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�صورية �أكرب �أزمة للنزوح �لق�صري يف �لعامل و�أ�صبحت متثل 
تهديدً� متز�يدً� لل�صلم و�لأمن �لإقليميني

��صت�صهاد 24 لجئًا فل�صطينيًا يف �صورية خالل �أ�صبوع، و�صبعة 
�صهد�ء فل�صطينيني حتت �لتعذيب يف يوم و�حد

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
أك��د وزراء خارجي��ة ال��دول المج��اورة لس��ورية 
وأنطونيو غوتيريس المفوض السامي لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أن سوريا أصبحت أكبر أزمة للنزوح 
القس��ري في العالم، ما يمثل تهديدًا متزايدًا للس��لم 
واألمن اإلقليميين، وأن عبء استضافة الالجئين يقع 
على كاهل البلدان الخمس��ة المضيفة على نحو غير 
متناس��ب، وأن موارد العديد من المجتمعات المضيفة 

قد فاقت طاقاتها ووصلت إلى حافة االنهيار.
وش��دد الوزراء والمفوض الس��امي ف��ي اجتماع 
عق��دوه األح��د الماض��ي في مخي��م الزعت��ري، على 
الحاج��ة لدعم وتضامن دولي مكثف لتقاس��م األعباء 
تجاه الالجئين السوريين في المنطقة والبالغ عددهم 
2.7 ملي��ون الج��ئ وللمجتمع��ات المضيف��ة لهم، بما 
ف��ي ذلك رف��ع مس��توى الدع��م الثنائي والمس��اعدة 
المالية والتنموية لمساعدة البلدان المستضيفة على 
مواجه��ة تصاعد األعباء الملق��اة على كاهل الخدمات 

والبنية التحتية الوطنية نتيجة لتدفق الالجئين.
وناش��د المجتمعون الجه��ات الفاعل��ة في مجال 
التنمية والمؤسس��ات المالي��ة لزيادة دعمه��ا للبلدان 
المضيف��ة لالجئي��ن، ودع��وا كاف��ة ال��دول األخ��رى 
خ��ارج المنطقة للحفاظ على حدوده��ا مفتوحة أمام 
السوريين الذين يلتمسون الحماية وتسهيل الوصول 
القانون��ي ألراضيه��ا، م��ن مب��دأ التضامن وتقاس��م 
األعب��اء في هذا الصدد، كما دع��وا هذه الدول لتوفير 
أنظم��ة أكث��ر مرونة لمنح التأش��يرات، وفت��ح المجال 
أمام إجراءات لم ش��مل األس��ر وتوس��يع نطاق برامج 

إعادة التوطين والدخول على أسس إنسانية.
وأش��اروا إلى التكلف��ة المس��تمرة والغير مقبولة 
الت��ي تلقي فيها الحرب بظالله��ا على المدنيين، وإلى 
الخسائر الفادحة التي يتكبدها الشعب السوري،داعين 
إلى التطبيق الفوري والكامل لقرار مجلس األمن رقم 
2139، م��ن أجل ضمان اإليصال اآلم��ن ودون عوائق 
للمس��اعدات اإلنس��انية إل��ى أكثر من تس��عة ماليين 
ش��خص ممن يحتاجون إل��ى المس��اعدة، وإلى توفير 

المزيد من المس��اعدات داخل سورية، وإلى إيجاد بيئة 
مواتية لعودة آمنة وكريمة للسوريين.

وأقر الوزراء والمفوض السامي على أن األحداث 
التي طال أمدها في سوريا تتطلب صياغة نهج جديد 
ومبتك��ر لمواجه��ة التحديات المتزاي��دة التي تواجهها 
يتج��اوز  أن  ض��رورة  مؤكدي��ن  المضيف��ة،  البل��دان 
المجتمع الدولي خالفاته وأن يتحد لوضع حد لس��فك 
الدم��اء أخالقيًا وسياس��يًا، ألن النتيج��ة الوحيدة لهذه 
األح��داث المس��تمرة ه��ي المزيد من معاناة الش��عب 

السوري في ظل غياب حل سياسي.
وأوضحوا أن نداء خطة االستجابة اإلقليمية لعام 
2014 تعاني من نقص ف��ي التمويل حيث لم يغطى 
سوى %25 منها، وقد ساعد التمويل الذي تم استالمه 
حتى اآلن وقدره مليار دوالر أمريكي البلدان المضيفة 
والمفوضية وشركاءها على تقديم المساعدة المنقذة 

للحياة لماليين األش��خاص، مش��يرين إل��ى أن الدعم 
المالي المباش��ر المطل��وب توفيره للبل��دان المضيفة 

بموجب النداء يعاني أيضًا من عجز في التمويل.
وحث��وا المانحي��ن على الوف��اء بالتعه��دات التي 
قطع��ت في المؤتم��ر الدولي الثان��ي للمانحين لدعم 
الوضع اإلنس��اني في س��ورية الذي عقد في الكويت 
في شهر كانون الثاني الماضي، وتوفير الدعم القوي 
للحكومات بش��كل مباش��ر ولخطط التكيف والتنمية 
الوطنية المختلفة، والتي وضعت من أجل االس��تجابة 
للتأثي��ر الهائ��ل لألحداث الس��ورية عل��ى اقتصاديات 

ومجتمعات الدول المجاورة.
ويأتي هذا االجتماع كجزء من الجهود التنسيقية 
اإلقليمية الرفيعة المس��توى بي��ن المفوضية وكبرى 
الدول المس��تضيفة لالجئين اس��تجابة ألضخم تدفق 

لالجئين منذ ما يقرب 20 عامًا.

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا 
استشهاد 24 الجئًا فلسطينيًا في سوريا خالل األسبوع 
الماضي، في ظل اس��تمرار معاناة الالجئين في مخيم 
اليرم��وك، حيث يتواصل الحصار ال��ذي تفرضه قوات 
النظام المش��دد على المخيم منذ حوالي عشرة أشهر، 

ما أدى لتدهور كبير في كافة مناحي الحياة.
وقال��ت المجموعة في تقرير لها الثالثاء الماضي 
إن أعم��ال القصف مس��تمرة على مختل��ف المخيمات 
في س��ورية، الس��يما النيرب، وحندرات، ودرعا، وخان 
الش��يخ، وأن أهال��ي مخيم��ي الحس��ينية والس��بينة 
ممنوع��ون من العودة إلى مس��اكنهم ف��ي المخيمين 

اللذين يسيطر عليهما الجيش النظامي منذ شهور.
وكانت الرابطة الفلس��طينية لحقوق اإلنسان قد 
وثقت استشهاد س��بعة فلسطينيين تحت التعذيب في 
سجون النظام السوري خالل أقل من 24 ساعة بينهم 
ثالثة أشقاء من عائلة حمدان، وشقيقان من عائلة عبد 
اهلل وهم، محمد عبد اهلل - وأحمد عبد اهلل - وعمار أبو 
راش��د - وعامر حمدان - وعمر حمدان - وسمير حمدان 
- مخيم اليرموك، وبالل شحادة - مخيم السيدة زينب.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا االختفاء القس��ري من 
الالجئين الفلس��طينيين في س��ورية إلى 182شهيدًا 

موثقا حس��ب الرابطة،بينه��م 24 ش��هيدًا منذ بداية 
الش��هر الجاري. وكانت الرابطة ق��د حذرت في تقرير 
توثيقي وتفصيلي أصدرت بداية الشهر الجاري حول 
ضحاي��ا االختفاء القس��ري حيث وصل عدد الش��هداء 
حينه��ا إل��ى 158 ش��هيدًا، من مخ��اوف ارتف��اع وتيرة 

القتل في سجون النظام.
وقال��ت الرابطة في بيان لها أطلقنا أكثر من مرة 
صرخة ون��داء للمنظم��ات الدولية ومنظم��ة التحرير 
الفلس��طينية للتدخل ومعرفة مصير أالف المعتقلين 

الفلسطينيين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه منهم.
للنظ��ام  التابع��ة  األم��ن  أجه��زة  إن  وأضاف��ت: 
تصفي��ة  بأعم��ال  واض��ح  بش��كل  تق��وم  الس��وري 
مقص��ودة للمعتقلين،والدلي��ل األكبر عل��ى أن القتل 
تحت التعذيب أصبح سياسة ممنهجة هو تكرار حاالت 

استشهاد ألشقاء وأخوة في نفس اليوم.
وطالب��ت الرابط��ة كل م��ن يعني��ه األم��ر م��ن 
منظمات حقوقي��ة، وأجهزة رس��مية، التدخل لحماية 
المعتقلين،كما طالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
القي��ام بأحد المهام المنوطة بها ومعرفة مصير أالف 
المعتقلي��ن الذي��ن يقبع��ون تحت خط��ر الموت تحت 

التعذيب في أي لحظة.

وف��ي ه��ذا الص��دد قال بالل قاس��م عض��و وفد 
منظم��ة التحرير الفلس��طينية في تصري��ح له عقب 
لق��اء الوف��د م��ع الفصائل الفلس��طينية في دمش��ق 
األس��بوع الماض��ي، أن االتصاالت أثم��رت على البحث 
الجدي في شأن المعتقلين وضرورة إطالق سراحهم، 
وتس��وية أوضاعهم، كاًل حس��ب تهمته ووضعه، وتم 
االتفاق على اس��تمرار دخول المس��اعدات اإلنس��انية 
والغذائي��ة والطبي��ة إل��ى المخي��م وخ��روج الح��االت 
الصحية منه، واس��تمرار العمل الجاد من خالل الحوار 
مع المس��لحين للوصول إلى حل جذري معهم يقضي 

بضرورة خروجهم من المخيم وعودة أهله إليه.
وفي موضوع متصل قالت "مجموعة العمل من أجل 
فلس��طيني سورية" إن السلطات اللبنانية أصدرت قرارًا 
يمنع دخول الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا 
إلى لبنان، وأوقفت المديرية العامة لألمن العام اللبناني 
األس��بوع الماضي، في مطار رفيق الحريري الدولي 49 
ش��خصًا من الالجئين السوريين والفلس��طينيين، أثناء 
محاولتهم مغادرة لبنان بموجب س��ماة سفر مزورة إلى 

إحدى الدول العربية، حسب زعمهم.
الداخلي��ة  وزي��ر  أن  إعالمي��ة  وذك��رت مص��ادر 
اللبنان��ي بص��دد إعالن وقف ه��ذا الق��رار الذي القى 

استنكارًا كبيرًا.

في مخيم لالجئين السوريين في لبنان | 2013
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�لإعالميني �ل�صوريني �لهدف �لأهم مللي�صيات �لنظام ود�ع�ش
�ملا�صي ني�صان  حتى  �إعالمي  �صهيد   328

نعت شبكة شام اإلخبارية الشهيد اإلعالمي 
" المعت��ز باهلل إبراهيم " مراس��ل الش��بكة في 
مدين��ة الرقة الذي أعدمته دولة العراق والش��ام 
داعش بعد أن اعتقلته قبل شهرين دون توضيح 

سبب االعتقال.
والش��هيد المعتز ب��اهلل إبراهي��م البالغ من 
العم��ر 21 عامًا هو م��ن أبناء ري��ف حلب، وكان 

مقيمًا في مدينة الرقة.
وقالت ش��بكة ش��ام أن داع��ش التي وعدت 
أكثر من مرة بإخراجه، لم توضح سبب اعتقاله، 
علم��ًا أن الش��هيد لم يتع��رض س��ابقًا لتنظيم 
داع��ش ال بتصريح إعالمي، وال ب��أي مداخلة أو 
ما شابه، وكان الرد باعتقاله وتعريضه للتعذيب 
طيلة مدة اعتقاله، ليعدم األس��بوع الماضي مع 
ش��خص آخ��ر كان معتق��اًل معه ف��ي مدينة تل 

أبيض، التي تسيطر عليها داعش.
وأضاف��ت الش��بكة: إّن ما قامت ب��ه تنظيم 
دول��ة البغ��دادي )داع��ش( جريم��ة ال تق��ل عما 
يق��وم به نظام األس��د م��ن جرائم بح��ق الثوار 

والناشطين من تعذيب ثم إعدام، وهذا التنظيم 
مجرم وإرهابي ال يقل إجراما عن تنظيم األسد 
مما قام به س��ابقًا بحق عش��رات الناشطين من 
قتل وتعذي��ب ليكون المعتز ب��اهلل أحد الضحايا 
اليوم وغيرهم الكثير من المقاتلين والمدنيين، 
وجرائ��م ال تحص��ى وس��نبقى مطالبي��ن دوم��ا 
بمحاس��بة ه��ذا التنظي��م المج��رم لم��ا ارتكب 
س��ابقا، وم��ازال حتى اليوم عدوا كنظام األس��د 

للثورة السورية وأهلها.

وق��ام تنظيم "داع��ش" على مدى األش��هر 
الماضي��ة بحملة مالحقات بح��ق اإلعالميين في 
حل��ب والرق��ة، ما دف��ع كثير منه��م للخروج من 
س��ورية، كما يُتهم بالمس��ؤولية ع��ن اختطاف 
صحفيي��ن أجانب ف��ي مناطق س��ورية متعددة، 
وهو م��ا دف��ع بالصحفيين لالمتن��اع عن دخول 
المناط��ق الخاضع��ة للثوار، ما جع��ل تغطيتهم 
مقتصرة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 

النظام السوري.

د�ع�ش تعدم �لإعالمي
�ملعتز باهلل �إبر�هيم

بعد �عتقاله وتعذيبه ملدة �صهرين

وث��ق مركز توثي��ق االنتهاكات في س��ورية 
استش��هاد 303 إعالميين منذ بداية الثورة على 
ي��د قوات النظ��ام، منه��م 24 صحفي��ًا وإعالميًا 
قض��وا تحت التعذيب في أقبية أجهزة األمن بعد 
اعتقالهم، و11 إعالميًا أعدموا بش��كل ميداني، 
و138 قض��وا بني��ران ق��وات النظ��ام وقناصته، 
و118 منه��م قضوا نتيجة القص��ف، و7 أعدموا 
بعد خطفهم من قبل قوات النظام وشبيحته، و5 
آخرين قضوا نتيجة القصف بالمواد الكيميائية.

وق��ال المركز ف��ي تقرير أصدره بمناس��بة 
الي��وم العالم��ي لحري��ة الصحافة ال��ذي صادف 
يوم الس��بت 3/ أيار لتوثي��ق االنتهاكات المتزايد 
بح��ق العاملي��ن في المجال اإلعالم��ي: أن قوات 
النظ��ام الت��ي تم��ارس االعتق��االت التعس��فية 
بحق اإلعالميي��ن والصحفيين اعتقلت ما اليقل 
عن 114 عام��اًل في الش��أن اإلعالمي 90 منهم 
صحفي��ًا متمرس��ًا، وال يزال أكثر م��ن 50 منهم 
قي��د االحتجاز التعس��في، والعدي��د منهم أصبح 

في عداد المختفين قسريًا. 
واستش��هد المركز ف��ي تقري��ره باالعتقال 
التعسفي ل مازن درويش مدير المركز السوري 
لإلع��الم وحري��ة التعبير وزمالئه حس��ين غرير 
وهان��ي الزيتان��ي، الذي��ن وجه��ت له��م نياب��ة 
التروي��ج  تهم��ة  "اإلره��اب"  مكافح��ة  محكم��ة 
لألعم��ال اإلرهابي��ة، وطالب��ت بالحك��م عليهم 
بالعقوبة القصوى وهي األش��غال الشاقة لمدة 

15 عاما في السجن.

بح��ق  االنته��اكات  أن  التقري��ر  وأوض��ح 
العاملين في المج��ال اإلعالمي لم تقتصر على 
قوات النظام وش��بيحته فحسب، بل تورط فيها 
العديد من الجهات غير الرس��مية، وعلى رأس��ها 
تنظيم الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام " 
داعش " الذي استهدف بشكل ممنهج الناشطين 
اإلعالميين في محافظتي حل��ب والرقة، إضافة 
إل��ى بعض الجهات األخرى من كتائب المعارضة 

المسلحة وجهات مسلحة مجهولة.
وبي��ن التقري��ر أن داع��ش تق��ف خل��ف أكبر 
نس��بة من خطف اإلعالميين حيث س��جل 71 حالة 
خطف، العدد األكب��ر منهم في محافظة حلب التي 
بلغ��ت 33 حالة، وال ي��زال العديد منه��م في عداد 
المفقودين، وعلى رأس��هم الناشط اإلعالمي "عبد 
الوهاب المال" الذي خطف في الس��ابع من تش��رين 
الثاني من العام الماض��ي من قبل عناصر تابعين 
للتنظيم، مشيرًا إلى أن محافظة إدلب شهدت أيضا 
العديد من ح��االت الخطف من قبل تنظيم الدولة، 
حيث ما يزال مصير الناش��ط "عبود حداد" مجهوال 
إل��ى اآلن بعد خطفه في 15 كانون األول من العام 

الماضي من قبل عناصر تابعين للتنظيم أيضًا.
وأوض��ح المرك��ز ف��ي تقري��ره أن الق��وات 
التابع��ة لحزب االتحاد الديمقراطي "األس��ايش" 
اعتقلت وخطفت العديد من الناش��طين وهددت 
ونف��ت بعضه��م اآلخ��ر، وكان آخره��م اعتقال 
اإلعالم��ي "محم��د محمود بش��ار" ف��ي منطقة 

الدرباسية بمحافظة الحسكة.

من جانبها وثقت الش��بكة السورية لحقوق 
اإلنسان استش��هاد 328 إعالميًا ما بين صحفي 
ومصور ومواطن صحفي وناش��ط إعالمي على 
يد ق��وات النظام منذ بداية الث��ورة وحتى نهاية 
ش��هر نيس��ان الماضي، من بينه��م 12 إعالميًا 
أجنبي��ًا، و16 إعالمي��ًا في ش��هر نيس��ان وحده، 

بينهم 3 تم تعذيبهم حتى الموت.
وقال��ت الش��بكة ف��ي تقري��ر له��ا لنف��س 
المناس��بة أن القوات الحكومية اعتقلت ما اليقل 
عن 848 إعالميًا، وقد تعرضوا للتعذيب بش��كل 
قاس��ي، وقتل منهم 19 إعالمي��ًا تحت التعذيب، 

في مراكز االحتجاز النظامية وغير النظامية.
وبين��ت أن تنظي��م دول��ة العراق والش��ام " 
داع��ش " قتل ما اليقل عن 13 إعالميًا، واعتقل 
42 آخري��ن، تم اإلفراج ع��ن 19 منهم، وما زال 
23 منهم معتقلين أو مختطفين، وأن المعارضة 
المس��لحة قتل��ت م��ا ال يق��ل ع��ن 8 إعالميين، 
عاملين لدى الحكومة السورية، بينما تم اعتقال 

وخطف من 37 آخرين.
وتظهر هذه التقاري��ر وغيرها من التقارير 
الدولي��ة إص��رار النظ��ام وحلفائ��ه م��ن داعش 
والنص��رة والكتائب اإلس��المية المتش��ددة على 
تغيي��ب ص��وت الحقيق��ة، وإخفائه��ا، وقتل كل 
من يقوم بها، لكش��ف حجم اإلجرام والوحشية 
التي يرتكبونها بحق الش��عب السوري، وخاصة 

المدنيين منهم.
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�لفوري  بالإفر�ج  �ل�صورية  �ل�صلطات  تطالب  ودولية  حملية  منظمة   36
عن �ملحامي خليل معتوق وم�صاعده حممد ظاظا فورً� ودون �صروط

��صت�صهاد 363 طفاًل �صوريًا يوميا 
خالل �صهر ني�صان

مبعدل 12 طفاًل يف �ليوم

محلي��ة  منظم��ة   36 طالب��ت 
ودولي��ة قانوني��ة وإعالمية ومعنية 
بحقوق اإلنسان السلطات السورية 
باإلفراج الفوري ودون قيد أو شرط 
ع��ن محامي حقوق اإلنس��ان خليل 
معت��وق ال��ذي اختف��ى ف��ي الثاني 
من ش��هر تش��رين األول 2012 مع 
صديق��ه ومس��اعده محم��د ظاظا، 
وال��ذي يعتقد أنهما ق��د اعتقال عند 
حكومي��ة  أمني��ة  تفتي��ش  نقط��ة 
وهم في طريقه��م إلى العمل في 

دمشق.
بيان  المنظم��ات في  وأوضحت 
مشترك أن عدد من التلميحات غير 
الرسمية أشارت إلى أن خليل معتوق 
ق��د احتجز بمراك��ز اعتقال مختلفة 
في دمش��ق، ولكن مصيره وزميله 
محمد ظاظا ومكان وجودهما الزال 
مجهواًل. وعل��ى الرغم من الطلبات 
المتك��ررة من األس��رة والمحامين، 
تواصل الس��لطات الس��ورية نفيها 
وجودهم في الحج��ز، مما يضعهم 
بشكل خاص عند خطر التعذيب أو 

غيره من ضروب س��وء المعاملة واإلعدام خارج 
نطاق القضاء.

وقال��ت: إن االختف��اء القس��ري ه��و جريمة 
بموج��ب القانون الدولي، وأدين اس��تخدامه في 
س��ورية بقوة من قب��ل مجلس األم��ن الدولي، 
الذي طالب أيضًا بقراره في شباط 2014 بوضع 
"ح��د فوري لهذه الممارس��ات واإلفراج عن جميع 

األشخاص المحتجزين تعسفيًا.
وأضاف��ت: إن ع��دم وج��ود أي معلومات عن 
الوض��ع الحالي لخليل معتوق ه��و مدعاة للقلق 
الش��ديد ألس��رته والمنظم��ات الموقع��ة عل��ى 
البي��ان، وال س��يما وق��د أش��ارت معلوم��ات غير 
رس��مية أنه في حالة صحية س��يئة للغاية، ألنه 
يعاني من مرض الرئة المتقدم ولديه صعوبات 

شديدة في التنفس.

واعتب��رت المنظمات في بيانه��ا أن الرجلين 
كالهما قد تعرضا لالختفاء القس��ري، وأن خليل 
معت��وق ق��د اس��تهدف بس��بب عمله المش��روع 
والس��لمي ف��ي الدفاع عن حقوق اإلنس��ان، وأن 
اختف��اء محمد ظاظ��ا يرتبط بعمل��ه مع محامي 

حقوق اإلنسان.
ودعت المنظمات الدول األعضاء في مجلس 
األمن لألم��م المتح��دة لضمان التنفي��ذ الفعال 
للق��رار 2139، وذل��ك من خ��الل توظيف جميع 
اآللي��ات ذات الصل��ة عل��ى الفور للتأك��د من أن 
جميع األشخاص المحتجزين تعسفيًا يتم إطالق 

سراحهم.
ووق��ع عل��ى البي��ان كل من منظم��ة العفو 
الدولي��ة، والش��بكة العربي��ة لمعلوم��ات حقوق 
اإلنس��ان، والشبكة اآلش��ورية لحقوق اإلنسان، 

ومرك��ز البحرين لحقوق اإلنس��ان، 
ومنظم��ة ش��باب البحري��ن لحقوق 
القاه��رة  ومرك��ز  اإلنس��ان، 
لدراس��ات حقوق اإلنس��ان، ومركز 
المدني��ة  والحق��وق  الديمقراطي��ة 
الش��ام  ومرك��ز  س��ورية،  ف��ي 
للدراس��ات الديمقراطي��ة وحق��وق 
اإلنسان في س��ورية، وسيفيكاس: 
التحالف العالمي من أجل مش��اركة 
المواطنين، ومركز دمشق لدراسات 
حق��وق اإلنس��ان، ومرك��ز الندي��م 
لتأهي��ل ضحاي��ا العن��ف والتعذيب، 
لحقوق  األورومتوسطية  والش��بكة 
اإلنس��ان، وفرونت الين ديفيندرز، 
ومرك��ز الخلي��ج لحقوق اإلنس��ان، 
والمعه��د اإلنس��اني للتع��اون ف��ي 
التنمي��ة )هيف��وز(، ولجن��ة حقوق 
القانون  التابعة لجمعي��ة  اإلنس��ان 
الدولي��ة  والش��بكة  بريطاني��ا،   –
ودع��م  المدن��ي،  المجتم��ع  لعم��ل 
اإلعالم الدولي��ة، والمعهد العراقي 
للدفاع  العراقية  والجمعية  للتنمية، 
ع��ن حق��وق الصحفيي��ن، وكيفينا 
تي��ل كيفينا – الس��ويد، والش��بكة 
العراقي��ة لإلع��الم االجتماع��ي، ومحام��ون من 
أجل المحامين، ومركز اللؤلؤة لحقوق اإلنسان، 
ومرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنس��ان، 
برنامج مش��ترك بين الفدرالي��ة الدولية لحقوق 
لمناهض��ة  العالمي��ة  والمنظم��ة  اإلنس��ان، 
لحق��وق  الفلس��طينية  والرابط��ة  التعذي��ب، 
اإلنس��ان- س��ورية، ومنظم��ة باك��س " هولندا 
" ومنظم��ة القل��م الدولي��ة، ومرك��ز الدفاع عن 
الحريات اإلعالمية والثقافية "س��كايز"، والمركز 
الس��وري للدراسات والبحوث القانونية، والمركز 
الس��وري لإلع��الم وحري��ة التعبي��ر، والش��بكة 
الس��ورية لحقوق اإلنس��ان، والمبادرة التونسية 
لدع��م حرية التعبير، ومرك��ز توثيق االنتهاكات 
في س��ورية، ومنظمة يم��ن للدفاع عن الحقوق 

والحريات الديمقراطية.

وقالت الشبكة في بيانها أن ‘هناك’حاالت كثيرة لم نتمكن’من الوصول 
إليها وتوثيقها وخاصة في حاالت المجازر، وتطويق البلدات والقرى، وقطع 
االتصاالت التي تقوم بها الحكومة الس��ورية في كل مرة’وبش��كل متكرر 
مما يرشح العدد الفعلي لالرتفاع، إضافة إلى منع أي منظمة حقوقية من 

العمل على أراضيها.

وثقت الش��بكة السورية لحقوق اإلنس��ان استشهاد 3397 شخصًا في 
سورية خالل ش��هر نيسان الماضي، منهم 1851 شخصًا مدنيًا قتلوا على 
ي��د الق��وات الحكومية بينهم 363 طفاًل " أي بمع��دل 12 طفاًل يوميًا " وما 
ال يق��ل عن 194 امرأة، و229 ش��خصًا قتلوا تح��ت التعذيب " أي بمعدل 8 
أش��خاص يومي��ًا، كما قتلت القوات الحكومية م��ا ال يقل عن 1033 مقاتاًل 

خالل عمليات القصف أو االشتباك.
ووصفت الش��بكة في تقرير لها ارتفاع نسبة األطفال والنساء إلى 31 
% من أعداد الضحايا المدنيين بالمؤش��ر الصارخ على االستهداف المتعمد 

للمدنيين من قبل النظام، مشيرة.
وال يقتصر قتل المدنيين على النظام وحده بل تسانده في هذا دولة 
العراق والشام داعش التي قتلت 24 شخصًا مدنيًا بينهم 7 أطفال وامرأة، 
وما اليقل عن 229 ش��خصًا خالل االش��تباكات مع فصائ��ل من المعارضة 

المسلحة أو من خالل عمليات اإلعدام الميدانية لألسرى حسب الشبكة.
ووثق��ت الش��بكة مقتل 204 أش��خاص على ي��د المعارضة المس��لحة، وما 
ال’يقل عن 57 حادثه قتل، ولم يتسن لها تحديد الجهة التي قامت بعملية القتل. 

حي الحيدرية | حلب 2013
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�لالجئون �إىل �أوروبا يتعر�صون لل�صرب و�لتعذيب من قبل 
�ل�صرطة �لبلغارية و�ليونانية

وجود دو�ء منتهي �ل�صالحية يف �لأحياء �ملحررة من حلب، 
و�لنا�صطني يحملون �حلكومة �ملوؤقتة �مل�صوؤولية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش 
بلغاريا بوضع حد لط��رد طالبي اللجوء إلى 
الح��دود التركي��ة، والتوق��ف عن اس��تخدام 
العن��ف المف��رط من قب��ل ح��رس الحدود، 
وظ��روف  المحتجزي��ن  معامل��ة  وتحس��ين 
االحتجاز في مراكز الشرطة ومراكز احتجاز 

المهاجرين.
وقال��ت المنظم��ة في تقري��ر أصدرته 
84 صفح��ة بعن��وان /خط��ة  مؤخ��رًا ف��ي 
االحتواء: طرد واعتقال السوريين وغيرهم 
من طالب��ي اللج��وء / إن بلغاري��ا بدأت في 
"خطة احت��واء" للحد من عدد طالبي اللجوء 
داخ��ل أراضيها، ت��م تنفيذ الخط��ة، جزئيًا، 
بطرد سوريين وأفغان وغيرهم ممن عبروا 
الحدود مع تركيا بصورة غير قانونية، وتم 
تنفيذ الطرد بإج��راءات موجزة دون مراعاة 

لإلجراءات السليمة.
ويوث��ق التقري��ر لكيفية لج��وء ش��رطة الحدود 
البلغاري��ة للعن��ف المفرط خالل األش��هر األخيرة في 
إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا بإجراءات موجزة، حيث 
أجب��ر طالب��ي اللجوء على الع��ودة إلى الح��دود بدون 
إجراءات سليمة وبال أية فرصة لتقديم طلبات اللجوء.

وق��ال بيل فريليك مدير برنامج حقوق الالجئين 
ف��ي هيومن رايت��س ووتش: "ليس غل��ق الباب أمام 
الالجئين بالطريقة المناسبة للتعامل مع زيادة أعداد 
طالب��ي الحماية، الطريق الصحيح، ببس��اطة، هو أن 
تفحص الس��لطات البلغارية طلبات ملتمسي اللجوء، 

وأن تعاملهم بشكل الئق.
وأضاف فريلي��ك: تواجه بلغاريا بالتأكيد تحديات 
إنسانية وقدرتها على االستجابة لهذا التحدي محدودة، 
ورغ��م ذلك فإن دفع الناس للع��ودة إلى الحدود ليس 
األس��لوب الس��ديد الحترام حقوق الالجئين، وطالبي 
اللج��وء، والمهاجري��ن، موضحًا أن ظروف االس��تقبال 
ف��ي بلغاريا تحس��نت مقارنة بالظروف بالغة الس��وء 
التي شهدتها في أواخر عام 2013"، إال أن هذا التطور 
هو أق��ل إثارة لإلعج��اب عندما ينظر إليه في س��ياق 
جه��ود بلغاريا لمنع طالبي اللج��وء من تقديم طلبات 

اللجوء، والتي تنتهك االلتزام بقانون الالجئين فيها.
وأوض��ح التقرير أن بلغاريا ل��م تكن بلدًا مضيفا 
لالجئي��ن بأع��داد كبي��رة ف��ي اآلون��ة األخي��رة، حيث 
س��جلت في المتوسط نحو ألف طالب لجوء سنويًا في 
العقد الماض��ي، وتغير هذا األمر في عام 2013 حين 
اس��تقبلت أكثر من 11 ألف شخصُا، أكثر من نصفهم 
هربوا من القمع والحرب الدامية في سورية، وقدموا 
طلب��ات اللج��وء بالرغم من توف��ر كل عالمات اإلنذار 

المبكرة، بأن بلغاريا لم تكن مستعدة لهذه الزيادة. 
ووثق��ت المنظم��ة إخف��اق بلغاري��ا ف��ي إم��داد 
الوافدي��ن الجدد بالمس��اعدات اإلنس��انية األساس��ية 
ف��ي 2013، بما في ذل��ك الغذاء والم��أوى في مراكز 
االستقبال التي غالبا ما تفتقر إلى التدفئة، والنوافذ، 
والصرف الصحي المناسب،وكش��فت أيضا عن أوضاع 
االحتج��از المزري��ة والمعامل��ة القاس��ية ف��ي مراكز 
االحتجاز؛ والقص��ور الفادح في إج��راءات اللجوء، بما 
في ذلك تأخير تسجيل طلبات اللجوء لفترات طويلة؛ 
وأوج��ه قصور ف��ي معاملة األطف��ال المهاجرين غير 
المصحوبين ببالغين، وعدم تعيين أوصياء قانونيين 
عليه��م، وع��دم وج��ود برام��ج حقيقية لدع��م ودمج 

الالجئين المسجلين.
وخط��ة االحت��واء" الت��ي اس��تحدثتها الحكوم��ة 
البلغارية في 6 تش��رين الثاني الماضي تنطوي على 
نش��ر 1500 ف��رد من مس��ؤولي األمن عل��ى الحدود، 
يس��اعدهم حرس إضافيين من دول أخ��رى باالتحاد 
األوروب��ي، من خالل وكالة مراقب��ة الحدود الخارجية 
لالتحاد األوروبي، فرونتك��س، لمنع تدفق الالجئين، 
كم��ا بدأت ف��ي بناء س��ياج عل��ى امت��داد 33 ميال مع 

الحدود التركية.
وتضم��ن التقرير مقاب��الت مع 177 الجئ��ًا، وطالب 
لج��وء، ومهاجرًا من مناطق مختلف��ة في كل من بلغاريا 
وتركي��ا، م��ن بي��ن ه��ؤالء، أعط��ى 41 ش��خصا بيانات 
تفصيلي��ة ل��� 44 حادثًا يخ��ص 519 ش��خصُا على األقل 
ألقت شرطة الحدود البلغارية القبض عليهم، وأعادتهم 
إلى تركيا، وفي بعض الحاالت استخدمت العنف ضدهم.

ف��ي  بلغاري��ا  ف��ي  اإلنس��اني  الوض��ع  تحس��ن 
2014، بمس��اعدة م��ن االتح��اد األوروب��ي تزامن مع 

سياس��ة اإلع��ادة، واالنخف��اض الح��اد ف��ي 
أع��داد القادمين من طالبي اللج��وء الجدد، 
وانخف��اض بواق��ع 27 في المائ��ة عن عدد 
الالجئي��ن في الب��الد الذين تم اس��تقبالهم 
في 2013، وأص��درت المفوضية األوروبية 
"إجراءات مخالفة" ضد الس��لطات البلغارية، 
داعي��ة إل��ى اإلجابة عل��ى مزاع��م مخالفة 
قواع��د االتح��اد األوروبي بإع��ادة الالجئين 

السوريين بإجراءات موجزة.
وأش��ار التقرير إلى أنه في الوقت الذي 
نجح في��ه 99 من طالبي اللج��وء في العبور 
من تركيا إلى بلغاريا، دخل أكثر من 20 ألف 
الجئ سوري إلى تركيا، البلد الذي تعيد إليه 
بلغاريا طالبي اللجوء، حيث تستضيف تركيا 
حالي��ا أكثر من س��بعمائة ألف س��وري، وفقا 

لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين.
وكان مرك��ز توثي��ق االنته��اكات ف��ي س��ورية 
ق��د أص��در تقريرًا بعن��وان / الهرب م��ن الجحيم نحو 
المجه��ول / يوث��ق فيه انته��اكات الش��رطة اليونانية 
بحق الالجئين السوريين الذين يسافرون بطرق غير 

شرعية، بالضرب المبرح واإلهانة. 
وعرض التقرير شهادات لعدد من الالجئين الذين 
تعرض��وا للضرب المبرح من قبل الش��رطة اليونانية 
وبمش��اركة رجال أمن من ألماني��ا، وقالوا أن عالمات 
التعذيب بقيت ألش��هر عديدة بعد اإلفراج عنهم، وأن 
أس��اليب التعذيب كثيرة، بينها ضرب المعتقلين على 
ال��رأس ورميهم عل��ى الجهة األخرى م��ن النهر الذي 

كانوا يحاولون الفرار عبره، وسرقة ما بحوزتهم.
وأش��ار التقري��ر إلى أن الالجئي��ن يضطرون إلى 
الدخ��ول إل��ى اليون��ان كمحط��ة لعبوره��م إلى دول 
أوروبية أخرى كونها المدخل الوحيد للقارة األوروبية، 
وليس��ت المحطة النهائية أو المطم��ح لهم، مؤكدًا أن 
طريق الس��فر الذي حمل الكثير م��ن اآلمال واألحالم 
لالجئين، كان مليئًا بالمخاطر والتعب واإلرهاق، حيث 
واج��ه بعضهم االعتق��ال والتعذي��ب، وبعضهم اآلخر 
قض��ى غرقًا، موضح��ًا أن هناك عدة ط��رق للوصول 
إل��ى اليونان، أخطرها الس��فر عن طري��ق البحر من 
السواحل التركية بواس��طة قوارب وزوارق صغيرة ال 

تتوفر فيها أدنى درجات األمان.
وناشد المركز منظمات حقوق اإلنسان والصليب 
األحم��ر والعف��و الدولي��ة واالتح��اد األوروب��ي العمل 
عل��ى اإلفراج ع��ن الالجئي��ن الس��وريين المحتجزين 
في الس��جون اليوناني��ة وغيرها، أو انت��داب محامين 
للدف��اع عنهم، وتعيين مترجمين لتس��هيل تواصلهم 

مع السلطات.

تح��دث عدد م��ن األطب��اء والناش��طين عن 
وجود دواء منتهي الصالحية في األحياء المحررة 
م��ن حل��ب، قدمت��ه منظم��ات دولية للمش��افي 
الميداني��ة، ما يؤثر على حالة المريض بش��كل 
س��لبي، وربما يؤدي إلى وفاته في حالة اإلصابة 

باضطرابات في القلب أو األعصاب.
وأوضح مراس��ل س��راج برس الذي زار عدد 
م��ن المش��افي والنق��اط الطبية. أن كثي��رًا من 
األدوي��ة ومواد الع��الج غير واضح��ة الصالحية، 

ورص��د ح��االت مرضي��ة ج��راء اس��تخدام ه��ذه 
األدوية، مؤكدًا أن رجاًل في العقد الس��ادس من 
عم��ره توفي ج��راء تناوله دواء فأس��د كما تبين 
بعد نقله إلى المش��فى، حيث كان الرجل يعاني 

من اضطرابات قلبية.
وأكد أحد األطباء للمراسل بأن تعاطي الرجل 
جرعات من األدوية الفأس��دة أودت بحياته، مشيرًا 
إلى أن الكثير من األدوية تصل غير معلبة، موضحًا 
أن ال��دواء المنتهي الصالحية ال يضر وال يفيد في 

حالة األم��راض الخفيفة مثل الص��داع وغيره، أما 
ف��ي حاالت األم��راض المزمنة مثل م��رض القلب 

والخاليا العصبية فقد يؤدي إلى وفاة المريض.
وحمل ناش��طون وزارة الصح��ة في الحكومة 
المؤقت��ة وال��كادر الطب��ي لوحدة تنس��يق الدعم 
المس��ؤولية ألنهم��ا المعنيت��ان بفح��ص وتحليل 
األدوي��ة الداخل��ة إل��ى س��ورية، وتس��ليمها إل��ى 
مجال��س المحافظ��ات الت��ي تق��وم بتوزيعه على 

المشافي والنقاط الطبية في المناطق المحررة.
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�خلذلن �لكبري.. �أبناء عّم �لنظام يف عنتاب
�صل�صلة تن�صرها �صوريتنا عن كو�لي�ش وحدة 

تن�صيق �لدعم )1(

�لوثيقة �لأوىل: �لقا�صي مديرً� تنفيذً�، و�لأتا�صي تنت�صر

  جمع المعلومات وتحليل الوثائق فريق سوريتنا

متهيد
ش��كل االئتالف الوطني لق��وى الثورة والمعارضة الس��ورية وحدة 
تنس��يق الدعم )ACU( في كانون األول من عام 2012 لتنسيق الدعم 
الضروري والعاجل لجميع المتأثرين من األزمة اإلنس��انية في سوريا. 
الس��طور الس��ابقة ه��ي حرفيًا م��ا يذكره موق��ع الوحدة على ش��بكة 
االنترن��ت في أط��ار تعريفه للوح��دة، كان مقر الوحدة ف��ي الريحاينة 
التركية حتى نيس��ان من ع��ام 2013، قبل أن ينتقل مقرها إلى غازي 
عنتاب، وتركز س��وريتنا في هذه السلس��لة على فترة العمل في غازي 

عنتاب بشكل خاص.
من��ذ األيام األولى لالنتقال إلى غ��ازي عنتاب بدء فريق اإلدارة في 
وح��دة تنس��يق الدعم آن ذاك باس��تقدام المزيد م��ن الموظفين رافعًا 
الرقم من عش��رة موظفين في نيس��ان حتى س��تين موظفًا مع نهاية 
ع��ام 2013، خصص أقلهم براتب وصل إلى ألفي دوالر ش��هريًا، فيما 
وص��ل الراتب األكبر إلى س��تة آالف دوالر )6 آالف كانت يتقاضها أمين 
ب��ارودي( كان��ت تأتي كجميع المنظمات غي��ر الحكومية من مثيالت لها 
تق��دم التمويل للوحدة، وكان اس��تقبال الموظفي��ن الجدد إبان مرحلة 

التأسيس يتم في فنادق من فئة الخمس نجوم.
تق��ول وثائقن��ا إن تل��ك الفترة التي ب��دأت بتأس��يس مكتب غازي 
عنتاب ش��هدت فوضى كبيرة ف��ي المهام والمناصب بي��ن الموظفين، 
وتقلب��ًا ف��ي تحديد المس��ؤوليات، فيما أنفقت الوحدة م��ا يزيد عن 60 
ألف دوالر عل��ى أعمال ديكور المكتب الجديد والذي افتتح في نيس��ان 
بحضور ممثلين عن ال��دول المانحة التي كانت أولها بريطانيا، وتقول 

الوثائ��ق إن عمليات الصرف على أعمال الديكور كانت تراعي الحصول 
على أفضل المواد وأكثرها كلفة وعمرًا.

تش��ير الوثائق والمعلومات إلى فكرة أساس��ية ومتكررة هي أبقاء 
حال��ة الفوض��ى في المناصب بش��كل متعم��د بغرض بقاء الس��لطات 
والمسؤوليات غير محددة، كي يتمكن المقربون من رئيسة الوحدة من 
السيطرة على أغلب القرارات والتدخل بمهام غيرهم سواء من رؤساء 
األقس��ام أو بقية الموظفين، وتكرر أس��ماء عدة موظفين س��ابقين أو 
حاليي��ن كان��وا بمثابة أذرع لتنفي��ذ الفكرة الس��ابقة، تعاقب على هذا 
الدور ثالثة أس��ماء رئيس��ية في منص��ب المدير التنفيذي هي وس��ام 
طري��ف أنور بن��ود ثم رائد بديوي، "بنود حظ��ي بالفترة األقل قبل أن 
يُقص��ى من قبل رئيس��ة الوحدة التي عينت مع��ه رائد بديوي" إذ كان 
تفوض األس��ماء الثالثة األخيرة من قبل رئيسة الوحدة التخاذ أي قرار 

في غيابها فيما يشبه إطالق اليد الكامل.
تتحدث وثائقنا عن عدة ح��االت عيّن بموجبها موظفون بمناصب 
تلي منصب رئيسة الوحدة، ضمن شروط مثيرة للجدل في أقل تقدير 
ووفق شرط واحد فقط تسميه الوثائق ب� "الوالء لرئيسة الوحدة سهير 
األتاس��ي" وتش��ير الوثائق أيضًا إلى حاالت فس��اد مالي وس��وء إدارة، 
وصراع مصالح وتدخالت سياس��ية، وغرق تام في تفاصيل ش��خصية 
تصل إلى حد الصراع على غرف المكاتب وعلى أصغر الش��ؤون وأقلها 
أهمي��ة، كل ه��ذا في وق��ت كان فيه الش��عب الس��وري وبالذات خالل 
عام 2013 يرزح تحت أقس��ى الظروف الحياتية والمعيش��ية على مرّ 

تاريخه.

�ذ تن�صر �صوريتنا هذه �ل�صل�صلة من �لوثائق و�ملعلومات حول وحدة تن�صيق �لدعم �لتابعة لالئتالف �لوطني �ل�صوري لقوى �لثورة و�ملعار�صة، فاإنها 
ت�صع بني يدي �ل�صوريني جزء ي�صريً� للغاية من ملفات ف�صاد و�إهمال وتق�صري جرت بحق �ل�صعب �ل�صوري طو�ل �أ�صهر، يف �أكرث مر�حل تاريخه 
�حتياجًا وق�صوة ومر�رة، وتوؤكد �صوريتنا على �أنها ل توجه �لتهامات ول ت�صيء لأي �صخ�صيات طبيعية �أو �عتبارية، و�إمنا تن�صر ما وردها من 
�أنها تقف على م�صافة و�حدة من جميع �لأطر�ف �لتي �صتذكر خالل  �أو ر�أي من قبلها، وت�صري �إىل  �أو �أحكام م�صبقة  معلومات، من دون حتليل 
�ل�صل�صلة، ويف ذ�ت �لوقت تقدم �صوريتنا �إىل وحدة تن�صيق �لدعم �أو �أي جهة �أخرى تابعة لالإئتالف �لوطني �أو غريه حق �لرد كاماًل �صمن معايري 

�ل�صحافة و�لإعالم بعد �نتهائنا من ن�صر هذه �ل�صل�صلة.

من أشهر القضايا التي بدأت تثير األسئلة 
حول وحدة تنس��يق الدعم المعروفة اختصارًا 
ب��� ACU ه��ي قضية إض��راب 25 موظف من 
مختلف األقس��ام في تشرين الثاني من العام 
الماضي، س��ريعًا نُذكر بأن المضربين حينها 
أعلنوا اضرابًا عن ال��دوام في المكاتب وليس 
ع��ن العم��ل وقال��وا إنه��م سيس��تمرون في 
تأدية مهامه��م من خارج مكات��ب الوحدة في 
غ��ازي عنتاب، وأوردوا عددًا من المطالب حول 
رؤيتهم لكيفية س��ير العم��ل في الوحدة التي 
م��ن المفترض بها أن تك��ون اكبر جهة تنظم 
العم��ل اإلغاث��ي ف��ي س��وريا عل��ى اإلطالق، 
المضربون خاطبوا رئيس��ة الوحدة، مطالبين 
بإقال��ة عدد من الموظفي��ن اآلخرين وبإيقاف 
أحد المشاريع، وسنعود إلى هذا تفصياًل خالل 

هذه السلسلة.
النقطة األبرز في اإلضراب ولحظة الذروة 
فيه، كانت حين اجتمع رئيس االئتالف الوطني 
الس��وري أحمد الجربا بالموظفين المضربين 
وكادر اإلدارة في الوحدة، وذلك بعد يوم واحد 
من اجتماع عقده مع األتاس��ي وإدارة الوحدة، 
ت��م االتفاق فيه عل��ى الحل ال��ذي طرح على 
الموظفين المضربين، واليوم ننشر كامل ما 

حدث في هذا االجتماع.
طل��ب الجربا م��ن الطرفي��ن الحضور إلى 
أورف��ة ليجتم��ع بالموظفي��ن المضربي��ن في 
وحدة تنس��يق الدعم، وبدء حديثه مستشهدًا 
بآي��ة قرآني��ه )َف��ِإَذا الَّ��ذِي بَيْنَ��كَ وَبَيْنَهُ 
عَ��دَاوٌَة َكَأنَّهُ وَلِ��يٌّ حَمِيمٌ( كانت األجواء 
مش��حونة للغاية في تلك اللحظة وأراد الجربا 

أن يح��ل الخ��الف ال��ذي تبين فيما بع��د أنه ال 
ي��درك عمق��ه أو أس��بابه، إل��ى يس��ار الجربا 
جل��س الدكتور أس��امة القاض��ي والذي أعلنه 
الجرب��ا مديرًا تنفيذي��ًا للوحدة ب��دًأ من اليوم 
التال��ي لالجتماع، علمًا أن المضربين كانوا قد 
طالبوا بتعيين شخصية مستقلة عن أي تكتل 
سياسي أو حزبي في هذا المنصب في بيانهم 
الذي صدر في الثامن والعش��رين من تشرين 

األول.
بعد قليل من بدء االجتماع انضمت سهير 
األتاس��ي إل��ى الحاضري��ن، وفاج��أت الجمي��ع 
بمراف��ق غي��ر متوق��ع، إذ دخل أن��س العبدة 
عض��و االئتالف والمحس��وب على اإلس��المين 
وجماعة األخوان المسلمين إلى قاعة االجتماع 
ول��م يتحدث أب��دًا، وف��ي مطلع حديث��ه الذي 
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تمتلك س��وريتنا نسخة صوتية عنه، اعتبر أن 
كل م��ا حدث حتى تلك اللحظة قد ولى معتبرًا 
أنه م��ن الواجب عل��ى الجميع نس��يانه، طالبًا 
من الحاضري��ن أن يتذك��روا أن الوحدة قامت 
على عدم المُحاصصة السياس��ية، مضيفًا أن 
ه��ذه "المحاصص��ة قد ابتليت به��ا المعارضة 
السورية"، ومشيرًا إلى الروحية الوطنية ونبذ 
الكيّدية التي يج��ب أن يتمتع بها الحاضرون، 
طارح��ًا حاًل يقضي ببقاء األتاس��ي كرئيس��ة 
للوحدة وأس��امة القاضي كمدي��ر تنفيذي لها 
مع اس��تمرار التنس��يق والتش��اور بين أتاسي 
والقاض��ي، الجرب��ا اعتب��ر أن القاض��ي يمثل 
شخصية مقبولًة من الجميع وصاحب كرامات، 
واصف��ًا إياه بالمهني والهادئ والذي س��يطلق 
مرحل��ة جديدة م��ن عم��ل الوح��دة، راجيًا أن 
ال يس��مع إال الخير ع��ن الوح��دة، الجربا طلب 
من الحاضري��ن العودة للعمل ب��دء من اليوم 
الثاني، "لمساعدة الشعب السوري الطيب في 
التخل��ص من النظ��ام"، وتابع حديثه مفس��رًا 
م��ا حدث ف��ي الوحدة حت��ى اآلن ومعتب��رًا أنه 
"خالف ش��به عائلي يحله الجي��ران واألصدقاء 

والمقربون".
بدأت األتاسي بالحديث بعد الجربا، شاكرة 
إي��اه على حضوره ومحاوالت��ه إلبعاد "اإلعالم 
وكل أساليب التشويش عن البلبة التي حدثت 
خالل أسبوع مضى" األتاسي أشادت بالقاضي 
الذي ب��ات مدي��رًا تنفيذيًا للوح��دة معتبرًة أن 
وج��ود اقتص��ادي مثله مه��مٌ لعم��ل الوحدة، 
وحين فسرت ما حدث وصفته بسوء التفاهم، 
و"باألخط��اء الت��ي تراكمت وتفاقم��ت" وردته 
لوجود روح الش��للية، وقالت "إن سحابة كانت 
موج��ودة في الفت��رة الماضية لعم��ل الوحدة، 
والي��وم آن وقت قلب الصفح��ة" وتحدثت عن 
ض��رورة اإلنجاز متمنية أن ت��رى الجميع خلف 
مكاتبهم في القريب العاجل، ألن البالد تحتاج 
إلى أكثر من مئة وحدة مماثلة لوحدة تنس��يق 
الدعم، وبالطريقة الرس��مية شكرت األتاسي 
"الش��يخ أحمد" والحاضرين ف��ي االجتماع في 

ختام حديثها.
بع��د األتاس��ي تحدث القاض��ي الذي ُكلف 
للتو بالمنصب الجديد، ورد اإلطراء لألتاس��ي 
بإط��راء ق��ال في��ه "إن أفضل م��ا نجحت فيه 
هو اس��تقطاب الشباب الس��وري المتميز الذي 
يراه ف��ي القاعة" مركزًا عل��ى أهمية المهنية 
والحرفية في العم��ل، وملمحًا إلى عدم رضاه 
ع��ن اإلعالن عن االضراب بالقول أن ما يحدث 
ف��ي الوحدة يج��ب أن يبقى فيه��ا ألنها عائلة 
واح��دة، ثم ش��كر رئيس االئت��الف على ثقته 
واألتاس��ي على تش��جيعها، ليخبر الحاضرين 
م��ن الموظفي��ن أنه جاهز للمغ��ادرة إذا كانوا 
ال ي��ودون بقائ��ه، راجي��ًا أن ال يفت��ح موضوع 
اإلضراب من جديد ومنبهًا من الغرق الذي من 
الممكن أن يحدث للجمبع، ضاربًا مثااًل سفينة 
Titanic"" "حين غرقت السفينة غرق األغنياء 
والفقراء فيها" وتحدث عن بارقة أمل كشفت 
األيام أنها غير موجودة، واس��تطرد في اعتبار 
أن اإلضراب انتهى ألن الموظفين "سيشربون 
الحليب ويمارس��ون الرياضة ويبدأون بالعمل 

بدء من صباح اليوم التالي".
ل��م يتح��دث أي م��ن المضربي��ن خ��الل 
االجتم��اع، بدت األج��واء توافقي��ة وتصالحية 
عل��ى األقل م��ن وجهة نظر الجربا واألتاس��ي 
والقاض��ي، الجربا عاد بع��د القاضي للحديث 
فقال إن مشاكل الوحدة أصبحت من الماضي 
وركز على الفكرة التي تحدثت عنها األتاس��ي 
"الش��للية" موجهًا كالمًا مباش��رًا إلى األتاسي 
وخاص��ًا أياه��ا ب��ه، معتب��رًا أنه ربم��ا بإمكان 

الموظف أن يمارس ذلك لكن رئيسة الوحدة ال 
تتمكن من ذلك تحت أي ظرف، وطرح نفس��ه 
كمثال على الوقوف بمسافة واحدة من الجميع 
داخ��ل االئتالف، وذكر للم��رة األولى اإلضراب 
بعب��ارة "المضربي��ن عن الطع��ام" واعتبر أن 
روحية جديدة نش��أت ل��دى الجميع في الوحدة 
بعي��دًا عن التفاصيل الت��ي وصفها بالبغيضة 
والتي يجب االبتعاد عنها، هنا تدخلت األتاسي 
التي قالت إنها "قررت عدم الدفاع عن نفس��ها 
رغ��م قدرته��ا عل��ى ذل��ك"، ألن الق��رار ه��و 
اعتب��ار ما ح��دث جزء م��ن الماض��ي ولم يعد 
م��ن داٍع للحديث فيه، فرد الجربا بأن الش��باب 
الموظفي��ن دخل��وا قلبه م��ن دون اس��تئذان، 
هنا بدأت األتاس��ي بختم االجتماع إذا لم يكن 

هناك من إضافات.
غ��ادرت األتاس��ي م��ع العب��دة االجتم��اع، 
وانفرد الجربا بالموظفي��ن، الذين بدوا وكأن 
عبئ��ًا ثقي��اًل ق��د غادره��م، فب��دأت أصواتهم 
تُس��مع، وكانوا قد اكتشفوا أن الجربا لم يكن 
مطلع��ًا على بي��ان اإلضراب ال��ذي صدر قبل 
أي��ام، فأضط��ر المجتمعون إلى ق��راءة البيان 
علي��ه، الجربا كان ي��ود أن يتأكد من تحقق ما 
تم االتف��اق عليه، وكان يود أن يس��تمع أكثر 
للمضربي��ن، فتح��دث أح��د الموظفي��ن غي��ر 
المضربي��ن ش��ارحًا الهدف م��ن االضراب في 
المقام االول معتبرًا أنه "وضع اليد على الجرح" 
ونافيًا أن يكون الش��كل العام لم��ا حدث ناتج 
عن وج��ود فريقي��ن داخل الوح��دة، المتحدث 
الذي نخفي اسمه هنا، اعتبر أن الجميع يعتبر 
األتاسي شمعة الثورة وأن ال خالف وال كره وال 

حقد ش��خصي يحكم العالقة سابقًا، ومعتبرًا 
أن م��ا ح��دث جعل الوح��دة فريقي��ن بالفعل، 
فع��اد الجرب��ا إلى امت��داح الحاضرين مش��يدًا 
بالعقلي��ة التي يتمتع��ون بها، والت��ي فاجأته 
بإشكاليتها التي "تحاول إقصاء سهير األتاسي 
من الوح��دة"، ووجه دع��وة للحاضرين لتناول 
العش��اء وتحديدًا "الش��يش" ألنه يحبه، وذلك 
ف��ي مطعم يق��ع في قلع��ة، ووص��ف المكان 
بالداف��ئ والجميل، محاوالت كس��ر الجليد من 
قب��ل الجربا نجحت مع مرور وقت من الضحك 
والدعاب��ات المتبادل��ة، أح��د المضربين س��أل 
عن إمكاني��ة اللجوء للجربا مباش��رة في حال 
أي ط��ارئ، الجربا اعتب��ر أنه من الممكن فعل 
ذلك وتجاوز األتاس��ي في حال وجود مش��كلة 
اس��تعصت على الحل وكانت تستحق تدخله، 
يس��ود الصمت من جديد، ويس��تمر التخطيط 

للعشاء، وينتهي االجتماع.
يتبع...

تن��وه س��وريتنا إلى انه��ا مس��تعدة لتلقي 
أي وجه��ة نظ��ر أو معلومة أو وثيق��ة من كافة 
المعنيين به��ذا الملف، وهي مس��تعدة إلطالع 
الجه��ات ذات العالقة المباش��رة بما نش��ر على 
مص��ادر معلوماتها ف��ي حال طال��ب منها ذلك 
وبش��كل يحمي مصادره��ا أوال وأخي��رًا، وتؤكد 
تمس��كها بح��ق الرد ال��ذي يتمتع به كل اس��م 
أو جه��ة أو مؤسس��ة ورد ذكره��ا ضم��ن هذه 

السلسلة.
مالحظة: حقوق النش��ر في وس��ائل اإلعالم 
الس��ورية غي��ر محفوظة، تحكمه��ا فقط أخالق 

المهنة، إن وجدت.

األتاسي الرئيس »الفخري« كما يسميها منصبها
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منذ اللحظة التي اعل فيها 
بش��ار األس��د ترش��حه لوالي��ة 
رئاس��ية جدي��دة ب��دأ ش��بيحة 
النظام ينش��رون صور األس��د 
ف��ي ش��وارع المدين��ة وب��دأت 
سيارات األمن والشبيحة تجول 
ف��ي األحي��اء مم��ا ع��اد بذاكرة 
الحلبيي��ن إل��ى بداي��ة الث��ورة 
عندما كانت األفرع المنية تتبع 
ال��ذي تتبعه  نف��س األس��لوب 
الي��وم لكي توهم ال��رأي العام 
المحل��ي والخارجي بأن األس��د 
يمتل��ك قاع��دة ش��عبية كبيرة 
األمني��ة  ف��ي حل��ب، فاألف��رع 
االنتخابي��ة  للفت��رة  تحض��ر 
وأسئلة  غامضة  بإس��تراتيجية 
الحلبيي��ن  بي��ن  ت��دور  كثي��رة 
س��وف  الت��ي  الطريق��ة  فم��ا 
يتعاملون بها عناصر األمن مع 
المواطنين الذي سوف يقبلون 
عل��ى االنتخ��اب؟ وماذا بش��أن 

المواطني��ن الذين س��يعرضون ع��ن ذلك؟ وماذا 
سوف يحل بالمواطن الذي سوف يرفض انتخاب 
األس��د؟، كما يتخوف بعض الحلبيين بأن يجبروا 

على االنتخاب.
أجهزة األمن تتوعد بثقب هوية المنتخبين

الغم��وض الكبي��ر الذي يحي��ط باآللية التي 
س��وف تجري على أساس��ها االنتخابات ولد خوفا 
كبيرا ل��دى بع��ض الحلبيين، هذا الخ��وف الذي 
س��وف يجب��ر البعض عل��ى انتخاب األس��د لكي 
يتجنب بالء األجهزة اإلستخباراتية التي لن تغيب 
عيونه��ا عن مراك��ز االقتراع ويق��ول مصطفى 
وهو من أبن��اء حلب "أن األفرع األمنية هي التي 
س��وف تش��رف على االنتخابات في حلب وهناك 
إشاعات تقول بأنهم سوف يقومون بثقب هوية 
المنتخبين لكي يعرفوا فيما بعد من الذي أنتخب 
األس��د ومن ل��م ينتخب��ه، فأنا متخ��وف من ردة 
فعل األمن بعد فت��رة االنتخابات وان كانت هذه 
اإلش��اعات صحيحة س��وف أضطر إل��ى أن أذهب 

وانتخب األسد". 
للفت��رة  بالتجهي��ز  األمني��ة  األف��رع  ب��دأت 
االنتخابي��ة ف��زادت الرقاب��ة عل��ى أبن��اء الريف 
المح��رر حي��ث تمن��ع الحواج��ز المتواج��دة على 
أط��راف المدينة دخول أبناء الري��ف إلى المدينة 
كم��ا كثفت م��ن حمالته��ا األمني��ة ومداهماتها 
للبي��وت بحث��ا ع��ن مطلوبين،كما ب��دأت األفرع 
األمنية تجهز مراكز االقتراع، كما أصبح شبيحة 
النظام يخرجون كل يوم في مس��يرات يطالبون 
فيها أهالي حلب بانتخاب األس��د، ويرى البعض 
م��ن أهال��ي حلب إن األف��رع األمني��ة تحاول من 
خالل هذه اإلجراءات أن تهيأ ظروفا مناس��بة لها 
لكي تجب��ر الناس على الق��دوم لالنتخاب ولكي 
تص��ور في إعالمها هذه األعداد على أنها قادمة 
لتبايع األس��د، ويقول لنا ف��ؤاد وهو موظف في 
الجامع��ة "أن األفرع األمنية ه��ي الجهة الوحيدة 
التي س��وف تش��رف عل��ى االنتخاب��ات في حلب 
وقد أرس��لت األفرع األمنية كتابا موجها لرئاسة 
الجامع��ة يطلب��ون من الجامعة أن تجهز س��بعة 
كليات لتك��ون مراك��ز لالنتخاب كم��ا وجهة في 
الكتاب نفس��ه أم��را بتقديم موع��د االمتحانات 
الجامعي��ة إل��ى بداي��ة الش��هر الس��ادس لك��ي 

يتزامن مع االمتحانات الثانوية ومع بداية الفترة 
االنتخابي��ة، وكان��ت الغاية من ه��ذه اإلجراءات 
أن يتواج��د ف��ي الجامعة أعداد كبي��رة في فترة 

االنتخابات ولكي يتم إجبارهم على االنتخاب".

�لأ�صد يقتل �حللبيني ويطالبهم بانتخابه
ال يخف��ى على اح��د إن النظ��ام كان يمتلك 
قاعدة ش��عبية ال ب��أس بها في حل��ب ولكن بعد 
ان��دالع الصراع المس��لح ف��ي حلب أب��اد النظام 
قاعدته الشعبية بطائراته ومدافعه وخاصة في 
أحياء حلب الشرقية والتي مازال األسد حتى اليوم 
يقت��ل من أبناءها ويدمر ف��ي منازلها، فتتفاوت 
مواق��ف الحلبيي��ن فأكث��ر المعارضي��ن النتخاب 
األسد هم أهالي اإلحياء الشرقية والواقعة تحت 
س��يطرة ق��وات المعارضة مع أنه��م لم يعلمون 
حت��ى اآلن فيما إذا س��وف يس��مح له��م النظام 
باالنتخاب أم ال، ويقول أبو سالم وهو من سكان 
حي الميس��ر "إنني متأكد بان النظام لن يسمح 
ألبناء المناطق المحررة بممارس��ة حق االنتخاب 
كون��ه يعلم م��دى الحقد والكره ال��ذي يحملونه 
على قاتلهم بش��ار األس��د، ولكنني س��وف ائتي 
إل��ى مناطق النظ��ام في فترة االنتخاب وس��وف 
أنتخب أي ش��خص إال هذا المج��رم، وأتمنى من 
جميع أبناء المناطق المحررة الذين يستطيعون 
دخول مناطق النظ��ام أن يأتوا ويقفوا في وجه 

هذا الطاغية".
يعول النظام في حملته االنتخابية في حلب 
عل��ى األحي��اء الغربي��ة الواقعة تحت س��يطرته 
ويح��اول أن يوص��ل لل��رأي الع��ام ان��ه يمتل��ك 
قاع��دة ش��عبية كبي��رة تأي��ده وس��ف تنتخب��ه، 
فتحض��ر أجهزة االس��تخبارات في حل��ب للفترة 
االنتخابي��ة بجدي��ة وتتخ��ذ إج��راءات توحي بان 
النظام يعمل بجدي��ة لجلب أصوات حقيقية الن 
أجهزة االس��تخبارات في حلب تتخ��وف من عدم 
إقب��ال الحلبيين عل��ى االنتخاب نتيجة لتالش��ي 
الفئ��ة المؤيدة لبش��ار األس��د في حل��ب كونهم 
عاشوا أقس��ى األيام وأبش��عها وهم تحت حكم 
األس��د، حيث ي��رى أغلب أهالي اإلحي��اء الغربية 
م��ن حل��ب أن مدينته��م كانت ومازالت منس��ية 
من قبل النظام وان األس��د ونظام��ه لم يهتموا 
به��ذه المدين��ة وال لمش��اكلها وال لمعانات أهلها 

عكس االهتمام الكبير ال��ذي تلقته المحافظات 
الساحلية من النظام حيث استطاع أن يبعد هذه 
المحافظ��ات عن الح��رب، ويقول ثائ��ر وهو من 
أهالي حلب "لن انتخب بش��ار األس��د ففي عهده 
توقف عملي واعتقلت مرتين بدون ذنب وعشت 
أنا وعائلتي أقس��ى وأبشع األيام في ظل حكمه 
فحرمنا الماء والكهرباء فلم يبقى أال أن يقصفنا 
ويقتلنن��ا"، بينم��ا ي��رى البعض األخر م��ن أبناء 
حلب إن ما تقوم به األجهزة األمنية من تحضير 
وتروي��ج لألس��د ه��و إح��دى حلق��ات مسلس��ل 
الديمقراطية الذي يمثلونه على الشعب السوري 
لكي يوهموهم إن األس��د س��وف ينجح بنزاهة 
وباستحقاق، ويقول محمد وهو موظف حكومي 
"كنت مارا من س��احة الجامع��ة فرأيت مجموعة 
من العساكر بصحبتهم ضابط ويقومن بتعليق 
الفتتان في الس��احة كتب عليه��ا )صوتك حقك( 
وعندم��ا مررت من قرب الضابط س��معته يقول 
للعس��اكر "بس ما يصدقوا انو صوتهم حقهم، 
بدن ينتخبوا لعلم باإلجباري، بس يا اهلل بش��ان 

ما يقولوا لمعلم مانو ديمقراطي".

قو�ت �ملعار�صة تهدد با�صتهد�ف مر�كز 
�لنتخاب

يتخ��وف البع��ض م��ن أهالي حل��ب من ردة 
فعل قوات المعارضة في فترة االنتخابات، حيث 
جرت الع��ادة أن تقوم ق��وات المعارضة بقصف 
ق��وات الناظ��م بش��كل مس��تر وتق��وم بتكثيف 
قصفه��ا في المناس��بات الرس��مية التي يحتفل 
فيها النظام لذلك يتوقع البعض من أهالي حلب 
أن تقوم قوات المعارضة بقصف مناطق النظام 
وخاص��ة منطق��ة الجامع��ة الت��ي س��وف تكون 
مرك��زا لالنتخاب��ات بغي��ة تعطيل س��ير العلية 
االنتخابي��ة، وتق��ول رن��ا وهي طالب��ة في كلية 
االقتصاد "أنني أرى في استهداف كليتنا بقذائف 
الهاون يوم الس��بت الفائت رسالة تهديد واضحة 
من المعارضة بأنهم يس��تطيعون اس��تهداف أي 
منطق��ة يريدونها وس��ف يس��تهدفون الجامعة 
في فترة االنتخابات كونهم استطاعوا استهداف 
كلي��ة االقتص��اد في يوم الس��بت وه��ي الكلية 

الوحيدة التي يوجد فيها طالب في هذا اليوم".

�لأفرع �لأمنية يف حلب حت�صر لالنتخابات يف ظل 
غمو�ش يحيط بالآلية �لنتخابية يخيف �حللبيني

  عثمان إدلبي – حلب 

مسيرة مؤيدة في إحدى قرى الالذقية | نيسان 2014
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�صبيحة �لنظام يف �إدلب يغلقون جبهات �لقتال ويفتحون 
بيوت �ل�صهر و�لدعارة

  أيهم سالمة – إدلب 

. . 
ق 

قي
تح

 يتعم��د بع��ض ش��بيحة النظ��ام ف��ي إدلب 
اس��تفزاز أبن��اء المدين��ة ع��ن طري��ق األفع��ال 
والتصرفات الغير األخالقية والتي كانت انعكاسا 
لحالة االنحالل األخالقي المتفش��ي بين صفوف 
ق��وات النظام وش��بيحته، فه��ذه المظاهر الغير 
أخالقية أصبح مصدر إزعاج يومي ألبناء المدينة 
كونها تتناف��ى مع عاداتهم وتقاليدهم وبيئتهم 
المحافظ��ة دينيا ومن ه��ذه المظاهر فتح بيوت 
للدعارة وإقامة السهرات الليلية والشرب والسكر 
في شوارع المدينة كما يتعرض بعض الشبيحة 

للفتيات في الشوارع ويضايقونهم.
كم��ا ش��هدت المدين��ة الكثي��ر م��ن ح��االت 
الخطف واالغتصاب، بينم��ا يقف أهالي المدينة 
مكتوفي األيدي أمام ممارس��ات الشبيحة الذين 
منحه��م ضباطهم صالحي��ات ال متناهي��ة، كما 
ال يس��تبعد البع��ض من أبن��اء المدينة أن يكون 
هؤالء الشبيحة أمروا من رؤسائهم بأن يفتعلوا 
ه��ذه المظاه��ر لتش��ويه ص��ورة ه��ذه المدينة 

ويضايقون أهلها.

لل�صبيحة بيوت خا�صة ل�صهر�تهم 
�خلا�صة

ينته��ك البع��ض م��ن الش��بيحة وعناص��ر 
األم��ن عادات وتقالي��د مدينة إدل��ب حيث خلقوا 
في هذه المدينة مظاه��ر جديدة لم يعتد عليها 
اإلدلبيون كمظاهر الشرب والسكر في الشوارع 
ليذهب��وا  الس��يارات  ف��ي  النس��اء  واصطح��اب 
بعده��ا إلى البيوت التي خصصوها لس��هراتهم 
وملذاتهم حيث تتم السهرات الليلية التي تسبب 
اإلزع��اج اليومي ألهال��ي المدين��ة، حيث عرفت 
هذه البيوت من قبل أغلب أهالي المدينة ويوجد 
أغلبته��ا ف��ي س��وق الصاغة حيت هن��اك تواجد 
امن��ي كثيف وأغلب األبنية في س��وق هي ثكنة 
للش��بيحة والجيش كما هناك بعض البيوت في 
حي الضبيط، حيث يشتكي سكان هذه المناطق 
م��ن اإلزعاج ال��ذي يس��ببه الش��بيحة من خالل 
س��هراتهم والتي تبدأ غالبا عن��د منتصف الليل 
حيث يأتي الش��بيحة بصحبة النس��اء ليس��كروا 
ويسمعوا األغاني بصوت مرتفع دون أن يكترثوا 
بجيرانهم الذين ال يس��تطيعون فعل ش��يء مع 

هؤالء الشبيحة.
ويق��ول من��ذر وهو م��ن أبناء إدل��ب "هناك 
من��زل ق��رب محل��ي اس��تولى علي��ه الش��بيحة 
وخصصوه لممارس��ة ملذاتهم ففي النهار يأتي 
إل��ى المن��زل العدي��د من الش��بيحة ف��ي أوقات 
مختلف��ة وبصحبته��م بن��ات غريبات ع��ن الحي 
فكلم��ا يخرج ش��بيح يدخل ش��بيح آخ��ر، أما في 
المس��اء فهن��اك س��هرة جماعية فعن��د منتصف 
الليل يأتي أربعة ش��بيحة وهم نفس��هم الذين 
يترددون على البيت ف��ي الصباح ومعهم نفس 
العدد من الفتيات بسيارتين بيك آب عسكريتان 
تابعتان لفرع األمن العسكري، وبمجرد دخولهم 
يس��مع م��ن البي��ت أص��وات األغان��ي المرتفعة 
مترافقة مع أصوات الصراخ وضحك النساء هذه 
األصوات كان��ت كفيلة بان تأجل نوم أهل الحي 
حتى تنتهي هذه الس��هرة والت��ي غالبا ال تنتهي 

حتى الصباح".

بيوت �لدعارة.. �آخر �جناز�ت 
�ل�صبيحة يف �إدلب

في كل فترة تفاجئ أهالي المدينة بظاهرة 
جديدة مخالفة لعاداتهم وتقاليدهم ولبيئة هذه 
المدين��ة المحافظة وكان آخر هذه الظواهر فتح 
بيوت للدعارة حي��ث عرفت هذه البيوت من قبل 
اغل��ب أهالي المدين��ة كونها موج��ودة في قلب 
المدينة وان من يرتاد هذه البيوت هم الشبيحة 

وعناصر الجيش واألمن.
فيوج��د في كل بيت امرأة كبيرة في الس��ن 
تشغل عندها بعض الفتيات وتكون هذه المرأة 
على عالقة مع احد الش��بيحة أو المسئولين في 
األم��ن وه��و الذي يؤم��ن الحماية له��ا وللفتيات 
الذي��ن يعملون عندها، ويقول أبو موس��ى وهو 
من أبناء إدلب "يستغل بعض ضباط األمن حالة 
االنح��الل األخالقي في صف��وف عناصر النظام 
وحال��ة العوز الم��ادي لبعض المهجري��ن ليجنوا 

من خلفهم المال".
بلغ عدد بيوت الدعارة في مدينة إدلب والتي 
تعمل ف��ي العلن أربعة بي��وت غالبيتها في حي 
الضبيط وهناك بيوت أخرى مخفية ال تس��تقبل 

الزبائن بل ترسل الفتيات إلى بيت الزبون.
ويق��ول لن��ا وائ��ل "هن��اك عس��كري مجند 
يتواج��د عل��ى الحاج��ز الموض��وع تح��ت منزلي 
وف��ي اح��د الم��رات أتصل أمام��ي بام��رأة تدعا 
فدوى وطلب منها أن ترس��ل له فتات إلى غرفة 
الحراس��ة الموج��ودة بجانب الحاج��ز، واتفق مع 
فدوى عل��ى أن يحول لها مبدئي��ا ألف وحدة إلى 
جواله��ا وعندما تأتي الفتات س��وف يعطيها ألف 
ليرة، وبعد ساعة أتت الفتات التي أرسلتها المرأة 
ليدخلها العس��كري إلى غرفة الحراس��ة بش��كل 
علن��ي دون أن يحاول تجنب نظرات الناس ودون 

أن يخاف من قائده".
يش��تكي البع��ض م��ن أهال��ي إدل��ب م��ن 
التس��يب األمني الكبير والذي سببه رجال األمن 
والش��بيحة حيث يتعرض البعض منهم للفتيات 

بالشوارع واألسواق ويلحقون بهم ويالحقونهم 
بنظراتهم وكلماته��م التي تجرح الحياء وتنافي 

األخالق محتمين بسلطتهم وسالحهم.
ويقول األس��تاذ محمد "معظم المتطوعين 
والمجندين لدى جيش النظام تخلوا عن األخالق 
والمب��ادئ قبل التحاقهم به��ذا الجيش ألن الجو 
العام في هذا الجيش جو فأس��د فأغلب الضباط 
ه��م م��ن الفأس��دين أخالقي��ا فالش��رب والزن��ا 
واصطحاب النس��اء هو أمر عادي بالنس��بة لهم 
وهذه المظاهر التي انعكس��ت على عناصرهم 

الذين يقتدوا بقادتهم".
خلق التس��يب األمني حالة م��ن الرعب لدى 
بع��ض أهال��ي المدين��ة مم��ا جعله��م يتجنبون 
التجول في المناطق التي يتواجد فيها الش��بيحة 
ومم��ا جعل الكثير من األهال��ي يمنعون بناتهم 
م��ن الخ��روج م��ن المن��ازل كم��ا ق��ام بع��ض 
األهالي بمنع بناتهم م��ن الذهاب إلى المدارس 
والجامع��ات خوفا عليه��م من الش��بيحة وتجنبا 
لمضايقاته��م وخاص��ة بعد أن ش��هدت المدينة 
أكثر من حالة خطف حيث كان اغل المخطوفين 

من الفتيات.
وتقول هب��ة وهي طالبة جامع��ة "أصبحت 
اك��ره الذهاب إل��ى الجامع��ة بس��بب مضايقات 
الش��بيحة الذي��ن يملئ��ون المدين��ة ويتجمعون 
أمام أب��واب الجامعة وخاصة بع��د الموقف الذي 
تعرض��ت له حين قام احد الش��بيحة ذو الش��كل 
المخي��ف واللحية الطويلة باللحاق بي بس��يارته 
حي��ث قام برفع صوت الموس��يقى في س��يارته 
وأصبح يس��معني كالم��ا جارحا ويع��رض علي 
أن أركب معه بس��يارته وعندما صرخت به لكي 
يكف ع��ن اللحاق بي أصبح يطل��ق النار بالهواء 
فعندها ش��عرت بخوف كبير وأصبحت اس��تنجد 
بالناس المارين في الش��ارع ولكن لم يتجرأ احد 
على توقيف هذا الش��بيح كونه مسلح، فأستمر 

باللحاق بي حتى وصلت إلى بيتي".

نماذج من الشبيحة في دمشق
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�ل�صلطة �لر�بعة يف عيدها
  ياسر مرزوق

يحتف��ل العال��م ف��ي الثال��ث من أي��ار من كل 
ع��ام بالي��وم العالمي لحري��ة الصحاف��ة، ويحتفل 
السوريون في السادس من أيار بعيد الشهداء، وقد 
تكون تس��مية احتفال غريبًة عن واقع الس��وريين، 
ف��ال احتف��ال في س��وريا الي��وم ولي��س غريبًا عن 
الس��وريين ارتب��اط الصحاف��ة بالش��هادة وتقارب 
عيديهم��ا، أت��ى الي��وم العالم��ي لحري��ة الصحافة 
بفك��رة بس��يطة وخجولة في ع��ام 1991، تحمس 
له��ا عدد م��ن الصحفيين األفارق��ة الطموحين في 
»ويندهوك« بناميبي��ا، واتفقوا على صياغة إعالن 
عُ��رف »بإع��الن وينده��وك«، وهو أش��به بوثيقة 

أخالقية تدعو لحرية التعبير وسالمة الصحفيين.
بعد عامين فقط، وتحدي��دًا في 3 أيار 1993، 
تبن��ت الجمعية العامة لألم��م المتحدة هذا اإلعالن 
الرائ��ع وأقرت��ه كمناس��بة عالمي��ة س��نوية لحرية 
الصحاف��ة. ويُمث��ل االحتف��ال به��ذا الي��وم، دعوة 
متقدمة لحماية المبادئ األساس��ية لحرية التعبير، 

وتقييم��ًا دقيق��ًا لش��فافية واس��تقاللية الصحاف��ة، 
وحماية لمختلف وسائل اإلعالم، وتكريمًا للصحفيين 

الذين فقدوا حياتهم على مذبح الحرية.
أم��ا عيد الش��هداء فيذكرن��ا بالمقولة الش��هيرة 
لألمي��ر فيص��ل ف��ي حين��ه »ط��اب الموت ي��ا عرب« 
وم��ن طاب لهم الم��وت أواًل كانوا طليع��ة المفكرين 
والمثقفين ورجاالت الصحافة حيث علق جمال باش��ا 
الس��فاح عددًا منهم على المشانق في ساحتي البرج 
في بيروت والمرجة بدمش��ق، كان منهم بترو باولي 
وجرجي موس��ى الحداد وس��عيد فاضل وبشارة عقل 
وعمر مصطفى وحمد عبد الغني بن محمد العريسي 
واألمي��ر عارف بن س��عيد الش��هابي والش��هيد أحمد 
طبارة وتوفيق أحمد البس��اط وسيف الدين الخطيب 
وعلي بن محمد بن حاجي عمر النشاش��يبي والعقيد 
س��ليم بن محمد س��عيد الجزائ��ري والعقيد أمين بن 
لطفي الحافظ ومحمد جالل الدين بن سليم البخاري 

ومحمد الشنطي وغيرهم.
منذ ذلك الحين لم تتوقف قوافل ش��هداء الفكر 
والكلمة، كي��ف ال وهم العدو األول وقد يكون األوحد 
للدكتاتور، وهم من ينش��ر الفكر والمعرفة الكفيلة 
ب��دك أكبر العروش، يطرح » أيتين البواس��ييه » في 
مقالته » العبودية المختارة » هذا الس��ؤال المحير: » 
ش��يء واح��د ال أدري كيف تركت الطبيع��ة الناس بال 
قوة عل��ى الرغبة فيه وه��و الحرية الت��ي هي الخير 
األعظ��م وضياعها تتبع��ه النكبات، وم��ا يبقى بعده 
تفس��ده العبودية وتفقده رونقه، لماذا تسقط األمم 
ف��ي قبض��ة الدكتاتورية، وكي��ف تص��اب مجتمعات 
شتى بهذا المرض الخبيث في التاريخ بحيث يشترك 
ف��ي توصيفه كل م��ن الكواكبي والبواس��ييه بأقبح 
النع��وت، أم��ا األول فيص��ف االس��تبداد ف��ي كتابه » 
طبائ��ع االس��تبداد ومصارع االس��تعباد » أن��ه لو كان 
رج��اًل وأراد التعريف بنفس��ه لقال: » أنا الش��ر وأبي 
الظل��م وأمي اإلس��اءة وأخي الغدر وأختي المس��كنة 
وعم��ي الض��رر وخالي ال��ذل وابن��ي الفق��ر وابنتي 
البطال��ة ووطن��ي الخراب وعش��يرتي الجهال��ة »، أما 
البواسييه فيصف الدكتاتورية » ما هذا يا ربي،كيف 
نصف ذلك، أي رذيلة تعيس��ة أن ن��رى عددًا ال حصر 
له��م من الن��اس يحتملون الس��لب والنه��ب وضروب 
القس��وة ال من عس��كر أجنب��ي، بل من واح��د ال هو 
هرقل وال شمشون. إن لكل رذيلة حدًا تأبى طبيعتها 
تجاوزه، فأي مسٍخ من مسوخ الرذيلة هذه ال يستحق 
حتى اس��م الجبن وال يجد كلمًة تكف��ي قبحه،والذي 

تنكر الطبيعة صنعه وتأبى اللغة تسميته ». 
كي��ف للش��عوب أن تخس��ر حريتها ه��ي جدلية 
المعرفة والسلطة، طيفٌ من المثقفين يرى أن القوة 
هي التي تقرر مصير األمة والعصفور ال يستطيع أن 

يقاوم مسدسًا بحسب تعبير نزار قباني، وطيفٌ آخر 
ي��رى أن األفكار ه��ي التي تقرر مصي��ر األمم وهي 
التي تغير المجتمع وال تغير الحكام فحسب، ألنه دون 
المعرفة فسيستبدل الطغيان بطغيانٍ أشد، وعندما 
خسرنا الحياة الراشدة وحكمنا البندقية تغيرت بنادق 
كثيرة على رقابنا ولكن الحياة الراش��دة لم تعد قط، 
ه��ي بديهي��ًة أن ال يقعد الدكتاتور على رقبة ش��عٍب 
واع، ل��ذا يص��ب أقبح ش��روره على ناش��ري المعرفة 
ومروجيه��ا وهم أعداءه الدائمي��ن، ألنه لوال المعرفة 
تتالش��ى الحض��ارات من صفح��ة التاري��خ باالنتحار 
الداخلي بحسب توينبي في كتابه » دراسة التاريخ ».

مع دخول ثورتنا عامها الرابع بدا جليًا أن األفكار 
والحق ف��ي التعبير عنها هي وحدها المس��ؤولة عن 
التنوير وهي إكس��ير المناعة ضد االس��تبداد، وليس 
أدل عل��ى ش��يوعه كثقاف��ة، الملص��ق الذي تنش��ره 
الجبهة االسالمية تحت شعار » بناء أمة » على جدران 
المناط��ق الواقع��ة تحت س��يطرنها، ومتن��ه » إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم إعداء الس��نن أعيتهم األحاديث 
أن يحفظوه��ا فقالوا بالرأي فضل��وا وأضلوا »، هذه 
الثقافة تجد لها مكانًا في مجتمٍع عاش المواطن فيه 
دون أي حصانة، فال ضمانة ألي إنس��ان أو ش��يء في 
أي مكان أو زمان، في إحساٍس بالدوار، بدون أمل في 
معرف��ة االتجاهات، معرضًا لهج��وم أي حيوانٍ ضاٍر، 
في غابة تتش��ابك فيها األكواع، في وطٍن تفوح منه 
رائحة القلة والذلة ويتنفس فيه االنسان مع جزئيات 
اله��واء أجه��زة األم��ن، مواطن بال وط��ن ليس عنده 
قوت يومه غير آم��ٍن على عياله، ال يعرف ماذا يحمل 
ل��ه المس��تقبل األس��ود من هم��وم خ��ارج إحداثيات 
التاريخ والجغرافي��ا، يعيش ثقافًة ميتة ودعت نبض 
لحياة، يعيش كي ال يعيش ال يمر يوم إال والذي بعده 

أشر منه، في رحلة تردٍ ال تعرف التوقف.
ف��ي ملفن��ا الي��وم نحتف��ل بالس��لطة الرابع��ة 
اس��تبداد  أي  وج��ه  ف��ي  الفعال��ة  الق��وة  بوصفه��ا 
وسنضيء فيها على تعريفات حرية التعبير وصحافة 
المواط��ن والحرية بش��كٍل عام، يق��ول عبدالرحمن 
منيف: إن اإلعالمي يس��هم في رسم الواقع ويشارك 
في صناعته، بينما المثقف يرسم صورة للمستقبل. 
هن��ا يكون الدور تكامليًا بين الطرفين، لكن يجب أن 
ندرك أهمية الكلمة الحرة في صناعة الواقع ورس��م 

المستقبل.
مع هبوب ري��اح الربيع العربي عل��ى وطننا بات 
للحرية وحرية الرأي نكهٌة أخرى وانحسر دور اإلعالم 
الحكوم��ي الذي تق��ول عنه الدكت��ورة »عواطف عبد 
الرحم��ن« ف��ي كتابه��ا » األع��الم والعولم��ة البديلة 
» صفح��ة 108 »ظاه��ر الخط��اب اإلعالم��ي العربي 
ه��و التركيز عل��ى قضايا الوح��دة العربي��ة والتنمية 

لألوض��اع  تكري��س  وواقعه��ا ه��و  والديمقراطي��ة، 
القطري��ة وترخي��ص النم��ط االس��تبدادي األح��ادي 
بالثقاف��ة  االنبه��ار  روح  وتأكي��د  للحك��م،  الجان��ب 

الوافدة«.

يف تعريف �حلرية:
تبق��ى الحري��ة القيم��ة األعظ��م بي��ن القي��م 
اإلنس��انية وعل��ى ال��دول س��ن أنظم��ة تكف��ل هذه 
حري��ة  والمنظم��ات  لألف��راد  وتضم��ن  الحري��ات 
ممارس��تها، بحيث يكون اإلنسان حرًا في التعبير عن 
رأي��ه وكذلك حرًا في تبن��ي آراء أخرى دون أي تدخل 
م��ن أي جهة، وهذه الحرية تتضمن جمع معلومات أو 
أفكار بأي طريقة أو وس��يلة إعالمي��ة وبغض النظر 

عن أي حدود.
ويع��رف »حس��ين عب��د الحمي��د أحمد رش��وان« 
الحرية في كتاب��ه » الديمقراطي��ة والحرية وحقوق 
اإلنس��ان » الصفحة 61 بأنه��ا » الملكة الخاصة التي 
تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر 
ف��ي أفعاله ع��ن إرادته هو ال م��ن إرادة أخرى غريبة 
عن��ه. ويترت��ب على ذل��ك انع��دام القس��ر الخارجي 
والقه��ر واإلرغ��ام واإلجب��ار واإلك��راه ف��ي الفع��ل، 
واالنعتاق من أسر العبودية أو االختيار أو القرار. إلى 

غير ذلك من المعوقات األساسية للحرية الفردية«.
 ويعبر عنها »بالعبارة الفرنسية التي تقول دعه 
يعم��ل دعه يم��ر«، والت��ي تعني »الحري��ة في جميع 
مظاه��ر الحي��اة النفس��ية واالجتماعي��ة واألخالقية 
واالقتصادية والسياسية، وهي مشكلة ميتافيزيقية 
ملح��ة تعب��ر عما س��ماه فالس��فة المس��لمين الجبر 
واالختيار، وحرية اإلنس��ان في قول ما يريد وفعل ما 
يش��اء« وعلى ذلك فهي مش��كلة تواجه اإلنسان منذ 

القدم..
و حس��ب مب��ادئ الثورة الفرنس��ية ف��إن الحرية 
»هو أن يقوم الفرد بأي عمل ال يضر بالغير، على أن 
يعود للقانون أن ينظم الحدود التي تفصل حرية كل 
ف��رد عن حرية س��واه، وأن كل ما لم يحظره القانون 

يمكن عمله«.
كم��ا يعرفه��ا »موري��س نخل��ة » ف��ي كتاب��ه » 
الحري��ات » الصفح��ة 14 بأنها »ح��ق االختيار أي أنها 
تفت��رض التميي��ز بي��ن الخي��ر والش��ر، وه��ي ميزة 
اإلنس��ان يتفرد بها عن س��واه من الكائنات. والحرية 
متس��عة ومترامية األط��راف وال يحدها س��وى حدود 
حرية الغير وقيود الفضيلة واألخالق، فهي مسؤولية 
تتطلب ممارس��تها عق��اًل واعيًا يحت��رم مصالح الغير 
وحقوقهم ومتطلبات المجتمع والس��لطات في سبيل 

المصلحة العامة«.

الشهيد اإلعالمي: محمد السعيد الشهيد اإلعالمي: حازم العزيزي



11

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
يار

 / أ
11

 | 
 )1

38
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

 بينما يقول الفقيه الفرنس��ي مونتيسكيو بأنها 
»الحق في فعل كل ما تبيحه القوانين«.

أم��ا في دس��تور الجمهوري��ة العربية الس��ورية 
الجدي��د فقد حملت المادة 33 نصًا إنش��ائيًا فضفاضًا 
الدول��ة  وتكف��ل  مق��دس  ح��ق  الحري��ة  أن  مف��اده 
عل��ى  وتحاف��ظ  الش��خصية  حريته��م  للمواطني��ن 
كرامته��م وأمنهم. كما نصت الم��ادة 42 التي نصت 
عل��ى أن ل��كل مواطن الح��ق في أن يع��رب عن رأيه 
بحري��ة وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوس��ائل التعبير 
كافة. وحول حرية اإلعالم فقد نصت المادة 43 على 
أن تكف��ل الدول��ة حرية الصحافة والطباعة والنش��ر 
ووسائل اإلعالم واس��تقالليتها وفقًا للقانون. وكلمة 
وفق��ًا للقانون تعني أن تقييد ه��ذه الحريات بيد من 

سيضع القانون. 

 حرية �لر�أي و�لتعبري
ج��اء في مضمون المادة 19 من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنس��ان أن لكل إنس��ان الحق ف��ي الحرية، 
واعتن��اق اآلراء بمأم��ن من التدخ��ل، وحرية التماس 
بمختل��ف  وإذاعته��ا  وتلقيه��ا  واألف��كار  المعلوم��ات 
الوسائل دون تقيد بحدود الدولة، وتعرف حرية الرأي 
والتعبير بأنها »حرية الفرد أن يتبنى في كل مضمار 
الموقف الفكري الذي يختاره سواء في موقف داخلي 

أو فكر حميم أو اتخاذ موقف عام«.
تقول صفية القرش��ي ف��ي كتابه��ا » المدونات 
العربية حرية التعبير مجسدة »:« تعتبر حرية التعبير 
أهم ما نادى به مشروع قانون الحريات العامة أو »ما 
يس��مى بالميثاق العالم��ي لحقوق اإلنس��ان ويمكن 
تعريف حرية الرأي حس��به بأنها »الحرية في التعبير 
عن األفكار واآلراء عن طريق الكالم الكتابة، أو عمل 

فني بدون رقابة أو قيود حكومية«.
أما حس��ن عماد م��كاوي، في كتاب��ه » أخالقيات 
العمل اإلعالم��ي« صفحة 31 فيقول: » يمكن القول 
� بصف��ة عام��ة � أن حري��ة التعبير )الرأي( ليس��ت إال 
س��قوط العوائ��ق الت��ي تح��ول دون أن يعب��ر المرء 
بفطرت��ه الطبيعية عن ذاته وع��ن مجتمعه، تحقيقا 
لخيره وس��عادته. وحرية الكالم وحري��ة التعبير هما 
النتيج��ة الطبيعية لحرية االعتق��اد، وحرية االعتقاد 
تعن��ي حرية التفكير واإليمان بما نرى أنه الحقيقية، 
فه��ي الحري��ة الت��ي تجعلن��ا ال نضط��ر إل��ى اعتناق 
آراء نعتق��د أنها خاطئ��ة، وحرية االعتق��اد هي أولى 

الحريات، ألنها تحدد جميع الحريات األخرى ».
وتتجلى قيم��ة حري��ة التعبير بالنس��بة لألفراد 
أساسًا لتنمية وكرامة وحياة كل شخص، عن طريقها 
يفه��م الن��اس ما يحي��ط به��م والعالم األوس��ع من 
خ��الل تبادل األفكار والمعلوم��ات بحرية مع اآلخرين 
وه��ذا يجعلهم قادري��ن أكثر على تخطي��ط حياتهم 
وأعمالهم.يش��عر الن��اس باألم��ن أكث��ر وتحترمه��م 
ال��دول إذا كان��وا قادري��ن على التعبير بم��ا يدور في 
أفكاره��م، أم��ا على المس��توى الوطن��ي تُعد حرية 
التعبير ضرورية للحكم الرش��يد وللتقدم االقتصادي 

واالجتماعي كذلك.

 حرية �ل�صحافة
ال صحاف��ة ب��ال حرية ت��ؤدي إلى وج��ود حقيقي 
للشفافية على أرض الواقع،يقول الفيلسوف الشهير 
جون س��تيوارت مل: إننا لو أس��كتنا رأي��ًا واحدًا فإننا 

بذلك نكون قد أسكتنا حقيقة. 
وفي هذا الصدد يقول » س��ليمان جازع الشمري 
» في كتاب��ه » الصحافة والقانون في العالم العربي 
والواليات المتح��دة« صفحة 65: » ليكن معلومًا لدى 
الجمي��ع بأن��ه ال يوج��د تعريف دقيق لمفه��وم حرية 
الصحاف��ة حتى وقتنا الحاضر، فقد تعددت مفاهيمها 
بتعدد واختالف ش��عوب العالم وسياس��اتهم، ويجدر 
للذك��ر أن هن��اك القليل م��ن البل��دان ومعظمها في 
الغ��رب ق��د قطعت ش��وطا بعيدا في ممارس��ة حرية 
الصحافة والتي أصبحت لديهم من ضروريات الحياة، 
أما بالنسبة للعالم الثالث بما في ذلك البلدان العربية 
فإن حرية الصحافة تبقى نوعا من البذخ والكماليات، 
فق��د نبذت جانبا حرية الصحافة في هذه المجتمعات 
ولم تعتبر مطلبا أساسيا للشعب وال للمجتمع ككل«

ع��ن  ص��ادق  تعبي��ر  ه��ي  الح��رة  الصحاف��ة   
الديمقراطي��ة الس��لمية، حرية الصحاف��ة تعني من 
بين ما تعني التزام حدود األدب، فال يستخدم الكاتب 
التهديد واالبتزاز لفرض رأيه وتسقيه أراء اآلخرين، 
وحري��ة الصحاف��ة يمك��ن اعتبارها فرعًا م��ن فروع 
حرية الطباعة والنش��ر، غي��ر أن لها أهميتها الخاصة 
نظرا لطابعها السياس��ي، ألنها تسمح بنقد الحكومة 
وكشف أخطائها أمام الرأي العام. لذلك عادة ما تدافع 

عنها المعارضة وتخشاها الحكومة.
 ال يمك��ن أن توج��د حري��ة صحاف��ة إال ف��ي بلد 
ديمقراط��ي ح��ر، ألن الحري��ة الممنوح��ة للصحافة 
تختل��ف ع��ن الحري��ات الممنوح��ة لألف��راد، ألن له��ا 
مضمون��ًا سياس��يًا مباش��رًا، وحري��ة الصحافة تعني 
التمت��ع بحرية التعبي��ر والرأي بديمقراطية س��ليمة 
وب��أدب أي في حدود المعقول وبأدل��ة كافية مقنعة، 
لنتف��ادى الظل��م واإلس��اءة إل��ى اآلخري��ن، وبذل��ك 
نك��ون أحرارًا دون أن نتس��بب في فوضى بيننا وبين 
المجتمع. وتظل حرية الصحافة حرية نسبية ال أكثر.

�صحافة �ملو�طن
بحس��ب الناق��دة والروائية األمريكية » س��وزان 
س��ونتاغ » وعن كتابه��ا »الفوتوغرافيا » فإن الصور 
تمثل التجربة وقد قبض عليها، فأن تصور يعني في 
عرف سونتاغ » أن تستحوذ على الشيء المصور، إنه 
يعني أن يضع المرء نفس��ه في عالق��ة ما مع العالم 
تب��دو كأنه��ا معرف��ة، وبالتال��ي كأنها س��لطة »، لذا 
يتراءى لألنظمة الس��لطوية، وه��ي في عمومها ذات 
عمق وثني تجل��وه عبادة القائد وتغييب الحقيقة، أن 
حامل الكاميرا ينافس��ها على سلطتها، فهو يستخدم 
ما امتلكه من سلطته تلصصًا عليها وكشفًا لخباياها.

هي صحاف��ة المواطن الذي بات يملك ما تملكه 
أكبر المؤسس��ات الصحفية فى العالم، فعلى هاتفه 
الخل��وي يمتلك قس��م تصوي��ر فوتوغرافيا وقس��م 

تس��جيل صوت وص��ورة، كما يملك تأس��يس مدونة 
مجان��ًا يراه��ا ويقرأه��ا ماليين البش��ر، وم��ا يكتبه 
ويصوره يطبع منه ماليين ومليارات النس��خ لو أراد، 
مثل أكبر مطبعة فى العالم، ويرسله إلى كل مكان.

ب��رز مصطلح “صحاف��ة المواط��ن” في إطار 
م��ا ع��رف باإلع��الم الجدي��د، كظاه��رة معق��دة 
ومركب��ة تولدت نتيجة لتداخل موجات متتالية من 
الظروف والعوامل المتعلقة بالتطور التكنولوجي 
الهائ��ل ف��ي مج��ال االتصال، ذل��ك التط��ور الذي 
أدى إل��ى ظهور العديد من األش��كال المس��تحدثة 
من نظ��م االتص��ال اإللكتروني، وأخ��رى متعلقة 
بتأثر الجمه��ور بعيوب إمكانات اإلع��الم التقليدي 

ومحدوديتها.
ولم��ا كان الربيع العربي ول��د من رحم مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي االلكترونية، ف��إن التغطية 
اإلعالمي��ة لهذه الث��ورات قلبت مقايي��س اإلعالم 
العربي بعدما غزته “صحاف��ة المواطن” بالصوت 
والص��ورة، ضارب��ة بعرض الحائ��ط كل محاوالت 
القمع والتعتيم التي تنتهجها أنظمة هذه الشعوب. 
وبالتال��ي فإن هذا المواطن الذي يقود الثورة على 
األرض وم��ن ورائها على الصفح��ات اإللكترونية، 
يشكل- في الوقت نفسه- مصدرا أساسيا لإلعالم 
الذي ص��دت أمامه المص��ادر التقليدي��ة، وتحولت 
ه��ذه الصحافة إل��ى المادة األساس��ية التي يعتمد 

عليها في نقل معظم مجريات الثورات.
يمكن القول أّن صحافة المواطن استطاعت أن 
تكون عونًا وذراعًا قويًا لوسائل اإلعالم التقليدية 
في نقل وتحليل ونشر األخبار والمعلومات، إال أن 
ه��ذا العون ال يأتي حاليًا من واقع تنافس وس��يلة 
إعالمية في مقابل وس��يلة إعالمي��ة أخرى، وإنما 

يأتي من واقع التكامل ما بين النوعين.
ويب��دو أن صحافة المواطن تس��عى أكثر إلى 
إعادة االعتبار والتمس��ك بس��لة المثل التي تبشر 
به��ا الديمقراطي��ة، وكي��ف أن المواط��ن بإمكانه 
أن يق��رر مصيره ويحدد مس��تقبل أبنائه، ويختار 
نوعية الحياة التي يريدها، ومن خالل مش��روعها 
إلنق��اذ الديمقراطية، وبمعنى آخ��ر تريد صحافة 
المواط��ن إنق��اذ االتص��ال واإلع��الم م��ن آلي��ات 
التوظي��ف واالحتكار. ويصبح ذلك ممكنا من خالل 
تفعي��ل الجدل والح��وار الديمقراطي حتى يتمكن 
الناس- كل الناس- من تحديد مستقبلهم الفردي 
والجماعي ب��كل حرية وش��فافية، وبعيدا عن كل 

أشكال الضغط والتالعب.
ف��ي الختام وبعيد الس��لطة الرابعة وبحس��ب 
تقري��ر منظم��ة » مراس��لون ب��ال ح��دود » ف��إن 
دول��ة فنلن��دا وللم��رة الرابعة عل��ى التوالي تحوز 
عل��ى المرك��ز األول عالميا في موض��وع الحريات 
اإلعالمي��ة تليه��ا بعد ذل��ك هولن��دا والنرويج، أما 
أس��وأ ث��الث دول في العالم في موض��وع الحريات 
فهي: تركمانس��تان وكوري��ا الش��مالية وإرتيريا، 
تأتي بعدها س��وريا وهي األسوأ عربيًا والتي تعد 
من أخطر دول العالم على الصحفيين، حيث تعمد 

نظامها قتل العديد منهم ومازال..

. . 
ف

مل
ال

الشهيد اإلعالمي: محمد قريطم الشهيد اإلعالمي: محمد المسالمةالشهيد اإلعالمي: معاذ العمر
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ثورة من �أجل �لثورة

يتس��اءل الس��وريون ع��ن س��ر بق��اء النواة 
الصلب��ة للنظام األس��دي به��ذا التماس��ك حتى 
الي��وم وع��دم تفتته��ا أو تصدعها إال ف��ي حالة 
عاب��رة وحي��دة مض��ت عندم��ا كان��ت الضرب��ة 
التأديبي��ة األمريكية على األبواب عبر أس��اطيل 
وحام��الت طائ��رات ش��اهدناها عل��ى القن��وات 
الفضائي��ة. هذه النواة العائم��ة على بحر الدماء 
السوري والتي ال تسقط إال بكليتها دفعة واحدة، 
بفضل تماس��كها هذا تسيطر على كامل أجهزة 
الدولة ومؤسس��اتها، وأهمها مؤسس��ة الجيش، 
بش��بكة محكمة من المخلصين للنظام عقائديًا 
أو طائفي��ًا أو مصلحي��ًا رافضي��ن ألي تغيي��ر أو 
انقالب س��يصيبهم في مصالحهم وس��يقدمهم 

للمحاكمات وللمسائلة عند سقوط النظام.
ث��م يتس��اءل الس��وريين ع��ن س��ر بق��اء 
الت��ي  المعارض��ة،  تش��كيالت  ن��واة  وتماس��ك 
شُ��كلت خ��ارج الوطن وخارج الث��ورة ثم اضطر 
بع��ض المعارضي��ن م��ن الداخل لاللتح��اق بها 
لقناعته��م بض��رورة قيام وجه سياس��ي للثورة 
يمثلها ويرس��م طريق نصره��ا، خاصة بعد كل 
هذا الفشل واالخفاقات المتالحقة دون الخوض 
ف��ي ه��ذه اللحظ��ة بث��راء بعضها على حس��اب 
الدم الس��وري ولقمة عيش��ه األساسية للصمود 

والبقاء.
ال يوجد في تاريخ الشعوب في العالم، ثورة 
لم تق��م بعملية مراجع��ة وتقيي��م وتحليل ثم 
المحاسبة لكل من أخفق وأضر بالعملية الثورية 
أو التقدي��ر ل��كل من س��اهم بنجاح سياس��ي أو 

عسكري وعمل مخلصًا للثورة وألبناء شعبه.
ف��ي الث��ورة الفرنس��ية الت��ي اندلع��ت في 
1789م والت��ي وضع��ت اس��س الديمقراطي��ة 
وحق��وق اإلنس��ان والمواطن ونظام المس��اواة، 
توج��ه  بب��روز  خالله��ا  خطي��ر  انح��راف  ظه��ر 
ديكتاتوري قاده ماكس��يميليان روبيسبير عضو 
لجنة الس��المة العام��ة في الحكوم��ة التنفيذية 
والذي تس��بب بقتل ما بين 16000 إلى 40000 
مواط��ن فرنس��ي خ��الل س��نتي 1793 و1794 
باس��م قان��ون )المش��تبه فيه��م( بحج��ة حماية 
مكتس��بات الثورة ولكن هذه ل��م يمنع من إعادة 
تصحي��ح الثورة عبر محاكمته وإعدامه ثم س��ن 
دس��تور جديد س��نة 1795م، بمعن��ى أن عملية 
التصحي��ح تصبح حاج��ة وضرورة عن��د انحراف 
الث��ورة ع��ن أهدافها األساس��ية التي ن��ادى بها 
الشعب الثائر ويمكن س��رد أمثلة كثيرة حصلت 
عب��ر عدة ثورات قامت ف��ي العالم عن انحرافات 

حصل��ت فيه��ا وت��م تصحيحها بفض��ل إخالص 
وعبقري��ة وحنكة من يس��تطيع قي��ادة المرحلة 
ولي��س م��ن خ��الل مجموعة م��ن المتس��لقين 
واألقزام السياسيين الباحثين عن أدوار وبفضل 
ق��وة الدفع الش��عبي التي ال تتراج��ع عن أهداف 

ثورتها األصلية.
الثورة السورية قامت في ظروف موضوعية 
اس��ثنائية، رغ��م عدم توف��ر الوعي السياس��ي 
ال��ذي يمكن أن تقدمه عادة األحزاب السياس��ية 
أو الجماع��ات الس��رية أو العلني��ة ث��م تحول��ت 
النتفاضة شعبية على النظام تدعو إلى إسقاطه 
دون أن تح��ل محله كقوة سياس��ية منظمة مما 
فسح المجال واس��عًا لتبوء التنظيمات السياسية 
المنفية خارج الوطن قيادة المش��هد السياس��ي 
للحال��ة الثوري��ة دون انخراطها بالثورة بس��بب 
واس��تبدادها  وقصوره��ا  انتهازيته��ا  انكش��اف 
الذي يرف��ض بنيويًا اآلخر المختلف وتقوم على 
االقصاء مستنس��خًة الحالة البعثية األسدية في 
الس��يطرة على الس��لطة والتي كان��ت هي أحد 

ضحاياه لعقود طويلة.
مارس��ت تل��ك الق��وى سياس��ة ميكيافيلية 
تحت ش��عار الغاية تبرر الوس��يلة وكانت الغاية 
واضحة للجميع بأنها الس��لطة والوس��يلة كانت 
تحوي��ل الثورة الش��عبية المدنية الس��لمية إلى 
دينية تدفع بها إلى الس��لطة كبديل جاهز ولكن 
بس��بب تاريخه��ا وانتهازيتها لم تحظ بش��عبية 
ف��ي الداخ��ل الثائر ف��كان أن اتجه��ت للتطييف 
والتس��ليح في تالقي مصالح مع النظام المجرم 
نفس��ه، لعلها تستقطب الحالة لصالحها ووعدت 
الش��باب المتحمس بالتدخل العسكري األجنبي 
الوشيك وبحظر الطيران وبالدعم الدولي الكبير 
وعندما صدمت بحسابات الدول الغربية وخاصة 
أمريكا، قامت بالتس��ويق للتنظيمات المتطرفة 
التي صدرتها دول العالم إلى الس��احة السورية 
وقدمه��ا النظ��ام فزاع��ة للداخ��ل والخ��ارج عن 
بديل��ه المحتم��ل، فما كان من ه��ذه التنظيمات 
أن انتش��رت بس��بب خبراته��ا القتالي��ة وابتلعت 
الس��احات وبدأت بفرض أجندتها القاعدية على 

الثورة وعلى السوريين.
الفكرة أن هذه القوى التي شكلت المجلس 
الوطني ثم االئتالف مازالت كنواة واحدة وصلبة 
تعم��ل م��ن أج��ل غاياته��ا ول��م تصل به��ا كل 
االخفاقات والسياس��ات االنتهازي��ة إلى مراجعة 
أو تقيي��م يعيده��ا للخ��ط الوطن��ي إن كان هذا 
الخط باألصل من أولوياتها وخاصة بعد سقوط 

مش��روعها األممي ف��ي مصر وتون��س ووقوف 
الس��عودية وأصدقاؤها ضد هذا المشروع ولكن 
المثير لالستغراب تماسك تحالف هذه القوى مع 
ق��وى تتناقض معها بالمطل��ق أيديولوجيًا رغم 
انتشار تسجيالت واضحة تثبت استغالل لبعض 
الشخصيات الوطنية ووضع واجهات سياسية لها 
تاريخها وش��عبيها في الداخل الس��وري تعويضًا 

عن ما تفتقده هي في الشارع السوري.
القصة الس��ورية تتج��ه لمنعطفات خطيرة 
يوم��ًا بع��د ي��وم والوض��ع ف��ي الداخل ل��م يعد 
منه��ا  ينزل��ق  وتس��ويفات  مهادن��ات  يحتم��ل 
التطرف والفساد واالنتهازية، وقبول السوريين 
بواجهة سياس��ية في الخارج على عالتها أوصلنا 
لمؤسس��ات متضخمة م��ن الموظفين وأصحاب 
المصالح الخاصة تس��تبعد األكفاء والشخصيات 

السياسية الثورية، فإلى متى؟ ولصالح من؟
إن ثورة من أجل الحفاظ على الثورة صارت 
حاج��ة وطني��ة وليس��ت ت��رف سياس��ي هدفها 
تنظيف المؤسس��ات السياسية وخاصة االئتالف 
من المرتزقة وخالي األعمال والخبرات والكفاآت 
وق��د صار موضوع��ًا ملحًا واساس��يًا في العملية 

الثورية.
كل يوم يخرج علينا متحدث باس��م االئتالف 
أو مندوب له في دولة ما، ليتحدث حديث سطحي 
ومتواض��ع علميًا وسياس��يًا وإعالميًا كأي مبتدئ 
أو هاوي سياس��ة في حين أن س��ورية تملك من 
الخب��رات والكف��اءات الكثير وه��ي بحاجة اليوم 
والغ��د إل��ى محترفي��ن وليس ه��واة، ولكن كما 
يقال البضاعة السيئة تستبعد البضاعة الجيدة. 
صار علينا جميعًا أن نضع معايير الختيار أعضاء 
كمحترفي��ن  ومندوبي��ه  وموظفي��ه  االئت��الف 
يملك��ون الق��درات العلمي��ة والخب��رات والحس 
العال��ي وااليم��ان بض��رورة انتص��ار  الوطن��ي 
الثورة وإنقاذ سورية وصار من واجب الجميع أن 
يرفض أي وصاية من أي دولة ممولة أو تكتالت 
انتهازية إلقحام شخصيات تتسول السياسة كما 

تتسول مخصصاتها المالية.
يكفي ثالث س��نوات من التخبط والمزاودات 
والعب��ث ولتبدأ حمل��ة رأي عام س��وري كمطلب 
وطني وأخالقي لكي يكون العمل في مؤسسات 
االئت��الف الوطن��ي لق��وى الث��ورة والمعارض��ة، 
وطني��ًا، ثوري��ًا، احترافي��ًا وتحت عي��ون الرقابة 
والمحاس��بة المؤسس��اتية والش��عبية، وإال فإن 
المأساة مستمرة وأخطبوط االستبداد المتطرف 

يزداد تمكنًا وشرعنًة لبقاء نظام األسد.

2013  | دم���ش���ق  ري�����ف   - ح���رس���ت���ا  م���دي���ن���ة 
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  د. سماح هدايا

�ملتبّقي.. هو �لأقوى
من المؤّكد، بعد كل هذه المجازر المتزايدة 
التي ارتكبها ويرتكبها نظام األس��د في الشعب 
الس��وري على م��رأى البش��ريّة، أن العالم غير 
مب��ال وأن صم��ت العالم الرس��مي وصمت فئات 
خاضعة من الش��عب كان��ا وراء انس��داد الرؤية، 
وسبب الظلمة التي ختمت بالعمى على مسيرنا 
السياس��ي..؛.فقد اتض��ح أن��ه لم يكن مناس��با 
لكثيرين من المستفيدين وأصحاب القرار وحملة 
الفكر العنصري واالس��تعماري وأهل الغفلة أن 
تتحرك الذهنية الش��عبيّة ب��إرادة تحاول التحرر 
م��ن عجزها وانقيادها، لذل��ك احتدمت المعركة 

المضادة وزادت يوما بعد يوم شراسة وضراوة.
والمثي��ر للدهش��ة أن بعضن��ا م��ازال، بعد 
انكشاف السياق التآمري بين االستبداد والرجعية 
واالس��تعمار، عام��ال على إذالل القرار الش��عبي 
الخن��وع والتس��ويات  وكس��ر كبريائ��ه بحل��ول 
والمواالة، أو باستيراد الحلول الجاهزة.. عبر: إما 
االنصياع للطغاة وقبول الظلم وتسويغ الخنوع، 
أو طل��ب الع��ون من المس��تعمرين والغ��زاة. إّن 
محاول��ة إقناع العالم الذي مازال يس��عى إلى أن 
يك��رّس تبعيتن��ا وعبوديتن��ا بش��رعية قضيتنا 
وطلب المس��اعدة هو عبث وانح��اط؛ كأننا ندور 
ف��ي دائ��رة مغلق��ة. فإقناع ال��ذي ينته��ك حقنا 
ويحيك المؤامرة ضدنا تحت تصنيف اإلرهاب لن 
يج��دي نفعا؛ بل يجب أن يكون الخيار اس��تقالل 
قرارن��ا ورفع صوت مطالبنا المحّقة بجرأة، مهما 
زادت التكلف��ة. إذ ل��ن ينج��ح العالم ف��ي إبادتنا 
كلنا. فال حجة منطقية لكي نسايره ونسترضيه 
ونهرول كالعبيد وراءه. لكنّه قد ينجح في إذاللنا 
واستعبادنا لعقود قادمة؛ إن ركعنا له. نحن اآلم 
بأمس الحاجة لقادة ش��جعانا، يعلنون القطيعة 
مع التبعية ومهادن��ة العالم، ويرصون الصفوف 
بوعي وإيمان لمعركة أش��د قس��وة وأكثر يقينا 

بالنصر.
م��رت س��نوات ث��الث، وخضن��ا ف��ي الس��نة 
الرابع��ة حت��ى فاقت أع��داد الضحاي��ا والجرائم 
المرتكبة في الشعب السوري أي مجال للتكذيب 
أو التضلي��ل أو الصم��ت أو التبري��ر األخالقي أو 
التغاض��ي ع��ن نص��رة المظلومي��ن والضحايا..
والعالم مازال يتفرج ويش��جب بحياء وس��لبيّة..

لم��اذا؟ ألن ال مصلح��ة ل��ه في حس��م المعركة 
لمصلحة الث��ورة أو مطالب الش��عب الحر. ولعل 
اس��تمرار االس��تنزاف يوافق مصالحه وأهدافه. 
لعم��ل عل��ى إيقافه��ا اآلن، بعد ت��ورط كثيرين 
ف��ي المس��تنقع الدم��وي، ق��د يكون مض��را به 
وبمصالحه. نظام األس��د يدرك هذا، ويستغّله، 
ويبط��ش ويج��رم، بال حدود وبال خ��وف، ويزداد 
غطرسة قيعلن، بال رادع استمرار بقائه لسنين 
ف��ي الس��لطة عب��ر مش��هد االنتخاب��ات وتمثيل 

الشرعيّة.
إدارة  ف��ي  والث��ورة  المعارض��ة  سنفش��ل 
المعرك��ة وف��ي إس��قاط النظ��ام وف��ي تغيي��ر 
موقف العالم إن اس��تمرت في خطابها التقليدي 
االس��ترضائي والبكائ��ي والتس��ولي.... العال��م 
ال يرى غي��ر ما يريده، وال يحت��رم الضعفاء، وال 
يتعاط��ف م��ع األبري��اء إال ف��ي خدم��ة مصالحه 
ومش��اريعه.. ول��ن يجدي نفع��ا إقناع��ه برواية 
خارج مش��يئته وتص��وّره الرس��مي والباطني.. 
والص��واب ع��دم االنصي��اع إلرادت��ه المتحكم��ة 
واالنقي��اد األعمى لم��ا يقول��ه؛ ألن العالم اتخذ 
موقفا وتصورا وانتهى األمر. ال يغير موقفه وال 
منظوره، إال بتهديد خطير حقيقي يهز مصالحه 
ومكاس��به.. ؛ وال يغي��ر موقف��ه إال تحت منطق 
الق��وة. عندما تقلب الث��ورة والمعارضة الطاولة 
على مخططاته اإلذاللية واالستعباديّة..وتعمل 

بما يوافق مصالح وطنها.
ال مجال الس��تمرار اإلرادة الحرة واالستقالل 
م��ن نظ��ام  الق��وة  فتي��ل  بن��زع  إال  والكرام��ة 
االس��تبداد.. فه��و الذي يف��رّخ م��ع داعميه كل 
المعارضي��ن  ل��كل  يمك��ن  وبعده��ا  الش��رور. 
المختلفين عقائديا وسياسيا تقاسم المكان في 
الوط��ن بمنطق الع��دل وس��لوك الديمقراطيّة. 
فلن يقبل ط��رف باالنزياح ع��ن مقوقع قوّته.. 
ل��ن يقب��ل المتصارعون بحقن الدم��اء من دون 
تحقيق نص��ر وس��يادة. وق��ارىء التاريخ يعرف 
أن الح��رب العالمي��ة الثانية..كان��ت بع��د الحرب 
ومعاه��دات  تس��ويات  األولى..وبع��د  العالمي��ة 
واتفاق��ات.. االس��تحقاقات ل��م تكتم��ل وقته��ا. 
فاندلع��ت الحرب للتصفية. لذل��ك؛ فكل مايدور 
اآلن يمكن قلبه بلحظة تحو مصير غير متوقغ.

ال��ذي أدى إلى إطال��ة أمد الن��زاع والحيلولة 
دون التوصل إلى رؤية مش��تركة للعمل سياسيا 
وعس��كريا ومدنيا، لي��س فقط اللعب��ة الدولية 
ومصالح العالم المتفقة اس��تراتيجيا مع أنظمة 
الرجعي��ة والداعم��ة للطغ��ا، بل أيضا سياس��ات 
المعارضات السورية الدائرة ومناطقها الوالئيّة 
له��ذا الط��رف أو ذاك ومعاداته��ا لعقائد بعضها 
والعمل عل��ى إقصائها...أطياف من المعارضين 
وغيره��م، يش��بهون وج��وه األنظم��ة الرجعية 
الطاغي��ة ومس��تعدون للتضحي��ة بالث��ورة م��ن 
أجل تقاس��م الس��لطة..رجال ق��ادوا المعارضة 
السوريّة، وهم يتنقلون في مواقفهم وأقوالهم 
بين أقص��ى اليمين وأقصى اليس��ار، مع هذا أو 

ضد ذلك..يوما هنا ويوما هناك...
عل��ى من يريدون قي��ادة المعارضة وتمثيل 
الث��ورة االلت��زام؛ باطن��ا وظاهرًا، ب��روح الثورة 
ومطل��ب الحرية. وأن يكون��وا ديمقراطيين حقا 
الحقيق��ي،  لالس��تقالل  يس��عون  ونهضويي��ن 
مؤمنين بالعدالة والحرية يماروسون ذلك؛ قوال 
وفع��ال. وأن يكون��وا صادقين نازهي��ن. واألهم 
احترام الش��عب الثائر واحت��رام دمائه. وعليهم 
تقدي��م خطاب ورؤية نابعي��ن من أهداف الثورة 
والناس التي تقدم الثمن الغالي من أجل الحرية

ق��ارىء الثورات ي��درك أن الثورات موجات... 
ي��ؤدي  ال  العج��ز  مس��مىى  تح��ت  التقاع��س 
إل��ى نتيج��ة.. تحري��ر األوط��ان ال يك��ون بي��وم 
وببعض جه��د ومن دون تضحي��ات عظيمة. لن 
تتحرر بس��هولة وسرعة هذه الش��عوب العربية 
الت��ي اعت��ادت الرض��وخ واالنصياع حت��ى أصبح 
المناض��ل في س��بيل الحرية والح��ق إرهابيا، أو 
معادي��ا للدولة. وحين أصبح الفن س��وق المتعة 
الرخصي��ة. وحين صار النصب ش��طارة والكذب 
مهارة..وراح��ت القيم��ة الوحي��دة المحترمة هي 
قيمة المال، وال يهم كيف يجري تحصيل المال.

التحرير يلزمه زم��ن ومنظور ثوري وإيمان 
راسخ...واس��تعداد جمع��ي للتضحي��ة م��ن دون 
تباك مذل، ثم قيادة ناضجة تحمل خطابا تعبويا 

واقعيا ذا مصداقية وشرعيّة.

خروج أهالي حمص المحاصرين في المدينة القديمة | أيار 2014
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �لثامن ع�صر 9/18
قرأت ف��ي الصحافة اليومية خبر وفاة القاص 
محم��د حيدر، حزن��ت عليه خاصة وأن��ه توفي في 
ب��ون بألمانيا الغربية ودفن هناك. وكان ش��قيقه 
حس��ن م��ن أصدقائ��ي، وف��ي إح��دى زياراتي له 

ولزوجته التقيت بوالدته وأختيه العانستين. 
�ليوم �لتا�صع ع�صر 9/19

وجه��ة نظ��ر سياس��ية » ألب��ي عه��د » عضو 
المكت��ب السياس��ي ج��اءت م��ن الجه��ة الخلفية، 
عناوينها: القضية الفلسطينية، تطوراتها، مبادرة 
الس��الم، عالقتها بالمحي��ط العرب��ي والمتغيرات 
الدولية. آفاق المستقبل على ضوء أحداث الخليج، 
وخطة بوش الس��لمية – هجرة اليهود السوفييات. 

انعكاس ذلك على القضية الفلسطينية. 
تق��ع وجهة النظر ف��ي )25( صفح��ة مكتوبة 
على ورق أس��مر بالقلم الناشف ممتلئة، ويتراوح 
ع��دد أس��طر الصفح��ة بي��ن 29 إل��ى 32، وبع��د 
االستعراض الش��امل للنضال الفلسطيني، جاءت 
االنتفاضة التي هزت الداخل اإلسرائيلي والشارع 
األوروبي، فكان الرد عليها بالهجرة اليهودية وهي 
صفقة بين الروس واألمريكان وإسرائيل والحكام 
العرب، وجاءت ح��رب الخلي��ج ونتائجها فحوصرت 
منظمة التحرير واالنتفاضة وجاءت جوالت /بيكر/ 
والحل األمريكي اإلسرائيلي، ويخلص إلى القول: 
- إذن نح��ن أم��ام ح��دث نوع��ي، وه��و كامب 
ديفي��د جدي��دة أكث��ر عمق��ًا وش��مولية وجذري��ة 
للمصالح األمريكية، للمنطق��ة بكاملها، وبرعاية 
دولية. وبعب��ارة أخرى نحن أم��ام مرحلة تاريخية 
خطي��رة صنعتها أنظمة الخن��وع والعار على كافة 
المستويات السياسية والجماهيرية. وعلى الشارع 
العرب��ي اآلن أن يتحم��ل مس��ؤولياتها أم��ام هذه 
النكب��ة الكبيرة، وأن ال يقف متفرج��ًا وعاجزًا أمام 
سياس��ية األم��ر الواق��ع لحماية أنظمة بش��عارات 
زائف��ة ومضللة لتغطي��ة خياناتها. فأم��ام الجميع 
مهمات كبيرة وتاريخية وعل��ى رأس هذه المهام، 
رفض سياسة األمر الواقع وعدم القبول بالخضوع 
طواعية لالستعمار النوعي الجديد المغطى بثوب 
الشرعية الدولية والنظام الدولي الجديد واستقرار 
المنطق��ة، والمواجهة الحقيقي��ة والجدية والعمل 

بنفس طويل وفق النقاط التالية:
1 - اإلعالن بكل وضوح عن رفض التس��وية 
األمريكية – اإلس��رائيلية المذلَّة واعتبارها نسخة 
موسعة عن كامب ديفيد تشمل المنطقة بكاملها، 
عل��ى أن يكون هذا الموق��ف إيذانًا بمرحلة جديدة 
من العالق��ات المميزة بين الش��عب الفلس��طيني 
وقيادت��ه السياس��ية م��ن جه��ة، وبي��ن الش��عوب 
العربية وتنظيماتها السياس��ية والنقابية من جهة 

أخرى. 
2 - العم��ل ب��كل جدّي��ة وش��جاعة م��ن أجل 
الديمقراطي��ة  أرضي��ة  عل��ى  الوطني��ة  الوح��دة 
السياس��ية والتعددية، والدفاع عن حقوق اإلنسان 
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة، واعتب��ار 
الديمقراطي��ة هي القضي��ة المركزي��ة والمدخل 
لح��ل القضاي��ا المطروح��ة واالس��تفادة م��ن أي 

هامش يخصها. 

3 - ال ب��د من وقف��ة موضوعية أم��ام الذات، 
واس��تخالص النتائج والعبر م��ن الماضي وتقديم 
برام��ج متوازن��ة تتواف��ق م��ع متطلب��ات المرحلة 
الجدي��دة، وم��ع الواق��ع، وتبتع��د ع��ن الش��عارات 
المتطرفة والخيالية التي تسيء وتعرقل المسيرة 

الديمقراطية. 
4 - عل��ى أرضي��ة الوح��دة الوطني��ة في هذا 
الظ��رف الدقي��ق يج��ب إقام��ة أفض��ل العالق��ات، 
وتبادل اآلراء والتنس��يق في كاف��ة المجاالت فيما 
بين أطراف الحركة الوطنية مهما تباينت برامجها، 
ودف��ع النض��ال المش��ترك ف��ي مختل��ف النقابات 
الش��عبية والمهني��ة بما يخدم المصلح��ة الوطنية 
المش��تركة، وأساس��ها النضال من أجل اس��تقالل 
النقاب��ات ع��ن أجه��زة الدول��ة، والح��زب الواح��د 

واإلشراف األمني. 
5 - يدخ�ل في إطار الوحدة الوطنية، التخلص 
م��ن الذاتية المفرطة، والتخلي عن مقولة: الحزب 
الواح��د والدخول ف��ي وحدات وتجمعات سياس��ية 
حسب التقاطعات البرنامجية،على أن يكون الهدف 
األول واألخي��ر مصلحة الوطن والش��عب، فبمقدار 
ما تحرز الحركة الوطنية من تقدم في ممارساتها 
الديمقراطي��ة داخليًا. بقدر ما تصل إلى تقاطعات 
نضالية على أرض الواقع. وبتقديري من المهمات 
األساس��ية الت��ي ال ب��د منه��ا ف��ي ه��ذه المرحلة 
مراجعة الماضي، ودراس��ة الواق��ع وخلق تواصل 
م��ع الحركات الوطنية المج��اورة للتغلب على هذه 

القطرية. 
6 - ض��رورة التركيز على التنمية االقتصادية 
وربطه��ا بالتنمية ف��ي األقطار المج��اورة واعتماد 
المش��اريع التنموية القومية المش��تركة من خالل 

العالقات الثنائية. 
7 - إقام��ة العالق��ات وتبادل اآلراء والتنس��يق 
والتنظيم��ات  السياس��ية،  الق��وى  م��ع  والتش��اور 
النقابي��ة المهني��ة على مجم��ل الس��احة القومية 

لتبادل اآلراء. 
 1991/8/16

�ليوم �لو�حد و�لع�صرون 9/21

البارحة زار جناحنا خمس��ة سجناء محسوبين 
على تنظيم العراق وهم: 

1( محم��د ال��دوس من بص��رى الش��ام، وهو 
محام من مواليد 1938 واعتقل عام 1978 وحكم 
عليه باإلعدام، ثم خفف الحكم إلى س��بع س��نوات 
وجريمت��ه أنه آوى قريب له هارب، وجاءته رس��الة 

من العراق. 
2( حسن الغزالي.

م��ن  ع��م  أوالد  وهم��ا  الغزال��ي:  محم��د   )3
قري��ة /قرف��ة/ من أعم��ال حوران وهم��ا معلمان، 
ومواليدهم��ا: 1949 و1950 لهم��ا قريب طيار نال 
وس��ام في حرب تشرين التجأ إلى العراق، وعندما 
ص��ار مطلوب��ًا، وتخف��ى ك��ي يه��رب ع��ن طريق 
البادي��ة، س��هر معه المذك��وران وودع��اه، وعندما 
استفس��ر األمن ودقق في هرب��ه، داهموا القرية 

عام 1981 واعتقلوا محمد وحسن الغزالي. 
4( حكم��ت خي��ر اهلل م��ن إزرع. معلم، اعتقل 
ألنه س��اعد أح��د أقربائه من عائل��ة /القائد/ وهو 

حاليًا يدرِّس في جامعة بغداد على الهرب. 
5( إبراهي��م لحق��ش: - وه��و م��ن ترماني��ن 
محافظ��ة إدل��ب. عن��د قي��ام انق��الب 8 آذار كان 
مالزمًا ومسجونًا في سجن المزة من قبل حكومة 
االنفصال، وكان مؤيدًا ومش��اركًا في حركة سليم 
حاطوم الموجه��ة ضد صالح جدي��د. حكم وأحيل 
إل��ى الجمارك واعتق��ل ع��ام 1977 ألن أحد رجال 
البدو اعترف لألمن أنه حمل رسالة له إلى العراق. 
ومن��ذ 1977 وحت��ى اآلن وه��و معتق��ل. كان في 

سجن تدمر وفي المهجع رقم )10(. 
�ليوم �لثاين و�لع�صرون 9/22

الصحافي��ة األمريكي��ة /دي��ان س��اور/ أجرت 
مؤخرًا س��ؤااًل وجواب��ًا مع حافظ األس��د. تذكرني 
بالتي أجرت مع الس��ادات في اإلسماعيلية مقابلة، 
وفي اليوم الثاني كانت بين مستقبليه في الدولة 
العبرية. إن اللواتي يجرين هذه المقابالت يعملن 
لحس��اب المخاب��رات المركزية وإس��رائيل يعطين 
البي��ت  أن  الش��موليين  الع��رب  للح��كام  تطمين��ًا 

األبيض يراهن عليهم. 
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رفيق �صكري 1923 - 1969
  ياسر مرزوق
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 1923 ع��ام  ش��كري  رفي��ق  ول��د 
ف��ي قناي��ة الحط��ب ف��ي ح��ي القيمرية 
الدمش��قي العري��ق، وبعد أربعي��ن يومًا 
عل��ى والدت��ه م��ات أب��وه، فاعتن��ت أم��ه 
بتربيته وتنش��ئته نشأة صالحة، وانتقلت 
به إلى حي الميدان الدمشقي الذي تقيم 
فيه عائلته��ا، تلقى العلوم االبتدائية في 
مدارس الميدان بدمش��ق ثم تولع بالفن 
الموسيقي وشجعه على ذلك من سمعوا 
صوت��ه وتوس��موا في مواهبه مس��تقباًل 

زاهرًا. 
اضط��ر لت��رك المدرس��ة ف��ي س��ن 
مبك��رة م��ن أج��ل مس��اعدة والدت��ه في 
األعب��اء الملق��اة عل��ى عاتقه��ا، فامتهن 
أعم��ااًل مختلف��ة، منها العم��ل في مصنع 
الكبري��ت، وق��د ادخر ش��كري م��ن راتبه 
لش��راء آلة العود وتتلمذ عل��ى يد الفنان 
القدي��ر المرح��وم »صبحي س��عيد« في 
الع��ام 1935، وكان آن��ذاك ق��د بل��غ من 

العمر اثني عشر عامًا.
بداي��ات »رفي��ق ش��كري« الفني��ة، كان��ت 
بداي��ات قاس��ية فقد عان��ى الش��يء الكثير في 
الحف��الت الت��ي كان يدعى إلحيائه��ا في القرى 
المجاورة لدمشق، ولقي ضروبًا من اإلهانة في 
الح��ي المحافظ الذي كان يقطن فيه، وتعرض 
لمختلف أنواع الذل واإلهانات بسبب الفن الذي 
يحب ويعش��ق، إلى أن استطاع أن يتبوأ المكانة 

التي وصل إليها.
يذك��ر الباح��ث زي��اد عس��اف في كت��اب » 

المنسي في الغناء العربي »: 
الق��رن  م��ن  االربعيني��ات  بداي��ة  ف��ي   «
العش��رين، جلس��ت االم بجانب المذياع تستمع 
لص��وت ابنها المغني في اول ظهور له كمطرب 
ف��ي االذاعة الس��ورية، ل��م تس��تطع ان تغالب 
دموعها تلك اللحظة وهي تس��تعيد المش��اهد 
المؤلمة في حياته، م��ا بين وفاة والده وهو لم 
يكمل الش��هرين من عمره، وم��ا بين االهانات 
الت��ي كان يتلقاها من اهل الحي الذي يس��كنه 
وه��و عائ��د مس��اء م��ن الحف��الت الت��ي كان 
يحييها في االحياء الش��عبية لطبيعة المفاهيم 
االجتماعية آنذاك، والنظرة الدونية للفنان، كان 
قدره ان يعش��ق الغناء والموس��يقى في الوقت 
ال��ذي كان الناس ينظرون بازدراء لمن يس��لك 
هذا المس��ار، لدرجة ان المطرب والموسيقي ال 
تقبل شهادته في المحاكم مثله مثل »كشيش 
الحمام«، ل��م يكمل تعليم��ه االبتدائي والتحق 
بالعمل مبكرًا مح��اواًل تخفيف أعباء المصاريف 
عن والدته االرملة، وتحقيق حلمه بشراء العود 
الذي اقتناه أخيرًا مما ادخره من اجرته اليومية، 
من خالل عمله بمصنع الكبريت، وكأن الكبريت 
هو الداللة والمؤشر الن يصبح »رفيق شكري« 
فيم��ا بعد حام��ل ش��علة االغنية الش��امية في 

سوريا والبالد العربية ».
ع��ام 1942 التق��ى الش��اعر عم��ر الحلبي 
ال��ذي كتب ل��ه أغاني خاص��ة به منه��ا »بالفال 
جمال س��اري«، وج��رى اللقاء في بي��ت الزعيم 
الكبي��ر فخ��ري الب��ارودي حي��ث كان الفنان��ون 
يمضون أوقاتهم بش��كل ش��به دوري في بيت 
المرح��وم الب��ارودي، وق��د التقى ش��اعر أغنية 
يكت��ب بالعامية الش��امية، وبع��د حديث بينهما 
ق��ال له ش��اعر األغني��ة المرحوم عم��ر حلبي: 
لم��اذا تغني باللهجة المصري��ة والتغني بلهجة 

بلدك، أي السورية، قال رفيق: لم يتسن لي أن 
أرى ش��اعر أغنية محلية له إبداعات فيها، لذلك 
غنيت وأغن��ي باللهجة الس��ائدة. وبه��ذا اللقاء 

فتحت األبواب أمام أغنية محلية سورية.
نج��ح »رفيق ش��كري« إل��ى ح��د بعيد في 
الس��ورية  الهوي��ة  المحلي��ة  األغني��ة  إعط��اء 
لحن��ًا وأداء، وطبعه��ا من خالل قوالبه��ا الفنية 
المعروف��ة، بطاب��ع البيئ��ة العربية الس��ورية، 
وهو في كل ما لحن وغنى ظل مخلصًا لبيئته، 
إن ف��ي األغني��ة الدارج��ة، أو ف��ي المونول��وغ 
والقصي��دة، وحتى في األلحان التي غنى لغيره 
من زمالئه الملحنين، وبخاصة في األغاني ذات 
اإليقاع��ات الغربية الراقصة، تصرف بأس��لوب 
أدائ��ه الخ��اص المع��روف عنه، ليكس��ب اللحن 
الغربي الراقص طابع البيئة العربية السورية.

ذه��ب في ع��ام 1944 إلى محطة الش��رق 
االدن��ى عندما كان��ت في يافا وأق��ام فيها لمدة 
س��تة أش��هر ثم عاد إلى دمش��ق واش��تغل في 
حديقة الش��رق مع فرقة موس��يقية برئاسته، 
ولما فتح��ت دار االذاعة الس��ورية قب��ل الجالء 
في ساحة النجمة في دمشق بدأ يسجل ويقيم 
حفالته االذاعية فيه��ا فذاع صيته في المجتمع 

الدمشقي.
وبع��د الج��الء، وافتت��اح اإلذاعة الس��ورية 
الجديدة في العام 1947، كان أول المساهمين 
بفن��ه ابتهاج��ًا بافتتاحها إلى جان��ب النخبة من 

المطربين والمطربات.
التجرب��ة  ش��كري  خ��اض   1948 ع��ام 
الس��ينمائية في الفيلم الوحيد له » نور وظالم 
»، وواف��ق على الظهور به��ذا الفيلم بعد الحاح 
طوي��ل م��ن الس��ينمائي نزيه الش��هبندر الذي 
انت��ج واخرج ه��ذا الفيلم،في ه��ذا الفيلم مثل 
ش��كري دور البطول��ة وغنى م��ن الحانه »معي 
الجمال كله« و« خليني وحداني«، وبالرغم من 
النجاح ال��ذي حققه الفيلم إال أنه لم يبقى منه 
أي نس��خة للذاكرة كون بطل��ة الفيلم الممثلة 
اللبناني��ة » ايفي��ت فغال��ي« وقع��ت في قصة 
غ��رام م��ع رجل ثري وق��ررت ال��زواج منه ومن 
باب غيرته عليها اش��ترى كل نسخ هذا الفيلم 

واحرقها على المأل.
س��افر إلى بغداد بدعوة من إذاعتها، فأقام 
في ضيافتها أش��هرًا حفلت بالطرب والس��هرات 
الش��يقة، وس��جل لحس��ابها ع��ددًا وفي��رًا من 
أغاني��ه، وعاد منه��ا مثقاًل بالك��رم العربي. ثم 

دعت��ه المملك��ة األردني��ة الهاش��مية في 
أي��ار ع��ام 1953 ليس��اهم م��ع فرقت��ه 
الموس��يقية باحتف��االت تنصي��ب المل��ك 
حس��ين ملكًا على عرش المملكة، وانتهز 
فرص��ة وج��وده في عم��ان، فس��افر بعد 
حف��الت التتوي��ج إل��ى »رام اهلل« بدعوة 
من إذاعة القدس ليس��جل بعض أعماله 

الناجحة والمطلوبة.
ف��ي الخمس��ينيات، وبعد ث��ورة عام 
1952س��افر إل��ى مص��ر، والتق��ى فيه��ا 
بالفنان العربي السوري »جميل عويس« 
ال��ذي عرف��ه عل��ى الموس��يقار ري��اض 
الس��نباطي، فأب��دى ه��ذا إعجاب��ه ب��ه، 
والرغبة في التع��اون معه، كذلك احتفى 
ب��ه المط��رب محمد عب��د المطل��ب الذي 
كان قد ارتبط مع��ه بصداقة متينة أثناء 

زياراته المتعددة لدمشق.
تهيأت »لرفيق ش��كري« كل أس��باب 
النجاح والشهرة أثناء وجوده في القاهرة، 
إذ ق��دم بتزكي��ة م��ن الس��نباطي ومحمد عبد 
الوه��اب وصالت غنائي��ة من إذاعت��ي القاهرة 
وص��وت العرب، وكان م��ن الممكن أن يحقق ما 
يصبو إليه لو أنه اس��تمع إل��ى نصح الناصحين 
له بالبقاء في القاهرة، وممارس��ة عمله الفني 

فيها، ولكنه آثر العودة إلى دمشق.
في الع��ام 1961، وخالل احتف��االت القطر 
العربي السوري بأعياد 23 � تموز � إبان الوحدة 
بي��ن مص��ر وس��ورية، والتي ت��م فيه��ا افتتاح 
التلفزيون العربي ف��ي إقليمي الجمهورية في 
آن واحد، قام بتس��جيل إحدى أغانيه الش��هيرة 
»خلي الحبايب يس��لموا« وهي األغنية الوحيدة 

المسجلة له في التلفزيون السوري.
ش��غل »رفيق ش��كري« إل��ى قبي��ل وفاته 
الموس��يقيين،  نقاب��ة  مكت��ب  مدي��ر  منص��ب 
واإلش��راف على البرامج الموس��يقية والغنائية 

التي تسجل لحساب اإلذاعة العربية السورية.
لح��ن »رفي��ق ش��كري« ف��ي كل ض��روب 
األغني��ة، ومن أجمل القصائد التي لحن وغنى، 
قصيدة »دمش��ق« من شعر »س��ليم الزركلي« 
وقصي��دة »صوتها« من ش��عر الدكتور »صباح 
قباني«، أم��ا أعماله في مجال األغنية الدارجة، 
فتع��د بالعش��رات م��ن أبرزه��ا »بالف��ال جمال 

ساري« و«خلي الحبايب يسلموا«.
لحن لعدد من شعراء األغنية منهم »مسلم 
البرازي - أنو البابا - راش��د الشيخ - محمد نذير 
الس��روجي - محمد اقب��ال - توفي��ق الحبش - 
توفيق عطري - س��ليمان العيسى - نزار قباني 
- مصطف��ى الح��اج - توفي��ق بركات - س��ليم 
الزركلي - صالح هواري - علي سليمان - محمد 

غازي - عزيزة هارون..«.
تزوج رفيق ش��كري في األربعينيات وأنجب 
بكره سمير رفيق شكري، ثم أنجب ابنه الثاني 
نبيل رفيق ش��كري الذي عمل مهندس ديكور، 
ثم جاءت��ه ابنته رفيف، ث��م رزق بتوأمين هما 
رئيف وعفيف، وكان رئيف الوحيد الذي مش��ى 
على خطا وال��ده فعمل في الموس��يقا الغربية 
يع��زف )درام��ز( مع كل م��ن المطربي��ن راغب 

عالمة، وليد توفيق، وجورج وسوف.
 توف��ي عام 1969 ويقال إنه القى ربه في 
آذار م��ن ذلك العام، وثمة ق��ول بأنه توفي في 

نيسان.
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جمانة حد�د:  �صيجيء هذ� �ملوت 
وتكون له عيناك

  ياسر مرزوق

مئ��ة  ش��اعرًا..  وخمس��ون  مئ��ة 
وخمس��ون ش��اعرًا انتحروا ف��ي القرن 
العش��رين. مئة وخمس��ون صرخ��وا أو 
همس��وا: كف��ى وس��بقونا إل��ى الضفة 
األخرى. عل��ى رؤوس أصابعهم عبروا، 
كي ال يوقظوا خوفه��م فيتنبه ويحول. 
الح��زن  ألن  أصابعه��م،  رؤوس  عل��ى 
خفي��ف.. ه��و الح��زن الخفي��ف، نع��م، 
مئ��ة وخمس��ون، في القرن العش��رين، 
انتحروا. مئة وخمسون شاعرًا وشاعرة، 
م��ن ثماني��ة وأربعي��ن بلدًا، م��ن جهات 
بعش��رين  احتق��روا،  األرب��ع،  األرض 
لغ��ة مختلف��ة، وباثنتي عش��رة طريقة 
مختلفة، هذه الحياة »االنتحارية«. مئة 
وخمس��ون بطاًل وبطلة ازدروا العروش 
كله��ا، الباطل��ة منه��ا وغي��ر الباطل��ة، 
وارتم��وا ف��ي الهاوية. )جبن؟ ش��جاعة؟ 
ال يه��م. ارتموا(. هو كت��اب أنطولوجي 
مس��تفز وعدوان��ي بس��بب »هويت��ه« 
االنتحارية يرى إلى الشعراء المنتحرين 
في القرن العشرين، ومن جهات العالم 
األربع، بعين ش��عرية وترجمية، علمية، 
ومعرفي��ة، ومدققة، وصارم��ة، ولينة، 
وعارف��ة، وذكي��ة، ونزيهة، ومتمرس��ة 
بجوهر الش��عر وبالترجمات الواثقة من 
مرجعياته��ا ومعاييره��ا اللغوي��ة، ومن 
معادالتها ودالالتها وتأويالتها الشعرية.

و هو كتاب موسوعي عالم، مسكر 
خاطف ومس��تول وصافع ومدوخ وجالد 
ومع��ذب  وموح��ش  ومخي��ف  ومقل��ق 
ومهش��ل  للن��وم  وط��ارد  ومتوح��ش 

لس��كينة الروح وخصوصًا مسالم وفاتح لشهية 
المعرف��ة واالس��تزادة وهو كت��اب يصعق قارئه 
ويصيبه بالدوار، وإن يكن قارئًا حديديًا متماسكًا 
ويقف علي أرض ثابتة، وهو ذو أنياب ومفترس 
أذا ال يتخلى عن قارئه إال ملتهما وأشالء منتشيه

لكن لي��س االنتحار ما يدمر الملتقي العارف، 
ف��ي ه��ذا الكت��اب ويجعله يص��اب فه��ذه بداهة 
عاطفي��ة ال تنطل��ي عل��ي المتمرس��ين بالش��عر 
وترجمت��ه. ذل��ك إن الدمار الروح��ي الذي ينطوي 
عليه ال يس��تدر الش��فقة بقدر ما يستدر الحريق 
األدبي وبقدر ما يفتح الدروب دروب العين والقلب 
والتأم��ل والرؤي��ة، إل��ي طعن��ات الش��عر النجالء 

وترجماتها وألي جهنم الذات الشعرية وتلبداتها
أنطولوجي��ا جامعة ماتعة، وليس��ت للنزهة 
الش��عراء  عال��م  ف��ي  االكزوتيك��ي  والترفي��ه 
االنتحاري تنطوي علي ترجمات لقصائد مهلكة 
من ف��رط رؤيته��ا، وعلي مقدمة دراس��ية ونبذ 
وتحلي��الت،  ومقارن��ات  ومقتبس��ات  ومع��ارف 
شعرية ولغوية ونفسية وطبية وذلك أن القارئ 
ال��ذي يق��رع بابها ويقع في مطبها، يجد نفس��ه 
تحت س��قف عمارة انتحارية خالصة وخيالية من 
الثغ��ر والنقائص. فكأنه��ا حصيلة عمل جماعي 
مض��ن ودؤوب لفري��ق متكام��ل م��ن الباحثين 
والدارس��ين والمترجمين، م��ن العالم أجمع في 
حي��ن أنها صني��ع الش��اعرة والمترجم��ة جمانة 
حداد وحدها وال يملك القارئ حيال هذه العمارة 
سوى أن يذهب إلى الداخل، نزواًل أو صعودًا لكن 
عميق��ًا وإلى الغور ليقيم المصالحة الممضة مع 
هذا النوع الجحيمي من الش��عر ومن الدراسات. 
وم��ع ه��ذا الش��غل المجه��د، الذك��ي، المتأني، 
المنب��ش، الجام��ع ش��غف الش��عر والترجمة إلي 

العل��م األنطولوجي والموس��وعي، وتوتر القلب 
إلي سدرة الصفاد العقلين.

كتابن��ا الي��وم أنطولوجي��ا الش��عر والم��وت 
بقل��م الباحث��ة والش��اعرة جمانة ح��داد صاحبة 
مجل��ة جس��د التي غابت ع��ن المش��هد الثقافي 
ألن العال��م العربي ربما لي��س مؤهاًل لهذا الكم 
م��ن الصدق والجرأة، وتعلل ح��داد إقدامها على 
كتابنا اليوم وتحت عن��وان »في فاتحة المطر«: 
»جاءوني إذا، وخطفون��ي وصعقوني. عذبوني 
ودوخوني وافترس��وني. »انهضي«، هتفوا معا 
بص��وت مكه��رب، فنهض��ت وطاردته��م، واحدًا 
واحدًا، وواحدة واحدة.. مئة وخمسين مرة عشت، 
ومئة وخمسين مرة مت. ومرارًا كم شعرت بأني 

انبش قبورهم بيدي«.
بين طيات الكتاب تغ��ازل حداد الموت قائلة: 
»ماذا أس��ميك أيها الموت، يا أيه��ا الموت العزيز؟ 
لك ألف اس��ٍم واسم، من الزمان الغابر إلى زماننا 
الحاض��ر، لكن��ي سأس��ميك الس��فر. الموت��ى إذا 
يس��افرون، ينتقل��ون، بكل بس��اطة، م��ن مكان 
إل��ى آخر. م��كان أفض��ل، م��كان أس��وأ: ال فرق. 
ينتقلون. ه��م يتحولون أيضًا.و تالي��ًا من ينتحر 
يريد، فقط، أن يسافر أسرع، أن ينتقل أسرع، أن 
يتحول أسرع. عجوٌل هو المنتحر. عيناه في األفق 
تتلهفان إلى مغيٍب آخر، وال تس��تطيعان االنتظار 
أكثر. ه��ل الموت الطبيعي س��وى » ذروة تمرين 
على االنتظار«؟ وهل الحياة سوى احتضار خبيث، 
سوى دحرجة متكررة لصخرة سيزيف اللعينة ».

المنتح��ر عن��د حداد لي��س ميتًا. لي��س ميتًا 
عاديًا، هو »ش��يء« أكثر، »ش��يء« آخر ال ميتٌ 
وال ح��ي. بين بي��ن، واالثنان مع��ًا. وثالث. ضيف 
مرتب��ك وص��ل متأخرًا إل��ى الحياة،ومبك��رًا إلى 
الموت. مالكً يحمل بين أصابعه المغنطيس��ية 

النوم وهب��ة األحالم المنتش��ية. يتيمُ 
نفس��ه هو الم��الك المنتح��ر، فكيف إذا 
كان ش��اعرًا؟ كي��ف إذا كان م��ن أرض 
تس��رح فيه��ا الرغب��ة والعتم��ة، اللعنة 

والنشوة، سواًء بسواء.
عنوان الكتاب عن قصيدة للش��اعر 
االيطال��ي المنتح��ر تش��يزاري باي��زي، 
وتضمّ 122 شاعرًا 28و شاعرة من 48 
بل��دًا مختلف��ًا، جمعت ح��داد قصائدهم 
ف��ي  الحياتي��ة  س��يرهم  واس��تقصت 
معالمها الب��ارزة )انحنت على حيواتهم، 
كما تقول( لتق��دِّم بها لكّل واحد منهن 
ومنهم “نبذا بيوغرافية”، وانكبّت على 
تعريب النصوص الشعرية المعبَّر عنها 
بلغات شتى »س��ت لغات غير العربية » 
وهي الفرنسية واالنكليزية واالسبانية 
وااليطالية والبرتغالية واأللمانية، وفي 
بعض األحيان عن لغة وسيطة، هي إما 

الفرنسية وإما االنكليزية.
جاء الكتاب في ثالثة أقس��ام، حملت 
العناوين التالي��ة: األول أو »األنطولوجيا 
الكب��رى« والذي يضم خمس��ين ش��اعرا 
تف��رد لكل واح��د منهم مس��احة كبيرة، 
أم��ا القس��م الثان��ي، أو » األنطولوجي��ا 
الصغرى« فعبارة »عن مختارات مصغرة، 
تش��مل أيضا خمس��ين ش��اعرا، بتقديم 
موجز وقصيدة واحدة مترجمة لكل منهم 
». ف��ي حين نج��د أن القس��م الثالث أو » 
إحص��اء الظالل« فهو »يش��كل… الئحة 
مفصلة بخمس��ين ش��اعرا آخر، ش��عراء 
ظ��ل، حق��ا أو باط��ال، ع��ن اس��تحقاق أو إجحافا، 
انتحروا… لكني اكتفيت بتعدادهم ووضع شذرة 

لكل منهم…بحسب الكاتبة. 
أحصت جمانة حداد خمسة عشر شاعرًا عربيًا 
انتحروا خالل القرن العشرين، وهم: خليل حاوي 
)لبنان، 1919-1982(، منير رمزي )مصر، 1925-
1945(، عبدالباس��ط الصوفي )س��ورية، 1931-

1960(، انطوان مش��حور )لبن��ان، 1975-1936(، 
تيسير سبول )األردن، 1939-1973(، عبدالرحيم 
أبو ذكري )السودان، 1943-1989(، ابراهيم زاير 
)الع��راق، 1944-1972(، قاس��م جب��ارة )العراق، 
1955-1987(، عبداهلل بوخالفة )الجزائر، 1964-

1988(، كريم حوم��اري )المغرب، 1997-1972(، 
أحم��د   ،)1989-1944 )الجزائ��ر،  كتّ��و  صفي��ة 
العاصي )مصر، 1903-1930(، فخري أبو السعود 
)مص��ر، 1910-1940(، فاروق أس��ميرة )الجزائر، 
1966-1994(، مصطف��ى محمد )ش��اعر س��وري 
كردي، 1983-2006(. وذكرت الش��اعرة اللبنانية 

المنتحرة أمل جنبالط في المقدمة.
وثم��ة ف��ي خاتم��ة الكت��اب ملح��ق خ��اص 
بالشعراء الذين انتحروا ما قبل القرن العشرين، 
فض��اًل ع��ن الئحتي��ن ببع��ض أب��رز الروائيين 

والفنانين المنتحرين في العالم.

جمانة حد�د: 
شاعرة ومترجمة وصحافية لبنانية. محررة 
القس��م الثقافي ف��ي جري��دة النه��ار اللبنانية، 
ومديرًة إداريًة لجائزة البوكر العربية. ورئيس��ة 
تحري��ر مجل��ة »جس��د« المتخصصة ف��ي آداب 
الجس��د وفنونه. منذ العام 1995 أصدرت تس��ع 

مجموعات شعرية. 
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�ملو�طنة يف �لإ�صالم
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

قب��ل البدء ف��ي الحديث ع��ن المواطنة في 
اإلس��الم أو المواطنة واإلس��الم البد من التأكيد 
أن اإلسالم نسق قيمي وأخالقي وقانوني حكم 
البشرية فترة طويلة من الزمن وساهم بوصفه 
دينًا سماويًا في تش��كيل القوانين والمنظومات 
الحديث��ة، إال أن مب��ادئ المواطن��ة الحديثة التي 
أقرته��ا األم��م المتمدنة تتناقض ف��ي كثير من 

نواحيها مع المواطنة التي نادى بها اإلسالم.
ويب��دو واضحًا عند المنظري��ن الجدد للفكر 
االس��المي وجود لبٍس بين مصطلحي المواطنة 
والوطني��ة، يقول الدكتور علي عبده أبو حميدي 
في كتابه » المواطنة في اإلس��الم »: » لقد أكد 
الق��رآن الكريم على مكانة الوط��ن، وأن للديار 
حرم��ة، واالعت��داء عليه��ا بإخراج أهله��ا منها أو 
إذالله��م فيها تعتب��ر فعلة ش��نعاء وجريمة في 
حق أهله، وللوطن حق على أهله أال وهو الحب، 
وحب الوطن أس��اس لمن يعيش فيه؛ لذا يصبح 
هذا اإلنس��ان مواط��ن له مكانت��ه ووضعه، جاء 
الق��رآن الكري��م ليك��ون الضاب��ط لعاطفة حب 
الوطن والمواطنة، وحس��ن توجيهها ن وتحديد 
مس��ارها، بحي��ث يك��ون مس��لكًا وس��طًا لألمة 
اإلس��المية، لقد وردت اآليات القرآنية التي تدل 
عل��ى الوط��ن والمواطنة، ق��ال اهلل تعالى: )قل 
وَِإخْوَانُُك��مْ  وََأبْنَاؤُُك��مْ  آبَاؤُُك��مْ  َكاَن  ِإْن 
وََأمْ��وَاٌل  وَعَشِ��يرَتُُكمْ  وََأزْوَاجُُك��مْ 
اْقتَرَْفتُمُوهَا وَتِجَارٌَة تَخْشَ��وَْن َكسَادَهَا 
 ِ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا َأحَبَّ ِإَليُْكمْ مِنَ اهللَّ
وَرَسُ��ولِهِ وَِجهَادٍ فِي سَ��ِبيلِهِ َفتَرَبَّصُوا 
ُ اَل يَهْدِي اْلَقوْمَ  ُ ِبَأمِْرهِ وَاهللَّ حتى يَْأتِيَ اهللَّ
اْلَفاسِ��قِينَ( )التوبة: آية 24( »فاآلباء، واألبناء، 
واألم��وال،  والعش��يرة،  واألزواج،  واإلخ��وان، 

والمس��اكن � هذا هو الوطن � منهي 
أن تك��ون أحب إلى المس��لم من اهلل 
ورس��وله، وهذا يعني وج��ود الحب، 
واالنتماء إلى الوطن، ولكن الممنوع 
تقديم��ه عل��ى محب��ة اهلل ورس��وله 

صلى اهلل عليه وسلم«.
ويعرف الدكتور » حس��ن السيد 
خط��اب » المواطن��ة بوصفها الصلة 
الت��ي تربط الدولة بمواطنيها، وهى 
ليس��ت مجرد عالقة بي��ن فرد ودولة 
وإنما هي ممارسة سلوكية تنعكس 
عل��ى المواطني��ن جميع��ًا، بموجبها 
ي��درك الجميع أهمية المس��اواة بين 
المواطني��ن ومن ثم تعني العضوية 
الكامل��ة لجميع األف��راد في المجتمع 
بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، 
وه��ي تعن��ي أن كافة أبناء الش��عب 
الذين يعيش��ون ف��وق أرض الوطن 
سواسية بدون تمييز وقد جاء الشرع 
الحني��ف بتقري��ر ح��ق المواطنة في 
الكت��اب المجيد في آي��ات منها قوله 
تعالى: )ال ينهاكم اهلل عن الذين لم 
يقاتلوك��م في الدين ولم يخرجوكم 
م��ن دياركم أن تبروهم وتقس��طوا 
المقس��طين(  يح��ب  اهلل  إن  إليه��م 
كم��ا صال��ح النب��ي صل��ى اهلل عليه 
وس��لم اليه��ود في أكث��ر من موطن 
وهذا ي��دل عل��ى أن المواطنة عامة 
وأنه يجب احت��رام أهل األديان وأداء 
حقوقهم وصيان��ة حرماتهم، بحيث 
يك��ون الجام��ع الع��ام ل��كل طوائف 
المجتمع ه��و المواطنة المنبثقة من 

النص الش��رعي المراعي ألسس تكوين الدولة 
الصالح��ة لكل زمان ومكان والتي ال تعني فقط 
جملة الحقوق والمكاس��ب الوطنية، وإنما تعني 
أيضًا جملة م��ن الواجبات والمس��ؤوليات العامة 

الملقاة على عاتق كل مواطن.
 ينطل��ق التعريف اإلس��المي للمواطنة من 
خالل القواعد واألسس التي تنبني عليها الرؤية 
اإلس��المية لعنص��ري المواطن��ة وهم��ا الوطن 
والمواط��ن وبالتال��ي فإن الش��ريعة اإلس��المية 
ت��رى أن المواطنة ه��ي تعبير ع��ن الصلة التي 
تربط بين المس��لم كفرد وعناصر األمة، وهي 
األفراد المسلمين، والحاكم واإلمام، وتتوج هذه 
الصالة جميعًا الصلة التي تجمع بين المس��لمين 
وحكامهم م��ن جهة، وبين األرض التي يقيمون 
عليها من جهة أخرى. وبمعنى آخر فإن المواطنة 
هي تعبير عن طبيع��ة وجوهر الصالت القائمة 
بي��ن دار اإلس��الم وه��ي وط��ن اإلس��الم وبين 
م��ن يقيمون على هذا الوط��ن أو هذه الدار من 

المسلمين وغيرهم.
وبعيدًا ع��ن التعريفات االس��المية البد من 
وقفة عند شروط المواطنة التي ذكرناها سابقًا 
وه��ي الحري��ة والمس��اواة القانونية والس��يادة 
والعدال��ة والثقافة المدنية، وس��نركز في بحثنا 
على ث��الث من هذه الش��روط وأولها المس��اواة 

القانونية.
تعن��ي المس��اواة القانوني��ة وج��ود قان��ون 
واح��د ينطبق على الجميع ومس��اواة الجميع في 
الحق��وق والواجبات، والج��زاءات والعقوبات أمام 
القان��ون، ومتى طبقت في الدولة قاعدة التمييز 
بي��ن المواطنين ولو ف��ي حدود ضيق��ة، انتفت 
قاع��دة المس��اواة وفس��د مفه��وم المواطن��ة أو 

صار اس��تقراره صعب المنال، وقاع��دة ذلك أنه 
ال مواطن��ة مع التميي��ز في الحق��وق والواجبات 
وفي االختيار للمس��ؤوليات وف��ي تأمين المنافع 

والفرص واالمكانيات.
وبالحدي��ث ع��ن المس��اواة القانوني��ة ف��ي 
النظام االس��المي في ظل االختالف بين اعتبار 
ال��والء للدين أساسً��ا من أس��س المواطنة في 
صورته��ا النموذجية، أو ضرورة تنحيته باعتباره 
س��بياًل لتقوي��ض مرتك��زات ثقاف��ة المواطنة، 
نواجه بإشكاليتين، في التطبيق العملي لمبادئ 
المساواة والسيادة، وهما حقوق األقليات » أهل 
الذم��ة » وحقوق المرأة ناهيك عن أن اإلس��الم 
يرفض وج��ود الالدينيي��ن والمرتدين بالمطلق 

ويواجههم بعقوبات تصل حتى الموت.
يع��رف الفيروز أب��ادي الذمة لغ��ُة بوصفها 
العه��د والكفالة والضمان واألم��ان أما اصطالحًا 
فيعرفه��ا عب��د الرحمن أب��و زهرة ف��ي كتابه » 
المجتم��ع االنس��اني » الصفح��ة 194 » الت��زام 
تقري��ر الكف��ار ف��ي ديارن��ا وحمايته��م وال��ذب 
عنه��م بب��ذل الجزية واالستس��الم م��ن جهتهم 
»، أم��ا الجزي��ة فه��ي حكم م��ن أح��كام الحرب 
كب��دل لإلعف��اء من الجندية ورد ف��ي الصلح مع 
نصارى نجران« ليس على أهل الذمة مباش��ره 
قت��ال وإنما أعطوا الذمة عل��ى أن ال يكلفوا ذلك 
». من الواض��ح ومن خالل التعريفات الس��ابقة 
غياب المس��اواة في الحقوق والواجبات بصفتها 
المثالي��ة عن النظام االس��المي ال��ذي يميز بين 

نوعين من المواطنين.
أما الشرط الثاني الذي سنبحثه فهو السيادة 
أي المش��اركة في القرارات العامة وفي مقدمها 
ق��رارات اختي��ار الح��كام وتنصيبهم 
وعزلهم، مما يجع��ل الدولة خاضعة 
المواطني��ن،  دول��ة  أو  للمواطني��ن 
والمش��اركة ف��ي الق��رار السياس��ي 
تعني الحق في الترش��يح والترش��ح 
ألي منص��ب ف��ي الدول��ة، واس��تنادًا 
لم��ا س��بق ن��رى بون��ًا واضح��ًا بين 
شروط الحاكم في النظام االسالمي 
ودول��ة المواطنة إذ يجم��ع كل كتاب 
المتقدمي��ن  الش��رعية  السياس��ة 
والمتأخري��ن عل��ى ش��رط الذك��ورة 
واالس��الم في الحاكم، والخالف كان 
على قرشية النسب فقط فمنهم من 
أك��د عليها ومنهم من نفاها، وبذلك 
يس��قط الش��رط األبرز من ش��روط 
المواطنة عن طريق اس��تثناء المرأة 
وأبناء األقليات من منصب الرئاس��ة 

والقضاء أحيانًا.
المدني��ة  الثقاف��ة  ش��رط  أم��ا 
المتب��ادل  االحت��رام  عل��ى  القائم��ة 
وتقدير االنسان والفرد من حيث هو 
فرد وإنس��ان بصرف النظ��ر عن أي 
اعتبار آخر، وه��و أصل دعوة حقوق 
االنس��ان، وينجم ع��ن ذلك تقديس 
الحي��اة البش��رية، وينم��ي مش��اعر 
ال��والء واالنتماء للجماع��ة ويخلق ما 
نس��ميه في العصر الحديث الجماعة 
الجماع��ة  معارض��ة  ف��ي  الوطني��ة 
القبلية والديني��ة، بينما الثقافة في 
النظام االسالمي تعتبر الوالء للدين 
أساس��ًا للمواطنة والثقافة والتشريع 

يفرضه مبدأ الحاكمية هلل.
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رح إحكيلكم ش��ي ببساطة جدًا ألني ما ش��فت أي شي أعبر فيه غير حروفي الموجوعة على 
أحبة بكتير أماكن داخل وخارج البلد.. 

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

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

 PM 18:05 / 2013 - 12 - 12 :حمص المحاصرة بكل خسارات العالم
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

ي��ا رب الغرباء خبرني عن تراباته��ا اللي ضل الحصار 
وحده عم ينوح على حجارها ودموعنا نحنا وطالعين..

م��ا كان ب��س تاريخ وال أرق��ام م��ن9/6/2011 حتى 
9/5/2014 وال كان اسمه حصار بس كان ألف حصار 
وحكاي��ة كتبناها بكل ش��ي فينا..ما حدا بيعرف ش��و 
يعن��ي أخدوا حمص ي��ا ناس..واهلل ما ح��دا بيعرف..

نحنا ما صبرنا آلخر لحظة رغم القصف والقهر والجوع 
والخذالن لتتركونا بال خياالتنا حتى..بال روحنا حتى..

وكتي��ر مننا ت��رك إيد أو رج��ل أو جزء من جس��ده أو 
عاألقل تصاوب مننا..ليه يا ناس تركتوها تروح ليه؟..

دخيل ترابات اللي مغطاية عصافيرنا اللي طلعوا أوفا 
حدا مننا وما رضيوا غي��ر يندفنوا فيها..دخيلك يا رب 
القهر والغربا بدي جواز س��فر للحزن للقهر للحس��رة 
والخ��ذالن األكب��ر ألحجزله��م بعيد عنه��ا على قلبي 
وخليها تكف��ي موتها المدهش عل��ى إيد ال«حماة« 
وآآآآآآيا بلد المخذولين..آآآآه يا حرقة قلبي المكس��ور 

على عدد عيون الناطرين يرجعوا..
من عتبات الطريق لحمص المحتلة: 10-5-2014
وئام بدرخان

كنت طالع من الس��فارة الس��ورية بدبي، وانا ماشي 
بالطري��ق هيك ضوع��ت الطريق ش��وي وفتلت معي 
بالش��وبات الزمهريري��ة وفت��ت بمحل في��و طاوالت 
وكراس��ي وكم مكتب مأنغجين عليه��ون موظفتين 
ووراق، م��ا عرفت وين أنا!!، رجعت لورا بطلع عالزاوية 
ش��فت لوحة اعالنات مكتوب » السفارة الفلسطينية 
»!!، م��ا كنت بع��رف انو فتحت قلت » اخ��خ اجا الفرج 
يا عمتي باااتعة« فتت اس��أل وشوف البضاعة جوا ازا 

ظريفة ولال ال..
- أن��ا فلس��طيني س��وري، بأديش ك��روز الج��وازات 

الفلسطينية خيتا وشو الصنف والترتيب!؟ 
وهلل ي��ا أخ��وي بتاخد ج��وازك الفلس��طيني فورا بس 

تقدم عليه وبتكنسل وثيقتك السورية.
- فيني طلع عليه اقامة؟ 

ال وهلل ي��ا اخ��ي ما فين��ك وحتى ما بيقبل��وك بالعمل 
والعم��ال، كان باالول في، بس من فترة ش��افو زايد 
الطل��ب عليه هالفترة من الفلس��طينيين الس��وريين 

وغيرون،فوقفوها ومنعوها
- معلوم، طب مافيني اخدو بال ما كنسل وثيقتي؟
ال يا أخوي اتوماتيكلي بتتكنسل بس تاخد الجواز
- فيني سافر فيه وين ما كان بما انو معترف فيه؟

ال وهلل يا أخوي مو لكل البلدان ولسا بدك موافقات
- أوكي مفهوم، فيني سافر فيه عفلسطين؟ 

ازا أنت عرب 48 ما بتحسن يا أخوي
- طب ش��و صار بالعالم يللي اخدو الجواز وتكنس��لت 

وثيقتون، فينون يرجعو وثيقتون بعدين؟
وهلل يا أخوي العالم اس��تعجلو، ما بعتقد يحس��نو النو 
السفارة الس��ورية ما رح توافق ترجعك عم يصير في 

حساسية
- يعن��ي طالق ب��ال 3؟، مافيني انزل عل��ى خانة حدا 

وبعدين ارجع؟؟
ههههههه ال أخوي

- شو المبلغ المطلوب؟ 
قدم طلب 500 درهم وبعدين منقلك الباقي

- طيب مافي عندكن باكيج البس��بور الفلسطيني مع 
بقاء الوثيقة بسعر تنافسي؟

هههه يا ريت يا أخوي بيطلع بايدي
- طيب شو بس��تفاد ازا طلعتو شو بساوي فيه!!، شو 

الميزات؟؟ خيتا أبهري صلعتي الشتري؟ 
أخ��وي  اييييييييييييييييييييييييييييييييييي��ي ش��بك 

بجوز فينك تقدم عهجرة لبرا
- لوين ب��را؟؟ عكوكب زحل!؟، مين ب��را ومين جوا؟؟ 

وين نحنا؟؟
لك أخوي على أوروبا يعني

- ماش��ي شكرا رح ضلني على باكيت الشرق الوطني، 
بعمل فتلة بالسوق وبرجع لعندك.

باسم دبور

عبد �لكرمي عمرين
تعب الركب ياصاحبي

سأم الكالم
تعب الصبر من صبرنا
تعب الجوع من جوعنا

والناس نيام.

�أنا عكا�ش
المراسلة: كيف القيتي بيتك؟

الم��رأة )عايف��ة ح��اال وغاصة(: م��ا ضل في بي��ت.. تلت 
طوابق هبطوا فوق بعض..

المراسلة: طيب فرحانة بالرجعة؟
المرأة تهز برأسها..وما مفهوم فرحانة وال أل..

المراس��لة )بابتس��امة عريضة تبع كولينوس(: ش��ايفة 
معك غراض؟ القيتي غراض بيتك؟

المرأة )بترفع كيس صغير قدام الكاميرا(: ش��وية صور 
بس. ذكرياتنا..

اس��تغربت ليش ما س��ألتها الكليش��ة المعتادة تبع: مين 
عمل فيكون هيك؟

والم��را به��ي الحال��ة الزم ت��رد: العصاب��ات االرهابي��ة 
المسلحة..

حممد �خلالد
والمصيبة إذا كانت حمص برا حدود األمة ، والمش��روع 

حبر على ورق.

زياد �حلم�صي
بخصوص حمص وببس��اطة، كانت رخيصة عند الثوار 

فنباعت واألسد اشترى.

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

شكر السماء على أن أغلبية السوريين ليسوا جبناء..

عبود �صعيد
ف��ي بداية الثورة الس��ورية، خ��الل س��اعات العمل في 
الورش��ة، عل��ى رأس الس��اعة ق��رر أخ��ي يوس��ف أن 
يش��اهد موجزًا لألخب��ار عند جارنا أبو حب��ش الذي كان 
ال يغ��ادر قناة الدراما الس��ورية، وكان أبو حبش مترددًا 
جدًا ومتس��ائاًل فيما إذا كان يس��مح ل��ه الوضع اإلقليمي 

بمشاهدة قناة الدنيا أم ال؟!
ذه��ب إليه أخ��ي يوس��ف متطفاًل ثائ��رًا يطل��ب منه أن 
يشاهد األخبار على تلفزيونه، حاول أبو حبش التملص 
وبع��د طول مفاوضات أخذه إلى التلفزيون وفتح له قناة 
روس��يا اليوم، لكن ال��دودة الثورية الموج��ودة في طيز 
أخي يوسف ال تكفيها روس��يا اليوم فطالب بالجزيرة أو 
العربية، قابله رفض شديد من أبو حبش فاضطر أخي 
يوس��ف إلى جر أبو حبش ع��دة أمتار إلى خ��ارج المحل 

منفردًا به يهمس في إذنه: 

ر��صد عي�صى
الحاجة الماس��ة للض��وء والهواء هي بالضب��ط ما يدفع 

الناس لحفر األنفاق..
- يا عمي أبو حب��ش نحنا إذا تفرجنا على قناة الجزيرة، 
المذيع والمتظاهرين وحتى الش��هداء يلي رح نشوفهم 

ما رح يشوفونا، اتطمن عمي أبو حبش اتطمن.

فار�ش �لبحرة
إذا حدا تعرفت عليه عالفيسبووك

بعدين تعرفت عليه شخصي
كتير محتمل يطلع بالواقع شخص تاني 

بس إذا حدا بتعرفه شخصي
وبعدين تابعته عالفيسبووك؟

كمان كتير محتمل يطلع شخص تاني 
الكتابة بتفضح

فا�صل �ل�صباعي
القصف.. لماذا؟

ال��ذي.. عن س��ؤالي أجابني بأّن قص��ف جامع الصحابي 
خال��د ب��ن الولي��د بحم��ص، كان س��ببه أّن ه��ذا الجامع 
»صار مركز قيادة العمليات العس��كرية وأكبر مس��تودع 
للس��الح«.. في نفس��ي أن أس��أله، مرة ثانية، أن يدّلني 

على كلمة أصُفه بها ألطف من كلمة »َكذوب«!
وذل��ك يمنعني من أن أس��أله، كرّة ثالث��ة، عن طائرات 
النظام، التي تُحّلق في س��ماء حلب وتُس��قط كّل يوم 
أربع��ة براميل أو خمس��ة على المواطني��ن العُزَّل غير 
اآلمنين.. ما إذا كانت تس��تهدف أيض��ا أوكار اإلرهابيين 

ومستودعات أسلحتهم الفتّاكة؟!
وال ينس��ى في مخاطبته لي أن يحلف »واهلل يا أستاذ!«، 

أو يشفع قوله ب�«صدّقني يا أستاذ!«.

نو�ل �حلاج
أص��ف البنتي ش��خصًا نعرف��ه بكلمة »ن��ذل«، صفنَت 
ش��وي وس��ألتني ش��و يعني ن��ذل باالنكليزية؟..فكرت 
كثيرا، اس��تعنت بغوغل، س��ردت لها كل المرادفات التي 
تحم��ل ج��زءًا م��ن المعن��ى وليس كل��ه، لم أج��د كلمة 
انكليزي��ة واحدة مطابقة تمام��ًا لكلمة »نذل«.. يبدو أن 

»النذالة« صفة عربية بحت!..

ندى كر�مي
لي��ش ف��ي ن��اس تهج��رت وترك��ت الحميدية وبس��تان 
الديوان وناس قدرت تتضل لهأل وما حدا قدر يزيحهن؟؟ 
للح��الل والح��رام خلين��ا متذكري��ن أن��ه حم��ص كانت 
محاص��رة وليس��ت محتّلة، والناس لم��ا تركت كان خوفا 
عل��ى حياته��ا وحي��اة والده��ا. الس��كوت ع��ن الظلم ما 
بيرح��م حدا، ما ح��دا مضطر يهلل ويصف��ق ألي ظالم 
وألي متط��رف، المفاوضات والهدن��ات هي اتفاقات بين 
مسلحين، أما المدنيين فهم رهينة لدى الطرفين ومادة 
دس��مة للتف��اوض لي��س أكثر، م��ا في داع��ي لمجالس 
الفرح والمآسي الجماعية. فالمأساة مستمرة بكل المدن 

السورية وعلى كل المدنيين السوريين.

عز�م �أمني
األمن واألمان وصديق طفولتي

أح��د أصدق��اء طفولتي مهاج��ر )أو باألص��ح مهجّر( في 
الس��عودية من��ذ تقري��ب العش��رين س��نة وربم��ا أكثر، 
لألس��ف هذا الصديق اتخذ موق��ف معادي للثورة ومؤيد 
لطاغية دمش��ق. ف��ي أحد نقاش��اتي مع��ه عندما كنت 
أعتبره صديق قلت له: أريد أن أعرف لماذا شخص مثلك 
تم تهجيره من س��وريا بسبب الفقر يدافع عن من نهبه 
وهجّره؟ وذّكرته كيف كان ينتقد نظام األس��د قبل بدأ 
الث��ورة! ردّ قائاًل: يا أخ��ي عاألقل كان في »أمن وأمان« 
عزمان األس��د وهل ماف��ي.. عاألقل كن��ا نطلع عالجبل 
ونش��رب كاس��ة عرق وما نخاف. بعد أن ش��رحت له أنه 
من الغباء مقارنة فترة اس��تقرار سياسي استمرت لمدة 
أربعي��ن عام بفترة اضطرابات سياس��ية وحرب وتغيير، 
قل��ت ل��ه:  أم��ن وأم��ان؟؟!! ألي��س أن��ت من وشوش��ني 
قائ��اًل بعد س��ماع لهجة زميلي من طرط��وس بالمدينة 

الجامعية: يا أخي شو بخاف بس أسمع هاللهجة؟؟!!
ألي��س أن��ت م��ن ق��ال لي أكث��ر م��ن م��رة: يلعن العس��كرية 
وساعتها، سنتين ونص من الذل والقهر؟؟!! أليس أنت من قال 

لي: يلعن أبو الغربة وساعتها واللي خالنا نتغرب وننّذل؟؟!!
ألي��س أن��ت م��ن ق��ال ل��ي أكثر م��ن م��رة: م��ا ح��دا جابرني 
عالس��عودية غير األمرّ من الس��عودية؟؟!! أليس أنت من قال 
لي: كل مرة بجي فيها عسوريا بخاف ياخدوني من عالحدود؟؟ 
ألي��س أنت من قال ل��ي كل مرة بجي فيها عس��وريا وقبل ما 
وصّ��ل عالح��دود بمئة كيل��و متر بتوت��ر وبقل��ق وبعتل هم 
الح��دود وبجهّ��ز المصاري مش��ان دفع البقش��يش؟؟!! عن أي 
أمن وأمان تتحدث يا صديقي؟؟!! لألس��ف أنت وأمثالك حولتم 

الوطن لِمَصيف وكرامتكم ال تساوي أكثر من كاسة عرق.

جامع خالد بن الوليد | حمص 2013
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كاريكاتير العدد | الفنان عبد المهيمن بدوي

ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 

وصف الصورة األولى: الشمس ال تشرق أبدًا، بل إنها األرض من تدير وجهها مبتسمة صباح كل يوم إليها.
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ــر ــروع دعـــم �لإعــــــالم �لــ�ــصــوري �حل ــص ــ� ــارت �ــصــمــن م ــم ــص ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذ� �لـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

الس��ماء بكت حمص العدية، بك��ت خروج أبطالها الذي��ن حوصروا أكثر 
من س��نتين، بك��ت صمودهم في وجه القصف والذبح والتجويع، وحس��رتهم 
من خذالن الكتائب اإلس��المية التي كانت تتمترس ح��ول مدينتهم، وتخزن 
وتصادر األسلحة، في تقديم العون لهم، ألن مموليهم المتحالفين مع النظام 

وإيران منعوهم من ذلك.
بدأت بالتخاذل عن نصرة أهل حمص المحاصرين، وانتهت بالتباكي على 
تسليم حمص تمهيدًا للتقسيم، حمص ليست مكانًا جغرافيًا في قلب سورية 
فقط، بل هي ش��عب حي أس��طوري في صموده، في وعيه، في ابتسامته رغم 

األلم والوجع، في حبه للحياة الحرة الكريمة، والتي هي أهم أهداف الثورة.
أهل مكة أدرى بش��عابها، وأبط��ال حمص أدرى بم��ن خذلهم وخانهم، 
س��نتان من الحصار المطبق على المدينة القديمة، لم تنل من عزيمتهم، بل 
حققوا انتصارًا بصمودهم أكثر من عامين، ومواجهة كل أنواع القصف والدمار 
والقت��ل والذبح، وبفرض ش��روطهم عل��ى المفاوضيًن اإليراني والروس��ي، 

بالخروج بأسلحتهم إلى المناطق التي يريدونها أمام أعين الكاميرات.
من ثارت ثائرته عل تس��ليم حمص، بع��د أن كان يقف متفرجًا على ذبح 
أهلها، وقتلهم وتجويعهم، عليه أن يراجع نفس��ه، ويتساءل ماذا فعل لنصرة 
حم��ص، لفك الحصار عن ثوارها وأهلها الذي��ن رفضوا الخروج إال بعد أن نال 
منهم الجوع، والوهن، واضطروا إلى أكل أوراق الش��جر، والحش��ائش، وال بد 
من محاس��بة الجميع بدءأ م��ن هيئة أركان الجيش الح��ر، وكتائبه، واالئتالف 
الوطني الذي نصب نفس��ه ممثاًل للشعب، واقتصرت كل انجازاته على إصدار 

بيانات التنديد والشجب.
أصب��ح جلي��ًا أن القوى العربي��ة والدولية الممولة للكتائ��ب العاملة على 
األرض، لن تس��مح بتزويد الثوار الس��وريين الموالين للثورة، باألسلحة التي 
يمك��ن أن تغي��ر مي��زان الق��وى عل��ى األرض، والدليل أن ث��وار حمص وهم 
جميع��ًا من أبناء المدينة، مُنعت عنهم اإلمدادات، رغم المناش��دات العديدة 
والمتكررة من قبلهم للكتائب »الممولة من تلك القوى«، والتي كانت ترابط 

بالقرب من مدينة حمص المحاصرة.
النظ��ام يهلل النتص��اره في حمص، ويريد توظيف إنج��ازه المزعوم هذا 
ف��ي حملته االنتخابي��ة، والظهور بمظهر المنتصر عل��ى أنقاض مدمرة بآلته 
العس��كرية، ويس��ارع جيشه الباس��ل وش��بيحته لدخولها إيذانًا ببدء عمليات 
نهب وسلب ما تبقى في هذه المدينة المذبوحة، ومن ثم تسليمها لالحتالل 

اإليراني الذي بات يفاوض عن النظام لإلفراج عن أسراه.
ف��ي الوقت الذي كان يتم تفريغ مدينة حمص من أهلها وتس��ليمها إلى 
االحت��الل اإليراني كان رئيس االئتالف أحمد الجربا يقف مزهوًا في واش��نطن 
بإط��الق جون كيري وزير الخارجية األميركي عليه تس��مية رئيس، يطالب في 
دعم لم يقدم س��ابقًا، ولن يقدم الحقًا ألن اإلرادة الدولية بتقس��يم س��ورية 

بدأت مفاعيلها على األرض.
صمت المجتمع الدولي عن احتالل إيران وميليش��يا حزب اهلل التابعة لها 
لس��ورية، يعني االتفاق على تنفيذ المخطط القديم الحديث » تقسيم سورية 
»، إل��ى مناط��ق ودويالت وهذا ما عبر عن��ه ثعلب السياس��ة األميركية هنري 
كيس��نجر في محاضرة ل��ه مؤخرًا، أن هنالك ثالث نتائ��ج ممكنة لألحداث في 
سورية: انتصار لألس��د. أو انتصار للسنّة. أو نتيجة تنطوي على قبول مختلف 
القومي��ات بالتعايش معًا، ولكن في مناطق مس��تقلة ذاتيًا عل��ى نحو أو آخر، 
بحيث ال تقم��ع بعضها البعض، هذه هي النتيجة التي أفضّل رؤيتها تتحقق. 

لكنها وجهة نظر ال تحظى بشعبية.
وقال كيس��نجر أن س��ورية ليس��ت دولة تاريخية لقد خُلقت، في هيئتها 
الراهنة، س��نة 1920، وُأعطيت هذه الهيئة بغرض تس��هيل س��يطرة فرنسا 
عليها، واصفًا الوحدة الوطنية السورية بالمصطنعة، وبأن الحالة في مجملها 

هي نزاع أثني وطائفي.
كيس��نجر يعبر في هذا القول عن الموق��ف األميركي والغربي الذي وصف 
الثورة الس��ورية منذ البداية بالحرب األهلية، وأس��هم في تأجيج الحرب على 
الساحة الس��ورية من خالل الصمت على دخول أعدادًا ال تحصى من الكتائب 
والمسلحين، والكثير منهم قدموا من أراضيهم، وأمام أعينهم، لتحويل مسار 
الث��ورة التي ال يخدم نجاحها مصالح هذه الدول، وال يخدم مصلحة إس��رائيل 
التي لم تخف هي األخرى رغبتها في تقس��يم س��ورية، ألن قيام دولة مستقلة 
حرة يهدد اس��تقرارها على جبهة الجوالن الذي حافظ عليه نظام األسد األب 

واالبن طوياًل.
عكس��ت العديد من تصريحات اإلس��رائيليين رغبتهم في تقسيم سورية 
إل��ى كانتون��ات صراحة، وطالبت بالضغ��ط على أميركا وروس��يا لعدم تنفيذ 
مقررات جنيف في تش��كيل حكومة انتقالية مركزية، والدفع في تجاه تش��كيل 
حكوم��ة ذات طابع كونفدرالي على غ��رار االتفاق الذي تم تطبيقه في اليمن، 
مؤكدين ضرورة تدخل إس��رائيل بشكل فاعل ونش��ط من أجل عدم السماح 
بأن ينتهي مؤتمر جنيف 2 إلى تش��كيل حكومة مركزية في دمش��ق، ألن هذا 
الس��يناريو يعني تهديد مصالح إس��رائيل اإلس��تراتيجية في الجوالن السوري 
المحتل، ويعني أن الحكومة الس��ورية القادمة س��تعود للمطالبة بانس��حاب 
إس��رائيل من الجوالن الذي يمثل ذخرًا لتل أبيب، للتدليل على صدقيتها أمام 

الشعب السوري وأمام الرأي العام العالمي.
فهل نحن أمام إرادة دولية لتقس��يم المنطقة وليس س��ورية فقط بدأت 
بالع��راق ولن تنتهي في س��ورية، وأدوات تنفيذها إيران وروس��يا في العلن، 
وإس��رائيل في الخفاء، لتحقيق توازنات القوى الجديدة، وتقاس��م النفوذ على 

ثروات الغاز الطبيعي في المنطقة.
لن ينصر الثورة الس��ورية س��وى الش��عب الس��وري، ووعيه لما يحاك له، 
والمسارعة إلى تشكيل قيادة موحدة للثورة في الداخل، نواتها أبطال حمص 
الذي��ن خرجوا م��ن حمص القديمة، مس��تفيدين من تجربته��م وأخطائهم، 
ومعرفته��م بأغراض وأهداف الكتائب المقاتلة عل��ى األرض وأجنداتها، لكي 
ال يك��رر الخطأ بالتحالف مع عناصر ال تخدم بالنهاية س��وى النظام واالحتالل 

اإليراني.
لن يهزم شعب أراد الحياة والحرية 

�ل�صماء بكت 
حم�ش
  زليخة سالم


