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برنامج الغذاء العاملي:
املا�ضي متوز  خالل  الربنامج  م�ضاعدات  من  ا�ضتفادوا  �ضوري  األف   300

تنظيم الدولة الإ�ضالمية يتمدد يف الريف ال�ضمايل ملدينة حلب
والئتالف يطلب التدخل من املجتمع الدويل

سوريتنا - زليخة سالم
أعلن برنام��ج األغذية العالمي التابع لألمم 
المتحدة، في تقرير نش��ر على موقعه الرسمي 
يوم الخميس الماضي، أن ما يقرب من 300 ألف 
سوري في المناطق المحاصرة، تلقوا مساعدات 
غذائية من البرنامج خالل شهر تموز المنصرم.

ووصلت قوافل المساعدات عبر خطوط النار، 
هذه المرة، إلى ضعف عدد األش��خاص الذين تم 
الوصول إليهم بعدد مماثل من القوافل في شهر 
حزيران، لكن البرنامج أردف أن التحديات األمنية 
م��ا زال��ت تعرق��ل ق��درة البرنام��ج عل��ى اإليفاء 

بالدعم الغذائي لجميع محتاجيه في سوريا.
"آرثاري��ن كازين" وه��ي المدي��ر التنفيذي 
لبرنام��ج األغذي��ة العالم��ي، قال��ت بدورها في 
تصري��ح صحف��ي م��ن العاصم��ة دمش��ق، إن 
األمم المتحدة بحاجة إلى اس��تخدام كل السبل 
الممكن��ة إليص��ال الغذاء إلى األس��ر المحتاجة، 

في المناطق المحاصرة ومناطق المعارك.
وم��ن جهته لف��ت التقرير، إلى أن الش��مال 
الشرقي من سوريا، والذي يشتمل على معاناة 
إنسانية واسعة النظاق، يقوم مع ذلك باستقبال 
الالجئي��ن الفارين من منطقة س��نجار بالعراق 
إلى محافظة الحس��كة، من األكراد واأليزيديين 

والمس��يحيين، وهم يصلون متعبين وجائعين، 
وفقد الكثير منهم أفرادًا من أسرهم على طول 

الطريق، حسب تعبير الممثلة األممية.
ويس��عى برنامج األغذي��ة العالمي إليصال 

المس��اعدات الغذائية إلى 4.25 مليون ش��خص 
ش��هريًا في س��وريا، وهو ما يتطل��ب حوالي 35 
ملي��ون دوالر أمريكي أس��بوعيًا، حس��ب أرقام 

تضمنتها تقارير سابقة خالل العام الجاري.

سوريتنا - تقارير ووكاالت
دع��ا رئي��س االئت��الف الوطن��ي الس��وري 
المع��ارض، ه��ادي البح��رة، المجتم��ع الدول��ي 
واألمم المتحدة إل��ى التدخل ضد تنظيم الدولة 
اإلس��المية ف��ي س��وريا، كما تدخل��وا ضده في 
الع��راق، مش��يرًا إل��ى أن الصمت الدول��ي تجاه 
مج��ازر داعش في س��وريا يرقى إلى مس��توى 

جرائم ضد اإلنسانية.
وقال البحرة "إنني وباس��م االنسانية أدعو 
االمم المتح��دة وجميع ال��دول المؤمنة بالحرية 
وعلى رأس��هم الواليات المتح��دة األميركية، أن 
يتعامل��وا مع الوضع في س��وريا كما تعاملوا مع 
الوضع في كردستان العراق، فالمسببات واحدة 

والعدو واحد وال يجوز الكيل بمكيالين".
وأض��اف خ��الل مؤتمر صحافي ف��ي مدينة 
غازي عنتاب التركية باالشتراك مع اللواء محمد 
نور خلوف المكلف بتسيير وزارة الدفاع ورئيس 
الحكومة المقالة أحمد طعمة "أدعوهم للتدخل 
بش��كل س��ريع لوق��ف المج��ازر الت��ي ترتكبها 
عصاب��ات االره��اب الداعش��ي واألس��دي بح��ق 

الشعب السوري المظلوم".
ورحب البح��رة بالقرارالص��ادر عن مجلس 
األمن تحت الفصل الس��ابع الذي يجيز استخدام 
الق��وة الضع��اف مقاتل��ي داع��ش والنصرة في 
العراق وس��وريا، مطالبا "جميع دول العالم الحر 

م بالتدخل لحماية المدنيين".
وق��ال اللواء خل��وف "االئتالف م��ع الحكومة 
واق��ع حل��ب  تلمس��وا  واألركان  الدف��اع  ووزارة 

المأساوي وتلمس��وا ضربات النظام، وقد شّكلنا 
خلي��ة أزمة ورصدت إمكاني��ات مالية وتذخيرية 
حسب المتوفر لدى الدفاع واالركان، هذه الخلية 
أنش��أت ع��دة مقرات ف��ي حلب وتتاب��ع القضية 
بشكل س��اعي، هناك هوة كبيرة بين إمكانيات 
الجي��ش الح��ر وباق��ي الجه��ات لذل��ك نطال��ب 
المجتم��ع الدول��ي وبالتحديد الوالي��ات المتحدة 
األمريكية بتأمين مستلزمات الجيش الحر حتى 

الضربات الجوية".
ف��ي الوقت ذات��ه، اجتماع��ات مكثفة ضمت 
مجموع��ة من قي��ادات الجيش الحر في ش��مال 
س��وريا في بلدة الريحاني��ة الحدودية مع تركيا 

ق��رر فيه��ا المجتمعون تش��كيل قوة عس��كرية 
مش��تركة وإرس��الها إل��ى ري��ف حلب الش��مالي 
للوق��وف ف��ي وجه تقدم ق��وات تنظي��م الدولة 
اإلسالمية التي س��يطرت مؤخرًا على عدة قرى 

وبلدات هناك.
وكان التنظيم س��يطر في وقت سابق على 
ع��دة ق��رى ف��ي الريف الش��مالي وعلى رأس��ها 
"أخترين، وارش��اف، وت��ل مالدو، المس��عودية، 
الغ��وز"، وتعمل كتائب الجي��ش الحر حاليًا على 
محاول��ة اس��تعادة الس��يطرة على تل��ك القرى 
وص��دّ التنظي��م، في الوق��ت الذي يح��ارب فيه 

قوات_النظام السوري على عدة جبهات.

عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية في ريف حلب الشمالي
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ال�ضوريون يف غازي عنتاب

ت�ضاعد التوتر والحتقان واحلكومة الرتكية تبداأ برتحيل ال�ضوريني

اأزمة اإن�ضانية حادة يف العراق ترفع حالة الطوارئ اإىل اأق�ضاها

غازي عنتاب - تركيا - لمى علوان
توت��ر جدي��د ش��هدته مدينة غ��ازي عنتاب 
التركي��ة بعد مقتل مس��ن تركي على يد ش��اب 
سوري بسبب الخالف على تسديد إيجار المنزل 
الذي يس��كنه الس��وري مع عائلت��ه، األمر الذي 
أثار غض��ب عدد كبير من األت��راك وخرجوا في 
مظاه��رات ل��م تخلو من مظاهر عن��ف واعتداء 
على الس��وريين في أكثر من ح��ي في المدينة 

الحدودية.
تك��ن تل��ك المرة األول��ى التي تش��هد فيها 
الم��دن التركي��ة ح��وادث من ه��ذا الن��وع، حيث 
س��بقتها مدن مثل "كهرمان مرعش" حيث خرج 
فيه��ا األتراك في مظاهرة كس��روا فيها المحال 
ذات األس��ماء العربي��ة والس��يارات الت��ي تحمل 

لوحات سورية.
ف��ي أعق��اب حادثة غ��ازي عنتاب س��ارعت 
الش��رطة التركية وقوات األمن االنتشار بشكل 
ملف��ت منعًا ألي اعت��داء من قب��ل األتراك على 
الس��وريين، ونقل��ت وس��ائل اإلع��الم التركية 
مش��اهد التخريب واالعتداءات على الس��وريين 
وممتلكاته��م، وف��ي اليومي��ن الالحقي��ن بدأت 
الس��لطات التركية بترحيل عدد من الس��وريين 
الذين يُصنفون على أنهم "لم يتالئموا مع حياة 
المدين��ة في غ��ازي عنتاب" في إش��ارة واضحة 
إلى المش��ردين ومفترش��ي الطرق بحسب أحد 

المواقع التركية.
ف��ي  عنت��اب  غ��ازي  محاف��ظ  وبحس��ب 
تصريح��ات لوس��ائل إعالم محلي��ة أن الحكومة 
التركي��ة قررت ترحيل ألفي عائلة س��ورية من 
المدين��ة إل��ى مخيم��ات الالجئين، وأن��ه قد تم 
البدء فعاًل بترحيل من يقطنون الحدائق العامة 
واألبنية المهجورة إلى مخيمي أورفة وماردين، 
وأضاف المحافظ أنه سيتم إرسال 25 ألف أسرة 
ال تملك ش��روط إقامة قانوني��ة إلى مخيم يتم 
تجهيزة في بلدة "إصالحية" القريبة من عنتاب.

ف��ي الوق��ت ال��ذي ل��م تص��در أي ردود أو 
مب��ادرات من الجهات الرس��مية ف��ي المعارضة 
يتي��م  بي��ان  س��وى  الحادث��ة  تج��اه  الس��ورية 
م��ن ممثلي��ة االئت��الف الوطن��ي لق��وى الثورة 
والمعارض��ة في مدينة غ��ازي عنتاب الذي نعت 
فيه القتيل ودعت الس��وريين إلى عدم االنجرار 

وراء االس��تفزازات، وأن يضع��وا نص��ب أعينهم 
مصلحة السوريين جميعًا.

أم��ا الرئي��س التركي المنتخ��ب رجب طيب 
أردوغ��ان، دع��ا مواطني��ه ونصحه��م "بالصبر" 
وأن "ما أصاب السوريين كان يمكن أن يصبنا"، 
ب�"المهاجري��ن  واألت��راك  الس��وريين  مش��بهًا 

واألنصار".
وفي قراءة لصحيفة "توداي زمان" التركية 
لألح��داث الجاري��ة حملت الحكومة الفش��ل في 
معالجة مش��اكل الالجئين الفاري��ن من الحرب 
في سوريا، وتجاهلت الكثير من التحذيرات التي 
أطلقتها منظمات المجتم��ع المدني التركي مما 
أدى إلى خلق ظروف مواتية لنزاع اجتماعي حاد 

تواجهه مدينة غازي عنتاب.
وقال��ت الصحيف��ة أن األح��داث األخيرة لم 
تش��كل مفاجأة، فقد حذرت منظم��ات المجتمع 
المدني "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بوجوب 
اتخاذ تدابير لمعالجة مش��اكل الصحة والتعليم 
والس��كن وقضايا العمل التي تواجه السوريين 

الالجئين في المدن التركية.
وف��ي بيان لحزب الش��عب الجمه��وري، قال 
ف��اروق أوغل��و أن "التوت��ر الحاصل ف��ي تركيا 
الناتج عن س��وء إدارة أزم��ة الالجئين قد تحول 
إل��ى خطاب كراهي��ة اآلن"، وحمل حكومة حزب 
العدالة والتنمية مس��ؤولية "فش��ل اس��تضافة 
"كارث��ة  إل��ى  القضي��ة  وتح��ول  الالجئي��ن" 

اجتماعية"، باإلضافة التهامه الحكومة بتجاهل 
التركم��ان واإليزيديي��ن المس��تهدفين من قبل 
تنظي��م دولة اإلس��المية "داعش" ف��ي قراهم 
ووضع العقبات ف��ي طريقهم في محاولة عبور 

الحدود إلى تركيا.
صحيفة "توداي زمان" نقلت عن صحفيين 
محليي��ن ف��ي غ��ازي عنت��اب رأيهم باألس��باب 
الحقيقي��ة وراء التوت��ر في المدينة هو ش��بابها 
العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن الهوية، 
فالقضية ليس��ت السوريين، هناك نسبة كبيرة 
م��ن الش��باب ف��ي الم��دن التركية يعان��ون من 
البطال��ة وهاجروا م��ن القرى النائي��ة بحثًا عن 
عم��ل، وأصب��ح الالجئي��ن الس��وريين أداة بي��د 

هؤوالء للتعبير عن أنفسهم.
 bianet.org أح��د الصحفيي��ن ف��ي موق��ع
ق��ال: "الس��كان المحليي��ن يس��تغلون الالجئين 
في إيج��ارات البيوت الت��ي ارتفعت حتى خمس 
أضعاف، واس��تخداموا العمال الس��وريين بأجور 
قليل��ة بداًل عن العمال األت��راك"، و"أن الحكومة 
تغض الطرف عن هذه اإلجراءات غير القانونية 
التي تس��هم ف��ي زيادة االحتق��ان"، وأضاف "إن 
سياس��ة الحكوم��ة بش��أن الالجئي��ن كان خطأ 
من��ذ البداي��ة، فأغل��ب المدن الحدودي��ة تحولت 
إلى مراك��ز لوجس��تيه للمجموع��ات المعارضة 
والمقاتلة في س��وريا، ودخلت ه��ذه المدن في 
دوام��ة الح��رب حتى ل��م تكن هن��اك حرب في 

شوارعها".

حادثة قتل التركي والتوتر الذي حصل بعدها | التلفزيون التركي

سوريتنا - حسن صالح
األزم��ة  رس��ميا،  المتح��دة  األم��م  رفع��ت 
اإلنسانية في العراق إلى مستوى حالة الطوارئ 

من الدرجة الثالثة، وهو ما يعد أعلى 
درج��ة من درجات األزمة اإلنس��انية، 
وف��ق المعايي��ر المعتم��دة م��ن قبل 

المنظمة األممية.
وقالت المتحدثة باسم بعثة األمم 
المتحدة لمس��اعدة الع��راق )يونامي( 
إليان��ا نبعة، إن رفع الحالة اإلنس��انية 
ف��ي الع��راق إل��ى حال��ة ط��وارئ من 
الدرج��ة الثالثة جاء نظ��را لما يواجهه 
ش��مال الع��راق م��ن أزم��ة إنس��انية 
شديدة، في ظل تغوُّل تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( الذي تسبب بدوره 

في نزوح مئات اآلالف من العراقيين، ومعظمهم 
من األقليات القومية والدينية، التي يس��تهدفها 
عناص��ر التنظيم بصورة جماعية حس��ب تقرير 

سابق لألمم المتحدة.

يش��ار إلى أن هناك ثالث أزم��ات أخرى في 
العال��م تعتبره��ا األمم المتحدة ح��االت طوارئ 
م��ن الدرجة الثالثة، وتتعلق بالوضع اإلنس��اني 
في كل من س��وريا وجنوب السودان وجمهورية 

أفريقيا الوسطى.
وي��رزح عش��رات اآلالف م��ن األك��راد 
والمس��يحيين واأليزيديي��ن العراقيين في 
المناط��ق الش��مالية، تح��ت خطر س��قوط 
مناطقه��م ف��ي ي��د التنظيم، ال��ذي يتجه 
ِرد، منذ سيطرته على مدينة  للتوسع المطَّ
الموصل العراقية قبل عدة أشهر، وارتكب 
مج��ازر جماعية واختط��ف وهجر مواطنين 
ينتم��ون لألقلي��ة األيزيدي��ة، وه��ي إحدى 
الديان��ات القديم��ة في المنطق��ة، وغالبية 
معتنقيه��ا من األك��راد، باإلضافة إلى طرد 
مسيحيي مدينة الموصل وعدة مدن أخرى.
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�ضبعة األف موظف �ضّرحوا من القطاع العام
النظام يتخذ �ضل�ضة قرارات واإجراءات ت�ضب يف زيادة الأعباء املعي�ضية

دمشق - إنليل فارس
لم يش��هد األس��بوع الفائت أي تحس��ن على 
الواقع المعيش��ي للمواطن الس��وري، إن لم تكن 
تده��ورت في كثير م��ن المناطق ج��راء األحداث 
المس��تجدة، في المقابل اس��تمر النظام بخطته 
ف��ي رف��ع األس��عار وتحصي��ل أكب��ر مبل��غ مالي 
م��ن جي��وب المواطني��ن المعدومي��ن، وإن كانت 
التوقعات تش��ير إلى مواصلة ه��ذا المنهج لفترة 
طويلة، في حين تبخرت أحالم الموظفين بزيادة 

الراتب أو حتى المنحة.
وبدل أن يج��د النظام حلوال للحي��اة المزرية 
لماليين الس��وريين، بش��ر المقيمي��ن في أماكن 
س��يطرته، برف��ع تس��عيرة المكالم��ات المحلي��ة 
والقطرية واالنترنت ADSL، بنسبة تراوحت بين 

 .33%-25
لالتص��االت  العام��ة  المؤسس��ة  ونش��رت 
التس��عيرة الجدي��دة على موقعها الرس��مي على 
ش��بكة االنترنيت، محددة أجر االشتراك الشهري 
للهات��ف الثاب��ت ب���100 ليرة س��ورية، م��ع 100 
مكالم��ة محلية مجانية ش��هريًا، ف��ي حين حددت 
أجرة المكالمة المحلية على الهاتف الثابت لكل 3 

دقائق بليرة سورية واحدة.
والجدير ذكره، أن المؤسس��ة س��الفة الذكر، 
تعم��ل على مبدأ الثقة م��ع المواطن، لدرجة أنها 
ال تمنح��ه كش��فا مفص��ال بالمكالم��ات المحلي��ة 
الت��ي أجراه��ا ف��ي ال��دورة، وال تقب��ل اعتراضه 
على فاتورة إال بعد الدفع، وبالطبع يدفع رس��وم 
االعت��راض وما من مجي��ب، وكثيرة هي قصص 
المواطني��ن الت��ي تطالبه��م المؤسس��ة بفواتير 
هاتف، ف��ي حين تكون الخدم��ة مقطوعة عنهم 

منذ أشهر طويلة. 
أم��ا أج��رة الدقيق��ة القطرية الجدي��دة فقد 
قس��مت إلى ثالث ش��رائح، األولى بأوقات الذروة 
من الس��اعة 9 صباحًا حتى 5 مس��اًء ب���3 ليرات، 
ومن الس��اعة 5 مس��اًء حتى 10 لياًل ب���2.5 ليرة، 
بينما تحتس��ب الدقيق��ة في يوم الجمع��ة ب�1.5 

ليرة.
كما ح��ددت أجور خدم��ة االنترن��ت بالحزمة 
العريض��ة ADSL، ع��ن كل 256 كيلوباي��ت في 
الش��هر 800 ليرة، وع��ن 512 كيلوبايت ب� 1000 
ليرة، وعن سرعة 1 ميغابايت 1600 ليرة، وحزمة 
2 ميغابايت 2800 ليرة، وال�4 ميغابايت بخمس��ة 
أالف لي��رة، أم��ا عن حزم��ة 8 ميغاباي��ت ب�9500 
ليرة، وحزمة 16 ميغابايت ب�17 ألف ليرة، وال�24 

ميغابايت ب�25 ألف ليرة، للشهر الواحد.
التس��عيرة  تطبي��ق  أن  المؤسس��ة  وبين��ت 
الجديدة سيتم العمل به اعتبارًا من بداية الدورة 
الهاتفية الخامس��ة التي تبدأ في األول من أيلول 

المقبل.
وككل ردات الفعل الس��ابقة على رفع أسعار 
الخبز والسكر والرز والكهرباء والماء، تلمس في 
الش��ارع تهكم الناس، وضيقهم من األعباء التي 
يحملهم إياها النظام بش��كل يومي، لتزيد الهوة 
بينهم��ا يوم��ا عن يوم، م��ا ينذر بانفجار ش��عبي 
جديد، ك��رد فعل طبيعي على الوضع المأس��اوي 
المتده��ور بش��كل يوم��ي، وإن ل��م تتبي��ن تلك 

اللحظة الزمنية والمكانية حتى اليوم.
 كم��ا كان ل��وزارة المالية ف��ي النظام خالل 
األس��بوع الماضي مس��اهمة جديدة ف��ي تحميل 
المواط��ن المزي��د م��ن األعب��اء المعيش��ية، عبر 

إعالنها إعادة النظر برس��م اإلنفاق االستهالكي، 
بم��ا يتناس��ب م��ع الرس��وم الجمركي��ة الصادرة 
مؤخرا، والتي نصت على ضغط ش��رائح الرسوم 
الجمركية إلى خمس شرائح وهي 1%، 5%، 10%، 
%20، %30، لتشمل حوالي 21 قسمًا شملت جميع 
الس��لع والم��واد والمنتجات التي تخض��ع للتعرفة 

الجمركية.
وإع��ادة النظ��ر تل��ك تعن��ي تطبيق رس��وم 
اإلنفاق االس��تهالكي ضمن ش��رائح، تفضي إلى 
رفع الرس��وم بش��كل ع��ام �ما س��يرفع إي��رادات 

الخزينة العامة بحسب محللين اقتصاديين.
يش��ار إل��ى أن رس��م اإلنفاق االس��تهالكي، 
هو أحد أن��واع الضرائب المضاف��ة على البضائع 
المباعة، وهي تشابه ضريبة الرفاهية، ويتحمل 
عبئها المس��تهلك بش��كل مباش��ر، حي��ث تعتبر 
الم��واد الغذائية رفاهية علي��ه أن يدفع على هذا 

التمتع الذي يناله. 

احللم بفتح خط ائتماين رو�ضي يتجدد 
 لدى النظام

وحديث عن مد رو�ضيا باملواد الغذائية
كم��ا جدد النظ��ام حديث��ه، على لس��ان وزارة 
االقتصاد والتجارة الخارجية، عن س��عيه للحصول 
على خط ائتماني شبيه بالخط االئتماني اإليراني، 
والذي كش��ف مؤخرا عن س��عي النظام إلى رفعه، 
به��دف تأمي��ن احتياج��ات وزارة التج��ارة الداخلية، 
األساس��ية  االحتياج��ات  تأمي��ن  ع��ن  المس��ؤولة 

للمجتمع. 
وبالتزام��ن م��ع الحدي��ث ع��ن خ��ط ائتمان��ي 
روس��ي، أعلن وزي��ر الزراع��ة وإلص��الح الزراعي 
في النظام، عن س��عي الوزارة عب��ر »اتحاد الغرف 
الزراعية« إلى افتتاح كوريدور أخضر بين س��ورية 

وروسيا لتصدير المنتجات الزراعية السورية.
تش��رين«  بحس��ب »صحيف��ة  الوزي��ر،  ورأى 
أن »ذل��ك س��يكون له أث��ر إيجابي عل��ى االقتصاد 
والم��زارع حي��ث يص��ل حج��م احتياج��ات الس��وق 

الروسية إلى 12 مليار يورو سنويًا«.
ولم يبي��ن الوزير حجم الم��واد الزراعية التي 
تس��تطيع س��وريا تصديرها، وخاص��ة عقب خروج 

مساحات واسعة من األراضي الزراعية من الخدمة 
إما لخروجها من تحت سيطرته، أو اندالع مواجهات 
عس��كرية فيها، م��ا أدى إل��ى انخف��اض اإلنتاجية 
الزراعية بش��كل ع��ام، في حين أف��ادت تقارير أن 
تصي��ر بع��ض المنتج��ات الزراعي��ة خ��الل الفترة 

الماضية، إلى ارتفاعات كبيرة باألسعار. 

النظام يعرتف ب�ضرف �ضبعة األف موظف 
من القطاع العام

ومع تده��ور وض��ع الس��وريين االقتصادي 
وارتف��اع مع��دل البطالة إل��ى ال�%50، وانتش��ار 
أالف  عش��رات  فص��ل  ع��ن  تتح��دث  تقاري��ر 
الموظفي��ن م��ن عمله��م لمج��رد ع��دم والئهم 
للنظ��ام وما يرتكبه من تجاوزات بحق الش��عب، 
اعت��رف رئي��س مجلس ال��وزراء المكل��ف وائل 
الحلقي، بصرفه سبعة أالف موظف من الخدمة 

في القطاع العام.
وق��ال، في تصري��ح صحف��ي، إن »الحديث 
ع��ن العم��ال المصروفي��ن من الخدم��ة تضمن 
أرقام��ا مبالغا بها، فع��دد المصروفين حتى اآلن 
لم يتجاوز 7 آالف عامل، في حين هناك عاملون 
ف��ي الدول��ة اآلن يعتب��رون عل��ى رأس عملهم 
ودون  إنتاجي��ة  أي  دون  رواتبه��م  ويقبض��ون 
الوصول إل��ى مراكز العمل«، مضيف��ا أن »عدد 
ه��ؤالء يبلغ أكثر من مليون عامل من أصل 2.5 

مليون عامل في القطاع العام«.
ولفت إلى أن »من يصرف من الخدمة يدقق 
ملفه وفق لجنة تدع��ى لجنة ال�137، التي تأخذ 
على عاتقها الوجداني واألخالقي صرف هؤالء«.

وكان��ت أع��داد كبي��رة م��ن الموظفين في 
القط��اع الع��ام، تعرض��وا للفص��ل التعس��في، 
م��ع حرمانهم من كام��ل مس��تحقاتهم المالية، 
في حين ق��ال ناش��طون حقوقي��ون أن »فصل 
الموظفي��ن ف��ي معظ��م األحي��ان يأت��ي عب��ر 
توصي��ة من أح��د األفرع األمني��ة، إل��ى الوزارة 
الت��ي ينتمي له��ا الموظف، بمغل��ف يكتب عليها 
س��ري، توجه الوزير إلى اقت��راح فصل الموظف 
دون ذكر األس��باب، وال يتاح للموظف المفصول 
أن يعت��رض، وإذا لجأ إل��ى القضاء تهمل دعوته 

لمجرد وجود توجيه أمني بفصله.
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نا�ضطون واأحزاب نرويجية تطالب مبقاطعة �ضركة تبيع 

الأ�ضلحة لـ"اإ�ضرائيل".. 
»الت�ضاركية« اأخر اإبداعات النظام 
يف التخل�ص من احتياجات املناطق 

الإدارية 
وضم��ن إج��راءات النظ��ام للتنص��ل من 
مس��ؤولياته تج��اه المواطني��ن، زف الحلق��ي 
خبر انتهاء الحكومة من إعداد مش��روع قانون 
التش��اركية بي��ن القطاعين الع��ام والخاص، 
مؤك��دًا أن مش��اريع كبي��رة وواع��دة س��يتم 
إنجازه��ا في إطار التش��اركية، دون أن يوضح 

طبيعة تلك المشاريع.
وأوضح الحلقي أن أهمية هذا المش��روع 
تأتي م��ن الوض��ع االقتصادي للب��الد ونقص 
الموارد واألضرار الكبيرة التي أصابت القطاع 
التش��اركية  ف��إن مش��روع  وبالتال��ي  الع��ام، 
ضروري لتأمي��ن الموارد لإلقالع بهذا القطاع، 
ومعالج��ة  االجتماع��ي  البع��د  والس��تهداف 
البطال��ة، الت��ي ازدادت خالل س��نوات األزمة، 

والحد من المديونية.
وبيَ��ن الحلق��ي، أن مفه��وم التش��اركية 
بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخ��اص، ال يعن��ي 
بي��ع أص��ول القط��اع الع��ام، ب��ل العكس هو 
الصحيح أي تنمية أصول القطاع العام، وزيادة 
عدد ش��ركاته، من خ��الل القي��ام بالكثير من 
المشاريع في إطار الخدمات األساسية أو إطار 

المرافق.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل 
اإلدارة  قان��ون  م��ن   61 والم��ادة   60 الم��ادة 
المحلية، من خالل إنشاء شركات قابضة لدفع 
المجتم��ع المحلي بكل وحدات��ه اإلدارية لقيام 
هذه المؤسسات باس��تثمار المال العام لديها، 
من خ��الل المش��اريع التنموية بالتش��ارك مع 
القط��اع الخاص، بما ينم��ي المجتمع الريفي، 
ولتعميم ثقاف��ة التنمية الالمركزية من خالل 
مش��اريع صغيرة ومتناهية الصغر ومش��اريع 
متوسطة، وصواًل إلى مش��اريع عمالقة خالل 

المراحل المقبلة.
وكث��ر مؤخرا الحدي��ث عن ش��كل اإلدارة 
المحلية في سوريا، في ظل الحديث عن خطر 
التقسيم والحساسيات المناطقية التي ظهرت 
جراء األحداث التي تشهدها البالد، حيث يطرح 
اليوم في أروقة السياس��ة اإلدارة الالمركزية 
أو الذاتي��ة، كج��زء م��ن حل األزمة الس��ورية، 
والبع��ض يصل إلى الحديث ع��ن فدرالية، إال 
أن الرؤي��ة لم تتضح بعد، كما لم يتم التوافق 

عليها.
ويقول ناش��طون حقوقي��ون، إن »قانون 
اإلدارة المحلي��ة الموض��وع س��ابقا م��ن قب��ل 
النظ��ام، يتمت��ع بش��به اس��تقاللية إدارية، إال 
أن��ه طع��م ببنود جعلت��ه في النهاي��ة مربوط 
بالمرك��ز، إضافة إلى تدخل القوى األمنية في 

تعييناتهم«.
وأضافوا أن »مجال��س البلديات الخاضعة 
لس��يطرة النظ��ام يعان��ون اليوم من ترش��يد 
اإلنف��اق  وترش��يد  االس��تثمارية  الميزاني��ات 
الج��اري، م��ا يجعلها تقدم خدماته��ا بحدودها 
الالمركزي��ة  »اإلدارة  أن  معتبري��ن  الدني��ا«، 
س��تكون األنج��ح ف��ي تج��اوز س��وء األوضاع 
االقتصادي��ة، إضاف��ة إل��ى تنش��يط المجتمع 

المدني، والتكافل االجتماعي«.
يش��ار إل��ى أن ع��دد م��ن االقتصاديي��ن 
س��بق أن انتقدوا أداء الفري��ق االقتصادي في 
النظ��ام معتبري��ن أن��ه مفصول ع��ن الواقع، 
ومتخب��ط ف��ي إجراءات��ه الت��ي تعتم��د عل��ى 
احتياجاته اللحظية، بعيدا عن رس��م أي رؤية 
إس��تراتيجية، م��ا انعكس بش��كل واضح على 
تدهور الحالة المعيش��ية للمواطنين بش��كل 
متسارع، في حين أغرق البالد بديون خارجية 

قد يحتاج السوريون لعقود لسدادها. 

سوريتنا - رقية سمسم
والس��ويد  النروي��ج  م��ن  ناش��طون  نظ��م 
الفلس��طينية  واألراض��ي  وتش��يلي  واليون��ان 
المحتل��ة، مناهضون للسياس��ات اإلس��رائيلية، 
وقف��ة احتجاجي��ة أمام ش��ركة نام��و النرويجية 
المصنعة لألسلحة، لمطالبتها بوقف بيع السالح 

للحكومة اإلسرائيلية.
وش��ارك في الوقفة حس��ب موق��ع الجزيرة 
نت، الطيار اإلسرائيلي السابق يوناتين شابيرة، 
وذل��ك أم��ام مبنى الش��ركة الواقع ف��ي ضاحية 
قريبة من العاصمة أوسلو، ورفع المحتجون دمى 
ملطخة بالدم��اء ترمز ألطفال غ��زة، كما رفعوا 
الفتات كتب عليها باللغ��ات العربية واإلنجليزية 
والعبرية والنرويجية عبارة "أوقفوا قتل األطفال 
في غزة". كذلك أكد المشاركون في الوقفة أنها 
رُتِّب��ت بصورة مفاجئة، لزي��ادة عنصر الضغط 
على الش��ركة، ودون تحصيل تصريح من جهاز 

الشرطة.
والطي��ار  الحقوق��ي،  الناش��ط  وأع��رب 
الس��ابق في جيش دفاع الحكومة اإلس��رائيلية، 
اإلس��رائيلي ش��ابيرة، ع��ن اس��تيائه وألم��ه من 
المج��ازر، الت��ي ارتكبه��ا الجي��ش اإلس��رائيلي، 
مؤكدا تأييده للحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل.

واته��م الجن��دي الس��ابق، ماكين��ة الدعاية 
اإلسرائيلية واإلعالم الرسمي لحكومة االحتالل، 
بتضليل ال��رأي العام، مطالب��ا مواطنيه برفض 

"االحتالل العنصري" حسب تعبيره.
وق��ال الناش��ط ش��ابيرة إن المج��ازر الت��ي 
يتعرض لها الفلس��طينيون اآلن، تشبه المجازر 
النازي��ة الت��ي تع��رض لها اليه��ود أثن��اء الحرب 
العالمي��ة الثانية، وأش��ار ف��ي هذا الس��ياق إلى 
أن جدت��ه اليهودي��ة قض��ت ف��ي تل��ك المجازر، 
التي الق��ت "صمتا عالميا مش��ابها لما يحدث مع 

الفلسطينيين اليوم".
وين��ص القان��ون النرويج��ي عل��ى أن��ه ال 
يجوز للش��ركات بيع الس��الح لدول وجماعات في 
مناطق حروب ونزاع، كما ال يمكنها بيع األسلحة 
مباشرة إلى إس��رائيل، وهو ما يؤكد الناشطون 
المعارض��ون ل�"إس��رائيل" أن��ه خ��رق ارتكبت��ه 
الش��ركة، حين عم��دت عبر فرعها ف��ي الواليات 
المتحدة األميركية، إلى تصدير السالح للحكومة 

اإلسرائيلية.
وش��خصيات  وأح��زاب  مؤسس��ات  وكان��ت 

نرويجي��ة عدة، طالب��ت خالل األس��ابيع األخيرة 
بمقاطع��ة إس��رائيل وف��رض عقوب��ات عليه��ا، 
رافق ذلك سلسلة وقفات احتجاج أمام البرلمان، 
إضافة إل��ى مطالبات من داخ��ل البرلمان بحظر 
بيع األس��لحة وضم��ان عدم وصوله��ا إلى جهات 

متورطة في انتهاك حقوق اإلنسان.
رحبت الوكاالت اإلنسانية العاملة في قطاع 
غزة المحاصر جنوبي فلسطين المحتلة، بتمديد 
وق��ف إطالق النار ف��ي القطاع، والذي س��يمكن 
العاملين في المجال اإلنساني من تنفيذ أنشطة 
منق��ذة للحي��اة، على حد وصف المتحدث باس��م 

األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوجريك.
العامل��ة  المنظم��ات  أن  وأض��اف دوجري��ك 
على األرض، س��تواصل عمليات البحث واإلنقاذ 
وإص��الح منظوم��ات المي��اه، وش��بكات الصرف 
الصحي، والبنية التحتية للكهرباء، وكذلك إزالة 
الذخائ��ر غير المنفج��رة في المناط��ق المدنية، 
باإلضاف��ة إلى أعمال إص��الح المدارس وتهيئتها 
الس��تكمال العملية التعليمية المتوقفة، وحض 
دوجري��ك أط��راف القتال عل��ى االلت��زام بوقف 
إط��الق النار، لتوفي��ر النقل اآلم��ن داخل قطاع 

غزة، خصوصا لجهة إمدادات اإلغاثة العاجلة. 
الالجئي��ن  وتش��غيل  غ��وث  وكال��ة 
الفلس��طينيين، أونروا، كانت سارعت فور إعالن 
الهدنة ف��ي القطاع إلى توزيع "ح��زم األمومة"، 
خ��الل  أنجب��ن  اللوات��ي  لألمه��ات  المخصص��ة 
المع��ارك األخي��رة، أو اللوات��ي جرى تس��جيلهن 

كنازحات في مالجئ القطاع. 
ووفق��ا ألرق��ام وكالة األون��روا، ول��د قرابة 
300 طفل في مدارس األونروا التي اس��تخدمت 
كمالج��ئ، خالل الهجوم األخي��ر لجيش االحتالل 
على م��دن القط��اع، في عملية عس��كرية القت 
تندي��دا دوليا واس��ع النظاق واحتجاجات ش��عبية 
في عواص��م عربي��ة وعالمي��ة، رافضة لقصف 
المناط��ق المدنية من قب��ل الجيش الصهيوني، 
وتقول حكومة االحتالل، إنها أطلقت العملية ردا 
على اس��تفزازات حركة حم��اس بقصف "المدن 
اإلس��رائيلية بالصواري��خ"، حس��ب تعبي��ر بيان 

سابق لقيادة جيش االحتالل.
الهدنة كان��ت أعلنت عنها في وقت س��ابق، 
مص��ادر رس��مية مصري��ة، حي��ث تتول��ى مصر 
إدارة مفاوضات وقف إط��الق النار بين الجانبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي،  وجرى تمديدها لمرة 

واحدة حتى اآلن.
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وج��د الكثير م��ن الحلبيون في تح
التي  )البالة(  المس��تعملة  األلبس��ة 
يس��توردها التج��ار م��ن أوربا ومن 
أميركا وبعض الدول العربية بديال 
عن األلبس��ة الوطنية الجديدة التي 
ارتفع��ت أس��عارها بش��كل كبي��ر، 

رغم مواصفاتها المتدنية.
 ب��دأ التجار يس��توردون كميات 
المس��تعملة  األلبس��ة  م��ن  أكب��ر 
ويوزعونه��ا عل��ى المح��الت الت��ي 
انتش��رت بش��كل كبي��ر ف��ي حلب، 
بع��د إقب��ال األهالي على ش��رائها، 
بسبب العوز المادي وتردي األوضاع 
كونه��ا  والبطال��ة،  المعيش��ية، 
رخيصة الثمن، بالمقارنة مع أسعار 

السوق.
 وال يقتصر استيراد البالة على 
األلبسة الخارجية فقط بل تشتمل 
على األحذية المس��تعملة واأللبسة 
الداخلي��ة، ويعتب��ر ش��ارع أدونيس 
هو المركز الرئيسي لهذه المحالت 
حيث يوج��د فيه بع��ض الموزعين 
الرئيسين الذي يش��ترون الحاويات 
من مصادرها، ويقومون بتوزيعها 
عل��ى باقي المح��الت، م��ا أدى إلى 
الطل��ب عل��ى األلبس��ة  انخف��اض 

بتصفي��ة  التج��ار  بع��ض  وقي��ام  الجدي��دة، 
بضائعهم واالنتقال لبيع األلبسة المستعملة. 

ارتفاع الأ�ضعار يجرب احللبيني على 
ال�ضراء من البالة

الكثي��ر م��ن أهالي حلب كان��وا يرفضون 
فك��رة ش��راء الثي��اب المس��تعملة، ويعتبرون 
أنه��ا خاص��ة بالفق��راء والمعدومي��ن، وبع��د 
ارتفاع أس��عار األلبسة الجديدة إلى مستويات 
االقتصادي��ة  األوض��اع  ظ��ل  ف��ي  قياس��ية، 
المتردية، وازدياد اإلقب��ال على محالت البالة 
وشراء بضائعها، كسر الحاجز الذي كان يمنع 
الحلبيي��ن من دخ��ول هذه المحالت والش��راء 
منه��ا، وأصب��ح أم��را عادي��ًا لكاف��ة طبق��ات 
المجتم��ع، الت��ي تتوج��ه الي��وم لش��راء كافة 

حاجياتها من ألبسة وأحذية من البالة.
مصطفى من أهالي حلب قال لس��وريتنا 
"اش��تريت ألوالدي جميعه��م ثي��اب العيد من 
البالة مع إنني ميس��ور الحال، ألنني أستطيع 
شراء عدة قطع من الثياب المستخدمة مقابل 
قطعة واحدة من األلبس��ة الجدي��دة، والثياب 
التي تباع في البال��ة أفضل نوعًا وأكثر جودة 
من األلبس��ة الجديدة التي تصنع في سورية، 
فبع��د أن قامت زوجتي بغس��ل الثي��اب وكيها 
ع��ادت لها زهوتها ولم تع��د تفرق عن الثياب 

الجديدة".
أب��و مهند صاح��ب محل بالة ق��ال بدوره 
" ف��ي الفترة األولى الفتت��اح محلي كنت أرى 
التلب��ك واضح��ًا عل��ى الزبائ��ن الميس��ورين 
الحال، الذين يدخلون المح��ل، والكثير منهم 
كان يح��اول أن ي��داري عيون الن��اس ليتجنب 
انتقاداتهم، حسبما كان سائدًا بين الناس انه 
من المعيب على أصحاب الطبقة المتوس��طة 
والغني��ة أن يش��تروا م��ن البال��ة، ولك��ن في 
الفترة األخيرة تغيرت هذه النظرة لدى أهالي 

حلب، وأصب��ح األغنياء كما الفق��راء يرتادون 
محلي وباقي المح��الت، ألنهم وجدوا أن هذه 

البضاعة أجود وأوفر مااًل. 

الأ�ضوء يف حلب
معظم األلبس��ة المس��تعملة الت��ي تدخل 
س��ورية، تأتي من بعض ال��دول األوربية ومن 
أمي��ركا، وتدخ��ل بش��كل قانون��ي، عب��ر دول 
الجوار أو عن طري��ق البحر، ولكن اليوم أصبح 
ف��ي س��ورية تجار مختص��ون باس��تيراد البالة 
بشكل مباشر من أوربا دون االستعانة بمكاتب 
االس��تيراد في بيروت والعراق كم��ا كان الحال 
س��ابقًا، وبالتالي أصب��ح التجار يوف��رون على 

أنفسهم أجور نقل أضافية.
ويشتري المستوردون األلبسة عن طريق 
ال��وزن، دون أن يكش��فوا على ج��ودة البضائع 
الت��ي داخل الحاوي��ات المغلف��ة والمحزمة، وال 
يس��تطيع التاجر فتحها حتى يدفع ثمنها، وفي 
ه��ذا الص��دد يق��ول " فاض��ل " موزع أللبس��ة 
البالة في حلب "إن معظم األلبس��ة التي تدخل 
س��ورية، هي من النوع الثالث وهي من أس��وأ 
أنواع البالة، والمستوردون السوريون يرغبون 
ف��ي اس��تيراد ه��ذا الصن��ف بس��بب انخفاض 
أس��عاره بالمقارنة مع األنواع األخرى، وش��راء 
البالة يعتمد على الحظ وخاصة باالت األلبسة، 
فف��ي إحدى الم��رات اش��تريت بال��ة فيها 140 
كيل��و من األلبس��ة وعندما أتيت به��ا إلى حلب 
وفتحته��ا، كان��ت مليئ��ة بالدمى الت��ي يضعها 
المص��درون داخل الحاويات لك��ي تعطي البالة 
حجما، ووضع الدمى داخلها هو إحدى أس��اليب 
الغ��ش الت��ي يتبعها المصدرون لكي يكس��بوا 
أرباحًا أكب��ر، وبالمقابل يمكن أن يوفق التاجر 
الس��وري بالبال��ة وتك��ون اغلب األلبس��ة التي 

داخلها من النوع الجيد".
وأض��اف " فاضل " تعتبر أس��عار األلبس��ة 
األوربي��ة المس��تعملة الت��ي تباع ف��ي محالت 

البالة رخيصة جدًا مقارنة باأللبس��ة الجديدة، 
وهناك س��عر موحد تقريبًا في جميع المحالت، 
ف��أي صنف من األلبس��ة الرجالية المس��تعملة 
ال يتجاوز سعره الخمس��مائة ليرة، أما األلبسة 
النس��ائية فتتراوح أس��عارها بين الخمس��مائة 

واأللف ليرة تبعًا لجودتها.

األب�ضة م�ضروقة تباع على اأنها بالة
تعرض��ت الكثي��ر م��ن البي��وت ف��ي أحياء 
مختلفة من حلب لعمليات س��رقة ونهب وإفراغ 
كام��ل لمحتوياتها م��ن قبل بعض الش��بيحة، 
وأش��خاص مجندي��ن للس��رقة والنه��ب، ورأوا 
في رواج س��وق البالة، سبياًل لبيع مسروقاتهم 
على أنها ألبس��ة مس��تعملة، اس��توردوها من 
أوربا، فقام البعض باستئجار محالت ووضعوا 
الفتات على أبوابها كتبوا عليها ألبس��ة أوربية 
مس��تعملة، ولكن البضائع الت��ي تباع في هذه 
المح��الت ه��ي ف��ي الحقيق��ة بضائ��ع وطنية 
مستعملة سرقت من أبناء حلب لتباع في حلب.

 كم��ا تنتش��ر المس��روقات عل��ى بع��ض 
البسطات في الش��وارع على أنها بالة وبأسعار 
زهيدة، ال يتجاوز س��عر القطعة أيا كان نوعها 
200 لي��رة، إال أن الحلبيي��ن أصبح��وا يمي��زون 
مصدره��ا  الخت��الف  البال��ة  ع��ن  المس��روق 

ونوعيتها.
 ويق��ول "محم��ود" ن��ازح م��ن ح��ي صالح 
الدين " كنت مارا بحي الجميلية وجدت بس��طة 
تبيع القمصان الرجالية، وكان صاحب البسطة 
ينادي "أي قميص أوربي ب 200 ليرة" وعندما 
اقترب��ت م��ن البس��طة وقلبت بي��ن القمصان 
ألش��تري واح��دًا، رأيت أح��دى قمصان��ي الذي 
تركته في بيتي الذي نزحنا منه، وقلت لصاحب 
البس��طة أن ه��ذا القمي��ص ل��ي، وس��رق من 
بيتي أجابني مس��تهزئا "ليش أنت كنت عايش 

بأوربا؟".

اأ�ضواق البالة يف حلب تخفف عن الفقراء وجتذب الأغنياء

  حلب - عثمان إدلبي 
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بدعوة من �ضابط بالق�ضر اجلمهوري
اعت�ضام اأهايل خمتطفي عدرا  يف �ضاحة الأمويني

  دمشق عامر محمد

لم يكن من أحدٍ يظ��ن أن الدعوة العتصام في 
س��احة األمويي��ن بدمش��ق، أكثر من كونها منش��ور 
 ،Facebook جديد عل��ى موقع التواص��ل االجتماعي
بال��ذات وأن من أطلق��ت الدعوة ه��ي صفحة موالية 
للنظام في سوريا، ويتكرر في العديد من منشوراتها 
اسم األسد كقائد استثنائي لبالد تواجه إرهابًا دوليًا.

إذ أعلن��ت صفح��ة »ع��درا العمالية رس��ائل من 
الداخل« ع��ن دعوتها لتنظيم اعتصام خاص بأهالي 
مختطف��ي المدنية الذي��ن قدرهم وزي��ر المصالحة 
الوطني��ة علي حيدر بأربعة آالف ش��خص من نس��اء 
وأطف��ال ورج��ال، اعترف��ت كتائ��ب ف��ي المعارض��ة 
الس��ورية باختطافه��م من��ذ عام كام��ل، حين دخلت 
الجبهة اإلس��المية لعدرا وس��يطرت عليه��ا منذ ذاك، 
فيما تتحدث روايات عن دخ��ول جبهة النصرة برفقة 
الجبهة اإلس��المية لعدرا ويروي شهود ما يقولون إنه 

مجازر نفضت هناك.
الصفح��ة دعت إلى اعتصام عند الثانية عش��رة 
ظهرًا من يوم السبت التاسع من آب الحالي، بعد أن مّل 
ذوو المخطوفين االنتظار، وبعد أنباء قالت إن القوات 
النظامية قصفت مرك��زًا كان يؤوي المخطوفين في 
دوم��ا فأوقع��ت قتلى وجرح��ى في صفوفه��م، فيما 
اعت��ادت الصفح��ة على نش��ر فيديوهات ترس��ل لها 
من ناشطين إعالميين وعسكريين في دوما، تُظهر 
أن المختطفي��ن أحي��اء بالذات من النس��اء واألطفال، 
إذ تري��د الكتائ��ب المعارض��ة أن تضغ��ط بذلك على 
النظ��ام من خالل صفحة موالية لعله يقبل أن يدخل 
في صفقة تفرج ع��ن مخطوفين مقابل مختطفين، 
فيما تقب��ل الصفحة الموالية نش��ر الفيديوهات كي 

تطمئن أهالي المخطوفين على حياتهم وأخبارهم.
آن أوان االعتصام،  المشهد في ساحة األمويين 
عند الثانية عش��رة ظهرًا من يوم الس��بت، ال يش��ي 
بأي اعتصام، مارة كالعادة وسيارات وانتشار طبيعي 
لعناص��ر القوات الحكومية عند مبنى األركان والهيئة 

العامة لإلذاعة والتلفزيون والمكتبة،  
لك��ن م��ا ه��ي إال لحظ��ات حت��ى ظه��ر صحفي��ون 

ومراس��لون لقن��وات تلفزيونية تبث من دمش��ق من 
أمثال المنار والعالم وحتى التلفزيون الفنزويلي، أحد 
الصحفيي��ن لمح فتي��ات ينتظرن ش��يئًا، وبعد حديث 
قصي��ر معه��ن أدرك أنهن أتي��ن لالعتص��ام لكنهن 
خائفات، فكان الحل أن يكون التجمع في نقطة توجد 
الصحفيين، س��ريعًا تبين أن جزأ كي��رًا من المارة ما 
هم إال معتصمون خائفون تدفقوا نحو نقطة تواجد 

الكاميرات التلفزيونية.
ل��م يكن قد تجم��ع ثالثون ش��خصًا تقريبًا حين 
وص��ل عناصر من حماية األركان إل��ى نقطة التجمع 
عن��د مدخ��ل حديقة تش��رين في الس��احة، المُنظم 
الرئيس��ي لالعتصام ما أن ش��اهد األمن حتى أطلق 
ش��عارًا لي��ردده المتجمع��ون، الش��عار ت��ال الش��عار 
وجميعها تحيي األسد وجيش��ه، المراسلون بدورهم 
األم��ن  فتمه��ل  التصوي��ر،  وب��دأ  الكامي��رات  أداروا 
وعناصر الجيش، ولم يتدخلوا، مع الوقت أصبح العدد 
أكب��ر، وهنا انطلقت ش��عارات تطال��ب بالمخطوفين 
والمعتقلين معًا، ورفعت الفتات تحمل أسماء وصورًا 
لنس��اء وأطف��ال، فيما علت األصوات بش��عار يس��أل 

الجيش النظامي عن مصير المختطفين.
اس��تمر التصوير وُأجريت اللقاءات التلفزيونية، 
وأقت��رب االعتص��ام من نهايت��ه، حين تدخ��ل األمن 
وطلب من جميع المعتصمين بطاقاتهم الش��خصية، 
سُ��جلت األس��ماء ولم يعتقل أحد منهم، فيما أخطر 
األمن بشكل واضح جميع الصحفيين بقرار ميداني، 
س��تغلق المكاتب وتس��حب التراخي��ص لقنوات مثل 
الغدي��ر والعال��م إذا ظه��ر أي خبر ع��ن االعتصام أو 
إذا بث��ت صورة واح��دة مما صور في الس��احة، التزم 
الصحفي��ون، واس��تغربت الصفح��ة بع��د يومين من 
عدم ب��ث التقارير عبر الشاش��ات الت��ي حضُرت إلى 

الساحة.
سوريتنا علمت أن منظم االعتصام ينتمي لجهة 
غي��ر متوقعة، إذ أن من يدي��ر صفحة »عدرا العمالية 
رس��ائل م��ن الداخ��ل« ومن دع��ا لالعتص��ام ضابط 
ف��ي الح��رس الجمه��وري، وجمي��ع أف��راد عائلته من 

مختطفي عدرا العمالية، نتحفظ اآلن عن ذكر اسمه.
يترك النظ��ام ملف مختطفي ع��درا كحال ملف 
مختطفي ريف الالذقية الش��مالي، لوزارة المصالحة 
الوطنية، وبهذا يُترك المل��ف عمليًا معلقًا ومن دون 
ح��ل، بينما يس��تخدم الملف بش��كل سياس��ي في ما 
تقوم وزارة الخارجية بإرساله من رسائل دبلوماسية 

إلى مجلس األمن واألمم المتحدة.
الغض��ب ه��و التعبي��ر األنس��ب لح��ال عائ��الت 
المختطفي��ن، لكنه ال يق��ارن بغض��ب العائالت التي 
فق��دت أبناًء في حقل الش��اعر في حمص، أو الفرقة 
17 ف��ي الرقة، غضب يكُثر تحليل رد الفعل الذي من 
الممكن أن ينتج عنه، بعيدًا عن هذا علمت س��وريتنا 
أن��ه ومذ أصدر األس��د مرس��وم عفوه األخي��ر، تلقت 
ش��عبة تجنيد الالذقية أكثر من أربعين ألف طلب إذن 
س��فر من ش��بان المدنية، يحاولن من خالل الطلبات 
تأجي��ل الخدم��ة اإللزامية التي كانوا ق��د تخلفوا عن 

االلتحاق بها منذ ثالث سنوات.
بع��د أي��ام قليلة م��ن اعتصام األمويي��ن، تلقى 
الصحفي��ون العامل��ون ف��ي دمش��ق التهدي��د ذاته، 
إغالق المكاتب وس��حب التراخيص إذ غطوا المؤتمر 
الصحف��ي الذي كان��ت تنوي كل من هيئة التنس��يق 
الوطنية وجبهة التغيير والتحرير عقده في العاصمة 
دمشق، التهديد وصل عبر الهاتف قبل ساعات قليلة 
م��ن موعد عق��د المؤتم��ر، فيما ل��م يُبل��غ الكيانان 

السياسيان بأنه من الممنوع عليهما عقد المؤتمر.
و رغم أن المرصد الس��وري لحقوق اإلنسان قد 
قال إن لونا الش��بل المستشارة اإلعالمية لألسد هي 
من أص��درت األمر، إال أن ما حصل هو أن أمن الدولة 
هو من أص��در القرار وعممه عب��ر المجلس الوطني 
لإلع��الم على الصحفيي��ن، إذ كان الح��ل الذي ابتكر 
على عجل في ساحة األمويين، أي عدم منع الفعالية 
ب��ل منع تغطيته��ا حتى من إعالم يتح��دث ذات اللغة 
التي يس��تخدمها النظام، كان حاًل مناس��بًا بالنس��بة 
ألم��ن الدولة وغي��ر مكلف، وإن كان في��ه من العودة 

إلى ما قبل آذار 2011، ما هو فوق التوقعات.

اعتصام أهالي مخطوفي عدرا في ساحة األمويين | صفحة عدرا العمالية
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الالجئني الفل�ضطينيني يف �ضوريا
انتهاكات وجلوء اإثر جلوء

  تركيا - مهند النادر

على إثر احتالل فلسطين عام 1948 وقيام 
العصابات الصهيونية بطرد الفلس��طينيين من 
أراضيهم وقراهم ومدنه��م وتهجيرهم باتجاه 
ال��دول العربي��ة المجاورة لفلس��طين، س��وريا 
نالت حصتها من الالجئين الفلسطينيين فكانت 
الدفع��ة األول��ى ع��ام 1948، وأت��ى معظمه��م 
من ق��رى ومدن الجلي��ل "حيفا وصف��د وطبريا 
وأقضيته��ا"، وم��ع تك��رار األزمات الت��ي لحقت 
بالشعب الفلس��طيني توالت هجراته على مدى 
الس��نين الالحق��ة إل��ى س��وريا، فكان��ت هجرة 
1967 الناجم��ة ع��ن هزيمة حزي��ران، وبعدها 
هج��رة 1970 التي أعقبت أحداث أيلول األس��ود 
ف��ي األردن، ومن لبنان جاء إلى س��وريا بضعة 
آالف من الالجئين الفلس��طينيين بسبب الحرب 
الصهيوني��ة  واالجتياح��ات  اللبناني��ة  األهلي��ة 

المتكررة للبنان.

عدد الالجئني:
 بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في سوريا 
حس��ب العديد م��ن اإلحصائيات إلى م��ا يقارب 
)600 أل��ف( الج��ئ فلس��طيني، منه��م حوال��ي 
)465 ألف( مسجلين لدى وكالة الغوث وتشغيل 
الالجئي��ن األونروا، أما باقي الالجئين فهم ممن 
ج��اء من األردن أو قطاع غزة أو لبنان في فترات 
األحداث التي جرت فيها وهم غير مسجلين لدى 

األونروا.

املخيمات:
 يتواجد في دمش��ق أكث��ر من ثلثي مجموع 
الالجئين الفلس��طينيين، يقطن��ون أغلبهم في 
مخي��م اليرم��وك ال��ذي ال تعترف في��ه منظمة 
األونروا على أنه مخي��م بالرغم من وجود أكثر 
من )160 أل��ف( الجئ فيه، وف��ي مخيم جرمانا 
والس��يدة زين��ب وخ��ان الش��يخ، وخ��ان دن��ون 
وس��بينة، وكذلك في مخيم الوافدين والرمدان 
وب��رزة وتجم��ع الم��زة ورك��ن الدي��ن وجوب��ر 
والقابون، وعدة آالف موزعين في أحياء دمشق 
المختلف��ة. أم��ا الثل��ث المتبق��ي فيت��وزع على 
مخيمات في م��دن أخرى "درعا - حمص - حماة 

- حلب - الالذقية".

تعت��رف األون��روا بمجموعة م��ن المخيمات 
وتق��دم له��ا يع��ض الخدم��ات وه��ي: جرمان��ا 
– الس��يدة زين��ب – خان الش��يح – خ��ان دنون – 
الس��بينة في ريف دمش��ق. ومخي��م النيرب في 
حل��ب، ومخيم حم��اة، ومخيم حم��ص، ومخيم 

درعا، ومخيم درعا الطوارئ.

الو�ضع القانوين لالجئني الفل�ضطينيني يف 
�ضوريا:

 يعتب��ر الفلس��طينيون ف��ي س��ورية لجهة 
التصني��ف القانوني غير س��وريين، على الرغم 
من أن القانون الس��وري الخاص بمنح الجنسية 
يقوم على شرط أساس��ي هو اإلقامة المتتالية 
الموق��ف  أن  إاّل  البل��د،  ف��ي  س��نوات  لخم��س 
الهوي��ة  المرتب��ط بالحف��اظ عل��ى  السياس��ي 
الوطنية للفلس��طينيين حاَل دون منح الالجئين 
الفلس��طينيين في سورية الجنس��ية السورية، 
رغم إقامتهم لعقود والكثير منهم ولدو ونشأوا 
في س��وريا، وتم منحهم بطاق��ات إقامة مؤقتة 
ووثائق س��فر، وف��ي حق العمل ت��م معاملتهم 
بشكل أتاح لهم سوق العمل السوري تمامًا كما 

العامل السوري.

ت�ضنيف الالجئني الفل�ضطينيني:
ويتم ذل��ك وفقًا لتاريخ اللج��وء )ألنه يحدد 

طبيعة التعامل القانوني معهم(:
أ- فئة الجئ��ي عام 1948: ويش��ّكل هؤالء 
الكتل��ة األكب��ر م��ن الالجئي��ن الفلس��طينيين 
في س��ورية وتش��رف على ش��ؤونهم مؤسسة 
حكومي��ة تم تش��كيلها بمرس��وم جمهوري في 
كان��ون الثاني م��ن ع��ام 1949، غايتها تنظيم 
ومعونته��م  الفلس��طينيين  الالجئي��ن  ش��ؤون 
األعم��ال  وإيج��اد  حاجاته��م  مختل��ف  وتأمي��ن 
لتقري��ر  التدابي��ر  واقت��راح  له��م  المناس��بة 
أوضاعهم في الحاضر والمس��تقبل، وُأتبع ذلك 
بص��دور القان��ون 60 لع��ام 1956 الذي س��اوى 
بين الفلسطيني والس��وري في جميع المجاالت 
الوظيفي��ة والمهني��ة والعلمية، باس��تثناء أمور 
تخ��صّ االنتخابات والترش��يح لعضوية مجلس 
الش��عب مع االحتفاظ بالجنس��ية الفلسطينية، 

وبالمقاب��ل يحقّ لالجئ الفلس��طيني االنتخاب 
والترشّ��ح في جمي��ع االتح��ادات والنقابات في 
س��ورية. ويحقّ لالجئي ال��� 48 العمل والتدرّج 
إل��ى أعل��ى الدرج��ات ف��ي الس��ّلم  الوظيف��ي 
الوظيف��ي ويتلّق��ون خدمات صحي��ة وتعليمية 
منتظم��ة، حيث يُش��ار إليهم دوم��ًا بعبارة "من 

هم في حكم السوريين".
ب- فئ��ة الجئي عام 1956: تم تس��جيلهم 
عل��ى قي��ود مؤسس��ة الالجئي��ن وعل��ى قي��ود 
األون��روا، وينطب��ق عليه��م م��ا ينطب��ق عل��ى 
المنتس��بين إل��ى الفئ��ة األول��ى، ع��دا أنه��م ال 
يس��تطيعون دخول س��وق العم��ل إاّل من خالل 
التعاق��د بصف��ة مؤقت��ة، وه��ذا يعن��ي أنهم ال 
يس��تطيعون الت��درّج في وظائ��ف حكومية وال 

يخضعون للخدمة اإللزامية.
ج- فئ��ة الجئي ع��ام 1967: بالنس��بة لمن 
اس��تطاع التسجيل على قيود مؤسسة الالجئين 
هؤالء فإنه يعامل معاملة الالجئين عام 1956، 
أما بالنس��بة لغير المس��جلين فإنه��م يُعاملون 
معامل��ة األجنب��ي، إذا كان��وا م��ن حمل��ة وثائق 
الس��فر المصرية )قطاع غزة(، ومعاملة العربي 
المقي��م إذا كان��وا م��ن حمل��ة ج��وزات الس��فر 

األردنية )المؤقتة(.
د- فئة الجئ��ي 1970: وتعتب��ر أوضاع هذه 
الفئ��ة األكث��ر تعقي��دًا، إذ إن الغالبي��ة العظمى 
منهم ال تمتلك وثائق بعد إلغاء أو انتهاء مفعول 
ج��وازات الس��فر األردنية التي كان��وا يحملونها، 
أم��ا الج��زء اآلخر فيحم��ل وثائق س��فر لالجئين 
الفلس��طينيين تص��در عن الحكوم��ة المصرية 
)بالنس��بة ألبناء قطاع غزة( ويتوجّب على حملة 
الوثائ��ق المصرية تجديد إقامتهم في س��ورية 
سنويًا، وثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل 
وإن كانوا ال يعانون تمييزًا في الخدمات الصحية 
والتعليمي��ة. وم��ن فق��دوا جوازاته��م األردني��ة 
نتيجة أس��باب الهجرة والنزوح ف��ال يتطّلب األمر 
منه��م الحص��ول عل��ى بطاق��ة إقام��ة، لكنهم 
بالمقابل ال يس��تطيعون الحركة خارج س��وريا، 
وال يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل 
منتَظ��م، وفي الواق��ع ال توج��د قوانين واضحة 
ف��ي التعامل مع هذه الفئة، لكنها بالتأكيد الفئة 

األكثر معاناة بين الفئات المذكورة.

مدخل مخيم اليرموك تحت رحمة القنص والقصف نيسان 2013
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الفل�ضطينيون والأزمة ال�ضورية: 
بع��د ان��دالع األزم��ة الراهن��ة في س��ورية 
تعرض الفلس��طينيون كغيرهم من السوريين 
لتأثيراته��ا المدم��رة عل��ى نس��يج مجتمعه��م، 
وخاص��ة ف��ي المخيم��ات، وعلى مختل��ف أوجه 
حياتهم اليومي��ة، مما اضطرهم إما إلى النزوح 
داخل س��ورية بحثًا عن األمان النس��بي، أو إلى 
الهج��رة خارجه��ا بحثًا عن س��قف آم��ن. وهكذا 
تع��رض الجيل الثان��ي والثالث للنكب��ة للتهجير 
ول��دوا  ال��ذي  البل��د  خ��ارج  واللج��وء  الداخل��ي 
وترعرعوا فيه، ولم يعرفوا وطنًا آخر لهم غيره. 
ومن اضطر منهم للهجرة خارج سورية تعرض 
لصن��وف م��ن المعان��اة والتميي��ز ف��ي البلدان 
المجاورة الت��ي لجأوا إليها مؤقتًا "األردن، لبنان، 
الع��راق، تركيا، مصر، ليبي��ا، الجزائر وغيرها"، 
وغامر بعضهم بحياته وحياة أطفاله في قوارب 
الم��وت وعل��ى المعاب��ر الدولية، بحث��ًا عن حياة 
آمن��ة، فمنهم من وصل إلى ب��ر األمان، ومنهم 

من ابتلعته األمواج ولم يبلغ غايته.
وس��قط األالف من الالجئين الفلسطينيين 
ضحاي��ا الص��راع الدائر في س��وريا بي��ن قتيل 
وجري��ح ومعتقل ومهجر، فمخيم اليرموك الذي 
يقي��م فيه أكثر من 160 ألف الجئ فلس��طيني 
اضط��ر نح��و 140 ألف منهم للن��زوح منه، فيما 
عانى الباقون من حصاٍر قاٍس، ومن مجاعة أدت 

إلى وفاة أكثر من مئة الجئ منهم.

عدد ال�ضحايا من الالجئني الفل�ضطينيني:
الفلس��طينيون  الالجئ��ون  تع��رض  فق��د   
للعدي��د م��ن االنتهاكات في س��وريا خ��ال فترة 
األزم��ة م��ن أذار 2011 ولغاية الي��وم، فقد تم 
توثيق عدد الضحايا الذين س��قطوا لغاية شهر 
تم��وز 2014 بس��قوط 2402 ضحي��ة منهم 37 
ضحية خارج س��وريا 35 الجئًا قضوا في طريق 
اله��رب من الم��وت في س��وريا باتج��اه البلدان 
األوربية، واثنان س��قطوا بس��بب القصف التي 
قام��ت ب��ه ق��وات االحت��الل لمن��ازل المدنيي��ن 
في قط��اع غ��زة. و2365 ضحية داخلها حس��ب 
إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلس��طينيو 

سوريا، موزعين حسب على الشكل التالي:
داخل سوريا  دمشق   ريف دمشق

644   1069   2365
درعا   حلب   حمص

75   147   269
القنيطرة   الالذقية   حماة

32   32   29
إدلب   السويداء   مناطق أخرى

47   2   19
لحق��وق  الفلس��طينية  الرابط��ة  وتوث��ق 
اإلنس��ان في س��وريا وفاة 221 الجئًا فلسطينيًا 
و5  النظ��ام،  س��جون  ف��ي  التعذي��ب  تح��ت 
فلس��طينيين قضوا عل��ى يد ق��وات المعارضة 

المسلحة .
ونتيج��ة الحص��ار الكامل المف��روض على 
مخي��م اليرموك من قبل قوات النظام وحلفائها 
منذ تسعة أشهر ولغاية اليوم ومنع دخول الغذاء 
وال��دواء إلي��ه، فقد لقي 154 الجئ فلس��طيني 
حتفهم بس��بب الجوع ونق��ص الرعاية الطبية 
نتيجة الحص��ار المفروض على مخيم اليرموك 

منذ أكثر من عام.

عدد النازحني واملهجرين من الالجئني 
الفل�ضطينيني:

الالجئي��ن  أع��داد  التقاري��ر ح��ول  تتباي��ن 
الفلس��طينيين الذي��ن نزح��وا ع��ن بيوتهم في 

المخيم��ات إل��ى مناطق أخرى في س��وريا، لكن 
هن��اك تقدير يش��ير إلى أن %75 م��ن الالجئين 
هم نازحين في مناطق مختلفة بسبب تعرض 
المخيم��ات والتجمعات التي كان��وا يقيمون فيها 
إلى عمليات تدمير نتيجة القصف واالش��تباكات 

المتواصلة.
ف��ي حين يق��در ع��دد الذين اضط��روا إلى 
مغ��ادرة األراضي الس��ورية س��واء م��ن انتقل 
إل��ى دول الجوار أو إلى المناف��ي البعيدة بطرق 
غي��ر ش��رعية غالبًا، بم��ا ال يقل ع��ن 150 ألف 
الج��ئ فلس��طيني م��ن أص��ل 600 أل��ف الجئ 
ه��م المجموع الع��ام لالجئي��ن الفلس��طينيين 
ف��ي س��وريا، يتواج��د منهم 54 أل��ف الجئ في 
لبنان وف��ق إحصائيات األون��روا، و5 أالف الجئ 
ف��ي األردن ج��زء ال يتع��دى 1000 الجئ منهم 
يعيش��ون ف��ي مخيم س��ايبر س��يتي، والباقون 
دخل��وا األردن في األش��هر األولى م��ن األحداث 

ويتوزعون في مدن متعددة. 
بينم��ا يتواجد قرابة 1200 الجئ في مصر، 
وم��ا ال ينوف عن 5000 الجئ ف��ي تركيا، بينما 
النس��بة األكب��ر م��ن الالجئي��ن الفلس��طينيين 
غادرت إلى الدول اإلس��كندنافية وأوروبا وشرق 
األمريكي��ة. وه��ذه  المتح��دة  والوالي��ات  أس��يا 
التقدي��رات مبني��ة عل��ى إحصائي��ات تقريبي��ة 
للجان وهيئات فلسطينية تتوزع في دول الجوار 
وال��دول األخ��رى الت��ي غ��ادر إليها فلس��طينيو 

سوريا، إضافة لإلحصائيات الخاصة باألونروا. 

النتهاكات القانونية:
المثال األوضح على مأس��اة الفلس��طينيين 
في س��وريا هي المخيمات التي كانوا يعيش��ون 
فيه��ا، والت��ي تع��رض بعضها إلى تدمير ش��به 
تام مثل مخيم درعا، ومخيم س��بينة والس��يدة 
زينب في ريف دمش��ق. والى تدمير جزئي مثل 
مخيم اليرم��وك كبرى المخيمات الفلس��طينية 
في س��وريا، الذي دمر وتضرر بصورة مباش��رة 
ما ال يق��ل عن %30 من منازل��ه، وكذلك مخيم 
حندرات في حلب ال��ذي يتعرض منذ مطلع أذار 
لهذا الع��ام إلى قصف بالبرامي��ل المتفجرة، ما 
أدى إلى نزوح أغلب سكانه إلى الحدود السورية 

التركية.
ت��كاد مجم��ل األرق��ام واإلحصائي��ات التي 
توث��ق حجم ونوعي��ة االنته��اكات التي تعرض 
لها الفلس��طينيون في س��وريا، أن تبين طبيعة 
االنتهاكات والخروقات الجس��يمة التي ال تشكل 

فق��ط انته��اكات صريح��ة لقواني��ن الالجئي��ن 
وحق��وق اإلنس��ان، ب��ل هن��اك م��ا يرق��ى من 
ه��ذه االنته��اكات إل��ى ح��دود الجرائ��م الدولية 
الت��ي حددها ميث��اق روما في المادة السادس��ة 
منه، ووج��ود أدلة وبينات تؤك��د اقتراف جرائم 
ح��رب وجرائم ض��د اإلنس��انية بح��ق الالجئين 
الفلس��طينيين، تتحم��ل قوات النظام الس��وري 
والميليش��يات المس��اندة له المس��ؤولية ش��به 

الكاملة عنها، ومن هذه الجرائم المقترفة:
-  تعذيب سجناء فلس��طينيين وتصفيتهم 

داخل السجون.
-  حص��ار مخي��م اليرموك والتس��بب بموت 
العشرات من المدنيين بسبب التجويع الجماعي 
وحرمان الس��كان م��ن الغذاء وال��دواء والرعاية 

الصحية.
-  قص��ف المخيم��ات واس��تهداف المدنيين 

بالبراميل المتفجرة واألسلحة الثقيلة. 
ويوج��د هن��اك أدل��ة عل��ى انته��اكات بحق 
كتائ��ب  م��ن ط��رف  الفلس��طينيين  الالجئي��ن 

وتشكيالت المعارضة المسلحة من خالل:
-  توثي��ق إع��دام خمس��ة أش��خاص ف��ي 
مخيم اليرم��وك وتصفيتهم بتهم متعددة دون 

محاكمة.
-  قي��ام كتائب الجيش الحر التي س��يطرت 
على مخيم حندرات بحلب في ش��هر نيسان من 
عام 2013 بإجبار األهالي بصورة جماعية على 

مغادرة المخيم.
من القضايا التي فاقم��ت وضاعفت معاناة 

الالجئين الفلسطينيين في سوريا:
1 - تخل��ي األون��روا عن مس��ؤولياتها تجاه 
الالجئي��ن رغم أنها الهيئة الدولية التي أنش��ئت 
ألجلهم، وق��د تبدى ذلك في توق��ف تقديماتها 
لالجئي��ن  بالنس��بة  وخدماته��ا  ومس��اعدتها 
المتواجدين في مخيمات ومناطق تسيطر عليها 

قوات المعارضة.
2 - تقصي��ر األونروا تج��اه الالجئين الذين 
غادروا إلى دول تعد من مناطق عمليات األونروا 

مثل لبنان واألردن. 
ف��ي  فلس��طينيين  الجئي��ن  وج��ود   -  3
مناط��ق ال تخضع لعمي��ات األون��روا مثل مصر 
وتركيا، ورفض المفوضية الس��امية تشميلهم 
بتفويضها، مما حرم آالف العائالت من مرجعية 

دولية تتعامل مع وضعيتهم اإلنسانية.

الشهيدين خالد بكراوي وحسان حسان
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و�ضط غياب التفوي�ص ال�ضعبي
الإدارة الذاتية تلزم �ضباب الكورد باخلدمة الع�ضكرية

  خاص سوريتنا - قسم تحقيقات سمارت*

يُمض��ي عبد ال��رزاق )50 عامًا( يومهُ وهو 
��ل بين المهرِّبين« في قامش��لو، ش��مال  »يتنقَّ
شرق سوريا، إليجاد »طريٍق آمٍن« لولده األصغر 
كم��ا يقول، والذي بات مطلوب��ًا لقوَّات »اإلدارة 
الذاتي��ة )الكردية( في مقاطع��ة الجزيرة«، بعد 
أن أص��درت األخيرة »مرس��ومًا«، يقضي بإقرار 

الخدمة اإللزامية في محافظة الحسكة.
يق��ول عبد الرزاق وهو م��درِّس في إحدى 
ثانوي��ات المدينة: »ولدي األكب��ر فرَّ من جيش 
النظ��ام الس��وري، في الش��هور األول��ى للثورة 
الس��ورية، فتمكنَّا م��ن تهريبه إلى كردس��تان 
الع��راق«، ث��م يضيف: »لم يبقَ لي س��وى هذا 
الول��د«. أمُل عبد ال��رزاق الوحيد اآلن، هو إيجاد 
مَهرَب ينق��ذ ولده من جحيم ه��ذه البالد التي 
جعل��تْ م��ن الش��باب وق��ودًا لحروبها، بحس��ب 

تعبيره.

ن�ص القانون:
أقرَّ ما يُس��مى بالمجلس التشريعي التابع 
ل��إلدارة الذاتي��ة ف��ي مقاطعة الجزي��رة، خالل 
جلس��ته المنعق��دة في الثالث عش��ر من ش��هر 
تموز/يولي��و م��ن العام الجاري، قان��ون الخدمة 

اإللزامية تحت مسمَّى »واجب الدفاع الذاتي«.
وين��صُّ القانون الذي ُأصدر وفق مرس��وم 
عن الحاكم المش��ترك لمقاطعة الجزيرة، على 
أْن »تقدِّم كل أس��رة من مواطن��ي المقاطعة، 
أحد أفرادها الذكور، ممن تترواح أعمارهم بين 

18-30 عامًا، ألداء واجب الدفاع الذاتي«.
ويختل��ف الش��رط العم��ري هنا عمّ��ا أقرَّه 
القان��ون ف��ي مقاطع��ة كوبان��ي )تع��رف أيضا 
بعي��ن الع��رب(، والذي ح��دد المش��مولين، بمن 
تتراوح أعماره��م بين 18-45 عاما، كما أش��ار 

إل��ى أن »م��دة الخدم��ة اإللزامية هي س��تة 
أش��هر فعليَّة، يجوز أداؤها بش��كل مستمر 
أو متقّطع، وذلك خالل سنة واحدة«، بحسب 

نص القانون.
ي��ؤدي الفرد، مدة خدمت��ه، في صفوف 
وحدات حماي��ة الش��عب )YPG( وفق ما جاء 
في القانون، واألخيرُة هي الذراع المس��لَّحة 
الت��ي كانت تتبع ح��زب االتح��اد الديقراطي 
)PYD(، قب��ل أن تُلحق باإلدارة الذاتية التي 
أعلنتْ بداية العام الجاري، وقسَّمت مناطق 
س��يطرتها في كٍل من محافظتي الحس��كة 
وحلب، إل��ى ثالث مقاطعات )كانتونات( هي: 

الجزيرة، وكوباني، وعفرين.
وف��ي مادت��ه الخامس��ة، أورد القانون، 
وحصره��م  الخدم��ة،  أداء  م��ن  المعفيي��ن 
ب��� »ُأس��ر ش��هداء وح��دات حماي��ة الش��عب 
الوطن��ي  التح��رر  وحرك��ة  واألس��اييش 
»المعاقين  إل��ى  باإلضاف��ة  الكردس��تاني«، 
وأصح��اب االحتياج��ات الخاص��ة والمرض��ى 

المصابين بأمراض مزمنة«.
الس��وري حس��ين  المحام��ي  ويرف��ض 
جلبي، أن تقوم »ميليش��يا عسكرية بإرغام 
المواطنين على االلتح��اق بصفوفها وحمل 
الس��الح تح��ت أي ظ��رف كان«، األم��ر الذي 
مس��مى  ضم��ن  جلب��ي-  بحس��ب  يدخ��ل- 
»الجرائم ضد اإلنسانية«، ويضيف: » يفرق 

القان��ون بين الُكرد أنفس��هم، م��ن حيث إعفاء 
مقاتلي )وحدات حماية الش��عب( التابعين لحزب 
االتح��اد الديمقراط��ي، أو حتى األس��ر الُكردية 
الس��ورية التي لها مقاتلون ف��ي صفوف )قوات 
الَكري��ال( التابع��ة لحزب العم��ال الُكردس��تاني 
)PKK(، و كذل��ك م��ن له��م ش��هداء بمناس��بة 
قيامه��م بخدم��ة أه��داف الح��زب، م��ن الخدمة 
اإللزامي��ة«، لك��ن القان��ون، يُضي��ف المحامي 
جلبي:  »ال يعفي أهالي الشهداء الُكرد اآلخرين، 
س��واء في الثورة الس��ورية أو ف��ي االنتفاضات 

الُكردية ضد النظام، من الخدمة«.
وأظه��ر القان��ون الجدي��د بع��ض الصرامة 
في »سَ��وق المتخلِّف إلى أقرب نقطة تجنيد«، 
مش��يرًا إل��ى »تطبيق أح��كام قان��ون العقوبات 
العس��كرية بحقّ المخالفات والجرائم التي تقع 
أثن��اء تأدي��ة الخدم��ة«، وفق ما جاء ف��ي المادة 

السابعة منه.

اأ�ضداء القانون
عُ��رض مش��روع القان��ون، قبل أي��ام من 
إق��راره، عل��ى المجلس الوطني الك��ردي، الذي 
»رَفضهُ بالمجمل«، وفق وصف الس��يد محمد 
خير بنكو، عضو الهيئة السياس��ية في االئتالف 
الس��وري المعارض عن المجلس الكردي، الذي 
أض��اف ف��ي الس��ياق ذات��ه: »نح��ن ل��م نعترف 
ب��اإلدارة الذاتية ابتداًء، حتى نناقش أية قرارات 
أو قوانين تُصدر عنها«. إال أن المجلس الكردي 
ال يمل��ك أي��ة أدوات »لمن��ع تنفي��ذ القان��ون«، 

بحسب بنَكو.
وفي بيان صادر ع��ن األمانة العامة بتاريخ 
19\7، ش��دَّد المجل��س الك��ردي عل��ى أن قرار 
الخدم��ة اإللزامية، يُعدُّ »مخالف��ة صريحة لما 

تحلَّى به شعبنا في سنين نضاله، من طوعيته 
بالعمل ألجل قضيته والدفاع عنها«، األمر الذي 
يزيد، بحسب المؤش��رات المتاحة، حدَّة الخالف 
بي��ن المجلس الك��ردي المنضوي تح��ت مظلَّة 
االئت��الف المع��ارض من جه��ة، وح��زب االتحاد 
الديمقراط��ي )PYD(، مهن��دس اإلدارة الذاتية 
م��ن جهة أخ��رى، والتي عملتْ منذ أش��هر على 
منع قيادات األول، ونش��طاء وإعالميين قريبين 
من��ه، من دخ��ول المناطق التي تس��يطر عليها 
قوات اإلدارة، باإلضافة إلى نفي آخرين، بتهمة 
»التآم��ر عل��ى روج آفا- ش��مال وش��مال ش��رق 

سوريا«.
إال أن الس��يد جوان محمد الناطق الرس��مي 
باس��م اإلدارة الذاتي��ة، يرفض ه��ذا التصنيف 
ل��إلدارة و«تحجيمه��ا« ف��ي حزب واحد، حس��ب 
تعبي��ره، وين��أى بها ع��ن الخالفات السياس��ية، 
بقوله: »اإلدارة هي ش��كل من أش��كال الحكم، 
وليس��ت طرفًا سياسيًا حتى تدخل في صراعات 

سياسية مع األطراف األخرى«. 
»عل��ى اإلدارة الذاتية أن تعي بأن الش��باب 
الُكردي سيضحي بكل شيء عندما يتعلق األمر 
بالقضي��ة ككل، ولي��س بلون الح��زب والتوجه 
الواح��د«، وذلك على ما جاء ف��ي بيان المنظمة 
الوطني��ة للش��باب الُكرد )س��وز(، تعليق��ًا على 

فرض الخدمة اإللزامية.
 واستنكرت س��وز، وهي تجمُّع شبابيٌّ تم 
اإلع��الن عنه أواخ��ر تش��رين األول/أكتوبر من 
الع��ام الماضي، وق��ام على »أنق��اض« الحراك 
الشبابي في المناطق الكردية، ما أسمته »إجبار 
الش��باب على الدف��اع عن مناطقه��م، من قبل 

إدارة غير معترف بها من قبل عامة الشعب«.
لكن الس��يد )جوان محمد( يرى بأن القانون 
جاء »لتخفيف العبء عن العائالت المضحِّية في 

خاص سوريتنا | معسكرات تدريب التجنيد
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روج آفا، والتي خس��رت بعضُه��ا اثنين أو ثالثة 
من أبنائها، في س��بيل أمن وكرامة المنطقة«، 
إال أن حديثن��ا م��ع »ش« وال��دة قتيَليْ��ن من ال� 
)YPG( لم يكن وديًَّا ودبلوماس��يًا، كما كان مع 
الس��يد محمد، حيث بدأتْ الس��يدة )ش( حديثها 
بالق��ول: »لماذا يك��ون واجب الدف��اع محصورًا 
على فئ��ة معيَّن��ة، لم��اذا كان عليّ أن أخس��ر 

اثنين من أبنائي؟«.

القانون على حواجز املكونات 
الأخرى:

جاء اإلعالن عن تش��كيل فصيل عس��كري 
ذي صبغة كردية ظاهرة، ليزيد من »مخاوف« 
المكون��ات األخ��رى، ويقسِّ��مها بي��ن مؤيّ��د 
ومع��ارض، وحت��ى حاق��د عل��ى تش��كيل هذه 
الق��وات، ع��الوة عل��ى التحاج��ز العرق��ي الذي 
عزَّزت��ه ظروف الث��ورة الس��ورية، ما ينعكس 
س��لبًا على ق��درة س��لطات اإلدارة الذاتية، في 
تطبي��ق قان��ون الخدم��ة اإللزامية عل��ى باقي 
مكون��ات المنطق��ة، م��ن ع��رب ومس��يحيين، 
خصوص��ًا أنه��م بعي��دون، كمجتمع��ات، ع��ن 

قراراتها السابقة.
وعلى الرغم م��ن تنصي��ب اإلدارة الذاتية 
ش��يخَ قبيل��ة عربية حاكم��ًا له��ا، إال أن األمور 
تبقى، بحس��ب عدنان )اسم مستعار(، الناشط 
العرب��ي م��ن أبن��اء محافظ��ة الحس��كة، »في 
إطار المحاصص��ات المفضوحة بي��ن حزب )ب 
ي د( وشيوخ العش��ائر العربية الموالية للحزب 

والنظام على حدٍّ سواء«. 
أم��ا الغالبي��ة العربي��ة، يضي��ف عدن��ان، 
»فتق��ف في وج��ه ممارس��ات هذا الح��زب وال 
تعنيه��ا بالتال��ي قرارات��ه وال جن��وده، وال حتى 
الح��روب الت��ي يخوضه��ا«. وهو م��ا يتفق مع 
م��ا جاء عل��ى لس��ان غاندي س��عدو، الناش��ط 
السياسي في المنظمة اآلشورية الديمقراطية 
)المعارض��ة(، الذي يرى أن��ه »من غير الممكن 
تطبيق هذا القانون، إال على الجهات المتورطة 
في هذا المش��روع، عربًا كانوا أم مس��يحيين، 
مث��ل جماعة االتح��اد الس��رياني، كونهم جزءا 
من المخط��ط الذي يس��تهدف إبعاد كل صوت 

معارض لسياساتها«.

القانون والهجرة:
أص��واتٌ حقوقيَّ��ة وش��بابية علَّق��ت ف��ور 
إعالن القانون، واصفين إيَّاه ب� »المخطط الذي 
يس��تهدف تفريغ المناطق الكردية من الش��باب 
الكرد فيه��ا«، وأكثر من ذلك، كتب الس��يد عبد 
الرحم��ن َكلو عضو اللجنة السياس��ية في حزب 
يكيت��ي الكردي أن: »الش��باب الُكرد س��يكونون 
أمام ثالث خي��ارت، فإمَّا الخدمة في صفوف )ب 
ي د( أو ف��ي جيش النظ��ام، أو الهجرة إلى خارج 
الوطن«، وبحس��ب َكلو فإن »الخي��ار األخير هو 

المرجَّح غالبًا«.
وبالفع��ل، أطلق��ت دوريَّ��ة تابع��ة لحرس 
الح��دود التركية النار عل��ى مجموعة مؤلَّفة من 
خمسين شابًا، تتراوح أعمار غالبيتهم بين 20-

25 س��نة، أثناء محاولتهم التس��لُّل عبر الحدود 
التركي��ة، بعد يومين فقط من إق��رار القانون، 
حيث يقول )ش��يار(، وهو أكبرهم: »على الرغم 
من سوء الخدمات وانقطاع سُبل الحياة بالكامل 
ف��ي مناطقنا، إال أن ما دفعن��ا للهجرة اآلن، هو 
الممارس��ات القمعية المتكررة من قبل )ب ي د( 

وآخرها قانون الخدمة اإلجبارية«. 
ثالث سنوات من الحرب في البالد، وتدهور 
أمن��ي وانحدار اقتصادي، كان��ت كفيلة بإطالق 
موج��ات ن��زوح ضخمة م��ن الحس��كة نحو دول 
الج��وار، ففي كردس��تان العراق تؤك��د مصادر 
رس��مية، أن أع��داد الالجئي��ن الس��وريين م��ن 
محافظ��ة الحس��كة بلغت ثالثمئة أل��ف الجيء، 
في حين ترف��ع تقديرات أخرى الع��دد إلى أكثر 

من نصف مليون.
وبالنظ��ر إلى أن الش��باب يملك��ون مبررات 
الهج��رة أكث��ر م��ن غيره��م، كالحاج��ة إلعالة 
أس��رهم بع��د تضاع��ف مع��دالت البطال��ة في 
الداخ��ل، أو اله��رب م��ن الخدم��ة ف��ي الجي��ش 
النظام��ي، ف��إن نس��بهم بي��ن الالجئي��ن ه��ي 
األكبر، وفي حالة كردس��تان العراق، تشير أقل 
التقديرات إلى أن عدد الذكور من الفئة العمرية 
)18 30-(، يتجاوز س��تين ألفًا، باالستناد للرقم 
القياسي في الهرم السكاني، لكن أعدادًا أخرى 
كبيرة وصلت إلى تركيا، وآالف مازلوا يصارعون 
مياه المتوس��ط والحدود الش��رقية ألوروبا، أماًل 

في الخالص المنشود.
الخدم��ة  أش��هر  يقض��وا  ل��ن  ه��ؤالء  كل 
اإللزامية ف��ي صفوف قوات الحماية الش��عبية، 

وآخرون غيرهم ممن امتلكوا اليوم سببًا جديدًا 
للرحيل.

�ضمول القانون:
المساحة النظرية لتطبيق القانون الجديد، 
تش��مل كام��ل مناط��ق محافظة الحس��كة في 
الشمال الشرقي، أو ما تسمى بمقاطعة الجزيرة 
ف��ي ع��رف اإلدارة الذاتي��ة المحدث��ة، باس��تثناِء 
أجزاء من ريف القامشلي، وأخرى أكثر في ريف 
الحسكة الجنوبي، الواقعة تحت سيطرة تنظيم 
داعش، إضافة إلى المربعات األمنية في مدينتي 
)الحسكة والقامشلي(، والخاضعة لسيطرة قوت 

النظام والدفاع الوطني الموالي لها.
الجغرافي��ة المعق��دة لمحافظ��ة الحس��كة، 
أنتجت بالتالي خارطة س��يطرة عس��كرية أكثر 
تعقيدًا )بين النظام والمقنعين وتنظيم داعش 
وفصائل تابعة للجيش السوري الحر، باإلضافة 

إلى اإلدارة الذاتية(.
ووفق��ًا للمس��ح اإلحصائي األخي��ر الصادر 
عن المكتب المرك��زي لإلحصاء في 2011، فإن 
عدد س��كان الحس��كة، يصل إلى حوالي مليون 
وأربعمئ��ة ألف نس��مة، كما يُظهر المس��ح، أن 
عدد الش��بان والش��ابات الذين تترواح أعمارهم 
بين -18 30 عامًا –كما هو محدَّد في القانون- 
يبل��غ أكثر من أربعمئ��ة ألف، وبالتال��ي، يقارب 
العدد المق��دَّر للمكلفين اإللزاميين من الذكور 
في مناطق س��يطرة اإلدارة الذاتية، مئتي ألف، 
ومثله��م تقريبًا م��ن اإلناث المكلف��ات بالخدمة 

بشكل غير إلزامي، كما ينص القانون.
 »لك��ن مَ��ن مِ��ن ه��ؤالء الي��زال موجودًا 

اليوم«؟.
بهذا التساؤل يختتم عبد الرزاق حديثه عن 
قانون الخدمة اإللزامي��ة، وهو يقف اليوم على 
س��طح منزله المطّل عل��ى الطريق المؤدي إلى 
نصيبي��ن التركية، ينتظر معج��زة الخالص من 
براث��ن الحرب، قائ��اًل ودموع الف��رح –على حدّ 
وصف��ه- في عيني��ه: »أي جنون ه��ذا أن تكون 
أمنيت��ك الوحيدة قبل الموت، ه��ي رؤية أبنائك 

خارج الوطن، أي جنون وصلنا إليه؟!«
SMART:
Syrian Media Action Revolution Team

مؤسسة سوريَّة لدعم االعالم الحر

خاص سوريتنا | معسكرات تدريب التجنيد
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�ضواد احلا�ضر و�ضواد امل�ضتقبل
  خالد كنفاني

لم تعد المسألة تشاؤمًا أو تفاؤاًل، هي مجرد 
واقعية.

وس��واء تأكدنا أم س��معنا أم وصلتنا تقارير 
عمن يدعم داعش ويموّلها ويرسل لها األسلحة 
ويرس��م خططها وينش��ر أيديولوجيته��ا، فواقع 
حياتنا يقول أن الرايات الس��ود باتت تحجب زرقة 

سمائنا وخضرة غاباتنا وحتى صفرة صحرائنا.
بع��د اجتي��اح داع��ش ل��كل مفاص��ل حياتنا 
بإمكانن��ا التأك��د من موت الحلم الذي لم نعش��ه 
ألكث��ر م��ن عامين بع��د إطالل��ة ش��مس الربيع 

العربي. 
تقوم شرذمة قليلة اليوم بالتعاظم تدريجيًا 
لتصب��ح ق��وة ضاربة في قت��ل كل م��ا يقف في 
طريقها من حجر أو بشر، يمارسون القتل وكأنه 
شربة ماء، يقف بعض الدواعش أمام نهر الفرات 
يج��رون عش��رات الرجال مربوطي��ن األيدي وكل 
يأخذ دوره على منصة الموت، يمس��ك اثنان بكل 
معتقل بينما يأتي الثالث ليمس��ك رأس��ه ويطلق 
النار ب��دم بارد ليلقي االثنان اآلخ��ران بالمعتقل 
في الم��اء، ويقف رابع ممس��كًا بالراية الس��وداء 
وكأنه صنم ال يحركه الدم المس��ال على المنصة 
التي اصطبغت خرس��انتها بالل��ون األحمر القاني 
ألبري��اء لم يكن لهم ذنب س��وى أنهم وقعوا في 

أسر داعش.
ه��رب م��ا يزي��د ع��ن مائت��ي ألف مس��يحي 
ويزي��دي إل��ى أعال��ي جب��ال س��نجار هرب��ًا م��ن 
الطوف��ان المس��عور ال��ذي تحمل��ه داع��ش ف��ي 
القضاء على مخالفيهم في أي ش��يء س��واء كان 
طائف��ة أو دين��ًا أو رأيًا. ل��م يكن له��ؤالء خيارات 
كثي��رة: فإم��ا دفع الجزي��ة أو اإلس��الم أو الموت، 
وال يب��دو أن أي��ًا من ه��ذه الخي��ارات كان ليجنّب 
هؤالء المخالفين الموت في نهاية المطاف، فدفع 
الجزية س��يبقى على الدوام مسمار جحا الذي لن 
تش��بع داعش من ابتزاز المس��يحيين به تضييقًا 
عليهم، بينما لن يكون اعتناق اإلسالم مهربًا ألن 
مفهوم داعش لإلسالم مختلف كليًا عما خبره أي 

مسلم أبدًا.
يقدم الرئيس الفرنسي »الرحيم« فرانسوا 
هوالند عرضه الس��خي بقبول مسيحيي الشرق 
المهددي��ن بالموت ومنحهم إقامات ولجوءًا وحتى 
جنسيات لو اضطر األمر، ولم نعد نفهم سر هذا 
الحنان على المش��رقيين حيث تت��م عملية إعادة 
توزي��ع ديمغرافي��ة ال ندري أبعاده��ا وال مراميها 
األخيرة، ولكنها ال تبدو بريئة أبدًا وهي في الوقت 
ذات��ه تش��ي باستس��الم ظاه��ري لهي��اج داعش 
وبالتال��ي إيجاد حل��ول بديلة إلنقاذ المس��يحيين 

بداًل من الوقوف في وجه داعش.
ق��ام الرئيس العراق��ي فج��أة بتكليف حيدر 
العبادي برئاس��ة حكومة عراقي��ة جديدة وتنهال 
برقي��ات التهنئ��ة بش��كل س��ريع وكأن المهنئين 
كان��وا يحمل��ون هواتفه��م الذكية لحظ��ة إعالن 
التكليف، غير أن أبرز البرقيات كانت من الرئيس 
اإليران��ي والملك الس��عودي بما يوح��ي بما بين 
الس��طور من احتراق أوراق المالكي الذي ال يزال 
يصيح هنا وهناك وكأن��ه قادم من زمن الزعماء 
الخالدين والملوك المؤيدين. وبينما ال نزال على 
اليقين م��ن أن ما تدعمه الس��عودية عادة يحمل 
ف��ي طياته الخراب والدمار إال أن المملكة على ما 
يبدو بدأت تستش��عر خطر الدواعش رغم يقيننا 
)أيض��ًا( ب��أن الس��عودية ليس��ت بريئ��ة كليًا من 
دعم داعش بش��كل ما، وهكذا أرادت الس��عودية 
وكعادته��ا أن تثي��ر المزيد م��ن الصراعات داخل 
العراق عبر دعم طرف ضد طرف وإبقاء المشاكل 

خارج الحدود وهو أمر يبدو صعب الصمود لفترات 
طويل��ة في ظل ما تصنعه المملكة بجيرانها في 

كل األطراف.
في البحرين وقفت السعودية سدًا منيعًا أمام 
قي��ام أية حرك��ة تغيير ولو طفيف��ة على معادلة 
الحك��م والش��عب المختلة منذ زمن االس��تقالل، 
بينما اس��تطاعت ف��ي اليمن الحف��اظ على الوالء 
التاريخ��ي لحكام��ه بينما لم تنسَ ت��رك أعوانها 
يتالعبون بالحكومة والجي��ش إلبقاء الجميع في 
حال��ة قلق دائ��م وحالة احتياج للدعم الس��عودي 
وخاصة مع قوة الحوثيين التي لم يتم التأكد من 
مصادر دعمها الحقيقية سوى ما يتم نشره على 
الطرفين سواء السعودي أو اإليراني من اتهامات 
متبادل��ة يص��ب مجموعه��ا ف��ي مصلح��ة ع��دم 
االس��تقرار الداخلي ولكن ضمن حدود الس��يطرة 
وعدم االنتش��ار ش��مااًل باالتجاه الس��عودي، فيما 
ع��دا حين يتطل��ب الموضوع خلق حالة سياس��ية 
معين��ة مثلم��ا حدث الش��هر الماضي ل��دى مقتل 
ش��رطي س��عودي وجندي يمني على الحدود بين 
البلدين أثناء »التصدي لمحاولة تسلل إرهابية«، 
وهي عملية أس��خف من أن يتم تحليلها والدخول 

في تفاصيلها.
أما في سوريا والعراق ولبنان فدور السعودية 
ل��م يعد خافيًا على أحد من دعم داعش والقضاء 
عل��ى المعارض��ة المعتدل��ة في س��وريا والنفاق 
التاريخ��ي المتمث��ل بدع��م اإلخوان في س��وريا 
ومحاربته��م في مصر وهو درس ال أدري إن كان 
إخوان سوريا مستعدين لفهمه أم أنهم ال يزالون 
يري��دون التنعم بم��ا يرميه لهم ملك اإلنس��انية 
في مقابل مصي��ر محتوم يرونه بأم أعينهم في 
مص��ر التي لم يجل��س فيها اإلخ��وان على رأس 
الس��لطة ألكثر من عام واحد بالضبط حين تمت 
اإلطاحة بهم بانقالب تاريخ��ي تحالف فيه رجال 
الدين والعس��كر وبعض من س��موا أنفسهم في 
الس��ابق »ق��وى التغيي��ر المدني« والذي��ن خانوا 

أفكارهم وانقلبوا عليها لدى أول منعطف. 
إن م��ا يدفع الس��وريين والعراقيين إلى ترك 
أوطانهم اليوم لم يعد مسألة أنظمة ومعارضة، 
بل دخل��ت المس��ألة ف��ي منعطف جدي��د يتمثل 
ف��ي عقيدة الدم التي يقوم حملة الرايات الس��ود 
بالتبش��ير بها بل وممارس��تها وفرضها كقوانين 
وتش��ريعات في دولة خالفة إس��المية تستحضر 
الماض��ي بأس��وء صوره وتس��قطه عل��ى الواقع 
لتزيده س��وءًا، يرضى الس��وريون الي��وم بأي بلد 
وبأي ظرف يأخذهم من الجحيم الذي يعيش��ونه. 
يخبرني أحد المغتربين: »لم يتبقَ لي في الرقة 
س��وى والدتي، وأعمل على جلبها إلى هنا، وبعد 

ذلك فلتذهب سوريا إلى الجحيم.«
هل وصلنا ه��ذا المنعطف الرهيب؟ أن نفقد 
إيماننا بأوطاننا؟ نعم. وبكل أسف فلم نعد نعلم 
ماهية هذا الوطن وال ماهية حدوده بعد أن قامت 
كل قوى الش��ر في العالم بالتحالف مع قوى الشر 
الس��ورية المتمثلة في النظام وداعش واالئتالف 
في القضاء على الحلم السوري بوطن حر منفتح 
يتعاي��ش في��ه الجمي��ع بمب��دأ المواطن��ة ال مبدأ 

التعالي والسيطرة. 
إن م��ا حدث في مصر ال يزال يش��ّكل برأيي 
أكبر انتكاس��ة تاريخية في المنطقة العربية بعد 
نكس��ة حزيران، والمضح��ك المبك��ي أن الثانية 
حدثت ف��ي حزيران أيض��ًا! فق��د كان انقالب 30 
يوني��و بمثابة إعالن تاريخي ع��ن عودة الطغيان 
وعودة زم��ن القائد الملهم »والم��الك« والزعيم 
التاريخ��ي، كان االنق��الب بمثاب��ة رس��الة إل��ى 
كل العاقلي��ن ومحب��ي التغيير وأصح��اب األحالم 

واآلم��ال بأنه ال مك��ن للحلم وال األم��ل في هذه 
المنطق��ة من العالم، وال نعن��ي بالمنطقة مصر 
وحس��ب، بل وكل الشرق األوس��ط الذي ال مكان 
في��ه س��وى للفاس��دين واللص��وص، وعلى من 
يس��أل »فمن بقي على هذه األرض إذًا؟« نجيب: 
»ل��م يبقَ س��وى صنفان م��ن البش��ر: البلطجية 
ومن عجزوا عن الخروج«، إنها رس��الة لمن حلموا 
بالحرية والديمقراطي��ة وغيرها من قيم العدالة 
االجتماعي��ة والكرامة بأن ال مكان لكم هنا، ومن 
يريد أن يحي��ا هذه القيم فعليه أن يهاجر فورًا أو 
أن يعيش كالغنم مربوطًا بحبل يُساق إلى حيث 
يش��اء »ول��ي األمر«، ب��ل وعلي��ه أن يرفع صوره 
ويهت��ف ل��ه بال��روح والدم، ول��م يكن اس��تقبال 
اإلم��ارات العربي��ة لبلطجي��ة مثل من��ى البحيري 
وإفساح المنابر لها سوى تأكيد على هذه الرسالة 
بأن من س��يعيش على هذه األرض بس��الم هم 

نماذج منى البحيري وإال فال مكان للعقالء هنا. 
ال يبدو أن منطق العبودية س��يتغير في هذه 
المنطق��ة بع��د انتكاس��ة الحلم في مص��ر، فقد 
بتنا ن��رى نهاية النفق في س��وريا وهي نهاية ال 
تبشر بخير على الطريقة المصرية، وسيأتي أحد 
ضباط الجيش العربي الس��وري »الباس��ل« ليتم 
تلمي��ع صورته ورتبه العس��كرية وم��ن ثم خلق 
حال��ة من الخ��الص التاريخي والسياس��ي وإبراز 
صورة المنقذ والبطل ونبدأ بحمل صوره والهتاف 
ل��ه من جدي��د، ويظه��ر في س��وريا مئ��ات ممن 
يش��بهون من��ى البحيري ممن س��يهتفن للزعيم 
بل ويقدن الناس في مس��يرات التأييد وممن هم 
مس��تعدات لخلع أزواجهن إذا لم ينتخبوا الرئيس 

القائد. 
ف��ي أثن��اء ذلك يبتس��م الملك عب��د اهلل بن 
عبد العزيز وس��يموت عما قريب هانئًا بأن الربيع 
العربي قد تحلل في قبره ومطمئنًا إلى أن شعبه 
وش��عوب المنطقة س��يبقون عبيدًا كم��ا أرادهم 
أجداده وكما أرادهم هو، وسيترك لنا أسوء تركة 
ف��ي التاريخ أال وه��ي العبودية، ولن يكون هناك 
أي عبء في إيج��اد من يحافظ على هذه التركة، 
فقد ت��رك خلفه رجال دين محنكين في تفس��ير 
العبودية وفرضه��ا فكريًا وترك تنظيمات مقاتلة 
تش��ّكل ال��ذراع العس��كري لرج��ال الدي��ن وهي 
تنفذ »ش��رع اهلل« في الكف��ار والمخالفين، بينما 
يقوم العس��كر بتثبيت الطغيان في البالد األخرى 
بتمويل س��عودي وخليجي ال مح��دود طالما بقي 

األمر ضمن المخطط.
أنا متش��ائم؟ نع��م، بل وأكثر م��ن ذلك. وال 
ع��زاء للعقالء. وليذهب الع��رب للجحيم فهم أمة 

ال مكان لهم فوق األرض. 
آخر الكالم: يقول جابر قميحة:
يا أفق الوطن المسكين
ماذا في غدك المكنون؟

دعني أهتك عنك
ضباب كتابك حتى أشهد

يا هلل!
إني ال أشهد غير سوادٍ ملعون

وشباٍب مهزوم النخوة
مهتوك العزم

وحطاٍم كالعصف الذاوي
من شجر التين المحروق
وغصونِ الزيتون البالي

وبقايا راكدةٍ من ماٍء وعيون
وقوافَل من فلكٍ مشحون
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اخلوف واملقاومة.. بناء الهوية العلوية يف �ضوريا )2(

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

بص��ورة  عائالته��م  العلوي��ون  يس��تخدم 
اختالفه��م  كيفي��ة  لش��رح  كأمثل��ة  نموذجي��ة 
ع��ن الس��نّة. عندما دعي��ت إلى من��زل أحدهم 
كنت ألتقي م��ع األم واألخ��وات وأصافحهن عند 
تقديم��ي له��ن، وكن يجلس��ن معي ويش��اركن 
ف��ي الحدي��ث مث��ل أي ذكر ف��ي العائل��ة. يقول 
ل��ي العلويون أن البنات الس��نّة م��ن جهة أخرى 
ال يصافح��ن باأليدي وال يجلس��ن للتحدث بهذه 
الطريقة، وف��ي كثير من الحاالت ال يظهرن أبدًا 

للسالم على الضيوف.
يس��تخدم العلوي��ون أحيان��ًا وضعيت��ي أن��ا 
كرج��ل غرب��ي وغير مس��لم بنف��س الطريقة. 
أخبرني أحد مصادري أن بعض السنّة ال يمكن 
أن يصافحوني بسبب ديني )أو بسبب أنه ال دين 
لي(. وهكذا باس��تخدام ه��ذه األمثلة المتطرفة 
من »اآلخرين« يجعل هذا العلوي بشكل ضمني 

ما هو »هم« نفيًا ل�ما هو »نحن«.
يس��تخدم العدي��د م��ن مص��ادري ح��وادث 
معاص��رة أيضًا كي يظهروا أن س��لوك العلويين 
برهان عل��ى مواقفهم المتس��امحة تجاه الدين 
والمجتمع في مقابل السلوك المتطرف للسنّة. 
أحد هذه األمثلة هو إحراق الس��فارة النرويجية 
والس��فارة الدانماركي��ة في دمش��ق بعد نش��ر 
الكاريكاتي��رات ح��ول النبي محمد ف��ي اإلعالم 

السكاندينافي في شباط 2006.
يق��ول ه��ؤالء العلويون أن��ه بالرغم من أن 
العلويين لم يحب��وا تلك الكاريكاتيرات فإنه من 
المس��تحيل حتى في الحل��م أن يكون رد فعلهم 
ه��و الغض��ب والعن��ف. العلوي��ون ال يش��بهون 
الس��نّة الذين أدركوا نش��ر تل��ك الكاريكاتيرات 
كإهان��ة لدينهم وأرادوا معاقب��ة الفاعلين، فهم 
أي العلوي��ون ذوو عقل متحرر ال تس��تثيره تلك 
األفعال. يلق��ي هذا األمر الض��وء على ما يمّثل 
انعدام التفكير الدين��ي الجمعي مما يجعل ذلك 

عالمة أخرى تفرّقهم عن السنّة المتطرفين.

العالقات بني الطوائف
 يُعتب��ر أم��رًا مثالي��ًا في س��وريا أن تعيش 
الطوائف بانس��جام، وأن ال يض��ع الناس أهمية 
للدين. هذه هي أيضًا السياس��ة الرسمية وهي 
تتعارض م��ع اللون الطائفي الذي يميل اإلعالم 
للتغطي��ة علي��ه. عندما يتم القفز مباش��رة إلى 
الس��ؤال عن العالقة بي��ن الطوائف ف��إن إجابة 
العلويي��ن، مث��ل جميع الس��وريين، تك��ون أواًل 
متعلقة بالخطاب الرسمي بشكل ثابت وهي أنه 
ال توجد مش��اكل بينهم وبين الطوائف األخرى، 
وأن الناس يتعاملون م��ع بعضهم البعض على 

أساس متساو، وأن الدين ليس أمرًا مهمًا.
االنس��جام الطائف��ي أم��ر مثال��ي بحي��ث ال 
يرغب الناس بالنظر إلي��ه كأمر متحيّز أو مبني 
على أحكام مس��بقة، أو كنم��وذج باٍل. يبدو هذا 
األم��ر أكث��ر أهمي��ة للعلويي��ن ألنه��م يجب أن 
يعيشوا حس��ب صورتهم بأنهم متحررون وذوو 
عقل منفتح. ف��ي الكثير من األحيان يس��تخدم 
العلويون الغموض أكث��ر مما يعترفون بوضوح 
ب��أن لديهم وجهات نظر س��لبية تج��اه الطوائف 
األخرى. أثن��اء حديثي في أحد المرات مع حارس 
لمقام )م��ن مقامات األولياء( عل��وي في الجبال 
الساحلية حول الغرض من المقام شرح لي هذا 
الرج��ل العج��وز أن جميع الناس أخ��وة ويعبدون 
نف��س اإلل��ه وس��مّى العلويي��ن والمس��يحيين 

واليهود والمس��لمين. عندما س��ألته هل يشمل 
ذلك المس��لمين الس��نّة غمغم ش��يئًا م��ا وتابع 
مغيّ��رًا موضوع الحديث. يعن��ي صمته عن هذا 
الموض��وع في هذه الحالة على األرجح أن وجهة 
نظره حول السنّة سلبية أو أنه من الصعب جدًا 

مشاركتها مع الغرباء.
حين أس��أل ف��ي معظم الح��االت عن عالقة 
أحده��م بالطوائ��ف األخ��رى الت��ي تعي��ش في 
بلدت��ه أو منطقته يجيب ب��أن الخلفية الطائفية 
غي��ر مهمة. يس��تخدم هؤالء أنفس��هم بصورة 
نموذجية كأمثلة فيوضح��ون أن لديهم أصدقاء 
م��ن كاف��ة الخلفيات الديني��ة. ومع ذل��ك عندما 
يتم س��ؤالهم أكثر ح��ول أصدقائه��م يتضح أن 
األصدق��اء غير العلويين الذي��ن يتحدثون عنهم 
ف��ي معظم الح��االت يكونون من المس��يحيين، 
ون��ادرًا م��ا يكون��ون من الس��نّة. ه��ذا ال يعني 
أن العلويي��ن والس��نّة ال يختلط��ون ب��ل إنه��م 
يختلطون في العديد من المناسبات، ولكن يبدو 
أن الصداق��ة الحقيقي��ة بين العلويين والس��نّة 
متعلق��ة بالتعلي��م والطبق��ة. ف��ي األمثلة التي 
عرضته��ا يوج��د أناس م��ن الطبق��ة العليا ومن 
المثقفي��ن أو م��ن ح��االت المهمش��ين اجتماعيًا 
مث��ل المثليي��ن أو الش��باب المتش��بّه بالغ��رب 
مم��ن يبحثون ع��ن أصدقاء لهم نف��س وجهات 
النظ��ر. يقول الممّث��ل للخطاب النق��دي العلوي 
أن ه��ذه الحال��ة تنطبق علي��ه تمام��ًا، فبالرغم 
م��ن أن العديد من معارفه هم من الس��نّة فإنه 
يقضي الوقت معهم أثناء عمله أو دراس��ته، أما 
من يقضي الوقت معه منهم حس��ب اختياره في 
وقت��ه الحر فه��و علوي أو مس��يحي، ويتابع ذلك 
العل��وي حديثه فيق��ول أنه يتوق��ع أن مثل ذلك 
األمر حدث مع أبي��ه الذي عمل في الجيش رغم 
أنه قضى وقته مع جميع األنواع من البشر خالل 

عمله.
الحال��ة الت��ي يعترف فيه��ا الن��اس بدينهم 
بش��كل حر هي الزواج. ال ينتش��ر ال��زواج العابر 
للطوائف في س��وريا بشكل كبير جدًا. مصادري 
األكثر ش��بابًا واألكث��ر تحررًا لديه��ا موقف أكثر 
اس��ترخاًء تج��اه ه��ذا الموضوع على المس��توى 
العواق��ب  أن  يقول��ون  ولكنه��م  الش��خصي، 
االجتماعي��ة كبيرة بش��كل يجعل م��ن األفضل 
تجنب المش��كلة برمتها وعدم اعتبار ش��خصًا ما 

من طائفة أخرى كشريك محتمل.
يُظهر العلويون الزواجات المختلطة كمثال 
بطول��ي لوجهة نظرهم التحررية وهم يدّعون 
بشكل سطحي أن دين اآلخر غير مهم، ويريدون 

التباه��ي بأنفس��هم ك��ذوي عق��ول منفتح��ة. 
يس��تخدم ه��ؤالء بش��كل نموذج��ي العائالت أو 
األصدقاء الذين تزوجوا من غير العلويين كمثال 
عل��ى أن الدين غير مهم. يب��دو هذا األمر، مثله 
مثل دي��ن أصدقائهم من غي��ر العلويين، كجزء 

من القصة فقط.
يتضح في معظم الحاالت أن الزواجات التي 
يتحدثون عنها قد تمت بين علويين ومسيحيين 
وليس بين علويين وس��نّة، وأكثر من ذلك فإن 
األمثلة التي عرضته��ا مصادري كانت تميل إلى 
أن تحدث بين رجل علوي وامرأة غير علوية أكثر 
من العكس. حس��ب التقليد األبوي في اإلس��الم 
فإن دي��ن األب يحدّد دين األبناء، وهكذا فطالما 
أن األب لدي��ه الدي��ن »الصحيح« ف��إن دين األم 
غي��ر مه��م. هذا يعن��ي أن المرأة الت��ي هي من 
مجتمع��ك وتتزوج من طائفة مختلفة س��يُنظر 
له��ا بش��كل أقل قب��واًل م��ن الحالة المعاكس��ة. 
وهك��ذا يس��تخدم العلوي��ون الخطاب الرس��مي 
لالنس��جام الديني كأمر مثالي ولكنهم ينس��ون 

ذكر أن هذا االنسجام ليس كاماًل.
يظه��ر هذا األمر المثال��ي أيضًا في قصص 
»المجتمعات النموذجية«. أحد هذه األمثلة قرية 
دوي��ر ط��ه Dwerta خ��ارج طرط��وس. يُظه��ر 
معظم من حدثتهم حول هذا الموضوع أنها قرية 
يعيش فيها المسيحيون والعلويون مع بعضهم 
البعض ويتزوجون من بعضهم البعض وكأنهم 
ينتم��ون لنف��س الطائف��ة. بالرغم م��ن أن هذا 
األمر يبدو غير واقعي فإن قصصًا أخرى تدّعي 
وجود سنّة وشيعة يعيشون مع بعضهم البعض 
هناك وأن الجميع يتزوجون على قدم المساواة. 
تُظهر هذه الطريقة في العرض، خاصة عندما 
يتم تقديم المزيد من الطوائف في هذا المزيج، 
كيف يريد العلويون أن يروا مجتمعهم: خاٍل من 
األحكام المسبقة ومن التفكير الطائفي. وهكذا 
تش��ّكل هذه القرية مثااًل حيًا للخطاب الرس��مي 
ويش��ّكل نجاحها أمرًا مثاليًا. إن مسألة أن تكون 
هذه القص��ة كما يتم وصفها صحيحة أم ال أقل 
أهمي��ة ألن القصة هي رم��ز إلمكانية التعايش 
الطائفي على األقل بين العلويين والمسيحيين.

ولذل��ك فإن��ه بالرغ��م م��ن وج��ود الرغب��ة 
بع��دم أهمي��ة الدي��ن كم��ا يتضح م��ن الحديث 
أو م��ن المالحظة بين الس��وريين م��ن خلفيات 
طائفية مختلفة، فإن الطائف��ة تلعب دورًا بارزًا 
ف��ي تأويلهم لعالمه��م. ال يختلف هذا األمر بين 

العلويين. 

. . 
ت 

ما
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ت

جبال العلويين في الساحل السوري



14

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ب 4

1 آ
7 |

  )1
52

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ية
اس

دس
ت ان

دنا
دن

اجلملية واحلليب
لم تعلن التش��كيلية س��ارة ش��ما موقفًا واضحًا 
م��ن أزمة الب��الد )نُذكر بأن التش��كيلي ليس مطالبًا 
بذل��ك بالض��رورة( لكنها غادرت دمش��ق بحدود عام 
2012، إل��ى حيث تكون اللوحة ح��رة أكثر أو مطلوبة 
أكثر، فإلى لندن س��افرت لوحة ش��ما لتحقق نجاحات 
كتلك التي حققتها في دمش��ق طوال عش��ر سنوات 
على األقل، قالت في الكلية الملكية للفنون في لندن 
2013 حي��ث أقي��م معرضها، بلغ��ة إنكليزية مترددة 
"إنه من المثير لالهتمام كيف من الممكن الس��يطرة 
على البشر من خالل فكرة واحدة ومن خالل شخص 
واح��د لتنفي��ذ فكرة ال تش��بههم"، قد يفس��ر كالمها 
بشكل سياس��ي تريده أو ال تريده، فيما حصلت على 

الجائرة الرابعة في بينالي فلورنسا في ذات العالم.
من��ذ أن أقام��ت أول مع��رض له��ا ف��ي دمش��ق 
1999 وربم��ا قب��ل ذلك عُرف عن س��ارة ش��ما قدرة 
فائقة ف��ي تصوير الوجه البش��ري بألوانه الحقيقية 
وتل��ك الت��ي تضيفها ه��ي وكأنه��ا مؤث��رات كاميرا 
فوتغرافية، تُوقف ش��ما الزمن في لوحتها وتس��جل 
لحظة حاس��مة في حدث ضوئي، إذا قد تصور اللوحة 
تلك اللحظة التي طار فيها الحليب وال زال في الهواء 
قبل أن يهبط على تكوين ما كما آخر معرض لها في 
دمشق عام "Art House 2011"، للحليب ظٌل واضح، 
ودالالت��ه ال تع��دو أن تك��ون احتف��اء ش��ما بمولدها 
الطفل الذي ولد ع��ام 2010، حفل من زيت وقماش 
بذاتها ألنها أصبحت أمًا، قبل ذلك كان زوجها قد ظهر 
في اللوحة، يس��تحم عاريًا أو يداعب ش��عرها، وربما 

يكون نائمًا في لوحة ما.
ظل��ت لوحات س��ارة ش��ما وحي��دة العنصر حتى 
زواجها، إذ رسمت نفسها مرارًا وتكرارًا، في وضعيات 
متع��ددة تخاطب فيها المش��اهد، تلق��ي عليه نظرة 
حادة، تدخن سيجارة، تعانق حبيبًا رماديًا حاد المالمح 
ع��ار الصدر، هذا الحبيب قد يظهر وحيدًا أيضًا يحمل 
مصباح��ًا كهربائي��ًا، أو قد ينزوي، م��ع الوجوه المبالغ 
ف��ي تصوريه��ا، تختل��ط الواقعي��ة بالوحش��ية إذ قد 
تُلطخ الوج��وه بالكثير م��ن األلوان الس��ميكة، التي 
تس��حب الوجه إلى زاوية م��ا في اللوحة، أو تترك أثرًا 
يكس��ر روعة التصوير كدلي��ل على أن هذا لوحة من 

قماش وزيت وليست طباعة حديثة.
الش��ابة التي تذكر في س��يرتها الشخصية أنها 
تخرجت من معهد أدهم اس��ماعيل للفنون التشكيلة 
حصلت كذل��ك على إج��ازة في الفن��ون الجميلة من 
جامعة دمش��ق، وس��اعدتها عائلتها )وهو أمر تنكره( 
ف��ي أن تصنع اس��مًا "يبيع"، هنا ال نقل��ل من أهمية 
لوحة ش��ما المغرق��ة ف��ي التفاصيل، والت��ي تنتمي 
للمدرسة الواقعية األمريكية الحديثة، لكن مع عائلة 
ثري��ة ولها عالق��ات مع طبقة تكاد تك��ون غير مرئية 
ف��ي دمش��ق، رف��ع اس��م ش��ما أو كان وصول��ه أكثر 
س��هولة من غيره، النقطة الحمراء التي تدل على أن 
اللوحة مباعة ف��ي أي معرض، تُلصق بجميع لوحات 

أي معرض لشما منذ يوم االفتتاح.
حين اش��ترت ش��ما س��يارة ألمانية فخمة وبدأت 
تتج��ول به��ا ف��ي دمش��ق، كان فنانون تش��كيليون 
آخ��رون ال يزالون يبحثون ع��ن أي فعالية فنية تؤمن 
لهم بدل أجار منازلهم ف��ي ضواحي العاصمة، ثارت 
الغيرة وكثر الكالم عن س��رّ خلف نجاح ش��ما، إال أن 
الس��ر ببس��اطة كما قالت ف��ي مقابل��ة صحفية عام 
2011 ه��و أنه��ا مجتهدة ال أكثر وترس��م أحيانًا لمدة 

ستة عشرة ساعة في اليوم.

امل�ضطرب احلاقد 
هو كليًا يقف مع النظام، ربما يكون موقفًا دينيًا 
أو معرفيًا، ومع أن أبرز حدث في حياة النحات عيس��ى 
ديب كان يًنبئ بأنه س��يكون معارضًا سياسيًا ونحاتًا 
ثائ��رًا، إال أن ه��ذا ل��م يكن، موقفه من اإلس��الميين 
وتجربت��ه معه��م، جعلته ال يرى في الب��الد غيرهم، 
فب��ات البعبع الذي كان يش��تم تحالفه مع الس��لطة، 
أكث��ر خط��رًا حي��ن انتهى التحال��ف برأي��ه، فعفا عن 

الحليف ليقف ضد الحليف.
كان عيس��ى ديب النحات الحمص��ي موظفًا في 
محافظة دمش��ق حت��ى عام 1998، النح��ات متواضع 
اإلنتاج تمكن من المس��اهمة في تنظيم أول ملتقى 
للنح��ت على الحج��ر في س��وريا في ذل��ك العام، لم 
تك��ن العاصم��ة ق��د اعتادت عل��ى أعم��ال نحت على 
الحجر في ش��وارعها، ولم يكن الفنانون الس��وريون 
قد اعتادوا أيضًا على التعامل مع كتل حجرية كبيرة، 
أطلق الملتقى وس��ط صراع عاش��ه ديب مع من كان 
يس��ميهم باإلخوان المس��لمين في محافظة دمشق، 
والذي اتهم��وه بأنه يريد أن يعيد األصنام لدمش��ق، 
هؤالء ه��م موظفون بمراتب مختلف��ة في محافظة 
دمشق من الدمشقيين الملتزمين دينيًا والذين كانوا 
يس��تخدمون المصلى الموجود في مبنى المحافظة، 
ورغم أن الملتقى أقي��م بالفعل وأنجزت األعمال مع 
مراعاة أن ال تعتمد على المدرس��ة الواقعية بل على 
التعبيرية والتجريدية، إال أن الصراع الذي عاشه ديب 
ف��ي المحافظة أخد يتصاعد إال أن ص��در قرار بإنهاء 

عمله في المحافظة.
عمليًا اختفت األعمال ولم توزع آن ذلك كما كان 
مخططًا في ش��وارع العاصمة، كان النظام السياسي 
الس��وري كثير المراعاة لرج��ال الدين ورغباتهم ولم 
ي��رد إغضابهم، بحس��ب ديب فإن مجم��ع كفتارو هو 
م��ن وقف خلف قرار إقالته م��ن وظيفته بالمحافظة، 

الجرح، كما يطلق ديب إقالته، لم يندمل أبدًا على مرّ 
الس��نوات، فبات ديب فقيرًا ويائس��ًا، ويتمتع بالكثير 
من الحقد على كل اإلس��الميين، فيما قد تلمس في 

ساعات غضبه موقفًا من المسلمين جميعًا.
بعد عام 2000 حين بات بشار األسد رئيسًا للنظام 
السياسي، انتعش عمل النحاتين وأقيمت عدة ملتقيات 
في دمش��ق والالذقية وحمص وحلب والس��ويداء، ديب 
كما غيره من النحاتين بات همهم المش��اركة في هذه 
الملتقي��ات لتحصيل بع��ض المال، اش��تد الصراع بين 
النحاتين على التنظيم أو المش��اركة، ديب ش��ارك في 
بعض هذه الملتقي��ات واتهم فنانين يقومون بتنظيم 
ملتقي��ات من أمثال مصطفى عل��ي وأكثم عبد الحميد 
بإقصائه واس��تبعاده، فلج��ئ إلى الصحاف��ة وهاجمها 
وكتب فيها أحيانًا مقاالت أدبية، لكنه ظل فقيرًا وش��به 
معدم، يعتمد على تنفيذ الديكور في الدراما الس��ورية 
ولي��س على تصميم��ه، كما عمل ف��ي تزيين مطاعم 

ومنازل عدة في عموم البالد.
لي��س من المبالغة الق��ول أن ديب لم ينتج عماًل 
فني��ًا واح��دًا يس��تحق التوق��ف، الفن��ان المُضطرب 
والقل��ق وكثير التش��كيك باآلخرين، نق��ل إلى عمله 
ه��ذه الع��دوى، فظه��رت كتلة نحتي��ة ال هوي��ة لها، 
قلقة إلى ح��د اإلرباك، تغيب عنه��ا المالمح وتتوارى 
الكت��ل، عديمة الحضور، قليلة الظل والنور، ضعيفة 
الش��خصية، ف��ي فترة من فت��رات حيات��ه نحت على 
الخش��ب، وكما هو ح��ال أي نحات يعري الخش��ب من 
لحائ��ه، كان يع��ود ليلص��ق اللح��اء عل��ى العمل بعد 
انتهائه، فيبدو العمل كأنه لم يكن، أش��كال ال تش��د 
وال ترتب��ط فيما بينها، إذ بقي ديب يتصرف كهاٍو في 

عمر كان عليه فيه أن يكون محترفًا.
العمل الوحيد الذي تعرف��ه العامة وال تعرف أنه 
عمل لعيس��ى ديب، هو السمكة التي أنجزها في أحد 
الملتقي��ات، وال تزال حتى اليوم معروضة في حديقة 

تشرين بدمشق. 

نبالء انتهازيون اأنانيون هاربون و�ضامدون
فنانو �ضوريا الت�ضكيليون "2"

  دمشق – حمزة السيد

عمل للفنانة سارة شما
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ولد س��المة بن أحمد المص��ري »الذي عرف 
فيم��ا بعد بس��المة األغواني »في دمش��ق عام 
1907، في حي القيمرية الدمشقي العريق، في 
ح��ارة النقاش��ات التي كان يس��كن فيها العالمة 
الشيخ بدر الدين الحسني وابنه الشيخ تاج الذي 
أصبح رئيس��ًا للجمهورية في الثالثينيات، وكان 
مول��د األغوان��ي فرح��ًا للعائلة إذ أتى بعد س��بع 
بن��ات لم تكت��ب الحياة إال لواح��دة منهن فازدان 
ح��ي القيمري��ة بالقناديل حت��ى الجامع األموي، 
وأق��ام والده حف��اًل كبيرًا في الجام��ع، تليت فيه 
قصة المولد النبوي الشريف، إذ كان والده يعمل 

في الجامع الكبير بإطفاء القناديل وإشعالها . 
انكب س��المة منذ صغره عل��ى قراءة الكتب 
التي تزخر بها مكتبة والده، والتي تشمل الفقه 
االس��المي واألدب والطب العربي القديم وسير 
عظم��اء التاري��خ، وتلقى علومه األساس��ية في 
مدرسة الشيخ عيد السفرجالني، ثم انتقل إلى 
مكت��ب عنبر، وتفتحت عيناه عل��ى أمهات الكتب 
في مكتبة والده، وفي سن العاشرة بدأ األغواني 
بكتابة الزجل منددًا باالستعمار التركي وجرائمه 

بحق السوريين:
الخالصة كنت طفل زغير
تقريبًا عمري عشر سنين 

أوصل لسوق الحميدية
القي الناس مسكرين 
أتصبح بثالث مشانق
يشهد رب العالمين 
كان الحكم لألتراك

المحتلين السفاحين 
يا الطيف شو عملوا

بسوريا هالمجرمين 
االنت��داب  وب��دء  ميس��لون  معرك��ة  عق��ب 
الفرنس��ي، وف��ي السادس��ة عش��رة م��ن عمره 
نضجت موهبة األغواني، فانبرى لكتابة األزجال 
المعادية للمستعمر الجديد »الفرنسي«، وأصدر 
مجلة أس��ماها »الكرباج« كان غالف العدد األول 
منه��ا يحم��ل صورت��ه لنش��ر أزجاله فيه��ا وقد 
توقف��ت عن الصدور بعد س��بعين عددًا بضغط 

من سلطات االحتالل .
بع��د توق��ف المجل��ة ع��ن الص��دور بح��ث 
»س��المة األغوان��ي« عن وس��يلة جديدة لنش��ر 
أزجال��ه، وكان قد تعلم العزف عل��ى العود على 
يد الموس��يقي »ع��زت الحلوان��ي« وتعرف على 
الموس��يقي »صبحي س��عيد« ووجد في صياغة 
أزجال��ه  إلط��الق  مناس��بًا  أس��لوبًا  المونول��وج 

الوطنية واالجتماعي .
عمل س��المة بعد ذلك معاونًا لسائق سيارة 
على خط دمشق بغداد، وتعلم خالل تلك الفترة 
قيادة الس��يارات، وحصل على ترخيص رس��مي 
بقيادته��ا حمل الرقم س��بعة، فكان م��ن أوائل 
الحاصلي��ن عل��ى رخصة قيادةٍ في س��وريا بعد 
صدور قرار تنظيم الس��ير ف��ي آذار عام 1926، 
اش��ترى بع��د ذل��ك س��يارة خاصة وعم��ل على 
طريق حمص دمش��ق وف��ي تلك الفت��رة نظم 
أش��هر أزجال��ه بعنوان نحن��ا الش��وفيرية، إال أن 
حنين��ه للتفرغ للزج��ل لم يتوقف فت��رك العمل 
على السيارة، وبدأ ينظم المونولوجات المعادية 

للفرنسيين .
أزعجت مونولوجاته وأس��طواناته السلطات 

الفرنس��ية فمنعته��ا، وص��درت البالغ��ات م��ن 
المف��وض الفرنس��ي في بي��روت »دي مارتيل« 
بمن��ع دخ��ول وبي��ع وترويج واس��تعمال وش��راء 
االس��طوانة العربي��ة رق��م )177( ماركة س��ودا 
والتي تحمل تسجيالت اغلب المونولوجات إال أن 
األيدي بقيت تتداولها عن طريق التهريب، وفي 
عام 1930 أصدر المفوض الس��امي الفرنس��ي 
العاصم��ة  إل��ى  بنفي��ه  ق��رارًا  مارتي��ل«  »دي 
األفغانية كابول، وبعد تس��عة أش��هر توسط له 
رئي��س الجمهورية آنذاك »محم��د علي العابد« 
ل��دى المفوض الس��امي الفرنس��ي ليع��ود إلى 
بل��ده بعد أن أخ��ذ منه الفرنس��يون تعهدًا بعدم 

مهاجمتهم وكانت عودته عام 1931.
ول��م تك��ن أزج��ال األغوان��ي حك��رًا عل��ى 
الس��وريين وحده��م ب��ل انتش��رت ف��ي العالم 
العرب��ي حت��ى الحج��از، يق��ول األدي��ب أحم��د 
عبدالغف��ور عط��ار ف��ي كتاب��ه بي��ن الس��جن 
والمنف��ى: »فالفونوغراف مُحرّم من الحكومة، 
والمشايخ )الوهابيون( يتش��ددون في تحريمه، 
وه��م وهيئ��ات االم��ر بالمع��روف يُعاقبون من 
يج��دون لدي��ه الصندوق ومن يَس��معون أغاني 

سالمة األغواني«.
بع��د عودت��ه ل��م يس��تطع س��المة االلتزام 
بتعه��ده، فكتب مونولوجًا يهاج��م فيه المجلس 
 1936 ع��ام  ش��كل  ال��ذي  الص��وري،  النياب��ي 
ف��كان عقاب��ه فوريًا بإرس��اله إلى س��جن المزة 
حيث تعرض للض��رب والتعذي��ب، عندما وّقعت 
الحكوم��ة الس��ورية اتفاقي��ة ع��ام 1936 التي 
تقضي باستقالل س��ورية عمت األفراح سورية 
وق��دم »األغواني« مونولوجين بهذه المناس��بة 
»أهاًل برجال س��ورية« يرحب به بالوفد السوري 
الذي وقع االتفاقية مع فرنسا والثاني »تتهني يا 
سورية«، لكن س��لطات االحتالل ماطلت بتنفيذ 
االتفاقي��ة فع��اد »األغواني« لمهاجمة س��لطات 
االس��تعمار، وق��دم مونولوج��ي »كم��ل النق��ل 
بالزع��رور« و«انتو جماع��ة منظومين«، فأدخل 
بعدهما سجن المزة للمرة الثانية، وبعد اإلفراج 
عنه هدد بالسجن في لبنان فاضطر سالمة إلى 
الت��واري عن األنظار، واللجوء إل��ى خارج البالد، 

إلى مصر ثم اليونان ثم العراق 
لك��ن نضاله اس��تمر م��ن خ��الل المونولوج 
حت��ى تحقق الجالء ع��ام 1946 وعم��ت الفرحة 
أنحاء س��ورية، وقد ش��ارك الش��عب فرحته من 
خ��الل مونول��وج »الي��وم العي��د وبك��ره العيد« 

الذي اس��تعرض فيه معاناة س��ورية وشعبها مع 
االس��تعمار خالل ربع قرن من النضال المستمر، 
كما قدم مونولوجًا آخر بعنوان »ذكرى العدوان« 
تحدث فيه عن العدوان الفرنس��ي على دمش��ق 

والبرلمان في التاسع والعشرين من أيار1945.
بق��ي األغوان��ي مخلص��ًا للقضاي��ا العربية 
وف��رح أش��د الف��رح للوحدة م��ع مص��ر، وعندما 
اس��تأثر »عب��د الكري��م قاس��م« بحك��م العراق 
وابتع��د ع��ن مش��روع الوح��دة العربي��ة هج��اه 
بمونولوجه الش��هير »مخطئ يا عب��د الكريم«، 
كم��ا هج��ا الرئيس التونس��ي الحبي��ب بورقيبة 
عندما طالب بالصلح مع اس��رائيل في عز فوران 
القومي��ة العربي��ة بمونولوج »يرك��ب أبو رقيبه 
جن��ي«، وعندم��ا اندلعت الثورة ف��ي ظفار غنى 
مونولوج »ي��ا عمان« وللبنان مونولوج »يا لبنان 

نحنا أخوان« وغيرها كثير.
عنه قال األديب »نصر الدين البحرة«: الدور 
الكبي��ر ال��ذي لعبه »س��المة األغوان��ي« بتاريخ 
الغناء الش��عبي تمثل بمرحلتين، األولى مرحلة 
الثالثيني��ات حي��ث كان زجل��ه مكرس��ا لمقاومة 
المس��تعمرين  إن  حت��ى  الفرنس��ي،  االحت��الل 
الفرنس��يين طاردوه ومنعوا أهازيج��ه الغنائية 
الت��ي كان��ت تس��جل عل��ى أس��طوانات، وتاب��ع 
هذا النضال ف��ي مرحلة األربعيني��ات وقد اتخذ 
ذل��ك ش��كاًل خاصًا ف��ي فت��رة الحرب م��ع العدو 
الصهيوني، واذكر أنه تحدث عن غارة صهيونية 
شنت على دمشق أواخر 1947 فأزعج حكام هذا 
الكيان حتى انهم ش��نوا غارة أخرى بكل وضوح 
ردًا عل��ى ما قاله »س��المة األغواني«، وظلت له 
ه��ذه المكان��ة المتمي��زة بعد ذل��ك وتمثلت في 
األزجال االنتقادية االجتماعية التي كان يقدمها 

في إذاعة دمشق وفي الحفالت العامة.
اعت��زل س��المة األغواني الف��ن وأخذ يالزم 
االس��تديو اإلذاع��ي الصغي��ر ال��ذي أسس��ه منذ 
الع��ام 1970، وكان ينص��رف في��ه إل��ى تنقي��ة 
أعمال��ه الفنية األولى التي س��جلها بصوته على 
اسطوانات شركتي بيضا فون وسودوا الوطنية، 

بتسجيلها ثانية على أشرطة إذاعية. 
توفى سالمة األغواني في السادس من آب 
ع��ام 1982 عن عمر يناهز الواحدة والس��بعين، 
دون أن يت��رك وريثًا له في ف��ن المونولوج الذي 

غاب عن المشهد الثقافي السوري .
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ضــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1991  /  12  /  5
خرجن��ا إلى س��احة التنف��س بعد أس��بوع من 
االنقط��اع بس��بب المط��ر والب��رق والرع��د والثلج، 
ومش��يت م��ع الفلس��طيني طعمه عل��ي طعمة، ما 
قال��ه: المنظمة لها في تدمر 45 جاء منهم خمس��ة 
إلى س��جن صيدنايا بعد تحسن العالقات وجميعهم 
ضباط أعالهم رتبة عبد اهلل عباس��ي وهو أساس��ًا 
مهندس وبرتبة عقيد وكان مسؤواًل أمنيًا في أوربا. 
واألخب��ار عن تدمر تتلخص بأن المعاملة تحس��نت 
واألكل، وف��ي س��جن المزة يوجد 83 س��جينا منهم 
عش��رة ف��ي الزنزان��ات، واآلخ��رون في / الس��فلي 
/ واألخب��ار م��ن أحدهم ال��ذي وصل إل��ى هنا قبل 
عش��رين يومًا. أما فرع فلس��طين فيحت��وي قرابة 
الخمسين. هذه أعداد الفلس��طينيين، جميع هؤالء 
بما فيه��م الراوي من اعتق��االت 1986، حيث بلغت 
االعتق��االت ذروتها لمن له عالقة بمنظمة التحرير. 
هن��اك معتق��الت س��ريّة، أحدها يقع إلى الش��رق 
م��ن معمل ع��درا للس��كر، وهناك معتق��ل في أبو 
الش��امات، وهن��اك س��جون ومعتقالت ف��ي البقاع، 
ومناط��ق أخرى من لبن��ان، مألى بالفلس��طينيين. 
ويضيف محدث��ي طعمة: إن العالق��ات بين النظام 
والمنظم��ة تتمح��ور حول تذلي��ل العقب��ات، ومنها 
اإلفراج ما أمكن عن الفلسطينيين، كبداية من أجل 

تطبيع العالقات. 
التقدي��ر أن النظام يمكن أن يؤجل أو يس��وف 
لكنه ف��ي النهاية ال بد أن يُْفِرج، وإذا لم يفرج فإن 
الجمي��ع من س��وريين ولبنانيين وفلس��طينيين قد 

اعتادوا على التعامل مع السجن. 
1991  /  12  /  6

 المش��اعر مختلط��ة والقلق يس��يطر والترقب 
واالنتظار يسودان.

الغريب أن إسرائيل لوحدها تتكلم عن مسخرة 
االنتخابات في س��ورية، ورغم الع��داء الفاضح بين 
النظامي��ن العراقي والس��وري فإن إذاع��ة بغداد ال 
تتعرض للنظام السوري لتشابه النظامين. فالتفرد 
نفسه ومسخرة البيعة نفسها، عبادة الفرد، تضخم 
الجهاز األمن��ي والبعد ع��ن الديمقراطية، كلها من 
طبيع��ة النظامين. والمأخوذ بش��خصية صدام أنه 
منقذ األمة العربية، مثل المأخوذ بشخصية حافظ 
األس��د. أو المأخوذ بشخصية صالح جديد. الحقيقة 
أن هؤالء جميعًا متألهون وال يقبلون رأيًا غير رأيهم 

وانقالبيون.
لماذا الضجة ح��ول الرهائن األجانب؟.. وهناك 
ف��ي الس��جون الس��ورية عش��رات اآلالف يعان��ون 
الموت، واألمراض الس��ارية والتناسلية، ورغم ذلك 

فإن رأس النظام يفوز بالرئاسة بنسبة 100%.
إلس��رائيل الح��ق أن تُسْ��مع إذاعته��ا، عندما 

تنشر األخبار عن مسخرة االنتخابات في سورية. 
1991  /  12  /  7

تح��دث باألم��س غس��ان س��المة ف��ي إذاع��ة 
مون��ت كارلو تناول في حديثه ه��ذا الغرب والتورم 
الس��رطاني المتمث��ل ف��ي الواليات المتح��دة، وأنه 
مأخ��وذ باإلف��راج عن الرهائ��ن الغربيي��ن، دون أن 
تهت��ز ول��و ش��عرة لحال��ة الديمقراطي��ة المغدورة 
والمداس��ة، وحالة حقوق اإلنس��ان، ومئ��ات اآلالف 
مم��ن يقبعون ف��ي أقبية الوطن العرب��ي. لقد أراد 
ه��ذا الغرب والوالي��ات المتحدة أن تك��ون المنطقة 
العربية هكذا.. مقهورة ومهانه بفعل هذه األنظمة 

الموالية للغرب والوالي��ات المتحدة، والمتواطئة مع 
إسرائيل، والمعادية لشعوبها.. كانت لهجته وطنية 
وح��ارة وصادقة، وهو يواجه ه��ذا الصمت المطلق 

تجاه نظام شرس مثل النظام السوري. 
جاءت اليوم زيارة واحدة تقول أنهم ينتظرون. 
الزيارة كانت للدكتور حسين بكرا وقد تركت زوجته 

سورية ذاهبة إلى بلدها روسيا آخذة ابنها معها. 
1991  /  12  /  8

تحمل الزيارات من السلمية بعض المالحظات: 
- األزم��ة االقتصادية متفاقمة، والفقر المدقع 
ينتش��ر في البلدة وقراها، ولذا تتأخر الزيارات، وال 
يس��تطيع األهل المواظبة ش��هريًا، فالعملة تتدنى 
قيمتها، والغالء يعم، والحد األدنى من المعيش��ة ال 

يمكن الحفاظ عليه. 
- انتش��ار القمع والرعب فوق الرؤوس، وإجبار 
الناس للخروج في مس��يرات المسخرة للتعبير عن 
الفرح بتجدي��د البيعة، وقد داهمت عصابات الحزب 
واألم��ن كل بيوت العائالت المعروفة في كل القرى 
كي ترفع أعمدة بيوت الش��عر، وتمألها بالكراسي، 
والقه��وة الم��رة، وأن يدبك��وا ويكتب��وا اليافط��ات، 
وتحت التهديد أقام��ت كل قرية وكل حي بيوتًا من 
الش��عر وذبحوا الذبائح ودبك��وا، والدمع يكاد يخرج 
م��ن مآقيهم، وعندما طالب البعض بإطالق س��راح 
س��جنائهم ق��ال رج��ال األم��ن إن الجميع س��يفرج 

عنهم!!
لة م��ن المخاب��رات والح��زب  - إن لجان��ًا مش��كَّ
والسلطة تمر على الدور كي تأخذ مئة ليرة كتكلفة 

لالحتفاالت والمسيرات. 
إن الخ���وف مع الفقر والقهر حوَّل ش��عبنا في 
البلدة والريف إلى جوقات م��ن العزف دون احتج�اج 
ودون القدرة على احترام النفس.. مثل هذا النظام 

يريد الناس للتصفيق والدبكة.
وبالتأكي��د ه��ذه الحال��ة تع��م القط��ر ليتحول 
ش��عبنا، م��ن ش��عب مناض��ل خ��رج م��ن صفوف��ه 
غب��د الرحم��ن الش��هبندر وصالح العل��ي وإبراهيم 
هنانو ونس��اء مش��هورات خرجن بالبنادق ليقاتلن 
االس��تعمار الفرنس��ي ف��ي الغوطة الش��رقية، إلى 
قطيع يخضع إلرهاب رفع��ت ومحمد الخولي وعلي 

دوبا وعبد الحليم خدام ومصطفى طالس وحكمت 
الشهابي. 

1991  /  12  /  9
دخلن��ا المهاج��ع وأغلق��ت األبواب ف��ي الرابعة 
والنصف وق��د كنا نراقب الثلج الذي كان يتس��اقط 
طوال الليلة الماضي��ة.. حملت لنا األخبار من داخل 

السجن أن الباصات جاءت.
بدأنا نس��مع عن وفد الس��الم بواشنطن، وعن 
ذك��رى االنتفاض��ة وعن ني��ة أمريكا لض��رب ليبيا 
بس��بب قيام القذافي بوحدات عربية فاشلة، وهي 

تريدها حقيقة!!
إن كل الواق��ع العرب��ي يهيم��ن عليه الس��وء، 
وتضييع الشعوب وقهر المستقبل، وصحافتنا تريد 
أن نفاقم السوء بقيام أعراس المساخر، وأن نفرح 
غصبًا عنا... رحم اهلل الصحافة الوطنية ورحم اهلل 
م��ن أعالمها نجيب الريس وس��ليم خياطه وعباس 

الحامض.
1991  /  12  /  10

حالة الس��جن يلفها الغم��وض، واألخبار مليئة 
بالترقب واالنتظار ومتفائلة.

كنت أرح��ل منذ يومي��ن على صفح��ات رواية 
مكس��يكية عنوانه��ا »م��وت أرتيمو ك��روز للروائي 
والديبلوماس��ي فونت��اس، وهي رواي��ة تلهث وأنت 
تقرأها، وه��ي تصور ذلك الذي يحدث دائمًا: خيانة 
الث��ورة من أجل الث��روة بعد هذا الس��جن، وخيبات 
األم��ل المتواصل��ة والتأم��ل ال بد من الق��ول: - أن 
العدالة حلم لإلنس��ان المقهور، والث��ورة دفاع عن 

حلم الجماهير هذا. 
لكن الث��ورة وحش أك��ول، ألنها باس��م العدالة 
واإلنس��ان ال تحقق س��وى الطغيان. هي تنهض من 
أجل القضاء عليه لتقع في بؤررته وتخضع لشروطه، 
وآلياته، س��بب الثورة هو الطغيان، وال يمكن القضاء 
علي��ه إال بالعنف، والدولة وحش بال قانون، والقانون 
إذا أمس��كت به القلة من أصحاب االمتيازات والثروات 
يصبح س��يفًا مس��لطًا على األكثرية، م��ا هو الحل؟.. 
أينم��ا اتج��ه اإلنس��ان طالب��ًا الحق والع��دل اصطدم 
بالجدران. الرواية تراجيديا تحمل تناقض اإلنس��ان، 

وحيرة المصير اإلنساني على هذه األرض. 
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املواطنة يف الد�ضتور ال�ضوري

  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

ق��ال الفقي��ه القانون��ي »مونتيس��كيو« قبل 
قرنين من الزمن: »ليس ألن الش��عب يضع الحرية 
في وس��ط دس��توره يعن��ي أن��ه أصبح ش��عبًا حرًا 
بالفع��ل، ال بد أن يفلت من أس��وأ أن��واع العبودية: 
الجه��ل«، لعل ه��ذه المقولة مازال��ت صالحًة حتى 
يومنا هذا، فال يكفي أن ينص دس��تور الجمهورية 
عل��ى مب��دأ المواطن��ة أو يذك��ره عرض��ًا، لينع��م 
المواطنون بها، ف��ي زاويتنا اليوم قراءة للمواطنة 
في دس��تور الجمهورية العربية السورية المعمول 

به .

الد�ضتور 
ه��و مجموعة من القيم الفكرية والسياس��ية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة تضمنتها وثيقة رس��مية 
مكتوبة تحولت إلى قواعد دستورية ناتجة عن عقد 
اجتماعي وسياسي يتنازل فيها الشعب عن حقوقه 
لتكوين إرادة عامة لتنظيم الدولة، ثم تس��ترد كل 
الحق��وق في ظله، وهك��ذا يكون الش��عب مصدرًا 
للس��يادة ومكونًا له��ا وصانعًا للس��لطات، ومحددًا 
صالحياته��ًا ومال��كًا لها، وصاحب الح��ق بإلغائها أو 
تعديلها حس��ب مقتضيات المصلح��ة العامة، وفقا 
لقواعد واجراءات يتوجب احترامها من المحكومين 
والحاكم لك��ي ال تصبح اداة بيده يس��تعملها وفق 
اهوائه وش��هواته، وهذه الوثيقة تش��كل القانون 
االعل��ى للبل��د، ومرجعي��ة لكافة قوانينه وتس��مو 
عليه��ا، ومبادئه��ا تنظ��م أه��داف الش��عب وحياته 
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية 
والعلمي��ة....... وكل مخالف��ة لها تعتب��ر باطلة وال 
قيمة قانونية لها ولهذا تنص الدس��اتير في صلبها 

على تشكيل محكمة دستورية عليا لرقابتها.

املواطنة يف الد�ضتور ال�ضوري 
إل��ى  الس��وري  الدس��تور  يش��ير 
المواطن��ة عرض��ًا دون تعريفٍ واضٍح 
له��ا، ربم��ا هرب��ًا م��ن إش��كالية مبدأ 
اإلط��ار  ف��ي  وتضمين��ه  المواطن��ة 
الدس��توري للدول��ة، وه��ي إش��كالية 
بنيوي��ة ف��ي العم��ق أكثر م��ن كونها 
إش��كالية مصطل��ح. ذل��ك أن موضوع 
المواطن��ة يعتبر من المواضيع المهمة 
ف��ي التاري��خ السياس��ي واالجتماع��ي 
وأساس��ًا مهم��ًا ف��ي البناء الدس��توري 

والسياسي ألي دولة كانت.
أم��ا تعري��ف المواطن��ة فق��د خال 
منه الدس��تور، إذ لم ين��ص عليه ولم 
يش��ر إلي��ه، وبالتالي أصب��ح التعريف 
الع��ام للمواطن��ة باعتباره��ا تس��اوى 
المواطني��ن ف��ى الحق��وق والواجب��ات 
العامة هو األساس، مع أنه وبالمقارنة 
مع دساتير أخرى كان األولى بالمشرع 
أن يضمن الدس��تور تعريفًا أو تفصياًل 
للمواطن��ة في األح��كام التأسيس��ية، 
أسوًة بدستور جنوب أفريقيا في المادة 
الثالث��ة منه والتي نصه��ا تكون هناك 
مواطنة مشتركة لدولة جنوب أفريقيا. 

1 - كل المواطنين سواسية: 
أ- ف��ى التمت��ع بحق��وق المواطنة 

ومزاياها وفوائدها. 
ب- فى االلتزام بواجبات المواطنة 

ومسؤولياتها. 

2 - ين��ص التش��ريع الوطن��ي على اكتس��اب 
المواطنة والحرمان منها واستعادتها.

إال أن المش��رع السوري اكتفى بذكر المواطنة 
ف��ي مقدمة الدس��تور »ويأتي انجاز هذا الدس��تور 
الحري��ة  عل��ى طري��ق  الش��عب  لنض��ال  تتويج��ًا 
للمكتس��بات  حقيقي��ًا  وتجس��يدًا  والديمقراطي��ة 
واس��تجابة للتح��والت والمتغي��رات، ودلي��اًل ينظم 
مس��يرة الدولة نحو المس��تقبل، وضابط��ًا لحركة 
مؤسساتها ومصدرًا لتش��ريعاتها، وذلك من خالل 
منظومة من المبادئ األساس��ية تكرس االستقالل 
والس��يادة وحك��م الش��عب القائ��م عل��ى االنتخاب 
والتعددي��ة السياس��ية والحزبي��ة وحماي��ة الوحدة 
الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق 
اإلنس��ان والعدال��ة االجتماعية والمس��اواة وتكافؤ 
الف��رص والمواطنة وس��يادة القان��ون، يكون فيها 
المجتمع والمواطن هدفًا وغاية يكرس من اجلهما 
كل جه��د وطن��ي، ويع��د الحف��اظ عل��ى كرامتهما 
مؤش��رًا لحضارة الوطن وهيب��ة الدولة«، وفي باب 

الحريات في المادة الثالثة والثالثون والتي نصها:
الدول��ة  وتكف��ل  مق��دس  ح��ق  الحري��ة   –  1
للمواطني��ن حريته��م الش��خصية وتحاف��ظ على 

كرامتهم وآمنهم
2 – المواطن��ة مب��دأ أساس��ي ينط��وي عل��ى 
حقوق وواجب��ات يتمتع بها كل مواطن ويمارس��ها 

وفق القانون.
الحق��وق  ف��ي  متس��اوون  المواطن��ون   –  3
والواجبات ال تمييز بينهم في ذلك بس��بب الجنس 

أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4 – تكف��ل الدول��ة مب��دأ تكافؤ الف��رص بين 

المواطنين .

لك��ن وعل��ى الرغ��م م��ن ذك��ر المواطنة في 
مقدم��ة الدس��تور وفي متن��ه إال أنه جرى نس��فها 
في متن الدس��تور لمراتٍ متعددة كان أولها األولى 
الت��ي تنص على مخالفة للمواطنة المتس��اوية مع 
األكراد واآلشوريين والسريان واألرمن والشركس 

والتركمان السوريين حيث نصت على ما يلي: 
دول��ة  الس��ورية  العربي��ة  الجمهوري��ة   -  1
ديمقراطية ذات س��يادة تامة، غي��ر قابلة للتجزئة، 
وال يج��وز التن��ازل عن أي جزء م��ن أراضيها، وهي 

جزء من الوطن العربي .
2 – الشعب في سوريا جزء من األمة العربية .

تظه��ر  واالثني��ات  العروب��ة  ع��ن  وبالحدي��ث 
باس��تمرار  الواضح��ة  الدس��تورية  المخالف��ة 
وج��ود حزب البع��ث العرب��ي االش��تراكي بأدبياته 
وممارس��اته بحق األقليات اإلثنية، منذ عقود وهو 
وج��ود مخالف للم��ادة الثامنة من الدس��تور والتي 
نصها »ال يجوز مباش��رة أي نشاط سياسي أو قيام 
أح��زاب أو تجمعات سياس��ية على أس��اس ديني أو 
طائف��ي أو قبل��ي أو مناطق��ي أو فئ��وي أو مهني، 
أو بن��اًء على التفرقة بس��بب الجن��س أو األصل أو 

العرق أو اللون«.
أما المادة الثالثة س��يئة السمعة فحوت إقصاًء 
واضح��ًا ومخالفًة ش��ديدة لمب��ادئ المواطنة التي 
تقضي بالمس��اواة القانونية بي��ن المواطنين دون 
تميي��ز بحس��ب الجنس أو الع��رق أو الدي��ن والتي 
تنص على »أن دين رئيس الجمهورية اإلسالم« .

م��ن مخالف��ات مب��دأ المواطن��ة أيض��ًا المادة 
الرابع��ة والثمانون والتي تنص على أنه يش��ترط 

في المرشح إلى منصب الجمهورية ما يأتي:
1 – أن يكون متم��ًا األربعين عامًا 

من عمره .
2 – أن يك��ون متمتع��ًا بالجنس��ية 
العربية الس��ورية بال��والدة من ابوين 
متمتعين بالجنس��ية العربية السورية 

بالوالدة .
3 – أن يك��ون متمتع��ًا بحقوق��ه 
المدني��ة والسياس��ية وغي��ر محك��وم 

بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره .
4 – أن ال يك��ون متزوج��ًا من غير 

سورية .
5 – أن يكون مقيمًا في الجمهورية 
العربي��ة الس��ورية لم��دة ال تق��ل عن 
عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند 

تقديم طلب الترشيح .
مب��دأ  نق��ض  يت��م  أن  الغري��ب 
المواطن��ة بداع��ي الس��فر أو الغي��اب 
ال��ذي ق��د يك��ون قس��ريًا، فالترش��ح 
للرئاس��ة يجب أن يكون لسوري عاش 
عشر س��نوات متتالية في سورية عند 
ترش��حه، وهذا المبدأ لو طبق تاريخيًا 
لمن��ع ش��ارل ديغول من حكم فرنس��ا 
بعد الحرب العالمية الثانية، وفالديمير 
ليني��ن من حك��م االتحاد الس��وفييتي 

بعد الثورة البلشفية مثاًل .
في الخت��ام البد من اإلش��ارة إلى 
تنافي العدي��د من المواد الدس��تورية 
م��ع مب��دأ المواطنة نص��ًا أم��ا تطبيقًا 

فالقائمة تطول ...

. . 
ت
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ح
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غ�ضان �ضربل:
 لبنان، دفاتر الروؤ�ضاء

  ياسر مرزوق

»ال يدع��ي هذا الكتاب تأري��خ مرحلة أو 
ما يشبه ذلك. إنه كتاب صحافي يطمح إلى 
أن يحرض القارئ على المزيد من األس��ئلة 
والمقارنة بين الروايات. لست معنيًا بتلميع 
دور أو إدانة آخر. ولعل هاجسي خالل رحلة 
الحوارات هذه كان هاجس معظم اللبنانيين 
وهو: هل كان يمكن لهذه األقاليم أن تلتقي 
ذات ي��وم في دول��ة ووطن«، به��ذه العبارة 
يخت��م ش��ربل مقدم��ة كتابنا الي��وم، الذي 
يترافق ص��دوره مع أزماتٍ داخلية وخارجية 
تعص��ف بلبن��ان الكي��ان والهوي��ة، فالفراغ 
الرئاسي هو حال كرسي الرئاسة المسيحي 
الوحيد في الش��رق، وأهل البلد منقسمون 
عاموديَا بش��أن الوضع في سوريا وبعضهم 
يقاتل هناك إضافة إلى أن البلد يس��تضيف 
أكثر من مليون نازح سوري مع كل ما يعنيه 

ذلك اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.
كتاب اليوم اس��تكماٌل لمش��روع رئيس 
تحري��ر الحياة غس��ان ش��ربل، والذي أصدر 
س��ابقًا كتاب »أين كنت في الحرب« تضمن 
حوارات مع أبرز الق��ادة في الحرب األهلية، 
أما اليوم فيس��عى لتسليط الضوء على من 
نأوا بنفسهم عن المشاركة في الحرب، ولم 
يحمل��وا البن��ادق وتصرفوا كرج��االت دولةٍ 

أخطأوا حينًا وأصابوا أحيانًا أخرى .
يق��ول ش��ربل: أردت التذكي��ر 
ب��أن اللبنانيي��ن حاولوا ف��ي عهود 
ومؤسس��ات  دول��ة  بن��اء  س��ابقة 
االنتخاب��ات وقبل��وا  إل��ى  وذهب��وا 
بنتائجه��ا واحتكم��وا إلى الدس��تور 
... تنافس اللبنانيون سابقا لكنهم 
لم ينس��فوا الجسور. كان قرارهم 
اللق��اء في الدولة والعيش في ظل 
مؤسس��اتها. الي��وم الدولة مفككة 
ومعطلة والرهانات كبيرة وخطيرة 
وما يعيشه لبنان يفوق قدرته على 
االحتمال خصوصا أن نار المنطقة 

بدأت في التدفق إليه. 
تعال��ج مقدم��ة الكت��اب الواقع 
الراهن الذي يشهده لبنان في ظل 
الظروف اإلقليمية المعقدة. فلبنان 
كما ي��رى الكاتب يعي��ش اآلن في 
منطقة بالغ��ة الصعوبة فالمملكة 
العربية الس��عودية تعاني مشاكل 
ف��ي رأس الس��لطة ودول الخلي��ج 
حائ��رة ف��ي ظ��ل الن��زاع الس��ني 
الشيعي الذي غزا المنطقة، ومصر 
مرهق��ة بت��ركات ثقيل��ة على كل 
الصعد، أما ليبيا وس��وريا والعراق 
الني��ران يومي��ًا،  فتتصاع��د منه��ا 
حدود لبن��ان المنتهكة واألصوليات 
الجوال��ة داخل��ه والتعايش االهلي 

»المريض«.
يقول ش��ربل: ليس بسيطًا أن 
ي��رى اللبناني��ون س��ورية تتخبّط 
ف��ي دمه��ا. وأن ينقس��موا حول ما 
يجري فيه��ا. هذا يتحدّث عن ثورة 

على الطغيان. وذاك يتحدّث عن قمع هجمة 
إرهابية. وثالث ي��رى أّن في الحرب األهلية 
ج��زءًا من الح��رب المذهبية المس��تعرة في 
اإلقلي��م، ال يس��تطيع لبن��ان اله��روب م��ن 
قدره الس��وري. أح��كام الجغرافي��ا مبرَمة. 
وتتضاعف وطأتها عل��ى البلدان التي يكون 
تع��دّد االنتماءات فيه��ا مرادفًا للهشاش��ة. 
يدفع لبنان الثمن مرّتين: األولى حين تكون 
سورية قوية ومستقرة والثانية حين يتوزّع 
الس��وريون محاربي��ن وقتل��ى ومذعوري��ن 

ونازحين يمألون مدنه وقراه.
يض��م الكتاب حواراتٍ م��ع صناع القرار 
في حقبة تاريخية م��ن البلد الذي بقي منذ 
اس��تقالله مختبرًا سياس��يًا، كان ش��ربل قد 
أجراه��ا عبر أعوام والسياس��يون هم: وزير 
الخارجية األس��بق ف��ؤاد بطرس، كما يضم 
ح��وارًا م��ع عميد الكتل��ة الوطني��ة ومقترح 
قوانين السرية المصرفية واألبنية الفخمة 
والحس��اب المصرفي المشترك وقانون من 
أين ل��ك ه��ذا، ومن بي��ن الذي��ن يتناولهم 
الكتاب رئي��س وزراء لبنان األس��بق صائب 
س��الم ورئي��س وزراء لبنان إب��ان االجتياح 
اإلس��رائيلي للعاصم��ة بيروت ع��ام 1982 
ش��فيق ال��وزان ورئي��س مجل��س الن��واب 
األس��بق لمرات عدة كامل األس��عد ورئيس 

البرلم��ان األس��بق حس��ين الحس��يني الذي 
كانت له مس��اهمة كبيرة ف��ي التوصل إلى 
اتف��اق الطائف ال��ذي أنهى الح��رب األهلية 

عام 1990.
وتضمن الح��وار األول حديثين جانبيين 
مع الم��ؤرخ منح الصلح وأح��د أبرز مؤرخي 
الح��رب األهلي��ة الت��ي دارت عل��ى مدى 15 
عاما كريم بقرادوني يدوران حول القضايا 
اإلش��كالية الت��ي طرحه��ا وزي��ر الخارجي��ة 
األس��بق بط��رس. وم��ن خالل جمع��ه هذه 
الح��وارات الت��ي يكمل إحداها اآلخر س��عى 
ش��ربل إلى معالجة ما يسمى »فكرة« لبنان 
كم��ا تجلت في ه��ذه المرحل��ة والحالة التي 
انتهت إليها ال س��يما بع��د التحوالت الجذرية 
الت��ي طرأت بعد اتفاق الطائف الذي ال يزال 

يشكل مادة سجاليه بين اللبنانيين.
القارئ لكتاب ش��ربل يشعر أنه يتعامل 
مع مؤل��ف متكامل وليس ح��وارات مجمعة 
تفص��ل بينه��ا س��نوات، يع��ود ذل��ك إل��ى 
المنه��ج الموضوع��ي الذي اعتم��ده المؤلف 
ليعالج قضي��ًة محورية محورية تتعدد فيها 
األص��وات لتصب من ثم في حقل سياس��ي 
متداخ��ل العناص��ر. وفي ه��ذا القبيل يبدو 
ش��ربل كأنه يؤلف كتبه تأليفًا، مرتكزًا إلى 

طبيعة القضايا التي دارت الحوارات حولها.
 يضي��ف ش��ربل: ف��ي حكايات 
الرؤس��اء ج��زٌء م��ن مأس��اة كيانٍ 
هشّ اس��مه لبنان وجزء من قصة 
الموارنة فيه وهي جميلة وشائكة. 
ال يدّع��ي هذا الكتاب تأريخ مرحلة 
أو ما يشبه ذلك. إنه كتابُ صحافيٍّ 
يطمح إلى أن يحرّض القارئ على 
المزيد من األس��ئلة والمقارنة بين 
الروايات. »لستُ معنيًّا بتلميع دور 
أو إدانة آخر. ولعّل هاجس��ي خالل 
رحل��ة الحوارات ه��ذه كان هاجس 
معظ��م اللبنانيين، وه��و هل كان 
يمكن ه��ذه األقاليم أن تلتقي ذات 

يوم في دولة ووطن.
يقدمه��ا  الت��ي  الوصف��ة  أم��ا 
الكات��ب للبنانيي��ن لتجنب اإلعصار 
اإلقليمي المحي��ط بهم فكانت »ال 
خي��ار أم��ام اللبنانيين غي��ر القيام 
يتبادل��وا  أن  جدي��دة.  بمحاول��ة 
التن��ازالت وأن يتخل��وا ع��ن أوهام 
االنتصار عب��ر التحالف م��ع أقوياء 
ف��ي اإلقلي��م. الخالص��ة ه��ي أن 
يع��ودوا إلى لغ��ة منتصف الطريق 
أو إل��ى أق��رب نقطة من��ه. الوضع 
بال��غ الخط��ورة هن��اك م��ن يعتقد 
أن ع��ودة العراق إلى م��ا كان عليه 
مس��تحيلة. واألمر نفس��ه بالنسبة 
إل��ى س��وريا. تركيبة لبن��ان تجعل 
الط��الق مس��تحياًل له��ذا ال بد من 
العودة إلى ترمي��م التعايش وهي 

مهمة ال تنفصل عن بناء الدولة«.
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كاريكاتير الفنان حسام سارة

لو أنك تدرك كم أن قلبي مفعم بكل ذاك الحب.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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ال�ضهــداء )102376( جممــوع 
دمشق: 6903

ريف دمشق: 23454
حمص: 13470

درعا: 9310
إدلب: 11140
حلب: 20352

دير الزور: 6096
الرقة: 1197
السويداء: 80
حماة: 6837

الالذقية: 989
طرطوس: 361

الحسكة: 716
القنيطرة: 758

8234 عدد األطفال الذكور
3777 عدد األطفال اإلناث

7504 عدد اإلناث
28557 عدد العسكريين

73811 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 16 / 8 / 2014
http://www.vdc-sy.info/
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مشهد من محاكمة العصر، اقتباسًا عن محاكمة القرن للرئيس المصري 
السابق حسني مبارك:

إن بش��ار حافظ األسد الذي يمثل أمامكم، لم يأمر بقتل المتظاهرين بل 
أصدر أوامر بع��دم إطالق الرصاص وأعلنته زميلتي ف��ي قفص االتهام بثينة 

شعبان، ولكن األمر لم ينفذ.
إن بش��ار حافظ األس��د الذي يمث��ل أمامكم، ح��ارب االره��اب والتطرف 

والمؤامرة الكونية.
إن بشار حافظ األس��د ومنذ تخرجه من كلية الطب وكلية قادة الجيوش 
وأكاديمي��ة األركان العس��كرية وبعد عودته من بريطاني��ا، عمل مخلصًا من 
أج��ل الجمهورية العربية الس��ورية ووح��دة أراضيها وش��عبها وتحرير أرضها 

المغتصبة.
إن بش��ار حاف��ظ األس��د ال��ذي يمث��ل أمامكم، عم��ل من أج��ل القضية 

الفلسطينة والمقاومة بوجه العدو االسرائيلي.
إن بشار حافظ األسد كان يحمي المتظاهرين السلميين من االسالميين 

المتطرفين والمخربين المندسين بينهم.
إن بشار حافظ األسد لم يأمر بإعدام أي معتقل والدليل أن أحكام االعدام 

ممهورة بتوقيع وزير الداخلية أو وزير الدفاع.
انتهى االقتباس.

لم يشهد التاريخ مثياًل للطغاة العرب، فبعد كل الخراب والنهب واإلجرام 
ال��ذي قاموا به فترات تس��لطهم واغتصابهم الحكم في ب��الد حكموها بالنار 
والحدي��د واالرهاب الرس��مي وتحضير أبنائه��م لوراث��ة جمهورياتهم تيمنًا 
بالطاغية األكثر خبثًا في تاريخ العالم، تراهم وعندما تدق س��اعة س��قوطهم 
يفضلون الخراب بدياًل لهم وعندما يسقطون يتحولون ألبطال بنظر عبيدهم.

صدام حس��ين الذي حك��م العراق بالدم والعنف وأوصل��ه إلى الدمار بعد 
ثماني س��نوات حرب عبثية مع إيران ثم احتالل الكويت لم يقتنع بسقوطه إال 
عندما وقف على منصة اإلعدام بعد أن وش��ى به أحد حراس��ه وهو مختبئ في 

حفرة في األرض.
زي��ن العابدين بن علي الذي هرب للس��عودية وعل��ى طائرته نصف طن 

من ذهب تونس.
معمر القذافي الذي انتهى صراخه )من أنتم؟( بمجرور المياه اآلسنة قبل 

أن يقتل وابنه الحقًا.
علي عبد اهلل صالح وضع مستقبل اليمن وأهله مقابل حصوله على تعهد 

بعدم محاكمته على جرائم ثالثة عقود من الحكم.
حس��ني مبارك ال��ذي يحاكم اليوم بما تس��ميه إحدى محط��ات األنظمة 
العربي��ة بمحاكمة القرن لتحوله من مجرم ول��ص وعميل إلى بطل ومظلوم 

وأب في تواطئ واضح لنظام هو ربيبه وصانعه.
نوري المالكي العميل األمريكي اإليراني المزدوج المتمس��ك بالس��لطة 
على حس��اب وحدة العراق مقاب��ل حصوله على صك براءة م��ن جرائمه بحق 

العراقيين وخياناته.
لن أتحدث عن بشار حافظ األسد فقد أعطى دروسًا تفوق بها على والده 
ف��ي الدموية والهمجية وفي الخيانة بدفع س��ورية للمجه��ول، للهاوية علها 

تنقذه ونظامه من االنهيار الكبير.
س��يقف يومًا، إن ابتس��مت له الظروف، وس��يحاكم أمام محكمة الشعب 
الس��وري الصابر الصامد وس��يقول ما اقتبس من دفاع مبارك عن نفسه أمام 
المحكمة المصرية التي مازال قرار تعيين قضاتها بتوقيع مبارك نفسه. الفرق 

أن قرار تعيين قضاة المحكمة السورية، سيكون بدماء الشهداء.

عمل للفنان محمد عمران

حماكمة الع�ضر
  خالد قنوت


