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اأدت اإىل ا�شت�شهاد 255 مدنيًا بينهم 25 طفاًل
براميل متفجرة و�شواريخ هدايا النظام لل�شوريني يف عيدهم

ت�شارب الأنباء حول م�شريه وتخوف نا�شطني من اإعدامه
عام على اختفاء الأب باولو داليليو

دمشق - زليخة سالم
للعي��د الراب��ع على التوال��ي يتعمد 
النظام اس��تهداف المدنيي��ن في المدن 
الثائرة بالصواريخ والبراميل المتفجرة، 
والغازات السامة، تكون غالبية ضحاياها 
من األطفال والنس��اء والمس��نين طالت 
مدن حلب ودرعا وريف دمش��ق والريف 

الشمالي.
ووصل��ت حصيل��ة الش��هداء في 
أي��ام عيد الفط��ر الثالثة له��ذا العام 
255 شخصًا حسب الشبكة السورية 
لحقوق اإلنس��ان قت��ل النظام منهم 
165 ش��خصًا بينه��م 25 طف��اًل و25 
امرأة و14 ش��هيدًا تح��ت التعذيب أي 
بمع��دل 9 أطف��ال و9 نس��اء يومي��ًا، 
وخمس أشخاص للباقي، إضافة إلى 

41 مقاتاًل من المعارضة.
كما قتلت ميليشيات داعش خالل 
الفترة نفسها 8 مدنيين بينهم طفل 
وس��يدة و21 مقات��اًل معارض��ًا خالل 
االش��تباكات بين الجانبي��ن وعمليات 

إعدام ميدانية لألسرى.
في اليوم األول استش��هد 42 شخصًا بينهم 
خمس��ة أطفال وخمس سيدات وأربعة أشخاص 
تح��ت التعذيب، وفي الي��وم الثال��ث كان أطفال 
دوم��ا الذي��ن حاول��وا كس��ر الحص��ار واالحتفال 
بالعي��د عل��ى المراجي��ح على موعد م��ع مجزرة 
ذهب ضحيتها 18 شهيدًا والعشرات من الجرحى 
معظمهم من األطفال والنس��اء جراء اس��تهداف 

النظام بالصواريخ لتجم��ع الباعة واألطفال في 
الشوارع واألحياء السكنية.

ومدين��ة حلب المس��تهدفة يوميًا ش��هد حي 
الصالحي��ن مجزرة مروع��ة بالبراميل المتفجرة 
اس��تهدف من��ازل المدنيي��ن ثال��ث أي��ام العيد، 
استشهد فيها 12 ش��خصًا بينهم أطفال ونساء، 
وأكثر من 20 مصاب��ًا، وعائلة كاملة مؤلفة من 
تسع أشخاص بقيت عالقة تحت األنقاض، علمًا 

أن هذا الحي حس��ب الناشطين بعيد عن جبهات 
القتال، وال وجود عسكري فيه.

وكانت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قد 
وثقت استشهاد 1440 شخصًا في شهر رمضان 
نتيجة القصف اليومي عل��ى المناطق المأهولة 
بينه��م 234 طف��اًل و116 ام��رأة بمعدل تس��عة 
أطفال يوميًا، و142 شهيدًا تحت التعذيب بمعدل 

خمسة شهداء يوميًا. 

ع��ام م��ر عل��ى اختف��اء األب باول��و داليليو 
في ظ��روف غامضة إثناء توجهه إل��ى مقر تابع 
لميليش��ات داعش في مدينة الرقة، في محاولة 
لمفاوض��ة   " لخطورته��ا  إدراك��ه  "رغ��م  من��ه 
المس��ؤولين عن هذه الميليش��يات على اإلفراج 

عن مخطوفين لديها.
األب باول��و أو"الكاه��ن الجن��دي" كم��ا كان 
يرغب بتوصيف نفسه حمل سورية التي أمضى 
فيها نصف حياته في قلبه وأيد الثورة الس��ورية 
من��ذ بدايتها، ما أدى إلى ط��رده من قبل النظام 
في حزي��ران 2012، إال أنه غادر إلى دول الجوار 
لكي يبقى على اتصال مع الثوار، وأقام برنامجًا 
حواري��ًا عل��ى محط��ة أورين��ت اس��تضاف فيها 
الناش��طين ليرس��ل من خالله إلى العالم أحقية 

الشعب السوري بالحرية والكرامة.
األب باولو الداعم النفسي للثوار كرس كل 
وقت��ه داخل وخارج س��ورية لخدم��ة الثورة التي 
كان يتبناه��ا لتحقيق العدالة والديمقراطية في 

سورية.
وم��ع تض��ارب األنباء حول مصي��ره وتخوف 
الناش��طين م��ن أن تكون ميليش��يات داعش قد 
س��لمته إل��ى النظ��ام أو أعدمته وجه��ت عائلته 
رس��الة ون��داًء إل��ى المس��ؤولين ع��ن اختفائ��ه 

إلخبارها عن مصيره، جاء فيها:
مرّ عام لم تصلنا فيه أي معلومات عن ابننا 

وأخينا باولو، الكاهن واليس��وعي اإليطالي الذي 
اختفى في سوريا يوم ٢٩ تموز ٢٠١٣ كما وقد 
مرّ أيضًا وق��ت طويل من الحرب والمعاناة التي 

ال تنتهي في مكان مثل سورية.
نطل��ب م��ن المس��ؤولين ع��ن اختف��اء هذا 
الرج��ل الطيب، رجل اإليمان والس��الم أن يكون 

لديه��م الكرام��ة إلخبارن��ا عن مصي��ره، نرغب 
بمعانقت��ه من جديد ونحن مس��تعدون أيضًا أن 
نبكيه، وبمناس��بة عام عل��ى اختفائه الكثيرون 
منا سيلجؤون إلى الصالة وسنكون قريبين منه 
ومن كل المخطوفين ومن كل المس��اجين بغير 
حق ومن كل األش��خاص الذين يعانون بس��بب 

هذه الحرب.

كوادر الهالل األحمر في مدينة دوما بعد المجزرة ثاني أيام العيد
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رغم القرار امللزم ملجل�س الأمن
النظام ال�شوري ي�شتمر بق�شف مدينة حلب بالرباميل

سوريتنا | تقارير ووكاالت
انته��ك النظام الس��وري ق��رار مجل��س األمن 
الدولي رقم 2139 الصادر في شباط الماضي الذي 
ين��ص على إلزام جميع األطراف في س��ورية بعدم 
اس��تخدام البراميل المتفجرة واألس��لحة العشوائية 
ف��ي المناطق اآلهلة بالس��كان، ويس��تمر بالقصف 
الم��دن بالبرامي��ل والصواري��خ مس��تهدفًا األطفال 

والنساء والمسنين.
ووثق��ت منظم��ة هيومن رايت��س ووتش أكثر 
م��ن 650 موقع��ًا جدي��دًا لحقته األضرار الجس��يمة 
ف��ي مدينة حل��ب التي تس��يطر عليه��ا "مجموعات 
مس��لحة غير حكومي��ة"، كما وصفتها، مش��يرة إلى 
أن هذه المجموعات تقوم بدورها في ش��ن هجمات 
عش��وائية بما في ذلك الس��يارات المفخخة وقذائف 

الهاون.
األقم��ار  ص��ور  وتحلي��ل  الش��هود،  ش��هادات 
الصناعي��ة، ومقاط��ع فيديو وأدلة مص��ورة حصلت 
عليه��ا هيوم��ن رايت��س ووت��ش تب��رز أن الق��وات 
الحكومي��ة واصلت وصعّ��دت من وتي��رة قصفها ل� 
حلب منذ أن اعتمد مجلس األمن قراره في ش��باط، 
وأثن��اء ال� 113 يومًا الس��ابقة له، وحددت ما ال يقل 
ع��ن 380 موقعًا مختلًفا لحقت��ه أضرار في مناطق 
تس��يطر عليه��ا مجموعات مس��لحة ف��ي حلب عبر 
تحلي��ل أربع ص��ور للمدينة ت��م التقاطه��ا باألقمار 

الصناعية منذ 31 تشرين األول 2013.
كما ح��ددت في ال��� 140 يومً��ا التالي��ة للقرار 
وإل��ى ح��دود 14 تم��وز 2014، أكثر م��ن 650 غارة 
على أحياء في مدينة حلب تسيطر عليها مجموعات 
مس��لحة مناوئة للحكومة، أي بمعدل خمس غارات 
ف��ي اليوم الواحد تقريبًا. وتركزت أعنفها في أحياء 
مساكن هنانو، والصاخور، وبستان الباشا، والشيخ 
خضر، وتراب الهلك، وعين التل، والرصافة، والشيخ 

سعيد.
وأك��د تقري��ر ص��در األس��بوع الماض��ي ع��ن 
المنظم��ة بوجود أدلة قوية عل��ى أن قوات الحكومة 
قامت بإطالق مئات قذائف الهاون وقذائف المدفعية 
الثقيل��ة أثناء ه��ذه الفترة، ونقلت ع��ن أحد عناصر 
ق��وات الدف��اع المدني في حلب، كان قد ش��ارك في 
عملي��ات اإلنق��اذ ول��ه اط��الع عل��ى قاع��دة بيانات 
الهجمات التي تعرضت له��ا المنطقة والتي جمعتها 
ف��رق الدفاع على األرض قول��ه إن واحدة من أعنف 
الهجم��ات بالبرامي��ل المتفج��رة عل��ى المدينة في 
الفت��رة األخي��رة اس��تهدفت ح��ي الس��كري في 16 
حزيران، وقدّر عدد الش��هداء فيها بخمسين مدنيًا، 
وهجوم��ًا آخر على حي الش��عار في 9 تموز تس��بب 
ف��ي استش��هاد 20 مدنيً��ا تقريبً��ا، ف��ي حين وثق 
مرك��ز توثيق االنتهاكات في س��ورية، عدد الضحايا 
المدنيين الذين قتلوا في الهجمات الجوية على حي 
الس��كري في ذلك اليوم ب 68 ش��هيد،وعدد ضحايا 
حي الش��عار 20 ش��هيدًا، وتبرز العدي��د من مقاطع 
الفيديو التي نشرت على موقع يوتيوب الدمار الذي 

خلفه القصف وبعض القتلى والجرحى.
وكان مرك��ز توثيق االنته��اكات أورد في تقرير 
ل��ه أن الهجم��ات الجوية تس��ببت في مقت��ل 1655 
مدنيًا في محافظة حلب في الفترة الممتدة بين 22 

شباط و22 تموز الماضي.
وتط��رق التقرير إلى القصف العش��وائي الذي 
نفذت��ه مجموعات مس��لحة مناوئ��ة للحكومة لقرى 
الزهراء ونُبل في ريف حلب، منذ تبني قرار مجلس 
األم��ن، وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت في 
وقت س��ابق العديد م��ن الهجمات العش��وائية التي 
نفذته��ا مجموعات مس��لحة، وانتهكت فيه��ا القرار 
رق��م 2139، وتبنت جبهة النص��رة، وهي مجموعة 
إس��المية متطرفة، مس��ؤوليتها عن تفجير سيارات 

مفخخة، بما في ذلك في مدينة حمص وتسببت في 
مقتل عشرات األشخاص، وقامت مجموعات مسلحة 

أخرى بتفجير سيارات في مناطق سكنية أيضًا.
قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا: "يجتمع مجلس 
األمن، ش��هرًا بعد شهر، ويبقى مكتوف األيدي إزاء 
الحكومة الس��ورية التي تح��دت مطالبه بالكف عن 
استخدام البراميل المتفجرة ضدّ المدنيين. ويتعين 
عل��ى روس��يا والصي��ن أن تس��محا لمجل��س األمن 
بإظه��ار نفس الق��در من الع��زم واإلجم��اع اللذين 
أظهرهم��ا ف��ي موض��وع المس��اعدات اإلنس��انية، 
والمطالبة بالكف عن هذه الهجمات التي تس��تهدف 

المدنيين.
وأضافت ويتسن: "تتس��بب البراميل المتفجرة 
والس��يارات المفخخة وقذائف الهاون العشوائية في 
مقتل آالف السوريين، بأضعاف عدد الذين قتلوا في 
هجمات باألس��لحة الكيميائية، فما الذي يمنع روسيا 
والصين من الس��ماح لمجلس األمن بفرض كلمته، 
واتخاذ خط��وات حقيقية كفيلة بمن��ع الهجمات غير 

القانونية؟
وتجدد المنظمة في تقريرها كما في تقاريرها 
الس��ابقة منذ بدء الثورة اعتبار اس��تهداف المدنيين 
بشكل متعمد جريمة حرب، وقد يرقى إلى الجرائم 
ضدّ اإلنس��انية إذا نفذ على نطاق واس��ع وبش��كل 
ممنهج، أو كان جزءا من سياسة حكومة أو مجموعة 
مسلحة، وقالت: يتعين على القادة العسكريين، في 
إطار تنفيذ هذه السياس��ة، أن ال يأمروا باس��تخدام 
أس��لحة متفجرة له��ا آثار واس��عة في أماك��ن آهلة 

بالسكان ألن ذلك يعرض المدنيين إلى الخطر.
وأضاف��ت: على روس��يا والصي��ن، اللتين منعتا 
مجل��س األم��ن بش��كل متكرر م��ن اتخ��اذ إجراءات 
ضدّ الحكومة الس��ورية بس��بب انتهاكات الحقوق، 
عليهم��ا الس��ماح للمجل��س بف��رض حظ��ر عل��ى 
األس��لحة للحكومة الس��ورية، وكذل��ك المجموعات 
المتورطة في انتهاكات حقوق اإلنس��ان المنتش��رة 
على نطاق واس��ع، ألن من ش��أن ه��ذا الحظر الحدّ 
من قدرة الحكومة السورية على شن هجمات جوية 
تنتهك القانون الدولي، وذلك بضمان عدم تس��ليم 
مروحيات جديدة لس��ورية وعدم صيانة مروحياتها 
الحالية في الخارج، محذرة الشركات واألفراد الذين 
يوف��رون األس��لحة، والذخي��رة، والعتاد لس��ورية أو 
المجموعات المس��لحة المتورطة في ارتكاب جرائم 
ضدّ اإلنسانية أو جرائم حرب، وقد يكونون شركاء 
في هذه الجرائم حسب القانون الدولي وسيتحملون 

المسؤولية الجنائية ومواجهة المحاكمة.

من جان��ب آخ��ر وألول مرة يس��تنكر المفوض 
العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
األونروا بيير كرينبول بأشد العبارات قصف مدرسة 
األون��روا ف��ي مخي��م جبالي��ا م��ن ق��وات االحت��الل 
اإلس��رائيلي ويصف هذا العمل ب " وصمة عار على 

جبين اإلنسانية والعالم "
وقال المفوض في بيان له: إن األطفال يقتلون 
أثن��اء نومه��م بجان��ب والديه��م عل��ى أرضي��ة أحد 
الفصول الدراس��ية في أحد مالج��ئ األمم المتحدة 
المخصص��ة للنازحي��ن، إنها إنها صفع��ة وإهانة لنا 
جميع��ًا، ووصمة عار على جبي��ن العالم،اليوم يقف 

العالم مخزيًا"
وأوضح��ت األون��روا بعد زي��ارة الموق��ع وجمع 
األدل��ة وتحليل الش��ظايا ومعاينة أدل��ة الحفر التي 
خلفها القص��ف وغيرها من األض��رار، أن المدفعية 
اإلس��رائيلية هي م��ن ضربت مدرس��تها التي تأوي 

3300 نازح جاءوا يطلبون األمن واألمان.
وق��ال كرينب��ول: هؤالء ه��م المدني��ون الذين 
ص��درت تعليمات لهم من قبل الجيش اإلس��رائيلي 
بإخالء منازلهم" وكانت األونروا قد أخطرت الجيش 
اإلس��رائيلي بالموقع الدقيق لمدرس��ة إن��اث جباليا 
اإلعدادي��ة وبإحداثيته��ا وتم إخطاره��م كذلك بأن 
المدرس��ة المذك��ورة ت��ؤوي اآلالف م��ن النازحي��ن، 
مؤكدًا إعالم الجيش اإلس��رائيلي بموقع المدرس��ة 
17 م��رة متتالية كانت أخرها قب��ل القصف المميت 

على المدرسة بساعات قليلة. 
وأوضح المفوض الع��ام أن الوكالة انتقلت إلى 
م��ا بعد نط��اق العمل اإلنس��اني وح��ده، وهي اآلن 
في نط��اق المس��اءلة والمحاس��بة، داعي��ا المجتمع 
الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياس��ية دولية مدروسة 

ومقصودة لوضع حد لهذه الدمار المستمر.
وقال بيي��ر كرينبول في كلم��ة لمجلس األمن 
إن القط��اع الس��احلي الذي يعيش في��ه 1.8 مليون 
فلس��طيني على ش��فا كارثة، وحوالي 2500 مشرد 
يعيش��ون في )كل مدرس��ة تابعة لألم��م المتحدة( 
ويقيم 80 شخصا في الفصل الواحد في المتوسط، 
عل��ى  لقدرتن��ا  المحتمل��ة  الح��دود  تخطين��ا  لق��د 
االس��تيعاب، وإذا وقع تش��ريد آخر واسع النطاق فإن 
قوة االحتالل س��تتحمل  - بموج��ب القانون الدولي 
اإلنس��اني -  المس��ؤولية المباش��رة ع��ن مس��اعدة 

هؤالء األشخاص.
مسلس��ل البيانات واإلدانات سيتابعه الشعبين 
حقوقهم��ا  انت��زاع  حت��ى  والفلس��طيني  الس��وري 
المشروعة بأيديهما ويفرضا حلولهما على المجتمع 

الدولي ومجلس األمن العاجز إال عن القلق.

القصف على حلب في ثاني أيام عيد الفطر
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»اجلثث حت�شر اإىل قاعدة ع�شكرية بدم�شق من كافة اأنحاء �شورية«
القي�شر يديل ب�شهادته ويعر�س بع�س ال�شور اأمام الكونغر�س الأمريكي

صور التعذيب الوحش��ية تعود إل��ى الواجهة من 
جدي��د، بعد تس��ريب ص��ور جديدة صادمة لوحش��ية 
التعذيب الذي تعرض له 11 ألف معتقل داخل سجون 
األس��د، وتظه��ر جثامي��ن ش��هداء اقتلع��ت أعينه��م، 
وأعضائه��م التناس��لية، وأحرق��ت وجوهه��م بم��ادة 

األسيد.
بعض��ًا من هذه الصور الت��ي تبين حاالت التعذي 
الوحش��ي عرضها المصور في الش��رطة العسكرية » 
قيص��ر » الذي وث��ق هذه الحاالت قبل أن ينش��ق عن 
النظ��ام، أمام أعض��اء الكونغرس األميركي، وس��ط 
حالة من الدهشة والذهول حسب المصادر اإلعالمية. 
وعرض القيص��ر أمام لجنة العالق��ات الخارجية 
في الكونغرس في جلس��ة االس��تماع إلى ش��هادته 4 
ص��ور تظهر آث��ار تعذي��ب رهيبة منها قط��ع أطراف، 
وإعدامات، وتجوي��ع حتى الموت، وحرق وقلع للعيون، 
حي��ث طلب رئي��س اللجن��ة أيد رويس ع��دم عرضها 

جميعًا.
وقال قيصر في مس��تهل شهادته حسب مراسلة 
العربية في واش��نطن:إن التعذيب كان ممنهجًا وعلى 
نطاق واسع وش��مل أطفااًل ونساء وشبابًا وعجزة إلى 
جان��ب العلويين والمس��يحيين والدروز والمس��لمين، 
مؤكدًا أن األوامر جاءت من أعلى مس��توى في القيادة 
الس��ورية، وكانت الجثث تحضر إلى قاعدة عس��كرية 

في دمشق لكل الضحايا من كافة أنحاء سورية.
وأضاف »جئت إلى الكونغرس ألوجه رسالة لكم، 
الرجاء أوقفوا القتل في سورية، هناك مذابح ترتكب 
والبالد تدمر دون رحمة، هناك عشرة آالف ضحية لن 
يعودوا للحي��اة كانت لهم أح��الم وطموحات وعائالت 
وأصدقاء، لكنهم قضوا في سجون األسد. السوريون 
يطالبونكم بفعل ش��يء مثلما فعلتم في يوغسالفيا 

السابقة.
وأوض��ح قيص��ر إن أخالق��ه ودين��ه وضميره لم 
يس��مح له باالستمرار في الس��كوت عن هذه الجرائم 
فقرر أن ينش��ق وقام باالتصال بالمعارضة السورية 

وتم تهريبه من البالد ومعه الصور.
وقال قيصر إنه وجه رس��الة إل��ى الرئيس أوباما 
وه��ي نفس الرس��الة التي جعلته يش��هد ف��ي لجنة 

االستماع هذه وهي »أوقفوا القتل«
وتحم��ل صور الجثث التي عرضها القيصر أرقامًا 
ما دفع ش��ريف بس��يوني وه��و خبي��ر قانوني وعمل 
س��ابقًا ف��ي محاكم جرائ��م الحرب، ومن األش��خاص 
األربع��ة الذي��ن قدموا الش��هادة ف��ي الكونغرس إلى 
الق��ول إن ه��ذه الممارس��ة كان��ت في عه��د النازيين 

وتعيدن��ا أيض��ًا إلى عهد »ك��ي جي بي« ف��ي االتحاد 
السوفيتي السابق.

ودعا بس��يوني المجتمع الدول��ي واألمم المتحدة 
البدء اآلن بجمع األدلة ضد نظام األس��د الس��تخدامها 
الحق��ا ف��ي أي محكمة تطلب��ه في اتهام��ات بارتكاب 

جرائم ضد اإلنسانية.
وبدوره أوضح ديفيد كرين من جامعة س��يراكوز 
وهو شاهد أيضًا بأن الصور حقيقية وتم التأكد منها 
وأنه تفاجأ بحجم التعذيب، وقال »لم أر صورًا للتجويع 

منذ صور معسكرات النازيين في اوتشفتس.
وأض��اف: يج��ب أن نطال��ب بالعدال��ة للضحاي��ا 
ومحاك��م جرائم الح��رب تأخذ وقتًا طوياًل مس��تخدما 
مثال لورد الحرب تش��ارلز تيلير في ليبيريا والذي تم 
إحضاره إلى الهاي ومحاكمته كمجرم حرب بعد عشر 

سنوات من ارتكاب المجازر.
وم��ن جانبه قال الس��فير الس��ابق فري��د هوف: 
إن لجن��ة االس��تماع ه��ذه مهم��ة وإن الخي��ار ه��و إما 
التع��اون مع نظام األس��د لمحاربة داع��ش وهو خيار 
غي��ر منطقي، أو دع��م المعارض��ة المعتدلة وتقديم 
مس��اعدة عس��كرية له��ا، وإع��ادة تش��كيل الجي��ش 
الحر وال��ذي يضم العديد من ضباط��ه وعناصره في 
مخيمات الالجئي��ن، ولكن يجب على الواليات المتحدة 

أن تلعب دورا قياديا بمساعدة دول الجوار. 
وردًا عل��ى س��ؤال إذا كان الوقت ق��د مضى على 
تقديم دعم للمعارضة، قال هوف »عندما نس��أل في 
ع��ام 2016 ماذا عملنا في عام 2014، هل يكون ردنا 

»ال شيء
النائبة أالنا روس لتنان قالت إن اإلدارة األميركية 
تفتق��د لإلس��تراتيجية في س��ورية فه��ي تريد دعم 
المعارض��ة المعتدل��ة واإلبقاء على األس��د في نفس 
الوق��ت، وأنه��ا خجول��ة ف��ي إث��ارة انته��اكات حقوق 

اإلنسان.
وكانت وزارة الخارجية األميركية قد أعلنت بداية 
الع��ام الجاري أن حكومة الواليات المتحدة اطلعت في 
تش��رين الثان��ي الماضي على بعض م��ن ال 55 ألف 
صورة جاءت في تقرير يتهم النظام السوري بمجازر 

على نطاق واسع والقيام بأعمال تعذيب.
وقالت مس��اعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
ماري هارف حينه��ا أن الواليات المتحدة »ليس لها أي 
سبب لالعتقاد بأن هذه الصور غير صحيحة«، إال أنها 
أوضح��ت أيضًا أن واش��نطن تملك الكثي��ر من األدلة، 
أبعد م��ن تلك الصور، بأن نظام األس��د روّع ش��عبه 

خصوصًا في السجن، وارتكب جرائم حرب.
ج��اء ه��ذا بع��د أن اته��م ثالث��ة مدعي��ن عامين 
دوليين النظام الس��وري بارتكاب مج��ازر على نطاق 
واس��ع وممارسة التعذيب، وذلك في تقرير استند إلى 

شهادة عسكري منشق عن النظام.
وكانت صحيفة »غاردي��ان« البريطانية ومحطة 
أنب��اء  ووكال��ة  إن  إن  األميركي��ة »س��ي  التلفزي��ون 
األناضول قد نشرت قسم كبير من الصور ال 55 ألف 
المسربة » ل 11 ألف شهيد تحت التعذيب قضوا فيما 

بين أذار 2011، وآب 2013.

الحولة "المذبحة" ملصق للفنان الس��وري الشاب 
فارس خاش��وق ابن مدينة حمص العدية، تم اختياره 
من قبل مؤسسة هاشيت الفرنسية للنشر الستخدامه 

في الكتب المدرسية لطالب البكالوريا الفرنسية.
الس��وري"  النظ��ام  الملص��ق "جرائ��م  ويص��وّر 
وخاصة ضد األطفال، وفيه يظهر بش��ار األس��د مخبئًا 
س��اطورًا وراء ظهره في مواجهة أربعة أطفال صغار، 

أحدهم يحمل دمية.
وقال فنان الغرافيك خاشوق لوكالة آكي اإليطالية 
لألنباء: أنه رفض أي مقابل مادي للنش��ر ألنه يكتفي 
أن تص��ل قصة المذبح��ة للطالب الفرنس��يين لتبقى 

حيّة في الذاكرة.
واس��تخدمت العديد من الصحف العربية والدولية 
نفس البوس��تر سابقًا، وشارك مع بوسترات أخرى في 

معارض دولية، وحاز بعضها على نجاح كبير وش��هرة 
عالمية

واحتل��ت دراس��ة الملصق ف��ي الكتاب المدرس��ي 
البصري��ة  اللغ��ة  تناول��ت  صفحتي��ن،  الفرنس��ي 
واس��تخدامها ف��ي التعبي��ر ع��ن األح��داث السياس��ية 
المعاص��رة، والتركي��ب البصري ومه��ارات الربط بين 

العناصر واستخالص المعنى والتفسير.
وحس��ب الوكال��ة فق��د نش��ر خاش��وق، تصاميم 
عديدة تصوّر "دموية النظام الس��وري وجرائمه"، كما 
نشر تصاميم ينتقد فيها بقسوة وسخرية "التنظيمات 
س��ورية،  ف��ي  تقات��ل  الت��ي  المتطرف��ة"  الجهادي��ة 
وباإلضاف��ة إل��ى اهتماماته بفن الغرافي��ك له تجارب 
س��ينمائية، حيث ش��ارك فيلمه "الكلب" ف��ي مهرجان 
كان السينمائي عام 2013 في ركن األفالم القصيرة.

اختياره  مت  �شوري  لفنان  املذبحة" مل�شقًا  "احلولة 
ل�شتخدامه يف الكتب املدر�شية الفرن�شية

جلسة استماع الكونغرس للشاهد قيصر
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بائع التمر هندي.. اأول العائدين اإىل دم�شق

ميلي�شيات داع�س تفتتح مكتبًا يف �شمال �شورية لتزويج الن�شاء لعنا�شرها
ومقاتلني �شوريني يلتحقون بها باأعداد كبرية

مخيم دوميز - دهوك  |  دالور
يتجول في الش��ارع الرئيس��ي في مخي��م دوميز عل��ى ظهره ترمس 
التمر هندي حاماًل معه مهنته التي تعلمها في سوق الحميدية في دمشق 
قب��ل أن ينته��ي به األمر نازحًا في مخيم دومي��ز بمدينة دهوك في إقليم 

كوردستان العراق..
يؤكد »جوان« أنه س��يكون أول العائدين لدمشق إذا استقرت األحوال 

هناك.
ويتفق نازحو مخيم دوميز أن جوان بثيابه الفلكلورية السورية وبيعه 
للتمر الهندي في طقوس أشبه بالطقوس الدمشقية ومناداته في ساحات 
المخيم »بارد يا تمر هندي« و«يا س��مرة يا تمر هندي.. يا أطيب مش��روب 

عن��دي« كل ذلك يش��كل مش��هدا »يس��تثير الذاكرة« وفقًا »لبس��ام« أحد 
النازحين في المخيم والذي قضى أغلب عمره في دمشق.

يرى »جوان« أن األحوال في دمش��ق غير مستقرة ويتحدث بأنه »حق 
اإلنسان رصاصة ويروح من كيس حالو«.

بع��د عودته من دمش��ق بقي جوان ألش��هر في مدينته قامش��لو، ثم 
تحول منها إلى إقليم كوردس��تان العراق وبعد بحث ألس��ابيع وجد ترمس 

التمر هندي عند أحد أهالي دهوك وبدأ بالعمل في مخيم دوميز.
يق��ول أنه سيس��تمر بعمله حتى نهاي��ة الصيف، وعند حلول الش��تاء 
سيبدأ ببيع السحلب وعند مقارنة عمله بالمخيم بعمله في دمشق يجد أن 
»العمل في دمش��ق كان له متعة أكبر على الرغم من الكسب الوافر هنا، 

عدا عن كونه الوحيد في المخيم«.

سوريتنا – تقارير ووكاالت
داع��ش ه��ذه الميليش��يات اإلرهابي��ة الت��ي 
انتهك��ت حق��وق الس��وريين وحياته��م وخطف��ت 
وقتل��ت والحق��ت وعذبت الناش��طين واإلعالميين 
وعناص��ر وقي��ادات الجي��ش الحر، ف��ي تحالف مع 
أه��داف النظام في القض��اء على الث��ورة، تنتهك 
اآلن حقوق النس��اء الذين دفعوا ثمن��ًا باهظًا منذ 

بدء الثورة، ويتحملون العبء األكبر فيها.
بع��د أن مارس��ت كل أن��واع التنكيل بالنس��اء 
الس��وريات، ومحاصرتهن، وإجبار القاصرات على 
ال��زواج من عناصره��ا، وفرض اللب��اس األفغاني 
عليه��ن، وإرغامه��ن على مالزم��ة بيوتهن، وقتل 
بعضه��ن بطريقة وحش��ية في الس��احات بذرائع 
مختلف��ة، التم��ت لإلنس��انية والدي��ن ب��أي صلة، 
تفتت��ح داع��ش اآلن مكتب��ًا في بلدة الباب ش��مال 
البن��ات  أس��ماء  لتس��جيل  حل��ب  مدين��ة  ش��رقي 
واألرام��ل، وعناوينه��م ليتنس��ى ألعض��اء ه��ذه 
المليش��يات المتش��ددة الزواج منهن رسميًا حسب 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وإذا صحت هذه األنباء فالسكوت عنها جريمة 
أخالقي��ة وإنس��انية ال تق��ل ع��ن جرائ��م القت��ل 
واالغتص��اب، ويج��ب التص��دي له��ا م��ن المجتمع 
المحل��ي " وخاص��ة من النس��اء أنفس��هم "، ومن 
المنظم��ات المعنية بالحقوق والحري��ات، والمرأة، 

والمجتم��ع الدولي، الذي يصمت على تمدد داعش 
ف��ي س��ورية والع��راق وتهديدها للبن��ان، ومازال 
المحققون التابعون لألمم المتحدة بش��أن حقوق 
اإلنس��ان في س��ورية يعتبرونها "مرش��حة قوية" 
ألن تض��اف إل��ى القائم��ة الس��رية الت��ي أعده��ا 
التحقي��ق للمش��تبه بارتكابه��م جرائ��م حرب في 
سورية،حس��ب قول رئيس اللجنة البرازيلي باولو 
بينهي��رو، بع��د كل جرائمها الت��ي ترتكبها بالعلن 

وتبث صورها وفيديوهاتها.
 وفي أح��دث تقري��ر للجنة ق��دم إلى مجلس 
األم��ن الدولي ي��وم الجمعة، تأكي��د على انضمام 
أعدادًا كبيرة من مقاتلي المعارضة السوريين إلى 
ميليش��يات داع��ش، ووصفوه بس��رينة التنظيم، 
مش��يرين إل��ى أن هناك ما يقدر بين عش��رة أالف 
و15 أل��ف مقات��ل أجنب��ي م��ن جماع��ات مختلفة 

يقاتلون قوات بشار األسد.
وم��ا لم يقل��ه التقرير أن مقاتل��ي المعارضة 
مم��ن يلتحقون بميليش��يات داعش هم من جبهة 
النص��رة التي تحم��ل نفس أه��داف وإيديولوجية 
التنظيم، ومن المغرر بهم، والمغالطة في التقرير 
هو اإلش��ارة إل��ى أن هذه المليش��يات تقاتل قوات 
األسد في حين أنها تتحالف معه، واشتباكاتها معه 
في مواق��ع محدودة كم��ا آبار النف��ط والغاز، هذا 
اليعني أنها تقاتل��ه وإنما تضاربت مصالحهما في 

االستيالء على هذه اآلبار.

كاري��ن كونين��ج أبو زي��د عضو اللجن��ة التي 
أنش��أها مجل��س حق��وق اإلنس��ان التاب��ع لألمم 
المتح��دة ف��ي س��بتمبر أيل��ول 2011، قال��ت في 
مؤتمر صحفي مشترك ألعضاء اللجنة: إن معظم 
الس��وريين المنضمي��ن لداع��ش ينش��قون ع��ن 
جماع��ات أخ��رى للمعارضة المس��لحة التي تقاتل 
في سورية "يرون أنه أفضل فهؤالء الرجال أقوياء 
وهؤالء الرجال يكسبون المعارك ويسيطرون على 

األراضي، ولديهم أموال وبوسعهم تدريبهم".
وف��ي رس��الة لمجل��س األم��ن الدول��ي ق��ال 
بينهي��رو "رجاء ال تنس��وا س��ورية " منتقدًا "الدول 
المؤث��رة" لموقفه��ا الغامض من دعم المحاس��بة 
عل��ى الجرائم الت��ي ترتكب في س��ورية، وقيامها 
بحمل��ة للتوصل لحل سياس��ي في نف��س الوقت 

الذي تساعد فيه األطراف المتحاربة.
وأض��اف إن األط��راف في س��ورية ترتكب كل 
االنتهاكات اإلنس��انية وخروقات حقوقية جس��يمة 
بما في ذلك التعذيب واإلعدام بال محاكمة، ولكننا 
"لس��نا في موقف لنقول من الذي سيكس��ب كأس 

العام في انتهاكات حقوق اإلنسان.
ويعتمد محقق��و األمم المتح��دة في عملهم، 
عل��ى المقابالت مع الالجئي��ن واالتصال بالضحايا 
والش��هود في سورية، من خالل الهاتف والسكايب 
وعلى الصور والفيديو وص��ور األقمار الصناعية، 
وتقاري��ر التش��ريح والتقاري��ر الطبي��ة ألنه��م ال 

يستطيعون الدخول إلى األراضي السورية.

جوان، بائع التمر هندي في مخيم دوميز بمحافظة دهوك بكردستان
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قال روس ماونتن، منس��ق األم��م المتحدة 
المقي��م للش��ؤون اإلنس��انية إن األم��ر ل��م يعد 
مجرد مس��ألة طوارئ في لبنان، بل أزمة تتعلق 
بوج��وده، وبأمن��ه واس��تقراره، وما يح��دث فيه 

سيؤثر على المنطقة.
ف��ي  المتح��دة  األم��م  مس��ؤول  وأض��اف 
لبن��ان في مؤتم��ر صحفي ي��وم االثنين بجنيف 
السويس��رية: إن لبن��ان يواج��ه خط��ر التفت��ت 
كدول��ة ألقي على عاتقها عبء 1.1 مليون الجئ 
س��وري، وعلى الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، 
لمس��اعدتها على اجتياز األزمة، مش��يرًا إلى أن 
الزعماء السياس��يين والدينيين في لبنان، غطوا 
حت��ى اآلن على التوت��رات المتنامية، لكن الدول 

المانحة لم تف بالتعهدات بتقديم اإلغاثة.
وأوض��ح ماونت��ن، أن هن��اك ما يرب��و على 
1.12 مليون الجئ س��وري مس��جلين في لبنان، 
أي م��ا يع��ادل ربع س��كانه، م��ا أدى إل��ى تفاقم 
النق��ص الح��اد ف��ي المي��اه، متوقع��ًا أن يص��ل 
ع��دد الالجئي��ن إل��ى 1.5 مليون��ا بحل��ول نهاية 
العام، ومحذرًا من إثارة ش��بح المشكالت، ليس 
بي��ن الس��وريين واللبنانيي��ن فحس��ب، بل بين 

اللبنانيين بطوائفهم المختلفة.
وقال ماونتن، إن انتشار الالجئين السوريين 
في 1700 منطقة فقيرة، خاصة في محافظتي 
عكار والبق��اع، أدى إلى توتر العالقات مع بعض 
اللبنانيي��ن، الذي��ن فق��دوا وظائفه��م لصال��ح 
الس��وريين الذين على اس��تعداد للحصول على 
مبالغ أقل، وهذا التوتر يزيد من االس��تياء بشأن 

الحصول على الوظائف والخدمات األساسية. 

وأكد المس��ؤول األممي إل��ى ذلك، أن تدخل 
ح��زب اهلل في س��ورية »يثي��ر جدال كبي��را بكل 
وضوح على الصعيد الداخل��ي، وهذا يمثل بعدًا 

أخر لهشاشة الساحة السياسية في لبنان«.
وكان��ت الس��لطات اللبنانية حس��ب رويترز، 
أق��رت في وقت س��ابق باألزمة، حي��ث قال وزير 
الش��ؤون االجتماعية اللبناني األسبوع الماضي، 
إن الدول��ة تواج��ه انهي��ارا سياس��يًا واقتصاديًا، 
وهناك مخاوف من أن يتجاوز عدد الالجئين ثلث 
عدد س��كان البالد، الفتًا إلى أن الش��رق األوسط 
ال��ذي يعاني م��ن تداعيات في س��ورية والعراق 

وغزة، ال يتحمل س��قوط لبنان ف��ي حرب أهلية 
أخرى.

وأوض��ح أن الجهات المانحة لم تقدم س��وى 
500 مليون دوالر، فيما يتعلق بمناش��دة لتوفير 
1.6 ملي��ار دوالر لبرام��ج اإلغاثة ف��ي لبنان هذا 

العام.
ويس��تضيف لبنان حس��ب األم��م المتحدة، 
%38 من جميع الالجئين الس��وريين في الشرق 
األوس��ط، وه��و أكث��ر مم��ا تس��تقبله أي دول��ة 
أخرى، وأكثر من نصف السوريين في لبنان من 

األطفال، وغالبيتهم ليسوا في مدارس.
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م�شوؤول الأمم املتحدة يف بريوت
يحذر من تفتت الدولة اللبنانية نتيجة لأزمة الالجئني

بان كي مون يتهم جميع الأطراف بعرقلة و�شول امل�شاعدات ملاليني املحتاجني
و�شكوك دولية بذهابها اإىل النظام ومواليه ك�شابقاتها

اته��م األمين العام لألم��م المتحدة بان كي مون 
جمي��ع األط��راف المتحاربة في س��ورية بمنع توصيل 
المس��اعدات اإلنس��انية تعس��فيًا لنح��و 10،8 مليون 
شخص بحاجة ماسة للمساعدة منهم 4،7 مليون في 
مناط��ق يصعب الوصول إليه��ا، مؤكدًا أن هذا تكتيك 

يستخدم في الحرب السورية.
ودعا بان كي مون في تقريره الش��هري لمجلس 
األمن ال��ذي قدمه االس��بوع الماضي جمي��ع األطراف 
المتقاتل��ة إلى رف��ع الحصار ف��ورًا وتس��هيل وصول 

المساعدات اإلنسانية لمن هم بحاجة لها.
وعب��رت قافلة األمم المتحدة األولى للمس��اعدات 
اإلنس��انية المؤلفة من تس��ع ش��احنات تحم��ل أغذية 
ومس��اعدات لإليواء، وإمدادات لتطهي��ر وتنقية المياه 
من معبر باب السالم التركي إلى مناطق يسيطر عليها 
مقاتلو المعارضة يوم الخميس الماضي، تنفيذًا لقرار 
مجل��س األمن 2165 بتاريخ 14 تموز الجاري القاضي 
بالس��ماح إليصال المس��اعدات دون موافقة الحكومة 
م��ن أربع مناف��ذ حدودية من تركيا والع��راق واألردن، 
وس��ط ش��كوك المراقبين من وصول المساعدات إلى 

مستحقيها الفعليين كما حصل سابقًا.
واعترف��ت األم��م المتح��دة بعجزها ع��ن إيصال 
المس��اعدات اإلنسانية، بس��بب افتقار قرارها السابق 
ف��ي ش��باط الماضي بإدخال مس��اعدات إنس��انية إلى 
س��ورية، إل��ى إج��راءات عقابي��ة رادعة لم��ن يعرقل 
تنفيذ الق��رار، كما يفتقر قرارها المماثل في الش��هر 
الجاري م��ن عقوبات رادعة، ما يجع��ل تنفيذه عرضة 

لالحتم��االت في ذه��اب أغلب المس��اعدات إلى النظام 
والمناط��ق الموالي��ة له، كم��ا حصل في المس��اعدات 
السابقة التي استولى النظام على أكثر من %80 منها. 
/ للطفول��ة  المتح��دة  األم��م  منظم��ة  وتمكن��ت 

اليونيسيف / بالتعاون مع الهالل األحمر السوري األسبوع 
الماض��ي من إيصال قافلة مس��اعدات تضم 11 ش��احنة 
تحم��ل الغ��ذاء وإم��دادات اإلغاثة األساس��ية إل��ى مدينة 
المعضمية بريف دمش��ق، بعد منع النظام للمنظمة من 
توزيع المواد اإلغاثية والدواء وإمدادات النظافة على نحو 
عشرة أالف طفل في المعضمية التي تخضع لحصار من 

النظام منذ شهر آب من العام الماضي.
ويعاني أهال��ي المعضمية حس��ب المنظمة من 
فق��دان األدوي��ة األساس��ية، وع��دم تلق��ي األطف��ال 
للقاح��ات الدوري��ة، وس��ط قل��ق الف��رق الطبية في 
المدين��ة من ش��ح الوق��ود مم��ا يجعل الحف��اظ على 

اللقاحات في أماكن باردة صعب جدًا.
وساهمت عيادتان متنقلتان، تابعتان للهالل األحمر 
الس��وري مع المنظمة يومي االثنين واألربعاء الماضي، 

بتوفير العالج الطبي الالزم لنحو 800 شخص. 

بان كي مون في زيارة ألحد مخيمات الالجئين في كردستان العراق

نازحون على حدود المصنع اللبنانية
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ق��درت وزارة الس��ياحة في حكوم��ة النظام 
أن نه��وض قطاع الس��ياحة لن يك��ون قبل عام 
2030، في ح��ال توقفت األزمة الس��ورية اآلن، 
م��ا يعني أنه بحاجة إل��ى 15 عامًا، مقدمة خطة 
للنهوض تعتمد على الدعاية والعالقات العامة، 
مهملة األضرار التي لحقت باألماكن الس��ياحية 

من مناطق أثرية وبنى تحتية. 
وكان��ت تقاري��ر رس��مية قال��ت إن القط��اع 
الس��ياحي يس��هم بنحو %14 من الناتج المحلي 
اإلجمال��ي، ويس��هم في المي��زان التج��اري عن 
طريق صادرات الس��لع بنس��بة %34، كما بلغت 
نسبة حصتها من صادرات الخدمات ب� %78، في 
حين تسببت األحداث بتوقف استثمارات سياحية 
مرخصة بقيمة 219 مليار ليرة سورية، وفقدان 
أكثر من 110 آالف فرصة عمل مباش��رة، و200 
ألف فرصة عمل غير مباش��رة كانت مدرجة في 

الخطة الخمسية.
ورصدت "سوريتنا" تغير عمال قطاع السياحة 
لمهنه��م، فمنه��م م��ن توج��ه لحمل الس��الح، أو 
ألعم��ال ح��رة، ومنه��م م��ن س��افر خ��ارج البالد، 
ف��ي حين أغلق��ت العديد من المكاتب والمنش��آت 
الس��ياحية أبوابها، وتعتمد م��ن تبقت من مكاتب 
س��ياحية على حجز تذاكر السفر من مطار بيروت 
أو تنظي��م وتس��هيل عملي��ات الهج��رة، في حين 
تس��تقبل الفنادق ثالث نجمات وما دون، النازحين 

من المناطق الساخنة في ظل خدمة متدنية. 
وذكرت تقارير اقتصادية، صدرت مؤخرا أن 
نحو 2.5 مليون شخص فقدوا عملهم في قطاع 
الس��ياحة، في حي��ن انخفضت أع��داد القادمين 
إلى س��ورية بنسبة %98، في حين تقدر خسائر 
القط��اع الس��ياحي منذ بداية األزم��ة بنحو 500 

مليار ليرة سورية، بحسب خبراء. 
س��ياحي،  مكت��ب  صاح��ب  ع��دي،  وق��ال 
ل�"س��وريتنا"، إن "كل م��ا يتم الحدي��ث عنه من 
خس��ائر مادية إن كانت في المنش��آت السياحية 
والبني��ة التحتي��ة ول��و بلغ��ت مئ��ات الملي��ارات 
فه��ي ال تذكر، أمام خس��ارتنا للكثي��ر من كنوز 
س��وريا التاريخي��ة، وه��ي الت��ي تعتب��ر الجاذب 
األكبر للس��ياحة، فس��وريا رغم ضعف خدماتها 
السياحية كانت تس��تقبل مئات أالف السيّاح لما 
تحتويه م��ن تاريخ البش��رية، لك��ن اليوم كيف 

سنعيد اآلثار التي دمرت أو نهبت".
وأض��اف "إن الظ��روف الت��ي تمر به��ا البالد 
حرمتن��ا م��ن رؤي��ة الس��ياح لدين��ا لس��نوات ال 
يمكن تقديرها، إال بع��د توقف القتال، وإحصاء 
خسائرنا بشكل دقيق، فنتبين ما يمكن ترميمه 
وم��ا ال يمكن، إضاف��ة إلى البني��ة التحتية، التي 

ستستغرق سنوات إلعادتها إلى سابق عهدها".
ولفت إلى أن "عمال جبّار ينتظر الس��وريين 
بع��د ه��ذه الس��نوات من الح��رب البش��عة على 
أرضه��م، بث خالله��ا للعالم أبش��ع الجرائم في 
تاريخ اإلنسانية، من القتل بشتى األنواع وبدماء 
باردة، وهو تغير الصورة الس��وداء التي رس��مت 
للس��وريين، ف��ي حي��ن أصبح��ت بلدن��ا تصنف 
أخط��ر منطقة في العال��م"، معتب��را أن "الدمار 
الكبير في معظم المناطق ومدن األشباح يحتاج 
لس��نوات طويلة من إعادة البناء والترميم ليعود 

ويجذب السياح". 
مقدم��ة  ف��ي  األوروب��ي  الس��ائح  ويعتب��ر 
المهتمين بالس��ياحة األثرية حي��ث بلغ عددهم 
في الربع األول م��ن 2010 نحو 76.6 ألف قادم، 
بينم��ا انخفض العدد ف��ي 2013، إلى نحو ألفي 
قادم، في حين يبلغ عدد السياح من دول الخليج 

ل��ذات الفترة 129.5 ألف ق��ادم، وانخفض العدد 
إلى 1000 قادم نظامي، وقدرت نسبة القادمين 
لس��وريا بش��كل نظامي ب���%2، وه��م من دول 

الجوار بهدف السياحة الدينية والتسوق.
وتق��در وزارة الس��ياحة خس��ائر انخف��اض 
أع��داد القادمين بأكثر م��ن 360 مليار ليرة بين 
2010 – 2013، قياس��ًا بمؤشرات 2010، مبينة 
أن أكث��ر م��ن 308 منش��آت فندقي��ة خرجت من 
الخدمة من أصل 721 فندقًا بس��ويات مختلفة، 
كم��ا خرجت 870 منش��أة إطعام م��ن أصل عدد 

المطاعم البالغة 2251 مطعمًا.
عق��ب   ،2005 من��ذ  عم��ل  النظ��ام  وكان 
المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي االشتراكي، 
على تسويق السياحة على أنها قاطرة النمو في 
س��وريا، دون أن يطور البنية التحتية أو يحس��ن 
م��ن الخدمات، م��ا كان يثير تن��در العاملين في 
قطاع السياحة، قائلين "أال يريدون أسرة للسياح 

الذين يتحدثون عنهم".
والي��وم ل��م تختل��ف العقلي��ة اإلداري��ة في 
النظ��ام عام��ة والس��ياحة خاصة فق��د أصدرت 
مؤخرا خط��ة للنهوض بقطاع الس��ياحة تعتمد 
على محورين أساس��يين هما جذب االستثمارات 
من الخ��ارج والقي��ام بحمالت ترويجي��ة، كلفت 
في السنوات السابقة عشرات ماليين الدوالرات 
دون نتائج تذكر، في حين لم تبلغ االس��تثمارات 
األجنبية أحالم الفري��ق االقتصادي في النظام، 
وأتى ليأخذ أفضل المواق��ع االقتصادية بميزات 
ضريبية، دون أن يحقق حتى النس��ب التشغيلية 
المصرح بها، ليس��تمر مسلس��ل الخداع للشعب 
ووهمه بأن األفضل قادم وإغراقه بأرقام ال أحد 
يعل��م كيف تم اس��تنتاجها، في حي��ن أن الوضع 
االقتصادي يس��تمر في التدهور، منعكسا على 

حياة المواطنين عبر زيادة أعبائه المعيشية.

وزارة ال�شياحة تتوقع نهو�س ال�شياحة عام 2030
وحتلم بجلب ال�شتثمارات اخلارجية

الموسم السياحي في مدينة تدمر
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مدين��ة الزبدان��ي الت��ي كان��ت درة الم��دن 
والمصاي��ف الس��ياحية وأكثره��ا جذبًا للس��ياح 
تحاصرها قوات النظام بحوالي 150 حاجزًا من 
أكثر من عام، تمن��ع عنها إدخال المواد الغذائية 
والطبية، وخاصة المدينة القديمة وحي المحطة 
ومنطقة الس��هول، في محاول��ة لتركيعها وفق 
السياسة الممنهجة التي تتبعها مع جميع المدن 
الثائ��رة والمحاص��رة »الج��وع أوالرك��وع » ولم 
ت��درك أن س��كان الزبدان��ي اس��تمدوا الصالبة 
من جبالها الش��امخة، وحب الحياة من س��هولها 

وخضرتها ومياهها الرقراقة.
تاري��خ الزبدان��ي الموغ��ل بالق��دم وال��ذي 
يتراف��ق م��ع تاري��خ دمش��ق، جعلها م��ن أقدم 
وأشهر المصايف العربية، حيث تمتد في سفوح 
الجبال وتطل على س��هل رائع ممتد بمس��احات 
خضراء، متنوعة بالمزروعات وأش��جار الفاكهة 
ودوال��ي العن��ب، وتنبع من جن��وب المدينة مياه 

بردى التي تمد دمشق وغوطتها بالماء.
المدين��ة الت��ي تس��قي العاصم��ة وريفه��ا 
اليوم تعاقب على مناهضته��ا للنظام ووقوفها 
مع الث��ورة بقطع المي��اه والكهرب��اء وكل أنواع 
االتص��االت من هات��ف وانترنيت عنه��ا، حصار 
كام��ل تخضع له المدينة منذ أكثر من عام حتى 
بات��ت تعاني م��ن تده��ور األوضاع المعيش��ية 
واإلنس��انية، وانعدام الم��واد الغذائية والطبية 
والخدمية،مع تعرضها إلى قصف يومي ممنهج 

بالقذائف والبراميل المتفجرة أدى إلى استشهاد 
المئ��ات، وتدمي��ر البن��ى التحتي��ة، والمدارس، 
ومعظ��م المراك��ز الخدمي��ة، وع��دد كبي��ر من 

المنازل والمحال التجارية.
وككل المناط��ق المحاص��رة ف��ي س��ورية 
فالموت يحاصر الزبداني، ولم يس��لم ال البش��ر 
وال الحج��ر وال المحاصي��ل الزراعي��ة بخيراته��ا 
المكدس��ة دون القدرة عل��ى الوصول لها نتيجة 
الحيوان��ات  المتواص��ل، وال حت��ى  االس��تهداف 
س��لمت م��ن حق��د قاذف��ي الم��وت بالبرامي��ل 
المتفجرة، ما دفع الناشطين وأبناء المدينة إلى 
إط��الق حملة تح��ت عنوان » فك��وا الحصار عن 
الزبدان��ي » عبر صفح��ات التواصل االجتماعي، 
إليصال صوت مدينتهم المغيبة إعالميًا، ولنشر 

االنتهاكات المرتكبة بحق مدينتهم الصامدة.
واإلنس��انية  المعيش��ية  األوض��اع  وح��ول 
قالت الناش��طة اإلعالمية »ش��ام« من الزبداني 
ل«س��وريتنا«، إن األوضاع داخ��ل المدينة باتت 
م��ن الصعوبة بم��كان حيث يدف��ع األهالي في 
بعض األحيان أرواحهم لتأمين الخبز والطحين، 
واستش��هد ع��دد م��ن الش��باب مم��ن خاط��روا 
بحياته��م لتأمي��ن الطحي��ن عن طري��ق الجبال 
وتهريبها إلى الداخل عن طريق األطفال، نتيجة 
األلغام أو القنص، ومنهم الشهداء بالل يوسف. 
جه��اد ابو مس��تو، وس��يم اب��و ش��اال وغيرهم، 
إضافة إلى استش��هاد عدد من األطفال والنساء 

نتيجة استهدافهم على أبواب الفرن اآللي قرب 
موق��ع للجيش، وهو الف��رن الوحيد الذي يعمل 
ف��ي المدين��ة، وهن��اك ف��رن آخر ف��ي منطقة 
بل��ودان تس��يطر علي��ه اللج��ان الش��عبية التي 
تتعامل مع أهالي الزبداني بذل وإهانة وخاصة 
النساء واألطفال، حتى أن أحدهم كان يتعرض 
لألطفال ويأخذ منهم الخبز في طريق عودتهم 
م��ن الف��رن بعد وقوفه��م لس��اعات طويلة في 

طابور االنتظار.
وعن األس��عار وتوفر المواد قالت »ش��ام«: 
إن األس��عار مرتفعة جدًا في حال توفرت المواد 
’بالمقارن��ة م��ع أوض��اع الس��كان المادية حيث 
وصل س��عر ربط��ة الخبز ل��� 250 ل.س، وكيلو 
البطاطا 190 ل.س، وكيلو البندورة 180 ل.س، 
وكيلو الس��كر 170 ل.س، وليت��ر البنزين 300 
ل.س، وليت��ر الم��ازوت 170 ل.س، وجرة الغاز 
إلى 2500 ل.س، ما دفع غالبية أهالي الزبداني 
لزراع��ة أي قطع��ة أرض ولو صغي��رة على باب 
بيتهم، أو بالقرب منه��م إلعانتهم بالمصاريف 
أو لالكتف��اء الذاتي على األقل، مع اإلش��ارة إلى 
أن الكهرب��اء والماء والهات��ف األرضي والخليوي 
واالنترني��ت مقطوع��ة نهائيًا ع��ن المدينة منذ 

أكثر من خمسة أيام.
وحول الوضع التعليمي أكدت »شام« توقف 
الم��دارس في المدينة نهائيًا نتيجة اس��تهدافها 
بالبرامي��ل، وصفوفها وباحاته��ا المدمرة تبكي 
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اأكرث من 5000 مدين حما�شر �شمن 150 حاجز للنظام حول املدينة
مدينة الزبداين واقع �شحي وتعليمي وخدمي �شيء

  دمشق  -  زليخة سالم

سهل الزبداني أيلول 2013



9

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
4 

آب
 3

 | 
 )1

50
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
ت 

قا
قي

تح

طالبه��ا الذي��ن غاب��ت ش��قاوتهم عن مس��امع 
جدرانها، وتم تحويل بعض بيوت النازحين إلى 
مدارس بس��عي من معلمات ومعلمين المدينة، 
يرس��ل بعض األهال��ي أبنائهم للدراس��ة فيها 
تح��ت الخطر، والبعض اآلخ��ر يفضل تعليمهم 

في المنازل خوفًا على حياتهم من القصف.
وهناك ح��االت أخرى حيث ت��م إحداث دوام 
خاص لطالب الزبداني النازحين إلى بلودان، إال 
أن الطالب يتعرض��ون للمضايقات والتذمر من 
قبل اللجان التش��بيحية التي تحرس المدرس��ة 
حس��ب زعمه��ا، واألطف��ال الذي��ن هاج��روا مع 
ذويه��م إلى لبن��ان منهم من يلتحق بمش��اريع 
التعليم التي ينفذها الناش��طون هناك، ومنهم 
م��ن ت��رك التعلي��م أو التحق بالمدارس حس��ب 

اإلمكانيات هناك.
ومعظ��م الش��باب والش��ابات حرم��وا م��ن 
الجامعة بسبب خوفهم من المرور على الحواجز 
التي تم اعتقال عدد كبير من الطالب والطالبات 
بمجرد مرورهم عليها إلى دمشق، ولألسف من 
ذه��ب إلى لبن��ان منهم لم يتس��نى لهم تكملة 
دراس��تهم كم��ا كان��وا يرغب��ون، أو كم��ا يجب 
متابعتها من األس��اس بس��بب التكاليف العالية 

واختالف المناهج كليا.
ولنف��س األس��باب »الخوف م��ن االعتقال« 
تخلى الموظفون ممن كانوا يعملون في دمشق 
ع��ن وظائفهم بع��د أن تع��رض الكثي��ر منهم 
لالعتقال، ولك��ي ال يتعرضوا إلى ما تعرض له 
الكثير من المعتقلي��ن من تعذيب داخل الفروع 

األمنية والمعتقالت.
وبالنس��بة للوضع الصحي قالت الناش��طة 
اإلعالمي��ة »ش��ام« الوض��ع س��يء ج��دًا داخ��ل 
الزبداني، وال يوجد فيها س��وى مشفى ميداني 
واحد، قدراته الخدمية بس��يطة جدًا،إضافة إلى 
النقص الحاد بالم��واد الطبية الالزمة واألدوية، 
والمعقم��ات، ويت��م تغيي��ر موقع��ه كل فت��رة، 
بسبب اس��تهدافه من قبل الطيران، ويعمل به 
طبيبي��ن فق��ط وممرضي��ن مس��اعدين إلغاثة 
المصابي��ن جراء القصف بالبرامي��ل والدبابات، 
ويعالجان حاالت بعيدة عن اختصاصهما، وتمكنا 

رغم قلة اإلمكانيات إنقاذ حياة الكثيرين.
أكث��ر الحاالت الموجودة حرج��ة وتحتاج إلى 
ع��الج وعناي��ة كبي��رة، ونفقات ع��الج، وهناك 

أمثلة على أخطاء طبية بسبب قلة الخبرة حدثت 
ف��ي الكس��ور، حيث اضطر عدد م��ن المصابين 
إل��ى اللجوء إلى لبنان عن طريق الجبل لمتابعة 
حالته بعد أن يتعافى في لبنان، وتم إعادة كسر 

اليد أو الرجل إلعادة تجبيرها من جديد.
وأوضح��ت ش��ام ح��ول األوضاع خ��الل أيام 
عي��د الفط��ر أن نظ��ام األس��د أمط��ر الزبداني 
بهدايا من البراميل المتفجرة لألطفال وألهالي 
الزبداني الصامدي��ن فيها، خالل أيام العيد كما 
سابقاتها وألكثر من عام، بغارات يومية تتراوح 
بي��ن غارتين وأربع��ة بعد الحادية عش��رة لياًل، 
وف��ي كل غارة تلقي الطائ��رة برميلين، واعتاد 
األهالي على التجمع في بيوت أرضية في موعد 

الغارات لحماية أنفسهم.
المدين��ة  ش��هدت  رمض��ان  ش��هر  وخ��الل 
نش��اطات مختلف��ة حي��ث أقام��ت جمعي��ة إيثار 
الخيرية مش��روع إفطار صائم، وتعاون األهالي 
في زراع��ة الخضرة، وصناعة الخب��ز بأيديهم، 

وإنشاء مواقد للطبخ بسبب عدم توفر الغاز.
وقال��ت »ش��ام« أن النس��اء ف��ي الزبدان��ي 
يتحملن عبئ��ًا كبيرًا، فهن م��ن يحضر الطعام، 
ويجلبن المي��اه بالتنك من أماك��ن بعيدة، »ألن 
الرج��ال ال يس��تطيعون الم��رور عب��ر الحواج��ز 
ألنه��م س��يكونون عرضة للقن��ص« وهن من 
يجلب��ن الم��واد التموينية والخبز م��ن المناطق 
المجاورة، سيرًا على األقدام مخاطرين بحياتهن 
بالمرور عبر الحواجز وكثير من النساء واألمهات 
استشهدن خالل تحضيرهن للطعام خالل شهر 

رمضان على مدى ثالث سنوات.
القص��ف الهمجي دمر معال��م المدينة، وما 
تبق��ى منها فهو آيل للس��قوط، والبنى التحتية 
الس��ياحية للمدينة، واس��تهدف جمي��ع الجوامع 
والكنائس، والدي��ر الوحيد في المدينة، كما تم 
ضرب الس��كك الحديدية، وحرق أشجار السهل 
الت��ي تمث��ل مص��در الرزق الرئيس��ي لس��كان 
الزبدان��ي بفع��ل القنابل الضوئي��ة الملقاة في 
كل ليل��ة، إضاف��ة إل��ى األش��جار التي تيبس��ت 

بسبب الجو العام.
س��نوات  ث��الث  من��ذ  المك��دس  الموس��م 
ل��م يس��تطع األهال��ي جني��ه بس��بب القصف، 
والمواسم القليلة التي تم جنيها ضارة بالصحة 
ألن��ه تنف��س م��ن بقاي��ا القذائ��ف والبرامي��ل 

والحرائق، ولم تتوف��ر له المياه الكافية، وتقدر 
خس��ائر السكان نتيجة عدم تمكنهم من حصاد 

ما زرعوا بالمليارات خالل العامين الماضيين.
حوالي خمس��ة آالف ش��خص صامدون في 
الزبدان��ي »عائ��الت وأطفال ونس��اء« من أصل 
25 ألف نسمة تعداد سكانها قبل نزوح األهالي 
نتيجة الحرب العش��واء التي ش��نها النظام على 
المدين��ة، والتع��اون بين األهال��ي يتم في أروع 
صوره، يتحدون القه��ر والحصار باإلصرار على 
البقاء والصمود، وإرادة العيش واألمل في الغد.

»ش��ام«  اإلعالمي��ة  الناش��طة  واختتم��ت 
بالق��ول: أكث��ر م��ن 450 ش��هيد ف��ي الزبداني 
بينه��م أكثر م��ن 30 طفاًل تحت س��ن 13 عام، 
وعدد كبير من المفقودين نساًء ورجااًل ال يعرف 
مصيره��م، وأكث��ر من 500 معتق��ل ومعتقلة، 
وع��دد كبير استش��هد تح��ت التعذي��ب، لم تثن 

أهالي الزبداني.
وتق��ع مدين��ة الزبدان��ي في ريف دمش��ق 
الش��مالي الغربي عل��ى بعد 47 كيل��و مترًا من 
العاصم��ة دمش��ق، وهي تخضع تحت س��يطرة 
مقاتل��ي المعارض��ة، وه��م جميعهم م��ن أبناء 

المدينة، وال وجود لمقاتلين من الخارج فيها.
ونتيجة القصف الذي تس��بب بإلحاق أضرار 
كبيرة بش��بكة التيار الكهربائي وتقطيع العديد 
م��ن األس��الك، واالنقط��اع الطوي��ل بالكهرباء 
وبالتال��ي توق��ف اإلتص��ال بش��بكة االنترنيت، 
يعم��د الس��كان إل��ى تعلي��ق الكابالت وس��حب 
الخطوط من أجزاء الش��بكة التي ال تزال تعمل 
خ��ارج أوق��ات القطع أو التقني��ن، ويقوم بعض 
الحواس��ب  بتش��غيل  المحليي��ن  المهندس��ين 
والمخدم��ات عبر ش��حن البطاري��ات، وهو ما ال 
يتوف��ر دائمًا الرتباطه بتواف��ر الكهرباء، ويذكر 
أن مبن��ى البري��د تع��رض للقص��ف بالبراميل 
المتفج��رة ع��دة م��رات بس��بب وقوع��ه ضمن 

األحياء المحاصرة.
وعبر الناش��طون المعارضون في حملتهم 
ع��ن »تقصي��ر« المواق��ع اإلعالمي��ة المعارضة 
في تغطي��ة أخب��ار المدينة تمامًا كم��ا »أغفلت 
االهتم��ام بها« المنظم��ات اإلغاثية والحقوقية، 
س��واء كانت دولي��ة أو تابعة لالئت��الف الوطني 

لقوى الثورة والمعارضة السورية.

دمار األبنية نتيجة القصف بالبراميل المتفجرة
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سيطر تنظيم الدولة اإلسالمية، ما بات يعرف 
ب��� داعش، على الفرقة 17 ف��ي ريف الرقة، التي 
كان األس��د وعد في خطاب قس��مه باسترجاعها، 
وذل��ك مس��اء ي��وم الخمي��س 24 / 7 / 2014م. 
فبعد حصار دام عاما ونصفا، شن عناصر تنظيم 
داعش هجوما بس��يارتين مفخختين، مس��اء يوم 
األربع��اء، تمكنوا ب��ه من الس��يطرة على معظم 
الفرق��ة، وفي الي��وم التال��ي تمكنوا م��ن تحرير 
الفرقة، ونش��روا صورًا لقتلى النظام، ثم تابعوا 
البح��ث ع��ن الفارين م��ن المعركة باتج��اه مطار 
الطبق��ة والل��واء 93، وهما النقطت��ان الوحيدتان 
اللت��ان ما تزاالن تحت س��يطرة النظ��ام في ريف 

الرقة.
كما تمكن تنظيم داعش من الس��يطرة على 
حقل الش��اعر، قبل اس��ترجاعه من قوات النظام، 

وقتل وأسر أكثر من 250 من قوات األسد.
داع��ش اس��تولت كذل��ك، عل��ى الف��وج121 
الميلبية، أكبر تجمع في الش��رق الس��وري لقوات 
األس��د، وقتل عناص��رُ التنظيم وأس��روا المئات، 
وربح��وا كمي��ات ضخم��ة م��ن الس��الح النوع��ي 

والثقيل، إضافة للذخيرة.
أخب��ار جعلت الكثيرين من المتابعين للش��أن 
الس��وري، يراجعون حساباتهم ويفكرون بالوضع 
الراه��ن من جدي��د، والمعادلة الجدي��دة المتمثلة 
بدخ��ول داعش على خ��ط المواجه��ة الفعلية مع 

النظام في مناطق سيطرتها.
فه��ل يمك��ن الق��ول إن ش��هر الدم ب��دأ بين 
الطرفين، بعد انتهاء ش��هر العس��ل؟ وكيف ينظر 
الن��اس ف��ي الرق��ة لتحري��ر الفرق��ة 17 وبقي��ة 

االنتصارات؟
أسئلة كثيرة وتحليالت متشابكة، لذا كان من 
اأَلول��ى البحث عن كيف تعامل الناس مع المعركة 

وأخبارها المتتالية.
معاذ، وهو طالب جامعي ومن س��كان الرقة، 
اعتب��ر أن كل ما تقوم به داعش اليوم محل كثيِر 
ش��كّ، مضيفا أن عالقتها مع النظام تثير الريبة، 
فهي تصدر لهم النفط عل��ى حد قوله، وتبيعهم 
الكهرباء والماء، فيما تكون المعارك على أش��دها 
بينهما، يتعجب معاذ ويتاب��ع: "هذه العالقة تؤكد 

الرأي القائل إن انتصارات داعش على 
النظ��ام هي لمحاولة توس��يع نفوذها 
في المناطق المحررة، وهذا ما يفس��ر 
انس��حاب )ل��واء داود( المباي��ع للدولة، 
تحت ضربات النظام في حقل الشاعر 
البعي��د عن مركز س��يطرة داعش في 
سوريا، والذي حرر الحقل دون تنسيق 
م��ع داعش كم��ا أش��يع، فلم ي��ؤازره 
التنظيم، فاضطر لالنسحاب، وحافظ 
التنظي��م عل��ى س��يطرته التام��ة في 

الفرقة 17.
أثن��اء  أيض��ا،  التقيناه��م  مم��ن 
اس��تطالعنا وجه��ات النظر الش��عبية 
ح��ول االنتص��ارات األخي��رة لتنظي��م 
الدول��ة، محم��د، وه��و صاح��ب محل 
تجاري. محمد قال إن النظام "استطاع 
معظ��م  تحوي��ل  ذكي��ة  بطريق��ة 
األرض  عل��ى  المس��لحة  المعارض��ة 
إل��ى معارض��ة إرهابي��ة م��ن وجه��ة 
نظ��ر العال��م، واالنتص��ارات الوهمية 
األخي��رة، ه��ي خطوة باتجاه تقس��يم 
سوريا، وتمدد داعش سيضعف صوت 

المعارضة في الخارج، وس��يغير الس��لوك الدولي 
تجاه القضية الس��ورية، وهو سلوك متردد أصال، 
وم��ا التحري��ر ال��ذي يت��م الحدي��ث عن��ه، للفرقة 
17 وغيرها م��ن المناطق، إال تب��ادل لألدوار بين 

داعش والنظام.
المدين��ة،  م��دارس  إح��دى  ف��ي  الم��درس 
ص��الح، أك��د ب��دوره أن تنظي��م الدولة ل��م يحرر 
منطقة واحدة مهمة منذ تغيير اس��مه إلى الدولة 
اإلسالمية، عدا الفرقة 17 المتهالكة والمحاصرة، 
والت��ي قدم ثوار الرقة على أس��وارها قرابة 300 
ش��هيد، حيث لم يبق إال القيادة العملياتية آنذاك، 
وبعدها اضطر الثوار لالنس��حاب إثر بدء المعارك 
مع داع��ش في عموم الش��مال الس��وري، وقتلت 
داع��ش أكث��ر من مئ��ة مقات��ل من حرك��ة أحرار 
الش��ام ممن كانوا يحاصرون الفرق��ة"، ويواصل 
صالح حديثه قائ��ال: "داعش فرقت صفوف الثوار 
وقتل��ت منه��م أكث��ر مم��ا قت��ل النظ��ام، وحولت 
المعادل��ة من ثنائية الث��ورة والنظام المجرم، إلى 
ثالثي��ة ال يمك��ن تجاهله��ا، هي الث��ورة والنظام 
وتنظيم الدولة اإلسالمية. هذا يصب في مصلحة 
النظ��ام، كثير م��ن الفصائل بدأت تخزن الس��الح 

للمواجهات بعد سقوط النظام.
طالب جامعي آخر من س��كان المدينة واسمه 
محمد، وافق س��ابقيه من المس��تطَلعين، بالقول 
"إن النظام انس��حب من الفرق��ة 17 باالتفاق مع 
داعش عل��ى األغلب، حيث انس��حب عناصره إلى 
الل��واء 93 ومط��ار الطبقة تاركًا بع��ض العناصر 
للحماية الشكلية والتمويه، وضحى بقائد الفرقة 
لتنطل��ي الحيل��ة عل��ى الجمي��ع، وما يؤك��د ذلك، 
أن ه��روب الجن��ود كان صعب��ًا للغاي��ة، فالفرق��ة 
محاصرة بش��كل محكم، وهي محاط��ة بمناطق 
خاضع��ة لس��يطرة عناص��ر التنظي��م، ومحاط��ة 
بحواج��زه المنتش��رة، ألضف إلى ذل��ك أن عناصر 
النظ��ام غرباء ع��ن المنطق��ة، ال يعرفون الطرق 
الفرعية، وأقرب نقطة هي اللواء 93 على بعد 45 
كم، فمس��ألة تخطيهم لكل ه��ذه الحواجز وبهذه 
الظروف هي في رأيي ضرب من الخيال، وما يزيد 
الش��كوك هو ف��رض داعش لحظر تج��ول في ما 
أطلق عليه يوم التحرير، في المنطقة الش��مالية 

للرقة".

لك��ن "الدول��ة اإلس��المية" حقق��ت "انتصارًا 
كبي��رًا وهزمت النظام وحررت فرقة كاملة في24 
س��اعة" برأي أبو محمود، وهذه فيما يرى "نقطة 
إيجابي��ة تحس��ب لتنظي��م الدول��ة، فقد كس��رت 
معنوي��ات النظ��ام، وأنهت آخ��ر أمل ل��ه بالوجود 
ف��ي هذه المنطقة، وأثبت��ت أنها فصيل ال يرتبط 
بالنظام ولها مشروعها الخاص بها، بغض النظر 
عن اتفاقن��ا أو اختالفنا، ول��و أن الجيش الحر هو 
م��ن أنجز هذه العملية، لرأينا اإلعالم يتكلم لمدة 
طويلة دون تش��كيك بهذا االنتصار الكبير، العدو 
األول ه��و النظام، لذلك يج��ب العمل على توجيه 
الس��الح للنظام فقط كي نس��رِّع بالحس��م، ألن 
الغرب والعرب ال يهتمون بالدم الس��وري المسال، 
وتبي��ن م��ع الزم��ن أن اس��تراتيجية داع��ش هي 
الصحيح��ة"، أم��ا عما عل��ى تنظيم الدول��ة فعله 
برأي أب��و محمود، ف�"تحس��ين س��لوكها بمناطق 

سيطرتها، كي تظفر بتأييد الناس".
تباين��ت آراء العين��ة إذن بتباي��ن انتماءاتهم، 
ليس هناك إجماع على نقطة بعينها، وبين سكان 
المدينة طيف واسع متعدد من األهواء والمواقف. 
عمار، وهو مقاتل س��ابق ف��ي الجيش الحر، ركز 
على مس��ألة انس��حابات عناصر النظام بالجملة. 
"كان واضحا أن عناص��ر الفرقة مصيرهم الموت 
المحت��م، دفاعهم بالتالي س��يكون مس��تميتا، لو 
لم تحدث انس��حابات لطالت المعركة على األقل، 
ومن يعرف جغرافية الفرق��ة يدرك ذلك، فكتيبة 
الكيمي��اء تعتلي الفرقة وتش��رف عليها، ويمكنها 
الصم��ود لفت��رة أكب��ر، ولك��ن االنس��حابات م��ن 
الفرقة ساهمت باالنتصار السريع للدولة، ومطار 
كوي��رس س��يكون مصي��ره نف��س الفرق��ة 17، 
س��يتحرر بعد فتح طريق لمعظم عناصر النظام 
باالنسحاب تاركين بعض العناصر والقادة كباش 

فداء".
الطبي��ب أبو محم��د، رأى أن األم��ر كله يدور 
 17 الفرق��ة  "تحري��ر  الق��ادم.  التقس��يم  ح��ول 
واالنتص��ارات القادمة لتنظي��م الدولة، هي خطة 
نتاج توافق دولي، لتكون الخطوة األولى لتقسيم 
س��ورية إلى دويالت، وأعتقد أن داعش س��تتمدد 
خالل األشهر القادمة إلى حلب وإدلب، وتصل إلى 
شمال حمص، لترسم حدود إقليم سني مضطرب 

. . 
ت 

قا
قي

تح

الرقة الأ�شرية، والن�شر البارد..
اأحداث الفرقة 17، هل يراه الرقاويون "حتريرا"؟

  الرقة - ناصر محمود

أحد عناصر داعش في مساكن ضباط الفرقة 17
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هنا دم�شق.. يوميات وم�شاهدات

  دمشق - عامر محمد

لعشرات السنين".
ولدى س��ؤالنا أبو جاس��م، وهو 
م��ن مواطن��ي المدين��ة ووال��د أحد 
المقاتلين ف��ي صفوف التنظيم في 
الرقة، أجاب: "منذ ش��هور أعاني مع 
ابن��ي م��ن أجل ت��رك التنظي��م، أما 
الي��وم فق��د اكتش��فت أن الح��ق مع 
ابني. وفعال كما كان يقول لي: قادة 
الخارج،  الحر مرهون��ون لحس��ابات 

لقد بتُّ أصدق هذا الكالم اليوم".
أحم��د وه��و محام ومن س��كان 
الرقة، الحظ لنا أن "سياس��ة داعش 
كانت ذكية جدا بشأن تأخير تحريرها 
للفرقة 17، تاركة الناس ينتقدونها 
على التأخر ومركزين هم أنفس��هم 
عل��ى هذا االنتقاد وم��ن ثم على ما 
س��موه النصر، وكأن الفرقة 17 هي 
مبن��ى األركان أو القصر الجمهوري، 
وكأنما ليس لداعش ذنب في تأخير 
النصر وبراميل الموت التي تس��قط 
على رؤوس اآلمنين، فعندما حررت 
البس��طاء  نس��ي  الفرق��ة  داع��ش 
من الن��اس ممارس��ات داعش بحق 
داع��ش  واعتب��روا  المواطني��ن، 
أن تحري��ر  معارض��ة فج��أة، رغ��م 
الفرق��ة هو لتثبي��ت دولتهم، وليس 
لتحري��ر س��ورية" ويتاب��ع محدِّثن��ا 
قائ��ال: "لنف��رض أن داع��ش حررت 
الفرق��ة 17 من��ذ س��يطرتها التام��ة 
عل��ى الرق��ة ف��ي بداية ه��ذا العام، 
كان الناس س��ينتقدون اليوم سلوك 
داع��ش المه��ادن للنظ��ام، وظلمها 
للناس ف��ي مناطق نفوذه��ا أيضا، 
داعش منذ وجودها لم تحرر نقطة 
مهم��ة س��وى الفرق��ة 17، علينا أن 

نتذكر هذا".
حاولن��ا اس��تطالع رأي عناص��ر 
التنظيم مباشرة، ولدى سؤالنا فعال 
لش��اب من تنظيم الدول��ة، لم يقل 
لنا الكثير.. "الحقيق��ة باتت واضحة 
كالش��مس، وكوضوح دولة الخالفة 
الدول��ة  وانتص��ارات  اهلل،  أعزه��ا 

كشفت المنافقين وعرتهم".
ح��ول  الن��اس  آراء  أن  يبق��ى 
التنظي��م ال��ذي احتكوا به وعاش��وا 
تحت حكمه شاؤوا أو أبوا، هي مؤشر 
مه��م إن ل��م يك��ن األه��م، لتحري 
خارط��ة الموقف في الرق��ة. ويبقى 
أيضا أن الت��ردد هذا يعكس حقيقة 
بات يعرفها الجمي��ع. داعش فصيل 
مس��تقل له أهداف��ه الخاصة، وهي 
متعارض��ة مع أه��داف ثورتنا أش��د 
التعارض، ومغاالته ال تش��به المناخ 
الوس��طي ال��ذي اعت��اد الس��وريون 
أن يتنفس��وا فيه دينهم ويمارس��وه 
ومب��ادِرة،  معتدل��ة  حي��اة  كمنه��ج 
هذا ع��دا ما بات معروف��ا أيضا، من 
االختراقات الكبيرة في صفوفه وفي 
قياداته، وهو ما وشت به وثائق عدة 
تداولته��ا الصحاف��ة الرصين��ة ف��ي 
المنطقة والعالم، من قبل مخابرات 
نظام األس��د، والمخاب��رات اإليرانية 
وغيره��ا، والت��ي تجيره بص��ورة ما 
لتحقيق أهدافها الخاصة، واستمرار 
وج��وده به��ذا الش��كل، ب��رأي قطاع 
واس��ع ج��دا م��ن الث��وار الذي��ن هم 
األح��ق بثورته��م، قد يك��ون إذا لم 
تتراص الصف��وف، رصاصة الرحمة 

على ثورة الكرامة السورية. 

تضحك أربعة نس��اء وتقهقهن ف��ي مقهى فاخر 
في ساحة الميسات بدمشق، يلتقطن "السلفي" كلما 
غيرن مكان جلوس��هن، أو مكان رمي ش��عرهن على 
أكتافهن، ويرفعن الصورة الجديدة على الفيس��بوك، 
وينتظرن التعليقات وضغطات اإلعجاب على هيئاتهن 
الرقمي��ة، المقه��ى هو ج��زء م��ن وزارة األوقاف، في 
أح��دى زواياه المطلة تمامًا على الش��ارع وضع تمثال 
قديم لحافظ األسد، طلي باللون الذهبي، في أسفله 
ين��ام طفل م��ع بعض قم��اش، هي الحادية عش��رة 
والنصف لي��اًل، األربعة في الداخل يغيرن المش��روب 
بمشروب س��اخن آخر، في الخارج يغير الطفل قطعة 
من الورق المقوي تحت ظهره كلما ش��عر أنها أفضل، 
تفكر واحدة منهن في الداخل في نفخ خدها وحقته، 
ويفك��ر الطف��ل ف��ي قطعة خب��ز أكلها ه��ذا الصباح 
ويلوم نفس��ه ل��و أنها وّف��ر بعض منها له��ذا الوقت، 
تبحث ثانية في الداخل عن عش��يق جديد، وس��يبحث 

الطفل غدُا عن رصيف جديد.
يوم الخميس السابع عشر من تموز سيطر تنظيم 
الدولة اإلس��المية في العراق والشام على جبل شاعر 
ف��ي ريف حمص، الجب��ل الذي يضم أكب��ر حقل غاز 
سوري، قتل فيه بحس��ب مصادر المعارضة أكثر من 
ثالثمائة وخمس��ين عنصرًا من قوات النظام ودفاعه 
الوطني، كما الع��ادة الخبر لم يبث من إعالم النظام، 
الملف��ت في تاريخ قي��ام الدولة اإلس��المية بمهاجمة 
الحق��ل والس��يطرة علي��ه، هو أن��ه يلي الي��وم الذي 
خطب فيه األس��د وأعلن االنتصار، م��ا تقوله مصادر 
مقربة من النظام أن الهجوم الذي نفذته داعش كان 
بتواطئ غير مباش��ر من صقور ف��ي النظام، والهدف 
هو إرس��ال رس��الة إلى األس��د بعد أن اس��تثنى هذه 
الصقور من حفل تنصيبه رئيس��ًا، المعلومات تش��ير 
إل��ى أن صقور في الجيش والمخابرات ش��عرت بغيظ 
شديد بعد ترتيبات القسم غير المعلنة وما تالها من 
تقاسم جديد للبالد أو ما تبقى منها بين وجوه النظام 
وزبانيت��ه، ما لحق بالصقور م��ن إقصاء جعلها تخلي 
مواقعه��ا وتت��رك للتنظي��م الطريق مفتوح��ًا باتجاه 
الحق��ل أواًل ثم باتجاه ش��ركة "لي��د" في ريف حمص 
الجنوبي ل��ذات الغ��رض "للوي يد األس��د".. قتل في 

المعركة الثانية أكثر من مئتين من عناصر الجيش.
يدخن الس��وريين م��ن مدمني التبغ في دمش��ق 
أنواع��ًا رديئة ج��دًا من الدخان، انتش��رت وذاع صيتها 
منذ ثلث سنوات مع ارتفاع سعر صرف الليرة السورية 

كقابل الدوالر، "المانشس��تر" نوع رخيص نسبيًا في 
دمشق اليوم ثمنه 100 ليرة سورية، لكنك ال تستطيع 
أن تحص��ل عل��ى علب��ة من��ه م��ن أي دكان أو بقالية 
فهناك محال معينة لبيعه، اللجان الش��عبية أو الدفاع 
الوطن��ي الت��ي حياها األس��د في خطاب��ه التنصيبي، 
تحتكر هذا النوع كثير البيع، وتحتكر توزيعه في قلب 
العاصم��ة، هدد أح��د عناصرها صاحب محل بش��كل 
واضح قائ��اًل له إن وجدت عندك علب س��أغلق محلك 

بالشمع األحمر.
الش��مع األحمر كان مصير ال��دكان الصغيرة التي 
أخطأ راغب وفتحها في مساكن الديماس على أطراف 
العاصمة، فبعد أن أقترض الش��اب النازح ممن تبقى 
من ذويه وباع مصاغ زوجته وأس��تأجر دكانًا بعشرين 
ألف ليرة ش��هريا لس��تة أش��هر متتالي��ة، زاره ضابط 
يقيم ف��ي الحي الذي يقطنه ناف��ذون في يوم عمله 
األول، وأخب��ره بطريق��ة أراد أن يس��ميها "ودية" بأن 
علي��ه أن يغلق فورًا ألنه ال يريد "وك��رًا" قرب منزله، 
ظن الش��اب أن التهديد طويل األم��د ففتح محله في 
الي��وم الثاني لتغلقه البلدية ف��ي الثالث، حاول راغب 
أن يخرج مبردات تمتلكها شركة مياه غازية من محله 
ك��ي ال تترتب علي��ه مبالغ إضافية يعج��ز عن دفعها، 
وافقت البلدية ورف��ض الضابط وظلت المبردات في 

الدكان المغلق.
انتظر سكان دمشق يوم الخطاب ال لكي يسمعوا 
األس��د بل لك��ي يتقوا رصاص حاش��يته ومحبيه بعد 
خطابه، لكن الرصاص لم يطلق أبدًا، كان النظام قد 
لجئ إلى أس��لوب غريب كي يوق��ف إطالق الرصاص 
الس��عيد بزعيمه، إذ سُ��جل قط��ع للتي��ار الكهربائي 
من الساعة الثانية عش��رة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا 
)موعد قس��م األس��د ث��م خطابه(  ف��ي مناطق عش 
الورور، مزة 86،مساكن الحرس، جبل الورد، لم يرى 
المحبون الهائم��ون الخطاب الذي أتى قبل يوم كامل 
من موعده، فلم يلقموا ولم يطلقوا، ولم يضع األسد 
نفسه في موقف سيء كما حدث سابقًا حين ناشدهم 
بعدم اإلطالق بعد فوزه المفاجئ باالنتخابات، حينها 
لم يس��تجيبوا وأطلقوا المزيد م��ن الرصاص احتفاال 

بمناشدتهم من قبل أسدهم.
ال تزال الس��يارات التي ال تحمل أرقامُا تتجول في 
العاصمة وتس��لك الخطوط العس��كرية وترفع صوت 
أغ��ان طائفية تمجد األس��د حينًا وتب��ث األلم وتجتره 
عل��ى مقتل حفيد الرس��ول حين��ًا أخر، أو ق��د تُحيي 
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حس��ن نص��ر اهلل حينًا آخ��ر، حتى 
ه��ذا ل��م يع��د مس��تفزًا لكثيرين 
ف��ي العاصمة، بع��د أن كان يقابل 
التململ والرف��ض، إحدى  بجم��ل 
الس��يارات الت��ي ال تحم��ل أرقامًا، 
بل صورة تغط��ي الزجاج الخلفي 
بالكامل، ويظهر فيها األسد رافعًا 
الس��بابة بينما كت��ب تحت صورته 
"زلزال��ك ق��ادم"، صدم��ت طف��اًل 
ل��م يص��ل الخامس��ة م��ن عم��ره 
في ش��ارع رئيس��ي في العاصمة، 
ركضت أم��ه تجاه ابنه��ا فيما رفع 
والده صوته وشتم السائق، الوالد 
لم يكن ق��د أدرك أن الس��يارة بال 
رقم، فتحت أبواب الس��يارة وخرج 
أربعة رجال منها، وردوا الش��تيمة 
لألب الذي صمت تمام��ًا، فيما األم 
تبكي وتنظر لطفلها، قام أحدهم 
بشد األب من مالبسه وصرخ فيه، 
ثان منهم حمل الول��د وألقاه على 
للس��يارة  األربعة  الرصي��ف، ع��اد 
ومض��وا فيم��ا صم��ت األب وبكت 
األم وتابع المارون طريقهم وكأن 

طفاًل لم يدهس.
ط��وال ثالث س��نوات رصاصة 
واحدة اخترقت زجاج الش��رفة في 
من��زل أحم��د 30 عام��ًا، الرصاصة 
الت��ي وصل��ت لش��رفة منزله في 
أوتس��تراد الع��دوي م��ن مقاتلين 
كان��ت  يعتق��د،  كم��ا  معارضي��ن 
كافي��ة كي يتصل باألم��ن ويقلب 
معهم حياة أكثر من ألف ش��خص، 
منزل أحم��د يطل عل��ى مجموعة 
م��ن المنازل التي تدع��ى "عربية" 
في الع��دوي، هي منطق تس��مى 
مخالف��ة  منازله��ا  "الديواني��ة" 
به��ا  المعم��ول  البن��اء  لقواني��ن 
وال يتتج��او أكثره��ا ارتفاع��ًا علو 
طابقين، من ش��رفته في الطابق 
الثاني عش��ر يش��اهد أحمد األمن 
وهو يقوم بمداهمات بعد منتصف 
الليل بين المنازل، ُأخرجت النساء 
والرجال والش��بان وقلبت األس��رة 
ع��ن  بحث��ُا  والخزائ��ن  والموائ��د 
السالح، لم يجد األمن شيئًا فوضع 
حاج��زًا عل��ى أح��د مداخ��ل الح��ي 
وأغل��ق البقي��ة بمتاري��س، يقول 
أحمد أن الديوانية صدر بحقها أمر 
إزالة فهي نشاز بين أبينة برجية، 
لكن األهالي ف��ي أبراجهم أوقفوا 
الق��رار، ألن أي بناء جديد س��يرفع 
س��يعيق  الديواني��ة  أرض  عل��ى 
مشهد دمشق من على شرفاتهم.

وع��ادت الحي��اة إل��ى دمش��ق 
به��م،  تغ��ص  المطاع��م  لي��اًل، 
يملئون الش��وارع لياًل منذ أول يوم 
لموندي��ال البرازيل، ثم مع ش��هر 
رمض��ان بت ق��ادرًا عل��ى التجوال 
لياًل في دمش��ق بعد الثانية عشرة 
لي��اًل لتج��د غي��رك ف��ي الطري��ق 
بشكل يش��به إلى حد كبير ما كان 
قبل ثالث س��نوات، تس��للت الحياة 
إل��ى دمش��ق م��ن جديد ول��م يعد 
وقع المعارك ف��ي ضواحيها مؤلمُا 
لس��كان قلبها ونازحي��ه، بات خبر 
القصف والرمي والدك والجوع آخر 
الهم بالنسبة لهم، وهم ليسوا إال 
مدني��ون ونصف مدنيي��ن، ما عاد 
يعنيه��م ما حصل ف��ي الحرب وما 

خلفته من جثث بين أقدامهم.
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كرنفال وعرو�س م�شرحية لالأطفال النازحني يف 
خميمات اليمي�شية بريف الالذقية اأول اأيام العيد

سوريتنا | ريف الالذقية
 Magic Caravan ق��دم فريق الكرف��ان الس��حري
بالتعاون مع منظمة ياس��مين بل��دي عروضًا وفعاليات 
مس��رحية لألطف��ال النازحين في مخيم��ات اليميضية 
ف��ي جبل التركمان بمنطقة ريف الالذقية على الحدود 
الس��ورية التركي��ة بهدف إدخ��ال البهجة إل��ى قلوبهم 
وإعادة إدماجهم في مظاهر الفرح في عيد الفطر الذي 

مر حزينًا على أغلب المناطق السورية.
وتضمن��ت فعاليات الكرنفال "الت��ي بدأ العارضون 
بالت��درب عليها من منتصف ش��هر رمض��ان " عروض 
مسرحية بألبس��ة األطفال، وفقرات ترفيهية، ومسرح 
عرائس، والرس��م والتلوي��ن إضافة إلى المس��ابقات، 
وقدمت ف��ي مخيمين من مخيم��ات اليميضية في أول 

أيام عيد الفطر.
و خ��الل العروض تم توزيع األلعاب والهدايا " التي 
جمعت من متبرعين " على أطفال المخيم الذي يفتقر 

إلى أدنى مقومات الحياة.
كما تم تقديم بعض المالبس واألحذية لألطفال 

م��ن التبرعات التي جمعت م��ن المنظمين ومن أنصار 
الثورة، ومن إذاعة هوا سمارت.

يق��ول ياس��ر باريش منظ��م الحفل، نح��ن نعمل 
م��ع األطفال ف��ي أغلب مناط��ق المخيمات الس��ورية، 
وبالتنس��يق مع بعض ناش��طي ريف الالذقية أخبرونا 
عن مخيمات تس��مى "اليمضية" عل��ى الحدود التركية، 
وه��ي مخيمات فقيرة وال تصلها أغلب منظمات اإلغاثة 
والدعم اإلنس��اني، فأخذن��ا القرار بتجهيز النش��اطات 
والعروض المس��رحية والترفيهية ومس��ابقات الرسم 
ومسرح العرائس، وبدئنا بالترتيبات منذ منتصف شهر 

رمضان.
ويضي��ف، بدأن��ا بحمل��ة تبرع��ات لش��راء هداي��ا 
وألعاب األطفال، بتبرعات من منظمة ياس��مين بلدي، 
وإذاعة هوا س��مارت، باإلضافة لتبرعات من من بعض 

الناشطين، وتمت تغطية تكاليف الفعاليات.
ببع��ض  الكرنف��ال اصدم��ت  أن فعالي��ات  يذك��ر 
العقبات في المخيم��ات األخرى في ريف الالذقية، لكن 
يسعى المنظمون الستدراكها وتعميم النشاطات على 

باقي المخيمات.
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التقيته قبل فترة قصيرة في اس��طنبول، 
كان حديث��ه يتمح��ور حول مخاوفه م��ن إعادة 
ق��رب  المخيم��ات  إل��ى  الس��وريين  الالجئي��ن 
الحدود، محمد لم يتجاوز الخامس��ة والعشرين 
م��ن عم��ره، وهو ناش��ط س��ابق اضط��ر إلى 
الف��رار م��ن دمش��ق إلى بي��روت، وبع��د فترة 
وجي��زة، أحس بأن��ه غي��ر مُرحّب ب��ه هناك، 
فغادر بيروت إلى عمان، ليكتشف أن الحال في 
األردن الش��قيق لي��س بأفضل م��ن الحال في 
لبنان الش��قيق، فقرر المجيء إلى تركيا، وهو 
يحلم بمكان يستطيع االستقرار فيه مع زوجته 
وطفله الصغير. وحين تكلم عن رحلته متنقال 
بين دول الج��وار، باحثا عن بلد يحتضنه، عبّر 
ع��ن خيبة أمله م��ن تلك الرحل��ة، وعدم ثقته 
بالمجتم��ع الدول��ي، أو ب��أي دول��ة تدع��ي أنها 
صديقة للشعب السوري، ثم أكمل حديثه عن 
عمل��ه في مجال الدعم النفس��ي خ��الل أعوام 
الثورة، وابتس��م بس��خرية من المفارقة التي 
ب��ات يعيش��ها اآلن، وهو يش��عر بأن��ه بالفعل 
بحاج��ة إل��ى دع��م نفس��ي. ق��ال أيض��ا: "كل 

مواطن سوري بحاجة إلى الدعم النفسي".
ليس اكتش��افا جدي��دا بالفع��ل، أن يقول 
أحده��م إن الس��وريين جميعه��م يعانون من 
أزم��ات نفس��ية نتيج��ة للص��راع ال��ذي مازال 
مستمرا منذ العام 2011 دون أن يستطيع أحد 
التكهن بموعد انتهائه. كما أن أحدًا ال يستطيع 
إنكار دور العديد من المنظمات غير الحكومية، 
الدولية والمحلية، العامل��ة على امتداد الحدود 
التركي��ة واألردني��ة واللبنانية مع س��وريا، في 
لماليي��ن  النفس��ي  والدع��م  الع��الج  تقدي��م 
الس��وريين في تل��ك المناطق، وأك��دت وثائق 
ه��ذه المنظمات أن التش��ريد الجماعي والعنف 
اليوم��ي وم��وت األحب��ة، وغيره��ا الكثي��ر من 
العوامل األخرى، قد تسببت بتشوهات نفسية 

بات غالبية السوريين يعانون منها.
وبحس��ب تصريح )كيرت غورينغ(، المدير 
التنفي��ذي لمركز مينيس��وتا لضحاي��ا التعذيب 
ف��ي األردن، والذي وصف الالجئين الس��وريين 
الذين تعامل معهم، فإن "هؤالء بحاجة ماس��ة 
للرعاية العقلية والنفس��ية". كما أن مسؤولين 
ف��ي الهيئ��ة الطبي��ة العالمي��ة مم��ن يقومون 
بعمل واس��ع النط��اق مع الالجئين الس��وريين 
داخ��ل وخارج س��وريا، قال��وا في تقري��ر أخير 
وُضع اس��تنادا إل��ى فحوصاتهم الت��ي أجريت 
عل��ى عين��ة م��ن حوال��ي 6000 ش��خص: "إن 
هن��اك حوال��ي %31 من الالجئي��ن يعانون من 
اضطراب��ات عاطفية ش��ديدة، وأن حوالي 20% 
منهم يعانون من اضطرابات نفسية كاالكتئاب 
والقل��ق وغيرهم��ا، بينم��ا %6 م��ن الالجئي��ن 
يعان��ون من اضطرابات الم��زاج ثنائي القطب، 
المتعارف على تس��ميته بالفصام، وأن نس��بة 
%10 يعان��ون م��ن طيف واس��ع م��ن األمراض 

الذهانية األخرى".
م��ن ناحية أخرى، أك��دت الهيئة المذكورة، 
أن��ه ف��ي ح��االت الصراع��ات والحروب، يش��يع 
العديد من األمراض النفسية والذهنية كالقلق 
واضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة النفس��ية، 
وتميل هذه االضطرابات إلى االرتفاع بنس��بة 

15-%20 عما قبلها.
الس��وريين  الالجئي��ن  أن  الح��ال،  وواق��ع 
يعانون الكثير من المش��اكل النفسية الكفيلة 
بالتسبب بإصابتهم بالعديد من األمراض، فهم 
يواجه��ون ضغوطا حادة ناجمة عن محاوالتهم 
جاهدي��ن تأمي��ن االكتفاء لعوائله��م، بدءا من 

صعوبة تأمين المال الالزم الستمرار حياتهم، 
وليس انتهاء بالعي��ش في المخيمات المكتظة 
القادمي��ن م��ن مناط��ق مختلف��ة،  بالس��كان 
وبيئ��ات اجتماعية غير متجانس��ة، ما يتس��بب 
في وقوع العدي��د من الخالفات بينهم، دون أن 
يس��تطيعوا إيجاد الحلول المناس��بة، وبدل أن 
تس��ارع الحكومات والمنظمات الحكومية وغير 
الحكومي��ة، إليج��اد الحل��ول له��ؤالء الالجئين، 
تُرك أغلبهم يواجه مش��اكله بطرقه الخاصة، 
األم��ر ال��ذي فاق��م تل��ك اإلصابات النفس��ية، 
وحوّل بعضها إلى أمراض مستعصية يصعب 
عالجها، وتضاعفت تكلفة ذلك العالج، لتصبح 

أعلى بكثير حسب رأي المختصين.
كي��ف يس��تطيع المواطن الس��وري تفادي 
تلك األزمات النفس��ية، أو هل يس��تطيع، مهما 
كان عمليا أو مرنًا في مواجهة مش��اكله؟ ليس 
طبيعيًا على اإلطالق، أن يمر المرء بما يمر به 
السوريون من عذابات، تتصل بخبرات شخصية 
مُرهِق��ة م��ع االعتق��ال ف��ي زنازين األس��د، 
تلك الت��ي أذهلت العالم بوحش��يتها، وطرائق 
التنكي��ل التي مورس��ت فيها ض��د المعتقلين، 
م��ن رب��ط أيديه��م خل��ف ظهورهم لش��هور، 
إل��ى اقتالع أظافره��م وإبقائهم ف��ي وضعية 
الدوالب س��يئة الذكر، وس��واها الكثير من بدع 
التعذي��ب األخرى التي ذهب ضحيتها عش��رات 
آالف السوريين، أما من كان حظه أفضل قليال 
ولم يدخ��ل المعتقل، فالصور والقصص التي 
يرويه��ا األقرب��ون ع��ن المعتقلين والش��هداء 
والمبتوري��ن،  والجرح��ى  المهدم��ة  والبي��وت 
والتي يتناقلها السوريون كبارًا وصغارًا، تقوم 

بالمهمة.
ع��دد كبي��ر م��ن األطف��ال، مث��ال، فق��دوا 
قدراته��م الطبيعية ف��ي النط��ق أو الحركة أو 
التحكم بالبول، بسبب مشاهدات لم يستطيعوا 
احتماله��ا، كتعذي��ب آبائه��م أم��ام أعينه��م أو 
اغتصاب أمهاتهم، وكانت المشاعر المتضاربة 
وف��ي مقدمتها العجز الت��ام عن تقديم أي نوع 
من المس��اعدة، كفيلة بإفقاده��م ما وهبتهم 
إي��اه الحياة من م��دارك، وحرمانه��م من أمور 

أساسية ليس النوم أولها وال آخرها.
ورغ��م التقاري��ر اليومي��ة ع��ن األوض��اع 

الت��ي يعيش��ها الش��عب  اإلنس��انية الكارثي��ة 
الس��وري عموما، وشريحة الالجئين والنازحين 
عل��ى وجه الخص��وص، إال أن المواقف الدولية 
الرس��مية وغي��ر الرس��مية، ل��م تتج��اوز إبداء 
األس��ف واألسى، على حال ش��عب يقتل يوميا، 
وبط��رق ال يف��ي وصفها بالبش��عة ش��يئا من 
بش��اعتها، دون تقدي��م أي��ة حلول من ش��أنها 
تخفي��ف معان��اة ه��ذا الش��عب. فه��ل حق��ا ال 
يس��تطيع العال��م تأمي��ن القلي��ل م��ن الدعم 
لتوفي��ر حي��اة تضم��ن أدن��ى درج��ات الكرامة 
لالجئي��ن الذي��ن ضاق��ت به��م األرض؟ وه��ل 
م��ن  النفس��يين  األطب��اء  مجموع��ات  تكف��ي 
المتطوعين على قلتهم، ومع األخذ بالحس��بان 
أن هن��اك من يقومون بمهامه��م األمنية تحت 
غطاء تقديم الدعم النفس��ي واإلنساني؟ هل 
يكفي ه��ؤالء األطباء والمعالجون، للتعامل مع 
هذا الكم الهائل م��ن المصابين، ضمن برامج 
ال تتع��دى بضعة جلس��ات يمكن توفيرها على 

مدى أيام أو شهور قليلة؟
تعليق��ًا عل��ى هذه األس��ئلة وغيرها يقول 
محم��د، الناش��ط الس��ابق: "أح��دٌ، ل��م يتصد 
أحاق��ت  الت��ي  البالغ��ة  النفس��ية  لإلصاب��ات 
بالس��وريين، بل اقتص��ر عم��ل الكثيرين من 
المهتمي��ن، على أعم��ال تطوعية غير منظمة، 
ومع األس��ف حرص كثيرون على االستعراض، 
وتوثي��ق  تصوي��ر  عل��ى  االهتم��ام  لينص��ب 
أنش��طتهم، بأكث��ر م��ن االهتم��ام بالفوائ��د 
المرجوة من تلك األنشطة، أو بالطرق الالزمة 
للوصول إلى أكبر ع��دد ممكن من المصابين، 

ومحاولة تقديم الدعم والعالج الالزمين.
عط��بٌ ضخ��م ف��ي الحي��اة وف��ي قل��وب 
الن��اس, تحدث��ه الح��رب دائم��ا، ومع ع��دو من 
ش��اكلة نظام األس��د، مس��تعد لس��حل الناس 
وقصفه��م وقتلهم وتهجيره��م جماعيا وإنهاء 
حياته��م وموارده��م، تتعدى المش��كلة حدود 
آالم سيحبس��ها الن��اس وينس��ونها ذات ي��وم, 
ولي��س من المبالغة الق��ول إن جهدا جماعيا ما 
ينبغ��ي أن ينصب على تالفي اآلثار الوحش��ية 
الت��ي تركتها هذه المعاناة المفتوحة مع الموت 
والفرار والعذابات، في نفوس بش��ر لم يرغبوا 

بغير الحياة في كرامة وحرية.

الدعم النف�شي.. �شرورة يحتاجها كل �شوري
  مها الخضور
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يعي��ش حوال��ي 400000 الجئ فلس��طيني 
في لبن��ان وهم جميعهم مس��جلين ل��دى وكالة 
التابع��ة لألم��م  الفلس��طينين  الالجئي��ن  غ��وث 
المتحدة)اون��روا( من��ذ تاريخ النكبة ع��ام 1948، 
ويتوزع ه��ؤالء الالجئون عل��ى 12 مخيما كما أن 
البع��ض منه��م أقام��وا ف��ي تجمعات عش��وائية 
المختلف��ة. إن األوض��اع  لبن��ان  وبل��دات وم��دن 
اإلنس��انية في المخيمات غاية في السوء حيث ال 
تتوفر أية خدم��ات أو بنية تحتية وال أبنية حديثة 
ومعظمه��ا متهالك��ة وعالوة عل��ى كل ذلك فإنها 
تتميز باالزدحام الش��ديد. ويعاني الفلسطينيون 
من القي��ود المفروضة عليهم على صعيد العمل 
وحق تملك العقارات من قبل الحكومات اللبنانية 
المتعاقبة التي فرض��ت حزمة من القوانين التي 
تتناقض مع أحكام القانون الدولي ومع االتفاقيات 
المعني��ة بالقضاء على التمييز العنصري رغم أن 
لبن��ان أحد األط��راف الموقعة عليه��ا. وزاد تدفق 
الالجئين من س��وريا بعد اندالع األحداث فيها منذ 
الع��ام 2011 في تعقيد األوض��اع وظروف الحياة 
بالنس��بة للوافدين الجدد سواء كانوا سوريون أم 

فلسطينيون.
لقد تأثر الفلسطينيون المقيمون في سوريا 
كما تأثر المواطن السوري نتيجة الصراع المحتدم 
ف��ي البل��د، وتعرض��ت المخيم��ات الفلس��طينية 
واألحياء التي يقطن فيها الفلسطينيون للهجوم، 
مم��ا أدى إلى حركة نزوح كبي��رة منها إلى الدول 
المحيطة "لبن��ان، األردن، العراق، تركيا" وباتجاه 
المنافي البعيدة وباقي المناطق السورية. وواجه 
الالجئون الفلس��طينيون عقب��ات لم يتعرض لها 
الالجئ الس��وري نفسه وهم يسعون إليجاد مالذ 
أمن في البل��دان المحيطة بس��وريا فاألردن منع 
دخول الفلس��طيني إل��ى أراضيه وأع��اد البعض 
منهم قس��رًا إلى س��وريا ووضع آخرين في مركز 
س��ايبر س��يتي، والعراق يمنع دخول الفلسطيني 
دون في��زا، وتركيا أيضًا تمنع دخوله إلى أراضيها 
دون في��زا علمًا أنها أوقفت منح تأش��يرة الدخول 
للفلس��طيني رغ��م أنها تغض النظ��ر عن وجود 
الالجئين الفلسطينيين على أراضيها بشكل غير 

شرعي. 

أم��ا لبن��ان فقد تغي��رت ش��روط وإج��راءات 
الدخ��ول إلي��ه بم��ا يخ��ص الفلس��طيني مرتين 
من��ذ ب��دء األح��داث، ف��ي آب 2013 كان التعديل 
األول والثان��ي ف��ي أي��ار 2014 وكان��ت التغيرات 
والتعديالت الجديدة ال تلغي ما سبق وإنما تضاف 

إليها وتزيد األمور تعقيدًا.
الفلس��طيني  عل��ى  كان   2013 آب  قب��ل 
لك��ي يتمكن م��ن الدخول إل��ى لبن��ان أن يمتلك 
تصري��ح مس��بق يس��مح ل��ه بمغ��ادرة س��وريا 
يصدر عن الس��لطات الس��ورية، وش��رط صدور 
"مؤقت��ة  هوي��ة  بطاق��ة  يحم��ل  أن  التصري��ح 
يراج��ع  وأن  الفلس��طينيين"،  لالجئي��ن  خاص��ة 
دائ��رة الهجرة والجوازات "ش��عبة فلس��طين" في 
دمشق. وبالفعل كانت الس��لطات اللبنانية تمنح 
الفلس��طيني الذي يحمل ه��ذا التصريح "بطاقة 
دخول" بش��كل تلقائي صادرة عن مديرية األمن 
الع��ام في لبن��ان، يضاف إليها طاب��ع دخول يحل 
محل تأش��يرة العب��ور صالحة لمدة أس��بوع واحد 
مقابل رس��م قدره 25000 لي��رة لبناني "حوالي 
17 دوالر". تستبدل بطاقة الدخول الحقًا ببطاقة 
إقامة صالح��ة لمدة ثالثة أش��هر وقابلة للتجديد 
من قبل مديرية األمن العام اللبناني، ويمكن أن 
تجدد أربع مرات بحيث ال تتجاوز مدة اإلقامة كلها 
الع��ام الواحد، وبع��د انتهاء الس��نة يمكن لالجئ 
دفع مبلغ وقدره حوالي 200 دوالر لمديرية األمن 
العام فتس��مح له باإلقامة في لبنان عامًا إضافيًا 
من خالل تجديد صالحية اإلقامة كل ثالثة أشهر 

وألربع مرات فقط.
ب��دءًا م��ن آب 2013، ب��دأت المص��ادر غي��ر 
الحكومية ووس��ائل اإلعالم تت��داول األخبار التي 
تتعل��ق بمن��ع بع��ض الالجئي��ن الفلس��طينيين 
النازحين من سوريا من دخول األراضي اللبنانية، 
وكث��ر الحديث عن أن مس��ؤولي الحدود يطبقون 
سياس��ة جدي��دة تس��مح للفلس��طيني الس��وري 
بدخ��ول لبن��ان ف��ي الح��االت التالي��ة: أن يحم��ل 
تأشيرة صادرة مسبقًا يتقدم بها كفيل نيابة عنه 
داخل لبنان. أو يحمل تأشيرة وتذكرة سفر سارية 
المفع��ول تؤك��د نيت��ه التوجه إلى بل��د ثالث غير 
لبن��ان. أو أن يكون بحوزته م��ا يثبت وجود موعد 

لمراجعة إحدى الس��فارات أو المؤسسات الطبية. 
أو أن يثبت وجود أفراد من عائلته بشكل قانوني 
داخل لبنان )على أقرباءه أن يرس��لوا نس��خة عن 
تصاريح اإلقام��ة إلى الس��لطات اللبنانية كدليل 
إثب��ات ذلك(. باإلضافة إلى ضرورة الحصول على 
تصريح مغادرة من سوريا قبل وصولهم الحدود 
اللبنانية. ولم تعلن الس��لطات اللبنانية عن هذه 
اإلجراءات رسميًا، إال أن المنظمات غير الحكومية 
العاملة مع الالجئين أكدت تطبيق هذه اإلجراءات 

على الحدود.
ووف��ق العديد م��ن التقارير والمص��ادر غير 
الحكومي��ة، يوج��د ن��وع م��ن الغب��ن والظلم في 
تطبيق الق��رارات والتعليمات، فقد لوحظ التمييز 
بين الفلس��طينيين بالس��ماح لبعضهم بالدخول 
ومن��ع آخرين حس��ب م��زاج وتوجيه��ات الضابط 
المس��ؤول. وهن��اك م��ن يش��ير إل��ى أن بع��ض 
الالجئين الذين استوفوا كافة الشروط المطلوبة 
ق��د مُنعوا من دخ��ول لبنان، وقد اضط��ر الكثير 
من الالجئي��ن لالنتظار على الحدود عدة أيام من 
أج��ل الدخول إلى لبن��ان في حال تغي��ر الضابط 

المسؤول.
الحكوم��ة  تتبعه��ا  الت��ي  السياس��ة  بس��بب 
اللبنانية مع الالجئين الفلس��طينيين الفارين من 
جحيم الحرب السورية، تش��تت شمل العديد من 
األسر حيث سُمح لبعض أفراد العائالت بالدخول 
إل��ى لبنان فيما مُن��ع األخرون دون س��بب مقنع. 
كما مُنع البعض من الدخول إلى لبنان ثانية بعد 
مغادرتهم إلى سوريا، حيت يضطر العديد منهم 
إل��ى الع��ودة لس��وريا لفت��رات قصيرة وألس��باب 
مختلف��ة منها الحص��ول على الرعاي��ة الصحية، 
أو الحصول على الوثائق التي تطلبها الس��لطات 
اللبناني��ة، أو لتس��جيل ال��والدات، أو تفقد أحوال 
باقي العائلة الذين لم يستطيعوا مغادرة سوريا.

يقي��م محم��ود "15عام" مع عمه س��عيد في 
لبنان، بع��د أن اضطر والده وش��قيقه الذين أتى 
برفقتهم��ا في حزيران 2013 إل��ى لبنان، للعودة 
إلى س��وريا في تموز 2013 للحصول على أوراق 
ثبوتية جديدة طلبتها السلطات اللبنانية، ويقول 
الع��م أنه بالرغ��م م��ن حصولهم عل��ى األوراق 

. . 
ت 

قا
قي

تح

واقع الالجئني الفل�شطينيني ال�شوريني يف لبنان
  مهند النادر

مدخل مخيم عين الحلوة في لبنان
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الس��لطات  فق��د رفض��ت  المطلوب��ة 
اللبناني��ة ف��ي مرك��ز المصن��ع عل��ى 
الحدود مع س��وريا دخولهم إلى لبنان 
رغم تك��رر المحاولة عل��ى مدى عدة 

أشهر.
وصل حس��ان "34" عام قادمًا من 
مخيم اليرموك إل��ى لبنان في كانون 
الثان��ي 2014 برفقة زوجت��ه وأوالده 
الس��تة، يتحدث عما حصل معه قائاًل: 
لدي س��تة أطف��ال تت��راوح أعمارهم 
بين أربعة عش��ر عام وش��هر ونصف، 
وق��د انتهت صالحي��ة تصاريح إقامتنا 
منذ أربعة أش��هر، وكون زوجتي كانت 
حام��ل اضط��ررت إل��ى دف��ع رس��وم 
تجديد تصريح إقامتها حتى تس��تطيع 
الع��ودة إلى س��وريا وتض��ع مولودها 
هناك وتس��جيل المولود في س��وريا، 
ألنه ال يمكننا تس��جيل واقعة الوالدة 
في لبن��ان بس��بب عدم الق��درة على 
تجدي��د تصري��ح اإلقام��ة الخاص بي 
بس��بب الكلفة العالية، وألن تس��جيل 
واقع��ة ال��والدة ف��ي لبن��ان يش��ترط 
حم��ل الوالدان تصاريح إقامة س��ارية 
المفعول. ويتابع قائاًل: بعد أن وضعت 
مولودها بعش��رة أيام حاولت زوجتي 
الع��ودة إلى لبنان عن طريق المصنع، 
فرف��ض الس��ماح له��ا بالدخ��ول إلى 
لبن��ان بالرغم من أنها وحدها وتحمل 
مولوده��ا بي��ن ذراعيها، ول��م نعرف 

األس��باب الت��ي أدت لذل��ك المنع رغ��م أنها تملك 
جمي��ع األوراق الثبوتية المطلوبة، ومنها تصريح 
اإلقامة وإثبات يؤكد وجود باقي أفراد األسرة في 
لبنان. يعيش طرفي األسرة مأساة بسبب الوضع 
القائ��م وال يس��تطيع أي منه��م فعل ش��يء كما 

العديد من األسر الفلسطينية.
أم��ا التط��ور اآلخر ال��ذي طرأ عل��ى إجراءات 
دخ��ول الفلس��طينيين الفاري��ن من س��وريا إلى 
لبن��ان، كان في أيار 2014، حي��ث تم اإلبالغ عن 
تغييرات إضافية على سياس��ة السلطات اللبنانية 
وممارس��اتها م��ع الالجئي��ن الفلس��طينيين، وقد 
اعترفت الحكومة ببع��ض التغييرات فقط. ففي 
4 أيار 2014 أقدمت السلطات اللبنانية على إعادة 
40 الجئ فلس��طيني إلى س��وريا بشكل قسري، 
م��ا يعتبر انتهاك واضح لمبدأ ع��دم الرد واللتزام 
لبنان على صعيد القان��ون الدولي، وقد تم إلقاء 
القبض عليهم في مطار بيروت بتهمة حيازتهم 
اللبناني��ة  الس��لطات  وقام��ت  م��زورة،  ألوراق 
بإعادته��م إل��ى األراضي الس��ورية. وف��ي اليوم 
نفس��ه ذك��رت منظمات غي��ر حكومية ع��ن منع 
الجئين فلسطينيين فارين من سوريا من دخول 
األراض��ي اللبنانية عن��د منطقة عب��ور المصنع. 
وتم نشر وثيقة سُربت من مطار بيروت الدولي 

تنص على ما يلي:
ص��ادر عن أمن عام المط��ار، تعميم إلى جميع 

شركات الطيران، التاريخ: 3 - 5 - 2014 
الموض��وع: ع��دم الس��ماح بنق��ل أي مس��افر 

فلسطيني الجئ في سوريا
يُطلب إليكم عدم نقل أي مس��افر فلس��طيني 
الجئ في سوريا إلى لبنان مهما كانت األسباب وأيًا 
تكن المس��تندات والوثائق الثبوتي��ة التي يحملها، 
وذلك تح��ت طائلة تغريم الش��ركة الناقلة في حال 

المخالفة وإعادته من حيث أتى.
التوقي��ع: رئي��س دائ��رة أمن عام مط��ار رفيق 

الحريري الدولي
وف��ي يوم 8 أيار 2014، أصدر وزير الداخلية 
اللبنان��ي بيان قال في��ه "أنه ال يوجد ق��رار بمنع 
الفلس��طينيين الالجئي��ن في س��وريا من دخول 
لبن��ان أو المرور عبر أراضيه". كما جاء في البيان 
الص��ادر عن الوزير ذكر التعليم��ات الجديدة التي 

تتعلق بدخول الالجئين الفلسطينيين من سوريا 
إلى لبنان والتي تش��ترط تلبية واحد وأحيانًا اكثر 

من المتطلبات التالية:
أن يك��ون بحوزته��م تصري��ح دخ��ول صادر 
بموافقة األمن العام. أو أن يحملوا تأش��يرة إقامة 
تتراوح مدتها بين سنة وثالث سنوات. أو أن يكون 
بحوزته��م تصري��ح خ��روج وع��ودة. أو أن يكون 
بحوزتهم تذكرة سفر وتأشيرات سارية المفعول 
لدخ��ول بلد ثالث حيث يحق لهم، وفي هذه الحال 
يجب الحصول على تصريح ترانزيت )مرور( لمدة 

24 ساعة.
وأكدت ع��دة منظم��ات غير حكومي��ة تعمل 
في مج��ال الالجئين أن تلبية هذه الش��روط بالغ 
الصعوب��ة باإلضاف��ة إل��ى التكلفة العالي��ة التي 

سيتحملها الالجئ.
وإضاف��ة إلى القيود المفروض��ة على دخول 
الالجئ الفلس��طيني إلى لبن��ان، يواجه الالجئون 
الفلس��طينيون المقيمون في لبن��ان قبل األزمة 
صعوب��ات ف��ي الحصول عل��ى تأش��يرات اإلقامة 
وتجديدها. وهناك عدة أسباب لهذه المشكلة فقد 
دخ��ل البعض منهم لبنان بطريقة غير ش��رعية 
لعدم القدرة على تلبية شروط الدخول إلى لبنان 
بش��كل نظامي، في حين أن البعض ال يستطيع 
تحمل تكاليف ورسوم تجديد التأشيرات المنتهية 

صالحيتها.
وذكرنا س��ابقًا أن الالجئ الفلس��طيني الفار 
من س��وريا يحص��ل على تأش��يرة عب��ور مؤقتة 
عن��د دخوله لبن��ان عبر المعابر الرس��مية، والتي 
يس��تطيع تحويله��ا إلى إقام��ة س��ارية المفعول 
لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد أربعة مرات على 
أال يتج��اوز مجم��وع م��دة اإلقامة الس��نة الواحدة 
بموافق��ة مديري��ة األمن العام. لك��ن الحال تغير 
م��ع ق��رارات أيار 2014 بع��د أن كان باس��تطاعة 
الالج��ئ دف��ع رس��م 200 دوالر تقريب��ًا للبق��اء 
داخل لبنان، حيث يقول الالجئون الفلس��طينيون 
وكذلك مصادر المنظمات اإلنسانية أن السلطات 
اللبناني��ة رفض��ت اعتبارًا من أي��ار تجديد بعض 
ذك��ر  دون  الفلس��طينيين  الالجئي��ن  تأش��يرات 
األس��باب. ولم تتوفر تفس��يرات حقيقية لس��بب 
ع��دم تمكن البع��ض من تجديد تأش��يراتهم في 
ذات الوق��ت ال��ذي نج��ح في��ه البع��ض اآلخر من 

القيام بذلك.
أص��در   ،2014 أي��ار   21 وف��ي 
األم��ن الع��ام اللبنان��ي إع��الن يدعو 
في��ه "الالجئي��ن الفلس��طينيين ف��ي 
س��وريا الذي��ن يقيم��ون ف��ي لبن��ان 
اإلقام��ة  لتعليم��ات  مخال��ف  بش��كل 
مراجعة مكات��ب األمن العام لتصويب 
أوضاعه��م خ��الل فترة س��ماح مدتها 
ش��هر تبدأ في 22 أيار 2014". وتلقت 
العديد من الهيئات التي تهتم بحقوق 
اإلنس��ان معلوم��ات بأن األم��ن العام 
أصدر أوامر ترحي��ل لبعض الالجئين 
الذي��ن  س��وريا  ف��ي  الفلس��طينيين 
توجه��وا إل��ى مكات��ب األم��ن الع��ام 
لتصوي��ب أوضاعه��م، وأعط��وا مهلة 
تتراوح بين 24 س��اعة وأس��بوع واحد 

لمغادرة لبنان.
ولجملة هذه القرارات أثار س��لبية 
ف��ي  الفلس��طينيين  الالجئي��ن  عل��ى 
س��وريا الفاري��ن إلى لبن��ان، فقد مُنع 
بع��ض أف��راد عائالتهم م��ن االلتحاق 
به��م في لبنان، كما تحدث البعض عن 
أفراد م��ن عائالتهم عادوا إلى س��وريا 
الس��تخراج الوثائ��ق الالزم��ة له��م أو 
لف��رد أخر م��ن العائلة به��دف تصحيح 
أوضاعه��م القانونية ف��ي لبنان، ومن 
ث��م مُنعوا من الع��ودة إل��ى لبنان من 
جديد بع��د 3 أيار 2014. أم��ا الالجئين 
الذي��ن ال يملك��ون الوثائ��ق المطلوبة 
فتغمره��م المخ��اوف م��ن ص��دور أوام��ر وقرارات 
ترحي��ل بحقه��م، والبعض الذي يتح��دث عن عدم 
إمكانية تس��جيل حاالت الوالدة والزواج الجديدة أو 
الحص��ول على الرعاي��ة الصحية الالزم��ة، إضافة 
لعدم تمك��ن الكثير من الطلبة من أداء االمتحانات 

الرسمية أيضًا. 
منذ اندالع النزاع في س��وريا واجه الالجئون 
الفلسطينيون النازحون من سوريا مصاعب لدى 
محاولتهم دخول لبنان. ولقد أصبح الوضع أس��وأ 
عل��ى نحو متزايد مع فرض المزيد من الش��روط 
التعجيزية أو التي يمك��ن القول عنها أنها صعبة 
التحقيق ف��ي الواقع العملي ف��ي آب 2013 وأيار 
2014، والت��ي أدت أيضًا إل��ى حرمان الفارين من 
النزاع فرص��ة الوصول إلى بر األم��ان في لبنان. 
وم��ن الجدي��ر ذك��ره أن ه��ؤالء الفلس��طينيون 
وبوصفهم الجئين فارين من النزاع في س��وريا، 
يس��تحقون توفير الحماي��ة الدولي��ة التي تنص 
عليها جميع القوانين المختصة بشؤون الالجئين 
ش��أنهم ف��ي ذلك ش��أن نظرائه��م الس��وريين. 
وتش��مل تلك الحماية في حدوده��ا الدنيا اإلقرار 
بحقه��م في اللجوء إلى لبنان، والبقاء فيه إلى أن 
يط��رأ تغير جوهري على الظ��روف واألحوال في 

سوريا تتيح لهم العودة بشكل آمن.
وتُع��د التدابي��ر الموضوع��ة للحيلول��ة دون 
دخول الفارين من النزاع في سوريا إلى األراضي 
اللبنانية خرقًا واضح��ًا اللتزامات لبنان وفق مبدأ 
"ع��دم الرد" ال��ذي يُعتبر أح��د أح��كام القانوني 
الدولي العرف��ي الملزم قانونًا لل��دول كافة. وإن 
اس��تحداث شروط الستصدار تأش��يرات تقود إلى 
رف��ض دخ��ول النازحي��ن عل��ى الح��دود تُصنف 

ضمن التدابير المحظورة أيضًا.
وترقى الرسوم التعجيزية لتجديد التأشيرات 
الالجئ��ون  يصب��ح  بحي��ث  تجديده��ا  رف��ض  أو 
يقيمون بشكل غير نظامي في البالد إلى مصاف 
اإلج��راءات التي تع��ادل اإلعادة القس��رية كونها 
تُجبر الالجئين على العودة إلى سوريا بما يخالف 
مبدأ "عدم الرد". وتعتب��ر القيود التي تم تناولها 
س��ابقًا قيودًا تمييزية كونها تس��تهدف الالجئين 
الفلس��طينيين، وهي قيود تق��وم على اعتبارات 
األصل القومي وتنط��وي على تبعات جد خطيرة 

بحيث تعطل الحق في عدم الرد.
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امل�شيحيون العرب.. وراء ال�شلبان املهاجرة
  ياسر مرزوق

»حم��ل صليب��ه ومش��ى، وقف��وا يتأمل��ون 
الهارب، عيناه مش��دودتان إل��ى األرض، جذوره 
انبترت من التاريخ، عقدوا لسانه بأحمر الشفاه، 
عيونهم تتس��لق حب��ال الوحي، ب��وم وغربان.. 
رنين أجراس الكنائس توقَّف، الرهبان غادروا، 
الالهوت رحل من المجلدات، بالدي تشهد نزوحًا 
مخيف��ًا ومكثفًا، ركب��ان اإلبل والخي��ل تواصل 
الس��ير، ال يمل��ك المهجرون دقيق��ًا، ال يحملون 
المعاجن، م��اء األنهار أس��ود، والس��ماء مقفلٌة 

أبوابها..«
ه��ذا مقط��ع م��ن رواي��ة )مذك��رات هارب( 
للكات��ب المص��ري حس��ن عش��ماوي، تخت��زل 
برغم منطقها األدبي البالغي، س��ردية طويلة 
م��ن التمس��ك ب��األرض ل��دى واحدة م��ن أهم 
وأق��دم الجماعات البش��رية في ه��ذه المنطقة 
المضطرب��ة، طائفة ظلت تعاني بس��بب كونها 
أقلية دينية في مساحة جغرافية قلَّ أن تحاورت 
فيه��ا العقائد خالل تاريخها الحديث على األقل، 

ولألسف الشديد، بغير الدم.
قي��ل ويق��ال الكثير عن وضع المس��يحيين 
العرب، لكن الثابت والذي يجدد شرعية النقاش 
ب��ل وأهميته أيض��ًا، كل م��رة، أنه��م مهددون 
كلم��ا تغي��رت خرائ��ط السياس��ة والمجتمع في 
المنطقة، ودائما وفقا ألهواء تس��لطية تهجس 
وال  العنصري��ة،  لتصوراته��ا  البش��ر  بإرض��اخ 
ينبغي أن يحول اس��تخدام مس��ألة األقليات في 
المنطق��ة، كذريعة من قبل األنظم��ة الحاكمة 
والغرب الليبرالي، الضطهاد الشعوب، ال ينبغي 
أن يح��ول ه��ذا دون مواصل��ة إدان��ة أي انتهاك 
ق��د تتعرض له أقلي��ة ما في أي مكان، بس��بب 
هويتها وقلة عددها، مهم��ا كان األمر نمطيًا أو 
حساس��ًا، ويجب أن تبق��ى البوصلة موجهة نحو 
األبرياء، س��واء كانوا أقلية مضطهدة، كما هي 
حال المس��يحيين ف��ي مناطق س��يطرة تنظيم 
الدولة اإلس��المية، أو كانوا يُضطهدون باس��م 
حماي��ة األقلي��ات، كم��ا يفعل نظام األس��د في 

سوريا مع شعبه.
وم��ن الخ��ارج، قد يب��دو لق��ارئ التاريخ أن 
الوجود المس��يحي ف��ي هذا الش��رق، خصوصا 
في العصر الحديث، سلسلة من التهجير والنفي 
والهجرة، والواقع أن حظ المسيحين كان تعيسا 
ف��ي مراحل كثيرة، حيث ارتكبت بحقهم ش��تى 
الجرائ��م، ف��ي زمن لم تكرس في��ه بما يكفي، 
على ما يبدو، قواعد القانون الدولي التي أقرتها 
األم��م المتحدة. بعد ذلك كله، ال ينبغي أن يحل 
بهم التهجير القس��ري عام 2014 على مس��مع 
وم��رأى العالم دون ضجيج، تهجير المس��يحيين 
م��ن الش��رق العربي لم يهبط م��ن العدم، فقد 
سبقه تراكم سلبي على مدى عشرات السنين، 
ط��ال الحاكم والمحكوم، وانته��ى بنا إلى خراٍب 
عمي��م، المس��يحية الت��ي انبثق��ت من الش��رق 
االوس��ط قبل ألفي عام، يت��م إفراغها من هذا 
الش��رق تمهيدًا لموتها في العال��م أجمع، ضربًا 

للتنوع الحضاري في بالدنا.
األم��ر إذن أن الح��ال ف��ي الع��راق ليس��ت 
المس��يحي  المحي��ط، فالوج��ود  اس��تثناًء ع��ن 
مه��دد ف��ي المنطق��ة بأس��رها، ف��ي 24 م��ن 
ش��هر آب ع��ام 2004 كتب الم��ؤرخ واألكاديمي 
»دانيال بايبس« ف��ي صحيفة النيويورك صن: 
»إن التواج��د المس��يحي في الش��رق األوس��ط 
بش��كل عام هو على طريق ال��زوال، بيت لحم 
والناصرة، وهما أكثر المدن ارتباطًا بالمسيحية 
على األرض، تمتعتا بأغلبية س��كانية مسيحية 

عل��ى مدى ألفي��ن من الس��نين تقريب��ًا، ولكن 
األمر ل��م يعد ذلك اآلن. ف��ي القدس، انخفض 
عدد المس��يحيين بش��كل حاد، ففي عام 1922 
كان عدده��م يزي��د عن عدد المس��لمين بقليل 
أما اليوم فهم يش��كلون نسبة تقل عن االثنين 
بالمئة من س��كان المدينة، في تركيا، كان عدد 
المسيحيين بحدود مليونين في عام 1920 بينما 
اآلن لم يبقَ منه��م إال بضعة آالف قليلة، وفي 
س��وريا، كانت نسبتهم تقارب ثلث عدد السكان 
ف��ي مطلع الق��رن الماضي، أما اآلن فنس��بتهم 
هي أقل من عش��رة بالمئة، وف��ي لبنان، كانوا 
يشكلون في عام 1932 نسبة خمسة وخمسين 
بالمئة من السكان، أما اآلن فهم أقل من ثالثين 
بالمئة، وفي مصر وألول مرة منذ الخمسينيات، 
يغادر المسيحيون األقباط بلدهم بأعداد كبيرة 

أيضًا«.
بناء على هذا المعدّل، ليس هناك من شك 
في أنه خالل عقد أو عقدين من الزمن، سيفقد 
األحد عش��ر مليون��ًا من المس��يحيين المقيمين 
في الش��رق األوس��ط اآلن، أي أهمية حيوية أو 
تأثير سياس��ي، وذل��ك إن دّل على ش��يء فإنما 
ي��دّل على أّن المس��يحيين يم��رون اآلن بما مرّ 
ب��ه اليهود خالل العق��ود القليلة الماضية. يهود 
الشرق األوسط كانوا بحدود المليون نسمة في 
عام 1948 بينما هم اآلن خارج حدود إس��رائيل 
بح��دود س��تين ألف��ًا، طبع��ا دون إغف��ال الدور 
الخبيث الذي لعبته إسرائيل ككيان قومي ديني 
متطرف جُمع فيه يه��ود المنطقة والعالم على 

حساب األرض التاريخية للشعب الفلسطيني.

امل�شيحية يف العراق 
يع��ود الوج��ود المس��يحي في الع��راق إلى 
الق��رن األول المي��الدي، وقد دخلت المس��يحية 
البالد على يد توما الرسول، وهو أقدم التجمعات 
المس��يحية في الشرق األوسط، وتعتبر كنيسة 
بلدة )عين تمر( قرب كربالء، من أقدم الكنائس 
ف��ي العال��م. وُج��د المس��يحيون ف��ي الع��راق 
في كاف��ة المحافظ��ات تقريبًا، لك��ن وجودهم 
المعاصر يتركز ف��ي العاصمة بغداد، حيث أكبر 
تجمع س��كاني لهم في منطق��ة الدورة، وكذلك 
في منطقة س��هل نينوى قرب الموصل ش��مال 
الب��الد، وينتش��ر مس��يحيون أيضًا ف��ي دهوك 

وأربيل والموصل.
وفي عهد الدولة العراقية الحديثة، ش��ارك 
المس��يحيون في مختلف التش��كيالت الحكومية 
والبرلماني��ة والحي��اة الحزبي��ة، وف��ي ميادي��ن 
الصحاف��ة والثقافة والتعلي��م والترجمة واللغة 
والط��ب، فظه��ر العال��م اللغ��وي الش��هير األب 
الكرمل��ي واالقتص��ادي الوزير يوس��ف غنيمة، 
وعب��د المس��يح وزي��ر، ويوس��ف س��لمان فهد، 
وميخائيل عواد، وبش��ير فرنس��يس، وروفائيل 
بط��ي وأنط��ون ش��ماس وفيكت��ور عيس��اوي، 
وعش��رات آخ��رون م��ن الباحثي��ن والمؤرخي��ن 
والتربويين والساسة. وكانت القوانين العراقية 
تس��مح بتش��كيل المجال��س الروحي��ة الخاصة 
للمسيحيين واليهود، ولهم حصص في عضوية 

المجلس النيابي ومجلس األعيان.
إال أنه وقبيل وفاة الملك فيصل عام 1933، 
ط��رأ تط��ور خطير عل��ى الوج��ود المس��يحي، 
فاألقلي��ة اآلش��ورية المس��يحية الخائف��ة م��ن 
انس��حاب البريطانيي��ن، طالبت بأن يس��مح لها 
باالنتقال إلى س��وريا، حيث الحكم للفرنسيين، 
أو بأن تعطى حق التمتع بحكم ذاتي حيث هي، 

وق��د دخل اآلش��وريون مفاوضات م��ع الحكومة 
للحصول على ضمانات لهم في العراق الجديد، 
لك��ن عندم��ا انه��ارت المفاوضات ف��ي أيار من 
العام نفسه، أقدمت حكومة بغداد على اعتقال 
قائده��م وكبي��ر مفاوضيه��م، المار ش��يمون، 
ولما هربت أعداد منهم مذعورة باتجاه س��وريا، 
أعادتها القوات الفرنس��ية إلى العراق، فتصدى 
لهم الجي��ش العراقي في آب، بمذبحة ش��هيرة 
حص��دت ع��دة آالف، وه��و العمل ال��ذي ارتبط 
باس��م قائد الجيش العراقي بكر صدقي، الذي 
كان قد سبق له تولي سحق االنتفاضة الكردية 

في الشمال.
كانت القس��وة حيال اآلشوريين، وهم ربما 
أق��دم الجماعات اإلثني��ة في العراق، اس��تجابًة 
لصع��ود المش��اعر القومية العربي��ة التي نظر 
أصحابه��ا من أبن��اء النخبة الس��نية، بكثير من 
التوج��س، إلى مطالب اآلش��وريين واعتبروهم 
وبدوره��ا  باإلنكلي��ز،  مرتبطي��ن  وافدي��ن 
ش��كلت مذبحة اآلش��وريين مدخ��اًل إلى طريقة 
التعاط��ي م��ع األقليات، وإس��باغ صف��ة اإلنقاذ 
على المؤسس��ة العس��كرية الطامحة للسلطة، 
بوصفه��ا رادع��ًا للمؤام��رات، وبدا ه��ذا الحدث 
بمثاب��ة دالل��ة ف��ي التاري��خ العراق��ي الالحق، 
على أن من يس��حق انتفاض��ات األقليات ويلجم 
تعبيرها عن نفس��ها، هو وحده من يتمكن من 

اإلمساك بقمة السلطة.
ل��م يتوق��ف الن��زف المس��يحي ف��ي عهود 
الدكتاتوري��ة التي حكم��ت العراق، وق��د تجاوز 
عددهم المليون ونصف المليون مس��يحي وفق 
إحصاء عام 1980، إال أن هذه النسبة انخفضت 
بسبب الهجرة خالل فترة التسعينيات وما أعقب 
ح��رب الخلي��ج الثاني��ة، م��ن أوض��اع اقتصادية 

وسياسية متردية.
لك��ن، وبالرغ��م م��ن النزي��ف الح��اد، بقي 
ف��ي العراق عام 2003، وتحدي��دًا قبل االجتياح 
األميرك��ي، م��ا يزي��د عل��ى المليون مس��يحي، 
ومن��ذ س��قوط الحُك��م المرك��زي ف��ي بغ��داد 
وانفجار الصراع المذهبي، واس��تهداف األقليّة 
المس��يحيّة بسلس��لة تفجي��رات إرهابيّ��ة راح 
تش��ير  إذ  س��ريعة،  بوتي��رة  يتناق��ص  الع��دد 
التقاري��ر المختلفة إلى أن االس��تهداف المتعمد 
لمناطق تركز المس��يحيين ف��ى البصرة وبغداد 
والموصول وكركوك وس��هل نينوى، أسفر عن 
أكثر من 200 تفجير كبير لمناطق مسيحية بعد 
2003 حيث دُمرت 62 كنيس��ة وديرًا، وقتل من 
جراء ذلك آالف األشخاص، بما فيهم عشرة من 
رجال الدين المس��يحي وبينهم مطران الكلدان 
للموصل )فرح رحو(، وتعرض 500 محل ومتجر 
يملكه مس��يحيون فى البصرة، للحرق والتدمير 
والنه��ب، ومن ج��راء ه��ذا الرعب ت��رك العراق 
حوالى 670 ألف ش��خص بع��د 2003، من أصل 

مليون شخص كانوا متواجدين قبل الغزو. 
أم��ا ع��ن تمثيلهم السياس��ي، فله��م وزير 
واحد في الحكومة العراقية، وخمس��ة نواب في 
البرلم��ان المؤل��ف م��ن 325 نائبًا، كما يش��غل 
ممثل��ون عنه��م ثالث��ة مقاع��د ف��ي مجال��س 

محافظات بغداد ونينوى والبصرة.

التهجري الق�شري يف القانون الدويل 
ين��درج التهجير القس��ري ال��ذي عانى منه 
قانونيي��ن،  بندي��ن  تح��ت  الع��راق،  مس��يحيو 
األول بوصف��ه جريم��ة ح��رب يتحمله��ا المحتل 
األمريك��ي، من��ذ عام 2003 وحت��ى خروجه من 
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الجس��يمة للقواع��د الموضوع��ة ف��ي اتفاقيات 
جنيف المؤرخة ب� 12 آب 1949، وبروتوكوالتها 

الالحقة لعام 1977.
والجريم��ة الت��ي ارتكبته��ا ق��وات االحتالل 
األميركي، تتمحور حول مسؤوليتها التقصيرية، 
كدولة احتالل فش��لت في حماية المس��يحيين، 
وتواط��أت عل��ى تهجيرهم، وقد اعت��رف جورج 
تيني��ت ف��ي مذكرات��ه »ف��ي قل��ب العاصفة »، 
المنش��ورة ف��ي نيس��ان 2007 به��ذه الحقيقة 
عندما قال: »س��رعان ما تبيّن لن��ا وللعراقيين 
بوض��وح، أّن ه��دف الغزو األميركي هو أساس��ًا 
إعادة تش��كيل مجتمعه��م«، ووفق��ًا للمادة 49 
من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949: »يُحظر 
على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو 
الفردي، لألش��خاص المحميي��ن، أو نفيهم من 
األراض��ي المحتل��ة إلى أراضي دول��ة االحتالل، 
أو إل��ى أراض��ي أي دول��ة أخرى«. كذل��ك اعتبر 
البروتوك��ول اإلضاف��ي األول لع��ام 1977 قيام 
دول��ة االحت��الل بترحي��ل أو نق��ل كل أو بعض 
س��كان األراض��ي المحتل��ة داخ��ل نط��اق تلك 
األراض��ي أو خارجها، أحد االنتهاكات الجس��يمة 
لذل��ك البروتوك��ول. بدوره��ا، درج��ت مواثيق 
المحاك��م الجنائية الدولية، منذ ميثاق نورمبرغ 
المتعل��ق بالنظام األساس��ي للمحكمة الجنائية 
الدولية، على اعتبار التهجير القس��ري لس��كان 

اإلقليم المحتل جريمة حرب.
أم��ا التهجير الذي يتعرض له المس��يحيون 
الي��وم عل��ى ي��د تنظي��م »الدولة اإلس��المية« 
فين��درج تحت بند جريمة اإلبادة الجماعية، التي 
فصلتها المادة الثانية من اتفاقية األمم المتحدة 
المس��ماة »اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 
والمعاقب��ة عليها« والصادرة ع��ام 1948، حيث 
تعني اإلبادة الجماعي��ة »أيًا من األفعال التالية، 
المرتكب��ة على قصد التدمي��ر الكلي أو الجزئي 
لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، بصفتها هذه:

 -  قتل أعضاء من الجماعة.
 -  إلح��اق أذى جس��دي أو روح��ي خطي��ر 

بأعضاء من الجماعة.
 -  إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية 

يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
 -  ف��رض تدابي��ر تس��تهدف الح��ؤول دون 

إنجاب األطفال داخل الجماعة.

 -  نق��ل أطف��ال م��ن الجماعة، عن��وة، إلى 
جماعة أخرى.

كم��ا تندرج عملي��ات التهجي��ر، تحت عنوان 
الجرائ��م ضد اإلنس��انية، والت��ي عرفها النظام 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في المادة 
الس��ابعة، ناصًا على: »اعتبار إبعاد الس��كان أو 
النق��ل القس��ري له��م، جريمة ضد اإلنس��انية 
مت��ى ارتكب في إط��ار هجوم واس��ع النطاق أو 
منهجي، موج��ه ضد أية مجموعة من الس��كان 
المدنيين، وعن علم بالهجوم«. وفسّرت المادة 
إبعاد الس��كان أو النقل القس��ري للسكان، بأنه 
نقل األش��خاص المعنيين قس��رًا من المنطقة 
التي يوجدون فيها بصفة مش��روعة، بالطرد أو 
بأي فعل قس��ري آخر، دون مبررات يس��مح بها 

القانون الدولي. 

عن داع�س واملو�شل 
ربمَا ليس��ت المرّة األولى التي يغادر فيها 
مس��يحيو العراق بيوتهم وس��ط أعمال العنف 
الدامي��ة، لكنه��ا المرة األولى التي يش��هد فيها 
التاري��خ إفراغ الموصل من المس��يحيين، تحت 
التهديد بالس��يف. يغادر المسيحيون مدينتهم 
مخلفي��ن وراءه��م كنائ��س ومن��ازل ومحالت 
وحياة ماضية، في مدينة انقلبت معالمها ما إن 

سيطر عليها تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
حرف النون وحده ب��ات رمزًا للرعب وإيذانًا 
بالتهجير، حرف النون الذي تضعه داعش على 
أب��واب المس��يحيين »النص��ارى«، ه��و تهديدٌ 
علني وصري��ح بالموت، وتخيير بين األس��لمة 
ودف��ع الجزي��ة أو الم��وت، تل��ك الجزي��ة الت��ي 
أس��قطها عمر ب��ن الخط��اب الخليف��ة الثاني، 
ع��ن أهل قبيلة تغلب، حي��ث كانت من كبريات 
القبائل المسيحية في العراق، وعز على أهلها 

دفع الجزية.
في التاس��ع م��ن حزيران الماض��ي، دخلت 
داعش أطراف الموصل، وتصاعدت المواجهات 
العراقي��ة،  الق��وات  وبي��ن  بينه��ا  العس��كرية 
م��ا وض��عَ المجتم��عَ العراقي في ح��ال خوفٍ 
وترّقب، انعكسَ بشدة على وضع المسيحيّين 
الهَشّ، وف��ي البداي��ة رَوج التنظيم لقاطِني 
محافظة نينوى عمومًا، وللمسيحيين خصوصًا 
أنّ��ه ليس ضدّه��م وأّن هدَفه إس��قاط نظام 
المالكي فقط، إال أن هذه التطمينات، لم تحُل 

دوَن تحطي��م التنظيم تمثاَل الس��يّدة العذراء 
ف��ي فن��اء كنيس��ة الطاه��رة للكل��دان، ضمن 
حملة تحطيم التماثي��ل والمنحوتات في أنحاء 
المدين��ة، ك��ون التصوير والتجس��يد مخالَفين 
للش��ريعة اإلس��المية حس��ب الفهم المتطرف 

الذي يتبناه عناصر التنظيم.
وعندم��ا أصبحت داعش بين ليلة وضحاها 
ه��ي »الدول��ة«، والمس��يطر عل��ى المدين��ة، 
فرض التنظي��م تعاليمه، ومِ��ن بينها الحجاب 
اإلس��المي على النس��اء، وفرض اإلسالم على 
النصارى بحس��ب تعبيره، مما أدى إلى مغادرة 
المس��يحيين وعددهم حوالي 25 ألف ش��خص 
لثان��ي أكبر مدن الع��راق التي تض��م نحو 30 

كنيسة.
وف��ي إش��ارة بالغ��ة الداللة للجمي��ع، فجر 
تنظيم الدولة اإلس��المية مسجد النبي يونس 
»يون��ان« ال��ذي يحوي ضريح��ًا يق��ال إنه قبر 
النبي يونس )يون��ان( في مدينة الموصل، ثم 
قامت جرافات التنظيم بتس��وية آث��ار التفجير 
والحط��ام، إال أن المس��جد الذي ق��ام التنظيم 
بتفجيره، كش��ف أس��فله ع��ن آثار دي��ر قديم 
يعود لطائفة الس��ريان، باسم »يونان النبي«، 
وظه��رت بواب��ات مخفية تحمل عب��ارات كتبت 

بلغة سريانية بالخط »االسطرنجيلي«.
الدي��ر، أو المس��جد ال��ذي كان مغلق��ًا أم��ام 
المس��يحيين لدى اس��تمالكه من قبل المسلمين 
ف��ي ح��دود عام 1902، حس��بما أش��ار ع��دد من 
المستش��رقين ومنهم الس��يدة »غريفث« زوجة 
مسؤول البعثة التبشيرية االنكليزية، الذي افتتح 
مستش��فى في س��وق »المكاوي« ليش��رف على 
عالج العديد من الحاالت المرضية المس��تعصية، 
خرج من تحت األنقاض محتجًا على صمت العالم 

على الجرائم المرتكبة بحق رعيته.
الصح��ف  أمه��ات  تطالعن��ا  الخت��ام  ف��ي 
العالمي��ة، ووس��ائل اإلعالم المختلف��ة، يوميًا، 
بخرائط معدة سلفًا لتقسيم المنطقة، وتأجيج 
الصراع وحصره بين س��نة وش��يعة، مما يعني 
تهمي��ش وإلغاء أو نف��ي األقلي��ات األخرى من 
مس��يحيين ودروز ويزيديي��ن وغيره��م، على 
مس��مع وم��رأى العالم أجم��ع، ولربم��ا أن هذه 
الخرائ��ط وحده��ا، ستس��اعدنا في فه��م لغز 
س��قوط الموصل السريع بيد داعش وأخواتها، 
وتساعدنا أيضًا على استشراف شكل المنطقة 

بعد أعوام.

. . 
ف

مل
ال

إحدى كنائس مدينة نينوى في العراق
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عيد جي�س الوطن
  خالد قنوت

سنة 1981 رددت قس��م انضمامي للجيش 
العربي السوري كطالب في الجامعة واحمد اهلل 
أني قررت بعد سنتين أن اعمل جاهدًا كي اترك 
هذا الجيش وأن أكون ح��رًا في اختياراتي بعيدًا 
عن األوامر العس��كرية والتسلس��ل العس��كري 
وأن أك��ون مدني��ًا ولي��س عس��كريًا. بعد عش��ر 
سنوات دخلت الخدمة العس��كرية )خدمة العلم( 
والتي تعرف بالخدم��ة االجبارية وهي بصراحة 
إجبارية غير محمودة لمعظم شباب سورية بعد 
أن تحولت مؤسسة الجيش العربي السوري إلى 
مؤسسة تأليه ومبايعة لحافظ األسد وخلفه من 

بعده.
كان��ت تتص��در ص��ور حاف��ظ األس��د وابنه 
المقت��ول باس��ل وص��ور العائل��ة كل س��احات 
االجتم��اع الصباحي��ة وغ��رف وزواي��ا الم��دارس 
والكليات والقطع العس��كرية، متربعًة فوق علم 
الوطن وش��عارات ح��زب البعث وم��ع كل اجتماع 
كان علينا أن نردد ش��عار الوالء للعائلة األسدية: 

)قائدنا لألبد األمين حافظ األسد(.
لنتس��اءل اليوم، كيف يستغرب الكثيرين ما 
يق��وم به عناص��ر وضباط من الجي��ش العربي 
الس��وري بأخ��وة له��م ف��ي الوطن م��ن مجازر 
وتعذي��ب وقص��ف مدفع��ي وج��وي واجتياح��ات 
وحصار وتمثيل بجثامين الش��هداء منذ أول يوم 
م��ن ثورة الس��وريين ض��د نظام العار األس��دي 
التي انطلقت ش��رارتها األولى م��ن حوران التي 
اعتب��رت لعق��ود خ��زان ح��زب البع��ث والجيش 

السوري البشري؟
كيف يس��تنكر العال��م أن جيش��ًا تحول من 
جي��ش للوط��ن ولتحري��ر م��ا اغتصب من��ه إلى 
آل��ة تدمير للوط��ن بعد أن كان ش��عاره التحرير 

والبناء؟
كي��ف نقن��ع إخوتنا الع��رب الذي��ن ينظرون 
لس��ورية كآخر قالع المقاومة ضد اسرائيل بأن 
جن��ود س��وريين يتفننون في تعذيب اش��قائهم 
وتقطيعهم بالسكاكين ألنهم طالبوا بأن تكون 

سورية لكل السوريين وليس لبيت األسد؟
إنه��ا، وكاقتباس من الراحل ممدوح عدوان، 
أضحت مؤسسة الحيونة وليست مؤسسة الوطن 

والشرف واالخالص، كشعار يكتب على شهادات 
تخرج ضباطها، منذ أن حولها حافظ األس��د إلى 
مدرس��ة للوالء األعم��ى له ولعائلت��ه من بعده، 

فوق الوطن وفوق الشرف وفوق االخالص.
حاف��ظ األس��د ال��ذي بن��ى دولت��ه وجيش��ه 
من ع��رق وتعب وش��باب الس��وريين جميعهم، 
وقب��ض على مفاصل الجيش ومراكز قراره بيد 
من فوالذ، بأيدي أش��باه رج��ال طائفيين وقتلة 
ولصوص لكنهم نهائيي الوالء له ومستنسخين 
من عبيد السلطان يخضعون، أنفسهم، لمراقبة 
عي��ون األجه��زة األمنية األكثر طائفي��ة وإجرامًا 
ولصوصي��ة، فم��اذا يتوق��ع م��ن هك��ذا جيش؟ 
جي��ش، يس��رح في��ه أي ضاب��ط نزيه وش��ريف 
ويعاق��ب أي مبدع فيه ويعزل في مناصب تافهة 
أي ضابط يريد أن يعم��ل بوجدان، وألي ضابط 
يحارب الفس��اد المستش��ري في الجيش وأتاوى 
التعيينات وس��رقة مخصصات جن��وده وأموالهم 

من أجل إجازة أو مغادرة يومية.
في ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري 
اليوم، تس��قط طائرة س��ورية دفعن��ا ثمنها من 
عرقنا وتعبنا كانت تقصف سوريين في حلب أو 
القلم��ون أو حوران أو دير ال��زور أو جوبر وعلى 
امتداد أرض الوط��ن ولكنها ال تقترب من أرض 
الج��والن المحتل. األكثر حزن��ًا وإيالمًا أننا نفرح 
جميع��ًا ونهل��ل لس��قوط هذه الطائ��رة ألن هذا 
الس��الح وغي��ره صار ف��ي خندق أعداء س��ورية 

وشعبها الطيب الصابر.
س��نظل كس��وريين، ندف��ع ثمن��ًا غالي��ًا لم 
تدفع��ه أجيال س��بقتنا كان من واجبه��ا يومًا أن 
تقف بوجه االس��تبداد والطغيان منذ أول إنقالب 
عس��كري عل��ى حكوم��ة مدنية س��ورية قام به 
حس��ني الزعي��م س��نة 1949 ومن��ذ أن اغتصب 
ح��زب البعث الس��لطة س��نة 1963 وحتى س��نة 
تس��لق حافظ األس��د المريب لس��لم الحكم في 
س��ورية واستيالئه على س��دته سنة 1971 بعد 
انقالبه التصحيحي س��نة 1970، إلى يوم قبلنا 
في��ه بتغيي��ر الدس��تور م��ن أجل يجل��س على 
الع��رش األس��دي ولد مخبول وصلت به الخس��ة 
والوضاعة أن يدمر س��ورية وأهلها في س��ابقة 

لم يشهد لها التاريخ مثياًل.

ومع ذلك كله، يمكننا االش��ادة اليوم وتحية 
كل جندي وضابط س��وري ش��ريف ل��م يصوب 
فوهة بندقيته إلى أي س��وري فقتل منهم غدرًا 
على أي��دي النظ��ام األمنية ومنهم م��ن اعتقل 
وع��ذب ومنهم من انش��ق وانضم إل��ى الجيش 
الحر للحماية المدنيين السوريين وهاهم اليوم 
يقاتلون قوات النظام االس��تبدادي ومليش��ياته 

الطائفية وتنظيمات التكفير األكثر استبدادًا. 
وال ننس��ى تحي��ة كل عس��كري من الجيش 
الح��ر  الجي��ش  م��ن  عس��كري  وكل  النظام��ي 
والتنظيم��ات الوطني��ة الذي��ن يتجنب��ون قت��ال 
بعضهم في حوادث كثي��رة وحقيقية تحدث كل 

يوم على جبهات القتال.
نرج��ع إلى األول من آب س��نة 1945، ذكرى 
إع��الن تأس��يس الجيش الس��وري بعد اس��تالم 
الحكومة السورية للقوات المسلحة من االحتالل 
الفرنسي، والتي عملت كل من فرنسا وبريطانيا 
عل��ى منع قيام��ه وفرضت أمريكا أح��د عمالئها 
ليك��ون وزي��رًا للدف��اع )أحم��د الش��رباتي( بعد 
االس��تقالل، وحين رفض عناصر الجيش الوليد 
الخدمة تحت إمرة الضباط الفرنسيين والتحقوا 
بتش��كيالت عسكرية وطنية لتكون نواة الجيش 
الوطني ليسطر بعدها تاريخ طويل من النضال 
والتضحيات الجليلة في معارك فلسطين إلى أن 
أقحم ضباط هذا الجيش في السياسة والسلطة 
فتحولوا ألوصياء على الشعب السوري ومصيره 
مم��ا مه��د الطري��ق لوص��ول البعث ثم األس��د 
للس��لطة على فوه��ات الدباب��ات لتب��دء علمية 
تحول��ه م��ن جيش وطن��ي إلى جي��ش عقائدي 
يخ��دم س��لطة الطاغية وس��اللته، ينف��ذ بدماء 
أبنائه ما يعجز عنه أع��داء الوطن من لبنان إلى 

العراق إلى سورية نفسها.
علين��ا  تتوج��ب  الي��وم،  ه��ذا  ذك��رى  ف��ي 
كس��وريين أن نعمل من أجل إعادة بناء جيش��نا 
الوطني الس��وري النوعي للحفاظ على س��ورية 
وعل��ى ابنائه��ا بحي��اد كام��ل لعناص��ره عن أي 
سياس��ة أو تح��زب أو تعص��ب. جي��ش ش��عاره 
األعل��ى  وهدف��ه  إخ��الص(  ش��رف..  )وط��ن.. 

والنهائي )سورية الوطن والمواطن(.

الطالب يتظاهرون أمام فندق بارون بحلب مطالبين بتشكيل الجيش الوطني بكاميرا سعد زغلول الكواكبي
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ولد كاظم نجيب الداغس��تاني في دمش��ق 
عام 1898 ألب داغستاني المنشأ، وأم سورية، 
أق��وام  والش��ركس  والشيش��ان  والداغس��تان 
اس��توطنت ف��ي المنطق��ة العربي��ة وانصهرت 
مع س��كانها، ويرج��ع تاريخ وجوده��م في بالد 
الشام، إلى الفترة التي أعقبت عمليات التهجير 
القس��رية التي تعرضت لها ش��عوب بالد شمال 
القفقاس على ي��د روس��يا القيصرية، ضمنها 
الهجرة الكب��رى التي امتدت م��ن عام 1859 م 
ولغاي��ة 1864 م إلى تركيا وم��ن ثم إلى البالد 

الواسعة التي كانت تحت سيطرة العثمانيين.
كانت حصة س��وريا كبيرة فعليا، من أعداد 
األسر الشيش��انية والداغس��تانية والشركسية 
التي اس��توطنت ف��ي الحواضر الس��ورية، إلى 
جانب األسر التي قدمت طوعًا من شمال وجنوب 
داغس��تان، إلى س��وريا، قبل التهجير القسري، 
وبعده بفت��رات غير قصي��رة، وكان��ت الغالبية 
العظم��ى م��ن المهاجرين القادمين قس��رًا إلى 
س��وريا تتكون من ُأس��ر القادة العسكريين، أو 
المقاتلين الذين انضموا إلى الجيش العثماني، 
بدواعي دينية غالبا، ومن ثم فضّلوا البقاء في 
س��وريا، ولم يغادروها حتى بعد سقوط الدولة 

العثمانية.
عاش الداغس��تاني في كنف أس��رة وجيهة 
ومش��هورة، كان بي��ت أبيه في ح��ي الصالحية 
المكتظ بالبيوت الش��عبية، دارًة واسعة متعددة 
الحجرات، تشرف على غوطة دمشق وبساتينها، 
تلقى علومه االبتدائية في الكلية الشرقية في 
مدين��ة زحلة اللبنانية، وتلق��ى علومه الثانوية 
في المدرسة السلطانية بدمشق، التحق بعدها 
بمدرس��ة تعناي��ل الزراعية في لبنان لدراس��ة 
الزراعة، ثم عاد إلى دمش��ق، وأنش��أ مشروعًا 
زراعي��ًا ف��ي غوطته��ا، لكن��ه مُن��يَ بخس��ائر 

فادحة، فاضطر إلى التخلي عنه.
ب��دأ حياته العملية كاتب��ًا في الديوان 
العثماني في دمش��ق، بي��ن عامي 1919 
و1920، ثم نقل منشًأ في ديوان مجلس 
الوزراء في أول حكومة عربية عام 1920، 
ث��م التح��ق بكلي��ة الحقوق في دمش��ق 
ع��ام 1923 وتخ��رج منها، وس��افر بعدها 
إلى باريس والتحق بجامعة الس��وربون، 
لني��ل الليس��انس ف��ي القان��ون، ونال��ه 
بتف��وق، لينتق��ل الحقا إلى دراس��ة علم 
االجتماع، بعد أن منحته الدولة الس��ورية 
كرس��يًا مجانًا لنوال الدكتوراه في اآلداب 
واالجتم��اع من جامعة باري��س، كما كلف 
بمتابع��ة ال��دروس الجنائي��ة ف��ي معهد 
الحقوق في باريس خالل 1930 � 1931.

ن��ال ش��هادة الدكت��وراه ع��ام 1932 
بتقدير ممتاز، مع توصية بالنشر، وكانت 
المس��لمة  »العائل��ة  بعن��وان  أطروحت��ه 
المعاصرة في س��وريا«، وقد عدها بعض 
الباحثين األمريكيين بين أحسن خمسين 
كتابًا نشرت في القرن الماضي عن الحياة 
االجتماعي��ة في الش��رق، وبقي��ت مرجعًا 
مهمًا لطالب علم االجتماع، وتم نش��رها 
بالفرنسية، بين لم يجر ترجمتها للعربية 

حتى يومنا هذا.
ت��زوج الدكت��ور كاظ��م من الس��يدة 
1935، وكان  إنع��ام ع��زة العظ��م ع��ام 
بي��ن الزوجي��ن تفاوت في العم��ر، وكانت 
إنع��ام فت��اة مثقف��ة تعلمت في مدرس��ة 

الفرنس��ية  الفرنسيس��كان بدمش��ق، وأتقنت 
والعربية وبعض اإلنكليزية، وأنجبت ولدًا واحدًا 
سماه الوالدان نجيب، وكانت والدته عام 1940، 
وقد تلقى نجيب دراس��ته االبتدائي��ة والثانوية 
في دمشق، ثم أرسله أبوه إلى إنكلترا ليدرس 
الهندس��ة، وع��اد بع��د تحصيل الدكت��وراه إلى 

وطنه متفوقًا. 
بعد عودته من باريس، عين الداغس��تاني 
بوظيف��ة قائ��م مقام ف��ي معرة النعم��ان عام 
1938، وخالل عمله في المعرة حقق مشروعين 
كبيري��ن، إدخال الكهرباء إلى المعرة ألول مرة، 
وتجدي��د ضريح أبي العالء المع��ري، حيث أقام 
حول��ه بناًء يحفظه، وبقي في المعرة حتى عام 
1940، وف��ي تلك الفترة دارت مراس��الت بينه 
وبين األديب الكبير زكي المحاس��ني، وقد نشر 
بعضها في مجلة »األحد« الدمش��قية لصاحبها 

إيليا شاغوري. 
نقل بعد ذلك مديرًا لمكتب رئيس مجلس 
ال��وزراء، في حكومات بهي��ج الخطيب، ثم خالد 
بيك العظم، ثم حس��ن الحكيم، وبعدها عُين 
مدي��رًا لغرف��ة رئاس��ة الجمهوري��ة ف��ي عه��د 

الرئيس تاج الدين الحسني.
ع��ام 1942 عي��ن محافظ��ًا بالوكال��ة ف��ي 
ح��وران، براتب ق��دره مئة وعش��ر لي��رات، ثم 
أعيد إلى دمش��ق وعين مفتشًا إداريًا في وزارة 
الداخلية، وعهد إليه بمديرية الدفاع الش��عبي، 
باإلضاف��ة إلى وظيفت��ه ع��ام 1944، ثم أوفد 
إلى مصر لتمثيل س��وريا في لجنة الجنس��يات 
والج��وازات ف��ي جامع��ة ال��دول العربي��ة عام 
1946، أحي��ل بعده��ا إل��ى التقاع��د بن��اًء على 
طلب��ه، قبل بلوغه الس��ن القانوني��ة، ومارس 

العمل في المحاماة بعض الوقت.
ب��دأ نش��اطه األدب��ي ف��ي س��ن مبك��رة، 
بممارس��ة الكتاب��ة ف��ي مجل��ة المي��زان، التي 

أصدرها أحمد ش��اكر الكرمي بي��ن عام 1925 
و1926، وبع��د أن توقف��ت المي��زان، اتف��ق مع 
كل م��ن خلي��ل م��ردم بي��ك، وجمي��ل صليبا، 
وكامل عياد، على إصدار مجلة ش��هرية بعنوان 
»الثقاف��ة« عل��ى نفقته الخاص��ة، فكانت مرآًة 

بحق، للحياة األدبية الرفيعة في تلك الفترة.
كت��اب  الداغس��تاني  أص��در   1969 ع��ام 
»عاش��ها كلها« في بيروت، ي��روي فيها المؤلف 
ذكريات��ه وأح��داث حياته بش��كٍل روائي. كانت 
بطلة الكتاب »عائش��ة«، تلك الفتاة التي أحبها 
صغيرًا وتقدم لخطبته��ا، فقوبل بالرفض من 
أخيه��ا، للحفاظ على ثروة العائلة، رغم وجاهة 
الداغستاني وتعليمه وثراءه، وبقيت عائشة بال 
زواج راضخًة لتقاليد المجتمع الدمشقي. يقول 
األس��تاذ »عب��د المعين الملوحي« ع��ن الكتاب: 
»أق��ل ما يق��ال في ه��ذا الكتاب أنه حب��ب إلينا 
الحي��اة، وتمنينا أن نعيش��ها كلها، كما عاش��ها 

كلها الدكتور الداغستاني«.
للق��ارئ  الداغس��تاني  ق��دم   1972 ع��ام 
عمله األش��هر »حكاية البيت الش��امي الكبير«، 
ال��ذي ذاع صيته ولقي الكثير من االستحس��ان، 
والذي يقدم فيه صورًة حية لطراز حياة األس��ر 
اإلقطاعي��ة في دمش��ق، بسالس��ة ودقة ينقل 
إلين��ا حيوات ناٍس يقطنون في قصٍر دمش��قي 
كبير، بكل أفراحه وأتراحه، وحياة نساء القصر 
بكل دقة، على ما تكشف األديبة »ألفة األدلبي« 
وه��ي ابنة الس��يدة نجيب��ة الداغس��تاني أخت 
الدكتور كاظم، والت��ي أكدت أيضًا أن تفاصيل 
الرواي��ة عن القصٍر الدمش��قي، اس��تقاها من 
الس��يدة »يس��ار المؤيد العظم« وال��دة زوجته 
السيدة إنعام، سليلة اإلقطاع السوري الحاكم، 
والت��ي عاش��ت طفولته��ا وش��بابها ف��ي قصر 
العظم في دمشق، وشهدت تفاصيل الحياة في 

هذا المكان الشامخ.
كان  العش��رينيات،  أوائ��ل  من��ذ 
الداغس��تاني يكتب مطالبًا بتحرير المرأة 
ومنحها حقوقها. ونشر عددًا من المقاالت 
في مج��الت المعرفة، المحام��ون، جيش 
الشعب، الموقف األدبي، كما ألقى الكثير 
م��ن المحاض��رات األدبي��ة واالجتماعي��ة 
في المجمع العلم��ي العربي في الجامعة 
الس��ورية، والمعه��د العلماني بدمش��ق، 
وفي دائرة اإلذاعة السورية، وكونه رائدًا 
م��ن رواد تحرير الم��رأة ومنحها حقوقها، 
وانتش��الها م��ن براث��ن الجه��ل وقبض��ة 
األمي��ة، عم��د إلى تش��جيع ورعاي��ة ابنة 
أخت��ه، األديب��ة الموهوبة ألف��ة األدلبي، 
التي تذكر عن الداغستاني أنه »شخصية 
خصال��ه  بع��ض  وع��ددت  تنس��ى«،  ال 
وأعماله، ذاكرة أنه »كان مرحًا في حياته، 
مداعبًا قوي الجس��م عري��ض المنكبين، 
ل��م يصب ف��ي حياته بم��رض، ولم يخلع 

ضرسًا وال بعد الثمانين من عمره«. 
رح��ل إل��ى جوار رب��ه ف��ي 26 أيلول 
ع��ام 1985، وع��ن وفاته تق��ول الكبيرة 
»وداد س��كاكيني«: »وكانت وفاته في 26 
أيل��ول ع��ام 1985 ودفن ف��ي الصالحية 
الت��ي أحبها وعاش فيها س��عيدًا، على أنه 
كان ف��ي أعوام��ه األخيرة يعت��زل الناس 
ويعك��ف عل��ى كتب��ه وأوراقه ف��ي بيته، 
وينتظ��ر الموت، فقد راعه ما فعلت األيام 

بشبابه«.
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

اليوم الثالث والع�شرون 11/23
ف��ي إذاعة مونت كارلو الليلة الماضية، كان 
الكالم ح��ول الديمقراطية ف��ي الوطن العربي، 
تكلم الدكتور برهان غليون وهو مفكر س��وري 
من حم��ص يقيم في باريز، تح��دث ثالثة أرباع 
الس��اعة وقد ختمها حول هذه األنظمة وس��عيها 
للحوار مع إسرائيل والصلح معها، فلماذا ال تفتح 
الح��وار مع ش��عوبها وتتصالح معها، أم��ا المدار 
الع��ام للحدي��ث فه��و أن الديمقراطي��ة ال وجود 
لها في الوط��ن العربي، واألنظم��ة تزداد ضيقًا 
ف��ي الصدر يوم��ًا بعد ي��وم، كما ت��زداد انعزااًل 
ع��ن العالم، وعن التط��ور، كما أن هذه الحالة ال 
تزال مغطاة من قبل الدول االمبريالية: الواليات 
المتحدة. انكلترا. فرنس��ا، وهي نفس��ها - هذه 

الدول - ال تعطي الغطاء ألوربا الشرقية. 
إن الديمقراطية القادمة من الغرب مفصلة 
حس��ب مصالح هذا الغ��رب. وهذا م��ا نجده في 
هجومه��ا عل��ى العراق، وس��كوتها ع��ن النظام 
الس��وري، كما أن األس��تاذ غس��ان س��المة علق 
تعليق��ًا جيدًا وعميق��ًا بخص��وص الديمقراطية 
ق��ال: إن الديمقراطي��ة تتراج��ع ف��ي كل م��ن 
األردن والجزائ��ر اللتي��ن ح��اوال اللع��ب عليه��ا، 
أم��ا بقية األقط��ار فهي تحاول ادعاء ما يس��مى 
بالديمقراطية على طريقتها وهي بعيده ونائية 

عن هذا الوطن. 
يش��هد القط��ر انتخاب��ات ألعض��اء مجلس 

الشعب مألى بالتزوير والغش والخداع. 
اليوم الرابع والع�شرون 11/24

الجدي��د ف��ي زيارتي اليوم ه��و مجيء أخي 
اس��ماعيل. لق��د مض��ى أكث��ر من عامي��ن على 
آخر زيارة له، ويومه��ا مضى إلى مقر عمله في 
س��فارتنا ف��ي تش��يلي. وكان يومها ف��ي إجازة 
بالقطر بعد عام أمضاه هناك كان ش��احبًا، إنما 
كان متماس��كًا. روى ع��ن جم��ال تش��يلي وعن 
شطآنها، أما الشيء الثاني ما روته أم قصي عن 
وجود جو عام ينتظر صدور مرسوم بالعفو قالت 
متأثرة بهذا الجو: إن الزيارة القادمة غير مؤكدة. 
بل أشارت إلى أنها كانت تريد تأخير الزيارة عدة 
أي��ام فربما صدور عفو عام أو جزئي. نس��مع ما 
يق��ال في الزيارات، وم��ن توقعات لكن الجميع - 
وأن��ا منهم - خائف من النكوص، فالزمان غادر، 
والمعطيات العالمية بيد أمريكا، وأمريكا ليس��ت 

أماًل. 
حدثتن��ي الغالية خزامى ع��ن خطيبها وعن 
عمه ن��زار العاني، وخاله المدرِّس الجامعي من 

آل الجمالي. كانت زيارة مريحة.. 
يا للحرية ما أروعها! أحيانًا أرى هذه الحرية 
كالحل��م.. كأن الخط��و تح��ت الش��مس وبي��ن 

الشعاب فقط من شأن الضواري. 
اليوم اخلام�س والع�شرون 11/25

مدي��ر الس��جن اس��تدعى أربع��ة م��ن بعث 
الع��راق وهم: م��روان حموي )أب��و زهير( وكان 
مدي��رًا لوكال��ة س��انا معتق��ل منذ ع��ام 1975. 
وأك��د حامد من محافظة الس��ويداء وكان مديرًا 

لمدرس��ة اإلع��داد الحزبي ف��ي المحافظة. علي 
الداالتي من الزبداني وكان رئيس��ًا لبلديتها حنا 
عطية م��ن قرية قطينة وقد اعتقل عام 1978، 
وه��و رائ��د في الجي��ش. ق��ال لهم: ربم��ا أنتم 
األربعة تس��تدعون غدًا إلى الفرع، وعليكم منذ 

اآلن بتصفية أموركم مع إدارة السجن. 
جاءت بع��ض الزيارات، وه��ي تحمل نفس 
التف��اؤل، نتيج��ة ذل��ك أوق��ف البع��ض حلقات 
الدراسة، ومش��اريع الترجمة، ودراسة تعقيدات 
النح��و والص��رف للغ��ة العربية، واللغ��ات الحية 

األخرى.
وص��ار يفك��ر ف��ي الخ��روج من خل��ف هذه 
الق��وى  ح��ول  المس��بق  والتص��ور  القضب��ان، 
السياس��ية التي س��يكون حظها أكثر من غيرها 

في مسألة اإلفراج. 
لك��ن الس��جين واج��ف وخائف، ربم��ا العفو 
يش��مل فق��ط القضائيي��ن، كم��ا كان ذلك عام 
1985. نح��اول أن نقول أن الظروف تغيرت. اآلن 
مطروح الصلح مع إسرائيل، والجولة الثانية من 
المحادثات س��وف تس��تأنف في واش��نطن في 4 

من كانون األول وكافة األطراف راضية.
إننا نعدد كافة النقاط اإليجابية التي تجعل 
م��ن النظام يصدر عف��وًا.. بعد ذلك ال بد له من 
إلغ��اء األح��كام العرفي��ة ألن مس��اعدات الخليج 
بالمليارات. وتريد أجواء مريحة تضمن أموالها. 

اليوم ال�شاد�س والع�شرون 11/26
الدكت��ور نبي��ل العائش المعتق��ل منذ عام 
1986 ق��ال أثناء التنفس: إن كل الدالئل تش��ير 
إل��ى ص��دور عفو عام، ال��كالم ال��ذي يتردد في 
الزي��ارات. حت��ى أن البع��ض أك��د أن األم��ر في 
القص��ر وينتظ��ر التوقيع. والظروف السياس��ية 
مس��اعدة. كنت هذا اليوم طبّاخًا ولذا انش��غلت 

عن القراءة. 
عن��دي روايتان ب��دأت بهما البارح��ة األولى 
)موس��م الفوضى( لدول سنيكا النيجيري الحائز 
على جائزة نوبيل عام 1986 ترجمة عبد الكريم 

ناصيف، والثانية )في قلعة جلدي( لجورج ليمنغ 
الكاتب الكاريبي ترجمة سميرة خوري. 
اليوم ال�شابع والع�شرون 11/27

ت��م اإلفراج ع��ن 45 امرأة من س��جن دوما، 
وه��نّ س��جينات سياس��يات ثالث��ون م��ن حزب 
العم��ل، وخمس��ة عش��ر م��ن البع��ث والمكت��ب 

السياسي واالتجاه الديني. 
ومنه��نّ رهائن، واعتقالهن منذ عام 1980 
وع��ام 1982 وعام 1986، وقد كنَّ قبل س��جن 
دوم��ا ف��ي ف��روع التحقي��ق، وفي س��جن قطنا 
القضائي، طبعًا عندما يرد خبر عليه نور تتعالى 
الضج��ة في جناحن��ا، وترتفع وتيرة المراس��الت 
إلى األعل��ى والخلف، كما أن الرقباء يش��تركون 

في نقل األخبار.
أح��اول تتب��ع األخب��ار، والتقصي م��ا أمكن. 
هناك ع��دة زي��ارات تأخ��رت وأعتق��د أن الناس 

ينتظرون.
اليوم الثامن والع�شرون 11/28

الس��اعة اآلن تقترب م��ن الثانية بعد الظهر 
وق��د تلق��ى الجناح خبري��ن: األول بش��أن زيارة 
لش��فيق طب��ره من بع��ث العراق، قي��ل أن قرار 
العفو وصل إلى دوائر األمن السياس��ي، وكذلك 
أّكد أهل أبو نس��رين الخطيب. ولهذا لم يحملوا 
له أغراضًا، وقد طمأنوه بأنه قريبًا س��يكون في 
ضيعت��ه جيب��ول. أما األخب��ار المتفرق��ة فتؤكد 
وص��ول األربع��ة من بع��ث العراق إل��ى بيوتهم 
وه��م: مروان حموي، واكد حامد، علي الداالتي، 
حنا عطية. كما أن البنات اللواتي أفرج عنهن من 

سجن دوما كذلك وصلن إلى بيوتهن. 
الطق��س ماط��ر، والضب��اب يغط��ي التالل، 
والسهل المليء حولنا بالمزارع والمداجن، تغطيه 

الغيوم المتراصة وكأن الدنيا قادمة على ثلج. 
تغدين��ا الي��وم خليط��ًا م��ن ال��رز واللحم��ة 
والزي��ت. وقال الدكتور س��امي صع��وب إن هذا 
باألس��اس طع��ام قوزاق��ي وأزربيجان��ي نقل��ه 

الروس منذ القرن الماضي إليهم. 
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املواطنة وحقوق الأقليات
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

ع��ادًة م��ا تُطرح مش��اكل األقلي��ات القومية 
مش��روع  يتعرق��ل  عندم��ا  والديني��ة،  واإلثني��ة 
بناء األم��ة، أو مش��روع بناء الغالبي��ة االجتماعية 
السياس��ية، وينس��د األفق أم��ام مش��روع الدولة 
المدني��ة الديمقراطية، وبداًل م��ن أن يبرز الربيع 
العربي الدور المحوري لألقليات العرقية والدينية 
والمذهبي��ة واإلثني��ة، وأن يكرس إع��ادة االعتبار 
السياس��ي له��ا، بعي��دًا ع��ن الحديث ع��ن حقوق 
ثقافية أو مدنية متجزئة، تحولت مشكلة األقليات 
إل��ى خي��اٍر بين حلي��ن ال ثالث لهما، إم��ا االعتراف 
السياس��ي على أس��اس من المواطنة المتكافئة، 
وإما على أس��اس من االس��تقالل أو التهجير، في 
خطوةٍ إلعادة تش��كيل الدول ش��رق أوسطيًا، بما 
تحمله من ويالت ومش��اكل ستحل بالدول الهشة 

أصاًل.
العربي��ة  المنطق��ة  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
تزخ��ر بالعدي��د م��ن األقلي��ات الديني��ة والعرقية 
وحت��ى اللغوي��ة، إال أنه��ا ظلت حت��ى اآلن تفتقر 
إل��ى االهتم��ام الفك��ري بقضايا األقلي��ات. يقول 
الدكتور )جالل يحيى( في كتابه »مشكلة األقليات 
في الوط��ن العربي«: »حت��ى اآلن لم يجرؤ كاتب 
عربي على التعرض لمشكلة األقليات في الوطن 
العرب��ي، خوفا م��ن إث��ارة العواطف، والمس��اس 
بالنعرات، واس��تمرارا لدفن ال��رؤوس في الرمال، 

رغم ارتفاع األصوات في مجاالت أخرى كثيرة«.
وفى دراس��ة اس��تطالعية لتحلي��ل مضمون 
الفك��ر القوم��ي العربي، أجراها الس��يد ياس��ين، 
أظه��رت قضاي��ا األقلي��ات ف��ي ذي��ل قائم��ة من 

الموضوعات كان عددها 16 موضوعا. 
أم��ا الدكتور عزمي بش��ارة، في كتابه »األمة 
والقومي��ة والمجتمع المدني« فيش��ير إلى أهمية 
التميي��ز بين مفهوم��ي األم��ة Nation والقومية 
Nationality. ه��ذا التميي��ز ب��رأي عزمي بش��ارة 
يمنع نش��وء تعريف جوهري لألمة، وبذلك تنتفي 
حالة من��ح العضوية المدني��ة »المواطنة« بحكم 
االنتم��اء إل��ى هوية قومي��ة معينة، ب��ل إن الذي 
يح��دث هو أن يت��م االنتماء إلى قومي��ة ما ضمن 
أمة مدنية، وذلك كحق من الحقوق المترتبة على 

هذه العضوية في األمة »المواطنة«.
ثم��ة كلمتان أساس��يتان تس��تعمالن للتعبير 
عن االنتماء في العص��ر الحديث، وهما المواطنة 
والهوي��ة. وتس��تعمل كلمة المواطن��ة في الغالب 
للتعبي��ر عن انتم��اء جغرافي  -  سياس��ي يرتبط 
بالدولة، بصفته��ا كيانًا سياس��يًا وقانونيًا محددًا 
بمس��احة جغرافية معترف بها، ف��كّل من ينتمي 
إل��ى ه��ذا الكي��ان يعتب��ر مواطن��ًا، أم��ا الهوي��ة 
بالتعري��ف  يتح��دد  ال  انتم��اء  ل��كل  فتس��تعمل 
الجغرافي أو القانون��ي للدولة، بل بعناصر أخرى 
قد تكون أوسع من االنتماء الوطني أو أكثر ضيقا. 
وأهم ه��ذه العناص��ر: الع��رق، واللغ��ة، والدين، 
والمذهب أو الطائف��ة، والعادات والتقاليد، وتمثل 
الماضي )الذاكرة الجمعية(، إلخ. فهذه العناصر قد 
تكون أوسع من االنتماء الوطني، فتتعدد األوطان 
التي يعي��ش فيها الدين الواحد، وق��د تكون أكثر 
ضيقًا فتعيش في الوطن الواحد جماعات متعددة 
األع��راق أو األديان، وعلى هذا األس��اس، يصعب 
أن نجد تداخ��اًل وتناغمًا مطلقين بين االنتماءين، 
ويصعب أن تتداخل المواطنة تداخاًل تامًا بعناصر 
الهوي��ة، الس��يما أن هذه العناص��ر األخيرة تتميز 
بدورها بالتعدد، فيمك��ن أن تّتحد اللغة ويختلف 
الدين، أو يّتحد الدين وتختلف الطوائف، أو يّتحد 
الدي��ن واللغ��ة وتختلف العادات والتقاليد، حس��ب 

الجه��ات أو القبائ��ل. اإلش��كال الرئيس��ي يتعّلق 
بالتال��ي، بإيج��اد توازن��ات بي��ن مختل��ف عناصر 
الهوي��ة م��ن جه��ة، وبين ه��ذه العناص��ر وانتماء 

المواطنة من جهة أخرى.

 مفهوم الأقلية
وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى تعريف 
مقبول عالميًا لألقلي��ة، فقد تم تعيين خصائص 
مختلف��ة تغط��ي مع��ًا معظ��م ح��االت األقلي��ات، 
ويمك��ن تلخي��ص وص��ف األقلية األكثر ش��يوعًا، 
في اس��تخدامه في دول��ة ما، بأن��ه مجموعة غير 
مهيمنة، من األفراد الذين يتش��اطرون خصائص 
قومية أو عرقية أو ديني��ة ولغوية معينة، تختلف 
ع��ن خصائص غالبي��ة الس��كان، وبش��كل عام، 
األقلي��ات التي تتس��م بهوية عرقي��ة أو لغوية أو 

دينية تختلف عن هوية غالبية السكان.
وتعرّفها مس��ودة االتفاقية األوربية لحماية 
األقلي��ات بأنه��ا: »جماع��ة عددها أقل م��ن تعداد 
بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها عرقيًا أو لغويًا 
أو ديني��ًا عن بقي��ة أعضاء المجتم��ع، ويحرصون 
على استمرار ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو 
لغتهم«، وهو ذات��ه التعريف الذي وضعته اللجنة 

الفرعية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.
إلى ذلك، وفي موس��وعة العلوم السياس��ية 
الص��ادرة ع��ن جامع��ة الكويت، نالح��ظ التعريف 
بمفهوم��ي األقلي��ة واألغلبي��ة، حي��ث ي��رد فيها: 
»يستخدم مفهوما األقلية واألغلبية، كمفهومين 
متقابلين لإلشارة إلى أحد معنيين أساسيين. األول 
ثقاف��ي، بمعنى اتف��اق أكثري��ة المواطنين على 
محاور اللغة والعرق والدي��ن والطائفة، مع وجود 
فئ��ة قليلة تختلف معه��ا على أحد تل��ك المحاور، 
وربم��ا عليها كافة، والثاني سياس��ي ينصب على 
طريقة تشكيل الحكومة، وحجم ما ينعقد لها من 
تأييد المواطنين، ولما كانت اس��تخدامات األقلية/

األغلبي��ة بالمعن��ى األول، ق��د ترافق��ت أحيانا مع 
بعض الممارس��ات التمييزية ضد األقلية، لمجرد 
أنه��ا كذلك، أش��اع ذلك ج��وًا من التحف��ظ، وربما 
الرف��ض له��ذا االس��تخدام، في الوق��ت الذي ظل 
المعنى الثاني فيه حافظا مصداقيته، فيما يتصل 
بالتعبير عن إح��دى الظواهر اللصيق��ة بالعملية 

السياسية، وهي ظاهرة تشكيل الحكومة«.

للعل��وم  الدولي��ة  الموس��وعة  وتع��رف 
االجتماعي��ة، األقلي��ة بأنها: »جماعة م��ن األفراد 
الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع، عرقيا أو 
قومي��ا أو دينيا أو لغويا، وه��م يعانون من نقص 
نسبي في القوة، ومن ثم يخضعون لبعض أنواع 

االستعباد واالضطهاد والمعاملة التمييزية«.
وتعرفها الموسوعة األمريكية بأنها »جماعات 
لها وضع اجتماعي داخ��ل المجتمع، أقل من وضع 
الجماعات المسيطرة في المجتمع نفسه، وتمتلك 
ق��درا أقل من القوة والنف��وذ، وتمارس عددا أقل 
من الحق��وق، مقارنة بالجماعات المس��يطرة في 
المجتم��ع، وغالب��ا ما يُح��رَم أف��راد األقليات، من 
االس��تمتاع الكاف��ي بامتي��ازات مواطن��ي الدرجة 

األولى«.

الأقليات والقانون الدويل 
تعامل القان��ون الدولي مع حق��وق األقليات، 
بوصفه��ا حقوق��ًا ال امتي��ازات، وتس��مح لألقليات 
بالحف��اظ على هويته��ا وخصائصه��ا وتقاليدها، 
ولتحقيق المس��اواة في المعاملة وع��دم التمييز، 
وحيث تكون األقليات قادرة على استخدام لغاتها، 
واالس��تفادة من الخدمات التي تنظمها بنفس��ها، 
والمش��اركة في الحي��اة السياس��ية واالقتصادية 
الفعلي��ة، وتحقي��ق  المس��اواة  وتعزي��ز  لل��دول، 
رفاهية المجتمع بأس��ره. وقد قننت هذه الحقوق 
ف��ي إعالن ق��رار الجمعية العامة لألم��م المتحدة 
رق��م 135/47 المؤرخ ف��ي 1992/12/18م، وهو 
بالمناس��بة، اإلعالن الوحيد الذي تن��اول الحقوق 
الخاص��ة لألقلي��ات في وثيق��ة منفصل��ة، والذي 
أمن التوازن بين حقوق األش��خاص المنتمين إلى 
أقليات دينية ولغوية، ف��ي الحفاظ على هويتهم 
وتنميتها، وبين االلتزامات المناظرة للدول، وكفل 

السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي لألمة.

املواطنة والأقلية 
تق��ف دول��ة المواطن��ة ف��ي مواجه��ة الدولة 
خل��ق  دون  تح��ول  الت��ي  الطائفي��ة،  القومي��ة/ 
المش��ترك الوطن��ي، والهوية المعب��رة عن جميع 
مواطني الدولة، وبالتال��ي حرمان المواطنين من 
الحقوق والمش��اركة السياس��ية، مما ي��ؤدي إلى 
تنام��ي الش��عور بالغب��ن والتدني والظل��م، لدى 
القومي��ات والمذاه��ب األخرى في ه��ذه الدولة أو 
تلك، ويح��ول دون اندماجها الحقيقي في الدولة، 
م��ا يق��ود ف��ي النهاية إل��ى انكف��اء عل��ى الذات، 
وتضخم في االنتماء والهوية، وتعاظم للتطلعات 
نح��و كياني��ة مس��تقلة تمث��ل مصال��ح المجموع 

المستهدف.
أما دولة المواطنة، فليس فيها مكان لمصطلح 
األقلية، فالدولة ذات المرجعية المدنية الوطنية ال 
تعت��رف باألكثريات واألقليات على أس��اس عرقي 
أو دين��ي أو مذهب��ي، فالجمي��ع سواس��ية، وعلى 
قاعدة اعتراف قانوني متس��او، ولهم ذات الحقوق 
األقلي��ات  إنَّ مصطل��ح  الواجب��ات.  وعليه��م ذات 
يصدق، فيم��ا لو كانت مرجعية الدولة تقوم على 
أس��اس عرقي أو ديني أو مذهبي أو إثني، فعندما 
تك��ون الدولة عربية، من ليس��وا بعرب هم أقلية 
وف��ق نظ��ام الدولة وفلس��فتها، والح��ال ذاته مع 
الدولة الديني��ة أو الطائفية أو اإلثنية.. هنا يكون 
لمصطلح األقلية وجود حقيقي، وهنا تماما، تبرز 

اإلشكالية الكبرى.
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حممد اإح�شان:  كرد�شتان ودوامة احلرب
  ياسر مرزوق

ال يمكن الحديث عن االس��تقرار واألمن 
والس��الم ف��ي المنطق��ة، دون إيج��اد حلول 
ومعالجات للقضية الكردية، ألنها أواًل قضية 
ال تخ��ص األك��راد وحدهم، ب��ل تتداخل مع 
خيارات ش��عوب ودول المنطق��ة، وتؤثر في 
نظام العالقات الدولي��ة، وحتى لو جرى حل 
مشكلة الشرق األوسط األساسية »القضية 
الفلسطينية«، بتمكين الشعب الفلسطيني 
م��ن ممارس��ة حقوقه، وباألخ��ص حقه في 
تقرير مصيره فوق تراب��ه، وفي إطار كيان 
سياس��ي مس��تقل، فإنه ال يمكن إطفاء بؤر 
الن��زاع والصراع الش��رق أوس��طية األخرى، 
دون حل القضية الكردية، وتمكين الش��عب 
الكردي الذي يتجاوز تعداده الثالثين مليونا، 
والموزع بي��ن أكثر من خمس دول، من نيل 
حقوقه وإقامة كيان سياسي يعبر عن طموح 
األمة الكردية في الوح��دة وتقرير المصير، 
المنطق��ة،  ودول  ش��عوب  م��ع  والتعاي��ش 
والتع��اون المش��ترك معها على أس��اس من 

الصداقة والمنافع والمصالح المشتركة.
كتابنا اليوم، يبحث في المؤثرات المحلية 
واإلقليمي��ة والدولي��ة، عل��ى ك��رد الع��راق، 
خ��الل األع��وام 1990 – 1998، تلك الفترة 
العصيب��ة والدقيق��ة ف��ي النض��ال الكردي، 
حيث برزت مس��ألتهم بش��كل لم يسبق له 
مثي��ل في أي وقت، إذ باتت قضية إيجاد حل 
دائم وثابت وعادل للمس��ألة الكردية عمومًا 
ولك��رد العراق خصوص��ًا عنص��رًا هامًا من 

عناصر معادلة الس��الم واالستقرار في العراق 
والشرق األوسط.

في الفصل األول، يقترب الكاتب من منشأ 
القضية الكردية، مرك��زًا على الكرد ومعاهدة 
س��يفر، ومتن��اواًل تطور القضي��ة الكردية منذ 
نش��أة الدولة العراقية ع��ام 1921 وحتى قيام 

الجمهورية العراقية في 14 تموز عام 1958.
ف��ي الفص��ل الثان��ي، ينتق��ل لمناقش��ة 
القضي��ة الكردي��ة، ف��ي الفترة األول��ى لحكم 
البعث ع��ام 1963، والفترة الثاني��ة التي بدأت 
ع��ام 1968، معرجًا على القضية الكردية، في 
زمن حكم األخوين ع��ارف، مفردًا مبحثًا خاصًا 
للح��رب العراقي��ة اإليراني��ة وتطوراتها، والتي 
أدخل��ت القضي��ة الكردية في ط��ور خاص من 
تطوره��ا تمهي��دًا لحرب الخلي��ج الثانية. يقول 
محمد إحسان: »لقد واجه الكرد في مسيرتهم 
النضالي��ة إلثب��ات هويتهم السياس��ية، ش��تى 
صن��وف اإلقصاء والع��زل والتميي��ز والتهجير، 
بما فيها اس��تخدام الس��الح الكيميائي، ودخلت 
المس��ألة الكردية عهدًا جديدًا إثر حرب الخليج 
الثاني��ة، الت��ي أخرج��ت القضي��ة الكردية إلى 
الفضاء الدول��ي، ووضعتها على طاولة البحث، 
وكان��ت بمثاب��ة الع��ودة الثاني��ة إل��ى األروقة 

الدولية بعد معاهدة »سيفر«.
ف��ي الفص��ل الثالث، يرك��ز الكات��ب على 
قرار مجل��س األمن رقم 688، وآث��اره وأبعاده 
عل��ى القضية الكردية في المس��تقبل القريب 
والبعي��د، مقدم��ا رؤي��ة للق��رار وتفس��يراته 
المختلفة، ومواقف القوى والجماعات المختلفة 

منه.
ويبحث الكاتب في الفصل الرابع مش��اهد 
م��ا بعد ح��رب الخلي��ج وتداعياتها، ابت��داًء من 
مقدم��ات وحيثيات الحرب وم��ا رافقها، متوقفًا 
عند حكومة إقليم كردس��تان، التي انبثقت إثر 
سحب النظام العراقي لجهازه اإلداري والمالي، 
وإدارته السياس��ية من كردستان، حيث واجهت 
الحرك��ة الكردية وضعًا عصيب��ًا، فقامت بملء 

الفراغ بإج��راء انتخابات إقليمية، ألول مرة في 
تاري��خ الع��راق السياس��ي، وتش��كيل حكومة 
كردية في أعقاب ذلك، س��ميت بحكومة إقليم 

كردستان.
ويقول الكاتب بصدد توزيع المناصب بين 
الحزبين الكرديين الرئيس��يين ف��ي الحكومة: 
»إن المناصف��ة ف��ي تول��ي أمور الس��لطة، أو 
م��ا دعي بخمس��ين مقابل خمس��ين 50  -  50 
قام��ت عل��ى مس��اومة سياس��ية جام��دة، فقد 
وضع مهندس��و البناء الحكومي في حس��ابهم، 
الح��رص عل��ى وح��دة الص��ف وت��وازن القوى 
المتكافئة.. فمثاًل ندب لوزير الصناعة والطاقة 
االتحادي��ة، نائب من البارت��ي، ولوزير االعمار 

والتخطيط البارتي نائب من االتحاد«.
في الفصل الخامس تناول النزاع الداخلي 
المأس��اوية  ومؤثرات��ه  الك��ردي،   – الك��ردي 
عل��ى نض��ال الش��عب الك��ردي، مؤش��رًا لدور 
الجيوبولتي��ك ف��ي ان��دالع الن��زاع والتنس��يق 
اإلقليم��ي به��ذا الخص��وص، باإلضاف��ة إل��ى 
التدخ��ل الخارج��ي، الذي كان مؤث��رًا مهمًا في 

اندالع القتال وتغذيته. 
وقد كرّس الكاتب فقرة خاصة، لبحث دور 
المال مصطف��ى البارزاني في الحركة القومية 
الكردي��ة، وما تركه من تأثيرات الحقة، متناواًل 
الجان��ب االيجاب��ي المتميز لحركت��ه، وعالقاته 
العربي��ة، وصداقات��ه م��ع الرئي��س المص��ري 
جمال عبد الناصر، ومع رئيس الوزراء العراقي 
الزعي��م عب��د الكري��م قاس��م، ث��م اختالفهما 
وقيادته لثورة أيلول سبتمبر 1961، واستمراره 
فيها على رغم انهيار نظام حكم قاس��م، ومن 
بع��ده حك��م البع��ث األول ع��ام 1963، وحكم 
األخوي��ن عارف 1963  -  1968، ومجيء حكم 
البع��ث الثان��ي 1968 وتوقيع اتفاقي��ة 11 آذار 
1970، التي اعترفت بالحقوق القومية للشعب 
الك��ردي، وبالحل الس��لمي بعد فش��ل الحلول 
العس��كرية، وم��ن ثم تش��ريع قان��ون الحكم 
الذات��ي عام 1974، وبداي��ة الصدام مع الحكم 
المرك��زي، وبالتالي اضط��رار الحركة الكردية 

إلى التراجع، بعد توقيع اتفاقية 6 آذار 1975 
بين الرئيس صدام حسين وشاه إيران.

أما الفصل السادس، فكان لبحث التنازع 
والنف��وذ اإلقليم��ي والدولي عل��ى القضية، 
إذ ال يمك��ن الحدي��ث عن القضي��ة الكردية، 
ومراحلها التاريخية في العراق أو غيره، من 
البلدان الت��ي يعيش فيها الش��عب الكردي، 
دون س��بر ألغوار النفوذ التركي واإليراني، 
واألمريك��ي، مع عدم إغفال الدور الس��وري 

والمصري.
بمثاب��ة خاتم��ة  أت��ى  األخي��ر  الفص��ل 
واس��تنتاجات للبحث، تحت عن��وان »القضية 
الكردي��ة ف��ي الع��راق والفيدرالي��ة«، وركز 
عل��ى موضوع ح��ق تقري��ر المصي��ر، وآراء 
بع��ض الق��وى السياس��ية المعارض��ة بهذا 
الخصوص، بين التقييد واإلطالق، حيث أفرد 
قس��مًا خاصًا لمناقش��ة مفهوم الفيدرالية، 
ولمناقش��ة بع��ض األف��كار بخصوصه، بما 
فيها اإلجابة على التس��اؤل الذي طالما تردد 
في أذهان الكثيرين بشأنها، وهل هي اتحاد 
أم انفصال، وم��ا هي آفاق القضية الكردية 

في العراق.
فالفيديرالية بحس��ب الكات��ب، ال تعني 
س��وى تعزيز وح��دة الدول��ة العراقي��ة بداًل 
من مفه��وم االنفصال، مش��يرًا إلى أن حق 
تقرير المصير يعني اتح��ادًا اختياريًا وليس 
انفص��ااًل، وهو م��ا نص عليه مؤتم��ر فيينا 
للمعارضة ع��ام 1992، وما أكده مؤتمر صالح 
الدي��ن عام 1992 أيضًا، حين بدد المخاوف من 

التقسيم أو االنفصال.
يختم محمد إحس��ان كتاب��ه بالقول: »هل 
يمكن النظر في حل القضية الكردية ومساره 
في العراق، دون حل مشكلة العراق في نظامه 
الحال��ي والمس��تقبلي، وقضي��ة الديمقراطية 
ككل«، ولق��د حاول البح��ث االنطالق من هذه 
األس��س، ف��ي التعامل م��ع القضي��ة الكردية 
ضمن مسارها التاريخي، وأبعاده المستقبلية، 
ف��ي ظ��ل الجيوبولتي��ك المعاص��ر، ونحن في 
القرن الحادي والعشرين، كمساهمة متواضعة 
في كش��ف مجاهي��ِل واح��دة من أكث��ر قضايا 
التحرر عدالة وتعقي��دًا، في آن معًا، في عالمنا 

الحالي.

حممد اإح�شان:
من مواليد كردستان العراق 1965م، أكمل 
دراس��ته اإلعدادي��ة ف��ي مدينة زاخ��و، وأنهى 
دراس��ة األدب اإلنكلي��زي في جامع��ة الموصل 
1988، وحص��ل عل��ى بكالوري��وس اآلداب في 
اللغ��ة االنكليزي��ة، ث��م م��ارس التدريس في 
أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية في 

البصرة.
عمل كضابط ومنسق للشؤون اإلنسانية، 
وحصل على ماجس��تير في الدراس��ات الدولية 
والدبلوماس��ية من جامعة لندن، ويعمل باحثًا 
في جامع��ة لندن لنيل ش��هادة الدكت��وراه في 
العلوم السياسية. نشرت له العديد من األبحاث 
األكاديمية، بخصوص منطقة الشرق األوسط 
والمس��ألة الكردية، ف��ي العديد م��ن المجالت 
المختص��ة، وم��ن مؤلفات��ه نذك��ر: »المس��ألة 
الكردي��ة ف��ي العالق��ات التركي��ة اإليراني��ة«، 
»كرك��وك  العراق��ي«،  المدن��ي  »المجتم��ع 
المنظ��ور  ف��ي  عليه��ا  المتن��ازع  والمناط��ق 

الدستوري العراقي«.



23

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
4 

آب
 3

 | 
 )1

50
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

. . 
تنا

وري
 س

سة 
عد

مدينة دوما - الغوطة الشرقية | ثاني أيام عيد الفطر - تموز 2014  | تصوير: محمد بدره

حين تستمتع بالكون أكثر، كان هذا دليل أن وعيك قد ازداد، فأنت اآلن تدرك ما تنظر إليه أكثر
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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لم يكف السوريين تشردهم عن وطنهم وبيوتهم 
هاربي��ن تاركي��ن ورائه��م ممتلكاته��م وذكرياته��م 
وتاريخهم، ليجدوا أنفس��هم لعبة بأي��دي تجار الحروب 
والمهربين، قلة منهم من نجا ببلوغه الدولة المنشودة 
بالنسبة له دون أن يتضاعف س��عر تهريبه، واستغالله 

مجددًا عند كل محطة يصل إليها.
سماسرة التهريب الذين ازدهرت تجارتهم بالبشر 
بعد الث��ورة الس��ورية، نظ��رًا الرتفاع أع��داد الالجئين 
الذي��ن يتواف��دون يوميًا إل��ى دول الج��وار ووصل في 
بعض األحيان إلى اآلالف يوميًا، باتوا مؤسسات تتالعب 
بمصائر الناس الضعف��اء، وتتاجر بحياته��م، وبالقليل 
ال��ذي تبقى لديه��م، وتنقلهم في ق��وارب غير صالحة، 
وبأعداد تفوق بكثير قدرة القارب على االحتمال لتحقيق 
مزي��دًا م��ن الرب��ح، دون أي واع��ز من ضمير بحس��اب 

المخاطر التي يعرضون المئات من األشخاص لها. 
قص��ص مروعة عن غرق الس��وريين الهاربين من 
األوضاع المأس��اوية في س��ورية في عرض البحر، ولن 
يك��ون آخره��ا رمي 50 س��وريًا ف��ي المي��اه وطعن 65 
آخري��ن قبل رميهم من القارب لتخفيف حمولته الزائدة 
نتيجة جش��ع تجار البش��ر، واختناق طفل ال يتجاوز عمره 
العام مخبأ في غرفة المحرك بالقارب القادم من تونس 
مؤخ��رًا، والذي يس��ير على غير هدى، وعل��ى متنه أكثر 
من 600 ش��خص، وكانت مالطا قد عثرت على 29 جثة 
فى قارب من خش��ب الس��بت قبالة المبي��دوزا الواقعة 
بين تونس وصقلية، في حين تحدثت س��لطات اإلغاثة 
االيطالية عن مقتل طفل س��وري لم يتجاوز الس��نة من 

العمر. 
أحدهم رد علي حين س��ألته كي��ف تجازف بحياتك 
وتضعها بيد مهرب؟ بالقول كل س��فرة إلها سعرها أي 
من يدفع أكثر يصل أس��رع وأضم��ن، حتى بالتجارة في 
حياة الناس هناك درجات وف��وارق، والفقير دائمًا يدفع 
الثم��ن األغلى، والمذك��ور وصل إلى وجهت��ه اآلن في 
أوروبا في رحلة مريحة لم تستغرق أكثر من عشرة أيام، 
وه��و من المقيمين في منطقة آمنة إال أنه أراد أن يغير 

حياته.
الكثي��ر من الالجئين الس��وريين والفلس��طينيين 
تعرضوا لعملي��ات نصب، ودفعوا الثمن باحتجازهم في 
المراف��ئ قبل أن يغ��ادروا، وكثيرون قض��وا في عرض 

البح��ر، ومن نجا ووصل إلى دول الممر كما يس��مونها 
فتتم معاملتهم كالحيوانات ضرب وحجز في أماكن أقل 
م��ا يقال عنها أنها ال تليق بالبش��ر، وخاصة في اليونان 
الت��ي تحدث الجئ نج��ا من الغرق ع��ن تفاصيل مرعبة 
حول س��وء المعاملة التي يتلقاها الالجئون الس��وريون 
والفلس��طينيون الهاربي��ن م��ن العن��ف ال��ذي يرتكبه 
النظام بحقهم على يد الس��لطات اليونانية، وكيف يتم 
تس��ليم الالجئين من قبل عناصر الجيش اليوناني إلى 
ملثمين إلعادتهم في قوارب مطاطية إلى عرض البحر، 
حيث يق��وم هؤالء الملثمين بانتزاع ممتلكات الالجئين 
م��ن جواالت وحقائب وأوراق رس��مية ت��م رمي بعضها 
ف��ي البحر، وبع��د كيلو متر داخل ع��رض البحر يجبرون 

الالجئين على القفز في الماء تحت تهديد السالح. 
الس��وريون الذي��ن كان��وا يحلم��ون بالس��فر إلى 
الخارج وجدوا في هذا الوضع فرصة تس��تحق المغامرة، 
وه��م يدفعون أكث��ر للحصول على اللجوء على حس��اب 
من يحتاج��ه فعاًل، ممن دمرت بيوته��م وتركوا كل ما 
يملك��ون ورائهم، وال يجدون قوت يومهم، ويعيش��ون 
ف��ي ظروف مزرية، وأطفالهم معرض��ون للضياع إذا لم 
يت��م دعمهم من أي جهة كان��ت، وخاصة بعد أن أعلن 
المجتمع الدول��ي مرارًا عجزه عن تقدي��م الدعم الالزم 
لجمي��ع الالجئي��ن، وبات��ت المنظمات الدولية تش��حذ 

التبرعات عبر وسائل اإلعالم باسمهم.
حتى الموال��ون للنظام والذين يفتدون س��يدهم 
بال��روح س��ارعوا إلى الحص��ول على اللجوء ف��ي الدول 
األوروبي��ة وبأعداد كبيرة، س��البين الالجئين فرصتهم 
بالعيش والحماية، كما س��لبوا كل شيء من السوريين، 
والملف��ت أن بريطاني��ا الت��ي تدّعي صداقة الش��عب 
الس��وري ودعمها للث��ورة، وافقت على لجوء الش��بيحة 
المقيمي��ن عل��ى أراضيها، ورفض��ت اس��تقبال أي من 

الالجئين الفارين إلى الدول المجاورة.
هذا غير المتس��لقين واالنتهازيي��ن، الذين مثلوا 
دور ضحايا الثورة حتى وصولهم إلى تلك الدول، وغابت 
صورهم وأصواتهم عن كل ما يمت للثورة بصلة، حتى 
أنهم غابوا عن أي نش��اط أو اعتص��ام داعم للثورة في 

الدول التي حصلوا فيها على اللجوء أو اإلقامة.
وبين تقري��ر للمفوضية الس��امية لألمم المتحدة 
لش��ؤون الالجئين، صدر األسبوع الماضي، أن أكثر من 

260 ش��خصًا لقي حتفه��م أو ُأبلِغ ع��ن فقدانهم أثناء 
محاولتهم عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا على مدى 
األيام العشرة الماضية، ونقل عن الناجين إفادتهم عن 
أح��داث مفجعة من الغرق الجماع��ي، واالختناق، وطعن 

متعدد مشتبه به. 
وقال الالجئون والمهاج��رون الذين جرى إنقاذهم 
للمفوضية بأنّهم س��ّلموا جميع مدّخراتهم للمهربين 
من أجل السفر في قوارب صغيرة ومكتظة وغير صالحة 
لإلبحار، متراصين في بضع أمتار من دون طعام أو مياه 

أو سترات للنجاة.
وقد تس��تغرق مثل هذه الرحالت بين يوم وأربعة 
أيام، وفق حالة الطق��س، والبحر والمركب، وفي حاالت 
عدة، علق األش��خاص ألكثر من أس��بوعين قبل أن يتم 
إنقاذهم، بسبب تس��فيرهم بمراكب غير مجهزة لمثل 

هذه الرحالت.
وبه��ذا الع��دد ترتف��ع الحصيل��ة المروع��ة لعدد 
الوفي��ات إل��ى حوالي 800 وف��اة في البحر ه��ذا العام، 
مقارنة مع 600 حالة ف��ي العام 2013، و500 حالة في 
الع��ام 2012، ما دعا المعنيين م��ن مفوضية الالجئين 
ومنظم��ات حقوق اإلنس��ان والعفو الدولي��ة إلى إطالق 
الدعوات للدول األوروبية لوض��ع خطة وتدابير لتفادي 
مثل هذه المآس��ي، وحماي��ة الفارين من ال��دول التي 
تش��هد اضطراب��ات وحروب،وتعزي��ز عملي��ات اإلنقاذ، 
وتوفي��ر إمكانية الوصول الس��ريع إلى إج��راءات اللجوء 
لمن ه��م بحاجة إلى حماية، وإيج��اد البدائل القانونية 

للعبور الخطر في البحر.
الالجئ��ون الس��وريون ال��ذي يواجه��ون حم��الت 
اس��تفزازية في الدول المجاورة، منها لحمالت انتخابية، 
ومنه��ا ألغراض سياس��ية، ومنه��ا ألغ��راض ابتزازية، 
يجازف��ون بحياتهم لتغيير واقعهم المزري، الذي وجدوا 
أنفس��هم فيه، هربًا من الموت المحت��م نتيجة القصف 
الهمجي والتدمير الش��امل الذي ط��ال مدنهم، وتخلي 

المجتمع الدولي عن مسؤولياته اتجاههم.
هل اس��توت الحي��اة مع الم��وت لدى الس��وريين 
ليجازفوا بحياتهم وحياة أطفالهم في عرض البحر الذي 
ابتلع المئات منهم حتى اآلن؟ وهل تستحق الهجرة إلى 

بالد تغلق حدودها في وجوههم كل هذا الثمن؟.

الجئون سوريون في جرود عرسال اللبنانية تموز 2014

نزيف اللجوء 
وجتار الب�شر
  زليخة سالم


