
1

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

ن 
يرا

حز
 2

2 |
  )1

44
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو



2

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

ن 
يرا

حز
 2

2 |
  )1

44
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ير 

قار
 وت

بار
أخ

فـي اليوم العاملي لالجئني
النازحني ق�سرًا يف العامل جتاوزوا ال 50 مليون بينهم 2.5 مليون الجئ 

�سوري اإىل دول اجلوار و6.5 مليون نازح داخليًا
  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

AFB | لقطة من الجو لمخيم الزعتري في األردن

قال��ت المفوضية الس��امية لألم��م المتحدة 
لش��ؤون الالجئي��ن أن ع��دد الالجئي��ن وطالب��ي 
اللج��وء والنازحين داخليًا ف��ي العالم قد تخطى 
50 مليون ش��خص وذلك للمرّة األولى في فترة 

ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأظهر تقري��ر »االتجاه��ات العالمية« الذي 
تص��دره المفوضية س��نويًا ويتزامن م��ع اليوم 
العالم��ي لالجئين، والذي يس��تند إلى بيانات تم 
تجميعه��ا من قب��ل الحكوم��ات والمنظمات غير 
الحكومية الش��ريكة ومن سجالت المفوضية أّن 
ع��دد النازحين قس��رًا بلغ 51.2 مليون ش��خص 
في نهاي��ة العام 2013، أي بزيادة قدرها س��تة 
ماليين ش��خص مقارنًة بالع��ام 2012 حيث بلغ 

عدد النازحين قسرًا 45.2 مليون شخص.
وأرجع��ت المفوضي��ة س��بب ه��ذا االرتفاع 
الكبي��ر إلى الحرب في س��ورية الت��ي أجبرت مع 
نهاي��ة الع��ام الماضي 2.5 مليون ش��خص على 
اللجوء و6.5 مليون ش��خص على النزوح داخليًا، 
إضافة إلى تس��جيل موجات حديث��ة وكبيرة من 
الن��زوح ف��ي إفريقي��ا، وبخاصة ف��ي جمهورية 
إفريقيا الوسطى وفي جنوب السودان مع نهاية 

العام 2013.
وقال المفوض السامي أنطونيو غوتيريس 
في هذا السياق: »نحن نشهد هنا الثمن الباهظ 
الذي يتس��بب به عدم وق��ف الحروب والعجز عن 
إيجاد حّل لها أو منعها، يمرّ الس��الم اليوم بعجز 
خطير،ويمك��ن للعاملين في المجال اإلنس��اني 
تقديم المساعدة لتخفيف المعاناة، ولكن هناك 
حاجة حيوية إليجاد حلول سياس��ية وإال، فسوف 
تستمر هذه المستويات الخطيرة من الصراعات 
ولن تتراج��ع المعان��اة الجماعية التي تعكس��ها 

هذه األرقام المرتفعة.

ويمث��ل الع��دد اإلجمال��ي للنازحي��ن قس��رًا 
العال��م  51.2 ملي��ون ش��خص ح��ول  وقوام��ه 
ضخام��ة عدد المحتاجين للمس��اعدة الذي يترك 
آثاره على ميزانيات المساعدات الخارجية للدول 
المانح��ة وعلى إمكانيات ال��دول المضيفة وهي 

الخط األمامي في استيعابها ألزمة الالجئين.
وأض��اف غوتيريس: »يتعي��ن على المجتمع 
الدولي تج��اوز خالفاته وإيج��اد الحلول لألزمات 
الحالية في جنوب الس��ودان وسورية وجمهورية 
إفريقيا الوسطى وسواها، ويتعين على الجهات 
للجه��ات  االنضم��ام  التقليدي��ة  غي��ر  المانح��ة 
المانح��ة التقليدي��ة، ألن ع��دد النازحين قس��رًا 
اليوم، يس��اوي عدد س��كان دول متوس��طة إلى 
كبيرة المس��احة ككولومبيا أو إس��بانيا أو جنوب 

إفريقيا أو كوريا الجنوبية.
وتش��مل بيانات الن��زوح ف��ي التقرير ثالث 
مجموع��ات، الالجئون، وطالبو اللجوء والنازحون 
داخليًا، ويبلغ عدد الالجئين بين هذه المجموعات 
16.7 مليون الجئ حول العالم، تعنى المفوضية 
ب���11.7 مليون منه��م، أما الباقون فمس��جّلون 
ف��ي وكال��ة األم��م المتح��دّة الش��قيقة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين،وتشير إلى أن 
ه��ذه األرقام وحدها هي األعلى التي تش��هدها 
المفوضي��ة على اإلطالق منذ العام 2001. وفي 
نهاي��ة العام 2013، كان عدد من يعيش��ون في 
المنف��ى منذ أكثر من خمس س��نوات قد تخطى 
نصف عدد الالجئين الذين تعنى بهم المفوضية 

)6.3 مليون(.
وأوضحت المفوضية ف��ي تقريرها أن أكبر 
أع��داد الالجئي��ن الذي��ن ترعاه��م المفوضي��ة 
األفغ��ان  م��ن  ه��م  المص��در  البل��د  وبحس��ب 
والس��وريين والصوماليين، وهم يش��كلون معًا 

أكثر من نصف إجمالي عدد الالجئين في العالم، 
وتس��تضيف باكس��تان وإيران ولبن��ان عددًا من 

الالجئين يفوق ما تستضيفه الدول األخرى.
وتس��تقبل منطقة آس��يا والمحي��ط الهادئ 
أكبر ع��دد من الالجئين حيث يبل��غ عددهم 3.5 
مليون شخص، وتستقبل منطقة إفريقيا جنوب 
الصح��راء 2.9 مليون الجئ، في حين تس��تقبل 
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا 2.6 

مليون الجئ.
ويش��ير التقري��ر إل��ى تق��دم 1.1 ملي��ون 
ش��خص في العام 2013 بطلبات لجوء وبخاصة 
إل��ى البل��دان المتقدّمة )حلت ألماني��ا في العام 
2013 في صدارة ال��دول المتلقية لطلبات لجوء 
جديدة(، وبلغ عدد الطلبات التي تقدم بها أطفال 
مفصول��ون عن ذويهم أو غي��ر مصحوبين رقمًا 
قياس��يًا قوام��ه 25،300 طلب، ف��ي حين تقدم 
الس��وريون ب���64،300 طل��ب، وتفوق��وا بذلك 
على المتقدمين بطلبات من أي جنسيات أخرى، 
تاله��م طالب��و اللجوء م��ن جمهوري��ة الكونغو 

الديمقراطية 60،400، ومن ميانمار 57،400
س��جّل عدد النازحين داخليًا أي األش��خاص 

الذين اضطروا للفرار من منازلهم ولكنهم 
ال يزال��ون داخل بلدانهم، رقمًا قياس��يًا بلغ 
33.3 مليون شخص، مسجاًل بذلك أعلى ارتفاع 
بين المجموعات التي يش��ملها التقرير. وتشّكل 
مساعدة هؤالء األش��خاص بالنسبة للمفوضية 
والعاملين اآلخرين في الحقل اإلنساني، تحدّيًا 
خاص��ًا ألن معظمه��م ال يزال��ون ف��ي مناط��ق 
النزاع��ات حي��ث يصع��ب إيص��ال المس��اعدات، 
وحي��ث ال تطبق عليهم معايي��ر الحماية الدولية 

الممنوحة لالجئين.
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ال�سهيد حممد �سياح
يلتحق بقافلة ال�سهداء االإعالميني

نعى مجلس ثوار حي السكري بحلب استشهاد الناشط اإلعالمي محمد شياح في 
مجزرة حي الس��كري أثناء القصف بالبراميل المتفج��رة الذي طال الحي يوم االثنين 

.2014 / 6/ 16
يُذكر أنَّ الش��هيد من أوائل الش��باب الذين ش��اركوا بالحراك الث��وري في مدنية 
حلب، وقد عمل في وقت س��ابق مراس��ل لعدة ش��بكات اعالمية، ويعم��ل مع المعهد 

السوري للعدالة و اتحاد ثوار حلب ومجلس ثوار حي السكري.
الشهيد محمد شياح متزوج منذ ستة أشهر كما أنه االبن الوحيد لوالديه. 
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برو اأزيل االأملانية تدعو الدول االأوروبية 
ال�ستقبال مليون الجئ �سوري، واإتاحة 

الفر�سة لالجئني ال�ستقبال اأقاربهم

رو�سيا تعرقل قرارات جمل�س االأمن لتقدمي 
امل�ساعدات لل�سوريني، وتطرح خطة ت�سفها بالنهج 

املبتكر الأن النظام ال�سوري وافق عليها فقط
دع��ت منظمة ب��رو أزي��ل األلماني��ة "وهي أكب��ر منظمة لمس��اعدة 
الالجئي��ن في ألماني��ا وأوروبا " ال��دول األوروبية الس��تقبال مليون الجئ 
سوري يبحثون عن ملجأ، وطالبت الحكومة األلمانية بإتاحة الفرصة لنحو 

80 ألف الجئ سوري مقيمين في ألمانيا باستقبال أقاربهم.
ورحبت منظمة برو أزيل في بيان لها بموافقة وزراء داخلية الواليات 
األلمانية على اس��تقبال عش��رة آالف الجئ س��وري، ورأت أن القرار يزيد 
الضغ��وط عل��ى دول االتحاد األوروبي لفتح أبوابها الس��تقبال أعداد أكبر 
م��ن هؤالء الالجئين، مش��يرة إلى أن ه��ذا القرار ال يف��ي بالمطلوب إزاء 
تقدم نحو 80 ألفا من الس��وريين الموجودين بألمانيا بطلبات الس��تقدام 

ذويهم الباحثين عن حماية.
ونقل��ت الجزي��رة نت عن األمين الع��ام للمنظمة غونت��ر بوركهاردت 
قول��ه إن قرار وزراء داخلية الواليات األلمانية اس��تمرار لسياس��ة الحدود 
المغلقة وتحديد أعداد الالجئين والتي تدفع الالجئين الس��وريين لمحاولة 
الوص��ول بالقوارب إل��ى إيطاليا واليونان عبر مياه المتوس��ط في رحالت 

يتهددهم فيها خطر الغرق والموت
ودع��ا بوركه��اردت إللغ��اء معايير اتفاقي��ة دبلن 3 الت��ي توجب على 
ألماني��ا إع��ادة الالجئين الس��وريين إل��ى أول دولة أوروبية وصل��وا إليها، 
وأوض��ح أن هذا اإللغاء ييس��ر على أكث��ر من 33 ألف س��وري وصلوا إلى 
ألمانيا من��ذ بدء األحداث ببلدهم، وأعداد كبيرة من الس��وريين الحاملين 
للجنس��ية األلمانية، استقبال أقاربهم بألمانيا ومساعدتهم على االندماج 

في المجتمع والبحث عن سكن وفرص عمل.
وأكد أن عدم تجاوب الدول األوروبية مع دعوة البرلمان األلماني لعقد 
مؤتم��ر دولي حول الالجئين الس��وريين يدل على ما اعتبره فش��ال كامال 

لالتحاد األوروبي في التعامل مع أسوأ أزمة إنسانية يمر بها العالم.
وقال��ت برو أزيل ف��ي بيانها إن ال��دول األوروبية مطالبة باس��تقبال 
م��ا ال يق��ل عن مليون الجئ س��وري، ودعم دول جوار س��ورية، وتخفيف 
األعباء عنها خاصة لبنان الذي أصبح الالجئون السوريون يمثلون ربع عدد 

سكانه.
وناش��دت المنظم��ة المستش��ارة األلماني��ة أنجيال ميركل اس��تخدام 
تأثيره��ا ف��ي قمة رؤس��اء الدول والحكوم��ات األوروبية المق��ررة في 26 
و27 م��ن هذا الش��هر إلقن��اع دول االتحاد األوروبي بتنفيذ برامج س��خية 

الستقبال الالجئين السوريين.
من جانبها طالبت القيادية بالحزب المس��يحي االجتماعي الحاكم 
بوالي��ة بافاري��ا الجنوبي��ة داغم��ار فوهرل ف��ي تصريح��ات صحفية 
بتفعيل دعوة البرلمان األلماني لعقد مؤتمر أوروبي بش��أن الالجئين 
الس��وريين لدف��ع ال��دول األوروبية لزي��ادة أعداد من تس��تقبلهم من 
ه��ؤالء الالجئين، وأعرب��ت عن تأييده��ا إقامة مركز ثالث الس��تقبال 
الالجئين السوريين في واليتها لتخفيف األعباء عن مركزي االستقبال 
الحاليين الموجودين بوالية سكسونيا السفلى، حيث يتم منهما توزيع 

الالجئين على واليات البالد ال� 16.

ج��ددت األم��م المتح��دة تأكيدها أن 9.3 مليون ش��خص في س��ورية 
يحتاجون للمساعدة خالل مناقشات األعضاء الخمسة الدائمون في مجلس 
األمن الجارية منذ أس��بوعين لمشروع قانون، يسمح بتوصيل المساعدات 
وإمدادات اإلغاثة لس��وريا عبر الحدود دون موافقة الحكومة، بما في ذلك 

عبر حدود يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
كما جددت روس��يا معارضتها لمش��روع القانون الذي صاغته استراليا 
دمش��ق،  موافق��ة  دون  المس��اعدات  لتوصي��ل  واألردن  ولوكس��مبورغ 
ومعارضتها إلصدار أي قرار بموجب الفصل السابع، كما فعلت في السابق 

حين استخدمت حق النقض الفيتو لعرقلة أي قرار ضد حليفها األسد.
وال تكتفي روس��يا بعرقلة القرارات والقوانين بل دائما ما تضع بدائل 
متفق عليها مع نظام األس��د لضم��ان وصول غالبيته��ا للمناطق الموالية 
للنظام، حيث طرحت خطة على مجلس األمن يوم الثالثاء وصفتها بخطة 

واسعة األثر، ولكنها لم تفصح عن التفاصيل.
وقال فيتالي تش��وركين س��فير روس��يا لدى األمم المتحدة إن روسيا 
حصل��ت على موافقة س��ورية على فتح أربعة معاب��ر حدودية من العراق 
واألردن وتركيا لتوصيل مس��اعدات إلى ماليي��ن من الناس وذلك بموجب 

»حل رائع » اقترح على أعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
وأض��اف: إنه نهج مبتكر ولذلك فإننا نأمل أن يفلح ونأمل أن يس��اعد 
وكاالت اإلغاثة اإلنس��انية في العمل على األرض في سورية بما في ذلك 

في مناطق ال تسيطر عليها الحكومة.
ونقلت رويترز عن دبلوماس��يين على دراي��ة باألمر قولهم إن الخطة 
تشتمل على اس��تخدام مراقبين دوليين لمعاينة قوافل اإلغاثة اإلنسانية 

التي تدخل سورية.
وق��رر األعض��اء الغربيون في مجلس األمن مواصلة الس��عي من أجل 
إص��دار قرار أكثر فعالية بموجب الفصل الس��ابع من ميثاق األمم المتحدة 
يكون ملزما وقابال للتنفيذ بالعمل العسكري أو العقوبات، بعد فشل تنفيذ 
قرار مجلس األمن 2139 الذي صدر في شباط الماضي ألنه لم يكن ملزمًا.

وبدوره حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مجلس األمن على 
تسهيل الوصول إلى نحو 3.5 مليون شخص في مناطق نائية في سورية.

وق��ال بان »إن��ي أرجو مخلص��ا أن يتخذ مجل��س األم��ن التابع لألمم 
المتحدة إجراًء سريعًا بشأن القرار المقترح في هذا الموضوع.

وف��ي س��ياق مختل��ف، افتتح��ت المفوضية الس��امية لألم��م المتحدة 
لش��ؤون الالجئين في س��ورية، مكتب��ًا لها في محافظة الس��ويداء، جنوب 
سوريا، بهدف توسيع نطاق أنشطتها وخدماتها اإلنسانية لتصل إلى كافة 

المحتاجين في سورية.
وقال��ت المفوضية أن الس��لطات الس��ورية س��محت لها رس��ميًا بتوزيع 
المواد مباش��رة في المحافظ��ات الجنوبية بدون الحاجة لنقلها إلى دمش��ق، 
مما سيس��اهم بفاعلية في تيس��ير وتس��ريع إيص��ال المس��اعدات اإلغاثية 
الضروري��ة لألش��خاص األكثر احتياجًا ليس فقط في المناطق التي يس��هل 
الوصول إليها وإنما أيضًا في المناطق الساخنة أو التي يصعب الوصول إليها.
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تبدأ الجول��ة الثامنة من حملة التطعيم ضد 
ش��لل األطفال في س��ورية هذا األسبوع بدعم 
م��ن منظم��ة الصح��ة العالمية ومنظم��ة األمم 
المتحدة للطفول��ة )اليونيس��يف(، للوصول إلى 
2.8 ملي��ون طفل في جميع أنحاء س��ورية على 
مدى األي��ام الخمس��ة المقبلة، وذل��ك في إطار 
الجه��ود اإلقليمي��ة للح��د من انتش��ار الفيروس 

المسبب للمرض في الشرق األوسط.
وته��دف الحمل��ة إل��ى الوص��ول لألطف��ال 
الس��وريين ف��ي جمي��ع المناط��ق بما ف��ي ذلك 
الموجودون في المناطق الساخنة والتي يصعب 

الوصول إليها.
وق��ال كري��س ماه��ر، مدير حمل��ة القضاء 
على ش��لل األطفال في منظمة الصحة العالمية 

إن المنظم��ة تكثف الجه��ود لضمان حصول كل 
طفل دون س��ن الخامس��ة من العمر في سوريا 
على جرع��ات متعددة م��ن لقاح ش��لل األطفال 
الفم��وي، مؤك��دًا أن "هناك حاجة ماس��ة لتكرار 
التطعيم في س��ورية والمنطقة، للمساعدة في 
القضاء على شلل األطفال في الشرق األوسط".

وبدوره ق��ال ممثل اليونيس��يف في األردن 
روبرت جينكنز:" نهدف إلى الوصول إلى نس��بة 
%100 للتطعيم ضد ش��لل األطفال، وهذا يعني 
أن كل طفل في األردن يجب أن يتلقى قطرتين 

من اللقاح الفموي لشلل األطفال.
وترك��ز الحمل��ة الحالية على وج��ه التحديد 
على الوصول إلى األطفال األكثر عزلة وضعفا، 
ويمك��ن الوقاية من هذا المرض بس��هولة لكنه 

يملك القدرة على االنتش��ار كالنار في الهش��يم 
عندم��ا ال يحص��ل األطف��ال عل��ى التطعيم��ات 

الروتينية الحيوية.
وكانت حمل��ة التطعيم الوطنية ضد ش��لل 
األطف��ال قد اختتم��ت جولتها والتي اس��تمرت 4 
أيام ف��ي األردن في األس��بوع الماضي، وعملت 
مئ��ات من فرق التطعيم التابع��ة لوزارة الصحة 
على مدار الساعة وس��افرت إلى المواقع النائية 
في البالد لتطعيم األطفال دون س��ن الخامس��ة 

ضد شلل األطفال، كجزء من الحملة اإلقليمية.
وأعلن��ت منظم��ة الصح��ة العالمي��ة ش��لل 
األطفال حالة طارئة صحي��ة عمومية تثير قلقًا 

دوليًا في الشهر الماضي.

جولة جديدة من حملة التطعيم �سد �سلل االأطفال للو�سول 
اإىل 2.8 مليون طفل يف اأنحاء �سورية

االأحداث يف �سورية و�سلت اإىل نقطة حتول تهدد املنطقة باأ�سرها واملجتمع 
الدويل يتعرثعندما مت التما�س العدالة حلماية ال�سعب ال�سوري"

قال باولو بيني��رو رئيس لجنة التحقيق في 
انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية: إن األحداث 
ف��ي س��ورية وصل��ت إلى "نقط��ة تح��ول تهدد 

المنطقة بأسرها.
 وأوضح بينيرو في أحدث تقرير للجنة أمام 
مجل��س حقوق اإلنس��ان في جني��ف، أن اللجنة 
بدأت التحقيق في اآلالف من الصور ألش��خاص 
زع��م أنه��م قتل��وا ف��ي المراف��ق العس��كرية 
الحكومية بعد التجوي��ع والتعذيب، وأنها جمعت 
أكث��ر من 3 أالف مقابلة وروايات مفصلة تش��ير 
إلى ع��دد هائل من جرائم ح��رب والجرائم ضد 

اإلنسانية.

وق��ال بيني��رو: لق��د وصل��ت األح��داث ف��ي 
س��ورية إلى نقطة الالعودة، مما يهدد المنطقة 
بأسرها، وتصاعدت حدة العنف إلى مستوى غير 
مسبوق، ويعيش الس��وريون في عالم أصبحت 
فيه ق��رارات عادية ح��ول حياتهم مث��ل الذهاب 
إلى المسجد للصالة، أو إلى سوق لشراء الطعام 
أو إرس��ال أطفالهم إلى المدرس��ة، قرارات حول 
الحي��اة والموت، إنهم يعيش��ون هكذا على مدى 
السنوات الثالث الماضية"، مؤكدًا على أهمية أن 
تكون المس��اءلة جزءا من أي تسوية مستقبلية، 

إذا كان لها أن تؤدي إلى سالم دائم.
وأض��اف: لق��د قطعن��ا مس��افات تاريخي��ة 
في الس��عي لتحقي��ق العدالة في يوغوس��الفيا 

الس��ابقة وف��ي س��يراليون وروان��دا، ولكن لقد 
تعث��ر المجتمع الدولي عندما تم التماس العدالة 
لحماية الش��عب السوري"، مؤكدًا أن الغالبية من 
السكان في سورية هم ضحايا األحداث الدائرة، 
ويح��ق لهم الحص��ول على العدال��ة بالرغم من 

كل ما عانوا منه.
وكش��فت اللجن��ة أن الحكومة الس��ورية لم 

تسمح لها بإجراء تحقيقات داخل سورية.
وأنش��أت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق 
ف��ي س��ورية من قب��ل مجلس حقوق اإلنس��ان 
في ش��هر آب 2011 للتحقيق في جميع انتهاكات 

القانون الدولي في سورية.
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هيومن رايت�س ووت�س: االأكراد يف �سمال �سورية قاموا باعتقاالت 
تع�سفية وجتنيد اأطفال وحماكمات تفتقر اإىل النزاهة

حمققون متخ�س�سون بحقوق االإن�سان: ال�سرق االأو�سط على حافة 
حرب طائفية ت�سمل �سورية والعراق

وثق��ت منظمة هيوم��ن رايتس 
ووت��ش المعنية بالدف��اع عن حقوق 
 " ح��ول  له��ا  تقري��ر  ف��ي  اإلنس��ان 
انتهاكات األكراد بمناطق في ش��مال 
سورية " قيامهم باعتقاالت تعسفية 
وع��دم إج��راء تحقيقات ف��ي حوادث 

قتل واختفاء خصوم سياسيين.
وقال��ت المنظم��ة ف��ي تقريرها 
ال��ذي أصدرت��ه الخمي��س الماض��ي: 
اتض��ح انه جرى تجني��د األطفال في 
صف��وف قوة الش��رطة وف��ي جناحها 
المس��لح بحزب االتحاد الديمقراطي، 
وإن أف��راد المعارض��ة الكردية أدينوا 
إل��ى  أيض��ًا ف��ي محاكم��ات تفتق��ر 
النزاه��ة فيم��ا يش��كو معتقلون من 

تعرضهم النتهاكات.
وج��اء ف��ي التقرير "ف��ي الوقت 
ال��ذي كان��ت في��ه انته��اكات حق��وق 
اإلنس��ان التي يقترفه��ا حزب االتحاد 
الديمقراط��ي وقوات��ه األمني��ة أق��ل 

فظاعة وانتشارا إال أنها خطيرة. 
وأوضحت المنظم��ة أن ممثلها زار معتقلين 
في منطقة الجزيرة في ش��باط الماضي وسمح 
له باالتصال بمس��ؤولين ومعتقلي��ن دون قيود 
وذل��ك في إطار أبحاث��ه الخاص��ة بالتقرير، وإن 
ش��غله الش��اغل ه��و المضايق��ات واالعتق��االت 
التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين 

األكراد لحزب االتحاد الديمقراطي
وقال��ت المنظم��ة ف��ي تقريره��ا إن ح��زب 
االتح��اد الديمقراطي نفى ان��ه يحتجز معتقلين 
سياس��يين وقال إن الرج��ال الذي وردت حاالتهم 

ف��ي تقري��ر هيومن رايت��س ووت��ش كانوا من 
المعتقلي��ن ف��ي جرائ��م جنائي��ة كاإلتج��ار في 

المخدرات وشن هجمات بالقنابل.
وق��ال نديم ح��وري نائب المدي��ر التنفيذي 
لقس��م الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا في 
هيوم��ن رايتس ووتش "المناط��ق التي يديرها 
األكراد في سوريا أكثر هدوءا من مناطق أخرى 
بالبالد تعصف بها الحرب إال أن انتهاكات خطيرة 
ال تزال تقع، وحزب االتحاد الديمقراطي يمس��ك 
بزمام األمور وبوسعه أن يوقف هذه االنتهاكات.

حزب االتحاد الديمقراطي المنبثق عن حزب 
العمال الكردس��تاني في تركيا المجاورة يشرف 
على ثالثة جيوب لألكراد في شمال سورية، منذ 
ع��ام 2012 عندما انس��حبت الق��وات الحكومية 

السورية من هذه المناطق وتسليمه المنطقة.
وكان��ت منظمة هيومن رايت��س ووتش قد 
أعلنت ع��ن انته��اكات خطيرة لحقوق اإلنس��ان 
تقترفها الحكومة الس��ورية ومقاتلو المعارضة 
ف��ي البالد منذ عام 2011، وقالت إن بعض هذه 
االنتهاكات ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية.

AFB |  مقاتلون أكراد في شمال سوريا

قال محققون متخصصون في قضايا حقوق 
اإلنسان باألمم المتحدة إن الشرق األوسط يبدو 
عل��ى حافة حرب طائفية أوس��ع تش��مل العراق 
وس��ورية مع قيام مقاتلين متش��ددين بعمليات 

خطف وتعذيب وقتل للمدنيين.
وأوض��ح المحققون في تقرير قدم لمجلس 
حق��وق اإلنس��ان التاب��ع لألم��م المتح��دة ي��وم 
الثالثاء إن أمواال ومتشددين أجانب تدفقوا على 
سورية، حيث ترتكب فصائل مناهضة للحكومة 
ومن بينها تنظيم الدولة اإلس��المية في العراق 
والش��ام داعش عن عمد انتهاكات بحق مدنيين 
ف��ي مناطق تس��يطر عليه��ا، حيث يظه��ر هذا 
التنظيم قدرته عل��ى إذكاء نيران الطائفية في 

كل من العراق وسورية.
وأوضح فيتي��ت مونتاربورن خبي��ر القانون 
الدولي الذي ش��ارك ف��ي التحقي��ق إن التنظيم 
يخوض قتااًل ضد جماعات أخرى مناهضة لألسد 
أكثر مم��ا يخوض ض��د حكومة دمش��ق، وقال: 
توقعنا منذ فترة طويل��ة مخاطر امتداد الصراع 
عل��ى الجانبين وه��و ما يتح��ول اآلن إلى صراع 

إقليمي.
وكانت نافي بيالي مسؤولة حقوق اإلنسان 
باألمم المتحدة قد قالت األثنين: إنه يكاد يكون 

من المؤك��د ارتكاب ق��وى متحالفة م��ع تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية في الع��راق والش��ام جرائم 
ح��رب بإعدام مئات م��ن الرجال غي��ر المقاتلين 

على مدى األيام الخمسة الماضية.
وجاء في تقري��ر المحققين إن "اندالع حرب 
إقليمية في الش��رق األوسط أصبح أقرب من أي 
وقت مضى، وستكون لألحداث في العراق تبعات 
عنيفة في س��ورية المجاورة، موضحًا أن األعداد 
المتزايدة من المقاتلين المتشددين ال تستهدف 
المجمعات السنية الخاضعة لسيطرتها فقط بل 

تستهدف األقليات كذلك 
وأكد التقري��ر أن تنظيم الدولة اإلس��المية 
ف��ي العراق والش��ام خط��ف ما يق��رب من 200 
مدن��ي كردي ف��ي هجوم على مدين��ة حلب في 

نهاية أيار
ووصف التقرير ال��ذي غطى فترة بدأت منذ 
منتصف أذار كيف اس��تعادت الحكومة الس��ورية 
السيطرة على أراض إستراتيجية في محافظتي 
دمش��ق وحل��ب من خ��الل مزيج من "األس��اليب 
الوحش��ية والحص��ار طوي��ل األمد" واس��تخدام 

البراميل المتفجرة.
وأك��د الفري��ق الذي ض��م نح��و 20 محققا 
م��ن األم��م المتح��دة مقاب��الت م��ع ثالث��ة آالف 

س��وري داخل س��ورية أو في دول مج��اورة عبر 
س��كايب، أنهم وثقوا جرائم ح��رب وجرائم ضد 
اإلنس��انية ارتكبها جميع األطراف، ووضعوا أربع 
قوائم سرية للمش��تبه بهم الستخدامها في أي 

مالحقات قضائية مستقبال.
وقال��وا "ال يزال يتعين على المجتمع الدولي 
وخاص��ة مجلس األمن أن يطالب بمحاس��بة من 
ارتكب��وا جرائم ض��د الرجال والنس��اء واألطفال 
في س��ورية، ألنه بسبب التراخي تولدت مساحة 
أتاح��ت ألس��وأ م��ا ف��ي اإلنس��انية أن تعبر عن 

نفسها.
وعلق باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق في 
انتهاكات حقوق اإلنس��ان في سورية على أالف 
الص��ور التي حصل فري��ق التحقي��ق عليها من 
التي نش��رت ف��ي كانون الثاني وس��ربها مصور 
سابق بالش��رطة العس��كرية الس��ورية بقوله: 
إنها تظهر أشخاصا يعذبون ويقتلون في مراكز 
احتج��از تديرها الحكوم��ة، وكثي��رون في حالة 
هزال وكلهم تقريبا تب��دو عليهم آثار انتهاكات 
مروع��ة مثل الخن��ق والبتر والج��روح المفتوحة 
والحروق والكدمات، وتتس��ق هذه اإلصابات مع 
ط��رق تعذيب س��بق وأن وثقته��ا اللجنة في 12 

تقريرا لها حتى اآلن.



6

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

ن 
يرا

حز
 2

2 |
  )1

44
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ية

اس
دس

ت ان
دنا

دن
. . 

ت 
قا

قي
تح

اخلــذالن الكبيــر..
�سل�سلة تن�سرها �سوريتنا عن كوالي�س وحدة 

تن�سيق الدعم )5(

  جمع المعلومات وتحليل الوثائق فريق سوريتنا

اذ تن�سر �سوريتنا هذه ال�سل�سلة من الوثائق واملعلومات حول وحدة تن�سيق الدعم التابعة لالئتالف الوطني ال�سوري لقوى الثورة واملعار�سة، فاإنها 
ت�سع بني يدي ال�سوريني جزء ي�سريًا للغاية من ملفات ف�ساد واإهمال وتق�سري جرت بحق ال�سعب ال�سوري طوال اأ�سهر، يف اأكرث مراحل تاريخه 
احتياجًا وق�سوة ومرارة، وتوؤكد �سوريتنا على اأنها ال توجه االتهامات وال ت�سيء الأي �سخ�سيات طبيعية اأو اعتبارية، واإمنا تن�سر ما وردها من 
اأنها تقف على م�سافة واحدة من جميع االأطراف التي �ستذكر خالل  اأو راأي من قبلها، وت�سري اإىل  اأو اأحكام م�سبقة  معلومات، من دون حتليل 
ال�سل�سلة، وتوؤكد اأي�سًا اأن توقيت الن�سر جاء وفق موعد و�سول املعلومات اإىل اجلريدة وهو منعزاًل متامًا عن اأي اأحداث �سيا�سية اأو ع�سكرية اأو 
حتالفات تتم او متت بذات توقيت الن�سر، ويف ذات الوقت تقدم �سوريتنا اإىل وحدة تن�سيق الدعم اأو اأي جهة اأخرى تابعة لالإئتالف الوطني اأو 

غريه حق الرد كاماًل �سمن معايري ال�سحافة واالإعالم بعد انتهائنا من ن�سر هذه ال�سل�سلة.

ال يقتصر الفس��اد الذي تعاني منه وحدة 
تنس��يق الدعم ف��ي تلك المالمح التي س��بق 
ونش��رتها س��وريتنا في إطار هذه السلس��ة، 
فالفساد بش��كليه المالي واإلداري الناتج عن 
ع��دم الخب��رة والدراية وغي��اب الرغب��ة لدى 
إدارة الوحدة ومس��ؤوليها المتعاقبين، وعدم 
النظر إلى الداخل الس��وري لمشاهدة المأساة 
وإيالئها ما تس��تحق من اهتم��ام، يأتي الحقُا 
لرغبة أكب��ر مصدرها من يدعم الوحدة ماليًا 
وصاح��ب فكرة وجودها أص��اًل، هنا ال نتحدث 
ع��ن مؤامرة وال نقول إن م��ا لدينا من وثائق 
يش��ير إلى ذلك، بل نقدم ما توصلنا إليه من 
دون اس��تنتاجات ونترك للقارئ حرية الحكم 

فيما إذا كان محقًا أم ال.
يجب التنوي��ه أن جميع المعلومات الواردة 
في ه��ذه المادة حصلت عليها س��وريتنا، من 
قب��ل أط��راف متع��ددة ف��ي منظم��ات دولية 
وعربية، تعمل بشكل مباشر مع وحدة تنسيق 
الدعم في كل م��ن تركيا والداخل، باإلضافة 
لموظفين س��وريين في وحدة تنسيق الدعم 
وغيرها كان��وا على صلة بالعمل اإلغاثي في 

الداخل السوري وخارجه.
الوح��دة  إنش��اء  م��ن  األساس��ي  اله��دف 
يختص��ر بجملة تق��ول: إن الوح��دة تقع على 
عاتقه��ا مهم��ة تنس��يق م��ا يصل م��ن دعم 
ومبال��غ مادي��ة م��ن قب��ل المانحي��ن الكب��ار 
والصغ��ار وبين المنظم��ات والهيئات الداخلية 
في سوريا، بمعنى أخرى ال تلعب الوحدة أكثر 
من دور المنظم لعميلة الدعم وتدفق األموال 
والمس��اعدات نح��و الداخل، فهي المس��ؤولة 
عن تحديد األولويات وف��ق معطيات األرض، 
وهي مس��ؤولة عن تقييم ودعم المشاريع ال 
تنفيذها أو حت��ى اقتراحها، وهي من تتعامل 
مع كل الس��وريين وف��ق احتياجاتهم ال وفق 
والئاته��م ومواقفه��م السياس��ية، المانحون 
بدورهم ينقسمون وفق ما هو متعارف عليه 

لكبار وصغ��ار، الكبار مثل الوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة الت��ي تُقدم كم��ا هو الح��ال في 
التحركات السياس��ية والدولي��ة على الخطوة 
األول��ى، لتلتح��ق به��ا دول أخ��رى كبريطانيا 
وفرنس��ا، وصغار كالدول اإلسكندنافية مثل 
الدنمارك والنروي��ج، وهذه تتحرك في أزمات 
مشابهة لألزمة الس��ورية من منطلق واجبها 
األخالقي ال أكثر، فيما للكبار كما العادة أجندات 
سياسية وأهداف مبيتة، جميع المانحين كبار 
وصغ��ار يحتاجون لوحدة تنس��يق الدعم من 
الناحي��ة النظرية كي تحدد له��م االحتياجات 
الملحة للس��وريين وتقدم لهم ما هو مقترح 
من مش��اريع، وأيًا كان المانح فبموج األعراف 
الدولية ال يحق له فرض توجهات فيما يتعلق 

بالعمل اإلغاثي.

العم �سام
يت��رك المانح األمريكي وف��ق ومعلومات 
س��وريتنا وحدة تنس��يق الدعم ف��ي معضلة 

تزيد من مشكلها الداخلية والبنيوية تعقيدًا، 
فالدع��م األمريك��ي ح��ول العالم يأت��ي عبر 
منظمة USAID، التي تعمل وفق مستويين، 
الدع��م السياس��ي عب��ر OTI بينم��ا تخت��ص 
OFDA بالدعم اإلنس��اني، بالنس��بة لسوريا 
ولوحدة تنس��يق الدعم تحدي��دًا يصل الدعم 
تح��ت اس��م الدع��م األمريك��ي السياس��ي ال 
اإلنس��اني، فالمانح األمريكي ي��رى أن وحدة 
تنسيق الدعم هي كيان سياسي غير حيادي، 
لذلك ترفض OFDA تقديم أي دعم للوحدة، 
لكنه��ا في ذات الوقت ترفض أن تقدم الدعم 
ألي م��ن منظمات الدخل الس��وري، وتش��رط 
لك��ي تق��دم أي دع��م مالي أن يك��ون موجهًا 
لمنظمة دولية، وتعتبر أن المنظمات السورية 
ف��ي الداخل تفتقر إل��ى الش��فافية والمهنية 

والحيادية "معلومات من داخل الوحدة".
ف��ي ذات الوق��ت ال��ذي يق��ول ويتصرف 
الداع��م األمريك��ي تج��اه الوح��دة وف��ق هذا 
المعي��ار "ع��دم الحيادية" فإنه س��جل موقفًا 
أربك الوح��دة فيه، إذ اش��ترط األمريكي في 

املانحون، هل هم �سر الف�ساد االأكرب؟
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حملة الخي��ر يجمعنا الت��ي أطلقت 
قبل حوالي العام أن يُلصق ش��عار 
االئت��الف ووح��دة تنس��يق الدع��م 
عل��ى الس��لل الغذائي��ة التي تقدم 
للس��وريين في الداخل )لم يلصق 
الش��عاران إال عل��ى مئة س��لة من 
أصل مئتي ألف سلة فقط للترويج 
اإلعالم��ي والتق��اط ص��ور وزع��ت 
لإلع��الم لإليح��اء ب��أن الحملة من 
صنيع��ة االئت��الف والوح��دة( ف��ي 
ذات الوق��ت حي��ن يتهمه��ا الداعم 
األميرك��ي بع��دم الحيادي��ة فإن��ه 
يطل��ب منه��ا أن ال تك��ون حيادي��ة 
أيضًا، لكن المفارقة األكبر أنه في 
حال انفصال الوحدة عن االئتالف، 
وهذا مس��تحيل الحصول، فإن ذات 
الداعم س��يرفض تقديم المنح لها 

ألنها لم تعد جهة سياسية.
الدولي��ة  األع��راف  تن��ص 
ع��دم  عل��ى  الدولي��ة  والقواني��ن 
تحميل المس��اعدات اإلنس��انية أي 
هدف سياس��ي أو دين��ي أو عرقي، 
بينم��ا يعتبر وضع ش��عار م��ا أو أي 
إش��ارة تنضوي على داللة سياسية 
أمرًا مخالفًا لهذه األعراف، كالقيام 

بتصوير مستلمي المساعدات وهم يشكرون 
المان��ح أو الجه��ة اإلغاثي��ة الت��ي قدمت لهم 
الدعم العاجل، وهذا ما تم تس��جيل حصوله 
ف��ي كثير من الحمالت اإلنس��انية التي قامت 

بها جمعيات ومنظمات سورية وغيرها.
تقدم المنظم��ة األمريكية الدعم للوحدة 
لكنه��ا ال تق��وم بالتنفي��ذ، بل كلفت ش��ركة 
Chemonics التي أمنت في الس��ابق معدات 
ثقيل��ة من منح��ة أمريكي��ة لصال��ح الوحدة، 
باإلضافة لتنفيذها عدة عقود أخرى، تحصل 
هذه الش��ركة على ما تتراوح نس��بته من 30 
إل��ى 40 بالمئة من القيمة اإلجمالية ألي عقد 
أو منحة، من جدي��د يفرض المانح األمريكي 

شرطًا من الصعب تجاوزه.
اته��ام الوح��دة بع��دم الحيادي��ة ال يأت��ي 
فقط من المانح األمريكي، بل تس��جل أغلب 

المنظمات الدولية ذات الموقف تقريبًا.

الت�سابك
من أكبر األمثلة التي تعرضها وثائقنا عن 
التراب��ط بين الفس��اد اإلداري وس��وء تصرف 
المان��ح، هو ما حدث في بداية إنش��اء الوحدة 
حين قدمت فرنسا منحة بلغت 300 ألف دوالر 
أمريكي لدع��م المجالس المحلية، حينها كان 
وس��ام طريف هو المدير التنفي��ذي للوحدة، 
طري��ف روج لمجل��س مدينة ت��ل ابيض في 
الرقة أمام المانح الفرنس��ي على أنه مجلس 
علمان��ي وديمقراط��ي، ُقدم��ت المنحة على 
ش��كل روات��ب لمجلس ت��ل أبيض ف��ي وقت 
كانت فيه جمي��ع المجالس المحلية في الرقة 
بال أي روات��ب، الميل السياس��ي للمانح الذي 
واف��ق عل��ى دعم مجل��س دون آخ��ر وفق ما 
نصحت به الوحدة خلف وبااًل على األرض، إذا 
اندلع صراع بين مجل��س تل أبيض من جهة 
وبقية المجالس المحلي��ة في الرقة ومجلس 
المدين��ة من جهة أخرى، وظه��ر الحقًا صراع 
أش��د ضراوة بين وحدة تنسيق الدعم ووحدة 
دعم المجال��س المحلية "تفاصي��ل الخالفات 
والصراع��ات ظهرت عبر وس��ائل اإلعالم في 
أكثر من ملف ومقال تتضمن فضائح متعددة، 

باإلضافة لمواقع التواصل االجتماعي".
في حالة فس��اد إداري وسوء إدارة أخرى، 
تش��ير الوثائق إل��ى ما حدث ف��ي حلب، حيث 
قدم��ت وحدة تنس��يق الدع��م ما يق��رب من 

مبلغ 200 ألف دوالر كدعم لمجلس محافظة 
حلب كي ينفذ مش��اريع ف��ي كامل حلب ريفًا 
ومدينة، بع��د أيام يصل إل��ى مكاتب الوحدة 
في عنتاب رئيس مجلس مدنية حلب السابق 
احمد عزوز معترض��ًا على تخصيص مجلس 
المحافظة بالمال وع��دم تخصيص المجلس 
الذي يرأس��ه هو، بعد شباك مباشر مع سهير 
األتاس��ي يتدخ��ل المدي��ر التنفي��ذي آن ذلك 
ويق��وم بصرف ذات المبلغ لص��اح عزوز لكي 
ينف��ذ مش��اريع في مدين��ة حلب فق��ط، درءًا 

للسانه والتخلص من "الشوشرة".
تص��رُفُ الوحدة إزاء غض��ب أحمد عزوز 
بص��رف الم��ال له، س��جل في أكث��ر من مرة 
س��واء مع قادة كتائب أو أفراد أو سياسيين، أو 
حتى سوريين مروا من عنتاب، كانت األتاسي 
تص��رف لكل م��ن يرف��ع الصوت ف��ي مكتب 
الوحدة من صندوق اس��مه الط��وارئ، وكانت 
أغل��ب الح��االت الطارئة ه��ي تل��ك المماثلة 
لعزوز، بينما س��جلت حلة إش��هار س��الح على 
أحد الموظفين لمرة واحدة في مكتب أس��امة 

قاضي.

مال اخلليج
تق��ول المعلومات الخاصة بس��وريتنا، إن 
قطر هي األكث��ر ليونة بين جمي��ع المانحين 
ف��ي تعاملها م��ع الوحدة، فهي تق��دم المبالغ 
بش��كل مباش��ر وليس على ش��كل تجهيزات 
أو م��واد عيني��ة أو غذائي��ة، وال تطل��ب قطر 
التقاري��ر المالي��ة أو تقاري��ر تفصيلي��ة بع��د 
التس��ليم، كما تتس��اهل في طلب التوثيقات 
ح��ول كي��ف وأي��ن صرف الم��ال، وه��ذا على 
عك��س المان��ح األورب��ي، وتمتاز قط��ر بأنها 
ال تف��رض أين يج��ب أن يوجه الم��ال كذلك، 
الوحدة - وفق شهادات حصلت عليها سوريتنا 
-  أنفق��ت المال القطري بأكثر الطرق س��وءًا 

على اإلطالق.
ش��كل االئت��الف الوطن��ي الس��وري وفق 
مكتب��ه  ع��ن  ص��درت  متضارب��ة،  ق��رارات 
السياس��ية أو هيئت��ه العام��ة وفق م��ن كان 
أكثر س��يطرة على االئتالف ي��وم صدور قرار 
التش��كيل، الكيانان أي وحدة تنس��يق الدعم 
ووحدة المجالس المحلية، تشتركان في كثير 
من المه��ام والواجبات بم��ا يتعلق بالمجالس 
المحلية، إذا تنص قرارات التش��كيل الخاصة 
بالكياني��ن عل��ى دعمهم��ا له��ذه المجال��س، 

الخالف كان بين س��هير األتاسي رئيس وحدة 
تنس��يق الدع��م ومصطف��ى الصب��اغ رئيس 
وح��دة المجال��س المحلي��ة عل��ى المس��توى 
السياس��ي كبيرًا جدًا، وهو ناتج عن تجاذبات 
سياس��ية بين كت��ل االئت��الف، التنافس بين 
الش��خصيتين جعل بع��ض المجلس المحلية 
تعلن إنش��اء جمعي��ات ومنظم��ات وتغير من 
أس��مائها ك��ي تحصل عل��ى دعم م��ن وحدة 
تنسيق الدعم، ألن األخير ال ترفض أن تدعم 
المجال��س المحلية فقط بل تمنع لفظ اس��م 
وح��دة المجالس المحلية داخ��ل مكاتب وحدة 
تنس��يق الدع��م والعكس صحيح، فاألتاس��ي 
ت��رى كل ما يتعل��ق بالمجال��س المحلية هو 

تحت جناح صباغ مباشرة.
المجال��س  وح��دة  رئي��س  صب��اغ  كان 
المحلي��ة يروج بأن وحدة تنس��يق الدعم هي 
ش��ر مطلق يقودها مجموعة من العلمانيين 
الذي��ن يرفضون فك��رة الدول��ة القائمة على 
أس��اس المجال��س المحلية، اس��تمرت الحرب 
السياس��ية بين صباغ واألتاس��ي وطحنت في 

بعض الحاالت مجالس محلية في الداخل.
بالعودة لما س��بق كانت ت��رى الوحدة أن 
الم��ال القطري ال��ذي يصلها م��ن الممكن أن 
يصرف على تمويل بعض المجالس المحلية 
ألن التوج��ه السياس��ي لقطر ه��و دعم هذه 
المجال��س، رغ��م أن قط��ر وف��ق كثي��ر م��ن 
الش��هادات التي وصلتن��ا ال تطلب ذل��ك أبدًا، 
فالوح��دة تتص��رف به��ذه الطريق��ة وفق ما 
تعتق��د أن قطر تريده، فيم��ا ال تقوم بتوجيه 
أي أم��وال س��عودية للمجال��س المحلية ألنها 
تعتق��د أيضًا أن الس��عودية ال تريد وال ترغب 

بوجود المجالس المحلية.
يتبع..

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

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

المهنة، إن وجدت.

آليات مقدمة من الداعم األميركي
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ال يزال �سد تنحي االأ�سد االآن، ولن يرفع العلم "االأخ�سر"
لوؤي ح�سني ل�سوريتنا: تيارنا قوة رئي�سية �سمن اأي حل قادم، 

معار�سة اخلارج اأزعجها حجمنا
  أجرى الحوار عامر محمد  -  دمشق

بناء  تيار  رئيس  حسين  لؤي  سألنا   |  |
الدولة المعارض، أواًل عن رؤيته للوضع 
ظل  في  ومستقبلها  سوريا،  في  الحالي 
الصراع السوري الذي ارتد إلى المنطقة 
بالذات في العراق ولبنان، وعن ما يظنه 

تياره السياسي في مستقبل سوريا؟
إذا نظرنا للوضع السوري الراهن والعوامل 
المؤث��رة فيه في الوق��ت اآلن، فإن البالد ذاهبة 
ضمن ه��ذا الص��راع إلى أب��د اآلبدي��ن، ضمن 
الوض��ع السياس��ي والميداني الحاليي��ان، أقول 
ه��ذا لكي أفس��ر لم��اذا ال نس��تطيع الحديث أو 
اإلجاب��ة عن س��ؤال أين تتجه الب��الد؟ أي أن أي 
تغيير في العوامل المؤثرة في الوضع السوري 
حالي��ًا س��يأخذ البالد ف��ي اتجاه آخ��ر، إن بقيت 
الدول الغربية تتصارع مع روس��يا على األرض 
السورية بطريقة الحرب الباردة، وبقي النظام 
عل��ى غبائه الحالي فال ب��د أن تنظيم "داعش" 
س��ينقلب على س��وريا وس��يكون له آثار كبيرة 
عل��ى البني��ة المجتمعية الس��ورية، وس��يكون 
العبًا رئيسيًا في تفتيت البلد أكثر وفي انقسام 
المجتم��ع أكثر وف��ي مواجهة الس��لطة التي ال 

تفكر أبعد مما يفكر به تنظيم "داعش".

| | بما أنك ذكرت "داعش" هل تعتقد أن 
النظام يستفيد سياسيًا فقط من وجود 
األقل  على  به  عالقة  له  أن  أم  "داعش" 

على مستوى المخابرات؟
علين��ا دوم��ا أن نح��دد م��ا ه��ي مصلح��ة 
النظام، ب��رأي النظام عمل دائمًا ضد مصلحته 
طوال االنتفاضة الس��ورية في السنوات الثالث 
الماضي��ة، إال إذا اعتبرن��ا أن مصلحته أن يكون 
خ��ارج التواف��ق الدول��ي واإلرادة العامة لجميع 
الس��ورين، وأن مصلحته أن ي��زداد قتاًل وقمعًا، 
فه��ذا لن يك��ون ف��ي مصلحت��ه، إال إذا اعتبرنا 
أنه اليوم أكبر ميليش��يا في الب��الد، ومنطوقه 
وخطابه يدل على أنه ميليش��يا بالفعل، ووفق 
ه��ذا أعتبر، نع��م "داعش" يخ��دم النظام وفق 
هذا المنط��ق والمنحى، فخطابه س��يزداد قوة 
بن��اء عل��ى قول��ه أن المناط��ق التي يخس��رها 
لصالح "داعش" هي نتيجة مؤامرة دولية أي أن 
منطوقه الفاشي الذي يعتمد على قسمة البالد 
إلى عرقين إرهابي وس��وري سيزداد وفق هاذ 

مستفيدًا من "داعش".

بوجود  عالقة  بوجود  تعتقد  هل   |  |
ارتباط ما بين النظام وداعش؟

هناك مش��كلة حول "داعش" هي أن ليس 
له صورة أو هيئة أو خطاب أو وثائق، أش��عر أن 
"داعش" يلبس طاقية إخفاء، ربما يكون هناك 
تواصل مخابرتي بي��ن النظام وداعش أو بينه 
وبي��ن مخاب��رات أخرى في العال��م، لكن هذا ال 
يفس��ر مثاًل لماذا ال يضرب النظ��ام داعش وال 
تهاجم داعش النظام هذا ربما يكون له تفسير 

آخر غير عالقة ارتباط بينهما.

| | وفق ما نشره التيار مؤخرا من تقارير 
يرتب  ما  شيء  هناك  أن  قلتم  صحفية، 

بينك شخصيًا وبين معاذ الخطيب رئيس 
ماذا  السابق  السوري  الوطني  االئتالف 

تحضرون؟
ليس هن��اك تحضير، أنا اعتق��د أن اآلفاق 
مغلقة أمام الحل السوري دوليًا ومحليًا، وليس 
هناك مب��ادرات أو طروحات للحل، ومع تعطيل 
جني��ف وغياب المبعوث الدول��ي يعني أنه ليس 
هن��اك أي مالمح لحل س��وري، كل هذا يدفعنا 
اليوم للتواصل مع معارضين س��وريين إليجاد 
مخ��رج لحالة االنغالق، أن��ا أتواصل ليس فقط 
م��ع مع��اذ الخطيب، ب��ل أيض��ًا مع هيث��م منع 
وعارف دليل��ة ووليد البني وآخرين، ونبحث عن 
ما هي اإلمكاني��ة التي ممكن أن نخلقها ضمن 

هذا الوضع الراهن إذا حدث بينا توافقات.

| | لكن هل انتم قادرين )مع من ذكرت 
من  واضحا  موقفًا  يقفون  وجميعهم 
ما  شيء  فعل  على  سوريا(   في  السالح 

ضمن هذا الصراع المسلح اليوم؟
أظ��ن وبغض النظر عن األس��ماء، أن توفر 
ع��ددًا قلياًل من الش��خصيات الس��ورية نظيفة 
االس��م وواضح��ة التوج��ه والوجدان الس��وري 
الوطن��ي، اعتق��د إذا وجدت هذه األس��ماء وفق 
ه��ذه الش��روط فه��ي ق��ادرة عل��ى تغيير كل 
اللوحة السياسية في البالد رغم العنف القائم، 
لك��ن ولس��وء ح��ظ الس��وريين لم توج��د بعد 
مجموعة الرج��االت التي تجمع وتق��رر ما الذي 
تريده لسوريا وليس ما الذي ترتئيه لها، اعتقد 
على رجاالت سوريا الشرفاء أن يوجهوا التاريخ 

السوري بأي اتجاه يجب أن يذهب.

جبهة  عن  لدفاعه  ينتقد  الخطيب   |  |
واشنطن  صنفتها  أن  بعد  النصرة 
دفاع  ترى  كيف  إرهابية،  كمنظمة 

الخطيب عن النصرة آن ذلك؟
بالنسبة لي، معاذ الخطيب هو رجل سوري 
وطن��ي حت��ى النخ��اع، ال أدري كيف حس��ب هو 
جبه��ة النصرة أو س��واها، لكن يمك��ن أن نبرر 
ألي من الش��خصيات الوطنية بع��ض المواقف 
أو األق��وال، والتي تأتي كاس��تثناء ضمن خطها 
الع��ام، أو تأت��ي كتأكيد على خطها السياس��ي 
العام، أنا أصف معاذ هكذا منذ كان في دمشق 

وأعتبر أنه من الخسارة أن يكون خارج البالد.

اليوم  معكم  النظام  يتواصل  هل   |  |
ينوي  التي  الحكومة  في  للمشاركة 

تشكيلها؟
ال، ولم أس��مع أن النظ��ام قام بهذا تجاه أي 
فريق سياس��ي في الدخل أو الخارج، التوقعات 
ب��أن تش��كل الحكوم��ة بع��د خط��اب القس��م، 
التصور أن الحكومة التي ينوي النظام تشكيلها 
س��تكون نس��خة ع��ن الس��ابقة أي بتطعيمه��ا 
ببعض الش��خصيات غير الفاعلة في الس��لطة 
السياس��ية وه��ذا الحد األدن��ى، أم الحد األعلى 
فه��و قيام حكومة وحدة وطنية يمكن أن يكون 
لها فعل سياس��ي حقيقي في مرحلة انتقالية، 
لكن ألي مدى يفكر النظام بهذا الش��كل؟ وألي 

م��دى هو ق��ادر عل��ى التص��رف خ��ارج اإلرادة 
اإليرانية أو الروسية؟ ال أعلم لهذه اللحظة.

| | هل تقبل أن تكون وزيرًا في حكومة 
إذا عرض النظام عليك ذلك؟

ع��رض علي ذلك منذ أيار 2011، واس��تمر 
الع��رض من حي��ن آلخر، لكني أرف��ض أي أمر 
ال يخدم الس��وريين وال يساهم في حل األزمة 
ضم��ن حكومة بهذه الصالحي��ات الحالية، أقبل 
أن أك��ون ضم��ن حكومة وح��دة وطنية، رئيس 
الحكوم��ة يج��ب أن يك��ون م��ن المعارض��ة وال 
يعينيه بشار األسد، وبالتالي رئيس الوزراء هذا 
يعي��ن وزرائه أو أغليه��م، وليس وفق ما ينص 
الدستور الحالي الذي ال نوافق عليه، ضمن هذا 
التصور الذي يحت��اج لمزيد من التفاصيل نعم 

نحن نقبل بها ونشارك بها.

أن نشاطكم  بناء دولة يالحظ  | كتيار   |
أكثر من كونه سياسي، هل هذا  مدني 
يسمح  وال  دمشق  في  تنشطون  ألنكم 

الظرف بالنشاط السياسي؟
هذا ما يقوله أعضاء التيار بالمناس��بة، أنا 
أسألك ما هو النش��اط السياسي؟ نحن ال نعلن 
ع��ن كثير م��ن لقاءاتنا السياس��ية، ألنه ما من 
ج��دوى لذل��ك، وهذا لي��س ألن ه��ذه اللقاءات 
س��رية، بل حي��ن ال نلمس جدوى م��ن اإلعالم 
فنحجبه��ا عنه، أعتق��د أن تيار بن��اء الدولة هو 
م��ن أكثر التنظيمات نش��اطًا سياس��يًا من جهة 

التواصل مع أصحاب القرار دوليًا ومحليًا.

| | شخصيًا لؤي حسين بقيت في دمشق 
ولم تغادرها، لماذا ال زلت هنا؟

من��ذ بداي��ة الح��راك الش��عبي في س��وريا 
انطلق��ت م��ن قاع��دة أن الصراع السياس��ي ال 
يكون على أرضي��ن مختلفتين، بل يكون على 
األرض السوري وليس من خارجها، في الخارج 
س��أكون وجهًا إعالميا له عالق��ات دولية ال أكثر 
وال أقل، م��ن هنا قررت أن أص��ارع النظام من 
األرض الس��ورية وأن��ا أصارع��ه عل��ى العل��م 
الس��وري، من هن��ا أنا ال أرفع العل��م "األخضر" 
ليس خش��ية م��ن النظام، لك��ن تغيي��ر العلم 
يحتاج إلرادة جميع الس��وريين وهذا ليس علم 

بشار األسد.

| | أال يكفي رفع هذا العلم من قبل كثير 
من السوريين لتغييره؟

ال، هذا يحتاج إلى هيئات تش��ريعية تغيير 
العلم والنش��يد الوطني واس��م الب��الد، وليس 
وس��ائل اإلعالم، وصور منشورة على اليوتيوب 
ه��ذه ليس��ت الس��بل الت��ي تبن��ى به��ا البالد، 
بالنس��بة لي أعتقد أن بقائنا داخل س��وريا هو 
مكس��ب من مكاس��ب االنتفاضة، ومع ذلك فإن 
التيار يقبل اتهام��ات معارضة الخارج التي من 
الممك��ن أن نك��ون بس��هولة ضم��ن صفوفها، 
ش��خصيًا كان بإمكاني أن أكون من ش��خصيات 
المعارض��ة الخارجية األساس��ية، لك��ن هذا لن 

يكون مكسبًا لسوريا.
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| | أنت ضد تنحي بشار األسد؟
أنا ضد تنحيه م��ن دون وجود آليات انتقال 
آم��ن للس��لطة، نحن نحت��اج إلى إنه��اء النظام 
الس��وري بطريق��ة آمن��ة، قلت ه��ذا منذ ثالث 
س��نوات، والي��وم ال زلت عند رأي��ي، ألن هناك 
مجموع��ة كبي��رة م��ن الموالي��ن لألس��د ه��م 
مس��لحون، وبالتالي لماذا سيتحول هؤالء حين 
تنحي��ه؟ م��ا الذي س��نفعله بهؤالء؟ س��يكونون 
مجموعات خارجة عن القانون وعن أي س��لطة 
قادم��ة، لذلك إذا أراد الس��وريون تغيير بش��ار 

األسد فيجب أن يتم ذلك بطريقة آمنة.

بشار  تغيير  السوريين  يريد  وهل   |  |
األسد؟

السوريون مش��تتون اآلن هم في مخيمات 
اللجوء وفي أصقاع األرض، ال أحد يمكن تصور 
موقفهم، من هم ف��ي المخيمات منذ عاميين، 
ه��ل نعلم م��اذا يري��دون؟ ربما ه��م جاهزون 
لالستسالم ألي س��لطة قادمة بشرط أن تقدم 
لهم األمان، ربما يقبلون ببش��ار األس��د!، ربما 
أكون مخطئًا بأن جميع العلويين يريدون بشار 
األس��د، أي أن إرادة الشعب ال تأتي باالنطباعات 
الش��خصية أو التص��ورات لهذا أش��رطها بآليات 

وليس أي شيء آخر.

| | كيف تنظر للجيش السوري اليوم؟
م��ا أراه من ص��راع عل��ى األرض يقول أن 
الجيش السوري ليس مش��اركًا في القتال، بل 
هناك قوات نخبة، بمعن��ى أنها منخوبة بالوالء 
لبش��ار األس��د وليس��ت نخبة بالخيرة القتالية، 
اعتق��د أن الفرقة الرابع��ة والحرس الجمهوري 
وبع��ض الوح��دات الخاص��ة ه��ي م��ن تقات��ل 
الي��وم مع النظام، القطعات الرئيس��ية للجيش 
الس��وري لم تش��ارك حتى اآلن في القتال، أي 
أن الجي��ش الس��وري ال يقاتل، لك��ن ما روج له 
من أننا يجب أن ننتم��ي للجيش ونحييه وكأننا 
نحن من نتبع له كان خاطئًا بالمطلق فالعكس 
ه��و الصحي��ح، أي أننا نحن كش��عب من نقول 
للوطن، والجي��ش كأداة يجب أن ينفذ ما يريده 

السياسيون تحديدًا.

النظام  يتصرف  أن  تتوقع  كنت  هل   |  |
بالطريقة التي تصرف بها خالل السنوات 

الثالث الماضية؟
ليس كثي��رًا، ل��م أتوقع كل هذه القس��وة 
ولكن��ي منذ البداية كنت أق��ول أن النظام الذي 

فش��ل في وض��ع معيار لتس��عير الم��ازوت هو 
عاج��ز عن إدارة أزمته، ال زل��ت أقول أن النظام 
من الغباء والغياب عن الواقع بأنه ال يجوز توقع 

أي خير منه.

| | النظام يقول أنه انتصر، الغرب ليس 
القيام  على  إجباره  أو  بإسقاطه  بجاد 
بانتقال سلمي للسلطة، هل توافق على 

أنه باق ضمن هذين المعطيين؟
النظ��ام انتص��ر كميليش��يا، أي كمجوع��ة 
عس��كرية هي األقوى في الب��الد حتى اللحظة 
)ربم��ا يتغير ه��ذا إذا أتت مجموع��ة أقوى منه 
وه��و يع��رف ذل��ك تمام��ًا(  ه��و يس��يطر على 
مناط��ق خالي��ة م��ن س��كانها وهي مس��احات 
جغرافي��ة ال أكث��ر وليس��ت ب��ذات أهمي��ة، هو 
ال يبح��ث ع��ن انتص��ارات ميدانية كبي��رة ألنه 
ال يمل��ك الق��وة لفعل ذل��ك، حت��ى انتصاراته 
الصغي��رة ج��رت ف��ي مناط��ق قاتل فيه��ا معه 
ح��زب اهلل، المجموع��ة الت��ي تقات��ل معه من 
قوات نخبته ال تستطيع االنتشار في كل البالد، 
أعتق��د أن حزب اهلل اس��تعاد الس��يطرة لوحده 
على مناطق مثل القصي��ر والقلمون، خّذ حلب 
مثااًل، منذ عام وشخصيات السلطة كانت تقول 
أن النظام سيس��يطر عليها إال أنه لم يس��تطع 

حتى استرجاع بضعة أحياء فيها.

من  الدولة  بناء  تيار  يعاني  لماذا   |  |
سمعة ليس جيدة، بأقل تعبير، حتى لدى 

مواطنين سوريين وليس ساسة فقط؟
هناك أس��باب عدي��دة، بالنس��بة لمعارضة 
الخارج فهي قد ش��عرت بإزعاج من التيار  )رغم 
أنن��ا ال نهاجمه��م عل��ى اإلط��الق(  لك��ن الدور 
ال��ذي أخ��ذه التي��ار كان أكبر مما تتص��ور هذه 
المعارض��ة، أنا اعتق��د جازمًا أن التي��ار هو قوة 
رئيس��ية ستكون ضمن أي حل سوري قادم، وال 
يمكن ألي طرف دولي أن يتجاهلنا، وهذا بجهد 
أعضائن��ا فقط من دون أي دع��م دولي مالي أو 
معنوي أو إعالمي وال أي نوع من الدعم، بالنسبة 
للسوريين في الداخل فهذا يعود ألسباب عديدة 
منه��ا أنه��م لم يعت��ادوا عل��ى وج��ود مجموعة 
سياس��ية قادرة عل��ى الفع��ل بإرادته��ا، وأن ال 
تك��ون أداة بي��د النظ��ام، أو بيد دول��ة ما، وهم 
يحتاجون لوقت الس��تيعاب هذا، في المقابل أنا 
اعتق��د أن التيار ضمن إمكانياته الحالية هو في 
أفضل األوضاع قياسًا بالقوى السياسية األخرى 

مثل االئتالف وهيئة التنسيق.

| | لماذا أفضل من هيئة التنسيق؟
أعتق��د أن التي��ار أكثر أث��رًا وقب��واًل ووقعًا 
لدى السوريين بكثير من هيئة التنسيق، ربما 
ألن أداءه وخطاب��ه كان أفضل منها وكان أكثر 
دق��ة وتفصي��اًل، والتيار لم يك��ذب على الناس 
وال م��رة، المهم أن مواق��ف اآلخرين من التيار 
مبنية دائمًا على قول عام وليس على أي قول 
أو إج��راء للتيار، ما ي��ردد أننا صنيعة للنظام أو 
صنيعة قوى خارجية، لكن ال أحد يقول أن التيار 
عبث مثاُل هنا أو هناك في مصالح الس��وريين، 

وال تنتقد مواقفنا بل يردد ذات الكالم.

| | هل تخشى على العلويين السوريين 
ومِن مَن؟

لي��س بالض��رورة مِ��ن مَ��ن، ربم��ا م��ن 
أنفس��هم.. قب��ل االنتفاضة أنا كن��ت أعتبر أن 
العلويين هم ضحايا سياس��يات حافظ األس��د 
ف��ي س��وريا، واليوم هم الضحاي��ا األكثر، هم 
خسروا اآلالف من شبانهم ومئات اآلالف منهم 
خس��روا أخالقهم وس��وريتهم، ليس��ت خشية 
لكنه��م وقعوا في المطب، كما بعض الطوائف 
األخرى، لكن في العموم ليس لدي خش��ية من 

مذابح بحقهم أو إقصاء أو أفعال كهذه.

بوجود  الخشية  عن  يقولون  هم   |  |
تعلن  وتنظيمات  والنصرة  "داعش" 
علنًا،  قتلهم  عن  وتتحدث  لهم  العداء 

وهذا ما حدث في بعض المناطق.؟
هذه جزئيات بحس��ب تقديري ال تغيير من 
البنية السورية، لكن العلويين أصبحوا مشكلة 
بالتأكيد، لكني ال أخش��ى عليهم من تنظيمات 
ذكرتها ألنه��ا ال تمثل أغلب الس��وريين، انظر 
إلى نسبة النزوح السنّي إلى المناطق العلوية 
في الس��احل الس��وري، ه��ذا مفاج��ئ!.. وهذا 
يدل على أن الس��وريين قادرين على الحياة مع 

بعضهم.
يخت��م لؤي حس��ين حديث��ه مع س��وريتنا 
بالقول إن جزءًا مهمًا من س��وريا قد تفتت في 
الشمال والش��رق، وال يرى أن أي سلطة قادمة 
س��تكون ق��ادرة عل��ى إعادتها، كما أن س��وريا 
الدول��ة التي نعرفها قبل ع��ام 2011 لن تعود 
في القريب العاجل، يقول حسين إنه لم يشعر 
بالي��أس طوال ثالث س��نوات ألن السياس��ي ال 

يجب أن يشعر بذلك مطلقًا.
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الرايات ال�سوداء على اأبواب بغداد
  ياسر مرزوق

م��ا كان ألح��دٍ أن يتوقع أن يجد ش��عب العراق، 
عراق ما بين النهرين، عراق الجنائن المعلقة، يعاني 
من فق��ٍر مدقع، فق��ر المأكل والملبس والمس��كن، 
عراق ما بي��ن النهرين يتناف��س مواطنوه للحصول 
على قارورة من الماء النقي، أو الحصول على حصة 
غذائي��ة تعيل عائل��ة عضها الجوع ف��ي الوقت الذي 
كانت تتعال��ى فيه أصوات التكاذب بش��كر الحكومة 
العراقية على ما توزع��ه من مؤن، وما تقوم به من 
مش��اريع للبنية التحتية، لم يكن ب��د من أن تتعالى 
فيه هذه األصوات مش��يدًة بحك��م المالكي طالما أن 
س��يف الس��لطة القامعة القاهرة دائم التسلط على 
رق��اب المواطني��ن، وأن رجال الس��لطة عل��ى أهبة 
االس��تعداد إللق��اء القب��ض على من تخوله نفس��ه 

بالنطق بالحقيقة النزيهة المجردة.
من كان يسمح لنفسه بالتفكير أو بمجرد الظن 
أن ش��عبًا يعيش في حوض من النف��ط، النفط من 
تحت��ه، ومن عل��ى جانبيه، النفط في الش��مال وفي 
الجن��وب، وهو يقاس��ي، يبدو في مظهر المتس��ول، 
رث الثياب عاري القدمين، يكاد يكون عاريًا، وحكامه 
يتمتعون بخيراته، يس��كنون في القصور، ويقتنون 
الفاخ��ر والمذهب م��ن بالس��يارات وكماليات العيش 
»تش��ير تقاري��ر غربية إل��ى أن ثروة أحم��د المالكي 
نج��ل رئيس الوزراء العراقي بلغت حوالي 4 مليارات 
دوالر منه��ا ممتلكات عقارية في كل من دول عربية 
واجنبية حيث يمتلك عق��ار تعد قيمته 2 مليار دوالر 
في ش��ارع لن��دن الرئيس��ي، أحد أهم الش��وارع في 
العالم وامتالكه طائره ش��خصية ويختا ملكيا تفوق 
قيمته مبلغ 60 مليون دوالر، إضافًة لحساب سري له 
بالبنوك األهلية، بقيمة تزيد علي 100 مليون دوالر 
أغلبه��ا تحصل عليها من ممارس��ات عمليات االبتزاز 
من المستثمرين، وحسابات أخري باليورو والدوالر«، 
يغ��رق الع��راق في هذا الفق��ر ال��الذع المضني في 
الوق��ت ال��ذي نرى في��ه بلدان��ًا فقيرة حرم��ت نعمة 
النف��ط، وتدفق المياه، ومع ذلك فهي تواكب العصر 
بالرغ��م م��ن ش��ح الم��ورد، وضع��ف الع��ون وندرة 

المساعدات.
م��ن كان يتوقع أن نرى س��جونًا ف��ي الصحارى 
المقفرة وإعداماتٍ بالجملة بعد أن بشر األمريكيون 
بنم��وذٍج ديمقراطي يحتذى م��ن كان يتوقع أن يرى 
في باطن األرض، س��راديب وخنادق وأنفاقًا، ممرات 
مظلم��ة وزنزان��ات صغيرة ضيقة خالية م��ن باٍب أو 
نافذة، وغرف تعذيب ُلطخت أرضها بالدماء، واألسوأ 
م��ن ذلك كله أنها جميعًا غير قادرة على اإلجابة عن 
سؤال أم عن ولدها، أو سؤال زوجة عن زوجها، فكأن 
آالف السجناء باتوا شهداء التسلط والطائفية وجنون 
العظم��ة، مس��كين ذلك الع��راق الذي تعود ش��عبه 
خ��الل العصور والده��ور على ظلم الحاكم وفس��اد 
الحك��م، وبالتالي الغزو والفت��ح، بالرغم من تفوقه 
الحض��اري، وبالرغم من دار الحكم��ة، وبالرغم مما 
قدمته بغ��داد من علوم رياضي��ة وطبيعية ومعارف 
جمة من فلسفة وفقه وأدب وشعر وقوانين وأحكام 
وفتاوى، مس��كين ذل��ك العراق المتق��دم والمتمدن 
المتحضر الذي جعله حكامه بسوء التصرف والجهل 
وحب الذات، عرضًة للغزاة، ونهبًا للفاتحين، يعبثون 
بتراثه، يسلبون حضارته، يسرقون تاريخه، يقتلون 

حاضره ويخطفون مستقبله.
الرايات الس��وداء على أبواب بغداد اليوم ودولة 
الع��راق والش��ام اإلس��المية تتص��در العناوين، في 
ملفن��ا اليوم قراءة للزلزال ال��ذي أحدثته داعش في 
العراق وتداعياته على المنطقة، ما حدث في العراق 
زلزاٌل بكل معنى الكلمة فما إن انتش��رت الش��ائعات 
عن اقتراب مقاتلي داعش من الموصل، حتى تخلى 
آالف الجنود والضباط عن أسلحتهم وعتادهم وحتى 

زيّه��م العس��كري والذوا بالف��رار، مظهرين عقيدة 
المرتزقة ال الجيش الوطني، هذا الجيش الذي كلف 
العراقيي��ن أربعين ملي��ار دوالر، وتولى األمريكيون 
بنائه وتدريبه، لم يكن إال ميليش��يا ش��يعية س��يئة 
القي��ادة، تهت��م أكث��ر بحماي��ة مصالحه��ا الخاص��ة 
كمنظم��ة وليس بالقتال م��ن أجل فكرة مجردة هي 

العراق.
ال يخف��ى على أح��دٍ حقيقُة الث��ورة في العراق 
ض��د الطغاة والطائفية لكن تصدر داعش للمش��هد 
يعي��د لألذه��ان م��ارد الطائفي��ة أو الصراع الس��ني 
الش��يعي بالتحدي��د الذي م��ا انطلق ف��ي التاريخ إال 
وكان وب��ااًل على األمة بأس��رها، فالح��رب المذهبية 
الطاحنة بين السنّة والشيعة أدّت مرتين إلى انهيار 
الحضارة اإلسالمية، مرة حين مهدت لغزوات المغول 
والصليبيي��ن، وم��رة أخ��رى م��ع الح��روب العثمانية  
-  الصفوي��ة التي س��هَّلت االجتياحات االس��تعمارية 

األوروبية الحقًا. 
 وبحس��ب الكاتب البريطاني »روبرت فيس��ك« 
مراس��ل صحيف��ة االندبندن��ت في منطقة الش��رق 
األوس��ط  فإن الغرب يحاول رس��م خرائ��ط كراهية 
أو فتن��ة طائفي��ة في الش��رق األوس��ط حت��ى يزرع 
الخالفات واالنقس��امات بين س��كانها، وانه نجح في 
ذل��ك داخ��ل الع��راق ولبنان ومص��ر أيض��ًا، والعرب 
يس��اعدوننا في ذلك ألس��باب مختلف��ة، وأتذكر هنا 
ع��دد مجلة التاي��م األخير حيث وضع��ت على الغالف 
ص��ورة الثنين من المس��لمين وكتب تح��ت الصورة 
يق��ول »الس��نة والش��يعة لم��اذا يكره��ون بعضهم 

البعض« هذا ما يفعله الغرب باستمرار.

وثيقة كيفونيم 
ما ق��ام به تنظي��م داع��ش محكومٌ بالفش��ل 
اس��تراتيجيًا فليس لتنظيم محدود العدد الس��يطرة 
على مناطق واس��عة وسيقع التنظيم في فخ التمدد 
العم��ودي الذي ال يتيح له الس��يطرة عل��ى الموصل 
ثان��ي أكب��ر الم��دن العراقي��ة، أو عل��ى أحي��اء م��ن 
العاصم��ة بغداد، لكنه قد ينجح في تقس��يم العراق 
وإش��عال الحرب األهلية هناك، وفكرة وجوب تفتيت 
الدول العربية كلها إلى وحدات صغيرة مذكورة مرارًا 
وتكرارًا في التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي. وعلى 
س��بيل المثال فإن زئيف ش��يف، المراسل العسكري 
لصحيف��ة هآرت��س كتب في 6 ش��باط ع��ام 1982: 
»أفض��ل ما يمك��ن أن يحدث لمصلحة إس��رائيل في 
الع��راق، تفتيت��ه إلى دولة ش��يعية، ودولة س��نّية، 

وفصل القسم الكردي«.
 وقب��ل أكثر من ثالثين عامً��ا وتحديدًا في 13 
حزي��ران 1982م، قام داعية الس��الم اليهودي »غير 
الصهيوني« إسرائيل شاحاك بترجمة ما عُرف باسم 
وثيق��ة كيفونيم، والت��ي تمثل )آن��ذاك( وجهة نظر 
حزب الليكود اإلس��رائيلي الحاكم، وزعيميه شارون 
وإيت��ان، إزاء الص��راع ف��ي الش��رق األوس��ط، ولقد 
أضح��ت هذه الوثيق��ة بمثابة خارط��ة طريق لجميع 
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة حتى وقتنا الحاضر، 
وبمبارك��ة من الق��وى االس��تعمارية الغربية، وهي 
تنطل��ق من رؤي��ة في غاية الخط��ورة، وليس فقط 
من خ��الل عملية إقصاء الفلس��طينيين عن وطنهم 
بوس��ائل متعددة، بل تجزئة الوطن العربي بأكمله 
إلى دوي��الت إكمااًل للمهمة التي ق��ام بها الغرب من 
خالل ما عُرف باسم معاهدة سايكس  -  بيكو التي 

نتج عنها الوضع السياسي العربي القائم.
وتعم��ل الخط��ة عل��ى مقدمتي��ن جوهريتين، 
هم��ا: أن��ه م��ن أج��ل أن تبق��ى إس��رائيل، عليها أن 
تصبح ق��وة إمبراطوري��ة إقليمية. وعليه��ا أن تنفذ 

تقس��يم المنطقة كله��ا إلى دول صغي��رة، بتفكيك 
كل الدول العربية الموج��ودة. وكلمة »صغيرة« هنا 
تعتمد عل��ى التركيب العرقي أو الطائفي لكل دولة. 
وبناًء على ذل��ك فإن األمل الصهيوني هو أن تصبح 
الدول القائمة على الطائفية ملحقات تدور في فلك 
إس��رائيل، وبالمقارن��ة الس��اخرة: أن تصبح مصدرًا 
لش��رعية إس��رائيل األخالقية، وتنطل��ق الخطة من 
الدولة العربية العراق، وذلك بتقسيمها حسب الهوى 
الصهيوني إلى دولة ش��يعية، وأخرى س��نية، إضافة 

إلى انفصال إقليم كردستان.
ف��ي م��ا يل��ي أج��زاء م��ن مت��ن ه��ذه الوثيقة 

الصهيونية

اأواًل: نظرة عامة على العامل العربي 
واالإ�سالمي

1 � إن العالم العربي اإلس��المي هو بمثابة برج 
م��ن ال��ورق أقامه األجانب  -  فرنس��ا وبريطانيا في 
العش��رينيات  -  دون أن توضع فى الحس��بان رغبات 

وتطلعات سكان هذا العالم.
2 � لقد ُقس��م ه��ذا العال��م إلى 19 دول��ة كلها 
تتكون من خلي��ط من األقليات والطوائف المختلفة، 
والت��ي تُعادي كل منها األخرى، وعليه فإن كل دولة 
عربية إسالمية معرضة اليوم لخطر التفتت العرقي 
واالجتماع��ي في الداخل إلى حد الحرب الداخلية كما 

هو الحال في بعض هذه الدول.
3 � وإذا م��ا أضفن��ا إلى ذلك الوض��ع االقتصادي 
يتبي��ن لنا كي��ف أن المنطقة كلها، ف��ي الواقع، بناء 
مصطنع كبرج الورق، ال يُمكنه التصدي للمشكالت 

الخطيرة التي تواجهه.
4 � ف��ي ه��ذا العال��م الضخم والمش��تت، توجد 
جماع��ات قليلة من واس��عي الث��راء وجماهير غفيرة 
م��ن الفق��راء. إن معظ��م الع��رب متوس��ط دخلهم 

السنوي حوالي 300 دوالر في العام.
5 � إن ه��ذه الصورة قائمة وعاصفة جدًا للوضع 
من حول إس��رائيل، وتُش��كل بالنس��بة إلس��رائيل 
تحديات ومش��كالت وأخط��ار، ولكنها تُش��كل أيضًا 

فرصًا عظيمة.

عن �سوريا: 
1  -  إن س��وريا ال تختل��ف اختالف��ًا جوهريًا عن 
لبن��ان الطائفية باس��تثناء النظام العس��كري القوي 
الذي يحكمها. ولكن الحرب الداخلية الحقيقية اليوم 
بين األغلبية الس��نية واألقلية الحاكمة من الش��يعة 
العلويي��ن الذي��ن يُش��كلون %12 فق��ط م��ن ع��دد 

السكان، تدل على مدى خطورة المشكلة الداخلية.
2  -  إن تفكك س��وريا والع��راق في وقت الحق 
إلى أقالي��م ذات طاب��ع قومي وديني مس��تقل، كما 
هو الحال في لبنان، هو هدف إس��رائيل األسمى في 
الجبهة الشرقية على المدى القصير، فسوف تتفتت 
س��وريا تبعًا لتركيبها العرقي والطائفي إلى دويالت 

عدة كما هو الحال اآلن في لبنان.
3  -  وعليه فس��وف تظهر على الش��اطئ دولة 

علوية.
4  -  وفي منطقة حلب دويلة سنية.

5  -  وف��ي منطقة دمش��ق دويلة س��نية أخرى 
معادية لتلك التي في الشمال.

6  -  وأم��ا الدروز فس��وف يُش��كلون دويلة في 
الجوالن التي نسيطر عليها.

7  -  وكذل��ك في حوران وش��مال األردن س��وف 
يك��ون ذل��ك ضمان��ًا لألمن والس��الم ف��ي المنطقة 
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بكامله��ا عل��ى المدى القريب. وه��ذا األمر هو اليوم 
في متناول أيدينا.

عن العراق: 
1  -  إن العراق ال يختلف كثيرًا عن جارته ولكن 
األغلبية فيه من الشيعة واألقلية من السنة، إن 65% 
م��ن الس��كان ليس له��م أي تأثير عل��ى الدولة التي 
تُش��كل الفئة الحاكمة فيها %20 إل��ى جانب األقلية 

الكردية الكبيرة في الشمال.
2  -  ول��وال الق��وة العس��كرية للنظ��ام الحاكم 
يختل��ف  أن  باإلم��كان  كان  لم��ا  البت��رول،  وأم��وال 

مستقبل العراق عن ماضي لبنان وحاضر سوريا.
3  -  إن بش��ائر الفرق��ة والح��رب األهلية تلوح 
فيه��ا اليوم، خاصة بع��د تولي الخمين��ي الحكم في 
إي��ران، وال��ذي يُعتبر في نظ��ر الش��يعة العراقيين 

زعيمهم الحقيقي وليس صدام حسين.
4  -  إن العراق الغنية بالبترول والتي تكثر فيها 
الفرقة والعداء الداخلي هي المرشح التالي لتحقيق 

أهداف اسرائيل.
5  -  إن تفتيت العراق هو أهم بكثير من تفتيت 

سوريا وذلك ألن العراق أقوى من سوريا.
6  -  إن ف��ي قوة العراق خطورة على إس��رائيل 
في المدى القريب أكبر من الخطورة النابعة من قوة 

أية دولة أخرى.
7  -  سوف يُصبح باإلمكان تقسيم العراق إلى 
مقاطعات إقليمية طائفية كما حدث في س��وريا في 

العصر العثماني.
8  -  وبذل��ك يُمك��ن إقام��ة ثالث دوي��الت  -  أو 

أكثر  -  حول المدن العراقية الكبرى.
9  -  دول��ة في البصرة، ودولة في بغداد، ودولة 
ف��ي الموصل، بينما تنفصل المناطق الش��يعية في 

الجنوب عن الشمال السني الكردي في معظمه.
تجدر اإلش��ارة إلى أن وزير الخارجية األمريكي 
»هنري كيسنجر« كان من أكثر المتحمسين للوثيقة 
المذكورة، وبقي يح��ث الصهاينة على تنفيذ وثيقة 
كيفونيم القاضي��ة بتصفية القضية الفلس��طينية 
وإيج������اد الوط��ن البديل باتجاه األردن، والعمل مع 
ال��دول العربية المجاورة والبعي��دة عل��ى أم����ر واقع 
وأس��مهُ الدول��ة اليهودية، وأي تفكي��ر غير ذلك لن 
يفيد ولن ينفع ولن يحق��ق الس��ل���م واألمن لجميع 

المنطقة.

دور النظام االيراين - رال�سوري 
ال يخف��ى عل��ى أح��د تقاط��ع المصال��ح بي��ن 
النظامي��ن االيران��ي والس��وري وتنظي��م داع��ش، 

والعالق��ة العضوي��ة معه يؤك��د ذل��ك الوثائق التي 
قدمها االئتالف السوري المعارض في مؤتمر جنيف 
عن تورط النظام الس��وري مع داعش، هذه الوثائق 
أكده��ا أح��د المنش��قين ع��ن وزارة االدارة المحلية 
مؤخرًا مؤكدًا أن ضباطًا منش��قين عن جيش النظام 
ف��ي الرقة منتمين لداع��ش مازالت رواتبهم تصرف 

من خزينة الدولة السورية.
داع��ش صنيع��ة اس��تخباراتية إيراني��ة هدفها 
تثبي��ت موق��ف المالكي وضم��ان دعم نظام األس��د 
عبر اس��تخدام ه��ذه الورقة الطائفية إلث��ارة البلبلة 
وتحقي��ق المكاس��ب م��ن وراء ذريع��ة الح��رب على 
إره��اب »داع��ش« ف��ي الع��راق وس��وريا، فق��د تم 
زرع داع��ش في العراق وامتدت إلى س��وريا، لتقدم 
الخدم��ات للمش��روع االيران��ي ف��ي المنطق��ة، في 
العام الماضي كان نظام األس��د يتهاوى، حتى دخلت 
»داعش« فتأخر سقوط النظام، ثم اشتبك الثوار مع 

بعضهم وما زالت الحرب مستمرة.
وال يخف��ى عل��ى أحد أيضًا أن عدد اإلس��الميين 
الذين أفرج عنهم نظام السوري خالل النصف األول 
من ع��ام 2011 بل��غ قرابة 900 س��جين، معظمهم 
كان��وا على عالق��ة بالقتال ف��ي العراق، س��واء من 
تنظيم »الدولة اإلسالمية في بالد الرافدين«، أو من 

خالل تنظيم »فتح اإلسالم«.
وكان أب��رز ه��ؤالء أب��و محم��د الجوالن��ي قائد 
»جبه��ة نصرة أهل الش��ام«، ال��ذي كان معتقاًل في 
فرع فلس��طين لدى المخابرات العس��كرية بدمش��ق 
منذ 2008، وأطلق س��راحه عام 2011، وأن المطلق 
س��راحهم ش��كلوا الن��واة األولى والخاليا األساس��ية 
للمجموع��ات األصولي��ة المتطرف��ة األساس��ية التي 

تقاتل النظام اآلن.
 أطلقه��م النظ��ام لينفذوا أجندات��ه فأبو محمد 
الجوالن��ي، وأب��و طه، وجمي��ل زين المع��روف بأبي 
الحس��ين، خرجوا ليش��كلوا »جبهة النص��رة«، بينما 
انتم��ى أب��و حفيظة لتنظي��م الدولة اإلس��المية في 
العراق والش��ام، والمجموعت��ان متصلتان بالقاعدة، 
وتتحكمان بشمال س��ورية.. أما أحمد عيسى الشيخ 
فيق��ود لواء صقور الش��ام، بينما يقود حس��ن عبود 
ل��واء أحرار الش��ام، وي��رأس زهران عل��وش جيش 
اإلس��الم«، وكل ه��ؤالء كانوا نزالء س��جون النظام 

السوري.
إال أن الس��حر قد ينقلب على الس��احر فبحس��ب 
»ديلي ستار« البريطانية: »فإن سيطرة داعش على 
مس��احات واسعة ش��مالي العراق االس��بوع الماضي 
س��تكون له عواقب كبيرة على قدرة النظام السوري 
على التش��بث بالس��لطة، مش��يرة إلى أن صداء هذا 
التق��دم الدراماتيكي نحو بغداد ب��دأت تترد بالفعل 
في سوريا، فيما يس��تغل المسلحون السوريون في 

منطقة القلمون عودة الميليشيات العراقية المتمثلة 
بكتائ��ب ذو الفقار وأبو الفض��ل العباس إلى العراق 
لشن هجمة مرتدة في رنكوس«، وتضيف الصحيفة 
أن »نظام األس��د بال��كاد له قوات كافي��ة لالحتفاظ 
بأراضي��ه الت��ي اس��تولى عليه��ا حديث��ا ناهيك عن 
استعادة السيطرة على البلد بأكمله، وفي ظل تردي 
وضع الجيش الس��وري ج��راء االنش��قاق واإلرهاق، 
ف��إن النظ��ام يعتم��د بش��كل كبي��ر عل��ى حلفائه، 
وعلى رأس��هم حزب اهلل وتش��ير التقديرات إلى أنه 
هن��اك نح��و 5000 مقاتل من حزب اهلل في س��وريا 
في نفس الوقت، كما يمث��ل الحزب القوة الهجومية 
الرئيسة في شن العمليات التي تدعمها القوة الجوية 

والمدفعية السورية الستعادة األراضي«.
ونوه��ت إل��ى وج��ود م��ا يق��در ب��� 20000 إلى 
30000 مقاتل شيعي عراقي في سوريا قبل هجوم 
داعش ش��مالي العراق اضطروا لالنس��حاب لمقاتلة 
داع��ش ف��ي العراق ب��دال من س��وريا، مش��يرة إلى 
أنهم »كان��وا يوقعون عقودا لمدة س��تة أش��هر من 
قبل إيران للقتال في س��وريا م��ع وظيفة مضمونة 
ل��دى عودتهم إلى ديارهم الحق��ا ألن معظمهم من 
العاطلين عن العمل«، وأردفت الصحيفة بالقول إن: 
»تقدم داعش شمالي العراق وتعهد المتحدث باسم 
الجماعة بنق��ل الحرب إلى كرب��الء والنجف، بصرف 
النظ��ر عن صح��ة ادعاءاته من عدمه��ا ميدانيا على 
األرض أعطى للميليشيات العراقية في سوريا واجبًا 

أكثر إلحاحا من الدفاع عن األراضي السورية«. 

عن املاآالت والنتائج
تق��وم اس��تراتيجية داع��ش عل��ى إقام��ة دولة 
إس��المية في العراق وسوريا ولبنان، وإعادة الخالفة 
اإلسالمية وإنهاء تقس��يمات سايكس بيكو، وفرض 
صيغ��ة متش��ددة للغاية م��ن الش��ريعة تقترب من 
صيغ��ة طالب��ان األفغاني��ة، أم��ا م��ن وراء داع��ش 
فغاياته��م مختلف��ة توضحه��ا الوثيق��ة الصهيونية 

سابقة الذكر.
وفي عام 2013 س��يطر التنظيم على منطقتي 
أبو غريب وزيدان غرب بغداد. من ثم قامت بعمليات 
متقطعة في محيط مدينة سامراء الشيعية، ومؤخرًا 
س��يطرت على مدينة الموصل وه��ي تهدد باقتحام 
بغداد خالل أيام، وولم يسبق لداعش أن شنّت قبل 
اآلن مث��ل ه��ذا الهجوم الكاس��ح في الع��راق، إال أن 
انتصار داعش ليس واردًا، وال مس��موحًا به ميدانيًا. 
إال أنها ق��د تنجح في تفجير الح��رب األهلية وإعالن 
التقس��يم الطائف��ي الموجود عل��ى األرض، بعد أن 
تحولت المناطق الس��نّية العراقية إلى بيئة حاضنة، 

أو على األقل قابلة، لوجود داعش بين ظهرانيها.
مراجع للملف: موقع المردة عن وثيقة كيفونيم

. . 
ف

مل
ال

تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية
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هل �ستقوم الواليات املتحدة بت�سليح الثوار ال�سوريني؟
حوار مترجم من راديو NPR األميركي | بثت الحلقة بتاريخ 30 أيار 2014 
  المحرر: ستيف إنسكيب   ترجمة مريم أسعد

تحدثت بعض التوقعات في هذا األسبوع 
ع��ن أن الرئيس أوباما ق��د يصادق على رفع 
مستوى مس��اعدة وتدريب الثوار السوريين، 
وق��د ظهر في حديثه هذا ب��دل أن يقف فيه 
هنا، إال أنه وحين جلسنا في مقابلة لي معه 
ف��ي )ويس��ت بوينت( ف��ي نيوي��ورك، صرح 
الرئيس لش��بكة )NPR( أن��ه من الممكن أن 
الثوار باتوا يستطيعون استخدام المساعدات 

األمريكية بشكل أفضل.
يقول الرئيس أوباما: ال أس��تطيع القول 
بأن الظروف اآلن أفضل، بل هي أس��وأ على 
كثير من األصعدة، غير أن اس��تطاعة وقدرة 
بع��ض المعارضي��ن أفضل مم��ا كانت عليه 

سابقًا.
أفض��ل  نجم��ع  دعن��ا  إذًا  إنس��كيب: 
المعلومات حول ما تفعل��ه الواليات المتحدة 

أو ما تنوي فعله من أجل الثوار.
 NPR معنا في االستوديو مراسل شبكة
ف��ي البنتاغ��ون )ت��وم بومان(: صب��اح الخير 
)ت��وم(، وكذلك مراس��لتنا من غ��ازي عنتاب 
على الحدود التركية السورية )ديبرا آموس( 

مرحبًا بكِ.
ديبرا: صباح الخير.

إنس��كيب: فلنب��دأ م��ع )ديب��را آم��وس( من 
تركيا، وهي تغطي أحداث هذه القصة لس��نين: 
ه��ل لدى الثوار اآلن قدرة أعلى على  اس��تخدام 
بالس��نتين  مقارن��ة  األمريكي��ة  المس��اعدات 
الس��ابقتين عندما كانت الواليات المتحدة تبحث 

قرار زيادة الدعم لهم ثم تراجعت؟
ديبرا: إن آخر التقارير الواردة من المحللين 
أنه��ا  عل��ى  المعرك��ة  أرض  تص��ف  الغربيي��ن 
مأزق وش��يك الح��دوث، أي وبكلم��ات أخرى فإن 
الث��وار الس��وريين الزال��وا مس��تمرين بقتالهم 
ض��د النظام، غير أن��ه وفي الوق��ت ذاته فإنهم 
يحاربون القاعدة وقاموا بطردهم من المناطق 
الش��مالية الغربية ومن غال��ب مناطق حلب، لذا 

فهم يخوضون معركتين في نفس الوقت.
لقد تحدثت مع مقاتلين يقولون بأن السالح 
- أو األس��لحة - الرمزية الت��ي تأتي من الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة والت��ي تتضم��ن مضادات 
دبابات أمريكية الصنع تساعد قلياُل فقط وليس 
كثي��رًا. تح��دث أيض��ًا المقاتلون ع��ن التدريب، 
فبعضه��م قد ش��ارك ف��ي التدريب ال��ذي تقوم 
وكال��ة االس��تخبارات األمريكي��ة )CIA( باختيار 
المشاركين فيه وهي غالبًا تبدأ بالفحص، حيث 
تتضم��ن مقابلة لثماني س��اعات وأحيانًا أطول، 
لتقرر من يشارك بالمرحلة التالية وهي مرحلة 
التدري��ب الجدي��ة والحقيقي��ة، الت��ي تتضم��ن 

التدريب على األسلحة المضادة للدبابات. 
ه��م الزال��وا معرضي��ن للقصف م��ن قبل 
طائرات النظام الس��وري وهذه التزال مش��كلة 
بالنس��بة لهم، غير أنهم اآلن أكث��ر تنظيمًا من 

قبل وقد أحرزوا انتصارات على األرض. 
بع��ض  أعطيتن��ا  لق��د  حس��نًا،  إنس��كيب: 
المعلومات المهمة، وقم��ت بتذكيرنا بأنه هناك 
بإش��راف  اآلن  األرض  عل��ى  تج��ري  تدريب��ات 
وكال��ة االس��تخبارات األمريكية وهناك تس��ليح 
للث��وار كذل��ك، غير أن��ك وصفت هذا التس��ليح 
بال�«رم��زي«. لننتق��ل اآلن إل��ى )ت��وم بومان(: 
ماهو حجم المس��اعدات التي تقدم حاليًا للثوار؟ 

و ما الذي تغطيه هذه المساعدات اليوم؟

توم: لقد ذك��رت )ديبرا( مض��ادات الدبابات 
بإرس��ال  األمريكي��ة  الحكوم��ة  س��محت  الت��ي 
مايق��ارب 50 منها للث��وار، واآلن تحدث الرئيس 
األمريكي في )ويس��ت بوينت( عن رفع مستوى 
المس��اعدات للث��وار المعتدلي��ن غي��ر أن��ه ل��م 
يس��تفض بالحديث عن المح��ددات ولم يتحدث 
أي مس��ؤول أمريكي مع المراس��لين هناك، هذا 

يعني أنهم الزالوا بمرحلة المباحثات.
ولكن تم إخبارنا بأن هناك احتمال بأن تقوم 
القوات العس��كرية األمريكية بالمش��اركة بهذا 
التدريب وهي تحت إش��راف وكالة االستخبارات، 
غي��ر أن اإلدارة تنتظر موافق��ة الكونغرس على 
التدريب العسكري، وإن كان هذا ماسيحدث فإننا 
غالب��ًا ننظر جي��دًا إلى المراح��ل األخيرة قبل أن 

يوافق الكونغرس، هذا إن وافق أصأًل.
إنس��كيب: فإذًا لو أن الكونغرس وافق فعاًل 

كيف ستتغير األمور؟
ت��وم: إن حص��ل ذلك فه��ذا يعن��ي أن نرى 
أع��دادًا أكبر من الث��وار الس��وريين المتدربين، 
وقد يس��مي البعض ذلك تدريبًا بحجم التدريب 
الصناعي، ولكن يبقى الس��ؤال المفتوح هنا ما 
إذا س��يحصل الثوار على ما يريدون من س��الح، 
إذ أنهم بحاجة ماس��ة لمض��ادات الطائرات التي 
يرمي منها النظام براميل��ه المتفجرة، ولكن ما 
زال��ت اإلدارة مترددة بش��أن منح ه��ذا النوع من 

األسلحة خشية أن تقع باأليدي الخطأ.
إنس��كيب: أود أن أس��أل )ديب��را آموس( عن 
الطريق��ة الت��ي وصّ��ف فيه��ا الرئي��س أوبام��ا 
المتمردي��ن الس��وريين في مقابلتن��ا معه، لقد 
وصفه��م بأنه��م أن��اس عادي��ون، أن��اس م��ن 
الش��ارع قدموا من كل البيئات مضطرين اليوم 
ألن يتعلم��وا كي��ف يش��كلون وحدات عس��كرية 
متناس��قة، وهذه العملية تتطل��ب وقتًا أكبر مما 
قد يأمله الكثير م��ن الناس، فهل هذا يعني أنه 
طالما هن��اك مقاتلين معتدلي��ن –كما تصفهم 
الوالي��ات المتح��دة- يعملون على رفع مس��توى 
التنس��يق بين وحداتهم العسكرية كلما ازدادت 

قوتهم؟ 
ديب��را: وفقًا لخب��راء ممن يراقب��ون الوضع 
ع��ن كثب، ف��إن هن��اك أربعة فصائل إس��المية 
معتدلة تستحق المالحظة. هناك فصائل تحوي 

جن��ودًا ذوي قدرات أقل م��ن غيرهم، كما هناك 
خبراء ضمن هؤالء المقاتلين، نعم هناك أطباء 
أسنان بينهم، لكن هناك أناس يعرفون تمامًا ما 
يفعلون في أرض المعركة، أناس كهؤالء كانوا  

ميالين أكثر لاللتحاق بكتائب أكثر اعتدااًل.
هن��اك تط��ور ملح��وظ بمس��توى التنظيم 
ل��م يحدث من قب��ل، هناك غ��رف عمليات داخل 
س��وريا وخارجه��ا كذل��ك، وهناك تنس��يق بين 
منظم��ات االس��تخبارات العالمي��ة وبي��ن الثوار، 
ف��ي كل من تركي��ا كما في عُم��ان، وهذا األمر 
تطور اليوم، ويبدو أن التدريب يستهدف تنظيم 
كل من  تس��ميهم ال� )CIA( »القوى المعتدلة«، 
وأنا ال أعرف ما س��ألتهم وكالة االستخبارات في 
المقاب��الت ولكنها ق��ررت أن ه��ؤالء الناس هم 

معتدلون.
إنس��كيب: حس��نًا، س��أعود هن��ا إل��ى )توم 
بوم��ان(: لق��د تح��دث الرئي��س األمريك��ي عن 
س��وريا وعن تموي��ل لمحاربة اإلره��اب هناك، 
وهذا يدعوني للتساؤل إن كانت أهداف الواليات 
المتحدة في س��وريا قد تغي��رت قلياًل، هل باتت 
أق��ل قلقًا اآلن حول تغيير النظ��ام وتركز قلقها 
ح��ول المجموع��ات المتطرفة الت��ي تظهر حول 

الثوار؟
ت��وم: هم أكثر قلقًا بكثير حول المجموعات 
الوق��ت  م��ع  يتح��ول  األم��ر  أن  إذ  المتطرف��ة، 
إل��ى إره��اب، إن م��ا يقل��ق اإلدارة العس��كرية 
واالستخبارات األمريكية هو ازدياد أعداد مقاتلي 
القاع��دة والتابعين لها، ه��م يقدرون العدد اآلن 
بحوال��ي 26.000، وكان هذا الموضوع بالتحديد 
هو األساس��ي الذي تحدث فيه قائد س��وري من 
المقاتلي��ن ومستش��ارة األمن القومي )س��وزان 

رايس( في لقائهما األسبوع الماضي.
إنسكيب: شكرًا جزياًل )توم(.

توم: أهاًل بك )ستيف(.
إنسكيب: كان معكم من NPR )توم بومان( 
وكذلك )ديبرا آموس( من غازي عنتاب في تركيا 

.NPR في نشرة الصباح من أخبار
لالستماع للحلقة وقراءة الحوار األصلي:

http://www.npr.org/2014317274898/30/05//
will-the-u-s-arm-syrian-rebels

صواريخ تاو األمريكية المضادة للدبابات بيد المعارضة السورية
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�سورية 1987 الربازيل 2014

افتتاح مونديال ال�سعوب الفقرية
  خالد قنوت

المظاهرات الكبيرة التي قامت ومازالت ضد 
اس��تضافة المونديال في البرازيل، والتي كلفت 
حوال��ي 16 مليار دوالر أمريكي، ألنها س��تصيب 
االقتص��اد البرازيل��ي بعجر مالي ودي��ون كبيرة 
س��يدفع ثمنها الش��عب البرازيلي في فترة ركود 
اقتصادي عالمي حالية كان من الممكن أن يتابع 
بهذه المليارات مس��يرة نموه المتصاعدة كدولة 
واع��دة اقتصاديًا، ذكرتني باس��تضافة س��ورية 
حافظ األسد الدورة العاشرة لأللعاب المتوسطية 
ف��ي الالذقي��ة س��نة 1987 ف��ي فت��رة االنهيار 
االقتصادي السوري وعزلتها دوليًا بسبب حادثة 
محاول��ة تفجير طائرة إلعال االس��رائيلية س��نة 
1986 بتخطي��ط م��ن رئي��س جه��از المخابرات 
الجوي��ة آنذاك اللواء محم��د الخولي حيث ضخت 
كمي��ات هائلة م��ن أم��وال الخزين��ة العامة في 
ترتيبات اس��تضافة الدورة وإقامة مدن رياضية 
انش��ئت بمواصفات فنية س��يئة على مس��احات 
من األراضي الزراعية ف��ي الالذقية، حيث يذكر 
الالذقاني��ون كيف ثبتت األل��واح الرخامية بمواد 
الصقة رديئة أدت إلى سقوطها بعد وقت قصير 
وكي��ف طليت بعض المالعب والس��احات باللون 
األخض��ر على أنه عش��ب طبيع��ي وكيف انقطع 
التي��ار الكهربائ��ي ع��دة م��رات اثن��اء المباريات 
وتعطل��ت اللوح��ة االلكتروني��ة أغل��ب األحيان. 
االهان��ة الرس��مية الكبيرة التي وجه��ت للنظام 
دواًل عدي��دة ج��اءت بفرقه��ا  أن  ف��ي  األس��دي 
الرياضية بس��فن كبيرة وتوقف��ت عرض البحر 

لتك��ون أماكن إقامة لالعبيه��ا كما فعلت ايطاليا 
وفرنسا واسبانيا. 

كان ج��ل تركيز حافظ األس��د عل��ى إظهار 
قوت��ه العس��كرية ف��ي االفتت��اح وكان��ت فقرة 
القوات المس��لحة هي األهم باللباس العسكري 
ف��ي ع��رس رياض��ي عالم��ي، رغ��م اعت��راض 
المستش��ارين الفنيي��ن ال��روس الذين اش��رفوا 
عل��ى حفل االفتتاح لكن ما يقرره حافظ األس��د 
ه��و كت��اب من��زل ال اعت��راض عليه ول��و صرف 
في أجله آخر قرش من أموال الش��عب الس��وري 
ف��ي زمن بدأن��ا ننتظر فيه س��اعات في طوابير 
للحص��ول على علبة الس��منة أو تنك��ة الزيت أو 

أوراق المحارم وحتى علبة السجائرالوطنية. 
كانت سيرة الزعيم الكوري الشمالي كيم إل 
سونغ هي المثل األعلى للطاغية األب في إظهار 
القوة العسكرية داخليًا وخارجيًا وإقامة احتفاالت 
ومهرجانات اسطورية ومظاهر إسراف منقطعة 
النظي��ر تغطي وقتها عملي��ات نهب هائلة يقوم 
بها أزالمه بحجج أنها ش��ركات وطنية كمؤسسة 
االس��كان العس��كري التي حكمها المقدم خليل 
بهلول واالنشاءات العسكرية التي حكمها اللواء 
رياض ش��اليش وغيرهم ف��ي ذاك الوقت حيث 

كان رامي مخلوف طفاًل.
أن  آن��ذاك،  االقتصادي��ون  الخب��راء  يق��در 
تكلف��ة اس��تضافة األلع��اب المتوس��طية كانت 
كافي��ة النش��اء محط��ات معالج��ة مائي��ة ألكثر 
المدن الس��ورية التي تعاني شح المياه ومشكلة 

تصريف المياه اآلسنة أو أن يقام مشروعي مترو 
انفاق في مدينتي دمش��ق وحل��ب وبمواصفات 

عالمية عالية.
كل ما أقيم من منشآت رياضية في الالذقية 
تحول لصالح بعض المتنفذين من عائلة األسد 
وأزالمه��م ولم يتم االس��تفادة منها أو تش��كيل 
فريق رياضي على مستوى جيد عربيًا أو إقليميًا 
وال حت��ى خرجت برياض��ي واحد ذي أهمية رغم 
كل ما يملكه ش��باب وش��ابات محافظة الالذقية 
من إمكانيات جسدية طبيعية، ال بل تابع النظام 
مس��يرة االس��تنزاف المال��ي بإقام��ة مهرجانات 

المحبة كل سنة.
كان��ت إطالل��ة الوري��ث األول باس��ل حافظ 
األس��د وإلقائ��ه كلم��ة الرياضيي��ن الس��وريين 
وتلقين��ه القس��م الرياضي ف��ي افتت��اح الدورة 
العاش��رة أللعاب المتوسط تس��تحق عند حافظ 
األس��د كل س��ورية وأهل س��ورية معه��ا ليعلن 
للجمي��ع أن��ه وريثه وأن حكم س��ورية األس��دية 
مستمر من بعده حتى ولو مر على سورية أجيال 
ال تع��رف أطفالها ش��كل الموز أو علب��ة الحليب 

المجفف.
ض��د  البرازيليي��ن  للمتظاهري��ن  تحي��ة 
اس��تضافة المونديال على أرضهم وعلى حساب 
لقمة عيشهم وويل للس��يدة ديلما فانا روسيف 
رئيس��ة البرازيل، والتي تتطل��ع للوالية الثانية، 
من غضب الش��عب إن خس��ر المنتخب البرازيلي 

كأس المونديال. 

cup sport غرافيتي في شوارع البرازيل احتجاجًا على المونديال
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثالثون 10/30
ما زالت اآلراء تطرح نفسها بشأن مؤتمر /مدريد/ 
منه��ا من يق��ول: ه��ذا المؤتم��ر مؤامرة واستس��الم 
وهيمن��ه كاملة ألمريكا على المنطقة العربية، ومنها 
يقول: أن الفلسطينيين ال بد أن يحصلوا على شيء. 
هن��اك ع��دة تس��اؤالت ح��ول النظام الس��وري. 
التس��اؤل األول: هل يوق��ع النظام الس��وري معاهدة 
صلح م��ع إس��رائيل، وهذا يتطل��ب منه فتح س��فارة 
للعدو هنا في دمشق؟.. هل النظام يذهب إلى مؤتمر 
الس��الم؟ يذهب وقد س��مّى وفده. إن النظام صديق 
استراتيجي إليران، والنظام اإليراني استراتيجيًا ضد 
إسرائيل ولذا ال يمكن للنظام السوري أن يقيم صلحًا 
مع إس��رائيل، وذلك ضد معسكر طهران نستنتج من 
هذه التس��اؤالت أن النظ��ام ال يمكن أن يوقع معاهدة 
صل��ح إال بش��روط أواله��ا:  -  اس��ترجاع كل أراضي 
1967، ثانيه��ا:  -  خض��وع الدول��ة العبري��ة للقانون 

الدولي، ثالثها:  -  إعطاء الفلسطينيين حق العودة.
اليوم الواحد والثالثون 10/31 

اس��تمعنا إلى كلمة »ش��امير« وكذل��ك إلى كلمة 
من��دوب األردن وكلم��ة المندوب الفلس��طيني وكلمة 

وزير خارجية لبنان وكلمة الشرع. 
واس��تمعت إل��ى بع��ض التصريح��ات م��ن داخل 
إس��رائيل. اس��توقفني تصريح��ان هام��ان ليهوديين 
ليسا صهيونيين األول: حاخام والثاني يدعى: داوود. 

ق��ال الحاخام: إن الس��الم لن يس��ود إال بالتخلي 
عن الصهيونية الدنسة. والثاني قال: » المؤتمر الذي 
يقص��ده ب��وش لن ينج��ح ألن بوش قبل أن يتش��دق 
بالسالم عليه أن يقضي على الجريمة في نيويورك، 
كما أضاف أن ش��امير شخص إرهابي وعدواني وهذا 

ما يجب أن يعرفه العرب. 
المف��اوض  دون   – العرب��ي  المف��اوض  »إن 
الفلس��طيني – قادم وهو يتكلم ما ال يرضي الش��ارع 
العرب��ي، والمفروض منه أن ينفذ ما ال يقبله أو يقره 

هذا الشارع«.
»إن الحكومات القادمة كمفاوض إلى المؤتمر أو 
كمراقب قادمة بقوة العنف والتهديد األمريكي، وهي 
وفود حكومات ركبت ش��عوبها بقوة العنف والتهديد، 

وفي الحالين الحق غائب ومنفي«. 
»إن الصفق��ات غالب��ًا ه��ي أكب��ر مج��ال لدوس 

الحق«.
»إن الصفق��ات التي أبرمت م��ع الحكومات العربية 
س��رًا عام 1948:  مع حكومة األمي��ر عبد اهلل في إمارة 
األردن، ومع حكومة الملك فاروق في مصر، ومع حكومة 
نوري السعيد في العراق، ومع الحكومة السورية ممثلة 
برئي��س الوزراء جمي��ل مردم، وأحمد الش��رباتي وزير 

الدفاع هي التي أنشأت دولة الصهاينة«. 
وه��ي التي كس��رت ظهر الش��عب العرب��ي الذي 

تنادى للجهاد. 
إن صفق��ة معس��كر داوود الت��ي أبرم��ت بي��ن 
الس��ادات – بيغن بإش��راف كارتر وكيسنجر هي التي 

داست على الزهو العربي وها هي صفقة مدريد.
»إن الفلس��طينيين ه��م الوحي��دون – بتقديري 
– ال��ذي ل��ن يتعامل��وا بالصفق��ات، ول��ذا ه��م الذين 

يمك��ن أن يحوِّل��وا التجارة إل��ى نضال، والمس��اومة 
إل��ى ش��رف والكالم إلى فع��ل، فال أس��تطيع أن أقول 
إنه��م يتاجرون، إنهم غير اآلخرين، والدليل الس��اطع 
أن الع��دو اإلس��رائيلي ومعه كل اآلخري��ن المنحازين 
بج��داره ووقاحة لم يس��تطيعوا تصفيتهم حتى اآلن، 
وم��ا داموا ل��م يخضعوا للتصفية فثم��ة أمل ال يزال. 

نعم ثمة أمل ال يزال«.
 ت�سرين الثاين 1991 / اليوم االأول 11/1

مؤتم��ر  وقائ��ع  س��ماع  إل��ى  منص��رف  الجمي��ع 
مدري��د ف��ي يوم��ه الثال��ث، والجمي��ع ي��درك أن هذا 
المؤتم��ر إعالمي وش��كالني وللتنفي��س والتصدير، 
أم��ا الوقائ��ع والحقائق فمق��ررة ومرس��ومة، ويلتزم 
الجمي��ع بتنفيذه��ا )ما عدا ش��امير( والتوقي��ع عليها، 
لذلك غادر ش��امير دون أن يعل��ن أو يعبأ بهذا الكالم، 
ووكاالت  اإلذاع��ات  ف��ي  الج��ادة  التعليق��ات  وكاف��ة 
األنب��اء، تؤك��د أن إس��رائيل وأمريكا فرضتا مس��بقًا 
كاف��ة األمور لصال��ح الدولة العبري��ة، وليس للحكام 
الع��رب إال التوقي��ع والتنفيذ. فالمؤتم��ر بالنتيجة ضد 
الش��عب العربي ومصالحه، ومع الحكومات الجالس��ة 
والمسترخية على هامات شعوبها، ويبدو اإلعالم من 
إذاع��ة /مونت كارلو/ إل��ى إذاعة /لن��دن/ إلى /صوت 
أمري��كا/ يدور كله في تناغم واحد ضجيجي إلش��غال 
المس��تمع العربي بالمش��ادات الكالمية، واستعراض 
األلسنة. إن أمريكا لن تسمح بالنيل من أمن إسرائيل 

أو حتى من تخفيف تشددها.. 
هنا في مهاجعنا ننام نأكل ونقرأ دون سطوع بارقة 
أم��ل، وت��رد الزيارات صامت��ة وملتاعة وحزينة ويائس��ة. 
تنقل المشاكل والضائقة المالية، وتشد من أزرنا. العيون 
حائرة، والشفاه يابسة، والنفوس الئبة، والمشاعر حرّى، 
ومنغمسة بالقهر والعذاب. وتجدهم – الزوار – ال يهتمون 
إال بالوص��ول إلى الزائر، والس��ؤال عن صحت��ه، وأحواله. 
ومن خالل هذه الزيارات تجد أن الناس قد وصلوا الدرجة 
النهائية المش��بعة بالخ��وف واللهاث وانحب��اس األنفاس 

ولملمة الظروف، والتغلب على الصعوبات. 
لق��د دخلنا الس��ج�ن وكان برمي�ل الم�ازوت ب� 20 
ليرة س��ورية، واآلن ارتفع سعره إلى 350 ل. س ومن 

ثم إلى 700 ل. س. 
ه��ذا ي��دل عل��ى أن تجوي��ع الن��اس، وإرهابهم 
منهج نافذ المفعول لكي ال يهتم الناس، صار س��الم 

مع إس��رائيل أم لم يصر، صار صلح مع إس��رائيل أم 
ل��م يصر، دخل��ت إس��رائيل أرضنا واستس��لمنا أو لم 
نستس��لم.. مس��يرة ال��دوس عل��ى رؤوس وعقاالت 
الحكام العرب مستمرة، وإنشاء اهلل ستشتد وطأتها. 

اليوم الثاين 11/2
م��اذا يبيَّ��ت لجنوبي لبن��ان؟ إن الهج��وم على /

النبطية/ والقصف الوحش��ي واإلنذار باالحتالل خالل 
األربع والعشرين ساعة القادمة..

ه��ل هناك مخط��ط يترافق م��ع /الكونفدراليه/ 
األردنية الفلسطينية؟ كأن ذلك قاب قوسين أو أدنى.

لقد علمنا التاريخ، وعلمتنا التجارب أن مثل هذه 
الحكومات عندما تشدد على استرجاع الحقوق تتخلى 
عن قس��م آخر م��ن األرض، وتتنازل أم��ام العدو، مع 

استبداد وقهر لشعوبها وحشيين. 
ها هو الرحي��ل عن النبطية باتجاه بيروت.. آالف 
الس��يارات، وعش��رات اآلالف من العائ��الت.. ومع ذلك 
تترافق المحادثات الثنائية في /مدريد/ بين األردنيين 
والفلسطينيين واللبنانيين، وبعد أيام مع السوريين، 
وس��تكون ف��ي المحادثات الس��رية مناط��ق منزوعة 
الس��الح، وتراجع في الجبهات، وتحدي��د لعدد الجنود، 
وحج��م المعدات، وكأن الدول��ة العبرية منتصرة على 
العرب ف��ي حرب الخلي��ج، والعرب الذي��ن حاربوا إلى 
جانب أمريكا، وأعطوها القواعد، ومنصات الصواريخ 
واخت��راق المياه اإلقليمية من قبل حامالت الطائرات.. 
باؤوا بالخسران والهزيمة والذل والهوان )ما غزي قوم 

في عقر دارهم إال ذلوا(!
إنه��ا أيام م��ألى بالقه��ر.. مألى بال��ذل. أين أنت 
ي��ا هارون الرش��يد عندما أنذرت نقف��ور ملك الروم؟ 
ووصل جيش��ك الزاحف /مع رس��التك/ لمالقاته. إنني 
أمس��د على لحيتك وجسدك وأترحم عليك يا هوشي 
منه ألنك مرّغ��ت أمريكا في الوح��ل، وجررتهما من 
ذيلها إلى طاول��ة المفاوضات. إن قواتك كانت تصرع 

أسبوعيًا 400 أمريكي. 
إن ال��ذي يف��اوض وه��و ضد ش��عبه ال يمكن أن 
ينال من األجيال القادمة س��وى اللعنة، إن هذا الزمن 
األمريك��ي ل��ن يكون إل��ى األبد هكذا. ه��ل يمكن أن 
تسود األرباح والبورصة على الحق والعدل؟ ممكن إذا 

كان الحكام عبيدًا لهما. 
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ول��د نزيه الش��هبندر عام 1913 
دمش��ق  ف��ي  القيمري��ة  ح��ي  ف��ي 
اإلس��المية  األس��رة  الش��هبندر  آلل 
الدمشقية والبيروتية العريقة والتي 
ع��رف منها منذ العه��د العثماني أحد 
أهم وجوهها السياسية واالجتماعية 
الش��هبندر  الرحم��ن  عب��د  الدكت��ور 
»1882  -  1940« وه��و أح��د وزراء 
 ،1920 ع��ام  الفيصلي��ة  الحكوم��ة 
ورئيس حزب الش��عب، وم��ن زعماء 
الثورة السورية على الفرنسيين عام 
1925، والذي تم اغتياله عام 1940، 
كما عرف الس��يد أحمد آغا الشهبندر، 
وعرف في بيروت ابن��ه الدكتور عبد 

الغني بن أحمد آغا الشهبندر. 
عرفت سوريا السينما قبل ميالد 
الشهبندر بخمس سنوات عام 1908 
في مدين��ة حلب عن طري��ق جماعة 
م��ن األجان��ب قادمي��ن م��ن تركي��ا، 
الذي��ن أقاموا عرض��ًا س��ينمائيًا في 
إحدى مقاهي المدينة، إال أن البداية 
الرسمية لدخول السينما إلى سورية 

كان الع��رض ال��ذي أقام��ه حبيب الش��ماس في 
مقهاه بدمش��ق عام 1912 وكان��ت آلة العرض 

أنذاك تدار يدويًا.
وفي ع��ام 1916 أنش��أت الدول��ة العثمانية 
أول صالة للصور المتحركة في دمش��ق »مكان 
مجلس الش��عب حاليًا« وس��متها »جن��اق قلعة« 
تخليدًا لذك��رى انتصار األتراك على األس��طول 
البريطان��ي في مضيق جناق قلع��ة الذي يصل 
البحر األبيض المتوسط ببحر مرمرة. وافتتحها 
جمال باشا الس��فاح، وعرض فيها أفالم ألمانية 

ولكنها احترقت بعد شهر واحد من افتتاحها.
ع��ام 1918 افتتح��ت صال��ة ع��رض أخرى 
س��ميت ب���: زهرة دمش��ق، ش��راكة بين س��الو 
الميكانيك��ي ال��ذي كان يش��غل آالت جناق قلعة 
وصاحب المقهى الذي أقيمت فيه هذه الس��ينما، 
وبع��د ذل��ك تتابع تأس��يس وافتت��اح دور عديدة 

مخصصة للعرض السينمائي.
درس الش��هبندر علوم��ه ف��ي كت��اب الحي 
وانتقل بعدها للدراس��ة في مكت��ب عنبر، ومنذ 
صغ��ره كان ش��غوفًا بالمخترع��ات الميكانيكية 
والكهربائي��ة، حتى أن��ه ترك المدرس��ة وتتلمذ 
عل��ى ي��د معلم أرمن��ي، وتعرف عل��ى التصوير 
والترانس��تور، وتط��ور اهتمام��ه بالمخترع��ات 

ليصير 
 اهتمام��ًا بالمخترع��ات الس��ينمائية، الت��ي 
استطاع وبمعدات بس��يطة، في الوصول لنتائج 
هامة وألمعية في عصره. وخاصة في علم وفن 
السينماتوغرافيا، فنجح نزيه الشهبندر في عام 
1936 من إنتاج أول فيلم طويل سوري صامت، 
فكان هو المنتج والسيناريس��ت والمخرج، وبعد 
اثني عش��ر عام��ًا، وتحديدًا عام 1948، اش��ترى 
دارًا س��ينمائية في ح��ي باب توما ال��ذي ترعرع 
فيه، »س��ينما الهبرا« كانت ه��ذه الدار مصممة 
لع��رض األف��الم وكمس��تودع آلالته الت��ي كان 
يصنعها هو بنفس��ه أو يطوره��ا، إال أن المكان 
لألسف لم يؤهل لحفظ هذه األدوات، فضاًل عن 

أنه لم يلق دعمًا من الحكومة حينها. 
وفي عام 1948 قام بإنتاج وإخراج أول فيلم 
سوري ناطق بعنوان »نور وظالم« اعتمادًا على 
تقني��ات ابتكرها بنفس��ه، وقد كتب الس��يناريو 

اللبنان��ي محم��د ش��امل م��ع عل��ي األرن��اؤوط، 
ومثل فيه من س��ورية رفيق شكري وأنور البابا 
وحكمت محس��ن عبد اله��ادي الدركزنلي، ومن 

لبنان إيفيت فغالي ونجاح سالم.
يروي الفيلم قصة ش��قيقين أحدهما عالم 
والثاني مستهتر ويحاول صديق الثاني االستيالء 
على اختراع للعال��م لصالح عصابة أجنبية وفي 
النهاية ينتصر األخ ألخيه وتقبض الشرطة على 
العصاب��ة. ومما حدث أثن��اء التصوير غارة جوية 
ف��ي أثناء ح��رب 1948، فدب الذع��ر على أثرها 
بين الممثلين فخرجوا إلى الشارع بثياب التمثيل 

وطالء المكياج على وجوههم.
تضم��ن الفيلم س��ت أغنيات اثنت��ان لرفيق 
ش��كري »وحدان��ي ومع��ي الجمال« م��ن ألحانه 
وكلم��ات عمر حلب��ي، وثالث إليفي��ت فغالي »يا 
عيني مح��ال األوط��ان« كلمات س��الم فاخوري، 
»تك��ة تك��ة« كلمات عم��ر حلبي وألح��ان محمد 
محس��ن، »أعطني أيدك« كلمات رس��الن نوري 
وألحان محمد حس��ن أيضًا، و«يا جمال الش��ام« 
ألحان محمد محس��ن وغناء نجاح. عرض الفيلم 
ف��ي س��ورية ولبن��ان والمهجر، والق��ي نجاحًا ال 

بأس به
عم��ل نزيه الش��هبندر بعد ذل��ك في مجال 
األف��الم الدعائية التي كانت آن��ذاك تعرض في 
الصاالت السينمائية قبل عرض الفيلم بدقائق، 
وكان يق��وم بتحضير أخبار س��ينمائية عالمية، 
كم��ا ق��ام بتس��جيل النش��يد العربي الس��وري 
بالص��وت والص��ورة ليت��م عرضه قب��ل بدأ كل 

فيلم سينمائي في صالة العرض.
عام 1949 سافر الشهبندر إلى مصر، وبقي 
فيها ثالثة س��نوات، فاس��تفاد منه السينمائيون 
المصريون واحتكروه لصالحهم في العمل. قدم 
هناك خالل عمله في المجال الس��ينمائي الكثير 
م��ن األف��كار التي كانت تش��كل حلوال س��ريعة 
وأقل كلفة بالنسبة لصناعة السينما المصرية، 
وش��كل حالة م��ن التحدي لخب��رات أوربية كانت 

موجودة هناك.
عام 1961 أشرف الش��هبندر على استوديو 
الجيش، ومع إنش��اء المؤسس��ة العامة للسينما 
بدمش��ق عيِّن عضوًا في لجنتها الفنية، وخبيرًا 
في مجال التقنيات والمعدات السينمائية. أشرف 

بنفسه على تركيب وصيانة وتحديث 
معظ��م صاالت العرض الس��ينمائية 
في مدينة دمش��ق كلها، مثل سينما 
والرش��يد  النص��ر  وس��ينما  فري��ال 
الصيف��ي، وبق��ي فني��ًا مخترعًا من 
الدرجة األولى، اعتم��دت عليه جميع 
ف��ي  الس��ينمائية  الع��رض  ص��االت 
تصليح األعطال التي صادفتها، ولم 

يصعب عليه حل أي مشكلة قط.
الس��ينما  الش��هبندر  ل��م يتاب��ع 
األف��الم  إل��ى  اتج��ه  ب��ل  الروائي��ة 
ف��ي  وبق��ي  واإلعالني��ة  الوثائقي��ة 
مختبره الذي صنعه بيده حتى وفاته 

عام 1997..
عم��ل م��ع الش��هبندر كثي��ر من 
الش��باب فاكتس��بوا من��ه بعض��ًا من 
تالمذت��ه  بي��ن  م��ن  كان  خبرات��ه. 
الذي��ن أخ��ذوا من��ه العل��م والخب��رة 
المع��روف  الس��ينمائي  الس��ينمائية 
محم��د ال��رواس، كما تأث��ر بتجربته 
العديد م��ن المبدعين الس��ينمائيين 
ف��ي س��ورية، فصنع��ت عنه ع��دة أف��الم، كان 
منها فيلم تلفزيوني أنتجه التلفزيون الس��وري 
م��ن إعداد محم��د منصور، كما س��لط ثالثة من 
المخرجي��ن الس��وريين الض��وء على ف��ن وحياة 
نزيه الشهبندر، من خالل فيلم تسجيلي صُوّر 
في االس��توديو الذي أسسه بنفسه في حي باب 
توما في دمش��ق، وحمل عن��وان »نور وظالل«. 
أم��ا مخرج��و الش��ريط، محم��د ملص وأس��امة 
محمد وعمر أمي��رالي، فأرادوه يومه��ا نوعًا من 
المس��اهمة ف��ي االحتف��االت بمئوية الس��ينما. 
وظه��ر الس��ينمائي الرائ��د يومه��ا ف��ي الفيلم 
عج��وزًا هرمًا يعاني من العزل��ة، لكنه لم يتخل 
عن حلمه بتصنيع آلة تحول أفالم ال�16 ملم إلى 
اف��الم 35 مل��م وبالعكس، إضاف��ة إلى تحقيق 

معدات سينمائية أخرى بأبخس التكاليف.
المؤسس��ات  ف��ي  الش��هبندر  يعم��ل  ل��م 
الحكومية، إال أنه بعد نش��وء المؤسس��ة العامة 
للس��ينما بدمشق عيِّن عضوا في لجنتها الفنية، 
فكان��ت له أهميت��ه الخاصة، كم��ا وعيِّن كخبير 
ف��ي مج��ال التقني��ات والمع��دات الس��ينمائية. 
أش��رف بنفس��ه على تركيب وصيان��ة وتحديث 
معظم ص��االت العرض الس��ينمائية في مدينة 
دمش��ق كله��ا، ب��دءًا من ص��االت الس��ينما التي 
ذهب��ت طي التاريخ مثل س��ينما فريال وس��ينما 
النص��ر والرش��يد الصيفي إلى صاالت الس��ينما 
الت��ي ما زال��ت جدرانه��ا قائمة ونعرفه��ا اليوم. 
تأثر ب��ه الكثير من المبدعين الس��ينمائيين في 
س��ورية، فصنع��ت عنه ع��دة أف��الم، كان منها 
فيل��م تلفزيوني أنتجه التلفزيون الس��وري من 
إع��داد محم��د منص��ور، وكذلك قدم مش��اهير 
في الس��ينما الس��ورية ومن إنتاج خ��اص فيلما 
عن��ه بعنوان ن��ور وظ��الل، عمل في��ه مبدعون 
س��ينمائيون كث��ر. منه��م. محمد مل��ص وعمر 

أميراالي وأسامة محمد وحنا ورد وآخرين.
ك��رم الش��هبندر من قب��ل نقاب��ة الفنانين 
وكذل��ك من قبل وزارة الثقافة، وفي عام 1993 
كرم في باريس، كم��ا حفظت آالته واختراعاته 
في دار األسد للثقافة والفنون،أما بقية ما تبقى 
منها فه��ي في مس��تودعات يش��رف عليها ابنه 

األكبر السيد زياد الشهبندر.
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رمزي املنياوي:   رجل من جهنم 
»الرجل الذي و�سف نهايته يف روايته«

  ياسر مرزوق

ال تنعقد دورة لجامعة الدول العربية 
أو اجتم��اع لهيئة األمم المتحدة إال وتعود 
للذاكرة مشاهد من بطولة العقيد معمر 
القذاف��ي فاكهة القمم عل��ى مدى زمن 
طوي��ل، جميعن��ا نذك��ر دورة الجمعي��ة 
 ،2009 ع��ام  المتح��دة  لألم��م  العام��ة 
عندم��ا حض��ر بخيمت��ه إل��ى نيوي��ورك، 
وقام بتمزيق ميث��اق األمم المتحدة في 
حض��رة أعضاء الجمعي��ة العامة، وأصاب 
مترجم خطابه بانهيار عصبي اس��تدعى 
نقل��ه إلى المستش��فى، لط��ول الخطاب 

واستعصائه على الترجمة.
كنا نعتقد أن ما كان يأتي به العقيد 
القذافي من تصرف��ات، إنما هو نوع من 
الفانتازيا ال تعبير عن الواقع، ولكن يبدو 
أن الواق��ع كان أكث��ر غرابة م��ن الخيال، 
وأنن��ا جميعا كنا عل��ى خط��أ، بينما كان 
العقيد القذافي الذي ذهب ضحية نزواته 
الجامحة على حق، س��واء فهم المش��هد 
عل��ى حقيقت��ه، أو فهمه بعقليت��ه التي 

أودت به إلى المصير الذي آل إليه.
كتابنا اليوم »رجل من جهنم« يقترب 
م��ن كونه س��يرًة ذاتية لمعم��ر القذافي 
اعتم��دت الوثائق والتأريخ لتقدم س��يرة 
عن الرج��ل الذ حي��ر العال��م، وللقذافي 
عالقٌة مع جهنم فقد ولد في قرية اسمها 
جهن��م في مدينة س��رت الليبية في عام 
1942م، واس��مه الحقيق��ي معمر محمد 
عبد السالم أبو منيار القذافي الدهمشي 

العن��زي من قبيل��ه القذاذف��ة من بن��ي وائل. 
وكان قد خلد مس��قط رأسه في قصته األدبية 

المشهورة »الفرار إلى جهنم«.
ولعل��ه م��ن الصعوب��ة بم��كان أن نفه��م 
تركيب��ة ش��خصية القذاف��ي المتداخل��ة ب��كل 
تفاعالتها وتناقضاتها وازدواجيتها وشطحاتها 
العجيب��ة الغريب��ة، فال يمك��ن أن تتوق��ع ماذا 
يمك��ن ان يق��ول في مناس��بة أو موق��ف ما أو 
م��اذا يمكن أن يتصرف حي��ال أمر معين فلديه 
سلوكيات مفاجأة ومزاجية قد تبدو عفوية في 
الظاه��ر ولكنها تنم عن جه��ل أو خبث، لدرجة 
أن البع��ض يتس��اءل: ه��ل القذاف��ي مص��اب 
بجنون العظمة أو بانفصام الشخصية، أم أنها 
حركات مسرحية مدروسة إلخفاء ذكائه. أم أنه 

زعيم خارج التاريخ والجغرافيا.
القذاف��ي الذي أم��ر بإلغاء مهن��ة المحاماة 
الث��وري عل��ى المؤسس��ات  وطال��ب بالزح��ف 
والبي��وت، تطبيق��ا لمقولت��ه الش��هيرة »البيت 
لس��اكنه« وحرص على تصفية أعداء الش��عب 
واعتم��اد الفوض��ى الش��املة أس��لوبًا للحك��م 
فك��ر  لج��ان  بتأس��يس  أم��ر  وال��ذي  واإلدارة، 
وتوعية والبدء في إنشاء اتحاد اشتراكي ولجان 
ش��عبية ولجان ثورية. كانت ه��ذه اللجان هي 
أهم األدوات لتنفيذ فكر العقيد. وأسبغت هذه 
اللج��ان لقبي��ن جديدين على العقيد وأس��مته 
الجماهي��ر« و«قائ��د مس��يرة  »صان��ع عص��ر 
اإلنس��انية« بل وص��ل األمر بها ب��أن وصفته 

»نبي العصر«.
القذاف��ي ال��ذي ادع��ى القومي��ة العربي��ة 
وس��اند الفلس��طينيين في لبنان واألردن على 
حس��اب أش��قائهم العرب، كان أول من ساهم 

لالنتح��ار  ودفعه��م  الفلس��طينيين  بتش��تيت 
الجماعي، بع��د أن فاجأ العالم بق��راره ترحيل 
الفلس��طينيين ورميه��م على الح��دود الليبية 
المصري��ة، وب��رر ق��راره بأن��ه يق��دم خدم��ة 
للفلس��طينيين إلعادته��م إلى بلده��م، ولعل 
أش��هر مواقفه عندما دعا الثوار الفلسطينيين 
أثن��اء حص��ار بيروت ع��ام 1982 إل��ى االنتحار 

الجماعي.
القذاف��ي الذي كان بالغ الهذر والهدر، هدر 
ثروات األمة على نزواته، ولم يتوانى عن تبذير 
أم��وال الليبيي��ن ليزعزع أمن واس��تقرار البالد 
العربية واإلس��المية في أس��يا وإفريقيا لمجرد 
انه على خالف ش��خصي مع زعيم هذه الدولة 
أو تلك، ووفقًا لمصادر غربية فإن القذافي قام 
بأكثر من 130 حال��ة تدخل وتحريض وتدمير 
وتخريب وإثارة فت��ن ونزاعات في دول العالم. 
وأنه دعم ودرّب وس��اند أكث��ر من 14 منظمة 
إرهابية، باإلضاف��ة للجدل عن دعمه للحركات 

العربية المختلفة.
ووفق��ًا لعض��و محكم��ة الجناي��ات الدولية 
باله��اي المحام��ي الليب��ي الهادي ش��لوف فإن 
حج��م األموال الت��ي جنته��ا ليبيا م��ن عائدات 
النفط منذ عام 1969 تق��دّر بثالثة ترليونات 
دوالر، وأن نصف ه��ذا المبلغ ذهب إلى خزينة 
القذاف��ي وأبنائ��ه، بينم��ا يعيش ثلث الش��عب 

الليبي تحت خط الفقر.
القذاف��ي الذي مارس االغتص��اب المنظم 
ض��د الفتي��ات الليبي��ات، وفق��ًا لكت��اب »حريم 
القّذاف��ي« للصحافية الفرنس��ية في صحيفة 
لومون��د الفرنس��ية أني��ك كوجي��ن، وتكش��ف 
في��ه عن فصول مروّعة م��ن فضائح القذافي 
ضحاي��ا  أن  إل��ى  الكت��اب  ويش��ير  الجنس��ية، 

القذاف��ي ك��نّ يوضع��ن ف��ي س��راديب 
تشرف عليها مؤسسة خفية يطلق عليها 
''أوالد القائد''، وهنّ مجموعة من النساء 
والرجال الذين كان عملهم إشباع رغبات 

القذافي. 
س��قط القذافي وانه��ار نظامه، بعد 
أن لب��س كل األث��واب كان آخره��ا ث��وب 
المه��رج ال��ذي ارت��داه ثم انتح��ر، انتهى 
قتياًل على أيدي ش��عبه، ال��ذي ذاق علي 
يديه األمري��ن، لينتهي بذلك حكم رجل 
مجنون،اختط��ف دولته ألكث��ر من أربعو 
عقود، رحل »عميد القادة العرب، ومستر 
بارانويا، وملك ملوك إفريقيا، ومؤسس 

جمهورية الكذب«. 
يق��ول رم��زي المني��اوي: »ف��ي هذا 
الكت��اب وم��ن خ��الل مراجعتنا لس��جالت 
والش��عوب  لألم��م  السياس��ي  التاري��خ 
سنكتش��ف أن القذاف��ي ه��و ش��خصية 
اس��تثنائية ب��كل المقايي��س، سياس��ي 
مخب��ول، ورج��ل دول��ة نص��اب، ومفكر 
دج��ال، ومؤل��ف م��دع، وكات��ب فاش��ل، 
ول��و توقف األم��ر عند هذا الح��د لوجدنا 
م��ن يش��ابه القذافي في تاري��خ العالم، 
ولكنه يجمع في ش��خصيته )كما س��نري 
ف��ي الكتاب( ن��زوات عاطفية وجنس��ية، 
وس��قطات أخالقي��ة ونفس��ية ال ح��دود 
لها، ولو توق��ف األمر أيضًا عند هذا الحد 
لكان م��ن الممكن أن نق��ول إن القذافي 
من أس��وأ السياسيين في التاريخ، ولكنه 
بع��د أن أظه��ر الجانب الدموي في ش��خصيته، 
بعد اس��تخدام أعتي أس��لحته بما فيها القنابل 
العنقودية ضد ش��عبه، بل وخروجه على المأل 
ليعلن حربا ال هوادة فيها على ش��عبه المطالب 
بالحري��ة والع��دل، فقد أصبح القذافي األس��وأ 
ف��ي التاري��خ ألن أحدًا لم يجمع في ش��خصيته 
كل هذا الجنون والدموية والقبح، وهذا الكتاب 
يتن��اول س��يرة القذافي م��ا بين مول��ده، حتي 
مقتل��ه، حيات��ه وجرائم��ه ونزواته وس��قطاته 
وكي��ف أصب��ح مجرم ح��رب يط��ارده البوليس 
الدولي »اإلنتربول« وألن شر البلية ما يضحك 
صار نجمًا لس��خرية العالم، وموضوعًا للنكات 

على الفيس بوك.
هذا الكتاب يقدم قصة القذافي أو مس��تر 
بارانويا أو رجل »التوكتوك« أو صاحب ال«زنقة 
زنقة« الذي حير العالم وصدم ش��عبه، وأفسد 
حي��اة أمته، بع��د أن أقام »جمهوري��ة الكذب«، 

وعندما صدق نفسه سقط.
وعن مش��هد الس��قوط يخبرن��ا المنياوي: 
»في مفاجأة من العيار الثقيل ووس��ط دهشة 
العالم وذهول��ه وبالتحديد في ي��وم الخميس 
العشرين من اكتوبر عام 2011 م ظهرت على 
شاش��ات الفضائي��ات العربية مقاط��ع قصيره 
للعقي��د ف��ي عق��ب إلق��اء القب��ض علي��ه من 
قب��ل الثوار وهو مصاب والدم��اء تغطي وجهه 
وعلي��ه اثار ض��رب مبرح ناهيك عن الش��تائم 
والس��باب الذي ينهال عليه من معتقليه وظهر 
وهو يتع��رض للدف��ع والضرب بي��د مجموعة 
م��ن الثوار وب��دا أن��ه يقاومهم ف��ي مرحلة ما 
وجرى جذبه إلى سيارة بينما ضرب على رأسه 

بمؤخرة مسدس«.
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املواطنة وال�سباب
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

تقتضي قراءة المش��هد العربي بشكٍل عام 
والربيع العربي خاصًة التأكيد على دور الش��باب 
ومؤسس��ات المجتمع المدني في تنمية المجتمع 
بوصفها الركيزة األساس��ية وأحد أهم مقومات 
بن��اء الدولة ف��ي مختلف المجتمع��ات، كما تؤكد 
على أن اللحاق بركب الشباب هو السبيل الوحيد 

لتحقيق حلم الدولة المدنية الحديثة.
وللبح��ث ف��ي تعريف الش��باب هن��اك ثالث 

مداخل للبحث في الموضوع.

المدخل األول: 
اعتب��ار الش��باب مرحلة عمري��ة محددة من 
مراح��ل العمر، حي��ث نجد من يؤكد أن الش��باب 
منه��م دون س��ن العش��رين، أو من يح��دد هذه 
الش��ريحة بص��ورة أكثر دقة فيذه��ب إلى أنهم 
يقعون بين الخامسة عشر والخامسة والعشرين 

وأحيانًا يمتد الحد األخير حتى األربعين.

المدخل الثاني:
 يرى أن الش��باب حالة نفسية مصاحبة تمر 
باإلنس��ان وتتمي��ز بالحيوية والنش��اط وترتبط 
بالقدرة على التعلم ومرونة العالقات اإلنسانية، 

وتحمل المسئولية.
المدخ��ل الثالث: يركز أصح��اب هذا المدخل 
في تحديدهم لمرحلة الش��باب على اكتمال نمو 
البناء العضوي والوظيفي للمكونات األساس��ية 
لجس��م اإلنسان س��واء كانت عضوية داخلية أم 
خارجية، وهناك من يؤكد على أن الش��باب فترة 
تبدأ حينما يحاول المجتمع تأهيل الشخص لكي 
يش��غل مكانه وضعي��ة اجتماعية وي��ؤدي أدوارًا 
اجتماعية سواء داخل األسرة أو خارجها، وتنتهي 
هذه المرحلة حينما يس��تقر الشخص في شغل 
مكانت��ه وي��ؤدي األدوار الت��ي أهل له��ا، وهو ما 

يعني أنه أصبح جزء من النظام المس��تقر 
والثابت في المجتمع.

ويشكل الشباب القوة الدافعة وراء كل 
جهد حقيق��ي لتحقيق المكاس��ب الوطنية 
للمجتم��ع، فعناصر الق��وة البني��ة التحتية 
وحده��ا ب��ل في ال��روح لإلنس��ان وحرصه 
كل  ف��وق  باعتبارهم��ا  الفضيل��ة  عل��ى 
ش��يء، الن الش��باب يجب أن يتعلموا كيف 
يكون��ون واقعيين عمليين ف��ي تفكيرهم 
وعملهم، حتى يكونوا صالحين ألنفس��هم 
يكون��وا  أن  منه��م  ويتوق��ع  ومجتمعه��م، 
متواضعين متعاونين مع اآلخرين يدافعون 
عن حقوق اآلخري��ن في الوقت الذي يدافع 

عن حقوقه ويسعى إليها.
كم��ا يش��كل الش��باب البدي��ل للتي��ار 
التقلي��دي المحاف��ظ ف��ي المجتم��ع إذ انه 
بطبيع��ة أكث��ر الفئ��ات االجتماعي��ة تقباًل 
للتغيير ويأت��ي دورهم األنس��ب في عالم 
متغي��ر يف��رض متغيرات��ه عل��ى مختل��ف 
المجتمع��ات والثقافات في هذا العصر، كي 
يستفاد من روحهم الخالقة والمبدعة ومن 
اس��تعدادهم الفطري لمواكبة المستجدات 

والتكيف االيجابي.

عن الشباب والمواطنة 

تكتس��ب المواطنة قيمتها من خ��الل الرأي 
الجمعي لجماعة تتولى من خالل ظروف حياتية 
لهذه الجماعة وتك��ون مقبولة ومعترفًا بها، من 
خالل قيم أخالقية وثقافية يش��ترك فيها جميع 
المواطنين، وبذلك فان قيم المواطنة ال تفرض 
من الخارج فرضا، والوعي بها، فالمواطنة تتمثل 
في األف��كار التي يعبر بها أعض��اء المجتمع عن 
اهتماماتهم في أسلوب ايجابي في ضوء ضمير 
وطني يتم تكوين من خالل مؤسس��ات التنشئة 
التربوي��ة الت��ي تهدف إلى تنش��ئة المواطن من 
خالل األسرة والمدرس��ة ودور العبادة والجامعة 
واألندي��ة ومراك��ز الش��باب والجمعي��ات األهلية 

واألحزاب السياسية.
و ثمة ترابط قوى بي��ن المواطنة بجناحيها 
الحقوق والواجبات، وبي��ن فكرة الوالء واالنتماء 
ال��ذي تحرص كافة المجتمعات بمختلف أنماطها 
عل��ى غرس��ها ل��دى أبنائه��ا وف��ي كل األحوال، 
يصع��ب الحديث ع��ن مواطنة صالح��ة وايجابية 
إال إذا كان��ت هن��اك حق��وق مدني��ة وسياس��ية 
واقتصادي��ة واجتماعية يكفلها الدس��تور، ويتم 
ممارسته على أرض الواقع، في إطار من الفهم 
المتب��ادل بي��ن المواطن والمجتم��ع، لكي يفهم 
المواط��ن المجتم��ع ال��ذي ينتم��ي إلي��ه، كإطار 
ثقافي له عاداته وتقالي��ده وأعرافه ومعتقداته 
واتجاه��ات التفكي��ر فيه وآم��ال الن��اس العامة 
وطموحاتهم لمستقبل مجتمعهم، ولكي يفهم 
المواطن وخاصة وهو في ريعان ش��بابه، معنى 
مش��اركته في النش��اط العام م��ن أجل مصلحة 
المجتم��ع، وإدراك��ه ألهمي��ة ه��ذا ال��دور، الذي 
يشكل جزءا مهما من سلوكه، ويعتبره المجتمع 
واجبًا تجاهه من قبل أعضائه، يرتاحون نفس��يا 
ألدائه، ويح��رزون مكانة اجتماعي��ة أفضل عند 

القيام به.
ولش��ريحة الشباب الدور األكبر في تكريس 

قيم المواطنة فهم قادة المستقبل وصناع الرأي 
والجيل القادم، وتغرس هذه القيم لدى الشباب 
عبر دوائر محددة تبدأ باألسرة فالمدرسة مرورًا 
المجتم��ع المحل��ي فالمجتم��ع الوطن��ي. بحي��ث 
تمسي واجبًا يش��عر الفرد بضرورة تأديته، وإن 
لم يؤديه يشعر بالحرج أو الندم أو الضيق، وهو 
في نظ��ر اآلخرين س��لبي أو مقص��ر ومتخاذل، 
إذ أن��ه لم يق��م بواجبه ول��م يتول مس��ؤوليته 
االجتماعي��ة عل��ى النح��و المنتظ��ر أو المأمول، 
والبد من تضافر الجهود لتحقيق رغبات الشباب 
وتطلعاته��م بالق��در الكاف��ي لتوثي��ق الرب��اط 

الوطني، من خالل:

 تربية قانونية وأخالقية:
 تراعي أساليب التفكير الحر والتحليل العلمي 
المعتمدة على المنطق والعقل، وتكريس القيم 
األخالقية ف��ي المؤسس��ات التربوي��ة والعلمية 
والحكومية واإلصالح المؤسس��اتي وبمش��اركة 
الجميع، على مبدأ الشراكة في الوطن والسيادة 
بمعنى المشاركة في صنع القرار بكامل الحرية 
دون الوصاي��ة م��ن فئة أو مؤسس��ة أو ش��خص 
ابتداًء من المدرس��ة والجامعة وصواًل للحكومة، 
استنادًا لمبدأ ذكرناه سابقًا، بأن الفرد غير الحر 
ف��ي تفكيره واعتقاداته السياس��ية أو الدينية أو 
الفلس��فية، وفي س��لوكه واختياراته، وطريقة 
حياته وحكمه وعمله وعالقاته االجتماعية ليس 

مواطنًا بل تابعًا لغيره. 

تربية ثقافية: 
قائم��ة عل��ى االحت��رام المتب��ادل وتقدي��ر 
اإلنس��ان والف��رد م��ن حي��ث ه��و فرد وإنس��ان 
بص��رف النظ��ر ع��ن أي اعتبار آخ��ر، وهو أصل 
دعوة حقوق اإلنس��ان، وينجم عن ذلك تقديس 
الحياة البش��رية، والس��عي إلى تجنب الصراعات 
والح��روب والوس��ائل العنيفة في الحصول 
عل��ى المناف��ع الخاص��ة، واحت��رام حق��وق 
اآلخري��ن وآرائه��م ومصالحهم والش��عور 
بالمس��ؤولية اتجاههم واتج��اه مصالحهم 

الخاصة. 

 تربية اقتصادية:
العم��ل  قيم��ة  احت��رام  عل��ى  تق��وم 
وتقدس��ه ضمن برنامج متوازن ومدروس 
يقض��ي عل��ى البطالة الت��ي يعان��ي منها 
الش��باب ويخلق فرصا عملي��ة تتيح الخلق 

واالنتاج للفرد والوطن.

 تربية سياسية:
تحت��رم المش��اركة الفاعلة ف��ي اتخاذ 
الق��رار وأن الش��اب الفرد ه��و عنصر مهم 
ومطلوب دوره في تكوين حجم ومستقبل 
الوط��ن من خ��الل المؤسس��ات الش��رعية 
الواع��ي  بالش��باب  الب��الد.  ف��ي  المق��ررة 
لرس��الته المنت��ج لواجبات��ه يبن��ى الوطن، 
وبالوط��ن المراع��ي لحق��وق أف��راده ينمو 
الشباب، وبهما سوية تتحقق التنمية ولهما 
تبرز أهمي��ة ودور الحقوق والواجبات، عند 
ذلك يحق لنا مساءلة قطاع الشباب الواسع 

عن روح المواطنة الصالحة
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من أنت تُرى، وماذا تفعل اآلن..
أنا؟ المدني الذي فهم عليك، أول صيدك ودليلك إلى القطيع كله. أفعل اآلن الس��أم. وأقيم في مكانك المفضل، 

أؤكد لك.
* * *

ال أدري ماذا حدث في عنتاب قبلي وال يهمني، مع أنه يبدو أن ال شيء كثيرا حدث.
حيالي، هي اآلن ثقب أسود مائع القوام مسطح. ثقب ال يؤدي إلى شيء وال حجم له، إن فراغه صفحة بيضاء، تخيل 
معي، وهو ش��طبة بالمس��طرة على الصفحة، من أين إلى أين قد يعبر المرء في الفراغ الذي هو س��طح الصفحة، عبر 

الشطبة؟ هذا هراء، صح؟ تمامًا. أنا في الهراء.
* * *

بجانب بيتنا مدرس��ة ال س��ور لها، بها أطفال س��عداء بليدون، حكمًا هم كذلك، وأنا أعمل وأشتري وأشعر بالملل، 
ض��اّل ومل��ول، وبالمول القريب َكَفرَة مم��ن تحب أن تجرب فيهم أطنانك.. نس��اء متبرجات، رجال ال يصلون، ش��باب 
متبرجون أيضًا، ناش��طون س��وريون يملكون ماال بالحرام ويحبون أمريكا. نحن نس��تحقك يا صديقي.. هناك كثيرون 

ليقتلوا الجنود على الجبهات، لكن عنتاب لن يخّلصها أحد إذا لم تُشفق عليها أنت..
عنتاب هذه الش��يطانة، مدينة تحب أباها وأمها وجدها وجدتها وخاالتها وعماتها، وس��لطانها المرتد الخارج عن 

شرع اهلل. تصور، هنا أطاحوا بالخالفة وجلبوا الدولة الوطنية الحديثة، هؤالء العبيد المشتاقة مؤخراتهم إلى العصا.
* * *

كن واقعيا، عملية إرهابية في مكان مزدحم ببشر يستحقون الموت، هي ما أطمع به أنا أيضًا، خصوصا وأنا جالس 
عل��ى تراس بيتنا الجميل، تخيل وش��غّّلي أحق��ادك الطازجة، أنا القذر الكث الملطخ بكل ما س��معتَ من وحل، بالقلق 
المؤبد والش��ك والنكران ورائحة الصديقات البرجوازيات والطفر المترَف، أجلس ش��بعان ريان سكران في بيت جميل 

بمدينة مآذنها تغني.
الكف��رة! يرفعون األذان كأنه دعوة إلى س��رير، يرفعونه جميال وجذابا. بدع في ب��دع نحن.. منَكرات تدب، وأولياء 

الباطل الضالعون في الضاللة.
* * *

كم أبًا يضرب أطفاله س��يموت إذا نس��فنا المول؟ كم مسؤواًل حكوميًا؟ كم حارسًا للتقاليد وكم مضطِهدًة نفسها 
وكم عبدًا سعيدًا؟ كم ناشطًا عنصريًا يكره شرع اهلل ويحب عمله، سيذوب، هكذا، في الدخان األسود الشهي، كأنه لم 

يكن أكثر من خشبة في رف المنظفات، أو عربةٍ أو سلةِ قمامة مليئة بالورق، مرت عليها نارك المقدسة..
لك اهلل أيتها الدولة المظلومة.

.. ثم هذا المس��لم الذي يس��كن هنا خالي البال، ويهيئ الرغد ألطفاله الناشئين على الطاعة والصمت، ألم يسمع 
هذا البليد، بحُكِم إقامة المسلم في بالد كفر محاِربة؟ تأكد أننا نستحقك.

* * *
أقس��م لك، أمرّ بجانب الش��رطي بعد الثالثة لياًل، مُطَفَأ العينين بالمخدرات، حيَّ القلب واألسنان، وذئبٌ قطبيٌّ 

لم ير القطب في حياته يعوي في داخلي. يعوي ذئبي وقلبي حر، وال يفعل الشرطي شيئا..
ستمُرُّ بينهم كعصفور وحيد بين سماءين، وسيبتسمون لحزامك.

منسوفوك، بإذن اهلل، الطيبون نحن، والجثث التي مكانها المقابر ال الحياة، هيتَ لك، هيتَ لك.
* * *

أس��تطيع أن أجمعه��م لك في بيتنا الجمي��ل إذا أردت، ثم آخذهم إلى المول، أو نرت��ب لتفجيرين، واحد في المول 
وواحد في بيتنا.

س��ينتظرونك دون أن يعلموا، أعرف من يعمل في االئتالف الوثني، أعرف من ال يخافون اهلل، أعرف من يتصل إلى 
أمري��كا، وتدف��ع الخارجية هناك فاتورته، أعرف م��ن يكرهك، أعرف الضحالة عينها، أعرف أغل��ظ الناس، أعرف وطنيين 

قادمين من حكايات القرون الماضية، يتعفنون في شمس عام ألفين وأربعة عشر.
سأنتظرك في مركزهم تماما، وحدي أعلم سر الحفلة، وفيم كل هذا المشروب والسمك واللحم والسَلطات واألثداِء 

والعيونِ الجائعة والكؤوِس المنسيّة على الطاوالت، واألجساد التي على أهبة العدم..
فريستك البارة أنا، وعميلك المخلص في القطيع.. تعال أرجوك، وأرسل كل هذا إلى اهلل.

ر�سالة اإىل اإرهابي
  خضر سلمان
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

بعض عناصر الكون ال تستبدل، وال أخرى غيرها تشبهها.

كأنت مثاًل..
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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ــر ــروع دعـــم االإعــــــالم 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

السوريون يهربون من موت إلى موت، من القصف 
بالبراميل المتفجرة، والصواريخ، والغازات الس��امة، إلى 
الموت بالقوارب في ع��رض البحر، والموت انتظارًا أمام 
أبواب السفارات والمنظمات الدولية، يهربون من شبح 
التعذي��ب واألقبي��ة والزنازين، والتجوي��ع والحصار، إلى 
مخيم��ات اللجوء التي تفتقر إلى أبس��ط مقومات الحياة 
البش��رية، وهو موت آخر ال يقل بؤس��ًا عن أي شكل من 

أشكال الموت.
من ثاني أكب��ر دولة في العالم ت��أوي الجئين قبل 
انطالق الثورة تحولت سورية خالل ثالث سنوات إلى أول 
دول��ة مصدرة لالجئين والنازحين في العالم، حيث قارب 
عدد الالجئين المس��جلين 3 ماليين الجئ، وهناك أكثر 
من مليون غير مس��جل، وتوقعات دولي��ة بارتفاع العدد 
إل��ى 6 مليون ف��ي نهاية الع��ام الجاري نتيج��ة تصاعد 
األحداث، وق��ارب عدد النازحين داخلي��ًا 7 ماليين نازح، 
علم��ًا أن اإلحصائيات المحلي��ة والدولية غير دقيقة ألنه 
يصعب الوصول إلى جميع المناطق، باستثناء المسجلين 

فعليًا في المنظمات األممية. 
الش��عب الس��وري » وليس الحكومة » هو من فتح 
بيوته وتقاس��م لقمة عيش��ه مع إخوانه ممن أجبرتهم 
الظروف على هجرة بيوتهم، واحتضن أطفالهم، وتحمل 
آث��ار لج��وء الغير إل��ى وطنه من غ��الء األس��عار وارتفاع 
اإليج��ارات وغيرها من مفرزات أي أزمة، ولم يخرج صوتًا 
سوريًا واحدًا يطالب بإقامة مخيمات لالجئين، ولم تبنى 

خيمة واحدة على األرض السورية.
وكان ال��رد صاعق��ًا، ومدوي��ًا، وعل��ى األخص ممن 
لجئ��وا إل��ى س��ورية بأع��داد كبي��رة، م��ن الع��راق أيام 
االحتالل األمريكي لها عام 2003، ومن لبنان إبان حرب 
تم��وز 2006، وقبلها إب��ان وقوع الح��رب األهلية، حيث 
أغلق��ت العراق حدوده��ا ومنعت الالجئي��ن من الدخول، 
وحاصرته��م في مخيمات مغلقة، ومنعت عليهم التجول، 
وأفرغ��ت الحكوم��ة العراقي��ة س��جونها ومعتقالتها من 
القتلة والمجرمين، وس��هلت مرورهم مع كتائب المالكي 
من المرتزقة إلى س��ورية لقتل الشعب السوري، وتدمير 
سورية، وسرقة أثارها، ومع تفاقم الوضع اآلن في العراق 
يطالب الالجئون السوريون مفوضية الالجئين إعادتهم 
إلى سورية، أو تأمين إخراجهم إلى دولة أخرى أكثر أمانًا.

وفي لبنان حدث وال حرج فقد أصبح السوريون مثارًا 
للتندر بين اللبنانيين، وهدفًا مش��روعا للقتل والمالحقة 
واالعتقال من قبل ميليش��يات ح��زب اهلل، وأعوانه ممن 
يطالبون يوميًا بإخراج السوريين وإعادتهم إلى وطنهم، 
أو بن��اء مخيمات لهم على الحدود كما فعل مؤخرا صبي 

حزب اهلل » وزير الخارجية اللبناني » واستنكر هذا الطلب 
وزير الخارجية األلماني.

نعل��م أن الضغ��ط كبيرًا عل��ى لبنان، حي��ث تجاوز 
ع��دد الالجئي��ن فيه��ا رب��ع ع��دد الس��كان، وأن الكثير 
م��ن اللبنانيي��ن الش��رفاء وخاص��ة الجمعي��ات الخيرية 
فعل��ت وتفعل كل ما بوس��عها لدع��م الالجئين وتأمين 
احتياجاتهم، والتط��وع لتدريس األطفال، إال أن الغالبية 
من الموالين إليران وأزالمها، يحاولون بش��تى الس��بل 
التضيي��ق على الالجئين لدفعهم إل��ى الفرار مرة أخرى، 
أو إعادته��م إل��ى الموت الذي هم جزء من��ه، ولم يكتف 
حس��ن نصر الالت بإرسال ميليش��ياته إلى سورية لقتل 
م��ن آواه وجماعت��ه في األم��س القريب، ب��ل يالحقهم 
في مخيماتهم، ويمارس��ه دعارت��ه اإلجرامية في اإليعاز 
للجيش اللبناني القتحام المخيمات واعتقال الناش��طين 
بحجة البحث عن مس��لحين، إضافة إلى الش��ائعات التي 

يبثها للنيل من سمعة النساء السوريات.
ورغم الوضع المأساوي في مخيمات كل من األردن 
وتركيا، اللتان تلجآن في كثير من األحيان إلغالق الحدود 
أمام الفارين من الموت، وتتركهما أليام مشردين على 
حدوده��ا إال أن وض��ع الالجئين فيهما أفض��ل حااًل من 

العراق ولبنان.
 ماليي��ن الالجئي��ن ضاق��ت به��م األرض، وتاهوا 
ف��ي أزقة وش��وارع العالم ال��ذي وقف متفرج��ًا على أكبر 
أزمة إنس��انية ش��هدها التاريخ، وبداًل م��ن العمل على 
إيق��اف هذه المهزلة والمأس��اة والعمل على وقف القتل 
والتهجي��ر، يعملون على توس��عة المخيم��ات والدعوات 
للتوطين، في تواطؤ دولي واضح وفاضح وقبول بتشريد 
الماليين وإفراغ البلد من س��كانها، من أجل بقاء اآلالف 
من عصابة القتل واإلجرام التي تغلغلت كالس��رطان في 

الجسد السوري حتى أنهكته.
س��ورية س��تكون ممثلة ف��ي كل دول العالم حيث 
وص��ل الالجئ��ون إلى أصق��اع الدنيا هربًا م��ن الجحيم، 
رغ��م مخاطر الس��فر، واالحتيال ال��ذي يتعرضون له من 
المهربين، والتعذي��ب الذي يواجهونه في بعض الدول 
األوروبية مثل اليونان وبلغاريا وايطاليا، حيث يتعرضون 
للضرب، والتحقير، واالحتجاز من قبل رجال الشرطة رغم 

أن هذه الدول ليست الهدف النهائي لهم.
منذ بداية الثورة عمد النظام إلى سياس��ة التهجير 
حي��ث عم��ل على تس��هيل منح ج��وازات الس��فر لجميع 
السوريين، وتسهيل مغادرة الناشطين، وتحريض هجرة 
م��ن بقي منهم على قيد الحياة، ولكن دون عودة، حيث 
اعتقل العديد منهم على الح��دود عند عودتهم، إلفراغ 

البل��د من الناش��طين الفعليين والفاعلي��ن في الداخل، 
ووضعهم في الخارج تحت أعين المخبرين.

التحدي األكبر أم��ام الثوار والثائرين والناش��طين 
اآلن وخاص��ة المقيمين في الخارج، ه��و دعم الالجئين، 
والوقوف إلى جانبهم، وتس��ليط الضوء على معاناتهم، 
وعل��ى الالجئين أن ال ينتظ��روا المس��اعدة كحل وحيد 
ونهائ��ي وال بد لهم من التح��رك إلعالن قضيتهم على 
العالم أجمع وإقامة نش��اطات مستمرة ويومية إن أمكن 
تش��رح للعالم قضية الش��عب الس��وري، وحقيقة النظام 
الدكتاتوري االستبدادي الذي واجه شعب طالب بالحرية، 

بالقتل والعنف والذبح والدمار والتهجير.
وعل��ى الالجئين وض��ع العودة إل��ى الوطن أولوية 
ف��ي حياتهم يعملون لها، وت��رك أثر إيجابي لهم في أي 
م��كان تواجدوا فيه، وع��دم توقف حياته��م على األكل 
والش��رب وإنج��اب األطفال ال��ذي جاوز عش��رات اآلالف 
خالل الس��نوات الثالثة الماضية، وه��ذه كارثة لوحدها، 
زيادة عدد الالجئين من األطفال الذين دفعوا ويدفعون 
الثمن األكبر منذ ب��دء الثورة، حيث يعاني أكثر من 4،3 
مليون طفل منهم 1،2 مليون الجئ من القتل واالعتقال 
والفق��ر،  الجنس��ي،  واالنته��اك  والتعذي��ب  والخط��ف 
والمرض، وس��وء التغذي��ة، والعمل في ظروف بائس��ة 
وخطيرة بالنس��بة لألطفال، وتتهددهم األمية والجهل 

البتعادهم عن المدارس والتعليم. 
كي��ف يمك��ن ألب أو أم أن يقدم��ا عل��ى اإلنج��اب 
وهم��ا يعيش��ان حي��اة المخيم��ات، وينتظ��را اإلعان��ة 
ليكم��ال يومهما، ويعلم��ان أن كارثة حقيقي��ة تنتظره، 
وهذه المس��ألة تحتاج إلى حملة توعية من الناش��طين 
المتواجدين في المخيمات للحد من زيادة حجم الكارثة 

بزيادة أعداد الالجئين من األطفال.
يذك��ر أن الي��وم العالم��ي لالجئين ال��ذي يصادف 
20 حزي��ران، خصص منذ ع��ام 2000 من قبل الجمعية 
العام��ة لألم��م المتح��دة لتس��ليط الضوء عل��ى قضايا 
ومشاكل الالجئين الفارين من أوطانهم نتيجة التهديد 
والحروب، من خالل فعاليات مختلفة، وبحث سبل تقديم 
العون لهم من قبل المفوضية العليا لش��ؤون الالجئين 
التابعة لألمم المتحدة، ووصل عدد الالجئين في العالم 
إل��ى ما يق��ارب 50 مليون الجئ نزحوا م��ن بالدهم في 

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وف��ي الي��وم العالم��ي لالجئي��ن نتمن��ى أن يكون 
هذا اليوم في العام القادم ذكرى يتناس��اها السوريون، 
ويتجاوزون أثارها في حضن الوطن، في س��ورية الحرية 

والعدالة والقانون والمواطنة الحقيقية.
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