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دمشق - زليخة سالمأخ
اس��تطاعت منظم��ة الصح��ة العالمية يوم 
األربع��اء الماضي، إيص��ال 10 أطنان مترية من 
اإلم��دادات الطبية والجراحية، إلى أربع مش��افي 

شرقي مدينة حلب، عبر معبر بستان القصر.
وستس��هم هذه اإلمدادات الت��ي تم إدخالها 
بالتعاون مع الهالل األحمر السوري في مساعدة 
نحو عش��رين ألف شخص محاصرين داخل هذه 
المنطق��ة، يعان��ون من نقص حاد ف��ي األدوية 
والم��واد الطبي��ة المنق��ذة للحي��اة حس��ب بيان 

منظمة الصحة العالمية.
اله��الل  م��ع  بالتع��اون  المنظم��ة  وقدم��ت 
األحم��ر في 28 تم��وز الماضي 5 أطن��ان مترية 
من المس��اعدات الطبية إلى منطقة المعضمية 
بري��ف دمش��ق لمس��اعد نحو عش��رين ألف من 
الس��كان المحاصري��ن فيها، ال تختل��ف األوضاع 
اإلنس��انية والصحية والمعاش��ية فيها عن باقي 
المناطق التي تشهد حصارًا ممنهجًا من النظام. 
وكان��ت منظمة الصحة العالمي��ة قد قدمت 
مس��اعدات طبية منقذة للحياة من��ذ بداية العام 
الجاري ألكثر من س��بعة ماليين شخص بحاجة 
ماس��ة له��ا ف��ي جمي��ع أنح��اء س��ورية، بما في 
ذل��ك المناطق المحاص��رة التي تس��يطر عليها 

المعارضة ويصعب الوصول لها.
والمس��اعدات األخيرة ج��اءت تنفي��ذًا لقرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2165 الصادر مؤخرًا 
والذي يس��مح بإدخال المس��اعدات دون موافقة 
الحكومة عب��ر أربع منافذ حدودية في الش��مال 
لمس��اعدة أكثر من عشرة ماليين سوري بحاجة 

ماسة لها حسب إحصاءات األمم المتحدة.
في سياق آخر دخلت أولى قوافل المساعدات 
إلى المناطق التي تس��يطر عليها المعارضة في 
األردن عب��ر معب��ر الرمثا باألردن م��رورًا بمعبر 

جم��رك درعا القديم مع األردن بعد س��اعات من 
سيطرة الجيش الحر عليه.

وتش��رف هيئة الدف��اع المدن��ي والمجالس 
الثورية بالتنسيق مع الهيئات المدنية والمنظمات 
اإلنس��انية الدولي��ة إليص��ال المس��اعدات إل��ى 
مناطق درعا المحاصرة م��ن قبل قوات النظام، 

والتي باتت تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
وكان��ت منظمة الصح��ة العالمية قد نجحت 
األس��بوع الماض��ي ف��ي إدخ��ال حوال��ي 25 طنا 
من اإلمدادات المنق��ذة للحياة، وأدوية األمراض 
المزمن��ة والمحالي��ل الوريدي��ة، بم��ا ف��ي ذلك 
الفيتامين��ات المتع��ددة لألطفال، إل��ى محافظة 
 500  ،424 احتياج��ات  لتغطي��ة  تكف��ى  درع��ا، 

شخص.
إليزابي��ث ه��وف، ممثل��ة منظم��ة  وقال��ت 
الصح��ة العالمية في س��ورية، إن محافظة درعا 
تعد واحدة من أكث��ر المناطق احتياجًا للمعونات 
الطبي��ة في س��ورية، موضحة أن هذه الش��حنة 

ه��ي الثانية التي تقدمه��ا المنظمة ل درعا هذا 
الع��ام بس��بب األوض��اع األمنية الحرج��ة، حيث 
اس��تطاعت المنظم��ة، عدم الس��لطات الصحية 
المحلية والمنظمات األهلية في درعا في ش��هر 
أذار الماض��ي بمعون��ات طبي��ة تكف��ى أكثر من 

110 آالف شخص.
ويحت��اج أكثر م��ن 635، 500 ألف ش��خص 
بينهم 264 ألف من النازحين إلى إغاثة إنسانية 
وطبية عاجلة، في ظل قصف المش��افي وخروج 
خمس��ة من أصل تس��عة مش��افي من الخدمة، 
وثالث��ة منها تقدم خدم��ات جزئية وواحدة فقط 

تخدم حوالي 256 ألف شخص.
ويأت��ي دخ��ول ه��ذه القوافل تنفي��ذًا لقرار 
مجل��س األم��ن الدول��ي رق��م 2165 ف��ي تموز 
إليص��ال  بالس��ماح  يقض��ي  ال��ذي  الماض��ي 
المساعدات إلى المحتاجين في سورية عبر أربع 
معاب��ر من لبنان واألردن والع��راق وتركيا بدون 

موافقة النظام.

ع�صرة اأطنان من امل�صاعدات ت�صل اإىل �صرق مدينة حلب املحا�صرة
و25 طنًا ملناطق املعار�صة يف درعا من معرب الرمثا

حلب اأقدم مدن العامل واأريحا الفل�صطينية الثانية ودم�صق الثالثة 

وصول أول شحنة من المساعدات اإلغاثية عبر معبر جمرك درعا القديم 6 / 8 / 2014

سوريتنا – وكاالت وتقارير
خمس��ة مدن عربي��ة تصدرت قائم��ة أقدم 
م��دن العالم الت��ي مازالت قائم��ة ومأهولة في 
تقري��ر منظمة األم��م المتحدة للتربي��ة والعلم 

والثقافة اليونسكو لعام 2013.
واحتلت مدينة حلب الس��ورية المركز األول 
12200 عام، والثاني مدينة أريحا الفلس��طينية 
10600 ع��ام، تليه��ا بالمرك��ز الثال��ث دمش��ق 
عاصم��ة  أق��دم  وه��ي  ع��ام   9200 الس��ورية 
مأهولة ف��ي العالم، وفي المرك��ز الرابع مدينة 
اإلس��كندرية المصرية 7900 عام، وفي المركز 

الخامس مدينة الالذقية 7300 عام.
المنظم��ات الدولية المعني��ة بالحفاظ على 
التراث واألواب��د التاريخية والدول المهتمة بذلك 
لم تس��اهم ف��ي وقف دمار مدينة حلب بش��كل 
ممنهج بش��رًا وحجرًا، استهدف أسواقها القديمة 
األثري��ة، وجوامعها وكنائس��ها األثرية، وبيوتها 
القديمة التي تعود إلى مئات الس��نين، ولوحاتها 
الفسيفسائية، وتدمير بنيتها التحتية ومناطقها 

الصناعية بالبراميل المتفجرة والصواريخ. 

يذك��ر أن أكث��ر من 80 % من أث��ارات مدينة 
حل��ب تحولت إل��ى ركام بفعل برامي��ل النظام، 
وقذائ��ف داعش والنصرة، وبعضها تم س��رقته 
ونهبه وبيعه وتهريبه إلى خارج س��ورية لبيعه، 
وأصبحت تجارة اآلثار في جميع مناطق س��ورية 

تجارة رائج��ة ورابحة لكتائ��ب داعش والنصرة، 
وتج��ار الح��روب، وش��بيحة النظام، وإذا اس��تمر 
الوضع المأس��اوي في حلب على حاله، فستفقد 
المدينة العريقة هويتها الحضارية واإلنس��انية 

والتاريخية. 

أحد أسواق حلب القديمة | نيسان 2014
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الإعالميون والنا�صطون يف دير الزور بني النظام وداع�ش
دير الزور – سعد عبد الحكيم

بدول��ة  واالعت��راف  ال��والء،  عل��ى  القس��م 
الخالف��ة والمبايعة بيعة ع��وام لجميع الراغبين 
باالس��تمرار ف��ي العم��ل اإلعالم��ي، واالعتراف 
بمصطل��ح » الدولة اإلس��المية » وكل تس��مية 
أخ��رى تعتب��ر مرفوض��ة تمامًا كتنظي��م الدولة 
أو ما يس��مى بالدول��ة أو » داع��ش »، واالمتناع 
ع��ن التعام��ل م��ع القن��وات المتلف��زة بش��كل 
قطع��ي، وع��دم المش��اركة بالمداخ��الت عليها، 
ه��ي الش��روط الت��ي أبلغتها داع��ش إلعالميي 

وناشطي ديرالزور.
المس��ؤول ع��ن اإلعالم ف��ي تنظيم داعش 
»أب��و أنس المصري« أبلغ ع��ددًا من الصحفيين 
والناش��طين اإلعالميي��ن في مدينة دي��ر الزور 
التقي��د  عليه��م  أن  معه��م،  اجتماع��ه  خ��الل 
بالش��روط واألح��كام في حال أرادوا االس��تمرار 

في العمل اإلعالمي في المحافظة 
الش��روط  ضم��ن  م��ن  داع��ش  وتس��مح 
المفروض��ة بإعط��اء الص��ور واألخب��ار العاجلة 
للوكاالت بش��كل فوري، أم��ا التقارير المصورة 
ومقاط��ع الفيدي��و أو التقاري��ر المكتوبة، فيجب 
إرس��الها وأخذ موافقة المكت��ب اإلعالمي عليها 

قبيل إرسالها.
ويعم��ل تنظي��م داع��ش عل��ى ب��ث ص��ور 
وفيديوه��ات مرعب��ة ع��ن تنفيذه قط��ع رؤوس 
وبت��ر أعض��اء في دي��ر ال��زور والرق��ة ومناطق 
أخرى م��ن خالل مواقعه على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي، ومنتديات المتش��ددين المناصرين 
ل��ه، وبلغ��ات مختلفة، لب��ث الرعب ف��ي نفوس 
الناس والناش��طين واإلعالميي��ن ودفعهم على 
الرض��وخ لوج��وده ف��ي المناطق التي يس��يطر 

عليها.

وعم��ل التنظي��م م��ن بداي��ة دخول��ه على 
مالحق��ة الناش��طين واإلعالميي��ن واختطافهم 
وتعذيبهم وقتلهم، واس��تهداف ضباط وعناصر 
الجي��ش الح��ر وخاص��ة المعتدلي��ن منه��م، أو 
الفاعلي��ن ض��د النظ��ام، بط��رق مش��ابهة لم��ا 
يفعله النظام في مناطقه باس��تهداف ومالحقة 
اإلعالميين واعتقاله��م، وقتلهم تحت التعذيب، 
م��ا أظهر تحالف غير معلن م��ن النظام وداعش 

إلخفاء الحقائق وطمسها.
واحتجاجًا على الشروط التي فرضها داعش 
عل��ى اإلعالميين قدم فري��ق فضائية دير الزور 
»الت��ي انطلق��ت بعد أش��هر من ان��دالع الثورة« 
اس��تقالته م��ن عمل��ه بع��د ي��وم م��ن االجتماع 
م��ع »أب��و أنس المص��ري« المس��ؤول اإلعالمي 
للتنظي��م في بي��ان لم يبين مالبس��ات وظروف 
االس��تقالة، حيث جاء في البي��ان »نتقدم إلدارة 

القناة باس��تقالتنا هذه من العمل؛ وذلك بس��بب 
الظ��روف والتط��ورات الحاصل��ة بمحافظ��ة دير 

الزور«.
هذا وقد وثقت لجنة الحريات الصحفية في 
رابط��ة الصحفيي��ن الس��وريين، المعنية برصد 
وتوثيق االنتهاكات بحق الصحفيين والنش��طاء 
اإلعالميي��ن ف��ي س��وريا استش��هاد ناشِ��طين 
إعالميي��ن خ��الل ش��هر تم��وز الماض��ي ليرتفع 
بذلك ع��دد ضحايا اإلع��الم إل��ى )246( إعالميا 
من��ذ آذار 2011، وق��د رص��دت اللجن��ة إضاف��ًة 
إل��ى ذل��ك مجموعة أخ��رى من عملي��ات احتجاز 
إلعالميين نفذتها ميليش��يا »اآلسايش« التابعة 
لح��زب االتح��اد الديمقراط��ي، وانته��اكات بحق 
اإلعالميين ف��ي المناطق الخارجة عن س��يطرة 

النظام أو تلك التي لهُ وجود غير ظاهر فيها.

ا�صت�صهاد الإعالمي اأ�صعد بجروك اإثناء 
حماولته توثيق ق�صف مدينة حريتان

استش��هد الناش��ط اإلعالمي أس��عد بجروك يوم الثالث��اء الماضي 5 / 
آب متأث��رًا بجراح��ه التي أصيب به��ا يوم األحد وهو يح��اول توثيق قصف 

الطيران على ساحة الشهداء في مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي .
وكان الش��هيد بجروك قد أسس ش��بكة حريتان نيوز لنقل أخبار ريف 
حلب الش��مالي، وأسس مجلة "ش��امنا" وكان مديرًا لها، وله نشاطات عدّة 

في المجال اإلعالمي .
كما عمل الشهيد تحت اسم مستعار "أسعد زيدان" لتوثيق االنتهاكات 

بحق المدنيين. 

الإعالمي اأن�ش �صليمان الطالب
�صهيدًا حتت التعذيب 

نع��ى المكت��ب اإلعالمي لمدينة حم��ص يوم االثني��ن الماضي 4 / آب 
استش��هاد الناشط اإلعالمي والميداني »أنس س��ليمان الطالب« أبو مالك 

الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام.
والشهيد أبو مالك مواليد 1988 من حي دير بعلبة، من الناشطين في 

المجال اإلعالمي في أحياء حمص.
وكان الش��هيد أنس الطالب قد اعتقل من المزارع الش��رقية لحي دير 

بعلبة بعد االجتياح الذي تعرض له الحي منذ نهاية عام 2012.
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النظام يهجر الفل�صطينيني من خميمات درعا والأردن يرف�ش دخولهم
سوريتنا – وكاالت وتقارير

أبعدت الس��لطات األردنية قسرًا أكثر من 
100 الجئ فلسطيني فروا من سورية نتيجة 
اس��تهداف مخيماتهم من قبل ق��وات النظام، 
وتمكنوا م��ن الدخ��ول األردن منتصف 2012 
بينه��م س��يدات وأطف��ال، بع��د أن كان��ت قد 
حظرت رس��ميًا دخول الفلسطينيين القادمين 

من سورية منذ شهر كانون الثاني 2013.
وجاء ف��ي تقري��ر نش��ر مؤخ��رًا لهيومن 
رايت��س ووت��ش بعن��وان "غير مرح��ب بهم: 
الفاري��ن  للفلس��طينيين  األردن  معامل��ة 
م��ن س��وريا" قي��ام األردن بتجري��د بع��ض 
أقام��وا ف��ي س��ورية  الذي��ن  الفلس��طينيين 
األردني��ة،  الجنس��ية  م��ن  عدي��دة  لس��نوات 
واحتجازه��م أو ترحيله��م إل��ى س��ورية دون 
وثائق ثبوتية، حيث تتع��ارض معاملة األردن 
المتشددة للفلس��طينيين الفارين من سورية 
م��ع معاملت��ه للمواطني��ن الس��وريين، الذين 
سُ��مح لما ال يقل عن 607 آالف منهم بدخول 

البالد منذ بدء األحداث فيها.
األردن ليست الدولة الوحيدة التي فرضت 
قيودًا عل��ى دخ��ول الفلس��طينيين القادمين 
من س��ورية فمعظم الدول المجاورة باستثناء 
تركي��ا، فرض��ت قي��ود مش��ددة عل��ى دخول 
الفلس��طينيين الفارين من س��ورية، تاركين 

اآلالف عالقين في مواجهة أخطار جمة.
وطالب��ت هيومن رايتس ووتش الحكومة 
األردني��ة بإلغ��اء الحظ��ر الذي فرضت��ه على 
دخ��ول الالجئي��ن الفلس��طينيين ووض��ع حد 
لترحيل الفلس��طينيين القادمين من سورية، 
ويتعي��ن على البل��دان المجاورة كله��ا احترام 
حقوق الالجئين الفلس��طينيين ف��ي التماس 
األم��ن واللج��وء خ��ارج س��ورية، طالم��ا ظلوا 

يواجهون انعدام األمن واالضطهاد هناك.
وتق��وم ق��وات األم��ن األردني��ة باحتجاز 
وترحي��ل فلس��طينيين مم��ن يدخل��ون م��ن 
المعاب��ر الحدودية غير الرس��مية باس��تخدام 
وثائق ثبوتية سورية مزورة، أو ممن يدخلون 
بطري��ق غير مش��روع عبر ش��بكات التهريب، 
وتسمح رسميًا بدخول الفلسطينيين القادمين 
م��ن س��ورية من حامل��ي الجنس��ية األردنية، 

لكنه بالممارس��ة منعت دخول الفلس��طينيين 
الذين انتهت صالحية وثائقهم األردنية، وفي 
بعض الحاالت جردتهم من الجنسية األردنية 

تعسفًا وأعادتهم قسرًا إلى سورية.
وت��م توثيق قي��ام األردن بترحيل س��بعة 
فلس��طينيين قادمين من س��ورية قس��رًا في 
إل��ى  آخري��ن  أربع��ة  ونق��ل  و2014،   2013
"سايبرس��يتي"، وه��و مرف��ق احتج��از مغلق 
ف��ي  والس��وريين  الفلس��طينيين  لالجئي��ن 
ش��مال األردن، وف��ي ح��االت الترحي��ل قامت 
الس��لطات األردني��ة بفصل وترحي��ل الرجال 
الفلسطينيين بعيدًا عن أسرهم، تاركة األسر 

في بعض الحاالت دون عائلها الرئيسي.
وتنتهك عملي��ات الترحيل الت��زام األردن 
الدولي بع��دم اإلعادة القس��رية، وهو الحظر 
المفروض ف��ي القان��ون الدولي عل��ى إعادة 
الالجئين وملتمس��ي اللجوء إلى أماكن يتهدد 
فيه��ا الخطر حياتهم أو حريته��م، أو إعادة أي 

شخص معرض لخطر التعذيب.
وكان رئي��س الدي��وان الملك��ي ورئي��س 
ال��وزراء األس��بق فاي��ز الطراونة ق��د قال عن 
سياس��ة عدم السماح بالدخول إن تدفق أعداد 
كبيرة من الفلسطينيين من سورية من شأنه 
تغيير التوازن الس��كاني في المملكة والتأثير 
على اس��تقرارها، وإنه يشك في قدرة األردن 
عل��ى ترحي��ل الفلس��طينيين )وه��م جماعة 
بال جنس��ية( بش��كل قانوني إلى سورية فور 
انته��اء األحداث هناك، إذا س��مح لهم باللجوء 

في األردن.
ورغم سياس��ة عدم القب��ول األردنية قام 
أكثر من 14 ألف فلسطيني قادم من سورية، 
حت��ى تم��وز 2014، بالتم��اس دع��م األونروا 
ف��ي األردن، ودخ��ل منهم على نح��و قانوني 
1300 ش��خص، قب��ل ش��روع الس��لطات في 
إبع��اد الفلس��طينيين على الح��دود، وقد جاء 
معظمهم من مخيمات لالجئين الفلسطينيين 
وق��رى ف��ي الجن��وب الس��وري، أو م��ن مخيم 
اليرموك لالجئين الفلسطينيين في الضواحي 
الجنوبية لدمش��ق، وكلها مناطق شهدت قتااًل 

عنيفًا.
ونتيج��ة لسياس��ة الحكوم��ة األردنية، ال 

يمتلك كثير من الفلس��طينيين القادمين من 
س��ورية أوراقًا سليمة لإلقامة في األردن، مما 
يعرضهم لالستغالل والتوقيف والترحيل. وال 
يج��رؤ الفلس��طينيون القادمون من س��ورية 
دون وثائ��ق عل��ى التم��اس الحماي��ة أو الجبر 
م��ن الحكومة األردنية ضد االس��تغالل وغيره 
من االنتهاكات، وال يمكنهم اإلقامة الش��رعية 
ف��ي المخيم��ات الرس��مية المع��دة لالجئي��ن 
الس��وريين، كم��ا ال يمكنه��م العمل بش��كل 
قانوني لكسب المال الالزم الستئجار مساكن 

خارج المخيمات.
لم تتصد الدول المانحة وهيئات المعونة 
الدولي��ة بش��كل كاف للمصاع��ب اإلنس��انية 
التي تواجه الفلس��طينيين، وال توفر لهم من 
المساعدات اإلنسانية سوى القليل، ويستبعد 
الفلس��طينيون في خطة االستجابة اإلقليمية 
لألزم��ة الس��ورية لس��نة 2014 في القس��م 
الخ��اص ب��األردن، وال تتط��رق فرق��ة العمل 
المشتركة بين الوكاالت، وهي اآللية المحلية 
للتنسيق فيما بين وكاالت المساعدات المعنية 
باالس��تجابة لالجئين الس��وريين في األردن، 
والت��ي ترأس��ها المفوضي��ة األممية لش��ؤون 
الالجئي��ن، ال تتط��رق إلى القضاي��ا المتعلقة 

بالفلسطينيين القادمين من سورية.
وقال��ت هيوم��ن رايتس ووت��ش إن على 
المس��اعدات  ووكاالت  الدوليي��ن  المانحي��ن 
حص��ول  لضم��ان  بينه��م  فيم��ا  التع��اون 
الفلس��طينيين القادمي��ن م��ن س��ورية على 
المساعدة اإلنسانية وتدابير الحماية على قدم 
المس��اواة مع الخدم��ات المقدم��ة للمواطنين 
السوريين في األردن، ويتعين على المانحين 
الدوليين رفع مس��توى المس��اعدات المقدمة 
لألردن وللوكاالت اإلنس��انية المعنية باألزمة 
الس��ورية، ويجب على البلدان خارج المنطقة 
الت��ي  للبل��دان  المالي��ة  المس��اعدة  توفي��ر 
تس��تقبل الجئين فلس��طينيين من س��ورية، 
كم��ا ينبغي لها دراس��ة الموافق��ة على إعادة 
التوطي��ن المؤقت��ة لالجئي��ن الفلس��طينيين 
المس��تضعفين، وال يتعي��ن عل��ى الالجئي��ن 
الفلس��طينيين التنازل ع��ن حقهم في العودة 
بمجرد قبول ع��رض بإعادة التوطين المؤقتة 

في بلد ثالث.

عائلة فلسطينية على الحدود مع األردن



5

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ب 4

1 آ
0 |

  )1
51

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ير 
قار

 وت
بار

أخ دمشق - أنليل فارس
قال ناشطون في دير الزور، ل�"سوريتنا"، 
إن "تنظيم الدولة اإلس��المية – داعش" تنقل 
النفط والغ��از من الحق��ول النفطية في دير 
ال��زور إلى الع��راق عبر صهاري��ج خاصة، في 
حين حذر مجلس األمن الدولي من أن أي جهة 
يتم ضبطها تتعامل في نفط من "الجماعات 

اإلرهابية" يمكن أن تواجه عقوبات.
وقال أبو عمر الديري، ناشط في ريف دير 
الزور، إنهم "يرصدون يوميًا عشرات صهاريج 
نقل البت��رول محملة بالبت��رول متوجهة إلى 
الع��راق"، الفتا إل��ى أن "المحروق��ات متوفرة 
في الدير عبر محطات تكرار محمولة أو طرق 

بدائية أو يؤتى به من العراق". 
عل��ى  س��يطر  "داع��ش"  تنظي��م  وكان 
محافظة دير الزور مؤخرًا، ما عدا أحياء قليلة 
في المدينة ومطارها، في حين كان يس��يطر 
على الرقة، حيث يقدر مجمل ما يسيطر عليه 

التنظيم من مصادر النفط السوري ب�60%.
الت��ي  النف��ط  كمي��ة  عم��ر  أب��و  وق��در 
تس��تخرجها داعش من س��وريا بنحو 25 ألف 

برميل يوميًا، ينقل معظمها إلى العراق.
وكان��ت تقاري��ر رس��مية ص��درت مؤخرًا 
أف��ادت أن إنتاج النظ��ام انخفض إلى 17 ألف 
برمي��ل، في حين بلغت خس��ائر قطاع النفط 

3.5 تريليون ليرة سورية. 
من جانب��ه، قال أبو عبداهلل، ناش��ط من 
دير ال��زور، إن "تنظي��م الدولة بدأ بالتوس��ع 
باتج��اه الحس��كة، التي تس��يطر على معظم 
 ،"YPG" مناطقه��ا ق��وات الحماي��ة الكردي��ة
لالس��تيالء على حق��ول رميالن، الت��ي كانت 
تنت��ج ف��ي ع��ام 2011 نح��و90 أل��ف برميل 

يومي��ا، وتتك��ون من 1322 بئ��رًا، إضافة إلى 
25 بئرًا من الغاز".

وكان التنظيم سيطر قبل أيام على إحدى 
القطع العس��كرية التابعة للق��وات النظامية، 
كمقدمة للس��يطرة على محافظة الحس��كة، 
وسط استنفار من قبل قوات الحماية الكردية 

لصد مقاتلي التنظيم، المتفوق تسليحا. 
أما "اإلدارة الذاتية" الكردية أنشأت نهاية 
الع��ام الماض��ي ش��ركة »توزي��ع محروق��ات 
 ،»KSC« ���الجزي��رة« المعروف��ة اختص��ارًا ب
لتمارس االختصاصات ذاتها التي كانت تقوم 
به��ا س��ابقًا ش��ركة »س��ادكوب« الحكومية، 
الس��تثمار عدة آبار بدفع ذاتي أنتجت منها ما 
يق��ارب 400 ألف ليتر من مادة المازوت يوميًا 
تبيعه��ا بس��عر 30 ليرة س��ورية للت��ر الواحد 
)في حين يباع ب�60 ليرة في مناطق النظام(، 
إضاف��ة إل��ى 150 ألف ليتر من م��ادة البنزين 
بس��عر 150 ليرة س��ورية لليت��ر الواحد)120 

ليرة في مناطق النظام(.
الت��ي  النف��ط  كمي��ة  تقاري��ر  وتق��در 
يس��تخرجها داعش من العراق ب���150-100 
ألف برميل يوميا، تباع من خالل تجار السوق 
السوداء، في إيران وإقليم كردستان وتركيا، 
بأس��عار تتراوح بي��ن 15-25 دوالر للبرميل، 
ف��ي حي��ن أن الس��عر العالمي أكث��ر من 100 

دوالر للبرميل.
الدول��ي  األم��ن  مجل��س  أع��رب  ب��دوره 
مؤخ��را عن قلق��ه بش��أن تقارير أف��ادت بأن 
مقاتلين متطرفين سيطروا على حقول نفط 
وخط��وط أنابيب في س��وريا والع��راق وحذر 
من أن أي جهة يتم ضبطها تتعامل في نفط 
م��ن "الجماع��ات اإلرهابية" يمك��ن أن تواجه 

عقوبات.

وقال المجلس ف��ي بيان إن أي تجارة في 
النفط مع الدولة اإلس��المية أو جبهة النصرة 
المرتبط��ة بالقاع��دة تمثل انته��اكا لعقوبات 
األمم المتحدة ألنه تم إدراج الجماعتين على 

القائمة السوداء.
وجاء ف��ي البيان الذي صاغته روس��يا أن 
المجل��س "ين��دد بقوة بأي تعام��ل في تجارة 
مباشرة أو غير مباشرة في النفط من سوريا 
والعراق يش��مل ه��ذه الجماع��ات اإلرهابية" 
و"يؤكد على أن مثل ه��ذه التعامالت تنطوي 
على دعم مال��ي لإلرهابيين وربما تؤدي إلى 

إدراج المزيد في قوائم العقوبات."
وجاء ف��ي البيان إن مجلس األمن "يراقب 
بقل��ق أي حقل نفط وبنية أساس��ية مرتبطة 
به تس��يطر عليه��ا منظمات إرهابي��ة يمكن 
أن يدر دخال مادي��ا لإلرهابيين وهو ما يدعم 
جهوده��م لتجنيد أش��خاص بينه��م مقاتلون 
إرهابي��ون أجانب ويعزز قدراتهم على العمل 
لتنظيم وتنفيذ هجم��ات إرهابية"، منبها كل 
ال��دول إلى ض��رورة التأكد م��ن أن مواطنيها 
أو رعاياه��ا داخ��ل األراض��ي ال يتعاملون في 
النفط مع الدولة اإلسالمية أو جبهة النصرة.

وكان��ت تقارير أف��ادت أن تنظيم "الدولة 
اإلس��المية-داعش" تجن��ي يومي��ًا أكث��ر من 
م��ا  النف��ط،  مبيع��ات  ج��راء  دوالر  ملي��ون 
يجعل��ه يتص��در "التنظيم��ات اإلرهابية" من 
جه��ة التموي��ل الذاتي، إضافة إلى المس��احة 

الجغرافية التي تسيطر عليها".
يش��ار إل��ى أن خب��راء ف��ي النف��ط كانوا 
ق��د قّللوا م��ن أثر مبيعات تنظي��م الدولة في 
الس��وق السوداء على س��وق النفط العالمي، 
األص��ل  ف��ي  كان  المب��اع  النف��ط  أن  حي��ث 

لالستهالك المحلي. 

العراق اإىل  تنقل  يوميًا  �صوري  نفط  برميل  األف   25
داع�ش ت�صعى اإىل ال�صيطرة على حقول رميالن يف احل�صكة

حقول النفط التي يسيطر عليها تنظيم داعش
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انت�صار حالت التهاب الكبد الوبائي وال�صل 
نداءات ا�صتغاثة من الغوطة ال�صرقية لإنقاذ األف املدنيني من احل�صار

سوريتنا – وكاالت وتقارير
أطلق��ت مجموع��ة م��ن النق��اط الطبي��ة 
المنتش��رة في مدن وبلدات الغوطة الش��رقية 
في ريف دمش��ق العديد من نداءات االستغاثة 
بع��د أن س��اءت األمور المعيش��ية إل��ى درجة 
خطي��رة نتيجة الحصار الجزئ��ي والكامل الذي 
تخض��ع له تل��ك المدن والبلدات من��ذ أكثر من 

عام، 
وأدى نق��ص الغ��ذاء الكاف��ي وقّل��ة تنوع 
ال��وارد الغذائ��ي إل��ى اإلصابات بحاالت س��وء 
التغذي��ة، الت��ي أدت بدوره��ا إل��ى انخف��اض 
الغوط��ة  مواطن��ي  ل��دى  المناعي��ة  الس��وية 
الش��رقية، ونتج عنه ظهور أمراض كثيرة كان 
على رأس��ها مرض التيفوئيد / الحمّة التيفية 
/ والذي يعتبر التلوث في الطعام ومياه الشرب 
من األس��باب الرئيس��ية النتش��اره إضافة إلى 
مرض الته��اب الكب��د الوبائي بأنواع��ه )إيه - 
بي - س��ي( ومرض الس��ّل، والحل��ق النطاقي 
وهو أحد األمراض الجلدية الذي بدأ باالنتشار 

والظهور في الغوطة.
ونقل مرك��ز توثيق االنته��اكات في بيان 

له عن الطبيب ماجد أبو علي مس��ؤول العالقات 
الخارجية في المكتب الطبي الثوري الموحد في 
الغوطة الش��رقية قول��ه: أن الص��ادّات الحيوية 
المعروفة لمكافحة مرض التيفوئيد غير متوفرة 
بش��كل كاف ف��ي الغوط��ة الش��رقية الخاضعة 
لحصار قوات النظام أكثر من عام ونصف العام، 
موضحًا أن التيفوئيد غير قاتل ونس��بة الوفيات 
فيه أقل بكثير من أمراض السل، والتهاب الكبد 
الوبائ��ي مثال، إال في حال��ة معاناة المريض من 

نقص كبير في المناعة.
وأشار الطبيب ماجد إلى أنه تم الكشف عن 
إصابة ما اليقل ع��ن ثالثة آالف حالة في عموم 
م��دن وبل��دات الغوط��ة بم��رض التيفوئيد منذ 
بداية العام الجاري أغلبه��م من الفئات العمرية 
المتوس��طة واألكبر عم��رًا، وقلة م��ن األطفال، 
مع مالحظة انتش��ار حاالت اإلس��هال وااللتهابات 
المعوية بش��كل كبير جدًا لدى األطفال ألسباب 
متع��ددة خّلفها جميع��ًا انخفاض س��وية نظافة 
األطعم��ة والمي��اه نتيج��ة للحص��ار واس��تخدام 
مص��ادر غير صحيح��ة لمياه الش��رب والتنظيف 
مؤك��دًا أن التح��دّي األكب��ر لألطب��اء يكمن في 
األع��داد الكبي��رة للمرض بس��بب الع��دد الهائل 
للس��كان وصعوبة توفي��ر الكميّ��ة الالزمة من 
ال��دواء لجمي��ع المصابي��ن ف��ي ه��ذه الظ��روف 

السيئة بسبب الحصار"
وح��ول مرض الس��ل المع��دي والقاتل قال 
أح��د األطب��اء: أن ه��ذا المرض يس��تدعي حالة 
ط��وارئ في ح��ال انتش��اره ف��ي أي مجتمع ألن 
نس��بة الوفيات فيه عالية ج��دًا وتصل إلى أكثر 
م��ن %50 في حال عدم توفر العالج، وهو يحتاج 
إل��ى ع��الج نوعي ج��دًا، فصادّات مرض الس��ل 
ال تب��اع ف��ي الصيدلي��ات العادية ويمن��ع تداوله 
بش��كل كبير، حيث أنّه عادة يتمّ الحفاظ عليه 
ف��ي ظ��روف معينة لمنع تش��ّكل أيّة "سالس��ل 
معنّ��دة" حول��ه، وهذه الص��ادات ال تب��اع وإنّما 
ت��وزع ع��ن طري��ق منظم��ة الصح��ة العالمي��ة 
والمراكز التابعة لها عادة، أو وزارات الصحة في 
الدول، أو مستوصفات الهالل األحمر أو الصليب 
األحمر، وعمليًا هي أدوية معدومة في المناطق 
المحاص��رة، وخاصة الغوطة الش��رقية، بعكس 
أدوية م��رض التيفوئي��د التي يمك��ن الحصول 

عليها بطرق مختلفة.
وأوضح أنه تم تشخيص أكثر من مئة حالة 
في الغوطة الشرقية، وربما هناك مئات الحاالت 
األخرى لم نس��تطع الوصول إليها بسبب ضعف 
اإلمكاني��ات أواًل وبس��بب طبيعة الم��رض ثانيًا، 
فهو من األم��راض التي يمرّ بحاالت كامنة فهو 
غير ظاهر عند الكثير من المرضى بس��بب عدم 
ظه��ور أعراضه بالرغم م��ن أّن المريض يكون 
حام��اًل "لعصي��ات الس��ل" ع��دا عن الخ��وف من 
انتقال الم��رض برذاذ اللعاب م��ن مريض آلخر 
في حاالت الس��ل الرئوي، ولكن بسبب الظروف 
الصعب��ة التي يمرّ به��ا المدنيون ف��ي الغوطة 
الش��رقية وع��دم توف��ر الوق��ود الكاف��ي لغلي 
الطعام مثاًل وانعدام توفر مياه الشرب النظيفة 
أو مي��اه نظيف��ة لغس��ل الخض��روات والفواكه، 
كل هذا أدى إلى انخف��اض المناعة لدى معظم 
س��كان الغوط��ة وأصبح��وا عرض��ة للعديد من 

األمراض منها مرض السّل. 
وقد انتش��رت في الغوطة الش��رقية مؤخرًا 
مئات الحاالت لمرض الته��اب الكبد الوبائي نوع 
)إيه( أو ما يس��مّى باليرقان، وه��و النوع األكثر 
انتش��ارًا في الغوط��ة مقارنة م��ع نوعي )بي – 
س��ي( واألنواع األخرى له، وهو مرض بطبيعته 
ال يمتل��ك بروتوك��واًل عالجي��ًا م��ا خال تحس��ين 
الحال��ة الصحيّة للمريض، أو الس��وية الصحيّة 
الت��ي يعي��ش فيه��ا المري��ض وذلك م��ن خالل 
تحس��ين الظروف الطبّية المحيط��ة بالمريض 
إضاف��ة إلى تحس��ين نوعية الطع��ام والحصول 
على ظروف راحة مناس��بة، وجميع هذه األسباب 
منعدمة في الغوطة التي بلغت نس��بة اإلصابات 
بهذا النوع )إيه( أالف الحاالت المس��جلة ش��هريًا 

بطريقة يصعب إحصائها.
وهنال��ك ن��وع آخر ش��ائع جدًا ف��ي الغوطة 
الش��رقية وهو م��ا يس��مّى )اليرقان ال��والدي(، 
وف��ي حاالت اإلصاب��ة بنوعي )بي – س��ي( هذه 
الحالتين تعتبران من الح��االت المميتة ال يكفي 
فيهما تحس��ين ظ��روف الصحي��ة للمصاب ألنها 
تعتم��د على نوع معين " غير متوفر في الغوطة 
" م��ن البروتوك��والت العالجية، عل��ى أّن هنالك 
ع��دة ح��االت ت��مّ رصدها مؤخ��رًا ف��ي الغوطة 
الش��رقية من مدنيين مصابي��ن بالنوع المميت 
له��ذا المرض وخاصة في أواخ��ر العام الماضي، 

حي��ث كان الرص��د يتمّ عن ط��رق فحص جميع 
عين��ات الدم المنقولة، إال أنّ��ه ومنذ بداية العام 
الجاري لم تع��د المراكز الطبيّة ق��ادرة إاّل على 
عملية تحلي��ل الزمرة الدموي��ة فقط وذلك في 

حاالت نقل الدم.
و قال أحد األطباء لمركز توثيق االنتهاكات: 
في ح��االت اإلصابة بالنوع المميت اللتهاب الكبد 
يُص��اب المريض بما يس��مّى "التليّف الكبدي" 
وه��و ينتقل بالدم بش��كل رئيس��ي وأيضًا عن 
طري��ق التواص��ل الجنس��ي، ف��إذا كان ال��زوج 
مصابًا به فإّن الزوجة سوف تصاب غالبًا بنفس 
الم��رض، وفي حالة الغوطة الش��رقية تم رصد 
العديد م��ن حاالت اإلصابة بنوعي )بي – س��ي( 
عب��ر عمليات نقل ال��دم، إاّل إّن النس��بة الكبيرة 
للمصابي��ن م��ن الحاملين لفيروس الن��وع )إيه( 
وه��و النوع الغي��ر مميت ولكن رغ��م ذلك فإنّنا 

نحتاج إلى رعاية صحيّة عاجلة لمئات الحاالت.
وأك��د العديد م��ن األطباء في ه��ذه النقاط 
أن جمي��ع األم��راض اآلن��ف ذكرها، ه��ي نتيجة 
انخفاض السوية المناعية للسكان، وذلك بسبب 
الحصار المف��روض على مدن وبل��دات الغوطة 
الش��رقية منذ ش��هور مديدة ومنع دخول المواد 
الطبيّ��ة والغذائية بش��كل طبيعي في سياس��ة 
ممنهج��ة قديم��ة / جديدة تتبعها ق��وات النظام 
إلخض��اع المناط��ق الثائرة لس��يطرتها، وهو ما 
أدى ب��دوره إلى انخفاض الوارد الغذائي، إضافة 
إل��ى صعوبة الحصول على النظافة الش��خصية 
التي يس��تحيل عل��ى المدنيين الحص��ول عليها 
بس��بب عدم توافر الوقود الذي يس��تخدم أيضًا 
ف��ي غلي الطع��ام، إضاف��ة إلى قط��ع الكهرباء 
م��ن قبل قوات النظ��ام عن جميع م��دن وبلدات 
الغوطة، وندرة المياه النظيفة للشرب أو لغسل 
الخض��روات والفواك��ه، كم��ا أدّى اعتماد بعض 
المدنيين إلى استخدام حطب األشجار إلى تدمير 
كبير في أش��جار الغوطة، واضطر بعد المدنيين 
في مناطق أخرى من الش��رب من مياه السواقي 
بس��بب عدم القدرة على س��حب المياه الجوفية 

كما في حالة منطقة زبدين.
يذك��ر أن معظ��م األراض��ي الزراعي��ة ف��ي 
الغوطة الش��رقية تسقى بمياه الصرف الصحي 
بس��بب صعوبة اس��تخراج المياه الجوفية، لعدم 

توفر الوقود وارتفاع أسعاره.

مياه الصرف الصحي تسقي أراضي الغوطة الشرقية الزراعية
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تحذي��رات كثي��رة أطلقه��ا الناش��طون المدني��ون، 
ومنظمات إنس��انية وحقوقية محلية ودولية، من كارثة 
إنس��انية وبيئي��ة تته��دد عددا م��ن المناط��ق مثل حلب 
والرق��ة ودير الزور وريفي دمش��ق الش��رقي والغربي، 
ومناط��ق ف��ي درعا، م��ن قطع المي��اه والكهرب��اء أليام 
عديدة متواصلة، ما قد يتس��بب في إحياء أمراض قاتلة 
س��بق وأن اختفت من حياة السوريين، وانتشار األوبئة، 
والقضاء عل��ى ما تبقى من المحاصيل التي يقتات منها 
األهال��ي المحاص��رون، واحتراقه��ا، ناهي��ك ع��ن تلوث 
الترب��ة والمزروعات نتيجة القصف المتواصل على هذه 

المدن.
في حل��ب تتبادل الكتائب العس��كرية واإلس��المية 
في المدينة، وجبهة النصرة والهيئة الشرعية االتهامات 
ح��ول المس��ؤولية عن قطع المياه عن أحي��اء حلب، التي 
دمر القصف معظم ش��بكاتها، بعد أن قطعت »النصرة« 
المي��اه منذ أكثر من ثالثة أش��هر ع��ن مناطق في حلب 
خاضع��ةٍ لس��يطرة النظ��ام، وضخته��ا إل��ى المناط��ق 
الخاضعة لس��يطرتها وس��يطرة الكتائب اإلسالمية، في 
وق��ت يرفض فيه النظام إصالح الش��بكات التي دمرتها 
طائرات��ه وبراميله المتفجرة، مما جع��ل جميع األطراف 

تعبث بشبكات المياه.
ويلجأ األهالي خالل فترة االنقطاع، إلى المس��اجد، 
يقف��ون طوابي��ر طويل��ة يحمل��ون »بدونات�«�ه��م التي 
أصبحت مظهرًا م��ن مظاهر المدينة، إضافة إلى اللجوء 
إلى م��ا تبقى من اآلب��ار الموجودة، والت��ي يُتخوف من 
ع��دم صالحيتها للش��رب نتيجة تلوث بعضه��ا، ما ينذر 

بانتشار أمراض وبائية.
مدين��ة الرق��ة بدوره��ا ليس��ت ف��ي أفض��ل حال، 
فق��د حذر الناش��طون م��ن أن انقطاع المي��اه والكهرباء 
سيتس��بب بكارثة إنس��انية، مع ارتفاع درج��ات الحرارة 
وموج��ات الغبار الت��ي تمر بالمدينة بي��ن الحين واآلخر، 
وخاص��ة بعد انخفاض منس��وب المياه في س��د الفرات، 
األم��ر الذي ينبئ بخروج��ه من الخدمة قريب��ًا، علمًا أنه 
المصدر الوحيد لمياه الش��رب والري في الرقة، وخروجه 
فعلي��ًا م��ن الخدمة س��يكون إذا ما حدث، كارثة س��تهدد 

حياة مئات اآلالف من السكان والنازحين إلى المدينة.
انقط��اع الكهرب��اء ش��به المتواصل ف��ي المدينة، 
وعدم وجود المحروقات الكافية لتشغيل المولدات ينجم 
عنه انقطاع المياه بشكل شبه تام، ألن انقطاع الكهرباء 
لمدة س��اعة واح��دة يتس��بب بانقطاع المي��اه لمدة أربع 
س��اعات على األقل، وه��و الوقت الذي تس��تغرقه إعادة 
تش��غيل وضغط الش��بكة، حس��ب مدير مؤسسة المياه 

بالمدينة.
أزم��ة المي��اه تعان��ي منها بع��ض أحي��اء العاصمة 
دمش��ق أيضًا، نتيجة انقطاع الكهرباء لس��اعات طويلة، 
ما يؤدي إلى توقف محطات الضخ، ويضطر األهالي إلى 
ش��راء المياه من الصهاريج الجوالة، التي تستغل حاجة 

المواطنين، برفع األسعار إلى مستويات غير مقبولة.
ويس��تخدم النظ��ام ف��ي المنطق��ة الجنوبي��ة من 
دمش��ق، وريفي دمشق الش��رقي والغربي، الخاضعَين 
لس��يطرة المعارض��ة، قط��ع المي��اه والكهرباء كس��الح 
عقاب جماعي لألهالي المناهضين لحكمه، بعد سياسة 
التجوي��ع والحصار التي يتبعها منذ أكثر من عام ونصف 

العام.
ويهدد ش��ح المياه المنطقة الجنوبية من دمش��ق، 
الت��ي ال يصله��ا الماء س��وى س��اعتين في الي��وم، وفي 
الغال��ب تكون خفيف��ة ومحملة برائحة ول��ون كريهين، 
حس��ب الناش��طين في مخيم اليرموك، م��ا يعني وجود 
ح��االت تل��وث فيه��ا، ورغ��م هذا يضط��ر األهال��ي إلى 
اس��تخدامها لعدم وجود بديل في ظل انقطاع الكهرباء، 
وعدم القدرة على اس��تخدام المضخ��ات، هذا كله فاقم 
األزمة التي طالت كذلك مش��اريع االس��تصالح الزراعي 
الت��ي عمل��ت المنظم��ات اإلغاثية عل��ى إنش��ائها لتلبية 
ومس��تلزماتهم  المحاصري��ن،  المواطني��ن  احتياج��ات 
الغذائي��ة، في المخيم الذي فاق عدد ش��هداء الجوع فيه 
عتبة المئة ش��خص، المش��اريع ه��ذه، يتهددها انقطاع 
المي��اه بالخطر، إذا لم تكفِ المي��اه الجوفية التي اعتمد 

الناشطون على استخدامها في الري.
وكان أح��د العاملي��ن ف��ي جمعي��ة اله��الل األحمر 
الفلس��طيني داخل مخيم اليرموك، قال سابقًا لمنظمة 
العف��و الدولي��ة إن »الن��اس غي��ر قادري��ن عموما على 
الحص��ول على كمي��ات كافي��ة وآمنة من مياه الش��رب، 
والمياه ال تتوفر عبر الصنبور إال ساعة واحدة يوميا عقب 
الض��رر الذي لحق بش��بكة أنابيب المياه ف��ي اليرموك، 
ج��راء القصف المدفع��ي المتكرر الذي وق��ع في كانون 
األول 2013 أو نحو ذلك، كما تتوفر في بعض المناطق 
آبار مياه ولكنها تستلزم توفير كميات كبيرة من الديزل 
من أجل ضخ الماء، ناهيك عن عدم صالحيتها للش��رب، 
كونه��ا تحتوي على جزئيات الرمل التي تس��بب اإلصابة 

وفق ما قيل بحصى في الكلى وأوجاع في المعدة«.
وأض��اف: »لقد صاح��ب تفاقم أزمة المي��اه، ارتفاع 
ح��االت التهاب المس��الك البولية، حيث تُكتش��ف حوالي 
50 حالة جديدة أس��بوعيًا، باإلضافة إلى اضطرار الناس 
للترش��يد ف��ي اس��تهالك المي��اه ألغ��راض االس��تحمام 
والنظاف��ة، األمر ال��ذي تس��بب بإصاباته��م باألمراض 

الجلدية المُعدية«.
لك��ن الحاج��ة تبق��ى أم االختراع، وتجدي��د الطرق 
القديمة في الري هو ما فعله س��كان الغوطة الشرقية، 
م��ن خ��الل مش��اريع الكباس��ات اليدوي��ة، الت��ي قدمها 
)ملتق��ى أهالي دوما( و)مؤسس��ة س��نابل(، الس��تخراج 
المي��اه الجوفية م��ن اآلبار التي تم حفره��ا بعد انقطاع 
المياه والكهرباء بش��كل كامل عن الغوطة، وذلك لس��د 
حاج��ة األهالي من المياه، وري األراض��ي الزراعية التي 
يتم العم��ل عليها، لتلبية االحتياج��ات الغذائية في ظل 

الحصار الخانق، وواقِع منِع إدخال المواد الغذائية إليها.
وفي حين رأت الشبكة الس��ورية لحقوق اإلنسان، 
أن قضي��ة قط��ع المي��اه عن بع��ض المدن في س��وريا، 
تحولت إلى س��الح بي��د األطراف المتحاربة، تس��تخدمه 
للضغ��ط عل��ى بعضه��ا البع��ض، ليدف��ع المواطن��ون 
المدني��ون الثم��ن، اتهمت النظام الس��وري بقطع المياه 
بشكل كامل عن حي الحجر األسود في العاصمة دمشق 
منذ أسبوعين، ووضعت قطع النظام السوري للمياه عن 
حي جوبر الدمشقي، في سياق عقوبة جماعية لما يزيد 
على 20 ألف مواطن من أهالي الحي، أكثر من نصفهم 
نس��اء وأطف��ال، بع��د رفض أهال��ي الح��ي الدخول في 
عملي��ة هدنة مع النظام الس��وري، موضح��ة في تقرير 
لها بهذا الش��أن، أن »أحوال الس��كان تدهورت في األيام 
األخيرة على نحو كارثي، بعد أن حاول عدد من األهالي 
في األيام األولى استخراج المياه من اآلبار الموجودة في 
المنطقة، مما تس��بب في إصابة العشرات منهم بحاالت 

تسمم«.
والمعضمي��ة  داري��ا  ف��ي  األوض��اع  تختل��ف  وال 
المحاصرتي��ن، عن باق��ي المناطق التي أص��اب النظام 
ببراميل��ه المتفج��رة البني��ة التحتي��ة لش��بكات المي��اه 
والكهرب��اء فيه��ا، علم��ًا أن داري��ا تعتم��د عل��ى زراع��ة 
الخضروات لتأمين اليس��ير من الم��وارد الغذائية للبقاء 

على قيد الحياة.
وفي الزبداني، التي تش��هد انقطاعًا تامًا في المياه 
والكهرب��اء منذ أيام، يضط��ر األهالي، وخاصة النس��اء 
واألطف��ال، إلحضار المياه من مناطق بعيدة، مخاطرين 
بحياتهم بالم��رور على الحواجز التي تحي��ط بالمدينة، 
إضافة إلى جفاف المزروعات والمحاصيل، نتيجة نقص 
المي��اه، وعدم قدرة األهالي على الوصول إلى أراضيهم 

المستهدفة بالبراميل المتفجرة وقناصة الموت.
ونتيج��ة الحص��ار وقطع المي��اه والكهرب��اء، تأثرت 
أوضاع سكان الغوطة الشرقية وبقية المدن المحاصرة، 
الصحي��ة والمعاش��ية، إذ أوضح��ت طبيبة م��ن الغوطة 
الش��رقية لمنظم��ة العف��و الدولي��ة في ش��هر حزيران 
الماض��ي، أنها الحظت منذ بدء الحص��ار »بروز أعراض 
نقص في التغذية، وتراجٍع عام في صحة الناس، وظهور 
أع��راض اإلعي��اء والدوار عل��ى المزيد من األش��خاص، 
كم��ا عاودت أمراض للظهور عق��ب انقراضها قبيل عام 
2011، من قبيل الحصبة والجدري والتيفوئيد، والتهاب 
الكب��د الوبائي )أ(، وأمراض جلدية مث��ل الجرب والقمل 
والحساس��ية بأنواعها، وثمة ما يش��به االنتشار الوبائي 

اآلن، لاللتهابات والعدوى الباطنية والمعوية«.
وقال��ت الطبيبة: »نظرًا لنقص المضادات الحيوية، 
وأدوية عالج اإلس��هال وعدم توفر األمصال، ثمة العديد 
من المرضى الش��بان ُأصيبوا بالجفاف والفش��ل الكلوي 
الح��اد، مما أدى إلى وقوع عدة حاالت وفاة، معظمها بين 
األطفال )..( أثناء عملي مع الفريق الحظت تفش��ي وباء 
جدي��د ف��ي الغوطة، أال وهو الس��ل، الناج��م عن نقص 
التغذي��ة والهُ��زال الع��ام والضع��ف الذي أص��اب نظام 
المناع��ة، باإلضافة إلى غي��اب األدوية العالجية، وأعتقد 
أننا ربما سنعثر على مئات الحاالت على مستوى منطقة 

الغوطة ككل«.
وش��ّكل الرض��ع ممن هم دون الس��نة م��ن العمر، 
معظ��م حاالت الوفاة تلك، جراء عدم قدرة األمهات على 
إرضاعهم، إضافة إلى شح حليب األطفال، وآخرون توفوا 
عقب تناولهم طعاما غير صالح لالستهالك البشري، كما 
حدثت وفيات جراء النقص في أساسيات الرعاية الطبية 
)مثل النقص في بعض األدوية تحديدا، من قبيل أدوية 
عالج أمراض القلب والسكري والفشل الكلوي(، ونقص 
المعدات الطبية، من قبي��ل تلك المطلوبة أثناء عمليات 
بت��ر األعضاء، األم��ر الذي تس��بب بوف��اة البعض جراء 
إصابته��م بالغرغرين��ا، باإلضاف��ة إلى ع��دم وجود عدد 
كافٍ من الطواقم الطبية، وذلك حسب شهادة الطبيبة.

تتش��ابه المناطق المحاصرة في معاناتها من ش��ح 
الم��واد الغذائي��ة والطبية واإلنس��انية، وانقط��اع المياه 
والكهرباء واالتصاالت، وس��عي س��كانها إليجاد البدائل 
الالزمة لإلبقاء على الحياة واالس��تمرار، في ظل حصار 
يحرمهم أدنى حقوقهم كبشر قبل أن يكونوا مواطنين.

حرب املياه والكهرباء يف املناطق املحا�صرة
  دمشق - زليخة سالم

حلب - تموز 2014
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أثرت السياسة التي أتبعها النظام في محافظة 
إدل��ب والتي تقض��ي بفصل مناطق س��يطرته عن 
المناط��ق الت��ي تس��يطر عليه��ا ق��وات المعارض��ة 
على الوض��ع االقتصادي في مرك��ز المدينة وباقي 
المناطق الخاضعة لسيطرته كمدينة جسر الشغور 
وأريح��ا بع��د أن كانت هذه المناط��ق مراكز تجارية 
ت��وزع البضائ��ع والم��واد الغذائي��ة بكاف��ة أصنافها 
للكثير من الق��رى والنواحي المحيط��ة بها، فحصر 
النظام دخول وخروج الناس في كل مدينة يس��يطر 
عليه��ا عب��ر معبر واحد ه��ذا المعبر ه��و عبارة عن 
طري��ق حقلي ضيق مفتوح للمش��اة فق��ط والذين 
يخضع��ون لتفتي��ش ش��خصي دقي��ق كم��ا تفتش 
األغراض الت��ي يحملونها أما المركب��ات التي تنقل 
البضائع من وإل��ى مناطق النظام عليها التوجه إلى 
مدين��ة إدلب حي��ث هناك معبر وحيد يس��مح بمرور 
الس��يارت والت��ي تخضع أيضا للتفتي��ش عدة مرات 

على الحواجز المتواجدة عن مدخل المدينة.

النظام يعطل احلركة التجارية يف اإدلب بعد 
اأن عزل الريف عن املدينة

مر عيد الفطر مأس��اويًا عل��ى تجار مدينة إدلب 
الذين كانوا يعولون على فترة العيد التي يعتبرونها 
موس��مًا تجاري��ا، ولك��ن ه��ذا الموس��م كان مخيبا 
آلماله��م فالحرك��ة التجاري��ة كان��ت معدومة وكان 
إقب��ال الناس مقتصرا على الطعام وبعض الحوائج 
األساس��ية األخ��رى، أم��ا أصح��اب محالت األلبس��ة 
واألقمش��ة واألحذية والمفروشات كان يشتكون من 
ضع��ف الحرك��ة التجاري��ة والكثير منه��م أرجع هذا 
الضعف لعدم قدرة الناس على القدوم من المناطق 
المحررة الت��ي كانت المدينة تعتمد عليهم بش��كل 
أساسي، والحال ذاته في جسر الشغور التي هجرها 
أغلب تجارها بس��بب الضيق الم��ادي التي أصابهم 
بعد أن تعطلت الحركة التجارية في المدينة بس��بب 
الصعوب��ات التي فرضها النظام على الذين يريدون 
دخول المدينة والخروج منها، ففي جس��ر الش��غور 
معبر وحيد قرب مؤسس��ة المي��اه في المدينة يصل 
ه��ذا المعب��ر المدين��ة بالري��ف المحرر نص��ب أمام 
المعب��ر حاجز ضخم وفرز له عدد كبير من العناصر 
والخارجي��ن،  الداخلي��ن  بتفتي��ش  يقوم��وا  لك��ي 
الصعوب��ات الت��ي فرضه��ا الضابط المس��ئول عن 
المعب��ر والذي يدع��ى )أبو حيدر( جعل��ت الكثير من 
الن��اس تذهب إلى القرى المج��اورة للحدود التركية 
كسلقين ودركوش لكي يشتروا حاجاتهم، ولم تعد 
المدين��ة تس��تفيد تجاريا من س��كان الريف الغربي 
الذين مازالت قراهم تحت س��يطرت النظام والذين 
ينتمون ألقليات طائفي��ة ولكن تخوفهم من طريق 
السفر المكش��وف على قناصة المعارضة حال دون 
دخولهم المدينة، ويقول مصطفى وهو تاجر أحذية 
في جس��ر الشغور »كنت أعتمد بشكل أساسي على 
الزبائ��ن التي تأتي م��ن الريف ولكن ه��ذه الزبائن 
لم تعد تأتي إلى جس��ر الش��غور بس��بب الصعوبات 
التي يواجهونه��ا على حواجز النظام، فتراجع عملي 
بش��كل كبير، فقررت أن أصفي البضائع التي بقيت 
عن��دي لكي أغي��ر مصلحتي التي لم تعد تكس��بني 
حتى قوتي اليومي وسوف أقوم ببيع المواد الغذائية 
والمنظفات التي ال يمكن للناس أن يستغنوا عنها«.

أن التش��ديد األمني الذي يطبق��ه النظام على 
أبناء الريف المحرر في إدلب أثناء دخولهم للمناطق 
الخاضع��ة لس��يطرة النظ��ام جعل الكثير م��ن أبناء 

الريف يتجنبون الس��فر لمناطق النظام، فمن يريد 
دخول مدينة إدلب وجس��ر الش��غور وإريحا عليه أن 
يجب عن أسئلة التي سوف يتعرض لها على حواجز 
التفتيش ويجب ان يدلي عن وجهته وس��بب مجيئه، 
كما تحاول قوات النظام أن تأخذ معلومات من سكان 
المناط��ق المحررة ع��ن الوضع األمن��ي في قراهم 
وع��ن الفصائل الت��ي المتواجدة لديهم، كما يس��أل 
كل شخص عن أقربائه المنتمين للجيش الحر، فال 
ي��كاد يمر يوم وال تعتقل فيه حواجز النظام ش��بان 
م��ن أبناء المناطق المحررة بته��م متعددة إال أن آل 
الوضع ليصبح كل ش��خص ينتم��ي لعائلة معارضة 
للنظام هو مطلوب ألفرع األمن وكل ش��خص لديه 
أخ أو أبن يقاتل في وجه النظام عليه أن يحاس��ب أو 
يعتقل حتى ل��و بضعة أيام لكي يأخ��ذ منه النظام 
معلوم��ات ع��ن أقربائه، هذه العقب��ات التي وضعها 
النظ��ام ف��ي وجه أبن��اء ري��ف إدلب المح��رر جعلت 
التنقل معدوما بين الريف المحرر والمدينة وش��لت 

الحركة االقتصادية.

جتار ال�صاحل يتحكمون بالأ�صعار يف �صوق اإدلب
الصعوب��ات الت��ي يواجهه��ا أهال��ي إدل��ب أثناء 
تنقله��م بين المناط��ق الخاضعة لس��يطرة النظام 
والمناطق المح��ررة جعلت الكثير من أبناء المناطق 
المح��ررة يمتنعون عن دخول مناطق النظام إلى أن 
أصبحت حرك��ة التنقل بين مناطق النظام ومناطق 
المعارض��ة ش��به معدوم��ة، انع��دام حرك��ة التنقل 
أثر بش��كل مباش��ر على الحرك��ة الزراعية والوضع 
المعيش��ي للمزارعين حيث معظم المزارعين كانوا 
يس��وقون محاصيلهم في سوق هال مدينة إدلب أو 
س��وق هال جسر الش��غور ولكن الصعوبات الكثيرة 
الت��ي بات��ت تواج��ه الم��زارع حي��ن دخول��ه مناطق 
النظ��ام أجبرته عل��ى بيع محاصيله ف��ي محافظات 
أخرى وبأسعار ضئيلة فأصبح المزارع اليوم يتحمل 
مصاري��ف أضافية أصبحت عبئا كبي��را عليه كأجور 
الشحن المرتفعة، وبسبب عدم قدرة مزارعي إدلب 
على إدخ��ال المحاصيل الزراعية واللح��وم واأللبان 
إل��ى مناط��ق س��يطرة النظ��ام أضط��ر التج��ار في 
مناطق س��يطرة النظام إلى االعتم��اد على منتجات 
األراض��ي الزراعية في المناطق الس��احلية والريف 
الش��مالي لمدينة حماه والتي تصل إلى مدينة إدلب 
بأس��عار مرتفعة مقارنة عن مع األس��عار التي تباع 
فيه��ا في الريف المحرر لمدين��ة، ويقول عبادة وهو 

تاجر في س��وق هال إدل��ب »أصبحنا مضطرين الن 
نش��تري من تج��ار المناطق الس��احلية وباألس��عار 
التي يريدونها كونهم الوحيدين الذين يستطيعون 
إدخال محاصيلهم إلى مناطق النظام في إدلب، فانا 
أش��تري اليوم كيلو البن��دورة الس��احلية ب25 ليرة 
وه��ي تباع في ري��ف المدينة ب 10 لي��رات كما هو 
الحال للعديد من الخضروات التي نش��تريها بضعف 

السعر التي تباع فيه في ريف إدلب«.

جتار املناطق املحررة اكرب امل�صتفيدين من 
عزل مناطقهم عن مناطق النظام 

أصبح��ت المناطق المحررة ف��ي محافظة إدلب 
أكثر نشاطا وحيوية واقتصادية من مناطق النظام 
وتحس��نت الحركة االقتصادية فيها لسهولة التنقل 
بين المناط��ق المحررة ولم تع��د المناطق المحررة 
تعتم��د عل��ى مناط��ق النظام ف��ي ش��راء البضائع 
والس��لع، فحل��ت البضائ��ع التركي��ة مح��ل البضائع 
السورية التي كانت تنتج في مناطق النظام أو التي 
كانت مؤسس��ات الدولة تنتجها كاأللبس��ة واألحذية 
والمنظفات وبع��ض أصناف الم��واد الغذائية، فبعد 
إق��الع أغل��ب أهال��ي الري��ف ع��ن الن��زول لمناطق 
النظ��ام زادت الحرك��ة التجارية وفتح��ت الكثير من 
المح��الت التجارية ف��ي القرى، فف��ي عيد األضحى 
ش��هدت المناطق المحررة إقبال كبيرا على الشراء، 
ففي مدينة س��لقين المحررة كانت األس��واق تشهد 
حركة بيع وش��راء قوي��ة، هذه المدين��ة التي تخدم 
الي��وم الكثير من القرى المحيطة به��ا، ويقول عبد 
الجبار وهو صاحب محل لبي��ع المواد الغذائية »بعد 
ما فرض النظام صعوبات كثيرة على أبناء المناطق 
المح��ررة الذي��ن يري��دون دخول مناطق س��يطرته 
أصب��ح يأتي إل��ي زبائن من ريف مدين��ة إدلب ومن 
ريف جس��ر الش��غور وأريحا ومنهم تجار يش��ترون 

بالجملة«.
يش��تكي الكثي��ر م��ن التج��ار والمزارعين في 
المناطق المح��ررة من الحواجز الكثيرة التي تعرقل 
تس��ويق بضائعه ومزروعاتهم، كما يش��تكي تجار 
الري��ف الش��مالي ف��ي محافظ��ة إدل��ب م��ن بعض 
الحواج��ز التي تدع��ي انتمائها للجي��ش الحر والتي 
توق��ف الس��يارات المحمل��ة بالبضائ��ع والخضروات 
وتف��رض عل��ى اصحباه��ا دف��ع المال لكي يس��مح 
للسيارة بالعبور، ولكن الحملة التي قامت بها بعض 
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تدهور الو�صع القت�صادي يف اإدلب 
يلحق جتار املدينة ب�صفوف املنكوبني وجتار ال�صاحل يتحكمون بالأ�صعار

  إدلب - عثمان إدلبي

أحد حواجز النظام في المدينة
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الكتائ��ب اإلس��المية لك��ي تزيل هذه 
الحواج��ز عادت بالفائ��دة على الوضع 
االقتصادي في المناطق المحررة كما 
أصبح من الس��هل على التجار التنقل 
بي��ن المناط المح��ررة، ويق��ول أبوم 
محمد وه��و صاحب مدجن��ة في حبل 
الزاوي��ة »كان��ت الحواجز عبئ��ا كبيرًا 
علينا وبسبب المبالغ التي كنت أدفعها 
للحواج��ز اضطررت لكي أرفع الس��عر 
البي��ض ال��ذي أبيع��ه لكي ال أخس��ر، 
ولك��ن بع��د أن أزيل��ت ه��ذه الحواجز 
أصب��ح ربح��ي اكب��ر وأصبح��ت أبي��ع 

البيض بسعر أقل«.

ال�صفر للمناطق املحررة يف اإدلب 
جرمية يحا�صب عليها النظام

يمن��ع النظ��ام س��كان المناط��ق 
التي يس��يطر عليها م��ن الذهاب إلى 
المناطق المحررة كما إن الس��فر إلى 
محافظ��ات أخ��رى خاضعة لس��يطرة 
النظ��ام لي��س باألم��ر الس��هل عل��ى 
أهال��ي إدل��ب، فعل��ى ابن إدل��ب الذي 
يريد الس��فر إلى محافظة أخرى عليه 
تبرير سبب سفرة وتقديم حجة يجب 
أن يقتن��ع بها الضابط المس��ئول عن 
الحاج��ز الموجود عن��د مدخل المدينة 
كالس��فر بداع��ي الع��الج أو لقب��ض 
راتب من أحدى مؤسسات الدولة بينما 
الموظف��ون وطالب الجامعات يس��مح 
لهم الس��فر بمج��رد أب��راز هوياتهم 
ويعتب��ر  الوظيفي��ة،  أو  الجامعي��ة 
الخروج من مناط��ق النظام في إدلب 
سهل عن طريق المعبر الموجود على 
طري��ق إدل��ب بنش كون ه��ذا المعبر 
يجتازه يوميا أع��داد كبيرة من الناس 
وال يس��تطيع الحاج��ز مراقب��ة جمي��ع 
المس��افرين، أم��ا الخ��روج م��ن باقي 
المناط��ق الخاضعة لس��يطرة النظام 
في إدلب كجس��ر الشغور وأريحا شبه 
مس��تحيل، كما قامت حواج��ز النظام 
بمن��ع جمي��ع س��كان مناطقه��ا م��ن 
الس��فر خالل أيام العي��د ألي منطقة 
كانت خوف��ا من دخول ه��ؤالء الناس 
إل��ى األراضي التركية ك��ون الحكومة 
التركي��ة س��محت للس��وريين بدخول 
أراضيها عب��ر المعابر الرس��مية على 
الهوية الش��خصية ودون أب��راز جواز 
الس��فر، ويق��ول أب��و ع��الء وهو من 
س��كان جسر الش��غور »قررت الخروج 
م��ن جس��ر الش��غور لكي أقض��ي أنا 
وأس��رتي أيام العيد في قريتي حارم 
الخاضعة حاليا لس��يطرة الجيش الحر 
وعندما توجهت لحاجز النادي الموجود 
ع��ن مدخ��ل المدينة منع��ي الضابط 
من الخروج وقال لي إنني ال اس��تطيع 
الخروج حتى ينتهي العيد وأمرني بان 
أرجع إلى منزلي دون أن أناقشه، وبعد 
أن انته��ى العي��د تمكنت من الس��فر 
وبع��د أن قضي��ت يومي��ن ف��ي حارم 
ع��دت إل��ى جس��ر الش��غور فأوقفني 
حاج��ز المياه وه��و الحاجز المس��ئول 
عن الداخلين إل��ى المدينة واحتجزني 
لمدة ثالث س��اعتان لكي يحقق معي، 
فسألني احد الضباط عن المكان الذي 
كن��ت فيه وطلب من��ي أن أعطيه أدله 
بأنن��ي لم أكن في تركيا، وعندما رأى 
خائفي��ن  وأوالدي  زوجت��ي  الضاب��ط 

عطف علينا وتركنا نذهب«.

حماولة جديدة للنظام لفر�ش اخلدمة الع�صكرية 
على ال�صباب ال�صوري

دمشق - أنليل فارس
أصدر بش��ار األس��د يوم الثالثاء مرس��ومًا ينص على 
تعدي��الت خاص��ة بقان��ون الخدم��ة العس��كرية اإللزامية، 
أهمها إقرار فصل العاملين في الدولة الذين يتخلفون عن 

االلتحاق بالخدمة االحتياطية.
وق��ال حقوقيون، ل�«س��وريتنا«، »لم يحص��ل النظام 
عق��ب إص��دار العفو الع��ام األخي��ر، والذي ش��مل الفارين 
والمتخلفي��ن ع��ن الخدم��ة العس��كرية، النتائ��ج التي كان 
يرجوها، رغم أنه أش��اع في المجتمع عزمه تسريح الدورة 
102، التي قضى عسكريوها نحو خمس سنوات في الخدمة 
العسكرية، فأصدر تعديال لقانون الخدمة العسكرية، أهم 
ما جاء به فرض عقوبة بحق المكلفين الذين يتخلفوا عن 
االلتحاق بخدمة العلم اإللزامي��ة أو االحتياطية وهي إنهاء 
خدمته��م ف��ي الدولة بقرار م��ن رئيس ال��وزراء بناء على 
اقتراح م��ن وزير الدفاع، وهذا يصب ف��ي محاوالته إلجبار 

الشباب على االلتحاق بصفوف القوات النظامية.
وأضاف��وا أن »النظ��ام م��ن جه��ة أخ��رى ق��دم عب��ر 
التعدي��الت الجديدة مكاف��أة لمن يلتحق بصف��وف القوات 
النظامي��ة وهي نص يلزم الجه��ات العامة بإعادة العاملين 
المتعاقدي��ن مع الدولة إلى عمله��م، وذلك رغم النصوص 
الت��ي قد تحول دون ذلك، كما يتقاضى بحس��ب المرس��وم 
العاملي��ن ف��ي الجه��ات العامة الذي��ن يس��تدعون للخدمة 
االحتياطية كام��ل المزايا المقررة ألمثاله��م من القائمين 

على العمل«.
ولفت��وا إلى أن »النظام من��ذ بداية األحداث في البالد، 
عم��د إل��ى ترغيب الش��باب وعائالتهم بااللتح��اق بالخدمة 
ووعده��م  الش��هرية،  رواتبه��م  رف��ع  عب��ر  العس��كرية، 
بتوظيفهم في حال أنهوا خدمتهم العس��كرية، أو توظيف 

أحد ذويهم في حال قتلوا«. 
وبين��وا أن »التط��ور الالفت في التعدي��الت أنها نصت 
عل��ى إع��ادة العاملي��ن ف��ي ش��ركات ومؤسس��ات القطاع 
الخ��اص، والت��ي يزي��د ع��دد عمالهم ع��ن 50 عام��ل، إلى 
عملهم واعتبار م��دة الخدمة اإللزامية أو االحتياطية داخلة 
ف��ي حس��اب التأمين��ات االجتماعي��ة في حال س��دد العامل 

العائدات التأمينية المترتبة على العامل ورب العمل«.
وأوضح��وا أن »معظ��م عمال القط��اع الخاص يعانون 
من عدم اس��تقرار وهدر للحقوق، وهم غير مسجلين في 
التأمينات االجتماعية، وموقعين على اس��تقاالتهم منذ أول 
يوم لهم في العمل، لذلك قلة قليلة من يستطيعون إثبات 
عمله��م، كما أنه لم يوضح آليات عودتهم في حال رفضت 
المؤسس��ة إعادتهم، وهناك س��وابق ورغم وج��ود أحكام 

قضائية، لكنها لم تطبق«.
ورأوا أن »تخفي��ض الب��دل النق��دي للمكل��ف المقيم 
خ��ارج القطر ليصبح 8 آالف دوالر أمريكي بدال من 15 ألف 
دوالر، وتخفي��ض مدة إقامته خارج القطر المقررة لتصبح 

4 س��نوات ب��دال من 5 س��نوات، في حين تمت زي��ادة البدل 
النقدي للس��وري المولود خارج القطر والمقيم في الخارج 
إقامة دائمة حتى بلوغه س��ن التكليف لتصبح 2500 دوالر 
بدال من 500 دوالر، ما هي إال محاولة لتحصيل قطع أجنبي 
م��ن المغتربين، عق��ب انخفاض أعداد دافع��ي البدل جراء 
ع��دم قدومهم إلى الب��الد، ومنهم من أخ��رج عائلته خارج 
سورية أو هم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام«.

وتابع��وا أن »التعديل فرض تعويض��ا نقديا على كل 
من تجاوز الس��ن المحدد بالتكلي��ف بالخدمة اإللزامية ولم 
يؤديها لغير أس��باب اإلعفاء المنصوص عليها في القانون، 
ليصب��ح 8 آالف دوالر أو م��ا يعادلها بالليرة الس��ورية )نحو 
1.3 مليون ليرة(، وذلك بدال من حسابه على أساس الراتب 
الش��هري للرتبة المقررة له فيما ل��و أدى الخدمة اإللزامية 
)م��ا ال يتجاوز 270 أل��ف ليرة(«، معتبري��ن أن »هذا يندرج 

تحت باب الضغط على الشباب«.
وأوضح��وا أن »التعديالت ألغت التأجيل اإلداري إذا كان 
للمكل��ف أخوين أو ثالثة في الخدمة العس��كرية، حيث كان 
ين��ص على أن يقب��ل تأجيل أح��د األوالد لوالدين أو ألب أو 
ألم م��ن الخدم��ة إذا كان لهم��ا ول��دان أو أكثر ف��ي الخدمة 
العس��كرية الفعلية، على أال يتجاوز ع��دد الموجودين فيها 
الثالثة أوالد، أصبح بحس��ب المرس��وم الجديد يقبل تأجيل 
ول��د واحد إذا كان يخدم في الجي��ش ولدين أو أربعة أوالد، 
وتأجي��ل ولدين إذا كان لديهم م��ن خمس إلى ثمانية أوالد 
في الخدمة، ويستثنى ثالثة أوالد إذا كان يخدم في الجيش 
تس��عة أوالد أو أكث��ر، كما يقب��ل تأجيل ولد واح��د إذا كان 
جميع أخوته في سن التكليف يؤدون الخدمة العسكرية«. 

وذكروا أن المرس��وم الجديد نص على استيفاء كفالة 
مادية لكل من هم تحت س��ن الش��طب، وسن الشطب هو 
س��ن الخدمة االحتياطية ويختلف بحسب الرتب العسكرية. 
ف��ي حين يعفى من تقدي��م أي كفالة، ش��ريطة الحصول 
على موافقة س��فر مس��بقة م��ن مديرية التجني��د العامة 
أو م��ن تفوضه بذل��ك قبل مغادرته��م الجمهورية العربية 
الس��ورية، كل م��ن العاملي��ن المدنيي��ن الموجودي��ن في 
الخدمة باس��تثناء الملزمين بخدمة الدولة، والموفدين من 
قب��ل الحكومة للدراس��ة أو التخصص أو بمهمة رس��مية، 
والمعفي��ن م��ن خدمة العل��م وفق أح��كام ه��ذا القانون، 
والذي��ن أدوا الخدمة اإللزامي��ة، والمتقاعدين، والمغتربين 

القادمين للجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
ش��ديد  نق��ص  م��ن  النظام��ي  الق��وات  وتعان��ي 
بالعس��كريين على مختلف الرتب واالختصاصات، في حين 
يمتنع مئات اآلالف من الش��باب الس��وري م��ن االلتحاق في 
الخدم��ة اإللزامي��ة، وخاصة عق��ب الضربات الت��ي تلقاها 
مؤخرا في حقل الش��اعر والفرقة 17 واللواء 93، وانتش��ار 
العنف وعدم ظهور بوادر حل يوقف س��فك دماء السوريين 

ويحقق مطالبهم بالحرية والكرامة. 
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نبالء انتهازيون اأنانيون هاربون و�صامدون
فنانو �صوريا الت�صكيليون "1"

  دمشق – حمزة السيد

حي��ن قامت ثورة في فلورنس��ا ف��ي القرن 
الخامس العش��ر، فرّ من المدنية باتجاه فرنسا 
وم��ن  الكب��ار  التش��كيليين  الفناني��ن  معظ��م 
يعرفون في تاريخ الفن باس��م »المعلمين«، إذا 
غادر ليوناردو دافنشي عاصمة الفن في العالم 
باتجاه باريس وكذلك فعل مايكل انجلو، وبقية 
كب��ار فناني النهضة االيطالية آن ذاك، وال يوجد 
أي أثر يسجل موقف لهؤالء من أحداث مدنيتهم 
الت��ي تعرف أيضًا باس��م البندقية، هم رس��امو 
بالط وكنيس��ة بامتياز وهذا لي��س انتقاصًا من 
قيمتهم، بل واقع عاش��ه النحاتون والمصورون 
في ذلك العصر ال��ذي لم يكن الفن فيه قد بات 
أكث��ر حرية وأكثر التصاقًا بس��وق المال كما هو 
الي��وم، ورغ��م غياب األث��ر والرأي فيما عاش��ته 
ايطاليا في ذلك الزمان إال أن ما نُقل عن مايكل 
انجل��و مثاُل يقول أنه لم يك��ن راضيًا عن الثورة 

في مدينته.
بعد أربعة قرون من ذالك التاريخ، فرّ بابلوا 
بيكاس��و ذائع الصيت باتج��اه باريس أيضًا حين 
اندلع��ت الحرب األهلية في اس��بانيا، وأطلق هو 
على ذلك اسم المنفى االختياري، إال أن بيكاسو 
الذي تعرفه العامة بالمُشخبر، لم يترك فرصة 
واحدة إال وسجل فيها موقفه من أحداث اسبانيا، 
ربما أكثرها ش��هرة لوحته التي رسمها في ليلة 
واحدة »جورنيكا« المس��توحاة من قصف مدينة 
جورني��كا )الواقع��ة في إقليم بس��كاي بش��مال 
إس��بانيا( الذي تعرضت له ف��ي 26 إبريل 1937 
أثناء الحرب األهلية اإلس��بانية، من قبل طائرات 
ألمانية وإيطالية كانت تس��اند ق��وات القوميين 
اإلسبان، مما أسفر عن وقوع مئات القتلى، طبعا 
يتهم الرجل أيضًا بأنه اس��تثمر في الدماء لينال 

شهرة عالمية، فلوال الحاجة السياسية له، 
لم��ا كان بيكاس��و على ما ه��و عليه اليوم 

من اسم يجول في العالم كرسام كبير.

بني الُنبل والنتهازية
مع انطالق الحراك الش��عبي السوري 
ع��ام 2011 ل��م يكن ش��هر آذار م��ن ذاك 
الع��ام ق��د انتهى حتى أصي��ب قطاع الفن 
كبي��رة،  بنكس��ة  الس��وري  التش��كيلي 
فاالرتب��اط الوثيق الذي ظه��ر بين الفنان 
الت��ي تدي��ر عملي��ة  الكبي��رة  والص��االت 
اقتصادية للوح��ة والتي كانت ظهرت منذ 
مطل��ع األلفية في س��وريا، جعلت القطاع 
الكمال��ي هش��ًا ومتأث��رًا ب��أي ه��زة، هزة 
جعل��ت كبرى الصاالت تغل��ق أبوابها، ومع 
نهاي��ة 2011 كانت كب��رى الصاالت كأيام 
وتجليات ق��د أغلقت بالفعل، لكن هذا هو 

حال المال في أي قطاع كان.
حسنًا لنتفق على أن الفنان التشكيلي 
فيه م��ن االنتهازي��ة الكثير، ربما الس��بب 
هو مج��ال العمل وطبيعة الس��وق، وربما 
الس��بب ه��و أمزج��ة الفناني��ن المتقلبة، 
ورم��ا يكون الس��بب ه��و الحك��م المطلق 
ال��ذي نطلقه نحن عليهم م��ن بعيد، لكن 
في س��وريا قد ال يكون الجميع انتهازيون 

ولكنهم ليسوا بنبالء أيضًا.

تنويه
لي��س بمطل��وب م��ن أي فن��ان تش��كيلي أن 
ينق��ل الواق��ع أو يص��وره أو يعكس��ه أو يخاطبه، 
هذه مهمة مقيدة للحرية وعقيمة المعنى وس��يئة 
النتيج��ة، الكلمات الس��ابقة تع��ود التجاه فني هو 
الغال��ب اليوم في العالم، بينما ي��رى اتجاه أخر أن 
عل��ى الفن التش��كيلي أن يكون ملتصق��ًا بالحدث 
وباإلنس��ان، وأن يك��ون ناق��اًل أمين��ًا لم��ا تم��ر بع 
البشرية من تحوالت وتقلبات، السياسيون بطبيعة 
الح��ال يطلبون موقفًا واضح��ًا من الفنان كي يتم 
اس��تخدامه ضمن معاركهم، فيما لم يعرف تاريخ 
الفن اسمًا كبيرًا إال وكان مستقاًل إلى حد كبير في 
عمله وتكوينه وإنتاجه، بينما بقي فنانو الس��لطة 

نكرات، أو ماتوا قبل موتهم بسنوات.

اآدم املنت�صي بذاته
قالئل من يعرفون اسم سبهان آدم، القالئل 
هن��ا تعود عل��ى عامة الن��اس، الرس��ام صاحب 
اللوح��ة المبهرة، لديه من الش��هرة العالمية في 
بورصات الفن ومزاداته في دبي ولندن ما يكفي 
ألن يجعل منه مليونيرًا في عصر قد ال يجد فيه 
التش��كيلي قوت يومه، وآدم هو من أرس��ى في 
س��وريا فك��رة الفن للبي��ع والبيع فق��ط، وبعيدًا 
عن لوحته االس��تثنائية والمتم��ردة، فإن آدم لم 
يس��جل موقفًا واضحًا من أحداث س��وريا طوال 
ث��الث س��نوات، الرج��ل المكتفي بذات��ه في كل 
ش��يء، اكتفى بالمراقبة، صحيح أن��ه لم يغادر 
س��وريا وال يزال يرفض الفك��رة، إال أنه يرفض 
أن يوظف لوحة واحدة له لخدمة أي موقف يؤيد 
أو يدي��ن، يش��تم أو يمدح، يقت��رب أو يبتعد من 

الحدث، هي عادة آدم الذي يرفض حتى أن يقال 
ع��ن لوحت��ه بأنها س��ورية، فالرس��ام والمصور 
يرى أن��ه يتخطى القوميات واألع��راق الطوائف 
واألدي��ان، عاب��رًا الزمن يقول عن نفس��ه، ومع 
هذا، فإن أكثر ما يعرف عنه هو وحدته المزمنة 
واالختياري��ة، وإذا كانت االنتهازية صفة ال تليق 
ب��آدم، فاألنانية هي هو، فحي��ن يقول أنه عالم 
مس��تقل بذاته، عليك أن ال تتوقع من آدم أي رد 

فعل على أي فعل حتى لو كان نهاية العالم.
بينم��ا يرف��ض آدم مغ��ادرة س��وريا ألنه ال 
يرتاح إال فيها كما يقول، يتابع الرسم في دمشق 
بداًل من الحسكة، ويبيع لوحاته وإن كان بوتيرة 
أقل بكثير مما كان معتادًا لدول عربية وغربية، 
ف��ي لوحته التي كانت قب��ل 2011، تصور كائنًا 
مهزومًا ومكس��ورًا، كائنًا شوهته الدنيا وجعلته 
عاجزًا عن الفهم، المس��خ الجميل الذي يصوره 
آدم وه��ذا وصف أدونيس لش��خصيات آدم كتبه 
ع��ام 2010، تح��ول مع ثالث س��نوات من الحرب 
إل��ى كائ��ن أكث��ر حض��ارة، فحمل الس��يكيفون 
وعزف عل��ى البيان��و، ارتدى التكس��يدو، وعرف 
الحذاء بعد أن كان حافيًا ألكثر من عشر سنوات.

الفن��ان الحر وه��ذا تعبير يطلق��ه آدم على 
نفس��ه، لم يتتلمذ على يد أحد، واكتشف الرسم 
بذاته ويديه وعقله، ل��م يكن له معلم وال يريد 
له تالمي��ذ، هو حالة فريدة ون��ادرة التحقق، لم 
يجب��ر على اتخاذ موقف سياس��ي ه��و لم يفعل 
من تلقاء نفس��ه، قليل الظه��ور وكثير االختباء 

خلف لوحته.

اخلائف من نف�صه
تمكن النح��ات أكثم عب��د الحميد من 
بن��اء عالقات عام��ة مع أجه��زة األمن في 
س��وريا، وضم��ن والء ع��دد م��ن الفنانين 
الش��باب ال��ذي تخرج��وا من المعه��د الذي 
كان من مؤسسيه في وزارة الثقافة، مهد 
الفنون التطبيقية، عب��د الحميد تمتع منذ 
ع��ام 2002 ببع��ض العالقات م��ع فنانين 
من حول العالم، والذين تَعرف عليهم في 
ملتقيات النحت التي أقامها في س��وريا أو 
الت��ي دعي إليها في أوربا والعالم العربي، 
ورغ��م أن عالقات��ه الفني��ة اقتصرت على 
فنانين يعرفون باس��م فنان��ي الملتقيات 
الذي ال عم��ل لهم إال أنج��از أعمال نحتية 
بأحج��ام كبي��رة م��ن الحج��ر عب��ر س��فر 
متواصل حول العالم، إال أن هذا النوع من 
العالق��ات الت��ي عززها عب��د الحميد أمنت 
ل��ه بعض من عم��ل، ومن ث��م أمنت لهم 
فرصة إلقامة ملتقى نحت على الحجر في 
اسبانيا لفنانين س��ورين على مدار أربعة 
أع��وام، كان مكتفيًا فنيًا ويبدو نجمه أكثر 
تصاع��دًا، وإن كان عمل��ه ال يتط��ور بذات 

الوتيرة.
 م��ع ح��راك الب��الد، كان أكث��م عب��د 
ف��ي  الجميل��ة  للفن��ون  مدي��رًا  الحمي��د 
وزارة الثقاف��ة، المنص��ب اإلداري والفني 
والمعنوي جعل عبد الحميد أكثر س��يطرة 
عل��ى مفاص��ل الفن الرس��مي ف��ي البالد 

وبالذات الملتقيات، وهذا همه األكبر.
في ع��ام 2012 قرر عب��د الحميد تحت 
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رحلة العودة من لبنان اإىل �صوريا
األغيت على حاجز امل�صنع

  مها الخضور

لم تؤثر س��ايكس بيكو كثيرًا على العالقات بين س��وريا 
ولبن��ان كش��عبين، ولمُ ترسّ��م الح��دود بينهما رس��ميا حتى 
وق��ت قصير جدا. لذا اعتاد الس��وريون على اس��تقبال إخوتهم 
وأقاربه��م اللبنانيين في أزماته��م وحروبهم الكثيرة، على مر 
العق��ود الماضي��ة، وكان م��ن الطبيعي أن يلجأ ع��دد كبير من 
الس��وريين، في محنتهم الت��ي ما تزال تتفاق��م كل يوم، إلى 

لبنان الجار والشقيق.
من��ذ ان��دالع العنف في س��وريا منتصف الع��ام 2011 بدأ 
الس��وريون بالنزوح صوب القرى والبلدات اللبنانية الحدودية، 
لك��ن آمال الكثي��ر من الالجئي��ن تحطمت، بع��د وصولهم إلى 
الكثي��ر م��ن البل��دات والم��دن اللبنانية الت��ي يتحك��م المزاج 

السياسي ألهلها بموقفهم من الالجئين.
لقد انقس��م لبن��ان على نفس��ه إزاء الوضع في س��وريا، 
ففي حي��ن وقف بعض اللبنانيين إلى جانب الثورة الس��ورية، 
فضلت الحكومة اللبنانية وفريق كبير من السياس��يين هناك، 
الوقوف إلى جانب النظام الس��وري بش��كل مباش��ر كميليشيا 
ح��زب اهلل، أو غي��ر مباش��ر عب��ر سياس��ة الن��أي بالنفس كما 
فعلت وتفعل الحكومة، رغم كل القتل والتدمير الذي مارس��ه 
النظ��ام ضد ش��عبه. كما رفض لبن��ان منذ البداي��ة، االعتراف 
بالالجئين الس��وريين، وبرر انحيازه للنظام تحت ش��عار النأي 
بالنف��س عن الخضات اإلقليمية، وه��ذه حقيقة يدركها تماما، 
الس��وريون الذين عبروا الحدود بتج��اه لبنان. وقد قدرت األمم 
المتحدة والمفوضية الس��امية لش��ؤون الالجئي��ن، التي تقدم 
بع��ض الرعاية وبالحدود الدنيا لالجئين الس��وريين في لبنان، 
أعداده��م بحوال��ي ملي��ون وعش��رين ألفا حتى نهاية الش��هر 
الماض��ي، يعي��ش أغلبه��م في ظ��روف صعبة ج��دا وال يمكن 

وصفها باإلنسانية، حسب تعبير المفوضية.
لم يلق الالجئون السوريون في لبنان أي شكل من أشكال 
الدعم على المس��توى الحكومي، وإنما رعت بعض المنظمات 
الدولي��ة عددا قليال منهم، وتُرك الباقي لتدبر أموره ومواجهة 
مصي��ره بنفس��ه. وقد نش��رت العديد م��ن الصح��ف والمواقع 
االلكترونية، أخبار انتحار بعض الس��وريين في لبنان، بس��بب 
س��وء المعامل��ة مِ��ن قِبل مَ��ن كانوا قب��ل وق��ت قصير جدا 
أش��قاءهم. كما أن الحكومة اللبنانية كرس��ت جهودها لتقييد 
حركة السوريين في لبنان، وبشكل يتنافى تماما مع القوانين 
الدولية، س��واء في المط��ارات أو المعابر الحدودية، أو في منح 

الوثائق الضرورية، كشهادات الميالد للمواليد الجدد وغيرها.
لي��س هذا فحس��ب، ب��ل إن بع��ض البلديات ل��م تخجل من 
ف��رض حظر التج��ول على الس��وريين خالل س��اعات محددة من 
الي��وم!. وأم��ا حكاي��ة الطفل خالد، ال��ذي عذب على أي��دي عائلة 
لبنانية شيعية، وتم تصويره للتلذذ بمعاناته، فهي ما تزال تؤجج 
مش��اعر اإلحباط والحزن لدى الس��وريين، الذي��ن فتحوا بيوتهم 
ومزارعه��م وتبرعوا بطعامه��م إلخوتهم اللبنانيي��ن، بدل المرة 

مرات، وهو موقف يلخص وبشدة، معاناة السوريين في لبنان.
"أم خالد"، نازحة س��ورية من مدينة حمص وهي تعيش 
م��ع عائلتها بالقرب م��ن مدينة طرابلس، تق��ول: "هربنا إلى 
لبنان بس��بب الموت الذي مأل كل مكان في حمص. كان زوجي 
مصابا لكني لم أس��تطع إس��عافه إلى مش��فى لبناني، بسبب 
الخوف من اختطافه من المش��فى على يد المناصرين للنظام 

لتس��ليمه، وها نحن هنا منذ أكثر من سنتين، وكل يوم تزداد 
في��ه مخاوفن��ا، صرنا نش��عر أن أغل��ب اللبنانيي��ن ال يرغبون 
بوجودن��ا هن��ا، وبمج��رد أن تع��رِّف ع��ن نفس��ك أو تفضحك 

لهجتك، تشعر بنفور اللبناني منك". 
بس��بب ه��ذه األوض��اع الالإنس��انية الت��ي يعان��ي منه��ا 
الالجئون الس��وريون في لبنان، وبس��بب ان��دالع أحداث العنف 
األخيرة هناك، لم تجد بعض العائالت السورية حاًل آخر، سوى 

العودة إلى قراها التي تتعرض للقصف بشكل يومي.
ي��وم الخمي��س الماض��ي، ش��هدت منطق��ة المصنع على 
الح��دود الس��ورية اللبنانية ازدحاما ش��ديدا، حي��ث تقاطر إلى 
هناك حوالي 1700 الجئ س��وري، بينهم ما يقارب 500 مسن 
و400 طفل وس��يدة، ممن قرروا الع��ودة، ليصطدموا بقرارات 
حكومتهم الس��ورية، بمنعهم من الدخ��ول إلى بلدهم، بحجة 
أن بعضه��م تربط��ه عالق��ات قربى م��ع بع��ض "اإلرهابيين" 
المطلوبي��ن للنظ��ام، ت��ارًة، أو بحج��ة أن بعضه��م ال يمتل��ك 
الوثائ��ق الرس��مية الالزم��ة لعبوره ت��ارة أخرى. به��ذا يرتكب 
النظام السوري انتهاكا فظيعًا جديدًا بمنع مواطنيه من العودة 
إلى بلدهم األصلي، متذرعا بعدم امتالكهم للوثائق الرسمية.

ف��ي األح��وال االعتيادي��ة، يس��تطيع ه��ؤالء الع��ودة من 
الط��رق الجبلية التي خبروها جي��دا قبل الحرب، ولكن ضخامة 
أعدادهم هذه المرة اضطرتهم لتش��كيل قافلة تس��ير باتجاه 
المعب��ر النظامي بي��ن البلدي��ن )نقطة المصن��ع(، فهم وبهذا 
العدد، عاجزون عن التخفي أو التواري عن أعين دوريات األمن 
اللبنانية والسورية المنتشرة على جانبي الحدود. وقال مصدر 
في الحكومة اللبنانية، إنهم تواصلوا مع نظرائهم الس��وريين 
لح��ل مش��كلة الالجئين العائدي��ن إلى دياره��م، وقبول عودة 
العائ��الت األخرى التي ترغب بالع��ودة، لكن هذه األخيرة أيضا 
تفتق��د للوثائق الرس��مية، بس��بب خروجهم في ظ��روف غير 
اعتيادية من حرب دم��رت بيوتهم، ولربما التهمت نيرانها تلك 
الوثائ��ق. وأكد المصدر أن على الحكومة الس��ورية اس��تقبال 
مواطنيه��ا الراغبين ف��ي العودة إلى دياره��م، ألن الوضع في 
لبنان يتجه نحو منعكس��ات خطيرة، ولم يعد لبنان يحتمل هذا 
العدد الكبير من الالجئين السوريين الذين تجاوز عددهم ربع 

عدد سكان لبنان.
وفي وقت سابق كانت الحكومة السورية قد عارضت إنشاء 
مخيمات إليواء النازحين السوريين في لبنان، حيث قال السفير 
الس��وري في لبنان علي عبد الكريم علي، في تصريح صحفي 
الش��هر الماض��ي، بع��د محادثاته مع وزي��ر الخارجي��ة اللبناني 
جب��ران باس��يل: "نحن ضد بن��اء مخيمات لالجئين الس��وريين، 
ألنه��م س��وف يعودون إل��ى بلدهم س��وريا التي تتس��ع لجميع 
أبنائه��ا". لكن الس��يد الس��فير ل��م يفته وهو يتش��دق برحابة 
صدر النظ��ام أن يذكر بمحاربتهم لإلره��اب. لقد حكم النظام 
الس��وري على معارضي��ه وعائالتهم بالموت في س��وريا، ولم 
تتردد الحكومة اللبنانية التي يس��يرها حزب اهلل، في التضييق 
على من استطاع الفرار إلى أراضيها، ال بل إنها تنسق وتخطط 
مع نظيرتها السورية، لمس��تقبل هؤالء الالجئين، متناسية أن 
من تش��اركهم الرأي والتنسيق هم ذاتهم القتلة، الذين شردوا 
هؤالء الالجئين وتس��ببوا في محنتهم الحالي��ة، لتطبق مقولة 

السوريين الشهيرة "حاكمك ظالمك".

سوريون على حاجز المصنع على الحدود مع لبنان

ضغ��وط كما ق��ال في جلس��ات 
خاصة أن ينظ��م ملتقى للنحت 
على الخش��ب ب��داًل م��ن الحجر 
كم��ا هو معت��اد، أق��ام الملتقى 
ف��ي قلع��ة دمش��ق، وق��د أنجز 
جه��دًا هائاًل إلقن��اع فنانين من 
العرب��ي للقدوم  أورب��ا والعالم 
إلى س��وريا التي كان��ت تحترق 
على شاش��ات التلفزة، نجح عبد 
الحميد في أقناع عشرة فنانين، 
ونظ��م الملتق��ى واختتمه، في 
ليل��ة الخت��ام، زار ش��اب وفت��اة 
الفناني��ن األجان��ب ف��ي مح��ل 
إقامتهم في فندق في دمش��ق، 
بعد منتص��ف الليل، وأعطوهم 
عليه��ا  مضغوط��ة  أقراص��ًا 
الحولة  ص��ور وفيديوهات م��ن 
والبيض��ة، صور لمج��ازر تتهم 
بارتكابها القوات الحكومية، في 
اليوم التالي وفي مطار دمش��ق 
الدولي، وجد األمن أحد األقراص 
مع فنان مصري، سافر الفنانون 
الجوية عبد  المخاب��رات  وطلبت 

الحميد لتحقيق.
أمضاه��ا  س��اعات  س��ت 
عب��د الحمي��د م��ع ضاب��ط في 
الجوي��ة، رفض فيها اتهام أحد 
عل��ى عك��س رغب��ة المحق��ق 
المُصر على تزويده بأس��ماء، 
بعد ش��هر م��ن تل��ك الحادثة، 
بدا اليأس واضح��ًا على محيى 
النحات، الذي لم يوفر نصيحته 
بالس��فر ل��كل م��ن يصادف��ه 
ف��ي دمش��ق، كان متأك��دًا من 
انهيار كل شيئ، قناعته كانت 
واضحة بأن النظام سيس��قط، 
الذي  فاس��تقال م��ن منصب��ه 
أمضى عمرًا يحل��م به، وغادر 
مع عائلته إلى إس��بانيا، ومنها 
إلى تركيا، ثم عاد إلى دمش��ق 
نهاية عام 2013، ليجد نفس��ه 
يبحث من جديد ع��ن ملتقيات 

ينظمها أو يدعى إليها.
تتلمذ عبد الحميد على يد 
النحات السوري سعيد مخلوف، 
الذي برز اسمه مطلع سبعينات 
الق��رن الماضي، ولقب بش��يخ 
فمخلوف  الس��ورين،  النحاتين 
كما هو واضح من االس��م هو 
خ��ال حافظ األس��د، أعماله وال 
شك ش��اهدها كل سوري شاء 
أم أب��ى وإن جه��ل باس��مه، إذ 
تُرك��ت ل��ه مدني��ة المعارض 
القديم��ة بدمش��ق ليزينها بما 
ش��اء م��ن الخام��ات، وال ي��زال 
بعض منها واضحًا للعيان على 
جدران مس��رح دمشق الدولي 

في ساحة األمويين.
عملي��ًا ال تتوق��ع من نحات 
كأكثم عبد الحميد عماًل يحمل 
أي مزايا جدي��دة، فالمرأة التي 
تتل��وى كغصن الزيت��ون حتى 
لو ظه��رت على حجر رخام من 
كيرارا، هي ليست المرأة التي 
أو قنص��ت  قتل��ت  أو  اعتقل��ت 
عب��د  يرب��ط  ال  اختطف��ت،  أو 
الحميد بين أي حدث آني وبين 
تكويناته النس��ائية، مهما عال 
الفي��ض، بكل وعيه ال يش��به 

عمله الواقع وال ينتمي إليه.



12

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ب 4

1 آ
0 |

  )1
51

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ت 
قا

قي
تح

بع��د س��يطرة تنظي��م الدول��ة اإلس��المية 
على ثلث مس��احة س��وريا، ومناطق واسعة في 
العراق، وضمنًا ما تش��تمل علي��ه هذه المناطق 
من ث��روات وموارد طاقية، وفرض قوانينه على 
مناطق النفوذ مستعينا بالدين وبجنوده القساة 
المدرَّبين، نجح تنظيم الدولة اإلس��المية، على 

ما يزعم، في إقامة دولة.
أم أنه��ا كانت مجرد س��لطة تحكم قبضتها 
عل��ى مناطق مس��يطر عليه��ا عس��كريًا؟ وهل 
يمك��ن لهذه "الدولة" أن تس��تمر في ظل رفض 

حكومات اإلقليم والقوى الدولية لها؟
أيمك��ن للتنظيم أن يقيم دول��ة فعاًل؟ حتى 
لو فرضنا جدال اكتس��ابه للحاضنة الشعبية التي 

يرى كثيرون أنه يفتقدها.
أسئلة كثيرة، تطرح نفسها على السوريين 
الذين باتوا محاصرين على كل األصعدة، ودائما 

بين نيران الخيارات الصعبة.

بني الدولة وال�صلطة
ألن م��ن يعي��ش الواق��ع ويلمس��ه، يك��ون 
ببساطة أقدر على تحديد نوع السلطة المطبقة 
عليه، ألن لديه المقاربة األقرب للحقيقة، لذلك 
قمنا بجولة ميدانية اس��تطلعنا فيها آراء الناس، 
في مناط��ق ريف الرق��ة الواقعة تحت س��يطرة 

تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا.
)م.س( وه��و م��درِّس، ي��رى أن الحقيق��ة 
السياسية الوحيدة التي استمرت منذ عام 1958 
)في إش��ارة إلى الوحدة مع مصر( هي الس��لطة. 
يق��ول: "منذ هيمن قرار الف��رد لم يعد هناك إال 
س��لطة الفرد وعصابت��ه المس��تفيدة، وتنظيم 
الدولة اإلس��المية يس��ير بقرار الفرد والعصابة 

أيضا، لكن بلباس آخر.
أحم��د، وهو م��درس من أبناء الرق��ة أيضًا، 
اعتب��ر أن تنظي��م الدولة ليس أكثر من س��لطة 
عس��كرية. "لي��س لها ح��دود واضح��ة، والناس 
في مناطق س��يطرتها ما يزالون تابعين لسوريا 
والج��وازات  الش��خصية  البطاق��ات  والع��راق، 
ودفات��ر العائلة، والموظفون م��ا زالوا يتقاضون 
مرتباته��م من دولتيه��م، وبحال أص��درت دولة 
داعش جوازات س��فر، لن يعترف بها وبجوازاتها 
أح��د ولن تك��ون بالتال��ي ذات قيم��ة، باإلضافة 
لذل��ك، لي��س لديه��م خط��ط واضحة م��ن أجل 

التعليم والصحة وغيرها، وهذا وضع كارثي".
الس��يدة أم عالء، ربة المنزل الهادئة، أكدت 
أيض��ا أن س��لطة التنظي��م ال تق��وم عل��ى غير 
الترهي��ب والخدع��ة.. "ابني معتق��ل لديهم منذ 
شهرين، وكل توسالتي لهم إلطالق سراحه لم 
تل��ق آذانًا صاغية، لكن ف��ي يوم العيد جاء اثنان 
منه��م مع جزء من جثة، وقال��وا لزوجي وأوالدي 
إن ولدن��ا ع��اق، ولكن هم مس��ؤولون عن بقية 

العائلة!".
وبالنس��بة لكثيري��ن، يثي��ر م��رأى عناص��ر 
داع��ش نفس الش��عور الذي يثيره مش��هد قوى 
األمن التابعة لنظام األسد، والتي تسلطت على 
حياة الشعب السوري لعقود طويلة، مثل الطالب 
الجامع��ي أحم��د. "يذكرونن��ي دائم��ا بعناص��ر 
المخاب��رات واألم��ن، كل عنصر يعال��ج القضية 
عل��ى هواه، وينظرون للن��اس بفوقية" وأضاف: 
"إن من مفارق��ات داعش طريقته��ا في التمييز 

بين المهاجرين واألنصار، فالمهاجرون مكانتهم 
في التنظيم تشبه مكانة العناصر القادمين من 
الس��احل الس��وري )العلويين( في جيش النظام 

وأجهزته األمنية".
حس��ين, وه��و طبي��ب، رأى م��ن جانب��ه أن 
الس��ؤال يجب أن يكون عن كون داعش س��لطة 
أم تس��لطا. "يجب أن يكون السؤال بين التسلط 
والس��لطة، ألن داع��ش تم��ارس التس��لط على 
رق��اب الن��اس وعنده��م نه��م للس��لطة، ه��م 
يقومون بالصلب والرجم والجلد تش��فيًا وتثبيتًا 
لس��لطانهم، ولي��س لتطبي��ق ش��رع اهلل، إنهم 

سلطة في المهد، وزائلة بإذن اهلل".
س��ياق  ف��ي  أجمع��وا  الجامعي��ون  الطلب��ة 
التحقي��ق، على مواقف ع��دة متطابقة، فحمادي 
ه��و اآلخ��ر، وهو م��ن ط��الب المدينة، ي��رى أن 
الدول��ة تقوم على أس��س علمية واضحة وخطة 
واس��تراتيجية وإجم��اع، "بينم��ا داع��ش لي��س 
لديه��ا الخب��رة الكافية بإدارة المراف��ق الحيوية، 
وليس لديهم خطط علمي��ة، وإدارتهم لمناطق 
س��يطرتهم بتخويف الناس من بطشهم ليست 
إدارة بطبيع��ة الح��ال"، وأردف: "مم��ا زاد األم��ر 
س��وءًا انتس��اب كثير من الجاهلين والوصوليين 
له��ذا التنظيم، وما حدث ف��ي منبج في القصف 
األخير يثبت ذلك، حي��ث قام أحد عناصر المدعو 
أب��و الن��ور مس��ؤول الكهرب��اء لداع��ش، بإجبار 
تس��عة موظفي��ن عل��ى إص��الح عط��ل يحت��اج 
فق��ط لموظَفي��ن اثني��ن، وذلك م��كان القصف 
األول للطائ��رة، وعندما ع��ادت وقصفت الطائرة 
مرة أخرى استش��هد ثماني��ة موظفين، وقدم ذو 
الش��هداء ش��كوى على المدعو أبو الن��ور، ولكن 

دون جدوى".
م��ن زاوي��ة أخ��رى، محم��د، وه��و م��درس 
رق��اوي، رجّ��ح لن��ا أن الغرب س��يضرب مناطق 
سيطرة داعش عاجاًل أو آجاًل، وستتحول مواقعها 
العس��كرية إلى ركام، مضيفا: "معظم الخبرات 
العلمية والش��باب س��افروا أو يحاولون الس��فر، 
ربما نعيش اآلن في هدوء نس��بي، ولكن عندما 
يب��دأ الغرب بقص��ف مناطق داع��ش بالطائرات 
والصواري��خ، ال يمي��ز بي��ن مدن��ي وعنصر من 
التنظي��م، وكثير من عناص��ر داعش هم أبناؤنا 
المغ��رَّر بهم ويبق��ون أبناءنا، نح��ن ال نرفض 
داعش ألنه��م يطبقون الش��رع، نح��ن نريد أن 

يطبَّق شرع اهلل ولكن بشكل تدريجي وبطريقة 
ال تجلب لنا الخراب. الناس بدأت تخشى االقتراب 
م��ن مراكزهم، دائم��ا نتوقع انته��اء األمر بهذه 

الطريقة".
أح��د أصحاب المح��الت التجارية ف��ي مدينة 
أن عناص��ر  الرق��ة ويدع��ى عب��د اهلل، أوض��ح 
التنظي��م ال يتدخل��ون إال ف��ي مس��ائل أمنه��م 
وأمن تنظيمهم. "إنه��م يعدمون كل من ينتمي 
للجي��ش الح��ر أو جبهة النصرة أو أحرار الش��ام، 
فيما ال توجد قوانين تحد من جشع التجار الكبار 
المحتكرين، الذين تربطهم معها عالقات جيدة".

وعل��ى النقي��ض م��ن ذل��ك، ي��رى الطالب 
الجامعي حس��ام أن "األخطر في س��لطة داعش 
أنه��ا تح��اول التأس��يس لدول��ة حقيقي��ة، فهي 
تتعام��ل مع نفس��ها عل��ى أنه��ا واقع مس��تمر، 
وتق��وم مث��اًل بمش��اريع ري لألراض��ي الزراعية 
وهن��اك من عناص��ر التنظي��م م��ن المهاجرين 
األجانب حص��رًا، أصحاب خبرات ف��ي إقامة هذه 
المش��اريع وتنظيمها، باإلضافة لعمل عائالتهم 
به��ا. هذا األم��ر يدل على وجود فك��رة التوطين 

واالستقرار".
كذل��ك، يتعاط��ف التاج��ر )ك( م��ع التنظيم 
أم��ام االتهام��ات باإلره��اب. "تهم��ة  خصوص��ا 
اإلرهاب تجنٍّ على تنظيم الدولة، ألنه رغم كل 
الحشد اإلعالمي ضده، لم يقتل )حسب زعمهم( 
م��ا قت��ل بش��ار وميليش��يات المالك��ي، والذين 
هُجِّ��روا رقم بس��يط أمام من هجرهم بش��ار 
والمالكي. على األقل في س��لطتهم ال يفرضون 
علينا ح��ول تجارتنا األت��اوات والضرائب التي ما 
أنزل اهلل بها من س��لطان. كان يسود هذا النوع 

من الفساد كثيرا أيام حكم نظام األسد".
يبق��ى الثابت بين كل ه��ذا، أن دولة داعش 
هي في جزء كبير منها أمر واقع بداللة الس��لطة 
الدكتاتورية المحَكمة المُقادة من عقل إجرامي 
عنفي إلغائي توس��عي، وهي تس��عى لتكريس 
س��لطتها بنش��ر منهاجها بالقوة، وهذا إن حدث، 
ال ينبغي أن يس��تمر طوياًل، ألنه يخالف التاريخ، 
ويخال��ف أيض��ا تطلعات ش��عوبنا في مس��تقبل 
عادل وديمقراطي، ال تش��وش عليه أيدولوجيات 
العن��ف الطائف��ي والتجييش، ب��ل تتكامل قوى 

المجتمع للنهوض والرفاه والتقدم.

داع�ش ودولة الت�صلط
كيف تنظر الرقة اإىل حاكمها؟

  الرقة - ناصر المحمود
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قد�صيا، من احلرية اإىل الت�صبيح، رحلة م�صلِحني
  دمشق – عامر محمد

ورثت أم علي عن زوجها الذي استشهد في نهاية 
ع��ام 2011 على واح��دة من جبهات دمش��ق وريفها، 
بندقي��ة، وثالثة أطفال أكبرهم يبلغ التاس��عة، بقيت 
طوال أش��هر تحم��ل البندقي��ة في جلبابه��ا، الذي لم 
يستطع أن يخفي شكل السبطانة تمامًا، بينما وزعت 
الرص��اص عل��ى األطف��ال الثالث��ة كل حس��ب عمره 
وقدرت��ه عل��ى حمل وزن معق��ول، أثن��اء التنقل بين 
أبنية قدس��يا من س��احة "كوران" المطلة على الهامة 
وصواًل إلى ساحة تشرين ثم ساحة قدسيا الرئيسية، 
وهي تؤمن الذخيرة والمؤن لعناصر الجيش الحر في 

قدسيا.
من منتصف صيف 2012 وحتى نهاية العام ذاته، 
أصب��ح ظه��ور الجيش الحر في قدس��يا علنيًا، ش��بان 
يحملون السالح أو يخفونه تحت مالبسهم، يحرسون 
الزواي��ا والزواريب، كانوا ش��بانًا م��ن مختلف األعمار 
من أهال��ي قدس��يا األصليين، أو ممن س��كنوها منذ 
عشرات الس��نوات، ورغم ضعف خبرتهم العسكرية، 
أو انعدامها، وع��دم إدراكهم لحجم المعركة القادمة، 
إال أن الش��عور الث��وري العالي ال��ذي ترافق مع الكثير 
م��ن أحالمهم عن س��وريا المس��تقبل، آن��ذاك، أبقى 
على نوع م��ن الترابط واالنضباط فيم��ا بينهم، فلم 
تس��جل أي انته��اكات حقيقي��ة بح��ق المدنيين، ولم 
يع��رف الس��كان منه��م إال االنتش��ار الليل��ي اله��ش 
وانتظ��ار الجمي��ع للمعركة م��ع النظ��ام وقواته، التي 
كانت تحش��د على أطراف قدس��يا في انتظار س��اعة 
الصفر، كان المقاتلون يقضون الوقت في اس��تهداف 
مخف��ر الش��رطة الذي يق��ع في ش��ارع مرتفع ومطل 
على البلدة، وقد أطبقوا الحصار على المخفر ألشهر، 
يوصل��ون الم��ارة لي��اًل بس��يارتهم حت��ى منازله��م، 

ويحذرونهم من وجود طريق يكشفه قناص.
أطلقت المعركة، فدُكت قدس��يا جوًا وبرًا، هرب 
س��كانها ونهب��ت محاله��ا، ُقلب��ت مقبرته��ا وقصفت، 
وخس��ر النظام فيها عددًا من جن��وده وضباطه، فيما 
ل��م يصمد الجيش الحر فيها أكثر من س��اعات، وخرج 
قس��م من��ه م��ع المدنيي��ن الذي ركب��وا أي ش��يء له 

عجالت، عبر طريق الضاحية إلى دمشق.
أنهي النظام عمليته س��ريعًا، وأعلن قدس��يا مع 
جارتها الهامة "مطهرة"، ومضى تاركًا البلدة محترقة 
ومكس��ورة على طري��ق ثورة، فهمت عائالت قدس��يا 
الكبرى والتي تسيطر على االقتصاد المحلي، وتملك 
األراضي وأغلب األبنية، أن المعركة خاس��رة، وأنه ما 

م��ن جدوى من فتحه��ا لمرة ثاني��ة، فدخلت في وقف 
ذات��ي إلطالق الن��ار، بقي��ت عائلتان فق��ط ترفضان 
إنه��اء المعركة، وتعتبران أن الحرب ال بد أن تس��تمر، 
مض��ت األي��ام على قدس��يا ط��وال ع��ام 2013 وهي 
تعيش حصارًا جزئيًا أو كلي��ًا، كانت الغالبية العظمى 
من العائالت التي س��كنت قدسيا قد غادرتها منذ عام 
2012 باتج��اه دمش��ق أو إل��ى خارج الب��الد، فيما حل 
محل الس��كان المالكين للبيوت، مهج��رون من كامل 
القوس المحيط بدمشق، من غربها إلى شرقها مرورًا 
بجنوبها، فم��ن برزة إلى عين ترم��ا وجوبر والمليحة 
ومخي��م اليرم��وك والعس��الي والمعضمي��ة وداري��ا، 
س��كنت عائالتٌ نازحة مساجدَ قدسيا ودورها، باحثة 
عن س��ماء ال يكثر القصف فيها وأرض يصلها بعض 
الخبز، القوات النظامية دكت قدس��يا بالهاون وقذائف 
الدبابات طوال العام، بشكل متقطع، وكلما حدث خلل 
أمني، ولم تدخلها بريًا منذ خرجت منها نهاية 2012.

حين دخلت قدسيا فيما يسميه النظام "مصالحة 
وطني��ة"، كان عناص��ر الح��ر في قدس��يا قد تش��تتوا 
بي��ن من خرج منها باتجاه الغوطة الدمش��قية، ليتابع 
القت��ال هناك، أو من قض��ى في معاركها، أو من ترك 
السالح، من بقي يحمل السالح فيها تحول إلى "دفاع 
وطني"، فنصب��ت المتاريس والحواجز على بعد أمتار 
م��ن حواج��ز الق��وات النظامي��ة، ورفع ش��عار الدفاع 
الوطن��ي عليه��ا، بينما ل��م يتوقف حصاره��ا الجزئي 
الذي يتخلله حصار كل��ي كلما غضب النظام، ومع أن 
الهاون والمدفعية وحتى طيران الميغ، قصف قدس��يا 
أحيان��ًا، إال أن النظام بقى متابعًا لما يجري في داخلها 
من نزاع بين من باتوا دفاعًا وطنيًا، ومن أصروا على 
أن يبقوا في صفوف الحر حتى من دون قتال، وهؤالء 

كثيرًا ما يختلفون، فيطلقون النار باتجاه بعضهم.
الي��وم، إذا س��كنت قدس��يا فعلي��ك أن تعل��م أن 
طابور المخبز س��يكون مكتظ��ًا، ألن "الدفاع الوطني" 
م الطابور بين من هم من سكان قدسيا،  الجديد، نظَّ
فأعطاه��م مي��زة عدم االنتظ��ار، ومن ه��م من غير 
س��كانها األصليي��ن فتركهم في طاب��ور طويل، ولن 
تس��تطيع أن تفتح "بسطة" لبيع أي شيء، إال إذا قمت 
باستئجار الرصيف من الدفاع الوطني، فأنت لست من 
سكان قدس��يا، ولن يعفيك من هذا العبء، أنك قادم 
م��ن أرض حرب أحرقت منزل��ك وأكلت ما كنت تملك، 
سيكون بإمكانك استئجار خط كهربائي يؤمنه الدفاع 
الوطن��ي، ال��ذي كان حتى األمس جيش��ًا ح��رًا، بمبلغ 
ثالثة آالف ليرة سورية في الشهر، لكن عناصر الدفاع 

الوطني قد يقررون قطع التيار عنك متى شاؤوا، ولن 
يكون بإمكانك أن تعترض.

في قدسيا كما الهامة، يتحدث شبان شاركوا في 
مظاهرات نادت بإس��قاط النظام، عن خشيتهم على 
حياتهم، من مس��لحين وثوريين سابقين، ومنتسبين 
للجيش الحر في البلدتين، فحين كان هؤالء الش��بان 
يحاول��ون رف��ع الص��وت ب��أن حمل الس��الح س��يكون 
كارثي��ًا على البالد والعباد، تعرض��وا إلقصاء وتعنيف 
لفظ��ي، واليوم يالحَق ه��ؤالء من قب��ل النظام في 
خارج البلدتين، ومن قبل مس��لحين ف��ي داخلهما، إذ 
كان يكف��ي تقري��ر صغير رفعه عنصر من مس��لحي 
الهامة للمخابرات بحق )س.ر(، ش��اب ال يتجاوز الثالثة 
والعش��رين، ويتبنى ش��عار س��وريا الدول��ة المدنية، 
ليجعل الش��اب حبيس��ًا لش��ارعه، فال ه��و بقادر على 
البق��اء في الهامة، وال هو بقادر على مغادرتها. يقول 
)س.ر(: "أفكر في مغادرة سوريا نهائيًا، وأشعر يوميًا 
بالخوف من رصاصة تأتيني من أحدٍ في بلدتي، فأنا 
بنظره��م بت مصدرا للمتاع��ب، وال تعجبهم طريقة 

تفكيري".
أم عل��ي الثالثيني��ة، التي كان��ت ال تكتفي بلعب 
دور الناق��ل للذخي��رة والطع��ام إل��ى المقاتلي��ن، بل 
تش��ارك في إط��الق النار عل��ى الحواجز العس��كرية 
أحيان��ًا، م��ع إدراكها أنه��ا ال تصيب اله��دف، تؤكد أن 
الش��عور بأنها تطل��ق النار تجاه عدوه��ا كان يكفيها، 
علَّمه��ا زوجها الش��هيد أال تثق بأحد مم��ن ال تعرفهم 
ش��خصيًا، كان التنقل بالنسبة لها في قدسيا يتم لياًل 

والتيار الكهربائي مقطوع، وبرفقة ثالثة أطفال.
ي��روى عنها في إح��دى المرات الت��ي كانت تنقل 
فيه��ا الذخي��رة عب��ر جيوبه��ا وجي��وب أطفاله��ا، أنها 
صادف��ت رجاًل ف��ي مدخ��ل بن��اء، كان الظ��الم يمنع 
التميي��ز ويحج��ب الوج��وه. ف��ي مدخل البناء أس��قط 
صغيرها الرصاص من جيوبه، فسارعت إلى التقاطه 
وإعادته إلى جيوب الصغير، عيونها تراقب الرصاصات 
وتراق��ب وجه الرجل، الذي تس��مر ف��ي مكانه، ولكي 
يكس��ب ثقتها ه��مّ بالتقاط الرص��اص معها، إال أنها 
زجرت��ه وأمرته بأن يتابع الطريق، وما إن انتهت حتى 
أنّبت طفلها على فعلته وس��اقته م��ع أخوته لمتابعة 

المهمة.
يق��ال فيما يق��ال أيض��ا، إن أم عل��ي قضت في 
قدس��يا، إبان العملية العس��كرية التي ش��نها النظام 

على البلدة في كانون األول من عام 2012.

طابور على أحد أفران قدسيا - آذار 2014
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تزيد نس��بة األطف��ال ع��ن 50 بالمئة من 
مجمل عدد الالجئين السوريين في الدول التي 
هرب��وا إليها خوفًا م��ن الموت بس��بب الصراع 
المحت��دم فيها بلده��م، تقري��ر منظمة األمم 
المتحدة للطفولة "اليونيس��يف" أطلق تسمية 
"الجي��ل الضائ��ع" عل��ى األطف��ال الس��وريين 
كونهم األكث��ر تضررًا مما يجري في س��وريا، 
وبس��بب ظ��روف الحي��اة الس��يئة ف��ي مناطق 

اللجوء.
الطفل الس��وري الذي فقد طفولته نتيجة 
الحرب، تركها خلف��ه عندما اضطر إلى مغادرة 
منزل��ه مع م��ن تبقى م��ن ذوي��ه، ودّع ألعابه 
وأصدقائ��ه ومقاع��د الدراس��ة، وانتق��ل إل��ى 
العي��ش ضمن ظ��روف جديدة قاس��ية ال تقدم 
ل��ه إال الش��يء اليس��ير م��ن مقوم��ات الحياة، 
فال مدرس��ة تحتض��ن طفولته وتلب��ي حاجته 
للعلم واللع��ب واألصدقاء، وال بيئ��ة اجتماعية 
تعوض��ه عما فق��ده عندما غ��ادر منزله وبيته. 
"يا اهلل كم أش��تاق إلى مدرس��تي".. تس��معها 
من األطف��ال الس��وريين عندما تس��ألهم عن 
مدارس��هم ولماذا هم في الحدائ��ق يلعبون أو 
في الش��وارع يبيعون المناديل الورقية، حسان 
يش��كو وبحس��رة ابتعاده عن مقاعد الدراسة " 
من��ذ أكثر من ع��ام ل��م أدرس أو أكتب وظيفة 
فقد دمرت مدرستنا ولجأنا إلى تركيا". حسان، 
نم��وذج لعش��رات أو مئات اآلالف م��ن األطفال 
الس��وريين الالجئي��ن إل��ى دول الجوار بس��بب 
الح��رب الدائرة في بلدهم، الذين انقطعوا عن 
مدارسهم ومتابعة التحصيل العلمي مما ينذر 
بمس��تقبل مخيف لسوريا بس��بب اتساع نسبة 

األمية ونمو جيل بعيد عن مقاعد الدراسة.
حتى اليوم ما تزال مشكلة الدراسة ومتابعة 
التحصي��ل العلمي هي األكث��ر تعقيدًا من بين 
المش��اكل الت��ي تعترض الالجئين الس��وريين 
في منافيهم القس��رية، وضي��اع الفرصة على 
من تبقى من أبنائهم في الحصول على تعليم 
مناس��ب واس��تكمال التحصيل العلمي. وتظهر 
هذه المش��كلة بوضوح لدى الطالب السوريين 

الذين لجأوا إلى تركيا. 
تقوم الجهات المختص��ة بتوفير المدارس 
للطالب الس��وريين داخل المخيمات للمرحلتين 
األساس��ية والثانوية، أما الالجئين الس��وريين 
خ��ارج المخيمات المقيمين ف��ي المدن التركية 
فتبقى مش��كلة التعليم من أصعب المشكالت 
الت��ي تواجهه��م، حي��ث أن نس��بة %10 فق��ط 
م��ن أطفالهم أتيح��ت لهم الفرص��ة لمواصلة 
م��ن  العدي��د  تعترضه��م  حي��ث  تعليمه��م، 
الصعوبات للتس��جيل ف��ي الم��دارس التركية 
إضاف��ة إل��ى عقب��ة اللغ��ة التركي��ة الت��ي ال 
يتقنها التالميذ الس��وريين مما يعقد المشكلة 
ويجعلهم غير قادرين على ارتياد تلك المدارس 
ومتابع��ة المنهاج كبقية التالميذ األتراك، فإنه 
يتوجب عليهم الحص��ول على تصريح اإلقامة 
في تركيا وتقديمه إلى المدرسة والذي يتطلب 
امتالكهم لجواز السفر الذي يفتقده الكثير من 

السوريين.
عملت تركيا على تجاوز هذه المشكلة من 
خالل العمل على افتتاح عشرات المدارس التي 
تدرس المنهاج السوري في العديد من مدنها، 
حي��ث قدمت بع��ض الم��دارس التركي��ة ذاتها 
"حيث يبدأ دوام التالميذ الس��وريين بعد انتهاء 

دوام التالمي��ذ األت��راك" واللوازم المدرس��ية، 
ويقوم بالعمل فيها معلمون سوريون وتشرف 
عليها وزارة التربية التركية بالتعاون مع الهيئة 
العامة للتربي��ة والتعليم العال��ي في االئتالف 
الوطني السوري، ووزارة التربية في الحكومة 
الس��ورية المؤقت��ة، كم��ا ق��ام مكت��ب التربية 
والتعلي��م بتعدي��ل المناه��ج بما يتناس��ب مع 
الوضع الس��وري الجديد. كما عمل بعض رجال 
األعمال الس��وريين وبعض الجمعيات الخيرية 
عل��ى افتت��اح ع��دد م��ن الم��دارس الس��ورية 
الخاصة والتي تدرس المنهاج الس��وري، إال أن 
ه��ذه المدارس تس��تقبل فقط الط��الب الذين 
يس��تطيعون تس��ديد أقس��اطها الت��ي غالبًا ما 
تك��ون مرتفع��ة نس��بيًا مما يجع��ل الكثير من 

العائالت تحجم عن إرسال أبنائها إليها. 
فتتاحه��ا  ت��م  الت��ي  الم��دارس  ع��دد  إن 
ف��ي الم��دن التركي��ة غي��ر كافي��ة الس��تيعاب 
التالميذ الس��وريين وخاصة التي تتبع الئتالف 
المعارضة، وكونها مجانية تعاني من االزدحام 
الشديد حيث يصل عدد التالميذ إلى 60 تلميذ 
ف��ي الصف الواح��د، إضاف��ة إلى توزي��ع دوام 
التالميذ عل��ى فترات متتالية ال تتجاوز الواحدة 
منها الثالث ساعات يوميًا الن التالميذ يتناوبون 
على ذات القاعات الدراس��ية، وهنا ال بد لنا من 
التس��اؤل حول إمكانية تقدي��م تعليم حقيقي 

للطالب السوريين في تلك المدارس.
 كم��ا أدى لعدم قدرة البع��ض منهم على 
اختي��ار م��ا يري��د م��ن اختص��اص خاص��ة في 
المرحل��ة الثانوي��ة، "عل��ي" طالب ف��ي الثالث 
الثان��وي عان��ى لفت��رة طويل��ة حتى اس��تطاع 
التس��جيل في مدرسة سورية "راجعت مدرسة 
االس��تقالل في غ��ازي عنتاب عدة م��رات وفي 
كل مرة كانوا يقولون نحن نتصل بك واسمك 
عل��ى االحتي��اط بس��بب ع��دم وج��ود أماك��ن، 
ولم أتل��ق أي اتصال إال بعد ش��هر ونصف من 
االنتظار ولكنهم لألسف أخبروني أني أستطيع 
التسجيل في الفرع األدبي رغم أني طالب في 
الفرع العلمي سابقًا، لم أجد أي حل فاضطررت 

للتسجيل فيها".
واقع الم��دارس وإمكانية اس��تيعابها جعل 
العدي��د من أولي��اء األمور يش��كون م��ن عدم 

توف��ر أماكن ألبنائهم في المدارس الس��ورية 
في تركيا، وعدم قدرتهم على تس��جيلهم في 
المدارس الخاصة، "أبو يوس��ف" والد لخمس��ة 
أطفال بعمر المدرس��ة يش��كو م��ن عدم توفر 
أماك��ن في الم��دارس التابع��ة لالئتالف وعدم 
قدرته على تس��جيلهم في الم��دارس الخاصة 
لع��دم قدرته عل��ى تس��ديد أقس��اطها، يقول 
"بحث��ت في أكثر من مدرس��ة وأكثر من مدينة 
لم أستطيع تسجيل أوالدي، والمدارس الخاصة 
ليس لدي الق��درة على تكاليفه��ا". األمر الذي 
أبقى أعداد كبيرة من األطفال خارج المدرس��ة 
مما يعرضهم للعديد من المشاكل واالستغالل 
واالنحراف، فقد أصبح مش��هد أطفال سوريين 
يبيع��ون الماء أو الدخ��ان عند إش��ارات المرور 
مألوف��ًا، والبع��ض امتهن التس��ول، ب��داًل من 
ارتي��اد الم��دارس التي س��تكون حتم��ًا المكان 
اآلمن له��م، حي��ث يمكنهم أن يتعلموا أش��ياء 
جديدة ويؤسس��وا صداق��ات، مما يس��اعدهم 
على اس��تعادة جزء من حياتهم الطبيعية التي 

غادروها عندما غادروا بيوتهم ومدنهم
إضاف��ة إلى كل ما س��بق، يعان��ي الطلبة 
الس��وريين الحاصلي��ن عل��ى ش��هادة الثانوية 
العامة من مش��كلة عدم االعت��راف الدولي بها 
مم��ا يعي��ق اس��تكمال تحصيله��م األكاديمي، 
وفي بداية هذا العام اعترفت الحكومة التركية 
بالشهادة الثانوية الصادرة عن الهيئة الوطنية 
العلي��ا للتربي��ة والتعليم العالي ف��ي االئتالف 
الوطني الس��وري بناًء على قرار وزارة التربية 
التركي��ة، وش��مل االعت��راف كل م��ن جامعات 
)إستنبول – أنقرة – أضنة – مرسين – ارزوروم 
ويؤك��د مستش��ار  عنت��اب(.  غ��ازي   – ف��ان   –
الحكومة المؤقتة للش��ؤون التعليمية الدكتور 
عب��د الرحم��ن الحاج ب��أن ”الحكومة الس��ورية 
المؤقت��ة تعمل على توس��يع نط��اق االعتراف 
بالشهادة العامة لتشمل معظم الدول العربية 
باإلضاف��ة إلى دول أصدقاء س��وريا″، وهذا لم 

يتم إنجازه حتى اللحظة. 
وفي إطار المس��اعي الهادفة إلى مساعدة 
الطالب الس��وري ساهمت وزارة التربية الليبية 
ف��ي حل مش��كلة االعتراف الدول��ي، من خالل 
السماح لطالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية 

الطالب ال�صوريون وم�صتقبل العملية التعليمية
  مهند النادر

طالب سوريون في إحدى مدارس األمم المتحدة في األردن
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العام��ة بتقدي��م االمتحانات بالمنه��اج الليبي، 
والحصول على ش��هادة المرحل��ة اإلعدادية أو 
الثانوي��ة الص��ادرة ع��ن وزارة التربي��ة الليبية 
والمعت��رف به��ا دولي��ًا، وم��ا ي��زال الكثير من 
المدارس الس��ورية تعتمد ه��ذه الطريقة لحل 
مش��كلة اس��تكمال الطلب��ة لتعليمه��م العالي 

األكاديمي.
إضاف��ة إل��ى كل العقب��ات الت��ي تعترض 
العملية التعليمية بس��بب ظروف اللجوء، تنشأ 
أمامن��ا مش��كلة أكثر تعقي��دًا تتمث��ل بانتقال 
سيطرة الفكر اإلسالمي المتشدد على معظم 
المش��هد السياسي السوري إلى داخل مؤسسة 
التعلي��م، من خالل س��يطرة نماذج متأس��لمة 
عل��ى الم��دارس وتكريس بعض الس��لوكيات 
الت��ي تتناف��ي مع الواق��ع الس��وري وطموحات 
الش��عب التي بذل في سبيلها الغالي والنفيس 
والتي تختصر بالحرية والديمقراطية، والعمل 
عل��ى فرض تقاليد وأس��س تتناف��ى مع حرية 
اإلنس��ان وحقه ف��ي االختي��ار واالعتقاد، فتجد 
الكثي��ر من المدارس التي تتس��ابق في فرض 
الحج��اب عل��ى الطالب��ات حت��ى ف��ي المرحل��ة 
االبتدائي��ة، فمدرس��ة "منيب باش��ا" في غازي 
عنتاب يمنع مديرها دخول الطالبات دون حجاب 

إلى المدرسة.
ومدي��ر مدرس��ة "رواد المس��تقبل" يمن��ع 
النفس��ي  الدع��م  ف��ي  متطوع��ة  مجموع��ة 
لألطفال من الغناء وعزف الموسيقا لهم بحجة 
أن الموس��يقا حرام حس��ب قول��ه، رغم الحوار 
والج��دل ال��ذي دار معه حول أهمية الموس��يقا 
وأثرها على نفس��ية الطف��ل ودورها في بناء 
ش��خصيته، ويصل حد التدخل في حرية الفرد 
وحرية المعتقد إلى أن يجبر معلمة على ارتداء 
الحجاب شرط توظيفها مستغاًل حاجتها للعمل 
بس��بب ظ��روف اللجوء الس��يئة. وف��ي حديثنا 
إل��ى المعلمة قالت: " لقد نزح��ت إلى تركيا مع 
أطفالي بس��بب الح��رب، وبعد معان��اة طويلة 
في البحث عن عم��ل يجنبني وأطفالي الحاجة 
ويعيننا على عيٍش كريٍم وجدت فرصة للعمل 

في ه��ذه المدرس��ة ولكني خضع��ت إلمالءات 
المدير قبل أن أراه، حيث اش��ترط عليّ ارتداء 
الحج��اب قبل قدوم��ي إلى المدرس��ة وبالفعل 
قمت بارتدائه لكس��ب الوظيفة " تنهدت وهي 
تق��ول: " حاول��ت أن أقنعه أثن��اء المقابلة إنني 
مس��لمة وأعرف واجباتي جي��دًا لكني لم أقتنع 
بارت��داء الحج��اب لكنه أكد لي ان��ه ال عمل في 

مدرسته لمعلمة غير محجبة".
ذات المدير وذات المدرس��ة التي يمنع فيها 
الغن��اء وع��زف الموس��يقا ألطفالنا ي��ردد فيها 
أبناؤنا شعار "اإلسالم ديني، محمد نبيي، الجنة 
مطلب��ي" ثالث مرات قب��ل دخولهم إلى الصف 
حسبما أخبرنا أحد معلمي المدرسة، فهل حلم 
الس��وريون بالخالص من عقلية ح��زب البعث 
الديكتاتوري��ة وش��عاراته للع��ودة ثانية لخلق 
المجتمع ذي الل��ون الواحد كي يتلقفهم هؤالء 
"الديكتاتوري��ون الجدد" الذين يعملون باس��م 

الثورة وبعقلية الماللي.
كما يالحظ عندم��ا يكون هناك إعالن عن 
مسابقة لتعيين المعلمين في إحدى المدارس، 
طغي��ان الفكر المتش��دد على العم��ل بدءًا من 
طبيع��ة األس��ئلة التي تط��رح عل��ى المعلم أو 
المعلم��ة والت��ي تك��ون بعي��دة كل البع��د عن 
االختصاص الذي يحمله المعلم، مدرس��ة لغة 
إنكليزي��ة وله��ا م��ن الخدمة ف��ي التدريس ما 
يتجاوز الحمسة عشر عامًا، تقول "تقدمت إلى 
مس��ابقة تعيين في مدرس��ة تتبع إلى جمعية 
الن��ور الس��ورية ف��ي مدين��ة إس��تنبول وف��ي 
االمتح��ان التحري��ري كان هن��اك مجموعة من 
األس��ئلة التي ال عالقة لها بم��ادة االختصاص 
وتتعل��ق بأمور ديني��ة بحتة، كم ع��دد ركعات 
الوت��ر، ما حك��م كذا وما ش��ابه"، تضيف قائلة 
"ه��ذه أس��ئلة هدفه��ا تمييز المعلمين حس��ب 
طوائفه��م ومدى التزامهم الدين وهذا يتنافى 
مع أهداف ثورة ش��عبنا". وص��واًل لفرض الزي 
اإلس��المي المتش��دد، تتحدث معلمة أخرى عن 
حضورها لمسابقة في مدارس بال حدود قائلة 
"جميعن��ا ارتدين��ا الحج��اب الذي غط��ى كامل 

الوجه قب��ل الوصول إلى م��كان المقابلة، وإال 
فالنتيج��ة واضح��ة دون حجاب يعني الرس��وب 
ورف��ض التوظيف ونحن جميع��ًا بحاجة العمل 

وظروفنا سيئة للغاية".
العملي��ة  إدارة  وعقلي��ة  عم��ل  منه��ج  إن 
التربوي��ة بهذه الطريقة ال تق��ف حدودها عند 
مدير مدرس��ة أو مش��رف على التوظيف، يبدو 
أنه��ا تتعداه لتكون منهج ش��به ع��ام ومتوافق 
عليه بش��كل غير معلن بي��ن معظم القائمين 
عل��ى متابعة العملية التعليمي��ة، تؤكد معلمة 
رواد المستقبل والتي تم فصلها من المدرسة 
بس��بب موقفه��ا المع��ارض للمدي��ر وأفكاره، 
على ذل��ك فتقول "من خالل تقديم الش��كوى 
إل��ى الجه��ة المختصة ف��ي االئت��الف الوطني 
المع��ارض لم نلم��س إال االلتفاف والتس��ويف 
وقب��ول رواي��ة المدي��ر دون أي تحقي��ق جدي 
ف��ي الموض��وع، وكان تج��اوب وزارة التربي��ة 
ف��ي الحكوم��ة المؤقتة عدم االهتم��ام وبقيت 
ش��كوانا بال رد". وتتساءل "هل هذا تقصير أم 

موافقة ضمنية على هذه السلوكيات".
تُعد المدرس��ة مكانًا آمنًا بالنس��بة للعديد 
م��ن األطف��ال الالجئي��ن، حي��ث يمكنه��م أن 
يتعلم��وا أش��ياء جدي��دة ويؤسس��وا صداقات، 
فالمدرس��ة تس��اعدهم في اس��تعادة جزء من 
حياته��م الطبيعية ووضع أهداف للمس��تقبل، 
وهن��ا ال بد من طرح العديد من األس��ئلة التي 
تفت��ح أبواب��ا للحل. فإل��ى أين تس��ير العملية 
التربوي��ة، وم��ا المنه��ج ال��ذي تبن��ى عليه، ما 
النتائ��ج المرجوة منها، هل س��نعيد بناء أبنائنا 
عل��ى ذات العقلية المتحجرة والمتعصبة والتي 
ال تنت��ج إال مزي��دًا م��ن العن��ف وع��دم التوازن 
االجتماع��ي، أال نحت��اج إل��ى آلي��ة عم��ل وبناء 
وتربي��ة في العملية التعليمية إلنتاج جيل أكثر 
انفتاحًا ووعي��ًا وإدراكًا لذاته ودوره اإلنس��اني 
ف��ي الحي��اة، أس��ئلة تج��ول بخاط��ر الكثيرين 
تحتاج إلى تفاعل واس��تجابة للوقوف في وجه 
ما يج��ري ف��ي مدارس��نا والتص��دي الحقيقي 

لمهمة تربية رجال المستقبل.

مساعدات اليونسيف للطالب السوريين في لبنان
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هل انتهى اأمل الليبيني يف ربح ا�صتحقاق الدولة الوطنية؟
نظرة على الراهن ال�صيا�صي الليبي

  ياسر مرزوق

يقول نزار قباني في معرض أحد نصوصه بعد 
هزيمة حزيران عام 67:

"احت��رق المس��رح م��ن أركان��ه ولم يم��تْ بعدُ 
الممثلون"

والتس��اؤل ال��ذي يس��تبطنه المقطع إي��اه، يبدو 
بع��د عقود أنه م��ا زال يتجدد، فف��ي كل مرة ينجلي 
فيها المش��هد الصع��ب عن تعري النخبة وانكش��افها 
أمام "جماهيرها"، في هزيم��ة حزيران كما في قمع 
الثورات العربية اليوم، وفي كل مرة يحترق المسرح، 
يواص��ل "الممثلون"، عالوة على أنه��م لم "يموتوا"، 

يواصلون األدوار الكارثية نفسها.
هو إذن سؤال يمس الحاجة إلى التغيير البنيوي 
المنشود في الثقافة بمعناها األشمل، والذهنية التي 
تدار وتمارس بها الثقافة، ويبقى المعنيون بالسؤال 
غير معنيين، مسكونين بأسئلة أخرى كثيرا ما تكون 
"غيبي��ة"، مهما قال��ت بالحداث��ة، واس��تبدادية مهما 

لهجت بحمد الجمهورية المدنية.
ف��ي س��وريا يولد عل��ى جث��ة نظام األس��د في 
أنظم��ة  مش��اريع  الثائ��رة،  المحلي��ة  المجتمع��ات 
وس��لطات، متعددة األزمنة واأله��داف، يجمعها كلها 
الحاجة إلى ضبط إيقاع البشر وتحجيم فعلهم الحر، 
من الهي��اكل السياس��ية التقليدية التي تب��ذر المال 
السياس��ي والوعود راجية حصد قبضةٍ أكثرَ إحكاما 
ودوٍر أكثر فعالية، إلى الفصائل العسكرية المؤدلجة 
في المعارضة، والميليش��يات الطائفي��ة التي تقاتل 
على ضفتي المعركة، ونظام األس��د بطبيعة الحال، 

ومن ورائه داعموه.
في مصر أيضا يربح فلول النظام السابق، ويأتي 
ضاب��ط بار لمؤسس��ة مب��ارك األمنية والعس��كرية- 
الرأسمالية، ليمس��ك بزمام األمور مستعيدا مشاهد 
انقالب��ات القرن العش��رين المش��ؤومة، وفي اليمن 
تتم��زق الب��الد بالصراع��ات ف��ي ظل ضع��ف قبضة 
الدول��ة المركزية، وع��دم قدرتها عل��ى تنفيذ إجماع 

اليمنيين.
وإذا م��ا اتجهن��ا غرب��ًا نح��و ليبي��ا، مح��ور ملفنا 
اليوم، س��تطالعنا عينة مثل هذه من األنباء: اشتعال 
النيران في مستودعات النفط بطريق المطار، سرقة 
طائ��رات ش��ركة )س��يفاكس أيرالين( التونس��ية من 
مطار مصرات��ة، مغادرة الس��فير البريطان��ي البالد، 
مقتل أربعة أطفال جراء انفجار قاذف )ار بي جي( فى 
مدينة بنغ��ازي، توضيح من هيئة الس��المة الوطنية 
في طرابلس بخصوص حريق خزانات النفط، جامعة 
بنغازي تعلن عن تأجيل الدراسة إلى إشعار آخر، خوفًا 
عل��ى حياة الطلبة والطالبات، ال�ش��ركة العامة للبريد 
واالتص��االت ت�علن احتمال توقف خدم��ات االتصاالت 
بطرابلس، السالح الجوي يستهدف رتاًل تابعًا ألنصار 

الشريعة في منطقة المقزحة.
ليبي��ا إذن، والتي كانت ثورتها اس��تحقاقًا وطنيًا 
ومرحلة تاريخية فرضها تصحر النظام وانسداد أفق 
وأدوات التغيير السلمي، ُقدمت للطامعين اإلقليميين 

على طبٍق من ذهب.
يعان��ي الليبي��ون م��ن انع��دام األم��ن وخط��ر 
التقس��يم، وهي بمعنى ما، مسؤولية نظام القذافي 
المس��تمرة حت��ى اآلن، فما يحدث اليوم س��ببه األول 
واألخير التصحر السياس��ي، وبناء قصوٍر من الرمال، 
وتفريغ المؤسسات والحروب العبثية في أرجاء العالم 

قادها القذافي.
وبحس��ب تقديراتٍ غربية هناك عشرون مليون 
قطعة س��الح في أيدي الليبيين، ويأتي انقالب اللواء 
المتقاع��د خليف��ة حفت��ر، ليكم��ل عبثي��ة المش��هد، 
وليطرح تس��اؤاًل ع��ن جدوى ثورة الليبيي��ن إذا كانت 
ستستبدل عقيدا بلواء، وقد يكون االنقالب بحد ذاته 
عبثيًا، إذ ال وجود لمؤسس��ةٍ عسكرية موحدة لتعلن 

االنق��الب، وال دول��ة مركزي��ة تحكم ليت��م االنقالب 
عليها، وليس��تكمل حفتر المش��هد أعلن عن انقالبه 

عبر قناة العربية التي تبث من دبي. 
ملي��ون ليبي خارج ليبيا حت��ى اليوم، بعد مضي 
ثالث سنواتٍ على التحرير، والطبقة السياسية تؤثر 
التناح��ر وتب��ادل االتهامات بداًل ع��ن التوافق إلطفاء 
الحريق، والحديث دائم عن مؤامرةٍ واضحة المعالم، 
تش��ارك فيها غرف عمليات في عمان ودبي والقاهرة 
وروما، وتترك أس��ئلًة للتاري��خ، عمن قتل عبد الفتاح 
يونس الرج��ل الذي كان مرابطًا عل��ى الجبهة، وعن 
دور مفترض للقيادي الفلسطيني محمد دحالن فيما 
يجري، أس��ئلة ربما ارتبط��ت بالتاري��خ الليبي، تعيد 
لألذهان سؤااًل عمن قتل اإلمام موسى الصدر أيضا، 

ودور أبو نضال القيادي الفلسطيني. 
وت�ي��رة االغتياالت واالختطافات تزايدت بدورها، 
وطالت ش��خصيات مدنية وقضائية وعسكرية، ذهب 
ضحيته��ا العش��رات من��ذ س��قوط النظام الس��ابق، 
كما سُ��جل ه�روب أكثر من ألف س��جين من س��جن 
الكويفية بمدينة بنغازي ش��رق ليبيا، ثم أثار المزيد 
من الجدل والشكوك، اغتيال عبد السالم المسماري، 
الناش��ط السياس��ي الليبرال��ي المع��روف بانتقاداته 
لجماعة اإلخوان المسلمين، والذي يعد من المنظمين 
األوائل الحتجاجات عام 2011 في بنغازي ض�د حكم 
معم�ر القذافي، سلس��لة مظاهرات هوج�مت خاللها 
مق��رات لإلخوان المس��لمين وذراعها السياس��ي في 

مدينتي طرابلس وبنغازي..
كان المؤم��ل بع��د س��قوط الطاغي��ة أن يفتتح 
الليبي��ون عه��دًا جدي��دًا م��ن تاريخه��م، بإقامة دولة 
دس��توري�ة، تصون الس��لم األهلي وتكف��ل الحري�ة 
المتس��اوية  والمواطن��ة  والعدال��ة  والديمقراطي��ة 
للجمي���ع، والتنمي��ة المتوازنة بين المناط��ق، إال أنه 
وبعد ثالث أعواٍم على س��قوط نظ��ام القذافي، تبدو 
الفوض��ى الخالقة هي العنوان األبرز في ليبيا اليوم، 
م��ع تعدد جبهات القتال بين الميليش��يات اإلس��المية 
والمقاتلي��ن المدعومين من ليبراليين. وقد تضاربت 
األنب��اء بش��أن مصي��ر حفت��ر. ففيما وص��ف الناطق 
باس��مه محم��د حج��ازي، االنس��حاب ال��ذي قامت به 
الق��وات التابعة لل��واء المتقاعد من معس��كراتها في 
بنغ��ازي بأن��ه "تكتيك��ي"، تحدث البع��ض اآلخر عن 

فرضية لجوء حفتر إلى مصر.
إمارٌة إس��المية تعلن، وأحالمٌ باستنساخ تجربة 
السيس��ي في ليبيا، وأقاليم تنفصل، وثرواتٌ تنهب، 
وم��دن تحت��رق، إال أن التاريخ الليب��ي يحمل قصصًا 
ت��روى وأمجادًا تؤكد ق��درة الليبيين على الخروج من 
ه��ذا المخ��اض، ففي ع��ام 1711 ق��اد )أحم��د القره 
مانلي( الضابط في الجيش العثماني، ثورة ش��عبية 

أطاح��ت بالوالي العثماني، لتخليص ليبيا من الحكام 
الفاس��دين ووضع حد للفوض��ى، وانتزع من الخليفة 
العثمان��ي الحق في والية ليبيا وراثية له ولس��اللته، 
التي نبغ منها )يوس��ف باش��ا القره مانل��ي( أبرز والة 
هذه األس��رة. فقد كان حاكمًا طموحًا أكد سيادة ليبيا 
عل��ى مياهه��ا اإلقليمية وف��رض الضرائب "رس��وم 
المرور" عبر مياه البحر األبيض المتوسط على كافة 
س��فن ال��دول البحري��ة األمريكية واألوروبي��ة، التي 
تعبر المياه الليبية، وفي س��نة 1803م طالب بزيادة 
الرس��وم على السفن األمريكية تأمينا لسالمتها عند 
مروره��ا في مي��اه ليبي��ا والبحر المتوس��ط، وعندما 
رفض��ت الوالي��ات المتحدة الن��زول عند رغب��ة ليبيا، 
استولت البحرية الليبية على إحدى سفنها، األمر الذي 
دف��ع الحكومة األميركي��ة إلى الدخول ف��ي حرب مع 
ليبيا وفرض حصار على طرابلس وضربها بالقنابل، 
ولكن ليبيا اس��تطاعت مقاومة ذلك الحصار، وأسرت 
البحرية الليبية إحدى أكبر السفن الحربية األمريكية 
"فيالدلفي��ا" م��ع كام��ل بحارته��ا وجنوده��ا في عام 
1805، األم��ر الذي جعل أمي��ركا ترضخ وتخضع في 
النهاية لمطالب ليبيا، وبذلك استطاع يوسف باشا أن 
يم��أل خزائن ليبيا باألموال الت��ي كانت تدفعها الدول 
البحرية تأمينًا لس��المة س��فنها، وتركت هذه الحرب 
آثاره��ا حتى اآلن في البحري��ة األميركية، حيث الزال 
نش��يد مش��اة البحرية األمريكية يش��ير إلى شواطئ 
طرابلس، كم��ا أن هناك قطعة حربي��ة في البحرية 

األمريكية تسمى طرابلس.
تقف ليبي��ا اليوم على مفترق طرق، والمرجعية 
األول��ى لّليبيي��ن ف��ي مواجه��ة إرث القذاف��ي ورياح 
التقس��يم، ه��و التاري��خ، فالق��ارئ للتاري��خ الليب��ي 
الحدي��ث يؤك��د أن س��طوة العثمانيي��ن وتحالفاتهم 
ل��م تفلح ف��ي إخم��اد ثورة "كوم��ة المحم��ودي" في 
الس��احل وال ث��ورة "عب��د الجلي��ل س��يف النصر" في 
الوس��ط والجن��وب، كم��ا أن الجي��وش اإليطالية إبان 
االحتالل لم تس��تطع فرض واقع عل��ى األرض على 
م��دى ثالثة عقود، على الرغم من الخلل الواضح في 
مي��زان القوى بين المجاهدي��ن الليبيين وجيش كان 
يعتب��ر من أقوى جيوش األرض حينها، ولم يس��يطر 
اإليطاليون على المنطقة الغربية إال عندما استفادوا 

من الخالفات التي صدعت جبهة القبائل.
إذا كان ه��ذا يبدو تاريخا بعي��دا للبعض، فهناك 
مث��ال ناصع قريب، ثورة الس��ابع عش��ر م��ن فبراير 
2011 ض��د اس��تبداد نظ��ام القذاف��ي، الث��ورة التي 
أحي��ت أمل الليبيين في الحري��ة والعدالة والبناء، في 
س��ياق الموجة الجارفة التي اجتاحت دوال عربية عدة 
مطالِبة بالتغيير الجذري، الذي ما زالت ليبيا وأخواتها 

يتعّطشن إليه.

مظاهرات ليبية ترفض التقسيم
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اخلوف واملقاومة.. بناء الهوية العلوية يف �صوريا )1(

فصل من أطروحة ماجستير في الجغرافيا البشرية في قسم علم االجتماع والجغرافيا البشرية | جامعة أوسلو
  تورستاين شيوتس وورين  -  شباط 2007 |   ترجمة: د. ياسر نديم سعيد
torstein.worren.info/downloads :رابط النص األصلي كاماًل

يتم إنش��اء الخطاب بواسطة ما يطرده العلويون 
إل��ى خوارجهم البنيوية، فتتبع هوياتهم هذا النموذج 
من العالقات مشّكلين أنفسهم ككل ما هو ليس هم.

يتم بناء »نحن« بواسطة بناء »اآلخرين«، وهذا 
التشّكل الحدودي ينشئ في النهاية ال�«نحن«.

تتش��كل الهوية لذلك في ه��ذه الحدود، وتصبح 
الفروق ل��ب الهوية. هذا الفصل مخصص للتش��كل 
الحدودي وبيان كيفية إنش��اء العلويين أنفسهم عبر 

اإلنشاء االجتماعي لآلخرين.
كما ه��و الحال في س��ردية العلويي��ن التاريخية 
يش��ّكل الس��نّة الخ��ارج البني��وي للهوي��ة الجمعي��ة 

العلوية.
تخلق الهيمنة االس��تطرادية الس��نّية )المترّكزة 
على قوة الس��نّة في تعريف هوية المسلم واإلسالم 
»الصحيح«( أش��كااًل من المقاومة بين العلويين، كما 
تخل��ق عندهم الش��عور بالدونية في الفض��اء العام. 
وم��ع ذلك فإن خطاب العلويين المضاد في »نس��خته 
المختبئ��ة« يُظه��ر أن العلويي��ن بالرغ��م م��ن أنهم 
يضعون أنفس��هم في قعر التراتبية الهرمية للهويات 
الطائفي��ة في س��وريا، فإنهم ينظرون إلى أنفس��هم 

بشكل متفوق اجتماعيًا وثقافيًا على خصومهم.
العلويي��ن  الظاه��رة بمش��اركة  تتق��وّى ه��ذه 
لألقلي��ة المس��يحية وضعي��ة معارضة لقوة الس��نّة. 
ينظر العلويون للمس��يحيين نظرة تحليلية كش��ركاء 
لهم، ولكنهم ينظرون لهم أيضًا كنموذج يتم تقليده.

المس��ألة التي يناقش��ها هذا الفص��ل هي كيف 
يش��ّكل كل ذلك أس��اس بن��اء مجتم��ع العلويين، مع 
التركيز على الثقافة وطريق��ة الحياة والعالمات التي 

يستخدمها العلويون لتفريق أنفسهم عن السنّة.
»نحن وهم«

لي��س بالضرورة أن تب��رز الهوي��ة العلوية أو أن 
تلع��ب دورها في العديد من المواقف. وكما هو الحال 
ف��ي كل الهويات، فإن الهوية العلوي��ة تبرز للمقدمة 
في س��ياقات معين��ة فقط. وكثيرًا ما يج��ري تعتيمها 
بواسطة هويات أخرى. وفي نفس الوقت فإن الهوية 
العلوية مهمة بالطريقة التي تعتبر فيها كل الهويات 
الدينية مهمة في س��وريا، وه��ذه الهوية تتأرجح في 
اله��واء ف��ي الخلفية بش��كل أكثر أو أقل وباس��تمرار 
بحي��ث يمكن اس��تخدامها كعامل مفسّ��ر، أو كعامل 

مسبّب في العديد من القضايا.
يتضح من األس��ئلة الموجهة للعلويين عن »من 
ه��م؟« االنطب��اع بأن هويته��م الطائفية ليس��ت أول 
هوية يتم التركيز عليها في البداية. يرسم العلويون 
بش��كل نموذج��ي ع��دة هوي��ات لتعريف أنفس��هم، 
واألكثر أهمية منها هي حقيقة أنهم س��وريون عرب 

ومسلمون.
يتس��م الخطاب الس��وري الع��ام بتركي��زه على 
هوي��ة عربي��ة عريض��ة أكث��ر منه��ا هوي��ة س��ورية 
وطنية. تس��تخدم الكتب المدرسية ويستخدم اإلعالم 
وجه��ة النظر العربية الش��املة كاس��م رس��مي للبلد 
)الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية( )Landis 2003(. ال 
يختل��ف العلويون بذل��ك ومصادري كانت متحمس��ة 
لإلش��ارة إل��ى أنها منتمي��ة إلى مجموع��ة أكبر وأكثر 
امت��دادًا، ويقدّم��ون أنفس��هم أواًل وقب��ل كل ش��يء 

كعرب وكسوريين.
هذا األمر له عالقة بالخطاب الرسمي الذي يهمل 
الهوي��ات الطائفي��ة التي ال تُعتب��ر موضوعًا للنقاش 
العام. وبحكم التجربة عندما تتحدث ألحد ما ال تعرفه 
فإنه يلتزم بس��بب ذل��ك بالخطاب الرس��مي ويتكلم 
في الخط��وط المقبولة. ومع ذل��ك عندما تُظهر لهم 
اهتمامًا بالف��روق االجتماعية وبكيف يبدو مجتمعهم 
مختلف��ًا ع��ن األج��زاء األخرى م��ن البلد، ف��إن الناس 

س��رعان ما يرغب��ون بالتفصيل أكث��ر والتحدث أكثر 
عن مجتمعه��م مقدّمين هذا المجتم��ع بمصطلحات 

طائفية مثل المجتمع العلوي.
هذا إدراك واضح بي��ن العلويين بأنهم مجموعة 
منفصلة تتش��ارك بس��مات معينة تجعلهم مختلفين 
ع��ن بقي��ة الس��وريين. وهك��ذا حي��ن بن��اء هويتهم 
الجمعية فإن أول ش��يء يتحدث فيه كل علوي تقريبًا 
)مم��ن تحدثت إليهم( ه��و التركيز على ش��خصيتهم 
المتحررة. وككل الس��مات الش��خصية فإن »متحرّر« 
ه��ي صف��ة عالئقي��ة، وه��م يس��تخدمونها بإج��راء 
مقارن��ات م��ع المجتم��ع الس��وري وم��ع أورب��ا عندما 

يفصّلون في ذلك األمر.
يشرح العديد من العلويين أنهم مختلفون ثقافيًا 
تمام��ًا عن بقية س��وريا، ويس��تفيدون م��ن خطابات 
أخ��رى مثل التح��رر النس��بي للثقافات المتوس��طية، 
ويربطون ذلك مع الخطاب العلوي لبناء هذه الفكرة.

م��ا يميّ��ز ه��ذا »الخطاب النق��دي العل��وي« هو 
أن��ه أكثر توجه��ًا نحو الغرب من »الخطاب اإلس��المي 
العلوي« الذي يرتبط أكثر بالهوية العربية. وبتقديم 
أنفس��هم كمتوس��طيين يقيم هؤالء العلويون رابطًا 
م��ع أورب��ا يتعل��ق بكيفية س��ردهم للتاريخ ومنش��أ 

الفلسفة اليونانية، والتعاون مع الصليبيين. 
يلع��ب المس��يحيون دورًا هام��ًا أيض��ًا ف��ي هذا 
اإلنش��اء حيث يتم النظ��ر إليهم كمتش��ابهين ثقافيًا 

وكمنفتحين عقليًا وكمتسامحين مثل العلويين.
يق��دّم الخط��اب اإلس��المي العلوي، م��ن ناحية 
أخرى، بشكل نموذجي التحررية العلوية بمصطلحات 
دينية أكثر وضمن السياق العربي األعرض، ولكنهم 
ين��أون بأنفس��هم ع��ن الس��نّة بالق��در الموجود في 
الخط��اب النق��دي العل��وي ف��ي كيفي��ة اختي��ار نمط 

حياتهم ضمن اإلسالم كما يعرّفونه.
حي��ن التح��دث م��ع العلويي��ن ع��ن كي��ف يختل��ف 
مجتمعهم عن السنّة )عن كيف يشّكلون الحدود بينهم( 
توجد عالمات قليلة يعود لها الناس بشكل مواظب. هذا 
األمر يتعامل بش��كل رئيسي مع الكيفية التي ال يخضع 

فيها العلويون للقواعد التي يخضع لها السنّة. 
أح��د األمور الت��ي يت��م التركيز عليه��ا هو توفر 

الكحول بشكل شائع وشربه بشكل علني.
الكحول متوفر في س��وريا ويمكن ش��رب البيرة 
أو المش��روبات الروحي��ة بش��كل ش��ائع وقانوني في 
العدي��د م��ن األماك��ن ف��ي س��وريا. ولك��ن العلويين 
يش��يرون إلى أنه بالرغم من أن الكحول مس��موح به 
في كل س��وريا، ف��إن المجتمع العلوي أكثر تس��اهاًل 
حول الكح��ول وال يعترض على ش��رب الكحول إال إذا 
كان مفرط��ًا طبعًا. وبالرغم من أن ش��رب الكحول ال 
يبدو منتش��رًا بل إن��ه محدود بالمش��اركة مع وجبات 
الطعام، أو في حفالت الشباب الصغار، ولكن الخطاب 

العل��وي يصبح مصدرًا للش��عور بالفخ��ر ألن الكحول 
مسموح به بصورة ال تشبه المجتمع السنّي حيث من 
الممكن فيه أن يش��رب الناس الكحول ولكنه بالتأكيد 
شيء غير مس��موح به طبقًا للقواعد الدينية. وهكذا 
فبداًل من اعتباره شيئًا يقوم به البعض طبقًا لرغبته 
الش��خصية، يصبح شرب الكحول رمزًا للتحرر العلوي 

مقابل المحافظة السنيّة.
الش��يء األكث��ر فخ��رًا مع ذل��ك هو دور النس��اء 
والعالق��ات بين الرجال والنس��اء. يق��ول العلويون أن 
النس��اء العلوي��ات أكثر حرية في كيفي��ة اختيار نمط 
حياته��ن، وأنهن يش��اركن في المجتم��ع أيضًا بدرجة 
أكبر بكثير من النس��اء الس��نيّات. ولكي يقاربوا هذه 
المس��ألة يتح��دث العلويون ع��ن البن��ات اللواتي من 
المفترض أن يتصرفن بش��كل نمط��ي في المجتمع 
الس��نّي حي��ث يجب عليه��ن ارتداء الحج��اب وتغطية 
معظم أجس��امهن قدر اإلمكان. وهكذا أصبح اللباس 
دالل��ة هامة عل��ى حرية البنات العلوي��ات أي تمكنهن 
م��ن ارتداء المالب��س كما يرغبن وإظه��ار الكثير من 
أجس��امهن بص��ورة نموذجية أكثر م��ن أي مكان آخر 
في س��وريا عدا األحياء الدمشقية التي تضم الطبقة 

العليا من المجتمع.
ومرة أخ��رى، كما ه��و الحال مع الكح��ول، يؤكد 
العلوي��ون أن��ه ال توج��د قواع��د للب��اس الم��رأة، وأن 
تغطية ش��عرها لي��س مطلوبًا أو ليس ع��ادًة حتى لو 
كان العدي��د م��ن النس��اء الكبيرات ف��ي العمر يفعلن 
ذلك. وبالفع��ل نظرًا لبناء المجتمع الس��نّي كمجتمع 
محاف��ظ وص��ارم فإن النس��اء العلويات يج��ب عليهن 
بالتال��ي ع��دم ارت��داء الحجاب ألنه ه��ذه األمر يصبح 

رمزًا للقمع الديني للنساء.
بص��ورة مش��ابهة يك��ون التفاع��ل ب��ن الرجال 
والنس��اء في المجتمع العلوي غير منضبط بالطريقة 
الموجودة في المجتمع الس��نّي، وإلظهار ذلك توضّح 
مص��ادري م��ن العلويين أن وج��ود صدي��ق للفتاة أو 
صديقة للش��اب ش��ائع جدًا ومقبول بصورة ال تش��به 
ما هو موجود بين الس��نّة. وأكثر من ذلك حين يقرّر 
ش��اب وش��ابة أن يخطبان تك��ون هناك فس��حة لهما 
أكب��ر بكثير مم��ا هو موجود عند الس��نّة كي يتعرّفا 
عل��ى بعضهما البعض وعلى عائلتيهم��ا قبل الزواج. 
وبش��كل عام تكون العالقة بين الجنسين غير مقيدة 
بش��كل كبير. إن مجرد اللق��اء والتحدث مع أحد ما من 
الجنس اآلخر سهل، وحين التحدث عن هذا الموضوع 
تش��ير مص��ادري إلى الش��ارع حي��ث يتح��دث الرجال 
والنس��اء أو يضربون مثاًل بأنفس��هم عن كيف التقوا 
في متجر أو في مطعم. هذا األمر مختلف جدًا عما هو 
موجود في مجتمع الس��نّة ال��ذي يصفونه بالمحافظ 
إلى درجة كبيرة تجاه أدوار الجنس��ين حيث ال يس��مح 
للصبي��ان والبن��ات غي��ر األقرب��اء باالخت��الط، وحيث 

ترتّب العائالت زواجات أبنائها وبناتها.

. . 
ت 

ما
رج

ت

جبال العلويين في الساحل السوري
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التنوير: نحو املوجة الثانية من الربيع العربي
  منال ريّس*

قليل��ة هي األص��وات التي اخت��ارت أال تختبئ 
وراء إصب��ع هزيلة م��ن نظرية المؤام��رة الكونية 
على اإلس��ام، وأن الغرب مهموم بكيفية تش��ويه 
ص��ورة ديننا خوفًا منه من أن يصحو المارد مجددًا 
ويس��يطر على العالم بمج��رد صحوته، وأن داعش 
مجرد صنيعة مخابراتية، وأنها خرجت بأفعالها عن 

صورة اإلسام المتوارثة. 
وقلة هي العقول التي واجهت حقيقة أن تراثنا 
واق��ع ال يخل��و من تش��وهات فكري��ة ورثناها من 
القرن الثاني للهجرة حين بدأت جهود المفسرين 
والمؤرخي��ن وأخذناه��ا نح��ن على أنها س��رديات 
مقدس��ة وأن أصحابها أئمة معصومون. وعاش��ت 
ه��ذه الس��رديات عائمة ف��ي وجدان يتن��اوب فيه 
الماضي مع الحاضر، وتتداخل فيه األزمنة الثقافية، 
دونما فصل بين الخصوصيات الزمانية والمكانية. 
الحقيقة أن كثيرًا مما تفعله داعش من أفعال تنفر 
منها الفطرة الس��ليمة وتلفظها الطبائع المتمدنة 
أصوله موجودة في هذا التراث س��واء بالتفاس��ير 
أو كتب الفقه أو الحديث أ الس��ير أو تاريخ الخافة 

اإلسامية. 
إباحة القتل موجودة عندما أخذوا ظاهر النص 
فيما س��موه آي��ة الس��يف )التي تدع��و لمحاصرة 
المشركين وقتلهم أينما وجدوا( ثم جعلوها تنسخ 
كل م��ا عداها من اآليات التي تدعو للين والتعارف 
والتعايش. آية وش��واهد الرجم موجودة. ش��واهد 
قطع الرؤوس وغيرها من الطرق البش��عة لانتقام 

من الخصم موجودة. 
كل تلك الش��واهد موجودة ف��ي كتب التراث، 
وال يقتص��ر وجودها على كتب س��ير التاريخ الغابر، 
وإنم��ا تتكرر في س��يرة كل م��ن ق��رأ الدين على 
أنه ذاك القال��ب الثابت األبع��اد، الناجز بنصوصه 
وش��خوصه وظروفه، ثم خلص إلى أنه ما علينا إال 
قولبة كل الشخوص والظروف في أي زمان ومكان 
بذات القالب بغرض إعادة إنتاج نفس الش��خوص 
والظ��روف والمجتم��ع تمام��ًا كش��خوص وظروف 

المجتمع األولي باعتباره المجتمع المثالي. 
ورغ��م أن تع��دد مناه��ج ق��راءة النص��وص 

وتطبيقها على المسائل المستجدة في الواقع 
بتع��دد مذاهب األئم��ة إال أن ه��ذه المناهج 
تدرجت من حيث جم��ود وتصلب القراءة من 
حصر فهم الكتاب والس��نة على فهم السلف 
وتطبيقه��م دون إعم��ال العق��ل بمتغي��رات 
األزمن��ة وظ��روف المجتمعات )مث��ل مذهب 
اب��ن تيمية ومحم��د بن عبد الوه��اب وعامة 
الس��لفيين(، إلى حد دور العق��ل بالبحث لكل 
فرع ع��ن أصل )مثل القياس عند الش��افعي(، 
بغ��رض  الكلي��ة  النص��وص  اس��تقراء  إل��ى 
اس��تلهام روح التش��ريع ومقص��ده من حيث 
اعتبار مصالح الناس )مثل الشاطبي الذي سار 
على نه��ج المالكية في األخذ بالمصالح(، إلى 
إطاق االجتهاد العقلي بعد اس��تنفاد البحث 
في الكت��اب والس��نة وأق��وال الصحابة )كما 
عند أب��ي حنيف��ة »فأجتهد كم��ا اجتهدوا«(، 
إلى تقييد العقل بالنقل وش��رح النقل بالعقل 
باس��تخدمات مقدم��ات المنط��ق )مث��ل أبو 

الحسن األشعري والغزالي(. 
ورغ��م اخت��اف ترتيب مصادر التش��ريع 
عند هذه المناهج فإنها تشترك جميعًا بكون 
النق��ل متقدمًا فيها على العقل وكون أوس��ع 
إطار محدد لعمل العقل هو مقاصد التش��ريع 
الواقع��ي  اإلش��كال  يقتص��ر  وال  الخمس��ة. 
فق��ط عل��ى جم��ود المناه��ج الت��ي حصرت 
فه��م النص��وص عل��ى فه��م األولي��ن دون 

إتاحة مس��احة لاجتهاد العقل��ي، بل إنه حتى تلك 
المناهج المرنة نسبيًا باستقرائها النصوص حسب 
المقاص��د قد تش��كل تحدي��ًا واقعيًا عن��د محاولة 
تطبي��ق المقصد األول وهو »حف��ظ الدين«، وهنا 
قد تقع التجاوزات التي قد تبلغ حد التطرف الكارثي 
تح��ت غاية حفظ الدين إذا ما نصب بعض البش��ر 
أنفسهم قيمين على الدين وتسلطوا على غيرهم 

لتقويم عاقة الناس بربهم.
 وربم��ا كان��ت أقوى محاولة للخ��روج من هذا 
القال��ب ف��ي النهج الذي تبن��اه المأم��ون بتقديم 
العقل وس��مي أتباعه بالمعتزلة نسبة - في إحدى 
الرواي��ات - إلى الحادث��ة التي جرت بين واصل بن 
عطاء والحس��ن البصري، عندما اعترض األول على 
رأي البص��ري القائ��ل ب��أن مرتكب الكبي��رة كافر، 
وارت��أى ابن عطاء - ربما مدفوعًا بفطرة الظن بأن 
رحمة الخالق أوس��ع من هكذا حكم متش��دد - أن 
مرتك��ب الكبي��رة منزلت��ه بين المنزلتي��ن - أي ال 
مؤمن وال كافر، فأمره البصري »باعتزال« مجلسه. 
وقد أسست هذه النظرة لمنهج يعتمد على العقل 
والفطرة الس��ليمة بقياس األحكام الش��رعية على 
م��ا يقتضيه العق��ل والحكمة في إثب��ات عدل اهلل، 
حيث ي��رى منتهجو ه��ذا النه��ج أن »اهلل ال يفعل 
إال الصاح والخير، ويج��ب من حيث الحكمة رعاية 
مصال��ح العباد« بما ه��و ألطف وأصلح حس��ب ما 

يقتضيه العدل. 
وبين عص��ر المأم��ون وعصرنا هذا تتش��ابه 
الظروف السياس��ية م��ن حيث التوس��ع الحضاري 
واندماج المس��لمين في مجتمعات تش��هد اندماج 
لثقاف��ات متنوع��ة ومتغايرة، يش��كل مع��ه النهج 
النصي التقلي��دي النقلي بجم��وده عائقًا للحاجات 
العقلي��ة بحيث أصبح العقل المس��لم اليوم تعيش 
في��ه منظومات معرفي��ة متناقضة و«يجد نفس��ه 
مضطرًا إلى استبطان الفكر التراثي لتأكيد هويته، 
والفك��ر الغرب��ي لتحقيق فاعليته« عل��ى حد تعبير 

لؤي صافي في كتابه )إعمال العقل(. 
وكما ظهر ف��ي عصر المأم��ون المنهج الذي 
يقدم العقل ويستقرئ النصوص حسب ما تقتضيه 

الحكمة والعدل، فإنه يمكن رصد إحدى المحاوالت 
الش��بيهة لقراءة متج��ددة للنصوص ف��ي عصرنا 
الحال��ي - ولمواجه��ة تحديات الق��راءة المتطرفة 
ونتاجاتها الكارثية كما تطبقها فرق مثل داعش - 
في تيار التنوير اإلس��امي الذي نشر مذكرة رسالة 
التجديد فيه الدكتور محمد حبش. وجاء فيها حول 
تجديد أصول االعتقاد والفقه أن »الثابت األول في 
مس��ائل االعتقاد هو أن هلل سبحانه صفات الكمال 
من العدل واإلحس��ان والرحم��ة، وكل نص يوهم 
الظل��م أو االنتق��ام أو االس��تهزاء أو المك��ر يجب 
تأويل��ه مهم��ا كان هذا التأويل متعس��فًا، فحقيقة 
ع��دل اهلل أكبر وأولى من مراع��اة ظاهر التن�زيل«. 
وكمثال عل��ى تأويل النصوص عن��د تطبيق ثابت 
كمال عدل اهلل أوردت الرسالة أن »الخلود في النار 
المذكور في القرآن لإلش��ارة إلى طول العذاب، أما 
القول بالخلود المطلق فه��و يتناقض مع الحكمة 
ف��ي الخل��ق والرحمة ف��ي الخال��ق وال يمكن عقًا 
وال ذوق��ًا قبول الخل��ود في الع��ذاب مقابل بعض 
التفري��ط في الدني��ا، مهم��ا كان ه��ذا التفريط، 
والخل��ود في العذاب يتناق��ض تمامًا مع رحمة اهلل 

وإحسانه وعفوه«. 
وف��ي بوس��تات متاحق��ة على صفحت��ه على 
المس��لمات  بع��ض  حب��ش  د.  أورد  الفيس��بوك 
كأمثلة تدرس لطاب الفق��ه و«عجب لمن يدرس 
ه��ذه المعارف كي��ف ال يصير داعش��يًا«. من هذه 
المس��لمات حديث: »أمرت أن أقات��ل الناس حتى 
يقول��وا ال إله إال اهلل...«، وعلق عليه قائًا »أش��هر 
األحاديث التي نعلمها ألبنائنا - الرابع في االربعين 
النووية. روايته كنص مطلق في الزمان والمكان= 
داع��ش والقاع��دة وطالبان«. وحدي��ث »قاتل اهلل 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مس��اجد«، 
وعلق عليه »وهو يوجب هدم المساجد التي بنيت 

فيها القبور� ويكفي لنشر أجيال من الكراهية«.
والمراقب لمتغيرات واقعنا س��يرى أننا عوامل 
مث��ل ثورات الربي��ع العربي والتواص��ل االجتماعي 
المكثف عبر تكنولوجي��ا االتصال اإلنترنت وتنامي 
ردات الفعل الكارهة للممارسات الداعشية الشاذة، 
وغيرها من العوامل الحضارية التي ستدفعنا 
أكثرنح��و ق��راءة النص��وص ق��راءة مختلف��ة 
متجددة متس��قة م��ع نزوعنا الفط��ري ليس 
فق��ط لما ه��و أكثرعقانية بل أيض��ًا لما هو 
أكثر إنس��انية وأكثر تمدنا«. ه��ذه المبادئ: 
العقانية - كعاقة ناظمة لإلنس��ن بالوجود 
-، واإلنس��انية - كناظ��م لعاق��ة اإلنس��ان 
باإلنس��ان وبالكائن��ات -، والمدنية - كعاقة 
ناظم��ة لإلنس��ان بالمجتم��ع -، والفردانية - 
كعاق��ة ناظمة لإلنس��ان بنفس��ه - )وكلها 
عاق��ات أرضي��ة - أرضي��ة( إذا نظمت ضمن 
منظومة منهجية الس��تقراء النصوص بحيث 
ت�ؤخ��ذ كمس��لمات بديهي��ة تتق��دم عل��ى 
باق��ي المقاصد والمصادر، ف��إن هذه القراءة 
س��تخلصنا في آن واحد من: القراءة األصولية 
التي تنتج اعتقادات شاذة وممارسات همجية 
كالت��ي تمارس��ها داع��ش، وم��ن ردة الفعل 
العنيفة المقابلة والتي ترى أن الحل باجتثاث 
الدين - كونه مفرخة اإلرهاب - من المجتمع، 
وم��ن التش��تت واالضط��راب المتول��د عن��د 
العام��ة الواقعة بين طرف��ي هذين الطيفين، 
وق��د تمهد لمرحلة م��ن الفاعلية المجتمعية 
والحضارية ق��د تعرف الحقًا بعص��ر »التنوير 
العربي« الذي قد يك��ون المرحلة الثانية من 

موجات الربيع العربي. 
* باحثة سورية في املركز السوري للدراسات 

)www.dirasat.ws( واألبحاث

»ال إكراه في الدين« عمل للفنان منير الشعراني
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1986 – عزيزة هارون 1923 
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ولدت عزيزة هارون ف��ي حي القلعة في 
مدينة الالذقية ع��ام 1923 آلل هارون أعرق 
أسر المدينة، والتي لعب رجالها دورًا هامًا في 
تاريخها، أمثال الراحل »منح هارون«، والدها 
الحاج عمر هارون ال��ذي كان يعمل بالتجارة، 
ووالدتها من آل موس��ى م��ن »بانياس«، وقد 
درس��ت االبتدائية في مدرسة الراهبات، ولم 
تكم��ل تعليمه��ا بس��بب زواجه��ا المبك��ر في 
الرابعة عش��رة من عمرها بابن عمتها، وكان 
يكبره��ا بعش��رين عامًا، فتلق��ت علومها في 
اللغة والقرآن الكريم على يد الش��يخ »سعيد 
مطرج��ي« داخل منزله��ا، وانكبت على قراءة 
كل م��ا تق��ع يدها علي��ه من كت��ب أو مجالت 
فتعلقت بالش��عر وه��ي صغيرة، ول��م يعمر 
زواجها أكثر من ستة أشهر، عادت بعدها إلى 

منزل األسرة لتبدأ عالقتها مع الشعر .
نشرت قصيدتها األولى في مجلة الصباح 
الت��ي كان يصدرها عبد الغن��ي العطري في 
األربعينات، ونش��رت بعد ذل��ك قصائدها في 
مجل��ة »القيث��ارة« الصادرة ع��ام 1946 مدة 
س��نة كاملة، وفي مجلة »التمدن اإلسالمي« 
ومجلة »أص��داء« الت��ي كان يصدرها األديب 

الكبير »شكيب الجابري« وفي »األديب واآلداب« 
وغيرها، وكانت أولى قصائدها بعنوان »خمرة 

الفن« قالت فيها: 
أحنانًا تهمي سليمى عليا حفظ اهلل نور ذاك المحيا
ابذلي العطف والحنان لغيري أنا نبع الحنان يا مقلتيا
إن حزني ال كالهموم وجومًا هو يبدو مقدسًا عبقريا
إن بكت مقلتي وعصّ فؤادي بعث للحن ساحرًا علويا

طلب منها األديب »يوس��ف عب��د األحد« أن 
تروي له سيرة حياتها ونشأتها فأمسكت القلم 
وكتبت: »تألمت وأغنتني اآلالم فأحسست بآالم 
اآلخرين، وأحببت آالمهم، تفتحت لأللم قبل أن 
أنفتح للحياة، وكافحت في س��بيل شعري الذي 
أس��كب فيه أحالمي، وآمالي وحبي، والذي تبدو 
فيه حياتي كلها منذ فجر صباي، الذي تألم في 

غربة مريرة«.
تزوجت مرة ثانية الش��اعر نذير الحس��امي 
وُطّلقت منه، ثم مرة ثالثة من السياسي قدري 
المفتي فُطّلقت أيضًا، ربما ألنها لم تستطع أن 
تكون أمًا ولم تنجب، وقد س��بب لها هذا الفشل 
آالمًا نفسية حادة، تجلت في ديوانها الذي طبع 
بع��د وفاتها بال��ذات في قصي��دة تحمل عنوان 
»نداء األمومة« تروي فيها أنها سمعت ذات يوم 
طفلًة تناديها »ماما« فأثار هذا النداء شجونها، 

وجدد آالمها .
أنا ماما يا بنيَّة 
هكذا ناديتني 
فانتشت بيَ آه 
في كل حنيَّة 

يا سخيّة 
أنتِ أغليتِ الهديّة 
أنت أترعتِ كؤوسي 

بالنداءات النديّة 
فأنا ظمأى إليها 

يا بنيّة
وي��رى الناقد د. عب��د الس��الم العجيلي أن 
اآلالم التي تمرست بها الشاعرة عزيزة هارون، 
تحول��ت بفض��ل موهبته��ا إل��ى عناص��ر خلق 
وإب��داع. فحرمانها من الول��د - على الرغم من 

زيجاته��ا الث��الث- كان هو الباعث عل��ى غنائها 
لألطفال في أشعارها، ال غناء بكائيًا تندب فيه 
حظها وحسرتها من الحرمان، بل على العكس 

من ذلك كان أناشيد محبة وعطف وإشفاق.
ف��ي مقدم��ة ديوانه��ا الصفح��ة 27 تذكر 
األديب��ة »ألف��ة االدلب��ي« أن��ه خ��الل مؤتم��ر 
األدب��اء الع��رب، الذي عق��د في بل��ودان صيف 
عام 1956 ش��اركت عزيزة في أحد األمس��يات 
الش��عرية ببع��ض مقطوعاته��ا، مع ع��دد من 
ش��عراء الوطن العربي، وس��ئل عقب األمسية، 
األدي��ب الكبي��ر ميخائي��ل نعيم��ة، عم��ن كان 
أشعر الش��عراء في تلك األمس��ية، فأجاب دون 
ت��ردد إنها عزي��زة هارون، وأيد قول��ه الكبيران 
أحمد رام��ي وابراهي��م العريض، وف��ي اليوم 
التال��ي التقت عزيزة عمي��د األدب العربي »طه 
حس��ين«، وحين عرف أنها شاعرة، طلب سماع 
شيٍء من شعرها، وبعد أن أصغى لمقطوعتين 
من شعرها، أثنى عليها ووصف موهبتها بأنها، 
أصيلة تنبع من ذات نفس��ها، وأشار إلى تأثرها 

بالشعر الفرنسي.
في عهد الوحدة بين سورية ومصر اختيرت 
عضوًا ف��ي »لجنة الش��عر« بالمجل��س األعلى 
للفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، وذلك بناء 
على اقتراح من الشاعر الس��وري أنور العطار، 
كما س��اهمت في تأس��يس اتحاد الكتاب العرب 

عام 1969 .
نش��طت عزي��زة ه��ارون مث��ل غيرها من 
األديب��ات ف��ي إنش��اء رواب��ط وجمعي��ات تهتم 
بش��ؤون الم��رأة والثقاف��ة، فكانت وجه��ًا بارزًا 
في الن��دوة الثقافية النس��ائية، وف��ي »منتدى 
س��كينة« ال��ذي افتتحت��ه »ثري��ا حاف��ظ«، في 
منزله��ا بح��ي المزرع��ة الدمش��قي والذي ركز 
على قضاي��ا وطنية جوهرية وش��ارك به كبار 
الش��خصيات منه��م: إبراهي��م كيالن��ي.. عبد 
الس��الم العجيلي.. فخري البارودي.. مصطفى 
الشهابي.. وعبد الكريم اليافي وألفة األدلبي..

عملت عزيزة هارون في س��نواتها األخيرة 
موظف��ة بوزارة اإلعالم الس��ورية، ولم تتوقف 
عن النش��ر في الدوري��ات العربي��ة كالمعرفة، 

والموقف األدبي، وفكر، والعربي .
توفيت في 12 ش��باط 1986، في مش��فى 
»الش��امي« بدمش��ق، بع��د معان��اةٍ طويلة مع 

الم��رض، وش��يعت إل��ى الالذقي��ة حي��ث 
ووري��ت الثرى فيه��ا، وبع��د رحيلها قامت 
الن��دوة الثقافي��ة النس��ائية ف��ي دمش��ق 
بطبع ديوانها عام 1992 وأعدته الشاعرة 
عفيفة الحصني، وجاء في إهداء الديوان 

للشاعرة عفيفة قائلة:
ه��ذه  ق��راءة  عل��ى  عكف��ت  »لق��د 
القصائد ش��هرين.. ما كتبته وما نش��رته 
ف��ي الصح��ف والمج��الت وم��ا احتفظ��ت 
ب��ه عن��دي، وم��ا احتف��ظ ب��ه األصدق��اء 
م��ن مخطوط��ات وأخص بالذكر الس��يدة 
األديب��ة الفة اإلدلب��ي واألديبين يوس��ف 
عبد األحد وعبد اللطيف أرناؤوط وشّكلت 
القصائ��د كله��ا ليس��هل تناوله��ا للناس 
جميع��ًا وصنفته��ا في ثالثة أب��واب األول 
األرض والوطن، والثاني اإلنسان والثالث 
الغزل، واس��تعذبت ما بذلته من جهد ألن 
في شعرها وفنها خدمة للمجتمع العربي 

وبخاصة للمجتمع اإلنساني بأسره«.
وجاء في تقدي��م األديب عبد اللطيف 
أرناؤوط: »عزي��زة هارون واحدة من أبرز 
أصواتن��ا النس��ائية الت��ي دافعت عن انس��انية 
المرأة وهي ضحية من ضحايا العادات والتقاليد 
في مجتمعنا الش��رقي، وهي رائدة من رائدات 
الدع��وة إلى تحري��ر المرأة، تل��ك الدعوى التي 
رسمت أولى خطاها ملك حفني ناصف، وهدى 

شعراوي، ومي زيادة«.
قال عنها الش��اعر الراحل علي الجندي في 
كتاب »خمس��ة أيام في دمشق«: عزيزة هارون 
شاعرة مهذبة وديعة عالية التربية االجتماعية، 
نش��أت في بيئة ممتازة خلعت عليها كل صفات 
االمتياز، أنيقة حسًا ومعنى، أنيقة في صورتها 
وهندامها وكالمها وكل مل يمكن أن يكون في 

حواء. 
والبد ف��ي الحديث عن عزي��زة هارون من 
ذكر قصة حب الش��اعر الكبير »ب��دوي الجبل« 
له��ا يق��ول الدكتور عب��د الس��الم العجيلي في 
كتاب��ه محط��ات في الحي��اة: ويقط��ع كثير من 
المتأدبين في سورية بصورة خاصة بآن واحدة 
م��ن أجمل قصائد الش��عر العرب��ي في عصرنا 
الحاض��ر وه��ي قصيدة الله��ب القدس��ي، إنما 
اس��تلهمها ش��اعرها الكبير م��ن عاطفة حملها 
ذات يوم لهذه الش��اعرة، وقد زاد تأكدًا من ذلك 
أن اس��م ملهمة القصي��دة )نعم( الذي ورد فيها 
حي��ن نش��رت في الع��دد األول من مجلة ش��عر 
عام 1957 ق��د أزيحت عنه التعمية عندما ظهر 
دي��وان الش��اعر الكبير في ع��ام 1978 فأصبح 

عزة . 
وترتب��ط قصة الحب أيضًا بالعالقة بين أم 
كلثوم والش��اعر الس��وري »بدوي الجبل« الذي 
كان الشاعر الوحيد الذي رفض رغبة أم كلثوم 
ف��ي تغيير عن��وان قصيدة ل��ه أرادت ان تغنيها 
ش��رط أن يغير عنوان القصيدة من »ش��قراء« 
إلى »س��مراء«.. س��ائر الش��عراء كانوا يغيرون 
ف��ي قصائدهم وفق��ا لطلب أم كلث��وم إرضاء 
له��ا، أما ب��دوي الجب��ل فرفض مضحي��ا بذلك 
الخلود الذي كان سيكس��به اي��اه غناء أم كلثوم 
لقصيدته. كانت حجت��ه أنه نظم القصيدة في 
فتاة سويس��رية ش��قراء. لكن الكاتب يكش��ف 
عما اس��ماه »الحقيقة« وهي أن الش��اعر نظم 
القصيدة لش��اعرة س��ورية ش��قراء كان يحبها 
وه��ي عزيزة هارون وصعب عليه تغيير عنوان 

القصيدة.
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم التا�صع والع�صرون 11/29
الس��اعة اآلن الثامن��ة والنص��ف مس��اء، 
ومنذ لحظات أنهى، في إذاعة لندن، اإلذاعي 
المش��هور، جميل عازار اس��تعراض ش��ريط 
األنباء. البرد هذه الليلة ش��ديد وقد س��هرنا 
بعد العش��اء وش��ربنا زهورات أنا وأبو أيمن 
وخل��ف وعائد. طبعًا الحديث يدور حول إخالء 

السبيل. 
ج��رى ع��ام 1988 نف��س الحم��اس لق��رب 
ص��دور العفو، إن أحدًا ال يص��دق أن هذا النظام 
الذي يس��وق الناس من جه��ة بقوة اإلرهاب إلى 
الس��جون، وم��ن جهة ثاني��ة بق��وة االنتفاع إلى 
العراضات والتبجيالت .. يمكن أن يخلي سبيلنا. 

اليوم الثالثون 11/30
ال زال��ت الزي��ارات متوقع��ة بين ي��وم وآخر 
. األوالد الذي��ن له��م وال��د س��جين ولكن��ه حي 
ينتظرون، لكن األوالد الذي��ن أعدم أبوهم ماذا 
ينتظ��رون؟ .. األمهات الت��ي تنتظر الزال لديهم 
أمل، أم��ا األمهات اللواتي فق��دَْن أوالدهن مات 
عنده��ن األم��ل . ول��ذا عندما نخ��رج، وال يخرج 
غيرنا ألنه دفن في المقابر الجماعية .. سيكون 

هناك بكاء وعويل. 
النظام يقي��م في هذه األيام مواكب تنضح 
بالك��ذب والرياء . وهي مواكب ش��بيهة بمواكب 
البيعة لمعاوية .. والش��عب في قعر القهر، وهو 
ال يمك��ن أن يتراج��ع عن نهجه وع��ن ظالماته، 
وال بد من فتح الس��جالت يومًا. إن سجل التاريخ 
مل��يء بالبطش وبالمعارك غي��ر المتكافئة بين 

الحق والباطل. 
على باب الجناح جاء س��جين وضابط سابق 
بزي��ارة خاطفة، وطل��ب غس��ان الجباعي، وهو 
موق��وف من��ذ أكثر من س��تة عش��ر عام��ًا نقل 

المعلومات التالية: 
1 - إن الذين ُأخلي سبيلهم من بعث العراق 
منذ أي��ام هم مقدمة لقائمة م��ألى تضم كافة 

الفئات السياسية. 
2 - قوائم إخالء السبيل جاهزة، وقد وصلت 

إلى الشرطة العسكرية.
اللبنانيي��ن  س��بيل  إخ��الء  س��يتم   -  3
والفلسطينيين إلى جانب البعثيين والشيوعيين 

ومن حكموا وانتهت أحكامهم. 
4 - أم��ا الموع��د فق��د ح��دده األربع��اء أو 

الخميس.
 وه��ذه المعلوم��ات م��ن فم مدير الس��جن 
مباش��رة.  كنت طبّاخ المهجع ه��ذا اليوم وأكلنا 

رزًا وبامياء . 

�صهر كانون الأول / اليوم الأول 12/1 
أذاعت إذاع��ة عمان أن عفوًا عامًا س��يصدر 
قريب��ًا في س��ورية، والمناس��بة تجدي��د انتخاب 
حافظ األسد . قال البعض إن اإلذاعات في لبنان 
قال��ت مثل ه��ذا عام 1985، ه��ذا ال يبرهن عن 

شيء وال يؤكد أمرًا. النظام قاس وإرهابي. 

اليوم الثاين 12/2 
يوم جديد تت��وارد الصحف علين��ا، ويتثاقل 
عالم االنتظ��ار ويختلط الي��أس باألمل، وال من 
زي��ارة. ع��مّ الصم��ت وَثُق��ْل، وس��كون متأجج 
باللهفة . عندما يتأمل أحدنا نفسه، ويحدق في 
ه��ذا االنفصال عن العالم لمدة عش��ر س��نوات، 
وعن الناس والش��وارع يصاب بالذهول . الناس 
يكبرون، والهرم والش��يخوخة يسيران مسرعان 
.. ألي��س التأم��ل ف��ي ذلك يجع��ل الم��رء هلعًا 

وخائفًا؟ .. 
اليوم الثالث 12/3

هذا الضجيج الذي يبع��ث على التقزز وهذا 
الوالء وه��ذه البيعة للواحد األح��د، الذي ال قبله 
وال بع��ده، وه��ذا اإلهت��راء ال��ذي يل��ف الكلمات 
الصدئ��ة المنطلقة على ألس��نة أعضاء مجلس 
الشعب، والشعب –يش��هد الدهر- ال حول له وال 
ق��وة، وتتكرس ظواه��ر المكر والده��اء والقهر 

والسفاهة جميعها كما أرى ترمي إلى ما يلي:
- التغطية على الجولة الثانية من المحادثات 
بين سورية وإسرائيل فال يزال اإلعالم السوري 
يريد تعتيمًا على هذه المسألة. بعكس الوفدين: 
- الفلسطيني واألردني، وال يريد إشراك أحد، أو 

التكلم حول هذه المسألة. 
- وقد أغرق الش��ارع الس��وري منذ منتصف 
الشهر الماضي باليافطات والعراضات في الوقت 
الذي تعتدي فيه إسرائيل على الجنوب اللبناني. 
- التغطية كذلك على االنتفاضة التي ترفع 
راي��ات النضال خفاق��ة، وه��ي أرادت أم لم ترد 
تدعم الوفد الفلس��طيني المفاوض، في الوقت 
الذي ن��رى فيه ضآل��ة وتفاهة الوفد الس��وري، 
الذي يريد السرية التامة للمفاوضات ألن حافظ 
األس��د يري��د أن يكون لياًل ونه��ارًا بطل العرب . 
واالنتفاض��ة تم��س البطل والرم��ز، ولذا يجري 
التعوي��ض عن ذلك بالضجة حول البيعة والرمز 

والتأليه. 
- التغطي��ة عل��ى حالة الحص��ار المضروبة 

على العراق. 

اليوم الرابع 12/4
أن تخلو ه��ذه الذكري��ات والمذكرات   
من ذكر أعظم كات��ب قصة مواجهة في الوطن 
العربي زكريا تامر، فإن األمر يكون غير طبيعي 
. وذك��ر صديق��ه ف��ي التش��رد والتس��كع محمد 
الماغ��وط م��ن ض��رورات ه��ذه المرحل��ة فهما 
مواجه��ان عنيدان لالس��تبداد، ولك��ن الماغوط 
ألم��ر م��ا، تغاضى ع��ن النظام مع أن��ه قال عن 
س��جون عبد الحميد الس��راج بأنها كان��ت نبيله 
بالمقارن��ة مع الس��جون الحاضرة الت��ي تدفعها 
الس��فالة والحطه. المناسبة لهذا الكالم قراءتي 
مرتي��ن لمجموع��ة: »ربيع في الرم��اد« حملتني 
فني��ًا وإنس��انيًا إلى أحي��اء العاصمة: الش��اغور، 
المي��دان، قب��ر عاتك��ه، ب��اب الفرادي��س، ب��اب 
الصغي��ر، العمارة، القيميرية وإلى نهرها بردى. 
وأن��ت تقرأ هذه القصص تحن��و عليك رموزها، 
وأجواؤها الرصاصي��ة الثقيلة، وجملها القصيرة 

المعبّرة، وتشابيهها المألى دمعًا ودمًا. 
إن قص��ص زكريا تامر تحتضن الس��جين، 
وهي لإلنس��ان الجاد والمس��ؤول وتنبع من هم 
القصة العالمية، وهي تحمل همًا تجاه السلطة 
السياس��ية القائم��ة في ه��ذا الوط��ن الحزين. 
فقص��ة » أبو فه��د » تبقى في الذاك��رة، ويعيد 
الم��رء قراءتها .. فيه��ا الفقر والحرمان الس��كر 

والتخييل..
ل��م أق��رأ أي دراس��ة نقدي��ة تحل��ل أبع��اد 
القص��ة. إن زكري��ا تامر من أوائ��ل القصاصين 
الع��رب الذين وقفوا موقفًا صارمًا من الس��لطة 
المستبدة المطلقة، وهو ما يحاول أن يحلله اآلن 
العديد م��ن السوس��يولوجيين الع��رب، وخاصة 
عندما يتناولون مسألة الديمقراطية. ولماذا هي 

بهذا الضعف وهذا التزييف؟ .. 
إنن��ي مأخوذ برواي��ة ليمغ وق��د وصلت إلى 
أواخره��ا وهي تدل على الموهب��ة الفذة .. هي 
غ��وص ف��ي التفاصي��ل، وسلس��ة ف��ي طريقة 

العرض. 
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املواطنــة الرقمية
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

في بحثن��ا عن تعري��ف المواطن��ة البد من 
اإلش��ارة إل��ى عالقات على ثالث مس��تويات لهذا 
التعري��ف ه��ي »المواط��ن والدول��ة، المواط��ن 
والمواط��ن، المواط��ن والفض��اء ال��ذي يعي��ش 
في��ه«، وفي الحديث عن المواطن والفضاء الذي 
يعي��ش فيه نذكر م��ا قاله الصحفي الفرنس��ي 
كتابه:«المواط��ن  ف��ي  كولومبلي��د«،  »دافي��د 
الرقمي«: يعي��ش العالم، حالي��ًا، منعطفًا مهمًا 
وحاس��مًا وس��ريعًا ف��ي تاريخ��ه كله. إن��ه يتجه 
نحو »نمط حض��اري« جديد، عب��ر تبنّي ثقافة 
االنترنت »اإلمبراطورية الرقمية«، التي وضعت 
الثقافات اإلنسانية، السائدة منذ آالف السنوات، 
في مواجهة تحديات حقيقية، فمختلف قطاعات 
النشاط اإلنس��اني تعرّضت إلى هزّة حقيقية، 
وأن��ه ينبغ��ي على كل قط��اع منه��ا، أن »يجابه 
عل��ى طريقته«، ما يس��ميه المؤل��ف »االجتياح 
الرقمي«. ويش��ير إلى أن التح��والت التي حدثت 

كبيرة و«نوعية«.
في زاويتنا اليوم عرضٌ للمواطنة الرقمية، 
على اعتبار الجانب االيجابي للثورة الرقمية التي 
تفتح اآلمال عريضة في منظور المستقبل. ذلك 
على أس��اس أن االنترن��ت هو الثقاف��ة للجميع، 

وحرية التعبير للجميع على قدم المساواة.

تعريف املواطنة الرقمية 
المواطنة الرقمية بحسب المنهج األسترالي 
تعني تزويد الطالب بترس��انة من المهارات في 
مجال اس��تخدامات تويتر والتدوي��ن اإللكتروني 
والفي��س ب��وك، إضاف��ة إل��ى إكس��ابه الق��درة 
عل��ى اس��تخدام بع��ض المواق��ع اإللكتروني��ة 

الش��هيرة لغرض التعلم والدراس��ة. 
يعل��م  الرقمي��ة  المواطن��ة  منه��ج 
الطالب كذلك مه��ارات محورية مثل 
مه��ارات البحث، والتواص��ل، ومهارة 
ح��ل المش��كالت، إضاف��ة إل��ى إثراء 
معرفت��ه بثقاف��ة ب��الده وتاريخه��ا، 
وتعزيز إيمانه بقيم الحرية والعدالة 

والديمقراطية.
كم��ا تع��رف المواطن��ة الرقمية 
بكونها مجم��وع القواعد والضوابط 
واألف��كار  واألع��راف  والمعايي��ر 
والمب��ادئ المتبع��ة في االس��تخدام 
األمثل والقوي��م للتكنولوجيا، والتي 
يحتاجه��ا المواطنون صغ��ارا وكبارا 
من أجل المساهمة في رقي الوطن. 
الرقمي��ة باختصار هي  فالمواطن��ة 
توجيه وحماي��ة، توجيه نح��و منافع 
م��ن  وحماي��ة  الحديث��ة،  التقني��ات 

أخطارها.
االجتماعية  الموسوعة  وتعرفها 
بوصفها:القواعد الس��لوك المعتمدة 
التكنولوجي��ا  اس��تخدامات  ف��ي 
المتعددة، مثل اس��تخدامها من أجل 
للمعلوم��ات،  اإللكترون��ي  التب��ادل 
والمش��اركة اإللكترونية الكاملة فى 
المجتمع، وش��راء وبي��ع البضائع عن 
طري��ق اإلنترنت، وغير ذلك. وتعرف 
أيضا بأنه��ا القدرة على المش��اركة 
فى المجتم��ع عبر ش��بكة اإلنترنت، 
كما تعرف المواطن الرقمي بوصفه 
المواط��ن ال��ذى يس��تخدم اإلنترنت 

بشكل منتظم وفعال.

مبادئ املواطنة الرقمية:
امل�صاواة الرقمية:

ال ب��د للمس��اواة الرقمية من توفي��ر البنية 
التحتي��ة بالتس��اوي بي��ن جميع المس��تخدمين، 
وتوفي��ر البنية التحتية م��ن أولى أولويات الدولة 
الوطنية، فتوفي��ر الحقوق الرقمية المتس��اوية 
ودعم الوصول اإللكتروني هما عماد المس��اواة 
الرقمي��ة، وم��ن ث��م ف��إن اإلقص��اء اإللكتروني 
يجعل من العس��ير تحقيق النمو واالزدهار حيث 
أن المجتمع يس��تخدم هذه األدوات التكنولوجية 
بزيادة مستمرة. وينبغي أن يكون هدف المواطن 
الرقمي هو العمل على توفير وتوسيع الوصول 
التكنولوجي أمام جمي��ع األفراد. وال بد أن يتنبه 
المس��تخدمون إل��ى أن الوص��ول اإللكتروني قد 
يك��ون محدودًا عند بعض األفراد، ومن ثم ال بد 
من توفير موارد أخ��رى. وحتى نصبح مواطنين 
منتجي��ن، ال ب��د أن نتحل��ى بااللت��زام م��ن أجل 
ضم��ان توفير آلي��ات وتقنيات الوص��ول الرقمي 

إلى الجميع بال استثناء.

الدميقراطية الرقمية: 
هن��اك اتف��اق ف��ي المجتمع البش��ري على 
أن الديمقراطي��ات القائم��ة، الليبيرالي��ة منه��ا 
كم��ا الش��عبية، التمثيلية منها، كم��ا المفروضة 
»قس��را« من فوق أصبحت بعيدة عن اس��تيعاب 
قي��م التش��اركية، أو المس��اهمة، أو اس��تقطاب 
الجماهي��ر. وه��ذه األخي��رة لم تع��د ترضى بأن 
تبق��ى مجرد بطاق��ة انتخابي��ة، يدل��ى بها بين 

الفينة واألخرى لفائدة هذا الحزب أو ذاك، بزمن 
محص��ور، س��رعان م��ا ينقض��ي لتنقط��ع فيما 
بينهما، طيلة ما بين الفينتين، عالقة المس��اءلة 

أو المحاسبة أو المتابعة أو ما سوى ذلك.
فالديمقراطية الرقمية تنقل فضاء االنتخاب 
والمش��اركة ف��ي الق��رار م��ن الصن��دوق إل��ى 
الش��بكة، فهي تقدم الطريق األسهل للمواطن 
لمس��اءلة ممثليه عبر التواصل االلكتروني، كما 
تتي��ح ديمقراطي��ة المعلوم��ة وتوفيرها للجميع 

بالتساوي.

 احلقوق وامل�صئوليات الرقمية:
م��ن  لمواطنيه��ا  م��ا  ال��دول  تح��دد  كم��ا 
حق��وق وواجب��ات في دس��اتيرها، كذل��ك توجد 
حزمة م��ن الحقوق الت��ي يتمتع به��ا »المواطن 
الرقمي«، حي��ث يتمتع المواطن الرقمي بحقوق 
الخصوصية، وحرية التعبير وغيرها، وال بد من 
دراس��ة ومناقش��ة الحقوق الرقمية األساس��ية 
حتى يتسنى فهمها على النحو الصحيح في ظل 
العالم الرقمي. ومع هذه الحقوق تأتي الواجبات 
أو المس��ئوليات، فال بد أن يتعاون المستخدمون 
على تحديد أس��لوب اس��تخدام التكنولوجيا على 
النحو الالئق. وبناء عليه، هذان الجانبان بمثابة 
وجهان لعمل��ة واحدة، فال بد م��ن تفعيلهما معا 
حت��ى يصبح كل مواط��ن رقمي مواطن��ًا منتجًا 

ومشاركًا فعااًل

املواطنة الرقمية والثقافة
تتي��ح المواطن��ة الرقمي��ة ألي مواط��ن أن 
يصب��ح منتج��ًا للثقاف��ة، بحي��ث تس��هل علي��ه 
أن ين��وّع م��ن مدخالت��ه اإلبداعي��ة 
الشخصية باس��تعمال التكنولوجيات 
الرقمي��ة الحديثة، وأن يدل��ي برأيه 
ف��ي أيّ منتوج ثقافي آخ��ر، بل وأن 
الخ��اصّ  منتوج��ه  للن��اس  يق��دّم 
س��واء أكان فيلما قصيرا صوّره هو 
ويضع��ه ف��ي اليوتي��وب، أم معرضا 
تش��كيليًا ينزّل لوحاته في وس��ائل 
مدون��ة  أو  االجتماع��ي  التواص��ل 
إبداعي��ة يدع��و الن��اس إل��ى قراءته 
إلكترونيًا وبه��ذا، بدأ الفعل الثقافي 
يتج��اوز الحدود الت��ي كانت تحدّ من 
انطالقته، وصار فعال عامّا تش��ترك 
في��ه أغل��ب الفئ��ات االجتماعية دون 
وصاي��ة م��ن ه��ذه الجه��ة أو تل��ك، 
بعي��دًا  الفكري��ة  عافيت��ه  وامتل��ك 
ع��ن كّل الدع��وات األصولي��ة الت��ي 
تح��اول تدجين��ه، ومّك��ن الناس من 
اإلحساس بقدراتهم على أن يكونوا 
فاعلين ثقافيين بامتياز، أي منتجين 
وموزّعي��ن ومس��تهلكين ف��ي اآلن 
نفسه، وأن تكون الصناعة الثقافية 
لديه��م صناع��ة ح��رّة ال تخض��ع إاّل 
الجمالي��ة ولمدى قدرتها  لالتجاهات 
على جلب انتباه المستهلكين في أيّ 

مكان من األرض.
ف��ي الخت��ام تحم��ل المواطن��ة 
الرقمي��ة ف��ي معطياته��ا إذا م��ا تم 
للمب��ادئ  اس��تنادًا  معه��ا  التعام��ل 
القانونية للمواطنة، دستورًا لمجتمع 
المي جديد تس��وده الحرية والعدالة 

والسيادة والثقافة المدنية. 
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جهاد فا�صل: 
اأم كلثوم.. نغم م�صر اجلميل

  ياسر مرزوق

يب��دو عن��وان الكت��اب غريبًا عن 
قراءاتن��ا حي��ث اعتدن��ا تقدي��م كتٍب 
االجتم��اع  بالسياس��ة وعل��م  تعن��ى 
والتاريخ والفلس��فة، أما كتابنا اليوم 
فه��و عن أم كلث��وم، التي ق��ال عنها 
فنان��ة  إنه��ا  الس��باعي«:  »يوس��ف 
الش��عب التي أعطت فأجزلت العطاء، 
وقدم��ت فبذل��ت بس��خاء، ومن خالل 
صوتها أذابت روحه��ا، ووهبتها لخير 
وطنها، عاشت عدة أعماٍر فنية، كانت 
فيه��ا همزة وصل بين أجيال وأجيال، 
إنها نس��يج نادر ال يجود به الدهر إال 
بع��د أجيال وأجيال، وس��يبقى فن أم 
كلث��وم تراثًا خالدًا تتغن��ى به الدنيا، 
وسيظل مشعاًل هاديًا يضيء طريق 

الفن العربي. 
كتابن��ا الي��وم يعنى بالسياس��ة 
أيض��ًا فهو يلقي الض��وء على عالقة 
األنظم��ة  ف��ي  بالسياس��ة  الف��ن 
الش��مولية، فعلى مدى ثماني عش��ر 
عام��ًا من حكم الرئي��س عبد الناصر 
لمص��ر، عوملت أم كلث��وم بحصانةٍ 
ال تعط��ى لألميرات حتى، حيث منعت 
وس��ائل اإلعالم من التعرض لحياتها 
الخاص��ة، ف��ي العه��د الملك��ي كانت 
الصحاف��ة المصري��ة تتناولها بحرية 
كاملة كم��ا تتناول أي فنان��ة أخري .. 
 أم��ا بعد الثورة فقد عوملت أم كلثوم 
المقام  كشخصية اس��تثنائية رفيعة 
إن ل��م نقل كملكة م��ن الملكات ..  أو 
كام��رأة قيص��ر حس��ب تقالي��د روما 
القديمة ..  وعندما تزوجت من الدكتور 
الرئي��س  تدخ��ل  الحفن��اوي  حس��ن 
عبدالناص��ر ش��خصيًا لمن��ع الصحف 
المصري��ة م��ن أن تنش��ر تصريحًا أو 

تلميحًا أي خبر عن زواجها .          .
أم كلث��وم امرأة م��ن هذا الوطن 

اس��تطاعت بقوة ش��خصيتها بالدرجة األولى أن 
تترب��ع على القمة نصف ق��رن بطوله أو يزيد ال 
تزح��زح العواصف لها مرك��زًا، وال تغير األحداث 
لها مب��دًأ، وال تنتقض التناقضات في عالمنا من 
مجدها مجدًا، امرأة اس��تطاعت قب��ل الجميع أن 
توح��د العرب وأن تربط ما بين قلوبهم بصوتها 
النادر الرخيم، وقد وعى منظرو الثورة المصرية 
أهمية أم كلثوم كرمٍز وطني، في حين لم تمهل 
الثورة ليلى مراد خمس أعوام إال وأجبرتها على 
االعت��زال ونفت نور الهدى والعديد من الفنانين 
والمبدعي��ن بحجة التأمي��م حين��ًا وبالعالقة مع 
العائل��ة المالكة حينًا آخر، بقي��ت أم كلثوم رمزًا 
دفع مراساًل أمريكيًا في القاهرة للقول »شيئان 
ال يتغي��ران ف��ي مص��ر هم��ا ص��وت أم كلث��وم 

واألهرام« .
أم كلث��وم الت��ي تربعت على ع��رش الغناء 
العربي دون منازع عاصرت س��بعة حكام لمصر 
فقد ولدت في عصر عباس حلمي الثاني،    وبدأت 
مس��يرتها الفنية طفلة في نهاي��ة عهده،    ومن 
بعده جاء السلطان حس��ين كامل حاكما لمصر، 
   ث��م الملك ف��ؤاد األول   وخالل عه��ده انتقلت أم 
كلث��وم إلي القاه��رة،    وبعدها ج��اء ابنه الملك 

ف��اروق األول،    وفي عهده تربعت أم كلثوم علي 
عرش الغن��اء ..  وعندما قامت ثورة يوليو1952   ، 
   عاص��رت أم كلث��وم ثالثة رؤس��اء لمصر،    هم : 
 محمد نجيب وعبدالناصر والسادات الذي توفيت 

في عهده عام . 1974                      
وم��ن المؤك��د أن س��يرة حي��اة أم كلث��وم،   
 هي س��يرة وط��ن في مراح��ل تاريخي��ة امتدت 
لعش��رات السنين في القرن العشرين،    وشهدت 
ه��ذه الس��نوات تح��والت هائل��ة في المس��ارات 
السياس��ية واالجتماعية واالقتصادية،    وانتقلت 
مصر والمنطقة العربية من حال إلي حال،    ولم 
تكن أم كلثوم بعيدة عن كل هذا،    بل انغمست 
انغماس��ا مباش��را في أحداث وتفاعالت سياسية 

هامة أكدت علي تمازج الفن بالسياسة .       
أما ع��ن الحياة الش��خصية ألم كلثوم يقول 
جهاد فاضل: »يمر الباحثون مرورًا س��ريعًا على 
حياتها الخاصة،  وكأن أم كلثوم ال يجوز االقتراب 
من حياتها الخاص��ة إال بورع واحترام، فهي رمز 
ال إنسان يمكن معالجة كل ما يتصل به بل هي 
س��ر من الظلم جعل الشيفرة الخاصة به مباحة 
أم��ام الجمهور العريض ألن في ذلك ما يس��يء 

إلى ذكرى القديسة الكبيرة الراحلة«.

ويضي��ف: »ويب��دو أن الس��نوات 
التي انقضت على وفاتها زائد سنوات 
حمايته��ا م��ن عب��د الناص��ر وفقدان 
ش��هود زم��ن ش��بابها وكهولته��ا من 
ش��أنها أن تحج��ب إعادة فت��ح ملفها 
العاطفي على الخصوص إن لم تمنع 

طرح أسئلة بصدده«.
ع��ن زواجها األخير م��ن الدكتور 
»حسن الحفناوي« يذكر فاضل قصًة 
واضحة الدالالت: نق��ل الكاتب رواية 
عن البكباش��ي موف��ق الحموي الذي 
كان مدير الرقاب��ة، أنه عندما اتصل 
به عبد الناصر ليبلغه هذا األمر سأل 
الرئيس عما إذا كان الخبر شائعة من 
الش��ائعات؛ فرد عبد الناصر »ال الخبر 
صحي��ح، غي��ر أن أم كلث��وم اتصلت 
ب��ي وأخبرتني ع��ن زواجه��ا، ولكنها 
طلبت مني منع نشر الخبر في الوقت 
الراهن، وهذا كل شيء، وهذا أقل ما 

أستطيع فعله لها«.
وق��د أورد مث��ال آخ��ر ف��ي ه��ذا 
المجال؛ فق��ال: إنه عندما وقعت مرة 
في يد أح��د المس��ؤولين المصريين 
»سامي ش��رف« أوراق خاصة تتصل 
بالصحفي المصري الراحل مصطفى 
أمي��ن، منه��ا عقد زواج رس��مي بينه 
أم  م��ن  أم كلث��وم ورس��ائل  وبي��ن 
كلث��وم تخاطبه فيه��ا بعبارة »زوجي 
العزيز«، حمل المسؤول هذه األوراق 
على الف��ور إلى الرئي��س جمال عبد 
الناصر، وأضاف »أمس��ك عبد الناصر 
باألوراق ونظر إليها وابتسم، دون أن 
يعلق بش��يء، ث��م وضعها في جيبه. 
وم��ن يومها ل��م تظهر ه��ذه األوراق 

على اإلطالق ولم يطلع أحد عليها«.
ويضيف المسؤول المصري الذي 
روى ه��ذه الحكاية أنه ال يعلم ما الذي فعله عبد 
الناص��ر بهذه األوراق. وأغلب الظ��ن أنه أخفاها 
تمام��ا، ولم يتحدث فيها ال إلى أم كلثوم وال إلى 
س��واها، معتبرا إياها »ش��أنا خاصا ال يجوز ألحد 

أن يتدخل فيه«.
 من ناحية أخرى، أفرد فاضل مساحة كبيرة 
لحي��اة أم كلث��وم المهنيّ��ة، وطريق��ة تعاطيها 
م��ع من عمل��ت معه��م م��ن ش��عراء وملحنين، 
وكيفي��ة انتقائها ألغانيها. يحي��ل هنا إلى مثال 
»أراك عص��يّ الدم��ع« ألب��و ف��راس الحمداني، 
تل��ك القصيدة الت��ي حرصت عل��ى غنائها ثالث 
مرات، في مراح��ل متباعدة من حياتها، وبألحان 
مختلف��ة: إذ لحنها أواًل عب��ده الحامولي )1926(، 
ث��مّ زكريا أحمد منتص��ف األربعينيات، فرياض 
الس��نباطي )1964(. ويلفت فاض��ل إلى دقة أم 
كلثوم في اختيار كلمات أغانيها، وخصوصًا تلك 
الت��ي كانت تنتقيه��ا من الت��راث العربي، وكيف 
كانت تتدخل في تعديلها إضافًة إلى مش��اركتها 
الملحنين، كالس��نباطي، في بع��ض التعديالت 
الموس��يقية... كأنّه��ا أضحت مطربة وش��اعرة 

وملحنة في آن واحد.
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مظفر سلمان  | حي الخالدية = حمص 2012

لقد أدركنا ما كان ينقصنا كي نحيا بسام. فماذا عنكم؟
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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قال نادمًا وبحرقة: )لقد أهين وأذل الس��وريون في العالم، فصاروا 
ملطش��ة للجميع(. نظرت إليه وقلت له: )و هل كانوا محترمين أو لهم 
كرامة ببلدهم منذ خمسين سنة؟ هل كان السوري في سورية يملك أي 
حق؟ أليس الس��وري متهم حتى يثبت العكس؟ السوري المسحوق من 
موظف تافه في أي دائرة رس��مية والمثير للس��خرية أنه عند خروج هذا 

الموظف من مكتبه يصبح سوريًا مسحوقًا آخر. 
أتذكر كي��ف تعرضنا للصفعات واللكمات م��ن حرس أحد الضباط 
عندم��ا كنا نبحث عن غرفة ليس��تأجرها صديقنا الق��ادم من ريف حلب 
كطال��ب جامع��ي؟ هل تذكر كيف كب��ل صديقنا اآلخر م��ع خطيبته في 
الطريق العام ووضعا في س��يارة الش��رطة وس��يقا لمن��زل أهلها حتى 
يثبت أنه��ا خطيبته؟ هل تذك��ر عندما حاصر عناصر األمن العس��كري 
كليتنا وجمعونا في بناء واحد كالغنم ثم خلعوا برفقة مسؤولي االتحاد 
الوطن��ي لطلبة س��ورية، كل الخزائن بحجة التفتيش عن منش��ورات؟ 
هل تذكر االهانات التي وجهت لش��باب س��وريين وقفوا بطابور شباك 
التأشيرات من الس��اعة الثانية لياًل أمام السفارة األمريكية من موظف 
أمريكي على األراضي السورية؟ طابور االنتظار الذي وصل من السفارة 

األمريكية حتى المركز الثقافي بأبو رمانة. 
هل تذكر ش��قيقك، وكان رائد بالجيش السوري، عندما هجم عليه 
ثالثة وأوس��عوه ضربًا بعد أن حاولوا التحرش بأختك وكانوا يصرخون 

نحن جنود األسد؟ هل وهل وهل(.
قبل س��نة 1963 وتحديدًا قبل س��نة 1970، كان السوري ال يحتاج 
لتأش��يرة دخول مس��بقة لمعظم دول العالم، كان الس��وري المتوسط 
الدخ��ل يذه��ب ألورب��ا لالصطي��اف، كان الس��وري يذه��ب للدراس��ة 
والتحصيل العلمي في دول العالم المتقدمة وال يفكر ولو للحظة بالبقاء 
هناك ولو اعطوه وزنه ذهبًا، كان معظم سفراء سورية في الخارج شعراء 

وأدباء قبل أن يكونوا دبلوماس��يين، كان مطار دمش��ق الدولي مركزًا لألناقة 
واللطف الدمش��قي، كان الشرطي المرتش��ي عار على أهله وعلى السلك، كان 
التط��وع بالجيش ش��رف وبطولة، كان القضاء الس��وري األكثر نزاهًة في دول 

العالم، كان وكان وكان.
الدول التي تحت��رم مواطنيها وتحفظ حقوقهم كاملة على ارض وطنهم 
هي ال��دول التي يحترم العالم مواطنيها عل��ى أرضهم. ال كرامة لمواطن في 
ب��الد اآلخرين عندما ال يكون له كرامة في بالده، ه��ذه قاعدة يعرفها العالم 

ويعمل بها بدون أن يخطها بقوانين.
حاف��ظ األس��د ومنذ أن اس��تلم الس��لطة حول الس��وريين إلى مش��اريع 
إرهابيين في العالم، حيث صار الس��وري بحاج��ة تقرير أمني من أجهزة األمن 
العالمي��ة وإلى إثباتات لحاجته للعودة لس��ورية عندما يطلب تأش��يرة من أي 

سفارة وسبب السياحة لم يعد رواية يصدقها قناصل السفارات.
أي��ام حافظ األس��د الغابرة، صرن��ا مكروهين من اللبنانيي��ن بعد دخول 
قوات األس��د إليها وممارس��ة نفس ممارس��اتها اليوم في سورية نفسها من 
قتل واغتصاب وتهريب وس��رقات وصلت لبالط المن��ازل، ناهيك عن االذالل 

اليومي للجميع.
صار على الس��وري أن يطلب تأش��يرة دخول لألردن ومصر وتونس ودول 

الخليج وتركيا، عدا العراق، وعليه أن ينتظر ردود الرفض قبل القبول.
في طلب الهجرة لكندا هناك سؤال واضح للسوري عن خدمته العسكرية 
وهل كانت بأي من األجهزة األمنية أو في لبنان؟ وهل اشترك بقتل أو تعذيب 

أي انسان؟.

في الس��فارات الس��ورية ال تجد سوى دبلوماس��يين كانوا ضباط أو صف 
ضب��اط في أجهزة األمن ال يهمهم س��وى كتابة وجم��ع تقارير أمنية عن كل 
س��وري في العالم طبعًا إلى جان��ب اهتماماتهم العظيم��ة باألعمال التجارية 

وبيوت ومحالت الدعارة.
الس��وريون يهان��ون في لبنان وف��ي العراق وفي مصر وف��ي األردن وفي 
تركيا وف��ي الجزائر وفي االم��ارات وفي بعضها يقتل��ون ويعتقلون ويمنعون 
من التجول أو العمل وتوقف إجازات عملهم وإقاماتهم ويرحلون. الس��وريون 
يغرق��ون في عرض البحر المتوس��ط ويوضع��ون في مخيم��ات الجئين ولها 

بوابات وحرس. السوريون ال يستطيعون متابعة دراساتهم في دول العالم.
كل ذل��ك حقيقي وصادم ومفجع بحق االنس��انية واالخ��الق ولكن بحكم 
القوانين غير المكتوبة وغير المنصوص عنها في الدساتير العالمية، ال كرامة 
إلنس��ان إن كان ب��ال كرامة في وطنه، فكيف بمن يقت��ل ويعذب حتى الموت 
ويعتقل في معتقالت أكثر وحش��ية من معسكرات النازية ويهان على الحواجز 

ويسرق بيته ويقصف بطيران ومدفعية جيشه وتغتصب بناته؟
للس��وريين العائدين اليوم من مخيمات عرس��ال والزعتري وأي مخيم ذل 
خارج الوطن رغم المجهول الذي ينتظركم وبراميل األس��د الغادرة والحاقدة، 
فإن طريق الحرية خطه ش��هداء الثورة بدمائهم وصنع��وا منه دربًا للكرامة، 

طريق ال يحتمل نصف طريق ألنه يعني العبودية.
عندما نكمل الطريق جميعًا، س��نجعل دخول س��ورية الحرة الحديثة حلمًا 

للجميع.

عمل للفنان يوسف عبدلكي

�صوريون دائمًا ول نخجل
  خالد قنوت


