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الأمني العام للأمم املتحدة يتهم النظام واملعار�ضة بعرقلة 
و�ضول امل�ضاعدات اإىل ت�ضع مليني �ضوري بحاجة لها

  ملف اإلخبار إعداد: زليخة سالم

فافلة مسعدات على الحدود اللبنانية | آذار 2014

طال��ب األمي��ن الع��ام لألم��م المتح��دة بان 
ك��ي مون الحكوم��ة الس��ورية والمعارضة على 
اتخاذ مجموع��ة من اإلجراءات لتس��هيل إيصال 
المس��اعدات التي تمثل إنقاذًا للحياة، وخصوصا 
األدوي��ة، إل��ى 9,3 ماليي��ن س��وري بحاجة إلى 

مساعدة إنسانية.
وق��ال بان كي م��ون في تقري��ر قدمه يوم 
االثني��ن الماض��ي إلى مجل��س األم��ن الدولي، 
أن وصول مس��اعدات المنظمات اإلنس��انية إلى 
الس��وريين ممن ه��م بحاجة إل��ى إغاثة ال يزال 
صعبا جدًا, وأن المس��اعدات الت��ي تصل ال تزال 
ضعيف��ة ج��دًا وغي��ر كفيل��ة بتغطي��ة الحاجات 

االساسية.
ودان األمي��ن العام في التقري��ر األول الذي 
يقيم مدى تنفيذ القرار رقم 2139 الذي اصدره 
مجل��س االمن باالجماع في 22 ش��باط الماضي 
بش��دة الغ��ارات المكثفة للجيش الس��وري ضد 
أحياء سكنية، واستخدام الحصار كتكتيك حرب, 
وأعم��ال الترهي��ب المتبعة من قب��ل مجموعات 
ايديولوجي��ات  ف��رض  إل��ى  ته��دف  متش��ددة 

راديكالية في بعض أجزاء البالد.
وأوضح ب��ان في تقريره أن الحاجة تش��مل 
طلب��ات متعددة للموافقة عل��ى قوافل الوكاالت 
والت��ي غالب��ا ال تلق��ى ردًا, وانع��دام االتصاالت 
الحكومي��ة الداخلي��ة للموافق��ة عل��ى ذلك على 
األرض مم��ا يؤدي إلى رف��ض أو تأخير الدخول 
عند نقاط التفتيش مع اس��تمرار انعدام األمن, 
وزي��ادة ح��دة القت��ال بي��ن جماع��ات المعارضة 
المس��لحة بما في ذلك بين الجماعات المتحالفة 
م��ع الجي��ش الس��وري الح��ر, وجماع��ة الدول��ة 
اإلس��المية في الع��راق والش��ام أدت إلى تعقيد 
تس��ليم المس��اعدات بما في ذلك قط��ع الطرق 
الرئيس��ية ف��ي بع��ض األماك��ن ف��ي المناطق 

الشمالية من البالد.
وأش��ار إل��ى أنه خالل الش��هر األخي��ر كانت 
هن��اك تقاري��ر مس��تمرة ع��ن قص��ف مدفع��ي 
وهجم��ات جوي��ة م��ن بينه��ا اس��تخدام القوات 
وهجم��ات  المتفج��رة,  للبرامي��ل  الحكومي��ة 
بس��يارات ملغوم��ة وهجمات انتحاري��ة من قبل 
الجماعتي��ن المتطرفتين داع��ش والنصرة على 
أهداف مدنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من 
المدنيين خ��الل الفترة المذك��ورة, حيث يتجاوز 
ع��دد القتل��ى اليومي الذي يت��م اإلبالغ عنه في 
المتوسط 200 شخص داخل سوريا ومن بينهم 

مدنيون.
من��ع   2139 الق��رار  اعتم��اد  من��ذ  وق��ال: 
مس��ؤولون حكوميون إمدادات طبية من قوافل 
مش��تركة بي��ن ال��وكاالت, إل��ى )حم��ص وريف 
دمش��ق( كان��ت ستس��اعد 201 ألف ش��خص, و 
إم��دادات اإلغاثة س��مح لها بدخول س��ورية من 
خالل معابر خاضعة لسيطرة الحكومة مع لبنان 
واألردن, لكن معبر اليعربية الحدودي مع العراق 
ال ي��زال مغلقا ألن الحكومة الس��ورية اعترضت 
على رفع علم حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 
هن��اك, وبع��د طلبات األم��م المتح��دة المتكررة 
س��محت الحكوم��ة الس��ورية بدخ��ول ش��حنات 
مس��اعدة تابعة لألمم المتحدة عب��ر تركيا ألول 
مرة من��ذ بداية األحداث, وحي��ن الطلب بوصول 
مزيد من المس��اعدات عبر الحدود ال س��يما عبر 

األردن وتركيا كررت الحكومة الس��ورية موقفها 
أن أي معب��ر ح��دودي يمكن فتحه م��ا دام معبرًا 
رس��ميًا )قانوني��ًا( وال يم��س س��يادة الحكوم��ة 

السورية.
وأكد بان كي مون أن س��وريا اآلن أكبر أزمة 
أمنية وإنسانية وسلمية تواجه العالم, وأنه ليس 

لدى األمم المتحدة خيار التخلي عن سورية.
وطال��ب التقري��ر الذي يقع ف��ي 33 صفحة 
ونش��رته وكال��ة رويت��رز برف��ع الحص��ار ع��ن 
ع��دة مدن س��ورية ووق��ف اس��تخدام "البراميل 
المتفجرة" ضد المدنيين من قبل القوات الجوية 
الس��ورية, داعي��ًا جميع األط��راف الس��ماح فورًا 
بدخول المس��اعدات إل��ى المناط��ق المحاصرة, 
والس��ماح للمدنيي��ن الراغبي��ن بمغ��ادرة ه��ذه 

المناطق.
ويق��در التقرير عدد االش��خاص العالقين في 
المناطق المحاص��رة او التي يصعب الوصول اليها 
ب3,5 مليون��ًا اي اكث��ر بملي��ون من مطل��ع العام, 
و175 ألف شخص تحاصرهم قوات الحكومة, و45 
ألف تحاصرهم المعارضة في عدة مناطق, مؤكدًا 
أن االتفاقات المحلي��ة لوقف اطالق النار التي يتم 
التفاوض بش��أنها معطلة بسبب غياب طرف ثالث 
حي��ادي لمراقبة االلت��زام بها وانع��دام الثقة بين 

الحكومة والمعارضة والمجموعات المحلية.
وبي��ن التقري��ر أن التق��دم الن��ادر الذي تم 
اح��رازه كان س��ماح دمش��ق لقافل��ة م��ن األمم 
المتحدة بعبور الحدود التركية باتجاه القامشلي 
)ش��مال ش��رق س��وريا( في العش��رين من اذار 
للم��رة االول��ى منذ ب��دء األح��داث, إضاف��ة إلى 
مس��اعدة مح��دودة نقل��ت إلى بع��ض المناطق 
الت��ي يصعب الوصول اليها, مش��يرًا إلى أنه في 
كل سوريا 258 'منطقة أولوية' ال بد من ايصال 

المساعدات اليها في اقرب وقت.
واوض��ح فرحان ح��ق نائب المتحدث باس��م 
األم��م المتح��دة ف��ي ه��ذا الص��دد أن 66 م��ن 
الشاحنات التسع والسبعين المحملة بمساعدات 
األمم المتحدة اإلنسانية قد دخلت من تركيا إلى 

القامشلي في سورية.

وبدوره أكد نايجل فيش��ر المنسق اإلقليمي 
تتوف��ر  أن  أهمي��ة  عل��ى  اإلنس��انية  للش��ؤون 
للوكاالت اإلنسانية وشركائها الضمانات األمنية 
لتمكينها من توصيل المس��اعدات بش��كل آمن, 
وال��دول  س��ورية  حكوم��ات  امتث��ال  وض��رورة 
المجاورة وجميع األطراف لضمان التنفيذ الكامل 

لقرار مجلس األمن رقم 2139.
وأب��دى مجل��س األم��ن نيته اتخ��اذ خطوات 
أخ��رى في قضية ع��دم االلتزام بالق��رار, إال أن 
دبلوماسيين قالوا لرويترز إنه من غير المحتمل 
أن تواف��ق روس��يا عل��ى القيام ب��أي عمل مثل 
فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية.

وفي س��ياق متصل، قال��ت منظمة هيومن 
رايت��س ووتش: إن رف��ض الحكومة الس��ورية 
الس��ماح للمس��اعدات بدخول البالد من المعابر 
الحدودية التي استولت عليها جماعات المعارضة 
يق��وض جه��ود توصيل المس��اعدات إل��ى مئات 
اآلالف ممن هم في أمس الحاجة إليها، وينتهك 
قوانين الحرب الدولية , وهو خرق لقرار مجلس 
األمن الدولي 2139 الذي تم تبنيه باالجماع يوم 

22 شباط الماضي. 
وأوضحت المنظمة في بيان لها يوم الجمعة 
الماضي��ة أن الحكومة الس��ورية س��محت للمرة 
األولى منذ تبني القرار بدخول المس��اعدات إلى 
البالد عبر القامشلي، وهو معبر حدودي تسيطر 
علي��ه الحكومة عل��ى حدود البالد الش��مالية مع 
تركي��ا , إال أن الحكوم��ة كررت رفضه��ا القاطع 
لمطالبات األمم المتحدة بشحن المساعدات من 
خ��الل معاب��ر حدودية أخرى مع تركي��ا واألردن، 

خاضعة لسيطرة المعارضة.
وق��ال نديم ح��وري نائب المدي��ر التنفيذي 
لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا: "ال يجوز 
ألحد أن ينخدع بموافقة س��ورية على فتح معبر 
حدودي واحد في الش��مال، إذ أن رفض س��وريا 
التفكي��ر في الس��ماح بدخ��ول المس��اعدات من 
معابر حدودية تسيطر عليها المعارضة يعنى أن 
تبقى أوضاع األغلبية الس��احقة من المحتاجين 
إلى المس��اعدات دون تغيير , والمشين أن تصر 
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نيابة حمكمة الإرهاب توجه تهمة الرتويج للأعمال 
الإرهابية اإىل الإعلمي مازن دروي�ش وزملئه

جمل�ش الأمم املتحدة حلقوق يدين انتهاكات حقوق 
الإن�ضان التي يرتكبها النظام ال�ضوري وامللي�ضيات 

التابعة له واملعار�ضة

س��ورية على منع أش��خاص، هم على مسيرة دقائق 
م��ن الحدود التركي��ة، من الحصول على المس��اعدات 
بأقصر الطرق وأكثرها أمنًا , مؤكدًا أن رفض سورية 
التعس��في الموافقة على اس��تخدام المعابر الخاضعة 
لس��يطرة المعارض��ة يحك��م عل��ى مئ��ات اآلالف من 

السوريين بالحرمان والمرض.
وتساءل حوري: "كم سيطول التخلي عن المدنيين 
المس��اعدات  أبس��ط  ينتظ��رون  الذي��ن  الس��وريين 
اإلنس��انية؟ وق��ال: بداًل م��ن انتظار ض��وء أخضر من 
األس��د، يتعين على األمم المتحدة والمانحين توسعة 

العمليات التي تنقذ األرواح عبر الحدود اآلن.
وأوضحت المنظمة أن المعابر الحدودية الخاضعة 
لسيطرة المعارضة هي السبيل الوحيد اآلمن والفعال 
للوص��ول إلى أكث��ر من 3 ماليين س��وري تفيد األمم 
المتح��دة بحاجته��م إل��ى المس��اعدة ف��ي المناط��ق 
الخاضع��ة لس��يطرة المعارض��ة , ورغم من��ع وصول 
المساعدت من الحكومة , إال أن منظمات غير حكومية 
حاولت س��د هذه الثغرة من خالل توصيل المساعدات 
إل��ى المناط��ق الخاضعة لس��يطرة المعارض��ة والتي 
يمكن بلوغها م��ن تركيا واألردن والع��راق، ومع ذلك 

يبقى الكثير من االحتياجات دون تلبية.
وأش��ارت إلى أن توزي��ع المس��اعدات القادمة من 
معب��ر القامش��لي ال��ذي يتم ف��ي األغلب ع��ن طريق 
الحكومة والمنظمات المنتس��بة لها، يثير بواعث قلق 
عم��ا إذا كان��ت س��تصل إل��ى المدنيين ف��ي المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة , مؤكدة أن سورية تصر 
على ضرورة دخول المس��اعدات المخصصة للمناطق 
الخاضع��ة لس��يطرة المعارض��ة م��ن معاب��ر حدودية 
تس��يطرعليها الحكوم��ة , م��ا يعن��ي س��لوك قواف��ل 
المساعدات لطرق ملتفة تصل إلى 10 أضعاف , وعبر 

عشرات من نقاط التفتيش.
وبين��ت هيومن رايت��س ووت��ش , أن القتال بين 
جماع��ات المعارضة ق��د أدى إلى قط��ع طرق توصيل 
المس��اعدات إلى بعض مناطق الش��مال السوري عبر 
خط��وط القتال، وقامت جماعات المعارضة المس��لحة 

المتطرفة بتهديد عمليات التوصيل.
وقال��ت المنظم��ة ف��ي بيانه��ا: ع��الوة عل��ى منع 
الخاضع��ة  المعاب��ر  عب��ر  اإلنس��انية  المس��اعدات 
للمعارض��ة، تق��وم الحكوم��ة أيض��ًا بمن��ع توصي��ل 
المس��اعدات إلى المناط��ق المحاصرة, رغ��م أن قرار 
مجل��س األمن يطال��ب كافة األطراف "برف��ع الحصار 
ف��ورًا ع��ن المناط��ق المأهول��ة" بما في ذل��ك حصار 
الحكوم��ة لحم��ص، والمعضمية، وداري��ا في الغوطة 
الالجئي��ن  ومخي��م  الش��رقية،  والغوط��ة  الغربي��ة، 
الفلس��طينيين في اليرموك جنوبي دمشق، وعمليات 
الحصار الت��ي تفرضها جماعات المعارضة المس��لحة 

على نبل والزهراء.
وأكدت أنه يجب على الوكاالت اإلنس��انية التابعة 
لألم��م المتح��دة، ونظ��را لضخام��ة االحتياج��ات في 
المناط��ق المتاخم��ة ل��ألردن وتركي��ا، أن تعم��ل عبر 
الح��دود, وعل��ى األم��م المتحدة أيض��ًا زي��ادة دعمها 
للمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة الت��ي تتول��ى توصي��ل 
المس��اعدات عبر تلك الحدود, وعل��ى المانحين كذلك 

توفير تمويل موسع لتلك العمليات.
كما يتعين على مجلس األمن، الذي أبدى صراحة 
"عزم��ه عل��ى اتخ��اذ خط��وات أخ��رى في حال��ة عدم 
االلت��زام بهذا الق��رار"، أن يف��رض إج��راءات عقابية 
على الحكومة السورية إلخفاقها الواضح في االلتزام, 
وينبغي لتلك اإلجراءات أن تش��مل حظرًا للتسلح على 
الحكومة الس��ورية، إضافة إل��ى أية جماعات متورطة 
ف��ي انته��اكات ممنهجة , أو واس��عة النط��اق لحقوق 
اإلنس��ان , وعقوبات مس��تهدفة على المسؤولين عن 
االنته��اكات الجس��يمة، وإحال��ة الوضع إل��ى المحكمة 

الجنائية الدولية.
ويلزم القان��ون الدولي اإلنس��اني كافة األطراف 
بإتاح��ة وتس��هيل "الم��رور الس��ريع دون معوق��ات" 
للمدنيي��ن  المخصص��ة  اإلنس��انية  للمس��اعدات 
المعرضي��ن للخط��ر، بم��ا ف��ي ذل��ك ف��ي المناط��ق 

المحاصرة. 

طالب المركز الس��وري لإلع��الم وحرية 
التعبير الجهات المعنية بإعادة أوراق الدعوى 
المرفوع��ة ض��د اإلعالم��ي م��ازن دروي��ش 
وزمالئ��ه هان��ي الزيتان��ي وحس��ين غري��ر 
إل��ى القضاء الع��ادي في ح��ال كان هناك ما 
يوج��ب ذل��ك, بع��د أن وجهت نياب��ة محكمة 
قضاي��ا اإلرهاب يوم 24 من الش��هر الجاري 
تهم��ة الترويج لألعمال اإلرهابي��ة "المادة 8 
من قان��ون اإلرهاب" له��م, وطالبت بالحكم 
بالعقوبة القصوى, وهي األش��غال الش��اقة 

لمدة خمسة عشر عامًا.
وطالب المرك��ز باإلفراج الف��وري وغير 
المش��روط ع��ن زمالئه��م المعتقلي��ن منذ 
ش��باط 2012, واس��قاط الته��م المرفوع��ة 
بحقهم, والتي تشمل كذلك كل من منصور 
العمري, وعبد الرحمن حم��ادة الذين وافقت 
هيئ��ة المحكمة ف��ي ش��باط 2013 على أن 

يحاكموا وهم طلقاء.
وأوض��ح المركز أن النيابة العامة خرجت 
بجملة إنش��ائية يتيمة هي "المطالبة بإنزال 
أش��د العقوب��ات" دون أن تق��دم أي دلي��ل أو 
قرينة على ادعاءاتها, على الرغم من تأجيل 
الدعوى ألكثر من عام بحجة جمع األدلة على 

هذه االدعاءات.
ورفع��ت الجلس��ة لتاري��خ 18 حزي��ران 
الق��ادم, بع��د أن دفع��ت هيئ��ة الدف��اع عن 
درويش وزمالئه بعدم اختصاص المحكمة, 
لكون القضية تتعلق بنش��اط وعمل المركز 
التعبي��ر, وه��و  لإلع��الم وحري��ة  الس��وري 
مؤسس��ة مدنية حقوقي��ة مرخصة منذ عام 
اليمك��ن  وعمل��ه  المرك��ز  ونش��اط   ,2004
تصنيفه بأي شكل من األشكال ضمن نطاق 

قضايا اإلرهاب, اختصاص المحكمة.

لحق��وق  المتح��دة  األم��م  دان مجل��س 
اإلنس��ان بش��دة مجددًا االنتهاكات الجسيمة 
لحق��وق  النط��اق  والواس��عة  والممنهج��ة 
للقان��ون  االنته��اكات  وكل  اإلنس��ان« 
الحكوم��ة  جان��ب  م��ن  الدول��ي  اإلنس��اني 
السورية والميليشيات التابعة لها، ومن قبل 

والمعارضة.
وقرر المجلس في جلس��ته يوم الجمعة 
الماضي تمدي��د مهمة لجنة األم��م المتحدة 
لتقص��ي الحقائ��ق ح��ول انته��اكات حق��وق 
اإلنسان في سورية لسنة أخرى، وتفويضها 

بجمع أدلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
التقص��ي تقاري��ر ع��ن  وتق��دم لجن��ة 
الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها القوات 
الحكومي��ة الس��ورية، و الجماعات المتطرفة 
التي تقاتلهم، وأعدت قائمة س��رية لمشتبه 

بهم من أجل محاكمات مستقبلية محتملة.
وحص��ل القرار ال��ذي طرحته الس��عودية 
وبريطانيا على 32 صوتا وعارضه أربعة )منهم 

روسيا والصين( وامتنع 11 عن التصويت

ويش��ير المجلس في ق��راره إلى الوضع 
داعي��ًا  س��ورية،  ف��ي  اليائ��س«  اإلنس��اني 
المجموعات« الموجودة في س��وريا »االمتناع 
ع��ن القيام بأعمال انتقامي��ة وأعمال عنف« 
ومعرب��ًا ع��ن »قلق��ه العمي��ق م��ن انتش��ار 

التطرف والمجموعات المتطرفة.
وتتركز مهمة اللجنة التي أنشأتها األمم 
المتح��دة ف��ي أيل��ول 2011 بالتحقيق حول 
جرائ��م الحرب وفي بعض الح��االت الجرائم 
ضد اإلنس��انية في إطار األحداث المس��تمرة 
الت��ي تجري في س��ورية من��ذ أكثر من ثالث 
س��نوات، وأس��فرت ع��ن أكثر م��ن 146 ألف 

شهيد.
 وي��رأس اللجنة الخبي��ر البرازيلي باولو 
بينيرو, وتضم أيضا بي��ن أعضائها المدعية 
الدولية الس��ابقة كارال ديل بونتي، وتستند 
اللجنة إلى ش��هادات وصور ملتقطة باألقمار 
الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها 
مختل��ف المنظمات، ألن الحكومة لم تس��مح 

لها بالتوجه إلى سورية.
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حلب  على  املتفجرة  بالرباميل  جمزرة  و  جوية  غارة   330
اأدت اإىل ا�ضت�ضهاد اأكرث من 2595 �ضهيدًا

وثق مرك��ز توثيق االنتهاكات في س��ورية 
ما ال يقل عن 266 غ��ارة جوية قامت بها قوات 
النظ��ام في أحي��اء مدينة حل��ب وبعض القرى 
والبل��دات التابعة لها من بداية ش��هر تش��رين 
الثاني 2013 حتى نهاية ش��هر ش��باط 2014، 
أدت إلى سقوط أكثر من )1395( شهيدًا بينهم 

فقط 14( (من الكتائب المقاتلة. 
وق��ال المركز في تقرير ل��ه حول الهجمات 
والمجازر الت��ي ارتكبتها قوات النظام في أحياء 
مدين��ة حل��ب ف��ي الفت��رة نفس��ها: أن النظام 
ارتكب 64 مجزرة باستخدام البراميل المتفجرة 
أو الحاوي��ات المليئة بالم��واد المتفجرة أدت إلى 
سقوط أكثر من )1200( شهيدًا, وقعت نسبتها 
الس��احقة في أحياء حلب الشرقية- منهم 366 

طفاًل وطفلة، و 156 امرأة.
كم��ا أدت الهجمات والمج��ازر إلى إصابة ما 
ال يقل عن عش��رين ألف مواطن معظمهم من 
األطفال والنس��اء، نقل��ت آالف الحاالت الخطرة 
منها إلى المش��افي القريبة من الحدود التركية 

والمئات إلى المشافي التركية نفسها.
وأوضح التقرير أن طائرات النظام أسقطت 
خ��الل )152( هجوم��ًا بالبرامي��ل المتفج��رة أو 
الحاوي��ات في��ه، أكثر م��ن )305( براميل منهم 
أكثر م��ن )125( برمياًل في ش��هر كانون األول 
2013 وحده, وأكثر من )132( برميل في ش��هر 

كانون الثاني 2014. 
وق��د ش��هدت مدين��ة حل��ب نتيج��ة له��ذه 
الهجمات المس��تعرة التي تش��نها قوات النظام 
على مدينة حلب نزوحًا غير مس��بوقًا للسكان، 
فقد نزح حتى نهاية ش��هر شباط الماضي ما ال 
يق��ل عن )300( ألف نس��مة، وخاصة من حييّ 
مساكن هنانو والش��عار واألحياء الشرقية غير 
الخاضع��ة لس��يطرة النظام، كما تس��ببت تلك 
الغارات في تضرر ما ال يقل عن 1400( (منزاًل, 
تمّ تدمير أكثر من )900( منهم بش��كل ش��به 

كامل. 
وأوض��ح التقري��ر أن ع��دد الش��هداء م��ن 
الكتائ��ب المقاتلة خالل تل��ك الهجمات جميعها 
بلغ س��بع ش��هداء فقط، أما الباق��ي فجميعهم 
من الس��كان المدنيي��ن، على أّن ه��ذه األرقام 
غير نهائي��ة وقابلة للزيادة بس��بب كثرة أعداد 
الجرحى والتي وص��ل عددهم إلى اآلالف، نقل 
المئات من الحاالت الخطرة منها إلى المش��افي 
التركية أو المش��افي المتواجدة داخل األراضي 
الس��ورية القريب��ة م��ن الش��ريط الح��دودي, 
اُلمجهزة الس��تقبال مثل هك��ذا حاالت، بعكس 
المش��افي الميدانية والنقاط الطبية المتواجدة 
ف��ي أحي��اء حل��ب الش��رقية الت��ي تفتق��ر إلى 
التجهيزات الطبي��ة الالزمة وليس لديها القدرة 

االستيعابية لمثل هكذا أعداد ضخمة.
وبين أنه ف��ي كل يوم تتعرض فيه مدينة 
حل��ب لهجم��ات بالبرامي��ل المتفجرة تس��تقبل 
النق��اط الطبية قرابة 60 إصابة منها ما ال يقل 
عن عش��رين حالة خطرة، خالل أيام الهجمات، 
ويس��تثى م��ن ذل��ك اإلصاب��ات التي ت��رد إلى 
المشفى وهي تلفظ أنفاس��ها األخيرة، وخالل 
األش��هر الثالث��ة الماضي��ة بلغ ع��دد المصابين 
أكث��ر من 20 أل��ف مواط��ن بينه��م اآلالف من 

النساء واألطفال.
وأش��ار التقري��ر الذي يقع ف��ي 33 صفحة: 
ومنتظم��ة  ممنهج��ة  هجم��ات  تس��جيل  إل��ى 
استهدفت األحياء المدنية بشكل واضح ال لبس 

في��ه فقتلت مئ��ات المدنيين وس��ببت خس��ائر 
فادحة في ممتلكات السكان وخاصة من ناحية 

تدمير المنازل والمحالت والمنشآت التجارية.
وأش��ار المرك��ز إلى أنه اعتم��د في تقريره 
العي��ان  ش��هود  م��ن  العدي��د  ش��هادات  عل��ى 
وبع��ض  الميدانيي��ن  اإلعالميي��ن  والنش��طاء 
الناجي��ن وعدد من األطب��اء والممرضين الذين 
قاموا باس��تقبال المئات من الحاالت، باإلضافة 
إل��ى تحلي��ل العش��رات م��ن مقاط��ع الفيدي��و 
والصور الت��ي تمّ التقاطها من قبل النش��طاء 
اإلعالميين إبان الهجمات التي كانت تس��تهدف 
المناطق الس��كنية، واعتمد في الدرجة الثانية 
عل��ى مئات األخبار والتقاري��ر اإلخبارية الواردة 
م��ن ضم��ن مدينة حل��ب والت��ي ت��مّ توثيقها 
بالص��ورة أو الخب��ر وتظه��ر أو تص��ف أش��كال 
مختلف��ة من القتل والدمار الذي عقب كل غارة 
جوية على المدينة أو مدن وقرى الريف وخاصة 

الشمالية منها.
واس��تعرض التقرير طبيعة هذه البراميل 
والحاويات المتفجرة الت��ي تقوم بإلقائها قوات 
النظ��ام، وذك��ر أّن هنالك عدة أن��واع وأكثرها 
س��وًء هي التي ب��دأت قوات النظام تس��تخدمه 
خ��الل الفترة األخيرة والتي يبل��غ وزنها ما بين 
الخمس��مائة إلى األلف كغ من المواد المتفجرة 

وتحديدًا مادة ال تي إن تي.
وخل��ص الفريق القانوني ال��ذي يعمل مع 
مرك��ز توثي��ق االنته��اكات في س��ورية إلى أن 
الهجم��ات العش��وائية عل��ى المدنيين تش��كل 
انتهاكات جس��يمة للقانون الدولي اإلنس��اني، 
وذلك وفق القانون الدولي اإلنس��اني العرفي, 
وهي بناًء على ذلك تش��كل جرائم حرب، حيث 
يتحمل القادة الذي أصدروا األوامر المس��ؤولية 
الجنائية الفردية عن هذه الهجمات، إضافة إلى 
كل من ارتكب أو س��هل أو ساعد أو قدم العون 

الرتكاب هذه الهجمات التي هي جرائم حرب. 
إن الح��وادث الموثق��ة في التقري��ر يمكن 
أن تش��كل جرائم ضد اإلنس��انية وفق تعريف 
اجتهاد محاكم الجناي��ات الدولية وكذلك المادة 
7 من اتفاقية روما المتضمنة النظام األساسي 

لمحكمة الجنايات الدولية.
وق��ال الفريق القانون��ي: إن قتل المدنيين 
بانتهاك للقانون الدولي اإلنس��اني، وفق ما تم 
بيانه آنفًا، يش��كل جريمة "القت��ل العمد" وهو 
من األفعال األساس��ية المش��كلة للجريمة ضد 

اإلنس��انية, وإن ازدياد عدد حوادث القتل العمد 
عل��ى النحو الموثق في هذا التقرير يش��ير إلى 
هجوم واسع ضد الس��كان المدنية، وهو شرط 

ظرفي أساسي للجرائم ضد اإلنسانية.
م��ن جانبها حددت منظم��ة هيومن رايتس 
ووت��ش ما ال يقل ع��ن 340 موقعًا منفصاًل في 
األحي��اء الخاضع��ة للمعارضة م��ن مدينة حلب، 
وق��د ت��م تدميرها بي��ن مطلع تش��رين الثاني 
و20 ش��باط 2014، عن طري��ق تحليل 4 صور 
ملتقط��ة باألقمار الصناعية تم تس��جيلها فوق 
و20   2013 األول  تش��رين   31 بي��ن  المدين��ة 
ش��باط 2014. وكان أكب��ر ترك��ز لمواقع الدمار 
المنفصلة ال���340 التي تم تحديدها في مدينة 
حلب في أحياء المرجة، وجورة عواد، والميس��ر، 
والحلوانية/طريق الباب، وصالحين، والصاخور، 

والحيدرية، وضهرة عواد ومساكن هنانو.
وقالت المنظمة: أن الهجمات على المناطق 
المس��كونة من حلب وريفها تتواصل رغم قرار 
من مجلس األم��ن التابع لألمم المتحدة في 22 
شباط 2014 يطالب كافة األطراف بالتوقف عن 
"االستخدام العش��وائي عديم التمييز لألسلحة 
ف��ي المناط��ق المأهولة، بما ف��ي ذلك القصف 
المدفع��ي والج��وي، مث��ل اس��تخدام القناب��ل 
إل��ى أن مس��توى الدم��ار  البرميلي��ة" مش��يرة 
وموضعه على السواء يختلفان عما شهدته حلب 

من أضرار فيما سبق هذه الحملة الحكومية. 
وق��د تم تحديد ما يقرب من 300 موقع من 
مواق��ع الدم��ار الكبير من تواريخ أس��بق لصور 
التقطتها األقمار الصناعية بين منتصف 2012 
وحتى 31 تشرين األول 2013، وهو العدد الذي 
تم تجاوزه في أقل من 4 أش��هر. كما تغير نمط 
الدمار في تل��ك المواقع، حيث ترك��زت المواقع 
األس��بق ف��ي أحي��اء بعينه��ا وكانت أق��رب إلى 
خطوط القت��ال، بينما كش��فت المواقع األحدث 
ع��ن دمار واس��ع النط��اق ألحياء كانت س��ليمة 

نسبيًا وأبعد عن النزاع النشط.
ورغم أن بع��ض مواقع الدمار المحددة في 
صور األقمار الصناعي��ة نتجت على األرجح عن 
آث��ار أس��لحة متفجرة أخرى، م��ن قبيل القصف 
المدفعي المطول، وحفنة من الهجمات بما يبدو 
أن��ه ذخائر موجهة، إال أن أغلبية كبيرة من هذه 
المواق��ع ال�340 تظهر أنماطًا تدميرية تتفق مع 
انفج��ار قنابل غير موجهة وعالي��ة االنفجارية, 
حي��ث تمي��ل القناب��ل البرميلي��ة، وغيره��ا من 

آثار القصف على أحد أحياء حلب | شباط 2014
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عالي��ة  الموجه��ة  غي��ر  القناب��ل 
االنفجار، إلى إحداث مس��احات من 
المباني المدمرة أوسع مما نشهده 
عادة مع األنواع األخرى من الغارات 
م��ع  المدفعي��ة،  وني��ران  الجوي��ة 
إيجاد حف��ر انفجارية غير منتظمة 
ح��واف  "ذات  العم��ق،  وضحل��ة 

صَدَفية.
كم��ا ح��ددت هيوم��ن رايتس 
ووتش م��ن مراجعة مقاطع فيديو 
عل��ى موق��ع يوتيوب، وم��ن صور 
القمر الصناعي وشهادات الشهود، 
أن م��ن الممك��ن عل��ى األرج��ح أن 
نس��بة ضئيلة م��ن مواق��ع الدمار 
المح��ددة قرب مواق��ع الجبهة, منذ 
بدء الهجمة الحكومية سببها قوات 
الح��االت  إح��دى  ف��ي  المعارض��ة, 
المعارضة  ق��وات  الموثق��ة, قامت 
بحفر أنفاق تحت المواقع الخاضعة 
القلع��ة، وفجرت  ق��رب  للحكوم��ة 
كبيرتي��ن  ناس��فتين  ش��حنتين 
فدم��رت عدة مب��ان وربم��ا أحدثت 
تلفي��ات في القلعة العتيقة، بين 2 

و10 شباط 2014.
أن  إل��ى  المنظم��ة  و خلص��ت 
القناب��ل البرميلي��ة مس��ؤولة عن 
الكثي��ر، إن ل��م يك��ن أكث��ر الدمار 
الناج��م ع��ن الحملة الجوي��ة التي 
ش��نتها قوات النظام عل��ى األحياء 
الس��كنية في مدينة حلب، استنادًا 
إلى فحصها لصور القمر الصناعي 
ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود.

ويتس��ن  لي��ا  س��ارة  وقال��ت 
المديرة التنفيذية لقس��م الش��رق 
ف��ي  أفريقي��ا  وش��مال  األوس��ط 
هيوم��ن رايت��س ووت��ش: "تبي��ن 
الصور الجديدة الملتقطة باألقمار 
الصناعية وش��هادات الشهود مدى 
الوحشية التي أطلق لها العنان في 
أجزاء من حلب , لقد أدى اس��تخدام 
أحي��اء  عل��ى  البرميلي��ة  القناب��ل 
س��كنية إلى نتائ��ج متوقعة، فقتل 
مئ��ات المدنيي��ن ودف��ع اآلالف إلى 
ترك منازلهم. وإذا استطاعت تلك 
األس��لحة عديمة التمييز أن تصيب 
هدفًا عس��كريًا فل��ن يكون هذا إال 

من قبيل الصدفة.
ودع��ت ويتس��ن مجلس األمن 
األس��تهانة  عل��ى  ال��رد  األمم��ي 
بقرارات��ه, وفرض حظر للتس��لح, 
ليبي��ن أنه س��تكون هن��اك عواقب 
عل��ى االنته��اكات واس��عة النطاق 
لحق��وق اإلنس��ان, بع��د أن أعلنت 
الحكوم��ة الس��ورية موس��م صيد 
ط��وال  المدنيي��ن  عل��ى  مفت��وح 

األعوان الثالثة الماضية.
كم��ا طالب��ت هيوم��ن رايتس 
ووتش مجل��س األمن فرض حظر 
للتس��لح على الحكومة الس��ورية، 
ع��الوة على أي��ة جماع��ة متورطة 
النط��اق  واس��عة  انته��اكات  ف��ي 
لحق��وق اإلنس��ان، وإحال��ة الوضع 
الدولية,  إل��ى المحكم��ة الجنائي��ة 
ألن م��ن ش��أن حظر كه��ذا أن يحد 
من قدرة الحكومة الس��ورية على 
ش��ن غ��ارات جوي��ة، بما ف��ي ذلك 
ع��ن طري��ق ضم��ان ع��دم تلق��ي 
سورية لمروحيات جديدة أو صيانة 

مروحياتها في الخارج.

لبنان  يف  �ضوري  طفل  األف   400
بحاجة اإيل تعليم مدر�ضي

كيل��ي  نين��ت  قال��ت 
لمكتب  االقليم��ي  الممث��ل 
المف��وض الس��امي لالمم 
ف��ي  لالجئي��ن  المتح��دة 
لبن��ان: أن تعلي��م األطفال 
الس��وريين الالجئي��ن إل��ى 
لبن��ان يمثل تحدي��ًا صارخًا 
حي��ث  الجدي��دة  للحكوم��ة 
أصبح 400 أل��ف طفل من 
الالجئي��ن الس��وريين ف��ي 
لبنان يحتاج��ون الي تعليم 
مدرسي وهو ما يفوق اآلن 
عدد االطفال في المدارس 
العامة في لبنان والذي يبلغ 

300 ألف طفل.
ونقل��ت وكال��ة رويترز 
عن كيلي قولها اثناء زيارة 

لها إلى واش��نطن الخميس الماضي: إن االمم المتحدة 
تسعى الي دعم تعليمي غير رسمي لالطفال الالجئين 
الذي��ن ال يمكنه��م الذه��اب ال��ي الم��دارس اللبناني��ة 
المكتظ��ة, ولمس��اعدة لبن��ان ف��ي التغلب عل��ى هذه 
المشكلة, ومثل هذه االنشطة ستتلطب تمويال إضافيًا 
مس��تمرًا من المانحين الذين لديهم ضغوطهم المالية 
الخاصة, وحاجات منافس��ة في مناط��ق اخرى, واألمم 
المتحدة ومانحين آخرين يسعون جاهدين لتأمين مثل 

هذا التمويل.
وتقدر االمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 1.7 مليار 
دوالر هذا العام لمس��اعدة المنظمة الدولية ومنظمات 
المعونات والحكومة اللبناني��ة واخرين لدعم الالجئين 
السوريين في لبنان وتخفيف اثار ازمة الالجئين هناك, 
وقالت أنه حتى اآلن تم تقديم تعهدات تمثل 14 بالمئة 

فقط من ذلك المبلغ.
وأوضح��ت أن أح��د التحدي��ات المهمة الت��ي تواجه 
الحكوم��ة الجدي��دة, ه��ي التكلف��ة المتزاي��دة ألزم��ة 
الالجئين, التي أنهكت مراف��ق البنية التحتية, مع بحث 
النازحين الفارين من العنف في س��ورية عن مس��كن 
وغذاء ورعاية صحية، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان 

تباطؤُا اقتصاديًا.
وأش��ارت إلى أن تدف��ق حوالي ملي��ون الجيء من 

س��وريا الي لبنان يش��كل تهديدًا خطيرًا للبلد المنهك 
بالفع��ل, والدول المانحة ربما ال تدرك التأثير المحتمل 
اذا تع��رض لبنان للمزيد من زعزعة االس��تقرار, حيث 
ال توج��د دولة واحدة في العالم اليوم بها هذه النس��بة 
الكبيرة من الالجئين قياس��ا إلى حجمها مثلما هي في 
لبنان, وقالت: ليس كل الناس يدركون الحجم الصغير 
للبنان وأن 25 بالمئة من س��كانه هم االن الجئون جاء 

معظمهم في عام واحد.
وح��ذرت كيل��ي م��ن امت��داد األح��داث الجارية في 
س��ورية إل��ى لبنان بقوة, إذا لم يت��م تقديم دعم لهذا 
البل��د المهدد باالنهيار بكل م��ا تحمله هذه الكلمة من 

معنى.
وحس��ب األم��م المتحدة ف��إن أكبر ترك��ز لالجئين 
الس��وريين "ما يقارب مليون شخص" موجود االن في 
لبن��ان وهو ما يزيد عدد س��كان البل��د الصغير بحوالي 
الرب��ع,  في حين لج��أ مئات األلوف من الس��وريين إلى 
األردن وتركي��ا ودول اخ��رى, وتعتب��ر أن ه��ذا التدفق 
الضخ��م لالجئين يه��دد بزعزعة الت��وازن الديمغرافي 
الهش ف��ي لبنان, ويأتي في الوقت الذي يس��عى البلد 
ال��ذي عصفت به حرب اهلية بين عامي 1975 و1990 
جاه��دًا إلحت��واء عن��ف متصاعد ينظ��ر الي��ه على أنه 

مرتبط باألحداث لدى جارته الكبيرة.

الأمم املتحدة تطالب ب�ضمان حرية وحقوق موظفي 
الإغاثة الإن�ضانية املعتقلني ب�ضكل غري قانوين

دع��ا األمي��ن الع��ام للمم المتح��دة بان ك��ي مون 
ال��دول األعضاء الت��ي تحتجز موظفي األم��م المتحدة 
على توفي��ر إمكانية الوصول الف��وري إليهم, واحترام 
حقوقه��م وامتيازاته��م كامل��ة, خاصة وانه��م أعضاء 
كامل��ي العضوي��ة ومهمين في أس��رة األم��م المتحدة 
يتمتعون جميعهم بنفس الحقوق واالمتيازات، لكنهم 

أيضًا األكثر عرضة لالعتقال واالحتجاز.
وأكد بان كي مون في رسالة يوم الثالثاء الماضي 
بمناس��بة الي��وم العالم��ي للتضام��ن م��ع الموظفي��ن 
المحتجزي��ن والمفقودي��ن: ض��رورة اتخ��اذ إج��راءات 
فوري��ة لضمان حرية وحقوق موظف��ي األمم المتحدة 
والعاملي��ن ف��ي مج��ال اإلغاث��ة اإلنس��انية الذي��ن تم 

احتجازهم واعتقالهم بشكل غير قانوني.
وأع��رب ب��ان ع��ن قلق��ه البال��غ بش��أن ''األف��راد 
الش��جعان'' ال 22 موظف��ًا الذين يعملون في س��ورية 
والذي��ن احتُج��زوا عند منتص��ف أذار الحال��ي أو يُظن 

أنه��م محتجزين، بينما ظل ثالثة موظفين آخرين في 
عداد المفقودي��ن, وفقًا لوكالة األم��م المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط.
وقال: إنني أش��عر بالقلق البالغ من تزايد عمليات 
االختط��اف طلبًا للفدية، وأنا مس��تاء أيضًا من ظاهرة 
اإلف��الت م��ن العقاب الس��ائدة؛ حيث ال ت��ؤدي الغالبية 
العظمى من الح��االت المتعلقة بالموظفين المقبوض 
عليه��م أو المحتجزي��ن أو المفقودي��ن إل��ى مقاض��اة 

المسؤولين عنها.
وح��ث جميع الدول إل��ى التصديق عل��ى االتفاقية 
والبروتوكول المتعلقة بسالمة موظفي األمم المتحدة 
واألف��راد المرتبطين بها والتي ت��م اعتمادها منذ عام 
1994، خاص��ة وأنه ل��م يصدّق عليها س��وى أقل من 
نص��ف الدول األعضاء، ولم يص��دّق على البروتوكول 

الملحق بها لعام 2005 سوى 28 دولة عضوًا.
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كبري مفاو�ضي الئتلف واأمني �ضره، هادي البحرة ل�ضوريتنا:

من يطالبون با�ضتقالة اجلربا تاأذوا من الهيكلية 
الع�ضكرية اجلديدة..

ومن لديه بّينة �ضد وحدة تن�ضيق الدعم فليظهرها
  عامر محمد - دمشق

أمي��ن س��ر الهيئ��ة السياس��ية ف��ي 
االئتالف الوطني الس��وري ه��ادي البحرة، 
وكبير مفاوضي��ه في مؤتمر جنيف الدولي 
حول س��وريا، هادي البحرة رج��ل األعمال 
السوري والمهندس المتخرج من الواليات 
المتحدة، في حوار مع سوريتنا حول الثورة 
والش��عب واالئتالف، دور إيران واتهامات 
الفساد بحث االئتالف والمعارضة السورية 

ومستقبل البالد.

العرب والثورة
| ماه��و تقيمكم في االئت��الف لما صدر عن 
القم��ة العربي��ة بخص��وص س��وريا، وهل 
تعتق��دون ان العرب يقدمون م��ا يلزم من 

أجل الشعب السوري حقًا؟
| | الواق��ع العرب��ي ل��م يتبدل كثي��رًا ال بل 
عل��ى العك��س ازداد تعقيدًا، ومن��ذ وعيت كانت 
دائمًا خالفات ومصالحات وتس��ويات ومقاطعات 
ف��ي مؤتم��رات القمة العربي��ة، برأيي وفي ظل 
الواقع الذي نعيش��ه لق��د تمك��ن المؤتمر وبعد 
نقاش��ات طويل��ة م��ن الخ��روج بق��رارات تؤدي 
لدع��م الحل السياس��ي عل��ى األقل كم��ا الوعد 
برف��ع مس��توى الدع��م اإلنس��اني. هن��اك دول 
عربي��ة )خليجية( تق��وم ودون ه��ذه المؤتمرات 
بالمس��اهمة الجادة في رفع المعاناة عن الشعب 
الس��وري. كما انه يجب أن نعلم بأن دول الجوار 
كلها تحتضن س��وريون لجأوا اليها ومعظم هذه 
ال��دول امكانياتها االقتصادي��ة ضعيفة وأخص 
تركي��ا الت��ي قدم��ت الكثي��ر للش��عب الس��وري 
ورفضت اس��تخدام كلمة الجئ وتعتبر الس��وري 
ضيف��ًا عليه��ا وس��محت ل��ه بالعمل والدراس��ة 
والعالج الطبي المجاني. في ظل هذه المعطيات 
للواقع العربي أق��ول أن ما انجز كان جيدًا ولكن 
إن تكلمت من واقع الواجب واآلمال فهو أقل من 

آمالنا.

| ف��ي ظ��ل الخالف ال��ذي أصبح علني��ًا بين 
الس��عودية من جهة وقطر من جهة أخرى، 
كيف برأيكم ينعكس هذا على سوريا ومسار 
الصراع فيها، هل لمستم تأثير هذا الخالف 

على التوافق االقليمي حول سوريا؟
| | على الصعيد السياس��ي لم نلمس أثارًا 
سلبية على القضية السورية حتى هذه اللحظة، 
فم��ا زال هن��اك تعاون��ًا حولها، ونأم��ل دائمًا أن 
تعود المياه لمجاريها بين الدولتين الشقيقتين، 
ويبقى التعاون بينهما على رفع معاناة الش��عب 

السوري هو مدخاًل لتلك المصالحة. 

جنيف اثنني
| بصفت��ك كبي��ر مفاوضي وف��د المعارضة 
الس��ورية إل��ى مؤتمر جني��ف، كان األخضر 
االبراهيمي قد اعتب��ر ان الجولة الثالثة من 
المؤتم��ر لن تس��تأنف قريبًا، فيم��ا اعلنتم 
فش��ل المؤتم��ر بدورك��م، أين ه��و طريق 
المؤتم��ر الي��وم، وه��ل م��ن الممك��ن ان 
تشاركوا في حالة تمت الدعوة لجولة ثالثة؟

| | لق��د أوض��ح الس��يد االبراهيم��ي ف��ي 
تقريره لمجل��س األمن الوضع وأش��ار بصراحة 
إل��ى عدم جدي��ة النظ��ام وتهربه من مناقش��ة 
القضاي��ا األساس��ية وه��ي االنتقال السياس��ي 
وتش��كيل الهيئة الحاكمة االنتقالية، كما رفض 
وف��د النظ��ام بح��ث القضيت��ان المدرجتان على 
جدول األعمال معًا بالتوازي وهما الموضوع الذي 
أشرتُ اليه أعاله وموضوع وقف العنف ومكافحة 
اإلرهاب، هو ما أدى لعدم تحديد موعد للجلسة، 
وأوض��ح بأنه ال يمكن انعق��اد الجولة الثالثة من 
المفاوض��ات إن ل��م يعل��ن النظ��ام قبوله بذلك 
أواًل، كما أن اعالن نية النظام عن ترشح رئيسه 
لفترة رئاسية جديدة يعد مخالفة كبيرة لجوهر 
بيان جنيف )30-6-2012( وإلغاء للتفاوض حول 
موضوع االنتقال السياس��ي، فان استمر النظام 
بذلك فهو ينس��ف مؤتمر جنيف من أساس��ه، إن 
تم حل هاتان المشكلتان ووجدت اإلرادة الدولية 
الحقة للضغط باتجاه تحقيق تس��وية سياس��ية 

ت��ؤدي لتطبي��ق بي��ان جني��ف 1 كام��اًل حينه��ا 
سنشارك.

| ه��ل ال زال االئتالف يرى أن إيران ال مكان 
له��ا ف��ي أي مفاوضات ممكن��ة بالرغم من 
زيارة المبع��وث الدولي األخضر االبراهيمي 
لطهران قبل أس��ابيع، وبالرغم أيضًا أن من 
كان ف��ي الحرب يجب أن يكون في الس��لم 

برأي البعض؟
| | لقد ذهب الس��يد االبراهيمي إلى إيران 
إلقناعه��ا بالضغ��ط عل��ى النظام م��ن اجل حل 
المش��كلتين أع��اله وكان واضحًا انه فش��ل في 
ذل��ك، إيران ل��م تكن غائبة فه��ي الحليف األول 
للنظ��ام وبالتالي س��اهمت في تحدي��د مواقفه 
التفاوضي��ة، كيف إليران ان تش��ارك في مؤتمر 
غايت��ه تطبي��ق بي��ان جني��ف 1 وه��ي ترف��ض 
الموافق��ة عليه؟ كيف له��ا ان تكون راع للمؤتمر 

وهي شريك للنظام في قتل أبناء شعبنا.
| كُث��ر الحدي��ث قب��ل الجول��ة الثاني��ة عن 
توس��عة وف��د االئت��الف ليش��مل معارضة 
الداخ��ل أو بعض القوى في الخارج، هل من 
الممكن أن يتحقق ذلك في حال كان هناك 
عملية تفاوض جدي��دة؟ وهل تتصلون بأي 

من هذه القوى؟
| | هناك لغط كبير عندما يوصف االئتالف 
بأن��ه م��ن معارضي الخ��ارج، ال ب��ل يوجد خطأ 
في التوصي��ف عندما نقول ان��ه يوجد معارضة 



7

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
29

 | 
 )1

32
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
د  

عد
ر ال

حوا
وحزب حاكم ه��ذا التوصيف ينطب��ق في الدول 
الديمقراطي��ة، أم��ا حالتنا فهي عب��ارة عن ثورة 
ش��عب السترداد حقوقه اإلنس��انية والدستورية 
المس��لوبة. وهل هناك فارق بين س��وري هجر 
قص��رًا أو هرب تحت التهديد بالخطر على حياته 
أو كان مغتربًا س��اعيًا لرزقه منذ ما قبل الثورة؟ 
ه��ل يختلف الس��وري ف��ي الداخل مع الس��وري 
ف��ي الخارج ف��ي طموحاته وأمال��ه للوطن األم، 
هل نس��تطيع أن نوصف األس��اتذة هيثم المالح 
أو ميش��يل كيل��و عل��ى س��بيل المث��ال أو فاي��ز 
س��ارة الذي قت��ل ابنه تحت التعذي��ب بأنهم من 
المغتربي��ن وال عالقة لهم بالوطن؟ إن ش��رعية 
التمثيل تكمن في مدى شرعية الرؤية والمبادئ 
األساسية للتس��وية السياس��ية التي قدمت من 
قبلنا، ومدى توافقها مع أهداف الثورة والحقوق 
المشروعة للشعب الس��وري ومدى التزامنا بها، 
هذه الرؤية قدمت أثناء المؤتمر وأرس��ل نس��خ 
منها لكل البعثات الدبلوماس��ية ووكاالت األنباء 
كل ش��يء كان على العلن، ه��ذه الرؤية تضمن 
قي��ام دول��ة المواطنة، والتس��اوي ف��ي الحقوق 
والواجبات، وتمكن الشعب، كل الشعب من إعادة 
صياغ��ة دس��توره واختيار قياداته ومحاس��بتهم 
وعزله��م ان قص��روا والحََك��مُ فيه��ا صن��دوق 
االقت��راع ال الس��الح، دولة ديمقراطي��ة تعددية 
تضمن وتحمي حري��ات وكرامات مواطنيها دون 
تميي��ز أو تَمَي��ز، تضم��ن اس��تمرارية خدم��ات 
الدول��ة ومؤسس��اتها ومص��ادر رزق مواطنيها، 
وتطلق مش��روعًا وطنيًا للمحاس��بة والمصالحة 
على أس��س الع��دل والقانون، ه��ل يوجد هناك 
أي مواط��ن س��وري ضد م��ا تقدمنا ب��ه، إن قوة 
وفدن��ا كان أساس��ها االلتفاف والتأييد الش��عبي 
الجام��ع له ومن كاف��ة األطياف فكان��وا داعمين 
ورقب��اء على آدائن��ا وناصحين لنا. م��ع العلم ان 
وفد المعارضة واسميه أنا "وفد الشعب" لم يكن 
مقتص��رًا على أعضاء االئتالف بل ش��اركت فيه 
ق��وى من خارجه ونعم يوج��د تواصل مع أحزاب 
وتجمعات أخرى ومنظمات مجتمع مدني س��يتم 
اش��راكها بالمفاوضات الحقًا ان اس��تمرت وعبر 

اساليب كثيرة. 

الئتلف وال�ضعب
| سُ��ميت الجمعة الماضي��ة 21 آذار 2014 
بجمعة اس��قاط رئيس االئتالف كيف ترون 
هذه التس��مية التي ترافق��ت مع الكثير من 
االنتق��اد لش��خص رئيس االئتالف الس��يد 

احمد الجربا؟
| | علينا أن ال نش��خصن المواضيع، ونضع 
النق��اط على الح��روف ونحقق في أس��باب هذه 
الدع��وات وحجمها الحقيق��ي. أواًل انطلقت هذه 
الدعوات من قبل جهات نعرفها وألسباب خاصة، 
لبست ثوب المصلحة العامة، إن كان السبب هو 
التراجعات العسكرية فكلنا نعلم أن االئتالف لم 
تك��ن له عالقة بالملف العس��كري ف��كل الدعم 
كان يأتي مباش��رة إما للكتائب نفس��ها أو قسم 
أصغر عبر قيادة األركان، اما إن كان بسبب فشل 
الخطط العسكرية فاالئتالف ال يلعب أي دور في 
التخطيط العسكري فهذا الدور تقوم به الكتائب 
وفي بعض األحيان كانت قيادة األركان تش��ارك 
ب��ه، االئتالف ال يش��ارك بالتخطيط ألي عمليات 
عسكرية، علينا أن نعلم إن حجم المعونات التي 
اس��تلمها االئتالف منذ تأسيسه وحتى تاريخه ال 
تبل��غ %10 من حجم المعونات التي تذهب لدعم 
العمل العس��كري، هناك عادة عن��د أغلبنا وهي 
اختي��ار الجس��م األضعف لنلبس��ه كافة األخطاء 
دون خ��وف وبالتال��ي ت��رى دائمًا أصاب��ع االتهام 
تتجه نحو االئتالف عوضًا عن توجيهها لألس��باب 
الحقيقي��ة لألخط��اء ومس��ببيها، برأي��ي هناك 
خط��أ كبير حدث من��ذ بدايات العمل العس��كري 
وهو انفصاله التام عن العمل السياس��ي، وهذا 
تاريخيًا واس��تراتيجيًا خطأ قات��ل، وانطالقًا من 

سعي االئتالف إلصالح هذا الخطأ وبعد اجتماعه 
مع المجلس العسكري األعلى تم تحديد األخطاء 
ووض��ع خطة كامل��ة إلص��الح األركان وطريقة 
عمله��ا وض��رورة االعتم��اد فيها عل��ى الضباط 
المهنيي��ن من أصح��اب الخبرات العس��كرية من 
ضباطنا المنش��قين وترابطهم مع الكتائب على 
األرض لرفده��ا بالتخطيط العس��كري الس��ليم 
وتنظي��م هيكلياته��ا التنظيمي��ة وتوحيد مراكز 
العملي��ات والس��يطرة، واإلم��داد والتموي��ن كما 
إيجاد قضاء عس��كري وشرطة عسكرية، ووضع 
خطط متكاملة مع المس��ار السياس��ي، كل هذه 
الخط��وات ب��دأت ولذل��ك ت��رى الكثي��رون ممن 
تأذوا من إع��ادة الهيكلة والتنظيم التي انطلقت 
يحاول��ون وضع العصي بالدواليب إليقافها، هذه 
الخط��ة لن تنجح دون تأييد الش��عب لها ودعمها 

منه وستأخذ بعض الوقت لتنفذ كاملة.
| تتحدث الكثير من وسائل االعالم السورية 
عن كتل وتحالفات وصراعات داخل االئتالف 
تبع��ًا لمواق��ف دول ترعى ه��ذه الكتل، هل 
الزال قرار االئتالف سوريًا خالصًا، وما حقيقة 

هذه الصراعات اساسًا؟
| | س��أكون صريحًا معك ان حال��ة التبعية 
التي يتكلم بها البع��ض هي حالة متوهمة فأنا 
ومنذ انضمامي لالئتالف لم اتلقى اتصااًل او أرى 
مس��ؤواًل عربي��ًا او اجنبيًا يطل��ب مني أن اصوت 
لجهة ما أو اتخذ قرارًا ما وأعلم بعدم وجود ذلك 
في االئتالف، على الرغم من اس��تخدام البعض 
له��ذه النظري��ة ألس��باب في نفس يعق��وب، إن 
كافة قرارتنا كانت ومازالت تنطلق من مصلحتنا 
الوطني��ة كس��وريين باألس��اس، وعلى س��بيل 
المث��ال كل التعينات الجديدة ف��ي قيادة األركان 
كانت ق��رارات س��ورية %100، وكذلك كان قرار 
المش��اركة في مؤتمر جنيف 2، من المؤسف ان 
نشكك ببعضنا البعض بينما مصلحتنا تقتضي 
أن نكون متماسكين وموحدين، التشكيك وعدم 
الثق��ة هو من أس��باب ضع��ف الث��ورة، التنافس 
بي��ن الكت��ل داخل االئت��الف ه��و الطبيعي فهو 
ائتالف بين قوى سياس��ية وثورية متعددة وهذه 
ه��ي الديمقراطية، فهو ليس حزبًا سياس��يًا وال 
من لون سياس��ي أو ث��وري واحد والحك��م دائمًا 

صندوق االقتراع. 
| ما ه��و تقييمك الش��خصي لعم��ل وحدة 
تنس��يق الدعم التابعة لالئت��الف علمًا أنها 
متهم��ة بعملي��ات فس��اد وتقصي��ر بح��ق 

السوريين؟
| | لنك��ن واقعيي��ن، ماه��ي خب��رة ش��عبنا 
ف��ي إدارة المؤسس��ات اإلغاثية؟ ماه��ي خبرتنا 
بالثورات؟ ش��عبنا وجد نفس��ه مضط��رًا للدفاع 
عن نفس��ه بوج��ه قوة طاغي��ة، حجم المأس��اة 
اإلنس��انية يعتب��ر األكب��ر تاريخي��ًا حت��ى ه��ذه 
اللحظ��ة عجزت األمم المتح��دة والدول األعضاء 
فيها عن تلبية احتياجات هذه المأس��اة، ألعطيك 
مثال إن متوس��ط تكلف��ة الالجئ الس��وري في 
لبن��ان ش��هريًا حوال��ي ال 132 دوالر ويوجد فيه 
حوال��ي 1.3 ملي��ون الجئ فنح��ن بحاجة 171,6 
مليون دوالر شهريا للوفاء باحتياجاتهم شهريا، 
ه��ل تعلم أن االئت��الف كتنظيم سياس��ي ومنذ 
تأسيس��ه ولتاريخنا هذا ل��م تصله معونات تبلغ 
هذا الرقم، هذا لبنان فقط فكر باألردن ومصر 
وتركي��ا فكر ب 2.5 مليون الجئ يزدادون يوميًا، 
بالتأكي��د من يعمل يخطئ، المهم أن نتعلم من 
اخطائن��ا وان يك��ون لدينا ط��رق إلصالحها. أما 
بالنس��بة للفس��اد، فعلينا االبتعاد عن االتهامات 
دون وثائ��ق فالمب��دأ القانوني ه��و البينة على 
م��ن ادعى، فان كان يوجد ل��دى أي طرف وثائق 
تثب��ت أي حال��ة فس��اد موثقة وس��أطلب أنا من 
قيادة االئتالف التحقيق رسميًا فيها وإن وجد من 

مارس الفساد وثبت ذلك سيعاقب بالتأكيد. 
| ه��ل تعتق��د كسياس��ي س��وري يعمل في 

الكيان السياسي األكبر في الثورة السورية، 
أن نهاية الوضع الحالي في البالد هو الحل 

العسكري؟
| | لألسف الشديد واألس��ى والحزن واأللم 
عل��ى كل نقطة دماء تس��يل ووط��ن يدمر واخً 
َقِب��َل أن يظلم أخي��ه ويقتله، بع��د التجربة في 
جنيف 2 أس��تطيع ان أق��ول ان الواق��ع يقول أن 
النظام ال يرغب بأي حل سياسي ومازال مقتنعًا 
بإمكانية الحس��م العس��كري، وبالتالي أقول أنا 
أؤم��ن بأنه "ال حل لوضعنا إال بحٍل سياس��ي وال 
وجود لحل سياس��ي دون عمل عس��كري مساند 
له". هذا الوضع حدده النظام فعندما كان يراوغ 
ويته��رب ف��ي جنيف م��ن المواضي��ع الجوهرية 
كان بنفس الوقت يفاوضنا باس��تخدام البراميل 
المتفج��رة ويس��تهدف بها األحي��اء المدنية فزاد 
من اس��تخدامها بأضعاف وكان يستخدم سياسة 

"التجويع أو االستسالم". 

| الس��وريين ف��ي الداخ��ل، دمش��ق مث��اًل 
حي��ن يقي��م فريق تحري��ر س��وريتنا، يقول 
بعضه��م إنه��م يريدون أي ح��ل بعد ثالث 
س��نوات من النزاع والموت والجوع، الكثير 
من األل��م يوميًا أرهق الس��وريين وخفض 
م��ن مطالبهم السياس��ية لتصب��ح مطلب 
حق الحي��اة فقط، هل تتابع��ون ذلك وهل 

تعملون على هذا االساس؟
| | هذه ليس��ت الصورة كامل��ة ما تراه هو 
نتيجة استخدام سياسة "التجويع أو االستسالم" 
المدنيي��ن،  تس��تهدف  الت��ي  الح��رب  وجرائ��م 
الحق��وق  ع��ن  بالتخل��ي  المقايض��ة  وسياس��ة 
اإلنس��انية والدس��تورية لق��اء لقم��ة العي��ش، 
القضي��ة تتعدى الجيل الحالي هي قضية أبنائنا 
وأحفادنا ومستقبل سوريا، لن نتخلى عن وطننا 
ونحن على تواصل دائم مع الداخل وعلى اطالع 
على ما يس��وق من نوع ه��ذه االتفاقيات ونعلم 
أن العديد من المدن رفضتها ووعت أنه ال تنازل 
عن تلك الحقوق، التضحيات جس��يمة وال يمكن 
أن يت��م التخل��ي عن أه��داف الثورة، ه��ذا حلم 
النظ��ام وعليه أن يعل��م أنه حلم يعيش��ه لكنه 

فعليًا كابوس يدفع ثمنه مواليه. 

| أخيرًا... شخصيًا ما هي رؤيتك لما ستؤول 
إلي��ه األم��ور ف��ي س��وريا، وه��ل تعتقد ان 
الص��راع الحالي الذي يرى البعض انه أصبح 
إقليمي��ا وربما أكث��ر، لن ينتهي قبل عش��ر 

سنوات كما تتوقع مراكز غربية؟
| | الق��رار بيدن��ا كس��وريون أن وعين��ا ان 
المرحلة الحالية عنوانها القرار الوطني السوري 
الصرف، وتنظيف الثورة من المسيئين لها ومن 
أم��راء الحرب وإعادة تنظي��م مكوناتها واالبتعاد 
ع��ن التط��رف والق��رار بأن��ه ال يمك��ن ألي أحد 
أن يف��رض عل��ى الش��عب أي برنام��ج عقائدي 
بالس��الح. علينا ان نتحول م��ن حالة ثورة تعمها 
الفوضى إل��ى حالة ثورية منظم��ة وقادرة على 
تس��يير أمور الدول��ة جهة قادرة عل��ى ان تكون 
البدي��ل األفضل عن هذا النظ��ام المجرم، جهة 
تس��تطيع طمأن��ة المجتمع الدولي م��ن مخاوفه 
وتس��تطيع ضمان ما يتقاطع م��ن مصالح الدول 
األخرى م��ع مصالحنا الوطني��ة. علينا ان نتحول 
م��ن ينابيع تس��يل ف��ي مج��اري متفرق��ة، إلى 
ينابي��ع تلتقي مياهه��ا في مج��رى واحد لتكون 
س��ياًل جارفًا يحقق النصر بإذن اهلل. لقد تقدمنا 
ف��ي مؤتمر جني��ف بوثيق��ة المبادئ األساس��ية 
للتس��وية السياس��ية للسالم في س��وريا وقمنا 
بطرحه��ا وقراءته��ا في احدى جلس��اته وس��لم 
وفد النظام نس��خة منها كما أرسلت لكل وسائل 
االع��الم وللبعث��ات الدبلوماس��ية وه��ي خارطة 
طريق متوازنة وتضمن الوصول بس��وريتنا إلى 
بر األمان والس��الم، وكان رد وف��د النظام عليها 

بأنه لم ينصت لها. 
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القرية الهالي  جدا  شهيرة  المتراس  في  المياه  عين 

املرتا�ش يف طرطو�ش 

قريــة مهـــددة بالــزوال
 حمزة السيد - دمشق
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تقع قرية المتراس بين "الزارة" و"صافيتا" 
ف��ي طرط��وس على الس��احل الس��وري كان 
ع��دد س��كانها حوال��ي ثالثة أالف نس��مة من 
السوريين التركمان الس��نّة، القرية القديمة 
ما زال يعمل معظم س��كانها بالزراعة وتربية 
األبق��ار أه��م محاصيله��ا الزراعي��ة الزيت��ون 
ويعود سبب تسميتها بالمتراس كونها شهدت 
معارك ضارية حدثت بشكل متتالي منذ أكثر 
م��ن مئة عام حيث تم نص��ب متاريس للدفاع 

عن القرية وبعدها اطلق االسم عليها.
الي��وم تعيش المت��راس في عزلة ش��به 
تام��ة فه��ي القرية الس��نية ف��ي محيط قرى 
تنتم��ي للطائف��ة العلوي��ة، وفق حص��ار غير 
معلن توق��ف أي تعامل تجاري م��ع المتراس، 
ط��رق المواصالت كذلك تقطعت ولم يعد من 
الممك��ن ان تص��ل إل��ى المت��راس إال إذا كنت 
تملك س��يارة خاصة بك، فيما هجرها قس��م 
كبير من س��كانها نحو مناطق أخرى في داخل 
البالد، وألن العمل الوحيد الذي تتقنه العائالت 
المنتيم��ة للقري��ة ه��و الزراعة فه��م يعانون 
الي��وم من ضائقة اقتصادي��ة كبيرة أينما حلو 

أو ارتحلوا.
كان ش��هر تش��رين الثاني من عام 2013 

حاسمًا بالنسبة للمتراس، وكانت أشهر قد مرّت 
م��ن العمليات العس��كرية التي يتناس��ب حجمها 
م��ع حج��م القري��ة الصغي��ر، كم��ا كل المناطق 
الصغيرة في سوريا حمل بعض شبان المتراس 
السالح ألسباب وأهداف عدة، فيما حمل المحيط 
الس��الح كذلك في فترة سبقت ش��بان المتراس 
كما يق��ول أحد أبنائها لس��وريتنا، في تش��رين 
الثان��ي ارتفعت حدة االش��تباكات بين مس��لحي 
القرية الذي اعتبروا انفس��هم من الجيش الحر، 
وبين ميليشيا الدفاع الوطني والجيش السوري، 
أث��ر انفج��ار في مس��تودع اس��لحة قال��ت وكالة 
س��انا الرسمية إنه تابع "لمسلحين" فيما كشفت 
صفح��ات المواالةعل��ى الفيس��بوك أن��ه يع��ود 
لميليشيا الدفاع الوطني، وبعد ساعات فقط من 
التوص��ل التفاق بين "لجن��ة المصالحة الوطنية 
في المتراس" وبين النظام، نص على أن يقوم 
جميع أبناء القرية المسلحين بتسليم أسلحتهم، 
مقابل تس��وية أوضاعهم، فشل االتفاق بعد أن 
تمك��ن عناصر من ميليش��ا الدف��اع الوطني من 
قتل ش��اب وهو في منزله، حي��ث تم قنصه من 

مشارف القرية، فانهار االتفاق.
رد الفع��ل األول كان هجوم��ًا نف��ذه ش��باب 
المت��راس المس��حلين تج��اه أول حاج��ز للجيش 
عل��ى مش��ارف القرية أيضَا، قض��ى كل عناصر 
الحاجز ف��ي ذلك الهجوم الذي نف��ذ لياًل، صباحًا 
وص��ل ال��رد، عناص��ر ميليش��يا جي��ش الدف��اع 
وحدهم يقتحم��ون القرية، طبيع��ة ما يملكون 
من أس��لحة جعلت صدهم ش��به مستحيل، من 
مدخ��ل القرية إل��ى عمقها أحرق��ت كل المنازل 
الت��ي صادف��ت طريقه��م، فيم��ا كانت س��يارات 
ش��احنة رافقته��م تم��ارس "التعفي��ش" حي��ث 
سرق األثاث مع المواش��ي والمحاصيل الزراعية 

وكان  المنزلي��ة،  المس��تودعات  ف��ي  المخزن��ة 
االهتام ايضًا منصبا من عناصر الميليشات على 
الدراجات النارية التي تستخدم على نطاق واسع 
ف��ي تل��ك المنطقة م��ن صافيتا نظ��را لطبيعة 
المنطق��ة الجبلية، أح��د العناصر في الميليش��ا 
ش��اهد ش��ابًا عل��ى دارج��ة ناري��ة أعجبت��ه، لم 
ينتظره ك��ي يعطيه إياه أو عل��ى األقل يضربه 
ويحص��ل عليها، فقتل��ه على مرآى م��ن عائلته 

وركب دراجته متابعًا الطريق.
وصل الخبر للقوات الحكومية، الجيش السوري 
ال��ذي يعلم ماذا ارتكبت ذات الوجوه في البيضا في 

باني��اس، تدخ��ل في المت��راس ليمن��ع المجزرة، 
فأخ��رج ميليش��ا الدفاع ودخ��ل هو إل��ى القرية، 
واعتقل عش��رات من ش��بانها وس��رق م��ا تركته 
ميليش��ا الدف��اع، ثم غ��ادر ناصبًا حواج��ز جديدة 
على مش��ارف القري��ة ومداخلها، ليج��د األهالي 
عائل��ة كاملة وقد ذبحت في أقصى القرية، حيث 

كان منزلها متطرفًا عن بقية المنازل.
مّر ش��هر، في كانون االول من ذات العام 
وبعد ش��هر تقريب��ًا، يصل إل��ى القرية مفتي 
س��وريا بدر الدين حسون يرافقه نزار موسى 
محاف��ظ طرطوس وغس��ان أس��عد أمين فرع 
حزب البعث فيها، معهم 36 معتقاُل من أهالي 
المتراس، وخطب حسون في أهالي المتراس 
وقال: اس��محوا ل��ي أن أقبل أياديك��م جميعًا، 
وم��ن ال يخط��ئ ال يتعلم، وذك��ر أحاديث عن 

حب اهلل للخطاءين لكن التوابيّن.
الي��وم ال يعل��م س��كان المت��راس مصير 
س��بعين معتقاًل ت��م االعتراف به��م من قبل 
أجه��زة األمن ضمن اتف��اق المصالح��ة، فيما 
أنك��رت ذات األجه��زة علمه��ا بأربع��ة أس��ماء 
يعتق��د األهال��ي أنهم صف��وا ف��ي المعتقل، 
ويؤكدون أنهم لم يحملوا الس��الح ولو لساعة 

في المتراس.
القري��ة تع��رف فض��اًل ع��ن أنه��ا زراعي��ة، 
بأنها تص��در الفحم أيضًا إل��ى معظم المناطق 
الس��ورية، مع الحصار الصامت ضدها، فقد كل 
ش��بانها أي أم��ل، فيما يُش��هد لبعض س��اكني 
الجوار بأنهم حاولوا س��ابقًا أن يكسروا الحصار 
عن المتراس عبر العمل اإلغاثي لكنهم فش��لوا 
بسبب التضييق األمني والنبذ من قبل عائالتهم 
وذويه��م، فيما يتخوف مغتربيه��ا من أن تصبح 
مج��رد قرية ذك��رى، فع��دد الهاربي��ن منها في 
ازدياد بش��كل يومي وربما تصب��ح فارغة خالل 

عام من اآلن.
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خميم الريموك ق�ضة مروعة جلرائم 
احلرب والتجويع

  إعداد: زليخة سالم
س��لطت منظم��ة العف��و الدولي��ة الض��وء عل��ى 
أوضاع مخيم اليرموك الذي يرزح تحت حصار وحشي 
تفرض��ه القوات الس��ورية، واالنته��اكات التي ترتكب 
بحق المدنيين الفلس��طينيين والسوريين فيه، والتي 

ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
 " بعن��وان  له��ا  تقري��ر  ف��ي  المنظم��ة  وقال��ت 
امتص��اص الحياة من مخيم اليرم��وك: جرائم الحرب 
المرتكبة ضد المدنيين المحاصرين " نش��رته عشية 
الذكرى الثالثة للثورة في س��ورية، إن تشديد الحصار 
على المخيم من\ شهر تموز الماضي أدى إلى وفاة ما 
يق��رب من 200، وقطع الطريق على دخول اإلمدادات 

الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة.
وق��ال مدي��ر برنامج الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقي��ا بمنظم��ة العفو الدولي��ة، فيلي��ب لوثر: لقد 
أصبح��ت الحياة في مخيم اليرموك ال تطاق بالنس��بة 
للمدنيين المعدمين الذين وجدوا أنفسهم وقد وقعوا 
ضحاي��ا للتجويع وعالقين ف��ي دوامة ما انفكت تهوي 
بهم نحو استمرار المعاناة ودون وسيلة متوفرة تتيح 

لهم الهرب.
وأض��اف لوثر قائال: يُعام��ل المدنيين في مخيم 
اليرموك كما لو كانوا أحجار ش��طرنج في لعبة مميتة 
ال س��يطرة لهم عليه��ا، موضحًا أن القوات الس��ورية 
ترتك��ب جرائ��م حرب باس��تخدامها تجوي��ع المدنيين 
كس��الح ف��ي الح��رب، وأما القص��ص المروع��ة التي 
تتح��دث ع��ن اضط��رار عائ��الت ألكل لح��وم القطط 
والكالب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون 
لمحاولة جلب الطعام، فلق��د أصبحت جدُّ مألوفة من 
بي��ن باق��ي تفاصيل قص��ة الرع��ب التي م��ا انفكت 

فصولها تتجلى داخل مخيم اليرموك.
وق��ال فيليب لوثر: ما انفك ع��دد الوفيات يرتفع 
داخل مخيم اليرموك، وأصبحت األوضاع أكثر بؤس��ا، 
وم��ن المحبط فعال أن يدرك الم��رء أنه كان باإلمكان 
إنق��اذ الكثي��ر م��ن األرواح لو كان��ت الرعاي��ة الطبية 

المناس��بة متوف��رة في العديد م��ن الحاالت، 
مش��يرًا إل��ى ظهورتقارير تتح��دث عن وفاة 
ام��رأة أثن��اء الوالدة، وع��ن معان��اة األطفال 
والمس��نون أكثر م��ن غيره��م, إذ توفي 18 
طف��اًل بينهم رُض��ع, كما ب��رزت مضاعفات 
صحي��ة ناجم��ة ع��ن تن��اول س��كان المخيم 
لنباتات س��امة وغي��ر صالحة ل��ألكل ولحوم 

الكالب.
وأض��اف لوثر: يرق��ى الحصار المضروب 
عل��ى مخي��م اليرم��وك إل��ى مص��اف العقاب 
ال  الذي��ن  المدنيي��ن  للس��كان  الجماع��ي 
يس��تحقون خوض هذه المعاناة التي ُفرضت 
عليهم بالقوة، ويجب على الحكومة السورية 
أن تنه��ي حصارها للمخيم فورا، وأن تس��مح 
للمنظمات اإلنسانية بالدخول إليه دون عائق 
م��ن أجل مس��اعدة المدنيين ف��ي معاناتهم، 
ويُعد ه��ذا الحص��ار المفروض األش��د فتكا 
بين عمليات الحصار العسكرية التي تفرضها 
على مناط��ق مدنية أخرى القوات المس��لحة 
الس��ورية أو جماع��ات المعارض��ة المس��لحة 
وتطال ربع مليون إنس��ان ف��ي مختلف أنحاء 
الب��الد، ولق��د ب��دأت عملي��ات الحص��ار تل��ك 
تتس��بب بتعاظ��م المعان��اة اإلنس��انية، مما 
يُحتّ��م بالتالي ضرورة تعليقه��ا جميعا فورا 
كونها تتسبب بمعاناة إنسانية تفوق الوصف.

وحس��ب التقري��ر فقد نف��دت معظ��م اإلمدادات 
الطبي��ة األساس��ية م��ن المستش��فيات، ب��ل وُأجب��ر 
معظمها على إغالق أبوابه، وقال س��كان من المخيم 
المعارض��ة  جماع��ات  أن  الدولي��ة  العف��و  لمنظم��ة 
المس��لحة قامت ف��ي بعض الحاالت بنه��ب اإلمدادات 

الطبية وسرقة سيارات اإلسعاف من المستشفيات.
كم��ا تك��رر تع��رض العاملين في مج��ال تقديم 
الخدمات الطبية للمضايقات، واعتُقل 12 منهم على 
األقل أثن��اء الحصار لدى مروره��م بنقاط التفتيش، 
واختفى س��تة آخ��رون عقب ضبطهم م��ن قبل قوات 
الحكوم��ة الس��ورية، ويُعتق��د أن طبيب��ا واحدا على 

األقل قد توفي تحت التعذيب في الحجز.
وف��ي ه��ذا الص��دد ق��ال فيلي��ب لوث��ر: يش��كل 
اس��تهداف األطب��اء أو العاملي��ن ف��ي مج��ال خدم��ات 
الرعاي��ة الطبي��ة الذي��ن يحاولون مس��اعدة المرضى 
والجرح��ى جريمة ح��رب أيضا، ويجب عل��ى األطراف 
كاف��ة االمتناع عن ش��ن هجم��ات عل��ى العاملين في 
مجال خدمات الرعاية الطبي��ة وغيرهم من العاملين 

في مجال تقديم المساعدات اإلنسانية.
وأشار التقرير إلى قيام قوات الحكومة وحلفائها 
بتكرار ش��ن الهجمات، بم��ا في ذلك الغ��ارات الجوية 
والقصف بالمدفعي��ة الثقيلة، عل��ى المباني المدنية 
م��ن قبيل الم��دارس والمستش��فيات وأحد المس��اجد 
ف��ي المخيم، ولقد ت��م تحويل بع��ض المناطق التي 
تعرض��ت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا س��ابقا, كما 
جرى اس��تهداف األطباء والعاملين ف��ي مجال تقديم 

الخدمات الطبية أيضا.
معتب��رًا أن ش��ن هجمات عش��وائية على مناطق 
المدنيي��ن وإيق��اع وفي��ات وإصاب��ات ف��ي صفوفهم 
يش��كل جريم��ة حرب، وإن تك��رار اس��تهداف منطقة 
مكتظة بالسكان تنعدم فيها سبل الفرار منها يبرهن 
على موقف وحشي عديم الشفقة ويشكل استخفافا 
صارخا بأبسط المبادئ األساسية الواردة في القانون 

اإلنساني الدولي.

ونقلت المنظمة عن س��كان المخي��م قولهم: أن 
م��ا اليقل ع��ن 60 بالمائ��ة ممن لم يغ��ادروا المخيم 
يعانون من س��وء التغذية، وأنهم لم يتناولوا الفواكه 
أو الخض��روات ط��وال أش��هر، ولقد ارتفعت األس��عار 
بش��كل مخيف حيث وصل س��عر الكيلوغ��رام الواحد 
م��ن مادة األرز إل��ى 100 دوالر أمريك��ي، كما ُقطعت 

الكهرباء عن المخيم منذ نيسان الماضي.
وعل��ى الرغم من إيص��ال إم��دادات محدودة من 
الغذاء بش��كل متقطع من خالل وكالة األمم المتحدة 
لغوث وتش��غيل الالجئي��ن الفلس��طينيين )األونروا(، 
وذل��ك ف��ي كان��ون الثاني وش��باط 2014، ف��ال زالت 
مساعدات اإلغاثة التي وصلت غير كافية البتة لتلبية 
االحتياجات األساس��ية، وقال عم��ال اإلغاثة للمنظمة 
أن الجهود المبذولة حتى الساعة ال تمثل سوى قطرة 
ف��ي بح��ر االحتياج��ات المطلوبة، ولق��د تجدد قصف 
المخيم ف��ي األيام األخي��رة مما قط��ع عملية إيصال 

المساعدات مرة أخرى.
وتدع��و منظمة العفو الدولية إلى إطالق س��راح 
جميع المحتجزين فورا ودون شروط عقب احتجازهم 
ال لش��يء س��وى لما يحملونه من آراء سياسية أو بناء 
على هوياتهم، حيث ألقي القبض منذ نيسان 2011، 
عل��ى ما اليقل عن 150 ش��خصا أثناء الحصار، ال زال 
أكثر من 80 منهم في الحجز اعتبارا من شباط 2014. 
كما تدعو المنظمة في تقريرها إلى مقاضاة كل 
من يُشتبه بارتكابه أو إعطاء األوامر بارتكاب جرائم 
حرب أو جرائم ضد اإلنس��انية، من خ��الل إحالة ملف 
األوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية 
الدولي��ة، ووف��ق ما ينص عليه نظام روما األساس��ي 
الخاص بالمحكمة،حيث ترقى بعض األفعال، بما في 
ذل��ك القتل العم��د والتعذيب واإلخفاء القس��ري، إلى 
مص��اف الجرائم ضد اإلنس��انية إذا كانت موجهة ضد 
الس��كان المدنيي��ن كجزء من هجوم منظم أو واس��ع 

النطاق.

في انتظار المعونات الغذائية | مخيم اليرموك | شباط 2014
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قراءة يف مفاو�ضات ال�ضلم
الفل�ضطينية الإ�ضرائيلية

  ياسر مرزوق
عن��وان  تح��ت  مصطف��ى  ش��اكر  كت��ب 
»الفلسطيني الذي في القاع«: »كالخيول المجنونة 
يركضون بس��الحهم من باٍب آلخر.. كعدوى الوباء 
يطاردون.. كظالل الش��يطان يتهمون.. ومأساتهم 
ت��دور كحج��ر الطواحي��ن ح��ول ذاتها..تس��حقهم 
وتدور وال تس��أل شفٌة شفة أخرى من هؤالء، الكل 
يعرفهم بس��يماهم: فلس��طينيون، وتبلغ مأس��اة 
الظلم هن��ا أوجها الش��يطاني، حين تك��ون عربيًا 
فلس��طينيًا فأنك في البؤرة من جهنم، كل األحقاد 

األجنبية والعربية معك هناك بحارًا من اللهب.
اللح��وم كلها طرية على الق��وارض أما اللحم 
الفلس��طيني فهو لحم الس��وق المباح للجميع، وال 
تس��أل لم��اذا، ربم��ا ألن القي��م االنس��انية ال تزال 
تصرخ فيه، ال يزال بش��فة مثقوبة وجسد مثقوب 
وأرض مثقوبة ش��اهدًا على المأساة، والوجع صار 

في العظام.
وكت��ب غس��ان كنفاني يوم��ًا » لم أعد أش��ك 
أن اهلل ال��ذي عرفناه في فلس��طين ق��د خرج منها 
ه��و اآلخر وأن��ه الجئ في حي��ث ال أدري » هذا هو 
ص��وت األطفال الذين يخرجون من أرض البرتقال 
الحزين إلى حيث ال يدرون، حيث التش��رد والذاكرة 
التي تفتك بالجس��د والصراخ الذي يس��بق الفعل، 
ومذاق الوجع الفلس��طيني ال��ذي ال ينتهي، أطفال 
أرض البرتق��ال الحزي��ن بات��وا كه��واًل, يحمل��ون 
مفاتي��ح بيوتهم في فلس��طين المحتلة مع أمٍل ال 

شفاء منه بالعودة.

العرب وفل�ضطني: 
الس��الم  مفاوض��ات  ع��ن  الي��وم  ملفن��ا 
الفلس��طينية اإلس��رائيلية، والقضي��ة التي كانت 
يومًا قضية العرب المركزية وأضحت ضحية الربيع 
العرب��ي، في حين خ��ذل الحكام العرب فلس��طين 
تاريخيًا بقيت الشعوب معها إلى أن شغلت بالقتل, 
و ممارس��ة القت��ل خط��ر عل��ى الذي��ن يتعرضون 
لنيرانه��ا، وه��ي أخط��ر ف��ي الم��دى الطويل على 
الذين يمارس��ونها، ذلك أنه عندما يتواصل س��فك 
الدم تموت األعصاب، وحين تموت األعصاب يموت 
الضمي��ر، وعندما يم��وت الضمير تم��وت الثقافة، 
وعندما تموت الثقافة يتساوى اإلنسان في المدينة 
م��ع الوح��ش ف��ي الغابة ت��اركًا روح��ه وعقله في 

كهوف الظالم. 
إس��رائيل ه��ي الط��رف الذي يمس��ك في يده 
األوراق األساسية المطلوبة في لعبة الصراع وهي 
األرض، والكلم��ة المنتظ��رة اآلن في حوار الصراع 
هي كلمة إس��رائيل، تقول فيها انني مس��تعدة أن 
أعطيكم كذا وكذا من أرضكم مقابل كذا وكذا من 
الضمانات وترتيبات الس��الم كما تتصوره، وبعدها 
يجيء الدور في حوار الصراع على العرب، يقبلون 
م��ا تعرضه إس��رائيل أو يرفضون��ه أو يعدلونه أو 
يتقدم��ون باقت��راٍح غي��ره أو يقررون ما يش��اؤون 

وقتها منفردين أو مجتمعين 
أم��ا إذا ما أراد العرب أن يبدأوا كلمة الحوار في 
الصراع فال يمكن أن تكون سياس��ية بل عسكرية، 
والذي ينظر إلى الع��رب اليوم يعرف أن ال أمل في 
كلم��ةٍ عس��كرية تغي��ر الوقائ��ع عل��ى األرض وال 
حتى كلمة سياسية فالعرب مجتمعون في الكويت 

وكأن السياس��ة العربية قافلة عل��ى طرق التجارة 
القديمة بين أوروبا وآس��يا، تلتزم مس��ارات تُكرر 
نفس��ها وتقتفي أثر بعضها حت��ى ال تتوه أو تتأخر 
عن أس��واقها التي تنتظر التوابل والبخور.. الذهب 

والحرير وغيرها من بضائع الشرق.
ق��ال الخلي��ل بن أحم��د الفراهي��دي »هذا من 
عجائ��ب ال��كالم ووس��ع اللغ��ة العربي��ة أن يك��ون 
الش��عب تفرق��ًا، ويك��ون اجتماعًا«هو لس��ان حال 
العرب المجتمعين تحت راية التهافت على السالم، 
ف��ي تأكي��دٍ على الوه��ن والضعف وت��آكل اإلرادة 
السياس��ية وقصورها عن تحمل مسئولية الصراع 

من أجل الحياة والصراع من أجل السالم.
الزعم��اء الع��رب لديهم من الخالفات الش��يء 
الكثي��ر، فدول مجلس التعاون الخليجي ستش��ارك 
في القم��ة بوفود متحاربة وس��فراء مس��حوبون، 
وتهدي��دات بإغالق الحدود البري��ة واالجواء الجوية 
ف��ي وجه أح��د دولها قط��ر والح��رب الطائفية في 
لبن��ان تنتظ��ر ع��ود الثق��اب، ومش��كلة الصح��راء 
الغربي��ة تعود لتوتر االجواء بين الجزائر والمغرب، 

وليبيا والعراق تحولت إلى دواُل فاشلة.
أم��ا عن مص��ر بيت الع��رب فيرقى م��ا تفعله 
بأهلن��ا في قط��اع غزة م��ن حص��ار، وتجويع، إلى 
مس��توى العقوب��ات الجماعي��ة، وهو أمٌر مش��ين 
لتس��عين ملي��ون مص��ري وللع��رب والمس��لمين 
جميعًا، ويسيء لمصر ومواقفها الوطنية المشرفة 
ف��ي االنتص��ار للقضايا االنس��انية العادل��ة، وفي 
س��وريا الممانعة يقتل الفلسطينيون جوعًا وفقرًا 
وعطش��ًا، كما قتلوا سابقًا ولو بأسلحة مختلفة في 

األردن ولبنان والكويت.
إن ما ج��رى فعاًل على امت��داد نصف قرن، أي 
من بداية المش��روع وحتى سنة 1948، أن اعتمدت 
إسرائيل السالح لطرد أكبر عدد من الفلسطينيين 
من وطنه��م خصوصًا بعد أن اتضح أن فلس��طين 
ليس��ت كما تصور هرتزل، أرضًا بال ش��عب تنتظر 
ش��عبًا بال أرض، وقد أدرك هرت��زل هذه الحقيقة 
أثن��اء قيادته للحركة الصهيونية وراعه بعدها عن 
مخيلت��ه، وكان الذي حدث أن هرت��زل الذي أراد أن 
يستوثق من اس��تعداد أرض فلسطين لالستيطان 
اليهودي بعث م��ن اثنين من حاخامات فيينا لمهمة 
اس��تطالع، وم��ن فلس��طين أرس��ل إلي��ه االثن��ان 
تلغراف��ًا يقول ل��ه بالرم��ز أن » الع��روس جميلة، 
لك��ن المش��كلة أن لديها زوجًا »يقص��د الحاخامان 
أن األرض عليها ش��عب،و في نص��ف القرن الثاني 
من المش��روع اس��تعملت إسرائيل الس��الح لتأكيد 
أمنه��ا وتفوقها على محيطه��ا، بينما خاض العرب 
حروب��ًا عبثية مح��ددًة بهدف التف��اوض ال النصر, 
وفي الوعي العربي العام لم ينظر إلى اس��تقالالت 
الدول كإنج��ازات بحد ذاتها بل باتت جديتها تقاس 
بالمس��اهمة الت��ي تقدمها في تحرير فلس��طين، 
ذل��ك أن خس��ارة فلس��طين، ف��ي ظ��ل الضع��ف 
المتواص��ل للقي��م اإليجابية، بدت أه��م كثيرًا من 
نشأة دول عربية جديدة ومن توطدها وبات العرب 
ي��رون العالم كل��ه من ثق��ب فلس��طين ومواقفه 
م��ن نزاعها، أم��ا مصالح دولهم الناش��ئة فتقلص 
االهتمام بها، ذلك أن صناعة القضية الفلسطينية 
تؤم��ن اله��روب من مش��اكل ال��دول العربية وفي 

طليعتها مسألة الشرعية السياسية.

وحي��ن فرغ العرب من االس��تثمار في القضية 
الفلس��طينية، بدأوا االس��تثمار في أضغاث السالم 
وفي ع��ام 2002 ترك األمر للس��عودية حيث ظهر 
م��ا عرف بخطة الس��الم الت��ي طرحها ول��ي العهد 
الس��عودي آن��ذاك األمير عبد اهلل بن عب��د العزيز، 
وق��د قدم��ت الخط��ة ف��ي مؤتم��ر القم��ة العربية 
المنعقد في بيروت، لتصبح بعد تبنيها خطة سالم 
عربي��ة، وبخطة كهذه أكد الح��كام العرب رغبتهم 
ف��ي وضع حدٍ للص��راع، عبر الدعوة إلى انس��حاب 
إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 
وقيام دولة فلس��طينية في الضف��ة الغربية وغزة 
وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين، على أن تعترف 
ال��دول العربي��ة بإس��رائيل، لكن ه��ذه النقلة إلى 
األم��ام ظلت تعاني مش��كالت أهمه��ا أن األطراف 
المعنية ستضطر مجددًا إلى التفاوض حول نفس 
القضايا الت��ي تفاوضت عليها س��ابقًا دون نتيجة، 
ول��م ترفق المب��ادرة بآليات للمتابع��ة بحيث أمكن 

تقليصها إلى ما يشبه بادرة حسن نية.
ومع استش��راء الوهن العربي باتت السياس��ة 
آلراء«  تطبي��ق  بمثاب��ة  اإلس��رائيلية  الرس��مية 
فالديمير جابوتنسكي », مؤسس التيار الصهيوني 
المراج��ع ال��ذي يتف��رع عنه ح��زب نتانياه��و، ذلك 
أن��ه منذ ع��ام 1923 راح جابوتنس��كي يؤكد على 
الحائ��ط الحدي��دي ال��ذي البد م��ن بنائ��ه قبل أية 
تس��وية مع العرب، بحي��ث ينعدم تمام��ًا كل تأثير 
للضغط العربي على القوة اليهودية التي ستنش��أ 
في فلس��طين وهكذا يغدو عدم التس��وية ش��رطًا 
البرنام��ج  تنفي��ذ  ينبغ��ي  إذ  لتس��وية مس��تقرة، 

الصهيوني من طرف واحد وبالقوة.
إل��ى ذلك لم يك��ن هناك ما يضطر إس��رائيل 
إل��ى التراجع أمام الفلس��طينيين طالم��ا أن هؤالء 
باتوا منذ زمن، أس��رى خي��ار وحيد هو المفاوضات 
التي ال يملكون غيرها، وحتى لو كان اإلسرائيليون 
يريدون التفاوض فعاًل، وهو مش��كوك كثيرًا فيه، 
فإن انقسام الفلسطينيين بين ضفة غربية وغزة، 

يزيد صعوبة التفاوض اإلسرائيلي معهم أصاًل.
فمع تقس��يم المقس��م باتت منظمة التحرير 
الفلس��طينية كيان��ًا ورقيًا فيما حرك��ة حماس في 
غزة تمارس سلوكًا كاريكاتوريًا في سياسة إطالق 

الصواريخ على نحو متقطع لتعلن أنها هنا.

اأجواء املفاو�ضات: 
للش��عب  السياس��ي  الوج��ود  اس��تمرار  إن 
الفلس��طيني إنما يحمل في طياته نهاية المشروع 
الصهيوني، واستمرار تنامي الوجود الفلسطيني، 
ومطلبه المش��روع غير القابل للتصرف في العودة 
وتقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس؛ ومع فش��ل إس��رائيل عس��كريًا في إنهاء 
القضية الفلسطينية لجأت إلى المفاوضات طويلة 

األمد لتفريغ القضية وإجهاضها.
الفلس��طينية  المفاوض��ات  الي��وم  تج��ري 
اإلس��رائيلية ف��ي أس��وأ الش��روط الت��ي يمكن أن 
تت��م فيه��ا م��ن وجه��ة نظ��ر مصلح��ة المفاوض 
الفلس��طيني، وفي أفضل الش��روط الت��ي تطلبها 
الدولة الصهيونية ومفاوضوه��ا، فالراعي الدولي 
ال��ذي يدير التف��اوض،اإلدارة األمريكية منحاز إلى 
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إس��رائيل، وال يالح��ظ ف��ي التفاوض 
سوى مصالح هذا الفريق الذي يجاهر 
بأن أمنه يقع في صلب االستراتيجيات 
األمريكي��ة،  المتح��دة  للوالي��ات 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  وسياس��اتها 
األوس��ط، فاإلدارة األمريكية تستحوذ 
عل��ى ملف الصراع العربي الصهيوني، 
وتحتكر إدارته ورس��م صيغ التفاوض 
وقواعده، وتهم��ش أي دور عالمي آخر 
ممك��ن من قبي��ل دور األم��م المتحدة 

ومجلس األمن الدولي.
 تري��د الوالي��ات المتح��دة تمدي��د 
المفاوضات لفترة قد تصل إلى خمس 
س��نوات ك��ي يتس��نى التوص��ل إل��ى 
توافقات ح��ول القضايا الخالفية وذلك 
بعد فشل واشنطن في اقناع الطرفين 
بإبرام اتفاق، والجدير بالذكر إن الجانب 
الفلس��طيني هو الحلقة األضعف حاليًا 
ف��ي ظ��ل الضغوط��ات التي تمارس��ها 
واشنطن على الرئيس محمود عباس، 
الفلس��طينيون  رف��ض  ح��ال  فف��ي 
التمديد س��تواجههم أمري��كا بعقوبات 
مالية وحصار سياسي، وفي حال قبلوا 
س��يكون الوض��ع أصعب عل��ى القيادة 

أمام الجمهور الفلسطيني.
في المقابل راحت تتزايد ش��روط 

لتجمي��د  يش��ترط  نتانياه��و  و  العبري��ة،  الدول��ة 
االستيطان والستئناف التفاوض اعترافًا فلسطينيًا 
بيهودية إس��رائيل، وصار قس��م الوالء إلس��رائيل 
يهودي��ة وديمقراطي��ة ش��رطًا للمواطن��ة فيه��ا، 
مصحوب��ًا بتعاظ��م أع��داد المتطرفي��ن الدينيي��ن 

والقوميين في الدولة العبرية.
لك��ن لماذا يقب��ل الفلس��طينيون بالتفاوض مع 
هذا التعن��ت غير المس��بوق من إس��رائيل، واإلجابة 
تكم��ن في ما ذكرناه عن الواق��ع العربي، إضافًة إلى 
قناع��ة الجانب الفلس��طيني بأن إس��رائيل لن توقف 
االستيطان من أجل اس��تئناف المفاوضات باعتبار أن 
االستيطان ورقة ضغط على الفلسطينيين والمجتمع 
الدولي لن تتخلى إس��رائيل عنها إال بالوصول التفاق 
سالم نهائي مع الفلسطينيين، فكان ال بد من العودة 
للمفاوض��ات لوقف الزحف االس��تيطاني على أراضي 

الدولة الفلسطينية المنتظرة.
تكلف��ة  يحتم��ل  ل��ن  الفلس��طيني  والواق��ع 
االصطدام بالواليات المتح��دة االميركية وحلفائها 
من االوروبيين األمر الذي دفع الجانب الفلسطيني 
للموافقة على اس��تئناف المفاوض��ات رغم قناعته 
المطلقة بانه ‘لن يحصل على اي شيء من حكومة 
نتنياهو سوى اطالق سراح عشرات بل المئات من 

المعتقلين ليعودوا ألهلهم.
وال ب��د من اإلش��ارة إلى أن الفلس��طينيين لن 
يتحملوا تكلفة قيام انتفاضة جديدة ضد االحتالل 
اإلس��رائيلي إذا م��ا ت��م إغ��الق ب��اب المفاوضات، 
لذل��ك يحرص محم��ود عباس عل��ى أن يبقى باب 
المفاوض��ات مفتوح��ًا برعاي��ة أمريكية ومس��اندة 

أوروبية ومطالب فلسطينية مقبولة دوليًا.
يأم��ل الجان��ب الفلس��طيني أن يت��م إح��راز 
تس��وية سياس��ية تحافظ عل��ى الثواب��ت الوطنية 
الفلس��طينية المتمثلة بإقامة دولة فلسطين على 
ح��دود عام 1967 مع تب��ادل لألراضي على طرفي 
الح��دود وإزال��ة معظم المس��توطنات م��ن أراضي 
الدول��ة المنتظ��رة كون االس��تيطان غير ش��رعي، 
واطالق س��راح جميع االس��رى في سجون االحتالل 
وحل مش��كلة الالجئين الفلس��طينيين ح��اًل عاداًل 
ومتفقًا عليه وفق المبادرة العربية للسالم، ليقدم 
ذلك كإنجاز تاريخي يس��اهم في اس��تعادة الوحدة 

الوطنية المفقودة منذ منتصف عام 2007.

تبادل الأرا�ضي:
س��عت إس��رائيل ف��ى مختل��ف مفاوضاتها مع 
إل��ى كس��ر  واألردن وس��وريا وفلس��طين  مص��ر 
مبدأ أساس��ي تضمنه ق��رار مجل��س األمن لألمم 

المتحدة رقم 242، وهو عدم جواز االس��تيالء على 
األراض��ي بالق��وة، لطموحاته��ا األيديولوجية فى 
الضفة الغربي��ة، ولرغبتها فى االحتفاظ بالقدس، 
العتب��ارات ترتب��ط بمفهومه��ا األمن��ي، ولضمان 
الحص��ول على مصادر الث��روة الطبيعية من المياه 
الغربي��ة،  والضف��ة  وس��يناء  للج��والن  بالنس��بة 
طموحات تفتح ش��هيتها لض��م أراض عربية على 

الجهات المختلفة.
مع مصر حُسم األمر بمحكمة العدل الدولية، 
وم��ع األردن مازال��ت تحاول جاهدًة لتمرير مس��ألة 
تأجي��ر األراضي وأخيرًا تب��ادل األراضي مع الجانب 
الفلسطيني. وقدمت للفلسطينيين صيغًا مختلفة 
لتعويضهم عن أراض يفقدونها بالضفة الغربية، 
ب��أراض داخل س��يناء، ث��م الحصول عل��ى أراض 
بصحراء النقب، وأخيرًا تبادل أقل طموحًا لألراضي 
فى أماك��ن مختلف��ة، وب��ررت مواقفه��ا بصعوبة 
تفكيك المس��توطنات الكب��رى الثى تم إنش��اؤها 
عبر الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية، لتخفى 

مطامعها االستراتيجية.
م��ن  اس��تعدادًا  الفلس��طيني  الجان��ب  أظه��ر 
حي��ث المبدأ للنظر فى مس��ألة تب��ادل األراضي فى 
مس��احات مح��ددة ومتس��اوية الحج��م والطبيع��ة، 
خ��الل المفاوض��ات الفلس��طينية اإلس��رائيلية فى 
وإقام��ة  النهائ��ي  الح��ل  إط��ار  ف��ى  التس��عينيات، 
الس��الم بين الجانبين على أساس دولتين إسرائيل 
وفلسطين، بغرض تسهيل التوصل إلى حل لبعض 
الح��االت على األرض، على أال يك��ون ذلك فى إطار 
خطة توس��عية، أو خرقًا لمبدأ عدم جواز االس��تيالء 
عل��ى األرض بالق��وة، وتجدر اإلش��ارة إلى أن خطة 
روج��رز األمريكي لع��ام 1969، والت��ي وافق عليها 
جمي��ع األط��راف تضمنت نصًا صريح��ًا يقضى بأنه 
فى حين يجب االعتراف بالحدود السياس��ية، واتفاق 
األط��راف عليها، فإن أي تعديل ف��ى الحدود الحالية 
يج��ب أن يكون مح��دودًا، ف��ى إطار م��ا يوفر األمن 
للجانبي��ن، ودون أن يعكس نتائج النزاع عس��كريًا، 
وه��و نص يفت��ح الب��اب لتعديالت مح��دودة فقط، 
والعتبارات أمنية متبادلة وليس لطرف واحد، وعلى 

أال تعكس هذه التعديالت العمليات العسكرية.

القد�ش:
تبق��ى مدينة القدس األكثر رمزية للش��عبين 
العربي واإلسرائيلي على اختالف األحقية التاريخية 
و يفت��رض أن يقي��م الفلس��طينيون عاصمته��م 
في ش��رقها وف��ق اتفاق��ات الس��الم الموقعة بين 
الطرفي��ن، ف��ي حي��ن يؤك��د اإلس��رائيليون من��ذ 

ع��ام 1980 أنه��ا عاصمته��م األبدية غي��ر القابلة 
للتقسيم، فمنذ احتلت إس��رائيل القدس الشرقية 
في حرب األيام الس��تة ع��ام 1967، دعمت الطبقة 
السياسية في البالد اعتبار المدينة »عاصمة أبدية 
موحدة« إلس��رائيل - وهي الرؤي��ة التي تظل غير 

راغبة في التخلي عنها.
تواكبت اإلرادة السياسية الواضحة في الحفاظ 
على القدس مع هجمة تهويد فوق األرض وتحتها، 
لكن الواقع الديمغرافي لعب دائمًا لمصلحة العرب 
الذين يمثل��ون أكثر من %40 من إجمالي س��كانها 
بنم��و بمع��دل %3.5 س��نويًا، مقارن��ة بمعدل نمو 

سكانها من اإلسرائيليين والذي ال يتجاوز 1.5%.
كان بيري��ز ي��درك أن الق��دس الموحدة تحت 
حك��م إس��رائيلي كل��ي ليس��ت بالفك��رة الواقعية 
د لوزي��ر الخارجية النرويجي  القابلة للتنفي��ذ، فَأكَّ
في رس��الة وجهه��ا إليه ع��ام 1993 - ف��ي خطوة 
بالغة األهمية إلتمام اتفاقات أوسلو - أن إسرائيل 
س��وف تحترم استقاللية المؤسس��ات الفلسطينية 
ف��ي الق��دس الش��رقية. وعلى نح��و مماث��ل، أقر 
رئيس ال��وزراء إيهود باراك في عام 2000 معايير 
كلينت��ون، الت��ي دع��ت إلى تقس��يم الق��دس إلى 
عاصمتي��ن عل��ى أس��اس عرق��ي. ثم ح��ذا رئيس 
الوزراء إيهود أولمرت حذوه في اقتراح السالم الذي 
قدمه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
ف��ي عام 2008؛ كما أوصى بتدوي��ل إدارة المدينة 

القديمة.
ورغ��م هذا فإن نتنياهو وأنصاره ال زالوا على 
إصرارهم على أن القدس لن تَُقسَّ��م. والواقع أن 
ما فش��لوا في إدراك��ه هو أن قان��ون القدس لعام 
1980، وال��ذي أعلن المدين��ة - »موحدة بالكامل« 
- عاصمة إلس��رائيل لم يُفض في واقع األمر إلى 
الوحدة. كما فشلت الجهود الالحقة لفرض الطابع 
اإلس��رائيلي على المدين��ة، من خالل بناء ش��بكة 
من األحي��اء اليهودية ف��ي القدس الش��رقية التي 
يهيم��ن عليه��ا الفلس��طينيون، في تأمي��ن أغلبية 
يهودي��ة راس��خة، ويرج��ع ه��ذا إلى ح��د كبير إلى 
عزوف أبناء الطبقة المتوس��طة من اإلس��رائيليين 
عن االس��تقرار هناك والذين ينظرون إلى تل أبيب 

كعاصمة فعلية إلسرائيل.
ف��ي الخت��ام ورغ��م كل م��ا يحي��ط بالح��ق 
الفلسطيني وما أحاط من ظلم تبقى القضية حيًة 
مس��تمرة تنتهي بعودة الحق فق��ط وكما بدأنا مع 
كنفان��ي نختم مع��ه أيضًا على لس��ان أحد أبطاله 
عبد الجبار الذي قال »ليس المهم أن يموت أحدنا.. 

المهم أن تستمروا«.

. . 
ف

مل
ال

علم الثورة السورية على جدار الفصل العنصري | القدس الشريف
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اأيها ال�ضوري.. اأعرنا عقلك..
ف��ي مثل هذه األيام من ع��ام ٢٠١١ كانت بوادر 
عملية النصب واالحتيال على كل المستويات قد الحت 
ف��ي س��وريا، يجلس/ تجل��س المذيع/ة في االس��تديو 
فتنض��م قناة س��احة األمويين إل��ى الجوق��ة الدعائية 
لتنتج أوس��ع عملية نصب ومس��ح أدمغ��ة طالبين من 
المش��اهد أن يؤجر عقله ويضعه على طبق محاربة » 
المؤام��رة الكونية«.. أكبر عملية قنبلة للعقل انطلقت 
حينه��ا تُمه��د لظهور بش��ار ليخبر » ممثلي الش��عب« 
بأنهم، أي الش��عب، يتعرضون لتل��ك المؤامرة الكونية 
التي لم يكن توقعها بنفس��ه في مقابلته الشهيرة مع 

صحيفة »إمبريالية«..
ُطلب من »الش��عب« بطريقة أبوية واس��تعالئية 
وبأوامر تحت طائلة ما أفتى به رئيس كوريا الشمالية، 
الوريث ع��ن أبيه والوريث عن جده، لحلق الش��عر كما 
هي » قصة الزعيم«، وبسريان خوف العقاب إذا ما تمت 
مخالف��ة األوامر: إياكم ومش��اهدة القن��وات المغرضة 
والمتآم��رة.. م��ا يج��ب أن تش��اهدوه ه��و » القن��وات 
الوطنية« ألنها الصادق��ة الوحيدة والتي تمارس أعلى 

درجات المهنية في تقاريرها ونشراتها..!
ف��ي مث��ل ه��ذه األي��ام كان » أش��اوس« األجهزة 
الحاكم��ة في س��وريا يتب��ارزون فيمن س��يكون األكثر 
إجرام��ا لوأد الثورة في مهده��ا.. عاطف نجيب وفيصل 
كلثوم كانا » مقدس��ان« وأي مساس بهما )فاألول ابن 
خال��ة الزعي��م والثاني ممث��ل الزعيم الش��خصي في 
ح��وران( يعتبر مساس��ا ب« الدولة ومقام الرئاس��ة«.. 
القن��وات المغرضة كانت إذا م��ن ضمن أدوات المؤامرة 
الكوني��ة.. وعليه، فأي تقرير أو صورة تنش��ر لم تكن 
س��وى » فبركة وفوتوش��وب«.. الوضع كان ممتازا في 
درعا وعموم حوران.. ال ش��يء ينغص حياة السوريين 
هناك سوى بضعة » مندسين« بأوامر بندر.. نعم بندر 
الذي كش��ف خطت��ه الجهنمية خضر عوارك��ة.. لذا كل 
ش��يء يُقال عن حراك ش��عبي في ح��وران هو محض 
كذب وافتراء.. س��يادته س��يوضح الحال��ة في خطاب » 
تاريخ��ي«.. ولكي يظهر الزعيم األوح��د كان ال بد من 
ع��زل المندس��ين واره��اب البقية بحف��الت رقص في 

ساحات بدمشق تصرخ: منحبك..
» الش��عب« مطل��وب منه أن يف��رك عيونه.. أن ال 
يص��دق بأن الباص��ات الخضراء التي تتنق��ل بين دوما 
وحرس��تا بأش��اوس األجهزة وموظفين من كل الفئات 
يحملون الس��يوف واله��راوات هي باصات س��ورية.. ال 
أبدا.. كلها فبركة وصور فوتوشوب.. وإطالق النار رشا 
عل��ى متظاهرين ف��ي الصنمين ليس��ت حقيقية أبدا.. 
كل ذل��ك ك��ذب بكذب.. المس��جد العم��ري غير موجود 
أصال وهؤالء المتظاهرون ليس��وا س��وريين بل مجرد 
عمال أفغان وباكستانيين وبنغال ومصريين في قطر 

يتم تصويرهم على أنهم سوريين..
ه��ل ص��دق البع��ض تل��ك الرواي��ات؟ بالتأكيد.. 
فحمص ليست في س��وريا.. والجامع األموي لم يشهد 
أي شيء.. لقد كان هناك متآمر مندس بين السوريين 
ول��واله لما وقع الناس ف��ي » الفتنة الطائفية« على ما 
ذهب��ت بثينة ش��عبان لتمهد الطريق لظه��ور ابن ربها 
الوريث بشار وهو يقهقه على وقع الدم المسفوك في 
حوران.. مهندس مصري ش��اب يعت��رف.. بأنه كان في 
الق��دس.. بأنه عميل ألجهزة خارجية.. يصور ويرس��ل 
الص��ورة فيحص��ل على مئة جني��ه مص��ري مقابلها.. 
مهندس مصري حصرا يعرض على » قناة المصداقية 
والمهنية« معترفا.. أسبوع واحد ويطلق سراحه بعد أن 
اكتملت فصول مس��رحية النصب واالحتيال بحق عقل 
السوريين والسوريات.. ولم يسأل هؤالء سؤاال طبيعيا 
في س��ياق كل تل��ك االعتراف��ات: ولماذا ُأطلق س��راح 

عميل اسرائيلي؟
إنه��ا رواية التعبي��ر الصادق عن تل��ك » المؤامرة 
الكونية« التي سيظهرها إدالء نجم قنوات المصداقية 
ف��ي ان��دالق االعتراف��ات والن��دم الب��ادي عل��ى هؤالء 
المندسون.. أبو نظير وربي يسر واحد فقط من هؤالء 

الذين قدمهم العقل للعق��ل.. أين هو أبو نظير وربي 
يسر؟ لم يعد للرواية خيوطها فقد أصبحت بال مقدمات 
وبال حبكة س��وى النتائج التي يجب القبول بها والخنوع 

الكلي لراويها..
يقف بش��ار األس��د تحت قب��ة مجلس ش��هد قبل 
انق��الب ابيه على رفاقه مناقش��ة قصي��دة نزار قباني 
واختالف األحزاب والتيارات ومحاس��بة الوزراء.. منذ أن 
أطلق عبد القادر قدورة جملته الشهيرة فزعا من وجود 
واح��د لم يصفق في ع��ام ٢٠٠٠ للتوريث البن القائد 
الخالد: النفس امارة بالس��وء.. لتتحول عبارة » الشعب 
ام��ار بالس��وء« وممثليه يعدلون هذه النفس��ية بمزيد 
من التصفيق في أكبر عرض هزلي يشاهده الماليين 
حول العال��م العربي والناطقين بالعربي��ة.. التفصيل 
الذي مر عليه هؤالء المتملقون لم يثر حتى وس��ائلهم 
الدعائية ذات المسار التكاذبي التاريخي.. بشار وخالل 
أي��ام قليل��ة تفص��ل بي��ن ١٨ آذار/ م��ارس والثالثين 
منه اكتش��ف المؤام��رة الكونية.. في الخ��ارج تتجمهر 
الجماهير تهتف » منحبك«.. لم يعره هؤالء أي اهتمام 
سوى بحركات آلية لليدين والحنجرة.. مزيد من الهتاف 
والتصفيق.. يوسف أبو رومية كان قبل برهة بسيطة 
قال شيء من الحقيقة عن عاطف نجيب واجرامه بحق 
المتظاهري��ن.. لكن لنع��د إلى القص��ة: النفس امارة 

بالسوء.. فال بد أن أبو رومية مثل موصللي..
وم��ا ه��و النفصيل الذي مٌرر بلس��ان بش��ار؟ إنه 
لي��س ذلك الذي قاله ع��ن الحرب المفتوحة المس��تعد 
له��ا بع��د فق��ط ١٢ يوم��ا من ان��دالع مظاه��رات ضد 
عاط��ف نجيب وفيص��ل كلثوم.. ب��ل وال حتى تخطيط 
بش��ار ليصير زعيم العالم كله وقد هاله منظر التملق 
الممارس م��ع مزيد من الضحك والح��ركات البهلوانية 
التي عمت قاعة » مجلس الش��عب« وه��و يدخله حين 
كان يتمس��ح به بع��ض هؤالء ليمنحه��م مباركته.. ما 
ت��زال عباراته ع��ن تل��ك الهواتف وأرقامه��ا واالتصال 
بالن��اس في هذه القرية وتلك ليخبروا س��كانها بأنهم 
س��يتعرضون لهجوم تثير عندي حالة من االش��مئزاز.. 
فلم يس��أل أحد بش��ار، كيف اعترف الحمار بأنه غزال؟ 
وكي��ف بالتال��ي عُرف م��ن رقم هاتف أو اس��م طائفة 

علي وعلي؟
ف��ي التهري��ج م��رّ كل ش��يء كما خُط��ط له في 
األوراق المسربة والمحتوية على بقع القهوة أو الشاي 
أو المت��ة.. م��رت التمثيلية وم��ازال العق��ل يُقنبل.. ال 
تصدق��وا أح��د.. كل ش��يء عل��ى م��ا ي��رام.. والدليل؟ 
هاكم هاهي دوما وحرس��تا وب��رزة وحمص والالذقية 
ودرع��ا.. دققوا جيدا فالكامي��را » الوطنية« تنقل لكم 
الحقيق��ة كل الحقيقة.. الناس تخرج من صالة الجمعة 
وتتج��ه إلى بيوتها بكل هدوء وبائ��ع الخضار الذي هو 
ليس رج��ل أمن بالمرة ين��ادي على بضاعت��ه.. أما إذا 
س��رب لكم » مندس« ش��ريطا أو صور لرجال بهراوات 
وبنادق يقفون خلف المصور مع باصاتهم الخضراء فال 
تصدقوا ش��يئا من هذا.. كل ش��يء على ما يرام.. كل 

شيء تحت السيطرة..
لقد ق��ال لكم » س��يادته« بأنها مؤام��رة.. وقالت 
لكم بثينة شعبان بأنها » فتنة طائفية«.. و » سيادته« 
بالتأكي��د يع��رف ب��أن » الن��اس لديها مطال��ب محقة« 
وس��وف تدرس اللجان مطالبها بتعديل الدستور والغاء 
الم��ادة الثامن��ة وقانون الط��وارئ.. كل ش��يء على ما 
ي��رام.. لك��ن، احذروا القن��وات المغرض��ة.. ال تصدقوا 
ش��يئا مم��ا ت��راه عيونك��م.. أشاوس��نا أب��دا ال يقتلون 
وال ينكل��ون وال يطلق��ون الن��ار بص��راخ هيس��تيري 
استفهامي مجاب عليه: بدكن حريي؟ أعطيهن حريي.. 
هاي منش��ان ش��و؟ هاي منش��ان الحريي.. أبدا أبدا لم 
يقلها رجالنا اإلشاوس الذين بالكاد استطاعوا تخليص 
أنفس��هم م��ن براثن العصاب��ات المس��لحة التي بدأت 
تظهر في درعا وهي » ترمي الحجارة على قوات حفظ 
النظ��ام«.. هؤالء مثل القط��ط المغمضة ال يأذون أحد 
وكل ما في المس��ألة أن طرفا ثالث��ا يؤجج الحالة.. ألم 

تسمعوا خالد العبود يروي رواية بثينة شعبان؟ الطرف 
الثال��ث هم هؤالء » الفلس��طينيون الالجئ��ون«! ال.. ال 
لي��س فقط الفلس��طينيون.. فبينهم جنس��يات عربية 
مختلفة.. يتلثمون ويثيرون الشغب في الرمل الجنوبي 

وفي درعا وحمص وبانياس..
انتبهوا جي��دا.. قن��اة » الجزيرة« تك��ذب عليكم.. 
تحرضكم.. والدليل؟ لونا الشبل.. استمعوا إليها جيدا.. 
هي إس��تقالت كرمال عي��ون الرئيس المفدى.. أبدا لم 
تُقال قبل عام من » أحداث الش��غب والتخريب«.. هي 
تعرف » الغرف الس��وداء« في القناة.. تعرف كل ش��يء 
وتريدك��م أن تعيروها عقولكم: من أين برأيكم تكتب 
صفحة ما يسمى » الثورة السورية على الفيسبوك؟«.. 
هي تجيبكم.. الحظ يا ن��زار بأن االيميل الخاص بهذا 
الموق��ع ينتهي ب » دي ايه«.. آه��ا يعني ألمانيا.. وهذا 
يعني مؤامرة.. ألنه ال يمكنك أن تكون في سوريا مثال 
 se أو de أو uk أو ua :ويك��ون لديك ايمي��ل ينته��ي ب
 ..sy:ولتك��ون وطني��ا » بيور« يج��ب أن يك��ون نطاقك
الح��ظ يا ن��زار بأن نظري��ة المؤام��رة فيه��ذا الكتاب.. 
وف��ي هذا أيضا.. في هذه الدراس��ة الموثقة.. الحظ يا 
ن��زار بأن ليڤي متآمر كبير مع خالد س��عيد ومع محمد 

البوعزيزي.. الحظ يا نزار بأن المؤامرة كبيرة..
وب��دون مقدم��ات كبي��رة راح��ت زين��ة اليازج��ي 
تفضح » المؤامرة الكونية« التي تساهم فيها القنوات 
المغرض��ة.. فقن��اة العربية تك��ذب وتفب��رك وبالتالي 
رزان زيتون��ة تكذب وتتآمر وزينة تس��تغرب كيف يتم 
فبرك��ة » األح��داث« فزوجه��ا » الفنان« م��ع الفنانيين 
الوطنيي��ن جدا كانوا في الصليبة يحلس��ون مع الناس 
البس��طاء القناعهم بأن أبو نظير متآمر كبير وهي، أي 
زينة، اكتش��فت اللعبة فاستقالت من » قناة المؤامرة« 
التي ستس��مى الحقا: قنوات س��فك الدم السوري.. لم 
تذهب زين��ة إلى قناة الدنيا واالخبارية الس��ورية.. بل 
انتقلت لتكش��ف خيوط المؤامرة في قنوات » العربان« 
األخرى.. نصب واحتيال يستمر تحت هتاف: ال عرب وال 

عربان فلتحيا ايران..
ال شيء في سوريا.. يستحق التسرع في اإلصالح، 
ليكون ناضجا أنت بحاجة لمجتمع ناضج.. هكذا اختزل 
»مثقفون سوريون » تغنى بعضهم بسعد اهلل ونوس 
ومحمد الماغ��وط ونزار قباني ومم��دوح عدوان.. لكن 
كما قال عبد القادر قدورة: النفس امارة بالس��وء.. لذا 

اقتضى التمهل..
ف��ي إيران كانت ث��ورة حقيقي��ة.. فالخميني الذي 
تغزل به » ش��اعرنا« المكنى بأدونيس أفضل علمانية 
وأكث��ر نضوجا م��ن كل الش��عب الس��وري ومثقفيه.. 
بل ماللي إيران رغم كل المش��انق بحق الش��يوعيين 
وغير الش��يوعيين هم األكثر تن��ورا والحوزات العلمية 
هناك كان��ت تنطلق منها تعاليم العلمانية وتش��ع من 
رجاالتها أطنان التس��امح مطعمة بماركسية وليبرالية 
وبرجوازي��ة وطني��ة تتحال��ف فيما بينه��ا للخالص من 
الش��اه باعتب��اره ذراع امبريال��ي يكرس تخل��ف المرأة 
االيراني��ة في دولة يحكمها تخلف ديني وهضم حقوق 
األقلي��ات.. في س��وريا، وبالتحديد في س��وريا األس��د، 
هن��اك ف��وارق كبيرة ع��ن تونس ومص��ر.. فطالما أن 
القيادة قالت ذلك فعلينا أن نصدق بأننا كنا في قفص: 
النف��س امارة بالس��وء.. حي��ن احتفينا بث��ورة تونس 
ومص��ر وليبيا.. اآلن فقط نكتش��ف بأنها مؤامرة.. في 
س��وريا، لوال العثمانية واالخواني��ة القطرية لكنا بألف 
خي��ر.. صحيح أن القائ��د النجيب الوري��ث للقائد الخالد 
وص��ل به األمر حد االس��تجمام العائلي في يخوت بني 
عثمان مع زوجته أس��ماء وفت��ح حلب أمامهم بنهب ابن 
خاله لالقتصاد الس��وري وصحيح أيضا بأن قطر كانت 
من مح��ور الممانعة وش��ركاتها االس��تثمارية تتغلغل 
في س��وريا وصحيح أيضا ب��أن » البترودوالر« منذ عام 
١٩٧٤ يتدف��ق إل��ى األب وحتى االبن وب��أن الميليارات 
م��ن هذا الدوالر الخليجي دُفع��ت بحجة » اقامة توازن 
اس��تراتيجي« وألن س��وريا دولة مواجهة وبأن التسول 
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الع��ادة تعمي��ر القنيط��رة م��ن رج��س 
التدمي��ر الصهيون��ي منذ ذل��ك العام.. 
وصحيح بأن ملك السعودية اصطحب » 
القائد الض��رورة« معه إلى بيروت وبأن 
ساركوزي انفتح عليه وجعله ضيفا في 
باريس وبأن واش��نطن سعيدة لتعاونها 
منذ غ��زو الع��راق م��ع مخابرات بش��ار 
واجهزة علي مملوك.. وغيره وغيره من 
األمور الصحيحة والمثبتة إال أنه والحق 

يقال: هناك مؤامرة..
هك��ذا كان العقل يُقنب��ل وبغيره 
من ه��رج وم��رج » ارادوا اغتصابي في 
حرس��تا«.. وبأن فريق برش��لونة متآمر 
وب��أن قناة العربية في نش��رتها الجوية 
متآم��رة.. صحي��ح كل ه��ذا.. ولمواجهة 
تل��ك المؤام��رة كان ال بد م��ن عنتريات 
التش��ويش والتش��ويه.. وم��ن حيث لم 
يدري الشعب السوري برز له من يقول 
ل��ه الحقيقة كما هي.. ش��ريف ش��حادة 
وطال��ب ابراهيم واحمد ص��وان واحمد 
الحاج علي وعز الدي��ن وخليل والجوقة 
المرافق��ة م��ن بي��روت وعم��ان.. كله��ا 
ترمي إلى توكيد أمر واحد: تمس��ك أيها 
الش��عب بقائدك األبدي.. فهذا مخروط 
خ��رط ال يمكن أن يأت��ي غيره.. إياك أن 

تس��ول لك نفسك بالس��ؤال عمن يكون 
البدي��ل.. فأنت » أحق��ر« من أن تنجب غي��ر » مفكري 
ومثقف��ي وعلماء القرداحة« هؤالء ه��م قدرك انقالبا 
ووراثة.. أنت تخالف ش��رع اهلل ومش��يئته إن سولت لك 
نفسك أن تظن ابنك أو ابنتك يملكان شيئا مما يملكه 
ماهر وبش��ار وقبلهما باس��ل وبش��رى ورامي وحافظ 
)مخلوف( وال حتى أحفادك بقدرة وذكاء حافظ الصغير 

الوريث الذي تنتظره بفارغ الصبر..
اس��تمع أيها الشعب لما يقوله لك أحمد بدر الدين 
حسون.. بل عليك أن تسلم عقلك للشيخ البوطي فهو 
أخبرك ب��أن حباه هؤالء لم تعرف الص��الة كما عرفتها 
جباه هؤالء المس��المين من رجاالت بشار وماهر وعلي 
مملوك وهي تسجد هلل بينما هناك من يشوه سمعتها 
وه��ي تدعو الناس لتأليه القائد.. وبالضرورة عليك أن 
تس��تمع لفتوى الس��جود على صورته.. الدين هنا أمر 
طبيع��ي ألدونيس ورفاق��ه.. طبيعي جدا أن يس��تنفر 
بش��ار الش��عب بوجه من لم تعرف جباهه��م الصالة.. 
وطبيعي جدا لهؤالء أن الثورة في العادة ال تتجمع ال في 
المساجد والكنائس وال حتى عندها أو حولها للتجمهر.. 
فهناك المراكز الثقافية وحريات ال تضاهى في التجمع 
والتعبير عن الرأي في سوريا » التي كانت في طريقها 

لتلقين االقليم والعالم دروسا في الديمقراطية«!
ك��ذاب م��ن أراد تش��ويه ص��ورة » المعارض��ة« 
الشرس��ة.. فن��زار نيوف واح��د ممن لم تخلق س��وريا 
مثل��ه.. وصديق��ه هيثم مناع يش��كالن ل��ب الحقيقة.. 
ال أحد في س��وريا يفهم األمر س��وى ه��ذا النوع من » 
المعارض��ة الوطنية الش��ريفة«.. م��ن تعتقله األجهزة 
التي تعرف جباهها الس��جود ليس س��وى هؤالء الذين 
تكون امارة الس��وء قد تغلغل��ت وتملكت منهم.. الحقا 
ال تس��أل ع��ن عب��د العزيز الخي��ر وال الطح��ان وال عن 
درويش وفائق المير وجورج صبرة وال تسأل عن غياث 
مطر وال عن عش��رات اآلالف من السوريين والسوريات 
الذين ش��كلوا عم��اد التحرك المدني الس��لمي.. هؤالء 

تملك منهم السوء وأضاعوا سقف الوطن..
في مثل هذه األيام من ٢٠١١ كان عزمي بشارة 
يتآم��ر مع علي الظفي��ري وهو يحلل الثورة الس��ورية 
مثلما حلل وقال رأيا في الثورة التونس��ية والمصرية.. 
بالنتيجة كل ما كان يقال عن عزمي بشارة صار » كان« 
ولذا أصبح غوار الطوش��ة » مفك��ر« النظام الالعائلي 
والغي��ر مافيوي.. يحدد مهمة الجيش الس��وري.. وصار 
رفي��ق نص��ر اهلل وناص��ر قنديل وميش��يل ع��ون بال 
اختالف مع هيثم مناع وحسن عبد العظيم ومنذر خدام 
ولؤي الحسين.. ينتظرون اتمام جملتهم: خلصت.. في 
الجوهر ووفق تعبير خلصت، نصل الحقا إلى غرق في 
اإلن��كار الذي يبن��ى عليه وهم االنتصار على ش��عب.. 
وف��ي »خلصت« كم��ن تدمير س��وريا مجتمع��ا ووطنا 
وتهجير ش��عبها بعبارة » س��وريا أنحف سوريا أحلى«.. 
فس��وريا باب الحارة كانت مؤامرة ليس إال.. كيف يثور 

شعب تحت علم » االنتداب«؟ سؤال الورطة الذي تجيب 
علي��ه الطوابع البريدي��ة البعثية بذك��رى الجالء.. لكن 
لماذا على » الشعب« أن يقرأ؟ ليس مطلوب منه سوى 
تأجي��ر عقله.. فب��اب الحارة مؤام��رة ألن العلم الظاهر 
ف��ي مجتم��ع الث��ورة لي��س علم االس��تقالل وس��وريا 
كله��ا كان��ت متآم��رة عل��ى نس��فها بش��عبها وأحزابها 
قبل أن يهب حافظ األس��د ليصير اس��مه: باني سوريا 
الحديثة.. س��وريا الحديثة التي تح��دث عنها نادما عمر 
اميرالي وس��وريا التي يقف فيها ممثل الش��عب يطلب 
س��يارة لنفسه بينما الكهرباء بالكاد كانت تصل القرى 
المحيط��ة في هوامش مدن كثيرة وش��عب يس��مى » 
مكتوم« بال حنسية سورية يرشى بلسان بثينة شعبان 
بمكرمة من السيد الرئيس ومنة من دولة الممانعة أن 
يقال لكردي س��وري: سنعترف بك كسوري والمطلوب 
من��ك أن تتع��اون تحت تمث��ال القائد الخال��د مع صالح 
مس��لم كممثل لمانح��ك الحياة ومواطنتك الس��ورية.. 
ومن��ة ومكرمة يصبح وجود الفلس��طيني في س��وريا 
تح��ت مقصل��ة الحصار والقت��ل.. بتذكير س��خيف عن 
قانون مس��اواته بالسوري من عهد لم يكن هو قد ولد 
فيه ولم يكن أبيه يعرف بعد كيف سيس��حق العلويين 
ليصي��روا وق��ود وج��وده األمن��ي والعس��كري.. وكيف 
يس��حق مثقفيه��م وش��يوعييهم وعروبييه��م ليصير 
ه��و وليس أي أحد آخ��ر » األول واآلخر » نيابة عن كل 

السوريين..
في ذلك الوقت كانت فصول المسرحية تجمع كل 
الكومبارس لتتلى عليهم فصال فصال.. العراعير.. تلك 
كلمة السر.. يرادفها لغة »الصبابيط« وعلي الشعيبي 
في حضرة س��الم اسحاق بثقافة أسدية رفيعة يخبرنا 
ويخبر الش��عب الس��وري ع��ن » قوم لوط وس��حاقيات 
العربان« وفالش��ات تشبه فالشة ش��ريف شحادة الذي 
لم يكشف لنا في زياراته شبه المستمرة إلى قطر عن 
تلك المجس��مات المصنوعة في دولة ال تزيد مساحتها 
الكلية عن مس��احة دمش��ق.. لكن المجسمات موجودة 
رغما عنك وعني والمليارات تدفع وشبيه بشار قد انجز 
ومجس��م القص��ر بنى على جب��ل قاس��يون القطري.. 
ليس المهم أن تص��دق.. المهم أن تؤجرنا عقلك على 
طبق قناة الدنيا وكشف المستور لمريض يسمى رفيق 
لطف ضحك على نفس��ه والشعب المصدق عن الغرف 
الس��وداء وقد رآى فيه الش��يخ المفتي م��الكا من تلك 
المالئكة الباسطة أجنحتها على الشام.. فلما ال يصدق 
»الناس« رفيق لطف الذي يقطر حقدا طائفيا ومذهبيا 
منذ س��نوات نصبه واحتياله عل��ى مواطنين خليجيين 
م��ن الش��يعة وهو يوهمهم بأنه س��يد من أش��راف آل 
البيت..؟ لماذا حقا ال يصدق هؤالء بأن حرستا مذكورة 
ف��ي تخاري��ف مراجع صارت تزج بش��باب الش��يعة في 
ات��ون ال عالقة ال للحس��ين وال زينب به وهم يوهمون 
الناس بأن الخس��ف سيأتي بالمهدي المنتظر.. ها نحن 
أمام نتاج واض��ح لمقدمات خيان��ة المثقف لدوره وهو 

يغتس��ل بماء الطائفية ليل نه��ار ممتعض و قلق من 
التطرف الذي كان أي مبتدئ بعلوم االجتماع والسياسة 
والنفس يعلم علم اليقين بأن تلك المقدمات ستكون 
تربته الخصبة فما بالك حين راح بش��ار يطلق س��راح 

هؤالء من سجونه لتطعيم كل روايته عن التطرف؟
حي��ن تتوج وظيف��ة المثقف بهذا الك��م التهكمي 
واالس��تخفاف بالعقل الذي يص��ل أوجه في دعوة نبيل 
في��اض لروس��يا لك��ي تضم بلده س��وريا إليه��ا فنحن 
أمام مش��هد اكتمال مسرحية كارثية فاقت هز الخصر 
وصراخ هيس��تيري ع��ن الحذاء العس��كري وعن األمن 
واألمان واالس��تقرار.. بل من أعجب م��ا وصلنا إليه أن 
تكون »المعارضة الوطنية الش��ريفة« س��عيدة بييانها 
ع��ن »الغزاة« في كس��ب.. لم يروا القصي��ر والذيابية 
والحس��ينية والجدي��دة واللطامن��ة وري��ف حل��ب.. كل 
ما ش��اهده ه��ؤالء ومنهم من��ذر خدام ب��أن المواطنة 
في س��وريا درج��ات.. درج��ات تفوق درجات التقس��يم 
الصهيون��ي والفاش��ي للبش��ر.. نبيل في��اض ال أدري 
ش��خصيا إن كان يظن بأن س��وريا يمك��ن ضمها وفق 
اللغ��ة أم الثقافة أم الدين الذي يتفذلك عنه حين يريد 
توظيفه لمصلحة تكون فاش��ية أسدية.. اسرائيل في 
قانون الجنس��ية تمن��ح اليهودي ح��ق التجنس بمجرد 
طلبه له��ا باثبات يهوديته وتعتبره جزء من » الش��عب 
اليه��ودي«.. فه��ل ف��ي س��وريا الت��ي يريده��ا هؤالء 
المثقفون جدا ما يشي بأننا أمام حالة تصهين أسدية؟ 
فعل��ى أي أس��اس يصنف الس��وري ويجن��س االيراني 
والعراق��ي واللبناني؟ هل على أس��اس مب��ادئ الثورة 

الفرنسية أم البلشفية أم العلمانية والليبرالية؟
من يأخذ س��وريا نح��و الهاوية هو ما ش��كله ذلك 
م��ن مقدمات العت��ه في االيم��ان بأبدية عوائ��ل مافيا 
تحكم نهبا وتس��لطا وحرقا لفئة س��ورية باسم سوريا 
» األس��د«.. وتلك ليست س��وى مقدمات لكوارث أخرى 
س��اهم بها هؤالء ومن ال يزال يتوهم مقولة: سيضيع 
االسالم وستضيع العروبة والمسيحية ان سقط النظام 
في س��وريا... وبهذا البتر يتم صنع عقل عقيم.. عقل 
مؤج��ر وغير مصدق بأن التطهي��ر الذي هلل له هؤالء 
رقص��ا وفرحا وتش��ويها وكذب��ا ال يمك��ن أن يخرجهم 
م��ن نتائجه ال »بني عرب��ان« وال » بني صهيونية« وال 
حاج��ات االمبرياليتين االميريكة والروس��ية.. والقصة 
كانت أبسط من ذلك بكثير وكثيرا ما صرخ السوريون 
ينشدون الحرية لكل الوطن السوري.. فماذا بقي منه؟

منذ البداية قيل الكثير عن مخاطر تهش��يم وشق 
المجتمع الس��وري ونس��يجه الوطني ولم يفهم هؤالء 
س��وى اجاب��ات سمس��ار االرواح مثل ش��ريف ش��حادة 
وه��و يس��لب عقلهم بتره��ات أن س��وريا ال أحد يفهم 
فيه��ا مثلم��ا يفهم ثال��وث العوائ��ل المتس��لطة.. هل 
فات الوقت.. بكل بس��اطة كلم��ا مر يوم اضافي تصير 
مس��ألة استبدال شعب بشعب مس��تحيلة.. فمن يفهم 

كارثة هذا التفكير العقيم؟..

شارع أفرام برصوم - حمص القديمة | تموز 2013 | عدسة شاب حمصي
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يب��دو أن الجري��دة بالنس��بة للكات��ب كم��ا الوطن، 
ال يطيق عيش��ًا بعي��دًا عنه وال يجد طريق��ًا منه إال إليه. 
كان الغي��اب ألس��باب قاهرة ولكنه غي��اب صعب الوصف 
ألن الكتاب��ة صارت ملجأنا الوحيد لنب��وح بما يعتمل في 
دواخلن��ا من غضب وحزن وتعاس��ة وقه��ر، وألن الكتابة 
ص��ارت معبرن��ا الوحي��د إل��ى المس��تقبل ال��ذي نعيش 

وسنموت ألجله، مستقبل حر ومشرق واألهم: سوري.
تدخ��ل الكارث��ة الس��ورية عامه��ا الراب��ع وال ي��زال 
الغم��وض وال��دم يلف��ان كل زواي��ا الوط��ن، يتالعب به 
الالعبون من داخله وخارجه بدون أن تظهر بوادر رجحان 
الكفة ألي طرف، وخصوصًا أن األطراف كثرت وتش��عبت 
وتداخل��ت أجنداته��ا ومصالحها، حتى مؤتم��رات أصدقاء 
س��وريا لم يعد يعقدها أحد ولم يعد للسوريين أصدقاء 
ألن��ه على م��ا يبدو ل��ن يعود هن��اك س��وريون في حال 

استمرار الحرب على هذا الشكل.
والمهجري��ن  والنازحي��ن  الالجئي��ن  ع��دد  وص��ل 
والمشردين داخل وخارج س��وريا إلى ما يقارب الماليين 
العش��رة وهو رقم يرق��ى إلى دخول موس��وعة غينيس 
ألن من المس��تبعد أن يكون لهذه الكارثة ش��بيه تاريخي 
وخاصة أنها ال تزال مس��تمرة وتقضي على حياة المئات 
ف��ي كل س��اعة. ولك��ن المطمئ��ن فع��اًل ه��و أن الدول 
المانح��ة تقدم مس��اعدات لتوس��يع مخيم��ات اللجوء في 
الدول المجاورة ولتحس��ين الخدمات فيها لتصبح على ما 
يبدو أوطانًا بديلة وبالتالي فأمد المسألة طويل وشمس 

الحرية ال تزال تعترضها مئات العقبات.
حدثت تغيرات سياس��ية ليست بالهينة خالل الفترة 
الماضي��ة، وكثي��ر منه��ا ل��ه دالالت كثيرة باتج��اه تعقيد 
المسألة الس��ورية أو تحويلها إلى اتجاهات غير محمودة 

وغير معروفة العواقب. 
أه��م المتغي��رات كان��ت االتف��اق الن��ووي اإليراني 
والتق��ارب بي��ن الوالي��ات المتح��دة وإي��ران وال��ذي قلب 
الموازين السياس��ية السعودية بشكل كبير دفع المملكة 
إلرس��ال األمي��ر بندر بن س��لطان إلى روس��يا لمغازلتها 
وإيهام الوالي��ات المتحدة بأن المملكة ق��ادرة على إيجاد 
كثي��ر من البدائل وهو أمر يعلم كال الطرفين أنه وهمي 
وغير حقيقي. وتحاول المملكة ربط الخيوط المتشابكة 
والتي بدأ بعضها باإلفالت منها بالفعل وخاصة مع دخول 

الكثير من الالعبين على خط األزمة في سوريا.
المتغي��ر األهم كان القطيع��ة المفاجئة والمتوقعة 
ف��ي آن معًا بين قطر من جهة وبين الس��عودية وأتباعها 
في البحرين واإلم��ارات العربية المتحدة من جهة أخرى. 
كان م��ن الواض��ح أن اجتم��اع وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون قد ش��هد خالفًا ح��ادًا بين س��عود الفيصل وزير 
الخارجية السعودي وبين العطية وزير الخارجية القطري 
حيث تلخصت مطالب الس��عودية في ثالثة أمور: التوقف 
ع��ن دعم اإلخ��وان المس��لمين ف��ي مصر، إغ��الق قناة 
الجزيرة، وطرد الش��يخ يوس��ف القرضاوي والتوقف عن 
اس��تضافة المعارضي��ن السياس��يين الخليجيي��ن، وهي 
أمور لم يقبل بها العطية ال شكاًل وال مضمونًا واعتبرها 
تدخاًل في ما أس��ماها »القرارات الس��يادية« لدولة قطر 
وكانت النتيجة على إثر ذلك س��حب س��فراء الس��عودية 
والبحري��ن واإلم��ارات العربية من قطر حت��ى »تعود إلى 

رشدها«.
ال يمكننا بالطبع إغفال المتغير األهم وهو اإلطاحة 
باإلخوان المس��لمين في مصر وبالرئيس محمد مرس��ي 
وتغي��ر األحالف ف��ي المنطقة حيث ظه��ر الحلف التركي 
القطري في مقابل الحلف السعودي-الكويتي-اإلماراتي 
عل��ى الط��رف اآلخ��ر، ولع��ل ه��ذا كان بمثاب��ة ضرب��ة 
كبيرة لإلخوان المس��لمين في س��وريا والذي��ن ارتفعت 
معنوياتهم كثيرًا خالل العامين 2011 و2012 عند تولي 
حزب النهضة مقاليد الحكم في تونس ووصول اإلخوان 
المس��لمين إلى الرئاس��ة ف��ي مصر وتولي اإلس��الميين 
رئاس��ة الحكومة في المغ��رب. كان اإلخوان المس��لمون 
في س��وريا وحتى الثالثي��ن من حزي��ران )يونيو( 2013 
منتش��ين باالنتص��ارات التي حققها أقرانه��م في بلدان 

الربي��ع العرب��ي األخ��رى، إال أن االنق��الب ف��ي موازي��ن 
السياس��ة والمجتمع في مص��ر كان بمثابة صفعة قوية 
لإلخ��وان المس��لمين في س��وريا ولحلفائهم ف��ي تركيا 
وقط��ر. وكان أن أعلن��ت المحكمة الدس��تورية في مصر 
أن جماع��ة اإلخ��وان المس��لمين جماع��ة إرهابي��ة م��ع 
تجري��م االنتماء إليها وتوقيف كامل أعضائها وتقديمهم 
للمحاكمة ومنعها من ممارس��ة أي نشاط علني سياسي 

أو ديني أو ثقافي. 
أم��ا الضرب��ة القاضي��ة لإلخ��وان فق��د ج��اءت عبر 
القانون ال��ذي أصدرته وزارة الداخلية الس��عودية والذي 
جاء من ضمن فقراته اعتبار جماعة اإلخوان المس��لمين 
جماعة إرهابية وبالتالي اعتبار أي منتس��ب إليها إرهابيًا 
يجب توقيفه ومحاكمته إن كان س��عوديًا أو تسليمه إلى 
بل��ده األصل��ي إن كان غير س��عودي. ورغ��م أن صياغة 
القانون توحي ضمنيًا بأنه موجه إلى اإلخوان المسلمين 
في مصر باعتبارهم أس��اس جماعات اإلخوان في البالد 
األخ��رى، إال أن تعميم القانون وجه صفعة كبير لإلخوان 
في س��وريا وخصوصًا أن كثيرًا منه��م اتخذ من المملكة 
بل��دًا لإلقامة ومن��ذ زمن بعيد ف��ي أعقاب أح��داث حماة 
الدموية عام 1982. وزاد في الطين بلة تسليم أحد قادة 
اإلخوان في السعودية إلى الحكومة المصرية وهو ما بث 

الرعب لدى منتسبي اإلخوان السوريين.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعنف هنا: ما الفرق بين 
هذه القوانين في مصر والس��عودية وبين القانون رقم 
49 المشؤوم في سوريا عام 1980؟ كيف تدعم المملكة 
ثورة في بلد آخر بينما تصدر قانونًا يمنع االنتس��اب إلى 
األح��زاب بل ويمن��ع تأسيس��ها أو تأس��يس أي منتدى أو 
جماعة ويمنع المش��اركة في أية مؤتمرات أو منتديات أو 
مقابالت صحفية »تس��يء للمملكة وأولياء األمر« وتمنع 
السعوديين والمقيمين في المملكة من »خلع البيعة التي 
في عنقه لوالة األمر في هذه البالد، أو يبايع أي حزب، أو 
تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج.« 
كم��ا أنها جرّم��ت الس��عوديين والمقيمين أيض��ًا »ممن 
يق��وم بتأيي��د التنظيم��ات، أو الجماعات، أو التي��ارات، أو 
التجمع��ات، أو األحزاب، أو إظهار االنتماء لها، أو التعاطف 
معه��ا، أو الترويج له��ا، أو عقد اجتماع��ات تحت مظلتها، 
س��واء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة 
في جميع وس��ائل اإلع��الم المس��موعة، أو المقروءة، أو 
المرئية، ووس��ائل التواصل االجتماعي بش��تى أنواعها، 
المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع اإلنترنت، أو 
تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو اس��تخدام شعارات 
ه��ذه الجماعات والتي��ارات، أو أي رموز تدل على تأييدها 
أو التعاط��ف معه��ا.« كما اعتبرت من األعم��ال اإلرهابية 
»السعي لزعزعة النس��يج االجتماعي واللحمة الوطنية، 

أو الدعوة، أو المش��اركة، أو التروي��ج، أو التحريض على 
االعتصام��ات، أو المظاه��رات، أو التجمع��ات، أو البيانات 
الجماعي��ة ب��أي دعوى أو ص��ورة كان��ت، أو كل ما يمس 
وح��دة واس��تقرار المملك��ة بأي وس��يلة كان��ت. وكذلك 
حض��ور مؤتمرات، أو ن��دوات، أو تجمعات ف��ي الداخل أو 
الخ��ارج تس��تهدف األمن واالس��تقرار وإث��ارة الفتنة في 

المجتمع.«
باتت المفارق��ة كبيرة ومؤرق��ة، أن تدعم »مملكة 
اإلنس��انية« ثورة في بل��د وتقمع مواطنيه��ا والمقيمين 
فيه��ا من كل ما س��بق، إن من يقرأ كام��ل نص القانون 
يرى أن الحكومة الس��عودية س��محت للمواطنين باألكل 
والش��رب والن��وم فقط، بينم��ا يحظر عليهم أي نش��اط 
فك��ري ك��ي يبقى القطي��ع أم��ام الراعي ويحيا الش��عب 
كاألغن��ام. لقد أصبح العهر السياس��ي أوق��ع من أن يتم 
التعبي��ر عنه وفاق كل درجات النف��اق والوضاعة وأثبتت 
الس��عودية أنها ضد كل حلم وطم��وح عربي في التقدم 
وأنها ش��ريكة بالفعل في الخ��راب العالمي في أي مكان. 
لطالم��ا قلن��ا على صفح��ات ه��ذه الجري��دة وحذرنا من 
الوث��وق بما يفعله الس��عوديون واألت��راك ألن الطرفين 
ال يري��دان خي��رًا للع��رب وال لغيرهم، وها ه��ي األحداث 
تتوالى لتؤك��د وللمرة الرابعة في التاري��خ الحديث على 

صدق ذلك.
إلى متى تس��تمر هذه الس��نوات العج��اف وإلى أين 

يمضي بنا هذا الجفاف؟
يم��وت الس��وريون ذبح��ًا وقه��رًا كل ي��وم بأي��دي 
بعضه��م بعض��ًا وبأي��دي غيره��م دون عن��اء المحاولة 
للتفكي��ر باألمر ولو لبره��ة. قام البعض بمب��ادرات هنا 
وهن��اك ونج��ح بعضه��ا )كالتجرب��ة ف��ي ريف دمش��ق( 
وخاص��ة بعد أن اكتش��ف كثي��رون حقيق��ة المخططات 
الس��عودية والتركية والقطرية ومخططات النظام على 
حد سواء لتدمير سوريا وهي حقيقة مرّة تأخر اكتشافها 
لدى كثيرين رغم تحذيرنا في لحظة دخول السالح على 
خط الثورة وهو ما س��عى إليه النظام وأعداؤه وأصدقاؤه 

على حد سواء. 
قم��ة اليأس أن ال يبقى إال األمل، وحتى ذلك الحين: 

تصبحون على وطن.
آخر الكالم: يقول محمود درويش:

سنصمد مهما تحرش هذا الجفاف بنا
سنصمد مهما تنكر هذا الزمن
سنصمد حتى نهاية هذا الوطن

سنصمد حتى تجف المياه ..آلخر قطره
وحتى يموت الرغيف األخير ..آلخر كسره

2014 ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون   | حمص   - ال��خ��ال��دي��ة  ح��ي 



15

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
29

 | 
 )1

32
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

1963  - اأدهم ا�ضماعيل 1922 
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

لد أده��م اس��ماعيل ف��ي انطاكية عام 
1922 ألس��رة عربي��ة متواضع��ة, عرف في 
طفولته ش��ظف العيش و قس��اوة الحياة, إال 
أن والده كان مهتمًا بتعليمه القراءة ومبادئ 

اللغة العربية.
تلق��ى اس��ماعيل تعليم��ه في مدرس��ة 
»العرف��ان« المدرس��ة العربي��ة الوحيدة في 
المدين��ة والت��ي ت��م إنش��اؤها م��ن تبرعات 
األهالي حيث برزت موهبة اس��ماعيل الفنية 
وكانت رس��ومه في المرحلة اإلبتدائية غاية 
ف��ي التقني��ة ومذهل��ة لم��ن حول��ه وتفتح 
آفاق��ه الفنية بصورة مبك��رة على المدارس 
والتقنيات فكان نضجه الفني س��ابقًا ألوانه 
اختص��ر فيه مراحل ش��تى, وق��د تأثر بأخيه 
األكبر م��ن أبي��ه ال��ذي كان فنان��ًا وخطاطًا 

معروفًا في أنطاكية.
نال الش��هادة االبتدائية عام 1913 وهو 
ف��ي التاس��عة من عمره و خ��الل تلك الفترة 
كان ش��غفه و حب��ه للرس��م و الخط ش��اغل 
كل وقته, و تابع دراسته الثانوية في تجهيز 
أنطاكي��ة و اس��تمر ف��ي التجهي��ز حتى عام 
1938 حي��ث دخل الجيش الترك��ي.. اللواء و 
غ��ادر أدهم انطاكي��ة في نف��س العام إلى 
مدينة حماه ليمضي العام الدراس��ي » 193 � 
1939« في ثانويتها, انتقل بعدها إلى حلب 
ليتاب��ع من جديد دراس��ته و ينه��ي المرحلة 

الثانوية, لينتقل بعدها إلى دمشق.
وقب��ل الخ��روج م��ن الل��واء كان م��ن أوائل 
المنتسبين إلى عصبة العمل القومي رغم صغر 
سنه، حيث كان عضوًا في فرقة الكشافة والتي 
كان م��ن مهامه��ا الحف��اظ على اللغ��ة العربية، 
وحي��ن ق��ررت عصب��ة األمم إج��راء االس��تفتاء 
عل��ى عروبة الل��واء كان ألده��م دورًا خاصًا في 
االنخ��راط م��ع زمالئ��ه لتعلي��م اللغ��ة العربية 
لألميي��ن والفالحين حيث لم يكن يس��مح يومها 
باالس��تفتاء إال لمن يجيد الق��راءة والكتابة، وقد 
ق��ال رئيس اللجنة يومها معبرًا عما جرى »إنني 
أحني هامتي أمام وطنية عرب اللواء«، في هذه 
الظ��روف الصعبة تمت الهجرة م��ن اللواء، حيث 
غادر اللواء أدهم و معه خمس��ين طالبًا متجهين 
إلى حلب ومنها إلى حماه الس��تكمال الدراسة، و 
كان أدهم في السادس��ة عشرة من عمره، و لم 

تط��أ قدماه اللواء منذ يومها حتى عام 1963 
حيث قام بزيارة لقبر والده.

في دمش��ق تعرف اسماعيل إلى الشاعر 
س��ليمان العيس��ى ليصبح��ا صديقي��ن في 
النض��ال من خالل الرس��م والش��عر واألدب، 
وخالل فترة قصيرة بدأ أدهم يفرض نفسه 
في الوس��ط الفن��ي والثقافي، وأول معرض 
ش��ارك في��ه هو مع��رض الجمعي��ة العربية 
للفن��ون في معه��د الحرية في دمش��ق عام 
1942 وكان المعرض يضم أعمال الفنانين 
المعاصري��ن ل��ه ومنه��م: س��عيد تحس��ين 
محم��ود جالل, نصير ش��ورى, محمود حماد, 
وألف��رد بخ��اش وكان أس��لوبه في الرس��م 
يميل نحو الرمزية والحداثة في ذلك الوقت ، 
بعدها انتقل إلى حلب حيث عين مدرسًا في 
ثانوية سيف الدولة وفي حلب اجتمع بالمفكر 
العرب��ي الس��وري زك��ي األرس��وزي وتتلمذ 
على يديه، وتع��رف فيها على الفنانين فاتح 
الم��درس وغالب س��الم وجمعته��م صداقة 

فنية وفكرية ونضالية عربية الهوية. 

عم��ل كفن��ان وكات��ب ف��ي مجل��ة الجن��دي 
العربي، وشارك في معرض الربيع عام / 1952 
/ حي��ث عرض لوحته الش��هيرة / الحمال / والتي 
عبر فيها عن إرادة اإلنسان المتعب وقوة عزيمته 
على مقاومة الظلم والفقر واالستبداد، واعتبرت 
هذه اللوحة فتحًا جديدًا في تاريخ الفن السوري، 
وفي نفس العام س��افر إلى روما لدراس��ة الفن 
عل��ى نفقة الدول��ة، وكان ف��ي أكاديمي��ة روما 
للفنون الجميلة تحت إش��راف األستاذ / فيرارتي 
/، ومن أعماله في إيطاليا أثناء مرحلة الدراسة / 
عارية - سيمفونية ليلة - على المسبح /  وتخرج 
منها عام 1956 وعين بعد ذلك مدرس��ًا للرس��م 
في درعا واستمر إلى أن انتدب للعمل في وزارة 
الثقافة واإلرش��اد القوم��ي بالقاهرة عام 1959 
أي��ام الوحدة وش��ارك في معرض االس��كندرية 
الثالث بلوحة نس��اء من حوران على العين التي 
أعجبت النقاد ولجنة التحكيم ومنح عليها جائزة 

امتياز.
الس��وري«  »الزج��ل  األول��ى،  لوحات��ه 
و»   )1950( وعط��ور«  و»ألح��ان   )1947(
الدبكة« )1950(، تدل على محاوالته األولى 
وتكش��ف ش��خصية فني��ة له��ا اس��تقاللها. 
وق��د ب��رزت ش��هرته ف��ي ع��ام 1951 م��ع 
لوح��ة »العتّال« التي اس��تخدم فيها »الخط 
الالمتناه��ي« مح��ددًا الش��كل ع��ن طريقه. 
وفي العام التالي س��افر أده��م إلى إيطالية 
لدراس��ة الفن التش��كيلي. وتؤكد أعماله أن 
الدراس��ة صقلت تجربته. ولوح��ة »الفارس 
العرب��ي« )1953(، الت��ي عب��رت عن نهضة 
عل��ى  ت��دل  وانطالقته��ا،  العربي��ة  األم��ة 
نضج أس��لوبه في التعبير الفن��ي وارتباطه 

الصميمي بالقضايا القومية.
الت��ي   ،)1961-1956( الس��نوات  وف��ي 
أمضاها بين درعا والقاهرة ودمش��ق، رسم 
ع��دة لوحات عبرت ع��ن األحداث السياس��ية 
المعاص��رة، وف��ق رؤيت��ه الفني��ة الخاص��ة، 
وبصيغ��ة فني��ة ازدادت متانة وق��وة، ومنها 
»وراء القضب��ان« )1956(، و»ب��ور س��عيد« 
 )1959( قي��ده«  يف��ك  و»الطائ��ر   ،)1958(

و»زالزل أغادير« )1960(.
ثم اتجه إل��ى الموضوع��ات الجمالية ما 
بي��ن 1961 و1963 وإل��ى اس��تعمال الحرف 
العرب��ي موضوع��ًا لتكوين��ات فني��ة جديدة، 
وتالق��ت أفكاره هذه مع مب��ادرات الفنان محمود 

حماد في مجال الحرف.
ف��ي صباح عي��د المي��الد ع��ام 1963 فارق 
اسماعيل الحياة باكرًا تاركًا إرثًا تشكيليًا عظيمًا 
يعتبر جزءًا من الذاكرة الفنية الس��ورية ومخلدًا 
اس��مه بلوحاته وفي المركز الذي س��مي باسمه 
تقدي��رًا لجهوده ف��ي إغناء حركة التش��كيل في 

سورية.
قال أدهم اس��ماعيل: »يجب أن ننشئ جياًل 
جديدًا من الفنانين الشباب، يقتبس أروع ما في 
فن��ون الغرب، وأعم��ق ما في روحانية الش��رق، 
يج��ب أن نخلق فنًا عربي��ًا جديدًا يضاهي أعظم 
المدارس الفنية في العصر الحاضر وليس ذلك 

ببعيد«. 
• المرج��ع: أع��الم الف��ن التش��كيلي � أدهم 

اسماعيل � للمؤلف خليل صفيّة.



16

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
29

 | 
 )1

32
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن
. . 

مة
عت

ة ال
كر

 ذا
من

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ضــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الواحد والع�ضرون 7/21
س��تكون هناك أيام خالية من الكتابة بسبب الرؤية 

للعينين، وعدم صالح العدسات التي أكتب بواسطتها.
جلس��ت إلى يوسف زوده وهو طالب هندسه يدرس 
على حس��اب الجيش وفي الس��نة الثانية، وقد ترفع إلى 
الس��نة الثالثة، يدرس في أوربا، وجاء اإلجازة األولى في 
الصيف، بعد ثالث س��نوات، سنة من أجل تعلم الروسية. 
فاعتقل. يوس��ف يعاني من مرض االنفصام. يس��تغرق 
في التأمل، قال لي: أريد أن أسمع حديثك، أريد أن أشعر 
بنوع من الثقة، هذا الس��جن الطوي��ل أذابني كما يذوب 

الملح في الطعام. 
قل��ت ل��ه: خطأ كبي��ر عندما تش��عر أن��ك أدنى من 
اآلخري��ن، وأن هذا اآلخر هو المتماس��ك أو هو األحس��ن 
والمعقول،  وأن��ت المفتت وغير المعقول. إن الفرق بين 
أحدن��ا واآلخر يكاد يكون غير ملح��وظ وهو طفيف، جدًا 
ومع��دوم، إن الجميع في هذا الجن��اح غير طبيعين وهم 
غي��ر عقالء بالمفه��وم العام، وهم غي��ر مجانين بنفس 
الوق��ت. إن كل واح��د ينصرف ويش��غل نفس��ه بأمر ما. 

تماسك يا يوسف وال تتهالك.
اليوم الرابع والع�ضرون 7/24

أحيي كبرياء /ش��امير/ على باطل��ه، وأرثي للحكام 
الذي يعاقبون ش��عوبهم لياًل ونهارًا، أحيي ش��امير الذي 
ال يف��رط في أرضه التي اغتصبها، وأرثي لهؤالء الحكام 
البهاليل ورثة السادات، إنني استمعت إلى الكلمة الحزينة 
الت��ي ألقاها ياس��ر عرف��ات ردًا عل��ى أس��ئلة /وداد علم 
الدي��ن/ في إذاع��ة: /مونت كارل��و/ وكادت الدموع تطفر 
من مآقيّ، ذلك ألن هؤالء الحكام ضد ش��عبنا، أس��تطيع 
أن أق��ول وبدون تردد أن الح��كام العرب المتألهين عملوا 
من دولة إس��رائيل صديقة، وترك��وا الكعبة للمقهورين 
والخائفي��ن والجائعي��ن!! أحيي كبري��اء الصهيونية على 

باطلها.
اليوم اخلام�ش والع�ضرون 7/25

منذ قرابة األس��بوعين توقفت ع��ن القراءة،  ريثما 
أبدل عدس��ات النظارة ول��م تأت زيارة ناص��ح الحايك أو 
صائ��ب الحاج اللذي��ن يمكن معهما إرس��ال النظارة، وها 
ه��ي زيارتي تقترب وسأرس��لها مع أم قص��ي. لذا أذهب 
إل��ى حلق��ات القراءة الجامعي��ة،  قبل الظهر أس��تمع إلى 
قراءة الترجمة الكاملة لكتاب جوته المش��هور /فوس��ت/ 
ترجمة األديب س��هيل أيوب، أما الكتاب اآلخر فهو لعفيف 
الب��رزي، إنه يضع األنظمة العربية بمس��توى إس��رائيل 

وبمستوى مضاد لكل حركة وطنية وتحررية. 
ي��وم 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من الش��هر لم أعثر 

عليها.

 اآب 1991
ثلث هذا الشهر لم أعثر على أوراقه ربما ضاعت، أو 

ربما لم أكتبها، ال أدري!!!!!
اليوم احلادي ع�ضر 8/11

بعد ش��هر ونص��ف جاءني قص��ي بزيارة بش��اربه 
األس��ود وحاجبي��ه المقرونين، وابتس��امته المملوءة حبًا 
وفخارًا، قال لي: - كنت في الضيعة، يس��لم عليك خالي، 
وامرأة خالي، وقد جئت لك بعصافير مشوية ومطبوخة، 
وق��د صحبت من الس��لمية آل الحائ��ك وآل الحاج وزوجة 

شهاب حيدر، وسحرالحموي زوجة عبد القادر وكنا طوال 
الطريق نتحدث عن الس��جن، وعن هذا الوضع الذي يبدو 
مغلقًا. س��ألته عن أمه فقال: تأثرت جدًا بعدم نجاح ريما 
في امتحان الش��هادة الثانوية، وسألته عن خزامى فقال: 
هي مس��تلقية في الفراش بس��بب تعضيل عصبي في 
إح��دى رجليه��ا.. أكد عن ع��دم وجود خبر صحيح بش��أن 

االعتقال السياسي. 
اليوم الثاين ع�ضر 8/12

صدى صوت ول��دي أثناء الزيارة دفعني الس��ترجاع 
أص��وات األوالد، وص��وت والدته��م، عندما كن��ت أعيش 
معهم قبل اعتقالي منذ تس��ع س��نوات ونص��ف تقريبًا، 
ذكرن��ي باألي��ام الخوال��ي التي مض��ت وإلى األب��د، كان 
كالم الفت��ى قص��ي وهو قادم م��ن المدرس��ة، أتصوره 
اآلن يضح��ك، ويحرك يديه جذاًل فأس��تمد القوة والصبر 
بتحمل هذا الزمن التعس. وقفت أثناء الزيارة مع س��حر 
الحموي، وتحدثت إليها وتذكرت المرحومة أمها وتذكرت 
شقيقها ميرزا، كما سلمت على سحر الحائك. نظرت إلى 

عينيها وكأنني أنظر إلى بحر ظهر أمامي فجأة. 
ها أنا أتكلم مع العالم الخارجي الواس��ع، المتحرك.. 
من هن��ا يقفز إلى األعم��اق ذلك الوجي��ب الذي يعطيك 
الحي��اة، وينقلك م��ن العالم المظلم ال��ذي تعيش فيه.. 
رأيت أم كري��م الحاج بوجهها العري��ض الكئيب المتآكل 
وأم س��حر الحاي��ك التي تنظر إلى ولده��ا ناصح وتحاول 
م��د يده��ا لتلمس يده لكنه��ا ال تصل، وهؤالء العس��كر 

المأمورون يقفون كالجماد.
أتأخر في كتابة اليوميات. 

ج��اء من��ذ قلي��ل محمد فط��وم وكان ين��ام في أحد 
الطواب��ق العلي��ا عن��د أخيه المس��جون عل��ى ذمة حزب 
العمل، وحمل لي س��المًا من كاس��ر صالح الذي أعاد لي 
الذاك��رة إلى ع��ام 1977، عندما كان يعم��ل في فصيلنا 

وكان يتردد على بيتي.
اليوم الثامن ع�ضر 8/18

نحن نش��ترك مع الجناح الخلفي في التنفس، وهذا 
الجن��اح يبدو متح��ركًا وخاضعًا للدوران، ق��دم إليه ناس 
من حلب، وفيه آخرون جاءوا من س��جون أخرى ينتظرون 
عرضهم على لجان طبية، ومنهم من عرضوا وينتظرون 

إخالء الس��بيل، وقد نمى إليَّ أن عددًا من الفلسطينيين 
تابعين /ألبي العباس/ ويبلغ عددهم الخمس��ة عشر قد 
وصل��وا إلى الجناح مؤخ��رًا وكذلك جاء قرابة العش��رين 
س��جينًا م��ن الق��وى الجوية، وزع��وا عل��ى مجموعة من 
األجنح��ة، وبينهم العقي��د عبد العزيز الجن��دي من بلدة 
السلمية، والذي اعتقل عام 1982 بتهمة إخفاء معلومات 
وس��يق إلى تدمر ثم أرجع إلى اآلمرية، ودفن في سجنها 
ف��ي /ب��رج الروس/ وحي��ل بينه وبي��ن أية زي��ارة، وبعد 
س��نوات س��محوا له بزي��ارة كل عام. هن��اك حركة نقل 
من )بي��وت الموت��ى( إلى هنا إم��ا للعرض عل��ى اللجان 
الطبية أو إلخالء الس��بيل، وحس��ب المعلومات عن سجن 
اآلمرية هذا، فهو ليس بس��جن، وال هو متعارف عليه وال 
يس��توعب إال لمئة وثالثين، وهو عبارة عن زنازين تحت 
األرض. بما يقرب العش��رين مترًا وثالثة مهاجع، وفوقه 
بن��اء إداري تاب��ع آلمري��ة الطي��ران، وليس م��ن زيارات 
للس��جناء وغير مسموح بالنوم فيه وال الكالم، والتعذيب 

يتواصل لياًل ونهارًا. 
اليوم التا�ضع ع�ضر 8/19

اس��تيقظ مهجعنا قب��ل كل المهاج��ع، فنحن مهجع 
الخدم��ة ولذا فتحوا الباب منذ السادس��ة والنصف، وبدأنا 
بتوزي��ع الخب��ز على المهاج��ع األخرى، نادى م��ن المهجع 
األول محمود عويد من نازحي قرية كفر حارب المجاورة 
لطبري��ا، فلبيت ن��داءه قال: هن��اك عملي��ة انقالبية في 
روس��يا عل��ى غورباتش��وف، مضي��ت وأنا أحم��ل قصاع 
الش��اي والخبز أخبر المهاجع األخ��رى، كان الخبر مفرحًا، 
فغورباتشوف بالنس��بة إلينا مثل السادات. كان السادات 
م��ع أمريكا ضد مص��ر وعبد الناصر، وكذا غورباتش��وف 
كان مع أمريكا ضد االتحاد السوفييتي، وضد االشتراكية. 

اليوم الع�ضرون 8/20
الجن��اح برمت��ه فرح باالنق��الب على غورباتش��وف 
ويخاف أن يوقف االنقالب وتس��وى األم��ور، وهذا يظهر 
م��ن الضب��اب ال��ذي يمن��ع دباب��ات االنقالب م��ن إكمال 
مهامها.. كثيرون رددوا أنهم على اس��تعداد أن يستمروا 
لع��ام أو عامي��ن وثالث��ة أع��وام ف��ي الس��جن، ولك��ن 
غورباتشوف يذهب.. بل يموت، إن لعبة الديمقراطية إذا 
لم تكن نابعة من البلد يمكن أن تكون ضد البلد ولصالح 

االحتكارات ورأس المال. 
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في زاويتنا اليوم نكتفي باس��تعراٍض لتعاريف 
المواطن��ة كم��ا وردت ف��ي معاجم الفلس��فة وعلم 
االجتم��اع كمقدم��ة ف��ي بح��ث المواطن��ة كمفهوم 

وثقافة.

يف تعريف املواطنة:
يعود أص��ل كلمة المواطن��ة ومدلولها إلى عهد 
 Polis« الحض��ارة اليونانية القديم��ة، والكلمة م��ن
» وكان��ت تعن��ي المدين��ة باعتباره��ا بن��اء حقوقيًا 
ومش��اركة في ش��ؤون المدينة , كما تستعمل كلمة 
 Citoyenneté المواطن��ة كترجمة لكلمة الفرنس��ية
وهي مش��تقة من كلم��ة »Cite », وتقابله��ا باللغة 
اإلنجليزي��ة كلمة Citizenship المش��تقة من كلمة 

City، أي المدينة.
أم��ا المواطن��ة بمعناه��ا اللغ��وي العربي، فهي 
مش��تقة من وطن، وهو بحس��ب كتاب لسان العرب 
البن منظ��ور » الوطن هو المنزل ال��ذي تقيم فيه، 
وه��و موطن اإلنس��ان ومحل��ه … ووط��ن بالمكان 
واوط��ن أق��ام، وأوطنه اتخ��ذه وطن��ا، والموطن … 
ويس��مى ب��ه المش��هد من مش��اهد الح��رب وجمعه 
مواط��ن، وف��ي التنزي��ل العزيز، لق��د نصركم اهلل 
ف��ي مواط��ن كثي��رة … واوطن��ت األرض ووطنتها 
واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتوطين النفس على 

الشيء كالتمهيد » ابن منظور » لسان العرب ».
وقد استغرب الدكتور محمد عابد الجابري غياب 
لفظ��ة » مواطن��ة » عن المعاج��م العربية القديمة، 
وراح يتقصى جذوره��ا اللغوية والداللية، حيث قال: 
»والش��ك أن الق��ارئ سيس��تغرب مع��ي غي��اب هذا 
اللف��ظ في معاجمنا القديم��ة المتداولة: »القاموس 
المحي��ط«، و«الصحاح«، و«تاج العروس«… الخ. أما 
ف��ي نصوص الُكت��اب واألدباء فاللف��ظ غائب أيضًا، 
ول��م أعثر له عل��ى أثر إال في كت��اب »خريدة القصر 
وجريدة العص��ر«: للعماد األصبهاني الذي عاش في 
القرن الس��ادس الهجري وموضوعه: أعيان وفضالء 
عص��ره من الخلف��اء إلى الش��عراء… ال��خ، منطلقًا 
من بغ��داد… إل��ى المغ��رب واألندلس. وق��د وردت 
كلم��ة »مواطنة« مرة واحدة في هذا الكتاب الضخم 
في رس��الة نقلها يم��دح فيها كاتبه��ا بيت من يمدح 
بقوله عنها: »مكتس��بة من األشباح القدسيّة عالًء، 
ومنتسبة إلى األش��خاص اإلنسية والًء، مترفِّعة عن 

مواَطنَةِ اأَلغفال، ومقارنة أهل السّفال«.
أما قام��وس »المنجد« لمؤلف��ه لويس معلوف، 
الص��ادر عام 1909 فعرف الوط��ن: »وطن بالمكان: 
ن نفس��ه على األم��ر ولألم��ر: هيأها  أق��ام ب��ه. وطَّ
لفعل��ه، وَطن البلد: اتخذه موطنًا. واَطنه على األمر: 
أضم��ر أن يفعل��ه مع��ه. الوَط��ن: ج. أوط��ان: منزل 
إقامة اإلنس��ان ولد فيه أم لم يولد«، وأيضًا: »مربط 
المواش��ي«. »المُواطِ��ن: الذي نش��أ معك في وطن 

واحد، أو الذي يقيم معك فيه«.
ف��ي 1793 أيض��ا، ح��دد »عمانوئي��ل كان��ت« 
المواطن��ة بامتالك الحق��وق المدنية الت��ي يضمنها 
وض��ع البرجوازي��ة، فقط س��يد القرار وغي��ر التابع 
اقتصادي��ا يمكن اعتب��اره مواطنا حرا، فاالس��تقالل 
االقتص��ادي يمن��ح المواطن��ة ويس��تثنى م��ن هذه 

القاعدة النساء واألطفال.
وعرفت موس��وعة كولير األمريكية بأنها »أكثر 

أشكال العضوية في جماعة سياسية اكتمااًل ».
للدكت��ور »بره��ان غليون » رأي ف��ي المواطنة 
حي��ث يق��ول: » ليس��ت المواطن��ة كلم��ًة أو ش��عارًا 
يرف��ع وال نظام��ًا جاهزًا يطب��ق ولكن اس��تراتيجية 
لتكوي��ن المواطنية, وتحويل األفراد إلى أناس أحرار 

مس��ؤولين ومتضامني��ن , إنه��ا آلي��ة عم��ل وبناء ال 
أس��لوب تقاس��م للس��لطة أو للثروة القائمة أو لوالء 
األفراد , ومن حيث هي اس��تراتيجية عملية تتضمن 
الديمقراطي��ة جه��دًا متواصاًل , واس��تثمارات بعيدة 
المدى عل��ى جميع المس��تويات الفكري��ة والتربوية 
والسياس��ية واالقتصادي��ة لتكوي��ن األف��راد مدنيًا, 
ولدمجهم في س��يرورة القرار االجتماعي المشترك 
, و العمل الناجع والقانون الواحد والس��يد والمساواة 

الحقيقية والهوية السياسية ».
 « العظ��م  الدكت��ور » ص��ادق ج��الل  ويع��رف 
المواطن��ة بأنه��ا مفهوم محاي��د ديني��ًا , فالمواطن 
مواط��ن لي��س بحك��م الطائف��ة الت��ي ول��د فيها أو 
المذه��ب الذي تربى علي��ه أو القناع��ة الدينية التي 
يحملها أو ال يحملها وإنما بحكم اعتبارات أخرى تمامًا 
, والمواطن��ة مفهوم يختلف عن الوطنية التي تعرف 
كنوع م��ن االلتزام بم��ا يمكن أن نعتب��ره المصلحة 
العام��ة والعلي��ا للبل��د , أو لقضي��ة البل��د المركزية 
كتحري��ر األراض��ي المحتلة أو التنمية الش��املة , أما 
المواطنة فتحكمها قواعد أخرى , وقد يكون إنس��ان 
م��ا وطني��ًا في التزام��ه وليس مواطن��ًا , أي ال يتمتع 
بحق��وق المواطنة لس��بب م��ن األس��باب , والعكس 
يص��ح أيضًا , إذ قد يكون اإلنس��ان مواطنًا لكنه غير 

وطني في التزامه أو موقفه ».
وورد ف��ي الموس��وعة السياس��ية: أن المواطنة 
ه��ي » صفة المواطن الذي يتمت��ع بالحقوق ويلتزم 
بالواجب��ات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن »، 
وف��ي قاموس عل��م االجتماع تم تعري��ف المواطنة: 
بأنه��ا مكان��ة أو عالق��ة اجتماعي��ة تقوم بي��ن فرد 
طبيع��ي ومجتمع سياس��ي »دولة« وم��ن خالل هذه 
العالق��ة يق��دم الط��رف األول »المواط��ن« ال��والء، 
ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العالقة 
بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة، 
وم��ن منظ��ور نفس��ي: فالمواطن��ة ه��ي الش��عور 
باالنتم��اء والوالء للوط��ن وللقيادة السياس��ية التي 
هي مصدر اإلشباع للحاجات األساسية وحماية الذات 
من األخطار المصيرية، وبذلك فالمواطنة تشير إلى 

العالقة مع األرض والبلد.
وتعرفه��ا دائ��رة المع��ارف البريطاني��ة بأنها » 
عالق��ة بين فرد ودولة، يحددها قانون هذه األخيرة، 
وما تشمله تلك العالقة من واجبات وحقوق في ذات 
الدولة..وتخ��ول للمواطن على وج��ه العموم حقوقا 
سياس��ية مثل حق االنتخاب وتولي المناصب العامة 

.«
وجاء في موس��وعة الكتاب الدولي أن المواطنة 
» ه��ي عضوي��ة كامل��ة ف��ي دول��ة، أو ف��ي بعض 
وحدات الحك��م، وتخول للمواطني��ن بعض الحقوق 

كالتصويت وتولي المناصب العامة، وعليهم واجبات 
كدفع الضرائب والدفاع عن بلدهم ».

وتعرف المواطنة بأنها عالقة قانونية » يحددها 
الدستور والقوانين المختلفة وليس األمزجة الفردية 
» بين الفرد » بمعنى الشخص الواحد« المنتمي إلى 
المجتم��ع وبين الدولة » ليس��ت القبيلة أو الطبقة أو 
الطائف��ة ب��ل الدول��ة بأركانها الثالث��ة: األرض ذات 
الحدود الواضحة، الش��عب، والحكومة » والتي تحدد، 
وعلى قاعدة المساواة، مجموعة من الحقوق » للفرد 
» كحق التعليم والعمل والصحة والتصويت والتعبير 
والتنظي��م، والواجب��ات » عل��ى الف��رد للدولة » مثل 
خدمة الدفاع الوطني، دفع الضرائب، الوالء للشعب.

وورد ف��ي كتاب » المواطن��ة والديمقراطية في 
البلدان العربية » الصادر عن مركز دراس��ات الوحدة 
العربية ف��ي بي��روت » فالمواطنة مفه��وم تاريخي 
ش��امل ومعقد له أبعاد عدي��دة ومتنوعة منها ما هو 
م��ادي قانوني، ومنها ما هو ثقافي س��لوكي، ومنها 
أيضا ما هو وس��يلة أو غاية يمك��ن بلوغه تدريجيا، 
لذلك فإن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضج 

السياسي والرقي الحضاري«.
وعرفها موقع التجمع الكويتي الوطني بمايلي: 
» هي قيم وس��لوك أي تربية وآداب وأخالق وتكوين 
وذوق حضاري وتراث مرتبط بقيم وثوابت المجتمع 
وفلس��فته ف��ي الحي��اة. فه��ي تتضمن ح��ب الوطن 
والتعل��ق به ;والف��رد مدني بطبعه يمي��ل إلى غيره 
وهو اب��ن بيئته ومجتمعه. فالمواطن��ة بهذا المعنى 
تتضمن التزامات أخالقي��ة واجتماعية تجاه المجتمع 

واألمة.
أما من الوجه��ة القانونية فالمواطنة لها عالقة 
بالجنس��ية وحس��ب هذا التعريف هي حيازة جنسية 
دولة ما، سواء أكانت أصلية أو مكتسبة والتمتع بكل 

الحقوق والحريات المدنية و السياسية ».
 وف��ي قام��وس عل��م االجتم��اع ت��م تعري��ف 
المواطنة: بأنها مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين 
ف��رد طبيعي ومجتمع سياس��ي »دول��ة » ومن خالل 
هذه العالقة يق��دم الطرف األول »المواطن« الوالء، 
ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العالقة 
بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة.

ومن منظور نفس��ي: فالمواطنة هي الش��عور 
باالنتم��اء والوالء للوط��ن وللقيادة السياس��ية التي 
هي مصدر اإلشباع للحاجات األساسية وحماية الذات 
من األخطار المصيرية وبذلك فالمواطنة تش��ير إلى 

العالقة مع األرض والبلد.

  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
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كمال ديب: تاريخ �ضوريا املعا�ضر
  ياسر مرزوق

كتابن��ا اليوم موج��ز لتاريخ س��وريا 
االقتصادي والسياسي من عام 1920 إلى 
صيف ع��ام 2011 ويتضم��ن المعلومات 
نح��و  س��وريا  تط��ور  ع��ن  األساس��ية 
االس��تقالل في ظل االنتداب الفرنس��ي, 
وع��ن ظهور األح��زاب الحديث��ة والتغيير 
الش��امل ال��ذي ط��ال نظامها السياس��ي 
واالقتصادية عبر  االجتماعية  وهيكليتها 
العقود, كما يتضمن الكتاب تغطية وافية 
عن ح��زب البعث الحاكم, ج��ذوره قيادته 
عقيدت��ه وأه��م مؤتمرات��ه وصراعات��ه 
الداخلي��ة, انق��الب البعث في الس��تينات, 
وأسباب استمرارية هذا الحزب في الحكم 
حتى اليوم, وسيالحظ القارىء أن ما من 
ش��خصية ظهرت في الكتاب إال وترافقها 
س��يرة موج��زة ومعلومات أساس��ية عن 
الحي��اة  الكت��اب  صاحبه��ا, كم��ا يغط��ي 
السياس��ية والحزبية م��ع معلومات وافية 
عن حزب البعث, وعصبة العمل القومي, 
والح��زب الش��يوعي الس��وري, والقومي 
االجتماعي واإلخوان المس��لمين والحزب 
العرب��ي االش��تراكي, وحرك��ة القوميين 
الع��رب واألحزاب والح��ركات والتنظيمات 
األخرى التي ظهرت منذ عام 1926 حتى 

اليوم.
ال يكتفي »كمال ديب« باس��تعراض 
المعلوم��ات التاريخي��ة عن س��ورية منذ 
االنت��داب وحتى صي��ف 2011، بل يقوم 
بتحليله��ا وربطها بش��كل محكم ليقدّم 

للق��ارئ فهم��ًا واضحًا ومتقنًا لس��ورية ووضعها 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  وحياته��ا  الداخل��ي 
والسياس��ية والحزبي��ة، ودوره��ا ف��ي الص��راع 
العرب��ي اإلس��رائيلي وف��ي لبن��ان وفلس��طين 

والعراق، وأبرز قادتها ورجالها.
كما يستعرض الكتاب الحروب التي خاضتها 
س��ورية مع إس��رائيل في 1948، 1967، 1973 
و1982، ودور سورية في حروب لبنان من »حرب 
الس��نتين« )-1975 1976( إلى »حرب التحرير« 
)-1989 1990( وما تالها في التسعينات وصواًل 
إل��ى خروج س��ورية من لبنان ع��ام 2005، وفي 
ح��روب العراق م��ن الح��رب العراقي��ة اإليرانية 
 1990-( الكوي��ت  ح��رب  إل��ى   )1988  1980-(
1991( وص��واًل إل��ى الغ��زو األميرك��ي للع��راق 

.)2003(
و يعال��ج الكتاب األزمات الس��ورية الداخلية 
 )2011  ،2001  ،1984  1983-  ،1982  1976-(
والمحطات الهامة في عهد حافظ األسد )-1970 
2000(، إضافة إلى تطورات االقتصاد والمجتمع 

من 1950 إلى اليوم.
ينقس��م تاريخ سوريا المعاصر إلى جزئين: 
 »1970  1920-« األول��ى  الخمس��ون  األع��وام 
الت��ي كانت بحس��ب الكات��ب فت��رة والدة الدولة 
الوطني��ة وصموده��ا أمام االبتالع م��ن جيرانها 
الع��رب وأمام الخطر االس��رائيلي واس��تقرارها 
من��ذ ع��ام 1970, واألع��وام الخمس��ون الثانية 
حت��ى ع��ام 2020 والتي م��ا زلنا نعيش��ها اليوم 
عندما أصبحت سوريا قوًة إقليمية مهمة تنافس 
القوى اإلقليمي��ة األخرى في النف��وذ, وتخوض 
تحيات على جبهات متعددة, وتسهياًل للقارئ تم 

تقسيم الكتاب إلى خمسة أجزاء: 
الج��زء األول يص��ف ويحل��ل صع��ود   -
الدولة الوطنية في سورية المعاصرة بعد الحرب 
العالمي��ة األولى وف��ي ظل االنتداب الفرنس��ي 

وبعد الحرب العالمية الثانية.

الج��زء الثاني يعالج الصراع اإلقليمي   -
والدولي على سورية وما رافق ذلك من فوضى 
وانقالب��ات عس��كرية, فقد حاول جيران س��وريا 
ابتالعه��ا عب��ر مش��اريع س��وريا الكب��رى وحلف 
بغداد وغيرها, يعدّد كمال ديب عشرين انقالبًا 
ومحاول��ة انق��الب ف��ي 21 عام��ًا ما بي��ن 1949 
و1970 يذك��ر منه��ا ثالث��ة انقالب��ات خالل عام 
واح��د: انق��الب حس��ني الزعيم ف��ي آذار 1949 
وانقالب س��امي الحناوي ف��ي آب 1949 وانقالب 
أديب الشيش��كلي في نهاي��ة 1949, وقد توجت 
مح��اوالت االبت��الع بمش��روع القومي��ة العربية 
بقيادة جم��ال عبد الناصر وتحولت س��ورية إلى 

مجرد إقليم في الجمهورية العربية المتحدة.
الجزء الثالث يقتصر على ثورة البعث   -

التي امتدت من عام 1963 حتى عام 1970.
ث��م يدخل الكت��اب في الج��زء الرابع   -
ف��ي مرحل��ة صعود س��ورية كق��وة إقليمية في 
حلبة الصراع مع الش��رق األوس��ط, وضمن هذا 
الجزء يتطرق لحقبة حافظ األس��د حتى وفاته » 
صحيح أّن حزب البعث نجح في تس��ّلم الس��لطة 
في 8 آذار 1963 غير أّن االنقالبات داخل الحزب 
الواحد لم تتوّقف إال مع حافظ األسد في تشرين 
الثان��ي 1970. أنجز األس��د انقالب��ه على صالح 
جديد بهدوء، ومن دون س��فك دماء أو مواجهات 
عس��كرية. وظّل��ت األس��واق تعم��ل والطرقات 
مزدحم��ة والح��دود مفتوحة م��ع لبنان. تس��ّلم 
رفعت األس��د أم��ن العاصمة وضب��ط مصطفى 
ط��الس وناج��ي جمي��ل الوض��ع داخ��ل القوات 
المس��ّلحة، وتوّلى محم��د الخولي مهمة اعتقال 
رجال صالح جدي��د في الحزب والجيش والدولة. 
وبعد اإلمس��اك بمفاصل السلطات عرض األسد 
على صالح جديد منصبًا ديبلوماسيًا في الخارج، 
فرفض قائاًل: “عندما استعيد السلطة ساسحلك 
في ش��وارع دمش��ق”. فاقتيد جدي��د عندئذٍ إلى 
الس��جن وبق��ي قابعًا في��ه حتى وفات��ه بعد 23 

سنة.

ل��م يطلق األس��د عل��ى انقالبه تس��مية 
“الثورة” بل قال ببس��اطة إنّه “حركة تصحّح 
األمور” فسُ��ميّت بالحركة التصحيحية” التي 
ضمن��ت ركائ��ز االس��تقرار واإلعم��ار. أتاح��ت 
الحرك��ة التصحيحية ما س��مّاه الكاتب “الوثبة 
االقتصادي��ة” ف��ي مش��اريع ال��ري والصناعة 
والبن��اء والنف��ط. غير أنّه اعت��رى هذه الوثبة 
الكثير من الفساد، فبرزت مالمح البذخ واإلثراء 
غير المش��روع واالنفاق الفاجر على الكماليات 
م��ن س��يارات باهظ��ة الثم��ن وفي��الت فخمة. 
ويط��رح الكات��ب م��ا س��مّاه “اللغ��ز المحيّر”: 
هل سمح األس��د ألنصاره بهذا الفساد مقابل 
والئه��م له أم أنّه لم يك��ن بمقدوره أن يلجم 
الفأس��دين. على الصعيد السياسي واإلقليمي 
تركت وفاة عبدالناص��ر في أيلول 1970، قبل 
ش��هرين من تسّلم األسد السلطة فراغًا كبيرًا 
ف��ي ري��ادة القومية العربي��ة وتزّع��م العالم 
العربي، ما أفسح في المجال لألسد ليلعب دورًا 
عربيًا قياديًا بدءًا بالتخطيط مع أنور الس��ادات 
لشن حرب تشرين 1973 مرورًا بقيام المحور 

العربي القومي: سوريا ومصر والسعودية ».
أم��ا الجزء الخام��س واألخير فيغطي   -
عه��د األس��د األب��ن ويش��تمل عل��ى الملف��ات 
الداخلي��ة السياس��ية واالقتصادي��ة والملف��ات 
اإلقليمي��ة ع��ن دور س��وريا في أح��داث لبنان 
والع��راق واألراض��ي الفلس��طينية, وعن ربيع 
دمش��ق ال��ذي ل��م ي��دم طوي��اًل بس��بب قمع 
الس��لطة ومنعها للمنتديات التي انتش��رت في 
هذا الربيع، ويتحدث عن س��وريا امام الثورات 
العربي��ة 2011، ومن خالل ذلك يتناول س��ريعًا 
اندالع تظاه��رات واحتجاجات في مدن س��ورية 
عدة، وخاص��ة من مدينة درعا عل��ى الحدود مع 
االردن، تطال��ب بمكافحة الفس��اد وإنهاء س��وء 
اس��تعمال السلطة، إلى أن اتجهت شعاراتها نحو 

مطالب قصوى ضد النظام.
ق��ال الدكتور »عبد اهلل عطية » عن الكتاب: 
» تن��اول كم��ال دي��ب تاريخ س��وريا بعي��دًا عن 
األدلج��ة وال��رؤى المس��بقة وش��خصنة النظام 
والصراع, وهذه كلها صفات سيئة طبعت معظم 
المؤلفات التاريخية عن بالدنا بش��كل عام وعن 
سورية بشكل خاص, وال مبالغة أننا نعيش في 
منطق��ة مرصودة ومس��تهدفة, فلي��س صدفة 
أن تس��تمر مراك��ز القرار في العال��م منذ أوائل 
القرن الماض��ي على إطالق تس��ميات جغرافية 
غير تاريخية لكل ش��عوب المنطقة: من »شرق 
أدنى« إلى »ش��رق أوسط«, طامسين بذلك عن 
س��ابق تصور وتصمي��م أي ش��خصية أو هوية 
لش��عوبنا, وكأن بالدن��ا ه��ي مج��رد مس��احات 
اقتصادي��ة وعس��كرية واس��تراتيجية تتالع��ب 
به��ا أهواء ومصالح الدول األخرى وليس��ت كيانًا 
ثقافيًا وحضاريًا وش��عوبًا امتازت هي بتس��مية 
اآلخرين تاريخيًا فأطلقت أسمي أوروبا وإفريقيا 

على القارتين المجاورتين«.
كتب باتريك س��يل المؤرخ لسوريا الحديثة 
عن الكت��اب: »تبدو ملخصات فصول كتاب كمال 
ديب عن س��ورية المعاصرة الت��ي اطلعت عليها 
واعدة ج��دًا يغطي ه��ذا الكتاب حقب��ة تاريخية 
طويلة بش��كل شامل لم يسبقه إليه أحد يجعل 
الدكتور ديب تاريخ س��ورية يقرأ بسهولة وكأنه 
رواية سلس��ة  فيتحاش��ى التعقيدات األكاديمية 
والنظرية ويمس��ك بيد الق��ارىء من فصل إلى 
آخر وهذا هو األسلوب الذي نصحت الدكتور ديب 
به وم��ا اتبعته أنا في س��ائر مؤلفاتي وكتاباتي 

عن سورية.
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  مثنى مهيدي

يف ذكرى نهر

ج��س��ر ك��ن��ام��ات ال��م��دم��ر  م��ن داخ���ل م��دي��ن��ة دي���ر ال����زور | ش��ب��اط 2014

يعبر الهواء من غرب الوطن إلى مشرقه 
مُحماًل بترابه، نحن الذين ننتظر عند باب الشرق، نثق أننا سنسمع كل األخبار مما حَمل 

و نعلم أن ال تراب و ال هواء، يحمل ردنا 
لكننا على باب الشمس، تستأذننا قبل طلوعها على الوطن 

وال نملك أن نجبرها أن تغيب يومًا، ال بل نُحملها ابتسامًة تأخذها منا على حَياء 
رغمًا عن حزنها، إذ كانت بيننا قبل ليلة 

نُحمّلها ما غسلنا عن جلدنا من ذاك التراب، عندما يعبر النهر، ينزع عنا كل ما كان 
من حزن، ثم يسير به حيث تختبئ شموع الخضر و نذورها 

عدما أعبر النهر، أخلع نعلي، ثم أربطه مالصقًا لجذعي 
وكأنما يرتديه الماء عني، ويبقيني حافيًا 

فأعبره و يعبرني، وال يحمل في مساره إاًل ما احب 
بردٌ في صيف 

ذكرى قصب، انتحر على ضفافه ترفًا 
رائحة ضفدع صّفق الشجر لصوته المزعج 

رسالٌة من سرير النور في المغرب، أاّل تتأخر عنه الشمس يومًا 
فوق ذلك النهر، تقضي الشمس يومًا أطول مما تفعل في مكانٍ آخر. 

وال ترغب أن تمضي عنه، إذ ال ترى عده ظالًاّ يُكملها، وهي السعيدة أن تمضي وقتًأ أطول باحثًة عنه. 
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معر�ش يقّدم نظرة من داخل حياة اللجئني ال�ضوريني

. . 
ت

ما
رج

ت

  بقلم: هاتيجه كوبرا كوال، اسطنبول | ترجمة: مريم أسعد
من صحيفة "توداي زمان" التركية | األحد 23 آذار 2014 

ما هو األمر المنس��ي بشأن الضحايا الناجين من 
الح��رب الدائرة في س��وريا والذين ف��روا من بلدهم؟ 
ربم��ا واح��د من أفض��ل اإلجاب��ات هنا ه��و هويتهم، 
صحي��ح أنه��م بات��وا الي��وم مج��رد "الجئي��ن"، لك��ن 
المش��كلة الحقيقي��ة هي بأنه��م اليملك��ون الصفة 

الرسمية لكونهم الجئين.
له��ذا الموض��وع ج��ذور في تركي��ا الت��ي وّقعت 
انضمامه��ا التفاقي��ة الالجئي��ن ع��ام 1951 )وه��ي 
معاه��دة بي��ن دول متع��ددة تعرّف من ه��و الالجئ، 
وماه��ي حقوق��ه وواجباته تج��اه الدولة الت��ي تمنحه 
اللج��وء( إال أن وضع قيود جغرافية تتضمن "اس��تبعاد 
توصي��ف الالجئ لكل من يطلب اللجوء من بلدان غير 
أوروبية"، جعل من الصفة الرسمية للسوريين الذين 

فروا من الحرب ليست "الجئين" بل "ضيوف".
يح��اول مع��رض تصوير ف��ي اس��طنبول اليوم 
أن يثي��ر االهتمام بهذا الوضع من خ��الل دعوة زواره 
إللقاء نظرة أقرب إلى حياة مجموعة مكونة من ثالث 
س��وريين، بين حياته��م اليوم وقصصهم الس��ابقة، 
وهم يحاولون المض��ي في حياتهم في تركيا بعد أن 

دخلت الحرب في بلدهم عامها الرابع.
معرض "الضيف" الذي يس��تمر حتى 29 آذار في 
"بيوغل��و الجزائر" هو نتاج جهد مش��ترك بين "كيرم 
يوج��ل" – مح��رر فوتوغراف��ي ف��ي مجل��ة أطل��س- 
و"س��يردار كورجه" – محرر مع س��ي إن إن التركية -، 
حي��ث اجتمع االثنان كجزء م��ن حملة أطلقتها منظمة 
مدني��ة غي��ر حكومي��ة ومركزه��ا اس��طنبول تدعى 
"هياتا ديس��تك" أو "دعم الحياة" لمساعدة المواطنين 
الس��وريين في البحث عن مالجئ لهم خارج مخيمات 
اللج��وء التركي��ة. وتتراف��ق ص��ور "يوج��ل" لالجئين 
الس��وريين مم��ن دعمتهم جمعي��ة "هياتا ديس��تك" 
بمقاطع عن حياته��م ومخاوفه��م وآمالهم، بصياغة 

"كورجه".
ويبتعد المعرض عن وضع المواطنين السوريين 
تح��ت تس��مية أو مس��مّى، ب��ل يحتضنه��م بك��رم 
المضي��ف، فيقول "يوجل" لجريدة "صنداي زمان" في 
مقابل��ة مكتوبة: "نحن لم نقم بتمثي��ل جانب واحد، 
ولم نق��م بتفضيل أحد حين كنا نص��وّر حياة هؤالء 
األش��خاص، وقد حاولنا أن نوج��ه عملنا ألولئك الذين 

يرون السوريين".
ويعّلق "كورجه": "حاولنا أن نتورط في حياتهم، 
فقضين��ا وقتًا طوي��اًل معهم، حتى صرن��ا ضيوفًا في 
منازلهم في الوقت الذي يحلون فيه ضيوفًا في بلدنا، 
ش��ربنا ماقدموه لنا من قهوة وألفنا النكات فيما بيننا، 

وبكينا وتحدثنا عن تاريخنا وثقافتنا المشتركة".
"الالجئون السوريون اليختلفون عنا بشيء"

"هدفنا ه��و أن نبيّن للن��اس أن هؤالء الضيوف 
الس��وريين ال يختلف��ون عن��ا بش��يء، لنؤك��د أنه��م 
يملكون بدورهم الحب، واألحالم المحطمة واآلمال أو 

اآلالم في ماضيهم". يضيف "كورجه".
وق��د اخت��ار المح��رران ص��ورة ل�"كميل": ش��اب 
س��وري، عم��ره 22 عامًا، فق��د خطيبته ف��ي الحرب، 
ويتذكرها من خالل الوشوم التي رسمها على جسده، 
اختاراها صورًة للملص��ق اإلعالني للمعرض إلظهار 

التشابه بين األتراك والسوريين.
إال أن كل قصة لكل شخص أو كل عائلة مصورة 
لها خاصيتها لدى منظم��ي المعرض، اللذين يؤكدان 
أن "كمي��ل" ال يعاني أكثر وال يملك قص��ة أكثر إثارة 
من غيرها. "لدي انطباع معين عن الس��وريين طالبي 
اللج��وء إل��ى تركي��ا، وص��ورة "كميل" ه��ي الترجمة 
األنس��ب النطباع��ي ه��ذا. فتل��ك الص��ورة ل��م تكن 
للالجئ وال لفرد قد هرب من س��وريا، بل هي تجسيد 

للجغرافي��ا، ولإلحس��اس وللعائل��ة.. كما ه��ي الحياة 
نفسها" يقول "يوجل".

يروي المع��رض حكايات عدي��دة: كحكاية عائلة 
تح��اول العيش في منزل غير مكتمل البناء، بال نوافذ 
وال أبواب، فتدفع مبلغ 150 ليرة تركية شهريًا لطالب 
س��ابق في اللغة واألدب الفرنسي لم يتمكن من دفع 
تكاليف عالجه الطبي للشفاء من مشاكل نفسية بدأ 

يعاني منها بعد اندالع الحرب في بلده.
وال تقتص��ر تل��ك النظرة الت��ي يتيحها المعرض 
إلى حياة الضيوف الس��وريين من الكبار فحس��ب، بل 
ي��رى زوار المع��رض تأثي��رات الحرب عل��ى األطفال 
الس��وريين كذل��ك، إحداه��نّ "ش��ريفة" ذات األربعة 
عش��ر عامًا، والتي كانت س��عادتها القصوى هي بأن 
تحلم ب��أن تك��ون طبيبة ف��ي بلدتها، لكنه��ا تركتها 
بق��دم صناعي��ة يمنى بع��د أن س��قطت قذيفة فوق 
منزله��ا خالل الح��رب، والي��وم، وقد تقبّل��ت وضعها 
الجدي��د فإنها تحاول التصرف على أنها امرأة ناضجة، 
يعّكر هدوءها وس��المها صوت سقوط الصاروخ الذي 

يحاول أخوها الصغير تقليده كل حين.
ف��ي  القص��ص  "معظ��م  "كورج��ه":  ويش��رح 
المع��رض تتضمن صدمات قاس��ية، ف��ي الوقت الذي 
نضخم فيه مشاكلنا اليومية البسيطة في حياتنا في 
المدينة، مش��كالت في العمل أو م��ع العائلة. قد نبدأ 
بالوعي لمشكالت حقيقية حين نواجهها. إنها معركة 
بق��اء تلك التي نش��اهدها أمام أعينن��ا اليوم بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى".
وقد أضاف الصحفي أن الهدف من المش��روع هو 
ليس اس��تفزاز أحد من خالل استخدام هؤالء الناس، 
ب��ل كانت العناية فائقة بأدق التفاصيل وبكل مراحل 
العمل على المع��رض من خالل اعتماد لغة عامة في 

سرد القصص وتصوير الشخصيات.
"تبقى اآلالم حاضرة، حتى في أسعد اللحظات"

لم تك��ن تلك الصعوبة الوحي��دة التي اضطر أن 
يواجهه��ا كل م��ن "يوج��ل" و"كورجه" ف��ي التحضير 

للمعرض.
الج��زء األصعب كان أن نترك هؤالء الناس وراءنا 
لنكمل حياتنا في اسطنبول، يقول"يوجل"، "أنت تترك 
منزلهم، لكن هم من عليهم التعامل مع واقع الحرب، 
نح��ن نلمس حياتهم فقط". فيم��ا كان الجزء األصعب 

بالنسبة ل�"كورجه" هو تذكير الناس بآالم الحرب التي 
أصابته��م، م��ع العلم أنهم لن ينس��وا أب��دًا لحظاتهم 

المرة والصعبة حتى في أشد اللحظات سعادة.
أن  "يوج��ل" و"كورج��ه" عل��ى  يتف��ق كل م��ن 
بتصويره��ا  قام��وا  الت��ي  الس��ورية  الش��خصيات 
ومحادثتها تملك رؤيا ضبابية لمس��تقبلها، "خصوصًا 
أولئك الذين وصلوا حديثًا إلى تركيا هم أكثر تشاؤمًا 
بالحديث ع��ن أيامهم القادمة ألنه��م واعون لحقيقة 
أن البل��د التي تركوها وراءه��م قد تحولت إلى حطام 

وأنقاض" يقول "كورجه".
يش��بّه "يوجل" ه��ؤالء الن��اس باليائس��ين في 
ظلمة كاملة وال يس��تطيعون رؤية ش��روق الشمس. 
"أظن أن الس��وريين يقفون حاليًا ف��ي الظالم.. وفي 
لحظ��ة كهذه فإن مفه��وم "الضيف" يج��ب أن يخضع 
إلع��ادة تفكي��ر، نحن نفش��ل ف��ي تقدي��م حقوقهم 

األساسية بالمعنى الحقيقي" يعّلق "يوجل".
لكن "كورجه" أشار إلى أنه في تركيا ليست هناك 
صواريخ لتس��قط ف��وق رؤوس��هم، وال معارك تجري 
في الش��وارع، وال هم أه��داف لقناصين، أي وبكلمات 
أخرى: هذا المكان هو الفرع الوحيد الذي يستطيعون 
التعلق به للنجاة بحياتهم "لهذا فهم سعداء بسياسة 
"الباب المفتوح" التركية، ولو أنهم مضطرين للعيش 

ضمن ظروف قاسية" يضيف "كورجه".
يأت��ي معرض "الضي��ف" في أعقاب نش��ر كتاب 
على شبكة االنترنت في كانون األول من عام 2013، 
وه��و مجان��ي ومعن��ون باإلنجليزية "بعدم��ا تحولت 
س��وريا إلى ركام وحطام" ومتاح بأربع لغات: العربية 
واإلنجليزي��ة والكردية، والتركي��ة. ومرة أخرى تعاون 
كل من "يوجل" و"كورجه" في إنتاج هذا الكتاب الذي 
يحتوي على سلس��لة أخ��رى من الص��ور، ومعلومات 
أكثر تفصياًل عن الس��وريين الذين ف��رّوا من الحرب 

وتلّقوا دعمًا من "هياتا ديستك".
ويتمن��ى كل م��ن "يوج��ل" و"كورج��ه" أن تصل 
رس��التهما بأنن��ا جميع��ًا، كش��اهدين عل��ى الح��رب 
"نحتاج للنظر بعين مختلفة إلى الضيوف الس��وريين 

المحتاجين للمساعدة منا".
المصدر األصلي للمقال:

http://www.todayszaman.com/news-342754-exhibition-
offers-insight-into-lives-of-syrian-refugees.html

إح������دى ال����ص����ور ف����ي م���ع���رض ال��ض��ي��ف
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مقيّ��دٌ أنا بين أنصافي وبين م��ا تبقى مني ومن 
ركام بيتي، 

معلقٌ، وس��ط كل المش��انق أس��حب كل أنفاسي 
ألختن��ق منتش��يًا بذاتي، وبعدها أش��هق أمام اهلل 

جميع اختناقاتي..
وأحاسب كل الشعراء وكل الكتاب وكل التجار..

وأشكو كل األشعار وكل األلحان، وكل الصيحات..
وأشكو كل الثوريين واشتم كل الهيئات..

وأشتم كل قضايا األوطان وأبدأ في أرضي..
وأشكو هلل، آلهة الحرب،

وأشكو كل الّكهان بكل لغات العالم..
وأشكو خوذ الحرب واشتم كل القادة..

أقتص من البارود، وأقاضي النارَ وأش��كو حتى ماء 
البحر وأشكو بني اإلنسان..

سأذكر عند اهلل جميع األسماء، لتلعن فردًا فردًا..
نصفٌ ش��هيدٌ أنا وسط نصفِ معتقٍل بأغالٍل هي 

ما تبقت من يداي..
رئت��اي تعّذبت بالس��ارين، بعد أن مات��ت غرقًا في 

عرض البحر عندما حاولت الهرب..
جسدي تفتت بالهاون بعد أن احترق بالبراميل، ثم 

دفن بأقبية محاكم التفتيش والفاشية..
ورأسي تارًة ينام برصاصة القناص، و يفيق بنصل 

فأٍس نزفت من عينيّ دمها وحقدها..
هذا أنا..

أنا الذي ذبح تقربًا هلل، وُقتل تقربًا لألرض، فاعتقل 
ألج��ل القضية صامتًا باس��م الحري��ة مُالحقًا درئًا 

للفتنة..
ث��م ألجل اإلنس��انية جمع��اَء، حكم علي��ه بالموت 
مج��ددًا، مذبوح��ًا م��ن وري��دٍ يغوص ف��ي عُمْق 
األرض، وعن��ٍق تق��رع قاع الس��ماء، وقل��ٍب ينبض 

وسط كل البشر..
وبالدي..

ب��الدٌ كل مافيها، يذوب كحب السُّ��كرين وس��ط 
الشايّ..

...
بالدٌ ي��أكل فيها الصغير، جمي��ع الصغار، فأنا من 

بالدٌ ال كبير فيها..
بالدٌ، قاتلها األعداء مرًة، واغتالها من هب للدفاع 
عنها آالف المرات، ثم اغتصب زهرها كل يوٍم، بقية 

شعوب العالم..
بالدٌ أطفالها ليسوا إال موادٍ دسمةٍ لإلعالم..

بالدٌ تصرخ فرحًا إن قتلت بسالم..
ب��الدٌ تموت بالس��ارين والب��ارود، وف��رط الجوع، 

والتعذيب، والترهيب وتصفية الحسابات..
إني من بالدٍ تموت في كل األشياء وال تحيا..

إني من بالدٍ ماتت قبل أن تحيا..
وأنا سأِشهق كل هذا عند اهلل..

لن أنسى شيئًا..

لن اأن�ضى
اأحدًا
  محمد بدره - دوما



22

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
ذار

 / آ
29

 | 
 )1

32
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

و ال أشتهي في انتظاِر عينيِن بقيَتا من هذا البلد لم أحدّقْ فيهما بعدُ سوى..
الذي كاَن اسمهُ رغيفُ خبٍز عندكمْ و ياسمينْة..

هل تستطيعين يا أمّي إيقافَ قبائِل االنتظاِر عن دقِّ الّطبوِل على باِب موتنا القادِم قلياًل؟
هل تستطيعين لملمَة دموِع أبي عندما تحفُّ قلبي على سودِ الحجارةِ عينا قاتلي؟

حمص المحاصرة بخذالن الكون المرير و صرير السقوط الموجع
 AM 09:35 / 2014 - 3 - 27
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

كانت باجتاه القلب
إنه��م يعرفون أي��ن يصوبون. ذراع��ي حمتني 
فع��ال. لكنها تناث��رت أمامي. ُقطع��ت بالكامل، 

فراغها يؤلمني اآلن. حينها لم أشعر بشيء« .
تتابع وبريق باهت، تكشفه السماء الرمادية بيننا: 
»كن��ت أظن أني لن أموت. لي��س اآلن على األقل! 
أو حت��ى لن أص��اب، بحيث لن أتمك��ن من العمل 
مع الناس تحت الحصار. شهدت مجزرة الكيماوي، 
وأصب��ت فيه��ا، ونجوت، ف��ي المظاه��رات غافلت 
القناصة، وتحت القص��ف. حافظت على هدوء تام. 
لكن، وأنا أس��قط، وبينما ذراعي تطير في الهواء. 
عرفت أن الموت اليعني شيئا، وهو بسيط وسهل 
وقريب جدا، ش��عرت بأصابعي الوحي��دة المتبقية 
وهي تالمس ش��يئا حارا ويخفق. الهواء الذي كان 
يخرج من التنفس هو ما جعلني أعرف أني أمس��ك 
أحش��ائي. تطلعت بهدوء وبطء. كنت أحمل قلبي 
بيدي. لمسته، وأحطته بعناية، وكانت كتلة حمراء 

تندلق من وسط صدري. ولم أكن ميتة«.
ناجية من المعضمية

سمر يزبك

قد أعتََقُل.. 
قد تُقتََلعُ أظافري.. 

بُ حتى البُكاء..  قد أعَذَّ
قد أموتُ.. 

قد أعودُ إلى أهليَ جُثَّة.. 
و لكنْ.. 

لن تكوَن هامدة.. 
لن تكوَن هامدة أبدا!!.

فراس الضمان
أخي لن يرجع.

أمي لم تعد تنطق،
فقط ترفّ بيديها

وتشهق،
كأنها تهمس لخطواته 

وتستدعيها

تغريد الغضبان

أتنقُل ف��ي صفحات الس��وريين وي��دي على قلبي 
ففي كل صفحة أخش��ى من عبوةٍ ناس��فةٍ تنفجر 
ف��ي وجهي أو قذيفةٍ تس��قط في م��كان ما داخل 
الصفح��ة أو فوه��ة مدف��ٍع تجعلن��ي ُأبعد رأس��ي 
عن مرماه��ا بحرك��ةٍ ال إراديةٍ، ثمة دم��ارٌ هائٌل 
على ص��ورة الغالف، ثمة حزٌن ويت��مٌ في الصورة 
الشخصية، ثمة نزوحٌ، تهجيرٌ، والكثير من الرعب 
في كل كلمةٍ مكتوبةٍ أو س��تكتب بعد ثانيةٍ عن 
س��يناريو الدم. قات��ٌل ذات اليمين، ش��بيحٌ يحوم 
في األرجاء، تسلل مخبٍر، ش��هيدٌ يُزف، ابتهاالتٌ 
وأدعيٌة، ش��عبٌ بأكمله يتالشى، دمٌ دمٌ ودم. ال 
ص��وتٌ يعلو فوق ص��وت الدم. آذانن��ا قد أصابها 
الصمم. رائحة الموت تعبق من كل زوايا الصفحات 
وصورها كما في البيوت المدمرة منها والمهجورة 
والمأهولة ببقاي��ا الذكريات، ت��كاد تخنقك رائحة 
الموت أكث��ر من تلك الدمعة الت��ي تخنقها وهذه 
الغص��ة الت��ي تكبته��ا داخ��ل وعي��ك المتص��دع 
المتأه��ب في أي لحظ��ةٍ لالنفج��ار الدرامي، الذي 
تتدرب عليه قبل نومك كل ليلةٍ سوريةٍ. أهذا كل 

ما بقي من سوريا؟ أهذا كل ما بقي في سوريا؟..

عماد الزير

من مظاهرات مدينة داريا آب 2013

جمال �ضبح
احساس��ي كفلسطيني بإمكانية فقدان األرض / أرضي 
ه��و أكثر ما يش��دّني إلى الثورة الس��ورية! واهلل »على 

قلق كأّن الريح تحتي«!..

مازن غربية
لس��ت محامي��ا, وال قاضيّ��ا, وال أدع��ي أي معرفة خاصة 
بعيدة النظ��ر وعميقة ف��ي القوانين الجنائي��ة وقوانين 
العقوب��ات, لكنّ��ي أح��اول أن أدّع��ي االنتماء إل��ى حالة 
انس��انيّة عامّ��ة ش��املة, تس��اوي بي��ن جمي��ع البش��ر, 
وانطالقا من رغبتي الس��اذجة ف��ي االنتماء لهذه الحالة, 
أرى أن��ه اذا تمّ وصدر حك��م االعدام من محكمة جنايات 
المنيا في مصر بحق 528 متهما »اخوانيّا«.. فهذا الحكم 
هو شكل من أشكال االبادة الجماعيّة »القانونيّة«, ولن 
يكون اال مجزرة أخرى وبغطاء قانوني.. كما هي حال كل 

المجازر في عهد حكم العسكر.

موؤيد �ضكيف
أحم��د اهلل.. لم يع��د يوج��د معتقلين م��ن عائلتي لدى 

النظام.. كلهم استشهدوا..

هالة حممد
إلى أرمن كسب.. يكور لقلب كّل سوري.. إنتو وبيوتكن 

وتسريحات شعر عجائزكم.. 
حمتكم س��وريا.. وحمت لغتك��م الجميلة التي تزهر في 
ضلوع س��وريا.. نطح��ن معا ه��ذا األلم.. ف��ي طاحونة 

المحبة.. حرفا حرفُا..
ونحكي كّل بلغته.. ونتعاهد.. 

نوار نورا
ف��ي اللحظ��ة الت��ي تك��ف فيها ع��ن الخوف م��ن موتك 

الشخصي:
تصبح عصيا على الموت!!.. و إن مت!!...

مهند الفيا�ش
حديث المقهى في الرقة: 

مات علي األسد 
ش��لون! يوال أنت��ه كل يوم تم��وت واحد. ه��ذاك اليوم 

جتلت فواز اليوم جتلت عالوي زاد 
و اهلل م��ات طي��ب شس��وي يعني كل يوم ق��ام يفطس 

منهم واحد 
طيب ال تقلي زاد هذا قائد جيش دفاع وطني 

ال 
عجل شنو جان يشتغل!

عرصا

موؤيد �ضكاف
من المعيب في تاريخنا كشعب وبعد كل هذه التضحيات 
أن يتم س��فك الدماء بناء على وجهة نظر وسوء تقدير 
لألم��ور.. وهذا ما يح��دث في ريف إدل��ب الغربي.. وفي 

عموم سوريا.

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

بس »نشّى«.. صار ينقط دم كمان..

حممد زادا
- وكم صار عددهم يا أمي؟..

- منذ عامين توقفنا عن العد يا بني..

عبري حيدر
ل��م يص��ل هدير الطائ��رات االس��رائيلية الت��ي قصفت 
قرى ف��ي البقاع اللبنان��ي ليل البارحة مس��امع مقاتلي 
ح��زب اهلل الذين يقاتلون في يبرود الس��ورية.. يا زمان 

الممانعة!..

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

كما ينبغي بالمتفرجين على الوجع أن يفعلوا..

وليد قوتلي
المهزلة التي تنتجها واش��نطن في س��وريا، ركيكة إلى أبعد 
الحدود، ودموية إلى أبعد الحدود، وغبية إلى أبعد الحدود!..

�ضايل الذهبي
بع��د جول��ة فيس بوكي��ة لمتابع��ة االخبار والبوس��تات 
مت��ل  نحن��ا  ان��و  حس��يت  من��و،  والل��زي  والتعليق��ات 

المقطوعين من شجرة.. يا اهلل اديش هالبلد لحاال!..

زياد ال�ضويف
»هذه ه��ي الطريقة المثلى إلزالة القمامة من الش��وارع«.. 
هيك نزل الحيض من فم فارس الشهابي تعليقًا على جرف 
ش��هداء الجيش الحر بالجرّاف��ات.. أنت وأمثال��ك أيها التافه 
ما رح يكون مصيركون مرتبط بتس��وية مرتقبة مع األس��د 
لتهريب��وا.. أن��ت وأمثالك أيها المس��كون بهواجس كراس��ي 
السلطة ما رح يكون مصيركون الهاي لتنعموا بديمقراطية 
أوروب��ا.. أنت وأمثال��ك ما رح نعطيكون فرص��ة الموت على 
حبال المش��انق في ساحات س��وريا الحرة.. فارس الشهابي 
حلب.. أيمن جابر الالذقية.. وهيب مرعي طرطوس.. بأيدي 
رح داويك��م وأس��عفكون كل م��ا اقت��رب الم��وت آلخدكون، 
وبأي��دي رح عل��ق ايدك��ون اليمين بجراف��ة، ومصل وكيس 
دم بايدك��ون التاني��ة.. أنتو وأمثالكون ف��ي باقي محافظات 

سوريا، الحياة كتيرة عليكون والموت قليل لكم..

اأ�ضعد كنجو
من يحاولون تسفيه مطالب نبذ الطائفية.. هم نفسهم 
العاملين على تسفيه الوطن.. ونفسهم من يستثمرون 
الجرائ��م ولحظ��ات المج��ازر و الدماء واالش��الء الرضاء 
عقده��م وامراضه��م الخاص��ة.. وذاته��م م��ن اعتبروا 
االنس��انية عار والوطنية رقة زائدة والرومنسية تهمة.. 
المتهكمي��ن عل��ى العيش المش��ترك واصح��اب كلمات 

االستهزاء ببديهيات بناء االوطان.. أي قطيع أنتم؟

�ضارة ال�ضيخ
من س��خافة القدر أن عرس��ال الت��ي قدمت أول ش��هيد لبناني على 
الجبهة ضد العدو اإلسرائيلي تحاصرها اليوم المسماة »مقاومة«..

فايز م�ضاملة
أخ��ي ال جمعة مباركة وال ش��ي.. كل ما حدا بيكتب جمعة 
مباركة بيكتر القتل والفقر دائمًا الزم نكتب جمعة النصر 
من عند اهلل عز وجل وهمة األبطال.. صرلنا ثالث سنوات 

وما زبطت وال جمعة حاجة تقولو مباركة دخيلكون..

لقمان دريكي
بعد ثالث س��نوات ثورة نزلت مطالب الثوار من إس��قاط 

األسد إلى إسقاط الجربا.
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

نصوص وتصوير: باسل حسو | دقق النصوص: ميمونة العمار

"ثم عاش األمير واألميرة بس��الم وهناء". 
أنه��ى الج��د حكايت��ه بتل��ك الكلم��ات التي لم 
تل��قَ إعج��اب حفيدته "نور" وظل��ت تنظر إليه 
باس��تغراب وكان يبادلها نظرات الدهش��ة فقد 
ظن أنها ستس��ر بما قص عليه��ا. ثم انقضى 
ع��ام كام��ل ولم ي��زاال عل��ى تلك الح��ال حتى 
تالش��ى صمتهما حين س��ألته: لم��اذا لم تحيَ 
أن��ت وجدتي بس��الم وهن��اء؟ حتى أم��ي وأبي 

يعيش��ان في حالة حرب دائمة والتعاس��ة تمأل 
وجههما وقد رويا لي حكاية تشبه حكايتك.

لم يستطع الجد أن ينطق بإجابة ما سألته 
ودب الخوف في قلبه حتى باتت تُس��مع دقاته 
في أرجاء البلدة بأسرها، ثم مر عام آخر ومازال 
قلب الجد ي��زداد بخفقانه وصوته يزداد بعلوه 
كذل��ك األمر. ث��م أجابت الفت��اة الصغيرة على 

س��ؤالها قائلًة: ألنك��م أنتم الكب��ار ال تعرفون 
س��وى الكذب على أنفس��كم وتعي��دون الكذب 
علينا فيمس��ي التآلف بين البشر والسرور في 

قلوبهم حلمان ال يدركان.
وبعد العام الثالث نشبت ثورة الصغار على 

الكبار ألجل أن يحيا اإلنسان بسالم وهناء.
سوريا / ريف حلب / 2012

ثم عا�ش الأمري والأمرية ب�ضلم وهناء
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــلم الــ�ــضــوري احل ــض ــ� ــارت �ــضــمــن م ــم ــض ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

من أس��س الجامعة العربية ولمن؟ سؤال يطرح منذ 
تأس��يس الجامعة عام 1945 ألنها لم تقدم ش��يئًا يخدم 
قضايا الش��عوب العربية عبر تاريخها، وكان الحكام أدوات 
ودم��ى بي��د أجن��دات خارجية، تف��رض عليه��م القرارات 
وتستبعد أخرى، كما حصل في قمة الكويت التي أختتمت 
أعمالها دون إص��دار بيان واإلكتفاء بإع��الن، وتراجع عن 

قراراتها السابقة. 
ه��ل كان تأس��يس الجامع��ة ردًا أو امت��دادًا لبعض 
الح��ركات والتجمع��ات العربي��ة الس��رية التي ب��دأت من 
بداي��ة الق��رن الماضي، لتكون ه��ذه كتلة واح��دة علنية 
يس��هل التحكم بها، وإفراغها من أي فعل إيجابي وعملي، 
ومضمون حقيقي وجدي، لعمل عربي مش��ترك، حيث نرى 
في كل قمة ترحيل القضايا الخالفية واألساسية إلى القمة 
التالية، حتى تراكمت القضايا الشائكة وباتت عصية على 

الحل.
القضية الس��ورية التي شهدت تراجعًا في الدعم من 
قمة الدوحة إلى قمة الكويت، تشابه القضية الفلسطينية 
التي تاج��رت بها جامعة الحكام الع��رب عقود من الزمن، 
والت��ي تص��درت أعم��ال كل القم��م عل��ى أنه��ا القضية 
الجوهرية والمركزية العربية، كما يس��مونها حتى فرغت 
الكلمة من معناها، وفرغت القضية من أساسياتها، وللحق 
والحقيق��ة ل��م تجرؤ الجامع��ة يومًا على اتخ��اذ قرار جدي 

لدعم الشعب الفلسطيني، ألن قرارها ليس في يدها.
وتضاربت آراء المعارضة السورية حول إعالن الكويت 
فف��ي الوقت الذي س��خر منه العديد منه��م، معتبرين أنه 
ليس هن��اك من أمل في وقفة عربي��ة بعد صمتهم ثالث 
س��نوات عل��ى نزيف الدم الس��وري، س��ارع االئت��الف إلى 
الترحي��ب بإعت��راف القم��ة باالئت��الف والوعد بتس��ليمه 
مقعد س��ورية ف��ي القمة القادم��ة، متناس��يًا أن الجامعة 
العربية استغرقت س��نوات حتى اعترفت بمنظمة التحرير 

الفلسطينية ممثاًل شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.
 وللتذكي��ر فق��ط ففي الع��ام 1952 أص��در مجلس 
الجامعة قرارًا له بتسمية مندوبًا عن فلسطين، وفي العام 
1964 اعت��رف مؤتمر القم��ة العربية بالقاه��رة بمنظمة 
التحرير«التي تأسست عام 1963« كممثل شرعي للشعب 
الفلس��طيني، واعتبار رئي��س المنظمة ممثاًل لفلس��طين 
ل��دى الجامعة، التي اس��تمرت حتى مؤتمر ال��دار البيضاء 
الذي عقد بعد حرب عام 1973، والتي اعترف حينها القادة 
العرب بمنظمة التحرير الفلس��طينية ممثاًل شرعيًا ووحيدًا 
للشعب الفلسطيني، في الجامعة العربية واألمم المتحدة، 
وفي ع��ام 1976 قبلت المنظمة كعض��و كامل العضوية، 
وأصب��ح لها ممثل في مجلس الجامعة من حقه أن يصوت 
في جمي��ع القضايا، أربعة وعش��رون عامًا م��ن المماطلة 
والتس��ويف في قضية العرب المركزية، فكيف في القضايا 

األقل أهمية حسب رؤيتهم.
وبمقارن��ة بين مؤتم��ري القمة الس��ابقين فقد أكد 
إعالن قم��ة الكويت الت��ي اختتمت أعمالها ي��وم االربعاء 
الماضي، تضامنه مع الشعب السوري وعلى حقه المشروع 
في الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة، واقامة نظام 
دولة تتمتع في��ه جميع المواطنين الس��وريين بالحق في 
المشاركة في جميع مؤسساته دون اقصاء او تمييز بسبب 

العرق او الدين او الطائفة.
وش��دد على الدع��م الثابت لالئت��الف الوطني لقوى 
الثورة المعارضة الس��ورية بوصفه ممثاًل شرعيا للشعب، 
وطال��ب النظام الس��وري بالوقف الف��وري لجميع االعمال 
العس��كرية ضد المواطنين الس��وريين ووضع حد نهائي 

لسفك الدماء.
وأدان بش��دة المجازر والقتل الجماع��ي الذي ترتكبه 
ق��وات النظام الس��وري ضد الش��عب األعزل بم��ا في ذلك 
اس��تخدامها لألس��لحة المحرمة دوليا، ودعا الدول العربية 
والعال��م أجم��ع إل��ى العمل على نح��و حثيث لوق��ف حمام 
الدم وانته��اك الحرمات وتش��ريد المواطني��ن داعيًا: إلى 
إيجاد حل سياس��ي لألزمة السورية وفقا لبيان جنيف 1 بما 
يتيح للشعب الس��وري االنتقال السلمي العادة بناء الدولة 
وتحقي��ق المصالح��ة الوطنية بم��ا يكف��ل المحافظة على 
استقالل سورية وسيادتها ووحدة أراضيها وسالمة ترابها.

وكانت قم��ة الدوحة التي عقدت في مثل هذا الوقت 
م��ن العام الماض��ي قد أكدت ف��ي بيانها، عل��ى »أهمية 
الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياس��ي كأولوية لألزمة 
الس��ورية مع التأكيد على الحق لكل لدول��ة وفق رغبتها، 
وتقدي��م كل وس��ائل الدف��اع ع��ن النفس بم��ا في ذلك 

العسكرية لدعم صمود الشعب السوري.
ورح��ب الق��رار الخاص بس��وريا ف��ي البيان بش��غل 
االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الس��ورية مقعد 
الجمهوري��ة العربية الس��ورية في جامعة ال��دول العربية 
ومنظماتها ومجالسها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى 

تشكيل حكومة تتولى مسؤولياتها السلطة في سورية.
وأك��د البي��ان اعتب��ار االتئ��الف »الممث��ل الش��رعي 
الوحيد« للشعب الس��وري و«المحاور األساس« مع جامعة 
الدول العربي��ة، ودعا المنظمات اإلقليمي��ة والدولية إلى 

االعتراف باالئتالف ممثال شرعيا ووحيدا للشعب السوري.
و ن��دد العرب ف��ي بيانهم بم��ا وصف��وه بالتصعيد 
الخطير الذي تمارس��ه قوات النظام الس��وري ضد شعبها، 
ودع��وا النظ��ام إلى تحقيق تطلعات الش��عب ف��ي التغيير 
واإلص��الح الديمقراط��ي الحقيق��ي، وإيقاف آل��ة البطش 
والتدمير ونزيف ال��دم، وحثوا مجلس األمن الدولي التابع 
لمنظم��ة األمم المتح��دة »ألخذ دوره وإص��دار قرار ملزم 

بوقف إطالق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات 
المرحلة االنتقالية.

كم��ا دعا البي��ان إلى »تح��رك عربي فاع��ل يتصدى 
لمعان��اة الماليين م��ن النازحي��ن والالجئين الس��وريين 
وتقدي��م كافة أش��كال الدعم للدول التي تس��تضيفهم«، 
و«الدع��وة للعم��ل على إعادة إعمار س��وريا بعد االنطالق 

نحو المرحلة االنتقالية.
الف��رق بين القمتي��ن أن أزيل��ت كلم��ة الوحيد من 
االئت��الف في إعالن الكويت، كما تم رف��ع علم النظام في 
القاعة، وعل��ى األعمدة المحيطة بالم��كان، بداًل من علم 
الثورة الذي رفع في قمة الدوحة، إضافة إلى تحفظ الجزائر 
والعراق ون��أي لبنان بالنفس في الدوحة، في حين هددت 
الدول الثالث باالنس��حاب من قمة الكويت، اذا تم تسليم 
المقعد لالئتالف ألسباب يعلمها الجميع، وتراجع الحماس 
لدع��م الش��عب الس��وري، على الرغ��م من تزايد مأس��اة 
السوريين في الس��نة الثالثة عنها في السنتين، واستمرار 
النظام ف��ي ارتكاب المج��ازر والمذابح والقت��ل والتهجير 
بوتيرة أعلى بدعم من روس��يا، وإيران ومواليها من لبنان 

والعراق. 
م��ا ال��ذي تغير بي��ن القمتي��ن، هل ه��و الواقع على 
األرض، أم الضغ��وط والتدخ��الت الدولي��ة، ألن المبررات 
الت��ي قدمت من األمين الع��ام للجامعة العربية بأن هناك 
عوائق فنية وقانونية، لتس��ليم المقعد لالئتالف، لم تكن 
موجودة حين سلمت الجامعة العربية مقعد ليبيا للمجلس 

الوطني الليبي، رغم تشابه الظروف والتوصيفات.
الحقيقة أن أحدا لم يع��د يعير انتباها للقمم العربية 
الهزيلة والخاوية ألنها متش��ابهة بالفشل، والخيبة، رغم 
اعتبار قادتها دائمًا أن مجرد عقدها هو انجاز تاريخي، وإذا 
تجاوزنا السياس��ي، فالجامعة والقمم المتوالية لم تستطع 
حت��ى أن تنجز القليل من التكامل االقتصادي، الذي يمكن 
أن يح��ول المنطق��ة العربي��ة إلى قوة اقتصادية يحس��ب 
حسابها، ألنها تملك ثروات يتصارع عليها العالم كله على 
أرضها، ونحن لم نس��تطع أن نس��تغلها بأبس��ط الحدود 

لتطوير دولنا. 
وم��ن غي��ر المفهوم اص��رار وتهاف��ت االئتالف على 
تس��لم المقعد في جامعة ميتة سريريًا، التقدم وال تؤخر، 
وقراره��ا ليس في يدها، وانما في مكان آخر، ودعم الثورة 
اليأت��ي من جامع��ة معطلة أصاًل، وإنما م��ن طرق عديدة 
أهمها س��ورية داخلية، غي��ر مرتهنة ألجن��دات متصارعة 
على أرضنا وعلى حس��اب ش��عبنا، وبعدم استجداء أصدقاء 
ل��م يقدموا للثورة ش��يئًا ول��ن يقدموا ألنه��م ينطلقون 
في حس��اباتهم من مصالحهم فقط، وه��ذا ما لم يدركه 

االئتالف بعد.

قمم 
اخليبات
  زليخة سالم


