لتخبرنا بأنها لم 

تفقد بوصلتها لمحاربة المحتل االسرائيلي..
أخيرا، رغم كل محاوالت عصابة بشار االيحاء 
بأنها باقي��ة رغم أنف المؤام��رة الكونية فابد أن 
ثمة منطق بس��يط يقول بأن التعايش مع سوريا 
بوضعها الحالي أمر مس��تحيل وخصوصا أن بشار 
حقا بات قريبا م��ن االنتهاء من مهمته التي يقوم 
بها منذ ثاثة أعوام في تهشيم وتحطيم سوريا.. 
وكل ش��يء بات مكشوفا حتى لو ربح بما يسمونه 
انتخاب��ات رئاس��ية ووج��د ل��ه بع��ض االرجوزات 
ف��ي صفة مناف��س فبش��ار ومنظومته م��ا عادت 
ذات فائ��دة ألولي��اء اس��تنزفهم وفضحهم وما عاد 
باإلمكان الهروب من ذلك الشعور الكامن باالنتقام 
منه ومن عصابته عند مايين الس��وريين.. ولندع 
جانبا كل الخزعبات الت��ي يراد من خالها االيحاء 
بأنه اكتش��ف أخيرا اكس��ير االبدي��ة.. فنحن أمام 
ش��عب، مهما كانت معارضته مهلهلة ومشتتة، لم 
تس��تطع بفعل كل التدمير أن تكبح حريته ورغبة 
متأصلة اليوم أكثر م��ن ذي قبل للتخلص ونهائيا 
من حك��م العصابات وما انتجته من تخلف وتدمير 
مش��فوع بنهب اس��ري مافيوي ووالء أجهزة تبحث 
فيه��ا ال��رؤوس عما يحميه��ا وهي ترتع��د أمام ما 

ستحمله األيام واألشهر القادمة..
ببس��اطة ش��ديدة، كلما أمعنت العصابة في 
التدمي��ر كلم��ا زادت القناع��ة بأننا س��نكون أمام 
جملة بس��يطة: انته��ت اللعبة.. لندق��ق جيدا في 
المواق��ف االس��رائيلية ف��ي الوقت الق��ادم وهي 
ستكش��ف حينه��ا كيف س��يجري رف��ع الغطاء عن 
بش��ار األس��د وهي تقول له لم يعد بوسعي فعل 

شيء أكثر لك..
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1944 اآمال االأطر�س »اأ�سمهان« 1912 - 
  ياسر مرزوق

ولدت األميرة آمال األطرش عام 1912 آلل األطرش 
زعم��اء جب��ل الع��رب التاريخيين,والده��ا فه��د فرح��ان 
اسماعيل األطرش وكان مدير ناحية في قضاء ديمرجي 
ف��ي تركي��ا، ووالدتها علي��اء المن��ذر اللبنانية م��ن بلدة 
حاصبي��ا، وكانت الوالدة على متن إحدى س��فن الش��حن 
اليوناني��ة التي كانت متجهة إل��ى بيروت، بعد خاف وقع 
بي��ن األمير والس��لطات التركي��ة، وقد م��رت العائلة في 
طريق عودتها من تركيا إلى بيروت حيث بعض األقرباء 
في حي سرس��ق االرس��تقراطي في وس��ط بيروت، ثم 
انتقل��ت إلى س��وريا وتحدي��دًا إل��ى جبل الع��رب بلد آل 
االطرش، واس��تقرت األسرة هناك حتى تحرير الباد من 

األتراك.
وقد اختلفت الدراس��ات حول تاريخ والدة أس��مهان.

فحس��ب س��عيد الجزائري، ف��ي كتابه “أس��مهان ضحية 
االستخبارات” فإن أس��مهان ولدت في 25 تشرين الثاني 
ع��ام 1912 في الباخرة التي أقلته��ا ووالديها إلى بيروت 
برفقة أخويها فؤاد وفريد.لكن فيكتور س��حاب في كتابه 
“الس��بعة الكبار” يذكر أنها ولدت في 24 تش��رين الثاني 
ع��ام 1917، وفي مقاالت صحفية أخ��رى نقرأ أنها ولدت 

في العام 1918.
مع وصول الفرنسيين سوريا واندالع الثورة ضدهم 
ش��اءت األق��دار أن تس��قط طائرة فرنس��ية فيتم أس��ر 
جنديي��ن، ولضمان بق��اء الطيارين على قي��د الحياة أمر 
الجنرال غ��ورو بإلقاء القبض عل��ى عائلة فهد األطرش 
كرهائن، فالتحق فهد بالثوار وبقيت عائلته في س��وريا، 
قبل أن تعلم علياء بالخبر، وتقرر الهرب دون جواز س��فر 
ودون أوراق هوي��ة، فذهب��ت إل��ى حيفا، وعن��د وصولها 
للقنطرة لم يس��مح لها بدخ��ول األراضي المصرية ألنها 
لم تكن تحمل جواز سفر، إال أنها استطاعت الوصول إلى 
الزعيم سعد باشا زغلول تليفونيًا، الذي كان على عاقة 
طيب��ة بعائلة األطرش، فتوس��ط لها وس��مح لها بدخول 
القاه��رة، ف��ي القاهرة أقام��ت العائلة في ح��ي الفجالة 
وه��ي تعاني م��ن البؤس والفاقة، األم��ر الذي دفع باألم 
إلى العمل في األديرة والغناء في حفات األفراح الخاصة 
إلعالة وتعليم أوالدها الخمس��ة الذين سرعان ما نقص 

عددهم بوفاة الصغيرين أنور ووداد. 
عاش��ت اس��مهان حياة عادية في ظل والدتها علياء 
المن��ذر وبج��وار ش��قيقيها ف��ؤاد وفريد الذي ب��دأ نجمه 
بالظه��ور في مصر,ظهرت مواهب آمال الغنائية والفنية 
باك��رًا، فق��د كان��ت تغني ف��ي البيت والمدرس��ة مرددة 
أغان��ي أم كلث��وم وم��رددة أغان��ي محم��د عب��د الوهاب 

وشقيقها فريد. 
عن طفولتها قالت أسمهان لصديقها محمد التابعي:

� بدأت والدتي تعمل في خياطة المابس للس��يدات 
وكان م��ا تحص��ل علي��ه قلي��ًا لكن��ه يق��ي ش��ر الجوع 
والفاقة.وذات يوم ش��اءت المصادف��ة أن تلتقي أمي في 
دار صديقة س��ورية باألس��تاذ داود حس��ني، وحين سمع 
علي��اء المنذر وهي تغني عند صديقتها وتنقر على الدف 
“اإليقاع”,س��ألها لم��اذا ال تحاول اس��تغال موهبتها هذه 
مثل ابنه��ا فريد الذي كان قد بدأ باحت��راف الفن,فأخذت 
تحيي الحفات الخاصة عند بعض العائات واتس��ع رزق 
العائل��ة قلي��ًا حي��ث أمكنها إدخ��ال فريد وأس��مهان إلى 

المدرسة وإتمام الدراسة التي توقفت في سوريا.
وكانت عالية المنذر تعاقدت مع ش��ركة “بيضافون” 
لتسجيل بعض أغنياتها على أسطوانات فتوسط الملحن 
داود حس��ني عند الش��ركة نفسها كي تس��جل أسمهان 
بع��ض أغنياتها على أس��طوانات أيض��ًا وتقبض بعض 

المال.
ففي أحد األيام اس��تقبل فريد ف��ي المنزل الملحن 
الس��وري داود حسني أحد كبار الموس��يقيين في مصر، 
فس��مع آمال تغني ف��ي غرفتها فطل��ب إحضارها وغنت 
أمامه فدمعت عيناه وقال:“… كنت أرعى فتاة تشبه آمال 

وصوتها الجميل إال أن الموت كان أس��بق لها من الشهرة، 
لذلك فأنت من اآلن ستحملين اسمها الفني » أسمهان ».

أخ��ذت أس��مهان من��ذ 1931 تش��ارك أخاه��ا فريد 
األط��رش في الغن��اء في صالة ماري منصور في ش��ارع 
عم��اد الدين بعد تجربة كانت لها إل��ى جانب والدتها في 
حفات األفراح واإلذاعة المحلية، وراح نجمها يسطع في 
س��ماء األغنية العربية، وصوتها الس��خي يفتن األسماع 

ويغزو القلوب.
عام 1932 س��جلت أس��مهان أول أس��طوانة غنائية 
لها كتب عليها إس��مها وعمرها لم يتجاوز الخامسة عشر 
بع��د، وكان ذلك نظي��ر مبلغ كبير يقدر بعش��رين جنيهًا 

لحنها لها داوود حسنى
عام 1933 أتيح ألسمهان الغناء بدار األوبرا الملكية 
المصري��ة وعمرها س��تة عش��ر عامًا,وفي العام نفس��ه 

سجلت أسمهان ثماني أغنيات.
 تزوج��ت من األمير حس��ن األط��رش وانتقلت معه 
إلى الجبل في سوريا لتمضي معه أميرة للجبل مدة ست 
س��نوات رزقت في خالها ابنة وحيدة ه��ي كاميليا، لكن 
حياتها في الجبل انتهت على خاف مع زوجها، فعادت من 

سوريا إلى عالم الفن.
ع��ام 1940 تعرف��ت أس��مهان على أحمد حس��نين 
باش��ا رئي��س الدي��وان الملكي ف��ى ذلك الوق��ت، و كان 
نتيجة ه��ذا التعارف أن وقع أحمد حس��نين فى غرامها و 
إن اكتس��بت عدوة لدودة و هي الملكة نازلي والدة الملك 
فاروق و التي كانت تحب حس��نين باش��ا و تغار عليه إلى 
حد الجنون,و بدافع الغيرة و االنتقام قررت الملكة نازلي 
طرد أس��مهان من مصر، و بالفعل اتصلت بحسين سرى 
باش��ا رئيس الوزراء و وزير الداخلية و الذى تولى عملية 
تنفيذ القرار، مبلغًا أسمهان بأن إقامتها فى مصر انتهت 
و أن عليه��ا أن تغادر خال أس��بوع، ليصيبه��ا هذا القرار 
الخطي��ر بالجزع و الحزن الش��ديدين، و لم تجد من يقف 
بجانبها س��وى الصحفي الكبير صديقه��ا محمد التابعي 
ال��ذى تمكن بصداقته لكبار المس��ئولين أن يوقف تنفيذ 

هذا القرار و تجددت إقامتها مرة أخرى فى مصر.
فتحت الش��هرة التي نالتها كمطربة جميلة الصوت 
والص��ورة أمامها باب الدخول إلى عالم الس��ينما، فمثلت 
1941 في أول أفامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها 
فري��د األط��رش، فش��اركته أغان��ي الفيلم.وف��ي خال 
تصوي��ره تعرفت إلى المخرج أحم��د بدرخان ثم تزوجته 
عرفيًا، ولكن زواجهما إنهار سريعًا وانتهى بالطاق دون 
أن تتمكن من نيل الجنس��ية المصرية التي فقدتها حين 

تزوجت األمير حسن األطرش.

وف��ي س��نة 1944 مثلت في فيلمه��ا الثاني واألخير 
غ��رام وانتق��ام إل��ى جانب يوس��ف وهبي وأن��ور وجدي 
ومحمود المليجي وبش��ارة واكيم وس��جلت فيه مجموعة 
م��ن أحل��ى أغانيها، وش��هدت نهاية ه��ذا الفيل��م نهاية 

حياتها.
وقد سبق لها أن شاركت بصوتها في بعض األفام 
كفيلم يوم س��عيد، إذ ش��اركت محمد عبد الوهاب الغناء 
ف��ي أوبري��ت مجن��ون ليلى، كما س��جلت أغني��ة محاها 
عيش��ة الفاح في الفيلم نفس��ه، وهي من ألحان محمد 
عب��د الوه��اب الذي س��جلها بصوت��ه في ما بع��د، كذلك 
س��جلت أغني��ة ليت للب��راق عين��ًا ف��ي فيلم ليل��ى بنت 

الصحراء.

ا�سمهان واال�ستخبارات:
نشر محمد التابعي، كتابًا يحكي فيه قصته الكاملة 
م��ع أس��مهان.ومحمد التابع��ي صاح��ب ورئي��س تحرير 
مجلة “آخر س��اعة” المصرية كان صديق��ًا أمينًا وصدوقًا 
ألس��مهان، وكان الش��خص الوحيد الذي تسرّ له بالكثير 
م��ن حكاياتها أيام الفقر وتخوفه��ا الدائم من عودة تلك 

األيام، وتشكو له كلما فاضت بها المشكات.
وع��ن تعاونه��ا م��ع االس��تخبارات ج��اء ف��ي كت��اب 
التابعي:«ي��وم الجمع��ة 23 أيار 1941 اتصلت أس��مهان 
هاتفي��ًا بالتابع��ي وأبلغته أنها س��تزوره في المس��اء، و 
هك��ذا كان.ففي هذه الجلس��ة اس��تحلفته بالقرآن أن ال 
يبوح ألحد بكلمة مما س��تقوله له.وحينها أفش��ت له سرّ 
معرفتها ببعض ضباط االس��تخبارات البريطانية وأنهم 
اتصلوا به��ا خال اليومي��ن الماضيي��ن لتكليفها بمهمة 
في الشام.وأنها سبق وزودتهم بمعلومات حصلت عليها 
من بعض السياس��يين المصريين واكتش��فت بذلك إنها 

الطريقة المثلى للحصول على المال.
أس��رار  م��ن  الكثي��ر  بذل��ك  أس��مهان  وكش��فت 
االستخبارات األلمانية “الغس��تابو” في القاهرة، وألحقت 
بعمائهم وعملياتهم الجاسوس��ية أضرارًا كبيرة، ولقي 
بعضهم مصرعه عل��ى أيدي االس��تخبارات البريطانية، 
ونتيجة ذلك أصدروا حكمًا بالتخلص منها، وعندما علمت 
االس��تخبارات البريطاني��ة بأن عميلتها مه��ددة باإلعدام 
ق��رروا تهريبه��ا من مص��ر بتكليفها بمهمة جاسوس��ية 

جديدة في الشام عن طريق القدس.
وتح��ت تأثي��ر الدهش��ة والذه��ول حّذره��ا التابعي 
خش��ية عليها، لكنها طمأنته بمعرفته��ا كيفية التصرف 
مع كبار الرج��ال فكيف بضباط االس��تخبارات الذين كما 
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وصفتهم، يحترمون المرأة وعملها معهم.
كان��ت بريطانيا تود من أس��مهان أن تبذل جهودها 
إلقناع زوجها األمير حس��ن األطرش وعشيرته بالتعاون 
مع قوات بريطانيا التي تنوي الدخول إلى س��وريا ولبنان 

لطرد قوات فيشي التي سلمت زمامها إلى األلمان.
وبذلك منحت بريطانيا أسمهان رتبة فخرية “ميجر” 
أو “رائ��د” لكي تنال امتي��ازات خاصة ماليًا واستش��فائيًا 
لدى المستشفيات البريطانية كأي ضابط بريطاني عند 

الحاجة.
البداي��ة كان��ت ف��ي األول م��ن أي��ار ع��ام 1941، 
حي��ن التقاها نابيي��ر يوغن )كان يش��غل منصب قنصل 
بريطاني��ا في دمش��ق، ثم انتق��ل إلى س��فارة القاهرة 
في قس��م الدعاية، وفي الوقت نفس��ه ه��و رئيس فرع 
االستخبارات( وطلب منها لقاء والتر سمارت، حيث تناولت 
الش��اي معه بحضور الجنرال البريطان��ي كايتون وهذا 
طل��ب منها بصراحة الس��فر إلى الق��دس بالطائرة حيث 
س��يقابلها أحد عمائهم ويعطيها التعليمات ثم تس��افر 
إلى عمان ثم س��وريا.ودفع لها كايتون مبلغ خمسة آالف 
جنيه عل��ى أن يدفع لها في فلس��طين أربعين ألف جنيه 

لتوزعها على رؤساء العشائر في سوريا.

حني عاتبها التابعي قالت له:
� أري��د أن أخ��دم بل��دي. وأضافت:قل ل��ي في مصر 
أعمل إي��ه وأعيش منين؟ لقد س��معت كام الناس عني 
بالح��ق والباطل.والحب��ة عملوها قبة.وأج��ري من إذاعة 
القاهرة ال يكفيني وما جمعته من الس��ينما صرفته وأنا 
ال أحب الغن��اء في األف��راح والحف��ات العامة.ولقد كنت 
أرجو بعد نجاح فيلم “انتصار الش��باب” أن يقتصر عملي 
على الس��ينما وحدها لكن ظهر العقد المبرم بيني وبين 
الدكتور بيض��ا يمنعني من العمل في أي فيلم آخر لمدة 
عامي��ن وقد مضى منهم��ا عام.بمعنى أن عل��ي أن أدبر 
معيش��تي عن طريق آخر غير الس��ينما فماذا أفعل؟هل 

أبقى في مصر وأرفض عرض اإلنكليز؟
كان��ت أس��مهان تع��ي قوة ال��دروز في ذل��ك الوقت 
وتأثيره��م المعن��وي والع��ددي والسياس��ي ف��ي الواقع 
الس��وري، ولم��ا كان الحلفاء ين��وون الزحف إلى س��وريا 
ولبن��ان فم��ن اله��ام أن تنض��م ق��وة أولئك إليه��م، وأن 
أسمهان هي أنسب صلة وصل واألكثر تأثيرًا بهذه القوة 
بس��بب حب ابن عمها وزوجها األمير حس��ن األطرش لها 

ومن هنا كانت هي واثقة من نجاح مهمتها.
وهذا م��ا كان حيث نجحت في إقناع عش��ائر الدروز 
من خال األمير حس��ن األطرش باالنضمام إلى الحلفاء.

ولكنها خال جوالتها ورحاتها بين القدس وجبل الدروز 
ش��عرت بمدى الخطر الذي أوقعت نفس��ها فيه وتمنت لو 
تستطيع العودة إلى القاهرة وتترك هذه المغامرة، لكنها 
كانت وصلت في منتص��ف الطريق الذي ال يمكن العودة 
إل��ى أول��ه، وكان��ت تقبض مخصص��ات ورواتب رؤس��اء 
العش��ائر وتدفعها لهم بانتظام وبخاصة بعد أن تزوجت 
األمير حسن األطرش مرة أخرى واستقرت في السويداء 
وهكذا هددتها االستخبارات األلمانية والسلطات الفيشية 
بالتوقف عن مهمتها لكنها اس��تمرت، مما اضطرها تحت 
الضغ��وط والخط��ر أن تغادر س��وريا هرب��ًا، وتحت جنح 
الظ��ام وعل��ى صهوة جواد، وق��د دهنت وجهه��ا باللون 
األس��ود وارتدت لباس أحد العبي��د بصحبة األمير فاعور، 
الذي غادرها ما أن وصا الحدود الفلسطينية.ومن هناك 
وصل��ت إلى فندق المل��ك داود، وحصل��ت نتيجة مهمتها 
على عش��رين ألف جنيه، عاشت منها حياة بذخ مألت بها 

ليالي القدس والئم وسهرات.
وكان��ت النتيج��ة زح��ف الق��وات الفرنس��ية “قوات 
ديغول” والحلفاء نحو س��وريا ولبنان وقضوا على القوات 

الفيشية واحتلوا الباد.
كان عل��ى االس��تخبارات البريطاني��ة أن تنتهي من 
أسمهان ألسباب عدة أولها إن أسمهان لم تلتزم بالصمت 
حيال األس��رار في وقت كانت أس��مهان تذيع األسرار بعد 
أن يس��تبد بها المشروب في السهرات واألمسيات، ثم أن 
أسمهان أثارت الشكوك حول بذخها واألموال الهائلة التي 
كان��ت تصرفه��ا وهي مع��روف عنها قلة أعماله��ا الفنية 
س��واء في الغن��اء أم في الس��ينما، وإن كان��ت زوجة أحد 

األمراء.إضاف��ة إلى تورطها بالس��فر مع العميل األلماني 
فورد، حين أعادتها السلطات البريطانية من الحدود.

ي��وم 14 تموز ع��ام 1944 توفيت الفنانة أس��مهان 
غرقًا ف��ى مياه ترعة مياه بطريق القاه��رة - رأس البر، 
وقد كانت مس��افرة إل��ى هناك بصحب��ة صديقتها ماري 
قادة، وقد اس��تطاع السائق النوبي أن ينجو سالمًا ويفر 
إلى موطنه، إال أن األهالي أخرجوا جثتي الصديقتين من 

السيارة.
رحلت أس��مهان باكرًا تاركة لغ��ز وفاتها حتى يومنا 
ه��ذا , وقد نش��رت جريدة الفجر المصري��ة، مقااًل مفاده 
أن أس��مهان ل��م تمت غرق��ًا، وإنم��ا ماتت مقتول��ة، وقد 
أع��ادت قراءة وقائع الحادثة من خال صحف ذلك الوقت، 
واس��توقف المحقق معلومة ت��م التغاضي عنه��ا بأوامر 
عليا، وهي ش��هادة أهالي القرية التي غرقت فيها سيارة 
أس��مهان بأنهم وجدوا رصاصة في رأس��ها عند انتش��ال 
جثتها م��ن الغرق ه��ي وس��كرتيرتها ماري ق��ادة، وأن 
الترعة التي وقعت فيها س��يارتها لم تك��ن بالعمق الذي 
يؤدي إلى الغرق بدليل خروج الس��ائق وهروبه س��ريعًا، 
كما س��جل المحقق رفض الفنان فريد األطرش مطالبة 
البعض بتشريح جثة أسمهان وقيل:إن ذلك بأوامر عليا.

ل��م يفصح عنه��ا فريد حينها وال بعد ذل��ك، كذلك تغيير 
الس��ائق الذي كان من المفترض أن يصطحبها وتبكيره 
ع��ن موعده بثاث س��اعات، كم��ا ثبت خ��ال التحقيقات 
أنه قبل وصول عربة أس��مهان بساعة تم قطع الطريق 
لعمل إصاح��ات مفاجئة مما يجبر الس��ائق على المرور 
بجانب الطريق ال��ذي يدفعه إلى الترعة، وأنه في نفس 
لحظة وقوع السيارة تلقت أسمهان وسكرتيرتها رصاصة 

في الدماغ، وماتت قبل السقوط.

قال عنها:
� محم��د القصبج��ي عندم��ا زار عائلته��ا ف��ي ح��ي 

الفجالة، وسمع صوتها:“…هذا صوت من الجنة.”
� رياض الس��نباطي قال:“إن أسمهان هي المطربة 
العربي��ة الوحي��دة الت��ي وصلت إل��ى مرتبة منافس��ة أم 

كلثوم، رغم قصر عمرها الفني.
� الشيخ محمود صبح سمع أسمهان تغني ألم كلثوم 

فقال:
“…عندم��ا ينضج صوتك يا أس��مهان س��يكون لك 

شأن عظيم.
� محمد عبد الوهاب قال:

“… إن أس��مهان فت��اة صغي��رة لك��ن صوتها صوت 
امرأة ناضجة.”

� محم��د محم��ود خلي��ل، الوزي��ر الس��ابق ورئيس 
مجل��س الش��يوخ في مصر أي��ام الملك ف��اروق، بعد أن 
س��معها للم��رة األول��ى تغني ق��ال:“… البن��ت دي تقدر 

تكتس��ح عال��م الغناء ف��ي مصر فه��ي جميل��ة ومهذبة 
ومتعلمة وبنت أصل وصوتها جميل.

� حس��ب الموس��يقي س��ليم س��حاب، فإنه لم يكن 
ثمة جدل في عظمة صوت أس��مهان.لكن الجدل كان في 
المفاضلة بينها وبين أم كلثوم، س��يدة الغناء العربي با 

منازع.
� فريد األطرش قال إنها ربما تنافس أم كلثوم عبر 

ألحان القصبجي، لو تسنى لها العيش سنوات أطول.
يقول الموس��يقي سليم س��حاب في “كتاب السبعة 

الكبار لمؤلفه فيكتور سحاب”:
“…التعبي��ر اإلنس��اني يبق��ى أعظ��م ما ف��ي غناء 
أس��مهان، وه��و تعبير يكاد ال يس��تثني حال��ة من حاالت 
المش��اعر واألحاس��يس اإلنس��انية.ففي أغني��ة “ليال��ي 
األن��س” مث��ًا، تنتقل أس��مهان بس��رعة من م��زاج إلى 
مزاج آخ��ر وفقًا للح��ن والمعاني.فمن:“خيال س��اري مع 
األح��ام” حيث تغني بش��فافية وإش��راق بالص��وت، إلى 
عبارة:“تف��وت م��ن غي��ر ما تتهنّ��ى” حيث تضفي حس��ًا 
درامي��ًا عل��ى النهاون��د، وذل��ك ال اس��تعراضًا أو رضوخًا 
إلغراءات االس��تعراض، ب��ل تعبيرًا فنيًا ع��ن مزاج يظل 

شديد الوضوح في كل الحاالت.
ويتابع سحاب:

ف��ي أغنية “يا حبيبي تع��ال الحقني”، أربعة مقاطع 
عل��ى لحن يتك��رر. والعبارات “من بع��دك”، “أتأّلم”، “في 
يدّك”، “يلين قلبك”، تقولها أسمهان بأحاسيس مختلفة 
تؤدي تعبيرًا مختلفًا في كل مرة، وفقًا للمعنى المطلوب، 
على الرغم من أن اللحن هو نفس��ه في العبارات األربع.

وعل��ى الرغم من أن العبارات المذك��ورة قصيرة للغاية، 
وال مجال فس��يحًا فيها للتعبير اإلنس��اني الزخم، إذ أنها 
تتش��كل من عامتي��ن موس��يقيتين فقط.وتاحظ في 
ه��ذه األغني��ة الش��حنات العظيم��ة والحرارة اإلنس��انية 

المتدفقة في عبارة “وغرامي هالكني”.
ويتناول س��حاب ق��درة أس��مهان في الوص��ول إلى 
مس��توى عبد الوهاب في التعبير المس��رحي في المغناة 
المس��رحية “قي��س وليل��ى”. فيم��ا بلغ��ت ف��ي تعبيرها 
الغنائ��ي أعماقًا مأس��وية مؤث��رة للغاية ف��ي أغنية “أيها 

النائم” من لحن السنباطي. 
 عبدالوهاب قوله في أسمهان، وكانت في السادسة 
عشرة:إن أس��مهان فتاة صغيرة لكن صوتها صوت امرأة 

ناضجة.
م��ن بين ه��ذه اآلراء ما قاله الملح��ن الكبير رياض 
الس��نباطي عندما أش��ار إلى ان اس��مهان ه��ي المطربة 
الوحيدة التي استطاعت منافسة أم كلثوم، أما الصحافي 
الياس س��حاب فكان يقول ان صوت أس��مهان أكثر أنوثة 
ودفئا انس��انيا، ولكن مساحات أم كلثوم الصوتية أوسع، 

ما يمنحها تملكا أكبر من الصوت وعظمة أكبر.

1922  | أسمهان  األطرش  آمال  األميرة  الجنرال جورو يستقبل 
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جنيف 2، نحو اجلنة ال�سورية
  خالد قنوت

مض��ى جنيف 2 والتطلع إل��ى جنيف 3 ابتدء 
قب��ل أن ينته��ي جني��ف 2 وهو اس��تحقاق صار 
واقعًا كما صارت الثورة وكما صار استحالة بقاء 

النظام، واقعًا أيضًا.
بجردة حساب لجنيف 2، لم يكن السوريين، 
ثوار ومعارضين وموالين وبين قوسين صامتين 
جميعه��م، يتوقع��ون ظه��ور المس��يح على أحد 
جبال دمش��ق ناشرًا السام والحرية فهم األكثر 
معرف��ة بطبيعة النظام الس��وري وحالة الجنون 
والعنجهية التي اغتس��لت بالدماء، كما يعرفون 
البي��ر وغطاه لما يمثل��ه االئت��اف والمعارضات 
عل��ى األرض، بينم��ا يعان��ون يوميًا م��ن ويات 
النظام قصفًا وحصارًا وإذالاًل وباوي التنظيمات 
المتطرف��ة وانكش��اف طبيعيته��ا االس��تبدادية 
والمتوحشة وانس��داد أفق الحلول وعدم ثقتهم 

بالمطلق بالعالم غربي كان أم شرقي.
نعم، يمكن أن نوجه التحية للوفد الس��وري 
المعارض ولجهوده على محاولة تقديم األفضل 
أمام اس��تحقاق دولي مهم س��يبنى عليه الكثير 
في المستقبل، و نحيي اللغة السياسية الوطنية 
الت��ي اتس��مت بخطابه��م ف��ي خط��وة مفاجئة 
للنظ��ام وللعال��م وه��ذه نقطة ايجابي��ة يمكن 
تطويرها ف��ي الجوالت القادم��ة وإغناؤها بعدد 
م��ن الش��خصيات الوطنية التي تملك مس��توى 
أكث��ر م��ن جي��د ف��ي عل��م التف��اوض والح��وار 
السياسي واإلعامي خاصة عندما يكون موجهًا 
للعالم وف��ي المحافل الدولية، لك��ن نقدنا ينبع 
من حرصنا وإيماننا بأن أي سياس��ي س��وري حر 
عليه أن يؤمن بالنقد ويس��تفيد منه أواًل قبل أن 
يعمل بالش��أن الع��ام وهذا ما نريده لمس��تقبل 

سورية الحديثة:
1 - لم يكن يحمل الوفد المعارض السوري 
بيان��ات أو إحصائي��ات موثق��ة ودقيق��ة لضحايا 
النظام المجرم من شهداء ومعتقلين ومفقودين 

ومهجري��ن والجئي��ن وش��هداء قضوا ف��ي بحار 
اله��روب إلى أوربة، و هذه تعتبر س��قطة كبيرة 
يتحم��ل مس��ؤوليتها كل المعارضات الس��ورية 
دون اس��تثناء، حيث يعمل الكثير من األشخاص 
والهيئ��ات باس��م المعارضة ويتقاض��ون رواتب 
عالية نس��بيًا لكننا نجد جه��ودًا فردية تطوعية، 
كعم��ل الح��رة يارا صب��ري، أكثر حيوي��ة وقدرة 
على تحصي��ل المعلومات وتوثيقه��ا من هيئات 
متخصصة ال نتائج حقيقية وصادقة ألعمالهم.

2 - التغطي��ة اإلعامية لمؤتمر جنيف 2 من 
قب��ل االئتاف أو المعارض��ة ككل كانت ضعيفة 
وفردية ليست بمستوى حتى التغطية اإلعامية 
للنظ��ام وهذا يح��رم الوفد المف��اوض وقضيته 

العادلة ساحًا قويًا ومقنعًا دوليًا.
3 - خطاب التضخيم في صناعة االنتصارات 
ف��ي حال��ة مستنس��خة م��ن النظام نفس��ه لم 
تع��د مقبولة س��وريًا.الخطاب اله��ادئ والواقعي 
والعلمي هو األفضل واألكث��ر مصداقية للعمل 

أمام السوريين وأمام العالم.
4 - تع��دد الش��خصيات التي تحدثت باس��م 
الوف��د المف��اوض ف��ي جني��ف نفس��ها وإقحام 
آخرين عبر العالم يتحدثون من غرف جلوسهم.

كان م��ن المف��روض تس��مية ش��خصية محددة 
وق��ادرة عل��ى التحدث باس��م الوف��د المفاوض 
إضاف��ة لرئيس الوف��د تحدي��دًا ألن التصريحات 
اإلعامي��ة قد تنقلب إلى ضغوط��ات إذا لم تكن 
ذكية وبراغماتية وحاس��مة ف��ي بعض األحيان 

لتمرير رسائل للخصم.
بالنس��بة لوف��د النظ��ام، كان اإلصرار على 
تس��ميته بوفد األس��د ه��و التوصي��ف الحقيقي 
له.كان وف��دًا هزيًا وتافهًا رغ��م تعمد أعضائه 
طائفي��ة  وبلغ��ة  االنكليزي��ة  باللغ��ة  التح��دث 
مس��تجدية للغرائ��ز الديني��ة م��ن قب��ل العالم 
وأوربة تحديدًا التي محاها رئيس وفد األسد من 

الخارطة.كان��وا ملكيين أكثر م��ن الملك وكانوا 
عاجزي��ن عن اإلجاب��ة على أس��ئلة الصحفيين.

كان��وا موظفي��ن ف��ي جهاز أمن األس��د س��يئي 
األداء والخط��اب، فم��ن ش��اهد الوزي��ر المعل��م 
يجادل في وقت كلمته امام جرس األمين العالم 
لألمم المتحدة يذكرنا بجرس المدرس��ة الموجه 
للطاب الكسالى والفاشلين، كذلك صراخ وزير 
إعام األسد بأن األسد باق يخبرنا بهلعه وخوفه 
من المحاس��بة من ولي نعمته عن��د العودة.في 
الحقيقة، وفد األس��د كان أكثر المقنعين بعدالة 

الثورة السورية.
رعاة المؤتمر من ال��دول الفاعلة والحاضرة 
ومنظمة األمم المتحدة، كان لهم كام آخر غير 
ما يس��معه العالم ويش��اهده عل��ى الفضائيات. 
هن��اك أجن��دة اتف��ق عليه��ا الراعي��ان القوي��ان 
وفرضاه��ا عل��ى الجميع ولكن ه��ذه األجندة لم 
تج��د حتى اليوم من يس��وقها للداخل الس��وري 
لذل��ك عل��ى الداخل الس��وري أن يدف��ع األثمان 
الباهظة حتى يقعون في حمى الحاجة للخاص 
ب��أي أجندة غير وطنية وهذا ما عجز عنه النظام 

والعالم حتى اليوم.
جنيف 2 لن يكون األخير واس��تدامة الصراع 
مصلح��ة دولية للقضاء على اس��س ومرتكزات 
إع��ادة إعم��ار س��ورية وطنيًا.النظ��ام، وج��وده 
وعدمه لن يقدم ولن يؤخر في معادلة استدامة 
التدمير ألنه لم يعد الرقم الصعب كما كان خال 
عقود ف��ي صراعات المنطقة ولكن دعم وجوده 
يعط��ي الصراع مبررات��ه الش��كلية والقانونية.

استمرار الثورة هو القلق الدائم لجميع األطراف 
إال الس��وريين الثائري��ن األحرار وم��ا علينا نحن 
الس��وريين جميعًا سوى االس��تمرار حتى نحول 
سورية جنة للحرية والديمقراطية، إنطاقًا من 
ه��دف ثوار س��ورية األحرار: )إما نحول س��ورية 

جنة أو نذهب إلى الجنة(.

المشفى الوطني | حمص | أيلول 2013
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سو هذه ال�سورة لي�ست من فيلم »لعبة العرو�س«
هذه ال�سورة من �سوريا

  بقلم:مارك تريسي لصحيفة نيو ريببلك 26 شباط 2014
  ترجمة:مريم أسعد
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تب��دو جموع الن��اس الهائلة خلف ه��ذا الطابور 
البش��ري الامنتهي وكأنها تمت فبركتها الكترونيًا، 
األنق��اض الظاه��رة على اليس��ار معّلق��ة بفجاجة 
كتفاح��ة ف��ي إح��دى لوح��ات الطبيع��ة الصامتة ل� 
»س��يزان«، وهن��اك ش��جرة تنتص��ب ف��ي وس��ط 
الطريق، لك��ن هذه الصورة انتش��رت يوم األربعاء 
ع��ن طريق وكالة األم��م المتحدة إلغاثة وتش��غيل 
الاجئي��ن الفلس��طينيين )األن��روا( - وهي حقيقية 

جدًا.
إنها صورة تُظهر ش��ارعًا في دمش��ق، س��وريا 
ف��ي 31 كان��ون الثان��ي يصط��ف في��ه الاجئ��ون 
الفلس��طينيون للحصول على حصصه��م الغذائية 
اليومية، والمتناقصة باس��تمرار. إنهم سكان مخيم 
اليرموك للاجئين، مخيم غير رس��مي، كان مسكنًا 
لمائة وخمس��ين ألف الجئ فلس��طيني قبل اشتعال 
الح��رب األهلي��ة في س��وريا، رق��مٌ تراج��ع إلى 20 
أل��ف الج��ئ فقط من��ذ بداي��ة الحرب. ه��ؤالء اليوم 
محاصرون من قبل قوات األس��د، ولم يُسمح سابقًا 
لألن��روا بالدخ��ول وتوزيع المس��اعدات اإلنس��انية، 
مما دفع بأحد المسؤولين الرس��ميين بالتحدث علنًا 
يوم األربعاء، وبالتالي دفع ومن دون ش��ك باألونروا 

لنشر هذه الصورة.
عنون��ت صحيفة »هآرتز« مقااًل س��ابقًا لها بأن 
الن��اس الظاهرين في الصورة ه��م »الجئون للمرة 

الثانية«. 
بالحدي��ث ع��ن هؤالء البش��ر كس��كان س��وريا 
ف��إن حياتهم ق��دُ دمرت تمام��ًا بفعل الح��رب، وأما 
كفلس��طينيين ف��إن حلفاءه��م في س��احة الصراع 
الس��وري أق��ل م��ن غيرهم، مم��ا يتركه��م عرضًة 

للخطر و النهب كما يحصل في اليرموك. 
الش��هر  له��ا  تقري��ر  ف��ي  هآرت��ز  ذك��رت 

الماضي:«األم��ر التراجي��دي ف��ي الوض��ع هناك أنه 
فعًا م��ا من أحد يمك��ن التكلم إلي��ه لتأمين دخول 
قواف��ل المس��اعدات إل��ى المخي��م« في إش��ارة في 
التقري��ر إلى أن ق��ادة المخيم فش��لوا ف��ي التحدث 
إل��ى العدي��د من الفصائ��ل داخل المخي��م من أجل 
إرضاء النظام، ولماذا سيتناقش السوريون مع قادة 
الس��لطة الفلس��طينية وهم أص��ًا ال يملكون دولة 

رسمية؟
حصد بش��ار األسد في الماضي نسبة جيدة من 
المصداقي��ة بين الش��عب الس��وري والعالم العربي 
مع »مقاومته« إلس��رائيل، يتضح من هنا أنه يهتم 
لحقوق الفلسطينيين لدرجة أن هذا االهتمام مقنع 

كفاية له.
إال أت��ه وقب��ل مج��رد أش��هر كان عازم��ًا عل��ى 
تش��تيت االنتباه للمش��اكل الحاصلة ف��ي باده من 
خ��ال الضغ��ط لمهاجم��ة إس��رائيل م��ن منطق��ة 
مرتفعات الجوالن التي احتلتها اس��رائيل من سوريا 

في حرب عام 1967.
في الوقت الذي بدأت فيه أولى ش��رارات الثورة 
عام 2011، قام األسد وبشكل غير مسبوق بتشجيع 
بع��ض الفلس��طينيين القتحام حدود إس��رائيل في 
يوم ذكرى النكبة الفلس��طينية، اليوم الذي انتش��ر 
فيه مئات اآلالف من المهجرين الفلس��طينيين خال 
حرب االس��تقال االس��رائيلية- والتي أس��فرت عن 
مقتل 16 )أطلق واحد من الصحفيين الفلسطينيين 
على ما يحصل في اليرموك اليوم »النكبة الثانية«(.

إن س��وريا األس��د هي ظاهريًا جزء من »محور 
المقاوم��ة« ضد إس��رائيل، وكذلك أمر إيران و حزب 
اهلل اللذي��ن بدورهم��ا أقرض��ا األس��د دم��ًا وكنوز، 
متس��ببين باألس��ى لي��س لس��وريا وحس��ب، ب��ل 
فلس��طينييها كذلك، هؤالء الثاثة وضعوا أموالهم 

حيث اهتمامهم ال حيث أفواههم.
في الشهر الماضي، ناشد الكاتب الصحفي في 
جريدة هآرتز، وعضو حزب اليسار »غيديون ليفي« 
الحكومة اإلسرائيلية إلنقاذ العشرين ألف المتبقين 
من فلس��طينيي اليرموك. إنه ألمر مبالغ في رقيّه 
–أو سفس��طائي بح��ت- أن يقوم »ليف��ي« بتحميل 
إسرائيل »المس��ؤولية األخاقية لما يحدث في هذا 
المخيم، ولو بش��كل غير مباشر« طالما أن تأسيس 
دولة إس��رائيل منذ البداية هو ما أدى لوجود هؤالء 
الاجئي��ن في المنافي« )األمر أكثر تعقيدًا من ذلك( 
إحساس��ي الش��خصي يخبرن��ي أن إس��رائيل –التي 
اس��تخدمت جنودها ومستش��فياتها إلنق��اذ ورعاية 
السوريين عبر حدودها الشمالية- ستقاوم استقبال 
هؤالء الاجئين لس��بب جزء منه خوفها من أن تبدو 

مقرّة بمطالب الفلسطينيين بحقهم في العودة.
لكنه ليس من الخط��أ أن نربط مأزق اليرموك 
بحقيق��ة أن س��كانه ب��ا بل��د، علم��ًا أن م��ن يقوم 
بتجويعه��م الي��وم ه��و نظ��ام األس��د س��نة 2014 

وليست القوات الصهيونية سنة 1948.
إن الص��راع اإلس��رائيلي- الفلس��طيني لي��س 
صراع أرض ودين فحس��ب، غالبية الفلسطينيين ال 
يقطنون الضف��ة الغربية، وما يحصل في اليرموك 
اليوم هو قضية مقنع��ة بعدالة وضرورة وجود بلد 
يستطيع المقموعون والمشردون من الفلسطينيين 

أن يطلقوا عليه اسم الوطن. 
مصدر الصورة: أسوشيتد برس/ األنروا

المصدر األصلي للمقال: 
h t t p : / / w w w . n e w r e p u b l i c . c o m /
a r t i c l e / 1 1 6 7 7 1 / s y r i a n - p a l e s t i n i a n -
refugees-besieged-assad-seek-food
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يو�سف زيدان:  فقه الثورة
  ياسر مرزوق

كتابن��ا الي��وم الج��زء األخي��ر من 
س��باعيات زيدان وفى هذه الس��باعية 
يحل��ل األس��س الت��ي يعتم��د عليه��ا 
التخري��ب الثوري اله��ادف إلى إجهاض 
الروح الحق��ة للثورة، وإبق��اء الفوران 
والتوت��ر المؤدِى إل��ى التدهور العام.. 
والثورة الت��ي يتحدث عنها الكتاب هي 
اللفظة المعاصرة الجارية على ألسنة 
الناس ومعانيها المس��تقرة اليوم في 
أذهانه��م، ولي��س المفه��وم القدي��م 
»الس��لبي« له��ذه الكلمة. حي��ث قال: 
» أردتُ تبي��ان التح��ول الدالل��ي لهذه 
الكلمة كي��ا يقع التناق��ض اإلدراكي 
وال��دالالت  المعاص��ر  المعن��ى  بي��ن 
القديم��ة لهذه الكلمة.. والثورة عندي؛ 
ال يدخل في مفهومها حركة اس��تياء 
الضب��اط األحرار »ج��دًا... »على حكم 
مص��ر س��نة 1952 وم��ا تاه��ا م��ن 
انقابات عس��كرية مماثل��ة في بقية 
البل��دان العربي��ة واإلس��امية، وإنم��ا 
م��رادي ه��و تل��ك الحرك��ة الش��عبية 
التي خرج��ت مؤخرًا للميادين بش��كل 
تلقائ��ي، ف��ي مص��ر وتون��س وليبيا 
واليم��ن. وال يدخ��ل فيه��ا م��ا يج��ري 
اآلن ف��ي س��وريا، إال بمق��دار ما جرى 
هناك في األي��ام األولى، وتحديدًا في 
»الاذقي��ة« بالش��مال، وف��ي »درعا« 
بالجن��وب. أم��ا ما توالى بع��د ذلك في 
أنحاء سوريا، فهو فيما أرى، يخرج عن 
مفه��وم الثورة إلى معانٍ أخرى يمكن 
منه��ا:  مختلف��ةٍ،  بأس��ماء  تس��ميتها 
الجه��اد المس��لَّح واالنت��زاع القس��ري 
للسلطة، اهتبال اإلساميين للفرصة 
السانحة، محاولة إلحاق سوريا بالحالة 

العراقية المزرية ». 
فقه الثورة بحس��ب زيدان تبياٌن عبر فصوٍل 
سبعة للمعنى العميق للثورة، واستشراف لمسار 
الثورات العربية التي ص��ارت فورة برأيه، وتأمل 
لما ج��رى ويجري م��ن حولنا من صح��وةٍ مجيدة 
كانت ش��رارة ثورة اندلعت على ي��د األحرار تحت 
ش��مس الضح��ى ث��م آل��ت باللي��ل إل��ى أصحاب 
اللحى، الثورة التي تحققت في نفوسنا، لكنها لم 
تس��تطع أن تحقق ما تصبو إليه لألس��ف الشديد 
بسبب نقص الوعي الثوري عند كثير من الناس، 
والوع��ي هو وقود الث��ورة، صحي��ح أن الحماس، 
والنزوع للبطولة والوطنية ه��ي مقدمة الثورات 
عموما، ولكن يبقي الوعي هو الوقود الدافع، فإذا 
قل الوع��ي أو انعدم، هنا تعاني الثورة من مأزق 
التشتت، وعدم القدرة علي االستكمال، تمامًا كما 

تتوقف السيارة عند نفاد وقودها. 
وعن »األصول السبعة للفقه الثوري« يقول 
كاتبن��ا أنه لفهم وإلدراك المعن��ى الكامل للثورة 

يجب اإلشارة إلى أصول أساسية وهي: 
1 - الثورة ال تنفجر فجأة: - فالغضب ال يُرى 
واالحتقان ال يكون ملموس��اً وه��ذا ال يُعنى عدم 

وجودهم. 
2 - الث��ورة بالض��رورة وبالتعلي��ل عمومي��ة 
ومؤنثة: وال يص��ح انطباق صفة »ثورة« إال على 
الفع��ل الجماعي الع��ام الممثِّل لكاف��ة األطياف 
االجتماعي��ة، أو لغالبي��ة هذه األطي��اف. وال يجوز 
أن تُنس��ب هذه صفة الثورية، بالمعنى المعاصر 
للكلم��ة، لفع��ٍل يقوم ب��ه فري��قٌ مخصوص أو 
طي��ف اجتماع��ي بعين��ه، كالجي��ش أو الجماعات 
الديني��ة المس��لحة أو المجموع��ات األيديولوجية 
ى  م��ة )كالش��يوعيين( فمث��ل ذلك يُس��مَّ المنظَّ

انقاب��ًا عس��كريًا أو س��يطرًة فئوي��ًة أو هيمن��ًة 
س��لطويًة لجماعةٍ بعينها لكنه ف��ي نهاية األمر، 

ليس »ثورة« بالمعنى الدقيق للكلمة. 
الث��ورات  ويص��ف  للم��رأة،  ينتص��ر  كم��ا 
ب�«المؤنث��ة« لكون المرأة تمث��ل نصف المجتمع، 
كم��ا رص��د دور الم��رأة ف��ي الث��ورات ف��ي ج��زء 
مخص��ص بالكت��اب تحت عنوان: » الث��ورة إذا لم 

تؤنث، ال يعول عليها ». 
3 - الثائ��ر الطام��ع ال يُعَ��وّل علي��ه: - فإذا 
كان للثائ��ر هدف ما مُحدد مث��ل »تحقيق ربح أو 
مصلحة ش��خصية« ف��إن ذلك يؤدى إل��ى إحباط 
الفع��ل الثوري، حي��ث أن فعله وأدائ��ه يكون فى 

أتجاه مضاد للثورة ألن حجته غير حقيقية. 
4 - الثائ��ر ال يك��ون ثائرًا ف��ى المطلق: فمن 
أس��باب انتكاس��ة ثورة 25 يناير ه��و تحولها إلى 
ثورة ف��ى المطلق، وم��ن هنا ينف��ى وجود لفظ 
»ثورجى«. فابد أن تكون أهداف مُحددة للحركة 
الثورية ولو كانت مُتجددة. واصفًا دعوات الخروج 
إل��ى الميادين فى اآلونة األخي��رة بأنها دعوة إلى 

ثورات فى المطلق. 
5 - الثائ��ر نبي��ل وليس نبيًا: - يتم تش��ويه 
الفع��ل الث��وري للثائر بإلح��اق دالالت خاطئة له. 
مُحددي��ن ان الث��ورة النقي��ة مُرتبط��ة بالثائ��ر 
»النبي��ل« اعتق��ادا منا أنه ال يخط��ئ أبدًا. فكونه 
نبي��ًا ال يجعله بالض��رورة نبيًا. ف��إن كان الخطأ 
مُف��رد وغي��ر مُعتادًا وال ضرر من��ه فا بأس به، 

وبالتالي ينتهى شكل النُبل من الثائر. 
6 - الوع��ى وق��ود الث��ورة: - أثن��اء اندالع أي 
ث��ورة يكون المجتمع كله فى حِ��راك دائم، فكل 
ما فيه من »أطفال، رجال، نس��اء، شيوخ، ُكتاب.. 

إلخ«يتحركوا حركة واحدة دون وسيط 
بينه��م. فمثًا اثن��اء الحرك��ة الثورية 

تُنبت األعمال المُحفزة. 
7 - اللغ��ة م��رآة الث��ورة: »عندما 
اندف��ع المتظاه��رون ي��وم الخام��س 
والعشرين من يناير في وجه الشرطة 
وي��وم عيدها الس��نوي، كانوا يرددون 
هتافات ركيكة وعامية من نوع قولهم 
للضب��اط كأنهم يس��تعطفونهم: »يا 
ب��و نجمة وي��ا بو كاب احن��ا منك مش 
ارهاب«، وخال اليومين التاليين كانت 
الش��تائم هي الش��كل األكثر انتشارًا 
للتعبير عن الغضب الش��عبي، وكانت 
الث��ورة المصرية آنذاك تبحث عن لغة 
فلم��ا وجدته��ا نطقت بلس��ان فصيح 
بأنش��ودة الث��ورة المصرية »الش��عب 
يري��د اس��قاط النظام« الت��ي أصبحت 
مسارًا وس��بيًا وهدفًا يعبر عن نفسه 
بلغ��ة فصيحة مثقف��ة، وتوال��ت أيام 
الجمعات تحت مس��ميات بليغة اللفظ 
والمعن��ى، وتطورت اللغة السياس��ية 
بس��رعة في الش��ارع المص��ري الذي 
طالم��ا ابتع��د ع��ن االهتمام بالش��أن 
الع��ام، فكانت اللغة مؤش��رًا دااًل على 

نضج المجتمع«. 
كان  م��ا  كان  »فلم��ا  وأض��اف: 
العس��كرية  الس��لطوية  الحي��ل  م��ن 
والمتأس��لمة الهادفة لتش��تيت المسار 
الث��وري المص��ري خش��ية انتقاله من 
مصر إلى مص��اف الدول المؤثرة، وقد 
تزام��ن ذل��ك م��ع هب��وط مفاجئ في 
وسائل التعبير العام، وتم ابتذال اللغة 
لصالح الش��تائم العامية التي تسللت 
إل��ى األلس��نة، ثم تدفق��ت في وس��ائل االعام، 
وختام��ًا فان صفح��ات هذا الكتاب ه��ي انعكاس 
لرؤى مخلصة ال تدعي لنفسها اليقين، وال تزعم 
أنه��ا الق��ول الفص��ل، فما ه��ي اال نت��اج تأمات 
متوالية واس��تبصار لمس��ار الثورة المصرية وما 
جرى حولها من ثورات عربية سابقة زمنًا أو تالية 
وامعان للنظر في التحوالت الدرامية لمسار هذه 
الثورات، والخبرة المس��تفادة م��ن هذه التحوالت 
التي قدر لنا ان نعاصرها، ونش��ارك فيها بنس��ب 
متفاوتة طواعية أو قس��رًا، وفص��ول هذا الكتاب 
قد تق��رأ على التتابع الذي وردت به، ويجوز أيضًا 
قراءته��ا عل��ى غير ذل��ك الترتي��ب وفق م��ا يراه 

القارئ أولى باالهتمام«. 
وعن أعداء الثورة يقول زيدان إنهم: »أصحاب 
المصالح الذين ال يؤمنون إال بأنفسهم هم العدو 
األول ألي ث��ورة، س��واء كانوا أف��رادا أم جماعات، 
وعدو الثورة هو الذي يتمحور حول نفس��ه كفرد 
وح��ول أنفس��هم كمجموع��ة، وينس��ون الصالح 
الع��ام، أم��ا خارجي��ا فهن��اك حس��ابات ومصالح، 

وتختلف من حين آلخر، ومن دولة ألخرى«. 
ف��ي ختام الس��باعيات س��ئَل زي��دان عن أي 
مستقبل ينتظر مصر فأجاب: »ال يوجد مستقبل 
ينتظ��ر، وإنم��ا يوجد مس��تقبل يصن��ع، يصنعه 
الناس، المس��تقبل ليس صيغة جاهزة أو برنامج 
يت��م انزاله، وبق��در وعيه��م وصدقهم وإخاص 
نياته��م، بقدر م��ا يكون جيدا، وبق��در تخاذلهم، 
وانصرافهم عن الصالح العام، يصبح س��يئا وفي 
مه��ب الريح، واألمر مش��روط ومره��ون بالعمل 
الجماع��ي، والمس��تقبل يصن��ع ويط��ور بجه��ود 
ونيات األفراد سواء أكانوا حاكمين أو محكومين«. 
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  دلير يوسف

اأريُد اأن اأموْت..
أري��د أن أم��وت عل��ى طري��ق س��فر، وحي��دًا دون أن أح��اط باألقارب 
واألصدق��اء، دون م��رض أو حرب، أري��د أن أموت هادئًا.لك��ن أريد لصدى 

موتي أن يكون صاخبًا، فليكن موتي هادئًا له صدى يمأل الدنيا.
أعيد السؤال إلى نفسي:هل للموت صوت؟

ربم��ا الج��واب إن كنت تعي��ش ف��ي المنفى:نعم للموت أص��وات عدة 
وأش��كاٌل مختلف��ة، ربما الحنين ه��و أحد تلك األش��كال.تذُكرُكَ تفاصيل 
ش��اِرعك، تعي��شُ داخ��َل تلك الحج��ارة وتُعيد رس��مها ف��ي مخيلتك كّل 
يوم.لي��س الحني��ن مش��كلة المنف��ي العظم��ى، بل ه��ي ش��عور الوحدة 
الممت��زج بالحنين، تلك الوحدة القاتلة.بيروت ليس��ت منفى للس��وريين، 
وكذلك باريس واس��تانبول وغازي عينتاب.حين يجتم��ع الكثير وإن كثرت 

مشكاتهم فإنهم يبددون الوحدة في الفراغ.
أش��تاق دمش��ق وتفاصيلها، »تس��كنني وأس��كنها، تدمنني وأدمنها« 
دمش��ق هي تلك القطعة من السماء، التي سقطت سهوًا من يد اهلل حين 

كان يهتم بتفاصيل الكون اأُلخرى.
ذات يوم كتبت عن ش��وقي إليّها فقلت: )كيف الس��بيُل يا ش��آمُ؟؟/ ما 

عادَ يطيقُ االنتظارُ انتظاري( واليوم أسأُلكِ السبيَل يا دمشقُ.

عن اأنثى..
كت��بَ أحدهم يتغ��زل بمحبوبته.وهنا ُأورد الرد، ت��اركًا النص األصل 
“كي ال يُعرف الكاتب وبالتالي األنثى التي تغزل بها”.أترك القارئ ليتخيل 

النص األصل واألنثى صديقتي، محبوبته.
هي مُؤنثة للغيم ال متأنثة بها.

إقرأ ما ش��ئت مِن ُكتٍب تنبس��ُط مِن رَاحةِ كفِها، وَكوّن ما شِ��ئتَ 
مِن جُمٍل تعبيريّة، تغمسها بدٍم وأزمان وجمل متناسقة، في قصيدة با 

قواف.تُشَ��بَهُها بالشام، وكأّن الشامَ لعبٌة تُشِبهُ مَن تَشاُء مِن النساِء 
بها، وتُكرر على مسامعهن جملَة كَل مِن كتب حرفًا: أنتِ والشامُ.

تربطه��ا بثورةٍ ال تملكها، وتصنع أفع��ااًل ال تُؤطرها، تصفها بكّل ما 
تشاء وتصنعُ صورًا من مخيلتك.كيف إْن رأيتها مجسدة أمامكَ؟

ه��و الكام حي��ن يصف ال��كام، تمرّد وخ��روج ع��ن األوزان، جمال، 
عذوبة وبوح.تُفرُغ ما أردتَ من صفات على جس��دها، يسيُل دمك األسود 
فوق صفحتك البيضاء وتمتد الحروف أمامك كس��هل طويل ارتدى العري، 

فانبثق الجمال من الكام، لكنّه في الهواء كام. 
أتذك��رُ الدرويشَ حي��ن قال:«هي ال تحب��ك أنت.يعجبها مجازك.أنتَ 

شاعرها وهذا كّل ما في األمر.« 
قد تكوُن أنثاكَ رُهامًا تش��ق س��يَل ِرهامكَ المتس��اقط فوق س��ماء 
بادك، وقد تكوُن حلمًا بعيدًا خائبًا.قد تؤس��س لكَ مستقبًا عُمد باآلالم 
والعذاب، وقد تكون حاضرًا غائبًا بعد حين، وقد تكون ماٍض ُغمس بالدم.

فاحذر المسافات القريبة قرب القلب من المرء، البعيدة بعد الغيم عن جرذ 
يخرق سطح سفينةٍ تغرق.

أن��ت األع��زل من كّل ش��يء حتى نفس��ك، ال تملك إال بع��ض كلمات 
تنثرها أمامها عسى تلقى جوابًا يبقي لك على أمٍل يعينك فيما يجري من 
األيام.ال تبن بيوتًا لنفس��ك فوق مش��اعر عابرة للروح، في ساعة واحدة، 

لكنها ليست كساعة قيامة المسيح.
أنتَ المنصتُ لصوتِها عبر صورتِها.أنتَ المُتألِم من غروٍب يشعرك 
بالهجران، ومِن ش��روق يذكرك بصرخات الضحية في وجه السجان.تفكر 
بها وتس��كنها، لكن مقعدك متعب من اتكائكَ عليه طوال الوقت.تش��هق 
وتزف��ر بقوة وكأنّك هاربٌ منها إليها، تتقافز بين أوراقك كلٍص يتربص 

بالشرفات الخاليّة، فتمأل كأس فراغك بوجودها.
ليس��ت مقدسة هي، بل حلمك، فانهض من سباتك يا أخي، واركض 
ب��كّل ما أوتيت م��ن عِزم، لتلقى نوركَ آخ��ر الدرب.اركض نحوها بمحبة 

دون بذخ للكام، اركض وال تنظر خلفك.

ن�سو�س 
�سغرية
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم اخلام�س 7/5 
جاءت زيارة د. أبو دان من بلدة طفس في حوران، 
وهو إنس��ان طريف وناقد الذع. إنه من اعتقاالت خريف 
1981، وه��و كاتب المحكمة في درع��ا، مات والده وهو 
ف��ي الس��جن. له أم عج��وز، زوجت��ه تعاني م��ن الفقر 

والحرمان تزوره مرة في العام. 
حدثني عن إقامته في سجن المزة ومن كان معه. 
عن محم��د زعرور العقيد الذي أف��رج عنه قبل عامين، 
وع��ن إبراهيم غانم، وعن وديع اس��مندر صهر الكاتب 
الكبي��ر ممدوح عدوان، وعن آصف ش��اهين وكل هؤالء 
أفرج عنهم اآلن.. تحدث كذلك عن المس��اعد المسؤول 
عنه��م مباش��رة )أبو رام��ز( وخوفه من محم��د زعرور. 
تحدث كذلك عن الطعام، هناك وجبتان األولى:الساعة 
العاش��رة صباحًا والثانية الخامسة مساًء، قبل العاشرة 
مت��ة، وش��رب ش��اي وش��رب زه��ورات،  هناك:ش��رب 
كانوا:مجموعة تتألف من )22( سجينًا من أصل 45 عدد 

نزالء المهجع. 
وقال:أن الس��نوات األولى األربع خلت من الزيارات، 
وكان يأكل مع المجموعة ولم يش��عر يومًا بأنه ينقصه 
ش��يء، كم��ا تح��دث عم��ا كان م��ن ُط��رَف ومماحكات. 
ه��و م��ن موالي��د 1950، وق��د جئن��ا على ذك��ر األخبار 
واإلش��اعات، وما يحدث في لبنان وعن تصريح ش��امير 
مؤخرًا عن الجوار السوري، وما صرح به الحسيني، عن 
الوفد الفلسطيني المفاوض والذي ليس من الضروري 

أن يكون باسم منظمة التحرير. 
اليوم ال�ساد�س 7/6 

ج��اء خبر مفاده أن رأس النظام ربما يكلف   
خال األسابيع القادمة رئيس كلية الشريعة في جامعة 
دمشق البوطي بتشكيل الوزارة، واستبعد البعض ذلك 
ألن رئي��س الوزارة يج��ب أن يكون حزبي��ًا وفي القيادة 
القطري��ة. وهك��ذا راح هذا الخبر تلهج به األلس��ن في 
المهاجع، وفي الممر وعبر الحلقات الدراس��ية، وحلقات 

لعب الورق. 
ج��اءت زيارة ألبي واكد من قري��ة الحارة المتاخمة 
للجوالن. ق��ال:إن األهل متفائل��ون.. والبلد مقدم على 

تغييرات. 
الساعة اآلن تقترب من الس��ابعة صباحًا، وأجلس 
عل��ى عازلي منحني��ًا على طاولتي الصغي��رة.. الصمت 
حولي مطبق، وتغريد العصافير يصل إلى س��معي من 
الخارج.. الليلة الماضية خلت من الحر، وكانت منعش��ة، 
وأن��ا أكتب جاء العس��كري وأخ��ذ يفتح أب��واب المهاجع، 
س��وف أترك الكتابة وأخرج إلى الممر.. وأرى المدى من 

خال النوافذ العليا. 
اليوم ال�سابع 7/7 

أصبح »الش��اويش« العام للجن��اح م فطوم، وهو 
رائد س��ابق في الجيش اعتقل عندما كان في األش��هر 
األول��ى م��ن ه��ذه الرتب��ة، وقد بلغ م��ن العمر تس��عة 
وعش��رين عامًا وذلك في خريف عام 1979، وهو شاب 
وطني متحمس إلى حد التهور، إنه من بلدة السلمية. 

هاج��ر والده م��ن قريته الخريجة إلى دمش��ق في 
أوائ��ل الخمس��ينات ليعم��ل عام��ًا. ل��ه أخ معتقل منذ 
عامي��ن لصالح حزب العمل، وله عم��ة معتقلة وأمضت 
أرب��ع س��نوات، وأف��رج عنها مؤخ��رًا، وحض��رت زيارته 
األخي��رة، وعمه هائل معتقل معنا منذ عام 1983 وهو 

مع��ه ف��ي المهج��ع رق��م )3(. لمحمد فط��وم طرائف ال 
تنسى، فهو س��ريع الغضب. س��ريع الرضا لكنه شرس 
إذا أصر عل��ى غضبه، ازدادت وحش��ته بعد اإلفراج عن 

شقيق زوجته العقيد محمد زعرور. 
بما أنه أصبح شاويش��ًا للجناح فه��و ال يغادر الباب 
الرئيس��ي للجن��اح.. يطل��ب المس��اعد من أج��ل توفير 
المياه.. يطلب الرقيب من أج��ل وصل التيار الكهربائي 
الذي ينقطع فجأة، يرس��ل طلبات إلى مدير السجن من 
أجل تأمين زيارات خاصة، يوجه الماحظات لهذا وذاك. 
يستوقفني ويقول لي مازحًا:ال أريدك أن تجلس طويًا 

للقراءة في الممر معرقًا حركة المشاة. 
نادى أحد الرقباء، ويبدو أن الرقيب تأخر بالمجيء، 
وعندم��ا ج��اء الرقيب ق��ال له:انظر إل��ى إصبعي هذه، 
إنني بها أدير أوروبا. لم يس��توعب الرقيب هذا الكام، 
أما نحن الواقفين وراءه فق��د ضحكنا كثيرًا. نظر إلينا، 
واس��تغرب لماذا نضحك. قل��ت له:أضحكتنا أوروبا. هل 
قص��دت واحدة بهذا االس��م أم قصدت الق��ارة؟.. عندئذ 

ضحك. 
هذا هو شاويش��نا النش��يط الذي أمضى 13 سنة 

في السجن حتى اآلن. 
اليوم الثامن 7/8 

كن��ا نتح��دث ع��ن األنظم��ة العربي��ة الضعيف��ة، 
والمستس��لمة للوالي��ات المتح��دة ف��ي المهج��ع الرابع، 
وكن��ا متحلقين حول المتة أنا وعبد اهلل الدبيات ومحمد 
الحموي، وش��ربنا بعدها القهوة، وكانت الس��اعة تشير 
إل��ى الرابعة والنصف بعد الظهر، وقد ش��رّقنا وغرّبنا 
ف��ي التحلي��ل، وتحدثنا ح��ول بعض اإلج��راءات الحذرة 
بخص��وص الديمقراطية في كل من الع��راق واألردن، 
وإلغ��اء بعض من األحكام العرفية في األردن. فتوصلنا 
إلى التحدث حول النظام الس��وري الذي سيبقى يفرض 
الهيمن��ة المطلق��ة م��ن قبل الجه��از األمن��ي، والقوات 
المس��لحة، وه��ذه الهيمن��ة ال ت��زال مطلق��ة ل��كل من 
المل��ك األردني وحاكم العراق، وه��ذا ينطبق على كل 
أنظمة الحكم العربية، من حس��ن المغرب إلى قابوس 
المش��رق، ومن القذافي إلى البش��ير، وم��ن الملك فهد 
إلى حس��ني مبارك، واب��ن جديد في الجزائ��ر. هذا هو 
الجي��ش الجزائ��ري ينزل إل��ى ش��وراع العاصمة بحجة 

الدفاع عن األمن، متهم��ًا اآلخرين بكل النعوت، وهكذا 
يحق للحاك��م وطاقمه أن يكون ه��و األمن، وهو الحق 
وه��و الكل بالكل، واآلخر المحتج ه��و العميل المرتبط 
وغير الوطني، وهذا المنطق هو منطق متخلف، وجائر، 

ومتجاوز للشعب والوطن. 
إن الح��كام العرب مضى عليهم عش��رات الس��نين 
يحكم��ون ب��دون مؤسس��ات وطني��ة. وإذا وج��دت فهي 

شكلية وواجهاتية. 
اليوم التا�سع 7/9 

رأي��ت في الحل��م أم قصي، وه��ي ترتدي   
خراطتها الس��وداء، وكنا متقابلين، ونتحدث، ولكنني ال 
أذكر كلمة م��ن الحديث. وقد ضحكنا كثي��رًا أثناء ذلك، 

وعندما أفقت كان العسكري يفتح األبواب. 
قرأت البارحة خبرًا في الجريدة عن شخص مصري 
من /اإلسماعيلية/ توفي عن 175 عامًا، فهو من مواليد 
1821، ومن الذين ساهموا في حفر قناة السويس، إنه 
ال يص��دق أن يعيش واحد من مواليدنا هذا العمر، فإنه 
س��وف يموت 2105 أي بعد 114 سنة من اآلن، كم من 
التطورات س��تحدث، وكم من الحكام س��يموتون، وهل 
سيستمر الصراع العربي اإلسرائيلي؟ولمن البقاء؟وهل 
س��يبقى العالم مكتفي��ًا بالكرة األرضية أم أنه س��يبلغ 
كواك��ب أخرى قابلة للحياة وخالية؟ويصبح الس��فر بين 
الكواك��ب كم��ا بي��ن الق��ارات، وأن طاقة البت��رول في 
طريقه��ا إل��ى ال��زوال، وأن هن��اك طاقة بديل��ة قد بدأ 
اس��تعمالها، ولم تعد الباد العربية تمث��ل خطرًا، ألنها 
لم تعد موطنًا للطاقة، إن اإلنس��ان ذو الحياة القصيرة 
الت��ي يحياه��ا تجعل من رؤيته مثل رؤي��ة النملة، التي 
تدور حول وكرها، وكل طموحها أن تحصل على القش 

المنتشر. 
وعندم��ا يت��م الس��كن في أف��اك أخ��رى تتزعزع 
أسس الدين المحلي، ويصبح اإلله عالميًا، ويموت اإلله 

المحتكر قوميًا. 
إن أم��ور العال��م تتغي��ر كل ق��رن، ب��ل كل عقد، 

ويصبح ما كان عقًا قبل قرن، هو عين الاعقل. 
فه��ل يمكن أن يبقى واحد من أبناء هذا القرن حيًا 

إلى نهاية القرن القادم؟.. 
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  ياسر مرزوق

قانون دخول العرب واالأجانب اإىل �سوريا
بالمرس��وم  العم��ل  ألغ��ي 
التش��ريعي رقم29 لع��ام 1970 
ال��ذي كان ينظ��م، دخ��ول العرب 
واألجانب إلى األراضي الس��ورية, 
عام��ة  أح��كام  يتضم��ن  وال��ذي 
وتراخي��ص  االجان��ب  لتس��جيل 
االقام��ة واالبعاد ووثائق الس��فر 
والتأشيرات واالعفاءات وغيرها...

وتم إق��رار مش��روع قانون جديد 
يحظ��ر دخ��ول أي ش��خص إل��ى 
الجمهوري��ة العربية الس��ورية أو 
الخروج منه��ا إال لمن يحمل جواز 
سفر ساري المفعول أو أية وثيقة 
تقوم إقامة، تخول��ه حق العودة، 
ص��ادرة عن الس��لطات المختصة 
ف��ي بل��ده، أو أي��ة س��لطة أخرى 
معت��رف به��ا، ويوج��ب أن يكون 
ج��واز الس��فر أو الوثيقة مؤش��رًا 
عليها باس��مه من إح��دى بعثاتنا 
الدبلوماس��ية أو القنصلي��ة ف��ي 
الخارج، وتُمنح س��مات الدخول أو 
المرور إلى س��ورية لرعايا الدول 
الت��ي لي��س لس��ورية  األجنبي��ة 
تمثيل دبلوماسي فيها من مراكز 
الحدودي��ة  والج��وازات  الهج��رة 
في المناف��ذ البري��ة أو الجوية أو 
البحري��ة، مباش��رة بعد اس��تيفاء 

الرسم.
و تح��دد بق��رار من وزير الداخلي��ة تعليمات 
وإج��راءات المنع من دخول أو مغادرة الجمهورية 
العربية الس��ورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين 
بقوائ��م خاصة، وآلية ش��طب أس��مائهم وطرق 

االعتراض عليها.
 و« ويج��ب عل��ى األجنب��ي ال��ذي دخ��ل إلى 
الجمهورية العربية السورية ويرغب في اإلقامة 
فيه��ا أن يتق��دم بنفس��ه ليح��رر إق��رارًا بحالته 
الش��خصية في اإلدارة أو الفرع أو القس��م وفق 
النم��وذج المعتم��د لذل��ك، وخ��ال 15 يومًا من 

تاريخ دخوله ».
كما يوجب مش��روع القانون على كل عربي 
أو أجنب��ي يرغ��ب باإلقامة في الب��اد أن يحصل 
عل��ى إذن باإلقام��ة يح��دد في��ه س��بب اإلقام��ة 
وتوافر ش��رط الماءة المادي��ة، وعليه أن يغادر 

عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
ويقس��م القان��ون اإلقام��ات إل��ى نوعي��ن , 
خاصة تُمنح لمدة 5 سنوات، وإقامة عادية تمنح 
لمدة 3 س��نوات، وإقامة سياحية تمنح لمدة سنة 
واحدة، وإقامة عمل تمنح لمدة أقصاها سنة بعد 
أخذ موافقة وزارة العمل، وتجدد اإلقامة الخاصة 
والعادي��ة بإذن من مدير إدارة الهجرة والجوازات 
إذا تج��اوزت م��دة غي��اب صاح��ب اإلقام��ة خارج 
القطر ستة أش��هر ولم تزد على سنة، ويسقط 
حق العربي أو األجنبي في اإلقامة المرخصة له 
إذا خال��ف ذلك باس��تثناء المتغيبين لطلب العلم 
في المدارس والمعاهد والجامعات أو ألداء خدمة 

العلم إذا قدموا ما يثبت ذلك.
ويش��مل القان��ون اس��تثناءات م��ن بع��ض 
أحكام��ه تتعل��ق بأعضاء الس��لك الدبلوماس��ي 
والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية 
المعترف بها، والعاملين في السفن أو الطائرات 
أو القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية 
أو برية، وركاب الس��فن والطائ��رات والقطارات 

المختص��ة  الس��لطات  له��م  ترخ��ص  الذي��ن 
بالنزول ف��ي الجمهورية العربية الس��ورية مدة 
بقاء وس��ائط س��فرهم، ورعايا ال��دول العربية 
واألجنبية في مناطق الحدود المتاخمة الذين تم 
إعفاؤهم بموجب ن��ص خاص أو وفق اتفاقيات 
ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون س��ورية 

طرفًا فيها، إضافة إلى بعض الفئات األخرى.
ويف��رض القانون غرامة مالي��ة تقدر بمئة 
أل��ف لي��رة س��ورية بحق كل م��ن تج��اوز المدة 
المح��ددة ل��ه باإلقامة أو بالس��مة ع��ن كل يوم 
تأخي��ر حت��ى »س��تة أش��هر«، وتح��دد طريق��ة 
تحصيله��ا وف��ق القواني��ن واألنظم��ة المرعية، 
ولوزي��ر الداخلي��ة إعف��اء المخال��ف م��ن ه��ذه 
الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خال س��بعة أيام 
من تاري��خ تبلغ المخالفة، وفي ح��ال عدم قيام 
المخالف بالتس��ديد خال س��بعة أيام يحال إلى 
الجه��ة القضائية المختص��ة وتضاعف الغرامة، 
وفي ح��ال تج��اوزت مدة المخالفة س��تة أش��هر 
يعاق��ب المخال��ف بالحبس من ش��هر إلى س��تة 

أشهر والغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين 
وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية كل 
م��ن يدخ��ل الباد أو يح��اول الدخ��ول أو الخروج 
منه��ا دون حمله جواز س��فر س��اري المفعول أو 
أي��ة وثيقة تق��وم مقام��ه، تخوله ح��ق العودة، 
ص��ادرة ع��ن الس��لطات المختصة في بل��ده، أو 
أية س��لطة أخ��رى معترف به��ا، وكل من يدخل 
أو يح��اول الدخ��ول إل��ى الب��اد أو الخ��روج منها 
م��ن غير األماك��ن »التي تُحدد بق��رار من وزير 
الداخلية«، ومن دون إذن من السلطة المختصة 
على الحدود، ومن دون أن يُوش��ح جواز الس��فر 
أو الوثيق��ة التي تقوم مقام��ه بخاتم الدخول أو 
الخ��روج، وتكون العقوبة م��ن 50 إلى 200 ألف 
ليرة والحبس من س��نة إلى ثاث سنوات إذا كان 
األجنبي م��ن رعايا دولة هي ف��ي حال حرب مع 

س��ورية أو في حال قطع العاقات الدبلوماس��ية 
معها.

و بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ومن 
خمسة مايين إلى عشرة مايين ليرة أو بإحدى 
هاتي��ن العقوبتي��ن كل من دخل أو غ��ادر الباد 
بص��ورة غي��ر مش��روعة، أو ضبط ف��ي مناطق 
الح��دود دون س��بب مس��وغ لوج��وده أو ظهر أن 
األس��باب التي أدلى بها غي��ر صحيحة أو ال تتفق 
م��ع الظروف الت��ي أوقف بها، ويفرض مش��روع 
القان��ون العقوبة ذاتها عل��ى كل من أدلى أمام 
الس��لطات المختصة بأقوال كاذب��ة أو قدم إليها 
أوراق��ًا غي��ر صحيحة م��ع علمه بذلك لتس��هيل 

دخوله أو دخول غيره أو إقامته أو إقامة غيره.
إل��ى س��تة أش��هر  و بالحب��س م��ن ش��هر 
وبالغرام��ة من 25 إل��ى 50 ألف لي��رة أو بإحدى 
هاتي��ن العقوبتي��ن كل عرب��ي أو أجنبي يقوم 
بتغيي��ر مح��ل إقامت��ه دون إب��اغ إدارة الهج��رة 
والج��وازات أو فروعه��ا في المحافظ��ات بعنوان 
إقامته الجديد، كما يعاقب بالحبس من 6 أش��هر 
إلى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة 
كل م��ن يمتنع ع��ن تنفيذ قرار اإلبع��اد الصادر 

بحقه.
و إذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص 
عليه��ا المفروض��ة بحق��ه يحب��س يوم��ًا واحدًا 
مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على أال 
تزيد مدة الحبس عل��ى المدة المنصوص عليها 

في العقوبة األصلية.
كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر 
وبالغرام��ة من 50 إلى 100 أل��ف ليرة أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من يستقدم أو يستخدم 
عربيًا أو أجنبيًا دون الحصول على موافقة وزارة 
العم��ل، وكل عرب��ي أو أجنب��ي يخال��ف الغرض 
المرخ��ص له بموجب��ه الدخ��ول أو اإلقامة دون 

موافقة الجهات المختصة.
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متعبة.. حدّ الدهشة..
وال ذنب لرئتيّ الغريبتين سوى صدري الذي يتسع كل هذا الكون..

كل هذا الكون يغصّ في صدري كما روّضتني يا أبي..
فكيف ال أختنق كل مدة بأوالدي الطغاة و الطيبين و األحياء و أنصاف األحياء و الممسوسين 

بالحياة؟
و اآلن.. ال شئ ينقصني و أنا أحتضر سوى مَدَدٍ من رائحة دمعكَ و حفنة مما تاله..

 AM 05:05 / 2014 - 3 - 7 :حمص المحاصرة بكل عجز العالم وخذالنه الرجيم
وئام بدرخان
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»العصاب��ة  اعتراف��ات  فيدي��و  ش��اهدت 
اإلرهابية«على التلفزيون السوري. 

بعد المقدمة شارة غنائية وضع فريق التلفيق 
الترهيب��ي المس��اهمين ف��ي وضع أوس��مة 
الش��رف على ثالثة من خيرة ش��باب س��وريا 
وإظهاره��م في برنام��ج )العين الس��اهرة(. 

وهم كما يالي. 
إعداد:عبد الكريم حافظ. 

تقديم:كل م��ن الكائنات جعف��ر احمد ولينا 
العلي. 

تصوير:فارس ديب. 
كلمات الشارة:العميد محمد حسن العلي. 

ألحان:المارشال عدنان أبو الشامات. 
غرافيكس:هيثم مكارم. 

تسجيل ومنتاج:باسل درويش، نوار صالح. 
إخراج مؤيد صالح. 

أهم ما في برنامج المس��خرة األمني المكون 
من فريق عمل من أوالد وبنات أخت وأعمام 
ضباط المخاب��رات. أنه بث صور المظاهرات 

معترفا أخيرا بوجودها. 
ب��ث ص��ورة عل��م الث��ورة على ملء شاش��ة 

التلفزيون السوري المحتل. 
بث صور المنش��ورات التي تؤكد على وحدة 

الشعب والعدالة، والحق والحرية والثورة. 
ب��ث أدوات الجريم��ة الت��ي اس��تخدمها من 

سماهم األرهابيين. 
كاميرة، وهارد دسك، والب توب. 

بث بما ال يدع مجاال للش��ك. حقيقة س��لمية 
الث��ورة وكل م��ن ذكره��م من الناش��طين 
إرهابيين هم حقيقة ناشطون سليمون. من 

كل أطياف المجتمع السوري. 
المهم. 

- قانوني��ا ه��ذا الفيدي��و ه��و فيدي��و براءة 
للمحتجزين. 

وه��م وفق كل القوانيي��ن الدولية إعالميون 
س��لميون. واأله��م. نرج��و ترجم��ة الفيديو 
وتقديمه لكل المنظمات الدولية المختصة. 
فه��و بمثابة ضمان لس��المة األس��رى. لدى 
فري��ق األمن��ي الترهيب��ي المس��مى العي��ن 

الساهرة. 
وأرج��وا حفظ أس��ماء فري��ق العم ف��ي هذا 
البرنام��ج. ألنه��م س��يتهمون بالتحري��ض 
على القتل في حال أصاب هؤالء الش��باب أي 

مكروه. 

فادي عزام

مسكين يال� ما فاق تا يشوف ضو الشام
مس��كين يال� م��ا تصبّح بحلواته��ا ع دروب 

مدرستن
مسكين يال� عندو قصر براتها

وما لو حجر فيها
وماله حضن يسكن

مسكين يال� ما سمع بياع )تمرية بكعك(
وصوت ستيتياتها ع طلوع الشمس

مساكين يا ال�لي ما عرفتو الشام
ال بتعرفوا الجنة.. وال بتعرفوا هاألرض.. 

لك شو بيعرفكن؟

فادي جومر

سراقب | تشرين األول 2013 | عدسة سام

اأحمد اليا�سني
مجزرة العتيبة.. فبركة أس��دية ق��ذرة.. تتمثل بقتل اكتر من 
100 معتقل مدني ليتم نشرهم على طريق مهجور.. ويصنع 
كاب األس��د انتص��ارًا وهميًا؛ليخ��دع به نفس��ه عبر شاش��ات 
قنوات��ه!!.. العار آلل األس��د الجبناء كاب إيران.. س��يحصدكم 
ش��عبنا أينما هربتم وس��ينالكم غضبنا أينما اختبأتم.. النصر 

للجيش الحر وللشعب السوري.. الموت لروسيا وإليران.. 

حازم داكل
أس��لمة الثورة ليس ش��رطًا لنجاحها، الث��ورة األوكرانية 
قادته��ا » أم��رأة » جميل��ة وش��قراء وس��افرة ونجحت.. 
تذكروا تلك المقولة التي قالها ابن تيمية:إن اهلل ينصر 

الدولة العادلة وإن كانت كافرة.. 

موؤيد �سكاف
من المعيب في تاريخنا كش��عب وبعد كل هذه التضحيات أن 
يتم سفك الدماء بناء على وجهة نظر وسوء تقدير لألمور.. 

وهذا ما يحدث في ريف إدلب الغربي.. وفي عموم سوريا. 

ليندا بلل
نسيت جوازالس��فر على طاولة غرفتي المرتبة بشكلها 
النهائي المستفز.. هي آخر كذبة قلتها ألمي حين أقفلنا 
ب��اب بيتنا ومّثلنا الامباالة، حاولت وقتها أن آخذ المفتاح 

منها وأعود هناك وحدي.. ولو للحظة.. 

هاال جديد 
تحت »س��قف الوطن« يس��كن أش��خاص تهل��ل وتفرح 
للجراف��ات.. للبراميل.. للس��كاكين.. س��قف الوطن مو 

بس »نشّى«.. صار ينقط دم كمان.. 

حممد زادا
- وكم صار عددهم يا أمي؟.. 

- منذ عامين توقفنا عن العد يا بني.. 

عبري حيدر
ل��م يصل هدير الطائرات االس��رائيلية التي قصفت قرى 
في البقاع اللبناني ليل البارحة مس��امع مقاتلي حزب اهلل 

الذين يقاتلون في يبرود السورية.. يا زمان الممانعة!.. 

عروة االأحمد
هأل بش��رفكن كل ما طفيلي عمل صفحة فيس بوك.. 
بتاخدوا الموضوع جدّ ، وبتبلش��وا تتبنوا الموقف؟!!طب 
بلكي كان الموضوع جسّ نبض لش��ي تاني؟روّقونا.. 
بيرضيك��ن بك��را »مس��ارات« تبع��ت تقري��ر ل���«ارك« 
تكتبله��م فيه:وق��د لوح��َظ ب��أن اإلس��ام الراديكال��ي 

يعارض تواجد اإلسام المعتدل في السلطة. 

زويا ب�ستان
م��ا أعجزنا أمام ب��كاء األطفال ما أتفهن��ا إذ إننا حتى ال 
نقوى على شنق أنفسنا ببنطلونات بيجاماتهم الملونة 

كما ينبغي بالمتفرجين على الوجع أن يفعلوا.. 

حممد الزعبي
٢٧ ش��باط ٢٠١١، اعتقال اطفال درعا، وبداية ابجدية 

الكرامة السورية!.. 

ديانا اجلابري
الهج��وم المنظ��م عل��ى المغتربين من ط��رف البعض، 

مريب، مريب جدًا:
- هل صمت المغتربين وس��كونهم أو ال مباالتهم وكفهم 

عن أي نشاط هو فعًا أفضل للوضع والثورة والبلد؟
- لماذا يختص جماعة الرماديين وأصحاب األقنعة وغير 
الواضح��ي اإلتجاه تحدي��دًا بمهاجم��ة المغتربين بحجة 

التحريض وصب الزيت على النار؟ 
لماذا الرماديون تحديدًا، وليس حتى شبيحة النظام؟

اأحمد برميو
مخترقين!!.. إيه سيدي.. ومخردقين كمان.. للعضم ولل� 

Eggs اذا بدك. 

اإبراهيم االأحمد
تابعت حملة ترش��يح الش��يخ مع��اذ الخطيب وق��رأت الكثير 
من المنش��ورات والتعليقات التي رافقت الحملة للكثير من 
المثقفين الس��وريين وبغ��ض النظر عن إب��داء الرأي فيها 
وتوقيته��ا وأهدافه��ا لكن��ي الحظ��ت أننا كس��وريين الزلنا 
نس��تحق الكثير مما يحصل لنا.. حيث الهدف مشترك بيننا 
فلكٍل منا مشروعه وأجندته الخاصة.. لألسف اكتشفت في 
عقل كل مثقف سوري أدونيس ونبيل فياض وشوية أفكار 
بعثي��ة بطعم الش��وفينية والنرجس��ية المفتعل��ة.. أما عن 
الجان��ب االخر وما يصطل��ح عليه باإلس��اميين فهذا الزال 
يعيش في فتوحات بن عربي المكية وطاسم الحاج وآخر 
يعيش في تهافت الغزالي وآخر يعيش في عصر بن تيمية 
وآخر توقفت حياته بعد هاك البوطي وآخر تعجبه الرقصة 
المولوي��ة واألدهى واألمر هو تحول البعض لعملية غس��ل 

مخ ممنهج وانضمامه إلى زريبة البغدادي 

يا�سر ال�سيد
أصبحنا.. 

نعيد ترتيب أوجاعنا.. 
بما يتناسب مع.. 

متطلبات غربتنا.. 

اأحمد العقدة
عاجل:حل��ب نيوز:خ��روج مس��يرة مؤي��دة للنظ��ام في 
جامعة حلب ظهر اليوم مؤلفة من 15 ش��خصاأي واهلل، 

هيك صار. 

زين البا�سا
ال أظ��ن أن المرأة الس��ورية تس��تذكر أن غ��دآ هو )عيد 
الم��رأة في العالم(، فهي مش��غولة تحت النار والحصار، 
لنعرف نحن في العالم أن هناك )امرأة سورية(. 8 / آذار

هافال بوظو
أحلى ش��ي صورة الس��اعدي القذافي وقت عم يحلقوله 
شعره، واألحلى انه كان مربي دقنه وعامل حاله صاحب 
دي��ن.. كل��ه بصي��ر بيعرف اهلل وق��ت يقرب الحس��اب.. 

عقبال ما نشوف بشار األسد بالحجاب.. 

م�سطفى العزيز
ال أستطيع أن أرى منافس��ة سياسية حقيقية بين بشار 
األس��د ومع��اذ الخطي��ب.. أرى عل��ى األرجح.. مس��ابقة 

جمال!.. 

م�سطفى حديد
ذو اللحي��ة، الداعش��ي المرت��دي بدلة غربي��ة، يطمئن 

السوريين بأن دولته المنحطة ذاهبة إلى فتح روما. 
بعد أن تقضي عل��ى كل مظاهر الحياة في الرقة. دولة 
اللصوص تنافس دولة األسد في الدجل وتتفوق عليها. 

والء عواد
بحيات��ك ال تبص��م لح��دا بالعش��رة.. خّلي الوس��طاني 

احتياط، حكم مستوحاة. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

صحوْنا هذا الصّباح ولم يَُكن من عادتِنا أْن نَخرج جميعًا من منازلنا في 
وقتٍ واحد، لكِنَّ إحساسًا في داخلنا قادنا إلى ذلك. كانت السٌّحُبُ النَّاصِعُة 
البياض ق��دْ نزلتْ إلى األرِض فس��حرتْ عقولنا وأدهشَ��تْها بمظهِرها، ثمَّ 

مشينا عليها واأَلمل يغمُرنا ومسَّرٌَة ال تُوصَفُ تنبضُ بها قلوبنا. 
ل��م نك��نْ نعَْلمُ في ب��ادِئ األمر ما يح��دُث إل��ى أْن رأينا أطفاَلن��ا الذين 
فقدناه��م موتًا وهم يركضون بحثًا عَنَّا وأص��واتُ ضَحِكاتِِهم البريئة تمأُل 
لِم ورحيله، ولكن أرجوكم  الم��كان عذوبًة. وقد قالوا لنا: هنيئًا لك��م زوال الظُّ

ال تعيدوا خَْلَقهُ بحلةٍ ورداٍء جديدين فيصيب أحفادكم ما أصابنا مرًة أخرى.
ولمَّا صحوتُ م��ن ذاكَ الحلم هذا الصّباح، كان��تْ عائلتي مجتمعًة عند 
شجرةٍ بالقرب من نافذتي، ورأيتهم يحفرون قبرًا لحفيدي الذي لم ُأحبَّ أحدًا 
مثل��ه. لقد ف��ارق الحياة هو أيض��ًا ألنَّ ظلمًا جديدًا قد أتيْنا ب��ه إلينا وحاصرنا 

وسلبنا حيواتنا.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

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

م��ن احت��الل إل��ى احت��الل، ومن حص��ار إلى 
حصار، ومن تهجير إلى تهجير، فلس��طينيو سورية 
الذي��ن امتزج��ت دمائه��م م��ع دماء الس��وريين، 
ورووا ت��راب س��ورية، يقع��ون اآلن بي��ن س��ندان 
النظام االس��تبدادي وأعوانه من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلس��طين، وبين مطرقة الكتائب المسلحة 
وخصوص��ًا جبهة النص��رة، التي أعادت انتش��ارها 
في مخيم اليرم��وك، لتخرق الهدنة المتفق عليها، 
والتي أعطت بعضًا من أمل لس��كان المخيم بقرب 
فك الحصار، والخروج م��ن حالة التجويع التي أدت 

إلى استشهاد العشرات ومازال النزيف مستمرًا.
اتهامات متبادلة حول من خرق الهدنة، وكائنًا 
م��ن كان الذي خرقها، فإن جبه��ة النصرة، قدمت 
خدمة جليلة للنظام )الذي رضخ للضغوط وس��مح 
بإدخال بض��ع مئات من الحصص الغذائية( بإعادة 
انتشارها في المخيم لتحول دون وصول المساعدات 
الش��حيحة أص��اًل إل��ى المدنيي��ن المحاصرين من 

أشهر من قبل النظام وقوات جبريل.
هل يعق��ل أن تتجاهل المعارض��ة الدور الذي 
تلعب��ه جبهة النص��رة، كما فعلت م��ع داعش من 
قب��ل، وهل تق��وم النص��رة بتب��ادل األدوار إلبقاء 
المخي��م داخل ط��وق الحصار والم��وت التدريجي، 
ولمصلحة من؟تزاحمت األس��ئلة في ظل عش��رات 

األجندات التي تتصارع على األرض السورية.
ف��ي بداية الع��ام افتعل النظ��ام وقوات أحمد 
جبريل االشتباكات أدت إلى وقف إدخال المساعدات، 
بعد اتفاق جميع األط��راف على هدنة، إلخراج كبار 
الس��ن والمرضى إل��ى خ��ارج المخي��م لعالجهم، 
وإدخال الم��واد الغذائية للمحاصرين، واآلن تقوم 
جبهة النصرة بهذا الدور، وتعيد انتش��ارها، لوقف 

عملي��ات اإلغاثة وإدخال المس��اعدات إلى األهالي 
الذين يصارعون الموت.

كان األهال��ي الذي��ن تش��ردوا للم��رة الثالثة 
إلى مناطق داخل س��ورية، أو خارجها، ويعيش��ون 
حي��اة أق��ل ما يق��ال أنه��ا مزري��ة، مريع��ة، كانوا 
يتوقون للعودة إلى مخيمهم الصدر الحنون الذي 
احتضنهم عش��رات الس��نين، ويجهزون أنفسهم 
بع��د أن ش��اع أن تنفي��ذ اتفاقية تحيي��د المخيم، 
س��تدخل حيز التنفيذ، إال أن هن��اك راغب في إبقاء 

الوضع على ما هو عليه، وأولهم النظام ومواليه.
مخي��م اليرم��وك ال��ذي كان يع��ج بالحرك��ة، 
وملتق��ى للمثقفي��ن، وتحول س��اكنيه إلى أش��باح 
متحرك��ة، ه��و عينة مُش��اهدة من عش��رات أالف 
الح��االت ف��ي عدد م��ن المناطق الت��ي تعاني من 
األلم والحصار والتجويع والموت البطيء، من خالل 

سياسة ممنهجة يتبعها النظام لتركيع الشعب.
ومن قلب كل هذا األلم والوجع والموت، هناك 
من يستحق الحياة ويدعو لها بالغناء والموسيقى، 
فرق��ة ش��باب اليرم��وك، عازفون ش��باب وأطفال، 
يرس��لون بموس��يقاهم التفاعلية من بين الركام 
والدمار والموت رس��الة إلى العالم، إلنقاذ المخيم 

من الكارثة التي يعيشها، وتنقل وجع الناس 
المحاصرين وهمومهم، من شارع إلى شارع.

ع��ازف البيان��و أيه��م أحم��د أحم��د 26 عاما، 
المنح��در من أس��رة موس��يقية، قرر م��ع مجموعة 
من الش��باب بعد حصار مخيم اليرموك، تش��كيل 
فرق��ة موس��يقية، لتغن��ي وتع��زف ف��ي ش��وارع 
المخيم المدمرة، رغم ص��وت الرصاص والقذائف 
والصواري��خ والبرامي��ل المتفج��رة، لنق��ل معاناة 

الفلسطينيين في نكبتهم الثانية.

أيه��م ال��ذي يش��اركه وال��ده ع��ازف الكمان 
الوس��ائل  ف��ي  أخب��اره  انتش��رت  الفرق��ة،  ف��ي 
انتش��رت  كم��ا  والمرئي��ة،  اإلعالمية،المق��روءة 
موس��يقاه التي يوجهه��ا ألرواح الش��هداء الذين 
قضوا جوع��ًا، ولألطفال الذين يأن��ون تحت وطأة 
الحص��ار والجوع كما يقول، وبأن��ه يريد من خالل 
الموس��يقى لفت أنظار العالم إلى مأس��اة الشعب 

الفلسطيني في المخيمات.
وتح��اول الفرقة التي اتخذت ش��عار / من رحم 
األلم تول��د الحياة / أن تبعث الحي��اة في األماكن 
التي طالها القصف ودمر أجزاء كبيرة منها ،  وتعيد 
البس��مة إلى وجوه األطفال، عبر آل��ة البيانو الذي 
ينقل��وه من مكان آلخر، في محاول��ة للوصول إلى 

جميع المنكوبين في المخيم.
الفرقة،أيه��م أحم��د اب��ن مخي��م  مؤس��س 
اليرم��وك،درس الموس��يقى ويعم��ل م��ع وال��ده 
الكفيف،ع��ازف الكمان،في صناعة األعواد وتصليح 
كاف��ة اآلالت الموس��يقية ف��ي معمله��م لصناعة 
اآلالت الموس��يقية في مخيم اليرموك،إضافة إلى 
تعليم األطف��ال اإليقاع والعزف عل��ى أكثر من آلة 

موسيقية.
وش��اركت الفرقة في نش��اطات مؤسسة جفرا 
/ الصدي��ق للطفل في مخي��م اليرموك / من خالل 
الموس��يقى التفاعلي��ة م��ع األطف��ال، وزرعت في 

نفوسهم الفرح واألمل.
ه��ؤالء الش��باب يزرع��ون األمل ب��أن الحياة 
أق��وى من الموت، وأن الحق أقوى من االس��تبداد، 
وأن الموس��يقى والف��رح أقوى م��ن صوت القصف 
والرص��اص، وأن الغد أفضل من اليوم، وأن الثورة 

ستنتصر بأمثالهم.

فل�سطينيو 
�سورية من 
نكبة اإىل نكبة

صورة ألحد شوارع مخيم اليرموك | أيلول 2013
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