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أعرب��ت منظمة كير العالمية عن قلقها من 
ارتفاع أع��داد األطفال الس��وريين المنخرطين 
في سوق العمل في كل من األردن ولبنان حيث 
يقدر عددهم ب 60 ألف طفل في األردن، و50 

ألف في لبنان.
وقالت المنظمة في دراسة أعدتها بمناسبة 
»الي��وم العالم��ي لمكافح��ة عمال��ة األطف��ال« 
ال��ذي يص��ادف الخميس الماض��ي: إن األطفال 
الس��وريين يعملون ف��ي دول اللجوء لس��اعات 
طويلة في ظروف بائس��ة واس��تغاللية بشكل 
خطي��ر، وإن أكثر من نصف مليون الجئ قاطٍن 
في المناطق الحضرية األردنية وحوالي مليون 
و100 ألف الجئ في لبنان مس��تمرين بالمعاناة 

لمجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
 90 نس��بته  »م��ا  أن  الدراس��ة  وأوضح��ت 
بالمائ��ة من الالجئي��ن ف��ي األردن مدينون إما 
ألصح��اب منازله��م أو أقاربه��م أو جيرانهم أو 
ألصحاب المتاجر، وذلك مع ارتفاع األس��عار بما 
يقارب الثلث خالل السنة األخيرة، وأن »العائالت 
التي تعيلها النس��اء بين العائالت المس��جلة مع 
منظم��ة كير في األردن تش��كل ما نس��بته 36 
بالمئ��ة، ألنهن فررن دون أزواجهن الذين إما ال 

يزالون في سورية أو تعرضوا للموت.
وقال��ت س��الم كنع��ان المدي��رة اإلقليمية 
لمنظم��ة كير ف��ي األردن إن »األبن��اء اليافعين 
يضط��رون ف��ي كثيٍر من األحيان لكس��ب دخل 

عائالتهم لتمكينها من البقاء على قيد الحياة.
وأوضح��ت كنع��ان أن »األطف��ال الالجئون 
يعمل��ون ما يزيد على 12 س��اعة يومي��ًا وغالبا 
تحت ظروف بائس��ة واس��تغاللية بشكل خطير 

دون توفي��ر معدات الس��المة المالئمة لهم، ما 
يزيد اآلث��ار المؤلمة لألطفال الذي��ن ال يزالون 
يعان��ون للتأقلم م��ع ذكريات الح��رب واللجوء، 
حتى أن بعضهم يجمع��ون المخلفات المعدنية 
والقوارير البالستيكية، بينما يعمل آخرون في 

مقاه أو مواقع بناء.
وأش��ارت إل��ى أن الدراس��ة الت��ي أعدته��ا 
المنظمة في نيس��ان الماضي أظهرت أن » 52 
بالمائ��ة م��ن األوالد الس��وريين )الذكور( فقط 
يذهب��ون إلى المدارس حاليًا مقابل 62 بالمائة 
م��ن )الفتي��ات(، أما ف��ي لبنان فالع��دد أقل من 
ذل��ك مع وجود ما نس��بته 30 بالمائة فقط من 
الالجئي��ن الس��وريين األطف��ال يذهب��ون إلى 

المدارس«
وقال��ت كنعان »إنها معادلة بس��يطة، كلما 
طالت إقامة عائالت الالجئي��ن في دول الجوار، 
كلم��ا زادت حاجته��م المادي��ة وأصبح��وا أش��د 
عوزًا، ومع ع��دم وجود أي أمالكٍ أو معيٍل رجٍل 
للعائل��ة بإمكانه العمل ف��إن األطفال مجبرون 
على المس��اهمة بتغطية المصاريف الش��هرية 

وبالتالي مجبرون على ترك الدراسة«
أنه��ا  األردن  ف��ي  كي��ر  منظم��ة  وأك��دت 
»س��تقدم مس��اعدة نقدية مش��روطة لتشجيع 
األهالي على إبقاء أبنائهم في المدارس وعدم 
انخراطه��م ف��ي س��وق العم��ل«، وأن »الدفعة 
النقدي��ة تأتي كبدي��ل للدخل الذي يخس��رونه 
بالمقاب��ل، كم��ا أنه��ا »س��تقوم أيض��ًا بدع��م 
العائ��الت إليجاد مص��در بديل للدخل وس��وف 
يستمر الدعم المادي لمدة عشرة شهوٍر بقيمة 
مائة دوالر أمريكي ش��هريًا لما يزيد على 100 

عائلة«
وف��ي ه��ذا الصدد قال��ت كنعان »س��نقوم 
باختب��ار ه��ذا التوج��ه الجديد حالي��ًا، وفي حال 
نجاحه في الحد من عمالة األطفال فإننا س��وف 
نقوم بتوسيع نطاقه ليشمل كافة أنحاء األردن 

.«
من جانب آخر قال أطفال يبيعون سلعا في 
الشوارع إنهم يكسبون أقل من خمسة دوالرات 
في اليوم في حي��ن يعمل آخرون في المقاهي 
واألس��واق أو في المزارع ومواقع البناء، ويقول 
البع��ض إن رحلة الذهاب إلى بيروت تس��تغرق 

منهم ساعات باستخدام الحافالت.
ونقل��ت رويترز عن محم��د )14 عاما( الذي 
فر من سورياة قبل عام ويعمل ماسحا لألحذية 
في شوارع الحمراء في بيروت قوله: إنه يكسب 
حوالي س��تة دوالرات في الي��وم، وأنه ينفق ما 
يكسبه على إطعام إخوته الصغار، وأنه سيعود 

إلى المدرسة حين عودته إلى سورية.
وتش��هد ش��وارع وحدائق دول اللجوء كثيرًا 
من حاالت التسول، وحمل الحقائب في المتاجر، 
ومس��ح الس��يارات، وبيع مواد عل��ى األرصفة، 
مقابل النذر اليس��ير من المال إلعالة أنفسهم 

وعائالتهم.
وقال��ت جوهان��ا ميتسش��رليتش منس��قة 
اتص��االت الطوارئ اإلقليمي��ة بمنظمة كير في 
األردن لرويت��رز: »الظ��روف قاس��ية وال يمكن 
ضمان أمن األطفال وسالمتهم« مشيرة إلى أن 
الس��كن ال يكفي الستيعاب أعداد الالجئين وأن 
العائالت تكافح للحص��ول على وجبة أو اثنتين 

في اليوم.
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يف اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال
عمالة الأطفال الالجئني ال�سوريني 60 األفًا يف الأردن 

و50 األفًا يف لبنان
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

طفل سوري يعمل حمااًل في األردن
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من قلب احل�سار واملعاناة يزرعون الأمل واحلياة
موؤ�س�سة جفرا توا�سل ن�ساطاتها يف املخيمات الفل�سطينية

وأضافت »هن��اك أيضًا بضعة 
أطف��ال يعان��ون إصاب��ات بس��بب 
الح��رب أو ال يزال��ون يعان��ون أث��ر 
وبالتال��ي  اإلصاب��ة  أو  الصدم��ة 
الذه��اب  أو  العم��ل  يمكنه��م  ال 

للمدرسة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي 
لمكافح��ة عمل األطف��ال في ظل 
وجود 168 مليون طفل عامل في 
العال��م وه��و رقم تق��ول منظمة 
العمل الدولية إنه انخفض بمقدار 

الثلث منذ عام 2000.
العالم��ي  بالي��وم  ويُحتف��ل 
لمكافح��ة عم��ل األطف��ال س��نويًا 
لنشر التوعية عن دائرة الفقر التي 
تتش��كل باس��تمرار عندما يضطر 
األطف��ال ألن يعمل��وا ويضيع��ون 
بذلك فرص التعلم على أنفسهم.

اليونيسيف  تقديرات  وحس��ب 
دون  طف��ل  ملي��ون   158 هن��اك 
الخامسة عشرة من العمر يعملون 
ف��ي جميع أنحاء العال��م، وال يوجد 
لدى معظم هؤالء األطفال س��وى 
أمل قليل في التعلم أو في التغلب 
عل��ى ع��بء األمي��ة الت��ي تقوض 

مستقبلهم.
األطف��ال  ماليي��ن  ي��زال  وال 
يعمل��ون في ظ��روف خطرة أو في 
ظروف تتس��م باالستغالل، العمل 
في المناجم، أو التعامل مع المواد 
الكيميائي��ة ومبي��دات اآلف��ات في 
الزراعة، أو تش��غيل آالت خطرة أو 

العمل كخدم في المنازل.
الرق��ام  ه��ذه  ظ��ل  وف��ي 
المرتفع��ة عن عمالة األطفال فإن 
األه��داف اإلنمائي��ة لأللفي��ة التي 
تتمثل في أن يكمل جميع األطفال 
دورة كامل��ة من التعليم االبتدائي 
يتمت��ع  وأن   ،2015 ع��ام  بحل��ول 
بالمس��اواة في  والفتيات  الفتي��ان 
ف��رص التعلي��م الت��ي حددتها لن 

تتحقق.
ق��ال  متص��ل،  س��ياق  وف��ي 
س��ايمون أنغ��رام مدي��ر اإلع��الم 
األم��م  منظم��ة  ف��ي  اإلقليم��ي 
المتح��دة للطفولة / اليونيس��يف / 
إن األطفال ه��م أكثر المتضررين 
من اس��تمرار األزمة في س��ورية، 
وأن أحواله��م ت��زداد س��وءا بع��د 
ث��الث س��نوات من الح��رب باعتبار 
أن القس��م األكب��ر م��ن عائالتهم 
ل��م يعد قادرا عل��ى إعالتهم لذلك 
يُدفع بهم إلى سوق العمل، محذرًا 
م��ن »تفاقم س��وء أح��وال أطفال 
الالجئين السوريين في لبنان كلما 

طالت الحرب في بالدهم
وأض��اف أنغ��رام ف��ي حدي��ث 
صحف��ي مؤخرًا أن »أبرز التحديات 
الت��ي تواج��ه األطف��ال الالجئين،  
وجوده��م ف��ي خيم غي��ر صالحة 
للعيش، سوء التغذية، البرد، الحر 
الش��ديد، األمراض ونقص المياه 

الصالحة للشرب.
المي��اه  »أزم��ة  أن  وأوض��ح 
الت��ي تفاقم��ت كثي��رًا ف��ي الفترة 
األخي��رة داخ��ل س��ورية وفي دول 
الج��وار باتت تن��ذر بتفاقم األوبئة 

واألمراض«.

في ظل الحصار الخانق والمعاناة اليومية تواصل 
مؤسسة جفرا نشاطاتها التعليمية والفنية والترفيهية 
داخل مخيم اليرموك بدمش��ق وفي المخيمات األخرى 
ل��زرع األمل وحب الحياة في نفوس األطفال واألهالي، 

وإخراجهم من حالة البؤس التي يعيشونها 
وتعم��ل المؤسس��ة عل��ى إج��راء دورات تعليمي��ة 
مجاني��ة لتقوية ط��الب المرحل��ة االبتدائية من الصف 

األول حتى الصف السادس.
وتستمر في إقامة المشاريع الزراعية، والمعارض 
الفني��ة، وحمالت التوعية ح��ول أهمية النظافة، وحول 
كيفي��ة مواجهة كارثة قطع المياه عن مخيم اليرموك، 
وكيفية االس��تفادة القصوى، مما يتوفر من مياه حاليًا 

تحت عنوان / ال الماء عندك، وال الدواء /.
وتمك��ن المتطوعون ف��ي جفرا م��ن تجهيز مكان 
ومس��تلزمات لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم 
المقامة حاليًا ف��ي البرازيل، في خطوة رائعة للتفريج 

عن الشباب وعن محبي كرة القدم.
كلما حاصرنا الموت احترفنا الحياة، حسب قولهم.

وفي كلمات ألحد أعضاء مؤسس��ة جفرا من مخيم 
اليرموك عن المتطوعين قال: ما يعادل السنة والنصف 
على نكبة مخيم اليرموك لالجئين الفلس��طينيين في 
س��وريا بش��كل خاص، في الوقت الذي ب��دأت به نكبة 
المخي��م التفت معظم الش��باب الذين ل��م يخرجوا من 
المخيم للعم��ل اإلغاثي والتنم��وي وبعضهم للتوثيق 
واإلع��الم والبع��ض لإلس��عاف واألم��ور الطبية.بع��د 

مض��ي ه��ذا الوقت عل��ى المخي��م وبعد العم��ل الجاد 
والحثي��ث ال��ذي قدمه الناش��طين في المخي��م ابتدأت 
موج��ة اله��دن والمصالح��ات والتح��اور بش��أن المخيم 
بين الفصائل الفلس��طينية والنظام السوري من جهة 
والمعارض��ة الس��ورية والمجموعات الفلس��طينية في 
المخي��م م��ن جهة أخرى، وطبع��ًا لم تتم إل��ى اآلن أي 
هدنة ولكن الشيء الذي يدفع إلى التوتر أن أغلب بنود 
ه��ذه المصالح��ات كانت عائدة على المس��لحين وعلى 
المدنيين في المخيم ولم تتطلع إلى حماية الناشطين 
الذي��ن آث��روا دراس��تهم وأعمالهم ومس��تقبلهم على 

المخيم وأهله.
إن أغل��ب الناش��طين يعلم��ون أن دوره��م ال��ذي 
يقومون به س��يغيّب بأي ش��كل من األش��كال وبرغم 
ذل��ك اس��تمروا ف��ي عمله��م، والكثي��ر م��ن المدنيين 
والمس��لحين يعلم��ون أن الناش��طين وضعه��م أكث��ر 
حرج��ًا من األش��خاص الذي��ن تورطوا بالص��راع حيث 
أنهم يخلقون مجتمع مدن��ي وحياة طبيعية في أماكن 
الصراع السورية، وأنهم قادرين في أعمالهم على فك 
ه��ذا الن��زاع القائم ولك��ن أي الطرفي��ن ال يريدونهم، 

ألنهم يشكلون خطر عليهم.
الفكرة من هذه الرس��الة ه��و التأكيد والحث على 
تأمي��ن الناش��طين ف��ي مخي��م اليرم��وك والمناط��ق 
الساخنة في س��وريا بأي شكل وعدم نكران أدوارهم، 
والعمل على سالمتهم وحمايتهم وتأمين خروجهم من 

هذي المناطق إذا لزم األمر، )كونوا معهم ال عليهم(.
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مدع �سابق مبحكمة اجلنايات الدولية: الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد 
يت�سدر قائمة ت�سم 20 لئحة اتهام مل�سوؤولني حكوميني ومقاتلني من 

املعار�سة ملحاكمتهم عن جرائم حرب

املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني تتهم ايطاليا برتك مئات الالجئني يف 
مواقف ال�سيارات دون طعام اأو ماء

ق��ال ديفي��د كرين م��دع س��ابق بالمحكمة 
الجنائية الدولية إن الرئيس السوري بشار األسد 
يتصدر قائمة تضم 20 الئحة اتهام لمس��ؤولين 
حكوميين ومقاتلين من المعارضة أعدها خبراء 
لمحاكمتهم في يوم من األيام عن جرائم حرب.

الس��ابق  االدع��اء  كبي��ر  كري��ن  وأض��اف 
بالمحكم��ة الخاص��ة بس��يراليون وال��ذي يرأس 
اآلن مش��روع )المحاسبة في سورية( إن القائمة 
س��لمت إلى المحكمة الجنائية الدولية واستندت 
ف��ي كل واقعة إلى انتهاك مح��دد التفاقية روما 
التي يمكن بموجبها توجيه االتهام إلى مش��تبه 

به.
وأوض��ح أن القائمة التي وضعتها مجموعته 
من الخبراء ضمت أعضاء بالجيش السوري ومن 
النخبة السياس��ية باإلضافة إل��ى جماعة الدولة 
اإلس��المية في العراق والش��ام وجبه��ة النصرة 

لكنه لم يذكر أسماء غير األسد.
وأع��د فري��ق منفص��ل من محقق��ي األمم 
المتحدة أربع قوائم س��رية بالمش��تبه بهم في 
جرائم الحرب من كل األطراف في س��ورية لكنه 

امتنع عن الكشف عن أي أسماء.
وق��ال كري��ن لرويت��رز »لدين��ا حوال��ي 20 
الئحة اته��ام لمن يتحملون المس��ؤولية األكبر، 
ه��ذا جه��د محايد، نح��ن ال نالحق فقط األس��د 

والمقربين منه، وإنم��ا نوثق فعليا كل الحوادث 
على الجانبين.

وج��اء حديث كري��ن هذا بعدما ش��ارك يوم 
الثالث��اء في لجنة لمناقش��ة التعذي��ب والجرائم 
األخرى الت��ي ارتكبت في مراك��ز االحتجاز أثناء 
الح��رب ف��ي س��ورية والت��ي ب��دأت باحتجاجات 

سلمية على حكم عائلة األسد في 2011.
ويق��ول مدعون س��ابقون منه��م كرين إن 
صورًا نشرت في كانون الثاني الماضي التقطها 
مصور بالش��رطة العس��كرية الس��ورية أش��ير 
له باس��م قيصر قدم��ت »دليال واضح��ا« يظهر 
التعذي��ب المنهج��ي والقت��ل لحوال��ي 11 أل��ف 
معتقل في ظروف تس��تحضر أجواء معس��كرات 

الموت النازية.
وق��ال كري��ن عن الص��ور التي بل��غ عددها 
55 أل��ف ص��ورة لجثث بعضها مفق��وءة العينين 
وتحم��ل عالمات على التجوي��ع »نادرا ما نحصل 
عل��ى هذا الن��وع م��ن األدل��ة، وغالبًا م��ا يكون 

عرضيًا.
وبدوره قال السير ديزموند دي سيلفا الذي 
شارك في كتابة تحليل عن صور »قيصر« وهو 
مدع كبير س��ابق آخر بخصوص سيراليون أمام 
اللجن��ة »كونوا على ثقة م��ن أن هذه الصور ال 
يمك��ن تلفيقه��ا، هذه تص��ل بالمس��ؤولية عما 

حدث إلى أعلى سلم المسؤولية، إنه ليس عمل 
كولونيل خ��ارج على جماعت��ه أو ميجر مجنون، 

هذه سياسة حكومة.
وقال��ت جماع��ة مراقب��ة مقرها لن��دن يوم 
الثالثاء إن هجوما للدولة اإلس��المية في العراق 
والش��ام على مدى ستة أس��ابيع ضد إسالميين 
منافس��ين في شرق سورية أدى إلى مقتل 600 
مقاتل ودفع 130 ألف ش��خص إل��ى النزوح من 

منازلهم.
وب��دأ كري��ن وه��و بروفس��ور أمريكي في 
كلي��ة الحقوق بجامعة س��يراكيوز في نيويورك 
مش��روعه )المحاس��بة في س��ورية( عام 2011 
لتوثي��ق جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنس��انية 
التي ارتكبتها كل األطراف في األحداث السورية.

ويوض��ح كرين إن لدي��ه اآلن 1400 صفحة 
من المزاعم ذات المصداقية بالتواريخ واألماكن 
والوحدات المشتبه في ارتكابها الجرائم، مشيرًا 
إل��ى أن 90 % م��ن المخالفات كانت ف��ي البداية 
خاصة باألسد، واآلن أصبحت 50 % مقابل 50 %.

وتمنع روس��يا والصين من خالل اس��تخدام 
الفيتو المتكرر صدور أي قرار من مجلس األمن 
الدولي إلحالة الوضع في س��ورية إلى المحكمة 
الجنائية الدولية لمالحق��ة قضائية محتملة عن 

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.

اتهم��ت المفوضية العليا لش��ؤون الالجئين 
التابعة لألم��م المتحدة الحكومة اإليطالية بأنها 
تترك مئات الالجئين في مواقف للس��يارات على 
مش��ارف روم��ا وميالنو ب��دون طع��ام أو ماء، أو 
م��ال، أو أحذي��ة، ووصف��ت ما يح��دث بالمعاملة 
»غي��ر المقبول��ة« لالجئي��ن اآلتين من س��ورية 
والصومال ودول إفريقيا وجنوب الصحراء الذين 
وصل��وا إلى صقلي��ة االثني��ن ونقلوا إل��ى روما 

وميالنو في حافالت ليال.
ونقل��ت وكال��ة فران��س برس ع��ن كارلوتا 

المفوضي��ة  باس��م  المتحدث��ة  س��امي 
قوله��ا »وصل��ت مجموعتان ي��راوح عدد 
كل منهما م��ا بين 160 و170 ش��خصًا، 
تركت إحداهما بالقرب من روما واألخرى 

بالقرب من ميالنو.
وأضاف��ت إن المجموع��ة التي تركت 
بالق��رب من روما نقلت ف��ي النهاية إلى 
مرك��ز لطالب��ي اللج��وء ف��ي العاصم��ة 
الثالث��اء، ولك��ن المجموعة الت��ي نقلت 
إلى مش��ارف ميالنو ال ت��زال في موقف 

للسيارات في منتصف الظهيرة.
وأوضحت الوكالة أن الالجئين تركوا 
»ب��دون أحذية وف��ي حالة م��ن االرتباك 
وب��دون أن يت��م إعطاؤه��م أي طعام أو 

شراب«
وكان��ت المجموعت��ان ضم��ن نح��و 
1300 مهاج��ر، من بينهم مئات النس��اء 
وعش��رات األطف��ال الرضع، ت��م نقلهم 

إلى مدين��ة تارانتو جنوب ايطالي��ا االثنين، وتم 
إنق��اذ مئ��ات آخرين ف��ي الوقت نفس��ه ونقلهم 
إلى صقلية حيث قال مسؤولون أنهم لم يعودوا 

قادرين على استيعاب تدفق الالجئين.
وق��ال خف��ر الس��واحل االيطالي��ون إن ثالثة 
مهاجرين غرقوا وفقد ستة آخرون في مياه البحر 
المتوسط، في آخر مأساة تضرب قوارب الالجئين.

وق��ال غيل ارياس فيرناندي��ز رئيس وكالة 
فرونتيك��س لتنس��يق العملي��ات عب��ر الح��دود 
ف��ي االتحاد األوروب��ي، مؤخ��را إن »مئات أالف« 

الالجئين موج��ودون حاليا في ليبيا ويأملون في 
المغادرة في أس��رع وقت بسبب تدهور األوضاع 

األمنية هناك.
وق��در وزي��ر الداخلي��ة االيطالي��ة انجيلينو 
الفان��و ع��دد ه��ؤالء بم��ا بي��ن 400 و600 ألف 

شخص.
وتجاوز ع��دد المهاجرين الذي��ن وصلوا إلى 
األراضي اإليطالية في قوارب مكتظة هذا العام 
50 ألف ش��خص، ما يس��اوي ع��دد الذين وصلوا 

طوال عام 2013.

الجئون سوريون على الشواطئ اإليطالية
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موؤ�س�سة �سمول وورلد تتربع بن�سف مليون درهم اإماراتي لت�سهيل 
عودة 500 طفل �سوري يف لبنان اإىل املدر�سة

الأمطار،  هطول  نق�س  ب�سبب  اأكرب  خطر  يف  �سوري  طفل  ماليني   4
وحتذر من اجلفاف وتفاقم اأزمة املياه وال�سرف ال�سحي

خصص وفد مؤسس��ة س��مول وورلد خالل 
زيارت��ه الميدانية لمكت��ب المفوضية الس��امية 
لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئي��ن في طرابلس 
مس��اهمة مالي��ة بقيم��ة نص��ف ملي��ون درهم 
إمارات��ي لصال��ح عملي��ات المفوضي��ة الخاصة 
الالجئي��ن  األطف��ال  حماي��ة  أنش��طة  بدع��م 
السوريين في لبنان، ولتسهيل عودة 500 طفل 

سوري من الالجئين في لبنان إلى المدرسة.
وقالت رئيس��ة المؤسسة سالم حمزة غيث: 
نح��ن قلقون حي��ال مصير األطفال الس��وريين 
الذين يس��تحقون الحصول على أمل بمستقبل 
أفض��ل، معرب��ة ع��ن أمله��ا ف��ي التع��اون م��ع 
المفوضي��ة لحماية األطفال الالجئين وتس��هيل 

عودتهم إلى المدرسة.
وق��ال ج��ون ب��ول كافاليي��ري مدي��ر مكتب 
المفوضية إن مس��اهمة س��مول وورلد ستحدث 
أث��رًا كبي��رًا ف��ي برامجن��ا المتعلق��ة باألطفال، 
أكث��ر ضحاي��ا الح��رب ب��راءة، حيث سنس��تطيع 
بفض��ل هذا التبرع من مس��اعدة ما يقارب 500 
طفل عبر حمايته��م من العنف وتوفير األوضاع 

المالئمة لعودتهم إلى المدرسة.
وخصص��ت المؤسس��ة النس��بة األكب��ر من 
عائدات العشاء الخيري السنوي الذي أقامته في 
أبوظب��ي للمفوضية بهدف تحدي��د وإحالة 500 
طفل الجئ س��وري ف��ي لبنان وتوفي��ر الحماية 

لهم خالل العام 2014. 
ويستضيف لبنان أكبر نس��بة من الالجئين 

الس��وريين الذي تجاوزا المليون، ويسجل مكتب 
المفوضي��ة ف��ي طرابل��س حوال��ي 400 الجئ 

يوميًا.
يذكر أن مؤسس��ة س��مول وورلد أسس��تها 
س��الم حمزة غيث وهي سيدة سورية، في العام 
2011 ف��ي أبو ظب��ي، بهدف نش��ر الوعي حول 
المواضي��ع المتعلق��ة باألطف��ال ح��ول العال��م، 

باإلضافة إلى جمع التبرعات بالتعاون مع الهالل 
األحمر اإلماراتي لدعم المنظمات غير الحكومية 
الت��ي تس��اعد األطف��ال المحتاجي��ن وتوفر لهم 
التعلي��م المناس��ب ال��ذي يمه��د طريقه��م إلى 
مستقبل أكثر إش��راقًا، وتمكنت خالل 3 سنوات 
من دع��م وتعليم أكثر من 2،000 طفل في 39 

دولة عبر 55 مؤسسة خيرية.

ح��ذرت منظمة األم��م المتح��دة للطفولة /
اليونيس��يف / من الخطر ال��ذي يتهدد 4 ماليين 
طفل س��وري بس��بب تدن��ي مس��تويات هطول 
األمط��ار منذ أكثر من نصف قرن، إضافة إلى ما 

يوجهونه من الحرب الدائرة في سورية.
وف��ي بي��ان تحذيري ح��ول الوض��ع المائي 
والصرف الصحي والنظافة الش��خصية والجفاف 
م��ن ج��راء أزم��ة المي��اه الت��ي تواج��ه س��ورية 
والمنطقة قالت اليونيس��يف: إن ش��ح المياه في 
س��ورية أصبح مش��كلة ملح��ة يمك��ن أن تدفع 
قريب��ا بالمزيد من المدنيين على ترك منازلهم، 
ناهيك عن حوالي 6.5 مليون ش��خص قد نزحوا 

بالفعل بسبب األحداث.
وأوضح��ت أن حال��ة الجف��اف الحالية إضافة 
إل��ى األحداث الدائرة منذ أكثر من ثالث س��نوات 
قد س��بب الكثي��ر من األض��رار والخ��راب للبنية 
التحتية في س��ورية مما سيؤثر حتمًا على توفر 
المياه، مش��يرة إل��ى التوتر والتصعي��د الحاصل 
بين المجتمع��ات المحلية والالجئين الس��وريين 
في كل من لبنان واألردن بس��بب التنافس على 
الم��وارد المحدودة، بما في ذلك إم��دادات المياه 

المتناقصة.
وأك��دت اليونيس��يف أن برامجه��ا الخاص��ة 
التي ته��دف إلى التخفيف من تفاقم أزمة المياه 
والصرف الصحي ف��ي المنطقة لم تتلقَّ إال 20 
في المائة فقط من التمويل الالزم لعام 2014.

وقال��ت ماريا كاليفيس المدي��رة اإلقليمية 

لليونيس��يف لمنطقة الش��رق األوسط وشمال 
إفريقي��ا: »إن ن��درة المي��اه الصالح��ة للش��رب 
إضاف��ة إل��ى تأثي��ر األح��داث الدائ��رة وح��رارة 
الصي��ف الش��ديدة تزي��د م��ن احتمالي��ة نزوح 
المزي��د م��ن األش��خاص م��ن س��ورية، إضافة 
إلى زيادة خطر انتش��ار الم��رض بين األطفال 

المعرضين للخطر.
وأوضحت كاليفيس أن الخطط التي وضعتها 

اليونيسيف وشركاؤها لضمان االستخدام األكثر 
فعالية لم��وارد المياه في جمي��ع أنحاء المنطقة 
مهددة بس��بب نقص التمويل، وقالت: إننا نعول 
على الجهات المانحة الس��خية أن تقوم بتمويل 
برامجنا وإال فإننا سوف نضطر إلى وقف أو الحد 
من بعض برامجنا، مما سيتس��بب في تعريض 
األطف��ال لخط��ر اإلصاب��ة باألم��راض المعدية 

واألمراض التي تنتقل عبر المياه

مؤسس ورئيس سمول وورد سالم حمزة غيث مع أطفال سوريين  في لبنان

أطفال يصطفون لملء المياه في حلب
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اأهايل حلب يجربون على انتخاب قاتلهم
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  أحمد توفيق باقي  -  حلب

ل��م يكن منافيا لتوقعات معظم الس��وريين 
التي ترجح إجبارهم على االنتخاب ليفوز األس��د 
بعده��ا، فف��ي مدين��ة حل��ب التي خس��رت في 
عهد األس��د الكثي��ر من أبنائها أجب��ر أهلها على 
االنتخ��اب فحتى أهالي الش��هداء انتخب��وا قاتل 
أبنائهم وأهالي المعتقلي��ن أجبروا على انتخاب 

من يحرمهم من فلذات أكبادهم.
ف��كان ي��وم الثالثاء قاس��يا عل��ى الحلبيين 
الذين كانوا واقعين بين بطش النظام وعقوبة 
المعارض��ة الت��ي كثف��ت قصفها عل��ى المراكز 
االنتخابية ليذهب من الكثير من المدنيون الذين 
أرغموا على االنتخاب، هذه األحداث جعلت أهالي 
حلب يدركون أنهم دخل��وا في حقبة جديدة من 
الظلم وكان هذا اليوم بداية لحرب جديدة سوف 
يستشرس فيها النظام بعد أن صمد وتمكن من 

أجبار السوريين على االنتخاب. 

�سلل احلياة يف حلب يف يوم النتخابات
ع��اش الحلبي��ون القاطن��ون ف��ي مناط��ق 
النظ��ام أي��ام صعبة س��بقت يوم الثالث��اء وهو 
الي��وم المح��دد النتخاب رئي��س للجمهورية في 
ظ��ل ترقب حزر لهذا الي��وم نتيجة لتوعد بعض 
فصائ��ل المعارضة بقصف المراك��ز االنتخابية 
وخوفا من اآللية التي س��وف يتعامل بها عناصر 

األمن مع المنتخبين.
ي��وم الثالثاء بدا هادئا ففي س��عات الصباح 
األولى لم تس��قط أي قذيف��ة كما كانت المدينة 
مصاب��ة بحالة من الش��لل الت��ام فجميع المحال 
مغلقة والشوارع خالية من المارة مقتصرة على 
عناصر الجيش الذين انتشروا بكثافة فعلى كل 
حاجز أكثر من خمس��ة عش��ر عنص��را يتجولون 
ف��ي محيط الحاج��ز، كما انعدمت حركة الس��ير 
فال يوجد س��يارات خاصة في الش��وارع وال حتى 
س��رافيس النقل الداخلي لم تخ��رج إلى العمل، 
مراكز االنتخاب الذي فتحت أبوابها في الس��اعة 
السابعة صباحا لم يدخل صناديقها إال األصوات 
القليل��ة وكانت جمي��ع المراكز خالي��ة تماما من 
المنتخبين مما جعل المس��ئولين عن االنتخابات 
في كل مركز يخرجون إلى الشوارع ويتمسكون 

بأي ش��خص يمر م��ن أمام مركزهم 
ويطلب��ون من��ه الدخول إل��ى المركز 
لك��ي ينتخ��ب وكان أغل��ب المارة من 
الطالب الجامعيين الذي اضطروا إلى 
الخ��روج في هذا الي��وم لكي يذهبوا 

إلى امتحاناتهم.
ويقول مرهف وهو طالب جامعي 
" لم أكن ان��وي الذهاب إلى االمتحان 
خوفا من القذائف التي توعدت بعض 
الفصائل برميها على الجامعة كونها 
تحوي الكثير م��ن المراكز االنتخابية 
ولكن عندما رأي��ت الوضع هادئ في 
الصباح ق��ررت الذهاب إلى االمتحان، 
وأنا في طريقي إل��ى الجامعة مررت 
م��ن أم��ام اح��د المراك��ز االنتخابية 
ف��ي ح��ي الفرق��ان وكنت الش��خص 
الوحيد في الشارع فتوجه إلي شابان 
يرتدي��ان س��ترات كتب عليها )س��وا( 
ورس��م عليه��ا توقي��ع بش��ار األس��د 
وطلبا من��ي أن ادخل إل��ى مركزهم 
لكي انتخ��ب فحاولت أن أتهرب منهم 
ولكنه��م ل��م يتركونن��ي وأصبح��وا 
يترجونن��ي لكي انتخ��ب فدخلت إلى 

المركز وكانت الس��اعة التاسعة والنصف ألكون 
أول المرغمين على االنتخاب".

حال��ة اله��دوء الت��ي خيم��ت عل��ى المدينة 
كس��رت حاج��ز الخ��وف ل��دى بع��ض الش��بيحة 
فخرجوا بسياراتهم يدورون في الشوارع يغنون 
ويرقص��ون ويهتف��ون لبش��ار األس��د، فلم تدم 
بعدها طويال حالة الهدوء هذه لتكون ساحة سعد 
اهلل الجاب��ري أول موق��ع يقصف ف��ي هذا اليوم 
وليس��قط بعده��ا جرتي غاز بالق��رب من قصر 
الضيافة في حي الفرقان كما نال حي العزيزية 
وح��ي الجميلية حص��ة كبيرة م��ن القذائف ومع 
ذلك لم يس��جل أي أصبات بشرية في هذا اليوم 
وبالمجم��ل كان عدد القذائ��ف وجرات الغاز التي 
رمته��ا ق��وات المعارضة على األحي��اء الخاضعة 
لس��يطرة النظام أقل من المعدل الطبيعي التي 

تقصف به في األيام العادية.
وكان االنخف��اض الغي��ر متوقع ف��ي وتيرة 
القص��ف نتيج��ة للبي��ان ال��ذي أصدرت��ه بعض 
الفصائ��ل اإلس��المية الكبي��رة في حل��ب والتي 
منعت فيه قصف مناطق النظام في هذا اليوم، 
ويق��ول لن��ا محمد وهو من س��كان حي بس��تان 
القصر الخاضع لسيطرة المعارضة "قامت جبهة 
النصرة بإرسال دوريات إلى األماكن التي يقصف 
منها لواء ش��هداء بدر ولواء أحرار سوريا مناطق 
النظ��ام، ورضخت جميع الفصائ��ل المقاتلة في 
حل��ب إلى تعليمات الجبه��ة حتى منتصف اليوم، 
ولك��ن عندما علمت بعض الفصائل باس��تغالل 
الش��بيحة لحال��ة اله��دوء ف��ي المدين��ة ليقيموا 
الحف��الت ويخرج��وا في المس��يرات قامت برمي 
بعض القذائف على أحياء مختلفة لكي تس��كت 

هؤالء الشبيحة".

املراكز النتخابية يف حلب تبتكر خدمة 
النتخاب يف البيوت )الديليفاري(

ش��هد هذا الي��وم مظاهر انتخابي��ة غريبة، 
فالشلل الذي أصاب المدينة وضعف اإلقبال على 
االنتخ��اب جع��ل المس��ئولين يلجئون إل��ى إتباع 
طرق ووس��ائل غي��ر قانونية لجل��ب المنتخبين 
وم��أل صناديقه��م فأصبح��وا يلحق��ون بالناس 

ف��ي الش��وارع ويذهبون إل��ى البي��وت المجاورة 
لمراكزهم لكي يطلبوا منهم الذهاب لالنتخاب، 
ويق��ول أب��و محمد وهو م��ن أبناء حل��ب "هناك 
مركز انتخابي في البناء الذي أسكن فيه فعندما 
خرج��ت م��ن المنزل ج��اء لعندي المس��ئول عن 
المرك��ز وطلب مني أن ادخل المركز لكي انتخب 
فلم اس��تطع التهرب منه وبع��د أن انتخبت طلب 
من��ي أن ان��ده لزوجت��ي وأوالدي لك��ي ينتحب��وا 
فتحججت ل��ه بأنني ال أريد أن أأتي بهم إلى هنا 
كون المكان مزدح��م فنده إلى أحدى الموظفات 
وطل��ب منه��ا أن تأخذ الس��جل وبع��ض األوراق 
االنتخابية وتذهب معي إلى المنزل لكي تنتخب 

زوجتي وأوالدي". 
حمال جتارية اأ�سبحت مراكز انتخاب 

لم يكد يخلوا ش��ارع أو حي في حلب أال فيه 
مركز انتخابي أو أكثر، فجميع الدوائر الحكومية 
والمدارس والكليات والمستش��فيات والجمعيات 
المهنية والنقاب��ات أصبحت مراكز لالنتخاب كما 
قام بعض المؤيدون بجع��ل محالتهم التجارية 
مراك��ز لالنتخ��اب لك��ي يظهروا والئهم لألس��د 
فباالتفاق مع المسئولين عن تنظيم االنتخابات 
ف��ي حل��ب أطلقوا عل��ى محالتهم أس��ماء دوائر 
حكومي��ة وهمية لكي يصب��ح المركز االنتخابي 
قانونيا كالمس��تودع الموجود ق��رب جامع الفتح 
ف��ي ح��ي المحافظ��ة وال��ذي أطلق علية اس��م 
جمعية التعاون البش��ري والمح��ل التجاري الذي 
كان مغلق��ا لس��نوات وفتح في ي��وم االنتخابات 
وس��مي بدائرة اإلحصاء وأصب��ح مركزا انتخابيا 

وكان رقمه )175(.
أكثر المراكز التي مألت صناديقها باألوراق 
االنتخابية هي المراك��ز الموجودة في الجامعية 
والت��ي دخله��ا ع��دد ال بأس ب��ه م��ن المنتخبين 
كون الطالب أجروا على القدوم للجامعة بس��بب 
االمتحان��ات واجب��روا عل��ى االنتخ��اب، ففي كل 
كلية هن��اك مركز انتخاب��ي ووضعت الصناديق 
عند الباب الرئيسي في كل كلية وأنتشر أعضاء 
الهيئة اإلدارية في أنحاء الكلية يراقبون الطالب 
الذي��ن ل��م ينتخب��وا، ويق��ول لنا عب��د اهلل وهو 
طالب ف��ي كلية الصيدل��ة " أغلق عمي��د كليتنا 

مسيرة مؤيدة لألسد في جامعة حلب أثناء االنتخابات
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اإعالم الطبلة.. على الولء اخرتناك
. . 

ت 
قا

قي
تح

قب��ل أي��ام أعلنت زه��راء فارس مراس��لة قن��اة الغدير 
العراقية في دمش��ق أن »مس��لحين تعرضوا لها في محاولة 
اختط��اف ف��ي قلب دمش��ق »الزاهرة« وتش��رح ف��ارس أنها 
المرة الثانية التي تتع��رض فيها لمالحقة وتضييق من قبل 
مس��لحين يقاتلون إل��ى جانب النظام في العاصمة دمش��ق، 
فارس لم تش��رح السبب وراء ما تصفه بالمحاوالت المتكررة 
للني��ل منه��ا عب��ر مح��اوالت االختطاف، لك��ن الثاب��ت أن أي 
صحف��ي مهما ارتفع ش��أنه في عيون األم��ن ومهما بالغ في 
تصوي��ر الحياة كما يراها النظام لم يعد محميًا من عصاباته 

التي تمأل العاصمة السورية نهبًا وسلبًا وخطفًا.
ال يس��تطيع أي صحفي سواء كان س��وريًا أم أجنبيًا ممن 
زار قاعة المؤتمرات في وزارة الخارجية إال وأن يعلم أن الوجوه 
قد تبدلت.. وأن الكراسي التي كان يجلس عليها الرعيل األول 
من الصحفيين الس��وريين ممثلين بش��يخهم »عساف عبود« 
مراس��ل قناة بي بي سي والذين عرفوا بالمبشرين بالجنة قد 
تبدل الجالس��ون عليها، إذا كان ال يس��مح الوقت إال بأسئلتهم 
ه��م، وال تعط��ى اللق��اءات إال لهم، اليوم اس��تبدلت مراس��لو 
قنوات كالحرة وفرانس 24 وس��كاي ني��وز والجزيرة والعربية 
بقنوات تحابي النظام السوري وتلمع صورة األحداث وتم خلق 
جيل جديد م��ن »المرضي« عنهم، قن��وات »العالم والميادين 
واالتجاه وآس��يا وروس��يا..« وغيرها من قنوات لم يس��مع بها 
الس��وريون قبل األزمة، وال يتابعونها الي��وم إال فيما ندر، في 
حين تبقى روس��يا اليوم والتلفزيون الصيني أبرز الحاضرين 
مع مراسل عراقي لروسيا وأخرى صينية ال تكاد تفهم العربية 
للتلفزيون الصيني تعمل على تلميع موقف بالدها مما يجري 

في سوريا أكثر من عنايتها بنقل الخبر السوري.
ال يزال عبود شيخًا على الرعيل الجديد.

ع��دا عن غياب الكف��اءة المهنية والخبرة غي��ر المتواجدة 
لمعظم الرعيل الجديد من الصحفيين وأشباههم والذي كان 
ع��دد منهم يديرون صفحات على الش��بكات االجتماعية على 
الفيس��بوك، حصل��وا على »الرضى« من قب��ل األفرع األمنية 
ث��م تحولوا لمراس��لين للقنوات النادرة والقليلة في دمش��ق، 
مراسل إحدى القنوات العراقية ال يخفي أنه يدفع نصف أجره 
ع��ن التقرير الواحد لزمي��ل آخر يكتب له النص، عدا عن ذلك 
فإن س��مة أخرى برزت بي��ن الصحفيي��ن إذ أن معظمهم من 
الشباب الذين لم يعملوا في أماكن سابقة ما جعل تحليالتهم 
وتقاريره��م تكون س��طحية باهتة، همه��ا الوحيد هو تلميع 
الخط��اب الرس��مي وأحيان��ًا المبالغة في ذل��ك، ليكون خطاب 
التلفزيون الرسمي السوري أمامها أكثر اعتدااًل وأقل فجاجة، 

كقناة الدنيا والبغدادية والعراقية والكوثر ومن لف لفهم. 
وزارة اإلع��الم في س��وريا وعب��ر تاريخها حرم��ت العديد 
م��ن الصحفيين من تراخي��ص مزاولة العمل ألس��باب تتعلق 
بتوجهاتهم، وأحيانًا للش��ك بوالئهم المطلق للسلطات وخوفًا 
من رس��الة قد يعطيها المراس��ل تأتي بسياق ال يعجب األفرع 
األمنية، وهذا ما عرض الكثير من الصحفيين للمالحقة أحيانًا 

أو التوقي��ف عن العمل، أو دفع البعض لالعتزال أو االس��تقالة 
كما حدث مع مراس��ل العربية ومدير مكتب الحياة اثناء األزمة 
في س��وريا بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األس��بق رفيق 
الحري��ري، لكن الجديد ال��ذي برز عن��د وزارة اإلعالم وخاصة 
خ��الل األزمة ه��و الموافقة عل��ى االنتماء الطائف��ي إذ تذخر 
اليوم عدد من القنوات بمراسلين ينتمون للطائفتين الشيعية 
أو العلوي��ة عل��ى اعتب��ار مواق��ف األغلبية من ه��ذه الطوائف 
المؤيدة، بينما يبقى األستثاء هو عمران الزعبي وزير اإلعالم 

الثاني بعد مهدي دخل اهلل الذي ال ينتمي للطائفة العلوية. 
الثورة الس��ورية وإن أفرزت كارثة على مستوى اإلعالم 
الس��وري وكارث��ة في النظ��رة لإلع��الم والعمل ب��ه، دفعت 
بع��ض المراس��لين الجدد وحديثي اإلعالم إل��ى االعتقاد بأن 
شادي حلوة مراسل التلفزيون السوري في حلب هو مدرسة 
قائم��ة بحد ذاتها، فلعق األحذية والرأي الش��خصي والخطب 
والمقدمات أصبحت أمرًا معتادًا لدى مراسلي التلفزة الرسمية 
في دمش��ق، فيما اش��تعل التناف��س على تزوي��ر الحقيقة، 
فظهر الرقص فوق الجثث كميش��يلين عازار مراس��لة الدنيا 
الت��ي ظهرت م��ن داريا تقف بين جث��ث ومصابين مدنين، أو 
مراس��لة الميادين ديما ناصيف التي ظهرت في ريف دمشق 
ومن خلفها جثث لما قالت إنه كمين محكم للقوات النظامية، 
وص��واًل البتكار المعركة أو إدع��اء اإلصابة أثناء التغطية كما 
فعل ثائر العجالني المراس��ل الحربي كما يصف نفس��ه في 
جوبر، حيث أعلن أنه فقد السمع في إحدى إذنيه أثناء تغطية 
المع��ارك، ليًكتش��ف بع��د أي��ام أن كل الضم��ادات التي لفّ 

نفسه بها كانت »show« إعالمي ال أكثر.
أزم��ة المتلقي تكاد تكون أكبر بكثي��ر من تلك المتعلقة 
بالقائمين على إعالم ال يعرف سوى المواربة وتجنب الحقيقة، 
إذ ال يزال قسم كبير من السوريين ممتنع تمامًا عن متابعة أي 
إعالم س��وى ذلك الذي يقول له ما يريد، والذي يلخص بجملة 
واح��دة على طرفي الحرب »نحن على طريق النصر« فس��واء 
كن��ت موالي��ًا أم معارضًا رغم أن المفهوم��ان باتا من الماضي 
الي��وم، فأنت غريبُ  -  إذا كنت م��ن المتابعين المخلصين لما 
ذكر س��ابقًا  -  عن معرفة الجزء اآلخر من الحقيقة المتواجدة 
بنس��ب مختلف��ة لدى الط��رف الثان��ي، وال زلت تص��دق كذبة 
ظه��رت في يوما ما وكش��فت ف��ي اليوم الثان��ي لكنك ال زلت 
مؤمن��ًا به��ا ألن مص��درك لم يقدم ل��ك النفي، ه��ذه النقطة 
تحدي��دًا تنطبق عل��ى جميع الس��وريين تقريب��ًا، فأخبار مثل 
جهاد النكاح وزواج المتعة أو إيميالت بش��ار األسد المسربة أو 
فضائح أمراء الحرب الجنس��ية ال تزال حقائق ال تقبل النقاش 
ال ب��ل وأدل��ة أيضًا لدى الس��وريين على الضفتي��ن رغم أن ال 

أساس لها لكن »التلفزيون لم ينفي« وأنت ال تزال تصدق.
ه��ذه الهوة ف��ي إعالم الح��رب لن ت��ردم بالتق��ادم بل 
ستتوس��ع إلى درجات مخيفة في المستقبل، والمؤسف أن ال 
وقت لها اليوم، وال مهتمين حقيقين بمعالجتها أو تجنبها في 

أضعف اإليمان.

  دمشق  - إنليل فارس

جمي��ع أبواب الكلية ماعدا باب واحد 
لكي يجبر جميع الطالب من المرور 
بالقرب من صناديق االنتخاب التي 
كانت موجودة أمام الباب الرئيسي، 
عندما خرجت من االمتحان أوقفني 
احد أعض��اء الهيئ��ة اإلدارية ونظر 
إلى أصابع��ي التي لم يك��ن عليها 
الحبر الس��حري ال��ذي يميزون من 
خالل��ه الش��خص ال��ذي أنتخب من 
الذي ل��م ينتخ��ب فس��ألني لما لم 
تنتخ��ب فقلت له س��وف انتخب في 
المرك��ز ال��ذي ف��ي حينا فق��ال لي 
انتخ��ب هن��ا وانتخ��ب ف��ي حيك��م 
وادخل��ي إل��ى المركز، فأخ��ذ مني 
الموظ��ف هويتي وس��جل أس��مي 
الوطن��ي وس��جل  ورقم��ي  كام��ال 
بقربه��م رقما كان نفس��ه موجودا 
عل��ى الظ��رف ال��ذي إعطان��ي إياه 
لكي أض��ع فيه الورقة التي س��وف 
انتخب عليها، فتأكدت عندها بأنهم 
يستطيعون تمييز ورقتي عن باقي 
األوراق فانتخبت بش��ار األسد خوفا 

من المسائلة".

اخلوف.. دافع احللبيني 
لالنتخاب

كان عام��ل الخوف ه��و الدافع 
األكب��ر ال��ذي جع��ل البع��ض م��ن 
أهال��ي حل��ب يذهب��ون لالنتخاب، 
فالجمي��ع كان يترقب ي��وم الثالثاء 
لكي يتعرف عل��ى اآللية االنتخابية 
الت��ي كانت غامض��ة للجميع ولكي 
يعرفون هل النظام س��وف يسعى 
لتميي��ز األش��خاص الذي��ن انتخبوا 
ع��ن الذين أعرضوا ع��ن االنتخاب، 
فم��ع بدأ ي��وم الثالثاء ع��رف أغلب 
أهال��ي حل��ب إن المس��ئولين ع��ن 
الوطني  الرقم  االنتخاب يس��جلون 
أح��د أصابعه  للمنتخ��ب ويلطخون 
بحب��ر س��حري ال يمك��ن إزالته عن 
األصبع إال بعد عدة أيام كما كشفت 
الطريق��ة التي يتبعها المس��ئولون 
للمعرفة صاحب كل ورقة انتخابية 
الرق��م  والت��ي تت��م ع��ن طري��ق 
التسلس��لي الموجود عل��ى الظرف 
التي توضع فيه الورقة االنتخابية.

جعل��ت  المظاه��ر  ه��ذه  كل 
أهال��ي حل��ب يدرك��ون أن النظ��ام 
يريد معرف��ة الذين انتخبوا والذين 
أعرضوا عن ذلك فدخل الخوف إلى 
قلوب الكثير من الحلبيين مما جعل 
البعض منهم يذه��ب إلى المراكز 
لك��ي  الخ��وف  بداف��ع  االنتخابي��ة 

يتجنب المسائلة األمنية.
يق��ول رض��ا وه��و موظف في 
إح��دى الدوائر الحكومي��ة في حلب 
ألك��ون  الدائ��رة  مدي��ر  "فرزن��ي 
مس��ئوال ع��ن اح��د الصنادي��ق في 
المرك��ز االنتخاب��ي الموج��ود ف��ي 
دائرتنا، وقبل ي��وم االنتخابات أتى 
احد المسئولين عن االنتخابات في 
حل��ب وإعطانا التعليمات االنتخابية 
وأوصانا بأن نس��جل اسم المنتخب 
ورقم��ه الوطني ورقم الظرف الذي 
أخ��ذه المنتخ��ب، كم��ا وظ��ف هذا 
المس��ئول بعض موظف��ي الدائرة 
الذي��ن عرف��وا بتأييده��م لألس��د 
لكي يراقب��وا الموظفين الذين لم 

ينتخبوا".

 ميشيلين عازر تجري لقاءها الشهير في داريا مع سيدة استشهدت نتيجة لعدم إسعافها
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نج��ح النظام خالل الفت��رة الماضية من فرض 
ما يس��ميها »مصالح��ة« على العديد م��ن المناطق 
الخاضعة لس��يطرة مقاتلي المعارض��ة، كان ثمنها 
رغي��ف الخب��ز، ورغم اإلذع��ان لرغي��ف الخبز، ظل 
األخير أسير النظام ومصدر منفعة لمواليه، وليبقى 
هم المواطن تأمين ما يس��د رمقه، محاواًل أن يبعد 

عنه شبح الموت جوعًا.
يقول أبو ش��ادي، م��ن بل��دة المعضمية بريف 
دمش��ق، ل�«س��وريتنا«، »منذ فترة وق��ع النظام مع 
مقاتل��ي الث��ورة مصالحة، ليتم على أساس��ها وقف 
إط��الق النار بين الطرفين، وإدخ��ال المواد الغذائية 
إل��ى البل��دة، وه��ذا م��ا طبق قب��ل أن يتغير ش��كل 

تطبيق هذا االتفاق«.
ويضي��ف »قب��ل أي��ام تم منعن��ا م��ن جلب أي 
م��واد غذائية إل��ى البلدة، من خارج الحي الش��رقي 
الموال��ي«، موضحًا أن »جميع أهل البلدة مضطرين 
الي��وم للش��راء م��ن المح��ال التجاري��ة ف��ي الح��ي 
الش��رقي، الذي��ن يرفع��ون بدورهم األس��عار على 
األهالي، وتحكمهم مزاجية البيع من عدمه، وكمية 

ما يسمح لك بشرائه«.
م��ن جانبه��ا، قالت رج��اء، م��ن الزبداني بريف 
دمش��ق، ل�«س��وريتنا«، إن »القوات النظامية منحت 
شخصين امتياز إدخال المواد الغذائية على المناطق 
الت��ي تخض��ع لس��يطرته، وفيها يقي��م معظم من 
نزح��وا من مدين��ة الزبداني نتيج��ة القصف الجوي 

والمدفعي«.
وأضاف��ت »من يأت��ي بالم��واد الغذائية هو من 
يتحكم بأس��عارها، التي تزيد عن األسعار المتداولة 
في السوق بشكل كبير، في حين يمنع األهالي من 
إدخ��ال المواد الغذائية إذا ص��دف وخرج أحدهم إلى 

دمشق مثال، وهم قالئل، وصدم بفارق األسعار«.
من جهت��ه، أبو إبراهيم، من بل��دة ببيال بريف 
دمش��ق، يقول ل�«س��وريتنا«، »منذ وقع المقاتلون 
المصالحة مع النظام، استقر الوضع في البلدة، من 
ناحية توقف المعارك والقصف، لكن لم يخرج أي من 
المعتقلين، في حين تدخل المواد الغذائية بحدودها 
الدنيا، وبعض األحيان أقل من االحتياجات، في حين 
ق��د تتوفر ه��ذه االحتياجات وبع��ض الكماليات لدى 
بعض األش��خاص الذين يدخلون ه��ذه االحتياجات 
عبر حواجز القوات النظامية التي تتقاضى رشاوى«.

وأض��اف »كما طلب منع دخ��ول أهالي المناطق 
وتكلي��ف  والتضام��ن،  يل��دا  مث��ل  بن��ا  المحيط��ة 
المقاتلين في البلدة بمهم��ة منع وصول المواد إلى 
تل��ك المناط��ق، حيث تم رفع س��واتر عل��ى مداخل 
البل��دة من اتجاه تلك المناطق، ما تس��بب في وقوع 

خالفات بين فصائل المقاتلين«.
وعلم��ت »س��وريتنا« أن الم��واد المهرب��ة إل��ى 
ببي��ال تب��اع بأس��عار مضاعف��ة، حي��ث يصل س��عر 
علبة س��جائر الحمراء إلى 1000 ليرة في حين يبلغ 
س��عرها 100 ليرة، والحقن��ة الطبية 500 ليرة، في 
حين س��عرها الحقيقي نحو 15 لي��رة، وتهرب هذه 
المواد عبر عناصر ميليش��يا »الدفاع الوطني« سيئة 
الس��معة، أو العناصر األمني��ة، الذين يخدمون على 
الحواجز المش��تركة، ومن هذه المواد ما يدخل إلى 
مخيم اليرموك المحاصر منذ أكثر من س��نة ونصف 

لتباع بأسعار خيالية.
وقال ناشطون، من تلك المناطق ل�«سوريتنا«، 

إن »النظ��ام يتب��ع سياس��ة الج��وع أو الرك��وع، عبر 
فرضه حص��ارًا مطبقا على المناط��ق الثائرة عليه، 
ليحول المدنيين في تلك المناطق إلى قوة ضاغطة 
عل��ى المقاتلي��ن، ليرضخ��وا إل��ى تس��وية النظام، 
ويعود ليقس��مهم إل��ى مقاتلين يبق��ون داخل تلك 
المناط��ق، وآخرين ينخرطون في حواجز مش��تركة 
تح��ت اس��م الجيش الوطن��ي، في مفارق��ة غريبة، 
حيث تقسم الحواجز إلى حاجز جيش حر يليه حاجز 

الجيش الوطني، ثم الجيش السوري«.
وتابع��وا »ويقوم النظ��ام بتقدي��م العديد من 
المي��زات لمقاتل��ي المعارضة المش��تركين في تلك 
الحواجز، حيث أنهم مس��ؤولون ع��ن دخول وخروج 
المواد الغذائي��ة المخصصة للمنطق��ة، إضافة إلى 
تفتيش الس��يارات والتدقيق بالبطاقات الش��خصية 
للمدنيين الداخلين والخارجين، وهم يبدون تش��ددا 

أكثر من عناصر القوات النظامية«.
ورأوا أن »النظ��ام يح��اول تقس��يم المناط��ق 
الثائرة عليه عبر تلك المصالحات، والتعامل مع تلك 
المناطق على أنها متمايزة بعضها عن بعض، حيث 
يقزم مطالبه��م لتصل إلى الحصول على حاجاتهم 
األساس��ية، ووق��ف القصف عليه��م، مراهنين على 
الوق��ت الكفي��ل بتحويل جل طموحه��م العودة إلى 
ما كانوا عليه قبل الثورة، وال يش��كل عامل الوقت، 
الذي ق��د تتطلبه هذه المهمة، مش��كلة أو عبأ على 
النظام، بل قد يكون العكس فهو بذلك يخفض من 
التزاماته الخدمية تجاه هذه التجمعات البشرية إلى 

حدودها الدنيا«.
ولفتوا إلى أن »مقاتلي تلك المناطق ال يالمون 
عل��ى ما وصلوا إليه، فقد تركوا لمصيرهم من قبل 
الجمي��ع، إن كان��ت دواًل داعمة أو أطي��اف المعارضة 
وخاصة االئتالف والحكومة المؤقتة، حيث لم يقدم 
لهم أي نوع من الدعم المادي أو الغذائي، ما جعلهم 

لقمة سائغة بين فكي النظام المستشرس«.
وس��بق للمناط��ق، التي وقع��ت المصالحات مع 
النظ��ام، أن وجه��ت العديد من الن��داءات للمعارضة 
الخارجي��ة والمجتمع الدولي، تش��كو تدهور الوضع 

اإلنس��اني فيها، إل��ى درجة الموت جوع��ا، لكنها لم 
تج��د أذانا صاغية، فجبرت عل��ى ما وصلت إليه، في 
وق��ت يح��اول النظام تطبي��ق تلك السياس��ات على 
مناطق أخرى كاليرموك والتضامن بدمشق والوعر 
في حمص وغيره��ا من المناطق التي تترك وحيدة 

لمصيرها األسود.
بالمقابل يعتبر ناش��طون أن ما يحدث لمناطق 
دمشق وريفها وحمص وريفها، ليس مصادفة فهو 
قد يندرج في إطار مسألة أبعد مما يبدو عليه الواقع 
ويرمي إلى مشروع تقسيم للبالد، فلماذا تترك تلك 
المناط��ق دون أي دعم من المؤسس��ات التي ادعت 
تمثيل الشعب السوري، إن كانت مساعدات إنسانية 

أم عسكرية؟«.
وتحدث��وا أن »بع��ض معارض��ة الخ��ارج ب��دأوا 
بتس��ويق فكرة أن ال حل في س��وريا إلى التقسيم، 
وأن مكون��ات المجتمع الس��وري لم يعد من الممكن 
أن تتعايش مع بعضها البعض، بعد كل هذه الدماء 
التي س��الت«، الفتين إلى أن »هذا الطرح مرفوض 
من قبل مقاتلي المعارضة في تلك المناطق، وهم 
متمس��كين بوحدة األراضي السورية، ويعتبرون أي 
توافق على مشروع التقسيم خيانة، وأنه يصب في 
الدرجة األولى في مصلحة إسرائيل، التي ستتحول 
إل��ى الق��وى اإلقليمية األكبر ف��ي المنطقة، فتكون 
تلك الدويالت الفاشلة الفقيرة المتناحرة فيما بينها 

تابعا خانعا لها«.
ويعتب��رون أن��ه »برغم رفض هذا الس��يناريو 
واس��تبعاده من قبل الكثيرين لكنه يبقى من أخطر 
الس��يناريوهات في ظل استمرار أزمة الوصول إلى 
حل في س��وريا، يضمن وقف نزيف دماء السوريين 
ويحقق مطالبهم بالحري��ة والعدالة وهي من خرج 
ألجلها الشعب في آذار من عام 2011، لكن شوهته 
المصالح الدولية، والتي تتوقع الدول الممثلة لها أن 
يستمر القتال في س��ورية ل�10 سنوات على األقل، 
ق��د تنهك بعده��ا األطراف المتصارع��ة ويرضخون 
للجلوس إل��ى طاولة الح��وار، وعندها فقط يتدخل 

الغرب ليظهر على أنه منقذ الشعب«. 

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن
. . 

ت 
قا

قي
تح

كذبة امل�ساحلات يف دم�سق
وقف اإطالق النار لإنعا�س جتارة املوالني

   إنليل فارس - دمشق

قوات للنظام والمعارضة بعد مصالحة ببيال ببريف دمشق
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مرونة ومقاومة الع�سبية العلوية وتداعياتها على 
النتفا�سة ال�سورية

ملخّص لنص مترجم عن مقالة مشتقة من أطروحة جامعية منشورة في مجلة دراسات شرق أوسطية
  بقلم ليون غولدسميث   ترجمة كندة التوبة وياسر نديم سعيد

إن دعم العلويين لنظام األس��د 
أم��ر محورّي بالنس��بة لما س��تؤول 
إلي��ه االنتفاض��ة الس��ورية، فف��ي 
ح��ال تخّل��ى العلوي��ون عن األس��د 
فإن ذلك يعني أنه م��ازال باإلمكان 
ح��دوث انتقال سياس��ي للس��لطة، 
أو عل��ى األقل تعددية للس��لطة. إن 
اس��تمرارية الدعم العل��وي للنظام 
 status« لن تعيد البالد إل��ى الواقع
قب��ل  موج��ودًا  كان  ال��ذي   »- quo
االنتفاض��ة، ب��ل س��تقود البالد إلى 

حرب أهليّة شاملة.
لم��اذا يدع��م العلوي��ون نظام 

األسد؟ 
إن التص��ورات البس��يطة ع��ن 
الطائف��ة أو الفكرة المُتمّثلة في أن 
النخبة العلوية تداف��ع عن امتيازات 
وضعه��ا ال تق��دم ش��رحًا كافيًا. من 

أجل فهم السياسة العلوية من الضروري تَفحص 
روابط جماعات ما قبل الدولة بالدولة االستبدادية 
ذات العالق��ة بالس��اللة الحاكم��ة، وكي��ف أنه من 
الممك��ن أن تنحل مثل هذه العالقات السياس��ية، 

ولماذا ال تنحل في بعض الحاالت.
يمكن مقاربة الموضوع بمصطلحات نظريّة 
قابل��ة للتطبي��ق، فقد تط��رّق لها بعم��ق العالم 
ابن خلدون في القرن الرابع عش��ر حيث طرح في 
الفص��ل الثال��ث من كتاب��ه )مقدمة ف��ي التاريخ( 
نظرية ح��ول العوام��ل التي تُؤثر ف��ي دوام والء 
الجماعات ودور ذلك في صعود وسقوط السالالت 
الحاكم��ة. ق��اس اب��ن خل��دون القدرة السياس��ية 
لجماع��ات م��ا قب��ل الدول��ة بمصطل��ح مس��توى 
»العصبيّ��ة« ويعن��ي ذل��ك حرفي��ًا ش��عور ووعي 

وتماسك الجماعات. 
العصبيّ��ة أساس��ًا ظاه��رة سياس��ية ترتبط 
بتفعي��ل هذا التماس��ك لتحقيق غايات سياس��ية. 
ويرى اب��ن خلدون أن الجماعة الت��ي تتمتع بأعلى 
مس��تويات من العصبيّة هي القادرة على إنش��اء 
ساللة حاكمة، ولكن هذا الشعور الجمعي يضعُف 
التم��دن والرفاهي��ة والفس��اد،  تدريجي��ًا بس��بب 
وتصب��ح الس��اللة الحاكم��ة ضعيف��ة ومكش��وفة 

لجماعات أكثر عصبيّة منها.
يش��عر العلوي��ون بالتهدي��د م��ن قب��ل عدم 
تس��امح ديني س��ني مفترض، ولذلك فإن الشيخ 
ب��وز لديه إيم��ان ب��أن االنتفاض��ة الس��ورية في 
النهاية طائفية ومدفوعة بالرغبة بإس��قاط األسد 
ألنه عل��وي، ولذلك أيضًا يظ��ل العلويون موالين 
للنظ��ام ألنهم يش��عرون بأنه يحميه��م من عدم 
التسامح السني. ينطبق ذات الشيء على األقليات 

األخرى الطائفية.
م��ن الممكن أن نتفه��م عدم ثق��ة العلويين 
باإلس��الم الس��ني المحاف��ظ ف��ي س��ياق التاريخ 
العلوي، فقد ظهرت طائفة العلويين - النصيريين 
في العراق ف��ي منتصف القرن التاس��ع من خالل 
مس��يرة محمد بن نصير الذي رافق إمام الش��يعة 
العاش��ر والح��ادي عش��ر وال��ذي ادعى بأن��ه الباب 
لإلمام الثاني عش��ر الغائب. دفع اضطهاد الخليفة 
العباسي أنصار الطائفة الجديدة إلى االنتقال أواًل 
إل��ى ح��ران ومن ثم إل��ى حلب في القرن العاش��ر 
حيث وج��دوا رعاية تح��ت حكم الس��اللة الحاكمة 

الحمدانية الش��يعية. ازدهر المجتم��ع العلوي في 
ذل��ك الوقت تحت قي��ادة حم��دان الخصيبي، وبرز 

.Levant »وجود هذا المجتمع في شمال »الشرق
احتل الس��الجقة الس��نة على أية حال الشرق 
في أعوام الس��بعينيات األولى م��ن القرن الحادي 
عش��ر ليدفع ذل��ك العلويين لالنتقال إل��ى الجبال 
الس��احلية العصيّ��ة عل��ى البش��ر. م��ن المحتمل 
أن العلويي��ن تدبّ��روا هن��ا أم��ر تحوله��م الديني 
أو اندماجه��م الديني م��ع جماع��ات ابتداعية مثل 
المسيحيين النساطرة وجماعات أخرى من الشيعة 
المهمشين. لعبت العزلة والظروف القاسية للجبال 
الس��احلية دورًا رئيس��يًا في تشكيل آفاق المجتمع 

العلوي المحدود اقتصاديًا واجتماعيًا.
لعب العالم الس��ني الحنبلي اب��ن تيمية دورًا 
رئيس��يًا ف��ي تهميش العلويي��ن اجتماعي��ًا عندما 
أعلنه��م هراطق��ة وأعداًء لإلس��الم ع��ام 1305، 
ولذل��ك يكن العلويون كره��ًا خاصًا له وقد وصفه 
لي ش��يخ علوي بالفأس��د وال��كاذب والن��ذل. كان 
التميي��ز ض��د العلويي��ن واضطهاده��م بعنف من 
المملوكي��ة  الس��نيتين  االمبراطوريتي��ن  مالم��ح 
والعثمانية اللتين سادتا في الشرق معظم الزمن 

الالحق للتاريخ العلوي.
الطائف��ة  أن  للجب��ل  الوع��رة  األرض  عن��ت 
العلوية أخذت طابعًا عش��ائريًا مجزًأ بش��كل كبير 
مع وجود قليل للهوية والتماس��ك. فلم تتلقَ ثورة 
العلويين في جبلة عام 1318 على س��بيل المثال 

دعمًا من مجتمع العلويين األوسع. 
الرابطة العش��ائرية الرئيس��ية هي عش��يرة 
الحدادين ومنها ينحدر أخوال بش��ار األس��د من آل 
مخلوف، وعش��يرة الكلبية التي ينتمي لها األس��د، 
والعش��ائر األق��ل امتيازًا بش��كل ع��ام: الخياطين 
والمتاورة، باإلضافة إلى المرشدين الذين انشقوا 
ع��ن المجتمع العل��وي على أرضية دينية بش��كل 
رس��مي في عش��رينيات القرن العش��رين ليصبح 

لهم هويتهم المميزة.
أدى اع��ادة دمج منطقة العلويين رس��ميًا في 
دولة س��وريا المس��تقلة عام 1936 إلى اكتس��اب 
هوية أو عصبية مشتركة مع المجتمعات السورية 
األخ��رى، اال أن العلوي��ون نظ��روا لث��ورة اإلخوان 
المس��لمين على أنها رفض الندماجهم بالمجتمع 

السوري مما قوّى اعتمادهم على نظام األسد.

بقي��ت العصبيّ��ة العلوي��ة في 
العم��وم متماس��كة في ظ��ل حكم 
حاف��ظ األس��د، وذل��ك يتواف��ق مع 
نم��وذج ابن خل��دون حول الس��اللة 
الحاكم��ة في مرحلتها األولى، ولكن 
بحسب التفسير الخلدوني كان يجب 
للعصبي��ة العلوية أن تبدأ باالنحالل 
مع صعود بش��ار ابن حافظ األس��د 
إلى السلطة في حزيران عام 2000. 
إن القبول العلوي لحكم بش��ار 
األس��د ضَعُف في الس��نوات األولى 
من حكمه. وقد ساهمت عدة عوامل 
في ذلك، أولها اإلصالحات السياسية 
التي ج��اءت نتيجة »ربيع دمش��ق«. 
لألغلبي��ة  الف��رص  فتح��ت  والت��ي 
السُ��نيّة للمش��اركة السياسية في 
الب��الد. العام��ل اآلخ��ر كان بس��بب 
للسياس��ات  االقتصادية  اإلصالحات 
االش��تراكية التي أّثرت على األفراد 
المقربين من النظام. أما العامل الثالث فكان زواج 
بشار من مسلمة س��نيّة، حيث اعتبر العلويين أن 

بشار تخلى عن جذوره العلوية. 
ب��زواج بش��ار من مس��لمة س��نية من حمص 
)أس��ماء األخ��رس(  ب��رز إدراك العلويي��ن أيضًا أن 
بش��ار تخلى عن ج��ذوره العلوي��ة. أظهر التخلص 
من الش��خصيات العلوية النافذة مثل غازي كنعان 
عام 2005 )انتحار( تش��ققًا في العصبية العلوية. 
األث��ر األخي��ر عل��ى الدعم العلوي لبش��ار األس��د 
كان س��وء حسابات بش��ار في السياسات الخارجية 
والت��ي جلبت حن��ق المجتمع الدولي وس��ببت قلقًا 
عظيم��ًا وعدم رضى داخ��ل المجتمع العلوي. على 
س��بيل المثال فقد تظاهر علويون عام 2007 في 
الالذقية ضد أداء بش��ار األس��د. كل هذه العوامل 
م��ن اإلصالحي��ات السياس��ية واالقتصادي��ة ومن 
التف��اوت ف��ي دخ��ل األف��راد وإخفاقات بش��ار في 
القيادة والش��عور بأنه تخلى عن جذوره، كل هذه 
العوامل هددت بشق الصف العلوي الداعم لألسد. 
يمكن لالنقسامات العلوية أن تنشأ على طول 
خطوط العشائر خاصة العشائر األقل امتيازًا مثل 
الخياطين والمتاورة أو المرش��ديين، ولكن معظم 
العلويي��ن ما زال��وا موالين فالخوف م��ن األكثرية 
الس��نية يتغل��ب بش��كل ظاهر على كل األس��باب 

األخرى التي تدفعهم للتخلي عن عائلة األسد.
بالرغ��م م��ن كل ذلك ال يب��دو أن نظرية ابن 
خل��دون قد أثبت��ت صحتها ف��ي الوضع الس��وري، 
فعل��ى عك��س نظري��ة اب��ن خل��دون ف��ي انحالل 
عصبي��ة الجماعات تبقى عصبي��ة العلويين مرنة 
ومقاومة. تظهر حال��ة العلويين صعوبة االندماج 
السياس��ي ف��ي دول مختلف��ة عندم��ا يوج��د عدم 
أم��ان طائفي بين المجتمعات. ق��د تلعب ديناميات 
مش��ابهة دورًا في البحرين حيث يوجد نظام أقلية 
آخر استطاع حتى اآلن أن يقاوم النداءات الشعبية 

النتقال السلطة السياسي.
ف��ي النهاية فإن قدرة الش��رق األوس��ط على 
التحرك بعيدًا عن التس��لطية وعل��ى تحقيق حلم 
التمثي��ل السياس��ي التع��ددي، هذه الق��درة التي 
يعد بها »الربيع العرب��ي« تواجه عقبة كبرى هي 

»سياسة انعدام األمان الطائفي«.
)المادة كاملة مع روابط األصل في الموقع(
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أحد الحواجز في مدينة دمشق | أيار 2014
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»الغرباء« املقاتلون الأجانب يف �سوريا
  ياسر مرزوق

أخيرًا خرج روبرت فورد الس��فير األمريكي 
الس��ابق ف��ي س��ورية، وأح��د داعم��ي الث��ورة 
الس��ورية في مهده��ا، والزائر المبك��ر لمدينة 
حم��اة، وأكد أن النظ��ام بات قوي��ًا وعصيًا على 
السقوط بسهولة، وأعاد السبب إلى عدم تحرك 
إدارة أوباما مبكرًا لدعم المعارضة »المعتدلة«، 
وبنفس اللهج��ة تحدثت هي��الري كلينتون في 
مذكراته��ا المنش��ورة أخيرًا ع��ن تقاعس إدارة 
أوبام��ا عن دعم الث��ورة ورغبته في إبقاء الحال 
على ما هو، لكن الالفت في تصريح المسؤولين 
السابقين هو التعبير عن قلقهم من ازدياد قوة 
الجماعات اإلسالمية المتشددة ونفوذها، وخطر 
الجهاديين العائدي��ن إال الغرب أكثر من قلقهم 

من استمرار النظام.
وفي س��ياٍق متصل عقدت الدول االوروبية 
التس��ع المعنية بملف »المقاتلين االجانب« في 
سورية، اجتماعا في الثامن من أيار في بروكسل 
اجتماع��ًا لبح��ث كيفي��ة التعامل م��ع المقاتلين 
األجان��ب ف��ي س��وريا، وب��ات وج��ود المقاتلين 
األجان��ب واألوروبيي��ن خصوص��ًا، والتخوف من 
عودتهم »للجهاد« في أوروبا الش��غل الش��اغل 
لإلعالميين والساس��ة العالميي��ن، تتراجع معها 
هموم السوريين وعذاباتهم وحاجتهم للخالص 
بع��د أربع س��نواتٍ من القت��ل، ويجري تضخيم 
الحديث عن المقاتلين األجانب إلى جانب الثورة 
السورية، والتي تشير أعلى األرقام إلى كونهم 
ال يتج��اوزون العش��رة آالف مقات��ل، ف��ي حين 
يتجاوز ع��دد المقاتلين األجان��ب المقاتلين إلى 
جانب النظام األربعين ألف مقاتل من جنسياتٍ 

عراقية ولبنانية وإيرانية ويمنية وباكستانية.
»االندبندن��ت«  صحيف��ة  أوردت  وق��د 
البريطاني��ة، مقالة للكات��ب البريطاني باتريك 
كوكبرن، تحت عن��وان »الجهاديون األجانب في 
س��وريا يتعهدون بحادي عشر من أيلول خاص 
بهم«، وتش��ير المقال��ة إلى أنها مجرد مس��ألة 
وقت، تلك التي تفصل الجهاديين المسيطرين 
على أجزاء من ش��رق سوريا وغرب العراق، عن 
البدء بهجماتهم الخارجية الشبيهة بهجمات 11 

أيلول.
تايم��ز«  »نيوي��ورك  صحيف��ة  رأت  كم��ا 
األمريكي��ة أن الجهاديين األجان��ب الذين ذهبوا 
للقت��ال في س��وريا يمثلون خط��رًا محدقًا على 
الغ��رب، وهو ما يتمث��ل في اعتقاد ه��ؤالء بأن 
اإلسالم يتعرض لهجوم من قبل غير المسلمين، 

ومن واجبهم الدفاع عن معتقداتهم.
وكان رئي��س االئتالف الس��وري المعارض 
الس��ابق أحم��د مع��اذ الخطي��ب قد تنب��ه لخطر 
المقاتلي��ن األجانب مبكرًا، حين قال »س��نطرد 
المقاتلي��ن األجان��ب م��ن س��وريا ش��ر ط��ردة، 
الكتائب اإلس��المية أغبياء يريدون إعادة سوريا 
للقرون الوس��طى، س��وريا س��وف تكون مدنية 
معتدلة وال مكان فيها للتكفيريين، الغرب ودول 
الخليج هم من يرس��لون الجهاديين إلى سوريا 

للتخلص منهم«.
كم��ا تجدر اإلش��ارة إلى أنّه بغ��ضّ النظر 
ع��ن العام��ل اإلس��المي والجهادي ف��إّن بعض 
الث��ورات أو الحكوم��ات ف��ي التاري��خ الحدي��ث، 
اس��تهوت أعدادًا كبيرة م��ن المناضلين األجانب 
المتحمّس��ين للعقائ��د والقي��م المختلفة، مثل 
حكوم��ة الجمهوريّي��ن في إس��بانيا عام 1936 
والتي جذبت إلى جانبها اآلالف من المتطوّعين 
غي��ر اإلس��بان الذي��ن أطلق��وا عل��ى أنفس��هم 

تس��مية »األلوي��ة العالمي��ة«، حي��ث قاتلوا ضد 
فرانكو المدعوم م��ن ألمانيا النازية، كما توافد 
العديد من األوروبيي��ن وحتى اليابانيين للقتال 

إلى جانب الفلسطينيين في حرب لبنان.
في ملفن��ا اليوم قراءة لظاه��رة »الغرباء« 
المقاتلي��ن األجان��ب ف��ي س��وريا، واألوروبيين 
منه��م خاصًة، وهي ظاهرة تس��تحق الدراس��ة 
م��ن مختل��ف األبعاد، فف��ي حين يش��كل جواز 
الس��فر األوروبي حلمًا وصك غفران لدى شبان 
العالم الثالث، تبث الدولة اإلسالمية في العراق 
وبالد الش��ام، شريط فيديو يظهر مجموعة من 
المجاهدين األجانب يحرقون جوازات س��فرهم 
ليؤك��دوا انتمائه��م والتزامه��م الت��ام للجه��اد، 
بع��ض الجهاديي��ن أظهر وجهه األش��قر وعيناه 
الملونت��ان بينم��ا لب��س اآلخرون أقنع��ة تخفي 
وجوههم. ف��ي الوقت الذي يرمي فيه كل واحد 
منه��م ج��وازه ف��ي الن��ار، وفي بع��ض األحيان 

يشطره نصفين قبل أن يرمي به في النار.
وقد ال يبدو مستغربًا أن حالة التهميش على 
الناجمة  االجتماعية واالقتصادي��ة  المس��تويات 
عن انتش��ار الفقر والركود االقتصادي، وكذلك 
القم��ع السياس��ي الش��ديد من قب��ل الحكومات 
االستبدادية في الش��رق األوسط، تشكل دافعًا 
للجوء إل��ى جهادٍ عالم��ي طمعًا بالجن��ة وهربًا 
من اليأس، أما أن يش��د مواطن أوروبي الرحال 

للجهاد في سوريا فهو أمر بحاجة للدراسة. 

امل�سلمون يف اأوروبا 
إن الحضور اإلس��المي مس��تمر في التاريخ 
األوروبي منذ القرن الس��ابع الميالدي حيث كان 
المجرم��ون تجارًا وبحارة يجول��ون حول العالم، 
وق��د ورد المس��لمون أوروب��ا بداي��ًة عن طريق 
اس��بانيا عام 711 ميالدي، وعن طريق صقلية 
عام 831، وجاءوا في مرحلة متأخرة عن طريق 
البلقان ابتداًء من القرن الحادي عش��ر، وس��كن 
المسلمون في مناطق مختلفة من بلدان أوروبا 
منذ ذل��ك الوقت، وقد ازدهر الحكم اإلس��المي 
في اس��بانيا وفي جزيرة صقلي��ة والبلقان وفي 
جيوب مستقلة ذاتيًا في فرنسا وألمانيا وجنوب 
ايطالي��ا، وبالرغ��م م��ن التغيي��رات الجغرافي��ة 
والسياس��ية قفد ظلت جاليات صغيرة متواجدة 
عبر الق��رون، أما الحض��ور الجديد للمس��لمين 
ف��ي الق��ارة األوروبي��ة فيع��ود إل��ى س��تين أو 
سبعين سنة بس��بب الوضع الدولي بعد حربين 
عالميتين وهجرة السكان الدولية حيث احتاجت 
أوروب��ا عق��ب الح��رب العالمي��ة الثاني��ة عمالة 
رخيصة إلعادة بناء اقتصادها ومما يجدر ذكره 
أن جالي��ات إس��المية مختلفة الحج��م متواجدة 
ف��ي بلدان أوروبا الش��رقية منذ ق��رون، ويوجد 
في سويس��را نصف مليون مسلم يعودون إلى 
جنس��يات مختلف��ة، كما توجد جاليات إس��المية 

في كل من الدنمارك والنروج والسويد.
يت��وزع  حديث��ة  احصائي��ات  عل��ى  وبن��اًء 
المسلمون في أوروبا على الشكل التالي: يوجد 
ف��ي فرنس��ا خمس��ة ماليي��ن مس��لم نصفهم 
يحمل الجنس��ية الفرنس��ية تعود جذورهم إلى 
الجزائر والمغ��رب وتونس، وف��ي ألمانيا أربعة 
ماليين مس��لم، ثالثة ماليي��ن منهم من أصل 
تركي، وفي المملكة المتحدة مليونا مسلم من 
ج��ذور مواطنية مختلف��ة ويحمل الع��دد األكبر 
منهم الجنسية البريطانية، وفي بلجيكا مليون 
مس��لم أكثرهم من المغرب العربي، كما يوجد 

في هولندا نفس الع��دد تقريبًا، ويحمل هؤالء 
المسلمون الجنسية الهولندية والبلجيكية.

إن التواج��د اإلس��المي الواس��ع ف��ي القارة 
ع��ن  يتكلم��ون  المراقبي��ن  جع��ل  األوروبي��ة 
األجي��ال  عن��د  خاص��ًة  األوروب��ي«  »اإلس��الم 
الفتي��ة األجي��ال التي لم يع��د ألعضائها روابط 
تربطه��م بالبل��دان األم، وخير مث��ال على ذلك 
المس��لمون األت��راك ف��ي ألمانيا، والمس��لمون 
الجزائريون وغيرهم في فرنس��ا والمس��لمون 
الهن��ود والباكس��تانيون والبنغ��ال والع��رب في 
المملك��ة المتح��دة، إن ه��ذا التواج��د الواس��ع 
االنتش��ار جغرافي��ًا جعل اإلس��الم عام��اًل هامًا 
ديني��ًا واجتماعيًا في الق��ارة األوروبية مما جعل 
المجتم��ع األوروب��ي مجتمعًا ديني��ًا تعدديًا، هذا 
األم��ر الذي ل��م يكن متوقع��ًا وال مرغوب��ًا فيه، 
وقد نتجت عن ذلك مش��اكل ونزاعات مع أقليات 
إثنية ودينية كاليهود والكاثوليك والبروتستانت 
واألرثوذكس، لكن ه��ذه النزاعات قد ذابت بعد 
وقتٍ طويل من التعارف ومعالجة األسباب التي 
ت��ؤدي لالحتكاك، وبن��اء العالق��ات الطيبة التي 
جعلتهم يستقرون في ديار غربتهم ويتمتعون 
بجمي��ع الحقوق الت��ي يتمتع به��ا المواطن في 

الدول المضيفة.
لق��د س��اعدت الثقاف��ة اإلس��المية في حل 
هذه المش��اكل إذ من الصحيح ج��دًا أن الثقافة 
الرومان��ي  الت��راث  خالص��ة  ه��ي  األوروبي��ة 
والت��راث  التقلي��دي،  الكالس��يكي  الهيلين��ي 
اإلسالمي المس��يحي وحركة التنوير، لكن هذه 
الثقافة قد تأثرت حقيقًة بالفلس��فة والحضارة 
اإلس��الميتين، لق��د أعطى اإلس��الم الكثير في 
مجرى االنتق��ال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة 
وأنه مس��تعد للعطاء على نحو حاس��م من أجل 
التغل��ب على األزم��ة المعاصرة، ويش��مل ذلك 
االلت��زام بالقرآن في موضوع التعددية الدينية، 
والرفض غير المشروط للعنصرية والشوفينية 

ومعاداة السامية.
إن هذا التواجد اإلس��المي المقدر بخمس��ة 
وثالثي��ن مليون��ًا، باإلضافة إل��ى علمانية قادة 
وزعماء ال��دول األعضاء في االتح��اد األوروبي، 
ح��اال دون أن يلحظ واضعوا الدس��تور األوروبي 
أي مادة تش��ير إلى أصول أوروبا المسيحية كما 
تمن��ى الباب��ا يوحنا بول��س الثان��ي ورجال دين 
آخ��رون في عدد من المناش��دات، ولم يأبه قادة 
االتح��اد األوروب��ي الخمس��ة والعش��رون وهم 
يوقعون على أول دستور لالتحاد عام 2004 إلى 
تمثال البابا إنوس��نت العاش��ر من القرن السابع 
عشر الذي يمثل الماضي الروحي ألوروبا القائم 
ف��ي إحدى قاعات القصر البلدي في روما، وهي 
نف��س القاعة التي وقع فيها رؤس��اء س��ت دول 
أوروبية قبل س��بعة وأربعين عام��ًا على ميثاق 

تأسيس االتحاد األوروبي.
لكن بالرغم من أجواء العلمانية واالنفتاح، 
بق��ي الدور السياس��ي للمس��لمين ف��ي أوروبا 
ضعيف��ًا ال يوازي ثقله��م الديمغرافي ألنهم لم 
يكونوا منظمين تنظيمًا محكمًا يبرز مؤسسات 
ضغ��ط على الحكوم��ات والمؤسس��ات القائمة، 
إال أن الواقع السياس��ي للمس��لمين ب��دأ يتطور 
تدريجيًا، وق��د ظهر ذلك جليًا حين برر الرئيس 
الفرنس��ي ج��اك ش��يراك ع��دم دخول فرنس��ا 
الحرب ض��د العراق بس��بب الجالية اإلس��المية 
أو المس��لمين الفرنس��يين، وظه��ر ذل��ك أيضًا 
بدعم المس��لمين األتراك للمستشار »غيرهارد 
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ش��رودر«، وقد ق��اده هذا الدعم إل��ى الفوز في 
االنتخابات العامة عام 2002.

م��ع أح��داث الح��ادي عش��ر م��ن أيل��ول ثم 
أحداث لندن برزت مظاه��ر للتمييز والعداء ضد 
المس��لمين األوروبيي��ن إال أنها طبع��ًا لم تأخذ 
ش��كاًل مقنن��ًا أو ممنهج��ًا، وقام��ت الحكوم��ات 
األوروبي��ة بتش��ديد الرقاب��ة على رج��ال الدين 
وأئمة المساجد، وقد شملت الرقابة نشاطاتهم 
وخطبهم، وقد أدت ه��ذه المراقبة إلى محاكمة 
وط��رد أئم��ة مس��اجد م��ن بريطاني��ا وإيطاليا 
وفرنس��ا، وتراف��ق م��ع ه��ذه المراقب��ة العمل 
على صهر أو تكامل المس��لمين مع المجتمعات 
الت��ي يقيمون فيها، فقد أخ��ذت حكومة هولندا 
مث��اًل تنتهج نهجًا جدي��دًا بتقديمها برامج مملة 
حكومي��ًا لتعلي��م األئمة دروس��ًا ف��ي االنصهار 

والتكامل.

اجلهاديون من اأوروبا 
م��ع كل ما تقدمه الحكوم��ات األوروبية من 
حواف��ز لالندماج واالنصهار إال أنها ال تس��تطيع 
أن تحي��د الجان��ب االجتماع��ي ل��دى المهاجرين 
المس��لمين الذي يش��عر بعضهم بغياب الهوية 
الثقافية وفرص العمل، مما يجعله هدفًا س��هاًل 
لش��بكاتٍ ممولة عربي��ًا ومخترقة اس��تخباراتيًا 
تحث��ه عل��ى الجهاد ف��ي س��وريا، ف��ي معادلةٍ 
يكس��ب فيه��ا الجب��اة والسماس��رة، واألنظم��ة 

المستبدة، وتخسر فيها الثورات.
يتراوح العدد اإلجمالي للجهاديين من الدول 
الغربية بين 1200 إلى 10000، وهم موزعون 
أوروبيًا بحسب دراس��ة أجراها »معهد واشنطن 

لدراسات الشرق األدنى« على الدول التالية:
جهادي��ًا(،   700   -   500( فرنس��ا  م��ن 
وبلجي��كا)76  -  336(، وبريطانيا)43  -  366(، 
وألماني��ا)34  -  240(، وهولن��دا)100  -  200(، 
وكوسوفو)100  -  150(، وألبانيا)100  -  140(، 
وإس��بانيا)34  -  95(، والدنم��ارك)25  -  90(، 
 ،)60   - وإيطالي��ا)45    ،)87   - والس��ويد)39  
وأوكراني��ا)50 جهادي��ًا(، والنروي��ج)33  -  40(، 
والبوس��نة )18  -  60(، وإيرلن��دا )11  -  26(، 
وفنلن��دا )4  -  30(، ومقدوني��ا )3  -  36(، و3 

جهاديين من صربيا.
ويت��م تجني��د الجهاديي��ن األوروبيي��ن من 
المس��اجد في أحيائهم المحلية الفقي��رة غالبًا، 
أو ع��ن طري��ق الكلم��ة بي��ن ش��بكات القرابة. 

المجن��دون بارعون ف��ي مهارات التبش��ير الذي 
شُ��حذ على مدى عدة س��نوات من الجهاد، حيث 
كان تكفي��ر ال��دول والغرب قائمًا بش��كل كبير، 
وكانت الرس��الة: اإلس��الم في خط��ر من الغرب 
الكاف��ر، ومن الح��كام المس��تبدين والمرتدين، 
واالنحرافات ع��ن الدين اإلس��المي، خاصة من 
قبل المنتمين إلى المذهب الشيعي والنصيرية 

أو العلويين.
ف��ي س��وريا يت��درب الجهادي��ون من س��تة 
أس��ابيع إل��ى ش��هرين ونص��ف على اس��تخدام 
المتفج��رات، والتعام��ل مع األس��لحة الصغيرة، 
والقذائ��ف الصاروخي��ة، وبعده��ا يت��م دمجهم 
ف��ي وحدات القتال. كثيرة، وال س��يما من يأتون 
من أوروب��ا الغربية الذين لديه��م حماس كبير 

للجهاد، لكن ال يمتلكون الخبرة الكافية.
جي��ٌل جديد م��ن اإلس��الميين الراديكاليين 
جنس��يتها،  ويحمل��ون  أوروب��ا  ف��ي  يعيش��ون 
تس��تهويهم الحرب في س��وريا بوصفه��ا حربًا 
مشروعة هدفها إطاحة طاغية دموي. لكن هذه 
الحرب المشروعة بالنسبة إلى هؤالء المقاتلين 
التائهي��ن تخف��ي حقائق مقلقة. ذل��ك أن عددًا 
كبيرًا من الغربيين يصيرون جهاديين من خالل 
المجموعات المتطرفة وليس من خالل الجيش 
الس��وري الحر، وتدربهم هذه المجموعات على 
اس��تخدام الس��الح وعلى االعمال االرهابية في 

المدن إلى جانب التوجيه االيديولوجي.

النظام واملقاتلني الأجانب 
تطفو لعب��ة المخاب��رات الس��ورية وكذلك 
اإليرانية على الس��طح، وخاصًة في تس��هيل أو 
غض الط��رف عن دخول المقاتلين األجانب إلى 
س��وريا بل تمويلهم إذا تطل��ب األمر، والغرض 
منهم، خلط األوراق، وجعل سوريا ما بعد األسد 
تبدو للعال��م أجمع، وكأنها أفغانس��تان جديدة، 
ب��ؤرة لإلره��اب واإلرهابيي��ن؛ وبالتال��ي يكون 
إس��قاط نظام بش��ار يعني نص��رًا لإلرهابيين 
في النتيجة، س��يدفع العالم أجمع، والغرب على 
وج��ه الخص��وص، ثمن هذا الس��قوط من أمنه 
واس��تقراره، ودائم��ًا م��ا يق��دم النظام نفس��ه 
كحلي��فٍ للغ��رب في صراعه م��ع اإلرهاب، فقد 
تع��اون نظام األس��د م��ع اإلدارة األمريكية في 
حرب��ه ضد اإلرهاب بعد أح��داث أيلول، ووافقت 
إدارة ب��وش على ه��ذا التعاون، وراحت تس��ّلم 
س��وريا مشبوهين »خطيرين« حتى عام 2005 

على أقل تقدير.
الس��الح الس��ري للنظام كان التس��لل إلى 
ش��بكات الجهاديي��ن وتحويل المش��بوهين إلى 
متعاونين، وقد نجح في هذه السياس��ة بجدارة 
الماض��ي،  الق��رن  وثمانين��ات  س��بعينات  ف��ي 
وبحس��ب تس��ريبات ويكيلكس األخيرة فإن أحد 
ضباط المخابرات قال مرة لمسؤولين أميركيين 
ف��ي س��وريا »نح��ن لدين��ا الكثي��ر م��ن الخبرة 
والمعرف��ة به��ذه المجموع��ات، ال نهاجمهم وال 
نقتلهم.. نحن نتداخل بهم.. وفقط في اللحظة 

المناسبة نتحرك«.
وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن المقاتلين األجانب 
وإن دخلوا إلى س��وريا ألس��باٍب صادق��ة للقتال 
ضد نظام األسد، إال أنه يتم تجنيدهم فورًا في 
صفوف الجماعات الجهادية وليس الجيش الحر، 
هذه الجماعات تس��تعملها المخابرات الس��ورية 
لضرب صورة الثورة وش��قّ صفوف المعارضة 
وردع الغ��رب ع��ن أي تدخ��ل. فه��و م��ن يعفي 
مناط��ق داعش من ضرب��ات طيرانه.. وهو من 
يطلق سراح المزيد من الجهاديين في كل عفٍو 
قضائي بينم��ا يعتقل الناش��طين والحقوقيين 

واإلعالميين.
 كم��ا أن��ه م��ا م��ن مش��كك باالرتباط��ات 
للجماع��ات  العالمي��ة  والش��بكات  الخارجي��ة 
الجهادي��ة في س��وريا، بم��ا في ذل��ك مقاتليها 
األجانب القادمين من أوروبا، لكن الس��بب الذي 
س��هّل حشدهم،وحش��دهم بس��رعة، ه��و أن 
نظام األس��د هو من س��اهم في إعدادهم ذات 

يوم.
اس��تُغلَّت العقائد واألديان، وأولها اإلس��الم 
في عهدٍ مض��ى، لمحاربة االتحاد الس��وفيتي، 
بدع��وى الجهاد ض��د اإللحاد، وذلك مي��داٌن فات 
أوانه، واليوم يس��اء لإلس��الم مجددًا باستدعاء 
الش��بان من أصق��اع األرض للجهاد في س��وريا 
وتجنيده��م ع��ن إدراكٍ أو غفل��ة ف��ي خدم��ة 
أجنداتٍ اس��تخباراتية عدة، تضي��ع معها مبادئ 
العدال��ة الت��ي تن��ادي به��ا ثورتنا والت��ي تطوع 
اآلخ��رون للقتال إلى جانبها، م��ع اختالف الرؤى 
واأله��داف، ولعله من المفي��د التذكير بالفتوى 
التي أطلقها الش��يخ أبو المنذر الش��نقيتي عبر 
مدونت��ه االلكتروني��ة، بع��د أش��هر قليل��ة من 
انطالق��ة الثورة، حي��ن دعا الش��بان لالنضمام 
إل��ى االحتجاج��ات ش��رط تجنّ��ب الدع��وة إل��ى 

الديمقراطية أو رفع أي شعار علماني آخر.

. . 
ف

مل
ال

من رسالة فيديو وجهها أبو عمر الشيشاني )في الوسط( القيادي في تنظيم داعش إلى المجاهدين في أوروبا لالنتضمام إلى التنظيم
أبو عمر الشيشاني قتل في إحدى معارك دير الزور مع الجيش الحر والجبهة اإلسالمية
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داع�س مرة اأخرى
  خالد كنفاني

ف��ي عص��ر االنفت��اح اإلعالم��ي والتواص��ل 
االجتماع��ي لم تعد كثير من الظواهر السياس��ية 
والتحركات العس��كرية تنطل��ي على جمهور كبير 
م��ن الن��اس، ولك��ن المش��كلة أن كثي��رًا من ذات 
الن��اس يق��ع ضحية نتائ��ج هذه الظواهر بس��بب 

عنفها أحيانًا وجبروتها أحيانًا أخرى.
لم تعد قصص وروايات ضخامة هذه الحركة 
أو تل��ك تقنعنا أو تمر مرور الكرام، كما أننا صرنا 
نفه��م جي��دًا كيف تتعاظ��م قوة جه��ة أو حزب ما 
وكي��ف تضعف ق��وة اآلخري��ن بال مقدم��ات وبال 

مبررات عقالنية. 
ما فجّر ه��ذه األفكار هو االنتش��ار المفاجئ 
لحركة داعش في غرب العراق واحتاللها عددًا من 
المدن الرئيسية هناك معلنين باألمس »زحفهم« 
عل��ى بغ��داد. ترافق ذلك كل��ه مع الف��رار الكبير 
للجي��ش العراق��ي أمام ه��ذه التح��ركات وكذلك 
هجرة ما يزيد عن مليون شخص هربًا من العنف 
المتفجر في الموصل وكركوك وتكريت وغيرها.

اس��تغل رأس النظ��ام الس��وري »المنتخ��ب« 
الفرص��ة وأعلن أن »س��وريا والع��راق يتعرضان 
البلدي��ن  وح��دة  تس��تهدف  إرهابي��ة  لهجم��ات 
والشعبين« مناشدًا العالم التدخل لوقف اإلرهاب 
مدعيًا أن��ه ضحية هذه المنظم��ات اإلرهابية، وال 
يخف��ى دور أجهزة المخابرات الس��ورية والعراقية 
والس��عودية والتركية في دعم وسحب الدعم عن 
داع��ش وغيرها من الح��ركات القتالية والجهادية 
ف��ي المنطقة، وبات م��ن البديهي معرف��ة أنه ال 
تقوم حرك��ة وال تموت بال دعم خارجي أو تمويل 

من جهة ما.
وال يبدو ما يحدث في العراق وش��رق س��وريا 
مصادفة، ففي هذه األثناء تفرغ النظام الس��وري 
لحرب المس��لحين في غ��رب البالد بينم��ا تتكفل 
داع��ش بالقي��ام بحروبه��ا الخاص��ة م��ع باق��ي 
الجماعات المس��لحة بل وبس��ط س��يطرتها على 
مناطق ومدن بأكملها يتم فيها تطبيق الش��ريعة 
وف��ق طريقته��م الخاص��ة وتهجي��ر وقت��ل م��ن 

يخالفهم سواء في المعتقد أو في التطبيق.
ولن نس��تبعد بتاتًا وجود تنس��يق كامل بين 
المخاب��رات الس��عودية واألمريكي��ة والتركية من 
جهة والعراقية والس��ورية من جهة أخرى لوصول 
األم��ور إل��ى ما ه��و أس��وء وتبرير تدخ��ل من أي 
نوع )رغم تأكيد البيت األبيض عدم نيته إرس��ال 
قوات برية إلى شمال العراق في الوقت الحاضر(، 
ولكن األس��وء س��يكون تبرير ما يقوم به النظام 
من تدمير وقتل وتش��ريد تح��ت ذريعة »مكافحة 
اإلرهاب« ال��ذي تبين أنه ظاه��رة دولية وبالتالي 
تبرير اس��تمراره في حك��م الب��الد. وال يخفى أن 
م��ا حصل في مصر مش��ابه لذلك ولو بدرجة أقل 
حي��ث تم إظهار صورة السيس��ي على أنه محارب 
اإلره��اب وتم تدبير بعض العملي��ات هنا وهناك 
بحي��ث تب��رر المحاكمات العس��كرية التي حصلت 

بحق مئات المتهمين من حركة اإلخوان وغيرها.
كان الثمن وال ي��زال غاليًا جدًا لما حصل بعد 
الث��ورة ف��ي س��وريا وأثناءها، ولم يك��ن ينقصنا 
س��وى ظهور داعش وغيرها لتزيد من مأس��اوية 
المش��هد وتحي��د بالثورة ع��ن مس��ارها وتحرفها 
عن أهدافه��ا وتنقلب إلى عامل دمار لحياة الناس 
وحاضرهم ومستقبلهم. وال عجب كما قلنا سابقًا 
ب��أن ظهر جليًا وجود تعمد دول��ي في دفن الربيع 
العربي في سوريا وبالتالي دفن أحالم السوريين 

في الحرية والكرامة ووأدها بال رجعة. 

ص��ار الكالم ف��ي ذات المس��ألة ممجوجًا ولم 
يع��د يالمس ش��عور كثير م��ن الس��وريين ممن 
فقدوا أحبتهم وحياتهم في صراع لم يعودوا هم 
محوره وال مبرر استمراره، فلم يعد أحد يعلم لماذا 
يتص��ارع المتصارعون وما هي أهدافهم وما هي 
مراميهم. وضاع السوريون وسط هذه العواصف 
وص��اروا يبحثون عن أوطان بديلة وخاضوا البحار 
الهائجة بحثًا ع��ن مأوى وقليل من الكرامة بعدما 

فقدوا األمل في نيل لذلك في وطنهم.
تتص��در داعش ومثيالتها المش��هد اإلعالمي 
والعس��كري م��رة أخ��رى كبدي��ل جاه��ز لطالبان 
والقاعدة في هذه المنطقة من العالم، ويس��اهم 
دور  تضخي��م  ف��ي  خاص��ة  الس��عودي  اإلع��الم 
الحركة والتهويل من قوته��ا عبر تقارير إعالمية 
واستراتيجية موجهة بعناية نحو ترهيب الشعوب 
منه��ا. ولم يكن آخر هذه التقارير ما نش��ره موقع 
العربية على االنترنت ي��وم الخميس 12 حزيران 
)يونيو( 2014 عن حدود الدولة التي يزمع تنظيم 
داعش تأسيس��ها ش��املة س��وريا واألردن ولينان 
والعراق وفلس��طين وحت��ى الكويت. وال يخفى ما 
لمثل ه��ذه التقارير من دور ف��ي تحويل األنظار 
عن األحداث الحقيقية في س��وريا وهو ما يش��ي 
بدور م��زدوج وخبيث لإلدارة الس��عودية في هذه 
األح��داث، فهي تدع��ي من جهة دعم الس��وريين 
والبكاء على أحوالهم ونهب األموال تحت شعارات 
التبرع��ات واإلنقاذ واإلغاثة بينم��ا تقوم من جهة 
أخ��رى بتضخي��م دور الح��ركات الجهادي��ة والتي 
س��اهمت ه��ي ف��ي تموي��ل وتأس��يس بعضه��ا. 
وال ت��زال المملك��ة على ما يب��دو مطمئنة للدعم 
األمريك��ي الال محدود لسياس��اتها ف��ي المنطقة 
رغ��م ما يح��اول اإلعالم إظهاره م��ن وجود خالف 
بي��ن المملك��ة والواليات المتح��دة وخصوصًا بعد 
التق��ارب األمريك��ي اإليران��ي وتوج��ه بن��در بن 
س��لطان للقاء بوتين في موس��كو خالل األسبوع 

ذاته آنذاك. 
وعل��ى الت��وازي مع ما نش��ره موق��ع العربية 
كت��ب عب��د الرحم��ن الراش��د ال��ذي ب��ات واضحًا 
حصوله على راتب ش��هري ضخم م��ن المخابرات 
الس��عودية خصوص��ًا بعد قي��ام ث��ورة البحرين، 
نقول كتب الراش��د في صحيفة الش��رق األوسط 
ي��وم 11 حزي��ران )يوني��و( مق��ااًل بعن��وان: »هل 
تس��تولي داعش على بغ��داد أيضًا؟« م��ا محتواه 
بأن داعش توجهت إلى بغداد وأعلنت أنها ستكون 
المحط��ة القادم��ة في مجموع��ة الم��دن الواقعة 
تحت س��يطرتها، كما أن المالك��ي غيّر من لهجته 

عندما صرّح بأن الباب مفتوح لكل من يرغب في 
مواجهة اإلرهاب الذي بات يهدد المنطقة بأسرها. 
وال يخفي الراش��د ش��ماتته عندما يخت��م المقال 
بالق��ول: »إن تصريح��ات المالك��ي تب��دو إيجابية 

ولكن المشكلة أنه ال مصداقية لتصريحاته.«
تنفجر المنطقة بأسرها لتتوصل في النهاية 
إلى تس��ويات من ن��وع مختلف، ويب��دو أن اإلدارة 
األمريكي��ة وكذل��ك حكوم��ات االتح��اد األوروبي 
وروسيا قررت ترك المنطقة يأكل أبناؤها بعضهم 
بعضًا حتى الوصول إل��ى نقطة حيث ال يبقى دم 
يسفك، ثم يتدخل الجميع ليجبر المتقاتلين على 
الجلوس إلى طاولة واحدة ويتم اقتسام المنطقة 
لي��س بالمعن��ى الجغرافي ولكن بمعن��ى التبعية 
السياس��ية حيث تكسب كل القوى الكبرى موطئ 
قدم لها ف��ي بلدان الصراع. ومثال الحرب األهلية 
اللبنانية ال يزال حاضرًا في األذهان، فبعد خمسة 
عش��ر عامًا من القت��ال تحوّل زعم��اء الحرب إلى 
وزراء ون��واب ومدراء مؤسس��ات ورؤس��اء أحزاب 
وكأن ش��يئًا لم يك��ن، ولكن مع والءات سياس��ية 

وتحالفات استراتيجية ال تخفى على أحد.
وماذا بعد داعش؟

تبدو الترتيبات السياس��ية والعسكرية جارية 
على قدم وس��اق ف��ي أروق��ة المخاب��رات وغرف 
العملي��ات الحربية على أكثر من مس��توى، ولكن 
م��ن غير المعل��وم متى س��تحين لحظ��ة التدخل 
الدول��ي ف��ي المنطق��ة كله��ا، ويب��دو أن ذلك قد 
يحص��ل في اللحظة التي يتم فيها تهديد إمدادات 
البترول، وحت��ى ذلك الحين ما علين��ا إال االنتظار 

وعدّ األرواح.
قدر ه��ذه المنطقة أن ال يحكمه��ا إال الرعاع، 
وها هي داعش تواصل إثبات هذه النظرية، ومن 
أراد أن يعيش هنا فعليه أن يكون من الرعاع، فال 

مكان للعقالء في أرض المجانين.
آخر الكالم:

يقول أحمد مطر )في مقابلة صحفية(:
المؤثر،  الصادق  الكالم  للفعل عن  ال غنى 
بالكالم  الفراغ  امتالء  يعني  غيابه  ألّن 
النقيض  هذا  أّن  نعلم  ونحن  النقيض، 
فما  الصدق،  بوجود  حتى  وفاعل  موجود 

بالك إذا خال له الجوّ تمامًا ؟
األرض  وج��ه  على  »م��ق��اوم��ة«  مِ��ن  م��ا 
استغنت بالمقاتل عن الشاعر. كل مقاومة 

حيّة تدرك أن ال غنى للدم عن الضمير.

أرتال لتنظيم داعش في العراق والشام
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احلريـــة تليـــق بكـــم
  خالد قنوت

. . 
وح

 الر
ض

نب

أهالي المعتقلين ينتظرون خارج مقر قيادة شرطة دمشق بانتظار أبنائهم | تشرين الثاني 2012

مراس��م العف��و الرئاس��ية بع��د انتخاب��ات 
ومظاه��ر مبالغ في جنونها ه��ي ضمن تراتبية 
مدروس��ة للنظام األس��دي حيث يخ��رج معظم 
المجرمين والمعتقلين السياس��يين المتطرفين 
كم��ا حدث ف��ي الس��نة األولى للث��ورة ويحتفظ 
بالكثير من المعتقلين السياس��يين والناشطين 
المؤثري��ن في ث��ورة الحرية والكرام��ة والذين 

يستحقون حريتهم ويحتاجهم الوطن.
في هذا الس��ياق أذكر في تسعينيات القرن 
الماض��ي حين خرج صديقي ورفيقي اليس��اري 
من المعتقل بعد ثماني س��نوات اعتقال قضاها 
بين سجن تدمر وسجن صيدنايا، التقيته صدفة 
أمام بناء كسم وقباني بدمشق تعانقنا وتحدثنا 
بش��كل س��ريع عن تجربته ف��ي المعتقل لكني 
وجدت في عيونه حالة من االنكسار والندم. لم 
يكن لهما ذاك البريق الذي كان يخبرك عن ثقة 

صاحبه وعمق شخصيته.
قل��ت ل��ه: )ثمان��ي س��نوات لم تك��ن، هذه 
المرة، بالفت��رة القصيرة عل��ى المتغيرات التي 
حدثت يا صديقي، الحزب تقريبًا تم تدميره بعد 
حمالت أمني��ة لم ترحم أحدًا وقصص االختراق 
جلس��ات  ف��ي  المعلوم��ات  وتس��ريب  األمن��ي 
التحقيق كس��رت حالة التماس��ك بي��ن الجميع. 
ستكتش��ف أن البلد في حالة ركود سياسي منذ 
س��نة اعتقالك والكثير من الرفاق تغيروا وبدأوا 
بمشاريعهم التجارية والمهنية وبعضهم ينجح 
في ذلك ويحقق س��معة طيب��ة بين الناس. أنت 
دفعت ثمنًا باهظًا وستدفع أيضًا في المستقبل 
كونك معتقل س��ابق وقد خسرت وظيفتك في 
الدول��ة كمهن��دس. بتقديري س��تتفاقم األزمة 
بس��ورية بس��بب تفرد النظام األسدي وبطشه 
حتى بأصغر األحزاب السياسية المعارضة وكما 
ترى سورية أصبحت مزرعة لبيت األسد والناس 

هائم��ة على وجوهها لتلحق لقمة العيش وهذا 
يعني انفج��ارًا اجتماعيًا عش��وائيًا عندما يصل 
إلى حدوده القصوى حيث ال يخسر الناس شيئًا. 
أعتق��د أن البل��د في حال��ة انحدار نح��و الهاوية 
وفي ظل حالة الج��ذر الجماهيري هذه علينا أن 
نتماس��ك ونحافظ على أنفسنا من االنهيار في 
مستنقع الفساد الرسمي وقد نعود يومًا لنلتقي 
ونعيد تشكيل انفسنا من جديد مستفيدين من 
تجاربن��ا واخطائنا فال يمك��ن أن ندع البلد تدمر 

ذاتها تحت مظلة هذه السلطة الهمجية(.
كانت عين��اه تائهت��ان في عالم آخ��ر، ربما 
بحف��الت الضرب اليومية واإلذالل، ربما لم تغب 
عن ذهن��ه وأنا أتحدث معه، تس��ريبات األجهزة 
األمني��ة له ب��أن رفاقك خون��ة ومخترقين وانت 
ضحيتهم بينما هم في الخارج يعملون ويحبون 
ويتزوج��ون وأنت هنا في ظلمت��ك وحيدًا. كانت 
ح��ركات وجه��ه تخبرن��ي ع��ن الصفع��ات التي 
تلقاه��ا كل صباح من حثال��ة ومجرمين بلباس 
رس��مي وهو المتعلم المثقف والناجح في عمله 
والمخل��ص لس��وريته. أدرك��ت أن حديثي معه 
في ذلك الوقت هو فت��ح لجروحه العميقة التي 

اصابت روحه قبل أن تطال جسده.
تراجع��ت قلي��اًل، ث��م ضممت��ه وقل��ت ل��ه 
مبتس��مًا: )خذ وقتك ي��ا صديقي وانظر إلى كل 
المتغي��رات التي حصلت منذ اعتقالك وال تتفاجأ 
كثيرًا ألنها نتيجة حتمية الحتجاز حريتك ثماني 
س��نوات. س��تكون س��ورية أفضل لو كنت خارج 
اعتقال��ك وثق بأنها الي��وم بحاجتك أكثر من أي 

وقت آخر(.
م��رت س��نوات، لم اس��تطع التواص��ل معه 
لكون��ه مقيم ف��ي مدينة حماة. كنت ارس��ل له 
التحيات دائمًا ولكني سمعت أنه اعتزل فترة من 

الزمن ثم خرج مفرطًا في تدينه وأنه فتح مكتبًا 
هندس��يًا، وتزوج من قريبته المتدينة. س��ررت 
بس��ماع اخباره ولكن��ي حزنت كثي��رًا على جيل 
كامل من الشباب اليساري المؤمن بقيم الحرية 
والعدالة االجتماعية من أجل وطن أفضل وكيف 
استطاع االستبداد األسدي أن يقتل فيهم الكثير 
من األح��الم واآلمال والذين م��ن المفترض أن 
يكونوا ف��ي زمان ثورتنا الي��وم، طليعة وقيادة 
تخط��ط وتوجه وتنش��ر الوع��ي الوطن��ي بين 
مختلف التكوينات المجتمعية السورية وتقودها 

لهدف الحرية بصبر وتفان. 
لق��د كان نظام حافظ األس��د يقاتل الثورة 
الس��ورية وبشراس��ة قبل قيامها بأربعين سنة 
وفق اس��تراتيجية أمنية محكم��ة وبعيدة المدى 
وه��و اآلن يحص��د نتائ��ج ه��ذه االس��تراتيجية 
تدمي��رًا للوطن وقتاًل ألبنائه وتصفيًة لمفكريه 
وأح��راره واس��تقدامًا لق��وى عس��كرية أجنبية 
وتأسيسًا ألحقاد دينية وطائفية تمنحه شرعية 

دولية لبقائه.
كأس س��يجترها الجميع وطع��م العلقم لن 
يس��تثني أحدًا من الس��وريين طالم��ا بقي هذا 

النظام أو جاء بديله بوجه استبدادي جديد.
لم��ن يحتفظ ف��ي أعماقه بوطنه س��ورية، 
فق��ط دون توصيف الح��ق: س��ورية تحتاجكم 
جميعًا قب��ل أن يتحول العلقم إلى س��م زعاف، 
فسورية إما أن تعيش مع الحرية والكرامة وإما 

ستصبح ذكرى.
الحري��ة ل��كل المعتقلي��ن الس��وريين ف��ي 

سجون االستبداد األسدي والقوى الظالمية. 
الحرية لسورية ولعقول الكثير من أبنائها، 

أخوتنا وشركائنا في الوطن.
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الرابع والع�سرون 10/24
أنهيت قراءة قصي��دة رائعة لممدوح عدوان 
ف��ي مجل��ة المعرفة ع��دد أيل��ول 1991 وقصة 
كذلك لمحمد أب��و معتوق، والقصي��دة والقصة 
تعكسان بشكل مبدع األسى والتفتت الذي عليه 
هذا الواق��ع، وأنا بص��دد إعادة قراءتهم��ا. نادوا 

على اسمي للزيارة. 
وق��د  ووالدت��ه،  قص��ي  الزي��ارة  ف��ي  كان 
تصافيا، فقد تم تأجير البيت لمدة س��تة أش��هر، 
وأن:  -  خزامى داومت في الصف الثاني للمعهد 
الرياض��ي، وريم��ا ف��ي معه��د لتدري��س برامج 
البكالوريا، وسكن قصي في غرفة منفردة خلف 
البيت، والبقية اس��تأجروا بيتًا في حي )مس��اكن 

برزة(. 
سألتهم عن أخي إسماعيل. قاال أنه جاء من 

تشيلي حيث يعمل محاسبًا في السفارة. 
اليوم اخلام�س والع�سرون 10/25

س��معنا اليوم أس��ماء الوفد اإلسرائيلي إلى 
مؤتم��ر /مدريد/ وكذلك أس��ماء الوف��د األردني 
– الفلس��طيني المش��ترك، وكذل��ك آراء /جورج 
حب��ش/ وآراء الرافضين في مؤتمر طهران، كما 
س��معنا أن عددًا من أف��راد المخابرات المركزية، 
والمخابرات الروس��ية يصل إلى ال��� 20 ألفًا إلى 
مدريد لحراس��ة المؤتمر. كما س��معنا أن تسعة 
آالف صحاف��ي س��يغطونه أن تكالي��ف المؤتم��ر 
تكهن��ات  وس��معنا  ملي��ارات،  األربع��ة  تق��ارب 
وتوقعات عن حضور: مبارك والملوك:  -  حسين 

وفهد والحسن.
وس��معنا كذلك بع��ض اآلراء الت��ي طرحت 
ف��ي إذاعة مون��ت كارلو عن طبيع��ة المفاوض 
الفري��ق:  س��جلها  أق��وال  وه��ي  اإلس��رائيلي، 
الجمصي والس��فير: حس��ين كامل، والصحافي 

الكبير: محمد حسنين هيكل. 
وبالنهاي��ة، فإن��ه مهم��ا س��معنا فل��ن يغير 
اعتقادنا بأن هذا المؤتمر هو مؤتمر استس��الم، 
وقد مهد لهذا المؤتمر النظام المصري والنظام 
الس��عودي إضافة إل��ى أمري��كا. فأنظمة الحكم 
العربي��ة متالحم��ة م��ع أمري��كا وه��ذه تحم��ي 

إسرائيل. 
اليوم ال�ساد�س والع�سرون 10/26 

ش��اب  م��ع  التنف��س  س��احة  ف��ي  مش��يت 
لبنان��ي كنيت��ه حس��نية أخبرن��ي أن الملقب أبو 
الجماج��م الذي أف��رج عنه مؤخ��رًا، وهو يخضع 
للفحوص��ات الطبية، منذ أيام دخل مستش��فى 
الجامعة األمريكية، وس��يجري عملية القلب فور 
اس��تطاعتهم أن يخفض��وا نس��بة الس��كر. كما 
أخبرني أن الش��اب عصام ناجي م��ر على بيوت 
كاف��ة المس��جونين اللبنانيي��ن، وطمأنه��م عن 
أوالدهم. وطلب منهم الذهاب إلى وليد جنبالط 
ليتوس��ط لهم من أجل اإلف��راج عنهم والذهاب 

إلى الوزير دلول.
اليوم ال�سابع والع�سرون 10/27

وإعط��اء  اآلراء  وإب��داء  النقاش��ات  تع��ود 

التقييم��ات حول مؤتمر الس��الم ف��ي /مدريد/، 
والعراق وصدام حس��ين، وم��ا يجري في االتحاد 
الس��وفييتي. وهن��اك آراء ح��ول ما بع��د مؤتمر 
الس��الم رأي يقول: ال بد للنظام من إصدار عفو 
عام، وإلغاء قانون الط��وارئ واألحكام العرفية، 
ورأي آخر يق��ول: إن النظام الذي تصرف طوياًل 
بدون مش��ورة أح��د، وقتل الناس وه��دم المدن 
وأطلق الن��ار بوض��ح النهار عل��ى المتظاهرين 
والمسيرات الش��عبية، وطوَّع لبنان وداس على 
حريت��ه وقتل قياديي��ه، وتعامل مع م��ن تعاون 
مع��ه ع��ن حس��ن ني��ة ووف��اًء للعروب��ة بأوغد 
أسلوب وسلط عليهم ضباط مخابراته يذلونهم 
ويهددونه��م باله��رس باألب��واط. وس��اهم في 
إس��قاط ت��ل الزعت��ر ودخ��ل صي��دا بالدبابات. 
واعتقل الفلس��طينيين باآلالف، هذا النظام لن 
يخرج م��ن جلده، ولن يفرج عن أح��د، ولن يلجأ 
إلى إلغاء القوانين اإلس��تثنائية، بل إنه سيش��د 
الخناق على الشعب وعلى الشارع، وسنبقى في 

السجن إلى أن تأتي الصدفة. 
اليوم الثامن والع�سرون 10/28

الرأي الساذج الذي يقول: إن أمريكا ووراءها 
إس��رائيل يري��دان للنظ��ام الحاك��م العربي أن 
يتحول من اإلس��تبداد إل��ى الحري��ة والتعددية، 
وأن يلغ��ي أحكام الطوارئ وقوانين االس��تثناء.. 
قس��م من حزب العمل )الرابطة س��ابقًا( يعتقد 
ذل��ك ويدافع عنه.. تقول األكثرية من التجمعات 
بالديمقراطي��ة،  تتاج��ر  أمري��كا  أن  الموج��ودة 
فلواله��ا لما كان /ماركوس/ ف��ي الفلبين، ولما 

كان ضياء )الشيطان( في الباكستان.
أمري��كا ه��ذه لم��اذا تط��رح الديمقراطي��ة 
عل��ى النظ��ام العراقي اآلن، ول��م تكن تطرحها 
علي��ه عندما خاض حربه مع إي��ران؟ ولماذا هي 
لم تطرحه��ا بالتوازي على الس��عودية وأنظمة 

الخليج العربي المحكومة قبليًا وعائليًا؟ 
طبع��ًا بع��د مؤتم��ر الس��الم بي��ن الع��رب 
وإس��رائيل، إن ت��م صل��ح أم ال. يطرح الس��ؤال 
التال��ي:  -  م��ا ه��و المب��رر للنظام الس��وري أن 
يس��تمر بحكم البالد بواس��طة قانون الطوارئ، 

واألحكام االس��تثنائية ما دام لي��س بحالة حرب 
مع إس��رائيل.. لقد اتهم النظام جميع الس��جناء 

بمحاولة زعزعة صمود القطر أمام العدو!
اليوم التا�سع والع�سرون 10/29

م��اذا يكت��ب المرء عش��ية انعق��اد مؤتمر /
مدري��د/ االستس��المي، حيث يعلن ح��كام األمة 
العربية عن بيع ماضيها وحاضرها ومس��تقبلها 
بعد أن ساموها سوء العذاب، ونكبت بهم، وكأن 
ه��ذه األمة تعاَقب ألنها أنتج��ت هكذا حكامًا، إن 
األم��ة مفتت��ة ال��رأي ومتفرقة ومج��زوءة هكذا 
يكون مصيرها، فهل ه��ذا االنهيار العام يوقظ 

في هذه األمة إحساسًا. 
فمنذ قي��ام دول��ة /إس��رائيل/ وقبلهما منذ 
خرج األخوة العثمانيين لم تتوحد هذه األمة ولم 
تتح��رر، ولم تحقق  -  ولو قلياًل  -  من اإلنصاف 
في توزيع الثروة، وهي منذ ذاك لم تقدم حاكمًا 
يرتفع فوق ذاته وفوق الغرب وأمريكا وإسرائيل 
)عبد الناص��ر كاد أن يكون لوال تقديم الصداقة 
على الواجب. ولوال جه��از المخابرات الذي أصبح 
ملغوم��ًا بعد تأمي��م قناة الس��ويس وبعيدًا عن 
معاناة الش��عب وفوق اس��تبداده، تصفية الرأي 

اآلخر(.
ال يزال الحاكم العرب��ي كيديًا وطاغيًا، يرى 
الش��عب قطيعًا، والوط��ن مزرع��ة، ويحضرني 
قول لميكيافيلي: »في هذه البالد كان يوجد في 
األزمن��ة الغابرة ما يمكن اإلعجاب ب��ه، أما حاليًا 
فال يوجد فيها شيء يمكنه التعويض عن الفقر 

المدقع والسفاله والعار المفرطين«. 
ولدي��ه فك��رة أخ��رى تنطب��ق عل��ى واقعنا 
ومفاده��ا أن ح��كام إيطاليا نفوا الش��عب ونفوا 
اهلل من دائرة الفعل التاريخي. إن تعالي الحاكم 
العرب��ي، يعن��ي الحلول مح��ل اهلل، وإزاحته، إن 
المواط��ن العرب��ي البس��يط مح��روم حتى من 
الوص��ول بطريقت��ه إل��ى اهلل، ألن كل الط��رق 

الموصلة مألى بالهراوات والعسس.
إن ه��ؤالء الحكام يصنعون الس��الم بعد أن 

كسروا ظهر الجماهير، وداسوا على جماجمها. 
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عبد الغني العطري 1919  -  2000
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

ولد عبد الغني العطري في دمشق عام 1919، 
وال��ده محم��د ب��ن عب��د الغن��ي العطري م��ن تجار 
دمش��ق ووجهائه��ا، وأمُّه فوزيَّ��ة الذهبي، وخالل 
طفولت��ه عاش العطري في بيتي��ن، بيت جده ألمه 
العال��م الصال��ح إبراهيم بن محمَّ��د الذهَبي، في 
حي العقيبة، ألن أمه كانت زوجة ثانية آثرت الحياة 
عند أهلها وعاش في ساروجة في بيت أبيه الكبير..

يق��ول العطري عن بي��ت الطفولة: »بيت أبي 
كان في سوق س��اروجة، وفي حارة قولي بالذات، 
وهذه الحارة كانوا يسمونها أيام األتراك استنبول 
الصغيرة، نظرًا التس��اعها وضخامة بيوتها، وكان 
البي��ت األول فيه��ا بي��ت محم��د علي العاب��د، أول 
رئي��س للجمهوري��ة الس��ورية، وه��و بيت واس��ع 
كبير، وفيه صفات البيوت الدمشقية العريقة، من 
برك��ة ماء كبيرة في صحن ال��دار، وغرف وقاعات، 
وحدائق وأش��جار، أما بيت أبي، ف��كان من أضخم 
بي��وت المنطق��ة كلها، وبرك��ة الماء في��ه، تصلح 
أن تك��ون مس��بحًا لعدد من الس��ابحين، وأش��جار 
الكب��اد والليمون الحلو والحام��ض والكرز والتفاح 
والمش��مش وال��دراق، ودوال��ي العن��ب الحلوان��ي 

تكفي سكان المنزل مع ضيوفهم.
كان أبي يش��غل في المن��زل غرفتين لنومه، 
إحداهما ف��ي الطاب��ق األول، وتطل على أش��جار 
ال��دراق الزهري الذي اختفى أث��ره هذه األيام. أما 
الثانية، فهي غرفة عالية منفردة، تدعى الطيارة. 
وتتمت��ع به��واء أكثر صف��اء ونقاء، ومناظ��ر أكثر 

جمااًل وسحرًا..«. 
ب��دأ العطري دراس��ته ف��ي كتّاب الح��ارة ثم 
انتق��ل إل��ى الكليَّ��ة العلميَّ��ة الوطنيَّ��ة من بدء 
الدراس��ة االبتدائيَّة إلى نهاي��ة المرحلة الثانويَّة، 
وظه��ر تفوُّقه في مادَّتَ��ي األدب العربيِّ واألدب 
الفرنس��يِّ، وكان ق��ال عن تعليم��ه المبكر: »كان 
بالق��رب من بيتن��ا، امرأة تم��ارس تدريس قصار 
الس��ور لعدد من الصبية الصغار، مقابل خميسية 
ال تتجاوز القروش العشرة، يدفعها كل طفل يوم 
الخميس عن كل اس��بوع.. غير أن بيت هذه الخجا 
ومن��اخ التدريس فيه لم يروقا ل��ي، ففررت عائدًا 
إل��ى البيت.. وتدخلت جدتي ف��ي األمور، ونقلوني 
بعد يومي��ن إلى »الكلية العلمي��ة الوطنية« وكان 
مقرها ف��ي ح��ي البزورية وهي مدرس��ة ضخمة 
ج��دًا فيها س��احة كبيرة، وتتس��ع لمئ��ات التالميذ. 
وقد أحببتها منذ الي��وم األول وتعلقت بها وتابعت 

دراستي االبتدائية واإلعدادية والثانوية فيها..«.
خالل دراس��ته الثانوي��ة بدأ بنش��رَ المقاالت 
مجلَّ��ة  ف��ي  والمترجَمَ��ة  المؤلَّف��ة  والقص��ص 
اللبنانيَّة«،  »الرسالة« المصريَّة«، و«المكش��وف 
وغيرهم��ا م��ن المج��الَّت الُكب��رى، وبع��د اتمامه 
للدراس��ة الثانوية، ق��رر العم��ل بالصحافة وعدم 
متابعة الدراس��ة الجامعية فاستأجر امتيازَ جريدة 
»الصَّباح« األدبيَّة المتوقِّفة، وأعاد إصدارَها من 
جديد، وصدر العدد األوَّل منها في 6 من تش��رين 
األول 1941م، وفيه قص��صٌ وقصائدُ ومقاالتٌ 
لع��دد كبير م��ن أع��الم األدب حينئذٍ، م��ن مصرَ 

ولبناَن وسورية.
على صَفحاتها ظه��رت الكتاباتُ األولى لعددٍ 
كبي��ٍر من األدباء الذي��ن صاروا فيما بع��دُ أعالمًا 
ومش��اهيرَ، منه��م: ن��زار قبَّاني، وعبد الس��الم 
ي، وسُ��هَيل إدريس، وسعد  العُجَيلي، وبديع حقِّ
صائب، وعدنان مَردَم بك، وعلى صَفحاتها أيضًا 
نش��ر عددٌ كبير من عمالق��ة األدب منهم: محمود 
تَيمور، ود. زكي مُبارك، ويوس��ف جَوهر، وخليل 
مَردَم بك، ومحمَّد الِبِزم، وشَفيق جَبري، وأحمد 

الصَّاف��ي النَّجف��ي، وزك��ي المَحاس��ني، وف��ؤاد 
الشَّايب، ومحمَّد الُفراتي.

اس��تمرت جري��دة الصب��اح عامي��ن متتاليين 
لكنه��ا توقف��ت نتيجة امتناع أصحابه��ا عن تجديد 
عقد االمتياز، انتقل بعدها العطري للعمل رئيسًا 
لتحرير جري��دة األخبار اليومية لصاحبها »بس��يم 
م��راد«، انتق��ل بعدها ع��ام 1945 إل��ى يافا وإلى 
محطة الش��رق األدن��ى لإلذاعة العربي��ة لتقديم 
أحادي��ث أدبية مش��اركًة مع األس��تاَذين الكبيرَين 
محمَّد ُك��رد علي رئيس المجمع العلميِّ العربيِّ، 
وشاعر الشام شَفيق جَبري، واألديب الشابِّ عبد 

الغني العِطري.
وفي العام نفسه اشترى امتياز جريدة يومية، 
وحوَّله��ا إل��ى مجلَّ��ة أس��بوعيَّة جامعة س��مَّاها 
»الدني��ا«، ص��در أوَُّل أعداده��ا ي��وم 17 م��ن آذار 
1945م، خ��الل س��نوات قليلة تب��وأت الدنيا مركز 
الص��دارة بي��ن المج��الت العربي��ة، وكان��ت منبرًا 
اجتماعي��ًا وفني��ًا هامًا للغاي��ة، وكان لعب��د الغني 
العط��ري أي��اد بيضاء كثي��رة عل��ى الفنانين فمن 
خ��الل مجل��ة الدني��ا رعى وق��دم للس��احة الفنية 
الكثي��ر من المطربين الذين أقاموا حفالت برعاية 
مجل��ة الدنيا. منهم على س��بيل المث��ال المطربة 
ن��ازك التي قدم لها الفس��تان التي غنت فيه.، كما 
جمعت��ه عالقات طيبة م��ع كب��ار المبدعين العرب 
م��ن محمد عبد الوهاب، والدكتور صبري القباني، 
والصاف��ي النجفي، وفؤاد الش��ايب، وفايزة أحمد، 
وم��اري جب��ران، ونجاح س��الم، ونج��اة الصغيرة، 
وفخ��ري الب��ارودي وغيره��م، وكان ق��د قال عن 
الزعي��م البارودي: »كان فخ��ري البارودي، الزعيم 
الوطن��ي، والمجاه��د، والموس��يقي، واح��دًا م��ن 
أظرف ظرفاء دمش��ق. كانت داره القديمة في حي 
القنوات، محط أنظار رجال السياس��ة، والصحافة، 
واألدب، والف��ن، ومهوى أفئدتهم، يجتمعون فيها، 
يطرب��ون، ويس��مرون، ويصغ��ون إل��ى الن��وادر، 
واألفاكي��ه والقص��ص الضاحك��ة حت��ى الدم��وع، 
والت��ي تبدأ في المس��اء، وال تنته��ي إال عند طلوع 

الفجر«. 
وع��ن تجربته مع الصحاف��ة يحدثنا في كتابه 
»اعتراف��ات ش��امي عتي��ق«: »ولو تصعلك��ت، أنا 
وغي��ري م��ن حمل��ة األق��الم، ومارس��نا الغن��اء أو 
الرق��ص، أو التهري��ج، لكن��ا من أصح��اب الثروات 
الكبي��رة. ولكن��ي آث��رت العمل في خدم��ة الفكر، 
وتوعي��ة األذهان.. ومن أجل ذلك دخلت الس��جون 

م��رات، وحاربني ح��كام وحكوم��ات.. وهكذا نحن 
في ش��رقنا العربي«، ويضي��ف »ولو عادت عقارب 
الزمن إلى الوراء.. إلى مرحلة الصبا وأول الشباب، 
هل كن��ت أس��لك طريق األش��واك الذي س��لكت، 
وقضي��ت في��ه ربي��ع العم��ر، وصيف��ه وخريف��ه، 
وبعض ش��تائه. أم تراني أقتفي أثر باعة الخضرة 
وفاكه��ة الطريق، وأرت��دي ثوب الحرب��اء، وأتعلم 
ف��ن التصفيق والتهليل، أو أكون مش��روع مطرب 
أو دخيل على الف��ن، أعترف بصدق وإخالص أني 
سأوثر طريق الش��وك، على أي طريق، مهما كان 

مفروشًا بالورد والياسمين«.
ع��ام 1953 عكف العطري عل��ى إصدار كتاب 
ش��هري ملحق بالدنيا واستمرت هذه التجربة عامًا 
كاماًل، وفي عام 1958 احتجبت الدنيا مع زميالتها 
الس��وريات، بع��د أن اغت��ال جم��ال عب��د الناص��ر 
الصحافة الس��ورية بجرة قلم وأمر بتصفية جميع 

المطبوعات.
بع��د االنفص��ال ع��ادت الدني��ا إل��ى الظهور، 
وص��در العدد األول في آب عام 1962 بعد احتجاٍب 
دام ثالث س��نوات ونصف، وأتت في طبعة ملونة، 
لكنه��ا م��ا لبثت أن اغتيل��ت مرًة أخرى م��ع انقالب 
البعث الذي بدأ عهده بإلغاء امتيازات جميع الجرائد 

والمجالَّت.
بعد أشهر من انقالب البعث وفي كانون األول 
عام 1963م انتق��ل العطري إلى المملكة العربية 
الس��عودية، رئيسً��ا لتحري��ر »مجلَّ��ة اإلذاع��ة«، 
ومُراقبً��ا للمطبوع��ات الفرنس��يَّة، وقام بنش��ر 
عشَرات المقاالت األدبيَّة والفكريَّة في الصُّحف 
السعوديَّة، إضافًة إلى تحرير صفحة كاملة يوميًّا 
في جري��دة »الندوة«، لكن الرقابة الش��ديدة التي 
يفرضها كل من المجتمع والدولة على المطبوعات 
في المملكة، قصر إقامة العطري على سنتين عاد 

بعدها إلى محبوبته دمشق.
في دمش��ق قام بكتابة أحاديَث أدبيَّة إلذاعة 
لن��دن، مع مقاالت لبعض المج��الَّت الُكبرى، منها: 
العربيَّ��ة«  و«المجلَّ��ة  و«الفيص��ل«  »العرب��ي«، 
و«طبيبك«، وفي عام 1969 تولى رئاس��ة المكتب 
الصَّحف��يِّ في السِّ��فارَة الس��عوديَّة بدمش��ق 
م��ن عام 1986، وفي التس��عينات كان��ت له زاوية 
دائم��ة في مجلة »فنون« بعنوان »أوراق صَحفيٍّ 

قديم«.
لكن م��ع كل المهم��ات التي تنكبه��ا العطري 
بنج��اح بق��ي حل��م إع��ادة الدني��ا هاجس��ًا عن��د 
العط��ري وبقي يت��ردد يومي��ًا على مكت��ب الدنيا 
ف��ي الس��نجقدار، وبع��د ع��ام ألفي��ن وم��ع عودة 
المطبوع��ات الخاص��ة للص��دور، ح��اول العط��ري 
إعادة إحياء مش��روعه لكن الق��در لم يمهله، ففي 
مس��اء األحد في الثالث والعشرين من شباط عام 
2003، بينما كان العطري يمضي إلى داره مش��يًا 
على قدميه، إذا بسيَّارة مسرعة تصدمه، وتُلقي 
به مس��افَة أمتار، ال يلبث أن يلفَظ أنفاسَ��ه على 

إثرها. 
رح��ل العطري بعد أن أغن��ى المكتبة العربية 
بمؤلف��ات هامة منها »أدبنا الضَّاح��ك، قلب ونار، 
وهو مجموعة قصصيَّ��ة مؤلَّفة ومترجَمة، قدَّم 
لها الروائيُّ المصريُّ الكبير محمود تَيمور، دفاع 
عن الضَّحك، اعترافات شاميٍّ عتيق، وهو سيرتُه 
الذاتيَّة، همَس��ات قلب، بخالء معاصرون، سعادة 
والح��زب القوم��ي«، إضافًة لسلس��لته في تراجم 
أعالم الش��ام: »عَبقريَّ��اتٌ ش��اميَّة، عَبقريَّاتٌ 
من بالدي، عَبقريَّ��اتٌ وأعالم، عَبقريَّات، أعالم 

ومبدعون، حديث العبقريات«. 
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زينة معا�سري:  مالمح النزاع
املل�سق ال�سيا�سي يف احلرب الأهلية اللبنانية
  ياسر مرزوق

كت��ب ف��واز طرابلس��ي ف��ي ذك��رى 
الح��رب األهلي��ة اللبناني��ة وتح��ت عنوان 
ذاكرة النسيان: » في ذكرى اندالع الحرب 
أخش��ى أنه، بعد س��نواتٍ معدودات على 
أصاب��ع اليد الواحدة، س��وف تمحى الحرب 
م��ن الذاك��رة، فيس��ود االعتق��اد أن هزًة 
أرضي��ة ضربت ه��ذا البلد اآلم��ن، فأحثت 
فيه م��ا أحدثت م��ن دمار البش��ر والحجر 
م��ن  س��نة  ال15  وتصي��ر  والممتل��كات، 
الحرب كناية عن فجوة س��وداء فاغرة في 

ذاكرة كٍل منا ».
كان��ت الحاج��ة النفس��ية ملح��ة عند 
اللبنانيين لتناس��ي أهوال الحرب، كشكٍل 
م��ن أش��كال المقاوم��ة واس��تمرار الحياة 
واألمل وكان نض��ال المثقفين والفنانين 
اللبنانيي��ن األبرز في تلك المحاوالت التي 
سعت إلي النسيان لكنها لم تسع أبدا إلي 
فق��دان الذاك��رة فالنس��يان أم��ر وفقدان 

الذاكرة أمر آخر.
كتابن��ا الي��وم محاولٌة للنس��يان الذي 
عرف��ه طرابلس��ي، يض��اف إل��ى الكثي��ر 
مما كت��ب عن الح��رب األهلي��ة اللبنانية، 
بأق��الم الروائيين والش��عراء والمؤرخين 
وعلماء االجتماع واالقتصاد، إال أنه يتناول 
الح��رب م��ن الناحي��ة البصري��ة الممّثل��ة 
بالص��ورة، والملص��ق، كطري��ٍق للهيمنة 
على س��احة القتال، وعلى حقل التفكير، 
بغية إنش��اء »نظام حقيق��ة« خاص بكل 

فريٍق محارب، وللظفر برضا جماعاتهم الذين 
اختلطت ف��ي عقولهم االش��تراكية بالقومية، 
والطبقة بالهويّة الطائفية، واالنتماء الطائفي 

بالوطنية.
وكما اتبع مدبّرو هذه الحرب وممارس��وها 
سياس��ة »الخطابات«، س��لكوا طري��ق الصور 
الت��ي تعتبر ف��ي علم الدالل��ة رموزًا تس��تغّل 
الواق��ع لتصورّه تبعًا لمصال��ح مطلقيها، على 
ما يذكر الكاتب الفرنسي روالن بارت، ويضيف 
أّن ه��ذه الصور -  الرموز تنط��وي في إنتاجها 
على نوعي��ن من الداللة: الداللة الظاهرة التي 
تعبّر مباشرة عن الغاية من اطالقها، والداللة 
المضم��رة الت��ي ال تُفهم إال من خ��الل اإلطار 

األيديولوجي والتاريخي الذي انبثقت منه.
 في هذا الكتاب ل��م تقرأ معاصري الحرب 
إال بوصفها س��احة للن��زاع تحتل فيه��ا الصور 
والملصقات المس��احة األكبر ف��ي العمل علي 
إع��ادة تش��كيل الذاك��رة الجمعي��ة أو محوها، 
فبي��ن عام��ي ١٩٧٥و١٩٩٠، غصّ��ت جدران 
المدن والقرى اللبنانيّة بالملصقات السياسيّة 
الت��ي نش��رتها مختل��ف األط��راف المتحارب��ة، 
بغي��ة تعبئ��ة أنصارها وإثارة تعاطف ش��عبيّ 
م��ع قضاياه��ا. هك��ذا ترافق األداء العس��كري 
على الجبه��ات وخطوط التماسّ المتغيّرة، مع 
حرب أخ��رى تدور ح��ول العالم��ات البصَريّة، 

واالستيالء الرمزي على األرض.
بالوثائ��ق  الغن��يّ  الكت��اب  ه��ذا  ف��ي 
البصَريّة، تس��رد لن��ا معاصري مس��ار النزاع 
عل��ى لبنان وخلفيّات��ه وتعقيدات��ه، من خالل 
ش��وارعه،  اجتاح��ت  الت��ي  الملصق��ات  ح��رب 
متناقض��ة،  ودالالت  مع��انٍ  عل��ى  واحت��وت 
وممارس��ات جمالية متنوّعة. ترصد معاصري 

اخت��الف التداعي��ات البصَريّ��ة وتحوّالتها في 
زمن الحرب، وتربطه��ا بتعدّد تجّليات الهُويّة 
السياس��ية والمتخيل الجماع��ي وتحوّلهما في 
خض��مّ الن��زاع األهل��ي. وتقت��رح إع��ادة نظر 
جذريّة لمفهوم الملصق السياسي الذي طالما 

اختزل إلى مجرّد أداة إقناع جماهيرية.
األهلي��ة  الح��رب  الص��ور، ص��ور  تحلي��ل 
اللبنانية، هو موضوع كتابنا اليوم وهو يضمّ 
ق��راءة تحليلي��ة لعدد كبي��ر من الص��ور، أو ما 
تسميّه الباحثة اللبنانية الملصقات السياسية، 
جمعته��ا م��ن كل األط��راف المش��اركين ف��ي 
الح��رب، أو الموّثقي��ن له��ا، أي م��ن األح��زاب، 
ومجموعة المحازبي��ن، والمجموعات المتوافرة 

في مكتبة الجامعة األميركية.
كانت الملصقات انعكاس��ًا للحرب اللبنانية 
وارتباطه��ا  ومذهبيته��ا  ولغته��ا  المعق��دة 
بالسياسات اإلقليمية، منذ نهاية الحرب، توافر 
مسعى وطني لنسيان آثار الحرب كافة، أو على 
األقل التصرف بالمب��االة تجاهها. وكتب اليوم 
جزء من الجهود التي برزت مطالبة باس��تعادة 

ومسائلة ذاكرة لبنان المليئة بالحروب.
تخلص الكاتب��ة إلى فكرتين رئيس��يتين: 
األول��ى أّن الملصق��ات ليس��ت ولي��دة الدعاية 
السياس��ية البحتة أو العم��ل الجماعي الملتزم. 
الملصقات ليست أداة قسرية للدعاية السياسية 
» كتل��ك في األنظم��ة الدكتاتورية » أو ش��كاًل 
بريئًا من أشكال العمل السياسي الشعبي »كما 
يحل��و للمجتمعات الديموقراطية رؤيتها ». إنها 
مس��احة لصراع ثقافي نتيج��ة تفاعل الهويات 
السياس��ية والثقافية واالقتصادية للعديد من 
الق��وى المجتمعية من األكثر تنظيمًا كاألجهزة 
اإلعالمي��ة إلى أقله��ا انضباطًا كعام��ة الناس. 
الملصقات إذًا أشبه بمستحاثات ثقافية تختزن 

اآلم��ال والمخ��اوف والمعتق��دات الجمعية 
لمختل��ف الفئات المش��اركة ف��ي الحرب. 
وفي الحال��ة اللبنانية، لم يكن هناك قوة 
واحدة ق��ادرة على فرض رؤية سياس��ية 
طاغي��ة تول��د ثنائية بين خط��اب مهيمن 
وخط��اب بديل مع��ادٍ، ما يجع��ل صناعة 
الملص��ق اللبنان��ي للحرب األهلية تش��ذ 
عن النموذج الكالس��يكي للملصقات ذات 
ثنائية الخطاب المهيمن والخطاب البديل. 
وانتفاء هذه الثنائية ف��ي الحالة اللبنانية 
ه��و الفك��رة الرئيس��ية الثاني��ة. تناقش 
معاص��ري الخلفي��ات السياس��ية والفنية 
تتع��دى  وه��ي  الملصق��ات.  لمصمم��ي 
األفراد لتتن��اول الم��دارس الجمالية التي 
انتمت إليه��ا القوى المتحارب��ة. وتصنّف 
الملصق��ات ضم��ن أرب��ع ثيمات رئيس��ية 
هي: الزعامة، وإحياء الذكرى، والش��هادة 

واالنتماء. 
وعب��ر الملص��ق تناق��ش معاص��ري 
ظاه��رة الزعي��م ف��ي ثقافة الح��رب عبر 
تجلياته��ا ف��ي الملصق��ات الت��ي تحتفي 
بص��ورة وثنية لقادة محاور أو سياس��يين 
أضح��وا أيقون��ات، كبش��ير الجمي��ل أمل 
المس��يحيين، ومس��ى الصدر رجل الدين 
مهن��ًة وتعريف��ًا، وكمال جنب��الط الزعيم 
الزعم��اء تب��رز ظاه��رة  العالم��ي، وم��ع 
الش��هداء ه��م وحده��م م��ن يقاس��مون 
الزعي��م الص��ورة، فص��ورة الش��هيد في 
الح��رب اللبناني��ة توحي بأن الباقي��ن على قيد 
الحي��اة مذنب��ون حيال الراحلي��ن، يكفرون عن 
بقاءه��م ب��أن ال يأت��وا م��ن األعم��ال م��ا يخل 
بالتركة ورغبتها المفترضة باستمرار المعركة 
حتى إحراز النصر، في حٍض واضح على إحياء 
تقليد الموتى، فالموت لن��ا أو لآلخر الذي يجب 
تجريده من إنسانيته وإبراز وحشيّته ودونيته. 
دور الثقاف��ة العنصري��ة البصري��ة هنا يصبح 
محوريًا يتجل��ى في ملصقات الق��وى اليمينية 

ك�« الجبهة اللبنانية » في أحد الملصقات.
تق��ول معاص��ري: » م��ن الصع��ب تجنّب 
الطابع الحاد لملصقات الش��هداء، فهي تواجهنا 
بالع��دد الهائ��ل من األش��خاص الذي��ن ضحّوا 
ملص��ق،  كّل  يؤك��د  قناع��ة.  ع��ن  بحياته��م 
باألس��لوب المكرّر نفس��ه، على موت إنس��ان: 
فنحن نرى الوجه، ونقرأ االس��م، ويوم الوالدة 
واالستش��هاد أو االغتي��ال.. ملصقات الش��هداء 
مذهل��ة ببداهتها. ف��ي حين تب��دو الملصقات 
التي يتناوله��ا المعرض في المح��اور األخرى، 
مؤث��رة من خ��الل الخطاب المثال��ي، والقضايا 
والق��ادة  البطولي��ة،  واألعم��ال  الس��امية، 
األسطوريين، فإّن ملصقات الشهداء تفيد بأّن 
تلك الشعارات جسّدت واقعًا حيًّا لهؤالء الذين 

سقطوا من أجل قضيّتهم ».
وفي فصل عنوانه انتماء، تالحظ معاصري 
أن الكراهي��ة، تفش��ت عل��ي جس��م الملصق، 
م��ا يعن��ي أن الملصق ظ��ل الرهين��ة الدائمة 
للحرب، واخت��زل في صناعته حروب��ا وتواريخ 
وتح��والت، ول��م يغ��ب عنه��ا مالحظ��ة تدهور 
الملصق جماليّ��ًا وفنيًّا حين خلع��ت الطوائف 
الدينيّة القبائليّة ثوب حداثتها وارتدت األزياء 

العسكريّة الموحِّدة للهُويات القاتلة.



17

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

ن 
يرا

حز
 1

5 |
  )1

43
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

املواطنــة العامليــة
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

ف��ي ملفنا اليوم س��نقدم ق��راءًة لمصطلح 
أكاديم��ي بامتياز هو المواطن��ة العالمية، والتي 
س��تنتظر البش��رية زمن��ًا طوي��اًل لتطبيقه وقد 
احت��ل ه��ذا المصطلح موقع��ًا جدليًا ف��ي مجال 
الفك��ر العالم��ي المعاص��ر، وال س��يما التحوالت 
فك��رًا  المواطن��ة  عل��ى  وتأثيره��ا  العالمي��ة 
وممارس��ة، باإلضاف��ة إلى دور الدول��ة الوطنية 
وتش��ريعاتها، ف��ي جو م��ن الحري��ات والحقوق 
المتس��قة مع المواطن��ة العالمي��ة ومتطلباتها، 
وكذلك دور العقيدة الديمقراطية السياسية في 
بناء مواطنة عالمية وكذلك في المس��اهمة في 
الح��رب على االره��اب وبناء وصنع الس��الم من 

أجل مستقبل مشرق ونظام عالمي إنساني.
وق��د رفع كان��ط من��ذ الحداثة مطل��ب بناء 
مواطن��ة عالمي��ة تتأس��س على ثالثي��ة حرية، 
مس��اواة، إخاء، فك��ون المواطن مواطن��ًا عالميًا 
يعدم الالتجانس بحس��ب )إدغار م��وران( والذي 
يعتب��ره عاماًل محررًا يجع��ل كل االمبراطوريات 
التج��ارب  بفض��ل  تنه��ار  والحديث��ة  القديم��ة 

والوضعيات الجديدة.
 والمواطن��ة العالمي��ة بهذا المنحى ليس��ت 
مجرد إحس��اس إنس��اني،أو قيمة فلس��فية، بل 
ه��ي تجرب��ة إنس��انية مس��تقبلية لخل��ق عالم 
ما بع��د الدولة يتمي��ز بالتعقيد على المس��توى 
التنظيم��ي بين الحكم المحل��ي المجزأ )الدول(، 
والحك��م العالم��ي المعقد »الحكوم��ة العالمية« 
العالم��ي دورًا  حي��ث يلع��ب المجتم��ع المدن��ي 
فعااًل ووس��يطًا بين المواطن المحلي - العالمي 
والحكوم��ة المحلي��ة لخلق ش��فافية المش��اركة 

المباشرة من خالل هذا الضمير العالمي.
وتجدر اإلشارة إلى أن المواطنة 
س��ابقة في المكان والزمان لكل من 
والعولم��ة، وكذلك  القومية  الدول��ة 
س��ابقة م��ن حيث كونه��ا مجال فكر 
وتأثره��ا  بتأثيره��ا  تمت��د  وتفكي��ر 
في االقتص��اد والسياس��ة والمجتمع 
ولئ��ن كان��ت قد صيغ��ت ف��ي البدء 
داخ��ل الفض��اءات الوطني��ة كتعبير 
ع��ن ضرورة ضم��ان حق��وق األفراد 
والجماعات وتسطير واجباتهم، فإنه 
س��رعان ما أصب��ح لمبادئه��ا امتداد 
عالمي تجسد على مستوى األنظمة 
مس��توى  حس��ب  كل  والدس��اتير 
أخذه��ا بها وإعم��ال ذات المبادئ في 
توجهاته��ا السياس��ية واالقتصادي��ة 

والثقافية وغيرها.
وقد أحدثت العولمة تغيرات عدة 
على مفهوم المواطنة تظهر بشكل 
بارز من خالل تمييزها بين المواطنة 
العالمية، فبعد  والمواطن��ة  القومية 
أن كان يقتص��ر مفه��وم المواطن��ة 
على أنها حق��وق المواطن وواجباته 
داخل وطنه، أدت العولمة إلى ظهور 
مفه��وم المواطن��ة العالمي��ة الت��ي 
تعني الحقوق الت��ي تمنح لمواطني 
العال��م دون تميي��ز وواجباتهم نحو 
العال��م وهو المفه��وم الذي تنازعته 
آراء مختلف��ة بين مؤي��د ومعارض، 
هذا إل��ى جانب أن العولم��ة أدت إلى 

تغير مؤش��رات قياس الديمقراطي��ة حيث باتت 
الديمقراطي��ات تق��اس بمدى وج��ود مجتمعات 
مدنية بعد أن كان��ت تقاس بمدى وجود مفهوم 
المواطن��ة والحريات واحترام القانون وس��يادته 

والتعددية.
و مع أن المواطنة عادة ما تعرف باالستناد إلى 
القومي��ة، فالمواطنون هم أعضاء منظمون في 
مجتمع��ات قومية يعطونه��ا والءهم ويتوقعون 
منه��ا حمايته��م، وه��ي بالتالي هويته��م التي 
يتعاملون بها مع مواطنين من أقطار أخرى.لكن 
وبالمقاب��ل، هناك اتفاق عالم��ي على أن هناك 
حقوقًا إنس��انية عالمية ينبغ��ي تطبيقها بغض 
النظر عن تن��وع المجتمعات واخت��الف الثقافات 
ويمكن القول أن عملية تأسيس الحقوق عملية 
تاريخية مستمرة امتدت على ثالث أجيال: حقوق 
الجيل األول التي كانت سياسية أساسًا، وحقوق 
الجيل الثاني والتي ه��ي اقتصادية واجتماعية، 
وحقوق الجيل الثالث والراب��ع العابرة للقوميات 
والت��ي ه��ي نتاج تبل��ور وعى كوني تب��رز فيها 
أساس��ا حماية البيئة والحق في الس��الم، والحق 

في التنمية.
 الدولة العالمية والمواطن العالمي:

الدولة العالمية عرفها كارل شميت بأن »كل 
فرد هو في نفس الوقت مواطن العالم ومواطن 
دولت��ه، والدول��ة العالمية هي الراعي��ة لحقوق 
الموط��ن عندما يق��ع االعتداء عليه��ا من طرف 
الدولة الوطنية وقاعدتها القانونية أن اإلنس��ان 
لي��س فقط مواطن��ًا داخل دولة ذات س��يادة بل 
ه��و مواطن عالمي وموجود ف��ي العالم ويطلب 

م��ن هذه الحكوم��ة العالمية أن تص��ون كرامته 
إذا تع��رض إلى أي اعت��داء«. ويعب��ر هابرماس 
ع��ن هذه الفك��رة الجدي��دة بقول��ه: »إن مفتاح 
الحق ل��دى المواط��ن العالمي يكم��ن في كونه 
يعني منزل��ة الحق الف��ردي للذوات مؤسس��ين 
لهم انتماء مباشر إلى جماعة المواطنة العالمية 

الحرة والمسؤولة«.
و الحكوم��ة العالمية دول��ة عليا منبثقة من 
كي��ان سياس��ي ومفروضة على ال��دول الخاصة 
وتتدخ��ل ف��ي ش��ؤونها حت��ى وإن ج��اءت ه��ذه 
الحكوم��ة نتيجة انتخاب��ات عامة وتمثيل، ويجب 
أال تتك��ون الدول��ة العالمي��ة م��ن مندوبين عن 
الحكوم��ات المختلفة وإنم��ا بالتصويت الحر من 

جانب الرجال والنساء.
 

 ويمك��ن الوص��ول للمواطن��ة العالمية عن 
طريق العمليات التالية:

1 -  نش��ر قي��م معولمة لحقوق اإلنس��ان، 
الديمقراطية والمبادرة االقتصادية الحرة.

2 -  تطوي��ر التجان��س القيم��ي العالم��ي 
بتط��ور ش��بكات المجتم��ع المدن��ي العالمي مع 
روافد فعلية لها عبر كل العالم مع جعل الهموم 

المحلية كونية والقيم العالمية محلية.
3 -  تحوي��ل المؤسس��ات الدولي��ة »األم��م 
المتح��دة ووكاالته��ا الخاصة« إلى آلي��ات الحكم 
العالمي مع تمكينها من فرض الخيارات العالمية 

على الدولة.
4 -  إعادة النظر في فلسفة السيادة بجعلها 
ش��كلية ورمزية وليس��ت عائقا على 
عمليات العولمة السياس��ية أو مبررا 
لعدم التدخل في الش��ؤون الداخلية 

الخاصة بالدولة باسم
ورغ��م طوباوي��ة  الخت��ام  ف��ي 
الط��رح إال أن الواق��ع ال يمنعن��ا م��ن 
تخيِل عالٍم بأسره مبني على الحرية 
ووالعدال��ة واإلخ��اء وم��ن دون هذه 
الثالثية ستفشل أي تجربة إنسانية، 
ولن��ا ف��ي التاريخ عب��رة حين روجت 
الشيوعية لش��يوعية عالمية وحركة 
طالبي��ة وعمالي��ة عالمي��ة تتج��اوز 
الح��دود وال��دول، مع إنش��اء جامعة 
»بياتري��س لومومب��ا« في موس��كو 
الت��ي أعي��دت تس��ميتها لتتحول إلى 
م��ع  للصداق��ة  الروس��ية  الجامع��ة 
الش��عوب، والت��ي قدمت خ��الل عدة 
عق��ود م��ن الحك��م الش��يوعي أيام 
االتحاد السوفييتي السابق، النسخة 
الشيوعية لمفهوم المواطنة العالمية 
من حيث الشكل دون اعتماد الثالثية 
المذك��ورة، واس��تند ه��ذا المفه��وم 
عل��ى تعالي��م ش��يوعية فارغة مثل 
»اتحاد بروليتاريا الطبقات العاملة«. 
ونتج عن ذلك خلق مش��اكل إضافية 
جديدة للعال��م بداًل من المس��اهمة 
في حل المش��اكل القديمة. وما لبث 
ه��ذا المش��روع الش��يوعي أن واجه 

سقوطه المحتوم.
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حقوق الطبع حمفوظة!

. . 
ية

سور
كة 

فزل

بوغت نزار قباني بالتلفون المحمول يرّن بإلحاح في قبره، ولم 
يكن المتكلم واحدًا من أصدقائه القدامى أو حبيبة س��ابقة بل كان 
رئي��س تحرير جريدة يومية توزع في أقاليم الدنيا واآلخرة، واقترح 
علي��ه أن يكتب للجريدة كّل أس��بوع ألف كلمة لق��اء أجر مغر، فقال 
ل��ه نزار قباني بص��وت معتذر إنه عاجز عن الكتابة في قبر ش��ديد 
الظلمة، فذّكره رئيس التحرير بتهذيب أن المبدع يكتب مس��تضيئًا 
بنور بصيرته ال بنور الكهرباء والش��مس والقمر، فقال نزار قباني 
إن��ه ال يملك أوراقًا بيض��ًا أو أقالمًا، فأكد له رئيس التحرير أن زمان 
ال��ورق والقلم ولى، وأن الجريدة س��تقدم له مجان��ًا أحدث كمبيوتر 
صغي��ر، فق��ال ن��زار قباني إن��ه مبعد ع��ن الحياة وال يعل��م ما هي 
مش��كالتها حتى يكت��ب عنها، فنبهه رئيس التحري��ر إلى أن الكاتب 
الجي��د هو وح��ده المكتظ بكلم��ات وأفكار يرش��ح بعضها للنش��ر، 
فق��ال نزار قباني بصوت مترع بالقنوط إن حفرة القبر بالغة القبح 

ال تصل��ح إلنس��ان، وال تحرض عل��ى الكتابة، وتلغ��ي كّل الكلمات، 
فاغت��اظ رئيس التحري��ر من إخفاقه ف��ي اإلقناع، وقط��ع مكالمته 
التلفوني��ة ناقمًا على ناكري الجميل، واس��تدعى كاتبًا ش��ابًا يتقن 
تقلي��د نزار قباني ممتل��كًا غبار موهبة، وكلف��ه بالكتابة للجريدة، 
ففقدت األرض صالبتها تحت قدمي الكاتب الش��اب، وبحثت شفتاه 

عن يدي رئيس التحرير.
وتبين فيما بعد أن الجريدة لم تكن بالمغبونة، فالكاتب الش��اب 
المقّلد زهيد األجر، ومحنى الرأس باستمرار، ويُنهر ويُهان بغير أن 
يتذم��ر، ويكتب متقيدًا بما يؤمر به، وكل قضاياه المصيرية هي أن 

يرى اسمه مطبوعًا.
أم��ا نزار قباني، فقد اطلع على ما نش��رته الجريدة من مقاالت 
تقل��ده ببراع��ة وغب��اوة، وضحك س��اخرًا ممن يأكل قش��ر الفاكهة 

ويطرح لبّها.

عمل للفنانة السورية هبة عيزوق

  زكريا تامر
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

ماذا تظن نفسك فاعل أيها المسافر؟
وأية جدوى أو منفعة مما تفعل هنا؟

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

يلزمن��ا ث��ورة عالمي��ة لرفض تبعي��ة اإلعالم 
ألجن��دات محرضة ومدمرة ومغيب��ة للحقائق »كما 
يحص��ل اآلن على جميع القنوات ف��ي تغطية أخبار 
الع��راق، وقبله��ا أخبار الثورة الس��ورية »، والتوجه 
نحو وضع ميثاق إعالمي ملزم للعمل بحياد وصدق 

وشفافية.
اإلعالم لي��س محايدًا في العال��م هي حقيقة، 
ولكنه��ا تخض��ع للنس��بية الت��ي تجاوزه��ا اإلعالم 
العربي إلى أقصى الدرجات حيث بات إعالم دول أو 
أشخاص، يروج لمصالحهم وأهدافهم على حساب 

مستقبل شعب وحياته ونزيف دمائه وتشريده.
معلوم��ات متضاربة حول ما يحدث في العراق، 
وربما تعدد األطراف المش��اركة، أعطى صورة غير 
واضح��ة وضبابية عن حقيقة م��ا يحدث على أرض 
الواقع، وفي مرور سريع على القنوات وحتى الصحف 
واإلذاعات العربية، نرى أن كل وسيلة تروج لجهة ما 
تري��د إبرازها وتحميلها ما يحدث مثل العربية التي 
تصر منذ أيام على أن داعش هي من يستولي على 
المدن العراقية وإس��قاطها تباعًا، وتضخيم دورها 
رغم نفي العديد من المحللين الذين تستضيفهم 
على شاش��تها م��ن المحللين العراقيي��ن، للتقارير 

التي تقدمها.
ومحطات أخ��رى مثل الجزيرة وغيرها تنس��ب 
ما يح��دث إلى مس��لحين، وغيرها إلى العش��ائر أو 
البعث القديم والدوري، أو الس��نة الذين ثاروا على 
حكم الطغيان الذي يريد إقصائهم، وإبعادهم عن 
الس��احة السياس��ية، وبعض المحط��ات تركز على 
ثورة ش��عب وتنف��ي أي دور أو وج��ود لداعش رغم 
أعالمها وراياتها الس��وداء المرفوعة على مواكبها 

الظاهرة في الفيديوهات والصور.
وحده ص��وت الحقيق��ة، والتغطي��ة اإلعالمية 
المهنية الموضوعي��ة الغائبة عن الصورة، ما جعل 
الص��ورة غامضة مشوش��ة والتحلي��الت ناقصة، أو 
خاطئة لعدم توفر المعلومات الكافية من إعالميين 

حياديين على األرض.
فيلم هولي��ودي صوره اإلعالم عن هروب أكثر 
م��ن عش��رات أالف العناص��ر من الجي��ش العراقي 

أمام مئات المسلحين من داعش، وترك أسلحتهم 
وحتى ثيابهم، لتستولي عليها داعش باإلضافة إلى 
األم��وال والذهب من مصارف الموصل، وس��قوط 
المدن في س��اعات دون أي مقاومة، في اس��تخفاف 
بعقل المتلقي، دون التنويه ألي مش��اركة ش��عبية 
عان��ت التهمي��ش واإلقصاء م��ن حك��م المالكي، 
ودون التركيز على دور إيران والمالكي في انسحاب 
الجيش، والسؤال هل حصلت داعش بهذه العملية 

على الدعم الالزم لعودتها إلى سورية بقوة أكبر.
التوازن��ات  وإع��الم  اإلعالم��ي،  التضلي��ل 
اإلقليمي��ة، والتحريض الطائف��ي حصل في تغطية 
الثورة الس��ورية تمامًا كم��ا يحصل اآلن في العراق 
فالقن��وات التي ركزت على الملتحين والداعش��يين 
م��ن  وغيره��ا  النص��رة  وجبه��ة  والمتش��ددين 
المس��ميات اإلس��المية التي أس��اءت للثورة محليًا 
ودولي��ًا، وأظهرته��ا عل��ى غير حقيقته��ا، والهدف 
معروف ل��دول هذه القنوات وه��و إجهاض الثورة، 
ومنع امتدادها خارج الحدود الس��ورية، تكررها اآلن 
ف��ي أحداث العراق من خ��الل تصوير داعش كقوة 

جرارة تسقط المدن العراقية واحدة تلو األخرى.
اإلع��الم  تح��رك  الت��ي  واألجن��دات  األدوات 
العربي في س��ورية والعراق واح��دة وهدفها واحد، 
عل��ى الرغم من أن ما يحصل ف��ي البلدين مرتبط 
ارتباطًا وثيق��ًا، من حيث الق��وى الفاعلة في ضرب 
الث��ورة الس��ورية، ومس��اندة المالك��ي، وتحديدًا 
إيران التي تس��تكمل مش��روعها الفارس��ي برعاية 
دولية، وباس��تخدام مرتزقة داعش، ولن يقف عند 
حدود سورية ولبنان والعراق بل سيمتد، إلى باقي 
الدول العربية وخاصة الخليجية منها، وعلى الرغم 
من ه��ذا االرتباط فق��د تراجع الخبر الس��وري إلى 
الترتي��ب األخير وأحيانا ال يكون له فرصة بالظهور 
ألن أخبار العراق والمونديال تستأثر باهتمام جميع 

المحطات.
بات من المعلوم للجميع بأن داعش والكتائب 
الت��ي تدّعي اإلس��الم مث��ل النص��رة وغيرها هي 
إال أن  المخاب��رات األس��دية واإليراني��ة،  صناع��ة 
المؤس��ف انج��رار بع��ض المواطني��ن اإلعالميين 

إلى التروي��ج لهذه العصاب��ات اإلرهابية في بداية 
الث��ورة، عل��ى أنه��ا المنقذ للش��عب الس��وري من 
بط��ش النظام، ومازلنا نجد م��ن يدافع عنها، على 
الرغم م��ن كل الجرائم والموبق��ات التي ارتكبتها 
بحق الث��وار والمدنيين، فقط ألنها ترفع ش��عارات 
إس��المية، وهي ال تمت لإلسالم من قريب أو بعيد 
بصلة، وكل ما فعلته كان الهدف منه تشويه صورة 
اإلسالم واإلسالميين، ووصمهم باإلرهابيين أمام 
العالم، خدمة لمشروع تقسيمي ينفذ في المنطقة.

الناش��طين  بع��ض  م��ن  المبالغ��ة  أن  كم��ا 
اإلعالميين في تصوير انتصارات وهمية، أو اإلسراع 
ف��ي إعالن انتصار لم ينجز بع��د، وتصوير بطوالت 
لكتائ��ب اتضح الحقًا أنها تعم��ل لصالح النظام، أو 
تقدي��م تقارير حول مناطق تح��ركات الجيش الحر، 
والتي أدت في كثير م��ن األحيان لقصفها من قبل 
النظام، أس��اء للثورة، وقدم صورة غير إيجابية عن 
اإلعالم الثوري، الذي أصبح الكثيرون من المتابعين 

يعتبرونه مضلاًل كإعالم النظام.
المعلوم��ات  تقدي��م  الرئيس��ي  اإلع��الم  دور 
ذات المصداقي��ة، باإلضافة إل��ى أدواره التعليمية 
والتثقيفية والتربوية، ووظائفه المجتمعية، ودوره 
في صياغة ال��رأي العام، والسياس��ات، والتأثير في 
األحداث محليًا ودوليًا، وفي ظل الثورة التكنولوجية 
التي يش��هدها العالم أصبح اإلعالم الموجه والتابع 
آياًل للس��قوط، ومرفوض، األمر الذي يفرض تحديًا 
كبيرًا على إعالم الث��ورة في االلتزام بقواعد العمل 
اإلعالمي وتطويرها بش��كل مس��تمر، والمنافس��ة 
الش��ريفة، والصدقي��ة، والتركي��ز في ه��ذا الوقت 
على المرحلة االنتقالي��ة ومتطلباتها، ومعالجة آثار 
العنف بأشكاله على األطفال والنساء، والتركيز على 
اس��تنهاض المجتمع المدني ومش��اركته في البناء 
والتنمية، والتوعية حول مفاهيم العدالة االنتقالية 

والمواطنة والديمقراطية، والحوار وقبول اآلخر.
المستقبل دائمًا لإلعالم األفضل الذي يتمكن 
من إثب��ات وجوده، واس��تقطاب المتلقي من خالل 
تقديم خطاب واقعي صادق ش��فاف ملتزم بقضايا 

اإلنسان أواًل وأخيرًا.

�سقوط 
اإعالم 
الأجندات
  زليخة سالم


