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جمل�س الأمن يدعو اإىل التحقيق يف مزاعم ا�ستخدام النظام 
لغاز الكلور �سد املدنيني، ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية 

تدر�س اإر�سال بعثة تق�سي حقائق مببادرة منها
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

إحدى المصابات بهجمات غاز الكلور في إدلب | األسبوع الماضي

دع��ا مجل��س األم��ن الدول��ي إل��ى التحقيق في 
مزاعم ش��ن هجمات بغاز الكلور في هجوم كيماوي، 
استهدف بعض البلدات السورية التي تخضع لسيطرة 

المعارضة، مما خلف قتلى ومصابين.
ونقل��ت جوي اوغو س��فيرة نيجيري��ا التي تتولى 
تصري��ح  ف��ي  األم��ن  لمجل��س  الدوري��ة  الرئاس��ة 
للصحفيين ي��وم األربعاء, قلق أعض��اء المجلس من 
هذه المعلومات، أنهم دعوا إلى فتح تحقيق في صحة 

وقوع هجمات بغاز الكلور.
وقال��ت أوغ��و، إن الهج��وم الكيم��اوي المزع��وم 
باس��تخدام غ��از »الكل��ور«، أثير خالل اجتم��اع مغلق 
للمجلس، في أعقاب تس��جيل مصور عرضته رئيسة 
البعث��ة المكلف��ة بتدمي��ر األس��لحة الكيماوي��ة ف��ي 
س��وريا، س��يغريد كاغ، وال نزال بانتظار تأكيد صحة 
تل��ك التقارير, وحتى تصبح لدين��ا الحقائق كاملة، ال 
نستطيع أن نتخذ أي قرار حول هذه المسألة موضحة 
ان��ه »ل��م يت��م اتخ��اذ أي ق��رار« ح��ول من س��يجري 
التحقي��ق، إال أنها اقترحت أن تتول��ى المهمة منظمة 
حظر األس��لحة الكيماوية، التي انضمت إليها س��ورية 

العام الماضي.
وفي حين نفى س��فير النظام السوري في األمم 
المتح��دة بش��ار الجعف��ري بش��كل قاطع »اس��تخدام 
القوات الحكومية غ��از الكلور« إال أنه كان قد أكد في 
جلسة س��ابقة إن مجموعات مس��لحة تخطط لهجوم 
كيميائي في حي جوبر بدمشق التهام الحكومة فيما 
بعد، وهذه ليس��ت المرة األولى التي يحصل فيها هذا 

التأكيد من قبل مسؤولي النظام.
واعتب��ر الجعفري أن »الهدف من ه��ذا النوع من 
المزاع��م الص��ادرة من واش��نطن أو أي مكان آخر هو 

»التشويش على االنتخابات في سوريا«
وأعلن��ت واش��نطن األربع��اء أن لديها مؤش��رات 
عل��ى أن م��ادة كيميائية، عل��ى األرجح ه��ي الكلور، 
اس��تخدمت في كفرزيت��ا بريف حماة، مؤك��دة أنه إذا 

تبين أن النظام السوري استخدم غاز الكلورين بهدف 
القتل واألذية فهذا يش��كل انتهاكًا لمعاهدة األسلحة 

الكيميائية.
وكانت الرئيس الفرنس��ي قال الثالث��اء أن بالده 
تعمل مع ش��ركائها للتحقق والتأكد من استخدام مادة 
كيماوي��ة في اش��تباكات وقعت بي��ن الجيش النظامي 
ومقاتلين معارضين في وقت سابق من الشهر الجاري 
»على الرغم من عدم وجود أي دليل قاطع حتى اآلن.

وق��ال االئت��الف المع��ارض، ي��وم األربع��اء، إن 
21 ش��خص قتل��وا وأصي��ب 450 حالة اختن��اق، جراء 
اس��تخدام الغازات الس��امة منذ ال�3 من ش��باط حتى 

ال�22 من نيسان.
وب��دوره طال��ب األمي��ن الع��ام لألم��م المتحدة، 
بان ك��ي مون، مجل��س األمن باتخاذ إجراءات بش��أن 
انته��اكات للقان��ون الدول��ي في س��ورية، موضحًا أن 
النظ��ام والمعارض��ة وخصوص��ًا النظ��ام ال يتقيدان 
بوص��ول  يتعل��ق  فيم��ا  المتح��دة  األم��م  بمطال��ب 

المساعدات اإلنسانية.
ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن مدير منظمة 
حظر األس��لحة الكيميائي��ة التي تش��رف على عملية 
تدمي��ر المخزون الس��وري من هذه األس��لحة يدرس 
إرسال بعثة تقصي حقائق بمبادرة منه للتحقيق في 

تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور في سورية.
وقال��ت المص��ادر الخمي��س إن أحم��د أوزوموجو 
مدي��ر المنظمة يملك س��لطة فتح تحقيق في مزاعم 
اس��تخدام أس��لحة كيماوية في أي من الدول األعضاء 
بما فيها س��وريا دون الحاجة لطلب رس��مي من الدول 

األعضاء.
وأضاف��ت المص��ادر »ال ت��زال هناك عدة أس��ئلة 
بحاجة ألجوبة: الموافقة السورية.. تفويض البعثة.. 
مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية، 
وأن عددًا من الحلفاء األوروبيين المهمين لواش��نطن 
وبينه��م ألماني��ا وفرنس��ا يدعمون فت��ح تحقيق في 

أح��دث المزاعم ع��ن اس��تخدام غاز الكل��ور في حين 
رفض المتحدث باس��م المنظمة مايكل لوهان اإلدالء 

بتعقيب على هذه المعلومات.
وح��ول هذا الموضوع قال مس��ؤول بريطاني إن 
»المؤش��رات على اس��تخدام غاز الكل��ور بين 11 و13 
أبريل ف��ي محافظة حماة تبعث تحدي��دا على القلق، 
و«نعتق��د أن من الضروري فت��ح تحقيق في التقارير 
األخيرة بشأن اس��تخدام األسلحة الكيماوية، بما فيها 
غاز الكلور, ونحن نعمل مع أطراف أخرى في المجتمع 

الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك.
وكان��ت األمم المتح��دة بينت ف��ي تحقيق لها أن 
أس��لحة كيماوية اس��تخدمت على األرج��ح في خمس 
هجمات خ��الل 2013 لك��ن التحقيق ل��م يوجه اللوم 
لط��رف بعين��ه، وكش��ف التحقي��ق أن غ��از األعصاب 

السارين ربما استخدم في أربع من هذه الهجمات.
كما نقلت الوكالة عن محللين قولهم أن هجمات 
غاز الكلور الذي استخدم ألول مرة كسالح في الحرب 
العالمي��ة األول��ى واس��تخدم ف��ي هجم��ات ف��ي عدة 
مناط��ق في س��ورية هذا الش��هر حمل��ت كلها نفس 
الخصائ��ص األمر الذي يدفع لالعتق��اد بأنها جزء من 
حملة منس��قة أس��قطت فيها براميل الغاز السام من 

طائرات هليكوبتر.
وق��ال مص��در آخ��ر »المعاه��دة تمنع اس��تخدام 
األسلحة الكيماوية في الحرب وإذا أغمضنا أعيننا عن 
أي اس��تخدام مزعوم لألس��لحة الكيماوية فينبغي أن 

نسأل أنفسنا: ما الذي نصلح له؟
وقال وزير الخارجية الفرنس��ي ل��وران فابيوس 
للصحفيي��ن »نعم��ل على جم��ع عناصر مح��ددة وإذا 
عثرن��ا عليه��ا فعندها البد من أن تتخ��ذ عدة إجراءات 
في األمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية.

وأضاف »اس��تخدام مث��ل هذه الم��واد الكيماوية 
س��يكون عم��ال إجراميا ويتع��ارض م��ع كل التزامات 

الدول المعنية.



3

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    2

01
4 /

ن 
سا

 ني
/ 2

7 |
  )1

36
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

 . .
نا  

بار
أخ

مليون �سخ�س على الأقل يحتاجون اإىل م�ساعدات اإن�سانية يف حلب
فيها الغذاء  اإىل  ما�سة  بحاجة  �سخ�س  مليون   1،25

اأ�سغر �سهيد اإعالمي �سوري
املواطن ال�سحفي معاذ عبد الرحمن عمر 

يلتحق بقافلة ال�سهداء
استش��هد المواطن الصحفي معاذ عبد الرحمن الملقب ب / أبو مهدي 
الحم��وي / ي��وم الجمعة الماضية نتيج��ة قصف قوات النظ��ام بالصواريخ 
عل��ى مدينة كفر زيتا في ري��ف حماه إثناء قيامه بتصوير عمليات القصف 

اليومي على المدينة.
وق��ام الش��هيد )معاذ عبد الرحمن عمر( من مدين��ة حماه مواليد العام 
1997 بتوثيق عدة فيديوهات وأدلى بش��هادته المهمة عن تعرض مدينة 

كفر زيتا للقصف بالبراميل المتفجرة المحملة بغاز الكلور السام.
وكان الشهيد معتقال سابقا في فروع المخابرات والشرطة العسكرية 
لم��دة أربعة أش��هر ويومين تع��رض فيها ألش��د أنواع التعذيب الجس��دي 
واإلس��اءة اللفظية، وكان أحد الش��هود في تقرير مركز توثيق االنتهاكات 

في سورية حول التعذيب في سجون النظام. 

قال رؤس��اء خمس وكاالت تابعة لألمم المتحدة: 
أن ملي��ون ش��خص عل��ى األق��ل يحتاج��ون اآلن إلى 
مس��اعدات إنس��انية عاجلة في حلب وحدها، في ظل 
اشتداد القتال في األس��ابيع األخيرة، وغالبًا ما يُقطع 
الطريق الذي يوصل دمش��ق مع حلب – وهو ش��ريان 
حيوي بالنس��بة للمدينة، وهناك 1,25 مليون شخص 
بحاجة ماس��ة إلى الغ��ذاء في مدينة حل��ب والمناطق 
الريفي��ة ف��ي المحافظة، حيث تقوم ق��وات وجماعات 

مسلحة مختلفة بقطع وإغالق طرق رئيسية أخرى. 
وأوضح رؤساء الوكاالت في بيان مشترك لهما 
األس��بوع الماضي أن جميع األطراف وفي كثير من 
األحيان تقوم بمنع وصول المس��اعدات اإلنس��انية 
والصواري��خ  الج��وي  القص��ف  وأن  للمحتاجي��ن، 
والقذائف والهجمات العشوائية األخرى تتسبب في 

قتل الرجال والنساء واألطفال األبرياء.
 وأكدوا أن التقارير تش��ير إلى وجود 40 طبيبًا 
فقط في حلب لخدمة 2,5 مليون ش��خص، مقارنًة 
م��ع أكثر من ألفي طبيب ف��ي الماضي، إضافة إلى 
شح اإلمدادات الطبية، ومعاناة المدينة من الحصار 

المفروض عليها من جميع الجهات.
وأش��اروا إل��ى تض��رر أكث��ر م��ن 9,3 ماليين 
شخص في مختلف أنحاء سورية جراء األحداث التي 
دخلت عامها الراب��ع، وقالوا مع تعطل ثلث محطات 
معالجة المياه ف��ي البالد عن العمل، وتدمير 60 % 
من المراكز الصحية، وفيما يعيش نحو 3,5 مليون 
شخص تحت الحصار, أو في مناطق يصعب إيصال 
المس��اعدات اإلنس��انية إليها، يبدو وكأن المدنيين 
األبرياء في سورية ال زالوا على قيد الحياة بفضل 

شجاعتهم ال غير.
ودع��ا كل م��ن فالي��ري آموس وكيل��ة األمين 
العام لألمم المتحدة للش��ؤون اإلنسانية ومنسقة 
اإلغاث��ة في حاالت الط��وارئ، وأنتوني ليك المدير 
غوتيري��س  أنطوني��و  لليونيس��يف،و  التنفي��ذي 
لش��ؤون  المتح��دة  لألم��م  الس��امي  المف��وض 
الالجئي��ن، وايرثاري��ن كوزين المدي��رة التنفيذية 
لبرنام��ج األغذية العالم��ي، والدكت��ورة مارغريت 
تش��ان المدي��ر العامة لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
جميع األطراف في س��ورية التخ��اذ إجراءات عاجلة 
من أجل تمكين وصول المس��اعدات اإلنسانية إلى 
جمي��ع المحتاجي��ن دون قي��د أو ش��رط، من خالل 
استخدام كافة الطرق المتاحة سواء كانت ذلك عبر 

خط��وط القتال في الداخل أو عبر الحدود، إلى رفع 
الحص��ار المفروض على المدنيي��ن من قبل جميع 
األط��راف، مثل أولئك الذي��ن يحاصرون اآلن أجزاء 
من حلب، والبل��دة القديمة في حمص، واليرموك، 
والغوطة الش��رقية، والمعضمية، ونبل والزهراء، 
وإنه��اء القص��ف العش��وائي الذي تش��نه الحكومة 
وجماع��ات المعارض��ة على المدنيي��ن ووقف كافة 

االنتهاكات األخرى للقانون اإلنساني الدولي.
وج��اء ف��ي البي��ان: أصدرنا قبل ع��ام بصفتنا 
رؤس��اء ل��وكاالت األم��م المتح��دة الت��ي تس��عى 
لمعالج��ة التأثيرات اإلنس��انية المتفاقمة لألوضاع 
في س��ورية، نداًء عاجاًل باس��م ماليين األشخاص 
الذي��ن أصبحت حياته��م ومس��تقبلهم معلقة في 

الهواء: كفى.. قلنا كفى!
وم��رّ ه��ذا الن��داء دون أي اس��تجابة تُذك��ر, 
تتصاعد الحرب ف��ي العديد م��ن المناطق. ويزداد 
تده��ور الوض��ع اإلنس��اني يوم��ًا بع��د ي��وم، وأما 
بالنس��بة للمدنيي��ن الباقي��ن ف��ي حل��ب والبل��دة 
القديم��ة في حمص وأجزاء أخرى م��ن البالد التي 
تعاني من القتال الش��ديد، فيبدو أن األيام األس��وأ 

لم تأت بعد.
وبالنس��بة لنا كوكاالت إنس��انية تعمل بشكل 
الدولي��ة  المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة  وثي��ق م��ع 
والمحلية، فإننا نبذل كل ما بوس��عنا إلنقاذ األرواح 
وتخفي��ف المعان��اة، رغ��م المخاط��ر الجم��ة التي 
يواجهها زمالؤنا في الميدان والتضحيات الجسيمة 
الت��ي يقدمونها، ولكننا ن��درك أن ما يمكننا القيام 

به ليس كافيًا، ليس كافيًا على اإلطالق.
وق��ال رؤس��اء الوكاالت ف��ي بيانه��م إذا أردنا 
الوص��ول إل��ى عدد أكبر م��ن األش��خاص وتقديم 
المساعدة إليهم، ال بدّ من فعل المزيد، لقد فشلت 
حتى اآلن الجهود الدبلوماسية في إنهاء سنوات من 
المعاناة، ولكن ما لم يفش��ل هو شجاعة المدنيين 
ونح��ن  الصم��ود،  عل��ى  وإصراره��م  الس��وريين 
نتس��اءل هل يملك أولئك الذين لديهم المسؤولية 
الرهيب��ة  الح��رب  لوق��ف ه��ذه  والنف��وذ  والق��وة 

والمأساوية الشجاعة واإلرادة نفسها؟ 
ما دام لم يصب المدنيون الس��وريون باليأس 
والج��زع، فكي��ف يمك��ن للعال��م أن يوق��ف جهوده 

إلنقاذهم، وإنقاذ سورية.

بائع محروقات في أحد أحياء حلب | أيلول 2013
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ال�سجن املركزي يف حلب �سهد اإعدام وتعذيب وجتويع اأكرث 
من 600 معتقل لغاية منت�سف �سهر �سباط املا�سي 

كش��ف مركز توثيق االنتهاكات في سورية، 
أن الس��جن المرك��زي ف��ي حل��ب ش��هد إع��دام 
العش��رات م��ن الس��جناء وتعرضه��م للتعذي��ب 
والتجوي��ع، وإن ح��االت الوفي��ات الجماعي��ة في 
الس��جن بين إع��دام وتعذيب وج��وع فاقت 600 

لغاية منتصف شباط الماضي.
وقال المركز في تقرير خاص صدر مؤخرًا: 
أن��ه ارت��أى إص��دار ه��ذا التقرير تح��ت عنوان / 
تقرير خاص حول سجن حلب المركزي / ليكشف 
حقيق��ة ما يج��ري هناك ولحث الهيئ��ات الدولية 
وعل��ى رأس��ها مجل��س األم��ن التخاذ إج��راءات 
عملية إلنقاذ أرواح السجناء الذين يقدر عددهم 
ب��اآلالف، حيث تركز نقاش��ات المجتم��ع الدولي، 
والقوى الدولي��ة الكبرى على جوانب محددة من 
األح��داث القائمة في س��ورية وتهم��ل الجوانب 
اإلنس��انية األخ��رى وخاص��ة المتعلق��ة بأوضاع 

المناطق المحاصرة والسجناء والمعتقلين.
وجاء في التقرير: أن س��جن حل��ب المرك��زي 
يعي��ش ظ��روف اس����تثنائية ب��كل م��ا تحمل��ه 
الكلم����ة م��ن معن����ى، منذ أكث��ر م����ن ع��ام، 
فبع����د أول احتج��اج للس��جناء، ف��ي أواخر تموز 
2012، عل��ى الممارس��ات الهمجي��ة الت��ي ق��ام 
به��ا ع��دد م��ن العناص��ر والضب��اط، كان منه��ا 
عل��ى س����بيل المث����ال التع��دي عل����ى حري��ة 
المعتق��د، وذل��ك ع��ن طري��ق الش����تم، ومن��ع 
حري��ة ممارس����ة ش����عائرهم الديني��ة داخ��ل 
الس����جن م����ن مث��ل من����ع ص����الة التراوي��ح، 
أصب��ح س����جن حل��ب المرك��زي ش��بيهًا إلى حد 
كبي��ر بأحد أفرع المخابرات الس��ورية، بل تعدى 
األمر الحقًا ليش��هد هذا الس��جن ح��االت تعذيب 
ش��ديدة للعش��رات من الس��جناء أدت إلى مقتل 

العديد منهم تحت التعذيب.
 كما ش��هد السجن عش��رات الحاالت األخرى 
من اإلعدامات الميداني��ة وحتى أنه تمت إضافة 
أحكام بالسجن لمدة ستة أشهر لكل سجين فوق 
حكم��ه األصلي فضاًل عن إيق��اف حاالت اإلفراج 
بش��كل ش��به كامل لفت��رات طويل��ة، وحرمان 
الس��جناء م��ن حصصهم الطبيعية ف��ي الطعام 

وحرمانه��م م��ن الطبابة بش��كل مقصود حتى 
سقط العشرات منهم صرعى ألمراض مختلفة، 
ربم��ا كان أعتاها مرض الطاعون والس��ل الذي 
حصد أرواح من لم يم��ت تحت التعذيب أو خالل 

عمليات اإلعدام الجماعية.
يعيش س��جن حلب المركزي أح��وااًل صعبة 
ومزري��ة ج��دًا وفق��ًا لش��هادات ش��هود العي��ان 
واألخب��ار الواردة من داخل الس��جن وخاصة بعد 
تح��ول محيط��ه إلى س��احة ح��رب حقيقية بين 
قوات النظام والكتائب واأللوية المقاتلة التابعة 
للجي��ش الحر وكتائب أخ��رى، مما أدى إلى زيادة 
المخ��اوف م��ن تعرض الس��جناء ألن��واع جديدة 
من االنته��اكات وخاصة المتمثلة باس��تخدامهم 
كدروع بش��رية من قبل ق��وات النظام، وهذا ما 
حدث فعال حس��بما أكدت��ه ش��هادات المعتقلين 

للمركز.
اعتم��د المرك��ز ف��ي منهجية تقري��ره على 
شهادات حية لس��جناء ومعتقلين سابقين منهم 
م��ازال قي��د االحتج��از داخ��ل الس��جن، إضاف��ة 
إلى عناصر منش��قة من الس��جن نفس��ه، رغم 
العنصر األول كان قد انش��ق قبل بداية األحداث 
الدموية في الس��جن، إال أنه زود المركز ببعض 
األرق��ام، واألم��ور التفصيلي��ة الت��ي ال يمك��ن 
للس��جين الع��ادي معرفتها، والش��هادات األخرى 
كانت لس��جناء م��ا زال اثنان منهم في الس��جن 
حي��ث أجريت المقابل��ة مع أحدهم عب��ر الهاتف 
والثاني��ة ع��ن طري��ق االنترني��ت / الس��كايب / 
والش��اهد الرئيس��ي اآلخر أجرى اللقاء معه أحد 
كوادر المركز في مدينة القامش��لي، إضافة إلى 
االعتماد على األخبار الواردة في وسائل اإلعالم 
ووس��ائل التواص��ل ومقاطعته��ا، وبع��د تحديد 
أماكن الدفن في الس��جن، حيث ت��م الطلب من 
إحدى الش��ركات التجارية تزوي��د المركز بصور 
مأخ��وذة عب��ر القم��ار الصناعي��ة لمعرفة مدى 
توافق تل��ك الصور مع أق��وال المعتقلين الذين 
أك��دوا وج��ود مقاب��ر جماعية في باحة الس��جن 

الشرقي.
وق��ال الش��هود أن الس��جن كان يضم أكثر 

من خمس��ة أالف س��جين ومعتق��ل بينهم 400 
س��جين سياس��ي، وأكثر م��ن أل��ف معتقل على 
خلفي��ة التظاهر، وهنالك أكثر من 160 معتقلة 
وس��جينة بينه��م العديد م��ن المعتق��الت على 
خلفية التظاهر، وقد تقلص هذا العدد حاليًا إلى 
م��ا بين 3 أالف و3,500 س��جين ومعتقل، نتيجة 

وفاة الكثيرين وإخالء سبيل العشرات.
وأش��اروا إلى أن جميع من تم تحويلهم إلى 
س��جن حلب على خلفية األنش��طة الثورية كان 
يتم تحويلهم من األف��رع األمنية في حلب وفي 
محافظات أخرى، وأن النسبة الساحقة منهم قد 
تعرضوا إلى التعذيب الممنهج الشديد، الذي كان 
باديًا على أجسادهم وخاصة ممن تم تحويلهم 
من فرع المخاب��رات الجوية في حلب، موضحين 
أن المعتقلي��ن تعرض��وا إلى الصع��ق بالكهرباء 
والخازوق والش��بح والتش��ويه، وترك المصابين 

منهم دون عالج حتى الموت.
وتن��اول التقري��ر موق��ع الس��جن وهيكلية 
بنائ��ه، واألح��داث الت��ي م��رت عل��ى الس��جناء 
والمعتقلين خالل السنتين الماضيتين وما نفذه 
السجناء من استعصاءات كانت نتيجتها العشرات 
من الش��هداء، وأس��ماء بعض منف��ذي الجرائم 
والقتل ضد المساجين، وأس��ماء الشهداء الذين 

قضوا في السجن. 
ولخص مركز التوثيق التقرير الذي يقع في 
19 صفح��ة بما يل��ي: أن االس��تعصاء األول في 
أواخ��ر تم��وز 2012، والذي تزامن م��ع مع بداية 
المظاه��رات في مدينة حل��ب، وتضاربت األنباء 
حول س��بب االس��تعصاء، ال��ذي ردت عليه إدارة 
السجن باستقدام عناصر من الحرس الجمهوري 
لقمع العصيان وجرى إطالق النار عليهم بشكل 
مباش��ر م��ا أدى إلى مقتل العديد ال��ذي قال أحد 
الش��هود أن��ه 16 س��جين نتيج��ة إط��الق الن��ار 
مباش��رة عليه��م، في حين قال آخ��ر أن عددهم 
بلغ 35 سجينًا، وجرى بعد ذلك التحقيق مع أكثر 
من 500 س��جين قتل منهم ما اليقل عن س��تة 
س��جناء تحت التعذيب إثن��اء التحقيق، وبلغ عدد 
الضحاي��ا اإلجمال��ي ما بين قتيل تح��ت التعذيب 



5

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    2

01
4 /

ن 
سا

 ني
/ 2

7 |
  )1

36
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

 . .
نا  

بار
أخ

اللجنة القانونية يف الئتالف الوطني تقدم 25 
وثيقة اإىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 
تدين نظام الأ�سد وجرائمه �سد ال�سعب ال�سوري

طفل يعبث بقواذف األسلحة في مدرسة المدمرة

واإلعدام الميداني وإطالق النار أكثر من 30 شهيدًا.
وكرد فعل على االس��تعصاء قامت إدارة السجن بزيادة 
أحكام الس��جناء س��تة أش��هر إضافي��ة، وت��م حرمانهم من 
س��اعات التنفس، واالتصال مع أهاليه��م، وتخفيض حصة 
الطع��ام المخصص��ة للس��جناء واألدوي��ة، وابت��داًء من أذار 
2013 ب��دأت كمية الطعام تنفذ بش��كل كبي��ر بعد أن بدأت 
العمليات العس��كرية حول السجن، وانقطاع الطرق المؤدية 
إليه، وبدء محاوالت اقتحام الس��جن من قبل عناصر الجيش 

الحر، وانقطاع اإلمدادات بشكل شبه كامل.
ب��دءًا من أي��ار 2013 نف��ذت مادة الم��ازوت المخصصة 
للس��جناء والتي كان يتم تشغيل الفرن بواسطتها، وانقطع 
الطعام عن أالف الس��جناء 84 س��اعة كامل��ة، حيث بدأت ما 
س��مي أزمة الطحين، فقامت إدارة السجن بإعطاء السجناء 
كأس طحين فقط يوميًا بمقدار 150 غرام ليقوموا بعجنها 
وخبزها بأنفس��هم، عن طريق حرق مقتنياتهم القماش��ية 
في مهاجعهم وأغراضهم الشخصية بعد حرمانهم من مادة 
المازوت التي كانت متوفرة عند ضباط الس��جن والش��رطة 
وعناص��ر الجي��ش، وكان يت��م تش��غيل العديد م��ن اآلليات 

العسكرية والدبابات بها.
ما بين ش��هر أي��ار وتموز 2013 بدأت األمراض تنتش��ر 
بس��رعة كبيرة وخاصة مرض السل بس��بب نقص الطعام 
والدخان الكثيف نتيجة حرق السجناء ألغراضهم الشخصية 

من أجل الحصول على رغيف خبز.
بتاري��خ 10 / 3 / 2013 انقط��ع الطحين بش��كل كامل 
عن السجن، وبقي الس��جناء دون طعام ثالثة أيام بلياليها، 
مما دفع س��جناء الجناحين األول والثاني بالقيام باستعصاء 
جدي��د احتجاجًا على األوضاع المزري��ة، قابلتها قوات النظام 
بوحش��ية كبي��رة، وبإط��الق الرص��اص الحي مم��ا أدى إلى 
سقوط ستة قتلى على الفور، وجرح 40 آخرين، وتم اقتياد 
العش��رات إلى المنفردات / السوالين / في القبو حيث توفي 
منهم ما اليقل عن 16 س��جينًا نتيجة التعذيب الشديد، بعد 

أن كان يتم كسر أطرافهم أثناء الضرب.
بع��د عدة أيام تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة الس��جن 
والجيش الحر والكتائب الخرى برعاية الهالل األحمر العربي 
الس��وري، قضى بالس��ماح بإدخ��ال الطعام مقاب��ل اإلفراج 
ع��ن 10 س��جناء، ولم��دة 4 أيام ف��ي األس��بوع، ورغم ذلك 
كان الضباط وإدارة الس��جن تسرق الجزء الكبر من الطعام 

وتعطي السجناء الجزء اليسير.
اس��تمر االتفاق ثالثة أش��هر حت��ى نهاية ش��هر أيلول، 
بعده��ا حصل خ��الف بين الجيش الحر وإدارة الس��جن بقي 
بعدها الس��جناء أربعة أيام متواصلة أي ما يقارب 96 ساعة 
متواصل��ة دون طعام، فقام��ت إدارة الس��جن بتوزيع الخبز 
العفن عليهم، ما أدى إلى انتش��ار فيروس يس��بب اإلسهال، 

وأدى إلى وفاة ما اليقل عن 50 سجينًا.
كان هنالك تعمد حرمان السجناء من األدوية، فقد شهد 
الس��جن تدهور ش��ديدًا في الحالة الصحية والنفسية لمئات 
المعتقلي��ن، ونج��م عنها وف��اة العديد م��ن المعتقلين بعد 
تحولهم إلى ما يشبه الهياكل العظمية، وبلغت عدد الوفيات 
من مرض الس��ل أكثر من 100 سجينًا حتى تاريخ 13/ 10 / 
2013، وحتى عند وصول طالئع الهالل األحمر إلى الس��جن 
كان يتم سرقة كميات األدوية التي جلبها أيضًا، وعوضًا عن 
أن يتم إعطائهم إلى السجناء، كان يتم بيعهم إياها بأسعار 
خيالية، أما النقود التي يدفعها المساجين ثمن الدواء فكانت 
تأتيهم من عوائلهم بواس��طة الش��رطة التي كانت تفرض 

أتاوات باهظة من كل عملية توصيل.
تم تس��جيل 400 حالة وفاة ما بين القتل تحت التعذيب 
واإلعدام الميدان��ي والوفاة نتيجة األم��راض المختلة خالل 

الفترة من نيسان 2012 ولغاية 13 تشرين األول 2013.
وتم تس��جيل وفاة 635 س��جينًا حتى 14 شباط 2014، 
وقد وردت أخبار عن حاالت وفاة جماعية بسبب الجوع والبرد 

في بدايات العام الجاري ولم يتم التأكد منها.
وكانت ناف��ي بيالي المفوض��ة العليا لحقوق اإلنس��ان 
في األمم المتحدة أكدت أن النظام الس��وري هو "المسؤول 
الرئيس��ي" ع��ن االنته��اكات الت��ي ترتك��ب في الب��الد، وأن 
مقارنة االنتهاكات التي يرتكبها مع االنتهاكات التي ترتكبها 
المعارضة المس��لحة التقارن، ودعت في أكثر من مناس��بة 
مجل��س األم��ن الدول��ي إلحالة ه��ذا المل��ف إل��ى المحكمة 

الجنائية الدولية.

أعلن��ت اللجن��ة القانوني��ة في االئت��الف الوطني لق��وى الث��ورة والمعارضة أنها 
قدمت حوالي 25 وثيقة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول اس��تخدام 
النظام للسالح الكيميائي والمناطق التي استخدم فيها، واستخدام األسلحة المحرمة 
دولي��ًا ضد المدنيين، إضافة إل��ى جرائم القتل والذبح واالغتصاب تمهيدًا إلحالته إلى 

المحاكمة عن الجرائم التي اقترفها.
وقال المحامي هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية باالئتالف في مؤتمر صحفي 
بالقاه��رة األس��بوع الماضي: أن الوثائق الت��ي قدمت كلها موثقة بالم��كان والزمان، 
وأنه��ا أقل بكثير م��ن الجرائم التي حصلت، نظرًا لضعف إمكانيات توثيق كل ش��يء 

في ظل األوضاع الصعبة في الداخل.
وأض��اف: أن اللجن��ة أرفقت م��ع الوثائ��ق مذكرة تش��رح الجان��ب القانوني لدور 
االئتالف في مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري، معربًا عن أمله أن يكون 

هناك تحرك إيجابي خالل الفترة المقبلة في تحريك الدعوى 
وكش��ف المالح أن مجلس حقوق اإلنس��ان التابع لألمم المتحدة والذي يس��ير مع 
الثورة الس��ورية، بصدد إصدار »قائمة س��وداء للقتلة« تضم 100 ش��خصية، وقال: 
نحن ال نواجه النظام السوري وحده، ولكن نواجه 25 فصياًل آخر يتآمرون ضد الشعب 

السوري ويتحالفون مع النظام.
وأوض��ح المالح أن التقارير التي أعدتها اللجنة تبين أن أكثر من 200 ألف ش��هيد 
سقطوا منذ بداية الثورة، وأن النظام قام ب 1939 مذبحة، سقط فيها 10 آالف و890 

سيدة، و10 آالف و882 طفاًل. 
وأش��ار إلى أن هناك 5 ماليين ونصف المليون طفل بحاجة إلى مس��اعدة، منهم 
4 ماليين و300 ألف داخل س��ورية، و2.8 مليون طفل س��وري خارج التعليم، و8 آالف 

حاالت اغتصاب.
وأوضح أن هناك 8.8 ماليين نازح داخل س��وريا، 3.2 مليون الجئ خارج س��وريا، 
و94 أل��ف مفق��ود، و252 ألف معتقل، و120 ألف عائلة بدون معيل، فضال عن تدمير 
3 آالف مدرس��ة، و1485 دار عبادة ما بين مس��جد وكنيس��ة، و3 ماليين منزل، و224 

مستشفى.
وقال المالح: إن الثورة هي الرد الطبيعي علي نظام يتفش��ى فيه الفساد، ونحن 
نتحرك من نصر إلى نصر خالل السنوات الثالث الماضية، ولكن هذا يحتاج مزيدًا من 
الصبر والجهد، مس��تنكرًا موقف المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية بعدم دعم 

الشعب السوري الذي يعاني من مجازر وشالالت دم يومية«.
وطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق اإلنسان التي تنتهك يوميا داخل األراضي 
السورية، وقال: لو أراد المجتمع الدولي أن يتحرك، فعليه أن يطرد ممثلي النظام من 
األمم المتحدة والس��فارات، وأن يعلن رفضه التام لما يحدث ويتحرك إلنقاذ الش��عب 
الس��وري، مؤك��دًا أن األمم المتحدة ق��ادرة علي اتخاذ قرارات ملزمة تس��اوي قرارات 

مجلس األمن، ولكن هذا لم يحدث حتى اآلن.
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دم�سق ت�ستعد لالنتخابات
لونا ال�سبل �سحية، املنار وامليادين ا�سرتيتا احل�سن

  عامر محمد - دمشق
ما تبثه وس��ائل االعالم في دمشق والتي 
ال ي��زال النظ��ام يحتكرها بش��كل كامل، هو 
دعاية انتخابية غير ضرورية لألس��د، ترحيب 
بالتعددية مع إصرار على أن المرش��ح الوحيد 
ه��و ذات الرج��ل الذي دم��ر س��وريا، إعالنات 
الترش��ح التي تصدر من المحكمة الدستورية 
العليا التي شكلها األسد على عجل في الحادي 
والعش��رين من نيس��ان، عن مرش��حين جدد 
تقاب��ل بالكثير من الس��خرية من معس��كري 

الصراع وإن كانت األسباب مختلفة.
األس��د لم يتق��دم بطل��ب الترش��ح حتى 
اآلن، السناريوهات التي يرددها الموالون في 
العاصمة تتمحور حول اثنين، األول أن األس��د 
س��يكون آخر المُرش��حين، على األقل هذا ما 
فعله السيسي في مصر، والثاني وهو األكثر 
فجاجة يقول أن األس��د لن يرش��ح نفسه في 
المهل��ة القانوني��ة التي تنتهي ف��ي األول من 
آي��ار، لكن مهاًل الفكرة ليس��ت أن األس��د قرر 
التنحي، بل وفق هذا السيناريو لم يرى األسد 
بع��د الضغط الش��عبي ال��ذي س��يجبره على 
ترشيح نفس��ه وفق ما قال في لقائه مع قناة 
المنار صيف العالم الماضي، حسب السيناريو 
س��تنتهي المهل��ة، فتغض��ب الجماهير وتنزل 
إل��ى الش��ارع طالب��ة منه أن يرش��ح نفس��ه، 
الدس��تورية العلي��ا تلتئ��م وتق��رر فت��ح ب��اب 

الترشح من جديد فيستجيب 
األسد للرغبة الكبيرة.

النظ��ر ع��ن ما  بغ��ض 
سبق وعن أن فرص الحشد 
لداعمي األس��د في دمش��ق 
تكاد تكون معدومة بس��بب 
عل��ى  المس��تمر  القص��ف 
مختل��ف أحيائه��ا بالمورت��ر 
م��ن قب��ل بع��ض فصائ��ل 
ف��ي  المس��حلة  المعارض��ة 
ريف العاصمة، ففي النهاية 
والنظام  سيترش��ح،  األس��د 
اللوح��ة  إلكم��ال  يس��تعد 
ببعض التعديالت التي ليس 
له��ا أي عالق��ة باالنتخاب��ات 
كذل��ك،  س��تظهر  لكنه��ا 
المستش��ارة  الش��بل،  لون��ا 
الرئاس��ية في قصر األس��د 
خط��وة،  أول  س��تكون 
فس��يعلن عن اس��تقالتها او 
إقالته��ا على خلفية فضيحة 
والميادي��ن  المن��ار  قن��وات 
والجدي��د، التي كث��ر اللغط 
بتصريحات  ورُبط��ت  فيه��ا 
لمس��ؤولين ف��ي النظ��ام أو 
في الحزب، لكن السبب كما 
علمت س��وريتنا يكاد يكون 

أتفه من ذلك بكثير.
الحص��ن بري��ف حمص 
النظام  أعلن   2014/ 03/ 20
ف��ي خب��ر عاجل ظه��ر على 
جميع قنواته السيطرة على 
جي��ش  بقلعته��ا،  الحص��ن 
المدين��ة  مش��ط  النظ��ام 
كامل��ة وت��رك زم��ام األمور 
الع��ادة،  ج��رت  كم��ا  فيه��ا 

لجي��ش الدفاع الوطني الميليش��يا التابعة له، 
إحدى أهم الكتائ��ب القريبة من الحصن هي 
كتيبة العجلوني التي س��بق وأن تحدثت عنها 
س��وريتنا وعن ممارس��اتها ف��ي حمص، هي 
التي انتش��رت ف��ي الحصن، طبيع��ة المدينة 
الفقيرة، فاجأت العجلوني وعناصره الذين لم 
يج��دوا الغنائم المعتادة، فكان العرض القادم 

هو الحل.
أغل��ق العجلون��ي الحصن ومن��ع الخروج 
والدخول منها، وس��مح لقنوات المنار والجديد 
والميادي��ن بالدخ��ول إليه��ا والتصوي��ر فيه��ا 
مقاب��ل أن يتقاض��ى مبال��غ مادي��ة، الميادين 
هلى األكثر سخاء فكانت لها القلعة وبثت من 
هناك بش��كل مباش��ر، المنار أتت في المرتبة 
الثانية فكان لها بث مباش��ر من قلب المدينة، 
الجدي��د التي وص��ل فريقها من لبن��ان كونها 
ممنوعة من العمل في سوريا، اكتفت بتقرير 
مسجل من قلب المدينة، إلى هنا كانت القصة 
ل��ن تكون بكل تلك التداعيات لو أن العجلوني 
ل��م يقم بالخطوة التالية، فهو اتفق مع المنار 
والميادي��ن بال��ذات ب��أن يكون الب��ث حصريًا، 
ليم��رر ذل��ك كان عليه منع مراس��لي القنوات 
النظامي��ة "الفضائية واإلخباري��ة والدنيا" من 
الدخول إلى الحصن وأرجئهم ألربع وعشرين 
س��اعة، بثت المنار والميادين بش��كل مباشر 
ف��ي الظهي��رة، وعند المس��اء كان��ت القنوات 

الثالث��ة تبث التقارير الت��ي أنجزتها من داخل 
الحصن.

عن��د المس��اء أيضًا وف��ي نش��رة الثامنة 
والنص��ف أضط��ر التلفزي��ون الس��وري أثناء 
حديث��ه عن "الحص��ن" بث ص��ور مأخوذة من 
قن��اة الميادي��ن، مصادر س��وريتنا تق��ول إن 
األس��د كان يش��اهد النش��رة وأغضب��ه نق��ل 
تلفزيون��ه لمش��اهد م��ن الحص��ن عب��ر قناة 
الميادين تحديدًا، في اليوم التالي الذي صادف 
الجمع��ة 21\3\2014، كانت وزارة اإلعالم في 
حكومة دمشق تس��عى خلف المذنب، الوزراة 
قلبت رأسًا على عقب، لونا الشبل قررت وقف 
عمل المنار والميادين من دمش��ق، لكن حزب 
اهلل ورام��ي مخلوف ممول الميادين، كانا هما 
األقوى في لعبة كسر العظم، فجُمدت الشبل 

عن العمل مذ ذلك.
تع��ود المن��ار م��ع س��يطرة النظ��ام على 
معل��وال 14  نيس��ان، وتع��ود معه��ا الميادين، 
فتدفع المن��ار ثمنًا لهذه الع��ودة بمقتل ثالثة 
م��ن أفراد طاقهما، رئي��س تحرير األخبار في 
القن��اة علي الحاج يوس��ف الذي عق��د مؤتمرًا 
صحفيا في بيروت قال إن الفريق أصيب على 
مدخل معل��وال، وحي��ن كان برفق��ة الجيش، 
التلمي��ح ال��ذي طوي مباش��رة م��ع تصريحات 
الح��اج يوس��ف، لم يط��وى في دمش��ق حيث 
كان الحدي��ث س��اخنًا ح��ول 
مقت��ل الصحفيي��ن الثالثة، 
وف��ي معل��وال كان الج��واب 
واضح��ًا الدف��اع الوطني هو 
من اطلق النار، وكان يعرف 
على م��ن يطلق، لكن لماذا؟ 

هذا ما لم يعرف بعد.
في األثناء تغص شوارع 
الت��ي  بالالفت��ات  العاصم��ة 
تتغن��ى بالتعددي��ة الجديدة 
المق��ررة  االنتخاب��ات  ف��ي 
ف��ي الثال��ث م��ن حزي��ران، 
العلي��ا  القضائي��ة  اللجن��ة 
تنش��ر اعالن��ات تش��جع إلى 
االدالء بالص��وت، فيما يروج 
النظ��ام ألن م��ا يزي��د ع��ن 
تسعة عش��رة مليون سوري 
ف��ي  التصوي��ت  بإمكانه��م 
االنتخابات المقبلة، مستثنيًا 
الرقة وبع��ض مناطق حلب 
ألنه��ا تحت س��يطرة تنظيم 
الدولة اإلس��المية، عدا ذلك 
الذي  الزعبي  يقول عم��ران 
من المحتم��ل أن يكون أحد 
كل  بإم��كان  المُرش��حين، 
يدل��ي بصوت��ه  أن  س��وري 
في االنتخاب��ات الحرة، فيما 
تس��ارع األح��زاب المنضوية 
الوطنية  الجبه��ة  إط��ار  في 
التقدمي��ة إلى إظه��ار الوالء 
لألسد، حتى أن حزب االتحاد 
ق��ال  العرب��ي  االش��تراكي 
إنه وضع خط��ة عمل حملت 
شعار "بشار األسد ليس من 

احد غيرك".
إحدى لوحات اإلعالن لالنتخابات في دمشق | نيسان 2014 | سوريتنا
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انقطاع الكهرباء واملاء يعيد احلياة يف حلب 
اإىل ما قبل احل�سارة

  عثمان إدلبي - حلب
إضاف��ة للحص��ار المطب��ق 
على مدينة حلب قطعت خطوط 
التوتر العالي التي تغذي مدينة 
حلب بالكهرباء وال��ذي أدى إلى 
انقط��اع الم��اء أيض��ا لتكتم��ل 
تفاصيل المعانات التي يعيشها 
الحلب��ي, ه��ذا االنقط��اع ال��ذي 
طالت مدته إلى أكثر من ثمانية 
أيام والذي كان كفيال في ش��ل 
الحرك��ة التجاري��ة والصناعي��ة 
وال��ذي أدى إل��ى ارتفاع أس��عار 
الم��واد الغذائية والمس��تلزمات 
أزم��ة  ول��د  وال��ذي  اليومي��ة, 
معيشية بس��بب توقف العنفات 
التي تض��خ المياه إل��ى المدينة 
فحل��ب منذ اث��ر م��ن 215 يوم 

وهي بدون ماء وال كهرباء.
ش��لل ع��ام أص��اب المدينة 
س��كانها  نفس��ية  عل��ى  وأث��ر 
الذين يلقون اللوم على النظام 
ويتهمونه بالتقاعس عن العمل 
إلع��ادة التي��ار الكهربائ��ي, كما 
أطل��ق البعض م��ن أهالي حلب 
المنس��ية(  )المدين��ة  تس��مية 
والتي يقصد بها مدينتهم حلب 

كم��ا أطلق آخ��رون تس��مية )حل��ب الصحراء( 
حيث يعبرون بهذه التس��مية عن مدى الجفاف 
ال��ذي تعاني منه المدينة وخلوها من أبس��ط 
مقومات الحياة, ويق��ول وائل وهو من أهالي 
حل��ب "أن مدين��ة حلب مدني��ة مظلومة وهي 
آخر اهتمامات النظام وأهالي حلب يش��عرون 
بالظلم عندما يرون ردة الفعل النظام عندما 
تنقط��ع الكهرباء عن الالذقية أو عن دمش��ق 
حيث تقوم الدنيا وال تقعد فمن المستحيل أن 
تطول فترة االنقطاع ألكثر من ساعات قليلة"

انقط��اع الم��اء والكهرب��اء أث��ر عل��ى كل 
تفاصي��ل حي��اة المواطن الحلب��ي حيث أخذت 
األفران اآللية بالتوقف فرنا تلو اآلخر مما أدى 
إل��ى انقطاع الخب��ز في المدينة كم��ا ارتفعت 
أسعار المحروقات بش��كل كبير بسبب الطلب 
الش��ديد عليها والتي تستخدم لتغذية مولدات 
الكهرب��اء, كما اث��ر هذا االنقط��اع على عمل 
الدوائر والمؤسس��ات الحكومية بسبب توقف 
ش��بكت االتصال التي تصل بين المؤسس��ات 

الحكومية.

جتار الأمبريات..
اأحد ف�سائل جتار الأزمة

األزم��ة  الن��اس  م��ن  البع��ض  أس��تغل 
المعيش��ية التي ول��دت من انقط��اع الكهرباء 
والماء فأصبحوا يتاجرون بالحاجيات األساسية 
التي يحتاجها الناس في ظل انقطاع الكهرباء 
فالكثير م��ن التجار يحتكرون ه��ذه الحاجيات 
ويتحكم��ون بأس��عارها كبطاريات الس��يارات 
التي تس��تخدم لالضائة وم��ادة البانزين التي 
تستخدم لتش��غيل مولدات الكهرباء, كما قام 
البعض م��ن الن��اس بتركيب مول��دات كبيرة 
في األحياء ويوزع��ون منها خطوطا كهربائية 
مقابل مبالغ مالية حيث يدفع المش��ترك مبلغ 
ثمانمائ��ة ليرة مقابل كل واح��د أمبير يأخذه, 

هذا المبلغ الذي يعتبره البعض كثيرا مقارنة 
بالتكلفة التي يضعها صاحب المولدة, ويقول 
أب��و ياس��ين وهو من س��كان ح��ي المارتيني 
"وضع احد األش��خاص مولدة كبي��رة في حينا 
واصب��ح هذا الش��خص يتحك��م بأهالي الحي 
كونه يدرك أننا بحاجته, يأخذ صاحب المولدة 
مني مبلغ 2400 بش��كل أس��بوعي ثمن ثالثة 
أمبيرات مع أن الكهرباء تأتي ألي يوميا س��تة 
س��اعات فق��ط ناهي��ك ع��ن االنقط��اع التي 
يتحجج بأنه��ا ناتجة عن األعطال, وهذا الحال 
هو نفسه في أغلب األحياء فأغلب أهالي حلب 

يعانون من تجار األزمات"..

انقطاع املياه هو الهم الأكرب للحلبيني 
تعاي��ش البع��ض م��ن أهال��ي حل��ب مع 
انقطاع الكهرب��اء وأوجدوا حل��ول بديلة عنها 
ولكنهم لن يس��تطيعوا أن يوجدوا مصدر آخر 
للم��اء ليك��ون بديال في حي��ن انقطاعها حيث 
يتراف��ق انقط��اع الماء م��ع انقط��اع الكهرباء 
نتيج��ة توقف محطة ضخ المياه الموجودة في 
حي س��ليمان الحلب��ي, فبعد نف��وذ المياه من 
الخزان��ات تبدأ أزمة الم��اء التي تظهر معالمها 
في ش��وارع المدينة بالطوابي��ر الطويلة التي 
تصطف أمام الجوامع التي يوجد فيها آبار, كما 
تنتش��ر صهاريج الماء التي تدور في ش��وارع 
المدين��ة والتي تنقل الم��اء إلى المنازل, ففي 
فترة انقطاع الماء يصبح مصدر المياه الوحيد 
ه��و مياه اآلب��ار الغير صالحة للش��رب فأغلب 
الناس يقبلون على استعمالها للشرب والطبخ 
دون االكت��راث بمضاره��ا, ويق��ول الدكت��ور 
م��روان "عند انقط��اع المي��اه تراجعني الكثير 
من الح��االت التي أصيبت بالغثيان واإلس��هال 
والتس��مم والت��ي نتجت عن ش��رب مياه اآلبار 
الملوثة والحاوية على مواد مخرش��ة ومؤذية 
للجهاز الهضمي, وهذه المواد ال يمكن شربها 
حت��ى تعال��ج وتعق��م وتفح��ص بعده��ا في 
المخابر فم��ن الممكن أن تك��ون مختلطة مع 

مياه الصرف والمجاري" 
الفت��رة  ف��ي  الكهرب��اء  انقط��اع  تزام��ن 
األخيرة م��ع المعارك الدائرة على أطراف حلب 
جعل بع��ض الناس يتهمون النظ��ام بافتعال 
ه��ذا القطع لكي يوهموا الن��اس بأن من قام 
به��ذا القطع هم قوات المعارضة ليصوروهم 
بأنهم أعداء ألهالي حلب القاطنين في مناطق 
النظ��ام, وعن��د كل قطع يعلن إع��الم النظام 
أن القط��ع نات��ج ع��ن اس��تهداف المجموعات 
المس��لحة ألبراج التوت��ر العالي ف��ي منطقة 
الزري��ة بينما ق��ال لنا أبو س��امر وهو موظف 
في ش��ركة الكهرباء "في أحدى المرات طالت 
فترة انقطاع الكهرباء عن حلب خمس��ة عشر 
يوم��ا ولكن التغذي��ة الكهربائي��ة كانت تصل 
إلى الموزعات في الشركة ولكن الشركة كان 
قد أتاها أمر بقطع الكهرباء عن المدينة حتى 

يأتيها أمر مخالف"
عندم��ا تط��ول فت��رة انقط��اع الكهرب��اء 
يصبح هناك إقبال لكبير على شراء المولدات 
الكهربائي��ة وي��رى البعض م��ن الحلبيين أن 
انقط��اع الكهرب��اء ع��ن حلب لفت��رات طويلة 
يوجد خلفه صفقات تجارية كبيع كمية كبيرة 
م��ن مول��دات الكهرباء أو كمية م��ن بطاريات 
الس��يارات التي تس��تخدم لإلض��اءة, وقول لنا 
لؤي وهو صاحب محل لبيع األدوات الكهربائية 
"في كل مرة تنقطع الكهرباء عن حلب يدخل 
إلى السوق كميات كبيرة من المولدات وهناك 
تاج��ر يدعى فيص��ل لديه عالق��ات مع ضباط 
من األم��ن وهو التاجر الوحيد الذي يس��تطيع 
إدخال المولدات إلى حلب عبر صفقات يجريها 
م��ع بعض ضباط األمن فيقوم هؤالء الضبط 
بإرس��ال أم��ر لش��ركة الكهرب��اء لك��ي تقطع 
التغذي��ة بداع��ي الضرورات األمنية ويس��تمر 
ه��ذا القطع حت��ى يتمكن ه��ذا التاجر من بيع 

جميع المولدات التي أدخلها"

تعليم على ضوء الشمع في إحدى مدارس حلب )أ ف ب(
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لم يك��ن حلم الكثيرين من أبناء 
س��وريا يتوقف عن��د ثورة سياس��ية 
فق��ط، ب��ل تج��اوزت أح��الم البعض 
لتص��ل إل��ى ث��ورة فكري��ة وثقافية 
النف��س  عل��ى  ث��ورة  واجتماعي��ة، 
الموج��ودة منذ  والع��ادات والتقالي��د 
عقود مضت، ألنهم يؤمنون بسوريا 
الوط��ن األجمل القائم على أس��اس 

المواطنة الحقة بين جميع أبناءه.
و رغ��م اخت��الف الكثيري��ن ف��ي 
س��وريا ال��وم عل��ى ما يج��ري وعلى 
تسميته إال أن الجميع يالحظ تغييرات 
جذري��ة تح��دث ف��ي أف��كار الش��باب 
الس��وري، البعض اتجه إلى التطرف 
واآلخ��ر اتج��ه إلى الوط��ن ليحلم بل 
وليسعى إلى تحقيق حلم راوده ربما 
ل��م يفك��ر للحظ��ةٍ أن باس��تطاعته 

البوح به حتى!.
شريحة واس��عة من أبناء سوريا 
توجهاته��م  اخت��الف  وعل��ى  الي��وم 
واخت��الف  واإلنس��انية  السياس��ية 
طبقاته��م االجتماعية يحلمون اليوم 
بقانون لل��زواج المدني في س��وريا، 
تتح��دث  صفح��ات  البع��ض  أنش��أ 
ع��ن القانون عل��ى مواق��ع التواصل 

االجتماع��ي وب��دأ اآلخرون يتحدث��ون عن توقيع 
قري��ب لعريضة تطال��ب بإق��راره، يواجه هؤالء 
الش��باب العدي��د من العقب��ات، أهمه��ا المجتمع 
والتط��رف النات��ج عما يح��دث في س��وريا اليوم 
والذي قس��م المجتمع المنقس��م أصاًل بفعل ما 

يحصل!..
أهمي��ة ال��زواج المدني تكم��ن عند البعض 
ف��ي أن��ه قد يك��ون ح��اًل ناجع��ًا إلع��ادة تفعيل 
الس��لم األهلي في البالد وتقبل اآلخر ومعرفته 
بش��كٍل يختلف عما تبثه قن��وات التطرف يوميًا، 
بينما ي��رى آخرون )بالرغم م��ن مناصرتهم له( 
إال أن الوق��ت غير مناس��ٍب إطالق��ًا إلقرار قانون 
كه��ذا وخاصة في ظ��ل قانون أحوال ش��خصية 
غي��ر مالئ��م، وقوانين تع��ود للعه��د العثماني، 
وأن المجتم��ع الس��وري اليوم يعان��ي من أفكار 
وموروث��ات وع��ادات وتقاليد علين��ا أواًل القضاء 
عليها لنس��تطيع إقرار القان��ون وتفعيله، بينما 
ترى الش��ريحة المعارضة أن ه��ذا الزواج محرم 
ف��ي االدي��ان أصاًل وه��ذا الس��بب لوح��ده كافٍ 

لرفض قانون كهذا جملة وتفصياًل!.
تق��ول )ر.ت( من مدينة حمص في تعريفها 
ع��ن ال��زواج المدني: ه��و عق��د بالتراضي بين 
ش��خصين بالغين مختلفي الجنس على أساس 
المواطنة وتس��اوي الحق��وق والواجبات وبغض 
النظر عن المذه��ب أو الطائفة الدينية المنتمي 

إليها كال الطرفين.
تكم��ل )ر.ت( قائل��ة: أنا مع ال��زواج المدني، 
ضمن��ه الجمي��ع متس��اوون ال تحكمه��م طوائف 

وأديان، ويساعد المجتمع على النهوض فكريًا.
هناك في محيطي المس��يحي أشخاص كثر 
ضد الزواج المدني، ونسبة أخرى ال يستهان بها 
م��ع ه��ذا القانون، ب��ل وهناك ايض��ًا رجال دين 
مس��يحيون م��ع ال��زواج المدني لحماي��ة حقوق 
الم��رأة المس��يحية في حال ق��ررت أن تجوز من 

رجل من غير دينها.
من يرفض ه��ذا القانون ليس لعدم إكمال 
تعليم��ه أو لجهله وقلة ثقافته بل إليمانه الكبير 
بالدين، الزواج هو سر من أسرار الكنيسة ويتم 

مباركته من اهلل.
و ربم��ا يكون الحل في إق��رار هذا القانون، 

هناك الكثير من الداعمين لمشروع كهذا..
أم��ا: )ي، ر( يرى بان المش��كلة في س��وريا 
ه��ي في ع��دم تقبل اآلخ��ر وه��ذا بالتأكيد أحد 
أه��م األس��باب المانع��ة لقي��ام ال��زواج المدني 
في س��وريا، الزواج المدني مه��م وخطوة كبيرة 
لصناع��ة الس��لم األهل��ي ف��ي س��وريا ولكن��ه 
مس��تحيل، هناك الخوف من االخر، من المحيط 
والطائف��ة والطوائ��ف تخ��اف من نفس��ها ومن 
بعضه��ا، وبالتالي فان الدين أحد األس��باب أيضًا 
الت��ي تمنعن��ا م��ن المض��ي ف��ي ه��ذه الخطوة 

المهمة.
يصم��ت )ي، ر( قلي��اًل بع��د أن س��ألته: عن 
إمكاني��ة تقبله لزواج أخته أو أخي��ه زواجًا مدنيًا 

ثم يقول: ال مانع لدي، القيمة لإلنسان أواًل!..
وأك��د )ر، ن( والعام��ل ف��ي مج��ال صناع��ة 
االفالم على كالم )ي، ر( وأجاب: إذا اتخذت أختي 
قرارًا كهذا فإنن��ي بالتأكيد لن أقف على الحياد، 

سأقف بجانبها وأساعدها.
في أس��رتنا ال مانع في ذلك، محيطنا والذي 

ينحدر من جبل الشيخ سيمانع بالتاكيد..
يؤك��د )ر، ن( أن��ه عل��ى أرض الواق��ع وفي 
طائفة الموحدون تحديدًا هناك الكثير من حاالت 
ال��زواج المدن��ي وال��زواج من طوائ��ف ومذاهب 
اخ��رى هو للذكور اكثر منه لإلناث إال أنه موجود 

في النهاية لكال الجنسين.
يضيف )ر، ن(: في س��وريا ليس هناك حياة 
مدنية حت��ى نتقبل فكرة حك��م القانون وليس 

الدين أو الع��ادات والتقاليد، لدين��ا موروث كبير 
جدا فحواه ان الدين هو االساس.

إن أساس المدنية هو تقبل اآلخر، وفي حال 
اس��تطعنا إق��رار قانون كهذا فه��و خطوة كبيرة 

ومهمة جدًا في هذا المجال.
و يختت��م )ر، ن( كالم��ه: في حال اس��تطعنا 
الب��دء بحياة مدنية في س��وريا فعلين��ا االنتظار 
ألرب��ع أو خم��س أجي��ال قادم��ة لنجن��ي ثمارها 

بشكل حقيقي.
)ب، أ( يق��ول: أن��ا تزوج��ت من فت��اة أجنبية 
الصعوب��ات  بع��ض  واجهتن��ي  مدني��ًا،  زواج��ًا 
ف��ي البداي��ة، خاصة في ظ��ل الفك��رة الخاطئة 
المرس��ومة ع��ن مجتمعاتنا وما قد تس��ببه من 
قلق، اس��تطعنا بناء الثقة المتبادل��ة ولم اتردد 
للحظ��ة بان ات��زوج زواج��ا مدنيا اساس��ه الحب 
والثق��ة المتبادل��ة بين��ي وبين زوجت��ي. لكنني 
وفي الوقت الحال��ي ال أرى )رغم مناصرتي لهذا 
القانون( أنه الوقت المناسب، لألسف، الهوة بين 
مكون��ات المجتمع العرقية والدينية تتس��ع يوما 
بعد، ي��وم وقرار كهذا س��يزيد ه��ذه الهوة دون 

اساس مدني للحياة في سوريا!..
ف��ي الختام: تحضرن��ي جملة قاله��ا الفنان 
س��لوم حداد في أحد المسلس��الت السورية: "يا 
ج��الل بالعلم والقانون بتقدر تغير المجتمع".. و 
الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه: ماهي قدرة قانون 
الزواج المدني في غياب قانون حقيقي للمجتمع 
السوري وفي ظل غياب التعليم على خلق السلم 
االهل��ي في س��وريا؟.. اليوم في س��وريا وبعيدًا 
ع��ن التوجهات السياس��ية واإلنس��انية للمجتمع 
الس��وري هن��اك فئتان، فئ��ة اخت��ارت الطائٍفة 
والمرجعي��ة الديني��ة الضيقة اساس��ا لتوجهاتها 
وفئة اخ��رى اختارت الوطن اوال وثانيا وعاش��را، 
وتعمل إليجاد بيئ��ة مدنية صالحة إلقرار قانون 

للزواج المدني..

عقد على اأ�سا�س املواطنة، وت�ساوي احلقوق والواجبات

الزواج املدين فـي �سوريا
  يامن المغربي
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رأ
ال�سوري العقل  �سيكولوجيا  يف  املزاودة 
  خالد قنوت

في 24 نيسان سنة 1955 عقد في الدولة 
االندونيس��ية مؤتمر باندونغ الذي حضره قادة 
و زعم��اء ذلك الزم��ان و كان من أه��م نتائجه 
أن وافق��ت كاًل م��ن الجمهوري��ة الس��ورية و 
جمهوري��ة مص��ر ممثلة برئيس��ها جم��ال عبد 
الناص��ر بمق��ررات مؤتم��ر باندون��غ التي تقر 
بقب��ول قرار األمم المتحدة رق��م 181 الصادر 
في 29 تش��رين الثان��ي س��نة 1947 القاضي 

بتقسيم فلسطين.
في ع��ام 1961 يقف الزعيم الراحل جمال 
عبد الناص��ر ليقول: )ليس ل��دي خطة لتحرير 
فلس��طين( و يرض��ى بعده��ا بالتراس��ل م��ع 
الرئي��س األمريك��ي جون كندي و يقبل س��نة 
1969 مبدئيًا بخطة السيناتور األمريكي وليم 

روجرز األولى للسالم.
لم تكن قضية تحرير فلس��طين هي أولى 
أولوي��ات الرئيس عبد الناصر بل كانت مصر و 
إعادة بنائها فكانت ل��ه خطوات جبارة في ذلك 
كتأميم قناة الس��ويس و صد العدوان الثالثي 
ث��م بناء الجي��ش المصري و صفقات الس��الح 
التشيكية ثم الس��وفيتية و بناء السد العالي و 
بن��اء مجمعات حلوان للصناع��ات الثقيلة و بناء 

األمل في أجيال المصريين.
تش��ير تحالي��ل و ش��هادات سياس��يي ذلك 
الزمان أن بعثيي س��ورية ه��م من ورطوا عبد 
الناصر ف��ي القضية الفلس��طينية خالل دولة 
الوحدة ثم بالمزاودة عليه خاصًة بعد االنفصال 
مما دفعه إلى رفع شعار حرب التحرير الشعبية 
و ش��عار كل ش��يء م��ن أج��ل المعرك��ة كان 
بنتيجته��ا هزيم��ة ح��رب حزي��ران 1967. كان 
م��ن خطايا عبد الناصر أنه لم يقف عام 1964 
بالمرصاد ليحارب سياس��ة المزاودة و اعتبارها 
مس��ألة جوهري��ة في قضي��ة الوع��ي العربي 
ألن كل القوى السياس��ية الت��ي كانت تمارس 
المزاودة في القضية الفلسطينية هي نفسها 
القوى التي هيأت الجواء اليأس و االستسالم و 
في الخراب الذي حصل تجاه قضية فلس��طين 
و ف��ي اتج��اه قضي��ة الديمقراطي��ة و انتش��ار 
المعتقالت و المجازر و في االنقسامات العربية 
العميقة و ساهمت في خراب الحياة االجتماعية 
و  النه��ب  انظم��ة  تأس��يس  و  االقتصادي��ة  و 

االستبداد و قيام التيارات الدينية المتطرفة.
اس��تذكر التاري��خ المعاص��ر ال��ذي عاش��ه 
الكثيري��ن من��ا و قرأ عنه الكثيرين, لنس��قطه 
عل��ى واقعنا الحال��ي بعد قيام الربي��ع العربي 
من��ذ انتش��ار النيران بجس��د التونس��ي محمد 
البوعزي��زي ليس��تقر الحال منذ ثالثة س��نوات 

على الثورة السورية و ما وصلت إليه.
يص��ف الراح��ل إلي��اس مرق��ص الحركات 
الجماهيرية عل��ى امتداد البل��دان العربية في 
الفت��رة الناصري��ة بأنه��ا )ح��ركات جماهيرية 
بالمعن��ى االيجاب��ي لكلم��ة جماهيري��ة حي��ث 
الجماهي��ر ه��ي الكتل البش��رية الكب��رى زائد 
فك��رة التق��دم( فما الوصف الممك��ن للحركات 
الجماهيري��ة العربية في ربيع 2011؟ و أخص 

بالذكر هنا الحالة السورية.
ال ش��ك أن الوص��ف يتطاب��ق م��ع توصيف 
الكتل البش��رية و لكن هل زائ��د فكرة التقدم؟ 
أم ه��ي مج��رد حرك��ة و فق��ط؟. ه��ذا س��ؤال 
جوه��ري علينا جميعًا أن نس��أله ألنفس��نا لنبدأ 
بإع��ادة تقييم هذه الثورة بتوصيفها الواقعي و 
الحقيقي ثم العمل على زيادة فكرة التقدم لها.

كان��ت  الش��عبية  الجماهيري��ة  الح��ركات 
نتيجة ظروف موضوعية سياس��ية و اقتصادية 
و اجتماعي��ة فرضت م��ن قبل مف��رزات نظام 
البعث الس��وري ال��ذي انتج نظ��ام نهب عائلي 
تمثل بعائلة األس��د لتحول دولة جمهورية إلى 
حك��م وراثي ل��م تفلح بقية األنظم��ة العربية 
في تحقيقه بسبب ربيع 2011 و كان من سوء 
ح��ظ الس��وريين أنهم اضط��روا و تحت تهديد 
الدمار أن يقبلوا بالتوريث دون أن يدركوا أنهم 
أمام مش��روع تدمير وطني أكبر و أعظم, حيث 
الدولة مغيبة و المؤسسات تحولت لفروع أمنية 
و أصبح��ت المنظومة األمنية أكبر من الدولة و 

الوطن و فوق الجميع.
ثالث سنوات و ضمن استراتيجية متماسكة 
عم��ل النظ��ام على بعث��رة أي جه��ود إلضافة 
فكرة التق��دم على الحرك��ة الجماهيرية ال بل 
احت��وى و احتكر فكرة التق��دم بوجوده و بقائه 
و ه��ذا أهم اس��رار بقائ��ه حتى الي��وم إضافة 
للدعم الالمتناهي من قوى دولية قدم و يقدم 

لها خدماته و خبراته المخابراتية.
في الجانب اآلخر لم تس��مح الظروف على 
األرض بقي��ام ق��وى سياس��ية تفك��ر أو تعمل 
إلضافة فك��رة التقدم على الحراك الجماهيري 
العظي��م ألس��باب كثي��رة منها دموي��ة و عنف 
النظ��ام و تواضع أداء المعارض��ات التقليدية و 
ن��زوح الكثير منه��ا خارج الوط��ن و لكن كانت 
هناك قوى سياس��ية تمارس سياسة المزاودة 
منذ الي��وم األول حتى تثبت مقولة أن األنظمة 
االستبدادية ال تنتج سوى معارضات استبدادية 

مثلها.
مزاودة في حجم و ش��كل التدخل االجنبي 
دون  الس��الح  حم��ل  حتمي��ة  ف��ي  م��زاودة  و 
اس��تراتيجية وطني��ة موح��دة و م��زاودة ف��ي 
تحجي��م قوة النظام و إطالق الوعود بإس��قاط 
النظ��ام بين الفت��رة و األخرى و الم��زاودة في 

حج��م الدع��م العرب��ي و الغرب��ي و األمريكي 
للثورة و المزاودة في تجاهل الدور الروس��ي و 
االيراني ثم المزاودة على أهداف الثورة نفسها 
في طل��ب الحرية و الكرام��ة و الديمقراطية و 
المزاودة بالحل االس��المي للدولة ثم المزاودة 
بالصراع الطائفي المذهبي في بلد لم يش��هد 

بتاريخه مثل هذا الصراع.
في السياس��ة, التي مازلن��ا نفتقدها حتى 
الي��وم في الثورة الس��ورية, ال يمكن أن نعمل 
على مبدأ ردود األفعال المستمر دون أن تكون 
لك القدرة على الفعل العلمي و الواقعي و هذا 
الفعل ليس بالضرورة أن يكون مبنيًا على روح 
الثأر البدوية بالمعنى السلبي في بلد تجازوها 
بمراح��ل جيدة. يقول أحد المفكرين )أن الحقد 
مرش��د س��يء في السياس��ة( و لكن م��زاودي 
المعارض��ة مازال��وا يضعون الحق��د و االنتقام 
فوق أي سياسة و بأنهم يريدون كل شيء أو ال 
شيء, إنها بالضرورة سياسة الالعقل العقيمة 

التي ندفع ثمنها غاليًا.
الثورة كحرك��ة جماهيرية س��لمية كانت 
أم مس��لحة, لن تصل إلى أهدافها دون فكرة 
التق��دم التي تتحق��ق عندما تكون السياس��ة 
أح��د أه��م معاركه��ا. و نح��ن نتجاوز الس��نة 
الرابعة مع كل هذا الدمار و الدم الس��وريين, 
علينا أن ندرك أن العمل العسكري هو فوضى 
بدون عمل سياس��ي إلى جانبه و يقوده ضمن 
أجن��دة وطني��ة تح��ارب سياس��ة الم��زاودة و 
التهويل و خل��ط األحجام و تضخيم األحالم و 
المعارك المتعثرة و المبعثرة, ألن من يمارس 
المزاودة إما أنه جاهل في العمل السياس��ي و 
إما أنه تاجر يبيع و يش��تري بدماء الس��وريين 
و يؤس��س للي��أس و الخ��راب و االستس��الم 
و لضي��اع تضحي��ات عظيم��ة و ترس��خ نظام 
االس��تبداد بش��كله الحالي أم باش��كال أخرى 

أكثر استبدادًا.
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جتربة الدميقراطية امل�سوهة
النتخابات اللبنانية

  ياسر مرزوق
يس��تعد اللبناني��ون اليوم النتخ��اب الرئيس الثالث 
عشر في تجربةٍ ديمقراطية مشوهة، لكنها في الوقت 
عين��ه التجرب��ة الوحيدة ف��ي العالم العرب��ي التي نجت 
من براث��ن الدكتاتورية, فلبنان هو البلد العربي الوحيد 
الذي ش��هد منذ اس��تقالله ت��داواًل للس��لطة عن طريق 
اعتماد االنتخابات كأداة في صياغة الش��رعية السياسية 
وبلورتها، فس��وريا مثاًل س��جل تاريخها 28 رئيس��ًا بعد 
رحي��ل المل��ك فيصل و20 رئيس��ًا بعد االس��تقالل )17 
منه��م قب��ل إنق��الب حاف��ظ األس��د عندما س��لم أحمد 
الخطيب الرئاسة شكليًا لمدة سنة(، بينما انخفض العدد 
في الجزائر ليشمل 8 رؤساء و7 في العراق وخمسة في 
جمهورية مصر العربية ورئيس��ان ف��ي ليبيا حتى يومنا 
هذا، إال أن كل البلدان آنفة الذكر لم تشهد تداواًل سلميًا 
للسلطة باستثناء حالتين أو ثالث في التجربة السورية.

ف��ي ملفنا الي��وم قراء النتخاب رئي��س الجمهورية 
المس��يحي الوحيد في العالم العربي واإلس��المي، وفي 
قراءةٍ للتجرب��ة اللبنانية التي لو ترك��ت تتطور طبيعيًا 
ل��كان لبنان اليوم ينع��م بدولةٍ مدنية تعل��ي المواطنة 
وتقف في وجه الطائفي��ة، لكن تاريخيًا لم يرق للنظام 
العربي الحاكم أن يكون لبنان سيدًا حرًا ومستقاًل ومؤاًل 
لمعارض��ي النظ��ام العرب��ي عل��ى اختالف مش��اربهم، 
وتعاظمت هذه الحال مع النظام الرس��مي الس��وري منذ 
االس��تقالل والذي دائمًا ما شكل عامل قلق وبلبلة للجار 
الصغي��ر، وليس خافيًا على أح��د ارتباط اندالع الحربين 
األهليتي��ن في لبن��ان بوجود نظاٍم دكتاتوري عس��كري 

في دمشق سواء عبد الناصر أو آل األسد.
يذكر »ألبرت حوراني« في كتابه »سوريا ولبنان«: 
بعد االنتداب لم تس��تطع س��وريا أن تس��تعيد المناطق 
المس��لوخة أو تعي��د دولة لبن��ان الكبي��ر ألن كيان لبنان 
حظ��ي بدع��م نس��بة كبي��رة م��ن اللبنانيين، وعش��ية 
اكتمال جالء الجيش الفرنس��ي عن س��وريا في نيس��ان 
1946، كانت مس��احة س��وريا قد تقلصت من 300 ألف 
كم مربع إلى 185190 كم، ورفضت س��ورية المستقلة 
االعتراف بالتجزئة االستعمارية ونظرت إلى نشوء دولة 
لبن��ان كأم��ر واقع، دون أن تس��بغ عليه صفة الش��رعية 
وتتعام��ل معه كما تتعامل الدول المس��تقلة فيما بينها، 
كما أن الش��عب الس��وري لم يش��ف من صدمة الجراحة 
التي مارسها مبضع االستعمار في تمزيق جسد سورية، 
وبقي الش��عور الحي أن س��ورية اليوم أصغر بكثير مما 

يجب أن تكون يثير األوجاع كلما ذكر«.

عن لبنان والطائفية..
ل��م يع��رف اللبنانيون من��ذ اندالع الح��رب في عام 
1958، س��المًا يبلغ عمقًا أو اس��تمرارًا، ما يتيح تأسيس 
مرجعية مستقبلية عليه، ولم يتح للوطن أن يتعرف إلى 
نفس��ه، إال بوصفه عائلة موس��عة، أو كما يذهب القول 
ال��دارج جملة »عائ��الت روحية« تؤس��س لذاكرة فردية 
فقي��رة ل��كل طائفة عل��ى حدى، فيم��ا تنس��د الطريق 
أم��ام ذاكرة للوط��ن تنبني في موازاة االنج��از والتحول 

والدخول في المستقبل.
الناظ��ر إل��ى السياس��ة في لبن��ان يداهم��ه زعماء 
طوائف عدده��م عدد أصابع اليد الواحدة هم, من جهة, 
ق��ادة الحريات الطبيعية لجماعاته��م المصطدمة, حكمًا 
وتعريف��ًا, بحري��ة الدولة ودولة الحري��ة، وهم من جهة 
ممثل��و الثقاف��ة األبوية المنزه��ة عن ش��ك أبناءها، ال 

يجانسها القانون وال يأتيها من قريب أو بعيد.
حال السياس��ة ف��ي لبنان وصف��ه غارس��يا لوركا، 
ش��اعر إسبانيا ومس��رحيها في مس��رحيته »موت برنادا 
ألبا« دارت حول شخصيات نسائية يعشن في بيت تديره 

ام��رأة ترملت للت��و وانصرفت تربي خم��س بنات، لكن 
األم برن��ادا قررت وتحت تأثير الكنيس��ة والحرص على 
ش��رف العائلة، تربيتهن بقمع الموت الدائم، فأجبرتهن 
على الحداد واللون األس��ود ثمانية أعوام، وأسرتهن في 
البي��ت ردعًا لهن عن عدوى الخ��ارج، وما لبث التوتر بين 
س��جيناتها أن تعاظم، فانتش��ر الحقد وتجذر، وخيم جو 
من العنف واالنتحار فيما أرواح األس��يرات تش��د الخناق 

على عنق األم. 
وف��ي غي��اب مش��روٍع حقيق��ي للدولة وف��ي غياب 
مفهوم المواطنة تتحول الحياة السياسية في لبنان إلى 
حروٍب عش��ائرية ال تخ��اض من أجل أن يتق��رر انتصار 
فريق و هزيمة فريق آخر، إنما تخاض لتقرر الش��روط 

التي تتم عليها الصلحة.
كم��ا أن التضخم الديني في الحياة السياس��ية كان 
جزءًا من مش��هد فترة ما بعد الح��رب, فالتضخم الديني 
مثله مث��ل التضخم النقدي، إنه آلي��ة لتغطية عجز،في 
االقتصاد, يش��كل التضخم النقدي آلي��ة لتغطية العجز 
ف��ي الموازنة،أما التضخم الديني في الحياة السياس��ية 
فآلي��ة للتعوي��ض ع��ن العج��ز ف��ي النظام السياس��ي 
والطاقم السياس��ي وعن العجز أيض��ًا في الموازنة بين 

السياسة واألخالق.

عن رئي�س اجلمهورية..
»أحل��ف ب��اهلل العظي��م إني احت��رم دس��تور األمة 
اللبناني��ة وقوانينها واحفظ اس��تقالل الوط��ن اللبناني 

وسالمة أراضيه«.
ين��ص الدس��تور اللبناني ف��ي الم��ادة 49 على ما 
يلي: »رئيس الجمهوري��ة هو رئيس الدولة ورمز وحدة 
الوطن. يس��هر عل��ى احترام الدس��تور والمحافظة على 
اس��تقالل لبنان ووحدته وس��المة أراضي��ه وفقًا ألحكام 
الدس��تور. ي��رأس المجلس األعل��ى للدفاع وه��و القائد 
األعل��ى للقوات المس��لحة التي تخضع لس��لطة مجلس 
ال��وزراء. ينتخ��ب رئي��س الجمهورية باالقتراع الس��ري 
بغالبي��ة الثلثين م��ن مجلس النواب في ال��دورة األولى، 
ويكتف��ي بالغالبي��ة المطلق��ة في دورات االقت��راع التي 
تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات وال تجوز إعادة انتخابه 
إال بعد ست س��نوات النتهاء واليته وال يجوز انتخاب أحد 
لرئاس��ة الجمهورية ما لم يكن حائزًا على الشروط التي 
تؤهل��ه للنياب��ة وغير المانعة ألهلية الترش��يح. كما انه 
ال يج��وز انتخ��اب القضاة وموظف��ي الفئ��ة األولى، وما 
يعادله��ا في جمي��ع اإلدارات العامة والمؤسس��ات العامة 
وس��ائر األش��خاص المعنويين في القان��ون العام، مدة 
قيامهم بوظيفتهم وخالل الس��نتين اللتين تليان تاريخ 
اس��تقالتهم وانقطاعهم فعليًا ع��ن وظيفتهم أو تاريخ 

إحالتهم على التقاعد.
لق��د كان واضع��و الدس��تور اللبنان��ي ع��ام 1926 
مهتمي��ن كثيرًا بمس��ألة االس��تحقاق الرئاس��ي وبخطر 
الفراغ الدس��توري في القصر الرئاس��ي. و كان ورثتهم 
السياس��يون عند االس��تقالل عام 1943 مهتمين باألمر 
كذل��ك بس��بب التوزي��ع الدقي��ق والواض��ح للس��لطات 
السياس��ية ف��ي الدولة عل��ى الطوائ��ف المختلفة. وفي 
اتف��اق الطائف ع��ام 1989، كان هناك اهتم��ام متزايد 
بالمواق��ع والمراك��ز الدس��تورية كرئي��س الجمهوري��ة 
ورئيس��ي الحكومة ومجل��س النواب، ووُضع��ت قواعد 

لحمايتها من المقتضيات السياسية.
أما عن رئيس الجمهورية اللبناني قبل الحرب فقد 
جرت العادة على أن يتولى س��دة الرئاسة سليٌل لإلقطاع 
السياس��ي الذي حكم لبنان وكان هذا الواقع مستس��اغًا 

م��ن الجميع، فف��ي عام 1970 مثاًل فوج��ئ فريق »فؤاد 
شهاب » بترش��يح إلياس س��ركيس, فالحياة السياسيّة 
اللبنانيّ��ة النخبويّ��ة ل��م تعهد ترّق��ي موّظف إلى صف 
الرؤس��اء. قال صبري حمادة يومها: »كيف أزَرّر سترتي 
لمقابلة إلياس سركيس«، كما قالت سونيا فرنجيّة بأن 
أوالد » العائ��الت »اإلقطاعيّ��ة فقط تح��ق لهم الزعامة 

السياسيّة وذلك في كتابها الجديد عن والدها.
بع��د الح��رب اختل��ف الواق��ع تمام��ًا وبات الش��رط 
األساس��ي ف��ي رئي��س الجمهوري��ة أن يك��ون ضعيفًا، 
على قاع��دةٍ اعتمدها النظام الس��وري، كل زعيم أكبر 
من طائفته فليقت��ل وعلى ذلك قتل جنبالط والحريري 

والجميل ورينيه معوض وآخرون.
وعلى الرغم من تمتع اللبنانيين حتى اليوم بنظام 
ديمقراطي ومنس��وب عاٍل من الحرية السياس��ية قياسا 
إل��ى الدول العربية عموما، غي��ر أن انتخاب أهم منصب 
في البالد ال يش��هد كما هو الحال ف��ي الواليات المتحدة 
أو فرنسا حمالت انتخابية قائمة على البرامج السياسية 
واالقتصادية؛ بل إن الواقع والتاريخ يشير إلى أن انتخاب 
الرئيس يتم بعد توافق اقليمي ودولي وتقاطع مصالح 
كب��رى. وبات معروفًا عدم الحاجة للخوض في األس��ماء 
المرشحة وبرامجها، ذلك أن العنصر الذي سيحسم اسم 
الرئي��س ش��ديد الوضوح والبس��اطة: الرئي��س المقبل 
هو المرشح غير االس��تفزازي ألي من االطراف المحلية 

واإلقليمية والدولية.
ل��ذا بدال من س��رد أس��ماء المرش��حين المعروفين 
ف��ي  البح��ث  يمكنن��ا  واالتجاه��ات؛  المش��ارب  لناحي��ة 
مواصف��ات مرش��ح واحد يق��ف على مس��افة واحدة من 
الجمي��ع ويحاف��ظ عل��ى عالق��ات جي��دة م��ع واش��نطن 
وموسكو وطهران ودمشق و الرياض و الدوحة وباريس 

والفاتيكان..
قب��ل الخوض ف��ي أس��ماء المرش��حين لالنتخابات 
يبقى بشار األس��د المرش��ح الوحيد لرئاسة الجمهورية 
اللبناني��ة من خارج الطائف��ة المارونية، حيث قال عضو 
كتلة »التنمية والتحرير«،« كتلة حركة أمل« النائب عبد 
المجيد صالح، إلى أنه »في 21 نيس��ان تبدأ الترش��حات 
لالنتخابات الرئاسية في سوريا، ولكن مرشح فلسطين 
وس��وريا ولبنان والممانعة هو الرئيس الس��وري بش��ار 

األسد«.
وخالل مش��اركته في الوقفة التضامنية للجمعيات 
االهلي��ة واالعالمي��ة في مدينة ص��ور مع ش��هداء قناة 
»المنار«، أكد صالح أن »المقاومة باقية وهذه حقيقة«، 
متوجها إل��ى اللبنانيي��ن بالقول: »أرأيت��م كيف توقفت 
ممرات الموت وتوقفت صناعة السيارات المفخخة بفعل 

انتصارات المقاومة«.

املر�سحون للرئا�سة..
يقال أّن األسماء التي تطرح في بورصة االنتخابات 
الرئاس��ية ف��ي لبنان هي للت��داول فق��ط، ال كي تصل 
فعلي��ا إلى قصر بعب��دا، بمعنى أّن بعض هذه األس��ماء 
تطرح لمجرد التداول اإلعالمي ليس أكثر، بينما بعضها 
اآلخ��ر يطرح في التداول ل�«حرق��ه« ومنع وصوله، فكما 
يقول مصدر مطلع على أجواء االنتخابات الرئاس��ية، إن 

»الفرن قد ُفتِحَ لحرق األسماء التي يتم التداول بها«.
هن��اك دائم��ًا أس��ماء جاه��زة للرئاس��ة، الزعامات 
الماروني��ة وهم الرئيس أمين الجمي��ل، الرئيس العماد 
ميش��ال عون، الدكتور س��مير جعجع، والنائب س��ليمان 
فرنجي��ة، يأتي بعده��م موظفون رس��ميون فئة أولى، 
س��يكونون بمثابة مرش��حي تس��وية تق��وي حظوظهم 
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م��ع ال��دول المتدخلة والمؤث��رة على الس��احة اللبنانية، 
م��ن هؤالء حاك��م مصرف لبن��ان رياض س��المه وقائد 
الجيش العماد جان قهوجي، كما أن هناك وزراء سابقين 
وسياسيين يتعاطون الشأن العام، ومنهم الوزير السابق 
زي��اد بارود وهو وزير س��ابق للداخلية، الش��يخ بطرس 
ح��رب الذي تول��ى وزارات عدّة وطرح اس��مه مرات عدة 
لمنصب رئاس��ة الجمهورية. النائب روبير غانم، االس��م 
المط��روح الدائم لرئاس��ة الجمهورية. والوزير الس��ابق 
ج��ان عبيد، وال��ذي يطرح اس��مه بقوة وتزكي��ه اطراف 
دولية كمرش��ح تسوية قد يرضى به جميع االطراف من 

الداخل والخارج.

�سمري جعجع..
س��مير جعجع مرش��ح قوى 14 آذار القوي، الذي لن 
يصل إلى بعب��دا أعلن برنامجه االنتخابي تحت ش��عار: 
الدول��ة ال تحتم��ل م��ن يقاس��مها الس��لطة، فحزب اهلل 
وه��و الحزب األق��وى بس��الحه وإمكانيات��ه وارتباطاته، 
لن يس��مح بوص��ول رئيٍس ق��وي إلى قص��ر بعبدا، بل 
إن الح��زب ال تهم��ه عملي��ة االنتخاب��ات الرئاس��ية وهو 
يحب��ذ الفراغ ويهدد بض��رب النصاب النياب��ي المطلوب 
عب��ر االمتناع عن الحضور إل��ى المجلس، في حال عدم 
ضمان فوز مرش��حه، و في تكرار لمش��هد مسيء تكرر 
س��تة أشهر قبل اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس السابق 

ميشيل سليمان. 
س��مير فريد جعجع، ولد في بشرّي في 26 تشرين 
األوّل 1952، في كنف عائلة مس��يحيّة مارونيّة، والده 
فري��د معاون أوّل متقاعد في الجي��ش الّلبناني، والدته 
م��اري حبي��ب جعجع وأش��قاؤه جوزف ونه��اد، درس في 
مدرسة مأوى العجزة الماروني ثمّ في تكميليّة مخايل 

داغر ثمّ في ثانويّة فرن الشباك.
انتس��ب إلى كليّ��ة الطبّ في الجامع��ة األميركيّة 
الح��رب  1975 وم��ع بداي��ة  الع��ام  1972، وف��ي  ع��ام 
األهليّة انتقل إلى الجامعة اليس��وعيّة، وترك الدراسة 
قبل تخرّجه طبيبًا بس��نة واحدة، تزوّج س��تريدا طوق 
ابنة ش��قيق النائب جب��ران طوق، لّق��ب بالحكيم، تيمنًا 

بدراسته الطبّ.
ب��دأ نش��اطه السياس��ي باالنضم��ام إل��ى ال��ذراع 
الطالبيّ التابع لحزب الكتائ��ب، ثمّ التحق بالحزب عام 
1968، حتّ��ى أصب��ح ع��ام 1975 قائدًا لقوّات الش��مال 
الكتائبيّ��ة، وهي القوّات التي تأّلفت بمعظمها من أبناء 
العائالت الش��ماليّة التي تهجرت م��ن قراها بعد أحداث 
1975، ف��ي 13 أيل��ول 1978 توّلى مفوضيّة الش��مال 
العس��كريّة، انضمّ إلى صفوف القوّات الّلبنانيّة التي 
أنش��أها الش��يخ بش��ير الجميّل م��ع القوى المس��يحيّة 

المسّلحة عام 1976.
توّلى مفوضيّة الش��مال العسكريّة في 13 أيلول 

.1978
توّلى قي��ادة الق��وّات الّلبنانيّة التي انتش��رت في 
قضائي الش��وف وعاليه وبعض قرى المتن الجنوبي مع 
االجتياح اإلس��رائيلي في حزي��ران 1982، وخاض حرب 
الجبل وحوصر في دير القمر في 3 أيلول 1983, في 11 
أذار 1985، إتخذ المكتب السياسيّ لحزب الكتائب قرارًا 
بفصل��ه من الحزب ردًّا على االنتقادات التي وجّهها إلى 

القيادة الكتائبيّة بعدما رفض إزالة حاجز البربارة.
ف��ي 12 أذار 1985، أعل��ن قي��ام االنتفاض��ة داخل 
الق��وّات الّلبنانيّ��ة، رافض��ًا الس��يطرة الكتائبيّة عليها 
وكان��ت نتيجة ه��ذه االنتفاضة إقص��اء الكتائبيّين من 

قيادة القوّات الّلبنانيّة منهم فؤاد أبو ناضر.
ف��ي 9 أيّار 1985، قام إيلي حبيقة وس��مير جعجع 
باالنتفاضة الثانية داخل القوّات الّلبنانيّة وعيّن حبيقة 
رئيس��ًا للهيئ��ة التنفيذيّة بينما جعجع رئيس��ًا لألركان. 
غير أّن إيلي حبيقة بدأ يتّجه سياس��يًّا نحو سوريا. ولم 
تلبث العالقات بين جعج��ع وحبيقة أن توتّرت بقوّة وال 
س��يّما في س��ياق موافق��ة حبيقة على توقي��ع االتفاق 

الثالثي مع نبيه برّي ووليد جنبالط برعاية سوريا.
ف��ي 15 كان��ون الثاني 1986، ق��ام جعجع بانقالب 
عل��ى إيلي حبيق��ة، وقد أس��قط هذا االنق��الب االتفاق 

الثالثي.

ع��ام 1988، ش��ارك بح��رب التحري��ر ض��دّ القوى 
السوريّة وأّكد أّن تحالف القوّات مع العماد ميشال عون 
قائم على »مشروع سياس��ي موحّد وعلى قراءة واحدة 

لألوضاع في لبنان ولطبيعة الصراع«.
في 14 شباط 1989 وقعت إش��تباكات بين القوات 
الّلبنانيّة بقيادة جعجع والجيش الّلبنانيّ بقيادة ميشال 

عون، وعرفت بحرب اإللغاء.
اعتب��ر أّن اتفاق الطائف مدخاًل للحّل مع ما للقوّات 
الّلبنانيّة من مالحظات عليه، وس��ّلم أسلحة القوات إلى 
الدول��ة الّلبنانيّ��ة كمب��ادرة إلنهاء الح��رب وأهميّة دور 

الدولة في بناء لبنان السلميّ.
عيّ��ن وزير دولة في حكوم��ة الرئيس عمر كرامي 
األولى التي ش��ّكلها في 24 كانون األوّل 1990، ولكنّه 
لم يش��ارك في جلس��ات الحكومة. وف��ي 20 أذار 1991 
قدّم اس��تقالته منها وحّل مكانه المهندس روجيه ديب 
األمي��ن العام لح��زب الكتائب الّلبنانيّ��ة. واعتبر أّن هذه 

الحكومة هي أكبر ميليشيا.
عيّن وزيرًا في حكومة الرئيس رش��يد الصلح في 
16 أيّار 1992، لكنّه استقال فور صدور مرسوم تأليف 
الحكومة محتجًّا بأنّها غير متوازية، وخس��ر االنتخابات 
الت��ي جرت ف��ي 8 حزيران 1992 لرئاس��ة حزب الكتائب 

أمام منافسه جورج سعادة بفارق 7 أصوات.
ع��ام 1994 حوكم بتهمة اغتي��ال رئيس الحكومة 
األس��بق رش��يد كرامي ورئيس حزب الوطنيين األحرار 
داني شمعون، كما اتهم باغتيال النائب طوني فرنجيّة 
اب��ن الرئي��س س��ليمان فرنجيّ��ة وعائلته ف��ي اهدن، 
وحكمت المحكمة عليه باإلعدام، إال إن الحكم خفف من 
قبل رئيس الجمهورية إلياس الهراوي إلى السجن مدى 

الحياة.
أطل��ق س��راحه عب��ر عفو نياب��ي خاص م��ن قبل 
المجلس النيابي الذي انبثق بعد خروج الجيش السوري 
م��ن لبن��ان ع��ام 2005، وع��اد بع��د ذل��ك إلى نش��اطه 

السياسي.

مي�سال عون
في الجلس��ة األولى لالنتخابات كانت المعركة بين 
جعج��ع والورق��ة البيض��اء أي ورقة الجنرال ع��ون الذي 
لم يرش��ح نفس��ه للرئاس��ة بانتظار تقديمه كمرش��ح 
توافقي، وعون الذي بلغ م��ن العمر ثمانين عامًا يحارب 
عل��ى فرصته األخي��رة لدخول القصر وه��و حلم الرجل 
الشخصي تاريخيًا، والذي تقلب وراءه من أقصى اليمين 
إل��ى أقص��ى اليس��ار طمعًا بالكرس��ي الذي لن يس��لمه 
ل��ه حتى حلف��اءه، فبتحالفه مع ح��زب اهلل يمارس عون 
سمس��رة سياس��ية تفيده بنائٍب هنا ووزير هناك لكنها 

لن توصله قصر بعبدا.
ميش��ال نعيم ع��ون موالي��د 1933/9/30، ولد في 
ح��ارة حريك قض��اء بعبدا. عس��كري وسياس��ي لبناني 
ورئيس التيار الوطني الحر، كان قائدًا للجيش اللبناني 
م��ن 23 حزي��ران 1984 إلى 27 تش��رين الثاني 1989، 
ورئي��س الحكوم��ة العس��كرية الت��ي تش��كلت في عام 

.1988

ف��ي نهاية الحرب األهلية تس��لم رئاس��ة الحكومة 
بتكليف م��ن الرئيس أمي��ن الجميل، وانس��حب الوزراء 
المس��لمون م��ن حكومت��ه، وق��د عي��ن ف��ي الحكوم��ة 
باإلضافة إلى كونه رئيسً��ا لها ووزي��رًا للدفاع الوطني 
واإلع��الم مع احتفاظ��ه برتبته العس��كرية في الجيش، 
وف��ي 4 أكتوب��ر 1988 كل��ف بمه��ام وزارة الخارجي��ة 
والمغتربي��ن ووزارة التربية الوطني��ة والفنون الجميلة 
ووزارة الداخلي��ة بالوكالة وذل��ك طيلة مدة غياب الوزير 

األصيل.
ف��ي آب 1989 ت��م التوصل في الطائف بوس��اطة 
الس��عودية إل��ى اتفاق الطائ��ف ال��ذي كان بداية إلنهاء 
الح��رب األهلية، ولكنه رفض االتفاق بش��قه الخارجي، 
وذل��ك ألن��ه يقض��ي بانتش��ار س��وري عل��ى األراضي 

اللبنانية وال يحدد آلية النسحابه من لبنان.
وبع��د معارك ضاري��ة تم إقصاؤه م��ن قصر بعبدا 
الرئاسي في 13 تشرين األول عام 1990 بعملية لبنانية 
سورية مشتركة فلجأ إلى السفارة الفرنسية في بيروت 
وبق��ي هناك لفترة من الزمن حتى س��مح له من بعدها 

بالتوجه إلى منفاه في فرنسا في 28 آب 1991.
عاد ف��ي 7 أي��ار 2005 من منفاه في فرنس��ا التي 
قض��ى فيها 15 عامًا، وخاض بعدها االنتخابات النيابية 
التي أجريت ف��ي نفس العام، ودخ��ل البرلمان اللبناني 
بكتل��ة نيابي��ة مؤلفة من إح��دى وعش��رين نائبًا وهي 
ثاني أكبر كتلة في البرلم��ان، قام بالتوقيع على وثيقة 
تفاهم مع حزب اهلل في 6 فبراير 2006 في كنيسة مار 

مخايل.

هرني احللو 
مرش��ح ولي��د جنب��الط للرئاس��ة، م��ن مواليد عام 
1953 وال��ده النائب والوزير اللبناني بي��ار الحلو وحفيد 
1929، ووال��د   –  1925 نائ��ب س��ابق  ميش��ال ش��يحا، 

الدستور اللبناني .
رجل األعم��ال في لبنان والس��عودية النائب هنري 
الحل��و حّل ف��ي انتخابات فرعي��ة في الع��ام 2003 نائبًا 
مكان والده الراحل النائب الس��ابق بيار حلو، بعد توافق 
بي��ن النائبين ولي��د جنبالط وطالل أرس��الن على دعم 
وصوله إل��ى الندوة النيابي��ة، للفترة الباقي��ة من والية 
وال��ده، أي حتى حلول موعد االنتخابات العامة، في ربيع 

العام 2005.
واس��تمر حلو نائبًا ع��ن بعبدا ف��ي انتخابات 2005 
و2009 عل��ى الئح��ة »اللق��اء الديمقراط��ي« وم��ن ثم 
»جبه��ة النضال الوطني« وهو خ��اض مع فريق 14 آذار 
ضريب��ة ال��دم الت��ي واجهت فري��ق 14 آذار ف��ي جرائم 
االغتي��ال التي طالت ه��ذا الفريق منذ اغتي��ال الرئيس 
رفي��ق الحريري، وكان من ضمن الن��واب الذين احتجزوا 

في فندق الفينيسيا للحفاظ على حياتهم.
- عمل عضوًا في اللجان النيابيّة: األش��غال العامة 

والنقل والطاقة والمياه والبيئة.
- تزوج من ماريان متري ولهما ثالثة أوالد.

صرح بأنه من مدرس��ة الحوار واالنفتاح وسيسعى 
للشراكة مع الجميع.
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  الياس س الياس

عا�س امللك.. �سوريا مملكة الرعب
مقدمة انتخابية

وثمة حكاية تُروى، لينام على صدأها أطفال 
البرامي��ل، تح��رق وتدم��ر وتُخرج م��ن قلبها هذا 
المروي له: ستموت حكايتك أيها الطفل عند زاوية 
ملكنا ال��ذي نختاره ل��ك.. أترى مدرس��تك؟ بيتك؟ 
جدتك. تلك الكرة تلحق بها روحك وأناملك تداعب 
وجه أمك الغاضب كياس��مين الشام برحيقه يحنو 
عليها؟ كلها نحيلها ثرى.. غباره يلف وجهك.. ملكنا 
أيها الطف��ل يُحبك أكثر م��ن كل اآللهة التي روت 
حبه��ا ل��ك جدتك عن��د مس��اءات تخاف م��ن صدى 
ريحه��ا وأنت تتدث��ر بثوب أم��ك.. هو ملكن��ا الذي 
كان أبي��ك، كلما ذك��ر المذياع اس��مه يتلفت حوله 
ويتصن��ع ال مب��االة.. هو الذي علم��وك ألجله كيف 
تصف��ق بيدي��ك الطريتين.. وعل��ى قدمي رفيقك 
عل��ى المقعد تنهال عصا من خي��زران بلدك، الذي 
ت��راه اآلن يهوي بحب ملكنا ال��ذي تجاوز كل اآللهة 

في حراستك تحت ركام براميل حبه لك..
مملكتهم أيه��ا الطفل ما برحت هواك والذعر 
ف��ي صرخات طفل��ة داريا ينطل��ق باحثا عن جواب 
س��ؤال أزلي.. لم��اذا..؟ قتلت��م أبي وخال��ي ورفاق 
الحي.. ها أنا.. أش��د طرف ث��وب أمي.. وجهي مثل 
ش��عري تعلوه في حوران كل غب��ار الموت يختلط 
ب��دم ن��ازف من ج��رح أخ��ي.. أم��ي التي ل��م تعد 
تتنف��س.. جدتي التي لم نجد له��ا أثر.. رعبي هو 
الباق��ي عن��د الركام، أض��م صغاري م��ن إخوتي.. 
أسأل العالم.. هنا في وطني الذي أكتشفه مريضا 
اآلن وهن��اك حي��ث يقال ب��أن لإلنس��ان قيمة ودم 

محرم على فرجة على دم..

مملكتنا الأوىل
كأن��ه وط��ن.. مملك��ة تبن��ى فيه��ا المس��الخ 
فنكتش��ف مع��ك.. المعل��م خائ��ن ومثل��ه الطبيب 
والممث��ل  والعس��كري  والمهن��دس  والصحف��ي 
والسياس��ي والمفك��ر.. الم��رأة مث��ل الرج��ل نتاج 
خيان��ي ال يُغس��ل ببرميل يُحش��ى مخلفات خردة 
فحس��ب.. بل بمثل س��وط بغل بائع خضار متجول 
أو م��ازوت وم��اء وغ��از وبمث��ل أدوات ذل��ك الحداد 

والش��رطي والعسكري.. الذي كنت تحلم أن تصير 
مثله ذات.. يوم يُس��لخ لحم بش��ر ب��الدك.. بالدك 
الت��ي علم��وك أنها خُلق��ت على يد مل��ك ورث عن 
مل��ك ليرث حفيد ملك ما فوق وم��ا تحت ثرى بالد 
تخت��زل فيه��ا حكايات التاري��خ.. فمن س��د الفرات 
إلى صيحت��ك البريئة حين يعود التيار الكهربائي.. 
وبصق��ة أبيك المتمردة بعد حي��ن يصير الوطن » 
مملكة سعيدة« بملك آلهة ال يرى فيك وفيها سوى 
أنك مثل كل هؤالء »الخونة« المس��تحقون سوطا 
وطلق��ة و برميال يذك��رك بذلك الح��ب الذي يكنه 
ملكهم إلنس��ان الوطن كالنم��ل في ثقوب األرض 
تدوسه أقدام عسكر ال يرون شيئا يستحق حياة بال 

ملكهم اآليل آللهة تغلب كل آلهة..

فاجعة وطن
ه��و ذا الطف��ل ال��ذي يتباكى عليه كل بش��ر، 
قب��ل أن يُش��يح بوجهه ع��ن المذبح��ة تتنقل بال 
ح��ذر وال خ��وف مما تراكم��ه.. فهو وطنه الس��عيد 
بملك يقبض على س��جن.. حراس��ه ليس��وا منه.. 
وه��و الس��عيد بهت��اف ي��رى ف��ي مواطني��ه زوائد 
يضيره عدم اس��تئصالها.. س��ائق التكس��ي يمكن 
أن يك��ون حارس��ا ف��ي جن��د الملك.. ومثل��ه مهرج 
يخدعك بابتس��امة زائفة س��رقها من ف��م غيره.. 
وهو قد يكون »الس��مان« عل��ى زاوية حارتك قبل 
أن تصير مجرد أطالل لحظة اكتش��اف »المؤامرة« 
عل��ى »س��يد الوط��ن.. الغالي اب��ن الغال��ي.. ملك 
البش��رية.. وحكيم عصرها«.. ال يفهمه سوى مثل 
هؤالء الجنود يخطون على جدران حيك البسيط » 
هو.. أو ال أحد... هو أو نحرق البلد..« وهو يبتس��م 

متمتما في حضرة الموت: أنا أو هو..
وتس��ألك: ما رأيك بديمقراطية ولي نعمتك؟ 
تط��ل علي��ك مذيع��ة تقل��د لهجت��ك البس��يطة.. 
تس��ألك.. أيها المواط��ن الصالح.. يا م��ن أبقيناك 
بمزاجنا وحش��رناك ه��ا هنا تحت هدي��ر طائراتنا 
ودباباتن��ا وجنودن��ا الصنادي��د، تقوده��م فرق��ة 
حشاشي العصر.. أيها المواطن »الطيب الصالح«.. 
ما هو رأيك بملكنا.. هل س��تصوت له أم للخونة... 
أيه��ا المواط��ن الصالح.. أل��م ترى كي��ف أن آلهتنا 

هزمتك أدواتها وجعلت��ك هكذا كما أردناك.. خيط 
إنسان ال مفر له سوى تمجيد ملكنا الذي لم تنجب 

حتى أمك مثيال له..
أيها المواطن الصالح إن لم تصدقني فلتراجع 
م��ا يقول��ه الطيب��ون الذي��ن يعارض��ون ملكنا، إال 
أنه��م مقتنع��ون مثلك ب��أن »مملكتن��ا« لم تنجب 
مثي��ال له في تاريخها.. لم تنج��ب ال رجال وال امرأة 
بمثل عبقريته وحكمته.. فهو األول في كل شيء، 
ومع��ه البداي��ة وقبله لم تكن أص��ال أنت وكل هذا 
المسمى وطن بشيء.. أنظر، في حضرته تتقدس 
المملكة بشيخ يعتمر عمامته وقس يتدلى صليبه 
وشيوعي منجله ينهش مطرقة صدأة.. ولوال ملكنا 
لم��ا كان الخلق والخليقة ولم يكن للنهر والش��جر 
من وجود.. أال يس��تحق ملكنا أن تقدس��ه وتس��جد 
ل��ه؟ أال يس��تحق أن ترف��ع صوتك قليال ليس��معك 
المتآم��رون فتنفي عنه أنه قاتلك وخانق أطفالك؟ 
أال يستحق أن تقول عنه بأنه هو باني وطننا، وهو 
الذي يس��تطيع وحده أن يجعلنا نكون أو ال نكون... 
لماذا ال تمد لس��انك بوجه ه��ذا العالم وتخبره: و.. 
ملكنا ليس على كرس��ي متح��رك.. ملكنا ال يحتاج 
لمن يدخله الحمام ويلبس��ه ويُطعمه.. ملكنا شاب 
خمس��يني يع��د بأن يح��ول وطننا إل��ى نموذج في 
البناء.. ف��ي العمران الذي دمرته غربان المؤامرة.. 
وطائ��رات التخلف تهجرك م��ن منطقة إلى أخرى.. 

قبل أن يحررها الصناديد فال يجدونك..
أيها المواطن الطيب الصالح.. الباقي بمزاجنا.. 
هل تتذك��ر حكمة قائدنا حين ق��ال: ال يمكنني أن 
أكون رئيس��ا للكل؟ هل تتذكر ش��عار أحبة آلهتنا: 

سوريا أنحف.. سوريا أجمل؟
خ��ذ الصورة الجميلة اآلن.. مش��اريعنا يُقص 
ش��ريطها األحمر في الالذقية.. الت��ي لم تكن لوال 
س��اللة مملكتن��ا.. فهو مس��ميها.. الس��ياحة بألف 
خير في تلك وفي الس��ويداء.. الوض��ع آمن.. فمن 
يرغب برؤية ما أبقاه ملكنا من مآثر الساللة فليأت 
بعدس��ته التي تشبه عدس��اتنا التي نجول بها اآلن 

في الشعالن لنسألك عن رأيك.. ببقية المملكة..

دميقراطيتنا التي ن�سدرها
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ديمقراطيتنا تتجاوز كل ديمقراطيات األرض 
والممالك.. نفاخر بمنافستها ألعرق الديمقراطيات 
إطالق��ا.. فج��د س��اللتنا الحاكمة يتف��وق على جد 
جينك��ز خان.. ومنه تعلم الهن��ود الجمع بين الفقر 
والديمقراطية.. ونحن الذين أرسينا تقاليد حقوق 
اإلنس��ان التي يتش��دقون بها.. نحن الذين صنعنا 
وغلفنا وسوقنا اردوغان.. نحن الذين علمنا ماليزيا 
وإندونيس��يا التعايش ونحن من أس��س الكومونة 
م��ن  نح��ن  األول..  البلش��في  كان  ومن��ا  األول��ى 
اخترعنا كميل ش��معون وغلفناه وس��وقناه أيضا.. 
وم��ا أدراك أن��ت بالتاري��خ؟ أيه��ا المواط��ن الطيب 
الصال��ح.. الكهرباء غدا ل��ن تنقطع عن منطقتك.. 
والماء زالل.. فردد ورائي دروس التاريخ.. كذابون 
ودجال��ون م��ن يريدونها ل��ك ككوريا الش��مالية.. 
ليس لدينا س��اللة س��ونغ.. نح��ن ال نفرض عليك 

تسريحتك..
مملكتنا هي األولى في كل شيء.. هذه ليست 
عنصرية وال شوفينية وال حتى فاشية.. نحن الذين 
علمنا الغرب والشرق كيف يًحترم اإلنسان وتصان 
آدميت��ه.. فائض البرتقال نرس��له أليتام روس��يا.. 
والقط��ن ننس��ج منه لملك��ة بريطانيا.. وس��الحنا 
نص��دره عب��ر البح��ار ونفطن��ا نقايضه بمش��افي 
تداوي��ك كما تداوي قطع ش��طرنج مملكتنا.. وهنا 
نصدر للبشر ما أنتجته س��اللتنا الحاكمة.. إنساننا 
الس��وري عبر الحدود والبحار يصل أقاصي األرض 
ينش��ر المعرفة ع��ن حب ملكن��ا لإلنس��ان ليتمناه 
البش��ر ملكا عليهم.. أال تتذكر أيها الطيب الصالح 
كيف ص��رخ ممثلك في حظيرة ملكن��ا وهو يتمناه 
أن يحك��م العالم؟ نح��ن مركز الكون ومس��يروه.. 
ملكنا يفقه بكل ش��يء.. يعلم حتى الغيب.. بأمره 
وبجي��وش »حم��اة الوط��ن« تُص��ان »علماني��ة« 
بالدن��ا.. لوالنا لماتت األقليات ولم��ا كانت تتكدس 
في الس��ويد وكندا واألرجنتين وفرنس��ا.. وألمانيا 
الحريص��ة عليهم اآلن كحرص ملكنا.. ألم تس��مع 
بما جرى في كسب؟ حتى األرمن كذابون متآمرون 

ال يقولون الحقيقة التي نقولها..
ال يغرن��ك كل ه��ذا الهرج والمرج ع��ن الدين 
والتدين والتزلف باس��م الغيبيات وحراس��ة القبور 
الممت��دة م��ن طه��ران حت��ى ضواح��ي بي��روت.. 
فملكن��ا هو » المعلم األول« في كيف تصان »راية 
التوحي��د« في الرقة وراية الحس��ين في دمش��ق.. 
طائراته تطهر البالد من »الخونة« فحسب.. لتنعم 
أنت على وقع موس��يقى رائع��ة بنرجيلتك بالقرب 
من س��ورها والص��وت يتحدى األمويي��ن أن يبقى 
بطونهم ويفقأ عيونهم وينبش مقابرهم.. ملكنا 
يختار من ينافس��ه.. من عائلة متدينة عريقة وهو 
شيوعي من الطراز الذي يحفظ تاريخ مملكتنا منذ 

بداية تاريخها..

فل�سطني اأيها الطيب �سبب البالء
نحن أيها الطيب الصالح قلبنا على فلسطين.. 
علمناك من��ذ الصغر بأننا لوال فلس��طين لما أقمنا 
س��د الفرات العظي��م... ولواله��ا لما أسس��نا فرع 
فلس��طين.. لواله��ا لم��ا جعلن��اك تحتق��ر مخي��م 
فلس��طين.. ولواله��ا لم��ا جلدن��ا ظهر م��ن التحق 
بزعران فلس��طين في لبنان.. لوالها لكنا تجاوزنا 
الس��ويد وفنلندا، ولكانت الكهرب��اء مثلما هي عند 
عدونا في ت��ل أبيب.. ولكان لنا مثلم��ا للبنان ملك 
سابق من س��اللة أخرى.. لوال فلس��طين لتجاوزنا 
تركيا بعش��رات المرات وجعلنا إندونيسيا تلينا في 
القوائم كلها.. أيها الطيب الصالح.. لوال فلس��طين 
ل��كان ابنك اآلن غير م��ا هو عليه الي��وم.. ولكانت 
مملكتن��ا تنع��م بتكس��ير الكس��تناء ف��ي لياليه��ا 
الخريفي��ة ب��دون أن تصي��ر تدمر ما ص��ارت عليه 
في ذاكرتك.. ولوالها لم��ا رأيت مرتش واحد.. لما 
اختنقت برائحة الديزل وأنت تلهث للحاق بصندوق 
حديدي يوصلك إلى عملك الذي يقدره ولي نعمتك 
ملكنا الذي يطل عليك من جبل ورثه عن أبيه وقد 
بنيت��ه أنت عطاء له ف��ي حلقات البص��م بالدم له 
أب��دي حتى في قبره خالد يحكمك كما طلبت.. أيها 
الطيب الصالح.. فلس��طين تلك لوالها لكنت اليوم 
في برش��لونة وغرناطة تهتف لملكنا حافظ الثاني 
ولي عهد ملكنا الذي يتجش��م عناء حكمك وتسيير 
أم��ورك ومصالح��ك وأن��ت تنف��خ دخ��ان نرجيلتك 

مستمتعا بربيع وطنك الغالي..
ولوالها لما اضطررنا لعس��كرة جس��د وعقل 
أوالدك من��ذ األول االبتدائ��ي ونح��ن نهاجم تخلف 
الدول في عدم الحفاظ على الطفولة.. أيها الطيب 
الصالح.. لوال فلس��طين، لما كان مس��ؤولو البالط 
الملكي لساللة سيد الوطن وحاشيته يعانون سفرا 
للعالج في الخارج وإرس��ال أوالده��م وبناتهم إلى 
دول الغ��رب المتآمر علينا.. ولواله��ا لما اضطررنا 
ألن نرس��ل زوجات مسؤولينا وزوجات أوالدهم إلى 

مشافي فرنسا وكندا ليضعن هناك..
ل��وال فلس��طين لم��ا اضط��ر ملكن��ا ألن يعيد 
حساباته فيكتشف حاجته لتوريط الشيعة والسنة 
والدروز والعلويين والمس��يحيين في هذا الخطاب 
الطائف��ي ال��ذي تختنق في��ه هامات بالدن��ا.. لوال 
فلس��طين يا أيه��ا الطيب الصالح لما كان »الس��يد 
حس��ن« مضطر لت��رك العدو في الجنوب، ليرس��ل 
مقاتلي��ه إل��ى دمش��ق وحم��ص وحل��ب.. ولوالها 
لم��ا تآم��ر الخلي��ج كل��ه علين��ا.. ولوالها لم��ا تآمر 
الفلس��طينيون الطالحون علينا.. هم أخذوا عملك 

وأرض��ك وبيتك وش��اركوك لقمتك.. ف��ال تقلق أنا 
أقتلهم حي��ث ثقفتهم.. ال تقلق.. م��ن درعا جنوبا 
إلى النيرب شماال أقول لك الحق: لوال فلسطين لما 
اضطررت لقتلهم.. ولما دم��رت مخيماتهم حفاظا 
على حق عودتهم.. أيه��ا الطيب الصالح.. ال تزعل 
م��ن أخوتك ف��ي لبنان.. فه��م يرونك كم��ا علمت 
حاشيتي عن الفلسطينيين.. حين نحتاج غطاءهم 
العك��س  نري��د  وحي��ن  مالئك��ة..  نس��تحضرهم 

نحولهم شياطين منبوذين..
أيه��ا الصال��ح الطيب.. أيه��ا المواط��ن الذكي 
الوطني الغير متآمر.. هل تحب فلسطين تلك التي 

أخبرناك عنها؟
ه��ل تع��رف اآلن أيه��ا الطي��ب الصال��ح لماذا 
إسرائيل تراني شاؤول الملك؟ ال أملك أرزة لخشب 
المعب��د، لكنني أس��يج ب��كل ما ملكن��ي أبي حدود 

وقتها بوجه المتآمرون عليها..

عا�س امللك
ها قد وصلك أيها المواطن الطيب الصالح من 
على شاش��ة مذيعتي المتأنقة إنجازاتي الس��ابقة 
والالحقة.. بحس��بة بسيطة س��نجد حال.. لدينا 19 
مليون ناخبا.. لقد طهرنا البالد من العمالء.. الرقة 
محفوظ��ة بعي��ون أصح��اب الراية الذي��ن يعرفون 
بأني ملكهم الذي ال يستهدفهم.. ألم تسمع غالمنا 
ش��ريف ش��حادة يش��رح لك: الالذقي��ة وطرطوس 
ووس��ط إدلب بخير.. وهناك س��تقام االنتخابات مع 
دمش��ق.. فلما هذه الجلبة؟ س��نجد حال وال ش��ك.. 
س��نجد مخرج��ا.. أنت تعرف بأني مل��ك بال منازع.. 
س��وف يضحك��ون علي��ك بمرش��ح هن��ا وهن��اك.. 
إني أضحك من هذه الكوميديا.. وس��ترى ش��عوب 
العالم كيف أحول ش��عبي العزيز إلى ش��عب عشق 
المازوش��ية األول ف��ي العالم.. س��تتناقل وس��ائل 
إع��الم الخلي��ج المتآم��ر: ويتناف��س عل��ى مملكة 
الرع��ب مرش��حين كثر.. لك��ن تبقى حظ��وظ ابن 
الس��اللة العريقة هي األكبر.. أيها الطيب.. س��وف 
نجد حال.. سنقيم الصناديق عند الحواجز.. سنأخذ 
بطاقة الهوية.. ونطلب منك استالمها في مدرسة 
الباس��ل.. هناك س��تقف ف��ي الطابور.. سيس��ألك 
مراس��ل لبناني، بعد أن يعدد مناقب ديمقراطيتنا: 
هل س��تنتخب الملك؟ س��تجيبه بما قلبناه لك: ال.. 
إنه��ا االنتخابات التعددية األول��ى.. لذا أريد انتخاب 
مناف��س.. حلقات الدبك��ة س��تقام.. القبضات في 
الديمقراط��ي.. عدس��ات  للع��رس  اله��واء تهت��ف 
التلف��زة تكرر المش��هد من أم��ام الصناديد تصور 
بعفوية المواطن الطيب ورأس��ه يتدلى باستسالم 

وخنوع.. ويهمس ردا على سؤال: عاش الملك..
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رغ��م إيمانن��ا العمي��ق بأن ثم��ن التغيي��ر ليس 
س��هاًل وال بس��يطًا، غي��ر أنن��ا علين��ا أن نفه��م أن 
المراح��ل االنتقالي��ة هي ع��ادة من أصع��ب المراحل 
وتختل��ف حدته��ا ودمويته��ا م��ن بل��د آلخ��ر حس��ب 
الظروف السياس��ية واالجتماعية ف��ي كل بلد. وعلى 
كل المتفائلي��ن »كثي��رًا« أن يتنبه��وا إل��ى الحقائق 
الديمغرافي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ف��ي س��وريا 
والت��ي تفرض نفس��ها بقوة في أي حل سياس��ي أو 
اجتماع��ي يخ��رج البالد من ه��ذا النف��ق. صحيح أن 
التنوع في س��وريا قديم قدم الزم��ان ولكنه تعرض 
للكثي��ر من الهزات والتداخالت عب��ر تاريخه الطويل. 
فالمنطق��ة العربية تحيا على العصبية بتعبير العالم 
الكبي��ر ابن خلدون الذي الحظ أن العرب ال تقوم لهم 
قائم��ة في الملك إال بالعصبية. ونحن لن نبالغ اليوم 
إذا قلن��ا أن الربي��ع العربي قد يك��ون مقدمة للتغيير 
في هذه المس��ألة إال أن مالمح هذا التغيير لم تظهر 
بعد. ينكفئ الجميع إلى طوائفهم وعش��ائرهم عند 
أول هزة أو ش��عور بالخطر، وله��ذا تبقى الطائفة أو 
المذهب أو العشيرة الحصن الحصين ألفراد يفترض 
أنهم كانوا يتعايش��ون في دولة. وتبرز للعلن قضية 
»المرجعي��ات« على اختالف مش��اربها ويتحول الوالء 
إل��ى »اإلم��ام« أو »الش��يخ« أو »الكاه��ن« الذي يبرز 
كقوة اجتماعي��ة وثقافية تتغلب على كل المرجعيات 

الوطنية أو القومية إن وجدت.
علينا جميعًا أن نفهم مس��ألة المرحلة االنتقالية 
ألنه��ا ق��د تط��ول وال تظه��ر نتائجه��ا إال بع��د فترة 
طويلة جدًا. وكما تع��ودت أن أكرر في كافة مقاالتي 
الس��ابقة، فإن هذا ليس تخويف��ًا وال إحباطًا، ولكننا 
أحوج ما نك��ون إلى الواقعية وق��راءة الواقع وتحليله 
بش��كل صحي��ح للوصول إل��ى أفضل م��ا يمكن من 
النتائ��ج. وم��ع التأكي��د عل��ى أن كل األح��الم ممكنة 
التحقيق فإننا يجب أن نفهم ظروف وطننا وأن نرجع 
إل��ى التاريخ الذي حفل بتجارب مش��ابهة قد تنير لنا 

بعض الطريق.
مع مجيء بش��ار األسد إلى الس��لطة في لحظة 
فارق��ة في تاريخ س��وريا وهي تدخ��ل القرن الحادي 
والعش��رين، استبش��ر الكثي��رون في س��وريا برؤية 
هذا الش��اب الذي يدخل قصر الشعب ويتسلم الحكم 
على طبق من ذهب، لم يقف في وجهه أحد، وصمت 
الس��وريون وكأنه��م عل��ى كوك��ب آخ��ر، ل��م يفهم 
معظمهم كيف ساد الصمت آنذاك وكذلك في 2007، 
ولكن لكل مرحلة ظروفها وقد يقف السوريون اليوم 
ف��ي وجه األس��د ليقولوا له أنهم ق��د أعطوه بالفعل 
الكثير من الفرص التي رفض على الدوام استغاللها 

بل وزاد من تهميشهم.
كان��ت ثقاف��ة القت��ل والعن��ف على وج��ه الدقة 
موج��ودة ف��ي المجتمع الس��وري على م��دى عصور 
طويلة، وخاصة أن هذا المجتمع عاش عشرات ومئات 
اللحظ��ات العصيبة ف��ي تاريخه الطوي��ل، مما أورث 
الس��وريين نوع��ًا من العصبي��ة وس��رعة رد الفعل، 
وهذا نعرفه جميعًا كس��وريين وه��و ليس معيبًا في 
حقنا غير أن اس��تعماله في غي��ر موضعه يؤدي غالبًا 
إلى الكثير من المش��اكل والش��د العصبي والقطيعة 

االجتماعية أحيانًا على أتفه األسباب.
إن أهداف الحرية والعدالة هي من أرقى األهداف 
التي يمكن أن تس��عى إليها أية ثورة. ولهذا فإن حلم 
السوريين والذي يناضلون اليوم لتحقيقه ليس حلمًا 
مش��روعًا وحس��ب، بل إنه حق من حقوقهم. غير أن 
هذا الحل��م وكغيره من أحالمنا يصط��دم ومنذ أكثر 
من ع��ام بالكثير من الصخور والمعوق��ات المتوقعة 
والمفاجئة على حد سواء. فالشعب السوري رأى كيف 
تركت الواليات المتحدة وباقي القوى العظمى أنظمة 
ب��ن علي ومب��ارك والقذاف��ي تتهاوى تح��ت الضغط 
الش��عبي الهائل للتحرر من الطغيان فكان أن تفاءلوا 
ودب��ت فيه��م الحماس��ة الجماعية بأن قرب س��قوط 
االس��تبداد بات قريبًا جدًا وأن حل��م الحرية بات على 

األبواب. وانطلقت التظاهرات الس��لمية لتعم مختلف 
أرج��اء الوطن ول��و بالتدري��ج وبكثاف��ة مختلفة هنا 
وهن��اك، إال أن ردود الفعل العربي��ة والعالمية كانت 

مختلفة جدًا هنا. 
لم تك��ن الصدمة م��ن المعارض��ة والمناضلين 
بأق��ل من ذلك. فقد فوج��ئ الناس بأن معظم أولئك 
الذي��ن كانوا يدبج��ون الكتب والمقاالت ف��ي الحرية 
والقضاء على االس��تبداد كانوا على درجة من ضعف 
اإلدراك وقلة اإلحس��اس بالمسؤولية وانعدام الخبرة 
السياس��ية ليتحولوا إلى عبء على الثورة بدل الدعم 
له��ا. ويب��دو للمتتبع لتط��ور حرك��ة المعارضين في 
الخ��ارج بالمقارنة م��ع تطور حركة الثورة الش��عبية 
ف��ي الداخ��ل حج��م الفج��وة بي��ن الطرفي��ن. فق��د 
فوجئ المعارض��ون بقيام الثورة أساس��ًا، واضطروا 
لالس��تيقاظ من س��باتهم الطويل وبدا واضحًا حجم 
التخبط الكبير في صفوفهم، وبدأت األمور تتش��كل 
ش��يئًا فشيئًا إلى أن تم تشكيل المجلس الوطني في 
اسطنبول مما أعطى جرعة أمل للحراك الشعبي في 
الداخ��ل. إال أن ه��ذا الزخ��م ما لبث أن تراجع بس��بب 
كثرة الخالفات واالنش��قاقات واالس��تئثار بالمناصب 
وش��بهات التمويل والمصاريف الطائلة وهو ما سبّب 
انتكاس��ة كبيرة ف��ي أداء المعارضة ناهيك عن مدى 
إقناعها للمجتمع الدولي بقدرتها على قيادة المرحلة 
االنتقالي��ة، وهو ما انعك��س للداخل بضعف القناعة 
بإمكانيات وكفاءة رموز المعارضة التي فقدت الكثير 
م��ن بريقها أو رصيده��ا الجماهيري الس��ابق. ولعل 
م��ا زاد الطين بلة هو الع��دد الهائل ممن ركب الثورة 
وبدأ بالصراخ والتس��ول باس��مها، ومعظم هؤالء إما 
مس��ؤولون س��ابقون أو منتفعون م��ن النظام وباتوا 

يبحثون عن منافع أخرى في مكان آخر.
الرياح التي تعصف بهذا الوطن أش��د وأعتى من 
أن يحتملها على مدى طويل، صحيح أن التاريخ مليء 
بالمآسي والكوارث التي مرت على سوريا وتجاوزتها، 
ولكننا نتحدث اليوم عن س��وريا بالمفهوم الجغرافي 
التاريخ��ي الحال��ي وليس ع��ن المدن الس��ورية التي 
عاش��ت كل منه��ا تاريخ��ًا منفص��اًل ع��ن األخرى في 
كثير من الحقب التاريخية. س��وريا بش��كلها وكيانها 
المع��روف اليوم مهددة بالتقس��يم والضياع إلى غير 
رجع��ة. ومالمح ه��ذا التقس��يم واضح��ة ومقدماته 
موجودة ومعروفة. وفي ظل وجود إرادة دولية بعدم 
التدخل في سوريا جديًا أو حل هذه المسألة العصية 
على الفهم، فلن يكون هناك شيء ينقذ هذا الوطن 
من التقس��يم والتفتيت ألن الكثيرين س��يجدون في 
ذل��ك المالذ األس��هل واألضم��ن لهم. نقوله��ا وبكل 
أسف: لم يتحول هذا الوطن منذ استقالله إلى وطن 

حقيقي يضم أناس��ًا بهوي��ة وطنية حقيقي��ة، وإنما 
كل ذلك كان على الورق وحسب، ولكن المالذ األخير 
ل��كل المواطني��ن كان عل��ى ال��دوام إما العش��يرة أو 
الطائف��ة أو القرية، ومن لم يعش في س��وريا خالل 
األع��وام الماضية لن يفهم هذا الحديث. كانت هناك 
الكثير من الحاالت التي تجاوز فيها بعض السوريين 
الحدود العشائرية والطبقية والطائفية ولكنها كانت 
مح��دودة بالمقارن��ة باإلجم��ال العام كم��ا أنها كانت 
تجارب منفردة عان��ى أصحابها من عواقب تجربتهم 

أكثر مما استمتعوا فعاًل بنتائج هذه التجربة.
الس��عودية تدع��م »الث��ورة الس��ورية« بمائتي 
ملي��ون دوالر كم��ا ق��ال وزي��ر خارجيته��ا العائد من 
الصيانة حديثًا، ولكن من س��يقبض الش��يك؟ أم أنه 
حوالة مس��تعجلة؟ لمن إذًا؟ هل سيشترون لنا المزيد 
م��ن الكرفانات )البيوت الجاه��زة البديلة عن الخيام( 
لضمها لمنتجع الزعتري؟ أم لنشر »الدعوة الصحيحة 
والعقيدة السمحة« على أيدي »المجاهدين« لتحرير 
س��وريا م��ن النصيريين والنظ��ام والجي��ش والحياة 
والنس��اء؟ حتى اآلن أدى الدعم الخليجي ألفغانستان 
والعراق والصومال لنتائج باهرة على مستوى الدمار 
االجتماع��ي واالقتصادي الش��امل، فهل س��وريا غير 

الصومال والعراق وأفغانستان؟ 
الس��يناريو الس��وري بات واضحًا اليوم: يترش��ح 
بع��ض المغفلي��ن والمأموري��ن لرئاس��ة الجمهورية 
وكأن البل��د ف��ي س��الم وطمأنينة وال توج��د براميل 
وقناب��ل عنقودي��ة تنه��ار عل��ى بي��وت المواطني��ن 
»الناخبي��ن« ال ترحم طفاًل وال عجوزًا. ال يزال النظام 
يعيش أكذوبة االستمرارية واالنتصار حتى أن بشار 
األس��د لم يتق��دم بالترش��ح لرئاس��ة الجمهورية إما 
تواضع��ًا )!!( أو زهدًا في الحك��م )!( أو لعبًا على أوتار 
قديمة في لعبة ممجوجة ومستهلكة  وانتهى زمانها.

ل��ن تغيّر االنتخابات في حياة الس��وريين ش��يئًا 
س��وى زيادة في القهر وإمعانًا في الدم. وحتى تحين 

لحظة الخالص، ال عزاء لألبرياء والحالمين.
آخر الكالم: يقول أحمد مطر:

أستغفر اهلل فما أكذبني.
فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب

وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب.
وكلها تستنكر اإلرهاب

وكلها تحترم الرأي و ليست ظالمة. 
وكلها مع الشعوب دائما منسجمة.
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ق
د. جالل اأمني:  ع�سر اجلماهري الغفرية
  ياسر مرزوق

» كان ذلك منذ نحو خمس��ين 
عامًا، عندم��ا ركبت الطائرة للمرة 
األول��ى، وما زلت أذك��ر كيف كان 
راكبو الطائرات يعاملون في تلك 
األيام، كنا نح��ن راكبي الطائرات 
للغاي��ة  ضئيل��ة  نس��بة  نمث��ل 
م��ن س��كان العال��م، أي أنن��ا كنا 
ارس��تقراطية بكل معنى الكلمة، 
الطي��ران  ش��ركات  عل��ى  وكان 
والعاملي��ن فيه��ا، م��ن مضيفين 
ببي��ع  والمش��تغلين  ومضيف��ات، 
أن  المقاع��د،  وحج��ز  التذاك��ر 
يعاملون��ا بصفتن��ا ارس��تقراطية 

العالم.
كان كل ش��يء أرخص بكثير 
من��ه اآلن ولك��ن تل��ك الجنيه��ات 
القليلة التي كانت تذكرة الطائرة 
تتكلفها كانت ف��وق متناول أيدي 
س��كان  م��ن  العظم��ى  الغالبي��ة 
العالم، الذين كان عليهم بس��بب 
ف��ي  بالبق��اء  يكتف��وا  أن  ذل��ك 
مدينتهم أو قريتهم ال يتجاوزونها، 
أو على أحس��ن تقدير، أن ينتقلوا 
من م��كان إلى آخ��ر بالقطار الذي 
كان وس��يلة لالنتقال أكثر شعبية 

بكثير من الطائرة.
مرت الس��نوات ورأي��ت األمور 
تتغي��ر ش��يئًا فش��يئًا حت��ى رأيت 
نفس��ي في أحد األي��ام واقفًا في 
صف طويل ينتظر صعود الطائرة 
المتجه��ة إل��ى أح��د دول الخلي��ج، 
أمام��ي  الواقفي��ن  أغل��ب  وكان 
العم��ال المصريين،  وخلفي م��ن 
القمي��ص  يرت��دون  يكون��وا  ل��م 
والبنطلون مثلي بل الجلباب، كان 
الجلب��اب نظيف��ًا ومخت��ارًا بعناية 

ليناسب مقام الطائرة، ولكن من الواضح أيضًا 
أن معظ��م الواقفي��ن كان��وا م��ن ذوي الدخل 
المنخف��ض الذاهبي��ن إل��ى الخلي��ج بحث��ًا عن 
عم��ل، 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 
ماليي��ن بعد أن كنا مئ��ات، وأصبح المضيفون 
والمضيف��ات يلقون إلين��ا بصواني الطعام بال 
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 خالل 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 اختالفًا 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 
ف��ى أعق��اب الح��رب العالمي��ة الثاني��ة، حي��ث 

خرجت أمريكا منتصرة، وبانتصار 
عل��ى  س��يادتها  وتأك��د  أمري��كا 
العالم، وسطوع تفوقها السياسي 
واالقتص��ادي،  والعس��كري 
نم��ط  تس��رب  والتكنولوج��ي، 
حياتها وما يحمله من قيم تجارية 
واس��تهالكية إلى ش��عوب األرض 
جميعً��ا، وباتت الس��لع تس��تهدف 
عددًا ضخمًا من الناس. المش��كلة 
أن الن��اس أذواقه��ا تختل��ف، و ال 
تش��ترك إال في حب أشياء عديمة 
الفائ��دة أو المؤذي��ة. لك��ي تقدم 
ش��يئًا يرضي كل الناس فالبد أن 
تق��دم إما ش��يء غي��ر أخالقي أو 

علي أحسن تقدير غير مفيد.
يقوم أيض��ًا بتحليل كلمه أن 
الرأس��مالية تنفى الثقافة و يعتبر 
أن ه��ذه الجمل��ة صحيح��ة تمام��ًا 
و هي عبارة س��مير أمي��ن و لكنه 
يتحف��ظ عل��ى ذلك أن المش��كلة 
فقط ليس��ت فى الرأسمالية فمن 
الممك��ن أيضًا أن يح��دث هذا فى 
االش��تراكية و لك��ن بوج��ه ع��ام 
الرأس��مالية تنفي الثقافة. و يعبر 
على أن ظاهرة الجماهير الغفيرة 
ه��ي وثيق��ه الصل��ة ب��كل م��ن: 
اكتساح نمط الحياة األمريكي لكل 
ما ع��داه، تغريب العالم، اكتس��اح 
الرأس��مالية و هدف تعظيم الربح 
لكل ما عداه من أه��داف، التنمية 
االقتصادي��ة الس��ريعة و التق��دم 
التكنولوج��ي. و لك��ن ه��ذا كل��ه 
و رغب��ات  قي��م  اكتس��اح  نتيج��ة 
الجماهير الغفيرة لكل ما عداه من 
قيم و رغبات, يتناول الكتاب شرح 
كثير م��ن ه��ذه التغي��رات فيفرد 
لكل منها فصال مستقال: الصحافة، االقتصاد، 
الثقافة، التليفزيون، التليفون، السوبرماركت، 
األزياء، أعياد الميالد، الحب، الس��ياحة، العالقة 

بين الدين والدنيا.. 
يختم أمين كتابه بالفقرة التالية:

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

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثالث 9/3
أنهيت ق��راءة الثابت والمتح��ول ألدونيس بأجزائه 
الثالثة، وهو كتاب يه��زك ويبهرك ويدفعك إلى التأمل 
والتم��رد، والث��ورة على كل ه��ذا الواقع. قبل الس��جن 
ق��رأت الج��زء األول وقد حاولت الحص��ول على الجزئين 
التاليين وجئت إلى الس��جن.. أدونيس الذي س��جن في 
المزة أي��ام عبد الحميد الس��راج والحملة المؤامرة على 
الحزب القومي السوري ومؤامرة اغتيال المالكي يومها 

قال أدونيس في قصائده األولى: 
نحن الذين 

على الدخيل تمردوا 
وتجرعوا سوء العذاب 

كت��اب أدوني��س ذو الثالث��ة أجزاء محاول��ة فكرية 
ج��ادة لمواجه�ة الواق�ع ذكرني وأن��ا أقرأه ب� القيصيمي 
المتم��رد، والمفك��ر والمواج��ه، وال��ذي يعتب��ر تكمل��ة 
للراون��دي وأبي بك��ر ال��رازي. إن صدم��ة الحداثة عند 
أدونيس تدع��وا إلى هدم المعايير الميتة في الس��يادة 
والريادة واإلشراف، وهو ما تؤكده األيام والسنين على 

كل المستويات السياسية واالقتصادية واألخالقية. 
يدعو أدونيس إلى نقد كل ش��يء. األدب.. الفكر.. 
الواق��ع.. الدين.. الدولة وهذا ما نح��ن بحاجة إليه.. بدأ 
بذل��ك العروي ثم أنور عبد الملك ث��م القصيمي واآلن 
يكمل أمثال س��مير أمين والقرم وأركون وعشرات مما 

يؤلفون باللغات األوروبية ذلك. 
قرأت وأعدت قراءة النزعات المادية لحسين مروة، 
وأعدت قراءة /تكوين العقل/ للجابري، كما أعدت قراءة 

بعض كتب أركون.
اليوم الرابع 9/4

كنا نعتقد أنه إذا صدر في لبنان قانون العفو العام 
ال بد أنه س��يتم اإلفراج عن المعتقلين اللبنانيين، وبعد 
توقيع معاهدة األمن بين البلدين , التي قالت الصحافة 
عنها أنها معاهدة الصداقة واألخوة. وجاء بعدها اإلفراج 
عن س��بعة من الحزب التقدمي االش��تراكي خمسة من 
المهجع الذي وراءنا، واثنان مقيمان عندنا وهم«: عصام 
ناج��ي، وخالد ع��زو، ومحمد حمود ونبي��ل حيدر، وعائد 
بحري. ومن قائل أن س��بب اإلفراج الواسطة والرشوى، 
إم��ا أن يكون الحزب في لبنان دفع مبلغًا لضباط األمن، 
أو األهل بالعملة الصعب��ة، لماذا فقط هؤالء؟ وبنفس 
الوقت يبقى أكثر من عشرين من تنظيم /المرابطون/ 
وأكثر من س��بعين م��ن تنظيم » التوحي��د » وأكثر من 
مئة وخمسين من البعث تنظيم عبد المجيد الرافعيفي 
هذا الس��جن. وحس��ب المعلوم��ات المتداولة أن س��جن 
الم��زة يحتوي على المئات م��ن اللبنانيين المنتمين إلى 
ش��تى التنظيم��ات. وهناك ف��ي تدمر دفع��ة كبيرة قد 
فتك بها المرض، وقلة الطعام وكثرة السياط، وكأنهم 
تل��ك األرملة المرمي��ة على قارعة الطري��ق، ماذا عمل 
هؤالء األخوة اللبناني��ون؟ فرطوا بالجوالن! باعو جنوب 
لبنان؟ قلب��وا البقاع وحوّلوه إلى مزرعة حش��يش.. إن 
اللبنانيي��ن يُعاَقبون كمجرمي ح��رب وكل ذنبهم أنهم 

يريدون لبنانًا يقف ضد أطماع دولة إسرائيل. 
اليوم اخلام�س 9/5

قي��ل أن لجنة العف��و الدولية تقدمت إل��ى النظام 
السوري تطالبه باإلفراج عن )18( ألف معتقل سياسي. 
كما أن إس��رائيل تش��ترط م��ن أجل قبوله��ا بمحادثات 

الس��الم م��ع الع��رب، أن تلتزم ه��ذه األنظم��ة , وعلى 
رأس��ها النظ��ام الس��وري , بالديمقراطي��ة. ويُق��ال أن 
بيكر في جولته القادمة س��يطلب من النظام الس��وري 
التقي��د بالحريات العام��ة وأن يلغي قواني��ن الطوارئ!! 
ويقال كذلك أن االنتخابات لرئاس��ة الجمهورية س��تتم 
في تش��رين األول. وبهذه المناسبة سيصدر عفو عام. 
البع��ض في الجن��اح يق��ول: - إذا لم يحدث ش��يء إلى 
نهاية العام، فس��وف نرفع مذكرة – حقوقية – سياسية 
تطالب بتوضيح أوضاعنا، وكش��ف األس��باب الس��تمرار 

اعتقالنا، وإال سيكون هناك إضراب عن الطعام. 
إن وض��ع المس��اجين ل��م يع��د يط��اق، فالض��رب 
والدولب��ة أدنى عقاب. وفي س��جن تدم��ر يموت المئات 
من التعذي��ب، وكذلك في أقبية اآلمري��ة الجوية، وفي 

فرع فلسطين. 
اليوم ال�ساد�س 9/6

جاءن��ي في الحل��م ما يل��ي: كأنني ف��ي مدينة ال 
أعرف اس��مها وال مكانها، وفي بن��اء يقع في ضواحيها. 
وكأنني أعرف الم��كان ألنني أتردد عليه، وهناك عثرت 
على زوجت��ي، لم نتكلم وكأننا تعودن��ا أن نرى بعضنا 
في بناء مظلم، ثم وجدت نفس��ي ف��ي جهة أخرى من 
المدين��ة، ولم أعثر على البي��ت، وهكذا رحت في دوامة 
من الحيرة، والدوران، وبدت أمامي أشباح غير واضحة، 
وظهرت س��يارة وأمرني س��ائقها بالصع��ود إلى جانبه، 
وكأنن��ي في مدينة بي��روت، قلت للس��ائق الذي أعرفه 
وال أعرف��ه: أريد الذهاب إلى الم��كان الفالني , أرجوك، 
فلبان��ي. ولكني وإياه لم نص��ل إلى مكان، وكأن أمامي 

كتلة من غيم وأجنحة الطير وفوُّهات. 
س��رت في الممر م��ع محمد الحم��وي وتحدثنا عن 
السجن، وعدم وجود شيء يخص إخالء السبيل، وقال: 
من الضروري اإلقدام على عمل ما في نهاية هذا العام 

, كان يبدو عليه التشاؤم.
الصيف يذهب، وس��وف آس��ف على الجلس��ات في 
زاوية الممر وسينتش��ر البرد، وسأخس��ر الممر وأجلس 

في المهجع، متلفعًا بالفروة، وسيزداد األفق ظلمة. 
وهك��ذا ُكتِ��بَ علين��ا أن نص��رف س��نوات العم��ر 
في س��جون النظ��ام , ال��ذي يس��عى لتحقي��ق التوازن 

االستراتيجي مع إسرائيل. 

اليوم ال�سابع 9/7
عندما اس��تيقظ صباحًا يكون الجميع نيامًا، تشير 
الس��اعة إلى السادس��ة والنصف.. أبدأ الكتابة في هذه 
اليومي��ات أو أق��رأ ف��ي قص��ة.. أو تكمل��ة أخ��رى.. بعد 
اإلفط��ار نب��دأ بالق��راءة الثنائية أن��ا وعائ��د الهبود ابن 
الرقة حتى العاش��رة. أحم��ل طاولتي وأجلس في الممر 
ومع��ي عدة الكتاب��ة، أظل أكتب وأبيض حتى الس��اعة 
الواح��دة، موعد القراءة الجماعية مع محمد الحاج وحمد 
القط��ان، وقراءتنا هذه األيام في كتاب محمد الماغوط 
/س��أخون وطن��ي/ وقد تباين��ت اآلراء في مق��االت هذا 
الكت��اب، ولكنها والحق يقال أنها مقاالت صادقة، وتجلد 
الواقع العربي الخانع والمستسلم والمدّعي. إنها تدين 
هذا الوطن المليء بالقمع والرعب والس��جون، وعندما 
تصبح الس��اعة الخامسة أمش��ي في الممر حتى موعد 
إغالق الباب. بع��د اإلغالق أقرأ قرابة الس��اعتين، ومن 
جملة قراءاتي رس��الة دكتوراه عن حزب البعث العربي 
االشتراكي لمصطفى دندشلي مترجمه عن الفرنسية، 
وكتاب الدكتور ش��ارل قرم » انفجار المشرق العربي ». 

هكذا يمضي يوم من حياتي في هذا السجن. 

اليوم الثامن 9/8
ف��ي الجناح الذي خلفنا يوج��د لبنانيون من جماعة 
» التوحي��د » وعددهم يزيد على مئة وعش��رين نزياًل. 
أفرج اليوم عن تس��عة منهم وفلسطيني واحد، قيل أن 
الطوابق العليا فيها من الطرابلسيين المحسوبين على 

حزب البعث , تنظيم عبد المجيد الرافعي.
كم��ا جاءت زي��ارة عبد الق��ادر الخطاب م��ن طيبة 
اإلم��ام ق��رب حماه. نقل ل��ه أخوه الذي ه��و من أعضاء 
مجلس الشعب أنه سيقع أمر ما قبل نهاية هذا العام. 

أع��ادت إذاعة إس��رائيل نص محاض��رة ألقاها أحد 
كبار الضباط اإلس��رائيليين في مؤتمر عالمي لمكافحة 
المخ��درات، وقد ش��رح ف��ي محاضرت��ه كيفي��ة زراعة 
المخ��درات في س��هل البق��اع من قب��ل كب��ار الضباط 
الس��وريين، وحدد المحاض��ر أن دخل مصطفى طالس 
, صاحب األوس��مة الالمعة , السنوي منها مليون دوالر. 
كما جاء على ذكر دور رفعت األسد الناقل لها في سفن 

خاصة وطائرات.
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املواطنة واملجتمع املدين
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

يف تعريف املجتمع املدين:
تع��ددت تعريفات مفه��وم المجتم��ع المدني 
بتعدد الفلس��فات ومناهج المعرف��ة التي تناولته 
بالدراسة، و يمكن أن نعرفه إجرائيًا بأنه: مجموع 
التنظيم��ات، غير الحكومية، التي يقوم نش��اطها 
على العمل التطوعي، الذي ال يستهدف الربح، وال 
تستند فيه العضوية على روابط الدم و القرابة.

كم��ا يع��رّف بكون��ه مجموع��ة التنظيم��ات 
والبنى التطوعية الحرة، التي تشغل المجال العام 
ف��ي الميادين   االقتصادي��ة واالجتماعية والمهنية 
والثقافية والدينّية - والت��ي تتالقى طوعيًا حول 
مجموعة قيم أو مصالح مش��تركة. و هذا القطاع 
يتح��دد موقعه م��ا بي��ن الدولة   ومؤسس��اتها من 
جان��ب، والقطاع الخاص اله��ادف للربح من جانب 

آخر.
يعتق��د فالس��فة ”العق��د االجتماع��ي“ وعلى 
رأس��هم توماس هوبس وجون لوك: بان المجتمع 
المدن��يّ ه��و عك��س المجتم��ع الطبيع��ي. ف��ي 
الوض��ع الطبيع��ي متخيل ال توجد ح��دود للحّرية 
الشخصية, فباشر الناس حياتهم بحّرية مطلقة, 
م��ن دون قيود أو تحكم. إال انه في حقيقة الواقع, 
ال يمك��ن لإلنس��ان ضم��ان بقائ��ه واس��تمراريته 
بدون الرج��وع إلى مجتمع مدن��يّ أو حياة مدنيّة 
تمنح��ه اإلمكاني��ات المادي��ة والدع��م المعن��وي. 
هؤالء الفالس��فة, لم يمي��زوا بي��ن الدّولة وبين 
المجتمع المدنيّ, فكالهم��ا كيان واحد غير قابل 

لالنفصام.
كما تبن��ى البن��ك الدول��ي تعريف��ًا للمجتمع 
المدن��ي أعده عدد م��ن المراكز البحثي��ة الرائدة: 
»يش��ير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة 
واس��عة النطاق م��ن المنظم��ات غي��ر الحكومية 
والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة 
العام��ة وتنه��ض بع��بء التعبي��ر ع��ن اهتمامات 
وقيم أعضائها أو اآلخرين، اس��تنادًا إلى اعتبارات 

أخالقي��ة أو ثقافية أو سياس��ية أو علمية أو 
ديني��ة أو خيرية. ومن ثم يش��ير مصطلح 
منظم��ات المجتم��ع المدني إل��ى مجموعة 
عريض��ة من المنظمات، تض��م: الجماعات 
غي��ر  والمنظم��ات  المحلي��ة،  المجتمعي��ة 
الحكومي��ة، والنقابات العمالي��ة، وجماعات 
الس��كان األصليين، والمنظم��ات الخيرية، 
والمنظم��ات الديني��ة، والنقاب��ات المهنية، 

ومؤسسات العمل الخيري«.
أما التعريف الش��امل ال��ذي اتفق عليه 
كل الفاعلي��ن ف��ي المج��ال من��د ظه��وره 
وانتش��اره عبر مس��ار تاريخي عميق, حيث 
اتف��ق الجميع عل��ى أن المجتمع المدني هو 
كل التجمعات البش��رية التي يقيمها األفراد 
فيم��ا بينه��م لخدم��ة مصلحة عام��ة دون 
غرض الرب��ح, وذلك باس��تعمال مهاراتهم 
وخبراته��م الخاص��ة ف��ي تأطي��ر وتكوين 
فئ��ة معينة من المجتم��ع وتوعيتها في جل 
مج��االت الحي��اة الخاص��ة بذل��ك المجتمع, 
وذلك في استقالل تام عن باقي مؤسسات 
المجتمع, أي السلطة, القضاء, إلى آخره من 
مؤسس��ات الدولة. وتتمثل أن��واع المجتمع 
المدني في هذا التعريف الش��امل في: كل 
من النقابات, األحزاب السياسية, الجمعيات 
كم��ا   , والتربوي��ة  والرياضي��ة  التفافي��ة 
ظهر اتجاه واس��ع في المجتمع��ات الغربية 
ينادي باعتم��اد هيئات التمثي��ل المحلية أو 

البرلمانات جزءًا من المجتمع المدني.

مقومات املجتمع املدين:
المجتم��ع  تعاري��ف  واخت��الف  تع��دد  ورغ��م 
المدني فإن معظمها يركز على مقومات أساسية 
يس��تند عليها ف��ي وجوده ويمك��ن تلخيصها فيما 
يلي » الطواعية , التنظيم , االستقالل عن الدولة 
, خدمة الصالح العام , عدم الس��عي للوصول إلى 

السلطة , عدم استخدام العنف »

املجتمع املدين واملواطنة:
المجتمع المدني ليس حاًل سحريًا للمشكالت 
والمصاعب واالس��تحقاقات التي تواجهها س��وريا 
المعاص��رة وال أح��د م��ن المهتمي��ن بالموض��وع 
والداعي��ن له يحمل أوهامًا خالصية حوله , تكمن 
أهمي��ة المجتم��ع المدن��ي ف��ي أنه يجنبن��ا مأزق 
الوق��وف أم��ام الخي��ارات القص��وى م��ن ن��وع إما 
اس��تبداد الدولة واألحكام العرفية وحالة الطوارئ 
من ناحية أو انفالت العصبيات الدينية والطائفية 
والمذهبية والعش��ائرية والجهوي��ة قبل الوطنية 
وقب��ل المدني��ة م��ن عقاله��ا مم��ا س��يدمر البلد 

بالتأكيد من ناحية أخرى.
إن المجتم��ع المدني هو الحاوية القادرة على 
اس��تيعاب الوالءات والعصبيات قبل المدنية وقبل 
القومي��ة وعلى كبح جماحه��ا وإذابتها وتصعيدها 
وضغطه��ا باتج��اه اندماج اجتماع��ي وطني أرقى 
اس��تنادًا إلى رابطة المواطنة , لذا فإن أي إضعاف 
للمجتم��ع المدن��ي م��ن جان��ب الدول��ة أو غيره��ا 
يدفع الناس ف��ي االتجاه المعاك��س أي إلى مزيد 
م��ن التمس��ك واالحتم��اء بانتماءاته��ا ووالءاته��ا 
العش��ائرية والطائفية والمذهبي��ة واإلثنية ألنها 
تجد الحماية فيها , الحماية من الدولة نفسها في 
كثير من األحيان بداًل من الحماية التي يفترض أن 
يوفرها االنتماء إلى المجتمع المدني ومؤسس��اته 

الدستورية والتمثيلية واإلدارية والقضائية 
المجتمع المدني صيرورة تاريخية غير ناجزة 
وخاص��ة في بلدنا , وهي تحت��اج إلى تعزيز ودفع 

وتقوي��ة ألنها الطريق الوحي��دة المتوفرة للخروج 
م��ن الخي��ارات الصعب��ة والح��ادة الت��ي ذكرناها 

سابقًا.
ينش��أ المجتمع المدني من انحالل االنتماءات 
والعصبي��ات الجمعوية , وه��ذا النوع من االنحالل 
تاريخ��ي ولي��س إرادي , فف��ي عالمن��ا المعاصر , 
ال��والءات والعصبيات التقليدية ف��ي طريقها إلى 
التالشي ال محالة , لكن المهم في األمر وعي هذه 
الصيرورة جيدًا والتحكم بها قدر اإلمكان وتوجيه 
التوت��رات الناجمة عنها نحو بل��ورة مجتمع مدني 
وطن��ي يح��ل تدريجيًا مح��ل المجتمع العش��ائري 
اآليل لل��زوال , والمجتمع المدني وحده من يحمل 
الطاق��ة االس��تيعابية المطلوب��ة الت��ي تحتاجه��ا 
والش��يع  واآلله��ة  األدي��ان  الكثي��رة  المجتمع��ات 
والطقوس والمؤسسات الطائفية لتحقيق السلم 
االجتماع��ي العام , في الح��د األدنى ولتجاوز واقع 
الح��ال االجتماع��ي المختل��ط إلى ح��ال اجتماعية 
مدنية ومواطنية ووطنية وديمقراطية وحضارية 

أرقى , في الحد األعلى 
كما أن اس��تكمال عملية بناء الدولة الوطنية 
الدس��تورية ال يتحق��ق م��ن دون وج��ود المجتمع 
المدن��ي , إذا كان المقصود بالدولة الوطنية دولة 
المواطنة والمواطني��ن ال دولة التماهي الجماعي 
باس��م  الحاكمي��ن  والح��زب  اإليديولوجي��ا  ف��ي 
القومية , فهدف الدس��تور ف��ي الدولة الوطنية أو 
دول��ة المواطنين المتس��اويين , ضم��ان الحقوق 
والحري��ات الفردية المتس��اوية للجمي��ع , وتعني 
هذه الحريات حق التفكير والتعبير والتنظيم الحر 
للجمعيات والش��ركات و والمؤسس��ات المدنية وال 
ش��يء آخر , واألمر يختلف إذا كان الدستور يفهم 
على أس��اس تكريس حقوق األقوى واألكثر قدرة 
على إخضاع الن��اس وتقييد حرياتهم وتوحيدهم 
بالقوة باسم المواجهة الوطنية وخوض المعركة 

ضد الصهيونية أو بدونهما.
ال يوج��د مجتمع مدني م��ن دون دولة 
ديمقراطي��ة وال توج��د دول��ة ديمقراطية 
م��ن دون مجتم��ع مدن��ي , وال تطرح فكرة 
المجتم��ع المدني باالس��تقالل ع��ن الدولة 
, وال يس��بقان بعضهم��ا , وهم��ا مرتبطان 
م��ن حرك��ة  ج��زء  م��ع بعضهم��ا ألنهم��ا 
سياس��ية واحدة , وم��ن يق��ول الدولة أواًل 
ث��م المجتم��ع المدني فعلي��ه أن يحدد نوع 
الدول��ة , ف��ال وج��ود للمجتم��ع المدني في 
الدول��ة االس��تبدادية , ول��ن توج��د الدولة 
االستبدادية المجتمع المدني , وال تستطيع 
أن توج��ده مهم��ا وعدت أو فعل��ت أو بقيت 
ألنها النقيض المباش��ر ل��ه , إن وجودها ال 
مبرر له وال مقوم إال القضاء على المجتمع 
المدن��ي , أي حرم��ان المجتم��ع من تنظيم 
نفسه خارجها , حتى ال يتمكن من مزاحمة 
امتيازاته��م  تهدي��د  أو  عليه��ا  القائمي��ن 
وسلطتهم المطلقة واالستثنائية واألبدية 
م��ن  ديمقراطي��ة  توج��د  ال  وبالمقاب��ل   ,
دون تنظيم��ات وجمعيات وأح��زاب أهلية , 
والعك��س صحي��ح فوجود ه��ذه الجمعيات 
واألحزاب والتنظيم��ات ال يمكن أن يتحقق 
فأس��اس   , ديمقراطي��ة  دول��ة  دون  م��ن 
الديكتاتورية إلغاء التعددية بكل أش��كالها 
ومن��ع المجتم��ع م��ن الدفاع ع��ن مصالحه 
ضمن أط��ر تنظيمي��ة مس��تقلة وخاضعة 
إلرادت��ه , وإذا وجدت مثل هذه القوى فهي 

كفيلة بالجهاز على أي دكتاتورية.
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دعيهم يُخفِضِوا صوتَ الحياةِ في صباحاتهم يا أمّاه..
قولي لهم:

دمُ القمصانِ الصغيرةِ الحمراَء في سطِل ابنتي يذبحها اآلن بهدوء..
ال شَئ يغنّي لثياِب الحصاِر األخيرةِ سوى أصابعي المخنوقةِ مواويَل السماْء المعّلقةِ على 

عها طائراتُ ال«حُمَاْة«.. حباِل الروِح التي ال تُقطِّ
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من��ذ 99 عامًا هرب ج��د والدي إيليا مع 
عائلته من ماردين ناجيًا من المذبحة، 
ليسكن عامودا ومنها إلى الحسكة بعد 

أحداث »طقة عامودا«.
ربم��ا لم أعرف ماردين، أو عامودا، فيما 
عرفت الحس��كة قلياًل من زياراتي لبيت 
جدي، إال أني أحمل هذا اإلرث دون شك، 
فكان��ت الحكاية تثي��ر فضولي، وكنت 
أستغرب دومًا عندما يأتي الحديث على 
المذابح س��ابقًا فتذك��ر مذبحة األرمن 
)التي يعترف بها العالم(، فأحاول إخبار 
الناس عن مذبح��ة موازية كانت بحق 
الس��وريين من الس��ريان واآلشوريين 
راح ضحيتها مئ��ات اآلالف، بقي منهم 
الناجون ليخب��روا الحكاية، فيما تمتلك 
الكنيس��ة بعض الوثائق عنه��ا، إال أنه 
ولس��بٍب م��ا كان مطلوبًا م��ن الجميع 
الصمت عنها وتناس��يها، ونادرون جدًا 
جدًا من كانوا قد س��معوا بحصول مثل 
ه��ذا الحدث يومًا. )باألخص في المدن 

البعيدة عن الجزيرة السورية(. 
ال ي��وم للذك��رى في س��وريا للمذبحة، 
وال لمح��ة أو إش��ارة في كت��ب التاريخ 
المدرسية وغيرها، وحتى نحن لم نعرف 
ع��ن المذبح��ة أكثر بكثير م��ن كونها 
الضبابية  القص��ص  وبع��ض  حصلت، 

عنها.. 
وه��و أمر يدفعني دوم��ًا للتفكير، حيث 
أن فئ��ات ومجموعات كثي��رة تعرضت 
االضطه��اد  م��ن  مختلف��ة  ألش��كال 
وعل��ى أي��دٍ مختلف��ة، إال أن التاريخ لم 
ينصفهم ولم يذكرهم، ما ترك المجال 
للتداول الش��فوي لها وم��ا يحمله من 
لغط ومشاعر ش��خصية ووجهات نظر، 
وبالتال��ي ت��رك ب��دوره هامش��ًا ل��دى 
الضحايا ومجتمعاتهم للشعور بالخوف 
والقلق الدائمين، باإلضافة إلى الشعور 
بالغبن في ظل غياب العدالة التاريخية، 
واقتصار األمر على )تبويس الشوارب(، 
ما جعلهم يحملون قناعًة دفينة بأنهم 
وإن تعرضوا ألية أذية فلن يكون هناك 
من يعترف بحقه��م، ليصير اآلخر أكثر 
رعب��ًا، وتصي��ر الجماعات أكث��ر تقوقعًا 
وانغالق��ًا، فتظه��ر تلك المش��اعر على 
ش��كِل عصبي��ةٍ ما ق��د تش��كل قاعدًة 
جيدة ألي نوٍع من االقتتال أو االختالف 

مع اآلخر.. كما هو واضح!!!
وربما ما زال سؤالي قائمًا، لماذا أرادوا 

لتلك الحكاية أن تُنسى؟؟ 
اليوم مذابح كثيرة شهدتها البالد على 
طولها، فهل سيراد لها أيضًا أن تنسى 
وكأنها لم تكن، ليك��ون أبناؤنا قنابل 
موقوت��ة تنتظر أي فتيٍل لتش��تعل ولو 

بعد حين؟؟ 
الحقيقة تحرر اإلنس��ان، وتدفعنا لفهم 

اآلخر أكثر.. الحرية للحقيقة

رند صباغ

جوزيف مغربان
كي��ف يطلب من المس��يحي اداء واجبه باالنتخاب و حقه 
مس��لوب في الترشح... علما« أن مواد الدستور تؤكد أن 

جميع المواطنين متساويين بالحقوق و الواجبات..

مثنى مهيدي
بما إنو جنيف 3 بالصيف، الزم يعملونو بالبرازيل..

بالل زعيرت
بش��ار األس��د حصد األص��وات االنتخابية مس��بقًا. هذه 

المرة عن وجه حق..
كال، لي��س كالمرات الماضية، فالنس��بة هذه المرة أقل 

بكثير. ما من ٩٩٪ على االطالق. وال حتى ١٪. 
لكن رغم ذلك صوت له مئات الماليين هذه المرة.

ف��از حتى قب��ل أن يخ��وض في حم��ام االنتخاب��ات. لم 
يضط��ر حت��ى لتحري��ك قدمه م��ن مكانها ف��وق رأس 
الوطن. لم يضطر حتى ألن يغير في ابتسامته الخبيثة. 
العالم كله قرر أنه يريد معتوهًا نفس��يًا ليحكم. العالم 
كله طوال ثالث سنوات كان مش��تاقًا لهتلر آخر. مبروك 

هتلر األسد على العالم.
انتصر األسد في مسرح جريمته. فقط.. أما السوريون، 

فمستمرون.

ن�سري حجاج
مش��هد كوميديا س��وداء على قناة الميادين:األرمن في 
اي��ران يتظاه��رون إحياًء لذك��رى المذبح��ة بحقهم في 
تركي��ا لكنهم يحملون أعالم الجمهورية االس��المية في 

ايران!..
ومن الذي يقتل الس��وريين في س��وريا والعراقيين في 
الع��راق ويقتل األكراد ويس��جن المس��يحيين في ايران 

وعرب األهواز أيها األرمن األعزاء في ايران؟..

تي�سري تيمور
رام��ي مخل��وف: »أث��ق بخي��ار الش��عب الس��وري ف��ي 
االنتخابات الرئاس��ية، وأنا على اس��تعداد ألن أكون ابن 

خال أي رئيس يفوز باالنتخابات«.

موفق كمال
إذا كان خ��وف األقلية قد أدى لكل ه��ذا الدمار، البد من 

شكر السماء على أن أغلبية السوريين ليسوا جبناء..

�سمري الدخيل
كان��ت أول وصي��ة توصين��ا إياه��ا أمهاتنا حين نس��افر 
إلى حل��ب, بعد الزعت��ر وصابون الغار ه��ي: )المكانس 
الحلبي��ة(.. نعم..المكانس الحلبي��ة كفيلة بتكنيس كل 

الزباالت..مجرّبة ومكفولة..

جرب الهندي
نََف��د من أول قذيف��ة، قال )الحمد والش��كر إلك يا رب.. 
نفدن��ا(، وإز بتجي تاني قذيفة بتروحو.. )لئن ش��كرتم 

ألزيدنكم(..

�سمري �سعيفان
الطاغية وهي التسمية العربية للديكتاتور..

الطاغي��ة ال يأتي ألن احده��م أراد أو رغب في أن يكون 
طاغية. فهذه االرادة والرغبة موجودة لدى جزء كبير من 
البش��ر، نواجههم في بعض البيوت وفي بعض زعامات 
الح��ارات والبلدات والعش��ائر ونواجههم في العمل وفي 
الس��وق وف��ي مؤسس��ات الدول��ة والمجتمع. ول��و ترك 
الخيار لغالبية الرؤس��اء في ال��دول الديمقراطية لمددوا 
والياته��م الرئاس��ية حتى المم��ات وورثوه��ا ألبنائهم، 
ولكن شعوبهم ومؤسساتهم ال تقبل وال تتيح لهم ذلك.

الطاغية يأتي عندما يقبل الناس بالطاغية، عندما يصمتون 
ف��ال يواجه��ون الطغيان، عندم��ا تكون ثقاف��ة الطغيان جزءًا 
أساسيًا من ثقافة الشعب وقيمه وعاداته وتقاليدة )العشيرة، 
المؤسس��ة الديني��ة(. ويحك��م الطاغية عندما يج��د جزءًا من 
الناس يقبلون أن يكونوا اداته في الطغيان ويتحول بعضهم 

إلى طغاة صغار يمارسون طغيانهم على محيطهم.
ف��ي النهاية الطغيان خي��ار والحرية خي��ار، ولكن األول 

خيار األذالء والثاني خيار ذوي الكرامة.

حممود حممود 
تفنيص��ة السياس��يين اللبنانيي��ن )كله��م م��ن دون اي 
اس��تثناء( بأنه��م بده��م دولة قوي��ة، م��ا بتجاريها غير 
تفنيص��ة أنهم بدهم يلغوا الطائفية السياس��ية )كمان 
كلهم من دون اس��تناء(.  الحقيقة الوحيدة )المأس��اوية( 
هي »ذاك الش��عب العنيد« المستعد دائمًا لفداء الحكيم 
أو البي��ك أو الس��يد أو االس��تاذ أو الجن��رال أو فخامته أو 

دولته أو غبطته أو سماحته أو )نسينا حدى؟(..

ندى كرامي
كأن��ه الدني��ا بالمقل��وب؟؟؟.. منقت��ل القتيل ومنمش��ي 
بجنازت��ه.. منك��ذب الكذب��ة ومنصدقه��ا.. منصنع عدو 
ومنقاتله... منس��حق ش��عب لنحك��م وبدن��ا انتخابات.. 
مناكل قتل ومنحب قاتلنا.. منفش��ل وم��ا منخّلي غيرنا 

يجرّب.. وربي يسر.

رباب البوطي 
في الوحدةِ تسمع صوت جسمك

خرير معدتك
نبض قلبك في أذنيك

جريان الدم في عروقك
صرير الهواء في رئتيك

حتى خطوات الفكرة في عقلك تسمعها
ان��ت المكان كل��ه هائمٌ ككي��س هواء.. يطب��ق عليك 
الوجود بعدها فتستحيل إلى قطعة أثاثٍ من هذا الكون

ف��ي الوح��دة أنت كل نفس��ك )الجماد( وق��د توقفت كل 
حواسك.. كأنك ال أحد!..

فار�س احللو
من المعروف أنه مع تدمير كل بيت أو حي أو منطقة أو بلدة، 
تتدمر معه شبكة معقدة من العالقات اإلنسانية.. فالبراميل 
والقنابل والمفخخات، التدمر االسمنت وتقتل قاطنيه فقط، 
بل تدمر من جمل��ة دمارها الثقة والعالقات االجتماعية بين 
الس��كان.. هذا االمر لم ينطبق على الس��وريين من أصحاب 

الجذور اإلنسانية الصلبة حتى اآلن!!..

خولة دنيا
عندما تصنفها ثورة.. ال تقول حرب أهلية..

وعندم��ا تصنفها ث��ورة.. ال تجلب كل التجارب الفاش��لة 
من البوس��نة إلى رواندا.. لتعلمنا إياه��ا بملعقة الحرب 

األهلية والدم.
ال تناس��ق بين ما تدعيه من ثوري��ة وبين انكبابك على 
ورش��ات تجارب اآلخرين في الحروب األهلية.. ألم تملو 

بعد من الوصفات الجاهزة لألمم المعلبة والجاهزة؟..

ماجد كيايل
اللعن��ة على هذا الزمان وعلى هذا العالم الذي اليتحرك 
لوقف هذا الهول الذي تتعرض له حمص، قلب سوريا..

أكث��ر من عش��رة صواريخ ف��ي الدقيقة الواح��دة ولعدة 
س��اعات على احياء ش��عبية، منذ عدة أيام..هكذا يحاول 
النظ��ام البراميلي الداعش��ي قت��ل حمص..هذا يحصل 
بع��د عامين من محاولته قت��ل روح الثورة والحرية الذي 
تجلى في االعتصام الس��لمي ألهالي حمص في ساحة 

الساعة في حمص..
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

ث��م توقف الدهر وتوقف الكون عن الدوران حين التفتت تلك الفتاة 
الصغي��رة إلى المس��افر وحي��ن رأى عينيه��ا الالمعتين واللت��ان تبدوان 
كاألجرام الس��ماوية. أو ربما لم يتوق��ف الدهر آنذاك بل إن اآللهة كانت 
ق��د أبطلته ولم يعد له وجود. فهي لم تكن تدرك أنها خلقت فتاة خالبة 
كتل��ك، تنثر اإلنس��انية ف��ي كل األزمان، ولم تكن لتجع��ل تلك البرهة 
تزول. بعد ذلك احتش��د البش��ر وكان المس��افر من بينهم ضمن وقفات 

وجلس��ات مس��تديرة، وامتزجت اآللهة معهم وأصبحوا الكون اآلخر الذي 
يدور حول ذات األعين الالمعة.

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

الكــــون الآخـــــر



20

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    2

01
4 /

ن 
سا

 ني
/ 2

7 |
  )1

36
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

جمموع ال�سهداء )94370(
دمشق: 6577

ريف دمشق: 21790
حمص: 12906

درعا: 8400
إدلب: 10178
حلب: 18278

دير الزور: 5472
الرقة: 1109
السويداء: 75
حماة: 6261

الالذقية: 955
طرطوس: 351

الحسكة: 681
القنيطرة: 700

7505 عدد األطفال الذكور
3407 عدد األطفال اإلناث

6945 عدد اإلناث
25751 عدد العسكريين

68619 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 27 / 4 / 2014
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا

. . 
ف 

صي
ر

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

انش��قاق ثالث��ة ضب��اط ع��ن الجي��ش الحر، 
وعودتهم إلى الجيش النظامي ليست األولى ولن 
تكون األخي��رة، ألن النظام اس��تطاع من��ذ بداية 
الث��ورة أن يتالعب بالثورة، وي��دس بين صفوفها 
من يتجس��س على الثوار المدنيين والعسكريين، 
ويفرق صفوفه��م وينقل إحداثياتهم، ويعمل على 

جرهم إلى مكان آخر غير ما ثاروا من أجله.
في بداية الثورة أفرج النظام عن المس��اجين 
من المجرمين والقتلة والمنتمين لتيارات إسالمية 
مختلف��ة، لنراهم فيم��ا بعد في قي��ادات الكتائب 
المقاتلة، وأمراء تنظيمات تحت مسميات إسالمية 
مختلف��ة، إلظهار الثورة في مظهر ال يش��بهها بل 
يؤذيها، ويبرر للنظام قمعها أمام المجتمع الدولي 
بحج��ة أنه يحارب اإلرهابيين، عل��ى الرغم من أنه 

لم يستهدف تلك المجموعات في أي موقع لهم.
النظام الذي قتل مئ��ات اآلالف من المدنيين 
ودم��ر بيوتهم وهجره��م بحجة محارب��ة اإلرهاب 
والتط��رف، هو نفس��ه ال��ذي أس��س لبعض هذه 
التنظيمات وتحالف مع بعضها اآلخر، وزرع مخبريه 
بي��ن صف��وف أخرى، حي��ث الحقت ه��ذه الكتائب 

والتنظيمات الثوار واستهدفتهم في كل مكان.
م��ن قت��ل أب��و الف��رات وغي��ره من الش��رفاء 
الوطنيي��ن المعتدلين الذين انش��قوا عن النظام؟ 
استش��هاده  البداي��ة ألن  من��ذ  س��ؤال طرحن��اه 
يثي��ر مئ��ات األس��ئلة الت��ي كانت واضح��ة بعدم 
الس��ماح لخروج أي صوت معت��دل يدعو إلى وحدة 
الس��وريين، ودف��ع ه��ذه الكتائب لالس��تمرار في 
مالحقة عناص��ر الجيش الحر في المناطق المحررة 
التي اس��تولت عليها هذه الكتائب واستهدافهم، 
ومالحقة الناش��طين ممن يخالفهم الرأي ويكشف 

حقيقتهم، وخطفهم وقتلهم.
في البداية خرجت علينا جبهة النصرة لتتبنى 
تفجي��رات المق��رات األمني��ة التي كان��ت واضحة 
للصغير قبل الكبير بأنها من تدبير النظام، وتصدر 

بيانات من مواقع الكترونية على الشبكة السورية، 
ما يدل أن البيانات صيغت في األفرع األمنية، األمر 
الذي دف��ع الكثيرين من الث��وار لاللتحاق بالجبهة 
التي مثلت بالنس��بة لهم الق��وة الضاربة للنظام، 

وهذا هو المطلوب بالنسبة للنظام.
وال أدل عل��ى خرق النظ��ام للجبهة من تحول 
حال��ة الغوطتي��ن الش��رقية والغربي��ة ف��ي الريف 
الدمش��قي )باس��تثناء داريا(, التي صمدت لشهور 
طويلة في وج��ه النظام، ومنعته م��ن التقدم ولو 
أمتار قليلة، إلى اإلنهيار، بعد تغلغل جبهة النصرة 
بي��ن صفوف الثوار، حيث عق��دت أكثر من منطقة 
هدن��ة مع النظام كانت لصالح��ه بالطبع، هذا غير 
البيان��ات والفتاوى التي كانت وم��ا زالت تصدرها 
لتخويف األقليات، وهي مصاغة في األفرع األمنية.

وتدخل دولة العراق والش��ام داعش المشهد 
بثقله��ا حيث اش��ترت مواقع ونف��وذ وتغلغلت في 
المناط��ق التي يحرره��ا الجيش الح��ر لتعيث فيها 
فس��ادًا وقتاًل وتنكياُل باألهال��ي، وتفرض أجندتها 
ومعتقداته��ا عل��ى س��كان ه��ذه المناط��ق، دون 
أي محاول��ة م��ن النظ��ام لمن��ع امتداده��ا، ورغم 
أن مواقعه��ا معروف��ة للجميع حيث اس��تولت على 
المق��رات الحكومي��ة، وحولته��ا إلى إم��ارات ترفع 
عليها أعالمها، فقد توق��ف النظام مثاًل عن قصف 

الرقة بالصواريخ بعد أن احتلتها داعش.
كما انس��حب النظ��ام من المناط��ق الكردية 
لصال��ح ح��زب العم��ال الكردس��تاني والفصائ��ل 
الموالي��ة له إلجه��اض الثورة في تل��ك المناطق 
ومن��ع امتدادها، وهذا جزء يس��ير م��ن الخروقات 
والحقائ��ق الت��ي بات��ت واضح��ة وجلي��ة للجميع, 
باستثناء من يريد استمرار الوضع على ما هو عليه 

خدمة لمصالحه. 
أم��ا المعارضة السياس��ية وخاص��ة الخارجية 
منه��ا، فالحدي��ث عنها ذو ش��جون، ألنه��ا كانت 
وعلى مدى ثالث س��نوات من عم��ر الثورة أداة في 

يد أجندات عربي��ة وأجنبية باإلضاف��ة إلى النظام 
الذي يخرق صفوفها بالعدي��د من عمالئه، الذين 
اس��تطاعوا تمزي��ق صفوفها، وتش��تتيها، واللعب 
فيها، على الرغم م��ن أنه من المفترض أن تكون 
ه��ذه المعارضة ه��ي النخبة المثقف��ة الواعية لما 
ي��دور حوله��ا من سياس��ات ومصال��ح، والمدركة 

لسبل تحقيق أهداف الثورة.
سؤال مشروع بات مطروحًا بقوة، أين الثورة؟ 
وم��اذا تبقى منه��ا؟ بعد أن تحول الس��وريون إلى 
لعبة ف��ي يد النظام والمجتم��ع الدولي الذي وقف 
متفرجًا عل��ى نزيف الدم الس��وري، ويدعم النظام 
بش��كل مباشر وغير مباشر،, وهل بقي فعاًل أي دور 

للسوريين في مستقبل بلدهم حاليًا.
المجتمع الدولي الذي أجبر النظام على تسليم 
األسلحة الكيميائية خالل س��اعات، والذي تتغلغل 
استخباراته في جميع المناطق، والذي يضع سورية 
هدفًا ألقماره الصناعي��ة لمراقبة أي تحرك، يخفى 
علي��ه اآلن إذا كان النظ��ام هو من يس��تخدم غاز 
الكل��ور ض��د المدنيين مج��ددًا، ف��ي الوقت الذي 
يس��ارع إلى تسليم أس��لحته الكيميائية لتدميرها، 
على الرغم من إعالن أميركا وفرنسا وبريطانيا أن 
النظام هو من يس��تخدم الغازات الس��امة والكلور 
ولكن لي��س لديه��ا أدل��ة، وإعالن االس��تخبارات 
الغربي��ة ب��أن النظ��ام يخفي ج��زء من ترس��انته 

الكيميائية ويتخوف من استخدامها.
مس��رحية هزلية يمارس��ها المجتم��ع الدولي 
ال��ذي يت��رك الس��وريين لمصيرهم، ألن��ه يحقق 
بتدمير س��ورية إضعافها وإنهاكها, لفرض الحلول 

التي تحقق مصالحه عليها الحقًا.
ص��ورة قاتم��ة ومؤلم��ة إال أن ج��زءًا منه��ا 
طبيعي في ظل التحوالت التي تش��هدها س��ورية 
والس��وريين، وكلن��ا ثقة أن الثورة مس��تمرة، وأن 

الضوء في آخر النفق.

لعنة النظام 
يف �سفوف 
املعار�سة

عمل للفنانة: ريم يسوف

  زليخة سالم


