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الأب فرن�شي�ص �شهيدًا داخل حم�ص القدمية 
املحا�شرة على يد ملثم جمهول

ا�شت�شهاد 176 معتقاًل يف �شجون النظام حتت التعذيب خالل �شهر 
اأذار املا�شي بينهم طفلني واأمراأتني وطبيب وممر�ص

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
المس��يحي  الدي��ن  رج��ل  أغتي��ال  ش��كل 
الجنس��ية  الهولن��دي  فاندرلخ��ت"  "فرنس��يس 
داخ��ل المدين��ة القديمة في حم��ص المحاصرة 
عل��ى يد ملثم مجه��ول أطلق علي��ه النار وعلى 
مرافق��ه داخل دير اآلب��اء اليس��وعيين في حي 
بس��تان الديوان ي��وم االثنين الماض��ي، صدمة 
لثوار حمص الذين توعدوا بالكش��ف عن الجاني 
والجه��ة الت��ي تق��ف وراءه، وإن كان��ت أصاب��ع 
االته��ام تش��ير لتورط النظ��ام بإغتيال��ه نتيجه 

مواقفه الداعمة للثورة. 
ورف��ض األب فرنس��يس ال��ذي ع��اش في 
س��ورية ألكثر من 35 عام��ًا، الخروج من األحياء 
المحاص��رة ف��ي حم��ص القديم��ة من��ذ اندالع 
الثورة، وفضل البق��اء والوقوف مع المحاصرين 
من قبل قوات النظام، رغم التوصل التفاق بين 
الحكومة والمعارضة المس��لحة من��ذ فترة على 
خ��روج المحاصري��ن المدنيي��ن الراغبين بذلك، 
وكان ذل��ك مصدر ازعاج للنظام الذي اتهم ثوار 

حمص بطرد السكان المسيحيين.
وناش��د األب فرنس��يس المس��ؤول عن دير 
اآلب��اء اليس��وعيين ف��ي ح��ي بس��تان الدي��وان 
بحم��ص القديم��ة ب��اده واألمم المتح��دة أكثر 
من م��رة عب��ر الفضائي��ات ب��ذل الجه��ود لرفع 
الحصار عن أهالي أحياء حمص القديمة والذين 
ينقصه��م الغ��ذاء وال��دواء، وأكد احتض��ان ثوار 
حمص له، وس��عيهم لحمايته واالطمئنان عليه 

بعد قصف قوات األسد للحي.
ودان األمي��ن العام لألم��م المتحدة بان كي 
مون أغتي��ال األب فرنس��يس معتب��رًا أنه عمل 
غير إنس��اني ضد رجل وق��ف ببطولة إلى جانب 
الشعب السوري في ظل الحصارات والصعوبات 
المتزاي��دة وق��ال: ان قت��ل "كاهن مس��ن، األب 
فرانس فان دير لوغت، في حمص، يعد المأساة 
األج��د التي تش��ير إل��ى الحاجة الملح��ة لحماية 

المدنيين.

وح��ث ب��ان ك��ي مون ف��ي بي��ان ل��ه جميع 
األط��راف ف��ي س��وريا وداعميه��ا، عل��ى ضمان 
حماي��ة المدنيي��ن بغض النظر ع��ن ديانتهم أو 
انتماءاتهم اإلثنية، وقال: على كل من الحكومة 
الس��ورية والمجموعات المس��لحة واجب قانوني 
ومس��ؤولية أخاقي��ة للقيام بذل��ك، وعليهم أن 
يبذلوا كل ما في وس��عهم لتفادي والحؤول دون 
وقوع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك القصف 
العشوائي والغازات الجوية على مناطق مدنية.

وأك��د بان أن القوات الحكومية الس��ورية ما 
زالت تدم��ر أحي��اء بكاملها بطريقة عش��وائية، 
وتطم��ر عائ��ات تح��ت ركام منازله��ا، معرب��ًا 
أيضًا عن قلقه الش��ديد من استمرار مجموعات 
مصنفة على انها منظمات "إرهابية" في ترويع 
المدنيي��ن، ومن صور القت��ل المروعة في بلدة 

كس��ب مش��يرًا إلى أن األمم المتحدة لم تتمكن 
من التحقق من هذه األعمال الوحشية.

وق��ال األمين الع��ام في بيان��ه: إن البعض 
في س��وريا وخارجها يعتقدون أنه ممن الممكن 
الفوز عس��كريًا، لكن العنف ال يجل��ب إال المزيد 
م��ن المعان��اة وانعدام االس��تقرار في س��ورية، 
ويول��د الفوضى بالمنطق��ة، داعيا ً الس��وريين 
جميع��ًا وم��ن يدعمه��م بالخ��ارج عل��ى وق��ف 
اإلقتت��ال، وطال��ب كل األط��راف الس��ماح ف��ورًا 
بوصول المساعدات اإلنسانية والعمال من أجل 

العائات والمجتمعات السورية.
وأبدى اس��تعداد األمم المتحدة للمس��اهمة 
في يوم جديد بسورية من خال رعاية التسوية 
السياسية، وتوفير المس��اعدة اإلنسانية، ودعم 

إعادة اإلعمار.

قالت الشبكة السورية لحقوق 
ف��ي  معتق��ا   176 أن  اإلنس��ان 
س��جون النظ��ام استش��هدوا تح��ت 
التعذي��ب، خال ش��هر أذار الماضي 
فق��ط بينه��م طفلي��ن ال يتعديان 
ال���16 من العم��ر وامرأتين وطبيب 
ومم��رض، وإن "عدد الذين يقتلون 
تح��ت التعذيب في س��جون النظام 
يتعدى أحيانا في شهر واحد ال�500 

شخص.
وأك��دت الش��بكة ع��دم معرفة 
الته��م الموجه��ة إل��ى كل ه��ؤالء 
الذي��ن قض��وا تح��ت التعذي��ب، وال 
حتى أس��باب اعتقالهم، مشيرة إلى 
أن من بين هؤالء المعتقلين الذين 
قض��وا تحت التعذيب في الس��جون 

الس��ورية المحامي مع��ن الغنيمي، 
ال��ذي ظ��ل معتق��ا ف��ي دمش��ق 
ومحتج��زا م��دة 10 أش��هر، وقت��ل 
تح��ت التعذيب في ف��رع المخابرات 

الجوية.
مجل��س  الش��بكة  وطالب��ت 
األم��ن باتخ��اذ موق��ف وإحالة ملف 
قتل الس��جناء تح��ت التعذي��ب إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
وعل��ى الرغ��م م��ن المطالبات 
المتكررة إلحالة  المحلية والدولي��ة 
الملف السوري إلى محكمة الجنايات 
الدولي��ة، إال أن أي ش��ئ ج��دي ل��م 
الخص��وص،  ه��ذا  ف��ي  يحص��ل 
متذرعي��ن بالفيت��و الروس��ي الذي 

سيواجه أي قرار بهذا الخصوص.
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 النا�شط الإعالمي
 حممد ح�شني الربم

يلتحق بقافلة ال�شهداء الإعالميني
التحق الناشط اإلعامي محمد حسني البرم من إعامي كتيبة شهداء 

صيدا بقافلة الشهداء اإلعاميين..
واستشهد الشهيد البرم بتاريخ 11 نيسان 2014 أثناء تغطية األحداث 

والمعارك في ريف مدينة القنيطرة..

وثقت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان 
استش��هاد 12 ش��خص ما بي��ن إعامي ومصور 
وصحف��ي قتل��ت الق��وات الحكومي��ة منه��م 4 
أش��خاص بينهم إعامية وإعامي تم تعذيبهم 
حتى الموت، وقتلت دولة العراق والش��ام داعش 
8 أش��خاص من بينهم 4 إعاميي��ن أعدموا في 

السجن خال شهر كانون الثاني.
وأوضحت الش��بكة في تقرير له��ا حوا أبرز 
االنته��اكات بح��ق اإلعاميي��ن في ش��هر كانون 
الثاني الماضي أنه تم اختطاف 2 من اإلعاميين 
بيد الق��وات الحكومية، واختط��اف إعامي واحد 
من قبل داعش، و اختطاف 3 من قبل مجموعات 

مسلحة.
كما تم إطاق س��راح وتحري��ر 9 إعاميين 

منهم 6 كانوا مختطفين لدى داعش 
وتم تسجيل إصابة 6 من اإلعاميين، منهم 
4 إعاميي��ن أصابته��م الق��وات الحكومي��ة، و 2 

إعامي أصابتهم الجماعات المسلحة.

وتعرضت 3 مراكز إعامية للقصف والدمار 
بيد قوات النظام حس��ب الش��بكة، فيما اقتحمت 

مجموعات مسلحة مقران إعاميان.
وقالت الش��بكة في تقريرها: تمكن تنظيم 
دولة العراق والش��ام في هذا الشهر من التفوق 
على النظام الس��وري بحجم ونوعية االنتهاكات 
المرتكب��ة بح��ق القطاع اإلعام��ي، وهذا تجلى 
بوض��وح في مدينة الرقة بعد س��يطرته عليها، 
الفاعلي��ن  والناش��طين  اإلعاميي��ن  فمعظ��م 
غادروها خوفًا على حياتهم، وأما من بقي منهم 
مضط��رًا فضل الصم��ت لدرجة الن��أي بالنفس 
ع��ن العم��ل ولو بش��كل س��ري، وكما يب��دو أن 
مجرد نق��ل وقائع الهجمات التي تش��نها القوات 
الحكومي��ة على تل��ك المناطق م��ن الممنوعات 
أيض��ًا، وه��ذا ينس��حب عل��ى مدينة الب��اب مثًا 
التي ش��هدت قصف��ًا متكررًا من قب��ل الطائرات 
الحكومي��ة بالبرامي��ل المتفج��رة راح ضحيت��ه 
عش��رات المدنيي��ن، وبصعوب��ة ش��ديدة تمكنًا 

م��ن التواصل مع األهالي أو الناش��طين عدا عن 
اس��تحالة توج��ه أي عضومن الش��بكة لمناطق 
خاضع��ة لس��يطرة داعش، وه��ذا النهج ينطبق 

تمامًا على ما يتبعه النظام السوري.
وق��د تمكن��ت ع��دة فصائل م��ن المعارضة 
المس��لحة م��ن تحرير ع��دد كبير من النش��طاء 
واإلعاميين إال أن مصير الكثيرين منهم ما زال 

مجهواًل.
ودانت الش��بكة الس��ورية جميع االنتهاكات 
بح��ق حرية العم��ل اإلعام��ي ونق��ل الحقيقة 
م��ن أي ط��رف كان، ومهم��ا تف��اوت نوعه��ا أو 
حجمه��ا، وتس��عى بش��كل حثي��ث إل��ى مطالبة 
جمي��ع األطراف احت��رام حرية العم��ل اإلعامي 
والعمل على ضمان س��امة العاملين في مجال 
اإلعام مع محاس��بة المتورطين في االنتهاكات 
اإلعاميي��ن،  والناش��طين  الصحفيي��ن  بح��ق 
وقال��ت يتوجب على المجتم��ع الدولي أن يتحمل 

مسؤولياته في هذا المجال تحديدًا.

أصدرت منظمة العف��و الدولية منهًا جديدًا 
لتس��ليح المحامي��ن والمتهمين والقض��اة بأداة 
فعال��ة للكفاح ضد المحاكم��ات الجائرة والظلم، 
وهي الطبعة الثانية الجديدة من دليل المحاكمة 

العادلة الذي صدر قبل نحو 15 سنة 
ووص��ف ميخائيل بوتش��ينيك، المدير العام 
برنامج القانون الدولي والسياس��ات في منظمة 
العف��و الدولي��ة، دلي��ل المحاكم��ة العادل��ة بأنه 
»مرجع أساس��ي للق��راءة ألي ش��خص يخوض 
معرك��ة الكفاح ض��د الظلم، فهو يش��كل دليًا 

عمليًا ال ينبغي أن ال يحاول المدعون العامون أبدًا 
تج��اوز حدوده، وفي القضايا غير العادية، يمكن 
أن يساعد على فضح المحاكمات الصورية التي 
تخفي وراءها دوافع سياس��ية، وتبيان حقيقتها, 
وحت��ى في أكث��ر الدول اس��تبدادًا، حيث ال ترقى 
نزاهة القضاة فوق مستوى الدمى التي يحركها 
أسيادهم من السياسيين، يمكن تسليط الضوء 
عل��ى االنته��اكات، وأن يحقق نتائج ال يس��تهان 

بها، بل يحققها فعًا.
وأوضح��ت المنظم��ة أن طيف��ًا واس��عًا م��ن 

المعنيي��ن يمكنهم األس��تفادة م��ن الدليل وهم 
المحامي��ن والقض��اة المش��اركين ف��ي اجراءات 
والمش��رعين  المحاكم��ات  ومراقب��ي  جنائي��ة، 
والعاملين في مجال التربية على حقوق اإلنسان، 
ومراقبي حقوق اإلنسان ممن يعملون على دعم 
الجه��ود الرامية إلى إعادة ف��رض حكم القانون، 

وبشأن الحاالت المعقدة لما بعد النزاعات. 
وأش��ارت المنظم��ة إلى اس��تفادة الس��جناء 
السياسيين في السابق من دليل المحاكمات في 

تمثيل أنفسهم.

ا�شت�شهاد 12 اإعالمي واختطاف 6 والإعتداء على 5 مراكز اإعالمية 
خالل �شهر كانون الثاين من العام اجلاري، اأغلبهم على يد داع�ص

منظمة العفو الدولية ت�شدر منهاًل جديدًا لت�شليح املحامني 
واملتهمني والق�شاة باأداة فعالة �شد املحاكمات اجلائرة والظلم



4

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    2

01
4 /

ن 
سا

 ني
/ 1

3 |
  )1

34
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
رنا 

خبا
أ

العام 2013 �شهد اأعلى ن�شبة طلبات جلوء اإىل 44 
بلدًا �شناعيًا منذ عام 2001

الأمم املتحدة تعلن عن تقلي�ص حجم احل�ش�ص الغذائية التي توزعها 
الالجئني والنازحني ال�شوريني مبقدار اخلم�ص ب�شبب نق�ص اأموال املانحني

أب��رزت المفوضية الس��امية لألمم المتحدة 
لش��ؤون الاجئي��ن الزي��ادة الكبيرة ف��ي طلبات 
اللج��وء المقدمة في 44 بل��دًا صناعيًا خال عام 
2013، مبين��ة أن الس��بب الرئيس��ي لذل��ك هو 

تطور األحداث في سورية 
وذك��رت المفوضي��ة ف��ي تقري��ر "اتجاهات 
اللجوء لع��ام 2013" الذي أصدرت��ه مؤخرًا، بأن 
612,700 ش��خص تقدموا بطلب��ات اللجوء إلى 
دول أمري��كا الش��مالية وأوروب��ا وش��رق آس��يا 
والمحي��ط الهادئ، خال الع��ام الماضي, ما يعد 
أعل��ى إجمالي س��نوي لطلبات اللج��وء منذ عام 

 .2001
وقد طرأ تحول ديناميكي وفق التقرير على 
أفغانس��تان والتي كانت في العامين الس��ابقين 
البلد الرئيس��ي ف��ي العالم من حيث ملتمس��ي 
اللجوء، إذ جاءت ف��ي المرتبة الثالثة على قائمة 
طلب��ات اللج��وء الجدي��دة بعد س��ورية وروس��يا 
االتحادية, ومن بين البلدان العشرة التي يتصدر 
مواطنوها قائمة ملتمس��ي اللجوء، تش��هد ستة 
بل��دان حاليًا أعمال عنف أو صراع وهي س��ورية 
والع��راق  والصوم��ال  وإريتري��ا  وأفغانس��تان 

وباكستان.
المف��وض  غوتيري��س  أنطوني��و  وق��ال 
الس��امي لألمم المتحدة لشؤون الاجئين: تقدم 
ه��ذه األع��داد دلي��ًا واضح��ًا على كيفي��ة تأثير 
األح��داث الس��ورية بصف��ة خاصة عل��ى بلدان 
العال��م، والمناطق البعيدة عن منطقة الش��رق 
األوس��ط، مما يضفي أهمية كبرى على مسألة 
الدعم المتين والمناس��ب لاجئي��ن والمجتمعات 

المستقبلة لهم.
وجاء في التقري��ر أن البدان األوروبية ال�38 
ش��هدت الزيادة األعلى بعدد طالبي اللجوء وفقًا 

للمناط��ق خال ع��ام 2013، حيث تلق��ت معًا ما 
مجموع��ه 484,600 طلب لجوء بزيادة مقدارها 
الثل��ث مقارنة بع��ام 2012, وكان الع��دد األكبر 
من نصيب ألمانيا الت��ي تلقت وحدها 109,600 
طلب جدي��د للجوء، تلتها فرنس��ا 60,100 طلب 
والس��ويد 54,300 طل��ب، حيث كانت��ا أيضًا من 
بي��ن المتلقي��ن الرئيس��يين. وتُعد تركي��ا حاليًا 
أكبر بلد مس��تضيف لاجئين ف��ي أوروبا نتيجة 

لألحداث
حت��ى تاري��خ 18 آذار بل��غ ع��دد الاجئي��ن 
الس��وريين المس��جلين 640,889 الجئ��ًا، كم��ا 

شهدت إيداع
44,800 طل��ب لجوء في ع��ام 2013 أغلبها 
لمواطني��ن من الع��راق وأفغانس��تان، وبدورها 
تلق��ت 27,800 طل��ب لج��وء، واليون��ان 8,200 

طلب.
و ج��اءت دول أمريكا الش��مالية في المرتبة 
الثانية من حيث اس��تقبال أكب��ر عدد من طلبات 
اللج��وء إذ بلغ نحو 98,800 ف��ي المجمل. إال أن 
البلد الرئيس��ي الذي أتى من��ه طالبو اللجوء في 
ه��ذه المنطق��ة كان الصي��ن. وتلق��ت كندا نحو 
10,400 طلب نظرًا للتعديات التي أجرتها على 

سياسات
اللجوء أي نصف الع��دد المتقدم عام 2012 
المتح��دة  الوالي��ات  أم��ا  وبل��غ 25,500 طل��ب، 
فلطالم��ا تصدرت البل��دان الصناعي��ة من حيث 
طلب��ات اللج��وء، ولكنها ج��اءت في ع��ام 2013 
في المرتب��ة الثانية بعد ألمانيا م��ن ناحية عدد 

الطلبات المقدمة إليها.
بالنس��بة لدول شرق آسيا والمحيط الهادئ، 
استقبلت اليابان )3,300( طلب وجمهورية كوريا 
)1,600( طل��ب، وتعد تلك األع��داد من الطلبات 

أرقامًا قياسية مقارنة باألعوام السابقة. كما
 24,300 كبي��رة  زي��ادة  اس��تراليا  ش��هدت 
مقارنة بع��ام 2012، الذي اقتصر على 15,800 

طلب 
م��ع  المس��اواة  ق��دم  عل��ى  يضعه��ا  مم��ا 

المستويات التي شهدتها إيطاليا.
وأوض��ح التقري��ر أن ملتمس��و اللج��وء في 
البل��دان الصناعي��ة يخضعون إلج��راءات تقييم 
فردي��ة لتحدي��د أهليتهم للحص��ول على صفة 
اللج��وء، وتبقى أعدادهم دائم��ًا أكبر من الذين 
يتم قبولهم في نهاية المطاف كاجئين. وتتباين 
معدالت قبولهم تباينًا كبيرًا وتميل إلى االرتفاع 
في ح��االت الفارِّين من الح��رب وذلك في ال�44 
بلدًا صناعيًا المش��ار إليها ف��ي التقرير, وتتراوح 
معدالت قبول األشخاص المتقدمين من سورية 
وإريتريا والعراق والصومال وأفغانس��تان، على 
سبيل المثال، بين 62 بالمائة و95 بالمائة، وقد 
تراجعت معدالت قبول مواطني روسيا االتحادية 
وصربي��ا )وكوس��وفو: قرار مجل��س األمن رقم 
1244 لعام 1999( بدرجة كبيرة حيث بلغت نحو 

28 بالمائة و5 بالمائة على التوالي.
وتتاب��ع المفوضية وض��ع النزوح القس��ري 
على مس��توى العالم وتصدر ع��ددًا من التقارير 

كل عام لتوضيح االتجاهات العالمية.
وتش��تمل العناصر الرئيسية الثاثة للنزوح 
القس��ري عل��ى مس��توى العال��م عل��ى الن��زوح 
الداخل��ي وأع��داد الاجئي��ن وملتمس��ي اللجوء 
)البال��غ مجموعه��م 45.2 مليون ش��خص، وفقًا 
للبيانات الصادرة في مطلع عام 2013(. وسوف 
تص��در المفوضي��ة الحق��ًا التقري��ر اإلحصائي 
الرئيس��ي المح��دث بعن��وان "تقري��ر التجاهات 

العالمية " وذلك في شهر حزيران القادم.

أعلن��ت األم��م المتح��دة أنه��ا 
خفضت الحص��ص الغذائي��ة التي 
توزعه��ا عل��ى الس��وريين الذي��ن 
يعان��ون م��ن الجوع بس��بب الحرب 
الت��ي دخل��ت عامها الراب��ع بمقدار 
أم��وال  نق��ص  بس��بب  الخم��س 

المانحين 
وق��ال مس��ؤولون ف��ي األم��م 
المتحدة ي��وم األثني��ن الماضي أن 
ال��دول المانحة تعه��دت في مؤتمر 
الكوي��ت ال��ذي عق��د ف��ي الكويت 
في ش��هر كان��ون الثان��ي الماضي 
بتقدي��م 2,3 مليار دوالر، لم يصل 
منه��ا حت��ى اآلن س��وى 1,1 ملي��ار 

دوالر، منه��ا 250 ملي��ون دوالر س��لمتها الكويت 
مؤخرًا. 

وأوضح أمير عبد اهلل نائ��ب المدير التنفيذي 
لبرنام��ج األغذي��ة العالم��ي في مؤتم��ر صحفي 
إن تأخي��ر تقدي��م األموال أدى إلى خفض الس��لة 
المعيارية من الغذاء لألس��رة المكونة من خمسة 
أفراد بنس��بة %20 الشهر الماضي لتوزيع الطعام 
عل��ى أكبر عدد ممك��ن من األش��خاص، وقال إن 

البرنام��ج التابع لألمم المتحدة تمكن مع ذلك من 
توصيل الطعام إلى عدد قياس��ي من األش��خاص 
بلغ 4.1 مليون داخل سوريا الشهر الماضي، وهو 
ما يق��ل قليا عن هدفه البال��غ 4.2 مليون. وقال 
برنام��ج األغذية العالمي إن تأخير تقديم األموال 
أدى إلى خفض السلة المعيارية من الغذاء لألسرة 
المكون��ة م��ن خمس��ة أف��راد والتي تش��مل األرز 
وقمح البرغ��ل والمعكرون��ة والبقولي��ات والزيت 
النباتي والس��كر والملح وطحين القمح بنسبة 20 

في المئة في آذار للس��ماح بإطعام 
أكبر عدد من األشخاص.

أنطوني��و  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
جوتيري��س مفوض األمم المتحدة 
بينما  الاجئين:  الس��امي لش��ؤون 
داخ��ل  اإلنس��انية  األزم��ة  تش��تد 
س��وريا يئ��ن جيرانه��ا أيض��ا تحت 
وط��أة ن��زوح الاجئين الذي��ن يبلغ 
عددهم إجم��اال اآلن ثاثة مايين، 
ونح��ن »نع��رف أن ه��ذه المأس��اة 
باإلضاف��ة إل��ى مأس��اة النازحي��ن 
داخل الباد وعدده��م 6.5 مليون، 
تظه��ر اآلن أن نح��و نصف س��كان 

سوريا مشردون.
وفي بيان للمفوضية جاء إن مكتب جوتيريس 
يحت��اج أكثر من 1.6 ملي��ار دوالر لتمويل عملياته 
بش��كل كامل هذا العام لسد االحتياجات الغذائية 
الناجم��ة ع��ن األزمة لكنه لم يتلق س��وى 22 في 
المئ��ة من ذلك المبل��غ حتى تاريخه، مش��يرًا إلى 
أن هناك 2.6 مليون الجئ س��وري مس��جلون في 
ال��دول المج��اورة بينما عبر مئ��ات اآلالف اآلخرين 

الحدود دون أن يطلبوا المساعدة الدولية.
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أخ أجب��رت بلدي��ة ق��ب الي��اس وس��ط البق��اع 

عش��رات الاجئين الس��وريين على فك خيامهم 
التي نصبوها في قطعة أرض استأجروها، دون 
اعطائهم مهلة لتأمين مكان بديل، وقضى أكثر 

من 13 عائلة في العراء.
وأكد مصدر بارز في قب إلياس فضّل عدم 
الكشف عن اس��مه في تصريح للشرق األوسط، 
أن أهالي البلدة وقعوا عريضة تطلب من البلدية 
إجبار الاجئين على تفكيك خيامهم، موضحًا أن 
أبو عبدو وأقرباءه نصب��وا 13 خيمة في منطقة 
قريب��ة م��ن ح��ي راٍق، وهو ما دفع س��كان الحي 
لتوقي��ع عريض��ة عل��ى خلفية إزعاجه��م، وقدم 
إلى البلدية التي حصلت على إذن من المحافظة 

إلزالتها بأكملها، استجابة لمطلب السكان.
وقال المصدر إن اعتراض السكان »جاء على 
خلفية ضجيج خلفه الاجئون، كما س��محوا لمياه 
الصرف الصح��ي بالعبور في الح��يّ، ما دفعهم 
لتوقي��ع هذه العريضة الت��ي أجبرت البلدية على 

التحرك.
وق��ال أبو عب��دو، النازح من منطقة الش��يخ 
س��عيد في حلب، ل�»الشرق األوس��ط«، إن بلدية 
ق��بّ إلي��اس، أجبرتهم على تفكي��ك خيام كانوا 
نصبوها في قطعة أرض استأجروها، قائلة لهم 
إن الس��كان يرفض��ون بقاءهم. وأض��اف: »نحن 
اآلن مرمي��ون على قارعة الطري��ق، لم يمهلونا 
حتى نجد قطعة أرض أخرى نأوي فيها بخيامنا. 
وأك��د أبو عب��دو أنه ل��م يعتدِ عل��ى قطعة 
األرض، وأن��ه اس��تأجرها م��ن مالكه��ا األصل��ي 
بموج��ب عقد مثب��ت ف��ي البلدية، بمل��غ ثمانية 
مايي��ن لي��رة لبناني��ة نح��و 5330 دوالرا، لمدة 
س��بعة أشهر. ومع ذلك، »اتخذت البلدية قرارها، 
وأرس��لت الح��رس لإلش��راف عل��ى خروجن��ا من 
خيامن��ا، علما أننا لم نتس��بب بإزع��اج أحد، ولم 
نتورط في أي مش��كلة ولم يعيدوا لنا مالنا الذي 
دفعناه«، وق��ال أن »أطفالنا يكادون يموتون من 
البرد، ألننا ننام بالعراء«, وإن الاجئين، وهم 13 
عائلة، حاولوا أمس اس��تئجار أرض أخرى، »لكن 
أصحابها رفضوا الس��ماح لنا ببن��اء خيام مقابل 

بدل إيجار«. ويطالب أبو عبدو السلطات اللبنانية 
بمنحه��م مدة ش��هر قبل إخاء المنطق��ة، ريثما 

يجدون مكانا آخر ينصبون فيه خيامهم.
وأكد المصدر في البلدة أن أبو عبدو بالفعل 
»يمتل��ك إثباتات على أنه اس��تأجر األرض، لكن 
األراضي هن��ا زراعية، وال يمك��ن أن تتحول إلى 
مخيم لاجئين، وليس في بلدتنا مساحة إلنشاء 
المخيمات، فضا ع��ن رفض األهالي ذلك، حتى 

دفع اإليجار
ويطل��ق الاجئ��ون ف��ي ق��ب إلي��اس عل��ى 
المخيم اس��م »مخيم كريم الواوي«، وأقيم قرب 
المدرس��ة اإلنجيلية في البل��دة، ويحملون أرقامًا 
ف��ي مفوضية األم��م المتحدة لش��ؤون الاجئين 

منذ وصولهم إلى لبنان قبل شهرين.
وأك��دت المتحدث��ة باس��م المفوضي��ة لي��زا 
أبو خال��د أن هؤالء الاجئي��ن بالفعل »يمتلكون 
إثبات��ات عل��ى دفع أج��رة األرض، ويس��مح لهم 
العق��د بتش��ييد 20 خيم��ة، ولم يخ��ل الاجئون 
باالتفاقي��ة كونهم ش��يدوا 13 خيمة فقط، لكن 
الس��كان اعترض��وا بعد انضمام عائ��ات جديدة 

إلى المخيم، وارتفاع العدد
وقال��ت إنن��ا تواصلنا مع البلدي��ة التي يغيب 
رئيس��ها لظ��روف صحي��ة، وحاولن��ا جهدنا، لكن 

ق��رار اإلخاء صدر عن البلدي��ة ويبدو أنه صدق 
من المحافظ.

وأضاف��ت أب��و خال��د: إن لجنة إغاثي��ة تابعة 
للمفوضية، رسمت خطة إلغاثة هؤالء الاجئين، 
وأجروا تقييما لواقعه��م، ونتيجة التقييم »تبين 
أن هن��اك س��ت عائات من أص��ل 13 هي األكثر 
حاج��ة«، مؤك��دة أن��ه »س��يكون له��ذه العائات 
أولوية« وهناك مجموعة خيارات أمام المفوضية

وش��ركائها، أهمها نقل العائ��ات المحتاجة 
إل��ى مراك��ز مؤهل��ة، كم��ا أنن��ا سنس��اعدهم 
بالخدمات العينية، مش��ددة عل��ى أن المفوضية 

تبذل جهودا كبيرة لتجد حلوال لهذه المشكلة.
وتعدّ منطق��ة قب إلياس منطق��ة زراعية، 
وتس��مح البلدي��ة لمالك��ي األراض��ي الزراعي��ة 
بنصب خيمة واح��دة أو اثنتين على األكثر إليواء 
العاملين في األراضي الزراعية، كما تس��تقطب 
المنطقة الجئين س��وريين يفضلونها، نظرا إلى 
أن أراضيه��ا الزراعي��ة توف��ر لهم ف��رص عمل, 
وتقول مفوضي��ة الاجئين إن الاجئين إلى هذه 
المنطق��ة »ال يخرج��ون منها بس��هولة نظرا إلى 
أنها توفر له��م فرص عمل، علم��ا أن المخيمات 

فيها لم تعد تستوعب أعدادا إضافية.

بلدية قب اليا�ص جترب الالجئني ال�شوريني على تفكيك 
خيامهم، و13 عائلة تبيت يف العراء

ا�شتمرار حملة اأنقذوا حلب وماليني املتفاعلني مع 
الها�شتاغ املوحد للحملة

أنقذوا حل��ب، حملة أطلقها ناش��طون على 
االنترنيت لتس��ليط الضوء على الحملة الدموية 
الشرسة التي تتعرض لها حلب من قبل النظام، 
من قصف يومي بالبراميل المتفجرة منذ خمسة 
أشهر، أدت إلى استشهاد أكثر 2600 ضحية وفق 

مركز توثيق االنتهاكات في سورية.
وترتكز الحملة على نش��ر وسم / هاشتاغ / 
موح��د مرفق بصور ومش��اهد مروعة، ومقاطع 
فيدي��و ع��ن الضحايا والدم��ار الذي تس��ببت به 
البرامي��ل المتفج��رة الت��ي ألقتها ق��وات النظام 

على جميع أحياء حلب.
ع��دد  ع��ن  إحصائي��ات  الحمل��ة  وتتضم��ن 
الطائ��رات،  ألقته��ا  الت��ي  بالبرامي��ل  الش��هداء 
وعب��ارات تحمّ��ل المجتمع الدولي مس��ؤولية ما 

وصفه القائم��ون عليها "بالصم��ت عن المجازر 
التي ترتكبها قوات النظام في حلب.

وامتألت صفحات فيس��بوك وتويتر بالصور 
والتس��جيات المص��ورة ألطفال ونس��اء ورجال 
وحاالت إنس��انية مؤلمة س��ببها قص��ف المدينة 

بالبراميل، مرفقة بمناشدات بلغات مختلفة
وتأتي ه��ذه الحملة حس��ب القائمين عليها 
ردًا عل��ى الحملة الت��ي أطلقها موال��ون للنظام 
الس��وري قبل أيام بعنوان "أنقذوا كس��ب" عقب 
س��يطرة قوات المعارضة على بلدة كسب بريف 
الاذقية، وروجوا خالها أن الثوار ارتكبوا مجازر 
بح��ق األرمن من س��كان البلدة أثن��اء اقتحامها، 
األم��ر ال��ذي نفته ق��وات المعارضة عل��ى الفور 

داعية لتقديم األدلة.

ووصل عدد المتفاعلي��ن مع الحملة على ال� 
"هاشتاغ" الموحد أكثر من مليوني شخص بأكثر 
م��ن س��تين دولة ح��ول العالم وف��ق إحصائيات 
موقع��ي "تويتر" و"فيس��بوك، وبعد أقل من 24 
ساعة وصل عدد المش��تركين بالحملة أكثر من 

عشرين ألف مشترك.
ونقل موقع الجزيرة نت عن أحد الناش��طين 
قوله أن الهدف من الحملة هو لفت أنظار شعوب 
العالم لمج��ازر النظام بالبراميل المتفجرة على 
حل��ب، والت��ي حص��دت أكث��ر م��ن خمس��ة آالف 
ش��خص وأجب��رت عش��رات آالف المدنيين على 
النزوح م��ن منازلهم، ونحاول إيص��ال الحقيقة 
لهم، فالمجتمع الدول��ي والحكومات والمنظمات 

اإلنسانية ال تهتم بما يحصل في حلب.

الجئون في العراء في بلدية قب الياس
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�شباط الأمن يف حلب يبيعون املعتقلني قبل �شقوط اأفرعهم
انت�شار �شما�شرة املعتقلني يف حلب مع احتدام 

املعارك حول الأفرع الأمنية
  عثمان إدلبي - حلب

مع تده��ور الوضع األمني ف��ي حلب وتقدم 
ق��وات المعارضة إلى داخل المدينة يزداد تخوف 
أهال��ي المعتقلي��ن م��ن ردة فعل النظ��ام تجاه 
أبنائه��م المعتقلي��ن ف��ي األفرع األمني��ة والتي 
أصبح غالبيتها معرض للسقوط في يوم وليلة, 
فيس��عى أهال��ي المعتقلين إلى إخ��راج أبنائهم 
بش��تى الوس��ائل متخوفي��ن م��ن أن يتعرض��وا 
للتصفي��ة ف��ي حي��ن ي��درك اغل��ب األهالي أن 
الطريقة الوحي��دة التي يس��تطيعون بها إخراج 
أبنائه��م ه��ي دف��ع الم��ال للسماس��رة الذي��ن 

يتعاملون مع ضباط األمن. 

املعتقلني يف املخابرات اجلوية مهددون 
بت�شفية جماعية

تكثف قوات األمن في حلب من حمات الدهم 
واالعتقال التي تش��نها على األحياء السكنية كما 
أصب��ح هن��اك تش��ديد ملح��وظ من قب��ل حواجز 
النظام في حلب على الشبان, حيث وثق ناشطون 
اعتقال أكثر من 150 شابنا من قبل قوات النظام 
في ش��هري آذار وش��باط الماضي��ن وكانت أغلب 
االعتق��االت تت��م عل��ى الحواجز المنتش��رة داخل 
المدينة كم��ا كانت التهم التي توج��ه للمعتقلين 
غالبيتها سياس��ية أو بحجة التخل��ف عن االلتحاق 
بالجي��ش, مع التق��دم الكبير ال��ذي أحرزته قوات 
المعارضة في حلب وإلحاقها خس��ائر الكبيرة في 
صفوف قوات النظام أزداد تخوف أهالي المعتقلين 
من ردة فعل النظام تجاه أبنائهم الموجودين في 
األفرع األمنية ومعتقات النظام الكثيرة في حلب 
وخاص��ة المعتقلين في ف��رع المخاب��رات الجوية 
الذي يق��ع في حي الزه��راء والمحاص��ر من قبل 
قوات المعارضة والمعرض للس��قوط في أيديهم 
ف��ي أي وق��ت ويوجد بداخل هذا الف��رع ما يقارب 
األلف��ي معتقل من أبن��اء حلب وريفها, فيس��عى 
أغل��ب أهالي المعتقلي��ن إلى إخ��راج أبنائهم من 
داخ��ل هذه المعتق��ات متخوفين من أن يتعرض 
أبنائه��م للتصفية على يد ق��وات النظام في حال 
تعرضوا لهج��وم قوي من قب��ل معارضيهم, كما 
أصبح اغلب أهالي المعتقلين يدركون إن الطريق 
الوحيد لخروج أبنائهم هو دفع المال عبر سماسرة 
ضب��اط األم��ن ورؤس��اء األف��رع األمني��ة, ويقول 
مصطفى "بعد مضي عش��رة أش��هر على اعتقال 
وال��دي في ف��رع المخاب��رات الجوية أس��تطاع أن 
يرس��ل لنا رسالة مع احد المعتقلين الذين خرجوا 
م��ن الفرع بأن نح��اول إخراجه ب��أي طريقة حتى 
ل��و اضطررن��ا ألن نبيع بيتنا ألنه ل��م يعد يتحمل 
س��وء المعاملة والضغط النفس��ي نتيجة الشعور 
بأنه من الممكن بأن يقتل في أي وقت, فأصبحنا 
نبحث عن السماس��رة التي يتعامل��ون مع ضباط 
األمن الجوي حتى وصلنا إلى احد السماسرة الذي 

طلب منا رقما خياليا لم نتمكن من تأمينه"

ثالث ماليني ت�شعرية املعتقل يف الأمن 
الع�شكري واجلوي

وس��عت جمي��ع األفرع األمنية ف��ي حلب من 

معتقاتها لكي تحتفظ بأكبر عدد من المعتقلين 
وألطول فت��رة ممكنة ول��م تعد تكتف��ي بفترة 
ال60 يوما الت��ي ينصص عليها قانون االعتقال 
والتي التزمت في اغلب األفرع عند بداية الثورة, 
وان اغلب المعتقلين الذين تحتفظ فيهم األفرع 
األمني��ة هم م��ن المعتقلين األبري��اء الذين لم 
يتمكن محققوا الفرع من إيجاد أدلة عليهم وإن 
المعتقلي��ن الذين أدين��وا بأدلة وإثبات��ات حولوا 
إل��ى إدارة الفرع ف��ي العاصمة لك��ي يحالوا إلى 
المحاك��م ولك��ن بعض رؤس��اء األف��رع األمنية 
كرئي��س ف��رع األم��ن السياس��ي يس��عون إلى 
االحتفاظ بالمعتقلين لك��ي يقايضوهم بمبالغ 
مالية, فرئيس الفرع هو الوحيد الذي يس��تطيع 
أط��اق س��راح المعتقلي��ن ف��ي فرع��ه, ول��كل 
رئيس فرع في حلب ش��خص مدن��ي ينوب عنه 
في المفاوضات والصفق��ات ويقبض عنه المال 
ويس��مى هذا الش��خص بالمفتاح, ويعمل جميع 
هؤالء السماسرة بش��كل علني وهم معروفون 
من قبل اغلب المحامين, ووضع هؤالء السماسرة 
الئح��ة بالمبالغ المالية الت��ي يتقاضونها مقابل 
إخراج المعتقلين وتختلف هذه األس��عار حس��ب 
المعتقل إن كان مدنيا أو عسكريا وحسب الفرع 
الذي يعتقله, فسماس��رة األمن السياسي وامن 
الدولة يأخذون على المعتقل المدني والعسكري 
مليون ونصف ليرة س��ورية أما سماس��رة األمن 
العس��كري والمخابرات الجوي��ة فيطلبون مبالغ 
اكب��ر تص��ل إل��ى ثاث��ة مايي��ن ليرة س��ورية 
مقابل إخ��راج معتقل مدني واح��د أما المعتقل 
العس��كري يأخذون مقابل إخراجه مليوني ليرة, 
ويق��ول أبو محمد "مضى على اعتقال ابني لدى 
فرع األمن السياسي حوالي سنة ونصف وطوال 
ه��ذه الفت��رة وأن��ا أح��اول أخراجه ولم أس��تطع 
فالمحام��ون ال يس��تطيعون التدخل بقضيته إن 
ل��م يحال إل��ى القضاء وال حتى ضب��اط الجيش 
ال يتجرؤون على التواس��ط له, حتى سمعت عن 
محامية تربطه��ا عاقة جيدة م��ع رئيس الفرع 
واس��تطاعت من قبل أن تخرج بعض المعتقلين 

م��ن ه��ذا الف��رع, وعندم��ا ذهب��ت إل��ى مكتبها 
وش��رحت له��ا وضع ابن��ي أجرت اتص��اال هاتفيا 
لتخبرني بعده إن ابني محكوم ب 25 سنة سجن 
وأصبحت تخيفني وتهول علي وطلبت مني مبلغ 
خمس��ة ماين ليرة لكي تخرجه وعندما رفضت 
دف��ع هذا المبلغ أصبحت تخفض لي المبلغ حتى 
وص��ل إلى الملي��ون نصف, وبعد دفع��ي للمبلغ 
بثاثة أيام أحيل ابني إلى المحكمة المدنية في 
حلب وأخلى القاضي سبيله لعدم وجود أية أدلة 

ضده"

التجارة باملعتقلني باب للن�شب والحتيال
أصبحت السمسرة بالمعتقلين تجارة لبعض 
المحتالي��ن فأصبح هناك الكثير من األش��خاص 
الذي��ن يدعوا أنهم يمتلك��ون عاقات مع ضباط 
معتقلي��ن  إخ��راج  ويس��تطيعون  األم��ن  م��ن 
م��ن األف��رع األمني��ة لك��ي يحتالوا عل��ى أهالي 
المعتقلي��ن, وان اغل��ب ه��ؤالء المحتالي��ن هم 
من الضب��اط ذو الرتب المنخفض��ة في الجيش 
والذين يحتالون على أهالي المعتقلين محتمين 
برتبهم العس��كرية,وبعد أن تتم عملية النصب 
ال يتج��رأ أهل المعتقل على فعل ش��يء مع هذا 
الضابط كون م��ا يفعلونه غير قانوني ويضيف 
تهم��ة أخ��رى على أبنه��م, ويقول عب��د الكريم 
"اعتق��ل أخ��ي على حاجز داخ��ل المدينة بعد أن 
اتهموه بأنه كش��اف للجيش الحر, وبعد اعتقاله 
بخمس��ة أيام اتصل بنا ضابط ليخبرنا بأن أخي 
معتق��ل في ف��رع األمن العس��كري وادعى بأنه 
يريد مس��اعدتنا وأن��ه متعاطف م��ع المعتقلين 
لدى النظام وقال لنا بأنه ال يريد ش��يء له ولكن 
رئي��س الف��رع يري��د مبدئي��ا مليون لي��رة لكي 
يخرجه ومليون ليرة بعد إخراجه, وبعد أن دفعنا 
له الملي��ون ليرة أصبح الضابط يتهرب منا وفي 
النهاي��ة اخبرنا أن أخي متهم بتهمة خطيرة ولن 
يتمكن من إخراجه وال يس��تطيع مطالبة رئيس 

الفرع بالمبلغ الذي أخذه".
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قتلة تروت�شكي يف �شفوف الثورة 
ال�شورية

 . .  خالد قنوت
أي

ر

أه��م  أح��د  لمقت��ل  المعروف��ة  الحادث��ة 
الروس��ية  الث��ورة  اس��تراتيجيي  و  مفك��ري 
البلش��فية تروتس��كي تثير حتى اليوم الكثير 
من التس��اؤالت و التحليات فإذا كان لينين هو 
الروح الدافعة ألكبر ثورة بش��رية في التاريخ 
المعاص��ر فإن تروتس��كي كان عقله��ا المدبر 
و مخططها االس��تراتيجي و خصم س��تالين و 

الستالينية, اللدود.
ف��ي س��رد س��ريع للحادث��ة, فق��د أعتب��ر 
ستالين الزعيم الجديد لاتحاد السوفيتي بعد 
وف��اة لينين, تروتس��كي أحد ألد أع��داء الثورة 
البلش��فية بع��د أن كان تروتس��كي أح��د أهم 
قادته��ا و وزير خارجية االتحاد الس��وفيتي ثم 
قائد الجيش األحمر الذي قضى على المناشفة 
و جيش��ه األبي��ض المدع��وم م��ن بريطانيا و 
الذي ظل يطوف بالقط��ار على جبهات القتال 
لمدة ثاث س��نوات داعمًا جنوده و محرضًا لهم 

للقتال و الصمود.
بع��د رحلة النف��ي و الماحقات و محاوالت 
االغتي��ال, ح��ل ب��ه المق��ام في بي��ت محصن 
في المكس��يك بعد أن ش��كل س��تالين محاكم 
التطهي��ر و حك��م عل��ى تروتس��كي باالعدام 
التهام��ه س��تالين بدس الس��م لليني��ن و نقد 

استبداده و تسلطه و انحرافاته. 
صديق��ه  ي��د  عل��ى  تروتس��كي  اغتي��ل 
االس��باني رامون مركاندر س��نة 1940 , الذي 
انتقل إلى نيويورك س��نة 1939 و كان يحمل 
جواز سفر كندي, تعرف على إحدى الناشطات 
القريبات من تروتس��كي و استطاع أن يكسب 
ثقة و استحس��ان تروتسكي له لكونه مخلصًا 
لعقيدت��ه و أف��كاره. ف��ي 20 آب 1940 وص��ل 
رام��ون إلى بيت تروتس��كي لمناقش��ة مقالة 
له و لكن و بغفلة من تروتس��كي أخرج بلطة 
و ضرب��ه على رأس��ه اخترقت جمجمته بس��بع 
س��نتيمترات, أمسك به تروتسكي و صرخ مما 
أدى العتقال راموند و وفاة تروتس��كي الحقًا. 
ب��رر مركان��در جريمت��ه بأنها أرتكب��ت بمثابة 
انتقام من تروتس��كي النحراف��ه عن عقيدته 

األولية المتمثلة بستالين.
اعتبر الشيوعي االسباني رامون مركاندر 
بطل االتحاد الس��وفيتي و قلده ستالين وسام 

لينين و ميدالية النجمة الحمراء.
ه��ذه الحادثة ل��م تتوق��ف عن��د االغتيال 
المقايي��س  ب��كل  يعتب��ر  ال��ذي  السياس��ي 
االنسانية جريمة نكراء, بل كان محور نقاشها 
هو ش��خصية رام��ون مركان��در و تحليل هذه 
العقلية االقصائية التصفوية لكل من يختلف 
فكريًا حتى و إن كانا بنفس الحزب أو التنظيم 

السياسي.
في إسقاط على واقعنا الحالي في سورية 
و بع��د ثاثة س��نوات تم��ر بها س��ورية نتيجة 
قي��ام أعظم فع��ل ثوري ق��ام به الس��وريين 
بتاريخه��م, ع��ام 2011 ف��ي طل��ب الحرية و 
الكرامة و إس��قاط نظام االس��تبداد األسدي و 
اجهزته األمنية, ال يمكن ألي متابع سياسي لما 
وصلنا إليه بين صف��وف الثوار و من يدعمون 
الث��ورة إال و يتأس��ف عل��ى مآالت وصلن��ا إليها 

م��ن تش��رزم و تباين��ات و اختاف��ات فكرية و 
عقائدية و منهجية, حتى صار خطاب التخوين 
و التش��كيك س��اح الجميع و بأضع��ف االيمان 

لغة التسخيف و التحقير.
عن��د كل زاوي��ة يمك��ن أن ن��رى رام��ون 
الس��وري عل��ى اس��تعداد دائ��م و تأهب ليس 
القص��اء اآلخ��ر المختل��ف و إنم��ا تصفيت��ه لو 
اس��تطاع سياس��يًا و قد يصل بالبعض جسديًا 
كما يحدث على أرض الواقع بين من يفترض 
أنه��م ف��ي خن��دق واحد ف��ي معركة اس��قاط 
النظ��ام, مقدمين خدماته��م المجانية للنظام 
في حربه على الش��عب الس��وري و ماقين له 
في منتص��ف الطريق في تقصد القضاء على 

الثوار و الناشطين.
رام��ون الس��وري قد يكون اس��اميًا يكفر 
كل من ال يطالب بدولة اس��امية و عليه يقام 
الح��د و من كان ق��د حمل الس��اح و من دخل 
س��ورية بحجة حمايته للش��عب أعتب��ر بعد أن 
تمك��ن م��ن األرض, أن كلم��ة ش��عب مخالفة 
لشريعته و كفرًا موصوفًا, فكيف بمن يتحدث 

بالديمقراطية و الحرية و العلمانية و غيرها.
رام��ون الس��وري قد يكون يس��اريًا يدعي 
حري��ة التفكي��ر و الديمقراطي��ة و لكن��ه ل��ن 
يتوان��ى عن اخ��راج بلطته و ض��رب أي فكر ال 
يواف��ق عقيدته رافض��ًا أي تعاون أو تنس��يق 
م��ع اآلخرين في معركة مصيرية مازال س��يد 

القتل و الموت يتربع على عرشه.
رامون س��وريًا كان مسلمًا, س��نيًا, شيعيًا, 
علوي��ًا, درزيًا أم مس��يحيًا أم كردي��ًا أم ارمنيًا, 
يحمل س��احه األكثر حدة و دمويًة على اآلخر 

السوري أكثر مما ألعدائه الحقيقيين.
رام��ون الس��وري ق��د يك��ون ف��ي نف��س 
التكوي��ن السياس��ي و لكن��ه ال يتقب��ل ح��رًا 
ينتق��د من أج��ل األفضل منعًا لقيام مش��اريع 
الس��تالينية المتأصل��ة في ضمير اليس��اريين 

الس��وريين, فعب��ادة الفرد لم تس��تأصلها منه 
ثورة عظيمة قامت على إسقاط أي استبداد.

وص��ل  ه��ل  اآلن,  المط��روح  الس��ؤال 
السوريين في هذه اللحظة لحالة من النضوج 
اح��زاب  قي��ام  بتج��ارب  لانخ��راط  تهيؤه��م 
سياس��ية, بعد عق��ود المصادرة السياس��ية و 
بعد ثاث سنوات ثورة لم تتبلور وطنيًا بشكل 

بشكل استمرارًا ألهدافها األولى؟. 
ه��ل من أولى مهام أي تجارب حزبية على 
اخت��اف فكره��ا و عقيدتها أن تبن��ي هياكلها 
التنظيمية بش��كل يمنع ظهور الس��تالينية أو 
الحجاجي��ة من جدي��د؟ أم عليه��ا التركيز على 
بناء شباب سوري غير متعصب لفكر أو عقيدة 
و أنم��ا للوط��ن و لحرية االنس��ان الفرد و حق 
االخت��اف؟ أم عل��ى أي ح��زب أن يمنع أصحاب 
نطري��ات التصفي��ة و محاك��م التطهي��ر م��ن 

التغلغل و االنتشار بين صفوفها؟
أس��ئلة اساس��ية ل��كل الس��وريين الذين 
يحلم��ون و يطمح��ون لقي��ام أحزاب سياس��ية 
و عليه��م توجيهها ألنفس��هم و االجابة عليها 
قب��ل الب��دء بمش��وار المليون مي��ل مع حقهم 
الكام��ل بالمحاول��ة و لكن ش��رط أن ال يعيدوا 
تجريب المجرب أم أن السياسة كالحب ال يقتنع 

أصحابها إال بتجاربهم الشخصية؟
أعتقد, أن س��ورية و الس��وريين في اش��د 
الحاجة لقيام تجارب تعيدها لممارسة السياسة 
استكمااًل لمس��يرة خمس��ينات القرن الماضي 
التي اغتصبها حزب البعث و لكني أش��دد على 
أن ال تق��وم ه��ذه التج��ارب على اس��اس قيام 
األس��د أو س��تالين من جديد و أن تس��قط من 
صفوفها أي رامون آخر يبرر استعمال البلطات 

على الرؤوس بدل حوار العقول.
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بني الثورة والولء املريب
قراءة يف واقع مدينة دم�شق الجتماعي

  ياسر مرزوق
دمش��ق ليست مس��اكن وغوطة وظااًل من ندى 
وأقاح، لكنها بش��ر يتجددون ويجددون معهم ش��باب 
دمش��ق جي��ًا بعد جيل، وقد نتس��اءل ك��م جيًا جدد 
شباب هذا البلد الدهري األخضر فيعجزك الجواب، مع 
كل ياس��مينة منه تعرفه، كل قطرة من بردى تهوي 
كالنجم، كل حورة تشمخ على حوافي الربوة كالسهم 
الفضي، كل نس��مة تحمل ريا الطي��ون والنعناع، كل 
انتفاض��ة عنفوان اهتزت في هذا التراب كأنه العنبر، 

كلهم يعرفون الجواب..
إنه��ا األبدي��ات الخالدة ه��ا هنا والجم��وع عبور، 
مواكب بعد مواكب حتى لينس��د األفق، ش��يء يش��به 
الش��عر يتصاع��د منه��ا، جوع موس��يقي يل��وب على 
الج��دران، إنها إن ش��ئت طفلة بعي��ون من ذهب، وإن 
ش��ئت مجنون��ة تمزق البنفس��ج وزرقة الس��ماء، وإن 
ش��ئت عجوز تهدر بالحكمة والثرثرة معًا، وبشيء من 

المرارة.. غير قليل.
وجهه��ا  وينتف��ض  تك��ح..  المدين��ة..  وتس��عل 
والتجاعي��د وتغي��ب عيونها فيما وراء الزمن لو ش��ئت 
أن تس��مع منها خب��رًا، كان يا ما كان في قديم الزمان 
وس��الف العصر واألوان.. )ش��اكر مصطف��ى، التاريخ 

الشامي(
ف��ي ملفن��ا الي��وم نحاول ق��راءة دمش��ق الثورة 
ودمشق البعث والوالء المريب أو المفروض ربما الذي 
أظهرت��ه المدين��ة للنظ��ام المدينة عينه��ا التي حين 
أضرب��ت أجبرت المحتل الفرنس��ي على االستس��ام 
والمغ��ادرة الحق��ًا، وهي التي قدمت ف��ي مطالع عام 
2000 ربيعًا بنكهة دمش��قية، وهي التي أخرجت من 
جامعها الكبير أول تظاهرةٍ مدنية في وجه الدكتاتور 
لتذكر الجميع أنها مرآة الش��رق وبوابته، اليوم و بعد 
ث��اث أعواٍم عل��ى الثورة نجح النظام ف��ي المحافظة 
على مركز المدينة ومنع االنفجار العام. سيناريو مثل 
هذا س��يكون قاتًا بالنسبة له، ألن دمشق هي الحجر 
األساس��ي للنظام السياس��ي الذي بناه حافظ األس��د 
بي��ن )-1970 2000(، ه��ي حال��ة نموذجي��ة لتحليل 

العاقة بين الفضاء المديني والسلطة.

دم�شق حافظ الأ�شد: 
بعكس حياته السياس��ية األولى عندما تماش��ى 
م��ع ثوري��ة عقائدية ش��ابة دع��ت إلى ض��رب هيمنة 
الم��دن الكب��رى على األرياف رأى األس��د وقد أمس��ك 
بالس��لطة أن��ه ال بد من تعزيز دور المدن وكس��ب ود 
الطبقة الوس��طى المدينية، فحرص على رد االعتبار 
لس��كان الم��دن حيث األغلبية الس��نية، وفهم األس��د 
تركيبة س��وريا اإلثنية والدينية واالجتماعية الفريدة، 
فلم يدفع بمثالية ح��زب البعث العلمانية إلى أقصاها 
كما أراد صاح جديد، بل س��اير سنة المدن واالسام 
التقليدي وتق��رب منهم،مما جعل سياس��ته الداخلية 
عامًا من عوامل االس��تقرار ولذلك عندما شن الحرب 
ضد اإلخوان المسلمين في أوائل الثمانينات، لم يهب 

سنة المدن وخاصًة في دمشق لدعم االساميين.
يذك��ر »بدر الدين الش��اح« في كتاب��ه »التاريخ 
والذك��رى قصة جهد وعم��ر«: »كان اإلخوان قد لجأوا 
مطل��ع ع��ام 1980 إل��ى أعم��ال أكثر جرأة، ينش��بون 
الحرائ��ق ف��ي األبني��ة الحكومية والحزبي��ة ويأمرون 
إل��ى  للنظ��ام ويدع��ون  باإلقف��ال تحدي��ًا  األس��واق 
تظاهرات معادية للنظام بغية إشعال حركات عصيان 
ش��عبية كبي��رة في عدة م��دن في نف��س الوقت تهز 

ثقة الدولة بنفس��ها، حتى س��يطروا في مناطق عدة 
وأقفلوا وس��ط حلب لمدة أس��بوعين، وبات العصيان 
عملي��ًا في حماه وحم��ص وإدلب ودير ال��زور، وصواًل 
إلى الحسكة، ووزعت مناشير في سوق الحميدية في 
دمش��ق تدعو التج��ار إلى اإلقفال لكن دمش��ق أثبتت 
والءه��ا للدول��ة، حيث دعي��ت بصفتي رئيس��ًا التحاد 
غرف التج��ارة أصحاب األعم��ال إلى اجتم��اع أعلن أن 
تجار سوريا لن يرضخوا لابتزاز، ففشل اإلساميون 

في استقطاب دمشق«.
م��ن جهة أخرى وم��ع والء بعض وجهاء دمش��ق 
وعوائلها لنظام األس��د إال أن المدينة دفعت ثمنًا غاليًا 
لاس��تقرار المنش��ود فمع الطفرة المالية األولى بعد 
مس��اعدات حرب تشرين، لم يتم توزيع الثروة بشكٍل 
عادل، بس��بب الفس��اد وغياب التش��ريعات الضريبية 
الحزبيي��ن  المس��ؤولين  كب��ار  وتفل��ت  والرقابي��ة، 
والعس��كريين والسياسيين من المس��اءلة القانونية، 
حيث كانت رواتب الموظفين ومداخيل أصحاب الحرف 
واليد العاملة نص��ف المهنية متواضعة، فجاء تضخم 
األس��عار في الس��بعينات وأح��دث غاًء معيش��يًا طال 
الضروريات، كما ارتفعت أس��عار العقارات في دمشق 
بش��كل جنوني ونشأت ضواٍح عش��وائية فقيرة خارج 
المدين��ة لذوي الدخ��ل المحدود وللفق��راء والوافدين 
من األرياف، وط��ال التراجع االجتماع��ي واالقتصادي 
أبناء البرجوازي��ة المدينية الس��ابقة، فقد أقامت في 
وس��ط دمش��ق عائ��ات عريقة تع��ود ج��ذور بعضها 
إل��ى عدة أجيال وأحيانًا لمئات الس��نين، ولكن التحول 
الكبير في الس��بعينات اقتلع عددًا منها من دياره ومن 
مرك��زه االجتماع��ي، عب��ر إبع��اد أبناءها ع��ن مراكز 
الس��لطة ووظائ��ف الدول��ة الرفيعة، كما وج��د التجار 
األصلي��ون أنفس��هم بمواجهة أصحاب الم��ال الجديد 
الذين نافس��وهم في ش��راء األبنية والحياة العصرية 
وف��ي تجاراتهم وش��ركاتهم التي قدمت التس��هيات 
والبضائع الجديدة، وهبط مقام عائات تعتبر مرجعًا 
في الدين ومنبع��ًا للمفتين والقضاة لعدة أجيال أمام 

تيار العلمنة الزاحف مع دولة البعث. 
وق��د عمل نظ��ام األس��د وقاعدت��ه االجتماعية، 
ونواته العلوية على » ترييف« دمشق بشكل مطابق 
لم��ا ذكره السوس��يولوجي العراقي فال��ح عبدالجبار، 
الذي يرس��م صورة مشابهة ل�ترييف المدن العراقية، 
وخصوص��ًا بغ��داد، إبان وصول صدام حس��ين وبعثه 
ونوات��ه التكريتية إلى الحكم ف��ي العاصمة العراقية, 
مادي��ًا كان الري��ف يفيض إلى المدين��ة.. وكان هناك 
تغيي��ر ثقاف��ي كبير ش��عاره وص��ول الفاحي��ن إلى 

السلطة.
بي��د أن تغيي��رات األس��د طال��ت حت��ى طائفت��ه 
العلوية. حيث عس��كر آل األس��د العلويين وحولوهم 
إل��ى ح��رس امبراط��وري، وهو م��ا أدى إل��ى تدهور 
الحال��ة العلمي��ة بين ابن��اء هذه الطائف��ة، وتم افراغ 
المدارس من شباب الطائفة الذين تم تطويعهم في 
الوحدات العس��كرية الخاصة والمخلصة لألس��د. ومع 
أن العلويي��ن هبطوا من جباله��م إلى المدن، اال انهم 
انشأوا احياءهم غالبًا في ضواحيها، ولم يختلطوا مع 
المدينيين من الطوائف االخرى: “االحياء البائسة على 
مداخل الم��دن، والتي تأوي جن��ودًا محبطين وفقراء، 

هي شاهد على وضع معظم هؤالء”.
عمراني��ًا و مع ق��دوم حافظ األس��د إل��ى الحكم 
و بداي��ة االس��تقرار السياس��ي في س��وريا، انطلقت 
مش��اريع بناء كبرى استكمااًل لمخطط إيكو شار حيث 

تبنت محافظة دمشق المخطط العمراني الذي أنشأه 
ميش��يل إيكوش��ار س��نة 1936 وطبقت��ه بحذافيره، 
وأيكوش��ار مستش��رق فرنس��ي ال يتعامل مع دمشق 
بوصفه��ا مدين��ًة حي��ة بل بوصفه��ا نم��اذج متحفية 
ينبغي الحفاظ على بعض أوابدها فقط وهو ما جرى 
تمامًا في منطقة س��اروجا والبحص��ة والملك فيصل 

وسط العاصمة. 
يتعل��ق األم��ر عن��د األس��د بإعطاء ص��ورة، عن 
عاصمة عصرية وعن بلد يخطو على مس��ار التقدم. 
تم بن��اء مبان��ي عامة ضخم��ة بمس��اعدة تقنية من 
الدول االش��تراكية للتأكي��د على قوة الدول��ة: مكتبة 
األس��د، ملعب تش��رين، الح��رم الجامعي ف��ي المزة، 
مباني مختلف ال��وزارات، كلها مبان��ي هائلة. المبنى 
العسكري هو األفخم، دون أن ننسى القصر الرئاسي. 
ق��درت تكلف��ة بناء ه��ذا األخير ب�2 مليار دوالر س��نة 
1980 ما يعني قيمة س��نة من المس��اعدات الخارجية 
لس��وريا إضافة إلى تماثيل األس��د التي انتش��رت في 

جميع أحياء دمشق وساحاتها تقريبًا. 
كان حافظ األس��د يعيش في فيا على منحدرات 
قاس��يون، لم يك��ن يلتق��ي إال بضيوفه ف��ي » قصر 
الش��عب ». كان��ت نيته أن يترك بصمته في دمش��ق، 
وأن ت��رى ه��ذه البصمة في كل دمش��ق، كان يود أن 
يعط��ي انطباعًا عن ق��وة ال تهزم، يقال: » أس��د إلى 

األبد ».
األحي��اء الجدي��دة كانت بوحي اش��تراكي. مباني 
كبيرة بتدفئة مركزية ومرك��ز تجاري لكل مجموعة. 
هي مباني موجهة الستيعاب كوادر الدولة التي تغذي 
البيروقراطي��ة، وكذلك كوادر الجي��ش القادمين من 
األقالي��م وخاصة من العلوية، مناطق نفوذ لعش��يرة 
األس��د. ُأس��كن الموظفون والعس��كريون ذوو الرتب 
األدن��ى في الضواحي، في أحياء ومخيمات عس��كرية 
واقعة على الطرق الرئيسية؛ هكذا يستطيعون عزل 

العاصمة في حالة حدوث تمرد.
وأضحت دمشق منظمة حسب خطة أمنية دقيقة 
تف��رض نفس��ها عل��ى المش��روع العمران��ي. يحيط 
بوس��ط المدينة ش��ارع عريض بدوره محاط بشوارع 
واس��عة تصنع تقطعات في فض��اء المدينة. ال يتعلق 
األم��ر بتس��هيل حرك��ة الم��رور، عندم��ا ت��م تطبيق 
المش��روع في س��نوات -1970 1980 كان القليل من 
الس��وريين يملكون السيارة، ولم تكن غاية القائمين 
على المش��روع التهيئة لزمن تصبح فيه السيارة في 
متناول الكثير من السوريين. في الواقع، يتعلق األمر 
بتعمير أمني كاس��يكي، مهيأ للسماح بمرور اآلليات 
العس��كرية المصفح��ة ومنظ��م من أج��ل إحباط كل 
حرك��ة احتجاجي��ة غرضها التوس��ع. دمش��ق القديمة 
كانت ضحي��ة لهذه اإلس��تراتيجية في نهاية س��نوات 
1970 بم��ا أن جزءًا من أس��واقها مُس��ح ليترك مكانًا 
لحي تجاري بشوارع عريضة تتقاطع في زوايا قائمة.

دم�شق ب�شار الأ�شد: 
مع اس��تام األس��د االبن للحكم كانت الصفقات 
ق��د أنجزت وتحالف المال والس��لطة تم على حس��اب 
المدينة وهويتها فاألسر الحاكمة في دمشق ولت إلى 
غير رجعة والثقل االقتصادي انتقل من يد الدماشقة 
إلى يد أعوان األسد مكافأًة على الوالء أو إلعادة توزيع 
الثروة بحس��ب باتريك س��يل، ومع ق��دوم االبن ووأد 
ربيع دمشق حاول بشار األسد رشوة المجتمع السوري 
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بإصاحاتٍ اقتصادية، أعطت صورًة تجميلية لدمشق 
الصغرى بعيدة عن الواقع.

إذ أن نموذج اإلصاح أو اإلصاح المؤسسي يبنى 
مرجعيًا » كما حدث في دول ش��رق آسيا، وحتى لو تم 
في إطار غير ديمقراطي على التنمية االنسانية التي 
تربط النمو والتنمي��ة بالتمكين والتحرير، كما تربط 
بناء القدرات البش��رية لقوة العم��ل بتحقيق معدالت 
نمو اقتص��ادي مرتفعة، فتكون بذل��ك حلقًة ضمنية 
في تدعي��م عناصر التحول الحقًا إل��ى الديمقراطية، 
فق��دد بينت تائ��ج عملية بن��اء القدرات البش��رية أن 
معامل التنظيم المؤسس��ي يمك��ن أن يضيف نقطة 
أو نقطتي��ن مئويتي��ن إلى معدل نم��و الناتج المحلي 
اإلجمال��ي م��ن دون الحاجة إل��ى القيام باس��تثمارات 

مادية ملموسة على نطاق واسع.
وف��ي التجرب��ة الس��ورية ف��ي عملي��ة التلب��رل 
االقتص��ادي وضمن آليات ضبط تس��لطية هو اختزال 
عملية اإلصاح المؤسس��ي إلى عملية تحرير أو لبرلة 
اقتصادي��ة، وتطبيق سياس��ات اإلص��اح االقتصادي 
النظ��م  بإم��كان  وبرامج��ه،  الدولي��ة  للمؤسس��ات 
التسلطية المتلبرلة في عدد من دول العالم أن تحرك 
معدالت نمو اقتصادي مقبولة بل يمكن في ش��روط 
ٍ معين��ة، أن تكون ه��ذه المعدالت مرتفعة، فقد حقق 
النظام العس��كري الس��ابق في البرازيل معدالت نمو 
تف��وق 10 في المئة، لكنها تفضي في ظل هشاش��ة 
العام��ل المؤسس��ي، إل��ى اخت��االت التنمي��ة عل��ى 
المس��توى المناطقي بين المرك��ز واألطراف، وتخفق 
في التوزي��ع المنص��ف للدخل، وتفاق��م فجواته،كما 
أنها تفض��ي إلى ارتفاع معدالت الفق��ر والبطالة في 
األقاليم، وإلى اتس��اع حجم الفئات الضعيفة والهشة 
والمهمش��ة، وإلى تس��اقط ثمار النمو في سلة حفنة 
م��ن رجال األعم��ال الجدد من رأس��مالية المحاس��يب 

والحبايب والقرائب.
مع قدوم بش��ار األس��د إل��ى الحكم في س��وريا، 
انفتح��ت دمش��ق عل��ى االس��تثمارات الخارجي��ة في 
المج��ال العق��اري. منحت تن��ازالت لش��ركات عقارية 
خليجي��ة في وس��ط المدينة وفي الضواح��ي: البوابة 
الثامن��ة عل��ى طري��ق المط��ار، مدين��ة الس��ام في 
س��فح جبل حرمون – العديد من المش��اريع بمليارات 

ال��دوالرات ل��م تكتمل أو تم إهماله��ا حتى قبل بداية 
الش��روع فيها، بس��بب األزمة السياس��ية في س��وريا 
لك��ن أيض��ًا بس��بب مش��كلة البيروقراطي��ة الدائمة. 
المش��روع العماق الوحيد هو فندق الفصول األربعة 
الذي بناه األمير الملياردير السعودي الوليد بن طال 
آل س��عود في وس��ط العاصمة. محى المباني األخرى 
بحجمه الكبي��ر وأصبح رمزًا لدمش��ق الجديدة. يركز 
النظ��ام على هذا الن��وع من المش��اريع العقارية من 
أجل التفاخر وينس��ى األحياء غير الشرعية التي تمتد 
كبقعة الزيت. تحتل اليوم ما يقارب نصف المس��احة 

المعمّرة وتأوي ثلث سكان المنطقة..
أم��ا عل��ى الصعي��د االجتماع��ي فظهرت نس��بة 
من الدمش��قيين الذي��ن احتلوا مناص��ب مرموقة في 
شركات االتصاالت والمصارف وشركات اإلعمار بدخٍل 
مرتفع نسبيًا مما س��مح لهم باقتناء بعض الكماليات 
والس��يارات مثًا وفق سياس��ة األقس��اط وكانت هذه 
الفئ��ة في طليع��ة المس��يرات المؤيدة الت��ي أخرجها 

النظام مطالع الثورة.

دم�شق اليوم: 
ث��اث أعواٍم من الثورة أنهكت المدينة وش��وهت 
معالمها، دمش��ق اليوم كتلة إسمنتية صماء من كثرة 
انتش��ار الحواجز العسكرية، المدينة تحولت إلى ثكنة 
عسكرية وكأنه حُكم عليها باالعتقال التعسفي، أما 
عمرانيًا فقد أس��اء النظام لدمش��ق إس��اءًة ترقى إلى 
الجريمة ففي األش��هر األولى من الثورة، ترك النظام 
البناء العشوائي ينمو ظنًا منه أن هذا سيحد من حالة 

االستياء العام.
دمش��ق الي��وم كما ف��ي فيلم مصاص��ي الدماء, 
فإن المواطنين يتحركون بصورة طبيعية في الحياة, 
وهم مملوؤن خوفا من االتصال مع المس��ئولين. في 
عي��ون معظمه��م, ف��إن الحكومة فق��دت مصداقيتها 
بشكل تام, وفي أحسن األحوال ما هو إال شر يعانون 
من��ه. إن الغضب البارد الذي يموج في معظم البيوت, 
يرتبط اآلن في قلوب العديد منهم بالحماس الديني, 
و ال��ذي قد يندلع ف��ي أي وقت من األوق��ات, وأصوات 
القص��ف على األحياء الجنوبي��ة للعاصمة باتت تغتال 

هدوء الليل لدى سكان العاصمة.

وال يوجد أي ش��ارع، فرعٍي كان أو رئيس��ٍي، في 
دمش��ق إال وامت��أل بحواجز ق��وى األم��ن والجيش و« 
الش��بيحة ». يومًا بعد يوم يزداد عدد الحواجز األمنية 
المنتش��رة على جميع المداخل والط��رق المؤدية إلى 
مرك��ز العاصم��ة، حواجز تق��وم بالتدقي��ق في جميع 
البطاقات الشخصية، لمجمل ركاب السيارات الخاصة 
وحاف��ات النق��ل العام��ة على حد س��واء، كم��ا تزداد 
الحراس��ة على المباني والوزارات والتي تسد مداخلها 

حواجز من اإلسمنت المسلح.
هذا وقد أعلنت “اللجنة الدولية للصليب األحمر”، 
أن الحواج��ز األمني��ة المحيط��ة بالعاصمة الس��ورية 
دمش��ق تعي��ق وص��ول المس��اعدات اإلنس��انية إلى 
المدنيين في دمشق وريفها، كما حمّلت قوات النظام 
المس��ؤولية الكامل��ة في عرقلة وصول المس��اعدات، 
وأوضح��ت المنظم��ة أن الوضع بات كارثي��ًا، فالفجوة 
تتس��ع بين احتياجات الس��وريين ف��ي البقاء على قيد 
الحي��اة، واالس��تجابة اإلنس��انية عل��ى أرض الواق��ع، 
مش��يرة إل��ى أن عملياتها اإلنس��انية في س��وريا تعد 
األكبر على مس��توى العالم، مناش��دة جميع األطراف 
احترام قواع��د الحرب األساس��ية، فالواق��ع الميداني 
يشير إلى مخالفات مس��تمرة وأوضاع يائسة، حسبما 

أفادت “قناة العربية اإلخبارية” في أحد تقاريرها.
الموالي��ن  بي��ن  الجدلي��ات  ه��دأت  اجتماعي��ًا 
والمعارضين حي��ن ذاق الجمي��ع ديمقراطية الخراب، 
صور األس��د تحت��ل المدينة حقيقة ال مج��ازًا و رائحة 
الطائفية البغيضة تفوح من سيارات األمن والشبيحة، 
الناش��طون ف��ي دمش��ق ن��زح 90 بالمئ��ة منهم إلى 
بيروت وتركيا، والباقون تحت وطأة االعتقال اليومي، 
الحي��اة في دمش��ق باتت جحيمًا لكنه��ا تبقى المدينة 

األجمل للحب والصداقة والنضال والموت أحيانًا. 
يا ش��ام عاد الصيف متئدًا وع��اد بي الجناح

ص��رخ الحنين إليك بي: أقلع ونادتني الرياح 
أص��وات أصحاب��ي وعيناها ووع��د غد يتاح

كل الذين أحبهم نهبوا رقادي و اس��تراحوا 
فأنا هنا جرح الهوى, وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يادمشق فمنك ينهمر الصباح 
سعيد عقل » كما األعمدة«.

. . 
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مسجد بني أمية الكبير في دمشق | عدسة فؤاد القيسي - 2013
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عام على حرب »داع�ص«.. يف الطريق ل�شورنة الثورة
مل يرث ال�شعب من اأجل فر�ص اأفغنة بلده

حي��ن ظه��ر ش��ريط أيم��ن الظواه��ري قب��ل عام 
تقريبا، ليقسم »تركة الحكم القاعدي« االفتراضي بين 
»واليي��ن« في العراق والش��ام، كان األمر قد اس��تفحل 
ف��ي صفوف » النصرة« الت��ي اعتبرها أبو بكر البغدادي 
ذراعه الش��امية وأميرها » أبو محم��د الجوالني« جندي 

من جنود »الدولة«.
وبحق تس��اءل السوريون، ومعهم كثير من العرب، 
عن الفائ��دة من وجود تل��ك التنظيمات الت��ي تنزع عن 
الثورة الس��ورية جوهرها الوطني الس��وري الجامع؟ قد 
يكون التفس��ير المستند إلى تخاذل المجتمع الدولي عن 
القي��ام بواجبه أكثر ما اس��تندت إليه تفس��يرات تصاعد 
الخط��اب الجهادي في س��وريا، وقد لوح��ظ بأن اإلعان 
الصريح لحزب اهلل في مش��اركته بكل ثقله العس��كري 
في سوريا، وخصوصا بعد معركة القصير بريف حمص، 
اس��تجلب المزي��د م��ن التخن��دق وراء ش��عارات تطييف 
الضحية والجاد. تلك شكلت تربة خصبة لمزيد من فرز 
واصطفاف وتنظيم ش��باب من أصول عربية وإس��امية 
تح��ت مس��مى » الدفاع عن اإلس��ام والمس��لمين« في 
س��وريا، وحدث ذلك في بعض دول الغ��رب، حيث كانت 
» النص��رة« قبل��ة أول��ى لم��ن أطلقوا عليهم تس��مية » 
المهاجرين«. منذ بداية الثورة السلمية في سوريا جرى 
التحذير وبكثرة من أن التطرف سيتصاعد إلى الحد الذي 
ال يمك��ن بعده التنبؤ بما سيش��كل من عواق��ب، ثنائية 
عن��ف الس��لطة، ودموي��ة محاوالت فاش��لة ل��وأد الثورة 
وإلباس��ها تس��ميات » متطرف��ون وعصابات مس��لحة«، 
ونش��وء حالة م��ن مراهنة بع��ض ال��دول والقوى على 
نجاح الس��لطة في تخطي الثورة وتحويلها إلى سياقات 
مطال��ب محلية بس��يطة، واالكتف��اء بالفرج��ة وخذالن 
الشعب السوري ساهمتا في تعميق حالتين متناقضتين 
مع منطق بقاء الس��لطة كس��لطة دول��ة والثورة كثورة 

وطنية شاملة باألدوات والخطاب.

 مراهنة فا�شلة..
واإنف�شاح طائفية ح�شن ن�شر اهلل

ق��د يكون البعض في صفوف س��لطة دمش��ق من 
اعتقد بأن إطاق س��راح ويد من س��جنتهم بتهم محلية 
وأميركي��ة قد يكون مفيدا حينئ��ذ، لكن الواقع والتجارب 
تقول بأن الخرق وتجيير مشهد التطرف لمصلحة خطاب 
ترهيب الش��عب غير مفيد على االطاق في الوقت الذي 
تمعن الس��لطة في التدمير والقت��ل وعينها على الخارج 
ليمنحها ش��رعية منتهي��ة منذ اللحظ��ة األولى لمواجهة 
ش��عب أعزل. ولو كان األمر مفيدا لكنا ش��هدنا مش��هدا 
مختلفا عما هو عليه على األراضي السورية، فمن جهة 
هناك أف��راد يجدون ماذا في منظم��ات متطرفة بدون 
غطاء ال سياس��ي وال من دولهم، والقرارات الس��عودية 
األخي��رة ومعه��ا دول أخ��رى وماحق��ات غربي��ة ألفراد 
ش��اركوا في االنضمام لتلك المنظم��ات خير دليل على 
أن المس��ألة فردية رغم كل هرطقات س��لطة دمش��ق 

وأبواقها عن » ٨٨« دولة..
بينم��ا ف��ي المقابل قام��ت تلك الس��لطة وبعقلية 
مبني��ة على ش��عار »األس��د أو نحرق البلد« باس��تجاب 
منظ��م وبرعاي��ة أمنية وعس��كرية وتحت مرأى وس��مع 
المجتمع الس��وري ومجتمع��ات المرتزقة المُس��تجلبين 
وباألخص بطعم طائفي ش��يعي، وهو اس��تجاب مبكر 
جدا لم تستطع كل أدوات البروباغندا والترقيع بالقومي 
الس��وري االجتماع��ي وبعض مرتزقة مص��ر أن تغطي 
النف��س الطائف��ي له��ؤالء الذي��ن ترعاهم مؤسس��ات 

إيرانية تحديدا بقيادة قاسم سليماني..
ذلك أمر يمكن ألي س��وري مش��اهدته في دمشق 
وغيره��ا، بل حتى الس��وري ال��ذي ال يقيم في س��وريا 
يمكنه متابعة الصور والشرائط التي يتفاخر من خالها 
هؤالء المستجلبون من مرتزقة العراق برعاية المالكي 

وحزبه وأحزاب ش��يعية أخرى، وباألخص ذلك الش��ريط 
ال��ذي يتفاخ��ر في��ه مرتزقة م��ن العراق أمام المس��جد 
األموي عن هدفهم بتدميره واعتقادهم الراس��خ بأنهم 
ال يقاتلون تكفيريين ومتطرفين بل الش��عب الس��وري 

بنفس المالكي عن » أحفاد يزيد«..
الحدي��ث ع��ن تكفيريي��ن م��ن قب��ل تكفيريي��ن 
كمرتزقة العراق وحسن نصر اهلل وغيرهم أمر مضحك 
وس��اذج العقل الذي يظن بأن هذا الهوس بالحديث عن 
تكفيريين في كل مناس��بة س��يجعل األمر أقل حدة، بل 
س��اذج من يظن ب��أن التحش��يد الطائفي ال��ذي مورس 
منذ البداية س��يكون حا لقمع ثورة ش��عب وبحديث، لم 
يترك حليفا لس��لطة دمشق إال، وأمعن فيه، عن تحالف 
األقلي��ات بكثير من الكذب والتضلي��ل، كما حدث مؤخرا 
ف��ي كس��ب، يمكن أن يغط��ي ورطة اس��تدعاء التطرف 
ف��ي الجان��ب المقابل.. ربم��ا بات حزب نص��ر اهلل ومن 
خلف��ه ايران وميش��يل عون مدركين لم��ا جلبته رعونة 
وهوجائية الغرق في المس��تنقع السوري بأوامر ايرانية 
عل��ى مس��تقبل ه��ؤالء بالعاقة مع الش��عب الس��وري 
وبقية العرب ممن شهد هذا القتل والذبح وتبريره تحت 
مسميات ال تمت بصلة للشعارات السابقة عن فلسطين 
واسرائيل والمقاومة والممانعة.. وبالمقابل بدت صورة 
» داعش« بالنس��بة لهؤالء هي أكثر ش��بها لهؤالء لجهة 
الجهد المس��تميت القناع الحاضنة الطائفية بأن الذهاب 
إلى سوريا ليس دفاعا عن بشار بقدر ما هو دفاع بوجه 
تكفيريين، متناس��ين بأن التاريخ القريب يكش��ف زيف 
كل خط��وة باعتب��ار » داعش« لم تبرز س��وى قبل عام 
ول��م تدخل ف��ي مواجهة واحدة س��وى مع ق��وى الثورة 
الس��ورية.. وبالمناس��بة، ليس المهم ما يقتنع به نعيم 
قاسم وحسن نصر اهلل والمالكي وقاسم سليماني، بل 
ما يعرفه الشعب السوري وقواه وما باتت تدركه شعوب 
المنطق��ة م��ع كل حرك��ة وتصريح يتأتي ع��ن » جندي 
الولي الفقيه« سواءا كان في بيروت أو دمشق أو بغداد.. 
ذلك االستدعاء المكش��وف للطائفية، واعتبار تصرفات 
وش��عارات وهتافات وأناشيد وبقاوة مقاتلي ومناصري 
ه��ؤالء مجرد تصرف��ات فردية، أمر لم يك��ن أي مبتدئ 
في السياس��ة يتصور بروز خطاب مقابل ال يكون بذات 
المس��توى وخصوص��ا من قبل ق��وى وتنظيم��ات تعتبر 
أصا على هامش الثورة ومس��اهمتها في ارباك الثورة 

وليس تقدمها.. وداعش واحدة من تلك القوى..

»داع�ص« وخطورة التملق خلطابها
التس��ابق بين المتناقضتين لم يُنت��ج صداما بين 
» النصرة« و »داعش«، بل اس��تفادت الثانية من ش��يوع 
أغان��ي وأهازي��ج وأع��ام األول��ى وتغييب عل��م الثورة 
الس��ورية )علم االستقال(، لتعزيز مواقعها في مناطق 
تحول��ت ألس��باب كثيرة، ومنها الش��عور بالخ��ذالن، إلى 
محاول��ة إظهار وجودها في س��وريا وكأن��ه يهدف إلى » 
إعادة السوريين إلى اإلس��ام الصحيح«، وللقيام بذلك 
كان المس��تهدف األساس��ي طرفان في الث��ورة: الجيش 
الح��ر، وما يش��كله من ثقل عس��كري في ذل��ك الوقت، 
والنش��طاء الس��لميين ودورهم في الحراك المدني بما 

فيه اإلعامي.
مارس��ت » داعش« ما مارس��ته في حل��ب وريفها، 
وانتشرت قصة ذلك الصبي الذي اتهموه بسب الرب ثم 
أعدموه، ولتعزيز س��لطتها وس��طوتها ذهبت »داعش« 
إل��ى اقتح��ام الرق��ة وإرهاب النش��طاء هن��اك وإقامة » 
دولته��ا« المتش��حة بالس��واد. توس��ع » الدول��ة« بعق��د 
» هدن«، تش��به ه��دن الس��لطة الحاكمة في دمش��ق، 
منحه��ا الكثير من الفرص لف��رض تهميش قوى الثورة 
الس��ورية وإظهاره��ا بمظه��ر التط��رف، وهو م��ا جهد 
اإلعام الرس��مي ومن يدور في فلكه لتعزيزه في ذهن 
المتلق��ي. س��كوت بعض القوى اإلس��امية المش��اركة 
في الجهد العس��كري على ممارسات »داعش« هو الذي 

منحها ذلك التم��دد الذي وصل حد تصفية قادة وضباط 
من الجيش الحر والمنش��قين عن جيش الس��لطة. ذلك 
األمر كلف الثورة السورية الكثير من الجهد والتضحيات 
واالنش��غال بتأمي��ن الخط��وط الخلفي��ة الت��ي بدت في 
تل��ك المرحلة على وش��ك اإلنهيار. خال ع��ام من عمر 
»داعش« كانت األسئلة المثارة عن صعودها الصاروخي 
تتكاثر عند الس��وريين، وخصوصا حين لم يكن لهذه » 
الدولة اإلس��امية« انش��غاالت كثيرة في مواجهة قوات 
النظام، بقدر انش��غالها باصدار فرمانات »أمراءها« عن 
الملبس وكيفي��ة التصرف واقتحام الن��وادي والمقاهي 
وقت��ل صاحب مقه��ى بلياردو بتهم س��رعان م��ا كان » 
الدواعش« أنفسهم يمارسونها. شهد العام الذي مر من 
عم��ر » داعش« عل��ى خلل بنيوي في الثورة الس��ورية، 
اكتش��افه المبكر لم يس��تدعي مواجهته، وهو ما عمق 
حالة انشغال الثورة بنفس��ها أكثر من انشغالها بالهدف 
الرئيس الذي أخرج الشعب السوري إلى ثورته. بالتأكيد 
استفاد النظام من ذلك الخلل وحالة التفكك والمواجهة 
ب��ا تنس��يق ووحدة هدف، وم��ع تزايد اس��تفادة النظام 
وجيش��ه والميليش��يا الداعمة له ازدادت األسئلة القلقة 
عند الس��وريين وهم يرون كيف أن المواجهات الاحقة 
بين بعض قوى الثورة المسلحة و«داعش« كان يرافقها 
جه��د إعامي من النظام وقن��وات لبنانية مؤيدة لتفنيد 
انهي��ارات » داعش« في ريفي حل��ب وادلب. القلق الذي 
ش��كلته حال��ة » داعش« حمل معه الكثير من األس��ئلة، 
وأكثره��ا ت��داوال تعلق بم��ا إذا كانت » داع��ش« عميلة 
للنظ��ام أم أنه��ا إنتهازية تس��تغل كل الف��رص لتعزيز 

وتحصين وجودها في سوريا كامتداد لغرب العراق؟
لقد طرحت الثورة السورية، وخصوصا عند تشكل 
الجيش الحر، حا لمأزق فوضى التشكيات العسكريّة، 
وه��و الح��ل القائ��م عل��ى انضم��ام الجميع تح��ت علم 
االس��تقال، الذي شكل راية تعريفية بالثورة، وااللتزام 
بالجيش الحر كمرجعية وطنية جامعة بعيدا عن أجندات 
تي��ارات تعتق��د بأنه��ا بقوة الس��اح ق��ادرة على فرض 
نمط وش��كل الحكم والدولة الس��ورية في المس��تقبل. 
م��ن هنا كانت بوادر التش��ظي واضحة في انعكاس��اتها 
الس��بية الت��ي اس��تغلها دائما جي��ش النظام ال��ذي كان 
يعان��ي كثيرا حين كان هناك وح��دة في الهدف والعمل، 
وقد بدت األس��ئلة القلقة ف��ي مجتمع الثورة الس��ورية 
أكثر تفصيلية بعض األحي��ان، كتلك المتعلقة بمخازن 
الس��اح التي كان��ت تس��يطر عليها القوى العس��كرية، 
ومنه��ا مخازن خان طومان الت��ي تبين الحقا بأن داعش 
كانت تخزنها لمثل ما أتى من تعزيز سلطتها في الرقة. 
إل��ى جانب أن بع��ض الفصائ��ل أطلق عليها س��وريون 
تسميات » فصائل تكرير«، اشارة النشغالها بآبار النفط 
والس��يطرة عليه��ا، فقد ظه��ر جليا كي��ف أن »داعش« 
كان��ت وم��ا تزال تبحث ع��ن تعزيز تموي��ل يجعلها أكثر 
استمرارية في البقاء، ومحاوالتها األخيرة في السيطرة 
عل��ى البوكم��ال وبع��ض آب��ار النف��ط وعق��د اتفاقيات 
عش��ائرية وفتح تواصل جغرافي م��ع حديقتها الخلفية 
ف��ي األنبار وتس��يير أرت��ال تمر بانس��ياب أم��ام جيش 
النظ��ام يجعل مصداقية العتقاد س��وريين كثيرين بأن 
» داعش« ليست فقط حليفا للنظام، بل في ممارساتها 
ال تختلف كثيرا عنه إال برفع شعارات إسامية تنفر حتى 
التيارات اإلس��امية منها، فم��ا بالنا باإلنس��ان المقهور 
ال��ذي أعطته الثورة فرصة التمييز بين الحرية والكرامة 

واالستعباد بالرضوخ لمقدسات خطاب البغدادي.

�شلطة دم�شق اإذ تغ�شب ممن اأنقذها
لع��ل أكثر مش��اهد إرتباك المعس��كر الذي تحالف 
لقت��ال الش��عب الس��وري وإجهاض ثورته هو المش��هد 
اإلعامي والتس��ريبات التي اس��تمعنا إليه��ا عبر أجهزة 
تواصل الش��ييحة وقوات س��لطة دمش��ق. لق��د راهنت 
س��لطة األم��ر الواق��ع المنحس��رة ف��ي دمش��ق على » 
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داع��ش« ومثياتها ممن هم محس��وبون عل��ى الثورة 
وعلى االختراقات والتمثيليات البائسة كتلك التي تشبه 
تمثيلي��ات قدري جميل وما يس��مى معارضة ش��ريفة، 
وهي المروضة والمستأنس��ة في جلباب هذه السلطة، 
وقد كش��ف م��ا حدث في الس��احل وما يح��دث في حلب 
كيف أن مراهنات كبي��رة تمت على جمود صورة الثورة 
عند تصرفات داعش كرديف أساس في هتافات الفرقة 
١٧ بالرق��ة لتنظي��م داعش، وتس��ييرها قوافل باتجاه 
البوكمال مرورا على قوات بشار المتفرقة، وهو كشفٌ 
يش��ير إلى إفاس كل الس��بل التي أريد منها ش��يطنة 
ث��ورة الس��وريين. المجزرة التي ارتكبت ف��ي البوكمال 
بحق منش��قين عس��كريين عن نظام س��لطة دمش��ق 
وبي��د داعش كش��ف المزيد م��ن المس��تور، ولعل هذا 
الكش��ف يؤدي بالقوى الثورية إل��ى مزيد من المراهنة 
على س��ورية الثورة وابراز هويتها التي اتسمت بها منذ 
البداي��ة. واالنهي��ارات التي أصاب��ت » داعش« في ريف 
حلب كان��ت واحدة من ازالة العوائق أم��ام تقدم الثورة 
وانحس��ار عس��كري للس��لطة، وهذا يدل على أنه كلما 
قام��ت ق��وى الث��ورة بالتوحد كلم��ا ع��رت وهزمت تلك 
القوى المتسلقة التي تتشبه بفظائع الفاشية الحاكمة 

في دمشق.
ما يثر االنتباه مؤخرا هو خروج جوقة ايران ممثلة 
بصحف وش��خصيات م��ن وزن نصر اهلل ونعيم قاس��م 
بالحديث عن بش��ار بهذا المس��توى ال��ذي كان كثيرون 
يتوقعونه، فقد بدا بش��ار ف��ي تصريحات هؤالء وكأنه 
عنص��ر منضبط في الح��رس الث��وري االيراني ومجرد 
جن��دي مطيع آخر في جيش والية الفقيه.. هؤالء وعبر 
الزج المبكر بثقلهم العس��كري الكبير في تموز/ يوليو 
٢٠١٢، بع��د أن كان زجا غير معل��ن، وارتكاب المذابح 
وكش��ف العور الطائف��ي في التص��رف والخطاب، ظنوا 
بأن األمور قد اس��توت لهم في دمشق.. فلم يستوعبوا 
م��ا عنته بثينة ش��عبان ف��ي غضبها )وه��و غضب ولي 
نعمتها لش��ار( إذ ب��دا كطرطور وخشخيش��ة)كما يقال 
شعبيا( وهو أمر يعتبر تهديدا في حديقة بشار الخلفية 
في الساحل الس��وري حيث يصارع بشار البقاء صورته 
في مواجهة الدعوات لعمه رفعت أسد ليعود من الخارج 
ويس��تلم األمور.. بل إن بثينة ش��عبان تج��اوزت أرقام 
ش��ريف شحادة بكثير، فهي أشارت إلى٢٥٠ ألف انسان 
قتلوا في هذه العبثية ألجل تثبيت حكم عائلة األس��د.. 
وهذا بالتأكيد أم��ر له ارتدادات كبيرة ربما تتجاوز حتى 
ارت��دادات الش��تائم المتبادل��ة بين جنود لش��ار وجنود 
حس��ن نصر اهلل وااليرانيين والعراقيين.. بل ارتدادات 
ال يمك��ن لعم��ران الزعبي وقفها بصياغ��ات عائمة عن 
غضب »اإلعام الس��وري« من منافس��ه اللبناني.. فقد 
كش��ف هذا الغض��ب عقلي��ة الحلقة التي تس��ير إعام 

بشار: المنافسة ممنوعة.. ومن ينافس يجب اجتثاثه..
تلك االرتباكات يجب أن تكون محفزة لقوى الثورة 
الس��ورية لس��ورنة ش��املة للثورة وأهدافها، فمشروع 
حس��ن نصر اهلل وبشار مش��اريع متناقضة وسرعان ما 

س��تنفجر، بينما مش��روع الثورة هو المش��روع األصيل 
للس��وريين كبديل مطل��ق النحدارات طائفي��ة ودينية 
تق��وم على اس��تثارة الغرائ��ز وتبقي س��وريا تدور في 
حلق��ة بناء أم��راء ح��روب.. والتحجج بأن أمي��ركا وقوى 
أخرى ال تريد لطرف أن ينتصر في س��وريا هو كاإليمان 
بمث��ل هذه األق��وال، وس��بق أن أش��ير بأن مس��ؤولية 
الثورة عن ش��عبها ليست مسؤولية تشكيات عسكرية 
بل مدنية وسياس��ية، والبندقية الت��ي تكون عمياء في 
المس��ار والسياس��ة لن تكون س��وى مش��اغبة وليست 
صاحبة هدف.. وكل ارتباك في صفوف الثورة والطعن 
المتب��ادل والتش��كيك والتخوين يصب ف��ي اطالة عمر 

سلطة دمشق المنحسرة ويعمق من مآسي الشعب..
عبثي��ة وتقلب م��زاج ونهج بعض األش��خاص في 
جانب الثورة إن لم تكن مضرة بالثورة فهي أيضا تصب 
في مصلحة نظام بشار وتحالفاته، والتحجج بأن أربعة 
عقود من التصحر السياس��ي الس��وري لم تعد حجة إال 
على مطلقيها بعد كل الس��نوات التي ثار فيها الش��عب 
السوري وكل اللقاءات واالجتماعات والهدف المشترك.. 
والقول بأن الناس تتعرف على بعضها قول مؤسف في 
عدم غياب تواضع » األنا » عند البعض لمصلحة سوريا 

وشعبها.
هذا لي��س بتنظير على أحد بمقدار ما هو محاولة 
لق��راءة مكام��ن قوة الث��ورة وعدم الرك��ون إلى قدرية 
وفرضي��ة م��ا يري��ده اآلخ��رون ليبق��ى تغيي��ب التوحد 
والتنس��يق من أهم عوامل بروز تيارات عبثية تتس��لق 
باس��م الثورة واس��تغال س��لطة مهلهل��ة وقائمة على 
س��اقين خارجيين وتحول ميليشيات لشار وحسن نصر 
اهلل والمالك��ي إلى قوة احتال اليك��ون ظرف االحتال 
الب��راز تناقض��ات الق��وى المعارض��ة له��ذا االحت��ال 
وانشغالها كما تم التحذير أكثر من مرة بالتصرف وفق 
عقلية باب الحارة.. مهما ب��دا الثائر قويا ومصمما على 
القتال، وخصوصا حين يكون من المدنيين، وفي الحالة 
الس��ورية باألخص حيث انش��ق آالف الجن��ود والضباط 
فسيظل لهؤالء الدور الرئيس في تنظيم الثورة لتكون 
منتص��رة بالتخطيط ال بالعش��وائية.. نحن نتحدث عن 
احتال لدول��ة قائمة، الدولة الس��ورية ب��كل اجهزتها، 
وع��ن جي��ش يملك مقدرات عس��كرية وق��وى ومقرات 
أمنية تحرك كل صغيرة وكبيرة، ومواجهة هذا االحتال 
على الطريقة الداعش��ية التي ال يهمها س��وى المظاهر 
وفرض قراءتها بالس��وط، ومواجهة االحتال بالتشتت 
الس��ابق ل��م ينتج س��وى ص��راخ ه��ذه الكتيب��ة وتلك 
واس��تعراض هذا الل��واء وذاك بقصف هن��اك واقتحام 
هناك.. وفي حين يتم تغييب علم الثورة الس��ورية في 
االنتص��ارات الموضعي��ة واالصرار على رف��ع علم يدل 
عل��ى كتائب معين��ة لتصوي��ر دبابة مدم��رة أو اقتحام 
حاجز يقابله، رغم تهلهل نظام دمش��ق، ابراز تماسك 
ما تحت علمه ورموز لشد إزر مؤيديه، في جانب الثورة 
ال أحد مجبر على طاء واجهة محله بعلم الثورة وال رفع 
ص��ورة أحد ويبقى عدم تخوي��ن وتكفير من يرفع علم 

الثورة وشعاراتها من أهم وأكثر اإلساءات التي تمارس 
باس��م الثورة، وكم هو س��خيف التع��رض لاعاميين 
والنش��طاء بالخطف والقتل في بيئ��ة يفترض أنه لوال 
تضحياتها ال ما كان هذا أو ذاك من التش��كيات يس��مع 
به أحد.. المس��ألة متعلقة بالشعب الذي يجب أن يلحظ 
بأن ثورته وثواره يدرك��ون تضحياته واحتضانه للثوار 
هو في سبيل تحرره وكرامته وبكل ما تعينه من كلمة 
حرية وليس كوسيلة لفرض نموذج، سواءا كان داعشيا 
أو غي��ره، ففي التربة الخصبة للحرية وكرامة المواطن 
يمك��ن للبرام��ج أن تتنافس بعد تحقيق هدف الش��عب 
اس��ترداد حق��ه ف��ي تقرير المصي��ر.. ثم لي��س تقرير 
المصير بالس��طو على آبار النفط والتسابق نحو غنائم 
ومخازن س��رعان م��ا تتبخر بعد التق��اط الصور.. أضف 
إلى ذلك ش��يوع حال��ة اللثام في بع��ض المناطق بينما 
الث��وار المدنيين لم يتلثموا في المناطق التي س��قطت 
فيها س��طوة النظام.. وهي حالة يجري اس��تغالها كما 

جرى في اغتيال األب فرانسيس فندرلخت بحمص..
الش��كل مهم كم��ا الجوه��ر.. وكلما كان الش��كل 
معب��را عن ث��ورة الحرية والكرامة كلما ش��عر الش��عب 
بحماس��ة الصبر واالص��رار على االنتص��ار.. وما راهن 
عليه بش��ار وحلفاءه في المنطقة هو بالضبط ما صار 
علي��ه أمر الرق��ة.. الثورة لم تقم ألن الش��عب »ناقص 
عق��ل وايم��ان« ولي��س الس��تبدال ديكتات��ور بلب��اس 
أفغاني.. وليس أيضا لحرق الس��جائر والخمور.. وليس 
ليصب��ح كل أمير حرب هو البديل عن بش��ار.. لقد كان 
بش��ار يدرك ما صنعت��ه دولته وكيف كان��ت انتهازيتها 
تف��رخ التط��رف وتدع��ي محاربت��ه، فهل م��ن الثورية 
بش��يء منح��ه مصداقية حي��ن ادعى محارب��ة التطرف 
وبأنه سيصبح هناك » أفغانستانات«؟! الشعب السوري 
ولي��س أي أحد غيره يقرر مصيره وهو الذي يقرر كيف 
يحكم وبماذا يحكم بلده وليس ال الولي الفقيه وتوابعه 
وال هذا اآلتي من بلد يترش��ح فيه رئيسه لوالية رابعة 
وه��و بالكاد ق��ادر على ش��رب الماء.. إن��ه بالفعل ألمر 
محير أن يكون بعض الس��وريين بهذه الس��طحية التي 
تجعله يصدق بأن خامنئ��ي من جهة ال ينام الليل وهو 
يفكر ببلد عربي ونهضة مواطنيه ومن جهة ثانية كيف 
أن المدعو البغدادي أو غي��ره يبيعون وهم دولة ورقية 
الكتروني��ة وهم ي��رون ف��ي بلدهم كي��ف أن المالكي 
يتاع��ب بهم من الش��مال إل��ى الجنوب.. س��وريا وبعد 
كل المعان��اة ال تحت��اج إلى العقد الطائفي��ة والمذهبية 
وأمراضها التي يحملها حس��ن نصر اهلل وبشار المسير 
بمرتزق��ة يس��تجلبون م��ن كل عصاب��ات األرض كم��ا 
أنها ليس��ت بحاجة لم��ن يعلمها كي��ف تتحضر وتتطور 
عل��ى طريقة » أمير مؤمنين« س��ري للغاية ومن خارج 
س��وريا.. هذه ليست دعوة لرفض مساعدة من يريد أن 
يس��اعد الثورة الس��ورية، بل هي دعوة ألن تكون تلك 
المس��اعدة وفق ش��روط الثورة ووطنيتها ال في س��ياق 

تأمير أطفال مراهقين على شعب مهد الحضارات..

عناصر من داعش في إحدى المعارك شمال حلب | 2013
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حزب البعث من الفكر اإىل ال�شتبداد
  خالد كنفاني

. . 
ورة

 الث
ي

ة ف
لم

يعود التاريخ الفعلي لتأس��يس ح��زب البعث إلى ك
العام 1934 عندما قام كل من ميش��يل عفلق وصاح 
البيط��ار بتأس��يس تجم��ع طابي م��ن الماركس��يين 
والقوميي��ن تحت اس��م جماع��ة اإلحي��اء العربي وقام 
التجمع بإصدار مجلة الطليعة لنش��ر األفكار التقدمية 

والتحررية. 
وف��ي العام 1947 قام عفلق والبيطار بتأس��يس 
ح��زب أطلقا عليه »ح��زب البعث العربي« باالش��تراك 
مع كل من زكي األرس��وزي وجال السيد وقام الحزب 
بإص��دار مجلة »البعث«. وفي ع��ام 1953 اندمج حزب 
البع��ث العربي مع الح��زب العربي االش��تراكي بقيادة 
أكرم الحوراني في ح��زب واحد إثر المواجهة مع حكم 
الرئيس أديب الشيش��كلي وذلك باس��م »حزب البعث 
العرب��ي االش��تراكي« كح��زب قومي علمان��ي هدفه 
الرئي��س »نش��ر القي��م االش��تراكية« و«وح��دة األمة 

العربية وحريتها«. 
ف��ي عام 1958 وافق القيادي��ون في حزب البعث 
على حل الحزب تماش��يًا مع ق��رار الرئيس عبد الناصر 
حل األحزاب في الجمهورية العربية المتحدة وهو األمر 
الذي لم يستمر طويًا حيث عاد البعثيون للظهور بعد 
انقاب عبد الكريم النحاوي عام 1961 الذي أدى إلى 
انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة وقيام 
حكومة ناظم القدسي وخاصة أن أكرم الحوراني كان 
أح��د الموقعين على وثيقة االنفص��ال وهو ما اعتبره 
البعثيون النهاية السياس��ية للحوراني ولعله كان أحد 
مقدم��ات ث��ورة آذار )م��ارس( 1963 والت��ي وصل بها 
حزب البعث إلى الس��لطة وتش��كيل أول حكومة بعثية 

برئاسة صاح البيطار. 
قام حك��م البعث بع��د عام 1963 عل��ى جناحين 
اثني��ن لم يك��ن التفاهم واالنس��جام بينهم��ا واضحًا، 
جن��اح تاريخي ض��مّ عفلق والبيطار وجناح عس��كري 
بقي��ادة ص��اح جديد وحافظ األس��د. وفي 23 ش��باط 
1966 انقلب الجناح العس��كري عل��ى الجناح التاريخي 
وتم تعيين نور الدين األتاس��ي رئيس��ًا للحكومة ولما 
أطل��ق عليه »مجلس الدولة«. إال أن خافًا جديدًا نش��أ 
بين األس��د وصاح جديد أدى ف��ي النهاية إلى انقاب 
السادس عشر من تشرين الثاني 1970 وتولي حافظ 
األس��د بعدها بأش��هر معدودة مقاليد الحكم المطلق 
في س��وريا وقام بتصفية وس��جن رفاقه وزمائه في 
الحزب والجيش لتخلو له الساحة تمامًا إلتمام مشروع 

السيطرة التامة على البلد ومقدراتها.
كانت الفكرة األساسية لدى مؤسسي حزب البعث 
قائم��ة على فك��رة الوحدة العربي��ة والقومية العربية 
كمصي��ر مؤك��د للب��اد العربي��ة الت��ي اس��تقلت بعد 
حقبة االس��تعمار وذل��ك انطاقًا من حقائ��ق التاريخ، 
حت��ى أن عفل��ق يعتب��ر النبي محم��دًا »رائ��د القومية 
العربي��ة األول« على رغم اعتراض كثيرين على هذه 
المقولة انطاقًا من مبدأ ديني لدى اإلساميين الذين 
يعتبرون النب��ي محمدًا نبي المس��لمين جميعًا وليس 
الع��رب فقط، وانطاق��ًا من مبدأ اجتماع��ي لدى عدد 
جمّ م��ن المفكري��ن الذين ي��رون في ه��ذه المقولة 
إغف��ااًل للواقع االجتماع��ي والقبلي للجزي��رة العربية 
وال��ذي تجّل��ى بالفعل الحقًا ل��دى احت��كار الحكم من 
قب��ل قريش وتاليًا م��ن قبل عائات بعينه��ا )األموية 
والعباس��ية نموذجًا(. ويعتبر كثي��رون أن بداية انحدار 
البع��ث كانت عند دخول االش��تراكية على خط مبادئه 
تأث��رًا بالفكر اللينيني والس��تاليني ع��ن طريق أكرم 
الحوراني، وهو ما أدى بالتالي إلى إقحام االش��تراكية 
ف��ي مجتم��ع ل��م يعرفه��ا وال تناس��به م��ن الناحي��ة 
التنظيرية وتم اس��تغالها فيما بع��د للتنكيل بالناس 
بينما كان مس��ؤولو الح��زب )باألخص بعد عام 1970( 
يش��ترون السيارات الفارهة ويس��كنون أفخم الشقق 

والقصور في أرقى أحياء المدن الكبرى.
انقل��ب فك��ر البعث إل��ى لعن��ة أصاب��ت المجتمع 
السوري في كل مفاصله، فتحت شعار االشتراكية قام 
النظ��ام ب��إذالل الناس من خال قواني��ن التقنين، وال 
ولن ينسى الس��وريون طوابير المؤسسات المشؤومة 
والت��ي كان ال��ذل واله��وان عنوان��ًا له��ا بينم��ا ينع��م 

العس��كريون والبعثيون بمخصصات تصلهم مباشرة 
بعيدًا عن الزحام والجموع. وفي أحس��ن األحوال، كان 
م��ن الطبيعي جدًا أن تقف س��يارة »بيج��و 405« أمام 
أح��د أف��ران الخبز حيث يصط��ف العش��رات ألكثر من 
س��اعتين للحص��ول على بضع��ة أرغفة وين��زل منها 
أحد »العناصر« رافعًا س��ترته لألعلى ليبدو مسدس��ه 
المن��دس في خص��ره ويقتحم الجموع طالبًا عش��رات 
األرغفة »للمعلم« بينما ال يجرؤ أحد على مس��اءلته أو 
التعرض له ألنه بذلك يعترض طريق المدافعين عن 
االشتراكية الذين »يبنون الوطن« و«يبنون اإلنسان«!

ل��م يك��ن منظ��رو البع��ث األوائ��ل طامعين في 
س��لطة وإنما كانوا أصحاب فكر ج��اء وليد المرحلة ما 
بعد االس��تعمارية حيث انتش��ت القومية على أنقاض 
العثمانية واالس��تعمار وبدأ البحث من جديد عن جامع 
قومي يس��تبعد الدين من السياسة والفكر ليصل في 
النهاية إلى استبعاده من المجتمع، أو باألصح استبعاده 
م��ن المنظوم��ة االجتماعي��ة م��ع بقائه أح��د مكونات 
المجتم��ع ولكن بش��كله الفرداني الخاص ال بالش��كل 
المجتمعي والجماهيري. وهكذا اجتمع ميش��يل عفلق 
المس��يحي األرثوذكس��ي م��ع صاح البيطار المس��لم 

السني كداللة ال تقبل الشك على هذا التوجه.
غير أن ورثة المؤسس��ين اس��تغلوا الفكرة أسوء 
اس��تغال كما فعل أقرانهم الماركس��يون في االتحاد 
الس��وفييتي وأوروبا الشرقية عندما اس��تغلوا األفكار 
الش��يوعية ف��ي قم��ع الن��اس وإفق��ار المجتم��ع. جاء 
البعثيون في جيلهم الثاني حاملين أسوء قيم الطبقية 
والتفرق��ة والطائفية واإلثراء غير المش��روع واحتكار 
الس��لطة وقمع الش��عوب. كان المفارقة التاريخية في 
القطيعة التامة بين س��وريا والعراق اللذين يحكمهما 
ح��زب واح��د وه��و ح��زب يحم��ل أول ش��عاراته كلمة 
»الوحدة«! كانت جوازات السفر السورية تحمل الجملة 
الش��هيرة »ع��دا الع��راق« عل��ى الصفحة الت��ي تعدّد 
البلدان التي يحق لحامل هذا الجواز السفر إليها بينما 
تص��دح نش��رات األخبار والصح��ف الرس��مية بنداءات 
الوحدة العربية ويتم تحفيظ شعارات الوحدة للتاميذ 
في مدارس��هم لي��رددوا الكلم��ة كالببغ��اوات دون أي 
تطبيق عملي من قبل النظام الذي لم تتصف عاقته 

بمعظم الدول العربية يومًا باالستقرار أو الهدوء.
كل الذين ادعوا القيم االش��تراكية لم يش��اركوا 
ش��عوبهم ف��ي أي ش��يء، ب��دءًا م��ن الحك��م وانتهاء 
بالمصال��ح اليومية للناس. كان الط��اب والموظفون 
والعاملون يُجبَ��رون على حمل صور القائد التاريخي 
الملهم تحت طائلة فصلهم من وظائفهم أو إرسالهم 
»وراء الش��مس«. لم يكن من المس��موح إب��داء الرأي 
ف��ي أي مج��ال حت��ى أم��ام األخ أو األب أو األم، فالكل 
جواس��يس ف��ي نظ��ام البع��ث وكل يخ��دم النظ��ام 

االش��تراكي المق��اوم بطريقته والمكاف��أة األكبر لمن 
يخ��دم أكثر، وهك��ذا امت��ألت الس��جون »بالخارجين« 
عن النظام وبمن يقفون ف��ي طريق الوحدة والحرية 

واالشتراكية.
حك��م البعثي��ون عل��ى أنفس��هم وعل��ى حزبهم 
باإلعدام عبر ممارس��اتهم القمعية واإلقصائية، ولئن 
كانت هناك بعض األفكار التنويرية لدى من أسس��وا 
ح��زب البع��ث، إال أن تاريخه��م بع��د ع��ام 1963 ترك 
أس��وء األثر على السياسة والمجتمع وطبع حياة الناس 
بالبؤس وال��ذل وانعدام األمل. في زمن البعث تدهور 
العلم وانحطت األخاق وش��اعت المحسوبية والفساد 
وهاجر الشباب السوري ليعمل في أحط المهن وتحول 
الس��وريون إلى مضطهدين داخ��ل وطنهم ومنبوذين 

خارج وطنهم. 
صبر الس��وريون كثيرًا قبل أن يق��رروا الخاص 
م��ن هذا النظام، ورغ��م نجاة النظام م��ن العديد من 
المفاص��ل الهامة في تاريخه )نكس��ة حزيران 1967، 
-1980 المس��لمون  1973، اإلخ��وان  ح��رب تش��رين 

1982، الح��رب األهلية اللبناني��ة 1975-1990، حرب 
الع��راق األول��ى 1991، التهدي��د الترك��ي 1998 وفاة 
حافظ األسد 2000، تولي بشار األسد بالوراثة 2000، 
حرب الع��راق الثانية 2003، اغتي��ال الحريري 2005، 
ح��رب تم��وز 2006 في لبن��ان، وغيرها كثي��ر( غير أن 
الش��عب الس��وري قد أعطاه الكثير من الفرص ولكنه 
زاد جرع��ات الظل��م والطغي��ان وبينم��ا كان الرئي��س 
وزوجت��ه ي��زوران باريس ولن��دن كان��ت المعتقات ال 
تزال تعج بالمعتقلين وآالف المختفين قسريًا ال يعلم 

مصيرهم أحد. 
قي��ل: »التاريخ يكتبه المنتص��رون«، وهذه المرة 
من س��يكتب تاريخ سوريا هم الس��وريون ال حكامهم 
عل��ى أن يبتعدوا ع��ن الس��عودية وإي��ران، وما تبقى 

تفاصيل.
آخر الكام: يقول عبد الرحمن الكواكبي:

وقد تقاوم »األمّة« المس��تبدَّ بسَوق مستبدٍّ آخر 
تتوسَّ��م فيه أنَّه أقوى ش��وكًة من المستبدِّ األول، فإذا 
نجحت ال يغسل هذا السائق يديه إال بماء االستبداد، فال 
تستفيد أيضًا ش��يئًا، إنما تس��تبدل مرضًا مزمنًا بمرض 
حديث، وربما تُنال الحرية عفوًا، فكذلك ال تس��تفيد منها 
ش��يئًا؛ ألنَّها ال تع��رف طعمها، فال تهت��مُّ بحفظها، فال 
تلب��ث الحرية أن تنقلب إلى فوضى، وهي إلى اس��تبدادٍ 
مشوَّش أش��دُّ وطأًة كالمريض إذا انتكس. ولهذا؛ قرَّر 
الحكم��اء أنَّ الحرية الت��ي تنفع األمَّة ه��ي التي تحصل 
عليها بعد االستعداد لقبولها، وأمَّا التي تحصل على أثر 
ثورةٍ حمقاء فقّلما تفيد ش��يئًا؛ ألنَّ الثورة –غالبًا- تكتفي 
بقطع ش��جرة االس��تبداد وال تقتلع جذورها، فال تلبث أن 

تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أواًل.
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�شروط املواطنة )2(
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

اس��تكمااًل لزاويتنا الس��ابق سنعرض اليوم 
لش��روط المواطن��ة، والت��ي ه��ي باألص��ل أحد 
أوج��ه النظ��ام السياس��ي، الذي أت��ى في نطاق 
مفه��وم الديمقراطية، حق المواطنة، حق نش��أ 
في نط��اق المس��ألة الديمقراطي��ة، وتبلور في 
النظام السياس��ي الموجود في بلدٍ أو آخر، بهذا 
المعن��ى المواطنة تتح��دد بكونها حال��ة ثقافية 
وأخاقي��ة أواًل، ترتب��ط بوجود الش��خص الفرد 
الذي يمتل��ك حق اإلقامة في بل��د أو بآخر، بهذا 
المعنى تتأس��س المواطنة عل��ى الجغرافيا لمن 
يقيم على بلدٍ أو آخر، ويأتي النظام السياس��ي 
ف��ي س��ياق المس��ألة الديمقراطي��ة، لينظر لها 
وليدخلها ف��ي نطاق الوعي السياس��ي، ويجعل 
منه��ا حال��ة معاش��ة مع تق��دم المجتم��ع وبروز 
الديمقراطية ومبدأ التعددية والتداول الس��لمي 
للس��لطة، ولكن ح��ق المواطنة إذا م��ا ُأخذ على 
الصعي��د الفردي فهو ش��يء، وحينما يتحول إلى 
صعيد الجماعات والمنظمات واألحزاب والطبقات 
يصبح ش��يئًا آخ��ر يقر به كفرد دس��توريًا ولكن 
ه��ذا اإلقرار ق��د يعاد النظر في��ه إذا ما نظر إلى 
ه��ذا الفرد من موقع بنية سياس��ية أو طبقية أو 
فئوية، يقر به دس��توريًا ومرف��وض اقتصاديًا، 
ه��ذا التناق��ض موجود بأساس��ه ف��ي المجتمع 
الليبرال��ي، فالدس��تور يعل��ن أن الجميع س��واء، 
لكن حين ينظر إلى هذا وذاك من الجميع ضمن 
اصطفافهم الطبقي أو السياس��ي، فس��يختلف 
األمر، قد يرتفع حق المواطنة وقد ينخفض من 
هنا، المس��ألة تأخذ بعدين: بعدًا فرديًا عموميًا، 

وبعدًا جمعيًا مخصصًا.
ف��ي س��وريا مث��ًا يعلن فع��ًا عل��ى نطاق 
السياس��ي  الخط��اب  نط��اق  وعل��ى  الدس��تور 
الحكوم��ي، أن الجمي��ع س��واء تح��ت القان��ون، 
ضم��ن  نفس��ها  الحق��وق  يمتلك��ون  والجمي��ع 
الخصوصي��ات المعني��ة، لكن حينم��ا نتجه نحو 
التوضع��ات االجتماعية واالقتصادي��ة الطبقية، 
سنكتشف أن هناك 70 بالمئة من سكان سوريا 
يعيش��ون تح��ت خط الفق��ر، ومن ثم فس��وريا 
والحالة هذه هي أحد مجتمعات » العشرة » هذا 
التعبي��ر اآلن في العلوم السياس��ية االجتماعية، 
إنم��ا يعني المجتمع��ات التي تمل��ك ثرواتها 10 

بالمئة من سكانها.

ال�شيادة:
أي المش��اركة ف��ي الق��رارات العام��ة وفي 
مقدمته��ا ق��رارات اختي��ار الح��كام وتنصيبه��م 
وعزله��م مما يجعل الدولة خاضع��ًة للمواطنين 
أو دولة المواطنين، ويمنع أن يتحول المواطنون 
حتى ل��و كانوا متس��اوين وأحرارًا، إلى وس��ائل 
لخدم��ة الدول��ة أو إل��ى عبي��د لها، فالف��رد الذي 
تح��رم عليه المش��اركة ف��ي الحياة السياس��ية 
لمجتمع��ه ليس ف��ردًا ح��رًا بالمعنى السياس��ي 
وال س��يد مصيره، والذي ميز المواطن منذ عهد 
اليون��ان أيضًا مش��اركته في القرار السياس��ي، 
وفي مقدم ذلك في اختيار الحكام والمسؤولين 
السياس��يين، وه��ذا يعن��ي ال مواطن��ة من دون 
تنظي��م انتخاب��ات حرة دوري��ة والت��زام الحكام 

بقواعد تناول السلطة القانونية والشرعية.
والمواطن��ة تحي��ل على جملة م��ن الحقوق 
والواجب��ات، وتحدي��دًا عل��ى عدد م��ن الواجبات 
السياس��يّة الت��ي ال تعن��ي أّن الف��رد يكتف��ي 
بطاع��ة قواني��ن الدول��ة، ب��ل هو يش��ارك في 
العمل السياس��يّ. وال ش��كّ في أّن هذه الفكرة 

تفض��ي بنا إلى القول بأّن المواطنة يتّصف بها 
األفراد الذي��ن ينتمون إلى أنظم��ة ديمقراطيّة 
لما توّفره لهم من آليّات تمّكنهم من المشاركة 
ف��ي المس��ار السياس��يّ للدول��ة. وعل��ى خاف 
ذلك، يمك��ن للفرد في الدول غير الديمقراطيّة 
أن يك��ون مواطنًا وف��ق القانون ال��ذي تضبطه 
الدولة، ولكنّه ال يس��تطيع أن يكون طرفًا فاعًا 
وقادرًا على أن يفرض جملة من التغيّرات داخل 
الدولة التي ينتمي إليه��ا، مثلما يجري األمر في 

الدول الديمقراطيّة.

العدالة: 
والعدال��ة ه��ي الجوه��ر األساس��ي للفك��ر 
السياس��ي برمت��ه، حس��ب رأي أرس��طو، وهي 
الفضيل��ة التي تنط��وي تحتها، وتترت��ب عليها، 
جمي��ع الفضائ��ل السياس��ية األخ��رى، ب��ل إن 
قيمة العدل تبدو ش��رطا أساس��يا لوجود الدولة 
بتنظيمه��ا القانون��ي واالجتماعي والسياس��ي، 
فإذا وُجد العدل في مجتمع بشري ما فإننا نكون 
أم��ام دولة، أم��ا إذا غاب العدل فإنن��ا نكون أمام 
أي ش��كل اجتماعي، لكنه ليس الدولة، ولذا يري 
أفاطون أنها السمة األساسية للنظام السياسي 

الفاضل.
وفي الفكر األوروب��ي الحديث يدور مفهوم 
العدال��ة ح��ول القان��ون والح��ق. ويرب��ط جون 
س��تيورات مي��ل العدال��ة بالمنفع��ة، وي��ري أن 
العدالة كغيرها م��ن الصفات األخاقية األخرى، 
يتم التعرف عليها بش��كل أفض��ل حين نقارنها 
بضدها، أي بالظلم، ويؤكد أن من الظلم حرمان 
المرء من حريته الشخصية، أو ملكيته الخاصة، 
وكذل��ك حرمانه من أي ش��يء آخر ال ينتمي إليه 
بحكم القانون، ش��ريطة أن يك��ون هذا القانون 
عادال، أي ال يحقق مصلحة فئة بعينها، وإال وجب 
عصيانه. ويعتبر ميل أن صفة العدل تلحق بأي 
فعل عندما يحصل الفرد علي ما يس��تحقه من 
خير أو ش��ر، وأن التحي��ز، أو المحاباة في أمور ال 

يجوز فيها ذلك تعد مسألة منافية للعدل.
ش��روط  م��ن  ش��رطًا  بوصفه��ا  والعدال��ة 
المواطن��ة في تعن��ي الحد األدنى م��ن التكافل 
االجتماع��ي ال��ذي يش��كل القاع��دة الحقيقي��ة 
للش��عور بالقرابة السياسية، ويبعث روح األخوة 
بي��ن األف��راد المتبايني��ن ف��ي اإلرث البيولوجي 
واالقتصادي والثقاف��ي والرمزي فا مواطنة مع 
سياس��ة األنانية الفردي��ة وانعدام المس��ؤولية 
االجتماعي��ة ف��ي إدارة الم��وارد الوطنية وتجيير 

المنص��ب لخدم��ة المصال��ح الخصوصية وغياب 
السياسات االجتماعية الناجعة والفعالة.

الثقافة املدنية:
علميً��ا  تعريًف��ا  تايل��ور«  »إدوارد  وض��ع   
يع��د م��ن أوف��ى التعريف��ات وأش��ملها لمفهوم 
الثقافة وال يزال يس��تخدم ف��ي معظم الكتابات 
االنثروبولوجي��ة حتى الزم��ن الراهن هو »ذلك 
الكل المرك��ب الذي يش��مل المعرف��ة والعقائد 
والفن واألخاق والقانون والعرف، وكل القدرات 
والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان من حيث 

هو عضو في مجتمع«.
و إذا تعمقن��ا ف��ي مفهوم الثقاف��ة المدنية 
نجدها تمتد إلى فضاء المجتمع المدني و ترتبط 
أساس��ا بكيفية العي��ش داخل مجتم��ع منظم و 
مبني على مؤسس��ات حقيقية و تُس��ييره إدارة 
قوي��ة. و م��ن أب��رز ص��ور ه��ذه الثقاف��ة داخل 
المجتم��ع المذك��ور ه��و كيفي��ة الحص��ول على 
مختلف الحق��وق التي تكفله��ا الدولة و توفرها 
للمواطنين على شكل خدمات ومساعدات و إلى 

غير ذلك...
االحت��رام  عل��ى  قائم��ة  المدني��ة  الثقاف��ة 
المتبادل وتقدير االنس��ان والف��رد من حيث هو 
فرد وإنس��ان بصرف النظر ع��ن أي اعتبار آخر، 
وهو أص��ل دعوة حق��وق االنس��ان، وينجم عن 
ذل��ك تقديس الحي��اة البش��رية، والس��عي إلى 
تجن��ب الصراع��ات والحروب والوس��ائل العنيفة 
ف��ي الحص��ول على المناف��ع الخاص��ة، واحترام 
حق��وق اآلخرين وآرائهم ومصالحهم والش��عور 
مصالحه��م  واتج��اه  اتجاهه��م  بالمس��ئولية 
الخاص��ة، وهو ما ينمي مش��اعر الوالء واالنتماء 
للجماع��ة ويخلق بالتالي ما نس��ميه في العصر 
الحدي��ث الجماعة الوطنية في معارضة الجماعة 
القبلية أو الدينية، أي جماعة المواطنين األحرار 
المتكافلين األس��ياد  المتضامني��ن  المتس��اوين 
المتعاقدين في إط��ار الدولة على تبادل المنافع 
المادي��ة منه��ا والمعنوية، وف��ي مقدمها حماية 
حرية األفراد وحقوقه��م، وحماية هذه الحريات 
الفردي��ة وتل��ك الحقوق االنس��انية هي مصدر 
ش��رعية وجود الدول��ة ذاتها والجماع��ة الوطنية 
بالمقارنة مع الجماع��ات الدينية والقبلية، وهي 
منبع القومية أو الوطنية كنزعة فكرية وكشعور 
ف��ي مقابل العصبية الطائفية أو العش��ائرية أو 

الجهوية.

. . 
نة

اط
مو

ق و
قو

ح



14

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    2

01
4 /

ن 
سا

 ني
/ 1

3 |
  )1

34
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

التغيير العام في أجواء العاصمة دمش��ق واضح. 
أج��واء القص��ف ل��م تعد تس��يطر عل��ى أي��ام وليالي 
دمش��ق. التوترات األمنية تتس��رب م��ن المدينة مثل 
اله��واء من البالون مع أن نق��اط التفتيش ال تزال في 
كل مكان ولكن الحراس في حالة اس��ترخاء، يغيظون 
الغرب��اء, يقول��ون مازحين عن��د التفتي��ش "هل من 

قنابل معكم؟" 
قامت القوات الحكومية باالس��تياء على معاقل 
المتمردين على طول الح��دود اللبنانية، وتأمين ممر 
اس��تراتيجي من دمشق إلى الساحل، موطن الرئيس 
بش��ار األس��د، وقد كانت رس��الة الحكومة الس��ورية 
واضح��ة ف��ي ه��ذا الس��ياق وه��ي االنتص��ار، وأنها 
تس��تطيع أن تعرض المصالحات ف��ي بعض األحيان 
للمعارضين التائبين كما يس��ميهم النظام, والبعض 

يقبل. 
ولك��ن اله��دوء النس��بي ال��ذي فرضت��ه الق��وة 
العس��كرية والحصار والتجويع، قد يكون خادع. ويبدو 
أن المرحلة الغير مستقرة من الصراع الذي طال أمده 
يمكن أن ينفجر مرة أخرى في أشهر و سنوات قادمة. 
االس��تياء وانعدام الثقة يزداد م��ن جميع األطراف وال 
تزال الباد مقس��مة بين مناطق الحكومة والش��مال 
ال��ذي يس��يطر علي��ه المس��لحين, أما ف��ي العاصمة 
دمش��ق فيبدو أن��ه يوجد نوع م��ن الش��غب المحدود 

عوضًا عن الهدوء.
على الرغ��م من أن الحكومة ق��ادرة على فرض 
الس��يطرة على وسط الباد وكس��ر وقف إطاق النار 
في ريف دمشق المحاصر منذ فترة طويلة، اال أنها لم 
تس��تطع حل أي من المظالم السياسية العميقة التي 
ما زالت تمزق النس��يج الوطن��ي. و في الوقت الراهن 
المعارضي��ن المس��لحين وغي��ر المس��لحين يقبل��ون 
باالنس��حاب والهزيمة ف��ي بعض المناط��ق رغم أن 
الكثيري��ن لم يعترفو ا بذل��ك ويعتبرونه مجرد إعادة 

تقييم للخطط واألهداف كما تناسب المستقبل.
عش��رات م��ن المقابات مع الناس ف��ي المناطق 
الت��ي تس��يطر عليها الحكومة في دمش��ق، ووس��ط 
مدين��ة حم��ص وبل��دات نائي��ة ف��ي تدم��ر، تكش��ف 
أن العدي��د م��ن الس��وريين س��واء أنص��ار للحكوم��ة 
أومعارضي��ن لها على حد س��واء يش��ّكون بالتأكيدات 
الرس��مية بأن الحياة س��تعود إلى وضعه��ا الطبيعي. 
العديد من بين التس��عة مايين مهجّ��ر ال يزالوا غير 

متأكدين متى، أو ما إذ كانوا سيعودون إلى بيوتهم.
ف��ي الس��يدة زين��ب خ��ارج دمش��ق قال��ت امرأة 
من الذي��ن فروا من بلدة ش��يعية محاص��رة من قبل 
متمردين س��نة أنها تأمل أن ينضم ابنها إلى مقاتلي 
الحكومة في عيد مياده الخامس عش��ر، وقالت امرأة 
ش��يعية أخرى والتي قد قتل زوجها وهو يقاتل ضمن 
ميليش��يا موالية للحكوم��ة أنها لن تع��ود إلى بلدتها 
الت��ي يس��كنها أغلبية س��نية، والذين قام��وا باحراق 

متجر عائاتها فقط ألنهم شيعة.
تضيف " انتهى كل شيء"

ف��ي قل��ب العاصم��ة، حت��ى وراء أب��واب المتاجر 
الرس��مي، ي��رى  الس��وري  العل��م  بأل��وان  الموح��دة 
معارض��و الحكوم��ة أنهم ببس��اطة م��ن األفضل أن 
يبق��وا رؤوس��هم منخفض��ة و يضيف��ون أن قلة من 
الاجئي��ن يثقون بوعود الع��ودة اآلمنة إلى مناطقهم 

التي كانت في يد المتمردين.
البع��ض يتعه��د بمواصل��ة النض��ال الس��لمي, 
والبع��ض يق��ول أن مقاتل��و المعارضة يستس��لمون 
بس��بب نفص الس��اح أو لتجنيب مدنه��م المزيد من 

التجويع والدمار وليس ألنهم تخلوا عن الثورة.
"اآلن ال يوج��د ه��دف, م��ال أو س��اح" كم��ا قال 
صاحب أح��د المتاجر، الذي طلب مث��ل الكثيرين عدم 
الكش��ف ع��ن هويته من أجل س��امته, وأض��اف " أنا 

متأكد من أن هناك اآلالف من الشباب الذين ينتظرون 
فرصتهم للقتال."

ويصر المس��ؤولون الس��وريون أن الحياة ستعود 
قريب��ا لله��دوء، والكثير م��ن جميع االط��راف يأملون 
بذل��ك. لك��ن الش��كاوى حول القم��ع والفس��اد وعدم 
المس��اواة التي انطلقت االحتجاجات بس��ببها في عام 
2011 تظ��ل دون معالج��ة. وكذل��ك المظال��م الت��ي 
نم��ت بش��كل كبير خ��ال الح��رب التي أس��فرت عن 
مقتل 150000 ش��خص، والتي عمّقت االنقس��امات 
الطائفية والسياسية ولم تترك عائلة من دون قتيل، 

مصاب, معتقل, أو مخطوف.
الندوب الناتجة من هذه الحرب أصبحت أكثر من 
الندوب التي نتجت عن انتشار التمرد الدموي لإلخوان 
المس��لمين والتي بلغت ذروتها في ع��ام 1982، وتم 
قمعه��ا م��ن قب��ل ق��وات األمن وأس��فرت ع��ن مقتل 
عش��رات اآلالف وتضاعف��ت ف��ي مدين��ة حم��اة. هذه 
الجراح تقرحت في صمت لعدة عقود، مما ساعد على 

تغذية الحريق الحالية.
ف��ي تحول جديد, تعترف الحكومة اآلن وبش��كل 
روتين��ي أن العدي��د م��ن الس��وريين، ولي��س فق��ط 
األجان��ب يحاربون. ومن غير المع��روف إذا كان العفو 
لتبرير أو لتجنب تقديم تنازالت. المس��ؤولين يأخذون 
موقف أن معظم المس��لحين الس��وريين يقاتلون من 
دون دوافع سياس��ية، ولكن بدوافع الرش��وة، الخداع، 
غس��يل دماغ أو قس��را. والناس البس��طاء والجاهلين 

سيتم الترحيب بهم مرة أخرى كطفل ضال.
ويق��ول معارض��و األس��د أي أن مصالح��ة يج��ب 
أن تك��ون ذو اتجاهي��ن عل��ى الحكومة أن تق��ر بأنها 
قصف��ت االحياء واعتقلت وعذبت وقتلت المتظاهرين 
يعترف��وا  أن  يج��ب  "انه��م  وأضاف��وا  الس��لميين. 
بأخطاءهم وعليهم االعتذار للش��عب السوري"، وقال 

نشرت في جريدة نيو يورك تايمز | 5 نيسان 2014
  بقلم: آن برنارد   ترجمة مريم أسعد

الهدوء الن�شبي يف بع�ص مناطق �شوريا زائف

سوريات في أحد البازارات الخيرية لجمع أموال للنازحين | دمشق
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رج��ل أعمال آخ��ر في دمش��ق "لن يك��ون هناك حل 
سياس��ي دون عدالة انتقالية. يجب أن يحاكم الجميع 

من الطرفين من الذين ارتكبوا جرائم"
ويق��ول بع��ض المس��ؤولين ع��ن المصالحة أن 
الدول��ة لي��س لديه��ا م��ا تعت��ذر عن��ه وق��ال المقدم 
عم��ار، وهو ضاب��ط في األمن السياس��ي في حمص 
والذي ش��ل وجهه بشكل جزئي بس��بب رصاصة من 
المتمردي��ن، انه قد غفر للمعتدي عليه ألجل س��وريا 
وأن االنته��اكات وجرائم الح��رب من قبل قوات األمن، 
كما ق��ال هي "ش��ائعات ولم تح��دث". المق��دم عمار 
يترأس مبنى المدرسة حيث يتم استقبال المتمردين 
السابقين فيها الجراء فحوص أمنية بعد السماح لهم 
بالخروج من حمص المحاصرة مقابل القاء اسلحتهم.

وق��د ت��م االف��راج ع��ن المئ��ات، ولك��ن ال تزال 
العش��رات م��ع بعض األس��رفي الداخل، وقد أمس��ك 
المق��دم أحد الش��بان الموجودين في هذه المدرس��ة 
واصف��ًا اياهم باألصدقاء الج��دد الذين ينضمون إليه 

أللعاب الشطرنج وكرة القدم.
وقال الرجال في هذه المدرس��ة انهم قاتلوا من 

أجل المال أو المعتقدات المضللة وقال أحدهم مرددًا 
ما س��معه على سكايب من المقاتلين الذين كانوا في 
داخ��ل أن بعض ق��ادة المتمردين لديه��م مكنوز من 
الس��جائر واألس��لحة والمواد الغذائية ف��ي حين أنهم 

يموتون جوعًا.
وأضاف أخر: "كنا نأكل القطط, وكننا على وشك 

أكل البشر"
يردد المقدم: "حفظ اهلل الجيش".

في وقت الحق، همس رجل أخر بعد أن تم نقله 
أن "لي��س كل م��ا قلنا صحيحًا"، وق��ال " القلب مرتاح 

اآلن، ولكن العقل يتساءل ماذا سيحدث لنا."
انزعج أنصار الحكومة في حمص بس��بب سماح 
الحكوم��ة لعملي��ات اإلج��اء، و منحها العف��و وتوفير 
المس��اعدات الغذائية المحدودة التي سمحت في يناير 
كانون الثاني في حمص القديمة. أضافت جميلة علي 
42 عامًا "أنهم يمكنّون االرهابيين", وأن ابنتها كادت 

ان تقتل بسبب قناص من المسلحين. 
وأضاف أب��و عب��دو الحمصي عبر الهات��ف, واحد 
م��ن المقاتلين اللذين تم اجائهم من المدرس��ة أن " 

في األس��ابيع القليلة القادمة س��وف نقبل الثورة في 
حم��ص وداعًا" و أن��ه "فقط 600 م��ن المقاتلين من 
أص��ل 1500 اختاروا البقاء في حم��ص القديمة, وأن 

العشرات تغادر يوميًا".
الرئيس األسد تحدى الرئيس اوباما الذي مضى 
عل��ى جملته "أن األس��د أيامه معدودة " س��نتان, وقد 
اس��تفاد األس��د من دعم ق��وي من قاعدته الس��ورية 
وحزب اهلل وروس��يا وإيران وفوضى الخصوم المحلية 
ال��ذي  المتطرفي��ن  المس��لحين  وصع��ود  والدولي��ة 
اس��تنزف التعاطف مع الثوار ل��دى الرماديين والعديد 

من المؤيدين.
اآلن وق��د قال األس��د إلى ان��ه يتطلع إل��ى إعادة 
انتخابه, العديد م��ن الملصقات الجديدة تصوره على 
أن��ه المنتصر على الهجوم العالم��ي ضده. اليوم ترى 
ف��ي حمص جمل عل��ى الحائط "المقاوم��ة والصمود 

واالنتصار وإعادة اإلعمار."
م��ازال في ح��ي باب س��باع, المدينة المس��تعادة 
من المس��لحين في عام 2012، شوارع كاملة مهدمة 
ويقول سكانيها انهم ال يستطيعون إعادة بنائها بعد، 

ألن القتال قد يتصاعد مرة أخرى.
في دمش��ق، عاد الصخب إل��ى المدينة القديمة، 
ولكن يقول التجار والزبائن أنهم مفلسون والمبيعات 
قليل��ة. وي��رى الكثيري��ن أن وقف إط��اق النار هش 

وباالكراه أو غير صادق.
في الوق��ت الراهن، اإلره��اق والخوف والصدمة 
في التكالي��ف الناتجة عن ثورة هو الواضح في كامل 

المناطق السورية.
وقال صاحب أح��د المحال الذي لديه موقف مؤيد 
للثوار أن أحد الرس��امين الذي ظهرمؤخرا مع ميليشيا 
الحكومة، عرض عليه رس��م علم س��ورية على بابه 
مقاب��ل 30 دوالر. أض��اف ضاح��كًا إنهم اذا ج��اؤا إلى 
المحل هنا لعمل مقابلة للتلفزيون المحلي فس��أقول 

لهم " بشار هو األعظم".
الصور: من المصدر األصلي

مصدر المقال األصلي:
http://www.nytimes.com/201406/04//world/
middleeast/break-in-syrian-war-brings-
brittle-calm.html?ref=middleeast&_r=2

أحد أحياء مدينة حمص

أحد أسواق مدينة تدمر
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الرابع والع�شرون 8/24
أنهى محمد حسنين هيكل حلقته الثالثة من حديثه 
الطوي��ل.. إنه لحدي��ث عميق وحزين، مل��يء بالمواجهة 
ع��ن الواق��ع العربي المه��زوم وعن ما يدور ف��ي االتحاد 
السوفييتي من صراع، وعن الخلفية األمريكية في حرب 

الخليج. 
يرجع ب��ي التاريخ إلى عام 1966، عندما كنت عضوًا 
ف��ي وف��د صحافي س��افر إلى مص��ر، كنا ش��بابًا معتدين 
بأنفس��نا، ن��رى كل من لي��س معنا هو ض��د الوحدة كأن 
الوح��دة وقف علين��ا، ومن لي��س معنا فهو ض��د الوحدة.. 
كان��ت أيام س��عّرها اإلنقابي��ون ضد عب��د الناصر وضد 
كتابات هي��كل التي كانت تمأل صفحته األس��بوعية في /
األهرام/ حول مشروع روجرز وحول البعث وأعداء الوحدة.

زرن��ا يومه��ا »األهرام« ف��ي المبنى الجديد، ش��رح 
هي��كل للوف��ود العربي��ة با كل��ل وال مل��ل، وكان يق�ف 
بالق��رب منه الصحفي��ان اللبنانيان المش��هوران: رياض 
طه صاحب دار األحد، وس��ليم اللوزي صاحب /الحوادث/، 
وأس��ترجع حديث��ه اآلن. أتذكر الدعوة الت��ي لبتها الوفود 
للعش��اء ف��ي فن��دق »ش��برد« ولمع��ان عيني��ه وحركته 
الدائمة. أش��عر باألس��ى اآلن، وبعد هذا السجن الطويل 
ألنن��ي تلك األي��ام لم أقترب منه، وأتحدث إليه ش��خصيًا 
عن هم��وم وقضايا ه��ذا الوط��ن الكئي��ب.. اآلن صارت 
األم��ور مختلفة.. ذهبت الش��عارات، والحم��اس الفاضي 
للوح��دة وبدونا نحن البعثيي��ن االنقابيين طاب الحكم 
أنن��ا ض��د الوح��دة والحري��ة وض��د االش��تراكية، وض��د 

اإلنسانية بالممارسة العملياتية.
تحدث هيكل اآلن عن مأس��اة الع��راق الحالية وعن 
العالمي��ن التعيس��ين: العالم العربي والعالم اإلس��امي 
اللذين من خال قيادتهما، يريدان وضع فيتو على العراق 
جنبًا إلى جنب مع /الفيتو/ األمريكي واألوربي، كما تحدث 
عن قطار الس��ام الذي يرك��ب فيه حكام »عمي« صم » 
بك��م »، فهم ال يفقهون. أعمته��م االرتباطات وأعماهم 
التدجي��ن، وتخري��ب الوطن فه��م مقادون م��ن أنوفهم 
لمصلحة إس��رائيل وأمريكا، تحدث وتحدث بيأس يلتقي 

مع يأسنا نحن مساجين الوطن المسحوق والمباع. 
وقفت قبيل إقفال األبواب في الساعة السابعة على 
س��طل »باستيكي/ أنقل إلى القمر – مرت أشهر لم أره 
– ما أعانيه من كرب وهم وأسى. كان مدوَّرًا وكأنه قادم 

من هوة من الضباب والبخار«.
اليوم اخلام�ص والع�شرون 8/25

أمضي��ت الليلة الماضية في المهج��ع األول، ويضم 
أحد عش��ر نزيًا بينهم محم��د الجندي /أبو وضاح/ خريج 
كلية الفلس��فة ومن مواليد 1934 وال��ذي كان نقيبًا في 
س��اح الهجانة، وعندما اعتق��ل كان موظفًا في مصلحة 
الريجي، أما أصغر س��كان المهجع فه��و مالك فارس من 
موالي��د 1960 وه��و طالب مهندس أنهى عامين دراس��ة 
هندسة، وعام لغة روسية في أوديسا، وكذلك هناك أبو 

سليمان خربطلي من كفر تخاريم ومن مواليد 1942.
قررت النوم في المهجع األول بعد أن اطمأنت نفسي 
على يوس��ف العيد الذي جاءت زيارت��ه التي تأخرت ثاثة 
أش��هر. في الزيارة الس��ابقة كانت والدته متعبه وش��به 
منتهي��ة وقالت له: ي��ا بني ربما تكون آخ��ر زيارة. أعتقد 
أن تأخ��ر الزيارة بس��بب وفاتها. لق��د ازداد عليه الضغط 
ف��ي األيام األخيرة. وغدا قليل الن��وم وكثير الكوابيس.. 
ه��ذه الوالدة تعذبت مع أبيه وكذل��ك معه، وعندما يزداد 
الس��جن كآبة يجلد الس��جين نفس��ه ويلومها، بل أحيانًا 
ال يج��د في حيات��ه نقطة مضيئ��ة، إنه المل��ل والروتين 

والتفكي��ر بحال��ة األهل المتردية والمتش��ظية، وبدل أن 
يكون في الخارج يسعى لتحسين ظروف المعيشة، فإنه 
يستمر هنا عالة على الزمن، وعلى األهل، وعلى الحياة. 
حاول��ت التخفيف عنه هو الذي كان ف��ي بداية عمله في 
ش��ركة غزل في المحافظة، واس��تلم دعوى أو دعوتين، 
وس��جل في نقابة المحامين، ثم اعتق��ل وراحت وظيفة 
محامي الش��ركة. وج��اءت الزي��ارة، وجاءت أم��ه وهنأته 

وذهبت أنام في المهجع األول.
اليوم ال�شاد�ص والع�شرون 8/26

مازلت ف��ي المهج��ع األول. هذا محم��د الزغبي من 
حلب ومن مواليد 1950، كان رائدًا في س��اح الصواريخ 
وه��ذا أبو عبد اهلل جمعه كوبان من ريف محافظة إدلب، 
وزهي��ر س��كرية م��ن محافظ��ة الاذقي��ة وهم��ا /زهير 
وجمعة/ معتقان من عام 1980، وهذا محمود عويد من 
نازحي قرية كفر حارب المج��اورة لبحيرة طبريا، ويقيم 
حالي��ًا في درعا، وأبو علي زيدان ال��ذي با زيارة , وعلى 
م��اك آمري��ة الطيران , وأحمد النابلس��ي م��ن النازحين 
كذلك، وفواز نصيرات من حزب اإلتحاد االشتراكي رحبوا 
ب��ي، وقالوا: أنهم ينتظرون مجيئي منذ عش��رة أيام بعد 
العشاء في الثامنة والنصف ذهب أربعة للعب /المورتو/. 
وأما البقية فجلسنا حول صحنين من التفاح والعنب، 
وتناولنا كأس��ًا من العرق المسحوب محليًا، وبدأنا نشرب 
ونتح��دث، حدثتهم عن بعض أس��فاري إلى مصر وروما 
والجزائ��ر، وعندم��ا أصبحت الس��اعة العاش��رة والنصف 
انته��ى الاعبون وج��اءوا نحونا، وما زال نقاش��هم حول 
اللعب��ة والخط��أ والصواب فيه��ا، وعندما حض��روا جددنا 
الب��زورات والفواكه واألكواب.. ش��خصية ف��واز نصيرات 
ش��خصية طريف��ة ومرحة وم��ألى حرك��ة وحيوية وهو 
من موالي��د 1958 متزوج ومتخرج بالهندس��ة الزراعية، 
ومعتق��ل من��ذ عام 1986 هو وخمس��ة آخ��رون يقيمون 

معنا في مهاجع أخرى. 
عن��د الس��اعة الحادية عش��ر والنصف جلس��نا على 
ف��راش ف��واز: أن��ا وف��واز وأبو وض��اح وأحمد النابلس��ي 
وأبو رباح وزهير س��كرية، أما الباق��ي فقد ذهبوا للنوم، 
وس��كبنا المزي��د م��ن الك��ؤوس، وعندما انتص��ف الليل 

أطفأنا النور، وبقي نور المنافع فقط. 
تطول أحاديث السجن، وتستعر النكات والتفاصيل. 
السجن الذي يجبر نزيله على لوك أدق التفاصيل وأصغر 
المام��ح. هكذا مضى الحديث سلس��ًا متسلس��ًا هادئًا، 

وق��د ش��ربنا أخيرًا جرع��ات من نبيذ بلون زيت الس��مك، 
وجدن��اه طيبًا. امتدت الجلس��ة إلى الثاني��ة والنصف بعد 
منتصف الليل، وقد ش��عرت بالنع��اس واالرتخاء وكذلك 

الجميع فذهبنا للنوم. 
اليوم ال�شابع والع�شرون 8/27

تعودنا أن نصن�ع س��عادتنا بأيدينا، وننس���ى نهائيًا 
أنن��ا وراء األبواب المقفلة والمحروس��ة.. وأنا في المهجع 
األول تحدث أبو وض��اح ابن ضيعة /أم ميل/ الواقعة إلى 
الش��رق من السلمية عن ش��قيقاته البنات اللواتي يُكنَّ 
له��ن حبًا صافيًا، وعن زوجته التي يذكرها بحب وإجال، 
وعن أوالد عمومته حس��ني ومصطف��ى وقد توفيا األول 
كان عقيدًا وحقوقيًا وعضوًا في محكمة حلب العسكرية، 
والثان��ي عقي��دًا في الجي��ش العامل. تحدث ع��ن القرية 
وعن الس��لمية، وعن األي��ام التي أقامها في القامش��لي 
قائدًا لحرس الحدود /كان رائدًا احتياطيًا/ وعن تس��جيله 
ف��ي كلية اآلداب – فرع الفلس��فة، وعن عائلته /الجندي/ 

التي كانت من أوائل العوائل في البلدة. 
وتح��دث أبو عل��ي النابلس��ي، وه��و ع��ازب ووحيد 
ومن قرية /قرف��ة/ التابعة إلذرع في حوران. وهو عامل 
طباع��ة، اتبع دورة في ألماني��ا الغربية وذلك بعد المعهد 
اإلع��دادي، تحدث كذلك عن ش��قيقاته البنات اللواتي لم 
يزل��ن عازبات، وعن والده العجوز وأمه، وعن األيام التي 
ال يعرف إن كانت ذاهبة أم قادمة. وتحدث زهير س��كرية 
عن س��نته الوحيدة التي أقامها في اإلتحاد الس��وفييتي، 
ورجوع��ه دون فائ��دة، وتس��جيله في كلي��ة الفنون في 

دمشق واعتقاله في ربيع 1980 ووفاة أكثر أهله.
أنهينا الحديث مع تقدم الليل، والصمت يلف األنحاء، 
طالبون��ي بالتحدث بصوت منخف��ض.. رحت أتحدث عن 
القاه��رة وع��ن أهرامات الجي��زة، وعن /هي��كل/ ووفدنا 
الصحافي عام 1966، وعذوبة المص�ريين، وخفة دمهم، 
وع��ن فن��دق /قصر الني���ل/ وعن ح�ي /جوردن س��يتي/ 

والقصور في هذا الحي. 
ث��م تحدث ف��واز نصيرات ع��ن المش��اريع الزراعية 
الت��ي كان بصدد إنجازه��ا واألراض��ي الزراعية الخصبة 
الت��ي تواجه وادي اليرموك، كما تحدث عن ش��االت /تل 
ش��هاب/ وعن ق��رى حوران الت��ي ازدهرت فيه��ا الزراعة 

بفعل أموال الذين يعملون في الخليج.
تحدثنا عمّا في سجون تدمر والمزة وفرع التحقيق. 

وتساءلنا عن لحظة اإلفراج ومتى تكون؟  
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»الحش��مة بالكبري��اء والحري��ة.. 
وليس بلبس الجلباب والذلة«.. 

الت��ي  اإلنج��ازات  أه��م  م��ن 
قدمته��ا المرأة الس��ورية للثورة على 
األرض ه��و تجذي��ر مش��روع الحرية 

والديمقراطيّة والكرامة
الم��رأة حمل��ت مش��روع الحري��ة 

بشكل يومي.. 
نتيج��ة  ذات��ي  بوع��ي  حملت��ه 

إحساسها بالقهر. 
حملته لكي تحمي أوالدها وأهلها 

وبيتها. 
حملت��ه لك��ي تدافع عن نفس��ها.  
لكي تعيش بكرام��ة من دون أي قهر 

واستعباد. 
المرأة السورية كانت صادقة في 
األغل��ب؛ ألن العواطف الضرورية هي 
محركها.  ولذلك التزمت بالثورة رغم 

أوجاعها وآالمها. 
لك��ن أي آالم وأي مخ��اوف حركت 

المرأة؟
آالمه��ا ومخاوفه��ا كإنس��ان.. ثم 
كأس��رة.. ثم كعائلة.  كس��ند وحضن 

لذاته��ا وأهلها.  وتخّطت حواج��ز العيب والتقاليد 
البالي��ة بش��جاعة وس��رعة.  وس��ارت ف��وق درب 

الكفاح للحريّة والكرامة واألمن. 
الجرأة هي سلوك متطور سلكته هذه المرأة، 
وكسرت س��طوة المحرمات االجتماعية التي تقيد 

عملها وتتحكم بأدائها وتتركها ضعيفة ذليلة. 
ال  الث��ورة..   ف��ي  الس��ورية  الم��رأة  قال��ت 
البتزاز أنوثتها وضعفها االجتماعي وبدأت تش��ق 
طريقه��ا.. تدوس بأقدامها عل��ى الجهل والتبعية 

والظلمة. 
قالت المرأة ال للتهميش.. وبعد اآلن ال مجال 
ألن تقب��ل بتكريس العبوديّة.. وإال س��تكون من 

جديد في خدمة السلطان والطغيان
الم��رأة في الث��ورة أعادت النظ��ر للدين بكل 
عفوي��ة؛ قب��ل أن يج��ري الت��داول النظ��ري فيه؛ 
فالع��رف الدين��ي الذي تحك��م بها، بع��د أن حوّر 
الس��اطين الدي��ن، واس��تولى علي��ه الرجعي��ون 
والمش��ايخ المدعون والموظفون لدى الس��لطة، 
ولدى أصحاب القرار والنفوذ،.  هذا العرف الديني 
لم يعد قادرا على اللعب بعقلها والعبث بقدرها.. 
ولم يعد يقنعها.. أصبح من الماضي.  وثارت 
عل��ى نفاقه..  ما يعنيها اآلن هو أن يكون اإليمان 
للخي��ر والفائدة والصاح وحل المش��اكل الكثيرة 
والشجاعة والجهاد والصبر..  لم يعد الدين بقادر 
عل��ى التخدير.  لدى المرأة الثائرة، انفضح الكذب 
والتلفيق.. انفضحت مساعي التحكم والسيطرة 

والهيمنة باسم الدين. 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  الم��رأة  س��يادة 
المفقودة في س��وريا..  جعلتها ضعيفة وجعلتها 
ضحي��ة، وص��ارت تح��ت ظ��روف الث��ورة عرضة 
لانتهاك واالغتصاب والتضلي��ل والحاجة.. لكنّ 
إس��هام الم��رأة في الث��ورة جعلها تكتش��ف مدى 
حاجته��ا للق��وة االقتصادي��ة والسياس��ية حتى ال 
يج��ري اس��تغالها، ولذل��ك تحركت بق��وة داخل 
العم��ل اإلغاث��ي والمدني والسياس��ي.. رغم كل 
المطب��ات والمخاط��ر والصعوب��ات.  ه��ي ب��دأت 

الطريق.. وتدريك أن الدرب طويل.. 
ل��م تصن��ع الش��روخ االجتماعي��ة..  الث��ورة 
الش��روخ كان��ت موج��ودة.  الثورة كش��فت عنها 
وأظهرتها.. فرأت المرأة نفسها وسط متناقضات 
اجتماعية كبيرة جدا.. وهي مازالت تحاول البحث 
ع��ن منف��ذ..  ليس المخرج س��ها.  هناك نس��اء 
عرفن الطريق.  وهناك نس��اء ضيع��ن الطريق.  
الخط��ر ف��ي أن تك��ون الم��رأة جزءا م��ن تعميق 
الش��روخ عندما يصب��ح الرجل عدوه��ا وخصمها 
لمج��رد كون��ه الرجل، ب��دل أن يك��ون العدو هو 
المس��تبد والطاغية والنظام السياسي الباطش..  
اللوات��ي يتع��اون ض��د الرج��ال لي��س طريقهن 
صوابا؛ فقد يؤذين المجتمع تحت مس��مى الحرية 
والحق��وق بم��ا يخ��دم مصال��ح النظ��ام الفأس��د 
وأعوان��ه.  لك��ن اللوات��ي يتعاون ضد االس��تبداد 
وضد القهر والذل والتبعي��ة والتهميش؛ فصواب 
طريقهن وهن يأخذن المب��ادرة للقيادة وتحقيق 

السلم األهلي والتآلف المنصف. 
النهض��وي  الح��راك  الم��رأة اآلن ج��زء م��ن 
والثوري التحرري.  وهي تس��عى لإلنتاج واإلبداع 
من أج��ل العيش بكرام��ة وإعانة األس��رة ضمن 
الظروف القاهرة ؛ مثل الحصار والقتل والتجويع 
والتهميش، وعبر ممارس��ات كثيرة لتقييد المرأة 
وكبح أدائها الثوري بهدف إضعاف الثورة وإسقاط 

مشروعيتها وإضعاف حاضنتها.  
وقد نجحت المرأة في التغلب على التحريض 
ضد عملها الثوري بتحريم خروجها في المظاهرات 
والمسيرات تحت مفاهيم دينية ضيقة، مستمدة 
من ثقاف��ات جاهلة قاص��رة؛ مثل ع��دم مخالفة 
ولي األمر ووجوب طاعته، ومثل قوانين المكروه 
والمح��رم, ومثل مفهوم درء األذى والحفاظ على 
األع��راض والش��رف، ومثل تجنب المفأس��د، ألن 
الس��امة وحماية المصالح هما األساس)مصالح 
الذكوريّة السياس��ية واالجتماعيّة(، ومثل لزوم 
البي��ت صونا للش��رف وتجنبا للمعاص��ي..  المرأة 

بإصرارها على الصمود في الثورة. 
لذل��ك حتما س��تنجح المرأة ف��ي العمل على 
إزاح��ة المفاهي��م المتعلق��ة بالعج��ز والضعف..  

واجتماعيّ��ا،  وثقافيّ��ا  قانوني��ا، 
مختل��ف  قي��ادة  عل��ى  واالنتف��اض 
أجه��زة الدولة االس��تبدادية القمعيّة.  

خصوصا وأن
الموقف الثوري للمرأة السوريّة، 
ج��اء عل��ى الرغم م��ن ش��دة القبضة 
الغليظة التي تتحكم بها وبمصيرها، 
معاكس��ا لتي��ار تدجينه��ا وترويضه��ا 
وترهيبها، وذلك من إصرارها اليومي 
المذه��ل على دع��م مش��روع الثورة 

ومشروعيتها.. 
نع��م.. اتس��م موقف الم��راة في 
الث��ورة بق��در كبي��ر م��ن الش��جاعة 
والبطول��ة، ومّثل��ت، واقعي��ا، وعل��ى 
الثورة)الحري��ة-  مب��ادىء  األرض 
باستش��هادها  وقدم��ت  الكرام��ة-(، 
وباعتقاله��ا وصموده��ا ف��ي مواجهة 
االنتهاكات الجسيمة دروس التضحية 
والمقاوم��ة والب��ذل.. وحتما س��يكون 
لذلك ق��وة تم��د مش��روعها التحرري 
الذاتي واالجتماع��ي والوطني بطاقة 
هائلة تدفعها نحو االستمرار من أجل 

النصر..  
عندم��ا صم��دت المرأة الس��ورية 
عل��ى األرض في مواجهة عنف ش��ديد ووحش��ي 
مارس��ه ضدها نظام األسد وعصاباته وشبيحته، 
بالهج��وم عليها عن طري��ق االغتصاب والتعذيب 
واالعت��داء واالعتق��ال والقت��ل والتش��ريد وبذبح 
أطفالها وقتل رجالها وتجويعها وإذاللها واستغال 
أمومتها.. فإنها كانت تقدم أمثلة في العض على 
الج��رح والصم��ود والتفاني واإلخاص لمش��روع 
وطني سياسي إنساني نهضوي.  نجحت وقاومت 
ح��االت انته��اكات ش��ديدة، له��ا وقعه��ا الش��ديد 
وتأثيرها الس��لبي المدمر ف��ي مجتمع رجعي، ال 
يجد مانعا في التعدي على المرأة باس��م العرض 

والشرف واسم العائلة واألخاق والحشمة.  
الم��رأُة في الث��ورة الس��وريّة خاضت صراعا 
ح��ادا ف��ي خض��م مجتم��ع خ��ارٍج م��ن الت��ردي 
االجتماع��ي والسياس��ي والفك��ري، بق��وة أصلب 
م��ن قوة الرجل وأش��د أحيانا؛ ألنه��ا كانت تواجه 
انتهاكات أش��د وأصعب.. وأص��رت على أن تحارب 
كل منظوم��ة االس��تبداد والقه��ر، وتق��دم فعا 
إنس��انيا ووطني��ا في غاي��ة األهمي��ة يتمّثل في 
أنجاز مش��روع الحري��ة والكرام��ة.. تناضل تحت 

أقسى الظروف من أجل النصر والحريّة. 
أيتها المرأة الس��ورية الح��رة الثائرة النبيلة.. 

أنت قوس قزح طالع من غيم اآلالم غيثا.. 
ارفعي رأس��ك كثيرا وكثي��را وتحرري عميقا 

من أثقال العبودية
أنت األحوج اآلن لمحبتنا وثقتنا ودعمنا.. 

مادم��ت س��تؤصلين بكبري��اء قي��م الوف��اء 
والحرية.. 

مادم��ت تزرعي��ن بآالم��ك وأفراح��ك حلمن��ا 
ومجدنا..

في حمرة جراحك ترتقين إنسانة..
وف��ي رحم قلب��ك يتكوّر ف��ي األرض األنا.. 

تتكون العقول والوالدات والتنشئة..
حيث ال ش��رعية للجاد يجلدنا.. وال تشريع..  
بوأد الضحيّة وال خنقٌ لكبرياء عجوز أوصبيّة.. 

عمل للفنان عمار النحاس
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د. جالل اأمني:
ع�شر اجلماهري الغفرية

  ياسر مرزوق
»كان ذل��ك من��ذ نح��و خمس��ين 
عام��ًا، عندما ركب��ت الطائ��رة للمرة 
األولى، وما زلت أذكر كيف كان راكبو 
الطائ��رات يعاملون في تل��ك األيام، 
كنا نحن راكبي الطائرات نمثل نسبة 
ضئيلة للغاية من س��كان العالم، أي 
أنن��ا كن��ا ارس��تقراطية ب��كل معنى 
الكلمة، وكان على ش��ركات الطيران 
مضيفي��ن  م��ن  فيه��ا،  والعاملي��ن 
ومضيفات، والمشتغلين ببيع التذاكر 
وحجز المقاع��د، أن يعاملونا بصفتنا 

ارستقراطية العالم.
كان كل شيء أرخص بكثير منه 
اآلن ولكن تلك الجنيهات القليلة التي 
كانت تذكرة الطائ��رة تتكلفها كانت 
فوق متناول أي��دي الغالبية العظمى 
من س��كان العالم، الذين كان عليهم 
بس��بب ذل��ك أن يكتف��وا بالبقاء في 
مدينته��م أو قريته��م ال يتجاوزونها، 
أو عل��ى أحس��ن تقدي��ر، أن ينتقل��وا 
م��ن مكان إلى آخر بالقطار الذي كان 
وس��يلة لانتقال أكثر ش��عبية بكثير 

من الطائرة.
م��رت الس��نوات ورأي��ت األم��ور 
رأي��ت  حت��ى  فش��يئًا  ش��يئًا  تتغي��ر 
نفس��ي ف��ي أح��د األي��ام واقف��ًا في 
صف طوي��ل ينتظر صع��ود الطائرة 
المتجهة إلى أح��د دول الخليج، وكان 
أغل��ب الواقفي��ن أمام��ي وخلفي من 
يكون��وا  ل��م  المصريي��ن،  العم��ال 
يرت��دون القمي��ص والبنطلون مثلي 
ب��ل الجلب��اب، كان الجلب��اب نظيف��ًا 

ومختارًا بعناية ليناس��ب مق��ام الطائرة، ولكن 
من الواضح أيضًا أن معظم الواقفين كانوا من 
ذوي الدخ��ل المنخفض الذاهبي��ن إلى الخليج 
بحثًا عن عمل، وكثير منهم لم يكونوا يعرفون 

القراءة والكتابة.
تغيرت معاملة موظفي ش��ركات الطيران 
لل��ركاب نتيج��ًة لذل��ك، ل��م نعد نح��ن راكبي 
الطائ��رة ارس��تقراطية العال��م، ب��ل أصبحنا » 
جماهي��ر غفيرة » تعج بها الطائ��رات، أصبحنا 
مايي��ن بعد أن كنا مئ��ات، وأصبح المضيفون 
والمضيف��ات يلقون إلين��ا بصواني الطعام با 
مباالة أو ابتس��ام كما كان يحدث في الماضي، 
وأصبح علينا أن نقبل ما يعطوه لنا من دون أن 

ننبس بحرف ».
يتن��اول ه��ذا الكت��اب جوان��ب م��ن تطور 
المجتمع المصري خال الخمسين سنة األخيرة 
م��ن القرن العش��رين، وه��و به��ذا يمكن عده 
اس��تطرادًا وتكمل��ة لما ب��دأه في كت��اب » ماذا 
ح��دث للمصريين » والذي قدمن��ا قراءًة له في 
زاوي��ةٍ س��ابقة، إذ يتناول جوانب ل��م يتناولها 
الكت��اب المذكور، ورغ��م اعتب��ار كتابنا تكملة 
لكتاٍب س��ابق إال أن هن��اك اختافًا مهمًا فبينما 
كان��ت الفك��رة المس��يطرة على الكت��اب األول 
ه��ي فكرة الحراك االجتماع��ي، أي أثر ما حدث 
للتركي��ب الطبق��ي للمجتم��ع المص��ري عل��ى 
مختلف مظاهر الحي��اة االجتماعية، فيما يركز 
كتاب الي��وم على اآلث��ار المترتبة على محض 
الحج��م، أي تلك التي ترتب��ت على زيادة حجم 
الج��زء المؤثر م��ن الس��كان، أو بحس��ب أمين 

الحج��م الفع��ال للس��كان، بص��رف النظر عن 
التغيي��رات التي لحق��ت المركز النس��بي لهذه 
الطبق��ة أو تلك، ويعتقد أمي��ن بأن آثار الزيادة 
ف��ي الحج��م المطل��ق للش��رائح المؤث��رة من 
الس��كان قد ال تقل أهمية عن أث��ار التغير في 
المكانة النس��بية التي تتمت��ع بها كل من هذه 

الشرائح.
نح��ن ال نعي��ش عص��ر األيديولوجي��ا، ال 
نعيش عصر الرأس��مالية وال االشتراكية، نحن 
نعيش زم��ن الرجل الع��ادي والم��رأة العادية، 
ويقص��د أمي��ن بالجماهي��ر الغفي��رة » تل��ك 
الش��ريحة الفعال��ة و الكبي��رة والق��ادرة عل��ى 

التأثير وحكم نمط الحياة في المجتمع »..
يش��ير أمي��ن إل��ى أن ظاه��رة الجماهي��ر 
الغفي��رة ارتبط��ت بتزاي��د الكثافة الس��كانية 
في العال��م أجمع، وظاه��رة الجماهير الغفيرة 
هذه له��ا منافعها كم��ا أن لها مضاره��ا أيضًا، 
فبق��در م��ا ضربت الصف��وة ولقنت درس��ًا في 
التواض��ع والت��زام الح��دود، تح��ررت الجماهير 
الغفي��رة وحصلت على ما كان��ت محرومة منه 
م��ن حقوق. وربما لم نعد اآلن أس��عد حقًا مما 
كنا فيه منذ خمسين عامًا ولكن من المؤكد أن 
ما كان مقصورًا عل��ى القلة أصبح في متناول 

كثيرين.
يق��ول المؤلف إن نمط الحي��اة الذى نحياه 
جاء اس��تجابة لمتطلبات الرجل العادي والمرأة 
العادي��ة، وهى الظاهرة التي يس��ميها »عصر 
الجماهي��ر الغفي��رة«، وقد بدأت بحس��ب قوله 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث خرجت 

أمريكا منتص��رة، وبانتص��ار أمريكا 
وتأكد سيادتها على العالم، وسطوع 
والعس��كري  السياس��ي  تفوقه��ا 
تس��رب  والتكنولوجي،  واالقتصادي، 
نم��ط حياته��ا وم��ا يحمله م��ن قيم 
إل��ى ش��عوب  واس��تهاكية  تجاري��ة 
الس��لع  وبات��ت  جميعً��ا،  األرض 
تس��تهدف ع��ددًا ضخمًا م��ن الناس. 
المشكلة أن الناس أذواقها تختلف، و 
ال تش��ترك إال في حب أش��ياء عديمة 
الفائدة أو المؤذية. لكي تقدم ش��يئًا 
يرض��ي كل الن��اس فاب��د أن تقدم 
إما ش��يء غير أخاقي أو علي أحسن 

تقدير غير مفيد.
يق��وم أيض��ًا بتحلي��ل كلم��ه أن 
الرأس��مالية تنف��ى الثقاف��ة و يعتبر 
أن ه��ذه الجملة صحيحة تمامًا و هي 
عب��ارة س��مير أمين و لكن��ه يتحفظ 
على ذلك أن المش��كلة فقط ليس��ت 
فى الرأس��مالية فم��ن الممكن أيضًا 
أن يحدث هذا فى االش��تراكية و لكن 
بوجه عام الرأسمالية تنفي الثقافة. 
و يعب��ر عل��ى أن ظاه��رة الجماهي��ر 
الغفيرة ه��ي وثيقه الصلة بكل من: 
اكتس��اح نمط الحي��اة األمريكي لكل 
م��ا ع��داه، تغري��ب العالم، اكتس��اح 
الرأس��مالية و ه��دف تعظي��م الربح 
ل��كل ما ع��داه م��ن أه��داف، التنمية 
التق��دم  و  الس��ريعة  االقتصادي��ة 
التكنولوجي. و لك��ن هذا كله نتيجة 
اكتس��اح قي��م و رغب��ات الجماهي��ر 
الغفي��رة ل��كل م��ا ع��داه م��ن قيم و 
رغب��ات, يتن��اول الكتاب ش��رح كثي��ر من هذه 
التغي��رات فيف��رد ل��كل منه��ا فصا مس��تقا: 
الصحاف��ة، االقتص��اد، الثقاف��ة، التليفزي��ون، 
التليفون، السوبرماركت، األزياء، أعياد المياد، 

الحب، السياحة، العاقة بين الدين والدنيا.. 
يختم أمين كتابه بالفقرة التالية:

ي��رى اإلص��اح ف��ي حك��م  » كان ج��دي 
المستحيل، ورآه أبي ممكنًا، والمطلوب إصاحه 
في نظره هو حال المس��لمين، ورأيته أنا أيضًا 
ممكنًا والمطلوب إصاحه هو حال مصر وعلى 
األكثر ح��ال العرب، أما ابني فإني أراه يتصرف 
وأس��معه يتكل��م وكأن اإلص��اح الش��امل في 
حكم المس��تحيل، سواء كان إصاح المسلمين 
أو الع��رب أو مصر، وهو يتص��رف وكأن األهم 
هو انصراف المرء لحاله وأال يش��غل باله أكثر 
من الازم بأم��ور هي أعجز من أن يحدث فيها 
أي أث��ر، أو عل��ى األكثر أن ينص��رف المرء إلى 
محاول��ة إص��اح جزئي��ة صغيرة يس��تطيع أن 

يحدث فيها بعض األثر.
قد يبدو للم��رة األول��ى وكأن ابني قد عاد 
إلى النقط��ة التي بدأ منها جدي وهي االعتقاد 
ب��أن الف��رد منا أتف��ه وأعجز م��ن أن يحدث أي 
تغيي��ر مه��م في نظ��ام المجتم��ع، ناهيك عن 
تغيير نظام الكون، ولكن ما أشد االختاف بين 
المصدري��ن اللذين أديا بج��دي وابني إلى هذه 
النتيج��ة الواحدة، لقد وصل إليها جدي بتعمقه 
في قراءة كت��ب الدين، ووصل ابن��ي إليها من 
ق��راءة كتب التاريخ والسياس��ة، وس��ماع أخبار 

العالم من التلفزيون«.
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  زكريا تامر

أحب الرجل الطويل القامة الصارم الوجه إمرأة جميلة حمقاء طائش��ة، وحاول 
كثي��رًا الفرار منها، ولكن��ه كان يعود إليها وقد ازداد حب��ه لها ضراوة وعمقًا، 
وقد قال لها يومًا: كلما ازدادت الكوارث، ش��عرت بأني موش��ك على االقتراب 
مما أحلم بنيله، وهو أن ال يبقى على وجه األرض مخلوق حي إال أنت وأنا. أنت 
تصبحين حواء وأنا أصبح آدم، وننجب ذرية جديدة ال فس��اد فيها وال اعوجاج، 

ونعيش في أرض جديدة ليس فيها تفاح محظور وال قابيل وال هابيل.
فضحك��ت المرأة الجميلة الحمقاء، وتخيلت الكرة األرضية تصغر وتصغر حتى 
تصير تفاحة صغيرة ش��هية تقضمها بأسنانها القوية البيضاء، وسألت رجلها 

ذا الوجه الصارم: ومن سيحكمنا؟ حاكمنا الحالي أم ابنه أم حفيده أم أخته؟
فحنى الرجل الصارم الوجه رأسه واجمًا متهربًا من سؤال يتجاهل جوابه.

هذه غيوم اخلريف
كان الرجل والمرأة يتس��كعان في ش��ارع عريض تنتصب على جانبيه أش��جار 
خضر وأبنية من حجر، فتنهدت المرأة متحس��رة، وقالت للرجل: ليت بيتنا في 

إحداها!
فقال الرجل لها بصوت واثق وهو يضغط يدها التي يمسك بها: سنسكن في 

أغالها وأفخمها.
وس��ار الرجل والمرأة صامتين، وفجأة س��أل الرجل المرأة وهو يشير بسبابته 

إلى أعلى: أترين هذه الغيوم الرمادية التي تتحرك فوقنا ببطء؟
فأجابت المرأة قائلة: هذه غيوم الخريف المبشرة بالشتاء.

فق��ال الرج��ل له��ا: ولكن��ي ال أراها غيوم��ًا، وال أراه��ا إال مجموع��ة من رجال 
المخابرات مزودة بأقوى المناظير، وال عمل لها سوى مراقبة كل الناس.

فضحكت المرأة، وسألت الرجل: وأنا؟ هل تراني إمرأة أم تراني مخفرًا؟
فابتس��م الرجل بمكر، ولم يقل لها إنه يراها لحمًا ش��هيًا يؤكل نيئًا ومسلوقًا 
ومش��ويًا إنما تظاهر بأنه يتأملها بنظرات متفحصة ثم قال لها متسائاًل: ماذا 

أفعل حتى أقنعك بأني أراك أجمل إمرأة على سطح األرض؟
فضحك��ت المرأة، وقالت للرجل: س��أقتنع بأن كالمك غي��ر كاذب إذا دعوتني 
إلى العش��اء في أفخم مطعم، فأرفض مفضلة العش��اء الذي يقدم إلي وأنا في 

السرير.
فق��ال الرجل للم��رأة: ها أنا أدعوك إل��ى أفخم مطعم، وأف��رح ألنك ترفضين 

دعوتي وتقترحين عشاء آخر.
فأفلت��ت المرأة يد الرج��ل، وقصدت بيته بخطى مس��رعة بينما كانت الغيوم 
الرمادي��ة تتابع مس��يرتها المتمهلة حتى تبلغ حقاًل يقعد على عش��به بضعة 
رجال مس��لحين بالبنادق، وقد صاح أحد الرجال بزمالئه: اس��كتوا واسمعوا ما 

أسمع.
ف��الذ الرجال بالصمت، وتناهى إلى أس��ماعهم هدير طائ��رة، فقال واحد من 

الرجال: ستقصفنا كما قصفتنا البارحة.
وحملق الرجال إلى أعلى بنظرات مستطلعة، فلم يروا أية طائرة، ولم يروا غير 
غيوم رمادية، فسددوا إليها بنادقهم، وأطلقوا نيرانها، فتساقطت على أرض 

الحقل بعض الجثث، ولم يسقط حطام أية طائرة.

امل�شت�شلمون لراية النوم
نام الرجل، ولم تنم المرأة، وظلت مفتوحة العينين تحاول أن تتذكر وجه أمها 
التي ماتت قبل س��نوات، فتخفق، وتكتشف أن صورة من يتوهم أنه مالك كل 
الب��الد قد التهمت كل ما ف��ي ذاكرتها من صور، وهي الصورة نفس��ها التي 
تحتل جدران الش��وارع والمكاتب والمتاجر والبيوت والمدارس لذلك المعبود 
الوارث القادر القدير المقتدر المهيمن القهار المحيي المميت الخافض الرافع 
ال��ذي يجمع الن��اس على بغضه والخ��وف منه ومن رجال��ه الملطخين بالدم، 

ولكنهم يتبارون في اإلفصاح عن حبهم له ولرجاله األبطال.
ونامت الم��رأة، وظل الرجل س��اهرًا يحملق في الظلم��ة، ويركض في األزقة 
الضيقة طفاًل مش��عث الش��عر، ويقول ألبيه إن أوالد الحارة ضربوه، فيقول له 

أبوه بصوت موبخ: لو كنت قويًا لما تجرأوا على ضربك.
ويقول لرئيس��ه في العم��ل إن راتبه ضئيل ال يكفي ثمن��ًا للخبز وإليجار بيت، 

فيقول له رئيسه: ولماذا ال ترتشي كما يرتشي زمالؤك؟
ويق��ول للمرأة التي يحبها إن الليل مقيم ال يرح��ل، فتقول له المرأة إن الليل 

مقيم كأن فجره لن يأتي.
ون��ام الرجل، ونامت الم��رأة، وبقيت دوريات الجنود تجوب الش��وارع وتقتحم 
البي��وت باحثة عن المطلوبين وتعتقل المدعين أنه��م أبرياء الذين يبادرون 
بعد س��اعات من اإلعتق��ال إلى التخلي عن الكذب واإلعت��راف بأنهم مذنبون 

يستحقون شر عقاب.

مطر بخيل لرتاب عط�شان
اأحالم الرجل الذي يحب اجلميالت احلمقاوات )1(

دمشق القديمة | عدسة شاب مهاجريني | 2013
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ذاكـــرة دم�شـــق الب�شـــرية
الفنان ناظم اجلعفري

  ياسر مرزوق
ولد ناظم بن صبحي بن س��عد الدين الجعفري، 
ع��ام 1918 ف��ي دمش��ق ألبوي��ن دمش��قيين، وف��ي 
مرحلة التعلي��م االبتدائي بدأ يتلمس خطواته الفنية 
باكتشاف معلمه »شوقي جال« لموهبته التي أخذت 
تنمو ش��يئًا فش��يئًا، إلى أن جاءت النقلة الحاسمة في 
مس��يرته بتدريس الفن في الكلي��ة العلمية الوطنية 
الم��دارس  ف��ي مقدم��ة  أيامه��ا  »وكان��ت  بدمش��ق 
النموذجية » ليكمل دراس��ته الفنية عام 1942 بكلية 
الفن��ون الجميلة بالقاهرة، على يد رواد هذا الفن في 
مصر ومنهم: أحمد صبري ويوسف كامل, و تخصص 
في التصوير الزيتي لألشخاص، ودامت مدة تخصصه 
أربع سنوات، وفي سنة 1946 نال الشهادة الجامعية.

قال الجعفري عن بيت طفولته: » ولدت في بيت 
الطفول��ة..  بيت يجمع المتناقضات، ترف وش��قاء، أب 
عاجز فقير وعم مقتدر ال يعرف الشفقة. ما رأيته في 
ه��ذا البيت جعلني ُأقس��م أن ال أكون عب��دًا للمال في 
يوم من األيام بعدما ش��هدت ما فعل بصاحبه فأصبح 
ال يعرف أخاه، فلم اسع بفني إلى كسب المال وال إلى 

جامعيه لذا قررت أال أبيع اللوحات ». 
بدأ حياته المهنية بعد عودته إلى دمشق مدرسًا 
لم��ادة التربية الفني��ة بثانوية ابن خلدون بدمش��ق، 
وكان له ش��رف المساهمة في تأس��يس كلية الفنون 
الجميلة بجامعة دمشق والتدريس فيها، وكذلك األمر 
بالنسبة لمعهد إعداد المدرسين قسم التربية الفنية 
بدمش��ق الذي بقي فيه مُدرس��ًا لمادة التصوير حتى 
س��ن تقاعده، وقد كان أبًا روحيًا ومعلمًا مُحبًا للعديد 
من المواه��ب الفنية التش��كيلية الس��ورية والعربية 
الت��ي مرت ف��ي واح��ة ميدان��ه الترب��وي والتعليمي، 
وأمس��ى لها فيم��ا بعد حضورها في مج��االت التربية 

الفنية والفن التشكيلي السوري كافة.
يق��ول ناظم الجعفري عن الف��ن في كتابه حياة 
ناظم الجعفري الدمشقي: » إن كثيرًا من المواطنين 
ق��د عمل��وا بالرس��م إال أنهم أخط��أوا الطري��ق الذي 
سلكوه من بدء حياتهم، والفن ليس كأس ماء يشربه 
كل إنس��ان فيروي به ظمأه، إن ف��ن التصوير الزيتي 
يحتاج إلى الكثير من صاحبه، وغير الرسم والتصوير 
يحت��اج أواًل إلى الموهبة ثم إلى اإليمان والقدرة على 
العطاء، إلى الصدق والشجاعة، إلى التواضع واألمانة، 
والمواظبة على الدراسة و التحلي باألخاق والمحبة.. 
إن أي واح��دة مما ذكرته ال يمكن لإلنس��ان العادي أن 
يتحلى بها ويس��تمر بها حتى نهاي��ة حياته والمقدرة 

واإلبداع ما يتوج العمل الفني ».
ابتع��د ع��ن إقام��ة المع��ارض والمش��اركة فيها 
من��ذ ع��ام«1951« م، بع��د حصول��ه عل��ى الجائ��زة 
األول��ى مناصفة في مس��ابقة وزارة المع��ارف, ففي 
ثان��ي معرض جماعي للفنانين الس��وريين دعت اليه 
وزارة المع��ارف وفي حفل توزيع الجوائز الثاث اعتبر 
الجعف��ري أنه حرم من نصف حقه في الجائزة األولى 
ومنحها لنحات وهو المش��ارك الوحي��د في فن النحت 
فق��رر أال يش��ارك في مع��ارض الدولة في س��ورية، 
سافر بعدها إلى »ريو دي جانيرو« وذلك بعد أن رسم 
البن السفير البرازيلي لوحة ليحصل على الفيزا وباع 
كل ما يملكه ليس��تمر هناك وشارك في المعرض مع 

البرازيليين وفاز بالجائزة الفخرية األولى.
عاد إلى س��وريا وكان الفنان التشكيلي السوري 
الوحي��د بي��ن مجموع��ة الفناني��ن المصريي��ن الذين 
أسس��وا كلي��ة الفنون الجميلة بدمش��ق ع��ام 1960، 
وكانت يومها معهدًا عالي��ًا للفنون يتبع وزارة التربية 
ف��ي الجمهورية العربي��ة المتح��دة، وكان أول رئيس 
قس��م للتصوير في كلي��ة الفنون الجميلة » دمش��ق 

»، ودرس م��ادة التصوي��ر فيها حتى م��ا بعد منتصف 
س��تينات الق��رن الماض��ي، ث��م انس��حب بعده��ا من 

التدريس.
 صمم الجعفري الشعار السوري« النسر« والذي 
ه��و رمز القوة و الش��موخ، و كان أول س��وري يصمم 
الطوابع في س��ورية وحصل عل��ى الميدالية الذهبية 

عام »1964« في مهرجان الطوابع الدولي بباريس.
ج��ل موضوعات أعم��ال الفنان ناظ��م الجعفري 
مكرس��ة لمس��قط رأس��ه دمش��ق، وبخاصة دمشق 
القديم��ة، وقد أس��رّ ل��ي أن ما لديه م��ن أعمال فنية 
اليوم، يتجاوز خمسة آالف لوحة منفذة بتقانات لونية 
مختلف��ة، أبرزها أل��وان الزيت، وجميعه��ا نفذها في 
أرض الواقع، في حواري ومحترفات وأس��واق وأركان 
دمش��ق القديمة، دون االس��تعانة بالصور الضوئية، 

كما يفعل غالبية الفنانين التشكيليين اليوم.
ل��م يترك زقاق��ًا أو ح��ارة صغي��رة أو كبي��رة إال 
ورسمها بكل تفاصيلها الدقيقة, كنائسها وجوامعها, 
قبابها وأسواقها, بيوتها الدمشقية وغرفها وسقاطات 
بيوتها.. يعدّ ناظم الجعفري رائد المدرس��ة الواقعية 
االنطباعية، س��اهم ف��ي تثبيت دعائم قي��ام الحركة 
الفني��ة الس��ورية الحديث��ة.. وف��ي تحقي��ق خطوات 
اليقظة التي أنعش��ت الحياة الفنية السورية وكرست 
هواج��س التواص��ل بي��ن الم��وروث التراث��ي ورؤى 

الحداثة.
باالجتي��اح  ش��عرت  من��ذ   « الجعف���ري:  يق��ول 
العمراني التجاري بدأت بتوثيقها وتأس��يس أرش��يف 
يحفظها ف��ي ذاكرة األجي��ال وهي بس��يرتي الذاتية 

تنامت فيها حي�اتي ».
الفن��ان »محم��ود ش��اهين«: »ج��ل  ق��ال عن��ه 
موضوعات أعماله مكرس��ة لمس��قط رأسه »دمشق 
القديم��ة«، وأعماله الفنية تتجاوز خمس��ة آالف لوحة 
منفذة بتقان��ات لونية مختلفة، أبرزه��ا ألوان الزيت، 
ونف��ذت جميع هذه اللوح��ات عل��ى أرض الواقع، في 
حارات ومحترفات وأس��واق »دمش��ق القديمة«، دون 
االس��تعانة بالص��ور الضوئي��ة، كم��ا يفع��ل أغلبي��ة 
الفناني��ن التش��كيليين الي��وم، كما أن ه��ذا الفنان ال 
يؤم��ن باالنتماء إل��ى أي اتج��اه أو مدرس��ة فنية، وال 
يؤم��ن أيضًا بالتجلي الفن��ي، أو الطقس الذي يرافق 
عملي��ة اإلبداع، ورغ��م ذلك فإن أعمال��ه تقدمه فنانًا 

كاس��يكيًا واقعي��ًا انطباعي��ًا، ولوحت��ه عموم��ًا ثرية 
األلوان، متوافقة ومنس��جمة ش��كًا ومضمون��ًا، لونًا 

ورسمًا ». 
جس��د بريشته مدينة دمش��ق في« سبعة آالف« 
لوحة ومازال يعمل في محترفه في وس��ط دمش��ق، 

ويطالب وزارة الثقافة بمتحف خاص بلوحاته.
رس��م الجعف��ري ش��قيقته ف��ي 53 لوح��ة وفي 
إح��دى اللوح��ات التي رس��مها كانت بع��رض 3 أمتار 
وارتف��اع مترين وصوره��ا عارية وبأوض��اع مختلفة 
وس��ط الطبيعة وأس��ماها »الجنة » كما رسم لوحات 
لفتي��ات عاريات منها لوح��ة التاريخ« واس��تطاع فيها 
إنتاج رؤية إنسانية تتواصل بالحب لغة لعاقة الرجل 
واألنثى ورس��مت امرأة تضع الوش��اح عليها وبجانبها 
تفاح��ة حمراء وأخرى خض��راء. وقال عن لوحة الجنة: 
» الجنة رمز لحواء الت��ي تتحمل ألم المخاض وتنجب 
وترب��ي ولو كان بي��د الرجل النس��ل النقطعت الحياة 
بطبع��ه األناني،فالمرأة كبش الفداء آلالمه وش��روره 
وشهواته العارمة المكبوتة وفحيح غرائزه, أنا أريد أن 
اظهر الجس��د دون التباس في عاق��ة الجنس والحب 
م��ن حيث التفرد ف��ي البع��د المعرف��ي والتأمل تجاه 
الجسد الذي كونه الخالق عاري وشفاف مفتاحا للحياة 
ومغاليقها وأردت تش��كيل الجسد في فضاء التساؤل 
بعي��دا ع��ن دف��ن األجوب��ة ألنه الش��رط الض��روري 
والحي��وي لحضورنا الكوني وإعادة قراءته وفك رموز 

لغته وترانيم سكونه, وحركته«.
وتكريم��ًا للجعفري أطلقت وزارة الثقافة اس��مه 
على مرك��ز للفنون التطبيقية ف��ي منطقة القابون، 
يهدف إلى صقل المواهب من خال تدريب الهواة كبارا 
وصغارًا من عمر 6 سنوات وما فوق، على اختصاصات 
فنية تطبيقية هي » الخط العربي والزخرفة والرسم 
والتصوير الزيتي والخزف والس��يراميك أو التش��كيل 

الخزفي ». 
  ق��ال عن��ه الباحث ف��ي الت��راث »محم��د مروان 
مراد«: » يتميز الجعفري بالنس��ب الواقعيّة السليمة 
والصحيحة، سواء أكانت في أعمال الطبيعة والعمارة 
أم في أعمال اإلنس��ان، وتتفرد بشكل خاص لوحاته 
الوجهية التي يضمنها حال��ة تعبيريّة عميقة، وقدرة 
الفتة على التقاط المامح والشبه، وعلى التعامل مع 

األلوان«.
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عمل للفنان: فادي زيادة
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ال يخشى الجميُل الرّاقدُ هنا بعدَ اليوِم وجعَ رصاصةٍ ُأخرى قبَل أْن يُكمَِل جملتًه األثيرَة:
أوكِيدو.. إلى األمامْ!!..

اآلن.. تأخ��ُذ حمصُ المحاصرُة غفوًة من التّعِب و القهِر و الخذالنِ و الجوِع إلى األبدْ في 
قبٍر داثٍر في حديقةِ دَيِْر اآلباِء اليسوعيين..

هن��ا تمام��ًا يرقدُ قلبٌ هوّلنديٌّ ال يزاُل ينبضْ و حوَله يصّلي ألفُ ش��مٍس و قمٍر ونجٍم و 
كوكٍب حمصيٍّ من بيلساْن..

هنيئًا لكَ أيّها الجميْل..حلمك بتراِب حمصَ دثارًا لروحكَ و الجسدْ..
من حمصَ المحَاصَرةِ بكلِّ ما في الكونِ من خذالْن و موسِِم اغتياِل الياسمينْ 2014-4-11
وئام بدرخان
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ذكريات.. 
التقاني على باب ال��دار وأقبل علي.. دكتور 

دكتور.. السالم عليكم.. !!
كان ينتظرني عند س��يارتي، كان في الواقع 
عامل النظافة في الحي، وقد تعودت بالفعل 
أن أحيي هؤالء الناس الطيبين، ويس��عدني 
أن أكث��ر م��ن أربع��ة عم��ال نظاف��ة كانوا 
يبادلونني الرسائل واالتصال عبر موبايلي، 
وكان��وا يباهون بذلك، وم��ن المؤكد اآلن 
انهم حذفوا رقمي ورس��ائلي ونسوا اسمي، 
وأرج��و أن ال ينالهم أذى بس��ببي!!.. وحين 
حييت��ه أه��ال ب��ك! بادرني ف��ورًا وق��د أعد 
كلمات��ه بعناية، وقال لي مفتخ��رًا: دكتور!! 
نحن نخ��رج كل ي��وم جمعة م��ع الحكومة 

بالباصات ضد المخربين.. 
قل��ت له: م��اذا تفعل��ون؟ قال ل��ي: نضرب 

المخربين اللي عم يتظاهروا.. 
لم يك��ن آنذاك ف��ي أيار 2011 أي مس��لح 
في الح��راك الثوري الس��وري.. كانت فقط 
والكرام��ة  بالحري��ة  ومطالب��ات  هتاف��ات 

وحقوق اإلنسان.. 
س��الته: وم��اذا تحمل��ون معكم؟ ق��ال لي: 

العصي وبيعطونا عصا بوري حديد.. 
قل��ت له بغضب: تضرب��ون الناس!!.. وهل 
الن��اس دواب؟؟ م��ن كلفك به��ذا؟؟ صدم 
الرج��ل.. فق��د كان يتوقع من��ي - بوصفي 
عضوًا ف��ي مجلس الش��عب- إكرامية على 
)عمله الوطني(.. وتلعثم المس��كين، وبقية 

الحكاية مفهوم... 
مس��اء ذل��ك الي��وم تحدث��ت ف��ي مجلس 
الش��عب، عن وظيفة عام��ل النظافة، وهي 
وظيفة محترمة، تستحق العون واالهتمام، 
وربم��ا كانت أه��م م��ن البطال��ة المقنعة 
التي يمارس��ها في سوريا اآلالف من الذين 
ينتدب��ون إلى الح��رس القومي بق��رار من 
رئيس مجلس ال��وزراء ويتفرغ��ون بالتالي 
للخدم��ة في الح��زب ويتقاض��ون رواتبهم 
لس��نين طويلة م��ن وزارات الدولة دون ان 

يكون لهم أي عمل فيها. 
قلت للزمالء: نحن مدينون بصحتنا وعافيتنا 
له��ذه الطبقة الكادحة من الزبالين جزاهم 
اهلل كل خي��ر.. ولكنني اليوم اكتش��فت أن 
هن��اك من يح��رف وظيفتهم الش��ريفة عن 
مس��ارها ويحول ه��ذه الوظيف��ة الطاهرة 
إل��ى وظيفة قذرة م��ن التش��بيح والضرب 
واالعت��داء، وويل ألمة تس��لط زباليها على 
أحراره��ا!!.. وهذا ق��در مريب يجب ان نضع 

له حدًا وأن نحاسب المسؤول عنه!!. 
تعرض��ت كالعادة لعلقة س��احنة من زمالء 
في المجلس عرف��وا )بوطنيتهم العظيمة( 
واش��تهروا بإدراكه��م لحج��م المؤام��رات 
التي تحيكها ضد س��وريا القوى االمبريالية 
واالس��تعمارية والصهيونية وتتطلب حشد 
كل الطاقات وخاصة زبالي الوطن، ليقوموا 
بكن��س ه��ذه الحث��االت الت��ي تري��د دمار 
األوطان عبر المطالبة بالحرية والكرامة... 

وكالع��ادة تم توجيه االته��ام إلي بأنني ال 
أدرك االه��داف البعي��دة لق��رارات القي��ادة 
الحكيمة في استنفار جماهير الشعب الكادح 
لمواجهة المش��روع األمريكي الصهيوني.. 

ويبدو أنني لن أدرك ذلك أبدًا.. 

محمد حبش

حي القابون الدمشقي | عدسة شاب دمشقي | 2013

اإياد عما�شة
الفضائية الس��ورية ع��ن أردوغ��ان: »إن صنادي��ق اإلقتراع 
ليس��ت ه��ي الداللة عل��ى صاحي��ة ذاك الرئي��س أو نزاهة 

وعدالة هذا الرئيس«. رواه رئيس الفرع. 

هالة العبد اهلل
إن بع��ض م��ن يغادر الثورة اليوم ويدير له��ا ظهره ألنها لم 
تع��د تتاقى مع أف��كاره ومع رغبات��ه.. كان ق��د انتمى اليها 
بدون وعي سياس��ي لضرورة الث��ورة وأهميتها حتى ولو لم 

تلتق مع أفكاره ورغباته

اأيهم باري�ص
خروج عن النص 1:

هلق اذا تقسمت سوريا طائفيًا، أكيد رح يضل مناطق سنية 
ضمن الدولة العلوية، بس ياترى أش��و رح يصير اس��من؟؟.. 

مثًا سُنّة ال14)طبعا تيمنًا باسم عرب 48(

ح�شام دهنة
وقفة على أطال شارع دمشق!

تقف مواجهًا باب الس��ور الش��رقي للمدينة القديمة، األلوان 
تمي��ل بي��ن األزرق والبرتقال��ي، انع��كاس خي��وط الض��وء 
تُظهر حجارة السور باألصفر المعتّق.. أمامي طريق شديد 
االستقامة رُصف بحجارةٍ زرقاء، مازال يصل شرق المدينة 

بغربها من قبل ظهور إلهِ ابراهيم بخمسة آالف عام. 
لم أترك زاوية ولم أش��رب فيها زجاج��ة )المازا(!! لكل زاوية 
رائح��ٌة ووجوه، كانوا يومًا أصحاب المكان.. مازالت وجوههم 

تتبعني، مُبعَدين، معتقلين، أيضًا شهداء. 
تع��ود قدم��ي تلم��س األرض، أع��ود للتصالح م��ع محيطي 
المليء برائحة البارود، وفي المش��هد خلفي صوت الراجمات 

مازالت تأتي مفاجئة! مع أنها تُسمع بتواتر شبه منتظم!
قوي��ٌة هى أصوات المع��ارك على أطراف الغوط��ة التي مال 
لونها األخضر إل��ى الرماديّ، وأعمدة الدخان قد رُفعت فيها 

نُصبًا للدمار.. غابة يحتلها العتم. 
هل هذي المدينة لي!؟ 

أودّ لو أطفئ رأسي.. أرحل!؟ أبقى؟!
ال ازدحام في ش��ارع دمش��ق.. فقط بعض أم��واج مزدحمة 

للحمام في سمائها. 
)محاولة فاش��لة لتجمي��ل تفاصيل المدينة ف��ي زمن جنون 

الدكتاتورية والحرب(. 

علي ديوب
متى يفهم عتاة الثورة الس��ورية، أن خصمها ليس الطائفة 
الكريم��ة؛ بل نص��ف الك��رة الكريمة، من طائف��ة عصابات 

المافيا الدينية و مخلفات األنظمة الشمولية!!؟؟

مثنى مهيدي
»نف��وق أس��د في حديق��ة حي��وان مجري��ة. نتيج��ة الجمرة 

الخبيثة«.. الشريط األخباري تبع قناة »سَما«

يو�شف بزي
عندم��ا ق��رأت ف��ي أواخ��ر الثمانين��ات كت��اب باتريك س��يل 
»الصراع على س��وريا«، انتبهت أن الش��عب الس��وري ليس 
موجودًا في حساب أحد، خصوصًا في »دفتر« حافظ األسد. 

اإبراهيم اجلبني
ل��م يتمكن هتلر من إب��ادة يهود ألمانيا.. رغ��م الوقت الذي 
أتيح ل��ه خال 12 عامًا وقد كان عدده��م مع وصول النازية 
إل��ى الحكم وفقا لتعداد 16 يونيو، 1933 فقط ما يقرب من 
505000 يهوديًا ويهودية.. ورغم كل الطرق اإلجرامية التي 
اس��تعملها.. اعتقاالت وأفران ومج��ازر وتهجير.. كيف يتوّقع 
بش��ار األس��د والعالم األخرس المتواط��ئ أن يتمكن جيش 
متخل��ف في الفكر والعقيدة واألخ��اق والعلم من إبادة أكثر 

من 15 مليون سوري وسورية؟!

توفيق احلالق
ق��ال الطفل بعدما أخرجوه من تحت الدمار: بدي ماما.. بدي 
باب��ا.. بدي إخوات��ي.. كان يتلفت حوله وهو يش��هق بالبكاء 
فاي��رى أثرا لهم , وعل��م أنه ورغم عمره الصغير أنه أصبح 
وحي��دا , لكن��ه تذكر صورة لطفل جري��ح كان يرفع إصبعيه 
بإش��ارة النص��ر. ودون أن يفك��ر رف��ع إش��ارة النص��ر , وبدأ 

نشيجه يتاشى , وأخذ يقبل خد الشاب الذي يحمله. 

طوين خوري
أقبح أنواع العريّ.. هو أن تخلع أخاقك علنا أمام العالم..

ليلى العودات
كبرت وانا اس��مع عمتي تدندن لي اغاني الحنين على لسان 

جدتي التي تغربت عن قرية أهلها… 
جدت��ي كانت تبكي كل يوم ش��وقا إلى داره��ا وقريتها التي 
تبعد س��بع دقائق في س��يارة حديثة، وال ت��زال قريتنا حتى 
الي��وم تدعوه��ا ب”الغريب��ة” وت��ردد بعدها أغان��ي قصيرة 

مثقلة بالهموم.. 
لم اس��مع عمتي تغني منذ سنوات، وليس لدي سوى صورة 
واحدة لها عندما كانت ش��ابة ف��ي قريتنا التي هدمت وقطع 
الطريق اليها، لكني على يقين ان من يحرق بلدي سيذهب، 
وان هذه الس��نوات ليس��ت س��وى اغتراب س��ريع، وان الخط 
ال��ذي يرب��ط الغريبات س��يبقى ليعيدنا إلى نف��س المكان، 

حيث ال يغير العنوان ما اوثق األمل. 

ب�شري هالل
ه��ل يمكن لقاضي التحقيق العس��كري مثًا اس��تدعاء روح 
أيلي حبيقة لس��ؤالها عن الصلة بين ترحيله بقطار الشرق 
الس��ريع إلى اآلخ��رة وامتناع محاكمة ش��ارون وتوريث األبد 

األسدي.. وعن انتحار الكهرباء اللبنانية.. 

�شهيل نظام الدين
جرب الكيماوي أكثر من مرة بشكل محدود وطنشوه.. اليوم 

مزود الجرعة.. وقريبا ستحدث المذبحة الكبرى. 
ه��م جبن��اء واليري��دون ان يعترف��وا بوقوع جريم��ة جديدة 
لألس��د تخرجهم إلى حرج الفعل.. وهو غبي أرعن مس��عور 

وخائف وسيفضحهم ويحرجهم. 

مازن غربية
صادَف اليوم »خميس الحاوي« بحمص. 

وق��د جرت الع��ادة, منذ طفولتي, أن يأخذ جدي بيدي ونس��ير 
مع��ًا »س��كة« ب��اب الس��باع, الطريق الرئيس��ية ف��ي الحي, 
لنش��اهد جميع المحّات وقد عرضت أن��واع الحاوة الحمصية 
عل��ى أبوابها, من البش��مينة و السمس��مية والراحة والحاوة 
الحمصية الس��ادة أومع فس��تق حلبي, ومهما كانت تبيع هذه 
المح��ات باألصل, خضار, أجب��ان ألبان, وحتى ألبس��ة, ففي 
يوم خميس الحاوة, ستضع صفد البشمينة على الباب حتمًا. 
وعلى مدى أكثر من ثاثين عامًا, كان جدي يش��تري الحاوة 
م��ن عن��د »الحاج أب��و دريد«. ورغ��م كل الش��جار والنقاش 
المحتدم مع جدتي, التي لم تكن تفضّل بش��مينة الحاج أبو 
دريد »ألنها ناش��فة«, اال أن جدي كان يصرّ عليه, لش��عوره 
ب��أن صديقه أبو دريد س��يفتقده في هذا اليوم, وسيكس��ر 

بخاطره ان لم يشتري منه. 
ش��خصيًّا ل��م أكن أمان��ع الذهاب لعن��د أبو دري��د, ألنه كان 
يس��ألني دائم��ا: »قدي��ش ع��دد ب��واب حم��ص القديم��ة يا 
عميم؟« فكنت اقفز واتحمّس وأنا أقول له » سبعة يا عمو«, 
فيعطيني جائزتي المغرية, كمش��ة من البش��مينة »ضيافة 
من عمك أبو دريد«. ورغم اننا نكون قد اشترينا الكثير منها 
لبقيّ��ة العائلة, إال أنني كنت أتلذذ بكمش��ة أب��و دريد, فقد 

ربحتها »بشطارتي« وعرق جبيني. 
مرّت الس��نين, وظّل أبو دريد وبشمينته »الناشفة« مقصدنا 
أن��ا وجدي في خميس الح��اوة, وظّلت كمش��ة أبو دريد هي 
األطيب واأللذ, حتى بعد تخرجي من الجامعة, واظب أبو دريد 
على اعطائي حلواني السنويّ, لكن دون اختبار للمعلومات.. 

فقط »حّلي سنّك عميم بحاوة عمك أبو دريد«.. 
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

سوريا / ريف حلب / 2012
نصوص وتصوير: باسل حسو | دقق النصوص: ميمونة العمار

قالت للمس��افر ال��ذي يعبر المكان هن��اك: إن المحبة هي 
الف��ن ال��ذي يرس��م به الس��ام. فجمع م��ا نطقت م��ن أحرف 
وخبأه��ا بي��ن يديه، عله يجد في طريق س��فره من يحيكونها 

ب��ذرًة ويزرعونها أمًا بأن تنمو ش��جرة تُدف��ق بالعذوبة روح 
ناظرها، وتش��في صدر المس��تظل بظلها، وتدف��ئ قلب آكل 

ثمارها.

�شـــــجرة ال�شـــــالم 
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــشــوري احل ــش ــ� ــارت �ــشــمــن م ــم ــش ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

ن��ار تحت الرماد، وحال��ة من الغليان تعيش��ها مدينة 
الس��ويداء ه��ذه األيام، بعد ح��راك المش��ايخ واعتصامهم 
المس��تمر, إلقال��ة رئيس فرع األمن العس��كري وفيق ناصر 
الذي توعدهم بسجن نسائهم وشبابهم, وتحويل السويداء 
إلى درعا ثانية، وقصفها بالبراميل إذا لم ينصاعوا ألوامره.

القصة أنفجرت حين علم المش��ايخ أن شبيحة النظام 
يس��تغلون س��يدة تلب��س زي المدين��ة الش��عبي للرقص 
ف��ي خيمة أقيم��ت أمام المحافظ��ة للقيام بحمل��ة دعائية 
لالنتخابات الرئاس��ية وهي تحمل صورة بش��ار األس��د، ما 
أث��ار حفيظته��م، وهاجموا الخيم��ة ومزقوا ص��ور الرئيس 
المرش��ح، وتصدوا لدوري��ة أمن حاولت منعه��م، وعلى إثر 
ذلك قامت دورية تابعة ل وفيق ناصر باقتحام محل الش��يخ 
لورنس س��الم واعتقاله بتهمة حيازة سالح غير مرخص، ما 
دفع المش��ايخ إلى التجمع بأعداد كبيرة أمام منزل الش��يخ 
سالم واتفقوا على توجيه رسالة إلى النظام بهدر دم وفيق 
ناصر الذي يفتعل الفتنة األهلية في الجبل إذا لم يُفرج عن 
الشيخ المعتقل، وعدم الس��ماح ألي جهة أمنية باقتحام أي 
منزل إلذالل الناس وانته��اك حرماتها، ومنع تأدية الخدمة 
العس��كرية اإللزامية خارج حدود المحافظة، والتحريم على 

شباب السويداء قتال السوريين.
وأعل��ن المش��ايخ أن ف��رع المخابرات العس��كرية في 
الس��ويداء وبتوجيه من المخرب وفيق ناصر يقوم بتس��ليح 
ش��رذمة م��ن البدو المنتش��رين ح��ول ح��دود المحافظة، 
وخاصة ف��ي منطقة اللجاة الغربية، به��دف الخطف والقتل 
والتخريب وإشعال الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، 
وأن أماكنه��م معروفة للجميع، ومنهم من يقوم بالتواصل 
بي��ن األم��ن العس��كري وأف��راد من ل��واء العم��ري )جمال 

السعيد(.
وانتقل المش��ايخ ومن آزرهم من المدنيين إلى منزل 
ش��يخ العقل يوسف جربوع الذي أبلغ القيادات األمنية بتلك 
القرارات، ثم انتقل المعتصم��ون بموكب مهيب إلى منزل 
ش��يخ العق��ل حمود الحن��اوي في بل��دة الس��هوة، وتابعوا 

االعتصام من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء.
وفي اليوم التالي / األربعاء / اجتمع المشايخ في منزل 
الش��يخ المعتق��ل وانطلقوا في موكب كبير ف��ي جولة على 
عدد من مناطق المحافظة وس��ط إطالق نار كثيف وترديد 
األهازي��ج الوطني��ة )الم��وت وال المذلة.. وخس��ى من قال 
عيش��تنا ذليلة( وإثر ذلك انشق أكثر من ثالثين عنصراً  مما 
يس��مى بجيش الدفاع الوطني واللجان الش��عبية والتحقوا 
بالموكب, ووضعوا أنفس��هم تحت أمر المشايخ، واستقروا 
أخي��رًا ف��ي مقام عي��م الزمان م��كان االعتصام الرئيس��ي، 

وطالب��وا بإقال��ة وفي��ق ناصر ومحاكمت��ه، وانهال��وا ضربًا 
على غس��ان قرضاب أحد زعماء الش��بيحة بع��د أن هددهم 
بأن النظام س��يقصف الس��ويداء بالطائ��رات إذا لم يفضوا 

اإلعتصام، واستمر اإلعتصام حتى أفرج عن الشيخ سالم. 
 وردًا عل��ى ه��ذا أص��در أو ُأجبر مش��ايخ عق��ل طائفة 
الموحدي��ن الدروز عل��ى إصدار بيان واض��ح أنه مصاغ في 
أح��د الف��روع األمنية، يصف في��ه هذا الح��راك بأنه يهدف 
إلثارة الفتنة، وزعزة االستقرار، وغيرها من عبارات التخوين 

والتهديد المعتادة.
ورفض المشايخ الذين قادوا الحراك في اجتماع شعبي 
بيان مش��يخة العقل رفضًا كاماًل بكل بنوده، وهددوا بالرد 
بم��ا اليعج��ب إذا تعمم، كما رفضوا أي ش��كل من أش��كال 
التأييد أو المبايعة لبش��ار األسد ورفض مظاهر االحتفاالت 
التي تجري ألنها تحول الطائفة إلى طائفة األس��د وهذا غير 
مقبول حس��ب تعبيرهم، وأكدوا أن وج��ود وفيق ناصر في 
المحافظة لم يعد مقبواًل ورفعوا طلبًا بإقالته، وأنه في حال 
عدم التجاوب مع طلبهم فالنظام بالكامل سيكون عدوهم.

ورفض المش��ايخ اتهام مش��يخة العقل لهم بالتعامل 
مع المنش��قين عن الجي��ش، مؤكدين أنهم ليس��وا أتباعًا 
ألحد، وأنه يمنع على أي عنصر من عناصر األمن العس��كري 
التج��ول بقرى الس��ويداء الغربية ألنهم يثي��رون الفتنة مع 

الجوار بدرعا مهددين بقتل كل من يتواجد هناك.
ردود فع��ل متباينة من الناش��طين والمعارضين على 
حراك المش��ايخ فمنهم من أيد الح��راك بقوة حتى لو كان 
م��ن رجال دين ألن��ه بالنهاية صفعة للنظام، ورس��الة بأن 
الس��ويداء ليس��ت في جيب أح��د، وأنها خط��وة يمكن أن 
تش��جع على خط��وات أكبر وأهم، ومنهم من س��اءه اختزال 
الحراك في الس��ويداء منذ بداية الث��ورة، بحركة احتجاجية 
لرج��ال دين أثاره��م مظهر مس حرمة الع��ادات والتقاليد، 
وهمهم الوحيد س��المة الس��ويداء وتحييدها ع��ن الدمار، 
ومنهم من رأى أن األحداث التي جرت في الس��ويداء تبعث 
برس��ائل في جميع االتجاهات أولها للنظام بأن الس��ويداء 
ليس��ت موالية وال محاي��دة، وأنها خط��وة لتوحيد صفوف 
المعارضين داخل المحافظ��ة للقيام بخطوات أهم، ومنهم 
م��ن أك��د على ض��رورة دعم أي ص��وت وطني يس��اعد في 
إس��قاط النظام، حتى ل��و كان من رجال الدي��ن الذين تم 
فرزهم بين موالين وش��بيحة للنظام، وبين الشرفاء الذين 

يقفون إلى جانب الوطن والشعب.
ورأى بعض الناش��طين أن المعارضة شجعت ودعمت 
حراك المش��ايخ ألن��ه يأتي في إطار مواجه��ة أجهزة القمع 

واإلس��تبداد، وألن الذي��ن ينتفض��ون نص��رة للمظلومين 
ل��ن يتوقفوا قبل هزيمة الظالمين، وف��ي الوقت الذي علق 
البع��ض منه��م على رف��ع المش��ايخ ف��ي اعتصامهم علم 
الطائف��ة / الخمس ح��دود / بداًل من رفع عل��م الثورة، في 
إش��ارة إل��ى رفع األع��الم الس��وداء والصفراء ف��ي عدد من 
المناطق، استنكر أحدهم التش��بيه، وتساءل عمن سمع أن 
أحدا فجر نفس��ه أو غي��ره تحت رمزية ه��ذا العلم، أو عمن 
س��مع أنه تم اعتقال أو اضطهاد أو تكفير أو قتل أي سوري 
أو انسان في الدنيا تحت رمزية العلم، واستغرب كيف يعمل 
من يسمي نفس��ه معارضًا لتفريغ تحرك بعض رجال الدين 
ضد نظام الوريث القرداحي، وال يس��عى لتعبئة الشارع ضد 
عمليات تعذيب ش��باب حارته وبلدته حتى الموت في أقبية 

المخابرات.
الحقيق��ة أن الس��ويداء مهمش��ة إعالميا من��ذ بداية 
الثورة، بشكل مقصود على الرغم من أن أول نقابة محامين 
اعتصم��ت احتجاجًا على القتل الذي تعرض له المتظاهرون 
في درعا هي نقابة الس��ويداء، تلتها باقي النقابات، إضافة 
إلى التظاهرات واعتصامات الش��موع العديدة، والمشاركة 
في القتال ف��ي عدة مناطق، واستش��هاد العديد منهم في 
المعارك، وتحت التعذيب في س��جون الطاغية، والنشاطات 
التي نفذها ناش��طون وناشطات في المحافظة، وخاصة في 

مجال إغاثة ضيوف المحافظة كما يسمونهم.
 لس��ت هنا بصدد التحدث عن الحراك في الس��ويداء 
رغم قناعتي أن��ه غير كاف، وإنما ب��ردود الفعل والتعليقات 
من خارج المحافظة على ما حدث في األس��بوع الماضي من 
حراك المشايخ التي تباينت كذلك بين مؤيد، وبين متحفظ، 
وبين من اتهم أهالي الجبل بالخيانة، وأن حراكهم جاء بعد 
أن رجح��ت كفة المعارضة، مع أنه��ا لم ترجح بعد، تعليقات 

تدل على قصر نظر، وفيض من الطائفية المقيتة.
برأي��ي م��ا ح��دث كان حرك��ة احتجاجية مرح��ب بها، 
ويجب أن نبني عليها ونش��جعها، إال أن س��ؤااًل ملحًا يطرح 
نفس��ه، لماذا ل��م يثر هؤالء المش��ايخ عندما أع��اد النظام 
ش��بابنا المعتقلي��ن جثث��ا هامدة تح��ت التعذي��ب، ولماذا 
صمتوا على تش��بيح العواينية والمخبرين على المظاهرات 
السلمية، واعتقال النظام للعديد من الشابات، والمالحقات 

المستمرة للناشطين.
األي��ام وحدها ستكش��ف خلفيات هذا الح��راك، وأثره، 
وتط��وره، وأتمنى أن يكون جامعًا وش��اماًل وه��ادرًا، وأتوق 
لليوم الذي يرفرف فيه علم الثورة في جميع أنحاء س��ورية، 
لتكريس الش��عار األهم الذي رفعه الث��وار منذ بداية الثورة 

»الشعب السوري واحد«.

اآراء النا�شطني 
حول اأحداث 
ال�شويداء

عمل للفنانة: عا األيوبي
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