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بعد ف�سلها يف وقف قتل ال�سوريني
الأمم املتحدة تف�سل اأي�سًا يف وقف تعذيبهم 

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
تحتف��ل األم��م المتح��دة الجه��ة المخول��ة 
بالعمل عل��ى تنفيذ االتفاقي��ات األممية باليوم 
الدولي لمس��اندة ضحاي��ا التعذيب الذي يصادف 
26 حزي��ران، رغم فش��لها الذريع في ردع نظام 
األس��د عن ممارسة أقسى وأش��د أنواع التعذيب 
وصنوفه ضد المدنيين، وفش��لها في إحالة ملف 
التعذيب ال��ذي يحتوي على عش��رات اآلالف من 
الوثائق والص��ور إلى محكمة الجناي��ات الدولية 

لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل.
أكثر من ٢ مليون إنس��ان سوري قد خاضوا 
تجرب��ة االعتق��ال، وال يزال أكثر م��ن ٢٥٠ ألف 
منه��م يعانون حت��ى اللحظة في تل��ك األقبية، 
الم��رات،  عش��رات  يومي��ًا  للم��وت  يتعرض��ون 
باإلضاف��ة إل��ى عش��رات اآلالف الذي��ن فق��دوا 
حياتهم تحت التعذيب، حتى تحول خبر الشهداء 

تحت التعذيب إلى خبر يومي.
وتقضي اتفاقية مناهض��ة التعذيب وغيره 
م��ن ض��روب المعامل��ة أو العقوبة القاس��ية أو 
الال إنس��انية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية 
العام��ة لألم��م المتح��دة ف��ي 10 كان��ون األول 
م��ن عام 1984، وبدء تنفيذه��ا في 26 حزيران 
1987، ب��أن تتخ��ذ كل دول��ة ط��رف إج��راءات 
تش��ريعية أو إداري��ة أو قضائي��ة فعال��ة أو أي��ة 
إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم 

يخضع الختصاصها القضائي.
وال يج��وز التذرع بأية ظروف اس��تثنائية أيا 
كانت، س��واء أكانت هذه الظ��روف حالة حرب أو 
تهديدا بالحرب أو عدم اس��تقرار سياسي داخلي 
أو أية حال��ة من حاالت الط��وارئ العامة األخرى 
كمب��رر للتعذيب، كم��ا ال يجوز الت��ذرع باألوامر 
الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة 

عامة كمبرر للتعذيب.
وتضمن كل دولة طرف باالتفاقية أن تكون 
جمي��ع أعمال التعذي��ب جرائم بموج��ب قانونها 
الجنائ��ي، وينطب��ق األم��ر ذات��ه على قي��ام أي 
ش��خص بأيه محاولة لممارس��ة التعذيب وعلى 
قيامه بأي عمل آخر يش��كل تواطؤا ومش��اركة 
ف��ي التعذي��ب، وتجع��ل كل دول��ة ط��رف ه��ذه 
الجرائ��م مس��توجبة للعقاب بعقوبات مناس��بة 

تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة.
واق��ع األمم المتحدة العاج��ز والمثير للجدل 
أث��ار مئات األس��ئلة ل��دى الس��وريين، ح��ول ما 
فعلت��ه للمعتقلي��ن في س��ورية خ��الل أكثر من 
ثالث سنوات لتنفيذ هذه االتفاقية، سوى القلق 
واإلدان��ة، على الرغم م��ن أن منظماتها المعنية 
تق��دم التقرير تل��و التقرير عن حج��م التعذيب 
الذي تع��رض له الناش��طون في أقبي��ة النظام 

بالوثائق والصور والشهادات الحية.
وأك��دت اللجنة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان 
أن س��ورية تع��د واح��دة م��ن أس��وأ ال��دول في 
العالم اس��تنادًا لس��جلها في ممارس��ة التعذيب 
بصورة وحش��ية ووممنهجة، بح��قّ المعتقلين 
والمحتجزي��ن تعس��فيًا، وأن التعذي��ب الممنهج 
في الس��جون ومراك��ز االعتقال الس��ورية يعود 
إلى نح��و 51 عامًا، منذ وصول ح��زب البعث إلى 
الس��لطة، ولكنه اس��تخدامه أصبح أكثر توس��عًا 

ومنهجية منذ نهاية السبعينيات وحتى اآلن.
وأوضح��ت اللجن��ة ف��ي تقري��ر له��ا به��ذه 

المناس��بة أن التقاري��ر الدولي��ة ق��د حفلت على 
مدار العقود الماضية بتوثيق ممارسات التعذيب 
عل��ى ي��د ف��روع األم��ن المختلفة في س��ورية، 
وبش��هادات مطوّل��ة من س��جناء س��ابقين عن 
هذه الممارس��ات، كما قام ع��دد من الحقوقيين 
بمحاوالت لحصر أس��اليب التعذيب المس��تخدمة 
في الس��جون ومراكز االعتقال السورية، والتي 

وصلت إلى حوالي 40 أسلوبًا.
وقال��ت: من��ذ ان��دالع االحتجاجات الش��عبية 
الس��جون  لنظ��ام األس��د، ش��هدت  المناهض��ة 
ومراكز االعتقال الس��ورية ارتفاعًا غير مسبوق 
في أعم��ال التعذيب، حيث أش��ار كل المعتقلين 
الذين أفرج عنهم إلى ممارسة التعذيب بحقهم، 
وممارس��ة التعذي��ب عل��ى األش��خاص اآلخرين 
الذي��ن اعتُقل��وا معه��م، وأي��دّ تلك الش��هادات 
منشّقون من أجهزة األمن ممن شهدوا أو شاركوا 
ف��ي تعذيب المعتقلين وإس��اءة معاملتهم، وهو 
أم��ر لم يكن موج��ودًا في أي م��ن الفترات التي 

سبقت اندالع الثورة.
وأش��ارت اللجنة إلى أدلة إضافية لممارسات 
التعذيب وهي األف��الم المصورة التي يقوم بها 
الجنود والشبيحة بتصوير أنفسهم خالل عمليات 
التعذي��ب، م��ن باب التس��لية والتفاخ��ر، وتصل 
إل��ى اإلع��الم إمّ��ا من خ��الل رف��ع الفيديوهات 
عل��ى اإلنترنت م��ن قب��ل الموالين للنظ��ام، أو 
بع��د مقت��ل أح��د الجنود، ووق��وع جه��از الهاتف 
المحم��ول بيد معارضين للنظ��ام، حيث أظهرت 
هذه الفيديوهات، والتي اصُطلح على تس��ميتها 
»بالفيديوهات المسرّبة«، معلومات واسعة عن 
التعذيب الذي يتعرّض له الموقوفون، وأساليبه 
والقائم��ون عليه.. الخ، وه��ي معلومات لم تكن 
متوفرة في أي مرحلة س��ابقة في سورية، ولم 
تك��ن المنظم��ات الحقوقية تتخيّ��ل أن تحصل 
على فيديوهات توّثق لعمليات التعذيب بش��كل 

كامل، بما فيه صور الجناة وأسمائهم.
وجاء في التقرير: منذ بدء الثورة الس��ورية 
وحت��ى اآلن ت��مّ رفع المئ��ات م��ن الفيديوهات 
المس��رّبة، والتي تظهر قوات األمن والش��بيحة 
وهي تق��وم بتعذي��ب المدنيين والعس��كريين، 
وتعذيب األطفال والنس��اء، واس��تخدام أس��اليب 
مذل��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك إجباره��م عل��ى تقبي��ل 

أحذية الجنود، وإجبارهم على الس��جود لصورة 
الرئي��س، أو إجبارهم على الق��ول بأنه ال إله إال 
بش��ار األس��د، كما قام الجنود أنفسهم بتوثيق 

عمليات االغتصاب التي قاموا بها.
وتُعدّ جريم��ة التعذيب من أصعب الجرائم 
م��ن ناحية التوثيق، حيث ال يمكن الوصول إليها 
وقد سُ��جّلت 212 حالة وف��اة تحت التعذيب في 
ع��ام 2011، بينما س��جّلت 865 حال��ة في عام 
2012، إاّل أن التوقعات تش��ير إلى أن األرقام قد 
تزيد بعش��رات األضعاف عن ه��ذا الرقم، إاّل أن 
التأّك��د من األرقام في الوق��ت الراهن قد يكون 
مس��تحياًل، حيث أّن معظم حاالت االعتقال تتمّ 
ب��دون أي س��ند قانون��ي، وال يمكن تس��جيلها، 
وبالتال��ي فإّن عددًا كبيرًا م��ن المعتقلين يمكن 
تصنيف��ه ضم��ن المختفي��ن قس��ريًا، وال يمكن 

التأكد من مصيرهم.
وفي الحاالت التي تمّ توثيقها، فقد سُّلمت 
الجث��ث إلى األهال��ي لدفنها، ويظه��ر عليها آثار 
التعذيب القاس��ي، بما في ذل��ك الكيّ والصعق 
الكهربائ��ي، وقط��ع بع��ض أجزاء الجس��م، كما 
حص��ل ف��ي ح��االت كثيرة، مث��ل حالة الناش��ط 
غياث مطر، والذي سُ��ّلمت جثت��ه إلى أهله يوم 
2011/10/9، بعدم��ا ت��مّ اس��تئصال حنجرت��ه 
ووضعها بكيس بالستيكي، وحالة الطفل حمزة 
الخطيب، والذي تم تسليم جثمانه ألهله بتاريخ 
2011/5/21، وق��د تمّ قطع عضوه التناس��لي، 

باإلضافة إلى تعرّضه لتعذيب قاٍس.
وف��ي 2014/1/20 نُش��ر ع��ددٌ م��ن صور 
مسربة، مما مجموعه 55 ألف صورة ألحد عشر 
معتقاًل ُقتلوا تحت التعذيب في فرع أمني واحد، 
ضم��ن تقرير حقوق��ي دولي وّثق ه��ذه الصور 
وتأّكد من مصداقيتها. وقد تمّ تس��ريب الصور 
من خالل الضابط المسؤول عن تصوير الجثث، 
والذي انشقّ الحقًا، وأحضر الصور معه، وتمّت 
مقابلته م��ن قبل اللجنة ثالث م��رات، ووصفته 

بأّن مصدر جدير بالثقة.
وقد وّف��رت الم��واد المس��ربة أدوات توثيق 
ل��م تك��ن متوّفرة في الس��ابق، بم��ا يُمّكن من 
محاسبة الجناة أمام محاكم مختصة، كما مّكنت 
الوثائ��ق المس��رّبة م��ن توثي��ق أس��ماء الجناة 
وأس��ماء الضحاي��ا، وتوثي��ق وس��ائل التعذيب، 

عمل للفنانة السورية عزة أبو ربيعة
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وتوثيق تسلسل القرار في تنفيذ عمليات التعذيب.
وقد وّثق تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
المعنية بسوريا، والذي ُقدّم لمجلس حقوق اإلنسان 
يوم 2014/2/12، هذه الممارس��ات، وأش��ار إلى أن 
التعذيب وإس��اءة المعاملة تُمارَس عادًة في مرافق 
االحتجاز الرس��مية، وال س��يما لدى أجهزة المخابرات 
مثل فرع األمن السياسي في حلب، وفرع المخابرات 
العس��كرية 227، وفرع المخابرات العس��كرية 215، 
وفرع المخاب��رات الجوية في المزة، وفرع الش��رطة 
العسكرية في القابون، وسجن صيدنايا في دمشق، 
وس��جن غرز المركزي ف��ي درعا، وف��رع المخابرات 
العس��كرية في حم��ص. وما زالت أس��اليب التعذيب 
التي تش��مل الض��رب المبرح على ال��رأس ومختلف 
أنحاء الجسد، والتعليق من الذراعين لفترات طويلة، 
والتعذيب الجنس��ي، مس��تمرة كما س��بق أن وثقتها 
اللجن��ة. وقد ظه��رت على أجس��ام الضحايا إصابات 

تدل على نمط من التعذيب.
وتُشير ش��هادات المعتقلين، والمواد المسرّبة 
الت��ي توثق عملي��ات التعذيب، إل��ى أن أجهزة األمن 
السورية ال تتورّع عن اس��تخدام أي أسلوب وحشي 
لتعذي��ب المعتقلي��ن، بما ف��ي ذلك الض��رب المبرح 
ب��كل األدوات، والصعق الكهربائ��ي، واقتالع أعضاء 
الس��جين،  واغتص��اب  األعي��ن،  وخاص��ة  بش��رية، 
وتعذيب األعضاء التناس��لية، والخنق، والحرمان من 
النوم، وباإلضافة إلى التعذيب المباش��ر، فإّن أجهزة 
األمن الس��ورية تقوم بممارس��ة التعذيب المستمر 
طيلة فت��رات االعتقال، من خ��الل األوضاع الصحية 
والبيئة الرديئة داخل أماكن االحتجاز، والحرمان من 
الطعام، مما أدّى إلى وفاة عدد كبير من المعتقلين 
نتيج��ة لتفش��ي األمراض داخل الس��جن أو بس��بب 

نقص الغذاء.
وق��د أظهرت الصور المس��ربة لضحايا التعذيب 
أن معظ��م الس��جناء يُعانون من هزال ش��ديد، وأّن 
نقص الغذاء قد يكون س��بب وفاته��م. كما أظهرت 
صور نش��رها الصحفي المؤيد للنظام ش��ادي حلوة 
من داخل س��جن حلب المركزي بتاريخ 2014/5/22 
س��وء األوضاع المعيش��ية والصحية داخل الس��جن، 
وأن السجناء يُعانون من هزال شديد، باإلضافة إلى 

وجود أطفال داخل السجن.
كم��ا يُح��رم الس��جناء والمحتجزون م��ن كافة 
الحقوق السياس��ية والمدني��ة والقانوني��ة، بما في 
ذل��ك الحق ف��ي معرف��ة التهم��ة الت��ي اعتقلوا من 
أجله��ا، والحق بعرضه��م على محكم��ة، والحق في 
توكيل مح��ام، والحق ف��ي االتصال بذويه��م.. إلى 
غير ذلك من الحقوق األساس��ية المتعارف عليها في 
القواع��د الدنيا لمعاملة النزالء، وال تقتصر سياس��ة 
التعذيب الممنهج الممارسة في مراكز االحتجاز على 
ممارس��ة التعذيب بحق المعتقل، بل يمتد ذلك إلى 
أسرته، حيث يتم اعتقال أفراد األسرة » بما في ذلك 
األطف��ال » وتعذيبهم، واغتصابهم أمام الس��جين، 
من أجل إجباره على اإلدالء بالمعلومات التي تريدها 

سلطات االعتقال.
تُظه��ر كل االنته��اكات والجرائ��م الت��ي يقوم 
بها النظام الس��وري عدم اهتم��ام مرتكبي الجرائم 
بإخفاء جرائمهم، بل والتفاخر بها وتوثيقها ونشرها 
من قبلهم، ويعكس هذا التوجّه المستمر من طرف 
النظ��ام ومؤيّدي��ه األثر ال��ذي تركه غي��اب القانون 
الدولي عما يحدث في سورية، وغياب اإلرادة الدولية 
لمحاس��بة مرتكبي الجرائم، وهو األمر الذي أدركوه 

بشكل واضح، ويتصرّفون بناء عليه.
اإلنس��ان  لحق��وق  الس��ورية  اللجن��ة  وح��ذرت 
م��ن خطورة تجاه��ل المجتم��ع الدول��ي لالنتهاكات 
الخطي��رة لحقوق اإلنس��ان في س��ورية، وأكدت أن 
غياب المحاس��بة بحق مرتكبي الجرائم في سورية، 
والدفع باتجاه إعادة إدماجهم في العملية السياسية 
سيُس��اعد ف��ي اتس��اع نط��اق العن��ف في س��ورية 
والمنطق��ة، وانهيار منظومة القانون في المنظومة 
القيمية للفرد الس��وري، وهي مس��ؤولية ينبغي أن 

يتحمل المجتمع الدولي عواقبها.

"س��مارت"  وكال��ة  مراس��ل  استش��هد 
الس��ورية لألنب��اء محم��د طعان��ي الملقب ب� 
"نص��ر الحوران��ي" متأث��رًا بج��راح أصيب بها 
ف��ي قصف ج��وي على ح��ي العباس��ية بدرعا 
األس��بوع الفائت، حسبما أفاد مكتب "سمارت" 
هناك، وقال المكتب إن مراسل الوكالة توفي 
بع��د فت��رة غيبوبة دام��ت نحو س��تة أيام في 

مستشفى "األميرة بسمة" باألردن.
وأوض��ح أّن طعمان��ي أصي��ب بنزيف في 
الدماغ وش��ظايا في مناط��ق مختلفة بالصدر 

والبطن، إحداها قريبة من القلب، إضافة إلى 
كسر بالفخذ وخلع في الحوض.

المراس��ل كان  أن  إل��ى  المكت��ب  وأش��ار 
يصور قص��ف الطيران لألبنية الس��كنية في 
حي العباسية، من سطح بناء مكون من ثالث 
طوابق، دمر بش��كل كامل الحقًا، بعد سقوط 

برميل متفجر عليه.
ودف��ن الش��هيد محم��د طعاني ف��ي بلدة 
سحم الجوالن بتاريخ 27 / 6 / 2014، مسقط 

رأس والدته، حسب وصيته.

نعى المركز اإلعالمي في مدينة تلبيسة 
استشهاد الناشط اإلعالمي حازم المحمد، أبو 
ن��ورس أثناء تغطيته للمع��ارك على جبهة أم 

شرشوح.
والش��هيد حازم المحم��د كان أول معتقل 

2011 عل��ى   /  3  /26 بتاري��خ  ف��ي تلبيس��ة 
اثر مش��اركته ف��ي المظاهرات، وش��ارك في 
الدف��اع ع��ن مدينت��ه ورف��ض الخ��روج منها 
خالل االجتي��اح األول والثاني للمدينة، وصوّر 
االعتقاالت والمداهمات فيها، رغم التهديدات 

التي تعرض لها.

ال�سحفي ن�سر احلوراين "حممد طعماين"
يلتحق بقافلة ال�سهداء الإعالميني

النا�سط الإعالمي حازم املحمد، اأبو نور�س
يلتحق بقافلة ال�سهداء الإعالميني
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افتتاح من�ساأة الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية يف خميم 
الزعرتي لالجئني ال�سوريني يف الأردن

افتتح��ت األس��بوع الماضي منش��أة الرعاية 
الصحي��ة األساس��ية لمخي��م الزعت��ري لالجئين 
الس��وريين ف��ي األردن الذي يس��تضيف حوالي 
90 أل��ف الجئ بدعم من حمل��ة »القلب الكبير« 

لألطفال السوريين الالجئين
ويأت��ي الدع��م ال��ذي تقدمه حمل��ة »القلب 
الكبي��ر« للعيادة الصحية كجزء من منحة بقيمة 
5 ماليي��ن دوالر أميركي ته��دف إلى دعم جهود 
المفوضية السامية لشؤون الالجئين في القطاع 

الصحي في األردن.
ونق��ل مركز أنباء األم��م المتحدة عن اندرو 
هارب��ر، ممث��ل المفوضي��ة ف��ي األردن قول��ه: 
إنش��اء العي��ادة لتوفي��ر الخدمات لم��ن فروا من 
وي��الت الحرب في س��ورية يش��كل خطوة أخرى 
في المس��ار الصحيح، موضحًا أن الفريق الطبي 
ال��ذي يعمل عب��ر منظمة غير حكومي��ة أردنية، 
وهي جمعية الع��ون الصحي األردنية قادر على 
تأمين أعلى مس��توى من الرعاية الصحية على 

مدى 24 ساعة في اليوم.
وتعم��ل ه��ذه المنش��أة عل��ى مدى س��بعة 
أي��ام في األس��بوع وتس��تقبل حوال��ي 500 إلى 
600 مري��ض ف��ي الي��وم، وتتضم��ن الخدمات 
الت��ي يقدمها المرك��ز الرعاية الصحي��ة األولية 
والصحة النفس��ية والصحة اإلنجابية باإلضافة 
إل��ى خدم��ات التأهيل الطب��ي والتغذي��ة وإدارة 
األمراض المزمنة غير المعدية وخدمات اإلحالة.

وق��د زُوَد المركز الصح��ي بمختبر مركزي 
وقسم للطوارئ وقس��م لخدمات ما بعد الوالدة 
ومراف��ق مخصص��ة للصح��ة العقلي��ة وإع��ادة 
تأهي��ل ذوي اإلعاق��ة باإلضاف��ة إل��ى صيدلي��ة 

ومخزن طبي.
وقالت مري��م الحمادي: المديرة المس��اعدة 
لحمل��ة »س��الم ي��ا صغ��ار« إن »االحتياجات في 
مج��ال الصحة هائلة في المخي��م خصوصًا بين 
النس��اء واألطفال الذين يش��كلون غالبية سكان 
المخي��م«، وأضاف��ت أنه »نظرًا للح��االت البالغة 
الضعف التي تُصادَف في المخيم، يعتبر الدعم 

المعزز م��ن المجتم��ع الدولي ضروري��ًا لضمان 
تلبي��ة االحتياج��ات الماس��ة ف��ي مج��ال الصحة 

بشكل مناسب.
وكان��ت الحكوم��ة اإلماراتي��ة تعه��دت ف��ي 
نيس��ان الماض��ي بتقديم مبل��غ 5 ماليين دوالر 
أميرك��ي دعم��ًا للمفوضي��ة ف��ي األردن وذل��ك 
ف��ي مجاَلي الرعاي��ة الصحية والمي��اه والصحة 
العامة والنظافة. ويبلغ عدد الالجئين السوريين 
المسجلين حاليًا لدى المفوضية في األردن 600 

ألف الجئ.

نساء في منشأة الرعاية الصحية األساسية في الزعتري

أزاحت سورية أفغانس��تان عن الموقع الذي 
احتلت��ه لس��نوات طويل��ة كأقل دول��ة تنعم في 
السالم في العالم وتقدمت عليها بحسب مؤشر 
الس��الم العالم��ي الذي صدر مؤخ��رًا قبل اندالع 

األحداث في العراق.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن س��ورية حلت هذه 
الس��نة محل أفغانستان كأس��وأ دولة في العالم 
على هذا الصعي��د، والعراق والس��ودان واليمن 

ولبنان بين األسوأ عربيًا أيضًا.
واحتفظ��ت أيس��لندا بمكانها كأكث��ر الدول 
تمتع��ًا بالس��الم، باإلضافة إل��ى 6 دول أوروبية 
وكن��دا وأس��تراليا، التي احتلت المراكز العش��رة 

األول��ى كأكث��ر دول تتمتع 
بالسالم على أراضيها.

أما العراق فقد جاء في 
المركز الراب��ع كأقل الدول 
وذل��ك  بالس��الم،  تمتع��ًا 
قبل أيام م��ن بدء األحداث 
العراقية الحالي��ة، التي قد 

تؤثر على تلك المرتبة.
الوالي��ات  حل��ت  وق��د 
المتحدة في المرتبة ال�101 
تفجي��رات  بتأثي��ر  ربم��ا 
بوس��طن األخي��رة، بينم��ا 
بموقعها  روس��يا  احتفظت 
ال���152 وج��اءت بريطاني��ا 

في المرتبة ال�47.
يص��در المؤش��ر ع��ن 
والس��الم،  االقتصاد  معهد 
23 معيارًا، أبرزها  ويعتمد 

الحف��اظ على األم��ن والس��المة، وم��دى التأثر 
بالصراعات الداخلية والخارجية، فضاًل عن مدى 
»عس��كرة« الدولة وتس��لحها، ويقي��س التقرير 
ق��وة المواقف والمؤسس��ات والهياكل في الدول 
في دعمها للس��الم، وهو م��ا يوفر إطارا لتحديد 
قدرة أي دولة من خالل مؤسس��اتها على القدرة 

بالتكيف والحفاظ على مجتمع سلمي.
ويصنف التقري��ر الدول ضمن 5 تصنيفات، 
يمن��ح أفض��ل تصني��ف فيه��ا )منخفض ج��دًا( 
نقطة واحدة، وهي ال��دول التي يثق مواطنوها 
بغالبيته��م ببعضهم بعضا وبالحكومة وتش��هد 
مس��تويات منخفضة جدا من تواجد قوات األمن 

الداخل��ي، والتصني��ف الثان��ي )منخف��ض( الذي 
يمنح نقطتين للدول التي يسودها مناخ إيجابي 
ع��ام م��ن الثق��ة بي��ن المواطني��ن والحكومة، 
وثالث نقاط للتصنيف )المتوس��ط( الذي تتوافر 
فيه درجة متوس��طة من الثق��ة بين المواطنين 
والحكوم��ة، وأربع نق��اط لل��دول ذات التصنيف 
)العال��ي(، والت��ي تعان��ي م��ن ارتف��اع كبير في 
عدم الثق��ة بين المواطني��ن والحكومة وارتفاع 
مس��تويات تواج��د عناص��ر األمن الداخل��ي، أما 
التصني��ف األخير )العال��ي ج��دًا(، فيمنح خمس 
نق��اط للدول الت��ي تعاني من ارتف��اع كبير جدا 
في انع��دام الثقة بي��ن المواطني��ن والحكومة، 
ويك��ون مواطنوها حذرين 
م��ع  تعامله��م  ف��ي  ج��دا 
اآلخرين، فضاًل عن ارتفاع 
معدل انتش��ار قوات األمن 
المجتمع��ات  وه��ي  فيه��ا، 
التي يصفها التقرير بأنها(

مجتمعات مغلقة(.
تقدي��ر  وبل��غ  ه��ذا 
اآلث��ار االقتصادية الحتواء 
العن��ف العالم��ي والتعامل 
م��ع تداعيات��ه خ��الل العام 
تريليون��ات   9.8 الماض��ي 
بحس��ب  أميرك��ي  دوالر 
ه��ذا  يع��ادل  المؤش��ر، 
ف��ي   11.3 نس��بة  الرق��م 
المائ��ة من النات��ج المحلي 
ويوازي  العالمي،  اإلجمالي 
ضع��ف حج��م 54 دولة في 

االقتصاد اإلفريقي.

�سورية حتتل موقع اأفغان�ستان وتتقدم كاأقل دولة تنعم بال�سالم يف العامل
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ف��ي احتفاٍء بالم��زاج الكوني الذي يس��حره 
البرازيلي��ون برقصهم وغناءهم واس��تخدامهم 
للجس��د وتطويع��ه، ظه��رت اللحظ��ة األممي��ة، 
لحظة افتت��اح الموندي��ال، حيال خ��الف واتفاق 
عل��ى تنظي��م الخ��الف في وق��تٍ واح��د، ليبدو 
العالم لس��اعاتٍ قليلة في مظهر األمة الواحدة، 
نوعًا من التواطؤ المنظم على انتزاع كرة القدم 
م��ن القومية والعنف، وجعله��ا لحظًة تمعن في 
الكرنفالية، حت��ى لتتخذ طابع��ًا تنكريًا، يغطي 

اآلالم التي تعيشها البشرية المتعثرة. 
كرة القدم حرب كالس��يكية، لكنها في حال 
تداخ��ل الفريقين، حربٌ أهلي��ة أيضًا، واختالط 
أن��واع الحروب فيها وامتداده على رقعة الملعب، 
يخاطب��ان وتائ��ر العن��ف وموجات��ه الكثيرة في 
نفوسنا، فكيف والفريق المقاتل قد يحمل علم 
بلدنا، وواقع الحال أن مجرد االتفاق على متابعة 
ه��ذه الح��رب بالتلفزي��ون يعني أن ك��رة القدم 
أقرب إلى تنفيس العنف منها إلى العنف وأش��به 

كثيرًا بمسرحة غريزة القتل منها بإطالقها.
قال الروائ��ي واألكاديم��ي المعروف لويس 
غارس��يا غونزالي��س، ف��ي مق��ال ل��ه نش��رته 
صحيفة إإلسبكتادور الكولومبية، إن كرة القدم 
ربما بدأت كلعبة، لكنها أصبحت بالنسبة للناس 
بدي��اًل عن كثير من جوان��ب الحياة، بما في ذلك 
السياس��ة والحرب، وأش��ار غارس��يا إلى أنه في 
البداي��ة، لع��ب الناس ك��رة القدم مس��تخدمين 
الحج��ارة. »كان��ت لعب��ة م��ن أج��ل المتع��ة منذ 
البداية، وشّكلت نوعًا أشبه بالمنافسة بين رجال 
الكه��وف. ثم ظه��رت التكتيكات واس��تراتيجيات 
اللعب. وف��ي وقت الحق، أصبحت فنّ��ًا ورياضًة 

ومهن��ًة. وبات��ت تس��يطر اآلن على 
جزء هائ��ل من المجتم��ع، تأرِجحه 

يمينًا ويسارًا«.
الروائ��ي المجري »جيس��والدو 
بوفالين��و« يفس��ر عش��ق العال��م 
للموندي��ال بم��ا يل��ي: » إن إدم��ان 
لعي��ش  الن��اس  يدف��ع  المعان��اة 
األحداث الس��عيدة بطريقة مفرطة 
غي��ر طبيعي��ة. وبالتال��ي، ف��إن ما 
ينبغ��ي أن يوّل��د الس��عادة ي��ؤدي، 
في مفارقة رهيبة، إلى المأساة »، 
أم��ا أمبرتو إيك��و فيعرفها بوصفها 

»أسهل بديل للحوار السياسي«.
الراحل  األميرك��ي  الس��يناتور 
كتاب��ه  وف��ي  فولبراي��ت  ويلي��ام 
»ثمن اإلمبراطوري��ة« الصادر عام 
1989، يقدم توصيفًا لعالقة الكرة 
بالسياس��ة، وتحديدًا المفارقة بين 
لعب��ة الك��رة والص��راع األميرك��ي 
-  الس��وفييتي ف��ي مرحل��ة الحرب 
الب��اردة فيقول: » إن ه��ذا الصراع 
ال يمكن أن يك��ون مماثاًل للتنافس 
حول من تكون له الكلمة العليا في 
ملع��ب لك��رة الق��دم، وعلى عكس 
التناف��س الرياضي ال��ذي ال يؤذي 
أحدًا، وإنما يستمتع الجميع به، فإن 
ح��دة التناف��س الدولي ليس��ت من 
دواعي الم��رح، وخصوصًا في ظل 

انتشار أسلحة الدمار الشامل ».
كما أن حدث المونديال بحد ذاته 
يعد تزويرًا للواقع، كأن يبدو النظام 
والمغل��ق وهو يس��تقبل  القمع��ي 
الموندي��ال نظامًا منفتح��ًا وملونًا، 

وتب��دو األمة موحدة وراء علمها ونش��يدها، فيما 
تتس��تر خالفاتها وتغيب تناقضاتها، خصوصًا أن 
الجميع على تمايزهم، يتس��اوون في مش��اهدة 

اللقطة التلفزيونية نفسها.
الباح��ث الس��وداني أحمد حس��ن أحمد وفي 
كتابه » كرة القدم في سياق الحراك االقتصادي 
والسياس��ي واالجتماع��ي »يق��ول »ظاهرة كرة 
الق��دم ه��ي أكث��ر الظواه��ر ب��روزا ف��ي الحياة 
االجتماعية للمجتمعات الحديثة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر مرورا بالقرن العشرين والى الوقت 
الحاض��ر بل ال تزال ت��زداد زخما م��ع االيام وقد 
اتس��ع انتشارها مع وس��ائط النقل الحديثة إلى 
جمي��ع دول العالم ونالت ب��ال منازع صفة اللعبة 

الشعبية االولى.«
يمي��ل جمعٌ م��ن المثقفين س��نويًا باقتراح 
منح جائ��زة نوبل للس��الم للفيفا، عل��ى اعتبار 
كرة القدم لعبة تفري��غ الطاقات االيجابية ولغًة 
للحوار بين الش��عوب، ويرى فري��قٌ آخر أنه مع 
تطور األح��داث والصراع��ات الفردي��ة والنوادي 
وتأثي��رات االس��تثمار المال��ي وش��راء الن��وادي 
واس��تخدام األحزاب والسياس��يين لتل��ك اللعبة 
ق��د حولها من لعب��ة ايجابية تنافس��ية حرة إلى 
لعبة س��باق نحو النصر تش��به طبيعة الحروب، 
كم��ا تش��كل المباري��ات برأيهم مناس��بًة إلحياء 
الخصومات الوطنية واس��تحضار أشباح الحروب 
الماضية، فحت��ى يومنا هذا مازال الفرنس��يون 
واأللم��ان يلعبون عل��ى خلفية الح��رب العالمية 
الثاني��ة، وأثناء نهائي��ات كأس األمم اآلس��يوية 
لعام 2004، التي وضعت الصين في مباراة ضد 
الياب��ان، ارتدى مش��جعو الفري��ق الصيني أزياًء 

عسكرية تش��به تلك التي كانت ترتديها القوات 
اليابانية أثناء ثالثينيات القرن العش��رين، وذلك 
للتعبي��ر عن عداوته��م للفري��ق الياباني. ولوح 
مش��جعون صينيون آخ��رون بلوح��ات مخطوط 
عليه��ا الرقم ثالثمائة ألف، في إش��ارة إلى عدد 
الصينيين الذين قتلهم الجيش الياباني في عام 

.1937
ولعل الحادثة األكبر في العالم، هي الحرب 
الت��ي وقعت بين دولتي الس��لفادور وهندوراس 
والتي س��ميت »ح��رب ك��رة الق��دم«، وقدعانت 
العالقات بين الدولتين توترًا واضطرابات كبيرة 
قب��ل المباراة، فالس��لفادور الرازح��ة تحت حكم 
اإلقط��اع ع��ام 1969 والذي س��يطر عل��ى كافة 
األراضي الصالحة للزراعة، مما دفع لهجرة أكثر 
من 300 ألف من فالحي الس��لفادور الفقراء إلى 
جارته��ا هن��دوراس، الفقيرة مثله��ا، األمر الذي 
أدى إل��ى ارتفاع نس��بة البطالة ف��ي البالد التي 
كان س��كانها مليوني��ن و233 ألف نس��مة، لكن 

مساحتها تزيد على 70 ألف كيلو متر مربع.
وزادت األم��ور تعقي��دًا بي��ن الدولتين قبل 
المب��اراة، حي��ث قررت حكومة هن��دوراس حظر 
امت��الك األراض��ي عل��ى مواطن��ي الس��لفادور، 
كم��ا ط��رد س��لفادوريين عاش��وا فيه��ا ألجيال، 
وعل��ى أثرها، انقطع��ت العالقات الدبلوماس��ية 
البلدي��ن، ولعب��ت وس��ائل اإلع��الم ف��ي  بي��ن 
البلدي��ن دورًا تحريضيًا،وف��ي تصفيات بطولة 
كأس العال��م بك��رة الق��دم لع��ام 1970، دخلت 
هن��دوراس والس��لفادور ف��ي مواجهة حاس��مة 
لتحديد الفريق الذي س��وف يتأه��ل إلى المباراة 
النهائي��ة الت��ي تق��رر إقامته��ا عل��ى ملعب في 
المكس��يك وفازت الس��لفادور 2/3 
في الوق��ت اإلضافي، فصعدت إلى 

الدور النهائي للتصفيات.
أهال��ي  م��ن  اآلالف  ن��زل 
هن��دوراس إلى الش��ارع غاضبين، 
فق��راء  عل��ى  يعت��دون  وراح��وا 
عنده��م،  المقيمي��ن  الس��لفادور 
مهاجم��ة  إل��ى  األم��ور  وتط��ورت 
أحياء يقيم��ون فيه��ا، ممن اضطر 
بالده��م  إل��ى  للف��رار  معظمه��م 
وبيوته��م،  ممتلكاته��م  تاركي��ن 

واندلعت الحرب.
وبدأ القتال فجأة برًا وجوًا في 
14 تموز 1969، وانتش��رت القوات 
البرية للجيشين على طول الحدود، 
المدفعي عش��وائيًا  القص��ف  وبدأ 
من الطرفين عل��ى القرى والبلدات 
ف��ي البلدي��ن، وانتهك��ت طائ��رات 
هندوراس أجواء الس��لفادور مرات 
ومرات، ف��ردت الس��لفادور بهجوم 
بري واس��ع النطاق وتوغلت قواتها 
لمس��افة زادت عل��ى 60 كيلومترًا 
داخ��ل أراض��ي الهن��دوراس، لذلك 
ردت هن��دوراس بغضب، وقصفت 
مدينتي س��ان س��لفادور وأكابوتل 
بالقناب��ل، فقتلت مئ��ات المدنيين، 
س��اعة   100 الح��رب  واس��تمرت 
 4000 م��ن  أكث��ر  بقت��ل  وانته��ت 
إنسان، معظمهم مدنيون، ومعهم 
10 آالف مش��وّه و120 ألف مشرد، 
ودمار مئات البيوت والمنش��آت التي 
تزي��د قيمته��ا الي��وم عل��ى ثمانية 

مليارات دوالر.
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الكـــرة واحلــرب

  ياسر مرزوق
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اخلــذلن الكبيــر..
�سل�سلة تن�سرها �سوريتنا عن كوالي�س وحدة 

تن�سيق الدعم )6(

  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 ل توجه التهامات ول ت�سيء لأي �سخ�سيات طبيعية اأو اعتبارية، واإمنا تن�سر ما وردها من 
اأنها تقف على م�سافة واحدة من جميع الأطراف 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 منعزًل 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 والإعالم بعد انتهائنا من ن�سر هذه ال�سل�سلة.

وحدة VS حكومة
ف��ي تش��رين الثان��ي م��ن الع��ام الماضي 
أعل��ن االئتالف الوطني الس��وري لق��وى الثورة 
والمعارضة تشكيل حكومة مؤقتة رحبت الدول 
الغربي��ة به��ا، واعتبرت الخط��وة دلي��اًل جديدًا 
عل��ى جاهزي��ة الكيانات السياس��ية الس��ورية 
المعارضة، للدخول في عملية تفاوض مباشرة 
م��ع النظ��ام ف��ي مؤتم��ر جني��ف، من��ذ ظهور 
الحكومة التي ترأس��ها مباش��رة أحم��د طعمة، 
ظهرت عق��دة قانوني��ة تتعلق بوج��ود الوحدة 
وتابعيتها لالئت��الف أم للحكومة، العقدة أثارت 
جداًل متواصاًل لم ينتهي حتى الساعة، تفاصيل 

الجدل تلخصت بسؤال واحد:
لم��ن يق��دم المانحون الم��ال، للوح��دة، أم 

للحكومة المؤقتة.؟
اإلجابة على هذا السؤال ُأجلت، وحل محلها 
التناف��س الكبير بين الكيانين التنفيذيين على 
الحص��ول عل��ى الدعم واللق��اء م��ع المانحين، 
وم��ع أن عدد من ال��وزارات التي ش��كلت ضمن 
الحكوم��ة كل��ن م��ن المفت��رض أن تقوم هي 
بمه��ام الوح��دة ك��وزارة اإلغاث��ة ووزارة البنية 
التحتي��ة وزارة المالية ووزارة الزراعة والري إال 
أن الوح��دة اس��تمرت بعمله��ا دون أي تراجع أو 
مراجعة، اللجنة السياس��ية في االئتالف قررت 
مؤخرًا تش��كيل لجنة تقنية لتحدي��د مهام كل 
م��ن الوحدة والحكومة وفصل العالقات بينهما، 
ق��رار تش��كيل اللجنة أت��ى بعد ق��رار االئتالف 

بضم الوحدة للحكومة المؤقتة.
منذ تش��كيل الحكومة اعتب��ر المانحون أن 
الدع��م يجب أن يقدم للوحدة، هذا يخفي رغبة 
سياس��ية بع��دم دع��م الحكوم��ة المؤقت��ة من 
دول وحكومات غربي��ة وعربية على رأس تلك 
األمريكية،رغم إلحاحها على تش��كيلها سابقًا، 
يقول مطلع��ون على الملف الكام��ل للتنافس 

الحاص��ل بي��ن الوح��دة والحكوم��ة، أن المانح 
الغرب��ي وم��ن خلف��ه دول وحكوم��ات عربي��ة 
وغربي��ة ال ترغ��ب بتقديم أي دع��م للحكومة 
غير ذل��ك اإلعالمي، ال��ذي ال يتخطى الترحيب 

بتشكيل الحكومة.
تتش��بث إدارة الوح��دة باس��تمرار ش��كلها 
اإلداري المنفصل عن الحكومة )تعتبر األتاسي 
وف��ق معلوماتن��ا أن الوح��دة م��ن الممك��ن أن 
تستمر لعشر سنوات قادمة( وتسعى من خالل 
ما بنته م��ن عالقات مع المانحي��ن حول العالم 
للمحافظة عل��ى وجودها، وعدم ت��رك المجال 
أمام الحكوم��ة للدخول في أي نش��اط أو عمل 
أو مش��روع يتعلق بالعمل اإلغاثي واإلنس��اني 
في داخل األراضي الس��ورية، المدير التنفيذي 
أس��امة قاضي والذي اس��تقال قب��ل أيام فقط 
كان يردد أنه مع بقاء الوحدة ودعمها حين كان 

يلتقي بالمانحين.
تقول معلومات س��وريتنا أن التنافس بين 

الوحدة وبين الحكومة يخفي فضاًل عن ما ذكر 
أنف��ًا رغبة أعل��ى من الكياني��ن، إال وهي رغبة 
رئي��س االئتالف أحمد الجربا، الذي ال يريد منح 
أحمد طعم��ة رئيس الحكوم��ة المؤقتة المزيد 
من الصالحيات أو األدوات أو القدرات التي تقوي 
الحكومة وتعزز مكانتها على الساحتين الدولية 
والمحلي��ة، مما س��يعني برأي الجرب��ا تقليص 
صالحيات االئتالف، لذلك يترك اإلشكال معلقًا، 
رغم ق��رار االئتالف بالضم، وما قرار تش��كيل 
لجنة تقنية على نس��ق لجان تش��كلها حكومة 

النظام إال محاولة لكسب الوقت والمماطلة.
التناف��س س��بب تبدي��دًا للق��درات المالية 
القادم��ة إل��ى الش��عب الس��وري، وه��و الدعم 
المال��ي القلي��ل أص��اًل، فض��اًل عن أن الش��رخ 
الكبي��ر بي��ن الكياني��ن وص��ل حت��ى للمانحين 
الذين تش��تتوا بي��ن الوحدة والحكوم��ة )نعني 
هنا المانح��ون الصغار وليس مانحون من وزن 

واشنطن ولندن(.

�سيالحظ القارئ للمعلومات القادمة اأنها ل تتعدى اأن تكون روؤو�س اأقالم فقط، وهذا يعود ل�سببني، اأولهما اأن �سوريتنا اآثرت اأن ل 
تن�سر اإل تلك املعلومات التي تاأكدت منها ب�سكل ل يقبل ال�سك، وثانيهما هو اأن اأطرافًا و�سخ�سيات عدة رف�ست التعاون مع �سوريتنا 
ب�سكل كايف اأو توقفت عن التعاون اأو اأعطت مواعيد مل تفي بها، خ�سو�سًا بعد التغيريات الأخرية التي ح�سلت يف اإدارة الوحدة.
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الغادري موظفة اأم ل؟

تتكاث��ف المعلوم��ات ح��ول دور م��ا لنغ��م 
الغ��ادري في وحدة تنس��يق الدعم، إال أن الثابت 
ال��ذي تأك��دت من��ه س��وريتنا ه��و أن الغ��ادري 
امتلك��ت كلمة نافذة في أروقة الوحدة باإلضافة 
لبريدًا الكترونيًا باس��مها ضمن البريد الرس��مي 
لوحدة تنس��يق الدعم وهو الخاص بالموظفين 
والعاملي��ن ف��ي الوح��دة، وكثي��ر م��ن موظفي 
الوح��دة كان��وا يظن��ون أن الغ��ادري هي ضمن 
طاقم عمل الوحدة، حيث كانت تحضر اجتماعات 
الوح��دة الداخلي��ة وتش��ارك به��ا وتق��ول رأيها 
وتقدم المش��اريع، فيما كانت االتاس��ي بدورها 
تطل��ب م��ن موظفيها االط��الع عل��ى اقتراحات 
الغ��ادري وتصوراته��ا اإلغاثية، الحق��ًا تم إلغاء 
البري��د االلكتروني الخاص بالغادري، ولم يقدم 
أي تفس��ير لتواجده��ا ضم��ن مكات��ب الوح��دة 

وتدخلها في تفاصيل العمل.
م��ن المعلومات الموثقة أيض��ًا، أن الغادري 
كانت تتصل بموظفي الوحدة بش��كل شخصي 
المناط��ق  لبع��ض  الدع��م  بتقدي��م  وتطال��ب 
السورية "الالذقية تحديدًا"، الغادري التي ترأس 
منظمة "بحر"، كانت تحاول أن تحصل على دعم 
لمش��اريع عن طريق وحدة تنس��يق الدعم، وقد 
تمكن��ت من الحصول على بعض الدعم، س��واء 
للمجال��س المحلية في الالذقية أو لمنظمات في 

مناطق مختلفة باسم منظمتها وغيرها.

�سوريا بالأخ�سر  IN GREEN
أطلقت وح��دة تنس��يق الدعم حملة س��وريا 
باألخض��ر، الحملة اإلغاثية كان��ت فكرتها مبتكرة 
وال تقتصر على إيصال المس��اعدات الغذائية إلى 
المحتاجي��ن بالداخل فق��ط كما ج��رت العادة في 
حمالت س��ابقة، بل تهدف إل��ى التخلص من أكبر 
أخطاء المعارضة الس��ورية عل��ى اإلطالق، وهي 
س��د الفراغ السياس��ي الذي خلفه سقوط النظام 
في المناطق المحررة، كان المش��روع الذي يقول 
القائمون عليه إنه بعيدًا عن السياسية والعسكرة، 
يتزام��ن م��ع الهزيمة التي لحق��ت بتنظيم الدولة 
اإلس��المية في العراق والش��ام داعش بداية هذا 
الع��ام، ما خلق الف��راغ من جديد، المش��روع كان 
يحاول أن يش��بك م��ع المجالس المحلي��ة التي ال 

إشكاالت عليها والتي قامت على االنتخاب أواًل.
نذكر هنا أن بعض الشهود يقولون إن فكرة 
س��وريا باألخض��ر كنت تهدف إلى تنظيف أس��ماء 
القائمي��ن عليه��ا، ويقول��ون إن الفك��رة ما كانت 
لتظهر ل��وال رغب��ة البعض بالتخلص من أش��هر 
عديدة من اإلهمال والفوضى والفساد، كما نذكر 
أن الحمل��ة وضعت تحت تصرف الحكومة المؤقتة 
وربما تطلق بذات االس��م ولكن بمحتوى آخر في 

القريب.
الب��دء  اخت��اروا  المش��روع  عل��ى  القائم��ون 
بس��راقب، وفيم��ا تق��وم الفك��رة عل��ى نقطتين 
أساس��يتين أولهما اإلسعاف الغذائي لمدة شهرين 
متتالي��ن، وثانيهم��ا خلق فرص عم��ل للعاطلين 
عن��ه، م��ن خ��الل مش��اريع س��تنفذها المجالس 
المحلية مثل تأهيل المدارس والمش��افي والبنية 
التحتي��ة، في ذك��رى الثورة من ه��ذا العام تمكن 
فريق س��وريا باألخضر م��ن إدخال م��واد غذائية 
وتجهيزات لوجس��تية وأدوية ومعدات دفاع مدني 
وآلي��ات ثقيلة، إلى كفرنبل وس��راقب بريف إدلب 
وذلك في مرحلة اإلط��الق األولى، الفكرة النبيلة 
والضروري��ة اعترضها من جدي��د كل ما تُتهم به 
وحدة تنس��يق الدعم من فساد وفوضى ونزاعات 
بعي��دة كل البع��د ع��ن المأس��اة التي تحت��اج إلى 
تدخ��ل، فضاًل عن س��وء اإلدارة وتقاطع المصالح 

المختلفة لجميع األطراف.
عن��د اإلع��داد للمش��روع كان الراح��ل أن��ور 
بن��ود صاح��ب الفكرة وال��ذي قضى بحادث س��ير 
قبل خمس��ة أيام م��ن إطالقه، يحاول أن يش��كل 

فريق��ًا من موظفي الوحدة، ووض��ع قائمة بواحد 
وعش��رين إس��مًا، األس��ماء مزجت بين من شارك 
باإلضراب في نهاية عام 2013 ومن لم يش��ارك، 
وكان عدد الذين لم يش��اركوا في اإلضراب ضمن 
فري��ق بنود تس��عة أش��خاص، كان بن��ود يود أن 
ينه��ي الصراع الداخلي الذي خلق ما بعد اإلضراب 
وتكرس في الوحدة، ويقول الش��اهد الذي تحدث 
لس��وريتنا إن بنود عرض المشروع على األسماء 
الت��ي اقترحها فواجه رفضًا كبي��رًا من فريق غير 
المضربي��ن واتهموه بالترويج لمش��روع أمريكي، 
حيث كان الداعم األساس��ي للمش��روع هو أمريكا 
وبال��ذات ف��ي مرحلت��ه األولى، الش��اهد يقول إن 
هذا االتهام هو ما أدى الحقًا إلى توقف المش��روع 
وتدميره بعد أن انتش��رت فكرة المؤامرة والتبعية 
ألمري��كا ف��ي الداخ��ل الس��وري، فيما ق��ام عمار 
دمشقية مس��ؤول التواصل مع المجالس المحلية 
بالتواصل م��ع المجالس المحلي��ة وإخبارهم بأن 
مشروع سوريا باألخضر هو مشروع ضد اإلسالم 

وبأنه ذراع أمريكية في الداخل السوري.
الفريق الذي كان على الورق واحد وعش��رين 
اسمًا عمل منه على أرض الواقع سبعة موظفين 
من بينهم بنود، هؤالء بحسب الشاهد تمكنوا من 
تأمي��ن الدعم ال��الزم من جم��ع معلومات األرض 
وص��واًل إلى خط��ط التوزيع واالحتياج��ات ورواتب 
الموظفين، وتمكن بنود م��ن الحصول على وعد 
من س��فير المس��اعدات اإلنس��انية األميركية في 
الش��رق األوس��ط م��ارك وورد، التزم في��ه األخير 
بإعادة تعبئة المس��تودعات عل��ى الحدود التركية 

السورية كلما فرغت لمدة تسعة أشهر.
ف��ي المرحل��ة األولى للمش��روع كان أس��امة 
قاض��ي المدير التنفيذي للوح��دة )والذي كان من 
المفت��رض أن يك��ون صاح��ب الكلم��ة العليا في 
الوح��دة بعد اإلضراب(، يعد باس��تمرار المش��روع 
وتحصين��ه والدف��اع عن��ه مم��ن يعمل��ون ض��ده 
داخ��ل وحدة تنس��يق الدعم، س��ريعًا ص��در قرار 
بإقال��ة اثنين من أعضاء الفري��ق وتحديدًا فريقه 
اإلعالم��ي، حي��ث أجب��ر المق��االن عل��ى توقي��ع 
اس��تقالتيهما، القاض��ي رد بالق��ول ح��ول س��بب 
اإلقالة بأن ش��ركة محترفة ه��ي من قيمت جميع 
الموظفين واتخذت هذا القرار، فيما كان الس��بب 
المعل��ن إلقال��ة الموظفي��ن االثنين ه��و الكفاءة 

العالية.
يذكر شاهد تحدث لسوريتنا ما يلي:

أرس��ل القسم المالي عن طريق الخطأ بريدًا 
إلكترونيًا إلى أحد مس��ؤولي اإلعالم في مش��روع 
س��وريا باألخضر، الرس��الة تحتوي جدواًل برواتب 
قس��م اإلعالم، ليج��د أن راتب��ه الحقيقي وفق ما 
تقدم��ه إح��دى الجه��ات المانحة ه��و 3000 ثالثة 
آالف دوالر ف��ي وقت يتقاضى هو فيه ألفي دوالر 
فق��ط، فيم��ا تختل��ف بقية روات��ب الفري��ق بين 
م��ا تقدم��ه الجه��ة المانح��ة وبين م��ا يتقاضونه 
فع��اًل بذات الق��در تقريبًا، فيما ع��رض عليه أحد 
الموظفين المس��ؤولين عن الف��رق بين الرقمين 
)يغفل الش��اهد اس��مه( على ذات الموظف ترقية 

وعالوة مقابل صمته.
بعد وفاة أنور بنود بي��وم واحد، دعى قاضي 
فريق المش��روع الذي كان ق��د اقتصر على ثالثة 
أشخاص فقط، إلى إجتماع حضره أربعة موظفين 
في الوحدة يصفهم الشاهد بأشد أعداء المشروع 
على اإلطالق، هنا يقول الش��اهد إن المخاوف من 
س��رقة المش��روع وتحويل��ه إلى منصة سياس��ية 
بدأت تزداد، يذكر الش��اهد م��ن المجتمعين عمار 
دمشقية مس��ؤول التواصل مع المجالس المحلية 
ومحمود داود مسؤول القسم اإلغاثي في الوحدة، 
هنا يقول الشاهد إن النية المبيتة لالسمين كانت 
تحويل المش��روع الذي بدأ ينجح إلى أداة لكس��ب 

الوالءات وشرائها في الداخل السوري.
الصراع حول المش��روع وفي��ه لم يتوقف بعد 
تعيينات قاضي الجديدة، الشاهد يقول إن المرحلة 
هذه تزامن��ت تمامًا مع ازدياد نفوذ المحس��وبين 
عل��ى األتاس��ي التي كان��ت رئيس��ة فخرية، على 
مجم��ل عمل الوحدة وبدء انحس��ار نف��وذ المدير 
التنفيذي الذي نُذكر بأن رئيس االئتالف الوطني 
أحم��د الجربا هو م��ن عينه بعد اإلض��راب، إال أن 
غياب قاضي بس��بب السفر الطويل قد بدء يترك 

فراغًا استُغل ممن يخططون لالنقالب عليه.
الش��اهد يقول إن المش��روع حقق مع الوقت 
اس��تقالاًل مالي��ًا كبي��رًا من خ��الل داعمي��ن عدة، 
الخاص��ة  الميزاني��ة  أن  ع��ن  الش��اهد  ويتح��دث 
بمشروع س��وريا باألخضر قد سرقت تمامًا، وهي 
حوالي مئة وخمسين ألف دوالر كرواتب لموظفين 
ت��م تعينه��م بالداخ��ل، ومئ��ة أل��ف دوالر خاصة 
بالترويج اإلعالمي للمش��روع، يقول الش��اهد إن 
الميزانية التي أرس��لت من المكتب المالي للوحدة 
إل��ى الداعمين بلغ��ت أربعمائة أل��ف دوالر ال ذكر 

فيها على اإلطالق لمشروع سوريا باألخضر.
اش��تبك الفريق المتبقي من المش��روع وهم 
ثالث��ة فقط مع بقية الموظفين المش��رفين على 
إرسال الميزانية، الشباك أجبر قاضي على التدخل 
فقام بإقالة فريق سوريا باألخضر وسلمه بشكل 
كامل لمن يقول الشاهد إنهم من كانوا يخططون 
لتدمي��ره، أي دمش��قية وداود واس��م جدي��د وهو 
محمد حس��نو الذي ال يزال رئي��س مجلس مدينة 
الالذقية ورئيس قسم المشاريع في الوحدة، قبل 

أن يموت المشروع بشكل كامل اآلن.
تنوه سوريتنا إلى أنها مستعدة لتلقي أي وجهة 
نظ��ر أو معلومة أو وثيقة من كاف��ة المعنيين بهذا 
الملف، وهي مس��تعدة إلطالع الجهات ذات العالقة 
المباشرة بما نش��ر على مصادر معلوماتها في حال 
طلب منها ذلك وبشكل يحمي مصادرها أوال وأخيرًا، 
وتؤكد تمس��كها بحق الرد الذي يتمتع به كل اس��م 
أو جهة أو مؤسسة ورد ذكرها ضمن هذه السلسلة 
وأننا على اس��تعداد إلجراء مقابالت ولقاء أي شخص 
يرغ��ب بالحديث ضمن هذه السلس��لة س��واء ذكر 

خالل حلقاتها أم لم يذكر..
مالحظ��ة: حقوق النش��ر ف��ي وس��ائل اإلعالم 
السورية غير محفوظة، تحكمها فقط أخالق المهنة، 

إن وجدت.
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م��ا كانت إال دقائ��ق بعد أن ُأعل��ن من دخل 
المخي��م ع��ن اتفاق ت��م توقيع��ه بي��ن النظام 
والكتائ��ب المس��لحة ف��ي داخل المخي��م، حتى 
نف��ى أنور عبد اله��ادي مدير الدائرة السياس��ية 
ف��ي منظمة التحرير الفلس��طينية من دمش��ق 
علم��ه بأي اتفاق، عبد الهادي ق��ال إن الفصائل 
ع��ن  ش��يئًا  تعل��م  ال  مجتمع��ة  الفلس��طينية 
مفاوضات تم التوصل إلى نهايتها ولم توقع على 
أي ورقة، كانت الخبر ال��ذي بثته صفحات تابعة 
لكتائب اليرم��وك مواقع التواصل االجتماعي قد 
إن الفصائ��ل ال عالق��ة له��ا باالتف��اق، بعد أربع 
وعشرين س��اعة أكد عبد الهادي االتفاق وظهر 
توقيعه ضمن األس��ماء الت��ي ذيلت اتفاق تحييد 

المخيم بسحب التسمية الرسمية له.
كان آخ��ر اتفاق قد أعلن ع��ن التوصل إليه 
بخص��وص اليرموك قد ظهر ف��ي كانون الثاني 
الماض��ي، طبع��ًا ل��م يطب��ق االتفاق ول��م يرى 
الن��ور، لكن الذي يمي��ز االتفاق الحال��ي هو أنه 
وللم��رة األول��ى يت��م اإلع��الن عنه في وس��ائل 
إع��الم النظ��ام، لكن المي��زة األكبر ه��ي توقيع 
رئيس فرع فلس��طين سيء الذكر عليه، إذ نشر 
اسم العميد ياسين ضمن الموقعين، هذا العميد 
ال��ذي خل��ف العميد س��هيل رمضان في رئاس��ة 
الف��رع ق��رر وف��ق إرادة عليا أن يحي��د الفصائل 
الفلس��طينية ع��ن التفاوض ث��م يجبرها الحقًا 
على التوقيع من خ��الل توقيع واحد لعبد الهادي 

فقط كممثل عن الفصائل األربعة عشرة.
بع��د س��اعات عل��ى إع��الن التوقي��ع دك��ت 
الفصائ��ل المخيم بقذيفتي هاون بترتا س��اقي 
ش��اب وحرم��ت آخ��ر م��ن س��اق، كان��ت رائح��ة 
االتف��اق ق��د وصل��ت الفصائل الت��ي ال مصلحة 
له��ا إال باتفاق عبرها يجيز لها س��لطة مباش��رة 
عل��ى المخيم، فخرق��ت وقف إط��الق النار، فرع 
فلس��طين أخطر الفصائل عل��ى الفور بااللتزام 
بالتهدئة، فيما بدأت االستعدادات لفتح المخيم.

أنب��اء االتف��اق أحي��ت من جدي��د األمل لدى 
ال��ذي  والس��وريين  الفلس��طينيين  م��ن  اآلالف 
غ��ادروا اليرم��وك قب��ل ع��ام ونص��ف أو الذين 
عاش��وا حص��اره قب��ل قراب��ة العام، ف��ي اليوم 
التال��ي للتوقيع تجمع المئات أمام مدخل المخيم 
بانتظار فتح معبره عند الثانية عشرة ظهرًا من 
يوم األح��د 22 حزي��ران 2104، عش��رات منهم 
اعت��ادوا على الوق��وف يوميًا أمام المعبر س��واء 
كانت هناك رائحة هدنة أم ال، في الداخل كانت 
االستعدادات تجري الستقبل المدنيين العائدين، 
مرت س��اعات النهار ليُعلن أن موعد فتح المعبر 

ال زال بحاجة إلى استعدادات لوجستية.
ش��خصًا  وخمس��ين  أربعمئ��ة  م��ن  أكث��ر 
معظمه��م م��ن النس��اء تمكن��وا م��ن مغ��ادرة 
اليرموك خالل العام الماضي عبر اتفاقات نفذت 
بي��ن الكتائ��ب والنظام، ل��كل منه��م قصة من 
جزئين بي��ن الداخ��ل والخارج، وأغلبه��م تركوا 
خلفه��م أمه��ات وأبناء وأق��ارب، أم جمال غادرت 
المخيم في ش��باط الماضي عب��ر معبر يلدا، مع 
رضيعته��ا البالغة 3 أش��هر، وترك��ت خلفها في 
اليرموك المحاصر زوجًا وولدين، تقول أم جمال 
إن رضيعتها تعلمت الكالم قبل المش��ي »كانت 
تق��ول إنه��ا جائعة، ه��ذه الكلمة الوحي��دة التي 
رددته��ا ف��ي البداية، حي��ن خرجت م��ن المخيم 

وهي على يدي أش��ترى أخي لها ش��اورما، كانت 
تبك��ي كلما حاول��ت إبعاد الورق ع��ن الخبز كي 
ال تأكله، بقيت لثالثة أش��هر تأكل بنهم ش��ديد، 
اليوم هي بخير لكن خوفي على جمال الذي يبلغ 
19 عام��ًا وهو ف��ي اليرموك مع أبي��ه«، تطمئن 
أم جم��ال منذ ش��باط على زوجه��ا وولديها عبر 
الهاتف، فالنظام لم يقط��ع االتصاالت األرضية 
ف��ي داخل المخي��م، أم جم��ال تخش��ى أن يقاد 
ابنه��ا إلى الخدمة اإللزامية اآلن إذا ما فتح أبواب 
المخيم، وتخش��ى عليه من الموت إذا ما اس��تمر 

إغالقه.
ن��ص االتف��اق على تش��كيل لجنة س��ميت 
باألمني��ة تض��م خمس��ين اس��مًا م��ن الكتائ��ب 
المسلحة في الدخل مهمتها حفظ أمن اليرموك، 
الصراع على الئحة األسماء بحسب األنباء الواردة 
م��ن داخ��ل المخي��م قد اش��تعل، فمن س��يكون 
ضمن اللجنة ل��ن يتمتع بميزات أمنية فقط، بل 
سيمحى س��جله األمني لدى أجهزة النظام سواء 
كان قد أرتكب ما يس��توجب وجود السجل أم ال، 
بينم��ا تس��تعد كتائب أكناف المقدس لالنتش��ار 
عل��ى أطراف المخي��م وتحيدًا عل��ى طول الخط 
الممتد م��ع الحجر األس��ود لضمان ع��دم دخول 

مسلحي الحجر ومقاتليه من جديد.
م��ا ل��م ين��ص علي��ه االتف��اق ه��و وض��ع 
الناش��طين اإلغاثيي��ن ال��ذي ينتم��ون لحوال��ي 
عشرة منظمات نشطت في اليرموك طوال فترة 
حص��اره، إذا رغم أن النظام س��يصفح على حد 
قول��ه ع��ن كل من حمل س��الحًا داخ��ل المخيم 
ط��وال األش��هر الماضي��ة، لكنه ال ي��زال جاهزا 
العتق��ال الناش��طين بتهم كثي��رة أو من دونها، 
ويقول ناش��طون في اليرموك إن حوالي مائتي 
ناش��ط عمل��وا ف��ي مج��االت الصح��ة والتعليم 
واإلعالم صم��ت االتفاق عنهم، ما س��يعرضهم 
إذا م��ا صدق النظ��ام بما وق��ع عليه للمس��ائلة 
واالعتق��ال على أق��ل تقدير، في ن��ص االتفاق 
هن��اك م��ن وق��ع كممث��ل ع��ن الناش��طين في 
الداخ��ل، لكن أحد الناش��طين قال لس��وريتنا إن 
هذا االس��م ال يمثل إال نفسه فقط ولم يفوض 

من الناشطين والمنظمات الفلسطينية.

كما هو حال مئات العائالت تنتظر أم س��اري 
تطبيق االتفاق بش��كل كامل، ال لكي تعود إلى 
المخي��م فحس��ب بل لتع��رف مصير ابنه��ا الذي 
اعتق��ل أم��ام عينيها من عناصر القي��ادة العامة 
مطل��ع الع��ام، إذا تواصل��ت أم س��اري مع قريب 
لها في القي��ادة العامة حين كانت تحت الحصار، 
وأخبرها أن تتوجه إلى س��احة الريجة ومنها عبر 
األبني��ة المدم��رة إلى نهاي��ة ش��ارع لوبية حيث 
يتمركز عناصر القيادة وعناصر ش��ارع نس��رين 
من اللجان الش��عبية، حين وصلت هناك خرجت 
هي واعتقل س��اري، تق��ول »كان المفترض أن 
نخرج مع��ًا، ابني مدرس في وكال��ة الغوث ولم 
يتدخل في السياسية أبدًا ولم يحمل سالحُا، عند 
الحاجز قالوا لي اذهبي وأخذوا ساري أمام عيني، 
اتصلت بع��د أن غادرت بقريبي وب��دوره اتصل 
بالقيادة، ثم أبلغني أن علي أن ادفع مليون ليرة 
كي يطلقوه« كان راتب ساري طوال عام تقريبًا 
م��ن عمله كم��درس يح��ول لحس��اب بنكي في 
دمشق، ومجموع الرواتب التي يتقاضها بالدوالر 
يص��ل لملي��ون لي��رة س��ورية، تعتبر أم س��اري 
أن هن��اك م��ن أخبر العناصر بذل��ك، لكن ال أحد 

يستطيع سحب المبلغ باستثناء ساري نفسه.
ينتظر الفلس��طيني مع السوري من سكان 
مخي��م اليرموك الي��وم، فتح معب��ر المخيم بعد 
حوال��ي ع��ام ونصف عل��ى إغالق��ه، المتاريس 
رفعت بالفعل من أمام دوار البطيخة وصواًل إلى 
ساحة الريجة، ورغم أن صحيفة الوطن المقربة 
من النظام كانت قد قالت إن االتفاق شهد تعثرًا 
إل��ى أنها عادت في اليوم التالي لتقول إن التعثر 
قد أصلح، فيما تزداد الخش��ية من تعثر جديد قد 
ي��ودي بأمل اآلالف بالعودة إلى منزلهم المدمرة 
ب��ل التنقل في منازل األج��رة مرتفعة التكاليف 
أو مراك��ز اإليواء أو حت��ى دول اللجوء، وغيرهم 
ممن عاشوا جوعًا أودي بحياة مئة وأربعين رجاًل 
وام��رأة وطفال منه��م، فيما يبقى الس��ؤال لدى 
الجميع على ضفتي المخيم هل سيعني تطبيق 
االتفاق تحييد المخيم بالفعل؟ وعن ماذا سيقف 

المخيم في الحياد؟.
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الآلف ينتظرون، عن ماذا �سيقف خميم 
الريموك حمايدًا؟

  حمزة السيد  -  دمشق
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رم�سان عدت وباأي حال عدت؟!
  أنليل فارس  -  دمشق

يس��تقبل الس��وريون ش��هر رمضان للمرة 
الرابعة، وهم يرزحون تحت البراميل المتفجرة، 
ومشردين داخل البالد وخارجها، في حين تحول 
%75 منه��م للعيش تحت خط الفق��ر، يترقبون 
ح��دوث موجة ارتفاع أس��عار جدي��دة، مترحمين 
على ما كانوا يس��مونه ارتفاعًا في األسعار في 
األع��وام الماضي��ة، إضافة إلى توات��ر ارتفاعات 
األسعار المتس��ارعة جراء األحداث التي تعيشها 

البالد.
ويطغ��ى عل��ى حدي��ث س��كان دمش��ق آخر 
أخبار األس��عار، هل ارتفع��ت أم انخفضت؟. أين 
تباع البضاعة بأس��عار أقل؟. حتى لو تحمل عناء 
حمله��ا ع��دة كيلومت��رات، فالمواطن الس��وري 
وخاص��ة في دمش��ق أصبح يعتمد عل��ى قدميه 
أكثر من وس��ائل النقل، التي تشكل عبئًا كبيرًا 
عل��ى الس��وريين حي��ث يس��تهل ثل��ث دخلهم، 

بحسب دراسات اقتصادية.
اعتاد الس��وريون في الماض��ي أي قبل عام 
2011، عل��ى أن يك��ون لش��هر رمض��ان طاب��ع 
خاص بطقوسه االجتماعية حيث يكثر التواصل 
االجتماعي واللقاءات العائلية والتصدق حتى أنه 
يكون مناس��بة لش��راء ثياب جديدة، وللس��هرات 
الرمضانية متعتها الخاصة في دمش��ق ومختلف 
المحافظ��ات الس��ورية، وهذا بالطب��ع يؤدي إلى 
ارتفاع إنفاق العائلة، ما كان يدفعها إلى االدخار 

من عام لعام لتؤمن احتياجات هذا الشهر.
لك��ن بعد نح��و أربع��ة أعوام م��ن القصف 
واألعمال العس��كرية والتهجير والنزوح واللجوء، 
لم يعد المواطن قادرًا على أن يؤمن قوت يومه 

فكيف سيؤمن متطلبات شهر رمضان.
قال مواطنون ل�«س��وريتنا«، هذا العام »لن 

يكون شهر رمضان مكلفًا ماديًا فلم يتبق الكثير 
من العائالت القادرة عل��ى التواصل مع بعضها، 
فمنهم من استشهد ومنهم مجهول المصير في 
المعتقالت، وآخرين محاصرين أو مش��ردين إما 

بمركز إيواء أو في الخالء«.
ويضيف��ون »كثي��ر من��ا خس��روا منازلهم، 
ومصادر رزقهم، وبعد أن كان معظمنا مس��تور 
الح��ال لم نعد نجد ما يس��د رمقن��ا، ال نعلم من 
س��يتصدق عل��ى م��ن، وكلن��ا ينتظ��ر أن تأتيه 

مساعدة ما تعينه على قضاء يومه«. 
ق��د يك��ون الفق��راء ف��ي المناط��ق الت��ي 
يس��يطر عليه��ا النظ��ام أفض��ل حااًل م��ن التي 
تخضع لسيطرة المعارضة، حيث األخيرة تعاني 
م��ن حص��ار وقصف عني��ف، إلى أن الس��وريين 
جميعا يتقاس��مون بؤس الحال، والحاجة الملحة 
لمس��اعدات فورية تؤمن احتياجاته��م الغذائية 

والطبية األساسية.
ورغ��م اإلع��الن عن توزي��ع س��الت غذائية 
ف��ي ش��هر رمض��ان للنازحي��ن والمحاصري��ن، 
في مناط��ق النظام من قب��ل الجمعيات األهلية 
ومنظمة الهالل والصلي��ب األحمر، وفي مناطق 
المعارض��ة من قب��ل منظم��ات اإلغاث��ة، تبقى 
قاص��رة إنطالقًا م��ن التجرب��ة الطويلة مع مثل 
هذه المس��اعدات، والتي في مجملها تكون غير 
منتظم��ة، وغي��ر كافي��ة، فغالبًا ما تأتي الس��لة 
الغذائية لتكفي عائلة من خمسة أشخاص لمدة 
أسبوع فقط، في وقت وصلت نسبة البطالة إلى 

%50، وهي قابلة لالزدياد.
م��ن جانبه، أعلن النظام ع��ن قيامه بإجراء 
لتأمي��ن المواد الغذائية بأس��عار مناس��بة، األمر 
ال��ذي يش��كك ب��ه متابع��ون، عقب فش��له في 

تحقيق هذا الهدف طوال الس��نوات األخيرة حيث 
تعاقبت موجات ارتفاع األس��عار بش��كل س��ريع 

لتصل إلى نسبة 300%.
وطرح اقتراح بيع سلة غذائية سنوية بنظام 
التقس��يط، بقيم��ة 150 أل��ف لي��رة س��ورية أي 
بقسط شهري 12500 ليرة ولمدة 12 شهرا في 
حين أن متوسط دخل الموظف السوري 15 ألفا، 
وكان��ت تقدي��رات اقتصادية بين��ت أن المواطن 
الس��وري بحاجة إلى 90 ألف ليرة ليس��تطيع أن 

يؤمن احتياجاته األساسية.
القاص��رة  النظ��ام  أطروح��ات  وتذه��ب 
جميعه��ا في إتجاه الموظفي��ن في القطاع العام 
والعس��كريين، متغافل��ة ع��ن غي��ر الموظفين، 
وإذا أخذنا معدل اإلعالة في س��وريا فيكون نحو 
مليونا موظف يعيلون 10 مليون سوري، ليبقى 
خ��ارج حس��ابات النظام أكثر من نصف الش��عب 
الس��وري، علي��ه أن يتدب��ر أم��ره، وه��ذا قانون 

فرضه النظام على السوريين منذ عقود. 
األوض��اع  ت��ردي  أن  ناش��طون  وي��رى 
المعيش��ية في س��وريا، هو خيار إعتمده النظام 
لتركيع الش��عب الثائ��ر لكرامت��ه وحريته، وهي 
إس��تراتيجية قديمة بالنسبة له، حيث جعل هم 
المواط��ن األول رغي��ف خب��زه يعم��ل ألجله في 
عملي��ن أو ثالثة، مغيبا إياهم عن الحياة، ليكون 
مستس��لمين لما يقدم لهم، راكضين وراء وهم 
تحسين حالتهم المادي فينقضي عمرهم وهم 
في غفلة عن السبب الحقيقي لسوء معيشتهم.

لن تختلف معيش��ة كثير من السوريين في 
ش��هر رمضان المبارك، فقط قد يكون صيامهم 
المستمر منذ أشهر طويلة بطابع الرضا والتقبل 

مبتغاة أن يرحمهم اهلل ويفرج عليهم كربهم.

. . 
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دمشق - الحجر األسود | عدسة شاب دمشقي
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ان�سحابات باجلملة، �سبقْت رفع علم النظام على معرب ك�سب

»معركة الأنفال« مئة يوم من الأ�سئلة ال�سعبة
خطوط حمراء دوليَّة بالتفاق مع اأطراف يف املعار�سة ال�سيا�سية 

على بع�س اجلبهات الع�سكرية
*SMART خاص لسوريتنا من قسم التحقيقات في سمارت  

كقص��ة تحريره��ا، كان��ت س��يطرة ق��وات 
النظام على مدينة كس��ب الس��احلية، محفوفًة 
بالكثير من األس��ئلة واللغط. وأثارت من جديد، 
موج��ًة من االنتق��ادات واالتهام��ات بين صفوف 
الثوَّار من جهة، والمعارضة السياسية من جهة 

ثانية.. فما الذي حدَث هناك، ولماذا كسب؟..

معركة الغنائم:
فصائ��ل  س��يطرت   2014  -  3  -  24 ف��ي 
إس��المية وكتائب من الجيش السوري الحر، بعد 
اش��تباكات عنيفة، على مدينة كسب الساحلية، 
الواقعة على بعد 65 كم شمال مدينة الالذقية، 
باإلضافة إلى المعبر الحدودي مع تركيا، وبعض 
الق��رى والت��الل المحيط��ة به��ا. وبذلك س��يطر 
الث��وار عل��ى آخ��ر المعاب��ر التي يس��يطر عليها 
النظ��ام مع تركي��ا، ووصل��وا للم��رة األولى إلى 
البحر المتوسط، بسيطرتهم على قرية السمرا 

القريبة من كسب. 
إس��المية،  فصائ��ل  مش��اركة  أث��ارت 
درج��ت أدبي��ات السياس��ة الدولية عل��ى وصفها 
بالراديكالية، في معركة الس��يطرة على كس��ب 
ردود فعل متباينة، سواء في األوساط الخارجية 
أو ف��ي أوس��اط المعارضة السياس��ية، التي رأى 
بع��ضُ أطرافه��ا أنَّ »م��ا م��ن فائدة عس��كرية 
واستراتيجية تُرجى، من السيطرة على كسب«، 
خاص��ة أن الحدود مع تركي��ا مفتوحة على باقي 
المناط��ق، ومن ذلك االنتقاد ال��ذي وجهه عضو 
االئت��الف الوطني ميش��يل كيلو، ال��ذي قال في 
تصريح��ات س��ابقة إن »المعرك��ة ل��م يكن من 
الضروري فتحها في الساحل نفسه، ويمكنها أن 
تقع في أي مكان غيره من سوريا، بما أن حسمها 

خارجه لن يترك آثارًا كارثية على الثورة«.
ردود الفعل الدولية، تمحورت جميعها حول 
»القل��ق على مصير األرمن في مدينة كس��ب«. 
وعل��ى الف��ور انتش��رتْ عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماعي حملٌة إعالمية بهدف »إنقاذ كس��ب« 
متبني��ة الهاش��تاغ #save_kassab . وبحس��ب 
ناش��طين  الحمل��ة، وه��م مجموع��ة  مطلق��ي 
مؤيدي��ن للنظ��ام، فإنهم يس��تهدفون الحش��د 
اإلعالم��ي والدول��ي لحماي��ة أرمن كس��ب ممن 
يس��ميهم إع��الم نظ��ام األس��د »اإلرهابيين«. 
ونال��ت الحملة ش��يئا م��ن الش��هرة، لتزامنها مع 
الذك��رى ال���99 لمج��ازر األرم��ن، وتبن��ي نجمة 
تلفزيون الواقع »كيم كاردشيان« السم الحملة 

عبر حسابها على تويتر.
بموازاة معركة األنف��ال، والتي طغى عليها 
الطاب��ع اإلس��المي و«المتط��رف« من��ه خاصًة، 
بحس��ب مراقبين، فقد أطلقت هيئة األركان في 
الجيش الس��وري الحر، معركة أس��متها »أمهات 

الشهداء« لفتح جبهة الساحل.
إال أن المعرك��ة الت��ي أطلقته��ا األركان، لم 
تش��هد أي نجاح على المس��توى العس��كري، بل 

إنها أسهمت في إرباك الثوار بين كال المعركتين 
اللتين تستهدفان تحريك جبهة الساحل.

وبم��وازاة ذلك كله، مراقبون أرجعوا س��بب 
إطالق معركة »أمهات الش��هداء«، إلى الخالفات 
العميق��ة بي��ن طرف��ي المعارض��ة المس��لحة، 

»المعتدلة« منها و«المتطرفة«.
وج��اء تقدُّم رئيس غرفة عمليات الس��احل 
الك��ردي(  العقي��د )مال��ك  ف��ي هيئ��ة األركان، 
باس��تقالته عب��ر بي��ان نش��ره عل��ى صفحت��ه 
على )فيس��بوك(، ليص��بَّ في س��ياق الخالفات 
ذاته��ا بي��ن األركان والفصائل اإلس��المية التي 
قادت »معرك��ة األنفال«. وعلل الكردي أس��باب 
اس��تقالته ف��ي البيان ب��� »عج��ز األركان ووزارة 
الدفاع عن تأمين الدعم الالزم للغرفة، من أجل 
تنفيذ الخطط العسكرية التي جهَّزتها«. وأشار 
الكردي في بيان االستقالة كذلك، إلى »استئثار 
فصيل معيَّن باألم��وال والذخائر الموجَّهة إلى 
الغرفة من االئت��الف واألركان، بعيدًا عن أصول 

العمل المؤسساتي«.
فصائل عديدة ش��اركت في معركة الساحل 
أو »معركة األنفال« بحس��ب التوصيف الرسمي 
من قبل الثوار، وهي إش��ارة إلى س��ورة األنفال 
التي وردت في القرآن )والتي تعني في سياقيها 
الرمزي والتاريخي »الغنائم« التي تم تقسيمها 
وه��و  ب��در(،  المس��لمين عق��ب معرك��ة  بي��ن 
التوصيف الذي ساعد بدوره في تأجيج األصوات 
المعارضة بين النشطاء، لدخول الساحل بعقلية 

كهذه.
تح��ت  المنضوي��ة  الفصائ��ل  أه��م  م��ن 
»األنف��ال«: أنصار الش��ام، حركة أحرار الش��ام، 
جبه��ة النصرة، ش��ام اإلس��المية، باإلضافة إلى 

كتائب أخرى تابعة للجيش الحر.
ش��هدت كس��ب خ��الل تل��ك الم��دة، معارك 
واشتباكات ومناوشات متقطعة على عدة محاور، 
في محاولة من قوات النظام الس��ترجاع المدينة 
هي »أش��به ما تكون بمعارك استنزاف للثوار«، 
د القيادي في حركة ش��ام اإلسالمية )أبو  كما أكَّ

أحمد(.
ويضي��ف القيادي )أب��و أحمد( ف��ي تصريٍح 
ل� س��مارت: »االنس��حاب الذي ظه��ر في اإلعالم 
على إنه حدٌث مفصليٌ ومفاجئ لم يكن كذلك 
بالنس��بة لن��ا، م��ن حي��ث خلفياته العس��كرية، 
ع��ًا تمام��ًا«. أبو أحم��د تحدَّث كذلك،  وكان متوقَّ
ع��ن األس��باب الت��ي أدَّت إل��ى هذا االنس��حاب، 
قائ��اًل: »القوة الناري��ة الكثيفة لق��وات النظام، 
واس��تنزافه للمقاتلين بالقص��ف المتواصل، مع 
النقص ف��ي العتاد الثقيل وبخاص��ة الصواريخ 
لبع��ض الفصائ��ل المرابط��ة، كان��ت م��ن أهم 

أسباب االنسحاب«.
وعن تعامل االئت��الف الوطني لقوى الثورة 
والمعارض��ة م��ع المعركة في مس��ألة التمويل، 

كش��ف )أبو أحمد( ع��ن أنَّ »الدع��م الموجه من 
��ز في ش��كل رئيس��ي على  االئت��الف كان يتركَّ
أنصار الشام، باإلضافة إلى غياب االستراتيجية 
والفوض��ى داخل غرف��ة العمليات، م��ع تصاعد 
اتهام��ات متبادل��ة لبع��ض س��لوكيات عناص��ر 

الفصائل في التعامل مع موضوع الغنائم«.

خريطة متو�سع الف�سائل قبل الن�سحاب:
والث��وار  اإلس��المية  الفصائ��ل  تقاس��مت 
المواقع والنقاط االس��تراتيجية لحماية المناطق 

التي سيطروا عليها في كسب وريفها.
حيث تم التقس��يم بحس��ب أهمية وطبيعة 
النقطة عس��كريًا، وبحس��ب قدرة وتس��ليح كل 
فصي��ل. فف��ي الوقت ال��ذي احتفظ��ت فيه كل 
الفصائ��ل الت��ي ش��اركت ف��ي معرك��ة األنفال 
بمق��رات لها داخ��ل المدينة، توزع��ت الفصائل 
عل��ى المناط��ق المحيطة بكس��ب على الش��كل 

التالي: 
ففي البرج 45: كانت النقطة تحت س��يطرة 
أحرار الش��ام، وش��ام اإلس��الم، وجند المالحم، 

ولواء أحفاد فاروق الساحل. 
أما في النبعين: فكانت الس��يطرة على هذه 
النقطة ألنصار الشام، وكتائب من الجيش الحر.

واس��تحوذت جبهة النصرة على قمة النس��ر 
االستراتيجية، بينما كانت أنصار الشام تسيطر 
على معبر كس��ب والسمرا وتش��الما )في اآلونة 
األخيرة تقاس��مت أنصار الش��ام م��ع فرقة أبناء 

القادسية السيطرة على تشالما(.
وبقي توزع الفصائل على هذا الشكل حتى 

قبل أيام قليلة على االنسحاب من كسب.

ماذا ح�سل يف ك�سب؟ 
اتهام��ات متبادلة بين الفصائل العس��كرية 
بشأن تحمّل مسؤولية هذا »السقوط«، أعقبت 
انسحابها من كس��ب، وفي حديثه عن مالبسات 
معركة االنس��حاب، كشف )ج.ن( ل� سمارت، وهو 
قائ��د في غرف��ة عمليات معرك��ة األنفال، طلب 
عدم الكش��ف عن اس��مه، ق��ال: »قبل س��قوط 
كسب بيومين تمامًا، كان هناك انسحاب مفاجئ 
من حركة أحرار الش��ام والت��ي كانت ترابط في 
نقاط مهمَّة حول برج ال�45 والمحمية الطبيعية 
في غاب��ات فرل��ق«. ويضي��ف )ج.ن( القائد في 
غرف��ة العملي��ات: » كتائ��ب ع��دَّة م��ن الجيش 
الس��وري الح��ر حاولت س��دَّ الثغرة الت��ي تركها 
انس��حاب أح��رار الش��ام، لكنه��ا بقي��ت ضعيفة 
مقارنة بما كانت عليه في الس��ابق«. والذي زاد 
األمر تعقيدًا بالنس��بة للثوار، بحسب القائد هو 
»ترافق االنس��حاب مع قصف عنيف ومكثف من 
قبل قوات النظام عل��ى جميع محاور القتال في 
جبهة كس��ب، وخصوصًا على جبهة تشالما التي 
تراب��ط عليه��ا بعض م��ن كتائب أنصار الش��ام 
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والجبه��ة اإلس��المية، إضافة إلى كتائ��ب تابعة 
لهيئ��ة حماية المدنيين، وفرقة أبناء القادس��ية، 
وبعد قصف عنيف دام س��اعات، انسحبت كتائب 
أنص��ار الش��ام دون اإلع��الن ع��ن االنس��حاب، 
م��ا تس��بَّبَ في حالة م��ن التخبط ف��ي صفوف 
الكتائ��ب الت��ي كان��ت ترابط هن��اك، وخصوصًا 
التابعة للجيش الس��وري الح��ر، وأدى األمر إلى 
سقوط عشرات الشهداء والجرحى، من أبرزهم 
القائد العس��كري لفرقة أبناء القادس��ية، الرائد 

»باسل سلو«.
ويضيف القائ��د في غرفة عملي��ات معركة 
األنف��ال، وال��ذي كان مش��اركًا ف��ي الصف��وف 
لِعًا عل��ى خفايا الجبهة  األمامية للمع��ارك ومطَّ
بشكل عام: »بعد ساعتين بدأ هجوم عنيف من 
قبل قوات النظ��ام على أغلب المح��اور القتالية 
في جبهة كسب، تزامن ذلك مع اكتمال انسحاب 
كتائب أنصار الشام من المنطقة كليًا، بالمقابل 
وصلتْ مؤازرة من المقاتلين الشيشان، والذين 
كانوا قد انسحبوا من المعركة سابقًا متمركزين 
ف��ي الخط��وط الخلفية بناحي��ة )بدام��ا(، إال أن 
ه��ذه القوة التي ال يتجاوز ع��دد أفرادها ال� 150 
مقاتاًل ويفتقرون إلى أسلحة ثقيلة، فشلتْ في 
قي��ادة هجوم معاك��س على ق��وات النظام بعد 
تمركزه��م ف��ي نقطتي نبع المر ومعبر كس��ب 
الحدودي مع تركيا، على إثر االنسحاب المفاجئ 
��ًا لجبهة النصرة من نقط��ة تمركزهم على  حقَّ

قمة النسر«.
إال أن )أبو البراء( القائد العسكري في جبهة 
النصرة تحدَّث ل� س��مارت ع��ن حيثيات المعارك 
التي أدت إلى انس��حابهم من قمة النسر، معلِّاًل 
ذلك بقوله: »االنسحاب كان ضروريًا، بعد إخالء 
موق��ع تش��الما من قب��ل أنصار الش��ام وتمركز 
قوات النظام فيها، كذلك بعد إخالء مواقع مهمة 
ف��ي قمة ال���45، ما يجعل عملي��ة االلتفاف على 
عناصرنا في قمة النس��ر م��ن قبل قوات النظام 
أمرًا س��هاًل« بحسب )أبو البراء(، الذي تابع: »بعد 
تقدم قوات النظام إل��ى منطقة نبع المر، وهي 
تعتبر المنفذ الوحيد للمجاهدين بعد انسحابهم 
من كسب، أخلى بالمقابل العناصر الشيشانيون 
معبر كس��ب كليًا، وانس��حبوا من خ��الل طريق 
تراب��ي يم��ر عب��ر الجبال ليص��ل إلى نب��ع المر، 
حيث تجمع هن��اك كل المقاتلين وأعادوا ترتيب 
أمورهم من جديد، بعد إعالن الجبهة اإلسالمية 

رسميًا انسحابها من المعركة«.
ويس��تدرك أبو الب��راء قائ��اًل: »إال أن تمركز 
المجاهدي��ن على الجبال المطل��ة على الطريق 

الواصل بين الالذقية ومعبر كس��ب، كان مفيدًا 
لمنع أي تقدم لقوات النظام إلى جبل التركمان. 
في هذه األثن��اء كانت قوات النظ��ام قد تمكنت 
لألس��ف، من بس��ط س��يطرتها على كسب وما 
يحيط بها، ورفعت أعالمها على المعبر الحدودي 

مع تركيا«. 
إال أن المكت��ب اإلعالم��ي لغرف��ة عملي��ات 
األنف��ال نف��ى ل��� س��مارت أن تك��ون الفصائل 
العس��كرية »قد انس��حبت وتركت جبهة النصرة 
منف��ردة، ب��ل ت��م االتفاق واالنس��حاب بش��كل 
االعالم��ي  للمكت��ب  وفق��ا  وذل��ك  جماع��ي«، 
للغرفة، الذي أردف المتحدِّث باس��مه قائاًل: »إن 
االنسحاب لم يأت فجأة كما يتم الترويج له، فقد 
سُ��بقَ بمحاوالت عدة من قب��ل النظام القتحام 
المنطق��ة، وكن��ا نق��وم بالتصدي له��ا من عدة 

محاور«.

نق�س الذخرية:
بعد نفي أول��ي وتأكيد نهائي، أعلنت غرفة 
عملي��ات معرك��ة األنف��ال ف��ي بي��ان له��ا إنهاء 
معركة األنفال، موضحًة أس��باب االنس��حاب من 
كس��ب ب�«قطع الدعم والس��الح النوعي« طبقا 
لما جاء في البي��ان، الذي لم يخف اتهامه جهاتٍ 
لم يس��مها، بالوقوف وراء هذا االنس��حاب، حيث 
جاء في البيان أيضًا: »تخلى عن جبهة الس��احل 
القريب والبعي��د، من الذين تقاطعت مصالحهم 
م��ع نظام األس��د وأحس��وا بخطورة ه��ذا الفتح 

فضيقوا، وقطعوا، وتخلوا عن واجباتهم«.
وف��ي تصري��ٍح ل��� س���مارت م��ن المكت��ب 
االعالم��ي لمعركة األنفال، حول األس��باب التي 
أدت إلى االنسحاب من جبهة كسب قال المكتب: 
»االنس��حاب كان س��ببه بالدرج��ة األولى نقص 
الذخي��رة وضع��ف االمكانيات«. وي��رى المكتب، 
أن ه��ذا »التوجه من الجه��ات الداعمة واألطراف 
السياس��ية، كان بقصد ش��لِّ قدرات الثوار على 
جبهة الس��احل عن طريق قط��ع اإلمداد عنهم، 

ودفعهم لالنسحاب«.
إال أن المعطي��ات والمعلوم��ات الت��ي تحدَّث 
لن��ا عنه��ا كثيرون بي��ن إعالميين ونش��طاء في 
جبهة الس��احل، باإلضافة إل��ى بعض المقاتلين 
نا من التواصل معهم، تنفي جميعها  الذي��ن تمكَّ
أن يك��ون االنس��حاب ق��د تم كنتيج��ة ل�«نقص 

الذخيرة«.
)أبو ياس��ر( وه��و أحد مقاتل��ي حركة أحرار 
الش��ام ف��ي كس��ب، يق��ول: »ال أعل��م حقيق��ًة 
بوجود خطوط حمراء على الجبهات العس��كرية، 

يُمنع على الثوار تجاوزه��ا. وباعتقادي أنه كان 
هن��اك ضغ��ط دول��ي إليق��اف معرك��ة األنفال 
بال��ذات، وه��ذا لي��س بجديد، لك��ن الحديث عن 
نق��ص الذخيرة هو كالم ف��ارغ«، على ما وصف 
)أبو ياس��ر( ال��ذي اختتم حديث��ه بالقول: »كانت 
هناك ذخيرة وس��الح يكفي للصمود في كس��ب 
على أقل تقدير، لكنن��ا كمقاتلين خضعنا لقرار 

سياسي - عسكري باالنسحاب، وكفى«. 

نتائج معركة الأنفال:
فق��دت المعارض��ة بس��قوط كس��ب مواقع 
عدي��دة ف��ي الس��احل منها )تش��الما - الس��مرة 
- قم��ة النس��ر - قم��ة ال45 - النبعي��ن - بعض 
نق��اط الحراس��ة في المحمي��ة الطبيعي��ة - نبع 
المر - كامل منطقة كس��ب( باإلضافة إلى معبر 
كس��ب الحدودي، وف��ي تبعاتها خلَّف��ت المعركة 
عددًا كبيرًا من الش��هداء، ترجح بعض المصادر 
أن��ه يتج��اوز نص��ف تع��داد المقاتلي��ن )2000 
مقاتل كانوا في معركة الس��يطرة على كس��ب 
والمعب��ر(، وعل��ى رأس القائمة، الرائد )باس��ل 
س��لو( قائد كتائ��ب أبن��اء القادس��ية و)أبو أحمد 
المهاج��ر( مؤس��س وأمير ش��ام اإلس��الم، و)أبو 
أحمد المغرب��ي(. و)أبو صفية المص��ري( القائد 
العس��كري الميداني ل�شام اإلسالم، و)أبو حمزة 
المغربي( القائد العسكري والميداني، وعشرات 

الجرحى والمصابين.
بالمقابل س��قط المئات من عناصر النظام 
)بحس��ب مص��ادر مؤي��دة للنظ��ام خ��الل زم��ن 
معركة األنفال( وعلى رأس��هم هالل األسد قائد 
ما يس��مى جي��ش الدفاع الوطني ف��ي الالذقية، 
والعدي��د م��ن الضباط وصف الضب��اط وعناصر 

من مليشيات عراقية وإيرانية.
»لم��اذا كس��ب؟« يتس��اءل أح��د المقاتلي��ن 
الخارجي��ن م��ن المعرك��ة برصاصة ف��ي رجله 
اليُمن��ى، ثم ي��ردفُ قائ��اًل: »هذا م��ا يحدث لنا 
كلَّما اقتربنا من مس��قط رأس النظام، أو منابع 

الشبيحة«.
يبق��ى أن من بي��ن نتائج »األنف��ال«، مهما 
تصاع��د الج��دل، إرب��اك ق��وات النظ��ام إرب��اكا 
رش��حت ب��ه وس��ائل إعالم��ه وأوس��اط مؤيديه 
ودبلوماس��ييه، بالنظر إلى رمزي��ة الموقع الذي 
سيطر عليه الثوار في محيط الالذقية، وانغمرت 
أجس��اد الثوار معًا، ألوَّل م��رَّة، وهم على أهبة 

الثورة، في مياه المتوسط.
* SMART: Syrian Media Action Revolution Team
مؤسسة سوريَّة لدعم االعالم الحر
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اس��تقبلنا حس��ن عب��د العظيم رئي��س هيئة 
التنس��يق الوطنية لقوى التغيي��ر الديمقراطي في 
منزل��ه بمنطقة المزة في دمش��ق، المن��زل الذي 
انتقل له منذ ثالثة أشهر فقط بعد أن كان يسكن 
من��ذ عام 1964 في ح��ي ركن الدي��ن، إال أنه قرر 
نقل محل إقامته إلى المزة ألن الحواجز األمنية في 
ركن الدي��ن أرهقت الرجل الذي تج��اوز الثمانيين 

من عمره.
في الم��زة بإمكان��ه الوصول إل��ى مكتبه في 
ش��ارع الحجاز خالل عش��ر دقائق فقط، بينما كان 
يقضي س��اعة وأكث��ر عل��ى الحواجز ف��ي الطريق 
من رك��ن الدين إل��ى المكتب رغم أنه يس��تخدم 
الخط العس��كري، س��ألنا عبد العظيم كيف يُسمح 
ل��ك بالمرور من الخط العس��كري وهل تس��تخدم 
بطاق��ة أمينة أو نقابية؟ فقال "أنا رئيس المعارضة 
الداخلي��ة وه��م يعرفونن��ي على الحواج��ز ضباطًا 
وجن��ودًا وي��ؤدون التحية ل��ي أيضًا، فق��ط الفرقة 
الرابعة هي من قالت لي "أرجع"، وقد أعادوني إلى 
دمشق ومنعوني من التوجه إلى بيروت قبل أيام".

كان��ت أجهزة النظام قد منع��ت قبل أيام عبد 
العظيم مع رفاق��ه عبد المجيد مجونة وعبد العزيز 
حم��و وأحمد العس��رواي م��ن الدخول إل��ى لبنان 
للمش��اركة في مؤتمر يعقده القوميون العرب في 
بيروت، المنس��ق العام لهيئة التنس��يق يفسر بأن 
س��بب المنع ليس لك��ون الش��خصيات المذكورة 
تنتمي لهيئة التنس��يق بل ألنها من قيادات حزب 
االتحاد االش��تراكي العربي، ويش��رح بأن مشاركة 
حزب��ه ف��ي المؤتمر الذي يش��ارك به أيض��ًا حزب 
البع��ث الحاكم في دمش��ق، هو أن حزبه اس��تطاع 
س��ابقًا أن يجعل المؤتمر يقف إلى جانب الش��عب 
السوري وليس النظام كمان كان مخططًا للمؤتمر 
حين عقد ف��ي القاهرة العام الماضي، فقرر النظام 
اس��تبعاد حزب عب��د العظيم من ال��دورة الحالية، 
وأرسل شخصيات بدل عنه للمشاركة في المؤتمر، 
رفض عبد العظيم أن يسمي تلك الشخصيات لنا.

يقول  كما  التنسيق  هيئة  ترفض   |
السوري  الشعب  يُخير  أن  العظيم  عبد 
والتدخل  االستبداد  هما  ثنائيتين  بين 
ويشدد  ذاك  وإما  هذا  فإما  الخارجي، 
التدخل  قاطع  بشكل  ترفض  الهيئة  أن 
العسكري أيًا كان شكله سواء عبر فرض 
حظر جوي أو تدخل عسكري مباشر، لكنها 
ترفض في ذات الوقت االستبداد الداخلي 
عبد  يرى  كيف  لكن  والفساد،  واالعتقال 

العظيم موقف النظام الحاكم اآلن؟
| | ال ش��ك أن هن��اك تح��ول ف��ي موازيين 
الق��وى لصالح النظام إن كان ميدانيًا س��واء في 
القصي��ر أو الغوط��ة الش��رقية، أو سياس��يًا من 
حي��ث قي��ام االنتخابات الرئاس��ية األخيرة، وهذا 
التطور تم بعد أن اس��تعان النظم بمقاتلين من 

حزب اهلل في لبنان وم��ن العراق ك�"أبو الفضل 
العباس"، تحت ش��عار الممانع��ة والمقاومة، ثم 
تمكن بناء على ه��ذا التقدم الميداني من وضع 
الش��عب أمام أمر واقع هو االنتخابات الرئاسية، 
ف��ي المقابل ومع األس��ف الش��ديد، فقد انجرت 
المعارض��ة الخارجي��ة إل��ى ملع��ب النظ��ام أي 
إل��ى العنف، بع��د أن واجه النظ��ام المتظاهرين 

بالعنف، فظهرت ظاهرة الجيش الحر.
ي��رى عب��د العظي��م أن الجي��ش الح��ر هو 
ظاهرة موضوعي��ة نتجت عن العنف وتش��كلت 
م��ن منش��قين ع��ن الجي��ش ومدنيي��ن حمل��وا 

السالح للدفاع عن أنفسهم، ويشدد القول:
| | نح��ن طالبن��ا الجي��ش الح��ر كمعارضة 
يداف��ع ع��ن نفس��ه فق��ط وع��ن  أن  مس��لحة 
المظاهرات الس��لمية، وحذرناه��م من مهاجمة 
أي مؤسس��ة م��ن مؤسس��ات الدول��ة حت��ى ل��و 
كانت مؤسس��ة عس��كرية، فهذه خسارة ألموال 
الش��عب السوري، لكن ومع األسف الشديد كانت 
المعارضة الخارجية تشجعهم وتعدهم باألموال 

والدعم.
يرى عب��د العظيم أن التدخل الخارجي الذي 
دع��م المعارض��ة المس��لحة سياس��يًا وإعالمي��ًا 
دخ��ول  التدخ��ل(   ه��ذا  )أي  سَ��هَل   ومادي��ًا، 
المتطرفي��ن من الخارج، فظهر التطرف، ويقول 
أن ال المعارضة المس��لحة ومن يقف إلى جانبها 
وال النظام بقادران على الحس��م العسكري في 
س��وريا، ويقول أن الحل السياس��ي هو الطريق 
الوحي��د عبر مؤتم��ر جنيف، لك��ن ال أحد يتحدث 
ع��ن جني��ف اليوم ال داخلي��ًا وال خارجي��ًا، ثم أنه 
فشل حين عقد في جولتين بداية العام الحالي، 
فلم��اذا ال تزال الهيئة ت��رى جنيف هو الحل؟ يرد 

عبد العظيم:
| | سابقًا اس��تطاعت المجموعة الدولية أن 
تنج��ز بيان جنيف واحد والذي حمل س��ت نقاط، 
هذا كان إنجازًا كبيرًا حققه كوفي أنان المبعوث 
الدولي السابق إلى س��وريا، لكن الدول العربية 
المس��يطرة على الجامعة فض��اًل عن دول كبرى 
ف��ي العال��م وحت��ى تركي��ا، اس��تغلوا الغموض 
ف��ي هذه البنود وطالبوا بتنحي األس��د كش��رط 
لتطبيق جنيف، ثم غاب التوافق الدولي وتحديدًا 
بين موس��كو وواش��نطن، حت��ى أيار م��ن العام 
الماض��ي، المه��م.. أن مؤتمر جني��ف حين عقد 
لم يضم وفدًا س��وريًا معارض��ًا ووازنًا ومقبواًل، 
فواش��نطن أرادت أن تعتب��ر وف��د االئت��الف هو 
األساس وأرادت أن تزين الوفد بوجودي كمنسق 
عام لهيئة التنس��يق وأيضًا بوجود عارف دليلة، 
لكنني رفضت المش��اركة آن ذلك وطالبت بعقد 
لقاء تش��اوري بين الهيئة والمستقلين واألكراد 
لتش��كيل وفد يض��ع نق��اط التف��اوض، وطبعًا 
فش��ل جنيف لغياب وفد معارض مناس��ب، نحن 

نُص��ر على جنيف اآلن ألن األفق انس��د أمام أي 
حل عس��كري، وألن التطرف استفحل في البالد 
وأصب��ح البديل عن النظام ه��و جماعات تنتمي 
لفك��ر القاع��دة، أي بديل أكثر س��وء من النظام 
وليس فقط على سوريا بل على المنطقة، نحن 
نعتقد أن العالم اليوم يعلم أن التطرف س��يرتد 

عليه أذا وقف متفرجًا.

النظام  مع  العالم  وقف  لو  ماذا  لكن   |
وليس مع الشعب؟

| | هذا تمامًا ه��و دور جنيف اثنين، العالم 
لن يقف من النظام بشكل كامل، جنيف اثنين ال 
يلغي النظام بل يزيله عبر التفاوض والتوافق، 
أي قي��ام نظام جدي��د يضم المعارض��ة، وقيام 
حكومة وحدة وطنية ال تنهي النظام من جذوره 

وال تبقيه كما هو.
يرف��ض عبد العظيم أي حوار مباش��ر حاليًا 
مع النظام حتى لو عرض هذا األخير على الهيئة 
حقائب وزارية ألن الس��لطة ليست في الحكومة 
بل ف��ي الرئاس��ة وفي األجه��زة األمني��ة يقول 
عب��د العظي��م، وي��رى أن من قلبه على س��وريا 
ومن يرغ��ب بالتغيير الديمقراطي الحقيقي في 
سوريا لن يقبل بهذا الواقع بل سيدعو إلى قيام 
حكوم��ة وحدة وطني��ة، بين أه��ل الحكم وأهل 

المعارضة.

أم  اآلن  األسد  تنحي  إلى  تدعون  هل   |
لديكم رأي في هذا؟

كل اللذي��ن دع��وا إل��ى تنح��ي األس��د منذ 
30 حزيران 2012، ولمدة س��بعة عش��رة ش��هرًا 
حت��ى 7 أيار 2013، م��ع كل حجم الدماء والدمار 
والن��زوح، كانت كل الدعوات بال فائدة وخس��ارة 
للش��عب الس��وري، نحن نعتقد أنك حين تدعوا 
األسد للتنحي يجب أن تكون قادرًا على تنحيته، 
والمعارض��ة المس��لحة لم تس��تطع فع��ل ذلك، 
لذل��ك نحن قلن��ا منذ بي��ان جني��ف أن الحل هو 
التفاوض بي��ن المعارضة والنظام، لقيام نظام 
ديمقراطي جديد، يطرح إعالنا دس��توريًا ويعلن 
انتخابات برلمانية، ث��م يتم موضوع االنتخابات 
الرئاسية والرئيس بالتفاوض والتوافق، فأنت ال 
تستطيع أن تفرض ش��رطًا ال تستطيع تحقيقه 

بيديك.
يعتبر عبد العظيم أن االنتخابات الرئاس��ية 
األخي��رة ُفرضت بس��لطة األمر الواق��ع، ويعتبر 
أن ه��ذا االنتخاب��ات س��جلت نس��بة ضعيفة من 
المش��اركة، ويعتب��ر أن م��ن توجه إل��ى المراكز 
االنتخابية ف��ي الثالث من حزي��ران ينتمي ألحد 

هؤالء:
مس��تفيد  ألن��ه  انتخ��ب  م��ن  هن��اك   |  |
كالمنتمين إل��ى حزب البعث والجبه��ة الوطنية، 
وهن��ا من يريد الحفاظ على لقمة عيش��ه، لكن 
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ُمنع من دخول لبنان، وي�ستخدم اخلط الع�سكري على حواجز العا�سمة
ح�سن عبد العظيم املن�سق العام لهيئة التن�سيق 

الوطنية لقوى التغيري الدميقراطي:
حني تدعو الأ�سد للتنحي يجب اأن تكون قادرًا على ذلك، وهيئة 

التن�سيق ُتنتقد لأنها على الطريق ال�سحيح
  أجرى الحوار: عامر محمد  -  دمشق
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هناك أيضًا م��ن أوهمته المعارض��ة الخارجية 
بالتدخل العس��كري والحظر الج��وي وقالت له 
إن النظام س��اقط ال محالة، فوجد نفس��ه أمام 
بدي��ل أس��وء، اعتقد أن نس��بة من ش��اركوا ال 
تتج��اوز الربع، المهم في ه��ذه االنتخابات أنها 

حسنت من موقف النظام التفاوضي.
ي��رى عب��د العظي��م أن األزم��ة الس��ورية 
معقدة بسبب التشابك الدولي واإلقليمي حول 

سوريا، ويعود لذكر جنيف فيقول:
| | جني��ف ه��و الح��ل وال حل آخ��ر إطالقًا 
فالحوار المباشر مع النظام كما يقول البعض، 
س��ينهي هذا الطرف المعارض بعيون الناس، 
وف��ي تقديرنا ل��م ينتهي مؤتم��ر جنيف وال بد 

من جولة ثالثة منه.
كثي��رة هي االنتق��ادات التي توج��ه لهيئة 
التنس��يق ومواقفها المتناقض��ة أحيانًا، وتكاد 
تجمع ق��وى المعارضة والنظ��ام على انتقادها 
وتوجيه المالحظات عل��ى مواقفها، يقول عبد 

العظيم:
| | توج��ه لن��ا االنتقادات ألننا تس��ير على 
الخط الصحي��ح، منذ بداية األحداث حتى اليوم 

كنا م��ع س��لمية الث��ورة واالحتجاج��ات ورفضنا 
التطرف والعنف من النظام والمعارضة ورفضنا 
الص��راع الطائفي المذهبي ورفضنا االس��تبداد 
والتدخ��ل الخارجي، النظام ل��م يرضى عنا ألنه 
كان يري��د معارض��ة مصنع��ة، وال المعارض��ة 
الخارجية رضيت عنا ألنه��ا الوجه اآلخر للنظام، 
العس��كري  بالتدخ��ل  النظ��ام  إس��قاط  وتري��د 
تعت��رف  أن  دون  محل��ه،  تح��ل  وأن  الخارج��ي 
بالمعارضة الوطنية الديمقراطية الحقيقية، ثم 
أن المعارض��ة الداخلية كلها مع هيئة التنس��يق 
فنح��ن عقدن��ا مؤتمر اإلنق��اذ الوطن��ي في 23 
أيل��ول 2012، حضرته ق��وى المعارضة جميعها 
وحتى أحزاب مرخصة رغم أنها تعرضت للتهديد 
من قبل وزير الداخلية واألجهزة األمنية، بالتالي 

كل المعارضة الداخلية معنا.

| لكن تيار بناء الدولة ليس معكم وتيار 
التغيير السلمي كذلك؟

| | التيار وقع معنا على أوراق المؤتمر.

| لكن هذا قبل عاميين؟
| | بالنس��بة للتي��ار نحن نعتب��ره معارضة 
لكن له حسابات خاصة، ربما يعتبر نفسه كتيار 
يوازي هيئة التنس��يق لكننا نعتبره يوازي حزبًا 

في هيئة التنسيق.

في  اليوم  التنسيق  هيئة  حجم  هو  ما   |
سوريا؟

| | نحن مجموعة من األحزاب والشخصيات 
الوازن��ة كالدكت��ور هيثم من��اع والدكتور عارف 
دليلة، األس��تاذ رياض ضرار في دير الزور الذي 
يمثل تي��ارًا إس��الميًا ديمقراطيًا ولدين��ا ثمانية 
فروع في ثمان محافظات ولدينا فرع في الوطن 

العربي وفرع في المهجر..

| لكن على األرض ما حجمكم؟
| | هناك تيار واس��ع من الش��عب الس��وري 
يؤيد سياسيتنا، كذلك هناك جزء من المعارضة 
المس��لحة تؤيدن��ا رغ��م عدم وجود أي تنس��يق 
بيننا، رغم أننا ضد استخدام السالح، المهم نحن 
ال ندعي أننا نمثل الثورة أو الش��عب، نحن نمثل 
ج��زء من المعارض��ة ونمثل الطري��ق الصحيح، 
وهناك أوس��ع تيار ش��عبي يؤيد سياستنا، وكل 
م��ن يقف ضد العنف هو معن��ا، اليوم إذا أجريت 
اس��تفتاء ف��ي س��وريا لوج��دت أن تس��عين في 
المئة من الش��عب حتى ممن هم موجودون في 

السلطة يؤيدون الحل السياسي. 
| كي��ف توص��ف هيئ��ة التنس��يق الح��دث 
الس��وري اليوم؟ هل هو ثورة، أم صراع أم حرب 

أم حرب أهلية وطائفية؟
| | ه��ي حالة ثورية بدأت واس��تمرت خالل 
العام األول كثورة ش��عبية س��لمية، تدخلت فيها 
عوام��ل داخلي��ة وخارجية حرفتها عن مس��ارها 
باتج��اه التطرف والعنف والتس��ليح والعس��كرة، 
الس��وري  الش��عب  ل��دى  الثوري��ة  اإلرادة  لك��ن 
بالتغيير الديمقراطي الكامل والش��امل وتبقى 
أه��داف الث��ورة في الحري��ة والكرام��ة والعدالة 
أهداف مش��روعة وممكنة ويبق��ى االنتقال من 
الوضع الحالي إلى دولة مدنية هو هدف مشروع 
وه��دف أساس��ي، اعتق��د أن معظم الس��وريين 
يريدون ذلك، فنح��ن امتداد للربيع العربي الذي 
ح��دث ف��ي تون��س واليم��ن وليبيا حيث ش��ابها 

التدخل العسكري وحدثت في مصر.

أحزاب  ترى  كيف  مصر  ذكرت  أنك  بما   |
الهيئة ما يحدث في مصر، هل تخشى من 
أن يحكمها العسكر من جديد من خالل 

عبد الفتاح السيسي؟
| | م��ا ح��دث في الثالثين م��ن حزيران في 
مص��ر هو موج��ة ثوري��ة ثانية، توافق��ت عليها 
الق��وى العس��كرية والمدني��ة والش��عبية نتيجة 
احت��كار اإلخ��وان المس��لمين للس��لطة، الي��وم 
وضعوا دس��تورا ممت��ازًا، ولديهم خارطة طريق 
تُطبق، مصر اليوم تعيش التعددية التشاركية، 
وم��ا ح��دث فيها لي��س انقالب��ًا، ث��م أن الجيش 
المصري جيش محترف ال يتدخل في السياسية، 
والسيسي يفعل كما فعل عبد الناصر والسادات 
ومبارك أي كان عسكريًا، وخلع بدلته ليعمل في 
السياسية، نتمنى اليوم أن تعود مصر لمكانتها 

العربية واإلقليمية.

| قلت الجيش المصري محترف، كيف ترى 
الجيش السوري؟

| | الجي��ش العرب��ي الس��وري ه��و جيش 
سوري، وهو مؤسسة من مؤسسات الدولة التي 
تق��وم عل��ى أرض وش��عب ومؤسس��ات، أهمها 
الجيش الذي لدينا مالحظات عليه، كونه جيش��ًا 
عقائديًا يس��يطر عليه حزب البعث، الجيش بني 
عل��ى أنه مؤتمن وغيره ال، نحن مع إعادة بنائه، 
وال نقب��ل بانهياره كما ح��دث في العراق 2003، 
فنحن نخش��ى م��ن الفوض��ى الناتج��ة عن حل 
مؤسس��ات الدولة، ونحن يطمئنن��ا بقاء الجيش 
متماس��كًا بالذات م��ع نمو التط��رف، صحيح أنه 
استعمل من قبل الس��لطة في الصراع الداخلي 
لكنن��ا ال نري��د ل��ه أن ينه��ار، ون��رى أن حكومة 
الوح��دة الوطنية التي س��تقوم بع��د التفاوض، 
يجب أن تفتح لجيش أم��ام الجميع وتعيد بنائه، 
كم��ا نريد إعادة هيكلة األجهزة األمنية، نرى أنه 

من الممكن تصحيح مؤسسة الجيش.

| بأي فرع مخابرات أنتم مرتبطون؟
لم��اذا  إذا كن��ا مرتبطي��ن  | )يضح��ك(..   |
نعتقل؟ اعتقل عبد العزيز الخير وإلياس عياش 
وماهر طحان، حتى أنا اعتقلت بداية عام 2011، 
كما اعتقل رجاء الناصر، فنحن لس��نا مرتبطين 
بأي جهاز من أجهزة الدولة، والدليل أنها تعتقلنا 
أو تمنعنا من السفر، هناك مئات المعتقلين من 
أحزاب الهيئة ال يزالون في الس��جون وهناك من 

استشهد تحت التعذيب.

هيئة  داخل  صراعات  فعاًل  هناك  هل   |
التنسيق، وهل فعاًل هيثم مناع سيشارك 

في حكومة يعد النظم إلعالنها؟
هيث��م مناع هو أح��د الش��خصيات الوطنية 
المهم��ة للغاي��ة، وهو أحد مؤسس��ي الهيئة في 
الخ��ارج، وله تاري��خ نضالي وحقوق��ي منذ عام 
1977، وق��د تنح��ى ع��ن رئاس��ة ف��رع المهجر، 
وليس هناك أي خالفات بيننا وبينه، وهو يحضر 
اجتماع��ات المكت��ب التنفيذي عبر س��كايب كل 
أس��بوعين، وهو يبذل الكثير م��ن الجهد، المهم 
هو ل��ن يأتي أب��دًا لس��وريا اآلن، هذه إش��اعات 
أطلق��ت م��ن القاهرة ف��ي ندوة هن��اك بحضور 
ش��خصيات م��ن االئت��الف والمجل��س الوطن��ي 

لتشويه سمعته فقط.

| وهو ليس بقادم إلى دمشق؟
| | إطالقًا..ول��و اتخذن��ا قرارًا ف��ي المكتب 
التنفي��ذي بقدوم��ه فأنه س��يفعل ولكن النظام 

سيعتقله.

باعتقاله  سيقوم  النظام  أن  تعتقد  هل   |
إذا توجه لدمشق؟

| | النظ��ام يع��رف أنن��ا الق��وى المعارضة 
الديمقراطي��ة األصيلة والحقيقي��ة والتاريخية، 
ونحن ل��م نظهر في منتص��ف آذار 2011، وهو 
يع��رف أننا ق��وى وطنية نري��د التغيي��ر الكامل 
والش��امل، هو ال يس��تطيع أن يتهمنا بأي شيء 
ال باالرتب��اط بالخ��ارج وال أنن��ا معارض��ة س��بع 
نج��وم وال بأننا ندع��و للتدخ��ل الخارجي، رغم 
أن التلفزيون الس��وري، قال في فترة أن النظام 

صادر أسلحة من مكتبي رغم أنه لم يدخله.

| هل تشعر باألمان اليوم في دمشق؟
| | أن��ا مؤم��ن أن لكل إنس��ان س��اعة وأنا ال 
اعتدي على أحد ولس��ت مع العنف وال التطرف وال 
أخاف إال من اهلل وال أخاف من البشر وأريد لشعبي 
ولس��وريا الخير، أنا مطمئن طالم��ا أقوم بواجبي 
الوطني والقومي واإلنس��اني، وأنا اليوم تجاوزت 
الثمانيين من عمري ومستعد لمنيتي سواء كانت 

طبيعية أم ال فهذا سيكون قضاء اهلل وقدره.
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثالث 11/3
زارنا هذا اليوم الش��تاء، امت��ألت الليلة الماضية 
بقص��ف الرع��د، وعندم��ا فتح��ت األب��واب السادس��ة 
والنص��ف صباح��ًا، كان��ت الظلم��ة تهيمن ف��ي الممر 
وداخل المهاجع، وعندما اعتليت أحد المقاعد ألستطلع 
األف��ق من الش��بابيك العلي��ا، كانت الغيوم الس��وداء 
تنتش��ر، والرياح تعصف وأش��جار الصنوبر الحراشية 
داخ��ل األس��وار تمي��ل بش��دة، وكان المط��ر يهط��ل 
مشكاًل دارات وبحيرات، وحباله تهتز لعصف الريح. يا 
له من منظر هذا الذي أراه! رحت أزاول الرياضة قفزًا 
ومراوح��ة وجريًا حتى عرق��ت، وأطلل��ت ثانية ألمتّع 
ناظ��ريَّ بالمط��ر المتدفق عل��ى الس��فوح المحيطة 
بسجن تلفيتا، وأرى الضباب الذي يقبل ويضم التالل 

والمرتفعات والجبال التي بيننا وقمة جبل الشيخ. 
اس��تمر الطق��س طوال النه��ار وكان��ت الغيوم 
تتكاث��ف وت��زداد س��وادًا والمط��ر ينهم��ر.. واألرض 
تس��تقبل، والس��فوح تترن��ح وتصلن��ا رائح��ة األم 
الحنون األرض، فتخترق قضبان الش��بابيك وتسلم 
علينا خجلة وآس��فة وتتمنى لو كنا رافعي الرؤوس، 
حَِزنَ��تْ لرؤيتنا مصفدي��ن وباكي��ن، وتذهب هذه 
الرائح��ة أس��رع مم��ا دخلت خوف��ًا من غل��ق األبواب 
ووض��ع العصابة عل��ى عينيها وتقييده��ا باألغالل، 
ورميه��ا في الزنازين وتفقد منه��ا الرائحة طزاجتها 
وتتح��ول إل��ى عفون��ة، وركود ف��ي الزواي��ا. ارتدى 
عس��كر السجن منذ يومين ألبس��ة الشتاء، واكتست 
وجوههم شحوبًا على شحوب، وازدادت أبواب الحديد 
رمادية على رماديتها القديمة، ولم نعد نفوز برؤية 

العصافير وهي تدخل الشبابيك تطلب ابترادًا. 
وه��ا ه��ي الش��مس تغادرن��ا، وال��دفء يتبخر، 
وج��اءت الليال��ي الب��اردة، وظه��رت الفروات الس��ود 
محمول��ة على األكتاف، وهي المبطنة بالصوف الذي 

يحمل رائحة النعاج. 
إنه يوم شتائي يعلن لنا بصوت كئيب باك قائاًل: 
أتمنى أن تروني خارج هذه األس��وار، عند المسيالت 

والينابيع والسفوح. 
اليوم الرابع 11/4

هذه الناحية من السجن باردة، بينها وبين الجو 
الطبيع��ي أكث��ر من خم��س درجات، وعندم��ا نخرج 
للتنف��س نالحظ الفرق الهائ��ل. إننا نتدثر بالكنزات 

السميكة، ونمشي بالممر كي ندفأ. 
كل ش��يء هنا مختل��ف عن الخ��ارج، ننظر إلى 
الس��ماء وعيوننا مألى بالحس��رات واآلهات. نحس��د 
الطي��ور وهي تحط هنا وتنق��ر هناك حرة.. طليقة، 

ال يساورها حزن، وال على حركتها قيود أو شروط. 
ف��ي مهاجعنا همدت كل األخب��ار، وتلملمت كل 
اإلش��اعات، والزيارات ال تحمل إش��ارة، وال تأتي على 
ذك��ر مص��در، وثم��ة ي��أس أينم��ا اتجه��ت، وتوصل 
الكثي��رون إلى قناع��ة مفادها: هذا الش��هر إن حدث 
ش��يء فق��د ح��دث، وإال ف��إن األش��هر القادم��ة ل��ن 
تحمل ش��يئًا، وهذه الفكرة طالما س��جلتها في هذه 

المذكرات.
أكتب هذه الصفحة في الصباح من يوم الثالثاء، 
واألبواب لم تفتح بع��د، واألكثرية في المهجع نيام، 
والش��مس من��ذ قليل ترس��م عل��ى الج��دران دوائر 
مربع��ة وحمراء، واآلن يبدو أنه��ا غابت وراء الغيوم. 

هن��اك حرك��ة أس��معها قادم��ة من س��احة الس��جن 
الرئيسية، وأصوات نقل مواعين الشاي.. إنهم بدأوا 
بفت��ح أبواب المهاجع. بعد قليل س��يتحرك قفل باب 
الجناح وجنزي��ره. قلت منذ قليل: - ال جديد لدينا وال 

لدى غيرنا الحياة تمضي رتيبة.. متثاقلة.
أنهيت كتابًا اسمه: - »اإليديولوجيات في العالم 
الحاض��ر« وأنهي��ت قراءة ع��دد من مجل��ة »الوحدة« 
لش��هر آب ع��ام 1991 ع��ن التأصيل الش��عري، كما 
ق��رأت للش��اب غس��ان الجباعي قص��ة بعن��وان: - /

مذكرات برميل/ مألى بالمعاناة مما نالقيه من مسح 
إلنس��انية اإلنس��ان. غس��ان هذا ذو مواهب متعددة 

شعرية ومسرحية وقصصية. 
اليوم اخلام�س 11/5

ش��نّ حس��ني مبارك هجومًا عنيف��ًا على وزير 
الخارجية الس��وري ألن هذا األخير شن هجومًا على 
اتفاقي��ات كام��ب – ديفي��د، ومم��ا قاله مب��ارك أمام 

طالب جامعة القاهرة: 
1 - أن األنظم��ة السياس��ية التي جاءت بعد عام 

1970 في مصر وسورية من أجل التسوية. 
2 - أن حرب تش��رين كانت حرب��ًا متفقًا عليها، 
وهي تحريكية من أجل التقدم بعملية الس��الم إلى 

األمام. 
يبدو أن الوفد السوري في مؤتمر مدريد يحاول 
الهيمن��ة على الوفدين األردني، والفلس��طيني. وما 
قالته الدكتورة حنان عشراوي للسيد الشرع: دعنا ال 

نفتح الملفات...
والس��ؤال: م��اذا يري��د النظ��ام الس��وري ف��ي 
محادث��ات مدريد ؟.. إن��ه يحاول أن يظه��ر أنه العدو 
األساس��ي إلس��رائيل، وحتى ألمريكا وأنه الند األول 
للدول��ة العبري��ة، ومثل هذا الموقف يبدو مش��بوهًا 
ألن��ه أثناء حرب الخليج وقف ه��ذا النظام مع أمريكا 
وم��ع الس��عودية، وح��اول أن يعتب��ر ذل��ك موقف��ًا 
تكتيكي��ًا، وأن الموق��ف المبدئي مع إي��ران، والمؤكد 
أن كال الموقفين يؤكدان مصلحة النظام فمصلحته 
مع إيران ألنها تعطيه نفط خام ومس��اعدات س��رية 
ودعم ألنه يسمح للنظام ببناء صوامع دينية وإحياء 
ألموات أكل الدهر عليهم وشرب ويفتح نوافذه لبناء 
جوامع بقبب خضراء.. ومصلحته مع السعودية التي 

دعمته منذ الس��بعين بمليارات الدوالرات وقسم من 
ث��روة ش��قيقه رفعت عن هذا الس��بيل، وش��طارته 

بالتوفيق بين المصلحتين. 
إن ه��ذا النظ��ام حمى أم��ن إس��رائيل.. هذا ما 
يؤكده العالمون ببواط��ن األمور لذلك يبدو الموقف 
الس��وري ف��ي مؤتم��ر الس��الم مراوغ��ًا، ومنافق��ًا 
ومتهافت��ًا بل ومخج��اًل.. لقد خاض بح��رًا من الدماء 
ض��د الفلس��طينيين وض��د اللبنانيي��ن التقدميي��ن، 
كم��ا حاصر المخيمات ودكه��ا دكًا.. يكفي هذا العبث 

بلبنان. 
يتساءل المرء هذا النظام مع من؟!

إن��ه )بصراح��ة ووض��وح( لي��س مع أح��د إال مع 
اس��تمراره بالحكم واالستبداد، وهو مع قهر اإلنسان 
والقضية والوطن ليصب بالنتيجة لصالح إس��رائيل 
وصال��ح االمبريالية األمريكي��ة والمفارقة في األمر 

أنه يتشدق )بالصمود( و«التوازن االستراتيجي«.
اليوم ال�ساد�س وال�سابع  6 - 7 /11

مش��يت بي��ن اثني��ن م��ن الرف��اق م��ن »بعثنا 
الديمقراطي« كانا يتناقش��ان ويس��تعرضان بعض 
مالمح مؤتم��ر مدريد، ذكر األول إن الوفد الس��وري 
مع��زول، وأن األردنيي��ن والفلس��طينيين ينس��قون 
فيم��ا بينهم��ا كوفدي��ن متقاربي��ن، أم��ا م��ع الوفد 
الس��وري فش��به متباعدين. فردّ الثاني إن أمرًا من 
األمور ال يتم دون الوفد السوري، وأن الفلسطينيين 
واألردنيي��ن – صحي��ح ال يطمئنان للوفد الس��وري – 
غير قادرين على اإلفالت من التنسيق السوري، وإن 
للنظام الس��وري فعاليته الت��ي يعمل بها إلى حد ما، 
وق��د أصبحت لديه طوال العش��رين عامًا المنصرمة 
خبرة كبرى، وه��و األقوى، والمعتمد كما أنه يتحرك 
ضمن س��ياق من الغطاء المس��تقل الذي يحيِّر حينًا 

وحينًا يضيِّع كل آثار القافلة. 
ثم تطرق��ا إلى أم��ور ال يمك��ن تصديقها. قال 
األول: م��ن الصعب الوثوق بهذا النظام ألنه ضد كل 
ش��يء، وليس هو إال مع نفسه وامتيازاته. أمعن في 
دوره بلبن��ان. بدا أنه ليس مع أح��د، فما من حزب أو 
تجمع أو نادي إال وعمل فيه تفتيتًا، وما من عائلة وال 
عشيرة. إال ومزقها. ضرب الجميع بالجميع وأفسد ما 

قدر عليه. 
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اأنور البابا »اأم كامل« 1915 - 1992
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

ول��د أن��ور الباب��ا في دمش��ق ح��ي الحم��زاوي 
العري��ق وتحدي��دًا ف��ي ج��ادة نقيب األش��راف خلف 
الجامع األموي عام 1915، آلل البابا األسرة الكردية 
التركي��ة األص��ل، وال��ده محم��د كام��ل الباب��ا كان 
يم��ارس حرف��ة الخياطة بع��د أن فقد أح��د أطرافه 
في حرب الس��فربرلك، والدته هدية الحالق، تلقى 
علوم��ه االبتدائية في عدد من مدارس دمش��ق ثم 
انتس��ب إلى مكتب عنبر لكن وضعه المادي اضطره 
لالنقطاع عن الدراس��ة لممارسة أي عمل يدرّ عليه 
مكس��بًا ماديًا وكان ذلك قبل حصوله على الشهادة 
اإلعدادية فعمل في صناعة النس��يج ثالث س��نوات، 
وخالل دراس��ته ظهرت مواهبه الفنية عندما أس��ند 
ف��ي  األدوار  بع��ض  المراب��ط  أن��ور  الفن��ان  إلي��ه 

التمثيليات المدرسية قبل أن يترك الدراسة.
ع��ام 1937 بدأ بتحقيق حلمه ف��ي التمثيل، إذ 
جمعه شغفه بالمس��رح مع كل من تيسير السعدي 
وفه��د كعيكاتي وعبد الس��الم أبو الش��امات، وعبد 
اله��ادي دركزلل��ي، فقدم��وا تمثيلي��ات عرضت في 
األف��راح، وفي البيوت، وفي ع��ام 1938 توظف في 
رئاس��ة مجلس الوزراء وس��اعده هذا على تش��كيل 
فرق��ة من اله��واة، ومن في وظيف��ة متواضعة في 
رئاس��ة مجلس ال��وزراء، وبراتب ق��دره »21« ليرة 
س��ورية تمكن أنور من تأس��يس فرقة م��ن الهواة 
تتأل��ف من 15ممث��اًل، وب��دأ بتنويع هوايت��ه الفنية 
بنظم ع��دد كبير م��ن األغاني واألزجال الش��عبية، 
وأمض��ى ف��ي ذل��ك ثمان��ي س��نوات حي��ث نضجت 

هوايته الفنية.  
 كان أول ظه��ور متواض��ع ألن��ور الباب��ا ف��ي 
مس��رحية » أتات��ورك »م��ع مصطفى ه��الل، وعبد 
اللطيف فتحي وممتاز الركابي، وبعد س��نة اش��ترك 
في مس��رحية »جريمة اآلباء« عل مس��رح العباسية 
-  مكان سينما دمشق الحالية على ضفة نهر بردى، 
ثم اش��ترك أن��ور في مس��رحية » راس��بوتين« مع 
فرقة أمين عطا اهلل المصرية. واشترك في العرض 
الفن��ان المصري »يوس��ف بك وهب��ي »، وتابع أنور 
مشواره الفني، وتعرضت الكثير من أعماله لمقص 
الرقيب الفرنس��ي وصل حد المنع بحجة أن أي نص 

يتكلم عن الحرية يخص الشعب الفرنسي فقط.
ع��ام 1947 داه��م وب��اء الكوليرا س��وريا وتم 
تنظيم حملة لتوعية الش��عب م��ن مخاطر المرض، 
وعنده��ا قدمت مس��رحية إذاعية ش��ارك فيها البابا 
ب��دور » أم كام��ل » ونالت المس��رحية إعجابًا كبيرًا 
لدى المس��تمعين، وم��ن يومها تقم��ص البابا هذه 
الشخصية، حين استشار الممثل أبو إبراهيم جارته 
العج��وز الت��ي تدعى » الداي��ة أم كامل« في وصفة 
للش��فاء من هذا الوباء، فوصفت له وصفات شعبية 
مضحك��ة.. وق��د ظهرت ش��خصية أم كام��ل لغياب 
الشخصيات النسائية في ذلك الزمن وقد عرف بهذا 
االسم على مدى خمسة وأربعين عامًا حتى وفاته.  

وف��ي حديث مس��جل للباب��ا يق��ول: » أصبحت 
للم��رأة  الح��ي  النم��وذج  كام��ل«  »أم  ش��خصية 
الدمش��قية الت��ي تتمت��ع بح��الوة حديثه��ا وطراوة 
صوتها، شخصية حيوية ساحرة ولدت لتغطية غياب 
الش��خصية النس��ائية في المس��رح لكنه��ا حافظت 
فيم��ا بعد على حضوره��ا وتألقها، الداية الش��عبية 
والعجوز الدمشقية التي سببت المتاعب لمن حولها 
وم��ألت الدني��ا وش��غلت الن��اس على م��دى أربعين 
عامًا عاصرت عمالقة الفن العربي ونس��جت معهم 
الكثي��ر م��ن الحكاي��ات، كانت تس��رق م��ن العجائز 
الحركات والكلم��ات والس��كنات لتوظفها في خدمة 
الف��ن »، وتدريجيًا ذاعت ش��هرة ش��خصية أم كامل 
حتى وصل��ت إلى معظم الب��الد العربية، وعددا من 
البلد األجنبية، واستطاع من خاللها أن ينقل اللهجة 

الشامية إلى مختلف البالد العربية.

 في الخمس��ينيات ظهرت فرق��ة إذاعية مؤلفة 
م��ن » أب��و رش��دي » حكم��ت محس��ن، ومن أش��هر 
أعماله مع أم كامل برنامج صندوق الدنيا التمثيلي، 
الذي يروي ما في هذه الدنيا عبر الصندوق، ويقول 
أب��و رش��دي: وراء كل ب��اب قص��ة، وكان يقدم هذا 
البرنام��ج التمثيلي ف��ي رمضان خاص��ة، وقد لقي 
إقبااًل واسعًا، وتحدث الناس عنه في كل مكان ومدة 

التمثيلية اإلذاعية هذه 15 دقيقة.
 كتب أنور البابا مئات التمثيليات اإلذاعية إضافة 
لعمل��ه في التمثي��ل، ثم اتجه إل��ى الصحافة وكتب 
في مجلة »الدنيا« لصاحبه��ا »عبد الغني العطري« 
زاوية أس��بوعية ش��عبية بعن��وان »أم كامل تتحدث 
إليك��م«، وكان��ت مقاالت��ه باللهجة المحلي��ة، وفي 
السينما شارك بعشرات األفالم السورية والمصرية 
مع إسماعيل ياسين ودريد لحام وغيرهما، كما كان 
يجيد نظم كلمات األغاني، حيث بلغ مجموع ما كتبه 
من أغنيات لإلذاعة الس��ورية بعد افتتاحها أكثر من 

خمسين أغنية، ولكن بكل أسف بالغ ضاع أغلبها.
في ع��ام 1957 تزوج من األديب��ة اعتدال رافع 
ورزق بابنتي��ن، وفي الع��ام 1961 انتقل إلى لبنان 
وقدم العدي��د من األعم��ال اإلذاعي��ة والتلفزيونية 
هناك، وعند عودته لدمش��ق عمل مع فرقة محمود 
جبر ث��م تعاون مع األخوين قن��وع حيث قدم معهما 

عشر مسرحيات.
وظهرت مأس��اة أنور البابا عندم��ا بدأت الوجوه 
النس��ائية بالظهور في المسرح واإلذاعة والسينما.. 
والتلفزي��ون. وب��دأت ش��خصية أم كام��ل تتراج��ع، 
وحاول البابا اس��تعادة نفسه في الشخصيات الجادة 
بأن��ور الباب��ا.. وتحول إل��ى األدوار الت��ي تحتاج إلى 
فن��ان يجيد الفصح��ى.. وبرز في كثير م��ن األدوار 
وخاص��ًة ف��ي اإلذاع��ة.. ومن ث��م قدم مس��رحية » 
أن��ت اللي قتل��ت الوحش« إخراج هان��ي الروماني.. 
وكان��ت مفاجأة عندم��ا طل أنور على المش��اهدين 

بشخصيته الحقيقية..
ع��ام 1980 توفي��ت والدت��ه الس��يدة »هدي��ة 
الحالق« فش��عر باألس��ى والحزن، فذه��ب إلى مكة 
والعب��ادة  بالص��الة  والت��زم  الح��ج،  فريض��ة  ألداء 
الخالص��ة هلل تعال��ى حت��ى وافت��ه المني��ة أثر ورم 

سرطاني خبيث في الرأس عام 1992.
وع��ن طرائف أم كام��ل كتب الباح��ث والمؤرخ 

الفني أحمد بوبس: 
» الفنان أنور البابا الذي اش��تهر فنيًا بشخصية 
أم كام��ل، س��ببت ل��ه ه��ذه الش��خصية الكثير من 
المواق��ف الطريف��ة، كما كان يس��تغلها ه��و أحيانًا 
ف��ي تدبي��ر مقال��ب باآلخري��ن. والس��يما أن كثيرًا 

م��ن الفنانين الع��رب، كانوا يعتق��دون أن أم كامل 
ش��خصية حقيقي��ة م��ن لح��م ودم، وليس��ت مجرد 
تمثي��ل. من ذلك أن س��هرة أقيمت ع��ام 1963 في 
منزل الفنان اللبناني محمد شامل، وجمعت الممثل 
الكوميدي اللبناني حس��ن عالء الدين الذي اش��تهر 
بشخصية شوشو وس��ندريال السينما العربية سعاد 
حسني، والفنان أنور البابا، ولما كان شوشو وسعاد 
حسني لم يلتقيا من قبل بأنور البابا، فقد طلب منه 
محمد ش��امل أن يحضر بش��خصية أم كامل، وكان 
في ذاك الوقت شوش��و يرتبط بمشاعر عاطفية مع 

سعاد حسني. 
وعلى سبيل المداعبة س��ألت أم كامل شوشو: 
»ما رأيك أن نتزوج؟« فاس��تظرف شوش��و السؤال، 
وأمس��ك تفاح��ة وقضمه��ا وق��ال لها: » بش��رط أن 
تدفعي لي ربع ليرة« وهنا ثارت غيرة س��عاد حسني 
وقالت لشوش��و: »الحقيقة أنا أفك��ر فيك.. وأريدك 
أن تكون جنبي«. فأجابها شوش��و: » بشرط تدفعي 

نصف ليرة ». 
وهنا أدرك أن��ور البابا أن مزحت��ه بدأت تعطي 
مفعولها، فالتفت إلى سعاد حسني وقال لها بصوت 
أم كام��ل مع بع��ض الغن��ج: » لو كنت رج��اًل لكنت 
تزوجت��ك »، وهنا احتدم شوش��و غيظًا، واش��تعلت 
ن��ار الغيرة في ص��دره، فرد على أم كام��ل غاضبًا: 
»مني��ح.. اهلل خلق��ك امرأة، ول��و كنت رج��ااًل لكنت 
عرف��ت كيف أدبرك«.، فما كان م��ن البابا إال أن خلع 

المالية وضج المكان بالضحك والتصفيق.
ويضيف بوبس: »في أيام الوحدة بين س��ورية 
ومصر، ذهب أنور البابا ضمن وفد فني س��وري إلى 
القاهرة إلحياء حفالت على مس��ارح القاهرة، وكان 
أن��ور الباب��ا يقدم وص��الت كوميدية بي��ن الفقرات 
الغنائي��ة، وكان بي��ن الجمه��ور الممث��ل الكوميدي 
المصري حس��ن فايق الذي اس��تظرف ش��خصية أم 
كامل وأحبها، وخاصة أنها قريبة جدًا من شخصيته 
الكوميدي��ة، فطلب من بعض الفنانين الس��وريين 
التوس��ط لدى أم كامل للقبول بال��زواج منه، وكان 
من الفنانين الس��وريين المش��اركين رفيق شكري 

وياسين محمود. 
وراقت الفكرة لرفيق ش��كري وياس��ين محمود 
ووجداها فرصة لقضاء سهرة ممتعة، ورتب االثنان 
س��هرة جمعتهم��ا م��ع أم كامل وحس��ن فايق، وفي 
السهرة بدأ حس��ن فايق يتودد إلى أم كامل، ويثني 
عليها وعلى جمالها وأنوثتها، وأم كامل تبدي خجلها 
وتخب��ئ وجهها بمالءتها الس��وداء لتداري ضحكتها، 
وفج��أة نهض��ت أم كامل وخلعت مالءته��ا، فإذا هي 
رج��ل يرتدي طقم الس��موكن تحت المالءة، فأطلق 

حسن فايق ضحكته المعروفة مداريًا خيبته. 

أم كامل )أنور البابا( و أبو فهمي )فهد كعيعكاتي(
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مالك بن نبي:  م�سكالت احل�سارة 
�سروط النه�سة

  ياسر مرزوق

كتابن��ا الي��وم ش��روط النهض��ة م��ن 
المس��اهمات الفكري��ة القيم��ة التي لقيت 
الجامع��ات  ف��ي  ودرس  دولي��ًا،  اهتمام��ًا 
اإلس��رائيلية إب��ان الس��تينات م��ن الق��رن 
الماض��ي، يط��رح ب��ن نب��ي في��ه قضاي��ا 
الش��عوب اإلس��المية المتخلف��ة على غرار 
باقي كتب��ه لكن يتميز عنها بالتش��خيص 
المتخلف��ة،  الش��عوب  وضعي��ة  الدقي��ق 
أهمه��ا الصي��رورة التاريخي��ة ودور الدين 
ودور الفك��رة وعامل التاريخ في تأس��يس 

الحضارة.
الحض��ارات  »م��ا  نب��ي:  ب��ن  يق��ول 
المعاص��رة والضارب��ة في ظ��الم الماضي 
والمستقبلة إال عناصر للملحمة اإلنسانية 
من��ذ فجر الق��رون إلى نهاي��ة الزمن فهي 
حلقات لسلسة واحدة، هكذا تلعب الشعوب 
دورها وكل واحد منها يبعث ليكون حلقته 
في سلس��لة الحضارات، حينما تدق ساعة 
البعث معلنة قي��ام حضارة جديدة ومؤذنة 
ب��زوال أخرى ومن ع��ادة التاريخ أال يلتفت 
لألم��م التي تغط في نومه��ا وإنما يتركها 
ألحالمها التي تطربه��ا حينًا وتزعجها حينًا 
آخر ولكن التاريخ يقرر أن الشعب الذي لم 
يقم برسالته أي بدوره في تلك السلسلة ما 
عليه إال أن يخضع ويذل..« أما في الماضي 
فقد كان��ت البطوالت تتمثل في جرأة فرد، 
ال ف��ي ثورة ش��عب، وفي ق��وة رجل ال في 

تكات��ف مجتم��ع، فلم تك��ن حوادثه��ا تاريخًا بل 
كانت قصصًا ممتعة ولم تكن صيحاتها صيحات 
شعب بأكمله وإنما كانت مناجاة ضمير لصاحبه 
ال يصل صداه إلى الضمائر األخرى فيوقظها من 

نومها العميق«.
جاء في مقدم��ة المترجم: »ه��ذا كتاب في 
فلس��فة الحضارة وفن التوجيه نقدمه إلى قراء 
العربية ال كم��ا يقدم أي كت��اب مترجم ليضيف 
إلى أذهان القراء ش��حنة جدي��دة من المعلومات 
القيم��ة فإن ه��ذا لم يدر بخلدن��ا ونحن نمارس 
عملية الترجمة بل إننا نقدم إلى القراء رس��الة 
كبرى وهب لها مالك بن نبي نفسه وسجل وحيها 
في هذا الكتاب )أو هذا اإلشعاع( والكتب األخرى 
فه��ي جميع��ا تكون سلس��لة متواثق��ة الحلقات 
تجس��م للعرب والمس��لمين فك��رة متكاملة عن 

المجتمع والحضارة والدين والسياسة.
الكت��اب  جمي��ع  ع��ن  يتمي��ز  نب��ي  وب��ن 
المعاصري��ن بأن��ه ال يعي��ش ف��ي إط��ار فك��رة 
جزئي��ة أو يعال��ج موضوعا مفردا ب��ل هو يفكر 
في ماض��ي المجتمع وحاضره ومس��تقبله ككل 
وال تش��غله أعراض المرض عن المرض نفسه 
ثم يكتب بعد أن تك��ون الفكرة كلها قد نضجت 
في عقله، وبعد أن يكون قد تصورها من س��ائر 
وجوهها وأدارها على كل احتمال س��نوات طواال 
ف��إذا بكتابته مزيج من التفكير العميق والتعبير 

العلمي واإليمان الرائع.
وهك��ذا عرض��ت فك��رة النهض��ة ف��ي هذا 
الكتاب لم تنبعث في نفوس الكاتب عن عاطفة 
طارئة أو نزوة طائش��ة أو انسياق وراء الدعايات 
المذهبية أو دعوة إلى عصبية مضطربة أو غير 
ذلك مما يحرك بعض الجموع العربية في بالدنا 

اآلن.. ول��و ق��د كان ذلك لم��ا تج��اوز داؤه حدود 
بالده على األكثر.

إنما انبعثت فك��رة النهضة هنا عن عاطفة 
أصيل��ة وفط��رة إنس��انية وتأم��ل ف��ي أح��داث 
التاري��خ، وعناصر الحضارات الغابرة والمعاصرة 
كيف تتك��ون؟ كيف تنهض؟ كيف تس��بق؟ كيف 

تكبو؟ وكيف تندثر؟ ثم كيف تتجدد أيضًا؟.
يتعامل بن نبي مع مس��ألة الحضارة كعالم 
ف��ي علوم الفيزي��اء أو الكيمي��اء، وعلى ضخامة 
الكت��اب، فك��رًا وفلس��فة، يمك��ن تلخيصه في 
أسباب تعثر النهضة اإلسالمية الحديثة في ثالثة 
عوامل، حسب مالك، وهي: عدم تشخيص غاية 
النهض��ة، وع��دم تحديد المش��كالت االجتماعية 
تحدي��دًا جيدًا، وعدم تحديد الوس��ائل، مما أدى 
إلى التيه والضياع مع التبذير في الوس��ائل؛ ألن 
الحركة أصبح��ت تخضع للصدف��ة، وبالتالي لم 
تأتِ بنتيجة في اتجاه معين وفي وقت معقول.

كتابن��ا اليوم بحث وتأمل وتحليل لمش��اكل 
األمة بجدية وصدق، يب��دو ككتاب تاريخي أكثر 
منه كتاب سياسي، ويقدم خريطة محدده األبعاد 
وتطرق الكاتب أيضًا إل��ى الوضع التاريخي لكل 
حضارة حس��ب تبيان يطرد مع ثالث مراحل هي 
مرحلة ال��روح، مرحلة العق��ل ومرحلة الغريزة، 
ويعرف الثقافة على أنها: مجموعة من الصفات 
الخلقي��ة والقيم االجتماعية الت��ي يلقاها الفرد 
من��ذ والدته، كرأس��مال أولي في الوس��ط الذي 
ول��د فيه، والثقافة على هذا ه��ي المحيط الذي 

يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته.
إن مش��كلة النهضة بحس��ب بن نبي تتحلل 
إل��ى ث��الث مش��كالت أولية: مش��كلة اإلنس��ان، 
ومش��كلة التراب، ومش��كلة الوقت، فلكي نقيم 
بناء نهضة ال يك��ون ذلك بأن نكدس المنتجات، 

وإنما بأن نحل هذه المش��كالت الثالث من 
أساسها.

أواًل مشكلة اإلنسان: فالحضارة تقوم 
على اإلنس��ان ال��ذي يملك زم��ام المبادرة 
وقي��ادة حرك��ة البن��اء وبالتال��ي فالعال��م 
اإلس��المي مطالب بضرورة االستثمار في 
الموارد البش��رية ألنه مهما استراد العالم 
اإلس��المي م��ن التكنولوجي��ا الغربية فإن 
هذا لن يحق��ق النهضة مال��م يتم تأهيل 

اإلنسان أوال.
ثاني��ًا مش��كلة الت��راب: وه��و العنصر 
الثاني من حيث قيمت��ه االجتماعية، وهذه 
القيم��ة االجتماعي��ة للتراب مس��تمدة من 
قيم��ة مالكي��ه، فحينما تك��ون قيمة األمة 
مرتفعة، وحضارتها متقدمة، يكون التراب 
غالي القيمة، وحيث تكون األمة متخلفة – 
كم��ا هو الحال الي��وم  -  يكون التراب على 
قدره��ا من االنحطاط، وذلك بس��بب تأخر 
القوم الذين يعيشون عليه، فها هي رمال 
الصحراء تغزو بشراس��ة الحقول الخضراء 
على امتداد الوطن العرب��ي. فتترك أهلها 

يتامى بين يدي الصحراء المقفرة.
ثالثًا مش��كل الوق��ت: يؤكد مالك على 
أن األم��ة اإلس��المية ال تستش��عر أهمي��ة 
ه��ذا العنصر ف��ي بن��اء الحض��ارة، يقول 
ب��ن نب��ي »إن العمل��ة الذهبي��ة يمكن أن 
تضي��ع، وأن يجدها الم��رء بعد ضياعها، ولكن ال 
تس��تطيع أي قوة في العال��م أن تحطم دقيقة، 
وال أن تس��تعيدها إذا مض��ت«، ويضيف »العمل 
وح��ده هو الذي يخط مصير األش��ياء في اإلطار 
االجتماع��ي. وعلى الرغم م��ن أنه ليس عنصرًا 
أساس��يًا كاإلنس��ان والزم��ن والت��راب، إال أن��ه 
يتول��د من ه��ذه العناصر الث��الث، ال من الخطب 

االنتخابية أو الوعظية«.
ابن نبيّ يعتبر المكوّنات الثالثة الس��ابقة 
الموادّ األساس��يّة الت��ي تُبنى منه��ا الحضارة، 
فإنّ��ه ينف��ي عن ه��ذه المكوّنات الق��درة على 
التفاع��ل فيم��ا بينه��ا تفاع��اًل تلقائيًّ��ا إلنت��اج 
الحض��ارة، ويقول بضرورة وج��ود عامل »يؤّثر 
ف��ي مزج العناصر الثالث��ة بعضها ببعض، على 
النح��و ال��ذي يجري ف��ي التفاع��الت الكيميائيّة 
الحيويّ��ة«. وه��ذا العامل »هو الفك��رة الدينيّة 
الت��ي رافق��ت دائمً��ا تركي��ب الحض��ارة خ��الل 

التاريخ«.
»إن روح اإلسالم هي التي خلقت من عناصر 
متفرق��ة كاألنص��ار والمهاجري��ن أول مجتم��ع 
إس��المي، حتى كان الرجل ف��ي المجتمع الجديد 
يعرض على أخيه أن ينكح من يختار من أزواجه 
بعد أن يطلقها له، لكي يبني بذلك أسرة. إن قوة 
التماسك الضرورية للمجتمع اإلسالمي موجودة 
ب��كل وض��وح ف��ي اإلس��الم، ولكن أي إس��الم؟ 
اإلسالم المتحرك في عقولنا وسلوكنا والمنبعث 
في صورة إسالم اجتماعي. وقوة التماسك هذه 
جدي��رة بأن تؤلف لنا حضارتنا المنش��ودة، وفي 
يده��ا – ضمانًا لذلك – تجرب��ة عمرها ألف عام، 
وحض��ارة ولدت عل��ى أرض قاحلة وس��ط البدو 

ورجال الفطرة والصحراء«.
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املواطنة والراأ�سمالية
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

تُعَ��دُّ المواطن��ة أحد المفاهيم الرئيس��ية 
ف��ي الفك��ر الليبرال��ي منذ تبل��وره ف��ي القرن 
السابع عشر كنسق لألفكار والقيم، تم تطبيقه 
ف��ي الواق��ع الغربي ف��ي المجالي��ن االقتصادي 
والسياس��ي ف��ي القرني��ن التاليين، وم��ا ترتب 
على ذل��ك من آثار عل��ى الترتيب��ات االجتماعية 
والعالق��ات اإلنس��انية في القرن العش��رين ثم 

مطلع قرننا هذا.
وال شك أنه على المستوى التاريخي، ال يمكن 
تصور نشوء نظام ديمقراطي وتكريس لمبادئ 
المواطن��ة، بمعزل عن التط��ور الذي حدث على 
المس��توى االقتصادي، أو ب��دون القفزة النوعية 
التي أتاحتها الرأسمالية في مستوى تطور قوى 
االنت��اج وعالقات االنتاج والعمل أيضًا، فإمكانات 
تقني��ن قواع��د المواطن��ة ال يمك��ن عزله��ا عن 
التطور الرأسمالي، أي عن الشروط التي خلقتها 
الرأسمالية، سواء االقتصادية منها أو السياسية 
أو االجتماعي��ة، والت��ي تتضم��ن تحري��ر األفراد 
من االرتباط بالس��يد اإلقطاع��ي أو باالنتماءات 
وال��والءات القبلية العش��ائرية والدينية، لتجعل 
منهم باألساس أفرادًا أحرارًا أقله على المستوى 
االقتص��ادي، أي أنه��م يبيعون ق��وة عملهم في 
س��وٍق ح��رة مفتوح��ة، لكن ه��ذا االرتب��اط هو 
ارتباط إمكان ال حتمية، فهذه الش��روط نفس��ها 
يمكن أيض��ًا، وهو حاصل في بالدنا بالفعل، أن 
تقود إلى توليد أسوأ أنواع الدكتاتورية أي نظم 
الحكم الفاش��ية، فالدكتاتوريات الحديثة نشأت 
م��ن الش��روط ذاته��ا التي كرس��ت فيه��ا مبادئ 
المواطن��ة أي الرأس��مالية واالقتص��اد الصناعي 
العالق��ات  وتحطي��م  االجتماع��ي  والتفري��د 
وال��والءات العصبوية التقليدي��ة، من هنا يمكن 
القول أن الرأسمالية خلقت بنيويًا أي من طبيعة 
بنيانها، ش��روط اإلمكان لكنها ليست السبب في 
نشوء النظم الديمقراطية المستندة أساسًا إلى 
مب��ادئ المواطن��ة وروحيتها، ثم إن الرأس��مالية 

ليس��ت العام��ل الوحيد الذي خلق ش��روط 
إمكان نش��وء الديمقراطية الحديثة لكنها 

عامل من عوامل أخرى.
من الممك��ن الق��ول أن الديمقراطية 
الحديثة ج��اءت نتيجة اس��تثمار االمكانات 
الت��ي أتاحته��ا الحداث��ة، بم��ا تش��مله من 
وسياس��ية  وفكري��ة  روحي��ة  طف��رات 
واجتماعي��ة واقتصادية معًا، لكن ش��روط 
اإلمكان ال تعن��ي التحقق العيني الحتمي، 
فمب��ادئ المواطن��ة والديمقراطي��ة كانت 
ثمرة تراكم طويل للمكتس��بات الصغيرة 
والكبي��رة الت��ي حققته��ا ق��وى اجتماعية 
عديدة في الدفاع عن وجودها المس��تقل، 
وعن مصالحها وتصورها للدولة والمجتمع 
أيضًا، وبالمعنى نفس��ه نقول أن النقابات 
مث��اًل لم يكن م��ن الممك��ن تصورها من 
دون الحداث��ة وم��ن دون الرأس��مالية التي 
ميزت نظامها االقتص��ادي، لكنها لم تولد 
كهبة م��ن الرأس��ماليين للعم��ال، ولكنها 
تكون��ت عبر التضحيات الكبي��رة التي قام 

بها العمال وبسببها.
وبالرغم م��ن أن المس��اواة القانونية 
ش��روط  م��ن  الزم  ش��رط  واألخالقي��ة 
المواطنة الخمس��ة، ف��إن الم��رأة مثاًل لم 
تنج��ح ف��ي ف��رض نفس��ها عل��ى النظم 
المجتمعي��ة الحديث��ة إال منذ وق��تٍ قريب 

والزال هن��اك الكثي��ر مم��ا يجب عمل��ه لتحقيق 
مس��اواتها الحقيقية، وليست صحيحًة أبدًا فكرة 
ميكانيكية التالزم بين المواطنة والرأس��مالية، 
فالرأس��مالية م��ا كان م��ن الممك��ن أن تس��تمر 
وتنج��ح كنظ��ام اقتصادي ل��و لم تتح��ول تحت 
ضغ��ط الق��وى االجتماعي��ة الت��ي كونته��ا هي 
نفس��ها، إلى رأس��مالية ديمقراطي��ة ولو أخفق 
المجتمع في الس��يطرة عليها ودمقرطتها، لكان 
االحتم��ال كبيرًا أن تنحو الرأس��مالية نحو نظام 
ش��بيه بما نعرفه في مجتمعاتنا أي نحو اقتصاد 
المضاربة االقتصادية، الذي ينطوي على توحيد 
بين الس��لطة السياسية والس��لطة االقتصادية، 
فالديمقراطي��ة ه��ي الت��ي عدل��ت ف��ي بني��ة 
الرأس��مالية وجعلت منها نظام��ًا اجتماعيًا قاباًل 
للحياة والتطور، بقدر ما أدخلت على حس��اباتها 
االقتصادية والربحية المحضة، التي درسها كال 
ماركس بدقة، حس��ابات سياسية واجتماعية ثم 

أيضًا فكرية وأخالقية.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن نج��اح أي مجتمع في 
ف��رض قي��م المواطن��ة واس��تقرارها وبقاءها، 
اعتم��د وال ي��زال يعتمد على ما راكم��ه لمجتمع 
من وعي وثقافة، وما ولد من تطلعات إنس��انية 
وغايات وقي��م أخالقية جديدة مرتبطة بالحرية، 
وما حققه األفراد المنظمون في إطار ما س��مي 
الحق��ًا بالمجتم��ع المدني م��ن خب��رة تنظيمية 
وكفاحية، ومن الممك��ن لهذا النظام أن يضعف 
أو يتعرض لالنهيار حتى مع استمرار الرأسمالية 
عندما يضعف وعي األف��راد وإيمانهم بالحرية، 
وعندما تخور إرادتهم في الدفاع عن مشاركتهم 
ف��ي الس��لطة وي��زول ش��عورهم بالمس��ؤولية 
الجمعية، وهذا يعني أخيرًا أن تراكم رأس المال 
ال ينت��ج بنفس��ه أي قي��م للمواطن��ة وال يحتاج 
إليها، فالمواطنة ليس��ت مش��تقًة أص��اًل من أي 
صعيد اقتصادي، ولكنه��ا مرتبطة بصورة أكبر 
بمس��توى الوع��ي وتنظي��م المجتم��ع لنفس��ه، 

وتمكنه من انتاج إرادة جماعية قوية ومتسقة.
وفي محاولةٍ منه لتفسير الرخاء االقتصادي 
في بعض الدول ق��ام »أين ولكر« رئيس معهد 
فري��زر الكن��دي بدراس��ة 135 دولة، نت��ج عنها 
أن تطبي��ق متطلبات الحري��ة االقتصادية عامل 
مه��م في توفي��ر الرخ��اء، ولكن العام��ل األكثر 
أهمية هو تطبيق سيادة القانون. وأثبت الباحث 
إحصائيًا وجود عالقة طردية بين سيادة القانون 
م��ن جه��ة وتط��ور النات��ج المحل��ي االجمال��ي، 
وحجم االس��تثمارات االجنبية، والعمالة، وحرية 
التعبي��ر، والش��عور بالمس��ؤولية، وعكس��يا مع 
نس��بة البطالة، ونس��بة الفس��اد، وس��وء توزيع 
الثروة. فس��يادة القانون تعني احترام المواطن 
للقوانين والتعليمات العامة، وأن هناك نوعًا من 
التوافق بين الصالح العام والخاص، فالمواطنة 
الصالحة هي الطاق��ة والروح الضرورية لحركة 
جمي��ع مفاص��ل الدولة. وه��ي العامل المفس��ر 
للتطور والرقي ويمكن أن نختزل األمر إلى حالة 
االنس��جام بين المصلح��ة الخاص��ة والمصلحة 
العام��ة الت��ي تلع��ب المواطن��ة دورا كبي��را في 

بلوغه.
قب��ل الخت��ام الب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى خطأ 
التعمي��م فيما يتعلق بغياب قي��م المواطنة في 
التجارب االش��تراكية، إذ لم تغ��ب المواطنة عن 
التجارب التي كانت تس��مي نفسها االشتراكيات 
الديمقراطي��ة، لك��ن االش��تراكية الديمقراطية 
تيار قديم أدانته البلش��فية الماركسية، وأصبح 
فيما بعد تيارًا يحسب أكثر على الليبرالية، لكنه 
في الحقيق��ة تيار اش��تراكي، واألصح أن نقول 
إن جمي��ع التجارب االش��تراكية التي اس��تلهمت 
النظرية الماركسية، سواء كانت تجارب شيوعية 
أم قومي��ة أم اش��تراكية، رفضت المواطنة على 
اعتباره��ا تتيح ل��كل الطبق��ات المش��اركة في 
الق��رار السياس��ي، وبوصفه��ا عائق��ًا أمام نقل 
الس��لطة إل��ى الطبق��ات الش��عبية أو العمالي��ة 
الكادح��ة حص��رًا، وه��ذا ه��و ف��ي الواقع 
أصل الخط��أ الذي حكم على هذه التجارب 
بالفش��ل، فالخطأ ال��ذي وقع فيه اليس��ار 
المعادي للديمقراطية والمواطنة بوصفها 
وتضم��ن  الرأس��مالية  مصال��ح  تواف��ق 
الطبق��ة  إلغ��اء مفه��وم  س��يطرتها، كان 
الوس��طى وإلغائ��ه ألي قيم��ة تحليلي��ة أو 
اجتماعية لهذه الطبقة التي هي باألساس 
الحاض��ن للثقاف��ة والوع��ي والتغيي��ر في 
المجتمع، فالمجتمع في نظره مقسوم إلى 
طبقتين أساس��يتين متناحرتين، والباقي 
ف��راغ أو برجوازي��ة صغي��رة متذبذب��ة أو 
أف��راد ال قيم��ة له��م: طبق��ة المأجوري��ن 
الذين ال أمل بالحصول على حريتهم، من 
دون قلب النظام الرأس��مالية من أساسه، 
وطبق��ة أصحاب رأس الم��ال التي ال هدف 
لها س��وى خفض أج��ور الطبق��ة العاملة، 
والواق��ع أن التجرب��ة التاريخية أثبتت خطأ 
للمجتمع��ات،  اإلغريق��ي  التقس��يم  ه��ذا 
فالتكوين الطبقي للمجتمعات أكثر تعقيدًا 
وتنوع��ًا بكثي��ر، ووحده��ا المواطن��ة هي 
الكفيلة بترتي��ب البناء االجتماعي المتنوع 
وبث االنسجام فيه، وهي الوحيدة القادرة 
على تحويل المجتمع من س��احة حرب بين 
طبقتي��ن بحس��ب الفه��م اليس��اري، إلى 
مجتم��ع موحد ق��ادر على النم��و والتطور 

بالرغم من الصراع واالنقسام.
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حتى الس��كوت أضجرناه وانضمّ إلى الهازئين بأفواهنا المقفلة بإحكام، 
فآن لنا أن ننبذ الس��كوت، وأال نس��تمر في عبادته، فقد س��كتنا طوال قرون، 
وظلت حقولنا بال ماء وش��جرنا بغي��ر ثمر، ولم يرت��دع الظالمون عن جورهم 
وعس��فهم وطغيانه��م وصلفه��م، وآن لن��ا أن نطال��ب أولي أمرن��ا العادلين 
المتس��امحين األبري��اء األنقي��اء األتقياء الس��اهرين النائمي��ن بتحقيق عاجل 

لبعض ما نتوق إلى نيله.
س��نطالب بتجويعنا فقط منذ شروق الش��مس حتى غروبها، فالجوع في 

الليل يتحوّل بقًا شرسًا يحرمنا النوم ويفني قوانا.
سنطالب بأن نشتم بلغة فصحى سليمة راقية خالية من األخطاء والركاكة 

ال أن نشتم بلغة الجهالء المتخبطة في اإلسفاف واالبتذال.
سنطالب األيدي التي تصفعنا أن ترتدي القفازات، فجلدنا خشن قد يضرّ 
من يحاول مسّه، ومن المعيب أن نضرّ من يبغي اإلحسان إلينا على طريقته 

الخاصة.
س��نطالب بأاّل نضرب إاّل إذا كانت الموسيقى تصدح، فالموسيقى فن راق 

جدير باالحترام والحبّ والتشجيع.
س��نطالب بأن تكون األقدام التي تدوس��نا ليس��ت حافية بل تلبس أفخر 

األحذية حتى يحقّ لنا أن نشمخ برؤوسنا بين األنام.
سنطالب بأن تتضاءل حقوقنا وتتكاثر واجباتنا، فالكسل إذا هيمن وطغى 

ال تحمد عواقبه.
س��نطالب بحّقنا في مش��اهدة األفالم الس��ينمائية التي يتمتع أشخاصها 

بحريّتهم كاملة غير منقوصة، ونكّذب ما نشاهده، ونأبى تصديقه.
س��نطالب ب��أن تكون األي��دي التي نرغم عل��ى تقبيلها معط��رة، تذّكرنا 

بالربيع الطلق وسمائه الصافية الزرقاء.
سنطالب بأن تستأصل آذاننا ألنها ال تزال تسمع.

سنطالب بأن تسمل عيوننا ألنها ال تزال ترى.
س��نطالب بأن نشنق من حبال مصنوعة من شعر النساء الجميالت، فنحن 

نستحق بعض التدليل، ولن يندم من يدللنا.
س��نطالب بأن تصن��ع من جلودنا المس��لوخة الطبول التي س��تقرع يوم 
المعركة الكب��رى التي ترغم العدو على احتالل المزي��د من البالد حتى يزداد 
سوء مكانته الفكرية والسياسية والسياحية في كل دولة من دول العالم، وإن 

الساعة آتية ال ريب فيها، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون.

  زكريا تامر 
من كتاب هجاء القتيل لقاتله 2003

القطيع الهادر

عمل للفنان أمجد رسمي
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بعض األشياء ال تعاود الظهور أبدًا. لذا، فإني لن اتحسر عليها بل سأبحث عن أخرى غيرها.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 

كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

© Souriatna Lens | by: Basel Hasso



20

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
14

ن 
يرا

حز
 2

9 |
  )1

45
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

جمموع ال�سهداء )99067(
دمشق: 6785

ريف دمشق: 22715
حمص: 13245

درعا: 8913
إدلب: 10657
حلب: 19632

دير الزور: 5900
الرقة: 1149
السويداء: 76
حماة: 6544

الالذقية: 979
طرطوس: 356

الحسكة: 689
القنيطرة: 743

7935 عدد األطفال الذكور
3628 عدد األطفال اإلناث

7271 عدد اإلناث
27465 عدد العسكريين

71602 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 28 / 6 / 2014
http://www.vdc-sy.info/

شهداء 
سوريا

. . 
تنا 

وري
 س

ف
صي

ر

ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــســوري احل ــس ــ� ــارت �ــســمــن م ــم ــس ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

جم
الن

را 
 يا

نة
فنا

 لل
مل

ع

وضعوا الصدمات الكهربائية على حلمة صدري واألماكن الحساس��ة وأكثرها في األعضاء 
التناسلية، وأبشع شيء وضعوني في غرفة صغيرة فيها نحو أربعة وستين شابا عاريًا، وتعرض 
غيري لتعذيب أش��د.. إنه أبو يزن الذي تعرض لكافة أنواع التعذيب في أقبية وزنازين النظام، 

متمنيًا في حديث إلذاعة األمم المتحدة، أال يتعرض أي إنسان لما تعرض له.
ص��ادق، ضحية أخرى كغيره من مئات اآلالف م��ن الضحايا الذين يتعرضون للتعذيب كل 
يوم في الس��جون وأقس��ام الشرطة ومراكز االعتقال الرسمية والس��رية يقول، بعد أن سقطت 
أرضًا مغشيًا علي، ربطوني على طاولة كهربائية، وأحرقوا سجائرهم على أنحاء جسدي، وأهانوا 
كرامتي، وبصقوا على وجهي، ألنني ش��اركت بالمظاه��رة، كل هذا أمام طفل كانوا يهددونه، 

بأن الدور القادم عليه، وهذا ما أحزنني وأبكاني أكثر من حزني على نفسي.
فاطمة تقول أن حوالي عش��رة وحوش بشرية من عصابات األمن تناوبوا على اغتصابها، 
وأوس��عوها ضربًا وش��تائم قذرة كوجوههم، ثم أحرقوا المناطق الحساس��ة بجسدها، ورموها 

عارية أمام مئات السجينات العاريات أيضًا في المهجع.
ه��ذا غيظ من فيض، قص��ص وروايات ال يصدقه��ا عقل آدمي، ولم يش��هد لها التاريخ 
مثياًل، هي ش��هادات حية ألناس كتبت لهم النجاة والخروج إلى الحياة مرة أخرى، وال ندري إن 
كانوا على استعداد لها بعد كل ما أصابهم من أمراض جسدية ونفسية، وكيف ستكون آثارها 
عليهم وعلى من حولهم، والسؤال المثير ما قصة هؤالء القتلة مع العري، وهل لها عالقة بعري 

رؤوسهم من العقول؟
وروايات أخرى وشهادات وفيديوهات للغزاة من الكتائب المتشددة مثل داعش والنصرة 
تبين أن الس��وريين وقعوا بين فكي كماشة إدارتها واحدة، بإيديولوجيتين مختلفتين ظاهريًا، 
وتتبع نفس األساليب القذرة وغير اإلنسانية في التعذيب مثل قطع الرؤوس، واأليدي، والجلد، 

والرجم، والقتل، والتمثيل حتى بالجثث.
يكفي أن نرى الصور التي س��ربت للمعتقلين وللشهداء تحت التعذيب لنرى حجم اإلجرام 
والتعذيب الذي عاش��وه وتعرضوا له، الشباب والنساء واألطفال وكبار السن، صور تعكس مدى 
التجوي��ع والعنف، وآثار الس��ياط، وبتر األعضاء مث��ل العيون واآلذان وتحطي��م األنف واأليدي 
واألرجل، والصعق، والحروق المنتش��رة في أجس��ادهم، ومحاوالت الخن��ق على رقابهم، وقطع 
األعض��اء، واالغتصاب، وال بد أن الضحايا كانوا يطلبون الموت كل دقيقة ألنه أرحم من هؤالء 

القتلة الوحوش مغسولي األدمغة، مصاصي الدماء.
مجرد رؤية الصور تش��عرنا بالفزع والخوف والقلق واالش��مئزاز من أشباه البشر الذين كنا 
نعيش معهم وبينهم، فكيف بالمعتقلين الذين وقعوا بأيديهم، هل نس��تطيع فعاًل أن نعيش 
إحساسهم، أو نشعر بشعورهم، رغم كل الوجع واأللم الذي يالزمنا، بالتأكيد هم من دفع الثمن 
األكبر، ولن ينسي من خرج حيًا منهم ما أصابه سوى محاكمة الجناة والقصاص منهم، وتحقيق 

العدالة، وانتصار الثورة التي دفعوا في سبيلها الكثير.
المعتَقل ليس تعذيبًا فقط بل مكان يعيش فيه المعتقلون أش��هرًا وس��نينًا بظروف أقل 
ما يقال عنها أنها بائس��ة، وهي إما أن تكون في مهاجع كبيرة مليئة بالمعتقلين حتى ال يتسع 
ألحده��م الجلوس أو النوم بكامل جس��ده، عدا ع��ن الروائح الكريهة م��ن المراحيض والعفن 
والوس��خ الذي يحيط بهم بس��بب منعهم من االس��تحمام، وترك الجرحى تنزف دون عالج أو 
تنظي��ف، وترك الجثث بينهم لس��اعات طويلة، إضافة أصوات التعذي��ب حولهم والتي غالبًا ما 
تكون أصعب من التعذيب نفس��ه، وإما أن تكون زنزانة ال تتس��ع لحركة الشخص، يعيش فيها 

المعتقل ينام ويأكل فوق فتحة المرحاض كما قال أحد المفرج عنهم.
الخارجون من المعتقل يولدون من جديد، ومس��ؤوليتنا جميعًا أن نس��اعدهم على تجاوز 
اآلثار الس��لبية التي لحقت بهم النفسية والجسدية والفكرية حتى، واحتضانهم إلعادة السالم 
واألم��ان لنفوس��هم، وخاصة النس��اء منهن ألنهن س��يواجهن ردود فع��ل اجتماعية متخلفة، 
ومختلفة عليهن وعلى أسرهن، والوقوف معهن وتشجيعهن على طرح قضاياهن بقوة، وكشف 

جميع الممارس��ات والجرائم التي تعرضوا لها، وتوثيقها لكي تتوفر لهن س��بل تحقيق العدالة 
واإلنصاف ومحاس��بة الجناة، وهذا أقل تعويض ممكن ع��ن معاناتهن، وإعادة تأهيل األطفال 

وإدماجهم في المجتمع، بالتعليم، والموسيقى، والفنون، واحتضانهم بكثير من الحب.
إن كلف��ة وقف القتل في س��ورية أق��ل بكثير من الكلف��ة التي يدفعه��ا المجتمع الدولي 
لالجئين والمس��اعدات اإلنسانية وغيرها، وكذلك األمر بالنس��بة للتعذيب فإن كلفة منعه أقل 
بكثير من كلفة إعادة تأهيل الضحايا من العنف، والس��ؤال لماذا يقف المجتمع الدولي متفرجًا 
ويقبل بدفع الثمن األكبر في ظل األزمة االقتصادية التي تجتاح العالم، على الرغم من أنه قادر 
على دفع الثمن األقل بحلول حاس��مة؟ وهل مصالحه المس��تقبلية من تدمير سورية ستعوض 

عليه خسارته الحالية؟
األمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لمس��اندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران كل عام، 
اليوم الذي بُدء فيه عام 1987 تنفيذ »اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة« التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
10 كانون األول من عام 1984، لتقول للعالم في رس��الة واضحة وقوية كما تدّعي »ال يمكن 

التسامح مع أي عمل من أعمال التعذيب«.
ورغ��م كل التقارير المحلي��ة والدولية، والوثائق والصور والش��هادات الحية من معتقلين 
وفارين ومنش��قين ع��ن حجم الجرائم التي ترتكب في معتقالت النظ��ام، إال أن األمم المتحدة 
المحتفلة بهذا اليوم وقفت عاجزة ليس أمام إيقاف عمليات التعذيب فقط، بل أمام إحالة ملف 
الجناة إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة الجناة وتحقيق العدالة للس��وريين، العدالة التي 

تتضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب في كل بنودها.
واعترف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في رس��الة له بهذه المناسبة بأن حق 
ضحايا التعذيب في أن تتوافر أمامهم س��بل فعالة لالنتص��اف، بما في ذلك إعادة التأهيل، لم 
يتحول حتى اآلن إلى حقيقة واقعة، ال س��يما في س��ياق النزاعات المس��لحة واألزمات اإلنسانية 

الواسعة النطاق.
وبدورها أش��ارت نافي بيالي المفوضة الدولية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة في رسالة 
مش��ابهة إلى أن العديد من النس��اء والرجال واألطفال يعذبون بشكل متعمد وفظيع كل يوم 
في الس��جون وأقسام الشرطة ومراكز االعتقال الرس��مية منها والسرية في جميع أنحاء العالم، 
كم��ا يتعرضون لأللم واإلهان��ة، وقد يتم إجبار األطفال على مش��اهدة ذويهم وهم يتعرضون 

للتعذيب.
ونحن نقول ثورتنا مس��تمرة بس��واعد الس��وريين وحده��م، بعد أن تخل��ى العالم أجمع 
عنهم، وانتصار الثورة وحده الكفيل برد الحقوق ألصحابها، وتحقيق العدالة، ومحاكمة الجناة، 

والقضاء على التعذيب، وبناء دولة الحرية والمساواة والقانون والمواطنة.

نحو �سورية خالية من جرائم التعذيب

ال�سهداء الأحياء �سحايا 
التعذيب والغت�ساب
  زليخة سالم


