
1

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ز 4

مو
1 ت

3 |
  )1

47
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو



2

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ز 4

مو
1 ت

3 |
  )1

47
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ير 

قار
 وت

بار
أخ

نق�ص التمويل يهدد قدرة اليوني�سيف على م�ساعدة مليونا طفل �سوري 
وتزايد تدفق الالجئني يهدد بكوارث عليهم وعلى الدول امل�سيفة

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم

أك��دت منظم��ة األم��م المتح��دة للطفول��ة / 
اليونيسيف / أن النقص في التمويل يهدد قدرتها 
على االس��تمرار ف��ي تقديم المس��اعدة لألطفال، 
وبأنه��ا تحتاج بش��كل ملح إل��ى 487 مليون دوالر 
أمريك��ي لتغط��ي احتياج��ات برام��ج االس��تجابة 
الطارئة في س��ورية والدول المجاورة حتى نهاية 

عام 2014.
اليونيس��يف الت��ي أش��ارت إلى األث��ر المدمر 
لألحداث في س��ورية عل��ى األطفال ف��ي بياناتها 
المتعاقبة آخره��ا الذي صدر مؤخ��رًا، تؤكد حاجة 
6،5 مليون طفل يعيشون داخل سورية أو الجئين 
في دول الجوار لمس��اعدة إنس��انية فورية، وهذا 
يعني ارتفاعًا يصل إلى مليوني طفل مقارنة بما 

كان عليه العدد في العام الماضي.
ماري��ا كالفيس مديرة اليونيس��يف اإلقليمية 
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا 
قال��ت: »تؤك��د هذه األرق��ام األثر المدم��ر لألزمة 
عل��ى أطف��ال س��ورية، األطف��ال ي��رون منازلهم 
ومدارس��هم والمراكز الصحي��ة والمجتمعات وهي 
تُس��تهدف وتُدّم��ر، وهم يعب��رون بوضوح كبير 
عن مش��اعر الخوف والفق��دان، وتتحطم الماليين 
م��ن األح��الم واآلم��ال، وال يمكن للعال��م في هذا 

الوقت أن يشيح بوجهه عما يجري هناك.
وأضاف��ت كالفي��س: »نحن ممتن��ون للجهات 
المانحة التي تدعمنا، ولكن من دون موارد جديدة 
س��تتعرض عملياتنا، بما فيها التدخالت التي تنقذ 
األرواح، والت��ي تتعل��ق بتوفي��ر المي��اه وخدم��ات 
الص��رف الصح��ي لالجئي��ن ف��ي الع��راق، ولبنان 
واألردن للعرقل��ة والبع��ض منها للتوقف بش��كل 

تام«.
ونقل��ت اليونيس��يف في تقريره��ا عن عالء، 
وه��و طفل م��ن حلب، يبلغ م��ن العمر 13 س��نة، 
يعي��ش الي��وم كالجئ ف��ي تركي��ا، قول��ه: تركنا 
ضيعتن��ا لنهرب من القصف، ركبنا الس��يارة ثالثة 
س��اعات لنقترب من الحدود مع تركيا، وعندما حًل 
الظالم سرنا على األقدام لمدة ثالث ساعات أخرى 
وعبرن��ا إلى تركي��ا، كان هناك العدي��د من نقاط 
التفتيش عل��ى الطريق ورأيت أش��خاصًا يحملون 

أسلحة وكنت خائفا جدًا.
وقالت: إن العنف المصح��وب بالتهجير المتكرر 

واألدلة المتزايدة على انتش��ار األمراض مثل عودة 
ش��لل األطفال والحصبة وانهي��ار الخدمات الحيوية 
مث��ل المي��اه والص��رف الصح��ي والتعلي��م يدف��ع 
اليونيس��يف لمضاعفة جهودها والوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من األطفال داخل س��ورية التي مزقتها 
الح��رب وف��ي دول الج��وار، وبالرغ��م م��ن العوائق 
الكبي��رة بس��بب العن��ف والقي��ود المفروض��ة على 
الوصول تمكنت اليونيسيف هذا العام حسب قولها، 
من تقديم المساعدة داخل سورية في توفير المياه 
المأمون��ة لحوالي 17 مليون ش��خص، وتلقيح 2.9 
مليون طفل ضد مرض شلل األطفال »ضمن حملة 
تلقيح إقليمية غير مس��بوقة ف��ي المنطقة وصلت 
إلى 25 ملي��ون طفل«، كم��ا زوّدت 114 ألف طفل 

بالمواد التعليمية، و34 ألف طفل بالدعم النفسي.
المفوضي��ة  أطلق��ت  وف��ي س��ياق متص��ل، 
الالجئي��ن  لش��ؤون  المتح��دة  لألم��م  الس��امية 
وشركاؤها األسبوع الماضي، تحذيرًا من المخاطر 
الجس��يمة التي قد تنش��أ عن استمرار الثغرات في 
التموي��ل، وعن ع��دم تلبية االحتياج��ات المتزايدة 
لالجئي��ن ف��ي ظ��ل اس��تمرار أعم��ال العن��ف في 

سورية، والتدفق المتزايد لالجئين إلى المنطقة.
ودعت المفوضية وش��ركاؤها ف��ي بيان لهما 
الجه��ات المانحة إلى تموي��ل برنامجًا بقيمة 3.74 
مليار دوالر أميركي ينفذ في لبنان واألردن وتركيا 
والع��راق ومصر من أجل إنقاذ الحياة والوقاية من 
الض��رر، وحماية الضعفاء وتعزيز قدرات الالجئين 

والمجتمعات المضيفة وعزيمتهم.
وقال المفوض الس��امي أنطونيو غوتيريس: 
قد يتس��بب ع��دم توفير الدعم اإلنس��اني الكافي 
لالجئين الس��وريين بعواقب كارثية عليهم، وعلى 
اس��تقرار المنطقة كاملًة وف��ي ذلك تهديد خطير 
لألم��ن ف��ي لبنان، لقد ب��ات الوضع ف��ي المنطقة 
أكثر تقلبًا، مع امتداد الحرب إلى العراق، واستمرار 
تدّفق الالجئين بأعداد كبيرة إلى البلدان المجاورة 
وم��ع التعقيد الذي يطال الوض��ع األمني والقضايا 

اإلنسانية.
الجه��ات المانحة قدمت حت��ى اآلن، في العام 
2014، حوال��ي 1.1 ملي��ار دوالر أميرك��ي لخط��ة 
االستجابة اإلقليمية لسورية، ما سمح للمفوضية 
وش��ركائها بتلبي��ة الكثير من احتياج��ات الالجئين 
عل��ى صعيد الغ��ذاء والصحة والتعلي��م والحماية، 

ولك��ن هذا المبلغ ال يش��كل س��وى 30 ف��ي المئة 
فق��ط م��ن االحتياج��ات المق��درة بع��د المراجعة 
في ظل تقدي��رات جديدة بوصول ع��دد الالجئين 
السوريين في المنطقة مع نهاية العام 2014 إلى 

3.6 مليون الجئ.
وح��ذر مفوض الالجئين من بعض المصاعب 
والمخاط��ر التي س��تواجه الالجئي��ن إذا لم يرتفع 
معدّل التمويل بس��رعة كافي��ة لتلبية االحتياجات 
المتزاي��دة ومنه��ا: ارتف��اع عدد النس��اء واألطفال 
واالس��تغالل وس��وء  العن��ف  لخط��ر  المعرضي��ن 
المعامل��ة إذا ل��م يت��م تحدي��د األش��خاص األكثر 
ضعف��ًا ودعمه��م؛و تخفيض الحص��ص الغذائية 
وقي��م القس��ائم وارتف��اع معدّالت س��وء التغذية 
الحادة، وتع��رّض جودة التعليم الرس��مي للخطر 
وتخفي��ف الضغط ع��ن الم��دارس المكتظة التي 
تض��م حالي��ًا حوال��ي 350 ألف طفل س��وري في 
المنطق��ة، ومحدودية الخدم��ات الصحية لالجئين 
ومجتمعاتهم المضيفة، وال س��يما للنساء اللواتي 
يحتجن إل��ى خدمات والدة مأمون��ة، وخطر إصابة 
ماليي��ن األطفال والعائ��الت الضعيفة باإلس��هال 
والتيفوئي��د وش��لل األطف��ال واألم��راض األخرى 
المنقولة عن طريق المياه والمعدية، نتيجة س��وء 
النظاف��ة وعدم إمكانية الحصول المس��تدام على 
المي��اه النظيفة، الت��ي تفاقمها أزم��ة المياه التي 

يواجهها لبنان واألردن والعراق.
ش��خص  ملي��ون   2.4 م��ن  أكث��ر  أن  وأك��د 
سيحتاجون إلى الدعم اإلضافي لالستعداد لفصل 
الش��تاء ف��ي األش��هر القادم��ة، ف��ي حي��ن يحتاج 
الالجئ��ون الذين يعيش��ون حاليًا خ��ارج المخيمات 
في مآوي دون المس��توى المطل��وب والذين يقدر 
عدده��م ب�860 ألف الجئ إل��ى المزيد من الدعم، 
مش��يرًا إلى أن الخدم��ات الحكومي��ة والمجتمعية 
تعاني أصاًل من الضغط األمر الذي يهدّد التماسك 

واالستقرار االجتماعيين في الدول المضيفة،
فالمجتم��ع الدول��ي ال يس��تطيع ببس��اطة أن 
يهم��ل هذا العدد المتزايد ممن هم في حالة لجوء 
ال يلب��ث أمدها أن يطول، وال يمكنن��ا التواني عن 
دعم البلدان التي تس��تضيفهم بسخاء حاليًا، ثمة 
2.9 مليون سوري مسجل في المنطقة، وهو عدد 
مرش��ح لالرتفاع بمعدّل 100 ألف شخص في كل 

شهر.

مدارس الدوام الثاني في لبنان لألطفال السوريين



3

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ز 4

مو
1 ت

3 |
  )1

47
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ير 

قار
 وت

بار
أخ

املظاهرات املدنية تعود للواجهة يف �سراقب بريف اإدلب

نا�سطو احلراك املدين يف �سورية 
يت�سامنون مع فل�سطني

ف��ي ظ��ل اعتي��اد أه��ل س��راقب للقص��ف 
النظ��ام  ق��وات  م��ن  والبرامي��ل  والصواري��خ 
وتراج��ع كبير للنش��اطات المدنية في ريف إدلب 
فوجئو مس��اء االثنين الماض��ي بخروج مظاهرة 
لمجموعة ش��بان يحملون أع��الم الثورة والفتات 
كتب عليها ش��عارات الثورة األولى »الشعب يريد 
إس��قاط النظام«، و«الحري��ة مطلبنا«، و«الثورة 

مستمرة«.
المظاه��رة تداع��ى له��ا أبن��اء البل��دة على 
وس��ائل التواصل اإلجتماعي، وقد انضم الكثير 
م��ن فعاليات المدينة )بما فيه��م بعض الكتائب 
المسلحة( للمظاهرة السلمية والتي أرادت إعادة 
إحياء الزخم الثوري في تذكرة منها أليام الثورة 
األول��ى، فيما رفع��ت الالفتات الثوري��ة المدنية، 

البعي��دة ع��ن أي تس��يس أو محاب��اة ألي جه��ة 
سياسية عدا الشعب وثورة الشعب. 

يقول أبو الش��وك، أح��د ناش��طي المدينة: 
»مهم��ا ارتفع ص��وت الرص��اص تبق��ى للكلمة 
األث��ر األكب��ر، والتظاهر ضمن الح��دود المدنية 
والس��لمية هو من مظاهر التعبير التي تنتش��ر 
بس��رعة ف��ي كل م��كان، وتس��اهم في كس��ب 

التأييد الشعبي عالميًا«.
ويضي��ف »واعتدن��ا ف��ي أوق��ات التظاه��ر 
الس��لمي الس��ابقة في س��راقب عل��ى انتهاكات 
الس��لطات األمنية لحق التظاه��ر، وبعد ذلك لم 
يع��د ف��ي تفاصيل حياتنا س��وى أخبار العس��كر 
واالقتحامات وانحسرت التظاهرات حتى اختفت، 
ثم عادت اآلن بش��كل مشابه للتظاهرات األولى 

لكن بمحتوى يندد بالفس��اد والش��لل والفوضى 
الذي يتعرض له جس��د الث��ورة، بداية من حالة 
التشتت والتفرق بين السوريين إنتهاًء باالئتالف 
والقي��ادة المش��لولة والتي ال ت��زال تتنازع على 
المحاصصة والتكتالت بينما الوضع على األرض 
ي��ؤذن بكارث��ة كبي��رة، خصوصًا م��ا يجري في 

مدينة حلب.
جدير بالذكر أن العديد من مدن وبلدات ريف 
إدلب ال تزال تش��هد مظاهرات س��لمية مستمرة 
بشكل أس��بوعي، تنادي بالحرية وإسقاط نظام 
بش��ار األس��د، م��ع أي ح��دث يؤثر ف��ي حياتهم 
اليومية على الصعيد المحلي، لتش��كل وس��يلة 
حضارية للتعبير عن الرأي العام ونبض الشارع.

سراقب - ريف إدلب |  8 تموز 2014

أعلن ناش��طون ومجموعات حراك س��لمي ومدني في س��ورية تجدي��د تضامنهم 
ودعمه��م لنضال الش��عب الفلس��طيني من أجل التح��رر من نظام االحت��الل والتمييز 
العنص��ري اإلس��رائيلي، وم��ن أج��ل اس��تعادته لحقوقه اإلنس��انية على أرض��ه، ردًّا 
عل��ى حمل��ة العنف والتصعي��د العش��وائية واالنتقامية التي يش��نّها جي��ش االحتالل 

والمستوطنون اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين الذين هبّوا للمطالبة بحقوقهم. 
وقال الناشطون والمجموعات في بيان مفتوح للتوقيع: نؤمن بحقوق جميع شعوب 
العالم وبش��رعية نضالها المدني لنيل حقوقها ولصون إنس��انيتها وكرامتها، ونخصّ 
بالذكر هنا النضال التاريخي للشعب الفلسطيني، وتعّلمنا من خالل تجربتنا النضالية 
ضد الديكتاتورية واالستبداد في سوريا أنَّ أشدَّ ظلٍم قد يتعرض له شعبٌ هو تجاهل 

الشعوب األخرى لالنتهاك المستمر لحقوقه ولقضيته العادلة.
وجاء في البيان انطالقًا من إيماننا بأهمية تكافل نضال الش��عوب المضطهدة من 
قبل أنظمة التمييز والظلم، نمد يدنا لناش��طي ومجموعات الحراك المدني والسياسي 
الفلس��طيني ونعل��ن تضامننا ودعمن��ا لقضيتها، ونعتبر هذا البيان دعوة لمد جس��ور 
التواص��ل والتع��اون من أج��ل تحقيق أهدافن��ا المش��تركة في إحالل الع��دل وحقوق 

اإلنسان في المنطقة.
وم��ن المجموعات المش��اركة والموقعة حت��ى اآلن: أيام الحري��ة، محموعة رؤية، 
الحراك السلمي السوري، رابطة الشباب السوري المدني، اتحاد شبكات اخبار المخيمات 
الفلسطينية، أصوات سورية، تجمع أمارجي، الشعب السوري عارف طريقه، كش ملك، 
أحفاد الكواكبي، بيت قامش��لو، كوميك ألجل سوريا، مجلس قيادة الثورة في دمشق، 
مجلس ثوار صالح الدين، عدس��ة ش��اب حلبي، سوريا اآلن، تجمع المحامين السوريين 
االحرار، شاهد عيان حلب، حكاية ما انحكت، أصدقاء سوريا في ليدز، جريدة سوريتنا، 
مجلة قلم رصاص االلكترونية، المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، هامش البيت 

الثقافي السوري في اسطنبول، مجموعة تحرير سوري اإلخبارية.
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حلب بني مطرقة النظام و�سندان داع�ص
دعوات النا�سطني لإعالن النفري لإنقاذها

"بركان حلب" حملة أطلقها الناش��طون في 
حلب لدع��وة الجيش الحر والفصائ��ل والكتائب 
المتواجدة في حلب وريفها لتحمل مسؤولياتهم 
تج��اه ما يهدد المدينة م��ن حصار وتجويع وقتل 
ووقف تقدم قوات النظام وميليشياته الطائفية.

ودعا الناشطون في بيان للتوقيع: الفصائل 
إل��ى تش��كيل غرف��ة عملي��ات موح��دة وتوحيد 
الصف��وف، وإع��الن النفير العام ل��كل من يحمل 
الس��الح ض��د النظ��ام، والناش��طين ف��ي الطب 
واإلغاثة واإلعالم والقطاعات المدنية إلى توحيد 
وتكثيف جهودهم، ومواكبة الحملة ودعم الغرفة 
م��ن خالل اتخ��اذ االحتياط��ات الالزم��ة لمواجهة 
ح��االت الط��وارئ المحتملة، والعم��ل على تنبيه 
األهال��ي إل��ى أهمية الحمل��ة في الحف��اظ على 

مدينتهم نظيفة من دنس النظام وميليشياته.
ويتعرض أكثر من مليون ش��خص في حلب 
إل��ى كارث��ة إنس��انية محتملة، بس��بب النقص 
الكبي��ر في المي��اه وخاص��ة الصالحة للش��رب، 
وانعدام خدمات الكهرباء، وتدمير البنى التحتية، 
وأنابيب المياه، وشبكات الكهرباء نتيجة القصف 
المتواصل بالبرامي��ل المتفجرة ألنحاء المدينة، 
ما يتسبب بنزوح المزيد من األهالي إلى مناطق 
أكثر أمنًا، وأصبحت بعض المناطق في المدينة 
تشهد اكتظاظًا سكانيًا في ظل ظروف معيشية 
صعبة وقاس��ية وخاصة في شهر رمضان نتيجة 
فق��دان الم��واد األساس��ية والغذائي��ة، وارتفاع 

أسعارها إلى مستويات قياسية إن وجدت.
وكان��ت األم��م المتح��دة ق��د ح��ذرت ف��ي 
تقاريره��ا م��ن نقص المي��اه العذب��ة في حلب 
وانعدامه��ا في بع��ض المناطق، وال��ذي يمكن 
أن يتس��بب ف��ي ك��وارث صحي��ة، نتيجة نقص 
النظافة، وانتشار أمراض كانت منقرضة كشلل 
األطف��ال وغيرها، إضافة إل��ى انقطاع الكهرباء 
كلي��ًا عن بع��ض المناط��ق التي تش��هد قصفًا 
مستمرًا منذ شهور، وانقطاعها بشكل شبه تام 
عن مناط��ق أخرى، فضاًل عن اس��تهداف الفرق 
التي كانت تحاول إصالح األنابيب والشبكات من 

قبل قوات النظام، وبعض الكتائب المسلحة.

مناخ��ًا  خل��ق  والمي��اه  الكهرب��اء  انقط��اع 
صعب��ًا ومعيقًا للناش��طين في القط��اع الصحي 
والمش��افي الميداني��ة، حيث قض��ى العديد من 
الجرحى بسبب نقص األجهزة الطبية وخروجها 

من الخدمة بسبب عدم وجود الكهرباء. 
ويس��تمر النظ��ام ف��ي حملت��ه التصعيدية 
والقص��ف المس��تمر على مدى اليوم مس��تهدفًا 
المس��اجد ووس��ائط النق��ل العامة، والش��وارع، 
وأماك��ن تواج��د المدنيي��ن بكث��رة، بالبرامي��ل 
المتفج��رة والدبابات في المناطق التي تس��يطر 
عليه��ا المعارض��ة، واس��تهداف جوام��ع البل��دة 
القديمة التاريخية ف��ي حلب مثل جامع العادلية 

الذي بني في العهد العثماني.
وم��ا حص��ل ف��ي حل��ب مؤخ��رًا م��ن تقدم 
لق��وات النظ��ام بم��ؤازرة ميليش��يات حزب اهلل، 
والدف��اع الش��عبي، وتمكنها من الس��يطرة على 
ح��ي الش��يخ نج��ار، وعل��ى قرية "كف��ر صغير" 
عند مدخ��ل المدينة الش��مالي الغربي دفع عدد 
من التش��كيالت العس��كرية في حلب وادلب يوم 
الثالث��اء الماض��ي إلى اإلع��الن عن اتف��اق قوة 
للتدخل السريع لتدارك أي خلل في جبهات حلب 
قوامها 600 عنصر مبدئيًا، لمواجهة تقدم قوات 
النظام ومواليه الذي يهدد بمحاصرة وعزل عدد 
م��ن المناطق تضم أكثر من 300 ألف ش��خص، 

ولمواجهة الخطر المحدق بالثورة.
وم��ن أولوي��ات ق��وة التدخ��ل الت��ي يقوده��ا 
عس��كريون مختصون "إنقاذ حلب" على ان تكون 
القوة مستقلة في قوامها وفي قراراتها العسكرية 

دون الرجوع للفصيل الذي أتت منه العناصر.
ووق��ع عل��ى بي��ان تش��كيل الق��وة جبه��ة 
النصرة، وفيلق الش��ام، وصقور الشام، وحركة 
حزم، جبهة ثوار س��راقب، وجبهة ثوار س��ورية، 
ولواء فرسان الحق، والفرقة 13، والفرقة 101، 
ولكن س��رعان ما نفت جبهة النصرة عالقتها أو 
اش��تراكها باتف��اق يقضي بتش��كيل قوة تدخل 
س��ريع إلنقاذ حلب من خطري نظام بشار األسد 

وتنظيم البغدادي.

"زم��ان  اإللكتروني��ة  المواق��ع  أح��د  وكان 
الوص��ل" نقل عن مص��در عس��كري مطلع في 
حل��ب أن جبهة النصرة دع��ت كافة فصائل حلب 
الجتم��اع طارئ من أجل تس��ليم نق��اط رباطها 
في المدين��ة، وقامت عدد م��ن الفصائل باتخاذ 
إج��راءات مش��ابهة، حي��ث قام��ت حرك��ة أحرار 
الش��ام باالنس��حاب من جبهة قرية خان طومان 
الواقع��ة في ريف حلب الجنوبي، مش��يرا إلى أن 
ل��واء التوحيد نق��ل آلياته وأس��لحته الثقيلة من 
مدرس��ة المش��اة إلى معبر باب السالمة، خشية 
تق��دم قوات النظام والس��يطرة على المدرس��ة 
التي تعتبر الهدف العسكري القادم بعد سيطرة 

النظام على عدة نقاط إستراتيجية محيطة.
انس��حبت فس��حت  الت��ي  الفصائ��ل  أن  أي 
المج��ال لق��وات النظام بالدخول إل��ى مناطقها، 
ومكنتها من إحكام الطوق حول الجيش السوري 
الح��ر بذرائع مختلفة، أصبحت تّك��رر في اآلونة 
األخي��رة ف��ي عدد م��ن المناطق، يس��اندها في 
ذلك ميليش��يات داعش التي تدع��م النظام في 
قصفه��ا للعديد من المناطق التي تقع س��يطرة 
المعارض��ة، إال أن ب��وادر تح��رك إيجاب��ي بدأت 
بنس��ف مبن��ى دار األيتام قرب ف��رع الجوية من 
خالل نفق يحتوي على 17 طن من المتفجرات.

ويواجه عناصر الجيش الحر تهديدات أخرى 
في الري��ف الغرب��ي لحلب بعد س��يطرة داعش 
على ثالث مدن رئيس��ية فيه��ا، ونقطة حدودية 
ف��ي جرابل��س، واس��تمرار قصفه��ا للمناط��ق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، وإغالق الممرات، 
إضاف��ة إل��ى الممارس��ات غي��ر األخالقي��ة وغير 
اإلنس��انية التي تمارس��ها على األهال��ي الذين 
فروا من بيوتهم تخوفًا من بطش هذا التنظيم.

حلب ترك��ت وحي��دة تنزف تص��ارع قدرها، 
دون دعم أو مس��اعدة، واألمل الوحيد في وحدة 
كتائب وفصائل الجيش الحر، وتعاون النش��طاء 
ووحدتهم لمنع سقوط حلب الشهباء بيد النظام 
م��رة أخرى بع��د كل الثمن الباه��ظ الذي دفعته 

لتحرير أجزاء كبيرة منها.

حلب | حي الشعار | 9 تموز 2014
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ن�ساء مبفردهن: �سراع الالجئات ال�سوريات من اأجل البقاء

"نس��اء بمفردهن، صراع الالجئات السوريات 
م��ن أجل البقاء" عنوان التقرير الجديد للمفوضية 
الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئين والذي 
يكش��ف أّن أكثر من 145 ألف عائلة سورية الجئة 
في مصر، ولبنان، والع��راق واألردن، أو عائلة من 
بين أربع، ترأسها نس��اء يخضن بمفردهن كفاحًا 

من أجل البقاء على قيد الحياة.
الص��راع  عل��ى  الض��وء  التقري��ر  ويس��لط 
اليومي م��ن أجل تدب��ر األمور المعيش��ية، وعلى 
نضال النس��اء للحفاظ على كرامته��ن واالهتمام 
بعائالتهن في من��ازل متداعية ومكتظة، ومالجئ 
مؤقت��ة وخيام غير آمنة، حيث يعيش الكثير منهن 
تحت خطر العنف أو االس��تغالل، ويواجه أطفالهن 

صدمات نفسية ومآٍس متزايدة.
ويس��تند التقرير إلى شهادات شخصية ل�135 
من هؤالء النس��اء أدلين بها على مدى ثالثة أشهر 
من المقاب��الت في بداية العام 2014، حيث علقت 
هؤالء النس��وة ف��ي دوامة م��ن المش��قة والعزلة 
والقل��ق بعدم��ا أرغم��ن عل��ى تحم��ل مس��ؤولية 
عائالته��ن بمفرده��ن بس��بب تع��رض أزواجهن 
للقت��ل، أو األس��ر، أو انفصاله��ن عنهم لس��بب أو 

آلخر.
ويش��كل نقص المال الصعوب��ة األولى التي 
أبلغ��ت عنها الالجئات، حيث تكافح معظم النس��اء 
م��ن أجل س��داد اإليج��ار، وتأمي��ن الغذاء وش��راء 
المس��تلزمات المنزلي��ة األساس��ية، وق��د أنفق��ت 
الكثير منه��ن مدخراتها كامل��ة، وبعن حتى خاتم 
ال��زواج، وتش��تغل واح��دة من خمس نس��اء فقط 
عم��اًل مدفوع األج��ر؛ وتجد الكثي��ر منهن صعوبة 
في الحصول عل��ى وظيفة، أو أنهن منهمكات جدًا 

بأمور أخرى. 
وتتلق��ى واح��دة من خم��س نس��اء دعمًا من 
أقرباء راشدين آخرين، ويستفيد البعض من كرم 
المجتمع المحلي، كماّلك العقارات الذي يس��محون 
لهن بالس��كن دون س��داد اإليج��ار، أو المس��اجد، 
فيما يرس��ل البعض أطفاله للعم��ل، ويتلقى ربع 
النساء مساعدة نقدية من المفوضية وغيرها من 
منظمات اإلغاثة؛ أما ثلثا اللواتي يتلقين المساعدة 
فيعتمدن على هذه األخيرة بش��كل كامل، ويقول 

ثلث النساء إنهن ال يملكن كفايتهن من الغذاء.
وقال أنطونيو غوتيريس المفوض الس��امي 
لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئين: "بالنسبة لمئات 
اآلالف م��ن النس��اء، ل��م يك��ن الفرار م��ن الوطن 
المدمر س��وى الخطوة األولى ف��ي رحلة محفوفة 
بالمش��قة، "لق��د نف��د منه��ن الم��ال، ويواجه��ن 
تهديدات يومية لس��المتهن، ويتم نبذهن لس��بب 
واحد وهو خسارة أزواجهن في حرب ضارية، وهذا 
أمر مخ��ِز، فهن يتعرضن لإلذالل لخس��ارتهن كل 

شيء".
وقال��ت أنجيلين��ا جول��ي، المبعوث��ة الخاص��ة 
للمفوضي��ة: الالجئ��ات الس��وريات كالغ��راء ف��ي 
محافظته��ن عل��ى تماس��ك المجتم��ع المتداعي، 
وقوتهن اس��تثنائية، لكنهن يكافح��ن بمفردهن، 
وتش��كل أصواتهن نداءًا من أجل توفير المساعدة 

والحماية وال يمكننا تجاهل ذلك.
وقد دع��ت المفوضية المتبرعين، والحكومات 
المضيف��ة ومنظمات اإلغاث��ة إلى اتخ��اذ إجراءات 
جدي��دة طارئة، بعد أن فرض��ت الحياة في المنفى 
عل��ى ه��ؤالء النس��اء أن يصبحن المعي��ل ومقدم 
الرعاية الرئيس��ي، يعتنين بأنفسهن وبعائالتهن 
بعيدًا ع��ن مجتمعاتهن ومصادر الدعم التقليدية، 
وت��رزح معظم النس��اء تحت هذا الع��بء، ويعتمد 
كثير منهن بشكل كامل على المساعدة الخارجية.

وحسب التقرير عبّر 60 في المئة من النساء 
اللوات��ي أجري��ت معه��ن مقابالت عن ش��عورهن 
بانعدام األمن، وأعربت امرأة من بين ثالث نس��اء 
عن خوفه��ا الش��ديد أو عجزها حتى ع��ن مغادرة 

المنزل. 
نهى أتت إلى القاهرة مع زوجها لكنه تعرّض 
إلطالق نار وقتل في العمل، وقالت للمفوضية: ال 
أريد مغادرة المنزل لش��دة الحزن الذي أش��عر به، 
تركنا الموت في سوريا لنجده يتربص بنا هنا في 

مصر.
واش��تكت الكثي��ر م��ن النس��اء من تحرش��ات 
لفظية منتظمة صادرة عن سائقي سيارات األجرة 
والباصات، وم��اّلك العق��ارات، ومقدمي الخدمات، 
باإلضاف��ة إل��ى الرج��ال ف��ي المتاج��ر واألس��واق 
والمواص��الت العام��ة وحت��ى ف��ي نق��اط توزي��ع 

المساعدات
وقال��ت دي��اال التي تعي��ش في اإلس��كندرية: 
"المرأة بمفردها في مصر فريسة لجميع الرجال". 
أما زهوة في األردن فقالت إنها تعرّضت للتحرش 
حت��ى م��ن قب��ل الالجئين عند اس��تالم القس��ائم 
الغذائي��ة. تقول: كنت أعيش حي��اة كريمة لكن ال 

أحد يحترمني ألنني لست برفقة رجل.
أبلغت إحدى النس��اء عن تعرّضها لالغتصاب، 
لك��ن كثي��رًا من النس��اء لم يك��نّ على اس��تعداد 
لمناقش��ة العن��ف الجنس��ي والقائ��م عل��ى ن��وع 
الجن��س، نور في لبنان: تقول لن ألجأ أبدًا إلى أية 
منظم��ة للحصول عل��ى المس��اعدة، أفضل وضع 
الملح على الج��رح وأحافظ على صمتي ولن أقول 

شيئًا ألي شخص أبدًا.
وقد عبرت معظم النساء عن القلق من تأثير 
ذل��ك على أطفاله��ن. وقالت دينا ف��ي مصر: علي 
أن أهتم بش��أن الم��ال والمدرس��ة، وينبغي عليّ 
حمايته��م وإعالته��م وإعطائه��م حن��ان األم ف��ي 

الوقت نفسه "إنه حمل ثقيل".
وبين التقرير أّن المساعدات التي قدمتها أكثر 
من 150 منظمة خدمات أو دعمًا لالجئات السوريات 
وعائالتهن ل��م تكن كافية، ودع��ا المتبرعين إلى 
بذل مزيد من الجهود لمساعدة الالجئات السوريات 
للوقوف مجددًا على أقدامهن وكسب المال الكافي 
للعيش، ومع قيود التأشيرات وغيرها التي تفصل 
واحدة من خمس نساء عن أزواجهن أو عائالتهن، 
دع��ا التقرير أيضًا الحكوم��ات المضيفة إلى إيجاد 
الحلول لجمع ش��ملهن مع عائالتهن، مؤكدًا حاجة 
المجتمع��ات المضيف��ة أيضًا إلى دع��م كبير، ألن 
كثي��ر من الصعوبات التي تواجهها هؤالء النس��اء، 
والضغوط المتزايدة، ه��ي انعكاس لمخاوف أكثر 

شمولية في المجتمعات المحيطة.
ومع وجود 2.8 مليون الجئ وماليين النازحين 
داخلي��ًا، أصبح��ت س��وريا أكب��ر أزمة للن��زوح في 
العال��م. ومنذ بداية عام 2014، تم تس��جيل أكثر 
م��ن 100 ألف الجئ س��وري ش��هريًا ف��ي البلدان 
المج��اورة. وم��ن المتوق��ع أن يص��ل إجمالي عدد 

الالجئين إلى 3.6 مليون بحلول نهاية العام.

نساء سوريات على الحدود األردنية مع درعا | أيار 2014
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�سهادة اإحدى املفرج عنهن: املعتقالت ال�سوريات 
رهينات الأفرع الأمنية

  دمشق – أنليل فارس 

لم يعد االعتقال في س��وريا أمر مستهجنا 
فعش��رات آالف المعتقلي��ن من أطفال ونس��اء 
ورجال وكبار الس��ن، يقبعون في أقبية األفرع 
األمنية، ومقرات "قوات الدفاع الوطني" س��يئة 
الس��معة، يعان��ون فيه��ا م��ن أبش��ع قص��ص 
الع��ذاب والموت الرخيص، وهذه حال عش��رات 
المعتقلي��ن م��ن رج��ال ونس��اء وأطف��ال ف��ي 
قل��ب العاصمة دمش��ق، ش��ارع التوجيه، "فرع 

المنطقة" التابع للمخابرات العسكرية.
قال��ت ناش��طة، تنتم��ي إلى أح��د مكونات 
المعارضة الس��ورية، ل�"س��وريتنا" طلبت عدم 
ذك��ر اس��مها ألس��باب أمنية، "ت��م خطفي من 
الشارع العام من قبل دورية أمنية"، وهذه هي 
طريقة اعتقال معظم الناش��طين السياسيين 

واإلغاثة في سوريا.
وتتابع "اقتادوني إلى فرع األمن العسكري 
في القبو كانت هناك امرأة محجبة يطلب منها 
أح��د العناصر األمنية أن تخلع ثيابها ليتأكد من 
أنها ال تخفي ش��يء، وهو يس��يل له��ا التهديد 
والوعيد والش��تائم، يصفعه��ا ويطلب منها أن 
تخل��ع ثيابه��ا، ترضخ وه��ي تجه��ش بالبكاء، 
بع��د أن تع��رت من كامل ثيابها ث��م طلب منها 
االستدارة إلى الخلف، ثم أن تجلس القرفصاء، 
يص��رخ عليها بأن ترتدي ثيابها ويس��حبها إلى 

الزنزانة".
ولفتت إلى أنها اكتشفت داخل المعتقل أن 
"األغلبية الساحقة من المعتقالت جراء األحداث 
التي تش��هدها البالد، هن رهينات مقابل زوج 
أو أب أو ابن، يعيشون في مناطق تحت سيطرة 
مس��لحين معارضي��ن، أو ينتم��ون إل��ى إحدى 
فصائلها"، مضيفة إلى أن "الغالبية الس��احقة 
منه��ن هن قاصرات أو في مقتبل العمر، وغير 

متعلمات من بيئات فقيرة محافظة".
وقال��ت إن "معظ��م المعتق��الت يأتين إلى 
الف��رع وأث��ار الض��رب المبرح ظاه��رة عليهن، 

وخاص��ة اآلتيات م��ن مفارز 
األمن الموجودة في األماكن 
الس��اخنة مثل درع��ا والنبك 
مبينة  والحسينية"،  وسعسع 
أن "الزنزان��ة مس��احتها متر 
متري��ن،  بط��ول  ونص��ف 
ويوض��ع فيه��ا 11 معتقل��ة، 
ولك��ن عندم��ا ت��رى زنزان��ة 
الرج��ال س��تعتبرها منتجعا، 
وهن��اك بطانية على األرض 
وبطاني��ة تدث��ر كل خم��س 

معتقالت".
وذك��رت أن "الطعام كان 
يق��دم عب��ر ث��الث وجب��ات، 
الفطور هو عبارة عن زيتون 
فقط ودائما، ال يمكن تناوله 
ألن��ه ح��اد ومال��ح لدرج��ة ال 
توص��ف، أم��ا الغ��داء فهو رز 
أو برغ��ل منق��وع م��ع خب��ز، 
إضاف��ة إل��ى حب��ة برتق��ال، 
والعش��اء حب��ة بطاطا ش��به 
نيئ��ة وحبة خي��ار أو بندورة، 
أما أكل الرجال أس��وأ بكثير، 
ربع رغي��ف للمعتقل، وكمية 

طعام أقل بكثير".

وأضاف��ت "الزنزان��ه فيه��ا إض��اءة باه��رة 
لدرج��ة اإلرهاق، وش��باك صغير ج��دا في باب 
الزنزان��ة، للتهوي��ة وش��فاط لله��واء، ما جعل 
شعور االختناق يالزمنا، أما في األمن السياسي 
مث��ال العكس ال يوج��د إضاءة أب��دا، والحالتين 

شكالن للتعذيب".
ولفتت إلى أن "العناي��ة الصحية والنظافة 
ف��ي أدن��ى مس��توياتها إن لم نق��ل معدومة..

وكان  بكث��رة،  الجلدي��ة  األم��راض  وتنتش��ر 
يس��مح للنساء االستحمام مرتين في األسبوع، 

بالصابون ولمدة دقيقة واحدة لكل معتقلة".
وتابعت "هناك مشكلة الخروج إلى الحمام 
ولذل��ك يج��ب أن تقلل من طعامك وش��رابك، 
ما قد يتس��بب بأمراض اإلس��هال الشديد، كما 
ال تق��دم أي رعاي��ة صحية لألم��راض المزمنة 
كالقلب والسكري، إلى درجة أنهم يمنعون عنا 
احتياجاتنا الخاصة الش��هرية، ما يجعلنا نمزق 

من ثيابنا لنستعملها".
وأف��ادت أن "هن��اك حاالت إجه��اض كثيرة 
تق��ع جراء الخ��وف والضرب المب��رح، ولم يكن 
يق��دم له��ن أي ش��كل م��ن أش��كال الرعاي��ة 
الصحي��ة، كما هناك مش��كلة حرم��ان األمهات 
م��ن أبنائهم، فإح��دى المعتقالت نزع��وا ابنها 
منه��ا عل��ى باب الزنزان��ة، ولم يك��ن قد أكمل 
ال���25 يوم��ا، بطريقة همجية لتكمل نفاس��ها 
في المعتقل، وعانت من حمى ش��ديدة، وذنبها 
أنها كانت متوجهة لتلتحق بزوجها خارج البلد".

وبينت أن "أشكال التعذيب الخاصة بالنساء 
كان أسوأها الشبح، حيث كانت تعلق المرأة من 
يديها وترفع نحو 25 س��م عن األرض، ومنهن 
من كانت تش��بح من ش��عرها. أم��ا المعتقلين 
كان أدن��ى أش��كال التعذيب هو الش��بح، وفي 
حي��ن يت��م تعذيب الرج��ال أمام النس��اء، ومن 
ح��االت التعذيب للرج��ال إدخال كي��س نايلون 
في ف��م المعتقل لدرجة االختناق ثم يس��حب 

الكي��س بعنف، ما يتس��بب في نزي��ف واقياء، 
وهناك الصعق بالكهرباء والكرسي الذي يؤدي 
إلى كس��ر الظهر، اضاف��ة إلى المي��اه المغلية 

والباردة، التي تتسبب في سلخ الجلد".
وقال��ت "ه��ذا التعذيب النفس��ي للنس��اء، 
كان يرافق��ه الضرب والتهديد باالغتصاب أمام 
ابنه��ا أو أبيها أو زوجها، حتى تعترف، فقد كان 
المحقق��ون يوجه��ون تهمة م��ا للمعتقلة حتى 
تقر بها، واألغلبية الس��احقة لي��س لها عالقة 
به��ذه التهمة، على س��بيل المثال كان المحقق 
يق��ول إلح��دى المعتقالت أن��ت قناصة، ويصر 
عل��ى التهم��ة تح��ت الض��رب حت��ى اعترف��ت، 
وعندما سألها أن تصف له شكل القناصة التي 
تمتلكه��ا، قال��ت له ه��ي عصا طويل��ة ولونها 

خضراء، ما يدل على جهلها بما اعترفت".
وبين��ت أن "المعتقالت ك��نّ يبصمن على 
أوراق بيض��اء، إضافة إل��ى أن معظمهن أميات 
ومتزوج��ات في س��ن مبكر ج��دا، وكان همهم 
األكبر هو تجنب الضرب، لما س��بق أن تعرضوا 
له من ضرب مبرح في المفارز والحواجز، حيث 
كانوا يمددن ويتم س��حقهن بالحذاء العسكري 
إضاف��ة إل��ى الض��رب بالعص��ي، واالغتصاب، 
ومعظ��م م��ن كان يرتك��ب تلك األعم��ال هم 

عناصر الدفاع الوطني واألمنيين".
وذك��رت أن��ه "لي��س هن��اك أهمي��ة لحياة 
المعتقلي��ن، وكانوا يه��ددون أن ال أهمية لهم 
فكل محقق مس��موح له أن يقتل أربعة منهم، 
ف��ي حي��ن كان يخ��رج يومي��ا نح��و 15 قتيل"، 
الفتة إلى أن "مدة االعتقال داخل الفرع تخالف 
القواني��ن الت��ي تنص عل��ى أن الح��د األعظم 
للتوقي��ف يج��ب أال يتجاوز الس��تين يوما إال أن 
ه��ذه الم��دة هي الح��د األدنى وال س��قف للحد 

األعظم لتواجدهم داخل المعتقل".
وكش��فت أن "هناك في الفرع ما هو أسوأ 
مما س��بق وه��ي األقبي��ة، التي تش��كل قبورا 

سوريات مفرج عنهم في صفقة تبادل األسرى | تشرين األول 2014



7

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ز 4

مو
1 ت

3 |
  )1

47
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ت 

قا
قي

تح
ماليني ال�سوريني عطا�ص.. ول من جمري

  دمشق – أنليل فارس 

أس��ابيع مضت عل��ى أنين ماليين الس��وريين العِطاش 
في ش��مال وشمال شرقي البالد، جراء شبه انقطاع مياه نهر 
الفرات، وانخفاض منس��وب مياه بحيرة األسد االصطناعية، 

في وقت تصمت جميع الجهات المسؤولة في ظل السياسة.
اشتكى سوريون، ل�"سوريتنا"، من "انقطاع مياه الشرب 
ف��ي العدي��د من المناط��ق الس��ورية التي تعتم��د على مياه 
الفرات كمصدر للشرب، متخوفين من أن تطول أزمة المياه، 
ما قد يتسبب في خسارة الموسم الزراعي الصيفي، ما يزيد 

من أعباءهم في تأمين احتياجاتهم األساسية من الغذاء".
وق��ال مطلع��ون عل��ى الوض��ع إن "مي��اه نه��ر الف��رات 
انخفضت خالل األسابيع األخيرة بشكل متواتر إلى أن وصلت 
إلى االنقطاع، حيث يس��تطيع المرء اليوم السير بين ضفتي 

النهر على قدميه".
وبينوا أنه "بس��بب انخفاض منس��وب المي��اه في النهر، 
تج��ري عمليات صيد جائرة، عبر الوس��ائل المحرمة، ما يهدد 
الث��روة الس��مكية النهرية"، الفتي��ن إلى أن "منس��وب المياه 
انخفض أيضًا في بحيرة األس��د الواقعة خلف سد الفرات، ما 

قد يهدد سالمة السد، وهذا يعني كارثة إنسانية".
ولفت��وا إلى أن "أزمة نقص المي��اه تطال نحو 6 ماليين 
س��وري، وقد تصل إلى أهالي مدينة حلب، التي تتم تغذيتها 
بالمياه عن طريق مصارف من مدينة الخفسة"، علما أن نهر 

الفرات يؤمن %30 من احتياجات سوريا من المياه.
وذك��روا أن "انخف��اض منس��وب المياه في س��د الفرات 
وتش��رين والبعث سيتس��بب في توقف تولي��د الكهرباء، في 

حين يؤمن سد الفرات %60 من احتياجات الكهرباء". 
ولفتوا إلى أنه "من المعلوم أن الفترة األخيرة هي فترة 
ذوبان الثل��وج أي الربيع وبالعادة تكون فت��رة فيضان للنهر، 

فبالعادة تكون أفضل أحواله في فصل الربيع".
وقال��وا إن " س��تة مضخ��ات لمي��اه الش��رب خرج��ت عن 
الخدمة في الرقة، والتي تضخ المياه عن طريق مصارف من 

مدينة الخفسة باتجاه حلب".
م��ن جهته��م، حم��ل ناش��طون، بحدي��ث ل�"س��وريتنا" 
مس��ؤولية نقص المياه للس��لطات التركية، متهمينها بقطع 

مياه الفرات. 
ف��ي حي��ن قالت مص��ادر مس��ؤولة ف��ي وزارة الري في 
حكوم��ة النظ��ام، ل�"س��وريتنا"، أن "غزارة مياه نه��ر الفرات 
س��جلت خ��الل الش��هر الماض��ي ع��دة أي��ام مع��دل صف��ر"، 
مس��تبعدة أن "تكون تركيا قد قطعت مي��اه الفرات، لحاجتها 

إلى توليد الكهرباء".
واعتبر أن "س��بب انخفاض مس��توى المي��اه هو الجفاف 
الذي يضرب المنطقة هذا العام"، قائال إن "تركيا كانت تضخ 
حتى نهاية ش��هر نيس��ان الماضي أكثر م��ن الحصة المتفق 

عليها".
ونفى أن تكون مياه الش��رب قد انقطعت عن أي منطقة 

تش��رب من الفرات"، الفتا إلى أن "التقنين هو من زاد، ككل 
مناطق س��وريا، ففي الس��ويداء مثال كل 20 يوما تأتي مياه 

الشرب عدة ساعات".
وبي��ن أن "مس��توى مي��اه بحيرة األس��د مازال��ت ضمن 
الحدود المقبولة، وال يمكن الحديث عن خطر ما يهدد الفرات 
قبل انخفاض مس��توى المياه في البحيرة عدة أمتار إضافية، 

وهذا أمر مستبعد وال يمكن أن تتم الموافقة عليه دوليا".
واعتبر أن ما يتم تداوله عبر وسائل اإلعالم عن موضوع 

مياه الفرات، نوع من التهويل بغرض إثارة البلبلة ال أكثر.
اإلدالء  المائي��ة، رفض��ت  والم��وارد  ال��ري  وزارة  أن  إال 
بتصريح رسمي، حول غزارة مياه نهر الفرات، ومستوى مياه 
بحيرة األس��د خلف سد الفرات، قائلة إن موضوع مياه الفرات 
شأن سياسي، مرتبط بالعالقات التركية السورية، ولذلك تم 

تحويل الموضوع إلى مجلس الوزراء لبحثه.
وكان��ت تقاري��ر رس��مية أفادت أن س��ورية بس��بب قلة 
األمطار، واالس��تخدام الجائ��ر للموارد المائية ف��ي الزراعة، 
التي تس��تهلك أكثر م��ن %90 من جملة اس��تخدامات المياه، 

تعيش تحت خط الفقر المائي. 
يذك��ر أن وزي��ر الموارد المائي��ة قال، في وقت س��ابق، 
إن حجم مش��كلة المي��اه كبير ه��ذا العام، مبين��ا أن إجمالي 
المص��ادر المائية بعد التبخر 16 ملي��ار م/3، ما يضع الوزارة 
أمام عجز س��نوي 1.5 ملي��ار م/3 يتم تعويضه من المخزون 

الجوفي غير المتجدد.
يذكر أن أكثر من يعاني من أزمة ش��ح المياه هم سكان 
مدينة حلب، عقب استهداف قوات النظام شبكات مياه الشرب 

في المحافظة بالقصف والتدمير.
وتح��دث أحد الناش��طين المحليي��ن ف��ي المحافظة، أن 
الدمار لحق باألنابيب، التي توفر مياه الشرب، جراء استهداف 
مروحي��ات النظام الس��وري للمناطق الواقعة تحت س��يطرة 
المعارض��ة بالبراميل المتفجرة، وأس��فر عن ظهور مش��كلة 

نقص المياه في حلب.
وأوضح في حديثه إلحدى الوكاالت التركية، أن الس��كان 
بدءوا بالتوافد إلى سُ��بل المياه، من أج��ل تلبية احتياجاتهم 
من مياه الشرب، مش��يرًا إلى أن البنية التحتية في المناطق 
الواقعة تحت س��يطرة المعارضة، باتت في وضع مدمر، وأن 
قوات النظ��ام تلقى يوميًا عش��رات البراميل المتفجرة على 

مناطق المعارضة.
ولف��ت إلى وج��ود عش��رات المناطق المهجورة، بس��بب 
الغ��ارات الجوي��ة، مضيًفا أن قوات األس��د تقوم باس��تهداف 
البن��ى التحتي��ة، من أجل إبقاء الس��كان بال مياه خالل ش��هر 
رمض��ان، كم��ا تفتقر العدي��د م��ن المناط��ق، الواقعة تحت 
س��يطرة المعارضة إل��ى الكهرباء والمياه، إذ يعمل الس��كان 
عل��ى تأمين مياه الش��رب من اآلبار التي غالب��ًا ما تكون غير 

صحية.

لألحي��اء، وع��ي عب��ارة ع��ن غرف 
تهوي��ة  فيه��ا  يوج��د  ال  متعفن��ة 
وإض��اءة، لدرج��ة أنه��م يعان��ون 
من التهاب��ات جلدية متقدمة جدا، 
وبمج��رد إخراجه��م، تف��وح منهم 
فمعظ��م  ج��دا،  كريه��ة  رائح��ة 
وملتهب��ة،  متس��لخة  أجس��امهم 

ومنهم العدد األكبر من الموتى".
وقالت إن "كثير من المعتقالت 
هن مستس��لمات للواقع مغلوبات 
ذويه��م  حت��ى  أمره��ن،  عل��ى 
اعتبروهن في "س��بيل اهلل"، ولم 
يفل��ح أم��ر الرهائ��ن ف��ي معظم 
الحاالت، كم��ا أنه لي��س لهن رأي 
بما يق��وم ب��ه رجاله��ن، انطالقا 
من أن الرجال هم من يقررون ما 

يريدون". 
وأضاف��ت "أن الرهين��ات بع��د 
وع��دم  أش��هر،  بع��دة  اعتقاله��ن 
مبادلتهن أو استدراج ذويهن، يتم 
إل��ى محكم��ة اإلرهاب،  تحويلهن 
بتهم عديدة تبدأ بمعرفة مس��لح 
الطه��ي  إل��ى  ذويه��ا  أح��د  وه��و 
إلرهاب��ي وهو أحد أف��راد عائلتها 
إل��ى جه��اد الن��كاح وغيره��ا م��ن 

التهم".
ف��ي  "االغتص��اب  أن  ورأت 
المجم��ل هو عم��ل غي��ر ممنهج، 
ومن يق��وم به باألغل��ب جماعات 
مس��لحة موالية للسلطات منها ما 
الش��عبية وقوات  "اللجان  يس��مى 
الدف��اع الوطن��ي"، وه��ذا ال يعني 
أن العناص��ر األمني��ة ال تغتص��ب 
لكن إم��ا على الطري��ق أثناء نقل 
ف��ي  أو  الف��رع،  إل��ى  المعتقل��ة 
المف��ارز األمني��ة والمداهمات، أما 
داخل الف��رع لم ألح��ظ أي عملية 
اغتص��اب، فهو ممس��وك بيد من 

حديد".
وتابع��ت أن "ه��ول التعذي��ب 
م��ن  المعتق��الت  يمن��ع  والخ��وف 
التصريح عن تعرضهن إلى اعتداء 
جنس��ي م��ا، إضاف��ة إل��ى العامل 
االجتماع��ي ال��ذي ق��د يك��ون في 
كثير من األوقات أقسى وأشد من 
الع��ذاب الذي نالته ف��ي المعتقل، 

رغم أنها الضحية". 
وح��ول نس��بة االغتصاب في 
"متدني��ة  إنه��ا  قال��ت  المعتق��ل، 
بالنسبة للعدد اإلجمالي، أما حاالت 
التحرش مرتفعة ج��دا، ولكن في 
المداهمات، وخاصة التي يش��ارك 
الوطن��ي،  الدف��اع  عناص��ر  به��ا 
فمعدل االغتصاب مرتفع جدا، كما 
أفادت نس��اء من مخي��م اليرموك 
وح��ي التضام��ن بدمش��ق، عل��ى 
س��بيل المثال، قائالت إنه نادرا ما 
كان ه��ؤالء يدخل��ون عل��ى منزل 

فيه نساء وال يتم اغتصابهن".
وموضحة أن "هذه المعلومات 
تم الحص��ول عليها بع��د أن أعيد 
اعتق��ال تل��ك النس��وة كرهائ��ن 
مقاب��ل ذويهن الذي��ن مازالوا في 
المناط��ق الس��اخنة، علما أن هذه 
المداهم��ات تمت قبل عام ونصف 
تقريب��ا، أي قب��ل أن تتح��ول تلك 
المناط��ق إل��ى أماك��ن مواجه��ات 

مسلحة".

صهريج لنقل المحروقات يوزع الماء على أحد أحياء حلب |أيار 2014
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حوافــر اخليــل
  خالد كنفاني

سنبدأ اليوم من آخر الكالم، يقول نزار قباني:
ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي
حوافر الخيل داست عندنا األدبا

والس��بب في ه��ذه البداية واض��ح للعيان ولم 
يعد بحاجة للتفسير، فمع اجتياح »الفاتحين الجدد« 
لس��وريا والعراق على نحو غير مس��بوق وبش��كل 
يثير الريبة حول ما ينتظر هذه المنطقة من أحداث 
وزالزل فإنن��ا نتأكد يومًا بعد يوم من فقدان األمل 
في نهوض بلدان المنطقة وخالصها من األمراض 
االجتماعي��ة والفكري��ة التي ال ت��زال تفتك بها منذ 

قرون.
عندم��ا يت��م اعتق��ال المفكري��ن وتحييده��م 
وانتش��ار ثقافة الرعاع ال يعود أمام أصحاب العقول 
سوى الهجرة إلى حيث يجد الفكر والعقل مكانيهما 

الصحيحين.
ب��ات ما أطلقن��ا عليه ش��بح التقس��يم حقيقة 
واضح��ة وصريحة ول��م يعد هناك من فعل س��وى 
انتظ��ار الق��ادم ال��ذي ال يش��ي بخي��ر، يتم رس��م 
خريط��ة جدي��دة للمنطقة بأس��رها ولك��ن التنفيذ 
يت��م عبر أح��ط األدوات وأقذرها، يت��م عبر أنظمة 
قمعي��ة ديكتاتورية مس��تعدة لتحطيم أوطانها في 
سبيل كراس��يها، وعبر أنظمة ظالمية أخرى تحكم 
مجتمع��ات متخلفة تريد نش��ر قي��م الديمقراطية 
والحري��ة بينم��ا تحك��م مجتمعاتها بمن��ط الراعي 
والرعية ث��م تبيعنا الوهم والك��ذب وكأنها فوجئت 

»بالجماعات اإلرهابية« التي تدعمها هي أصاًل.
يخط��ب الخليفة الجديد في جموع المس��لمين 
ناصح��ًا إياه��م بمبايعته متوعدًا »أعداء اإلس��الم« 
بالعذاب المقيم إذا ه��م »خرجوا عن الملة« وكأننا 
نش��اهد مسلس��اًل تاريخيًا م��ن العص��ر الجاهلي. 
يعيدن��ا هؤالء القوم وأتباعه��م إلى عصور مظلمة 
بطريقة مشوهة معتقدين إعادة إنتاج التاريخ من 
جدي��د رغم أن التاري��خ ذاته لم ينط��وي على هذا 
الق��در من التعص��ب والكراهية والتخل��ف الفكري. 
يستمد هؤالء الناس فكرهم من نتاج أدبي وديني 
يفس��رونه كم��ا يش��اؤون وبالقدر الذي تس��مح به 
المعونات التي يتلقونها من أنظمة ظالمية تعيش 

على ذات األفكار.
إلى أين تقود القوى الكبرى وأذيالها في الخليج 
هذه المنطقة من العالم؟ بات الس��ؤال مرعبًا لهول 
السواد المس��يطر في حياتنا ونش��ر قيم الجاهلية 
وقمع النس��اء والش��ذوذ الفكري واإلنساني. ال يبدو 
قادم األيام مبش��رًا بخي��ر بعد أن س��كتت الواليات 
المتح��دة وأوروب��ا عن ش��رور الس��عودية وأعوانها 
في المنطقة، وقررت تلك القوى الس��كوت عن كل 
القيم اإلنسانية التي يتم تحطيمها في بالد العرب 
طالما ال ي��زال البترول متدفق��ًا بحرارته التي تنير 

بالدهم وترخي الظالم على بالدنا.

حياة اللجوء
س��يصل عدد الالجئين الس��وريين ف��ي لبنان 
أكثر من مليون ونصف الجئ بما يعادل ثلث سكان 

لبنان.
من يعبر الحدود بين لبنان وسوريا باالتجاهين 

ال تنطبق عليه صفة اللجوء.
إذا لم يتسلم األردن معونة بقيمة 600 مليون 
دوالر بحلول نهاية العام فلن يس��تقبل المزيد من 

الالجئين.
في ش��وارع قطر شعار س��خيف ووضيع يدعو 
إل��ى التب��رع لس��وريا عنوانه »س��وريا- أنق��ذوا ما 

تبقى«.
تحول اللجوء إلى نمط حياة ال بديل له بالنسبة 
لكثي��ر من الس��وريين. يجلس الرج��ال أمام الخيام 
يدخن��ون ويراقب��ون الرائ��ح والغ��ادي بينما تذهب 
النس��اء إلى مكاتب اإلعانة للحصول على ما تيس��ر 
من قوت وطع��ام، ويقضي األطف��ال نهارهم بين 
لعب وتسول. ونش��أت بين الالجئين قيم مجتمعية 
جديدة فرضها نمط حياتهم الجديدة التي ال ترحم، 
وشاع الفساد األخالقي والمناحرات االجتماعية ووأد 
البن��ات ولك��ن بطريقة عرضهن لل��زواج لمن يدفع 
خوفًا من »العار« والتحرش والمشاكل األخرى التي 

تعتبر األنثى عورة يجب حجبها أو دفنها.
ال يمكن فهم ما حدث وال يزال يحدث للسوريين 
في دول الجوار ودول الخليج س��وى بتفس��ير واحد: 
إذالل ه��ذا الش��عب وإعادته قرونًا إل��ى الوراء على 
الطريق��ة األفغاني��ة. يزي��د التضييق عل��ى حركة 
الس��وريين بينما يزداد الخناق عليهم داخل الوطن 
الذي ينقس��م ويتفتت تح��ت دك المدافع والبراميل 

المتفجرة وخيول بني داعش.
باتت قضية الالجئين السوريين مصدرًا إضافيًا 
للدخ��ل بالنس��بة لحكوم��ات دول الج��وار وأصبحت 
وس��يلة البتزاز القوى الكب��رى للحصول على مزيد 
من المساعدات التي يتم نهب أكثر من نصفها على 

الطريق بين سماسرة البشر وتجار الحروب.

 رم�سان بني الدراما والرتاجيديا 
وكاأ�ص العامل

كما في كل رمضان، تدور ذات حلقات النقاش 
ح��ول الدراما والمسلس��الت وتقييمه��ا في رمضان 
بينما يموت يوميًا أكثر من 300 شخص في سوريا 
والعراق وحدهما. إال أن ثنائية مسلس��الت رمضان 
وتراجيديا حياتنا اليومية وجدت طريقها لالنسجام 
والتعاي��ش بحيث ال يجد المش��اهد العربي تناقضًا 
بي��ن األمري��ن وال تعارض��ًا بينهم��ا. تم��ر حلق��ات 
المسلس��الت ويق��رأ المش��اهد الش��ريط اإلخباري 
في األس��فل عن مئات القتلى والجرحى في سوريا 
والع��راق وفلس��طين واليمن وليبي��ا وغيرها وكأن 
الناس اعتادوا ش��رب القهوة على فوهة بركان في 

أكبر مفارقة نفسية واجتماعية في التاريخ.
وازدادت المفارق��ة مع تزام��ن النكبات العربية 
م��ع كأس العال��م وخ��روج المئ��ات حاملي��ن أعالم 
البرازي��ل وألماني��ا وهولن��دا وغيرها ف��ي محاولة 
فعلية لتناس��ي مأس��اة أوطانهم التي تتمزق يوميًا 

في معارك لم يعد للمواطنين دور فيها ال من قريب 
وال م��ن بعيد. بات��ت المباريات والمسلس��الت بدياًل 
بريئًا للمخدرات في المس��اعدة على تناس��ي الواقع 
المرير ما بين فقدان األمل وضياع األهل واألحباب.

تأقلم الناس وبش��كل س��ريع مع نم��ط الحياة 
المزدوج��ة ألنه��م علم��وا أنه��م فق��دوا أدواره��م 
التغييري��ة م��ن جدي��د، واس��تلمها حمل��ة البن��ادق 
والس��يوف ليقوم��وا بالتغيي��ر وفق��ًا ألجن��دات من 
يدعمونهم ويمولونه��م ال وفقًا ألية أجندة وطنية، 

ففي زمن الخالفة ال مكان لألوطان.
الري��اح الت��ي تعصف بهذا الوطن أش��د وأعتى 
م��ن أن يحتمله��ا عل��ى م��دى طوي��ل، صحي��ح أن 
التاريخ مليء بالمآس��ي والك��وارث التي مرت على 
س��وريا وتجاوزتها، ولكننا نتحدث اليوم عن سوريا 
بالمفه��وم الجغراف��ي التاريخ��ي الحال��ي ولي��س 
عن المدن الس��ورية التي عاش��ت كل منه��ا تاريخًا 
منفصاًل عن األخرى في كثير من الحقب التاريخية. 
س��وريا بش��كلها وكيانه��ا المع��روف الي��وم مهددة 
بالتقس��يم والضي��اع إلى غير رجع��ة. ومالمح هذا 
التقس��يم واضح��ة ومقدماته موج��ودة ومعروفة. 
وف��ي ظ��ل وج��ود إرادة دولي��ة بع��دم التدخل في 
س��وريا جدي��ًا أو ح��ل ه��ذه المس��ألة العصية على 
الفه��م، فلن يكون هناك ش��يء ينقذ ه��ذا الوطن 
من التقس��يم والتفتيت ألن الكثيرين سيجدون في 
ذل��ك المالذ األس��هل واألضمن له��م. نقولها وبكل 
أس��ف: لم يتح��ول هذا الوط��ن منذ اس��تقالله إلى 
وطن حقيقي يضم أناس��ًا بهوي��ة وطنية حقيقية، 
وإنما كل ذلك كان على الورق وحسب، ولكن المالذ 
األخير لكل المواطنين كان على الدوام إما العشيرة 
أو الطائف��ة أو القري��ة، ومن لم يعش في س��وريا 
خالل األعوام الماضية لن يفهم هذا الحديث. كانت 
هن��اك الكثير م��ن الحاالت التي تج��اوز فيها بعض 
الس��وريين الحدود العشائرية والطبقية والطائفية 
ولكنها كان��ت مح��دودة بالمقارنة باإلجم��ال العام 
كما أنها كان��ت تجارب منفردة عان��ى أصحابها من 
عواقب تجربته��م أكثر مما اس��تمتعوا فعاًل بنتائج 

هذه التجربة.
ل��م نع��د قادري��ن عل��ى التنظير واستش��راف 
المس��تقبل في ظل التط��ورات الميدانية الخطيرة 
كل يوم، وصار حس��بنا أن نعد عدد القتلى ونمسح 
دم��وع األمه��ات الثكال��ى، فل��ون الدم غط��ى على 
أبصارنا وعلينا أن نعي��ش المرحلة االنتقالية بكل 
أبعاده��ا ومخاطره��ا عّل أحفادن��ا يكونون قادرين 

على بناء وطن عصري بروح جديدة. 

دمشق - نهر عيشة | عدسة شاب دمشقي تموز 2014
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كيف ي�ستخدم الباحثون �سبكات التوا�سل لر�سم خريطة ال�سراع يف �سوريا
نشر في موقع فوربس 15 نيسان 2014
  بقلم: فيدريكو غيريني  ترجمة: مريم أسعد

بطويل��ة  ليس��ت  فت��رة  قب��ل 
كتب��ت مق��ااًل بعن��وان »اس��تخدام 
لخل��ع  واإلحص��اءات  المعلوم��ات 
وفيم��ا  الديكتات��وري«،  النظ��ام 
كن��ت أق��وم ببحثي لكتاب��ة المقال 
مرك��ز  مؤس��س  م��ع  تواصل��ت 
)كارنيج��ي ميل��ون( لعل��وم حقوق 
اإلنس��ان »جي آرونس��ون« وأش��ار 
ل��ي إل��ى عم��ل عالِ��م آخ��ر يدعى 
»كريس��توفر مكناب��و« والذي كان 
يقوم بعمل رائع في رسم خريطة 
مرك��ز  لصال��ح  الس��ورية  األزم��ة 
)كارتر(، ولما كان من الصعب علي 
تضمين مقابل��ة أخرى في مقالتي 
التي كتبتها فقد تركت مالحظة لي 
لتذكرني بمتابعة ما يفعل بأس��رع 

وقت ممكن.
وفع��اًل، ه��ذا ماقمت ب��ه! فقد 
مرك��ز  نش��ره  ال��ذي  البح��ث  كان 

)كارتر( على موقعه اإللكتروني: )مشروع رسم 
خريطة النزاع في سوريا( مبادرة أطلقها المركز 
لفح��ص المعلوم��ات هائل��ة الع��دد المرتبط��ة 
بأخبار الصراع الس��وري والصادرة عن المدنيين 
عل��ى ش��بكة االنترنت، فه��ذه المعلوم��ات التي 
تؤخذ من تعليقات الناس على شبكات التواصل 
االجتماع��ي وغيره��ا من المصادر تس��اعد على 
تفصيل حجم نمو الجماعات المعارضة المسلحة 
ف��ي كل منطق��ة من المناط��ق الس��ورية، كما 
تظه��ر المخطط الجغرافي للجماعات المس��لحة 
المعارضة منها للنظ��ام والمدافعة عنه، إضافة 
إلى كونها تقدم ه��ذه المعلومات تحلياًل لحظيًّا 

للوضع الحالي لألزمة. 
مبدئي��ًا، ف��إن اله��دف م��ن مش��روع رس��م 
خريطة النزاع الس��وري هو تقدي��م المعلومات 
للكت��ل المعتدل��ة التي تعم��ل على ح��ل النزاع 
سلميًا، وكذلك فإن تقديم المعلومات عن حجم 
ق��وة وأماك��ن تواجد الق��وات المس��لحة في كل 
منطقة من سوريا يس��اعد المنظمات اإلنسانية 
ك��ي تميّز بي��ن المكان »اآلمن« الذي تس��تطيع 

العمل فيه والمكان غير اآلمن.
| من��ذ مت��ى وأنت تعمل على مش��روع رس��م 

خريطة النزاع السوري، وكيف بدأ هذا المشروع؟
| | أنا أعمل على المشروع منذ سنتين، وقد 
تطوّر ببطئ خالل تلك الفترة، ففي الوقت الذي 
بدأ السوريون فيه باس��تخدام شبكات التواصل 
االجتماع��ي بش��كل مكث��ف في بداي��ة الصراع، 
بدأت أن��ا بإضافة أدوات تس��اعدني ف��ي تحليل 
الشبكة االجتماعية وبالتالي التوصل إلى تحليل 
العالقة بين المجموعات المس��لحة و الناشطين 
والممولي��ن وذلك أثناء فت��رة تدربي لدى مركز 
)كارت��ر( في ش��هر ش��باط 2012. كان موضوع 
التقرير األول عن مجموعة مسلحة واحدة فاعلة 
ف��ي حمص أثن��اء حصار )بابا عم��رو(، ومن هنا 
تطور المش��روع وبدأت بمتابعة آالف المنشقين 
المعلنين عن انشقاقهم على صفحات االنترنت، 
وتابعت كل مراحل تطور تشبيكهم مع بعضهم.

قم��ت حت��ى تاري��خ تم��وز 2012 بتس��جيل 
م��ا يق��ارب 14.000 منش��ق ومدن��ي انضم��وا 
إل��ى المعارض��ة. ومع عدم وجود أي مؤش��ر إلى 
احتم��ال هدوء األوضاع، فقد ق��ام مركز )كارتر( 
في كان��ون األول 2012 بتوظيفي ألبدأ رس��ميًا 
بمش��روع »رس��م خريطة الصراع في سوريا«، 
وقد س��مح ل��ي دع��م المرك��ز بتوظي��ف فريق 

م��ن الباحثي��ن الذي��ن ش��رعوا بمالحق��ة أخبار 
المجموعات المسلحة بمهنية عالية وبالتفصيل 
الضروري، ووسّعوا مجال بحثي ليتضمن أحداث 

الصراع إضافة إلى بنية المعارضة. 
حتى اليوم، قمن��ا بمتابعة ما يقارب 6.500 
مجموعة مسلحة ومجلس عسكري مشّكل أثناء 
مرحلة النزاع، وهذا ما يش��ّكل حوالي 100.000 

مقاتل.
| م��ا هي المنفعة اإلنس��انية التي قد يقدمها 

هذا المشروع؟
| | يعد النزاع الس��وري هو األول من نوعه 
من حيث أنه وقع ضم��ن مجتمع متصل ببعضه 
إلكتروني��ًا، وهن��اك بعض المنظم��ات )تتضمن 
اإلنس��انية منها( التي كانت مستعدة لالستفادة 
بش��كل فعال من كم المعلوم��ات المتوفرة على 
ش��بكات التواصل االجتماعي، ومن هذه المهمة 
كان مرك��ز )كارتر( قادرًا عل��ى تقديم معلومات 
على درج��ة عالية من التفصيل عن وضع النزاع 
لتكون بين أيدي الوسطاء والمنظمات اإلنسانية. 
اليوم، تس��تطيع المنظمات اإلنس��انية التي 
تعم��ل عل��ى توزي��ع المس��اعدات داخل س��وريا 
أن تس��تفهم عن الجماع��ات المس��لحة الفاعلة 
في منطق��ة معينة، وعن طبيع��ة الصالت التي 
تربطه��ا بغيره��ا، وعن آخر األح��داث التي جرت 
ضم��ن الص��راع ف��ي تل��ك المنطق��ة )وتق��دّم 
المعلومات مرفقة بتاريخها وتوقيتها الحقيقي( 
وع��ن كثير م��ن المعلوم��ات األخرى م��ن خالل 

قاعدة بيانات مركز )كارتر(.
نعمل حاليًا على تأس��يس عالقة تعاون مع 
مزيد من المنظمات اإلنس��انية من أجل تشارك 
المعلومات ع��ن طريق المنصة التحليلية لمركز 
)كارت��ر(، وأملنا هنا هو أن يمّثل خط المعلومات 
األساس��ي ال��ذي جمع��ه المرك��ز القاع��دة لبناء 
المعلوم��ات اإلضافية التي تصلنا من مراس��لي 
أخب��ار النزاع هن��اك، فنس��تطيع أن نبني قاعدة 
بيان��ات أكب��ر م��ن مجم��وع أجزائه��ا كل عل��ى 
ح��دًة، وهذا ما س��يطور فهمن��ا الجمعي لحاجات 
المجتمعات المتضررة وطريقة تعاطينا األفضل 

معها.
| وم��اذا ع��ن المجازفات أو األض��رار الجانبية؟ 
أنتم تتابعون تحركات بعض المجموعات المسلحة 
وتكشفون حجمها ومواقعها وهذا أمر قد تستغله 

المجموعات المعادية لها في الصراع.
| | لقد كان هذا األم��ر مقلقًا لنا منذ بداية 
المش��روع، مع العلم أن المعلومات التي نجمعها 

هي أص��اًل متاحة علنًا على ش��بكات التواصل –
المجموعات المس��لحة تحاول باستمرار أن تخبر 
الناس عن تواجدها ونش��اطاتها- نحن نأخذ كل 
حذرن��ا لنضم��ن حماية كل المعلوم��ات التي قد 

تكون حساسة.
| كي��ف تخت��ار مصادرك، وكي��ف تتأكد من أن 
ما تقول��ه تلك المص��ادر صحيح؟ بكلم��ات أخرى: 
كيف تتفادى مجازف��ة أن تكون المعلومات خاطئة 

ونشرت عن وعي لخدمة بروباغندا معينة؟
لطالم��ا كان��ت المعلوم��ات المنش��ورة على 
ش��بكات التواص��ل مصدر ش��ك وقلق بالنس��بة 
لن��ا. ودائمًا ما يق��وم الناش��طون و المجموعات 
المس��لحة بنش��ر أخبار خاطئة أو مضللة بقصد 
–وهناك أيضًا مس��ألة الس��ؤال ع��ن المعلومات 
الغير موجودة على االنترنت أصاًل. بش��كل عام، 
ف��إن أفضل طريق��ة تتبعها للتخل��ص من هذه 
المسائل هي أن تتابع بنفسك كل شيء بطريقة 
شاملة وبإدراك جيد، بهذه الطريقة استطعنا أن 
نفهم س��بب نش��ر المعلومات المضللة- فمثاًل، 
في أواخر العام 2012 أعلنت مجموعة مس��لحة 
أنها سيطرت على قاعدة للصواريخ )وهذا يعني 
تطورًا مهم��ًا( ولكن من خ��الل بحثنا في أحداث 
القص��ف الجوي ال��ذي ط��ال تل��ك المنطقة لم 
نلح��ظ أي ضعف ف��ي حركة الهجم��ات المنّفذة، 
ول��م نجد أي تقارير عن طائ��رات أو حوامات تم 
تدميرها- مما اس��ترعى ش��كنا حول وجود هذه 

األسلحة.
نكتش��ف  أن  اس��تطعنا  أكث��ر  بح��ث  وم��ع 
ب��أن هذه األس��لحة الت��ي قاموا بنش��ر صورها 
ماه��ي إال مجس��مات للتدري��ب وال تعم��ل فعاًل. 
وهناك أس��لوب آخر نتبعه للتخلص من مس��ألة 
المعلوم��ات الخاطئ��ة وه��ي م��ن خ��الل التأكد 
من األخب��ار والتقاري��ر عن طري��ق تواصلنا مع 
أش��خاص داخ��ل س��وريا كلم��ا اس��تطعنا ذلك، 
وقد قمن��ا بهذا في عدد من األح��داث ودائمًا كنا 
نكتش��ف ب��أن المعلوم��ات الت��ي جمعناها كانت 

نموذجية ومفيدة –إن لم أقل شاملة 100%.
تتمة المقال في موقع الجريدة

رابط المقال األصلي:
h t t p : / / w w w . f o r b e s . c o m / s i t e s /
federicoguerr ini/201415 /04 //how-
researchers-use-social-media-to-map-
armed-forces-in-syria/2/

. . 
ت 

ما
رج

ت

البروفسور كريستوفر مكنابو صاحب )مشروع رسم خريطة النزاع في سوريا(
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امل�سل�سالت ال�سورية يف رم�سان
دراما حتت �سقف الوطن

  ياسر مرزوق
أمي��رًا  البيع��ة  البغ��دادي  يطل��ب  بينم��ا 
للمؤمنين ويحكم بخمس��ين جلدًة على من لم 
يحضر البيعة، وبينما يحرق الش��هيد محمد أبو 
خضير في القدس بحادثةٍ تعيد لألذهان ما قام 
به االس��رائيليون منذ ثالثينات القرن الماضي 
من قبل عصابات الهاغانا واألرجون وش��تيرن، 
ليكرسوا وجودهم على األرض العربية، وبينما 
تتحول الكارثة الس��ورية إل��ى تفصيل صغير 
في ثنايا نشرات األخبار العالمية، وتُنسى حلب 
ويت��م التركي��ز على كردس��تان الغنية بالنفط 
ومش��روع الدولة المس��تقلة، يبدو الحديث عن 
صناع��ة الدراما ترفًا ال يلي��ق بالواقع المعاش، 
لكن الدراما التلفزيونية ش��كلت في الس��نوات 
السابقة المنبع المعرفي األول والموجه األهم 
لل��رأي في العال��م العرب��ي ال��ذي تتراجع فيه 

منابع الثقافة الحقيقية.
والثقافة التي تش��ير بالمعن��ى العام، إلى 
معرف��ة اآلداب والفلس��فة والتاري��خ والفن��ون 
والمعارف النظرية، ومن حيث المعنى الخاص، 
إلى النتائج التي تس��تخلص من مجموع اآلداب 
والفلس��فة والتاري��خ والمع��ارف النظرية، من 
وجهة نظر خاصة ع��ن الحياة، والتي يعرفها » 
تايل��ور »بوصفها الكل المرك��ب الذي يتضمن 
المعارف والعقائد والفنون واألخالق والقوانين 
والع��ادات، ش��كلت الدرام��ا التلفزيوني��ة أح��د 
روافدها إن لم نقل األهم عند شريحةٍ كبيرةٍ 
م��ن الس��وريين، ف��ي ملفن��ا اليوم س��نعرض 
لنم��اذج م��ن األعم��ال الرمضانية ف��ي إضاءةٍ 

لألبعاد التي تقف خلفها.
وبالحدي��ث ع��ن الدرام��ا وحري��ة التعبي��ر 
بوجهٍ عام ال بد أن نذكر ماكتبه باتريك س��يل 
عن دولة األس��د: » في دولة األس��د لم تعطى 
فك��رة حري��ة الف��رد أي محت��وى م��ادي برغم 
األجه��زة والمؤسس��ات، فلي��س هن��اك قضاء 
مستقل اس��تقالاًل حقيقيًا، وال حرية معلومات 
واتص��ال وتعبي��ر »، فع��ادات الحك��م المطلق 
الت��ي روجها النظام بوصفها ضمانًا للمش��روع 
العربي واس��تمراره ثب��ت أنها تس��بب اإلدمان 
وانعكست بشراسة على وسائل اإلعالم كافة، 
وفي عهد األس��د االبن اختلفت الصورة وجرى 
التعامل مع الدراما بوصفها مشاريع اقتصادية 
ناجح��ة تخضع لش��روط الممول ال��ذي عادًة ما 
يكون من أبناء النظام أو المقربين منه حصرًا 
ولعلن��ا نزي��د على م��ا قاله اب��ن خل��دون »إذا 
تعاطى الحاكم التجارة فس��د الحكم وفس��دت 
التج��ارة«، بالقول إذا ما تعاطى الحاكم الدراما 
فسد الحكم وفس��دت الدراما، وباإلجمال وفي 
عهدي األس��د االب واالبن كان��ت الرقابة العدو 

اللدود للمبدعين في سوريا.

عن الرقابة 
ف��ي األنظمة الش��مولية ال تق��ول الرقابة 
بدق��ة ما يجب قول��ه أو ال، بل هي ال تتجش��م 
عن��اء تحدي��د االنته��اكات التي ينبغ��ي تجنبها 
بإبراز دواف��ع المنع الذي تجري��ه على األعمال 
واآلث��ار، وال فائ��دة ترج��ى م��ن البح��ث ف��ي 

الت��ي تنظ��م الرقاب��ة  النص��وص القانوني��ة 
الصحفية أو األدبي��ة أو اإلعالمية، فما يميزها 
ع��ن القان��ون ه��و تركه��ا المب��دع دون عل��م 
بالمب��ادئ الت��ي يتعين علي��ه احترامه��ا، فهذا 
المس��كوت عنه، هذا الصم��ت الكامن في ثنايا 
القان��ون، هو ما تظه��ره الرقاب��ة وتبينه ألنه 
يمث��ل حقها األولي، وم��ن المفروض أن يكون 
المراَق��ب عل��ى علٍم ب��ه، وإذا كان��ت الرقابة ال 
تعنى في النصوص بتحديد أسباب تدخلها فإن 
الدواف��ع التي تس��تعملها والموانع التي تصرح 
به��ا يمكن العث��ور عليها بيس��ر في مس��توى 
الممارس��ة، فهي موانع تدور بصفة عامة على 
الثالوث المحرم » الدين والسياسة والجنس »، 
وعل��ى هذا النح��و، إن لم يك��ن للرقابة صورة 
واضح��ة ف��ي النص��وص الت��ي تنظمه��ا، فإن 
صورتها الحقيقية تتجلى عند الممارسة وأهم 
ما يميزها هو إنها ال تبين ما ينبغي عدم قوله 
وال تص��رح بم��ا يمك��ن أن يمث��ل الدوافع التي 

تحركها.
وفي األص��ل ال يحيا الفكر وال يظهر اإلبداع 
إال ف��ي حض��ن عالئق ق��وة إنهما دوم��ًا مقاومة 
تقف ض��د مقاومات تتخذ أش��كااًل متعددة وهي 
مقاومة مدينة، بمعنى ما،ألش��كال الرقابة التي 
تحاصره��ا، فالرقابة هي التي تول��د مقاومتها، 
هناك أشكال من المقاومة ألن هناك أشكااًل من 
الرقابة، وليس��ت آلة الرقيب آلة عمياء، وليس��ت 
إمكاني��ات اإلبداع إمكاني��ات متناهية االحتماالت 
محدودة اآلفاق، فاإلب��داع حركة ال تنفك تنفلت 
من ذاتها وباألحرى ممن ومما يحاول مالحقتها، 
لكن الرقابة أيضًا س��لطة ال تنفك تعدل أدواتها 

وتغير أساليبها وتجدد صورها.
ويك��ون الفك��ر بريئ��ًا حينما يتص��ور كل 
أش��كال الال فكر عل��ى أنها مقاوم��ات متصلبة 
بلي��دة، مثلما تكون آل��ة الرقابة واهمة إن هي 
تصورت نفسها باس��طة نفوذها محيطة بكل 
ش��اردة وواردة، راس��مة للفكر آفاق��ه ولإلبداع 
ح��دوده، فف��ي الرقابة نفس��ها م��ا ينفلت من 
الرقابة، صحيح أنها قد تضبط الفكر وتحاصره 
وتح��د من حريته وتعي��ق حركته إال أنها تظل، 
عاج��زة ع��ن مالحقت��ه، فه��و ال يفت��أ يتخطى 

الحدود المرس��ومة، وال ينفك يجر الرقابة إلى 
ميادين مجهولة تس��تعصي عل��ى الضبط وإن 

بكيفية مؤقتة. 
ف��ي جدلية العالق��ة بين الفك��ر والرقيب، 
تالح��ق الرقاب��ة م��ا ال يمك��ن مالحقت��ه وهي 
تضبط م��ا ال ينفك عن االنفالت فيما تس��عى 
إلى إقص��اء بعد الممكن، ف��إن الفكر ما ينفك 
يعمل على إتاحة الفرص��ة للمكن كي يضفي 
النس��بية على اإلط��الق، والتغير عل��ى الثبات 

والشك على اليقين. 
وما حصل في سوريا لم يقف عند الرقابة 
عل��ى الش��كل والمحت��وى ب��ل تع��داه لرقابةٍ 
تاريخية تقدم التاريخ كم��ا يراه النظام أو كما 
يحب أن نراه، وتتم تعمية وتغييب كل معارض 
لرؤيت��ه »عمر أمي��رالي نموذج��ًا »، والحصيلة 
كانت أن عطل جهاز الرقابة ما يس��ميه فرويد 
ب«عم��ل الثقاف��ة »، وعم��ل الثقاف��ة ال يعني 
فقط انتش��ار المعارف وتراكمه��ا وتناقلها بين 
األجيال، بل يعني كل المس��ارات الالش��عورية 
الت��ي تس��اعد البش��ر عل��ى أن يعيش��وا مع��ًا، 
ويحولوا ذواته��م بحيث يحدون م��ن نزعاتهم 
البدائي��ة وعم��ل الرقاب��ة يوازي��ه فع��ل آخ��ر 
تح��رري، يعتب��ره آغمي��ن م��ن ب��اب التدنيس 
»profanation« بالمعن��ى الالتين��ي القانوني 
القديم، وهو إعادة الشيء المحجوز والمعزول 

إلى االستعمال المشترك.
والهامش ال��ذي أتاحه النظ��ام قبل الثورة 
م��ن النق��د كان موجه��ًا للمجتم��ع أو لصغ��ار 
المس��ؤولين أو ضعاف النفوس بحس��ب تعبيره 
دون االقت��راب م��ن أص��ل المش��كلة، »أعم��ال 
العش��وائيات نموذجًا«، ولئن صح أن التلفزيون 
ينق��ل الواق��ع، ص��ح أيض��ًا أن تك��رار الصورة 
وتكثيرها إنما يزايدان على الواقع بحيث يمحى 
الرابط بين الصورة المكثرة والحقيقة المفردة 
أو يكاد، ولما كانت مظاهر الفقر والعش��وائيات 
والفس��اد والقه��ر وتحريك الغرائ��ز عديدًة في 
المشهد السوري اليومي، إال أنها تغدو أكثر عددًا 
وبال قياس، في الدراما الس��ورية في العشرية 
األخيرة، تحت ش��عار ما يس��ميه الناقد السوري 

راشد عيسى »دراما تحت سقف الوطن«.

مسلسل باب المراد
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دراما رم�سان 
ع��ادًة ما يزعج الفن أه��ل الحروب، بيد أن 
أهل الدرام��ا الرمضانية هذا العام يش��اركون 
فيه��ا من خ��الل التوجيه والنص��وص المبطنة 
الت��ي تحتال عل��ى الواقع وتعب��ث بالمصطلح، 
ففي ظل تش��ابك خيوط المعارك على األرض 
واس��تمرار الص��راع تتواج��د الدراما الس��ورية 
 28 ف��ي   2014 الرمضان��ي  الموس��م  خ��الل 
مسلس��اًل متنوع��ًا، م��ن بينها س��تة أعمال من 
البيئ��ة الش��امية و11 عم��اًل اجتماعي��ًا ومثلها 
كوميديًا. وتتوزع حقوق بث عرضها األول على 

34 قناة عربية، نعرض بعضًا منها.

مرايا 2014 
نع��رض لمرايا اليوم من باب النوس��تالجيا 
فق��ط فه��ي رديفٌ لرمض��ان عند الس��وريين 
من��ذ الثمانينات، قدمها ياس��ر العظمة بتجارب 
متفاوت��ة الج��ودة، وينج��ز الجزء األخي��ر منها 
في ه��ذا العام، ليوجّ��ه تحية “ال��وداع األخير” 
ل��ه، ويتك��ون المسلس��ل م��ن 40 حلق��ة مدة 
الحلق��ة الواح��دة 50 دقيق��ة، لكن ه��ذه المرة 
س��تُخصّص كل حلقة لحكاية واحدة، تتناول 
شؤون الناس والمجتمع بأسلوب ناقد ومختلف 

عن تعاطي الدراما.

باب املراد والغزو الإيراين 
يعرف الغزو الثقافي بوصفه عملية فرض 
مجتم��ع لقيمه، عل��ى مجتم��ع آخر،عن طريق 
التبش��ير ونش��ر لغة الغ��ازي وتدمي��ر الثقافة 
المحلية، الغزو الثقافي يرمي إلى غزو اإلنسان 
في عقيدته، وف��ي لغته وس��لوكه وأخالقياته 
ونمط عيش��ه، عن طريق إحالل نماذج معينة 
م��ن التفكي��ر والنظ��ر إل��ى الحياة والس��لوك، 
مح��ل النم��ط الس��ائد النابع من روح الش��عب 

المستهدف ومن قيمه وعاداته وأخالقه.
كثي��رًا م��ا تحدثنا عن مظاهر التش��يع في 
دمش��ق م��ن ص��وٍر ولطمي��ات اعتاده��ا أبن��اء 
عاصم��ة األمويي��ن، والي��وم وف��ي حديثنا عن 
دراما رمض��ان البد من التوقف عند مسلس��ل 
س��وري إيراني، قدمت له قن��اة المنار بوصفه 
تعريفًا » بش��خصية اإلمام الرضا نموذجًا لكل 
المس��لمين وقدوة وأس��وة لهم جميع��ًا، واللغة 
الت��ي اعتمده��ا المسلس��ل ال تخ��ص فريق��ا 
أو طائف��ة م��ن المس��لمين وإنما يتف��ق عليها 

جميعهم ». 
والعم��ل من تأليف الس��وري »محمود عبد 
الكريم«، إخراج الس��وري »فه��د ميري« وإدارة 
اإلنت��اج للس��وري أيض��ًا »رام��ي عبي��دو«، أما 
الممثل��ون فجلهم من س��وريا » نادين خوري، 
وائل   رمضان، علي   اإلبراهيم، بشار   إسماعيل، 
زهي��ر   رمض��ان، س��عد   مينة، جرج��س   جبارة، 
محمد   األحمد، باس��ل   حيدر، اسماعيل   ديركي، 
وجدي   عبيدو، وضاح   حلوم، حسين   عباس، عبد  
 الناصر   مرقبي، فؤاد   الوكيل، كناز   السالم، عال  
 باشا، وسيم   الرحبي، مالك   محمد، عبدالرحمن  
 قويدر، اريج   خضور، اس��حق   بن   موسى، رامي  
 عبيدو، س��ابت   عب��اس، رامية   الحس��ين، علي  
 رمض��ان، محمود   الويس��ي، محمد   خرماش��و، 
عزيز   اس��كندر، محم��د   قصاب، س��يوار   داوود، 

سيزر   القاضي ».
 إي��ران الت��ي ينص دس��تورها ف��ي المادة 
24 عل��ى أن: » الصحاف��ة ومنش��ورات أخ��رى 
ح��رة في نش��ر أفكاره��ا مالم تضر باألس��س 
اإلسالمية والحقوق العامة »، كما تنص المادة 
175 من��ه على: » تبقى حرية التعبير والنش��ر 
في الوس��ائط اإلعالمي��ة، الصحاف��ة والراديو 
والتلفزيون، مصون��ة بارتكازها على المبادئ 
اإلس��المية، كم��ا تبق��ى إدارة تل��ك الوس��ائط 

تح��ت الرقاب��ة الوثيق��ة للقضاء والس��لطتين 
التش��ريعية والتنفيذية »، لم تكتفي بالدخول 
عل��ى خط القتل في س��وريا، والفتن واألزمات 
في المحي��ط العربي، ب��ل تعدته إل��ى الدراما 
التلفزيونية التي هيمنت في ربع القرن األخير 
عل��ى عقل المش��اهد العربي وحواس��ه وباتت 
إحدى مرجعيات��ه الثقافية، وق��د عمدت طوال 
األعوام الس��ابقة على تصدي��ر التاريخ البعيد 
حتى برؤى ش��يعية مستغلًة تس��امح المذهب 
م��ع تصوير األنبي��اء وتجس��يدهم وقد حظيت 
مسلس��الت كالنبي يوس��ف ومريم المقدس��ة 
بنسب مشاهدة مقبولة، حتى أن القناة التابعة 
للتي��ار الوطني الح��ر في لبن��ان قامت بعرض 
مسلسل » مريم المقدسة » مع كونه متعارضًا 
مع مبادئ المسيحية، يبدو أن وثيقة مار مخايل 
التي وقعها الجنرال للتطبيع مع حزب اهلل حوت 

بنودًا إعالمية وثقافية لم تظهر للعلن.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن إي��ران الثورة ورغم 
الظ��الم االجتماعي والقانون��ي نجحت بصناعة 
درام��ا تلفزيونية جيدة وليس��ت بحاج��ة لكوادر 
من س��وريا لهذه الصناعة لك��ن الهدف من هذا 
المسلس��ل واضح وهو طرح األفكار الفارس��ية 
ورؤيتها للتاريخ بلسان العرب أنفسهم، والمتتبع 
للحلقات األولى من المسلس��ل يج��ده بعيدًا كل 
البع��د عن أي مضمون تاريخ��ي أو فني، ال يعدو 
كونه لطميًة متلفزة تبثها القنوات الشيعية في 
رمضان، وقن��اة تالقي المحس��وبة على النظام 
بعده لتس��تمر اللطمية أكبر وقتٍ ممكن، تقول 
الممثلة اللبنانية روضة القاس��م التي تلعب دور 
السيدة سبيكة زوجة اإلمام الرضا:« نحن نتعلم 
الش��جاعة من اإلمام علي والتضحية من اإلمام 
الحسين واإلمام زين العابدين والباقر والكاظم 
والرضا«، وتضيف:« على الرغم من كوننا أقلية 
إاّل أن تاريخنا في الصمود والثبات يخيف الجميع، 
وه��ذه المسلس��الت تكش��ف الحقيق��ة لجمي��ع 

الناس«.

قلم حمرة 
لس��نا م��ع م��ا تداولت��ه ش��بكات التواصل 
االجتماعي وتحديدًا »فيس بوك«، فيما يخص 
مسلس��ل »قل��م حم��رة«، باعتب��اره أه��م م��ا 
أنتجته الدراما الس��ورية، خالل عقود من إرثها 
التاريخي، لكنه يعتبر من أفضل ما يقدم اليوم 
في رمضان، فالمسلس��ل رغم ظروف عرضه 
عل��ى قن��اة واحدة ليس��ت م��ن قن��وات الصف 
األول، يحظى بنس��ب مش��اهدة جيدة، ويقدّم 
المسلس��ل الذي كتبته “يم مش��هدي” وأخرجه 
“حاتم علي”، وأدّى بطولته عابد فهد وس��الفة 
معمار وكاريس بش��ار ورامي حنا، حكاية ورد 
المعتقلة في س��جون النظام بتهمة الصلة مع 
أحد األطباء المدعو »تي��م »الذين يعملون في 
المناطق المحررة وفي س��ياق األحداث تعتقل 
داع��ش الطبيب، والش��ك أن المسلس��ل كتب 

بنف��ٍس معارض لكنه ف��ي الوقت عينه عرض 
لحالة انعدام األفق التي يعانيها السوريون من 

الطرفين.
قلم حمرة يوضح أن س��وريا تعيش ثورة، 
بعي��دًا ع��ن خلفيات قص��ف اله��اون وعصابات 
الخط��ف الت��ي اعتمدته��ا النص��وص األخ��رى 
لمقارب��ة الواق��ع، يقدم المسلس��ل الثورة في 
إط��ار فك��ري واجتماعي بعي��دًا ع��ن المتاجرة 
بمخيم��ات اللج��وء مث��اًل، أو انع��دام المراف��ق 
العش��وائي  القص��ف  أو  العام��ة،  والخدم��ات 

للمدنيين من قبل آلة حرب النظام.
ف��ي المسلس��ل إض��اءة ه��ي األول��ى في 
الدرام��ا التلفزيوني��ة ع��ن موض��وع المثلي��ة 
الجنس��ية بع��د أن طرحه��ا جم��ال خوش��قجي 
بخف��ر في أح��د أعمال��ه، ولعل الممي��ز بطرح 
ش��خصية نورس »المثل��ي جنس��يًا » التعامل 
معها بحيادي��ة بعيدًا عن مصطلح��ات التكفير 
أو الخل��ل النفس��ي ومش��اكل الطفول��ة الت��ي 
طرحته��ا الدرام��ا المصرية كردي��فٍ للحالة » 

عمارة يعقوبيان نموذجًا ».

حقائب »�سبوا ال�سناتي«
مسلس��ل حقائ��ب للكاتب مم��دوح حمادة 
كان ل��ه أن يك��ون إض��اءًة ف��ي درام��ا رمضان 
الط��رح،  ف��ي  الحيادي��ة  انع��دام  ل��وال   2014
فالمسلس��ل كتب بصيغة كوميدية، عن قصة 
عائل��ة عادية تقطن في دمش��ق القديمة على 
خط��وط التم��اس بح��ب تعبير أهالي دمش��ق 
اليوم،أص��وات الرص��اص والقناب��ل وانقط��اع 
التي��ار الكهربائ��ي كان��ت الحاض��ر األكب��ر في 
خلفية المسلس��ل، وتلجأ العائلة لخيار الس��فر 
أو الهج��رة هرب��ًا م��ن الحرب، لكن المسلس��ل 
قدم نموذجًا مش��وهًا ألحد أفرادها وهو شابٌ 
قدمه المسلسل كمعارض عصابي، بمقوالتٍ 
مك��ررة يومي��ًا دون التطرق إلى ج��ذر األزمة، 
كم��ا عجت الحلق��ات الخمس األولى بإش��اراتٍ 
للمس��لحين األجانب ليغدو المسلس��ل » دراما 

تحت سقف الوطن ». 
 العم��ل م��ن بطولة: أم��ل عرفة، بسّ��ام 
كوس��ا، ضحى الدّب��س، أحمد األحم��د، محمد 
خي��ر ج��راح، ندين تحس��ين بك. إخ��راج الليث 

حجو.

بواب الريح 
من تألي��ف خلدون قتالن، وإخ��راج المثنى 
صب��ح، وبطول��ة دريد لحام وغس��ان مس��عود 
وس��ليم صب��ري، يدع��ي صن��اع العم��ل أنهم 
األحداث تستند إلى مرجعية تاريخية “موثقة”، 
تتناول وقائع فتنة 1860 الش��هيرة، التي بدأت 
من جب��ل لبنان، وامتدت إلى الش��ام، وكان لها 
آث��ارٌ دموية عل��ى المجتمع الدمش��قي، وهذا 

ادعاء لمختصي التاريخ تفنيد بطالنه.

. . 
ف

مل
ال

مسلسل قلم حمرة
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داع�ص والع�سائر يف اجلزيرة ال�سورية
مبايعات يف زمن احلرية

*SMART خاص لسوريتنا من قسم التحقيقات في سمارت  

ف��ي الثالث عش��ر من ش��هر تش��رين األول 
2013 أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
والش��ام )داعش(، عن مبايعة ثالث عش��ائر من 
ري��ف حلب الش��رقي، لزعي��م التنظي��م أبو بكر 
لت الحادث��ة، بحس��ب مراقبين،  البغ��دادي. ش��كَّ
"بداي��ة تطبيق إس��تراتيجية داعش للس��يطرة 
على مناطق ش��رق وش��مال شرق س��وريا، ذات 

الصبغة العشائرية". 
توال��ت المبايع��ات بعد ذل��ك التاري��خ حتى 
بلغت، في الرابع من تموز2014 عتبة العش��رات 
)أكث��ر من أربعين عش��يرة(، تزامنًا مع س��قوط 
مدن الش��حيل والبوكمال والميادين بيد داعش، 
لتكتم��ل بذل��ك س��يطرته على كام��ل ريف دير 

الزور. 
ره��ان داع��ش عل��ى العش��ائر ف��ي إحكام 
س��يطرته على منطقة الجزيرة الس��ورية، نجح 

كما يبدو.
ن من ف��رض هيمنته على  لك��ن، كيف تمكَّ
هذه الكتلة البشرية الكبيرة؟ وتغلغل في جسم 

المجتمع العشائري؟

اجلزيرة ال�سورية.. خريطة عامة:
تشمل الجزيرة السورية المنطقة الشرقية 
وتض��مُّ  الب��الد،  م��ن  الش��رقية  والش��مالية 
محافظ��ات )الرقة، دي��ر الزور والحس��كة(، على 
مس��احة تبل��غ نح��و 41 % من مس��احة س��وريا. 
وتعتب��ر من أغن��ى المناطق الس��ورية بالموارد 
الطبيعة االس��تراتيجية كالنفط والقمح. يفصل 
نهر الخابور بين أقصى الش��مال الش��رقي حيث 
األغلبي��ة الكردية، والجزء الجنوبي والغربي من 

الجزيرة السورية، الذي يعتبر مناطق 
ثقل القبائل والعشائر العربية، ومن 
أكبره��ا: قبيل��ة الب��كارة، العقيدات، 

شمر، طي والعفادلة، وغيرها.

موؤ�سرات املوت:
أهم��َل نظ��ام األس��د األب وم��ن 
بعده االبن منطق��ة الجزيرة. وتعمَّد 
تهميش��ها تنمويًا، مم��ا زاد أوضاعها 
سوءًا، وتسبَّبَ بموجات نزوح كبيرة، 
وبحسب احصائيات )المكتب المركزي 
لالحصاء( لعام 2005 يش��كل سكان 
الجزيرة حوال%17 من سكان سوريا، 
وتض��م الجزي��رة %57 م��ن الم��وارد 
المائية، كما يبل��غ انتاجها من النفط 
360 ألف برميل يوميًا في محافظتي 
دير الزور والحس��كة فق��ط، وذكرت 
االحصائي��ات، أن إنت��اج الجزي��رة من 
ل أكث��ر من  محص��ول القم��ح يش��كِّ

نصف إجمالي اإلنتاج في البالد. 
وتش��ير االحصائيات "الرس��مية" 
إل��ى أن وس��طي نس��بة الفق��ر ف��ي 
الجزيرة بل��غ أكثر من %15، في حين 
أن تقديرات غير رس��مية تش��ير إلى 
أن النس��بة الحقيقية تتجاوز%40. أما 

بالنسبة لمؤش��رات بالتعليم، فيالحظ انخفاض 
مؤشِّ��ر اإللمام بالقراءة والكتابة بين البالغين، 
حتى بلغت نس��بة األمية في الرقة على س��بيل 

المثال 39.7%.
موجات الجفاف المتتالية كان لها األثر البالغ 
عل��ى المنطق��ة، حيث دفع��ت بنحو س��تين ألف 
عائلة، إلى ترك منازلها ومناطقها، واإلقامة في 
خي��م على أط��راف العاصمة دمش��ق والمناطق 
الجنوبي��ة للبالد. "خرجتْ حينه��ا أصوات تطالب 
بإزالتنا مع الخيم التي تنعكس سلبًا على مشهد 
العاصمة". بحسب شهادة عبد اهلل، الذي أمضى 
الس��نوات "الجئًا في بلده"، كم��ا يقول. وأضافت 
ذات التقارير "الرس��مية" بأن نس��بة البطالة في 
محافظة الحسكة جاءت في المرتبة األولى على 
مس��توى البالد بم��ا يقارب %39 تلته��ا ديرالزور 

%23.5 ثم السويداء %22.4 فالرقة 21.9%.

تعطيل النظام الجتماعي للع�سرية:
الحق��ل  ف��ي  وعامل��ون  مراقب��ون  يق��ول 
االجتماعي، أن األس��دين األب واالبن س��عيا إلى 
تحطي��م ال��دور االجتماعي والسياس��ي للقبيلة 
ومنعه��م من التعبير ع��ن خصوصيتهم القبلية 
فأصبحوا أرقامًا في سجالت حزب البعث العربي 
االش��تراكي، الحزب الوحيد الممكن االنتماء له، 

بالنسبة لهؤالء.
"عمل النظام على إنهاء القيادة االجتماعية 
للعش��ائر العربي��ة وصهره��ا في إط��ار التبعية 
الوطني��ة  الجبه��ة  بتنظيم��ات  أس��وة  األمني��ة 
التقدمي��ة واألح��زاب الكردية". بحس��ب محمود 
الناصر المعروف بأبو الحارث والذي كان يش��غل 

منص��ب رئيس فرع أمن الدولة في القامش��لي، 
ثم رأس العين، قبل أن ينشق عن النظام. 

ويضي��ف أبو الح��ارث المنحدر من عش��يرة 
الطي في الحسكة: " أن النظام عمد إلى تقديم 
امتي��ازات اجتماعية للموالي��ن، منها التعيين في 
مجلس الش��عب أو االتحادات العام��ة أو اإلدارات 
المحلي��ة". ولعل من أب��رز األمثلة على ما يقوله 
أبو الحارث، شخصية محمد الفارس شيخ عشير 
ط��ي، وعضو مجل��س الش��عب، والذي يُنس��ب 
إلي��ه تأس��يس ميليش��يا "الدف��اع الوطن��ي" في 
القامشلي. باالعتماد على أبناء عشيرته وأخرى 

متحالفة معه.

التجويع من اأجل الت�سيُّع:
بن��اٌء أبي��ض ب��اذخ يتوسَّ��ط بيوت��ًا طينية 
متهالكة في حي الليلية الفقير بمدينة الحسكة، 
تحت مس��مَّى "مس��جد آل البيت" والذي هو في 
الواقع، ليس س��وى "حُس��ينيَّة" لنشر المذهب 
الش��يعي. تق��ول تقاري��ر إعالمي��ة تقاطعت مع 
معلوم��ات حصلتْ عليها "س��مارت" بأن المموِّل 
األكب��ر لبن��اء ه��ذه الحس��ينية هو رج��ل أعمال 
كويتي شيعي، وبالتنس��يق مع الملحق الثقافي 

في السفارة اإليرانية.
يقول الناشط "محمد الخلف" وهو من أبناء 
مدينة الرقة بأن: "الدعوة إلى المذهب الش��يعي 
كان��ت متَّجه��ة ف��ي الغالب إل��ى القبائ��ل التي 
تدَّعي نس��بها إلى )آل البيت( وعلي بن أبي أبي 
طال��ب". وكانت ه��ذه الجهات، ق��د اعتمدت على 
الفرضية السابقة، إلقناع عدد من أفراد عشيرة 
"البوس��رايا" في منطقة "الش��ميطية" بين دير 

قوات تنظيم داعش في الجزيرة السورية | تموز 2014 | خاص سوريتنا
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الزور والرقة.
ويضيف محمد الخل��ف: "العديد من المراكز 
والحس��ينيات ب��دأت تنتش��ر ف��ي الرق��ة، فف��ي 
مزرع��ة حطي��ن القريبة من مدين��ة الطبقة تم 
بناء مجمع الزهراء بإشراف عبدالمجيد السراوي، 
د  إضافة إلى بناء حس��ينية في تل أبيض". وتؤكِّ
المص��ادر ب��أن دع��اوى التش��يُّع كان��ت مرفقة 
بإغراءات مادية في الغالب، )من 5 إلى 10 آالف( 
ليرة سورية، الستقطاب أبناء الشريحة الفقيرة 

في الجزيرة خصوصًا.

داع�ص والع�سائر:
الح��ال الذي وصل إليه المجتمع العش��ائري، 
متأث��رًا بسياس��ات النظام المذك��ورة، جعل منه 
بيئ��ة هش��ة وس��هلة االخت��راق. بالتال��ي، وجد 
داعش في منطقة الجزيرة المهمشة إقتصاديًا، 
وفي عشائرها المغيبة سياسيًا، ضالته لتحقيق 
أهداف��ه من خل��ق تواصل جغراف��ي مع مناطق 
نف��وذه ف��ي المنطق��ة الغربي��ة م��ن الع��راق. 
فعمل على تطبيق اس��تراتيجية متعددة اآلليات 

والمستويات، أهمُّ نقاطها:

ا�ستمالة �سيوخ ووجهاء الع�سائر:
ب��دأت داعش بنس��ج ش��بكة مصالح تضمُّ 
شيوخًا ووجهاء عشائر ممن يطمحون للسلطة، 
ومنه��ا ب��دأت ظاه��رة المبايعات. كم��ا حدث في 
بيع��ة الرقة الش��هيرة، والتي تم��ت فيها مبايعة 
أربع عشرة عش��يرة، عبر المشايخ ومندوبيهم، 
نذكر منهم: الش��يخ حس��ن البريج والشيخ علي 
الخابور )عش��يرة البريج(، الش��يخ عب��د الكريم 
الراكان )شيخ السبخة(، الشيخ مصطفى الخلف 
العيس��ى )عش��يرة البوعس��اف(، الش��يخ خلي��ل 
الهنداوي الهنادة، الشيخ هويدي شالش المجحم 

والشيخ بشير الفيصل )العفادلة(.
وعن السبب الذي جعل تلك العشائر وأبنائها 
تبايع داعش، يُرجعه الشيخ عبد الباسط الخلف 
أح��د وجهاء قبيل��ة "الولده" في الرق��ة إلى: "قلة 
الدع��م م��ن قب��ل المعارض��ة السياس��ية ألبناء 
العش��ائر، إضاف��ة إل��ى الخ��وف على أنفس��هم 

وأهليهم من ممارسات هذا التنظيم".
ويقول )ع.ع( أبناء أحد الشيوخ الذين بايعوا 
في الرقة: "المبايعة شيء البد منه لحقن الدماء، 

فف��ي حال ع��دم المبايع��ة س��نضطرللمواجهة 
العس��كرية ضد داعش، الذي يضم في صفوفه 
أبناء عش��ائر المنطقة في الغالب، ما قد يُفجِّر 

صراعًا عشائريًا".
فيما بعد عمل التنظيم على استغالل شبكة 
المصالح المذكورة لنيل القبول االجتماعي بين 
أبناء العش��ائر. كما يرى أبو محمد الفراتي وهو 
ناش��ط إعالمي: "حرص التنظيم في الكثير من 
إصدارت��ه اإلعالمية المس��ماة "صُنَّاع المالحم" 
عل��ى مخاطبة أبناء العش��ائر عبر الش��يوخ في 

استنهاض عصبيات معينة". 

"تنظيم" داع�ص يف مواجهة "فو�سى" اجلي�ص احلر:
" أخطاء فادحة وفوض��ى كبيرة تمأل تجربة 
الجي��ش الحر في الجزي��رة، باإلضافة النتماءات 
متع��ددة عانت منها العش��ائر كثي��رًا، األمر الذي 
اس��تغله تنظيم داعش، من خ��الل توظيف كّل 
قوته لخلق االستقرار في المناطق التي يسيطر 
عليها". هكذا وصف )ع.ع( استغالل داعش لحاجة 
الن��اس إلى األمن. حيث فرض التنظيم س��لطة 
أمنية حازمة، قطعت أي اضطرابات عش��ائرية.. 
حتى عُ��رف عن المناط��ق التي يس��يطر عليها 

تمتعها باألمن والتنظيم.
وتبدو حادث��ة منطقة أبي��ض الواقعة على 
الطريق بين الحسكة والرقة مثاال واضحًا، حيث 
عانى المس��افرن على هذا الطريق من عمليات 
س��لب يقوم بها مس��لحون. حتى سيطر تنظيم 
داعش عل��ى المنطق��ة بالكامل، وق��ام بتأمين 

الطريق ومالحقة المسلحين.

الرعاية الجتماعية: 
والرعاي��ة  األساس��ية  الخدم��ات  توفي��ر 
االجتماعي��ة كان واحدًا من األدوات الفعَّالة التي 
اعتمدها داعش لكس��ب رضا أبناء العش��ائر في 
المناطق التي سيطر عليها بالكامل. فإلى جانب 
إعادة تشغيل المنشآت الخدمية وإدارتها، طبَّق 
داع��ش نظامًا لضبط األس��عار، وق��ام بمعاقبة 

المتالعبين بها.
وف��ي خطوة أكث��ر "تقدمًا"، يمك��ن الحديث 
ع��ن نظ��اٍم للرعاي��ة االجتماعي��ة ب��دأ داع��ش 
بتطبيق��ه في عدد م��ن المناطق التي يس��يطر 

عليه��ا. ففي ري��ف الحس��كة مثاًل يق��دِّم أمراء 
داعش إعان��ات مالية وعينية للش��باب المقبلين 
عل��ى ال��زواج، إضافة إل��ى المبالغ الت��ي يمنحها 
داعش للمنتس��بين إلى صفوف��ه بحدها األدنى 

البالغ 30 ألف ليرة سورية.
خطاب داعش اإليديولوجي المتماسك:

يرى الباحث السوري مناف محمد: "أن داعش 
التي كانت أش��باح أفرادها تت��راءى للناس كأنها 
الجن لم��ا ترتكبه من فظائع أصبح��ت بين ليلة 
وضحاه��ا ظاه��رة تحقق درجة م��ن الرضا لدى 
عم��وم الناس هناك؛ فقد هزمت جيش المالكي 
وهي تربك النظام اإليراني وهي تنتصر للسنة 
المظلومي��ن ف��ي الع��راق وتتحال��ف معهم ضد 
"الروافض" وتجتاح مع حلفائها الس��نة بس��رعة 

منقطعة النظير، المدينة تلو المدينة".
هكذا بدى تنظي��م داعش ك�"المنقذ األوحد 
للس��نة المضطهدي��ن ف��ي المنطق��ة". ففق��د 
دخل المنطقة محمَّاًل بخطابه المتماس��ك على 
المس��توى العقائدي والتنظيمي والش��عبي بآن 

معًا.

اللعب على ال�سروخات يف املجتمع الع�سائري:
استغلَّ التنظيم االنقس��امات الداخلية بين 
قبائل وعش��ائر الجزيرة، والت��ي أنتجها الصراع 
عل��ى النفط بُعي��د تحرير المنطق��ة. كما حدث 
مع قبيلة العقيدات في ديرالزور، التي انقس��مت 
بش��كل ح��اد بين "عش��يرة البكير" الت��ي بايعت 
داعش و"عشيرة البو كامل" التي ينتمي أبناؤها 
لجبه��ة النص��رة بش��كل رئيس��ي. وتح��ت هذه 
المس��ميات تجري الحرب بين أبناء العمومة في 

دير الزور.
وهنا تبدأ تفاعالت الثأر كما يقول الناش��ط 
السياس��ي "مهند الكاطع" عضو التجمع الوطني 
للش��باب العرب��ي والمنح��در من إحدى عش��ائر 
الجزي��رة: "إن االنقس��ام الحاص��ل أساس��ًا بين 
النصرة والدولة اإلسالمية هو انقسام تنظيمي 
ولي��س فك��ري أوعقائ��دي، لكن هذا االنقس��ام 
فرض صراع��ًا انعكس على األفراد. "والمصيبة 
العشائرية" بحسب الكاطع "تكمن فيما إذا عرف 
ذوي القتيل هوية القاتل العشائرية، األمر الذي 
يعني انخراطًا مس��تمِّرًا لمقاتلين جدد في كلتا 
الجبهتي��ن بغرض األخذ بالث��أر، وبالتالي تصبح 

قوات تنظيم داعش في الجزيرة السورية | تموز 2014 | خاص سوريتنا



14

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ز 4

مو
1 ت

3 |
  )1

47
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

االصطفاف��ات في قبيلة كبيرة )كالعقيدات مثاًل( 
مبينة على هذا األساس".

اإلرهاب، سمة داعش األبقى:
جيش من الملثمين بمالبس سوداء موَّحدة 
ع الموت  تتوسَّ��طها أحزمة ناسفة ترمز إلى توقُّ
ف��ي كل لحظ��ة.. هذه الص��ورة النمطي��ة التي 
ف كل قدراته  باتت معروفة عن داعش الذي وظَّ
الترهيبية لترويع أبناء العش��ائر، فطبَّق أحكامًا 
بح والصَّلب وقطع اليد في الس��احات  علنيًة بالذَّ
العام��ة. وتزخ��ر المواق��ع االلكترونية بعش��رات 
ذه��ا التنظي��م، وارتبط  المقاط��ع لعقوب��ات نفَّ
كثير ه��ذه الجرائم بس��احتي النعيم والس��اعة 
في الرقة، إضافة الختطاف عدد كبير من شبان 

المدينة وناشطيها.

املبايعة: و�سكل  "فرمانات" داع�ص 
بداي��ة الع��ام 2014 وبعد أيام من س��يطرة 
داعش عل��ى الرقة بالكامل، أص��در أربع بيانات 
)يتن��دَّر نش��طاء المدين��ة بوصفه��ا فرمان��ات" 
داع��ش( تضمَّن��تْ: ف��رض النق��اب واللب��اس 

الشرعي على النساء وعدم الخروج إال بمحرم.
كم��ا منع��تْ التدخي��ن وبيع��ه، باإلضاف��ة 
إل��ى من��ع ت��داول التس��جيالت أو االس��تماع إلى 
الموسيقى. وتضمنت البيانات المذكورة، قرارات 
بإل��زام الرج��ال بالصالة ف��ي المس��اجد وإقفال 
المحالت التجارية قبل اآلذان بعشر دقائق، تحت 

طائلة العقوبات "المباشرة".
هذا الش��كل المتشدِّد والمغلق من السلوك 
االجتماع��ي ال��ذي فرض��ه داعش عل��ى البيئات 
تقابله��ا  لس��يطرته،  الخاضع��ة  االجتماعي��ة 
أش��كال مح��ددة ونمطيَّ��ة مغلق��ة بدورها، في 
ش��كل المبايعات التي تقدمها العشائر واألفراد، 
وتك��ون المبايع��ة عل��ى الش��كل التال��ي: )أبايع 
أمي��ر المؤمنين، أب��ي بكر البغدادي، الحس��يني 
القرش��ي، على الس��مع والطاعة، في المنش��ط 
والمكره، والعسر واليسر، وعلى إقامة دين اهلل، 
وتحكيم شرع اهلل، وجهاد عدو اهلل، وعلى إقامة 
ود عنها، ما استطعت إلى  الدولة اإلسالمية، والذَّ

ذلك سبياًل، واهلل على ما أقول شهيد(.
داعش والعشائر، آفاق العالقة:

س��يطر تنظي��م داعش على كام��ل مناطق 
العش��ائر العربية في الجزيرة، بإس��تثناء مدينة 
دير ال��زور المحاصرة حاليًا، كم��ا تتلقى البيعات 
عل��ى اختالفه��ا م��ن معظ��م ش��يوخ العش��ائر 
ووجوهه��ا في المنطقة، لكن كيف يمكن تصور 
إس��تدامة ه��ذه العالق��ة بي��ن تنظي��م داع��ش 
بمهاجريه وش��رعته الموغلة في التشدد، وبين 
المجتمع العش��ائري المتمحور حول روابط الدم 
ونمط الحياة البسيط؟. تناقضات اجتماعية عدة 
ر صفوَ هذا اإلنسجام الذي يحاول  يمكن أن تعكِّ
تنظي��م داع��ش خلق��ه وترويج��ه ف��ي خالفته 

الوليدة.

نظام الإنتاج يف املجتمع الع�سائري:
م��ا تزال الموارد الزراعية والرعوية تش��كل 
العم��ود الفقري القتص��اد المجتمع العش��ائري، 
ويق��وم نم��ط اإلنت��اج في ه��ذا المجتم��ع على 
مش��اركة الم��رأة ف��ي العمل بش��كل أساس��ي، 
فالم��رأة في الجزي��رة تمارس مختل��ف األعمال 
الزراعي��ة كم��ا الرعوية، وتش��كل نص��ف قوى 
اإلنت��اج تقريبًا، ولعل في األمر صدمة، أن يفقد 
ه��ذا المجتمع نصف قدراته اإلنتاجية اس��تجابة 
لقواني��ن دول��ة الخالف��ة التي تنف��ي المرأة من 

الحيز االجتماعي العام.

روابط الدم والقربى تنبذ الغرباء:
جوهر المجتمع العشائري قائمٌ على روابط 
ال��دم، فالعش��يرة عائل��ة ضخمة تعود بنس��بها 

لرجل واحد. هذا الش��كل األوحد من االنتماء هو 
ال��ذي يبني مفه��وم الهوي��ة االجتماعية لألفراد 
في كل عش��يرة، بالتالي فالعش��ائر رغم تقبلها 
للتعام��ل م��ع الغرب��اء، إال أنها تبق��ى مجتمعات 
مغلق��ة في وجههم، والطريقة الوحيدة لالنتماء 

لعشيرة ما هي أن تولد منها.
يق��ول أب��و اللي��ث وهو م��ن أبناء عش��يرة 
"ارتمت" في حضن داعش، على حدِّ تعبيره: "ال 
يمكنني إال أن أتنبَّأ باليوم الذي سيس��ألني فيه 
ولدي، عن هذا التونسي ضخم الجثة والملتحي، 

الذي يتربَّع في صدر مضافة العشيرة".

الق�ساء الع�سائري وحكم ال�سريعة:
طوال قرون اعتمدت العش��ائر على قضائها 
الخاص في ح��ل الخالفات، وحت��ى أثناء حضور 
مؤسس��ات الدولة األمينة والقضائية، احتفظت 
المرجعيات العشائرية بتأثيرها في حل الخالفات 
وإقام��ة المصالح��ات باالعتم��اد عل��ى األع��راف 
العش��ائرية المتوارثة، اليوم م��ع دخول تنظيم 
داع��ش محمَّاًل بمنظومته التش��ريعية الصلبة، 
ثم��ة ص��راع متوق��ع النش��وب بي��ن الجس��مين 
القضائيين، "وأبناء العش��ائر لن يمتثلوا ألحكام 
هيئات داعش الش��رعية، إال تحت ضغط الكثير 
من القوة والترهيب الل��ذان يتفنن داعش حاليًا 

في استخدامهما"، بحسب أبو الليث.

الإ�سالم الع�سائري:
يروي حميد وهو ابن عش��يرة "البو معيش" 
بريف الحس��كة ما يذكره م��ن العام 2007 حين 
بُني أول مس��جد في قريتهم التي كان يسكنها 
ما يق��ارب األلف حينذاك: " كنا نش��عر بالغرابة، 
وكان بعض شباب القرية قد بدأوا بالتندُّر على 

ش��يخ المس��جد الوافد من إحدى القرى البعيدة، 
إذ لم يك��ن في القرية أحد يمل��ك ما يكفي من 

المعرفة بالدين، ليصبح شيخًا".
في ه��ذه القص��ة إش��ارة لعالق��ة المجتمع 
العش��ائري بالدي��ن. معظ��م عش��ائر الجزي��رة 
مسلمة، س��نية، أقرب إلى الصوفية "المعتدلة". 
تتبنَّ��ى ذلك الش��كل الفطري م��ن التدين، من 
حيث البس��اطة ف��ي المنظوم��ة العقائدية التي 
تتالئم مع نمط حياة البدوي. ولطالما كان العرف 

هو ما ينظم حياة العشائر وليس الشريعة.
يوض��ح عم��ر أب��و ليل��ى الناط��ق اإلعالمي 

للجبهة الشرقية في الجيش السوري الحر "أنه
وبس��بب التط��رف ال��ذي يمارس��ه تنظي��م 
داع��ش ال توجد ل��ه حاضنة ش��عبية بي��ن أبناء 
العش��ائر". ويضي��ف اب��و ليل��ى ف��ي تصريح ل� 
"س��مارت". "محاول��ة داع��ش اس��تمالة بع��ض 
العش��ائر وأخذ البيع��ات منها، ما ه��ي إال بيعات 
إعالمي��ة، ته��دف إل��ى تحييد هذه العش��ائر عن 

قتاله في دير الزور".
تايم��ز  انجل��س  ل��وس  صحيف��ة  وكان��ت 
األمريكي��ة قد نقلتْ عن مس��ؤول أمريكي قبل 
أي��ام، اعتقاده بأن س��وريا "تتحوَّل إل��ى )فانا(، 
وه��ي اختصار لمناطق القبائل الم��دارة فدراليًا 
في باكستان، والتي اتخذت منها القاعدة مناطق 

إلدارة عملياتها".
فهل ستستمرُّ العش��ائر في "والئها" لدولة 
البغدادي السوداء؟ أم أن العشائر التي انتفضتْ 
في وجه منظومة األس��د القمعية، لن تعجز عن 
إحراق مراكب داعش على ضفاف الفرات ودجلة.
* SMART: Syrian Media Action Revolution Team
مؤسسة سوريَّة لدعم االعالم الحر
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1961  - حممد النجار 1900 
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ول��د محمد ب��ن الس��يد أمين النج��ار في 
دمش��ق عام 1900، وتلقى علومه االبتدائية 
والثانوي��ة فيه��ا، ول��م يكمل النجار دراس��ته 
الجامعية، وعُيّن بعدها في وظيفة متوسطة 
المس��توى ف��ي وزارة الصحة واإلس��عاف عام 

1922 ظل فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد.
ف��ي الثالثينيات، بدأ محم��د النجار كتابة 
القص��ة القصي��رة، التي لم تك��ن قد ظهرت 
األدب��اء  وكان  الصحي��ح.  بمعناه��ا  وعرف��ت 
األع��الم، وهم بطبيعة الحال من المحافظين 
والمتزمتي��ن، يهاجم��ون وينتق��دون كل من 

يكتب القصة، أو يدعو إلى كتابتها.
اس��تقر به المق��ام في ش��ارع العابد في 
دمش��ق حيث تزوج وأنجب ثالثة أوالد، وعاش 
بي��ن وظيفته في وزارة الصح��ة التي ال تبعد 
دقائ��ق ع��ن منزل��ه، وبي��ن مقه��ى الروضة 
األثير إل��ى قلبه، حيث كان يمضي الس��اعات 
ف��ي س��ماع أخبار الطبق��ة الش��عبية الفقيرة 

والكادحة.
وف��ي فت��رة م��ا بي��ن الحربين ب��زغ فجر 
القصة في س��وريا بس��بب انتش��ار الصحافة 
الت��ي تنوع��ت وتع��ددت بحي��ث أخ��ذت تغري 
األدب��اء بالنش��ر، إضافًة لالحت��كاك الثقافي، 
حيث أن سورية أنجبت عددًا كبيرًا من الشباب 
المتطل��ع إل��ى الثقاف��ة العالمية، أم��ا نتيجة 
حتمية للتطور، وإما بعيد بعثات الدراسة، هذا 
إضافة إلى اتصال س��ورية مباش��رة بالثقافة 

الفرنسية بعد االنتداب الفرنسي لسورية.
وعند الحديث عن القصة الس��ورية ال بد 
لن��ا من أن نعت��رف بفضل الرواد الس��وريين 
األوائل أمثال »علي خلقي« صاحب المجموعة 
القصصية المس��ماة »ربيع وخريف« الصادرة 
ع��ام 1931، و«محم��د النج��ار »صاحب » في 
قصور مشق« و«نس��يب االختيار« الذي نشر 
1930، وكان��ت بعن��وان  أول قصص��ه ع��ام 
»ع��ودة المس��يح » وف��ؤاد الش��ايب صاح��ب 
المجموع��ة القصصية الوحيدة » تاريخ جريج 
» التي صدرت عن دار المكشوف ببيروت عام 

.1944
االنط��الق  نقط��ة   1937 س��نة  وكان��ت 
للبحث ف��ي القص��ة الس��ورية الحديثة. فقد 
ش��هدت ه��ذه الس��نة نش��ر رواي��ة »نه��م » 
للدكتور ش��كيب الجاب��ري، وه��ي أول رواية 
فني��ة تظهر ف��ي س��وريا كما ش��هدت ظهور 
المجموع��ة القصصية »في قصور دمش��ق » 
لمحم��د النجار، وه��ي األولى م��ن نوعها في 
مج��ال كتابة القصة القصي��رة، وتنبع أهمية 
العملي��ن كليهما من توفيرهم��ا للحد األدنى 
لش��روط الفن القصصي وال س��يما من حيث 
التركي��ز على الموضوع المط��روح للمعالجة، 
وتوجيه العمل الفني ألداء المغزى المنش��ود، 
والقاء االضواء النفس��ية على االشخاص في 
محاولة مبدئية وانتقاء الموضوع من ثناياها.

يق��ول الدكتور » أحمد جاس��م الحس��ين 
» ف��ي دراس��ته » القصة القصيرة الس��ورية 
ونقده��ا ف��ي الق��رن العش��رين »: » كان��ت 
قص��ص النجار ال تخل��و من ج��رأة وحدة في 
ط��رح القضايا الس��اخنة، متحدث��ًا عن عديد 
م��ن الجوانب األخالقي��ة، وقد وُوِْج��هَ كتابه 
»ف��ي قصور دمش��ق« بهج��وم ح��اد، نتيجة 
موضوع��ات قصص��ه الت��ي م��ن عناوينه��ا: 

»الجث��ث المتدحرج��ة – الموظ��ف ال��ذي تاجر 
بمص��اغ زوجت��ه – الحاج��ة أنيس��ة – نظ��ف 
رائح��ة فمك  -  غرام قديم – س��ر الهاربتين  
-  همس��ات بردى  -  خدامو اإلنسانية  -  كيد 
الرجال.. والحق أن قصص النجار هي حكايات 
أكثر منها قصصًا، ربما كتبت لتُسْمع، وتلقى 
شفويًا فهو يقدم شروحات مفصلًة عن البيئة 
والزمان والمكان.. وقد شغلته عالقات الرجل 
بالمرأة، واألغنياء بالفقراء، واألمهات باألبناء، 
واآلب��اء باألجداد، وقارئ قصص محمد النجار 
ال ب��د م��ن أن يالح��ظ ولعه ف��ي الحديث عن 
جوان��ب جنس��ية م��ن حي��اة الرج��ل والمرأة، 
هادفًا إلى فضح بعض الطبقات االجتماعية، 
معتمدًا أس��لوب اإلثارة، مؤث��رًا نقل الحوادث 
في تجلياتها الخارجية، وهو يقدم صورة عن 
بعض الجوانب الفكرية واألخالقية الس��ائدة 

آنئذ..«. 
ق��دم النج��ار لمجموعته الس��ابقة الذكر: 
»ه��ذه القصص المنتزعة من جس��م الحياة، 
ه��ي قص��ص التقط��ت ص��ور أصحابها من 
أن��اس، بعضه��م م��ا ب��رح يختال في س��احة 
الوجود، والبعض اآلخر غدا في جوف األرض، 
وه��ي قص��ص تس��تطيع التأكد أنه��ا بريئة 
م��ن التصنع والخيال. وه��ي قصص قد يبدو 
بعضها صريح��ًا وجريئًا لطائف��ة من الناس، 
وه��ي قص��ص، إذا كان ل��ي م��ن ذن��ب ف��ي 
إخراجه��ا، فذنب��ي أنن��ي وضعت بي��ن األيدي 
ص��ورًا أمين��ة صادقة إلى أبعد ح��دود األمانة 

والصدق«.
دأب النجار على نش��ر مق��االت في مجلة 
الدنيا، في األربعينات والخمسينات، ثم أصدر 
مجموعته الثانية »همس��ات بردى« التي قدم 

لها الدكتور منير العجالني.
دأب النجار على نش��ر مق��االت في مجلة 
الدنيا، في األربعينات والخمسينات، ثم أصدر 
مجموعته الثانية » همسات بردى »التي قدم 
لها الدكت��ور منير العجالني الذي قال: » كدت 
أق��ارن بي��ن إحدى قصص��ه وبين )أل��ف ليلة 
وليلة(، ولكن الش��به بعيد، فكتاب )همس��ات 
بردى( يصور ليالي ه��ذا العصر، وهذا البلد، 
ولي��س فيه جنّي، وال م��ارد، وال عفريت؛ بل 
ليس فيه ش��يء من عالم الخي��ال، ومن أفق 
المح��ال؛ فالمؤل��ف -  كما قل��ت -  واقعي، بل 
)وقائع��ي( ألنه ال يذكر أش��ياء تش��به الواقع، 
ولكن��ه يأخ��ذ مادت��ه م��ن القص��ور، والدور، 
والمحاك��م، واألس��واق، والمقاهي، واألندية. 
إنه يش��به مص��ور الصحف ال��ذي يتصيد لها 
من هن��ا وهناك المناظ��ر الغريب��ة، الرائعة، 
الناطقة، بل هو خير كثيرًا  من المصور، ألن 
عدسة المصور تقف عند األجساد والمظاهر؛ 
أم��ا ريش��ة األس��تاذ النج��ار، فإنه��ا تنفذ إلى 

أعماق الضمائر«.
يق��ول النجار: حي��ن أخرجت إل��ى الناس 
في ع��ام 1937 الطبعة االولى من كتاب )في 
قص��ور دمش��ق( ل��م تتداولني االح��الم ولم 
يتقاذفني الغرور بل تابعت طريقي وانا ادري 
انها مغامرة صغيرة المهرب منها الستكشاف 
ودرس قيم��ة تل��ك البضاعة التي أبس��طها، 
فه��ي اما صالحة فاالقبال والرواج هما الدليل 
العمل��ي على ج��ودة انتاجها وحس��ن صنعها، 
واما هزيلة ش��احبة فاالهمال واالعراض هما 

خير رد عليها وعلى صاحبها، فلما نال الكتاب 
الجائ��زة االولى في مس��ابقة الكتب بعاصمة 
لبنان، ثم طب��ع ثانية وثالث��ة ورابعة، ايقنت 
انني اتج��اوب مع الجمهور االكب��ر من الناس 
والبي النداء المكبوت.. وحتى الفئات الجامدة، 
تلك التي ثارت اذ توهمت فيما اخرجت الس��م 
الناق��ع فراح��ت تق��رع اج��راس الخط��ر هن��ا 
وهن��اك، وتنذر المرة تل��و المرة، ب��ان الوباء 
الج��ارف ف��ي مطالع��ة تل��ك القصص ومس 

ذلك الكتاب!
أقول، حت��ى هؤالء اش��فقوا أخي��رًا على 
صحتهم الت��ي ذوت وأصواتهم التي بحت من 
كثرة ماغيروا وبدلوا في األنغام واألوزان في 

غير جدوى وال طرب!.
والح��ق، لقد ت��ردد في ب��ادئ االمر لفيف 
من كرام الن��اس إزاء تلك المزاعم والحمالت 
غفوة الحساب لها في عمر الزمن، لكنه افاق 
فيم��ا بعد ليبصر اولئ��ك المتزمتين يتبادلون 

الكتاب ويتهادونه في السر والعلن!.
ولما دارت عجلة األيام دورة أخرى واتضح 
أن الذي��ن قرأوا الكتاب وطالعوه لم يش��عروا 
بأع��راض الوب��اء وأوج��اع الس��م بل أحس��وا 
بنشوة ومتعة وطرافة وتفتحت أعينهم جيدًا 
على ماحولهم، حينئذ، ابتس��موا وفطنوا إلى 
مغزى تلك المناورة، ومن ثم إنهارت الخرافة، 
وعرف الناس جميعًا أنه��ا محاولة غير ناجحة 
لتروي��ج بضاع��ة رديئ��ة ف��ي أوس��اط طيبة 

بريئة.
وها أن��ا اليوم أقدم ب��كل تواضع انتاجي 
الثاني )همس��ات بردى( وأحس��ب أن الس��وق 
الحر والرأي العام هما الحكم العادل والميزان 
الص��ادق، فإما عل��ي وإما لي، ول��ن ألومن إال 

نفسي..
ثم إني مازلت أرحب بكل نقد مهما عنف، 
ألني أقدر الناقدين قبل أن أش��كر المادحين، 
وألن��ي أعتقد في النقد  -  ولو كان غير بريء  
-  إش��عاعات التخل��و من توجي��ه صحيح إلى 
مواطن الصواب قد تفيد في المستقبل فائدة 

كبرى.
رح��ل محم��د النج��ار ع��ام 1961 إلى دار 
البق��اء بصمت وهدوء. لم تش��ر إل��ى رحيله 
جري��دة، ول��م يرثه كات��ب، ولم يش��يعه إلى 
مق��ره األخير س��وى عدد قليل ج��دًا من بقايا 
األه��ل واألصدق��اء. والي��وم يع��ود الباحثون 
والدارس��ون من جدي��د إلى م��ا قدّمه محمد 
النجار ليناقش��وه، ويمعن��وا البصر والبصيرة 

فيما أنتج وأبدع.
ق��ال عنه صاح��ب العبقريات عب��د الغني 
العط��ري: »عندم��ا كان عل��ى قي��د الحي��اة.. 
عاش عل��ى هامش الحي��اة األدبي��ة، وعندما 
رح��ل، كان رحيله بصمت وهدوء، لم يش��عر 
بغيابه س��وى نفر من بقايا األهل والصحب، 
لم يرثه أحد من الكتّاب أو األدباء، ولم تنشر 
نب��أ رحيل��ه صحيف��ة وال مجل��ة، ولكن��ه كان 
يس��تحق كثيرًا من التقدير والتكريم، وتنبّه 
األدب��اء والدارس��ون إلى م��ا قدّم ف��ي عالم 
القصة.. عندما لم يكن للقصة شأن في أدبنا 

المعاصر«. 
ووصفه ش��اكر مصطفى بأنه »قصّاص 

بارع، لمع كشهاب الليل ثم انطفأ«.
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حمي الدين ال�سفرجالين: 
فاجعة مي�سلون

  ياسر مرزوق
ف��ي تموز م��ن كل عام تح��ل ذكرى 
ميس��لون، في زمٍن صار فيه الصبر على 
ال��ذل العرب��ي والتف��رج عل��ى مظاهره 
حكمة الحِكم، وذمة الذمم، وبات إرضاء 
العال ضربًا من ض��روب التهور والحماقة 
ومدعاة لل��وم والتقريع، في كتابنا اليوم 
نق��ف في حض��رة ميس��لون بع��د مرور 
أربٍع وتس��عين عام��ًا، لنبح��ث في ظالم 
الذاك��رة عن مالمح بطلها.. وعن س��يرة 
المجد والكبرياء التي كتب فصولها بنبل 
ونق��اء.. م��ع ذكرى ميس��لون يس��تذكر 
الدارس��ون في س��وريا قصيدة الش��اعر 
عمر أبو ريشة التي رددناها صغارًا وكان 

مطلعها: 
كم لنا من ميسلون نفضت

عن جناحينا غبار التعب
كم نبت أسيافنا في ملعب
وكبت أجيادنا في ملعب

كتابن��ا الي��وم س��يرٌة ذاتية للش��هيد 
يوس��ف العظمة وتوثيقٌ هو األدق ليوم 
ميس��لون الذي بات يومًا م��ن أيام العرب 
في العصر الحديث، يقدم مؤلفه الدكتور 
محي الدين الس��فرجالني قائاًل: » أنا لم 
آت عل��ى تأليف هذا الكتاب إال من بعد أن 
توف��رت لدي أس��باب مص��ادره على وجه 
الحقيق��ة والضبط، ومن بع��د أن عانيت 
ف��ي س��بيل الوص��ول إل��ى الصحيح من 
األخبار جهد المس��تطاع مش��اق وصعاب 
يعرفه��ا مَن قدر ل��ه التألي��ف على وجه 

الصحة في أيام حياته«.
الكتاب كتب بلسان المجتمع الدمشقي في 
الثالثينات، يعب��ق بعبارات التش��ريف والكناية 
الملكي��ن  الجالل��ة  لصاحب��ي  المؤل��ف  قدم��ه 
العربيي��ن ف��اروق وغ��ازي ف��ي حين��ه، ورصع 
بمقدم��ةٍ للدكتور » عبد الرحمن الش��هبندر » 
معربًا في تعليقه على ش��هادة البطل« يوسف 
التاريخي��ة  النزاه��ة  العظم��ة » توخ��ى فيه��ا 
بق��ول:« ه��ذا استش��هاد اختي��اري في س��بيل 
المب��ادئ لم يرغمه أحدٌ عل��ى اإلقدام عليه إال 
الوج��دان والش��رف، فهو إذًا ش��هيد في مقدمة 

الشهداء، وكريمٌ فوق الكرماء ألنه 
يجود بالنفس إذا ضن الكريم بها
والجود بالنفس أقصى غاية الجود

 ف��ي إحدى مقدمات الكت��اب بقلم » خيرية 
الس��فرجالني » كريم��ة المؤلف تق��ول: » إنها 
ذكري��اتٌ مش��رفة، وم��ا الحياة ل��وال الذكريات 
فحبل الذكريات ينقطع عبر مس��الك اللحظات، 
وفي مس��ارب الزمان، فهل الذاكرة إال الش��يء 
الفرد الذي يبقى ثابتًا في اإلنس��ان، على حين 
تتب��دل العق��ول واألجس��ام.. ولئن ع��اد أقوامٌ 
إلى ماضيهم ليس��تريحوا إليه، ويتس��لوا بذكر 
أحداث��ه، فإنم��ا نعود إل��ى الماض��ي لنحيا فيه، 
ونمض��ي إلي��ه م��ن حاض��ر نمقت��ه ونجتويه، 
حاض��ر تكالبت عليه األمم، كم��ا تتكالب األكلة 
عل��ى قصعة الطعام، وما الحياة إال لجٌ في بحر 
تتخب��ط فيه الزوارق الصغيرة التي تمخر عباب 

الماء، ألشد من ذلك شدًة وأعظم هواًل.
إنه مارد جب��ار في الحق، قويٌ في اإلرادة، 
مخل��ص في العم��ل، مؤمن ب��اهلل، متفانٍ في 
الوطنية، رعى أس��رة رفرف عليها الحب، وساد 

أفراده��ا الخ��الص واإليثار، ح��اك خيوطها من 
نجي��ع عاطفت��ه الناش��طة نحو أس��رته، رضي 

الوالدين، رقيق المشاعر، مرهف الحس ».
ولطباعة النس��خة األولى م��ن كتابنا اليوم 
ع��ام 1937 قص��ة، فق��د اس��تدان الكات��ب من 
الوجي��ه » نس��يب البكري » مبلغ��ًا وقدره ثالث 
مئ��ة ليرة س��ورية وه��ي كلفة الطباع��ة، ألنه 
م��ازال آن��ذاك طالب��ًا عل��ى مقاع��د الدراس��ة، 
وعندما وصلت نسخ الكتاب إلى يد الفرنسيين، 
اس��تدعاه الجنرال كولي��ه، وأم��ر باعتقاله في 
س��جن المزة، معتبرًا أن الكتاب يعبر عن وجهة 
نظر الث��وار األحرار، وفيه تحريض واضح على 
الثورة والتمرد على االنتداب، وخالل وجوده في 
السجن جمع الفرنسيون نسخ الكتاب، وأرسلوه 
إلى دار المشيرية »مكان القصر العدلي حاليًا« 

حيث تم إحراق النسخ.
وف��ي مت��ن الكت��اب كلمة ممي��زة للضباط 
العس��كريين المتقاعدي��ن، قواد ميس��لون جاء 
فيه��ا: » ه��ذا الكت��اب القي��م جوه��رة ثمين��ة، 
وماس��ة متأللئ��ة في جبي��ن الدهر، وس��يبقى 
هذا األثر التاريخ��ي الخالد مدى األجيال ينبوعًا 
عذب��ًا، ومص��درًا صحيح��ًا للكاتب ف��ي كتابته، 
ولألديب في أدبه، وللسياسي في تتبع األحوال 
والسياس��ة، وللم��ؤرخ ف��ي تس��جيل الوقائ��ع 
والحوادث، وللقائد في نقده المسائل الحربية«.

يعط��ي  الكت��اب  م��ن  األول  القس��م  ف��ي 
الس��فرجالني لمحًة عن الفقيد البطل يوس��ف 
العظم��ة، » راجع س��وريتنا وج��وه من وطني » 
وينقلنا في القسم الثاني إلى فاجعة ميسلون، 
مبت��دًأ حديثه ع��ن معاناة العرب زم��ن األتراك 
وإرهاص��ات النهض��ة العربي��ة، م��ن الحرك��ة 
اإلصالحية ف��ي بيروت، والمؤتم��ر العربي في 
باري��س، وحركة الالمركزية ف��ي مصر، مرورًا 

بالمنتدي��ات ف��ي األس��تانة، والت��ي أدت 
إلى ث��ورة العرب على المس��تعمر، وفتح 
الجي��ش العربي لس��وريا بقي��ادة األمير 
فيصل، وثل��ة من الوطنيي��ن كان منهم 
» عب��د الغني العريس��ي » الذي قال: »ما 
أقيمت الممالك الح��رة إال على الجماجم، 
ولتكن جماجمنا الحجر األساسي في بناء 

عرش األمة العربية«.
ولم��اذا الفاجع��ة، ألن يومًا م��ن أيام 
العرب المشهودة انتهى بالخيانة، فيوسف 
جبهت��ه  أن  م��دركًا  كان  ال��ذي  العظم��ة 
الحربي��ة غي��ر قادرة عل��ى الثب��ات بوجه 
، لغم المنافذ التي س��تمر  األعداء طوي��الً
عليه��ا جحاف��ل المس��تعمر،و ف��ي الوقت 
الذي مرت إحدى دبابات الفرنس��يين على 
جسر لغّم خصيصا لنسف من يمر عليه، 
وكان��ت م��ن المنتظ��ر أن يك��ون نصيبها 
التدمي��ر لمج��رد الم��رور، ولع��ل الخيانة 
كانت س��ابقة في قص��ة البرقية التي لم 
تص��ل والتي التزال حت��ى يومنا هذا لغزًا 
من ألغاز التاريخ »راجع، س��وريتنا، وجوه 

من وطني، حسن الحكيم«.
تابع العظمة المعركة الخاسرة تحت 
ش��عار دمش��ق عاصمة األمويين ما كان 
لمحت��ل أن يدخلها إال عل��ى جثث أبنائها، 
ون��ال ش��رف الش��هادة ولما س��مع الملك 
فيصل نبأ استش��هاده ق��ال: » إني أحني 
رأسي احترامًا لجميع هؤالء الذين ضحوا 
بحياتهم في سبيل االحتجاج على اعتداء 

لم يعرف له التاريخ مثياًل ». ص 373
في الختام نذكر ما كتبه أمير الش��عراء عن 

الملحمة قائاًل:
سأذكر ما حييتُ جدارَ قبر
بظاهر جّلق ركب الرماال
مقيمٌ ما أقامت ميسلوٌن

يذّكر مصرعَ األسد الشباال
تغيّبَ عظمُة العََظمات فيه

وأوُل سيدٍ لقي النباال
ترى نور العقيدة في ثراهُ
وتنشقُ من جوانبه الخالال
إذا مرت به األجيال تترى
سمعتَ لها أزيزًا وابتهاال

حمي الدين ال�سفرجالين:
ولد الدكتور محيي الدين السفرجالني في 
بي��روت عام 1915، وتلقى تعليمه في دمش��ق 
حيث نال ش��هادة البكالوريا قس��م اآلداب س��نة 
1931، ث��م انتس��ب إل��ى جامعة دمش��ق فنال 
الدبلوم في الصيدلة ع��ام1939 ثم الدكتوراه 
ف��ي الصيدلة م��ن جامعة باريس ع��ام 1951، 
عم��ل صيدالني��ا ورئي��س مخبر ومفتش��ا عاما 
للش��ؤون الصيدلية ف��ي وزارة الصح��ة، وكان 
عضوا ف��ي جمعي��ة البح��وث والدراس��ات. من 
مؤلفات��ه »من وح��ي األي��ام «، و»تاريخ الثورة 
السورية«، و»نضال حتى النصر«، »وفي سبيل 
اإلص��الح« مجموعة مق��االت، وموكب العبرات، 
المج��د الخال��د، الع��رب ف��ي طري��ق الس��يادة، 

مخطوطات غير مطبوعة. توفي سنة 1992.
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عن املراأة واملواطنة
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

المواطنة جوه��ر الدولة الحديثة، وأس��اس 
نج��اح الحي��اة المدني��ة بجوانبه��ا االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة. وكونه��ا جوه��رًا فه��ذا يخرجه��ا 
م��ن كونها خي��ارًا أو بدياًل، المواطن��ة التي أهم 
مبادئها المس��اواة تعني قبل كل شيء المساواة 
القانونية واألخالقي��ة بين األفراد، بغض النظر 
عن الجنس، فالمجتم��ع الديمقراطي مكون من 
األفراد، كل فرد مس��تقل بذاته، ومس��اٍو لغيره 
في الحقوق والواجبات وأم��ام القانون، ويخضع 
مثله مثل أي فرد آخ��ر لقوانين واحدة وموحدة، 
أي أن القواني��ن ال تس��اوي فق��ط بي��ن الجميع 
ف��ي المعاملة، ولكنها في ذاته��ا قوانين واحدة، 
والمساواة عكس التمييز، سواء كان على أساس 
الع��رق أو الجنس أو اللون أو الدين أو أي ش��يء 

آخر.
وحت��ى يومن��ا ه��ذا ل��م تنج��ز المواطن��ة 
مش��روعها، من زاوية الحق��وق المبذولة للرجل 
والمرأة،فهن��اك تفاوت ص��ارخ بين ما يحظى به 
الرجل وما تحظى به المرأة. وهذه الحظوة خارج 
إطار مب��دأ المواطنة، واالحت��كام في ذلك لمبدأ 
محف��زات موروث��ة تعط��ي الرج��ل وتمكنه من 

وضع يد عليا على المرأة. 
ولعل الحديث عن حقوق المرأة كان الشغل 
الش��اغل للباحثي��ن والقانونيي��ن من��ذ بداي��ات 
الق��رن الماضي، لكن النضال النس��وي لم يكن 
موازي��ًا للنضال من أج��ل المواطنة بل تعارض 
مع��ه أحيانًا، وس��اهم النضال النس��وي والواقع 
االقتصادي والسياس��ي أحيانًا في تراجع حقوق 
الم��رأة حت��ى في ظ��ل المواطنة، يق��ول كوفي 
عنان األمي��ن العام الس��ابق لألم��م المتحدة: » 
اخت��الل قواعد النظ��ام الدولي وضع مكتس��بات 

العق��ود الخمس��ة الس��ابقة موض��ع 
التعه��دات  تهدي��د، والفص��ام بي��ن 
واألعم��ال ف��ي الخط��اب السياس��ي 
العالم��ي داّل عل��ى أن األم��ر لم يعد 

يحتمل مزيدًا من االنتظار ». 
من��ذ منتص��ف الق��رن الماضي 
كش��ف كتاب س��يمون دو بوف��وار » 
الجنس الثان��ي » الصادر عام 1949 
معط��ى  بوصفه��ا  النس��وية  ع��ن 
اجتماعي��ًا يخلقه المجتم��ع الذكوري 
معرف��ًا النس��اء بأنه��ن لس��ن رجااًل 
وبالتال��ي فهن أقل من بش��ر، إنهن 
يعرفن ثقافي��ًا ال بوصفهن هن، بل 
بوصفه��ن اآلخر، وتق��ول دو بوفوار 
»إن الشخص ال يولد امرأة بل يصبح 
إمرأة »، وف��ي مقدمة كتابها طرحت 
األس��ئلة التي ينبغي طرحها:« كيف 
يمك��ن للمرأة إح��راز تحقيقها ذاتها، 
أي ال��دروب مفتوح��ة أمامه��ا، وأيها 
مس��دودة، وم��ا الظ��روف الت��ي تحد 
من حرية المرأة وكيف الس��بيل إلى 

التغلب عليها.
 « ح��ذرت  الخمس��ينات  وف��ي 
بيتي فري��دان » الكاتب��ة والمناضلة 
النس��وية م��ن أن م��ا يه��دد قضي��ة 
المس��اواة هو إيه��ام نس��ائي جديد 
أال وه��و الثقافة االس��تهالكية التي 
أجبرت نساء الخمسينات على العودة 
إلى البي��ت، على رغ��م التقدم الذي 
كان ق��د تحقق إبان الح��رب العالمية 
الثاني��ة وأخرجه��ن إل��ى العمل على 

نط��اق جماهي��ري، إذ يقوم مفه��وم »المواطن 
كمس��تهلك« على أن الحريات والحقوق الفردية 
في المجتمع��ات الغربية تؤطر كخيارات وحقوق 
للمس��تهلك وبذا يصبح وصول االف��راد لحقوق 
المواطنة يمر عبر مدى قدرتهم على االستهالك. 
هن��ا يعاد تعريف دور وحقوق المواطن في مدى 
ق��درة الفرد عل��ى دفع الضرائب، وم��دى قدرته 
على »االختيار الحر« للس��لع الت��ي يريدها مثل 
ش��راء برام��ج التأمين الخاصة المختلفة، ش��راء 

بيته الخاص..الخ.
وف��ي عام 1987 بلغ الحد بالنس��وية أندريا 
دوورك��ن ف��ي كتابه��ا » الجماع » إل��ى نقد بالغ 
الراديكالية للرابط��ة األبوية، بحيث ردت جوهر 
اضطهاد النس��اء إل��ى الجنس نفس��ه، فالجماع 
يحم��ل في ذات��ه » اإلخالل بالحدود، االس��تيالء، 
االحت��الل، تدمي��ر الحيز الش��خصي، وهي أمور 

ينظر إليها على أنها عادية ».

املواطنة يف مواجهة الن�سوية
ج��اءت  الماض��ي  الق��رن  تس��عينات  من��ذ 
االنتقادات األش��د لمفهوم المواطن��ة الليبرالية 
م��ن قب��ل التي��ارات النس��وية في الغ��رب. على 
اعتب��ار أن مفاهي��م المواطن��ة بجمي��ع أطيافها 
قامت على أساس المواطن الذكر، وحتى نظرية 
التعاقد االجتماعي التي قللت من أهمية خضوع 
النس��اء للس��يطرة األبوي��ة القائم��ة على صلة 
ال��دم، كرس��ت في الوق��ت عينه م��ا أطلق عليه 
أخوة الرج��ال لذا لم يكن هناك ضرورة للتطرق 
للنساء بش��كل خاص إذ نظر للمفهوم كمفهوم 
محايد ينطبق على النساء كما على الرجال. كما 
نظر لقضايا النس��اء س��واء في الزواج، الطالق، 

رعاية األس��رة واألطفال وغي��ره كقضايا تمس 
المج��ال الخ��اص والعائل��ي وال تم��س الش��أن 
الع��ام والمتعلق بالقضايا العامة وذات االهتمام 

المشترك. 
 كم��ا انتقدت أيض��ًا االفتراض ال��ذي تقوم 
علي��ه نظرية التعاق��د االجتماع��ي المبنية على 
أس��اس أن جمي��ع االف��راد أح��رار ومتس��اوون.

باعتباره افتراض��ًا مزيفًا نظ��رًا لموافقة الدولة 
على عق��ود خاصة بين النس��اء والرجال »عقود 
ال��زواج »والت��ي تبي��ح للرجال كجن��س التحكم 
والس��يطرة على النس��اء. بهذا الش��كل اعتبرت 
»فردي��ة المرأة« منقوصة فهي تعتبر فرد كامل 
االهلية شكليًا ليس��توي تحقيق مفهوم مساواة 
الجميع أمام القانون في المجال العام، بينما في 
المجال الخاص هي »ال فرد« حين تش��رع عقود 

الزواج.

املواطنة الفعالة 
المواطن��ة التي تع��زز دور الم��رأة وحقوقها 
بوصفه��ا ف��ردًا عرفه��ا » ترنر » حي��ن فرق بين 
المواطنة السلبية، تلك المحددة أو المتطورة من 
خالل الدولة وبين المواطنة النشطة تلك الناتجة 
ع��ن نضال القواعد الش��عبية الكتس��اب حقوقها 
ه��ذا وت��رى بع��ض الكتاب��ات أن المش��اركة في 
النضال في حذ ذاتها ليست كفيلة بتغيير عالقات 
الن��وع االجتماع��ي وتحقيق تمكين أكثر للنس��اء 
إذ باإلمكان أن تحرف وتس��تغل مش��اركة النساء 
لتثبي��ت نظام عالق��ات النوع االجتماعي الس��ائد 
أو ف��ي ايصال نخب اس��تبدادية للحك��م ال يهمها 

العمل لتغيير أوضاع عالقات النوع االجتماعي. 
تذه��ب » روزالين ك��وارد » في 
كتابه��ا » البق��رات المقدس��ات: هل 
ال ت��زال النس��وية صالح��ة لأللفي��ة 
الجدي��دة« خط��وة أبع��د إذ ت��رى أن 
الفرضية األساس��ية للنس��وية حول 
عالقات السلطة بين الرجال والنساء 
ل��م تعد تعني ش��يئًا، فف��ي رأيها إن 
النس��وية حقق��ت غرضه��ا وأدركت 
م��ن النجاح��ات أكث��ر مما تنب��ه إليه 
أنصاره��ا، لكن ك��وادر قلقة من أن 
الحركة النس��وية وألنها ليست على 
بينة من ه��ذه الحقيقة، ق��د تنتهي 
متحالفة م��ع إيديولوجي��ات تفتيتية 
ومتعصب��ة تهاج��م الرجال البؤس��اء 
المجتم��ع  عي��وب  إليه��م  وتنس��ب 

واالجتماع.
الواس��عة  النس��اء  مش��اركة  إن 
في إيص��ال حركات أصولية ترس��خ 
قي��م الذكوري��ة س��واء في األس��رة 
أو ف��ي المجتمع وتغلف دور النس��اء 
بغ��الف اخالق��ي ق��د ي��ؤدي أحيان��ا 
لعزلهن من المجال العام س��واء في 
السياس��ة أو في س��وق العم��ل. لذا 
ف��أن مغزى وناتج مش��اركة النس��اء 
ف��ي إط��ار المواطنة النش��طة على 
عملي��ات التغيير االجتماعي وتحقيق 
عالق��ات  تغيي��ر  أو  الديمقراطي��ة 
النوع االجتماع��ي يعتمد على االطار 
االجتماع��ي العام الذي تقع فيه هذه 
المش��اركة وعلى المعاني السياسية 
واأله��داف التي ي��راد تحقيقها بهذه 

المشاركة

. . 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثاين ع�سر 11/12
جاءت زيارة المهندس جوهر سعد من قرية 
قطينه، له شقيق ضابط جاء في الزيارة قال: إن 
مرسوم العفو عن السياسيين ارتفع إلى القصر 
ومن المفروض توقيعه من قبل الرئيس، ومنذ 
أيام جاء خبر مفاده: إن الفلس��طينيين س��يفرج 
عنه��م، وخاصة بع��د تطبيع العالقات مع ياس��ر 
عرفات، ويضيف الخبر إن اإلفراج عنهم سيكون 

ضمن عفو عام سيصدر قريبًا. 
ف��ي مناس��بة حل��ول ش��هر تش��رين تكث��ر 
اإلشاعات، وجاء مؤتمر مدريد وتطبيل أمريكا له 
وأنه سينهي التوتر في الشرق األوسط، وسيتم 
الصلح بين العرب وإسرائيل، فازدادت اإلشاعات 

طيرانًا وتحليقًا. 
اليوم الثالث ع�سر 11/13

الجميع يعيش حالة م��ن الترقب واالنتظار، 
وكأن شيئًا بين عشية وضحاها سيقع، ولذا فإن 
الناس يقرأون بتش��وش وبال تركيز، ولكن رغم 
ذلك فهناك يأس، واستنتاج مفاده:  -  أن النظام 
يمس��ك بقلوب الس��جناء السياس��يين وال سبيل 

إلفالتها خوفًا من عودة الحياة إليها. 
تقدي��ري أن النظ��ام ليس خائف��ًا من أحد، 
وهو أقوى من أية قوة ومس��تقر، وال توجد قوى 
مضاده ذات فعاليه، فالجميع تحولوا بقوة القمع 
إل��ى متفرقات م��ن المفاعي��ل، وخرج��وا بفعل 
اإلرهاب والعطالة الداخلي��ة إلى دائرة المفعول 
به، ثم تدريجيًا إل��ى دائرة المفعول فيه بعد أن 
كانوا بدائ��رة الفاعل، والمفعول معه والمفعول 
ألجله، ثم اس��تقروا في ب��رج: المفعول المطلق 
ومن هنا قوة النظام. ألنه ال يزال بقوة )الفاعل( 
اللغ��وي ق��ادرًا عل��ى جرجرة أي��ة ق��وة، وإنزال 
رأسها إلى مس��توى األرض، وجرها إلى التراب، 
وإجباره��ا أن تن��زل إل��ى دائرة المفع��ول، ومن 
ثم إلى دائرة /المج��رور/. المجرور باإلضافة، أو 
بالحرف وهو كثير. البعض يتخيل أن هناك قوى 
فاعلة، وأن الجيش يحمل بعض الهم الوطني.. 
كل ذل��ك يدخل في باب التخيي��ل، والتخييل هو 
حال��ة من الهيول��ى، والعرفان، والوج��د، وتبخُّر 
العق��ل، والتخييل بعيد عن الواقع، هو مزج بين 

الوهم والهوى. 
اليوم الرابع ع�سر 11/14

فع��اًل البع��ض ينتظ��ر ص��دور ش��يء م��ا، 
والبعض يرى أنه لن يصدر شيء، وسنبقى في 

السجن ما دام رأس النظام حيًا. 
نظ��رة  النظ��ام  ه��ذا  إل��ى  النظ��ر  أح��اول 
متفحص��ة، فهو ليس نظامًا خيالي��ًا، وهو ليس 
عل��ى ط��ول الخ��ط يخض��ع لتقييم واح��د، وأن 
م��ن الغلط أن نعتبر رأينا ه��و الصح على طول 
الخ��ط، نح��ن فري��ق 23 ش��باط لن��ا م��ع نظام 
التصحي��ح عالقة ثأرية ألنه أخذ الحكم منا، فلم 
، وكانت لنا مثالب ال تعد وال  نكن أنبياء وال رس��الً
تحصى وعلى رأس��ها إفرازنا لنظ��ام التصحيح، 
ألي��س نظام األس��د بعثيًا؟ وم��ن أذكى انقالبي 
البعث وص��الح جديد كان بعثي��ًا وانقالبيًا وربما 

ل��ن يخرج من الس��جن حيًا. ألم يؤسس��ا اللجنة 
العس��كرية الت��ي س��يطرت على انق��الب 8 آذار 

الذي قام به العقيد زياد الحريري من حماه.
واس��تمرا في قيادة التنظيم الس��ري طوال 
عهد الوحدة، ثم اإلنفصال، ولم يكونا لوحدهما، 
ب��ل كان معهم��ا أحد الضباط وه��و عبد الكريم 
الجن��دي والعقي��د أحم��د األمي��ر ال��ذي ليس مع 
نفس��ه، وازداد العمل في عهد اإلنفصال، وكان 
الج��و معبًأ. كان ينش��ط الناصري��ون والبعثيون 
وفئ��ات بعثية ضد القيادة التاريخية، وبعد 8 آذار 
كان اإلثنان قد اس��تلما س��الح الطيران ورئاسة 
األركان بع��د تصفي��ة الناصريي��ن والوحدوي��ن 
والمس��تقلين.. ول��م يك��ن اللواء أمي��ن الحافظ 
رئي��س مجل��س قي��ادة الث��ورة س��وى الواجهة 

للقيادة اإلنقالبية. 
أل��م يقوما مع��ًا بأخطر وأج��رأ انقالب على 
الحزب والقيادة التأسيسية في 23 شباط 1966، 
ولو أن عب��د الناصر قام بانق��الب على الضباط 
األحرار، أو الضب��اط األحرار قاموا بانقالب عليه 
النتهت حركتهم إلى ما انتهى إليه البعث في كل 
من س��ورية والعراق، ولما تحولوا من انقالبيين 
إل��ى ث��وار فقلب��وا حياة مص��ر من حي��اة راكدة 
إل��ى حي��اة متحركة، فت��م تأميم القن��اة، وطرد 
اإلنكليز وتوزيع األرض وطرد العائالت األجنبية 
الطفيلية. وكس��ر احتكار وفتح ب��اب التعاون مع 

االتحاد السوفييتي وبناء السد العالي.
ألم يتخلص��ا معًا من الرائد س��ليم حاطوم 
ال��ذي كان رأس الحرب��ة في انقالب 23 ش��باط، 
الكلي��ة  مدي��ر  زي��دان  حس��ين  العقي��د  وم��ن 
العس��كرية ومن الل��واء أحمد س��ويداني رئيس 
األركان لكش��فه الخ��داع في هزيم��ة 5 حزيران 
ومن قائد الجبهة العميد فهد الشاعر خريج بالد 
السوفييت في دورة قيادة الجيوش، وكان الجنود 
في س��جن المزة يركبون عليه، وكان يأتيه عبد 

الكريم الجندي ويضربه على وجهه )بالكالش(. 
ال شك أن دهاء حافظ األسد من بعض دهاء 
صالح جديد، ولكن قاتل اهلل الحكم فإنه مهوى 

القلوب والنفوس، وهو قاتلها بنفس الوقت. 
إن النظام الذي أمضى حتى اآلن في الحكم 
واحدًا وعشرين عامًا يقوده شخص واحد، ليس 
بهذه الس��هولة أن يك��ون نظامًا هش��ًا، وضائعًا 
وضعيف��ًا. ه��ذا النظ��ام ال ي��زال قوي��ًا، ومؤثرًا 
في الس��احة العربية أواًل وف��ي دائرة التفاوض: 
األردن.. لبن��ان.. الفلس��طينيين وعلي��ه تتوقف 

أهم األمور.
هن��اك حرب إعالمية، وتش��دد يبدو ظاهريًا 

من قبل كل من إسرائيل، وسورية. 
تقدي��ري الس��وريين ل��ن يتخل��وا ع��ن كل 
أوراقه��م ألمري��كا أو إلس��رائيل، وإذا ما أصرت 
ف��إن  الج��والن  إس��رائيل عل��ى ع��دم تس��ليم 
الس��وريين لن يعطوا إسرائيل ش��يئًا، ولو على 
مس��توى ال��كالم والمحادث��ات ستس��تمر، لكنها 
تس��تمر مع عدم إنجاز ش��يء ألن الثقة بين كل 

األطراف وأصاًل غير موجودة. 
فإسرائيل  -  مستمرة في بناء المستوطنات، 
ومس��تمرة ف��ي قص��ف الجنوب، ومس��تمرة في 
التشبث بالجوالن، مستمرة.. مستمرة بالرفض..

فلماذا النظلم الس��وري يس��لم كل أوراقه، 
أو كم��ا يقول البعض باإلم��الء األمريكي، إن أي 
واحد ليس بيده أية أوراق ال يس��لم كل األوراق، 
ومن يظن أن النظام الس��وري كنظام الس��ادات 
أو كنظ��ام مب��ارك. متم��اه مع األمري��كان يكون 

غلطانًا غلطًا كبيرًا. 
ال يزال أمام الس��وريين مجال للمناورة، وال 
يس��تبعد أن تكون هناك معركة أخرى، وضربة 

موجعة باتجاه لبنان أو سورية. 
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كاريكاتير الفنان محمد تميمي

بعض األفكار مثالية ال تصلح إال لتكتب على الورق. ولكنها ستصبح حقيقة بعد حين من الزمن إن عملنا لتطبيقها.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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ــر ــروع دعـــم الإعــــــالم الــ�ــســوري احل ــس ــ� ــارت �ــســمــن م ــم ــس ــل مــطــبــعــة � ــب ـــع هـــذا الـــعـــدد مـــن ق ـــوزي ــة وت ــاع ــب متـــت ط

هذا ما حصل للثورة الس��ورية وغيرها من الثورات 
الت��ي أريد لها أن تجهض وتكون عبرة لش��عوب أخرى، 
لك��ي ال تنهض م��ن غفوتها، وم��ن أولى ال��دول التي 
س��ارعت إلى إغداق الم��ال على المعارضين الس��وريين 
المدنيين والعس��كريين في الداخل والخارج، وتش��تري 
والئهما، هما الس��عودية وقطر اللتان أرادتا وقف الثورة 
عند الحدود الس��ورية ومنع امتداده��ا لتطال حدودهما 
وألغراض دولية أخ��رى، ولتش��تيت المعارضة الخارجية 

وإظهارها بهذه الهزالة.
وكان��ت ال��دول الغربي��ة وعل��ى رأس��ها الواليات 
المتح��دة األميركية الالعب الرئيس��ي ف��ي توجيه دفة 
الس��فينة، م��ن خ��الل الحفاظ عل��ى توازن الق��وى بين 
النظ��ام والمعارضة لكي يدم��را بعضهما البعض، دون 
تدخلها، فهي من جانب تس��مح لروسيا وإيران بتسليح 
النظ��ام بكاف��ة أنواع األس��لحة الثقيل��ة والخفيفة، رغم 
الحظ��ر المفروض عل��ى إي��ران، وتتغاضى ع��ن دخول 
ميليش��يات حزب اهلل، والمالك��ي، وداعش، والجهاديين 
القادمين من أراضيهما إلى األراضي الس��ورية، وتشيح 
بوجهها عن تسليح بعض الفصائل والكتائب العسكرية 
المتش��ددة من قبل قطر والسعودية وإيران وغيرها من 
الدول إلبراز وجه آخر للثورة ال يشبهها وبعيد كل البعد 

عن أهدافها.
الدول الغربية وخاصة ما يس��مى بأصدقاء س��ورية 
الذي��ن باعوا الس��وريين الكلم��ات والوع��ود الجوفاء » 
وأغلبه��م يدع��م النظام من تح��ت الطاول��ة » تذرعوا 
بالفيت��و الروس��ي والصين��ي، وإظه��ار روس��يا بمظهر 
الق��وي، وبعودة الح��رب الب��اردة، وبضع��ف المعارضة 
وع��دم توحده��ا، رغم خوضه��ا عدد من الح��روب دون 
موافق��ة مجلس األمن برمته، لتحقي��ق مصالحها، وهذا 
التبرير والصمت هو كذلك لتحقيق مصالحها، أو لتنفيذ 
مخططاتها للمنطقة بأيدي غيرها ودون تكاليف تدفعها 
سوى بعض الفتات الذي توزعه على المعارضة، والكثير 

الذي تدفعه لداعش وغيرها من الكتائب المتشددة.
المعارض��ة الخارجي��ة الت��ي أثبتت فش��لها بجدارة 
في العمل السياس��ي، وعدم قدرتها على رؤية المواقف 
السياس��ية الدولية بوضوح، وأفس��دها المال السياسي 
أكثر ما هي فأسدة، ولم تقدم أي فائدة تذكر للثورة، بل 
العكس هو الصحيح فقد أساءت للثورة ولصورة الشعب 
الس��وري، وأعادت إنتاج النظام ف��ي صفوفها، وإذا صح 
جزء مما تسرب عن خالفاتها وصراعاتها خالل انتخابات 
االئتالف األخيرة، فإنهم ال يختلفون بش��يء عن األس��د 
وعصابت��ه التي قامت الث��ورة لخلعهما م��ن جذورهما، 
تتجاذبهم قوى المال والش��ر التي تريد منهم كل شيء 
باستثناء مصلحة الش��عب السوري الذي بات مشردًا في 

أصق��اع العالم، ومنب��وذًا حتى في ال��دول التي ال يمكن 
مجرد التفكير بالرحيل إليها.

مؤسس��ات اإلغاث��ة الت��ي تأسس��ت لدع��م الثورة 
والثوار، والس��وريين الذي هُجّ��روا من بيوتهم نخر في 
جس��دها الفس��اد والهدر وأصبحت م��الذًا لالنتهازيين 
واللص��وص إال فيم��ا ندر، وتحولت إلى مصدر للكس��ب 
غير المشروع على حساب أرواح السوريين ودمائهم، وما 

خفي كان أعظم.
بالس��وريين  يتاج��رون  ومؤسس��اته  االئت��الف 
ويش��حذون باس��مهم ويكتنزون من الم��ال الذي يقدم 
للش��عب، ويهدرون األموال في مؤتم��رات، واجتماعات، 
وج��والت مكوكي��ة، ال تقدم وال تؤخر، وتش��كلت منهم 
دكتاتوري��ات ومافي��ات ال تقل بش��اعة ع��ن دكتاتورية 
النظام ومافياته، وه��ذا كله ليس عبثًا بل أغدق عليهم 
المال لش��راء والئهم له��ذه الدولة أو تلك، ولتش��تيت 
قراره��م، ومن��ع توحي��د كلمته��م حتى في أق��ل األمور 
أهمي��ة، وتغلغل داخل صفوفه��م أزالم النظام وأعوانه، 
وأتباع إيران وحتى إسرائيل، حتى أصبحوا مثارًا للسخرية 
أمام العالم، ومثارًا لالش��مئزاز من قبل الثوار الحقيقيين 
الذي��ن يدفعون الدم والروح في س��بيل الثورة، والذين 
ال يحصل��ون على القليل م��ن الدعم لمواجه��ة النظام 
وحلفائ��ه من داعش وغيرها، ويرون فيهم صورة ال تقل 

سوءًا عن النظام.
وال يختل��ف األم��ر بالنس��بة للمعارضة العس��كرية 
بش��يء فالتموي��ل ال��ذي أغ��دق عل��ى بع��ض الكتائب 
التابعة لهذه الجهة أو تلك، جعلها مش��تتة، ومتباعدة، 
تتصرف حس��ب توجيهات الجهة الممولة، وليس حسب 
مقتضي��ات الواقع عل��ى األرض، وكل منها تتصرف على 
ح��دة وهذا مقت��ل العم��ل العس��كري، وكب��ار الضباط 
والعس��كريين المنشقين اس��توطنوا في تركيا واألردن، 
وتركوا الس��احة خالية لكل م��ن هب ودب من المرتزقة 
وعصابات داعش والنصرة التي باتت تسيطر على أغلب 
المناط��ق المحررة، ولي��س لهم أي س��لطة أو رأي لدى 

كتائب الداخل.
الس��ؤال المط��روح والمش��روع من أي��ن لداعش، 
والنصرة، والكتائب المتش��ددة كل هذا التمويل، وهذه 

األس��لحة الحديثة والمتط��ورة التي تدخل جه��ارًا أمام 
أعي��ن النظ��ام والمجتمع الدول��ي الذي م��ا انفك يقول 
انه يراقب الوض��ع عن كثب، داعش وفكرها المتش��دد 
المرفوض كليًا من الس��وريين عمومًا والسنة خصوصًا، 
ألنه��م باتوا يدركون خطورة ه��ذه التنظيمات الممولة 
دولي��ًا، وم��ا ترتكبه من جرائ��م ومذاب��ح وتنكيل بحق 
المدنيين والس��نة تحديدًا باس��م الدين والشريعة التي 
ال يمت��ون لها بصل��ة، وما تقوم به من تخريب لنس��يج 
المجتمع السوري من خالل إقامة الخالفة » مهزلة القرن 
الواح��د والعش��رين » ويتبعها الكثي��رون إلقامة إمارات 

ودويالت تذهب بالبلد إلى مصير مجهول. 
وهل أوحي خارجيًا لالئتالف والمجلس الوطني من 
قبله باإلعالن عن دعمهم للنصرة وداعش إليجاد حاضنة 
شعبية لهم قبل أن تتكشف حقيقة هذه التنظيمات على 
المأل، وه��ل المطلوب أميركيًا وإس��رائيليًا وإيرانيًا اآلن 
أن يبقى اإلرهاب ويزده��ر ويتمدد في المنطقة، إليجاد 
المبررات إلح��راق المنطق��ة برمتها، والت��ي نراها اآلن 
مش��تعلة من س��ورية إلى العراق إلى فلسطين بمحرك، 
وإدارة واحدة، وأين أمي��ركا » صانعة القاعدة واإلرهاب 
في العالم » التي احتلت أفغانس��تان والعراق ودمرتهما 

بحجة مكافحة اإلرهاب مما يحصل اآلن.
ما يحصل اآلن هو إش��عال المنطقة وخلط األوراق 
لتحويل األنظ��ار عن تم��دد االحتالل اإليران��ي وإحكام 
س��يطرته عل��ى المنطق��ة بدع��م أميركي وإس��رائيلي 
وروس��ي، ولن يستفيق العرب كعادتهم إال وقد أصبحت 
بالد الشام التي كانت مركزًا ومنبعًا للحضارات، ومطمعًا 
ل��كل الغزاة والمس��تعمرين عبر التاريخ، أث��رًا بعد عين، 
وتحتاج مئات الس��نين لتنهض من جديد إذا سُمح لها 
بالنهوض، إال أن ما ال يدركونه أن الحريق لن يقف على 
حدود بالد الشام وس��يطال العالم بأسره، وأن الشعوب 

التي تستفيق وتثور ال يمكن أن تهزم.
الكل يقات��ل لتحقيق مصالح سياس��ية واقتصادية 
ومادي��ة وآخر همه الوط��ن، وحدهم الفق��راء من يدفع 
الضريب��ة والثمن األغلى، وهم ال يريدون س��وى وطن، 
فقط وطن، يعيش��ون فيه بحرية وكرامة وسيكون لهم 

ذلك عاجاًل أم آجاًل.

اإذا اأردت
الق�ساء على ثورة 
اأغرقها باملال
  زليخة سالم


