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بعد ثالث �صنوات من الثورة �صورية تت�صدر 
قائمة النازحني ق�صرًا يف العامل

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

تصدرت سورية قائمة النازحين 
قس��رًا ف��ي العالم، بعد م��رور ثالث 
س��نوات عل��ى ان��دالع الث��ورة حيث 
تعرض ما يزيد على تس��عة ماليين 

شخص للنزوح من منازلهم.
المفوضي��ة  تقري��ر  وحس��ب 
السامية لش��ؤون الالجئين، فهنالك 
أكث��ر م��ن مليونين ونص��ف مليون 
 )434,563,2( س��وري  مواط��ن 
مس��جلين حتى ه��ذا التاريخ, أو في 
انتظار مواعيد تس��جيلهم كالجئين 
في البل��دان المج��اورة، ومع وصول 
الن��زوح داخل س��وريا إل��ى أكثر من 
6.5 ماليين ش��خص، تج��اوز العدد 
النازحين عن  اإلجمالي لألش��خاص 
أو  س��وريا  داخ��ل  س��واء  منازله��م 
خارجها نسبة 40 % من عدد السكان 
قب��ل ث��الث س��نوات، نصفه��م من 

األطفال.
وقال المفوض الس��امي لألمم 
المتحدة لش��ؤون الالجئين أنطونيو 
غوتيري��س: م��ن غي��ر المعقول أن 
نش��هد كارثة إنس��انية بهذا الحجم 
أي  إح��راز  دون  م��ن  أعينن��ا  أم��ام 
تقدم ملموس لوقف س��فك الدماء، 
وينبغي عدم ادخار أي جهد لتحقيق 
الس��الم، للتخفيف من ح��دة معاناة 
المحاصري��ن  األبري��اء  المواطني��ن 

والمجبرين على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم 
ووظائفهم ومدارسهم.

العواق��ب  تخيل��وا  غوتيري��س:  وأض��اف 
االجتماعي��ة واالقتصادية الضخمة لهذه األزمة 
على لبنان والدول األخرى في المنطقة، تحتاج 
ه��ذه الدول إل��ى دعم دول��ي أكب��ر بكثير من 
ذلك الذي تلقته حتى هذا التاريخ، س��واء على 
المستوى المالي أو االلتزام باستقبال الالجئين 
السوريين وتأمين الحماية لهم في أنحاء أخرى 
من العال��م، خارج المنطقة المجاورة مباش��رة 

لسوريا.
وأشار المفوض السامي: إلى إن السوريين 
أصبح��وا الجئي��ن عالميي��ن إذ بات��وا يصل��ون 
بأع��داد متزايدة إل��ى أجزاء أخرى م��ن العالم، 
ففي أوروبا، تمّ تقديم 56 ألف طلب لجوء من 
قبل س��وريين منذ ش��هر أذار 2011، معظمها 
ف��ي الس��ويد وألمانيا، لكن حتى ه��ذا التاريخ، 
هناك أق��ل من %4 من الس��وريين الذين فروا 
من الحرب قد التمسوا اللجوء في أوروبا، وهذا 
ال يشمل تركيا حيث تمّ تسجيل أكثر من 625 

ألف الجئ سوري.
وأوضح: أّن هذا االتج��اه آخذ في اإلرتفاع، 
م��ع وص��ول أع��داد متزاي��دة وبطريق��ة غي��ر 
ش��رعية على مت��ن ق��وارب إلى بل��دان جنوب 
البحر األبيض المتوس��ط، وبرًا إلى دول أوروبا 
الش��رقية، حيث يخاطر المزيد من الس��وريين 
الي��وم بحياتهم، ويقعون تح��ت رحمة مهربي 
البش��ر وغالب��ًا م��ا تأت��ي العواق��ب مأس��اوية، 
فف��ي الع��ام 2013، توفي 700 ش��خص أثناء 
محاولتهم عبور البحر األبيض المتوس��ط، من 
بينهم نحو 250 س��وريًا، كما أنهم يصطدمون 

بح��دود مغلق��ة وإع��ادة قس��رية إل��ى البلدان 
المجاورة. 

وتس��اءل غوتيريس، أي عالم نعيش فيه 
ونحن نرى س��وريين فارين من الحرب الدائرة 
في بلده��م يخاطرون بحياته��م للوصول إلى 
ب��ر األمان؛ وعندما ينجح��ون أخيرًا في ذلك، ال 
يتم اس��تقبالهم ال بل تت��م إعادتهم من على 

الحدود.
وتوقعت المفوضية ارتف��اع عدد الالجئين 
في المنطق��ة ليصبح أكبر عدد م��ن الالجئين 
في العالم في ظّل غياب أي تقدم ملموس نحو 

إيجاد حل سياسي.
بات عدد الالجئين الس��وريين المس��جلين 
ف��ي لبنان يناه��ز المليون وهو ق��د يرتفع إلى 
1.6 مليون نس��مة في نهاي��ة العام 2014 في 
حال اس��تمرار األحوال على ما هي عليه، حيث 
يس��جّل فيها حاليًا أعلى نسبة كثافة لالجئين 
ف��ي العالم ف��ي التاريخ الحدي��ث مقارنة بعدد 
الس��كان، مع وج��ود حوالي 230 الجئ س��وري 
مسجل مقابل كل 1000 لبناني؛ أي أكثر ب� 70 
ضعف من عدد الالجئين مقارنة بعدد الس��كان 
في فرنس��ا وب� 280 ضعف من ع��دد الالجئين 
نسبة لعدد السكان في الواليات المتحدة، فعدد 
والمقيمين  المس��جلين  الس��وريين  الالجئي��ن 

حاليًا في لبنان
سوف يعادل نحو 19 مليون الجئ، لو كانوا 
ف��ي ألمانيا، وأكثر م��ن 73 مليون لو كانوا في 

الواليات المتحدة.
بالالجئي��ن  المتصل��ة  التكالي��ف  وتق��دّر 
الس��وريين في األردن بم��ا يزيد عن 1.7 مليار 
دوالر أميركي حتى هذا التاريخ، ففي هذا البلد 

الفقير بموارده، تق��وم الحكومة بإنفاق مئات 
الماليي��ن على ش��كل إعان��ات إضافية لضمان 
حص��ول الالجئي��ن على المي��اه والخب��ز والغاز 
والكهرباء بأس��عار معقولة، وق��د أدى االرتفاع 
الكبي��ر ف��ي الطل��ب عل��ى الرعاي��ة الصحي��ة 
إل��ى نقص ف��ي األدوي��ة كما يُس��جّل نقص 
ف��ي كمي��ات المي��اه الصالحة للش��رب المتاحة 
لألردنيين والالجئين، خاصة في شمال األردن، 

حسب المفوضية.
ويس��عى الس��وريون أيض��ًا إل��ى التماس 
األم��ان ف��ي األمريكتين وأس��تراليا، وذلك عن 
طريق وس��ائل ش��رعية وغير شرعية على حد 
س��واء، فدول��ة البرازي��ل، على س��بيل المثال، 
التي تضمّ جالية كبيرة من أصول سورية، قد 
عمدت إلى إصدار تأش��يرات عاجلة للس��وريين 
في العام 2013 ممّا س��اعد العديد منهم على 
إيجاد ملجأ آمن هناك، ويُالحظ وجود سوريين 
بين مئ��ات طالب��ي اللجوء الذي��ن يصلون كل 

شهر إلى كل من أميركا الشمالية والجنوبية.
وتركز استجابة المفوضية للتصدي لألزمة 
السورية بشكل رئيسي على المنطقة المحيطة 
مباشرة بسورية، حيث ضغط اللجوء أكثر حدة، 
إال أنه��ا قد ناش��دت أيضًا بلدان إع��ادة التوطين 
ف��ي أوروبا وأميركا الش��مالية وآس��يا والمحيط 
اله��ادئ لتوفير 30 ألف فرص��ة إلعادة التوطين 
ف��ي العام 2014 و100 أل��ف في العامين 2015 
و2016، كما تدعو المفوضية البلدان إلى النظر 
في أش��كال أخرى م��ن برامج القب��ول، بما في 
ذلك لمّ شمل األسر أو إصدار تأشيرات للطالب 
والعم��ل، ووض��ع ح��دّ لإلع��ادة القس��رية إلى 
البلدان المجاورة، والس��ماح لس��ائر الس��وريين 

الذين يلتمسون الحماية بدخول أراضيها.

أطفال سوريين في أحد المخيمات في لبنان | شباط 2014
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ق��ررت  آخ��ر،  س��ياق  وف��ي 
الحكومة األردني��ة افتتاح المخيم 
الثال��ث لالجئي��ن » مخيم األزرق« 
ف��ي 30 نيس��ان، ف��ي محافظ��ة 
الزرق��اء عل��ى بع��د حوال��ي 100 
العاصمة عَمَّان،  كيلومتر ش��رق 
المخيم مبدئيًا أعدادًا  ويس��توعب 
صغيرة نسبيًا من الالجئين، ولكن 
تدريجيًا يمكن أن يس��توعب 130 

ألف شخص.
ورحب��ت المفوضية الس��امية 
لش��ؤون الالجئي��ن بالق��رار الذي 
يأت��ي في حينه حس��ب تعبيرهم، 
حي��ث ش��هدت األس��ابيع الماضية 
زيادة في أعداد األش��خاص الذين 
يعبرون الحدود بنسبة 50 بالمائة 
بمعدل يصل إلى نحو 600 شخص 
يومي��ًا، وتُلقي ه��ذه الزيادة التي 
تجتم��ع م��ع تراجع ع��دد العائدين 
تلقائي��ًا إل��ى س��وريا أعب��اء على 
مخيم الزعتري؛ المخيم األساسي 
المس��تضيف لالجئين الس��وريين 
في األردن، الذي يس��تضيف حاليًا 
نحو 100 ألف مقيم ؛ أي ما يناهز 

طاقته االستيعابية القصوى.
ف��ي  االس��تعدادات  وتج��ري 
مخيم األزرق الس��تيعاب الالجئين 
وإمدادهم بالمساعدات والخدمات 
الالزمة، ودع��م حمايتهم، ويعمل 
بينه��م  م��ن  ش��ريكًا،   22 حالي��ًا 
نظراء حكومي��ون ووكاالت معنية 
بالش��ؤون اإلنس��انية، على تعبئة 
الم��وارد البش��رية وتفعيل خطط 
استعدادهم للتشغيل في الموعد 

المحدد.
أن��ه  المفوضي��ة  وأوضح��ت 
ف��ي  العم��ل  اآلن  حت��ى  اكتم��ل 
أكث��ر من 2,500 م��أوى، يمكن أن 
تس��توعب المجموع��ة األولى من 
الالجئين وقوامه��ا 13 ألف الجئ، 
كما تم إنش��اء ط��رق بطول 103 
للخدم��ات  ومناط��ق  كيلومت��رات 
على مس��احة تفوق 447 ألف متر 
مرب��ع، وانته��ى العم��ل ف��ي نحو 
ألفي��ن مرف��ق للص��رف الصح��ي 
لتغطية احتياج��ات 30 ألف الجئ، 
إضاف��ة إلى نظ��ام توزي��ع المياه، 
وتتوفر أيضًا مدرس��تان وملعبان، 
للطف��ل،  صديق��ة  ومس��احات 

ومساحات
مخصصة للشباب، إضافة إلى 
إنهاء أعم��ال مركز صح��ي واحد، 
للرعاي��ة  مستش��فى  وأصبح��ت 
 130 بس��عة  الثانوي��ة  الصحي��ة 
س��ريرًا جاهزة للتش��غيل، وتصل 
ف��ي  الالجئي��ن  اس��تقبال  طاق��ة 

المخيم إلى ألفي الجئ يوميًا.
المخي��م  يس��تقبل  وس��وف 
بمجرد افتتاح��ه، الواصلين الجدد 
من س��وريا والالجئين الموجودين 
ف��ي األردن الراغبي��ن ف��ي جم��ع 
ش��ملهم عل��ى العائ��الت الواصلة 

حديثًا.
إل��ى  المفوضي��ة  وس��جلت 
اآلن 584,600 الج��ئ س��وري في 
األردن، يعي��ش %80 منه��م ف��ي 
المناط��ق الحضري��ة ف��ي أنح��اء 
البالد، وتعيش نسبة %20 الباقية 
في أحد مخيمات الالجئين األربعة 

الواقعة في الشمال.

حممد جربي مبدع �صوري يفوز بجائزة م�صابقة 
مقاطع الفيديو الإعالنية الق�صرية لعام 

2014 عن مقطع فيديو بعنوان "اأنا اأح�صدك"
فاز محم��د جبري المبدع الس��وري يفوز بجائزة 
مس��ابقة مقاط��ع الفيديو اإلعالني��ة القصيرة لعام 
2014 عن مقطع فيديو بعنوان / أنا أحسدك / وذلك 
خ��الل مهرجان دب��ي لينكس الذي أقيم��ت فعالياته 

يوم الخميس الماضي في دبي.
ويظهر مقطع الفيديو الحائز على المركز األول 
بخلفي��ة رمادية يصاحبها إيقاع كمان وبيانو حزين، 
ثم يبدأ تش��غيل اإلعالن اإلنس��اني الذي يس��تغرق 

عرضه 46 ثانية.
عليكم االنتظار خمس ثوانٍ فقط..حتى يظهر 
زر التخط��ي". ث��م يبدأ ص��وت دقات الس��اعة الحاد. 
"انتظ��رت 51,148,802 ثاني��ة، لكن زر التخطي لم 

يظهر هنا، بل واصل العرض.
اإلعالن الفائ��ز بجائزة المس��ابقة التي ترعاها 
دب��ي لينكس لم يع��رض صورًا للدم��ار أو لالجئين 
فارين أو وصفًا للمأس��اة، وإنما اعتمد على استخدام 
زر التخط��ي الذي يعمل لمدة 5 ث��وانٍ، خاصة على 
يوتي��وب، موجه��ًا رس��الة بس��يطة ببراع��ة، يروي 
نَصَّهَ��ا فتى س��وري يبل��غ من العمر س��بعة أعوام 
يدع��ى عمر، يعيش ف��ي مخيم الزعت��ري لالجئين، 

الذي يؤوي نحو 100 ألف الجئ سوري.
ث��م يتوقف اإلع��الن على الفور بن��داء من أجل 
الدعم لمساعدة عمر وغيره من األطفال السوريين 
الالجئين، أحتاج إلى مس��اعدتكم، مع استمرار دقات 
الس��اعة، 51,148,840 ثاني��ة، ليوجه اإلعالن بذلك 

رسالة مباشرة وصادمة.
وخُصصت المس��ابقة التي نظمها كلٌّ من دبي 
لينك��س وغوغل إلب��راز أزمة الالجئين الس��وريين 
والتش��جيع على دعمهم من خ��الل صفحة التبرعات 
حص��ل  وق��د  بالمفوضي��ة،  الخاص��ة  الرس��مية 
المش��اركون عل��ى نب��ذة موج��زة ع��ن المفوضي��ة 
والوضع الخاص بسورية، وُأمهلوا سبعة أيام إلنتاج 
مقطع إعالني يستغرق من 30 إلى 60 ثانية، باللغة 
اإلنجليزي��ة أو العربي��ة، وتحميل��ه عل��ى اليوتي��وب 

ليشاهده الجمهور.
محم��د جبري ش��اب س��وري يبلغ م��ن العمر 31 
عام��ًا، يعي��ش ف��ي الس��عودية ويعم��ل ف��ي مجال 
إدارة خدم��ة العمالء في إح��دى وكاالت الدعاية في 

العاصمة الرياض.
يق��ول محمد: »يخيل إل��ى كثيري��ن أن الثواني 
الخمس��ة الت��ي تم��ر حت��ى يظه��ر زر التخطي هي 
فت��رة طويلة من الزم��ن، ولكنها ف��ي الحقيقة مدة 
ال تُذك��ر عن��د مقارنتها بأكثر م��ن 50 مليون ثانية 
وأردف  الس��وريين«.  الالجئي��ن  بع��ض  انتظره��ا 
قائ��اًل: »آمل أال يكون هذا اإلعالن مجرد رس��الة قد 
يرغب المش��اهدون في تخطيها، بل باألحرى شيء 
ينت��ج عن��ه »زر تخ��ط« حقيقي في حي��اة الالجئين 
الس��وريين الضعفاء المتضررين ج��راء هذه األزمة 

المروعة من أجل تجاوز محنتهم«.
ونقلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين عن 
محمد قوله: يخيل إلى كثيرين أن الثواني الخمس��ة 
الت��ي تمر حتى يظهر زر التخط��ي هي فترة طويلة 
م��ن الزم��ن، ولكنها في الحقيقة م��دة ال تُذكر عند 
مقارنتها بأكثر من 50 مليون ثانية انتظرها بعض 
الالجئي��ن الس��وريين، آم��ل أال يكون ه��ذا اإلعالن 
مجرد رسالة قد يرغب المشاهدون في تخطيها، بل 
باألحرى شيء ينتج عنه "زر تخط" حقيقي في حياة 
الالجئين السوريين الضعفاء المتضررين جراء هذه 

األحداث المروعة من أجل تجاوز محنتهم.
وقد اختيرت رس��الة محمد من بي��ن 260 إعالنًا 
ت��م تقييمها من قبل لجنة تحكيم تضم المش��اهير 
م��ن كب��ار الخب��راء المبدعي��ن من منطقة الش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا، ألنها تلبي بفاعلية شروط 
المسابقة، فضاًل عن أسلوبها اإلبداعي، واألهم من 

ذلك كله بساطتها.
وقال عم��ران رضا، الممثل اإلقليمي للمفوضية 
ل��دى دول مجل��س التع��اون الخليج��ي: نش��هد في 
المفوضية كيف يؤدي طول أمد األزمات اإلنس��انية 
في كثير من األحيان إلى فتور مش��اعر المتعاطفين 
مع األشخاص المتضررين ومحاولتهم تغيير القناة، 
مع دخول األحداث الس��ورية عامها الرابع، من المهم 
أن تك��ون لدينا مبادرات كتلك التي قامت بها غوغل 
ودبي لينكس، وأساليب إبداعية كتلك التي انتهجها 
محمد لتذكير الناس باالحتياجات المستمرة وحقيقة 

أنهم قادرون على المساعدة بسهولة شديدة.

أفيش فيديو »أنا أحسدك«
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حملة م�صرتكة ملجموعة من املنظمات احلقوقية مبنا�صبة الذكرى 
الثالثة للثورة ال�صورية لإطالق �صراح املحتجزين تع�صفيًا

أطلق��ت مجموعة من المنظم��ات الحقوقية، 
بما فيها هيومن رايتس ووتش، حملة مشتركة، 
بمناس��بة الذكرى الثالثة للثورة السورية في 15 
آذار، للتأكيد على حاالت 37 س��وريًا تم سجنهم 
أو اختطافهم بسبب عملهم، والعمل على إطالق 

سراح المحتجزين تعسفيًا، وإبراز محنتهم.
وقالت منظم��ة هيومن رايتس ووتش: على 
الحكومة الس��ورية، والميليش��يات المساندة لها، 
والمجموعات المس��لحة غي��ر الحكومية أن تقوم 
على الفور بإطالق سراح كل شخص تم اعتقاله 
بش��كل تعس��في، أو تم اختطاف��ه واحتجازه في 
الثالث س��نوات األخيرة بسبب أنشطته الصحفية 
أو اإلنس��انية الس��لمية، حي��ث حصل��ت عملي��ات 
احتج��از واختط��اف جديدة في س��وريا رغم قرار 
مجلس األمن الصادر في 22 شباط 2014 والذي 
طالب بالكف عن هذه الممارس��ات وإطالق سراح 
كل شخص تعرض إلى االحتجاز بشكل تعسفي.

وق��ال نديم ح��وري، نائ��ب المدي��ر التنفيذي 
لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن 
رايتس ووت��ش: بعد مرور ثالث س��نوات تقريبًا، 
تبنى مجل��س األمن أخيرًا ق��رارًا يطالب بإطالق 
س��راح المحتجزي��ن، دون أن يكون ل��ه أثر ايجابي 
عل��ى العديد من المحتجزين في زنزانات س��وريا، 
ويتعي��ن عل��ى الحكوم��ة والمجموعات المس��لحة 
الكفّ عن احتجاز األش��خاص وإطالق سراح جميع 

من تعرضوا إلى االحتجاز بشكل تعسفي.
وأضاف ح��وري: يقبع آالف األش��خاص رهن 
االحتجاز في س��وريا في الوقت الذي تستخدمهم 
فيه أطراف الحرب كورقة مساومة، ويتعين على 
مجلس األم��ن متابعة القرار الذي أصدره مؤخرًا 
والمطالبة بفتح جمي��ع مراكز االحتجاز لمراقبين 
مس��تقلين، وإحالة الملف الس��وري إلى المحكمة 
الجنائي��ة الدولية، ويجب عل��ى جميع األطراف أن 

تعي عواقب هذه االنتهاكات المستمرة.
توثي��ق  مرك��ز  أن  المنظم��ة  وأوضح��ت 
االنتهاكات في س��ورية، وثق احتجاز 13 شخصًا 
منذ 22 ش��باط، إضافة إلى 37245 محتجزًا آخر 
بحس��ب أرق��ام المنظمة، وفي 25 ش��باط، قامت 
ق��وات حكومي��ة باعتقال ف��راس ش��هابي، الذي 
يعمل لصالح اليونيسيف، مع زوجته في منزلهم 
أم��ام ابنته��م البالغ��ة من العم��ر أربع س��نوات، 
بحس��ب ما قال أحد أصدقائهم ل� هيومن رايتس 
ووتش، وم��ازال ش��هاب وزوجته إل��ى اآلن رهن 

االحتجاز.
وحس��ب بي��ان المنظم��ات القائم��ة بالحملة 
ف��إن الحكوم��ة قامت باحتج��از وإخف��اء وتعذيب 
نش��طاء سياسيين س��لميين، وصحفيين، وعمال 
إغاث��ة، وأطباء، ومحامين منذ ان��دالع الثورة، وال 
يُمك��ن تحدي��د ع��دد المحتجزين ل��دى الحكومة 
ألن األغلبي��ة الس��احقة من مراك��ز االحتجاز غير 
مفتوحة للعم��وم، بينما يُحتج��ز المعتقلون في 
مراك��ز تابعة ألجه��زة األمن بمعزل ع��ن العالم 

الخارجي.
وأك��دت هيوم��ن رايت��س ووت��ش إن عديد 
األش��خاص المحتجزي��ن ف��ي مراك��ز حكومي��ة 
تعرض��وا إل��ى االحتج��از فق��ط ألنه��م مارس��وا 
حقه��م ف��ي حرية التعبي��ر والتجمع الس��لمي، أو 
هم س��اعدوا آخرين على ممارسة هذه الحقوق، 
وتقوم عناص��ر أجهزة األمن الس��ورية المتعددة 
باستجواب المعتقلين، وأحيانًا تقوم باحتجازهم 
لم��دة أش��هر دون تهم، وتق��وم ف��ي العديد من 
س��وء  إل��ى  تعرضه��م  أو  بتعذيبه��م  الح��االت 
المعامل��ة، وتمنعهم من التواص��ل مع عائالتهم 

أوم��ع المحامي��ن، وتقوم ق��وات األم��ن باحتجاز 
البع��ض من هؤالء ف��ي الس��جون المركزية في 
الم��دن الكب��رى، وآخرين ف��ي ثكن��ات الجيش أو 
مراكز االحتجاز التابعة إلى فروع األجهزة األمنية 
السورية، وبينما يمثل الرجال أغلبية المحتجزين، 
إال أن ق��وات األم��ن تق��وم أيض��ا باحتجاز نس��اء 

وأطفال.
المحتجزي��ن  الحكوم��ة  تته��م  م��ا  وغالبً��ا 
السياس��يين بدع��م اإلرهاب، وفي تم��وز 2012، 
تبنت الحكومة السورية قانونًا لمكافحة اإلرهاب 
جاء في صياغة فضفاضة يمكن أن تشمل جميع 
أنشطة المعارضة تقريبًا، ويُعرّف هذا القانون 
اإلره��اب ليس فقط عل��ى أنه أعم��ال عنف، بل 
أيضً��ا كّل عمل "يزعزع األمن العام" باس��تخدام 
"أي طريقة، ورغم أن بعض المحتجزين يمثلون 
أم��ام المحاك��م، والبع��ض اآلخر أم��ام المحاكم 
العس��كرية، إال أن مصير العديد من األش��خاص 

اآلخرين يبقى غير معلوم.
كم��ا قام��ت الجماع��ات المس��لحة المعارضة 
للحكومة باحتجاز األش��خاص بطريقة تعسفية، 
بما ف��ي ذلك الصحفيون، وأحيانً��ا عمال اإلغاثة 
أو نش��طاء وجه��وا له��ا انتق��ادات، وقام��ت هذه 
المجموع��ات باختطاف مدنيين واتخذتهم رهائن 
للحصول عل��ى المال من أقاربه��م أو لمبادلتهم 
بمحتجزي��ن ف��ي المراك��ز الحكومي��ة، ويُعتب��ر 
اختط��اف الرهائ��ن جريم��ة ح��رب وف��ق النظام 

المنش��ئ للمحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة. وإذا كان 
اختط��اف الرهائن عمال ممنهجًا ومنتش��رًا، فهو 

يرقى إلى الجرائم ضدّ اإلنسانية.
وقال أش��خاص ممن تعرضوا إل��ى االحتجاز 
لدى ه��ذه المجموعات ل� هيومن رايتس وووتش 
إنه��م تعرض��وا مع محتجزي��ن آخرين إلى س��وء 
المعامل��ة والتعذي��ب، كما قام��ت مجموعات مثل 
الدول��ة اإلس��المية في الع��راق والش��ام، وجبهة 
النص��رة، وصقور العزّ، وكتيب��ة الفاروق بإعدام 

محتجزين بشكل غير قانوني.
وفي كانون األول 2013، قام رجال مجهولون 
باختطاف مجموعة من نش��طاء حقوق اإلنسان، 
بمن فيهم المدافعة البارزة عن حقوق اإلنس��ان، 
رزان زيتون��ة، في مكتبهم في دوما، في منطقة 
الغوطة الشرقية، في ريف دمشق، وهي منطقة 
خاضعة لعدد من مجموعات المعارضة المسلحة، 
ومازالت زيتونة وزمالؤها وائل حمادة، وس��ميرة 

خليل، وناظم حمادي في عداد المفقودين.
كم��ا قام��ت المجموعات المس��لحة باختطاف 
العديد م��ن عمال اإلغاثة، وف��ي 3 كانون الثاني 
2014، أعلنت منظم��ة أطباء بال حدود أن جماعة 
معارضة غير معروفة قامت باختطاف خمسة من 
موظفيها ش��مال س��وريا، وفي 13 تشرين األول 
2013، قام مس��لحون مجهولون باختطاف س��تة 
موظفي��ن ف��ي اللجن��ة الدولية للصلي��ب األحمر 
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وش��خص آخ��ر متطوع ل��دى الهالل 
األحمر السوري في سراقب، التابعة 
ل� ادل��ب، ومازال موظف��و أطباء بال 
ح��دود واللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب 

األحمر في عداد المفقودين.
كم��ا تع��رض أكثر م��ن مائتي 
4 آب  إل��ى االختط��اف ف��ي  مدن��ي 
النس��اء  م��ن  وأغلبه��م   ،2013
واألطفال، عندما سيطر تحالف من 
المجموعات المسلحة غير الحكومية 
على قرى علوية في ريف الالذقية، 
واس��تنادًا إل��ى قائ��د عس��كري في 
المعارض��ة في الالذقي��ة يعمل في 
مفاوض��ات تحري��ر الرهائ��ن، ف��ان 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
كان��ت تحتج��ز حوالي 110 ش��خصًا 
المهاجري��ن  وجي��ش  مختطًف��ا،  أو 
واألنص��ار حوالي 105 آخرين، وفي 
وق��ت الح��ق ف��ي أيل��ول، ت��م نقل 
القي��ادة المهتم��ة بالرهائ��ن ل��دى 
هاتي��ن المجموعتي��ن إلى مجموعة 
أخ��رى، تُع��رف ب��� أح��رار الش��ام، 
بحس��ب القائد العس��كري، وفي 12 
آذار 2014، نش��رت قن��اة الجزي��رة 
الناطقة بالعربية، في إحدى نشرات 
األخبار، صورًا جديدة لبعض هؤالء 
المجموع��ة  إن  وقال��ت  الرهائ��ن، 
الت��ي تق��وم باحتجازهم مس��تعدة 
إلطالق سراحهم مقابل سجناء لدى 

الحكومة السورية.
أن  إل��ى  المنظم��ة  وأش��ارت 
ه��ذا الب��ث ج��اء ف��ي أعق��اب تبادل 
بي��ن  آذار   9 ف��ي  ت��م  لألس��رى 
الحكوم��ة وجبه��ة النص��رة، وقامت 
ه��ذه المجموعة بتب��ادل 31 راهبة 
كان��ت ق��د احتجزتهم لم��دة قاربت 
أربعة أش��هر بنس��اء وأطفال كانوا 
محتجزين لدى الحكومة الس��ورية، 
وكانت المجموعة المس��لحة تحتجز 
الراهبات المختطفات في منزل في 
بلدة يبرود، قرب دمشق، غير بعيدة 
م��ن منطق��ة ح��دث فيه��ا عملي��ات 

عسكرية مؤخرًا.
وقالت هيوم��ن رايتس ووتش 
المس��لحة  المجموع��ات  عل��ى  إن 
الت��ي قام��ت باختط��اف أش��خاص، 
أن  واحتجزتهم بطريقة تعس��فية، 
تك��ف ع��ن ه��ذه الممارس��ات على 
جمي��ع  س��راح  تطل��ق  وأن  الف��ور، 
المحتجزي��ن لديه��ا، وأن تعامله��م 
وفق معايير القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان.
كم��ا يتعي��ن عل��ى الحكوم��ات 
ه��ذه  يمول��ون  الذي��ن  واألف��راد 
نفوذه��م  اس��تخدام  المجموع��ات 
للضغط عليها لإلفراج عن الرهائن، 
كما يتعي��ن على جمي��ع الحكومات، 
والش��ركات، واألش��خاص الكف عن 
بي��ع األس��لحة، والذخي��رة، والمواد، 
وتموي��ل الجماعات المس��لحة التي 
تنف��ذ عمليات اختط��اف ممنهجة أو 
عل��ى نط��اق واس��ع، والتوق��ف عن 
ارت��كاب ه��ذه الجريمة، ومحاس��بة 
المس��ؤولين عنه��ا بش��كل ش��امل 
عملي��ات  تعن��ي  وق��د  ومناس��ب، 
بي��ع األس��لحة وتقدي��م المس��اعدة 
العس��كرية إلى هذه المجموعات أن 
األشخاص الذين يقومون بذلك هم 

شركاء في الجرائم.

ثالث �صنوات من اأحداث �صورية دمرت 
حياة املاليني من الأطفال وال�صباب

طفل يهرب خالل أحد االشكتباكات في حلب | آذار 2013

وجهت خمس منظمات إغاثي��ة عالمية نداًء موحدًا نهاية 
األس��بوع لوض��ع حد للقت��ال، والتنفيذ العاج��ل لقرار مجلس 
األم��ن الدولي بالس��ماح للمنظمات اإلنس��انية الغي��ر منحازة 

فرصة الوصول الغير مقيد لجميع أنحاء سورية.
وأك��دت المنظم��ات التي ترى " أن الحرب المس��تمرة في 
سورية منذ ثالث سنوات قد دمرت حياة الماليين من األطفال 
والش��باب، وتع��رض جياًل كام��اًل لخط��ر فقدانه إل��ى األبد " 
ضرورة االس��تثمار بش��كل أكبر للمساعدة في شفاء األطفال 
جس��ديًا ونفس��يًا وتوفير المزيد من الدعم م��ن أجل التعليم 
وتنمي��ة المه��ارات وتكثيف الجه��ود لتقليل األث��ر االقتصادي 
الس��لبي لألزمة على البلدان المضيفة ال سيما لبنان واألردن 

والعراق ومصر وتركيا.
وق��ام رؤس��اء المنظم��ات الخم��س وه��ي اليونيس��يف، 
والمفوضي��ة الس��امية لألم��م المتح��دة لش��ؤون الالجئي��ن، 
وممثلون رفيعو المس��توى من مؤسسة ميرسي كور، وإنقاذ 
الطفولة، ومنظمة الرؤية العالمية الدولية، بزيارة مش��تركة 
إلى لبن��ان من أجل تس��ليط الضوء على األث��ر المروع ألكثر 
م��ن ثالث س��نوات من الح��رب التي طال تأثيره��ا 5.5 مليون 
طفل س��وري يعيش��ون في س��ورية، أو كالجئين في البلدان 
المج��اورة، محذرين من حلقة العنف والن��زوح التي ال تنتهي 
وتده��ور الوض��ع الصح��ي واالنقطاع ف��ي التعلي��م والتعلم 

واآلثار النفسية الخطيرة على ماليين األطفال.
وق��ال انتون��ي ليك المدي��ر التنفيذي لليونيس��يف خالل 
الزيارة: لمدة ثالث سنوات مروعة عاش الماليين من األطفال 
األبري��اء طفول��ة ال يجب أن يعيش��ها أحد، ال يمك��ن ألطفال 
سوريا مواجهة عام آخر من هذا الرعب, العنف والقسوة التي 

شوهت حياتهم لمدة ثالثة سنوات طويلة يجب أن تنتهي.
وأضاف ليك: لو كان بمقدور العالم إرجاع عقارب الساعة 
إلى الوراء لعامين أو أكثر، ومعرفة الدمار الذي سينتج اليوم، 
لكان من المؤكد أنه س��يفعل المزي��د لوضع حد لهذه األزمة، 
تخيل��وا ما س��يكون الح��ال بعد عام م��ن اآلن، ومع اس��تمرار 

ارتفاع الخسائر البشرية حان الوقت لنقول كفى.
م��ن جانب��ه ق��ال جاس��تن فورس��يث، المدي��ر التنفيذي 
لمنظم��ة إنق��اذ الطفول��ة: إن وضع األطفال وأس��رهم داخل 
س��وريا ال يمك��ن تص��وره، تح��دث لن��ا األطب��اء ع��ن أطفال 
مرض��ى ال يس��تطيعون الحص��ول على العالج بس��بب انهيار 
الخدم��ات الصحية، كما نعلم بوجود أطفال تعرضوا للتعذيب 
والتجويع أو تم اس��تهدافهم في الهجم��ات، وفر أكثر من 2.5 
مليون ش��خص إلى البلدان المجاورة، ففي لبنان وحده هناك 
م��ا يقرب م��ن مليون الجئ مس��جل، 200 ألف منه��م تقريبًا 
م��ن األطف��ال دون س��ن األربع س��نوات، ويكبر مئ��ات اآلالف 
م��ن األطفال الذين لم يعرفوا ش��يئًا غير أه��وال هذه الحرب 
والفوضى وعدم اليقين الذي أدخلته الحرب إلى حياتهم، هذه 

الحرب يجب أن تتوقف.
وقال��ت كوني لينبيرغ، المديرة اإلقليمية لمنظمة الرؤية 
العالمي��ة: األطف��ال يقول��ون لموظفين��ا في المي��دان بأنهم 
اكتف��وا من ه��ذا الوضع، وهم بحاجة ماس��ة لتغيي��ره، فهم 
يتحملون العبء األكب��ر من أعباء هذه الحرب, عندما يكونون 
خارج المدرس��ة لفترة طويلة جدًا، يعرفون بأنهم لن يعودوا 
إليه��ا، إنهم يعرفون أكث��ر بكثير عن العن��ف وانعدام األمن، 
م��ن العديد م��ن البالغين حولهم، ويش��عرون كم��ا لو أنه تم 
نس��يانهم، مؤك��دة أن��ه ح��ان الوقت للوق��وف مع��ًا، من أجل 
الدعوة بش��كل أقوى م��ن أجل نهاية س��لمية، والتأكد من أن 

جميع األطفال المتضررين يتمتعون بالحماية والرعاية حااًل.
وقال��ت نائبة رئي��س منظمة ميرس��ي كور للمش��اركة 
العالمي��ة والدع��وة أندريا كوب��ل: لنأخذ بعي��ن االعتبار حجم 
الضغ��ط والصدم��ات النفس��ية الت��ي تع��رض له��ا األطفال 
واليافع��ون هنا في لبن��ان واألردن، ناهيك عم��ا مروا به في 
س��ورية، ونحن نواجه خطر تعرض جي��ل كامل من األطفال 
لنهج س��لوك يتس��م بالعنف ألنهم يش��عرون أنه ليس هناك 

ما يفقدونه.
وص��رح أنطوني��و غوتيريس، المفوض الس��امي لألمم 
المتحدة لش��ؤون الالجئين قائاًل: أن الس��وريين يمثلون اليوم 
أكب��ر عدد م��ن الس��كان النازحين قس��رًا ف��ي العال��م وعدد 
األطف��ال النازحين من س��وريا أكث��ر من أي بلد آخ��ر، وإنهم 
يحتاجون ويستحقون أن تقدم لهم الحماية والعالج والتعليم.

وقد دمرت الحرب في س��ورية البنى التحتية التي يعتمد 
عليها األطف��ال للحصول على الرعاية الصحية، حيث تعرض 
%60 م��ن المراكز الصحية داخل س��وريا للدمار، وانهارت ثلث 
محطات معالج��ة المياه، وأدى انخفاض معدالت التطعيم إلى 
ظهور األمراض الفتاكة من جديد بما في ذلك شلل األطفال، 
علمًا أن 1.2 مليون طفل يعيشون اليوم كالجئين في البلدان 
المضيفة، وما يقرب من نصف مليون منهم في لبنان وحده، 

كما ولد 37 ألف طفل الجئ منذ بدء األحداث.
ومما يؤكد عل��ى الخطر البعيد الم��دى والذي يهدد آفاق 
مس��تقبل س��ورية أكثر اس��تقرارًا وازدهارًا هو أيض��ًا انهيار 
النظام التعليمي لألطفال الذين تقع على عاتقهم مس��ؤولية 
قي��ادة الب��الد، فهن��اك ما يقرب م��ن 3 ماليين طف��ل ممن ال 
يرتادون المدرس��ة بش��كل منتظم، ودم��رت خُمس مدارس 

سورية، وتضررت أو استخدمت ألغراض عسكرية.
وحس��ب المنظم��ات الخم��س ف��إن اليافعي��ن، الفتي��ان 
والفتيات السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18، هم 
إحدى المجموع��ات المتضررة من الحرب بش��كل كبير ألنهم 
محاص��رون بين األمل واليأس، معتبري��ن أن تعزيز المهارات 
والسلوكيات اليوم أمر ضروري من أجل إعدادهم للمساهمة 

بشكل إيجابي في سورية عندما يعودون إلى ديارهم.



6

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
23

 | 
 )1

31
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن
. . 

ق 
قي

تح

يف وثيقة �صرية جديدة ل�صوريتنا
حم�ص "املوالية"، حالت اختطاف لذوي القربى، 

وميلي�صيات ت�صمر العداء جلي�ص النظام
ومفخخة الزهراء كانت م�صادرة يف قيادة ال�صرطة

  عامر محمد - دمشق
كشفت وثيقة سرية جديدة حصلت عليها 
س��وربتنا من مص��ادر خاصة، عن ممارس��ات 
جديدة لميليش��يا "جيش الدفاع الوطني" التي 
يقوده صقر رس��تم في مدني��ة حمص، حيث 
تتحدث الوثيقة عن أكثر من ثالثة عشرة حالة 
خطف إلن��اث في أحياء يس��يطر عليها النظام 
من خالل هذه الميليشيا مع قوات جيشه، فيما 
تحدثت وبشكل واضح عن مسؤولية الميليشيا 
المباشرة عن الس��يارة المفخخة التي انفجرت 
ف��ي حي الزهراء قبل أي��ام فقط من اآلن )17 
آذار 2014(، وتتح��دث أيضًا عن نوع جديد من 
الميليش��يات التي نقل��ت البندقية او قد تنقلها 

لتقاتل ضده.
تتح��دث الوثيق��ة ع��ن ح��الالت اختط��اف 
تس��جل في أحياء " النزهة والزهراء وعكرمة 
ووادي الذه��ب" الت��ي تدي��ن بال��والء للنظ��ام 
السوري وأغلب قاطنيها من الطائفة العلوية، 
وتعتبر خزانه البش��ري الرئيس��ي في حمص، 
وتق��ول إن "درة س��ليمان" ق��د اختطف��ت في 
ي��وم )9 آذار 2014( م��ن ش��ارع بي��ت الطويل 
في حي وادي الذهب الذي س��بق وأن كش��فت 
وثائ��ق خاص��ة بس��وريتنا أن ميليش��يا الدفاع 

الوطني قد فجرت مستودعًا لألسلحة فيه، درة 
س��ليمان اختفت من ذلك التاريخ بعد خروجها 
من منزلها في ذات الحي بدقائق، عبر س��يارة 
س��وداء ال تحمل رقم��ًا يركبها أربع��ة عناصر 
مسلحين، وتشير الوثيقة إلى أن الشهود على 
الحالة التي وقعت قرابة الثانية ظهرًا قد قالوا 
إن المختطفي��ن ينتم��ون إلى ميليش��يا الدفاع 

الوطني.
في الس��ادس عش��ر من ذات الشهر تتابع 
الوثيقة القول، ت��م اختطاف "رنا الحامد- 26" 
عن��د الرابعة عصرًا من حي وادي الذهب أيضًا 
بجان��ب مغس��ل الهرم وه��ي من س��كان ذات 
الحي، وتش��ير إل��ى أن الطريقة ذاته��ا اتبعت 
في عملي��ة الخطف، حيث س��يارة بزجاج مانع 
للرؤي��ة، ومن دون أرقام يركبها أربعة عناصر 

مسلحين قد نفذوا عملية االختطاف.
"رش��ا  أيض��ًا،  آذار  م��ن  عش��ر  الثام��ن 
النيصافي- 27 سنة"، تُخطف من حي عكرمة 
عن��د الواح��دة ظه��رًا بع��د أن غ��ادرت منزلها 
قاصدة متج��رًا قريب��ًا منه، وتتح��دث الوثيقة 
عن اس��تخدام الخاطفين الذين تنطبق عليهم 

مواصفات الخاطفين في الحاالت السابقة، في 
ه��ذه الحالة "غازًا مخ��درًا" بوجه الضحية قبل 

أن ينقلوها للسيارة ويهموا بمغادرة الحي.
الوثيق��ة الت��ي حصل��ت عليها س��وريتنا، 
تتح��دث ع��ن حالتي��ن أخريتي��ن ت��م ش��طب 
اس��مائهما، بع��د أن قضيت��ا ل��دى الخاطفين، 
وتق��ول إن طالب��ة من عائلة "حدي��د" تبلغ من 
العم��ر 17 عام��ًا تقط��ن ح��ي المهاجرين، قد 
تم اختطافها في الرابع والعش��رين من شباط 
الماض��ي ف��ي ح��ي الزه��راء أثن��اء مغادرتها 
لمدرس��تها قراب��ة الواحدة النص��ف ظهرًا، ثم 
وج��دت جثته��ا ف��ي الثام��ن والعش��رين من��ه 
قرب مقب��رة الفردوس، بع��د أن قضت نتيجة 

االغتصاب.
وتتح��دث الوثيقة عن حالة واحدة س��جلت 
في ش��ارع الحضارة، حيث اختطف��ت فتاة في 
العشرين من عمرها في منتصف نهار 13 آذار 

2014 وال تذكر أي إضافات عنها.
الوثيقة الحديثة تقول إنه في التاسع عشر 
من هذا الشهر "آذار" تمكنت إحدى المختطفات 
م��ن الهرب من خاطفيها "التذكر الوثيقة كيف 

أحد األحياء الموالية في مدينة حمص | شباط 2014
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تمكن��ت من ذلك" وتق��ول إن الفتاة 
التي تحولت إلى شاهدة كان قد تم 
اختطافه��ا من حي عكرم��ة ووجت 
نفس��ها ف��ي غرف��ة مع فت��اة أخرى 
فاق��دة للوع��ي، في ح��ي النازحين 
ف��ي حمص أيضًا، وه��و الحي الذي 
تسيطر عليه بشكل كامل ميليشيا 

الدفاع الوطني.
تخُل��ص الوثيقة ف��ي صفحتها 
الثاني��ة إل��ى أن المته��م الرئيس��ي 
في عمليات الخط��ف المتكررة هي 
المس��ماة  رس��تم  ميليش��يا صق��ر 
"جي��ش الدف��اع الوطن��ي" وتش��ير 
إل��ى أن القواس��م المش��تركة بين 
جمي��ع المختطف��ات س��واء اللواتي 
تم ذكرهنّ أو اللواتي تم إغفالهن 
هو تميزهن بالجمال، وتتحدث عن 
مخاطر حقيقة من استمرار تسجيل 

هذه الحاالت وتقول:
"إن ح��االت خط��ف النس��اء ل��م 
تُس��جل ف��ي حم��ص حي��ن كان��ت 
الجماع��ات اإلرهابية المس��لحة في 
أوج عمله��ا وقوته��ا، حي��ث اعتادت 
هذه الجماعات على اختطاف الرجال 

فقط"
بينم��ا تذك��ر أن موكب تش��ييع 
الطالب��ة "حدي��د" ق��د تح��ول إل��ى 

"مظاهرة" حيث هتف المشيعون ضد ميليشيا 
الدف��اع واألم��ن الجنائ��ي والش��رطة "وكادت 
األم��ور تخرج عن الس��يطرة لوال تدخل بعض 
الوطنيي��ن الذي وجهوا الهتاف��ات نحو الجيش 

العربي السوري".
كم��ا تذكر الوثيقة أن ذوي المختطفات قد 
تلقي��ن في بع��ض الحاالت اتص��االت بغرض 
طلب فدية مالية إلطالق س��راح بناتهن إال أن 

أي حالة لم تسجل إلطالق سراح مخطوفة.

م�صادرة ثم م�صروقة ثم مفخخة، اأكرب 
تفجريات حم�ص

في السابع عشر من هذا الشهر أيضًا ومع 
اس��تمرار عمليات االختطاف ف��ي أحياء حمص 
الموالية للنظام الس��وري، ه��زّ انفجار وصف 
باألعن��ف في تاريخ حمص حي الزهراء نتيجة 
سيارة مفخخة قتل فيها ستة اشخاص وأصيب 
20 اخ��رون بج��روح، م��رّ الخبر عبر س��انا مع 
صور بثت م��ن مكان التفجير وأظهرت الوكالة 
دمارًا هائاًل في مكان التفجير، وثيقة سوريتنا 
الت��ي نُذكر أنه��ا حديثة الص��دور تتحدث عن 
هذه الس��يارة وتق��ول: إن التحقيق��ات األولية 
كش��فت ع��ن أن الس��يارة هي م��ن مصادرات 
قي��ادة ش��رطة حمص الت��ي يق��ع مبناها في 
ح��ي ج��ورة الش��ياح الموال��ي والذي تس��يطر 
عليه قوات النظام، وأنها قد س��جلت كس��يارة 
مس��روقة من كراج قيادة الش��رطة بعد فترة 
من مصادرتها، فيما تق��ول الوثيقة أن عملية 
الس��رقة ال يمك��ن أن تت��م إال بعل��م ضاب��ط 
من��اوب واح��د على األق��ل في قيادة الش��رطة 
التي تعيش حالة اس��تنفار منذ ثالث س��نوات، 
ويبيت فيها لياًل أكثر من خمس��ة ضباط فضاًل 
عن صف الضب��اط، مفترضة -أي الوثيقة- أن 
حالة الس��رقة لسيارة من كراج قيادة الشرطة 
قد تمت لياًل، وتتابع أن عملية تفخيخ الس��يارة 
بأطن��ان م��ن المتفجرات قد تم��ت داخل الحي 
نفس��ه أي جورة الشياح قبل أن تركن في حي 

الزهراء.
الوثيقة تته��م من جديد ميليش��يا الدفاع 
الوطني بالمس��ؤولية عن الس��يارة المفخخة، 
وتقول إن هدف الميليشيا هو إشاعة الفوضى 
في حمص التي ش��هدت طوال أشهر استقرارًا 

في الحال��ة األمنية بعد ما تصف��ه ب� "انجازات 
الجيش العربي الس��وري" وتتاب��ع الوثيقة أن 
ميليش��يا الدفاع الوطني تريد المحافظة على 
أس��باب وجوده��ا المتمثلة بالفوض��ى والحالة 

األمنية المتردية.
الوثيق��ة تصف حالة أحياء حمص الموالية 
في يوم تفجير السيارة المفخخة وتحديدًا حي 
الزه��راء، وتقول إن الكثير م��ن العائالت التي 
لم تكن تش��ارك في االعم��ال القتالية خرجت 
في حالة غضب إلى الش��وارع، وسجلت حاالت 
حمل للس��الح من قبل البعض، وتشير إلى أن 
أغلب المدنيين رددوا اتهامات علنية لميليش��يا 
الدف��اع، فيم��ا ق��ام بعضه��م بقط��ع الط��رق 
الفرعية ونصب��وا حواجز مؤقتة، وتش��ير إلى 
أنه ف��ي ذات يوم التفجير أطلق واحد من هذه 

الحواجز النار تجاه سيارة رفضت الوقوف له.
إال أن الوثيقة تكشف عن ما هو أخطر من 
كل ما س��بق ذكره إعاله أو في وثيقة سوريتنا 
الس��ابقة عن حمص، إذا تشير في واحدة من 
صفحاتها إلى ظهور نوع جديد من الميليشيات، 
وت��رى بأنه��ا أكثر خط��رًا من ميليش��يا الدفاع 
نفس��ها، وتس��مي ميليش��يا تدع��ى "كتائ��ب 
الجبالوي" التي اس��تقلت ع��ن الدفاع الوطني، 
والت��ي تضم��ر الع��داء للجيش الس��وري وكل 
الكتائب والميليشيات الموالية له بما فيها حزب 
اهلل، تذك��ر الوثيقة أنه في التاس��ع عش��ر من 
آذار الحال��ي، نفذت كتائب الجبالوي كمينًا ضد 
المعارضة المسلحة في منطقة "سكرة" بريف 
حمص الش��رقي، تمكن��ت فيه م��ن قتل عدد 
من ما تصفهم الوثيقة ب� "المسلحين" ونقلت 
جثثه��م إل��ى قلب حم��ص، وأخطرت وس��ائل 
اإلع��الم بعمليته��ا ودعتهم للتصوي��ر وإعداد 
التقاري��ر، الوثيق��ة الخاصة بس��وريتنا، تقول 
إن عناص��ر ه��ذه الكتائ��ب منعوا قن��اة العالم 

اإليراني��ة من التغطية ألنها تغطي أخبار حزب 
اهلل، وأجب��روا بقية الصحفيي��ن على تصوير 
ش��عار الكتاب "كتائب الجب��الوي" التي يضعها 
العناص��ر على بذاتهم، كما راقبوا ما يس��جله 
الصحفي��ون أم��ام الكم��رات م��ن نص��وص، 
رافضين أي إشارة للقوات النظامية أو ميليشيا 
الدفاع الوطني، مهددي��ن بطردهم من مكان 
التصوير ومص��ادرة معداته��م، إذا ما تم ذكر 

مشاركة أي قوات سواهم في العملية.
الميليش��يا  أن  لتذك��ر  الوثيق��ة  وتع��ود 
المذك��رة "الجب��الوي" تش��تم جي��ش النظ��ام 
بش��كل علن��ي وتتحدث ع��ن ع��دم قيامه بأي 
عمليات، فيما تس��تنكر ع��دم تغطية المعارك 
التي تخوضه��ا، وتتهم الوثيقة ش��خصًا نافذًا 
في حمص ال تس��مه بتمويل هذه الميليش��يا، 
وتترك في الحاش��ية جمل��ة "القيادة تعلم عن 

هذا الشخص".
تختم الوثيقة باإلش��ارة إل��ى ما حدث في 
العش��رين من آذار الحالي، حي��ن أعلن النظام 
السيطرة على قرية الحصن مع قلعتها، ورغم 
أنه��ا تش��ير إلى اش��تراك ميليش��يا الدفاع في 
القتال ض��د المعارضة هن��اك، إال أنها تتحدث 
ع��ن عملية بيع نفذتها الميليش��يا لإلعالم في 
القرية، وتذكر أن مراسلي الفضائية السورية 
الرس��مية واإلخباري��ة الس��ورية وقن��اة س��ما 
ل��م يبلغ��وا بالحضور إلى الحص��ن لتغطية ما 
تصفه "بانتصارات الجيش" فيما سمح لقناتي 
المنار والجديد اللبنانيتين بالدخول والتصوير 
قبل أربع وعش��رين س��اعة من موعد السماح 
لبقية وس��ائل االعالم بالدخ��ول إلى الحصن، 
وت��ردُ الوثيقة الس��بب إلى تقاضي ميليش��يا 
الدفاع لمبال��غ مالية من القناتي��ن اللبنانيتين 

مقابل الحصول على "حقوق البث األول".
نهاية الوثيقة.

ت�صري �صوريتنا اإىل جميع و�صائل الإعالم الراغبة باإعادة ن�صر هذه املادة، اإىل �صرورة 
اأو  ملوؤ�ص�صاتهم  الن�ص  ن�صب  الأقل عدم  اأو على  امل�صدر  بذكر  املهنية  املعايري  احرتام 
مواقعهم اأو �صحفهم اأو اأنف�صهم، وذلك اإن مل يكن تقديرًا للمعايري املهنية، فليكن على 
الأقل احرتامًا للجهد املبذول من قبل حمرري �صوريتنا الذي يعي�صون يف الداخل ال�صوري 
وما يحمله هذا من اأخطار نظن اأنكم تقدرونها جيدًا حتى واأن مل تكن قد مرت عليكم.

مسيرة مؤيدة في حي الزهراء في حمص | تموز 2013
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تختلف قذائف الهاون التي ترميها قوات 
المعارض��ة عل��ى أحي��اء حل��ب الغربي��ة عن 
قذائ��ف النظ��ام من حي��ث الحج��م والتطور 
ومدى الدمار ال��ذي تصنعه, ولكنها كقذائف 
النظام ترمى بش��كل عش��وائي وتس��تهدف 
أحي��اء مدنية وتقتل أطفال ونس��اء وش��يوخ 
أبري��اء وتدم��ر منازل فوق رؤوس س��اكنيها 

كقذائف النظام تماما.

 قذائف الهاون ومدفع جهنم ي�صلون 
احلياة يف اأحياء حلب الغربية 

تس��تخدم ق��وات المعارض��ة ف��ي حلب 
أس��لحة بعيدة الم��دى أغلبيتها محلية الصنع 
لتقصف به��ا أحياء حلب الخاضعة لس��يطرة 
النظام كقذائف اله��اون والصواريخ المحلية 
الصن��ع وج��رر الغ��از المتفجرة الت��ي ترمى 
بواس��طة مدف��ع جهن��م, وان جمي��ع ه��ذه 
القذائف والصواريخ ترمى بش��كل عشوائي 
ومب��دأ رميه��ا يعتمد عل��ى التجري��ب كونها 
ال تتمت��ع بدق��ة عالي��ة في اإلصابة ونس��بة 
الخطأ فيه��ا كبيرة, فترم��ى القذيفة األولى 
وحس��ب مكان سقوطها يحدد مسار القذيفة 
الت��ي تليها وهك��ذا حتى يت��م إصابة الهدف 

المبتغى. 
تتمرك��ز ق��وات النظ��ام في حل��ب بين 
األحي��اء المدنية فال ي��كاد يخلو حي من فرع 

لألم��ن أو قطع��ة عس��كرية للجي��ش أو معق��ل 
للش��بيحة, وتتعرض هذه المقرات لقصف شبه 
يومي من قبل بعض كتائب الجيش الحر بأنواع 
مختلف��ة من القذائف ولكن ه��ذه القذائف غالبا 
ما تس��قط على بيوت المدنيي��ن المحيطة بهذه 
القط��ع العس��كرية وان أغلب الضحاي��ا يكونون 
م��ن المدنيين, ويعتب��ر حي الجميلي��ة من أكثر 
األحي��اء التي يتع��رض للقصف م��ن قبل قوات 
المعارض��ة بس��بب احتوائ��ه عل��ى ع��دة نقاط 
عس��كرية كفرع الش��رطة العس��كرية والقصر 
البلدي وقيادة المنطقة الشمالية كما تأخذ أحياء 
العزيزي��ة والس��ليمانية وبس��تان كل آب حصة 
كبيرة من عدد القذائف التي تس��قط على أحياء 
حل��ب كونها تحت��وي على فرع األمن السياس��ي 
وعلى عدة مقرات لح��زب البعث, ويتجنب أهالي 
حلب االقتراب من المناطق التي تس��تهدف عادة 
بالقذائ��ف لتضعف الحركة التجارية فيها وتغلق 
اغل��ب محالته��ا التجاري��ة, كالمح��الت المحيطة 
بالقص��ر البل��دي الت��ي أغلق��ت جميعها بس��بب 
تخ��وف الن��اس من الق��دوم إلى ه��ذه المنطقة 
كونها هدفا رئيس��يا لق��وات المعارضة, ويقول 
رزق وه��و صاحب محل تجاري في حي بس��تان 
كل آب"انعدم��ت الحركة ف��ي المنطقة وتوقفت 
إعمالن��ا بس��بب تخوف الن��اس من الق��دوم إلى 
الح��ي كون��ه مكش��وف عل��ى ح��ي ب��اب النصر 
الخاض��ع لس��يطرة الجي��ش الح��ر وال��ذي يقوم 
عناصره بقن��ص المارين في حيينا دون التمييز 
بين المدني والعسكري, مما جعلنا نغلق محالتنا 

ونبحث عن مناطق أخرى أكثر أمنا نعمل بها"
عندم��ا يكثف النظ��ام غارات��ه الجوية على 
األحي��اء المح��ررة ف��ي حلب ي��رد الجي��ش الحر 
بقص��ف المناط��ق الخاضع��ة لس��يطرة النظام 
بعدد من قذائف اله��اون وجرر بغية ردع النظام 

وإخافة عناصره لكي يتوقف عن قصف المناطق 
المح��ررة, كم��ا يقص��ف الجي��ش الح��ر مناطق 
النظام بشكل كثيف في المناسبات التي يحتفل 
به��ا عناصر النظام بغية تعكي��ر صوفهم كيوم 
عيد رأس السنة الذي ألقت فيه قوات المعارضة 
على أحياء حلب الغربية أكثر من عشرين قذيفة 
كما قصف��ت أحياء العزيزية والجميلية وس��احة 
س��عد اهلل بعد خطاب الرئيس األس��د بأكثر من 

خمسة عشر قذيفة هاون.
 غالبا ما يكون القصف التي تتعرض أليه أحياء 
حلب الخاضعة لس��يطرة النظام في فترات الصباح 
األولى أو عند بداية الليل ويكون القصف ذو وتيرة 
مستمرة حيث تنهال القذائف بشكل متتالي, وجرت 
العادة بان تقوم كتائب المعارضة في حلب بإصدار 
بيان��ات مصورة تعطي فيها مهل��ة زمنية للمدنين 
لكي يبتعدوا عن المناطق العسكرية قبل أن تقوم 
هذه الكتائب بالقصف, وعندم��ا تنتهي هذه المدة 
تنعدم الحركة في الشوارع وتغلق المحال التجارية 
ويختبأ الناس في الغرف الداخلية للبيوت ويفتحون 
النوافذ واألب��واب لكي ال يتكس��روا بفعل الضغط 

الذي تولده القذيفة.
يصف بع��ض أهالي حل��ب عمليات القصف 
الت��ي يتعرضون له��ا من قبل ق��وات المعارضة 
باألج��رام والقت��ل العش��وائي متهميه��م بأنهم 
يس��رون على خط��ا النظام في قت��ل المدنيين, 
بينم��ا يرى البع��ض اآلخر إن قذائ��ف المعارضة 
ال تق��ارن ببرامي��ل النظ��ام وهي مج��رد عامل 
ضغ��ط عل��ى ق��وات النظ��ام لتوق��ف قصفه��ا 
للمناط��ق المحررة, ويق��ول مصطفى وهو من 
أبن��اء حلب "إن معاناتنا ال تق��ارن بمعانات أهلنا 
في المناطق المح��ررة فبرميل واحد من النظام 
يدمر خمس��ين منزال أما قذائف المعارضة ليس 
غايته��ا قت��ل المدنيين إنما ه��ي إلخافة عناصر 
النظام ليوقفوا قصه��م للمناطق المحررة, كما 

إننا نستطيع تجنب ش��ر قذائف الهاون باالختباء 
داخ��ل منازلنا أم��ا براميل النظ��ام تهدم البيوت 

فوق رؤوس ساكنيها".

هاون النظام
غال��ب عملي��ات القص��ف التي تتع��رض لها 
األحياء الخاضعة لسيطرة النظام تتبناها بعض 
فصائ��ل المعارضة,باس��تثناء بع��ض عملي��ات 
القصف التي أس��تهدف تجمعات كبيرة للمدنيين 
في أحياء مكتظة بالس��كان في وس��ط المدينة, 
كالصاروخ الذي س��قط في ش��ارع رئيس��ي في 
حي الجميلية والذي يعتبر اآلن هو مركز المدينة 
وال��ذي راح ضحيت��ه عش��رون مدني��ا, ويته��م 
بعض أهال��ي حلب قوات النظ��ام بأنها هي من 
أطلق��ت هذا الصاروخ واتهمت في إعالمها قوات 
المعارضة لتبين ألهالي حلب أن المعارضة هي 
من تقت��ل المدنيين األبرياء, وج��اء هذا االتهام 
بناء عل��ى نوع الص��اروخ ال��ذي ال تمتلكه قوات 
المعارض��ة وعلى جه��ة إطالقه الت��ي كانت من 
منطقة خاضعة لس��يطرة النظام, ويقول س��عد 
وهو من سكان حي اإلس��ماعيلية "وضع النظام 
مدفعي��ة وراجم��ة للصواريخ بالق��رب من مبنى 
اإلنشاءات العس��كرية الواقعة في حيينا ونسمع 
دائما ص��وت القذائف والصواري��خ التي يطلقها 
النظ��ام باتجاه المناط��ق المح��ررة, وفي إحدى 
الم��رات س��معنا صوت ص��اروخ منطل��ق وبقينا 
نس��مع صوته حتى انخفض وس��قط في الحي 
ليه��دم من��زال كامال ويقت��ل عش��رات المدنيين 
الذي��ن كانوا في الش��ارع, وليات��ي بعدها إعالم 
النظام ويصور الموقع وأجرى بعض اللقاءات مع 
المدنيين وأجبرهم على القول إن هذا الصاروخ 
أتى من مناطق س��يطرة المعارضة مع إن جميع 
أبناء الحي س��معوا صوت الصاروخ عندما نطلق 

من راجمة النظام الموجودة في الحي".

النظام يلقي الرباميل فرتد املعار�صة بالهاون.. 
وهكذا ميوت اأهايل حلب

  عثمان إدلبي - حلب

2013 أيلول    | المعارضة في حلب  لدى  مدفع هاون 
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كت��ب المفك��ر المص��ري »الس��يد 
ياسين« في كتابه »المواطنة في زمن 
العولم��ة«: »ليس��ت المواطن��ة جوهرًا 
يعطي مرة واحدة ولألب��د »، المواطنة 
عن��وان لزاوي��ةٍ جدي��دة تنض��م إل��ى 
صفحات س��وريتنا، نقرأ فيها أس��بوعيًا 
عن المواطنة، فمن يس��تعرض تاريخ 
س��وريا مثلها مث��ل جمي��ع المجتمعات 
األخرى العربية وغير العربية يعرف أن 
العصبوية هي س��مة من سمات النظم 
االس��تبدادية القديمة والحديثة، ونتاج 
مباش��ر لها ومرتكز وجودها، ولم يكن 
المجتمع الس��وري في أي حقبة سابقة 
العصبي��ات  عل��ى  ومراهن��ًا  عصبوي��ًا 
العائلية والطائفية والعشائرية كما هو 
عليه الي��وم، بل تعدى األمر حتى باتت 
فئ��ة من المجتمع تراهن على الس��الح 

بوصفه حكمًا بدياًل عن القانون.
فبق��در ما تغلق على الف��رد أبواب المواطنية، 
م��ن حي��ث التك��ون وم��ن حي��ث الممارس��ة وم��ن 
حي��ث العقي��دة، وبقدر م��ا يحطم أس��اس االنتماء 
الوطن��ي الجام��ع ال��ذي ه��و المس��اواة القانوني��ة 
الفعلي��ة، ويترك الف��رد عاريًا أمام قانون العس��ف 
األمن��ي وغي��ر األمني، تع��ود ال��والءات العصبوية 
إل��ى الظهور ويضطر الفرد، حت��ى لو تملك ثقافة 
حديث��ة وقيم��ًا ل��م تع��د ذات عالق��ة كبي��رة بقيم 
العش��ائرية والطائفية القديمة، إلى العودة إلحياء 
األط��ر التقليدي��ة واالحتم��اء به��ا لضم��ان أمنه أو 
لتحقيق الحد األدنى من الثقة والتكافل والتواصل 

والتفاهم مع أقرانه.
كي نخرج من المجتمع السوري من العصبيات 
التقليدي��ة، ينبغ��ي أن يك��ون هذا أح��د أهداف إي 
نظام سياس��ي قادم، وأن نفكر بالنظام الساس��ي 
القادم من منظور مكافحة العصبوية هذه، ينبغي 
أن نح��ل عند كل فرد، محل وضعية التابع لس��يده 
أو طائفت��ه أو حزب��ه أو مدينت��ه أو قريته، وضعية 
المواط��ن، أي أن نض��ع األفراد جميعًا في ش��روط 
ممارس��ة المواطني��ة ونس��اعدهم على الس��لوك 

كمواطنين.
فالمواطن��ة مس��اواة األف��راد أم��ام القان��ون 
والدس��تور، بما يعني ممارس��ة المواط��ن حقوقه 
كامل��ة وأداء واجبات��ه كاملة دون مي��ز أو مضايقة 
أو إلغ��اء أو تهمي��ش. والحق��وق تضم��ن ل��ه ح��ق 
المش��اركة ف��ي المجتمع السياس��ي أو المدني كما 

تضمن له ممارسة حقوقه المتنوعة األخرى.
والمواطن هو اإلنس��ان الذي يس��تقر بش��كل 
ثاب��ت بداخ��ل الدول��ة أو يحم��ل جنس��يتها ويكون 
مش��اركًا ف��ي الحكم ويخض��ع للقواني��ن الصادرة 
عنها فيتمتع بشكل متس��اوي مع بقية المواطنين 
مجموع��ة م��ن الحق��وق ويلت��زم ب��أداء مجموعة 
م��ن الواجب��ات اتج��اه الدول��ة، لكن تجدر اإلش��ارة 
إلى أن اإلنس��ان ال يول��د مواطن��ُا، فالمواطنة حق 
مكتس��ب بوصفه��ا قيم وس��لوك أي تربي��ة وآداب 
وأخ��الق وتكوي��ن وذوق حض��اري وت��راث مرتبط 
بقيم وثوابت المجتمع وفلس��فته في الحياة. فهي 
تتضم��ن ح��ب الوطن والتعل��ق به ;والف��رد مدني 
بطبعه يميل إلى غيره وه��و ابن بيئته ومجتمعه. 
فالمواطنة به��ذا المعنى تتضمن التزامات أخالقية 

واجتماعية تجاه المجتمع واألمة.
وفي إطار الس��عي إلى صنع المن��اخ القانوني 
الذي ينبغي أن يضمن المس��اواة بين جميع الناس 
بغض النظ��ر عن الدين أو الخلفي��ة العرقية، نبدأ 

اعتب��ارًا م��ن ه��ذا األس��بوع بسلس��لة المواطن��ة، 
والتي ستنش��ر في سوريتنا أس��بوعيًا بالتعاون مع 

مجموعة كلنا مواطنون.
في زاويتنا اليوم سنعرض للمحة تاريخية عن 
المواطنة وتكونها، يعود تاريخ المواطنة إلى زمن 
الديمقراطية اإلغريقية المباشرة، وكانت الحضارة 
اليوناني��ة أول من اس��تعمل تعبير مواطنة لتحديد 
الوضع القانوني والسياس��ي للف��رد اليوناني، وقد 
ف��رق أرس��طو بي��ن المواطن الح��ر وبي��ن التابع، 
فعرَّف التابع أو العبد بأنه »من ضعف روحه وقلت 
حيلته فأتبع نفس��ه لغيره«. وال يخفى أن أرس��طو 
كان يحم��ل العبيد والنس��اء مس��ؤولية عبوديتهم 
ليبرئ النظ��ام االجتماعي القائم على االس��تعباد. 
وإذ كان أرس��طو يس��اوي بين العبيد والنساء، كان 
ينظ��ر إل��ى األطفال عل��ى أنه��م »مواطنون ليس 
بع��د«، وإلى الش��يوخ عل��ى أنه��م »مواطنون فات 

أوانهم«.
وقد كانت المواطنة اليونانية تنتقل إرثيًا بين 
أبناء مجتمع واح��د تربطهم رابطة الدم وتجمعهم 
اللغة الواحدة، ولم تكن اإلقامة في المدن اليونانية 
طريقًا الكتس��اب المواطنة، وبينما كان عدد سكان 
أثين��ا ما بي��ن 300 ألف 400- ألف رج��ل، كان عدد 
المواطني��ن منهم يتراوح ما بين 20 ألف - 40 ألف 
رجل يتمتعون بمس��اواةٍ قانونية تامة في جمعية 

المواطنين والمجالس والمحاكم.
والبد من اإلشارة إلى أن المواطنة عند اليونان 
كان��ت ف��ي مقاب��ل الغرب��اء » العبي��د » كطريقة 
اآلخري��ن  ض��د  لتمييزه��م  اليوناني��ون  ابتدعه��ا 
واش��تقوا م��ن ذل��ك قوانينه��م التي اس��تمرت مع 
الرومان س��ادة التش��ريع األوائل في ه��ذا المجال. 
وع��ام 212 مي��الدي ص��در مرس��وم امبراط��وري 
وس��ع ح��ق المواطن��ة بحيث ش��مل جمي��ع أراضي 
اإلمبراطورية الرومانية واقطارها وحصل سكانها 
م��ن الذك��ور باس��تثناء العبيد على ح��ق المواطنة 

الرومانية.
م��ع س��قوط االمبراطورية الرومانية انحس��ر 
مفه��وم المواطن��ة، وحكم��ت أوروب��ا حت��ى عصر 
النهض��ة التش��ريعات اليوناني��ة بصي��غ متفاوت��ة 
إال أن أساس��ها التميي��ز بي��ن فئتين ف��ي المجتمع 
نبالء أو س��ادة أو إقطاعيي��ن، وعامة وحتى الديانة 
المس��يحية الت��ي أت��ت ثورة عل��ى ه��ذه القيم لم 
تستطع محوها أو استبداله حتى أننا نجد مفكرين 
عظام في الكنيسة كأوغسطين يؤيدون العبودية 
والتميي��ز الطبقي، وفي فترة الحقة قدم اإلس��الم 
نموذج��ًا خاصًا م��ن المواطنة لها ما له��ا وعليها ما 

عليها قوامها األخ�وة الدينية. فالمسلم أخ المسلم 
ويرتب���ط مع��ه برواب���ط معنوي��ة ف��وق الزم��ان 

والمكان وسنفرد بحثًا خاصًا عنها في المستقبل.
م��ع عصر النهض��ة والتنوير ف��ي أوروبا بدأت 
تظهر ب��وادر للمواطنة المعروفة حاليًا، من »كتاب 
األص��ول الطبيعية والسياس��ية لس��لطة الدولة » 
للكاتب االنجليزي، توم��اس هوبز » 1679-1588 
»، وكت��اب »اتفاقيت��ان » للكات��ب اإلنجليزي أيضا، 
جون لوك »1632-1704 ». وكتاب » روح الش��رائع 
» للفقيه الفرنس��ي مونتس��يكو, وصواًل إلى كتاب 
الفيلس��وف الفرنس��ي ج��ان جاك روس��و )1712-

1778( ال��ذي وض��ع تص��ورا متكام��ال ع��ن فك��رة 
العقد االجتماعي. الذي يتس��اوى فيه جميع أعضاء 
الكيان السياس��ي، ويش��تركون ف��ي ملكية أرض 
الوط��ن وموارده. وهم أيضا ش��ركاء في القرارات 
المتعلق��ة بهم كمجموعة. والف��رد حر في أفعاله، 
إذا لم ينص القان��ون بخالف ذلك. ومهمة القانون 
والدول��ة، ه��ي ضمان حري��ات األف��راد وحقوقهم، 
والمجتمع هو فوق الدولة وهو س��يدها، وقد أثرت 
فك��رة العق��د االجتماع��ي عل��ى واضعي دس��تور 
االستقالل األمريكي الذي ورد فيه أن الناس جميعًا 
ولدوا متس��اوين وان لهم حقوقًا أصيلة فيهم منذ 
خلقهم وان الش��عب هو صاحب السيادة، ومنظري 

الثورة الفرنسية.
وق��د تزام��ن ترس��يخ مفه��وم المواطن��ة مع 
نش��وء الدول الحديثة خاصًة بعد الح��رب العالمية 
األولى حيث مارس��ت هذه الدول السيادة المطلقة 
داخ��ل حدوده��ا، وعلى كل من يقط��ن داخل تلك 
الح��دود الجغرافية. ومن اجل منع اس��تبداد الدولة 
وس���لطاتها فقد نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك 
الحق��وق غير القابل��ة لألخذ أو االعت��داء عليها من 
قب��ل الدول��ة. فه��ذه الحق��وق هي حق��وق مدنية 
تتعلق بالمس��اواة م��ع اآلخرين وحقوق س�ياس��ية 
تتعل��ق بالمش��اركة في اتخ��اذ القرار السياس��ي، 
وحق��وق جماعي��ة ترتب��ط بالش��ئون االقتصادية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة، ه��ذه الحق��وق انتزعتها 
الشعوب بالتدريج ففي بريطانيا لم تحصل النساء 
عل��ى حق االنتخاب إال في عام 1929 وفي فرنس��ا 

في عام 1945 وفي سوريا عام 1949.
تطور مفه��وم المواطنة الحقا، ليتضمن دولة 
الرفاه، حيث لكل مواطن حق في الرعاية. والدولة 
تضم��ن كفالة الذين ال يتمكنون من االعتماد على 
أنفس��هم: كاألطف��ال، والمرض��ى، وكبار الس��ن، 

والعاجزين، والعاطلين عن العمل.

  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
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الكتئاب والكتئاب ال�صيا�صي
  ياسر مرزوق

الحدائ��ق العام��ة باتت مخيم��اتٍ جديدة تأوي 
المهجرين من منطقة القلمون بعد أن حسم حزب 
اهلل نص��ره ف��ي المدين��ة وجيش الدف��اع الوطني 
يتولى عملية نقل وتحميل ما تركه أهلها من أثاثٍ 

ومتاع وحيواتٍ وذكريات..
الذع��ر ومئات الس��يارات المكتظ��ة تتجه نحو 

عرسال هربًا من الموت إلى الموت.. 
المجتم��ع الدولي مش��غوٌل بالق��رم والطائرة 
يس��تطيعون  س��وريا  ف��ي  والقتل��ى  الماليزي��ة، 

االنتظار.
200 أل��ف قتي��ل وأكث��ر م��ن 9 ماليي��ن نازح 
س��وري داخل س��ورية، وأكثر من مليونين ونصف 
الملي��ون خ��ارج س��ورية -وف��ق إحص��اءات األمم 
المتحدة كما نش��رتها صحيفة » واشنطن بوست » 
األميركي��ة، وقتل أكثر من 10 آالف طفل س��وري. 
وفقًا لإلحصاءات نفسها، فكل دقيقة يتحول ثالثة 
س��وريين إلى الجئي��ن في الخ��ارج، وكل دقيقتين 
يضط��ر ثماني��ة أطف��ال س��وريين إل��ى مغ��ادرة 

منازلهم.
الع��رب صامت��ون، أقس��ى من الحص��ار، أوجع 
م��ن صراخ األطفال ومن أني��ن الجرحى، أفظع من 
منظ��ر الجثث والدم��ار، وأقتُل من قص��ف القنابل 
وأعلى دويًا، هذا الصمت العربي، وإن نطق فكفرًا 
»نحيي صمود الشعب السوري والذي شعاره الموت 
وال المذل��ة«، الموت ش��ارفناه، أم��ا المذلة فعليكم 

جميعًا.
فضائيٌة تنطق بلسان المعارضة تعنون »سنة 
رابعة حرية« وأنا استبدل التاء بالقاف وأقول »سنة 

رابعة حريق«. 
المواطن��ون في قل��ب العاصمة باتوا أش��باحًا 
يتزاحمون س��اعة ال��ذروة على المواص��الت منهم 
من يحم��ل ربطة خبز أو ق��ارورة وقود ومنهم من 
يؤجل المش��روع حتى اليوم التالي، وجوه مكتئبة، 
وشوارع مكتئبة، وبضائع مكتئبة، حجارة وكراسي 
وباصات وإش��ارات ضوئية ومتاج��ر ومطاعم أكثر 
اكتئابًا، ال أخبار س��وى أخبار االكتئاب وال حديث إال 

فيه اكتئاب..
المعارضون ف��ي الخارج يتعامل��ون مع الثورة 
بوصفها مكتفيًة أخالقي��ًا، أي أنها بحد ذاتها معيار 
أخالقي، ف��ال حاجة بها إلى تطوي��ر ضمير خاص، 
فكل عمل ثوري هو عمل مخلص ونزيه ال تشوبه 
ش��ائبة ويمر تح��ت عب��اءة األخالق الثورية أبش��ع 
الجرائ��م م��ن فس��ادٍ وس��رقة وعمال��ة دون أدنى 
محاس��بة، فليتذكر الجميع حك��م التاريخ وال بد أن 
يخ��رج واحدٌ من معس��كرات االعتق��ال الكبير في 
داريا وم��ورك وجوبر وحلب، ويحاس��ب في يوٍم ما 
على هذا الموقف المتردد والمتفرج، وسوريا تغرق 

في بحر الدماء.
عام��ان وفقراء ريف دمش��ق وحل��ب يموتون، 
وأطف��ال حمص يتس��ممون باألعش��اب التي باتت 
غذاًء وإعالم النظام يعيش بهجة اإلعالنات، حفلة 
لناصي��ف زيتون بمناس��بة عي��د الحب، ب��ازار لعيد 
األم في أرقى فنادق العاصمة، عروضٌ للس��ياحة 

الداخلية في فنادق الساحل السوري..
يكت��ب ابراهي��م األمي��ن ف��ي جري��دة االخبار 
اللبناني��ة: »ليس من أحد على وجه الكرة األرضية 
قادرًا اليوم على ادّعاء قدرة على وصل ما انقطع. 
وليس من أحد ق��ادرًا على بث األمل بحياة أفضل. 
ولي��س من أحد، داخل س��وريا نفس��ها، قادرًا على 
جم��ع الن��اس تحت راي��ة واحدة. ولي��س هناك من 

يق��در على ف��رض قان��ون واحد، وس��لطة واحدة، 
ووالء واحد على السوريين«. 

نيك��والي كوزهان��وف محاضر ف��ي االقتصاد 
السياس��ي ف��ي جامعة س��انت بطرس��بورغ. خبير 
في معهد الش��رق األوس��ط في موسكو يقول: »ال 
يمكن افتراض أو توّقع أي ش��يء حول ما س��تؤول 
إلي��ه األمور في المواجهة الس��ورية. إذ إّن الش��يء 
الوحيد الذي يمكن قوله على األكيد هو أّن سورية 
التي عرفناها منذ عقود عدة قد رحلت إلى األبد«.

هذا نذرٌ مما قرأته في اليومين السابقين من 
أخبار ومما ش��اهدته في ش��وارع العاصمة دمشق 
من ص��ور فيها ما يكف��ي لجعل االكتئ��اب ظاهرًة 
عامة، أو طبعًا من طباع الس��وريين لعقودٍ قادمة، 
ف��ي ملفنا اليوم س��نضيء على ظاه��رة االكتئاب 
واالكتئاب السياس��ي، ويبدو الحدي��ث عن االكتئاب 
ترف��ًا تدحضه آخر األبح��اث العلمي��ة، التي تخص 
الحاالت النفس��ية لإلنس��ان، حيث توصل مجموعة 
م��ن الباحتي��ن إل��ى أن ح��االت التوت��ر الش��ديدة 
واالكتئ��اب، تؤدي إل��ى انكماش بخالي��ا الدماغ… 
ويرجع الس��بب في ذلك حس��ب البح��ث إلى احتدام 
الصراعات النفسية والمشاكل العصبية التي تؤدي 
إلى انفعاالت س��لبية في نفسية الشخص. ويرجع 
السبب العلمي إلى انكماش الخاليا هذا، إلى التغير 
الذي يطرأ على الجينات الوراثية لش��خص تعرض 
لالكتئ��اب بصورة كبي��رة، هذا ما ي��ؤدي أيضا إلى 
فق��دان العديد من الرواب��ط العصبية، ليؤدي ذلك 

في النهاية إلى اإلصابة بانكماش في المخ.
ومما الش��ك فيه انع��كاس النظام السياس��ي 
على الخصائص النفسية للشعوب، فالشعوب التي 
تعيش تحت نظام سياس��ي عادل حر تثق بنفسها 
وتص��دق ف��ي انتمائها لوطنه��ا، أما الت��ي تعيش 
تحت نظام سياس��ي دكتاتوري قمعي فإنها تصبح 
مخنوق��ة خائفة ال تخلص في خدم��ة وطنها. ولذا 
يقال: عندما ترى ش��عبًا مزدهرًا س��عيدًا فأعلم أن 
خلفه نظامًا سياس��يًا عاداًل حرًا، وعندما ترى شعبًا 
مكسورًا مذلواًل فأعلم أن نظامًا قمعيًا يقف خلفه.

وقد أج��رت جامع��ة »كوينزالند« األس��ترالية 
دراسًة، لقياس نس��بة االكتئاب لدى سكان العالم، 
كدرج��ة اس��تفحال الم��رض ومدت��ه ف��ي تحدي��د 
تداعيات��ه عل��ى الصح��ة االجتماعي��ة، حيث وجدت 
الدراس��ة أن االكتئ��اب ثاني متس��بب ف��ي اإلعاقة 
بعد تطوره إلى مرض عضوي، وأن %4 من س��كان 
العال��م يعانون منه حس��ب معطيات التش��خيص، 
الخالص��ة المثي��رة التي انته��ت إليها الدراس��ة أن 
س��كان منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا 
يأت��ون ضمن الش��عوب األكثر اكتئابًا بين ش��عوب 
العال��م، وم��ن حيث ال��دول تص��درت أفغانس��تان 
قائمة المكتئبين بجدارة بينما، فيما تذيلت اليابان 

القائمة.
الدراس��ة  اتخذته��ا  الت��ي  المعايي��ر  وم��ن 
األس��ترالية، في تقدير نسبة االكتئاب عبر العالم، 
قي��اس م��ا أضاع��ه االكتئ��اب عل��ى المرض��ى من 
س��نوات حياتهم، لكون اضطراباته ذات انعكاساتٍ 
على أمل الحياة، وكانت النتيجة أن نس��بة االكتئاب 
تنخف��ض في الدول التي تعنى بالصحة النفس��ية 

لسكانها.
في غضون ذلك، ربط الباحثون بين ما تكابده 
بعض ال��دول مع النزاع��ات والحروب، باس��تفحال 
الم��رض، كما هو ح��ال ثالث دول، كان��ت من بين 
األكثر اكتئابًا، هي فلسطين وسوريا وأفغانستان.

تعريفات الكتئاب:
ويش��ير مفهوم االكتئاب إل��ى أكثر من جانب، 
فهو مرض له أساس بيولوجي يتأثر غالبا بعوامل 
ع��دة كاإلره��اق النفس��ي والفك��ري واالجتماعي. 
وعوامل كالوراث��ة والتوتر والتغي��رات في وظيفة 
الجسم والدماغ..الخ مما يصعب تعريفه أو التعرف 
إليه حيث عوارضه قد تتداخل مع عوارض أمراض 
أخ��رى، أو قد تعزى إلى الحزن أو التعب الش��ديد أو 
إلى مش��كالت النوم أو التقدم ف��ي العمر أو العمل 

المفرط.
و يُعَدّ االكتئاب من أقدم األمراض النفس��ية 
المعروفة وقد ذكر الدكتور أحمد عكاشة في كتابه 
» الط��ب النفس��ي المعاصر » ما كت��ب على بردية 
فرعوني��ة عمره��ا آالف الس��نين تصف م��ا يعرف 
اآلن باالكتئاب، وفي عام 450 قبل الميالد، أس��ماه 
أبق��راط الس��واد االرت��دادي » المانخولي��ا ». وفي 
العصور الوسطى، قس��م ابن سينا المانخوليا إلى 
أربعة أن��واع، طبق��ًا لمزاج الش��خص المضطرب، 
وكما تحدث عن ه��ذا االضطراب علماء العرب مثل 
ابن س��يناء وأبو بكر الرازي ف��ي كتاباتهم العلمية 
في الطب، كما ذكر أيضًا في التراث األدبي القديم 
ما يتفق وما يؤيد معرفة أس��الفنا لهذا االضطراب 
وطبيعته الوجدانية الناتجة عن خبرات س��لبية في 
الحياة، على س�بيل المثال ما جاء في قصة مجنون 
ليل��ى وم��ا كان يعاني��ه مما يمك��ن أن يطلق عليه 
)المانخوليا( أو ذهان الهوس االكتئابي، ثم أس��ماه 
أطباء النفس الفرنس��يون، باالكتئاب، عام 1854، 

ووصفوا تناوبه مع الهوس.
االكتئاب لغًة مشتق من الفعل الثالثي »كأب« 
ويشير هذا الفعل أيضا إلى اسم الكآبة وهي تعني 
س��وء الحال واالنكسار من الحزن واألسى،و«كأب« 

من كئيب.
المعج��م  ف��ي  االكتئ��اب  يع��رف  اصطالح��ًا، 
النفس��ي الكبير بأن��ه مرض نفس��ي يتميز بتغير 
عمي��ق ف��ي الحال��ة المزاجي��ة م��ن الح��زن واأللم 

النفسي والتباطؤ النفسي الحركي.
وعرف��ه انغ��رام بأن��ه اضط��راب مزاج��ي أو 
وجداني ويتسم ذلك االضطراب بانحرافات مزاجية 

تفوق التقلبات المزاجية األخرى.
عرف��ه هاملت��ون بأنه مرض نفس��ي يتصف 
بش��عور عميق ودائ��م بالحزن أو الي��أس أو فقدان 
االهتم��ام باألش��ياء الت��ي كان��ت يوما م��ا مصدرا 
للبهج��ة ويتراف��ق ذلك مع اضطراب ف��ي العمليات 

الذهنية.
عرف��ه فاخر عاق��ل بأنه حال��ة انفعالية تكون 
فيه��ا الفاعلي��ة النفس��ية والجس��دية منخفض��ة 
وغي��ر س��ارة وقد تكون س��وية أو مرضية وتش��ير 
المرضية منها إلى اليأس والشعور الساحق بالعجز 

والتفاهة.
أم��ا حام��د زهران في��رى أنه حالة م��ن الحزن 
الش��ديد المس��تمر، تنت��ج ع��ن الظ��روف المحزنة 
األليم��ة وتعبر عن ش��يء مفق��ود كان المريض ال 

يعي المصدر الحقيقي لحزنه.
وورد في » موس��وعة علم النف��س والتحليل 
النفس��ي »: أن االكتئ��اب حال��ة م��ن االضط��راب 
النفس��ي تبدو أكثر وضوحا ف��ي الجانب االنفعالي 
في ش��خصية المريض، إذ تتميز بالحزن الش��ديد 

واليأس من الحياة ووخز الضمير.
وج��اء ف��ي الدلي��ل التش��خيصي واإلحصائي 



11

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
23

 | 
 )1

31
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

الص��ادر ع��ن الجمعي��ة األمريكية للطب النفس��ي 
»يتميز االكتئاب بمزاج حزين كئيب ويس��وده الغم 
بشكل غير عادي، أو تالشي االهتمام والبهجة في 
النش��اطات اليومية بش��كل ملحوظ، وهذا يختلف 

عن حالة مريض غير مكتئب«.
كما ورد تعريفه في التصنيف العالمي العاشر 
لالضطرابات العقلية والس��لوكية »يشير االكتئاب 
إل��ى مجموعة من األعراض منها عدم القدرة على 
التركي��ز، انخف��اض تقدي��ر الذات، الش��عور بعدم 

األهمية، الشعور بالذنب، اإلقدام على االنتحار«.

الكتئاب عند الطفل: 
 م��ا نراه م��ن عملي��ات عن��ف وإره��اب يومي 
يول��د حال��ة من االكتئاب ل��دى األطف��ال بداية من 
س��ن األربع سنوات حتى سن الس��بع سنوات، حيث 
ب��دأت تظهر بع��ض مظاه��ر العنف ل��دى الطفل 
داخ��ل األس��رة حت��ى تتوس��ع لتش��مل األصدق��اء 
فتصبح أس��لوبًا مرس��خًا فى ش��خصيته، ويتضح 
بذلك أن نش��أة الطفل وتدعيم س��لوكه باإليجابي 
أحد العوامل األساس��ية المهمة لنش��أة جيل يتسم 

بالصفات اإليجابية.
إن كث��رة األج��واء السياس��ية الت��ي يعيش��ها 
الطفل فى الوقت الراهن سببت له حالة من العنف 
واالكتئاب، واألطفال ليس لهم دور سياسي، وهم 
بذلك حرموا من أن يعيش��وا طفولتهم الطبيعية، 
كما أن الضغوط العصبية والنفسية التي تتعرض 
لها األس��رة؛ نتيجة التغيرات السياسية قد تنعكس 
بالس��لب على ش��خصية الطف��ل، وما يظه��ر أمام 
الطف��ل من مش��ادات كالمي��ة وألف��اظ خارجة قد 

تضعف لغة الحوار لديه.
و بذل��ك تب��دأ مظاه��ر العن��ف الت��ي تنعكس 
على ش��خصية الطفل داخليًا، ومع األس��رة وداخل 
المدرسة وعند س��ن المراهقة، حيث تبدأ باللفظ، 
ثم اليد ثم حمل السالح، فالتربية والنشأة الخاطئة 
ل��دى الطفل من س��ن األربع س��نوات حتى الس��بع 
سنوات ترس��خ فى عقله أحداث العنف حتى تظهر 
عند الكبر، ويظهر شخصًا فأسدا ليس منه أي نفع 

للمجتمع أو انتماء وطني،
ويب��دو االكتئاب عن��د األطفال بنق��ص النوم 
أو اضطرابه، م��ع بالدة وش��عور بالخطر المحدق، 
ويتراف��ق أحيان��ًا بالش��عور بالذنب وتأني��ب الذات 

ولومها، مع نقص الش��هية للطعام وفقدان الوزن، 
ومن أهم أس��باب الح��االت الش��ديدة لالكتئاب في 
س��وريا فق��د أح��د الوالدين، فق��د وجد« ب��راون » 
عند دراس��ته مجموعات من المصابي��ن باالكتئاب 
أن نس��بة %41 منهم فقدوا أحد األبوين، كما وجد 
أن فق��دان األم ل��ه أث��ر أكبر من فق��دان األب، وأن 
أثره س��وف يس��تمر ف��ي جميع األعمار ف��ي إحداث 
االكتئاب، وكذلك أثبتت نتائج األبحاث التي قام بها 
»مان��رو » على مجموعة م��ن المصابين باالكتئاب 
أن نسبة كبيرة من هؤالء المصابين قد فقدوا أحد 

الوالدين.

الكتئاب ال�صيا�صي: 
أو  السياس��ي  االكتئ��اب  ع��ن  الحدي��ث  قب��ل 
اكتئ��اب م��ا بع��د الث��ورة ال��ذي يصيب األف��راد قد 
يص��اب نظ��ام كامل باالكتئ��اب وهو ح��ال النظام 
الس��وري ما قب��ل الث��ورة وتتلخ��ص أعراضه في 
عدم قدرة النظام علي إيجاد ما يكفي من المرونة 
واإلرادة والش��فافية المطلوب��ة للتعامل مع االزمة 
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة الت��ي تض��رب جنب��ات 
المجتم��ع ,  وف��ي نف��س الوق��ت يعج��ز المواطنون 
ع��ن إيجاد م��ا يكفي من صبر وتحم��ل وتقبل كي 
يس��تطيعوا التعامل م��ع ذات المصاع��ب ,  وبمعني 
آخ��ر ,  اصبحت األوضاع السياس��ية أكب��ر من طاقة 
أو  التحم��ل  عل��ي  السياس��ي  والنظ��ام  المجتم��ع 
التصحي��ح ,  وهذا الصراع بس��بب عدم قبول الواقع 
وغياب الق��درة علي التعامل معه ه��و أكبر مدخل 

لمرض االكتئاب سواء كان نفسيًا أو سياسيًا..
واالكتئ��اب السياس��ي يصيب مختل��ف جوانب 
النظ��ام ,  فيش��ل ق��درة القي��ادة السياس��ية عل��ي 
التفكير بوض��وح ,  ويقلل من انتاجية المؤسس��ات 
ويصي��ب  الدول��ة ,   ف��ي  واالجتماعي��ة  السياس��ية 
السياسة الخارجية بحالة من الكسل والتبلد ,  ويؤثر 
س��لبا علي مع��دالت انت��اج القطاع��ات الصناعية ,  
وي��ؤدي إل��ي تبن��ي المواطني��ن لنظرة س��وداوية 
قاتمة تمنعهم من النظر إلي االيجابيات في محيط 
حياته��م وتدفعه��م للس��قوط في بئر م��ن اليأس 
وقل��ة الحيل��ة ، وحين يعج��ز نظام ما عل��ى القيام 
بالع��الج الالزم لعالج االكتئ��اب الذي ينعكس على 

مختلف جوانبه هذا الفشل يقوده لالنتحار.
أما عن االكتئاب السياسي الذي يصيب األفراد 
مم��ن لديهم اس��تعداد جين��ي لالكتئاب النفس��ي 

ح��دث لديهم نوع م��ن أعراض االكتئاب الش��ديدة 
بعد الثورة كنتيج��ة لالنهيار األمني ونتيجة لتدني 
األح��وال االقتصادية لذا تم إطالق اس��م االكتئاب 
السياس��ي عليه��م وكان��ت أعراض��ه ف��ى ص��وره 
الخوف الش��ديد وطبقة شديدة فى الصدر والخوف 
المتواص��ل من أق��ل األص��وات والبكاء باس��تمرار 
والعرق الشديد والرعشة فى األطراف والتأخير فى 
الدخ��ول فى النوم واالس��تيقاظ مبكر جدا مع عدد 

ساعات غير كافية من النوم.
االكتئ��اب السياس��ي ربما يصيب فئ��ات كبيرة 
فى ش��تى المجتمعات فمن المأل��وف والطبيعي ان 
يش��عر فرد ما بحالة من االكتئاب ربما قد تطول او 
قد تقصر تبعًا لش��دة ونوع االكتئ��اب ولكن عندما 
تش��عر مجموعة كبيرة ج��دًا من االف��راد فى وقت 
واح��د بنوع من االكتئاب الش��ديد الذى يطلق علية 
االكتئاب السياس��ي كنتيج��ة لنتائج غي��ر متوقعة 
وغير مألوفة، فربما هذا النوع من االكتئاب يتحول 
إل��ى اكتئ��اب جماع��ي نتيج��ة اإلحب��اط المفاج��ئ 

لمجموعات كبيرة من االفراد
واالكتئ��اب في حد ذاته لي��س حالة عابرة من 
المش��اعر الس��لبية التي قد تنتاب أي شخص يوما 
بع��د يوم ,  بل هو مرض ينتش��ر كالس��رطان بين 
الناس حتي اصبح أكثر األمراض النفس��ية شيوعا 
ه��ذه األي��ام ، ف��ي الواق��ع ,  االكتئاب حال��ة مطولة 
من المش��اعر الس��لبية واألفكار القاتمة والتغيرات 
الجس��مانية الت��ي ق��د ت��ؤدي بحي��اة المريض في 

بعض األحيان . 
ولالكتئاب الكثير من األعراض أولها هو طول 
م��دة المش��اعر الس��يئة ,  فيظ��ل المريض يش��كو 
أعراض االكتئاب لمدة زمنية التقل عن أسبوعين ,  
ثاني أع��راض المرض هو مالحظة المريض ومن 
حول��ه ألعراض المرض البادية علي��ه ,  ثالثا ,  تغيب 
عن مريض االكتئاب القدرة علي التأقلم مع الواقع ,  
رابع��ا ,  عادة ما يبدأ مري��ض االكتئاب في تضخيم 
األمور ووضعها في أطر ال تناسب طبيعتها وحجمها 
الحقيق��ي ,  خامس��ا ,  يعان��ي مري��ض االكتئاب من 
غياب القدرة علي التفكير بوضوح وعقالنية ,  فيبدأ 
في اتخاذ قرارات خاطئة وغير ذات أهمية ,  سادسا ,  
يش��عر المكتئ��ب باليأس ,  وقلة الحيل��ة ,  ويتقمص 
دور الضحية المغلوبة علي أمرها في أغلب شئون 
حياته ,  ويعاني عادة من الكس��ل والتبلد وغياب أي 

حافز علي العمل واالنتاج . 
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  الياس س الياس

خداع ب�صري و�صمعي وعقلي..
فل�صطني �صماعة كل املوبقات الفا�صية الأ�صدية

الس��ؤال ال��ذي ظ��ل يت��ردد طيل��ة ٦٠ عام��ا، وهو 
المنطلق بين الفلسطينيين قبل بروز ما يسمى » الدولة 
العربي��ة الحديث��ة« أكث��ر مم��ا أعارته الش��عوب والقوى 
األخ��رى العربية، في كل مناس��بات اإلنكس��ار واإلنهزام 
هو الذي كان حيويا بالقدر الذي جذب معه شتى اإلجابات 
الت��ي اتس��عت لها س��احات العمل الفلس��طيني كأوس��ع 
س��احات مفتوح��ة أمام الع��رب وغير العرب في مس��ائل 
التح��رر والوحدة.. لم يكن جورج حبش صاحب الس��ؤال، 
لكن��ه بالتأكيد لم يكن غي��ر معني به بل اعتبره منطلقا 
للكثير مما ستشهده س��نوات مخاض فلسطيني وعربي 

لحراك طويل أسه الجماهير العربية..
هل يمكن للش��عوب المكبلة حريتها أن تقدم شيئا 

لفلسطين؟
س��ؤال محوري في تاريخ كل القضي��ة منذ التهكم 
األول على إنس��حابات جيوش العرب في الجليل والمثلث 
والساحل عام ٤٨ والجواب المخترع لتبرير الهزائم: ماكو 

أوامر!
ه��ي القصة كله��ا.. قص��ة كل متناقض��ات العرب 
وانفصام حركاته��م ونخبهم الذين وجد بعضهم الحقا، 
وقب��ل انتقال فصائل فلس��طينية إلى لبن��ان عابرة من 
س��وريا الت��ي كان االنق��الب األس��دي تم باس��مها فمنع 
والح��ق كادرها في س��وريا ولبنان الحق��ا مضيقا كل ما 
يمكن أن يجيب على الس��ؤال الجوهري الذي لم يطرحه 
األدب والفن والنضال الفلسطيني من باب الترف بل ألنه 

جوهر كل شيء..
كيف يمكن لش��عوب مقهورة تعي��ش حالة التخلف 
والتراجع باس��م ذات فلس��طين أن تكون بعطاء تحتاجه 
فلس��طين قب��ل اخت��راع تقزي��م قضيتها م��ن دوائرها 

األوسع إلى أضيق دائرة؟
ف��ي أي��ام تضخم الوج��ود الفلس��طيني، المس��لح 
والسياس��ي واإلعالم��ي ف��ي بي��روت، ص��ارت الس��احة 
عزلته��م  الذي��ن  الع��رب  ه��ؤالء  منف��ى  الفلس��طينية 
أنظمته��م ع��ن ش��عوبهم ليبقى س��ؤال الحرية أس��ئلة 
الكرامة محصور ومحصورة في فلسطين وليس في أي 

شيء آخر..
لم يكن نزار قباني يوما س��وى منس��جم مع نفسه 
ومع كذبة األنظمة بش��قيها الذي صار يس��مى » تقدمي 
» واآلخ��ر » رجع��ي«.. كما لم يكن غس��ان كنفاني يوما 
س��وى طارق عل��ى كل الجدران والخزان��ات لإلجابة على 
سؤال الكرامة والحرية، ولم يكن محمود درويش يبتذل 
الش��عر بل يوظفه في سبيل الدفع بالسؤال على طاولة 
اإلنسان البسيط ليسأل سؤاله دون أن يُسند الكتشافات 
تل��ك الق��وى والنخب المتلونة في ش��ق طريقها وس��ط 
غب��ار النفاق والتملق والتلون ال��ذي واجهه حنظلة ناجي 
العلي بما أوصله إلى طلقة في الرأس والش��نب واللحية 
لم يحلقا وهذه األنظمة لن تحرر ش��برا من فلس��طين.. 
عبثي هو المش��هد التلويثي المس��تمر منذ عقود باس��م 
فلس��طين.. القائد الديكتاتور » الضرورة« يدوس رقاب 
البشر باسم فلسطين.. والنهب والتخلف يُمارسان باسم 
فلس��طين.. يُغتال تل الزعتر باس��م فلس��طين.. يُنكل 
بالشعوب باسم فلس��طين.. تالحق قيادات وكتاب وأدباء 

العرب والفلسطينيين باسم فلسطين..
يُرسم الفلس��طيني بلوحة زيتية تحفظ عن ظهر 
قلب في مط��ارات ونقاط حدود األنظمة كمش��بوه دائم 
يمن��ع منعا باتا س��وى م��ن اله��روب اختناقا في س��يارة 
يقوده��ا أب��و الخي��زران أو مرك��ب محطم يتش��اركه مع 
أخي��ه بالروح ذلك الس��وري الذي صار الش��به بينه وبين 
الفلس��طيني بال ف��وارق كثيرة في عرض بحر يكش��ف 
الع��رض والش��رف المزيف��ان لعروب��ة تضعهم��ا كلوحة 

رماية وكيس رمل في معركة: القائد الضرورة..
ربما اآلن تتكش��ف الحقيقة وتتظه��ر الصورة أكثر 

مم��ا كانت.. جولة بس��يطة على » العق��ل الممانع« ذلك 
االبت��الء ال��ذي أصاب جنب��ات العرب وهم يس��يرون نحو 
خديعة كبرى.. تكش��ف ع��ن حجم ش��يزوفرينيا العرب.. 
ليس��ت أقل عب��ارة تعليق عقل » ممانع« على أي ش��يء 
يأت��ي فيه ذكر فلس��طين مربوطا بما يحدث في س��وريا 
الشتم.. أبدا.. التلفاز األس��دي ومثله من يدور في فلكه 
ف��ي لبنان ومعه تلك الجرائد الصف��راء تدلق في وجهك 
كل ق��ذارات التلوي��ث والدج��ل باس��م فلس��طين ذاته��ا 
الت��ي يصير تمدد بقعة عهر الممانعة من حراس��ة قبور 
ومقامات إلى القصير ثم الذبح في الذيابية والحس��ينية 
وحصار الس��وريين والفلسطينيين ش��رقا وجنوبا باسم 
ذات فلس��طين وقضيتها.. أي عهر هذا الذي يبنى ثقافة 
وس��هاما تش��ير إلى عم��ق ش��يزوفرينيا اللغ��ة والعقل؟ 
ف��ي تالل قاحل��ة بالقلمون تحضر فلس��طين.. باس��مها 
تدك حل��ب ودير الزور في أقصى الش��رق.. وفي حواري 
دمشق وحمص وحماة وكل مدن حوران وادلب والالذقية 
كانت تُس��تحضر فلس��طين ف��ي كتم القناص لنفس��ه 
مصوبا على أدمغة متظاهرين س��وريين ينشدون سؤاال 

فلسطينيا جوهريا: الحرية..
والس��ؤال يتكرر: وما دخل فلس��طين ف��ي براميل 
العار تنفى أوال ثم يتفاخر بها عقل وطئته أحذية عسكر 
العرب وهو يردد بكل بساطة بأن أبناء وطنه يستحقون 
السحل والطحن ويرسل لذلك تحت امرة قاسم سليماني 
وبمعية حس��ن نصر اهلل ش��باب م��ن العراق إل��ى لبنان 
للمس��اهمة ف��ي طح��ن جماجم أطف��ال ونس��اء ورجال 
س��وريين وفلس��طينيين؟ ما دخل فلس��طين في وصول 
هؤالء الذين ُألبس��وا لباس��ا عس��كريا وزج بهم في حلب 

وحمص ودرعا؟ بل وما دخل يبرود بفلسطين؟
أي عه��ر.. ذاك الذي تصير فيه فلس��طين منس��وبا 
مضافا إلى تبرير قائمة التدمير والذبح باس��م الحس��ين 
وفاطمة وزينب وباسم العروبة والقومية والعلمانية من 
أقذر األحزاب والجماع��ات الدينية وهي تقدم على طبق 
التزوير خلطة الدفاع عن العلمانية في ثياب تش��به تلك 
التي يتدثر تحتها حسن نصر اهلل وماللي ايران وتوابعها 
من الدعوة وجماعات بدر وبقية أس��ماء تعيش في كهف 
ق��رون خلت.. أي��ة علملنية تل��ك التي يحميه��ا ديكتاتور 
س��فاح باسم فلسطين بعباءات طائفية تجز رقاب أسرى 
حرب باس��م التكليف الش��رعي وااللهي وتخ��ون راهبات 
تحول اس��مهن في ذلك العقل ال��ذي وطئته األحذية إلى 
م��ا ال يمك��ن أن يمر ببس��اطة في »اع��الم الممانعة« لو 
أن مجتم��ع الث��ورة قال تل��ك الحمل بحقهن.. الس��تعمل 
خي��ر دليل عل��ى التخلف والهمجي��ة.. أم��ا أن تقوله تلك 
األلس��ن وتذيعه مذيعة » الدني��ا« بأناقة فتلك من لزوم 

الممانعة.. حيث فلسطين حاضرة على الطاولة..
ب��ل أي عهر أن تُصنع في أقبي��ة وزنازين الممانعة 
أنواع مناقض��ة يلقى بها كداعش ومن يش��بهها لتصير 
فزاع��ة الحري��ة والش��غل الش��اغل بداية لقن��اة ممانعة 
بمستوى الميادين تدافع عن » انتصاراتها« بوجه الجيش 
الحر ف��ي ريف حل��ب وتنف��ي هزائمها قب��ل أن تنفضح 
القص��ة فيصير االش��ارة إليها كمجموع��ات ارهابية.. أي 
عهر أن تحضر فلسطين في خطاب الممانعة كما حضرت 
اس��رائيل في خطاب مناحيم بيغين وارئييل شارون في 
اجتياح عام١٩٨٢.. فباس��م » س��المة الجليل« رش الرز 
على دبابات االحتالل االسرائيلي وجنده في الجنوب.. ثم 
في يبرود » سالمة لبنان«! أي عار أن تغرف من قواميس 
م��ن تدعي مقاومت��ك وممانعت��ك لهم فتصي��ر قصتك 
مج��رد فاصل��ة في س��طور » مكافحة االره��اب« و »حق 
الدفاع ع��ن النفس اس��تباقا«.. وتصي��ر مقاومة تقديم 
التطمين��ات لمحت��ل ال ترى فيه س��وى ش��رعنة لوجودك 
وقهرك ش��عبا تش��ارك في تهجيره ثم تم��ارس عليه ما 
تنضح به العنصرية والفاش��ية واستعالئية الضياع الذي 

يعيشه من هو بمستوى جماعة حالش وعون..

باس��م فلس��طين إذا كانت قرى الجزيرة الس��ورية 
وأرياف الرقة ومدن وس��ط وشمال سوريا وغربها تعيش 
ذلك الذي كشفه عمر اميرالي نادما.. باسمها كان يُسحق 
الشيوعي واالسالمي.. العربي والكردي.. باسمها يالحق 
المخبر ظل الس��وري حتى لو في األميركيتين والس��ويد 
وألمانيا وفرنسا.. باسمها لوحق مفكرو سوريا وفنانوها 
وأدب��اء عصر س��وريا األخرى لتبق��ى لوحة واح��دة أمام 
أجيال السوريين: القائد الخالد.. المعلم والملهم األوحد.. 
باس��مها صار الحاجز بين المديني والريفي وبث قذارات 
تفرقة وش��ق مجتمع بدس��ائس تس��ر الملته��م لصحن 
التبول��ة م��ع كأس الع��رق وتذكي��ر الفلس��طيني: نح��ن 
لن��ا فضل عليكم.. لوال س��يادته لما كنتم هنا.. وليس��ت 
تل��ك هي الكذبة المتفرد بها العق��ل الذي وطئته أحذية 
العس��كر.. بل أن يقال له مع الصفع والركل » هذا الفرع 
ي��ا ابن.. س��مي تيمنا باس��م فلس��طين« نع��م انه فرع 
فلس��طين الذي خبره الس��وريين والفلس��طينيين وعلى 
جدرانه خطوا بدمهم وجلدهم المسلوخ انكشاف الكذبة 

الكبرى..
كم قتلت الصهيونية من الفلسطينيين تجويعا؟ بل 
كم قتل االحتالل في مجدل ش��مس؟ كم بيت نُسف في 
انتفاض��ة الحجارة؟ كم برميل موت س��قط على نابلس 
وجني��ن وك��م ص��اروخ باليس��تي س��قط عل��ى الخليل؟ 
ك��م صبية وام��رأة فلس��طينية اغتصب جن��ود االحتالل 
وعصابات المس��توطنيين المرادفين في الحالة السورية 

لمرتزقة العراق وحسن نصر اهلل؟
تل��ك ه��ي بع��ض أس��ئلة فلس��طين الت��ي تُحمل 
كش��ماعة عل��ى خط��ى المذبحة من��ذ ثالثة أع��وام من 
التدمي��ر المنهج��ي وإقصاء ش��عب كامل بنص��ف مهجر 
ونص��ف يعاني األمري��ن وكل أم��راض الدنيا النفس��ية 
ليبق��ى: القائ��د الدكت��ور وزوجت��ه وأطفال��ه ألعوبة بيد 
أجه��زة األم��ن ف��ي مكانبها ت��زج ف��ي المحرق��ة فقراء 
الش��عب بفزاعة ما تصنعه بجهنمة لم يستطع االحتالل 

اختراعها..
هي ليس��ت ثالث��ة أع��وام فحس��ب.. هي الس��ؤال 
التاريخي الذي لم تكن االجابة عليه س��وى بهذه الدموية 
حين كانت فردية وخل��ف الجدران المغلقة.. فمن اعتقل 
وحكم تحت عن��وان: توهين عزيمة األمة وبث الش��قاق 
فيها.. لم يُعتقل وينكل به ويختفي تحت األرض باس��م 
أم��ة أخرى غير ه��ذه التي تمس��ح بكرامتها األرض هذه 
األش��كال من الحكام والمنظمات واألحزاب الرس��مية من 
يسارها إلى يمينها وهي خانعة في قصر البعث يشغلها 

كيفما ارتأى في بهيمية البقاء األبدي..
ث��م يبق��ى الس��ؤال: من ال��ذي فوض حس��ن نصر 
اهلل وكل أركوزات الديكتاتوريين الفاش��يين أن يصيروا 

ناطقين باسم فلسطين، ليبرروا سفالة الذبح باسمها؟
السؤال هو س��ؤال فلس��طيني موجه لهؤالء الذين 
تحم��ل عناوينهم فلس��طين في آخ��ر تعريفاتهم.. كيف 
جابهوا هذا الذبح باس��م فلسطين؟ وماذا يفعلون التقاء 
ذبح الفلس��طيني بالجوع والقصف واالعدام في مسالخ 

الممانعة؟
س��ؤال األدب والثقاف��ة والفك��ر وكل النخ��ب الت��ي 
ترى وتس��مع كل هذا التلويث واتساعه باسم فلسطين: 
ه��ل حق��ا يمكن للش��عوب المس��حوقة أن تمان��ع اجبارا 
وه��ي لم تعد فقط تعاني من انقط��اع التيار الكهربائي 
كحال��ة ترويض وعقاب جماعي ب��ل تعيش خلف أطالل 
مدنه��ا مهجرة تركب البحار وتقطع ح��دود المدن والبالد 
بالماليين.. وهل لم تخلق س��وريا غير هذه المعاتيه من 
عوائل مافيا ال تعرف من وعن فلس��طين س��وى اسمها.. 
فهي اذا كانت ال تعرف عن س��وريا س��وى من يجلس في 
كرس��ي حكمها من آل األس��د س��وى الهًا مقدس��ا وترى 
الكون والدول مجرد أش��ياء تتآمر على » س��يادته« فهل 



13

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
23

 | 
 )1

31
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ظر

ة ن
جه

و
هي العمق االس��تراتيجي للتح��رر والحرية؟ 
هل الكرامة البش��رية ماركة مس��جلة باسم 
بقاء أو عدم بقاء هذه الفاش��ية المستشرية 
باس��م فلسطين؟ وإن سقط األسد » سقطت 
العروبة وسقط اإلسالم وسقطت المسيحية 
في المشرق العربي« كما بشرنا علماء بالط 
الفاشية ذات يوم.. أية مهزلة تسير فيها هذه 
األمة وهي تربط مصيرها ووجودها وموتها 
وقيامتها بس��فاح يمارس كل أش��كال الذبح 
والدم��ار تحت طائلة التخوين والكذب باس��م 
المقاومة والممانع��ة والقضية المتحولة إلى 
ممسحة لدماء لم تسل بغزارتها يوما بسالح 

وأذرع محتل أجنبي..
من��ذ ثالثة أع��وام قلن��ا: يا أيه��ا الناس 
افهموا بأن هذا الذي يجري باس��م المقاومة 
والممانع��ة يُدمر فك��رة المقاوم��ة ويجعلها 
اضحوك��ة ومثار كفر عند الن��اس التي تذبح 
باسمها.. فماذا قدمت تلك العقول المشغولة 
بمف��ردة المقاوم��ة؟ أن تنصت لحس��ن نصر 
نصفه��ا  الت��ي  وتحالفات��ه  ومعس��كره  اهلل 
م��ن ش��خوص كانت ت��رش الرز عل��ى جنود 
االحتالل وتشتغل مراسلين الذاعاته وتعتبر 
ش��ارون قدوتها؟ االنصات الجيد لحسن نصر 
اهلل يكش��ف ل��ك قب��ح ما يج��ري ف��ي أقبية 
اس��تخبارات هذا الحكم األس��دي الفاش��ي.. 
ببس��اطة ش��ديدة ظ��ل يوهم نفس��ه نصر 
اهلل ومع��ه ذل��ك الرهط المش��تغل بوظيفة 
ممانعة بأن القصة س��تنتهي بمساحيق من 
الك��ذب وتجمي��ل الواق��ع ومصالح��ات كالتي 
ش��هدتها قدس��يا قبل أن يتبي��ن الناس قبح 
العق��ل الممانع وه��و يقذفها م��ن الطائرات 
ليقتل المدنيين ثم في اعالمه الممانع يروي 
لك رواية مس��تمرة بذات األح��رف: عصابات 

مسلحة قتلت نساء وأطفاال في قدسيا..
من ينس��ى ذلك العت��ه الممانع حي��ن خرجت بثينة 
شعبان بعد ٣ أيام من إطالق النار على المتظاهرين في 
درعا لتخبرنا بأن من يقوم باعمال الشغب والقالقل هم 
» الالجئ��ون الفلس��طينيون في المخيم��ات«.. معتوه من 
ينسى كالمها وكالم خالد العبود )الذي يذكرك باركوزات 
االحزاب األخرى في قصر البعث( حين كان يرطن بعربية 
سخيفة على بي بي سي بأن ما يحدث في درعا هو قيام 

ملثمين فلسطينيين باطالق النار على المتظاهرين!
تلك كانت بداية الممانعة التي أسست لضرب مخيم 
الرمل وبعده مخيم درعا وبعده الس��بينة وقصف بالميغ 
لمخيم اليرموك وتهجير سكانه وسكان الحجر األسود مع 
ابتس��امة عريضة لحظة الحص��ار والقصف: نحن نعاني 
مؤامرة كونية بسبب مواقفنا من القضية الفلسطينية..!

تنلف��ت بالطب��ع لغة التش��بيح المعبرة ع��ن جوهر 
وحقيقة الموقف عند أتباع » الممانع بشار وسيد المقاومة 
وطائفي��ي ب��در والمالك��ي« ب��كل صنوف الق��ذارة بحق 
الفلس��طينيين » الوهابيين أحفاد يزي��د ومعاوية«.. وال 
يش��فع، وال حتى للسوريين، أن فيهم الملحد والشيوعي 
والعلمان��ي ومن ال يؤمن بكل ه��ذا التاريخ الذي يعيش 
في قمقم��ه عقل يتحجر بتحجر التاريخ تعطش��ا ورغبة 
في انتقام حشي به رأس الناس لتبرير تسيد » األسياد« 
لتصي��ر تلك الجموع بالنتيجة: فدا س��باط الس��يد.. وكله 
فدا الس��بابيط واألحذية وليس ف��داءا لألوطان المتحولة 
إلى مزارع ومس��الخ بش��رية.. وال حتى لفلسطين سوى 
في خطاب ش��عبوي تحريضي يصهي��ن ويهود من يريد 
ثم يقتله ويبتسم: نحن لحماية األقليات نقدم أرواحنا..

س��وريا وشعبها ليسا أوزباكستان وال كازاخستان أو 
كوريا الش��مالية وجزر القمر.. س��وريا تاريخيا هي عمق 
الش��عب الفلسطيني وفلس��طين التاريخية وليست مادة 
اس��تهالك لغوي واجترار شعارات.. وسوريا لم تواجه في 
كل تاريخه��ا الممتد أالف الس��نوات ما واجهته منذ اعتالء 
معاتيه القرداحة لس��دة الحكم بعقلية العصابات والحقد 
واالنتقام واستعباد البشر ثم نفي وتهجير نصف الشعب 
واختزال س��وريا بمن هو تحت حذاء وريث يس��يطر على 
عقله ما يسيطر على القاتل المتسلسل وهنا بحق شعب 
كامل يتفلس��ف وهو يذبحه ويدمر حياته ومدنه باس��م 
أنه لم يُخلق له شبها وبديال تحت عناوين يرددها وبكل 
باله��ة بعض من ال يقرأ التاريخ وال يحس��ب النتائج في 
لحظة عنجهية لغة السبابيط والتخوين وبقية االستحمار 

المتواص��ل لثالث��ة أعوام بوه��م تواص��ل عبودية تؤبد 
وراثة القتل..

حت��ى الذي��ن يؤمن��ون ايمان��ا حقيقي��ا بالمقاوم��ة 
يعرف��ون خط��ورة ما ش��كلته ه��ذه الفاش��ية األس��دية 
وتحالفاته��ا عل��ى مفه��وم المقاومة ال��ذي يُدفع الناس 
دفع��ا للكفر ب��ه وه��م يقارنون بي��ن محت��ل صهيوني 
ومحت��ل » وطني«.. فحالة االفالس تتجس��د أكثر مع كل 
مقارنة بسيطة بين عمل » القوات الباسلة« خارج زووم 
الكاميرا وبزاته��ا المكوية بعناية وه��ي تنهب بيوت من 
تقتلهم وتهجرهم وبين قوات احتالل لم تجرؤ بعد نهب 
بلد كامل في فلسطين أن تبرز حالة واحدة من اغتصاب 
فتيات أو س��جينات ومعتقالت مقاوم��ات.. وحين فضحت 
بيت ج��اال ه��ذا االحتالل أم��ام الكاميرا ص��ارت خطواته 
تحس��ب حسابا لها.. في س��وريا يجري التفاخر بما يقوم 
ب��ه البواس��ل وجمهوره��م يطالب بس��حق البش��ر حتى 
بالكيماوي في فاش��ية ينفيها ول��و توضحت الصورة ألف 
مرة أمثال تلك األبواق المستهترة بتكوينها العقلي بكل 
ما يسجله التاريخ والذاكرة.. ومثله يفعل من يطلق على 
نفسه » يساريا« في صحيفة األخبار بما ينضح به عقل 
طائفي كش��ف ع��ن قذارته حين تاه ف��ي كيفية مقاربة 
الحرية والطائفية.. فحتى عند ابراهيم األمين فلسطين 
ليس��ت س��وى س��لعة تس��ويق وحين تس��أل: وما فائدة 
فلس��طين بدون شعبها الذي تمارس��ون بحقه كل أنواع 
العنصرية والتحريض؟ يجيئك الجواب الفاش��ي: ال نحن 
ال نقصد فلس��طينيي الداخل.. وحين يقول فلس��طينيو 
الداخل كلمة حق كما فعل رائد صالح وكما فعل عرب٤٨ 
فيت��دارك ه��ؤالء تعريفهم للفلس��طيني بن��وع آخر من 
البش��ر كما يرون لبنانيتهم وس��ورية الس��وري من ثقب 
واح��د: الوالء لبش��ار هناك والوالء لحس��ن نصر اهلل هنا 
ومن هو في حضنهما يعتبر فلس��طينيا صحيحا.. هؤالء 
يخترعون للسوري والسورية سقفا مرسوما تحت أحذية 
ش��بيحة ومرتزقة بش��ار وأجهزته األمنية كما يخترعون 
تعريف��ا لوطني��ة وقومية الفلس��طيني وفلس��طين بما 
يتناس��ب واستهالك األسماء في سبيل صورة مزيفة عن 
ممانع��ة مدجنة في الج��والن منذ ٤٧ س��نة وفي جنوب 
لبنان لبس��ت ثوبا مذهبيا ش��يعيا يح��رس الحدود ضد » 

الغرباء«..
لم يمل فقط من هو مثلي من الفلس��طينيين هذا 
االستهالك المفضوح السم فلسطين في مذبحة فاشية 
في س��وريا ب��ل قرفنا من كل ه��ذا االغتص��اب للعقول 

واالرادات باسمها.. وقرفنا من وجود دكاكين 
تش��به كل أحزاب الجبه��ة الوطنية التقدمية 
لصاحبها حزب البعث واجهزة مخابرات انقالب 
األسد األب وبحثها عن شق كل تنظيم وحزب 
لتحتفظ لنفس��ها بغطاء يشبهه حين تحتاج 
إليه.. قرف يصيبنا جميعا ونحن نشاهد هذه 
الدكاكي��ن تكرر مش��هد ال��والءات لهذا وذاك 
وتس��يير ما يسمى مس��يرات عفوية اجبارية 
ص��ارت موض��ة تتكرر حتى عن��د من يعيش 
ف��ي مقاطع��ة رام اهلل ف��ي س��جن كبير في 
سياس��ة المناكف��ة والصمت طيلة الس��نوات 
الماضية على هذا االستهالك المنحط السم 
فلس��طين وعنوانها من أجل مزيد من الذبح 
والتدمي��ر بح��ق ش��عب يعيش اليوم مأس��اة 
فلس��طين مضاعفة عش��رات المرات بمذابح 
تصبح معها كل مذابح العصابات الصهيونية 
ومشهد قتل الطفل محمد الدرة مجرد نزهة 
في المعاناة والظلم والمس��اومة على رغيف 
خبز وهنا مقتلة فكرة المقاومة التي يصمت 
ع��ن تدميره��ا ه��ؤالء االنتهازي��ون الذي��ن 
اكتف��وا بلغة مائعة وش��يفرات ال يفهم منها 
ش��يء سوى أنها تش��به من يقبل أن يُنصب 
ويحتال باسمه وهو راض عن ذلك باعبتارها 
فرص��ة تصفية حس��ابات سياس��ية وحزبية 
مناكفة ال عالقة لفلس��طين بها ال من قريب 

وال من بعيد..
وحي��ن تق��دم الجزيرة وبعض وس��ائل 
اإلعالم هؤالء األب��واق الذين ينضح عقلهم 
بالفاش��ية وه��م يتمتم��ون ع��ن المؤام��رة 
الكوني��ة وع��ن فلس��طين فاألم��ر ال يك��ون 
عنده��ا حصرا لش��د أزر ه��ؤالء الذين ُأجرت 
عقوله��م ألس��باب كثي��رة أهمه��ا س��يطرة 
فكرة االنتقام والحق��د التاريخيين.. بل تلك 
التمتمة تصبح جزءا من عملية تدمير أشمل 
تص��ل المش��اهدين وه��م يش��اهدون ويس��تمعون إلى 
كيفية احتق��ار ارادتهم وعقوله��م وكرامتهم وحريتهم 

باسم القضية الفلسطينية..
فلس��طين لم تكن يوما س��ببا للتخلف العربي الذي 
مارسته هذه األشكال من األنظمة العاجزة عن بناء دول 
مؤسس��ات ومواطنة حتى لو رفعت دساتيرها كل كلمات 
الحرية والكرامة.. وفلس��طين لي��س لها عالقة بانقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي والخب��ز وتدن��ي المس��توى التعليمي 
وانتف��اء وجود اقتصاد وطني غي��ر ناهب في بالد العرب 
وال عالقة لها بالثمنات العس��كرية والمطارات المنتش��رة 
في دير الزور وحلب وحمص وحماة والالذقية تدك المدن 
الس��ورية ببراميل متفج��رة وصواريخ س��كود وطائرات 
خردة روس��ية تلقي صواريخها بعشوائية تشذبها قنوات 
العهر باس��تهدافات متخيلة تعاكس مش��اهدات السوري 
كون��ي..  وتآم��ر  وتجيي��ش  تحري��ض  دون  والس��ورية 
وفلس��طين ال عالق��ة لقضيته��ا بحصار مخيم��ات ومدن 
وأحياء سورية وتجويع الناس ومساومتها على لقمة خبز 
أو الم��وت.. وهي ال عالقة لها بانحدار األحزاب الرس��مية 
العربي��ة إلى هذا المس��توى الضحل من قراءة الفاش��ية 
كقمة القومية.. وال ه��ي مبرر لتهجير الماليين وتعذيب 
مئات اآلالف في السجون وال بالحصار والحواجز المنتشرة 
في دمش��ق واالبادة في حمص والتطهير واالحالل بحق 
الس��وريين والس��وريات.. فلس��طين ولألس��ف ش��ماعة 
التلويث البصري والس��معي والعقلي عند هذا االستبداد 
العرب��ي الذي يلونه البعض بأزه��ى األلوان جاعلين من 
العبودية وتأليه الحاكم وأجهزته الفاش��ية قمة الوطنية 
وال��والء القومي.. فلس��طين ال عالقة لها م��ن قريب وال 
بعيد تاريخا وحاضرا بكل هذه العبودية التي يلهث حكام 
دمش��ق وصبيانهم في بي��روت وامت��دادات االرتزاق في 
العراق لتركيسها باسم آل البيت تحت يافطات العلمانية 
واألقلي��ات والممانع��ة والمقاوم��ة والس��يادة المخترق��ة 
والمخردق��ة منذ ٤٧ س��نة بحث��ا عن الزم��ان والمكانين 
المناس��بين بفتل العضالت والش��وارب على شعب أعزل 
يتوه��م معاتيه التاريخ بأنه باس��م فلس��طين يمكنهم 

صناعة عبودية مستديمة..
لقد انفضح كل المس��تور وبات المش��هد بال رتوش 
واستهالك اسم فلسطين للتغطية على هذه الفاشية ما 

عاد منه طائل..

عمل للفنانة يارا النجم



14

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
23

 | 
 )1

31
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

ربط امللفات اأم لف الروابط
  خالد قنوت

. . 
ورة

 الث
ي

ة ف
لم

ك

اقتبس��ت العنوان م��ن كتاب فلس��فة البؤس 
لب��رودون ورد كارل مارك��س علي��ه بكت��اب بؤس 

الفلسفة, حيث يخدم التضاد فكرة المقالة.
يرب��ط العدي��د م��ن المحللين السياس��يين, 
الغربي��ة واألمريكي��ة خاص��ًة تج��اه  السياس��ات 
العالم على أنها وح��دة متكاملة ومترابطة بحيث 
يمكن تعويض خس��ارة سياسية في منطقة بربح 
سياس��ي في منطقة أخرى حسب أولويات وحموة 
األزمات. في اعتقادي, أن هذا الربط هو تس��طيح 
واستس��هال الستعصاء تفس��ير األزمات باعتبارها 
مرتبطة بتكوينات كونية ال قدرة لنا نحن الشعوب 
الفقيرة على تفس��يرها أو التجرؤ عليها, فيدخلون 
التحليل بعال��م الالورائي وبمؤام��رات خطط لها 
منذ مئات السنين وتم حفظها في سراديب سرية 
تشرح مالذي يحدث ومالذي ستصل لها من نتائج 
وكأننا في عالم مس��تلب وقطيع مس��تديم القبول 

والطاعة.
معظم ه��ؤالء المحللي��ن السياس��يين يتمتع 
بثقافة واسعة ولكنها سطيحة ولديه قدرات جبارة 
عل��ى ربط حرب أفغانس��تان بخ��ط أنابيب النفظ 
االوزباكي بالصين وااليراني بالبحر األس��ود وربط 
محكم لح��رب الع��راق بطريق الحرير وتس��ونامي 
اندونس��يا بتفجي��رات نووي��ة صيني��ة أو أمريكية 
حدثت في ستينات القرن الماضي وآخرها ربط قيام 
الثورة الس��ورية بأنابيب الغاز القطرية للمتوسط 
وكذلك األزمة األوكرانية باألزمة الس��ورية والربيع 
العربي بالمؤام��رة الصهيوينة التركية الفارس��ية 
الخليجي��ة. لكن أكثر هؤالء المحللين السياس��يين 
يكونون رهائن ألنظمة شمولية ديكتاتورية تملك 
بعدًا ش��عبيًا وظيفيًا ومؤقتًا وخ��زان من المثقفين 
التش��بيح كم��ا  والفنانيي��ن واألدب��اء يمارس��ون 

يمارسون اللعب بالبيضة والحجر.
ال يحتاج األمر كثير من العناء في س��رد اسماء 
عش��رات من هؤالء وربطه��م ش��خصيًا ومصلحيًا 
باألنظم��ة االس��تبدادية. يس��وقون ل��ه كحام��ي 
الحرية والوطن واألقليات والممانعة والمقاومة..و 
ق��د يك��ون المحللي��ن اللبنانيين األس��ديين هم 
األكث��ر تمس��كًا به��ذه العقلي��ة واألكث��ر ض��ررًا 
بفك��ر الجمهور وبقدرت��ه على التفكي��ر المنطقي 
حي��ث الثورة الس��ورية ال يمكن تفس��رها برأيهم 
س��وى بالمؤام��رات الكونية وبقطر ومجس��ماتها 
ومرة باس��رائيل وم��رة بالمحافظي��ن الجدد ومرة 
بالس��عودية وتركيا وجزر القمر والس��فن الحربية 

الهتلرية قبالة شواطئ طرطوس المحتلة.
ظاهري��ًا, يمكنهم تس��ويق رب��ط كل أزمات 
العال��م ببعضها والتركيز على وجود منظمات فوق 
الطبيعة تخطط وتعطي األوامر والش��عوب تنساق 

طبعًا  للتنفيذ,  كالخ��راف 
فك��رة  ينق��ض  ال  ه��ذا 
وج��ود منظم��ات أممية 
تملك استراتيجيات عامة 
االمكانيات  م��ن  ولديها 
والمالي��ة  العلمي��ة 
والتأثي��ر عن��د  للتدخ��ل 
المناس��بة  الفرصة  توفر 

واستغاللها.
تق��وم عملية رس��م 
الدولي��ة  السياس��ات 
مصال��ح  عل��ى  دائم��ًا 
ال��دول, بعي��دة الم��دى 
عم��ل  وه��ذا  والقريب��ة 
للمعلوم��ات  يحت��اج 
اجتماعي��ة  ودراس��ات 
واقتصادي��ة  وسياس��ية 
ل��كل أزمة عل��ى حدة ثم 

هن��اك تحليل متكامل بين خاص هذه األزمة وعام 
بالجيوسياسي الدولي.

في األزمة األوكرانية, من الرابح ومن الخاس��ر 
قبل أن نفكر بالربط بينها وبين األزمة الس��ورية؟ 
ب��كل المقايي��س السياس��ية, روس��يا بويتن هي 
الخاس��ر األكب��ر فلق��د خس��رت أوكرني��ا توءمتها 
التاريخي��ة وش��ريك روس��يا القيصيري��ة واالتحاد 
الس��وفيتي الس��ابق وخاصرتها على أوربا وآس��يا. 
بتوج��ه أوكرانيا نحو الغرب ونح��و االتحاد األوربي 
بكل أزماته��ا االقتصادية واالجتماعية واس��تقبال 
األوربيين واألمريكيي��ن لهذا التوجه يكون الغرب 
قد تابع مسيرة حصار الدب الروسي من جديد بعد 
أن اس��تعاد قواه االقتصادية بارتفاع أسعار النفط 
وقواه السياس��ية باس��تغالل األزمة الس��ورية. كل 
التصريح��ات األوربي��ة واألمريكية عن الغضب من 
ضم ش��به جزيرة الق��رم لروس��يا الفيدرالية ليس 
س��وى ذر للرماد في عيون اآلخرين. القرم باألصل 
هو أراضي روسية وأغلبية سكانها روس وما ضمها 
س��وى مكسب روس��ي زائف أمام خسارة كبيرة في 

كييف مع إمكانية مساومة الغرب عليه الحقًا.
في األزمة الس��ورية, المفتاح األساسي لفهم 
السياس��ة األمريكية األكثر فعالية ف��ي المنطقة, 
بغي��ر ما يحل��ل الكثيرين, هو تل ابيب. إس��رائيل 
بالنس��بة ألمري��كا هي مرتكز أساس��ي في رس��م 
السياس��ات لما لها من تأثي��ر انتخابي واقتصادي 
أمريكي ه��ذه إحدى األولويات وطبع��ًا مدى تأثير 
الص��راع ف��ي س��ورية عل��ى المصال��ح األمريكية 
دون أن تدف��ع ثمن طلقة واحدة أو تخس��ر جندي 
أمريك��ي, بمعن��ى أن تس��عير الصراع من��ذ اليوم 
المعارض��ات  وببع��ض  النظ��ام  ب��أدوات  األول 
والفيتو الروس��ي الصيني وبتحييد الدور الفرنسي 
األوربي وبحصار سياسي وعس��كري لهذا الصراع 
واس��تدعاء البعد الطائفي المذهبي, قد اس��تدعى 
كل الخصوم واألعداء إلى ساحة واحدة لن تشكل 
للسياس��ة األمريكية أي حالة ندم عند وقوع مئات 
األلوف م��ن الس��وريين نتيجة هذا الص��راع. هنا 
يمكن االشارة إلى اإلحياء األمريكي إليران بترابط 
الملف النووي األيراني باألزمة السورية وقد تحاول 
ذلك في مراحل مستقبلية النهيار أحالم إيران في 
المنطقة قبل س��قوط األس��د بقليل, حيث تكون 
إيران المثقلة بالعقوب��ات االقتصادية الدولية قد 
خس��رت اس��تثماراتها المالية الضخمة في النظام 

األسدي.
ف��ي اعتق��ادي, ال يمكن للسياس��ة األمريكية 
بالمطل��ق, أن ترب��ط بين أزمتي��ن مختلفتين في 
الطبيع��ة والمكان واأله��داف والتكتي��ك فاألزمة 
األوكرانية قامت منذ الثورة البرتقالية وهناك عمل 

سياس��ي تراكمي حصل منذ سنوات طويلة بوجود 
أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومن أهم أهدافها 
الخروج من بيت الطاعة الروس��ي وااللتحاق بأوربة 
كما فعلت كل دول أوربة الش��رقية من قبلها ولم 
يبق سوى روسيا البيضاء وأوكرانيا األوربية ليست 
في الش��رق الوسط وليس��ت جارة السرائيل, وإنما 
هي ضمن اس��تراتيجية كسب للمصالح األمريكية 

على حساب مصالح القيصر الروسي الجديد.
في األزمة الس��ورية, ثورة شعبية تبدلت فيها 
صورة ولغة الخطاب بقس��ر العنف الرسمي ووعود 
الدع��م الخارجي الكاذبة, من حرية وكرامة وعدالة 
إلى ش��عارات ديني��ة وطائفي��ة وخالفة اس��المية 
ووصل��ت للقاعدية حيث بالقصف والقتل والتهجير 
فق��دت الثورة الحال��ة المدنية والخط��اب الوطني 
الجامع الذي استقطب معظم السوريين في بداية 
الث��ورة وبدت بوادر ع��دم الثقة بالنظ��ام وبعائلة 
األس��د تظهر في ق��رى موالي��ة له وف��ي معاقله. 
كل ذل��ك في ظل غياب للعمل السياس��ي الوطني 
المس��ؤول حيث ال أحزاب وال رؤية وانتشار فوضى 
السالح وأمراء الحرب ومعارضات مريضة مستبدة.

يأت��ي الحديث الي��وم على صفق��ات أمريكية 
روس��ية سابقة في الملف الس��وري وتحولها لحالة 
ش��د وجذب بعد األزمة األوكراني��ة ووعود جديدة 
بالدع��م والمس��اعدات وباألس��لحة النوعية لتغير 
قواعد اللعبة في س��ورية كقصة ابريق الزيت وفي 
حالة تناسي لوعود ووعود كلها صبت في مصلحة 
األس��د وعلى حساب آمال الس��وريين في إسقاطه 

وإعادة بناء بلدهم.
في المش��هد الس��وري, مازالت قواعد الصراع 
واللعبة بذاتها, دون حس��ابات أوكرانية وإيرانية, 
على حاله��ا طالما هناك تنظيمات قاعدية تس��رح 
وتم��رح ف��ي مناطق واس��عة ف��ي س��ورية وطالما 
هناك اس��تنزاف كامل لق��درات البلد ولمس��تقبله 
على المدى المتوس��ط, حيث العامل األكثر تدميرًا 
ه��و النظ��ام وطالم��ا ليس هن��اك عمل سياس��ي 
وطني واعي, يضبط العمل العس��كري ويس��تبعد 
الفك��ر المتطرف واالقصائي. عمل سياس��ي, ينظر 
بواقعي��ة وبموضوعية وال يف��رط بمصالح الوطن 
والش��عب ويس��تفيد من األبعاد االنس��انية للثورة 
األوكرانية التي لعب الغ��رب وأمريكا على أوتارها, 
عم��ل سياس��ي تراكمي وليس اعتباطي ومتس��رع 
وانفعال��ي, حي��ث هدفه الوط��ن وانتص��ار الثورة 
وكس��ب الجمي��ع واس��تقطابهم للفع��ل االيجابي 
لعزل النظام ثم إس��قاطه كأول أحجار الديمنو في 

مصفوفة التنظيمات المتطرفة.
أعتقد أن السياسة األمريكية تعمل بعكس ما 
يسوق البعض لها كقوة فوق الطبيعة 
تربط ملفات األزمات الدولية ببعضها, 
ألنها منطقيًا ستضطر لتقديم تنازالت 
في ملف على حس��اب ملف آخر وهذا ال 
يخدم مصالحها ف��ي معالجة كل ملف 
على حدة بل أعتقد أن سياستها تقوم 
على االيحاء للخصوم بأن هذه الملفات 
مترابط��ة في لف��ة واح��دة ولكن عند 

المفاوضات تعيد تفكيكها بسهولة.
مازلت أرى ب��أن الواليات المتحدة 
األمريكي��ة ه��ي الالعب األس��اس في 
منطقة الش��رق األوس��ط م��ع العبين 
أقل قدرة بكثير منها, هي اليوم تجني 
مكاس��ب عظيمة من كل ربيع الثورات 
العربية وخاصة في سورية على حساب 
ما تبق من مصالح لروس��يا ولكن على 
حس��اب الدم الس��وري أيض��ًا, واألهم 
بس��بب غياب العمل السياسي الوطني 

بعد ثالث سنوات, ثورة.
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جوزيف مايال.. حممد اأركون
من منهاتن اإىل بغداد - ما وراء اخلري وال�صر
  ياسر مرزوق

بي��ن  ح��وار  ه��و  الكت��اب  ه��ذا 
العالمي��ن  ش��ؤون  ف��ي  مختصي��ن 
العرب��ي واإلس��المي، جوزي��ف مايال, 
الش��رق  ش��ؤون  ف��ي  المتخص��ص 
األوس��ط والعالقات الدّولية وهو من 
ضمن لجن��ة المفكري��ن والجامعيين 
والش��خصيات الت��ي ش��ّكلها الرئيس 
الفرنس��ي نيكوال س��اركوزي إلعداد 
السياس��ة  ح��ول  أبي��ض«  »كت��اب 
الخارجي��ة الفرنس��ية. المؤلف الثاني 
م��ن  الفرنس��ي  البروفيس��ور  ه��و 
أصول عربية جزائري��ة محمد أركون 
األستاذ بجامعة السوربون وأحد أهم 
المفكري��ن عل��ى الس��احة الثقافي��ة 

العربية.
الكت��اب كت��اب مش��ترك وصدرت 
نس��خته العربية بعد أن كانت نسخته 
األصلي��ة قد صدرت ف��ي 2003، بعد 

الغزو األمريكي للعراق.
يب��دأ الحوار من أح��داث 11أيلول 
وينته��ي بمنط��ق ومفه��وم الح��رب 
في الع��راق وأفغانس��تان. في النص 
يطرح المتح��اوران اجتهادات مختلفة 
لتفس��ير األحداث، وظهور ش��خصية 
اب��ن الدن، ومفهوم اإلرهاب، وموقف 
األمريكان والغ��رب عموما من العرب 
والمس��لمين، ونظرة الش��ك والتبادل 
العدوان��ي بينهما , ويس��تعرض هذا 
الح��وار - النق��اش، مواجهة الدين مع 
الجيو-سياس��ية  والمس��ائل  الحداثة، 
التي تثيرها سياسة الواليات المتحدة 

ف��ي أفغانس��تان والع��راق، ويح��اول أن يح��دد 
وظيفة السياس��ة األوروبية المطلوبة في غمار 

هذه األحداث.
هدف هذا الكتاب األساس��ي ه��و: فهم هذا 
الح��دث الرهي��ب ال��ذي يدعى 11 أيل��ول، وفهم 
انعكاس��اته الضخم��ة عل��ى السياس��ة الدولي��ة 
ومصي��ر العالم. فمن الواضح أننا ال نزال نعيش 
ف��ي مرحل��ة 11 أيلول وف��ي خض��م التفاعالت 
واألزمات التي ولَّدها. وبالطبع، فقد ظهرت كتب 
عدي��دة ع��ن 11 أيلول طوال الش��هور الماضية، 
وذلك في مختلف اللغات، من إنكليزية وفرنسية 
وألماني��ة وس��واها؛ ولكن ربما كان��ت ميزة هذا 
الكت��اب أن��ه ال يكتف��ي بالتحلي��ل الصحاف��ي أو 
السياس��ي الس��ريع للح��دث، وإنم��ا ينب��ش عن 
جذوره وأعماقه التاريخية. فحدث ضخم من هذا 
الحج��م والمس��توى ال يمكن لنا فهم��ه إال إذا ما 
وضعناه ضمن منظور »المدة الطويلة للتاريخ«، 

كما يقول أركون.
فقد أثارت هجم��ات أيلول وطبيعة منفذيها 
نقاش��ًا حول اإلس��الم وكيفي��ة قراءت��ه وتأويل 
نصوصه وطرق اس��تخدامه وصوال إلى السؤال 
الهاجس المستمر: هل يشرّع اإلسالم اإلرهاب, 
وهل هو دين عنف, تأتي مشروعية األسئلة من 
اإلع��الن الصريح لبن الدن أن م��ا قام به يصبّ 
في الدعوة إلى الدفاع عن اإلسالم وجد مستنده 
في اآليات القرآنية واألحاديث النبوية. وتواصلت 
األصولي��ة  الح��ركات  بني��ة  لتط��ال  األس��ئلة 
المتطرف��ة وفكره��ا وواقع المجتمع��ات العربية 
المس��ؤولة ع��ن إنتاجه��ا. ال ب��دّ م��ن االعتراف 
بداية بمس��ؤولية الهزائم التي من��ي بها العرب 
الس��يما هزيمة 1967 والتي أشّ��رت إلى نهاية 

اإليديولوجي��ا القومي��ة أو انحس��ارها، وصع��ود 
اإلسالم السياسي وحركاته األصولية المتشدّدة 
التي يستحيل في نظرها الفصل بين النظامين 

السياسيّ والدينيّ.
وي��رى المفك��ر الجزائ��ري ب��أن 11 أيل��ول 
يكش��ف كش��ًفا دراميًّا صارخًا عن ذلك الصراع 
الطوي��ل ال��ذي اندلع في ح��وض البحر األبيض 
المتوس��ط منذ ظهور اإلسالم قبل خمسة عشر 
قرنً��ا تقريبً��ا. فالعال��م المس��يحي األوروب��ي 
اعتب��ر أن توس��ع اإلس��الم تم على حس��ابه في 
ال��دول الواقع��ة على ضف��اف المتوس��ط. فمنذ 
ذلك التاريخ ابتدأت الخصومة، ثم تعمَّقت أكثر 
بس��بب الحروب الصليبية، فالحروب العثمانية – 
األوروبي��ة، فالحروب االس��تعمارية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين، انتهاًء بالصراع العربي 
– اإلسرائيلي الجاري حاليًّا، الذي ال يمكن فصله 
عن الصراعات الس��ابقة كلِّها، عل��ى الرغم من 
خصوصيت��ه. وبالتال��ي، فالقص��ة طويلة، و11 
أيل��ول ل��م يولد م��ن الع��دم؛ فالواق��ع أن زخم 
التاريخ والعداء المس��تحكم بي��ن الطرفين منذ 
قرون عديدة هما اللذان قادا إليه بش��كل مباشر 

أو غير مباشر.
ويس��عى المفك��ران إل��ى فهم أبع��اد تحول 
الفكر اإلس��المي عن مس��اره، ويس��أالن إن تم 
تجني��د الح��ركات اإلس��المية وتوظيفه��ا بقصد 
هذا التحول. ويدعوان إلى إعادة اكتش��اف تاريخ 
اإلس��الم، وقراءت��ه بلغ��ة جدي��دة ال تغف��ل كم 
األحداث الهائل الذي عصف بالعالم اإلس��المي، 
وتس��عى إلى انخراط اإلسالم في مسار التاريخ 

العالمي.
السياس��ية  بي��ن  الح��وار  مواضي��ع  تص��ل 

والفك��ر والتاريخ، ويق��دم من خاللها 
الق��راءات  م��ن  طيف��ا  المتح��اورات 
وتعريف��ا بالنص��وص ومعانيها التي 
وتط��وره،  االس��الم  إل��ى  تتط��رق 
م��ن  ومواقفه��ا  الحديث��ة  واألف��كار 

التعايش والسالم.
ح��ول  مداخ��الت  يق��دم  أرك��ون 
ف��ي  تتول��د  الت��ي  المق��ت  مش��اعر 
ازاء  للش��عوب،  الجمعي��ة  الذاك��رات 
الق��وى المهيمنة التي تعتبر نفس��ها 
الكوني��ة ولحقوق  للحض��ارة  ضامنة 
الالمح��دودة  وللحري��ة  االنس��ان، 
ف��ي معالج��ة المش��اكل الناتجة عن 

الصدامات.
كم��ا يتع��رض أركون إل��ى البناء 
مراحل��ه  خ��الل  لإلس��الم  التاريخ��ي 
المختلفة، وتطور اجتهادات ش��يوخه 
لربط��ه  التاس��ع عش��ر  الق��رن  ف��ي 
بالحداث��ة، ث��م التم��اس بي��ن صيغة 
الحدي��ث وبي��ن  السياس��ي  االس��الم 

حركات التحرر العربية.
ويق��دم جوزيف ماي��ال رؤيته إلى 
الح��رب الت��ي ش��نت باس��م القانون، 
وي��رى ان كل الح��روب الت��ي خيضت 
منذ عقد م��ن الزمن، هي حروب غير 
متكافئ��ة من حيث القوة العس��كرية، 
وخطورته��ا تبرز ف��ي كونه��ا تفتقد 
إلى قواعد الضبط كي تجنب األهلين 
الم��وت والدم��ار. وهو ي��رى ان فكرة 
الديمقراطي��ة الت��ي يّلوح به��ا الغرب 
للش��رق تفتقد إلى الرؤية التنموية والمساعدة 
ف��ي بن��اء اقتصادي��ات تضم��ن فك��رة الس��الم 

والتعاون.
يتف��ق المتحاوران على أن مش��كلة الثقافة 
العربية تكمن في أنها ترزح تحت أثقال التاريخ، 
تاري��خ مفارق لما ه��ي عليه اليوم ف��ي الواقع، 
ولم تس��تطع هذه الثقافة بعد مس��اءلة التاريخ 
وال االنفتاح على الواقع، هي تحاول باستمرار أن 
تنهض لتع��ود كما كانت، ال أن تنهض وتتحول، 
التغيي��ر غير مقبول وال يتم طرحه. والمش��كلة 
تكمن ف��ي أن منط��ق الواقع يق��ول، ال نهوض 
ب��دون تغيي��ر وال نهوض يتم من خ��الل الرغبة 
في تمثل الماضي، فالماضي لن يعود. يس��تمر 
نقد أركون ومايال للثقافة العربية من خالل نقد 
المؤسس��ات القائمة اليوم، التي ال تزال تستمد 
شرعيتها بأش��كال العنف مما يبعدها باستمرار 
عن قناع��ة الناس. ال يعني ه��ذا أن النقد توجه 
ف��ي الكتاب للجانب اإلس��المي فق��ط، بل توجه 
النق��د وبق��وّة وجذري��ة للجانب الغرب��ي أيضًا، 
فالغ��رب ال ي��زال يتبن��ى، م��ا يس��ميها أركون، 
بعقي��دة الحرب. العقيدة التي لم تنقطع تاريخيا 
والتي تجعل حل المشاكل يتم من خالل الحرب، 
بل أنها عقيدة تطرح في األفق حربا باس��تمرار، 

هي عقيدة ال تتخيل عالما بال حرب.
يط��رح الكت��اب قضاي��ا وأس��ئلة ف��ي غاية 
األهمي��ة والعم��ق م��ن خ��الل خبيري��ن بالعالم 
الغربي والش��رقي على الس��واء. الكت��اب يبتعد 
كثي��را ع��ن الط��رح اإلعالمي الس��طحي ويفتح 

آفاقًا واسعة للتفكير وإعادة النظر. 
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قدُم��ت ق��وات داعش إل��ى تل مع��روف في 
س��اعات الصباح الباكرة، كان هجومًا مفاجئًا على 

حين غرة على القرية الخاضعة لحماية خفيفة.
»لقد أتوا إلى منزلنا، دفعوا الباب بأرجلهم، » 
قالت امرأة من المجموعة الصغيرة من القرويين 
الذي��ن ٌأخذوا. ل��م ترغب المرأة بأن يٌذكر اس��مها 

في التقرير.
» لق��د كنا مرتعبين« أضافت الس��يدة. » كان 
الظالم ش��ديدا، وكان أوالدن��ا يبكون ويصرخون. 
لقد وجهوا بنادقهم نحون��ا وقالوا: »تحركوا، وإن 
ح��دث وتكلمتم م��ع أطفالكم بالكردية، فس��وف 
نطلق الن��ار عليكم.« فخرس��نا وس��رنا.« أكملت 

السيدة. 
لقد ت��م أخدهم إلى قرية مجاورة، تدعى تل 
حمي��س وكانت قد ال تزال تحت س��يطرة داعش، 
و الت��ي ه��ي مجموع��ة ث��وار جهادية ممارس��تها 

متطرفة جدا لدرجة أن القاعدة تنصلت منها. 
لقد ت��م اس��تجواب النس��اء وتحريرهم فيما 
بع��د مع أوالدهم. بعض من الرج��ال ما زالوا قيد 

االعتقال.

اأثر الدمار:
احتل��ت داع��ش ت��ل مع��روف ألقل م��ن أربع 
وعش��رين س��اعة. فق��د حش��دت ق��وات الحماية 
الش��عبية – الميليش��ية الكردي��ة األساس��ية التي 
تسيطر على »الكانتون« المعروف بالجزيرة، على 
طول الحدود التركية والعراقية في أقصى شمال 
ش��رق س��وريا- لهجوم مضاد، فانس��حب مقاتلو 

داعش.
لقد خٌلفوا أثرًا غير عادي من الدمار في القرية 
التي أصحبت اآلن عملي��ًا مهجورة ولم يبقى فيها 
سوى الدجاج والقطط والكالب الشاردة، ومقاتلي 

قوات الحماية الشعبية الكردية.
وقد تم نهب وح��رق أي مبنى مرتبط بقوات 
الحماية الش��عبية، ولك��ن الضرر األكب��ر كان قد 
ألح��ق بجامعي القرية، حيث تم هدمهما بش��كل 
ممنه��ج - ولي��س كأض��رار جانبية للح��رب وإنما 

تدمير متعمّد.
الرم��اد  إن��ه كان هن��اك كوم��ة م��ن  حت��ى 
والصفحات المتفحّم��ة، حيث تم إحراق مجموعة 
كتب الق��رآن، والتي كان ماي��زال باإلمكان تمييز 
آي��ات م��ن س��وره بش��كل واض��ح عل��ى األوراق 
المكربن��ة بدق��ة. وُيعتب��ر ه��ذا الفعل بالنس��بة 
لمعظ��م المس��لمين من أقصى أعم��ال التدنيس 
للحرم��ات ألنهم يعتب��رون القرآن ه��و كالم اهلل 

المقدّس. 
ولك��ن الجوام��ع والمعاهد الديني��ة المجاورة 
له��ا والمس��اكن، والتي ت��م إحراقها أيض��ًا، كانت 
تنتم��ي إلى النقش��بنديين، وهم أعض��اء طائفة 
صوفي��ة ليبرالي��ة من اإلس��الم الس��ني، والذين 
يُعتبرون زنادقة من قبل اإلسالميين األصوليين 

المتشددين كداعش. 
وه��ذا يفترض أن يفس��ر س��بب ح��رق كتب 

الق��رآن، على األراضي التي دنس��ت وتلوثت ألنها 
كان��ت تدار من قب��ل هؤالء »الزنادقة«. )بحس��ب 

منطقهم(.
وكان أح��دث التابعي��ن له��ذه المدرس��ة ه��و 
الش��يخ محم��د معش��وق الخزن��وي، ال��ذي يزعم 
أن��ه ت��م اختطافه وقتل��ه، من قبل ق��وات النظام 

السورية في عام 2005. 
كان للشيخ معشوق قواًل شهيرًا: » أنا كرديٌّ 

أواًل، ومسلم ثانيًا.«

مقاتلون اأجانب:
الصراع ليس ببساطة صراعًا كرديًا - عربيًا. 
لقد حضرنا جنازة عاطفية للغاية ل� »تحسين 
المش��وّا« في مقبرةٍ في حق��ٍل موحل في قرية 

»عين الخضرة«، وهو من عشيرة الطي الكبيرة.
بالرغ��م م��ن كونه عربي��ا، فه��و كان مقاتاًل 
)اس��مه الحركي »زاغ��روس«( مع ق��وات الحماية 
الش��عبية الكردي��ة. كان قد أصيب بج��روح قاتلة 

عندم��ا فجر انتحاريٌّ نفس��ه قرب إح��دى حواجز 
قوات الحماية الشعبية.

توافد اآلالف من األكراد إلى المقبرة وشاركوا 
أقرباءه العرب بالبكاء والنحيب على الفقيد الشاب.

»ال يوجد مش��اكل بيننا،« قال جمال الخروف 
الغاض��ب وهو قريب الفقيد. »المش��كلة هي تلك 
العصاب��ات اإلرهابي��ة التكفيري��ة المرس��لة م��ن 
قب��ل الس��عودية وقطر وتركي��ا.« أض��اف جمال. 
مش��يرا بذل��ك إل��ى المتطرفي��ن الذي��ن يؤمنون 
بأن المجتمع اإلس��المي قد تح��ول إلى دولة عدم 
إيمان، وبذلك يبررون هجماتهم على المس��لمين 
اآلخري��ن. وخلفهم الغرب، الغرب الذي يرس��ل لنا 
اإلرهابيين، حثالة أوربا. يربون ذقونهم، ولكن ال 
عالقة لهم باإلس��الم. أي نوع من المسلمين هذا 
الذي يقوم بتدمير جامع وتدنيس قبر ش��يخ علم 

أجيااًل من الطالب؟«
داعش نفسها قالت بأن المقاتَلين الذين قتال 
في تل معروف كانا من اإلمارات العربية المتحدة.

سُ��مح لن��ا بالدخول إل��ى س��جن تحتجز فيه 

الأكراد يقاتلون من اأجل الإبقاء على 
تعديات اجلهاديني بعيدًا عنهم

  بقلم: جيم موير | محافظة الحسكة - شمال شرق سوريا
  ترجمة الفا سلو
ينشر بالتعاون بين جريدة سوريتنا ومجموعة تحرير سوري اإلخبارية

خاض مقاتلون أكراد و ثوار عدة معارك للسيطرة على عدة بلدات في شمال سوريا

المقبرة في عين الخضرة مليئة بقبور من قتلوا خالل اشتباكاتٍ مع ميليشيات إسالميّة
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قوات األمن الكردية الرئيس��ية »األس��ايش« ثوار 
إسالميين وقيل لنا بأنه تم أسرهم من قبل قوات 
الحماي��ة الش��عبية خ��الل اش��تباكات، أو أنهم تم 
إيقافهم خالل قيامهم بالتحضير لتفجير انتحاري 

فاشل أو عمليات لسيارات مفخخة.
قي��ل لن��ا بأن الع��دد القلي��ل من المس��اجين 
الذي��ن عُرضوا لنا هم جميعهم س��وريون، أكراد 
وع��رب، بالرغ��م من أنه لم يس��مح لن��ا بالتحدث 
معه��م. ولكن أرونا ج��وازات س��فر وأوراق هوية 
قالت قوات الحماية الشعبية بأنها قد وجدتها على 
جثث تس��عة مقاتلين من داعش أو جبهة النصرة 
)الفصي��ل الرس��مي الوحيد للقاعدة في س��وريا( 

ممن قتلوا في االشتباكات األخيرة. 
كان بينه��م ثالث��ة أت��راك وثالث��ة عراقيي��ن 
وواح��د م��ن كل م��ن تون��س وليبي��ا والبحري��ن. 
واألخت��ام على جوازات س��فرهم تظه��ر بأنه تم 

عبورهم من خالل تركيا.
كما أرونا سجالت منفصلة تحمل شعار جبهة 
النصرة سجلت فيها تفاصيل 35 مقاتال من جبهة 
النص��رة، بدا واضح��ًا أن العديد منه��م من خارج 

سوريا.

طرد الن�صرة:
كان��ت قرية »غرهوك« المج��اورة محتلة من 
قب��ل كتيبة النس��ور التابعة لجبه��ة النصرة لمدة 
س��تة ش��هور في الع��ام الفائ��ت. بالرغ��م من أن 
القري��ة التي تق��ع بالقرب من حق��ول النفط في 
الرميالن- ه��ي ذات غالبيّة عربية من الس��كان، 
ف��إن جميع الس��كان نزح��وا و لم يع��ودوا إلى أن 
أخرج��ت ق��وات الحماي��ة الش��عبية النص��رة م��ن 

القرية.
»كانت النصرة راغبة في النفط،« يقول علي 
الصال��ح، رئيس هيئ��ة الفالحي��ن المحلية. »اآلن 
وقد ذهبوا، فإن األمور مستقرة ونستطيع أن نهنأ 
في بيوتن��ا ثانيًة. ولكن النفط مايزال مش��كلة - 

هناك نوع من الفوضى«.
»تتقات��ل العصابات أثناء الليل عليها، ويقوم 
الن��اس بتكرير النفط يدويًا على أطراف الطريق. 
إن��ه يدمر محاصيلنا وصحّتنا، وال نحصل على أي 

شيء بالمقابل.«
يقول مسؤولوا المش��فى بأن المرض األكثر 
ش��يوعًا في المنطقة اآلن هو المش��اكل الرئوية 
الناتجة عن التلوث الناتج عن المئات من مضخات 
التصفية الصغيرة التي تضخ دخانًا أسود الذع في 

الهواء.
»وبالرغم من هذا فنحن ال نرغب، بأي شكل 
من األش��كال، بأن تعود النص��رة أو أية مجموعةٍ 

إرهابيةٍ أخرى.« أضاف السيد صالح.
كضي��وف  أس��تقبلكم  أن  اآلن  يمكنن��ي   «
ل��ي. فيما لو أنه��م كانوا ما يزال��ون هنا، لم يكن 
بإمكانكم البقاء خمس دقائق. كانوا سيقتلونكم 

في بيتي على األغلب.«
يقول مس��ؤولون في قوات الحماية الشعبية 
وم��ن ح��زب االتح��اد الديمقراط��ي المرتب��ط به 
سياس��يًا بأنهم خس��روا 500 مقاتاًل ف��ي قتالهم 
لط��رد داعش والنص��رة والمجموعات اإلس��المية 

األخرى المرتبطة بهم.
»ربم��ا لدين��ا اختالف��ات سياس��ية م��ع باقي 
أط��راف المعارض��ة الس��ورية، ولك��ن مش��كلتنا 
داع��ش  مث��ل  مجموع��ات  م��ع  ه��ي  األساس��ية 
والنصرة، المرتبطان بالقاعدة،« قال آلدار خليل، 
وهو مس��ؤول عس��كري كبي��ر في ح��زب االتحاد 

الديمقراطي.
»ه��م يحاولون أن يخترق��وا هنا ويجعلوا من 
سوريا مركزًا وقاعدًة ألنفسهم، وبالتالي يجب أن 

نواجهم ونقاتلهم.«
»يبدو أن داعش قد اتخذت قرارًا اس��تراتيجيًا 
بالح��رب ضدنا، وليس فق��ط ضدنا-هم يريدون 

أن يس��يطروا عل��ى المنطق��ة، وس��وف يقاتلون 
ويفرضون هذا الموقف بطريقتهم.«

ل تزال �صوريا:
أعلن حزب االتحاد الديمقراطي والمرتبطون 
به ف��ي كانون الثان��ي عن تأس��يس »إدارة ذاتية 
ديمقراطية« في الكانتون��ات الثالثة التي تخضع 
لسيطرة كردية وهي منطقة الجزيرة في الشمال 
الش��رقي وعي��ن الع��رب )كوبان��ي بالكردية( في 
المرك��ز، وفي محيط عفرين في أقصى الش��مال 

الغربي.
بالرغم من هذه الخطوة، فقد نفوا االتهامات 
الموجه��ة إليهم بأنه��م يرغبون بجم��ع المناطق 
الثالث��ة م��ن أج��ل متابعة مس��ار الحك��م الذاتي 
واالقتراب من االستقالل الفعلي، كما فعل األكراد 

المجاورون لهم في العراق.
» نح��ن ج��زء من س��وريا، بغ��ض النظر عن 

النظام الحاكم.« يقول السيد خليل.
» النظام ش��يء، والدولة شيء آخر. يمكن أن 
تكون على عداء مع النظ��ام ونريد تغييره. ولكن 
ليس جغرافية س��وريا. هذه الكانتونات س��تبقى 

مرتبطة بسوريا وتخضع لحكومتها المركزية.«
اتهام��ات  إل��ى  أدى  ال��ذي  التناق��ض،  ذاك 
بالتواطؤ م��ع النظام، هو جليٌّ عندما تتجول في 

القامشلي، المدينة األكبر في كانتون الجزيرة.
تزين ص��ورة ضخمة للرئيس بش��ار األس��د 
مدخل مكتب البريد المزدحم. ويتمركز رجال من 
القوات الس��ورية حول قاعدة ف��ي مركز المدينة، 
وتسيطر على المطار المدني القريب منها. ويقف 
تمثال والد الرئيس وس��لفه حافظ األس��د سليمًا 
في ميدان ناشط الحركة، وهو واحد من التماثيل 
القليل��ة الت��ي نج��ت م��ن االنتفاضة ف��ي البالد. 
وتجد ضباطًا من المخابرات الس��ورية  بستراتهم 
الجلدي��ة الس��وداء الت��ي تش��كل عالم��ة ممي��زة 
يتس��كعون عرضًا م��ن أمام مراكز قوات ش��رطة 

األسايش الكردية.
هناك العديد من عالمات األخرى التي تش��ير 

إلى التعايش بين الدولة والقوى الكردية.
وه��ذا لي��س مس��تغربًا. إذ إن ح��زب االتحاد 
الديمقراط��ي له صالت قوية بحزب الثوار التركي 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني. وتزين ص��ور زعيم 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني المس��جون عبد اهلل 
أوج��الن المكاتب عل��ى امتداد المناط��ق الكردية 

السورية.
وقد دعمت الحكومة الس��ورية ح��زب العمال 
الكردس��تاني في فترة الثمانيني��ات وأوت أوجالن 
إل��ى أن أجبر حش��د الجي��ش الترك��ي قواته على 
الح��دود الس��ورية، دمش��ق على ط��رده في عام 
1998، مم��ا مه��د وأدى إل��ى أس��ره واعتقاله في 
كيني��ا في الع��ام التالي. وبالتالي تع��ود العالقات 

بين النظام الس��وري وحزب العمال الكردس��تاني 
والمرتبطين به إلى زمن طويل.

التواطوؤ مع القاعدة:
يعتبر من البديهيات لدى العديد من القاطنين 
ف��ي الكانتون��ات ذات الغالبية الكردي��ة بأن هناك 
تعاونًا خفيًا على مستوى عالي بين النظام وحزب 
االتحاد الديمقراط��ي، حتى وإن كان ذلك مجهواًل 
على مستوى القاعدة الحزبية )أي أن التعاون على 

مستوى القيادات(.
وهناك ش��يء آخر، يعد تناقضًا ولكن يُعتقد 
به على نطاق واس��ع، وه��و أن النظام أيضًا على 
تع��اون مع داع��ش و مجموع��ات إس��المية أخرى 

يحاربها األكراد.
مج��ددًا، تع��ود جذور زعم تواط��ؤ النظام مع 
ش��بكات إس��المية متطرفة إلى قبل عشر سنوات 
خالل حرب العراق، حيث اتهمت دمش��ق باتهامات 
الذعة من مسؤولين عراقيين وأمريكان وغيرهم 
بتس��هيل وتش��جيع الجهاديين على عبور الحدود 

لالنضمام إلى التمرد.
اآلن األك��راد وغيره��م يش��يرون إل��ى دليل 

ظرفي على التواطؤ بين الحكومة والجهاديين. 
هناك العدي��د من الروايات ع��ن امتناع قوات 
الحكوم��ة ع��ن قص��ف مواق��ع لداع��ش، ولكنه��ا 
تس��تهدف هذه المواقع فيما إذا حاولت مجموعات 

ثائرة أخرى أن تأخذها منهم.
» يب��دو أن للنظ��ام يد في كل ش��يء، ونحن 
ال نعرف من ه��و صديقنا ومن ه��و عدونا،« قال 

كردي في حيرةٍ من أمره.
اإلدارة الذاتي��ة التي أعلن عنها من قبل حزب 
االتحاد الديمقراطي وحلفائه ال تزال إلى حد كبير 

نظريّة أو رمزية في الوقت الحاضر.
يستمر المدرس��ون وطاقم المشافي وعاملو 
البلدي��ات واآلخرون في قب��ض رواتبهم من قبل 
الدول��ة الس��ورية على امت��داد كانت��ون الجزيرة، 
واألوراق الرسمية يجب أن تتم عن طريق مكاتب 
الحكومة في مركز المحافظة في مدينة الحسكة.

االتح��اد  ح��زب  يرس��مه  ال��ذي  الطري��ق 
الديمقراط��ي غي��ر معت��رف في��ه بش��كل كامل 
ف��ي الكانتونات، وه��و منتقد بش��دة من فصائل 
سياسية كردية منافسة حيث تتهم الحزب بفرض 

نفسه عبر سالح قوات الحماية الشعبية. 
عل��ى الرغم من صعوبة س��بر ال��رأي العام، 
يب��دو أن العديد م��ن األكراد يتفق��ون بأن الحزب 
ف��ي  المس��يطر  الكردس��تاني،  الديمقراط��ي 
كردستان شمال العراق المجاور، هو أكثر شعبيًة 
من حزب االتحاد الديمقراطي بالرغم من سيطرة 

األخير على األرض في سوريا. 
المقال األصلي: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-26512863

قوات شرطة األسايش الكردية تقوم بعملها بشكل علني في المناطق التي ال يزال فيها تمركز لقوات أمن النظام
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم اخلام�ص ع�صر 7/15
توقف��ت نهائيًا عن الق��راءة منذ خمس��ة أيام بناء 
على تعليمات الطبي��ب، وتبين الفرق بين النظارة التي 
أقرأ بها وبين القدرة البصرية التي تردت، ولذا سأرسل 

النظارة لتغيير العدسات.
كنت قبل ذل��ك أقرأ في مؤلفات المفكر الروس��ي 
بليخان��وف الذي يعتب��ر أعظم المفكرين الماركس��يين 
بع��د مارك��س وإنجلز، مات بعد أش��هر من قي��ام ثورة 
1917 , وكان ض��د ح��رق المراح��ل واعتبره��ا مغامرة. 
اإليطال��ي  الماركس��ي  للمفك��ر  جزئي��ن  ف��ي  وأق��رأ 
غرامش��ي، ويضمان مقاالت ومناقشات.. كما كنت أقرأ 
مجموع��ة تحلي��الت ومناقش��ات للمناضلة الماركس��ية 

البولندية روزا لوكسبوغ. 
هؤالء الثالثة )بليخانوف، وروزا وغرامشي( ألنهم 
اس��تمروا في صف��وف التوعي��ة والتحري��ض والتفكير 
والنق��د، ف��إن المرء يج��د في طيات م��ا كتبوه إش��راقًا 
وعمقًا، وف��ي كتابة روزا انع��كاس لصراعات عصرها، 
وكذل��ك ما كتبه غرامش��ي في س��جون الفاش��ية.. إن 

البحث عن الحق والعدل سمة من سمات المفكرين. 
إن الم��رء اآلن ينظ��ر بعي��ن الريب��ة إل��ى موضوع 
الص��راع الحتم��ي بي��ن الطبق��ات. صحي��ح أن الصراع 
الحتم��ي لن ينتهي بين الطبق��ات.. إن توزيع الثروة لن 
يكون على هذه األرض، وستبقى مأساة الدولة قائمة. 
إن االشتراكيين في أوربا بشروا باالشتراكية وكم 
تخيل��وا دولة بدون طبق��ات.. لكن الدولة االس��تغاللية 
ازدادت قس��وة، ولم تخلق لإلنس��ان الجن��ة الموعودة، 
ب��ل أحاطت��ه هو والش��غيلة بنار جهن��م، عندما قطعت 
علي��ه ه��واء الحرية واإلنس��انية والديمقراطية باس��م 
االش��تراكية وص��راع الطبق��ات. عندما هيمن��ت اللجنة 
المركزي��ة ومن ثم المكتب السياس��ي ومن ثم األمي�ن 
الع��ام للحزب.. الح��زب الواحد الذي وضع نفس��ه بدياًل 
للش��عب، ورب��ًا بدل اإلل��ه مص��ادرًا الرأي اآلخ��ر، مانعًا 
النقاب��ات م��ن النض��ال ومن المب��ادرة مس��وقة بعصا 
البوليس الس��ري وعنف البيروقراطية وه��ذا أودى بما 

يسمى دولة العمال والفالحين. 
اليوم ال�صاد�ص ع�صر 7/16

اليوم سأحدثكم عن س��جن المزة، وعن التركاوي 
وم��ا حدث له، قال لي أب��و مهند خطاب من طيبة اإلمام 
المجاورة لحماه: - التركاوي هذا ش��قيق مرافق الزعيم 
الفالحي أكرم الحوران��ي أيام زمان، وكان رئيس نادي 
الخي��ل في المحافظ��ة، وهو رجل ش��جاع ومن أصحاب 
النخوة، وس��يد س��باق الخيل، ج��اء رهين��ة ألصقت به 
تهم��ة تصفية أحد الضباط. هذا الرجل البالغ من العمر 
الخمس��ين عامًا في أوائل الثمانينات ج��ن من التعذيب 
والض��رب المتواص��ل، ولك��ن جنونه لم يك��ن عدوانيًا، 
وال ض��ارًا وال مؤذيًا، ب��ل كان إذا اختلط��ت عليه األمور 
وتداخل��ت األل��وان، يركض جه��ة دورات المي��اه، ويبث 
برقية مألى بالش��تائم إلى السيد الذي يسميه /فريدو/ 
أي رفع��ت، ويعج��ل ج��دًا إذا م��ر طيران ف��ي الجو، كي 
يحمل هذا الطيران برقيته، كان يش��تم بصوت مرتفع 

كل الدولة من رئيسها إلى أدنى شخص بها. 
ف��ي البداي��ة كان��وا يضربونه ضرب��ًا مبرح��ًا، وكل 
وجب��ة تصل إل��ى 200 كرباج��ًا. وأخيرًا بعد ه��ذا الضرب 
الذي اس��تمر ش��هرين، فقد كل ما يملك من توازن. هذه 
العائلة )التركاوي( من العائالت التي مسحت عن األرض، 

م��ع عائل��ة /العلواني/وطيف��ور/ وهي عائالت اش��تهرت 
باش��تراكيتها ووقوفها إلى جان��ب الحوراني ضد اإلقطاع. 
حدثني عن البرقيات التي كان يرسلها، وعندما يجد دورات 
المياه مألى بالنزالء –وهو مس��تعجل- يلجأ إلى زاوية من 

زوايا المهجع معتذرًا من المهجع لكونه مضطر!!
اليوم ال�صابع ع�صر 7/17

جاء خبر من الجهة الخلفية ومن اللبناني خالد عزو 
أن أهل��ه في الزيارة قالوا له أن هن��اك أنباًء تتكلم عن 
اقتراب صدور عفو عام عن كل اللبنانيين المس��جونين 
في الس��جون الس��ورية. وقد نقل الخبر ملحق »النهار« 
الدول��ي والعربي، بل إن الخبر يقول بعفو عام عن كل 
االعتقال السياسي، كما سمع البعض من إذاعة لبنانية 
محلية أنه��ا وهي تبث أقوال الصح��ف، نقلت مثل ذلك 

من جريدة الديار. وهكذا نتلقف األخبار. 
اليوم الثامن ع�صر 7/18

في تمام الساعة الواحدة والنصف نودي على عبد 
الكريم بن س��ليمان الضحاك وعل��ى محمد فنيخر، كي 
يحزما أغراضهما الش��خصية وينتظران إخالء الس��بيل، 

وهذه نتيجة أولى من نتائج اللجنة الطبية العينية. 
عب��د الكري��م دخل الس��جن من��ذ أحد عش��ر عامًا 
ونصف العام بعينين س��ليمتين وهك��ذا يخرج لمعالجة 
المي��اه الزرق��اء التي حرمته م��ن الرؤية. ج��اء وقد بلغ 
الخامس��ة واألربعين، وها هو بلغ السابعة والخمسين. 
أما محم��د فهو من قرية كفر حارب المطلة على طبريا 
والت��ي أصبح��ت م��ن أم��الك الدول��ة العبري��ة، والنازح 
إل��ى درع��ا، فقد ج��اء إلى المعتق��ل في خري��ف الواحد 
والثمانين، إنه بعد ثالثة أش��هر يكمل العش��ر س��نوات 
خدم��ة، وهو ال يرى في عيني��ه إال قلياًل، إنه بحاجة إلى 

ترقيع قرنية. هو من مواليد 1950.
غادرانا وقد ضج الجناح، الجميع فرحوا لهما، هكذا 

يكون شيطان إخالء السبيل قد جاء على استحياء. 
في الس��جون الس��ورية اعتق��ال وعط��ب.. هناك 
ظهور مكس��ورة، وعي��ون مفقوءة، ووجوه ممس��وحة، 
وأرج��ل محطم��ة، ورؤوس متماوج��ة بفع��ل العص��ي 
والسياط وأمريكا، وأنظمة الحكم التابعة والتي تحترم 

حقوق اإلنسان جدًا جدًا!! 

اليوم التا�صع ع�صر 7/19
هن��اك حدي��ث ي��دور حول قائم��ة مرض��ى،، تأتي 
وراء القائم��ة التي تليت البارحة وضم��ت حوالي المئة، 
نسمع أن مرضى سيجيئون من تدمر وهم شبه أموات، 
وأش��باح، وخياالت تشكو إلى بارئها ظلم اإلنسان ألخيه 
اإلنس��ان.. هؤالء –تأكدنا- بحكم المف��رج عنهم، لكن 
المأس��اة أنهم ال يملكون القوة أو العافية كي يس��افروا 
لوحده��م – لذا أرس��لت األخبار، والهوات��ف كي يحضر 

األهل الستالمهم. 
ه��ذه المخلوق��ات المش��وهة، والت��ي ال تس��تطيع 
المس��ير.. منهم من يزحف ومنهم يعجز عن الزحف. إن 
اإلنس��ان عندما يضرب يوميًا بالسياط وبالعصا ألعوام 

متواصلة، ماذا يبقى منه؟ 
لق��د روى القادمون م��ن تدمر أنه��م تركوا هناك 
الن��اس موتى وال هم موت��ى، يدعون لياًل ونهارًا س��رًا 

وجهرًا أن يريحهم اهلل ويميتهم.
انتش��رت األمراض الفتاكة تنهش األجساد، وعلى 
رأس��ها أم��راض: - الجذام والس��ل واليرق��ان والجرب، 
تكل��م أحد أف��راد مهجعنا مع المدعو: أس��ود الكنو الذي 
كان قبل السبعين عضوًا في فرع الحسكة، قالوا: - أنه 
عب��ارة عن هيكل عظمي – معتقل منذ الثمانين لوجود 
قري��ب أو جار محس��وب على العراق. كم��ا تكلم آخرون 
عن رقاويين كانوا في قيادات عمالية وفالحية يموتون 

يوميًا. 
اليوم الع�صرون 7/20

يق��ول الجميع هنا أن إخالء الس��بيل ال ينال س��وى 
المرض��ى واالعتقال السياس��ي باق ومس��تمر. إنك لو 
ت��رى الن��اس المس��جونين لذهل��ت م��ن يأس��هم ومن 
نظراته��م الحائرة.. ملك األردن س��يكون في القاهرة. 
مص��ر والس��عودية تطرحان إنه��اء المقاطع��ة العربية 
م��ع )إس��رائيل/مقابل وقف االس��تيطان بينم��ا الهجرة 
مستمرة، وها هو الصمت العربي من ليبيا إلى المغرب 
م��رورًا بتونس والجزائر والس��ودان، كله يس��اهم في 
ه��ذا الظالم الدام��س بينما النظام يتجاه��ل االعتقال 
السياس��ي. إن جوًا من األس��ى يخيم على الجميع ألنه، 
- حسب ما يجري – الذي يجب أن يخلى سبيله هو الذي 

يجب أن يموت، أو الذي ال يستطيع الحياة(. 
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  مثنى مهيدي

تحلم األنثى أواًل باألمان.. 
األمان، ليس غايًة تُرجى، أو مكاٌن يُقصَد، لكنه عندها، رجٌل يسكن و يعيش في مُخيلتها..

وكيف لها أن تشعر باألمان، في حضرة رجٍل ال يعشق نفسه أواًل؟ 
كيف له أن يعشقَ نفسه أواًل، فال يعشق أن يكون حُرًّا؟ 

وكيف يعشق كونه حُرًّا، ثم يرتضي على رغم أنفه ما يكره؟ 
على أن أسباب ارتضائه بما يكره قد يجعل من بقاءه حيًا، أمرًا مضمونًا، فيضمن من ذلك ربما أن تعيش تلك 
األنثى في حُضنه، في حضٍن باردٍ ال يرتجي منها إالاّ الوجود فقط، فال هي قد وصلت لألمان، وال هو قد عشق 

نفسه فعشقها.. 
ولما كان ألس��باب الحرية فريضًة عليه أن يمنع أس��باب الحياة عن غيره من الرجال العاش��قين، كان عليه أن 

يعيش في سجن اختياره لألنثى..
ُكلاّ قاتٍل عاشق.. فهو العاشق ألرضه ربما، أو لغدٍ آخر قد يحمل شيئًا لمن يحب..

وهو العاشق ربما للُكره، إذ ال حياة له دون تلبية رغبة..
كل أنثى فخورُة بعاشقها..

الحرب تتيح الفرصة لآلباء أن يدفنوا أبناءهم..
و تتيح الفرصة المرأة عاشقة، أن تتباها بقاتلها، و قد تكون هي أول المقتولين.. 

خارج الطق�ص

عمل للفنان أنس سالمة بعنوان إلى أمهات مخيم اليرموك
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"أش��هد أنني عشت حياتي، وتمتعت بلذة 
العزف وسماع الموسيقى وإبداعها , أنا أغنى 
رج��ل في التاريخ، ألنن��ي ملكت قلوب الناس 
وعقوله��م وأرواحهم، وه��ذا أعظم الثروات. 
ولسوف يَذكرني الناس كلما سمعوا ألحاني، 
أو ُذكِ��رَ اس��مي. أو كلم��ا ش��اهدوا غجري��ًا 
يتش��يطن عل��ى بزقه ببراع��ة ".. محمد عبد 

الكريم.
ول��د محمد ب��ن عل��ي المرع��ي" الملقب 
"بمحمد عبد الكريم الحمصي األصيل". عام 
1905 ف��ي مدين��ة حم��ص في ح��ي الجوالة 
في عكرم��ة أو ح��ي الخضر، تنتمي أس��رته 
لغجر س��وريا الذين اس��توطن قس��مٌ منهم 
مدينة حم��ص , كان والده "علي مرعي" من 
أمهر عازف��ي العود والبزق، وهو الذي غرس 
فيه حب الموس��يقا، وعندم��ا توفى األب عام 
1913، ق��ام أخوه بتربيته، فألحقه بمدرس��ة 
ابتدائية في "باب الس��باع"، وعكف في الوقت 
نفس��ه على تعليمه الع��زف على البزق حتى 
ب��رع فيه، وص��ار يراف��ق أخاه إل��ى الحفالت 
والس��هرات فيعزف ه��و على الب��زق، وأخوه 
عل��ى العود، حتى اش��تهرا ف��ي كل حمص , 
وانتس��ب إل��ى ن��ادي الميماس عازف��ًا ضمن 

فرقته الموسيقية.
وي��روي كتاب "تحت ف��راش األمير" لعلي 
حس��ني نج��ار أن س��عادة عبد الكري��م كانت 
عظيم��ة عندما ثب��ت مس��مارين على قطعة 
خشب وشد وترًا وراح يعزف على آلته البدائية 
الت��ي صنعه��ا بنفس��ه ويومئذ س��معه والده 
وجاء إليه وظن أنه سيؤنبه لكن األب تفحص 
قطعة الخشب وابتسم وجلس إلى جانب ابنه 
ووض��ع العود في حجره فكان��ت حركة ودودة 
م��ن الوالد فهمه��ا الطفل عب��د الكريم على 
صغره وس��رعان ما حمل الع��ود وراح يدندن 

عليه وما إن انتهى حتى عانقه وقبله.
 في العاش��رة من عمره انتقل محمد عبد 
الكري��م إلى دمش��ق مع والدت��ه حيث حصل 
عل��ى آل��ة ب��زق احترافية عبر قص��ة طريفة 
تقول أنه في أحد األيام كان يس��ير معها في 
منطقة الدرويش��ية أول ش��ارع مدحت باش��ا 
عندما لمح فجأة محاًل لبيع اآلالت الموسيقية, 
والب��زق معروض في الواجه��ة فأفلت من يد 
أمه وتمدد على سكة الترام وهدد والدته أنه 
س��ينتحر دهس��ًا بدواليب الترام إذا لم تشتر 
ل��ه آلة بزق..   ش��اهد المنظر جمي��ل القوتلي 
صاح��ب المح��ل آن��ذاك فتق��دم م��ن محم��د 
مرع��ي قائ��اًل "إذا اس��تطعت أن تع��زف على 
البزق أقدمه لك هدية" ذهب الطفل وأمسك 
بالب��زق وع��زف عليه بش��كل أدهش صاحب 
المحل الذي أوفى بوعده وأعطاه االلة كهدية.

م��ارس عب��د الكري��م العزف طف��اًل في 
أمس��يات " خيال الظل " لشخص يدعى " أبو 
شاكر الكراكوزاتي" وهي أمسيات كانت تقام 
ف��ي مقه��ى النوف��رة أعرق مقاهي دمش��ق 

والذي ال يزال موجودا حتى االن.
ف��ي الرابع��ة عش��رة م��ن عم��ره أصيب 

بحادث س��بب ل��ه إصاب��ة بليغة ف��ي عموده 
الفقري أدت إلى توقف نموّه وكان ذلك دافعًا 
له للتعويض بزيادة اتجاهه للفن، ومع ذيوع 
صيت العازف المبدع سافر إلى بيروت برفقة 
ع��ازف الكمان الش��هير س��امي الش��وا، وفي 
بي��روت التق��ى بأش��هر العازفي��ن والفنانين 
الذين أعجبوا بأدائه وأثنوا عليه، ومن بيروت 
عاد إلى دمش��ق مس��بوقًا بش��هرته فحرص 
الزعيم فخ��ري البارودي عل��ى لقائه وقدمه 
للوس��ط األدب��ي والفن��ي على أن��ه أعجوبة 

زمانه. 
عاد إلى حمص ليعم��ل كعازف مع مغنّ 
مصري اسمه " محمد البخيت "، ثم انتقل إلى 
حلب و بقي فيها مدة ب��دأ فيها أولى خطوات 
التلحين، حي��ن لحن أغنيته " ليه الدالل وأنت 
حبيبي" وغناها بصوت��ه، وهناك تعرف على 
الموس��يقي المصري كميل ش��امير ,.ثم عاد 
مرة أخرى إلى لبنان و من ثم إلى فلس��طين، 
و ذلك عام 1921 م واستقر في يافا ولكن لم 
يحالف��ه الحظ بالنجاح كم��ا أراد و ذلك لكثرة 
المغني��ن فيها. ث��م انتقل إل��ى مصر ليعمل 
مغنيًا و عازفًا، ومكث فيها مدة عامين، التقى 
خاللها بأهل الف��ن واألدب في صالون الثري 
المعروف، الوجيه "حس��ن باش��ا رفعت" الذي 
كان يع��زف على الع��ود عزفًا عادي��ًا، فتعرف 
عن��ده عل��ى الدكتور يوس��ف جوه��ر، وعلى 
توفيق العاليلي، ومحم��د القصبجي وزكريا 

أحمد وداود حسني.
 وذات ي��وم اس��تمع إلي��ه وكي��ل ش��ركة 
أودي��ون األلمانية لألس��طوانات "ليتو باروخ" 
وعرض عليه السفر إلى ألمانيا لتسجيل عدة 

اسطوانات.
عام 1928 س��افر إل��ى ألماني��ا، فعرض 
نفسه في برلين على األطباء الذين أكدوا له 
أال فائدة ترجى من وضعه الصحي بالنس��بة 
لظهره، وان علي��ه أن يتعود ويتالءم مع هذا 
الوض��ع. وفي برلين أقام العديد من الحفالت 
الت��ي أذهل��ت األلم��ان، ث��م س��جل لش��ركة 
"أوديون" خمس اس��طوانات، تضمنت العديد 
م��ن االرتج��االت � التقاس��يم � والمقطوعات 

الموسيقية.
م��ن ألماني��ا اتجه إل��ى فرنس��ا , و يروي 
كت��اب" األمير الس��عيد محمد عب��د الكريم " 
الذي حققه الكاتب "محمد بري العواني" كيف 
حص��ل عبد الكريم عل��ى إمارته في باريس 
بعد أن أطرب المل��ك فيصل بعزفه ونغماته 
وألحان��ه االرتجالي��ة، فما كان م��ن األخير إال 
أن أص��در كتابًا ممهورًا بخاتم��ه يتوجه أميرًا 
للب��زق , وبذلك انضم إلى أم��راٍء في العالم 
العربي حصل��وا اإلمارة بالثقاف��ة. وبات أحد 
األمراء الثالثة " أمير الش��عر: أحمد ش��وقي، 
أمير الكمان: سامي الشوا، أمير البزق: محمد 

عبد الكريم " 
وع��ن المنافس��ات الكثيرة الت��ي خاضها 
األمي��ر في أوروبا جاء في الكت��اب.. " تباريت 
مع الكبار من العازفين فما خسر أحد منا وإن 

اعترف��وا بتفوقي م��ن أمثال ع��ازف القانون 
التركي الش��هير إسماعيل شنشيلر والدكتور 
فالين السويدي المختص بالموسيقا وعازفي 
فرق��ة فيين��ا الس��يمفونية الذي��ن أبهرتهم 
فحملوني على أكتافه��م تكريمًا لي وخاصة 
بعد أن سمعوا مني رقصة الشيطان ورقصة 
الس��احرة والمعرك��ة الموس��يقية فضاًل عن 

لونغاتي وبولكاتي ".
وف��ي مطل��ع الثالثيني��ات س��افر محم��د 
عب��د الكريم إلى القدس، وتع��رف على كبار 
الموس��يقيين الفلس��طينيين مث��ل يوس��ف 
بترون��ي ويحيى الس��عودي وروح��ي خماش 
ومحم��د غ��ازي , لك��ن زيارت��ه األه��م إل��ى 
فلس��طين كانت ع��ام 1936 لحض��ور افتتاح 
إذاعة القدس، حيث عمل عازفًا ضمن فرقتها 
الموسيقية، ثم تولى رئاستها، وخالل وجوده 
ف��ي الق��دس لح��ن للعدي��د م��ن المطربين 
الفلس��طينيين مثل فهد نجار وماري عكاوي 

ومحمد غازي.
وعند افتتاح إذاعة الشرق األدنى في يافا 
حضر افتتاحها ووضع لها شارتها الموسيقية، 
كما شكل فرقتها الموسيقية وتولى رئاستها. 
وبع��د انته��اء الح��رب العالمية الثانية، س��افر 
أمير الب��زق إلى لندن إلحي��اء بعض الحفالت 
وتس��جيل بعض االسطوانات. ويروى عنه أنه 
بينم��ا كان ي��زور المملكة البريطاني��ة و بعد 
أن قدم��ه المذيع للجمهور على المس��رح هزأ 
الجمهور منه لش��كله الغري��ب و بدأ بالصفير 
و الصي��اح, فم��ا كان من��ه أال أن خل��ع حذاءه و 
ب��دأ يعزف النش��يد الملك��ي بأصاب��ع قدميه، 
مما جعل جمه��ور الحضور يقفون إجالاًل له و 
لعزفه المتقن, ثم غادر المسرح و لم يعد إليه 
إال بعد اعتذار و تأسف لما حدث من الجمهور.

وف��ي الع��ام 1940 وجه��ت إلي��ه إذاع��ة 
الق��دس دع��وة رس��مية ليس��اهم بفنه في 
افتتاح إذاع��ة القدس بصورة رس��مية. وفي 
القدس وجد في اس��تقباله كل من "يوس��ف 
و"روح��ي  الس��عودي"  و"يحي��ى  بترون��ي" 
الخم��اش" الذين تولوا ف��ي اإلذاعة مديريات 
الش��رقية.  والموس��يقا  الحديث��ة  الموس��يقا 
وبعد االفتتاح الرسمي، وانبهار مدير اإلذاعة 
البريطان��ي بعزف محمد عب��د الكريم، طلب 
إليه البقاء ف��ي القدس والعمل ف��ي إذاعتها 

لقاء راتب مغري.
في ه��ذه المرحل��ة وض��ع األمي��ر ألحانًا 
جدي��دة لمحمد غ��ازي وماري ع��كاوي ليعود 
نش��اطه  ويم��ارس  دمش��ق  إل��ى  بعده��ا 
الموسيقي في نادي دمشق الموسيقي، وفي 

إذاعة دمشق المحلية.
وعن��د ج��الء المس��تعمر الفرنس��ي عن 
س��وريا كان محم��د عب��د الكريم م��ن أوائل 
م��ن ش��اركوا ف��ي احتف��االت الج��الء، وعند 
افتتاح إذاعة دمش��ق الوطنية وضع ش��ارتها 
الموسيقية وعمل ضمن فرقتها الموسيقية، 
وتابع إبداعاته الموسيقية في مجال التلحين 

والتأليف الموسيقي.
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لم يت��زوج عب��د الكريم ف��ي حياته وآثر 
الوحدة وكان قد صرح لمجلة الدنيا الجديدة، 
لعب��د الغني العط��ري في عدد ي��وم الجمعة 
ف��ي 3 أب 1963: " أعتق��د أن أي فن��ان تزوج 
حتى عبد الوهاب نفسه قد قتل نفسه وفقد 
قس��ما هائال من طاقته الفنية , الفنان يحب 
فق��ط.. أما أن يت��زوج.. فاني أقول له س��لفًا 

)اهلل يرحمك(!.."

موؤلفاته املو�صيقية:
أل��ف محمد عبد الكريم في كل المقامات 
الموس��يقية ع��ددًا كبي��رًا م��ن المؤلفات في 
قوال��ب الت��راث )س��ماعي ولونغ��ا( تعتبر من 
أجم��ل وأكم��ل المقطوعات، وه��و لم يكتف 
في التأليف فيها، بل وبإبداع مقام موسيقي 
جديد لم يكن معروفًا في الموسيقا الشرقية 
قب��اًل، وق��د أطل��ق عل��ى ه��ذا المقام اس��م 

"المريوما".
ومحمد عبد الكريم كواحد من المجددين، 
ل��م يلجأ إل��ى التجديد، إال بعد حف��ظ التراث 

ونادى به، فهو يقول:
التجدي��د ينبع من الت��راث، وكل تجديد ال 
يأت��ي من التراث مصيره إل��ى زوال. وإذا كان 
أحم��د األوب��ري أول م��ن اس��تخدم إيقاع��ات 
التانغ��و ف��ي القطر، فان محم��د عبد الكريم 
 "Serenade  � "الس��ريناد  ف��ن  إلين��ا  نق��ل 
الغرب��ي، وألف فيه روائع تش��هد ل��ه بالنبوغ 

والتجديد.
م��ن أه��م إبداعاته الموس��يقية الش��هيرة 
لعش��رات  إضاف��ًة  الموس��يقية"  "المعرك��ة 
المقطوع��ات التي حفل��ت باإليقاع��ات الغربية 
ورومب��ا  وتانج��و  "فال��زات  م��ن  الراقص��ة 
المقطوع��ات  م��ن  وغيره��ا  وباس��ودوبل" 
االرتجاالت � تقاس��يم � الموس��يقية التي تعتبر 

بحق ثروة حقيقية، وهي محفوظة في عشرات 
األشرطة في مكتبة اإلذاعة العربية السورية.

موؤلفاته الغنائية:
تع��ود عالق��ة محم��د عب��د الكري��م في 
تلحين الشعر واألزجال إلى أواخر الثالثينيات، 
وه��و وإن لم يعطه��ا كل وقت��ه، إنما خصها 
بأجمل ما عنده، وعندما غزا فن "المونولوغ" 
الغناء العربي بأنواعه كافة، أقبل محمد عبد 
الكري��م على ه��ذه الخطوة بحم��اس الفنان 
العال��م المجدد ال��ذي يعرف ما يري��د، فلحن 
أول م��ا لحن رائعته "يا جارتي ليلى" و"تانجو 
الحن��ان" لماري ع��كاوي على إيق��اع التانغو، 
لتغدو مثااًل يحتذى في فن صياغة المونولوغ 

الشاعري.
وتدفق��ت بع��د ذل��ك ألحان��ه للمطربين 
والمطربات السوريين كافة، فغنوا من ألحانه 
العديد من األغنيات التي اش��تهرت في حينها 
وجلها من الشعر، وأبرز هذه األغاني قصائد 
"يا زهرة زانت أعالي البطاح"، "س��عاد"، "قمر 
العاشق"، "آالم الطير"، "غرد على األغصان".

ف��ي الخمس��ينيات طلب��ت من��ه المطرب��ة 
الكبي��رة "س��عاد محم��د" أن يلح��ن له��ا بعض 
األغني��ات فلم يبخل عليها، وأس��هم مع الفنان 
محم��د محس��ن بإعطائها ع��ددًا م��ن األغاني 
التي جعلت من س��عاد محمد اسمًا معروفًا في 
عال��م الطرب. وتعتبر أغني��ة "محتارة يا ناس" 
الت��ي لحنها لها واحدة من أجم��ل األغاني التي 
س��ارت زمنًا في الحياة الفنية، ورددتها ش��فاه 
الناس سنوات طويلة قبل أن تحتل غيرها من 
األغاني مكانتها الزمنية من دون الفنية. كذلك 
أعط��ى المطرب��ة "نج��اح س��الم" أغني��ة "رقة 

حسنك وداللك" التي ساعدت على شهرتها.
أمضى أمير البزق س��نوات طويلة يعمل 

ف��ي إذاعة دمش��ق, جنى محم��د عبدالكريم 
الكثي��ر م��ن الم��ال وصرف��ه ب��دون حس��اب 
للزم��ن، وعند ظهور تيار األغنيات الش��بابية 
آثر االنزواء فس��كن في غرفة متواضعة في 
حي عي��ن الكرش بدمش��ق قراب��ة الثالثين 
عاما فقيرا شبه معدم رافضا تقديم أي لحن 
لمطرب��ي األغنيات الش��بابية رغم اإلغراءات 
المادية الت��ي كانت تقدم إلي��ه، وفي غرفته 
تلك كانت س��لوته زيارات ع��دد من الفنانين 
واألدب��اء ل��ه حي��ث كان يع��زف له��م وهو ما 
جعل الجوار يتقدمون بش��كاوى ضده بتهمة 
اإلزع��اج، وفي ع��ام 1989 تتوالى على قلبه 
األزم��ات فينقله بعض األدباء إلى المش��فى 
حي��ث فارق الحي��اة بتاريخ 30 كان��ون الثاني 
, وش��يع ف��ي جن��ازةٍ متواضع��ة ف��ي مقبرة 

الدحداح في دمشق. 

قالوا عنه: 
" أن��ت موهبة عظيمة يا س��الم يا أمير " 

)أم كلثوم(
 " إن��ك م��ن فلت��ات الطبيع��ة " )عب��اس 

محمود العقاد(
" أسمع األنغام الصحيحة التي ليس فيها 

زيف " )أحمد شوقي(
 " ق��ال لي أحد العازفين: انتبه فاألس��تاذ 
محم��د ال يعلم��ك اللح��ن فقط، ب��ل يعلمك 
كيف تغني، ولم أكن أدرك يومها ذلك إلى أن 

كبرت " )صباح فخري(.
" أمي��ر البزق، نغ��م حائر ولح��ن متميز، 
ه��ل ه��و معج��زة أم أس��طورة؟ أم هرم من 
األهرام��ات الفني��ة الكبي��رة؟ أم عبق��ري أم 
فيلس��وف أم عمالق؟ إن��ه مزيج من كل هذه 
االس��تفهامات ". - )المط��رب الراح��ل نجي��ب 

السراج(. 
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كبائعة الكبريت أشعُل الذاكرة المبحوحة أتفقاّد شعبي و مدنه المستباحة هذا الصباح بدِل 
ضحكة نوروز.. أعدّ أضالعي المرقاّعة بالغيابات..

أمرّر يدي على ما تبقاّى من صوتي..
أسمّيها كما لو كنت أستذكر ِورْدَ الصباح..مدينة مدينة و أخجل أن أنسى إحداها..

كوني بخير يا ساحات نوروز الخالية إال من الغربان..
كوباني..و كل المدائن..كونوا بخير قربان..

 AM 08:34 / 2014 - 3 - 21 :حمص المحاصرة بكل خذالن العالم و الحنين
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

لم أجد ما أبدأ به، أسعفني واسيني األعرج.. السماء ليست بهذا الجفاء الذي 
تصورته، ما يزال هناك متس��ع للش��فاء من جراحنا.. لقد التئم الجرح إذا!!.. 
ال لي��س جرح الحب، ربما لم يحن وقته بعد، كما أنه كان الرجل الثاني على 

أية حال..
اليوم سأكتب لرَجُلي االول.. »بابا منا نلعب بيت وبيت، يال تعال«..

وكن��ت تترك كل ش��يء خاضعا ألوام��ر طفلتك المتطلبة، وتقضي س��اعات 
تلع��ب معها »بيت وبيت«.. كن��ت أرتب ألعابي - كرم وأخوته - على حقيبة 
الس��فر الوحيدة التي كنا نملكها.. للمفارقة اليوم عدد حقائب س��فرنا أكبر 
من عدد أفراد العائلة!!.. ذات يوم اس��تيقظت ألجد ألعابي أزيحت والحقيبة 

اختفت، بابا.. أجبتني »اني تحت يا بابا نزلي..
عند بوابة دار جدي، لم يوقفني من كل مش��هد الوداع الدرامي وبكاء أمي 
وجدت��ي وعماتي، لم يوقفني إال منظر الحقيب��ة واقفة بكل لؤم عند العتبة 

تقول لي، سآخذه ونرحل، رتبي ألعابك في مكان آخر!.. 
رح��ل عني رجلي األول، رحل ليبحث عن مس��تقبل يليق ب��ي بعيدًا عن بالد 
تخنق الش��باب وتبعده.. كانت السنوات االولى هي األكثر ألما حتمًا.. اكتب 
لك رس��ائل أبلغك فيها اني أريدك أن تعود وس��أتنازل ع��ن ألعابي، هههه 
مفاوضات مقنعة، يوم قدومك في إجازة، أرتدي فس��تان، الزم فستان، أفرد 
ش��عري.. وأنتظر عند البوابة، كان ببس��اطة يوم عيد.. ربما لهذا ال أعترف 

بأي من األعياد الرسمية.. دومًا لي أعيادي الخاصة..
ذات يوم، فجأة، وغالبًا من ثقل ش��عور رحيلك بعد كل اجازة قررت ان أعتاد 
غياب��ك.. واعت��دت، صرت أس��تطيع أن أفرح بحضورك دون أن أخش��ى أنك 
س��تغادر بعد أسابيع.. صار األمر أس��هل، ولكن ندبة ما كانت تحفر داخلي 
ول��م أكن أدركها.. كبرت، كبرنا بعي��دًا، الوقت منقذ وجزار معًا، في تناقض 
االعتي��اد والحاجة أضعتك وأضعتني، بعدها ص��رت أبحث عنك في كل رجل 

أحبه، بل في أصدقائي أيضًا، كان ذلك عبئا ثقياًل علي وعليهم..
ربم��ا لهذا لم أس��تطع أن أحتفظ برجل واحد، لم يفه��م أحد هذه الحاجة، 
والذي فهمها خاف ورحل.. دوما كنت مقتنعة أني ضعيفة، ال أقوى ان أكون 
وحدي، ولذا كنت أتمس��ك بوهم األش��ياء إن لزم األم��ر، المهم ان ال أكون 

وحدي..
أتعل��م أنك داويت هذه الندب��ة دون أن تدرك؟.. ي��وم أحضرتني إلى دبي 
عانقتك طوياًل، ولكني خفت، من هو هذا الرجل الذي س��أعيش معه اليوم؟ 
هل هو حقًا أبي، ال يعرفني إال طفلته.. وال أعرفه إال شابًا وسيمًا جذابًا.. كان 

الصورة األولى للرجل في حياتي..
ولكن من نحن بعد كل هذه الس��نوات؟؟.. إل��ى أن ضعت في هذه المدينة 
المالح��ة للمرة األول��ى، واتصلت بك.. بابا أني ضع��ت.. خففت من توتري 
ضاحكًا، بابا مستحيل تضيعي ب دبي، ودللتني كيف أعود للمنزل، تفاصيل 
صغيرة كهذا طوال عام، أرشدتني ألجد ما كنت أبحث عنه طوال السنوات.. 
لم أعد أش��عر بالضعف، لم أعد أخش��ى الوحدة.. صار بإمكاني أن أخرج كل 
يوم، وأمشي بأي اتجاه.. ال يهم إن ضعت، أنت تسندني، وتحميني.. غريبة 

هي الحياة، كيف يمكن لتفصيل بسيط كهذا، أن يقلب الموازين كلها..
كان االنتم��اء يعن��ي »أني وماما وليلى عم نش��رب متة ونحكي ».. الش��يء 
س��يهز دفئ هذا المش��هد.. لك��ن عندما تكبر 
الصورة، لتتس��ع لنا نحن الخمسة، وفي الزاوية 
أنت، تلقي برأسك في حضن ماما فأؤمن، برغم 
خيباتي، بأن الحب يوجد حقًا.. هذا هو االنتماء..

أخش��ى تلك الب��الد، مع أنها حلمي، أخش��ى أن 
أنس��ى »ريح��ة الش��ام«.. ولكن الس��ماء بذاك 
االتس��اع.. األب، االم، الوط��ن، تل��ك المفاهيم 
المقدس��ة ل��ن تفق��د قدس��يتها مهم��ا حاولوا 
حت��ى  أو  األغان��ي  أو  األش��عار  ف��ي  ابتذاله��ا 
السياسة.. دائمًا س��تعيد خلق معناها كما يليق 
بها.. لذا ل��ن أفقد إيماني بالعودة يوما لحضن 

الشام.. حضنك وحضن ماما..
شكرًا أبي، لو تدري كم بت أقوى اليوم، لم أعد 
أخش��ى المدن الغريبة، لم أعد أخش��ى ان أضيع 
طريقة البيت.. مع أنو مش نصيحة لحدا بعد ما 
يطلع عالجامعة ويس��تقل يرجع يسكن مع أهلو 
بس دائمًا في ش��ي إيجابي ب��كل مرحلة، وإني 

لقيت ايجابية هالمرحلة معكن.

دعاء البني

مخيم اليرموك | دمشق | آذار 2014

دلري يو�صف
مرة تانية، بخصوص عيد األم.. 

عي��د األم هو عي��د عنصري ضد الناس الل��ي ما عندون 
أم أو ضد النس��اء اللي ما عنده��ون والد.. طبعًا في من 

هدول ناس عندون حنان قد نص أمهات الكوكب.
بخص��وص عي��د الن��وروز.. ش��ي مخج��ل هاالحتفاالت 
الش��عبية الكبيرة وهالفرح الكبي��ر بوجود كمية هاأللم 

حوالينا..

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

الكرامة السورية!..

ليندا بالل
نس��يت ج��وازي الس��فر عل��ى طاول��ة غرفت��ي المرتبة 
بش��كلها النهائي المس��تفز.. هي آخر كذبة قلتها ألمي 
حين أقفلنا باب بيتن��ا ومّثلنا الالمباالة، حاولت وقتها أن 

آخذ المفتاح منها وأعود هناك وحدي.. ولو للحظة..

زياد ال�صويف
تاريخيًا، وصفت درعا بأنها الس��ّلة الغذائية في سوريا.. 
وفي مثل هذا اليوم من تالت س��نوات، اكتشف السوري 
انّو القرداحة هيّة س��ّلة مهمالته��ا.. ومن حوران هّلت 

البشاير..

ندى �صبح
والفيلبيني��ات  ع��ام  كل  األم:  عي��د  بمناس��بة 
والس��يريالنكيات واالثيوبيات اللواتي يربين أ بناءنا في 

البيوت " البنفسجية " بألف خير

اأ�صامة حممد
نوروزنا.. نحنُ.

ي��ا للجريمة.. جريمة في الذاك��رة.. كيف حوصر الكورد 
السوريون دونها.. 

على حواّفها..
كيف عاش المجتمع كل تلك الحقبة المغشوشة مُغلِقًا 

حواسّه عن الكورد..
البعث��ي  العروب��ي  القوم��ي  الوح��ش  اخت��رع  كي��ف 

العُنصري.. تلكَ الزنزانة المزدوجة.

مو�صى العمر
من ذكري��ات الث��ورة الطريف��ة.. األكثر خرط��ًا: طاغية 
الش��ام يقيم في بارجة روس��ية في عرض البحر! وأنه 
أرس��ل قائم��ة لإلئت��الف ب١٤٠ ش��خصية ف��ي النظام 

للموافقة على منحهم خروج آمن من البلد!..

�صارة احلوراين
يبدو أن فتح روما واس��تعادة األندلس يمر على أجس��اد 
الس��وريين.. بينم��ا الحالمين لم يس��تفيقوا من نومهم 
تذب��ح قلعة الحصن آخ��ر معاقل المعارض��ة في الريف 
الغرب��ي بحمص وبذلك بات الري��ف الغربي مطهرًا من 

أهله.. ألف مبروك فتح روما!!..

اأحمد اليا�صني
مج��زرة العتيب��ة.. فبركة أس��دية ق��ذرة.. تتمثل بقتل 
اكتر من 100 معتقل مدني ليتم نش��رهم على طريق 
مهجور.. ويصنع كالب األس��د انتصارًا وهميًا؛ ليخدع به 
نفس��ه عبر شاش��ات قنواته!!.. العار آلل األس��د الجبناء 
كالب إيران.. سيحصدكم شعبنا أينما هربتم وسينالكم 
غضبنا أينم��ا اختبأت��م.. النصر للجيش الحر وللش��عب 

السوري.. الموت لروسيا وإليران..

عروة نريبية
إذا أن��ت زلمة الدولة الفالني��ة وتعلم ذلك، فتلك خمس 
مصايب، إذا أنت زلمة الدولة الفالنية وال حتى مش��تلئ 

على هالشي فتلك عشرين مصيبة..

م�صطفى تاج الدين 
على الحاجز صفعه العس��كري بعد أن فتش��ه فعثر في 
جيبه على ش��معة, اتهمه بمحاول��ة تهريب الضوء.. ولم 

يطلق سراحه حتى أجبره على الهتاف بحياة العتمة..

باُح املخّيِم والأّمهاْت �صَ
رننا باحل�صاِر ُيحا�صِ

ُيَوّزعَن اأنفا�صـهّن ِبكّل اجلهاْت
�ُصــمو�صًا، َودفئًا، ورودًا 

َفواحَت لالأغنياْت

باٌح ِلقلبي �صَ
ِلكّل القلوب التي َبعثْت ِمن جديٍد

ِبها
�صاِحكاُت العيوِن

احلياْة
اإياد حياتلة
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

هناك، عاليًا عاليًا في السّ��ماء، تقع مملكٌة بنيانها من السُّ��حب وأناس��ها 
بإمكانهم التّحليق والّطيران كما تفعل الّطيور. أمّا هناك، بعيدًا بعيدًا في هذا 
البحر الواسع، حيث المياه عميقٌة جدًا وعند أدنى عمٍق فيه تقع مملكٌة عمرانها 

من المرجان وشعبها بإمكانهم السِّباحة والغطس كما تفعل األسماك.
هك��ذا كان يحدِّث ه��ذا الصّبيُّ المس��افرَ ويحك��ي له حكاي��اتٍ عديدًة 
ومدهش��ًة عن تلك الممالك العجيبة. وكان يشير بيديه إلى السّماء تارة وإلى 
البحر تارة أخرى. ولمَّا أنهى الصّبيُّ حديثه س��أله المس��افر مس��تغربًا: »من 

أين لك بتلك الحكايات الخرافيّة؟ من هو الذي اخترعها ُثمَّ قصَّها عليك؟«.
ل��م يجِب الصّبيُّ ب��ادئ األمر، بل اكتف��ى بالنّظر إلى عيْنَي المس��افر 

وكأنَّه يأسف لحاله. ُثمَّ قال له بعد لحظات: »يا لكم من مساكين أنتم الكبار، 
ال تصدقون س��وى ما ترغب نفوسُ��كم بتصديقه«. وما إْن أنهى ما قال حتى 
وصل إليهما حيث كانا يقفا عند الشّاطئ قاربٌ مسطحٌ دائري الشّكل، يْطفو 
على س��طح البحر ويُشِ��عُ بضياٍء لونه كلون ش��عاع الشَّ��مس عند شروقها، 
وكان على متنه أصحاب الصَّبيّ الذي صعد إليهم , وودّع وأصحابه المس��افر 
وأبحر وإيّاهم بعيدًا. وما زال المسافر ينظر إليهم بدهشة حتّى رأى بعضهم 
وه��م يحلِّق��ون عاليًا عاليًا في السّ��ماء حيث مملكة السّ��حاب، ورأى بعضهم 

اآلخر وهم يسبحون بعيدًا بعيدًا في أعماق البحر حيث مملكة المرجان.
سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو       دقق النص: سيما نصّار

املمالك العجيبة
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جمموع ال�صهداء )91122(
دمشق: 6435

ريف دمشق: 20978
حمص: 12627

درعا: 8158
إدلب: 9832

حلب: 17395

دير الزور: 5232
الرقة: 1092
السويداء: 72
حماة: 6083

الالذقية: 941
طرطوس: 341

الحسكة: 672
القنيطرة: 677

7248 عدد األطفال الذكور
3292 عدد األطفال اإلناث

6739 عدد اإلناث
66870 عدد العسكريين

66870 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 22 / 3 / 2014
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــصــوري احل ــص ــ� ــارت �ــصــمــن م ــم ــص ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

ر�صائل
21 اآذار / مار�ص 
2014
  إياد كالس

اإىل اأ�صدقائي الغاليني:
ش��كرًا عل��ى كل المعاي��دات يلي بعتول��ي ياها 

اليوم بعيد ميالدي
سرًا وعالنية.. بشكل رسمي أو مشوّه 

ش��كرًا على الكلم��ات اللطيفة أحيان��ًا والغليظة 
أحيان تانية

 Seenأمنيتي لعيد ميالدي الس��نة إنو يختفي ال
See See وال  Seen at وال By

وSeeادة الدكتور الرئيس
و البوس��تات المنتهية ب��ال See More متل هاد 

البوست

اإىل اأمي:
ما رح ذكرك،

بخش��وع كل م��رّة لحقتين��ي عالب��اب بالدع��اء 
بالتوفيق بأتفه وأهم لجظات حياتي

أو بلطاف��ة كل مرّة قلبتي فيه��ا طنجرة اليبرق 
ودحشتيلي وحدة بتمّي للدواقة

أو بغالظ��ة كل مرّة قلتيل��ي »ابلعها للبكوة وإال 
بالشحاطة!« 

ألنك ببساطة مو ع الفيسبوك، ومو ببالي أشحد 
اليك ع ضهرك

اإىل كل الأمهات ال�صابرات:
لكل أم فقدت غال��ي بالمعتقل أو بالحرب.. لكل 

أم بتنام كل يوم وهي قلقانة إنو تفقد غالي
س��امحونا عل��ى بحتة الي��وم، احتفاؤن��ا بالحياة 

ممكن يكون عديم االحساس
ب��س ع ق��د الرحم��ة والح��ب يل��ي بقلبك��م رح 

تسامحونا أكيد

اإىل اأ�صدقائي الُكرد:
نوروزكم ونوروز سوريا مبارك..

لمّا قلت مرّة إنو النوروز بيصادف بعيد ميالدي أكلت 
نعرة ألسكت وكأنّي عم طالب بقلب نظام الحكم 

الريب��ع الس��وري والثورة ب��دت عندكم ب 2004 

بس كنا مسكرين أداننا
الربيع رح يجي قد ما طوّل الش��تى، وشي نوروز رح 
نحتفل فيه كلنا سوا بدون زعبرة حدا.. و رح ما يكون 

الكم رفيق إال الجبل وأخواتكم العرب السوريين

اإليها:
ش��كرًا إنك إحس��ن منّي وتذكرتين��ي وبعتيلي 

معايدة 
رغ��م كل البع��د إنتي قريبة ولو إن��و صرنا متل 

الخطين المتوازيين يلي ما بيلتقوا
كوني سعيدة بعالمك الجديد

اإىل اأطفال �صوريا:
و خاصة إلى األطفال في مس��رحية   طلعنا على 

الضو  الدائرة في عمّان اليوم:
إنت��وا األمل بكل ش��ي، وكل ش��ي ع��م ينعمل 

اليوم ما بيعني شي إذا مو إلكم
نحنا جيل مش��وّه، ك��ّذاب، خاين، بش��ع، جاحد، 
م��وارب، وم��ا بقيان منا أم��ل كتير.. م��ا تكونوا 

كتلنا.. إنتوا األمل الوحيد البقيان لهالبلد..

اإىل املحتفني بيوم حقوق الإن�صان يف 
جنوب افريقيا:

مب��روك.. أنت��م الس��ابقون.. ونحن، ق��د نكون، 
الالحقين

اإىل هوؤلء احلاملون رغم معاناتهم من 
متالزمة داون:

مو بس اليوم يومكم.. إنتوا أس��طورة بالصدق 
كل يوم 

إنتوا األصحاء ونحنا المشوّهين

عمل للفنانة سهام الكردي بعنوان: أم الشهيد


