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فيها الدائرة  باحلرب  متاأثرا  طفل  مليون   5.5
�صورية ت�صنف من اأكرث الدول خطورة على الأطفال

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

األكث��ر  ال��دول  بي��ن  م��ن  س��ورية  ج��اءت 
خطورة عل��ى األطفال نتيجة التده��ور األمني، 
والح��رب الدائرة فيها، وقم��ع النظام للمعارضة، 
وف��ق تقري��ر منظمة األم��م المتح��دة للطفولة 
ف��ي  األطف��ال  ح��ول  الص��ادر  »اليونيس��يف« 

النزاعات المسلحة في عام 2013 
وج��اء في التقرير إنه بعد ثالث س��نوات من 
الحرب فإن س��ورية تعد اآلن أحد أخطر المناطق 
في العال��م بالنس��بة لألطفال، حي��ث فقد أالف 
األطف��ال حياته��م وأطرافه��م إل��ى جان��ب كل 
أوجه طفولته��م بالفعل، كما فق��دوا فصولهم 
الدراس��ية ومدرسيهم وأش��قاءهم وشقيقاتهم 
الرعاي��ة  له��م  يقدم��ون  وم��ن  وأصدقاءه��م 
ومنازله��م واس��تقرارهم، وب��دال م��ن التعل��م 
واللعب اضطر كثي��رون منهم للذهاب للعمل أو 

يجري تجنيدهم للقتال.
وحدد التقرير 23 وضعًا »مثيرًا للقلق« في 
عام 2013 م��ع 59 جهة، بينه��ا ثماني حكومات 
و51 جه��ة غي��ر حكومي��ة »ارتكب��ت انته��اكات 
خطي��رة ضد أطفال كالتجني��د والقتل واالعتداء 

الجنسي.
وقال��ت ليلى زروق��ي ممثل األم��م المتحدة 
الخاص لشؤون األطفال والنزاعات المسلحة في 
بيان لها الثالثاء: أن بلدان مثل س��ورية والعراق 
وجمهورية إفريقيا الوس��طى وجنوب الس��ودان 
»اعتب��رت م��ن بين أكث��ر البلدان خط��ورة على 
حياة األطفال في عام 2013، محذرة من تدهور 

الوضع األمني في س��ورية والع��راق، و«التجنيد 
المستمر للصغار« في نزاعات أخرى.

وكش��فت )اليونيسيف( في تقريرها إن عدد 
األطف��ال الذين أثرت عليهم الحرب في س��ورية 
زاد أكث��ر م��ن الضعفي��ن خ��الل الع��ام األخير، 
م��ع تقطع الس��بل بمئات اآلالف من الس��وريين 
الصغ��ار ف��ي المناط��ق المحاص��رة، وإن معدل 
الضحايا من األطفال س��جل أعلى معدل في أي 

صراع وقع في المنطقة في اآلونة األخيرة.
 وتوق��ع التقرير أن العدد الحقيقي لألطفال 
ال��ذي قتل��وا ف��ي الح��رب الس��ورية أعل��ى من 
إحص��اءات األم��م المتح��دة الت��ي قدرت��ه بما ال 
يقل عن عش��رة آالف طف��ل موضحًا أن األخطار 
بالنس��بة لألطفال تتعدى الموت واإلصابة، بعد 
أن ت��م تجني��د أطفال صغ��ار في س��ن 12 عاما 
لدعم القتال بعضهم في معارك فعلية وآخرون 

للعمل كمرشدين أو حراس أو مهربي سالح.«
وأكدت اليونيسيف في تقريرها إن مليوني 
طف��ل بحاج��ة لش��كل ما م��ن الدع��م أو العالج 
النفس��ي ف��ي حي��ن أن الح��رب أثرت عل��ى 5.5 
مليون طفل في المجمل بعضهم داخل سورية، 
وآخ��رون يعيش��ون كالجئين في الخ��ارج، وهذا 
يزيد مرتين عن عدد األطفال الذين أثرت عليهم 
الح��رب ف��ي آذار 2013 حيث قدرت اليونيس��يف 
حينه��ا أن الح��رب أث��رت عل��ى 2.3 مليون طفل 
س��وري، وارتفع ع��دد األطف��ال النازحين داخل 
س��ورية إلى نحو ثالثة ماليين بعد أن كان 920 

ألفا قبل عام، وارتفع عدد األطفال الالجئين إلى 
1.2 مليون من 260 ألفا منذ العام الماضي منهم 

425 ألفا تقل أعمارهم عن خمس سنوات.
وق��ال التقري��ر إن«التراج��ع ف��ي حص��ول 
األطف��ال الس��وريين على التعلي��م مذهل حيث 
أصب��ح نح��و ثالث��ة ماليي��ن طفل في س��ورية 
والدول المجاورة اليوم غير قادرين على الذهاب 
للمدارس بشكل منتظم، وهذا يمثل نحو نصف 
ع��دد م��ن هم في س��ن الدراس��ة في س��ورية، 
إضاف��ة إل��ى وج��ود 323 أل��ف طفل تحت س��ن 
الخامس��ة ف��ي المناطق المحاص��رة أو المناطق 
الت��ي يصعب عل��ى موظفي اإلغاثة اإلنس��انية 

الوصول إليها.
أن  تقريره��ا  ف��ي  اليونيس��يف  وأوضح��ت 
األطفال السوريين يجبرون على أن يكبروا قبل 
س��نهم بالمقارنة م��ع األطف��ال اآلخرين، حيث 
يعم��ل اآلن طف��ل من بي��ن كل عش��رة أطفال 
الجئي��ن س��وريين، في حي��ن تجبر واح��دة من 
بين كل خمس فتيات س��وريات في األردن على 

الزواج المبكر.
 وقال أنطوني ليك مدير اليونيس��يف »البد 
م��ن انتهاء هذه الحرب حتى يتمكن األطفال من 
الع��ودة لديارهم، وإلع��ادة بن��اء حياتهم بأمان 
م��ع عائالته��م وأصدقائهم. »هذا الع��ام الثالث 
المدمر بالنس��بة لألطف��ال الس��وريين يجب أن 

يكون األخير.
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منظمات دولية تطالب بالإفراج عن 133 �صبيًا كرديًا 
اأخذتهم داع�ش كرهائن يف �صمال �صورية

ال�صحفي حممد عمر اخلطيب
�صهيدًا حتت التعذيب

استش��هد الصحفي "محم��د عمر حامد الخطي��ب" ابن مدينة 
المعضمية تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام أكثر 
من س��نتين، وس��لمت هويته دون جثمانه إلى ذويه الس��بت قبل 

الماضي.
الش��هيد "محم��د الخطي��ب" 34 عام��ًا، خريج قس��م اإلعالم 
بجامعة دمش��ق، وكان يعمل بعدد من الصحف السورية، اعتقل 
بتاري��خ 8/ 1 / 2012 بعد مطاردته، وإصابته بعدة طلقات، وذلك 
على اث��ر زيارة فريق البعث��ة العربية التي كان يرأس��ها الجنرال 
الس��وداني محم��د الدابي وش��رحه للبعث��ة عن االنته��اكات التي 
تق��وم بها قوات األس��د من ده��م واعتقال وقص��ف همجي على 
مدين��ة المعضمية، وتلقى أبش��ع أنواع التعذي��ب في مطار المزة 
العس��كري، وتنقل بي��ن العديد من أفرع التعذي��ب قبل نقله إلى 
س��جن صيدنايا بتهم��ة اإلرهاب، وحس��ب بعض المص��ادر فإنه 

استشهد قبل شهر ونصف.

طالبت هيومن رايتس ووتش جماعة الدولة 
اإلس��المية في العراق والشام )داعش( باإلفراج 
الف��وري ع��ن حوال��ي 133 صبيًا كردي��ًا تتراوح 
أعماره��م بي��ن 13، 14 عامًا أخذته��م كرهائن 
من بلدة عين الع��رب )أو كوباني بالكردية( ذات 
األغلبي��ة الكردي��ة في 29 أي��ار الماض��ي بينما 
كان��وا عائدين م��ن تأدي��ة امتحانات آخ��ر العام 
بمدينة حل��ب، لمبادلتهم بأس��راها الموجودين 

لدى الجناح المسلح لحزب االتحاد الديمقراطي.
وقال فري��د آبراهامز المستش��ار الخاص ل� 
هيومن رايتس ووتش: "اختطفت داعش هؤالء 
األطفال أثناء عودتهم من تأدية امتحان، ويتسم 
احتجازهم كرهائن بالقسوة، وبمخالفة قوانين 
الحرب في نف��س الوقت، "إن اختطافهم يذكرنا 
بالثمن الفادح الذي يدفعه أطفال سورية، وبأن 

انتهاكات داعش ال تقتصر على العراق.
وأوض��ح بع��ض الصبي��ة الفارين لوس��ائل 
إع��الم مختلف��ة إن داعش ترغ��م األطفال على 
واأليديولوجي��ة  الش��ريعة  ف��ي  دروس  تلق��ي 
الجهادية، وإنها تضرب األطفال الذين يس��يئون 
التص��رف، وإنه��ا توقظ المجموعة ف��ي الصباح 
المبك��ر كل يوم للصالة ث��م حضور دروس في 
الش��ريعة، وف��ي اللي��ل يلقنه��م مقاتلو داعش 
أيديولوجي��ة الجهاد المتطرف��ة ويعرضون على 
األطفال مقاطع فيديو عنيفة لتفجيرات انتحارية 
وعمليات إع��دام ميدانية، ومقاطع فيديو عنيفة 

من العراق تبين "أشخاصًا يُذبحون"
وقال حس��ين محمد علي مس��ؤول تعليمي 
ف��ي عين العرب، ل� هيومن رايتس ووتش إن ما 
ال يقل عن ألف طالب، تتراوح أعمارهم بين 13 
و18 عامًا، س��افروا إلى حلب بالحافالت وعربات 
المين��ي ب��اص، إضافة إل��ى بع��ض المعلمين، 
وس��محت داع��ش للقافل��ة بالمضي إل��ى حلب، 
لكنه��ا اس��توقفت أول مجموعة عائ��دة، البالغة 

أعم��ار أفراده��ا 13 و14 عامًا م��ن الصف الثالث 
اإلع��دادي، ف��ي بلدة منب��ج الخاضعة لس��يطرة 
داع��ش، وق��ام مقاتلوه��ا بفص��ل الصبية عن 
الفتيات وأع��ادوا الفتيات مع الس��ائقين، وأرغم 
153 م��ن صبي��ة الص��ف الثالث اإلع��دادي على 

البقاء في منبج.
وقد وثق��ت هيومن رايتس ووت��ش مؤخرًا 
قيام داع��ش بتجنيد أطفال للقتال مع البالغين، 
ومطالب��ة األطف��ال بالمش��اركة ف��ي تفجيرات 
انتحاري��ة، رغم أن حقيقة حدوث هذا لم تتضح 

في هذه الحالة.
بدوره��ا أص��درت منظم��ة األم��م المتحدة 
للطفولة "اليونيسيف " بيانا طالبت فيه باإلفراج 
الف��وري واآلمن ع��ن األطف��ال المختطفين في 
ش��مال س��ورية، وأعربت عن قلقها الشديد من 
اس��تمرار حجز 140 طفال م��ن تالميذ المدارس 
الكردي��ة الذي��ن تتراوح أعماره��م بين 14 و16 

س��نة، موضح��ة أن جمي��ع األطف��ال مازالوا في 
األسر، باستثناء 4 أطفال قد هربوا. 

وقال��ت ماري��ا كاليفيس المدي��رة اإلقليمية 
لليونيسيف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
"لقد مر عل��ى اختطاف األطفال 4 أس��ابيع أثناء 
عودتهم إلى بلدتهم عي��ن العرب بعد أن إكمال 
االمتحان��ات النهائية الثانوية ف��ي حلب، وهؤالء 
األطف��ال ليس عالقة لهم بالحرب في س��ورية. 
إنهم يريدون فق��ط إنه��اء امتحاناتهم والعودة 
وتجني��د  اختط��اف  أن  مؤك��دة  أس��رهم،  إل��ى 
واس��تخدام األطفال ف��ي األعم��ال الحربية هي 

انتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.
ودعت اليونيس��يف في بيانها إلى محاس��بة 
أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، وقالت: 
من المؤس��ف وغير المعقول أن يتحمل األطفال 
أعمال العنف الوحش��ية هذه وجرهم للمشاركة 

في هذه الحرب.

أحد مقرات دولة العراق والشام في الرقة
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ووتش استخدام الجماعات المسلحة في سورية 
أطف��ااًل تصل أعمار أصغرهم إل��ى 15 عامًا في 
القتال بالمعارك، وأحيانًا قامت بتجنيدهم تحت 
غط��اء تقديم التعليم لهم، واس��تخدمت أطفااًل 
تص��ل أعمار أصغره��م إلى 14 عام��ًا في أدوار 

داعمة.
وأك��دت المنظم��ة ف��ي تقرير له��ا أصدرته 
"ق��د  بعن��وان  عل��ى صفحته��ا  ونش��ر  مؤخ��را 
نعيش وق��د نموت: تجنيد األطفال في س��ورية 
واس��تخدامهم من قبل الجماعات المس��لحة في 
س��ورية" أن الجماع��ات اإلس��المية المتطرف��ة، 
ومنه��ا الدول��ة اإلس��المية ف��ي العراق والش��ام 
)داعش( قامت بتجنيد األطفال تحديدًا من خالل 
حم��الت تعليمي��ة اش��تملت عل��ى التدريب على 
األس��لحة، وكلفتهم بمهام خطرة، منها عمليات 

تفجير انتحارية.
التقري��ر الذي صدر ف��ي 31 صفحة تجربة 
25 طف��اًل وجنود أطفال س��ابقين ف��ي األعمال 
المس��لحة، م��ن مقابلتها األطف��ال الذين قاتلوا 
في صفوف الجيش الس��وري الح��ر وفي الجبهة 
اإلس��المية، وفي جماع��ات متطرفة مثل داعش 
لتنظي��م  تنتم��ي  واألخي��رة  النص��رة،  وجبه��ة 
القاع��دة، وكذلك ف��ي قوات الجيش والش��رطة 

بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.
وأوضح��ت أن التقري��ر ألس��باب لوجس��تية 
وأمنية ال يتناول جميع الجماعات المس��لحة التي 
توجد مزاعم باس��تخدامها األطفال في سورية، 
ال س��يما الميليش��يات الموالية للحكومة، مؤكدة 
أن اس��تخدام األطفال في النزاع المس��لح يخرق 

القانون الدولي.
وقالت بيكانا موتابارثي باحثة حقوق الطفل 
المعنية بالشرق األوسط وكاتبة التقرير: "يجب 
أال تتغ��ذى الجماع��ات المس��لحة الس��ورية على 
األطفال الضعفاء، الذي��ن رأوا أقاربهم يُقتلون 
ومدارس��هم تُقص��ف ومجتمعاته��م تُدمر، من 
خ��الل ضمهم إلى صفوفه��ا، إن الفظاعات التي 
تشهدها األحداث في س��ورية أصبحت أفظع مع 

الزج باألطفال على الجبهات.
الحكوم��ات  "عل��ى  موتابارث��ي:  وأضاف��ت 
الداعم��ة للجماع��ات المس��لحة في س��ورية أن 
تضغ��ط على ه��ذه الجماع��ات حت��ى تكف عن 
تجنيد األطفال واس��تخدامهم ف��ي القتال"، وأي 
ش��خص يوفر الدعم إلرس��ال األطف��ال للحرب 

يمكن أن يكون متواطئًا في جرائم حرب".
األطف��ال  ع��دد  أن  إل��ى  التقري��ر  وأش��ار 
المجندي��ن في صفوف الجماعات المس��لحة غير 
مع��روف، إال أن مرك��ز توثي��ق االنته��اكات ف��ي 
س��ورية، قد رصد في تقرير له في بداية ش��هر 
حزي��ران الجاري وفاة 194 طفاًل من الذكور غير 

المدنيين منذ شهر أيلول 2011.
وحس��ب التقرير فق��د قام األطف��ال الذين 
قابلته��م هيوم��ن رايت��س ووت��ش بالقتال في 
المعارك، واضطلعوا ب��أدوار القناصة والحراس 
ف��ي نق��اط األم��ن والتجس��س عل��ى الق��وات 
المعادية، وعالجوا الجرحى في ساحات المعارك، 
ونقلوا الذخائر وإمدادات أخرى إلى الجبهات أثناء 
اس��تعار القتال، وقالوا إنه��م انضموا للجماعات 
المس��لحة غير التابعة للدولة ألسباب عدة،منها 
أن الكثيرين ذهب��وا وراء أقاربه��م وأصحابهم، 
ف��ي حي��ن كان آخ��رون يعيش��ون ف��ي مناطق 
مع��ارك ال توجد بها م��دارس مفتوحة أو خيارات 
أخرى، والبعض شارك في مظاهرات جماهيرية 

دفعتهم لبذل المزيد، أو عانوا ش��خصيًا على يد 
الحكومة، في حي��ن كان كل من تمت مقابلتهم 
م��ن الصبية، ف��إن ح��زب االتح��اد الديمقراطي 
الك��ردي يضم في صفوف قوات الش��رطة وفي 
جناحه المس��لح فتيات يحرس��ن نق��اط تفتيش 
ويخرجن في دوريات أمنية مسلحة في المناطق 

الخاضعة للسيطرة الكردية.
ونقل التقرير عن ماجد البالغ من العمر 16 
عامًا قوله: إن جبهة النصرة في درعا جندته هو 
وصبية آخرين في منطقته إذ وفرت لهم التعليم 
المجان��ي ف��ي مس��جد، اش��تمل عل��ى التدريب 
العس��كري والتدري��ب عل��ى رم��ي الرص��اص، 
موضحًا أن القادة طلب��وا من األطفال والبالغين 
على الس��واء التوقيع على كش��ف تطوعي ألداء 
عملي��ات انتحاري��ة، وأحيانًا يتط��وع المقاتلون، 

وأحيانًا يقول القادة "لقد اختارك اهلل".
واس��تهدفت داعش وجبهة النصرة األطفال 
ف��ي  العس��كري  التدري��ب  وف��رت  إذ  بالتجني��د 
بيئ��ات مدرس��ية أو كجزء م��ن برام��ج تعليمية 
ووص��ف  الجماع��ات،  ه��ذه  تديره��ا  أوس��ع 
مجندون س��ابقون للمنظمة كي��ف أعطى القادة 
لألطف��ال مهام مختلفة أو خطرة بش��كل خاص 
وش��جعوهم على التطوع للعملي��ات االنتحارية، 
ومنهم "عم��رو" الذي قاتل ف��ي صفوف داعش 
شمالي س��ورية وهو في سن 15 عامًا، وقال إن 
قادة وحدته شجعوه هو واألطفال اآلخرين على 
التط��وع لعمليات التفجي��ر االنتحارية، وإنه وقع 
عل��ى قوائم التطوع على ك��ره منه، لكنه تمكن 

من اإلفالت قبل أن يحين دوره.
وفي بعض الحاالت قامت جماعات مس��لحة 
بتجنيد وإلح��اق أطفال بصفوفه��ا من مخيمات 
الالجئي��ن وم��ن تجمع��ات س��كانية ف��ي الدول 
المج��اورة، وكذل��ك من داخل س��ورية نفس��ها، 
وقال صبي يبلغ م��ن العمر 17 عامًا إنه عاد إلى 
س��ورية ليقاتل وهو في عمر السادس��ة عشرة 
بعد أن حضر خُطب تحض رواد المس��اجد على 

الجهاد في طرابلس بلبنان.
وعل��ى الرغ��م من إب��الغ االئت��الف لهيومن 
رايتس ووتش في رس��الة أن بع��ض الجماعات 
المس��لحة وخاص��ة م��ن الجي��ش الح��ر اتخذت 
خط��وات لوقف اس��تخدام األطفال ف��ي القتال، 
وان��ه ت��م تنفيذ تدريب��ات جدي��دة للقضاء على 
تجنيدهم، وتعه��ده بااللت��زام بالقانون الدولي 
اإلنس��اني، إال أن قائ��د كتيبة م��ن جرابلس أكد 

للمنظم��ة أن الجي��ش الحر مس��تمر ف��ي قبول 
األطفال في صفوفه.

وأشار التقرير إلى حاجة األطفال المسرحون 
م��ن الجماعات المس��لحة إل��ى الدع��م والرعاية 
الخاص��ة، وإلى أن هناك أش��خاص يرغبون في 
ترك الجماعات المسلحة والعودة للحياة المدنية 
حيث قالوا ل� هيومن رايتس ووتش إن الخيارات 
األخرى المتاحة لهم كان��ت قليلة نظرًا لالفتقار 
إلى مؤسس��ات دعم، ومنهم "صال��ح" البالغ من 
العم��ر 17 عامًا: قاتل في صف��وف الجيش الحر 
من س��ن 15 عام��ًا بعد أن ت��م اعتقاله وتعذيبه 
عل��ى يد قوات األمن النظامية، وفيما بعد انضم 
إل��ى جماعتين مس��لحتين أخريين، وقال: فكرت 
في ت��رك القت��ال كثيرًا، لقد خس��رت دراس��تي 

وخسرت مستقبلي وخسرت كل شيء.
وأك��دت المنظم��ة ف��ي تقريره��ا ض��رورة 
التعه��د علنًا من قبل جميع الجماعات المس��لحة 
في س��ورية بحظ��ر تجنيد واس��تخدام األطفال، 
وبتس��ريح جميع المقاتلين أو المس��اعدين تحت 
18 عام��ًا ف��ي صفوفها، ويجب عل��ى الحكومات 
واألفراد الذي��ن يوفرون المس��اعدات للجماعات 
الس��ورية مراجع��ة سياس��ات ه��ذه  المس��لحة 
الجماعات الخاصة بتجنيد األطفال ودعوتها إلى 
حظر اس��تخدام األطف��ال، والتحقق من الس��ن 

الدنيا لقبول المجندين.
ودع��ت المانحي��ن تجمي��د جمي��ع المبيعات 
التدريب��ات  ومنه��ا  العس��كرية،  والمس��اعدات 
والخدم��ات الفنية، المقدمة للق��وات التي توجد 
معلوم��ات موثوقة عن ضلوعه��ا في االنتهاكات 
المتفش��ية والممنهجة، ومنها استخدام األطفال 

كجنود.
وتوص��ل تقري��ر ص��ادر عن لجن��ة تقصي 
الحقائق األممية المس��تقلة بش��أن سورية في 
آذار 2014 إل��ى أن الجماعات المس��لحة الموالية 
للحكوم��ة لج��أت أيض��ًا إل��ى تجني��د األطف��ال 
واس��تخدامهم، وذك��ر التقرير أن "الميليش��يات 
الموالية للحكومة س��لحت واس��تخدمت األطفال 
من أعمار 13 عامًا عند نقاط التفتيش في حلب 
ودرعا وطرطوس، في تش��رين األول 2013 في 
درعا كان أطف��ال تصل أعمار أصغرهم إلى 14 
عامًا يتم تس��ليحهم وتدريبه��م من قبل اللجان 

الشعبية.
وذك��رت هيوم��ن رايت��س ووت��ش أنها لم 
تتمكن من تأكيد ه��ذه المعلومات لعدم قدرتها 

اجلماعات املتطرفة يف �صورية ت�صتخدم الأطفال يف القتال باملعارك 
وجتندهم من خالل حمالت تعليمية

ريف حلب الشرقي 2014
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الوص��ول إل��ى س��ورية، إال أن صبيًا يبلغ 
من العمر 18 عامًا قال لها:إنه عندما كان 
في السادس��ة عش��رة من عم��ره، حاول 
أمني��ون حكومي��ون تجنيده  مس��ؤولون 
كمخبر على زمالئه في المدرس��ة، لكنه 

رفض.
وف��ي تش��رين الثان��ي 2012 وثقت 
هيوم��ن رايت��س ووتش خدم��ة أطفال 
تبل��غ أعمار أصغره��م 14 عامًا في أدوار 
داعمة، وأطفال تبلغ أعمار أصغرهم 16 
عامًا في أدوار قتالية، في كتائب ناشطة 
في درع��ا وحمص وتنتم��ي إلى الجيش 

السوري الحر.
ووت��ش  رايت��ش  هيوم��ن  والتق��ت 
م��ع أطف��ال قام��ت كل من ق��وات الجبهة 
اإلسالمية، وحركة أحرار الشام اإلسالمية، 
وكتيبة التوحيد، والجيش الس��وري الحر، 
والدولة اإلس��المية ف��ي العراق والش��ام 
ووح��دات  النص��رة،  وجبه��ة  )داع��ش(، 
حماي��ة الش��عب واآلس��ايش، بتجنيدهم 
ف��ي صفوفه��ا وجذبهم من خ��الل برامج 
تعليمية، لتق��وم بعده��ا بتدريبهم على 

األعمال القتالية والداعمة.
وقال��ت استش��ارية نفس��ية عاونت 
ثالثة أطفال أعمارهم 13 و15 عامًا، بعد 
أن ف��روا إلى تركي��ا: إنهم قاتل��وا جميعًا 
في صفوف كتيبة التوحيد في حلب، وإن 
أحد األطفال، ويبلغ م��ن العمر 15 عامًا، 
انض��م ألن "موقف��ه المال��ي كان صعب 
للغاية" وأن "والده كان قد مات وليست له 
أس��رة ترعاه". طفل آخر، يبلغ من العمر 
13 عام��ًا، أصيب بقذيفة وهو في قاعدة 
للتوحيد، "تم بتر ساقه"،وانضم الصبي 
البالغ من العم��ر 14 عامًا بعد أن قبضت 
القوات الحكومية على والده وقتلته، وقد 

أصيب قبل خمسة أشهر في معركة. 
ووت��ش  رايت��س  وغط��ت هيوم��ن 
المرتكب��ة  اإلنس��ان  حق��وق  انته��اكات 
عليه��ا  يس��يطر  الت��ي  المناط��ق  ف��ي 
األكراد في س��ورية، بم��ا في ذلك تجنيد 
األطف��ال واس��تخدامهم، ف��ي حزي��ران 
الج��اري، وقالت: منذ تول��ي حزب االتحاد 
الديمقراطي للس��لطة في 2012، قامت 
 " واآلس��ايش  الش��عب  حماي��ة  وح��دات 
الذراع الش��رطية للحزب " بنشر الصبية 
والفتي��ات في نق��اط أمني��ة وقواعد في 
لس��يطرة  الخاضع��ة  الث��الث  المناط��ق 
الحزب: الجزيرة وعي��ن العرب وعفرين، 
وأثن��اء زي��ارة إل��ى الجزي��رة في ش��باط 
2014 تبين��ت وجود أدلة على مش��اركة 
الش��عب  حماي��ة  وح��دات  ف��ي  أطف��ال 
واآلس��ايش، حيث قابل الباحث��ون صبيًا 
يبل��غ م��ن العم��ر 16 عام��ًا ق��ال إنه في 
وحدات حماية الشعب منذ العام السابق، 
وأم لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا انضم 
إل��ى الق��وات ف��ي كان��ون األول 2013، 
وش��قيق لصبي يبلغ م��ن العمر 17 عامًا 

انضم في كانون الثاني 2014
االختي��اري  البروتوك��ول  أن  يذك��ر 
وصدق��ت   " الطف��ل  حق��وق  التفاقي��ة 
علي��ه س��وريا ف��ي 2003 " يحظ��ر على 
الق��وات الحكومية والجماعات المس��لحة 
غي��ر التابع��ة ل��دول اس��تخدام األطفال 
وتجنيده��م، وتعري��ف الطف��ل ه��و أي 
ش��خص تحت س��ن 18 عامًا، كمقاتلين 
أو ف��ي أدوار داعمة. يع��د تجنيد األطفال 
تح��ت س��ن 15 عام��ًا )بما ف��ي ذلك في 
أدوار داعمة( جريمة حرب بحسب تعريف 
نظام روما المنش��ئ للمحكم��ة الجنائية 

الدولية.

ن�صاء �صوريا �صحايا العتقال والتعذيب 
والت�صييق من طريف النظام واملعار�صة

»مازلنا هنا: سيدات على جبهات النزاع السوري« 
تقرير لمنظم��ة هيومن رايتش ووتش قالت فيه أن 
الس��يدات في س��ورية تعرضن لالعتق��ال واالحتجاز 
التعس��فيين، واألذى البدني، والتضيي��ق، والتعذيب 
أثناء النزاع الس��وري، م��ن جانب الق��وات النظامية، 
والمليش��يات الموالي��ة له��ا، والجماع��ات المس��لحة 

المعارضة للحكومة.
وأش��ار التقري��ر المكون من 47 صفح��ة إلى أن 
لجن��ة األم��م المتح��دة المعنية بالقض��اء على جميع 
أش��كال التمييز ضد المرأة )لجنة الس��يداو( س��تقوم 
بإجراء استعراض لوضع الس��يدات السوريات يوم 4 

تموز 2014 في جنيف.
ويوث��ق التقري��ر تأثي��ر األحداث الس��ورية على 
المرأة بصفة خاصة، ويتتبع مصائر 17 سيدة سورية 
أصبح��ن اآلن الجئات في تركي��ا، من خالل التوصيف 
بالكلم��ة المكتوب��ة والتصوي��ر الفوتوغرافي، حيث 
تعرضن النتهاكات على أيدي القوات النظامية وتلك 
الموالي��ة لها، وكذلك على أيدي الجماعات المس��لحة 
المعارض��ة للحكوم��ة، مثل لواء اإلس��الم، وجماعات 

متطرفة مثل داعش. 
وقال��ت ناش��طات وعام��الت إغاثة من الس��يدات 
إنه��ن تعرض��ن للتهدي��د  التقري��ر  المتابع��ات ف��ي 
واالعتقال واالحتجاز التعسفيين والتعذيب على أيدي 
ق��وات حكومي��ة أو ق��وات المعارضة المس��لحة، كما 
تعرض��ت كافة المحتجزات الس��ت الس��ابقات اللواتي 
استعرضهن التقرير لإلساءة البدنية أو التعذيب أثناء 
االحتجاز، وتعرضت س��يدة واحدة لالعتداء الجنس��ي 
ع��دة م��رات، وقال��ت س��يدات أخري��ات إنه��ن وقع��ن 
ضحايا للقي��ود التمييزية المفروضة على ملبس��هن 
وتحركاتهن، وأصيبت سيدات عديدات أو فقدن بعض 
أفراد عائالتهن في اعتداءات عشوائية عديمة التمييز 

على المدنيين من جانب القوات الحكومية.
وأوضحت اليزل غير نهولتز، مديرة قسم حقوق 
الم��رأة في هيوم��ن رايتس ووت��ش: » أن المرأة لم 
تُعف من وحش��ية الحرب السورية في أي جانب من 
جوانبها، إال أنها ليس��ت مجرد ضحية سلبية، وقالت: 
إن المرأة تتولى مس��ؤوليات متزايدة، سواء كان هذا 
باختياره��ا أو بضغ��ط الظ��روف، وال ينبغي أن تدفع 

الثمن ترهيبًا واعتقااًل وإساءة، بل وتعذيبًا.
وقال��ت: »لقد واجهت س��يدات س��ورية خس��ائر 
فادح��ة، ومع ذلك فإنهن يثابرن كناش��طات وراعيات 
وفاعالت إنس��انيات، وعلى المجتمع الدولي محاسبة 
عل��ى  المس��لحة  والجماع��ات  الس��ورية  الحكوم��ة 

االنتهاكات بحق الس��يدات والفتي��ات، كما يجب على 
الحكومات المانحة المس��اعدة في تلبية احتياجاتهن 
العاجل��ة والضغط من أجل مش��اركة المرأة بفعالية 

في تحديد مستقبل سورية.
وق��ال ع��دد م��ن الس��يدات إن ق��وات نظامية أو 
جماعات مس��لحة غير تابعة للدولة مارس��ت بحقهن 
التضيي��ق أو التهدي��د أو االحتجاز بس��بب نش��اطهن 
الس��لمي، بما ف��ي ذل��ك التخطيط والمش��اركة في 
مظاهرات س��لمية، وتقديم المس��اعدات اإلنس��انية 
للس��وريين المحتاجي��ن، ووصف��ت س��يدات أخريات 
خبرته��ن بعد تول��ي عمادة أس��رهن أو إعالتها فعليًا 
حينما اعتقلت الق��وات الحكومية أقاربهن الذكور، أو 
حينما أصيبوا أو قتلوا في هجمات عش��وائية عديمة 

التمييز على مناطق مدنية بأيدي جماعات مسلحة.
مايس��ة 30 سنة، كانت تقدم المس��اعدة الطبية 
للمدنيين، وتعمل في قناة فضائية مؤيدة للمعارضة، 
قبل احتجازها من قبل قوات أمنية حكومية في دمشق 
ف��ي نيس��ان 2013 واعتدوا عليها بالض��رب في الليل 
بخرط��وم أخض��ر غليظ:،وقالت »كان��وا يصفعونني 
عل��ى وجه��ي، ويجرونني م��ن ش��عري، ويضربونني 

على قدمي وعلى ظهري وفي كل مكان«. 
وأوضح��ت هيوم��ن رايتس ووت��ش أن جماعات 
مس��لحة غير حكومي��ة قامت أيض��ًا بالتضييق على 
سيدات من اللواتي استعرضهن التقرير واحتجازهن، 
وفرض سياس��ات تمييزية على الس��يدات والفتيات، 
بم��ا في ذل��ك القيود عل��ى الملبس وحري��ة التنقل، 
ومنه��ن بريف��ان، 24 س��نة، وه��ي س��ورية كردية، 
تق��دم المس��اعدة الطبية ألش��خاص يعيش��ون في 
مخيم اليرموك المحاصر في دمش��ق حين احتجزتها 
جماعة لواء اإلس��الم المس��لحة غير التابعة للدولة، 
وت��م اإلفراج عنها بع��د 10 أيام، ولك��ن حين حاولت 
إع��ادة افتتاح صيدليتها البدائية في المخيم، هددتها 
داعش ألنها ترت��دي الحجاب دون العباءة، »قالوا لها: 
‘إذا رأين��اك بهذا الش��كل ثاني��ة فس��وف نقتلك. إذا 

رأيناك في هذه المنطقة سنشنقك.
أمل قت��ل أربع م��ن أطفالها الخم��س في قصف 
بالقناب��ل البرميلية على حل��ب في تموز 2013، وبعد 
ه��ذا بقليل تع��رض زوجها لس��كتة دماغي��ة أصابته 
بش��لل جزئي وإعاقة في ال��كالم، وتضطلع أمل، 44 
س��نة، بدور راعيته. في آذار رحلت األس��رة إلى تركيا 
لطلب العالج الطبي والرعاية التأهيلية للزوج، وهناك 
كان��وا ينام��ون بمنت��زه في الع��راء ويعتم��دون على 
الصدقات لتن��اول الوجبات مثلها مثل الكثيرات غيرها 

اللواتي أصبحن معيالت ألسرهن بعد فقد المعيل.  

نساء يهربن بأطفالهن أثناء إحدى الغارات
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حمكمة جنايات الإرهاب متتّنع عن ت�صميل مازن دروي�ش وُمعتقلي 
املركز ال�صوري لالإعالم باملر�صوم الت�صريعي رقم 22

داخل  حما�صرين  مازالوا  مدين  األف   18
خميم الريموك بظروف معي�صية قا�صية

و�صط العديد من ال�صكوك الدولية
�صورية ت�صلم كامل اأ�صلحتها الكيميائية

امتنع��ت هيئة محكم��ة جنايات اإلرهاب عن 
تشميل الدعوى المرفوعة أمامها بحق العاملين 
ف��ي المركز الس��وري لإلع��الم وحري��ة التعبير 
بالمرسوم التش��ريعي رقم )22( الصادر بتاريخ 
)10 حزيران 2014(، الذي نصّ بش��كٍل صريح 

على أن: 
يمنح عفو عام ع��ن الجرائم المرتكبة قبل 

تاريخ 9 - 6 - 2014 وفقا لآلتي
للجرائ��م  بالنس��بة  العقوب��ة  كام��ل  ع��ن 
المنص��وص عليها ف��ي المادة /8/ م��ن القانون 
رق��م /19/ الصادر بتاريخ 2 - 7 - 2012 إذا كان 

الجرم مقترفا من سوري. 
الطلب��ات  المحكم��ة  هيئ��ة  رفض��ت  كم��ا 

المُقدّمة من هيئة الدفاع وهي:
التخّلي عن القضية حيث أّن القضية س��بق 
وت��مّ الفص��ل فيها من قبل القضاء العس��كري 
بتاري��خ 11 أيل��ول 2012 ال��ذي ق��رّر االكتف��اء 
بم��دة توقيف ثمانية م��ن العاملين في »المركز 
الس��وري لإلع��الم وحري��ة التعبي��ر«، وبالبراءة 

لزائرة
كما رُف��ض طلب هيئ��ة الدفاع باس��تدعاء 
الش��هود ال��ذي طالب الدف��اع بهم في الجلس��ة 

السابقة
وق��رّرت هيئ��ة المحكمة في جلس��تها التي 
عُقِ��دّت اليوم 30 حزيران تأجي��ل الدعوى إلى 
تاري��خ 21 تم��وز 2014 للدف��اع، ك��ي يُقدّم ما 

لديه من أوراق ومُستندات. 
علم��ًا أّن هيئة الدفاع ع��ن معتقلي المركز 
الس��وري لإلع��الم وحري��ة التعبي��ر كان��ت ق��د 
تقدّمت إلى هيئة محكم��ة جنايات اإلرهاب في 
دمشق بمذكرة استشارية حول رفض المحكمة 
تش��ميل القضية بالمرسوم التشريعي الصادر، 
وت��مّ رف��ع المُذك��رة إل��ى الهيئة االستش��ارية 
التابعة لمجلس القضاء األعلى في سورية، في 
انتظار قرار هيئة المجلس، حيث يش��مل رفض 

تنفيذ نص المرسوم احتجازًا لحريّة الموقوفين 
دون وجه حق، وإس��اءة في اس��تخدام الس��لطة 
المُتاح��ة للمحكم��ة، والت��ي تؤك��د يوم��ًا بع��د 
ي��وم افتقادها الُكّلي ألبس��ط مفاهي��م العدالة 
اإلنس��انية، ومن هذه المفاهيم أّن لكل إنس��ان 
الحق في المحاكمة العلنية العادلة. وأّن المُتهم 

بريء حتى تثبت إدانته
وج��دد المرك��ز الس��وري لإلع��الم وحري��ة 
التعبي��ر، مطالبت��ه الحكومة الس��ورية بإطالق 
س��راح م��ازن درويش والزم��الء مع��ه، دون أي 
مماطلة أو تس��ويف، وكل من شملهم المرسوم 
التشريعي بأحكامه، ومطالبتها بالكشف الفوري 
ع��ن مصي��ر المُختفي��ن قس��رًا، وحّم��ل ه��ذه 
الس��لطات مس��ؤولية س��المة جميع المعتقلين 

والمُختفين قسرًا الجسدية والنفسية.
وتس��اءل المركز عن الج��دوى الفعليّة من 
المرس��وم التش��ريعي رق��م 22 وما س��بقه من 
مراس��يم رئاس��ية أثارت اهتمام��ًا إعالميًّا دون 

مُنعكسات واقعيّة إيجابية.
يُذكر أّن الحقوقي والصحفي مازن درويش 
رئيس المركز، والمدون حس��ين غرير، واألستاذ 
الجامعي هاني الزيتاني معتقلون منذ تاريخ 16 
شباط 2012، وال يزالون قيد االعتقال في سجن 
دمش��ق المركزي منذ تحويله��م إليه بتاريخ 30 
تش��رين الثاني 2012، بعد أن قضوا أشهرًا في 
عداد المُختفين قسرًا، تعرّضوا خاللها لمختلف 

أشكال التعذيب.

أك��دت وكال��ة األم��م المتح��دة إلغاث��ة وتش��غيل الالجئين 
الفلس��طينيين ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط )األون��روا( عدم 
قدرتها على توصيل المساعدات اإلنسانية إلى مخيم اليرموك، 
رغ��م التقارير الت��ي تحدثت عن هدنة بين الحكومة الس��ورية 

والجماعات المسلحة داخل المخيم.
وق��ال كريس غاني��س المتحدث باس��م الوكال��ة: كان آخر 
توزيع للمس��اعدات داخل المخيم منذ ش��هر، بع��د ورود تقارير 
ع��ن اتفاق 21 حزيران داخل اليرموك، ونس��عى بش��كل حثيث 
الس��تئناف وتوسيع أنش��طتنا اإلنس��انية داخل المخيم، حيث ال 

يزال 18 ألف مدني محاصر ويعانون من ظروف قاسية.
وأوض��ح غانيس في بي��ان صحفي: أن الوكال��ة تقف على 
أهب��ة االس��تعداد لتنفي��ذ اس��تجابة إنس��انية س��ريعة للوف��اء 
باالحتياج��ات الفوري��ة والطويل��ة األج��ل للمدنيي��ن في مخيم 
اليرموك، وس��تواصل الدفاع والعمل من أجل اس��تمرار وصول 
المساعدات اإلنسانية بصورة كبيرة وآمنة للمخيم، وإلى ضمان 

حماية المدنيين الفلسطينيين والسوريين.
يذكر أن أكثر من 140 ألف الجئ فلسطيني من أصل 160 
ألفًا كانوا يقطنون المخيم ف��روا من منازلهم منذ بدء األحداث 

فيه عام 2012، إلى مناطق داخل سورية وخارجها.

وس��ط جمل��ة من الش��كوك بأن س��ورية أصبحت خالية م��ن األس��لحة الكيميائية أعلنت 
منظمة حظر األس��لحة الكيميائية األثنين الماضي بأن المئة طن المتبقية من المواد الس��امة 

والتي تشكل حوالي 8 % من إجمالي األسلحة التي كانت بحوزة النظام قد تم تسليمها.
وقال »أحمد أوزومجو« رئيس منظمة حظر األس��لحة الكيميائية: كل األسلحة الكيماوية 
المعلنة خرجت من س��ورية لكننا ال نس��تطيع أن نقول كأمانة عامة لمنظمة حظر األس��لحة 
الكيميائية أن س��ورية لم تعد تمتلك أي أس��لحة كيماوية، ونأمل أن ننتهي قريبا من توضيح 
جوانب معينة من اإلعالن الس��وري والبدء في تدمير مبان معينة اس��تخدمت كمنش��آت إلنتاج 

أسلحة كيماوية.
وأك��د أوزومج��و أن التحقيق س��يتواصل ف��ي مزاعم عن اس��تخدام الكلور في س��ورية 

ومراجعة قائمة المواد الكيماوية التي أقرت سورية بحيازتها.
وقالت س��يجريد كاج رئيس��ة فريق الخبراء المش��ترك من األمم المتحدة ومنظمة حظر 
األس��لحة الكيميائي��ة ف��ي تصريحات لها ف��ي قبرص إنه س��يتم خالل ثالثة أش��هر البدء في 
عملية لتدمير 12 من مواقع اإلنتاج واألنفاق داخل س��ورية والتي لها صلة ببرنامج األس��لحة 

الكيماوية.
ونقل��ت رويترز عن محققي منظمة حظر األس��لحة الكيميائية قولهم إن معلومات أولية 
تؤيد وجهة نظر الحكومات الغربية بأن كيماويات ش��بيهة بالكلور لم يكش��ف عنها للمنظمة 

قد استخدمت في سورية.
وكانت حكومة األس��د أعلن��ت أنها تريد إنهاء المهمة المش��تركة لألمم المتحدة ومنظمة 
حظ��ر األس��لحة الكيميائي��ة بقي��ادة كاج بمجرد ش��حن كل مواد األس��لحة الكيماوي��ة، إال أن 
الحكوم��ات الغربي��ة ترغب في مواصلة المهم��ة للتحقيق في عدة أم��ور غامضة في اإلعالن 

السوري الخاص باألسلحة الكيماوية وفي مزاعم عن وقوع هجمات بغاز الكلور.
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"نأكل خبز حاف وال نذل"، مثل قديم يضرب 
في دمش��ق، لكن اليوم حتى الخب��ز الحاف يبدو 
أنه لن يكون بمتناول الجميع، حيث تنتش��ر بين 
الدمش��قيين إش��اعة قوية حول رفع سعر كيلو 
الخب��ز، ال��ذي يعتبر الم��ادة الغذائية األساس��ية 
لغالبية السوريين، لدرجة أنهم يقولون أنهم ال 
يش��عرون أنهم تناولوا طعامه��م إن لم يتناولوا 

الخبز.
ودأب��ت بع��ض وس��ائل اإلع��الم الموالي��ة 
للنظام على بث تقارير تفيد بأن هناك سوريين 
يجفف��ون الخبز ليقدم علف��ا للحيوانات، ومنهم 
م��ن يرمون��ه ف��ي القمام��ة، وعلي��ه يخرج��ون 
أش��خاص يطالبون برفع س��عر الخب��ز ليتعلموا 

تقدير النعمة.
س��عاد ج، موظف��ة ف��ي القطاع الع��ام من 
دمش��ق، قالت ل�"س��وريتنا"، "الس��وريون اليوم 
ال يس��تطيعون ش��راء الخبز ليس��كتوا جوعهم، 
فكيف إن رفع س��عره، لكن على ما يبدو سيكون 

هذا أولى إصالحات ما بعد االنتخابات".
من جهتها، قالت أم عدنان، من دمشق، "لم 
يعد ش��راء الخبز من معظم األفران بالمستطاع 
ألنك بحاجة إلى الوقوف بين الساعة والساعتين 
لتحصل على ربطة خبز ب�15 ليرة س��ورية، في 
حي��ن تباع في المحال التجارية ب�50 ليرة، أي إذا 
صح وأصبح سعر الربطة ب�40 ليرة ستصبح في 
المح��ال ب�150 لي��رة، فمن يس��تطيع عندها أن 

يشتري خبزه".
وأضاف��ت أن "غ��الء الخب��ز س��يحرمنا حتى 
من التحس��ن به، فهو الي��وم أرخص مادة يمكن 
أن تس��كت بها جوع إنس��ان، وم��ا أكثرهم هذه 

األيام".
بدوره قال، أحمد، من دمشق، "لست متأكدا 
إن كانوا س��يرفعون سعر الخبز أو ال، لكن أعتقد 
أن الن��اس اعتادوا رفع األس��عار بش��كل متكرر 

وكبير خالل السنوات الماضية".
وأض��اف "صحيح هناك من يش��تري كميات 
كبيرة من الخبز ويبيعها كعلف، لكن يوجد حلول 
أخ��رى لمعالج��ة الموضوع كأن يراقب��وا األفران 
وكميات الطحين وتج��ار الخبز الذين يتجمهرون 
أم��ام األفران على م��رأى الجميع"، متس��ائال إن 
"كان هن��اك قل��ة يتالعبون بقوت الش��عب فهل 

من المعقول أن يعاقب الشعب كامال".
ف��ي المقابل نف��ت وزارة التج��ارة الداخلية 
وحماية المس��تهلك ف��ي النظام، وج��ود أي نية 
لرفع أس��عار الخب��ز، قائل��ة إن الطحي��ن متوفر 

بكميات جيدة. 
بدوره، تس��اءل حس��ن، ناش��ط ف��ي مجال 
اإلغاثة في دمشق وريفها، "من يبيع الخبز كعلف 
ومن ش��ركائهم؟، جمي��ع أفران دمش��ق تقريبا 
يش��رف عليها عناصر من الق��وات النظامية وإن 
كان معظمه��م من عناصر قوات الدفاع الوطني 
سيئة السمعة، وكل هذه الكميات المهدورة من 

الخبز تباع بمعرفتهم".
ويتابع "أي شخص يقف أمام فرن ما سيرى 
كي��ف تعبأ س��يارات بالخب��ز، وال يعل��م أحد أين 

يذه��ب بها، كما أن س��يارات الخب��ز اليابس تمر 
على الحواجز العس��كرية ومن السهل أن يصلوا 

إلى مصدرها ومحاسبة من يتاجر بها".
واعتبر أن "أس��اس المشكلة ليس في هدر 
الخبز بل في غالء العلف، ما جعل المربي يبحث 
ع��ن أي بديل أخ��ر، والمتنف��ذون والتجار قدموا 
الخب��ز كحل لهذا الغالء، ف��ي وقت تغيب الرقابة 
والمحاس��بة وإيج��اد الحلول الحقيقي��ة لألزمات 

التي يعيشها السوريون".
ويوجد في س��وريا 34 مطحنة موزعة على 
كافة المحافظات، بقي منها 20 مطحنة بس��بب 
األح��داث التي تش��هدها الب��الد، في حي��ن تبلغ 
قيمة العجز التمويني سنويًا أكثر من 100 مليار 
ليرة فقط ف��ي الطحين، تغطيها الدولة تحت ما 

يسمى الدعم.
يش��ار إل��ى أن أزم��ة الخب��ز ف��ي المناط��ق 
الت��ي تس��يطر عليها المعارضة أكب��ر بكثير من 
مناطق النظام، حيث يعاني السوريون من شبه 
انقط��اع، في وقت وصل س��عر ربطة الخبز في 
الغوطة الشرقية إلى 2800 ليرة، أما في المخيم 
اليرموك فأصبح فاكهة مفقودة، وهناك مناطق 
نس��يت الخبز وأخذت تعجن م��ادة المعكرونة إن 
توف��رت، وأخ��رى لم يبق لها س��وى الحش��ائش 
تقتات منه��ا، وذلك جراء الحص��ار الذي تفرضه 

القوات النظامية على تلك المناطق.
وف��ي س��ياق متص��ل، علم��ت "س��وريتنا" 
أن مالس��نة وقع��ت بين وزي��ر الكهرب��اء "عماد 
خميس" وزميله وزير النفط "سليمان العباس"، 
خ��الل االجتماع األخير لحكومة النظام األس��بوع 
الماضي، تبادال بها التهم حول تحمل المسؤولية 
تردي وضع الكهرباء، وعقب هذه األنباء ش��هدت 

جنوب سوريا تحسننا في واقع الكهرباء.
وكان واق��ع الكهرب��اء تدهور بش��كل كبير 

خالل األس��ابيع األخيرة في المنطق��ة الجنوبية 
م��ن البالد، حي��ث وصل��ت س��اعات التقنين في 
بع��ض المناطق إلى 20 س��اعة وع��دة أيام في 

مناطق أخرى.
وتعددت أس��باب انقط��اع التي��ار الكهربائي 
ف��ي الب��الد عامة، ف��ي المنطق��ة الجنوبية كان 
أهم أس��بابها عدم توفر الوقود الالزم لتش��غيل 
المول��دات الحراري��ة جراء تض��رر أنابي��ب الغاز 
بس��بب القصف والتخريب المقصود، إضافة إلى 
تدهور الوض��ع األمني ما منع من جلب صهاريج 
خاصة بنق��ل الغاز والفيول م��ن مناطق أخرى، 
إضافة إلى األضرار الكبيرة التي لحقت بش��بكة 

نقل الكهرباء. 
وينعك��س انقط��اع التي��ار الكهربائي على 
الناس بكثير من السلبية، جراء اعتمادهم عليها 
بكثير من تفاصيل معيش��تهم تبدأ من تأمينهم 
مياه الش��رب عبر المضخات، إلى تضرر مصادر 

رزقهم من ورش صناعية ومحال تجارية.
يش��ار إلى أن معظم المناطق التي تسيطر 
عليه��ا المعارضة في دمش��ق وريفها، ال يصلها 
التي��ار الكهربائ��ي منذ فت��رة طويلة، إم��ا جراء 
النظ��ام قطعه��ا  أو أن  العس��كرية  المواجه��ات 
لزي��ادة الضغط عل��ى الحاضنة الش��عبية فيها، 
وهم اليوم يعتم��دون على المولدات الكهربائية 
المنزلية أو الصناعية حيث يشترك مجموعة من 
األش��خاص فيها مقابل مبلغ محدد، وهي تعمل 

يومين بين ساعتين وأربع ساعات.
وكان��ت نقاب��ة الكهرب��اء ف��ي اتح��اد عمال 
دمش��ق قال��ت، في وق��ت س��ابق، إن الخس��ائر 
المباشرة لقطاع الكهرباء بلغت حتى نهاية العام 
الماض��ي 157 مليار ليرة، فيما وصلت الخس��ائر 
الغير المباش��رة إلى 631 مليار ليرة، ناجمة عن 

انقطاع التيار الكهربائي. 

اإعالم النظام يعطي درو�صًا يف تقدير النعمة
ال�صوريون يتخوفون من رفع �صعر اخلبز

والكهرباء يف حت�صن
  أنليل فارس - دمشق

أحد أفران دمشق

. . 
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قا
قي

تح
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 الآن.. هنا.. 
حكايات يف زمن اخلالفة

  رند صبّاغ
»لقد ابتليت بهذا األمر العظيم، لقد ابتليت بهذه 
األمان��ة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولس��ت بخيركم 
وال أفضل منكم، فإن رأيتموني على حٍق فأعينوني، 
وإن رأيتمون��ي عل��ى باطل فانصحوني وس��ددوني، 

وأطيعوني ما أطعت اهلل فيكم«. 
يق��ف »الخليفة« أب��و بكر البغ��دادي على منبره 
في الموصل معلنًا نفس��ه بالص��وتِ والصورة حاكمًا 
وآمرًا باس��م اهلل، وإن كانت الحكوم��ة العراقية تؤكد 
أنه ليس البغ��دادي بالفعل وأن الرج��ل مصاب ويتم 
عالجه في سوريا، إال أن ذلك ال يغير من شكل الواقع 
ش��يئًا، الخالفة تمت، والدولة اإلس��المية على طريقة 

داعش حصلت بالفعل.. 

اإعالن اخلالفة..
ب��دأت الحكاية يوم األح��د األول من رمضان )29 
حزي��ران( مع إع��الن أبو محم��د العدنان��ي )المتحدث 
باس��م داعش( الخالفة اإلس��المية، ولك��ن قبيل ذلك 
وف��ي اليوم عين��ه، دخلت خيول البغدادي الس��بع إلى 
)والي��ة( الرق��ة، عاصم��ة الدول��ة العتيدة، قب��ل أذان 
المغ��رب في ص��ورةٍ تجمع البعد الرم��زي والروحاني 
م��ع البع��د السياس��ي والعس��كري، لتتحق��ق النبوءة 
الت��ي ينتظره��ا عناصر داع��ش بفارغ الصب��ر، يتبع 
الخيول المسرجة بعلم الخالفة فوج من ثالث سيارت 
تحم��ل لوحاتٍ مرورية من نينوى، توجهت نحو إحدى 
معسكرات التدريب لداعش )معسكر الطالئع سابقًا(. 
يترج��ل أب��و علي األنب��اري من إحدى الس��يارات 
)القاضي الش��رعي األول للدولة الذي يصفه مقربون 
بالعق��ل المدب��ر للبغدادي( حام��اًل وكال��ة البيعة من 
البغدادي ليستقبله أبو لقمان )والي الرقة( فيصافحه 
مبايعًا ليدخل الرجالن مجلسًا اجتمع فيه أمراء الوالية 
وبع��ض الضي��وف، وعل��ى اإلفطار خطب أب��و لقمان 
بالحاضري��ن معلن��ًا أن إع��الن الخالفة س��يتم اليوم، 
ليأخ��ذ البيع��ة م��ن األم��راء والضي��وف، وفي س��ياق 
خطبته أش��ار إل��ى أن البغدادي س��يأتي قريب��ًا ليأخذ 
البيعة بشخصه وباس��مه )عبد اهلل -  إبراهيم العواد 
الب��دري(، لتكون المفاجأة للكثير م��ن الحاضرين بأن 
هذه الزيارة ستكون الثالثة للبغدادي وإن كانت األولى 

بصفته خليفًة للمسلمين. 
في الي��وم التالي أجرى عناص��ر الدولة إجراءاتٍ 
أمنية مش��ددة، حيث أغلقوا مداخل الرقة وش��وارعها 
األساس��ية بحواجز وس��واتر إس��منتيه، واعتقلوا كل 
ش��خٍص يركن س��يارته في هذه األماك��ن وغرموه ب� 
2500 ليرة س��ورية، معلنين حظر تجواٍل بش��كٍل من 
األش��كال، وحينها بدأت الشائعات بأن البغدادي قادم، 
وم��ا عززها االس��تعراض العس��كري الكبي��ر للدولة 
اإلسالمية الذي تقدمه خيُل يحمل راية الوالية، تتبعه 
س��يارات ومركبات وحامالت السالح، تزامنت مع غارة 

جوية للنظام في سماء المدينة. 
وفي الثالث من رمضان بدأت البيعة العامة التي 
استمرت إلى يوم التشريع وهو يوم الجمعة المنصرم 

)الذي أعلن فيه تطبيق الشريعة(. 

يف البدء..
تم )تحري��ر( الرق��ة، ليدخل المقاتل��ون األجانب 
برفقة جبه��ة النصرة، محتلين مبن��ى المحافظة في 

4 آذار 2013، ونهاي��ة نيس��ان من الع��ام عينه، ظهر 
الخ��الف ما بي��ن تنظي��م الجهاد ف��ي الع��راق وأفراد 
النصرة المؤمنين ببيع��ة الظواهري والمال عمر، في 
ه��ذا الوقت أتى من العراق أبو عل��ي األنباري ليواجه 
نظيره أبو العباس ش��رعي جبهة النصرة الذي أرسله 
الجوالن��ي، لتت��م مناظرة فيم��ا بينهم��ا، انضم على 
إثره��ا معظم أعضاء النصرة ف��ي الرقة إلى التنظيم 
العراق��ي وأعل��ن ف��ي حينها تأس��يس تنظي��م دولة 
اإلس��الم في العراق والش��ام، ولم يتبقَ من النصرة 
إال 18 شخصًا لم يبايعوا، وانسحبوا إلى منطقة جعبر 

التي تبعد 50 كم عن مركز المدينة. 
وتق��ول أكثر النظري��ات تداواًل ع��ن المناظرة، 
ب��أن األنب��اري المش��هور بخطابت��ه ح��اول س��حب 
البس��اط م��ن أيم��ن الظواه��ري المته��م بتنازل��ه 
وتهاونه مع إرث أس��امة بن الدن وإهانته للقاعدة، 
لصال��ح أبو بكر البغدادي الرجل األش��د ألمعية في 
المرحل��ة، فامتل��ك األنب��اري حجج��ًا أق��وى من أبو 
العب��اس، فأعال الكثيرون مس��ألة ميل المهاجرين 
إل��ى بيعة البغدادي وقبله��ا إلى الدخول في تنظيم 
العراق والشام بأنهم أقل تأثرًا بالقوى على األرض 
من األنصار، )حين لم تكن داعش قد شكلت قوتها 
بع��د( فالمهاج��رون أت��وا ومقصده��م )الجهاد في 
س��بيل اهلل( حي��ث كان المهاج��رون قادمون للجهاد 
)في سبيل اهلل( ما قربهم فكريًا إلى تنظيم العراق 

والشام. 
وربم��ا كان الجدي��ر بالذك��ر أن داعش تمارس 
األنص��ار  بي��ن  م��ا  التميي��ز  أش��كال  م��ن  ش��كاًل 
والمهاجري��ن لمصلحة الفريق الثاني، حيث لم تثق 
بوالءات األنصار ثقته��ا بنظيرتها لدى المهاجرين، 
وانطب��ق األمر عل��ى عدة أصع��دة منه��ا المناصب 
والسلطة والقوة والنفوذ وصواًل إلى األمور المادية. 
بالع��ودة إل��ى نيس��ان 2013، فل��م يتط��رق 
أحده��م حينه��ا إل��ى مس��ألة الخالف��ة، والت��ي تم 
التلمي��ح إليها تدريجي��ًا، بهذا لم يدرك الناش��طون 
بداي��ة األمر حج��م اله��وة الحاصلة وأبع��اد الخالف 
الناش��ب في المقر، فكثافة االنش��قاقات وتأسيس 
الكتائ��ب الجدي��دة كل يوم جعل األم��ر حدثًا عابرًا، 
لتب��دأ عالم��ات الخط��ر بالظهور مع خط��ف رئيس 
المجل��س المحلي في الرقة عب��د اهلل خليل )والذي 
كان مرشحًا للرئاسة عام 2006 واعتقل عدة مرات( 
وقوبل األم��ر بردة فعٍل ش��عبية وازداد على إثرها 
االمتعاض، حيث تجس��د خطر داعش بشكٍل أوضح 
مع األيام، باألخص مع اختطاف فراس الحاج صالح 
وإبراهي��م الغازي وع��دد من الناش��طين البارزين، 
ليأت��ي الخ��الف مع لواء أحفاد الرس��ول م��ن كتائب 
الجي��ش الحر، والتفجير ال��ذي قامت به داعش في 
مقرهم، مبرزًا جانب الخوف بشكٍل أكبر الذي أنتج 
عماًل مدنٍي��ًا كان قد تأصل في مواجهة النصرة من 
قبل واس��تمر مناهضًا داعش بع��د انكفاء األولى، 
فظهر رد داعش عنيفًا ج��دًا وإن كانت لم تتعرض 
للمظاه��رات، إال أنه��ا كان��ت تق��وم بالي��وم التالي 

باختطاف القائمين على الحراك. 
حينها انكف��أت بقية الفصائل المس��لحة على 
اخت��الف خلفياته��ا الفكرية، ما بي��ن مبايٍع لداعش 

ومهادن. 

احلرب على داع�ش..
مطل��ع كانون الثان��ي 2014 ب��دأت الحرب، حيث 
قام لواء ثوار الرقة بالتعاون مع كل من أحرار الش��ام 
وم��ن تبقى م��ن جبهة النص��رة بإعالن الح��رب على 
داع��ش، وبالفعل ش��هدت األيام األولى تقدم��ًا كبيرًا 
للفصائ��ل المجتمع��ة ليصل��وا إلى مرك��ز الدولة في 
مبن��ى المحافظة في الرق��ة، بالتوازي م��ع تراجعهم 
في ع��دد من المناطق األخرى ق��رب إدلب وحلب التي 
ش��هدت مع��اركًا بدوره��ا، إال أن تراج��ع داع��ش في 
تلك المناط��ق أدى إلى انس��حاب جنودها وعناصرها 
وعتاده��ا باتج��اه الرقة، ما قدم دعمًا جدي��دًا لها فبدأ 
التق��دم لصالحهم نحو ش��رق المدينة، إل��ى أن بقي 
أبو عيس��ى )قائد لواء ث��وار الرقة( وحيدًا في س��احة 
المعركة ليتخذ قراره باالنس��حاب، وتس��قط المدينة 

بالكامل تحت سيطرتهم. 
وعقب انته��اء المعركة وانتص��ار داعش، أعلنت 
عن إصدار عفٍو لمن عمل ضدها أو حمل الس��الح في 
وجهها، طالبًة التوقيع على االستتابة والتزام المنازل، 
وبالفعل تجاوب البعض مع األمر، فيما اضطر قس��م 
آخ��ر للن��زوح ع��ن المدين��ة، وباألخ��ص الناش��طون 
المدني��ون الذي��ن خافوا ال��رد االنتقام��ي. وفي هذه 
المرحلة ب��رز لدى الدولة مبدأ التمكين بش��كٍل أكبر، 
فص��ارت صاحبة الكلم��ة فيما تفرض��ه وتمنعه، بدءًا 
من تحديد ش��كل اللباس ومنع التدخين، كما توسعت 

مظاهرها الدعوية وتدخلها في تفاصيل الحياة. 

�صيا�صة الرتهيب..
عمل��ت داعش عل��ى اس��تراتيجية ترهيبية لدب 
الذعر في نفوس السكان، وتم األمر على عدة محاور 
وذلك إثر سيطرتها التامة على الرقة، فقامت بعمليات 
إعدام وصلب في س��احة النعي��م، كانت غالبًا ما تعلن 
عنها مس��بقًا، م��ا زاد الرع��ب لدى الجمي��ع إلدراكهم 
حج��م الخطر والعن��ف المترتب على أية ممارس��ة قد 

يقومون بها ضد التنظيم.
الناش��طين  مالحق��ة  سياس��ة  ف��ي  واس��تمرت 
غي��ر  بطريق��ة  لطرده��م  واإلعالميي��ن  المدنيي��ن 
مباش��رة، عقب اعتقال أعداد منهم وقت��ل عددٍ آخر، 
فكان��ت ترم��ي جثثًا ف��ي الطري��ق أو تس��لم بعضها 
لذويه��ا، ما عدا التنكيل والتعذيب الذي تمارس��ه ضد 
المعتقلي��ن، مم��ا أدى إل��ى ه��روب من اس��تطاع من 

قبضتها. 
فيما اس��تفادت من الهالة اإلعالمية التي أحاطت 
بظهوره��ا، والت��زم عدد كبي��ر منه��م بالحفاظ على 
مظاهر الترهيب بش��كل واضح س��واًء ف��ي ارتدائهم 
لألحزمة الناس��فة بش��كٍل دائ��م أثن��اء تجوالهم في 
المدينة، أو في طريقة لباسهم وظهورهم، وتفاصيل 

ال مكان لذكرها كاملة. 
ومع الوقت لم تعد داع��ش لتعلن عن كل إعدام 
تقوم ب��ه، أو تقوم بتس��ليم الجثث الت��ي لديها، وقد 
كش��فت بعض المقاطع المصورة التي انتش��رت في 
اآلونة األخيرة عن استخدامهم »الهوتة« )وهي صدع 
طبيع��ي في األرض غير معلوم العمق( ما قد يفس��ر 

اختفاء العديد من الضحايا. 
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بالطبع كان للنس��اء حصتهن من ه��ذا الترهيب 
ال��ذي عمل��وا علي��ه بالتدري��ج )وهي اس��تراتيجيتهم 
الدائمة(، فبدأ األمر بطلب االحتشام من خالل دوريات 
األمر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر، والتي كانت من 
مس��ؤوليات مكتب الحس��بة باالش��تراك م��ع المكتب 
الدع��وي ال��ذي كان عمله يتركز ف��ي تلطيف الخطاب 
ومحاول��ة اإلقناع باألم��ر، وبعد خطوة االحتش��ام تم 
اش��تراط ارتداء العباءة السوداء والحجاب األسود، تاله 
النقاب، ليصدر قرار تم تعميمه باإللزام حول مس��ألة 
النقاب والقف��ازات، وانتهى األمر بطلبهم لبس الدرع 
)وه��و أش��به بال��زي األفغاني( ال��ذي ترتديه النس��اء 
الداعش��يات ليصير من الصعوبة ف��ي بعض األحيان 
تميي��ز النس��اء المدني��ات عنهن إال م��ن حملت بينهن 

سالحها أو شدت على خصرها حزامها الناسف. 
كم��ا فرض��ت داعش عل��ى النس��اء خروجهن مع 
المحرم بش��كٍل دائم، وبدأ األمر بطلب وجود المحرم 
عل��ى طرقات الس��فر فقط، ليتم ف��رض المحرم في 
المس��اء )والمحرم هو حصرًا الشقيق أو الزوج أو األب 
أو االب��ن البالغ(، إلى أن وصل األمر إلى عدم الس��ماح 
للنس��اء بالخ��روج م��ن منازله��ن على اإلط��الق دون 
مح��رم صباحًا ومس��اء، وتتح��دث الش��ائعات عن منع 
النساء من الخروج من منازلهن قبل اإلفطار في شهر 
رمض��ان، إال المس��نات منهن )واللوات��ي يتم التعامل 

معهن بتهاون بشكٍل عام(. 
ول��م يقتص��ر األم��ر عند ه��ذا الحد حيث س��عت 
إل��ى تحديد عمل النس��اء، واقتصاره عل��ى القطاعات 
الت��ي تحتاج إل��ى وجودٍ نس��ائي مثل العم��ل الطبي 
)طبيب��ات وصيدالنيات( لوجود مريض��ات، والتدريس 
لوج��ود طالبات، فيم��ا اختف��ى الوجود النس��ائي من 
بعض المؤسسات من مثل مؤسسة البريد والكهرباء 

وغيرها.. 
أما الداعش��يات فك��نّ أحد األس��لحة األقوى في 
مواجه��ة النس��اء، وهنً مناص��رات ومهاجرات أس��وًة 
بالرج��ال والجدير ذكره أن نس��بة المهاج��رات كبيرة 
جدًا، وهن صاحبات نفوذٍ وس��طوة أكث��ر من الرجال 
ويحظي��ن باالحترام وما يش��به التقديس من عناصر 
الدول��ة، باإلضاف��ة إل��ى حصوله��ن على من��ح مادية 
ممتازة وعالقتهن المباش��رة مع مكاتب التنظيم، وإن 
كان لديه��ن نف��وذ أيضًا ف��ي المكتب األمن��ي )والذي 
يحتوي على مهاجراتٍ حص��رًا(، فإن ما يتضح للعيان 
بأنه��ن صاحب��ات مش��ورةٍ ال ق��رار، في حي��ن يتركز 
عمله��ن ما بي��ن المكت��ب الدع��وي ومكتب الحس��بة 

باإلضاف��ة إلى مكتب س��هم اليتي��م والمكتب الطبي 
حيث يمتلكن الدور المباش��ر، وال بدّ لنا أن نش��ير هنا 
على أنهن نس��اء مدربات على السالح ويتم تدريبهن 

في معسكرات تنظيم »الدولة«. 

و�صوًل اإىل الدولة..
ل��م تتدخل »الدولة« في األش��هر الث��الث األولى 
بش��كٍل كبير ف��ي القطاعات االقتصادي��ة، بل حاولت 
تحييد نفس��ها قدر المستطاع، إلى أن أسست مكاتبها 
م��ن مثل مكتب الماء ومكت��ب الكهرباء ومكتب البريد 
وه��ي مكات��ب تابع��ة لمكت��ب الخدمات اإلس��المية، 
فارض��ًة الجباي��ة على الخدم��ات الت��ي تقدمها )وهو 
م��ا ي��وازي الفات��ورة(، لتنتقل من بعده��ا إلى فرض 
ضريبةٍ تم تطبيقها عل��ى المحال التجارية وأصحاب 

األعمال. 
في هذه األثناء وفي المكاتب الخدمية على وجه 
التحديد تم تحييد كافة الموظفين عن طبيعة العمل، 
فمث��اًل مكتب الكهرب��اء )والتي كانت الش��ركة العامة 
للكهرب��اء في مدينة الرق��ة( كان يضم 1200 موظف 
قام النظام بقطع أجورهم بش��كٍل رسمي منذ أربعة 
عش��ر ش��هرًا، ما عدا 20 ش��خصًا تم التنسيق بينهم 
وبي��ن داعش للحصول على الم��ال بصيغة المنحة ال 
بصيغة األجر، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن النظام بقي 
ملتزمًا بإرسال أجور الموظفين العاملين في المدينة 
في قطاع��اتٍ مختلفةٍ أخرى ما تصل قيمته تقديريًا 
ب� 2 مليار ليرة س��ورية، وإن كان األمر بشكٍل متقطع 

أو متباعد زمنيًا. 
وف��ي مواجه��ة أزمة المي��اه كانت داع��ش تعلن 
دومًا أن المش��كلة أساس��ها تركيا التي تسببت بقطع 
الم��اء والكهرباء، ولكن في الوقت عينه عملت داعش 
على مش��اريعها المائي��ة، فقامت بس��حب أقنيةٍ من 
النه��ر لري األراضي التي يملكه��ا األنصار، كجزء من 
فس��ادٍ إدارٍي واضح لديهم، ما س��اهم في مضاعفة 
المش��كلة، أم��ا عمله��ا األهم وه��و ما يناف��ي حجتها 
األولى كان بفتح بوابات لخطوطٍ كانت مغلقة مسبقًا 
قبل خروج السد عن سيطرة النظام وهي )مسكنة 1، 
مس��كنة 2، حم��اة 1، حماة 2( المرتبط��ة حلقيًا، حيث 
كان��ت كل واحدةٍ منها تعطي 50 ميغا لحظيًا، واليوم 
صارت تعطي 150 ميغا لحظيًا، وبالتالي يعطي السد 
800 ميغ��ا لحظيًا كحدٍ أدن��ى، وحاجة الرقة ال تتجاوز 
ال� 100 ميغا ولكنها ال تحصل عليها، وهو ما يكش��ف 
على اتفاقيةٍ واضحةٍ بين النظام وداعش التي تمده 

بالكهرباء وال نعلم ما حصلته بالمقابل منه! 

معيش��يًا أخذت داعش ببس��ط يدها على األمور 
المعيش��ية البسيطة، كالس��يطرة على األفران، حيث 
قام��ت بدايًة بطلب جبايةٍ بس��يطةٍ على عملهم من 
خالل األت��اوة التي ترتب على أصح��اب األفران دفعها 
وص��واًل إلى عملهم اليوم تحت إمرتها، إال أنها أهملت 
الجانب المعيش��ي أو لم تعامل��ه بجدية، وعرفت بين 
الن��اس على أنها الدولة التي تأخذ وال تعطي، حتى أن 
منحها بالنس��بة للمكتب الطبي الذي يشمل المشفى 
الوطني ومش��فى التولي��د فهي المنح الت��ي أتت إلى 
المجل��س المحلي من الصليب األحم��ر الدولي، والتي 
تسيطر عليها داعش فتمنح ما تريد وتحجب ما تشاء. 
بالتال��ي ل��م تهت��م داع��ش بالجان��ب اإلغاث��ي 
والخدم��ي إال من خالل مؤسس��ة س��هم اليتيم، وهي 
عبارة عن مؤسس��ة تعطي أبن��اء األيتام إغاثة أو منح 

محددة ضمن تسجيل وتوثيق ألسماء األيتام. 

باقية وتتمدد!
ف��ي الوق��ت ال��ذي م��ا زال��ت ت��دور في��ه معارك 
»الدول��ة« ف��ي الع��راق، اس��تطاعت داع��ش بس��ط 
س��يطرتها من��ذ أيام عل��ى مدينة دير ال��زور وريفها، 

متوعدًة باالتجاه نحو حلب. 
وكان��ت سياس��ة داعش إزاء عش��ائر دي��ر الزور 
تختل��ف عن السياس��ة التي اتبعتها م��ع نظيراتها في 
الرقة وريف حلب الش��رقي، لتعمل على مبدأ المنفعة 
المادي��ة، م��ا أوصلها إلى مرادها ف��ي خلق صدع بين 
العش��ائر فيما يتعلق بمس��ألة الن��زاع الدائر على آبار 
النف��ط، حيث س��عت داعش إلى كس��ب ال��والءات من 
بع��ض العش��ائر ع��ن طري��ق الم��ال، وتح��ول الوالء 
بطبيع��ة الح��ال م��ع الوقت إل��ى بيعة، م��ا فتح حرب 
األخ��وة األعداء ما بين العش��ائر، وأوصله��ا إلى كيان 
األمر الواقع في المدينة، والس��يطرة على آبار النفط 
بش��كٍل تدريج��ي التي تص��ل إيراداتها إل��ى مليارات 

الدوالرات، ما يؤمن لداعش تموياًل ضخمًا. 
عوامل عدة ساهمت في الوصول إلى دولة األمر 
الواقع، وسهلت سبلها، س��واًء على مستوى الفصائل 
المسلحة والمعارضة السياسية التي لم تستطع سدّ 
الفراغ من جهة ولم تتخذ موقفًا صريحًا بشكٍل مبكر 
من جهةٍ أخ��رى، والتهاون اإلقليمي والدولي في فتح 
الطرق أمام المهاجرين نحوها ما أوصلنا إلى مرحلةٍ 
مفتوح��ة ال تقتص��ر خطورتها على س��وريا والعراق 
فحس��ب بل ربما تفتح أبواب الجحي��م إقليميًا ودوليًا، 
وتبتس��م بوج��ه النظام ال��ذي قد يكون خي��ار الغرب 

األخير أو المفضل.  

. . 
ف
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معادلة التعذيب بني اجلالد وال�صحية
  ياسر مرزوق

”صحي��ح أنا فش��لت في س��وريا، 
واألم��ر مؤس��ف. طبعًا القصة ليس��ت 
ش��خصية. ف��ي النهاي��ة س��وريا تدفع 
الثمن. فهل أنا الذي فش��لت شخصيًا؟ 
أم أن العالم فشل في إنقاذ سورية؟«. 
هك��ذا تح��دث اإلبراهيم��ي لصحيفة 

الحياة.
فش��ل العال��م ف��ي إنقاذ س��وريا، 
وتغي��رت األولوي��ات، أو ربم��ا ل��م تكن 
س��وريا ف��ي األولويات يوم��ًا، في حين 
ل��م يدخر النظام جريم��ًة إال وارتكبها، 
وبعي��دًا عن الضوء وبازارات السياس��ة 
واإلعالم يقبع عدد كبير من السوريين 
ف��ي الظ��الم، تح��ت األرض، يم��ارس 
عليه��م التعذي��ب الممنه��ج، كجريمةٍ 
م��ن جرائ��م الدولة والت��ي عرفها جاك 
فرجيس بوصفها: ”مخالفة القانون من 
قبل الدولة نفس��ها، بنس��يان مبادئها، 
وتعطيل ش��رعيتها الخاصة، والش��كل 
األقص��ى لجرائمها في حرمان ش��عوب 
بأكملها ليس فقط من مكسب اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، بل من مجرد 
حق العيش، فمطاردة اإلنس��ان أس��وأ 
م��ن العبودية التي كانت في قس��اوتها 
خاضعًة ألحكام القانون الظالمي على 

األقل، مهما بلغت شراسته”.
يختل��ط التعذي��ب في س��وريا مع 
تقيي��د الحرية أو االعتقال السياس��ي، 

فال س��جن في سوريا بال تعذيب، بل إن الجريمة 
تخط��ت الس��جون، ليمارس��ها عناص��ر الدف��اع 
الوطن��ي عل��ى المدنيي��ن ف��ي منازله��م وعلى 
الحواج��ز األمني��ة، وعناص��ر االتح��اد الوطن��ي 
للطلب��ة على زمالئه��م في الجامع��ات، والكادر 
الطب��ي على الجرح��ى والمصابي��ن المعارضين 

في المشافي. 
ف��ي  صال��ح،  الح��اج  ياس��ين  كت��ب 
كتاب”بالخ��الص يا ش��باب”وتحت عنوان”تجربة 
وطني��ة”: ”الس��جن نم��ط حي��اة إجب��اري وخبرة 
مش��تركة لعش��رات اآلالف م��ن الس��وريين، إن 
امت��داده الزمن��ي الطويل وقاعدت��ه االجتماعية 
العريضة يجع��الن منه تجربًة وطني��ة بالفعل، 
ولألس��ف ال ت��زال ه��ذه التجربة ش��به بكماء، ال 

تكاد تقول لنا شيئا”.
ارتب��ط االعتق��ال التعس��في والتعذيب في 
التاريخ الس��وري الحديث بأنظمة الحزب الواحد، 
ف��أول موجة كبي��رة جرت في عه��د الوحدة بين 
مص��ر وس��وريا وتغ��ول المكت��ب الثان��ي عل��ى 
الس��وريين، معظم ضحاياها من الش��يوعيين، 
أم��ا الموج��ة الثاني��ة فكانت بعد انق��الب 1963 
ففت��ك البعثيون بحلفائهم الناصريين، وابتعثوا 
محققي��ن إل��ى دول أوروب��ا الش��رقية وخاص��ًة 
التعذي��ب  أس��اليب  عل��ى  لتدريبه��م  روماني��ا 
الممنهج، ومع اس��تيالء األس��د على الحكم بدأت 
موج��ة جدي��دة من االعتق��االت طال��ت البعثيين 
والناصريين والش��يوعيين وغيرهم، حتى كانت 
الموج��ة األكب��ر ف��ي الثمانينيات والتي ش��كلت 
حملًة ترويعية قادتها أجهزة أمنية وميليشياوية، 
هدفها االس��تيالء على المجتمع بكافة مفاصله، 

والتحكم به بثقافة الترويع والوشاية.
ومنذ عام 2011 دخلت جريمة التعذيب طور 
الالمعقول، بحيث يجري الحديث عن مئات اآلالف 
م��ن المعتقلي��ن والمفقودي��ن تم��ارس عليهم 
صن��وف الع��ذاب، م��ن تجوي��ع وض��رب وإهانة، 

فش��روط االعتقال وحدها ت��ؤدي إلى الموت في 
بع��ض الحاالت وم��ا الص��ور والفيديوهات التي 
س��ربتها محطة األناضول التركية إال نذرٌ يسير 

مما يحدث تحت األرض. 
ومنذ بدايات الثورة لم يخف النظام جريمته، 
ففي وس��ط العاصمة دمش��ق وعند مبنى قيادة 
الش��رطة وف��ي وض��ح النه��ار يتم اإلف��راج عن 
األسعد حظًا من الفروع األمنية، أي الذين خرجوا 
أحي��اء، يخرج��ون حفاًة نصف ع��راة، تفتك بهم 
األمراض الجلدية وسوء التغذية وضعف البصر، 
وعلى جس��دهم عالماتٍ تدل على ما القوه من 
عذاب، وبعضهم ال يخرج أبدًا بل تس��لم هويته 
إلى ذويه وقد تسلم جثته بعد توقيع األهل على 
ورق��ةٍ تفيد بأن ابنهم قضى على يد العصابات 
اإلرهابية المس��لحة ليس��تفيد النظام من البعد 
االجتماعي للتعذيب وهو العبرة، فالمطلوب هو 
إرهاب الناس وإجبارهم على القيام بأنفس��هم 
باخت��زال حياته��م ونواياه��م وتطلعاته��م غير 

المرغوب فيها، لكي ال يواجهوا المصير عينه.
كما تلجأ السلطات عن   

د االعتق��ال للتعذيب لمعرف��ة المعلومات وبقية 
العناص��ر المتورطين وأماكن االختباء وأس��اليب 
التواص��ل م��ا يفت��رض وج��ود ش��خص يمتلك 
معلوم��ات، وطرف يريد انتزاعه��ا، وهذه العبارة 
تش��تمل التعذيب بكل أش��كاله المبتك��رة، إنها 
معرك��ة بين صم��ود صاحب المعلوم��ة وقدرته 
على تحمل األلم، وبين المحقق وجماعته الذين 
يوقع��ون بالمعني صن��وف األل��م، واالعترافات 
المأخ��وذة به��ذه الطريقة ال صف��ة قانونية لها، 
فالتعذيب قد يضطر الس��جين لالستجابة لطلب 
تحمل مس��ؤوليات ال عالقة له به��ا أصاًل، وربما 
اضطر إلى اختالق معلومات لكي يخفف التعذيب 
عن نفس��ه ولو إل��ى حين، لكن الس��لطات التي 
تمارس هذا النوع من التعامل ال تهتم بتصنيف 

تعاملها من الناحية القانونية أو األخالقية.
يحدث امتزاج بي��ن طلب المعلومات والرغبة 

الخالص��ة ف��ي اإلي��ذاء وإيق��اع األل��م 
والرع��ب، ويص��ل األم��ر أحيان��ًا إل��ى 
نسيان سبب التعذيب، فيظل التعذيب 
هدفًا ووس��يلة وغاية مستقلة، وتحار 
الضحية في وس��يلة الخالص منه، فال 
االعت��راف يكفي وال االستس��الم حتى 
مشارفة الموت يكفي، وتصل الضحية 
إلى درجة االس��تعداد لتبني أي جريمة 
تنس��ب إليها، وهناك من يقعون تحت 
التحقي��ق وه��م أبرياء وجاهل��ون بما 
يحق��ق الجالد في��ه، وه��ؤالء يكتمون 
المعلومة ببساطة، ألنهم ال يعرفونها، 
مثلما أن هناك من يستمر في التعذيب 
وهو لم يعد يريد المعلومات، إنه يريد 

إذالل الطرف اآلخر والتسلية.
وفي معادلة الجالد والضحية تبدو 
ش��خصية الج��الد مث��ارًا لالس��تغراب، 
خاصًة أن��ه والضحية أبن��اء بلدٍ واحد 
ومجتم��ٍع واحدٍ أحيان��ًا، فمن المعروف 
ف��ي الس��جون الس��ورية أن التعذي��ب 
ال يت��م على يد المحق��ق، بل على يد 
صف الضباط والمجندين أحيانًا الذين 
يتوح��دون في كثي��ٍر م��ن األحيان مع 
الضحية في المنش��أ والبيئة والطائفة 

بشكٍل أكثر صراحة. 
إن منفذ التعذيب بعد شحنه بفكر 
وعواطف معينة وأحقاد خاصة، يشعر 
بتأديت��ه خدم��ة خاصة للس��لطة التي 
يحترمها أو يخافه��ا، أو لإليديولوجيا التي يؤمن 
بها، وهذه الس��لطة هنا هي الحكومة أو الشعب 
أو الحزب أو الطائفة أو الجماعة اإلثنية، والخصم 
الحر م��ن أي تصنيف يجب أن يصنف على أنه ال 
إنس��اني بحسب ديفيد كوبر في كتاب ديالكتيك 
التحرر: ”الال إنساني يصبح غير إنسان، وبالتالي 
يمكن تدمي��ره تدميرًا تامًا م��ن دون أي احتمال 

للشعور بالذنب«.
ويقدم يوس��ف إدريس وصفًا نفسيًا فريدًا 
لحال��ة القابع في الس��جن في قصته الش��هيرة 
يفق��ده  عم��ا  ويتح��دث  الهم��س«  »مس��حوق 
الس��جين تباع��ًا بدءًا م��ن فقدان��ه للحرية الذي 
يصفه ب�«اإلحس��اس الس��طحي األول«، ويصل 
به هذا الفقد المتراكم إلى أن »يصحو اإلنس��ان 
ذات ي��وم وهو يحس بالراحة الكبرى وقد انتهت 
األزم��ة ومات األم��ل تمامًا وحل الي��أس الكامل، 
حينذاك فقط تبدأ حياة الس��جن الحقيقية، حياة 
أخرى مختلف��ة عن حياة الناس، حياة ال أس��اس 
لها وال غد، وإنما طولها يومٌ واحد هو بالتحديد، 
ذلك الي��وم الذي تحي��اه.. إن مدة فت��رة الذهاب 
إلى دورة المياه من عش��ر دقائق إلى ربع ساعة 
تع��ادل في الفرحة بها قرارًا يصدر بمنحه إجازة 
ثالثة أش��هر يقضيها على حساب المصلحة في 

أجمل مصايف أوروبا«.
لعل ما ذكره إدريس يمثل جانبًا بسيطًا من 
التشوه الداخلي الذي يلحق بالمعتقل، فكيف هي 
الحال والمعتقل مش��وهُ نفس��يًا وجسديًا وكيف 
الح��ال إذا كان المعتقل طفاًل أو امرأة، لذا فنحن 
بأشد الحاجة لتطبيق فكرة العدالة االنتقالية في 
سوريا المس��تقبل والتي أساسها محاسبة الجناة 
وتعوي��ض ما أمكن عل��ى المتضررين من خالل 
خط��ة عمل تتلخص بمحاس��بة الجناة بش��روط 
قانونية ودستورية واإلفراج عن كافة المعتقلين 
السياس��يين وإعادة الحقوق المدنية للمحرومين 

منها.

عمل للفنان السوري سعد يكن
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثامن 11/8
منذ البارحة شعرت بأنني قد أصبت )بفيروس( 
الرش��ح الشديد، ولم يأت الليل إال وأسلمت النفس 
للنوم، وانهار جس��دي، وبدأ أنفي يس��يل، وعندما 

حل الصباح كنت طريح الفراش. 
أوقف��ت الق��راءة، وهذا أن��ا أنام قب��ل الظهر، 
وبع��ده ولي��اًل كم��ا رافقن��ي العطس، والس��يالن 
الكثيف، وأحسست لياًل بالبرودة اخترقت عظامي، 
ورغ��م ثق��ل األغطية ف��إن الج��وار وض��ع فوقي 
األغطي��ة تلو األغطية، ولم أش��عر بالدفء إال بعد 

منتصف الليل.
كنت أهذي وتمر بالبال نداءات الديمقراطية، 
وزيارة ياس��ر عرفات الخاطفة لدمش��ق لتحس��ين 
العالقات بين المنظمة ودمشق، ولإلفراج عن آالف 
الفلسطينيين القابعين في السجون السورية. كما 
كنت عبر الهذيان أرى ابنتيَّ خزامى وريما وولدي 
قص��ي وزوجت��ي.. أراه��م يمش��ون مع��ي مقابل 
البيت في البس��اتين تحت أش��جار الج��وز والحور، 
وحين��ًا نميّل على بس��تان م��ن بس��اتين الفصة 
نراق��ب األبق��ار وهي ترعى، أم��ا قصي فينصرف 
إلى اصطياد العصافير ببندقية الضغط، وخزامى 
تنصرف إلى رك��ب الدراجة على الطريق الترابية، 
وفج��أة أرى أم قص��ي ج��وار ف��رع /ت��ورا/ تهي��ئ 
الطع��ام. نتناول بعد م��دة األكل في الهواء الطلق 

تحت السماء وأمام األشجار. 
أعود إل��ى وضعي تح��ت البطاطي��ن، فأعرف 
أنني ما زلت في الس��جن وأنني أتعرض لنوبة من 

البرد الشديد، تنقلب أحيانًا إلى حرارة. 
هكذا أمضيت يومًا كاماًل وأنا في هذه الحالة، 
وقد ذكرتن��ي بقصة /البح��ار/ لمركيز وهو كتبها 
عن المدمرة البولونية /كاداس/ وقد نجا منها بحار 
واحد تعرض خالل عش��رة أي��ام لكوابيس الموت 

في عرض البحر. 
اليوم التا�صع 11/9

حالتي تحس��نت اليوم، وق��د خرجت للتنفس، 
أنف��ي نصف س��ائل. س��رت وتعرضت للش��مس، 
وحذرني بعض األطباء، وبدأت أقرأ عدد /الوحدة/ 

لشهر حزيران 1991 الخاص بعصر التنوير. 
هذه المجل��ة عميقة في أبحاثه��ا وجادة. إنها 
تطرح اتجاها سياسيًا وفكريًا واقتصاديًا جادًا. هي 
تنق��ل القارئ إل��ى ثقافة رائعة ف��ي زمن منحدر، 
وق��د علمن��ا التاري��خ أن النه��وض الثقاف��ي ليس 
مرتبطًا باالنحطاط السياس��ي.. بقي الرش��ح يلح 
عل��ي ويقودني نح��و النوم إال أنني أسترس��ل مع 

أبحاث المجلة. 
إنني ف��ي زمن أرى أن التغري��ب ال يفيد، وأن 
التمس��ك بالتراث والتكرار والتقديس ليس فقط 
ال يفيد، بل إنه يحول دون التواجد التاريخي، وعبر 
أعداد كثيرة من ه��ذه المجلة التي كانت تصل لنا 
تباعًا منذ سجن تدمر لفتت نظري بطرحها لمسألة 
التعددية السياسية والتعددية االقتصادية، وحاليًا 
تلح في العديد من ملفاتها على فضح االس��تبداد، 
وفضح الطغيان باحثة عن أسبابه شارحة أخطاره. 
وعن��د ذك��ر االس��تبداد والطغي��ان نذكر عبد 

الرحم��ن الكواكب��ي رحم��ه اهلل إن كتاب��ه )طبائع 
االس��تبداد ومص��ارع االس��تعباد( يعتب��ر قاموس��ًا 
ودلي��اًل للضائعي��ن في الصح��راء ق��ال الكواكبي 

العظيم:
»الع��رض  -  زم��ن االس��تبداد – غير مصون، 
كسائر الحقوق، بل هو معرض لهتك الفساق من 
المستبدين واألشرار من أعوانهم فإنهم يأسرون 
األوالد، ويس��تحيون النساء في الحواضر الصغيرة 
والقرى المستضعف أهلها، ومن األمور المشاهدة 
أن األم��م الت��ي تقع تحت أس��ر أم��ة تغايرها في 
الس��يماء ال يمضي عليه��ا أجيال إال وتغش��و فيها 

سيماء اآلسرين«.
اليوم العا�صر 11/10

من��ذ بداية هذا الش��هر صار ش��اويش الجناح 
عبد القادر استنبولي من السلمية، جامعي حاصل 
عل��ى: ر ف ك، وه��ي دوري��ة لم��دة ثالث��ة أش��هر 
يكون الش��اويش هو الصلة بين الجناح ومس��اعد 
االنضباط والمن��اوب اليومي، ومع مدير الس��جن. 
ه��و المس��ؤول ع��ن احتياج��ات الس��جن وتقديم 
المطال��ب وخاصة ما يخص الزي��ارات واألكل وهو 
في الداخل المس��ؤول ع��ن ش��واش المهاجع فهو 
يتعاون معهم من أجل الحياة الداخلية.. النظافة.. 
التنفس.. الخدم��ة في الممر، وقد قدم طلبًا للقاء 
مدير الس��جن قبل أسبوع وقابله مساء هذا اليوم، 
وس��معنا أن في رأس ما لباه أن المياه س��وف تأتي 

بالحنفيات بداًل من الخرطوم. 
أما الزيارات فستبقى على شبكين، وبالنسبة 
للحمة كانت ثالث مرات في األس��بوع، ثم أصبحت 
مرتين، ثم مرة واحدة، وأخيرًا اس��تقرت على مرة 
واحدة، وهي تأتي متواضعة مألى عظامًا. وعد أن 

نستبدلها بالفروج. 
طبعًا إدارة الس��جن تحمل انطباع��ًا جيدًا عن 
جناحن��ا، فه��و دائم��ًا نظي��ف ومزي��ن باألصص، 
ويح��اول الجمي��ع ع��دم المخالف��ة، وال يصطدموا 

م��ع العس��اكر، وال يفتعل��ون الضجي��ج، وإذا غلط 
معنا أحد من العس��اكر أو الرقباء أو حتى مس��اعد 
االنضب��اط ال نس��كت، وربم��ا تص��ل األم��ور إلى 

الزنزانة أو الدولبة.
لكن في هذا السجن ال يمكن الضرب به بدون 

سبب كما كان األمر وال يزال في سجن تدمر. 
اليوم احلادي ع�صر 11/11

حاولوا في المهج��ع منعي من القيام بمهامي 
كطب��اخ، مخافة م��ن االنتكاس، لكنن��ي أصررت، 
وهكذا مضيت إلى قل��ي القرنبيط ظهرًا، والجبنة 
صباح��ًا، والتعرض للمي��اه الباردة، وإذ بي أش��عر 
بع��د تنظيف قصاع الغذاء بالبرد والنعاس، وهكذا 
نم��ت من الس��اعة الثاني��ة والنصف إل��ى الرابعة، 
وجاء المس��اء فقرأت وتعش��يت ونظف��ت المطبخ. 
وعن��د الس��اعة الحادية عش��رة نمت بعم��ق. كان 
أنفي بين الفين��ة واألخرى يطلق رزازًا خفيفًا، لم 
أق��در على الكتاب��ة لياًل لذا بقي ه��ذا الدفتر على 
الرف، وصباحًا، اس��تيقظت حول الس��اعة الثامنة، 
كنت أتدثر، وأستس��لم للدفء، وللس��كون العميق 
والذكريات الدافئة.. هذه األيام تمر غير مستقرة، 
ومألى بالمخزون الحزين.. أحيانًا يش��عر أحدنا أنه 
سيموت في هذا السجن، إذ الصمت مطبق، وليس 
من خبر، والنظام يلهث وراء ذر الرماد في العيون، 
وصحافت��ه تعكس من اآلراء ما يجعل المرء يقرف 
وينفج��ر غيظ��ًا، والمس��تقبل مس��دود، وأنظم��ة 
االس��تبداد ال تتزحزح، إلى متى هذه األسوار؟ إلى 

متى هذه األبواب المغلقة؟ 
لق��د جاءتنا أخب��ار عام 1985 تؤك��د أن إخالء 
الس��بيل ب��ات قريب��ًا. وبقين��ا في س��جن تدمر 4 
س��نوات، وجئنا إلى هنا في 26 أيلول 1987. قلنا:  
-  لق��د فرجت، وتتال��ت األعوام. وه��ا نمضي في 
س��جن /تلفيتا/ أربع س��نوات أخ��رى، والحبل على 
الجرار وأخذ واحدنا يكتشف مدى ما يختزن النظام 
من حقد.. فهل نأمل بعد كل ذلك بإخالء السبيل.. 

ربما نبقى لنهاية األلفية الثانية.
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حازم �صاغية:  نوا�صب ورواف�ش
منازعات ال�صّنة وال�صيعة يف العامل الإ�صالمي اليوم
  ياسر مرزوق

م��رًة أخ��رى يح��ل ح��ازم صاغية ضيف��ًا على 
صفحاتنا، وكعادته يأتي بعناوين صادمة وجاذبة، 
كتابن��ا الي��وم مجموعة من الدراس��ات ع��ن النزاع 
الس��ني الش��يعي ف��ي العال��م اإلس��المي الي��وم، 
تول��ى صاغي��ة جمعه��ا وتحقيقها، يق��ول صاغية 
»يع��د انفجار الخالف الس��ني - الش��يعي وصراحة 
التعبي��ر عن��ه ف��ي غي��ر بلد إش��ارة س��اطعة على 
بل��وغ التم��زق في نس��يج مجتمعاتنا م��دى بعيدًا، 
وعل��ى توس��ع رقعة »اآلخ��ر« في الحي��اة والثقافة 
العربيتين واإلس��الميتين على ما أش��ار، ذات مرة، 
الكاتب التونسي صالح بش��ير...فالحال أن ثقافتنا 
الت��ي تتحايل على مش��كالتنا باإلن��كار والتجاهل 
تتحمل مس��ؤولية كبرى عما آل��ت إليه األمور. ذاك 
أننا بدل أن نواجه المش��كلة على حقيقتها »وغني 
عن الق��ول إن المعرفة ش��رط المعالجة الش��ارط 
»، آثرن��ا اللجوء إل��ى »كلنا إخوان« الش��هيرة. لكن 
نظ��رة أكث��ر نقدية، وأق��ل اكتراثًا بم��ا كان يعلنه 
الطرف��ان، وبص��ورة كل منهم��ا ع��ن ذات��ه، وعن 
»اآلخر« استطرادًا، تسمح بالقول إن المنازعة هذه 
تملك عناصر االنفجار ما ال يجوز غض النظر عنه. 
فه��ي تحتوي على طاق��ة تقويض ألكث��ر من بلد 
»الع��راق، البحرين، لبن��ان..«، فيما تتصل ببعض 
الموضوعات األساسية لتقدم المنطقة ككل، وفي 
رأسها الحداثة والعلمنة ومفهوم المواطنة. صحيح 
أن الموضوع ليس، في نهاية المطاف، دينيًا، أو أن 
الدين��ي فيه يحاك��ي ويكمل المس��ائل االجتماعية 
والسياس��ية األع��راض. إال أن ذل��ك ال ينفي، قبل 
التصدي للتفكير في حلول لن تأتي، ضرورة رسم 
ص��ورة أدق ع��ن الفاعلين المهنيي��ن باألمر، وعن 
طبيع��ة المنازع��ة الدائ��رة بينهما، وأح��د أبعادها 

ديني ولو صير إلى تخفيفه بتعبير »مذهبي«.
ينق��ل صاغية عن الداعية اإلس��المي الدكتور 
س��لمان العودة الذي كت��ب في جري��دة »الجزيرة« 
الس��عودية: »لليهود أعيادهم وللنصارى أعيادهم 
الخاصة به��م.. وللمجوس كذلك أعيادهم الخاصة 
بهم، وللرافض��ة أيضًا أعيادهم مث��ل عيد الغدير 
)..( أما المس��لمون فليس لهم إال عيدان«، مما حدا 
بالكات��ب اللبنان��ي ح��ازم صاغية قائ��ال: »هو هنا 
)العودة( يخرج الشيعة من دائرة اإلسالم وبطريقة 

ازدرائية واضحة«.
وي��رى أن الع��ودة يفض��ل »االنعت��اق بصورة 
مؤقت��ة من إمالءات أرثوذكس��ية صارم��ة، ليزاول 
دور المثق��ف الديني المنفت��ح على معارف عصره، 
فيكت��ب في التن��وع بوصفه س��نة رباني��ة، ولكنه 

يقصره على التنوع الشكلي«.
وبالع��ودة إلى العن��وان تجدر اإلش��ارة إلى أن 
تعبير روافض أو رافضة هو نعتٌ أطلقته جماهير 
الس��نة على الش��يعة بع��د نضوج المذهب إش��ارة 
إلى الش��يعة الرافضين للخلفاء الراش��دين الثالثة 
قب��ل اإلمام علي بن أبي طال��ب، وذلك تمييزًا لهم 
ع��ن الش��يعة األوائل الذين اكتف��وا بتفضيل علي 
دون االنتق��اص م��ن بقي��ة الخلفاء، أم��ا النواصب 
فه��و ردٌ من الش��يعة على الس��نة الذي��ن برأيهم 
ناصب��وا آل البيت العداء، ورفض��وا نصرتهم، على 
اعتبار الس��نّة امت��دادًا لألمويين، وخاصة يزيد بن 
معاوية، ممن قتلوا الحس��ين وآل البيت في كربالء 

ويحمّلونهم مسؤولية دم الحسين وآل البيت.
واختتم��ه  ل��ه  وق��دّم  أع��دّه  ال��ذي  الكت��اب، 
ح��ازم صاغية، ومجموع��ة من الدراس��ات، حاولت 

أن تغط��ي الص��راع الس��نّي الش��يعي ف��ي أكث��ر 
مناطقه وتجلياته س��خونة: لبنان، سوريا، العراق، 
الس��عودية، البحري��ن، باكس��تان، والكت��اب بعي��د 
ع��ن الج��دل الفقه��ي والمذهب��ي للن��زاع، ويهتم 
بالسياقات السياس��ية واالجتماعية والثقافية التي 
توف��ر بيئة النزاع والص��راع المذهبي. ولذلك غلب 
عل��ى المش��اركين تخصّصات العل��وم االجتماعية 
ال الش��رعية، وحاول��ت المش��اركات ق��راءة األزمة 
ف��ي ضوء الدولة الوطنية الحديث��ة وما تفتحه من 
قضايا وأسئلة تتصل بالمواطنة والتعايش وقبول 

اآلخر، وأيضًا بالحداثة والعلمانية.
تب��دأ المس��اهمات بمقال��ةٍ للكات��ب اللبناني 
أحمد بيضون وتحت عنوان » أشياع السنّة وأسنان 
الش��يعة »، يرس��م خالله��ا محور التقارب الس��ني 
الش��يعي الدرزي في لبنان بوصفه يمثل الجماعة 
السياس��ية  الماروني��ة  مواجه��ة  ف��ي  اإلس��المية 
المتحكمة بلبنان س��ابقًا، ويرصد كيف كان التشيع 
ف��ي لبنان عربيًا صرفًا بعيدًا عن التش��يع االيراني 
الصفوي الذي غزا معاق��ل الطائفة وأحدث انقالبًا 
ف��ي روحه��ا ومزاجها الع��ام، وقض��ى على ماضي 
االعتدال والتقارب، وحول العالقة السنية الشيعية 
إل��ى طرفي ص��راع المذهب��ي المحتدم ف��ي لبنان 
وال��ذي وص��ل غايته بع��د غزو حزب اهلل الش��يعي 
لمعقل الس��نّة في بي��روت، محّذرًا م��ن أن تواجه 
الس��نّة والش��يعة، إذا حدث، فلن يق��ف على حدود 
لبن��ان بل س��يغّطي اإلقليم كله، وس��يتجاوز بكل 

تأكيد ما جرى في الحرب األهلية.
أم��ا حس��ام عيتان��ي، فيكتب وتح��ت عنوان » 
خطوط الفصل وخيوط الوصل » عن قضية العرب 
المركزي��ة فلس��طين التي بات��ت عنوان��ًا للصراع 
الس��ني الش��يعي واحت��كارًا لمفه��وم المقاوم��ة، 
فيتأمّ��ل لوح��ة جدارية في بيروت تتوس��طها قبة 
الصخ��رة في الق��دس وتعلوها عب��ارة تقول: » ال 
إله إال اهلل محمد رس��ول اهلل فتحه��ا عمر وحررها 
ص��الح الدين..«، وال يغي��ب عن أحد أن بن الخطاب 
وص��الح الدي��ن ش��خصيتان بارزتان ف��ي الصراع 
الس��نّي الش��يعي. األول، هو من يحمّله الش��يعة 
مسؤولية إبعاد الخالفة عن اإلمام علي، لكنه أيضًا 

بطل األمة الذي كسر إمبراطورية فارس، والثاني 
ه��و من قضى عل��ى الدول��ة الفاطمية الش��يعية، 
لكنّه م��ن هزم الصليبيين وأجالهم عن القدس.. 
كالهما بطل س��نّي وكالهما مكروه ش��يعيًا. إنها 
إشارة سنّية إلى أن مواجهة الصهاينة وأعداء األمة 
لن تكون إال من التيار الغالب في األمة، وهي أيضًا 

محاولة لتجريد إيران والشيعة من ورقة القدس.
أما الس��وري ياس��ين الحاج صالح فيكتب تحت 
عن��وان » الطائفي��ة والسياس��ة في س��وريا » عن 
مس��ألة العالقة بين الطائفة العلوية الحاكمة في 
س��وريا، واألغلبية الس��نية البعي��دة كل البعد عن 
الح��س الطائفي » الكتاب منش��ور ع��ام 2000 »، 
ويرج��ع صالح أصل الخ��الف الطائفي في س��وريا 
إلى خ��الف طبقي بين العلوي��ة المحرومة تاريخيًا 
والت��ي صعدت إل��ى قمة الس��لطة ويتوق��ف أيضًا 
عن��د مفارقة أن الس��يطرة العلوية السياس��ية لم 
تؤثر على اس��تمرارية الهيمنة الس��نّية اقتصاديًا 
وثقافي��ًا، مش��يرًا إلى أن النظام الس��وري متمركز 
حول الس��لطة ال حول مش��اعر التضامن الطائفي 
التي ال تعدو كونها وسيلة مأمونة لصون السلطة. 
لكن��ه يؤكد رغ��م ذلك أن للطائفي��ة موقعًا ممتازًا 

بين آليات إعادة إنتاج السلطة.
وتح��ت عن��وان » الصعود الش��يعي والتصادم 
الطائف��ي ف��ي السياس��ة واالجتم��اع العراقيين » 
يبحث عالم االجتماع العراقي فالح عبد الجبار، في 
الواقع الطائفي الذي كرس في السياس��ة العراقية 
بعد سقوط صدام حسين، وعن المدّ الديني الذي 
اجتاح العراق، حت��ى أثناء حكم صدام، وتأثير ذلك 
عل��ى الطبقة الدينية الش��يعية في الع��راق، التي 
كان��ت غالبية انتماءاتها يس��ارية تقدمية س��ابقًا، 
ويرصد مسارات التصادمات الطائفية في الخمس 

سنوات األخيرة من عمر العراق.
األكاديم��ي الس��عودي فؤاد إبراهي��م، فيكتب 
تح��ت عن��وان » الس��عودية: الح��وار المس��موم »، 
عن تغول المذهب الوهابي على الس��عودية واحة 
األقلي��ات المذهبي��ة فف��ي المنطقة الش��رقية اثنا 
عشرية ومالكية س��نّية، وفي الجنوب إسماعيلية، 
وف��ي الغ��رب صوفي��ة ومالكي��ة وش��افعية، فيم��ا 
الوس��ط هو معقل الوهابية، ويرى الكاتب الصراع 
السني الشيعي هي انعكاس لفشل الدولة الحديثة 
في السعودية في رأب الصدع السني الشيعي بعد 
أن تحوّل��ت إلى جهاز لتس��ييل الخالفات التاريخية 

بداًل من تجاوزها.
»البحري��ن ف��ي ظل الن��زاع ال��ذي يحيطها »، 
ه��و العنوان الذي اختاره الباحث البحريني وأس��تاذ 
علم االجتماع باق��ر النجار، لوصف البحرين جزيرًة 
تتنازعها أمواج الخمينية من الشرق والوهابية من 
الغرب، والع��راق بحروبه الطائفية ش��مااًل وأثرها 

في التركيبة السكانية والسياسية البحرينية.
»إن  بقول��ه:  الكت��اب  صاغي��ة  ح��ازم  يخت��م 
النزاع الس��نّي الش��يعي الذي عاش طوياًل ضامرًا 
أو مح��وّرًا، صار كأنّ��ه عابر لألزمن��ة ومضامينها 
التقنية والثقافية، كجوهر لألشياء، تتقّلص حياله 
النزاعات األخرى: ال يمين وال يسار، وال تطرّف وال 
اعتدال، وال مواالة للغ��رب ومعارضة له، فكّل تلك 
التصانيف الحداثية وش��به الحداثية، االستراتيجية 
الطاب��ع وش��به االس��تراتيجية، تنكم��ش لمصلحة 
األصل��ي والخ��ام ال��ذي نرتدّ إلي��ه ف��ي اللحظات 

الحاسمة: سنّة وشيعة«.
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املواطنة والإعالم
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

تش��كل وسائل اإلعالم على اختالف أشكالها، 
مص��درًا لتلقي المعلوم��ات ونماذج من الس��لوك 
والقيم الس��ائدة وتس��هم وس��ائله في تش��كيل 
ذهن الفرد وتطلعاته وأنماط سلوكه، سواء كانت 
تخص��ه كفرد، أو في عالقته مع اآلخرين، فالمواد 
الت��ي يقدمها اإلعالم، تصبح ذات أثر فعلي حينما 
يت��م االقتداء بم��ا تتضمنه من ش��خصيات وقيم 
ورموز، ومن ثم فإن وسائل اإلعالم تشكل عاماًل 
مهمًا ومس��اعدًا على تربية المواطنة الصالحة أو 

عائقا للتربية على المواطنة في الوقت عينه.
ونظرًا النتشارها الواس��ع، وللتعامل اليومي 
والمباش��ر معه��ا، ولس��رعة أثرها المرئ��ي، فإن 
وس��ائل اإلع��الم تملك أكب��ر األثر عل��ى األذهان 
والس��لوكيات، مم��ا يلزم اس��تحضارها باعتبارها 

مصدرًا رئيسيًا لتكريس المواطنة.
م��ن الناحي��ة النظرية فإن لإلع��الم بأنماطه 
ووس��ائله المتع��ددة دور بال��غ األهمي��ة ف��ى بناء 
اإلنس��ان عب��ر تعزيز انتمائ��ه الوطن��ي وتثقيفه 
وتعريف��ه بحقوقه وواجباته ف��ى الميادين كافة، 
وكذل��ك ف��ى بن��اء المجتم��ع م��ن خ��الل االرتقاء 
بال��رؤى والتص��ورات الت��ى تس��اعد الن��اس على 
أن يصبح��وا قيم��ة مضاف��ة ف��ى عملي��ة التنمية 
ح��ول  وااللتف��اف  الوطني��ة  الجماع��ة  وانصه��ار 
مش��روع قوم��ي للدولة. ويمث��ل اإلع��الم المنبر 
الجماهي��ري األضخ��م للتعبير ع��ن آراء المواطن 
وهمومه وعرض قضاياه وشكاواه، بل إن وسائل 
اإلعالم الحديثة، فى ضوء حرية تدفق المعلومات 
وعصر الفض��اءات المفتوحة، بات��ت أبرز األدوات 
النتق��ال الثقاف��ات وتبادل الخب��رات بين مواطني 
مختل��ف ال��دول ف��ى ش��تى بق��اع العال��م. وعلى 
المستوى المحلي باتت وسائل اإلعالم فى بعض 

الدول تؤدى دورًا يف��وق دور األحزاب 
السياسية وجماعات المصالح.

ي اإلعالم  ولي��س غريبًا أن سُ��مِّ
بالس��لطة الرابع��ة نظ��رًا لتأثيرات��ه 
الكبي��رة على ذكاء المتتبع ونفس��يته 
عمومًا من هنا تظهر قوته في التأثير 
ف��ي كن��ه العديد م��ن المع��ادالت إن 
على المس��توى الداخلي أو الخارجي، 
وال يمك��ن لإلع��الم أن يضطلع بدور 
تكري��س ثقاف��ة الس��لم إال باإلق��الع 
وتجن��ب أس��اليب اإلث��ارة والطائفي��ة 
والعنصرية وإث��ارة األحقاد وتعويض 
كل هذا بتحمل المس��ؤولية المهنية، 
بما من ش��أنه أن يس��اهم مس��اهمة 
فعال��ة في دع��م الس��الم االجتماعي 
والدفاع عن الوحدة الوطنية واستقرار 
وتماس��ك وس��المة المجتم��ع علما أن 
األمة الحية بإعالمها الجاد والمسؤول 

تخدم وحدتها من خالل إرادة التنوع.
ولن يتأت��ى لإلع��الم أن يضطلع 
ب��دوره اإليجابي المتمث��ل في تثمين 
مقومات التعايش والسلم المجتمعي 
إال إذا حظ��ي بالدعم ال��الزم وتفعيل 
القان��ون وخلق ش��روط الديمقراطية 
التي تصون حرية التعبير بمواصفات 
المس��ؤولية والتقدير، يشير »تيمونز 
روبيرتي��س« و«ايم��ي هاي��ت« ف��ي 
كتابهم��ا من »الحداثة إل��ى العولمة« 
عل��ى أن ارتفاع المش��اركة اإلعالمية 
ف��ي  المش��اركة  رف��ع  عل��ى  يعم��ل 
االجتماع��ي،  النظ��ام  قطاع��ات  كل 

فتس��ريعها النتش��ار التقم��ص الوجداني ينش��ر 
له��ا  الت��ي تس��تجيب  الحديث��ة  المطال��ب  أيض��ًا 
مؤسسات المش��اركة في اقتصاد المستهلك عبر 
الدف��ع النقدي واالئتم��ان وفي المناقش��ة العامة 
عبر ال��رأي وفي الحكومة التمثيلية عبر التصويت 

تظهر المشاركة اإلعالمية.
كما أن وس��ائل اإلعالم وسيلة لتداول وجهات 
النظر المتعددة وإس��ماع األص��وات المختلفة، مما 
يتيح الممارس��ة الفعلية للمواطنة مثل المشاركة 
والنق��د واالنتخ��اب. فالمواط��ن الواع��ي بإمكانه 
المس��اهمة على نح��و أفضل وبنش��اط أكبر في 
عملي��ات صن��ع الق��رار ف��ي مجتمع��ه، وبإم��كان 
وس��ائل اإلع��الم المس��تقلة والتعددي��ة أن تعزز 
ق��درات المواطنين باس��تمرار من خ��الل مواصلة 
تزويدهم بالمعلومات وتيس��ير تدفق المضامين 
التعليمية. فالتعليم عبر وس��ائل اإلعالم وس��يلة 
هام��ة لتنمية مه��ارات قيّمة ستس��هم في وضع 
حد للعنف والقضاء على كافة أشكال التمييز مثل 
التميي��ز بين الجنس��ين والعنصري��ة. واألهم من 
ذلك، تُش��جع وسائل اإلعالم على اكتساب الحس 

المدني وتُيسر الحوار بشأن قضايا الساعة.
وف��ي مج��ال اإلع��الم الرقم��ي يرك��ز بيت��ر 
دالغرين على ما يدعوه »باألبعاد الستّة للتبادلية 
المشتركة« أي المعرفة والقيم والثقة والمساحة 
والممارسات والهويات التي تشّكل مجتمعًة إطارًا 
سلس��ًا وواضحًا لفهم الحقائق المتغيرة للش��باب 
والمش��اركة ف��ي إطار الع��ادات الرقمي��ة. ويدعو 
دالغري��ن إلى توس��يع مفهومنا للثقاف��ة المدنية 
في ضوء االختراق الكثيف لإلعالم الرقمي لجميع 
نواحي المجتمع، ويلتمس تحقيًقا في انعكاس��ات 
تكنولوجيات اإلعالم الجديد على فهم المواطنين 

لمعنى المشاركة الفاعلة.
ولم��ا كان مفه��وم المواطنة مث��ار جدل بين 
الخب��راء وصن��اع الق��رار ورج��ال الفك��ر والدي��ن 
والمعنيين بموضوعات الهوي��ة والوالء واالنتماء، 
كان��ت وس��ائل اإلع��الم عل��ى اخت��الف أنواعه��ا 
وتوجهاته��ا والداعمين لها حاضرة بقوة في جميع 
الموضوعات التي تعنى بالرأي العام، ومس��تثيرة 
للكثير من اآلراء بين مؤيد ومعارض، ومستدعية 

لتسليط الضوء على جوانبها المختلفة.
ولم��ا كان��ت الحم��الت اإلعالمي��ة م��ن أه��م 
الوس��ائل المس��تخدمة ف��ي توجي��ه ال��رأي العام 
نحو قضي��ة معينة، والتأثير فيه بصورة س��ريعة 
وفاعل��ة، فإن��ه يمك��ن اس��تخدام هذه الوس��يلة 
بص��ورة إيجابي��ة في تعزي��ز قي��م المواطنة في 
المجتمع، أو يمكن في بعض األحيان اس��تخدامها 
بص��ورة س��لبية لزعزع��ة ه��ذه القي��م، وتفتيت 

الهوية الوطنية.
وف��ي عالمنا العرب��ي الذي تغي��ب فيه فكرة 
المواطنة قانوني��ًا واجتماعيًا، وجد اإلعالم الجديد 
بكاف��ة وس��ائله وش��بكاته االجتماعي��ة مفهومًا 
حديًثا، بدأت تتشّكل أفكاره هو مفهوم المواطنة 
بوصفها أحد أهم أعمدة الديمقراطية الغائبة في 
جل بلدان المنطقة العربية، والقضية األساس��ية 
ف��ي أي مش��روع نهضوي للش��عوب الطامحة إلى 

النور.
فش��بكات التواصل االجتماعي تقوم بنشاط 
غي��ر عادي مع كل ح��دثٍ محليٍّ ب��ارٍز، من خالل 
الرس��ائل التفاعلية وإبداء الرأي والرأي اآلخر في 
أي قضي��ة سياس��ية أو اجتماعية، بعيدًا عن جميع 
قيود السياسة والمجتمع والدين، إلى آخر ذلك من 
الطروحات التي بدأ مجتمعنا الحديث يعتاد عليها، 
والتي تُش��ّكل ف��ي مجمله��ا الثقافة 

الجديدة: ثقافة المواطنة.
وال ش��ك أّن انضم��ام كثي��ر م��ن 
وأس��اتذة  والمس��ؤولين،  المثقفي��ن، 
الجامعات، إلى الش��بكات االجتماعية، 
س��اهم ف��ي توس��يع هام��ش ه��ذه 
مفاهي��م  عل��ى  والتربي��ة  الثقاف��ة، 
المواطن��ة،  رأس��ها  عل��ى  جدي��دة، 
وحقوق اإلنس��ان، والمجتمع المدني. 
العادي يستخدمها  وأصبح المستخدم 
في خطابه الجديد من خالل الرسائل 
تل��ك  عب��ر  يرس��لها  الت��ي  الكثي��رة 

الشبكات مطالبًا بحقوقه الغائبة.
توم��اس  الفيلس��وف  يق��ول 
جيفرس��ون في هذا الصدد: »ال أعرف 
المطلقة  آمنًا للس��لطات  مس��تودعًا 
للمجتم��ع غي��ر الناس أنفس��هم، وإذا 
كنا نظن أن الناس ليس��وا مستنيرين 
بم��ا يكفي لممارس��ة هذه الس��يطرة 
برجاح��ة عق��ل كامل��ة، ف��إن الع��الج 
منه��م ه��ذه  ب��أن نس��لب  يك��ون  ال 
الس��يطرة، وإنم��ا يك��ون الع��الج بأن 

يتعلموا التعقل وحرية التصرف«.
لقد جاء اإلعالم الجديد وجاء معه 
كل ش��يء: مفه��وم المواطنة، العدل 
والمس��اواة، صياغ��ة االقت��راح، قي��م 
الحرية والتضامن، االحترام المتبادل، 
الكرام��ة المس��تحقة لإلنس��ان. وفي 
ظل هذه الممارسات الجديدة، وحدها 
عل��ى  ق��ادرة  االجتماعي��ة  الش��بكات 

التغيير..
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خلص��ت الث��ورة وإجا الجه��اد، س��قط النظام وضل��ت الدباب��ة، لجان 
التنسيق ذات التنورة الباريسية المهفهفة، صار بداال الهيئة الشرعية ذات 

العباية القصيرة ك�تنورة، األفغانية المهفهفة أيضًا..
ال أحد أجاد أن يخترع تنورته يا حبيبتي..

* * *
في حدا احتل الساحات، بس مو أنا وال أنتي.

في حدا وصل لس��احة س��عد اهلل بحلب والعباس��يين بالشام، بس أنا 
وأنتي ما كنا هنيك.. ما كان فينا، ألنو كانوا عميتقاتلوا.

عمال المخابز والمقاصف والورشات والمدن الصناعية، ما عملوا نقابة 
وطالب��وا بحقوق��ن ودافعوا عن مصالحن، بس كمان م��ا كان بإمكاني وال 
بإمكان��ك أنو نلوم��ن، كانوا عميموت��وا ألنو.. وعملوا كتيبة وس��معوا من 
اهلل، م��ا ردوا علين��ا، اهلل عندو حل للموت كل ي��وم وكل لحظة، عندو حل 
للقتل والس��حل والمجازر والتعذيب واالغتصاب، النس��اء ما ربطوا التحرر 
االجتماعي بالتحرر السياسي، ما كان في ربّيطة يربطوا فيا، وكمان كانوا 

مشغولين بعجقة النزوح.. بتعرفي النزوح وعجقتو..
اهلل كبي��ر ي��ا رفيقتي، وعال��ي، ونحنا ناقصي��ن ومترددي��ن، النقابة 
بعدي��ن.. أو يمكن بالها، وتحرر المرأة آخر ش��ي ممكن تفكر فيه أم نزل 

على بيتا برميل..
أصاًل كلن ماتوا، مين بدو يعمل النقابة؟

أنا؟ أنتي؟ نحنا كمان موتى.
شخصيًا ميت، وأنتي ما بظنك أكثر حياة من السبونج بوب البلهاء اللي 
نس��يتيا بكل مكان بالبيت، عمتخربط الزمن وتش��وش المكان وتسحلني 
م��ع الذكري��ات كأني جيش ح��ر وقع بين إيدي��ن الجوية.. أن��ا الحر، وأنتي 

الحرية، وأنتي الجوية..

* * *
بدن مادة مني.. جنني المحرر وهوي يقلي هات مادة هات مادة..

بتتذكري لما قلتلك أنتي مادِّْة روحي؟
مو طلع الروح كذبة، وما في ش��ي حقيقي إال إذا 
ش��فناه، بما في ذل��ك الجراثيم والخلي��ة وكل ما رآه 
العل��م الوضعي في آخ��ر قرن، كلو ك��ذب إذا عيوني 

اللي بال مجهر ما شافوه..

* * *
أنت��ي بعي��دة بعي��دة، أنتي بآخ��ر العال��م، أنتي 
عالضفة األخرى، هال بتكوني عمتمشي ع� كورنيش 
طرطوس وتس��هري على نف��س البرن��دة وتنغمري 
بنفس ه��وا البحر، أنتي هأل: بالماضي، عند النظام، 

وبداخلي.. يا اهلل شو بعيدة..

* * *
أم��ي كانت تحكيلي أن��و النبي يونس غاب بتالت 
ظلمات، ظلمة الليل، وظلمة قاع البحر، وظلمة جوف 

الحوت.
شو جاب لجاب؟

وال شي، بس حلوة سيرة األنبيا..
كانوا متأكدين. األنبيا كانوا بيعرفوا وراحوا قبل 

ما يقلولنا كيف عملوها..
كي��ف بإيد وح��دة، بإصبع وحدة بيوّقفوا ش��احنة 
األق��دار المتغطرس��ة، وبيحل��وا المش��اكل م��ن أول 
الزمان لعند لحظة مالمسة اإلصبع لشاسيه السيارة، 
وبيزبطوا كل ش��ي وبيهدوا السعادة واليقين، بعدين 

بيرجع��وا ل��ورا خطوتين وبيتأكدوا من خلو الطريق من المارة، وبيأش��روا 
بإيدن إشارة قوية للشوفير: هال صار فيك تمشي..

* * *
"ادرزو، اهلل بيفرزو".. هاد مثل ش��ائع اليوم، معناتو أنو اقتلو، ما في 

وقت نتأكد قديش بيستحق الموت، اهلل عندو الوقت..

* * *
بتتذكري لما قررنا أنو معلش تكون الثورة مسلحة وسلمية مع بعض؟

وبعدين قبلنا أنو الجيش الحر ما بس يحمي المظاهرات، كمان يقتل 
ضباط باغتياالت نوعية ال تؤذي المدنيين؟

وبعدي��ن قبلنا أنو م��ا يكون الجيش الحر حكر عالمنش��قين، معليش 
إذا كان الش��ب واعي ومنضبط وحابب يخدم الثورة بمهام خطيرة، معلش 

ينضم للجيش الحر؟
وبعدي��ن قبلن��ا أنو الجي��ش الحر يعمل الل��ي بدو ياه ألن��و هوي نواة 
الجيش الوطني، ونواة الجيش الوطني مدللة وبيحقال تعمل اللي بدا ياه؟

وبعدين قبلنا األسماء اإلسالمية ألنو هيك.. السنة هني الطائفة األم 
بالمنطقة ورافعة أساسية ألي تغيير؟

وبعدين قبلنا جبهة النصرة ألنو قوايا وفين يسقطولنا النظام؟
عل��ى ما أذكر، لما قبلنا آخر ش��ي النصرة، كنتي عمتنش��في ش��عرك 
وأن��ا عمحاول القط نت من عند الجي��ران، وكان تيكيت طيارتي عالطاولة 
وتيكيت طيارتك ببالك.. بعدين ما عدنا قبلنا ش��ي، بس كل ش��ي استمر، 

وما كان شي واقف على موقفنا، وال شي.
وه��ا نحن اآلن، أنت��ي بنوتة مرضية رجعت عبيت أمه��ا بعد الجامعة، 
وناطرة عريس ليس أنا، وأنا واحد أهم معلومة عنو أنو قليل االستحمام..

عمنحضر كلمة البغدادي بالتزامن..
وعمنتبادل المالحظة عبر الشات، أنو تنقصه الكاريزما!..

ما علينا. أنتي كيفك..

ر�صـالة في�صـبوك
  خضر سلمانمل ت�صـل

عمل للفنان السوري بهرام حاجو
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

إن المرء لينعم ويهنأ حين يدير ظهره لما أمامه من عراك وصراع، ويلتفت لما خلفه من حميم ووداد
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــصــوري احل ــص ــ� ــارت �ــصــمــن م ــم ــص ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

داريا العزة والصمود األسطوري، داريا اليتيمة أو 
الوحيدة بين المدن المحررة أو ما تس��مى بالمحررة، 
التي بقيت ش��امخة ثائ��رة رغم االس��تهداف والدمار 
اليومي الذي يلحقه بها النظ��ام، وبقيت عصية على 
محاوالت اقتحامه وتقدمه، وكسرت عنجهية طائراته 
وبراميله المتفجرة، ألنها لم تسمح للغرباء بالدخول 
إليها، ولم تقبل بالمساعدات المشروطة من أي جهة 

كانت.
وحده��ا داري��ا التي حافظ��ت على الث��ورة نقية 
داخلها، بنقاء شبابها وثوارها، وأصبحت مثاال يُحتذى 
للتنظي��م واإلدارة، والتنس��يق بي��ن العم��ل المدني 
والعس��كري، واإلصرار عل��ى النص��ر، ومواجهة كافة 
أشكال القصف الممنهج والهمجي الوحشي والحصار 
المطبق بالعمل على ما بعد س��قوط النظام، رغم أن 
موقعها اإلس��تراتيجي قرب مدينة دمشق، والمحاطة 
بالمواق��ع األمنية، وبمطار المزة العس��كري، يجعلها 
عرض��ة أكثر من غيره��ا من المدن للقص��ف العنيف 

والمركز، ومحاوالت االقتحام المتكررة.
من��ذ دخول الجيش الحر إلى داريا وتحريرها، بدأ 
التفكير فيها جليًا بإنش��اء إدارة مدنية تدير ش��ؤون 
المدين��ة من قبل ثواره��ا، إلى أن ارتكب��ت المجزرة 
المروع��ة فيه��ا بتاري��خ 17 / 10 / 2012 والتي راح 
ضحيتها أكثر من 700 شهيد غالبيتهم من األطفال، 
حيث تأسس بعدها بأس��ابيع قليلة المجلس المحلي 
لمدينة داريا به��دف توحيد وتنظيم وتطوير مختلف 
الجه��ود الثورية في إط��ار الثورة الس��ورية، وتمثيل 
مدين��ة داري��ا ل��دى الجهات األخ��رى داخل س��ورية 
وخارجها، واإلس��هام في التأسيس لس��وريا الجديدة 
وضمان االستقرار والسلم األهلي بعد سقوط النظام.

وتعمل كتائب الجيش الحر والكتائب المس��اندة 
الت��ي دخلت لحماي��ة المدينة تحت قيادة عس��كرية 
مركزي��ة وبالتنس��يق الكام��ل مع المجل��س المحلي 
وتخض��ع لس��لطته اإلداري��ة، ول��م تس��مح بدخ��ول 
الغرباء أو المتش��ددين من أصحاب الرايات الس��وداء 
واألجن��دات واأله��داف المختلفة عن أه��داف الثورة 
م��ا س��اهم في بق��اء الث��وار صف��ًا واحدًا تح��ت راية 
واح��دة / علم الث��ورة /، وجنّبها الخيان��ة والمتاجرة 
التي ارتكبت ف��ي بعض المناطق م��ن قبل الكتائب 
الدخيلة والمتش��ددة وخاصة »جبه��ة النصرة »التي 
بدأت بدخولها إلى الغوطة الش��رقية تس��ليم بعض 

المناط��ق للنظ��ام تحت مس��ميات اله��دن وغيرها، 
وحصار األهالي وارتفاع األس��عار بشكل غير مسبوق، 
وليس آخرها تسليم أكبر مصفاة للنفط في دير الزور 

لداعش دون أي اشتباكات
نش��رت جريدة عنب بلدي أرقام تقريبية لنس��ب 
الدم��ار الت��ي خلفتها اآللة العس��كرية األس��دية في 
البنى التحتية واألبنية السكنية حتى اآلن وفق دراسة 
للمجل��س المحلي لمدينة داريا فكانت كالتالي: مبان 
س��كنية أبنية سكنية، بيوت، فيالت 70 بالمئة، مبان 
تجاري��ة ش��ركات، مصانع، محال تجاري��ة 80 بالمئة، 
ش��بكة الص��رف الصح��ي الرئيس��ية وملحقاتها 60 
بالمئة، شبكة المياه الشبكة الرئيسية وملحقاتها 70 
بالمئة، شبكة الكهرباء الشبكة الرئيسية وملحقاتها 
80 بالمئة، المراكز الطبية مشفى، مستوصف،عيادة 
90 بالمئ��ة، مراكز تعليمية م��دارس، معاهد، رياض 
أطفال 80 بالمئة، دور العبادة مساجد، كنائس نسبة 
الدم��ار 80 بالمئ��ة، مب��ان خدمية بلدي��ة، محكمة، 
مالية، مصرف 90 بالمئة، وسائل المواصالت، شوارع 
رئيسية وفرعية 60 بالمئة، وسائل االتصاالت هاتف، 

موبايل، انترنت، بريد 90 بالمئة.
ورغم هذه النس��ب المفزعة والخس��ائر الكارثية 
والقص��ف والدم��ار إال أن المجلس المحل��ي للمدينة 
يعم��ل على مرحلة م��ا بعد النظام، م��ن خالل وضع 
رؤي��ة واضحة لش��تى المج��االت المتعلق��ة بالتأهيل 
وإع��ادة اإلعم��ار، ويدع��و الخب��راء والمؤهلين وذوي 
الرؤى واألفكار، للمس��اهمة في وضع خطط متعددة 
ومح��ددة األه��داف ومؤط��رة زمني��ًا ومكاني��ًا، تلبي 
المتطلبات الطارئة في المدى القريب، وتضع الخطط 
اإلس��تراتيجية لعملي��ة اإلعم��ار والتأهي��ل المتكامل 
على المس��توى المناطقي آخذة باإلعتبار العمل على 

المستوى الوطني.
وم��ن تح��ت الدم��ار والحص��ار المطب��ق يعمل 
المجلس المحلي نشاطات رائعة لتسليط الضوء على 
المعاناة اإلنس��انية الكبي��رة والهائلة لمن تبقى من 
س��كان المدينة في ظل الحصار والحرب المس��تمرة 
عليهم، والنقص في مقومات الحياة األساس��ية، مثل 
حملة » حكاية أم��ل » أغيثوا داريا المحاصرة، وحملة 
داري��ا، حكاية صمود حتى النص��ر، » وحملة آن للقيد 
أن ينكس��ر » لتسليط الضوء على الواقع المرير الذي 
يعيش��ه المعتقلون في سجون نظام األسد ولمطالبة 

المنظمات الدولية والضغط عليها من خالل الوقفات 
االحتجاجي��ة للعم��ل عل��ى اإلف��راج ع��ن المعتقلين، 
ومعرفة مصير المفقودين منهم، إضافة إلى حمالت 

التنظيف إلزالة آثار الدمار من الشوارع.
تجرب��ة إدارة الم��دن المح��ررة ف��ي داريا كانت 
استثنائية ووحيدة، ونقطة مضيئة في مسيرة الثورة، 
ألن أبنائها األبطال بحق عملوا بصمت وجد، ودفعوا 
أثمان��ًا باهظة م��ن حياتهم وممتلكاته��م، والحملة 
الهمجية التي يش��نها النظام على داريا بش��رًا وحجر 
لم تثنهم عن عزمهم في االس��تمرار بالثورة، والحلم 
واألم��ل رغم حج��م المعان��اة الكبي��ر، ألن المجلس 
المحلي والكتائب الموجودة بالداخل عملت بإخالص 
وتع��اون وتنس��يق، ورفض��ت أي تدخ��ل أو معونات 

مشروطة، أو دخول المتشددين والغرباء كما حصل
في باقي المناطق، ولم تسمح بظهور العصابات 
والمرتزق��ة، وتجار الدماء والعواينية الذين انتش��روا 
داخل صفوف الجيش الحر كانتشار النار في الهشيم، 
وكان��ت أمين��ة على توزي��ع اإلعان��ات القليل��ة التي 
تص��ل للمدينة، وش��كلت أجهزة حماي��ة للمواطنين 
والممتل��كات، واتبعت س��لوكًا إنس��انيًا وحضاريًا مع 
األس��رى والجرحى من قوات النظام، وعلى الرغم من 
التش��بيح المقصود في المناط��ق المحيطة المحيطة 
بداري��ا، إال أن الكتائب ل��م توجه ولو ضربة أو قذيفة 
واح��دة لالنتقام م��ن المدنيين في ه��ذه المناطق، 
كم��ا حصل في مناطق أخرى وه��ي كثيرة، ما يعكس 
ص��دق أبن��اء داريا مع أنفس��هم ومع أه��داف الثورة، 

ومتطلباتها.
وال زال لدين��ا حل��م أن تتش��كل قي��ادة للث��ورة 
مدنية وعس��كرية من الداخل تكون نواتها ثوار داريا 
وحمص القديمة ومن الش��رفاء م��ن جميع المناطق 
الثائرة، إلخ��راج أصحاب الرايات الس��ود المدعومين 
م��ن االحت��الل اإليران��ي، وال��دول الخليجية،والقوى 
الغربية أواًل من وطننا، وإس��قاط ما تبقى من النظام 

وفلوله.
داري��ا الحلم واألمل، قدمت ص��ورة مثالية رائعة 
وعملية، لشكل الثورة التي خرج السوريون من أجلها 
إلى الش��ارع، هي صورة مضيئ��ة في لوحة قاتمة، وال 
بد أن ينتش��ر ضوءها إلى باقي المناطق وخاصة التي 
اتشحت بالسواد من رايات ووجوه وعقول ُغزاتها من 

داعش والنصرة وأخواتها.

  زليخة سالم

 داريا اخلالية
من الغرباء

الوجه احلقيقي 
للثورة


