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روايات مروعة عن عمليات قتل جماعي داخل �صجن �صيدنايا

دمشق | زليخة سالم
تح��دث أربعة محتجزين مُفرج عنهم من س��جن 
صيدنايا العس��كري، خ��ال العام الج��اري عن جرائم 
قتل جماعي مروعة داخل الس��جن، وظ��روف احتجاز 
قاس��ية، مث��ل االكتظ��اظ، ونق��ص الغ��ذاء، ونقص 
الس��يئة،  الطبي��ة  والخدم��ات  والتهوي��ة،  التدفئ��ة 

والظروف الصحية المتردية .
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير 
لها نش��رته على موقعها الرس��مي مؤخرًا، إن روايات 
المف��رج عنه��م،  تؤكد ادعاءات العس��كري المنش��ق 
الملق��ب ب�«القيصر«، والذي نش��ر ص��ور آالف الجثث 
في مستشفيات عسكرية بدمشق، واستند لها فريق 
المحامين الدوليين وخبراء الطب الش��رعي في تقريٍر 
خَُل��صَ إلى أن الس��لطات الس��ورية قام��ت بتعذيب 

وقتل محتجزين بشكل ممنهج .
وق��ال أح��د الباحثين في قس��م الط��وارئ، أولي 
س��ولفانغ: »أضف��ت الروايات التي قدمها األش��خاص 
األربعة المُف��رج عنهم حديًثا، والذي��ن أجرينا معهم 
مقاب��ات، مصداقية أكبر على أدل��ة اإلدانة المتوفرة 
بش��أن عملي��ات القتل الجماعي في س��جون س��وريا، 
وعندما تتم محاس��بة الس��لطات الس��ورية، س��تكون 
عملي��ات القت��ل أثن��اء االحتج��از واحدة م��ن الجرائم 

األولى التي سيتعين عليها اإلجابة عنها.
وأض��اف: »لق��د ت��م توثي��ق جرائ��م الحكوم��ة 
الس��ورية بش��كل جيد، إال أن هذه الصور تقدم دليا 
قويا آخر ع��ن المعاملة الرهيبة التي يلقاها معارضو 
الحكومة، لن يحتاج مجل��س األمن إلى أدلة أكثر قوة 
التخاذ إجراءات دولية تردع س��ورية عن ارتكاب مزيد 

من الجرائم«.
وقال المحتجزون الس��ابقون لفت��رة تتراوح بين 
21 و30 ش��هرًا، أمض��وا أغلبها في س��جن صيدنايا، 
للمنظم��ة إنهم ش��اهدوا محتجزين آخري��ن يموتون 
بس��بب الضرب والتعذيب وس��وء التغذي��ة والمرض، 
وعاشوا كغيرهم ظروفا قاسية جدا، مثل االكتظاظ، 
ونقص الغذاء، ونقص التدفئ��ة والتهوية، والخدمات 
الطبي��ة الس��يئة، والظ��روف الصحي��ة المتردية، مما 
جعلهم يعانون من اإلسهال واألمراض الجلدية، حيث 

فقدوا الكثير من وزنهم أثناء فترة االحتجاز.
رواي��ات  أن  ووت��ش  رايت��س  هيوم��ن  وأك��دت 
الش��هود المتعلقة بخس��ارة الوزن تتطابق مع الصور 
الت��ي التقطها قيصر،  فالجث��ث المصورة بدت هزيلة 
جدا، واتس��مت بب��روز الضلوع وعظ��ام الورك ووجود 
تجويفات على مس��توى الوجه، ونقلت عن اثنين من 
المحتجزين الس��ابقين، أنهما ش��اهدا نقل الجثث من 
س��جن صيدنايا إلى مستش��فى تش��رين العسكري، 
المعروف بالمستش��فى 607، ش��مال دمشق، وهو ما 
يتناسب مع مزاعم قيصر بأنه تم تجميع بعض الجثث 

في هذا المستشفى، وإن صوره التقطت هناك.
كما قال محتجز سابق، إنه كانت توجد سبع جثث 
في الشاحنة التي نقلته إلى مستشفى تشرين لتلقي 
العاج. بينما تحدث محتجز آخر، عن وجود جثتين في 
العربة التي نقل فيها إلى مستش��فى تش��رين للمرة 
الثاني��ة. وقال إن حراس الس��جن أجب��روه على وضع 
قراب��ة 20 جثة في أكياس باس��تيكية أثن��اء فترتي 

إقامته في المستشفى .
وقال المحتجزون الس��ابقون إن سلطات السجن 
كان��ت تض��ع أرقام هوي��ة على الس��جناء وأيضا على 
الجثث أثن��اء نقلها إلى المستش��فى، وكثيرا ما تكتب 
ه��ذه األرقام عل��ى الجبين. ويظهر ف��ي صور قيصر 
التي قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعتها، شخص 
وهو يمس��ك ورقة عليها رقم، بينما يظهر الرقم في 

صور أخرى مكتوبا بشكل مباشر على الجثة .
وش��اهد المحتج��زون، وعانوا أيضا، م��ن أعمال 
تعذيب مروعة في س��جن صيدنايا وغي��ره من فروع 
أجه��زة األم��ن التي احتج��زوا فيها ف��ي البداي��ة، بما 
في ذل��ك ف��روع المخاب��رات العس��كرية 293 و215، 

المعروفة بفرع فلس��طين، وفرع المخاب��رات الجوية 
ف��ي المزة، وفرع المخابرات العس��كرية في الاذقية، 

وقالوا: 
وضعتن��ا س��لطات س��جن صيدنايا ف��ي زنزانات 
صغي��رة أعدت للحبس االنفرادي في الطابق األرضي 
أو ف��ي واحد م��ن طابقين تحت األرض، في مس��احة 
تق��ّل ع��ن متري��ن مربعين، ما بين خمس��ة وتس��عة 
محتجزي��ن، وكن��ا مجردي��ن من مابس��نا باس��تثناء 
المابس الداخلية، وكلم��ا نام اثنان منا، بقي االثنان 
اآلخران واقفين، ويتعين علينا النظر إلى الجدار كلما 
فتح الباب، وكان حراس السجن يضربوننا بالخراطيم 
والكابات، وأحيانًا يصبون علينا الماء، فنشعر بالبرد 
الش��ديد ألن درجة الح��رارة كانت دون عش��ر درجات 
مئوية في ذلك الوق��ت، وكانوا يلقون علينا األكل، أو 
يضعونه على ثقب المرحاض وسط الغرفة فنضطر 

إلى أخذه من هناك.
وف��ي وقت الحق، قامت س��لطات الس��جن بنقل 
المحتجزي��ن إل��ى زنزان��ات أكبر في الطواب��ق العليا، 
طول الواحدة ثمانية أمتار وعرضها سبعة أمتار، وفي 
كل واح��دة منه��ا 27 أو 28 أو 25 محتج��زًا، حيث كان 
يدخل 15 حارسًا إلى الزنزانة يجلبون الطعام مترافقًا 
مع الضرب بالعصي الكهربائية والخراطيم المعدنية 
والباس��تيكية، وتتراوح ش��دة الضرب حس��ب التقدم 

الذي تحرزه المعارضة على األرض .
وش��اهد باحثو هيوم��ن رايتس ووتش، حس��ب 
التقرير، ندوبا وكدمات على ظهور المحتجزين الذين 
أجري��ت معه��م مقابات مباش��رة، وقام��وا بتوثيقها، 
وكانت هذه العامات متناسبة مع روايات الشهود حول 
تعرضه��م إلى الضرب على يد الح��راس بالخراطيم، 
وتظه��ر العامات الت��ي يحملها أحده��م، أثر الضرب 

بشيء طويل مثل الخرطوم. 
وتح��دث المحتج��زون عن الح��االت المرضية من 
إس��هال، وقروح، وجرب، وانتش��ار البراغيث، وافتقار 
الزنازي��ن إلى الهواء النقي، ومنعهم من االس��تحمام 
إال فيما ندر، وعن المس��اعدة الطبية المحدودة، وعن 
قي��ام بع��ض األطب��اء بض��رب المعتقلي��ن إذا طلبوا 
دواء أو اش��تكوا من المرض، وع��ن الزيارات مدفوعة 
الثمن م��ن قبل عائاتهم، وعن الض��رب حتى الموت 
للمعتقلين، ونقل المرضى منهم في الس��يارات التي 
ينقلون بها جثث الشهداء، وإجبارهم على نقل الجثث 
العاري��ة جانبًا، وقراءة األرق��ام المدونة على كل منها 

لتسجيلها في قوائمهم .
وطالب��ت المنظم��ة الحكومة الس��ورية الس��ماح 
لمراقبين دوليين مس��تقلين ولجن��ة تقصي الحقائق 
في س��وريا، بزيارة جميع مراكز االحتجاز. كما يتعين 
على س��وريا االمتثال للقرار رقم 2139 الذي دعا إلى 
الكف ع��ن أعم��ال التعذيب في الس��جون الس��ورية، 

واإلفراج عن جميع األشخاص المحتجزين تعسفًا.

اأزمة مياه يف دم�صق
دمشق – إنليل فارس

تحولت حياة السوريين إلى سلسلة أزمات، 
وراء  كراك��ض  المواط��ن  حله��ا  خل��ف  يله��ث 
الس��راب، فما أن يعتقد أن��ه تخلص من إحداها 
حتى تخ��رج عليه بعد فترة بش��كل أبش��ع، لم 
يس��تطع النظ��ام ح��ل أي منها، ب��ل كان فقط 

يرحلها إلى المستقبل.
وم��ن أه��م ه��ذه األزم��ات نق��ص المي��اه 
الش��ديد، وانقطاعه��ا عن بع��ض األحياء أليام 
طويلة، بالطبع قد يعتبر هذا غير جدير بالذكر 
عندما نتحدث عن المناطق المحاصرة ومقطوع 
عنها الم��اء والكهرباء منذ أش��هر، لك��ن عندما 

تكون األزمة في عقر النظام فهذا شأن أخر.

تراخي�ص ل�صهاريج بيع املياه
وعق��ب أش��هر م��ن ش��كوى العط��ش من 
قبل أهل دمش��ق، وتركهم للمتنفذين وحكام 
الش��ارع م��ن عناصر الدف��اع الوطني »س��يئي 
الس��معة«، الذي��ن باعوه��م المي��اه م��ن اآلبار 
العامة، ب���1200 ليرة للبرمي��ل الواحد، خرجت 
المؤسس��ة العام��ة للمي��اه والص��رف الصحي، 
بقرار ينظم ترخيص بي��ع المياه عبر صهاريج 
معتمدة من قبلها بس��عر 50 لي��رة للبرميل، ما 
يع��ادل 7 أضعاف الش��ريحة الثاني��ة من تعرفة 
المي��اه الرس��مية والبالغة 7 لي��رات ل�6-15 متر 
مكعب، بدال من أن تضخ المياه بشكل تصل به 

إلى كل ساكني دمشق. 
وكان المدير العام ل�«الهيئة العامة للموارد 
المائي��ة« في النظام قال، في تصريح صحفي، 
إن إجمال��ي موارد المي��اه المتاحة في س��ورية 
حالي��ًا ال تتجاوز 16 مليار م3، بعد عملية البخر، 
األم��ر ال��ذي يجع��ل س��ورية تحت خ��ط الفقر 

المائي.
وأوضح أن س��ورية ك��ي ال تكون تحت خط 
الفق��ر يج��ب أن يص��ل إجمال��ي م��وارد المياه 
المتاحة في سورية إلى 23 مليار م3 من المياه، 
عل��ى اعتبار خ��ط الفق��ر المائي ه��و ألف متر 
مكعب من المياه سنويًا للفرد سواًء من الطرق 
التقليدي��ة مث��ل الينابيع واألنهار والس��دود، أو 
الطرق غي��ر التقليدية مث��ل مرتجعات الصرف 
الزراع��ي ونواتج محط��ات المعالج��ة، ما يعني 
وجود فجوة مائية في سورية تبلغ حوالي سبعة 

مليارات م3.

سجن صيدنايا العسكري في دمشق
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ال�صحفي الأمريكي جيم�ص فويل �صحية اأخرى على يد داع�ص

ال�صلطات اليونانية حتتجز 108 لجئ فل�صطيني �صوري 
سوريتنا | تقارير ووكاالت

تحتجز الس��لطات اليونانية 108 ش��خصًا من الاجئين الفلس��طينيين الس��وريين الذين فروا من 
الحرب الدائرة في سورية، واضطروا لسلوك طريق الهجرة غير الشرعية مع ما فيه من مخاطر السفر 

بحرًا، في ظروف صعبة وغير إنسانية .
ونقلت الرابطة الفلس��طينية لحقوق اإلنسان في س��ورية عن شهود عيان أن السلطات اليونانية 
تحتج��ز الاجئي��ن في أماكن س��يئة ال تتوفر فيها مقوم��ات الحياة، وال تراعي وجود األطفال والنس��اء 
وبع��ض المرض��ى والجرح��ى المصابين في س��ورية بين الاجئي��ن، إضافة إلى س��وء معاملة األمن 

اليوناني لهم .
وأك��د المحتج��زون أنه��م أطلقوا عدة ن��داءات اس��تغاثة للصليب األحم��ر الدول��ي،  للتدخل وحل 

قضيتهم، دون جدوى ولم تتحرك أي تحرك أو استجابة من أي جهة إلنقاذهم .
وطالبت الرابطة الس��لطات اليونانية مراعاة وتطبيق معايي��ر االحتجاز وأهمها التقديم لمحاكمة 
عادل��ة في ح��ال وجود أي تهم، وتأمي��ن مكان االحتجاز المناس��ب إذ أن المعاملة غير اإلنس��انية التي 
تعرض لها المحتجزون حس��ب روايتهم، تخالف المادة 5 من اإلعان العالمي لحقوق اإلنس��ان والمادة 
7 م��ن العه��د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس��ية، وكلتاهما تن��ص على عدم جواز تعرض 
أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاس��ية وغير اإلنس��انية أو المهينة، إضافة لمخالفة اتفاقية منع 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة وغير اإلنسانية .
وأكدت الرابطة ضرورة مراعاة الس��لطات اليونانية لقواعد ومعايير معاملة الاجئين وخاصة تلك 
الت��ي وقعت عليه��ا اليونان ضمن االتحاد األوروب��ي واألمم المتحدة، وضرورة تدخ��ل الصليب األحمر 

الدولي لتحسين ظروف احتجازالاجئين وحل قضيتهم كونها إنسانية بحتة .
وطالبت الرابطة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين تولي مسؤولياتها تجاه هؤالء 

الاجئين كونهم خارج نطاق عمل األونروا حاليًا، ومن مسؤولية المفوضية التحرك لمساعدتهم .
من جانب آخر ارتفع عدد الش��هداء الفلسطينيين تحت التعذيب في سجون نظام األسد منذ بداية 
الشهر الحالي إلى 20 شهيدًا، بعد استشهاد التوأم علي وحسن سامي أبو العينيين مواليد 1994 الذين 

اعتقا مع العشرات من أهالي مخيم اليرموك من حاجز حجيرة في بداية العام .  

»ل تلم�ص اأخي« مبادرة ن�صطاء 
اأتراك للتخفيف من حدة الحتقان 

�صد الالجئني ال�صوريني
ملص��ق إعاني باللغتين العربية والتركية وزعه 
القائم��ون على المبادرة التي نظمتها إحدى الجمعيات 
المدني��ة وأطلقها ناش��طون ف��ي تركيا بعن��وان » ال 
تلمس أخي » للتخفيف من حدة التوتر الذي ش��هدته 

مدينة غازي عنتاب التركية مؤخرًا .
ويحمل الملصق عبارات »المهاجرون الس��وريون 
إخوتن��ا«، و«ال تلمس أخي«، و«لنقل قف للعنصريين 

واالنفصاليين«. 
كما ش��هد أش��هر ش��ارع ف��ي اس��طنبول أمس، 
مظاهرة تنادي بشعارات الحترام الاجئين السوريين 
ومحاس��بة الشباب األتراك الذين أس��اؤوا لهم، وأيضا 

محاسبة المسيئين من الاجئين بنفس الوقت. 

سوريتنا | حسن صالح
طالب��ت منظمة هيوم��ن رايت��س ووتش، 
الس��لطات الحكومية في س��وريا، والمجموعات 
المس��لحة المناوئ��ة له��ا، باإلف��راج ف��ورًا ع��ن 
الصحفيين ونش��طاء حقوق اإلنسان، ومقدمي 
الخدم��ات اإلنس��انية والطبي��ة، وأن تك��ف عن 
اعتقاله��م أو اختطافه��م أو احتجازهم بش��كل 

تعسفي.
فيدي��و،  مقط��ع  نش��رت  داع��ش  وكان��ت 
يُص��ور عملية إعدام للصحف��ي جيمس فولي، 
وأعلن��ت أنها تحتجز أيضً��ا الصحفي األمريكي 
س��تيفن س��وتلوف، وإن مصي��ره مرتب��ط بال��� 
»سياسة األمريكية المستقبلية« ضدّ التنظيم 

المتطرف. 
وق��ال بيت��ر بوكي��رت مدي��ر الط��وارئ في 
المنظمة: »ذه��ب جيمس إلى س��وريا اللتزامه 
بكش��ف الفظاعات التي يتعرض لها المدنيون، 
من��ذ ان��دالع االنتفاضة ض��دّ الحكوم��ة هناك، 
وكبقي��ة الصحفيي��ن المحتجزي��ن في س��وريا، 
ع��رّض جيمس حيات��ه إلى الخطر ك��ي يعرف 
العال��م حقيقة ما يج��ري، وعمل على وضع حدّ 
لمعاناة الش��عب الس��وري، وأقدمت داعش على 
عم��ل ه��و قمة الجب��ن، بقتله��ا على م��ا يبدو، 
جيم��س فولي لتس��جيل نقاط سياس��ية، على 
النقي��ض تماما من تحّليه هو بش��جاعة وحس 
إنس��اني كبيري��ن، وبينم��ا ترك جيم��س فولي 
موروًث��ا س��يُلهم العال��م م��ن بعده، س��يلتحق 
قاتلوه بصف أولئك الذين لم يجلبوا ألنفس��هم 

شيًئا سوى العار.
لجن��ة حماي��ة الصحفيي��ن التابع��ة لألم��م 
المتح��دة اعتبرت في تقرير لها أن س��وريا هي 
أخطر بلد على الصحفيين في العالم، وخلصت 
إل��ى أن م��ا ال يقل عن 69 صحفيً��ا آخرين لقوا 
حتفه��م أثن��اء تغطي��ة الح��رب الدائ��رة فيه��ا، 
بينما تع��رض 80 آخ��رون إل��ى االختطاف، من 

بينه��م قرابة 20 مازالوا ف��ي عداد المفقودين. 
ويُخشى أن يكون بعضهم محتجزا لدى داعش، 
كم��ا وثقت هيوم��ن رايتس ووت��ش ومنظمات 
أخرى، عش��رات الحاالت التي قامت فيها القوات 

الحكومية باحتجاز صحفيين.
كان جيم��س فولي المختطف منذ تش��رين 
الثاني 2012 يعمل صحفيًا مستقا في الشرق 
األوس��ط لم��دة خمس س��نوات، وق��ام بتغطية 
النزاعات في أفغانس��تان وليبيا وسوريا، لصالح 
غلوب��ال بوس��ت، ووكال��ة األنب��اء الفرنس��ية، 
عمل��ه  إل��ى  وإضاف��ة  أخ��رى.  دولي��ة  ووكاالت 
الصحفي، س��اعد جيمس فولي هيومن رايتس 
ووتش في توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان عبر 
الفيديو، وكان أيضًا واحدا من المخرجين الذين 
أعدوا مع فريق الطوارئ ف��ي المنظمة، الفيلم 

الوثائقي: »فريق الطوارئ«.
وأش��ارت المنظم��ة كذل��ك، إل��ى توثيقه��ا 
اختطاف داعش ألش��خاص مدنيين في سوريا، 
كما يتحم��ل التنظيم مس��ؤولية إعدام مدنيين 

مباش��رة  رواي��ات  إل��ى  واس��تنادًا  س��وريين، 
وش��هادات مس��ؤولين أك��راد محليي��ن، دخل��ت 
داع��ش ف��ي 29 أيار قري��ة التليلي��ة قرب رأس 
العين شمال سوريا دون مقاومة، وأعدمت ما ال 
يقّل ع��ن 15 مدنيًا، من بينهم س��بعة أطفال، 
وف��ي 17 آب، قال��ت تقارير إخباري��ة إن داعش 
أعدمت ما ال يقّل عن 700 ش��خص من عشيرة 
الش��عيطات في محافظة دير الزور، كان الكثير 

منهم من المدنيين.
م��ن جانبه��ا، قال��ت صحيف��ة ديل��ي مي��ل 
البريطاني��ة، إن منف��ذ عملي��ة ذب��ح الصحف��ي 
األمريك��ي، ه��و لندن��ي يدع��ى ج��ون، انضم 
لعصابة متطرفة في بريطانيا تسمى »بيتلز«، 
واس��تندت أجهزة األمن البريطاني��ة؛ لمعلومات 
حصل��ت عليها من أح��د المحتجزين الس��ابقين 
بداعش، والذي أخبرهم بهوية الش��خص الذي 
ظهر بالفيديو، حيث أكد أنه تعامل معه س��ابقا 

أثناء احتجازه.

الصحفي جيمس فولي في سوريا أثناء عمليه في غلوبال بوست
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امللك لري يف خميم الزعرتي
فرح خواجة - مخيم الزعتري 

"كن��ت أحلم أن أكون معلمة، وكنت أفرح بهذا الحلم، بدأت الحرب 
وجئنا إلى هنا ولم تس��نح لي فرصة الفرح حتى بدأنا بالتمثيل في هذه 
المس��رحية".. هكذا قالت وئام، الفتاة السورية ذات ال12 عامًا وهي 
تؤدي دور كورديليا في مسرحية "الملك لير" لشكسبير، في مخيم 
الزعتري التي أخرجها الس��وري نوار بلبل في يوم المسرح العالمي 
بإمكاني��ات بس��يطة وعلى مس��رح مك��ون من الحص��ى وبحضور 

مجموعة من الفنانين السوريين واألردنيين في المخيم.
العم��ل الذي قدم في المخيم اعتبره الكثيرون س��ابقة ليس فقط 
في مخيمات اللجوء السورية، بل في مخيمات المضطهدين في العالم.

وفي ختام العمل عرض األطفال المشاركون لوحة بطول 500 
متر رسمها األطفال المشاركون نفسهم داخل خيمة شكسبير التي 
تدرب��وا فيها، وللم��رة األولى تاح��ظ فرح، إح��دى المتطوعات في 
العمل مع األطفال في الزعتري غياب رسومات الرصاص والدبابات 

لتحل محلها األميرات والقصور والورود.

فريق عمل جتمع املهند�صني الأحرار يف حلب ينجز درا�صة توثيقية 
لأ�صرار املباين يف املدينة

حلب | لمى علوان
عام��ان من الجهد المتواصل أثمر عن إخراج 
دراس��ة لفريق عمل تجمع المهندس��ين األحرار 
في حلب، توث��ق لألضرار الت��ي أصابت المباني 
كخطوة أولى نح��و تعويض المتضررين وإعادة 
األعم��ار ف��ي س��ورية، حس��ب رئي��س المكتب 

التنفيذي الدكتور المهندس عبد اهلل صغير.
ووثقت الدراس��ة 33 حيًا ف��ي حلب من قبل 
فريق العمل وفق أسس علمية ومهنية متوافقة 
م��ع المعايي��ر المحلي��ة والدول��ة لضم��ان أعلى 
ج��ودة في العمل، وهذه األحي��اء هي: الحمامات 
والشيخ خضر والزيتونات والمعصرانية وبستان 
الباش��ا وكرم البيك والش��يخ ف��ارس والصاخور 
والصالحي��ن والفردوس والهلك الفوقاني وكرم 
الواوي وك��رم حومد، ومس��اكن هنانو واألرض 
الحم��ر واالنذارات والش��عار والمرج��ة والمعادي 
وضه��رة ع��واد وطري��ق الب��اب وك��رم الخياطة 
والحيدرية وسد اللوز والمشهد وسعد األنصاري 
وباب النيرب وقاضي عسكر وجبل بدرو والشيخ 
جاكي��ر وبعيدي��ن واألنص��اري الش��رقي وحلب 

القديمة.
وبين��ت الدراس��ة التي نش��رت عل��ى موقع 

التجم��ع، أن عدد المن��ازل المتضررة من الناحية 
 2574 بح��دود   2014  /1/1 لغاي��ة  الهندس��ية 
من��زل، منه��ا 1372 من��زاًل ت��م تدميره بش��كل 
كامل، و1103 منازل تم تدميرها بشكل جزئي، 

وتعرض للحرق 64 منزل،  وتصدع 35 منزل. 
وذكر الفري��ق أّن بعض األحي��اء ذات نقاط 
التماس مثل حي ص��اح الدين وحي اإلذاعة لم 
يتم العمل عليها، ألنّها نقاط تماس واشتباكات 

يصعب العمل فيها.
وبلغ عدد األبنية المتضررة في األحياء التي 
تم إجراء المس��ح فيها والبال��غ عددها /33/ حي 
بحدود 471 مبنى لغاية 1-11-2013، منها 116 
مبنى تم تدمي��ره بالكامل، و335 مبنى تعرض 
للدم��ار الجزئ��ي و14 مبنى تع��رض للحرق و7 

مباني تصدعت.
وبلغ��ت الكلف��ة التقديري��ة إلع��ادة إعم��ار 
المباني التي تم توثيق األضرار فيها من الناحية 
الهندس��ية بح��دود /21476733/ دوالر )واح��د 
وعش��رون مليونًا وأربعمائة وستة وسبعون ألفا 

وثاثة وثاثون دوالر أمريكي.
وكش��فت الدراسة أن أكثر حي تضررت فيه 
المن��ازل هو ح��ي األرض الحمرا حي��ث بلغ عدد 

المن��ازل المتض��ررة 399 من��زل، ومنه��م 339 
منزل دمر بش��كل كامل وذلك بس��بب س��قوط 
صاروخ س��كود في الحي، وأن أكبر قيمة إلعادة 
إعمار المنازل المتضررة كان في حي جبل بدرو 
/5014286/ وذلك بسبب سقوط صاروخ سكود 

في هذا الحي أيضًا.
وتم توثيق ومس��ح األضرار ل� 85 مدرس��ة 
في مدينة حلب في األحياء المدروس��ة تعرضت 
للقص��ف والتخريب المباش��ر لغاي��ة بداية العام 
الج��اري، وتبلغ كلفة إعادة تأهيله��ا من الناحية 

المدنية /2/ مليون دوالر.
كما تم توثيق تعرض /16/ مس��جدًا للدمار 
والحرق والقصف، وتبلغ الكلفة الهندسية إلعادة 

أعمارها بحدود97700 دوالر، 
4 مراك��ز صحي��ة تعرض��ت  وت��م توثي��ق 
للقص��ف، منها ما تعرض للهدم بش��كل كامل، 
ومنه��ا ما يحت��اج إلى هدم ألن حالته اإلنش��ائية 
خطي��رة، ومنها م��ا يحتاج إلى ترمي��م وإصاح، 
وتبلغ الكلفة المالية إلعادة أعمار المشافي التي 
تم دراس��تها حتى بداية الع��ام بحدود 698872 

دوالر.

حلب  | حي بستان الباشا | عدسة شاب حلبي | 2014

ملكية طال�ص يف 
»لفارج« با�صم املالية

سوريتنا - دمشق
قام��ت »وزارة التج��ارة الداخلي��ة وحماي��ة 
المس��تهلك، بنقل ملكية رجل األعمال حس��ن 
فراس طاس في الش��ركة السورية لألسمنت 
“الفارج لألس��منت – س��ورية”، لتس��جل باسم 
»وزارة المالي��ة«، والمقدرة ب���200 مليون ليرة 

سورية. 
يش��ار إلى أن فراس طاس رج��ل أعمال، 
ويمل��ك مجموعة »م��اس االقتصادية«، وكانت 
“وزارة المالي��ة” ألق��ت ف��ي وقت س��ابق الحجز 
على أموال رجل األعمال فراس طاس وزوجته 
سيدة األعمال رانيا الجابري، حيث جاء في نص 

القرار “ضمانًا لحقوق الدولة واألفراد. 

أثناء عرض المسرحية
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دعوات لربط ق�صية الالجئني ال�صوريني بو�صفها اإحدى الق�صايا 

التحررية الكربى يف العامل
سوريتنا | رقية سمسم

دعا نش��طاء ومفكرين ومهتمين بشكل عام 
بحق��وق الاجئين ف��ي بيان لهم "بمناس��بة اليوم 
العالمي لدعم الثورة الس��ورية الذي يصادف يوم 
والمجموع��ات  االجتماعي��ة  المنظم��ات   " آب   /21
التحررية إل��ى إدراج قضية الاجئي��ن والمهجرين 
الس��وريين كبند رئيس في أنشطتها االحتجاجية 
والتضامينة، مع ربطها بالقضية الس��ورية ككل، 
بوصفها إحدى القضايا التحررية الكبرى في عالم 

اليوم.
وقال الموقعون على البيان العالمي للتضامن 
م��ع الاجئين الس��وريين: للجوء معضل��ة قانونية 
وإنس��انية مصطنع��ة لي��س له��ا ع��رق أو جنس 
أو دي��ن،  التميي��ز ف��ي الحق��وق والضمان��ات بين 

الاجئين على أي أساس مدان وغير مقبول.
س��ورية،  م��ن  الاجئي��ن  قضي��ة  إن   
والفلس��طينيين م��ن ضمنه��م، قضية سياس��ية 
أوال، وهي نتيجة صراع سياس��ي تحرري من أجل 
الكرام��ة ضد نظ��ام إجرام��ي، اس��تخدم الطيران 
الحربي والصواريخ الباليس��تية والساح الكيماوي 
ض��د محكومي��ه، باإلضاف��ة إل��ى القت��ل الممنهج 
بتجويع المدنيين وتعذيب المعتقلين، صراع أيضا 
ضد كي��ان داعش اإلجرامي ال��ذي ينافس النظام 
األس��دي ف��ي الوحش��ية واإلج��رام،  وعلي��ه ف��إن 
الوقوف إلى جانب الاجئين من سوريا يتطلب أوال 
التضام��ن مع صراعهم من أج��ل الحرية والكرامة 

والعدالة االجتماعية في سورية. 
ل��كل الجئ حق العودة إلى بل��ده بكرامة،  إن 
وج��ود ش��ركاء يس��تمعون لاجئي��ن، يحاورونهم 
ويتعاون��ون معه��م حت��ى يس��تأنفوا حياتهم في 
ش��روط مغايرة، ويجدوا أعماال ينفقون منها على 
أنفس��هم، ويوفروا ألطفالهم فرص��ا لم تتح لهم 
ه��م، ويع��اودوا بن��اء هويتهم وأدواره��م، مكون 
أساس��ي لهذا الحق وأحد سبل تحقيقه،  الاجئون 
رحالة بين الدول في بحث حثيث عن منفى يحفظ 
له��م كرامته��م اإلنس��انية، وهذا هو ح��ال رحلة 
الس��وري نحو ملجئه كما هو موثق في الكثير من 
الدراسات واالحصاءات، ومن خال التجربة العملية 
للنش��طاء في ال��دول المختلفة،  ف��إن كانت الدول 

والحكوم��ات تنس��ق فيم��ا بينها أمنيا ف��ي مراقبة 
الح��دود، فإن هذا التنس��يق غائب ع��ن المنظمات 
األهلية والنشطاء الذي يقدمون الدعم للسوريين 
في بلدان اللجوء المختلفة، وبالتالي فإن التضامن 
مع قضية الاجئين من س��ورية يقتضي تنس��يقا 
أوس��ع بين النش��طاء والمنظمات األهلية المعنية 
في مختلف الدول على طرق اللجوء عبر المتوسط 

والقارة األوروبية .
م��ن  المايي��ن  يعي��ش  البي��ان:  ف��ي  وج��اء 
معضاته��م  العال��م  ف��ي  والنازحي��ن  الاجئي��ن 
اإلنس��انية والقانونية في المس��احة الضيقة بين 
الح��دود الرس��مية للدول في عال��م ال يعترف بهم 
وبإنس��انيتهم إال عندما ينبذهم، ويتحمل الشعب 
الس��وري ش��قاء اللجوء هذا بش��كل خ��اص وغير 
متناسب في عالم اليوم، حيث باتوا يشكلون واحد 
م��ن كل خمس��ة الجئين في العال��م، وتحول 40% 

من السوريين إلى نازح والجئ . 
صار اللجوء تجربة مؤسسة للوطنية السورية، 
مثلما هو الحال بخصوص الفلسطينيين، وصارت 
ع��ودة الاجئي��ن والمهجري��ن إلى دياره��م وجها 
أساسيا من وجوه استعادة السوريين لبلدهم وحق 

تقرير مصيرهم فيه.
يعي��ش الاجئون الس��وريون أوضاع��ا بالغة 
الس��وء ف��ي لبن��ان ومص��ر، وس��يئة ف��ي األردن، 
والوض��ع ف��ي تركيا ي��زداد س��وءا بش��كل مقلق 
وخاص��ة م��ع ازدي��اد وتي��رة االعت��داءات عليه��م، 
وتغيي��رات قانونية غي��ر واضحة المعال��م واآلثار 
حول شروط إقامة وتسجيل القادمين من سورية 

.
الاجئي��ن م��ن س��وريا يعي��ش  بي��ن  وم��ن 
قانون��ي  ف��راغ  ف��ي  الس��وريون  الفلس��طينيون 
مصطن��ع، يس��تثنيهم م��ن الكثير م��ن الضمانات 
والحقوق المكفولة دوليا لاجئين بش��كل عام، أو 
لاجئين الفلسطينيين وفقا لنظام الحماية الدولية 
الخاص بهم،  ف��دول لبنان واألردن ومصر وتركيا 
ال تس��مح باستقبالهم،  ومن دخل منهم إلى مصر 
مثا محرومون بقرار سياسي من رعاية الوكاالت 
الدولية المختص��ة، وال يحوزون األوراق التي تتيح 
له��م الوص��ول إلى بل��دان أبع��د، الفلس��طينيون 

الس��وريون بوصفهم الجئي��ن مضاعفين يمثلون 
أقاص��ي الوض��ع اإلنس��اني، طردته��م إس��رائيل 
المدلل��ة م��ن ديارهم، وش��ردهم ع��دوان النظام 
الفاش��ي األس��دي من مخيماتهم المكتظة، وقلما 

يستقبلون في مناف جديدة.
وعندما يحاول الاجئ من س��ورية أن يباش��ر 
لج��وءه الثاني هربا من االضطهاد أو ش��قاء الحال 
في بلدان اللجوء األول، يصطدم بأس��وار قانونية 
وأمنية شيدتها الدول األوروبية حول حدودها لمنع 
الهاربي��ن م��ن المذابح من الوص��ول إليها. وهكذا 
ت��رد األخب��ار بين حي��ن وآخر عن غ��رق قارب في 
المتوس��ط كان يحم��ل المئ��ات م��ن الاجئين من 
س��وريا دفعوا مدخراتهم لبزن��س تهريب مزدهر 
بغ��رض أن يصلوا إلى أوروبا، أما من ينجحون في 
الوصول فيتواتر أن يُحجزوا في معسكرات تشبه 
الس��جون لمدد قد تطول ش��هورا، ودون ضمان أن 

يتم االعتراف بهم في النهاية كاجئين .
وأوضح الموقعون على البيان أن كيان داعش 
اإلجرامي أسهم في مفاقمة اللجوء السوري )وفي 
تهجير مسيحيين وإيزيديين، ومسلمين أيضا، من 
الع��راق(، وهذا ألن��ه قائم جوهريا عل��ى التهجير 
والتطهي��ر العرق��ي وتغيير التركي��ب الديمغرافي 
للمناطق التي يس��يطر عليها. وهو من جهة أخرى 
غ��ذى عصاب الريب��ة حي��ال الاجئين الس��وريين 
عن��د الدول��ة المضيف��ة وألح��ق قضي��ة الاجئين 
بمل��ف مكافح��ة اإلره��اب، وعلى ه��ذا النحو، وقع 
الس��وريون بين نظام فاش��ي يقتلهم ويهجرهم، 
وبين تش��كيل فاش��ي يقتلهم ويهجره��م أيضا، 
وبي��ن عالم غير عادل لم يس��اعدهم في بلدهم، 

وال يساعدهم وهم مضطرون للخروج منه.
إن وضع الاجئين السوريين في لبنان واألردن 
ومصر مشين، وفي تركيا يتدهور، ويبدو بمجمله 
مصمم��ا لتلقين ش��عوب المنطقة كلها درس��ا في 
عواق��ب الثورة عل��ى نظم مجرم��ة تحكمهم،  أما 
فه��ي  واألمريكي��ة  األوروبي��ة  اللج��وء  سياس��ات 
ش��حيحة، تمييزي��ة على أس��اس طبق��ي وديني، 
وغير إنس��انية، فهي ترحب بالميسورين وأصحاب 
الكف��اءات العلمي��ة فتفت��ح األب��واب له��م، وبكل 
علماني��ة تق��ول لاجئي��ن غي��ر المس��لمين أه��ا 

وسها!
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مخيم الزعتري في األردن | 2014
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تتقدم الدولة اإلسامية في مناطق الثوار، 
وبعد كل معركة تقوم بسَ��وق األس��رى لديها 
وتتفن��ن بقتله��م، بالرص��اص ت��ارة، وبالذبح 
تارة أخرى، كل ذلك، والناس س��واء في مناطق 
س��يطرتها، أو في أي مكان آخر من س��وريا،  أو 
ف��ي مناطق أخرى من العال��م المتمدن، يقفون 
مش��دوهين غير مصدقي��ن, إذ ندر ف��ي تاريخ 
المنطق��ة والعال��م أن أب��دى تنظيم عس��كري 
ديني هذا القدر من القسوة والدموية مهما كان 

المتغير التاريخي.
وخ��ال األس��ابيع الماضية، عادت مش��اهد 
القت��ل بش��كل كبي��ر إل��ى الواجهة، بع��د قيام 
تنظيم "الدولة اإلس��امية" بارتكاب مذابح في 
ريف دير ال��زور، ثم وبعد تقدم التنظيم باتجاه 
ريف حلب الشمالي، قام بإعدامات في "الراعي" 
قبل أسابيع، وبأخترين وتركمان بارح منذ أيام، 
فكيف ينظر الن��اس إلى هذه األفعال، خصوصا 
في مناطق س��يطرتها داخل األراضي السورية، 
وما الدوافع التي يعتقدون بأنها يمكن أن تكمن 

وراء هذا النوع من السلوك اإلجرامي.
الطبي��ب )محم��ود. م(، رأى أن م��ا اعتبرها 
"الدول��ة اإلس��امية" تريد أن تثب��ت حكمها، فا 
بأس ب�"القليل من الشدة اليوم، لتحقيق الحكم 

اإلسامي على منهاج النبوة".
محمد، وهو مدرس، أوضح لنا على النقيض 
م��ن ذل��ك، أن كل ما تقوم ب��ه داعش ما هو إال 
بهدف تمزيق س��وريا تمهيدا لتقسيمها، وتنفيذ 
سياس��ات إيران في "محاربة وقتل المس��لمين، 
داعش هي با ش��ك صناعة مخابراتية إيرانية 
أس��دية، قام��ت بقت��ل خي��رة المقاتلي��ن ممن 
عج��ز النظام عن قتله��م، وقدمت أفضل خدمة 
للنظ��ام، إذ م��اذا كان بوس��عها أن تق��دم أكث��ر 
من تحوي��ل الثورة إلى مس��ألة إرهاب في نظر 
العال��م، حتى أصبح الس��وريون اليوم، يبحثون 
عن منفى يحميهم، بأكثر من بحثهم عن وطن 

حقيقي يشيدون فيه مستقبا ألبنائهم.
لكن أكثر ما يثير الحنق والغضب واالستياء 
ب��رأي س��مير، وه��و طال��ب جامع��ي، وحش��ية 
المس��لمين  "قت��ل  معارضي��ه.  م��ع  التنظي��م 
بوحش��ية والتمثيل بهم، ولع��ب الكرة برؤوس 

المجاهدين الذي��ن كان لهم الفضل في تحرير 
مناطقنا من نظام األس��د، ه��ذا يؤلمني كثيرًا، 
ويؤلمن��ي بصراح��ة أن أرى تونس��يا أو مصريا 
أو شيش��انيا يقتل المجاه��د الذي حرر قرانا من 

نظام األسد.
التآم��ر الغرب��ي، ب��رأي آخرين، ه��و جوهر 
المشكلة. عادل يضيف: "الغرب يستخدم داعش 
لتمكينه��ا من المنطقة كله��ا، وذلك بإعطائهم 
األوامر للمالكي لسحب جنوده، وترك أسلحتهم 
لداع��ش، والتي بدورها اس��تخدمتها الحقا كما 
تبي��ن لنا جميع��ا، لتنفي��ذ عملي��ات القتل بحق 
المجاهدي��ن ف��ي س��وريا ومص��ادرة انتصارات 
الثوار في س��وريا، ش��وهت داعش اإلسام في 
نظ��ر العالم كل��ه، وذلك بنش��ر مقاط��ع الذبح 
والصل��ب وغيره��ا م��ن الفظائع"، وتاب��ع قائا: 
"نظ��رة العالم للدين اإلس��امي تأثرت بس��بب 
رعون��ة وغل��و داع��ش، بتن��ا جميعن��ا مداني��ن 

ومتهمين بالدموية".
م��ن وجهة نظر أخرى، هناك من يستس��يغ 
قس��وة التنظيم، تجاه الجن��ود النظاميين الذين 
ق��د يقعون ف��ي قبضته، س��واء في س��وريا أو 
الع��راق, ف� محمد خير، وهو من مواطني مدينة 
الرقة الخاضعة لس��يطرة التنظي��م، قال لنا إنه 
يؤيد أعم��ال عناص��ر تنظيم الدول��ة، إذا كانت 
موجهة "ضد من قتل أطفال الحولة بالسكاكين، 
نؤيده��ا إن كان��ت لبث الرعب ف��ي قلوب القتلة 
من النظام وميلش��ياته الش��يعية، ولكن القتل 
بهذه الطرق بحق المس��لمين الموحدين، الذين 
س��اهموا بتحرير هذه المناطق من نظام األسد 
هو األمر الذي ال يمك��ن نقبله وال يمكن لعاقل 

أن يتقبله".
خ��ال جولتن��ا االس��تطاعية، عكفنا على 
استنطاق مختلف شرائح المجتمع. حسان، وهو 
صاحب محل تجاري في أحد األسواق الرئيسية، 
اعتب��ر أن "الس��وري أصب��ح بين محرقة األس��د 
ونظام��ه الطائف��ي ال��ذي يقت��ل عل��ى الهوية، 
ونظام الدولة اإلسامية المتشدد، والذي يعالج 
القضاي��ا عل��ى هواه، ك��ي يص��ل لتثبيت حكم 
أب��دي، وم��ا عمليات القت��ل الت��ي ينفذها بحق 
الجي��ش الح��ر إال لترهيب الناس ك��ي يخضعوا 

لقوانينهم دون تردد"، وأضاف: "الدولة وبش��ار 
اجتمع��وا عل��ى إنهاء الث��ورة، وس��يخرجون من 
بادنا بعد أن يضمنوا نجاح األس��د في استعادة 
السيطرة على كامل األرض السورية، أعتقد أن 
هذا س��يصير أسهل بعد تنفير الناس من الدين 
اإلس��امي، وال يفع��ل ه��ذه األفع��ال إال الحاقد 

على اإلسام والمسلمين".
مس��ألة تنفيذ الش��رع، بالفهم الذي يحمله 
التنظيم، لربما هي الدافع األول الذي قد يسارَع 
إلى ربطه بس��لوكها، لكن محم��د المدرس في 
إح��دى ثانويات الرق��ة، رأى أن ف��ي األمر تجنيا 
أصب��ح ملحوظًا. "ما تقوم به الدولة اإلس��امية 
م��ن تنفيذ الش��رع، ال يناس��ب كثيري��ن يقفون 
موقفا استلهاميا تجاه الغرب ويعتبرونه مشعل 
حضارة، هؤالء يش��اركون الغرب عداءهم تجاه 
اإلسام، لذلك يعتبرون قتال المرتدين جريمة، 
م��ع أن قت��ال المرتدي��ن واج��ب، الدول��ة فتحت 
باب االس��تتابة أم��ام الناس، ول��م تحنث بعهد، 
وقوانينها تنفذ على جنودها قبل غيرهم، فقد 
رجمت أحد جنودها ف��ي الميادين في دير الزور 
ألنه اغتصب فتاة، وغطى إعام التنظيم حادثة 

الرجم قبل غيرهم".
س��عيد، الطال��ب الجامع��ي المتوق��ف ع��ن 
الدراس��ة حاليا بس��بب إغاق جامعته، والمقيم 
ف��ي الرقة، حمّ��ل من جهته الفصائ��ل الثورية 
بع��ض المس��ؤولية. "ما أنهى الث��ورة إال إخوتنا 
بالمنه��ج، وإخوتن��ا ق��د بغ��وا علين��ا، وجمي��ع 
الفصائ��ل تتحمل تم��دد داعش س��واء باإلدارة 
الس��يئة للمناطق قبل س��يطرة داعش أو بعدم 
محاربته��م بالش��كل الذي يح��ول دون دخولهم 
مناطق الثوار، وأصحاب أنصاف الحلول هم من 
يصفق��ون لألق��وى دومًا، وهذا م��ن ثبّت حكم 
داعش وأعطاهم الغط��اء لينفذوا ما يحلو لهم 

بحق الناس دون أن يكون هناك من يردعهم".
وأك��د عم��رو وهو طال��ب جامع��ي آخر من 
س��كان المدينة، أن هذه التصرفات التي تتتالى 
كلما س��يطر التنظيم على منطق��ة جديدة "لم 
يفعله��ا إال التتار والمغول الذين كانوا يعتمدون 
عل��ى الترهيب لبس��ط الس��يطرة، ويجب على 
الثوار الذين خرجوا ضد بش��ار األسد أن يخرجوا 

. . 
ت 

قا
قي

تح

جمازر "الدولة" يف عيون "رعاياها"
  الرقة – ناصر المحمود

إقامة حد السرقة في الرقة
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ضد تنظي��م الدولة الباغي وأس��اليبه البربرية، 

هذا أساسي في مسألة تحرر السوريين".
وللعناص��ر األجان��ب المنضوي��ن تحت راية 
التنظيم، حصة من اإلشكال الكامن في طبيعة 
القسوة التي تحكم عاقة التنظيم بالمجتمعات 
المحلي��ة، حي��ث أكد أب��و عدنان، أح��د مواطني 
الرق��ة، أن "المهاجري��ن م��ن عناص��ر الدول��ة ال 
يمكنه��م أن يفهموا طبيعة الس��وريين، وأغلب 
عناصرها األنصار هم ش��بيحة س��ابقون، كانوا 
يؤي��دون النظام األس��دي، باإلضافة إلى ش��باب 
صغ��ار معبئين عقائدي��ا ومش��حونين عاطفيًا،  
لذل��ك ال يج��دون صعوبة ف��ي ممارس��ة القتل 
به��ذه الطريقة، وه��م ال يفهون معن��ى الثورة 
أو الحرية، وال يقدرون دماء ش��هدائنا التي روت 

األرض لتحريرها من نظام األسد".
وب��رأي أحم��د المقاتل الس��ابق في الجيش 
الحر، يتحم��ل أهالي المناط��ق الخاضعة لنفوذ 
التنظيم أنفس��هم، المس��ؤولية في م��ا آل إليه 
الموقف "ألننا لم نعتمد على أنفس��نا، وس��محنا 
للغريب أن يش��اركنا بحل قضيتنا، إلى أن اعتبر 
نفس��ه ش��ريكا بالقضي��ة، وحولها م��ن قضية 
وط��ن لقضية أمة وإس��ام، ويتحم��ل التنظيم 
كذلك المس��ؤولية، باس��تقباله لكل من ينتسب 
له دون البحث عن دوافعه، سواء من المهاجرين 
الذي��ن كثير منه��م مرتزق��ة، قدموا إلين��ا بحثًا 
عن مال وس��لطة، أو األنصار الذين كانت نسبة 
كبي��رة منه��م ف��ي الماض��ي لصوص��ا انضموا 
للتنظيم ليحموا أنفس��هم، ومعظم المنتسبين 
هم جاهلون بالدي��ن، وال يعرفون من الدين إال 
التكفي��ر، ويس��مون النبي محم��دا عليه الصاة 
القت��ال" وأردف محدِّثن��ا  والس��ام، الضح��وك 
قائا: "أصبحت منطقتنا أكبر مجمع للمشوهين 
فكريًا، وش��ذاذ اآلفاق والمرضى النفسيين، هذا 

يحدث فعا".
ويش��دد المحامي عبد اهلل، والذي نشط في 
الفترة األولى من الثورة ف��ي المجال الحقوقي، 
عل��ى أن "أس��لمة الث��ورة ه��ي م��ن جلب��ت لن��ا 
هؤالء األش��خاص، وقيادة تنظي��م الدولة أعمت 
عي��ون عناصرها، وكان��ت تجذبهم بتش��ددها، 
واس��تخدمتهم للوص��ول لس��لطتها. كان الدين 
واجهة لسلطة تحكم باسمه، والعناصر وقودها، 
وما يفعل��ه العناصر لم يك��ن إال ترجمة حرفية 
لألف��كار المدسوس��ة بعناية ف��ي عقولهم، من 

قبل قيادتهم الباقية وقيد التمدد!".
وأوض��ح عيس��ى، الم��درس ف��ي ثانوي��ات 
المدين��ة، أن "دول��ة الض��ال والظل��م ال تدوم، 
فم��ن يبني دولته على جماج��م المجاهدين، لن 
يدوم حكم��ه، ومن يقدم قتال المس��لمين على 
قت��ال الع��دو الصائل ل��ن يبني دولة اإلس��ام، 
وجود داعش بطريقتها هذه قد قس��مت اإلقليم 
السني، وجعلتنا نحارب بعضنا، والنظام هو آخر 
همنا"، وأضاف: "س��يطرة داع��ش رغبة إقليمية 
ودولية، حت��ى وإن اس��تطاعت الفصائل صدها 
عن مناطقها، فهي ستعاود الهجوم مرة أخرى".

وش��رح عبدالباس��ط، أح��د المعمري��ن في 
المدين��ة، أن ما تق��وم به الدولة اإلس��امية "له 
أصل ف��ي الدين"، لكن المش��كلة في التطبيق. 
"ليس بالش��كل ه��ذا يطبَّ��ق الدي��ن، ومقاتلو 
تنظيم الدولة شرسون في القتال، ولكن لديهم 
بع��ض الغلو، وهذا الذي يقف حائًا دون مبايعة 

الناس لهم في رأيي". 
وبي��ن أن التنظي��م يقت��ل ألج��ل القت��ل، أو 
وجه��ة النظ��ر األخ��رى القائل��ة ب��أن التنظيم ال 
يفع��ل إال تطبيق أح��كام ديني��ة تعطلت ألزمان 
طويلة، يبقى ثابتا أن مواجهة ثقافة عنفية بهذا 
االنفات والرغبة في المزيد من العنف، ال يمكن 
أن تجابَه إال بموقف نقدي واع وحاسم، هي إذن 
مواجه��ة مع الذات ومع اآلخر، ومضيٌّ إلى األمام 
في مسيرة استرداد القرار والشرعية إلى الناس، 

وتركهم يسيّرون حياتهم وفقا لمصالحهم.
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قا
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لهذه الأ�صباب �صقطت مدينة دير الزور 

بيد "داع�ص"!
  دمشق – أنليل فارس

س��قطت محافظة دي��ر الزور بي��د "تنظيم 
الدول��ة اإلس��امية - داع��ش"، وخرج��ت منه��ا 
المعتدل��ة  المس��لحة  المعارض��ة  فصائ��ل 
واإلس��امية، أو بايعتها، لتصبح داعش الطرف 
األوحد المس��يطر، بش��كل متس��ارع، ما يطرح 

أسئلة كثيرة حول هذا السقوط. 
"س��وريتنا" التقت الضابط أبو وس��ام، أحد 
ضباط الجيش الحر من دير الزور، ونتكتم على 
اس��مه الصريح ألس��باب أمنية، وقال لها "عقب 
إخ��راج النظام من دير ال��زور، لم نكن ندرك أن 
المنطقة مفتوحة عل��ى كل الخيارات، وتفاجئنا 
أن الفوض��ى دب��ت ف��ي المنطق��ة، وأصبح��ت 
العشائرية والجماعات المتشددة تلعب دورا أكبر 
في المجتمع، وسرعان ما استقطبت التنظيمات 
المتشددة خيرة المقاتلين، الذين يملكون الفكر 

اإلسامي المتطرف".
وتابع "كما س��يطروا على الم��وارد المادية 
ف��ي المحافظ��ة وخاص��ة النف��ط، م��ا جعله��م 
يمتلك��ون تموي��ا ذاتيا، فأصبح لديه��م القدرة 
على العمل في مجال المس��اعدات اإلنسانية ما 
أكس��بهم قبوال ش��عبيا، إضافة إل��ى دفع رواتب 

عناصرهم".
ولف��ت إلى أنهم "ف��ي الجيش الحر لم يكن 
له��م ف��ي تلك األثن��اء تحصي��ن أمن��ي أو حتى 
عس��كري"، مضيفا "لم نكن منظمين بالمعنى 
الحقيق��ي للتنظي��م، كان يغل��ب علين��ا طاب��ع 
المجموع��ات المس��لحة ذات الطابع العش��ائري، 
وكل م��ا يتم يحكى عن��ه م��ن أركان ومجالس 
عس��كرية ه��و كذبة كبي��رة، وما األم��وال التي 

تدفع إال لشراء الوالءات".
للفك��ر  "المجتم��ع كان حاضن��ة  أن  وبي��ن 
اإلس��امي غير المتطرف، لكن المش��كلة اليوم 
أن اإلس��ام اليوج��د في��ه حال��ة وس��طية فإما 
إس��ام القت��ل أو إس��ام الكف��ر"، مضيف��ا أن 
"ه��ذه الحاضنة ذاتها كان��ت للجيش الحر، إال أن 
السذاجة الدينية والجهل المستشري بين الناس 
جعلهم يتورطون مع تنظيم الدولة اإلس��امية 

في العراق والشام-داعش".
وذك��ر أن "داع��ش تمت��از بعمله��ا المنظم 
والمؤسساتي، إضافة إلى قوتها االستخباراتيه، 

ودعمها لمقاتليها المادي والعسكري".
وقال "منذ أكثر من ع��ام بدأ تنظيم الدولة 
يقرصن اإلمدادات الغذائية والعسكرية للجيش 
الحر، ولم تبد أي جهة على مختلف المس��تويات 

م��ن الدول الداعمة وقي��ادة األركان إلى الكتائب 
المعارضة أي اهتمام"، مضيفا "في حين تحول 
التسليح إلى حالة مرضية حيث قامت مجموعات 
باكتناز الساح، ويطلقون على أنفسهم الجيش 

الحر، في حين همهم األساسي جمع األموال".
وأض��اف ف��ي حي��ن "داع��ش مبني��ة عل��ى 
العقي��دة الديني��ة المتش��ددة، ويتعامل��ون م��ع 
المهاجرين الذين س��بق له��م القتال في أماكن 
أخ��رى م��ن العال��م"، ف��ي حي��ن "يعتب��رون أن 
الكتائب التي أعلن��ت التوبة أو المبايعة لداعش 
يطل��ق عليها مس��مى األنص��ار، وه��ي ترتكب 
الي��وم التج��اوزات باس��م الدولة، ف��ي حين من 
يرغب ف��ي االنتماء للدولة علي��ه أن يخضع إلى 
دورة شرعية وعس��كرية في الرقة، إضافة إلى 

جملة من الشروط الدقيقة".
وأع��اد التش��دد المتفش��ي إلى "الجه��ل وعدم 
الثقافة، حتى أنهم اليملكون أدنى مستويات الثقافة 
اإلسامية أو تفسير القرآن على أبسط حد"، مضيفا 
"كما أن الجهل هو ما س��بب المغاالة بالتش��دد وهم 
يحفظ��ون من القرآن الكريم آي��ات القصاص، دون 

أن يدركوا تفسيرها أو أسباب نزولها".
وذك��ر أن "الدول��ة اإلس��امية الي��وم تعمل 
على تنظيم المناطق التي تس��يطر عليها إداريا 
واقتصادي��ا، باالس��تعانة باختصاصيين ومنهم 
من يحمل ش��هادات عليا، كما يدعون اصطحاب 
االختصاصات لالتحاق بالتنظيم، وهم دقيقين 

في عملهم ومحاسبتهم".
ورأى أن "التشدد عمره قصير في محافظة 
الدير، ولكن الخوف هو من يسكت الناس، وفي 
ح��ال وجود ق��وة منظمة حقيقية ف��إن المجتمع 

ستتغير والءاته".
وعن األح��داث األخيرة ض��د تنظيم الدولة، 
قال إن "النظام ورط عشيرة الشعيطات بحربها 
ضد التنظيم، حيث رمى لهم منشورات تعدهم 
بالمس��اندة ض��د التنظي��م بالس��اح والدع��م 
الج��وي، لكنه لم يف بش��يء من ذل��ك"، ورغم 
التوج��ه الع��ام بي��ن الن��اس أن تنظي��م الدولة 
عميل��ة للنظ��ام، إال أن خ��وف المجموعات على 
نفسها، وخسارتها ساحها الذي سحبه التنظيم 
يمنعها من القيام بأي عمل مناهض للتنظيم".

وأعتب��ر أن "م��ا حدث مع الش��عيطات جعلها 
عبرة لكل من يفك��ر أن يقوم على التنظيم، أو 
يثق بالنظ��ام، رغم أنهم رفع��وا العلم االحمر، 

وهتفوا لبشار األسد".

داعش عند دخولها مدينة دير الزور
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نازحو حلب على اأطراف ال�صوارع وبني الركام
  حلب - عثمان إدلبي

مازالت األحياء الخاضعة لسيطرة النظام في 
حلب تس��تقبل يومي��ًا أعدادًا كبيرة م��ن النازحين 
الذي تركوا بيوتهم ف��ي األحياء المحررة هاربين 
من جحيم الموت ومن أزيز الطائرات المرعب ومن 
فت��ك البراميل باحثين عن مأوى يحميهم ويحمي 
أطفاله��م م��ن الموت، حرك��ة النزوح المس��تمرة 
باتج��اه األحي��اء الغربية م��ن حلب أزمة س��كانية 
كبيرة، فغالبية البيوت اليوم تسكنها عدة عائات، 
فالنازح��ون الذين لديهم أقارب أو معارف س��كنوا 
عنده��م أما الذين ل��م يجدوا م��ن يؤويهم بحثوا 
عن بيوت ليس��تأجروها ولكنهم صدموا باالرتفاع 
المخيف في أجارات البيوت بسبب األزمة السكانية 
الخانق��ة التي تعاني منها أحياء حلب الغربية، كما 
ترتفع أجارات البيوت بشكل اكبر في فترة الدوام 
الجامع��ي ك��ون البي��وت المعروض��ة لإليجار هي 
الم��ؤوى الوحيد للطاب الجامعيين بعد أن س��كن 

نازحون في المدينة الجامعية.

نازحون بال ماأوى
وج��د البعض في أزمة الس��كن الت��ي تعاني 
منه��ا األحي��اء الغربي��ة ف��ي حلب فرصة لكس��ب 
المال فيس��تغلون حاجة الناس برفعهم إليجارات 
البيوت التي يمتلكونها، فأسعار البيوت وإيجاراتها 
ب��دأت ترتف��ع منذ ب��دا حركة النزوح إل��ى مناطق 
النظام، فإيج��ارات البيوت تختلف من منطقة إلى 
أخ��رى، فالبيوت األكثر أجرا هي الواقعة في أحياء 
وس��ط المدينة كالميرديان والمحافظة والفرقان 
فالبي��ت المف��روش ذو الثاث غ��رف ال يقل أجارة 
عن 50000 ليرة، بينم��ا تتناقص إيجارات البيوت 
قلي��ا في األحي��اء المتطرفة كحي حل��ب الجديدة 
والحمداني��ة والس��ليمانية، ويقول لن��ا مروان "أنا 
نزح��ت من��ذ الي��وم األول الذي دخل في��ه الجيش 
الح��ر لح��ي الكاس��ة واس��تأجرت بيت��ا ف��ي حي 
الميرديان بعش��رة آالف، ومع مرور الوقت وازدياد 
حركة النزوح أزداد طمع صاحب البيت فأصبح في 
كل فت��رة زي��ادة اإليجار، حتى وصل إلى خمس��ة 
وعش��رين ألفا وه��ذا المبلغ هو أكث��ر من راتبي، 
ومنذ شهرين قال لي بأنه قد جاء إليه مستأجرون 
ويري��دون أن يدفع��وا له 45000 لكي يس��تأجروا 
البي��ت وطل��ب من��ي أن اخل��ي البيت أن ل��م يكن 
بقدرت��ي أن ادفع هذا المبلغ، فتركت البيت وعدت 
إلى بيتي في حي الكاسة النتظر براميل النظام 
التي سوف تقتلني أنا وأوالدي ولكي اترك صاحب 

البيت يجني المال ويربح" 
المدين��ة الجامعي��ة والم��دارس ه��م المأوى 
المجان��ي الوحي��د للنازحي��ن ولكن غرف الس��كن 
الجامع��ي وصف��وف الم��دارس ممتلئة من��ذ أكثر 
م��ن س��نتين، فالنازح��ون يش��تكون م��ن انعدام 
االهتم��ام من قب��ل الدولة وعدم س��عيها لتقديم 
مؤوى له��م، وتقول أم زهير "نزح��ت مع أطفالي 
م��ن حي الحيدرية ولجأت إلى مناطق النظام لكي 
ابحث عن مأوى فلم أجد أحدا يس��تقبلني وأصغر 
بي��ت أجاره 25000 وأنا ال ألمتلك نص هذا المبلغ 
والمدينة الجامعية ال تس��تقبل أال أهالي الشبيحة 

والمتطوعين في صفوف النظام"
مرارة النزوح وصعوب��ة العيش في الماجئ 
والم��دارس والمخيم��ات دفع��ت الكثي��ر النازحين 
إلى الس��كن ف��ي بيوت نص��ف مهدم��ة والعيش 
بين الركام، فالكثير من أحياء حلب التي أس��تطاع 
بالقذائ��ف  أن دمره��ا  أن يدخله��ا بع��د  النظ��ام 
والبرامي��ل كحي اإلذاع��ة وأجزاء م��ن حي صاح 
الدي��ن وأجزاء من حي س��يف الدولة واألش��رفية، 
هذه األحياء مليئة بالس��كان رغم الدمار الذي عم 

فيها، معظم المقيمون في هذه األحياء يس��كنون 
في بيوت ليس��ت له��م وال يعرفون م��ن أصحابها 
كون الكثير من الس��كان األصليين س��افرو خارج 
س��وريا أو ال يتج��رؤون عل��ى الع��ودة ألحيائه��م، 
ويقول أبو س��الم وه��و نازح من ح��ي الفردوس 
"نزح��ت م��ع عائلتي إل��ى مناطق النظ��ام وبقيت 
ش��هرا كاما مقيم��ا عند معارف��ي النازحين أيضا 
في السكن الجامعي والمدارس حتى وجد لي ابن 
عمي بيتا في صاح الدين لم يسكنه احد، وعندما 
أخ��ذت عائلتي وذهبنا للبيت تفاجئنا أن هذا البيت 
كان عبارة عن غرفتين ضمن بناء مهدم بالكامل 
نتيحه القصف، فسكنا في هذه الغرفتين وتأقلمنا 
على الدمار الذي يحيط بنا فحالنا كحال الكثيرين 

من النازحين الذي يعشون بين الخراب".

خيم داخل املدينة
تس��كن بعض العائات النازحة في حلب في 
خي��م صغي��رة وعش��وائية نصبوها ف��ي مناطق 
متطرف��ة في المدين��ة، فهناك الكثي��ر من الخيم 
نصب��ت عل��ى أط��راف المحل��ق وهن��اك نازحون 
نصبو خيم لهم في الحدائق الواقعة على إطراف 
المدين��ة والتي لم يعد يأت��ي إليها الناس، معظم 
ه��ذه الخي��م ال تحظ��ى بالرعاية ول��م تخدم من 
الدولة ال بالم��اء وال بالكهرباء وال بقنوات الصرف 
الصحي، ب��ل كافح الدولة ظاه��رة المخيمات في 
المدين��ة عن طري��ق مجل��س المدين��ة )البلدية( 
الذي يحاول باس��تمرار إزالة هذه الخيم، ولكنهم 
دائما يواجهون بردة فعل قوية من قبل النازحين 
الذي��ن يرفض��ون الخ��روج م��ن خيماته��م الت��ي 
تؤويه��م وتأوي أس��رهم، ويقول أب��و محمود "أنا 
أول شخص نصبت خيمة في الحديقة التي تحيط 
بالمحلق وبعد أن استقريت وتأكدت أن لن يمنعنا 
أح��د من نصب الخيم في ه��ذا المكان أتيت بأخي 
وعائلت��ه وبعد فترة أصبح الكثير من المش��ردين 
ينصب��ون خيم��ا بقربن��ا، فتفتحت عي��ون البلدية 
علين��ا وأصبح��وا ف��ي كل فت��رة يأت��ون ألينا لكي 
يزيلوا الخيم، فمن أستطاع منا تأمين واسطة من 
الش��بيحة غض��ت البلدية عنه نظره��ا ومن ليس 

لديه واسطة أزيلت خيمته أو أعطيت لغيره".
لم تع��د البيوت هي المكان الوحيد الذي يأوي 
النازحين في حلب، فبس��بب الكثافة السكنية التي 
أنتج��ت أزمة في الس��كن جعل بع��ض المحامين 
والمهندس��ين واألطباء الذين توقفت إعمالهم من 

مكاتبهم وعياداتهم بيوتا للسكن فالبعض منهم 
يس��عى لكس��ب المال وأخذ اإليجار م��ن النازحين 
والبعض اآلخر فضل أن يس��اعد ه��ؤالء النازحين 
ويؤويه��م بعد توقف عمله، وحتى بعض المحات 
التجاري��ة المتطرف��ة أصبحت مس��كونة من قبل 
بع��ض العائات النازحة، ويقول لن��ا الطبيب فؤاد 
"ف��ي الفترة األخيرة خف عملي بش��كل كبير وقل 
ع��دد المرضى الذي��ن يزورونني فأغلق��ت العيادة 
وأصبح��ت أبح��ث عن فرص��ة عمل خارج س��وريا، 
وبعد فترة اخبرني ح��ارس البناء الذي تقع ضمنه 
عيادتي بان مجموعة من الشبيحة تحاول االستياء 
على العيادة لكي يس��كنوا فيها، فقررت أن أعطي 
العي��ادة إلحدى العائ��ات النازحة لكي يس��كنوها 

ولكي يحافظوا عليها من سطو الشبيحة".

مكاتب الدوائر احلكومية �صكن للموظفني 
وعائالتهم

نتيجة ألزمة الس��كن وارتف��اع أجارات البيوت 
لج��أ الموظفين من أبن��اء المناط��ق المحررة إلى 
الس��كن ضمن دوائرهم الحكومي��ة التي يعملون 
فيها، فالكثير من الدوائر والمؤسس��ات الحكومية 
أصبحت مكاتبها ومستودعاتها سكننا للموظفين، 
ويق��ول الموظ��ف رياض وه��و من أبن��اء مدينة 
حريتان "حاولت أن أستأجر منزال مع بعض الشبان 
ولك��ن لم أتمكن بس��بب ارتفاع اإليج��ارات فكان 
علي أن ادفع نصف راتبي كأجار ش��هري للمنزل، 
فقررت أن أب��ات في الدائرة الت��ي أعمل بها كون 
مديرنا س��مح للموظفين أن يناموا في مكاتبهم، 
وأصبحت في نهاية كل ش��هر أس��افر يومين إلى 
حريت��ان لكي أرى اهلي ثم أع��ود إلى وظيفتي"، 
كما قام البعض م��ن الموظفين الذين نزحوا من 
بيوته��م بجلب عائاته��م وأس��كنوها معهم في 
إحدى الغرف أو المكاتب في المؤسس��ة الحكومية 
التي يعملون بها، فعندم��ا تدخل اليوم إلى إحدى 
الدوائ��ر الحكومية ترى أطفال يلعبون في ممرات 
ه��ذه الدوائ��ر وغس��يا منش��ورا عل��ى ش��رفات 
المكات��ب والفتات وضعة على بعض األبواب كتب 

عليها )مغلق ..هنا عائلة(.
يش��تكي الكثي��ر م��ن النازحي��ن م��ن انعدام 
االهتم��ام من قب��ل الدول��ة والجمعي��ات الخيرية 
بأحواله��م، فالمس��اعدات الت��ي تقدمه��ا الدول��ة 
والجمعيات تنحصر في المعونات الغذائية وبعض 
المنظف��ات، هناك مطالبات من قبل النازحين بأن 

نازحون في شوارع مدينة حلب | تموز 2014
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الالجئون ال�صوريون يف بلغاريا "كامل�صتجري من 
الرم�صاء بالنار"

  تركيا - مها الخضور
س��جل الاجئ��ون الس��وريون ع��ام 2013 أعلى نس��بة بين 
الناجين على ش��واطئ البحر األبيض المتوس��ط هربًا من الموت 
المحت��م في رحات حمل��ت لهم بعضًا من األمل في اس��تئناف ما 

تبقى لهم من حياة.
ومنذ اندالع أحدات العنف في س��وريا عام 2011 تم تسجيل 
123600 الجئ سوري في أوروبا منهم 104960 في دول االتحاد 
األوروب��ي حت��ى تاري��خ 22 حزي��ران 2014 ومن الض��روري لفت 
النظ��ر إلى أن خمس��ة دول فق��ط من بين دول االتح��اد األوروبي 
هي التي اس��تقبلت غالبية الاجئين الس��وريين بينما لم تس��جل 
باق��ي دول االتح��اد جميعها أكث��ر من 200 طلب لجوء لس��وريين 
اس��تطاعوا الوصول إليها. باإلضافة إلى ذلك ش��هدت بعض دول 
االتحاد األوروبي عبور أعداد ضخمة من الس��وريين باتجاه الدول 

التي تستطيع تأمين احتياجاتهم.
ولعل ما تش��هده الحدود البرية مع االتحاد األوروبي من سوء 
معامل��ة وامته��ان لكرامة الس��وريين ليس أرحم م��ن الموت في 
عرض البحر. فقد ش��هدت الحدود التركية-البلغارية تدفق اآلالف 
من السوريين والفلسطينيين الذين قرروا النزوح بشكل جماعي 
نح��و أوروب��ا، مما تس��بب بتش��تت بعض األس��ر وفق��دان بعض 
أفرادها في كثير من األحيان. فهؤالء يس��افرون ضمن مجموعات 
تضم عائ��ات بأكملها ولكن الطرق الوعرة التي يس��لكها مهربو 
البش��ر عبر غابة كثيفة في جبال س��تراندجا تدفعهم ألن يسلكوا 
طرقا مختلفة ومهلكة أحيانًا فيتيهون عن بعضهم كما ان خوفهم 
من الشرطة البلغارية، التي وردت الكثير من التقارير الدولية عن 
س��وء معاملتها لهؤالء الاجئين، يمكن أن يدفع بهم نحو طرق ال 

نجاة منها أحيانًا. 
فف��ي بع��ض التقاري��ر ورد أن الش��رطة البلغاري��ة ج��ردت 
الاجئين السوريين والفلس��طينيين من وثائقهم التي بحوزتهم 
وم��ن أموالهم وحت��ى هواتفه��م الخلوي��ة وتركتهم ف��ي العراء 
طالبة منه��م الركض نحو الحدود مع تركي��ا وتحت تهديد إطاق 
النار. وفي شهر تش��رين الثاني 2013 بعد ازدياد تدفق الاجئين 
الس��وريين إلى بلغاريا بش��كل ملحوظ أق��رت الحكومة البلغارية 
قوانين جدي��دة بخصوص الاجئين الذين يصل��ون إلى أراضيها، 
وعل��ى ضوء تلك القوانين اعتقلت 11606 ش��خصًا بتهمة العبور 
غي��ر الش��رعي ع��ام 2013 وقد س��جل وص��ول ع��دد المعتقلين 

السوريين من بين هؤالء إلى 6600 شخص. 
وذكر التقرير فرز 1500 ش��رطي إضاف��ي لمنطقة إيلهوفو 
البلغارية القريبة من الحدود التركية لبسط السيطرة ومنع تسلل 
الهاربين إل��ى بلغاريا. باإلضافة إلى بناء الج��دار الحديدي العازل 
بط��ول 30 كيلومت��ر على تلك الحدود وقد نجح��ت تلك اإلجراءات 
ف��ي تخفيض عدد الاجئين فبينما س��جل وصول 3600 ش��خص 
عبر تلك الحدود خال ش��هر تش��رين الثاني وحده عام 2013 لم 
تس��جل سوى 1514 حالة عبور بينهم %65 س��وريون اعتبارًا من 
ش��هر كان��ون الثان��ي 2014 حتى تاري��خ صدور التقري��ر في 22 

حزيران 2014.
ال ش��ك أن بلغاريا ليس��ت س��وى دولة صغي��رة ال يزيد عدد 
س��كانها عن 7،5 مليون نس��مة وهي واحدة من أفقر دول االتحاد 
األوروبي وليس��ت لديه��ا الطاقة الكافية لتحم��ل نفقات الاجئين 
الس��وريين الذين وصلوا إليها بس��بب صعوبة ط��رق الهروب عبر 

اليون��ان الت��ي س��بقتها ببناء الس��ياج الحديدي عل��ى حدودها مع 
تركي��ا بطول 10،5 كيلومترا. لكن كل ما تق��دم ال يبرر المعاملة 
الاإنس��انية التي يلقاها الاجئون الس��وريون ف��ي بلغاريا. حيث 
يت��م احتج��از المهاجري��ن وطالبي اللج��وء الوافدي��ن حديثا ممن 
لم يتقدموا بطلبات لجوء رس��مية في منش��أة مغلق��ة ويعاملون 
معامل��ة المجرمين المش��تبه فيهم ألنهم عب��روا الحدود بصورة 
غير قانونية مما دفع بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الاجئي��ن بوص��ف ه��ذه العملية بأنه��ا »صدمة إضافي��ة لضحايا 

العنف«. 
وبعد تسجيل اللجوء الذي قد يستغرق عامًا كامًا يتم نقلهم 
إلى مراكز استقبال مصممة على غرار المهاجع في ثكنات الجيش 
ويح��ق لهم التنقل ضمن تلك المراكز فقط إلى أن تبت الحكومة 
ف��ي طلبات لجوئهم. وبمج��رد تخيل تجهيزات تل��ك المراكز التي 
ال تصلح إلقامة البش��ر فيها نس��تطيع تقدير حج��م المعاناة التي 
يعيشها الاجئون الذين استطاعوا الوصول إلى بلغاريا. فالمباني 
قديم��ة جدا تف��وح منها روائح العفن وس��وء الخدم��ات كالنظافة 
والس��باكة وانقطاع المياه والكهرباء الدائمين. باإلضافة إلى عدد 
األس��رة القليل جدًا والذي ال يتناس��ب أبدًا مع عدد المهاجرين مما 
يجعلهم يفترش��ون أروقة تلك المراكز للنوم لي��ًا باإلضافة إلى 
قلة الطعام والمال )45دوالر شهريًا لطالب اللجوء( وقلة كل شيء 

سوى سوء المعاملة.
يتس��اءل الس��وريون عن أس��باب س��وء المعاملة في بلغاريا 
ويعزو بعضهم ذلك ألس��باب سياس��ية بحتة، حيث يشكل الحزب 
القوم��ي »أتاكا« وح��زب المعارضة الذي يتزعم��ه رئيس الوزراء 
السابق »بويكو بوريسوف« جبهة تواصل الضغط على الحكومة 
البلغاري��ة لمن��ع دخ��ول الس��وريين عب��ر حدوده��ا وترحي��ل من 
اس��تطاعوا الوصول وليس خافيًا عاقة هؤالء بنظام األس��د في 
س��وريا حتى أن بع��ض أعضاء هذي��ن الحزبين ال يت��رددون في 
ممارس��ات تش��بيحية ضد الاجئين الس��وريين من ش��تم وضرب 

فقط ألنهم ثاروا ضد بشار األسد.
بع��د عودتها من بلغاريا إلى تركيا اس��تقر المق��ام بآمنة. ع 
ف��ي مدين��ة كيليس التركي��ة رأيته��ا ومازالت عام��ات األغصان 
على وجهها كأنها وس��ما إلحدى قبائل إفريقيا وحين س��ألتها عن 
رحلتها الحزينة قالت: » كنا أربع عائات بأكملها اتفقنا مع المهرب 
عل��ى دف��ع مبلغ 1800 ي��ورو عن كل ف��رد فينا بع��د وصولنا إلى 
مدينة صوفي��ا البلغارية، وبدأت الرحلة برك��وب باص من مدينة 
إس��طنبول التركي��ة صوب منطق��ة ادرنا ومن هناك ب��دأت رحلة 
العذاب في غابات كثيفة جدًا، كنا نمشي طوال الليل ونختبئ في 

النهار وحين نتعب كثيرًا نرتاح فوق األشجار وكأننا خفافيش. 
تعبنا وتع��ب األطفال والمس��نين وعندما اقتربن��ا كثيرًا من 
النهاية فضحن��ا بكاء طفل جائع فأضاء رجال الش��رطة البلغارية 
مصابيحه��م واعتقلون��ا. ف��ي مرك��ز التحقي��ق ضرب��وا زوج��ي 
وأهانوني كم��ا أجبروني على خلع حجابي دون س��بب. وبعد عدة 
أيام بدون طعام أو أي مس��اعدة ترجى سلبوا منا كل ما نملك من 
أموال وهواتف ومص��اغ وحملونا في عربات صوب الحدود وهناك 
رموا بنا كمن يرمي بالقاذورات...إلى أن وجدتنا الشرطية التركية 

وحينها فقط عاد لي األمل بأن تبقى أسرتي على قيد الحياة«.

الجئون بيد البوليس البلغاري على الحدود مع تركيا

عل��ى الدول��ة أن تتكفل بس��كن 
الم��ؤوى  تؤم��ن  وأن  النازحي��ن 
له��م ولعائاتهم، ولحد اليوم لم 
تأخ��ذ الدول��ة أية إج��راءات بحق 
النازحي��ن والمنكوبي��ن من أبناء 
كان��ت  ب��ل  المح��ررة  المناط��ق 
بالن��ازح  تض��ر  إجراءاته��ا  كل 
كالمحاوالت اليومي��ة التي تقوم 
بها الدولة إلخ��راج النازحين من 
الس��كن الجامعي والمدارس كما 
تقوم البلدي��ة بإزالة الخيم التي 
تأوي الكثير من العائات النازحة، 
كم��ا يق��وم الناظ��م ف��ي حل��ب 
التي معظمها  مكافحة البسطات 
للنازحي��ن ال��ذي يؤمن��ون لقمة 
العيش ألطفالهم من خال هذه 
البس��طات، ويق��ول النازح محمد 
"أنا أش��عر أن الناظم ينتقم مننا 
لمجرد أننا من المناطق المحررة، 
فان��ا س��كنت بداية في الس��كن 
الجامعي وأخرجون��ي منه ألنني 
لس��ت متطوع��ا ضم��ن كتائ��ب 
النظام، وعندما نصبت خيمة في 
إح��دى الحدائق لكي أت��اوى فيها 
مع أس��رتي أتت البلدية وأزالتها، 
ناهيك ع��ن المعانات والذل التي 
نتع��رض ل��ه عندم��ا نري��د أخذ 
المعونات من الجمعيات التي هي 

تحت كنف النظام".

املكاتب العقارية اأكرب 
امل�صتفيدين 

أصبح��ت أزم��ة الس��كن في 
حلب تج��ارة لبعض الناس الذين 
النازحي��ن  مصائ��ب  يس��تغلون 
الذي��ن هدمت بيوته��م وهجروا 
وهرب��ا  القص��ف  بس��بب  منه��ا 
م��ن الم��وت، كما يعتب��ر أصحاب 
أكث��ر  م��ن  العقاري��ة  المكات��ب 
المس��تفيدين م��ن ه��ذه األزمة، 
فتكمن أرب��اح المكاتب العقارية 
م��ن  يأخذون��ه  الذي��ن  فالمبل��غ 
المس��تأجر فمن المتع��ارف عليه 
أن يأخ��ذ صاحب المكتب العقاري 
كان  كون��ه  كام��ل  ش��هر  أج��ار 
الوس��يط بين المستأجر وصاحب 
المنزل، كم��ا أن أصحاب المكاتب 
العقاري��ة ه��م المس��ئولون عن 
أج��ارات  ف��ي  الكبي��ر  االرتف��اع 
البيوت في حلب، يواجه النازحون 
ف��ي حل��ب صعوب��ة ف��ي إيج��اد 
بيوت لألحج��ار ويتهمون أصحاب 
المكات��ب العقاري��ة ف��ي منعهم 
من إس��تأجار البيوت، ويقول أبو 
هيثم "منذ أس��هر وأنا أبحث عن 
منزل لإليج��ار فكلم��ا ادخل إلى 
مكت��ب عق��اري يس��ألني صاحب 
ط��اب"  وال  "نازحي��ن  المكت��ب 
وعندم��ا أجيبه أننا نازحون يقول 
ل��ي ال يوجد عندي بيوت لإليجار، 
وف��ي أح��دى الم��رات صارحن��ي 
اح��د أصح��اب المكات��ب وقال لي 
أنن��ا نفض��ل أن نأج��ر الط��اب 
أكثر  الجامعيين ألنه��م يدفعون 
م��ن النازحي��ن وفت��رة أقامته��م 
تقتص��ر على عام دراس��ي واحد 
فمجرد خروجهم أنا أس��تطيع أن 
أأج��ر البيت م��ن جدي��د وأحصل 

على عمولة جديدة".
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ع��ام مر عل��ى جريمة العص��ر، الت��ي ارتكبها ال
النظام الس��وري بقصف غوطة دمش��ق باألسلحة 
الكيميائي��ة ف��ي 21 آب من الع��ام الماضي، والتي 
ذه��ب ضحيتها أكثر من 1500 ش��خص وعش��رات 
آالف المصابي��ن، أغلبه��م م��ن األطفال والنس��اء، 

نتيجة استنشاقهم لغاز السارين.
وألن الجريم��ة م��رت دون عق��اب، كغيره��ا من 
المج��ازر التي يرتكبه��ا يوميًا بالبرامي��ل المتفجرة، 
اس��تمر النظام في اس��تخدام الغازات الس��امة على 
ري��ف حلب، وحم��ص، وحماه، وإدل��ب، ودرعا، وريف 
دمش��ق، ولي��س آخرها المج��زرة الت��ي ارتكبها في 
جوب��ر ف��ي ذك��رى مج��زرة الغوط��ة، والت��ي ذهب 
ضحيتها خمسة شهداء وعشرات المصابين، وبعدها 
ضرب عربين بالغازات السامة، ما أدى إلى استشهاد 
ثاث��ة أش��خاص وجرح العش��رات، وعش��ية اإلعان 
عن تدمير الترس��انة الكيميائية السورية، وفي تحد 

صارخ لقرارات األمم المتحدة، وللقانون الدولي.
قتلن��ا  والعال��م  بالكيمي��اوي،  قتلن��ا  )بش��ار 
بصمته(، الفتة "تختزل القضية" رفعها الناشطون 
ف��ي الحمل��ة اإلعامية التي أطلقوها يوم الس��بت 
تح��ت اس��م "استنش��اق الم��وت"، لتذكي��ر العال��م 
بمج��زرة الكيمياوي، ف��ي عدد من ال��دول العربية 
ووقف��ات  اعتصام��ات،  حي��ث نظم��وا  واألجنبي��ة، 
رفعوا فيها صور وأس��ماء شهداء المجزرة، ونشروا 
بكثافة صور األطفال وضحايا اإلجرام، على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، مؤكدي��ن أنهم لن ينس��وا 
م��ا حدث، وأنهم يري��دون التذكير بأبش��ع الجرائم 
ضد اإلنس��انية في هذا العص��ر، والتي بقيت دون 
حس��اب، مع إقرار المجتم��ع الدولي ولجان التحقيق 
الدولي��ة، ومجلس األم��ن، بمس��ؤولية النظام عن 
الجريمة، إال أن أجهزة األمن األردنية ألغت الفعالية 
الت��ي نظمها الناش��طون لرفع لوح��ة تحتوي على 
50 ألف صورة ش��هيد، أمام السفارة السورية، في 
ذكرى ارتكاب مجزرة الغوطة، رغم حصولهم على 
ترخيص مس��بق، ما أثار اس��تياءهم بعد المجهود 
الذي بذلوه، لعدم علمهم باألس��باب الحقيقية وراء 

هذا القرار الظالم والمفاجئ، حسب قولهم.
يوم الموت با دماء، كان اليوم الذي اس��تفاق 
فيه أهالي الغوطة على هجوم بالصواريخ المحملة 
بمواد سامة، في ساعة ضمنت إصابة أو مقتل أكبر 
عدد ممكن من األش��خاص، ولج��أ النظام إلى هذا 
األسلوب في محاولة القتحام مناطق الغوطة، التي 
عجزت قواته عن اقتحامها، ألن القصف بالكيماوي 
تزامن م��ع قصف ش��ديد بمدافع الهاون والس��اح 
الثقيل، كم��ا عمد إثر ارتكاب المج��زرة إلى قصف 
المناط��ق ذاتها بالطي��ران، في الغوطة الش��رقية 

والمعضمية وجوبر.
الدكتورة خولة حسن الحديد، وثقت في تقرير 
شامل بعنوان "مجزرة الكيماوي وقيامة الغوطتين" 
أح��داث المجزرة بالتفصيل، مس��تندة على تقارير 
المنظمات والمراكز الحقوقية، والصحف والوسائل 
اإلعامية العربية والعالمية، وش��هادات الناشطين 
وش��هادات  الغوطتي��ن،  ف��ي  الطب��ي  والمكت��ب 
السياس��يين والحقوقيين، ومن ش��هادات حية بثت 
في فيديوهات، جاء في��ه: في الثانية والنصف بعد 
منتصف اللي��ل وفجر 21 آب2013، اس��تهدف عدد 
من الصواري��خ المحملة بمواد س��امة، مناطق في 
الغوطة الش��رقية، هي زملكا وعين ترما وعربين، 
وكذلك المعضمي��ة في الغوط��ة الغربية، وتحدث 
الناشطون والعس��كريون عن )29( صاروخًا محمًا 
بالمواد الس��امة، وذلك بعد أي��ام قليلة من وصول 
فري��ق مفش��ي األمم المتح��دة المُكّلف بالكش��ف 
عن اس��تعمال المواد الكيماوية ف�ي مدينة دمشق، 
وتس��ببت الحمل��ة ف��ي م��وت مئ��ات الس��كان في 

منازلهم، إثر تعرّضهم لإلصابة بغازات سامّة. 

وحس��ب رواي��ة الناش��طين واألهال��ي وع��دد 
من العس��كريين، فإن قوات من الل��واء 155 التابع 
لجي��ش النظام الس��وري، والمتمركزة في منطقة 
القلم��ون، قام��ت وابتداء م��ن الس��اعة 2:31 فجرًا 
بالتوقي��ت المحل��ي بإط��اق 16 صاروخ��ًا، وكانت 
هذه الصواريخ تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، 
وبع��د س��اعة م��ن ذل��ك س��قطت صواري��خ أخرى 
عل��ى الجهة الش��رقية من مدينة زملكا بدمش��ق، 
وف��ي 2:40 فجرًا اس��تهدف القصف بلدة عين ترما 
بصواري��خ أصابت منطقة الزينية، وبعد دقيقتين، 
ت��م إطاق 18 صاروخًا اس��تهدفت مناطق الغوطة 
الش��رقية بدمش��ق، فس��قط ص��اروخ بي��ن زملكا 
وعربين، واس��تمر إطاق الصواريخ حتى الس��اعة 
5:21 فجرًا، بس��قوط صاروخين، اس��تهدفا مدينة 
المعضمي��ة ف��ي الغوطة الغربية، وق��د بدأ وصول 
الحاالت إلى المستشفيات من الساعة 6:00 صباحًا.

وأفاد الش��هود أن مدين��ة المعضمية تعرضت 
لقصف بخمس��ة صواري��خ كيميائية عل��ى األحياء 
الس��كنية، في الس��اعة الخامس��ة والرب��ع صباحا، 
وأدت إل��ى س��قوط 50 ش��هيدا عل��ى األق��ل و300 
مص��اب باختناقات، وحاالتهم خطي��رة غالبهم من 
النس��اء واألطفال، وقد تم إغاق أتس��تراد دمشق 
القنيط��رة )األربعي��ن( ذهابا وإيابا، وش��وهد رتل 
عس��كري قادم من الحرس الجمه��وري مكون من 
عش��ر س��يارات دوش��كا ومدرع��ات، والعدي��د من 
الدبابات ومئات الجنود، ومئات القذائف والصواريخ 
الت��ي انهال��ت عل��ى المدينة م��ن الفرق��ة الرابعة 
ومط��ار الم��زة العس��كري، بمع��دل 40 قذيفة في 
الدقيقة، بينما كانت طائرات الميغ تقصف المدينة 
بستة غارات بصواريخ فراغية، وكانت االشتباكات 
ت��دور على جمي��ع محاور المدين��ة، وخاصة الجبهة 
الغربي��ة  والجبه��ة  األربعي��ن،  الش��مالية طري��ق 
الشياح، ولم يس��تطيع المشفى الميداني استقبال 
كل جرح��ى القص��ف، فأكثر م��ن 500 مصاب جاء 
دفع��ة واح��دة، م��ع نف��اد الم��واد الطبي��ة ونقص 
الكوادر، إضافة إل��ى مصابين بالقصف والكيماوي 
ل��م يك��ن قد ج��رى إس��عافهم بعد، بس��بب ش��دة 
القص��ف وعدم قدرة أي ش��خص على الس��ير في 
الشوارع، وبحس��ب التقارير فقد نجت مدينة داريا 
المجاورة للمعضمية، المحاصرة منذ أكثر من عام، 
من القصف بالكيماوي وتأثيره، نتيجة اتجاه الهواء 
يومها، وم��ن اإلحصائيات التي وردت في حينه من 
المعضمية، تبين إصابة أكثر من 800 شخص من 
األهال��ي بالغ��ازات الس��امة، استش��هد منهم 109 
أش��خاص، وكان العدد مرشحا لارتفاع، بعد مرور 

عدة أيام على ارتكاب المجزرة، وهذا ما كان فعا.
وعمد النظام إث��ر ارتكاب المجزرة، إلى قصف 
المناط��ق ذاته��ا بالطيران ف��ي الغوطة الش��رقية 
والمعضمي��ة وجوب��ر، وقطع الط��رق المؤدية إلى 
المناط��ق المس��تهدفة بالكيم��اوي، ومن��ع الدخول 
والخ��روج منه��ا، وال��زج بحش��ود عس��كرية تقوم 
بمح��اوالت اقتحام له��ذه المناطق، ول��م تتوجه أي 
سيارة إسعاف من المش��افي الحكومية إلى أي من 
المناطق المس��تهدفة، رغم حج��م اإلصابات، ولم 
يس��مح بإدخال أية أدوية أو مس��اعدات طبية، مما 

فاقم المأساة وزاد من عدد الضحايا.
وم��ا إن ب��دأت تتكش��ف بع��ض م��ن مام��ح 
المجزرة، حتى ظهرت للعيان كارثة إنسانية رهيبة 
ألم��ت بالمناط��ق الت��ي تعرضت للقص��ف، وكانت 
الكارثة األكبر في مدينة زملكا بحسب الناشطين، 
بس��بب العدد الضخم الذي أصيب بح��االت اإلغماء 
واالختناق، ومع كثرة عدد األطفال الذين س��قطوا 
ضحي��ة ذلك الغاز، وجميعهم من المدنيين، وكانت 
الجثث مرمية في الش��وارع، والن��اس عاجزين عن 
سحبها بس��بب ضغط الحاجة الكبير، وتزامن ذلك 
م��ع القصف المدفع��ي والجوي، وس��ادت حالة من 
الهل��ع واالرتب��اك بي��ن األهالي بع��د القصف الذي 

استهدف مناطقهم في كل من زملكا وعين ترما.
�صهادات النا�صطني والأطباء والأهايل:

الناشط مراد أبو بال، المسؤول اإلعامي في 
تنس��يقة مدينة زملكا، وكان أحد الناجين القائل، 
قال في ش��هادته المنش��ورة بأحد مراكز التوثيق: 
"ف��ي الس��اعة الثانية إال ربع صباح��ًا بتاريخ 21 آب 
يوم األربعاء، كنّا نقوم بإس��عاف المصابين، وتم 
إس��عاف حوالي 600 ش��خص إلى النقط��ة الطبية 
ف��ي زملكا، ف��ي النصف س��اعة األول��ى التي تلت 
القصف، ثم ن��زل صاروخ آخر ف��ي نفس المبنى، 
أدى إل��ى استش��هاد العديد م��ن المصابين ومعهم 
الطاقم الطبي بكامله، وحين كنا نس��اعد السكان 
المصابي��ن بالصعود إلى أعلى بناء النقطة الطبية 
الستنش��اق الهواء النظيف، سقط الصاروخ الثاني 
على المبنى نفس��ه وحصد عش��رات األرواح، وبلغ 
ع��دد الش��هداء 400 ف��ي ه��ذه النقط��ة وحده��ا، 
كما استش��هد ف��ي الي��وم األول للمج��زرة، العديد 
م��ن النش��طاء اإلعاميين العاملين في تنس��يقية 
زملكا، وف��ي اليوم التالي للمج��زرة تعرض مكتب 
التنس��يقية نفس��ه للقص��ف بالطي��ران الحرب��ي، 
بغارتي��ن جويتي��ن، إضاف��ة إل��ى القص��ف بمدافع 
الفوزدي��كا، مم��ا أح��دث دم��ارًا كامًا ف��ي المكتب 

عام على ق�صف غوطة دم�صق بالأ�صلحة الكيميائية
جرمية الع�صر م�صتمرة والقاتل مازال حرًا

مقبرة شهداء الكيماوي في حمورية بالغوطة الشرقية | عدسة سوريتنا
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اإلعام��ي، أمّ��ا بالنس��بة للطاق��م اإلعام��ي في 
تنس��يقية زملكا فقد استش��هدوا جميعًا، ولم يبق 

منهم غيري.
الناش��ط اإلعامي محمد الطيب، من الغوطة 
الشرقية في ريف دمش��ق، يقول بدوره إنه شاهد 
للمرة األولى في حياته، عشرات األطفال والنساء، 
الذين كان بعضهم قد توفي، في حين كان آخرون 
ينازع��ون في لحظاته��م األخيرة، بانتظ��ار الموت 
ال��ذي واجههم بع��د أن تنش��قوا الغازات الس��امة، 
وأش��ار إلى مش��اهد الفيديو الت��ي كان قد صورها 
خال تل��ك الليلة وفي األي��ام التالي��ة، عندما كان 
ف��ي صحب��ة اللجنة الدولية، للكش��ف عن الس��اح 
الكيميائ��ي، والت��ي رافقها خ��ال جوالته��ا. ماهر 
أيضا، الناش��ط اإلعام��ي الجوبران��ي، توجه عند 
سماعه عن المجزرة إلى عين ترما لتغطية الحدث. 
"بدأت األعراض بالظهور علي وأنا في طريقي إلى 
هن��اك، من ضيق بالتنفس وغباش��ة ف��ي الرؤية، 
وعند وصولي وج��دت العديد م��ن المصابين على 
قارع��ة الطريق، وف��ي المش��فى الميداني، وجدت 
1000 مصاب تقريب��ا. قام األطباء بإعطائي حقنة 
)أتروبين( وبدأت بالتحسن بعدها. الحظت أيضًا أّن 
العديد من األطباء والمس��عفين أصيبوا بالكيماوي 

نتيجة عدم توافر المعدات الازمة".
الناش��ط اإلعامي محمد العبداهلل، من مدينة 
سقبا قال في ش��هادته: "كنّا نقوم بدفن الشهداء 
بش��كل جماعي، م��ع االحتف��اظ بص��ور الضحايا، 
ومقاط��ع الفيديو لمن تس��نى لن��ا تصويره، وذلك 
بس��بب العدد الهائ��ل للضحايا. بلغ ع��دد مجهولي 
الهوي��ة 60 بالمئ��ة، وف��ي مش��فى اإلحس��ان في 
مدينة حمورية رأيت بعد عدة س��اعات من القصف 
142 جثة نس��بة األطفال فيها تفوق نسبة النساء 
والرج��ال، وأكث��ر من 300 مصاب ف��ي طابق واحد 

من المشفى".
الطبي��ة  والنق��اط  المس��عفون  كان  وبينم��ا 
يقومون بعملية إس��عاف المصابين والجرحى، كان 
النظام يقص��ف مناطق زملكا وعي��ن ترما وجوبر 
بش��كل مس��تمر وكثي��ف ووحش��ي جدًا، وس��قط 
س��بعة ش��هداء ف��ي مدين��ة عربين نتيج��ة قصف 
ق��وات النظام، يتابع محمد قائ��ا: "نحن في مكتب 
التنس��يقة نتعامل يومي��ًا مع 20 حال��ة لمواطنين 
فق��دوا أهلهم أو أقاربه��م أو أوالدهم وضاع مكان 

دفنهم ومنهم من اختفت أخباره بشكل كامل".
واستشهد وأصيب عدد كبير من الكادر الطبي، 
إم��ا بالقصف بالكيم��اوي أو بالقص��ف بالصواريخ 
واله��اون والقص��ف الجوي بطي��ران الميغ، وبعض 
المسعفين استشهدوا رغم أنّهم كانوا قد وضعوا 
الكمام��ات الواقي��ة، إاّل أن "الكمام��ات" وصلت إلى 
درجة اإلشباع بالغازات الكيماوية والسامة مما أدى 

إلى وفاتهم.
الطبي��ب ماج��د أبو عل��ي أحد أعض��اء المكتب 
الطبي الموحد في الغوطة الشرقية قال: "النقص 
الحاد ف��ي التجهيزات والمع��دات الطبية، والنقص 
الح��اد في ال��كادر الطبي المتخص��ص، إضافة إلى 
الحصار الخانق منذ عدة ش��هور، كانت من األسباب 
المباش��رة في عشرات حاالت الوفاة في ذلك اليوم، 
خاص��ة أّن حجم الهجوم وقوته كان مفاجئًا وتجاوز 
كل التوقع��ات، فكنا نش��اهد خال الس��اعات التي 
تلت القصف تواف��د اآلالف من الحاالت وخاصة من 
مدينت��ي زملكا وعي��ن ترما، على النق��اط الطبية 
األخرى المنتش��رة في الغوطة الش��رقية، وقد قال 
لي أحد النش��طاء، إنه وبس��بب ع��دم توافر الكادر 
الطب��ي، ج��رى في إح��دى النقاّط فرز ع��دة حاالت 
لمصابين مع الش��هداء، إاّل أنه��م الحظوا بعد عدة 
س��اعات تحرك الجث��ة وعودة الش��هيد للحياة، كان 
هنالك 22 ش��هيدًا س��قطوا معا، وكان يمكن إنقاذ 
حياته��م، في ح��ال توف��رت األس��رّة والتجهيزات. 
كان ع��دد الذي��ن يحتاجون إل��ى العناية المش��ددة 
98 مصاب��ًا، وكان ع��دد م��ن اس��تطعنا إدخاله إلى 
غرف��ة العناية فق��ط 36، وعند االنتهاء اكتش��فنا 
وف��اة 22 ش��خصًا كان يمك��ن إنقاذهم، علم��ًا أّن 
التجهي��زات الطبية كانت موجودة. كنّا قد طلبناها 
من إحدى الجه��ات المانحة بتاريخ 22-6-2013 إاّل 
أنّها وصلت في الس��اعة العاش��رة مس��اًء من يوم 

المجزرة، أي بعد وفاة مئات المصابين.
ويضي��ف ماج��د أبو عل��ي: "عندما كنّ��ا نعالج 
المصابين في النقطة الطبية بدوما، وصلتنا عائلة 
كاملة مؤلفة من خمس��ة أش��خاص، أب وأم وابنة 
وولدان، حسبما أكدّ المسعفون، الحقًا عثرنا على 
الطفل��ة وأحد األخوين، أمّا األب واألم واالبن اآلخر 
فلم نع��رف عنهم ش��يئًا، فق��د فقدناهم بش��كل 
كامل، وذلك نتيجة الفوض��ى الكبيرة التي رافقت 
الس��اعات األولى م��ن جلب المصابي��ن من مناطق 
زمل��كا وعين ترم��ا، وكنا أثن��اء العاج واإلس��عاف 
ننتق��ي األطف��ال وكان��ت له��م األولي��ة، فعند بدء 
قدوم اإلصابات قمنا بإخاء قسم العناية المشددة 
من الجرحى باستثناء ثاث حاالت خطرة جدًا، وكان 
عدد األس��رة الموجودة 26 س��ريرًا وعدد الذين تمّ 
ادخاله��م 36 مصاب��ًا، أي بزي��ادة 10 مصابين تمّ 
افت��راش األرض لهم في غرف��ة العناية، وكان كل 
ذلك يتمّ بحس��ب درج��ة خطورة الحال��ة، مما أدى 
إل��ى ضياع العدي��د من األطفال ع��ن آبائهم، حيث 
ل��م يكن باإلمكان أب��دًا التمييز بي��ن المصابين إاّل 
بحس��ب درجة خطورة الحالة، وقد اس��تقبلنا فقط 
في نقطة دوما الطبية 425 حالة توفي منهم 65.

أحد المس��عفين في نقط��ة الخوالني الطبية 
في حمورية قال: "أثناء قيام فريقنا باإلس��عاف من 
المنازل، كان المس��عفون يضطرون لترك الشهداء 
في بيوته��م ويحضرون فقط األحي��اء المصابين، 
لكثرة الحاالت وللتمكن م��ن إنقاذ الناس. جميع ما 
صادفن��اه من حيوانات أثناء عمليات اإلس��عاف كان 
ميتا ف��ي الطرقات"، وأفاد مُس��عف آخر من نقطة 
عربين الطبي��ة، بأن العديد من المنازل يوجد فيها 

شهداء لم يتم نقلهم. 
ف��ي حمورية أصيب ثمانية م��ن أفراد الطاقم 
الطبي واإلس��عافي، وفي نقط��ة الخوالني الطبية 
قال أحد اإلداريين: "كان الطاقم اإلس��عافي يصاب 
بالوهن ويفقد القدرة على االستمرار بعد جولتين 
من اإلسعاف، بس��بب عدم وجود أقنعة، اضطررنا 
إلى اس��تعمال كمامات عادية مصنوعة من القطن 
مضاف��ا لها الخ��ل ال��ذي أعطانا إي��اه األهالي، في 

محاولة لتفادي اإلصابة قدر اإلمكان".
الطبي��ة  النق��اط  ف��ي  العاملي��ن  كل  وأش��ار 
بالغوط��ة، إل��ى أن األع��راض الت��ي ظه��رت على 
المصابين تتلخص باإلقياء، س��يان اللعاب بشكل 
رغوي، الهياج الشديد، الحدقات الدبوسية، احمرار 
العينين، الزلة تنفسية، اختاجات األعصاب، توقف 
التنفس والقلب، خروج دماء من األنف والفم، وفي 

بعض الحاالت الهلوسة وفقدان الذاكرة الجزئي.
وأكد أحد األطب��اء في نقطة طبية بعربين أن 
األع��راض التي رآه��ا، هي لغاز يؤث��ر على الجهاز 
العصبي، وأهمها )الرمح العصبي النخاعي المنشأ، 
والرقرق��ة، والزل��ة التنفس��ية، وتوق��ف التنف��س 
والقل��ب(، وكان الفارق الزمني بي��ن القصف وبدء 

األعراض نحو نصف دقيقة فقط، لذلك في العديد 
م��ن الحاالت ل��م يتمكن المصابون م��ن التحرك أو 

الهرب، وماتوا في مكانهم.
ي��وم القيام��ة. كان ذل��ك ه��و الوص��ف الذي 
اس��تخدمه العدي��د م��ن الش��هود واألهال��ي لهول 
م��ا رأوه وعاش��وه، حي��ث اس��تفاقوا عل��ى الصراخ 
"ضربوا كيمياوي"، وانتش��روا على غير هدى وهم 

يتساقطون من الغاز أو القذائف.
وفي شهادة للناشطة الحقوقية رزان زيتونة، 
المخطوف��ة مع فريق عملها في دوما، نُش��رت في 
ع��دد من وس��ائل اإلعام ج��اء: "إلى جان��ب إحدى 
النق��اط الطبي��ة وقف ش��خص وهو يبك��ي ويلوح 
بيديه. قال إنه أس��عف ثاث س��يدات إلى المشفى، 
في الطريق وبس��بب االس��تعجال واالرتباك دهس 
ش��خصا فقتل��ه، وعندما وصل إلى المش��فى ركن 
ش��احنته الصغيرة أمامه��ا بانتظ��ار أن يبت بأمره 
بخص��وص الش��خص الذي ده��س، وبع��د دقائق 
أغ��ارت طائ��رة الميغ واخت��ارت النقط��ة التي تقف 
فيها الشاحنة فأحالتها ركاما. من يمكن أن تحصل 
معه أحداث مماثلة خال س��اعات قليلة من حياته، 
ويبق��ى على إيمانه ب��أن الدنيا ليس��ت على أبواب 

القيامة؟".
وج��اء في ش��هادة أخ��رى ألح��د العس��كريين 
العاملي��ن ف��ي المنطق��ة: "أرجح أن يك��ون مصدر 
الصواري��خ قصي��رة الم��دى الت��ي قصف��ت بعض 
مناط��ق الغوط��ة ه��ي "القاب��ون" وتحدي��دًا م��ن 
أماك��ن تمرك��ز الوح��دات الخاص��ة الواقع��ة بي��ن 
جوب��ر والقاب��ون وبرزة، وه��ي منطقة يت��م منها 
إط��اق صواري��خ أرض أرض، وراجم��ات وهاون، 
وي��وم الضربة الكيميائية كن��ت في مكان عال في 
الغوطة الش��رقية، هناك أمر تكتمت عن تفاصيله 
حت��ى أتمكن من التحقق من مكان الصواريخ التي 
ش��اهدتها وصورته��ا"، وأض��اف: "الصواري��خ التي 
أطلق��ت ال تش��به صواري��خ الجي��ش الح��ر محلية 
الصنع، نحن نعلم صواريخنا ولون النار التي تخرج 
م��ن خلفها، ه��ذه الصواري��خ لها لون يش��به لون 

احتراق المغنيزيوم، أنا أعرف هذا اللون".
ش��هادة مهم��ة أخ��رى، لقي��ت ه��ي بالتحديد 
ص��دى دولي��ا. الناجي م��ن المجزرة والناش��ط من 
منطقة المعضمية قصي زكريا، أدلى بالعديد من 
الش��هادات في الواليات المتح��دة األميركية بهدف 
إط��اع ال��رأي العام عل��ى مجازر نظام األس��د في 
المعضمية، أثارت روايته غضب س��فير النظام في 
األمم المتحدة بشار الجعفري، حين فوجئ بوجوده 
ل��إلدالء بش��هادته في جلس��ة لمجل��س األمن بعد 

المجزرة.
ويتضم��ن تقري��ر ش��هادات حول جم��ع الجثث 
ودفنها في مقابر جماعي��ة، ورحلة األهالي للبحث 
عن المفقودين، حيث تعّذر على الكثير من األهالي 
إيجاد أبنائهم وذويهم بالس��رعة المطلوبة، بسبب 

غرافيتي في ذكرى المجزرة
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وضحك��ت.. حي��ن س��معت أن هجوم��ًا بس��اح 
كيماوي ش��ن علينا منذ قليل، كانت الواحدة والنصف 
لي��ًا، وأنا ف��ي البقالية أخطط لش��راء بعض الطعام 
حي��ن دخل رج��ل يرتدي بزة عس��كرية إل��ى المحل، 
م��ن جهازه الاس��لكي س��معنا النبأ، ضحك��ت... فقد 
اعت��دت خ��ال الس��نوات الماضية عل��ى الضحك عند 
سماع أي نبأ كارثي مماثل، هل هذا ما يسمى باآللية 
الدفاعية؟ أذكر أنني غادرت البقالية فارغ اليدين، في 
الش��ارع كان الجنون قد انتش��ر، انتف��ض الحي الذي 
أقطن فيه، فكرت... سأس��عل قليًا وأشم رائحة إذًا، 
كما في المرة التي ضربنا فيها بالكللور من أس��ابيع، 
كنت أسير حين وفجأة توقفت سيارة اإلسعاف أمامي، 
وش��دني إليها رفاقي في العمل التطوعي، وأصبحت 

ضمن مهمة إنقاذ عاجلة.
الظ��ام ش��ديد، والكثي��ر الكثي��ر م��ن س��يارات 
اإلس��عاف ت��روح وتج��يء، كأن��ه مش��هد م��ن فيل��م 
هولي��دي وجدت نفس��ي فيه فج��أة –قلت لنفس��ي- 
وصلن��ا إلى النقط��ة الطبية ووزعت علين��ا الكمامات 
المض��ادة للغاز، لم اس��تطع احتم��ال الكمامة، كانت 
تقطع نفسي، وعددها قليل أصًا فرفضت ارتدائها، 

سريعًا انطلقنا لنقل اإلصابات.
"نس��لك طري��ق عي��ن ترم��ا، الظ��ام دام��س، 
والرائحة الغريبة تزداد، رائحة ال تش��به شيئًا عرفته 
ف��ي حياتي، ال زلت غير قادر حتى اليوم على وصفها 
أو تش��بيهها بأي رائحة، انتبهنا لسيارة معطلة، رجل 
وامرأة فيها، الزوجة مغمى عليها والرجل واٍع، غسلنا 
وجهيهما بالماء وحملناهما إلى السيارة، تابعنا السير 
وهم��ا معنا، لم نس��تطع الوصول إل��ى النقطة التي 
كانت مقصدنا، إذ فوجئنا بسيارة إسعاف متوقفة في 
منتصف الطري��ق، كانت قد اصطدمت بالمنصف في 
طري��ق عودتها للنقطة الطبية، في الس��يارة ثمانية 
إصاب��ات، الجمي��ع مغمى عليه��م، كانوا مث��ل النيام 
تمامًا، نقلناهم لس��يارتنا التي اكتظت كثيرًا فقررنا 

العودة إلى النقطة الطبية.
بدأت أفكر: هل س��أموت؟ المنشفة المبللة التي 
اس��تخدمها ألتنف��س، لم تمن��ع عني أنف��ي الرائحة، 
أش��كال المصابين غريبة، أنا معتاد على نقل مصاب 
با ق��دم أو يد، تصالحت مع مش��هد ال��دم، لكن هذا 
جدي��د، ما هذا الش��عور؟ كن��ت أحدث نفس��ي إلى أن 

وصلنا إلى النقطة الطبية في دوما.
م��ا أن توق��ف الس��يارة حت��ى كان العم��ل ق��د 
ُقس��م، نحن المس��عفون في الس��يارة مهمتنا إنزال 
المصابي��ن، آخ��رون مهمتهم الغُس��ل، وفريق ثالث 
تول��ى الدفن، وأن��ا منهمك بالعمل ألقي��ت نظرة إلى 
داخ��ل بهو المش��فى، فتوقفت عن إن��زال المصابين 
وتجمد جس��دي للحظات، كان البهو ممتلئًا، جثث في 
كل مكان، رجال أطفال نس��اء، كبار وصغار، شاهدت 
مئ��ات الوج��وه البيض��اء المختنق��ة، عش��رات الجثث 
النائم��ة، مئات الضحايا الذين يتراكمون بس��ام في 

كل ج��زء م��ن بهو المش��فى، هنا عرف��ت أن الصباح 
سيحمل رقمًا مذهًا، بعد أيام، أدركنا أننا دفنا بعض 
المصابي��ن الذي��ن لم يكون��وا قد قضوا بع��د، كانت 
الفوضى والفزع والرعب ناهيك عن عدم االستعداد، 

مجااًل لتدب الفوضى فينا فتسيرنا فكانت.
غادرن��ا ف��ي عربة اإلس��عاف إل��ى نقطة ضربت 
بش��كل مباش��ر، أذكر أننا توقفا في الحي، نزلت من 
الس��يارة فش��اهدت رجًا في الظام يخبرني أن عدد 
المصابي��ن كبير ج��دًا هنا، ل��م أفهم جيدًا م��اذا كان 
يقص��د، مرّ م��ن جانبي وتابع طريقه، س��رت باتجاه 
أحد األبنية، الباب مغلق ففتحته، ش��اهدت أول جثة، 
ام��رأة كان��ت ق��د زحف��ت حتى رمقه��ا األخي��ر وهي 
تحاول الوص��ل إلى الباب الرئيس��ي، قتلها الغاز قبل 
س��نتيمترات م��ن هدفها األخير، لو كان��ت نجحت في 
الوصل وفتح الباب هل كانت س��تنجو؟ رفعت رأسي، 
باب الشقة في الطابق األول مغلق، إذا هي لم تخرج 
في هذه الشقة، كس��رنا الباب ودخلنا، صالون كبير، 
وعلى اليسار ممر لغرف النوم، دخلت أول غرفة، إنها 
غرفة األطفال، هذا طف��ل نائم، ركضت إليه حاولت 
إيقاظ��ه، هززت��ه، حملته، رفعته، ظ��ل نائمًا، أعدته 
للسرير وتوجهت إلى الغرفة الثانية، الزوجان، نائمان 
أيض��َا ولم تنفع معهما أي محاول��ة إليقاظهما، كانت 
الجثث في وضعيات النائم الطبيعية، با أي تش��نج أو 
حركة أخيرة، أو وضعية تنبئ عن مقاومة لو طفيفة 

لمفعول الغاز.
عل��ى طري��ق الع��ودة الثاني��ة إلى نقط��ة دوما 
الطبية، بدأت أشعر بالدوار، كان تأثير الغاز قد وصل 
رئت��ي، أذكر أن الس��ائق كان يقود بس��رعة جنونية، 
ولم أعد أذكر كيف وصل��ت النقطة الطبية، وال أعلم 
حتى اليوم كم هو عدد الحقن التي أعطيت لي، أذكر 

فقط أن اسمها "أتروبين". 
عند الثانية عش��رة صباحا تقريبًا أنقشع الرعب، 
وظهرت الكارث��ة، الجثث حولنا، والغ��از ال يزال طريًا 
ورطب��ًا، من لم يمت حتى اآلن ل��ن يموت اآلن؟ هكذا 
كن��ت أظ��ن إلى أن دخل��ت جامع��ًا مكتظ��ًا بالهاربين 
م��ن الريح الس��امة، عائ��ات متناقضة ف��ي الداخل، 
أب لم يتأث��ر بالغاز يحيط بأطفال��ه المصابين، يهدأ 
هذا ويش��فق عل��ى هذا، بجواره أب مص��اب وأطفاله 
يحيطون ب��ه، أب يراقب ابنته الوحيدة ويبتس��م لها، 
كان��ت عيناه تودعانها، ه��ي ال تدرك ما الذي ألم بها، 

وهو يعلم فيبتسم وياعبها.
توق��ف نق��ل الجث��ث وإحصائه��ا ودفنه��ا صباح 
الحادي والعشرين من آب، وصل رجل إلى حيث منزله 
ليجد أطفاله الثاثة قد قضوا وهم نيام، هو لم يكن 
ف��ي المنزل تلك الليل��ة، أمام جثثه��م بكى ثم وقف 
وق��ال، إنه لم يكن بينهم ألن��ه كان يبحث لهم طيلة 
اليوم السابق عن طعام، وحين لم يجد كان خجًا من 
أن يعود للمنزل ويتابع جوعهم، ثم ضحك، وغادرهم 

مثلما غادروه.

نق��ل الش��هداء والمصابي��ن إل��ى مختل��ف النقاط 
الطبي��ة في بلدات ومدن الغوطة، خاصة أن معظم 
الش��هداء قتلوا وهم ني��ام وج��رى إخراجهم بثياب 
نومه��م من غي��ر أوراق، ومع الحر الش��ديد لش��هر 
آب وعدم وجود كهرباء وثاج��ات لحفظ الجثامين، 
كان هن��اك اضطرار في العديد م��ن الحاالت لدفن 
الش��هداء المجهولي��ن قبل تع��رف ذويه��م عليهم 
ووداعهم، واألمر األكثر فظاعة هو انتشار إشاعات 
بي��ن بعض األهالي تق��ول إنه ربما تم دفن بعض 
الضحايا أحياء وهم في حالة غيبوبة، ما أثار الذعر.

من جانبه، ق��ال مدير عملي��ات منظمة )أطباء 
با حدود(، بارت جانس��نز: "قدّم لنا الطاقم الطبي 
العامل )في دمش��ق( معلوم��ات مفصلة بخصوص 
تدف��ق أع��داد كبي��رة م��ن المرضى عل��ى المرافق 
الصحية، وهم يعانون من أعراض مثل التش��نجات 
واللعاب الغزي��ر وتقلص حدقات العين، وتش��وش 

الرؤية وضيق التنفس".
بع��د أيام من المجزرة بدأ فريق خبراء أمميين، 
زي��ارة إل��ى مواقع القص��ف، ولم تفل��ح كل نداءات 
االس��تغاثة التي وجهت للفريق الموجود في دمشق 
خال ارتكاب المجزرة، في إحداث أي تأثير أو ضغط 
على النظام، أو القيام بأي محاولة إلنقاذ الناس، كما 
منعت سلطات النظام زيارة الفريق لمواقع المجزرة 
إال بعد أيام، واس��تطاع الفريق الحق��ا الوصول إلى 
جميع النقط، وحصل على مختلف األدلة والشهادات 

الحية من األطباء والعسكريين والمدنيين.
أنك��ر النظ��ام الس��وري ف��ي البداي��ة تعرض 
الغوط��ة للقص��ف الكيماوي، ث��م ما إن تكشّ��فت 
الحقائق، حتى بدأ بش��ن حملة إعامية وسياسية، 
تقودها وس��ائل إع��ام محلية وإقليمية وروس��ية، 
ليتبرأ من ارتكابها ويلصق التهمة بالمعارضة، وبلغ 
األمر ح��دود الس��خرية عندما تحدثت المستش��ارة 
اإلعامية للرئاس��ة بثينة ش��عبان عن أن من قتلوا 
ف��ي الغوطة، ه��م عائات خطفها المس��لحون من 
ق��رى الس��احل وج��اؤوا بهم إل��ى الغوط��ة وقاموا 
بتصفيتهم، في إش��ارة مبطن��ة للدوافع الطائفية، 
وأث��ارت المجزرة ردود فعل عربية ودولية واس��عة، 
أس��فرت عن التهديد بالتدخل العس��كري وتحريك 
الب��وارج الحربية باتجاه الس��واحل الس��ورية، لتتم 
تس��وية م��ع النظ��ام الس��وري بإيق��اف الضرب��ة 
العس��كرية مقاب��ل تس��ليمه مخزونه من الس��اح 
الكيم��اوي، وهذا ما تم، ف��ي جريمة أخرى يرتكبها 
العالم والمجتمع الدولي بحق السوريين والضحايا، 
وبق��ي مجرم الحرب طليقا رغ��م توفر كافة األدلة 
التي تدينه بارتكاب جريمة بحق اإلنسانية جمعاء.

الطبيب ياس��ر الش��امي عمل ف��ي فريق طبي 
لجمع األدلة من محيط المواقع التي ش��هدت قصف 
الغ��از، وأكد لصحيف��ة "القدس العربي" أنه س��لم 
عينات للفرنسيين بعد مفاوضات، مردِفا أن فرنسا 
اآلن تنكر اس��تامها للعينات. "لم نس��تطع بعد كل 
هذا العناء الحصول على نتائج تحليلها، وبعد مرور 
س��نة كاملة، بق��ي الموضوع قيد البح��ث لكن دون 
فائ��دة"، وأش��ار كذلك، إل��ى أنهم برحلته��م قاموا 
بتوفي��ر آالف الدوالرات على المخابرات الفرنس��ية، 
لدراس��ة عين��ات كيميائية ملتقطة حديث��ًا ومعرفة 
م��دى خطورته��ا، "فهم ال يأبه��ون لما فعل��ه الغاز 

بآالف السوريين".
وفي س��ياق التعلي��ق على الحادث��ة بعد أن أخذ 
األم��ر مداه في التغطية اإلعامي��ة، منظمة هيومن 
رايت��س ووت��ش، رأت أن العدالة م��ا زالت غائبة عن 
ضحايا الهجمات باألس��لحة الكيماوية على الغوطة، 
التي مثلت أكبر استخدام لهذه األسلحة منذ استخدام 
حكوم��ة العراق له��ا لاعتداء على األك��راد في عام 

1988، لكن أحدًا لم يخضع للمحاسبة حتى اآلن.
وبكلم��ات نديم حوري، نائ��ب المدير التنفيذي 
لقس��م الشرق األوس��ط وش��مال أفريقيا في بيان 
للمنظمة في الذكرى الس��نوية لمجزرة الكيمياوي: 
"رغم أهمي��ة إزالة الترس��انة الكيميائي��ة للنظام، 
إال أنها لن تقدم ش��يئًا لمئات الضحايا الذين قضوا 
قب��ل عام، وألقاربه��م، ولن يتس��نى إغاق قضية 
األسلحة الكيماوية في س��ورية إال بمحاسبة أولئك 
الذين أمروا بهجمات الغوط��ة ونفذوها، ووضعهم 

خلف القضبان".

ليلة تعاطي الأتروبني
  دمشق – عامر محمد
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الإيزيدية، موزاييك بالد ما بني النهرين

  ياسر مرزوق

ف��ي كتابه ج��دل الهويات يقول الباحث س��ليم 
مطر: "يمكن اعتبار اإليزيدية أش��به بقصر تاريخي 
مظه��ره إس��امي مزين بنق��وش عربي��ة وعبارات 
كردي��ة. لكن ل��و أزلنا ه��ذه األصب��اغ الخارجية عن 
الجدار الكتش��فنا تحتها طبقة من نقوش مسيحية 
بأيقونات ملونة وصلب��ان منحوتة. ولو تعمقنا اكثر 
بالحفري��ات الكتش��فنا طبق��ة ثالث��ة م��ن جداريات 
آشورية ورسومات آلهة النهرين وكتابات مسمارية. 
ولو تعمقنا في الحفريات س��نصل إلى أعماق تاريخ 
المنطقة وجذورها البدائي��ة المخفية. إن اإليزيدية 
م��ن بين الكل هي أقل الطوائف التي نجحت بإخفاء 
طبقاتها التاريخية، بحيث تبدو وكأنها موزاييك رائع 

للتراث الديني والقومي لباد مابين النهرين".
تع��رض  الماض��ي  الق��رن  امت��داد  عل��ى 
الموزايي��ك العراق��ي لطم��ٍس ممنه��ج وإضفاء 
لون أحادي على اللوحة، فمن تهجير اآلشوريين 
في العش��رينات إلى تهجير اليه��ود على دفعات 
حت��ى منتص��ف الق��رن، يلحقهم المس��يحيون 
والمندائيون، واليوم تح��ل اللعنة على الطائفة 
اإليزيدي��ة بجريم��ة إب��ادة جماعية تح��ت مرأى 
ومس��مع العال��م، تتصدره��ا داع��ش كفاع��ٍل 
للجريم��ة والمجتم��ع الدولي بأس��ره كش��ريكٍ 
فيها، ف��ي ملفن��ا اليوم ق��راءة لواق��ع الطائفة 
ومعتقدها وتاريخها وميزاتها االجتماعية، والتي 
تعام��ل معها اإلعام كخبٍر أو ضحيةٍ فقط دون 
النظر لما تملكه هذه الطائفة من إرث مشرقي 

وفلسفي وإنساني.

عن الإيزيدية 
ف��ي بقع��ةٍ صغي��رة ش��مالي العراق وس��وريا 
يتوزع أبن��اء الطائفة اإليزيدية التي تمحورت حولها 
ش��ائعات وأقاويل كثيرة منها الصادقة ومنها ما هو 
من بن��ات الخي��ال، وتنتم��ي الغالبي��ة العظمى من 
ه��ذه الطائفة إلى العنصر الك��ردي الغالب في تلك 
المنطقة، وتتركز في منطقة الشيخان شرق مدينة 
الموص��ل العراقية حيث توجد أه��م مراكز الطائفة 
السياس��ية والديني��ة مث��ل قري��ة باع��درى موطن 
أميرهم، وبعش��يقة وقبر الش��يخ عادي وهو أعظم 
مقاماته��م الديني��ة وباحزاني وغيره��ا، كما يوجد 
قس��م كبير منهم ف��ي جبل س��نجار وبعض القرى 

الواقعة على الحدود السورية العراقية التركية.
ويعد جبل س��نجار الواقع على الحدود السورية 
العراقية من أمنع معاقلهم، والذي لجأوا إليه تاريخيًا 
في زمن الش��دة واالضطه��اد، ويوجد قس��م منهم 
أيضًا في ديار بكر وماردين وجبل الطور وفي بعض 
المناطق المحيطة بمدينة حلب السورية مثل كلس 
وعنتاب وغيرها، وفي ما س��بق كانت نس��بة كبيرة 
منه��م توجد في المناطق األرمنية على الحدود بين 
تركيا وروسيا خاصًة في منطقتي قرص وإيرداران 

مدينة وتبليسي عاصمة جورجيا حاليًا.
والمعروف أن غالبية أتباع اإليزيدية يس��كنون 
ضواح��ي المدن والقرى ويعمل��ون في الزراعة لكن 
بعضهم ال يزال في طور البداوة حيث يتركزون في 
تجمع��ات قبلية ترتح��ل من مكان إلى آخر بحس��ب 

المواسم الرعوية وتسمى الكوجر.
واختلف��ت األرقام ح��ول تع��داد الطائفة، ففي 
حي��ن قدره��م مم��دوح الزوب��ي ف��ي كتاب��ه "عبدة 
الش��يطان" بثاث مئ��ة ألف إلى نص��ف مليون، في 
حي��ن قدر عدده��م الدكتور قس��طنطين زريق في 
كتاب��ه "اإليزيدية قديم��ًا وحديثًا" بس��تين ألفًا عام 
1936 مشيرًا إلى أن عددهم قد نقص كثيرًا بسبب 
االضطهادات الدينية التي تعرضوا لها في ظل العهد 

العثماني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ت�صمية الإيزيديني 
اختلف الباحثون في تعليل تس��مية اليزيديين، 
فمنه��م م��ن ق��ال إن ه��ذه التس��مية جاءت نس��بًة 
إل��ى الخليف��ة األم��وي يزيد ب��ن معاوية ال��ذي أحيا 
دينه��م القديم وأطلق عليه أس��مه، وذلك بحس��ب 
واألدي��ان  المذاه��ب  ف��ي  الميس��رة  "الموس��وعة 
المعاص��رة" ويواف��ق البع��ض اآلخر م��ن الباحثين 
عل��ى ذلك لكنهم يجعلون��ه يزيدًا آخر وهو يزيد بن 
أنيسة زعيم إحدى فرق الخوارج في صدر اإلسام، 
بينما يميل آخرون إلى اش��تقاق هذه التس��مية من 
كلمة "يزدان" الفارس��ية التي تعني اهلل أو يزد التي 
تعن��ي حري بالعب��ادة وتطلق عل��ى المائكة الذين 
يتوس��طون بين اهلل والبشر، ويرجح الدكتور زريق 

صحة التسمية األخيرة.
وكما تباينت اآلراء حول تسمية اإليزيدية تباينت 
واختلفت في مسألة أصل هذه الديانة، ومرد ذلك هو 
االخت��اف في مق��والت اليزيديين أنفس��هم، فبعض 
رواياتهم تع��ود بهم إلى آدم وتؤك��د أنهم ولدوا منه 
وحده فيما ولدت بقية الش��عوب من حواء وحدها، كما 
نجد أس��طورة أخ��رى تؤكد أن مؤس��س مذهبهم ولد 
من زواج معاوية بن أبي س��فيان بامرأة عجوز انقلبت 
بصورة غامضة إلى فتاة جميلة وفاتنة في العش��رين 
من عمره��ا، كما يرج��ع بعضهم أص��ل الطائفة إلى 
المسيحيين النساطرة ويؤكدون أن مقام الشيخ عادي 
كان ديرًا لرهبان النساطرة الذين كانوا يسكنون تلك 
المنطقة وال زال بعضهم فيها حتى اليوم، وهناك من 
يرجع أصلهم إلى طائفةٍ زرادشتية انتقلت من فارس 

إلى المنطقة وأقامت فيها.

عقيدة الإيزيدية 
م��ن الواض��ح ول��دى مطالع��ة الكتاب��ات الت��ي 
تناولت عقيدة اليزيديين تأثرهم بالعقائد الشرقية 
القديمة التي تبني الكون على ضدين نور وظام ال 
يبنى العالم من دونهم��ا، ومع مرور الزمن اختلطت 
عقائدهم بمعتقدات من جاورهم من الس��كان من 
يهود ومس��يحيين ومس��لمين وغيرهم، فقد أخذوا 
عن اليهودية تحريمها لبعض األطعمة، وأخذوا عن 
المانوية ح��ب المعرفة المتعلق��ة بديانتهم، وأخذو 
عن المس��يحية المعمودية والعش��اء الرباني وزيارة 
الكنائ��س والتب��رك بها وخاصًة في حف��ات الزواج، 
وأخ��ذو ع��ن النس��اطرة فك��رة التثلي��ث بالمفه��وم 
النس��طوري، وعن اإلس��ام أخذوا الخت��ان والصوم 

وتقدي��م القرابي��ن والح��ج والكتاب��ة عل��ى القبور، 
وعن الباطنية أخ��ذوا كتمان العقيدة، وعن الصابئة 
المندائيين التقمص، وعن الصوفية الوجد وتعظيم 
المش��ايخ، وع��ن الش��امانية طرق الدفن وتفس��ير 

األحام والرقص الديني.
الديان��ات  أصح��اب  أن  اليزيدي��ون  ويعتق��د 
الس��ماوية يخطئ��ون حي��ن يلعن��ون الش��يطان أو 
إبلي��س، فالش��يطان أو ملك الط��اووس هو الماك 
األعظ��م الذي عص��ى أمر به عندما أمره بالس��جود 
آلدم فعاقبه على خطيئته فندم وظل يبكي س��بعة 
آالف س��نة حتى مأل س��بع جرار م��ن دموعه وألقاها 
ف��ي جهن��م فأطف��أ نارها فأع��اده اهلل إل��ى مركزه 

الرفيع في إدارة الكون. 
الك��ون  خل��ق  اهلل  ب��أن  اليزيدي��ون  ويعتق��د 
ومافي��ه، ث��م ترك��ه لمس��اعديه، الذي��ن يعتبرهم 
البعض آلهة بمعنى الكلم��ة بينما يعتبرهم آخرون 
مائكة، ويرجح اس��ماعيل بك ج��ول أمير اإليزيدية 
ف��ي بدايات القرن الماضي والذي نش��ر معتقداتها، 
الثالث��ة  الدرج��ة  م��ن  آله��ة  المس��اعدين ه��م  أن 
فالدرج��ة األولى ه��ي هلل والثاني��ة إلبليس أو ملك 
الط��اووس، والثالث��ة له��ؤالء اآلله��ة، وينقل القس 
"إس��حق البرطلي" عن أح��د مش��ايخ اإليزيدية في 
كتاب��ه "الديان��ة اإليزيدية" الذي اعتم��د بدوره على 
م��ا تناقلته األجيال من أس��اطير إضاف��ًة إلى الكتب 
المقدس��ة اإليزيدية قول��ه: "إن اهلل خل��ق من ذاته 
ومن نوره ستة آلهة أخرى تعاونوا فيما بينهم لخلق 
بقي��ة المخلوقات ثم خلقوا أماك��ن مريحة لهم في 

سبعة أسرة".
وعن تسمية الشيطان باسم الماك األعظم أو 
ملك الط��اووس روايات مختلف��ة، منهم من قال إن 
كلمة طاووس محرفة عن تموز أهم آلهة البابليين، 
ومنه��م من يرجع ذلك إلى أس��طورة تداولها الناس 
مفادها أنه عندما أغوي الشيطان آدم وحواء اشترك 
مع��ه الطاووس والحية كواس��طةٍ بين��ه وبين آدم. 
وهناك من يقول أن الش��يطان كان يسمى طاووس 

المائكة ولذلك سمي الملك طاووس.
أما نبي ه��ذه الديانة فهو الش��يخ "عادي" الذي 
ي��روي عن��ه اليزيديون أخب��ارًا ورواي��ات، ويرفعونه 
أحيان��ًا ف��وق درجة النبوة والقداس��ة حت��ى يتحد مع 
ملك الطاووس ويش��اركه األلوهية، والش��يخ عادي 
بحس��ب "عبد الرزاق الحسني" في كتابه "اليزيديون 
حاضره��م وماضيه��م" إنم��ا ه��و عدي بن مس��افر 

الكورد اإليزيديين النازحين عند وصولهم إلقلم كردستان

. . 
ف
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األموي الذي ولد قرب مدينة بعلبك اللبنانية ثم رحل 
إل��ى الموصل حيث بن��ى زاويًة ف��ي جبالها فعظمت 
ش��هرته إلى أن توفي في منتصف القرن الس��ادس 
للهجرة، لكن الواقع أن ماخلفه عدي بن مس��افر من 

آثار ومخطوطات ينفي تمامًا صلته بهذه الديانة.
ويعتقد اليزيديون أيضًا بالثالوث المقدس "اهلل 
- مل��ك الطاووس - الش��يخ عادي" إضاف��ًة لكائنات 
ومائكة أخرى تتوس��ط بي��ن الثالوث وبين البش��ر 
مثل " المل��ك دردائيل، والمل��ك ميخائيل وزرزائيل 
وش��مخائيل الذي يس��مى أيض��ًا نصر الدي��ن، ولم 

تحدد اإليزيدية مقامات هؤالء بدقة وال وظائفهم.
وعلى رأس المذهب اليزيدي ش��يخان أو أميران 
أحدهم��ا زمن��ي واآلخر روح��ي، األول يلق��ب بأمير، 
ويقط��ن ف��ي قرية باع��درى، ويدي��ر أم��ور أتباعه 
ويمث��ل الطائف��ة أمام الجه��ات الحكومي��ة، والثاني 
يمث��ل بش��خصه الس��لطة الروحية العلي��ا والمرجع 

األعظم لكل ما يتعلق بالدين والعقائد اإليزيدية.
وي��ؤدي اليزيدي��ون الص��اة مرتين ف��ي اليوم 
صباحًا ومس��اًء متجهين نحو الش��مس، ويصومون 
ث��اث أي��اٍم ف��ي ش��هر كان��ون األول م��ن كل عام 
ويحجون س��نويًا إلى قبر الشيخ عادي بين الخامس 
عش��ر والعش��رين من ش��هر أيلول، ويعتبرون هذا 
الحج أعظ��م فرائضهم الدينية، وأهم أعيادهم هو 
عيد رأس الس��نة الخاص بهم ويس��مى "سرسالي" 
ويق��ع في أول أربعاء من ش��هر نيس��ان، كما تحفل 
الس��نة بأعياد الس��ناجق وهي أش��كال معدنية من 
حديد أو نحاس يعلوها تمثال الطاووس، ويطاف بها 

في القرى وتجمع لها التبرعات.
وبحس��ب "دروي��ش حس��ون ب��ون" ف��ي كتابه 
"اإلزداهي��ون اليزيديون" فه��م يحرمون أكل الخس 
والق��رع والفاصولي��اء وهناك روايات تق��ول إن ذلك 
بسبب االعتقاد بأن الش��يطان يسكنها، كما يحومن 
أكل لحم الديك��ة والطاووس المقدس ألنها حس��ب 
اعتقادهم ألنه نظي��ر ملك الطاووس، كما يحرمون 
الل��ون األزرق ألن��ه أبرز ل��ون من أل��وان الطاووس، 
كم��ا يحرم��ون الثي��اب ذات الياق��ة المفتوح��ة، كم��ا 
كان اليزيدي��ون س��ابقًا يحرمون الق��راءة والكتابة، 
ويحص��رون تعلمه��ا من قب��ل عائلةٍ واح��دة تقطن 
الواقع��ة غ��رب مدين��ة الموص��ل  قري��ة بعش��يقة 
العراقية، لكن هذا التحريم اضمحل مع الزمن وباتت 
الجالية اإليزيدية في ألماني وكندا بالذات تتبوأ أعلى 
المناص��ب العلمية، إضافًة إلى انتش��ار التعليم لدى 

المواطنين اليزيديين العراقيين وإن بنسبةٍ أقل.
أم��ا كتبه��م المقدس��ة فه��ي كت��اب الجل��وة، 
ومصحف رَش وهو كت��ابٌ صغير يتحدث عن خلق 

الكون، وعن طريقة خلق كافة المخلوقات.

جمتمع الإيزيدية 
ال يزال النظام االجتماعي في المجتمع اليزيدي 
في دور القبلية، وكل قبيلة منهم تقسم إلى بطون 
وأفخاذ يرأس��ها ش��يوخ يديرون أموره��ا، وينفصل 
مجموعهم إل��ى طبقات معينة تفص��ل بينها حدود 
واضح��ة، فمنه��م الع��وام والروحاني��ون والكهن��ة 
حيث يش��كل العوام طبقة مس��تقلة بغ��ض النظر 
ع��ن الفروق االقتصادي��ة بين أفراده��ا، أما الكهنة 
فينقس��مون إل��ى عدة طبق��ات وهي الش��يخ والبير 
والفقي��ر والقوال والكوج��ك، ودون الجميع الفراش 
والشاويش وخادم قبر عادي، ويمتاز أهل كل طبقة 
بلباس خاص ويقومون بوظائ��ف محددة، ويحافظ 
اليزيدي��ون على هذا التقس��يم الدين��ي االجتماعي 
مم��ا يضم��ن بحس��ب معتقدهم س��امة جنس��هم 
ونظام دينهم، فا يمكن ألفراد إحدى هذه الطبقات 
أن يتزوج��وا من غير طبقته��م أو يرتقوا إلى طبقة 
أعل��ى منها بل يتحتم عليه��م الحياة والممات ضمن 

التصنيف االجتماعي الديني الذي ولدوا فيه.
ويعطل اليزيديون عن العمل يوم االربعاء من 
كل أس��بوع ويعتبرون��ه يومًا لط��اووس ملك، حيث 
يجتمع��ون عند ش��يخ القري��ة الذي يس��مى مجاور 

القرية ويقدمون له الهبات واألعطيات.
ويحرم اليزيديون الزواج من امرأة األخ أو العم 
أو الخ��ال ويعتبرون��ه بمثابة الزن��ا الموجب للعقاب، 
كم��ا يحرمون الرب��ى، ويلتزمون بم��واالة الحكومة 
التي يعيشون في ظلها، كما يحرم اليزيديون الزواج 
م��ن غي��ر يزيدية أو العك��س، ويت��زوّج اليزيديّون 
م��ن امرأة واح��دة ف��ي معظمهم، عل��ى الرغم من 
أن الش��خصيات الب��ارزة قد تتزوج بأكث��ر من امرأة. 
يُعمّد األطفال عند والدتهم والختان ش��ائع وإْن لم 
يكن إلزاميًّا. يُدفن الموتى في قبور مخروطية بعد 
وفاتهم مع وضع األيدي بشكل صليب على الصدر.

�صل�صلة ال�صطهاد 
لسلس��لة  تاريخه��ا  عب��ر  اإليزيدي��ة  تعرض��ت 
من االضطه��ادات والمجازر بس��بب فت��اوى التكفير 
والخ��روج عن الدين، ولعل أول حملةٍ ضد اليزيديين 

رصدته��ا الكت��ب التاريخي��ة كان��ت زم��ن الخليف��ة 
العباس��ي المعتص��م، وبعدها بعدة ق��رون وتحديدًا 
في القرنين الس��ادس والس��ابع عش��ر، على يد والة 
بغداد العثمانيين مثل حملة حس��ن باشا عام 1715، 
وحملة أحمد باش��ا عام 1732، وحملة س��ليمان باشا 
ع��ام 1752، وم��ن ث��م حملة نادر ش��اه الفارس��ي، 
التي تواصل��ت للفترة م��ن 1732 - 1743، ومن َثم 
حمات أمراء الموصل م��ن الجليليين، والحملة على 
إمارة الش��يخان والحمات على يزيدية جبل سنجار، 
ثم حمات الباش��وات العثمانيين، أوله��ا يعود للعام 
1560م عندم��ا ص��درت فت��وى من مفتي األس��تانة 
أبو الس��عود العمادي بقتلهم، ومنها حملة علي باشا 
عام 1802م، وحملة س��ليمان باشا الصغير 1809م، 
وحمل��ة اينجه بيرقدار 1835م، وحملة رش��يد باش��ا 
علم 1836 وحملة حافظ باشا 1837 م وحملة محمد 
ش��ريف باش��ا 1844 - 1845م، وحملة محمد باش��ا 
كريدلي أوغلوا 1845 - 1846م، وحملة طيار باش��ا 
1846-1847م، وحمل��ة أي��وب ب��ك 1891م، وحملة 
الفري��ق عم��ر وهبي باش��ا 1892م، وم��ن َثم حملة 
بكر باشا 1894م، وحمات أمراء رواندز حملة محمد 
باشا السوراني 1832 - 1834م، وحملة بدرخان بك 
1844، والحمات خال القرن العشرين وحتى اليوم 
منها تشريد اليزيديين من قبل األتراك الفتيان إبان 
مذاب��ح األرم��ن 1915 ومن ثم حملة إبراهيم باش��ا 
1918 وحملة س��نة 1935 من قِب��ل الجيش العراق 
الملك��ي، ومن َث��م حمات األنفال ف��ي العراق خال 
الفترة 1963 - 2007م، وفتاوى المتطرفين وتحليل 

هدر دم اإليزيديين ونكبة سنجار في آب 2007م.
أم��ا الي��وم ومع هجم��ة داع��ش األخي��رة ووفقًا 
وأف��ادت لتقاري��ر ص��ادرة ع��ن األم��م المتح��دة، فإن 
40 أل��ف عراقي على األق��ل من الطائف��ة اإليزيدية، 
معظمه��م من النس��اء واألطف��ال، لجأوا إلى تس��عة 
مواق��ع بجب��ل "س��نجار"، وأوضحت أن م��ا ال يقل عن 
130 ألف من اإليزيدية، فروا إلى "دهوك" في الشمال 
الك��ردي أو إل��ى محافظ��ة "أربي��ل"، مش��يرة إلى أن 
الس��لطات العراقية تكافح منذ شهر حزيران الماضي، 

أكبر وأسرع تحركات لاجئين في العقود األخيرة.
لكن وبالرغم من مسلسل االضطهاد التاريخي 
الذي اس��تمر قرونًا، حافظت ه��ذه الطائفة الوادعة 
عل��ى وجودها ف��ي الجب��ال والحواضر وه��ي اليوم 
تتع��رض ألخط��ر حملة تطهي��ٍر في تاريخه��ا، ربما 
تمهي��دًا لخرائط جدي��دة في المنطق��ة تضيع معها 

حقوق األكثرية وتفنى فيها األقليات..

الموصل مدينة  غرب  شمال  كم   60 النوراني  اللش  معبد 
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اصطدم أكث��ر من 360 ألف ك��وردي إيزيدي في 
مدينة شنكال، التابعة لمحافظة نينوى العراقية وقرى 
جبل سنجار، بواقع جعلهم محاصرين في أعلى جبلهم 
الممتد على مس��احة أكثر من سبعين كيلو مترًا، بينما 
تمكن آخرون من الفرار إلى مدن إقليم كوردس��تان أو 
جارتهم س��وريا. ويعتبر الك��وردي اإليزيدي المحاصر 
والن��ازح، أوفر حظًا ممن فقد حيات��ه أو أصبح مصيره 
مجه��واًل بعد أس��ره على يد مس��لحي تنظي��م "الدولة 

االسامية". 

عودة النخا�صة..
من بين أس��رى داعش 500 ام��رأة إيزيدية، وفقا 
لم��ا أوردته تقاري��ر إعامية. هؤالء النس��اء معتقات 
في س��جن مدينة تلعفر، أحد معاقل مسلحي داعش. 
تح��دث أح��د ناش��طي مدين��ة الموص��ل العراقية عن 
مصيره��ن: "يتم بيع النس��اء في م��زاد علني"، وذكر 
نف��س المصدر ل��� س��وريتنا، أن "أحد أبن��اء الموصل 
اش��ترى ثاث نس��اء إيزيديات ولم يك��ن يمتلك المال 
الكاف��ي ليش��تري أكثر كي يحررهن فيم��ا بعد". وعن 
مصير بقية النساء يقول المصدر الذي رفض الكشف 
عن اس��مه، إنه يجهل مصيره��ن، ولكنه واثق من أن 
"ح��االت اغتصاب عدي��دة تعرضت له��ا اإليزيديات من 
قبل مسلحي داعش، األمر الذي أكده مراسل فضائية 
)رووداو( الكوردية في ش��نكال، بركات عيس��ى، الذي 
بق��ي محاصرًا لمدة أس��بوع ف��ي أعلى جبل س��نجار، 
حي��ث روى عل��ى الفضائي��ة أن��ه "جرى أس��ر فتاة من 
قبل مس��لحي داعش أليام، ثم ج��اءت الفتاة بعد ذلك 
تطل��ب أن يقتلوها كونها تعرض��ت الغتصاب جماعي 
من مسلحي داعش". ويمضي عيسى بقوله: "لم يكن 

في وسعنا إال البكاء معها".

هل حقا خم�صمئة فقط؟
)دلك��ش( أح��د النازحي��ن ف��ي قرية ش��اريا على 
أطراف مدينة دهوك، يش��ير إلى أن أخته معتقلة لدى 
داع��ش، ووفق��ا لمعلوماته ه��ي "في س��جن بادوش 
بالقرب م��ن الموصل م��ع 200 امرأة أخ��رى"، ويقول 
إن��ه يتم الضغط عليه��ن كي يعتنقوا اإلس��ام، فيما 
ل��م يتح��دث )دلكش( عن ح��االت تعذي��ب أو اغتصاب، 
لك��ن هذا الرق��م يأتي مضاف��ا ل� 500 ام��رأة كوردية 
إيزيدية ُذكر احتجازهن في سجن تلعفر، وبعد وصول 
المحاصري��ن إلى محافظ��ة دهوك، نقلت ش��هاداتهم 
احتم��ال وج��ود أعداد أكبر من النس��اء، ولك��ن الجميع 
يفي��د فقط بوقوعهن أس��رى في يد داع��ش، بينما ال 

يعرف أحد شيئًا عن مصيرهن بعدها.

�صبعة اأيام مع ال�صخر
سقطت ش��نكال يوم الثالث من آب، بعد يوم من 
س��قوط ناحية زمار ومعس��كر كس��كي عل��ى الحدود 
الس��ورية العراقية بيد مس��لحي تنظي��م الدولة، على 
إث��ر ذلك نزح أكثر م��ن 200 ألف ك��وردي إيزيدي إلى 
أعالي جبل ش��نكال، لتكتمل المأساة بمحاصرة داعش 
لهم وحرارة الش��مس. جبل ش��نكال الفقير باألشجار 
كان عامل وعورة أساس��يًا، وانتش��رت ص��ور األطفال 

النائمين على الصخور.
اإلعامي فارس مش��كو بقي أيض��ا لثمانية أيام 
محاص��را، ويقول إن جبل ش��نكال "يح��وي نبعا واحدة 
هي )بير خايي(، وبئر م��اء جف بعد يومين"، ويمضي 
في حديثه ل� س��وريتنا عن فصول المأس��اة، مؤكدا أن 
م��ن كان معه طعام نف��د منه في الي��وم الثاني على 

أكبر تقدير".
مش��كو يضيف أن داعش اقتحم��ت قرية الوردية 
الت��ي تبعد 14 كم عن مدينة ش��نكال، واعتقلته وألفا 
م��ن اإليزيديين لس��اعات، وما إن قصف��ت طائرات لم 
تعرف هويتها حتى انس��حبت داعش من تلك القرية، 
"وأخذوا معه��م مئتي معتقل ومعتقل��ة، والذ الباقون 
بالف��رار. كن��ت بين الناجين، وعش��ت مع وال��دي أياما 
دون طع��ام، اضطررنا إلى أكل أوراق الش��جر وبعض 
الماء من النبع الذي كان محاصرون يمش��ون س��اعات 
للوص��ول إليه، للش��رب ومن ثم العودة إل��ى أهاليهم 

ببعض الماء".
يص��ف مش��كو كذل��ك أنه��م اصبحوا أم��ام موت 
محت��وم، ول��م يكن يعلم ش��يئا ع��ن زوجت��ه وابنتيه 
اللوات��ي توص��ل الحق��ا إلى أنه��ن في م��كان آخر من 

الجبل.
وبحرق��ة يحدثن��ا عن عدي��د األطف��ال الرضع، أو 
المس��نين الذين ماتوا جوعًا وعطشًا، "كان الموت في 
كل م��كان، ولم يكن لدينا أمل ف��ي النجاة.. كانت كل 

الطرق مسدودة أمامنا".
زوجة مش��كو وابنتاه نجون م��ن الحصار ووصلن 
لمدينة دهوك بعد سبعة أيام، بينما وصل هو ووالداه 
ف��ي اليوم التالي، ليتقاطر أكثر من مئة وعش��رة آالف 
نازح خال خمس��ة أيام إلى محافظة دهوك، و12 ألف 

نازح في مخيم نوروز بمحافظة الحسكة السورية.

طعام و�صراب من ال�صماء
بعد اليوم الخامس انطلق��ت طائرات الهيلكوبتر 
العراقي��ة م��ن مطار عس��كري في إقليم كوردس��تان 
الع��راق، محملة بطعام وم��اء للمحاصرين في الجبل، 
وه��ز العال��م مش��هد المئ��ات م��ن الن��اس يتدافعون 
للحص��ول عل��ى الطعام أو لرك��وب الهيلكوبت��ر، التي 
أنق��ذت أول 51 ش��خصا من المأس��اة، وتلته��ا متوالية 
طائ��رات تحمل الغذاء والماء وما أمكن من مس��اعدات 

أخرى للمحاصرين.

طريق احلياة
تمكنت قوات البيش��مركة ووحدات حماية الشعب 
الت��ي دخلت إلى جبل ش��نكال وناحية س��نون تحديدًا، 
ولحقت بهم��ا قوات ح��زب العمال الكوردس��تاني، من 
فتح طريق يمتد من أعلى جبل س��نجار مرورا بالقرب 
من ناحية سنون، إلى سوريا، ومنها جرى نقل الناجين 
بس��يارات إلى معبر فيش خابور الح��دودي بين إقليم 
كوردس��تان الع��راق وس��وريا، ليع��ودوا إل��ى اإلقليم، 
ومنه��م من ن��زح إلى مخيم نوروز ف��ي مدينة ديريك 

في محافظة الحسكة.
الطري��ق كما يقول )نش��وان( اس��تغرق بش��كل 
متوس��ط ثماني س��اعات س��يرا عل��ى األق��دام، وكان 

وصولهم لسوريا يعني أنهم أصبحوا بأمان. 
وص��ل أكث��ر م��ن مئ��ة وعش��رة آالف ن��ازح إلى 
محافظ��ة ده��وك، ليتوزعوا في أربع��ة مخيمات بنيت 
ألجله��م على أط��راف مدينتي ده��وك وزاخو، ويتوزع 
البقية في المدارس والمراكز الثقافية اإليزيدية، كان 
هن��اك قبلهم مئ��ة ألف نازح تمكنوا م��ن الوصول في 
ي��وم 3 آب، لتحتضن دهوك، وه��ي صغرى محافظات 

اإلقلي��م الثاث وصغرى محافظ��ات العراق أيضا، أكثر 
من 700 ألف الجئ من كورد سوريين وكورد إيزيديين 

ومسيحيين من الموصل.

لل�ص من دار عبادة اإىل خميم
معب��د اإليزيديي��ن، "الل��ش النوران��ي"، هو أكثر 
أماكن العب��ادة قدس��ية عندهم وإليه يحج��ون، وفيه 
)كانيا س��بي( "النبع البيضاء" الش��بيهة بماء زمزم في 
الديانة االس��امية، حي��ث يقومون بتعمي��د أوالدهم، 
ويمتل��ئ بمراق��د ش��خصيات مقدس��ة ف��ي الديان��ة 
األايزيدي��ة، وفيه كذلك مكان األفعى المقدس��ة التي 
يعتقد اإليزيديون أنها أنقذت البش��رية، عندما ُثقبَت 
س��فينة النب��ي ن��وح، فأغلق��ت االفع��ى م��كان الثقب 

ومنعت تسرب الماء، لتحمي الكائنات من الغرق.
بالنازحي��ن  الل��ش  معب��د  أروق��ة  امت��ألت  اآلن، 
اإليزيديي��ن، وباتت تضم في جنباته��ا أكثر من ثاثة 
آالف إيزي��دي كان��وا يوم��ًا يزورونه��ا للتب��رك، واليوم 

لجؤوا إليها بحثا عن األمان.

كل الإيزيديني نازحون
وخوفا من تكرار مأساة شنكال، هرب اإليزيديون 
م��ن قرى )خت��ارة(، )باعدرى(، )بعش��يقة(، )تل كيف(، 
وهي القرى التابع��ة إداريا لمحافظة نينوى، واصطلح 
على تس��ميتها "مناط��ق المادة 140"، في إش��ارة إلى 
المناط��ق المتنازع عليها بين الحكوم��ة االتحادية في 
بغ��داد، وحكوم��ة إقلي��م كردس��تان الع��راق، وتنظم 

وضعها بصورة مؤقتة المادة 140 من الدستور.
يُذَك��ر أن المجل��س الروحان��ي اإليزي��دي طالب 
بالحماي��ة الدولي��ة لجب��ل ش��نكال، ك��ي يأمن��وا على 
حياته��م مرة أخرى هناك، ويع��ودوا إلى ديارهم، كما 
طل��ب المجلس م��ن الدول األوربي��ة وخصوصا ألمانيا 

االتحادية، فتح باب اللجوء لأليزديين.

الفرمان الثالث وال�صبعون
م��ن الجدير ذكره ختام��ًا، أن عملي��ة االبادة التي 
ال يمكن معرف��ة أعداد ضحاياها حاليا، ليس��ت األولى 
التي يتع��رض لها اإليزيديون، وفق��ا لمؤرخي الديانة 
الت��ي يربو عمرها على س��تة آالف ع��ام، فقد تعرض 
اإليزيدي��ون تعرضوا إلى اثنين وس��بعين فرمان إبادة 
من الس��لطات التي تعاقبت على حك��م المنطقة. ردد 
الش��عب اإليزي��دي دائم��ا: "72 إب��ادة ل��م تقض على 
عقيدتنا"، ولكن هناك اآلن من يتحدثون عن "الفرمان 
الثالث والسبعين". المسنون من حملة الديانة الموغلة 

في القدم، يقولون إنه الفرمان األكثر وحشية.

ف�صول من ماأ�صاة الكورد الإيزيديني
  دياور | مراسل سوريتنا من مخيم دوميز - محافظة دهوك

وصول بعض المحاصرين الى اقليم كوردستان عبر سوريا
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اخلطاب الطائفي وال�صراع يف �صوريا
  مهند النادر

م��ع اس��تمرار الص��راع ف��ي س��وريا واتس��اع 
رقعته في األقطار المج��اورة يزداد صدى الخطاب 
الطائف��ي ويطغى على أي فه��م أو تحليل لجوهر 
الص��راع القائم خاصة بوجود الس��لفيين السُ��نة 
م��ن جهة واإلس��اميين الش��يعة المتأثرين بإيران 
وأيديولوجيته��ا م��ن جه��ة أخ��رى، وعن��د متابع��ة 
خطاب الطرفين نجد أن اللغة الطائفية تسود لدى 
الطرفي��ن ون��رى أن القتال بين السُ��نة والش��يعة 
عاد إل��ى االحتدام في الع��راق ويتصاعد في لبنان 
ووقع��ت العدي��د م��ن الح��وادث ف��ي أكثر م��ن بلد 

يتواجد فيه أتباع الطرفين.
إن اس��تخدام الكلمات والعبارات الطائفية من 
قبل دعاة كل طرف يتس��ع إلى أبعد مدى مما ينذر 
بتزاي��د مخاطر تح��ول الصراع إلى ص��راع طائفي 
يس��عى فيه كل ط��رف إلى نزع الصفة اإلنس��انية 
عن الطرف اآلخ��ر، وهذا يهدد بانتقال الصراع من 
س��وريا إل��ى مس��احات إقليمية واس��عة على مدى 
توس��ع أتب��اع الطرفي��ن، وبم��ا أن الخط��اب يعتبر 
مؤش��رًا على طريقة تطور الص��راع وكيفية رؤية 
كل طرف لآلخر، فعلينا تتبع عدد من المصطلحات 

وفهم دالالتها.
لق��د اس��تخدم اإلس��اميون السُ��نة، وخاصة 
الس��لفيون، مجموع��ة م��ن المصطلح��ات لوصف 
داعم��ي نظام األس��د، وهي: رافض��ة، نصيريون، 
مجوس، صفوي��ون، حزب الات، حزب الش��يطان. 
كم��ا اعتمد خصومهم من الش��يعة أيضًا مجموعة 
من األلقاب تخص السُ��نة وهي: ناصبة، تكفيري، 
أم��وي، ووهاب��ي. وه��ذه المصطلحات ته��دف إلى 
تصوي��ر الطرف اآلخ��ر على أنه كاف��ر همه تدمير 
اإلس��ام وبالتال��ي ليس له س��وى عقوب��ة واحدة 

وهي: القتل.
استخدم الشيعة مصطلح »الناصبة« وجمعها 
»نواصب« لوصف أعدائهم من السُ��نة، وتستخدم 
ه��ذه الكلم��ة كتوصيف لم��ن يكره آل بي��ت النبي 
محم��د صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، وحس��ب الفق��ه 
الش��يعي فإن من يوص��ف بالنواصب يعتبرون غير 
مس��لمين وبالتالي هم من الكفار. واستخدام هذا 
المصطل��ح ي��دل على أن الش��يعة الذي��ن يقاتلون 

في س��وريا يلتزمون بفت��اوى دينية تدعو 
إل��ى ح��رب دينية مقدس��ة أطلقه��ا رجال 
دي��ن مدعوم��ون من اي��ران، وق��د أصدر 
آي��ة اهلل العظمى الحائري يوم 5 تش��رين 
الثاني 2013 فتواه التي يصف فيها الثوار 
الس��وريون بأنه��م »كف��ار« ويدع��و فيها 

أتباعه إلى الجهاد ضدهم.
الس��نة  دع��اة  اس��تخدم  وبالمقاب��ل 
مصطل��ح »الرافض��ة« الت��ي تش��ير إل��ى 
الش��يعة، وس��بب التس��مية أن الرافضة ال 
يعترف��ون بش��رعية خافة أب��و بكر ومن 
تبع��ه م��ن الخلف��اء الراش��دين بع��د وفاة 
النب��ي. واس��تخدمت مؤخ��رًا للداللة على 
ايران بسبب موقفها الداعم لنظام األسد. 
وعم��ل الجهاديون الس��نة عل��ى تكريس 
ه��ذا المصطل��ح ف��ي ذه��ن الس��كان من 
خ��ال الكتاب��ة عل��ى الجدران ف��ي المدن 
والقرى التي يتواج��دون فيها، وفي إحدى 
لوح��ات تنظي��م »الدول��ة اإلس��امية في 
العراق والشام« في مدينة حلب كتب فيها 
»قتال المرتدين والنصيرية والرافضة هو 

واجب«.
الت��ي  »النصي��ري«  كلم��ة  وتش��ير 
يس��تخدمها اإلس��اميون السُ��نة، إلى أبو 
شعيب محمد بن نصير، مؤسس المذهب 

العل��وي خ��ال الق��رن الثام��ن المي��ادي. ويهدف 
اس��تخدامها إل��ى تصوي��ر الطائف��ة العلوي��ة على 
أنه��ا تتب��ع رجًا ولي��س اهلل وبالتالي ن��زع الصفة 
الس��ماوية عنها، وعلى الرغم من استخدام بعض 
الجهاديي��ن العالميين لهذا المصطلح قبل س��نوات 
عدي��دة لإلس��اءة لنظام األس��د والعلويين بش��كل 
عام، إال أن الس��وريين بش��كل عام لم يستخدموه 
قب��ل الث��ورة، إال أن��ه أصب��ح ش��ائعًا ف��ي صفوف 
الث��وار وخارجه��م وم��ن الس��هل العث��ور على من 
يس��تخدم مصطل��ح »تصي��ري« عن��د الحديث عن 
األس��د وأنصاره. وف��ي مقابلة على قن��اة الجزيرة 
مع حس��ن عبود قائ��د فصيل »أحرار الش��ام« في 
حزيران 2013 يقول: »إن ما يحدث في س��وريا هو 
أن الدول��ة حُكم��ت بفكرة نصيري��ة، وهي جماعة 
ش��يعية صعدت إلى س��دة الحكم وب��دأت بالتمييز 
ضد السُ��نة، فقد منعتهم من ممارسة شعائرهم 
الدينية ورس��مت صورة لإلس��ام بعيدة كل البعد 
عن معنى اإلس��ام، مع تقاليد وممارس��ات ليست 
إس��امية على اإلطاق، وأرادت أن يمسح اإلسام 

الحقيقي من الباد«.
ويس��تخدم الجهاديون الش��يعة اتجاه السُ��نة 
مصطل��ح »التكفيريي��ن«، والتكفيري هو مس��لم 
يعل��ن أن مس��لمًا آخ��ر كاف��رًا مم��ا يتيح ل��ه قتله. 
ودأب نص��ر اهلل زعي��م »ح��زب اهلل« اللبناني على 
اس��تخدام ه��ذا المصطل��ح لتوصي��ف ومهاجم��ة 
الجماعات المعارضة لنظام األسد وحلفائه، ويهدف 
اس��تخدام ه��ذا المصطلح ف��ي جانب من��ه إظهار 
الجماع��ات اإلس��امية المدعوم��ة من اي��ران على 
أنها تؤمن بالوحدة اإلس��امية الحقيقية وال ترغب 

باالقتتال الداخلي.
وف��ي اطار التعبئ��ة المتبادلة أطل��ق معارضو 
النظام على حزب اهلل اس��م »حزب الات« و«حزب 
الش��يطان«، والات هي ألهة عربية كانت موجودة 
قب��ل اإلس��ام وتعتبر أنه��ا ابنة اهلل، وه��ذا يعني 
وص��ف »ح��زب اهلل« بأن��ه جماعة من المش��ركين 
وليس مؤمني��ن، وبالتالي واج��ب قتالهم والقضاء 
عليه��م كم��ا فعل النب��ي علي��ه الصاة والس��ام 
بتحطي��م األصن��ام ف��ي مك��ة. وف��ي الدوحة في 

أواخ��ر ربيع 2013، أج��از القرضاوي بق��وة الجهاد 
ف��ي س��وريا ووصف »ح��زب اهلل« ف��ي وقت الحق 
بأنه حزب الش��يطان: »يأتي زعيم حزب الش��يطان 

لمحاربة أهل السنة...«.
ويس��تخدم كا الطرفي��ن اإلش��ارة إل��ى »بن��ي 
ه��ذا  يس��تخدمون  السُ��نة  فالجهادي��ون  أمي��ة«، 
المصطلح إلغاظة الشيعة والتهديد بما مضى، ففي 
خطاب لزاهر علوش قال »أن مجد األمويين س��يعود 
إلى الش��ام عل��ى الرغم م��ن أنوفك��م واألمر ليس 
متروكًا لكم لكي تس��محوا بذل��ك أم ال«. وبالمقابل 
يستخدم دعاة الشيعة مصطلح »بني أمية« للتذكير 
بالمظال��م التاريخية التي تعرض��وا لها على يد بني 
أمية والتي تمثل جزءًا جوهريًا من مبررات وجودهم 
ومش��اركتهم بالحرب في س��وريا. ويتواج��د مقاتلو 
الش��يعة في ج��وار مقام الس��يدة زينب تحت ش��عار 
»لن تس��بى زينب مرتين« الذي يذكر بقصة معركة 

كرباء كي تشكل حافزًا قويًا للقتال.
إل��ى تصوي��ر  ويس��عى اإلس��اميون الس��نة 
اإلسام الشيعي على أنه يمثل معتقدات إسامية 
غي��ر صحيحة من خ��ال اطاق اس��م »المجوس« 
عليهم، والذي يشير إلى الزرادشتية وانهم يتبنون 
المذهب الشيعي كقناع لدين منحرف كان موجودًا 
في زم��ن س��ابق. كما يس��تخدم أحيان��ا مصطلح 
»الصف��وي« الذي يش��ير إل��ى الس��الة الصفوية 
الت��ي حكم��ت ايران ف��ي الفت��رة 1501 – 1736 م 
وتأتي ش��هرته كونه الس��بب في تشيع ايران وفي 
مواجه��ة هذا االتهام أطلق الش��يعة على أعدائهم 
اس��م »وهابيين« نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب 

مؤسس الوهابية.
إن طبيعة هذه األلقاب والجماعات التي تتبناها 
تق��دم صورة واضحة ومثيرة للقلق عند البحث في 
مآل الصراع في س��وريا خاصة والمنطقة بش��كل 
ع��ام، حيث تس��عى كل جهة إل��ى نزع اإلنس��انية 
عن الطرف اآلخ��ر كونهم يرون هذا الصراع عبارة 
ع��ن معركة وجودية دينية بين الس��لفية الس��نية 
والش��يعية، مما يؤدي إلى تش��ويه الصراع وحرفه 
عن مس��اره الصحيح وإدخال المجتمع في حالة من 

الضياع والتشظي لعقود من الزمن.

أحد حواجز الشيعة في دمشق القديمة
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اأمري الإذاعيني

الأمري يحيى ال�صهابي
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

ولد األمير يحيى الش��هابي في قلعة الش��هابيين 
براش��يا الوادي ف��ي لبنان عام 1917، وه��و من أمراء 
األس��رة الش��هابية التي حكم��ت ح��وران ووادي التيم 
وجب��ل لبنان، تلق��ى تعليم��ه االبتدائي في مدرس��ةٍ 
أنش��أها رجل يوناني، يتقن الفرنس��ية والعربية من 

»حارة الديب« التي قضى فيها طفولته .
عام 1925 انتقلت أسرته إلى دمشق، حيث أكمل 
تعليم��ه في مدرس��تي الفري��ر والاييك، ن��ال بعدها 
ش��هادة الثانوية بقس��مها األدبي وإجازة في الترجمة 
من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية 

.
بدأ حيات��ه العملية معلمًا في المدرس��ة األديكية 
ف��ي القنيطرة، ث��م انتق��ل للتدريس ف��ي جوبر، ثم 
مدينة دمشق، وفي تلك الفترة بدأ الشهابي نشاطاته 
األدبي��ة، فص��در له دي��وان »الس��راب« عل��م 1935، 
وديوان »ش��هابيات« ع��ام 1936، كما ص��در له كتيب 
يحمل عنوان »ذكريات معلم في قرية«، انتقل بعدها 

لتدريس العربية في مدارس لألرمن .
وفي عام 1936 أيضًا انتقل الش��هابي إلى العمل 
اإلذاعي، حيث أقيم في مدرسة التجهيز األولى معرض 
للصناعات الوطنية، وانش��ئت في هذا المعرض إذاعة 
محلية كان يعمل فيها األستاذ نشأة التغلبي أول إذاعي 
عرفته س��وريا، وفيها جرب االس��تاذ يحيى الش��هابي 
صوته ف��ي اإلعانات ونجح بش��كٍل الف��ت، وفي عام 
1941 أنش��أت إذاع��ة صغيرة بقوة خمس��ة كيلو واط 
ف��ي س��احة النجمة في دمش��ق وكانت تب��ث برامجها 
باللغة العربية عدا نش��رات األخبار فكانت بالفرنسية 
واالنكليزية، وكانت تذيع أخبار معارك الحرب العالمية 
آنذاك، وكان التغلبي والشهابي المسؤولين الوحيدين 
عن اإلذاعة وخال العدوان الفرنسي على دمشق عام 
1945 قام��ا بتعطيلها وتحطيم بع��ض أجهزتها ومن 
ث��م الهرب، فحكم المفوض الس��امي على الش��هابي 
باإلع��دام إال أن الحك��م ل��م ينفذ بس��بب االس��تقال 

وخروج المستعمر الفرنسي وبطان أحكامه . 
و في الس��ابع عشر من نيس��ان عام 1946 افتتح 
الش��هابي اإلذاعة قائًا: »أيها الشعب الكريم، يا شعب 
البطوالت والتضحية، هذه إذاعتكم، إذاعة الجمهورية 
الس��ورية من دمش��ق، إذاعة القومي��ة العربية، إذاعة 
كل الع��رب، تنقل صوته��ا إليك في أعي��ادك، اإلذاعة 
الس��ورية ف��ي دمش��ق تتحدث إلي��ك«، وبهذا س��جل 
الشهابي في تاريخ اإلذاعة السورية كأول صوت إذاعي 
في إذاعة دمش��ق وأول من أعلن استقال سورية من 
اإلذاع��ة وأول من س��مي مدي��رًا لبرام��ج اإلذاعة وهو 
من قام بالتغطية اإلذاعية ألول عرض عس��كري بعد 
جاء المس��تعمر الفرنسي عام 1946 وكان في شارع 
القوتل��ي ول��م تكن هنال��ك تقنيات تس��اعده في أداء 
واجبه فاس��تعار سيارة ش��حن ألحد أقاربه ووقف على 

ظهرها كي يشاهد العرض وينقل وقائعه.
وف��ي العام نفس��ه أنش��ئ اس��تديو لإلذاعة في 
دائ��رة البرق والبري��د التي اتبع��ت اإلذاع��ة لها، ومن 
بعده��ا انش��ئت االذاع��ة الوطنية في منطقة الس��بع 
بح��رات وكان��ت مؤلف��ة م��ن اس��توديوهين أحدهم��ا 
لألخبار واآلخر للموس��يقا والتمثيلي��ات وبدئ البث في 
ش��باط عام 1947 وكان األمير االستاذ يحيى الشهابي 
أول من قال »هنا دمش��ق« معلنًا ع��ن انطاقة إذاعة 
دمش��ق الوطنية وبقيت العبارة إلى يومنا هذا تصدح 
م��ن إذاعتنا، وف��ي عام 1948 عُيّن أمين��ا لمكتبة دار 
اآلثار وقام بوضع معج��م لمصطلحات اآلثار بالعربية 

والفرنسية
كم��ا كان الش��هابي أول م��ن كان أول م��ن أذاع 
الباغ رقم واحد زمن االنقابات العس��كرية السورية، 
مخف��ورًا بعربة عس��كرية. ففي صبيح��ة أول انقاب 
عس��كري وقع في س��ورية عام 1949 قام به حس��ني 

الزعيم أرسل إليه األخير عددًا من الضباط إلى منزله 
فدخل��وا علي��ه ش��اهرين مسدس��اتهم واقت��ادوه إلى 
اإلذاعة بقوة الساح وأعطوه الباغ رقم واحد وطلبوا 

منه قراءته من إذاعة دمشق.
وفي ع��ام 1950 انتقلت االذاعة إلى مبنى خاص 
في ش��ارع النصر واس��تقدمت لها أجهزة ارسال أقوى، 
وانش��ئت عدة محطات ف��ي بعض المحافظ��ات وكان 
األمي��ر حين��ذاك مدي��رًا عام��ًا له��ا، وفي زم��ن إدارته 
لإلذاعة فتحت أبوابه��ا للمواهب اإلذاعية، فكان منهم 
بهجت العلبي والفن��ي الذي أصبح ملحنًا غالب طيفور 
وكان أول صوت نس��ائي للمذيعة عبل��ة الخوري حين 
انتس��بت اليها في بداياتها، باإلضاف��ة لصباح قباني، 
وتوفي��ق حس��ن وخلدون المال��ح وفؤاد ش��حادة وعبد 
الهادي مبارك وسهيل الصغير وسامي جانو، كما عمل 
فيها عص��ام حماد وزوجته فاطم��ة البديري وعواطف 

الحفار وسعدي بصوص.. 
اشتهر الشهابي في برنامجه »دوحة الشعر« كما 
أخرج تمثيلية درامية إذاعية بعنوان »في الطريق إلى 
دير ياس��ين« وفي الرابع من شباط عام 1953، كانت 
االنطاقة األولى للس��يدة فيروز من إذاعة دمشق في 
أغنيتها الشهيرة »عتاب« وكان لألمير الدور الكبير في 

احتضان الرحابنة وإطاقهم في العالم العربي .
انتقل بعدها للعمل مديرًا لبرامج قس��م الشرق 
األوس��ط، ف��ي إذاع��ة األمم المتح��دة ف��ي نيويورك، 
حي��ث حص��ل عل��ى ش��هادة ف��ي العم��ل اإلذاعي من 
جامعة كولومبيا، ثم عين ومدي��رًا عامًا لهيئة اإلذاعة 
والتلفزيون، فأش��رف على توسيع قوة اإلذاعة بإحداث 
محطات تقوية ووصل في كل من حمص وطرطوس 
ودير الزور ودمشق، كما أشرف على إنشاء التلفزيون 
عام 1960 إداري��ًا، ومراقبًا في أيامه األولى، عين بعد 
ذل��ك مديرًا عامًا لتفتيش وزارة اإلعام والمؤسس��ات 
التابعة لها، وفي العام نفس��ه أصبح أحد المس��ؤولين 
ع��ن تفتي��ش أرب��ع وزارات ه��ي الخارجي��ة والثقافة 

والسياحة واإلعام .
عم��ل محاضرًا ف��ي كلي��ة اآلداب ف��رع الصحافة 
ومحاض��رًا ف��ي المرك��ز العرب��ي للتدري��ب اإلذاع��ي 
والتلفزيون��ي، مس��اهمًا ف��ي تأهي��ل اإلعاميين من 
خ��ال المحاضرات التي كان يلقيه��ا، كما عمل محررًا 
ف��ي مجل��ة »النقاد«، تقاع��د بعدها وانص��رف للعمل 
على مش��روع معجم لمصطلحات اإلذاعة والتلفزيون 

بالعربية والفرنسية .
توفي األمير في دمش��ق ع��ام 2003 ودفن فيها، 

وكان بعد تقاعده قد نال أوسمة وميداليات كثيرة .

ق�صة ق�صرية

الرهان 
مضر عدس

- ما رأيك أن نتراهن.
- نتراه��ن.. أل��م تمّل من الخس��ارة بعد.. 

تريد الرهان.. هو لك.
كل ي��وم رهان مختلف، رفيقان في الموت 
ورفيقان ف��ي الرهان، الخدمة بالنس��بة إليهم 
ممل��ة، س��اعات طوال، يجلس��ان عل��ى صخرة 
مرتفع��ة تط��ّل عل��ى الطري��ق الواص��ل بين 
دمش��ق وحم��ص، في الرب��ع األخي��ر من جهة 
حمص كان��ت تقبع هذه الصخرة، في الش��تاء 
البرد هو ما يبقيهم مشغولين، أما في الصيف 
ف��ا ثال��ث لهم��ا، درج��ات ح��رارة مرتفعة في 
النهار أما في الليل فالجو بارد، أمضيا الش��هور 
األول��ى في التعارف وبع��د مضي بعض الوقت 
انته��ت المواضيع التي يمك��ن أن يتحادثا فيها، 
إال إذا اش��تاق أحدهما لمنزله وبدأ في غناء أحد 
المواوي��ل أو تذكر قصة ما فيلقيها على زميله 

بأسلوبه الشائق.
أوكل��ت إليهم��ا حماي��ة ه��ذا القط��اع من 
الطريق، قنّاص ومس��اعده، صخ��رة مرتفعة 
تصلح أن تكون منارة للقنص، تكشف الطريق 
بشكل جيد وهما فيها آمنين، يمر النهار ببطء 
ش��ديد، وهذا ما يفضانه فالحال تبقى أحسن 
من أن تبدأ معركة ما، فالموت سيكون ثالثهما 

وهذا ما يخشيانه. 
- انظر إلى المركبة القادمة من البعيد. 

- نعم لقد رأيتها.. أتراهن عليها؟.
- نعم بالتأكيد.. اسمع سأراهنك على أني 
أس��تطيع قنص الس��ائق، وأرديه قتيًا بطلقة 

واحدة.
- ال. الرهان إن استطعت قلب المركبة أو ال 
من خال قنص الس��ائق.. فقنص السائق أمر 

بسيط وال أراهن عليه.
- موافق.. الرهان علبة سجائر.

- حسنًا.
اس��تعد القنّ��اص جي��دًا، أمس��ك بندقيته 
ووضعه أمامه، وضع عينه اليمنى على العدسة 
المكبرة وأغمض اليسرى، أخذ نفسًا عميقًا ثم 
أخرج��ه، وعندم��ا اقتربت المركب��ة وباتت قاب 
قوس��ين أو أدن��ى م��ن مواجهة الصخ��رة، أخذ 
النفس األخير الذي سيفصل بين حياة السائق 

ومماته، نفس واحد يساوي حياة واحدة. 
انطلق��ت الرصاصة عل��ى عجل ولم تمهل 
الس��ائق أن يلتقط نفس��ه األخي��ر، باغتته من 
دون أن ي��دري ان��ه ه��و اله��دف الق��ادم، ميتة 
س��ريعة ال نجاة منها، اس��تقرت الرصاصة في 
رأس��ه، وخرج��ت المركب��ة عن الطري��ق العام 
وانقلبت.. نعم انقلب��ت وربح القنّاص الرهان 

وكان هو الفائز في مسابقة اليوم. 
- أل��م أخب��رك.. أنا خيرُ م��ن حمل بندقية 

للقنص في سوريا. 
- نعم لقد ربحت.. أمسك هذه هي العلبة. 
أخ��رج لفافة التبغ من العلب��ة التي ربحها، 
والزفي��ر  الش��هيق  عملي��ة  وب��دأت  وأش��علها 
الممزوج��ة بالنص��ر تتوال��ى، وبع��د أن أنه��ى 

نصفها قال لرفيقه: 
- ماذا سنفعل باقي اليوم؟.

- ال تقلق الرهانات ال تزال قائمة.. سيأتي 
دور الشباب في المراقبة. 
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�صراع احلجر
البالد تتعرف على النحت

عرف��ت س��وريا أول ملتق��ى نح��ت عل��ى الحجر 
ف��ي نهاي��ات الق��رن الماض��ي«1998«* وش��ارك به 
فنانون س��وريون فقط، كان ذلك اللقاء األول لبعض 
النحاتي��ن مع الحج��ر، فيما كان جزء يس��ير منهم قد 
اختب��ر التجرب��ة ف��ي مرس��مه الخاص أو ف��ي أعمال 
نفذه��ا لصالح جهات مختلفة في داخل الباد، إذ ومع 
وجود استثناءات قليلة لم يكن النحات السوري مهتمًا 
أو متدربًا أو معتادًا عل��ى تنفيذ أعمال حجرية ترتفع 
ع��ن المت��ر الواح��د، بينما توج��د اس��تثناءات لتجارب 
فريدة تقنيًا، كتجربة شفيق نوفل في السويداء الذي 
نفذ عمًا على حجر البازلت الشهير بمقاومته ألزميل 
النح��ات، عمل نوفل كان يزُن ع��دة أطنان وبقي في 

فناء منزله في مدينة شهبا لسنوات عديدة.
بعد ملتقى دمش��ق انطلق��ت الملتقيات الخاصة 
بالنحت على الحجر في س��وريا، وانطلق معها صراع 
بين التش��كيلين س��واء لجهة تنظيمها أو المش��اركة 
فيه��ا، فابتك��رت مديرية الفنون الجملي��ة التي كانت 
تديرها مها قواص القريبة جدًا من أكثم عبد الحميد 
ملتقى المحبة للنحت على الحجر في الاذقية والذي 
كان يس��بق افتتاح المهرجان بعش��رين يوم��ًا، أنجز 
األول عام 1998، وش��ارك به فنانون من أمثال أكثم 
عبد الحميد ومصطفى علي، وسجل الملتقي حضورًا 
لفناني��ن غي��ر س��وريين من مص��ر وفرنس��ا ولبنان 
تك��ررت التجرب��ة لعاميي��ن بع��د ذلك قب��ل أن تعلن 
ال��وزارة أن الميزانية لم تعد تس��مح بإقامة الملتقى 

كل عام، فنظمته كل عامين بداًل من ذلك.

ملتقى ال�صريح
في ع��ام 2004، فاجئ مصطفى علي الوس��ط 
الفني الس��وري يتنظيم��ه لملتقى ضخ��م في جبال 
القرداح��ة، ملتق��ى »جيم« وال��ذي يعتب��ر بحق أول 
ملتق��ى دول��ي ف��ي س��وريا، ش��ارك به فنان��ون من 
مختل��ف أنح��اء العالم بل��غ تعدادهم ثاث��ون فنانًا ال 
يتع��دى ع��دد الس��وريين بينه��م فناني��ن ثاثة هم 
المنظم مصطفى علي والمغترب في إيطاليا بطرس 
الرمحين*، والمغترب في فرنسا ماهر بارودي، أعلن 
مصطف��ى عل��ي أن الهدف م��ن الملتقى هو إنش��اء 
متحف في الهواء الطلق وقال »هذا يحتاج لس��نوات، 
ويحت��اج لتموي��ل أيض��ًا« اس��تقدمت وللم��رة األولى 
حج��ارة م��ن مقالع كي��رارا ف��ي إيطالي��ا لملتقى في 
س��وريا، وجهزت قرية »مركية« الت��ي تقع في جبال 

القرداحة بكل ما يلزم لتنفيذ األعمال.
»جي��م« ه��و أول بي��ت م��ن قصي��دة للش��اعر 
أدوني��س تتمتها »أمِس المكان اآلن« كان يتواجد في 
موقعه وبين نحاتيه بش��كل دائم الضابط المسؤول 
عن ضريح حافظ األسد، فيما لم يكن مصطفى علي 
يخفي أن من يمول الملتقى، مجموعة شركات قريبة 
من الس��لطة السورية، كش��ركة جود وشركة النفط 
الس��ورية وش��ركات رامي مخل��وف، األعم��ال نفذت 
بأحجام قياس��ية إذ بل��غ بعضها ارتف��اع أربعة أمتار، 

ولم يكن معلومًا أين ستوزع األعمال.
كان عل��ي يخطط ليجعل الملتقى حدثُا س��نويًا، 
مما س��يعطيه ق��وة في داخل الباد، وما س��يعزز من 
اس��مه في خارجها، وكان أغلب من قام بدعوتهم من 
فناني أوربا، يديرون ملتقيات في بادهم، وكانت وال 
ت��زال العادة أن ترد الدعوة بدعوة مثلها، ما س��يؤمن 

لعلي زيارات ومشاركات مستمرة.

الأجنبي املتملق والزلطة
أحد أعمال جي��م كان »الزلطة« للنحات الروماني 
ليونارد راكيتا، الذي يعرف العالم العربي بشكل جيد، 

إذ زار مص��ر لعدة م��رات، ونفذ أعمااًل في الس��عودية 
واألم��ارات والكويت وغيرها من ال��دول العربية، وكما 
هو اس��م منحوتت��ه كان تكوينه، إذ نف��ذ كتله ضخمة 
تحاك��ي أي حجر بح��ري صغير تلتقطه بيدك، ش��كل 
بيض��وي أمل��س للغاي��ة، مصق��ول الجوان��ب ش��ديد 
التناظ��ر، لك��ن راكيت��ا كان يخط��ط لما ه��و أبعد من 
المشاركة في المتلقى، إذ كان يروج طوال فترة شهر، 
ألكاديمي��ة يود إنش��اءها لتعليم الفن��ون الجميلة في 
الاذقية، وبطريقة فجة ومباش��ر للغاية، أعلن راكيتا 
أنه ي��ود افتتاح أكاديمية األس��د للفن��ون الجميلة في 
الاذقية، راكيتا كان يعلم أن األسد من الاذقية، وكان 
يقول إن هذا المشروع سيكون خدمة يقدمها الرئيس 
الش��اب ألبناء الساحل، لم يكن الفنان الروماني يدرك 
أن من يحدثه ليس ابن الس��احل أو ال ينتمي للطائفة 

العلوية، إذ كان يعتبر الجميع أبناء سلطة.
لم يجد راكيتا الش��خص المناس��ب الذي يوصله 
لألسد كما كان يشتهي، فتعاليه وظنه الغباء بالعرب 
عمومًا وفضائحه الس��ابقة لم تس��اعده في مسعاه، 
إذ اكتُش��ف الحقًا أنه ح��اول إنش��اء أكاديمية مبارك 
ف��ي مص��ر، وزايد ف��ي األم��ارات، فيما ح��اول كثيرا 
إقناع الس��عودية واإلم��ارات بغمر أعمال��ه »زلطاته« 
على الش��واطئ، وكان يرسم الفكرة كي يقربها من 

المسؤولين في البلدان التي يزورها.
كما فش��ل راكيتا في مشروعه فشل مصطفى 
علي في مسعاه لتأسيس ملتقى ثابت، إذ لم يعد من 
أحد يهتم في عام 2005 بدفع المال إلعادة الملتقى، 
ف��وزع عل��ي في خط��ة أخي��رة أعم��ال الملتقى على 
الطريق الجبلي الس��احر الموصل إلى مطعم األس��د 
كما يعرف في تلك المنطقة »نسمة جبل« عَل األسد 
يس��أل عن األعمال ويدعم الملتقى من جديد، ويقال 
أن األس��د ش��اهد األعمال التي وزعت بالفعل بمعية 
ضابط الضري��ح في ذالك الطري��ق، إال أنه لم يبدي 

اهتمامًا يصل لحد الدعم.

فار�ص احللو املتهم
بعد جي��م، أطلق أكثم عبد الحميد عدة ملتقيات 
صغيرة في دمش��ق والاذقية، فالفن��ان مدير معهد 
الفنون التطبيقية التابع لوزارة الثقافة، نظم ملتقى 
ف��ي الزبدان��ي بري��ف العاصم��ة، وأخ��ر ف��ي مدينة 
المع��ارض الجدي��دة عل��ى طري��ق معرض دمش��ق 
الدول��ي، وجبل��ة والماج��ة ف��ي طرط��وس، واطلق 
ما ع��رف فيما بع��د بالحدائق النحتية ف��ي المونيكار 

بإس��بانيا*، كان عبد الحميد يعتمد على نقطة قوة ال 
يمتلكه��ا علي، وهي طابه في المعه��د الذين كانوا 
يوافق��ون عل��ى العمل مجان��ًا في بع��ض األحيان أو 
حتى مقاب��ل نصف ما يتقاضاه المحت��رف، وفي ذات 
الوقت نظم عبد الحميد بالش��راكة مع الممثل فارس 
الحلو ملتقى للنحت في مش��تى الحلو اسمياه ملتقى 
»جمال الحب 2006« كان الملتقى بدعم مباش��ر من 
ورش��ة البس��تان للثقاف��ة والفنون، عب��د الحميد دعا 
إلى الملتقى عدد م��ن طابه وصديقه النحات محمد 

بعجانو.
نجح الملتقى في المفهوم التسويقي في العام 
األول، فك��ررت التجرب��ة ف��ي الع��ام الثان��ي، ودعي 
الملتق��ى بالعالم��ي، إذ تمكن عب��د الحميد من دعوة 
س��بعة فنانين أجانب، وكان ينتظر م��ع فارس الحلو 
زي��ارة األس��د للملتقى بف��ارغ الصبر، كان��ت خطوة 
مماثل��ة كفيلة بجع��ل عبد الحميد النح��ات األول في 
س��وريا، فيم��ا كانت أطم��اع فارس الحل��و بعيدة عن 
النح��ت تمام��ًا، إلى يوم جمع��ة لم يك��ن فيه فارس 
الحل��و في موقع العمل، حين وصل األس��د مع زوجته 
وأطفاله، قادمًا من الاذقية باتجاه دمشق، وجال بين 
األعمال، وأره��ق عبد الحميد نفس��ه وهو يحاول أن 
يشرح ويفسر لألسد ما الذي يجري، في هذه الزيارة 
التقطت لألس��د الصورة الش��هيرة التي يحتضن فيها 
ابن��ه الذي يمس��ك بأزميل ويضرب الحج��ر، بات عبد 
الحمي��د يس��تخدم الصورة كغ��اف كل ُكتيب يطبعه 

عن ملتقياته التي ينظمها.
بغي��اب الحلو عن زي��ارة األس��د، واتهامات كالها 
عبد الحميد له بأنه سرق جزء من األموال المخصصة 
للفنانين، وتحصيل فوائد خاصة بعيدة عن األهداف 
المرس��ومة للملتقى، انقطعت العاقة بين الرجلين 

وُقتل الملتقى ولم يكرر.

علي *عبد احلميد ... �صراع الإزميل
عام 2009، تمكن عبد الحميد الذي خسر ملتقى 
مش��تى الحلو وكس��ب دعمًا من األس��د وحاشيته من 
تنظيم ملتقى دولي للمرة األولى في دمشق، اسماه 
حينه��ا »ملتقى النح��ت العالم��ي األول« وقام كبادرة 
حس��ن ني��ة بدع��وة مصطفى عل��ي إلي��ه، كان عبد 
الحمي��د يرتب��ط بعاقة قوي��ة بوزير الثقاف��ة آنذاك 
ري��اض نعس��ان آغ��ا، وتولى منص��ب مدي��ر الفنون 

الجميلة في الوزارة عام 2010.

نبالء انتهازيون اأنانيون هاربون و�صامدون
فنانو �صوريا الت�صكيليون "3" 

  دمشق – حمزة السيد
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األسد يزور ملتقى النحت في مشتى الحلو
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سو كان مصطف��ى علي يراق��ب عبد الحميد ع��ن بعد، وفي غفل��ة عنه تمكن 
مصطفى علي من جعل محافظة دمش��ق تنظم ملتقى دمش��ق بداًل من وزارة 
الثقافة في 2010، الملتقى كان بحق أكبر حدث نحتي تعرفه العاصمة، حشد له 
عل��ي الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وكما فعل عبد الحميد، كان علي ينتظر 
األس��د أيضَا، الذي لم يلبي دعوته لزيارة الملتقى، كانت كمية الكتل الصخرية 
التي اس��تقدمها علي كبيرة، فنظم لهدف التخلص منها ملتقى دعا إليه فنانين 
سوريين يدرّسون في كلية الفنون الجميلة بدمشق، مع مجموعة من الخريجين 
الش��باب، واس��ماه حوار بين جيلين، انتهى الملتقيان، ولم يصل األسد، إلى يوم 
الخامس عش��ر من آذار 2010، حين اتصل علي بكل الفنانين الس��وريين الذي 
شاركوا في الحدثين وطلب منهم التواجد في الموقع عند السابعة مساًء »مدينة 

معرض دمشق الدولي القديمة«.

اأعطنا ماًل
عند الس��ابعة والنصف وصل األسد مع زوجته، وجاال بين األعمال يستمعان 
إلى ش��رح عنها، وعن دالالتها، بينما رافق علي األس��د ليش��رح أعمال الفنانين 
الغائبين، انتهى األس��د من تجواله وكان الفنانون وبينهم يجمل شهادة دكتوراه 
قد اتفقوا على طلب دعم مالي من األسد، فيما كانت الشائعات بينهم تقول إنه 
وال بد س��يعطيهم مااًل إضافيًا بعد الزيارة، أجتمع األسد مع زوجته بالمتواجدين 
ف��ي موقع العم��ل، وبدأ يش��رح للنحاتي��ن أهمي��ة النح��ت، كان الجميع يصغي 
باهتمام أو بعدمه كي ينهي حديثه، ثم أنطلق بعضهم بالقول أنهم بحاجة إلى 
الدعم، وأن الفنانين التشكيلين في سوريا فقراء، هز األسد رأسه ثم تحدث عن 
أهمية النحت في مواجهة إسرائيل، وشرح كيف أنه قرأ عن نحات ألماني يجسد 
الهولكوس��ت وصمت، عاد النحاتون إلى الشكوى واقترح أحدهم أن تقوم الدولة 
بتخصيص مراسم للنحاتين، لم يجب األسد على أي فكرة أو شكوى ولم يعلق، 
كان الجيمع ينتظر انصرافه وقد بدأ ببعض الخطوات باتجاه سيارته حين توقف 

فجأة وتذكر أن يلتقط الجميع صورة جماعية.
م��رت أيام والنحاتون يتوقع��ون أن ينالوا مااًل إضافي��ة على عملهم بعد أن 
لقائه��م باألس��د، إال أنهم تلقوا منهم صورة كبي��رة تُظهرهم معه با أي نص 

سوا ذاك الذي كتب على المغلف الذي ضم الصورة »رئاسة الجمهورية«.
تق��دم مصطفى علي على أكثم عب��د الحميد خطوة جديدة، وأصبح النحات 
األول في س��وريا، ورغم أن الزيارة األخيرة لألس��د إلى موقع الملتقى األخير في 
دمش��ق كانت قد كشفت من أين وممن يشتري األسد أعماله*، إال أن علي شعر 

أنه بات قادرًا على تنفيذ ما يريد في التشكيل السوري بعدها.

هوام�ص 
• الملتقى األول نفذته محافظة دمشق عام 1998 في قلعة دمشق.

• بطرس رمحين نحات س��وري يُعد مع ش��قيقة لطفي م��ن أهم النحاتين 
السوريين المعاصرين.

• تجربة ملتقيات حدائق النحت الس��ورية في اس��بانيا نظمت لست سنوات 
ومن أبرز المآخذ عليها أن عبد الحميد كان يكرر اسماء المشاركين فيها كل عام.

• سنوضح في األجزاء القادمة هذه النقطة.
• الص��ورة: عم��ل النحات الياباني يوش��ينوبو أوجاتا ال��ذي نفذه في ملتقى 

دمشق عام 2009 وقد وضع أمام مجمع مجلس الوزراء في كفرسوسة.
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مولد كاتب معروف!عمل نحت للفنان الياباني يوشينوبو أوجاتا | دمشق 2009

  زكريا تامر

أصيب أح��د أصدقائي بمرضين في آن واحد.. ب��زكام حاد وبرغبة 
في أن يصير كاتبًا مشهورًا تتزاحم الجرائد والمجات على نشر صوره 
وأقواله، وقد ش��في من الزكام بفض��ل األطباء والصيدليات، ولكنه لم 

يشف من مرض الكتابة.
س��ألته يومًا بفض��ول: كيف أتتك هذه الرغبة؟ ه��ل جاءتك فجأة؟ 
ه��ل أفق��ت صباحًا من نوم��ك، وخطر ل��ك أن تصير كاتب��ًا بينما كنت 
تتمط��ى وتتثاءب؟ ال أدري كيف س��تحقق رغبتك، فم��ا أعلمه عنك هو 
أنك تكره حتى اإلمس��اك بالقلم. هل كنت في المدرسة تلميذًا متفوقًا 

ينال أحسن العامات في وظائف اإلنشاء؟
فق��ال صديق��ي بص��وت يقط��ر صدق��ًا: كن��ت أكس��ل تلميذ في 
المدرس��ة، وما زلت حتى اآلن أجهل الفرق بين حرف الجر وعربة الجر، 

ولكن من جدّ وجد ومن صبر ظفر.
فقلت لصديقي وقد تزايد فضولي: إذن كيف تكونت لديك الرغبة 

في أن تصبح كاتبًا؟
فق��ال صديقي بص��وت غير م��ازح: كنت يوم��ًا أنظر إل��ى المرآة، 
فتنبهت إلى أن هيئتي هي هيئة كاتب محترم، وال ينقصني إال الكتابة.

فقلت لصديقي ناصحًا: ال تصدق المرايا، وابتعد عن مهنة الكتابة، 
فهي شاقة عسيرة ظالمة، ال تمنح عاشقها إال الهموم والمتاعب.

فتركن��ي صديقي متصنعًا الموافقة على نصيحتي، ولكني عندما 
التقيته بعد أش��هر، الحظت أنه سعيد مطمئن ش�ديد الثقة بنفس������ه 
كأنه وحده الذي يمش��ي على أرض صلبة، فقلت له: تبدو في أحس��ن 

حال، فهل تخلصت من تلك الفكرة المجنونة.. أن تصبح كاتبًا؟
فنظر إلي صديقي بغيظ وعداء، وقال لي: أنت ظننت أنك ستنجح 
ف��ي خداعي عندما قلت ل��ي إن مهنة الكتابة متعبة وإن التأليف صعب، 
ولكني اكتشفت خدعتك وكذبك، فالكتابة مهنة لذيذة والتأليف سهل.

فحملقت إليه طالبًا بعض التفس��ير، فقال لي: أنت تعرف أني أشتري 
كل يوم كل الجرائد والمجات، وقد خصصت لها في البيت غرفة واس��عة، 
واخترت من كتاباتها عدة موضوعات: التمييز العنصري في العالم.. القضية 
الفلسطينية.. حرب الخليج.. النفط في الخليج.. انهيار الشيوعية.. النظام 
العالم��ي الجديد.. إفاس القومية العربي��ة.. الربيع العربي.. الديمقراطية 
ماضيه��ا وحاضرها ومس��تقبلها، وزودت زوجتي بمقص حاد، وطلبت منها 
أن تق��ص ف��ي أوق��ات فراغه��ا كل مقال أو تحلي��ل أو تعلي��ق يتناول تلك 
الموضوعات، وعندما تجمعت لدي كمية كبيرة من القصاصات عن موضوع 
واحد، ابتدأت التأليف: أدمج نصف هذا المقال بنصف ذاك التحليل، والبداية 
أجعلها نهاية، وأغيّر وأبدل، أقول عن الحائط إنه جدار، وعن الباد العربية 
الش��رق األوس��ط، وكل عش��رين صفحة أو ثاثين صفحة أسميها فصًا، 
وعندم��ا انتهي��ت من التأليف، أعطي��ت مخطوطة كتابي األول لناش��ر ذائع 
الصيت ألني ال أحب التعامل مع ناش��رين جهاء ال يهمهم س��وى الكس��ب 

المادي فقط، وسيصدر الكتاب بعد أسابيع.
فقل��ت لصديقي بس��خرية: إذا لم تكن تمزح وص��در كتابك فعًا، 
فس��تكون فضيح��ة مدوية، وسيس��لخ النق��اد جلدك، وس��تأكل أصابع 

قدميك ندمًا.
فقال لي صديقي بازدراء: أنت جاهل، فلكل ناقة ثمنها.

كاريكاتير الفنان دروار إبراهيم
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1991/12/11
وردت أخب��ار تقول إن العقي��د بركات العش 
مدير الس��جن هنا، سينتقل الستام إدارة سجن 
المزة، وهو مستقيم ويخاف اهلل , بداًل من مدير 
الم��زة س��يء الس��معة والصي��ت بهج��ت صالح، 
وسيكون المدير هنا المقدم محي الدين مساعد 
المدي��ر . وخبر آخر يقول إن قيادة 23 ش��باط ما 
عدا صاح جديد نقلت من السجن إلى بيوتها مع 

اإلقامة الجبرية، 
إن طرق التراسل بين الطوابق سريعة وبين 
األجنح��ة، تت��م خال المن��اور، وعب��ر الحمامات، 
ودورات المي��اه، والط��رق على الحيط��ان، ولكن 

حتى اآلن: 
- ل��م يت��م اإلف��راج ع��ن عناص��ر البلدي��ات 
المس��جونين ألنهم رفضوا الخ��روج أثناء تجديد 

البيعة!!
- ل��م يتم اإلف��راج عن الفلس��طينيين وهم 
موع��ودون، فالعاقات قد توثق��ت بين المنظمة 

والنظام. 
- لم يتم اإلف��راج عن اللبنانيين الذين ال بد 
أن يخرجوا على هامش الوثائق األمنية المبرمة 

بين الحكومة اللبنانية وبين النظام. 
وما دام لم يحدث تجاه هذه الفئات حتى اآلن 
شيء , ال بد من أن يكون هناك ما ينتظر الجميع 

صدوره بما فيهم السوريون من كل الفئات. 
1991/12/12

الزي��ارات الت��ي جاءت نف��ت خبر قي��ادة 23 
ش��باط، ولكن هن��اك خبر يؤكد وص��ول كل من 
نور الدين األتاس��ي واللواء أحمد س��ويداني إلى 
االستراحة وعضو القيادة مصطفى رستم وذلك 
لس��وء أحوالهم الصحية . ويقول��ون أنهم علموا 
من الش��رطة العس��كرية وهم يأخ��ذون بطاقة 
الزي��ارة أن الف��رج ب��ات قريبًا. هل ه��ذه األخبار 
م��ن صنع المخاب��رات للتغطية على م��ا يثار في 
الش��ارع؟.. فهن��اك نش��اط س��ري للجن��ة حقوق 

اإلنسان والدفاع عن المعتقلين السياسيين. 
أشارت إذاعة إسرائيل أن هذه اللجنة السرية 
أوصل��ت بيانًا إل��ى وكال��ة الصحافة الفرنس��ية 
مرفق��ًا بائح��ة تض��م 14 أل��ف اس��م معتق��ل 
سياس��ي في الس��جون السياس��ية، ثاث��ة آالف 
اس��م ألناس فقدوا . كم��ا قال البي��ان: أن هناك 
أربع��ة آالف ماتوا ه��ذا العام في الس��جون، وقد 
قي��ل أن البيان والائحة ق��د وزعا على الصحافة 
الفرنس��ية، كما وصلتا إلى أح��د الوزراء المتوجه 

خال هذين اليومين إلى زيارة سورية. 
إن النظام يولي ظهره لكل الواقع.

إن النظ��ام ال ي��رى المس��اجين، إنه��م ف��ي 
كوكب آخر بالنسبة إليه , يتجاهل وجود رأي آخر 
كما فعلت الفاش��ية والنازية، يتجاهل وجود فقر 

مدقع، وغاء فاحش، ووجود قانون طوارئ. 
1991/12/13

الس��اعة الثامنة والنصف ليًا نودي على كل 
م��ن آص��ف دعبول وأب��و علي زيدان ك��ي يحزما 
أمتعتهم��ا ويخرجا إلى الحري��ة ... إن المذكورين 
موقوف��ان من��ذ 1981 من قبل مخاب��رات القوى 

الجوي��ة، األول م��ازم أول، والثان��ي موظف في 
مس��تودع الس��اح، ومنذ اعتقا جاءتهم��ا زيارة 

واحدة عام 1990. 
كنت أس��لق السبانخ ألطبخها غدًا عندما جاء 
الرقي��ب مع عدة عس��اكر وقرأ االس��مين، تابعت 
عمل��ي، ومض��ى عايد نح��و الطاق��ة، وتأكد من 

المهاجع واستبشر الجميع خيرًا. 
إذ ه��ل يعق��ل أن يصب��ح المرء بين عش��ية 
وضحاها في البيت، ويمش��ي في الش��وارع حرًا، 
وي��رى الناس وي��روه دون أن يصرخ ب��ه أحد. أو 
دون قي��د في رجلي��ه ويديه .. ق��ال القاضي أبو 
أيم��ن:  إنن��ي أعتقد يا جماعة أنني س��أبقى في 
هذا الس��جن لألبد. لقد ترك هذا السجن ندوبًا ال 
يمكن نسيانها، ندوبًا مألى بالحزن والوجل .. إن 
أنظمة الحكم العربية – وهذا منها – تجردت من 

كل إنسانية ومن كل إحساس. 
1991/12/14

ف��ي الس��اعة الثانية بعد الظه��ر نودي على 
علي حامد، ومحمد فاضل فطوم وعيس��ى حداد 
وع��ادل اس��ماعيل، األول مق��دم، والثان��ي رائد 
والثالث رائد واألخير نقيب مهندس، وقد اعتقلوا 
1979، فذهب��وا إل��ى اإلدارة، فأبلغه��م ب��ركات 
العش عن إخاء س��بيلهم . وأضاف :  إن القوائم 
كثيرة وس��ترد وراء بعضها، وربما مساًء سيخلى 
س��بيل معتقل��ي أم��ن الدول��ة، وأك��د أن األي��ام 
القليلة القادمة ستحمل قوائم بالكثيرين، وعاد 
األربعة وأبلغوا الجناح وبدأوا بارتداء مابس��هم 

لمغادرتنا، واجتاحت الجناح الفرحة الطاغية. 
وصلتن��ا معلومات عن س��جن الم��زة تقول: 
هن��اك عصاب��ات تس��رق المس��اجين م��ن مواد 
زيارتهم، وتهرّب حشيشة الكيف، ومدير سجننا 
العقيد ب��ركات العش ألمح إل��ى ذلك وأنه ماض 

إلى هناك لوضع حد للفوضى. 
1991/12/15

اآلن تش��ير الس��اعة إل��ى العاش��رة صباحًا، 
والجميع يشعر أن إخاء السبيل واقع . ومنذ قليل 

أخبرنا س��معنا أن قائمة وصلت الس��جن، وهو ال 
يعرف عدد األس��ماء، وال أية قوى سياسية تضم، 
وفي الليل جاء خب��ر عن طريق نوافذ المناور أن 
قائم��ة ألمن الدول��ة قيد الوص��ول، ونتيجة هذه 

الحالة يعيش الجميع حالة القلق واالنتظار.
بع��د الظهر أفرج عن عدد من التيار الديني، 
وأكثرهم ليس لهم زيارات منذ عش��ر س��نوات، 
وقي��ل أن العدد يصل إلى الثمانين . وبعد الظهر 
ُأف��رج ع��ن 130 م��ن بع��ث الع��راق ومنهم من 
اعتقال 1977 . ونتوقع أن يفرج بعد المغرب عن 
الذي��ن قدموا للمحاك��م، ونتوقع خال يومين أن 

يأتي دورنا. 
أتابع مقاالت في مجلة »المستقبل /العربي/ 
لعام 1991 وفي مجلة /الناقد/ عام 1990 ش��هر 

شباط«.
1991/12/16

أفرج اليوم عن عش��رة أس��ماء من فصيلنا، 
ومن اعتقاالت 1981. وقد جرى غلط باسم ديب 
أبو نقطة من طفس , وآخر لم يرد له اسم وهو 
أحمد النابلسي من بلدة ناصر التابعة الزرع . أما 
الذين أفرج عنهم فهم: غس��ان سماره من اذرع، 
وناي��ف العيد من طيس��يا جنوبي بصرى الش��ام 
عل��ى ح��دود األردن، وعل��ي الرفاع��ي مهن��دس 
زراعي خريج تشيكوس��لوفاكيا وهو من االتحاد 
اش��تراكي، معتقل من��ذ 1980 ومن قرية أم ولد 
على ح��دود األردن، ومس��لم منص��ور من قرية 
ناصر معلم مدرس��ة، وبش��ير سليمان معلم من 
إذرع، وحمد قطان مدرس من السويداء، وحسن 
بردان م��ن طفس مزارع، وعبد الغفار طوش��ان 
المقداد من غصم وجريس محمد ش��هاب معلم 
م��ن إزرع، أص��ًا من القنيطرة، ون��زح بعد حرب 
5 حزي��ران، وأبو ط��ارق ضميرية م��ن التنظيم 

الناصري. 
وقد س��معنا أن جهات  من األمن أرسلت ثيابًا 
وأحذية للمرض��ى غير المزارين الذين س��يفرج 
عنه��م ز وس��رت اش��اعة أن أخرج��وا الكتاب��ات، 

فالتفتيش ليس دقيقًا. 
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اخلوف واملقاومة.. بناء الهوية العلوية يف �صوريا )3(

فصل من أطروحة ماجستير في الجغرافيا البشرية في قسم علم االجتماع والجغرافيا البشرية | جامعة أوسلو
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torstein.worren.info/downloads :رابط النص األصلي كامًا

العالقات بني العلويني وال�صّنة
أكب��ر انقس��ام طائفي في الس��احل الس��وري هو 
االنقس��ام بي��ن العلويي��ن والس��نّة. يع��رّف العلويون 
أنفس��هم بعاقتهم بالس��نّة قبل كل شيء، ويستخدم 
العلوي��ون الصورة النمطية للس��نّة كأن��اس تقليديين 
ومحافظين عندما ينش��ئون أنفس��هم كنقيض للسنّة 
تمام��ًا. عن��د الحدي��ث ع��ن االنقس��ام العلوي الس��نّي 
تتبن��ى مصادري من العلويي��ن آراًء تتراوح بين االزدراء 
والامب��االة، ولك��ن كم��ا س��بق ذك��ره يميّ��ز العلويون 
دائم��ًا بين األش��خاص والجماعة نفس��ها. كثي��رًا جدًا ما 
يتحدث العلويون عن تش��ككهم تجاه السنة ولكنهم في 
نفس الوق��ت تمامًا يعرفون من هو المختلف، ويش��رح 
العلويون ذلك بأن كونهم ليس��وا سنّة نموذجيين ناجم 
عن مش��كلة المجتمع الس��نّي وليس ناجمًا عن كونهم 

خلقوا سنّة.
يرتب��ط هذا األم��ر بالخوف ال��ذي ورث��ه العلويون 
بش��كل عميق والذي نشأ من اإليمان الراسخ بأن السنّة 
ف��ي الجوهر يؤمن��ون بأنهم الوحي��دون الذين يعرفون 
اإلس��ام الحقيقي، وأن ه��ذه الحقيقة يجب أن تنتش��ر 
بالقوة بين المس��لمين اآلخرين الذي��ن اختاروا الطريق 
الخاطئ. في النهاية يتراجع كرههم للس��نّة إلى إدراك 

أن السنّة ال يحبون العلويين.
وه��ذا األم��ر ينش��ئ الس��نّة ف��ي طريق مباش��ر 
موص��ول بالس��ردية التاريخي��ة الت��ي تترّك��ز على قمع 
واضطهاد العلويين. أحد مص��ادري وهو ممّثل للخطاب 
النق��دي العل��وي الذي يض��ع الدي��ن العلوي بعي��دًا جدًا 
ع��ن التيار الرئيس��ي لإلس��ام عبّر عن ه��ذا األمر في 
إح��دى محادثاتن��ا حول الموضوع قائ��ًا: » ال أعرف لماذا 

يكرهوننا«. 
بُن��ي ه��ذا األمر عل��ى تصوير الس��نّة كمتعصبين 
ديني��ًا ويحكم��ون عل��ى العلويي��ن طبق��ًا لوجه��ات نظر 
متطرفة تتبع تفس��يرات دينية تشبه تلك التي تعود إلى 
ابن تيمي��ة. يقول مصدر صريح آخر م��ن مصادري حين 
التحدث عن كيف أن العلويين ال يصّلون في المساجد، وأن 
نس��اءهم ال يرتدين الحجاب، يقول أن العلويين في نظر 
السنّة: »نحن كفار ألننا ال نتبع هذه القواعد، وأن السنّة 
المتطرفي��ن يؤمنون بأنهم إذا قتلوا زنديقًا فس��يذهبون 
إلى الجنة بع��د ذلك«. يقول هذا المصدر أن وجهة النظر 
هذه مس��ألة ناجمة ع��ن التربية والتعلي��م أكثر مما هي 
ناجم��ة عن الدين، وأن المش��كلة أن %40 من الس��وريين 
ال يتلقون تعليمًا مناس��بًا بل يتلقون بداًل من ذلك تعليمًا 
دينيًا في المس��اجد وهذا ما يعطيهم أساسًا دينيًا متأصًا 

في فهمهم الكلي للمجتمع السوري وطوائفه.
نج��د في نفس الوقت أن المجتمع الس��وري يصبح 
أكثر انفتاحًا وتس��امحًا، ولكن هذه عملي��ة نجدها غالبًا 
ف��ي الطبقات الوس��طى. القل��ق األكبر ل��دى مصادري 
يكمن في العقائد الس��نّية وليس في حقيقة أن غالبية 
الس��نّة تحمل ه��ذه العقائد المتطرفة. ولي��س مفاجئًا 
أن يك��ون بين مصادري من هو صاح��ب أقل تفاعل مع 
الس��نّة ويبدو في نفس الوقت األكثر تصنيفًا لآلخرين 
واألق��ل جاهزي��ة لاعت��راف بالس��نّة كمجموع��ة غي��ر 

متجانسة. 
تب��دو مص��ادري ف��ي مدين��ة الاذقي��ة )المدين��ة 
المختلط��ة جدًا( أكث��ر انفتاحًا من مص��ادري في الجبال 
الساحلية لفكرة وجود سنّة مختلفين. يلعب العمر على 
ما يبدو دورًا في إدراك السنّة. لألسف فإن أعمار معظم 
مصادري تتراوح بي��ن 20 - 40 عامًا ولكنهم يخبرونني 
كيف ينظر آباؤه��م وأجدادهم لألمور بطريقة مختلفة 
عنه��م. تقول مصادري أنه في معظم الحاالت كلما كان 
الش��خص أكبر في العمر كلما كان أكثر انتقادًا للسنّة، 
ويُرجعون ذلك إلى خبرات المسنين في التمييز ضدهم 
والت��ي تعود إل��ى أربعيني��ات القرن الماض��ي. أخبرتني 
إح��دى الفتيات من أب س��نّي وأم علوية أن جدتها ألمها 
اعترف��ت لها أنها لم تتقبّل أبدًا زواج ابنتها من س��نّي. 

بالنس��بة لها ف��إن الظلم ال��ذي عاش��ته كان ذاكرة حية 
فذكري��ات طفولتها كانت حول س��وء معامل��ة العلويين 
وانتهاكهم بدنيًا في األماكن العامة من قبل أس��يادهم 
من الس��نّة. لم تنعم األجيال الش��ابة التي نش��أت بعد 
االضطراب��ات الطائفي��ة الت��ي تصاعدت ع��ام 1982 إال 
بالسام واالستقرار بعد ذلك الوقت، وبالنسبة لهم فإن 
قص��ص آبائهم وأجدادهم المرعبة هي تاريخ أكثر منه 

واقع.
قل��ة م��ن العلويين تعت��رف بوجود ص��راع طائفي 
بين العلويين والس��نّة ف��ي المنطقة وفي البلد، ولكنها 
حي��ن التحدث بوضوح عن »الصراع« كجزء من الس��ؤال 
يجيب معظمها بالنفي، ويقولون أن قلة من المتطرفين 
ترغب ف��ي الص��راع، ومع ذل��ك تصبح التعليق��ات أكثر 
بغضًا عندما يش��عر أولئك أنه تم التعامل معهم بشكل 
سيء على أساس دينهم. قلة أيضًا من مصادري األكثر 
ش��بابًا ممن تستخدم كلمات أقسى وتصف الوضع العام 
بطرفي��ن يكرهان بعضهم��ا البعض، وتنظ��ر إلى هذه 

الوضعية كحرب اندلعت بين مجموعتين. 
أح��د مص��ادري م��ن الخلفي��ات المختلط��ة وال��ذي 
يعترف ب��أن العديد من المظاهر في المجتمع الس��وري 
يمك��ن وصفه��ا باألم��ور المكتنف��ة بهذا الص��راع، هذا 
المص��در يصف الوضع ف��ي مدينة الاذقي��ة المختلطة 
بالمعرك��ة الديموغرافية حيث ينظر العلويون والس��نّة 
للس��كان كقوة بنيوية. ه��ذا يعني أن��ه إذا تزوجت فتاة 
علوية من رجل س��نّي ف��إن العلويين يخس��رون أفرادًا 
م��ن أوالد هذا الزواج مم��ا يضيفهم إلى أفراد الس��نّة. 
صادفت قصة أخ��رى في الاذقية أيضًا حيث تم إخباري 
بواس��طة ش��خص يعم��ل ف��ي اإلدارة العام��ة أن هناك 
تذمرًا بين السنّة في القسم الذي يعمل فيه ألن رئيس 
القسم )السنّي عرفًا وفق قواعد غير مكتوبة( قد جرى 
اس��تبداله اآلن بش��خص عل��وي، وهذا ش��يء يصنّفه 
مص��دري كأم��ر مربك للوض��ع القائم. من الن��ادر على 
أي حال أن يُص��ادف المرء مثل وجهات النظر المتطرفة 
هذه، وحتى إذا كان لدى أحد مصادري األخرى مثل هذه 
اإلدان��ات المتناقضة فأن��ا ال أتوقع أبدًا منه��م االعتراف 
بوجودها ألنهم ال يرتاحون لوصف أنفسهم كمكروهين 

وليس ككارهين ألنفسهم.

العالقات بني العلويني وامل�صيحيني
يش��كل المس��يحيون كما تم ش��رحه أعاه »شاهد 
النفي« للعلويين كمتس��امحين ومنفتحي��ن عقليًا تجاه 
األديان األخ��رى. عندما يتحدث العلوي��ون عن التعايش 
الطائف��ي وع��ن أنهم ال يمتلك��ون أحكامًا مس��بقة ضد 
الطوائ��ف األخرى فإنهم عادة ما يش��يرون إلى المجتمع 
المس��يحي في س��وريا. يش��ير العلويون في سردياتهم 
التاريخية إلى المس��يحيين بش��كل مفضّل ويس��تخدم 
الكثي��ر م��ن مص��ادري ه��ذه الس��ردية لش��رح العاقة 
الجي��دة بي��ن العلويي��ن والمس��يحيين. األكث��ر من ذلك 

أنهم يقولون أن العلويين والمس��يحيين متشابهون جدًا 
ثقافيًا وأن كا المجموعتين متس��امحة ومنفتحة عقليًا. 
هناك أيضًا حالة مش��اركة للقدر ف��ي خضوع األقليتين 
كما تشعران لألغلبية الس��نّية. يؤكد أحد مصادري من 
األكاديميين هذه النقطة قائًا أن وجود خصم مش��ترك 
يقرّب بين المجموعتين، ولكنه سرعان ما يشير إلى أن 
ذل��ك لم يكن ليحدث لو لم تك��ن المجموعتان متفقتين 

كثيرًا في الثقافة ووجهات النظر.
ال توجد فروق كبيرة بي��ن الخطابين العلويين عند 
وص��ف ه��ذه العاقة، ولك��ن الخطاب العلوي اإلس��امي 
يرّك��ز أكثر على التش��ابه االجتماعي بي��ن المجموعتين 
مس��تخدمًا العدي��د م��ن العام��ات نفس��ها ف��ي تفريق 
العلويين عن الس��نّة. يت��م إلقاء الضوء على التس��امح 
والتح��رر والتاري��خ المش��ترك ف��ي الق��رى والمناط��ق 
المختلفة. بعض هؤالء يستخدم الخطاب العلوي النقدي 
أيضًا لذكر التشابهات الدينية مع المسيحيين لتقوية هذا 
الرابط. أحد مصادري يش��رح بش��كل صريح أن التثليث 
العل��وي قريب جدًا من التثليث المس��يحي، وأن هذا األمر 
يُظهر تش��ارك المعتقدات. تش��ير مص��ادر أخرى إلى أن 
العلويي��ن والمس��يحيين يتش��اركون بمعتقداتهم حول 
القديس��ين ويتش��اركون في العديد من مقامات األولياء 
ف��ي الجبال المحيطة بالس��احل الس��وري. يوجد على ما 
يبدو فخر معيّن بين العديد من العلويين في تشاركهم 
مع المس��يحيين وكأن المس��يحيين يش��كلون أمرًا مثاليًا 
يرغبون بالتش��به به. هذا األمر منتشر أكثر بين أصحاب 
الخطاب العلوي النقدي، ولكن يبدو أن العلويين اآلخرين 
ينظرون أيضًا للمس��يحيين بتقدير عاٍل. من الممكن أن 
يكون الس��بب ف��ي ذلك هو أن المس��يحيين في س��وريا 
حسّ��نوا حياتهم، ولكن السبب أيضًا يكمن في التشارك 
بنف��س الدين م��ع أوربا. يش��ّكل نمط الحي��اة المرتبط 
بأورب��ا في كثي��ر من الطرق أيض��ًا أمرًا مثاليًا بالنس��بة 
للعدي��د من العلويين، ولذلك يتم إس��قاط ذلك بطريقة 

ما على المسيحيين في سوريا. 
قال أحد أصحاب الخطاب العلوي النقدي أن العاقة 
مع المس��يحيين هي أساس المش��كلة مع السنّة: »هذا 
هو س��بب كرهنا، ألننا نش��به المس��يحيين«. وقال آخر 
بشكل صريح أنه يتمتنى لو كان مسيحيًا وليس علويًا. 
ه��ذا ه��و جوه��ر إش��كالية العلويي��ن، فالعلوي��ون 
يقدّم��ون أنفس��هم كقريبين جدًا من المس��يحيين ثقافيًا 
ولكنه��م مس��لمون. وحالم��ا يعرّف��ون أنفس��هم بالهوية 
اإلس��امية يصبحون ضحايا للهيمنة الس��نّية التي تمتلك 
ق��وة بناء الهوي��ة. ما يعنيه مصدري م��ن قوله بأنه يرغب 
ل��و كان مس��يحيًا إذن أن��ه عندم��ا يك��ون مس��يحيًا يصبح 
ق��ادرًا على الحي��اة كما يعيش��ها اآلن ولكن س��يتم الحكم 
علي��ه بمعايير مختلفة بس��بب نم��ط الحي��اة المتوقع عند 
المسيحيين. على أية حال فإن العلوي كمسلم بالرغم من 
أنه علوي هو ضحية للهوية المسلمة التي أنشئت بواسطة 

الهيمنة السنّية التي تقرر السلوك المتوقع ألتباعها.

. . 
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ت

جبال العلويين في الساحل السوري
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اإح�صان نراغي:  من بالط ال�صاه اإىل �صجون الثورة
  ياسر مرزوق

كتابن��ا اليوم إض��اءة على زلزاٍل سياس��ي 
حاس��م ف��ي تاري��خ إي��ران والمنطقة بش��كٍل 
ع��ام، يقدمه��ا عال��م االجتماع إحس��ان نراغي 
ال��ذي عايش عن كثب س��قوط إمبراطورية آل 
بهلوي ووالدة الثورة اإلسامية، ففي الساعات 
الخمس��ين التي قضاها مع الش��اه خال األيام 
األخي��رة من حكمه، كما ف��ي الثاثة والثاثين 
ش��هرًا الت��ي قضاها في س��جون الث��ورة، كان 
إحس��ان نراغي ثاق��ب البصيرة ف��ي الحالتين. 
وق��دم لنا كتابًا قيّمًا وس��هل المتن��اول في آن 
معًا أثناء تسليطه الضوء على منعطفي الثورة 

اإليرانية.
يق��ول نراغ��ي »ف��ي 16 كان��ون الثان��ي 
1979، غادر الش��اه إيران، كان هذا بعد يومين 
م��ن الحدي��ث األخي��ر ال��ذي أجريته مع��ه فبدا 
واجب��ًا عل��ي اتجاه بل��دي وتاريخه، أن أكش��ف 
الخصوصيات النفس��ية لرجٍل ظل لعقود عدة، 
وذلك قبل أن يش��هد انهيار حكمه بنفسه، أحد 
القادة األكث��ر نفوذًا في العالم فباش��رت على 
وج��ه الس��رعة بكتابة مذكراتي لتأتي ش��هادة 

أمينة وصادقة قدر اإلمكان«.
»في القس��مين الذي��ن يحتويهم��ا الكتاب 
» القص��ر والس��جن » ثاب��رت كمش��تغل ف��ي 
التاري��خ على نقل األح��داث بأمان��ة بعيدًا عن 
أي حك��م تقويمي وبعيدًا كما أرجو عن أي روح 
انحيازية، س��عيت ألن أظهر في جميع الظروف 
حقيق��ة الناس، س��واء تعلق األمر بالش��اه، أو 
بالمناض��ل الث��وري ال��ذي كان على وش��ك أن 
يعدم، أو بالس��جان، لق��د أردت أن أفهم الناس 
كما ه��م، كما يجيئ��ون إلى العال��م كي يحبوا 
ويتعذب��وا ويموت��وا، إذا ل��م اس��تطع بلوغ هذا 
الهدف بش��كٍل كامل، فليس��امحني القارئ ألن 

لكل امرٍئ حدوده ونقائصه«.
قدم للكتاب المفكر »محمد أركون« وتحت 
عن��وان »هل م��ن الممكن الي��وم وجود مثقف 
مس��لم« قائًا: »إن مثقفًا استطاع أن يكون له 
باب إلى قصور الش��اه الباذخ��ة، وإن كان األمر 
يتعلق بانتقاد سياسته ودفعه إلى احترام أكبر 
لقيم الشعب واإلس��ام، ال يمكنه أن ينجو من 
صرامة الثوريي��ن، نتذكر هنا نموذجًا ش��هيرًا 
هو ابن المقفع المتوفى حوالي عام 757 كاتب 
الرسالة الشهيرة للخليفة المنصور الذي اغتيل 
أثن��اء ما يس��ميه المؤرخون الثورة العباس��ية. 
وعل��ى الرغم من أن عصورًا تفصلنا عن ذلك، 
إال أنه يمكننا التحقق من استمرارية نموذج ما 
اللتزام المثقف وهشاشة عمله ونبذ كتاباته أو 
مقاالت��ه واالرتياب من حضوره ضمن الس��ياق 

اإلسامي.
هذا ع��اوًة على الش��جاعة والصبر وحس 
النق��دي  والتيق��ظ  الكش��ف  وإرادة  التواص��ل 
وصرام��ة ال��رأي واألم��ل باإلقن��اع للح��د م��ن 
التج��اوزات واس��تباق ما يتع��ذر إصاحه وفتح 
آف��اق للتق��دم، وكل ذل��ك يج��ب أن يمتحن��ه 
المثق��ف أم��ام المؤيدين في المطل��ق للنظام 
الغربي، ثم حيال المسؤولين المتعجرفين عن 

كام اهلل«.
وف��ي تقديم لفريدريك مايور الفيلس��وف 
اإلس��باني المقرب من القص��ر الملكي. يقول: 
»ال ش��يء أبعد من تجربة نراغي التي أنجزها 
بإتقان في كتابه، تجمع بين الحقيقة التاريخية 
المتباين��ة والمقارب��ة المرهف��ة للنفوس، عن 
المانوي��ة، وم��ع ذل��ك فم��ن األرض نفس��ها، 
م��ن ب��اد ف��ارس القديم��ة، انطلق��ت تعاليم 
مان��ي وتاميذه المانويي��ن برؤيتهم القصوى 
للطبيعة البش��رية المتمثلة في صراع ال يرحم 
بي��ن الخير والش��ر، ينش��ر نراغ��ي كتابه بعد 

أعوام عديدة على انقضاء المأس��اة الشخصية 
للش��اه محم��د رضا بهل��وي الذي أنه��ى حكمه 
وأيامه تعيس��ًا متس��كعًا من فندق إلى فندق، 
يح��ل ضيف��ًا مزعجًا عل��ى البلدان الت��ي كانت 

تدعوه منذ وقت ليس ببعيد صديقها.
ظه��ر الكتاب في وقتٍ كش��فت فيه الثورة 
الخميني��ة عن قوته��ا وضعفها ف��ي آنٍ واحد، 
ملطف��ًة جانبه��ا الدوغمائي من خ��ال تجارب 
قاس��ية وتعدي��ات، ومقيم��ة الدلي��ل قبل كل 
شيء على الطابع المغلوط للتحاليل السياسية 
التي تصر على تقرير مصير الشعوب المتجذرة 
ف��ي ثقافات ومعتق��دات مختلفة، اس��تنادًا إلى 

تصورات تدعي زورًا الكونية«.
حوى القس��م األول من الكت��اب والذي أتى 
تح��ت عنوان »في قصور الش��اه« سلس��لة من 
اللق��اءات بلغ عدده��ا ثمانِ لق��اءات، تمحورت 
كله��ا تقريبً��ا ح��ول استفس��ارات اإلمبراطور 
عن، الوضع العام للش��عب اإليراني، خال هذه 
الفترة الحرجة، والتي كان االحتقان فيها يزداد 
يومًا بعد يوم، جذور هذا االس��تياء الش��عبي، 
ال��ذي بلغ في بعض أوجهه حد العصيان العام، 
وأنجع الحلول لمواجهة هذه الموجة العارمة من 
الغضب الشعبي، عبر تأليف حكومات مختلفة، 
وعب��ر إح��داث تغيي��رات جوهري��ة، ف��ي نظام 
الحكم، أو في س��لوكيات أفراد األس��رة المالكة 
أنفس��هم، كما احتوى على نظراتٍ للكاتب في 
دور النس��اء في حياة الشاه خاصة أخته واسعة 
النفوذ األميرة أش��رف الملوك التي لعبت أدوارًا 
بارزة على الصعيد الخارجي لإلمبراطورية، إال 
أنها في نفس الوقت أضرت بها داخليًا بس��بب 
تورطها في الفس��اد، واإلمبراط��ورة فرح ديبا 
التي بقيت ظًا للشاه ولم تفلح في لجم فساد 

العائلة.
ف��ي اللقاء األول ق��ال نراغي للش��اه وفي 
دالل��ةٍ واضح��ة ع��ن تس��رب األف��كار الدينية 
للش��باب، واس��تغال رج��ال الدي��ن له��ا: »كما 
ترى ياموالي أنت محاصر من وراءك ش��خصية 
اإلمام عل��ي كنموذج للحاكم الع��ادل الذي هو 
فوق الشبهات، ومن أمامك اإلمام الثاني عشر 
الذي يعتبر المؤمنون رجوعه وشيك الوقوع«. 
كم��ا ينق��ل نراغي عن الش��اه اس��تغرابه 
لموق��ف المفك��ر اليس��اري ج��ون بول س��ارتر 
م��ع المعتقلي��ن اإلس��اميين، ويوض��ح ل��ه أن 

االهتم��ام بالس��جناء الذي��ن يعذب��ون يجب أن 
يشكل االهتمام األولي للفيلسوف، وأن سارتر 
كان أول من اعترض على المصير الظالم الذي 
يتعرض ل��ه الش��عبان الفيتنام��ي والكمبودي 

على يد أنظمة شيوعية.
في القس��م الثان��ي وتحت عنوان س��جون 
الث��ورة، ي��روي لن��ا إحس��ان نراغ��ي تفاصيل 
عمليات اعتقاله الث��اث، األولى التي تلت قيام 
الث��ورة بأس��ابيع قليلة، ولكنها ل��م تمتد ألكثر 

من أربعة أيام.
أما االعتق��ال الثاني فكان ف��ي نهاية عام 
1979 أثن��اء رحلت��ه إل��ى باريس حي��ث كانت 
مخطوطة كتابه عن أحاديثه مع الشاه موجودة 
ضم��ن الحقائ��ب، ولكنه��ا وصلت إل��ى باريس 
ليتس��لمها ابن��ه، بينما ه��و اتخذ مس��ارًا آخر 
قس��رًا وهو االعتق��ال الثاني ال��ذي امتد حتى 

شهر نيسان من العام 1980م.
أم��ا االعتقال الثالث، فقد امتد 26 ش��هرًا، 
وكان هذا االعتقال قد تم على إثر ما حدث في 
البرلم��ان من نزاع بين رج��ال الدين المقربين 
م��ن الخمين��ي والرئي��س بني ص��در، وقد تم 
ت��داول اس��م »احس��ان نراغ��ي« مرتي��ن أثناء 
النقاش��ات البرلمانية، وذلك ف��ي إطار الهجوم 
على الرئيس بني صدر، حيث أنه من المعروف 
أن إحس��ان نراغ��ي هو من مه��د الطريق قبل 
عش��رين عامًا تقريبًا من ذلك التاريخ للطالب 
بني ص��در ألجل إكم��ال دراس��اته العليا خارج 
إيران، إًذا فقد كانت الظروف توحي بأن اعتقااًل 
آخ��ر قادم بالطري��ق، وهو ما ت��م بالفعل بعد 

ذلك بأيام قليلة.
لق��د كان ل��كل اعتقال ظروفه، وس��ماته، 
والت��ي كان��ت تعك��س م��ا يج��ري ف��ي إي��ران 
م��ن اضط��راب سياس��ي، واجتماع��ي وثقافي 
واقتص��ادي وإعام��ي، تا قي��ام الث��ورة، وقد 
كان االعتق��ال الثال��ث األش��د مأس��اوية، حيث 
كان��ت إيران تمر بظروف داخلية وخارجية أكثر 

خطورة مما مر بها قبل من أحداث.
يق��ول نراغي عن الث��ورة: »ليس صحيحًا 
أن الثورة في إيران كان��ت بيضاء قطعًا، فكم 
من دماء نزفت، ونفوس أزهقت خال األحداث 
ما قبل وما بعد الثورة، ولكن المش��هد اللحظي 
لرحيل الش��اه، وتقُلد الثوّار زم��ام األمور، هو 
ال��ذي يُبرزه الث��وار للعال��م، مضخمي��ن إياه، 
ومُدللين على أن ثورتهم كانت سلمية تمامًا، 
وف��ي األمر ه��ذا وجه��ة نظر أخ��رى، فمحاكم 
الث��ورة أصبح��ت تحظ��ى بس��معة س��يئة، بل 
البع��ض  »خلخال��ي« س��ماه  أول قضاته��ا  أن 
كان  الت��ي  اإلع��دام  أح��كام  بالجزار«لكث��رة 

يطلقها«.
وعن التهام الث��ورة ألبنائها ابتداًء برئيس 
الوزراء ش��هبور بختيار، ورئيس الوزراء مهدي 
بازركان، ورئيس الوزراء أبوالحسن بني صدر 
وغيره��م كثيري��ن يعل��ق نراغ��ي: »كما هي 
ع��ادة الثورات.. في البداية، تتوحد فيها األلوان 
واألطياف المختلفة، وم��ا أن تقوم الثورة حتى 
يبدأ أبناءها في كل بعضهم بعض، في إيران 
لم يختلف األمر كثيرًا، واس��تطاع رجال الدين 
بذكائهم، وم��ا كان بأيديهم م��ن وفرة مالية، 
وس��لطة روحية، أن يحسموا األمور لصالحهم، 
وأن يقص��وا بقي��ة القوى السياس��ية اإليرانية 
الش��يوعية والقومية وغيره��ا، ولعل األحداث 
األخي��رة في إيران تلقي ض��وًءا على بقايا هذا 
الصراع ال��ذي أعتقد البعضُ أنه حُِس��مَ منذ 

زمٍن بعيد«. 



23

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ب 4

2 آ
4 |

  )1
53

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

تنا
وري

 س
سة 

عد

كاريكاتير الفنان ياسر أحمد

كم تحتاجون العودة للمدارس أيها الكبار، ولكن سنكون نحن الصغار معلميكم. ثم إن العالم سيكون أفضل حااًل.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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ك��مّ م��ن الص��ور والش��هادات التوثيقي��ة الت��ي بثه��ا 
الناش��طون والمراكز والمنظم��ات المعنية لمج��زرة العصر، 
مجزرة الكيميائي في الغوطة الشرقية في آب الماضي، ولكن 
ما ال يستطيع أحد توثيقه مما حدث هو مشاعر الخوف والرعب 
واآلثار النفس��ية، الذي عاشه ويعيشه األهالي وهم يصارعون 
الموت في لحظات سريعة تخطف األرواح، واألمراض النفسية 

والجسدية التي سترافق جيال كاماًل ممن نجا من أبنائنا.
صور الضحايا التي انتشرت بفضل اإلعالميين والناشطين 
الذين دفع قس��م كبير منهم حياته ثمنًا لذلك، لن تمحى من 
الذاكرة وس��تبقى وصمة ع��ار على جبين اإلنس��انية والعالم 
الذي كش��فت الثورة السورية زيف قيمه األخالقية واإلنسانية 

التي كان يتغنى بها.
حالة الهلع والرعب التي أصابت الس��كان »والتي وصفها شهود بيوم 
القيام��ة أو يوم الحش��ر جراء القص��ف بالكيميائي » ال يمك��ن أن يصفها 
إال م��ن عاش��ها ونجا منها، مثل أم كانت تبحث ع��ن أبنائها وزوجها، وأب 
يبح��ث عن عائلت��ه، وطفل فقد كل م��ن حوله، وهم أنفس��هم يصارعون 
الموت نتيجة استنش��اقهم المواد الكيميائية السامة، ويسترقون الدقائق 
أو الس��اعات المتبقية لهم لالطمئنان عن ذويهم، هذه المش��اعر التي ال 
يمكن لكاميرا أن تنقلها مهما بلغت دقتها، رغم أهميتها الكبيرة في نقل 

األحداث وتوثيقها.
الذعر والخوف الذي أصاب الكثير من األهالي نتيجة إش��اعة انتش��رت 
ح��ول دفن الكثير م��ن المصابين وهم أحياء نتيج��ة دخولهم في غيبوبة 
بعد تواتر أخبار في حينها عن أش��خاص اس��تفاقوا م��ن الغيبوبة، بعد أن 
كانوا في عداد الش��هداء، مشاعر صعبة وقاسية ومؤلمة سترافق من بقي 
حي��ًا من األهالي ممن فقدوا أحد من ذويهم طيلة حياتهم، وس��تراودهم 

الشكوك واألرق في أن أحبابهم ربما دفنوا أحياء.
المفق��ودون جراء المج��زرة، وع��دم معرفة األهالي ع��ن أماكن دفن 
ذويه��م وأحبابهم، نظرًا لحاالت الدف��ن الجماعي التي حصلت في حينها، 

مأساة أخرى يعيشها سكان الغوطة.
آث��ار الكيميائ��ي بعيدة الم��دى بدأت تظه��ر في ال��والدات الجديدة 
المش��وهة ف��ي الغوطة، ثالث والدات حتى اآلن لطفالت مش��وهة بعيوب 
خلقي��ة من الدرج��ة األولى، وتش��وهات متعددة مثل غياب طرف س��فلي 
بالكامل، وتش��وه اآلخر، وغياب ش��رج، وأعضاء تناسلية، ومشاكل تنفسية 
بسبب تعرض الوالدات لألس��لحة الكيميائية، أدت إلى وفاتهن مما يرفع 
ع��دد ضحايا المجزرة التي لن تقف عن ح��د قريبًا، حيث أكد مكتب توثيق 
الملف الكيميائي السوري أن آثار استخدام األسلحة الكيميائية ومخلفاتها 
المتبقية ستؤدي إلى والدات مشوهة لسنوات طويلة، وأن هذه التشوهات 

ال تقتصر على اإلنسان بل تؤثر على الحيوانات وعلى كل شيء حي.
غوطة دمش��ق التي كانت تش��تهر بخصوبة أرضها وج��ودة مياهها، 

وتن��وع مزروعاتها من الخض��ار والفواكه، تعاني اآلن بس��بب الحصار من 
الجوع، بسبب الحصار، وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات 
قياسية، وخيالية بالنسبة لقسم كبير من السكان الذين باتوا يرزحون عن 
وطأة الفقر الش��ديد، نتيجة نفاذ المدخ��رات، والبطالة، أو فقدان المعيل، 
ووحده��م تجار الحروب ش��ركاء النظ��ام في حصار األهالي واس��تغاللهم، 
إضافة إلى انتش��ار األم��راض واألوبئة نتيجة نقص المي��اه وتلوث المناخ 

ونقص األدوية الالزمة للعالج.
ولم تس��تلم مناطق الغوطة سوى مساعدات بسيطة جدًا من الصليب 
األحم��ر الدول��ي، ال تف��ي باحتياجات الس��كان الماس��ة للم��واد الغذائية 
واإلنس��انية والطبية، رغم المناشدات المتكررة إلنقاذ األهالي، بذريعة أن 

الجيش الحر، والكتائب المسلحة ال تستطيع أن تحمي قوافل اإلغاثة.
إص��رار الكثير من أهالي الغوطة المحاصرة بش��كل كامل منذ حوالي 
السنتين، على البقاء داخل مناطقهم رغم كل هذه الظروف، وعقاب النظام 
لهم بقطع الكهرباء والمياه واالتصاالت عنهم نهائيًا، واستهدافهم يوميًا 
بكل أنواع القصف الجوي والمدفعي، والمفخخات، والكيميائي، في صمود 
ق��ل نظيره، يدل على أن هذا الش��عب الحي الذي يخت��رع بدائل للحياة ال 
يمكن أن يكسر أو يهزم أو يموت، رغم كل الجرائم والمجازر التي ارتكبت 

بحقه.
م��ن أدوات الموت » الصواريخ والقذائف »الت��ي يقذفهم بها النظام 
صن��ع أهالي الغوط��ة الصامدون أدوات للفرح، ففي دوم��ا مثاًل اخترع أحد 
الهوات أدوات موس��يقية » درامز، وطبلة وغيرها م��ن األدوات » وهاتف، 
ومدفأة، وأصي��ص للمزروعات، وترام��س للمياه، كما اس��تطاعوا اختراع 
أدوات لتوليد الكهرباء، وكباسات الستخراج المياه من اآلبار التي حفروها، 
ويزرع��ون أراضيهم بالخضراوات والحب��وب لتأمين بعض المواد الغذائية 
الت��ي من��ع النظام إدخاله��ا عبر حواج��زه المحيطة بالغوطة في سياس��ة 

ممنهجة لتركيع األهالي وإجبارهم على االستسالم.
لق��د عاش الس��وريون كل أنواع الم��وت قصفًا بالصواري��خ والقذائف 
والبراميل المتفج��رة، وذبحًا، وحرق��ًا، وغرقًا، وجوعًا، وخنق��ًا بالكيميائي، 
باستثناء موت األمل والحلم بسورية الحرية والعدالة والقانون والمواطنة.

عمل للفنان هاني عباس

ما بعد املجزرة
  زليخة سالم


