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ا�شتهداف الكوادر الطّبية واملراكز وامل�شايف ب�شكل منهجي 
ووا�شع يف حلب واعتقال ما اليقل عن 53 طبيب وكادر طبي

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
وثق مركز توثيق االنتهاكات في سورية اعتقال 
م��ا اليقل عن 53 طبيب��ًا، أو ممن يعملون في المجال 
الطبي في محافظة حلب، وما زالت النس��بة الساحقة 
منهم قيد االعتقال التعس��في، ومنهم من أصبح في 

عداد المختفيين قسريًا.
وأكد المركز في تقرير خاص له صدر مؤخرًا عن 
الوض��ع الطبي واالنتهاكات بحق الك��وادر الطبية في 
محافظة حلب: أن النظام الس��وري اس��تهدف الكوادر 
الطبّي��ة والمراك��ز والمش��افي الت��ي تق��دم الع��اج 
للمصابين في حلب بش��كل منهجي وواس��ع النطاق، 
حيث كان االعتقال التعس��في واإلخفاء القسري على 
رأس أدوات المس��تخدمة في البداي��ة، لتتطور األمور 
بتط��ور األح��داث في حل��ب المدين��ة ويض��اف القتل 
كإجراء قمعي آخر اتبعته قوات النظام في المعتقات 
نتيجة التعذيب أو خال عمليات اإلعدام الميداني التي 

تمّت بحق األطباء أو الممرضين أو المسعفين.
وقال المرك��ز: مع بداية الع��ام الماضي أصبحت 
النقاط الطبية والمش��افي تحت رحمة نيران القصف 
من قبل ق��وات النظ��ام ولقد تعرضت العش��رات من 
النق��اط الطبي��ة إل��ى اس��تهداف مباش��ر إمّ��ا نتيجة 
الصواري��خ الموجّه��ة أو البرامي��ل المتفج��رة، كم��ا 
رص��د بع��ض االنتهاكات بح��قّ الك��وادر الطبّية من 
قبل قوات المعارضة المس��لحة على أحياء كبيرة من 
حل��ب الش��رقية أو جه��ات أخرى، وكان��ت معظم هذه 
االنته��اكات عل��ى ي��د تنظي��م الدولة اإلس��امية في 

العراق والشام )داعش(.
وأش��ار التقرير إلى تعرّض األطباء في محافظة 
حلب منذ اندالع المظاهرات فيها إلى مضايقات كثيرة 
على يد قوات األمن واللجان الشعبية ممثلة بالشبيحة 
شملت الضرب والتهديد بقوة الساح واالعتقال الذي 
وصل في بعض األحيان إلى حد الموت تحت التعذيب، 
حي��ث اعتب��رت ق��وات النظام إق��دام أي طبي��ب على 
معالجة مصاب هي جريمة تس��تحق االعتقال وأحيانًا 

القتل.
ول��م تقتصر االنته��اكات بحقّ الك��وادر الطبيّة 
عل��ى االعتقال أو القتل تحت التعذي��ب، وفق التقرير 
فقد وصلت األمور إلى حدّ منع العديد من األطباء من 
متابعة مهنتهم اإلنس��انية وخاص��ة في هذه األوقات 
العصبية التي تعيش��ها سورية بشكل عام ومحافظة 
حلب بش��كل خ��اص، حيث هَج��رت وهُجّرت معظم 
الك��وادر الطبيّة ألس��باب مختلفة، وم��ن األطباء من 

منعتهم أجهزة األمن من مزاولة مهنتهم.
وأدّت الماحقة التي قامت بها أجهزة النظام ضد 
الك��وادر الطبّي��ة التي كانت تقوم بمس��اعدة جرحى 
المظاهرات إلى ندرة معاجلة المصابين والجرحى في 
المش��افي الحكومية أو الخاصة، فاس��تعاض األطباء 
ع��ن ذلك باللجوء إل��ى نقاط طبيّة س��رية في بيوت 
س��رّية خش��ية االعتق��ال أو القتل من قب��ل النظام، 
وكان يت��مّ تغيي��ر هذه النق��اط الطبّية بي��ن الفينة 
واألخ��رى خوفًا من كش��فها من قبل أجه��زة األمن أو 
المخبرين / الجواس��يس / الذين كانوا منتش��رين في 

معظم أنحاء حلب.
أحد ش��هود المركز م��ن األطباء ق��ال: في بداية 
الثورة في حلب كانت النقاط الطبية عبارة عن حقائب 
طبية وفرق طبية متنقلة حيث كان يتم نقل المصاب 
ألقرب بيت آمن والتواصل بين األفراد والفرق الطبية 
ع��ن طري��ق الس��كايب، حيث كنّ��ا نقدم اإلس��عافات 
األولي��ة للمريض، وف��ي حالة اضطر ألم��ور أخرى أو 
عملية ننتظر إل��ى أن يهدأ الوضع وتغادر قوات األمن 
وننقله لمشفى آمن من المشافي التي يتعاون الكادر 
الطبي فيها معن��ا، وهناك حاالت نقدم العاج الكامل 

للمريض في المكان السري الذي نحن فيه.
وأض��اف: كان يتم منعنا م��ن معالجة المصابين 
بالمظاهرات الذي��ن كان يتمّ إطاق النار عليهم من 
قب��ل ق��وات النظام، وفي نيس��ان 2012 تم إس��عاف 
مص��اب ف��ي العش��رين م��ن عم��ره وهو طال��ب في 
جامع��ة حلب، أصي��ب في مظاهرة في ح��ي الزبدية، 
إلى مش��فى حل��ب الجامعي فقامت عناصر الش��بيحة 
باقتحام غرفة الطوارئ وضربه مكان اإلصابة وكانت 
ف��ي س��اقه وبعد إنهاء عاج��ه قام��وا باعتقاله، وفي 
كثير م��ن األحيان كانت تتم مداهم��ة النقاط الطبية 
الس��رية ويتم اقتياد المريض والكادر الطبي إلى أحد 

األفرع األمنية.
الطبي��ة  المراك��ز  جمي��ع  أن  التقري��ر  وأوض��ح 
والمشافي والنقاط الطبّية بدون استثناء في مناطق 
حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة 
تعرضت لاس��تهداف من قبل ق��وات النظام، وقد أخذ 
هذا االستهداف أشكااًل متعددة كان من بينها القصف 

بالبراميل المتفجرة.
وأستعرض المركز في تقريره المشافي التي تم 
اس��تهدافها بشكل كامل، والتي تم استهدافها بشكل 
جزئ��ي من قبل ق��وات النظ��ام، والمش��افي التي تم 

اتخاذها ثكنات عسكرية، واألخرى التي تم إغاقها.
الك��وادر  ف��ي  الكبي��ر  النق��ص  إل��ى  وأش��ار 
الطبي��ة، وإلى ع��دم وجود بع��ض االختصاصات مثل 
اختصاص��ات العصبي��ة، حيث ال يتوفر س��وى عش��رة 
أطب��اء )ع��ام( غير مختصي��ن، وأربعة أطب��اء أطفال، 
وث��اث أطباء اختصاص عظمية، وطبيبين اختصاص 
بولي��ة، وطبيب واحد اختصاص طوارئ، وطبيب واحد 

اختصاص تخدير، وطبيب اختصاص عينية.
وج��اء ف��ي التقري��ر أن هن��اك نقصًا كبي��رًا في 
الم��واد الطبية والمعدات المتواج��دة في مناطق حلب 
الش��رقية، إضاف��ة إل��ى تعرض كثي��ر م��ن المعدات 
للتدمي��ر نتيج��ة القص��ف العش��وائي، فعلى س��بيل 
المثال بالنسبة للتصوير الطبقي المحوري: يوجد في 
مشفى عمر بن عبد العزيز جهاز طبقي محوري لكنه 
ال يعمل بس��بب االنقطاع الدائم في الكهرباء وضعف 
المول��دات الموجودة، وال يوجد في حلب المدينة جهاز 
رنين مغناطيسي، أمّا جهاز األشعة البسيطة وأجهزة 

التنظي��ر القوس��ي فه��ي متواج��دة، وجه��از غس��يل 
الكل��ى متواجد في مركز ش��وقي ه��ال لكن المركز 
يعان��ي من نقص في بعض الم��واد كالفاتر والمياه 
المقط��رة وفي كثير م��ن األحيان يتمّ غس��ل الكلى 
بمي��اه عادية، أما أدوية زرع الكلى فهي غير موجودة، 
إضافة إلى عدم وجود أخصائي كلى، إضافة إلى عدم 
وجود متابع��ة دورية لتحاليل الكلى، وال يوجد أطراف 
صناعية وال يوجد عاج لمرضى السرطان نهائيا، وال 
ألمراض الس��كري والصرع وال توجد مخابر شعاعية، 
ويت��م إرس��ال المري��ض إلى مناط��ق النظ��ام أو إلى 
األراضي التركية، وال تتوفر أدوية لألمراض المزمنة.

وفي الشهر األول من العام الماضي وبعد حدوث 
المج��زرة المعروفة )بمجزرة النه��ر( بتاريخ 28 - 1 - 
2013 تم تأس��يس الطبابة الشرعية في حلب والتي 
بدأت بتش��ريح الجثث التي تصل إلى الطبابة، وتبين 
س��بب الوفاة وتاريخها وتقوم بعد ذلك بإرسال نسخة 
ع��ن المعلومات مع الجثة إلى مكتب دفن الموتى لكي 
يتم دفنها بحس��ب الش��ريعة اإلس��امية، كما وتقوم 
بالكش��ف على الجرائ��م الجنائية وذل��ك بالتعاون مع 
قي��ادة الش��رطة الح��رة والمجلس الش��رعي للقضاء 

ومجلس القضاء الموحد.
وق��ال المرك��ز إن النق��ص ف��ي ال��كادر الطب��ي 
واألدوات الازم��ة للع��اج أدت إل��ى وف��اة اآلالف م��ن 
الجرحى الذين كان يمك��ن إنقاذهم لو توفرت كوادر 
أو م��واد طبية أو لم يت��مّ حرمانهم من الطبابة على 
ي��د قوات النظام، حيث ت��م توثيق أكثر من وفاة 190 
مواطن��ًا نتيج��ة حرمانه��م م��ن الطباب��ة ف��ي عموم 
المحافظات السورية، مش��يرًا إلى الخارطة التفاعلية 
التي أصدرتها منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنس��ان 
بتاري��خ 14 - 5 - 2014، والتي تظهر أّن قوات النظام 
تهاجم بشكل متعمّد المنظومة الطبّية في سورية، 
وأنها المسؤولة عن 90 % من الهجمات التي استهدفت 
124 مش��فى في 150 هجومًا، حي��ث اعتبرت أن هذه 

االعتداءات تشكل جريمة ضد اإلنسانية.
وطالب مرك��ز توثيق االنته��اكات كافة األطراف 
وعل��ى رأس��هم النظ��ام الس��وري تحيي��د المش��افي 
والك��وادر الطبّية،واحت��رام القواني��ن الت��ي تحم��ي 

الكوادر واألعيان المدنية.

 إحدى مشاهد التضامن الكوادر الطبية
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مناطق  يف  حما�شرين  مازالوا  �شوري  �شخ�ص  األف   241
حتا�شر القوات احلكومية معظمها

ا�شت�شهاد 344 �شخ�شًا حتت التعذيب يف �شجون النظام ال�شوري 
خالل �شهر اأيار املا�شي يف ارتفاع ملحوظ عن االأ�شهر ال�شابقة

آم��وس  فالي��ري  قال��ت 
منس��قة ش��ؤون اإلغاث��ة في 
األمم المتحدة إن نحو 241 ألف 
ش��خص ما زال��وا محصورين 
ف��ي مناط��ق تحاص��ر القوات 
الحكومي��ة معظمها، وإن قرار 
ال��ذي   2139 األم��ن  مجل��س 
صدر في شباط الماضي بهدف 
زي��ادة وصول المس��اعدات قد 

فشل ولم يحقق الهدف منه. 
ف��ي  أم��وس  وأوضح��ت 
األربع��اء  صحف��ي  مؤتم��ر 
مل��زم  الق��رار  إن  الماض��ي 
قانون��ًا لكن��ه ال ين��درج تح��ت 
الفص��ل الس��ابع م��ن ميث��اق 
ال��ذي يجعل  المتح��دة  األم��م 
م��ن الممك��ن تنفي��ذه بالعمل 
العقوب��ات  أو  العس��كري 

االقتصادية، والمش��كلة كان��ت بالتنفيذ والعمل 
عل��ى صم��ود التنفي��ذ." مّذك��رة بإج��راء محدد 
للمجلس اتخذ لتيس��ير وصول المس��اعدات في 

البوسنة وليبيا.
وقال��ت "إذا نظرت إلى المواقف التي صدرت 
فيه��ا ق��رارات بموجب الفصل الس��ابع لتيس��ير 
وصول المس��اعدات اإلنس��انية فإنه��ا كانت في 
الع��ادة ق��رارات تتصل بإنش��اء مناط��ق طيران 
محظ��ور أو اس��تخدام القوة لتس��هيل العمليات 

اإلنسانية.
وكانت قد أشارت سابقًا في نيسان الماضي 
إلى أن المطلوب هو اتخاذ إجراء أقوى من جانب 
مجلس األمن، وأن األمر استلزم من قبل إصدار 
قرارات بموجب الفصل الس��ابع لتيس��ير وصول 

المساعدات في الصومال والبوسنة.
وأشارت آموس إلى أن الفترة األخيرة شهدت 
زيادة كبيرة في االس��تخدام العش��وائي للقنابل 
البرميلي��ة من قبل الحكومة، والهجمات بقذائف 
المس��لحة  المعارض��ة  الجماع��ات  اله��اون م��ن 

والعقاب الجماعي للمدنيين.
ويدرس أعضاء مجلس األمن الذين يملكون 
حق النق��ض )الفيت��و( وهم بريطانيا وفرنس��ا 

والوالي��ات المتحدة وروس��يا والصين، مش��روع 
ق��رار للمتابعة صاغته اس��تراليا ولوكس��مبورج 
واألردن غي��ر أن روس��يا أوضحت أنها ترفض أن 

يكون القرار بموجب الفصل السابع.
ونقلت رويترز عن دبلوماس��يون قولهم ان 
مشروع القرار الذي يناقشه حاليا بعض أعضاء 
مجلس األمن س��يكون بموجب الفصل الس��ابع 
وسيفوض بين أشياء أخرى توصيل المساعدات 
عب��ر الحدود ف��ي أربع نقاط مح��ددة من العراق 
وتركي��ا واألردن دون اش��تراط موافقة الحكومة 

السورية.
وف��ي ه��ذا الصدد ق��ال فيتالي تش��وركين 
سفير روسيا لدى األمم المتحدة ورئيس مجلس 
األمن لهذا الشهر يوم الثاثاء انه يعتقد انه من 
الممكن التفاوض بش��أن قرار ثان بشأن وصول 
المس��اعدات، لكن موسكو " لن تؤيد اتخاذ إجراء 

بموجب الفصل السابع "
وكانت روسيا والصين قد استخدمت الفيتو 
أرب��ع م��رات إلحب��اط أي إج��راء قوي م��ن جانب 

مجلس األمن لصالح الشعب السوري.
وأعادت آم��وس التذكير بأن ع��دد النازحين 
في س��وريا يقدر بس��تة مايين وخمسمائة ألف 

ش��خص أي م��ا يع��ادل نح��و 
عش��رين في المائة من العدد 
اإلجمال��ي للمش��ردين داخلي��ا 
العالم،  ف��ي  الص��راع  بس��بب 
مؤك��دة أن الضغ��وط واألعباء 
عل��ى العاملي��ن ف��ي المج��ال 
اإلنس��اني ق��د زادت م��ع عدم 
المس��ار  تحقي��ق تق��دم على 

السياسي.
وقال��ت: أعتق��د أن��ه م��ن 
الجمي��ع  نذك��ر  أن  المه��م 
المتح��دة  األم��م  وكاالت  ب��أن 
يوم��ا  يواصل��ون  وش��ركاءها 
بع��د  وأس��بوعا  ي��وم  بع��د 
أس��بوع محاولة توس��يع نطاق 
جهوده��م ف��ي بيئ��ة معق��دة 
اإلغاث��ة  عم��ال  إن  للغاي��ة، 
يخاطرون بحياتهم، يعمل��ون وهم عزل لكن ال 
يردعهم شيء. ومع زيادة عدد المحتاجين يتعين 
أن نبحث عن س��بل لزيادة توصيل المساعدات، 
إننا لم نتمكن من الوصول إال لسبعة في المائة 
فق��ط من المحتاجين الموجودي��ن في المناطق 

المحاصرة.
وأكدت أن تلك النس��بة الضئيلة تعد تذكرة 
صارخة بالواقع على األرض الذي يش��هد أحداثًا 
دائ��رة وعقبات بيروقراطية وش��روطا مفروضة 
من األطراف على توصيل المساعدات اإلنسانية.

وأضاف��ت آم��وس: لنتمك��ن م��ن الوص��ول 
إلى كل س��وري محت��اج يتعين اس��تخدام جميع 
طرق التوصيل بما يعن��ي عبر الحدود وخطوط 
المواجه��ة ونحتاج إلى مانحي��ن لتمويل وكاالت 
األمم المتحدة وش��ركائنا ف��ي المجتمع المدني، 
إن هدفن��ا لي��س عس��كريًا وال سياس��يًا، ولكنه 
يتعل��ق بتوفي��ر الحماي��ة والمس��اعدة الطارئة 
للمحتاجين أينما كانوا في س��ورية، وأن التحدي 
اآلن يكمن في القدرة عل��ى مواكبة االحتياجات 
وتوس��يع نطاق المس��اعدة لتصل إلى المستوى 

المطلوب.

وثقت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان 
استشهاد 344 شخصا تحت التعذيب في سجون 

النظام السوري خال شهر أيار الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير لها نشرته االثنين 
الماضي أن عدد الذين قتلوا تحت التعذيب شهد 
ارتفاعا خال الش��هر الماضي مقارنة بالفترات 
الس��ابقة، وأن ف��رع أم��ن الدولة ف��ي محافظة 
حلب ق��ام في 24 أيار، بتس��ليم جث��ث عدد من 
األشخاص كانوا معتقلين في الفرع لمستشفى 
حل��ب الجامع��ي، إضافة إلى تس��ليم جثة الفتاة 
"نعم��ة حميد الق��ادري " 17 عامًا م��ن درعا إلى 
ذويها من قبل فرع األمن 215، بعد اعتقالها من 
قبل قوات النظام عل��ى حاجز قرب مدينة انخل 

في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأش��ار التقرير إلى حاالت التعذيب العديدة 
الت��ي وقع��ت ف��ي معتق��ات النظام الس��وري، 
 )PYD( ومعتق��ات حزب االتح��اد الديمقراط��ي
بحق أطفال ونساء وش��يوخ وعاملين في مجال 
اإلغاث��ة الطبية واإلنس��انية وطاب وناش��طين 

إعاميين.
وقالت الش��بكة ف��ي تقريرها أن "ممارس��ات 
التعذي��ب الت��ي يق��وم به��ا النظام الس��وري هي 
ممارس��ات تحص��ل ف��ي إط��ار ممنه��ج، وضم��ن 
سياسة تشرف عليها الدولة، وهذا يعد جريمة ضد 
اإلنس��انية وفق "نظام روما" األساس��ي للمحكمة 
الجنائية الدولية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان"

ودعت المجتمع الدولي إلى إحالة الوضع في 
س��ورية إلى محكم��ة الجنايات الدولي��ة، "وعدم 

ترس��يخ سياس��ة اإلفات م��ن العق��اب، وتحذير 
الحكومة السورية من تداعيات استخدام أساليب 
التعذيب الوحشية على استقرار السلم األهلي، 
والتعايش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد".

في نفس الوقت وصلت برقية ب�أسماء  153 
ش��هيدًا منذ أيام  من فرع أمن الدولة الى جيش 
الدف��اع الوطني  ف��ي مدينة النبك  استش��هدوا 
جميعه��م  تح��ت التعذي��ب ف��ي س��جون األس��د 
ويطلب فرع أمن الدولة في البرقية اإلعان عن  

أسماء هؤالء الشهداء بشكل متفرق.
ال يختل��ف الوض��ع كثي��رًا ف��ي عدي��د مدن 
وبل��دات القلم��ون، حيث تش��هد مدين��ة جيرود، 
وقري��ة هريرة، ومدينة القطيف��ة،  والتي تنعي 

بشكل شبه يومي شبانًا قضوا  تحت التعذيب.
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انتهاء اجلولة اخلام�شة حلملة �شلل االأطفال اجلوالة 
وتلقيح 1.38 طفل يف املناطق املحررة يف �شبع حمافظات

أعلن فريق عمل مكافحة شلل األطفال في 
س��وريا التابع لوحدة تنس��يق الدع��م عن تلقيح 
1.386.719 طف��ل عل��ى مدى س��تة أيام وذلك 
خال الجولة الخامسة من حملة التلقيح الجوّالة 
لمكافحة شلل األطفال في سوريا والتي تغطي 
المناطق المحرّرة في سبع محافظات هي حلب، 
وإدلب، وحم��اة، وديرالزور، والاذقي��ة، والرقة، 

والحسكة.
ويق��وم اإلحصائي��ون حالي��ًا عل��ى تفقيط 
أرقام الجولة السادس��ة للحملة التي انتهت منذ 
أي��ام، ليت��م إعانها م��ن قبل القس��م الصحي 
بالتعاون مع القس��م اإلعامي في وحدة تنسيق 

الدعم لإلعاميين والمختصين.
م��ن  لمجموع��ة  العم��ل  فري��ق  وتع��رض 
الصعوب��ات خ��ال الجولة الخامس��ة التي نفذت 
فيم��ا بي��ن الثال��ث، والثام��ن من أي��ار الماضي، 
أبرزه��ا نزوح األهال��ي من منطقة إل��ى أخرى، 
أو لجوئه��م إل��ى دول الج��وار والقص��ف ال��ذي 
تش��هده مدين��ة حل��ب وريفه��ا، باإلضاف��ة إلى 
الصعوب��ات األمنية واالش��تباكات المس��لحة في 
الرق��ة وديرالزور التي أثرت عل��ى عدد األطفال 
الملقحي��ن في ه��ذه المناطق مقارن��ة بالجولة 

السابقة.
واستش��هد خال الجولة عض��و الفريق عبد 
القادر عندلوا نتيجة سقوط برميل متفجر بحي 
الش��يخ فارس بمدينة حلب، كما استشهد عضو 
الفريق مثنى الش��اهر بع��د إصابته بطلق ناري 
خ��ال تأديته واجبه بتلقي��ح األطفال في مدينة 

البصيرة بريف ديرالزور.
وكان ق��د استش��هد عض��و الفري��ق "محمد 
قلعة ج��ي" في حي الميس��ر بمدينة حلب خال 
الجول��ة الثاني��ة إث��ر س��قوط "حاوي��ة متفجرة، 
طفيف��ة،  إصاب��ات  األعض��اء  بقي��ة  وإصاب��ة 
واستش��هاد الدكتور حس��ام جرود أحد مش��رفي 
الحمل��ة في محافظة ادلب نتيج��ة القصف الذي 

استهدف مشفى الشفاء بسراقب.
وحس��ب تقرير الوحدة عن الجولة الخامسة 
فق��د بل��غ ع��دد األطف��ال الملقحي��ن ف��ي حلب 
576.797 وف��ي إدل��ب 253.996 وف��ي الرق��ة 
وف��ي   266.162 ال��زور  دي��ر  وف��ي   206.362
الحس��كة 38.375 وف��ي حم��اة 40.161 وف��ي 

الاذقية 4.866 طفل.
وكان فري��ق العم��ل قد أطلق مطل��ع العام 

الج��اري حمل��ة تلقيح جوالة ضد ش��لل األطفال 
تش��مل المناط��ق الخارج��ة عن س��يطرة نظام 
األسد في سبع محافظات وذلك بعد ظهور حاالت 
إصاب��ة بالم��رض، وتمتد الحملة الكاملة لس��ت 
جوالت متتالية؛ ُأنجز منها خمس جوالت. األولى 
ُأنج��ز فيها تلقي��ح أكثر م��ن 1.25 مليون طفل؛ 
والثاني��ة ُأنج��ز فيها تلقيح أكثر م��ن 1.4 مليون 
طف��ل؛ والثالثة ُأنجز فيه��ا تلقيح أكثر من 1.41 
ملي��ون والرابعة ُأنجز فيها تلقي��ح حوالي 1.44 
مليون طفل، والخامس��ة ُأنج��ز فيها تلقيح أكثر 
م��ن 1.38 مليون، وأنج��ز فريق العم��ل الجولة 

السادسة واألخيرة نهاية شهر أيار الماضي.
وتش��كل فريق عمل مكافحة شلل األطفال 
 "ACU" م��ن تضافر جهود وحدة تنس��يق الدعم
المحلي��ة،  والمجال��س  الصح��ة،  ومديري��ات 
ومجموعة من المنظم��ات المحلية والدولية غير 
الحكومية تحت ش��عار "لننهي شلل األطفال في 
س��وريا" ويبلغ عدد المتطوعين في الفريق أكثر 
من 8 آالف ش��خص وبمشاركة ما يزيد من 200 

طبيب.
وعل��ى صعي��د آخ��ر يواص��ل فريق ش��بكة 
اإلنذار واالس��تجابة المبكرة لألوبئة في القسم 
الصح��ي ف��ي وح��دة تنس��يق الدع��م متابع��ة 
مس��تجدات األوبئ��ة ف��ي الداخل الس��وري وفي 
المحافظات المحررة تحديدًا، وترصد أي إشارات 
لظهور أمراض أو أوبئة جديدة في ظل الظروف 

الصحي��ة المتردية التي تعيش��ها هذه المناطق، 
كما تصدر نش��رات دورية حول مس��تجدات هذا 

الموضوع.
ورصدت نش��رة الفريق الصادرة عن الفترة 
من 18 - 24 من أيار الماضي تزايدًا مستمرًا في 
حاالت الحصبة في جميع المناطق المس��تهدفة، 
كما لوحظ ارتفاع حاالت الحمى التيفية خصوصًا 
في ري��ف ادلب الش��مالي / ح��ارم / مع انتش��ار 

لحاالت الجرب في جميع المخيمات.
ودعا فريق الشبكة جميع المنظمات الصحية 
بمعلوم��ات  واالس��تعانة  للتنس��يق  واإلغاثي��ة 
التقري��ر من أجل رفع مس��توى الرعاية الصحية 

واالستجابة.
ول��م يكش��ف التقرير الص��ادر ع��ن الفترة 
بي��ن 25 - 31 أي��ار الماضي أي حالة ش��لل رخو 
حاد، مبينًا أن ش��بكة اإلنذار واالستجابة المبكرة 
لألوبئ��ة ق��د أج��رت تدريب��ًا خال هذا األس��بوع 
للك��وادر ف��ي الداخل عل��ى كيفي��ة التعامل مع 
ح��االت ش��لل األطف��ال، وأنه��ا تس��عى لتفعيل 

البحث النشط عن حاالت الشلل الرخو الحاد.
ودع��ت الش��بكة جمي��ع المواطني��ن اإلباغ 
ع��ن أي حالة مش��تبهة، وعدم الت��ردد بمراجعة 
أق��رب مركز صحي في حال ماحظة أي أعراض 
للش��لل أو الضعف ف��ي األطراف ل��دى أي طفل 

دون سن الخامسة عشر.
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من��ذ أول حزيران ول��م يعد من س��ؤال يردد 
في دمشق كسؤال هل ستشارك في االنتخابات، 
الس��ؤال العلني مخيف ويس��تدعي إجابة واحدة ال 
ثان��ي لها، نعم سأش��ارك، في الس��رَ كان غالبية 
عظمى ممن صوتوا في ي��وم المهزلة ال يرغبون 
بذل��ك، لكن كلم��ات مث��ل الحبر الس��ري والرقم 
والوطن��ي وتجديد واس��تخراج األوراق الرس��مية 
كان��ت كفيلة بإجب��ار اآللف على التوج��ه للمراكز 
االنتخابية للتصويت بنعم لألس��د، بعد أن انتهى 
اليوم الكبير، تبين أن الحبر السري الذي كان نشر 
الرعب في دمش��ق والذي اس��تخدم للمرة األولى 
في س��وريا ليس إجباريًا على اإلطاق، إذ بإمكان 
المقت��رع أن يوقع بداًل م��ن أن يبصم، كان اآلوان 
قد فات وجنّت المخابرات ثمن ش��ائعتها المخيفة 

حول الحبر.
غادر "محمد.ص" سوريا في نهاية عام 2012 
باتج��اه األردن ولم يكن ينوي العودة لس��وريا إال 
حين يسقط النظم فيا وينتهي الكابوس بالنسبة 
ل��ه، مع الوق��ت أصبح محمد مطلوب��ًا للخدمة في 
جيش النظام ثم انتهت مدة جواز س��فره فأصبح 
أسيرًا في األردن، وبعد كثير من العناء تمكن من 
العودة إلى س��وريا على أن يقوم بتس��ليم نفسه 
للجيش خال خمسة عشرة يومًا من تاريخ دخوله 
إل��ى الباد، وبينما كان يحاول أن يجد حًا للخدمة 
اإللزامي��ة نصحه كل م��ن حوله بالمش��اركة في 
االنتخاب��ات يقول: من األفضل أن أش��ارك.. هكذا 
أضمن، لربما عرفوا أني لم أش��ارك، س��ألته لمن 
س��تعطي صوتك، اس��تغرب محمد سؤالي واعتبر 
أن الجميع صوتهم لألسد طبعًا، فهل يستطيع أن 

يصوت لغيره.
"نبيل.ب" كان ينوي أن ال يشارك، فهو ينتمي 
لتي��ار بناء الدولة المعارض ال��ذي أعلن مقاطعته 
لانتخاب��ات وفضل بداًل عنها التمديد الدس��توري 
لألس��د، لكن نبيل ش��ارك رغ��م هذا، يق��ول: أن 
أس��كن في جرمانا بريف دمشق ويوم االنتخابات 
كن��ت متوجه��ًا إلى منزلي حي��ن التقطني عناصر 
الحاج��ز وطلبوا بطاقتي الش��خصية كالعادة، بعد 
أن أعطيتهم إياها الحظت وجود س��جات وأوراق 
انتخابي��ة عل��ى الحاج��ز، ثم م��دوا الحبر الس��ري 
أل��ي وجعلوني أبصم على الس��جل، طبعًا أعطوا 
صوتي لألسد، وطبعًا ال تطلب مني أن أفعل شيئًا 

أو أرفض مثًا.
ف��ي الوقت ال��ذي كانت فيه معظ��م التيارات 
السياس��ية الت��ي تعلن المعارضة في دمش��ق قد 
قررت مقاطعة االنتخابات، قررت هيئة التنس��يق 
متأخ��رة أن تص��در بينا قال��ت فيه إنه��ا تريد من 
الس��وريين أن يتوجهوا إل��ى الصناديق االنتخابية 
ويدخل��وا في صناديق األس��د ورقة كتب��وا عليها 
عدال��ة اجتماعي��ة، البيان المتأخر ل��م يلقى حتى 
ص��دى أعامي ولم يق��رأ قط، لك��ن "وائل" وهو 
مق��رب من الهيئة كما يقول عن نفس��ه يدرك أن 
الفكرة مس��تحيلة التطبيق قبل الحديث عن مدى 
االس��تجابة في الش��ارع فيقول: ه��ي فقط فكرة 
سياس��ية نحن في الهيئة نعل��م أنها ال تطبق وال 

نريد لها أن تطبق.
"أم ع��اء" س��ورية ش��امية كم��ا تع��رف عن 
نفس��ها، تمكنت من تهريب ابنها األصغر 17 عامًا 
إل��ى تركيا وهي س��عيدة بذلك، بينم��ا غادر بقية 
أبنائها الذك��ور باتجاه األردن ومصر منذ أكثر من 
ع��ام، هي ال تك��ره النظام فقط ب��ل تحقد عليه 
كم��ا تقول ألن ش��قيقها قت��ل في س��جونه قبل 

عش��رة أعوام، ف��ي يوم االنتخاب��ات دفعت زوجها 
الس��تيني دفعًا باتجاه المرك��ز االنتخابي ليصوت 
لألس��د وتش��رح ذلك بالقول:الرجال ف��ي العائلة 
يج��ب أن ينتخب��وا، ال أتص��ور أن على النس��اء أي 
حرج في المستقبل، لكن الرجال يحتاجون للكثير 
من األوراق الرس��مية وهم م��ن تطلب بطاقاتهم 

الشخصية على جميع الحواجز في العاصمة.
ف��ي قدس��يا بغ��رب العاصم��ة وال��ي تعيش 
حص��ارًا جزئيًا يفرض��ه النظام منذ ع��ام تقريبًا، 
توجه العش��رات إلى صندوق اقتراع حمته عناصر 
اللجان الش��عبية التي كنت حت��ى األمس القريب 
تدعو نفسها الجيش الحر، بعد الصلح مع النظام 
علق هؤالء ش��عار الدفاع الوطني عند حواجزهم 
الت��ي نصبوها على بع��د أمتار م��ن حواجز قوات 
جي��ش النظام، ما تبقى من أهالي قدس��يا توجه 
للصنادي��ق، فيما عرفت الصنادي��ق أيضًا أصوات 
والغوط��ة،  والمعضمي��ة  داري��ا  م��ن  لمهجري��ن 
"مروان.ز" أحد المصوتين في قدس��يا يقول: هنا 
فقط بإمكانك حق��ًا أن تنتخب حجارأو النوري وال 
ته��اب ش��يئًا، فاللجان الش��عبية الخاصة بالش��يخ 
مستو "يقصد عادل مستو" ال تتدخل في خيارك، 
وحين تس��أله لماذا تشارك في االنتخابات، سريعًا 
يجيب، أنا أس��جل رقم��ي الوطني فق��ط، هذا ما 

يهمني.
"أميرة.م" كان يمكنها أن تتغيب عن وظيفتها 
الحكومية في يوم االنتخابات الرئاس��ية لكن هذا 
كان س��يعرضها لضغط كبير مس��تقبًا، توجهت 
لمديري��ة التربي��ة بري��ف دمش��ق حي��ث تعم��ل، 
وش��اركت م��ع موظف��ات أخري��ات باالقت��راع في 
الثال��ث من حزي��ران، فكرت كثيرًا قبل أن تس��أل 
ع��ن الغرفة الس��رية الت��ي لم تك��ن موجودة في 
القاع��ة المخصصة للتصويت في المديرية، فهي 
كان��ت تن��وي أن صوت لحج��ار أو الن��وري بما أنها 
أجبرت على التصويت، لك��ن كثافة عناصر األمن 
منعتها من طرح السؤال، فصمتت ووضعت إشارة 
عند صورة األس��د، أسقطت ورقتها في الصندوق 
وع��ادت إل��ى مكتبها، عن��د هذه اللحظ��ة لم يكن 
مهمًا إن أكلمت وقت الدوام أم ال فقررت المغادرة.

في يوم االنتخابات كانت دمش��ق شبه خالية 
نتيج��ة تهدي��دات الكتائ��ب المعارضة ف��ي الريف 
بدك العاصم��ة بقذائف الهاون، ه��ذه على األقل 

الحجة العلنية التي اس��تخدمها كل من خشي من 
إجباره على التصويت ف��ي الطرقات فلزم منزله، 
لك��ن "ناج��ي.و" لم ينجو م��ن حالة اإلجب��ار، كن 
خائفًا جدًا من أن يسأله الحاجز القريب من منزله 
عن الحبر الس��ري على أصبعه فاتج��ه إلى مركز 
قري��ب وأدلى بصوت��ه، ليًا ق��رر النظ��ام تمديد 
فت��رة االنتخابات، كان اله��اون الذي هطل بغزارة 
هي أقل من التوقعات نهارًا، قد تاشى تمامًا في 
المساء وسُحبت حجة الخوف من الناخبين وبقيت 

حجة الخوف من النظام قائمة.
س��ألت "أم رام��ي" ف��ي المرك��ز االنتخاب��ي 
العنص��ر ف��ي جيش النظ��ام الكثير من األس��ئلة 
له��ا بطاقته��ا  يعي��دوا  أن  تنتظ��ر  بينم��ا كان��ت 
الش��خصية بعد أن أدلت بصوتها، الس��ؤال األبرز 
منه��ا له كان: ه��ل س��تقومون بمداهمات جديدة 
ف��ي الح��ي؟ أم رامي تقطن في رك��ن الدين وقد 
ع��رف الحي ث��اث مداهمات خلل ش��ر مضى، رد 
العنصر أن المداهمات س��تتوقف اآلن، نظرت إليه 
وقال��ت: بني أنت نحيل جدًا أجلب لنفس��ك بعض 
الطعام، فقال لها أنه سيش��تري ش��يئًا للغداء من 
السوق القريب، بادرته بالقول هل تدفعون ثمن 
ما تجلبون من المحال والمطاعم؟ فرمقها بنظرة 
جازرة، تع��رف أم رامي كيف تخلص نفس��ها من 
مأزق مماثل كم��ا تقول، فتابعت كامها: يجب أن 
يعطونك��م الطعام با مقابل أنتم تتعبون كثيرًا، 
تغيرت نظرة العنصر، بعد قليل عا صوت طائرة 
حربي��ة خفضت من ارتفاعها كما كانت تفعل من 
الصب��اح، الص��وت اله��ادر أخاف أم رام��ي وجعلها 
تنتف��ض للحظ��ة، نظ��ر إليه��ا العنصر وق��ال: ال 

تخافي الطائرة تحميكي.
الكثي��رون توجهوا للصنادي��ق االنتخابية في 
دمش��ق وهم مقتنع��ون تمامًا بم��ا يفعلون، ولم 
يجبرهم أحد، كثيرون من هؤالء جرحوا أصابعهم 
ووضعوا عامة بالدم على أس��فل صورة األس��د، 
ث��م تجولوا في العاصمة وهتف��وا فرادا أو جماعة 
لقائده��م، ف��ي الاذقي��ة كان��ت الغلب��ة لهؤالء، 
بع��ض أمهات قتل��ى الجيش قمنّ بارت��داء بذات 
قتاهنّ وتوجهن للمراكز االنتخابية تحت ش��عار 
"م��ا كانت االنتخابات لتجري ل��وال دماء أبنائهنّ"، 
المشهد جعل القتلى والضحايا يدلون بأصواتهم، 
حيث س��جل عد من الناخبين بيانات أقربائهم من 

القتلى في السجات وصوتوا عنهم من القبور.

احلرب ال�شري مل يكن اإلزاميًا
بني اخلوف واالإجبار والكثري من ال�شائعات، نعم قالها ال�شوريون لالأ�شد
  عامر محمد  -  دمشق

إحدى الافتات االنتخابية في العاصمة دمشق
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اخلــذالن الكبيــر..
�شل�شلة تن�شرها �شوريتنا عن كوالي�ص وحدة 

تن�شيق الدعم )4(

الرواتب واالأجور، نهاية جدل وبداية اآخر
  جمع المعلومات وتحليل الوثائق فريق سوريتنا

اذ تن�شر �شوريتنا هذه ال�شل�شلة من الوثائق واملعلومات حول وحدة تن�شيق الدعم التابعة لالئتالف الوطني ال�شوري لقوى الثورة واملعار�شة، فاإنها 
ت�شع بني يدي ال�شوريني جزء ي�شريًا للغاية من ملفات ف�شاد واإهمال وتق�شري جرت بحق ال�شعب ال�شوري طوال اأ�شهر، يف اأكرث مراحل تاريخه 
احتياجًا وق�شوة ومرارة، وتوؤكد �شوريتنا على اأنها ال توجه االتهامات وال ت�شيء الأي �شخ�شيات طبيعية اأو اعتبارية، واإمنا تن�شر ما وردها من 
اأنها تقف على م�شافة واحدة من جميع االأطراف التي �شتذكر خالل  اأو راأي من قبلها، وت�شري اإىل  اأو اأحكام م�شبقة  معلومات، من دون حتليل 
ال�شل�شلة، وتوؤكد اأي�شًا اأن توقيت الن�شر جاء وفق موعد و�شول املعلومات اإىل اجلريدة وهو منعزاًل متامًا عن اأي اأحداث �شيا�شية اأو ع�شكرية اأو 
حتالفات تتم او متت بذات توقيت الن�شر، ويف ذات الوقت تقدم �شوريتنا اإىل وحدة تن�شيق الدعم اأو اأي جهة اأخرى تابعة لالإئتالف الوطني اأو 

غريه حق الرد كاماًل �شمن معايري ال�شحافة واالإعالم بعد انتهائنا من ن�شر هذه ال�شل�شلة.

النظرة االأوىل
تنش��ر س��وريتنا ضم��ن ه��ذا الج��زء من 
سلس��لتها الخاص��ة بوح��دة تنس��يق الدع��م 
وثيق��ة حصلت عليها تظه��ر الرواتب واألجور 
لموظفي الوحدة سواء في عنتاب أم في باقي 
المناطق التركية وفي الداخل السوري كذلك، 
الوثيقة تظر ان الجدل الكبير الذي أثير سابقًا 
وم��رارًا حول الرواتب الت��ي يتقاضها موظفو 
الوحدة وإداريوه��ا والمتعاقدون معها تضمن 
الكثير م��ن المبلغات وتضخي��م األرقام، هذا 
على حد س��واء فيما نش��ر في بعض المواقع 
الصحفية الس��ورية أو عبر صفحات التواصل 
المبدئي��ة  النظ��رة  االجتماع��ي، لك��ن ه��ذه 
المتفائل��ة ال تُعف��ي وح��دة تنس��يق الدع��م 
م��ن مطبات ال تظهره النظرة الس��ريعة على 
الرواتب واألجور، وهو األم��ر الذي بقي غائبًا 
عن الت��دوال العام حت��ى اآلن، النظرة األولى 
والس��ريعة تظهر فروقًا هائًا بين راتب أدنى 
ه��و 100 دوالر وبي��ن أعلى ه��و 7700 آالف 
دوالر )رئيس الوحدة س��هير األتاسي(  وأكبر 
المفارقات المثيرة لألس��ئلة هي حول الفرق 
بي��ن رات��ب طبيب يقي��م في الدخ��ل ويعمل 
لص��اح الوح��دة ويتقاض��ى 250 دوالر وبي��ن 
مديرهم الذي يعمل في مكتب الوحدة بغازي 

عنتاب يتقاضى 6000 دوالر.
معلوم��ات س��وريتنا تق��ول إن الروات��ب 
واألجور التي كانت تص��رف لموظفي الوحدة 
إبان تأسيسها كانت مستقلة تمامًا عن المبالغ 
التي تصل الوحدة بهدف اإلغاثة، في األشهر 
األول��ى كان��ت دول مانح��ة ومنظم��ات دولية 
تقدم الرواتب بش��كل مستقل تمامًا عن تلك 
المبالغ المخصصة لإلغاثة، سوء إدارة الوحدة 
ألم��وال المانحي��ن جع��ل الكثير م��ن الدول، 
األوربي��ة بال��ذات تتوقف عن تقدي��م الدعم، 
فبقي االعتم��اد على أم��وال قطرية، وتوقف 
تدفق المبالغ المخصصة للرواتب وباتت هذه 
األخيرة تدفع من أموال اإلغاثة وتقتطع منها.

ف��ي جمي��ع المنظم��ات المعنية بالِش��أن 
اإلنس��اني ح��ول العال��م، ال تختل��ف الرواتب 
واألجور تقريبُا عما تظهره الوثيقة، باستثناء 
تلك الرواتب الت��ي تتجاوز الثاثة آالف دوالر، 
لكن م��ا تخفي��ه الوثيق��ة أو ما تح��اول إدارة 
وحدة تنس��يق الدعم  أن تغطيه، هو الخطوة 
الس��ابقة للرواتب واألجور، خط��وة التوظيف 
أو التعيي��ن داخ��ل هيكل المؤسس��ة التي لم 
ترى الن��ور أبدًا، تقول معلومات س��وريتنا إن 
عدد كبيرًا من العاملين الحاليين أو السابقين 
ف��ي الوحدة عينوا وفق ما تقتضيه التحالفات 
السياس��ية والمحسوبيات واألهواء واألمزجة، 
ف��ي حالة أقرب ما تكون لطريقة التعيين في 
مؤسسات النظام الحاكم في دمشق، والجدل 
ح��ول الرواتب يبدو محقًا حي��ن المقارنة بين 
الخب��رات والكفاءات وبين المبالغ التي تصرف 

كرواتب لهؤالء وهنا بيت القصيد.
تتحدث وثائقنا عن حالة فريدة ش��هدتها 
وحدة تنس��يق الدعم، وه��ي أن منصب مدير 
قسم عاقات المانحين تقاسمه شخصان في 
ذات الوق��ت، حيث كان يق��وم بمهام المنصب 
أح��د للموظفي��ن بش��كل فعلي ف��ي الوحدة، 
فيما تس��مي وثيق��ة جدول الروات��ب واألجور 
موظفًا آخر كمدير لذات القس��م ويمنح راتب 
ق��دره خمس��ة آالف دوالر، المدي��ر التنفي��ذي 
للوحدة أسامة قاضي وقع على جدول الرواتب 
رغم علمه بازدواجية المناصب وتخبطها بين 
الورق الرسمي وبين العمل الفعلي،  الموظف 
الصوري بقي في ذات المنصب الورقي وبذات 
المرتب لمدة ستة أشهر على األقل من دون أي 
عمل يذكر، قب��ل أن يبتكر فكرة نظام أتمتة 
المعلومات الخاص بالوحدة والذي تحدثنا عنه 
في الجزء السابق، وفي عملية توظيفه تذكر 
معلوماتنا أن صلة قرابة تجمعه برائد بديوي 
ال��ذي كان مستش��ارًا لرئيس الوحدة س��هير 
األتاس��ي، وتقول الس��يرة الذاتي��ة للموظف 
الص��وري والتي تق��دم بها لطل��ب العمل إنه 

يحمل ش��هادة دكتوارة في الموارد البشرية، 
ومع هذا عي��ن في منصب ال يتفق إطاقًا مع 
تحصيله العملي، فيما ُقدمت س��يرته الذاتية 
لثاثة مرات وكانت تواج��ه بالرفض لمرتين 
قب��ل أن يقبل ف��ي المرة الثالثة بأمر مباش��ر 

من األتاسي.
كان وس��ام طري��ف وهان��ي خب��از هم��ا 
المس��ؤوالن عن التوظيف في األشهر األولى 
م��ن إش��هار الوح��دة، قب��ل أن تعي��ن مديرة 
للموارد البش��رية ث��م تقال بع��د خاف على 
التعيين��ات م��ع رئي��س الوح��دة، ث��م خلفه��ا 
»محم��د نجار«، واعتم��دت طريقتي العاقات 
الشخصية ومقابات العمل في عملية التعيين 
للموظفي��ن الجدد »وهذا يعتم��د في مختلف 
المؤسس��ات ح��ول العال��م لكن��ه لم يس��تمر 
ف��ي الوحدة لفت��رة طويلة » المبدأ األس��اس 
والط��ارئ في قبول الموظفين والعاملين في 
الوحدة ه��و »الثقة« بداًل من الكف��اءة، نظرًا 
للتخوف الكبير الذي كان يش��عر به القائمون 
على الوحدة، كانت الثقة في ميوله السياسية 
وارتبطات��ه تعتبر عامًا حاس��مًا في التعيين، 
وكانت األفضلية لمن يملك سيرة ذاتية تميز 
بالثورية، وتشرح الوثائق أن النقطة األخيرة 
التي ب��دت نية طيبة أرهق��ت الوحدة وخلقت 
حال��ة م��ن الفوض��ى وس��وء اإلدارة، وتركت 
مساحة واسعة للتاعب من قبل المسيطرين 

على الوحدة.

املنا�شب واالأجور
في تل��ك المرحلة لم تك��ن الوحدة تعلن 
عن أي شواغر لديها بشكل رسمي بل تعتمد 
على العاقات الشخصية فقط، رغم أن مكب 
الموارد البش��رية كان يغص بالس��ير الذاتية 
المقدم��ة من طالب��ي عمل س��وريين، العدد 
يتجاوز الس��بعين، لم ينظ��ر لطلباتهم طوال 

أشهر.
عُين في منصب مدير الوحدة في فترة ما 
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موظف عامل تميزه أنه كان منتس��بًا للجيش 
الحر في ي��وم من األيام، رغ��م أنه ال يمتلك 
أي خب��رة ف��ي العمل اإلغاثي عل��ى اإلطاق، 
فيم��ا عينت س��هير األتاس��ي رئي��س الوحدة 
مستش��ارًا ش��خصيًا لها للش��ؤون اإلنس��انية 
برات��ب 3100 دوالر رغ��م أن��ه كان قادمًا من 
مج��ال إدارة األعمال وليس لديه أي خبرة في 
عمل المنظمات اإلنسانية أو القوانين الدولية 
الناظم��ة لذل��ك، قب��ل أن ينتق��ل للعمل في 
مش��روع الدف��اع المدني في الدخل الس��وري 
وه��و أيض��ًا ال يمتلك أي خبرة ف��ي هذا أيضًا  
)ال تقوم سوريتنا هنا بالحكم على عمله في 

مجال الدفاع المدني وال تقييمه(. 
عينت س��هير األتاسي موظفًا في المكتب 
اإلعامي كمس��ؤول عن العاق��ات الصحفية 
ثم تحول إلى مدي��ر للمكتب اإلعامي براتب 
ق��دره 3100 دوالر، وهو مهندس ديكور كان 
قد أش��رف عل��ى إع��ادة تصمي��م منزلها في 

عنتاب.
عيُن شاب صغير في السن مديرًا لقسم 
الموارد البش��رية رغم عدم امتاكه أي خبرة 
ف��ي ه��ذا المجال، إذ أنه وجد نفس��ه في هذا 
المنص��ب لمرتي��ن األول��ى بعد إقال��ة مديرة 
الم��وارد البش��رية بش��كل مفاج��ئ، والثانية 
بعد أن اعتقل محمد نجار في دمش��ق، وكان 
الشاب صغير السن مع أسامة قاضي يحددان 
س��قف الرواتب، إال أن الواقع الفعلي يقول أن 
قاض��ي ه��و من كان يح��دد المبال��غ في هذه 
الفترة  )ال تقوم س��وريتنا هن��ا بالحكم على 
عم��ل الموظ��ف المذك��ور في مج��ال الموارد 

البشرية وال تقييمه(. 
تظه��ر الوثيق��ة أن عض��وًا ف��ي االئتاف 
الوطني كان يتقاضى راتبًا من وحدة تنسيق 
الدعم 3100 دوالر، وعُين بتوصية مباش��رة 
من رئيس الوحدة األتاس��ي كي تضمن كتلة 
ميش��يل كيل��و السياس��ية داخ��ل االئت��اف، 
ونصبته كمسش��تار لديها. )ال تقوم سوريتنا 
هن��ا بالحكم عل��ى عمله في كمسش��تار وال 
تقييم��ه فيما ع��رف عن��ه وقوفه إل��ى جانب 

المضربين نهاية العام الماضي(. 
عُي��ن ثائ��ر من ريف دمش��ق ف��ي وحدة 
تنس��يق الدعم كتعويض له عن عدم تمكن 
االئت��اف بع��د أن فش��لت مح��اوالت تعيين��ه 
كممثل عن ريف دمش��ق، فزكاه غسان هيتو 
رئيس االئتاف الوطني السابق لدى األتاسي 
لتعين��ه في الوحدة برات��ب 3100 دوالر، دون 

أن يكون له أي عمل يذكر.
نص��ت منحة مالية أمريكي��ة على تعيين 
اثن��ي عش��ر موظف��ًا ف��ي الداخ��ل الس��وري 
مختصي��ن ف��ي جم��ع المعلوم��ات وتنظي��م 
اللقاءات وتزويد المكتب الرئيس��ي في عنتاب 
بما يحتاجه من معلومات، إدارة الوحدة بقيت 
ألش��هر تصر أم��ام بع��ض الموظفي��ن فيها 
أن المس��مى الوظيفي لهؤالء هو مراس��لون 
إعامي��ون، ورغ��م أن ش��باكًا طوي��ًا دار في 
الوحدة ح��ول حقيق��ة المس��مى، إال أن إدارة 
الوح��دة وتحديدًا رائ��د بديوي أص��ر على أن 
المنح��ة تتح��دث ع��ن مراس��لين صحفيي��ن، 
كان اله��دف كما تتح��دث المعلومات هو إيجاد 

منصب ألحمد الزين، وهو ما حدث بالفعل.

العداديني، ع�شب الوحدة امل�شلول
مهمة من تس��ميهم الوثائ��ق بالعدادين 
م��ن  المعلوم��ات  جم��ع  ه��ي   »Outreach«
الداخل الس��وري وتزويد وحدة تنسيق الدعم 
بها لرس��م الخط��ط ووضع المش��اريع وتحدد 

آليات وأوليات اإلنفاق. 
وف��ق  بالعدادي��ن  المخصص��ة  الروات��ب 
الج��دول الداخلية لل��ودة ووفق م��ا يتقاضوه 

فع��ًا، تت��رواح بي��ن 350 دوالر و500 دوالر، 
المبلغ القليل قياس��ًا بم��ا خُصص لموظفي 
عنتاب عرف تاعبًا جدي��دًا قاده أمين بارودي 
مدي��ر إدارة المعلوم��ات، ال��ذي خ��صّ فريق 
حلب م��ن العدادين بمبلغ 500 دوالر من دون 
إعطاء أي أس��باب لعدم مساواة البقية معهم، 
الحق��ًا ق��ال إن موظفي حلب يعيش��ون تحت 
الخطر على عكس بقي��ة الموظفين من ذات 
االختصاص رغم أن الواقع الميداني ال يشير 
أب��دًا لذلك، الس��بب ال��ذي أخفاه ب��ارودي هو 
أن فريق حلب محس��وب علي��ه ويقوده حومد 
حومد، ب��ارودي يتقاضى وف��ق الجدول راتب 

قدره 6000 آالف دوالر.
التاعب األكبر بروات��ب العدادين تظهره 
وثيق��ة مقدمة للدول المانح��ة، هذه الوثيقة 
تقول أن الوح��دة تقاضى مبل��غ 1350 دوالر 
كراتب لكل ع��داد من الموجودين في الداخل 
السوري، لم تس��تطع سوريتنا الحصول على 
معلوم��ات توضح أي��ن يذهب الف��رق الكبير 
بي��ن المبلغين والذي يص��ل لمئات اآلالف من 

الدوالرت.
الوثيق��ة المقدمة للمانحي��ن حول رواتب 
العدادي��ن تظهر أن المجم��وع العام لرواتبهم 

يصل إلى 302.650 دوالر.

املجموع
383،285 دوالر ه��و المبل��غ الذي تنفقه 
الوحدة كروات��ب وأجور وفق وثائقها الداخلية 
وم��ا تق��وم بإنفاق��ه فعًا، س��واء م��ن مبالغ 
مقتطع��ة من المنح��ة القطري��ة المخصصة 
لإلغاث��ة أو تل��ك المبالغ المخصص��ة بالفعل 
كرواتب وأج��ور، الوحدة أنفقت حوالي مليون 
ومئت��ي أل��ف دوالر من أصل خمس��ة مايين 
دوالر م��ن المنح��ة القطرية يض��اف إليها ما 
أس��مته الوح��دة مصاري��ف إداري��ة، لتص��ل 
نس��بة اإلنف��اق من أم��وال المنحة إل��ى أكثر 
م��ن أربعين في المئة، فيم��ا كانت قطر التي 
خصصت مبلغ 100 ملي��ون دوالر لتدفع هذه 
المبالغ وفق دفعات، ووفق نظام الدوحة فهي 
ال تُساؤل عن وثائق تبين طريقة اإلنفاق إال 
ع��ن 40 في المئة فقط م��ن إجمالي الدفعات 

التي تقدمها للوحدة.

االأتا�شي مدينة ل�شندوق الوحدة بـ 31 
األف دوالر والرد "دبروا حلكن"

تظهر وثيقة أخرى حصلت عليها سوريتنا 
أن رئيس الوحدة س��هير األتاسي امتنعن عن 
تس��ديد مبل��غ 31 ال��ف دوالر خصصتها لبدل 
إيج��ار وف��رش منزل، وتق��ول األتاس��ي أنها 
س��ددت منها عشرة آالف، مقترحة على فريق 
العم��ل أن يوضع بقية المبلغ ضمن مصاريف 
المنحة اإلماراتية الخاصة بالتأسيس وقيمتها 
600 آلف دوالر والتي تم إنفاقها من تأسيس 

إن  قال��ت  األتاس��ي  عامي��ن،  قب��ل  الوح��دة 
وس��ام طريف هو س��بب ضياع المبلغ وليس 
ه��ي، حي��ث كان األخير قد أخبره��ا أن المبلغ 
وص��ل على ش��كل منح��ة س��يخصص لتلك 
المصاري��ف فيم��ا أخبرها الحق��ًا أن التحويل 
لم يص��ل وأقنعها بطلب س��لفة من ميزانية 
الوحدة لصالح مكتب الرئاس��ة، سُحب المبلغ 
تحت اس��م س��لفة، ووّقع طريف بالفعل على 
إيص��ال بذل��ك، إال أن المبل��غ بالكامل صرف 
عل��ى تأس��يس من��زل األتاس��ي ف��ي عنتاب، 
كان رد األتاس��ي حين طولب��ت بالمبلغ يتركز 
حول نقطتين األولى االس��تقالة عبر برنامج 
أن تص��ل  والثان��ي جمل��ة طلب��ت  دردش��ة، 

لإلداريين »دبروا حالكن«.
الوثائ��ق تظهر أيضًا أن األتاس��ي أمضت 
خمس��ة أش��هر في فنادق مترفة ف��ي عنتاب، 
قبل أن تنتقل إلى منزل في المدينة التركية، 
فواتير اإلقامة في الفندق بحسب الوثائق لم 

تسدد أبدًا.
كان��ت األتاس��ي تتقاض��ى راتب��ًا ق��دره 
2500 دوالر من االئتاف تخصص لمساعِدة 
شخصية لها، االئتاف لم يكن يطلب من أحد 
أن يوق��ع على وصل اس��تام، م��ع راتبها من 
االئت��اف يص��ل المبلغ )في ذل��ك الحين( إلى 
12500 دوالر ش��هريًا )رات��ب الوح��دة 6000 
دوالر، رات��ب االئت��اف 4000 دوالر، تعويض 
المس��اعدة 2500 دوالر(، األتاس��ي تق��ول إن 
الرات��ب المخصص لمس��اعِدتها الش��خصية 
لها كان تقس��م بين أثنين من مساعديها، ثم 
قالت أنها تقدمها لعائلة سورية في أنطاكية، 
حين بات فاتح جاموس أمين عام االئتاف أقر 
مبدأ التوقيع، فاضطرت األتاس��ي للطلب من 
مس��اعداتها أن يوقع��ن على وصول اس��تام 
فيم��ا كان المبل��غ يص��ل ليده��ا ه��ي وليس 
لمساعداتها، وتنفي المساعدات تقاضيهن أي 
رواتب من االئتاف، بل كانت األموال الخاصة 

بهنّ تحول لألتاسي.

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

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

المهنة، إن وجدت.
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تناقلت وس��ائل اإلع��ام مؤخرا عن مصدر 
حكوم��ي روس��ي، أن روس��يا س��تمنح س��ورية 
مس��اعدة بقيمة 240 مليون يورو )55،2 مليار 
لي��رة س��ورية( طوال الع��ام الج��اري، في وقت 
يبح��ث توقيع خط ائتماني بين البلدين، يضاف 
إلى كتلة الديون الخارجية على سورية ما يهدد 
مس��تقبل الس��وريين عبر إرهاقهم واستنزاف 

مواردهم في سداد فاتورة قتلهم.
ت��م  الت��ي  »األم��وال  أن  المص��در  وذك��ر 
توفيره��ا في الميزانية الس��ورية س��تخصص 

لتدابير اجتماعية في هذا البلد«.
وأفادت تقارير إعامية أن روس��يا ش��طبت 
دي��ون س��وريا المتراكمة من ع��ام 2011، في 
حي��ن ذكرت مص��ادر »وزارة االقتصاد والتجارة 
الخارجية التابعة لحكومة النظام«، خال ش��هر 
كان��ون الثاني الماضي، أنه س��يتم توقيع خط 

ائتماني بين سورية وروسيا قريبًا.
وكانت السلطات الس��ورية أعلنت أكثر من 
مرة تقدمه��ا للحصول على قرض من الروس، 
إال أنها ل��م تعلن عن إنجاز أي منها، حيث كانت 

روس��يا تماطل في منح تلك القروض مكتفية 
بمد الس��لطات بالس��اح الت��ي تق��در فاتورته 
بمليارات ال��دوالرات التي س��تجثم على صدور 

السوريين لسنوات طويلة. 
واعتم��دت الحكوم��ة إل��ى حدّ كبي��ر على 
تمويل العجز من الموارد المحلية، والسيما من 

المصرف المركزي.
وكان��ت تقرير اقتص��ادي، صدر مؤخرا عن 
»المركز الس��وري لبحوث السياسات«، بين أنه 
خال 2013 ازداد االعتماد على الدين الخارجي، 
مع الحاجة الملحّة إلى اس��تيراد النفط والسلع 
الغذائية األساسية، ما تسبب في تغيّر هيكلية 
الدين الع��ام باتجاه المزيد م��ن الدين األجنبي 

وهو أمر يبدو أنه متواصل في 2014.
وبحسب إسقاطات التقرير فإن الدين العام 
ازداد ازدي��ادا هائا كنس��بة مئوية م��ن الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي الجاري م��ن 86 % في الربع 
األول إل��ى 126 % ف��ي الرب��ع الرابع م��ن العام 

.2013

وازداد الدي��ن العام المحل��ي من 69 % في 
الرب��ع األول كنس��بة مئوية م��ن الناتج المحلي 
اإلجمالي الجاري، إلى %72 في الربع الرابع من 

العام 2013. 
وإضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��جّل الدي��ن العام 
الخارجي زيادة كبيرة من 72 % كنس��بة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمال��ي الجاري، في الربع 

الربع من العام 2013.
الخ��ط  عل��ى  الخارج��ي  الدي��ن  ويعتم��د 
االئتمان��ي م��ن إي��ران، وبالتال��ي ف��إن كاه��ل 
األجي��ال القادمة أصبح مثقا بالديون، ولس��وء 
الحظ فإن اس��تعمال هذه القروض كان مركزا 
عل��ى جانب االس��تهاك إلبق��اء الحكومة قادرة 
عل��ى توفير الحد األدنى من الس��لع والخدمات؛ 
ممّ��ا يعن��ي أن هذا الع��بء ال يؤس��س قاعدة 
منتجة لسداد هذا القروض. وعاوة على ذلك، 
فإن أي عملية إلعادة اإلعم��ار بعد نهاية النزاع 
بحاجة إلى موارد محلية وأجنبية هائلة. ونتيجة 
لذلك، فإن البلد س��يظل يرزح تحت ثقل دين ال 

يطاق في المستقبل المنظور.
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رو�شيا متنح �شوريا م�شاعدة بـ240 مليون يورو يف 2014  والدين 
اخلارجي يهدد م�شتقبل ال�شوريني

الدين العام يزداد اإىل %126 من الناجت املحلي االإجمايل حتى نهاية 2013

قوى الت�شلط املحلية تهدر االإن�شان يف �شوريا

  ريان السيد - دمشق

أف��اد تقرير، ص��در مؤخرا، أن األث��ر الكبير 
لألزم��ة الس��ورية ل��م يقتص��ر عل��ى التنمي��ة 
البش��رية ف��إن أثرها على العاق��ات االجتماعية 
والهوي��ة  والثقاف��ي  االجتماع��ي  الم��ال  ورأس 
الوطني��ة لم يكن أق��ل كارثية، مبين��ا أن هناك 
قوى تس��لط محلية رئيسية س��اهمت في هدر 
اإلنس��ان في س��وريا، وه��ذه الق��وى تتمثل في 

االستبداد والعصبية واألصولية.
ويق��دم هذا التقري��ر إضاءة عل��ى القضايا 
االجتماعي��ة المعق��دة الت��ي تتطلب جه��دا أكبر 
من حي��ث تطوير اإلط��ار المفاهيمي والمنهجي 

للوصول إلى فهم أعمق لهذه القضايا.
وأوضح التقرير أن االستبداد يتمثل بأشكال 
مختلفة من اإلقصاء والتهميش وتغييب الحريات 
والمشاركة والمساءلة وتجريم العمل السياسي 
المعارض والعم��ل الفكري، وأن العصبية تقوم 
بش��كلها المتطرف على إنكار حق اآلخر بالوجود 
وإلغائ��ه وتتضم��ن العصبيات القبلي��ة واإلثنية 
وتق��دم الحماي��ة والرعاي��ة ألعضائه��ا مقاب��ل 
الطاعة وال��والء، وهي عدوة االس��تقال الذاتي 

والتجرؤ على الفكر.
ولفت التقرير الصادر عن "المركز الس��وري 
لبح��وث السياس��ات"، إلى أن "األصولية تس��تند 
بشكل أساسي إلى التطرف الديني المؤسساتي 
وتتقاط��ع بش��كل كبي��ر م��ع التط��رف بمختلف 
أش��كاله وتتس��م بالقطعي��ة وإط��اق المواقف 
واألح��كام، وتهاج��م الفك��ر الحر ال��ذي يهددها 

بشكل أساسي".
وبين أن قوى التسلط المحلية تستمد قوتها 
من فضاء خارجي دولي يسعى إلى دعم غاياته 
السياس��ية وأهدافه العس��كرية بحجج مختلفة 
مث��ل دع��م الديمقراطي��ة وحماي��ة االس��تقال 

ومحاربة اإلرهاب. 
وقال إن القوى المدنية المحلية المتمثلة في 
الح��راك المجتمع��ي ومب��ادرات المجتمع المدني 
الس��اعية إل��ى تحقي��ق الطموح��ات واألولويات 
الوطنية بشكل تشاركي وسلمي بقيت مهمشة 

ومقموعة من قبل مختلف قوى التسلط. 
وأض��ح أن ارتباطاته��ا وانس��جامها والدعم 
ال��ذي تتلقاها من القوى المدني��ة العالمية التي 
تش��اركها األه��داف ف��ي الوص��ول إل��ى مجتمع 
عادل وإنس��انية مزدهرة يبقى غير فعال وذلك 
لتعارضه��ا مع أه��داف ق��وى التس��لط العالمية 
والمحلي��ة المس��يطرة. وكم��ا هي ح��ال القوى 
المدني��ة المحلية التي يت��م إقصائها فإن القوى 
المدنية العالمية الس��اعية إلى الس��ام والعدل 
غي��ر مرح��ب به��ا للمس��اهمة فيما يج��ري في 

سورية.
وبين التقرير أن الجذر المؤسس��اتي لألزمة 
يحمل بطيات��ه تناقض اجتماعي وثقافي فحين 
س��عى الحراك المجتمع��ي إل��ى التغيير تعرض 
إل��ى القمع م��ن الس��لطات السياس��ية, ومع بدء 
النزاع المس��لح تم قمع تطلع��ات القوى المدنية 
للوص��ول إلى مجتمع العدل والمس��اواة من قبل 
قوى التسلط المحلية الجديدة والقديمة لتحرف 
مس��ار الحراك باتجاه نزاع داخلي مس��لح. وخلق 
غي��اب حل��ول مدني��ة وسياس��ية لألزم��ة البيئة 
المناس��بة لاس��تقطاب والعصبي��ة واألصولي��ة 
يمك��ن أن يضح��ي المتورطون فيها بأنفس��هم 
ويحرمون اآلخرين م��ن حقهم في الحياة خدمة 

لقوى التسلط.
أجج��ت  الخارجي��ة  الق��وى  أن  إل��ى  ولف��ت 
النزاع المس��لح في س��ورية من خال دعم قوى 
التسلط المحلية المختلفة وقد غذى هذا الدعم 

السياسي والعسكري والمالي واإلعامي المأساة 
الس��ورية. بينما بقي الدعم، الذي تقدمه القوى 
المدنية العالمي��ة، خجوال ومحدودا يقتصر على 
المس��اعدات اإلنس��انية الت��ي بدوره��ا لم تكن 
كافي��ة لس��د الحاج��ات المتزاي��دة للمتضرري��ن 
من األزمة. وتش��ير الخارطة السياس��ية لألزمة 
الس��ورية إلى الدور الكبير للفاعلين الخارجيين 
وال��دور المح��دود للق��وى المدني��ة العالمية كما 
تظهر الفجوة الكبيرة بين أهداف قوى التس��لط 
وأولوي��ات المجتم��ع الس��وري, وانعك��س ع��دم 
اهتمام الفاعلين الرئيس��يين في النزاع المسلح 
بحاجات المجتم��ع وأولوياته إحباطا طال معظم 

السوريين.
ورأى أن الهوي��ة الس��ورية تزعزع��ت خال 
األول  متناقضي��ن،  بس��ياقين  متأث��رة  األزم��ة 
تضميني متمث��ل بالحراك المجتمعي الس��اعي 
لمجتم��ع تس��وده حق��وق المواطن��ة والعدال��ة، 
العصبي��ات  باتج��اه  يدف��ع  إقصائ��ي  والثان��ي 
والهوي��ات وال��والءات ما قب��ل الوطني��ة، فارضا 
بيئ��ة خ��وف تغ��ذي العصبي��ة واألصولي��ة التي 
ترف��ض "اآلخ��ر". وانعك��س ذل��ك ف��ي نش��وء 
مؤسس��ات تس��لط وق��وى اقتصادية تس��تخدم 
العنف والعصبية لتعزيز مصالح ومواقع مختلف 
األط��راف المش��اركة ف��ي الن��زاع المس��لح كما 
ظه��رت مؤسس��ات أصولية تدع��ي المعصومية 
وامتاك الحقيقة واإليمان. وترافق نش��وء هذه 
المؤسسات مع انتشار الخطف والتعذيب والقتل 
على أس��اس االختاف مما يس��اهم في إضعاف 

االنتماء والهوية الوطنية.
وبي��ن التقري��ر أنه يت��م اآلن إعادة تش��كل 
مس��تقبل س��ورية وهويتها الوطنية، من خال 
األزم��ة التي تمثل في جوهرها، نزاعا بين قوى 

التسلط وأولويات المجتمع السوري.
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موقع الفي�شبوك حتت ال�شغط لريف�ص الدخول بحملة 
االأ�شد االنتخابية يف �شوريا

نشر في صحيفة الغارديان البريطانية | 2 حزيران 2014
  دومينيك روش ورايا جلبي في نيويورك   ترجمة: مريم أسعد

قام نش��طاء حقوق اإلنس��ان بحمل��ة على موقع 
الفيس��بوك تدعو إلى رفض خدمة الموقع في الحملة 
السياس��ية للرئيس السوري بشار األسد قبل يوم غد 

وهو يوم االنتخاب في الباد.
فقد أطلقت »حملة سوريا« يوم اإلثنين عريضة 
مطروح��ة للتوقيع عل��ى االنترنت تدعو فيها ش��بكة 
التواص��ل االجتماع��ي األضخم »الفيس��بوك« بوقف 

حملة اتنخاب األسد: »سوا«. 
وق��د ت��م إط��اق حملة الفيس��بوك »س��وا« في 
العاش��ر من ش��هر أيار وقد حققت حتى اآلن أكثر من 
200.000 إعج��اب، كما أنه وبناء على مايقوله بعض 
الناشطون فقد ظهرت إعانات الحملة بشكل مختصر 
عل��ى صفحات بعض المش��تركين على الفيس��بوك، 
وذلك بن��اًء على الصفح��ات التي أعجب��وا بها أو على 
اهتماماتهم أو نشاطاتهم، وتلك اإلعانات قد ظهرت 
عل��ى أطراف صفح��ات بع��ض ممن ه��م معارضين 

لنظام األسد.
ويقول جون جاكسون من حملة سوريا: »لطالما كان 
األس��د متهمًا بجرائم حرب، فهو يستخدم ساح التجويع 
ض��د ش��عبه، ويرم��ي براميل متفج��رة عل��ى المدارس 
واألحياء الس��كنية، إنه يرمي بالقذائ��ف على المدنيين، 
لقد قام بأش��ياء تجم��ع غالبية منظمات حقوق اإلنس��ان 
عل��ى أنها جرائم خطيرة« ويضيف: »ف��ي الحقيقة، فإن 
سماح الفيسبوك لنظام األسد باستخدام خدمات الشبكة 

لحملته االنتخابية هو أمر يتجاوز الحدود«
وهنا قال الفيسبوك بأن اإلعانات قد تم وضعها 
من خارج س��وريا وتم إلغاؤها الحق��ًا، فهي تتعارض 
مع السياسة اإلعانية في الشركة التي يعلق متحدث 
لها: »إن هذه اإلعانات لم تعد موجودة على شبكتنا، 
لق��د أنهيناه��ا، فنحن كالع��ادة نلغ��ي اإلعانات التي 
تتع��دى عل��ى سياس��اتنا« وأض��اف: »نحن نس��تجيب 
لكل العقوبات المرتبطة بس��وريا وال نسمح بإعانات 

صادرة أو تستهدف سوريا«. 
وق��د أش��ار المتحدث إل��ى أن إدارة الفيس��بوك ال 
تدرس حاليًا إلغاء حملة »سوا« على الشبكة، فيقول: 
»لق��د وصل عدد مش��تركي الفيس��بوك إل��ى مايزيد 
ع��ن المليار، وهو يس��مح بحري��ة التعبي��ر، وبالتالي 
فإننا نحرص على أن يش��عر مش��تركينا بالراحة لدى 
دخوله��م للحدي��ث عما ي��روه مهمًا، ف��ي الوقت الذي 
تحاف��ظ فيه عل��ى مجتمع محت��رم وآم��ن« ويضيف: 
»حين يواجه الناس أمرًا يرونه مهينًا في مجتمعنا فإن 
هدفنا هنا ه��و أن نعطيه��م األدوات التي يحتاجونها 

للتعاطي مع الموقف«.
وق��د ت��م تحدي��د موع��د اإلنتخاب��ات الس��ورية 
ف��ي الثالث من حزي��ران ليكون األس��د مرش��حًا ثالثًا 
لمنافس��ان بال��كاد يكون��ان معروفين. فقام نش��طاء 
معارضون ممن يحاربون إلسقاط نظام األسد بشجب 
عملي��ة التصوي��ت معتبرينها ع��ارًا، حي��ث أنها تجري 
أثن��اء حرب أهلي��ة دامية، ومع معارض��ة ال تمثيل لها 
وغير قادرة على المش��اركة بس��بب قانون تم وضعه 
مؤخ��رًا يمنع من هم من ق��ادة الثورة ضد النظام من 
المنافسة، مما يؤكد تقريبًا أن النتائج ستكون لصالح 

والية األسد الثالثة لسبع سنين أخرى.
مع العلم أن عائلة األس��د قد حكمت سوريا ألكثر 

من أربعين عامًا.
ويعل��ق »جاكس��ون«: »إنه��ا انتخاب��ات مخزي��ة 
وظيفته��ا أن تحاف��ظ على نظ��ام بات معروف��ًا على 
نط��اق واس��ع بأنه يم��ارس عنفًا واضحًا ضد ش��عبه، 
ربم��ا يج��ب أن تكون هناك ح��دود لحري��ة تعبير ألي 
حزب سياس��ي في قلب ن��زاع أودى بحياة ما يزيد عن 

150.000 ضحية«.
وق��د تغط��ت األماك��ن العامة وش��وارع دمش��ق 
والمناطق األخرى الخاضعة لسيطرة النظام بإعانات 
والفت��ات للقائد صاحب ال� 48 عام��ًا، صور وملصقات 

بجم��ل تش��يد بالقائد وموّقعة باس��م حملة »س��وا« 
لتعلن عن االنتخابات التاريخية.

كم��ا كان للدعوات إلعادة االنتخاب ظهورًا واضحًا 
على ش��بكة االنترن��ت، حيث تم تخصي��ص صفحات 
عل��ى مواق��ع تويتر وإنس��تغرام ويوتي��وب لبث كافة 
األخب��ار المتعلقة بالحملة وللتش��جيع على االنتخاب، 
وقد وص��ل عدد مش��اهدات فيديوه��ات الحملة على 

يوتيوب إلى آالف المرات.
ووصل عدد مشاهدات أحد فيديوهات الحملة إلى 
مايقارب 13.000 مش��اهدة، وهو فيديو يصور مئات 
م��ن المدنيين المنتمي��ن لتيارات مختلف��ة مجتمعين 
لرفع العلم الس��وري فوق قمة قلع��ة قديمة ويؤدون 

التحية، لينتهي الفيديو بعبارة: »سوا أقوى«.
وكردة فع��ل دولية، فقد وصف س��كرتير الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة »ج��ون كي��ري« االنتخاب��ات بأنها 
»مهزل��ة« فيم��ا عارضت دول أخ��رى كألمانيا وفرنس��ا 
واإلمارات العربية المتحدة التصويت من أساسه فمنعت 
فتح مراكز انتخاب في السفارات السورية في أراضيها.

وفي الوقت الذي تجمهر فيه المئات عند السفارة 
الس��ورية في البلد المجاور لبن��ان للتصويت للرئيس 
الحال��ي، تح��دث التلفزي��ون الرس��مي الس��وري عن 
سقوط قذيفة على خيمة تأييد للحملة كان فيها عدد 
من مؤيدي النظام مودية بحياة 39 ش��خصًا ومصيبة 

205 شخص.
ه��ذا وقد أس��فر الصراع الس��وري عن ن��زوح ما 
يق��ارب 3 مايين الجئ إل��ى الدول المج��اورة ونزوح 

أكثر من 6.5 مليون شخص داخل سوريا.
المصدر األصلي للمقال:

http://www.theguardian.com/world/2014/
j u n / 0 2 / f a c e b o o k - b a s h a r - a l - a s s a d -
campaign-syria-election
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بوابة للبناء واملحا�شبة ودفن االأحقاد

ال�شوريني قــدر  الوطنيــة  امل�شاحلــة 
  ياسر مرزوق

يتزام��ن صدور ع��دد اليوم م��ع تأدية رأس 
النظام اليمين الا دستورية للمرة الثالثة والتي 
متنها: » أقس��م باهلل العظيم أن أحترم دستور 
وأن  الجمه��وري،  ونظامه��ا  وقوانينه��ا  الب��اد 
أرعى مصالح الش��عب وحريات��ه، وأحافظ على 
س��يادة الوطن واس��تقاله وحريته والدفاع عن 
س��امة أرضه، وأن أعمل عل��ى تحقيق العدالة 

االجتماعية ووحدة األمة العربية ».
وللمرة الثالثة يحنث األس��د باليمين، فبداًل 
م��ن رعاية مصال��ح الش��عب ذاق الش��عب قتًا 
وجوع��ًا وإرهاب��ًا وتهجيرًا، وبعي��دًا عن الضحايا 
م��ن المدنيي��ن والمعارضي��ن، فاق��ت خس��ائر 
النظام المئة وخمس��ين ألف قتي��ل من الجيش 
بشهادة مس��ؤولي النظام أنفس��هم، كما خسر 
أكثر م��ن 100 ألف من ش��بان الطائفة العلوية 
بش��هادة العلويين أنفس��هم، وبداًل من الحفاظ 
على سيادة الوطن، ُلزّمت سوريا واليًة إيرانية، 
أم��ا ع��ن تحقي��ق العدال��ة االجتماعي��ة ووفق��ًا 
للتقرير الصادر بش��كل مش��ترك بي��ن المركز 
الس��وري لبح��وث السياس��ات ومق��ره دمش��ق 
واألم��م المتحدة، ي��وم األربع��اء الماضي، فإن 
»نسبة الفقر في سورية وصلت حاليًا مستويات 
كارثي��ة حي��ث تس��عى الغالبي��ة العظم��ى من 
الس��وريين حاليًا للحفاظ على السبل الرئيسية 
لكسب الرزق وهو أمر لم يعد الكثيرون قادرين 
عليه«، مش��يرًا إلى أنه »م��ع حلول نهاية 2013 
كان هناك 3 من بين كل 4 س��وريين يعيش��ون 
في فقر فيما يعيش أكثر من نصف سكانها في 

فقر مدقع«.
وم��ع ذل��ك تعمد وس��ائل اإلع��ام الموالية 
إلى تصوي��ر ما يجري بانتصاٍر س��احٍق لألس��د 
وت��روج  إعامي��ة  حرب��ًا  وتخ��وض  وداعمي��ه، 
النتصاراتٍ كاذبة ف��ي حلب ودرعا وريف إدلب، 
وكأن الحفل��ة التنكرية تحت عن��وان االنتخابات 
ه��ي نهاي��ٌة لألزم��ة ووأدٌ للثورة، لك��ن الواقع 
مختل��فٌ عم��ا يتمن��اه األس��د، فالح��رب طويلة 
وتواطؤ العالم على ترك سوريا مستنقعًا يغرق 
فيه الجهاديون والميليشيات الشيعية وتستنزف 
في��ه إيران ب��ات مفضوحًا، وبع��د أن تؤدي هذه 
الح��رب دوره��ا يغدو س��قوط النظ��ام من باب 

تحصيل الحاصل.
 لك��ن ماذا بع��د س��قوط النظ��ام وأي قدٍر 
ينتظ��ر الس��وريين، ف��ي ملفن��ا الي��وم ق��راءٌة 
للمصالح��ة الوطني��ة كفك��ر وتطبي��ق وثقافة 
والتي تش��كل الحل الس��حري لمش��اكل سوريا 
المس��تقبل وبواب��ة للبن��اء والمحاس��بة ودف��ن 
األحق��اد، وطريق��ًا وحي��دًا للتعامل م��ع النظام 
أو بقاي��اه بعد الس��قوط، ونقص��د بالمصالحة 
الوطني��ة تلك التجربة التي اس��تفادت منها أمم 
األرض، ال المس��رحيات الهزلي��ة الت��ي ينفذها 
النظ��ام تح��ت ش��عار المصالح��ة عل��ى خلفية 

التجويع والقهر والتهجير.

عن امل�شاحلة الوطنية 
تعن��ي المصالح��ة الوطني��ة، ف��ي أبس��ط 
عل��ى  الوطن��ي  للتواف��ق  »عملي��ة  معانيه��ا، 
أساس��ها تنش��أ عاقة بين األطراف السياس��ية 
والمجتمعي��ة قائم��ة على قيم التس��امح وإزالة 

آثار صراعات الماض��ي، من خال آليات محددة، 
ووفق مجموعة من اإلجراءات«، وتجدر اإلش��ارة 
إل��ى حضور المصالحة الوطني��ة كمفهوم بقوة 
ف��ي التاريخ العربي واإلس��امي، إال أن أول من 
استخدم المصطلح في العصر الحديث، الزعيم 
الفرنس��ي التاريخي ش��ارل ديغول، الذي ألقى 
خطابه التاريخي عند عودته إلى فيش��ي للمرة 
األولى والذي أكد فيه على وحدة وفرادة فرنسا، 
وقد ش��كل مفه��وم المصالح��ة الوطنية لحمة 
الخطاب الديغولي، الذي رسخ االعتقاد بضرورة 
تحم��ل مس��ؤولية محو ديون وجرائ��م الماضي 
التي وقعت تحت االحتال أو إبّان حرب الجزائر، 
وق��د اس��تخدمه فيما بع��د الرئيس الفرنس��ي 
»جورج بومبيدو«، الذي تحدث في ندوةٍ شهيرة 
له ع��ن »المصالح��ة الوطنية« وعن االنقس��ام 
الذي تم التغلب عليه، جراء عفوه عن »توفيي«.

 ث��م اس��تخدم مانديا ه��ذا المفه��وم في 
جن��وب أفريقيا عندم��ا كان ما ي��زال قابعًا في 
السجن، إذ رأى أن من واجبه أن يضطلع بنفسه 
بقرار التف��اوض حول مبدأ إج��راء العفو العام، 
إال أن مانديا اكتش��ف أن إجراًء قانونيًا كالعفو 
لي��س كافيًا إلزالةِ إرثٍ م��ن التمييز وانتهاكات 
حقوق اإلنس��ان، لذا عم��د إلى تش��كيل« لجنة 
الحقيق��ة والمصالحة« وعلى رأس��ها األس��قف 
ديزموند توتو وهو رئيس أساقفة في الكنيسة 
األنغليكاني��ة وحائ��ز على جائزة نوبل للس��ام 
كما أنه أول أسود يشغل منصب السكرتير العام 
لمجلس كنائس جنوب أفريقيا، وأحد الناشطين 
البارزين المناوئين لسياسة التمييز العنصري.، 
وه��و أيض��ًا مؤل��ف كت��اب »ال مس��تقبل بدون 
صفح«. وكان هدف لجن��ة الحقيقة والمصالحة 
تحقيق وحدة وطنية لبلد أنقس��م على نفس��ة 
نتيج��ة لفت��رة الحكم العنصري الت��ى نتج عنها 

أعمال عنف وتصفيات على أساس عرقي.
إال ف��ي  الوطني��ة  المصالح��ة  وال تتحق��ق 
ظل واقع سياس��ي موس��وم باالنفتاح، والحوار، 
ل  والحرية، والتس��امح، كما يشترط، ثقافة تُنزِّ
االعتراف باألخط��اء، والبوح باألض��رار، والجهر 
باالنته��اكات، منزل��ة الصدارة ف��ي التفكير في 
دينامي��ة المصالحة. كما يقتض��ي، نظامًا قيميًا 
ناظِم��ا للدول��ة والمجتم��ع، من س��ماته الوفاء 
بااللتزامات، وربط القول بالفعل، وتجنب تكرار 
األخطاء والممارسات الجسيمة، والسعي الدؤوب 
إل��ى جعل الدول��ة للجمي��ع، كم��ا أن المصالحة 
تدعّ��م الديموقراطية من خ��ال إقامة عاقات 
التعاون الازم��ة لوضعها موضع التنفيذ بنجاح. 
كذلك، على المصالحة أن تحظى، من بين أمور 
أخ��رى، بدع��م العدالة االقتصادية والسياس��ية 

وبتشارك اجتماعي للسلطة.
وم��ن ينظ��ر الي��وم إل��ى بع��ض التج��ارب 
الناجحة في مجال المصالحة الوطنية » إسبانيا، 
البرتغ��ال، جنوب إفريقيا، التش��يلي..«، يلمس 
قيمة المفهوم في تكريس وتأكيد ما أشرنا إليه 
أعاه.. ففي زمن قياس��ي غي��ر معهود، تحولت 
إس��بانيا إلى نم��وذج ديموقراط��ي، بعدما ظل 
سجلها السياسي موسومًا بدماء الحرب األهلية 
التي حمل��ت أعتى النظم الش��مولية في القرن 
العشرين إلى سدة الحكم، واألمر نفسه ينطبق 

عل��ى جن��وب إفريقيا، التي ظلت لعق��ود مُدانة 
بالميز العنصري، والماحظة ذاتها تس��ري على 
دولة التش��يلي، التي تمَّ اغتصاب السلطة فيها 
من قبل العس��كر عام 1973 وتعرض المجتمع 

بكامله لموجة مستدامة من العنف والتنكيل.

العدالة االنتقالية وامل�شاحلة الوطنية 
ع��دال  البش��رية  األخط��اء  نح��وّل  »كي��ف 
��ت عل��ى حائ��ط منزل  بش��ريًا«..« كتاب��ة خُطَّ
رئيس أس��اقفة جن��وب إفريقي��ا ديزموند توتو 

في مدينة كيب تاون.
العدالة االنتقالية وحدها تؤسس للمصالحة 
الوطني��ة، خاصًة بع��د عهد من الن��زاع األهلي 
وانتهاكاتٍ جسيمة لحقوق اإلنسان التي أخّلت 
بثقة المواطن في النظام السياسي والقضائي 
لبلده إخااًل كامًا،وبات أكثر ش��عورًا أن الدولة 
ذاتها متورٌط��ة في ما يعيش في��ه، والمصالحة 
هي ش��كل من أش��كال العدال��ة االنتقالية التي 
تك��ون ضروري��ة إلع��ادة تأس��يس األم��ة على 
أسس ش��رعية قانونية وتعددية وديموقراطية 

في الوقت ذاته.
العدال��ة االنتقالي��ة بي��ن  يرب��ط مفه��وم 
العدال��ة واالنتق��ال، ويعن��ي  مفهومي��ن هم��ا 
تحقي��ق العدالة أثن��اء المرحل��ة االنتقالية التي 
تمر بها دولة أو مجتم��ع بعينه، فبعد دوامة من 
العن��ف ت��ؤدي إلى تحول سياس��ي ف��ي مجتمٍع 
ما، يجد هذا المجتمع نفس��ه أم��ام تركة ثقيلة 
م��ن انته��اكات حق��وق اإلنس��ان، لذل��ك يلج��أ 
المس��ؤولون الحكومي��ون ونش��طاء المنظمات 
غي��ر الحكومي��ة ف��ي انته��اج مختل��ف الس��بل 
القضائي��ة وغي��ر القضائي��ة للتص��دي لجرائم 
حقوق اإلنسان،وتستخدم في ذلك عدة مناهج 
من أجل تحقيق إحس��اس بالعدالة أكثر ش��مواًل 
وأبعد أثرًا.م��ن مثل إقامة الدع��اوى القضائية 
األفراد،كم��ا  م��ن  االنته��اكات  عل��ى مرتكب��ي 
حدث في كوس��وفو. أو إرس��اء مبادرات لتقصي 
الحقائق لمعالجة انتهاكات الماضي، كما حصل 
في س��يراليون. أو تقدي��م التعويضات لضحايا 
انتهاكات حقوق اإلنسان، كما حدث في المغرب.

وأوضح��ت األم��م المتحدة مفه��وم العدالة 
االنتقالي��ة ف��ي تقرير خ��اص أص��دره، في آب 
2004، أمينه��ا العام الس��ابق كوفي أنان، عرف 
فيه��ا العدالة االنتقالية بأنها »اآلليات التي يجب 
أن يقوم بها المجتمع للتعامل مع تركة تجاوزات 
الماضي واس��عة النطاق، بغية كفالة المساءلة 

وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة الوطنية«.
وتق��وم العدال��ة االنتقالي��ة عل��ى ع��دد من 
اآللي��ات، أوله��ا تقص��ي الحقائ��ق عب��ر تش��كيل 
لج��ان الحقيقة، على غرار م��ا حصل في الكونغو 
إفريقي��ا،  وجن��وب  وغواتيم��اال،  الديمقراطي��ة، 
وسيراليون، وتعتبر عملية تقصي الحقائق شرطًا 
لتوثي��ق الجرائ��م واالنته��اكات تمهيدًا لمحاس��بة 
مرتكبيه��ا، ولجان الحقيقة هيئ��ات غير قضائية، 
وصاحي��اتها أق��ل بكثي��ر من س��لطات المحاكم، 
وليس لها سلطة إنفاذ توصياتها، وغالبًا ما تكون 
م��دة عمل هذه اللجان لمدة عام أو عامين، وتركز 
على انتهاكات حقوق اإلنسان وفي بعض األحيان 

على المعايير اإلنسانية كذلك.
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ثانيه��ا رفع الدعاوى القضائي��ة التي تعتبر 
عنصرًا أساس��يًا من عناصر التصدي المتكامل 
لانتهاكات الواس��عة النطاق لحقوق اإلنس��ان، 
وإذا كان الب��د أن ينص��ب رف��ع الدع��وى عل��ى 
المتهمي��ن م��ن األفراد، كم��ا ينبغ��ي أن تهدف 
برامج إقامة الدعاوى أيضًا على استعادة كرامة 
الضحاي��ا واس��ترداد ثق��ة الجمهور في س��يادة 

القانون.
ثالثه��ا عملية التعويض الم��ادي والمعنوي 
للضحاي��ا وينط��وي مفه��وم التعوي��ض عل��ى 
مع��ان عدي��دة منه��ا اإلق��رار بفض��ل الضحايا 
جماعاتٍ وأفرادا، وترس��يخ ذك��رى االحتجاجات 
أو االنتهاكات أو الث��ورات في الذاكرة الجماعية، 
إضاف��ة إلى أن مب��دأ التعويضات أصب��ح إلزاميا 
بموج��ب القان��ون الدول��ي. وتأخ��ذ التعويضات 
نمطي��ن؛ أحدهما: مادي يتمث��ل في صرف منح 
وأموال وإجراءات لمساعدة السكان الذين نزحوا 
هروبا م��ن بطش أنظمة الحك��م، على نحو ما 
حدث بالنس��بة للفارين من بط��ش النظام في 
س��وريا، أو إعادة اإلدماج في المناصب السابقة 
ف��ي الوظائف العمومي��ة، أو وضع برامج خاصة 

إلعادة تأهيل الضحايا.
أما النمط الثان��ي فمعنوي، مثل تخصيص 
أماكن عامة وأسماء الشوارع أو رعاية المعارض 
الخاص��ة أو بن��اء النصب التذكاري أو تش��ييد ما 
يطل��ق علي��ه »متاحف الضمير« كم��ا هو حادث 
في جن��وب إفريقيا. وتتمثل أهمية هذا المدخل 
ف��ي الرغبة في اس��تحضار ذك��رى الضحايا، أو 
التعرف عليه��م، أو تعريف الناس بماضيهم، أو 
زي��ادة وعي المجتم��ع، أو دع��م أو تعديل رواية 

تاريخية. 
إضافًة إلصاح المؤسس��ات، والش��رطة أو 

أجهزة األمن واالستخبارات أو إعادة هيكلتها.

امل�شاحلة والقانون 
ال يمك��ن التفكي��ر ف��ي أي مصالحة وطنية 
م��ن دون الع��ودة إل��ى حك��م القان��ون وتعديل 
الموقف من الدس��تور، بحيث يصبح أداًة في يد 
األف��راد المحتاجين لضمان��ات قانونية ال في يد 
السلطة التي تملك أساسًا كل الوسائل للضغط 
على األفراد والحد من حرياتهم والتقليص من 
حقوقه��م، كم��ا أنه ال أمل من نج��اح أي مبادرة 

للمصالح��ة، من دون إقرار الجميع بأن س��ورية 
وطن السوريين بالتساوي، وال ينبغي أن تفرق 
أو تميز بين أبناءها، وال أن تضمن لبعضهم من 
المصالح والفرص م��ا ترفضه لبعضهم اآلخر، 
ال باسم االنتماء العائلي وال االنتماء االجتماعي 
وال األص��ول المناطقي��ة وال العقائد السياس��ية 
أو المذهبية وال أن تكرس س��يادة قس��م منهم 
عل��ى القس��م اآلخر، ال بالقان��ون وال بالقوة وال 
بالتربية، وال بأي وس��يلة أخرى، وهذا يعني أن 
تكون س��وريا وموارده��ا وقيادتها والمش��اركة 
ف��ي بناءه��ا وتحدي��د مصيره��ا ومس��تقبلها، 
لي��س فيهم م��ا هو حكر ألح��د أو لفئ��ة ما من 
دون اآلخرين، وم��ن دون هذا القبول بالخضوع 
الع��ام، من أبناء أصح��اب المس��ؤولية إلى أبناء 
أفقر الش��رائح االجتماعي��ة، للقان��ون واإلقرار 
بالمساواة التامة بين الس��وريين والنظر إليهم 
جميع��ًا كمواطني��ن م��ن درجة واح��دة والتخلي 
نهائي��ًا عن عقلية التفوق واألبوية واألس��بقية، 
س��تبقى س��وريا مقس��ومة ال محالة بين أسياد 
وعبي��د، وس��يكون م��ن الصع��ب األم��ل ب��أي 
مصالحة ممكنة ومحتملة وستس��ير أكثر فأكثر 

نحو التفكك والخراب والتفتت واالنفجار.
و لو افترضنا أنه عل��ى المعارضة أن تقبل 
بالمشاركة مع النظام في الحكم والتعاون معه 
في إطار الحفاظ على القواعد المرعية القائمة 
والتخلي عن مطل��ب الديمقراطية المفتوحة أو 
المواطن��ة، حتى تطمئنه وتش��جعه على البحث 
عن تس��وية يتنازل فيها عن بع��ض امتيازاته، 
فلن تكس��ب الباد ش��يئًا على اإلط��اق، بل إن 
العك��س هو الصحي��ح، ذلك أن المجتمع س��وف 
يخس��ر بني��ة المعارض��ة ول��ن يبقى هن��اك ما 
يمكن أن يش��د اهتمام الفئات واألفراد الذين ال 
يدافع أحد عن مصالحهم س��وى ق��وى التطرف 
واالنقاب، وتخلي المعارضة عن مطلب التحول 
نح��و الديمقراطية، يعني أنها تضحي بوجودها 
نفس��ه ومن هنا ف��إن المفاوضات بي��ن الحكم 
والمعارض��ة القائم��ة، إذا كان��ت تري��د بالفعل 
أن تجس��د نواة س��وريا الديمقراطي��ة المرتقبة 
وتق��وم بوظيفتها المنتظ��رة منها، ال يمكن وال 
ينبغ��ي أن تمس المبادئ الت��ي تؤمن بها، وفي 
مقدمه��ا إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يعتمد 
التصوي��ت الش��عبي الع��ام ويعيد الس��يادة إلى 
الش��عب، ولكنها تقتص��ر على مناقش��ة وتيرة 

االنتقال والضمان��ات المختلفة التي يمكن لكل 
طرف أن يقدمها من النظام والمعارضة لتأمين 
انتق��ال تدريجي لكن فعلي نح��و نظام منتخب 

ملتزم بمبادئ جنيف والشرعية الدولية.

العقد االجتماعي 
ال بد من أن تنت��ج المصالحة الوطنية عقدًا 
اجتماعي��ًا جدي��دًا، يتواضع الناس في��ه على أن 
يوجدوا أدوات ما، تس��مح لهم بالتعايش ضمن 
نواظ��م معينة، لك��ن بالنهاية، ه��ذا العقد هو 
عملي��ة تتح��دد وتتبل��ور ف��ي إط��ار التوازن��ات 
االجتماعي��ة والطبقي��ة والسياس��ية والثقافية، 
بالنهاي��ة ص��راع اجتماع��ي وطبقي وسياس��ي 
وثقاف��ي، ولذل��ك ال يكفي ب��أن نق��ول بالعقد 
االجتماع��ي، وإنم��ا الب��د م��ن أن نق��ول أن أية 
س��لطة تص��ل إلى س��دة الس��لطة، ال تتفق مع 
الناس على أن تصل هكذا إلى الس��لطة، وإنما 
ه��ي تص��ل م��ن مواقعه��ا، م��ن مواق��ع قوتها 
االقتصادية والثقافية والسياس��ية، ومن ثم ما 
علينا أن نؤس��س له اآلن، هو أواًل أن نركز على 
مفه��وم التعددي��ة الذي يقر بواق��ع الحال، دون 
أن ن��اح على مفهوم العق��د االجتماعي، فالعقد 

االجتماعي هو ناتج الموقف.
العق��د االجتماع��ي يج��ب أن يك��ون واضحًا 
ف��ي إطار كونه حال��ة من العاق��ات والتوازنات 
والصراع��ات، أي بوصف��ه عق��دًا يأت��ي نتيج��ة 
صراعات اجتماعية وطبقية وسياسية وثقافية، 
وليس تواضع��ًا بين الناس تنادوا ألن يجلس��وا 
ويتفقوا على ش��يء ما، هذا االتفاق هو صراع، 
بحس��ب كارل مارك��س ال��ذي يؤك��د عل��ى أن 
الس��لطة جزء من الدولة، وهب بأساسها سلطة 
طبقي��ة، تظهر ف��ي دس��توريتها بوصفها ناتج 
عق��د اجتماعي ما، فهي حالة من حاالت الصراع 
ال��ذي يف��رز فئة أو أخ��رى تصل إلى الس��لطة، 
وحي��ن تص��ل إل��ى الس��لطة وتلت��زم بالقواعد 
الدس��تورية يب��دو األم��ر كأنه عق��د اجتماعي، 
يش��ترط على م��ن يصل إل��ى الس��لطة، حتى 
ل��و كان يصل بطبيع��ة الحال م��ن مواقع قوته 
الطبقية واالجتماعية والسياس��ية، بالبنية التي 
أسهم في تكوينها وأال يخرج عليها، يتجلى ذلك 

في مقولة الجميع تحت القانون.

. . 
ف
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بني الثورة والثوار
  خالد كنفاني

يبدو أن مصطلح »ثورة« قد احترق أو كاد..
تاهت بوصل��ة الثورة وتاهت بوصلة الثوار، 
وال��كام ينطبق على من ال يزالون يس��تحقون 

لقب »ثوار«.
بعدم��ا كتبن��اه ف��ي الس��ابق ع��ن سياس��ة 
القطيع يبدو أن اليأس دب في نفوس الكثيرين. 
فاز السيس��ي برئاسة مصر بنس��بة %96 بينما 

يفوز بشار األسد بنسبة 88%!
ها ه��ي الديمقراطية تزي��ن أوطاننا فلماذا 

الثورة إذًا؟ 
ال يس��تطيع الم��رء س��وى أن يتأم��ل ه��ذه 
المه��ازل الوطني��ة الامحدودة في ب��اد تدعي 

شعوبها أنها قامت بثورات لإلطاحة بالطغيان.
يرق��ص الناس فرح��ًا بانتص��ار الديكتاتور 

وفرحًا بنسبة %96، وماذا كسب الثوار إذًا؟
ه��ل ه��ي رس��الة إل��ى كل م��ن يحلم��ون 
بالتغيير: هاجروا أو عيش��وا كاألغنام، وال حلول 
وس��ط وال تغيي��ر أو حري��ة هنا، الحري��ة هناك 
بعي��دًا فيما وراء البح��ار، أما هن��ا فأنتم ال أحد، 

»ومن أنتم؟«
وب��كل وضاع��ة الطاغي��ة ال يخج��ل األس��د 
م��ن التصريح: »ال يجب إطاق الن��ار فرحًا خوفًا 
على حياة المواطنين«، نعم يا س��يادة الرئيس، 
ال مش��كلة ف��ي إلق��اء البرامي��ل المتفجرة على 
رؤوس المواطنين ومنازلهم ولكن قلبك الرحيم 

يخشى على المواطنين من األعيرة النارية!
ال أعتق��د بأننا ال زلنا بحاج��ة ألية تعريفات 
أو مصطلح��ات لوص��ف الحال��ة العربي��ة عمومًا 
والس��ورية خصوص��ًا، فاالنحطاط أش��د من أن 

يوصف واأللم أقوى من أن نصرخ ألجله.
أب��واب  عل��ى  الس��وريين  آالف  يصط��ف 
الس��فارات الس��ورية الت��ي س��محت الحكومات 
المستضيفة بقيام االنتخابات على أرضها وهم 

سعداء بانتخاب الطاغية من جديد. 
»ه��ل أن��ت ن��ازح هن��ا؟« يس��أل الصحفي، 
يجيب: »نعم منذ ع��ام«، »ومن انتخبت؟«، يأتي 

الجواب با تردد: »السيد الرئيس طبعًا«.
ال يج��ب أن يغضب أحد عندما قلنا األس��بوع 
الماض��ي: »يعيش القطي��ع«، فالقطيع هو فعًا 

من سيعيش والموت لألغبياء )األحرار سابقًا(.
إن الغض��ب الذي يعتمل ف��ي دواخلنا يحرق 

مدينة بأكملها على االنتكاسات التي نحياها.
يعتبر خادم الحرمين وملك اإلنس��انية فوز 
السيس��ي »نصرًا لإلس��ام والعروب��ة«، ولو أنه 
ج��اء بانق��اب ول��و أنه أقص��ى كل المرش��حين 

اآلخرين بل ومنعهم من الترشح أصًا.
وبكل صفاقة سعودية معهودة يدعو خادم 
الحرمين السيسي »لتقبل الرأي اآلخر«، باعتبار 
أن المملك��ة ق��د وصل��ت مراح��ل متقدم��ة من 
الديمقراطية وحرية اإلنس��ان وحري��ة المعتقد 

وحرية الفكر.
أرس��لت  الوضاع��ة ذروته��ا عندم��ا  وتبل��غ 
الس��عودية مراقبي��ن للمس��اعدة عل��ى مراقبة 
الذي��ن  الس��عوديون  المصري��ة،  االنتخاب��ات 
يعتب��رون االنتخ��اب حرامًا والطاع��ة لولي األمر 
مقدسة والديمقراطية رجسًا من عمل الشيطان 
يرس��لون مراقبي��ن لمراقبة االنتخاب��ات في بلد 
آخ��ر. ومن أين لهم الخبرة في مراقبة انتخابات؟ 
ربم��ا كان القصد المراقبة عل��ى طريقة أجهزة 

االس��تخبارات للتأك��د م��ن فوز الطاغي��ة وليس 
المراقبة بمعناها األوروبي.

ال ش��ك أن أق��ذر األدوار هو دور الس��عودية 
الت��ي م��ا وضعت ثقله��ا في أم��ر إال قضت عليه 
وخربت��ه، وأمثل��ة التاري��خ الحديث أكث��ر من أن 
تحص��ى. ويكف��ي ه��ذا التناقض الص��ارخ في 
الموقف السعودي من األزمات في مصر وسوريا 
على سبيل المثال، فهي تدعم الحكم العسكري 
الديكتات��وري ف��ي مصر بينم��ا »تدّعي« العمل 
على نشر الديمقراطية ودعم الحرية في سوريا 
من بلد ال يس��مح للمرأة بقيادة س��يارة ألنه »ال 

تجوز والية المرأة«.
من بقي من الثوار اليوم؟

تح��ار األس��ئلة جواب��ًا ح��ول ماهي��ة الث��وار 
وانتماءاتهم وأجنداته��م ومعاركهم وتوجهاتهم، 
تتحرك س��احات القت��ال هنا وهن��اك دون خارطة 
مفهوم��ة وال أه��داف واضح��ة، عل��ى األقل ليس 
للمش��اهد العادي. تس��يطر المعارضة )كائنًا من 
كان��ت( على إح��دى المناط��ق، ويس��تمر القصف 
انس��حاب  حت��ى  النظ��ام  ق��وى  م��ن  والتدمي��ر 
المعارضة وانتقالها إلى جبهة جديدة ال يعرف أحد 
من اختارها وأس��س اقتحامها. لم نعد نسمع منذ 
زمن بأي هجوم على معسكرات للجيش السوري 

أو مراكز للمخابرات عدا بعض الحاالت القليلة. 
فق��د كثي��رون اإليم��ان به��ذه الث��ورة بع��د 
المش��هدين  وبع��د  تش��هده  ال��ذي  الخل��ط  كل 
المص��ري والليب��ي حي��ث ب��دا واضح��ًا أن عودة 
العس��كر باتت الخيار الوحيد الذي تريد الواليات 
المتح��دة وحلفاؤه��ا ف��ي الخلي��ج فرض��ه ف��ي 
حياته��م  الكثي��رون  فق��د  بأكمله��ا.  المنطق��ة 
وأحبته��م ومصادر رزقهم تحت ش��عارات الثورة 
والحرية التي تمت س��رقتها من متسلقي الثورة 
الس��وريين وغيره��م ممن تعم��دوا قتل الهدف 

ووأد أحام السوريين في مهدها.
ماذا بقي من الثورة اليوم؟

هناك بقايا صور لمظاهرات عفوية وشباب 
وش��ابات وج��دوا لحياته��م معن��ى جدي��دًا ورأوا 
حلمه��م عل��ى بعد أمت��ار قليل��ة م��ن التحقيق 
فقرروا ممارس��ة أبس��ط حقوقه��م برفع أعام 

الوطن وشعارات الحرية والكرامة.
ال ت��زال بقاي��ا ص��ور المج��ات االلكترونية 
وقصاص��ات الورق التي كان ينش��رها الش��باب 

عل��ى عتبات البي��وت وفي حارات المدن تبش��يرًا 
بالحرية القادمة.

تمر أمامنا صور التجمعات القروية والشعبية 
صادحة بأغاني الحري��ة ورفض الظلم في أكثر 
المشاهد سلمًا ورقيًا بينما كان النظام المتوحش 

متربصًا بهؤالء للقضاء على »الفتنة«.
بقي م��ن الث��ورة ص��ور الناش��طين الذين 
يتحدث��ون عبر قن��وات االنترنت لنق��ل الحقيقة 
وحشد الناس، لم يطلبوا في أي لحظة دعم أحد 
وال أم��وااًل وال مؤتمرات ومجالس، كانوا يريدون 
م��ن ال��دول األخ��رى مقاطع��ة النظام وحس��ب 

وليتركوا الباقي للسوريين.
ولكن، ما الحصيلة اليوم؟

اش��ترك النظام وحلفاؤه وأصدقاء الش��عب 
الس��وري في دفن الثورة وقيمها وأهدافها وقام 
الجمي��ع بتحويلها إل��ى معارك وحروب س��يطرة 
وك��ر وف��ر ونه��ب وس��لب وعصاب��ات مجرمين 
وقط��اع ط��رق، وتح��ول معارض��و األم��س إلى 
متس��ولين وأثرياء ومنتفعين يبيعون الخطابات 
مقاب��ل مبال��غ زهي��دة ويتاجرون بص��ور اآلالم 
الس��ورية مقابل اإلقامة في أفخم الفنادق حتى 
أن أوزانهم زادت وروائح عطورهم الغالية فاحت 

وباتت تزكم األنوف ألنها حصيلة تجارة الدم.
بق��ي لن��ا األمل والذي يب��دو مهاج��رًا بعيدًا 
تاركًا لن��ا البؤس واليأس وال ع��زاء للعرب، فإما 
أن تعيش كاألغنام أن تبحر خلف الحدود وتختار 

حياة جديدة وأمًا جديدًا.
آخر الكام: يقول نزار قباني

حروفٌ ال مباليٌة
أبعثرها..

على دفترْ..
بال أمٍل بأن تبقى
بال أمٍل بأن تُنشرْ
لعلَّ الريحَ تحمُلها
فتزرع في تنّقلها

هنا حرجًا من الزعترْ
هنا كرْمًا
هنا بيدرْ

هنا شمسًا
وصيفًا رائعًا أخضرْ

مقاتلين من الجيش الحر في حي صاح الدين بحلب



13

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ن 4

يرا
حز

 8 
  )1

42
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ظر

ة ن
جه

و

عودوا، االأر�ص حنت لكم
  خالد قنوت

هذا ي��وم ذكرى نكس��ة 1967، الي��وم الذي لم 
نتمك��ن بعد م��ن إخراجه م��ن أعماقنا فظ��ل عنوانًا 
للزم��ن الذي تاله في وجدانن��ا العربي غير القادر على 
تجاوز محناته وهزائمه بأن يؤس��س لمرحلة النهوض 
واالنتصار سياس��يًا، اقتصاديًا، اجتماعي��ًا حتى ننتصر 

عسكريًا.
في التاس��ع من حزيران أعلن راديو دمشق وقف 
إطالق النار من جانب واحد فكانت فرصة االسرائيليين 
للتقدم على أرض الجوالن دون أن تطلق طلقة واحدة 
فم��ا كان من القيادة الس��ورية إال أن أصدرت األوامر 
باالنس��حاب الكيفي للقوات الس��ورية المرابطة على 
خ��ط الجبهة إلى مدين��ة حمص وبأم��ر وقعه رئيس 
هيئة األركان أحمد س��ويدان، وس��ط دهش��ة وحيرة 
الجنود والضب��اط حيث لم تحدث بعد أي اش��تباكات 
مع العدو االس��رائيلي. في البيان العس��كري رقم 66 
الص��ادر عن وزير الدفاع حافظ األس��د أعلن على أثير 
إذاعة دمش��ق عن س��قوط القنيطرة قبل اربع ساعات 
من دخول القوات االسرائيلية إليها، حيث يذكر ديفيد 
إليعازر قائد القوات االس��رائيلية في الجبهة الشمالية 
أن دخول قواته إلى الجوالن كان باألمر الميسر واصفًا 
أرض الج��والن بالجن��ة الحقيقي��ة. الكارث��ة الوطنية 
الكبرى كانت بنزوح معظ��م أهالي الجوالن بتحريض 
من القيادة السياس��ية آنذاك في مش��هد ممائل لما 
حدث م��ع فلس��طينيي 1948 و1967 على أمل وعود 
بالعودة بعد التحرير الذي لم ولن يأتي بأيدي من سلم 
الجوالن. قامت اس��رائيل بتغيير ديموغرافي للجوالن 
واس��تقدمت قطعان المس��توطنين االسرائيليين من 
العالم وصارت المدن والقرى السورية التي لم تسوى 
باألرض باس��ماء عبرية. النازح��ون الجوالنيين، وبعد 
عدة س��نوات من حكم حافظ األس��د لم يعد يجدون 
وقتًا في إذاعة دمش��ق إلرس��ال نداءاتهم ألهلهم في 
الج��والن المحتل للصمود والوع��ود بالعودة واكتفى 
النظام بالس��ماح لهم س��نويًا في ذك��رى عيد الجالء 
بالم��رور على حواج��زه األمني��ة دون تصريحات عبور 
لتب��ادل التحيات مع أهلهم في الطرف اآلخر متخوفين 
من حق��ول ألغام تبي��ن أنها كذبة أس��دية مع بداية 

الثورة.
األس��بوع المنص��رم، تح��دث أح��د الناش��طين 
األحرار ف��ي مخيم الزعتري ع��ن أن أرض حوران تكاد 
تك��ون فارغ��ة من أهله��ا الذين ن��زح معظمهم منذ 
بداي��ة الثورة بفعل وحش��ية النظام وبطش��ه بالقرى 
الثائ��رة إل��ى األرضي األردني��ة حيث اس��تقبلوا بدايًة 
من الش��عب األردن��ي في بيوتهم ولك��ن األمر تحول 
إلى كاب��وس ومعتقل كبير س��مي بمخي��م الزعتري. 
يضيف الناش��ط أن قضيتهم األساس��ية ف��ي التغيير 
نحو س��ورية حرة كريمة تحولت مع الثالث الس��نوات 
الماضية إلى قضي��ة الجئين وأعلن أن ناقوس الخطر 
بدأ يقرع عن موضوع ترانسفير كبير يخطط له دوليًا 
لتوطي��ن الالجئين الس��وريين في مناط��ق صحراوية 
على الحدود مع األردن وبحماية دولية لمس��احات من 
األراض��ي يتم التعاقد على اس��تئجارها م��ن الحكومة 
األردنية لعشرات الس��نين ثم وعود بتهجيرهم لدول 
بعيدة كاس��تراليا وكندا والسويد مستقباًل في مقابل 
نق��ل اعداد من اإليرانيين واللبنانيين والعراقيين من 
المتطرفين الشيعة إلى حوران وأن هناك عمليات بيع 
لمس��احات كبيرة من األراضي باسعار خيالية ولجهات 
غي��ر معروفة س��بقتها عمليات تزوير لوثائق س��ورية 
لمواطنين لبنانيين وعراقيين يحملون نفس االس��م 

العائلي من السوريين.
في تاريخ الش��عوب هناك بديهيت��ان: األولى أن 
الشعوب المهاجرة تصحب قضيتها ووطنها معها وال 

تعود للوطن م��ع المرور الطويل للزم��ن. الثانية أنه 
ال يمك��ن أن تترك مناطق خصبة وقابلة لالس��تيطان 
هجرها اهلها ألي س��بب كان دون أن تملؤها ش��عوب 
أخ��رى كما ه��ي المصال��ح السياس��ية واالقتصادية، 
لذلك من المنطقي أن يكون ما يحذر منه الس��وريين 
الالجئين صحيحًا وخاصة أن سياس��ة النظام األسدي 
ال تختلف عن سياس��ة الدول��ة الصهيونية في التغيير 
الديموغراف��ي للمناطق التي تجتاحه��ا ضمانًا لبقائه 

في السلطة.
الس��وريون الالجئ��ون يعب��رون يوم��ًا بعد يوم 
ع��ن أن خطأ وطني��ًا كبي��رُا قد ح��دث بخروجهم من 
أراضيه��م وقراه��م ومدنه��م ويس��تذكرون الوعود 
باالنتصار السريع على النظام عام 2011 الذي أعلنت 
عن��ه العديد م��ن الق��وى السياس��ية المعارضة وعن 
ق��رب عودتهم الس��ريعة وكأن دروس التاريخ القريب 
تس��تعاد من التجربة الفلس��طينية يوم اقسم الحكام 
العرب بعودة الالجئين الفلس��طينيين الس��ريعة بعد 
االنتص��ار عل��ى عصابات الهاغانا التي أسس��ت لدولة 
اسرائيل قبل ست وستين سنة. صحيح أن عنف النظام 
وجبروته كان فوق التصور والخيال مما جعل الكثيرين 
ينتق��ل لما بع��د حدود الوط��ن ولكن الس��وريين لم 
يتركوا وطنهم يوم قصفتهم الطائرات الفرنسية ايام 
احتالله��ا ولم يغادروا حوران نفس��ها في كل الحروب 

العربية االسرائيلية.
ما أنقله ب��كل صدق هو ما كان يقوله الناش��ط 
السوري في مخيم الزعتري والذي اضاف أن السوريين 
هن��اك بدأوا جديًا بالعودة وتحت أي ظرف كان وأنهم 
يقوم��ون بحمل��ة وطنية لع��ودة الالجئي��ن إما دفعة 
واح��دة وتحت أنظار العال��م أو بطريقة الدفعات حيث 
ينتقل البع��ض للتحضير لعودة الدفع��ات األخرى في 
توفي��ر مناطق الوقاية من القص��ف الجوي والمدفعي 
وفي حف��ر خنادق في أراضيه��م وقراهم وبناء مالجئ 
تح��ت األرض تتوفر فيها األدوات والوس��ائل للحماية 
والطبابة واألهم العودة لزراعة ارضهم والبدء بالدورة 
االقتصادية في حياتهم بعد ثالث س��نوات من تسول 

الدول على أكتافهم.
يقول الناش��ط وباس��م حمل��ة ع��ودة الالجئين 
الس��وريين: عودتن��ا للوطن صارت واجب��ًا وطنيًا وفي 
كل الظروف قبل أن تصبح عودتنا قرار أمميًا كأي قرار 

عودة لن يطبق، فبعودتنا سنحقق ما يلي:
1 -  س��نعتمد عل��ى س��واعدنا ونخ��رج م��ن ذل 
المس��اعدات الدولي��ة والس��رقات الموصوفة من أي 

جهة وصائية أو معارضة.
2 -  سنس��تعيد ثورتنا التي سرقت ونعيد ترتيب 

أمورنا وحياتنا لدعم هذه الثورة العظيمة.
3 -  سنخرج التنظيمات المسلحة الطفيلية وأمراء 
الح��رب الذي��ن اس��تباحوا المناطق التي ن��زح أهلها 

ونسقط أي فكر ديني متطرف ال يعبر عنا كسوريين.
4 -  س��نعيد ترتي��ب صفوف الث��ورة من القواعد 
وحت��ى القيادة ألننا نح��ن أم الولد وأهله وليس الذي 

يتنقل في فنادق العالم.
5 -  ل��ن نقبل بأن يدخل إل��ى اراضينا أي دخيل 
فنحن أهل البلد ونعرف بعضنا جيدًا وكل من يدخلها 
بهدف احتاللها لن يخرج منها إلى الشمس أبدًا، هذه 

أرضنا وعرضنا ومستقبلنا.
6 -  عودتن��ا للوطن هي اس��اس عودة س��ورية 
كاملًة وطنًا لكل السوريين وإسقاط النظام أول طريق 
الح��ل الوطني وأول خطوة في مش��وارنا الطويل تبدأ 

بعودة الالجئين السوريين.
لقد ق��دم الرج��ل اس��تراتيجية وطني��ة حقيقية 
وواقعي��ة للخروج م��ن عنق الزجاجة الت��ي وضعتنا به 
معظم القوى الدولية واإلقليمي��ة والمحلية بعد قيام 
ثورة الحرية والكرامة الس��ورية حيث كل المؤش��رات 
تؤكد عملها على وأد الثورة وحرق مس��تقبل س��ورية 
بالصراع��ات واألزم��ات، والرج��ل بس��ليقته الوطني��ة 
وحسه العالي طرح حاًل متكاماًل لحالة االستعصاء التي 

أصابت مسيرة الثورة.
إنن��ا كس��وريين جميع��ًا، م��ن واجبن��ا الوطن��ي 
واالخالقي واإلنس��اني أن ندعم بكل األش��كال حملة 
عودة الالجئين الس��وريين وبكل ق��وة ألنه بعودتهم 
س��نخلق ذاك التوازن األكثر تأثيرًا من مس��ار األحداث 
على األرض وس��يقلب الطاولة على من يخطط للنيل 
من سورية ارضًا وش��عبًا فالسوريون يدفعون قرابين 
القادم��ة وعودته��م ألرضه��م ووطنه��م  حريته��م 
وتش��بثهم بها هو الذي سيحقق حلمهم ويثبته واقعًا 

ويفرضه فرضًا على الجميع.

حمص - شارع الكورنيش
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثامن ع�شر 10/18 
كن��ت ف��ي الي��وم الفائ��ت أتحدث ع��ن محمد 
ضميري��ة، إن أه��م ح��دث ش��اهده ورواه ه��و ما 
يخ��ص المج��زرة الش��هيرة: مجزرة تدم��ر والتي 
كانت أهم إنجاز أنجزه رفعت األسد، وسيظل هذا 

اإلنجاز مفخرة إلى يوم الدين! 
رأى ف��ي الس��احات الجن��ود يطلق��ون النار 
على س��جناء عزل،ورأى ه��ؤالء الجنود يحملون 
البلطات ويضرب��ون رؤوس من لم يموتوا بعد، 
وس��مع وه��و واقف عل��ى أكتاف زمائ��ه إطاق 
الرصاص في المهاجع وأصوات تصيح اهلل أكبر، 
وتطلب النجدة، وتستغيث بالواحد القهار ويقدر 

العدد بين ألفين، وثاثة. 
وف��ي ع��ام 1989 فتح��ت زيارت��ه، وهو من 
موالي��د 1935 كان يعمل في مركز صحي لصالح 

شركة الزجاج التي على طريق الكسوة. 
الثال��ث هو مصطفى السوس��ي من الاذقية 
من مواليد 1950 طي��ار نقيب، وطائرته ميغ 21، 
اعتق��ل عام 1983، أقام ش��هرًا ف��ي أقبية القوى 
الجوي��ة، وتح��وَّل بعدها إلى س��جن تدم��ر، زاره 
أهله منذ عام، للوهلة األولى لم يتعرف عليه أحد 

من األهل. 
اليوم التا�شع ع�شر 10/19

ج��اء همدان مقصود م��ن مهاجع حزب العمل 
بعد نوم ليلتين قال: 

هناك اعتقاالت في المحافظات الشرقية دير 
الزور – الحس��كة – الرقة. طال��ت هذه االعتقاالت 

حزبين من أحزاب /التجمع/ وهما: 
1 - حزب العمال الثوري الذي أسس��ه ياس��ين 

الحافظ
2 - واالتحاد االش��تراكي العربي الذي أسسه 

الدكتور جمال األتاسي. 
وأضاف: قبل االعتقاالت وزعت منشورات في 
المحافظ��ات الث��اث بتوقيع التجمع تن��دد بمؤتمر 

السام، وبدور النظام السوري الخطير. 
إن جميع المس��جونين يراقبون السرعة التي 

تتم بها األمور من أجل مؤتمر السام، 
1 - فبس��رعة يتحدد المؤتم��ر في مدريد 30 

الشهر الحالي.
2 - وبالس��رعة ذاتها يحضر ياسر عرفات إلى 

سورية. 
3 - وبس��رعة يعت��رف االتح��اد الس��وفييتي 
بإس��رائيل لكن تعليق غس��ان س��امة في راديو 
مونت كارل��و كان واضحًا: » تبًا للع��رب الذاهبين 
إلى مؤتمر السام. إن اإلتحاد السوفييتي، والدول 

األوربية، واألمم المتحدة شاهد صامت!
حض��ور ياس��ر عرف��ات مث��ل ه��ذا المؤتم��ر 
س��يقضي عليه وعلى تاريخه السابق. أليس من 
العار أن يركب باسم االنتفاضة في قطار السام؟ 

اليوم الع�شرون 10/20
ج��اءت هذا اليوم إحدى عش��رة زي��ارة، وهي 
مهم��ة ألنها النافذة الوحيدة على العالم، وأس��ماء 

الزائرين كاآلتي: موس��ى الداالتي من الس��لمية، 
وفيص��ل الضرف م��ن ريف الاذقية، واس��ماعيل 
الح��اج من قري��ة الغاريّة الش��رقية م��ن حوران، 
وفؤاد جبور من الاذقية، علي الديب وابنيْ أخيه 
ثائ��ر وجابر، وودي��ع إبراهيم م��ن الاذقية ورائد 
النقشبندي من دمش��ق، ووجيه معروف وشقيقه 
آصف من قرية /بو حكفه/ بين حمص والسلمية، 

يقيم األول في حمص والثاني في القرية. 
 حمل��ت الزيارات الكثير م��ن األخبار: منها أن 
الثاني من الش��هر القادم س��يفاجأ س��كان القطر 
بص��دور عف��و ع��ام. ومنه��ا أن 13 الش��هر موعد 
ق��رار العف��و. ال ش��يء مؤكد. لكن أهل الس��جناء 

متفائلون. 
طبعًا نستقبل منذ أعوام األخبار واإلشاعات، 
وم��ن كث��رة م��ا اس��تقبلنا لم نع��د نص��دق أمرًا. 
إن ه��ذه الس��نين المدي��دة ف��ي الس��جن تبرهن 
أن أنظم��ة االس��تبداد ال ف��رق لديه��ا. المه��م أن 
يمتنع كل مخلوق يس��ير عل��ى رجلين عن العمل 
السياس��ي، وتري��د لوحده��ا أن تمض��ي بالوطن 

الحزين إلى الهاوية.
اليوم الواحد والع�شرون 10/21 

لم أنم إلى س��اعة متأخ��رة، كانت تقترب من 
الثالثة أو الرابعة ال أدري.. كنت أسمع وقع األقدام 
للح��راس وأصواته��م العالية، وش��خير النيام في 
المهج��ع، والمهاجع المجاورة. وج��اء بالبال ما رواه 
أحدهم عن سجين الزنزانة الدائم والذي صار في 
الس��نوات األخيرة يعوي ويبول في سرواله، وهو 

المدعو عقل قربان.
إن الموت أس��تر لإلنس��ان من الع��ذاب، فهذا 
المخل��وق م��ن ع��ام 1975 أو قبل ذل��ك، ال أدري 
تحدي��دًا، وهو في المنف��ردة، مع الوحدة والصمت 

وممنوع عليه الجريدة والمذياع. 
قبل 23 ش��باط 1966 كان رائ��دًا في األمن، 
وكان بعثيًا متحمسًا ومخلصًا. ويقال أنه كان على 

معرف��ة دقيق��ة باألم��ور. بعد 23 ش��باط لجأ إلى 
لبنان، وصار يعمل لصالح القيادة الس��ابقة وربما 
كان له صلة بالنظام العراقي، وبعد حركة 1970 
االنقابية طاردته المخابرات الس��ورية، واستنفر 
ف��رع المداهم��ة.. واختطف��ت عناصر ه��ذا الفرع 
عقل قرب��ان. ويقال أن أحدهم قال له س��أجعلك 

يومًا تعوي مثل الكلب. 
وحت��ى اآلن يُس��مع ع��واؤه يخت��رق النه��ار 
واللي��ل، وه��و ليًا أصف��ى ويبعث عل��ى الرعب.. 
يقال أنه مختطف منذ الس��بعين، وثمة من يقول 

أنه منذ عام ال� 1968. هو من قطنا. 
اليوم الثاين والع�شرون 10/22

ج��اءت زي��ارة الدكتور أك��رم حرامي،   
وقال��ت زوجته أنها كانت في بيتنا الليلة الماضية، 
وأن أم قص��ي س��وف تس��افر غ��دًا إل��ى الاذقية 
لإلتي��ان بأحم��ال م��ن البطاط��ا لجمعية ال��وزارة 
االس��تهاكية، فهي قبل خمس س��نوات أسس��ت 
ه��ذه الجمعي��ة، وعض��وة ف��ي مجل��س إدارته��ا 

)الجمعية تخص هيئة تخطيط الدولة(. 
أخبار البيت جيدة، ترك أكرم زوجته لتحضير 
الدكتوراه والماجس��تير وقد اس��تغرق ذلك س��بع 
س��نوات، وما إن عاد حتى أمَّ السجن، وها هو في 
السجن منذ ثماني سنوات وعشرة أشهر مع وضع 

صحي سيء. 
اليوم الثالث والع�شرون 10/23 

أتوقع زيارتي بين يوم وآخر. البيت في ضائقة 
معاش��ية ال يحلها س��وى التأجير أو البيع. طبعًا من 
المح��ال للس��جين أن ال تطحنه الظ��روف المادية، 
والضغ��وط المالي��ة القاس��ية. فالنظام الش��مولي 
انقاب��ه أن يعاق��ب أه��ل وأقرب��اء  خط��ط من��ذ 
المعارض، ويش��كل جزيرة عزل لهم في الوظيفة 
وفي العمل، وفي الدولة، هذا وقد س��جن الرهائن 
وأعدم بعضهم. وال ذنب لهم سوى أنهم أهل هذا 

السجين الذين يجدون من العار التبرؤ منه. 
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1986 – ح�شني �شبح 1900 
  ياسر مرزوق
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ي

طن
ن و

ه م
جو

و

ولد حس��ني ابن يحيى س��بح في دمش��ق 
عام 1900 في حي س��اروجا الدمشقي العريق 
بالق��رب من قص��ر هولو باش��ا العابد ألس��رة 
ميسورة الحال تعنى بالعلم واألدب، كان والده 
ضابطًا في الجيش العثماني وكان حسني أحد 
التوأمي��ن لوال��ده، تلق��ى علومه ف��ي مدارس 
دمش��ق باللغة التركية، ثم انتق��ل إلى مكتب 
عنبر، وكان أس��تاذه في العربي��ة األمير عارف 
الش��هابي ال��ذي ن��ذر نفس��ه لتعلي��م العربية 
تطوع��ًا، فحبب��ه به��ا ومهد له طري��ق التعمق 

فيها.
ع��ام 1913 تق��دم لمس��ابقة القبول في 
»المكتب الطبي العثماني » الذي لم يكن يحدد 
عمرًا لقبول الطاب فيه، وبعد سنة واحدة من 
االلتح��اق بالمعهد ومع ان��دالع الحرب العالمية 
األولى 1914 انتقل التدريس من هذا المكتب 
إلى بي��روت، ليش��غل قاعات »المعه��د الطبي 
الفرنس��ي« ومخابره في الجامعة اليس��وعية، 

وانتقل حسني سبح معه. 
مع نهاي��ة الحرب العالمي��ة ودخول الملك 
فيصل س��وريا، قررت الحكومة العربية إعادة 
التدري��س بالمكت��ب العثمان��ي وأطلقت عليه 
يومئذٍ اس��م »المكتب الطب��ي العربي«. وعاد 
س��بح مع زمائه للدراس��ة في س��وريا وتخرج 

ع��ام 1919 م��ع الف��وج األول من خريج��ي الطب 
في س��وريا وكان عدد الخريجي��ن ثمانية وأربعين 

طبيبًا.
عين بعد تخرجه مس��اعدًا في المكتب الطبي 
العرب��ي. ثم عم��ل منذ أواخر عام 1922 مس��اعد 
مخب��ر، وخ��ال دراس��ته وعمل��ه أتق��ن التركي��ة 
والفرنس��ية واالنكليزية وااللماني��ة، كما كانت له 
نش��اطات اجتماعي��ة ووطني��ة، منه��ا تطوعه في 
موقعة ميسلون إلسعاف الجرحى، وفحصه جثمان 
يوس��ف العظمة بعد استش��هاده وتأكي��د إصابته 

بشظية مزقت طحاله،
ع��ام 1924 س��افر إل��ى فرنس��ا وسويس��را 
للتخصص والمتابعة، فاغتن��م فرصة وجوده في 
أورب��ا لتقديم الفح��ص اإلجمالي في ل��وزان في 
سويس��را للحصول على شهادة دكتوراه في الطب 
ع��ام 1925. وكان موضوع األطروحة التي قدمها: 
نمو الغشاء المش��يمي في اإلنسان، والتي طبعت 

بالفرنسية في العام نفسه.
بع��د عودت��ه إلى دمش��ق، تم تعيينه رئيس��ًا 
للمخبر، وراح يترقى في س��لم الهيئة التدريس��ية 
حتى س��مي عام 1932 أس��تاذًا لألمراض الباطنة. 
وف��ي ع��ام 1938 انتخب رئيس��ًا للمعه��د الطبي 
العربي، ثم رئيس��ًا للجامعة السورية عام 1943. 
وظ��ل يش��غل المنصبين مع��ًا حتى س��نة 1946، 
وبق��ي رئيس��ًا للجامع��ة وحدها مدة س��نتين بعد 

ذلك.
يقول س��بح عن عودته إلى س��وريا وتجربته 
ف��ي التعريب والتعليم وضمن ن��دوة حول: تجربة 
جامعة دمش��ق في تعري��ب تعليم العل��وم أقامها 
مجم��ع اللغ��ة العربية ف��ي االردن ع��ام 1978: » 
بعد أن َأنْهَيْتُ دراس��ة الطب في دمش��ق ثم في 
أوروب��ا، عُِهدَ إليَّ بالتدريس في مدرس��ة الطبّ 
في دمش��ق، وقم��تُ بم��ا يفرضه عل��ي الواجب، 
ووضع��تُ ُكتبًا ش��ارَْكتُ فيها ف��ي تعريب الطب. 
��ب عل��ى ذل��ك بقول��ه: إن التعلي��م باللغ��ة  وعَقَّ
القومية ينبع من مشيئة الناس؛ وعلى هذه اإلرادة 
الوطنية قامت تجربة دمش��ق في تعريب التعليم 
العلم��ي. وقال: إن في س��وريا اآلن ثاث جامعات، 

وأغلبُ األس��اتذة فيها دَرَس��وا في بل��دان غربية 
عدي��دة وبلغات غربي��ة مختلفة. وه��ذا كاد يؤدي 
إلى مش��كلة في لغة التدري��س الجامعية، غير َأنَّ 
مجمع دمشق أَلحَّ على الحكومة أن تَشْتَِرط على 
كّل عضو في هيأة التدريس إتقاَن اللغة العربية. 
وقد اس��تجابت الحكومة لطلب المجم��ع، وأصبَحَ 
��ُل اآلن لكّل مَن ينضَمُّ إلى التدريس في  المؤهِّ

أي من الجامعات الثاث هو إجادة اللغة العربية. 
1943 س��اهم ف��ي تأس��يس جمعي��ة  ع��ام 
المواس��اة،  أسس��ت مستش��فى  الت��ي  المواس��اة 
وانتخب رئيسًا لها حتى عام 1975. وقد ساهم في 
تأس��يس الجمعية كل من هاني الج��اد، الدكتور 
س��امي قبان��ي، رش��دي البعلبكي، النائب الش��يخ 
عبد الحميد الطباع فارس المهايني، أمين هاش��م 
كتب��ي، عب��د الوهاب صم��ادي، مصطفي س��ويد، 
ع��ادل الخجا »أحد مؤسس��ي الش��ركة الخماس��ية 
مم��دوح النص، ب��در الدين دياب، الرئيس س��عيد 
الغ��زي، حس��ني هبل، مس��لم س��يوفي » رئيس 
غرفة تجارة دمش��ق«، نبيل الدردري، عبد الحميد 
دياب »أحد مؤسس��ي الش��ركة الخماسية«، صاح 
الدين الشربجي،عبد العادي المارديني،عبد الهادي 
الرباط » أحد مؤسسي الش��ركة الخماسية«،بديع 

قصص، بشير رمضان، فؤاد خباز.
نتيجًة لجه��وده اللغوية ومش��اركاته العلمية 
انتخ��ب عضوًا عام��ًا في المجم��ع العلمي العربي 
»مجمع اللغة العربية بدمش��ق اليوم« سنة 1946 
ث��م رئيس��ًا له ع��ام 1968 واس��تمر يرأس��ه حتى 
وافاه األجل في دمش��ق، وفي ع��ام 1969 انتخب 
عض��وًا مؤازرًا في المجمع العلم��ي العراقي، وفي 
ع��ام 1980 انتخب عضوًا في االتح��اد الدولي لداء 
السكري، ثم عضوًا في أكاديمية نيويورك للعلوم 
عام 1982، وعضوًا لمجلس األمناء لجهاز التعاون 
الدول��ي لتنمي��ة الثقاف��ة العربية اإلس��امية في 

تونس عام 1983.
 عام 1984 منح عضوية الشرف في الجمعية 
الس��ورية لتاريخ العلوم في جامعة حلب، وعضوًا 
في المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسامية في 

األردن في العام نفسه.
 وفي عام 1985 انتخب عضو شرف في مجمع 

اللغة العربية األردني، وفي عام 1986 انتخب 
عض��وًا عام��ًا ف��ي مجم��ع اللغ��ة العربية في 
القاه��رة، ثم انتخب عضوًا في المجمع العلمي 

الهندي.
 توفي الدكتور حس��ني س��بح عام 1986 
وف��ي ي��وم وفاته أنه��ى دوام��ه الوظيفي في 
مجم��ع اللغة وقبل أن يغ��ادر المجمع دخل إلى 
غرفة الدكتور عدنان الخطيب أمين عام مجمع 
اللغة العربية بدمشق واقترح عليه إعادة نشر 
كتاب��ه » المجمعي��ون في خمس��ين عامًا« في 
طبعة جديدة فأبدى الدكتور الخطيب موافقته 
على هذا االقتراح ثم ركب س��يارته إلى منزله 
حيث أس��لم الروح وهو في الطريق ولم يشعر 
س��ائقه بوفاته إال حين ن��زل كعادته ليفتح له 

باب السيارة أمام مدخل عمارته. 
مؤلفاته:

نش��ر س��بح ع��ددًا كبي��رًا م��ن المق��االت 
الطبي��ة وغي��ر الطبي��ة ف��ي »مجل��ة المعه��د 
الطبي العربي« و«مجلة مجمع اللغة العربية« 
و«المجل��ة الطبي��ة العربي��ة«؛ كما أس��هم في 
إلق��اء بحوث علمية ف��ي العديد من المؤتمرات 
الطبية والتعليمية التي ش��ارك فيها، من أهم 

مؤلفاته:
 -  معج��م األلف��اظ والمصطلح��ات الفني��ة 

ألمراض الجملة العصبية.
 -  معج��م األلف��اظ والمصطلح��ات الفني��ة 

لألمراض اإلنتانية والطفيلية.
 -  معج��م األلف��اظ والمصطلح��ات الفني��ة 

ألمراض جهاز التنفس.
 -  مبادئ األمراض الباطنية.

 -  موجز مبادئ علم األمراض  -  طبع ست مرات.
 -  مبح��ث األع��راض والتش��خيص  -  طب��ع 

خمس مرات.
 -  فلسفة الطب  -  طبع مرتين.

 -  علم األمراض الباطنية في س��بعة أجزاء 
كبيرة وكل جزء منها في مرض معين.

 -  موجز علم األمراض الباطنية في جزئين.

 -  موجز أمراض الجملة العصبية  -  طبع مرتين.
 -  أمراض الغدد الصم والتغذية والتسممات  

-  طبع ثاث مرات.
 -  نظرة في معجم المصطلحات الطبية.

أهم الجوائز: »عام 1939 نال نيشان المعارف 
المصري من الدرجة الثانية، وفي عام 1940 منح 
نوط الش��رف الس��وري.، كما نال وس��ام المعارف 
اإليران��ي من الدرج��ة األولى عام 1945، ووس��ام 
االس��تحقاق الس��وري م��ن الدرجة الممت��ازة عام 
1955، ووسام الكوكب األردني من الدرجة الثانية 
عام 1956، ووس��ام جمهورية مص��ر العربية عام 
1958 إبان الوحدة، كما كرمته الحكومة الس��ورية 
بنش��ر صورته عل��ى طاب��ع بريدي ت��ذكاري عام 

 .»2007
قال سبح في اللغة العربية: »من نافلة القول 
أن نبح��ث في ض��رورة التعلي��م باللغ��ة العربية، 
فم��ا من أمة في العالم إال تحترم لغتها، وتس��عى 
جهدها لتكون ه��ذه اللغة هي الوحيدة التي تعبّر 
ع��ن جميع ش��ؤونها، وتعّلم بها ف��ي جميع مراحل 
التعلي��م. وذل��ك ألن التعلي��م بلغ��ة أجنبي��ة دليل 
عل��ى الضعف وعدم الثقة بالنفس، بل دليل على 

خمول العزيمة في أهلها«. 
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معروف الر�شايف:  ال�شخ�شية املحمدية
  ياسر مرزوق

»أصبحت ال أقيم للتاريخ وزنًا وال أحس��ب 
ل��ه حس��ابًا ألن��ي رأيت��ه بي��ت الك��ذب ومناخ 
الضال ومتجش��م هواء الناس، إذا نظرت فيه 
كنت كأني منه ف��ي كثبان من رمال األباطيل 
ق��د تغلغل��ت ف��ي ذرات ضئيل��ة م��ن ش��ذور 
الحقيق��ة، ولئن أرضيت الحقيقة بما أكتبه لها 
، ولكن ال يضرني  لقد أس��خطت الناس عل��يَّ
س��خطهم إذا أن��ا أرضيته��ا، كم��ا ال ينفعه��م 
رضاه��ا إذا كانت على أبصارهم غش��اوة من 
، وعل��ى قلوبه��م أكن��ة من  س��خطهم عل��يَّ

بغضهم إياي«.
كتابن��ا الي��وم ق��راءة جديدة في الس��يرة 
النبوية وفي تاريخ نش��وء اإلس��ام، فبعد أن 
نزع العديد من الدارس��ين إلى تلبيس دراسة 
العدي��د  نتج��ت  بالعقي��دة،  النبوي��ة  الس��يرة 
من الدراس��ات الت��ي تمجد وت��ذب عن صاحب 
الش��ريعة، بينما س��عى فريق آخ��ر منهم إلى 
تلخي��ص اآلثار المدروس��ة دون أن يصلوا إلى 
نتائ��جَ علميّ��ة تتعّلق بس��يرة النب��ي محمّد 

التّاريخيّة أو بنشأة اإلسام. 
وق��د ن��أى الرصافي ف��ي عمله ع��ن نهج 
الدراسات السائدة وحاول أن يتبع سبيًا نقديّا 
ف��ي التّعام��ل مع أخب��ار السّ��يرة، ولكن قبل 
التقدي��م للكتاب ال��ذي أثار زوبعًة م��ن النقد 
حي��ن نش��ر ع��ام 2002 البد من اإلش��ارة إلى 
أن ه��ذا الكتاب ونهجه لم يك��ن بدعًة ابتدعها 
الرصاف��ي، ب��ل إن التاري��خ اإلس��امي يذخر 

بمؤلفاتٍ فاقت كتابنا هذا جرأة.
ينقل الخي��اط المعتزلي ف��ي كتابه »كتاب 
االنتص��ار« الصفح��ة 72 ع��ن اب��ن الراون��دي 
متحدث��ًا ع��ن الق��رآن: »إذا كان الق��رآن يتف��ق 
م��ع عقل��ي فل��ي عقل��ي وإذا كان يختل��ف معه 
فا حاجة ل��ي به فأبطله ف��ي الحالتين، إن أمة 
محم��د ارتدت بع��د وفاته وخالفت أم��ره وبدلت 
حكم��ه وأزالت خليفت��ه عن مقام��ه وأن القران 
الذي خلفه رسول اهلل في أمته قد حّرف وبدّل 
وغيّر وزيد فيه ونقص منه فليس يعرف اليوم 

محكمه من متشابهه وال عامّه من خاصّه«. 
 كم��ا ق��ال ال��رازي ف��ي كتاب��ه »رس��ائل 
فلس��فية« صفحة 18 »من أي��ن أوجبتم ان اهلل 
اخت��ص قومًا بالنب��وة دون ق��وم وفضلهم عن 
الناس��ب«، كما أض��اف في المص��در عينه وفي 
الصفح��ة 298 متحدثًا ع��ن العقل وقيمته حين 
ق��ال عن��ه »حقيق علينا أن ال نحط��ه عن رتبته 
وال ننزل��ه عن درجت��ه وال نجعله وه��و الحاكم 
محكوم��ا وال وه��و الزم��ام مزموم��ًا وال وه��وا 
لمتبوع تابعًا بل نرجع في األمور إليه ونعتبرها 
ب��ه ونعتمد فيه��ا عليه فنمضيه��ا علي إمضائه 

ونوقفها علي إيقافه«.
كما ذكر عبد الرحمن بدوي في كتابه »من 
تاري��خ اإللحاد في اإلس��ام« الصفح��ة 245  -  
246 »ال حاج��ة في نظر ال��رازي للنبوة فالعقل 
كفي��ل بهدايتن��ا إلي س��واء الس��بيل، كما وجه 
نق��دا الذعا ألولئ��ك الذين ال يفعل��ون أكثر من 
تقليد الس��ائد من األفكار وينبرون للدفاع عنها 
دون برهان فقال إن أهل الش��رائع اخذوا الدين 
عن رؤس��ائهم بالتقليد ودفع��وا النظر والبحث 
ع��ن األصول وش��دّدوا في��ه ونهوا عن��ه ورووا 
عن رؤس��ائهم أخبارا توج��ب عليهم ترك النظر 
ديان��ة وتوج��ب الكفر عل��ي من خال��ف األخبار 
الت��ي رووها من ذلك ما رووه عن أس��افهم أن 
الجدل في الدين والم��راء فيه كفر ومن عرض 
دين��ه للقي��اس لم ي��زل الدهر ف��ي التباس وال 
تتفك��روا ف��ي اهلل وتفّك��روا في خلق��ه والقدر 
سّ��ر اهلل فا تخوضوا فيه وإياكم والتعمق فان 

م��ن كان قبلكم هل��ك بالتعمق، إن س��ئل أهل 
ه��ذه الدعوي ع��ن الدليل علي صح��ة دعواهم 
استطاروا غضبا وهدروا دم من يطالبهم بذلك، 
ونهوا عن النظر وحرضوا علي قتل مخالفيهم. 
فمن اجل ذلك اندفن الحق اش��د اندفان وانكتم 
اش��د انكتام وإنما أتوا في ه��ذا الباب من طول 
اإلل��ف لمذهبهم ومّر األي��ام واغترارهم بلحى 
التي��وس المتصدرين ف��ي المجال��س يمزقون 

حلوقهم باألكاذيب والخرافات«.
و قبل مدة يس��يرة من ف��راغ الرصافي من 
تألي��ف كتابه، ظه��ر العديد من الكت��ب القائمة 
على منه��ج النق��د التاريخي، ف��ي أوائل القرن 
العش��رين، وقت فحص الهوية وغليانها، وحيث 
كان��ت العاقة مع الغرب تتخذ ش��كًا رفيعًا من 
االصط��دام والحواري��ة، في آن واح��د معًا. قبل 
صعود الحكومات »الوطنية« إلى هرم السلطة، 
وارتباطها اللوجس��تي مع المعن��ى الا تاريخي 
للت��راث، مما أدى إل��ى هذا الرك��ود الظاهر في 
منهج النق��د التاريخي، وفي هذه الحال الراهنة 
للثقاف��ة العربية، التي كلم��ا ابتعدت عن منهج 
النق��د التاريخ��ي، رأيناها، حاليًا، به��ذا المظهر 
المفتق��ر إل��ى انت��اج الفك��ر وفح��ص الهوي��ة 

والدخول العقلي في التاريخ.
وكان قد س��بقه علي عبد الرازق في كتابه 
الش��هير »اإلس��ام وأصول الحك��م« والذي أدى 
ص��دوره إل��ى فصل عب��د ال��رازق م��ن األزهر 
وطرده من لجنة أكابر العلماء، كما صدر تعميم 
بمن��ع أي جري��دة من النش��ر له حتى م��ات عبد 
ال��رازق جوع��ًا، وحيدًا في بيته. وك��ذا في كتاب 
طه حس��ين »ف��ي االدب الجاهل��ي« وما حصل 
ل��ه إثر ذلك، م��ن حرق للكت��اب ومحاكمة ودفع 
المؤلف إلى االعتذار واعادة صياغة الكتاب على 

نحو آخر.
لم تمض س��نوات قليلة حتى بدأ المثقفون 
الموصوف��ون بالليبرالي��ة والعلمانية يتراجعون 
وينكص��ون إم��ا نح��و تبن��ي اإلس��ام أو نح��و 
االهتم��ام بالتاري��خ اإلس��امي، خصوصًا رموز 
حقبت��ه األول��ى حي��ث اكتفى طه حس��ين وراح 

يكتب س��ير الخلفاء الراش��دين ب��أن أوحى أنه 
ب��ات يفهم تل��ك الس��ير كمصدر للسياس��ات 

والشرعية في عصرنا.
ويب��دو أن الرصاف��ي كان يع��رف مصي��ر 
كتاب��ه لو نش��ر حينه��ا ل��ذا وبع��د فراغه من 
تألي��ف الكتاب حتى س��لم مس��ودة الكتاب إلى 
صديقه كامل الجادرجي وقال له »هذا الكتاب 
امانة عندك اطبعه بعد مماتي بخمسين سنة 
وبعد وفاة كامل الجادرجي استلم األمانة ابنه 

نصير وقام األخير بطبعه حسب الوصية«.
النّ��اِس  ق��ال الرصاف��ي: »أمّ��ا سُ��خُط 
م��ن أجل أنّن��ي خالفتُهم لِِوفاقه��ا الحقيقة، 
وصارحتهم ف��ي بياِنها جَريا عل��ى خِافِ ما 
جروْا عليه من عاداتٍ سقيمة وتقاليد واهِية، 
فلس��تُ مُبالِيا به، وال مُكتِرث��ا له ما دمت ال 

أطلب بما أكتب إال رضا الحقيقة: 
َلعَمْرُك إّن الحُرَّ ال يَتَقيَّدُ 

أاَل فليَُقْل ما شاَء فيَّ المُفنِّدُ
س��يغضَبون  أنّه��م  ألعل��مُ  وإنّ��ي 
ويصخَبون، ويسُبّون ويش��تُمون، فإن كنت 
ف��ي قي��د الحي��اة، فس��يُؤذيني ذل��ك منهم، 
ولكنّي سأحتمل األذى في سبيل الحقيقة وإن 
كنت ميْتا فا ينالني من سِبابهم خير، كما ال 

ينالهم منه خير«.
األدي��ان  م��ع  يتعام��ل  الرصاف��ي  كت��اب 
كظواه��ر بش��رية نبت��ت م��ن أرض الن��اس 
ومعاناتهم ومحاوالتهم لفهم العالم والتكيف 
مع��ه والتأثي��ر علي��ه. واألديان به��ذه الصفة ال 
تختلف ع��ن باقي تج��ارب البش��ر ومغامراتهم 
الفكرية والروحية واالستكش��افية وال يحقّ لها 
أن تختلف. وهي بهذه الصفة موضوعٌ مشروعٌ 
وطبيعيٌ لدراس��اتنا، ندرسها كما ندرس باقي 
الظواه��ر في حياتن��ا، وهنا تكم��ن قيمة منهج 
الرّصاف��ي مهم��ا كان موقفن��ا اإليمان��ي منه، 
فالُقدامى فّكروا في م��ا أصبح لدى المُحدَثين 
محظ��ورا كنظرهم ف��ي خلق الُق��رآن وماهيّة 

الوحي..
ويتقاط��ع الرصافي في نظرت��ه للدين مع 
عالم علم اإلنس��ان األمريكي »كالفرد كيرتز« 
الذي ينّظر للدين كنظام ثقافي. هذا مدخل من 
المداخ��ل العديدة لعلم األدي��ان الذي أصبح من 
أكثر العلوم حيوية لطبيعته البينية التي تجعل 
معالج��ة الظاهرة الديني��ة ذات التعقيد والتنوع 
الكبيرين خاضعة لمختلف المناهج والرؤى مثل 
مناه��ج الفلس��فة أو النظرية النقدي��ة األدبية 
أو عل��م النفس أو عل��م االجتم��اع وغيرها من 

العلوم.
اعتم��د الرصاف��ي م��ا يمكن تس��ميته نقد 
الس��يرة المق��ارن، ألن��ه اعتم��د عل��ى دمج��ه 
السّ��يَر بعضها ببعض، ومقارنته��ا، للوصول 
للخط��اب،  العقل��ي،  التاريخ��ي،  المعن��ى  إل��ى 
ولي��س اليقين��ي المنق��ول. ولهذا ن��رى تركيزًا 
من��ه على »الس��يرة الحلبية« لعل��ي بن برهان 
هش��ام،  الب��ن  النبوي��ة«  و«الس��يرة  الدي��ن، 
وبعض الس��ير الحديثة ككتاب »محمد رس��ول 
اهلل« لمحمد حس��ين هيكل، و«الس��يرة النبوية 
دح��ان.  زين��ي  ألحم��د  المحمدي��ة«  واآلث��ار 
وقراءة الس��يرة المقارنة، تل��ك، ونقدها، تمت 
على ضوء التفاس��ير اإلس��امية الش��هيرة مثل 
»الكشاف« للزمخشري، وتفسير القرطبي وابن 
كثي��ر والبخاري ومس��لم والترمذي والنس��ائي 
والسيوطي، وس��واهم، وعلى بعض أهم كتب 
التأريخ اإلسامي، كتاريخ الطبري والمسعودي 

واليعقوبي والسيوطي.
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املواطنة وامل�شاحلة الوطنية
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

»المصالح��ة الوطني��ة » تعتب��ر آلي��ة لح��ل 
الن��زاع، وهي بدي��ل ونقيض آللية الق��وة التي 
تفضله��ا العقلي��ات التي ال تؤم��ن باآلخر. وبين 
اس��تخدام القوة، واستخدام المصالحة الوطنية، 
هن��اك آليات أخرى تدخل بين هذين النقيضين، 
إذ إن هناك آليات المقاضاة والوس��اطة والتحاور 
والتف��اوض والتحكيم، وهن��اك خليط بين هذه 

اآلليات.
المصالح��ة الوطني��ة تعبي��ر ع��ن مرحل��ة، 
وذل��ك بمعنى أن أط��راف النزاع ف��ي البلد بدأت 
تستش��عر، بس��بب من إكراه��ات داخلية وأخرى 
جهوي��ة ودولي��ة وبعد وص��ول باقي األس��اليب 
الس��ابقة إلى الباب المسدود، أهمية االتجاه في 
تس��يير التناقض��ات بينه��ا نحو إعم��ال منهجية 
مسالمة بدل منهجية المواجهة العنيفة. وبعبارة 
أخرى إن المصالحة في هذا الس��ياق هي توافق 
وطني يس��تهدف تقريب وجهات النظر المختلفة 
وردم الفج��وات بي��ن األط��راف المتخاصم��ة أو 
المتحاربة، ولكن المصالحة ال تتم إلى إذ طبقت 
كمش��روع مجتمعي طويل األم��د، من بين أهم 
أولوياته االعتراف بتعددية المصالح المجتمعية 
والسياس��ية  الفكري��ة  تمثيلياته��ا  وبتعددي��ة 

واالجتماعية والثقافية.
ش��كلت المصالح��ات الوطني��ة ف��ي العال��م 
منعطفًا يهتدى به وكسبت تقدير واحترام األمم 
والش��عوب لم��ا تمثله م��ن قيم االنتص��ار على 
ال��ذات وتغليب المصلحة الوطني��ة والعامة على 
األهداف والمصالح الخاص��ة لألفراد والجماعات 
وش��كل االعتراف والمصالحة في جنوب أفريقيا 

المث��ل األبرز في هذا المضمار، فقد 
حفر إس��م القس » دوزم��ان توتو » 
في ذاكرة الش��عوب كواحد من أكبر 
روَاد التصالح والتسامح والمحبة في 
العالم، وجنوب أفريقيا التي بلغ فيها 
الخ��اف ذروت��ه وتج��اوزت خافاتها 
كل المعايي��ر الت��ي عهدت��ه البش��ر 
من صراعات بس��بب الل��ون والعرق، 
وبفضل ش��خصية » نيلسون منديا 
» الملهم��ة التي انتصرت على ظام 
المستقبل تمكنت  الماضي إلشراقة 
جن��وب أفريقي��ا أن تتوح��د وتمضي 

إلى األمام.
والمصالحة الوطنية حاجة ملحة 
وض��رورة قص��وى لتج��اوز اعتاالت 
الماض��ي، وفس��اد الحاض��ر، وغياب 
الدول��ة، وانعدام المس��اءلة، وتغيب 
وقه��ر  الس��يادة،  ودف��ن  القان��ون، 
المتطلع��ة  الجماهيري��ة  اإلرادات 
للدولة والمجتمع المدني المؤس��س 
عل��ى الت��وازن الت��ام بي��ن الحقوق 
والواجب��ات لكاف��ة المواطني��ن على 

قدم المساواة وبشراكة كاملة.
مطلوب��ة  الوطني��ة  المصالح��ة 
وصفي��ر  الس��اح،  لغ��ة  لتج��اوز 
الصواريخ التي ته��دد الحياة، وتدمر 
األخض��ر والياب��س وتقت��ل األحي��اء 
ب��كل أنواعهم وأجناس��هم وفئاتهم 
وأعمارهم، وبما يقر السام واألمن 

واالس��تقرار وح��ق الحياة للف��رد والمجتمع على 
النحو الذي ترتضيها خياراتهم.

امل�شاحلة واملواطنة..
المصالحة كمش��روع مجتمعي طويل األمد 
تعن��ي إنجاز توافق وطن��ي بين مختلف مكونات 
اإلطار الحض��اري للمجتمع حول خطة ش��مولية 
ومتكاملة، محددة، ودقيقة، تسترش��د بالمبادئ 
ف��ض  تج��ارب  م��ن  المس��تخلصة  األساس��ية 
النزاع��ات بالط��رق الهادئ��ة وتخض��ع لمضمون 
القان��ون الدول��ي وإجراءات��ه الملزم��ة واآلم��رة 

للدول وحكوماتها المتعاقبة.
المصالح��ة الوطنية ال تعن��ي التفاهم بين 
قوى المعارضة وقوى النظ��ام الحاكم، ولو كان 
ه��ذا هو معناها لما كان م��ن الضروري الحديث 
عن المبادئ والحرية والمواطنة، وكل ما يرتبط 
بالمجتمع السياسي الحديث، المصالحة الوطنية 
تعن��ي الخ��روج م��ن من��اخ الح��رب االجتماعي��ة 
الدائرة داخل المجتمع منذ عقود، أو من الصيغة 
الت��ي تقيم الس��لطة عل��ى الغلب��ة المادية كما 
تعني االعتراف الجام��ع بين كل األطراف، أفرادًا 
وق��وى سياس��ية، بالحق��وق لمتس��اوية للجميع 
أيض��ًا أف��رادً وجماع��ات ف��ي المش��اركة أيض��ًا 
وعل��ى قدم المس��اواة في تقرير مصي��ر الباد، 
أي المصي��ر الجماع��ي، إنه��ا مصالح��ة المجتمع 
مع نفس��ه بكل فئاته ومذاهب��ه وتياراته وقواه، 
ومصالحة الدولة مع المجتمع الذي أنكرته عندما 
أنكرت حقوقه في الس��يطرة عليها وتس��ييرها 

لصالحه الع��ام، ومصالحة أخيرًا للدولة مع ذاتها 
ومع مفهومها كدولة سياسية، أي كإطار لتوحيد 
اإلرادة الجماعي��ة وخلق فرص للتفاعل واالبداع 
بي��ن األف��راد، ال كأداة قهر المجتم��ع وإخضاعه، 
وتركيع��ه لخدم��ة مصال��ح خاصة على حس��اب 

المصالح العامة.
الوطني��ة تمس��ي مغالط��ًة  المصالح��ة  إن 
وطني��ة إذا ل��م يت��م تفعي��ل مب��دأ المواطن��ة 
وتكريس��ه، فالمصالح��ة الوطني��ة والمواطن��ة 
االعت��راف  ينفص��ان ع��ن طري��ق  صن��وان ال 
المتس��اوية  والجماعي��ة  الفردي��ة  بالحق��وق 
لجميع المواطنين بص��رف النظر عن عقائدهم 
السياس��ية وأفكاره��م ووالءاته��م الش��خصية 
ونواياه��م، ولي��س االعتراف بال��رأي اآلخر، وال 
ب��رأي المعارض��ة وحقوقها وال حتى مش��اركتها 
العملية في السلطة، فاالعتراف الكامل والشامل 
بحقوق الجميع وتسويهم هو المفتاح الرئيسي 
والحقيق��ي للمصالحة الوطنية وأساس��ها، وهو 
األس��لوب الوحي��د المنس��جم م��ع مب��ادئ الحق 
والعدالة، وهي الخيار الوحيد العقلي واألخاقي 
والقانوني ف��ي مواجهة أزم��ات الثقة والمجتمع 

واالقتصاد والسياسة. 
إن م��ن أهم مقوم��ات المصالحة التس��ليم 
بحق المجتمع كله في ممارسة السلطة، والعمل 
بم��ا يمكن هذا المجتمع بفئاته وأفراده من هذه 
الممارس��ة، ووق��ف عملية االختط��اف والتحويل 
لصال��ح فري��ق اجتماع��ي ض��د المجتم��ع ككل، 
فبمج��رد أن ينجح فريق سياس��ي واجتماعي ما 
في وضع يده على الس��لطة بصورة 
أن  عل��ى  يعم��ل  فإن��ه  اس��تثنائية، 
يس��تمر في الحكم بتخليد القوانين 
االس��تثنائية  والوس��ائل  والس��بل 
أيضًا، وبالتال��ي تخليد حرمان جميع 
أف��راد المجتم��ع م��ن دون اس��تثناء، 
االجتماعي��ة  القاع��دة  فيه��م  بم��ا 
للحكم نفس��ها، من حق التحول إلى 
مواطنين والمش��اركة الحقيقية في 
الجماعي��ة،  إدارة وتس��يير حياته��م 
فنظ��ام االس��تثناء ال يلغ��ي حري��ة 
األف��راد الخاضعين له فحس��ب، إنما 
يلغ��ي الحري��ة ذاته��ا كمفه��وم في 
الحكم والتسيير واإلدارة السياسية، 
وإذا التغت الحرية بوصفها الش��رط 
األساس��ي للمواطنة، التغى الشعور 
امكاني��ة  وبالتال��ي  بالمس��ؤولية، 
االختيار والمشاركة، أي مشاركة كل 
ف��رد في المجتمع، في تحديد أهداف 
االجتم��اع ومراقب��ة توزي��ع الم��وارد 
وتنع��دم  واس��تخدامها،  وإدارته��ا 
السياس��ات  إمكانية مراجعة  بالتالي 
المتبع��ة وإمكانية النقد والمس��اءلة 
إص��اح  أي  وبالتال��ي  والمحاس��بة، 
ممكن، ولذلك اتس��مت جميع النظم 
االس��تبدادي بتعميم انعدام الشعور 
بالمسؤولية، وغياب االرادة الفردية، 
والن��زوع الجام��ع إلى التس��ليم إلله 
محرك، ومنظِم سواء كان هذا اإلله 

إلهًا حقيقيًا أو آلة حكم استبدادية.

. . 
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ختام عام درا�شي
  زكريا تامر

في احدى المدارس، وفي ختام العام الدراسي، قال المعلم لتالميذه: اسألوا أية أسئلة 
تخطر ببالكم.. أسئلة أدبية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ولكن تنبهوا إلى أن لكل 

واحد منكم الحق في طرح سؤال واحد فقط.
التلميذ األول: هل أميركا جارة إسرائيل، وحدودها مشتركة؟ 

المعلم: معلوماتي القديمة تقول ال، ومعلوماتي الحديثة تقول نعم.
التلميذ الثاني: هل صحيح أن أصل اإلنسان قرد؟ 

المعلم: لم يتفق العلماء بعد على رأي نهائي محدد، وما زالوا حيارى، فثمة أدلة تثبت 
أن أصل اإلنسان قرد، وثمة أدلة تثبت أن أصل اإلنسان ضفدع، وثمة أدلة تثبت أن 

أصل اإلنسان حرباء.
التلميذ الثالث: لماذا يطلق على الكتاب والصحافيين اسم "حملة األقالم" وال يطلق 

علينا نحن التالميذ اإلسم نفسه مع أننا نحمل األقالم أيضًا؟ 
المعلم: ألن هناك كتابًا يحملون أقالمهم باسلوب يجعلهم ال يختلفون في شيء عن أي 
حمال عادي من الحمالين المنتشرين في األسواق، فمن صفات الحمال أنه اليبالي بنوع 

ما يكلف بحمله من سلع بل ان المهم لديه هو الوزن واألجر الذي سيتقاضاه، وبعض 
الكتاب كالحمالين، فحين يكلفون بالكتابة ال يسألون إال عن األجر، وال فرق لديهم بين 

النمر والجرذ.
التلميذ الرابع: اذا زرعنا قمحًا، فهل نستطيع أن نحصد قطنًا؟ 

المعلم: اذا كان أبوك مسؤواًل ذا مكانة، فستحصد كل ما ترغب فيه.
التلميذ الخامس: لماذا ال يطير الناس مثلما تطير الطيور؟ 

المعلم: لو استطاع الناس أن يطيروا لما بقي في البالد سوى الحكام وخدمهم.
التلميذ السادس: كيف أصبح مليونيرًا؟ 

المعلم: لو كنت أعرف الجواب لما عملت معلمًا لتالميذ أغبياء مثلكم.
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

أليس الكون مخلوق لي وحدي؟ أم أنه فسيح ليسعنا سوية؟
بل إنه واسع ليحوي الناس جميعًا

ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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ــر ــروع دعـــم االإعــــــالم الــ�ــشــوري احل ــش ــ� ــارت �ــشــمــن م ــم ــش ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

مهزل��ة، زائفة، غير ش��رعية، مصطلحات أطلقها الغرب ومنظمات��ه الدولية على 
االنتخابات الرئاس��ية التي كانت يومًا أس��ودًا على الس��وريين بكل المقاييس، الغرب 
الذي وقف متفرجًا على نزيف الدم الس��وري ثالث س��نوات، يبيعنا الكالم، والتصريحات 

الجوفاء، وفي العمق يحافظ على النظام بكل الوسائل.
الغ��رب الذي س��مح إلرهاب��ي العالم بالدخ��ول إلى س��ورية بعدته��م وعتادهم 
باالتفاق مع رأس النظام لوشم الثورة باإلسالمية والمتطرفة »على الرغم من أن هذه 
المجموعات ليس لها من اس��مها نصيب فهي عصابات مرتزقة وتجار دماء ومجرمين، 
وعم��الء ومأجورين للنظ��ام، لتكريس مقولته أن��ه يحارب اإلرهاب »، وب��دأ يعلن أنه 
يتخ��وف من هذه المجموع��ات الجهادية، متجاهاًل اآلالف من الميليش��يات والمرتزقة 
التي دخلت من لبنان، والعراق، وإيران » حزب اهلل وأبو الفضل العباس والحرس الثوري 
اإليراني، وغيرها ممن نابوا عن النظام في قتل السوريين وتدمير مدنهم وتهجيرهم.

االنتخابات كشفت أكثر عن السقوط األخالقي واإلنساني ليس لبعض السوريين 
فقط بل للعالم أجمع، وخاصة للدول التي تحتل سورية »إيران وروسيا »، والتي روجت 
له��ذه المهزلة وكأنه��ا حقيقة، وهذا ليس غريبا عليهم فهك��ذا تجري االنتخابات في 
دولهم، ومصالحهم تقتضي بقاء هذا النظام الفاش��ي لتنفيذ مخططهم في السيطرة 
على المنطقة وتحويلها إلى مس��تعمرة فارسية، بدأت في لبنان ثم العراق ولن تنتهي 
في س��ورية، في تقاس��م للنفوذ بات واضحًا بين هذه الدول، ودول الغرب التي س��عت 

منذ البداية إلجهاض الثورة في مهدها.
ش��يزوفرينيا أصابت الس��وريين يوم الثالث من حزيران وهي نكسة أخرى ال تقل 
عن نكس��ة الخامس من حزيران وليس غريبا أن يكونا في نفس التوقيت، علمًا أن ما 
جرى كان يجري س��ابقًا من تزوير وتطبيل وتزمير وسوق الناس إلى صناديق االنتخاب 

تحت ضغوط الفصل من العمل أو من الدراسة، أو التوقيف واالعتقال.
كان عليهم أن يضعوا بدال من الحبر جثث الشهداء النازفة في مراكز االنتخابات، 
لكي يبصم الس��وريون بدم أخوتهم وتنغمس أيديهم أكثر في دماء ش��هدائنا، ولكي 

تضبط المعادلة بأنهم يصوتون للقاتل بدم القتيل.
كن��ا نظ��ن أن حاجز الخوف قد تحطم وانكس��ر بعد أن ثار الش��عب ضد الطاغية، 
ودف��ع ثمنًا باهظًا من دم��اء أبنائه، ولكننا رأيناه يبنى م��ن جديد في عيون من ذهب 
ليص��وت للدكتاتور، وعندما يضطر أحدهم إلخفاء إصبعه أمام زميله لكي يخفي عالمة 
الحبر عليها ألنه اضطر لالنتخابات خوفًا على وظيفته التي تسنده قلياًل في ظل ارتفاع 
تكاليف المعيش��ة القياسي، هذا يعني أنه يدرك في داخله حجم الخطأ أو الجريمة التي 
ارتكبها بحق دماء أبناء ش��عبه الذين ذبحوا على يد س��فاح العصر، وس��اهم في هذه 
المهزل��ة، وعندما يدخل أحدهم مركز االنتخابات وهو يتلفت حوله ليطمئن أن أحدًا ال 

يراه من معارفه فهذا يعني أنه يدرك أنها فضيحة ويخجل من يكتشفها أحد.
م��ا م��ورس من أس��اليب قذرة ف��ي ه��ذه المهزلة فاق��ت أي تخيل حيث س��اقوا 
الموظفي��ن والعاملين إلى الصناديق التي وضعوها في نف��س مراكز عملهم، ومنعوا 
اإلج��ازات، وجال��وا بالصناديق على مراك��ز االمتحانات إلجبار الط��الب على التصويت، 
وعلى المش��افي، وصوتوا بهويات المعتقلين والش��هداء الذي��ن يحتفظون بجثثهم، 
وجمعوا هويات المس��افرين على الحواجز وصوتوا بها دون حتى نزول الركاب إلى مقر 
الصندوق، واستقبال صور هويات على الواتس أب، في خرق فاضح لكل قواعد وقوانين 
االنتخاب، مع عهر إعالمي كش��ف زيفه على الهواء مباشرة عندما كانت المذيعة تلقن 
األهال��ي ما يجب قوله، وهي ال ت��دري أنها أصبحت على اله��واء وأن الناس ترى هذه 
المهزلة، علمًا أن المراكز في أغلبها كانت ش��به فارغة، كما الش��وارع في أغلب المدن 

في شبه حظر تجول. 
كثيرون ممن صوتوا عبروا عن خوفهم من إجرام هذا النظام البوليس��ي، وبرروا 
بأن مشاركتهم ال تقدم وال تؤخر طالما أن نسبة المقترعين، ونسبة المشاركة، ونسبة 

األص��وات محددة س��لفًا كالعادة، إال أن أكثر من ش��خص مم��ن صادفتهم عبروا عن 
ش��عورهم بالعجز واإلحباط، واحتقار الذات ألنه س��اهم في ه��ذه المهزلة حفاظًا على 
لقمة عيش أطفاله، ألنهم في الوقت الذي كانت فيه الناس تقف بالطابور كالماش��ية 

للتصويت كانت البراميل تسقط فوق رؤوس األطفال والنساء في مناطق أخرى.
وبمناس��بة نس��بة التصويت فإن عدد سكان سورية 23 مليون قبل الثورة، منهم 
أكثر من خمس ماليين مهجر، ومليون بين ش��هيد ومعتق��ل ومفقود، والباقي بالبلد 
17 ملي��ون، والفئ��ة العمرية التي يحق لها االنتخاب تت��راوح بين 40 – 45 % ما يعني 
أن 7 ماليي��ن يحق لهم التصويت، فهل كانت األعداد اإلضافية لإليرانيين والعراقيين 
ولحزب اهلل وداعش والنصرة وغيرها من داعمي السفاح، التزوير مهنتهم في كل شيء 

منذ عهد الدكتاتور األسد األب.
االيجابية الوحيدة لهذه االنتخابات الهزيلة هي كشف عمالء النظام ممن ذهبوا 
إلى ال��دول المجاورة، والخارج، ويطلب��ون اللجوء، ويس��رقون الحصص الغذائية 
المخصصة للمحتاجي��ن فعليا من الالجئين، لم تكفهم س��رقة المعونات في الداخل، 

ألن النهب والسرقة، والتعفيش كذلك مهنتهم.
األفراح واالحتفاالت والرصاص الذي أطلق قبل حتى إعالن النتيجة المزورة، والذي 
ذهب ضحيته أكثر من خمس��ين ش��خصًا، يكفي لتحرير الجوالن عشر مرات وليس مرة 
واحدة، مرده نفس��ي فقط، لإلمعان في قهر الناس وذلهم من قبل الشبيحة والنبيحة 
والبلطجي��ة وموالين القاتل الذين كانوا يتباه��ون بعبوديتهم، وكانت فرصة للنظام 

وحلفائه للتخلص من عدد من الضباط في هذه الهوجة.
أخذت االنتخابات من وقتنا أكثر مما تس��تحق ولكن تداعياتها وآثارها هي األهم، 
وهي أنه��ا كانت محطة لقياس مدى ق��درة الناس على المواجه��ة، واإليمان بالثورة 

وبانتصارها.
علين��ا جميع��ًا أن نتوحد تحت علم الث��ورة، ونزع األعالم والرايات الس��ود التابعة 
لحلفاء النظام، وتغيير المس��ميات اإلس��المية التي أعطت للثورة وجها آخر، وس��هلت 
دخ��ول عصاب��ات المرتزقة، لدينا أس��ماء ش��هداء تكفي إلطالقها عل��ى كل ما يخص 

الثورة، وتليق بها.
الثورة الس��ورية العظيمة ورغ��م كل ما أحاط بها من عثرات، فإنها س��تغير وجه 
العال��م، وليس وجه المنطقة فقط، بعد أن أس��قطت األقنعة ع��ن دول عظمى وليس 
فقط عن ش��خصيات، وكش��فت وجه السياس��ة الدولية المزدوج وتوجهه��ا الحقيقي 

المعلن والخفي، والسقوط األخالقي واإلنساني لها.
والثورة مستمرة..

انتخابات 
الدم
  زليخة سالم


