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اإدانة وا�ضعة لالنتهاكات �ضد املدنيني يف حلب من النظام واملعار�ضة، 
واأخبار عن تفاقم الأمرا�ض نتيجة انقطاع املياه النظيفة عنها

للنظام  املوالية  املناطق  تنتهي يف  الإغاثية  امل�ضاعدات  من   %  85
والأمم املتحدة ت�ضارك يف حملة الأ�ضد النتخابية بخيمها التي 

تت�ضدر املقرات النتخابية واحلواجز

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
أدان��ت المفوض��ة الس��امية لحقوق اإلنس��ان 
ناف��ي بيليه التجاه��ل الصارخ للقانون اإلنس��اني 
وحق��وق اإلنس��ان م��ن قب��ل الحكوم��ة، وبع��ض 
الجماعات المسلحة في سورية، والذي يتسبب في 

معاناة هائلة للمدنيين في محافظة حلب.
و قال��ت بيلي��ه ف��ي بي��ان صحف��ي الخميس 
الماض��ي إن س��كان حل��ب يعيش��ون ف��ي ظ��روف 
مروع��ة، في ظ��ل قصف مكث��ف وهجم��ات جوية 
خالل الس��تة أش��هر األخيرة بما في ذلك استخدام 

القنابل البرميلية.
وحثت المفوضة الس��امية جميع األطراف على 
الوقف الفوري لمثل تلك الهجمات العش��وائية ضد 

المدنيين.
وأوضحت بيليه في بيانها أن مكتب المفوضة 
الس��امية تلقى معلوم��ات تفيد بأن ش��بكة المياه 
في حلب قد تم إصالحها عش��رات المرات في شهر 
نيسان وحده، بسبب األعطال الناجمة عن القصف 

الجوي وإطالق القذائف.
حقوقي��ة  لمنظم��ات  تقاري��ر  ع��دة  وذك��رت 
وإنس��انية منها الشبكة الس��ورية لحقوق اإلنسان 
إل��ى قي��ام جبه��ة النص��رة بقط��ع المياه بش��كل 
متعمد عن المدينة لعدة أيام خالل الش��هر الحالي، 
والتهديد الدائم بقطع المياه والكهرباء عن العديد 

من المناطق.
المع��ارك  أن  الس��امية  المفوض��ة  وذك��رت 
الدائرة خلف��ت عواقب رهيبة أيضًا على الس��جناء 
والمحتجزي��ن في س��جن حلب المرك��زي المحاصر 
م��ن قبل عدة جماعات مس��لحة منذ منتصف العام 
الماض��ي، قب��ل أن يت��م ف��ك الحصار عن��ه، حيث 
لقي مئ��ات المعتقلي��ن حتفهم نتيجة ش��ح الغذاء 
واإلم��دادات الطبي��ة والقت��ال الدائر ف��ي المنطقة 

المحيطة بالسجن.
وتش��ير المعلومات والتقارير إلى قتل س��جين 
خالل الش��هر الحالي بإطالق النار على زنزانته من 

قبل أح��د الحراس، وبقيت الجثة ف��ي مكانها لمدة 
يومين قب��ل أن تنق��ل، وإلى أن مئ��ات المعتقلين 
مازالوا في الس��جن على الرغم م��ن انتهاء فترات 

عقوباتهم.
ودع��ت بيليه إلى ضم��ان الوصول اإلنس��اني 
بدون إعاقات للمحتجزين في سجن حلب المركزي، 
وإط��الق س��راح الس��جناء الذي��ن قض��وا فت��رات 

عقوباتهم والمحتجزين تعسفيًا. 
م��ن جانب آخ��ر أعرب خب��راء األم��م المتحدة 
المعني��ون بالحق��وق في المياه والص��رف الصحي 
والصح��ة، عن القلق إزاء حرمان أع��داد كبيرة من 
س��كان حلب م��ن حقهم ف��ي الوصول إل��ى المياه 
الصالحة للشرب، مما اضطرهم إلى استخدام مياه 

غير صالحة األمر الذي أدى إلى مرضهم.
وأك��د خب��راء حق��وق اإلنس��ان في بي��ان لهم 

الجمعة الماضية أن التعمد في استهداف المدنيين 
وحرمانهم من اإلمدادات األساس��ية مثل المياه هو 
أم��ر مثير للقلق، وخرق واضح للقانون اإلنس��اني 

الدولي وحقوق اإلنسان على حد سواء.
ودعا الخب��راء جميع األطراف في س��ورية إلى 
اتخ��اذ خط��وات فورية لضم��ان اس��تعادة إمدادات 
المي��اه إل��ى حل��ب بش��كل دائ��م، ومن��ع مزيد من 
التدخل في الحصول على المياه الصالحة للشرب، 

وغيرها من اإلمدادات الحيوية.
وأش��ار البيان إلى أن التقارير تفيد بأن مدينة 
حلب تعاني م��ن وصول متقطع للمي��اه منذ بداية 
شهر أيار الجاري، نتيجة تدخل متعمد في إمدادات 
المي��اه عل��ى ما يب��دو، األمر ال��ذي أدى إلى حرمان 
أكثر من مليون شخص من المياه الصالحة للشرب 

والصرف الصحي.

أطفال يلعبون في أحد شوارع حلب شباط 2014

تايم��ز«  »نيوي��ورك  صحيف��ة  كش��فت 
األميركية أن أكثر من 85 % من مساعدات األمم 
المتحدة لإلغاثة اإلنس��انية والغذائية تنتهي في 
منطقة الساحل، معقل بشار األسد ومناصريه، 
وأكث��ر من 70 % من األدوية ذهبت إلى المناطق 
الموالية خالل األش��هر الثالثة األولى من 2014، 

مقارنة مع ما يقرب من 50 % تقريبا قبل عام.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن األمين 
الع��ام لألم��م المتحدة ب��ان كي مون سيكش��ف 
هذا األس��بوع عن ه��ذا التباين الصارخ في عدم 
المس��اواة )بي��ن مناط��ق المعارض��ة والنظام(، 

خالل تقديمه التقييم الشهري،
وحذرت من أن كشف هذه الحقائق من شأنه 
أن يؤج��ج مش��اعر المانحين الغربيي��ن والعرب 
الذين يثقون في األمم المتحدة، ويفضلون ضخ 

مس��اعداتهم للس��وريين عبر وكاالتها، أمال في 
أن تصل إلى مستحقيها من المنكوبين.

ونقل��ت الصحيفة عن »ج��ون جينج« مدير 
العملي��ات الميداني��ة لمكتب تنس��يق الش��ؤون 
اإلنسانية في أنحاء العالم، أن نظام بشار األسد 
هددهم بالطرد من األجزاء التي يس��يطر عليها 
من س��ورية إن عب��روا بقوافل المس��اعدات من 

الحدود دون أخذ موافقة النظام.
وق��ال جينج: التاريخ »س��يحكم إذا كنا على 
صواب أو خطأ« في خصوص التعامل مع النظام 
لضمان اس��تمرار تدفق المس��اعدات، وال ش��يء 

سيمنعنا من »إنقاذ األرواح«.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن المناقش��ات ح��ول 
ملف المس��اعدات تصاعد منذ ثالثة أش��هر، بعد 

أن وثق��ت وكاالت اإلغاث��ة األممي��ة العاملة في 
المي��دان خروق��ات متكررة لق��رار مجلس األمن 
الملزم قرارًا حث فيه جميع األطراف في سورية 
عل��ى تس��هيل م��رور ش��حنات الم��واد الغذائية 
واألدوية، معتبرة أن هذه الخروقات تعكس مدى 

االستهزاء بمجلس األمن وقراراته.
م��ن جان��ب ف��ي أخ��ر، ال يخف��ى عل��ى أحد 
م��ا آلت إلي��ه المس��اعدات ف��ي الم��دن الموالية 
للنظام وفي العاصمة دمش��ق، حيث تس��تخدم 
خي��م األمم المتحدة ف��ي الترويج لحملة بش��ار 
األس��د االنتخابية، وتتصدر المقرات االنتخابية، 
والحواج��ز العس��كرية التابعة للنظ��ام، وتمتلئ 
األسواق بالمواد الغذائية المخصصة للمنكوبين 
من الس��وريين، والتي يبيعها الموالون بأس��عار 

مرتفعة.
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ا�ضتمرار تدهور الو�ضع ال�ضحي ل 18 األف مدين حما�ضرين يف 
خميم الريموك بدم�ضق وتعطل اأدنى اأولويات الرعاية ال�ضحية فيه

ازدياد معاناة ال�ضوريني ال�ضحية يف لبنان 

قال��ت وكال��ة غ��وث الالجئي��ن األون��روا أن 
الوضع الصح��ي ل 18 ألف مدن��ي من الالجئين 
الفلس��طينيين ف��ي مخي��م اليرم��وك بدمش��ق 
الرعاي��ة  تعطل��ت  حي��ث  بالتده��ور،  مس��تمرا 
الصحي��ة األولية التابع��ة للوكالة ف��ي المخيم، 
وهنال��ك انعدام حاد ف��ي األمن الغذائي ونقص 

شديد في األدوية المنقذة للحياة.
وأضاف��ت األون��روا ف��ي تقريرها الس��نوي 
الصادر يوم الثالث��اء أن ربع المتطلبات الغذائية 
فق��ط ق��د تم��ت تلبيته��ا م��ن خ��الل توزيعه��ا 
للمعونات الغذائية في األشهر األربعة الماضية، 
األمر ال��ذي يزيد م��ن المخاطر الصحي��ة، وأنها 
تمكن��ت من تقديم اآلالف من الط��رود الغذائية 
الت��ي هنال��ك حاجة ماس��ة لها داخ��ل اليرموك، 
بالرغم من المخاطر الهائلة واالنقطاع المتكرر.

وأوضح��ت دائ��رة الصح��ة في األون��روا: أن 
الوكالة قامت بتأس��يس عش��ر "نق��اط صحية" 
وعملت أيضًا على تكثي��ف العمل بتلك العيادات 
الت��ي ال تزال تعمل، بعد تدمي��ر أكثر من نصف 

مراكزها الصحية في سورية.
وق��ال الدكت��ور أكيهيرو س��يتا مدي��ر دائرة 

الصح��ة باألون��روا: "لق��د كان تحدي��ا هائال، إال 
أنن��ا اس��تطعنا االس��تجابة لوض��ع مدم��ر، لقد 
قمنا بتأس��يس ثماني نقاط صحية في دمش��ق 
واثنتين في حلب، وقد س��محت لن��ا تلك النقاط 
بمواصلة االستش��ارات التي هنالك حاجة ماسة 
له��ا، وذلك عل��ى الرغم من أن أكث��ر من نصف 
عياداتنا البالغ عددها ثالثا وعشرين قد تعرضت 

للدمار أو أصبحت غير عاملة.
وأضاف الدكتور سيتا "من خالل نقل الرعاية 
الصحي��ة خ��ارج بع��ض المناط��ق وبعي��دا عن 
العيادات القائمة، تمكنت األونروا من االستجابة 
للقي��ود المفروض��ة عل��ى الحركة والت��ي أثرت 
عل��ى المس��تفيدين، وقمنا حت��ى اآلن بتحصين 

23،583 طفال ضد مرض شلل األطفال.
وأوض��ح أن الوكال��ة قامت بنق��ل العاملين 
تس��تضيف  الت��ي  المنش��آت  إل��ى  الصحيي��ن 
الالجئي��ن، كالمدارس، بحيث تصب��ح قادرة في 
بع��ض األماكن عل��ى تقديم الخدم��ات الطبية 
عل��ى مدار الس��اعة، وق��د تلقى أربع��ون فريقا 
صحي��ا تابع��ًا لألون��روا تدريبا خاصا ف��ي مجال 

الرعاية الطبية الطارئة.

كم��ا قامت الوكالة بزي��ادة اإلعانات النقدية 
لمرض��ى األونروا الذي��ن يبحثون عن العالج في 
مستشفيات غير تابعة لألونروا، "إال أن األنظمة 
الوص��ول  س��بل  الضعيف��ة وضع��ف  الصحي��ة 
للرعاية الصحية قد تس��ببت بتفش��ي األمراض 
المعدية والس��ارية مثل ش��لل األطفال والتهاب 

الكبد الوبائي.
وأك��د الدكتور س��يتا: "إن األزم��ة التي طال 
أمدها ألكثر من س��تة عقود قد تس��ببت بحدوث 
عجز كبير في مجاالت الصحة والغذاء والس��كن 
المح��ددات  وإن  المعيش��ة،  وس��بل  والتعلي��م 
المزمن��ة  والضئيل��ة  الفقي��رة  االجتماعي��ة 
للصحة، قد أوصلت الصحة الجس��دية والعقلية 
واالجتماعي��ة لجيل م��ن الجئي فلس��طين، إلى 

مقربة من نقطة الالعودة.
وأش��ار التقرير إلى أن األحداث في س��ورية 
تس��ببت في ن��زوح أكثر م��ن ربع ملي��ون الجئ 
فلسطيني داخل سورية، العديد منهم يواجهون 
نزوحا متعددًا وبحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة، 
كم��ا أن هنالك أكثر م��ن 50 ألف الجئ قد بحثوا 
عن المالذ في لبنان إضافة إلى أكثر من 10 آالف 

شخص قد بحثوا عنه في األردن.

فش��ل  الدولي��ة  العف��و  منظم��ة  وصف��ت 
المجتم��ع الدول��ي ف��ي تموي��ل برام��ج األم��م 
المتح��دة لمس��اعدة الالجئين الذي��ن يتعرضون 
إل��ى صعوبات جمة خ��الل قيامه��م بالعالج في 

مستشفيات لبنان ب" الفشل المخزي " 
وحمّل��ت المنظمة في تقرير نش��رته اليوم 
األربع��اء المجتم��ع الدول��ي مس��ؤولية تعريض 
السوريين أنفسهم للخطر، من خالل االستغناء 
عن العالج، أو االس��تدانة، أوالعودة إلى بالدهم، 
نتيج��ة عدم تمكنه��م من تلقي الع��الج الطبي 
ال��ذي يحتاجون��ه، بس��بب نق��ص المس��اعدات 

الدولية، واختالل النظام الصحي في لبنان.
وقال��ت “أودري غوغ��ران” المس��ؤولة ف��ي 
منظمة العفو الدولية: إن “الالجئين الس��وريين 
في لبنان يعانون، وهذا نتيجة مباش��رة لفش��ل 
المجتم��ع الدول��ي المخ��زي في تموي��ل برنامج 
المس��اعدة اإلنس��انية لألمم المتحدة في لبنان، 
و"حان الوقت كي يعترف المجتمع الدولي بنتائج 
فش��له في تقديم المس��اعدة المالئمة لالجئين 

السوريين" 
إل��ى  الوص��ول  إن  غوغ��ران:  وأضاف��ت 
المتخصص��ة  العالج��ات  وإل��ى  "المستش��فيات 
بالنس��بة لالجئين الس��وريين في لبنان هو غير 
كاف بتات��ا والوضع ازداد س��وءا بس��بب النقص 

الكبير في التمويل الدولي"
وأكدت منظمة العف��و الدولية في تقريرها 
على سوء تنظيم النظام الطبي اللبناني وكلفة 
العالجات، ما يجعل مسالة الطبابة بالنسبة إلى 

الالجئين السوريين أكثر صعوبة.
وأوردت نموذج��ا لفت��ى في الثانية عش��رة 
أصي��ب بح��روق بالغة وبقي أيام��ا عدة من دون 
عالج، ما تس��بب بالتهاب جروح��ه، وعندما نقل 
إل��ى المستش��فى، تكفل��ت المفوضي��ة العلي��ا 
لالجئي��ن بتغطية نفقات االلتهابات فقط وليس 
الح��روق، مؤك��دة أن ه��ذا يدفع ع��دد كبير من 
الالجئي��ن الفقراء إلى االس��تدانة م��ن اجل دفع 

ثم��ن األدوية والعالجات، ويخت��ار آخرون العودة 
إلى س��ورية كي يشتروا أدوية بأس��عار أقل، أو 
محاول��ة تلقي العالج، بالرغم من المخاطر التي 
يتعرضون لها بسبب الحرب، بينما يبقى البعض 
من دون عالج، م��ع ما يعني ذلك من مضاعفات 

خطيرة، وصوال إلى خطر الموت.
وتق��دم المفوضية العليا لالجئين مس��اعدة 
لبعض الس��وريين الذين يحتاج��ون إلى طبابة، 
لكنها تفرض معايير تتضمن الكثير من القيود، 
وتطلب مس��اهمة بنس��بة %25 م��ن المصاريف 

بسبب النقص في التمويل. 
ونوهت المنظمة بجهود لبنان الذي يواصل 
استقبال الالجئين الذين تجاوز عددهم المليون 
سوري في بلد صغير يبلغ عدد سكانه األصليين 
أربع��ة ماليين، وتوقعت أن يصل هذا العدد إلى 
ملي��ون ونص��ف الملي��ون بحلول نهاي��ة 2014، 
مش��يرة إلى الصعوبات الت��ي يواجهها لبنان في 

تأمين حاجات شعبه وواجباته تجاه الالجئين. 
وأك��دت المنظمة ض��رورة أن ال يترك لبنان 

وح��ده ليتعامل مع إحدى أس��وأ أزم��ات الالجئين 
في التاريخ، وأن هذه مس��ؤولية جماعية، وعلى 

الدول التي تملك إمكانات اقتصادية أن تقدم.
وأوضح��ت منظمة العف��و الدولية أن رفض 
الحكومة اللبنانية الس��ماح بإقامة مستش��فيات 
ميداني��ة يعرقل الجهود لناحية تس��هيل وصول 

السوريين إلى العالج.
وج��ددت دعوتها المجتم��ع الدولي إلى زيادة 
تمويل خطة مس��اعدة األم��م المتحدة، وتقديم 
المزيد من المس��اعدات للبن��ان، والدول األخرى 
في المنطقة التي تس��تضيف الجئين سوريين، 

والى استقبال الالجئين من دول أخرى.
وكانت األمم المتحدة ق��د وجهت نداًء لجمع 
6،5 ملي��ار دوالر لضحاي��ا الح��رب ف��ي س��وريا، 
في ش��هر كان��ون األول الماض��ي، لكنها حصلت 
عل��ى وعد ب2،3 ملي��ار دوالر فقط خالل مؤتمر 
المانحي��ن ال��ذي عق��د ف��ي الكويت في الش��هر 

التالي.

الجئة سورية تنتظر عند أحد مستوصفات األمم المتحدة للعالج
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ظهور �ضور تعذيب جديدة للمعتقلني بالتزامن مع فيتو رو�ضي �ضيني 
لإحالة ملف �ضورية اإىل حمكمة اجلنايات الدولية

اأكرث من مليون جريج مدين منذ بداية الثورة، ن�ضفهم من الأطفال والن�ضاء

بثت وكال��ة األناضول لألنباء ص��ورًا جديدة 
تُظهر تعذيب النظام السوري، والقتل الممنهج 
عليه��ا،  حصل��ت  المعارض��ة  م��ن  للمعتقلي��ن 
بالتزامن مع عرقلة روسيا والصين بالفيتو على 
تصويت مجل��س األمن الدولي مس��اء الخميس 
عل��ى مش��روع قانون فرنس��ي لتحوي��ل الملف 

السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتوضح الصور الجديدة جثثا لمعتقلين تحمل 
أرقاما شُ��وهت بفعل عملي��ات التعذيب ألطفال، 
وش��باب، ومس��نين، عُذب البعض منه��م بأدوات 
حادة، وتظهر ص��ورا ثانية قلع أعين عدد آخر من 
المعتقلي��ن، فيم��ا تظهر صورا أخ��رى الجثث وقد 

صُفت بجانب بعضها البعض بأرقام متتابعة.
وتوث��ق الص��ور المنش��ورة لجرائ��م ض��د 
اإلنس��انية يرتكبها النظام السوري، إضافة إلى 
55 ألف صورة ل 11 ألف معتقل نشرتها الوكالة 
في كانون الثان��ي الماضي، تظهر تعذيب نظام 
بشار األسد للمعتقلين، وقتلهم بشكل ممنهج، 
حي��ث أظهرت الصور عملي��ات التوثيق باألرقام، 
وذل��ك عبر أحد المكلفي��ن بالتصوير الذي عرف 
الحقا باسم »س��يزر«، فيما لم يتم الكشف عن 

شخصيته ألسباب أمنية.
واس��تخدمت روس��يا والصي��ن الفيت��و للمرة 
األولى، لوقف مش��روع ق��رار فرنس��ي يدعو إلى 
تحوي��ل المل��ف الس��وري إل��ى محكم��ة الجنايات 
الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل جميع 
األط��راف، وللم��رة الرابع��ة ضد قرارات مش��اريع 

قرارات غربية تتعلق بالملف السوري اإلنساني.

وعرضت فرنس��ا المش��روع »ال��ذي دعمته 
60 دول��ة بينه��ا أعض��اء ف��ي االتح��اد األوروبي 
والياب��ان وكوري��ا الجنوبية وع��دة دول إفريقية 
» ف��ي مواجه��ة تصاع��د الفظاع��ات والجرائ��م 
في س��ورية، بما يش��مل الهجم��ات الكيمياوية، 
وعمليات التعذيب المنهجية، والقصف بالبراميل 
المتفجرة، وعرقلة وصول المساعدات اإلنسانية.

ونقلت مندوبة الواليات المتحدة في مجلس 
األمن سامنتا باور: رواية قصي زكريا وهو شاهد 
سوري من معضمية الشام في ريف دمشق وثق 

انتهاكات النظام وجرائمه ضد المدنيين.
وقالت ب��اور: نتيج��ة للتصوي��ت »لن يصل 
الش��عب الس��وري إلى العدالة اليوم، معتبرة أن 
الفيت��و ال يحم��ي فقط النظ��ام الس��وري وإنما 

المجموعات اإلرهابية أيضًا.
وق��ال س��فير كوري��ا الجنوبي��ة أوه ج��ون، 
الرئيس ال��دوري للمجلس، إن »مش��روع القرار 
لم يعتمد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين 

دائمين في المجلس.
ونقل مراسل العربية عم مسؤول غربي كبير 
داخ��ل مجل��س األمن، قول��ه أن الوالي��ات المتحدة 
األميركي��ة تق��وم حالي��ًا بالنظر، ودراس��ة خيارات 
أخ��رى لتحقي��ق المحاس��بة والعدالة في س��ورية، 
فضاًل عن أن فكرة إنش��اء محكمة خاصة بسورية 
أث��ارت اهتم��ام جميع ال��دول المعني��ة في مجلس 

األمن، وكانت لها ردود فعل كبيرة في نيويورك.
بقي��ادة  حالي��ًا  العربي��ة  المجموع��ة  تع��د 

الس��عودية مش��روع قرار لعرضه على الجمعية 
العامة بش��أن المحاس��بة والش��ؤون اإلنسانية، 
وسيتعرض أيضًا لمس��ألة االنتخابات السورية، 
من المتوقع أن يق��دم إلى الجمعية العامة خالل 

الشهر القادم.
كما يوجد أيضًا مش��روع قرار تعده أستراليا 
ولوكسمبورغ واألردن وهو تحت الفصل السابع 

ويختص بالشؤون اإلنسانية.
م��ن جانبه دعا ب��ان كي م��ون األمين العام 
لألمم المتحدة مجلس األمن الخميس، لدراس��ة 
التح��ركات الواج��ب اتخاذه��ا إلل��زام األط��راف 
بتنفيذ مطالبه بوصول المس��اعدات اإلنس��انية 
التي تش��تد الحاج��ة لها إلى ماليين الس��وريين 
المحاصري��ن الذي��ن حرموا م��ن الحصول على 

مساعدات طارئة.
وق��ال: ف��ي تقري��ر رفع إل��ى المجل��س أنه 
»عل��ى الرغم من رغب��ة المجل��س المعبر عنها 
بش��كل واضح وبرغم بذل العاملين في اإلغاثة 
ألفضل الجهود، فإن القرار 2139 لم يحدث بعد 
فرقا ملموسا بالنس��بة لحياة ماليين المحتاجين 

في سورية.
وح��ان الوق��ت للمجل��س »ليدرس بش��كل 
عاج��ل الخط��وات الت��ي س��يتخذها اآلن لضمان 
االمتث��ال له��ذه المطالب، بعد ثالثة ش��هور من 
اإلجم��اع الن��ادر للمجل��س عل��ى الق��رار 2139 
المطالب بإتاحة الوصول الس��ريع واآلمن ودون 

عرقلة للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود. 

كشفت الشبكة الس��ورية لحقوق اإلنسان، 
ف��ي »تقديراته��ا األولي��ة ألع��داد الجرح��ى في 
س��ورية منذ بداية الثورة ف��ي أذار 2011 إصابة 
ما ال يقّل عن )1.1(  مليون شخص، 45 % منهم 
من النس��اء واألطف��ال، أي قراب��ة نصف مليون 

طفل وامرأة مصابين.
وق��درت الش��بكة ف��ي تقري��ر خ��اص له��ا 
أصدرت��ه الخمي��س أن نحو 120 أل��ف حالة من 
اإلصابات إجمالي اإلصابات بنسبة / 10 – 15 / % 

إصابتهم ما بين حاالت إعاقة، أو بتر لألعضاء.
إصاب��ات  »معظ��م  أن  الش��بكة  وبين��ت 
اإلنفجارات والعبوات الناسفة تكون بنسبة 50 % 
ضمن الناحية الوجهية، أما األطراف فإنها تصاب 

بنس��بة %30، ف��ي حي��ن تص��اب 
بقية أنحاء الجسم بنسبة 20 %.

ومعظم إصابات الطلق الناري 
المباش��ر والقن��ص بنس��بة 50 % 
تك��ون ضم��ن منطقت��ي الص��در 
األط��راف  إصاب��ة  أم��ا  والبط��ن، 
فتك��ون بنس��بة )%40(، والناحي��ة 

الوجهية الرأسية بنسبة 10 %.
ف��ي  الش��بكة  وأوضح��ت 
تقريرها أن »أكب��ر عدد للجرحى 
س��جل في محافظة ريف دمشق، 
حيث بلغت نحو )194( ألف جريح، 
ف��ي حي��ن بلغ��ت ف��ي محافظة 
حم��ص نح��و )187( أل��ف جريح، 
واحتل��ت محافظ��ة حل��ب المرتبة 
الثالث��ة بنح��و )183( أل��ف جريح، 
وبلغ��ت أرقام الجرح��ى في باقي 
المحافظ��ات حس��ب الترتيب كما 

يلي:

ف��ي محافظة إدل��ب نح��و )117( ألفا، وفي 
محافظ��ة درعا نحو 92 ألف��ا، وفي محافظة دير 
ال��زور حوال��ي )85( ألف��ا، فيما وصل��ت األرقام 
ف��ي محافظ��ة حماة إل��ى نحو )78( أل��ف جريح، 
وفي محافظة دمش��ق نح��و )44( ألفا، بينما في 
محافظ��ة الالذقية س��قط نح��و )34( ألفا، وفي 
محافظة الرقة )14( ألفا، وفي محافظة الحسكة 
نحو )11( ألفا، وفي بقية المحافظات )طرطوس 
_القنيط��رة_ تحدي��دا  باني��اس  منطق��ة  ف��ي 

السويداء( سقط نحو )8( آالف جريح«.
وقال��ت الش��بكة أن أب��رز االنته��اكات الت��ي 
تمارس��ها الحكومة الس��ورية بحق الجرحى هي 
القص��ف اليومي عل��ى مدار ثالث س��نوات، وهو 
الس��بب الرئيس��ي إلصابات الجرحى، إضافة إلى 

الجرح��ى م��ن المعتقلي��ن، وتعيي��ن عناصر من 
قوات األمن والشبيحة كموظفين داخل المشافي 
الحكومي��ة، فض��ال ع��ن قت��ل واعتق��ال الكوادر 

الطبية، وقصف المشافي الخاصة والميدانية.
وفي المجال الطبي وثقت الش��بكة مقتل ما 
ال يقّل عن )327( ش��خصا من الك��وادر الطبية، 
م��ن بينه��م )166( طبيب��ا، و)105( مس��عفين، 
و)56( صيدليا خالل الفترة نفسها ثالث سنوات.

وأشارت إلى أن »إعداد هذه الدراسة استغرق 
قراب��ة )9( أش��هر، ق��ام خالله��ا فريق الش��بكة 
داخل وخارج البالد بعش��رات الزيارات للمشافي، 
والمخيم��ات، وأماك��ن القص��ف، وأج��رى لقاءات 
مع عش��رات األطباء، باإلضافة إل��ى مقابالت مع 
الجرح��ى أنفس��هم للحدي��ث عن 

كيفية اإلصابة«
ودعت الش��بكة في توصياته 
ض��رورة  إل��ى  األم��ن،  مجل��س 
فرض منطقة حظر طيران فوق 
المناط��ق الخارج��ة عن س��يطرة 
الق��وات الحكومي��ة، ك��ي تتوقف 
باعتباره��ا  القص��ف،  عملي��ات 
الس��بب الرئيس��ي ف��ي س��قوط 
أعداد يومية هائلة من الجرحى«، 
وناشدت المجتمع الدولي، واألمم 
المتحدة، بوقف تمرير المساعدات 
للحكوم��ة الس��ورية بعدم��ا ثبت 
م��رات عدي��دة قيامها بتس��ييس 
تلك المساعدات، وإعطائها لقوات 
له  الموالي��ة  والمناط��ق  النظ��ام 
بنسبة تفوق ما يقدم للمحتاجين 

فعليًا.
جريحة سورية في إحدى المشافي اللبنانية
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اقت�ضاديون �ضوريون: اإدارة احلكومة القت�ضادية 
مف�ضولة عن الواقع وت�ضيء ل�ضوريا واقت�ضادها

أع��رب عدد م��ن االقتصاديين الس��وريين، 
ل�«سوريتنا«، عن امتعاضهم من إدارة الحكومة 
الس��ورية لالقتصاد الس��وري، وعدم شفافيتها 
فيم��ا يخص األرق��ام والمؤش��رات االقتصادية، 
إضاف��ة إلى التصريح��ات اإلعالمية، التي تحمل 
أرقام��ًا غير معروفة المصدر، تس��يء لس��وريا 

واقتصادها.
اقتصادي��ون، طلب��وا ع��دم ذك��ر  واعتب��ر 
أن  بأمنه��م،  تتعل��ق  لألس��باب  أس��مائهم 
»تصريحات الحكومة وعلى رأسها رئيسها وائل 
الحلقي، ف��ي الفترة الماضي��ة، كانت مفصولة 
ع��ن الواق��ع، وهذا ينم عن ضع��ف اإلدارة وعم 
أهليته��ا«، قائلي��ن »لو كنا في دولة مؤسس��ات 
وأق��ر رئيس الحكومة فيه��ا أن، موظف القطاع 
الع��ام يعمل 22 دقيقة في اليوم، في حين يبلغ 
عدد موظفي القطاع 2.5 مليون موظف، منهم 
نح��و %75 متغيبي��ن ع��ن عمله��م ويتقاضون 
رواتبهم، في إش��ارة إلى وجود حالة من الفساد 
والتس��يب، كان أج��در ب��ه أن يقدم اس��تقالته، 
على أن يحال ه��و والصف األول في اإلدارة إلى 

القضاء«.
كم��ا أب��دوا اس��تهجانهم من ه��ذه األرقام، 
قائلين »لو س��لمنا ج��دال بصحة ه��ذه األرقام، 
يعن��ي ذل��ك أن ع��دد الموظفين الذي��ن مازالوا 
عل��ى رأس عملهم يبلغ عدده��م نحو 625 ألف 
موظف، وإذا احتس��بنا ع��دد الموظفي��ن الذين 
ينج��زون عم��ل موظف واح��د يعمل 8 س��اعات 
كاملة يوميا، نكتش��ف أنه��م 21 موظف، وهذا 
يعني أن من يستطيع تشغيل القطاع العام في 

سورية هم أقل من 30 ألف موظف«.

ورأوا أن ه��ذا التصريح ق��د يقرأ بعدة أوجه 
»أوال، والذي قد يكون األكثر إيجابية، أنها جهل 
وع��دم معرفة بالواقع االقتصادي الس��وري، أما 
ثانيا فقد يكون اله��دف إعالمي لتخفيف ضغط 
الموظفي��ن المطالبي��ن بزي��ادة رواتبهم، جراء 
ارتف��اع األس��عار الجنوني، ما زاد م��ن أعبائهم 
تأمي��ن  ع��ن  عاجزي��ن  وجعله��م  المعيش��ية، 

أساسيات حياتهم اليومية«. 
وتابع��وا »ثالثا، وه��و األخط��ر، فقد يكون 
الهدف اإلس��اءة للقطاع العام، وتصوير القطاع 
الع��ام على أنه مؤسس��ة فاش��لة، به��دف بيعه 
أو خصخصته بش��كل كل��ي أو جزئي، ضمن ما 
يتم الحديث عنه من إع��ادة إعمار وما يأتي من 

التزامات سداد الديون«.
ولفت��وا إلى أن »الش��فافية االقتصادية في 
س��ورية هي األدن��ى عربيا، حيث تعت��م اإلدارة 
االقتصادي��ة عل��ى الحقائ��ق االقتصادية، وفي 
كثي��ر م��ن األحي��ان تعتم��د عل��ى اإلع��الن عن 
أرقام عام��ة، وال يمكن اعتمادها كمؤش��رات«، 
معتبري��ن أن »هذا يح��ول دون إنجاز أي تحليل 
دقيق للواقع االقتص��ادي، إضافة إلى الضغوط 

األمنية«.
عل��ى  تقتص��ر  ل��م  »اإلس��اءة  أن  وبين��وا 
القط��اع الع��ام بل أيض��ًا للقط��اع الخاص، من 
تجار وصناعيين، عبر تحميلهم مس��ؤولية رفع 
األس��عار بش��كل كام��ل، مغفلين بيئ��ة العمل 
الحالية في س��ورية، من رفع الحكومة ألس��عار 

تكاليف اإلنتاج، وتردي األوضاع األمنية«.
وأضاف��وا أن »الحكوم��ة فش��لت ف��ي إدارة 
سعر صرف الليرة، ما تسبب في ارتفاع األسعار 

بش��كل جنون��ي، وخس��ائر للكثي��ر م��ن رجال 
األعمال، عبر ت��آكل رأس المال، أضف إلى ذلك 
الق��رارات االقتصادي��ة، التي خدم��ت فئة قليلة 
م��ن المتنفذين، كقرار جدولة القروض األخير، 
والذي لم يس��تفد منه سوى ستة أشخاص، من 

بين مئات المتعسرين ماليا«. 
يعتم��د  االقتص��ادي  »الفري��ق  إن  وقال��وا 
منه��ج التجري��ب والمعالجة اآلني��ة لالحتياجات، 
وهذا ملموس بش��كل واضح عبر تكرر األزمات 
االقتصادي��ة واالختناق��ات المالي��ة ف��ي فترات 
زمني��ة متالحقة ومتقاربة«، مبينين أن »األزمة 
تس��ببت في اختالل توازن توزي��ع الدخل، ففي 
حين ت��زداد ث��روة قلة م��ن المتنفذي��ن إضافة 
إلى الطبق��ة الحاكمة، يزداد فق��ر الماليين من 

السوريين«. 
وأوضحوا أن »السوريين يعيشون اليوم في 
ظل اقتصاد حرب، وس��وق منفلته احتكارية، ما 
تس��بب في تمركز ثروات جدي��دة بيد مجموعة 
صغيرة من داعم��ي النظام السياس��ي، وزيادة 

عدد الفقراء السوريين.
وكان��ت تقاري��ر أممية بين��ت أن 18 مليون 
س��وري تحول��وا للعي��ش تحت خ��ط الفقر، في 
وق��ت ارتفع مع��دل البطال��ة إل��ى %50، وتقدر 
خس��ائر االقتص��اد الس��وري بأكث��ر م��ن 200 
ملي��ار دوالر حت��ى نهاي��ة الع��ام الماض��ي، في 
حي��ن تتواصل المواجهات العس��كرية، ما يؤدي 
إل��ى مقتل العش��رات يوميا، دون ظه��ور بوادر 
لحل يحق��ن دماء الس��وريين ويحقق مطالبهم 

بالحرية والعدالة. 

  ريان محمد  -  دمشق

سوق منطقة باب سريجة في العاصمة دمشق



6

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

 / 
يار

 / أ
25

 | 
 )1

40
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ف

مل
ال

فكر ولي�ض كفر
قراءة يف العلمانية و�ضرط احلياد الديني
  ياسر مرزوق

في عدد س��ابق من س��وريتنا ق��دم الزميل 
فارس حسّان مادًة بعنوان العلمانية والمواطنة، 
وعل��ى صفحة التواصل الخاصة بالجريدة توالت 
الردود على اعتبار أن الكاتب ارتكب خطًأ منهجيًا 
في المقال المذكور كون العلمانية جاءت تتويجًا 
للص��راع بين العلماء الغربيين ردًا على تس��لط 
الكنيس��ة في أوروب��ا، وكون اإلس��الم ال يمتلك 
كنيس��ة فالمصطلح بالتالي غريب وغير مناسب 
لمجتمعاتنا، وكأن اإلسالم لم يعرف في تاريخه 
صراع��ًا بين أه��ل النق��ل والعقل، ول��م تحرق 
كت��ب ابن رش��د أو غي��ره مم��ن بن��ت الحضارة 
الغربي��ة مجده��ا عل��ى آث��اره، وكأن كل ما هو 
منجز تاريخي أو فلسفي مرفوض كونه صنيعة 

الغرب وال يحترم خصوصيات مجتمعنا.
 يق��ول ابن تيمية الذي ع��اش بين القرنين 
13/ 14 م ف��ي كتابه »درء التعارض بين العقل 
والنق��ل«: »إن م��ا ه��و ثابت بالس��مع فهو ثابت 
سواء علمنا بالعقل أو لم نعلم بثبوته ال بالعقل 
وال بغي��ره، وإذا كان الش��رع يقوم على الس��مع 
فيجب تقديم الش��رع عند التع��ارض مع العقل، 
وتقديم��ه أيضًا عند التعارض م��ع إجماع األمة، 
ألن اإلجماع يستلزم طاعة العقل للسمع.. وهذه 
الطاع��ة تس��تلزم تن��ازل العقل عن اس��تعمال 
المج��از ف��ي تأويل الن��ص الدين��ي، ألن النص 
ال يقبل المج��از، ولهذا فمن يخ��رج عن اإلجماع 

يكون موضع تكفير بالضرورة«.
ف��ي ملفنا اليوم ق��راءة للعلماني��ة بوصفها 
فكرًا وليس كفرًا، فوفقًا لمجلة البعث اإلسالمي، 
العدد9، المجلد 39، جمادى األولى 1412ه�، قال 
الش��يخ أبو الحس��ن الن��دوي، في ن��دوة نظمتها 
جمعي��ة المثقفي��ن المس��لمين ف��ي الهن��د عام 
1991: »ل��و فقدت الب��الد ال ق��در اهلل العلمانية 
والجمهورية والالعنف، س��وف ال تبقى البالد كما 
هي.. إن العلمانية تشبه شجرة ال تقربها الحيات 
والعقارب والدويبات السامة األخرى، وإنها ضمان 

لسالمة الشعب الهندي وسالمة البالد«.

عن العلمانية
ال ش��ك أن الديمقراطية والعلمانية وحقوق 
اإلنس��ان ومجموع��ة القي��م المالزم��ة لها مثل 
المواطنة وحريات المواطن وحقوقه، قد ظهرت 
ف��ي البداية ف��ي الغ��رب األوروبي الرأس��مالي، 
وهن��اك من يرفضها مباش��رة أو م��داورة بحجة 
أنها ليس��ت من عندنا معروف على سبيل المثال 
أن القي��م اإلنس��انية الكب��رى والقي��م الجديدة 
الحاسمة في تطور البشرية والحركات التاريخية 
العظم��ى الت��ي غيرت وج��ه العال��م ظهرت في 
مواق��ع متنوعة وفت��رات متع��ددة ومتباعدة في 
الزمان والمكان، نشأت المسيحية ونشأ اإلسالم 
ف��ي منطقتنا وعل��ى طرفنا م��ن البحر األبيض 
المتوس��ط ولي��س ف��ي أوروب��ا، وف��ي عمليات 
التب��ادل الحض��اري والتفاعل الثقاف��ي المديدة 
س��لمًا وحربًا وفتحًا، أخذت أوروبا المسيحية من 
عندنا كما أخذنا نحن منها عصر النهضة وعصر 
األنوار والحداث��ة األوروبية عمومًا، بعبارة ثانية 
أعطيناه��م الكثير وأخذنا منه��م الكثير، ونحن 
نفاخ��ر بم��ا أعطين��ا لألوروبيي��ن وال يعيبن��ا أن 

نك��ون قد أخذنا عنهم ومنه��م أو إن هم فاخروا 
أيضًا بأنهم أعطونا الكثير.

أو  والديمقراطي��ة  العلماني��ة  كان��ت  إذا 
الليبرالي��ة أو فكرة حقوق اإلنس��ان، قد نش��أت 
كلها في أوروبا، فهذه واقعة تاريخية تمكنت من 
أن تتحول إلى نم��وذج عالمي تاريخي تمامًا كما 
حصل مع اإلسالم الذي بدأ بمدينتين صغيرتين 
في الصحراء على حافة االمبراطورية الرومانية 
ث��م تحول إلى نم��وذج عالم��ي تاريخي، وكذلك 
الح��ال بالنس��بة للمس��يحية الت��ي نش��أت ف��ي 
مقاطع��ة روماني��ة مهمل��ة اس��مها فلس��طين 

وتحولت فيما بعد إلى نموذج عالمي تاريخي.
وكون مس��ألة مثل العلمانية وما يرافقها من 
قيم قد جاءتنا من أوروبا أواًل ال ينتقص من أهميتها 
أو تقدمه��ا أو تقدميتها، أو من دورها المطلوب في 
حياتنا المعاص��رة، أضافًة إل��ى أن تاريخنا الحديث 
كل��ه غي��ر قابل للفه��م بمع��زل عن أوروب��ا وعن 
التاريخ األوروبي الحديث، تمامًا كما أن تاريخ إيران 
مثاًل غير قابل للفهم بعد الفتح اإلس��المي وانهيار 
االمبراطورية الفارسية القديمة بمعزل عن العرب 
واإلس��الم، أوروب��ا اقتحم��ت التش��كيلة العثمانية 
اإلس��المية القائمة يومها بطريقة تشبه االقتحام 
العربي اإلسالمي للتش��كيلة الفارسية التي كانت 
قائمة قب��اًل، وفي الحالتين لم يع��د باإلمكان فهم 
التاري��خ المحلي بمعزل عن عملي��ة االقتحام هذه 
وم��ا ترتب عليها من آثار هائل��ة على كل من حياة 

المجتمعين المعنيين.
العلماني��ة والديمقراطي��ة والحري��ات وم��ا 
يرافقه��ا م��ن قيم وإج��راءات بغ��ض النظر عن 
م��كان نش��وئها ومواق��ع تطوره��ا تحول��ت إلى 
نموذج عالم��ي عليه إجماع واس��ع وهائل، حتى 
خصوم وأعداء هذا النموذج، حين يقعون ضحايا 
اضطه��اد خصومهم يلجأون إلي��ه ويحتمون به، 
وينطبق ه��ذا بصورة خاصة على اإلس��الميين 
الذي يرفضون العلمانية والديمقراطية ومساواة 
الرج��ل بالمرأة..الخ، على اعتب��ار أنها كلها غير 
إس��المية، وبعضهم يعتبرها نظام كفر، لكنهم 
يحتم��ون بقيم ه��ذا النظام ويلج��أون إليها في 
اللحظة التي يق��ع التنكيل عليهم وبهم، عندها 
فق��ط يصب��ح للعلمانية أهمي��ة ومعنى لديهم، 
فعن��د المس��اس بالحري��ات الدينية في فرنس��ا 
مثاًل يلجأ اإلس��الميون للقضاء الفرنس��ي الذي 
يفت��رض عليه إنصافه��م عماًل بمب��دأ علمانية 

الدولية وحيادها الديني.

يف تعريف العلمانية 
العلماني��ة لغة: أول من اس��تخدم مصطلح 
العلماني��ة في العالم العرب��ي هو إليوس بقطر 
ف��ي معج��م عربي فرنس��ي م��ن تأليفه س��نة 
1827 م، والعلماني��ة لغ��ًة لف��ظ مترج��م عن » 
 Secularite  « أو  باإلنجليزي��ة   «  Secularism
كلم��ة  م��ن  مش��تقة  وه��ي  بالفرنس��ية،   «
أو  العال��م  »Saeculum س��يكولوم »، وتعن��ي 
الدنيا، وهناك من ينطق العلمانية بكسر العين، 
 »Science « نسبة إلى العلم نسبة خاطئة، ألن
 ،« Scientific « :العلم النس��بة إليه باإلنجليزية

.Scientifique« « :وبالفرنسية

وهن��اك م��ن ينطقه��ا بالفت��ح، نس��بة إلى 
العَْلم، بمعنى العالم أي: الدنيا.

جاء في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع 
اللغ��ة العربية في القاهرة ما نصه: »العَلماني: 
نس��بة إلى العَلم أي العال��م، وهو خالف الديني 

أو الكهنوتي«.
أم��ا اصطالح��ًا: فالعلمانيّة فلس��فة، وهي 
ثمرة تأمّالت فلس��فية جاءت لمناقضة ومحاربة 
التص��ورات المثالي��ة والدّيني��ة، وقد اس��تخدم 
المصطل��ح ألول مرة مع توقيع صلح وس��تفاليا 
ع��ام 1648م ال��ذي أنهى أتون الح��روب الدينية 
المندلع��ة ف��ي أورب��ا  -  وأعل��ن بداي��ة ظه��ور 
الدول��ة القومية الحديثة » أي الدولة العلمانية » 
مش��يرًا إلى »علمنة« ممتلكات الكنيسة بمعنى 
نقلها إلى س��لطات غير دينية أي لسلطة الدولة 
المدنية. وقد اتس��ع المجال الداللي للكلمة على 
ي��د جون هولي��وك 1817  -  1906م الذي عرف 
العلماني��ة بأنها: »اإليم��ان بإمكانية إصالح حال 
اإلنس��ان من خالل الطرق المادية دون التصدي 
لقضي��ة اإليم��ان س��واء بالقب��ول أو الرفض«، 
وأض��اف: »ال يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد 
المس��يحية هي فقط مس��تقلة عنها؛ وال تقوم 
بف��رض مبادئه��ا وقيوده��ا على م��ن ال يود أن 
يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، 
وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر 

نتائجها في هذه الحياة«.
وتقدم دائ��رة المع��ارف البريطانية تعريف 
العلماني��ة بكونها: »حرك��ة اجتماعية تتجه نحو 
االهتمام بالش��ؤون األرضية ب��داًل من االهتمام 
بالشؤون اآلخروية. وهي تعتبر جزًءا من النزعة 
اإلنسانية التي سادت منذ عصر النهضة الداعية 
إلعالء ش��أن اإلنس��ان واألمور المرتبطة به بداًل 
من إفراط االهتمام بالعزوف عن ش��ؤون الحياة 
والتأم��ل ف��ي اهلل والي��وم األخي��ر. وق��د كان��ت 
اإلنجازات الثقافية البش��رية المختلفة في عصر 
النهضة أحد أب��رز منطلقاتها، فبداًل من تحقيق 
غاي��ات اإلنس��ان م��ن س��عادة ورفاه ف��ي الحياة 
اآلخرة، س��عت العلماني��ة في أح��د جوانبها إلى 

تحقيق ذلك في الحياة الحالية«.
ويذهب محمود أمين العالم إلى أن العلمانية 
ليس��ت مجرد فص��ل الدين عن الدول��ة وإنما هي 
»رؤي��ة وس��لوك ومنه��ج«. وهذه الرؤي��ة »تحمل 
المالمح الجوهرية إلنس��انية اإلنسان وتعبِّر عن 
طموحه الثنائي الروحي والمادي للس���يطرة على 
جمي��ع المع�وق��ات الت��ي تقف في طري��ق تقدمه 
وس��عادته وازده��اره«. فالعلمانية ال تس��قط في 
النسبية والعدمية وال ترفض فكرة الكل والجوهر 
وال��روح والمطل��ق. وال تُعارض الدي��ن »بل لعل 
العلمانية تك��ون منطلقًا صالح��ًا للتجديد الديني 

نفسه بما يتالءم ومستجدات الحياة والواقع«.
 كما ميز الدكتور عبد الوهاب المسيري بين 

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة.
 العلمانية الجزئية: هي رؤية جزئية للواقع 
ال تتعام��ل مع األبع��اد الكلي��ة والمعرفية، ومن 
ثم ال تتس��م بالشمول، وتذهب هذه الرؤية إلى 
وجوب فص��ل الدين عن عالم السياس��ة، وربما 
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االقتص��اد وه��و م��ا يُعبر عن��ه بعب��ارة »فصل 
الدين ع��ن الدولة«، ومثل ه��ذه الرؤية الجزئية 
تل��زم الصمت حيال المجاالت األخرى من الحياة، 
وال تنك��ر وج��ود مطلق��ات أو كلي��ات أخالقية أو 
وجود ميتافيزيقا وما ورائيات، ويمكن تس��ميتها 
»العلمانية األخالقية« أو »العلمانية اإلنسانية«.

 العلماني��ة الش��املة: رؤي��ة ش��املة للواقع 
تحاول بكل صرام��ة تحييد عالقة الدين والقيم 
المطلقة والغيبيات بكل مجاالت الحياة، ويتفرع 
ع��ن ه��ذه الرؤي��ة نظري��ات ترتكز عل��ى البعد 
الم��ادي للك��ون وأن المعرف��ة المادي��ة المصدر 
الوحيد لألخالق وأن اإلنس��ان يغلب عليه الطابع 
المادي ال الروحي،ويطلق عليها أيضًا »العلمانية 

الطبيعية المادية« نسبة للمادة والطبيعة.
ويعتبر الفرق بين ما يطلق عليه »العلمانية 
الجزئية« وما يس��مى »العلمانية الش��املة« هو 
الف��رق بين مراحل تاريخية لنفس الرؤية، حيث 
اتس��مت العلمانية بمحدوديتها وانحصارها في 
المجالي��ن االقتص��ادي والسياس��ي حي��ن كانت 
هناك بقايا قيم مسيحية إنسانية، ومع التغلغل 
الش��ديد للدولة ومؤسس��اتها في الحياة اليومية 
للفرد انف��ردت الدولة العلمانية بتش��كيل رؤية 
شاملة لحياة اإلنسان بعيدة عن الغيبيات، واعتبر 
بعض الباحثين »العلمانية الشاملة« هي تجلي 

لما يطلق عليه »هيمنة الدولة على الدين«.

املواطنة والعلمانية 
ألن العلمانية نشأت في األصل في مواجهة 
الس��لطات الديني��ة ف��ي أوروب��ا، ارتبط��ت دومًا 
بالمواجهة مع سلطة دينية ما أو عقائد دينية ما. 
وهناك من اإلس��الميين كما ذكرنا في المقدمة 
م��ن يت��ذرع بمنطق سفس��طائي يق��ول بما أن 
العلمانية قامت نتيجة المواجهة مع الكنيسة في 
أوروبا وبما أنه ليس في اإلسالم كنيسة ال توجد 
مش��كلة علمانية في اإلسالم وديار اإلسالم، مع 
أن مشكلة العلمانية يمكن أن تنشأ في أي مكان 
وبالنس��بة ألية عقيدة في االسلم كما في غيره 
بكنيسة أو بال كنيسة، ألنها تخص في األساس 

عالقة الدولة بمواطنيها في العصر الحديث.

تش��ترط دول��ة المواطن��ة علماني��ة الدولة 
ومدنية تشريعاتها ألن الدولة غير العلمانية هنا 
ال يمك��ن أن تكون دولة لجمي��ع مواطنيها وهذا 
ما تحارب ضده األقلية المس��لمة في الهند ألنها 
تري��د للدولة أن تكون للمس��لمين أيض��ًا وأن ال 
تحابي الهندوس على حس��ابهم وحساب األديان 
والمذاهب والطوائف األخرى التي تعج بها الهند، 
وم��ع ذلك تبقى العلمانية ف��ي التطبيق العملي 
ناقصة حتى ف��ي أرقى البل��دان وأكثرها تقدمًا 
وديمقراطي��ة، لكننا نتكلم اآلن ع��ن المبدأ وأي 
مب��دأ ينجح في التطبيق العمل��ي في أي مجتمع 
بحدود 80 إل��ى 85 بالمئة يكون قد حقق نجاحًا 
باه��رًا، رئي��س الدول��ة ف��ي الهند مس��لم على 
الرغم من المش��اكل والمذابح والعقبات هناك، 
رئيس الواليات المتحدة األمريكية اليوم ينتمي 
إلى األقلية الس��وداء على الرغ��م من عنصرية 
المجتم��ع األمريك��ي البيض��اء والمتاع��ب الت��ي 
مازالت تعاني منها تلك األقلية، كما كان الرئيس 
الفرنس��ي المنتخ��ب ديمقراطي��ًا بروتس��تانتي 
على الرغم من تراث فرنسا الكاثوليكي العميق 
والش��ديد، كما أن كاثوليكيًا ككينيدي وصل إلى 
البي��ت األبي��ض على الرغ��م من بروتس��تانتية 

المجتمع األمريكي المتزمتة.
العلمانية هي جزء من الرؤية الديمقراطية 
المواطني��ة بق��در ماهي ش��رط للمس��اواة بين 
األفراد ف��ي القانون وأم��ام المجتم��ع أي تحييد 
دور الدول��ة الدين��ي بمعنى أن ال يك��ون للدولة 
دور ديني وأال تدعم الس��لطة السياسية جماعة 
ديني��ة ض��د أخ��رى، وهو م��ا يمكن أن نس��ميه 
الي��وم بالحيادية المذهبية للدولة الذي يش��كل 
ش��رط تعاملها مع مواطنيها بالتس��اوي وكأفراد 
متساويين ومن دون النظر إلى أصولهم الدينية، 
والدول��ة الحديثة دولة المواطنين، ال تتعامل مع 
الناس كجماعات أو مذاهب أو عشائر، بل كأفراد 
فالديمقراطي��ة بالعمق وبما تعنيه من مس��اواة 
قانوني��ة وأخالقي��ة بي��ن األفراد وف��ي الحقوق 
والواجبات، تفترض حي��اد الدولة الديني لكن ال 
تفت��رض محاربة الدين وال العداء له وال تجفيف 
منابع االيمان، فالعداء للدين هو أيضًا عمل من 

طبيعة دينية وتبشيرية مناقض للعلمانية.

العرب والعلمانية 
تس��ار الكثير من الش��كوك ل��دى الكثير من 
الباحثين في ق��درة العرب وثقافتهم على تقبل 
القي��م العلماني��ة، وما هذه التس��اؤالت إال دليل 
على أزمة العالم العربي الراهن نفسه، واألزمة 
االيديولوجي��ة الت��ي تتجل��ى م��ن خ��الل تفاقم 
اخت��الل فهم الع��رب من جدي��د لعالق��ة الدولة 
بالدي��ن، واختالل مفه��وم الدين ذات��ه، وكذلك 
الموق��ف من حري��ة االعتقاد والتفكي��ر، وطالما 
ترفض الدول العربية االعتراف بحرية االعتقاد، 
ستبقى مس��ألة العلمانية ومعها حرية االعتقاد 
والتفكير معلقة واألزمة مس��تمرة، فالدولة هي 
التي تس��ن قاع��دة العمل وتعب��د الطريق الذي 
يتبع��ه األف��راد وإذا كان��ت هي أول م��ن يخرق 
قاع��دة حرية العقيدة، فال ينبغ��ي أن نتوقع من 
األف��راد الخاضعي��ن لس��لطتها والمجبرين على 
مس��ايرتها أن يكونوا أكثر حرصًا على التعددية 
الفكري��ة وفصل االعتق��ادات الدينية عن العمل 

السياسي.
انع��دام  ليس��ت  العرب��ي  العال��م  مش��كلة 
العلمانية بل تغول الدولة على المجتمع، وعندما 
تحل هذه المش��كلة وتك��ف الدولة ع��ن اغتيال 
العق��ل وإلغ��اء الضمير وقتل ال��روح وغل أيادي 
األف��راد وأفئدتهم، وبعث الغل ف��ي صدورهم، 
س��نجد الن��اس يتعامل��ون بتس��امح أكث��ر على 
المس��توى الديني والمذهبي والسياسي، وعلى 
مس��توى تعامل المجتمع بين مكوناته، وتعامله 
م��ع الدولة وتعام��ل التيارات الفكري��ة المتعددة 
والمتباين��ة فيما بينها وتعاملنا جميعًا مع الخارج 
المختل��ف عن��ا، فجوه��ر العلمن��ة ف��ي العم��ق 
ليس ش��يئًا آخر س��وى إخضاع جميع المؤسسات 
والس��لوكيات  والقي��م  والقواني��ن  والنش��اطات 
االجتماعي��ة للنقد وللمحاكم��ة العقليين، وإزالة 
أي ن��وع من التقديس عنه��ا، ومن هذا اإلخضاع 
للعق��ل ينب��ع اس��تقالل المجتمع��ات اإلنس��انية 
وحرياته��ا اتج��اه واقعه��ا ومصيره��ا وهذه هو 
جوهر العلمنة التي تعن��ي أن الواقع االجتماعي 
ال��ذي نعي��ش فيه ليس ق��درًا وال ثم��رة منطق 

قدري ال يرحم، إنما هو ثمرة وعينا وعملنا.

. . 
ف

مل
ال

عمل للفان عاصم الباشا
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الدكتوراه قبل القيادة واملنا�ضب
  خالد قنوت

في بداية س��يطرة رفعت األس��د شقيق 
حافظ األس��د على مفاصل الدولة الس��ورية 
قبل نفيه خارج سورية، كانت السيطرة على 
الجامع��ات وال��كادر التعليمي فيه��ا من أهم 
أهدافه وكان من المفروض له قبل أن يدخل 
ف��ي هذا المج��ال أن يجد جواز س��فره لعبور 
بواب��ة التعليم العالي فما كان منه س��وى أن 
حص��ل على درجة الدكت��وراه وأظن بالتاريخ 
م��ن إح��دى الجامعات المغم��ورة وقد كتب له 
رسالة الدكتوراه جار أهل زوجتي في مدينة 
جبل��ة، وأظن أنه من عائلة خيربك، بعد ذلك 
اس��تولى على مركز الدراس��ات العلي��ا التابع 
لوزارة التعليم العالي وصار يتحكم بتفاصيل 
ال��وزارة وبالتعين��ات ل��كل كوادره��ا العلمية 

متقصدًا التعيين واإلقصاء الطائفيين. 
روى لي أس��تاذي والمشرف على مشروع 
تخرج��ي الدكتور ش��وقي البطل أن��ه عندما 
كان عمي��د الكلي��ة جاءه أحد المرش��حين من 
قبل هيثة الدراس��ات العليا لالنضمام للكادر 
التعليم��ي ف��ي الكلية وكالع��ادة يقوم عميد 
الكلية بمقابلته والتأك��د من وثائقه العلمية 
والبحثية ثم يناقشه فيها قبل أن يقبل طلبه 
كم��درس جامع��ي. رف��ض الدكتور ش��وقي 
البط��ل قبول هذا الرجل بس��بب ع��دم ثقته 
بالوثائ��ق وال بالجامع��ة التي أص��درت درجة 
الدكت��وراه له وأكد ل��ي أن أي طالب في كلية 
الهندسة الكهربائية يفهم أضعاف ما يفهمه 
ه��ذا الق��ادم بش��هادة دكت��وراه بالهندس��ة 
الكهربائي��ة. في اليوم التال��ي اتصل به أحد 
ضباط سرايا الدفاع من مكتب الدكتور رفعت 
األس��د مهددًا ومتوعدًا فم��ا كان من الدكتور 
ش��وقي البط��ل إال أن قب��ل الطل��ب وبعدها 
اكتف��ى بتدري��س م��ادة وحي��دة في الس��نة 
الخامسة في قسم هندسة الطاقة بينما كان 
الدكتور المدعوم يدرس��نا م��ادة أخرى وكان 
م��ن الممك��ن ألي طالب أن يكتش��ف تواضع 

أدائه العلمي.
حم��ى درج��ة الدكتوراه س��عرت بوصول 
بش��ار األس��د إلى س��دة الحكم في س��ورية 
م��ع أن��ه علمي��ًا هو طبي��ب وال يحم��ل درجة 
الدكتوراه وص��ار ألي طامح أو طامع لمنصب 

وزاري أو أمن��ي أو سياس��ي ف��ي س��ورية أن 
يحص��ل على درجة الدكتوراه قبل أي ش��يء 
آخ��ر فكانت جامعات دول أوربة الش��رقية ثم 
الجامعات اللبنانية والسورية أفضل الوجهات 
للحص��ول على الدكتوراه عن طريق الضغط 
أو الرش��وة وكذل��ك جامع��ات بع��ض ال��دول 
الغربية المغمورة وغي��ر المعترف فيها دوليًا 

عن طريق شرائها بالمال.
يمكن ألي متتبع للمس��ؤولين السوريين 
الذي��ن يضعون قبل اس��مائهم كلمة دكتور، 
أن يبح��ث ع��ن أص��ل ه��ذه الدرج��ة العلمية 
وعن الجامعة الت��ي أصدرتها والبحث العلمي 
المق��دم ليع��رف أنه��ا دكتوراه م��زورة وهي 
جريم��ة موصوف��ة بح��ق أي مجتم��ع يحترم 
نفس��ه ويحترم العل��م، فعلى س��بيل المثال 
الس��ابق  ال��وزراء  رئي��س  كان  إال،  لي��س 
مصطفى ميرو ومحافظ حلب الفأس��د سابقًا 
يمل��ك درجة الدكت��وراه باللغ��ة العربية من 
دولة أرمينيا وحس��ب المعلومات فإنه لم يزر 
أرمينيا إال وهو بصفة رئيس الوزراء السوري 

الدكتور مصطفى ميرو.
الطغم��ة الكب��رى، أنن��ا يوم��ًا بع��د يوم 
نق��رأ ع��ن ش��هادات علمي��ة عالية مش��كوك 
بمصداقيته��ا لبع��ض أعض��اء م��ا يدعي أنه 
قيادة المعارضة ف��ي المجلس الوطني وفي 
االئتالف وكأننا في حالة استنساخ لمسؤولي 

البعث في سورية القائمين على السلطة؟؟
ول��و  نفس��ية،  تحليلي��ة  دراس��ة  ف��ي 
متواضع��ة، نرى مدى الخراب النفس��ي الذي 
نج��ح النظ��ام ف��ي إحداثه حتى ف��ي صفوف 
م��ن يعتب��رون النخب��ة العلمية في س��ورية 
وف��ي الس��وريين في الداخ��ل وف��ي الخارج 
وص��ار طبيعيًا أن يص��دق الجميع م��ا يقوله 
أي مس��ؤول أو معارض عندم��ا يكنى بدرجة 
الدكتوراه )حتى ول��و كان طبيبًا فقط(، حتى 
ل��و كان كالم��ه غير علم��ي وغي��ر منطقي. 
ص��ارت لصفة الدكت��ور مصداقية وموثوقية 
أولي��ة قبل أن نقرأ ونحل��ل ما يقوله صاحبها 
وقب��ل أن نتأكد م��ن حقيقة درجت��ه العلمية 

التي يصر على إظهارها للجميع.
و نتس��اءل، هل كان أهم ثوريين العالم 

يحمل��ون بالض��رورة ش��هادات علمي��ة عالية 
ليكونوا قادة لش��عوبهم ويحقق��ون النصر؟ 
م��ن لينين إلى هو ش��ي منه، إلى ماو تس��ي 
تون��غ، إل��ى دانت��ون إل��ى س��لفادور الليندي 
وإل��ى تش��ي غيف��ارا الذي��ن كان��ا طبيب��ان 
وال يحم��الن درج��ة الدكت��وراه، ه��ذه العقد 
النفس��ية والعصابية ال تصيب سوى أصحاب 
النفوس الضعيفة والتي بالضرورة هي حالة 
ارتزاقي��ة وطفيلي��ة عل��ى المجتمعات فكيف 
عل��ى الثورات وبالتأكيد هم أكثر األش��خاص 
القابلي��ن للم��زاودة والعبث بمصائ��ر الناس 
والوطن ألنهم تسعون لصالحهم الشخصية 

الضيقة.
من��ذ الي��وم األول كان على أي مؤسس��ة 
معارضة س��ورية تعمل بالخ��ارج أن تصارح 
كل  ومالي��ة  ومهني��ة  بتاري��خ  الس��وريين 
مع��ارض يعم��ل فيه��ا وأن يع��رف الجمي��ع 
مص��ادر رزقه وتعليم��ه وتاريخه السياس��ي 
بكل شفافية وصدق ودون خجل ألن ما يبنى 
على باطل فسينتج باطاًل وإخفاقات وهزائم. 
في أي دولة متحضرة تقوم على المؤسسات 
والشفافية يقوم أي مس��ؤول بتقديم سيرة 
ذاتية عن حياته وعن كش��ف بحسابه البنكي 
ف��ي الداخل وفي الخ��ارج وعلى مس��ؤوليته 
الشخصية وتحت طائلة المساءلة والمالحقة 
القانونية في حال التالعب أو عدم المصداقية 
وهنا أذكر لكم بأن هذا ما كانت عليه سورية 
ف��ي خمس��ينيات الق��رن الماض��ي حيث كان 
على كل مس��ؤول أن يقدم كش��ف بحس��ابه 
المصرفي قبل اس��تالم المنصب وبعد انتهاء 

منه، حتى وصول البعث إلى السلطة.
س��ورية الجدي��دة الت��ي نريده��ا جميعًا، 
المصداقي��ة  عل��ى  تق��وم  متحض��رة  دول��ة 
والعدالة وعلى أكتاف أصحاب الكفاآت العلمية 
جميعه��م  الش��رفاء  والوطنيي��ن  الحقيقي��ة 
بدرجات علمية وبغير درجات علمية، هدفهم 
بناء وط��ن عصري ومتق��دم وفاعل في هذا 
العال��م ال��ذي يقييم كل دولة بم��ا تملك من 
عمل وعل��م وعلماء وابحاث علمية وبأصحاب 

درجات علمية عالية حقيقية وليس مزيفة.

. . 
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عمل للفنان: بطرس المعري
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم

يوميــات �ضــجني
  أحمد سويدان
1994 - 1991

ت�ضرين الأول 1991

اليوم الأول 10/1
منذ شهر مر يومان باردان، فخلنا أن الشتاء 
س��يأتي باكرًا هذا العام، لكنه اعتدل، وارتفعت 
درج��ات الح��رارة وعدن��ا نطل��ب الم��اء الب��ارد، 
فنحصل عليه بواس��طة أوعيتنا )البالس��تيكية( 
التي نحيطها بقطعة قماش مبللة ونضعها أمام 

تيار هوائي. 
الروايات الت��ي قرأتها حتى اآلن تحمل خيااًل 
هائاًل، ولكنها ال توازي هذا الواقع الذي نعيش��ه، 
ونتس��اءل: - عندما نخرج كيف لنا أن نتالءم مع 

هذا الخارج؟ 

اليوم الثاين 10/2
أثناء نومي رأيت نفسي أمام لجنة التحقيق، 
وأدخل في سرداب، وأنحني تحت قناطر متتالية، 
وأجدن��ي أدور وأعب��ر ممرًا بعد مم��ر. وجوه تمر 
س��ريعة أمامي وه��ي متغضن��ة، ومقطبة، وأنا 

أنفتل أمامها.

اليوم الثالث 10/3
جاءت تسع زيارات من السلمية دفعة واحدة، 
وأصحابه��ا: - أك��رم زعي��ر، وعب��د اهلل الدبيات، 
النج��ار،  وظاف��ر  واألس��مر،  وهيث��م قطري��ب، 
واألخوان اس��تانبولي، واألخ��وان علوش. فرحوا 
وضحك��وا تحدثوا ع��ن األهل وكأنه��م يرونهم 
ألول م��رة، انطلقت في المهاجع رائحة األطعمة 
م��ن الخ��ارج: - فطاي��ر، وخب��ز بل��دي وفراريج 

وصفائح. امتألت المهاجع بالمهنئين .
إنها الصلة بالعالم الخارجي. 

اليوم الرابع 1/4
حلق��ات الدراس��ة، وحلقات اللغ��ات تواصل 
أعماله��ا، بالنس��بة لي أغرق في عال��م القراءة، 
أعي��د ق��راءة كتي��ب )كاس��ترو( ع��ن المديونية، 
كم��ا أقرأ كتابًا للمفكر الماركس��ي س��مير أمين 
)الطبقة واألمة( المطبوع في فرنسا عام 1965 
والمترج��م ف��ي دار الطليع��ة ع��ام 1969 , إنه 
كتاب إبداع ض��د الفهم الدوغمائي للماركس��ية 
الرأس��مالي  الفه��م  وض��د  ودول��ة،  كسياس��ة 
القائ��م عل��ى االس��تغالل والفوقية . كم��ا أنني 
أقرأ: - س��يكولوجية اإلنس��ان المقهور للدكتور 
مصطف��ى حج��ازي، أم��ا بالنس��بة ل��ألدب فقد 
أنهي��ت البارحة )كتابة على وجه الريح( للش��اعر 
المصري ص��الح عبد الصبور، كم��ا أعدت قراءة 
)بيت في المرتفعات( ألرس��كلين كالدول، وبدأت 
هذا اليوم بقراءة رواية )الطاعون( أللبير كامو. 

اليوم اخلام�ض 10/5
حملت إحدى الزيارات خبرًا مفاده أن الس��يد 
وزي��ر الخارجي��ة األمريكية /بيكر/ أثن��اء زيارته 
للقط��ر اجتم��ع م��ع مس��ؤولين طلب��وا من��ه أن 
تشطب دولته سورية من الئحة اإلرهاب . فأجاب 
بكل وضوح أن حكومته ال تستطيع تلبية الطلب 

ما دام النظام الحاكم يحتفظ في سجونه بآالف 
المعتقلين السياس��يين ومن��ذ أكثر من عقد من 
الزمن، الخبر ال يفصِّل وال يبيِّن مكان االجتماع 

ولم يعرِّف من هؤالء المسؤولين.
إن  القائل��ة  الس��خريات  بع��ض  وانطلق��ت 
أمري��كا س��تخرجنا من الس��جن !!!  لكن تعليق /

األوكومينت��س/ البارحة من إذاع��ة لندن قال: - 
إن انكلترا وأمريكا ليستا جادتين بالضغط على 

أنظمة االستبداد في الوطن العربي. 

اليوم ال�ضاد�ض 10/6 وال�ضابع والثامن 
والتا�ضع والعا�ضر 

أخذوا التفقد باكرًا لوجود عطلة، والمناسبة 
ه��ي تحرير األرض . فكلما حررنا جزءًا خس��رنا 
قط��رًا. بهذا المعن��ى خاطب الش��اعر أحمد فؤاد 

نجم السادات
يا سادات كفينا نصر        رجعت سينا وراحت مصر

ف��ي الس��اعة الحادية عش��ر ج��اء زوار إلى 
جناحنا م��ن االتج��اه الديني ومن اتج��اه العراق 

وهم: 
1 - إبراهيم الحاج حسين من الرقة، مواليد 
1940، معتقل منذ عام 1980 وأمضى في تدمر 
7 سنوات ونصف، كان موظفًا في دائرة الكهرباء 
واجتاز س��نوات ثالث في كلية الفلسفة، متزوج 
من معلمة في حلب وله ابنة وحيدة، عمرها اآلن 
13 س��نة، عندما اعتقل تعرض للضرب المبرح 

في تدمر. 
2 - عب��د الكريم الضويحي: - من الميادين، 
كان مع��اون مدير تربية ف��ي الرقة، معتقل منذ 
ع��ام 1985، أمض��ى خمس س��نوات ف��ي تدمر 

وخاللها لقي الكثير من العذاب. 
3 - ش��فيق طبره م��ن موالي��د 1955، كان 
موظف��ًا في س��ادكوب، هو م��ن ح��وران، له أخ 
اعتق��ل مع��ه ع��ام 1983، صحاف��ي، عمل في 

جري��دة االش��تراكي وم��ن ث��م في تش��رين ثم 
في اإلذاعة مس��ؤواًل عن برنامج )ش��تم العراق( 
وكال األخ��وان عازب، وقال ع��ن أخيه: - أنه قدم 

لمحاكمة ميدانية، وحكم مؤبدًا. 
4 - ف��ارس س��الم، م��ن حماه وم��ن مواليد 
1951، معتقل منذ عام 1977، وكان يدرس في 

جامعة بغداد – رياضيات صف ثالث. 
5 - إبراهي��م الس��يد حم��ود م��ن الحس��كة 
موالي��د /49/، كان مالزمًا أول س��رح في 1978، 
واعتق��ل ع��ام 1981، ظ��ل ف��ي س��جن تدمر 7 

سنوات. 
6 - إبراهيم مؤنس: عازب، من قرية /ضهر 
صف��را/ التابع��ة لطرط��وس، موالي��ده /1955/ 

وهو معتقل منذ عام 1978 وعازب. 
7 - محم��ود جل��ود: م��ن قرية /كف��ر زيته/ 
الغاب، معتقل منذ عام 1978، وكان نزيل سجن 

المزة. 
8 - أحم��د أك��رم من قضاء جس��ر الش��غور 
وهو مختار لقرية تدعى: - الملبد مزارع، اعتقل 
عام 1977 مع مجموع��ة عددها 22 أعدم منهم 
أربعة عش��ر، وتحول الباقون إلى تدمر ظل دون 
زيارة أكثر من عشر س��نوات، ونال قسطًا وافرًا 
م��ن التعذيب، وهو مس��جل لصال��ح االنتفاضة 

الدينية. 
9 - محم��د دي��ب وهب��ه: معتق��ل من��ذ عام 
1981 ضابط نقيب من /معرة األرتين/ محافظة 

إدلب. 
10 - جمال الديليم��ي )أبو طريف( من بلدة 
البوكم��ال الحدودية ينتمي إل��ى عائلة تجارية، 
وأح��وال أهل��ه المادية جي��دة، ويحم��ل الثانوية 
وهو م��ن مواليد 1957، معتقل من قبل القوات 
الجوي��ة عام 1985، وكان تحت األرض في /برج 

الروس/ وقد جاءته زيارات خاصة. 
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ملاذا على �ضوريا اأن »تنتخب« ب�ضار الأ�ضد؟
  إلياس إلياس

كل ضجيج يصدر عن س��لطة دمشق هذه 
األيام، سواء كان من ذات النمط البروباغاندي، 
الغ��ارق كالعادة في اس��تعارات تجميلية، أو من 
مثلث السياس��ي - العسكري - األمني، من ذات 
االس��تعارات الت��ي ل��م تتغير منذ ثالث��ة أعوام 
وني��ف، ه��و ضجيج يس��تهدف غير الس��وريين 

والسوريات.
مفكك��ة  الش��عاراتية  االس��تعارات  كل 
ومتس��اقطة، مهما برعت ريشة ذات »اإلعالم« 
في تصديرها بهفوات تشبه وجه طفلة مرعوبة 
خلف قضبان س��جن حلب المركزي، مُس��قطة 
بضرب��ة واح��دة س��خافة » إنجازات« ميليش��يا 
وعصابات بشار ومن بات يتطلع، من مستوردي 
المرتزقة المأزومون، إلى نهاية كابوس طائفي 

ذكرنا به عشرات المرات.
ثمة س��رد لهذا الوهم المس��تمر بالتدفق 
إل��ى عقل م��ن يظن ب��أن قدر س��وريا مربوط 
بهوس »انتصار« على أطالل س��وريا وإنسانها 
المحطمين، الس��رد بأش��كاله المختلفة يشبه 
تل��ك العبثية التي تتلفت حولها متوجس��ة من 
قذيفة تصي��ب » خيمة ع��رس الديمقراطية«، 
المق��ام عل��ى عند حط��ام يراه أركوزات بش��ار، 
مرش��حيه للرئاس��ة ووزراء في لعب��ة التجميل: 
بفعل العصابات المس��لحة لم يعد للس��وريين، 

وربما أكثر السوريين حتى سقف منزل.
في س��يرة الطغم العسكرية، وهي تمارس 
ال��دور األب��وي، كل هزيمة تصير إل��ى انتصار، 
طالم��ا أنها ما تزال تجمل ذات االس��م، جيش��ا 
كان أم مؤسس��ات أمني��ة ينخرهم��ا اإلج��رام، 
والرش��ى المفروضة على الشعب الجتياز حواجز 
عصابات تلك الطغمة بين شارع وآخر، بل حتى 
بين وس��ط العاصمة ومطارها.. س��يرة تش��ي 
بأن » الش��عب« يعش��ق صناع��ة ديكتاتورييه 
وقتلت��ه.. ويهتف باس��مهم س��اجدا لهم كقدر 
إلهي حتمي، ال طائل من مواجهته.. هي سيرة 
تجده��ا منذ أش��هر، مه��دت له��ا ذات العقلية 
باس��م » األس��د أو ال أحد«، تبش��ر الس��وريين 
والس��وريات بحلين: إما الخضوع المطلق، وغير 
المش��روط، لرواية أن سوريا بدايتها ونهايتها 
عند آل األس��د وتحالفاتهم.. أو مواجهة المزيد 
من الدم��ار والقتل المنظم في الش��ارع وخلف 
عتم��ة القضبان وفي التش��رد المح��ول لنصف 

الشعب بال مأوى..
حقيق��ة ما تطلب��ه العصاب��ات التي تحكم 
تح��ت مظلة” القائ��د األوحد«، ال��ذي لم تنجب 
الب��الد بمثل عبقريت��ه، هو أمر لي��س اختراعيا 
مُسجال باسم آل األسد فحسب، بل أي عاقل، أو 
شبه عاقل، يمكنه التنقل عبر التاريخ سيكتشف 
ذات االس��تعارات، وذات األنماط، التي اتخذتها 
الطغم العس��كرية والفاشية لتنظيم » شرعية« 
االستمرار في القبض على الحكم والتفخيم من 

المسميات المضحكة، والمبكية أيضًا.
يصبح الش��عب الس��وري، وليس بالضرورة 
اآلن عند الطغمة مناقش��ة » ترف« تعريف هذا 
الش��عب، أداة للعبور إلى شرط شرعية ال عالقة 
لها بكل ما تم دس��ه في أدمغة من ساروا على 
ه��دى محرقة بقاء هوس الس��لطة بالس��لطة، 
فال الس��يادة الوطنية وال سالمة ووحدة سوريا 
واس��تقاللية قرارها وخياره��ا الديمقراطي في 
تقرير مصيرها من يحدد الذي يجري في عبثية 

شعارات سدنة » األسد أو نحرق البلد«.
مطل��وب م��ن »الش��عب الس��وري«، الذي 
تتذكر عظمته هذه الطغمة، حين تريد تصغيره 
إلى » حشرات » مصيرها » المعس والدعس«، 
أن يقول للخارج: نحن ش��عب معجون بالكذب.. 
كذبنا حين قلنا أننا خرجنا بثورة ضد ديكتاتورية 
وتس��لط وظالمية مملك��ة الوراثة األس��دية.. 
نحن ش��عب معج��ب بديكتاتورنا مث��ل إعجاب 
ش��عب كوريا الش��مالية بوريث جده عن أبيه.. 
يغضب اهلل علينا جفافا وبسبع عجاف ألننا رفعنا 
صوتن��ا ذات يوم نلعن روح حافظ.. واكتش��فنا 
بأنن��ا مجرد حفن��ة من المتآمرين ف��ي مؤامرة 
كونية كانت تس��تهدف قيادتنا الحكيمة.. كلنا 
فداء لحذاء جيشنا الباسل الذي يقصفنا وينهبنا 
ونح��ن مج��رد عبيد ف��ي دولة األس��ياد الذين 
يمارس��ون دور األب ف��ي ض��رب أوالده، ه��ذه 

تربيتنا وثقافتنا التي ال شأن لكم بها!
بل ما ه��و مطلوب من ش��عب س��وريا أن 
يصب��ح داال عل��ى كيفي��ة الخض��وع للفاش��ية، 
داخلية كانت أم بالوكالة، فتمحى ولألبد مفردة 
الثورة من قاموس��ه وقاموس جيرانه، وصناعة 
الديكتاتوري��ة ف��ي عال��م ال يرى في الس��يادة 
الوطنية للشعوب من دور تصبح مهنة يمارسها 
أب وأم الضحي��ة، رقصا وتصريحا وتغزال بعيون 
ورقبة وحكمة هذه القيادة التي أفهمت الشعب 
بأنها لم تقتل وتحرق وتشوه وترتكب المذابح 
حتى بالس��واطير وتدمر وتشرد الشعب إال من 

أجل ذات الشعب..
إذا، ولم��اذا ال يُنتخب القات��ل الذي ضحى 
بكل ش��يء من س��معته ومن جه��ده الذي لم 
يتوق��ف حتى بالتجوي��ع لصناعة ه��دن وطنية 
ألج��ل حفنة طحي��ن ورغي��ف خبز؟ لس��نا أمام 
س��ردية من النوع الجديد س��وى ف��ي انخراط 
» ق��وى وطنية« ف��ي ترتيبها عل��ى نحو هزلي 
يقدم صورة عن س��وريا وع��ن العرب أنها وهم 
ليست وليسوا سوى عشاقا لزمن الديكتاتورية 
والفاش��ية تتحك��م ببالدهم وراث��ة، كما تورث 
كراس��ي دمش��قية مطعمة بالص��دف في بيت 
عربي قديم.. كل ش��يء منذ بدايته كان واضحا 
وض��وح المرحل��ة، وكل جوق��ة » العلمنة« و« 
القومية« والس��ورنة الغارقة في فاش��ية احتقار 
بسطاء الس��وريين بوصفهم » عربان وبعران« 
ال يح��ق لهم أن يرفعوا صوتهم ورؤوس��هم إال 
من خ��الل » النخب« المحتكرة للش��عر والنص 
والسياس��ة والفن والحكم��ة والثورية.. وطالما 
أن » الرع��اع« لم يتحضروا ولم يهتدوا بعد بما 
قدمه له��م أدونيس مثال أو عبق��ري من إنتاج 
حاف��ظ وآل مخلوف.. سياس��ة وأمن��ا واقتصادا 
وفكرا وحض��ارة وممانعة زاحف��ة على بطنها.. 
فه��م، أي الرعاع في الرواية األولى المتوجس��ة 
من المسجد كحجة سخيفة، ال يستحقون سوى 
» تشذيب« بالصاروخ والطائرة وتهجير وسحق 
تحت أحذية عسكر » دولة الحرية واالشتراكية«.

ما عدا ذلك ليس سوى تفاصيل ال تستحق 
الذكر وال التذكير بخطورتها المؤسسة لسوريا 
الت��ي نراها الي��وم.. نعم، قد تجد في س��خافة 
ترشح حجار ونوري ما يشي بأن تبادل أدوار يتم، 
لكن مهال، من قال إن للش��عوب ذاكرة؟ الحظ 
أن الحدي��ث يدور عن » انتخاب��ات«.. انتخابات 
وليس اس��تفتاء.. أي أن بش��ار يخاطر ويرش��ح 
نفسه نزوال عند رغبة » الشعب« العاشق لقاتله 

ومدم��ر وطن��ه.. لدى ه��ذا الش��عب حنين إلى 
الخضوع وترديد: حاضر سيدي..

بل لديه حنين إلى الرعب المس��مى » أمن 
وأمان«، وإلى الس��اقين في رجفة استدعاء فرع 
أمني.. ولقلب يكاد يهوي من القفص الصدري 
حين تحط طائرة الس��وري في مطاره الوطني.. 
إل��ى لفلفة اإلهانات واإلذالل م��ن معتوه أمني 
وس��ط الش��ارع أمام الزوجة واألخت واألطفال، 
لكي ال يتلقى المزيد من الركل والصفع وتهمة 
إهان��ة القائ��د وروح الخال��د.. إلى بل��ع النهب 
ألراض الفالحي��ن وإل��ى رامي مخلوف يقاس��م 
ف��ي كل مش��روع.. إلى الزمن ال��ذي كانت فيه 
سوريا محجا لهوايات س��ائحي الخليج بحثا عن 
هز الحجيات والروس��يات يداعبن هوسا جنسيا 
برعاي��ة المتحضري��ن م��ن زلم بش��ار صعودا 
وهبوطا.. نعم، ليس هناك من أحد يفهم حنين 
الس��وريين والس��وريات إلى زمن ما قبل الثورة 
أكثر من بشار وزبانية حكمه.. مهال أيضًا، كيف 
ال يش��تاق ش��عب س��وريا إلى طائفية مستترة 
باسم العلمانية واالش��تراكية؟ وكيف ال يشتاق 
إلى بثينة ش��عبان وهي تص��ف مظاهرات درعا 
بالفتن��ة الطائفي��ة؟ كيف ال يش��تاق ويحن هذا 
الس��وري والس��ورية إلى زم��ن كان فيه مجند/

متط��وع برتبة مس��اعد أول يجرج��ر حيا كامال 
باسم » القائد« فيقبل خده جاره العقيد ليلفلف 
الموضوع مع كمش��ة م��ن » المعل��وم« الذي 
يدس��ه أب س��وري ألن ابنه تجرأ على رد صفعة 
متس��لط تافه باسم ذات القائد.. الغير مسموح 
مس��ه ولو ت��م مس اهلل أل��ف مرة بي��ن جملة 
وجملة وتنزلق من ثنايا المساعد العلماني جدا 
ألف ش��تيمة أخرى أقلها » يلعن ربه« و« يلعن 
صليب��ه«.. كيف ال يتش��اق الس��وري إلى األيام 
الت��ي كان فيها تحت الش��بهة الدائمة والرعب 
م��ن أن تفلت جملة التعبير ع��ن االنفصام من 
طفل��ه أو طفلت��ه ببراءة حقيق��ة االنفصام بين 

المنزل والشارع؟
كيف ال يحن الس��وري إلى زمن الس��ير عند 
الج��دران يطلب الس��تر من رب��ه وكأنه غريب 
وضيف في وطنه، ويتبرأ حتى من الس��ؤال عن 
أبي��ه واخي��ه وابنه حي��ن ي��زوره زوار الظالم.. 
وكيف ال يح��ن إلى الزمن الذي كانت تش��تعل 
في��ه ش��عارات مع��اداة الصهيوني��ة المجرمة 
واإلمبريالي��ة األميركي��ة بينم��ا عت��اة رجاالت 
الس��ي أي إيه واللوب��ي الصهيوني ضيوفا عند 
» الرئيس الممان��ع« وزوجته.. ورئيس األركان 
يفعله��ا، كما ل��م يفعله��ا أي ضابط في جيش 
كيم إيل س��ونغ في كوريا الشمالية التي تعتبر 
قبلة عمران الزعبي في التشبيه، متلقيا تقاعده 
في ذات ب��الد اإلمبريالية األميركي��ة.. كيف ال 
يحن الس��وري إلى زمن وقوفه ب��ذل في دوائر 
» حكومت��ه« يلق��ي ما في جيب��ه المخروم تلك 
الرش��وة لتس��يير معامل��ة هي ح��ق لكنها في 
سوريا تسمى » تسليك« وثمن » سندويشة«.. 
عن��د  موظف��ون  يصبح��ون  الدول��ة  موظف��و 
المواط��ن المس��حوق يحلب��ون ما لدي��ه لخبز 

وحليب أطفاله..
بل كيف يتجرأ البعض على رفض اس��تمرار 
بش��ار ريثم��ا يصب��ح ول��ي العه��د في الس��ن 
المناس��بة لتعدي��ل دس��تور ترس��يخ الوراث��ة؟ 
الش��عب الس��وري يج��ب أن يمت��ن، ف��ي تلك 
السردية، ألن بش��ار وزبانيته يتنازلون إلى هذا 
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المستوى لقبول تجديد حكم » الرعاع« وإعادة 
االخت��الط بي��ن » المتحضري��ن« من ش��عبه 
به��ؤالء المنبوذي��ن الذين يؤدبه��م ببراميله 
وسواطير بواسله ومرتزقة الطائفية من العراق 
ولبنان وم��ا بعدهما.. الش��عب الس��وري عليه 
أن يقب��ل األرض التي يس��ير عليها ذات الحذاء 
العسكري الذي أشبعه ركال ورفسا متهكما على 
» الحري��ة«.. عليه أن يصير مثل تلك الس��يدة 
الت��ي قالت ذات ي��وم: أنا نادرة ندر.. س��أحمل 
البوط العس��كري على رأسي وراح دور فيه سبع 
دورات ف��ي س��احة األمويي��ن.. وراح نزف أحلى 
عروس، اللي هي س��وريا، ألحلى عريس سيادة 
الدكت��ور بش��ار«.. ذل��ك قول اختزل الس��ردية 
كلها.. سوريا ليست سوى عروس يتنازل شعبها 
لتزف لبش��ار.. وفي ثقافة » البوط العس��كري« 
وثقافة » البقالوة« تكمن س��وريا التي يريدها 
هؤالء الذين يقدمونها في صورتها المشوهة.. 
عقال وواقعا.. ليس ألجل تعقل بقية الس��وريين 
م��ن مث��ل اجت��راح » االنتصارات« في مس��جد 
خالد بن الوليد وفرح صبية تهذي بما حُش��ي 
ب��ه العق��ل الباطن��ي لبثين��ة ش��عبان، الراغبة 
بزي��ارة قبر أمها على مس��ار من قبور س��وريي 
س��وريا، فحمص » بال سنة« أحلى، على ما نقل 
تلفزيون » القائد الحكيم« مطلقا فرح مواطنيه 
ومواطناته بانتصارات على س��وريين وسوريات 
كانوا يسمون بلغة الجعفري في مجلس األمن: 

بضعة مئات من إرهابيين من الخارج..
مه��ال.. مه��ال.. وم��ن ق��ال بأنها ليس��ت 
الحقيق��ة؟ أت��رى خل��ال ف��ي الرواي��ة؟ كل هذه 
الماليي��ن الت��ي تراها ف��ي معس��كرات اللجوء 
والغرقى في بحار المتوس��ط ليسوا مع ماليين 
المهجرين داخل » س��وريا األس��د« سوى بقايا 
اس��تعمار » بدوي متخلف«.. وبضاع��ة البداوة 
ت��رد إليهم.. الس��وريون هم فق��ط ذلك النفر 
الذي تحميه ثقافة البقالوة والبوط العس��كري، 

ه��م تلك » األقلي��ات« التي تترب��ص بها، منذ 
فعلة عاطف نجيب في تأديب » متخلفي البداوة 
في درعا«، بقايا » االس��تعمار العربي« لسوريا.. 
أص��ال كل رواي��ة العروبة ال تصم��د بال حافظ 
الخالد وبش��ار صاح��ب العقل الحكي��م.. العرب 
»األنقي��اء« المس��تحقون للمواطن��ة ف��ي فترة 
ما بعد انتخاب بش��ار هم ه��ؤالء الذين حرموا 
األك��راد م��ن حقوقه��م ونكلوا بالمس��يحيين 
باس��م العلمانية وهجروهم بمئ��ات اآلالف في 
ظ��ل حكم القائد الخالد.. هم أصحاب ش��عارات 
الصه��ر والطح��ن ف��ي س��جون الم��زة وتدمر 
وصيدنايا وكركون الشيخ حسن وكل السجون 
السرية.. هم العرب » األنقياء« أصحاب شعارات 
إذابة في األس��يد لليد التي تتكاول بكلمة على 
القائد الخالد وتنسف جسد مثقف كسمير قصير 
وش��يوعي كجورج حاوي وزعي��م وطني ككمال 
جنبالط.. هم الذين افتتحوا في عنجر مس��لخا« 
لعمالء الصهيونية«.. وهم الذين حرثوا سوريا 
من ش��مالها إلى جنوبها ط��ردا ونفيا واعتقاال 
لكل من تج��رأ أن يوهن عزيم��ة األمة كأمثال 
الماغ��وط وونوس وقبان��ي والمئ��ات واآلالف 
من نخب س��وريا.. هم » األنقياء« الذين دفعوا 
الس��وريين، كادحين ومتعلمي��ن، للهجرة بحثا 
عن عمل ورعاية لمواهبهم في أجواء غير أجواء 
س��وريا بل��د » التق��دم واالش��تراكية« في ظل 
القي��ادة الحكيمة للجبهة الوطني��ة التقدمية.. 
ه��م الذي��ن عرف��وا كي��ف يجعل��ون ماليي��ن 
الس��وريين والس��وريات يموتون في اغترابهم 

بحثا عن لقمة عيش بكرامة..
ومن قال لكم بأن الحجار والنوري ال يعرفان 
ذلك؟ االثنان ينافسان بشار ألنهما يدركان بأن 
» العرس الديمقراط��ي« نتاج للعقل الفذ الذي 
يتمتع دونا حتى عنهما االثنان عقل بشار األسد 
ابن » الزعيم العربي الكبير« الذي قال عنه عبد 
الناص��ر ما ال يقتبس��ه عروبيي زم��ن العهر في 

أيامنا.. حمدين صباحي في مصر يرتدي الغطاء 
الناص��ري ليصبح السيس��ي رئيس��ًا ألنه » أنقذ 
مص��ر« من نفس��ها اإلمارة بالحري��ة والكرامة 
والديمقراطية.. والثنائ��ي حجار ونوري يقوالن 
ألمي��ركا: أيتها اإلمبريالي��ة، موتي قهرا.. نحن 
نفتتح جامعات تقتبس اسمك.. جامعات خاصة 
تنهب وهي تش��ير إلى تهلهل مستوى التعليم 
األس��دي.. ورغ��م ذلك نقول لك موت��ي قهرا.. 
فحجار الش��يوعي صاح��ب تاريخ عري��ق بالفتاء 
الديني السني من جهة العائلة.. فلتموتوا قهرا 
أيها العلمانيون والش��يوعيون.. الحجار ينافس 

القائد..
ولم��اذا ال ينتخب الش��عب الس��وري بش��ار 
رئيس��ا أبدي��ا ويبصم ل��ه البع��ض بالدم حين 
يض��ع كفه عل��ى ركام س��وريا النازف��ة؟ ألنه يا 
أخي س��وريا » تتعرض لمؤامرة كونية« يتدفق 
إليها كل الس��الح الحدي��ث ليحمله اإلرهابيون 
ويس��قطون طائ��رات بل��دك ويدم��رون بيتك 
ويعتقلون أخيك وابنك ويعي��دون إليك هويته 
الشخصية كدليل موت تحت التعذيب.. وكل ما 
يفعله فقراء الجيش الباسل أن يهتف تكبيرا مع 
دواعش بش��ار المتحول إلى » أمير المؤمنين« 
إلقامة الحكم الرشيد على أنقاض دولة الفساد 

واإلفساد..
كل س��رد ال يركز على الغرب وتل أبيب هو 
خاس��ر.. ولذا، ال يهم من ينتخب من الشعب.. 
وال يه��م م��ن يقتن��ع بديمقراطية آل األس��د 
ومخلوف وشاليش وعاطف نجيب وعلي مملوك 
والحلقي وعمران الزعبي.. ما يهم أن » الدكتور 
بشار« يخطط لعالم جديد مع طهران وروسيا.. 
وإن كان مش��هد ني��ل رض��ا الغرب وت��ل أبيب 
هو عن��وان كل ه��ذا » الع��رس الديمقراطي« 
المطلوب منك فيه أن تبصم بالدم وبالعش��رة 

جثث هذا الشعب ألبو حافظ..

إحدى الالفتات المؤيدة لألسد في الالذقية | أيار 2014
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ول��د نه��اد قلعي ع��ام 1928 في مدين��ة زحلة 
اللبنانية ألسرة دمشقية عريقة بالفن واألدب. عمه 
األدي��ب بديع حقي، وأمه بدري��ة العطري وهي ابنة 
عم عبد الغن��ي العطري صاح��ب العبقريات، وخاله 
الفن��ان توفيق العطري. ووال��ده محمد رفقي قلعي 
رئيس دائرة البرق والبريد في بلدة زحلة في لبنان.

أمض��ى قلعي س��بع س��نوات م��ن طفولته في 
لبنان، عاد بعدها إلى منزل األسرة في حي ساروجا 
الدمش��قي ثم انتقلت األس��رة إلى حي ش��ورى في 
المهاجري��ن، وفي المهاجرين انتس��ب إلى مدرس��ة 
البخ��اري االبتدائية ث��م تابع بالتجهي��ز األولى حيث 
تتلمذ فيها على يد األستاذ المعروف عبد الوهاب أبو 
السعود الذي كان يعد المسرحيات المدرسية ويدرب 
الط��الب عل��ى أداء أدوارهم فيه��ا، وكان نهاد يؤدي 

أدواره بنجاح وتفوق. 
انه��ى دراس��ته الثانوي��ة وانتس��ب إل��ى معهد 
التمثيل بالقاهرة، وتلقى موافقة من زكي طليمات 
عمي��د المعه��د وقتها، لك��ن ظرفًا مادي��ًا طارئًا حال 
دون س��فره إلتم��ام دراس��ته الفنية، فقبل س��فره 
بأيام س��رقت منه النقود التي كان سيسافر بها مما 
اضطره لترك الس��فر إلى القاهرة والعمل بدمشق، 
فعمل مراقبًا في معمل للمعكرونة، ثم ضاربًا على 
اآللة الكاتبة في الجامعة، ثم نقل بعد س��ت سنوات 
إلى وزارة الدفاع، ولكنه ما لبث أن استقال منها. بعد 
ذلك عمل مساعدًا لعميل جمركي لتخليص البضائع 

طوال خمس سنوات، ثم عمل لحسابه الخاص.
كان أول إس��هام مس��رحي ل��ه في مس��رحية " 
قي��س وليلى " في مس��رح "الهبرا" بح��ي باب توما، 
إلى جانب الفنانين تيس��ير السعدي ووصفي المالح 
وآخري��ن، وكان دوره صغيرًا ال يتعدى النطق بجملة 
واحدة. وكان الدور الثاني المهم في حياة نهاد قلعي 
الفنية عام 1945 في مس��رحية "جيشنا السوري "، 
وكان عليه أن يؤدي دورين معًا ألن سلطات االحتالل 
الفرنس��ية آنذاك منع��ت زمياًل له م��ن التمثيل في 

المسرحية.
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945 
انتس��ب قلعي إلى " نادي البرق " ومقره بناء العابد 
األثري في المرجة. وظهرت موهبته الكوميدية في 
مس��رحية " األس��تاذ كلينوف " على مس��رح مدرسة 
الالييك في شارع بغداد، شارك بعدها في مسرحية 
مس��رحية " لوال النساء " تأليف س��امي جانو، والتي 
عرض��ت على مس��رح األزبكية ف��ي القاهرة والقت 

نجاحًا كبيرًا.
كما كان نهاد قلعي عضوًا في " النادي الشرقي 
المس��رحي " للهواة في دمش��ق الذي ضم عددًا من 
الفناني��ن الذين أصبحوا معروفين في ما بعد. وبين 
عام��ي 1957 و1958 ق��دم النادي عملي��ن الفتين. 
ق��دم منهما في القاهرة، مس��رحية ثم��ن الحرية " 
لعمانوئي��ل رويل��س "، إل��ى جانب الفنان��ة الكبيرة 
أمين��ة رزق، وكان ذل��ك أول أي��ام الوح��دة، ومصر 
تفتقر إلى المسارح القومية، لذا حقق العمل نجاحًا 
كبيرًا وأش��اد ب��ه الدكتور محمد من��دور عميد النقد 

المسرحي في مصر.
وفي تلك الفترة توفي الفنان المصري حس��ين 
رياض، واختير قلعي ليكون بدياًل عنه للشبه الكبير 
بينهما. وكانت عقود العمل جاهزة في لبنان تنتظر 
التوقي��ع عليه��ا. فما كان من��ه إال أن رفض العرض 

قائاًل: أنا ال أترك رفاق عمري.  

وكان الدكت��ور زهي��ر البراق��ي، ه��و م��ن قام 
بتعريب أحداث مسرحية " ثمن الحرية " التي تجري 
في األصل بين أميركا الش��مالية وفرنس��ا، فاذا بها 
تتح��ول بي��ن الجزائر والفرنس��يين. وعندم��ا انتقد 
أح��د الصحافيي��ن ه��ذا االقتب��اس، انبرى ل��ه أحمد 
مندور قائاًل: "ش��اهدت المسرحية نفسها قبل فترة 
كم��ا وضعه��ا المؤلف االصل��ي، وذلك على مس��رح 
األوب��را كما قدمه��ا خريجو المعهد العال��ي للتمثيل 
ف��ي مصر.. وأعتبر أن إخواننا الش��ماليين في فرقة 

الشرقي، أضافوا إلى النص قوّة وزخمًا أكيدين".
وظهرت في تلك الفترة فكرة تأس��يس مسرح 
قومي في "االقليم الش��مالي"، فقدم سفير اإلقليم 
الش��مالي في مصر تقريرًا بهذا الص��دد وكان أمينًا 
عامًا مس��اعدًا لوزي��ر الثقافة. وب��دأت الفكرة تأخذ 
طريقها إلى التنفيذ، وبعد اجتماعات عدة صدر قرار 
رس��مي بإنشاء "المس��رح القومي" الذي كان قلعي 
أول مدير له عام 1958. وكانت نواة فرقة المس��رح 
م��ن أعضاء "النادي الش��رقي"، وانض��م إليهم فيما 
بع��د عدد من الفناني��ن القادمين م��ن أندية المدن 
األخ��رى كحل��ب وحمص، وبي��ن المس��رحيات التي 
أخرجه��ا ومثل فيها: مس��رحية موليير "البورجوازي 
النبيل"، ومس��رحية غوغول "المفتش"، اضافة إلى 

"ثمن الحرية" و"مدرسة الفضائح" و"المزيفون"..
ع��ام 1960 وف��ي الثالث والعش��رين من تموز 
افتت��ح التلفزيون الس��وري في جبل قاس��يون لمدة 
س��اعتين كل ي��وم، ومدي��ر التلفزي��ون ه��و صباح 
قباني، وسرعان ما اشتهر برنامج " األسرة السعيدة 
" مس��اء كل ي��وم خمي��س، وجَمَ��عَ البرنامج: نهاد 
ودري��د وغازي الخال��دي، وتاج بات��وك الممثلة التي 
س��افرت إلى أمريكا، ثم أصبح اسم السهرة " سهرة 

دمشق " وانضمّ إليها أبو صياح رفيق سبيعي.
وعن تجرب��ة نهاد ودريد يذكر المؤلف " بش��ار 

ابراهيم " وفي كتابه " نهاد ودريد " ما يلي: 
"مع تأس��يس التلفزيون الس��وري ع��ام 1960 

وف��ي برنامج حمل عنوان "األس��رة الس��عيدة" ومن 
ثم برنامج "س��هرة دمش��ق"، تعرفنا على جماليات 
البداي��ات حين كان على دريد ونه��اد أن يتوجها إلى 
جبل قاس��يون الم��كان ال��ذي يبث من��ه التلفزيون، 
وخلو دمشق من المارة لدى عرض هذا البرنامج". 

ويروي الكاتب على لس��ان الفن��ان الراحل نهاد 
قلعي أصل اس��م "حس��ني البورظان "ف��ي برنامج 
"سهرة دمشق" حيث قال "كان اسمي حسني، وذات 
م��رة كنت أتحدث بالهاتف على الهواء مباش��رة، وأنا 
أق��وم بالتمثيل، فنس��يت الح��وار، وحاول��ت تذكره، 
فقل��ت والس��ماعة في ي��دي: أن��ا حس��ني.. من ثم 
أضف��ت متس��ائال، إلضاع��ة الوقت: حس��ني مين؟.. 
وف��ي تلك األثن��اء لمحت خلف الكوالي��س أحد أفراد 
الفرقة الموس��يقية يحمل "بورظان��ا " )بوقا( فقلت 
حس��ني البورظان." أما عن اس��م غوار الذي س��بقه 
تقديم دري��د لحام لش��خصية كارل��وس، فقد ذكر 
لحام في أكثر من لقاء تلفزيوني معه أن هذا االسم 
اقتبسه من أحد الموظفين في التلفزيون السوري، 
الذي يدعى غوار، وهو من الجوالن، وهكذا بدأ غوار 

الطوشة وحسني البورظان مشوار الفن.
وع��ن اجتماعه بدري��د لحام يقول نه��اد قلعي 
" إن األم��ر كان يتوج��ه إل��ى تحقي��ق "كركتر" ينقد 
المجتم��ع، ولم يكن اجتماعنا على أس��اس التركيب 
الفيزيولوج��ي ل��كل منا، ب��ل على أس��اس التقارب 

الفكري، لقد اخترعنا معًا الفكاهة الدمشقية."
ع��ام 1962 وفي فت��رة رئاس��ة الرئيس ناظم 
القدسي طلبت وزارة الثقافة من نهاد قلعي عرض 
مس��رحية "البورج��وازي النبي��ل"، تكريم��ًا للطلبة 
الذي��ن حصلوا عل��ى مراتب عليا ف��ي جميع الكليات 
الس��ورية، وذلك ف��ي إطار االحتف��االت التي أقيمت 
بمناس��بة وصول ناظم القدس��ي إلى س��دّة رئاسة 
الجمهورية الس��ورية، واس��تالم خالد بي��ك العظم 
مقاليد رئاس��ة ال��وزراء. وف��ي اليوم المح��دد، قبل 
س��اعة م��ن موعد ب��دء الع��رض، توج��ه قلعي إلى 

اأ�ضحك العامل وبكى وحيدًا

1993  - نهاد قلعي 1928 
  ياسر مرزوق
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"مس��رح القباني" للتأكد من أن مس��ؤولة المالبس 
جه��زت جميع المالب��س واالكسس��وارات المطلوبة 
للمس��رحية. وكان متوترًا، مضطربًا، نظرًا لحضور 

قادة سوريا العرض.
وعندم��ا ب��دأ بارتداء مالبس��ه، اكتش��فت أنها 
ناقص��ة، فهرع يبح��ث عنها في غ��رف الزمالء لكن 
دون ج��دوى. وم��ا كان من��ه إال أن ركل الباب بقدمه 
م��ن ش��دة الغضب، ولم يكن يكس��وها س��وى نعل 
خفيف. فانكسر الباب، وانكسرت قدمه. وتم احضار 
األطب��اء عل��ى الف��ور، فق��رروا باإلجم��اع منعه من 
الحركة، إال أنه أصر على تقديم المسرحية بحضور 

رئيس الجمهورية.
وبعد نهاية الفصل األول، جاء الرئيس القدسي 
لتهنئته، وأبدى اعجابه الش��ديد بطريقة اتقان دور 
األعرج. لك��ن وزير الثقافة الس��يد رفي��ق جبرائيل 
بش��ور أخب��ره حقيقة األم��ر، فأص��رّ الرئيس على 
االكتفاء بهذا القدر من المسرحية، واقترح االعتذار 
من الجمهور عن عدم متابعة العرض واالعالن عن 
تأجيله إلى وقتٍ الحق. لكن قلعي لم يزد إال إصرارًا 
عل��ى مواصلة المس��رحية، وأتم فصولها الخمس��ة 
رغم الكس��ور الثالثة في قدمه. وعند نزول س��تارة 
الفص��ل األخير اش��تعلت الصال��ة بتصفيق منقطع 

النظير..
ع��ام 1964 ب��دأ نه��اد قلعي بأول فيل��م له مع 
دريد لحام وصباح وفهد ب��الن بعنوان “عقد اللولو” 
ومن إخراج يوس��ف المعلوف. ومن انتاج السينمائي 
الشهير نادر األتاس��ي، بعد نجاح “عقد اللولو” قرّر 
األتاس��ي والمخرج يوس��ف المعلوف إع��ادة التجربة 
مع دري��د ونهاد ف��ي فيلم اس��مه “لقاء ف��ي تدمر” 
وذل��ك س��نة 1965 والفيلم من تألي��ف دريد ونهاد، 
وش��اركهم البطول��ة هالة ش��وكت، وج��اءت بعدها 
تجرب��ة فيلم “الش��ريدان” م��ن إخراج رضا ميس��ر 
والمقتب��س ع��ن قص��ة أدبي��ة لفيل��م أمريكي من 
بطول��ة تش��ارلز لوف��ون، إال أن الفيل��م فش��ل في 
صاالت العرض، حيث قدم باألبيض واألس��ود على 
عكس األفالم الس��ابقة وطب��ع وحمض في معامل 
بيروت، لكن الذي ح��دث أن الصوت لم ينطبق على 
الص��ورة تمام��ًا مم��ا جعل مصي��ر الفيلم الفش��ل 

الذريع.
وبعد فش��ل فيلم “الشريدان” حاول نهاد ودريد 
إع��ادة الثقة للجماهير، فقدما فيلم “فندق األحالم” 
ع��ام 1966 باألل��وان وم��ن بطولتهما م��ع الممثلة 
اللبنانية ميش��لين ضو وإخ��راج ألبي��ر نجيب، تبعه 
فيلم “أنا عنتر” بمش��اركة المطربة اللبنانية رندة، 
وقدما أيضًا فيلم “المليونيرة” مع صباح ومن إخراج 

يوسف المعلوف.
وفي عام 1967 لعب نه��اد بطولة فيلم “غرام 
ف��ي إس��طنبول” من إنتاج س��وري لبناني مش��ترك 
ومن إخراج س��يف الدين ش��وكت، كم��ا لعب بطولة 

فيلم “الصعاليك” من إخراج يوسف المعلوف.
لع��ب أيض��ًا بطول��ة فيل��م   1968 ف��ي ع��ام 
“النصابي��ن الثالث��ة” م��ن إخ��راج ني��ازي مصطفى 
بمشاركة فريد ش��وقي ودريد لحام، كما شارك في 
فيل��م “اللص الظريف” من إخراج يوس��ف عيس��ى 

وبطولة دريد ونهاد ونيللي.
وف��ي ع��ام 1969 مّثل نه��اد في فيل��م “خياط 
للس��يدات” م��ن إخراج عاط��ف س��الم وبطولة دريد 
وشادية، تاله “الصديقان” من إخراج حسن الصيفي 
وبطول��ة دري��د ونهاد ونج��الء فتحي، وف��ي الوقت 
نفس��ه وقف نهاد أمام كاميرا المخرج الكبير حلمي 
رفل��ة في فيل��م “الرجل المناس��ب” م��ع دريد لحام 

ونادية لطفي.
في عام 1971 مّثل نهاد ودريد في ثالثة أفالم 
هي: “امرأة تسكن وحدها” من إخراج نجدي حافظ، 
و”الثعل��ب” و”1+″1 م��ن إخ��راج يوس��ف المعلوف، 
وش��هدت س��نة 1972 لنهاد بفيل��م كوميدي جميل 
اس��مه “مقلب من المكسيك” من إخراج سيف الدين 
ش��وكت، وبطولة ودريد لحام وهالة شوكت، وشهد 
ع��ام 1973 فيلمين لنهاد ودريد هم��ا: “زوجتي من 
الهيبز” من إخراج عاطف س��الم وبطولة دريد ونهاد 

وهويدا ابنة الفنانة الكبيرة صباح، و”مسك وعنبر” 
من إخراج محم��د ضياء الدين وبطول��ة نهاد ودريد 

أيضًا.
وفي عام 1974 تأث��ر نهاد ودريد بموجة أفالم 
جيمس بوند وصدى هوليود؛ فعمال في فيلم “غوار 
جيمس بوند” من إخراج محمد ش��اهين، وبعد نجاح 
مسلس��ل صح النوم ق��رّر نهاد ودري��د تحويله إلى 
فيلم سينمائي، وفعاًل تحوّل الحلم إلى حقيقة سنة 
1975 وكان من بطولة دري��د ونهاد وإخراج خلدون 
المالح، ليكون خاتمة مشوار نهاد قلعي السينمائي.

كذل��ك قدّم نه��اد قلعي م��ع دريد لح��ام عددًا 
من المسلس��الت اإلذاعية مثل: "غوار بغوارين "، و" 
الكن��ز "، و"غوار يخترق الج��دار "، ثم قدّم بمفرده 
مسلسل "حالق الحارة " مصورًا فيه البيئة الشعبية 

في أوائل القرن العشرين.
بعد النج��اح الكبير ف��ي التلفزيون والس��ينما، 
ع��اد نهاد قلعي بصحبة ش��ريكه الفن��ي دريد لحام 
إلى المس��رح مرة أخرى في أواخر الستينيات ليقدم 
ضمن ما س��مي ب� "مسرح الشوك " ثالث مسرحيات 
ذات طبيعة اجتماعية سياسية ساخرة هي: " مرايا"، 
" جيرك"، "براويظ ". وفي أوائل الس��بعينيات أسس 
م��ع لح��ام " فرقة تش��رين المس��رحية " وقدما من 
خاللها مس��رحيتين: "ضيعة تش��رين وغربة " وهما 

من تأليف محمد الماغوط.
تعرض نهاد قلعي عام 1976 لحادث أعاقه عن 
العمل، وكان يكتب حينها مسلساًل تلفزيونيًا جديدًا 
بعنوان " األغرار"، فلم يستطع إكماله، وأنجزه بعده 

محمد الماغوط وظهر بعنوان "وادي المسك ".
الت��ي  الحادث��ة  ف��ي ش��أن  الحدي��ث  واختل��ف 
أصابت الفنان الكبير الراح��ل نهاد قلعي، وأدت إلى 
مضاعفات غي��ر حميدة على صحت��ه. ولكن المؤرخ 
الس��وري أكرم حس��ن العلبي يرويه��ا كما جرت في 
كتابه ظرفاء من دمش��ق نقاًل عن حديث مع األستاذ 
قلعي نشر في مجلة " اليقظة " يصف الحادثة نهاد 
بأنها أت��ت تكمل��ة لمصائبه كالقش��ة التي قصمت 

ظهر البعير، ويمضي إلى القول: 
كن��ت ف��ي مطع��م، ومعي ضي��ف م��ن لبنان، 
فنفذت س��جائره، فطلب من النادل سجائر ولم يلب 
الن��ادل طلب الضي��ف، فزعلت كثيرًا وأنب��ت النادل، 
وإذا برجل يجلس مع ش��لة م��ن رفاقه، على طاولة 

مجاورة ينادي بصوت غليظ عال: 
-  بورظان، بدك س��جائر.. تعال.. تعال، خذ من 

عندي 
فقلت له: أنا ما بدي من حدا سجائر. بعدين، أنا 

مالي اسم معروف تناديني به يا حمار؟ 
وع��دت إلى حديثي م��ع ضيف��ي، وإذا بي أفاجأ 
بضربة كرس��ي م��ن الخلف على رأس��ي. هذه هي 

الحادثة. 
-  هل كان سكران؟ 

-  كان سكران، وبال أدب 
-  هل من المعقول أن ال يكون لدى هذا الرجل 

سبب آخر لضربك، وأنت محبوب من الجميع؟! 
-  ألني شتمته. وقلت له: إلي اسم يا حمار. 

لك��ن مالم لم يذك��ره المؤرخ أك��رم العلبي أن 
المعتدي كان عنصرًا في سرايا الدفاع التي يقودها 
رفعت األس��د والتي عانى من ممارس��اتها الش��عب 

السوري بأسره.
بعد ذلك كانت صحته تتحسن تارة وتسوء تارة 
أخرى، وقد اس��تطاع كتابة مسلسل بعنوان " يسعد 
مس��اكم "، إال أن��ه لم يجد طريقه إل��ى التنفيذ. ثم 
كت��ب ومثل مسلس��اًل تلفزيونيًا ه��و "عريس الهنا 
" بطول��ة الفنانة س��لوى الس��عيد، وكان هذا العمل 
آخ��ر مش��اركة فنية ل��ه. ولكن��ه ظل أيض��ًا، طوال 
فترة مرضه، يكت��ب قصصًا إلحدى مجالت األطفال 

المصورة.
كتب نهاد لألطفال ليعيل أس��رته، وهو متزوج 
م��ن المربي��ة الس��يدة نبيه��ة عنتبلي، ول��ه ولدان 
هما بش��ار مهندس معماري ومها مهندس��ة مدنية. 
واس��تمر ذلك عش��ر س��نوات، كان يقيم في بيروت 
فيها ف��ي غرفة متواضعة، ويكتب لمجلة " س��امر " 
اللبنانية، ويتردد على دمش��ق، وأحيانًا كان يرس��ل 
المواضي��ع م��ن دمش��ق، اس��تخدم ف��ي قصص��ه 
شخصية "حس��ني البورظان" وش��خصية " ياسينو" 
باإلضاف��ة إلى ش��خصية فرنس��ية خيالية اس��مها " 

تشارلي". 
كان الكات��ب نبي��ل صال��ح ق��د ألف موس��وعة 
اسمها "رواية اسمها سورية "عن أهم مئة شخصية 
س��اهمت في بناء الوعي الفك��ري وكان نهاد قلعي 
م��ن بينه��م، وق��ال عن��ه الممث��ل الكومي��دي دريد 
لحّام:إن صديقي نهاد س��اعدني بامتطاء المجهول 

وألختار الفن الذي أملت أن أحقق به ذاتي.
مات قلع��ي كالكثير من المبدعين في س��وريا 
فقي��رًا معدم��ًا بعد أن باع كل ش��يء يملك��ه ليعالج 
نفس��ه من مرض الش��لل وفي مطلع تشرين األول 
1993 تدهورت صحته كثيرًا ونقل إلى مستش��فى 
اله��الل األحمر، ورغ��م كل الجهود الت��ي بذلت فإن 
إصابت��ه المزمن��ة ومعانات��ه القديم��ة م��ن مرض 

السكر لم تمهاله، إذ تعرض ألزمة قلبية حادة. 
صبيحة أحد األيام قام طبيب من مشفى الهالل 
االحم��ر باالتصال أثناء بث البرنامج اإلذاعي "معكم 
عل��ى الهواء" وقال بلوم ش��ديد لمقدم البرنامج: إن 
نه��اد مريض من��ذ 15 يوم��ًا، لم يأت أح��دٌ لزيارته 
إال ش��خص أو اثنان، بعدها بأي��ام توفي نهاد قلعي 
وس��ارت جنازته م��ن حي المهاجرين إل��ى جامع الال 
باشا، في شارع بغداد، ثم دفن في مقبرة الدحداح، 
وألول م��رة تب��دأ جنازة بع��دد قليل م��ن الناس ثم 

تنتهي بحشود غفيرة. 
رح��ل نه��اد قلعي ال��ذي أضحك العال��م وبكى 

وحيدًا.

أسرة مسرح الشوك في السبعينات
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احلجاب، كاتبات يروين تاريخه وتقاليده 
واأبعاده ال�ضيا�ضية

جلنيفر هيث وترجمة: مها ح�ضن بحبوح
  ياسر مرزوق

يبدو الحجاب إشكاليًة تواجه المسلمين 
ف��ي المجتمع��ات الغربية وف��ي المجتمعات 
العربي��ة الت��ي تدع��ي العلماني��ة، ويخفت 
الحديث ع��ن الحجاب ويتصاع��د تبعًا للحال 
عل��ى  يس��يطر  ال��ذي  وللتي��ار  السياس��ي 
المجتمع أو وسائل اإلعالم الغربية، وكتابنا 
اليوم رؤية إنس��انية حسية للحجاب تتداخل 
أحيانًا بالتش��ريع والسياسة وعلم االجتماع، 
الكت��اب  م��ن  للعدي��د  تج��ارب  م��ن خ��الل 
والناش��طين الحقوقيي��ن إضاف��ًة لتج��ارب 

شخصية وحياتية.
في العق��د الثالث من القرن العش��رين 
وضع��ت الكاتبة نظيرة زي��ن الدين الحلبي 
كتابها » السفور والحجاب » وفيه أعلنت عن 
مبدأ الحرية الذي ينبغي أن يحكم اإلنسان، 
والذي هو روح النهضة في األمة اإلسالمية:

»إنم��ا أنا مبش��رة وداعية مع من بش��ر 
بالحري��ة على أنواعها ودع��ا إليها، إني أرى 
الحري��ة روح النهضة في األمة اإلس��المية، 
وأعدّها رك��ن الرقي والس��عادة في الهيئة 
االجتماعي��ة. إن��ي أريدها محيط��ة بالعالم 
كحلقات من نور، مرتبطة بعضها بالبعض 
اآلخ��ر، ال ينق��ص منه��ا حلق��ة. وللمس��لم 
أن يتخذ ملبس��ًا لرأس��ه ما يراه نافعًا الئقًا، 
وليج��ل الدين عن أن يتخذ ش��كل المالبس 

وسيلة للطعن في إيمان الالبس«.
وف��ي بداي��ات الق��رن العش��رين أيضًا 

خلع��ت ه��دى ش��عراوي حجابه��ا ف��ي ميادي��ن 
مصر، ف��ي ثورةٍ عل��ى كل قديم، وم��ن يومها 
يتداخ��ل الدين��ي بالسياس��ي في تحدي��د لباس 
المرأة المجتمعات اإلس��المية، مع ثورة الخميني 
في إي��ران مثاًل منع الس��فور نهائي��ًا ومع تقرب 
السادات من اإلس��الميين انتشر الحجاب ليغطي 
مصر التي لم تعرفه في الخمس��ينات من القرن 
الماض��ي، ومع ح��راك اإلخ��وان المس��لمين في 
س��وريا عام 1964 وتطرف ح��زب البعث الحاكم 
بدأ الحجاب يغطي س��وريا أيض��ًا كردة فعل من 

األغلبية وكمقاومة سلمية مفادها أننا هنا.
ولعل��ه يمك��ن الوق��وف عند نقط��ة هامة، 
ق��د ال يذكرها الكثيرون، وه��ي أن الحجاب كان 
موج��ودًا منذ فترات تاريخي��ة قديمة، وعند عدد 
من الش��عوب المختلفة، فقد عرف األش��وريون 
الخم��ار، وكانت الغاية من��ه الفصل بين الحرائر 
واإلم��اء. وكذلك عرفه المصري��ون، كما عرفته 
اليهودي��ة والمس��يحية. وقد ف��رض اليونانيون 
عل��ى نس��ائهم االحتج��اب والنق��اب من��ذ القرن 
الخام��س قبل الميالد.. أي أنه لم يكن ليش��كل 
هوي��ة محددة لش��عب م��ا بقدر م��ا كان يرتبط 

برؤية اجتماعية وضعها آنذاك الرجل..
يقول عالم األنثروبولوجي��ا لويس دوبري، 
في كتابه » أفغانس��تان »، نس��خة ع��ام 1980: 
نادرًا ما ترتدي القرويات ونساء القبائل الشادري 
» البرق��ع » ألن��ه يعي��ق مهامه��ن االقتصادي��ة 
اليومي��ة. إذا كبرت القرية وصارت تعد أقرب إلى 
أن تك��ون بلدة، وأصبح لها س��وقها الخاص، وإذا 
صار لدى الرجل ثروة تس��مح له بتوظيف خدم، 

غالبًا ما تصرّ زوجته على ارتداء الشادري، فهذا 
بحسب اعتقادها يجعل منها امرأة متأنقة وابنة 
مدين��ة، م��ن دون أن ت��دري أن بن��ات عمها في 
المدينة ال يش��اطرنها الرأي. كم��ا أن العديد من 
الفتيات في المدن والبلدات يبدأن لبس الشادري 
ف��ور بلوغهن لإلش��ارة إلى أنهن أصبحن نس��اء 

حقيقيات جاهزات للزواج.
لكن ف��ي عالمنا اليوم يبق��ى الحجاب، رمزًا 
للمقاوم��ة؛ مقاوم��ة التميي��ز االثن��ي والديني. 
ففي مصر مثاًل تقول الدكتورة نوال السعداوي 
ع��ن الحجاب واألخ��الق: » األخ��الق ال عالقة لها 
بالمالبس فيه نساء عرايا في أفريقيا وأخالقهم 
كويس��ة وفيه نس��اء محجبات نصف مومس��ات 
هنا في مص��ر فال عالقة للحج��اب باألخالق وال 
العذري��ة »، وصرح��ت لمجل��ة فرنس��ية: » ب��أن 
الم��رأة المحجب��ة والتي تغطي رأس��ها متخلفة، 

وإن عقلها مغلق«.
وفي مص��ر أيضًا أنك��رت الكاتبة الصحفية 
إقبال بركة أن يكون الحجاب من تعاليم اإلسالم، 
وقالت إقبال بركة رئي��س تحرير مجلة حواء ان 
الحجاب هو امتداد للعصور الجاهلية وسأس��تمر 
ف��ى محاربت��ه، وأضاف��ت ان الج��ذور التاريخية 
للحج��اب ترج��ع إلى الحض��ارة األش��ورية وذلك 
ف��ى ظل ظ��روف أمني��ة ومجتمعي��ة معينة وقد 
امت��د هذا الزى عب��ر العصور وورثت��ه الحضارة 
اإلس��المية، وق��رر الدكت��ور علي جمع��ة مفتي 
الدي��ار المصرية في حينه ع��دم صالحية كتاب 
»بركة » الحجاب رؤية عصرية للنش��ر لمخالفته 

صريح الكتاب والسنة النبوية.
في الجانب اآلخر تخوض النس��اء المسلمات 

مع��ارك دائمة ف��ي فرنس��ا والنمس��ا وفي 
تون��س وتركي��ا س��ابقًا دفاع��ًا ع��ن حقهن 
في ارت��داء الحجاب، وتأكي��دًا لفكرة أن نزع 
الحجاب عنوة عن رأس المرأة التي ترتديه، 

هو فعل إخضاع ال فعل تحرير.
عُ��ِرفَ الحجاب، بمعنى تغطية النس��اء 
والرجال والموضوعات واألمكنة المقدس��ة، 
ف��ي أوس��اط ش��عوب تنتم��ي إل��ى ثقافات 
وديان��ات مختلفة من��ذ عص��ور موغلة في 
الق��دم. نج��د م��ع ذل��ك أن الحج��اب ال يزال 
عرضة لس��وء فه��م كبي��ر. كان هناك زمن 
اعتُب��ر فيه الحج��اب، في كل م��كان وبكل 
مظاه��ره المتعددة، أمرًا مس��ّلمًا به إلى حد 
م��ا، أقله بما ه��و تعبير كامل عن األس��رار 
المقدس��ة. أم��ا اآلن، فق��د أصب��ح الحج��اب 
نقطة استقطاب عالمي، أصبح موقع النزاع 
بي��ن اإلس��الم والغ��رب وبين التفس��يرَيْن 
المعاص��ر والتقلي��دي لإلس��الم. لكن فكرة 
الحج��اب تع��ود إل��ى زم��ن س��ابق لظه��ور 
اإلس��الم كما أنه ينتش��ر في أماكن تتجاوز 
حدود الش��رق األوسط. يس��عى هذا الكتاب 
إلى تقديم صورة أش��مل عن الحجاب وذلك 
من خ��الل استكش��اف وتفح��ص بعض ما 
يرتبط به من ثقافات وسياس��ات وس��ردية 
» س��رديات »، والتذكير بش��موليته وقِدَم 
وجوده واس��تخداماته وس��وء اس��تخداماته. 
ويقوم واحد وعش��رون كاتبة وباحثة وفنانًا 
موهوب��ًا، يمثلون مختل��ف المجتمعات والديانات 
والمواق��ف،  واإلنج��ازات  واألمكن��ة  واألعم��ار 
بش��رح الحج��اب وتفني��ده وإدانت��ه و/أو مديحه 
حي��ث يعالج��ون القضاي��ا والمس��ائل العويصة 
المعاصرة، كالحش��مة واألم��ان والقمع والتحرّر 
وحرية التعبير والعب��ادة، إضافة إلى الروحانيات 
والفنون والس��حر. وهنا تبدو مجموعة المقاالت 
مالئم��ة  حص��رًا،  س��يدات،  بأق��الم  المكتوب��ة 
للموض��وع بالنظر إلى أن الحج��اب يرتبط عادة 
باألنث��ى ويبدو وكأنه ينطوي على نزعة أنثوية. 
الحج��اب، وبقدْر م��ا هو قطعة م��ن القماش أو 
قطعة ثياب، هو مفهوم أيضًا. بإمكانه أن يكون 
خداع��ًا أو تباهي��ًا أو تحاي��اًل أو غش��ًا أو تحررًا أو 
فًا عن أم��ٍر ما، أو نبوءة، أو  س��جنًا أو تعبيرًا ملطَّ
إخفاء لش��يء، ما أو هلوسة أو كآبة أو صمتًا أبلغ 
من الكالم أو قداسة أو العوالم األثيرية الكامنة 
خل��ف الوعي أو االس��م المئة لل��رب، الخفي عن 
ال��كل، أو ال��درب النهائي المُفض��ي إلى الموت، 
ب��ل وحت��ى الرؤي��ة النبؤي��ة التوراتي��ة، أو رفع 
الحج��اب ع��ن ال��رب إيذانًا بق��دوم آخ��ر الزمان. 
عندما يُفرض الحجاب قسرًا، أي عندما يُطبّق 

بالقوة، فهو فعل قمع. 
م��ا يميز ه��ذا الكتاب ه��و أنه يجم��ع للمرة 
األولى، وبي��ن دّفتَيْ مجلد واح��د، وجهات نظر 
متع��ددة، وتج��ارب مختلفة، وأحيان��ًا متعارضة، 
تنتم��ي إلى تقاليد عديدة، ترم��ي إلى إظهار أن 
فكرة الحج��اب تتجاوز الحدود الضيقة لمجموعة 
بش��رية واحدة كما األحكام المتحاملة الس��ائدة 

في لحظةٍ ما معينة من عمر البشرية.
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حقوق املواطنة وحقوق الإن�ضان
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

المواطن��ة  واجب��ات  ف��ي  الخ��وض  قب��ل 
واس��تكمااًل لمقالنا السابق عن حقوق المواطنة 
البد م��ن بح��ث العالقة بي��ن حق��وق المواطنة 
وحق��وق اإلنس��ان إذ يميل بع��ض الباحثين إلى 
التطابق بين المفهومين، لذا ال بد من أن نفرق 
بينهما حتى نكون على دراية بمنظومة الحقوق 

األساسية لإلنسان والمواطن معًا.
حقوق اإلنس��ان حقوق متأصل��ة في جميع 
البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، 
أو نوع جنس��هم، أو أصله��م الوطني أو العرقي، 
أو لونه��م، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. 
إن لن��ا جمي��ع الحق ف��ي الحصول عل��ى حقوقنا 
اإلنس��انية عل��ى قدم المس��اواة وب��دون تمييز. 
وجميع ه��ذه الحق��وق مترابطة ومت��آزرة وغير 

قابلة للتجزئة.
و حقوق اإلنس��ان غير قابلة للتجزئة، سواء 
كان��ت حقوقا مدنية وسياس��ية، مث��ل الحق في 
الحياة، وفي المس��اواة أم��ام القانون وفي حرية 
التعبير؛ أو اقتصادي��ة واجتماعية وثقافية، مثل 
الحق ف��ي العمل والضمان االجتماعي والتعليم؛ 
أو حقوق��ا جماعي��ة مثل الحق ف��ي التنمية وفي 
تقرير المصي��ر، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة 
ومترابط��ة ومت��آزرة. ومن ش��أن تحس��ين أحد 
الحق��وق أن ييس��ر االرتق��اء بالحق��وق األخرى. 
وبالمث��ل، فإن الحرم��ان من أح��د الحقوق يؤثر 

بشكل سلبي على الحقوق األخرى.
وه��ي الحق��وق الطبيعي��ة الت��ي تول��د مع 
اإلنس��ان دون أن يش��ترط لذلك اعت��راف الدولة 

بها قانونًا، وهذه الحقوق نش��أت مع 
اإلنس��ان منذ الخلق األول، وتطورت 
م��ع الحض��ارة، ويج��ب أن تثبت لكل 
إنس��ان في كل زمان ومكان لم�جرد 
كون��ه إنس��انًا وتمي��زه ع��ن س��ائر 

الكائنات األخرى.
أما ش��رعة حقوق اإلنسان فهي 
مجموعة م��ن المواثي��ق واإلعالنات 
الدولي��ة  والقواني��ن  واالتفاقي��ات 
المتعلق��ة بحق��وق اإلنس��ان مهم��ا 
كان هذا الش��خص وأي��ا كان موقعه 
فى العالم: وتشمل اإلعالن العالمي 
لحق��وق اإلنس��ان ال��ذى ص��در عام 
1948، والعهديي��ن الدوليين لحقوق 
العه��د  أي   1966 لع��ام  اإلنس��ان 
الدول��ي الخ��اص بالحق��وق المدنية 
والسياس��ية والعه��د الدولي الخاص 
بالحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعية 
االختياري  والبروتوك��ول  والثقافية، 
األول الملح��ق بالعه��د الدولي الذى 
تعت��رف بموجبه الدول��ة الطرف فى 
العه��د باختص��اص اللجن��ة المعنية 
بحق��وق اإلنس��ان المنش��أة بموجب 
العه��د ف��ى تس��لم ونظر الش��كاوى 
المقدم��ة م��ن األف��راد الداخلين فى 

والية تلك الدولة.
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثالث 

فئات:
 -  الحقوق المدنية والسياس��ية 

وتس��مى أيض��ًا »الجي��ل األول م��ن الحق��وق«: 
وه��ي مرتبط��ة بالحري��ات، وتش��مل الحق��وق 
التالي��ة: الح��ق ف��ي الحي��اة والحري��ة واألم��ن؛ 
وعدم التع��رض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ 
المش��اركة السياس��ية وحري��ة ال��رأي والتعبير 
والتفكير والضمير والدين؛ وحرية االشتراك في 

الجمعيات والتجمع.
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  الحق��وق    -  
وتس��مى أيض��ًا »الجي��ل الثاني م��ن الحقوق«: 
وهي مرتبطة باألمن وتش��مل: العمل والتعليم 
والمس��توى الالئق للمعيش��ة؛ والمأكل والمأوى 

والرعاية الصحية.
 -  الحق��وق البيئي��ة والثقافي��ة والتنموي��ة 
وتس��مى أيض��ًا »الجي��ل الثالث م��ن الحقوق«: 
وتش��مل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة 
م��ن التدمي��ر؛ والح��ق ف��ي التنمي��ة الثقافي��ة 

والسياسية واالقتصادية.
ومما س��بق نرى تطابقًا ظاهريًا بين حقوق 
اإلنسان وحقوق المواطنة، إال أن حقوق اإلنسان 
تتعلق ب��ه بصفته اإلنس��انية ال القانونية، فقد 
يتواجد هذا اإلنس��ان خارج ح��دود الدول أي في 
المجال الج��وي أو المائي الدول��ي، أو قد يتواجد 
في دولة ال يحمل فيها صفة المواطنة ومع ذلك 

تشمله منظومة حقوق اإلنسان. 
فحقوق اإلنسان تش��مل المواطن والمقيم 
بصف��ة دائم��ة أو مؤقت��ة أو زائ��ر له��ذه الدولة 
للسياحة أو الدراس��ة أو العالج أو الجئ فى هذه 
الدول��ة او ع��دو لهذه الدولة تم اس��ره من خالل 

الحروب أو تم القبض عليه متجسسًا أو مخربًا. 
أي إنس��ان متواجد في تاريخ معين في أي دولة 
كانت جدير ب��أن تنطبق علي��ه منظومة حقوق 

اإلنسان العالمية. 
 حقوق اإلنسان هي جزء أساسي من حقوق 
المواطن فى حين توجد حقوق خاصة للمواطن 
ينفرد بها، فحقوق اإلنس��ان تطبق على كل من 
هو متواجد في دولة بعينها، وقد قننت الش��رعة 
العالمي��ة لحق��وق اإلنس��ان اتفاقي��اتٍ خاص��ة 
لتحمي األضع��ف أو الذين يتواج��دون في دولةٍ 
م��ا هربًا م��ن االضطهاد السياس��ي أو الديني أو 
العرقي أو االقتتال األهل��ي في موطنهم، كمت 
قنن��ت اتفاقياتٍ خاص��ة لمعاملة أس��رى الحرب 

تدعيمًا لحقوقهم اإلنسانية.
يجب التنوي��ه على وجود تداخل بين حقوق 
اإلنس��ان وحق��وق المواطن��ة، فهن��اك تأصي��ل 
لحقوق المواطنة ف��ى المواثيق الدولية لحقوق 
اإلنس��ان، فمواثي��ق حقوق اإلنس��ان ضمت فى 
بع��ض أجزائها المواط��ن فى وطنه واإلنس��ان 
ف��ى م��كان تواج��ده، إال أن حق��وق المواطن��ة 
وكما ذكرنا س��ابقًا نتاج العالق��ة القانونية بين 
المواط��ن الحامل للجنس��ية الدولة س��واء كانت 
هذه الجنس��ية أصيلة أو مكتس��بة، وهي تعنى 
بالدرجة االولى وبصيغة قانونية بتحديد عالقة 
االفراد بالدولة من حيث احترام السلطة المتمثلة 
بالدس��تور، والخضوع للقانون ومعرفة الحقوق 
القانون��ي  اإلط��ار  وبه��ذا تش��كل  والواجب��ات، 
والسياسي لممارس��ة المواطن لحقوقه وألدائه 
لواجباته بكل وعي ومس��ؤولية على 

أرض الواقع.
الرئيس��ية  المواطن��ة  وحق��وق 
جمي��ع  بي��ن  بالمس��اواة  تتعل��ق 
المتس��اوية  والف��رص  المواطني��ن 
لجمي��ع المواطني��ن للمش��اركة فى 
أن  أي  والعام��ة،  السياس��ية  الحي��اة 
المس��اواة  هم��ا  المواطن��ة  ركن��ي 
الوق��ت  نف��س  وف��ى  والمش��اركة، 
فإنه يترت��ب عل��ى المواطنة حقوق 
وواجبات.. والحقوق تسبق الواجبات 
أي أنه فى حال وج��ود واجبات بدون 
حقوق تتحول المواطنة إلى عبودية، 
وهنا يظهر الخالف بين أصلي الحق 
فف��ي حقوق اإلنس��ان الحق مرتبط 
ب��والدة اإلنس��ان أينم��ا كان أما حق 
المواطنة فأصله تعاقدي بين الدولة 

والمواطن.
ومن تعري��ف المواطنة بوصفها 
نتيج��ًة للش��راكة ف��ي وط��ن واحد، 
ظهر ما يس��مى بمصطلح المواطن 
العالمي بوصفنا جميعًا ش��ركاء في 
اإلنس��انية، ويتداخ��ل كل م��ن هذه 
الحقوق في النضال لنيلها فالنضال 
م��ن أجل حقوق المواطنة هو نضال 
من أجل حق��وق اإلنس��ان، وإذا كان 
من شروط المواطنة الخمس ثقافة 
مدنية تحكم المجتمع��ات فليس لنا 
ق��راءة هذا الش��رط إال م��ن منظور 

حقوق اإلنسان.

. . 
ت
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من أنتم، يسأل أقبح ما فيكم عنكم!
فأنا اآلن أحاججكم..

أبحث فيكم عن جسدٍ مهترٍئ، ينزح عنّي، عن روحي..
أبحث فيكم عن شفةٍ تلثم في ثغري، شطآن جروحي..

شفًة أصرخ ثأرًا عنها،
شفًة تبحث لي سيفٌا، يبحث عن غمده في جسدي..

يقطعني إن صرخت شفتيَّ، يا بلدي..
يا بلدي..

عواصف ثغري تنهال عليك، تتساقط فيها جُملي،
فهجتك..

لتذوب أمامي، تتلكأ فيك..
تتبعثر وحروف العالم، تسأل فيض قذارتك..

عن اسوأ موتٍ، عن أقذر ما فيه من اآلهات..
عن وطٍن، بأراض المنفى،

عن وطٍن بمالمح مبغى،
عن ليلك إن يحيا من عتمة آالف الزنزانات..

من أنتم..
هل وطنًا هو أنتم؟

ماتت ارضه،
واغتيلت آناء والدتكم..

بيعت وبأبخس أثمانٍ هي قيح ُلحاكم،
فسكنتم فيها

وسرقتم أضواء الصبح ووهج القمر الذائب فينا وطنًا، يصلب 
تحت عبائتكم، ومَحوتم فيه جميعَ األرقام وكل األسماء..

خنقتم أوراقَ الش��جر، وريح الخبِز وألق الماِء وحَر الُقبَِل 
وكل األشياء..

اعذار منكم، تصرخ عنكم، تحيا فيكم، تحييكم..
تضاجع ألسنًة في رحم شفاكم،

لتسود بقاياكم،
لتعود بنصف شفةٍ بنصف حرفٍ بنصف ثغر..

لتَخْلِق وسط المنازل ألف مقاتٍل بآالف المقاصل..
ليحيا فيها ألفَ جالدٍ بألف عذر..
بألف نصٍل تغمس بالسر فيها..

بألف سكيٍن، بألف سيفٍ وألف غدر..
وألفَ بيتٍ مهترٍئ فوقها

وألف قبرْ..
وألف ألف تبرير..

وفسحًة من خراٍب،
وحغنَة بشٍر تشردت وسطها، ليوٍم قصير..

عاشت فيه ألف عاٍم..
وسط وطٍن ذبيٍح قتيٍل حزيٍن مريٍض كسيٍر أسير..

نسأل أصغر جالدٍ منكم، عن قسعةِ ندٍم تحيينا،
نسأل أكبركم، عن قبٍر يأوينا..

فسئمنا أيامًا نحيا فيها أنصافًا ثكلى..
نص��رخُ كَل العالم، نبحث فيهم عن ج��الدٍ ال ينكر عند 

اهلل، حروف القتلى القتلى..

أنتم أنتم..
هو ليس الجالدَ األوحد،

أبصر غبطتكم،
وسعادتكم يوميًا بعد القصف..

أنتم، أنتم..
من لستم إال أكفانًا تتنفس..

ببقايا نعٍش يتحركُ يحملكم، جثثًا لمّا تتفجر بعد..
أنتم، أنتم،

وُكهنٌة تدعوا فينا، تعبد  - دون اهلل -  العدم..
وبقايا وثٍن مَيْتٍ في أرٍض تكتبنا عهدًا من موتٍ وألم..

وبالدٌ تترنح فيكم..
تسكر بين فتاويكم، وبين صكوك المغفرةِ..

تملئ فيكم ما يبقى فينا..
بعد حرب ومعركة..

بعد اغتياٍل ومجزرة..
بعد الف مقبرة..

لتفيض بكم، بمنابركم، بحناجركم..

هذا ما أنتم:
موتٌ دون بَعْث..

نصرٌ دون خَصمْ..
حربٌ وَقصف..

حُزٌن وَألم..
سَجْنٌ، حِصارٌ، تَشتتٌ وعَدمْ..

بترٌ وعجزٌ وَكبْت..
نارٌ وسَْط ثأٍر وسط صَبٍر وسط ألفِ ألفِ ال..

والبلد..
وصراخٌ ضائعٌ، والأحد..
بارودٌة وسيفٌ، ودِرع..

قذيفٌ وجُرْحٌ وآه..
نزفٌ وخوفٌ وموتٌ وَكَفن

نعشٌ يملئ فيكم،
وعَفن..

ثم ألفَ وَثن..
ثم زد فيكم ألف إنسان وَثن..

وألف خراٍب من سراب،

ثمَّ ناعورُة دٍم، وألف قفٍل وألف باب..

فانسوا بين شِفاكم أحرفنا..
إن نحيا يومًا بين مسامع وطٍن تصلب فيه جميعُ األسماء..

وارموا برفٍق دمنا..
يموتُ بقيدٍ من ارٍض وسماء..

وارمونا وسْط سريٍر من أتربةٍ قتلى،
تحضن اجساد الموتى البسطاء..

وتنفسوا بعدنا الصعداء..
وتذكروا زفير البرد الكام��ن فيكم منذ القصف األول إن 

يشهق فينا..
واذكرونا..

بقعًا من دمٍع ودٍم تَمسح عن أذرعكم كل صالة..
وتذكروا السارين،

وبلدًا تملئ ب�"ِج�مال" النخوةِ توصف بالشرقية..
وأخرىً تملئ ب�"العنب" وتوصف بالغربية..
وأخرىً تملئ بالموت وتوصف بالعِشْق..

صرختم فيها كي تصمت عنكم، درءًا للفتنةِ،
فقصفتم فيها، وذبحتهم فيها، وقتلتم فيها..

تذكروها..
واحفظوها أمًّا ال تنسى
وقولوا عنها "دمشق"..

ثم ارحلوا..
وقبل الرحيل تذكرونا..

كالحلِم ذبنا وسط حضٍن دافئٍ وعناق..
كالشوِق وسط العشق..

كاإلنسان والمساِء والصبِح..
بهدوٍء تذكرونا كفيرزَ وريح الخُبز..

كصوتِ مؤذن األمويَ..

بكلمةِ أحبكَ، تذكرونا..

وانعونا بخطاب عشٍق بسيط..
كطفٍل يرضع، يبكي، يلعب،

كطفٍل يغني،
كطفٍل ال يعرف معنى الهاون..
كقبلةٍ من وطٍن وبيتٍ وأخْ..

تذكرونا بالنوِر والحياةِ والسالم..
بلحظةٍ يتيمةٍ من موسيقا،

بألف قصيدةٍ للغرام..

تذكروا أننا البسطاء..
وأنّا من قتلتم..

من اأنتم
  محمد بدرة  -  دوما

الصورة لمحمد بدرة - دوما | أيار 2014
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فزل �ضهرة فـي قرب!
  زكريا تامر
من كتاب )هجاء القتيل لقاتله( 2003

اش��تكى الموت��ى ألبي الع��الء المعري قائلين إن ما يفترس��هم 
من ملل لن يزيله س��وى حديثه المش��وق عن بعض ما صادفه من 
أحداث طريفة أيام كان حيًا، فقال أبو العالء المعري: نلت في حياتي 

القليل من التكريم، وعرض عليّ الكثير..

ع��رض عل��يّ أن أصير ش��اعرًا معروف��ًا تعجب ب��ه المطلقات 
الباحثات عن العزاء والسلوان لقاء أجر سخي يدفع بالدوالر، فرفضت 
بحجة أني لست قبرًا مفتوحًا ال صاحب له يحميه، وتستطيع أية جثة 

أن تحتله..

وعرض عليّ أن أصير وزيرًا للخارجية، أغادر البلد كل أس��بوع 
بحقائ��ب فارغة وأعود إليه بحقائب ثقيلة ال يس��تطيع زحزحتها من 
مكانه��ا إال أبط��ال العالم في رفع األثقال، فلم أوافق ألني كس��الن 

كاره لألسفار..

وعرض عليّ أن أصير مليونيرًا ينفق المال بغير حساب، فأبيت 
ألن المال ال يجلب لمالكه سوى اللصوص والمرائين..

وع��رض عليّ أن أصير قائدًا لجي��ش مطيع مطاع، فصحت: ما 
أفج��ع مصير البالد الت��ي ترحب بأن يحمل أدباؤها الس��الح ويحمل 

جنراالتها األقالم!

وع��رض عل��يّ أن أصي��ر عضوًا ف��ي جامع��ة ال��دول العربية، 
فاستنكرت هذا العرض، وتساءلت: أهذا تكريم أم عقاب مهين؟

وع��رض عل��يّ أن أصي��ر قاضي��ًا مكلف��ًا بالنظ��ر ف��ي قضايا 
المعارضين المس��جونين، فكان جوابي الف��وري هو النصح بالبحث 

عن رجل آخر يقبل بتالوة األحكام الصادرة سلفًا..

وع��رض عل��يّ أن أصي��ر نائبًا ف��ي البرلمان، فتس��اءلت: وهل 
سأصير نائبًا بالتعيين الذي يسمى انتخابًا؟

وعرض عليّ أن أصير مغنيًا، فأوشكت أن أجهش بالبكاء خوفًا 
من مقدم يوم يعرض عليّ أن أصير راقصة..

وع��رض عل��يّ أن أصير مبص��رًا، فرفضت، فال وج��ود لما هو 
جدير بأن يرى.
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في أوروبا ال تعرف الشمس درب الشروق الغريب..
إنها تشرق في حمص اآلن في عينين تفترشان االنتظار وحنيني..

بلدي على الجرح إنثر واعصر المسافات وانشرها..
سيجف السفر وتحضن ركامنا البعيدة حنيني..

ليس لمثلي تخلق البالد الرمادية..
2014 / 5 / 15
وئام بدرخان

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

حديث ق�ضري جدًا
ي��وم أم��س جمعني م��كان بأحد الضب��اط الكبار 
المنش��قين ع��ن النظ��ام. دار بيننا حدي��ث لعدة 
دقائق حول عدة مواضيع. ما لفت انتباهي الشعور 
الع��ارم بالخس��ارة الت��ي يش��عر بها. عندم��ا قال 

سياسيي المعارضة ماذا خسروا؟
أنا خس��رت مكتب أكب��ر من ه��ذا المكتب بثالث 
مرات وعش��رة سيارات مرس��يدس وخدم ومرافقة 
ومكان��ة اجتماعية وتلفونات بالجمل��ة والمفرق.. 

إلى آخر ذلك.
للصراحة لم أتوقع هذا الكالم ال من قريب وال من 
بعي��د وكان صادم لي بطريقة خفت أن أقوم بردة 
فعل مش��ينة لوال أنه في مكان أنا مسؤول عنه وال 
أريد أن يصدر مني فعل متس��رع. لكن قلت له وال 
أريد ان أبدو منفعل: خسارتك هذه مادية، ويمكن 
تعويضها ببساطة. آالف من الشعب السوري خسر 
حياته في الس��جون والمعتقالت ف��ي الوقت الذي 
كنت أن��ت تجلس في المكتب ال��ذي هو أكبر من 
هذا بث��الث مرات. وال أريد الحدي��ث والدخول في 
تفاصيل كي��ف أن ضابط رفيع يص��ل إلى المكان 
ال��ذي أنت كنت فيه وما هي األثمان المترتبة على 
تلك الميزات التي تمتعت بها وها أنت اآلن تبدي 

ندم على خسارتها..
ح��اول أن يغير الموض��وع وأنا تماش��يت معه في 
ذلك ألني لس��ت المقص��ود بالزي��ارة وبالتالي ال 
أري��د ان أصعد الموقف وأصعبه عل��ى كلينا. لكن 
هذا نموذج لعقلية كان��ت وال تزال تمارس عملها 
المعارض وتبحث عن مكاسب مماثله لما خسرته 
ويبدو أنها ال تزال تستخدم ذات االدوات للحصول 

على ذلك.

خالد المصري

املخرب
كان��ت حلق��ة »ضيع��ة ضايع��ة الت��ي رح��ل فيها 
»الفسّ��اد« بتش��ديد الس��ين أي المخبر عن »أم 
الطناف��س«، من أكثر الحلق��ات تعبيرًا عن النظام 
حين فرض »ممثل الس��لطة« رئي��س المخفر أبو 
ن��ادر، على أهالي أم الطناف��س أن يتناوبوا للقيام 
ب��دور »الفسّ��اد« أي المخبر ألن النظ��ام ال يقوم 

بدون مخبر.
كأحد أدوات توطيد سلطته، فقد أراد نظام البعث  
-  األس��د ان يحول الشعب السوري إلى شعب من 
المخبرين. فإضاف��ة ألجهزة المخابرات وعناصرها 
الذين يعدون بعشرات اآلالف لكل جهاز، فقد أراد 
النظ��ام أن يكون كل عس��كري مخب��ر وكل بعثي 
مخبر وكل عضو ف��ي منظمات الش��بيبة والعمال 
والفالحين والنس��اء والطلبة مخبر، وأن يكون عينًا 
س��اهرة على »أمن الوطن« ض��د المتربصين به. 
لق��د أراد ان يكت��ب كل ف��رد التقاري��ر بمن حوله 
ليحول المجتمع إلى مجتم��ع من المخبرين بحيث 

يكتب الجميع تقارير بالجميع. 
ورغم أن الشعب السوري رفض هذا الدور المخزي، 
وبقيت صفة المخبر أكثر الصفات احتقارا ووضاعة، 
كم��ا كانت قصي��دة الش��اعر العراقي بدر ش��اكر 
السياب أول ما كان يتبادر لألذهان حين ذكر صفة 

المخبر، ويقول السياب فيها:
أنا ما تشاء.. أنا الحقير..

صباغ أحذية الطغاة..
و بائع الدم والضمير..

ورغ��م ذلك فثمة كثر رغبوا في القيام بدور المخبر 
طمع��ًا في منصب أفضل أو طمعًا في فتات أو حتى 
اتقاءًا لش��ر.. ولكن أكثرهم س��فاهة من قام بهذا 
ال��دور ليكون س��لطة »ومس��تبد صغي��ر على من 
حوله من مواطنين، فإن لم يطلب هؤالء وده فهم 
يهابونه ويتحاشونه، إنه طاغية صغير في محيطه 

ولكنه حذاء لدى الجهة التي يقدم لها تقاريره.

سمير سعيفان

زملكا | عدسة المصوّر: بسام خبية | أيار 2014

بطر�ض املعري
يس��مي المس��يحيون أوالدهم باس��م عمر 
تيمنًا بعم��ر بن الخطاب الخليفة الراش��دي 
ال��ذي فت��ح بي��ت المق��دس وأعط��ى أهلها 
األم��ان.. هذا في التاري��خ القديم. أما اآلن، 
في التاريخ المعاصر، فعشرات المواليد في 
مش��فى اإلفرنسي قسم التوليد، ينتظرون 
معرفة اس��م األخ الذي حم��ل راهبة معلوال 

كي يحملون اسمه.

بي�ضان ال�ضيخ
الس��لطات التونس��ية رحل��ت أكث��ر من ٥٠ 
وال  س��معت  م��ا  فلس��طينيًا..    - س��وريًا  
مس��بة عالتوانس��ة من لي نازلين يصبحوا 
ويمس��وا ه��ن وع��م يش��تمونا.. ي��ا أخ��ي 
ليش مس��توطايين حيطنا ورح نفلق حالنا 
اعتذارات »عما فعل السفهاء منا«.. عاالقل 

أعدلوا بالشتائم ونحن قبالنين!

را�ضد عي�ضى
أحدهم يعرض في فيسبوك »سورة الكهف« 
بص��وت عب��د الباس��ط عب��د الصم��د. أق��ول 
لنفسي لمَ ال أس��تمع. يأتي الصوت فتحضر 
كل عزاءات المخيم: الوجوه الصامتة الحزينة 
في الزواريب. األيدي التي تش��د على األيدي. 
التنه��دات والهمهمات. ووح��ده صوت المقرئ 
ف��ي كل م��كان. كان الن��اس في تل��ك األيام 
يموتون به��دوء، تقريبًا يحفرون أس��ماءهم 
يكف��ي  القب��ور.  ش��واهد  عل��ى  بأنفهس��م 
إعالن من المس��جد القري��ب »إنا هلل وإنا إليه 
لراجعون«، يصرخ الس��اهرون ف��ي الديوان 
بأطفاله��م أن أنصت��وا كي نرى م��ن الميت. 
كل ي��وم كان هناك عبد الباس��ط، هذا الذي 
لم ينعم ب��ه الميتون الج��دد، وال ذووهم، ال 
ش��ك أنهم يحلمون الي��وم بنعمة صوت عبد 
الباس��ط عبد الصمد يظلل س��ماء الزواريب. 
الزواري��ب الت��ي دفنت هي األخ��رى من دون 

صوت وال شواهد وال عبد الصمد.

مازن غربية
وبعد نزوله إلى حمص القديمة، تلك األرض 
الطيّبة، وبعد مش��اهدته ركام منزله ورماد 
ذكرياته، ابتس��م من قلبه وكتب: »فداكم يا 

شباب.. الحمدهلل على سالمتكم«
وبعد »تعفيش« ش��بيحة الدف��اع الوطنيّ 

لممتلكاته المتبقيّة، كتب:
»أعزائي الش��بيحة.. الممتلكات المعفوشة 

الترد والتبدّل« 
»بدك��م تقنعوني أنو الل��ي طلع من حصار 
الجوع على الريف الشمالي بباصات البلديّة 

هوي اللي أخدلي الستااليت؟«..

عارف حمزة
سنحاوُل في الهدنة 

أن نذهب إلى الثكنات
ونحدّق طوياًل 

في الدبابات التي قصفتنا 
ونرمي لها 

فتات الخبز..

ديانا اجلابري
قال وحدة نزحت من بيت��ا بجمعية الزهراء 
جن��ب الجوية وبعد يومي��ن اتصلت تليفون 
ببيتا لتطمن ان��و فاضي او حدا دخلوا.. قام 

طلعال واحد قالتلو:
 -  ألو، مين حضرتك خيو؟ هدا بيتي، إيش 

عمتعمل هون؟! 
رد عليها وقال: 

 -  بق��ا أنت��ي صاحب��ة البي��ت.. اهلل يكس��ر 
ايديكي على هالكب��ة المقلية اللي بالبراد، 

عم نقليا لناكل وعبتفرط بالقلي كال!
نس��يت المخلوق��ة البي��ت وعصب��ت من��وو 

وانحمئت وقالتلو بحده:
 -  ل��ك ابن��ي ماا معقول كبت��ي منظوومة، 
احمي الزيت منيح وما بتفرط ط ط ط، وبا 

تئشك خرجك كتير تقلي كبب! 
توت.. توت.. توت!

اإيهاب داما�ض
هل س��معتم م��ن قبل..بمس��يرة عفوية..

ف��ي مستش��فى؟ رق��ص ودبكة..ومكبرات 
صوت!!

ح��دث أمس في حديقة مش��فى المواس��اة 
بدمشق!

ماهر �ضرف الدين
الذي��ن تم��دّدوا في س��احة البيض��ا وداس 
عليهم الجنود.. لم يكونوا خمس��ين ش��ابًا، 

بل كانوا عشرين مليون سوري..
لكن الكاميرا لم تتسع للجميع.

رمي الغزي
ع��م فكر أن��زل بوجه��ي على أق��رب حاجز 
لملم البوسترات.. أطرش��هن بالبيت عندي 
وخالصين. م��ا بقي غير أرضية الش��وارع، 

وحيطان بيتي ألنو.

خولة ح�ضن احلديد
االطمئنان من غياب العقاب عند المجرمين 
ي��ؤدي بس��وريا وأهلها إل��ى الكارث��ة، كٌل 
ذاه��ب ألخ��ذ حقه بيده يأس��ًا م��ن إمكانية 
والمجرم��ون  العدال��ة  وغي��اب  الحس��اب 
يتفننون بصنوف اإلجرام علنا الطمئنانهم 

أنه ال عقاب.

فادي داهوك
انف��رط عق��د تمثيلي��ة الديموقراطية على 
شاش��ات اإلع��الم الس��وري. كل الشاش��ات 
اآلن لألس��د، لحملته، كل ش��يء في سوريا 
له. النسر والنجوم على أكتاف وزير الدفاع، 
والثي��اب الداخلي��ة للعاملي��ن ف��ي وس��ائل 

اإلعالم السورية. كلها ملك األسد.

نهاد ال�ضيد عي�ضى
رجفة الش��فاه قبل البكاء.. أقس��ى من ألف 

بكاء..

جنيب جورج عواد
فيت��و روس��يا والصي��ن ال يمح��ي الحقيقة 
وال يحمي المجرم م��ن محكمة التاريخ. لم 
يحاك��م أح��د هتلر ف��ي أي محكم��ة، ولكن 
البش��رية جعلت منه رمزا للوحش��ية والشر 

إلى األبد. التاريخ واألجيال ال تنسى. 

يو�ضف بزي
كلم��ا ش��عر الغ��رب ب��أن مماطالت��ه بات��ت 
فاضح��ة، وح��ان الوق��ت للقيام بفع��ل ما، 
أح��رج ال��روس والصينيين بالفيت��و، مبرئًا 
ذمت��ه. أوباما الجبان أس��وأ بكثير من بوش 

المتهور.
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

إني قد خلقت من الشمس، ثم إني قد نزلت األرض إليكم ألنير لكم قلوبكم.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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جمموع ال�ضهداء )96785(
دمشق: 6677

ريف دمشق: 22200
حمص: 13037

درعا: 8729
إدلب: 10439
حلب: 18954

دير الزور: 5735
الرقة: 1129
السويداء: 75
حماة: 6428

الالذقية: 972
طرطوس: 355

الحسكة: 683
القنيطرة: 724

7736 عدد األطفال الذكور
3519 عدد األطفال اإلناث

7103 عدد اإلناث
26646 عدد العسكريين

70139 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 25 / 5 / 2014
http://www.vdc-sy.info/
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــضــوري احل ــض ــ� ــارت �ــضــمــن م ــم ــض ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

مقياس تطور الشعوب والدول يُرى من مدى تطور 
التعلي��م بكافة أنواعه فيها، فأي مس��تقبل ينتظر مئات 
اآلالف من أطفالنا المش��ردين والنازحين والغائبين عن 
مدارس��هم المهدمة التي تفتقدهم مقاعدها وباحاتها 
ومالعبه��ا، تفتق��د ضحكته��م وضجيجهم وش��غبهم، 
وأي تعلي��م نوع��ي يتلقون��ه ف��ي م��دارس ال تعدو عن 
كونها خيمة مؤلفة من ألواح خش��بية وقضبان معدنية 

ومشمعات بالستيكية في دول الجوار.
جيل مهدد بالضياع، وس��ورية م��ن أخطر األماكن 
على األرض بالنس��بة لألطفال، وبرامج تعليمية طارئة، 
ومليون��ي طف��ل بحاجة إل��ى التعليم والدعم النفس��ي، 
وتحذي��رات من التداعيات النفس��ية لألطف��ال، عناوين 
تطلقه��ا منظمات األم��م المتحدة الت��ي أعلنت عجزها 
عن الوص��ول إلى جميع األطف��ال المهجرين والنازحين 
والالجئين بسبب قلة الموارد الالزمة لذلك كما يدعّون، 
علمًا أن الس��وريين باتوا مصدرًا للتسول بالنسبة لهذه 

المنظمات.
مدير معهد تنمية الدول فيما وراء البحار / فاتكينز 
/ ح��ذر في تقري��ر له المنظم��ات الدولي��ة والخبراء من 
الوضع التعليمي الذي وصل إليه األطفال السوريين في 
لبنان، متهمًا المجتمع الدول��ي بأنه يبذل جهودًا قليلة 
من أجل تعليم األطفال من الالجئين السوريين، وأنه ال 
يقدم للبنان الدعم الكافي للوصول لهم، مؤكدًا ضرورة 
وضع خطة لتمويل وتوس��يع جميع الف��رص التعليمية، 
بما فيها التعليم المدرس��ي كما تنظمه اليونيسيف في 
بعض المخيمات، والتعليم في مدارس لبنانية حكومية.

وج��اء في دراس��ة دولية أن تدهور مس��توى تعليم 
األطف��ال الس��وريين ه��و األس��وأ واألس��رع ف��ي تاريخ 
المنطقة، في ظل اضطرار نحو ثالثة ماليين طفل سوري 
إلى التوقف عن التعليم بسبب القتال، وأن هذا التدهور 
خالل الس��نوات الثالث الماضية محا عق��ودًا من التقدم 
الذي أحرزته س��ورية في مجال التعليم حيث كانت نسبة 

االلتحاق بالمدارس تقدر ب 97 % حتى عام 2011.
وبينت الدراس��ة أن أكث��ر من نص��ف األطفال غير 
ملتحقين بالمدارس، وخارج البالد ال يس��جل بالدراس��ة 
س��وى واحد من بي��ن كل ثالث��ة أطفال م��ن الالجئين 

الس��وريين ف��ي لبن��ان الذي يس��تضيف أكب��ر عدد من 
الالجئي��ن الس��وريين، متوقع��ة ارتفاع الع��دد في ظل 
اس��تمرار الوضع في التدهور، وطالب��ت بالتوقف باتخاذ 
عدد م��ن اإلج��راءات الحاس��مة لحماية البني��ة التحتية 
للتعليم داخل س��ورية، والتوقف عن استخدام المدارس 
ألغ��راض عس��كرية، ومضاعف��ة االس��تثمار الدولي في 
التعلي��م في البل��دان المضيفة، وابت��كار مناهج لتوفير 

االحتياجات التعليمية لألطفال السوريين.
وفي األردن قال��ت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
"اليونيس��يف" ف��ي تقرير له��ا إن نحو س��تين ألف طفل 
سوري باتوا غير مؤهلين للعودة للتعليم بعد انقطاعهم 
عنه لس��نوات، من بين نحو تس��عين ألف طالب س��وري 
فاته��م التعليم بس��بب اللجوء إل��ى األردن، وأن هؤالء 
األطفال من بين نحو 200 ألف طفل في س��ن الدراسة، 
منهم 110 أالف طفل التحقوا بالمدارس العامة، مشيرة 
إل��ى ضرورة العم��ل على إعادة تأهي��ل األطفال الباقين 
في المنازل قبل إلحاقهم بالمدارس بش��كل عاجل، ألن 
إدماجهم في فرص التعلي��م بالغ األهمية في إعطائهم 
الش��عور باله��دف واألمان والحي��اة الطبيعي��ة، وإعادة 
ربطه��م مع أقرانه��م ومجتمعاته��م، ومنحهم مهارات 

حياتية وتعليم أساسي يضمن مستقبلهم.
وع��زا التقرير ع��زوف 28 أل��ف طفل ع��ن االلتحاق 
بالمدارس في األردن إلى تخوف األهالي من تعريضهم 
لالستغالل واإلساءة، والحرص على حمايتهم، وإلى عدم 
اس��تقرار العائلة في مكان واحد، أو انشغالها بمصاعب 

اللجوء، وعدم معرفة كيفية الوصول إلى المدارس.
وفي تركيا انتش��رت الم��دارس التعليمية لألطفال 
الس��وريين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية وسورية 
خيري��ة، ومناهج مختلفة، إضافة إلى اس��تقبال الحكومة 
التركية لألطف��ال في مدارس��ها العامة مجانًا، وإنش��اء 
م��دارس خاصة بهم، وعلى الرغم من هذا االنتش��ار، إال 
أن العدي��د من أطفالن��ا اضطروا إلى النزول إلى س��وق 
العم��ل لمس��اعدة عائالتهم على تكاليف المعيش��ة، أو 
التسول في الشوارع، والحدائق ليس في تركيا فقط بل 
هي ظاهرة واضحة للعيان في كل دول اللجوء المجاورة.

 والالفت أن بعض المدارس الخيرية التي أسس��ها 

متطوعون س��وريون في تركيا، وت��درس فيها المناهج 
المعدل��ة من قب��ل المعارضة تمنح ش��هادات من وزارة 
التعلي��م الليبي��ة، وبعضه��ا اآلخ��ر تمنح ش��هادات من 
جنسيات مختلفة، والس��ؤال الملح حاليًا ما هي المناهج 
التي تدرس ألطفالنا، وهل تتناس��ب مع ثقافة مجتمعنا؟ 
وخاص��ة وأن المم��ول هو المتحكم ف��ي نوعية المناهج 
التي تنقس��م بي��ن مناهج س��ورية معدلة قلي��اًل، وبين 
مناهج دينية متش��ددة، ومناهج مؤدلجة، ومناهج أخرى 

وضعتها منظمات دولية معنية بالتعليم واألطفال.
مش��كلة التعليم ال تقتصر عل��ى األطفال الالجئين 
فقط بل تطال أطفال سورية بالكامل ففي الداخل حيث 
تحولت أغلب المدارس إلى ثكنات عسكرية، ومعتقالت، 
وم��أوى للنازحين ف��ي العديد من المناط��ق، لم يعد ما 
تبق��ى منه��ا في المناطق اآلمنة نس��بيًا يتس��ع لألعداد 
المتزاي��دة يوميًا، التي وصلت إلى أكثر من س��بعين أو 
ثمانين طالبًا في الش��عبة الواحدة، فكيف يمكن لهؤالء 
األطفال أن يستوعبوا ما يتلقونه من دروس، وكيف لهم 
أن يتفاعلوا مع المعلم في هذا االزدحام، مع كل الظروف 
النفس��ية المرافقة للط��الب النازحين من هجر بيوتهم، 
ومدارس��هم، وفقدان ذويه��م وأصدقائهم ومعلميهم، 
إضافة إلى المش��اهد المرعبة التي عاشوها في مدنهم، 

إضافة إلى ظروف النزوح المريرة. 
واألمر الفادح هو م��ا يتعرض له أطفالنا من تعليم 
ف��ي المناطق الت��ي تس��يطر عليها عصاب��ات ومرتزقة 
دولة العراق والش��ام داعش، وجبهة النصرة، والكتائب 
المتشددة التي تعمل على تحويل أطفالنا إلى جهاديين 

ومجرمين وحاقدين.
أطفالنا الذي��ن دفعوا الثمن األكب��ر نتيجة تحويل 
الث��ورة إل��ى س��احة ح��رب، ونتيج��ة تعرضه��م للعنف 
الجس��دي والروح��ي والنفس��ي، والتهجي��ر، والتش��رد، 
والحصار والتجويع من قبل النظام، وفقدهم حق التعلم، 
يحتاجون إل��ى تضافر جهود الس��وريين جميع��ًا إلنقاذ 
أطفالن��ا من الضياع، وم��ع تقديرنا للمب��ادرات الفردية 
التعليمي��ة الرائعة في دول الج��وار وفي الداخل، إال أنها 

ال تكفي.
 وهي مس��ؤولية المعارضة الخارجي��ة ألنها الجهة 
الت��ي تتلق��ى التموي��ل، وتحدي��دًا الحكومة الس��ورية 
المؤقتة في اتخاذ خطوات عملية لتجهيز البنية التحتية 
للتعلي��م، وخاصة في مناط��ق اللجوء، والمناطق ش��به 
المحررة، وتأس��يس لجنة من الخب��راء والكوادر العلمية 
السورية، تضم اختصاصيين في علوم النفس واالجتماع 
لوضع مناه��ج موحدة للطالب الس��وريين، تفرض على 
جميع المدارس، وتأخذ باالعتبار الظروف النفس��ية التي 
م��رت على أطفالنا، لتكون القاع��دة األهم في تعليمهم 
وعالجهم وتنش��ئتهم وتربيتهم تربية س��ليمة، قائمة 
على المحبة والتسامح، وقبول اآلخر، لضمان مستقبلهم 

أي ضمان مستقبل سورية بالكامل.
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