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عدد الالجئني ال�سوريني يف لبنان جتاوز املليون مبا 
يوازي ربع �سكان لبنان، وت�سجيل 2500 الجئ يوميًا
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

أعلنت المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
أن ع��دد الالجئي��ن الس��وريين في لبن��ان تجاوز 
المليون في بداية الش��هر الج��اري، أي مايوازي 
ربع س��كان لبن��ان، ال��ذي يس��تضيف أكبر عدد 
م��ن الالجئين، وهو ما يش��كل أزمة ضخمة لبلد 

صغير مثل لبنان.
وقال��ت المفوضي��ة ف��ي تقرير لها نش��رته 
الخميس الماضي أن عدد الالجئين ازداد بمقدار 
الثلث الس��نة الماضي��ة، وأن بين كل ألف لبناني 
هن��اك 220 س��وريًا، وه��ي محط��ة قاتم��ة في 
األزمة تفاقمت بس��بب س��رعة نض��وب الموارد 
ووص��ول ق��درة المجتم��ع المضي��ف إل��ى حافة 
االنهيار, فبعد ثالث س��نوات من األحداث، أصبح 
لبنان البلد األعلى كثاف��ة بالالجئين في العالم، 
ويص��ارع لمواكبة أزم��ة ال تبدو عليه��ا عالمات 

التباطؤ. 
وأوضح المفوض السامي لشؤون الالجئين 
أنتونيو غوتيري��س: أن "لبنان بلد صغير يعاني 
صعوب��ات داخلية كثيرة، وتدفق أكثر من مليون 
الجئ على أي بلد يش��كل أزمة ضخمة فكيف إذا 
كان األمر يتعلق ببل��د صغير كلبنان يعاني من 
صعوبات فهو أمر مذهل وقال: لقد أظهر الشعب 
اللبناني س��خاًء ملفتًا، ولكنه��م يجدون صعوبة 
في التكيف مع الوضع، ألن لبنان يستضيف أكبر 
كثاف��ة لالجئين في التاري��خ الحديث، وال يمكننا 

السماح لها بتحمل هذا العبء بمفردها.
وأض��اف: إن تدف��ق الالجئين يتس��ارع ففي 
نيس��ان 2012 كان هناك 18 ألف الجئ س��وري 
في لبنان، وبحلول نيسان 2013 أصبح عددهم 

356 ألفًا، واليوم تج��اوز عددهم المليون، وكل 
يوم تس��جل المفوضية العليا لش��ؤون الالجئين 
2500 الجئ جديد ف��ي لبنان، وتدفق هذا العدد 
يس��بب صعوب��ات كبي��رة للبن��ان ف��ي مج��االت 
التعلي��م والصح��ة والكهرباء والمي��اه والصرف 
الصحي، وكان له تأثير كبير على تدني مستوى 
التج��ارة والس��ياحة واالس��تثمار وارتف��اع ف��ي 
النفقات العامة، في الوقت الذي تصارع الخدمات 

العامة من أجل تلبية الطلب المتزايد.
وأك��د غوتيري��س أن 80 ألف الج��ئ بحاجة 
ماس��ة حاليًا للمس��اعدة الطبية، وأكثر من 650 
الف��ًا للمس��اعدات الغذائي��ة الش��هرية من أجل 
البق��اء، وق��ال: حتى اآلن ل��م يصل م��ن المبلغ 
الموع��ود كمس��اعدات في ع��ام 2014 ويقدر ب� 

1.89 مليار دوالر سوى 242 مليون دوالر.
وق��ال: "عل��ى الرغم م��ن ارتفاع مس��توى 
الدعم الدولي للمؤسسات الحكومية والمجتمعات 
المحلي��ة، ولو بش��كل بطيء، إال أنه ال يتناس��ب 
بتات��ًا مع ما هو مطلوب, "إن توفير الدعم للبنان 
ليس واجبًا أخالقيًا فحس��ب، بل هو حاجة ماسة 
لوق��ف تزاي��د انع��دام الس��الم واألم��ن في هذا 
المجتم��ع الهش، ب��ل والمنطقة بأس��رها، وفي 
الوق��ت الذي يتوس��ع فيه حجم ح��االت الطوارئ 
اإلنس��انية، وتزداد عواقبها خطورة على لبنان، 
نج��د أن النداء اإلنس��اني الخ��اص بلبنان حصل 

فقط على 13 في المائة من التمويل.
وج��اء ف��ي التقري��ر أن األطف��ال يش��كلون 
نص��ف ع��دد الالجئي��ن الس��وريين ف��ي لبنان، 
ويتج��اوز عددهم في س��ن المدرس��ة 400 ألف 

طف��ل وهو أعلى من ع��دد األطف��ال اللبنانيين 
في الم��دارس العامة. وقد فتحت هذه المدارس 
أبوابه��ا لنحو 100 ألف الجئ، لك��ن القدرة على 

استيعاب المزيد باتت محدودة للغاية.
وتش��ير تقدي��رات البن��ك الدول��ي إل��ى أن 
ملي��ار   2.5 لبن��ان  كلف��ت  الس��ورية  األح��داث 
دوالر أمريك��ي من حيث الخس��ائر في النش��اط 
االقتصادي العام الماضي ويهدد بوقوع 170 ألف 
لبناني في براثن الفقر بحلول نهاية هذا العام، 
فيما تتج��ه األجور إلى الهبوط ف��ي وقت تعاني 

فيه األسر من أجل تدبر أمورهم المعيشية.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من يشعر بالعبء 
المباش��ر جراء تدفق الالجئين ه��م المجتمعات 
المحلي��ة، حي��ث تج��اوز حالي��ًا ع��دد الالجئي��ن 
الس��وريين في العديد من البل��دات والقرى عدد 
اللبنانيين. وفي جميع أنحاء البالد، وباتت قدرات 
البني��ة التحتي��ة الحيوي��ة على ش��فير االنهيار، 
ليط��ال تأثيره��ا الالجئين واللبنانيي��ن على حد 
سواء, كما ضعفت بش��دة إدارة الصرف الصحي 
والنفاي��ات، ول��م تعد العي��ادات والمستش��فيات 
ق��ادرة عل��ى تحم��ل الضغط ف��ي الوق��ت الذي 
نضب��ت فيه إمدادات المي��اه، أما األجور فهي في 
انخفاض بس��بب ارتف��اع العرض م��ن العمالة، 
وهناك اعتراف متزايد بأن لبنان يحتاج إلى دعم 

في التنمية طويل األجل لمواجهة األزمة.
وتص��ارع وكاالت االغاث��ة م��ن أج��ل تحديد 
األولوي��ات الملح��ة على قدم المس��اواة وتوجيه 
المس��اعدة ف��ي المق��ام األول للفئ��ات األكث��ر 
ضعفًا من السكان األكثر احتياجًا، ألن محدودية 
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ال�سلطات ال�سورية توؤجل موؤقتًا نقل 
املواد الكيمياوية، واأملانيا تعتزم ار�سال 

فرقاطة للم�ساركة يف تدمري االأ�سلحة

التموي��ل اإلنس��اني إل��ى جانب النفاد المس��تمر 
لمدخ��رات الالجئي��ن يمكن أن يك��ون لها عواقب 
وخيم��ة، كما أن هناك عددًا متزايدًا من الالجئين 
غير قادرين على العثور على س��كن مناس��ب أو 
تس��ديد اإليجار األمر الذي يضطرهم للجوء إلى 

مساكن غير آمنة.
من جانب آخ��ر وصفت الس��فيرة األمريكية 
ل��دى األمم المتح��دة "س��انتا بور" األح��داث في 
س��ورية ب�"أس��وأ كارثة إنس��انية" ف��ي التاريخ، 
داعية إلى ضرورة التدخل الدولي إلنقاذ الش��عب 

السوري من اإلبادة.
وقال��ت إن ش��الل ال��دم ف��ي س��وريا ذه��ب 
ضحيت��ه أكثر من 150 ألفًا، والش��رق األوس��ط 
يعج بالفوضى واالضطرابات واألزمات إلى درجة 

يصعب تحديد أيها األسوأ.
وبعد ص��دور تقرير المفوضية بتخطي عدد 
الالجئي��ن في الملي��ون طالب االئت��الف الوطني 
الس��وري الس��لطات اللبناني��ة بالتدخ��ل ل�"وضع 
الالجئي��ن  العنصري��ة" بح��ق  للممارس��ات  ح��د 
الس��وريين، متهمًا "بعض الفئ��ات الطائفية في 
لبن��ان" بالقي��ام بإج��راءات "تضييق واس��تغالل 
وتميي��ز بح��ق الالجئي��ن، وص��واًل إل��ى االعتداء 

الجسدي في بعض الحاالت.
كم��ا طالب االئتالف ف��ي بيان ل��ه "المجتمع 
الدول��ي بتقدي��م دع��م أكب��ر لتمكي��ن الجه��ات 
المس��ؤولة في لبن��ان م��ن التعامل م��ع األعداد 
الكبيرة لالجئين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم 

مرغمين هربًا من إجرام قوات األسد.
وق��ال االئت��الف: لقد أطلق بعض النش��طاء 
اللبنانيين حملة على مواقع التواصل االجتماعي 
تحت اس��م "ال للعنصرية" تضامن��ًا مع الالجئين 
الس��وريين بعد انتش��ار ظاهرة إق��دام الالجئين 
الس��وريين عل��ى االنتح��ار هربًا م��ن ظروفهم 
الصعب��ة" مؤخرًا، ف��ي محاولة لتس��ليط الضوء 
عل��ى الظروف الصعب��ة التي يمر به��ا الالجئون 
الس��وريون ف��ي لبن��ان، مؤك��دًا إنه��ا "ظاه��رة 
خطي��رة" يجب ع��دم التغاض��ي عنه��ا، أو تركها 
تتفاقم في الظالم، فما دفع هؤالء الالجئين إلى 
االنتحار هي بال شك ظروف كانت عليهم أقسى 

من الموت.
في غضون ذلك توقع ريان قطيش مسؤول 
لش��ؤون  الس��امية  المفوضي��ة  ف��ي  االتص��ال 
الالجئي��ن مع الحكومة اللبنانية في وادي البقاع، 
وص��ول المزي��د م��ن الالجئي��ن الس��وريين إلى 
منطقة عرس��ال مع اس��تمرار القت��ال، الفتًا إلى 
إن العمليات التي تق��وم بها المفوضية في هذه 
المنطق��ةُ تعد واحدة من أكب��ر تدفقات الالجئين 
الفردية من سورية إلى لبنان منذ بداية األحداث.

وق��ال قطيش في تصريح له: إن المفوضية 
وش��ركاؤها، مثل مجلس الالجئين الدانماركي، 
واللجنة الدولية للصليب األحمر, والمنظمات غير 
الحكومي��ة المحلي��ة، تقوم ببناء أماك��ن لإليواء 
وتس��ليم البطانيات واألغذية وتلبية االحتياجات 
الضروري��ة، إال أن االحتياجات هائلة، و"ما نفعله 
اآلن هو محاولة لكي نضمن لكل ش��خص مكانًا 
لإلقامة يش��عر فيه بالدفء أثن��اء الليل"في هذا 
الطق��س الب��ارد لياًل، لذل��ك نضع الم��أوى على 
رأس أولوياتنا، و يمثل تقديم المساعدات تحديًا 

حقيقيًا لنا نظرًا لمعدل تدفق الالجئين.
وارتفع ع��دد المخيم��ات غي��ر النظامية من 
س��تة مخيمات إلى ثالثي��ن مخيمًا، ف��ي المدينة 
الت��ي اس��تقبلت إل��ى اآلن أع��دادًا كبي��رة م��ن 
الالجئين خالل األش��هر األخيرة، حيث تجاوز عدد 
س��كانها هذا األس��بوع 83 ألف نسمة مقارنة مع 
عدد سكانها األصليين البالغ 35 ألف نسمة، ولم 
تعد هناك أماكن ش��اغرة في المراكز المجتمعية 
والمس��اجد وغيرها من "أماكن اإليواء الجماعي" 
من��ذ فت��رة طويلة، م��ا اضطر بع��ض القادمين 
الجدد للعيش على ظهر شاحنات صغيرة وكبيرة. 

قال المتحدث باس��م األمم المتحدة فرحان حق: إن "السلطات السورية أبلغت البعثة المشتركة 
لألمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية أنها ستؤجل مؤقتا النقل المقرر للمواد الكيماوية، 

في ضوء تدهور الوضع األمني في محافظة الالذقية.
وأضاف حق في تصريح للصحفيين "ألحت البعثة المش��تركة على السلطات السورية بضرورة 
اس��تئناف النقل في أس��رع وقت ممك��ن للوفاء بالج��داول الزمنية إلتمام تفكيك برنامج األس��لحة 

الكيماوية السوري وتدميره. 
 من جانبها قالت سيغريد كاخ رئيسة البعثة التي تشرف على عملية تدمير األسلحة الكيماوية 
السورية يوم الخميس إن سورية قامت بتجميع نحو 40 بالمئة من ترسانتها من األسلحة الكيماوية 
في حاويات لنقلها خارج البالد وتدميرها، و إنه تم نشر قوافل أمنية للتعامل مع العنف حول مدينة 

الالذقية الساحلية.
وأبلغت كاخ مجلس األمن الدولي أن السلطات السورية قالت يوم األحد إنها تريد استئناف نقل 
الم��واد الكيماوية إل��ى الالذقية "في األيام القليلة القادمة" وأنه إذا اس��تؤنفت العمليات على الفور 
فإن الوفاء بالجدول الزمني لنقل األس��لحة الكيماوية من س��وريا بنهاية نيسان وتدميرها قبل 30 

من حزيران ال يزال ممكنا، مؤكدة أن الجدول الزمني يواجه تحديات متزايدة.
 ونقلت رويترز عن دبلوماس��يون في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قولهم بش��رط عدم 
الكش��ف عن هويتهم إن رئيس��ة البعثة أبلغت المجلس يوم الخميس أنه تم تجميع المواد السامة 
ف��ي 72 حاوية في ثالثة مواقع مختلفة، وإنه حالما يتم إرس��ال ه��ذه الحاويات خارج البالد فإن 90 

بالمئة من مخزون سورية من األسلحة الكيماوية يكون قد نقل خارج البالد لتدميره.
وقالت األمم المتحدة يوم الخميس إنه لم يتم منذ 20 من آذار نقل أي مواد كيماوية إلى مدينة 
الالذقية لش��حنها إلى خ��ارج البالد لتدميرها، وأنه تم التخلص إل��ى اآلن من حوالي 54 بالمئة من 

األسلحة الكيماوية التي أعلنتها سورية. 
من جانب آخر تعتزم ألمانيا ارس��ال فرقاطه و 300 جندي الي البحر المتوس��ط للمش��اركه في 
تدمير األس��لحة الكيمياوية الس��ورية، وم��ن المقرر ان تس��اعد الفرقاطه األلمانيه خالل األش��هر 
المقبله مع س��فن من دول أخرى في التأمين العسكري للسفينه االمريكيه المتخصصه "كاب راي" 

التي ستتولي تدمير األسلحه الكيميائيه في أعالي البحار.
وق��د وافق مجلس ال��وزراء األلماني يوم االربعاء الماضي على المش��اركه في المهمه الدوليه 
لتدمير األس��لحه الكيماويه الس��وريه، ويتطلب ذلك موافقه البرلمان األلماني )بوندس��تاج(، إال أن 

الموافقه تعتبر مسألة شكليه.
وقال وزير الخارجيه األلماني فرانك-فالتر ش��تاينماير: كلما تم االس��راع في تدمير األس��لحه 
الكيميائي��ه وتجني��ب المواطنين في س��ورية خطره��ا، كان ذلك أفض��ل، ومش��اركتنا تتوافق مع 

مسؤوليتنا الدولية.
وعرضت الحكومه األلمانيه تدمير ما يتبقي من األس��لحة الكيميائية على أراضيها، حيث توجد 
االعدادات التقنيه الالزمه لذلك في معمل وحيد بمدينه مونس��تر بواليه سكس��ونيا السفلي غربي 
ألمانيا، وتدعم ألمانيا عمل منظمه حظر األسلحه الكيميائيه في سوريه بخمسه ماليين يورو حتي 

اآلن.
ومن المقرر أن تبدأ عمليه تدمير األس��لحة الكيميائية الس��ورية في أعالي البحار نهايه الشهر 

الجاري أو بدايه أيار المقبل. 
وفي س��ياق متصل، اتهم ناش��طون في مدينة جوبر قوات النظام باس��تخدام غاز سام مجددًا 
ض��د المدنيي��ن يوم الخمي��س، وعرضوا لقط��ات لرجل فاقد للوع��ي فيما يبدو يرق��د على فراش 

ويعالجه مسعفون.
ويأت��ي ه��ذا الهج��وم على حي جوب��ر في العاصمة دمش��ق بعد أس��بوع من إرس��ال الحكومة 
السورية خطابا إلى األمم المتحدة يزعم أن لديها دلياًل على أن جماعات لمقاتلي المعارضة تخطط 

لهجوم بغاز سام في نفس المنطقة.
وكان االئتالف الوطني السوري قد طالب سابقًا المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات حول استخدام 

النظام للغازات السامة ضد المدنييين في جوبر ومناطق أخرى.
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اأحياء يف دم�سق تعر�ست الأ�سرار ج�سيمة نتيجة الق�سف 
وال�سكان بحاجة للم�ساعدات للبقاء على قيد احلياة

املفو�سة االأوروبية ل�سوؤون امل�ساعدات واإدارة االأزمات: احلل ال�سيا�سي 
هو الطريق الوحيد الإنهاء اأزمة الالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار

قال��ت األمم المتح��دة أن معظم 
المن��ازل ف��ي بع��ض أحياء دمش��ق 
ج��راء  جس��يمة،  ألض��رار  تعرض��ت 
األحداث الجارية، وأن السكان بحاجة 
إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح��ت األم��م المتح��دة ف��ي 
مس��ح أجرته ونش��رته يوم األربعاء 
الماض��ي أن الح��رب المس��تمرة منذ 
أكثر من ثالثة أعوام، أدت إلى إلحاق 
الخراب بالبالد وتدمير البنية التحتية 
وحولت بع��ض األحياء إل��ى أنقاض, 
وأن استمرار العنف يعني عدم توافر 
الكثير من الدراس��ات المفصلة حول 

مدى تأثيره.
وقال��ت وكال��ة غ��وث وتش��غيل 
التابع��ة  الفلس��طينيين  الالجئي��ن 
لألم��م المتحدة )أون��روا( التي تدعم 
الالجئين الفلس��طينيين إنها تحدثت 
مع أكثر من 500 شخص في حزيران 
الماضي عن األوضاع المعيش��ية في 
أربعة م��ن أحياء دمش��ق تعمل فيها 

الوكال��ة وعن األوضاع في أحد أحياء مدينة حلب 
الش��مالية، حيث ف��ر أكثر من ثلثي س��كان هذه 
األحياء من منازلهم، ويرتفع المعدل إلى 89 في 
المئ��ة في حي اليرموك الفلس��طيني في جنوب 

دمشق.
نص��ف  م��ن  أكث��ر  ع��ن  الوكال��ة  ونقل��ت 
األش��خاص الذي��ن تحدث��ت إليه��م قوله��م: إن 
منازله��م لحقت به��ا أضرار جس��يمة، في حين 
س��جلت في ث��الث مناطق على أطراف دمش��ق، 
وهي اليرموك، ودوما، والس��يدة زين��ب أضرارًا 

تتراوح من 72 إلى 79 في المئة.
وأوض��ح كري��س جاني��س المتحدث باس��م 
أون��روا "أن هذه أول دراس��ة من نوعه��ا، تقدم 

أدل��ة إحصائي��ة قاطعة عل��ى التأثير المأس��اوي 
واسع النطاق للصراع على الحياة وسبل العيش 

في جميع أنحاء سوريا."
وأشار المسح إلى أن جميع األشخاص الذين 
استجوبتهم األونروا حصل على قروض صغيرة 
لدعم تجارتهم أو عائالتهم، إال أن تأثير األحداث 
عليهم كان "ساحقًا ومريرًا، حيث استمر بالعمل 
من هؤالء األشخاص 13 % فقط بحلول حزيران 
2013، فيم��ا تع��رض م��ا يقرب م��ن 40 % منها 

للسرقة والنهب.
وأك��د غالبية م��ن جرى اس��تطالعهم أنهم 
عان��وا جراء ذلك من انخف��اض دخلهم في حين 
زادت أس��عار الس��لع األساس��ية بمعدل المثلين، 
وه��ذا ما دفع هذه العائ��الت الكثيرة إلى العيش 

عل��ى ح��د الكف��اف، و نص��ف الزبائ��ن تقريب��ا 
يعيشون على دخل يوم بيوم، ويعيش خمسهم 

تقريبًا بدون اي موارد دخل.
وخل��ص المس��ح إلى أن نس��بة كبي��رة من 
األش��خاص الذين اس��تطلعت آراؤهم يعيشون 
ف��ي "مش��قة ش��ديدة وحرمان" ويش��ير 86 في 
المئة منهم إلى أنهم في حاجة لمساعدات للبقاء 
على قيد الحياة، وهذه الحاجة ظهرت ملموس��ة 
على نحو خاص في الس��يدة زين��ب، واليرموك، 
وبس��تان الباش��ا )في حلب( حيث يقول أكثر من 
90 % أنهم في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، 
ف��ي حين أش��ار 38 % من العائ��الت إلى تلقيهم 
مثل هذه المساعدة، فإنه ال تزال الفجوة ضخمة 

فيما يتعلق بالمساعدات اإلنسانية.

حي القابون الدمشقي | تشرين الثاني 2013

ناشدت المفوضة األوروبية المكلفة شؤون المساعدات اإلنسانية 
وإدارة األزمات كريس��تالينا جيورجيفا، المجتم��ع الدولي العمل وبذل 
كل جهد ممكن من أجل إنهاء هذه الحرب الرهيبة في سورية، معربة 
عن قناعتها أن الحل السياس��ي المستدام هو "الطريق الوحيد" إلنهاء 

أزمة الالجئين السوريين في دول الجوار، خاصة في لبنان.
وأك��دت جيوجيفا في تعليق لها على تقرير المفوضية الس��امية 
لش��ؤون الالجئين ال��ذي تحدث ع��ن تخطي الالجئين الس��وريين في 
لبنان عتبة المليون شخص، أن أوروبا مستمرة في تأمين المساعدات 

للمجموعات األكثر ضعفًا من الالجئين السوريين خاصة األطفال.
وقالت:نعم��ل مع المجتمع الدولي من أجل تأمين الس��الم واألمن 
ليتمكن الالجئون من العودة إلى بالدهم وإعادة بناء حياتهم، مشيرة 
إل��ى أن مس��ألة الالجئي��ن هي وجه آخر من وجه المأس��اة الس��ورية، 

مثمنة الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية الستيعاب الالجئين.
وحذرت من األعب��اء االقتصادية اإلضافية على لبنان، جراء تزايد 

أعداد الالجئين السوريين.
وبينت جيوجيفا: أن اإلتحاد األوروبي بدوله ومؤسس��اته س��اهم 
منذ بداية األحداث السورية بمبالغ إجمالية وصلت إلى 2,6 مليار يورو، 
و أن 216 ملي��ون يورو ج��اءت من موازنة الجه��از التنفيذي األوروبي 
وحدة، في حين أن "%26 من هذه المساعدات ذهبت إلى لبنان وحده.

الجئون سوريون على الحدود األردنية | أيلول 2013
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قافلة اإغاثية مكونة من 14 �ساحنة تدخل مدينة 
دوما يف الغوطة ال�سرقية االأ�سبوع املا�سي

احلكومة ال�سورية املوؤقتة تقر اأكرث من 166 مليون دوالر لدعم 
قطاع التعليم يف �سورية ودول اجلوار

ال�سبكة ال�سورية حلقوق االإن�سان تطالب املجتمع الدويل بتدمري 
االأ�سلحة العنقودية اأي�سًا

دخل��ت إل��ى مدينة دوم��ا المحاص��رة قافلة 
إغاثية مكونة من 14 شاحنة تحمل مواد غذائية 
وغي��ر غذائية من جهة مخي��م الوافدين, إلغاثة 

ألف أسرة داخل دوما بالغوطة الشرقية.
وقال مس��ؤول األمم المتحدة المشرف على 
إدخ��ال المس��اعدات إل��ى الغوطة الش��رقية في 
تصري��ح له أن القافلة دخل��ت إلى دوما باإلتفاق 
بي��ن الحكوم��ة والمعارض��ة داخ��ل المنطق��ة, 
وبتع��اون كل األط��راف, وبش��كل ميس��ر دون 
عقبات أو مش��اكل, موضحًا أن هذه القافلة هي 
الثانية في البرنامج اإلنساني الذي تنفذه األمم 
المتحدة بالتعاون والتنس��يق م��ع الهالل األحمر 
السورية والمكتب اإلغاثي في الغوطة الشرقية.

وأع��رب المس��ؤول األمم��ي عن أمل��ه أن يتم 
إدخ��ال مواد إغاثية أخرى إلى 50 ألف ش��خص من 
المدنيي��ن العالقي��ن ف��ي داخل دوم��ا, موضحًا أن 
القافلة األولى أوصلت مساعدات ل 3 آالف شخص.

وأوضح بعض الناش��طين واألهالي أن هذه 
المساعدات خجولة وغير كافية لسد االحتياجات 
المتزاي��دة من الم��واد الغذائي��ة والطبية نتيجة 

الحصار المطبق على الغوطة الشرقية.
وتمك��ن موظف��و األم��م المتح��دة في وقت 
س��ابق م��ن الش��هر الماض��ي, من الدخ��ول إلى 
مدين��ة دوم��ا وأدخلوا كميات قليل��ة من األغذية 

للمرة األولى.
وكان األمي��ن العام لألم��م المتحدة بان كي 
مون ق��د أعلن أن النظام والمعارضة المس��لحة 

تعرق��الن وص��ول المس��اعدات إل��ى المناط��ق 
المحاص��رة, وتمن��ع تنفي��ذ قرار مجل��س األمن 
القاضي بتس��هيل وصول المساعدات اإلنسانية 
إلى كافة األراضي السورية, في تقريره المقدم 
إل��ى جلس��ة مجل��س األم��ن المخصص��ة لبحث 

األوضاع في سورية.

يذكر أن الس��كان المتواجدي��ن في الغوطة 
الش��رقية يتجاوز 200 ألف عائل��ة, ويعانون من 
النقص الش��ديد في المواد الغذائية واإلنسانية 
والطبية, ما أجبره��م على القيام بحملة "حفظ 
النعم��ة الدوائي��ة" وه��ي حملة اس��عافية لجمع 
األدوي��ة والم��واد الطبية في الغوطة الش��رقية, 
لفرزها وتوزيع الضروري منها على الصيدليات.

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة أنها قررت 
صرف مبل��غ 166.65 ملي��ون دوالر لدعم قطاع 
التعليم في سوريا ودول الجوار، من خالل إعداد 
دراسة إلنشاء "الجامعة السورية الوطنية" التي 
تتضم��ن كلي��ات "العل��وم السياس��ية واإلدارية 

واللغات والمعاهد المهنية.
كما وافقت الحكومة في اجتماعها الدوري األخير 
على تخصيص "1.5 مليون دوالر لرواتب المدرسين 

العاملين في المحافظات السورية ل� 6 أشهر".
و ق��ررت "تش��كيل صن��دوق دع��م للطلب��ة 

الجامعيي��ن المتعثري��ن المس��جلين ف��ي تركيا، 
برصي��د أولي 50 أل��ف دوالر"، كما خصصت مبلغ 
165 مليون دوالر لصيانة 55 مدرسة في مختلف 
المحافظات الس��ورية، تزامنًا مع تخصيص مبلغ 
آخر وقدره 100 ألف دوالر شهريًا، لدعم المدارس 

المتعثرة في تركيا ودول الجوار لمدة 4 أشهر.
الحكوم��ة  ف��ي  الصح��ة  وزارة  واعتم��دت 
المؤقت��ة، تقدي��م 4 س��يارات إس��عاف لمناطق 

كسب مورك - خان شيخون..
مش��روع  دع��م  عل��ى  الحكوم��ة  ووافق��ت 

"األرشفة اإللكترونية لسجالت وأضابير المحاكم 
المدني��ة، الناجية من األضرار والتلف في مدينة 
حلب والحاصلة أثناء تحرير المبنى في المدينة"، 
إضافة إلنش��اء مطحنة ف��ي مدينة إعزاز بطاقة 

إنتاجية تبلغ "25 ألف طن يوميا".
كم��ا ت��م التواف��ق عل��ى "إع��ادة تش��كيل 
المجال��س المحلي��ة لمحافظ��ات إدل��ب، ودرعا، 
وريف دمش��ق، والقنيطرة، و على تمويل مخبز 
آل��ي ف��ي مدين��ة عرس��ال اللبنانية، وبإش��راف 
المجلس المحل��ي لمدينة يبرود بكلفة تقديرية 

تبلغ 55 ألف دوالر.

طالبت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان المجتمع 
الدولي بتدمير األس��لحة العنقودية أيضًا ألنها التقل 

خطرًا على المدنيين من األسلحة الكيمياوية.
وقالت الشبكة: أن القوات الحكومية قد استخدمت 
القنابل العنقودية في 9 محافظات س��ورية, ش��ملت 
عش��رات المناط��ق, أودت بحي��اة مااليق��ل ع��ن 139 
ش��خصًا مدني بينهم 58 طفل بنس��بة بلغت 14 % و 
14 أمرأة بنس��بة 12 %, أي أن نسبة النساء واألطفال 
60 %, إضاف��ة إلى 67 رج��ل مدني, و 4 فقط هم من 

المقاتلين, أي بنس��بة 2,5 % من مجموع الضحايا, أي 
أن 97 % م��ن الضحايا هم من المدنيين, مش��يرة إلى 
أن أن قوات النظام كثفت استخدام القنابل العنقودية 

منذ بداية العام وال سيما في حلب.
وم��ن جانب آخر أكدت الش��بكة أن ق��وات النظام 
اس��تخدمت نح��و 5375 برمي��اًل متفج��را راح ضحيته 
6493 ش��خص ف��ي محتل��ف المحافظات الس��ورية, 
وتس��ببت في دمار ما اليقل ع��ن 5840 مبنى بينهم 

مدارس ومشافي ومساجد وكنائس.

وأكدت الش��بكة قتل ما اليقل عن 2100 شخص 
بع��د اس��تهداف محافظة حل��ب بالبرامي��ل المتفجرة 
الملق��اة من الطائ��رات الحربي��ة و الهيلوكوبتر خالل 

الشهرين الماضيين على التوالي.
وقالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إن عجز 
المجتمع الدولي ش��جع قوات النظام على التوس��ع في 
استخدام القنابل البرميلية في درعا, وفي داريا بريف 
دمشق التي ألقت عليها 330 برميال متفجرا خالل 50 

يومًا.
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النظام،  جي�ش  يف  كامل  بعجز  م�ساب  األف   20
ومواليد الثمانينيات اأو�سكوا على النفاذ

  عامر محمد - دمشق
ف��ي كل يوم ومن��ذ أن اش��تد الصراع في 
س��وريا, يُس��مع صوت الرصاص ف��ي معظم 
أرجاء الس��احل م��ن الالذقية إل��ى طرطوس, 
ضحاي��ا م��ن الجيش الس��وري يش��يّعون إلى 
مقابر الم��دن والقرى، فيما ينق��ل المصابون 
بغ��رض  إم��ا  ذويه��م  من��ازل  إل��ى  بصم��ت 
االستش��فاء والع��ودة إل��ى الجبه��ات إذا كانت 
اإلصاب��ة قابلة للش��فاء، أو البق��اء بقية العمر 
في منزل العائلة حين تكون اإلصابة قد تركت 
عجزًا دائمًا، الرص��اص المرافق للحالة األولى 
أي الم��وت بات عاديّ��ًا وفي بعض األحيان غير 
ملحوظ، فيما تش��ير األرقام إلى أن طرطوس 
تحتل المرتب��ة األولى في ع��دد ضحايا جيش 

النظام.
تش��ير المعلوم��ات المتوف��رة م��ن ق��وات 
النظ��ام إل��ى أن الجيش النظامي لم يش��ارك 
بكام��ل طاقته النظرية في الح��رب فعاًل حتى 
اآلن، فكثي��ر م��ن الوح��دات وحت��ى الفرق لم 
تنخ��رط بما للكلم��ة من معنى عل��ى الجبهات 
األساس��ية في س��وريا، فالفرقة 17 في الرقة 
والفرقة 15 ف��ي القنيطرة والفرقة العاش��رة 
ف��ي قطن��ا، جميعها ل��م تكلف إال بما أس��مته 

قي��ادة أركان الجيش "الدفاع ع��ن النفس" تحت 
ه��ذا المصطل��ح يح��ق له��ذه الفرق الث��الث مع 
غيره��ا م��ن التش��كيالت، توجيه قوته��ا النارية 
إما لص��د هجوم من ق��وات المعارضة أو لش��ن 
هج��وم اس��تباقي في محي��ط تمركزه��ا يطاُل 
األحي��اء المدنية، فيما تش��ارك الفرق��ة الرابعة 
والحرس الجمهوري مثاًل في جبهات على امتداد 
س��وريا، وبش��كل خاص تكلف الوحدات الخاصة 
في الحرس الجمه��وري بمهام محددة في عمق 

خطوط النار.
القوة النظري��ة للجيش الس��وري هي تلك 
الت��ي تظهره��ا األرق��ام المتوف��رة ع��ن العت��اد 
العس��كري والق��وة الناري��ة والتعداد البش��ري، 
فض��اًل عن التوزع الجغرافي الس��ابق أو الحالي، 
باإلضافة لهيكلية الجيش التي تشكل المخابرات 
العسكرية واحدة من أهم ركائزها، فمن أصغر 
تش��كيل حتى لو كان فصياًل من المش��اة )عادة 
م��ا يتألف الفصي��ل من عش��رة مجندين( وحتى 
قيادة األركان، هناك دائمًا من هو مكلف بضبط 
األم��ن، وهو حتى لو كان عنص��رًا كما في وضع 
الفصي��ل، فله تأثير رقابي ويحس��ب له حس��اب 
ويحق ل��ه ان يرفع تقريرًا أمنيًا ش��هريًا ال يطلع 
عليه قائده المباش��ر إلى رتبة ما في المخابرات 
العس��كرية، لكن القوة الفعلية للجيش السوري 
أقل بكثير، إذ رغ��م كل األرقام المتعارف عليها 
إال أن م��ن ينال��ون الثق��ة ابت��داًء م��ن الضباط 
ووصواًل إل��ى الفرق هم قلة القل��ة، ويقلصون 
الجيش إلى س��رايا صغيرة ف��ي بعض األحيان، 
وم��ن ينال��ون الثقة هم م��ن ينتم��ون للطائفة 
العلوية، وت��كاد الفرقة الرابعة ف��ي الجيش أن 
تك��ون ذات لون طائف��ي واحد، إذ م��ن النادر أن 
يكون خريج��ًا جامعيًا علويًا ل��م يلتحق بالفرقة 

أثناء خدمته اإللزامية في الجيش.
في كل يوم يصل إلى مطار باس��ل األس��د 
ف��ي قرية حميميم ف��ي الالذقية العش��رات من 
الجث��ث والمصابين القادمين م��ن مختلف أنحاء 
البالد لتلقي العالج, ووراء كل تش��ييع أو س��يارة 
إس��عاف مس��رعة, وعلى كل س��رير من أس��رّة 

المش��فى العس��كري في الالذقية هنالك حكاية 
لتروى أو قد ال تروى.

محم��د أ. ش��اب كان قد تطوّع ف��ي الجيش 
ف��ي بداية العام ولم يخدم في قطعته في ريف 
دمشق الجنوبي سوى أس��بوع قبل أن يعود إلى 

المطار ومنها إلى منزله وإلى األبد
"كن��ت أقف عل��ى أح��د الحواج��ز ولخطورة 
المنطق��ة كن��ا دائم��ًا نختب��ئ داخ��ل المف��زرة, 
أصابن��ي  س��يجارة..  ألدخ��ن  خرج��ت  وعندم��ا 
القنّ��اص" إصاب��ة محم��د كان��ت ف��ي منتصف 
عم��وده الفق��ري, وتس��ببت ل��ه في ش��لل دائم 
حي��ث أن رصاصة القنّاص قد هشّ��مت نخاعه 
إنق��اذه يقول:"كن��ت  الش��وكي, وع��ن كيفي��ة 
أعرف جي��دًا أن القنّاص لن يقتلني, بل س��وف 
يس��تخدمني كطع��م الس��تدراج بقيّ��ة رفاقي 
ويقنصهم أيضًا، وهم أيضًا كانوا يعرفون ذلك, 
وفضّل��ت أن أموت على أن يصاب أحدهم بأذى, 
كن��ت أنزف كثي��رًا وأش��عر بألم، لم اس��تطع أن 
أتنفس جيدًا لش��دّته ولم أرى شيئًا, كنت أسمع 
أصواتًا وبعدها ال أذكر ش��يئًا", وأضاف "أخبرني 
 )BMB( أصدقائي أنهم استخدموا عربة مدرّعة
لنقل��ي إل��ى أق��رب مستش��فى ث��م م��ن هناك 
عالجوني وأرسلوني بالطائرة إلى الالذقية, وتم 
تسريحي من الجيش وقدموا لي تعويضًا ماليًّا" 
عندم��ا س��ألته "كي��ف تعيش؟" ق��ال "ال أظن أن 

المشلول حيّ".
ع. ع ش��اب ل��م يتج��اوز الثانية والعش��رين, 
أصي��ب مرّتين في حلب، الم��رة األولى منذ عام 
والثانية منذ أسابيع, "في المرة األولى أصابتني 
ش��ظيّة قذيفة ه��اون في قدمي ولم يس��تطع 
األطباء س��حبها لخط��ورة تموضعه��ا، وقال لي 
أحدهم أنه ف��ي حال تجرثمت قدم��ي قد تُبتر, 
وبعد ش��هرين تكّلست الش��ظيّة ولم أعد اشعر 
بها واس��تطعت تحريك قدمي بش��كل طبيعي", 
بعدها التحق )ع( بالجيش مجددًا وعندما س��ألته 

لماذا؟ قال:
"بأمّ عيني رأيت جث��ث وهويّات مجاهدين 
ليبيي��ن في مدينة الس��فيرة في حلب, أنا مقتنع 
بذل��ك وضميري مرتاح, فأنا عل��ى يقين أنني ال 

أح��ارب بدافع طائفي, أو ألنني أحب الحرب, لدي 
خدمة علم وأنا اخدم وطني, وهذه )البناية( في 
قدمي )مش��يرًا إلى هيكل حديدي يحيط قدمه( 
ال أندم عليه, ول��و أصبحت أعرجًا لبقيّة حياتي" 
إصابة )ع( الثانية كانت رصاصة هشّ��مت عظم 
قدم��ه بش��كل ش��به كام��ل، و.س لي��س بذلك 
الحماس للحديث، فالشاب البالغ واحدًا وعشرين 
عام��ًا ف��ي حالة ش��لل ت��ام، ع��رض التلفزيون 
الرسمي قصته في برنامج يبث كل خميس عن 
ضحاي��ا الجي��ش، لكن عالجه ممك��ن كما أخبره 
طبيب��ه الخاص، لكن التكلف��ة تصل إلى مليون 
ليرة سورية وهو مبلغ ال تستطيع عائلته تأمينه، 

ولن يقدمه له الجيش في القريب العاجل.
بحس��ب المص��ادر غير الرس��مية ف��إن عدد 
المصابي��ن بعج��ز كل��ي أو جزئي مم��ن خدموا 
في الجيش الس��وري أو إحدى الميليش��يات التي 
تتبع له يصل إلى 20 ألف ش��خص، ال يس��تطيع 
الجي��ش أو ال ين��وي حالي��ًا تأمي��ن الع��الج لهم، 
فيما كانت اإلصابات في الس��ابق تس��بب الوفاة 
المباش��رة لعناص��ر الجي��ش، تق��ول المص��ادر 
الطبية إن الكثير من الحاالت قد أصيبت بش��كل 
متعمد بغرض ت��رك عجز دائم مع الحفاظ على 
الحي��اة، فحاالت الش��لل الكلي ق��د ازدادت خالل 
الع��ام الماض��ي، فض��اًل ع��ن إصابات مباش��رة 
ودقيقة في األعضاء التناسلية لعناصر الجيش، 
ه��ي اآلي��ة التي انعكس��ت تمامًا، فبع��د أن كان 
عناص��ر الجيش يطلق��ون النار به��ذه الطريقة 
تج��اه أعدائهم، انتقلت طريقته��م إلى عدوهم 

فاستخدمها ضدهم.
من األرقام الملفتة أيضًا اليوم في الساحل 
الس��وري أن جي��اًل كام��اًل م��ن أبن��اء الطائف��ة 
العلوية قد أوش��ك على النف��اذ، فمعظم مواليد 
األع��وام م��ن 1980 وحت��ى 1990، يتوزع��ون 
عل��ى متطوعين ف��ي الجي��ش، أو يخدمون فيه 
بشكل احتياطي أو إلزامي، أو منتمون إلى إحدى 
الميليشيات الموالية له، أو في أفضل الحاالت قد 
غادروا البالد، وذات الش��ريحة العمرية هي التي 

ينتمي إليها معظم ضحايا الجيش أو مصابيه.
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جتـارة امل�سـروقات فـي حلــب
مهنة كبار �سبيحة النظام

  عثمان إدلبي - حلب

تنتش��ر في حلب ظاهرة التجارة بالبضائع 
المس��روقة فش��بيحة النظ��ام تس��رق البيوت 
المناط��ق  ف��ي  والمس��تودعات  والمح��الت 
المش��تعلة التي خ��رج منها س��كانها هربا من 
خطر المع��ارك واالش��تباكات، فأصب��ح هناك 
أس��واق خاصة لبي��ع البضائع المس��روقة كما 
اتخذ بعض الشبيحة من التجارة بالمسروقات 
مهن��ة له��م، و إن المبالغ الهائل��ة التي يجنيها 
بعض الش��بيحة من بيع البضائع المس��روقة 
ش��كلت حافزًا ل��دى البعض منهم للس��يطرة 
عل��ى بعض األحي��اء الخارجة عن س��يطرتهم 

لكي يهجروا أهلها ويسرقوا ممتلكاتهم.
عندم��ا تس��يطر قوات النظ��ام على إحدى 
األحي��اء ف��ي حل��ب يكاف��ئ ضب��اط النظ��ام 
عناصره��م عن طريق الس��ماح لهم بس��رقة 
ونهب البيوت والمح��الت التجارية وإخراج هذه 
المس��روقات وبيعها، فاقتص��رت مؤخرًا مهام 
عناص��ر النظ��ام ف��ي العملي��ات القتالية على 
جبه��ات مدين��ة حل��ب عل��ى الس��رقة والنهب 
حي��ث يتكف��ل عناص��ر الميلش��يات العراقي��ة 
واللبنانية التي تقاتل إلى جانب النظام بمهمة 
القت��ال واالقتحام فبعد أن يتمكنوا من بس��ط 
س��يطرتهم على الحي ينسحبوا منه ليتقاسم 
عناصر النظام وش��بيحته الحي فكل مجموعة 
تتكفل بس��رقة بع��ض األبني��ة وإفراغها من 
أثم��ن األش��ياء حت��ى أقله��ا قيمة ث��م يقوموا 
ببيعه��ا، وهذا ما ح��دث في حي الني��رب الذي 
س��يطرت قوات النظام على أجزاء واسعة منه 
بمساعدةٍ من عناصِر لواء أبو الفضل العباس 
العراقي فبعد أن بس��ط النظام سيطرته على 
الحي تفرغ الش��بيحة للس��رقة فقاموا بإفراغ 
بي��وت الح��ي م��ن جمي��ع محتوياته��ا، ويقول 
الح��اج أب��و محمد وهو فلس��طيني األصل "لم 
أن��زح من الحي وبقيت ف��ي منزلي كي أحميه 
من الس��رقة وكنت متأمال ب��أن يتعاطف معي 
عناصر النظام كوني رجاًل مس��نًا وال يس��رقوا 
ش��يئًا من عندي، ولكنني كنت مخطأ وتفاجأت 
بش��بيحة خلت م��ن قلبهم الش��فقة والرحمة 
وكان همه��م الوحيد هو النهب، فس��رق بيتي 
أم��ام عين��ي كبقية بي��وت الحي، حي��ث دخل 
هؤالء الش��بيحة إل��ى المنزل وبدئ��وا بالبحث 
عن األش��ياء الثمينة كالذهب والنقود والقطع 
الكهربائية واإلالكترونية ثم اتجهوا إلى سرقة 
أث��اث المن��زل كما ق��ام البعض من الش��بيحة 
بف��ك أب��واب وش��بابيك بع��ض بي��وت الحي، 
ويحمل الشبيحة مسروقاتهم بسيارات كبيرة 
ويخرجونها خارج الحي ويقومون ببيعها، وكان 
أغلب السارقين من الش��بيجة الذين يتكلمون 
اللهجة الساحلية والبعض اآلخر لهجته حلبية، 
أما عناصر الجيش فلم أرهم يسرقون شيئا".

الب�سائع امل�سروقة تباع اأمام اأعني 
اأ�سحابها

يبيع أغلب تجار المس��روقات مسروقاتهم 
في نزلة الفيض التي أصبحت س��وقا للبضائع 
المس��روقة حيث تنتش��ر فيها البس��طات التي 
تبي��ع األدوات الكهربائي��ة المس��تعملة وأث��اث 

المن��ازل القدي��م، كم��ا أس��تأجر البع��ض من 
تج��ار المس��روقات محالت في نزل��ة أدونيس 
والجميلي��ة والميرديان وعرض��وا فيها مالبس 
أوربي��ة  مالب��س  أنه��ا  يدع��ون  مس��تعملة 
مس��تعملة والت��ي تدع��ى )بال��ة( ولك��ن م��ن 
الواضح أنها بضائع وطنية مستعملة من قبل 
سكان األحياء التي سيطر علها النظام وسرقت 
بيوتها من قبل شبيحة النظام، كما تباع أغلب 
ه��ذه البضائع بأس��عار ضئيلة ال تتج��اوز ربع 
س��عرها الحقيقي، كما يرى بع��ض النازحين 
إلى مناط��ق النظ��ام اآلمنة مالبس��هم وأثاث 
بيوته��م يباعون أمام أعينهم على البس��طات 
دون أن يتمكن��وا من فعل ش��يء ك��ون جميع 
صاحبي هذه البس��طات من الشبيحة، ويقول 
فراس وهو من س��كان حي صالح الدين الذي 
يسيطر النظام على أجزاء منه "بعد أن سيطر 
النظام على المنطقة التي أس��كن فيها نزحت 
مع عائلتي إلى مناطق النظام في وس��ط حلب 
وأثناء تجولي في حي الفيض الذي تنتشر فيه 
البس��طات التي تبيع البضائع المستعملة رأيت 
ب��راد بيتي إضاف��ة لبعض القط��ع الكهربائية 
التي لم اس��تطع إخراجها من المنزل معروضة 
للبي��ع على أح��دى البس��طات كما رأي��ت ثياب 
أوالدي التي تركوها في المنزل معروضة على 
بسطة أخرى وعندما قلت لصاحب البسطة إن 
هذه الثي��اب ألوالدي وطالبته فيه��ا ادعى بأن 
هذه الثياب مستوردة وعرض علي أن أشتريها 
أو أن أذهب وأشتكي للشرطة، ألستنتج بعدها 

أنه شبيح ولن أستطيع استعادة أغراضي". 

امل�ساعد ح�سن اأ�سهر جتار امل�سروقات 
يف حلب

يعتبر الوقت الذي تسيطر فيه قوات النظام 
على حي جديد موسمًا لتجار المسروقات حيث 
يأتي إليهم الشبيحة بمس��روقات جديدة، بعد 
أن يتمك��ن الش��بيحة من إخ��راج البضائع من 

الح��ي الذي س��رقوا من��ه يتصل��ون بصاحبي 
البس��طات والمح��الت الت��ي تبيع المس��روقات 
ليلتقوا معهم في مكان بعيد عن أنظار الناس 
وغالبا ما يلتقوا في حي المش��ارقة أو بس��تان 
الزهرة ليتفاصلوا على أس��عار المسروقات ثم 
يقوم كل شخص بأخذ ما اشتراه من البضائع 
المس��روقة ليقوم ببيعها كقطع متفرقة، وإن 
أغلب الش��بيحة الذين يقوم��ون ببيع البضائع 
المس��روقة هم م��ن المتطوعين ف��ي كتائب 
البعث ومن أش��هرهم المس��اعد حس��ن الذي 
يبيع البضائع المس��روقة لصاحبي البس��طات 
ويوفر له��م الحماية، ويقول لنا موس��ى وهو 
م��ن أبن��اء مدين��ة حلب "عرض علي ش��خص 
يدع��ا أب��و فيصل وه��و م��ن المتطوعين في 
األمن العس��كري أن يعطين��ي بضائع ألبيعها 
على بسطة في حي الجميلية دون أن يخبرني 
بنوع ه��ذه البضائع وعندما قبل��ت أخذني إلى 
مستودع كبير في شارع النيل مليء بالبضائع 
التي كان من الواضح بأنها مسروقة، وكان في 
المس��تودع بعض األش��خاص الذين يشترون 
م��ن هذه البضائ��ع ليبيعوها على بس��طاتهم 
وكان أب��و فيصل يبيع ه��ذه المالبس بالوزن 
ف��كل واح��د كيلو م��ن الثي��اب ثمنه أل��ف ليرة 

سورية".
يقب��ل البع��ض م��ن الن��اس على ش��راء 
البضائ��ع المس��روقة كونه��ا رخيص��ة الثم��ن 
وخاص��ة في ظل الغ��الء الفاحش في أس��عار 
األلبس��ة الجدي��دة وأثاث المن��ازل الجديد فيما 
يرف��ض البع��ض اآلخ��ر التعامل م��ع صاحبي 
البس��طات ك��ون أغل��ب أهال��ي حل��ب أصبحوا 
البضائ��ع  تبي��ع  الت��ي  البس��طات  يمي��زون 
المس��روقة عن البس��طات التي تبي��ع )البالة( 
ويقول ميس��ر وهو من أبن��اء حلب "أنا أرفض 
الش��راء م��ن عن��د ه��ؤالء الس��ارقين ألننا إن 
قمنا بالش��راء من عندهم فإننا نشاركهم في 

سرقتهم".

شاحنة تحمل مسروقات من أحد أحياء مدينة حلب



8

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ن 4

سا
 ني

6 |
  )1

33
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

نقطة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان

ال يس��تغرق الطري��ق م��ن دمش��ق حتى 
معب��ر جدي��دة ياب��وس الح��دودي م��ع لبنان 
عن��د الفج��ر أكثر م��ن 60 دقيق��ة، التعيقك 
الحواجز الخمسة لقوات النظام على الطريق، 
تش��اهدها في الظالم وال ازدحام عليها بعد، 
نهارًا إن تجاوزت حاجز الفرقة الرابعة القريب 
من مدخل الزبدان��ي تكون الرحلة قد انتهت، 
فج��رًا ق��د ال يق��وم أح��د الحواج��ز بتفتيش 
البطاق��ات  إل��ى  النظ��ر  حت��ى  وال  الس��يارة 
الش��خصية فالعنصر نصف نائ��م، هو ليس 
حاجز الفرقة الرابعة حتمًا، وفي اليوم الجديد 
الذي ينزف فيه الس��وريون باتج��اه لبنان، إن 
عبرت بسالس��ة من معبر الجديدة الس��وري، 
فس��تتمكن عند الخامس��ة فجرًا من الوصول 

إلى معبر المصنع اللبناني.
ف��ي النقطة اللبنانية التي من المفترض 
أن تحص��ل منها على تأش��يرة لدخول أراضي 
لبنان، تتك��دس العائالت ف��ي الصالة التي ال 
يتواجد فيه��ا إال موظف واحد في األمن العام 
اللبناني، العائالت ال تتكدس عند النافذة التي 
يجلس بداخلها الموظف الوحيد، بل افترشت 
األرض، أطفال نس��اء ورج��ال في انتظار أمر 
م��ا.. تتبين م��ع الوقت أن س��بب االنتظار هو 
أن الموظ��ف طل��ب من هذه العائ��الت انتظار 
الضاب��ط ف��ي األم��ن اللبناني الذي ل��م يبدأ 

دوامه بعد.
م��روان.ح ش��اب حلبي أمض��ى حتى اآلن 
عامي��ن في لبن��ان، دخل قبل أربع وعش��رين 
س��اعة إلى س��وريا ليصطح��ب عائلت��ه معه 
بع��د أن تمكن أخي��رًا من إيجاد مس��كن لهم 
ف��ي ضواحي بي��روت، لكن بموج��ب األعراف 
وليس القانون، لن يس��مح ل��ه بدخول لبنان 
س��وى  مغادرت��ه  عل��ى  يمض��ي  فل��م  اآلن، 
ساعات، فعليه انتظار الضابط، تنتظر والدته 
المس��نة وأخوه م��ع ثالثة أطف��ال وزوجة في 
الصال��ة عند الفج��ر، والبرد يقل��ل من حركة 

الجمي��ع، الضابط قد ال يصل حتى العاش��رة، 
وس��اعة بي��روت اآلن تش��ير إل��ى الخامس��ة 
فج��رًا، ليس ببعيد عن األطفال الثالثة الذين 
افترشوا رخام األرضية، استلقى أربعة شبان 
س��وريين، ه��ؤالء عمال غ��ادروا لبن��ان قبل 
ثمانية وأربعين س��اعة، وهم أيضًا ينتظرون 
الضابط لذات السبب، بينما ينتظر جاسم مع 
ولده ذو الس��ت س��نوات الضابط أيضًا بعد أن 
رفض الموظف ذاته إدخاله��م إلى عاصمته، 
ألن آخر خروج من لبنان للطفل كان من معبر 

العريضة وليس من معبر المصنع.
فجرًا يبدو المعبر هادئًا، الحواجز الجديدة 
لل��� UNHCR على مدخل الصال��ة، تدُل على 
م��ا كان يح��دث حين وق��ع الطوف��ان الخاص 
بالس��وريون ف��ي ع��ام 2013، بإمكان��ك أن 
تتخي��ل أي فوض��ى كان��ت ف��ي ذات الوق��ت، 
الس��يارات الواصل��ة من س��وريا قليل��ة اآلن، 
وأغلبها س��يارات خاصة، س��يدة دمش��قية مع 
خادمتها اإلندونيس��ية تصل وتغادر س��ريعًا، 
فيما يصل متري بسيارة خاصة إلى المصنع، 
رجل في الخمسين من عمره كان تاجرًا مهمًا 
قب��ل "األزمة"، لكن معمل��ه الذي تقدر قيمته 
بأربعمئ��ة مليون ليرة س��ورية ق��د تدمر في 
عين ترما، يس��كن اليوم في التجارة بش��رق 
دمش��ق، ويغادر إل��ى بيروت بش��كل نهائي، 
الس��وريين  مش��هد  م��ن  بالصدم��ة  يش��عر 
اآلخري��ن النائمين في الصال��ة، لكن صدمته 
األكب��ر كانت م��ن رائحتهم كما يق��ول حرفيًا 
لسائقه "هؤالء من شوهوا سمعتنا في العالم 
ومن جعل أهل لبنان يكرهوننا" يحصل على 

التأشيرة ويغادر.
بعدهُ بلحظات تص��ل أم محمد مع ابنتها 
وصهره��ا، الموظ��ف اللبناني الوحي��د ال يرد 
التحي��ة مهما كانت دمثة، فال الس��الم عليكم 
وال صب��اح الخير أو مس��اؤه، وال الس��ؤال عن 
صحته وأحواله وال تمني العافية له س��تجعل 

ش��فاهه تتحرك، وحدها يده تمتد في حركة 
اوتوماتيكية الس��تالم جواز الس��فر أو الهوية 
من اله��ارب الجديد من الحرب، أم محمد تمدُ 
جواز س��فرها للوحيد فيرمقه بنظرة سريعة 
ليقول "هذا جواز س��فر مزوّر" أم محمد التي 
سبق لها أن أدت العمرة بذات الجواز قبل عام 
من اآلن، كانت قد غادرت إدلب عند الس��ابعة 
م��ن صب��اح اليوم الس��ابق، ووصلت دمش��ق 
عند العاش��رة مس��اء ثم إلى المصن��ع، ابنتها 
مع الصهر حصلوا على التأش��يرة، فقررت أن 
تتركهم يدخلوا لبنان وتعود هي إلى سوريا، 
بينما قال الوحيد أن عليها أن تنتظر الضابط.

عن��د الس��ابعة م��ن ذات الصب��اح يص��ل 
الضابط، م��الزم أول ال تناس��ب الرتبة عمره 
المتق��دم، يدخ��ل المكتب في يس��ار الصالة 
ويشعل التلفاز، أول الداخلين إليه هو جاسم 
ال��ذي غارد ابنه لبنان آخر م��رة من العريضة 
وهذا أم��ر مريب بنظ��ر عناصر األم��ن العام 
اللبنان��ي الذين ين��وب عنهم الوحيد، يش��رح 
جاس��م للضاب��ط األم��ر بينم��ا هو منش��غل 
بمتابعة اإلخبارية السورية!!، من خلف زجاج 
المكت��ب بإمكانك أن تالحظ كم يعش��ق هذا 
الضاب��ط تحريك ي��ده بخفة بداًل من لس��انه 
ليخب��ر المس��افر أن��ه ل��ن يدخل لبن��ان، بعد 
جاسم دخل مروان ثم العمال، وجميعهم ردوا 

عن دخول الجمهورية.
أم محمد األدلبية لم تدخل إلى الضابط، 
رغم إلح��اح الجمي��ع عليها بأن تج��رب حظها 
معه، بقيت ترفض، جاس��م الذي خلع سترته 
ورماه��ا على كتفي ولده ذو الس��ت س��نوات 
يقول "لقد ًذل الش��عب السوري" تقسو نظرة 
أم محمد وتقول "كلهم أذالء إال الس��وريين"، 
كان الخبر الرئيسي في جميع نشرات األخبار 
اللبنانية في ذل��ك الصباح هو "عدد الالجئين 
الس��وريين المس��جلين في لبن��ان وصل إلى 

مليون".

يكفي لل�سوريني يف لبنان
  حمزة السيد - دمشق

. . 
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ال ت�سح �سالة احلرية بجانب تراتيل العبودّية
ال يمكن في المع��ارك الكبرى تخيّل عدو 
مسالم. وال يمكن التّوّقع بفوز عدوّ ساذٍج في 

حرب شرسة.
مناظي��ر تقليديّة متكرّرة ف��ي التعاطي 
مع معركة الس��احل. وألّن الضجي��ج أثير حول 
المعركة، ف��كان المأمول االس��تفادة من عبرة 
مايحدث، من تحد وتصعيد واس��تحقاق، للقفز 
نح��و منظور جديد في النقد، أبعد من توصيف 
معركة الس��احل بمعركة اإلره��اب وأعمق من 
إصدار المواع��ظ والحكم، وأبع��د من الخطاب 

اإلنشائي.
قراره��م  يحس��موا  ل��م  الذي��ن  يتناق��ل 
بحراكه��ا  واالعت��راف  الث��ورة  توصي��ف  ف��ي 
العس��كري، متصدري��ن مس��احة واس��عة من 
مش��هد المعارضة، االتهامات الجاهزة الراسخة 
ض��د الث��ورة وض��د المقاتلي��ن، س��واء أكان��وا 
عل��ى ص��واب، أو على خط��أ، م��ن دون تحليل 
عقالني واقعي لطبيعة م��ا يجري وتعقيداته، 
واس��تخالص رأي موضوع��ي ذي مصداقيّ��ة 

ونزاهة. 
ليس عدال أن يقوم المعارضون الرافضون 
للحرب في الس��احل بتوزي��ع االتهامات الكبيرة 
التي تضرب مصداقية أي عمل يقوم به الثوار 

مرددين خطاب روس��يا وغيرها م��ن الذين لم يتوقفوا 
عن توجيه االتهامات واالفتراءات ضد الثورة الس��ورية؛ 
بأنه��ا ثورة إرهابي��ة وبأن ثوارها إرهابي��ون يرتكبون 
المختلفي��ن عنه��م  المدنيي��ن  الفظائ��ع ف��ي جم��وع 
مذهبيًّا. هذا أقرب إلى الترويج المضلل، وهو مطعون 
في أخالقيّته ووطنيّته ونضجه. في حال وجود خروق 
حقيقة واس��عة يق��وم به��ا المقاتلون يج��ب تحديدها 

وإثباتها للناس باألدلة والتوثيق. 
"كس��ب" ليس��ت خارج مفردات اليوميّ��ات الدائرة 
ف��ي المعارك. كأنّها والس��احل نقطة ارت��كاز لرمزية 
تاريخية توحي بمظلومية األرمن و الثأر من العلويين. 
لتس��ويغ الهج��وم المتواص��ل عل��ى المقاتلي��ن ف��ي 
المع��ارك، خصوصا في الس��احل، التي تمس بش��كل 
مباش��ر مصالح علويين وأرمن. لي��س كالمي تأييدا أو 
رفضا لمعركة الس��احل؛ ألني مجرد ش��خص يش��اهد 
م��ن خ��ارج الح��دث ال يس��تطيع فه��م طبيع��ة العمل 
الميدان��ي وال إصدار رأي واقعي فيه؛ لكنْ انطالقا من 
مب��دأ المصداقية وتوخي النزاهة؛ فم��ن غير الصحيح 
الهج��وم واالتّه��ام وتحقي��ر مايح��دث لمج��رد اختالف 
ال��رؤى، واالس��تمرار ف��ي وض��ع الناس الت��ي تضحي 
وتقات��ل وتعاني في زاوية االتهامات وجرها لمزيد من 
الغضب للدفاع عن نفس��ها وأفعالها ومواقفها المدانة؛ 

فهي متهومة دائما، وسلفا، بالجريمة. 
المعرك��ة تدور. وم��ن الطبيعي أن تك��ون صعبة 
وذات اختالطات وإش��كاليات. لك��نْ، البدهي أن يصبح 
اإلنص��اف جزءا م��ن أدبياتنا ف��ي التحرر والث��ورة. فال 
نص��ر أو نج��اح م��ن دون احت��رام تضحي��ات اآلخري��ن 
وتقدير الصعوبات والمخاطر التي يواجهونها،حتى وإن 
كان ال اتفاق معه��م على الرؤية واآلليّة. ففي معركة 
التح��رر، تصب��ح الحاجة ملح��ة للبحث عن مش��تركات 
حاضرة للتعاون من أجل تحقيق الهدف المنظور. وفي 
المعركة تبرز نقطة إنس��انية مهمة وهي التعاطف مع 
األبري��اء والمظلومي��ن والمدنيين، أي��ا كان مذهبهم، 
وليس االقتصار على أقلي��ة أو طائفة أو جماعة.. وبما 
أن الحمي��ع يحت��اج المصالحة. ألنّها من أس��س العمل 

السياسي ؛ فهناك أسئلة تستدعي التفكير واإلجابة:
-1 لم��اذا اإلصرار على غ��ض النظر عن فظاعات 
قوات نظام األس��د وش��بيحته وطائراته، وعن هجومه 
التدميري على كل مناطق سوريا ذات األغلبية السنيّة، 
وقتل اآلمني��ن من المدنيين، في حين تتس��ع األحداق 

العتبار معركة الس��احل أهم الخط��وط الحمراء؟ لماذا 
تزداد أع��داد الضحايا في الريف الدمش��قي وفي حلب 
وغيرها من دون اعتبار هذه المناطق خطوطا حمراء؟.

-2 اي عيش مش��ترك واحترام للتنوّع، هذا الذي 
يراد، وتنبري األلس��ن المحليّة والدّوليّة للحديث عنه 
عندما يكون كيل كل ش��يء بمكيال مصلحة األقليّة؟. 
اعتبار معركة الس��احل س��تنجز القطيعة بين مكونات 
الش��عب الس��وري. يثير سؤاال س��اخرا: أي قطيعة هذه 
التي يعلو صوت الخوف منها، وقد حدث أن خاف الجميع 

من الجميع وانقطعت صلة الرحمة؟
-3 يقولون ...الش��عب الس��وري واح��د؛ فال يجوز 
فصل العلويين عن الث��ورة ودمجهم بالنظام الحاكم. 
ه��م مدنيون. وفيهم كثيرون غير مؤيدين. والتعقيب: 
حتما هناك أبرياء وهناك مظلومون وضعفاء وش��رفاء 
من العلويين. لكن من ناحية سياسية والحرب سياسية؛ 
لم��اذا لم يعلن جم��وع العلويين احتجاجهم السياس��ي 
على قت��ل أخوانه��م ويتظاه��روا ضد س��فك الدماء؟. 
األقلية م��ن األف��راد المعاكس��ين للتيار ف��ي الطائفة 
العلوي��ة ال يعكس��ون موقف الطائفة السياس��ي العام 
المندمج مع موقف النظام األمني والعسكري، والمهلل 
النتصارات��ه الدموي��ة عل��ى المقهوري��ن والمغلوبين 
والمدنيي��ن والعس��كريين. الص��راع ف��ي األصل ليس 
عقائديا بل سياسيا لكن التحشيد الطائفي لدى النظام 
مع طائفته ضد المس��لمين السّ��نة، أسهم في إقصاء 
عموم المكون العلوي عن الثورة. ونتيجة ذلك ضعفت 
العقالنية السياسية في جموع المقاتلين بسبب الدفاع 
عن أنفس��هم؛ ولم يت��ح لهم الخروج م��ن األزمة ومن 
مس��ار الحرب المس��لحة التي، من نتائجه��ا، النيل من 

المصطفين مع السلطة الباطشة.
-4 الذي��ن يخاف��ون عل��ى الس��احل ذي الكثاف��ة 
الس��كانة العلوي��ة، ويعتب��رون الهجوم على الس��احل 
بمثاب��ة الهجوم على العلويي��ن األبرياء الذين ال عالقة 
له��م بمع��ارك النظام وليس��وا ج��زءا من الس��لطة، ال 
يبدو من تصريحاته��م ومخاوفهم حرصهم على ريف 
دمش��ق ذي الكثافة الس��نية، الذي تج��ري فيه معارك 
عس��كرية ومجازر، وعلى حمص المحاصرة المذبوحة 
وعلى حلب المقصوفة بالبراميل. هذا ابتذال سياس��ي 
وإنساني. يجب أال يوجد تمييز بين المكونات على حق 
الحياة واس��تحقاق العيش. أين العدل؟ وأين المس��اواة 

في المواطنة واإلنسانيّة؟

-5 أما الذين يقرنون حرب الساحل بتأجيج الحرب 
األهلي��ة. وب��أن المعركة س��تتحول إلى اقتت��ال داخلي 
أهلي وحرب طائفية فلهم س��ؤال: ه��ل هي غير ذلك 
ف��ي أي مكان آخر من س��وريا؟ أال تبص��ر الضمائر أين 
تتس��اقط البرامي��ل؟ ومن أي طائرات؟ وم��ن اين يأتي 
معظ��م الش��بيحة ليذبحوا؟ وبس��كاكين م��ن يفعلون 
ه��ذا؟ وبم��ن؟. عبر األش��هر القليل��ة الماضي��ة فقط�؛ 
"ت��م توثي��ق 20 مج��زرة نفذه��ا نظام بش��ار األس��د 
باس��تخدام السكين، وأس��فرت عن مقتل 2885 مدنيًا 
س��وريًا، ومن بين القتلى الذين تم توثيقهم أكثر من 
200 طف��ل و120 امرأة، كان الس��الح المس��تخدم في 
www. -قتلهم الس��اطور والس��كين..". )زمان الوصل

 .) zamanalwsl.net/news/48258.html
-6 لم��اذا مازال��ت حس��اباتنا تبدأ من ط��رف واحد 
للمعادل��ة؛ حي��ث ال يعتب��ر الص��دام م��ع المواطنيي��ن 
الس��وريين من مذه��ب واح��د كارثة وطنيّ��ة خطيرة 
بينم��ا يعتبر الص��دام مع مواطني��ن متنوعين مذهبيّا 
هو كارث��ة وطنية خطيرة األبع��اد؟. المدنيون هم في 
كل مكان في س��وريا، ويموتون باآلالف. خارج مناطق 
العلويي��ن واألرمن. المعركة ليس��ت قصرا عليهم من 

دون غيرهم . 
-7 لي��س هن��اك مع��ارك رمزي��ة واعتباطي��ة. بل 
ه��ذا فكر االبت��ذال ومنط��ق الكراهية...والناس يجري 
نحره��ا بأطروح��ات حماي��ة األقلي��ة وإره��اب األكثرية 
بخرافة حماية التنوع. عندما يبلغ نس��بة ضحايا براميل 
النظام المتفجرة على مستوى سوريا أكثر من %97 من 
المدنيين، مع استهداف البراميل المستمر ألحياء سكنية 
بمرافقه��ا المدنية، وذلك بحس��ب الش��بكة الس��ورية؛ 
ف��إن المتوّق��ع في أوس��اط تدعي توخ��ي الديمقراطية 

واإلنسانية اإلسراع إلى ملء الدنيا بالتنديد. 
الحس��ابات بخط��أ معرك��ة الس��احل هي نفس��ها 
الحس��ابات الت��ي تتجاه��ل الفظائ��ع والجرائ��م الت��ي 
يرتكبه��ا نظام األس��د وأعوان��ه وأتباعه على ش��دتها 
واتس��اعها.. أما الصدام الطائفي؛ فحاصل منذ اللحظة 
األول��ى لمحارب��ة الث��ورة. والذين يص��رون على جعل 
الص��ورة محصورة وتبعاتها بالمنطقة الس��نية ويرون 
أل��ف حجة ف��ي منع دخ��ول مناطق العلويي��ن واألرمن 
والمس��يحين التي تتمركز فيها قوات للنظام وشبيحته 
ه��م الذين يصرون على صبغ الث��ورة بالطائفية رغم 

كل ادعائهم بدعم الثورة وحماية التنوّع.

. . 
ي 

رأ

  د. سماح هدايا

القصف بالبراميل المتفجرة على حلب | 4 نيسان 2014
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اجلزائر ذاكرة الر�سا�ش
  ياسر مرزوق

يب��دو ع��ام 2014 ع��ام االنتخاب��ات العربية 
بامتياز في مصر ولبنان وليبيا والعراق والجزائر, 
إال أن االنتخاب��ات الجزائرية تحم��ل وقعًا مختلفًا 
بحكم حساسية الواقع الجزائري وتجربة الجزائر 
المريرة م��ع الديمقراطية واالنق��الب عليها فيما 
بع��د, ودخ��ول الب��الد في دوام��ةٍ م��ن العنف لم 
يحاس��ب المس��ؤولون عليه��ا حت��ى األن, فف��ي 
ع��ام 1998 ذك��رت المبعوثة األوروبية للش��ئون 
اإلنس��انية »إما بونيون« بأن األمر يتعلق بأحداث 
دراماتيكي��ة حقيقية ف��ي الجزائر, وطالبت بأن ال 
تتح��ول الح��دود الوطنية إل��ى أدوات لإلفالت من 
العقاب, مضيفًة إن من يريد س��المًا دائمًا وليس 
مجرد هدنة بانتظ��ار االنتقام, عليه أن يحل حدًا 
أدن��ى من العدالة, وإذا لم نتج��اوز ثقافة اإلفالت 
م��ن العق��اب, فثمة خطر م��ن أن تتغل��ب الرغبة 
باالنتقام عاجاًل أم آجاًل على الرغبة في السالم«.

لم تتجاوز الجزائر ثقافة اإلفالت من العقاب 
ومازال المس��ئولون ع��ن دم��اء الجزائريين على 
مقاعده��م, و كان الف��ارق شاس��عًا بي��ن الواقع 
الجزائ��ري والطريق��ة الت��ي قدمت��ه بها وس��ائل 
اإلع��الم العالمية, عملي��ات القت��ل اليومية بحق 
مواطني��ن ع��زل ونس��اء وأطف��ال هي بالنس��بة 
لغالبية األوروبيين من عمل إرهابيين إسالميين 
متعصبي��ن ودمويي��ن, بينما الحقيق��ة أن أجهزة 
مؤسسات الوقاية والقمع أو جزءًا منها على األقل 

كانت متورطًة في هذه المجازر.

تاريخ االأزمة: 
ف��ي أيلول عام 1991 أصي��ب الحزب الحاكم 
بالذه��ول حيث أن��ه برغم التعدي��الت االنتخابية 
واعتق��ال قي��ادات الجبه��ة اإلس��المية لإلنقاذ إال 
أن الجبه��ة حص��دت على أغلبي��ة 188 مقعد من 
أص��ل 430 مقع��دًا, كان الفوز الس��احق للجبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ في االنتخابات أمرا غير مقبول 
لدى كبار رجال قي��ادات الجيش في الجزائر حيث 
ق��ام الجيش ف��ي 11 يناي��ر 1992 بإلغ��اء نتائج 
االنتخابات و أجبر شاذلي بن جديد على االستقالة 
وجلبوا المحارب القديم في حرب تحرير الجزائر، 
محم��د بوضي��اف وال��ذي كان منفيا ف��ي المغرب 
ليكون رئيس المجلس األعلى للبالد وتم اعتقال 
5000 من أتباع الجبهة اإلس��المية لإلنقاذ حسب 
المص��ادر الحكومي��ة بينما يؤكد الجبه��ة إنه تم 
اعتقال 30,000 من جماعتهم ونقلوا إلى سجون 
ف��ي الصح��راء الكب��رى وقام��ت منظم��ة العف��و 
الدولية باإلش��ارة إلى الكثير م��ن اإلنتهاكات في 
حقوق اإلنس��ان خالل تلك الفترة و في 4 مارس 
1992 قام��ت الحكومة بإلغاء الجبهة اإلس��المية 
لإلنقاذ كحزب سياس��ي مرخ��ص, واعتبر أعضاء 
الجبهة اإلس��المية لإلنقاذ اللذي��ن لم تطلهم يد 
االعتق��ال تصرف��ات الجيش بمثاب��ة إعالن حرب 
عل��ى الجبهة وق��رروا البدأ بح��رب عصابات بكل 
وس��يلة متوفرة لهم وانضم إلى الجبهة فصائل 
أخرى كانت تنتهج مبدأ اإلس��الم السياسي وكان 
أفراد الجيش و قوات الش��رطة الهدف الرئيس��ي 
للمس��لحين الذين اتخ��ذوا من المناط��ق الجبلية 
ف��ي ش��مال الجزائر معاق��ل رئيس��ية لهم ولكن 
المناط��ق الغنية بالنف��ط بقيت تحت الس��يطرة 
الكامل��ة للحكوم��ة و كان��ت بعي��دة ع��ن مناطق 

الصراع الرئيسية.
أدت هذه األوض��اع المتأزمة إلى تدهور أكثر 
ف��ي االقتصاد الجزائ��ري وزاد الوض��ع تأزما بعد 

اغتيال محمد بوضياف الذي كان أمل الجيش في 
إعادة الهدوء للبالد لكون��ه رمزا من رموز تحرير 
الجزائ��ر والذي ت��م اغتياله ف��ي 29 يونيو 1992 
أثناء إلقاء خطاب في مراسيم افتتاح مركز ثقافي 
ف��ي عنّابة عل��ى يد أحد اعضاء فري��ق حمايته و 
ال��ذي وصف بكون��ه »متعاطفا مع اإلس��الميين« 
وبع��د عملي��ة االغتي��ال تلك حكم على عباس��ي 

مدني و علي بلحاج بالسجن لمدة 12 عامًا.
غ��داة انق��الب كان��ون الثان��ي 1992 ب��دأت 
هجمات ضد رجال الش��رطة والعسكريين, وكان 
القم��ع الحكوم��ي فظًا, ل��م يكن لجن��ود وضباط 
الق��وات الخاص��ة ف��ي الجيش الوطني الش��عبي 
خبرة بمكافحة اإلرهاب, مما جعلهم مادة س��هلة 
للتالعب, ولم يكن للسكان أي ثقة بهذه الوحدات 
الت��ي تتدخل دون أي احت��رام لحريات المواطنين 
بناء على مجرد اشتباه بشراكتهم مع اإلرهابيين, 
وليس بناًء على حج��ج قانونية, ومنذ عام 1992 
اس��تهدف جوهر عمليات القمع السكان المدنيين 
الذين يفترض أنهم يدعمون الجماعات المسلحة.

بع��د بو ضي��اف تس��لم اليمي��ن زروال قيادة 
البالد وأعلن عام 1994 أعلن فش��ل المفاوضات 
م��ع الجبهة اإلس��المية لإلنق��اذ، وعبر ع��ن نيته 
في إجراء انتخابات جدي��دة في مطلع عام 1995 
و طرح فكرة إقامة ميليش��يات للدفاع عن القرى 
و األماكن المس��تهدفة حي��ث إن تحركات الجيش 
ل��م تكن كافية الحتواء األزم��ة. وفي هذه األثناء 
تمكن بع��ض قياديي الجبهة اإلس��المية لإلنقاذ 
من مغادرة الجزائر إل��ى روما وبدؤوا بمفاوضات 
األخ��رى  الجزائري��ة  المعارض��ة  أح��زاب  م��ع 
واس��تطاعت ان توح��د أراء 5 أحزاب اخرى في 14 
يناي��ر 1995 ونتج عن ه��ذا االتفاق جدول اعمال 
طالب��ت باحت��رام حق��وق اإلنس��ان و التعددية و 
الديمقراطي��ة و رفض التحك��م المطلق للجيش 
في إدارة ش��ؤون الجزائر و إطالق س��راح قياديي 
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ والمطالبة بوقف اعمال 
العنف من قبل جميع األطراف ولكن الحكومة لم 
توق��ع على هذا االتف��اق واعتبرتها تدخاًل خارجيًا 

في شؤون الجزائر.
في 11 أيل��ول عام 1999 فاجأ اليمين زروال 
العالم بتقديم استقالته ونظمت انتخابات جديدة 
ف��ي الجزائ��ر وتم اختي��ار عبد العزي��ز بوتفليقة 
رئيس��ا في 15 ابريل 1999 وحصل اس��تنادا إلى 
الس��لطات الجزائرية على %74 من األصوات إلى 
إن بعض المنافس��ين انس��حبوا م��ن االنتخابات 
بدعوى عدم نزاهة االنتخابات. اس��تمر بوتفليقة 
في الح��وار مع الجبهة اإلس��المية لإلنقاذ وفي 5 
يوني��و 1999 حص��ل عل��ى موافق��ة مبدئية من 
الجبه��ة بنزع أس��لحتها وأص��در بوتفليقة العفو 
عن العديد من المعتقلين وعرض ميثاق الس��لم 
و المصالح��ة الوطنية الس��تفتاء ع��ام وفيه عفو 
ع��ن المس��لحين الذين ل��م يقترف��وا اعمال قتل 
او اغتص��اب إذا م��ا قرروا العودة و نزع س��الحهم 
وتم��ت الموافقة الش��عبية على الميث��اق في 16 
أيل��ول 1999 وقام��ت الجبهة اإلس��المية لإلنقاذ 
بنزع س��الحها بالكامل ف��ي 11 يناير 2000 وفي 
فبراي��ر 2002 قتل عنتر الزوابري زعيم الجماعة 
اإلس��المية المس��لحة في احدى المعارك مما ادى 
إل��ى تقليل ملح��وظ في نش��اط الجماع��ة, وتم 
إطالق س��راح مؤسسي الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
عباس��ي مدني و عل��ي بلحاج وكان هذا مؤش��را 
على ثقة الحكومة بنفس��ها وبالفعل كان حدس 

الحكوم��ة صائبا ففي انتخابات عام 2004 حصل 
بوتفليقة على %85 من األصوات.

ا�سرتاتيجية التوتر:
إن الحقيق��ة التاريخي��ة ليس��ت بس��يطة وال 
تبس��يطية, وليس��ت منطقية دومًا, هناك حقائق 
ال تص��دق بالنس��بة لإلحس��اس الع��ام, إال أنه��ا 
حقيقي��ة, الحقيق��ة ليس��ت س��هلة, ألن الواق��ع 
والناس ومصائرهم ليست أشياء بسيطة, وعدم 
أخذ تعقي��د الحياة بعين االعتب��ار قد يعني فقط 
رفضًا للحقيق��ة, كان الجي��ش الجزائري أو فرق 
من��ه أحد أبرز الداعمين لإلره��اب, و بالتزامن مع 
المب��ادرات السياس��ية اتب��ع الجيش ف��ي الجزائر 
اس��تراتيجية التوت��ر والت��ي كان��ت أداة في أيدي 
اله��رم العس��كري ونخب��ة قليل��ة م��ن أصح��اب 
االمتيازات لالحتفاظ بالس��لطة, إنها تش��به على 
نح��و فريد تل��ك االس��تراتيجية الت��ي تبنتها في 
إيطالي��ا ف��ي الس��بعينات »س��لطة خفي��ة« إنما 
حقيقي��ة, فقد لج��أت هذه الس��لطة عندما راحت 
األلوي��ة الحمراء تعيث فس��ادًا, إل��ى عمليات قتل 
جماعية »هجمات عمياء يشك بمرتكبها, من أجل 
تعزي��ز أركانها بفضل الذهان الع��ام الناجم عن 
انعدام األمن المعمم, وكان لإلرهاب في الجزائر 
طبيع��ة معق��دة تس��مح بالتالعب والتس��تر على 
الجرائم اللذين غالبًا ما اس��تخدما ستارًا لدواعي 
المصلح��ة العليا الت��ي تصب��ح بمقتضاها جميع 
الوس��ائل مش��روعة أو غير مش��روعة, جيدة في 

سبيل التغلب على اإلرهاب.
كان الطابع المس��توطن لمسلسل العنف في 
الجزائر ال يفس��ر برغبة بعض أبطاله في فرض 
نظام سياس��ي مختلف, عل��ى العكس فقد صانه 
أولئك الذين يملكون الس��لطة بهدف البقاء فيها 
ع��ن طريق خن��ق كل مب��ادرة للمجتم��ع المدني 

باسم المقتضيات األمنية.
150 ألف ش��خص قتلوا وآالف الناس اعتبروا 
ف��ي ع��داد المفقودي��ن وآالف آخري��ن تعرض��وا 
آالف  وتيت��م  النس��اء  آالف  وترمل��ت  للتعذي��ب 
األطفال، ودب الشلل في المجتمع وحل الدمار في 
االقتص��اد, واألكثر ترويعًا بي��ن كل هذا أن كثيرا 
من األش��خاص المسؤولين عن كل هذا اليزالون 
في الس��لطة ويحظ��ون باالحترام الش��ديد على 
المس��رح الدولي, األمر الذي يتطلب بحق تشكيل 
لجنة وطنية لتقصي الحقائق على ش��اكلة لجنة 
المصالح��ة الوطنية في جن��وب أفريقيا لمحاكمة 

المذنبين وتأهيل الضحايا.
وع��ن الفظائ��ع المرتكبة بح��ق الجزائريين 
يص��ف لنا مصطف��ى عبيد ف��ي روايت��ه »ذاكرة 
الرص��اص« أح��د هذه المش��اهد: “ف��ى منتصف 
اللي��ل تمام��ا انقلب الظ��الم إلى نه��ار من خالل 
كشافات ضخمة لقاطرات عديدة أحاطت بالقرية 
فى اصطفاف نصف دائري. دوت صفارات االنذار 
ف��ى القرية الس��اكنة ليختبئ الن��اس من الغازي 
المجه��ول ويتس��لح من يمكن��ه االش��تباك فوق 
س��طح بيته. وجه��ت القاط��رات كش��افاتها نحو 
القري��ة بعد ان هبطت عش��رات االجش��اد فارعة 
الط��ول تتماي��ل فى س��كر واضح وه��م يكبرون 
فى هيس��تيريا مفزعة ليتجهوا إلى بيوت بعينها 
ويحطم��وا أبوابه��ا، ويذبح��وا س��كانها بس��يوف 
وس��كاكين وف��ؤوس غريب��ة الش��كل..كان أح��د 
القتل��ة يق��ف أمام كل بي��ت ويخرج ورق��ة ليقرأ 
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أس��ماء بعينها ويحدد كل اسم لتقطع رأسه خالل 
دقائق.

ف��ى المنزل األول لم يرح��م الذابحون دموع 
النسوة الالئي سجدن إلعفاء االطفال من الذبح، 
وكان��ت الحصيلة 9 رجال و4 س��يدات و7 أطفال. 
ف��ى المنزل التالي أغتصب الغزاة س��يدة مس��نة 
قب��ل ان تهوى فؤوس��هم على نهديه��ا تقطيعا. 
وفى أحد البيوت تجمع الجيران لعلمهم أن صاحب 
البي��ت لديه بندقي��ة آلية ويمكنه الدف��اع عنهم، 
لك��ن تعليم��ات قائد كتائ��ب الموت كانت نس��ف 

البيت من أساسه.
اتصل بعض الس��كان بالش��رطة ووعدتهم 
بالقدوم، لكن لم يأت أحد. واتصل آخرون بأقارب 
لهم فى الجي��ش دون مغيث. اس��تمرت المذبحة 
خمس��ة س��اعات وقتل خاللها 522 رج��ل وامرأة 
وطف��ل وأصي��ب اكث��ر م��ن مائة ش��خص بلوث 
عقلي. وعندما جاءت سيارات االسعاف والشرطة 

كانت الجثث دون رؤوس«.
واستنادًا إلى وزارة الداخلية الجزائرية اليزال 
هن��اك قراب��ة 1000 من م��ا يصفه��م الحكومة 
»المتمردين المس��لحين« نش��طين ف��ي الجزائر 
وف��ي س��بتمبر 2005 أي��دت أغلبي��ة كبي��رة من 
الجزائريين العف��و الجزئي الذي أصدره الحكومة 
الجزائرية عن مئات من المس��لحين االس��الميين 
ضم��ن م��ا ع��رف »بميث��اق الس��لم والمصالح��ة 
الوطني��ة« بهدف إنهاء أكثر م��ن عقد من النزاع. 
وبموج��ب الميث��اق، ال��ذي اقترح��ه الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، سيتم العفو عن عدد كبير من 
األشخاص من الجانبين اللذين تورطا في أعمال 
قتل ألكثر من 100,000 شخص على األقل لكن 
المعارضي��ن للميث��اق، يعتب��رون أن المصالح��ة 
غير ممكن��ة دون تحقيق العدال��ة ويطالبون بأن 
تفت��ح الدول��ة تحقيق��ا بش��أن آالف األش��خاص 
الذي��ن اختفوا طيلة األع��وام الماضية ولم يعرف 

مصيرهم حتى اآلن.

اال�ستحقاق الرئا�سي:
أفلت المس��ؤولون من العقاب والجزائر اليوم 
على مس��افة أيام من االس��تحقاق الرئاسي, وقد 
كشفت تقارير استخباراتية أن ما تعيشه الجزائر 
في اآلونة األخيرة، يوحي بتكرار س��يناريو حقبة 
التس��عينات، لم��ا فازت جبه��ة اإلنق��اذ الجزائرية 
بانتخاب��ات الرئاس��ة ع��ام 1991 وإلغ��اء نتيج��ة 
االنتخاب��ات لصالح��ه بانقالب عس��كري في ظل 
س��يطرة الجنراالت العس��كريين على حكم البالد 
بمشاركة الرئيس، موضحة أن المشهد السياسي 
س��يتكرر في حالة فوز مرش��ح منافس للرئيس 
الجزائري عب��د العزيز بوتفليقة ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية القادمة، بعد إعالن هذا األخير خوضها 

في نسختها الرابعة.
الجزائ��ر  ف��ي  الدس��توري  المجل��س  وكان 
قد أعل��ن، القائمة النهائية ألس��ماء المرش��حين 
لخ��وض االنتخابات الرئاس��ية، المق��رر إجراؤها 
في 17 من الشهر الجاري، في الوقت الذي أصدر 
فيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، قرارًا بتكليف 
يوسف يوس��في برئاس��ة الحكومة، خلفًا للوزير 
األول عبدالمل��ك س��الل الذي تف��رغ لقيادة حملة 

بوتفليقة للرئاسة.
وضم��ت القائم��ة النهائي��ة لخوض الس��ابق 
الرئاس��ي، س��تة مرش��حين، من بين 12 تقدموا 
بطلبات ترش��يحهم إلى المجلس الدستوري، من 
بينه��م الرئي��س الحالي بوتفليقة، الذي يش��غل 
المنصب الرئاسي منذ عام 1999، ويسعى للفوز 
بفترة رئاسية رابعة، رغم الجدل الذي يدور حول 

حالته الصحية.
وإل��ى جان��ب بوتفليقة، البالغ م��ن العمر 77 
عامًا، فقد ضمت القائمة كاًل من رئيس الحكومة 
األس��بق علي ب��ن فليس، ورئيس ح��زب »جبهة 
المس��تقبل«، عبدالعزيز بلعي��د، والقيادي بحزب 

»الجبهة الوطنية«، موس��ى تواتي، ورئيس حزب 
»عه��د 54«، عل��ي ف��وزي رباعي��ن، إضاف��ة إلى 

األمينة العامة لحزب »العمال«، لويزة حنون.
ورفض��ت الكثي��ر م��ن األح��زاب السياس��ية 
المعارض��ة ترش��ح بوتفليق��ة، المس��يطر عل��ى 
السلطة لمدة 15 عاما، لوالية رابعة، ومنها حزب 
العدال��ة والتنمي��ة، وحرك��ة الس��لم االجتماعي، 
المحس��وبة على تي��ار اإلخوان، كم��ا طالبت هذه 
األح��زاب بمقاطع��ة االنتخاب��ات الرئاس��ية »فى 
حال ل��م تقدم الس��لطة ضمانات كافي��ة لنزاهة 

وشفافية االستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وكان بوتفليق��ة ع��زز من تمس��كه بمقاليد 
الحك��م، بإجراء تعديل حكوم��ي كبير فى بعض 
الوزارات الس��يادية والمجلس الدس��توري، فضاًل 
عن التغييرات التي أجراها على هيكل المؤسسة 
العس��كرية وجهاز المخابرات، فى أيلول الماضي 
والتي أعطت انطباعًا بأنه يعزز نفوذه السياسي، 
ويمه��د الطريق لوالية رابع��ة، رغم أنه لم يعلن 

ذلك رسميا.
ويتزام��ن غم��وض المش��هد السياس��ي فى 
الب��الد مع التكتم الرس��مي حول مش��روع تعديل 
الدس��تور، ال��ذى ق��ال رئي��س ال��وزراء الس��ابق 
عبدالمالك س��الل مؤخرًا، إن مشروعه التمهيدي 
الذى أعدته لجنة خب��راء قانونيين جاهز وينتظر 
موافق��ة الرئي��س لإلعالن عن مضمون��ه, والتي 
أف��ادت تس��ريبات بأنه س��يتم اس��تحداث منصب 
نائ��ب للرئي��س، وتمدي��د الوالية الرئاس��ية إلى 
7 س��نوات قابل��ة للتجديد مرة واح��دة بدال من 5 
س��نوات، يعن��ى اس��تمرار بوتفليقة ف��ى الحكم 
إلى ع��ام 2021 عل��ى أن يتولى نائب��ه جانبا من 

سلطاته التنفيذية.
وكان بوتفليقة قد عدل الدستور عام 2008، 
وبات الدس��تور الجزائ��ري ال يقيد ع��دد الواليات 
الرئاسية ويتركها مفتوحة بعد أن كان قد حددها 

بواليتين.
كما س��عى عبد العزيز بوتفليق��ة منذ توليه 
الرئاسة في س��نة 1999، لإلشراف المباشر على 
المؤسسة العسكرية بمختلف مديرياتها، وإجرائه 
سلس��لة من التغييرات على هرم هذه المؤسسة 
بطريق��ة حيّ��د فيه��ا كل خصوم��ه ف��ي قي��ادة 
األركان، بم��ا فيه��ا مديرية االس��تعالمات واألمن 
»المخابرات« وعلى رأس��ها الجنرال توفيق، حيث 
قام بتعديالت هيكلية عميقة همّش��ت بطريقة 
أو بأخرى دور هذه المؤسس��ة في تس��يير شؤون 
الب��الد بع��د أن كان��ت تقاريره��ا تؤخ��ذ بالدرجة 

األولى من األهمية.

بوتفليق��ة وخالل س��نوات حكمه أنهى جميع 
خصوم��ه السياس��يين والعس��كريين، ولم يبقى 
للمؤسس��ة العس��كرية الصالحيات الواسعة التي 
كان��ت له��ا س��ابًقا، وانحص��رت صالحي��ات رجال 
المؤسس��ة األقوياء لدرجة ع��دم األخذ برأيها في 

المسائل المتعلقة بمؤسساتهم.
الجزائ��ر الت��ي تعتب��ر بل��دًا نفطي��ًا ولديه��ا 
مص��ادر أخرى م��ن الث��روات الطبيعي��ة وتمتلك 
راف��دًا  يمنحه��ا  اس��تراتيجي  جغراف��ي  موق��ع 
اقتصادي��ًا كبيرًا إال أنها ما زالت تعاني من ارتفاع 
مع��دالت المديوني��ة والتضخم وتناق��ص الدخل 
القومي وانخفاض متوس��ط دخل الفرد إلى أدنا 
مس��توياته وارتف��اع أع��داد الس��كان ليصل إلى 
37 ملي��ون نس��مة باإلضافة إلى ش��يوع ظاهرة 
الكساد، وارتفاع معدالت البطالة لتصل إلى 10% 
من مجمل نس��بة الس��كان وتشكل نس��بة 20% 
منها في أوس��اط الشباب بحس��ب تقرير صندوق 
النقد الدولي مارس 2012، أضف إلى ذلك ارتفاع 
األس��عار وغ��الء المعيش��ة في ظل فس��اد إداري 

متفشي في أجهزة الدولة بشكل كبير.
وق��د أك��د المعه��د األمريك��ي للديمقراطية 
أن الوض��ع ف��ي الجزائ��ر بصف��ة عامة، وش��مال 
إفريقي��ا بصف��ة خاص��ة، مقب��ل عل��ى توت��رات 
أمني��ة وجيوسياس��ية بع��د االنتخابات الرئاس��ية 
المق��ررة يوم 17 أبريل القادم بالجزائر، بس��بب 
الخ��الف الكبير ح��ول تقدم الرئي��س عبد العزيز 
بوتفليق��ة لعهدة رئاس��ية رابع��ة, واعتبر معهد 
واش��نطن للديمقراطي��ة، في تقري��ر بعنوان ”ال 
وقت للتراخي في ش��مال إفريقيا والس��احل”، أن 
التغي��رات الحاصل��ة في ش��مال إفريقيا ومنطقة 
الس��احل، تش��كل تهديدات كبيرة على المصالح 
الفرنس��ية واألوروبي��ة الحيوي��ة، وس��وف يؤدي 
موق��ع المنطق��ة إل��ى تزاي��د المصال��ح العالمية 

األوسع نطاقًا.
وربط التقرير الوضع المهتز بمنطقة شمال 
إفريقي��ا، وما تواجهه معظم دول ش��مال إفريقيا 
ومنطق��ة الس��احل حالي��ًا، م��ن أزم��ات، بتطرف 
الراديكاليي��ن، وس��وء اإلدارة، واالنقالبات، مبرزا 
أن تزاي��د االضطراب��ات االجتماعي��ة يق��ود إل��ى 
اضطرابات جيوسياس��ية عميقة لن تؤدي س��وى 
إل��ى تش��جيع الفصائ��ل الت��ي تس��تخدم العنف. 
وأضاف المصدر لدى تطرقه إلى الوضع بالجزائر، 
أن مس��اعي العهدة الرابع��ة للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، س��بب خالفات حتمي��ة ال محالة، األمر 
الذي يزيد من احتمال قيام اضطرابات كبيرة بعد 

انتخابات أبريل.
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  الياس س الياسو

ك�ســب اأم حلــب؟
كتبت قبل أيام على صفحتي متساءال: هل تعرضت 
ثورة أخرى في الربيع العربي لمثل ما تعرضت له الثورة 
الس��ورية من تنظيرات؟ بل إن األمر بدا كما لو أن بعض 
من يعتبر نفس��ه » معارضة أعلى من البش��ر« من تلك 
المصنف��ة ب« معارض��ة وطني��ة ش��ريفة تح��ت س��قف 
الوط��ن« تقول للث��وار: كان يج��ب أن تستش��يرونا قبل 
الثورة ياشباب وصبايا لكنا أخبرناكم بما يجب أن ترتدوا 

وتحملوا من شعارات حتى نقول عن حراككم ثورة!
المحي��ر لي��س المش��هد الجدي��د المندلع بق��راءات 
الس��احل  مناط��ق  م��ن  الث��وار  اقت��راب  م��ع  تس��ارعت 
الس��وري، ب��ل ما س��بقه أيضا في ما تكش��فه س��جاالت 
تعط��ي انطباعا بأن كل ما تواجهه الثورة الس��ورية في 
صف��وف » معارضتها« )وه��ذا تعبير فضف��اض، إذ كان 
عل��ي حي��در ونبيل في��اض وخال��د العب��ود و.. وغيرهم 
يعتبرون أنفس��هم معارضون أيض��ا( ال يقل أهمية عن 
مواجهة حملة إبادة بش��تى الوسائل.. التشويش وتعزيز 
اإلنطباع��ات بأن الثورة يجب أن تبق��ى حكرا على مكون 
واح��د وف��ي مناطق مح��ددة وتحريم وتجري��م حتى في 
حاالت فش��ل بعض أقطابها عن طرح بدائل عملية لتلك 
الالءات التي اش��تهرت بها أجزاء تس��مي نفس��ها أيضا » 
معارضة«.. وال يسع المرء هنا إال السؤال عن الفرق بين 
التحذي��ر من إمكانية » إندالع حرب أهلية« إذا ما اقتربت 
الثورة م��ن خزان نظام العصابات وبين حالل إس��تهداف 
حمص مثال أو قدس��يا أو أية مناطق نزح إليها السوريون 

بعيدا عن تدمير مدنه..؟
الس��ؤال أبس��ط من تعقيدات تفكيك حالة االندفاع 
القل��ق عن��د أط��راف معارض��ة، كما عب��ر عنه��ا الكاتب 
المعارض ميش��يل كيلو في تعليقه عل��ى اقتراب الثوار 
من جبهة الس��احل.. ال يحتاج األمر لعناء البعض بتوجيه 
النق��د إل��ى الش��خصي.. بل نق��اش قد يك��ون غاب عن 
ميش��يل كيلو وغيره.. وباألصل كما تك��رر مرات ومرات 
ب��أن مجتمع الث��ورة أكثر حيوية في نقاش��ه الداخلي من 
ذل��ك القطيعي في صفوف العصاب��ة الحاكمة وقطيعها 
المسير منذ ثالثة أعوام بكثير من األضاليل واألكاذيب.. 
ثم اندلع س��جال مع فؤاد حميرة عن النس��ب المئوية في 
صف��وف العلويين.. وانش��د البعض إلى تلك الس��جاالت 
وكأنه��ا حاس��مة بيقي��ن غير واض��ح الج��ذور بكثير من 

غمغمة األرقام والدالالت.. * ثورة كل السوريين..؟
الث��ورة الس��ورية الت��ي حلله��ا ج��ورج صب��رة في 
ورق��ة مقدمة إل��ى اجتم��اع » الوحدة الوطني��ة والعيش 
المش��ترك«* ليس��ت في اندالعه��ا ثورة س��نية وال هي 
ثورة غير ثورة وطنية، وصحيح جدا، كأي ثورة، أن يعلق 
به��ا درن غير ثوري، أن ال يجري وصم ثورة ش��عبية بما 
وُصف��ت به منذ أيامها األولى من ه��ؤالء الذين يؤمنون 
بالثورات، الس��لمية والمس��لحة، لمجتمع��ات الغير ولكن 
لي��س لمجتمعاتهم الت��ي يفترضون بأنه��ا » لم تكتمل 
ش��روطها« التي تجعلهم يعترفون بها كثورة.. والهروب 
من ذل��ك يج��د من��ذ م��ارس/ آذار ٢٠١١ تعبيراته التي 
صارت معروفة للجميع بيس��ار ويمين من يعتبر نفسه » 
معارضا شريفا« تحت س��قف الوطن الذي يحدده بشار.. 
ف��ال غرابة حينها أن يخرج خالد العبود على قناة الجزيرة 
ليخبرن��ا بأن��ه طالما هو ليس ببعثي فه��و إذا بالضرورة 
مع��ارض.. لك��ن أي نقد لبش��ار حينها أيض��ا كان يجعله 
مثل غي��ره ينتفض هلعا باعتبار » مقام الرئاس��ة« من 

المقدسات التي ال يجوز نقدها..
المتفاجئ مما وصلت إليه نقاشات الثورة السورية، 
عن األقلوي » المقدس« واألكثري » المستباح« كأنه كان 
يكنس تحت الس��جادة تراكمات يمنع عنها الهواء.. وإذ بنا 
اليوم أمام نهج القفز إلى نتائج )وهي على فكرة طبيعة 
الذهني��ة الصهويني��ة منذ تأسس��ت بإبعاد وش��طب لما 
ومتى؟(.. كي��ف تصير الحالة حالة نتائ��ج؟ نظام عصابة 
بش��ار ط��رق على عق��ل التخوي��ف المزروع من��ذ عقود 
بابراز قصص كقصة نضال جنود، ما تبقى من األسماء 
واألرقام لم تكن تس��تحق شيئا يذكر ال في حمص ذاتها 
وال في حوران كلها وال في فرق الموت التي كانت تتنقل 
حينه��ا لوأد الثورة في مهدها.. المتفاجئ حتى من توجه 
الث��ورة الس��ورية لحمل الس��الح ما يزال غي��ر قادر على 

طرح سؤال أساس��ي بعد ثالثة أعوام من تصريح هيثم 
من��اع عن ع��رض ثالثة جهات للس��الح علي��ه.. من هي 
تل��ك الجهات؟ أم أن الس��ؤال تابو م��ن تابوهات مراجعة 
عميقة لما ستكش��فه من خلل بنيوي وفكري عند هؤالء 
الذي��ن نس��وا مهامه��م الثقافي��ة والفكري��ة والحقوقية 
فراحوا يبتغون االختالف على قنوات تصف ثورة شعبهم 
الس��لمية من��ذ ايامها األولى عبر وس��ائل إع��الم مهمتها 
ش��يطنة الش��عب بوصفه جزء م��ن » مؤام��رة كونية«.. 
ب��رزت معالمها الحق��ا في اته��ام الثائري��ن: عرعوريين 

وبندريين ووهابيين وارهابيين سلفيين.. إلخ..
ثمة مخاوف ُكت��ب عنها وقيلت مئ��ات المرات.. هذه 
العصابة الحاكمة تدفع بمجتمع الس��وريين والس��وريات 
إلى شرذمة وتفسخ على كل المستويات لتستوي بالهة 
األس��ئلة م��ع النتائج: وم��ا ه��و البديل؟ ألي��س األفضل 
االحتفاظ ببش��ار ب��دل االتي��ان ببدائل ش��يطانية؟ هي 
ليس��ت حك��را عل��ى الثورة الس��ورية ب��ل هاك��م الحالة 
المصري��ة التي تتضح فيها معالم الث��ورة المضادة التي 
صار فيها طبيعي أن يقول ديكتاتور مخلوع كمبارك رأيه 

ويعطي توجيهاته!
كي��ف أصبح��ت مدين��ة كس��ب مدين��ة » أرميني��ة 
تاريخي��ة«؟ التعري��ف الجدي��د الذي أطلقته أبواق بش��ار 
في وس��ائل البروباغندا الذي عزفت عليه تلك المس��ماة 
» ممانع��ة« يكش��ف حال��ة العهر الذي وص��ل إليه هؤالء 
المدعيي��ن للعروب��ة والقومي��ة ف��ي انكش��اف االنحدار 
ف��ي س��بيل تعزيز ف��رص بق��اء » ابدية« مافي��ا الحكم 
في س��وريا ولو اس��تخدمت أقذر الوس��ائل لذلك.. النفي 
األرمن��ي لوج��ود قتيل ارمن��ي واحد في كس��ب دفع أحد 
أب��واق بش��ار من على شاش��ة الجزيرة مس��اء الجمعة ٤ 
أبريل/ نيس��ان لتذكيرنا بأن » كسب مدينة سورية«! أي 
بعد أن فش��لت كل البكائيات التي ُأطلقت عن العثمانيين 

الذي تربصوا باألرمن في » مدينتهم التاريخية«..
قبله��ا ح��رى ما ج��رى في معل��وال.. تهييج س��قيم 
في س��ياقات الكذب المفضوح ال��ذي اعترته ما علق في 
الذاك��رة من أس��اطير أفالم ولي��د المعلم عن مس��لحي 
بانياس والتي كان قد نش��رها قبال » المعارض الشرس 
ن��زار نيوف« في س��ياق التعبي��ر عن مفه��وم المواطنة 
الس��ورية وأس��قفها بم��ا تحتويه من رعاي��ا عبودية في 
درجة عاشرة يُغرد لها ببساطة أمثال من رفعوا هتافهم 
الش��هير: ال عرب وال عربان فلتحيا اي��ران.. ثم راح نبيل 
في��اض مؤخ��را يهذي بما لم يجر انتق��اد جدي في تجمع 
القطي��ع الحام��ل لقمي��ص العروب��ة وهو يدعو روس��يا 
لضم س��وريا كما ضمت القرم.. ال يبدو السؤال عبثيا لو 
كان ه��و على النحو التالي: ماذا ل��و دعا أحد المعارضين 

للعصابة الدولة التركية لضم سوريا؟
بالتأكي��د ل��ن يمر أحد عل��ى هذه الدع��وة بدون أن 
تش��كل مادة يس��تدل بها على ما يس��تدلون في خيالهم 
المريض ع��ن ممانعة نظامهم بوج��ه المؤامرة الكونية 
التي تترجى الش��رعية من تل أبيب إلى واش��نطن برضا 
لوبيات األقليات.. كس��الح االمعان في مزيد من تحطيم 

المجتمع السوري..
نع��ود لما س��ببته تصريحات ميش��يل كيلو لنس��أل 
ما يس��أله السوريون، وليس سؤال الس��وري عن قيمته 
هو س��ؤال عبث��ي، فم��اذا تفع��ل اس��تدعاءات المرتزقة 
العراقيين واللبنانيين وااليرانيين وحتى الفاشيين الجدد 
ف��ي الغرب ف��ي المجتمع الس��وري؟ هل انتش��ار حواجز 
وفرق موت غير س��ورية بأس��ماء ودالالت دينية وفاشية 
دفاعا عن العائلة المتسلطة تعني بأن المجتمع السوري 
يجري الحفاظ عليه من التش��رذم؟ وهل ش��بح » الحرب 
األهلي��ة« التي حذر البع��ض منها في قت��ال الثوار على 
قم��م جبال التركمان وفي مناطق المحميات التش��بيحية 

يساهم حقا في حرف الثورة عن مسارها؟
أن تصل كذبة كس��ب إلى الح��د الذي يجعلها نقطة 
تحول في مس��ار الثورة في جوهرها تكشف عن رسائل 
غير س��ارة له��ؤالء الذين تمطره��م القناب��ل البرميلية 
محدثة الدم��ار والمذابح غي��ر آبهة بمهجري��ن ونازحين 
وال مؤي��د وال مع��ارض بق��در م��ا تح��رص عل��ى الخيار 
الشيش��اني الذي عززته العقلية االيرانية- الروسية في 

التخطيط والتنفيذ لكل ما يجري في سوريا.. لقد سمعت 
بعض األصدقاء الس��وريين يتس��اءلون: هل حين قامت 
الطائ��رات والصواريخ والدبابات بقص��ف النبك وتهجير 
النازحي��ن إليه��ا وه��ل قصف وحص��ار الغوط��ة وجنوب 
العاصم��ة وقدس��يا وارتكاب مذاب��ح الجدي��دة والذيابية 
وجلب مرتزق��ة العراق لتعيث تخريبا وقت��ال على امتداد 
الجغرافيا الس��ورية كان فعال يحرص هؤالء مثال على ما 
يحرصون عليه اليوم وهم ينتقدون فتح جبهة الساحل؟

بل ما اليسر في األس��ئلة النقدية غير المشخصنة 
ف��ي نقد من انتقد فتح تلك الجبهة هو ما يتعلق بمذابح 
ارتكب��ت في ريف حمص بحق قرى مح��ددة انطالقا من 
قرى معين��ة تحتضن عصابات التش��بيح مثلم��ا جاء إلى 
البيض��ا في باني��اس من كان يقيم قواعد تش��بيحه في 
قرى محيطة.. فه��ل نصب المدافع في األديرة بالقلمون 
وفي قرى ريف حمص الغربي تُسهم في تعزيز اللحمة 
الوطني��ة الت��ي يف��زع البعض م��ن تخريبها وه��ي التي 
صارت ممس��حة تح��ت أرجل » البواس��ل« وهم يتنقلون 
قت��ال وتخريب��ا ونهب��ا وفت��ح أس��واق منهوبات ب��ال حتى 
مالحق��ة قانوني��ة وال حت��ى نق��د علني واض��ح عدا عن 
تلك الحاالت الت��ي جرى أيضا ترهيب مطلقيها في أحياء 
حم��ص وغيرها حيث كانت المنهوبات مش��اعا باس��م » 

غنائم من بيوت وقرى االرهابيين«!
حين تصف هيئة التنسيق الس��وريين الذين دخلوا 
كس��ب بأنهم » غ��زاة« فه��ي بالتأكيد تريدن��ا أن نقتنع 
مثال بأن غزاة القصير والقلمون وريف دمش��ق الشرقي 
والجنوب��ي وري��ف حل��ب م��ن جماع��ة حال��ش ومرتزقة 
المالكي ه��م محررون ماركس��يون مث��ال؟ إذا كان منذر 
خدام هو المعبر األصيل عن هذا التنسيق الوطني بفعل 
تغلي��ب الخطاب الطائفي على عقل مصدر البيانات التي 
ترى بعين ع��وراء ما يجري من مذابح في حلب والتالقي 
مع أكاذيب بش��ار عن كس��ب فنحن أمام تأسيس ألحقاد 
تاريخي��ة قادمة تعبر عنها بيانات موتورين في الس��احل 
يعتب��رون وجود النازحين من الدمار إل��ى الالذقية عبارة 
عن مني��ة وكرم حاتمي له حدود ف��ي صبره على هؤالء 
الس��وريين! ربما تلك البيانات ما كان يستوجب من منذر 
خدام وغيره أن يتجرأ عليها ويقول لش��بيحة هالل األسد 
ول��و كلمة ع��ن تلك الوطني��ة التي ال يتذكره��ا البعض 
إال حي��ن يري��د تذكيرنا بأن الم��أزق هو م��أزق الثورة ال 
أفعال عصابة حاكمة تارة باس��م العلمانية وتارة باس��م 
المسيحيين وتارة باس��م العلويين وتارة باسم المقدس 
م��ن آل البي��ت ف��ي تحال��ف واضح م��ع توابع اي��ران في 
المنطقة.. مشكلة هؤالء ليست في كسب وال في مراصد 
الجبال التي تقصف وتدمر حياة الس��وريين والتي يعتبر 
االقت��راب منه��ا وتدميرها » يحمل نفس��ا طائفيا«.. هل 
قرأنا بيانا واحدا يعتذر فيه أصحاب التهويل الطائفي عن 
انسياقهم خلف أكاذيب س��لطة العصابات التي مارستها 
عش��رات المرات بكذب مفضوح بدءا من التسريبات التي 
كان��ت تحمل لهجة محددة لتهييج ضد العلويين وبالتالي 

استمرار لعبة أسر العقل واالرادة؟
لم نقرأ شيئا بانتظار لعبة أخرى على أنغام عصابة 
بش��ار التي ترى نفسها مقدس��ة هي وكل أكاذيبها التي 
يردده��ا البعض كمس��لمات ال يجوز المس��اس بروايتها 
كما هي حتى لو نفتها أرمينيا المعنية كما بدا مع روسيا 
في مس��ائل أصال س��ورية بالءات هؤالء الذين قدسوها 
في مزرعة حلبون بعد اسابيع من اندالع الثورة فانهارت 
واحدة تلو األخرى وهم يعرفون ذلك لكنهم ال يش��يرون 
إليه��ا ال ايراني��ا وال عراقيا وال لبنانيا وال روس��يا وال حتى 

اسرائيليا إال فيما خص أخطاء الثورة السورية..
إذا كان ه��ؤالء يؤمن��ون بأن الثورة ه��ي ثورة لكل 
الس��وريين وبأنها م��ا اندلعت إال لتحرير كل الس��وريين 
م��ن ه��ذه العصابة الحاكم��ة فلماذا كل هذا االس��تهبال 
باسم األقليات كلما انفتحت جبهة تخفف عن أخرى؟! لقد 
ظن بش��ار بأن س��عيه الحثيث لدويلته بالتدمير واالبادة 
س��تمر ب��دون مقاوم��ة ال داخلي��ة وال خارجي��ة، وبعض 
هؤالء الرافضين شفهيا لتقسيم سوريا ورفض التدخل 
الخارج��ي لم يروا في تس��ليم الكيماوي وس��عي بش��ار 
الس��تثارة مكونات عل��ى مكونات في المجتمع الس��وري 
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واطالق يد حلفائه من بعض األكراد ومس��اومتهم تحت 
تمث��ال أبي��ه وتعزي��ز الق��راءة الذاتية في الس��احل بين 
توري��ط طائفة كاملة وتصويرها كأنها مالذ وجدار س��د 
بوجه مكونات الش��عب الس��وري وبين تعزي��ز تحالفاته 
الطائفي��ة المفضوح��ة لحمايته من مالل��ي قم وطهران 
والنج��ف والضاحية بال��زج العقائدي الدين��ي بهؤالء في 
ذبح الش��عب الس��وري وأكثريته الواضحة تحت شعارات 
يستدعى فيها الحس��ين ويزيد كما جاء على لسان ليس 
المرتزقة فحس��ب ب��ل الصامتين والمباركي��ن لقوافل » 
المجاهدين« من مدن العراق ولبنان.. بالطبع ذلك ليس 
تدخ��ال بالنس��بة للمعارضة » الش��ريفة« وف��ق تصنيف 
ش��ريف شحادة.. وتلك ليست عملية بناء طائفي لمخارج 
طائفية ارادت تطييف ما يجري في سوريا بوهم تطييف 
الح��ل بمزيد من االب��ادة والتطهير ال��ذي كان يتفاخر به 
هذا اإلعالم القذر الذي تفاخر كثيرا بجثث أطفال الحولة 
والجديدة وضحايا الكيماوي وهم يرددون ما تش��بعوا به 

من كره يطفو اآلن على مستقبل سوريا..
تب��دو صورة الح��الل والحرام مس��يطرة بخطوطها 
التي يحملها البعض وهو يطوف بها لمزيد من ش��يطنة 
الضحية، فحالل مئ��ة بالمئة أن تكون مذابح حلب قائمة 
بال توق��ف ببراميل بدائية تس��قط على األخي��اء فتدمر 
س��كانها وتقتلهم بال وازع ال وطني وال أخالقي.. فهؤالء 
» عائ��الت ارهابيين« يس��تحقون كل القتل والذبح.. في 
الحجر األسود ومخيم اليرموك والغوطة ودوما والمليحة 
فليم��ت الناس تحت القصف والحصار والتجويع، هذا أمر 
أش��به ما يكون باس��تمرار حمل��ة » التطهي��ر التي يقوم 
بها جيشنا الباس��ل« وكنائب البعث وفصائل ابو الفضل 
وحالش وبقي��ة العصابات التي جلبتها عقليات التصفيق 
لقت��ل الس��وري الح��رام بفع��ل ح��الل.. بينما الس��وري 
الحالل ال��ذي تخترعه من عمق التاريخ بنية عقل أس��ير 
لخط��اب مراج��ع الخزعبالت ع��ن » األمويي��ن« و«أحفاد 
يزي��د« يصب��ح مجرد االقت��راب منه ح��رام وكارثي حتى 
لو كان المس��تهدف خزان ش��بيحة تعان��ي من عتهه تلك 
المناطق مثلما تعاني مدن الس��احل الس��وري من هؤالء 
الذين يس��مون في أدبيات تصنيف الس��وريين لدرجات » 
الصف��وة المختارة« التي ال يجوز حتى نقدها كمقدس��ة 

من مقدسات الوجود كله..
له��ذا تصير كس��ب في النف��اق الج��اري تعبير عن 
ترس��يخ ش��عار » األس��د أو ال أح��د« واس��تهداف كنائس 
حم��ص وطير الزور والقلمون أمور ثانوية.. مثلما يصبح 
انفالت ش��تائم بحق الراهبات مجرد تفصيل بسيط قبل 
العودة إلى اسطوانة: العثمانيين يريدون ذبح األرمن في 
مدينتهم التاريخية.. على ما ابتلعته أيضا » قناة العربية 
الوهابي��ة الس��عودية«.. وحلب وانقاذه��ا أيضا تفصيل 
بسيط جدا.. لماذا؟ ألنها » وهابية عرعورية« ال يستحق 
بشرها س��وى القنص والتدمير.. فبشار يعشق حلب حد 
عش��ق ش��بيحته امثال فراس الش��هابي له��ا برغبة في 
تحوي��ل ريفها إلى »مزارع بطاط��ا«.. وحين يقف ضباط 
بشار في بس��اتين كفرسوسة ويوقولون لقواتهم: نريد 
أن نرى من هن��ا المعضمية وداريا بخط نظر.. فهذا أبدا 
ليس ابادة وال تدمير وال يس��تحق ه��ؤالء الذين يذبحون 
بالس��واطير وتحت البراميل من حلب ش��ماال إلى حوران 
جنوب��ا أن يقال بفزع عنهم: هذه مقدمات لحرب طائفية 
وحرب أهلية..! ش��يطنة الضحية مورس��ت دوما لشرعنة 
قب��ول افناء مئ��ات اآلالف بل والماليين من البش��ر بدون 
أدنى ش��عور بالمسؤولية، على اعتبار أن المرحلة التالية 
الت��ي يتوهمه��ا القابل به��ذه المذابح س��تكون مرحلة » 
عفى اهلل عما مضى«.. وهي العقلية التي اسس��ت خالل 
ثالث��ة أعوام لكوارث تتبدى أمامن��ا بمزيد من الغرق في 

الدماء السورية..
لمجرد أن سرى خبر ذات يوم عن استهداف مدنيين 
ف��ي ع��درا العمالي��ة انب��رى مجتم��ع الث��ورة بنق��د الذع 
لمسلحيي الثورة واستهدافهم للمدنيين.. بمجرد انتشار 
اش��اعة ول��و تبين أنها ك��ذب الحق��ا في ه��ذه المنطقة 
وتلك لم يس��كت مجتمع الثورة عن توجيه سهام غضبه 
على المعارضة وعلى الس��الح.. لكن حين يوضع ضحايا 
مجتمع الثورة الس��ورية من حلب وحمص وحوران وريف 
دمش��ق في مي��زان » التطهير الحالل« وفرح يس��تدعي 
توزي��ع البقالوة داخل وخارج حدود س��وريا ثم اس��تنفار 
وتحش��يد باش��اعة أكاذي��ب كما اش��يع عن كس��ب فذلك 
لعمري يؤس��س لم��ا يُحذر من��ه.. بل ما حُ��ذر منه منذ 
ذلك الخطاب العنجهي في » مجلس الش��عب« الذي ألمح 
فيه بشار إلى الطائفية والحرب المفتوحة بعد اسبوعين 

فقط من ادالع الثورة قبل ثالثة أعوام..
م��ا يزرع��ه ه��ذا النم��ط م��ن الق��راءات االنتقائية 
للس��وري والس��وري » الس��يد« ليس س��ارا حتى لهؤالء 
الذي��ن يتوهمون بعد كل هذا الوق��ت والدمار بأن نظاما 

فاش��يا يمكن أن ينتصر بقوات احت��الل وطنية وخارجية 
على ش��عب بل وعلى فئة مس��لحة فيه باعتبار أن المالذ 
في الدويلة التي هدد بها لتقسيم سوريا هو كمن يحرث 
البح��ر.. ق��د يظن بش��ار بعصاب��ات » س��وات« العراقية 
وااليرانية وحزب حالش س��ينتصر على ش��عب باعتباره 
فعال أقوى م��ن كل االحتالالت ومن الروس واألميركيين 
في مواجهة ثورة يتيمة وش��عب ش��به أع��زل بال موازين 
قوى لصالحه.. هذا وهم عش��عش منذ سنوات تحت بند: 
حماي��ة األقليات.. لكن في الحقيق��ة األمر ليس أكثر من 
تحول سوريا إلى دولة فاشلة يحلس على قمتها شخص 
معتوه وفاش��ل ومنبوذ وتحته أطالل مجتمع وبلد مدمر، 
ومنذ البداية كان واضحا بأن القصة ال قصة حفاظ على 
أقليات وال علويين وال سنة وال مسيحيين.. القصة قصة 
عصابات مافيا تتحكم بسوريا كمزرعة يتقاسم نفوذها 
ق��وى اقليمي��ة ودولي��ة وج��دوا ورقتهم في ه��ذا الحكم 
الوراثي الذي ال يستطيع االنزياح عن الخط الذي ينتهجه 
س��نتميتر واح��د ألن أي انحياز س��يعني النهاية واالنهيار 
وه��و ما يدركه الجميع بمن فيهم أميركا وروس��يا اللتان 

لعبتا لعبة واضحة المعالم..
من يريد لس��وريا أن تخرج من حكم فاشي ال ينظر 
إلى ش��عبه كخيار وفق��وس.. وال يرى ح��الل وحرام في 
مس��تويات مواطنيه.. وال يلهث وراء تقس��يمات عصابات 
متصهين��ة ت��رى ف��ي تقس��يم الش��عب إلى مس��تويات 
ودرجات وتعريفات تس��تغل كل منها في سبيل استدرار 
عطف وش��رعية من الخارج كما ج��رى بداية مع » المعبد 
اليهودي ف��ي جوبر« حيث راح هؤالء الممانعون يتباكون 
عند االع��الم الغرب��ي واللوبيات الصهيوني��ة في أميركا 
والغ��رب.. تمام��ا مثلما يفعل��ون اليوم في كس��ب بينما 
العال��م كله، والس��وريون قبله، يعرف م��ن يقيم الحاجز 
وم��ن ي��ذل النس��اء والرجال علي��ه ومن يلق��ي ببراميله 
على رؤوس المدنيين، فهذا االس��تغالل الرخيص والقذر 
لألقلي��ات ليس ش��طارة وال طائل منه حتى ل��و قام من 
قام وس��مى الثورة الس��ورية بأنه��م ارهابيين وكل هذا 
التهوي��ل اإلعالمي ال فائدة منه ولن يوقف ما يجري على 
األرض وقد يؤخر فقط انتصار الس��وريين على الفاشية 
التي تخلط الديني بالعلماني بالقومي بفش��ل اثر فشل 
وبمحاربة بقوى أخرى من خ��ارج الحدود.. الضحية حين 
يص��ل بها األمر إلى م��ا أوصلته إليه عصابات بش��ار لن 
تلتفت لكل ما يلقى عليه��ا من مواعظ وتنظيرات، وكل 
اللهث الروس��ي اليوم لعقد جلس��ة جديدة في جنيف هو 
تعبي��ر عن مدى المأزق الذي وص��ل إليه هؤالء في عدم 

قدرتهم على التحكم بما يجري على األرض.. 
لقد قدمت الثورة الس��ورية فرصة، ما تزال قائمة، 
للخروج من سياقات السؤال العقيم عن بديل الديكتاتور 
الفرد الذي يش��يع بأنه باني سوريا وبأنه بدونه لم يكن، 
ولن يكون، هناك سوريا وال حضارة وتقدم.. وبأن التنوع 
الس��وري لم يكن س��وى حين انقلب حاف��ظ على الحياة 
السياسية السورية وورث ابنه حكمها، وهذا هو ما يلعب 
علي��ه النظ��ام الوريث لتوريث آخر.. فرصة ألن يس��تعيد 
كل الس��وريين انس��انيتهم وكرامتهم ليس بالشعارات 
بل بالممارس��ة واالقالع ع��ن اعتبار حتى الم��اء ورغيف 
الخبز والتعليم والطبابة واألمان منح من » القائد« وأنها 
حق��وق طبيعية يحصل عليها أي انس��ان م��ن دولته في 
أي مكان في هذا العالم.. فرصة ألن يس��ترجع الس��وري 

والس��ورية مواطنتهم الطبيعية في مجتمع يعيش حالة 
صحي��ة ال تميز بين انس��ان وانس��ان على اس��اس الوالء 
للحاك��م وال تعتبره��م مج��رد رعايا من الدرج��ة الثانية 
والثالث��ة بناءا عل��ى تلك التقس��يمات.. العقد االجتماعي 
الذي يقيم مجتمعا ينعم فيه اإلنس��ان بحقوق أساس��ية 
وعلى رأس��ها تقرير مصيره بحري��ة وعدالة ليس باألمر 
المس��تحيل ال��ذي صورت��ه الديكتاتوري��ة المتحولة إلى 
فاش��ية دموية في سبيل الحفاظ على مكتسباتها وفتات 

مكتسبات لمن يدور في فلكها وخدمتها..
تل��ك الفرص��ة ال تحت��اج لتطمين��ات وال لتقدي��م 
ضمان��ات في س��عي الثورة م��ن البداي��ة ألن تكون ثورة 
كل السوريين والس��وريات وحتى لو دُفعت دفعا لتصبح 
بالش��كل الذي يطغى فيه جانب دين��ي على آخر مدني.. 
هذه ليست مهمة فئة من الناس وال مكون واحد بل هي 
مهم��ة كل من يبح��ث عن كرامته ومواطنت��ه التي ترفع 
من ش��أنه وشأن بلده.. والبلد الذي يتمحور حول شخص 
الديكتاتور ال تفيد األكاذي��ب وحمالت التزوير والتضليل 
في رفعته على الورق وفي وسائل دعاية تسمى إعالم.. 
ه��ذه مهمة القوى التي تؤمن بأن التغيير ليس نزهة وال 
رحلة ب��دون أثمان وتكاليف دفعتها الكثير من الش��عوب 
التي يقارن أحيانا اإلنس��ان العربي أوضاعه بأوضاعها.. 
فه��ي لم تولد هكذا ولم تصل إل��ى ما وصلت إليه بدون 
واالرت��دادات  االنتكاس��ات  مواجه��ة كل  وب��دون  كف��اح 
الطبيعية في مس��ار أي ثورة وتغيير بدون الكفر بالثورة 
والتغيير الذي أقدمت عليه في س��بيل انتقال األجيال من 
حال��ة عبودية لالقطاع والكنيس��ة إلى ما ن��راه اليوم من 
حري��ات تحت��رم قيمة اإلنس��ان قبل أي ش��يء، ألن تلك 
القيمة هي الضامن األس��اس لكل الحريات األخرى.. أية 
تش��ويهات ومقارنات تجري بين الثورات وما كان س��ابقا 
يهدف باألس��اس أصحابه��ا إلى تثبيط الش��عوب ودفعها 
لالختيار بين فوض��ى انتقالية وبين ديكتاتورية تفرض 
الرتاب��ة والتخلف والتأخر بس��طوة القوة وفرض الطاعة 
العمي��اء بجعل أكث��ر الن��اس اجراما ونهبا وس��رقة على 
رأس الفس��اد والمحسوبيات ليسود مجتمع الفردانية في 
البحث عن الحلول الضيقة والتفتت االجتماعي.. وبالتالي 
تكري��س وج��ود دول��ة يلته��ي مواطنيها بما تم��ن عليه 
العصابات الناهبة للبالد باس��م القائد األوحد الذي يظن 
اإلنس��ان العربي بأنه قدره المحتوم وبدونه ال يمكن أن 
يك��ون.. إنها عبودية الالغيبيات وهذا ما لهث خلفه طيلة 
ثالث��ة أعوام من التدمير نظام عصابات يطلق ش��عارات 
كبيرة وآخرها: خلصت.. على أمل الهاء البش��ر باس��منت 
وتقبيل االيادي لموافقات اعادة بناء ما دمرته الفاشية.. 
* ورق��ة قدم��ت ف��ي مؤتم��ر »الوح��دة الوطني��ة 
والعيش المش��ترك« ف��ي الدوحة 2 – 3 نيس��ان 2014، 
وخ��ص كاتبها، جورج صبرة، موقع »العربي الجديد« بها 

لنشرها: 
http://www.alaraby.co.uk/
opinion/23cdf60b-138246-a0-a57d-
8604de90a36d#sthash.L4EN5jCo.dpuf

2014 ن��ي��س��ان   4 ح��ل��ب  م��دي��ن��ة   - ال��ش��ع��ار  ح���ي 
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�سوريا وجاراتها
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يقول المثل العربي الشهير: »الجار قبل الدار«، غير أنه 
ينطبق على من يبحث عن مس��كن له هنا وهناك، أما من ال 
مه��رب له من جيرانه فعليه أن يقبل بهم بعجرهم وبجرهم 
ألنهم محيطون به ش��اء أم أبى، وال حّل لمن ال يعجبه هؤالء 

الجيران سوى إيجاد أقرب الصيغ الممكنة للتوافق.
تحيط بسوريا مجموعة من الدول الهامة على المستوى 
اإلقليمي والدولي، وهي دول كان وال يزال لبعضها تأثير هام 
في مجرى السياس��ة واالقتصاد وإن بدرجات متفاوتة، وشهد 
–وال ي��زال- كل منه��ا أحداثًا هام��ة غيّرت مجري��ات التاريخ 

والتوازنات اإلقليمية بشكل مؤثر جدًا.
ولنب��دأ بالحلق��ة األضعف في جيران س��وريا: لبنان. 
فه��ذا البل��د الصغير الذي تتجاوز مس��احته العش��رة آالف 
كيلومت��ر مربع بقلي��ل، ش��هد أحداثًا خطي��رة على مدى 
العق��ود األربع��ة الماضية ابت��دأت بالح��رب األهلية التي 
اس��تمرت خمسة عش��رعامًا، بدعم مباش��ر وغير مباشر 
من قوى عربية ودولية وتحالفات محلية وإقليمية متغيرة 
بتغي��ر األح��داث، تح��وّل بعدها أم��راء الحرب إل��ى وزراء 
ون��واب ومس��ؤولين حكوميي��ن في خلطة س��رية عجيبة 
تنافس خلط��ات المطاب��خ العالمية، لتب��دأ بعدها الحرب 
الباردة وخاصة مع بقاء القوات السورية في لبنان وإعطاء 
الضوء األخضر للنظام السوري بالتحكم بمقدرات الحياة 
السياسية واالقتصادية في لبنان، بعد الصفقة التاريخية 
بين حافظ األس��د وجورج بوش األب عام 1991 بالتوافق 
عل��ى مش��اركة الجي��ش الس��وري ف��ي التحال��ف الدولي 
لمحاربة العراق مقابل اس��تباحة لبنان مع »رجاء« فرنسا 

إخراج ميشيل عون من بعبدا »على قيد الحياة«. 
إن م��ا ج��رى اعتبارًا م��ن عام 1991 ف��ي لبنان من 
قبل القوات السورية وأجهزة مخابراتها يندى له الجبين، 
وه��و وصمة عار في العالقة التاريخية واالجتماعية التي 
تجم��ع البلدي��ن، وق��د ترك��ت بصمتها واضح��ة وعميقة 
عل��ى الكراهية التي تم��ت صناعتها بحرفي��ة عالية بين 
الش��عبين، وت��مّ تتويجه��ا باغتيال رفي��ق الحريري عام 
2005، وه��و ما كان القش��ة التي قصمت ظه��ر البعير، 
فكان��ت األزم��ة الكب��رى بي��ن س��وريا وبين الس��عودية 
الحليف الرئيس��ي للحريري، حيث قرر بش��ار األس��د في 
ذات الع��ام س��حب كام��ل الق��وات الس��ورية م��ن لبنان، 
ولك��ن بع��د أن حفر النظام ف��ي ذاكرة اللبنانيين أس��وء 
الذكريات وأبشعها. وتوالت بعدها االغتياالت في صفوف 
السياس��يين والصحفيين اللبنانيين، بينما أصابع النظام 
الس��وري واضحة مثل الشمس في المساهمة أو تسهيل 

قيام هذه العمليات.
أما اليوم فيس��تقبل لبنان ما يربو عن مليون الجئ 
س��وري يعي��ش غالبيتهم عل��ى أطراف الم��دن والقرى، 
ف��ي ظل صعوب��ات اقتصادي��ة واجتماعية جمّ��ة يعاني 
منه��ا لبن��ان ب��دون ه��ذه النكبة الكب��رى. وال يس��تطيع 
اللبنانيون اليوم عمل ش��يء في وجه الطوفان البش��ري 
الس��وري الذي يبدو بال نهاية ويهدد التوازن الديمغرافي 

المضطرب أصاًل في لبنان. 
وننتق��ل إلى الجن��وب حيث األردن وهو بلد اتس��مت 
عالقته مع س��وريا بالتوازن المذبذب، وهي عالقة أش��به 
بشعرة ال يريد طرفاها قطعها وال تنميتها، كانت البدايات 
الس��يئة في الس��بعينيات عند احتدام الصراع بين النظام 
األردن��ي والفصائ��ل الفلس��طينية حي��ث دخ��ل النظ��ام 
السوري على خط الصراع وقرر نشر دباباته على الحدود 
م��ع األردن، وتتابعت األحداث ف��ي الثمانينيات عقب دعم 
النظام في األردن لإلخوان المس��لمين في سوريا وهو ما 
جعل التوتر س��يد الموقف بين البلدي��ن. غير أن الطريف 
في الموض��وع أن البلدين لم يغلقا الحدود وال مرة واحدة 
وكان��ت الحركة تتدفق بينهما وإن كانت سالس��ة الحركة 
متفاوتة وفقًا للظ��روف. تصاعدت األمور مرة أخرى أثناء 
حرب العراق عام 1991 حين وقف األردن إلى جانب صدام 
حسين بينما وقفت سوريا إلى جانب التحالف الدولي ضد 
الع��راق حيث وصل��ت األمور حد التش��ويش على اإلعالم 
األردني لمنع بث أخبار الحرب بينما عاش اإلعالم السوري 

في بحبوحة وكأن شيئًا ال يحصل.
وم��ا جرى للبن��ان جرى اليوم لألردن الذي اس��تقبل 

أيض��ًا الدفع��ات األكب��ر من الالجئين الس��وريين س��كن 
معظمه��م في مخيم الزعتري الذي يتحول اليوم بفضل 
المعون��ات العربية »الس��خية« إل��ى مدين��ة كاملة تدفع 
الس��وريين العتياد حياة اللجوء واعتمادها لأليام القادمة 
وخاصة بعدما ظهر للعي��ان أن القوى الكبرى واإلقليمية 
قررت ترك الصراع في س��وريا يأخذ مجراه الطبيعي من 

قتل وتدمير وتشويه للحضارة والتاريخ. 
أم��ا العراق فل��ه قصة أخ��رى مع س��وريا، فالتاريخ 
بينهما كان على الدوام بين شد وجذب بفضل السياسات 
والحكوم��ات المتعاقبة على البلدي��ن منذ التاريخ القديم 
وليس الحديث فقط، ولعل المفصل األشهر كان سقوط 
الدولة األموية وانتقال مركز الدولة العربية من دمش��ق 
إلى بغ��داد وما خصّه العباس��يون من كراهية لدمش��ق 
ثم مرورًا باالحتالل العثماني وس��ايكس بيكو واقتس��ام 
المنطق��ة حيث احتل��ت بريطانيا العراق واحتلت فرنس��ا 
س��وريا وكان أن ت��م اقتس��ام مناطق تعي��ش فيها ذات 

القبائل وذات العشائر بين القوتين العظميين آنذاك. 
بعد االس��تقالل نش��أت ع��دة خالفات بي��ن الجارين 
بس��بب مش��روع الهالل الخصيب والذي رفضته س��وريا 
آنذاك وبق��ي التوتر س��يد الموقف إلى الس��تينيات حيث 
بدأ بعض التقارب مع اس��تيالء ح��زب البعث على الحكم 
ف��ي البلدين عبر ثورة الثامن من آذار 1963 في س��وريا 
وثورة شباط 1963 في العراق وبدأ الطرفان الحديث عن 
خطوات وحدوية بين البلدين تم تتويجها عام 1978 بين 
حافظ األس��د وأحمد حسن البكر إلعالن ما يشبه االتحاد 
الكونفدرال��ي بي��ن البلدي��ن م��ا لبث��ت أن تحطمت بعد 
اتهامات عراقية لسوريا بمحاولة اإلطاحة بصدام حسين 
ال��ذي كان قد وصل إلى س��دة الحكم ع��ام 1979 وهكذا 
ماتت التجرب��ة وحدثت القطيعة التاريخي��ة بين البلدين 
اللذين بقي حزب واحد يحكمهما ألكثر من أربعة عقود. 
بدأت العالقات بالتحس��ن تدريجيًا ع��ام 1997 لدى 
زيارة طارق عزيز لس��وريا ولقائه م��ع عبد الحليم خدام 
وفاروق الش��رع فيما بدا حينها مناورة جديدة من النظام 
في س��وريا على خلفية تطورات الصراع مع تركيا بسبب 
موض��وع األك��راد. وتصاع��دت وتيرة التحس��ن بعد موت 
حافظ األس��د وبدء فتح مكاتب تمثيلية للبلدين وتحسن 
األوض��اع التجاري��ة واالقتصادي��ة، إال أن احت��الل العراق 
ع��ام 2003 من قب��ل الوالي��ات المتحدة ووقوف س��وريا 
»الظاه��ري« ض��د ه��ذا االحت��الل وب��دء تش��جيع حركة 
الجهاديي��ن من س��وريا باتج��اه العراق خل��ق الكثير من 
التوت��ر في العالق��ة بين النظام الس��وري ونظام الحكم 
الجديد في العراق وصلت ذروتها عام 2008 عندما طلب 
نوري المالكي تدخاًل عس��كريًا ضد النظام السوري الذي 
اس��تطاع من جديد التالعب عل��ى التوازنات وإقامة حلف 

جدي��د م��ع المالكي نفس��ه برعاي��ة إيراني��ة خالصة تم 
تتويجها بإرسال وحدات عس��كرية خاصة عراقية تقاتل 

إلى جانب النظام في مناطق سورية متعددة.
وباالنتق��ال إلى تركيا التي لم تش��هد العالقة معها 
تحس��نًا أو حس��ن ج��وار على ط��ول التاري��خ الممتد بين 
استقالل س��وريا حتى اليوم س��وى بضعة سنوات قليلة 
بين بشار األس��د ورجب طيب أردوغان الذي انقلب اليوم 
إلى الع��دو اللدود للنظ��ام عقب  موقف��ه »المتوتر« من 
الث��ورة الس��ورية. كان الدع��م ال��ال محدود ال��ذي قدمه 
النظام الس��وري لح��زب العمال الكردس��تاني على مدى 
عش��رين عامًا خطًا أحمر بالنس��بة للحكومات المتعاقبة 
ف��ي تركي��ا وصواًل إل��ى ما يق��رب االنفجار ع��ام ،1998 
عندما خيّرت تركيا سوريا آنذاك بين الحرب وبين إيقاف 
دعمه��ا لح��زب العمال، وهو ما حصل بع��د عدة أيام عند 
القب��ض على عب��د اهلل أوجالن ف��ي أثيوبي��ا وإخالء كل 
معس��كرات حزب العمال في س��وريا ولبن��ان. كانت لعبة 
عض األصابع مستمرة بين سوريا وتركيا لعقود وخاصة 
بس��بب الموقف الوطني الس��وري الدائم من قضية ضم 
األراضي الس��ورية لتركيا عقب االس��تقالل وما قبله، إال 
أن قيام بشار األسد بزيارة تركيا ومحاولة »تناسي« لواء 
اس��كندرون ومن ثم التحس��ن الكبير ف��ي العالقات دفع 
باألم��ور نحو المزيد من الهدوء والتوازن في العالقة بين 

البلدين. 
ل��ن نخوض اليوم ف��ي عالقة النظام مع إس��رائيل 
الجار األهم واألخطر بين من سبق، فهذه العالقة بحاجة 
إلى بحث مس��تقل نظرًا لعمقها وغموضه��ا في آن معًا، 
إال أن الواض��ح أن النظام الس��وري لعب على الدوام على 
وتر التوازنات والع��داوات اإلقليمي��ة والمحلية والداخلية 
والخارجي��ة ول��م يكن ذلك حكمة منه ف��ي أغلب األحيان 
بق��در م��ا كان رغبة منه ف��ي إبقاء الصراعات مش��تعلة 
وبالتال��ي خن��ق الجبهة الداخلية وقت��ل كل فرص الحياة 

المستقرة ألبناء الوطن. 
بين س��وريا وجيرانها ما صنع الحداد، واليوم نحصد 

ما زرعنا فال لوم على أحد.
آخر الكالم: يقول مظفر النواب

اسمع صوت الشعب الغاضب في لحمي
ال تقتربوا .. ال تقتربوا.. ال تقتربوا

ماذا ثمن الطفل الواحد..؟
ماذا ثمن الغمازة ..؟

ماذا ثمن العينين الضاحكتين صباحا ..؟
ماذا ثمن الحمل الطيب في زاوية الخيمة ..؟

توزيع المساعدات على الالجئين في مخيمات تركيا | 2014
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ق�سطاكي احلم�سي 1858 - 1941
  ياسر مرزوق

ول��د قس��طاكي الحمص��ي في ش��باط عام 
1858في حلب المدين��ة التي قدمت خالل القرن 
التاس��ع عشر والنصف األول من القرن العشرين 
أس��رًا توارثت العلوم واآلداب واألفكار التنويرية 
المتجددة، وتمتع��ت بمكان��ة اجتماعية مرموقة 
في المجتم��ع الحلبي تواصل معظ��م أبنائها مع 
رج��ال الفك��ر والصحاف��ة والجمعي��ات والمجامع 
في لبن��ان ومصر وتأث��روا وأثروا وأس��هموا في 
ح��ركات اليقظة والتنبه القومي كما تواصلوا مع 
الثقافة األوروبية متأثرين باألفكار الحرة للثورة 
الفرنسية وحركات التحرر القومية ومدوا جسور 
العالق��ات بي��ن أوروبا والمش��رق العرب��ي، مثل 
أسرة آل المراش من العالمة فتح اهلل فرنسيس 
وعب��د اهلل ومريان��ا الم��راش وكذل��ك أس��رة آل 
الحمص��ي والدالل م��ن عبد اهلل وابن��ه جبرائيل 

إلى حفيده قسطاكي الحمصي. 
ويرجع نس��ب األسرة إلى حمص، فقد هاجر 
أح��د أجداده��ا وه��و الخ��وري إبراهي��م مس��عد 
المشروقي إلى حلب في النصف األول من القرن 
السادس عش��ر، ولهذا حصلت العائلة على لقب 
الحمصي ، توفي والده يوس��ف الحمصي عندما 
كان قس��طاكي في الخامس��ة من عم��ره فربته 
أمه سوس��ان ال��داّلل ش��قيقة األدي��ب جبرائيل 
الداّلل، وكانت س��يدة مثقف��ة ، ومع بدايات وعيه 
صار يت��ردد على دار ج��ده عبد اهلل ال��داّلل التي 
كانت منتدى ألدباء حلب. فيس��مع ما ينش��د فيها 
من الش��عر، وما يدور من المناقشات والمحاورات 
األدبي��ة، فانطبع��ت نفس��ه على ح��ب األدب منذ 
نعوم��ة أظفاره، ونظم الش��عر وهو ف��ي الثالثة 
عشرة، قبل أن يلم بعلم العروض وقواعد اللغة 

العربية. 
تعل��م قس��طاكي ف��ي أح��د كتاتي��ب الروم 
الكاثوليك ثم في مدرسة الرهبان الفرنسيسكان، 
ودرس اللغ��ة العربية والنحو والع��روض واللغة 
الفرنس��ية على يد بعض الرهبان والقساوس��ة 
، وجه نش��اطه إل��ى عالم التجارة وهو ابن س��تة 
عش��ر عام��ًا، ونجح فيه��ا وتمكن من جم��ع ثروة 
كبي��رة، إال أنه تركها عام 1905 بس��بب ش��غفه 
الكبي��ر بالثقاف��ة واألدب والترحال، فبدأ الس��فر 
بي��ن انجلترا وفرس��نا وايطاليا والقس��طنطينية 
ومصر، األمر الذي فتح عينيه أمام تجارب العالم 

وخبراته.. 
ع��ام 1875 س��افر الحمص��ي إل��ى فرنس��ا، 
بس��بب الطاعون ال��ذي هدد مدينة حلب فس��افر 
م��ع بعض أهله إلى مرس��يليا عن��د أقاربه وبقي 
قرابة عامين درس فيهما الفلسفة وعلم األخالق 
على يدي األستاذ والفيلسوف الفرنسي جاكمان، 
وظل يثقف نفس��ه بالقراءة والدراسة ، واستفاد 
من معارف خال��ه جبرائيل الداّلل الذي كان يقيم 
ف��ي باريس، وأتقن الفرنس��ية حتى صار يتكلم 
بها كأحد أبنائه��ا ، قال يصف باريس: ليس فيها 
قوٌل لليتَ وال في صنعها خدعٌة وال تدليس وترى 
كيفما توجهت ظرفًا وجمااًل تهيمُ فيه النفوسُ 

ع��ام 1878 عاد إلى باري��س حيث أعلن عن 
افتتاح المعرض الفرنسي فأقام فيها عامًا كاماًل 
وقال: لقد زرت المعرض ثالثين مرة، وعاد بعدها 
إلى حلب وتزوج واستقر ولعبت زوجته دورًا مهمًا 
في توفير االستقرار النفسي له ليبدع وليعطي. 
زار بي��روت ع��ام 1882 وتع��رف فيه��ا على 
إبراهي��م اليازجي، وكرنيلي��وي فانديك ويعقوب 
ص��روف وأدي��ب إس��حاق وغيره��م، م��ن أعالم 

النهضة األدبية في ذلك العهد.
زار األس��تانة ع��ام 1898 وكان وقتها عضوًا 

إلدارة مجل��س حلب حي��ث رفع دع��وى مصرفية 
عل��ى المص��رف العثمان��ي فاس��تأنف المص��رف 
الحك��م ف��ي األس��تانة وس��بقته التوصي��ات إلى 
ش��خصيات العاصمة لطيب ذكره وعطر س��معته 
وكان ممن س��اعده أبو الهدى الصيادي وسعى له 
لني��ل الوس��ام العثماني الرابع ولق��ب بك، وبقي 
هناك س��تة أش��هر وكتب سلس��لة مقاالت وصف 
به��ا العاصمة العثمانية وس��ماها –أريج الخليج - 
نشرها في مجلة الضياء عند إبراهيم اليازجي. 

ع��ام 1905 توج��ه إلى حمص وتع��رف فيها 
على كبار ش��خصيات ذلك العصر من أمثال أحمد 
زكي باش��ا وداود ب��ركات وأحمد ش��وقي وحافظ 
إبراهي��م وخليل مط��ران ورفي��ق العظم وعلي 
يوس��ف، ثم تعددت زياراته إلى مصر، واس��تفاد 
كثي��رًا من ه��ذه الرح��الت واللقاءات الت��ي أثرت 
تأثي��رًا كبيرًا في حياته األدبي��ة واالجتماعية ، إال 
أن صداقت��ه إلبراهيم اليازج��ي فاقت جميع هذه 
الصداقات، وكانا يتراسالن دائمًا ويتبادالن اآلراء 
واألف��كار وقصائد التحية، وقد بل��غ مجموع هذه 
الرسائل سبعًا وعشرين رسالة، كما فتح اليازجي 
لصديق��ه األثير أبواب مجلتيه الضياء« و»البيان« 
للنش��ر فيهما، فكانت هاتان المجلتان أول ميدان 

أدبي ظهر فيه الحمصي. 
عم��ل خطيبًا ف��ي "الجمعي��ة العربي��ة" بعد 
االنق��الب العثمان��ي 1909 وانتخ��ب عض��وًا في 
مجل��س إدارة مدينة "حلب" أكثر من مرة وعضوًا 
في "مجلس المع��ارف" ومعاونًا لرئيس المجلس 
البلدي ، وكان المس��يحيُّ الوحيد الذي دُعي إلى 
االجتماع العلني الذي عقده بحلب، أعضاء جمعية 
االتح��اد والترق��ي ، وقام معهم بحفل��ة مهرجان 
الحري��ة، وطلب��وا إليه أن يكون خطي��ب الجمعية 
بالعربي��ة، »فكان أوَّل من لف��ظ الحرية بخطبة 

علنية في حلب لعهد السلطان عبدالحميد«. 
في عام 1922 سافر إلى دمشق عندما عين 
عضوًا في المجمع العلمي في دمشق )مجمع اللغة 
العربية اليوم( وصار صديقًا لمؤسسة محمد كرد 
علي وتبادل معها المراس��الت األدبية، وكتب في 
مجلة المجم��ع الكثير من البح��وث والمقاالت في 
األدب واللغ��ة، إضاف��ة إل��ى مج��الت كثي��رة منها 
الهالل، واآلثار، والمقتبس، والنفائس العصرية. 
 عندم��ا اندلعت الحرب العالمي��ة الثانية عام 

1939 اعتك��ف في بيته يقرأ ويكتب ويدرس إلى 
أن توفي عام 1941، في حلب التي أطلقت اسمه 
عل��ى أحد ش��وارعها ، كم��ا أقيم له ع��ام 1971 
تمث��ال نصفي م��ن البرون��ز في س��احة الحرية 
بش��ارع بغداد في حلب، بالقرب من المنزل الذي 

كان يعيش فيه. 
وقد وصف الحمصي مدينة "حلب":

ي�����ا م���س���ق���ط ال���������رأس ال���ع���زي���ز
ال���ي���ت���ي���م���ة ال����ح����س����ن  ودرة 
ال��ف��ص��ي��ح األدب  م����وط����ن  ي�����ا 
وم���ج���م���ع ال���ش���ي���م ال���ك���ري���م���ة
أه����ل����وك خ���ي���ر ال����ن����اس أخ���اق���ًا
وأص�������دق�������ه�������م ع�����زي�����م�����ة. 

أصدر قس��طاكي الحمصي ع��ددًا من الكتب 
والدواوي��ن الش��عرية والدراس��ات النقدية منها: 
نظم قس��طاكي الحمص��ي منذ نش��أته األدبية 
الش��عر، وكتب المق��االت المتنوعة ف��ي مختلف 
واللغوي��ة  واالجتماعي��ة  األدبي��ة  الموضوع��ات 
والنقدي��ة واألخالقي��ة، وكان يح��ب الموس��يقى 
والغناء والهندس��ة والتصوي��ر والخط وكل أنواع 

الفنون. ومن أهمها:
- السحر الحالل في شعر الداّلل. 

- مختارات من شعر قسطاكي الحمصي. 
- مجم��وع رس��ائل وخط��ب ومق��االت ف��ي 

أغراض شتى.. لم يطبع. 
- أدب��اء حل��ب ذوو األث��ر ف��ي القرن التاس��ع 
عش��ر، ويتضم��ن ترجمة تس��عة وأربعي��ن أديبًا 
حلبي��ًا. ال��ذي أه��داه الحمصي إلى صف��وة رجال 
الفكر واألدب وإلى زمالئه أعضاء المجمع العلمي 
العرب��ي بدمش��ق.. وق��دم ل��ه كل م��ن ا األديب 
الش��اعر الراحل عبد اهلل يوركي حالق استعرض 
فيه��ا تاريخ الحرك��ة األدبية الزاه��رة في مدينة 
حلب مرورًا بالعصر الحمداني حتى يومنا هذا ثم 
تحدث عن عالقته الوثيقة بالمؤلف وأما المقدمة 
الثانية لرجل القانون الكبير أس��عد كوراني التي 
اس��تهلها بالحدي��ث عن النهضة األدبي��ة الحديثة 
بع��د حمل��ة نابليون عل��ى مصر وم��ا رافقها من 
ظهور أعالم كبار من بينهم قسطاكي الحمصي. 
 الذي أش��اد بوطنيته الراس��خة وعروبته الصافية 

وسجاياه وأخالقه وشجاعته.  
- أناشيد العهد القديم. 

- منهل الورّاد في عل��م االنتقاد.. الذي يعد 
م��ن أهم آث��اره، وتناول فيه تاري��خ النقد األدبي 
عند العرب، وتاريخ النق��د العالمي، وتاريخ النقد 
ف��ي الق��رون الوس��طى، وص��واًل إل��ى النقد في 
الق��رون الحديثة، وح��اول فيه إرس��اء النقد على 
قواع��د موضوعية ثابتة، واعتب��ره علمًا في حين 
أنه ف��ن يخضع لتطور ال��ذوق والعصر، وقد تأثر 
ف��ي هذا الكت��اب باألف��كار الفرنس��ية التي نقل 

الكثير منها. 
- له ديوان ش��عري غير مطب��وع كان ضائعا 
بي��ن أوراق��ه، كتبه بخط فارس��ي جمي��ل، جاءت 
مقدمته في 4 صفح��ات أصبحت ثماني صفحات 
في المختارات، وأن الجزء األول من المخطوط جاء 
بحوالي 108 صفحات، أما الجزء الثاني فيش��تمل 
على 188 صفحة، والجزء األخير يشتمل على 48 
صفح��ة فقط.  كم��ا ترجم قصيدة لب��ول فيرلين 

عنوانها " تذكار"
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الواحد والع�سرون 8/21
فشل االنقالب على غورباتشوف، وبدا الجميع واجمًا 
ومطرق��ًا، ولكن إذا نظرنا موضوعيًا إلى األمر، هل ذهاب 
حاكم »الكرملين« وطاقمه /يلتس��ين وش��فرنادزه/ يحل 
المشكلة.. أبدًا. هناك أكثر من نصف الشعب السوفييتي 
في روسيا نفسها ال يريد مثل هذه االشتراكية، وأكثر من 
هذه النس��بة في الجمهوريات األخرى، ما عدا اإلس��المية 
فهذه دخلت العصر بواس��طة الحكم الس��وفييتي بعد أن 

كانت تنتسب إلى القرون الوسطى. 
االش��تراكية أو الش��يوعية ال يمك��ن أن يك��ون له��ا 
مس��تقبل إذا لم تكن إنس��انية بالدرجة األولى.. فالنظام 
ال��ذي يهم��ش اإلنس��ان ال ب��د يوم��ًا س��ينتهي، ومصير 
الرأس��مالية إذا استمرت على حساب اإلنسان سيكون إلى 

الجحيم، مهما حاولت استعمال بويا التلميع. 
ث��ورة /1917/ التي قام بها لينين نقلت روس��يا من 
بل��د نصف عب��ودي متخلف فالحي يهيم��ن عليه اإلقطاع 
إلى مجتمع صناعي وجاد ومسؤول. كان اإلنسان الروسي 
أيام القيصيرية يتقن أمري��ن«: األول ضرب زوجته حتى 
الموت، واإلدمان عل��ى الخمرة حتى الموت كذلك وهذا ما 
نجده في تصوير األدب الروسي لإلنسان الروسي الطيب. 
 بع��د الثورة تفتحت عبقرية هذا الش��عب وأنتج أول 
ج��رار زراعي س��نة 1927 وعندم��ا خاض ش��عب االتحاد 
الس��وفييتي الح��رب العالمية الثاني��ة كان يصنع الدبابات 
والمداف��ع واإلنتاج الحربي وما جاءت س��نة 1944 إال وقد 
كان يصن��ع ع��ددا كبيرا م��ن الطائرات في الع��ام، ولكن 

سيف اإلرهاب كان مسلطًا على روسيا.
واقتص��رت الثورة عل��ى إصدار وإب��داع القتلة أمثال 
بيري��ا، وتجمد العلم ال��ذي كانت بوادره تب��دو ومنذ أيام 
القيصري��ة، ولم يكن إبداع هذه الثورة العظيمة مقتصرًا 

إال على التجسس على اإلنسان والدول. 
ول��ذا ف��إن اإلره��اب والمل��ق هو ال��ذي أنت��ج أمثال 
ش��يفرنادزه والس��كير يالتس��ين، والمنقل��ب على الحزب 
الواحد والبيروقراطية غورباتشوف هؤالء الثالثة هم من 
الشيوعيين الجدد الخائفين والمترددين والمتمردين على 

مركزية البوليس السري. 
حاول االتحاد السوفييتي الدخول إلى الوطن العربي 
سياس��يًا بع��د موت س��تالين ع��ام 1953، أما ف��ي الزمن 
الس��تاليني حاول بناء أحزاب ش��يوعية تابعة وشخصيات 
متألهة، ف��كان تأثيرها ضعيفًا وغير فعّال، ولم يش��تهر 
في بالد الش��ام س��وى الذي��ن ماتوا أو أعطب��وا مثل فرج 
اهلل الحلو وس��ليم خياطه، وفي مصر مثل شهدي عطية 
الش��افعي وفي لبنان نتيجة ع��دم التأله والحوار مع اآلخر 

تم تصدير قادة معقولين كنقوال شاوي وجورج حاوي. 
إن انتس��اب بعض العرب إلى الحزب الش��يوعي منذ 
عش��رينات هذا القرن، هو األمل بتحقي��ق العدالة وطرد 
االس��تعمار ولذا كان والء البعض للدولة الس��وفييتية هو 
والء لالش��تراكية، وق��د تجاهلوا االس��تبداد وحكم الحزب 

الواحد واألمين العام الواحد لقاء هذا الوالء.
األمر يختل��ف مع عبد الناصر، فه��ذا الزعيم العربي 
أط��اح بتنظيمي��ن قويي��ن ف��ي مصر قب��ل وبع��د تأميم 
القن��اة ع��ام 1956 هم��ا: - تنظي��م الح��زب الش��يوعي 
المص��ري وتنظي��م األخ��وان المس��لمين، وكالهم��ا كان 
ضد االس��تعمار وضد الصهيونية، وقد جرت في السجون 
تصفي��ة كوادره��ا, واس��تطاع عب��د الناصر كس��ر طوق 
احتكار الس��الح بتوس��يع عالقاته مع االتحاد السوفييتي، 

والشروع بتسليح الجيش المصري، إنما كان هذا الجيش 
بحاج��ة لعقيدة يلتف حولها، وليس إلى ش��عارات براقة ال 
تقدم وال تؤخر، فبقي س��ائبًا في قياداته وغير متماسك، 
ويتأرجح في والئه.. إن االتحاد الس��وفييتي قدم السالح، 
وبناء الس��د وطواقم الطائرات، ولكن��ه لم يقدر أن يقدم 
اليقظة والموقف الحاس��م، وه��ذا كان في صلب العقيدة 
الصهيوني��ة ول��ذا كانت النتائ��ج كارثية عل��ى مصر فيما 

بعد، وعلى العرب من المحيط إلى الخليج. 
والبوليس��ية  الخائف��ة  الش��يوعية  أنتج��ت  وكم��ا 
غورباتش��وف، كذل��ك أنتج��ت الناصرية الس��اداتية التي 
كانت انقالبًا عليها وس��دًا منيعًا ضده��ا وضد التعاون مع 

دولة االتحاد السوفييتي ,
وانفتاحًا على أمريكا واستس��المًا له��ا ولالحتكارات 

العالمية.

اليوم الثاين والع�سرون 8/22
كنا نخرج إلى س��احة التنفس، فاعترض أحد الرقباء 
العميد علي الش��مالي من مواليد 1939 ومن قرية /عين 
فيت/ الت��ي تقع جنوب بانياس على الجبهة مع إس��رائيل 
وق��د احتل��ت بعد )5 حزي��ران( وقال له: - لم��اذا يلوح في 
المس��بحة فأجاب��ه أن هذا غي��ر ممنوع والت��زم حدودك، 
وبعد قليل اس��تدعي من قبل مس��اعد االنضباط، وحاول 
هذا المس��اعد تأنيب العميد أبا حسان مما دفعه للرد على 
المس��اعد متهمًا الرقيب بقلة األدب. وبعد أيام اس��تدعي 
من قبل العقيد بركات مدير السجن، شرح لمدير السجن 
أن الرقيب أس��اء األدب، وأنه إذا كان مدفوعًا إلهانتي فلن 
أس��مح له بذل��ك وإن المس��اعد ألمح ل��ي أن الرقيب ربما 
ضرب��ك أجبته بأنني عن��د ذلك أقلع عيون��ه. ثم هددني 
بقط��ع زيارت��ي، علم��ًا أن زيارت��ي ليس��ت مرتبط��ة به، 
وقطعه��ا ليس ع��ن طريقه، وأنا لس��ت خائف��ًا من ذلك، 
ألننا مس��جونون ألمر أكبر من هذه التواف��ه. أجاب مدير 
الس��جن: إن جناحك��م وفصيلك��م يعامل معاملة حس��نة 
ولي��س من أحد يس��تطيع توجي��ه إهانة إل��ى أحد منكم، 
وهكذا انتهت الحادثة بعد أن وبّخ مدير السجن المساعد 
الذي يحاول من خالل أمور صغيرة اس��تفزاز المس��اجين 

وافتعال المشاكل. 
حدي��ث هيكل في إذاعة لندن كان ش��اماًل ودار حول 
مجري��ات األم��ور ف��ي االتحاد الس��وفييتي، وع��ن أوليات 

الصراع، وأن هذا الصراع مس��تمر، الجميع هنا ينظر إلى 
إبعاد غورباتش��وف عن س��دة الحكم، ويش��عر أن��ه إنذار 

شؤم على االتحاد السوفييتي. 
اليوم الثالث والع�سرون 8/23

األم��ر ال��ذي ال يصدق والمذهل هو م��ا يجري داخل 
االتح��اد الس��وفييتي، ويب��دو أن غورباتش��وف يحمل في 
طيات مش��روعه إعادة هدم هذا االتحاد وهو ينفذ بشكل 
ليس له س��ابقة في التاريخ المخط��ط األمريكي لتفتيت 
ه��ذه الدول��ة المترامي��ة األط��راف، في زم��ن تتجمع فيه 
أوروب��ا كوح��دة اقتصادية وعمل��ة واح��دة.. األكثرية هنا 
ذاهلة.. إننا جميعًا هنا لس��نا مع حكم الحزب الواحد، لكن 
التعددي��ة وش��عارات الديمقرط��ة، إذا كان��ت ألجل حرق 
الوطن وتحقيق التبعية وللقضاء على التماسك الوطني، 

فإن ذلك هو تخريب األوطان وتفتيتها. 
إن أمريكا خطط��ت وتخطط من خالل قوتها المالية 
والعس��كرية للس��يطرة على العالم وتحطي��م العالمين: 
- االش��تراكي والثالث، فالعالم المس��مى اش��تراكي وهو 
نظام رأس��مالية الدولة تشظى اآلن وتمزق. إن المخطط 
ينف��ذه اآلن متأورب��ون ومتأمرك��ون مش��وهون تغلغلت 
الصهيوني��ة ف��ي عقوله��م، وأدمغته��م مث��ل يلتس��ين 

وشفرناتزه وغورباتشوف.
ويجع��ل الم��رء يترحم عل��ى س��تالين وغيرته على 
الوط��ن واالش��تراكية، غورباتش��وف ال��ذي ت��رك أورب��ا 

الشرقية عارية بدون ثياب ودون حماية. 
إن اإلمبريالي��ة ضرب��ت العراق ووضع��ت يدها على 
الخلي��ج، وس��اقت بالعصا الغليظة األنظم��ة العربية، من 
ال��دول المغاربية إلى مصر والس��ودان إلى س��ورية لكي 

يوقعوا سالمًا مع إسرائيل لقاء ال شيء. 
ما ه��ذا الذي يحدث في العالم؟ إنه س��ؤال على كل 
شفة ولسان. هل لكي يكون اإلنسان وطنيًا وديمقراطيًا، 
يجب أن يك��ون صهيونيًا وأمريكيًا؟ وأن يعتبر وطنه الذي 
يش��رب من حليب��ه ملحقًا م��ن ملحقات النظ��ام العالمي 
الذي يريد أن يسد كل درب يؤدي إلى االشتراكية والثورة 

ومواجهة الغطرسة األمريكية. 
األحوال في الجناح مضطربة، والنقاش��ات حادة بين 
قلة تؤيد الديمقراطية وكثرة ترى أن الديمقراطية الحقة 

هي تحرر األوطان من السطوة األمريكية. 
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ف��ي زاويتن��ا األولى ع��ن تاري��خ المواطنة 
أش��رنا إل��ى أن إخ��راج المجتم��ع الس��وري من 
العصبي��ات التقليدي��ة, ينبغ��ي أن يك��ون أح��د 
أهداف أي نظام سياس��ي ق��ادم, وأن نفكر في 
النظام السياس��ي القادم م��ن منظور مكافحة 
العصبوي��ة ه��ذه ينبغي أن نحل عن��د كل فرد 
محل وضعية التابع لسيده أو طائفته أو حزبه أو 
مدينت��ه أو قريته, وضعية المواطن أي أن نضع 
األفراد جميعًا في ش��روط ممارس��ة المواطنة, 

ونساعدهم على السلوك كمواطنين.
ش��روط المواطنة خمس��ة وه��ي "الحرية, 
المس��اواة القانونية, الس��يادة, العدالة, الثقافة 
المدنية " وس��نعرض لها بش��يء من التفصيل 

في زاويتنا اليوم.

احلرية:
الف��رد ال��ذي لي��س ح��رًا ف��ي تفكي��ره أو 
اعتقاداته الدينية أو الفلس��فية, وفي س��لوكه 
واختيارات��ه طريق��ة حيات��ه وحكم��ه وعمل��ه 
وعالقاته االجتماعية, ليس مواطنًا ولكن تابعًا 
لغيره وخاضعًا ل��ه, هذا هو مفهوم الحرية من 
عه��د الديمقراطية اليونانية ول��م يتغير اللهم 
إال فيم��ا يتعل��ق بإلغاء طبق��ة العبودي��ة التي 
مي��زت الدولة األثينية, فال مواطنة مع العبودية 
واالنتق��اص المبدئي م��ن الحريات األساس��ية 
والسياسية بش��كل خاص مهما كان حجم هذا 

االنتقاص. 
و قيم��ة الحري��ة تنعك��س ف��ي العديد من 
الحقوق مثل حرية االعتقاد وممارسة الشعائر 
الديني��ة، وحري��ة التنق��ل داخل الوط��ن، وحق 
الحدي��ث والمناقش��ة بحرية م��ع اآلخرين حول 
مشكالت المجتمع ومس��تقبله، وحرية تأييد أو 
االحتجاج عل��ى قضية أو موقف أو سياس��ة ما، 
حتى لو كان هذا االحتجاج موجها ضد الحكومة، 
وحرية المش��اركة ف��ي المؤتم��رات أو اللقاءات 

ذات الطابع االجتماعي أو السياسي.
فه��ي:  القانون��ي  بمعناه��ا  الحري��ة  أم��ا 
انش��طتهم  ممارس��ة  األش��خاص  اس��تطاعة 
دون اك��راه, ولكن, بش��رط الخض��وع للقوانين 
المنظم��ة للمجتمع. و قد عرف��ت الحرية العامة 
الكثي��ر م��ن األف��كار والمذاه��ب المتعلقة بها, 
وأهمه��ا, نجد المذهب الفردي, الذي يؤكد على 
الحرية الفردية, ويعتبر الفرد هو غاية النظام, 
و م��ا الس��لطة الحاكم��ة إال و س��يلة لتحقي��ق 
األمان, لذا يصفها بشرطي المرور الذي ينظم 

السير فقط.
وف��ي المقاب��ل نج��د المذهب االش��تراكي 
ال��ذي قدس الجماعة و اعتبره��ا غاية التنظيم 
السياسي, وهكذا أصبح الفرد في هذا المذهب 
أداة ف��ي ي��د الس��لطة تحق��ق به��ا األه��داف 
الجماعي��ة والفردي��ة عل��ى ح��د س��واء. اضافة 
إل��ى المذهب الف��ردي و المذهب االش��تراكي, 
نج��د مذه��ب التدخ��ل الجزئ��ي, وه��و مذهب 
يقف موقفًا معتداًل بين المذهبين الس��ابقين, 
وهكذا, فإن تحديد النظام السياسي المتبع في 
بلد ما, يمكننا من معرفة مدى اتساع أو تقلص 

الحرية العامة المسموح بها في ذلك البلد.
وق��د عرف بعض الباحثين من أمثال "جون 
ل��وك" الحرية بوصفها "الق��درة والطاقة اللتان 
يوظفهما االنسان ألجل القيام بعمل، معين أو 

تركه ".
بينما عرفها "جون , ستيوارت، ميل ": "بأنها 

عب��ارة عن ق��درة االنس��ان على الس��عي، وراء 
مصلحته التي يراها، بحسب منظوره، شريطة 

أن ال تكون، مفضية إلى إضرار االخرين".
أم��ا "كان��ت" فيق��ول: "الحرية عب��ارة عن 
استقالل االنسان عن أي، شيء اال عن القانون 

االخالقي".

امل�ساواة القانونية:
إن ما يميز المواطن عن القن والمحس��وب 
والزبون والعبد, وكل أشكال التبعية الشخصية 
األخرى الس��ابقة على الدولة الحديثة هو وجود 
قانون واح��د ينطبق على الجمي��ع في الحقوق 
والواجب��ات, وف��ي الج��زاءات والعقوب��ات أم��ام 
القان��ون, ومت��ى ما طبق��ت في الدول��ة قاعدة 
التميي��ز بين المواطنين حتى ل��و كان ذلك في 
ح��دود ضيق��ة, انتفت قاعدة المس��اواة وفس��د 
مفه��وم المواطن��ة أو ص��ار اس��تقراره صع��ب 
المنال, وقاعدة ذلك أن ال مواطنة مع التمييز في 
الحق��وق والواجبات وفي االختيار للمس��ؤوليات 

وفي تأمين المنافع والفرص واإلمكانيات.

وامل�ساواة لغًة:
مأخ��وذة م��ن س��واء وتجم��ع عل��ى أس��واء 
وسواسية وس��واس وسواسوة، جاء في الحديث 
الش��ريف "الناس سواس��ية كأس��نان المشط ", 
يق��ول ابن منظ��ور في باب معن��ى الحديث، أن 
األصل في عدم التس��اوي في الحديث راجع إلى 
أن الخير قليل في الناس، فإذا تساووا في الشر 

ولم يكن فيهم ذو خير هلكوا.
أما اصطالحًا فتعني ف��ي صورتها المجردة 
عدم التمييز بين األفراد بس��بب األصل أو اللغة 
أو العقيدة أو الجنس ألن البشر كلهم متساوون 
في التكاليف واألعباء العامة والحقوق والحريات 

العامة.
يعتب��ر مبدأ المس��اواة من المب��ادئ العامة 
للقان��ون ويرتك��ز عل��ى أس��اس من الفلس��فة 
السياس��ية للديمقراطي��ة باعتب��ار أن الحرية ال 
توجد مالم تكن متاحة للجميع، فال ديمقراطية 
ب��دون مؤتم��رات ش��عبية وله��ذا يعتب��ر مب��دأ 
المس��اواة أح��د دعائ��م الدولة على أس��اس أن 
س��يادة القان��ون ال تعلو مالم يطب��ق على قدم 

المساواة.
أم��ا عن مفه��وم مب��دأ المس��اواة أمام كل 
م��ن القانون والقضاء فيقص��د به عند تطبيقه 
بصورت��ه المثالي��ة المج��ردة، ع��دم التفرقة أو 
التمييز فيما بين الناس على أساس من االنتماء 
أو الجنس أو التمييز اللغوي الديني أو العقائدي 

أو االختالف االجتماعي والمالي.
وتخضع الحق��وق والحري��ات العامة جميعا 
لمبدأ المس��اواة، الذي يعتبر بح��ق حجر الزاوية 
في كل الحقوق والحريات البش��رية وال يتحقق 
المبدأ الديمقراطي إال بتوافر الحرية والمساواة 

معًا بين األفراد.
للمب��دأ  بالنس��بة  المس��اواة  تعتب��ر  ول��ذا 
الديمقراطي بمثابة الروح من الجس��د وبدونها 
ينتف��ي معن��ى الديمقراطية وينه��ار بالمقابل 
كل معن��ى للحري��ة وفي حقيقة األم��ر إن مبدأ 
المس��اواة بين الناس من المب��ادئ ذات األهمية 
البالغ��ة أي األساس��ية الت��ي ن��ادت به��ا األديان 
السماوية قبل الشرائع الوضعية التي من صنع 

اإلنسان.

وتنعك��س قيمة المس��اواة ف��ي العديد من 
الحقوق مثل حق التعليم، والعمل، والجنس��ية، 
والمعاملة المتس��اوية أمام القان��ون والقضاء، 
القانوني��ة  واألدوات  األس��اليب  إل��ى  واللج��وء 
لمواجهة موظف��ي الحكومة بما في هذا اللجوء 
إلى القضاء، والمعرف��ة واإللمام بتاريخ الوطن 
ومش��اكله، والحص��ول عل��ى المعلوم��ات التي 

تساعد على هذا.
ويحتل الحق في المس��اواة م��كان الصدارة 
بي��ن كافة حق��وق اإلنس��ان, باعتب��اره ضمانة 
أساس��ية لكفالة التمتع بباقي الحقوق المعترف 
بها لألفراد في أي مجتمع سياس��ي, بالنظر إلي 
أن توفير الحماية ألي حق من هذه الحقوق البد 
وأن يت��م في إطار من المس��اواة, وإال كان ذلك 
إخالال بالحق ذاته وانتقاصا منه, هذا فضال عن 
أن المس��اواة تعد مبدأ هاما من مبادئ القانون, 
تح��رص معظ��م المواثي��ق العالمية ودس��اتير 
ال��دول علي تضمين��ه نصوصها وتوفي��ر آليات 

صونه وحمايته.
كما حرصت معظم الدساتير المعاصرة علي 
ضمان الحق في المس��اواة أم��ام القانون لجميع 
المواطني��ن, س��واء بطريقة مباش��رة من خالل 
النص علي هذا الحق في صلب هذه الدس��اتير, 
أو بطريق��ة غي��ر مباش��رة م��ن خ��الل المبادئ 
التي تقررها هذه الدس��اتير, والتي يتحرك في 
إطارها المشرع بما يكفل عدم صدور تشريعات 
تحد أو تقيد من حق جميع المخاطبين بالقانون 
في المس��اواة أمامه. فالمس��اواة, باإلضافة إلي 
كونها تمثل أحد الحقوق الهامة لإلنس��ان, فهي 
أيض��ا ركي��زة أساس��ية لضمان ممارس��ة باقي 
الحقوق دون تمييز, وهي كذلك مبدأ من مبادئ 
القانون التي تحرص جميع النظم علي االلتزام 

بها وعدم الخروج عليها.
و يرتبط مفهوم المس��اواة بمفهوم التمييز 
اإليجاب��ي Positive Discrimination ويقص��د 
بالتميي��ز االيجاب��ي تدخل المش��رع بإجراء نوع 
من التفرقة في المعاملة بين أشخاص طبيعية 
أو معنوية تنتمي إل��ي مركز قانوني واحد, عن 
طريق منح ميزة قانونية لفئة محددة من بينها, 
وذل��ك بهدف تعويض هذه الفئ��ة عن الحرمان 
الذي تعرضت له قبل تدخل المش��رع, وتمكينها 
من الممارس��ة الفعلية للحقوق التي يكفلها لها 
الدستور أو القانون, والتي لم تستطع هذه الفئة 
ممارستها فعليا بس��بب ظروف خاصة بها, مثل 
اإلعاقة الجسمانية, أو االنتماء إلي فئة اجتماعية 
أو منطق��ة جغرافي��ة تواج��ه ظروف��ًا صعبة ال 
تمكنها من االستفادة العملية من الحقوق التي 
يعترف لها المش��رع بها, علي قدم المساواة مع 
الفئات األخرى التي تنتمي إلي المركز القانوني 
ذاته. وتستمر هذه الفئة في التمتع بهذه الميزة 
القانوني��ة التي منحها المش��رع إياه��ا ما بقيت 
األس��باب والظروف التي دعت المش��رع للتدخل 
وإج��راء التمييز االيجابي لصالحه��ا. ومن أمثلة 
هذا التميي��ز االيجابي تخصيص نس��بة معينة 
من مقاع��د البرلمان لبعض الفئات التي حرمت 
لفت��رة طويل��ة م��ن عضويت��ه, أو الت��ي تواجه 
صعوبات في خوض االنتخابات والحصول علي 
نصيب عادل من األصوات, أو تخصيص نس��بة 
معينة من الوظائ��ف لمعاقين ال يزاحمهم فيها 
غيرهم, ومن ه��ذه األمثلة أيضا من��ح مزايا أو 
اعف��اءات ضريبي��ة للمش��روعات المقام��ة في 

بعض المناطق النائية.

�سروط املواطنة )1(
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
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كمال ديب: اأزمة يف �سوريا »انفجار الداخل 
وعودة ال�سراع الدويل«

  ياسر مرزوق

يب��دأ كمال دي��ب كتابه بش��رطٍ متواضع 
لق��ارئ الكت��اب بأن ال يقرأه ككت��اب تاريخ بل 
كملحق لكتاب تاريخ سوريا المعاصر, وكنص 
تحليل��ي دعمه بم��ا توافر لديه م��ن معلومات 
مع مطلع ع��ام 2013 والتي قد تحتمل الخطأ, 
خاصًة أن تسعين بالمئة من المعلومات ما زال 
طي الكتمان في خزائن الدول واالس��تخبارات 

ووراء الكواليس.
ويص��ف ديب الكت��اب بأنه يطم��ح ليكون 
دلي��اًل للق��ارئ إلى األزم��ة الس��ورية ومدخاًل 
لفه��م مس��ائل ضروري��ة ل��ن تتح��دث عنه��ا 
الفضائي��ات والصحف , وهي مس��ائل بديهية 
سياس��ية  وألغ��راض  لإلهم��ال  تتع��رض 
ولتجاهل متعمد , وثمة كثيرون أيضًا يجهلون 
ه��ذه البديهي��ات ولكنه��م يتله��ون بجزئيات 
تحكمهم عنجهية اإلدع��اء بأنهم يعلمون كل 
ش��يء, وال يحتاجون إل��ى المعلومة المتوفرة, 
وتتضمن البديهيات الت��ي يقدمها هذا الكتاب 
الجيوبولتي��ك اإلقليمي, والوض��ع االجتماعي 
والسياس��ي الداخل��ي ف��ي س��وريا, والوض��ع 
االقتصادي وتفاعالت الربيع العربي وموضوع 
ممنه��ج  بح��ثٍ  ضم��ن  ه��ذا  كل  األقلي��ات, 
يق��دم أدوات تحليلي��ة تس��اعد الق��ارىء على 
أن يتعاط��ى بفه��ٍم أعمق واس��تيعاب أش��مل 
للح��دث, ليتصدى للكمي��ات الضخمة من البث 

والتحريض ويكش��ف جوانبها المزيفة فيحتفظ 
بالحقائق ويكون رأيًا مستقاًل.

ويق��ول دي��ب: »ألني ارتديت قبع��ة المؤرخ 
في كتابي عن تاريخ سوريا, كان علي أن انتظر 
كالمؤرخي��ن عام��ل الزم��ن في كش��ف الوثائق 
والمعلومات وهو عامل محدد عش��وائيًا بخمٍس 
وعشرين س��نة كحد أدنى لكي تفرج الدول عن 
أسرارها, أو خمس سنوات على األقل لكي تخرج 
سير ذاتية لمس��ؤولين ورؤس��اء وأصحاب قرار, 
كم��ا أن بع��ض ال��دول الغربية وضع��ت قوانين 
تحظر نش��ر وثائق حساس��ة قبل مرور خمسين 
عامًا, ولكن لحس��ن الحظ فإن انتش��ار وس��ائل 
اإلعالم, وااللتزام المتزاي��د للدول الديمقراطية 
بحق المواط��ن في المعلومات ق��د اخترقا جدار 

السرية وعجال في نشر بعض المعلومات.
قدم للكت��اب المحامي والسياس��ي اللبناني 
كري��م بقرادون��ي، بعن��وان »س��ورية في عين 
العاصف��ة ». وممّا ج��اء في كلمت��ه: »يبدو قدر 
دول المش��رق أن تتفجّر وتهوي كورق الخريف، 
م��ن حرب االردن وحرب لبنان، الي حرب العراق. 
ومنذ صيف 2011 تعيش سوريه انفجارًا مماثاًل 
يدمي القلوب ناهز عدد ضحاياه خالل 21 شهرًا 
من الحرب 60 ألف قتيل ومائة ألف جريح, وفاق 
عدد المهجرين داخل س��ورية وال��دول المجاورة 
المليون وخمسمائة ألف شخص يعيشون ظروفًا 
إنس��انية صعب��ة, وأصبح��ت أحياء مدن س��وريا 
الكب��رى, جواهر الش��رق, قاعًا صفصف��ًا تنعق 
فوقها الغربان وتمأل ش��وارعها الجثث وبعد هذه 
المعاناة، ال بدّ أن تتحقق أماني الشعب السوري 
نحو دولة عصرية مدنية تحترم حقوق اإلنسان 
والتعددي��ة واالثني��ة وتُبشّ��ر ب�ديموقراطي��ة, 
وتزيل الدولة الس��لطوية الت��ي حكمت البالد مع 
اس��تثناءات قليل��ة منذ ع��ام 1949, دولة حديثة 
تمن��ع الطغيان الديني والتطرف وتقاوم الهيمنة 
األجنبية ألن الش��عب الس��وري يستحق كل هذا 

وأكثر..
 طغ��ي الح��دث الس��وري عل��ي م��ا ع��داه، 

واس��تنفر المش��اعر وأثار الجدل ومألت أحاديثه 
ومانش��يتات  االجتماع��ي  التواص��ل  صفح��ات 
الصحف. ولذلك يُقدّم كم��ال ديب هذا الكتاب، 
عم��اًل أكاديمي��ًا هادئًا يُثير النق��اش ويدعو إلى 

التفّكير«. 
أت��ى الكت��اب ف��ي ع��دة فص��ول: »أب��واب 
دمش��ق الس��بعة »، »الص��راع علي س��ورية: ما 
أش��به الي��وم باألم��س«، »أزمة س��ورية وعوده 
الص��راع الدولي«, أزمة س��ورية ح��رب اعالمية 
وديبلوماس��ية، األزمة جزء م��ن الربيع العربي، 
ص��راع قدي��م بي��ن البع��ث واالخ��وان، ض��رب 
التعددي��ة الديني��ة واإلثني��ة، انفج��ار اجتماعي 
داخ���لي وهجمة العولمة االقتص���ادية »، فشل 

ربيع دم���شق، الصراع مع اسرائيل ».
يب��دأ كمال دي��ب الكت��اب بفص��ل تمهيدي 
ح��ول الظ��روف اإلقليمي��ة المحيط��ة بس��ورية 
منذ تس��لم األس��د االبن مقاليد الحكم، بالقول 
»عندم��ا وصل بش��ار إل��ى الحكم اش��تعلت في 
وجهه مجموعة من اإلشكاالت والملفات احتاجت 
إلى اهتمام فوري، وشملت ربيع دمشق وملفات 
لبنان والعراق واالنتفاضة الفلس��طينية الثانية، 
إذ لم تمض أسابيع على وفاة حافظ األسد حتى 

تصاعدت نبرة عدائية لسورية في لبنان«.
كمال دي��ب في تحليل��ه ألزمةٍ في س��وريا 
ابتعد عن الحي��اد وتبنى مواقف وخطاب اإلعالم 
النظام��ي الس��وري, معتب��رًا أن إس��رائيل ج��زء 
رئيس��ي من أزمة س��وريا التي بدأت عام 2011 
ضمن إطار فكرة المؤامرة اإلس��رائيلية الدائمة 
تجاه س��وريا. وجوهر األزمة الراهنة في سوريا 
برأي��ه ه��و اس��تهدافها كدول��ة المواجه��ة األم 

للمشروع الصهيوني في المنطقة،
»كان إلس��رائيل يد في كل المعارك الدائرة 
ف��ي أنحاء س��وريا منذ ب��دء األزمة ع��ام 2011، 
وحت��ى وراء الكوالي��س في ديباج��ة تصريحات 
المعارضة في الخارج، من دون أن يقدم المؤلف 
أي دلي��ل أو حجة موضوعية لهذا االتهام. كما أن 
اسرائيل وجهت اإلعالم والفضائيات ضد النظام 

الس��وري، وقدمت الدعم اللوجس��تي وجندت 
فلس��طينيين وإس��رائيليين يجي��دون العربية 
وال يلفت��ون األنظار للمش��اركة ف��ي المعارك 
بهدف اس��تهداف المخيمات الفلس��طينية في 
سوريا, ومن أهم وأكبر هذه المخيمات مخيم 
اليرموك الذي ش��هد صعود تنظيمات أصولية 
وضعت نفسها في مقدمة الجماعات المسلحة 
وأسس��ت لواء العاصفة بهدف الس��يطرة على 
المخي��م، وف��ي تش��رين الثان��ي ف��ي توقيت 
رافق ح��رب غ��زة الثاني��ة، اخترق��ت جماعات 
مس��لحة مخيم اليرموك تس��اعدها تنظيمات 
فلس��طينية، مما فجر مأس��اة إنس��انية كبيرة 

لمئات آالف الفلسطينيين والسوريين«.
كم��ا ينقل ديب ع��ن مؤسس��ة غربية ما 
سماه أخطاء الدولة التي أدت إلى عدم قدرتها 
على الحس��م في تلك الفت��رة »التقرير صادر 

عام 2012«:
1 - إن الدول��ة الس��ورية انتظ��رت ثمانية 
أش��هر م��ن ب��دأ األزمة قب��ل أن تق��رر دخول 
المعارض��ات  منح��ى  رغ��م  بق��وة  الجي��ش 
للعس��كرة من��ذ حزي��ران 2011, وحت��ى بع��د 
دخ��ول قوات النظام الميدان فإنها لم تحس��م 
المعركة, وهذا الحس��م كان سينهي المعركة 
بس��رعة, ف��ال يطيل أمدها إلى س��نتين وكان 
س��يقلل الخس��ائر البش��رية واالقتصادية التي 

ترتبت على البالد.
2 - كان رد الدول��ة عل��ى الح��رب اإلعالمية 
الدبلوماس��ية يك��ون معدوم��ًا أو باألحرى ش��به 
صامت في وجه تحالف عربي دولي ضد س��وريا, 
ولعل أحد أس��باب الرد الضعيف أن سورية كانت 
تأمل بتس��وية ما مع الس��عودية وقط��ر وتركيا 

والدول الغربية.
3 - كان دور الوزي��ر المعل��م باهت��ًا, فق��د 
كان علي��ه أن يظه��ر مرارًا وتك��رارًا في اإلعالم 
وأن يس��افر ف��ي الم��دن والعواص��م عندما كان 
ذل��ك ممكنًا, مقارنة بم��ا كان يحصل في أزمات 
إقليمية س��ابقة واجهتها س��وريا حيث كان وزير 
الخارجي��ة الس��وري يلعب دورًا ب��ارزًا, ولكنه لم 

يفعل هذا.
4 - كان مس��تغربًا أن تترك الدولة حدودها 
م��ع تركي��ا والع��راق, وبدرجة أق��ل حدودها مع 
لبنان س��ائبًة إلى هذه الدرجة, خاصًة أن الخطر 
األكب��ر والع��دو الرئيس��ي كان تركي��ا الت��ي لم 
تقطع سوريا العالقات معها رغم كل ما بدر من 

حكومة أردوغان.
ويخت��م ديب كتاب��ه بملحق يش��مل النقاط 
اآلتية: »الخس��ائر البش��رية واالقتصادية لحرب 
السنتين السورية, االنتشار الميداني في مطلع 
2013, خطة العمل الدولية للسالم في سورية- 
اتف��اق جني��ف, مواق��ف المعارضات الس��ورية، 

مواقف الرئيس السوري بشار األسد«.
ويؤكد بأن سوريا أمام سيناريوهين ال ثالث 
لهما إما أن يكون العام 2013 للتهدئة والترتيبات 
والتفاهم��ات, ووض��ع ح��دٍ للقت��ال, ويكون عام 
2014 النتخ��اب برلم��ان س��وري انتقال��ي يضع 
النتخاب��ات  ويمه��د  ومدني��ًا  عصري��ًا  دس��تورًا 
برلمانية ورئاسية يشارك فيها الجميع معارضًة 
ومواالة ويحق للرئيس األسد فيها الترشح, وعدا 
ذلك فثمة سيناريو أضعف هو أن تستمر الحرب 

في العام 2013.. 
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القليل من 
مغامرات 
فخامته 
متنكرًا
  زكريا تامر

كان فخامة الرئيس المغوار يحب شعبه حبًا نزيهًا عفيفًا طاهرًا عذريًا، ويُعنى 
بمتابع��ة كل خب��ر عنه وع��ن حاله وأحواله، وق��د نمي إلى أذني��ه الكبيرتين 
ش��ائعات كثيرة مفادها أن ش��عبه في ضيق عظيم يدفع الرجال والنس��اء إلى 
البكاء في أثناء نومهم، فطاب له أن يتأكد بنفس��ه مما بلغه، وتنكر في هيئة 
حمار هزيل يجر عربة محملة بأكياس الحطب، وس��ار في الش��وارع والطرقات 
والدروب والحارات واألزقة محاواًل اكتش��اف ما يعانيه ش��عبه، وقد علم أعداؤه 
بنبأ جولته السرية تلك، وقصفوا بالقنابل الفتاكة كل الطرق التي كان فخامته 
يس��ير فيها، فتهدمت مبان، واحترقت س��يارات، وقتل أناس ليسوا بالقالئل، 
وج��رح آخرون، ولك��ن فخامته لم يمس��ه أي ضرر ألن خالق كل ش��يء مكلف 

بحمايته والدفاع عنه.
وس��مع فخامته أن طالب المدارس والجامعات متأهب��ون للتضحية بأرواحهم 
في س��بيله وس��بيل آبائه وأبنائه وأحفاده، فتنكر في هيئة تلميذ صغير السن 
يرت��دي بنطااًل قصيرًا يكش��ف عن فخذي��ن بضين، وقصد إح��دى المدارس 
معتزم��ًا البقاء فيها نه��ارًا كاماًل، فبادر أعداؤه إلى تدمير المدرس��ة بكاملها، 
فهلك ط��الب كثيرون، وتمزقت كتبهم المدرس��ية، ولك��ن فخامته كان من 
أوائ��ل الناجين ألن خال��ق الماء والرمل مكل��ف بحمايته والدف��اع عنه، ففقد 
أعداؤه صوابهم، وأرسلوا إلى قصره طائراتهم الحربية التي أمطرته بطوفان 
م��ن قنابلها المحرقة، فس��ارع فخامته إل��ى التنكر في هيئة غ��راب، وتصدى 
للطائرات، فأس��قط ثالثًا بينما الذت بقية الطائ��رات بالفرار، وما حدث ليس 

باألمر المستغرب، فكل من يتجرأ على مواجهة فخامته محكوم عليه بالهزيمة 
والهرب هروب الجبناء.

وعلم فخامة الرئيس المحبوب أن أجمل نساء البلد سيعقدن مهرجانًا خطابيًا 
غايته تس��ليط األضواء على بعض محاس��ن فخامته، فاستولى عليه الفضول، 
وق��رر حضور ذلك المهرجان خفي��ة، وتنكر في هيئة إمرأة فاتنة هي مزيج من 
مارلي��ن مون��رو وماري منيب وبثينة ش��عبان وصابر فلحوط، فتس��لل أعداؤه 
المس��لحون إلى المهرجان النسائي، واغتصبوا كل المش��اركات، ولكنهم لم 
يتج��رأوا على اإلقتراب من فخامته الذي كان آنذاك متنكرًا في هيئة إمرأة ألن 
خالق السموات واألرض قد وهبه في تلك اللحظات رائحة مقززة تحيل الصخر 
لبنًا وترغم كل مستيقظ على النوم الطويل، فسلم الشرف الرفيع من األذى. 

وعلم فخامة الرئيس المفدى أن الفالحين في مملكته دائمو التذمر والشكوى 
م��ن حياتهم المألى بالب��ؤس، فتنكر جاللته في هيئة دجاج��ة، وزارهم تواقًا 
إلى معرفة أس��باب بؤس��هم، وتبين لفخامته أن الفالحين ال يتذمرون إال من 
زوجاتهم القبيحات المحبات للثرث��رة والنكد، فتركهم ضاحكًا، وحاول العودة 
إلى هيئته البش��رية، فأخفق، وظ��ل دجاجة يتواثب عليها الديوك التواثب غير 

المؤدب غير مبالين بصياحها المتوجع.
وتنبه الفالح مالك الدجاج إلى أن كل ما لديه من دجاج يعطي البيض بسخاء 
ما عدا دجاجة واحدة، فس��ارع إلى ذبحها وس��لخها وابت��الع لحمها الذي كان 

شبيهًا بلحم القرود.

Imranovi وجه سوريا الجديد
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يب��دو أن تأثي��ر الح��رب األهلي��ة في 
س��وريا على صحة األطفال السوريين هو 
تأثي��ر متفاقم أكثر بكثير مما تس��توعبه 
األكثرية كما ذكرت إحدى مجموعات دعم 
ومناصرة األطفال يوم األحد، ذاكرًة كذلك 
األعداد الهائلة لألطفال المتوفين أو ممن 
هم تحت خطر األم��راض المزمنة و التي 
يمكن الوقاية منها، ولكنها انتش��رت على 
نطاق واس��ع ألن نظام الصحة العامة في 

الدولة قد انهار في جوهره.
في تقري��ر يتزامن مع دخول الصراع 
في س��وريا عامه الرابع، تق��ول مجموعة 
"أنقذوا األطفال" أن اإلحصائيات الموثقة 
قد غّط��ت باجت��زاء كبير تأثي��ر األمراض 
األطف��ال  عل��ى  معالجته��ا  التت��م  الت��ي 
الس��وريين، ويظه��ر التقري��ر أن ملي��ون 
ونصف طفل س��وري على األقل قد فرّوا 
إل��ى دول مج��اورة، وأن 4,3 ملي��ون طفل 
داخ��ل س��وريا ه��م بحاج��ة لمس��اعدات 
إنس��انية، و أن عشرة آالف طفل قد ماتوا 

نتيجة العنف.
ويضي��ف التقرير:" هي ليس��ت فقط 
مسألة رصاصات وقذائف تتساقط لتقتل 
و تش��وّه األطف��ال، إنه��ا خس��ائر فادحة" 

فالص��راع ال��ذي بدأ منذ آذار 2011 ق��د خّلف نظامًا 
صحيًا متداعيًا يسهّل الممارسات الطبية الوحشية 
التي تركت وراءها ماليين األطفال تحت المعاناة".

هذا وقد أكد التقرير أن "عدة آالف من األطفال" 
قد قضوا بسبب صعوبة الحصول على عالج الكثير 
من األمراض كالسرطان والصرع والربو والسكري 

وارتفاع ضغط الدم، والفشل الكلوي.
ويضي��ف التقري��ر: "إن النقص األساس��ي في 
العناي��ة الطبية، بما يتضمن اللقاح الروتيني يعني 
أعدادًا متزايدة من األطفال الذين يعانون ويموتون 
بس��بب أمراض كان يمكن لها أن تعالج أو أن يكون 

الطفل قد تلقح ضدها منذ البداية".
ت��م إع��داد التقرير، وبش��كل جزئي، اس��تنادًا 
قب��ل  م��ن  ت��م نش��رها  الت��ي  المعلوم��ات  عل��ى 
منظمات أخ��رى كاألمم المتح��دة ومنظمة الصحة 
العالمية، والمركز األوروب��ي للوقاية من األمراض 
ومكافحتها، ومنظم��ة أطباء بال حدود، وغيرها من 
األبح��اث الطبية، باإلضافة إلى إحصائيات الحكومة 

السورية.
غي��ر أن التقري��ر يش��ير إلى األبح��اث الخاصة 
بمنظمة "أنقذوا األطفال"، والتي تتضمن مقابالت 
مع أطفال وأهاٍل س��وريين، ومع مقدّمي الخدمات 
الطبي��ة الذين أعطوا صورة ع��ن األوضاع الصحية 
الحالية قد تكون أقرب إلى صورة األوضاع الصحية 

في القرون الوسطى.
يذك��ر التقرير أن��ه يتم في بع��ض المناطق، 
مث��ل مدينة حل��ب المحاصرة، حي��ث انخفض عدد 
األطباء هناك من 2.500 طبيب إلى بضع عش��رات 
منهم، يتم استخدام البيوت كمشافي مؤقتة، حيث 

تتحول غرف المعيشة إلى غرف عمليات طبية"
ويق��ول التقري��ر أن مقدمي الخدم��ات الطبية 

غالب��ًا م��ا يضط��رون لبتر أط��راف األطف��ال الذين 
يعانون إصابات خطيرة بس��بب عدم توفر المعدات 
الالزمة لمعالجتهم، إضافة إلى كون البتر هو الحل 

األفضل مقارنة بالموت لفقدان الكثير من الدم.
ويضي��ف التقري��ر: "إن نقص مس��كنات األلم 
واألدوي��ة الجراحية هو أمر ش��ائع، لدرج��ة أنه في 
بعض األحي��ان يختار المرض��ى أن يُضربوا بعصا 

معدنية حتى يغمى عليهم لعدم توفر المخدّر"
هذا وقد أورد التقرير أمثلة عن بعض األطفال 
حديث��ي ال��والدة الذين توف��وا أثن��اء وجودهم في 
الحاضنة بس��بب انقط��اع التي��ار الكهربائي عنهم، 
إضاف��ة إلى أه��ل خائفين على أطفاله��م الجرحى 
يصلون إلى المش��افي الخاوي��ة فيقحمون األنابيب 

الوريدية داخل أطفالهم بأنفسهم.
وبم��ا أن خدم��ات م��ا قب��ل ال��والدة وخدم��ات 
األمومة قد تضاءلت ب��ل توقفت إلى حد كبير، كما 
يقول التقرير، فإن عدد الوالدات التي تمت من دون 
إش��راف أو مس��اعدة صحية قد ارتفع. كما نوّه إلى 
دراس��ة قد أظهرت أن نس��بة األمه��ات الالتي ولدن 
والدة قيصري��ة ق��د ازداد أكثر م��ن الضعف لتصل 
إلى 45 بالمئة على مدى الس��نوات الثالث الماضية، 
ألن النساء يخشين المخاض دون وجود خطة والدة 

آمنة وصحية.
وف��ي تأثي��ر آخر لتناق��ص أع��داد األطباء فقد 
ذك��ر التقرير أمثلة عن أطباء تخرجوا للتو من كلية 
الطب يج��رون اليوم المئات من العمليات الجراحية، 
وفي إح��دى الحاالت المذكورة نجد طبيب األس��نان 

هو الوحيد المتوفر ليعالج األطفال.
ه��ذا وق��د استش��هد التقرير ببع��ض الحاالت 
اإلش��كالية والس��يما بعودة فيروس شلل األطفال، 
وال��ذي كان يُعتق��د أنه قد تم القض��اء عليه تمامًا 

في سوريا. 

وكان��ت منظمة الصحة العالمية، التي تس��اعد 
ف��ي تنظيم حمل��ة تلقيح طارئة ضد مرض ش��لل 
األطفال في سوريا قد تحدت نتائج البحوث المتنازع 
علي��ه، والت��ي قامت بها نائ��ب مدير كلي��ة "آيكان" 
للطب في جبل "س��يناي" في نيويورك، الطبيبة آن 
سبارو، التي أكدت أن أعداد الحاالت و أخطار العدوى 
هي أعلى بكثير مما استطاع المتحدثين الرسميين 

لمنظمة الصحة العالمية أن يؤكدوه.
وقد قال��ت المديرة اإلقليمي��ة لمنظمة "أنقذوا 
األطفال" "ميس��تي بس��ويل" في مقابل��ة هاتفية 
معها م��ن األردن ي��وم األحد أن بح��ث الطبيبة "آن 
سبارو" قد تم نش��ره "ألن سوريا هي بلد كانت قد 
قضت على مرض ش��لل األطف��ال، وهو يعود إليها 

اليوم من جديد".
تقري��ر  م��ن  اله��دف  أن  "بس��ويل"  وأردف��ت 
منظمته��ا هو المس��اعدة في توجي��ه االهتمام إلى 
الكارثة اإلنس��انية في س��وريا، ولضغط الحكومة 
الس��ورية والمجموعات الثائرة ليضمنوا مدخاًل آمنًا 
وبال قيود للمدنيين الس��وريين، كم��ا دعا إلى ذلك 
قرار مجل��س األمن التاب��ع لألمم المتح��دة، والذي 

صدر الشهر الماضي".
وتضي��ف "بس��ويل": "م��ا ن��راه الي��وم هو أن 
الخطاب الع��ام يهتم بالقتال وبالوضع السياس��ي، 
لك��ن ما ن��راه ناقصًا فع��اًل هو تأثير اإلنس��ان بحد 
ذاته، هناك أعداد هائلة من األطفال الذين يموتون 
ويجرحون أو يش��وّهون، لذا أردن��ا لهذا التقرير أن 

يعيد االهتمام إلى هذا الموضوع".
المصدر األصلي للمقال: 

http://www.nytimes.com/201410/03//
w o r l d / m i d d l e e a s t / r e p o r t - c i t e s -
devastating-toll-on-health-of-syrias-
children.html?ref=todayspaper&_r=1
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تقاريرجديدة تدق "نواقي�ش اخلطر" على 
�سحة االأطفال ال�سوريني

  بقلم: ريك غالدستون
نشر في صحيفة نيو يورك تايمز 9 آذار 2014
  ترجمة: مريم أسعد

امرأة وأطفالها في حي الصاخور بحلب بعد نجاتهم من برميل متفجر | آذار 2014
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رح إحكيلكم ش��ي ببساطة جدًا ألني ما ش��فت أي شي أعبر فيه غير حروفي الموجوعة على 
أحبة بكتير أماكن داخل وخارج البلد.. 

ع��م حسّ إني صرت كم��ان »أم المضربين«.. م��ا بتعرفوا قلبي م��ع كل حدا مضرب عن 
الطعام طوعًا من أجل جوعنا وحصارنا.. 

أنتوا كبار كتير.. إنس��انيتكم رجعتلي ش��وية أمل رغم جوع وثلج وقهر الحصار.. ألجل ماما 
وئام.. ضلوا بخير.. واعرفوا أنا معكم.. وأتمنى أحاكيكم كل الوقت.. 

 PM 18:05 / 2013 - 12 - 12 :حمص المحاصرة بكل خسارات العالم
وئام بدرخان
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مرة كانت جاي��ة لعند أم��ي قرايبتها، 
وكان معها بنتها يلي من جيلي، البنت 
وامها كانوا م��ن جماعة الطوابق. كنا 
صغار بالصف الخام��س يمكن، طلعنا 
نلع��ب بالغرف��ة الفوقاني��ة تب��ع بيتنا 
العربي وأم��ي وأمها بالغرفة التحتانية 
عم يش��ربوا قهوة وكان الوقت بحدود 

الساعة تسعة المسا.
نحن��ا وعم نلعب بيطلع صوت طبش��ة 
قوية من االسطوح فبترتعب البنت. انا 
مش��ان هوّن عليها، قلتال انو بيكونوا 
قطتين ع��م يتخانقوا على لوح التوتية 
ما تخافي. تفس��يري قلب خوفها لذعر 
حقيق��ي، ازرق وش��ها و ص��ارت خايفة 
تف��وت القط��ط م��ن ش��باك الغرف��ة 

المفتوح.
صفن��ت بحياتي لم��دة ثوان��ي، ومن 
دون قص��د وم��ا بع��رف لي��ش. قلتال 
بطريقة رش ال��كالم »رفيقي مرة لزق 
عي��ون القط��ة بااللتيكو«بعتق��د ان��و 
اول ش��ي ما اس��توعبت، قطة، عيون، 
والتيكو، كلمات ما الزم تكون مجتمعة 
بجملة وحدة، ب��س وقت فهمت ابعاد 
الموض��وع صارت تبكي. ان��ا ما بعرف 
لي��ش عجبن��ي الموض��وع وم��ا خليت 
قص��ة ما حكيتال ياها، من الش��ب يلي 
بلع صرص��ور عايش على رهن، للطفل 
يلي طق فتيش��ة بطريق بطيز الجاجة 
بهدف الم��رح والتس��لية لقصة قطيع 
الجرادين يلي قتلولنا مشروع المدجنة 
ان��ا ورفقاتي، لقصة احس��ان يلي مرة 
رفيقو من ب��اب الدعاب��ة ضربو بفارة 

ميتة على وشو.
طلع��ت االم آخ��ر ش��ي مفلوج��ة لعند 
بنته��ا، كان��ت البن��ت وصالن��ة لحالة 
الب��كاء الصامت تبع الش��هيق يلي ما 
ع��م يلحقو زفير مع ت��م مفتوح وعيون 
مختفي��ة. م��ن دون ما حدا يعرف ش��و 
القصة، وتحسبا تحسبا، مسكتني أمي 
من أدن��ي وس��لختني قتل��ة، فكرتني 
ضاربها للبنت. وأنا بصراحة انبعصت، 
الن��و وق��ت كن��ت في��ق باللي��ل م��ن 
اربعت��ي أنا وصغير على صوت طبش��ة 
عاالس��طوح كانت أمي تقلي »ما تخاف 
بيكونوا قطتين عم يتخانقوا على لوح 

التوتية«

خليل يونس

نعرف هذا الحصار
أجسادنا تحفظ جمر الحديد

تجاعيد النار
ناياتنا تتذكر مواعيد خروج اآلهات

من الفوهات وراء األسوار
أقدامنا خيامنا حول األرض

ومنا من عبروا
ومنا من تعب الطريق منهم

وما تعبوا وتعب منهم الحصار

محمد كتيلة

حمص - حي بستان الديوان | تموز 2013

مثنى مهيدي
مشتهي أتعرف عل وحدة فقيرة و معتّرة 

و يكون اسمها »ناظلي«

عارف حمزة
هناك معتقلون ينتظرون أن ال يتذّكرهم أحد. 

وعندما يضعون خطًا على الحائط 
يظهر ذلك الخّط على حيطان بعيدة.

عا�سم حم�سو
من فوائد الثورة السورية..

ص��اروا الس��وريين بيعرفوا بع��ض منيح، يعني 
بتع��رف كل واحد كيف بيفكر وش��و عامل وش��و 
لس��ا مو عامل، وش��و قصدو وإذا عم يلف ويدور 

أو أنو هو عاألصلي..
يعن��ي بالمش��رمحي راح الصدأ وبين��ت المعادن 

األصلية من المو أصلية
يعن��ي الي��وم ص��ار فين��ا نق��ول حارتن��ا ضيقة 

ومنعرف بعض.

دارا العبد اهلل
برميل يقتل 50 ش��خص في حل��ب اليوم، يبقى 
هن��اك م��ن يطال��ب تركي��ا باحت��رام »الس��يادة 
الوطني��ة« وع��دم إس��قاط طي��ران »مؤسس��ة 
الجيش العربي السوري«، يبقى هنالك من يرى 
في البراميل عماًل مؤسساتيًّا وتقليدًا من تقاليد 

»الدولة«.

�سهيل نظام الدين
حلب بكل بس��اطة ه��ي المكان ال��ذي يقتل فيه 
البرمي��ل الواح��د اكبر عدد ممكن م��ن المدنيين 

السوريين. 
حلب بكل بس��اطة هي الذروة التي تروي س��عار 
الش��بيحة - المدنيي��ن - إل��ى ال��دم كلم��ا غ��رق 

الشبيحة المسلحون في وحل الهزيمة المرعب.
حلب ب��كل بس��اطة.. ه��ي احتياط��ي هائل من 
الجثث واالش��الء يعود اليه األس��د كلم��ا اختنقت 

قراه بالعويل.
خولة دنيا

قبل سنتين ونصف كنّا نغني للمدن..
اليوم أصبحت المدن تصّفق لنا.

اأحمد اجلمل
قل لن يصيبنا اكتر من انو اهلل خلقنا سوريين..

ميادة اخلليل
ماذا تعني لك سلم أهلي وعدالة انتقالية؟؟

أن يموت أل األسد..

فادي �سعد
من أفدح جرائم النظام.. تلك البراميل المتفجرة 
المليئ��ة بالمس��امير الت��ي م��ا زال يقص��ف به��ا 

الهويّة السورية.. 
برامي��ل ب��ات له��ا أكثر م��ن أربعين عام��ا وهي 

تسقط علينا..

�سومر رحموين
هلق األردن دولة و ال تنسيقية!!

رامي احلافظ
ق��ال بحيات��ك ال تبص��م لح��دا بالعش��رة.. خلي 

النصاني إحتياط..

غياث ماغوط
طفي بصيص األمل من حدك و خلينا ننام.

�سهيب الزبن
ولي��د المعلم ف��ي تصريح هام عن��د عودته من 

جنيف:
نحن مسيحيون عندما تضرب الكنائس..

كما أننا مسلمون عندما تقصف الجوامع..
كما أننا علويون عندما تستهدف فروعة األمن..

حازم داكل
أس��لمة الث��ورة لي��س ش��رطًا لنجاحه��ا، الث��ورة 
األوكراني��ة قادته��ا » أم��رأة » جميل��ة وش��قراء 
وسافرة ونجحت.. تذكروا تلك المقولة التي قالها 
ابن تيمية: إن اهلل ينصر الدولة العادلة وإن كانت 

كافرة..

ليلى العودات
الي��وم خس��ر 529 حقهم في الحياة وخس��ر 
80 ملي��ون اعتبارهم كبش��ر عل��ى يد نفس 

العسكر

فادي زيدان
فقط في الثورة األوكرانية يمكنك الحصول على 

الحوريات قبل و أثناء وبعد الجهاد..

اأحمد اأبازيد
save_aleppo#

ع��دد ضحايا البراميل في حل��ب وحدهم يفوق 
عدد س��كان كس��ب، اليوم استش��هد خمس��ون 
تحت عين الش��مس في الظهيرة، هكذا بشكل 
عادي، دون أي ميزة أو س��بق إعالمي في ذلك، 
لي��س مهما، المهم أن يرق��د أو يرقص األرمن 

بسالم.
ظف��ر ام��رأة منس��ي تحت األش��الء في الش��عار 
أطهر وأش��رف من كل تلك المجتمعات الموبوءة 
بالحق��د، ومن كل ه��ذا العالم المس��عور بجرب 

الطوائف.

عمر قدور
في مناس��بة أنه��م يلتقطون الص��ور التذكارية 
مت��ى  المتفج��رة،  بالبرامي��ل  يلق��ون  وه��م 
س��يصطحبون أطفاله��م ف��ي الغ��ارات ليتعلموا 

ويرثوا المهنة؟

حممد نور لباد
حلب

مرك��ز ثِقل االقتصاد و الصناعة الس��ورية باتت 
تُق��ارع همجية صناعة الم��وت يوميًا، صحيح أن 
البع��ض أخذ عليه��ا تأخرها في دخ��ول الثورة و 
لكنها تبقى حلب بوابة المش��رق العربي وليست 

مكانًا آخر.
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

نصوص وتصوير: باسل حسو | دقق النصوص: ميمونة العمار

»لق��وس القزح ثمانية ألوان« قالت الطفلة مبتهجًة للمس��افر الذي 
كان يه��م بإعط��اء الحلوى له��ا. ثم توقف ع��ن ذلك ونظر إل��ي عينيها 
بدهش��ة واس��تغراب حين أكملت حديثها قائلًة: أنه لون ال يتكون س��وى 
بخلط ألوانه الس��بعة ويدعى باألبيض. بعد ذلك استدارت وسارت على 

ق��وس قزح ذو لون أبي��ض كانت قد رس��مته وبتآلف مع صغ��ار آخرين 
هن��اك. أما المس��افر فال ت��زال الحلوى بيده وال يزال يق��ف مكانه وحيدًا 

كغيره من الكبار ال يدرك إلى ذاك القوس سبياًل. 
سوريا / ريف حلب / 2012

لقــو�ش القـــزح ثمانيــة األــوان 
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جمموع ال�سهداء )92314(
دمشق: 6493

ريف دمشق: 21253
حمص: 12711

درعا: 8253
إدلب: 9991

حلب: 17718

دير الزور: 5303
الرقة: 1101
السويداء: 74
حماة: 6144

الالذقية: 946
طرطوس: 346

الحسكة: 685
القنيطرة: 685

7344 عدد األطفال الذكور
3343 عدد األطفال اإلناث

6828 عدد اإلناث
24740 عدد العسكريين

67574 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 5 / 4 / 2014
http://www.vdc-sy.info/

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

الكتاب��ة على الورق أو قراءة الورق إن كان كتاب��ًا أو جريدة له خصوصية 
وحميمية ومتعة خاصة، لم تس��تطع الوسائل االلكترونية من الحلول مكانها 

بالنسبة للكثيرين، على الرغم من التحول المتسارع إلى استخدامها.
ويثي��ر ه��ذا الموضوع ج��داًل واس��عًا بين مناص��ري الوس��ائل اإلعالمية 
التقليدي��ة، ومؤيدي الوس��ائل اإلعالمية االلكترونية التي تحولت إلى س��الح 
وركيزة أساس��ية بالنس��بة ألغلب دول العالم، في عص��ر المعلوماتية، خاصة 
بعد أن تحولت الشبكة العنكبوتية إلى أداة للمعرفة، وللبحث عن المعلومات، 

والحصول على الخدمات بشتى أنواعها.
وال يختلف اإلعالم االلكتروني عن اإلعالم التقليدي في أن المنبر الحرالذي 
يتمي��ز بالصدق والش��فافية واإلس��تقاللية، ونقل المعلوم��ة الحقيقية، بعيدًا 
عن تأثير النفوذ السياس��ي ألي جه��ة كانت، أو المصال��ح التجارية، هو الذي 
يجذب أكبر عدد من القراء والمتابعين، وهو الذي يفرض نفس��ه على الساحة 
اإلعالمية بالنهاية، على الرغم من س��هولة وس��رعة الحصول على المعلومة 
ومن عدد ال يحصى من المصادر في وس��ائل اإلعالمية االلكترونية بالمقارنة 

مع وسائل اإلعالم التقليدية وخاصة الورقية منها.
ما يحس��ب لإلع��الم االلكتروني أنه عابر للحدود، ويمك��ن أن يكون أداة 
آنية مؤثرة في الرأي العام العالمي، أكثر من أي أداة إعالمية أخرى، ولكن إلى 
أي م��دى يمك��ن أن يكون مؤثرًا في داخل الدول النامية ومنها س��ورية، التي 
يقتصر امت��الك التكنولوجيا فيها على فئات محددة من الميس��ورين، وممن 
تبقى من الطبقة الوس��طى، أو الشباب واألطفال الذين يحسنون استخدامها، 

ويبقى انتشارها محدودًا، وبالتالي تأثيرها محدودًا على فئات محددة.
ما من شك أنه كان لشبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنيت دورًا هامًا 
وكبيرًا بعد اندالع الثورة الس��ورية العظيمة، في نشر وتوثيق ما يحصل على 
األرض بالوقائع والصور ف��ي جميع المناطق، ودحض تزوير النظام وادعاءاته 
المضللة عن الثورة والثوار, حيث برزت العديد من الصحف، ووس��ائل اإلعالم 
االلكترونية، والمواقع االخبارية، والتنس��يقيات التي تالش��ت تدريجيًا، إال أنها 
عمل��ت جميعها دون اس��تراتيجية إعالمي��ة، أو خطة مش��تركة للتعاون بين 
الث��وار إلعطاء اإلعالم دوره الحقيقي والفاعل كس��الح أقوى من كل األس��لحة 

المستخدمة، وليكون إعالمًا وطنيًا جامعًا لكل السوريين. 
 وبالمقاب��ل كان لبع��ض مواق��ع الجه��ات الجهادية، والمتش��ددة تأثير 
س��لبي في بث الدعاية ألفكارها، واس��تغالل االنترنيت كوسيلة لبث التطرف، 
والفتن��ة الطائفي��ة، إضاف��ة إلى نش��ر صور ومش��اهد مروعة لذب��ح الرهائن 
والجنود، والتعذيب، ما أساء للثورة وللثوار، وروج إلدعاءات النظام بأنه يحارب 

اإلرهابيين، في ظل عدم وجود ضوابط للتحكم في النشر االلكتروني.
خيارات االنترنيت الواس��عة هي عامل الجذب األكبر ألنها تمنح المتصفح 
قائم��ة ال تنتهي من االختيارات، ففي أي عملية بحث تظهر عش��رات أو مئات 
اآلف من النتائج، وألي مستخدم الحرية في ممارسة حقه في اختيار المعلومة, 

أوالمقال أو التحليل الذي يريد قراءته, من بين كل المنشور على المواقع.
الحرية في حق األختيار التي تتعزز لدى المتصفح من الدخول المتكرر إلى 
االنترني��ت، دون تحكم، أو توجيه، أو إمالء هي الدافع األكبر في تكرار العملية 
لدرجة اإلدمان، وهي الس��بب األهم في س��قوط السياسة اإلعالمية لألنظمة 
الشمولية التي تعتمد على تلقيم المعلومات، والخروج من نفق الوصاية، إلى 

فضاء رحب كل الخيارات فيه مفتوحة.
وعل��ى الرغم من أهمية انتش��ار االنترنيت في عالمن��ا إال أنه اليخلو من 
مخاط��ر كبيرة بحيث أصبح س��احة مفتوحة لبث الش��ائعات واألخبار الكاذبة، 
والتضليل، دون ذكر المصادر، وانتشار هذه ااشائعات بسرعة البرق، باإلضافة 
إل��ى أن اإلدم��ان على اس��تخدامه يس��لخ المس��تخدم تدريجيًا ع��ن محيطه 
اإلجتماع��ي والعائلي أو األس��ري، ويقلل التواصل م��ع اآلخرين ربما إلى درجة 
اإلنعدام أحياناً ، حيث بتنا نرى الش��باب في البيت أو الش��ارع أو حتى وس��ائل 

النقل يحملون هواتفهم الذكية ويحدقون بها طيلة الوقت.
وأهمي��ة الخيارات هي أن تدفع القارئ إل��ى التفكير والتحليل والبحث عن 
الحقيق��ة وعدم تلقيه��ا في قالب جامد، وت��ذوق متعة البحث ع��ن المعلومة 
الدقيقة، وهنا يكون الفرز بين المواقع أو الوسائل اإلعالمية ذات المصداقية، 
واألخرى التي تعتمد التش��ويش والنش��ر فقط لمجرد النشر، ويكون السقوط 
النهائي لوسائل اإلعالم الحكومية التي تعتمد على مواقف متحيزة، ونمطية، 

ومحرفة لجانب واحد.
وعل��ى الرغم من التح��ول الكبير في حياتن��ا نحو اس��تخدام التكنولوجيا 
والتعام��ل مع ش��بكات التواصل االجتماع��ي، إال أن دراس��ة أكاديمية صدرت 
مؤخ��رًا في جامعة برينس��تون األميركية توقعت أن تخس��ر ش��بكة التواصل 
االجتماعي فيس��بوك %80 م��ن أعضائها بحلول العام 2017، بس��بب فقدان 
الرغبة في اس��تخدامها بمجرد انتش��ار حال��ة من الرتابة والهج��رة الجماعية 
عنها، في مش��هد مشابه لطريقة انتش��ار األمراض بين الناس، علمًا أن عدد 
مستخدميها يبلغ نحو مليار شخص حول العالم يتوقع أن يتحولوا إلى شبكات 

أخرى مثل تويتر وغيرها حسب الدراسة.
أن التقدم الكبير في الوس��ائل التقنية، يحمَل اإلعالم مسؤولية أكبر في 
التركي��ز على القيم والمبادئ الصحفية، وأهمها الصدقية، والتحقق من صحة 
المعلومات التي يتم تداولها ومصادره��ا، وطرح جميع األفكار والمواقف على 
اختالفه��ا، وترك الفرصة للقارئ أو المتابع في تحديد الصواب من الخطأ فيما 

يقال.
الوس��ائل التقنية والتكنولوجيا س��هلت العمل اإلعالمي بال ش��ك، إال أن 

الوسائل الورقية ما زالت تحظى بمكانتها الخاصة بالنسبة لي على األقل.

االإعالم 
االإلكرتوين هل 
يكون البديل
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