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مئات الالجئني ال�صوريني امل�صابني بال�صرطان ال يح�صلون 
على عالج ب�صبب حمدودية التمويل واأعدادهم يف تزايد

اتهامات متبادلة بني الهيئة ال�صرعية واجلمعيات اخلريية يف حلب 
حول توزيع حليب فاأ�صد اأ�صاب العديد من االأطفال بالت�صمم

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

وث��ق الدكت��ور بول ش��بيغل مئ��ات الحاالت 
ألش��خاص ال يحصل��ون عل��ى عالج للس��رطان 
بس��بب محدودي��ة التموي��ل بي��ن الالجئين في 
األردن وس��ورية، وازدياد أعداد المرضى بسبب 

ازدياد أعداد الالجئين 
ودع��ا الدكت��ور ش��بيغل إلى اتخ��اذ خطوات 
جدي��دة وعاجلة لمعالجة الس��رطان في األزمات 

اإلنسانية.
وقال: » إن دراس��ة جديدة نشرت في مجلة 
طبية في 25 أيار تؤكد على أن مرض السرطان 
يعتب��ر مش��كلة صحية مهمّ��ة بي��ن الالجئين، 
وعلينا إيجاد طرق أفض��ل، مع الدول المضيفة، 

لتمويل الوقاية والعالج منه.
وأظهرت الدراس��ة التي أجرتها المجّلة على 
الالجئين في األردن وس��ورية م��ن العام 2009 
إل��ى 2012 أن عدد ح��االت اإلصابة بالس��رطان 
الموثق��ة بين الالجئين في المنطقة قد ارتفعت 
ألن عدد الالجئين ازداد في اإلجمال، وألن المزيد 
م��ن األش��خاص يفرون م��ن البلدان متوس��طة 

الدخل مثل سورية.
وأوضح��ت أن الالجئي��ن المصابين بمرض 
الس��رطان غالب��ًا م��ا يوقف��ون عالجهم بس��بب 
انع��دام األمن في بالدهم، مش��يرة إلى تعرض 
العدي��د م��ن المش��افي ف��ي س��وريا للدم��ار أو 

اإلغالق، وفرار األطباء.
وح��ّذر كبير الخبراء الطبيين في المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من أن 

عدد الالجئين المصابين بمرض السرطان يثقل 
كاه��ل األنظم��ة الصحية في األردن وس��ورية، 
مما يضطر مكاتب المفوضية وش��ركائها التخاذ 
قرارات مؤلمة حول من يتلقى العالج من عدمه.

ووفق��ا للمفوضي��ة يعد س��رطان الثدي هو 
الس��رطان األكث��ر ش��يوعًا بين الالجئي��ن، وهو 
يس��تأثر بحوالي ربع عدد الطلبات المقدّمة إلى 
»لجنة الرعاية اإلس��تثنائية« التابعة للمفوضية 

الت��ي تتخ��ذ الق��رار ف��ي م��ا إذا كانت س��تموّل 
العالجات المكلفة.

وأش��ارت الدراس��ة إلى أن األنظمة الصحية 
الحكومي��ة ف��ي س��ورية واألردن بات��ت مثقل��ة 
باألعب��اء، والواض��ح أن المرافق الخاصة ليس��ت 
كافية، وأن المنظمات الدولية قدمت المساعدات 
العاملي��ن  أج��ور  وتس��ديد  المراف��ق  لتوس��يع 

واألدوية، لكن هذا لم يكن كافيًا.

تبادلت الهيئة الشرعية والجمعيات الخيرية 
ف��ي حلب االتهام��ات حول المتس��بب في إصابة 
العديد من األطفال بالتسمم هذا الشهر، نتيجة 
توزيع حليب فأس��د منتهي الصالحية، في أحياء 

مساكن هنانو، والقاطرجي، والشعار.
ونقلت س��راج ب��رس عن ناش��طين قولهم 
أن ع��ددًا م��ن المح��ال التجارية أيضًا ف��ي أحياء 
بعيدين والحيدرية والس��كري تبيع حليبًا مجففًا 
فأس��دًا، مش��يرة إل��ى أن الحلي��ب ال��ذي وزعته 
جمعي��ة خيرية عل��ى األهالي لونه رم��ادي، وال 
يعطي رغوة، ويفرط عند غليانه، وأحدث حاالت 
من التسمم والس��خونة لعدد من األطفال وفق 

تقارير طبية.
ونف��ت جمعية أبرار حلب تورطها في توزيع 
حليب منتهي الصالحية، وأكدت أن الحليب الذي 
توزع��ه س��اري الصالحي��ة، في حين ق��ال وائل 
الحلب��ي القائ��م على توزيع الحلي��ب في جمعية 
)الس��عد(: أن الجمعية رفض��ت عرضًا من الهيئة 
الش��رعية باس��تالم حلي��ب منته��ي الصالحي��ة 
وتول��ي توزيع��ه، وأن الهيئ��ة الش��رعية قال��ت 
أن لديه��ا أكثر م��ن 10اآلف علبة حلي��ب، انتهت 
صالحيته��ا بش��هر ش��باط الماض��ي، وتوزع��ت 

بشكل عشوائي بالشوارع.
بع��دم  بيان��ًا  الس��عد  جمعي��ة  وأص��درت 

مسؤوليتها عن الحليب الذي سيوزّع 
كما نقل��ت عن بع��ض الناش��طين قولهم: 
أن بع��ض التج��ار يدخل��ون الحليب بط��رق غير 
ش��رعية )تهريب( ويبيعونه في األسواق بسبب 
غياب الرقاب��ة التموينية ج��راء القصف المكثف 
عل��ى المدينة، الذي يمنع المختصين من التنقل 
للتأكد من سالمة الحليب الذي يباع في األسواق 
أو يوزع من قبل الجمعيات الخيرية.، وأن البعض 
حمل مسؤولية توزيع الحليب الفأسد على عاتق 
"الهيئة الش��رعية"، كون من مهامها " اإلش��راف 
وتولي الرقابة على الجمعيات الخيرية، والمراكز 
الت��ي تتولى مهم��ة توزيع وبيع الم��واد الغذائية 
على المدنيين، وهي م��ن تعطي تصريح اإلذن 

إلدخال الحليب.
وق��ال أبو عبي��دة رئي��س المرك��ز اإلغاثي 
بالهيئة الش��رعية: نحن ال نقبل أي مادة فأسدة 
أو منهي��ة الصالحية في المناط��ق المحررة كي 
ال تك��ون هذه المناطق س��وقًا للس��لع الفأس��دة 
أو قريب��ة النهاي��ة، وتمت الموافق��ة على إدخال 
كمي��ات منه بن��اء عل��ى تقرير طبي م��ن أطباء 

مختصين م��ن الكويت جاء في��ه: أن هناك فترة 
صالحي��ة 3 أش��هر صالحي��ة إضافي��ة ع��ن مدة 
الصالحي��ة المحددة ب 6 أش��هر، فوافق المكتب 
اإلغاث��ي الس��ابق للهيئ��ة عليه��ا نظ��رًا لحاجة 
البل��د لحليب األطفال، ولم تك��ن الكمية منتهية 
الصالحية، وكتاب الهيئة صدر في نهاية الش��هر 
األول م��ن العام الج��اري، والصالحية تنتهي في 

الشهر الثاني والثالث والرابع.
وأكد الدكتور مأمون عثمان أن سوء التخزين 
أخطر من انتهاء صالحي��ة مادة الحليب، وبدوره 
أك��د الدكتور أب��و الن��ور المس��ؤول الطبيّ في 
الجبهة اإلس��الميّة،: إن موضوع حليب األطفال 
حس��اس، وهام وأن المعابر في كل دول العالم 
تحرص على تسيير سيارات شحن الحليب كي ال 

تفسد، وهذا عرف عند كل دول العالم.
ودع��ت عددًا من الجمعي��ات الخيرية، الهيئة 
الش��رعية في كتاب وجهته لها إلى إعادة النظر، 
ف��ي قراره��ا الخاص بحلي��ب األطف��ال " كي ال 
تكون س��وريا س��وقًا لتصريف الم��واد المنتهية 

الصالحية من دول العالم "

UNHCR زكريا، 4 سنوات، يحتضر نتيجة ورم في الدماغ بينما والدته تناوله الماء | لبنان
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ر�صد حاالت جديدة من ا�صتخدام الغازات الكيماوية وال�صامة 

على عدد من املناطق يف �صورية
األس��لحة  يعي��د  الس��وري  »النظ��ام 
الكيمياوية والس��امة إلى ترسانته العسكرية 
في العام 2014 » عنوان تقرير جديد لمركز 
توثي��ق االنته��اكات ف��ي س��ورية رص��د فيه 
س��ت ح��االت جدي��دة م��ن اس��تخدام الغازات 
الكيمياوية والس��امة ضمن األح��داث الدائرة 
في س��ورية على عدد من المناطق فيما بين 

18 و29 من شهر نيسان الماضي.
وف��ي تحديث لتقرير س��ورية تختنق من 
جدي��د الصادر قبل اس��بوعين، رصد التقرير 
الجديد استخدام الغازات الكيمياوية والسامة 
من��ذ بداية الع��ام الج��اري والت��ي يعتقد أنه 
غاز الكلور حس��ب األع��راض المالحظة على 
عم��وم المصابين وغازات ذات منش��أ عصبي 
في مناط��ق أخرى، في كل م��ن داريا وعدرا 
وجوبر وحرس��تا في ريف دمشق، وكفر زيتا 
وطيبة اإلم��ام وعطش��ان وزور الحيصة في 
حماه، والتمانع��ة وتل منس في ادلب، والتي 
أدت إلى استشهاد 32 مواطن، وإصابة حوالي 
830 ش��خصًا، من خالل ش��هادة الناش��طين 
والش��هود واألطب��اء المتواجدي��ن ف��ي موقع 

الحدث.
وج��اء ف��ي التقري��ر: منذ تم��وز ٢٠١٢، 
وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر الوضع 
في س��ورية عل��ى أنه ن��زاع مس��لح غير ذي 
طابع دولي، ولم تجادل الحكومة السورية أو 
أي منظمة دولية مهتمة في الوضع الس��وري 
به��ذا التكيي��ف القانون��ي. وبناء علي��ه، فإن 
قواع��د القانون الدولي ه��ي واجبة التطبيق 
بالكام��ل، والس��يما القان��ون الدولي لحقوق 
اإلنس��ان، وقواعد القانون الدولي اإلنس��اني 
ذات الصل��ة وباألخ��ص، ف��إن الم��ادة الثالثة 
المش��تركة التفاقيات جنيف عام ١٩٤٩ هي 
واجبة التطبيق على كل األراضي الس��ورية، 
وعل��ى كل األط��راف المتقاتل��ة، إضافة إلى 
ذل��ك فإن كاف��ة األط��راف ملزم��ون بقواعد 
القان��ون الدولي اإلنس��اني العرفي المطبق 
عل��ى النزاع��ات المس��لحة ذات الطاب��ع غير 

الدولي.
ب��أن  االنته��اكات  توثي��ق  وّذك��ر مرك��ز 
اس��تخدام وس��ائل وأس��اليب قتال من شأنها 
إحداث إصابات أو أالم ال مبرر لها هو محظور، 
ويعتب��ر من المبادئ األساس��ية ف��ي القانون 
الدولي اإلنس��اني، وفق ما أق��رت به محكمة 
الع��دل الدولية ف��ي رأيها المتعل��ق بقانونية 
اس��تخدام األس��لحة النووية » إنها األس��لحة 
التي تس��بب ضررًا أعظم مما ال يمكن تجنبه 
لتحقيق أهداف عس��كرية » وقد أقرت اللجنة 
الدولية للصليب األحم��ر في مجموعتها التي 
توثق القانون الدولي اإلنس��اني العرفي بأن 
ه��ذا الحظر واجب التطبيق في النزاعات غير 
الدولي��ة، وهو مؤك��د في ممارس��ات الدول، 
التي تعتبر األس��لحة الس��امة بأنها مشمولة 
بالحظ��ر ألنها تس��بب أالم��ًا ال مب��رر لها في 

ظروف معينة أو في جميع الظروف.
كما ّذك��ر المركز بقاعدة حظر األس��لحة 
العشوائية الطابع، التي ال يمكن حصر آثارها 
عل��ى النحو ال��ذي يتطلب��ه القان��ون الدولي 
اإلنساني، ويشمل الحظر النزاعات المسلحة 

غير الدولية، كالذي يجري في سورية، مشيرًا 
إل��ى م��ا أقرت��ه الجمعي��ة العام��ة لألمم في 
 )A/RES/2603)XXIV ديباج��ة قرارها رق��م
تاريخ 1969/12/16 بأن األس��لحة الكيماوية 
تس��تحق الش��جب ألنها ال يمك��ن »التحكم أو 
التنب��ؤ بآثارها في أغلب األحيان«. وقد وثقت 
اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األحمر ممارس��ات 
الدول التي تعتبر األسلحة السامة والكيمائية 

»عشوائية في سياق معين وفي كل سياق.
وأوضح التقرير أن األسلحة السامة وفق 
ما أقرته ممارس��ات الدول هي األسلحة التي 
يكون أثرها األساس��ي أو الحصري التسميم 
أو االختناق، ويعتبر حظر اس��تخدام األسلحة 
الس��امة لذاتها واجب التطبيق ف��ي النزاعات 
المس��لحة غير الدولية، كم��ا أكدت على ذلك 
اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر، مّذك��رًا 
ببرتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية حظر 
اس��تخدام األس��لحة الكيمائية التي تضمنت 
تعاريف وقواع��د تفصيلية لحظر اس��تخدام 

تلك األسلحة لذاتها. 
وأش��ار المرك��ز إل��ى أن الهجم��ات الت��ي 
وثقه��ا ه��ذا التقري��ر تش��ير إلى اس��تعمال 
ق��وات النظام الس��وري ألس��لحة كيماوية أو 
س��امة على س��كان مدنيي��ن، وقد تس��ببت، 
كم��ا تبين��ه الش��هادات، ب��آالم ال مب��رر لها، 
وكان أثره��ا األساس��ي والحص��ري االختناق 
األمر الذي يرجح أنها تحوي غازات س��امة و/

أو كيماوي��ة، ويظه��ر جليًا م��ن اإلصابات في 
صفوف المدنيين بأن استعمال هذه األسلحة 
ليس له أي مبرر عس��كري، ولم يمكن حصر 
آثارها، مما يجعلها عش��وائية، ومحرمة لكل 
هذه األس��باب، فضاًل عن أنها محرمة لذاتها، 
كأسلحة سامة و/أو كيماوية وفق االتفاقيات 
الدولية التي تتضم��ن نصوصًا خاصة تحظر 

استخدمها.
عل��ى  العش��وائية  الهجم��ات  أن  وأك��د 
المدنيين بتلك األسلحة السامة أو الكيماوية 
تش��كل انتهاكات جس��يمة للقان��ون الدولي 
الدول��ي  القان��ون  وف��ق  وذل��ك  اإلنس��اني، 
اإلنساني العرفي وهي بناًء على ذلك تشكل 
جرائم حرب، حيث يتحمل القادة الذي أصدروا 
األوامر المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه 
الهجمات، إضافة إلى كل من ارتكب أو س��هل 

أو ساعد أو قدم العون الرتكاب هذه الهجمات 
التي هي جرائم حرب.

كم��ا تش��ير الح��وادث إلى إضط��راد في 
استخدام متناس��ق لنمط معين من الهجمات 
التي تصيب المدنيين بالغازات السامة بهدف 
القتل وبش��كل متواتر، وعلى مستوى محلي 

ومحدود ولكنه متكرر ومتعدد األماكن.
 إن توات��ر اس��تخدام تلك األس��لحة التي 
تح��وي مواد س��امة و/أو كيماوي��ة في أماكن 
مختلف��ة من البالد وف��ق ما يوثق��ة التقرير 
يمكن أن يش��كل جرائم ضد اإلنسانية وفق 
تعري��ف اجته��اد محاك��م الجناي��ات الدولي��ة 
وكذل��ك المادة 7 من اتفاقية روما المتضمنة 
الجناي��ات  لمحكم��ة  األساس��ي  النظ��ام 
الدولية،ويأتي في س��ياق هجوم واس��ع ضد 
السكان المدنيين، وهو شرط ظرفي أساسي 

للجرائم ضد اإلنسانية.
كما أن الهجمات تبدو »منهجية إن الطابع 
المنهج��ي يمك��ن تبينه م��ن النس��ق الواحد 
)إحداث قتل لس��كان مدنيي��ن حصرًا أو ضرر 
وآالم بش��كل عشوائي وفي مناطق متعددة( 
ال��ذي تتبع��ه الهجم��ات باألس��لحة الس��امة 
والكيماوي��ة الموثقة في ه��ذا التقرير. وهذا 
يشير إلى تخطيط عالي المستوى واستخدام 
للم��وارد وتكام��ل ف��ي منظومات األس��لحة 
الت��ي يوظفها النظام وعلى نحو منس��ق في 
عدة أماكن في البالد، وهذا ما يش��ير إلى أن 
الهجمات تسعى إلى نفس الهدف وهو القتل 
للس��كان المدنيي��ن دون تحقي��ق أي ه��دف 

عسكري في المناطق المستهدفة.
وطالب المركز في تقريره مجلس األمن 
للتدخ��ل تحت الفصل الس��ابع بغ��رض إزالة 
ه��ذا الس��الح فورًا من ي��د النظ��ام الذي عاد 
وأدخله ضمن ترس��انته العس��كرية، وإصدار 
ق��رار يُلزم النظام الس��وري بوق��ف عمليات 
القصف البري والجوي للمناطق المس��تهدفة 
الهادف��ة لطم��س وإت��الف األدلة ف��ي مواقع 
الهج��وم المذكورة والقصف العش��وائي ضد 
المدنيين، وإحالة الملف السوري إلى محكمة 
الجنايات الدولية لتحديد المسؤولية الجرمية 
وضمان عملية المحاس��بة وإنهاء جو اإلفالت 

من العقاب السائد.

مستشفى ميداني في باب الهوى يعالج مصابين جراء قصف بغاز الكلور
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النظام يقتل طفاًل كل �صاعتني وامراأة كل ثالث �صاعات و6 مواطنني كل 
�صاعة مبعدل و�صطي 135 مواطنًا يف اليوم

ماأ�صاة خفية خلف �صور الدمار 200 األف �صخ�ض ق�صوا باالأمرا�ض 
املزمنة و650 األف اأ�صيبوا بعاهات واإعاقات دائمة

توقف  ب�صبب  �صورية  يف  االقت�صادية  اخل�صائر  حجم  دوالر  مليار   144
الت�صنيع وهروب روؤو�ض االأموال ون�صبة الفقر و�صلت اإىل م�صتويات كارثية

كش��فت الشبكة الس��ورية لحقوق اإلنسان 
بأن النظام الس��وري يقتل طفاًل كل س��اعتين، 
ث��الث س��اعات، و6 مواطني��ن كل  وام��رأة كل 
س��اعة بمعدل وس��طي 135 مواطنًا في اليوم، 
بالقص��ف الج��وي أو الصاروخ��ي، أو م��ن خالل 
القناصة، وتتصدر ريف دمشق بقية المحافظات 
ب�17551، تليه��ا حمص ب�14254، فحلب وإدلب 

ودرعا وحماة.
وقالت الش��بكة ف��ي تقري��ر لها بثت��ه قناة 
الحدث الجمعة الماضي��ة: إن قوات النظام قتلت 
نحو4 آالف و500 ش��خص تح��ت التعذيب،وإن 7 
آالف و500 ام��رأة تعرضن لعنف جنس��ي منذ 3 
سنوات على يد قوات النظام والمليشيات التابعة 
لها وهي مليشيات عراقية ولبنانية تابعة لحزب 

اهلل، مش��يرة إلى أن الجماعات المسلحة التابعة 
لتنظيم داعش قامت بارت��كاب جرائم قتل ضد 

المدنيين بلغت أكثر من ألف و200 مدني.
وج��اء ف��ي التقرير: ف��ي حين قتل��ت قوات 
النظ��ام 8329 طفاًل، اعتق��ل 82 وتم تعذيبهم 
حتى الموت، وتبلغ نس��بة األطف��ال من إجمالي 
الضحايا %9 وهو رقم مرتفع جدًا، كما يبلغ عدد 

األطفال المعتقلين قرابة 9000 طفل.
كما قتل النظام نحو 7686 امرأة بينهن 24 
تم اعتقالهن وتعذيبهن حتى الموت ومن بينهن 
2507 بنات، ويبلغ عدد النس��اء المعتقالت قرابة 
6500 ام��رأة، كما تعرضت أكثر من 5000 امرأة 
إلى االغتص��اب على يد قوات موالي��ة للحكومة 

السورية.

وأش��ارت الشبكة إلى استخدام قوات النظام 
أساليب عنيفة جدًا في تعذيب المعتقلين، أودت 
بحياة 2441 مواطنًا سوريًا بينهم 82 طفاًل و24 
س��يدة و51 مم��ن تزيد أعمارهم عل��ى 60 عامًا 

و107 من الثوار المسلحين. 
وأك��دت الش��بكة ف��ي تقريرها وج��ود عدد 
هائل من الح��االت ممن يقتلون تح��ت التعذيب 
ال يمك��ن توثيقها في ظل التضيي��ق والحرمان 
م��ن العمل على األراضي الس��ورية، ما يرش��ح 
أن يك��ون العدد الحقيقي أكبر م��ن ذلك بكثير، 
خصوصًا أن ع��ددًا من المعتقالت تقوم بتعذيب 
المواطني��ن حت��ى الم��وت ث��م رم��ي الجثث في 
األراض��ي الخالي��ة أو ف��ي األنه��ار ك��ي تتحل��ل 

وتتفسخ وبالتالي يتم طمس معالم الجريمة.

قالت »كريستالينا جيورجيفا« من مفوضية 
واالس��تجابة  اإلنس��انية  المس��اعدات  »ش��ؤون 
لألزم��ات« في االتحاد األوروبي إن المدنيين في 
سورية ليسوا فقط ضحايا للبراميل التي تلقيها 
الطائ��رات، وتب��ادل إط��الق النار، ب��ل إن هناك 
أكث��ر م��ن 200 ألف ش��خص كان��وا يعانون من 
أم��راض مزمنة، وحرمهم ما يجري في س��ورية 
م��ن الحصول على العالج المناس��ب حتى ماتوا، 
فهن��اك مأس��اة خفية أخ��رى تختب��ئ خلف صور 

الدمار
وق��درت المفوضي��ة في تقرير لها نش��رته 
األربعاء الماضي عدد الضحايا في سورية بأكثر 
من 360 ألف ش��خص، قضى منهم حوالي 200 
ألف ش��خص باألمراض المزمنة، وذلك بس��بب 
س��وء الرعاية الصحية وش��ح اإلمكانات الطبية، 
وهو ما يفوق عدد ضحايا القتل المباشر والذين 

بلغوا حوالي 162 ألف شخص.
وأوض��ح التقري��ر أن عدد األش��خاص الذين 
أصيب��وا بعاهات وإعاقات دائم��ة نتيجة االقتتال 
حوال��ي 650 ألف ش��خص، وأن أكث��ر من نصف 
األطباء الس��وريين ق��د غادروا الب��الد منذ ثالث 

س��نوات، وهو ما أدى إلى سوء الرعاية الصحية، 
بحي��ث تفش��ى »ش��لل األطف��ال« إضاف��ة إل��ى 
أم��راض معدية أخ��رى، مثل »الحصب��ة« نتيجة 

تعطل برامج التلقيح. 
ودعت المفوضية في تقريرها على االلتزام 

ببن��ود القرار 2139 الصادر ع��ن األمم المتحدة 
والقاضي بتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية 
لماليين األشخاص الذين يعانون داخل سورية، 
واعتب��رت أن حرمانهم من تلك المس��اعدات هو 

»جريمة« بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

س��ورية  خس��ائر  المتح��دة  األم��م  ق��درت 
االقتصادية بنحو 144 مليار دوالر، نتيجة توقف 
التصني��ع وإغالق الش��ركات واألعم��ال، وهروب 
رؤوس األموال، وأعمال النهب واألضرار الناجمة 

عن األحداث التي تشهدها.
وقال��ت األم��م المتحدة في تقري��ر أصدرته 
األربع��اء الماضي بالتعاون مع المركز الس��وري 
لبحوث السياسات بدمش��ق: أن نسبة الفقر في 
س��ورية الت��ي كانت يوم��ا ما دول��ة يصل حجم 
اقتصادها الس��نوى إل��ى 67 مليار دوالر، وصلت 
حاليًا إلى مس��تويات كارثي��ة، وتحولت إلى دولة 
ش��عب فقي��ر يعان��ي من الدم��ار والفق��ر، حيث 
تسعى الغالبية العظمى منه حاليا للحفاظ على 

السبل الرئيسية لكسب الرزق، وهو أمر لم يعد 
الكثيرون قادرين عليه.

وأش��ار التقرير إل��ى أن االقتصاد الس��وري 
بغاية الس��وء، ونظ��ام الرعاي��ة الصحية متداع، 
والمنش��آت التعليمي��ة مترنح��ة، موضح��ة أن��ه 
بنهاية ع��ام 2013 قدرت الخس��ائر االقتصادية 
اإلجمالية منذ بداية الثورة ب� 8.143 مليار دوالر، 
أي م��ا يقدر ب� %276 م��ن إجمالي الناتج المحلى 
ل� 2010 باألسعار الثابتة« وكان هناك ثالثة من 
بين كل أربعة س��وريين يعيشون في فقر، فيما 
يعيش أكث��ر من نصف س��كانها ال )20 مليونا( 

في فقر مدقع.
وفى الوقت نفس��ه، ارتفعت أس��عار الس��لع 

الرئيسية بش��كل كبير للغاية، حيث ارتفع سعر 
الم��واد الغذائي��ة اليومية مثل األلب��ان، والجبن، 
والبي��ض بنس��بة %360 بينم��ا ارتفعت أس��عار 
الم��واد الغذائية بصفة عامة، وم��واد التدفئة أو 

وقود الطبخ بما يقرب من 300%.
وأوضح أن هناك نحو 67ر2 مليون ش��خص 
أو نص��ف القوى العاملة البالغة خمس��ة ماليين 
ش��خص، بدون عمل، وأن الدي��ن العام ظل في 
ارتفاع مس��تمر ف��ي 2013، مع اس��تيراد نظام 
بشار األس��د للنفط والس��لع الرئيسية من أجل 
تخفي��ف النق��ص الحاد ف��ي األس��واق المحلية 
والس��لع المدعمة، مش��يرًا إلى أن معظم الدين 

يأتي من دائنين أجانب خاصة إيران.
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املهربون ي�صخون املحروقات اإىل االأرا�صي الرتكية 

باخلراطيم، واجلندرمة تغ�ض الب�صر
  أيهم سالمة  -  إدلب

يس��تمر المهربون في ريف إدلب بتطوير 
طرقه��م ف��ي تهري��ب الم��واد النفطي��ة إلى 
داخ��ل األراض��ي التركي��ة فكل��م ي��وم حيل 
جدي��دة وأس��اليب مبتكرة يحتال��ون بها على 
الجندرمة التركية، فقطع الش��ريط الحدودي 
ال��ذي ال يتجاوز الثالثة أمت��ار بصحبة بضعة 
لت��رات م��ن الم��ازوت والبنزين أثق��ل جيوب 
الكثيري��ن بالم��ال، فم��ع كل لتر يس��رق من 
الش��عب الس��وري ويباع خارج الحدود يرتفع 
سعر المحروقات داخل سوريا وتزداد معانات 
الس��وريين، أن الم��واد النفطية ه��ي المواد 
األكثر تهريبا عبر الح��دود كونها تحقق أكبر 
ربح للمهرب الذي يس��تغل الفرق الكبير في 
س��عر الم��واد النفطي��ة بين داخ��ل األراضي 
الس��ورية وخارجه��ا وخاص��ة م��ادة المازوت 
وال��ذي يعتبر س��عرها منخفض��ا مقارنة مع 

سعر هذه المادة داخل األراضي التركية.

املهربون يطورون طرقهم يف التهريب
يالح��ظ جميع المس��افرين إل��ى الراضي 
التركية عبر الق��رى الحدودية في ريف إدلب 
عملي��ات التهري��ب التي ال تتوق��ف ال ليال وال 
نه��ارا وي��رون الس��يارات المحمل��ة ببراميل 
الم��ازوت والصهاري��ج المليئ��ة بالمحروق��ات 
والتي تتجه إلى الحدود لكي تهرب، ويس��تمر 
هؤالء المهربين باختراع طرق تهريب جديدة 
يحتالون بها على حرس الحدود التركي أو ما 
يس��مى )الجندرم��ا( ومن اح��دث الطرق التي 
أخترعها المهربون هي أن يرمي المهرب من 
الطرف الس��وري خرطوما طوي��ال إلى الجهة 
المقابلة من الحدود الس��ورية قاطعا الخندق 
المحفور بقرب السياج الشائك ويكون هناك 
مهربون آخرون في الطرف المقابل يمسكون 
بالخرطوم ليبدأ بعده��ا ضخ المحروقات من 
الط��رف الس��وري إلى الط��رف التركي، حيث 
يتمك��ن المهرب��ون من خالل ه��ذه الطريقة 
بتهريب كمي��ات كبيرة م��ن المحروقات دون 
ب��ذل أي مجهود يذكر، ناهيك ع��ن البراميل 
التي تهرب على ظهر البغال يوميا والبيدونات 
المليئة بالمازوت التي يقوم بتهريبها أطفال 

صغار أو شبان جدد في باع التهريب.

تهريب نفط �صوريا بالتعاون بني 
املهربني وبع�ض االأتراك

نسبة كبيرة من أبناء القرى الحدودية في 
إدلب أصبحوا يعملون في تهريب المحروقات، 
هذا العمل غير أحوال الكثير منهم فحالة من 
الغنى المفاجأ لوحظ��ت على الكثير من أبناء 
الق��رى الحدودي��ة، ويقول لنا أب��و وائل وهو 
م��ن أبناء قري��ة دركوش »هن��اك الكثير من 
األش��خاص الذين أعرفهم جيدا والذين كانوا 
يعمل��ون بالزراع��ة وأحواله��م المادية كانت 
متوس��طة والبعض اآلخر منهم كانت أحواله 
معدم��ة، ولكن بع��د أن س��يطر الجيش الحر 
على الحدود السورية التركية توجهوا للعمل 
بالتهري��ب فتغي��رت أحواله��م وأصبح لديهم 
س��يارات وقص��ور وأصبح��وا صاحب��ي أموال 
وسلطة، واشتروا أسلحة وذخيرة لكن هؤالء 
لي��س لهم عالق��ة بالجيش الح��ر أنما حملوا 

السالح لكي يحموا أنفسهم فقط«

ج��زأ المهرب��ون ف��ي ري��ف إدل��ب عملية 
التهريب إلى ع��دة مهام كل مجموعة تتكفل 
بمهم��ة، فمنه��م من يتكف��ل بش��راء المواد 
الخ��ام من المحافظ��ات الش��رقية ويأتي بها 
إلى القرى الحدودية ومجموعة أخرى تتكفل 
بمعالج��ة هذه الم��واد في محط��ات التكرير 
والمعالج��ة والت��ي تح��ول النفط الخ��ام إلى 
م��ازوت وبنزي��ن جاه��ز لالس��تعمال، ليأتي 
بعده��ا دور المهربين الذين ينقس��مون إلى 
قسمين قس��م من المهربين يتكفل بتهريب 
المحروق��ات إل��ى داخ��ل األراض��ي التركي��ة 
والقس��م اآلخ��ر يس��تلمها داخ��ل األراض��ي 
التركية ويقوم بتصريفها بمساعدة من أحد 
األت��راك، وبعد انتهاء عملي��ة التهريب بنجاح 
تتقاس��م جميع المجموعات المراب��ح الكلية، 
كم��ا يتعام��ل كل مهرب م��ع أح��دى الكتائب 
المقاتل��ة بالمنطق��ة لكي تؤمن ل��ه الحماية 
مقاب��ل مبلغ مالي مح��دد، ويق��ول أبو منير 
وهو من أبناء قرية زرزور »ال يس��مح هؤالء 
المهربي��ن ألي أح��د أن يهرب لت��ر واحدا من 
الم��ازوت أال ع��ن طريقهم لك��ي يأخذوا منه 
المال، حيث يعتبر هؤالء المهربون إن الحدود 
أصبح��ت ملكه��م كونه��م هم م��ن يحملون 
الس��الح ويحم��ون الح��دود، وه��م بالحقيقة 
مس��تعدون ألن يقدموا حياتهم لكي ال تخرج 
الح��دود ع��ن س��يطرتهم كونها ت��در عليهم 

الماليين«.

الكتائب امل�صيطرة على اآبار النفط هم 
اأكرث امل�صتفيدين من عمليات التهريب

نوع آخر من المس��تفيدين ه��م الكتائب 
والفصائل المسلحة التي تسيطر على اآلبار 
النفطي��ة ف��ي المناط��ق الش��رقية وأن هذه 
الكتائب هي المصدر الوحيد الذي يبيع المواد 
النفطي��ة للمهربي��ن الذي��ن يوصلونه��ا إلى 
القرى الحدودية عبر طرقات خاصة خصصت 
للتهريب بعيدة عن أعين الكتائب اإلس��المية 
التي تحارب عملية التهريب وتمنعها بش��كل 

نهائ��ي، ف��راس كان يعم��ل س��ائقا م��ع أحد 
المهربين وق��ال »أن أكبر المس��تفيدين من 
عملي��ات التهري��ب ه��م الكتائب المس��يطرة 
عل��ى اآلب��ار النفطي��ة، حي��ث يكس��بون كل 
ي��وم مبال��غ هائل��ة دون أن يخس��روا ش��يئا، 
فم��ن كث��رة األم��وال الت��ي يحصل��ون عليها 
يوميا ال يس��تطيعون عدها فيق��وم البعض 
بتقدير المبلغ المدفوع عن طريق وزنه فكل 
س��بعمائة غرام من األوراق النقدية من فئة 

األلف ليرة هي مليون ليرة سورية«.
هناك بع��ض الكتائ��ب الت��ي تقاتل في 
ريف إدلب ادعت أنها س��وف تحارب المهربين 
وتوق��ف التهري��ب فنصب��ت حواج��ز لها على 
الط��رق الت��ي يس��لكها المهرب��ون وأصبحت 
ترس��ل دوري��ات عل��ى الش��ريط الح��دودي، 
المهربي��ن،  م��ع  اش��تباكات  ع��دة  وحصل��ت 
ل��م ي��دم ه��ذا التش��ديد طويال ول��م يحقق 
نتائ��ج تذك��ر فبعد فت��رة تفاج��أ األهالي أن 
ه��ذه الكتائب الت��ي أدعت أنها س��وف تحارب 
المهربي��ن أصدرت قرارا تفرض فيه نس��بة 
على كل لتر م��ن المازوت يراد تهريبه ليعود 
الوض��ع طبيعيا خالف��ا إلى أن ه��ذه الكتائب 
أصبح��ت تقاس��م المهربي��ن ربحه��م، أال أن 
بع��ض الكتائ��ب واأللوية اإلس��المية األخرى 
كحركة أحرار الش��ام وجبه��ة النصرة مازالت 
تالح��ق المهربي��ن وتمنعه��م م��ن التهريب 
ولكن انشغالها هذه الكتائب ماخرا بالمعارك 
وحربه��ا ضد تنظي��م الدولة اإلس��المية في 
الع��راق والش��ام أفس��ح المج��ال للمهربين، 
ويقول أبو نزار وهو أحد المقاتلين في حركة 
أحرار الش��ام »أن جميع المهربين ينخرطون 
بكتائ��ب الجيش الح��ر لكي يحموا أنفس��هم 
ونح��ن يصع��ب علين��ا التمييز بي��ن المقاتل 
والمهرب، وإننا حالي��ا نتجنب الدخول بصراع 
ومواجهة مباش��رة مع المهربين الن معركتنا 
معهم لن تكون س��هلة ك��ون أعداهم كبيرة 
ولديه��م س��الح وعت��اد وذخيرة ونح��ن لدينا 

أولويات أخرى في القتال«

. . 
ت 

قا
قي

تح
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اخلــذالن الكبيــر..
�صل�صلة تن�صرها �صوريتنا عن كوالي�ض وحدة 

تن�صيق الدعم )3(

  جمع المعلومات وتحليل الوثائق فريق سوريتنا

اذ تن�صر �صوريتنا هذه ال�صل�صلة من الوثائق واملعلومات حول وحدة تن�صيق الدعم التابعة لالئتالف الوطني ال�صوري لقوى الثورة واملعار�صة، فاإنها 
ت�صع بني يدي ال�صوريني جزء ي�صريًا للغاية من ملفات ف�صاد واإهمال وتق�صري جرت بحق ال�صعب ال�صوري طوال اأ�صهر، يف اأكرث مراحل تاريخه 
احتياجًا وق�صوة ومرارة، وتوؤكد �صوريتنا على اأنها ال توجه االتهامات وال ت�صيء الأي �صخ�صيات طبيعية اأو اعتبارية، واإمنا تن�صر ما وردها من 
اأنها تقف على م�صافة واحدة من جميع االأطراف التي �صتذكر خالل  اأو راأي من قبلها، وت�صري اإىل  اأو اأحكام م�صبقة  معلومات، من دون حتليل 
ال�صل�صلة، وتوؤكد اأي�صًا اأن توقيت الن�صر جاء وفق موعد و�صول املعلومات اإىل اجلريدة وهو منعزاًل متامًا عن اأي اأحداث �صيا�صية اأو ع�صكرية اأو 
حتالفات تتم او متت بذات توقيت الن�صر، ويف ذات الوقت تقدم �صوريتنا اإىل وحدة تن�صيق الدعم اأو اأي جهة اأخرى تابعة لالإئتالف الوطني اأو 

غريه حق الرد كاماًل �صمن معايري ال�صحافة واالإعالم بعد انتهائنا من ن�صر هذه ال�صل�صلة.

كانت وحدة تنس��يق الدعم قد تعرضت 
ألكبر هزة منذ إنش��ائها وهي المتمثلة في 
اإلض��راب ال��ذي قام به خمس��ة وعش��رون 
موظفًا من كادرها، إث��ر ذلك اجتمع رئيس 
االئت��الف الوطني لقوى الث��ورة والمعارضة 
أحم��د الجرب��ا بفري��ق عم��ل الوح��دة م��ن 
مضربي��ن وإدارة، واتخ��ذ ق��رارًا كان م��ن 
المفترض أن يحول في عمل الوحدة وينهي 
حالة الفس��اد المس��تفحلة بها، والتي كانت 

السبب الرئيسي لإلضراب.
وكم��ا أش��ارت وثائق س��وريتنا في جزء 
س��ابق من هذه السلس��لة فقد عين الجربا 
أس��امة قاضي مديرًا تنفيذيًا للوحدة مبعدًا 

األتاسي بشكل أو بآخر عن إدارة الوحدة.
منص��ب المدي��ر التنفيذي ظه��ر للمرة 
األول��ى بش��كل علن��ي م��ع تعيين اس��امة 
قاضي، رغم أن وثائق آخرى تذكر المنصب 
ف��ي إطار حديثها عن وس��ام طري��ف ورائد 
بدي��وي وذلك قبل تعيين القاضي بأش��هر، 
س��رى التفاؤل بين من تبقى من موظفين 
اإلضراب على رأس عمله حيث كان القرارات 
ق��د أقال��ت أثني��ن فيما ق��دم أثني��ن آخرين 
استقالتهما من العمل، تفاؤل لم يدم طوياُل 
فس��رعان ما تكشف الوثائق أن القاضي لم 
يفلح بش��كل مقص��ود أو غير مقصود على 
الح��د من الفوضى وس��وء اإلدارة والفس��اد 

الذي اشتهرت به وحدة تنسيق الدعم.
اجتمع القاضي في اليوم الثاني لتعيينه 
مدي��رًا تنفيذيًا مع موظف��ي الوحدة ومدراء 
األقس��ام، والتقى بالجميع قبل أن يس��افر، 
وهو كثي��ر التنقل بين دبي وغ��ازي عنتاب 
لمدة أسبوع كامل، ثم عاد وبقي على رأس 
عمله لمدة أسبوع، وكان قراره األول يقضي 
بإعادة تصميم مكتبه الشخصي مع الحمام 
الخاص به ومكتب الس��كرتاريا الخاص به، 
أس��وة بمكتب منظمة تركي��ة كان قد زارها 
في أنق��رة وأعجب بالتصميم الداخلي فيها، 
وأسس مكتبًا فاخرًا يحتوي على األقل على 

13 لوح��ة منتق��اة بعناية أله��م الفنانين، 
باإلضاف��ة لألث��اث الفاخر، وتزام��ن هذا مع 
اختف��اء كامل للرئيس��ة التي غ��دت فخرية 

للوحدة سهير األتاسي.
القاض��ي ال��ذي يحس��ب عل��ى جماع��ة 
اإلخ��وان المس��لمين، كان��ت أغل��ب قراراته 
تتس��م بالتقلب الشديد، بناء على توجيهات 
تصله م��ن تنظيم اإلخوان ال��ذي يقرر ألي 
المناط��ق تتوج��ه اإلغاث��ة وأليه��ا تقطع أو 
تقنن، فيما أيضًا تش��ير الوثائ��ق إلى أن ما 
كان يتبع��ه مم��ن ي��ودون تغيي��ر القرارات 
بالتعيين��ات  أو حت��ى  بالمش��اريع  الخاص��ة 
الصغيرة تت��م عن طريق "الهم��س الدائم 
ف��ي أذن��ه" إذ طالما تمكن بع��ض موظفي 
الوحدة من التأثير المباشر في قراراته عبر 
اإلص��رار وإعادة فتح الموض��وع مرارًا، رغم 
أن القاض��ي يكون قد أتخذه بالفعل قبل أن 

يعود عنه بناء على ذلك.
دوالر   12000 مبل��غ  القاض��ي  ص��رف 
كمصاريف س��فر ل��ه ولعائلته خ��الل تنقله 
بي��ن عنت��اب ودب��ي، الوثائق تش��ير إلى أن 

القاضي لم يعد هذه المبالغ إلى الوحدة.

وتش��ير الوثائق إلى مبل��غ 18000 ألف 
دوالر بقيت في حس��اب القاضي الشخصي 
م��ن منح��ة قطري��ة وصل��ت للوح��دة، كان 
المبل��غ ق��د ص��رف به��دف اس��تخراج إقامة 
خاص��ة به ف��ي األراض��ي التركي��ة، المبلغ 
اختفى أث��ره تمامُا وبناء عل��ى وثائقنا فقد 
بقي وضعه هكذا حتى في األسابيع القليلة 
الماضية، رغم أن اإلقامة الخاصة بالقاضي 
استخرجت خالل أربع وعشرين ساعة فقط، 
فيما كان وال يزال جميع الموظفين العاملين 
على الحدود السورية التركية يعانون يوميًا 
من مس��ألة عدم امتالكهم إلقامة أو لورقة 
دخول من المفت��رض أن تعمل الوحدة عبر 
قسم العالقات الس��ورية التركية فيها على 
استخراجها لهم، ما كان يعرضهم ولحد اآلن 
لعذاب��ات وعنف وإذالل خ��الل عملهم فضاًل 
عن الخط��ر الكبي��ر الذي يرافقهم بش��كل 

يومي.
كم��ا ح��ول القاض��ي مبل��غ 5000 آالف 
دوالر لصال��ح المحام��ي محمد صب��را الذي 
كلف��ه األول بهيكلي��ة عمل الوحدة، تش��ير 
الوثائ��ق إل��ى عالق��ة صداق��ة قوي��ة بي��ن 
القاض��ي وصب��را وتذك��ر أن تاري��خ تكليف 
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صب��را بهيكلي��ة العم��ل في وحدة تنس��يق 
الدع��م تزامنت مع الفترة التي لم يس��تطع 
فيه��ا االئتالف تأمين روات��ب موظفيه لمدة 
ثالثة أش��هر، وصبرا هو مستش��ار في أحد 
مكات��ب اإلئت��الف، فما كان م��ن القاضي إال 
أن أم��ن عم��اًل س��ريعًا لصديق��ه عب��ر هذا 
التكلي��ف، من جدي��د لم تظه��ر الهيكلية ال 
ف��ي داخل الوحدة، ولم تنش��ر كما تقتضي 
ضرورات العمل بش��كل علني، لكن الوثائق 
تش��ير أيض��ًا إل��ى أن الوحدة كان��ت تمتلك 
هيكلي��ة بالفعل بناء على اتفاق س��ابق مع 
ش��ركة استش��ارية، باإلضاف��ة للهيكلي��ات 
الخاصة ببعض األقسام التي تثبت الوثائق 
وجوده��ا وعدم الحاجة لدفع هذه اآلالف من 
الدوالرات ش��هريًا على شيء موجود وبأكثر 
م��ن صيغة، رغم أنه غير معمول بأي منها، 
فالعدي��د م��ن موظف��ي الوح��دة ال يعلمون 
بالضبط توصيفهم الوظيفي أو حتى مهام 
عملهم رسميًا، ويقومون بعملهم بناء على 

ما تقتضيه مصلحة تنفيذ المشاريع.
القاض��ي كان يتواجد عل��ى رأس عمله 
في األسبوع األخير فقط من كل شهر، هذا 
على األقل في األشهر األربعة األخيرة، فيما 
كان يقيم في فن��دق الكونتيننتال المرتفع 
التكاليف ثم في فندق الديوان وكالهما من 
فئة الخمس نجوم، خ��الل فترة تواجده في 
عنتاب، قرر اختصار دوامه بهذا الشكل بناء 
على تململه من ضغط العمل وكثرة ساعات 
العم��ل، الفراغ ال��ذي خلفه غي��اب القاضي 
ملؤه سريعًا الفريق ذاته الذي كان مسيطرًا 
على رئيس الوحدة سهير األتاسي، ما سمح 
ببق��اء دائ��رة الفس��اد مكتملة وغي��ر قابلة 

لإلغالق.
تظهر الوثائق التي بحوزة س��وريتنا أن 
س��جااًل طوياًل وقع بين القاضي واألتاس��ي 
حول م��ن يتواجد ف��ي مكتب الس��كرتاريا، 
وتش��ير مجموعة من الرسائل اإللكترنونية 
المتبادل��ة بي��ن األثني��ن أن األتاس��ي كانت 
تعترض على وجود موظفة أصبحت مديرة 
مكت��ب القاض��ي ف��ي ذات مكت��ب مدي��رة 

مكتبها، وينشغل كل من القاضي واألتاسي 
ح��ول صغر المكت��ب وعدم اتس��اعه وإعادة 
تأثيث مكات��ب أخرى بتكالي��ف باهظة لحل 

هذا الخالف.
تمي��زت فت��رة القاضي كمدي��ر تنفيذي 
للوحدة بكثرة العق��ود الموقعة التي تنظم 
فيم��ا  للوح��دة،  اإلداري  الداخل��ي  العم��ل 
غاب��ت بش��كل ش��به ت��ام كل المش��اريع أو 
العقود الخاصة بالداخل الس��وري الذي من 
المفت��رض أن يكون اله��دف األول للوحدة، 
من ه��ذه المش��اريع مش��روع أتمت��ة عمل 
الوحدة في عقد سنعود لتفاصيله في إطار 
هذه السلس��لة لكنن��ا نذك��ر اآلن أن تكلفة 
العقد الخاص باألتمتة تجاوزت المئتين ألف 
دوالر ول��م ينفذ حت��ى اآلن، واقتطع المبلغ 
الذي دفع فعاًل للش��ركة المكلفة بمش��روع 

األتمتة من منحة قطرية.
من المشاريع اإلدارية والخاصة بتنظيم 
الهيكلي��ة التنظيمية للوح��دة التي تذكرها 
وثائقن��ا أيض��ًا أن الوح��دة وقعت عق��دًا مع 
ش��ركة موارد بشرية "س��تاف أريبيا" وهي 
ش��ركة س��ورية مقرها في مصر ويديرها 
إي��اد الحاف��ظ، وذل��ك بتكلفة تت��راوح بين 
30 و40 أل��ف دوالر، بحس��ب العق��د الموقع 
بي��ن الوحدة والش��ركة، كان من المفترض 
أن توض��ع هيكلي��ة عم��ل للوح��دة وتحديد 
المناص��ب والمس��ميات الوظيفي��ة وتقييم 
كام��ل لجمي��ع العاملي��ن ف��ي الوح��دة، من 
جدي��د وبعد مرور س��نة على توقي��ع العقد 
ودف��ع قيمته المالي��ة، لم ينف��ذ العقد ولم 
يرى أي قس��م فيه النور، بل استخدم العقد 
لتغيير المناصب وفقًا ألهواء ش��خصية ولما 
تقتضيه المصلحة الشخصية للمتنفذ، كما 
ترفع الرواتب وتخفض بن��اء على تقييمات 
الش��ركة الوهمية، فيما عي��ن الحافظ فيما 
بع��د مستش��ار القاض��ي الش��خصي براتب 
خمس��ة آالف دوالر ش��هريًا دون أي مه��ام 
فعلي��ة ينجزه��ا، وعل��ى الرغم م��ن وجود 
القسم خاص بالموارد البشرية في الوحدة. 
باإلضاف��ة لهيكلية أنجزتها وس��لمتها تجمع 

الدبلوماس��يين األح��رار والت��ي كلف��ت م��ا 
يق��ارب 25000 دوالر واعتم��دت ف��ي فترة 

اإلضراب ثم تم تجاهلها.
لم يعرف الش��كل الجديد إلدارة الوحدة 
لق��اء مباش��رًا بي��ن األتاس��ي والقاض��ي إال 
لمرتي��ن فق��ط، الحساس��ية بينهم��ا كانت 
مرتفع��ة ومالحظ��ة وأخ��ذت طابع��ًا جع��ل 
الخالف��ات بينهم��ا أولوي��ة لعم��ل الوح��دة، 
فكل منهم��ا كان له فريقه م��ن الموظفين 
وينشغل الجميع في الصراع الداخلي قبل أي 
ش��يء آخر، فيما تقول معلومات وصلت إلى 
س��وريتنا إلى أن األبرز خ��الل فترة القاضي 
هو حالة أس��لمة الوحدة، فأصب��ح الترحيب 
بالص��الة ومظاهر التدين ه��و المحبب لدى 

اإلدارة الجديدة.
مم��ا تذك��ره الوثائق أيض��ًا أن القاضي 
رفع خالد ميالجي إلى منصب قس��م رئيس 
القس��م الطبي، رغ��م أن ميالجي تحيط به 
الكثير م��ن قضاي��ا الفس��اد والتالعب فيما 
يش��تكي المانحون م��ن قلة خبرت��ه وعدم 
كفاءت��ه لمنصب��ه، وتذك��ر حادث��ة اعتقاله 
من قب��ل الهيئة الش��رعية عل��ى معبر باب 
الس��المة بتهم الفس��اد والسرقة، وتواسط 
سهير األتاس��ي وفريقها لدى المرحوم عبد 

القادر صالح إلخراجه.
يتبع..

تن��وه س��وريتنا إلى أنها مس��تعدة لتلقي 
أي وجه��ة نظر أو معلوم��ة أو وثيقة من كافة 
المعنيين بهذا الملف، وهي مس��تعدة إلطالع 
الجهات ذات العالقة المباش��رة بما نشر على 
مص��ادر معلوماتها في ح��ال طالب منها ذلك 
وبش��كل يحمي مصادره��ا أوال وأخيرًا، وتؤكد 
تمس��كها بحق الرد الذي يتمتع به كل اس��م 
أو جه��ة أو مؤسس��ة ورد ذكره��ا ضمن هذه 

السلسلة.
 مالحظة: حقوق النشر في وسائل اإلعالم 
الس��ورية غير محفوظة، تحكمها فقط أخالق 

المهنة، إن وجدت.

سالت غذائية ومعونات مكدسة في مكتب الوحدة في األردن
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يتقدم طالب الش��هادتين اإلعدادية والثانوية 
إل��ى االمتحان��ات في ظ��ل أوضاع س��يئة وتراجع 
ملحوظ في س��وية التعليم ف��ي معظم المناطق 
والمحافظ��ات الس��ورية وخاص��ة في حل��ب هذه 
المدين��ة الذي انقط��ع طالبها عن الم��دارس منذ 
أكثر من عامي��ن ليتقدموا اليوم إل��ى االمتحانات 
الت��ي تجريه��ا مدي��رة التربية في مراك��ز محددة 
داخ��ل المدين��ة ه��ذه المراك��ز اإلمتحاني��ة التي 
تعمها الفوضى والتسيب اإلمتحاني والذي أستغل 
م��ن قبل ش��بيحة النظ��ام لكي يحققوا مكاس��ب 
مادية عن طريق إدخ��ال أوراق كتب عليها أجوبة 
االمتح��ان لط��الب محددي��ن مقابل مبال��غ مالية 
كبي��رة كما أس��تغل البع��ض من الش��بيحة هذه 
الفوض��ى لكي يحصلوا على ش��هادات عن طريق 
الغ��ش دون أن يبذل��وا أي مجهود يذك��ر، أما أبناء 
المناطق المحرر الذين حرموا من التعليم والذين 
ل��م يس��تطيعوا التق��دم لالمتحان��ات لع��دم فتح 
مراكز امتحانيه تابعة لوزارة التربية في المناطق 
المح��ررة كم��ا إن عدم قب��ول النظام للش��هادات 
التي تعطيه��ا المدارس التي تعل��م في المناطق 
المحررة حال دون قب��ول طالب تلك المناطق في 

الجامعات الحكومية. 

قاعات االمتحان يف حلب.. قمة الف�صاد 
تكتف��ي مديري��ة التربي��ة ف��ي حل��ب بأجراء 
االمتحانات النهائية لطالب الش��هادتين اإلعدادية 
التعليمي��ة  مهامه��ا  ع��ن  متخلي��ة  والثانوي��ة 
والتدريسية والتي تكفلت بها المعاهد والمدارس 
الخاص��ة والتي تكلف أهالي الط��الب مبالغ كبيرة 
كونه��م أط��روا إل��ى تس��جيل أبنائهم ف��ي هذه 
المعاه��د الخاصة بعد أن أغلق��ت مديرية التربية 
مدارس��ها في وج��ه الطالب والت��ي أصبحت مأوى 
للنازحي��ن. فمعظ��م ط��الب الش��هادة اإلعدادي��ة 
يخوض��ون الي��وم امتحان��ات الش��هادة اإلعدادية 
دون أن يتلق��وا أي درس في أي مدرس��ة أو معهد 
معتمدين عل��ى جهودهم في الدراس��ة الفردية، 
بعد أن ش��ارفت امتحانات الشهادة اإلعدادية على 
االنتهاء أش��تكى بعض أهالي الطالب المتفوقين 
وبعض األساتذة من التسيب اإلمتحاني الذي خيم 
على المراكز اإلمتحانية هذا التس��يب الذي يحدث 
كل س��نة في المراكز اإلمتحاني��ة في حلب ولكنه 
بل��غ ذروت��ه في هذه الس��نة فالش��بيحة وعناصر 
األمن يتجولون في قاعات االمتحان بحرية مطلقة 
فالبعض أس��تغل هذا التس��يب وأصبح يعمل في 
توصيل األجوبة اإلمتحانية لبعض الطالب مقابل 
مبالغ مالية، كما يش��تكي بعض الطالب من عدم 
توفير الجو اإلمتحان��ي الهادئ فضجة كبيرة تعم 
المراكز اإلمتحانية ناتجة عن تجول الشبيحة بين 
القاع��ات ونتيج��ة للخالف��ات التي تحص��ل بينهم 
وبي��ن األس��اتذة الذي��ن يمنعونه��م م��ن إيصال 
األجوبة لط��اب معينين، فأبناء وأقرباء الش��بيحة 
يدخلون االمتح��ان وينتظرون دخول األوراق التي 
كتب��ت عليه��ا األجوبة، ه��ذه األوراق التي يدخلها 
احد الش��بيحة إل��ى قاعة االمتح��ان ويوزعها على 
الطالب الذي��ن دفعوا له المال وعلى الطالب الذي 
تربطهم به صلة قرابة أو معرفة، ويقول الطالب 
مرهف »أن��ا أعرف طالبا لم يدرس طوال الس��نة 
ولم يش��تري كتب الدراس��ة حتى ولكنه يقول لنا 
منذ بداية الس��نة أن��ه يعتمد عل��ى معارفه والده 
ال��ذي يعمل ضاب��ط في األم��ن، فف��ي االمتحان 
فرزن��ا أنا وهذا الطالب ف��ي قاعة واحدة ففي كل 

مادة وبعد نصف ساعة من بداية االمتحان يدخل 
عس��كري ومعه ورق��ة كتب عليها جمي��ع األجوبة 
ويعطيه��ا له��ذا الطالب الذي يقوم بنس��خها على 
ورقة اإلجابة ويخرج، فهو لحد اآلن لم تنقصه أي 
عالمة وأنا الذي درس��ت طوال الس��نة لم استطع 

اإلجابة على كل األسئلة، فأين العدل؟«.

قاعات امتحانيه خا�صة بالطالب الع�صكريني
يستغل بعض ش��بيحة النظام ومجنديه هذا 
التس��يب اإلمتحاني لكي يحصلوا على الش��هادات 
اإلعدادي��ة والثانوية فاغلب المجندين في الجيش 
ال يحملون الش��هادات ففي الس��نتين الماضيتين 
إل��ى امتحان��ات الش��هادة  الكثي��ر منه��م  تق��دم 
اإلعدادية وحصل الكثير منهم على هذه الشهادة 
عن طريق الغش وبمس��اعدة من زمالئهم الذين 
اس��تطاعوا أن يدخلوا لهم األس��ئلة المحلولة إلى 
قاعة االمتحان وفي السنة التي تليها تقدموا هم 
نفس��هم إلى امتح��ان الش��هادة الثانوية وحصلوا 
عليها بنفس الطريقة، فكانت غاية البعض منهم 
الحصول على الش��هادة الثانوية لك��ي تأهله بأن 
يحصل على رتبة أعلى ف��ي الجيش وكانت غاية 
البع��ض منهم أن يدخل الجامع��ة، فما زالت هذه 
العادة سارية بين شبيحة النظام ففي هذه السنة 
وف��ي ظل ه��ذا التس��يب الكبير ال��ذي يخيم على 
قاعات االمتحان أقبل أعداد كبيرة من العسكريين 
للتقدم إلى امتحانات الشهادة اإلعدادية فعلى حد 
ق��ول بعض الطالب هناك بع��ض القاعات نصف 
الممتحنين فيها من العسكريين الذين يأتون إلى 
االمتحان ببزاتهم العس��كرية، وقال الطالب أحمد 
»هن��اك قاعة في مركز )معه��د اإلخوة( خصصت 
فقط للعس��كريين ففي مادة االجتماعيات وزعت 
لهم أورقة اإلجابة فقط دون ورقة األس��ئلة وبعد 
مض��ي بع��ض الوقت أتى أس��تاذ مخت��ص بمادة 
االجتماعي��ات وكت��ب األجوبة على الس��بورة وبدأ 
العساكر بنقلها«، كما يشتكي بعض الطالب من 
الضجة التي يس��ببها العسكريين المتواجدون مع 
الطالب ف��ي قاعات االمتحان فأغلب العس��كريين 
غير مكترثي��ن بوجود المراقبي��ن فهمهم الوحيد 
ه��و أن يحصلوا على األجوبة وبأي طريقة كانت، 
ويق��ول الطالب س��امر »يوجد في قاعتي ش��بيح 
متطوع في كتائب البع��ث وعمرة تجاوز األربعين 
س��نه وفي المادة األولى دخل أستاذ وأعطاه ورقة 
حل��ت عليها األس��ئلة ولكنني اس��تغربت من هذا 
الش��بيح الذي بق��ي ينظر إل��ى الورقة ول��م يبدأ 

بنقله��ا ولكن بعد ربع س��عة عرفت الس��بب الذي 
جع��ل ه��ذا الش��بيح ال ينق��ل األجوبة حي��ث قام 
بمناداة األس��تاذ واجبره عل��ى أن ينقل له األجوبة 
إل��ى ورقة األجوب��ة ألنه ال يجي��د الكتابة، وأصبح 
هذا الش��بيح يتبع األس��لوب نفس��ه في كل مادة 
حتى أنته��ا االمتحان وإنني متوق��ع أن يكون هذا 

الشبيح من األوائل مع انه ال يجيد الكتابة«.

طالب املناطق املحررة خارج ح�صابات 
مديرية الرتبية

فمع التس��يب الكبير والغ��ش والفوضى التي 
تش��هدها االمتحان��ات الت��ي تج��ري ف��ي مناطق 
النظام في حلب يبقى وضع الطالب القاطنين في 
مناط��ق النظام أفضل من وض��ع طالب المناطق 
المح��ررة، فالنظ��ام ال يكت��رث بإع��داد الط��الب 
الكبي��رة الت��ي حرمت م��ن التعليم وم��ن الطالب 
الذين ضاع مستقبلهم وحرموا من نيل الشهادات 
الحكومي��ة،  الجامع��ات  دخ��ول  تخوله��م  الت��ي 
فالجامعات الحكومية ال تعترف إلى على الشهادات 
الت��ي تعطيها وزارة التربي��ة وهذه الوزارة تحصر 
النظ��ام،  مناط��ق  ف��ي  اإلمتحاني��ة  مراكزه��ا 
فصعوب��ات كثيرة تقف في وج��ه الطالب القاطن 
ف��ي المناطق المح��ررة والذي يري��د الدخول إلى 
مناطق النظ��ام لكي يتقدم إلى االمتحانات ومنها 
خطورة الطريق وطوله واالش��تباكات المس��تمرة 
الت��ي تجري في بعض األحياء والقرى والتي تمنع 
الطالب من الخروج من هذه المناطق وعدم توفر 
المكان ال��ذي يجب أن يأوي ه��ؤالء الطالب طوال 
فترة االمتحان، ويقول معن فياض وهو من أبناء 
مدين��ة حريتان »ح��رم أوالدي الثالثة من التعليم 
فمن المفترض أن يكون اثنان منهم في الجامعة 
ولكنه��م لم يتلقوا أي معلومة من ثالثة س��نوات 
كما أنهم ال يستطيعون الذهاب إلى المدينة لعدم 
توفر مكان يقيم��ون به في فترة االمتحان وخوفا 
من التدقيق الش��ديد الذي يقوم به عناصر األمن 
على ش��بان مدينة حريتان، ولك��ن النظام ال يأبه 
بمس��تقبل أبنائنا فهو لو أراد الس��تطاع أن يؤمن 
لطالب المناطق المحررة سكن في فترة االمتحان 
كم��ا فعل م��ع طالب مدينت��ي نب��ل والزهراء في 
الس��نة الماضي حي��ث اخرج الطالب م��ن المدينة 
بطائ��رات الهليكوبت��ر وأس��كنهم ف��ي المدين��ة 
الجامعية وامن لهم الكهرباء بش��كل مستمر ليك 

يتقدموا لالمتحانات«.
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اال�صتيطان االأ�صود يف دم�صق القدمية

  جاد الرمالوي -  دمشق
منذ بداية الثورة السورية 
وأزم��ة النظ��ام الحاك��م تأخذه 
تك��ن  ل��م  تصرف��ات  باتج��اه 
بالغباء  مفهومة وقتها، ُفسرت 
أحيانًا وبالذكاء حينًا آخر، وبعد 
م��رور أكتر م��ن ثالث س��نوات 
على تراكم األحجار االسمنتية 
في شرايين دمش��ق الرئيسية 
والفرعية حتى أصبحت تش��به 
العنص��ري  الفص��ل  ج��دران 
ش��وارع  فألغ��ى  اإلس��رائيلي، 
متاري��س  وأق��ام  وس��احات 
وغ��رف إقام��ة عن��د كل حاجز 
وق��د خصص بعضه��ا في جزء 
م��ن الطريق ليمد س��جادة من 
والزه��ور  الطبيع��ي  العش��ب 
ليش��عرهم ربما أنه��م مازالوا 
الش��كل  ه��ذا  قريته��م،  ف��ي 
المقيت ه��و ليس األس��وأ مما 

يح��دث لهذه المدينة ولكنه الش��كل العام للذي أراده 
النظ��ام، ليس فق��ط لتبرير ضرورة وج��وده مقابل 
االره��اب، ب��ل لجع��ل ه��ذه اإلغالق��ات تص��ب ف��ي 
ف��رز عنص��ري لمناطق��ه الموالية إلى ج��زء ال يمكن 
االس��تغناء عنها، وأجزاء أخرى يمكن االس��تغناء عنها 
في حال اضطر لقيام بتضحيات من أجل البقاء أطول 

فترة ممكنة.
أب��و الوليد صاحب دكان في القباقبية المالصقة 
لجدار الجام��ع االموي يهمس في أذني ونحن نجلس 
على كراسي القش عند باب محله »عمي هدول بدن 
يغيرولنا دينَا.. ثم يرفع رأس��ه وبصوت عالي.. بس 

فشروا نحنا صاحينلن »..
فه��و يرى االس��وأ في ما ح��دث، وم��ازال يحدث 
لدمش��ق التاريخي��ة من طم��س للهوي��ة االجتماعية 
لقاطني��ن دمش��ق القديمة، بم��ا يش��مل كل ما هو 
داخ��ل الس��ور القديم لعاصم��ة االمويي��ن، فلم يعد 
المش��ي في دمش��ق القديمة ممتع��ًا أو مريحًا، حتى 
للمقيمي��ن فيها، ف��ال يمكن أن تتع��دى حارتين دون 
أن تش��اهد رجااًل بعمائم س��وداء غريبة يتجولون مع 
حراس��ة مرافقة أحيانًا، مع إنه ال يمكن ان تجد زاوية 
واح��دة م��ن كل الح��ارات ال يقف فيها أحد مس��لحين 
النظام مرتديًا سالحه مع كامل اإلضافات الضرورية، 
بعضه��م يق��وم بإخفاء س��الحه بكيس م��ن جلد أو 
قم��اش ملفت للنظر، ويده مختفية داخله باس��تمرار 
في محاولة فاش��لة للتخفيف من المظاهر المسلحة، 
رغم أن الحاجز العس��كري ال يبعد عنه س��وى بضعة 

أمتار فقط.
يس��هب أبو الوليد في الحديث عن تتنوع مظاهر 
التش��يع ومنها االختف��اء بالحلة العس��كرية، بحيث ال 
يمكن للعي��ن أو للعقل أن يخطئاها، فتتميز الحواجز 
الت��ي تحي��ط بدمش��ق القديمة وداخلها ب��أن معظم 
مرتزقة النظام القائمين عليها يضعون على بذاتهم 
العسكرية شعار حزب اهلل أو طابع »لبيكي يا زينب«، 
م��ع وجود لحواجز يختلف فيها ش��كل اللباس الموحد 
وملحقات��ه وفي ش��كل عرض الس��الح وف��ي أماكن 
أق��رب لتجمعات عائالت الش��يعة المقاتلين أو مفارق 
الط��رق التي توص��ل إليهم، ليدل ه��ذا على اختالف 
االنتماء لهذه المجموعات، دون مواربة لصور حس��ن 
نص��ر اهلل أو الرم��وز اإليراني��ة وبالتالي ف��ي القائد 
والوالء، هؤالء تراهم في بقية حواجز دمش��ق ولكن 

بنسبة أقل بكثير وبرتب أعلى«.
يقاط��ع أب��و مكس��يم أب��و والولي��د وه��و الجار 
األق��رب لمحله »ماذا يفعل هؤالء الغرباء هنا؟ ولماذا 
يتعاطف معهم بع��ض أبناء طائفتهم وهم جيراننا؟ 

ه��ل يحاربون قذائ��ف الهاون التي لآلن لم يكش��فوا 
عن مصدر إطالقها أو يفعلوا شيئًا لمنعها؟ أم يحمون 
العتبات المقدسة من أهلها، وهل تعرضت المقامات 
الش��يعية في دمشق أو غيرها في سوريا ألي تخريب 
قب��ل ه��ذه الح��رب حتى تس��بى زين��ب اآلن؟ لماذا ال 
يتوجهون لقتال » التكفيريين » الذين يبعدون عنهم 
بضع كيلومترات، أم ال يس��تطيعون س��وى التس��مّر 
في مكانه��م يحصون ضربات المدفع من قاس��يون، 
وإط��الق الرص��اص احتفااًل عن��د أي ذكر لألس��د؟«، 
هل يخاف مس��يحيو دمش��ق اآلن مما لم يخافوا منه 
ط��وال أكثر من أل��ف وأربعمائة ع��ام، يخافون ممن 
ه��م محاصرون منذ أكثر من ع��ام ونصف بال ماء او 
كهرب��اء ومع ذلك مقتنعون أنهم م��ن يمطر مناطق 
تجمع المس��يحيين خاصة بقذائف الهاون ببذخ متخم 
دون النظ��ام الذي يحاصرهم، وهم باألمس القريب 
كان��وا يعيش��ون معا ب��دون هذا الخ��وف وقبل وجود 

»بسطار« القائد الخالد فوق رؤسنا جميعًا.
يجيب��ه جاره أب��و الوليد دون أن يوقف انش��غاله 
بقطع��ة موزاييك يعم��ل بها: »لم يكن التش��يع في 
س��وريا ملحوظًا في عصر األس��د األب، فلم يس��مح 
بها لعلم��ه بأطماع حلفائه اإليرانيي��ن في المنطقة، 
ومظاه��ره كانت مخفي��ة بالق��در الكاف��ي لنكرانه، 
أما في عصر األس��د االبن فقد انتش��رت الحسينيات 
وكثرت حمالت التشيع في أطراف المدن المهملة حيث 
الفقر يأكل العقل قبل الجس��د، كانت تس��ري عملية 
التش��ييع به��دوء حفاظًا على االس��تقرار العام ومنعًا 
إلث��ارة مواضيع غي��ر مرغوب بإثارتها، م��ع أن الكثير 
من الس��وريين يعلمون بأمره ولكن يتجنبون الكالم 
في الموضوع ألنه ي��ودي إلى ما ال تحمد عقباه، ومع 
تصاعد الثورة أصبح اإلفصاح عن مظاهر االستيطان 
األس��ود م��ن قبل أفراد النظام أس��هل فأس��هل حتى 

أصبح يناصف المشهد الدمشقي إن لم يزد عنه«.
يع��ود وج��ود الش��يعة في دمش��ق من��ذ مراحل 
التاريخ اإلسالمي المبكرة، فهم ينتمون لذات النسيج 
االجتماع��ي ال��ذي ينتم��ي إلي��ه جميع الدمش��قيون 
م��ن يه��ود ومس��يحيين ومس��لمين، نس��يج متناغم 
في الش��كل العام، متميز عن باقي المدن الس��ورية 
بخصوصي��ة كل دين واختالطهم الواس��ع، لكن يرى 
الكثيري��ن أن م��ا يحدث منذ س��نتين يهدد بتش��ويه 
مس��تقبل دمش��ق الس��كاني، وخاص��ة بع��د خ��روج 
الكثيرين خوفًا على حياتهم وحياة أبنائهم من القتل 
واالعتق��ال واالختط��اف ليتركوا مكانهم للون أس��ود 

غريب. 
أبو س��عيد صاحب محل في البزورية قام بنكزي 
حي��ن م��ر ش��ابان بجانبنا يتكلم��ان مزيج م��ن لهجة 

واضح��ة،  ولبناني��ة  عراقي��ة 
أحدهم��ا مدني واآلخ��ر بلباس 
عسكري نظيف ومكوي ومرتب 
بش��كل الف��ت، معدال س��الحه 
ال��ذي على كتفه كل قليل دون 
اكتراث لقطع األسلحة والذخائر 
الت��ي تم��أل بدلت��ه العس��كرية 
وعيني��ه ترقب بكل تعاٍل وفخر 
نظرات من حوله، فال يستطيع 
أب��و س��عيد من��ع نفس��ه م��ن 
المستوطن  بصورة  مقاربتهما 
المس��تفزة  اإلس��رائيلي 
والوقح��ة، أح��اول إبع��اد ه��ذه 
الفك��رة ع��ن رأس��ه، ورأس��ي، 
حتى يعود بقول��ه »كالهما لن 
يت��ردد بقتلن��ا حين يعل��م أننا 
نطالب بعودة الحقوق واألرض 

ألصحابها«.
ليس أبو س��عيد فقط الذي تضررت تجارته من 
س��وء األحوال واالحتكار الجديد، بل حاله كحال كثير 
من تجار دمش��ق ممن ورثوا التجارة عن أس��الفهم، 
يقول أبو حسن أحد تجار الجملة في العصرونية »لم 
يتركز استيطان الغرباء في المدينة القديمة فحسب، 
لكنه امتد ليشمل كل دمشق بشكله االقتصادي، فما 
تزال المش��اريع الكبيرة تقام لحساب أشخاص غرباء 
لبنانيي��ن أو عراقيين أو حت��ى إيرانيين، كبناء مجمع 
مطاعم بكلفة تتجاوز المليار ونصف ليرة سورية في 
إحدى ضواحي المدينة، أو مطعم آخر أعيد تأسيس��ه 
بكسوة فاخرة مقابل هيئة االمداد والتموين للجيش 
السوري التي استُهدفت أكثر من مرة بقذائف الهاون 
والس��يارات المفخخة، والعديد من االستثمارات التي 
تبدو عبثية في ظ��ل الوضع الحالي للمدينة، وهذا ال 
يتفق مع كون رأس��مال جب��ان إال إذا كان هذا تبيضًا 
لألم��وال المنهوبة، وضخًا لبعض الحياة في الجس��د 
المنه��ك للمدين��ة ليتثن��ى للنظام االس��تمرار ضمن 

الشكل الطبيعي لوجوده، إعالميًا على األقل«.
كم��ا يؤك��د أب��و حس��ن الموظ��ف ف��ي مديرية 
اقتصاد دمشق بعودة متسلقين ممن كان يُحسبون 
عل��ى النظ��ام، وهرب��وا حي��ن تعارض��ت مصالحهم 
المادي��ة معه، وع��ادوا مع وعود بمي��زات خاصة لهم 
دون غيره��م في فرص االس��تثمار مع رحيل معظم 
رؤوس األموال المس��تقلة إلى الخ��ارج، عودة هؤالء 
بمثاب��ة واجهات جديدة وأمثلة ع��ن نجاح من يرضى 
علي��ه النظام ويع��ود لحضن الوط��ن، فالنظام يرى 
فيهم متكأ وهم يرون فرصة أخرى لمزيد من الثراء، 
ليس��تمر اإلطباق المحكم اقتصاديًا على دمش��ق مع 

التغيير في الهوية االجتماعية للقاطنين.
الجمي��ع ممن قابلت في دمش��ق وريفها مواليها 
ومعارضيه��ا يقول��ون ويفعلون في م��ا يرونه الحل، 
فالح��ل الوحيد على الم��دى القريب والمتوس��ط هو 
البق��اء عل��ى قيد الحياة على هذه االرض س��واء كان 
اختيارًا أو اضطرارًا، والبق��اء يعني التأقلم، والتأقلم 
يعني االعتياد، اعتاد الدمشقيون أي شيء وكل شيء 
حتى الموت للبقاء، لم يكن هذا سهاًل أو سريعًا، فقد 
تدرج��وا على خس��ارة الكثي��ر من المش��اعر التي لم 
تعد تعنيهم بش��يء، حتى الموت الهائج في المجازر 
يمر على السهرات الدمش��قية بلحظة صمت تتلوها 
تنهي��دة وانتهى، ربما لن يعودوا كما كانوا أبدًا ولكن 
يبق��ى أمله��م بالس��وريين ف��ي المنف��ى أن يعودوا 

بحقائب ملئى األمل.
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مصدر الصورة: عالء غزال | باب توما - دمشق
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التغيري الدميغرايف الق�صري يف �صوريا
الت�صّيع كم�صروع �صيا�صي

  ياسر مرزوق

عل��ى عهدة األس��اطير ف��إن أم��واج البحر تلقي 
على ش��طآنه بقماقم تغري بش��يء في داخلها، ثم 
تك��ون المفاج��أة أن كل قمق��ٍم منها مخت��ومٌ على 
ماردٍ من نار، وما إن ينكسر الختم عن القمقم حتى 
يندفع خارجًا منه عفريت من الجن يسد فضاء األفق 
هواًل وشرًا مستطيرًا، وعلى يد نظام األسد وداعميه 
انطل��ق الم��ارد م��ن محبس��ه دون فرص��ة حقيقية 
لتطويع��ه أو للس��يطرة عليه مما ينبئ بس��يوٍل من 
الحمم الملتهبة، وشالالتٍ من الدم المهدور، وأكوام 

أشالء آدمية ممزقة ومطحونة.
والقمق��م الذي فتحه األس��د أخي��رًا أو أعلن عن 
فتح��ه ه��و العب��ث بديمغرافي��ة البلد عب��ر توطين 
الشيعة ونشر التشيع في سوريا والوصفة السحرية 
في الس��ير عل��ى غير ه��دىً نحو الهاوي��ة االيرانية 
يتكف��ل به��ا المكت��ب االستش��اري القوم��ي التاب��ع 
مباش��رًة للرئاس��ة بحس��ب »محمد عمر« المسؤول 
المنش��ق أخيرًا عن وزارة االدارة المحلية في سوريا، 
أم��ا مكونات الوصف��ة أن يدخل ح��زب اهلل الطائفي 
ويح��رر منطق��ًة م��ن أهله��ا، يتبعه جي��ش النظام 
اللتق��اط الصور، يدخل بعده جي��ش الدفاع الوطني 
ليم��ارس التعفي��ش وه��و مصطلح خ��اص بالحالة 
السورية يعني النهب والسرقة برعاية النظام وتحت 
أعين رجاالته، وتتم الصفقة بإعطاء حزب اهلل 40% 
م��ن األراضي المح��ررة الس��تمالكها واس��تثمارها، 
ولتكتم��ل خي��وط اللعب��ة يعم��د النظ��ام إل��ى حرق 
الس��كان  المدني��ة والعقاري��ة، وتهجي��ر  الس��جالت 
األصليين، وإلغ��اء العمل بقانون اإليجار لعام 2006 
بحس��ب صحيفة البعث الحكومية، وبذلك يس��تبدل 
األس��د شعبه ويس��كن العراقيين وااليرانيين القتلة 
في بيوت المواطنين وأراضيهم الزراعية في عمليةٍ 
تذكرن��ا بالترانس��فير الذي مارس��ته الصهيونية مع 

الفلسطينيين.
ف��ي ملفنا اليوم ق��راءة لجريمة األس��د الكبرى 
بحق الس��وريين، والتش��يع الذي نعني��ه في ملفنا ال 
يندرج تحت باب حري��ة العقيدة، األهم بين الحريات 
العام��ة، بحيث يحق ألي ش��خص أن يخت��ار الدين أو 
المذهب الذي يراه في عالقته بربه سبحانه وتعالى، 
وبطبيع��ة الحال فإنه مس��ؤول أم��ام اهلل عن خياره 
هذا. على هذا األس��اس يتباين الناس في عقائدهم 
ومذاهبهم، س��واء التي ورثوه��ا عن آبائهم، أو التي 
انتقلوا إليها بملء اختيارهم، لكن األمر يأخذ طابعًا 
مختلف��ًا عندما تش��رف دولة ما على مش��روع ديني، 
مستغلة كونها سلطة، ومستفيدة من حاجات معينة 
ل��دى الش��عب، وذلك به��دف تغيي��ر عقائ��د الناس، 
وتبدي��ل مذاهبهم. عن��د ذلك يخ��رج الموضوع عن 
إطار الحريات الش��خصية، ليدخ��ل في عداد الملفات 

السياسية.

عن الثورة االيرانية 
بع��د الثورة اإلس��المية في ايران خ��اب أمل من 
كانوا يظنون أن المس��لمين الش��يعة سوف يقومون 
باإلصالح الديني لإلس��الم الذي عزفت عنه األكثرية 
الس��نية، تبعًا لموقعهم األقلي ف��ي عموم المنطقة 
ولحس العدالة لديهم الناجم عن تضررهم المزمن 

م��ن الس��لطات وم��ن توزي��ع الث��روات، فض��اًل عن 
حراكهم االجتماعي الملحوظ، إال أن الثورة االيرانية 
أكدت ك��م أن اضطالع الجماهي��ر المهتاجة باألدوار 
العام��ة، إنم��ا يحقن األدي��ان بالخراف��ات العامية، أو 
يزي��د جرعة الخرافة الكامن��ة أصاًل في تلك األديان، 
ال ب��ل يس��تدل م��ن الح��ركات السياس��ية النضالية 
الشيعية، إذا ما درست على نطاق المنطقة ككل، أن 
أحد هواجسها الدافعة والمحركة كان إرجاع الشيعة 
ع��ن الش��وط الذي قطع��وه من التحدي��ث حتى ذلك 
التاريخ، يصح ذلك في إس��قاط نظ��اٍم متغرب على 
عالته كنظام الش��اه في إيران أو تراجع قوى اليسار 
الماركسي التي استقطبت في ايران والعراق ولبنان 

قطاعات واسعة من الشبيبة الشيعية.
لق��د عب��رت الث��ورة اإليراني��ة عن تنام��ي قوة 
األصوليي��ن عن توس��ع الرغب��ة في إخض��اع الحياة 
الحديث��ة للدي��ن وإمالءات��ه، الثورة الت��ي قامت بعد 
190 عام��ًا من الثورة الفرنس��ية، لم تك��ن انتصارًا 
لمبادئ الحرية والعدالة والمس��اواة، وال إلبعاد رجال 
الدين عن الحي��اة العامة، على العكس تمامًا، عززت 
تلك الثورة النظرة السحرية إلى العالم مثلما عززت 
التراتبي��ات الجامدة على أنواعها، هكذا حكمت رجال 
الدي��ن بالحياة العامة ليس فق��ط ألنهم من قادوها 
بالتحال��ف م��ع طبقة تج��ار الب��ازار في الم��دن، بل 
أيضًا بس��بب نظرية » والية الفقي��ه » التي طورها 
الخمين��ي وجعلت منه حاكمًا مطلقًا ش��بيهًا بباباوات 
روما في عص��ور الظالم، كذلك أقام��ت هذه الثورة 
هرمي��ة غير مس��بوقة ف��ي إحكامها، يحت��ل الرجال 
بموجبها موقع الس��لطة على النس��اء، والمس��لمون 
على غير المس��لمين، والش��يعة على غير الش��يعة، 

والمحليون على األجانب.
وق��د عمدت الثورة االيرانية على تصدير الثورة 
لمختلف أرجاء الوطن العربي، إال أن الحرب العراقية 
االيراني��ة التي أرهقت المنطقة أوجبت على الماللي 
في طهران إع��ادة النظر في التكتي��ك والعمل على 
تصدي��ر الث��ورة بصورتها الس��وداء الت��ي نقلناها، 
عب��ر الق��وى الخفية والناعم��ة وهو ما تجل��ى الحقًا 
في لبنان والعراق واليمن وس��وريا والخليج العربي، 
وامتد األخطبوط اإليراني بش��كٍل وقح دعا المرش��د 
اإليراني عند اندالع الثورة للتصريح أمام زائريه.: » 
تكون سورية كما كانت »قبل األحداث » أو لن تكون 

ألحد ». 

حافظ االأ�صد والت�صيع 
مع استالم األس��د األب لمقاليد السلطة انتقلت 
سوريا من الدولة الوطنية إلى نموذج الدولة األمنية 
الوج��ه اآلخر لجمهورية الش��رعية الثوري��ة وهذا ما 
حصل بتصفية حافظ األس��د لزمالئه في الحزب وما 
س��مي ثورة وإبادتهم ما بين جريح وسجين مات في 

السجن.
في كتابه »حافظ األس��د والصراع على الشرق 
األوس��ط » يذك��ر باتري��ك س��يل م��ا يل��ي: » طرح 
الس��ؤال إذا ما كان من المش��روع أن يس��مى العلوي 
مسلمًا، ولحل هذه المعضلة، لجأ األسد إلى صديقه 

الزعي��م الش��يعي المتنف��ذ، اإلمام موس��ى الصدر، 
رئي��س المجلس الش��يعي األعلى في لبن��ان، الذي 
أصدر فتوى بأن العلويين حقًا طائفة من المسلمين 
الش��يعة وهك��ذا أزي��ح العائ��ق الديني أمام رئاس��ة 

األسد ».
استغل األسد األب البعد الطائفي لبلورة تحالفٍ 
مع االيرانيين، صحيح أن العلويين في س��وريا، ممن 
يمس��ك أفرادٌ منهم بمقاليد السلطة، هم انشقاق 
في األصل عن الش��يعة اإلثني عش��رية التي تنتمي 
إليها أغلبي��ة االيرانيين، إال أن هذا االختالف ال يلغي 
إحساسًا مش��تركًا ومراجع مش��تركة حيال األكثرية 
السنية في العالم العربي، مما أتاح الفرصة لمشروع 
التشييع في سوريا، الذي ارتكز أساسًا على الطائفة 
العلوي��ة، باعتبار أن الطائف��ة العلوية معزولة لجهة 
االنتشار، ومن شأن ربطها بالطائفة الشيعية اإلثني 
عش��رية تقوية س��لطة آل األس��د، التي تحمل فكر 
البعث في األساس، كما كان السماح النتشار التشيّع 
أح��د بنود الحلف االس��تراتيجي للنظام الس��وري مع 
النظام اإليراني، وقد كان الخالف العلوي � الش��يعي 
عاماًل س��لبيًا في هذا الحلف، األمر الذي جعل النظام 
الس��وري مش��جعًا لجه��ود التش��ييع اإليراني��ة ف��ي 

األوساط العلوية في سوريا.
بدأت حركة التشيع في س��وريا مع العالمة عبد 
الرحم��ن الخي��ر، إال أنه��ا لم تأخ��ذ بع��دًا ممنهجًا إال 
مع جميل األس��د ش��قيق حافظ األس��د الذي أس��س 
» جمعي��ة اإلم��ام المرتض��ى » مطل��ع الثمانيني��ات 
الماضية ألسباب مافيوية مذهبية مركبة، حيث كان 
همه األساس��ي التربح والتكسب من خالل الحصول 
على أموال إيراني��ة بذريعة تمكين أعضاء جمعيته، 
الس��يما العلويين منهم، من أداء فريضة الحج رغم 
أن العلويي��ن، كم��ا اإلس��ماعيليين، ال ي��ؤدون ه��ذه 
الفريض��ة لحجج فقهية وتاريخي��ة مختلفة، بعضها 
يتصل بأن الحجر األسود الموجود اليوم ليس الحجر 
األسود األصلي الذي أخفاه القرامطة، وبعضها اآلخر 
ينطل��ق م��ن اجتهاد فقهي ي��رى أن الح��ج والدوران 

حول الكعبة هو طقس وثني صرف.
وق��د ابتعث��ت ه��ذه الجمعي��ة مجموع��ات م��ن 
العلويين إلى إيران لدراس��ة المذهب اإلثني عشري، 
وبعد عودتهم إلى س��وريا نش��روا العقيدة الشيعية 
بين زمالئهم العلويين، وبنى جميل األسد حسينيات 
ف��ي الجب��ال، حيث ل��م يكن هن��اك من قبل س��وى 
أضرح��ة علوي��ة، ومن أجل جعل التش��يع أكثر قبواًل 
لدى الناس هناك عين ش��يخًا ش��يعيًا كإمام لمسجد 
الزه��راء العل��وي في مدين��ة بانياس على الس��احل 
الس��وري، وانتش��ر مفه��وم إج��الء الهوي��ة الدينية 
للعلويي��ن، أي إع��ادة الطائفة العلوية إلى الش��يعية 
اإلثني عش��رية. على يد الش��يخ العراق��ي االيراني 
األصل حس��ن الش��يرازي ال��ذي قتل ف��ي لبنان عام 

1981، على يد المخابرات العراقية.
وعل��ى الرغم م��ن أن حافظ األس��د حافظ كان 
على تحالف اس��تراتيجي مع إيران، إال أنه لم يس��مح 
لمب��ادئ الثورة اإليرانية بالتغلغل في س��وريا، وفي 
الواق��ع ق��ام بح��زم بتقييد النف��وذ اإليران��ي، وفي 

مالحظة هامة قبل قراءة امللف، البد لنا من تو�صيح اأن الت�صيع املق�صود يف ملفنا اليوم هو الت�صييع الق�صري واال�صتيطاين واملرتبط بتغيري 
اخلارطة الدميغرافية ال�صورية واأبعاده ال�صيا�صية، ولي�ض القائم على احلرية الدينية والفكرية واالختيار املقد�صة عند الب�صرية جمعاء.
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ع��ام 1984 ومع تصاعد الصراع عل��ى مراكز القوى 
بي��ن آل األس��د ق��ام حاف��ظ األس��د بح��ل الجمعية 
المذكورة وحظر نش��اطها قانوني��ًا بقرار من رئيس 
مجل��س الوزراء آنذاك عبد الرؤوف الكس��م، كما أمر 
باعتق��ال أحد أطباء األس��نان العلويين المتش��يعين 
ف��ي طرط��وس، المهل��ب حس��ن، وبمص��ادرة كل 
المطبوعات والمنش��ورات التي كان يتولى إحضارها 

من إيران، وأمر بعدها بتصفيته داخل السجن.
بعد اس��تتباب األمر لألس��د طلب األخير من آية 
اهلل محمد حس��ين فضل اهلل، أن يعمل في س��وريا. 
افتت��ح فضل اهلل مكتب��ًا في حي الس��يدة زينب في 
دمش��ق، وبدأ التلفزيون الس��وري الحقًا ببث برامج 
للمبش��ر الش��يعي العراق��ي عب��د الحمي��د المهاجر، 
وطيلة حكم األس��د األب لم يكن للس��فارة االيرانية 

دور معلن في نشر التشيع.

ب�صار االأ�صد والت�صيع 
 عندما أصبح بش��ار األسد رئيسً��ا، بدأ التوازن 
ال��ذي وضع��ه حاف��ظ األس��د بخص��وص النش��اط 
اإليراني باالنهيار، وكان وصول بشّ��ار عاماًل حاسمًا 
ف��ي رفع أيّة قيود على النش��اط الش��يعي اإليراني 
في س��وريا بالشكل الذي يحلو لهم، وقد بدا واضحًا 
أّن التش��يع بات مش��روعًا سياس��يًا فاقعًا، يعبر عنه 
االنتشار الواس��ع للحوزات العلمية، وتأسيس مراكز 
تش��ييع، واحتالل الش��يعة للمقامات السنية، كمقام 
الس��يدة زين��ب، والس��يدة رقية، والس��يدة س��كينة 
بنت علي، وعمار بن ياس��ر » حي��ث قدمت الحكومة 
الس��ورية مقبرة أويس القرني في الرقة حيث دفن 
الصحابي عمار بن ياس��ر كهب��ة للحكومة اإليرانية. 
وبني على أطاللها مركز ش��يعي وجامع كبير اس��مه 
مقام عمار بن ياسر وبات مركزًا للتشيع ». ومحسن 
بن الحس��ين، وزين العابدين، وحِجر بن عدي، حتى 
أن انتش��ار الحوزات ارتفع خالل والية األس��د األولى 
بما يعادل ما تم إنشاؤه خالل ربع قرن، وعلى سبيل 
المثال أنش��ئت في عهد بش��ار 12 ح��وزة علمية و3 
كليات دينية ش��يعية في منطقة الس��يدة زينب في 
دمش��ق، كما رُخصت أول جامعة إس��المية ش��يعية 
عام 2003. ورغم أن التعليم الش��رعي في س��وريا 
يخضع إلشراف وزارة األوقاف السورية، فإن الحوزات 
العلمي��ة باتت بإش��راف جهاز جديد اس��مه “مديرية 

الحوزات العلمية”، اعتبارًا من العام 2005.
في عه��د األس��د االب��ن زال��ت الضواب��ط أمام 
انتش��ار نظري��ة والي��ة الفقي��ه، والفهم الفارس��ي 
للش��يعة، وف��ي ع��ام 2006 ت��م توقي��ع معاه��دة 
دفاع مش��ترك بين طه��ران ودمش��ق، وأعلنت هذه 
المعاه��دة هيمنة إيرانية ش��به كاملة على س��ورية 
وتحول الدعم اإليراني المتعدد األوجه لدمش��ق إلى 
نوع م��ن الوصاية والنف��وذ، وبدى التغ��ول اإليراني 
الدول��ة  وقدم��ت  الس��وري  الش��ارع  ف��ي  مس��تفزًا 

تس��هيالت منقطعة النظير لإليرانيين، منها السماح 
لعشرات األلوف من اإليرانيين إلى سورية في شكل 
دوري »أكثر من مليون س��ائح س��نويًّا« حيث يتوزع 
هؤالء على المراكز الس��ياحية الدينية الشيعية مثل 
الس��يدة زينب والسيدة سكينة وسائر األضرحة التي 
تعتبر عتبات مقدس��ة ش��يعية دون الحاجة لتأشيرة 
دخ��ول. إضاف��ًة للتغاضي ع��ن النش��اطات اإليرانية 
المثيرة للش��بهات وعن االنتش��ار الكثي��ف للمظاهر 
الشيعية والتوس��ع في بناء الحوزات، والتغاضي عن 
ظاهرة الدعوة إلى التشيع والعمل على إقناع الشباب 
الس��وري باعتن��اق المذهب الش��يعي، ودفع األموال 
لمن يتشيع، وتقديم عروض الزواج لهؤالء الشباب، 
وتحمل تكاليف ذلك، ومنح العطايا لرؤس��اء العشائر 
مث��ل الس��يارات واألم��وال له��م ولعش��يرتهم ممن 
يتشيع، ودعوتهم لدراسة العلوم الشرعية الشيعية 

داخل سوريا وخارجها.
وفقًا لكتاب » البعث الش��يعي في سوريا 1919 
- 2007 » ع��دد المتش��يعين اإلجمال��ي في س��ورية 
في الوس��ط االجتماعي السني وحده )ضمن المجال 
الزمن��ي 1919 - 2007( ه��و 16000 ش��خصًا كح��د 
أقصى، منهم 8040 تش��يعوا في الفترة بين 1999 
- 2007، أي بنس��بة %50 م��ن مجموع المتش��يعين 

السنة السورين تشيعوا في عهد بشار األسد.
كما أن انتش��ار التش��يع جغرافيًا تركز في عهد 
األس��د األب ف��ي الس��احل الس��وري %55 بالدرج��ة 
األول��ى، وف��ي إدل��ب بالدرج��ة الثاني��ة %15، وحلب 
بالدرج��ة الثالث��ة %10، لكنه في عهد بش��ار األس��د 
انتقل بشكل دراماتيكي إلى الجزيرة السورية، التي 
قفز فيها نس��بة انتشار التشيع إلى %55 بعد أن كان 
في عهد األس��د األب ال يتجاوز 6 % يعود هذا التحول 
إلى عدد م��ن المعطيات تتعل��ق بالعمالة في لبنان، 
وانتش��ار األمي��ة، والعام��ل السياس��ي المتمثل في 
الرغبة اإليرانية في توسيع والئها االجتماعي وتجذير 
هاللها الشيعي في سورية السنية، فالمنطقة تعتبر 
بادية س��ورية تنتش��ر فيها القبائل، وله��ذه القبائل 
امتدادها ف��ي العراق والس��عودية واألردن، وبعض 
ه��ذه القبائ��ل تش��يع قس��مها العراق��ي. وباإلجمال 
ف��إن البادية المحاذية لش��يعة العراق تمث��ل امتدادًا 
جغرافيًا له��ا، وهذا ما يجعلها مغري��ة جدًا للراغبين 

في بسط الهالل الشيعي عبر سورية.
صرح مراقب اإلخوان المس��لمين في س��ورية، 
علي صدر الدين البيانون��ي، لوكالة »قدس برس«: 
»كل م��ا يجري م��ن حركة تش��ييع في س��ورية هو 
محاولة إلثارة البلبلة من أجل تغيير تركيبة المجتمع 

السوري.«
 كما صرح نائب الرئيس الس��وري »المنش��ق«، 
عب��د الحلي��م خ��دام، ف��ي تصريحات صحفي��ة، في 
مقابلة مع »يونايتد برس انترناشيونال« إن السفير 
اإليراني »يس��تغل حالة الفق��ر الموجودة في البالد، 

ويأت��ي إلى منطق��ة ويقول إن الصحاب��ي فالن ابن 
فالن م��ر بها، ويج��ب أن نبن��ي فيها مقام��ًا، فيبني 
مقامًا وحوزة، ويوزع أموااًل على بعض الفقراء. وهو 
عم��ل يريد من ورائه بناء حزب إيراني في س��ورية، 

عبر ما يمكن أن تسمى عملية التشييع«.

يف ظل الثورة
أس��قطت الثورة الس��ورية كل األقنع��ة، وظهر 
الترانس��فير الطائف��ي بأقب��ح ص��وره خاص��ًة ف��ي 
حم��ص والقلم��ون إلعط��اء عم��ق داخل��ي للدول��ة 
العلويّ��ة المفترض��ة على الس��احل الس��وري وهي 
من الس��يناريوهات التي ما زالت مطروحة بالنس��بة 
للنظام، على اعتبار أّن الش��ريط الساحلي لوحده ال 
يمتلك مقومات دولة، وليس لديه أي عمق وسيكون 

محاصر من السنّة.
 كم��ا يه��دف النظ��ام من خ��الل تجني��س فئات 
من الش��يعة لتهيئ��ة األرضية الش��رعيّة والقانونية 
للميليش��يات المقاتل��ة إل��ى جانب النظام الس��وري 
ف��ي حربه التي يش��نها عل��ى المواطني��ن، وبالتالي 
فإن��ه يرفع من فعالية االس��تفادة القصوى من هذه 
الميليش��يات ليس ف��ي هذه الفترة فق��ط وإنما في 

المستقبل.
باتت اللطميات وصور الخميني ونصر اهلل جزءًا 
من المش��هد اليومي في دمش��ق ليحل الظالم بدل 
الياسمين والش��عر والثقافة واالنفتاح، وبات النظام 
يتعام��ل م��ع الش��يعة الس��وريون الج��دد بوصفهم 
مواطنين من الدرجة األولى، فلهم المسكن واألرض 
وله��م األولوية في المس��اعدات وفي صفقات تبادل 
األس��رى، وتش��ير التقاري��ر المتوافرة إل��ى أّن نظام 
بشّ��ار األس��د قام توليه بمنح الجنس��يّة السوريّة 
آلالف الش��يعة » البعض يقص��ر الرقم على 20 ألًفا 
والبع��ض يرفعه إلى 740 ألًف��ا حتى اليوم »، خاصة 

من اإليرانيين والعراقيين. 
ناش��طون  أص��در   2013 ع��ام  آذار   15 ف��ي  و 
س��وريون من الس��ويداء بيانًًا رفضوا فيه مش��روع 
تجني��س ما يق��ارب 40 ألًفا م��ن التابعي��ة اللبنانية 
والعراقي��ة خصوصً��ا –غالبيتهم م��ن عناصر “حزب 
اهلل” اللبنان��ي والعراقي المقاتل��ة إلى جانب النظام 
وآخرين مدنيين -  ومنحهم نسب عائالت من عائالت 
الجب��ل المعروفة واألصلية م��ن س��كان المحافظ��ة 
ومحيطها إلخفاء عمليات التجنيس، وكذلك استمالك 

أراضي وتوزيعها عليهم.
ف��ي الخت��ام وعلى عهدة األس��اطير أيض��ًا فإن 
مردة الجن الذين يخرجون من القمقم يتحولون إلى 
خيٍر وبركة وقصوٍر من ذهب، إذا صادفوا من يعرف 
فضل��ًة من علم النبي س��ليمان الذي دانت وخضعت 
له مردة الجن، وعلم النبي س��ليمان هو الثورة التي 
ستبني دولًة مدنية وتعيد الحقوق ألصحابها وتطرد 

كل الغزاة..
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غرافيتي على أحد جدران بيروت شطبت فيه »الموت وال المذلة« ووضع بداًل عنها »يا حسين« | الصورة ل� مناف عزام
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يعيـــ�ض القطيـــع
  خالد كنفاني

نكتب هذه المقالة باالعتذار للخراف..
س��معنا وال نزال مصطلحات »سياس��ة القطيع« 
وكأن الخ��راف المس��كينة صارت مضرب مثل س��يء 

بينما البشر يرتعون كالشياطين.
يهت��ف الماليي��ن للديكتات��ور الجدي��د ويحملون 
صوره ويرقصون في الشارع فرحًا بعودة الديكتاتورية 
وع��ودة »البس��طار« ب��ل وينع��ق اإلعالمي��ون ف��ي 

الشاشات بتمجيد الديكتاتور والتسبيح بحمده.
نجح المش��ير عبد الفتاح السيس��ي بنسبة 96% 
في تعديل بسيط لنسبة ال� %99 التي اعتدنا سماعها 

والقبول بها بل والرقص على أنغامها. 
أثب��ت قطيع البش��ر أنه أكث��ر التزام��ًا من قطيع 
األغن��ام، فاألغن��ام ال تحم��ل صور الراع��ي وال تهتف 
باسمه إلى األبد لعلمها بالنهاية المحتومة يوم العيد! 
أما قطعان البش��ر فإنها تهتف باسم الديكتاتور رغم 
علم��اه بالنهاية المحتوم��ة إما في أقبية الس��جون أو 
عل��ى ناصي��ة الطريق مع المتس��ولين والمتش��ردين 

والمسحوقين.
ما حدث في مصر انتكاس��ة كبرى للثورة والربيع 
العرب��ي والتضحي��ات الجليل��ة، وم��ا حدث ه��و خيانة 
»لل��ورد اللي فتّح في جناين مص��ر«، ورغم تحفظنا 
على قيادة المنظم��ات الدينية للدول متعددة األعراق 
والطوائف، إال أن للصندوق كلمته وال يجوز بحال من 
األح��وال االنقالب على االنتخاب إال بانتخاب آخر ولدى 

نهاية المدة.
نجح��ت الق��وى الكب��رى ودول الخلي��ج بإيص��ال 
الن��اس إلى القناع��ة المطلقة ب��أن التغيير ليس في 
مصلح��ة الش��عوب، وب��أن وه��م الث��ورة والربيع هو 
مجرد ترهات ثقافية وتخاريف فلسفية وبأن مصلحة 
الش��عوب في بقاء أنظمتها مهم��ا كانت رجعية ومهما 
كان��ت متخلفة ومهما كانت ظالمة ويدعمهم في ذلك 
رج��ال الدين: »مس��تبد ظلوم وال فتنة ت��دوم«! ودفع 
ح��كام الخليج الملي��ارات لدعم االنق��الب حتى وصل 
مجم��وع ما أنفق حتى اليوم أكث��ر من 40 مليارًا وهو 
المعلن، ولم يجد هؤالء غضاضة في تبرير كل ذلك، 
حتى أنهم غير مضطرون للتبرير أصاًل، فالس��عودية 
الت��ي كان بينها وبين عبد الناصر م��ا صنع الحداد لم 
تجد أي صعوبة في دعم وزير الدفاع السيسي مع أنه 
ينتمي إلى ذات المؤسس��ة. وواقع الحال أن السعودية 
لم تدعم السيسي ألنه وقف ضد اإلخوان وحسب، بل 
إنه��ا بذلت كل الجهد لتحطيم الثورة ومنجزاتها مثلما 
فعلت في سوريا لمنع موجة التغيير من الوصول إلى 

شواطئها الجافة وأرضها العفنة.
واالنتكاس��ة  المؤل��م  المص��ري  المش��هد  بع��د 
التاريخية في مش��هد الثورة نجد ف��ي ليبيا من يقوم 
بحرك��ة »تطهي��ر« للبالد من اإلخوان المس��لمين في 
مش��هد غير مفه��وم أبدًا ف��ي بلد كان خ��ارج التاريخ 
والسياسة ألكثر من أربعة عقود، وخاصة أنه ال يوجد 
تنظيم واضح ال لإلخوان المس��لمين وال لغيرهم في 
ليبيا بعد أن جفت منابع الفكر والسياسة هناك بسبب 
الحك��م الظالم��ي ف��ي حقب��ة القذاف��ي. وال تفاجئنا 
الوالي��ات المتحدة عندما يصرّح البي��ت األبيض بأنه 

»ال يدعم وال يدين« العملية العسكرية في ليبيا. 
وهنا ننتقل إلى سوريا.

من أشد المشاهد إيالمًا وقوف طوابير هائلة من 
الناس على أبواب الس��فارة الس��ورية في لبنان ليس 
لالنتخاب وحس��ب بل النتخاب »الس��يد الرئيس بشار 
األسد« حصرًا، بل ووقف بعضهم يبيع األعالم وصور 
»القائ��د« م��ع أن جّلهم من الالجئي��ن الذين يفترض 
أنه��م هربوا من بطش النظام أو عنف قواته. وهكذا 
نس��تعيد مش��هد القطي��ع والخراف من جدي��د، فعلى 

األقل وجب على هؤالء البقاء صامتين بدل اس��تمرار 
المهزل��ة التاريخي��ة ف��ي إع��ادة إنت��اج الديكتاتورية 
ف��ي أح��ط صوره��ا. وم��ع إيمانن��ا باخت��الف ال��رأي 
وحرية التعبي��ر، إال أن الفوضى العارم��ة التي خّلفها 
الس��وريون والهتافات الضخمة والراي��ات التي تمجّد 
الديكتاتور كان تعبيرًا ع��ن انحطاط حضاري وخروج 
على كل األع��راف والتقاليد بين الضي��ف والمضيف. 
وله��ذا لم يفه��م كثي��ر م��ن اللبنانيون س��بب وجود 
هذا الكمّ من الس��وريين في بلده��م إذا كان هؤالء 
عاش��قين لنظامهم ورئيس��هم إلى هذا الح��د، بينما 
طالب البع��ض اآلخر بإعادة كل من قام بالمش��اركة 
بمسرحية االنتخابات إلى سوريا وهو على ما يبدو ما 
قام��ت به بعض الدول األوروبية )وهي معلومات غير 
مؤكدة بعد( ألنهم اعتبروا قدرة السوريين على دخول 
سفارة بلدهم وممارسة االنتخاب بمثابة الدخول إلى 
س��وريا وبالتالي فهؤالء ليسوا خائفين من العودة وال 
خطر على حياتهم كما ادعى معظمهم لدى توسلهم 
الحصول على اللجوء وقيامهم باالس��تفادة من أموال 

الضرائب وإدراج أوالدهم في المدارس. 
إن م��ا حص��ل م��ن انتخاب��ات ف��ي البل��دان التي 
س��محت للس��فارات الس��ورية بتنظيمه��ا كان أكب��ر 
مهزلة ف��ي تاريخ هذا الوطن وه��و انحطاط أخالقي 
وفكري يعيدنا شئنا أم أبينا إلى مسألة القطيع، فعلى 
األق��ل كان بإمكان ه��ؤالء االنتظار لحص��ول التغيير 
بدل إع��ادة انتخاب ذات الش��خص بع��د كل ما حصل 
ف��ي البلد، على األقل كان األج��دى بهؤالء البحث عن 
ديكتاتور آخ��ر ألجل التغيير ليعطون��ا انطباعًا بأنهم 
ليس��وا من أتب��اع القطيع، ولك��ن الخراف أب��ت إال أن 
تبق��ى على والئها للراعي الذي ينتوي ذبحها عند أول 

عيد بل ورفع صوره والهتاف باسمه.
إن م��ا ح��دث وال ي��زال ف��ي مص��ر وليبي��ا يب��ث 
الرع��ب ف��ي قلوبن��ا كس��وريين خوف��ًا من انتكاس��ة 
أخرى نتعرض لها لدى انتهاء األزمة، ولكن انتكاس��ة 
السوريين ستكون أش��د وقعًا نظرًا لحجم التضحيات 
الهائل��ة الت��ي قدمها الس��وريون من قتل��ى وجرحى 
وأسرى والجئين ومش��ردين ومعوقين وغير ذلك. إن 
ع��ودة الديكتاتورية من جديد يبدو أم��رًا ال مفرّ منه 
وفق��ًا لمجرى األمور والس��ياق السياس��ي والتاريخي 
ال��ذي يجري في المنطقة بعمومها، وال أريد أن يفهم 
أح��د من هذه الكلمات أننا نقرّ اليوم بانتصار النظام 
وهزيم��ة الثورة، ولكن م��ن ال يرى من الغربال أعمى 
وال نريد أن نكون كالنعام وندفن رؤوس��نا في الرمال 
ونص��در التصريحات والش��عارات والبيان��ات الفارغة 
وخاوي��ة المضمون كما يفعل أبطال االئتالف الوطني 
وال أن نخب��ئ الش��مس بأصبع واح��د فالحقائق باتت 
شبه واضحة ويؤسفنا أن تتجه األمور إلى إعادة إحياء 

الديكتاتورية من جديد.

ولن نستغرب كثيرًا إذا قام الكثير من السوريين 
ف��ي قادم��ات األي��ام بالهت��اف ألحدهم ورف��ع صوره 
وتقبيل اس��مه ألننا على ما يب��دو لن نكون مختلفين 
كثي��رًا عن أقرانن��ا العرب وخصوصًا حي��ن نتذكر أننا 
كن��ا آخر من ق��ام بالث��ورة مقارنة بالث��ورات العربية 
األخ��رى وكأننا انتظرنا طوياًل قب��ل اتخاذ هذا القرار. 
كن��ا قد انتعش��نا بنس��ائم الحرية القادم��ة من بعيد 
ونحن نش��هد تهاوي أنظمة قمعية جب��ارة أمام أقدام 
الش��باب والش��ابات الذين وجدوا فجأة معنى لحياتهم 
ووجدوا هدفًا مس��تعدين للموت ألجل��ه. ولكن القرار 
الدولي والخليجي كان قد ص��در بدفن الربيع العربي 
قب��ل انتقال العدوى إلى دول أخرى لديها من األهمية 
االس��تراتيجية ل��دى الق��وى الكب��رى أضع��اف ما لدى 
س��وريا، وفي ظننا أن كل ما يش��اع ع��ن خطوط غاز 
قطرية أو روس��ية س��تمر إلى أوروبا وع��ن أن الحرب 
هي معركة اقتصاد هو جزء من لعبة سياسية لتبرير 
ما يحصل، فعهدنا بالنظام الفاش��ي في س��وريا بأنه 
يبي��ع الوطن كل��ه ألجل مصالحه الخاص��ة ولن يكون 
مقاوم��ًا لدرج��ة رفض صفق��ة تاريخية لنق��ل الغاز 

ستدر عليه المليارات. 
قد يغضب كثيرون من هذا الكالم ويعتبرونه ردة 
على الثورة وقيمه��ا، ولكن الجواب لهؤالء هو ما وصل 
إليه حال الثورة وحال الوطن، فقد ضاعت القيم ودخل 
اللصوص والمارقون والتافهون والرعاع وأشباه الرجال 
وأنصاف المثقفين وأرب��اع المفكرين على خط الثورة 
واستفادوا منها أيما استفادة، وعلى المشكك أن يذهب 
إل��ى مدينة مثل اس��طنبول ويرى الفن��ادق التي يقيم 
فيها ه��ؤالء والحراس��ات الخاصة ومالبس��هم الفاخرة 
والعط��ور التي يس��تعملونها ليعلم أن الس��وريين في 
معظمه��م يملكون ثقافة االنتف��اع بما هو موجود ولو 
على حس��اب المصالح الوطنية واإلنس��انية والشعبية. 
ولهذا لم يكن من المس��تغرب أن يخرج رجل مستقيم 
مثل مع��اذ الخطي��ب من مهزل��ة االئت��الف بعدما كان 
مس��تغربًا باألس��اس قبوله به��ا. فالهيمنة الس��عودية 
والتنازع التركي القطري من جهة والسعودي من جهة 
أخرى جعل االئتالف مس��رحًا لخالفات شخصية ومجااًل 

للتنافس على الغنائم رغم هزيمة الحرب.
لن نغطي أعيننا بغشاوة األحالم فقد مضى ذاك 
الزم��ان وآن أوان يقظتن��ا على الواق��ع المؤلم، وعلى 
العاقلي��ن الي��وم الترقب والحذر لما س��تحمله قادمات 

األيام ألنها على ما يبدو ستكون أصعب مما مضى. 
آخر الكالم: يقول طرفة بن العبد:

س��ت��ب��دي ل���ك األي�����ام م���ا ك��ن��ت ج��اه��اًل
وي���أت���ي���ك ب���األخ���ب���ار م����ن ل����م ت����زود
وي���أت���ي���ك ب���األخ���ب���ار م���ن ل���م ت��ب��ع له
ب��ت��ات��ًا ول���م ت��ض��رب ل���ه ط��ري��ق م��وع��د
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�صراكة غريبة وهدوء غريب يف لبنان

يف الوقت الذي تندلع فيه احلرب يف البلد املجاور، يبدو اأن احللف غري املتوقع بني حزب اهلل 
وقوات االأمن اللبنانية "املمولة من الواليات املتحدة االأمريكية"  ي�صعى الإبقاء حالة العنف الدائرة

نشر في صحيفة الفورن بوليسي | 20 أيار 2014 
  بقلم: سوزانا جورج   ترجمة: مريم أسعد

ق��ام الجي��ش اللبنان��ي ف��ي بي��روت بتاريخ 17 
نيسان بإرسال نشرة إلى جميع غرف األخبار في البلد 
لإلذاعة عن خبر اعتقال بالل كايد:عضو في لواء عبد 
اهلل عزام، وهو لواء س��ني متشدد ذو ارتباط بتنظيم 
القاع��دة، وق��د أخ��ذت قوات األم��ن اللبنانية الش��رف 
الكام��ل به��ذا االعتقال، مهلل��ة به على أن��ه »حركة 
مفصلي��ة مهم��ة« ف��ي معركته��م ضد الحمل��ة التي 
تزداد شراسة وتمردًا مهددة األحياء والبلدات الشيعية 

بالسيارات المفخخة والصواريخ.
إال أن القصة الحقيقية مختلفة على كل األحوال، 
إذ أن العملي��ة التي أدت إلى االعتقال –وكمثيالتها من 
العملي��ات الت��ي س��بقتها  -  كان��ت نتيجة أش��هر من 
التعاون المكثف بين قوات األمن اللبنانية وقوات حزب 

اهلل، نسبة لمصادر من المخابرات اللبنانية.
كان تدخل حزب اهلل إلى جانب نظام بش��ار األسد 
ف��ي الحرب األهلية الدائرة في البل��د المجاور هو تمامًا 
الس��بب في اس��تهداف الس��نيين المتش��ددين لمعاقل 
الموالي��ن للح��زب داخل لبن��ان، واآلن فإن ق��وات األمن 
اللبنانية –والممولة من قبل الواليات المتحدة األمريكية  

-  تساعد »حزب اهلل« في محاربة هذا التهديد.
وف��ي حديث ألح��د المس��ؤولين الرس��ميين في 
المخابرات اللبنانية، بعد اش��تراطه إبقاء اسمه مخفيًا 
مقاب��ل حديثه معنا لحساس��ية الموضوع قال: »طبعًا 
س��نقوم بأي شيء لنوقف حوادث السيارات المفخخة، 
ونحن مس��تعدون للعمل مع أي أح��د، ومع أي فصيل 
سياس��ي، ومع أي شخص طالما أنه يزودنا بمعلومات 

لحماية البالد من الهجمات اإلرهابية«. 
حين اش��تد العنف بش��كل دراماتيك��ي في لبنان 
في الصيف الماضي، حذر مسؤولون ومراقبون بحزم 
من تس��رّب الصراع الس��وري إلى داخ��ل لبنان، فقد 
ت��م تنفيذ هجومين بس��يارات مفخخة في الضواحي 
الجنوبي��ة لبي��روت أس��فرا ع��ن مقت��ل أكث��ر من 20 
ش��خص، وبعد أس��بوع واحد م��ن ذلك تم اس��تهداف 
الجوام��ع الس��نية ف��ي مدين��ة طرابل��س بتفجيرين 
بس��يارتين مفخختي��ن أس��فرا كذل��ك ع��ن مقتل ما 
اليقل عن 47 شخص، وفي تشرين األول تم الهجوم 
عل��ى الس��فارة اإليرانية في بيروت بهج��وم انتحاري 
مضاع��ف راح ضحيته 23 ش��خصًا آخرين، وقد أعلنت 
كتائب عبد اهلل عزام مسؤوليتها عن العملية األخيرة، 
ناش��رين تحذي��رًا عل��ى حس��ابهم على موق��ع تويتر 
يقول: » ستس��تمر الهجمات حتى تنسحب قوات حزب 

اهلل من سوريا«. 
إال أن قص��ة األش��هر الفائت��ة األخي��رة تقول أن 
الح��رب الس��ورية توقف��ت عن التس��رب إل��ى الداخل 
اللبناني، فلم نعد نش��هد هجمات السيارات المفخخة 
في البلد من��ذ آذار الماضي، وبالتوازي فإن الصواريخ 
الت��ي كان يطلقه��ا المتم��ردون عل��ى نظ��ام األس��د 
مس��تهدفين المناطق الموالية لحزب اهلل قد تراجعت 

بشكل واضح.
فيب��دو أن العنف ق��د تم إحباط��ه بفضل توازي 
مصال��ح بع��ض الحلف��اء غي��ر االعتياديي��ن: نخب��ة 
السياس��يين اللبنانيين من الس��نة والواليات المتحدة 

األمريكية وحزب اهلل.
ه��ذا التقدم في مج��ال األمن قد جاء بعد قس��م 
الحكومة اللبنانية الجديدة والتي سّلمت مناصب األمن 
األساس��ية لش��خصيات ممن هي ضد معسكر األسد، 
وقد ظهر هذا التقدم كذلك بعد اس��تيالء قوات األس��د 
على أج��زاء كبيرة من منطقة القلم��ون الواقعة على 
الح��دود م��ع لبنان والت��ي كان يس��تخدمها المتمردون 

كقواعد لتنظيم وتخطيط الهجمات على لبنان.
وفيم��ا يجلس »نه��اد مش��نوق« يدخن س��يجار 
»كوهيب��ا« ف��ي مكتبه الذي تم تجدي��ده مؤخرًا يخبر 
جريدتن��ا »فورن بوليس��ي«: »صحيح مايق��ال بأن ما 
قاموا به في القلمون قد خّفض عدد عمليات التفجير 

بالس��يارات المفخخة«، ويعتبر »نهاد مشنوق« –وزير 
الداخلية اللبناني ومسؤول رسمي في تيار المستقبل 
السني والمناهض لنظام األسد  -  من أعلى األصوات 
التي تنتقد سياسة حزب اهلل، حيث يلقي باللوم على 
ح��زب اهلل في دخول الحرب الس��ورية إل��ى لبنان، إال 
أن »مش��نوق« ينوه إل��ى أن أفعال ح��زب اهلل وحدها 
ال تكف��ي لوق��ف التفجي��رات في��ردف قائ��اًل: »هناك 
ق��رار إقليمي ب��أن األمور ف��ي لبنان عليه��ا أن تبقى 
هادئة، وقد وصلت الرس��الة إلى جميع األطراف وهم 

يتصرفون على هذا األساس، وخاصة حزب اهلل«. 
وق��د ب��دا أن المعلوم��ات الت��ي وصلن��ا إليها من 
مصادر من األمن اللبناني اشترطت أن تبقى مجهولة 
االسم لحساس��ية الموضوع أكثر دقة ووضوحًا، حيث 
يقول أحد المس��ؤولين اللبنانيين هن��اك: »لقد حاول 
كل م��ن ح��زب اهلل والجي��ش اللبنان��ي من��ع وصول 
الح��رب الس��ورية إلى لبن��ان بالقوة، ولكنهم فش��لوا 

الستخدامهم القسر واإلجبار فقط«.
وق��د ش��رح لنا المس��ؤول نفس��ه ب��أن تفجيرات 
الس��يارات لم تتوق��ف إلى أن تم االتف��اق على زيادة 
التعاون وتقاس��م المه��ام األمنية بين حزب اهلل وبين 
وكاالت األم��ن اللبناني��ة المختلف��ة – بعضها معروف 
وأردف:    - العس��كرية   ش��به  للمجموع��ة  بعدائ��ه 
»اليمكن��ك أن تف��رض األمن بالق��وة وحدها في بلد 

كلبنان، بل البد من دعم سياسي«.
وفيما وص��ل اقتراب الصراع الس��وري إلى لبنان 
لمرحل��ة حرج��ة ف��إن األط��راف المتعادية ق��د دفنت 
تظلماته��ا مقاب��ل مواجه��ة الخطر المش��ترك. وفي 
لقاء علني غير مس��بوق اجتمع »مشنوق« مع »وفيق 
صفا« وهو مس��ؤول أمني عالي المستوى لحزب اهلل 
في نيس��ان لمناقش��ة وص��ول المس��اعدات إلى بلدة 
»طفي��ل« اللبناني��ة الحدودية مع س��وريا والتي تمت 
محاصرته��ا م��ن قبل الدولتين بس��بب القت��ال الدائر 
قربها. ويقول »مشنوق« بهذا الخصوص بأنه لدخول 
المساعدات إلى »طفيل« هناك خياران: إما العمل مع 
الحكومة الس��ورية أو العمل مع ح��زب اهلل، وكان مع 
الخيار الثاني قائاًل: »ح��زب اهلل لبنانيون في النهاية، 

وقد قمت بما هو ضروري«.
وأثناء لقائهم��ا التقط أح��د الصحفيين صورة ل� 
»مش��نوق« و«صفا« أثارت جداًل سياسيًا واسعًا ضمن 
الوسط اللبناني المناهض لنظام األسد، حيث كشفت 
التع��اون الواض��ح والقريب مع ح��زب اهلل، وقد أخبرنا 
»مش��نوق« بما يتعلق بذلك بأنه كان من الممكن له 
أن يقوم بهذه الصفقة سرًا ومن تحت الطاولة إال أنه 
أراد أن ي��ورط ح��زب اهلل علن��ًا حتى اليتراج��ع الحقًا، 
ويقول مبتس��مًا: »لقد دفعت من أج��ل هذه الصورة، 

ولكني نفذت الخطة«.
ه��ذا التعاون الجدي��د كان ذو فائ��دة لحزب اهلل، 
إذ دع��م جهوده ف��ي تأمين س��يطرته على الضواحي 
الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع الموازية للحدود مع 

س��وريا. وبالمقابل، فإنه بالنس��بة للنخبة السياسية 
الس��نية ف��ي لبنان، وبع��د االنتصارات الش��عبية ضد 
اإلره��اب، كل ذل��ك قد س��مح لبعض ال��وزراء الجدد 
بتصوي��ر حال��ة م��ن االس��تقرار ف��ي الب��الد وإظهار 

أنفسهم على أنهم مسيطرين على األحداث. 
إال أن هذا التعاون كان غريبًا بالنس��بة لواش��نطن، 
الت��ي مولت قوات األمن اللبنانية بم��ا يقارب مليار دوالر 
أمريكي منذ عام 2005، وقد كان الهدف الواضح من هذا 
االس��تثمار األمريكي في الجيش اللبنان��ي وقوات األمن 
الداخل��ي ه��و مواجهة تنظيم ح��زب اهلل اللبناني ش��به 
المسلح والذي صنفته الواليات المتحدة تنظيمًا إرهابيًا.

إال أنه يبدو أن المس��ؤولين األمريكيين يسيرون 
على خط أي تعاون ضروري لوقف الهجمات اإلرهابية 
وكال��ة  ش��اركت   2013 تم��وز  فف��ي  لبن��ان.  عل��ى 
االس��تخبارات األمريكية CIA تقاريرها مع مسؤولين 
لبنانيي��ن والت��ي تتضم��ن احتم��ال ح��دوث هجم��ات 
للقاعدة في ضواحي بيروت الجنوبية، وقد تم إرسال 
ه��ذه المعلومات الحق��ًا إلى جهاز األم��ن التابع لحزب 
اهلل، والمس��ؤول بشكل ضخم عن أمن تلك المنطقة 

– كما يفترضه عنه موظفو األمن األمريكيون  - .
ويقول بهذا الش��أن أح��د مستش��اري البنتاغون 
الس��ابقين، والمخت��ص بسياس��ة الش��رق األوس��ط 
»أن��درو إكس��وم«: »ليس من مصلحة أح��د أن تصل 
ح��وادث الس��يارات المفخخة إل��ى بي��روت، إنها أحدى 
الصف��ات الغريب��ة لما يج��ري ولكن مصلح��ة الجميع 

تتماشى معها«.
بالنسبة لحزب اهلل فإن تماشي المصالح الغريب 

هذا ماكان إال فرصة سياسية.
ويق��ول آرام نيرغويزي��ان وه��و محل��ل يعم��ل 
لصال��ح مرك��ز الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة: 
»أعتق��د أن حزب اهلل قد قام بتصرف حدس��ي وذكي، 
فقد قام باالس��تثمار على رغبة المنش��آت السياسية 

السنية بلعب دور كبير في العالقات المحلية«.
وأض��اف نيرغويزيان بأن الس��ماح لق��وات األمن 
اللبنانية بأن يكون لها الفضل بتطوير األمن والقيام 
بعمليات االعتقال فإن حزب اهلل قد خلق شراكة تخدم 

مصالحه بشكل كامل.
ومع أنه يبدو أن التهديد اإلرهابي لألراضي اللبنانية 
قد تراج��ع أو اعتدل حتى اآلن، إال أنه من المس��تحيل أن 
نتوق��ع المدة التي س��يدوم فيها هدوء م��ا قبل العاصفة 
ه��ذا. وفي هذا الصعي��د أضاف مصدرنا م��ن المخابرات 
اللبنانية: »ال نس��تطيع أن نعمل الي��وم لنوقف الهجمات 

غدًا، فهذا عمل يومي ال نستطيع اقتطاع الغد منه«.
المصدر األصلي للمقال:

h t t p : / / w w w . f o r e i g n p o l i c y . c o m /
articles/201420/05//strange_bedfellows_and_a_
strange_calm_in_lebanon_hezbollah_syria

. . 
ت 

ما
رج

ت

الصورة ل�: أنور عمرو - فرانس بريس  -  غيتي إمجز
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم احلادي ع�صر 10/11
س��أتكلم عن ش��خص يدعى )فالح عبد المتوال 
حس��ام الدي��ن( من حمص ح��ي القلعة، هو المأس��اة 
بعينه��ا، كان ل��ه إخوان متفوقان في الدراس��ة، وكانا 
يدرس��ان الطب أحدهما في الص��ف الخامس، واآلخر 
ف��ي الصف الثال��ث، أعدما في تدمر ع��ام 1983، وله 
أختان إحداهما متزوجة وتقيم في الس��عودية، وهي 
صيدالنية، والثانية عازب��ة وتعيش لدى أبويها. فالح 
هذا ع��ازب ومن مواليد 1950 وقد س��مع من المهجع 
المج��اور وبع��د منتصف اللي��ل المناداة عل��ى أخويه. 
وع��رف أنه اإلع��دام، إذا خاطبته يرد علي��ك بعد مدة 
ويطل��ب إع��ادة الك��الم ليعرف م��ا تق��ول. ينظر في 
وجهك ملي��ًا، يضحك ويبكي في نفس اللحظة يتميز 
وجه فالح بالشرود والهدوء والسكون ويلتفت إلى كل 

الجهات إن كلمته فجأة. 
ه��و مواظب عل��ى الص��الة، يقرأ كتب��ًا دينية، ال 
يتكلم في اختصاصه )هندس��ة مدني��ة( وهو معتقل 
من��ذ ع��ام 1980. أخ��واه اعتق��ال في ع��ام 1982 لم 
يجتمع��وا ف��ي مهجع واح��د، التراس��ل بي��ن المهاجع 

بواسطة البالليع أوصلت إليه أخبارهما. 
اليوم الثاين ع�صر 10/12 

لن��ا جار طبيب من قرية بالط��ة مجاورة للمليحة 
في الغوطة الش��رقية هو في الطاب��ق الثاني، ونحن 
ف��ي الطاب��ق األول ف��ي ح��ي ش��رقي رك��ن الدي��ن، 
كنيت��ه خربوطلي. فاجأني األهل ف��ي إحدى الزيارات 
لالستفس��ار عن أخيه وقد نسيت اس��مه فسألت عنه 
المرض��ى القادمين من تدم��ر فأجمعوا أنهم يعرفون 
هذا االس��م وقد لقي وجه ربه إعدامًا في الساحة من 
قب��ل المحكم��ة الميدانية. ه��ذا األخ كان طبيبًا تخرج 
وبدأ عمله في حلب، وقد تعرف على فتاة تزوجها قبل 

اعتقاله بستة أشهر. وهو من مواليد 1955
اليوم الثالث ع�صر 10/13 والرابع ع�صر 10/14 
في بغ��داد يعقد مؤتمر اس��مه /مؤتمر الش��عب 
العربي/ وبرأيي أن الش��عب العربي، هو شعب بائس 
وفقي��ر ومع��دم وال له مؤتم��رات، وليس ق��ادرًا على 

شيء: 
1 - ألن حكامه العتاة س��لبوه من لقمة الخبز إلى 

الرأي الحر. 
2 - إن الذين يحكمونه ليس��وا مس��تقلين، فهم 
ليس��وا أح��رارًا ويحكمون ش��عوبًا ال تج��رؤ على رفع 
رأسها والنظر بثبات في وجوه اآلخرين لذا استعمرتنا 
الدولة العثمانية 400 سنة وقبلها المماليك، وهوالكو 
وقازان والس��الجقة والبويهيون وفرض نفس��ه علينا 
الحك��م الس��اللي: العباس��ي واألم��وي ض��د االختيار 
اإلس��المي وض��د الش��ورى وض��د حض��ن الفق��راء، 

والعدالة /الزكاة/ وتوزيع فائض الثروة.. 
إن التاريخ العربي الرس��مي مزوَّرٌ حتى النخاع، 
والفت��رات الت��ي اس��مها: حضاري��ة كان يس��اق فيها 
المفك��رون إل��ى س��احات اإلع��دام بفعل فت��اوى ضد 
اإلنس��ان والحرية، مع أن اإلسالم جاء من أجل الحرية 
واإلنس��ان. وال ي��زال ه��ذا التاري��خ الفوق��ي والكاذب 

والمضاد لحرية اإلنسان هو السائد. 
أل��م يقل أحد الخلف��اء األمويين: من قال لي اتق 
اهلل قطع��ت عنقه. ألم يكن كاف��ة الخلفاء األمويين، 

كذلك عمر بن عبد العزيز مات مسمومًا بعد استالمه 
الحكم لعامين، ألن الس��ائد األموي هو الظلم والقهر 

وهو ال قبل له كفرد أن يمنع الظلم والقهر. 
نعود إلى بغداد وصدام حس��ين، ل��و كان صدام 
حس��ين منذ البداية ضد االمبريالية لما تنازل للش��اه 
عن أراض عراقية ولما هادنه، فمهادنته مهادنة لخفر 
ح��دود اإلمبريالية ولما وقف منذ البداية ضد انتفاضة 
الش��عب اإليراني ضد الشاه، إنه لم يحارب الشاه، بل 
حارب االنتفاضة وادعى أنه يقف مع فلس��طين، وهو 
لم يكن صادقًا ألن االنتفاضة اإليرانية طردت س��فير 
إس��رائيل وبدلت��ه بس��فير لفلس��طين، وه��و حاربها 
ووقف ضدها باس��م حماية البوابة الش��رقية للوطن 
العرب��ي، في الوقت ال��ذي كانت فيه إس��رائيل تقيم 
المس��توطنات وتعزز الهجرة وتستولي على مزيد من 
أراضي المقدس��يين، وأق��ام حلفًا مع وك��الء أمريكا: 

السعوديين. 
إن صدام حسين انقالبي ومغامر وهدفه الحكم 
وعندم��ا ق��ام بانقالبه قتل الكثير م��ن قياديي حزبه 
بيديه دون خوف وال وجل. لم يقبل أن يلجأ إليه أكرم 
الحوران��ي أو ص��الح البيط��ار.. فإذا لجأ إليه ميش��يل 
عفلق فتلك غلطته الثانية. وكانت غلطته األولى: مع 

حسني الزعيم والثانية مع صدام حسين. 
إن أي بعث��ي يتعص��ب لص��دام حس��ين ه��و مع 
انقالبيِّ حزب البع��ث، ويريد الحكم واإلثراء وال يريد 

االنحياز للشعب وللبعث والثورة. 
3 - إن المعرك��ة الت��ي يج��ب أن تخ��اض ض��د 
إس��رائيل، يجب بنفس الوقت أن تكون ضد المصالح 
األمريكية، وه��ذه متركزة في جزيرة العرب والخليج. 
فالمعرك��ة ذات جبهتي��ن، ومن س��يخوضها يكون قد 

حرر شعبه من الذل. 
4 - كذل��ك ف��إن األنظم��ة العربي��ة الضعيف��ة 
واالس��تبدادية ال بد من تجذيرها لتق��ف ضد أمريكا، 

وإال يجب كنسها. 
5 - المطلوب م��ن األحزاب المعارضة أن تمارس 
عمليًا النضال ال من أجل اس��تالم الحكم، بل من أجل 
تأس��يس جبهة في الوطن العربي لمواجهة إسرائيل 
والوالي��ات المتح��دة وأنظمة حك��م مؤي��دة لكامب – 

ديفيد. 

6 - فأكثري��ة أنظمة الحكم العربية – إذا لم نقل 
كلها – ضد الشعب. 

اليوم اخلام�ض ع�صر 10/15
أحد ش��باب ح��زب العم��ل ويدعى غس��ان مرهج 
تالسن مع العسكري الذي يستمع إلى محادثة الزيارة. 
وعندم��ا خرج م��ن الزي��ارة أنزل إل��ى قب��و الزنازين 
وهن��اك تناول��ه العس��كر بالض��رب بحضور مس��اعد 
االنضباط وبأوامر من مدير الس��جن، وقد ثقب غشاء 
الطب��ل لدي��ه، وغاب عن الوع��ي، ث��م أودع المنفردة 

لمدة عشرين يومًا. 
اليوم ال�صاد�ض ع�صر 10/16

اإلنس��ان كائ��ن عَصِ��يٌّ عل��ى الفهم، أقس��ى 
م��ا يتعرض له هو الموت، أما أقس��ى م��ا يتعرض له 
على يد اإلنس��ان هو الس��جن. إن اإلنسان في العالم 
الثالث وفي الوطن العربي إناء مليء باألسى والحزن 
والقه��ر.. اإلنس��ان العربي ف��ي طليع��ة المقهورين، 

والسجن بالنسبة إليه كأنه فرض عين. 
اليوم ال�صابع ع�صر 10/17

من الطوابق العليا زارنا ثالثة أشخاص: 
- األول ه��و أحمد فياض من الجنوب اللبناني 
م��ن بلدة بنت جبي��ل وموالي��ده 1960، وقد أوقف 
من��ذ ع��ام 1978 عندم��ا كان طالب��ًا ف��ي الثانوية 
العام��ة، أق��ام في س��جن المزة حتى ع��ام 1987. 
وعندم��ا انته��ى بن��اء هذا الس��جن جاء إل��ى هنا. 
زيارت��ه مفتوح��ة. أهل��ه يتنقلون عب��ر ثالث دول 
حت��ى يصلوا إل��ى هن��ا 1 -  دولة لح��د، 2 -  دولة 

لبنان، 3 -  دولة سورية. طويل ومرح ووسيم. 
- الثاني هو محمد حسن ضميرية من رنكوس 
ريف دمشق موقوف منذ عام 1971، أمضى العام 
األول في معتقل الحلبوني، ثم انتقل إلى س��جن 
/الش��يخ حس��ن/ زيارته كانت كل 15 يومًا حكمته 
المحكم��ة لمدة عامين. وفي ع��ام 1980 انقطعت 
زيارت��ه ونقل إلى قب��و دوار كفرسوس��ة وبعدها 
نقل إل��ى تدمر حيث ظ��ل حتى ع��ام 1988 تحت 

الضرب والتعذيب والسياط والدولبة. 
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الجزائ��ري  الحس��ني  محم��د  أحم��د  ول��د 
الهاش��مي عام 1887 ألبوين جزائريين كان قد 
قدما دمش��ق عام 1867 وس��كنا ف��ي حي باب 
س��ريجة الدمش��قي، وكان والده يمل��ك مكتبًة 
لبيع الكتب وتجليدها في س��وق المسكية قرب 

الجامع األموي الكبير.
تلق��ى الهاش��مي علومه في كتاب الش��يخ 
س��عيد الشريف الذي أمن له منحًة للدراسة في 
استانبول بعد ما لمس��ه منه من نبوغ وتفوق، 
وفي اس��تانبول تبنت الدولة، تدريسه، وخصته 
بمقع��د داخلي ف��ي دار الش��فقة ع��ام 1899. 
كان يومئ��ذ في الثانية عش��رة من العمر، حين 
لمس أس��اتذته تفوقه، فعدلوا اسمه وجعلوه » 
أحمد ج��ودة » تعبيرًا عن إعجابهم، وتقديرهم 
لتفوق��ه ف��ي الرياضي��ات. وقد ع��رف فيما بعد 
باس��م » ج��ودة »، كما هو مس��جل في س��جله 

المدني.
أتم الهاشمي دراس��ته في استانبول وفاق 
أقران��ه من الوافدين واألت��راك فأوفدته الدولة 
إلى فرنس��ا، للدراس��ة ف��ي جامعاته��ا، فأنهى 
دراس��ته الجامعية في الرياضيات بتفوق أيضًا 
ع��ام 1913، ع��اد بعدها للتدري��س في بيروت 
بمدرس��ة المقاصد الخيرية فدرس فيها س��نة، 
ث��م انتقل إل��ى الق��دس ليعمل في المدرس��ة 

الصالحية.
ع��ام 1918 ومع جالء الق��وات التركية عن 
بالد الش��ام ع��اد الهاش��مي إلى دمش��ق فعين 
أس��تاذًا للعل��وم الرياضي��ة في »مكت��ب عنبر« 
الثانوي��ة الوحيدة في دمش��ق. ث��م عين مديرًا 
لمكتب عنبر، باإلضافة إلى تدريسه الرياضيات، 
وخالل الثورة الس��ورية في الع��ام 1925 التجأ 
اثن��ان من الثوار إلى مكت��ب عنبر عقب معركة 
حامية على أطراف سور دمشق مع الفرنسيين، 
ولج��أ الثائران إلى المدرس��ة تحت جنح الظالم. 
وكان جودة الهاش��مي يومئذ مديرًا لها، ويتفقد 
أمورها في الليل. وقد أخفى األس��تاذ الهاشمي 
الثائري��ن، وكان أحدهم��ا جريح��ًا، ف��ي غرف��ة 
تقع ف��وق غرفت��ه على س��طح المدرس��ة. ثم 
أخ��ذ يقوم على خدمتهما بنفس��ه، حرصًا على 
عدم تس��رب أم��ر وجودهما في المدرس��ة إلى 
أحد، إلى أن اس��تطاع بعد أي��ام تأمين عودتهما 
إل��ى قاعدتهم��ا، ع��ن طري��ق س��طوح المنازل 

المالصقة للمدرسة.
ع��ام 1928 قام بتأس��يس جمعي��ة خيرية 
لمس��اعدة النازحين من األقطار العربية، أطلق 
عليها اس��م جمعية المقاصد الخيرية المغربية 
ف��ي الع��ام 1928، واتص��ل خالل دراس��ته في 
فرنس��ا وقبلها في اس��تانبول، بدع��اة القضية 
العربية، وأس��هم معهم في وضع اللبنة األولى 
للقومية العربية. ولم ينس، وهو في دمش��ق، 
واجبه نحو شمال إفريقيا، فعمل جاهدا من أجل 
حريتها.. وقد ش��ارك مع إخوانه المهجّرين في 
تأس��يس »جمعية الدفاع عن المغرب العربي«، 
وكان له��ذه الجمعي��ة النش��اط الملم��وس في 
توحيد الص��ف العربي، وعمل جودة الهاش��مي 
حلق��ة وص��ل بي��ن المس��ؤولين ف��ي س��ورية 
وبينه��م، من أج��ل التعري��ف بالوافدين منهم، 
وإيجاد اللقاءات لهم، لشرح قضيتهم، وتنسيق 
العمل من أجل تحرير أوطانهم. ورغم أنه كان 
موظف��ًا مح��دود الدخ��ل، فقد كان يس��هم في 

تقديم العون المادي إل��ى كثير من المناضلين 
الذي��ن يصل��ون إلى دمش��ق، كما س��اهم في 
العم��ل على تأمي��ن الخروج اآلم��ن لقائد ثورة 

الريف المغربي عبد الكريم الخطابي.
س��عى الهاشمي لدى الدولة من أجل إنشاء 
مدرس��ة نموذجي��ة ثانوي��ة، فتكللت مس��اعيه 
بالنجاح، فكان إنش��اء مدرس��ة التجهيز األولى، 
التي أس��ندت إليه إدارتها، إضافة إلى تدريس��ه 
الرياضيات فيها. وتعتبر مدرسة التجهيز األولى 
للبنين من أهم المنش��آت التي أقيمت في قلب 
العاصمة دمش��ق إب��ان االس��تقالل، وقد بنيت 
بناًء على أمر الش��يخ تاج الدين الحسني رئيس 
الجمهورية الس��ورية، وتكليف وزي��ر المعارف 

آنذاك » األستاذ سليم جنبرت«.
ع��ام 1943 عل��ى أث��ر قي��ام المس��ؤولين 
بإع��داد مناهج وم��الكات وزارة المع��ارف دون 
استش��ارة الجس��م التعليم��ي  أض��رب رج��ال 
التعليم إضرابًا ش��اماًل، احتجاجًا على ذلك. وقد 
أدى إضرابهم إلى توقف التدريس أمدًا طوياًل. 
فلجأت الحكومة إلى تعيينه مديرًا عامًا للوزارة، 
حاًل لألزمة. عند ذلك عاد جميع المدرس��ين إلى 
ممارسة أعمالهم، لقناعتهم التامة بأن وجوده 
في ه��ذا المنصب ضم��ان لحقوقه��م الكاملة. 
وبالفع��ل قام جودة الهاش��مي بإنص��اف رجال 

التعليم، بما يتفق مع المصلحة العامة.
تنق��ل الهاش��مي بعده��ا بي��ن الوظائ��ف 
التعليمي��ة. منها مدي��ر التعلي��م االبتدائي، ثم 
عي��ن مدي��رًا للتعليم الثان��وي، ثم أمين��ًا عامًا 
لوزارة المعارف وأحي��ل بعد ذلك على التقاعد، 

بع��د أن بل��غ الس��ن القانوني��ة، ومن��ح وس��ام 
االس��تحقاق الس��وري م��ن الدرج��ة األولى في 

العام 1949.
كان الهاش��مي رائدًا من رواد التعريب حيث 
ق��ام بتألي��ف ع��دد من الكت��ب ف��ي الرياضيات 
بكاف��ة فروعها، مس��تبداًل المناهج الفرنس��ية 
زم��ن االنت��داب بمناه��ج عربي��ة كان��ت األولى 
ف��ي الوط��ن العرب��ي، وانص��رف إلى دراس��ة 
المصطلحات التي استعملها العرب في العصور 
القديمة، فاس��تقى منها ما اس��تطاع، وعرب ما 
اس��تحدث فيما بعد من تعابير. وأصدر سلسلة 
م��ن كتب الرياضيات لكاف��ة الصفوف الثانوية، 
فكانت كتبه نواة لكتب الرياضيات التي صدرت 

فيما بعد.
توف��ي الهاش��مي ف��ي ش��هر ش��باط عام 
1955 إثر إصابته بنوبة قلبية لم تمهله س��وى 
ساعات، أقامت وزارة المعارف حفل تأبين كبير 
ل��ه، تحدث فيه وزير المعارف رئيف الملقي عن 
الراحل الكبير. وألقيت في الحفل كلمات عديدة 
أخرى. على لس��ان تالمذته رجاالت سوريا فيما 

بعد.
ق��ال عن��ه عب��د الغن��ي العط��ري صاح��ب 
العبقري��ات:« كان ج��ودة الهاش��مي واح��دًا من 
عبقري��ات العل��م والتربية في ديار الش��ام، لم 
يكن ش��اميًا وال دمش��قيًا في األص��ل والجذور، 
ولكنه أحب الشام، ودمشق بالذات، وآثرها على 
المج��د والمال وبالد الدنيا كان عالمًا قل نظيره 
بي��ن العلماء. وكان وطنيًا صادق��ًا في وطنيته، 
وحب��ه، وتضحيته من أجل الوطن، أنش��أ أجيااًل 
من الرج��ال، الذين حملوا العل��م في عقولهم، 
واألخ��الق ف��ي صدورهم، وعش��ق الوطن في 
قلوبه��م، كان مثااًل يحت��ذى بالعلم، واألخالق، 
والرجولة الصادقة، أحب دمش��ق حتى العشق، 
وس��رى حبها في دمه.. وأحبته دمشق واألجيال 
التي رباها، والعقول التي بناها، فس��ميت أول 
ثانوية رس��مية أنش��أتها الدولة باسمه، تقديرًا 

لعلمه، واعترافًا بجميله..«.
ق��ال عنه تلميذه المحامي ظافر القاس��مي 
في جري��دة »األيام« الت��ي كان يصدرها نقيب 
ال�صحفيين السابق األس��تاذ نصوح بابيل، ثم 
أعاد نشره في كتابه عن »مكتب عنبر«: » كان 
قصي��رًا بين الرجال، كثي��ر الهيبة، عميق الجد، 
وافر الوقار، قليل الكالم، نادر االبتسام، صادق 
الوطنية، بارًا بأبنائه الطالب، رحيمًا بهم. علم 
الرياضي��ات س��نين طويل��ة ف��ي مكت��ب عنبر، 
ف��كان أالف الرياضيين من حصاد غرس��ه. كان 
إذا دخل الصف، س��اده صمت شامل، فال حركة 
وال نام��ة، حتى يقرع الج��رس. وكان يتجه إلى 
السبورة، يرسم عليها الدرس ويشرحه بلهجته 
الخاص��ة، الت��ي لم يكن جرس��ها ناعم��ًا، ولكن 
ألفه��ا الطالب، فلم يستوحش��وا منه��ا. فإذا ما 
انتهى من شرح الدرس، عمد إلى طرح األسئلة 
والمسائل، وأشرف على الطالب وهم يحلونها، 
كان��ت هيبت��ه وحدها كفيل��ة بحف��ظ النظام. 
وبالرغم من هذه السنين الطويلة التي قضاها 
ف��ي التعليم، لم يعرف أن صفا قد اضطرب، أو 
أن طالبا قد هزل، وأن شيئًا شاذًا قد وقع. وتلك 
قوة الشخصية التي خص بها الهاشمي، جعلت 
من��ه األس��تاذ المثال��ي، ألصعب م��ادة يتلقاها 

الطالب، في الدراسة الثانوية«.
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اأولف �صتارك: الدكتاتور
ترجمة: مارية باكال و�صامب�صا بيلتون

  ياسر مرزوق
»يَنبغي على الجَميِع أْن يَهابوا 
الدِكتات��ورَ! الجميعُ دوَن اس��تِثناء! 
يَنبغ��ي عل��ى الجَمي��ِع أْن يَتملَّقوا 
الدِكتات��ورَ! الجميعُ دوَن اس��تِثناء! 
يَنبغي عل��ى الجَمي��ِع أْن يُمَجِّدوا 
الدِكتات��ورَ! الجميعُ دوَن اس��تِثناء! 
الدِكتات��ورُ صَغيرًا  عِندَما يك��وُن 
ِجدًّا َقد يَشعُرُ بالوحدةِ الشَديدةِ 
ألنه ال يَس��تطيعُ أْن يأمُرَ شَخصًا 

بأْن يكوَن صديقًا له«.
موضوع��ًا  الدكتاتوري��ة  كان��ت 
حاض��رًا بقوة في قراءاتنا، من كتاب 
حن��ا آرن��دت أص��ول التوليتارية إلى 
كت��اب كيف تفقد الش��عوب مناعتها 
ض��د االس��تبداد إلى كت��اب عبداهلل 
القصيمي »العالم ليس عقاًل »الذي 
قدم فيه فص��اًل كاماًل تحت عنوان« 
الدكتاتور.. أعلى مراحل االس��تغالل 
تط��ول،إال  والقائم��ة  والرجعي��ة«، 
أن��ه ل��م يك��ن واردًا أن نعث��ر عل��ى 
كت��اب ثمين ه��و كتابنا الي��وم الذي 
يقدم الدكتات��ور الطفل وهو مقدم 

باألصل للفتيان والمراهقين.
 الدكتات��ور الكلم��ة ذات األصل 
اليونان��ي الت��ي رافق��ت المجتمعات 
ت��دل  تأسيس��ها،  من��ذ  البش��رية 
ف��ي معناها السياس��ي حالي��ًا على 
سياس��ة تصبح فيها جميع السلطات 
بيد ش��خص واحد يمارس��ها حس��ب 
موافق��ة  اش��تراط  دون  إرادت��ه، 
الشعب على القرارات التي يتخذها، 

ه��ي حك��م الف��رد المس��تِبدّ ال��ذي ال يلت��زم 
بموافق��ة المحكومين، حكم الف��رد أو الجماعة 
دون االلت��زام بموافق��ة اآلخري��ن، وه��ي أكبر 

المعضالت التي تواجهها الشّعوب.
والوصول إلى قمة السلطة في دول العالم 
الثال��ث، غالبًا ما كان وصواًل غير مش��روع، يتم 
بانق��الب عس��كري أبي��ض أو دم��وي، ولذل��ك 
يبق��ى الحاكم قلقًا خائف��ًا، فما فعله هو بغيره 
قد يفعله غي��ره به، واالج��راءات الوقائية التي 
يلج��أ إليها تدخل حتمًا في باب االرهاب القمعي 
ال��ذي تمارس��ه الحكومة، ابت��داًء بقم��ع الفكر 
وحتى التصفية الجس��دية للمعارضين، يراكم 
الدكتات��ور ف��ي نف��وس أبن��اء ش��عبه كراهيًة 
مس��تترة، أو معلنة أحيان��ًا، تتغذى على الخوف 

الذي يشيعه الحكم كل يوم.
فالخ��وف ال��ذي يش��يعه الحاك��م ه��و ذات 
الخوف الذي يش��عر به ويعاني منه، إنه الطفل 
المتنمر، المنزوي والخائف الذي يمارس أقسى 
أنواع البطش لكي ال يسمح ألي نأمة من خوفه 

الكامن فيه من التسرب إلى الناس.
ينطل��ق الكتاب م��ن مح��ور اجتماعي هام 
جدًا وإن بطريقة مبس��طة، فه��و يحمل البيئة 
المدرس��ة،  الروض��ة  األس��رة،   « االجتماعي��ة 
الناس » مس��ؤولية تربية الدكتاتور صغيرًا ثم 

الخضوع له عندما يصبح كبيرًا.
عند قراءة الكتاب يلح س��ؤاٌل على القارئ، 
كيف لش��عوٍب خالقة ومبدعة، أن تسير وراء أي 

مجنون ب��ال معارضة وال مراجعة عقلية. وكيف 
لها أن تنش��أ وحش��ًا ثم تعود لتبعيته، هو هذا 
الجمع الغريب من الترويع المثير بين العبقرية 
المتفوقة والغباء المتفوق. وما األحداث الجارية 
في العال��م العرب��ي إال تأكيدٌ لتجذر الس��لوك 

الدكتاتوري في مجتمعاتنا العربية.
الكت��اب سياس��ي بامتي��از وإن كان موجهًا 
في األصل للناش��ئة، يمت��ع القارئ بالرس��ائل 
الموجه��ة والمبطنة، الت��ي تتضمنها كل عبارة 
من عبارات الكتاب، حيث يستعمل الكاتب صورة 
الطف��ل المس��تبدّ المدّل��ل واألنان��ي ليعكس 
صورة الدكتاتور الراش��د. كل كلمة وكل جملة 
فيه محمّلة بالسخرية والرمزية. في المفهوم 
العلم��ي الس��يكولوجي الدكتاتور هو ش��خص 
أناني، مريض وغير ناضج يملك قوة وس��لطة 
تمكن��ه من التحك��م بالناس، وف��ي الكتاب هو 
ول��دٌ غي��ر ناض��ج يتحّك��م بالناس م��ن حوله: 
الس��ائقة هي الحاضنة، الخ��دم هم المعلمات، 

ووزارة الشباب هي الروضة أو الحضانة. 
ف��ي الكت��اب إش��ارة إل��ى البع��د النفس��ي 
للدكتات��ور ال��ذي ال يقيم عالقاتٍ إنس��انية مع 
من ه��م حوله، فيصبح وحيدًا وح��دًة كاملة، ال 
يثق بأح��د وال عالق��ات حقيقية تجمع��ه بأحد، 
وألن��ه ال يح��ب الن��اس فإن��ه يري��د أن يرس��م 
لنفس��ه ص��ورة إعالمي��ة مناقضة يبال��غ فيها 
بإظهار حبه لهم، الدكتاتور يأمر كل شيء وكل 
أحد وال��كل ينص��اع ألوامره لكن��ه بالرغم من 
ذلك لم يس��تطع الحصول عل��ى صديق، لكنه 

عندم��ا يكبر يلجأ إل��ى القوة والقتل 
للحصول على أصدقاء واألصح على 

أتباع خاضعين.
ولنا أن نتوقع أن إنس��انًا يحيط 
ب��ه التمل��ق والمديح واالستحس��ان 
يفعل��ه  م��ا  كل  ف��ي  واإلعج��اب، 
سيداخله الزهو والغرور، وقد يصل 
ذات ي��وم إلى تصدي��ق ما يقال عنه 
والدخ��ول في الثوب ال��ذي فصله له 
اآلخ��رون، وحي��ن ال يجد م��ا، أو من 
يردعه أو ينبهه، أو من يقبل التنبيه 
من��ه، تص��ل نرجس��يته إل��ى تخوم 
الجن��ون، فبين طي��ات الكتاب يحلم 

الدكتاتور بأنه محور الكون.
في الكت��اب الدكتات��ور ال يكتب 
اس��مه وإنما يكتب أن��ا »بخط هائج 
البح��ر«، ف��ي إش��ارة  مث��ل أم��واج 
الدكتاتور باختراع  موفقة الستمتاع 
األلقاب فهو القائد والمعلم والهادي 
واألخ  واألب  والمهي��ب  والمه��دي 
األكبر، ألم يسخر الكاتب البرتغالي 
» خوس��يه كاردوس��و بيريس » في 
رواية » صاح��ب الفخامة الديناصور 
» م��ن األم��ر بقوله: » عندم��ا انتبه 
إلي��ه كان يحمل إس��مًا آخر، الحاكم، 
الديناص��ور األول الحاك��م والمعلم، 

تصفيق ».
للكت��اب أبع��اد كثي��رة تربوية، 
كله��ا  واجتماعي��ة،  س��يكولوجية، 
تؤدي إلى المش��اكل السياسية؛ هي 
مرتبط��ة ببعضه��ا البع��ض ونتائج 
الواحدة تؤثر على األخ��رى وفي النهاية تجتمع 
كله��ا لتؤثر عل��ى مجتمع وبلد وش��عب بكامله، 
حي��ث يبي��ن لن��ا الكات��ب ش��خصية الدكتات��ور 
المريض��ة الت��ي تكب��ر لتفرض مرضه��ا على 
الناس، والرس��وم ف��ي الكتاب معب��رٌة عن هذا 
الدكتاتور الكبير الصغير، يرتدي بدلًة عسكرية 
خضراء داكنة ويعتمر قبعة عس��كرية، وتظهر 
على وجهه تعابير الب��راءة والدهاء، وهو أحيانًا 
طفل وأحيانًا طفل بش��ارب، هذا الدكتاتور قد 
يك��ون عس��كريًا أو سياس��يًا أو اجتماعيًا فاألمر 

متروكٌ للقارئ.
ف��ي الكت��اب يصمت الن��ص حين��ًا لتتحدث 
اللوحة التي اختيرت بعناية امتزج فيها التبسيط 
بفن الكوالج ليغدو الكتاب تجربًة تمتع الحواس 
ف��ي مزاوجة بين اللمس��ة الجمالي��ة والواقعية 
التي تخدم هدف الكتاب األساسي. الكتاب يخبر 
عن نفس��ه برس��وماته ونصه وإخراجه، ممتع 
للفكر والنظر وعظيم ببس��اطته المكثفة التي 

تخلق لدى القارئ زخما فكريًا.
الكتاب يهدف إلى خلق ناشئة ذكية مفّكرة 
ال تنص��اع لدكتات��ور ح��رص ه��و أن يُظه��ر 
س��خافته وضعف��ه. أو على األرجح هو رس��الة 
إلى المجتمع، أليس هذا الطفل هو نفسه الذي 

يكبر ويتحكم بالناس. 
ف��ي الصفح��ة األخيرة م��ن الكت��اب يقرر 

الدكتاتور الصغير أن يصبح قردًا.
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حقـــوق املواطنــة
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

نة
اط

مو
ق و

قو
ح

البد من التأكي��د على أن الخراب االجتماعي 
الحاصل في س��وريا تتحمل الس��لطة أو النظام 
المس��ؤولية األولى عنه، فمصير الشعوب معلق 
بأس��اليب إدارتها وتنظيمها وقيادتها السياسية، 
ول��إلدارة العقالني��ة للموارد والتنظي��م الصالح 
لألفراد، كما أن السياس��ة العقالنية للمجتمعات 
تس��اعد على تنمية الثروة العامة وتش��جع حس 
المبادرة ل��دى األفراد، وبالعك��س تعمل اإلدارة 
الفأس��دة عل��ى ه��در الم��وارد وقت��ل المواهب 
وتهري��ب الكف��اءات الحقيقي��ة وتنمي��ة الفئ��ة 
والثقاف��ة الوصولي��ة، كم��ا تعم��د لقت��ل فكرة 

المواطنة أو تشويهها لدى األفراد. 
وم��ن مظاه��ر تش��وه مفه��وم المواطن��ة 
اعتباره��ا عند البعض حقوق دون واجبات، ومن 
هنا ينش��أ عندنا مفهوم المجتم��ع المعال  -  إن 
صح التعبي��ر  -  فالدولة في هذا المنظور عليها 
واجب��ات إعال��ة الجمي��ع: » توفير لقم��ة العيش 
والوظائف والس��كن والمقعد الدراس��ي والعالج 
المجاني باإلضافة إلى سلسلة الخدمات األخرى، 
فضال عن تأمين سبل الحرية واألمن واالستقرار 
» وينتهي الحديث عند هذه الحدود، دون اإلشارة 
إلى واجبات المواطنة في مختلف المجاالت، التي 
تجعل المسؤوليات شراكة بين الدولة والمجتمع.

فالمواطن��ة بوصفه��ا تس��تند عل��ى عق��د 
اجتماعي قائم عل��ى قطبي الحقوق والواجبات، 
ال تس��تقيم عل��ى أس��اس الحق��وق فق��ط، ألن 
ف��ي  المش��اركة  بالض��رورة  تعن��ي  المواطن��ة 
المس��ؤولية وفي الحقوق، باعتبارهما ش��رطي 
الديمقراطية والحداث��ة، في إطار تكريس دولة 
س��يادة القان��ون والمس��اواة وتكاف��ؤ الف��رص، 
ولذل��ك فإن تجس��يد ه��ذه الحق��وق على أرض 
الواقع وتطويرها هو مس��ؤولية المجتمع ككل، 
كم��ا أن االلت��زام بتنفي��ذ الواجب��ات  -  ومنه��ا 
احترام القوانين والسيادة الوطنية  -  مسؤولية 

الجماعة الوطنية قاطبة.
وال يمك��ن أن تتحقق الديموقراطية 
ف��ي أي مجتمع دون أن يع��ي مواطنوها 
واجب��ات  بش��قيها:  المواطن��ة  مفه��وم 
الدول��ة  تفرضه��ا  واجب��ات  وحق��وق. 
وتحميها بسياج من التشريعات العقابية 
الت��ي تلزم المواطني��ن بأدائها، وهو أمر 
ال يش��وبه أي��ة ش��ائبة. وواجب��ات أخرى 
يق��وم بها المواطن��ون طواعية وهو أمر 
ال يج��وز للحكومات أن تتدخل فيه إللزام 
المواطني��ن بأدائ��ه، وإنما ه��و دور يجب 
أن يس��عى المواطن��ون ألدائ��ه طواعية. 
المواطن��ة  تفق��د  ال��دور  ه��ذا  وب��دون 
واح��دة من أهم ركائ��ز دعامتها الخاصة 
بالواجب��ات وهو ما يؤدي دون ش��ك إلى 

فشل التجربة الديموقراطية.
تعني المواطنة عضويًة نشطة في 
مجتم��ع سياس��ي في إطار م��ن الحقوق 
والمس��ئوليات الت��ي يحدده��ا الدس��تور 
والقان��ون. بل أن المواطن��ة تعد وظيفة 
يتحتم على المواطني��ن القيام بأعبائها 
وهوما عب��ر عنه جيمي كارت��ر الرئيس 
األس��بق للوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة 
حينما انته��ت مدة رئاس��ته وعودته إلى 
واليته قائاًل » انه عائد إلى أعلى وظيفة 

في الدولة وهي وظيفة مواطن ».
تقول أماني قنديل في »الموس��وعة 
العربية للمجتمع المدني«: »وقد استدعى 

مفهوم المواطن بناء مؤسسات المواطنة )أحزاب، 
جمعيات، تنظيمات( ليتش��كل فيه��ا، ويتدرب في 
إطارها، ويعبر من خاللها عن مشاغله. فتأسست 
- بالتال��ي - عالق��ات المواطنة التي كس��رت حيز 
عالق��ات القرب��ى الهرمي��ة، لتعبر عن المس��اواة 
بين البش��ر أم��ام القانون، ولتستش��رف إمكانات 
التج��اوز. ويمث��ل المواط��ن بالتالي حي��ز المجال 
الع��ام المدني؛ فهو النقط��ة المحورية ألي تبادل 
نوعي بين البش��ر، وهو الفرد القيمة الذي بحبه 
لذاته يحب اآلخرين، وببحثه عن منافعه الخاصة 

يحقق المنافع العامة«.

تعريف واجبات املواطنة
لغ��ًة » الواج��ب م��ن وج��ب، نق��ول وج��ب 
الش��يء يجب وجوبًا، أي لزم وثبت، واس��توجبه 
أي اس��تحقه »ابن منظور » أم��ا اصطالحًا فهي 
مجموعة الواجبات المطلوب��ة من مواطنين بلد 
م��ا تجاه بلدهم، بما يحمي هذا البلد، ويكفل له 

التقدم واالزدهار.
تختل��ف واجب��ات المواطني��ن م��ن دولة إلى 
عل��ى  الحكوم��ات  معظ��م  تف��رض  إذ  أخ��رى، 
مواطنيه��ا دف��ع الضرائ��ب والدفاع ع��ن الوطن 
واالمت�ثال للقانون. وهناك دول تطلب من بعض 
مواطنيها العمل في هيئات المحلفين، كما تجبر 
مواطنيها عل��ى اإلدالء بأصواتهم ف��ي انتخابات 
معينة. ويعتقد كثير من الناس أن عليهم واجبات 
اختيارية ل��م ينص عليها القان��ون مثل: اإللمام 
بالمشكالت العامة، وحماية البيئة. وترتبط هذه 

الواجبات بحقوق المواطنة ارتباًطا وثيًقا.
ويمك��ن أن نوج��ز الواجب��ات اإللزامية التي 

تفرضها الدولة على المواطنين بما يلي: 

للدولة: ال�صرائب  دفع  واجب    -   1
فالمواطن عندما يلت��زم بهذا الواجب يكون 

بالضرورة مساهمًا في اقتصاد الدولة، وبالتأكيد 
ان هذا الدعم في النهاية يعود إليه على ش��كل 
خدم��ات وحقوق اقتصادي��ة واجتماعية وثقافية 
فالضم��ان االجتماع��ي مث��ال تس��تطيع الدول��ة 
توفيره م��ن خالل هذه الضرائ��ب التي تعد أحد 
الموارد األساسية للدولة وبالتالي فهي ضرورية 

الستمرارية الدولة والمجتمع.

القوانني: اإطاعة  واجب    -   2
فطالم��ا أن القواني��ن تش��رع ع��ن طري��ق 
الس��لطة التي يقره��ا الش��عب والمخولة بذلك 
قانونًا وطالم��ا أن هذه القوانين س��تطبق على 
الجميع بش��كل متس��اوي ب��دون تميي��ز، فاألمر 
الطبيع��ي أن يق��وم المواط��ن باحت��رام ه��ذه 
القواني��ن التي تحق��ق بدورها األم��ن والنظام 
والحماية المطلوبة وس��تؤدي إطاع��ة القوانين 
إل��ى تحقيق المس��اواة والديمقراطي��ة وتحقيق 
التكاف��ل االجتماعي بين جمي��ع المواطنين في 

الدولة.
ويجب على األجان��ب أيضًا االمتثال لقوانين 
فيه��ا.  يقيم��ون  أو  يقصدونه��ا  الت��ي  ال��دول 
ويُس��تثنى ف��ي ه��ذا الس��ياق تل��ك القواني��ن 
الملزم���ة للمواطن�ين فق��ط. إضافة لذلك يجب 
على األجانب طاعة بعض القوانين الملزمة في 
بالدهم. فعلى س��بيل المثال، يمكن أن يفرض 
عل��ى األجانب دف��ع ضرائ��ب مزدوج��ة. ويمكن 
أن يتع��رض األجان��ب الذي��ن ينتهك��ون قوانين 
ال��دول المضيفة إلى الس��جن أو الغرامة. وتمنح 
معظ��م البلدان الحصانة الدبلوماس��ية لألجانب 
الذي��ن يمثل��ون حكوماتهم. وتنط��وي الحصانة 
الدبلوماسية على حقوق معينة يتمتع بها ممثلو 
الحكوم��ات األجنبي��ة وموظفوه��م وعائالتهم. 
وتعف��ي هذه الحقوق هؤالء الدبلوماس��يين من 

التوقيف وتفتيش المنازل ودفع الضرائب.

الدولة: عن  الدفاع  واجب    -   3
 يعرفه نبيل صالح في كتاب »ماهي 
المواطن��ة » الصفح��ة 12: » بأنه واجب 
الخدمة العس��كرية او خدم��ة العلم فهو 
واج��ب مطلوب م��ن كل مواطن اذا ُطلب 
من��ه التجنيد فه��و بهذا الواجب يش��ارك 
بالدفاع عن وطن��ه ومواطنيه في حاالت 
الن��زاع او الحرب وهو واجب منطقي ألنه 
س��يدافع عن دوله حققت ل��ه مواطنته، 
من خالل ما وفرت له من حقوق وحريات 
وخدم��ات، وس��محت له بالمش��اركة في 
الحكم، باإلضافة إلى الشعور باألنصاف 
م��ن خ��الل تحقيق مب��دأ المس��اواة بين 
أفراد شعبه مما يشكل بداخله ما يسمى 

باالنتماء الوطني«.
أما الواجب��ات الطوعية أو االختيارية 
فنذك��ر منها: » المش��اركة في تحس��ين 
الحياة السياس��ية والمدني��ة، النقد البناء 
للحي��اة السياس��ية، العمل عل��ى تضيق 
الفج��وة م��ا بي��ن الواق��ع الذي نعيش��ه 
والغايات واآلمال الديموقراطية المبتغاة، 
دعم المنتجات الوطنية من مواد غذائية 
وصناعي��ة وذلك بالحرص على ش��رائها 
واس��تعمالها، التعاون مع أف��راد المجتمع 
وإش��اعة ثقاف��ة المحب��ة والتراح��م بين 
المواطنين. المس��اهمة في حفظ البيئة 
والت��راث، المش��اركة ف��ي مح��و األمية..

والقائمة تطول.
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وطن يهدهد 
اأبناءه
  زكريا تامر

آن لك أن تنام أيها المواطن بعد أن حررت أرضك، وصنت كبرياءك، ونلت حريتك، 
وقهرت كل أعدائك.

آن لك أن تنام أيها الحاكم المهاب، فعدلك جعل من البالد حصنًا منيعًا ال تجرؤ الطيور 
على الدنو من سمائه خشية أن تفقد أجنحتها وتنقّ كالضفادع.

آن لك أن تنام أيها الكاتب الكبير، فقد نلت ما تبغي في الحياة، وباتت الراقصات 
يحسدنك على ذيوع صيتك.

آن لك أن تنام أيها المعلم، فإلى متى تعّلم ما ال يجدي؟!
آن لك أن تنام أيها العصفور، فالجائع أصم ال يطرب ألروع تغريد.

آن لك أن تنام أيها الرسام، فالدماء المسفوكة في ما حولك ترغم ألوانك على اإلقرار 
بإخفاقها.

آن لك أن تنام أيها الشرطي، فال يوجد في البالد من أدناها إلى أقصاها مواطن واحد 
نجا من اإلهانة والتحقير.

آن لك أن تنام أيها األديب، فماذا تفعل الكلمة في أدغال من السكاكين؟ 
آن لك أن تنام أيها الس���يف، فاليوم يوم الصواريخ والطائرات والقنابل النووية.

آن لك أن تنام أيها الصدق، فخصمك األول هو الحاكم بأمره، والبالد كلها خاضعة 
لهيمنته.

آن لك أن تنامي أيتها الشجاعة، فاأليدي الحريصة على سالمتها تعوّدت التلويح 
بالرايات البيض.

آن لك أن تنام أيها الغضب، فالذّل هو المسموح له بأن يصول ويجول محاطًا باألتباع 
المخلصين.

آن لك أن تنام أيها الجهل، فقد أديت ما عليك من واجب، وشيدت قالعًا ال تقهر.
آن لك أن تنام أيها الفرح، فما مسوّغ حياتك إذا خلت من عشاقك؟

آن لك أن تنام أيها الطفل، فليس لك ما تفعله حين تكبر سوى التصفيق لمن سيكون 
قاتلك.

آن لك أن تنامي أيتها الش��م��س، فالليل طويل، وال داعي إلى االنتظار العقيم.
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

أنتم الكبار، لم تجلبوا لألرض سوى التعاسة بغالظة قلوبكم التي ال حدود لها.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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ــر ــروع دعـــم االإعــــــالم الــ�ــصــوري احل ــص ــ� ــارت �ــصــمــن م ــم ــص ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

أعطوهم قلمًا وورقة ودعوهم يرس��مون بحرية، 
لتدرك��وا حجم المعاناة والتأثي��رات التي طالت عقول 
أطف��ال س��ورية ونفوس��هم وأحالمهم، وت��روا حجم 
الص��ور المؤلم��ة الت��ي اختزنتها عقوله��م الصغيرة 
والت��ي تن��ذر بمس��تقبل مرع��ب إذا لم نس��ارع إلى 
معالجته��م، وتأهيلهم، وإخراجهم م��ن حالة الحزن 
واليأس والخوف، والحقد، التي تش��بعوا بها من هول 

اإلجرام الذي عاشوه وشاهدوه بأم أعينهم.
في اليوم العالمي لحماية األطفال الذي يصادف 
اليوم، يُقتل ويُحاصر ويُجوع ويُشرد أطفال سورية 
في أصقاع العالم من قبل رئيس دولتهم / المفترض 
/ الذي يحيي عرسه االنتخابي على جماجمهم، وعلى 
أنق��اض براءتهم وأحالمهم ومس��تقبلهم أمام مرأى 
وس��مع وصمت العالم أجمع، وأمام عج��ز المنظمات 
الدولي��ة المعني��ة بالطفولة التي تحول��ت إلى عداد 
إلحصاء أعداد الشهداء والالجئين منهم، ولم يتجاوز 
عمله��ا إصدار البيان��ات والتقاري��ر المرعبة عن جيل 

مهدد بالضياع، والجهل، واألمية.
في العدي��د من المع��ارض والنش��اطات الفنية 
التي أقيمت لألطفال داخل س��ورية وخارجها، أظهرت 
تح��ول أغل��ب أحالمه��م ورؤاه��م البريئة من رس��م 
الورود والس��ماء الصافي��ة والبيت المح��اط بحديقة 
خض��راء، والش��مس والقم��ر والطائ��رة الورقية، إلى 
رس��م طائرات الموت، واألسلحة والدبابات والقذائف 
والبراميل المتفجرة وجثث القتلى والجنازات، والوجوه 
واأليادي الملطخة بالدماء، والس��ماء التي صعد إليها 
ذويهم ورفاقهم وعلم الثورة، وإشارة النصر، وجنازير 
االعتقال، وسورية تنزف دمًا، في وعي يدل على تجاوز 
األطف��ال ألعمارهم، وانغماس��هم ف��ي األحداث وفق 

رؤاهم الطفولية.
وق��ال عدد م��ن األطف��ال المش��اركين في أحد 
المع��ارض أنه��م يرس��مون الواق��ع الذي ش��اهدوه 
لينقلوا للعالم صورة ما يحصل في س��ورية، من قتل 
ودمار، مؤكدي��ن أنهم ال يريدون س��وى وقف القتل 
والقصف، والعودة إلى وطنهم وبيتهم ومدرس��تهم، 

حل��م العودة ب��ات يطارد أطف��ال س��ورية كما طارد 
ويطارد أطفال فلسطين من قبل.

أطفال اليوم مستقبل الغد هم األكثر تأثرًا بالعنف 
الذي اس��تخدمه النظ��ام لقمع الث��ورة، وهم التحدي 
األكبر أم��ام جميع الس��وريين، إلخ��راج األطفال من 
معاناتهم وحرمانهم، وإع��ادة تأهيلهم، وحمايتهم، 
وتوفير الدعم النفس��ي واالجتماعي،والموارد الالزمة 
لعودتهم إلى الدراس��ة، ووض��ع برامج ترفيهية فنية 
وموس��يقية إلعادة إدماجهم م��ع محيطهم، وحثهم 
بش��تى الطرق على إخ��راج ما بداخلهم من مش��اعر 
والتعبي��ر عنها، لك��ي ال تتحول إلى أم��راض يصعب 
عالجها وتكبر معهم بشكل يمكن أن يدمر حياتهم، 
ول��درء مخاطر انحرافهم وتقوقعه��م وانجذابهم إلى 
الكتائب المتش��ددة الت��ي تحاول اس��تمالة األطفال 
وغس��ل أدمغته��م وزرع الفتن��ة والكراهي��ة والحقد 

داخلهم لتحويلهم إلى مقاتلين وجهاديين.
ج��راح غي��ر مرئية أصاب��ت أطفال س��ورية جراء 
العن��ف والتش��ريد وفقدان ألفراد العائل��ة واألصدقاء 
والتجويع وتدهور األحوال المعيش��ية، هذا ما أكدته 
منظمة األمم المتحدة للطفولة / اليونيس��يف / التي 
تعمل حس��ب قولها مع المنظم��ات المعنية للوصول 
إل��ى أكبر عدد ممكن م��ن األطفال الذي��ن قدرتهم 
بأكثر من 4 ماليي��ن طفل بحاجة إلى الدعم، إال أنها 
تقف عاجزة أمام نقص التمويل الذي وجهت أكثر من 

نداء لتوفيره.
الج��راح غي��ر المرئي��ة والمدمرة ه��ي التأثيرات 
النفسية التي تتركها األحداث الدموية بداخل أطفالنا 
ج��راء مش��اهد الم��وت والدم��ار وفقد األحب��ة، وهي 
الجانب األهم الذي علينا تبينه وتسليط الضوء عليه، 
وتضاف��ر جهود المجتمع المدني لتأس��يس جمعيات 
وهيئات ومراكز متخصصة اجتماعية ونفس��ية تعنى 
به��ذا الجان��ب م��ع األطف��ال واألهال��ي الذين يجب 
توعيته��م حول الطرق المثل��ى للتعامل مع أطفالهم 
في ه��ذه الظروف، ألن م��ا يتعرض ل��ه الطفل جراء 
العنف البش��ري هو أقسى وأشد ما يمكن أن يتعرض 

ل��ه، ويت��رك ندوب��ًا وأمراض��ًا خطيرة على نفس��يته 
وش��خصيته وأفكاره، وتوجهه، فكي��ف إذا كنا نتكلم 

عن جيل كامل يمثل مستقبل سورية الغد.
الكثي��ر م��ن المتخصصين ف��ي عل��م االجتماع 
والنف��س مم��ن التقيناه��م س��ابقًا، أو في دراس��ات 
ومق��االت قدموه��ا في ه��ذا الخصوص، رك��زوا على 
ضرورة استيعاب األهل أواًل للطفل ومنحه المزيد من 
الحنان والحماية، والش��عور باألم��ان، وحرية التعبير 
عما يجول في خاطره وس��ماعه، واإلجابة على أسئلته 
بوعي وبتبسيط يقارب قدرته على االستيعاب، وعدم 
تركه وحيدًا، وتجنيبه قدر اإلمكان األصوات المفزعة، 
وإبعاده عن مشاهد القتل والدمار على التلفاز، ودفعه 
إلى الرس��م لتصوير مش��اعره ومخاوف��ه على الورق، 
وتشجيعه على اللعب والحركة داخل المنزل، إذا كان 
الوضع خطيرًا خارجه، وب��ث روح التفاؤل والطمأنينة 

أمامه، والحوار معه بشكل مستمر.
واأله��م االس��تمرار ف��ي تعليم الطف��ل حتى لو 
كان من قبل األهل في البيوت، وإش��غاله بما يصرف 
تفكيره عما يج��ري، وتنمية هواياته، هذا في الداخل 
أم��ا في الخارج فال بد من إلحاقه بالمدرس��ة لمتابعة 
تعليم��ه، واالختالط بأقرانه واللع��ب معهم، إلبعاده 

عن تذكر المشاهد الدموية التي عاشها.
معان��اة األهال��ي ال تقل ع��ن معان��اة األطفال، 
وآالمه��م ووجعه��م وخيبتهم كبي��رة، إال أنه عليهم 
تح��دي كل الظ��روف، والوق��وف جان��ب أطفاله��م، 
إلخراجه��م م��ن أم��راض يمك��ن أن تدم��ر حياتهم 
مس��تقباًل إذا لم يت��م عالجها تدريجي��ًا، لتجاوز هذه 

المرحلة / المخاض / الذي يعيشه كل السوريين.
المس��ؤولية كبي��رة وجس��يمة على الس��وريين 
خصوصًا بع��د أن تخاذل وتقاع��س المجتمع الدولي 
في القيام بواجبه تجاه أطفال س��ورية، والس��وريين 
عموم��ًا، إال أن األم��ل ب��اق به��ذا الجيل ال��ذي علينا 
أن نبن��ي فيه القيم اإلنس��انية واألخالقي��ة والعدالة 

والمحبة والتسامح لضمان مستقبل سورية الحرة.

اأطفال �صورية �صهداء ومعتقلني وم�صردين يف اليوم الدويل حلماية االأطفال

  زليخة سالم

ر�صوماتهم 
حتكي اآالمهم 
وخوفهم

من رسوم أطفال درعا في مخيم الزعتري


