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العنقودي من النظام اإىل داع�ش

ورفاقه!! دروي�ش  مازن  عن  اأفرجوا  واإن�سانية:  حقوقية  منظمة   79

سوريتنا – زليخة سالم
في سللابقةٍ جديدة نحو تطور السللاح في يد 
تنظيللم داعللش، نشللرت هيومن رايتللس ووتش 
تقريرًا األسللبوع الماضي، يؤكد اسللتخدام تنظيم 
داعللش للذخائللر العنقودية في 12 تمللوز و24 آب 
أثنللاء القتال حللول بلدة عين عللرب »كوباني« في 
محافظة حلللب، والخاضعة لسلليطرة قوات كردية 
من وحدات حماية الشللعب األبوجية »وذلك استنادّا 
إلللى تقارير مللن مسللؤولين محليين أكللراد وأدلة 

مستمدة من صورة فوتوغرافية«. 
ونقل التقرير على لسان أحد كبار المسؤولين 
األكراد في كوبانللي أن »أربعة من مقاتلي وحدات 
حماية اشللعب وطفًا في الحادية عشللر قتلوا في 
الهجمتين اللتين تسببتا أيضًا في جرح طفل آخر«. 
وبحسللب اعتقللاد المنظمة تعتبر هللذه الحالة 
هللي األولى المسللجلة السللتخدام تنظيللم داعش 
بشكل معروف للذخائر العنقودية، منوهًة إلى أنها 
ال تعرف كيف استحوذت داعش على هذه الذخائر. 
في هذا الصدد قال سللتيف غوس مدير قسم 
األسلحة ورئيس ائتاف الذخائر العنقودية إن »أي 
اسللتخدام للذخائر العنقودية جديللر باإلدانة، لكن 
الللرد األمثل هللو انضمام كافة األمللم إلى اتفاقية 
حظللر تلك األسلللحة والعمللل الجماعللي لتخليص 

العالم منها«
ورغللم اإلدانللات الدولية واسللعة النطاق فقد 
سللبق لقوات الحكومة السورية اسللتخدام الذخائر 
العنقوديللة منللذ حزيللران 2012، وكان آخر أمثلة 
اسللتخدامه للذخائر العنقودية الملقاة جوًا هجومًا 
فللي 21 آب علللى بلللدة منبللج في محافظللة حلب، 
الخاضعللة لسلليطرة داعش منللذ بداية العللام، ما 
أدى إلى مقتل سللتة مدنييللن على األقل وجرح 40 

آخرين، بحسب منظمة محلية. 
حيث اسللتخدمت قوات الحكومة السورية ما ال 

يقل عن 249 ذخيرة عنقودية منذ منتصف 2012 
في عدة مواقع داخل 10 محافظات سورية، استنادًا 
إلللى أدلللة مسللتمدة مللن مقاطللع فيديللو وأفام، 
وشللهادات شللهود، وأبحاث أجرتها هيومن رايتس 
ووتللش وغيرها، واألرجللح أن يزيد العللدد الفعلي 
عللن هللذا حيث أنه لللم يتم تسللجيل كافللة وقائع 

االستخدام. 
1600 شللخص بيللن العنقللودي وقذائللف لم 

تنفجر!!
بالرغللم مللن قللرار الجمعيللة العامللة لألمللم 
المتحدة عام 2013 والذي أدان اسللتخدام الحكومة 
السللورية للقنابل العنقودية، إال أن أحدث التقارير 
الصادرة يوم األربعاء الفائت من قبل جماعة دولية 
معنيللة بمكافحللة اسللتخدام الذخائللر العنقودية، 
أكدت سللقوط ما يقارب 1600 شللخص في سوريا 
خال العامين الماضيين ضحية القنابل العنقودية 
والذخائللر التللي لللم تنفجللر، مؤكللدًة أن %97 من 

الضحايللا هللم مللن المدنييللن وهي أعلى نسللبة 
مسجلة على اإلطاق. 

وفللي هللذا الصللدد يقللول ميجان بللورك من 
مشللروع شللبكة سلليرفايفو أنه »مللن المحزن أن 
تشهد سوريا العام الماضي سقوط ضحايا ومعاناة 
مدنيين من الذخائر العنقودية أكثر من اي وقت أو 

أي مكان آخر من بدأت الجماعة الرصد« 
وأضاف بورك بأن: »أكثر من 1400 دولة نددت 
باسللتخدام سللوريا للذخائر العنقوديللة في بيانات 
وقرارات، بينها 51 دولة لم تنضم لاتفاقية بعد«. 
والجديللر ذكره بأن مللن بين هذه الللدول الواليات 

المتحدة األمريكية وروسيا والصين. 
ويأتللي هللذا التقريللر قبيللل عقللد االجتمللاع 
الخامللس للللدول الموقعة علللى االتفاقيللة والذي 
سيبدأ أعماله في سان خوسيه في كوستاريكا في 

الثاني من شهر أيلول القادم. 

أسلحة روسية وألمانية اغتنمتها »داعش« من الفرقة 17

سوريتنا  – لمى علوان
مللع اقتراب الموعد المتوقللع إلصدار الحكم 
القضائي في حق كل من مازن درويش وهاني 
الزيتانللي وحسللين غريللر، طالبللت 79 منظمة 
حقوقيللة وإنسللانية ومدنيللة محليللة وعربيللة 
وعالمية الحكومة السورية باإلفراج فورًا ودون 

قيد أو شرط عنهم. 
حيث أشار بيان المنظمات المنشور على موقع 
هيومن رايتس ووتللش الجمعة، أنه من المتوقع 
أن تصدر محكمة قضايا اإلرهاب السورية حكمها 
في 24 أيلول الحالللي في محاكمة مازن وزميليه 

بتهمة "الترويج لألعمال اإلرهابية". 
وفللي هللذا الصللدد قللال المتحللدث باسللم 
المنظمللات: "ال تعللدو مُحاكمللة مللازن درويش 
وزمائه مجرد كونها مُحاكمة صورية، وإجهاضًا 
صارخللًا للعدالللة. ويجللب إطللاق سللراح هؤالء 
المدافعين عن حقوق اإلنسان فورًا"، حيث علمت 
المنظمللات من مصدٍر مراقب عللن كثب، احتمال 
إصللدار الحكم في القضية عند االسللتئناف، بعد 
التأجيل عدة مرات إلخفاق قوات األمن في توفير 

المعلومات التي طلبتها المحكمة. 
المعتقليللن  بعللض  شللهادات  وبحسللب 
السللابقين الذيللن احتجللزوا إلللى جللوار مللازن 

درويللش وزماءه فقد تعرض هللؤالء للتعذيب 
علللى يد قللوات األمللن وغيره من ضروب سللوء 
المعاملة، وهو أمر لللم يتم إجراء تحقيق حوله 
حتللى اآلن، بالرغم من أن هذه التقارير موثوق 

بصحتها. 
وضمن هللذا السللياق، قال أحللد المحامين 
المدافعيللن عن المحتجزين السياسلليين والذي 
يقوم برصد عملية تنفيذ العفو بوجود عدد من 
الحاالت المسللتفيدة من العفللو قانونيًا إالى أن 
القضاة قاموا بإعللادة ملفاتهم إلى النائب العام 

مللرة أخللرى، مرفقة بطلللب من أجل إسللتبدال 
االتهامللات الموجهللة إليهللم بأخرى ال يشللملها 

العفو. 
مللا دفللع المنظمات إلللى تأكيدهللا ضرورة 
التزام قاضي محكمة قضايا اإلرهاب المشللرف 
على محاكمة الرجال الثاثللة بالعفو، واالمتناع 
عن إرسللال قضيتهم إلى النائللب العام لتوجيه 
اتهامللات جديللدة، بل وإطللاق سللراحهم على 
الفور، وهو ما أكدته عليه أيضًا مجموعة العمل 

األممية المعنية باالحتجاز التعسفي. 
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احل�سكة: اآلف الأ�سر يف املدينة بال ماأوى
ونزوح اأكرث من 60 األف مدين 

الحسكة - عدنان أبو كنان 
أدت العمليللات العسللكرية التي تقللوم بها 
قللوات النظللام، وبعض المليشلليات المسلللحة 
المتحالفللة معه القتحام حي غويران، إلى نزوح 
أكثللر من 60 ألللف مدني مللن الحي، فللي أكبر 
عملية نزوح جماعي تشللهدها مدينة الحسللكة 
منللذ انللدالع الثورة السللورية ومنللذ تحرير حي 

غويران قبل عامين. 
»أبو علي« الذي يسكن في منزل مؤلف من 
غرفتيللن، يفترش منزله والباحة الصغيرة التي 
يطل عليهللا المنزل اكثر من 40 فردا من اسللر 
اشللقائه، الذين فروا من القصف الذي يتعرض 
للله حيهللم، لللم تكللن المللرة االولى التللي يلجأ 
اشللقاء« ابو علي » اليه، بل هللي المرة الثالثة، 
فمنذ ما يقرب الشللهر، وهذه حال االف االسر ما 
ان تعللود إلى منازلها حتى تللأوي إلى ركن بعيد 

تلأمن على ارواحها. 
وتوجلله غالبيللة النازحين من حللي غويران 
إلللى احياء مدينللة الحسللكة  كأحياء:)النشللوة، 
الليليللة، وحللي الزهللور( أو إلللى  ريللف تل تمر 
الجنوبللي كما  توجه البعض منهم  إلى مدينتي 
الشللدادة والقامشلللي لوجود أقارب لهم .  بينما 
كانت الحدائق واالرصفة والطرقات ماذ المئات 
مللن الفاريللن مللن القصللف الجللوي والمدفعي 

العنيف للحي. 
 يقول أبو أسامة: »بالكاد تمكنا من الخروج 
مللن المنللزل، بعد ان سللقطت قذيفللة مدفعية 
على منزل جارنا، وعشرات القذائف االخرى في 
محيط منزلنا، حتى ما يمكن ان يستر اجسادنا، 

لم نتمكن من جلبه معنا«.
يصللف أبو أسللامة ليلللة النللزوح بالعصيبة 
»خاصللة صللراخ االطفللال وصيحللات النسللاء، 
والخللوف من المجهول الذي ينتظرنا، ..مشللاعر 
مختلفللة احسسللنا بها، لللم تكن ليلللة عصيبة 

فقط كانت جحيمًا«. 
يعاني حي »غويران« الحاضن األول للثورة 

في مدينة الحسكة، حصارا خانقا، منذ أكثر من 
سللنتين، حيث تحاصره حواجللز النظام من كل 
الجهات. ويتحصن فيه منللذ تحريره بضع مئات 

من المقاتلين جميعهم من أبناء الحي.
وفي االسابيع االخيرة شللنت قوات النظام، 
مدعومة بعناصر جيش الدفاع الوطني، وقوات 
اللللypg، التابعة للللل pyd، الحليف االبرز للنظام 
محافظللة  وتحديللدا  الشللرقية  المنطقللة  فللي 
الحسللكة، شللنت هجومللا عنيفللا علللى الحللي 
الذي يقطنلله قرابة 70 الف نسللمة من العرب، 
واسللتهدفت الحي بقصللف مدفعي  مللن اللواء 
121 فللي جبللل كوكللب شللرق الحسللكة ، كما 
نفذ  طيللران النظام الحربي عللدة غارات جوية 
اسللتهدفت معظمها منازل المدنيين، باإلضافة 
إلى تعللرض االهالي المدنيين لعشللرات حاالت 
القنللص راح ضحية  نحو 50  شللهيد مدني منذ 

بداية العميات العسكرية. 
»أبللو خالللد« وزوجتلله وأحللد أوالده، صورة 
أخللرى لأللللم، حيث لللم يسللعفهم الوقت ألخذ 
مللا جللاؤوا ألجله، دخلللوا الحي بعللد يومين من 
القصللف ألخذ بعللض االحتياجات مللن المنزل، 

سقطت عليهم قذيفة مدفعية، لقوا مصرعهم 
على اثرها، دون ان يفلحوا في الهرب من الموت 

المتربص بهم في كل زاوية من زوايا الحي. 
ظروف إنسللانية صعبللة يعانيهللا االف من 
نزحوا عن منازلهم، تبللدأ بصعوبة العثور على 
مكان لإلقامة، في وقللت اصدرت وحدات حماية 
الشللعب الكردية التابعة لحللزب الل pyd، تعميما 
علللى اصحاب المنازل والمكاتب العقارية، بعدم 
السماح لهذه الجهات تأجير او ايواء اي عائلة من 
اهالي الحي، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة. 
جديللر بالذكللر ان حللي »غويللران« مدخل 
الحسللكة الجنوبللي، يبلغ عدد سللاكنيه نحو 70 
الف نسللمة، شللهد هللذا الحللي هذا العللام عدة 
محللاوالت اقتحام من قللوات النظللام، وتعرض 
فللي عدة مناسللبات للقصف المدفعللي من قبل 
النظللام، اودى بحيللاة العشللرات بينهللم اطفال 
ونسللاء وجلهللم مللن المدنييللن، فللي محاولللة 
مللن قللوات النظام لبسللط سلليطرته على اخر 
معاقللل الثورة في مدينة الحسللكة بعد ان قطع 
االتصاالت والمياه والكهرباء والطعام عن الحي. 

 4 مليون �سوري يح�سلون على ح�س�ش غذائية خالل اآب 
سوريتنا | رقية سمسم 

تلقللى 4.1 مليللون شللخص في سللوريا 
حصصًا غذائية في شللهر آب المنصرم، وهو 
رقم قياسللي منذ بدء األحداث، وهذا بحسب 
مهند هادي المدير القطري لبرنامج األغذية 

العالمي. 
وأضاف هادي في بيان للبرنامج نُشِللرَ 
الثاثللاء: إن برنامج األغذيللة يصل إلى عدد 
أكبللر مللن الناس كل يللوم لنقل مسللاعدات 
أغذية يحتاجونها بشللدة، وكثير منهم كانوا 
جياعللًا طوال شللهور، وذلك بعللد عبور عدد 
أكبر مللن القوافل لخطوط القتللال والحدود 

السورية مع تركيا واألردن. 
ووكاالت  البرنامللج  أن  البيللان  فللي  وجللاء 
شللريكة تمكنوا خال األسللابيع الستة الماضية 
من عبور خطللوط القتال للوصول إلى أكثر من 
580 ألفا وهو ما يزيد أربع مرات عن العدد الذي 

أمكن الوصول إليه سابقًا. 

وأوضح البرنامج في بيانه أن خمس قوافل 
عبللرت الحدود من معبر باب السللام في تركيا 
ومعبر الرمثاء مللن األردن منذ 25 تموز، حملت 
حصللص غللذاء تشللمل األرز والعللدس والزيت 
والمعكرونللة والبرغللل وأغذيللة معلبة وطحين 
القمللح والفللول والملح والسللكر لمللا يصل إلى 

69500 شخص في مناطق يصعب الوصول 
لها فللي محافظات حلللب وإدلللب والقنيطرة 

ودرعا. 
وأضللاف: » لقللد سللاعد تسللهيل دخول 
المسللاعدات اإلنسللانية فللي رفللع عللدد من 
يحصلللون علللى حصللص طعللام مقارنللة 
بعددهللم فللي تمللوز العللام الماضللي الذي 
كان 3.7 مليون شللخص، لكللن البرنامج لم 
يحقق قط الرقم الشللهري المستهدف لعدد 
السوريين الذين يقوم بإطعامهم وهو 4.25 
مليون شخص في آب، أي نحو خمس سكان 
سللورية قبل الحرب، مؤكدًا أنلله بحاجة إلى 
35 مليون دوالر أسبوعيا لتغطية االحتياجات 
الغذائيللة للسللوريين المتضرريللن مللن الحرب 
ومنهم ثاثة مايين الجيء في الدول المجاورة. 
وكان مجلس األمن سمح في تموز الماضي 
بإدخللال المسللاعدات الدولية من أربعللة معابر 

حدودية دون موافقة الحكومة. 

الجئون في إحدى مدارس الحسكة | شباط 2014
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سوريتنا | حسن صالح
يدخللل السللوري عبللاب البحر، نافضللًا عنه 
الذل والتشللرد الذي عاشلله في دول الجوار، في 
رحلللةٍ يكتنفهللا الغمللوض. يدفللع بحياته نحو 
الخطر في قارب تهريٍب مهترئ عّله يجد قيمته 
اإلنسللانية في الضفة الثانية من العالم، بثمٍن 
باهظٍ جللدًا قد يكون هو الحيللاة عينها، لتصل 
تقديللرات أعداد ضحايا التهريب بحسللب بعض 
المصادر إلى 500 شللخص لقللوا حتفهم قبالة 
السواحل األوروبية مطلع عام 2014، وهو عدد 

قابل لارتفاع. 
في هللذا الصعيللد قالللت ميليسللا فليمنغ، 
كبيللرة المتحدثين باسللم المفوضية السللامية 
لشللؤون الاجئين: "سُللجلت في األيللام القليلة 
الماضيللة أكبر حصيلللة من الوفيللات في البحر 
المتوسللط لهذا العام بين العابريللن إلى أوروبا 
بنحو غير نظامي، بعد انقاب ثاثة زوارق على 

األقل أو غرقها". 
ممللن  الكثيللر  أن  إلللى  فليمنللغ  وأشللارت 

يخاطللرون بحياتهللم فللي البحر للوصللول إلى 
أوروبللا هم مللن الهاربيللن من الحللرب والعنف 
واالضطهللاد، مطالبللًة "بتحللرك أوروبي عاجل 
ومنسللق" حيال هذا "الوضع المأساوي"، تتخلله 
عمليللات بحللث وإنقللاذ معللززة في المتوسللط، 

وذلك مع تزايد أعدد المهاجرين غير الشرعيين، 
والسللوريين  األريتيرييللن  مللن  ومعظمهللم 
والصوماليين، الفتًة النظر إلى ضرورة "اعتماد 
إجراءات تسللمح بالتعرف على الجثث المنتشلللة 
من البحللر لتوفيللر معلومات سللريعة وواضحة 
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الهاربون بحرًا بني الغرق والحتجاز والعنف

»تداعيات احلرب« .. احلكاية كما يراها الأطباء

الاجئين لتهريب  مركبًا  يعترض  اإليطالي  السواحل  خفر 

سوريتنا – سمر فرحان
هو »يللوم« فللي حياة الحللرب الدائللرة في 
سوريا منذ ثاث سنوات، »يوم« لكن هذه المرة 
بعيللون العاملين في المجللال الطبي والمرضى 
والاجئين، في فيلللم أطقلته منظمة أطباء با 

حدود تحت عنوان »تداعيات الحرب«. 
األحللداث  قسللوة  الفيلللم  هللذا  ويكشللف 
الدامية الجارية في سللوريا، والكللم الهائل من 
االحتياجللات الطبيللة الواجب تلبيتهللا كل لحظة 

وفي مواقع مختلفة. 
وعللن الفيلللم تقللول الدكتللورة جللوان ليو 
الرئيسللة الدوليللة للمنظمللة: »الحللرب طاحنة 
لدرجللة أنلله مللن السللهل نسلليان وقعهللا على 
السللوريين كأفللراد، وخللال عملي هنللاك في 
نهايللة العللام المنصرم، رأيللت أطفللااًل أصيبوا 
بجروح من جللراء التفجيرات، وآخرون عانوا من 
أمللراض يمكن الوقاية منهللا، وعائات من دون 
مأوى الئق، ونساء لم يستطعن إنجاب أطفالهن 
في بيئة آمنة، بشللكل عام، نشعر كلنا بنقص 
فللي اإلنسللانية عندمللا نتحدث عن سللورية، إذ 

نتناول عادة األرقام«
وفللي تقريرها المنشللور حول المشللروع، 
تشللير المنظمللة إلللى أن الفيلللم يبللرز الوقللع 
الشللخصي للحللرب القاسللية والعنيفللة، حيللث 
تقوم مجموعللة من األفام القصيرة والمقاالت 
المصللورة مللع تقريللر سللردي بنقللل األبعللاد 
الشللخصية لألحداث كمللا يعيشللها المرضى م 
الاجئين السللوريين، وأفللراد الفريللق المعالج 
لهم التابللع للمنظمة، ويؤكد التقرير اسللتحالة 
توثيللق هذه الصور داخل سللوريا جللراء انعدام 

األمن فيها. 
وإلنتاج هللذا العمل تعاونللت منظمة أطباء 
با حدود مع مصورين فوتوغرافيين ومصوري 
فيديللو حائزين على جوائللز عالمية، من بينهم 
كايللت بروكللز ويللوري كوزيريف ومويسلليس 
سللامان ودانيل إتير وتون كوين. ليقوموا نهاية 

العللام الفائللت بزيللارة عيللادات ومستشللفيات 
المنظمة في أماكن إقامللة الاجئين في دوميز 
العراقيللة، وسللهل البقللاع اللبنانللي، والرمثللة 
ظللروف  توثيللق  بهللدف  األردن،  فللي  وعمللان 
العيللش، ليتم إنجللاز العمل في يللوٍم واحد من 
التصويللر، حيللث يقوم كل موقللع بمنح لمحاتٍ 
حللول التحديللات والعوائق والهواجللس اليومية 
التي تواجه الاجئين السللوريين، لتسللمح هذه 

الحكايات باالطاع على الواقع داخل سوريا. 
وفي هذا الصدد يشللير مويسيس سامان، 
مصور وكالة ماغنوم، الذي عمل على المشروع 
فللي لبنان إلى أن »ما تم التقاطه في يوم واحد 
ليللس إال عينة بسلليطة عللن الثمن اإلنسللاني 
المتنامللي للحللرب السللورية، وفي يللوم واحد، 
يمكنك لمس العذاب الهائل الذي تسببه الحرب، 
من دون أن يغيب عن بالك أنه ليس سللوى يوم 
واحد في حرب تدور منذ أكثر من ثاث سللنوات، 

دون أية خاتمة لها في المدى المنظور«. 
ومللن الجديللر بالذكر أن منظمللة أطباء با 
حللدود بللدأت بمزاولة العمللل في سللوريا بعيد 
اندالع الحرب، لتدعم بدايًة المرافق الطبية من 
خال التبرع بالمواد واألدوية، لتطلق من بعدها 
مرافقهللا الخاصللة حيثما أمكن، كما سللعت إلى 
الحصول على موافقة من الحكومة في دمشق 

لتسللهيل العمللل فللي دمشللق، دون أن تفلللح 
بذلللك، فأنشللأت فرقهللا الصحية مشللاريع في 
المناطللق الخاضعة للمعارضة، وبشللكل خاص 
في المناطق الحدودية الشللمالية للباد، إضافًة 
إلى إطللاق المنظمللة لبرامج طبية وإنسللانية 
واسعة النطاق لاجئين السللوريين في البلدان 

المجاورة. 
وبالرغللم من أن »تداعيات الحرب« كان من 
المفترض أن ينطلللق في كانون الثاني 2014، 
إال أن تأجيللل األمللر أتللى بعللد احتجللاز أعضاء 
مللن فريللق المنظمللة الطبللي من قبللل إحدى 
المجموعات المسلللحة في الشمال يوم 2 كانون 
الثانللي، ليتم إطاق سللراح ثاث من أفراده في 
الرابع من نيسان، وإطاق سراح من تبقى يوم 

14 أيار الفائت. 
وعللن هللذا األمللر أكللدت  الدكتللورة ليللو: 
»يكمن التحدي األساسللي في سوريا في توفير 
المسللاعدات اآلمنة من دون تعريللض فرقنا أو 
مرضانللا إلللى مخاطللر داهمللة، والحقيقة هي 
أننللا ال نسللتطيع الوصول إلى أغلللب المدنيين، 
فنسعى إلى تقديم الرعاية إلى المرضى الذين 
هللم في أمللس الحاجللة إليها والذين نسللتطيع 

الوصول إليهم«. 

مشهد من الفيلم
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تجنللب العائات معاناة إضافيللة"، باإلضافة إلى 
توفير الدعم النفسي للناجين من هذه المآسي 
فللور إنزالهللم، باألخص ممن فقللدوا عائاتهم 

وأصدقائهم. 
وفي جانٍب متصل، نشللرت مجموعة العمل 
من أجل فلسللطينيي سوريا  إفادة أحد الاجئين 
إحللدى  متللى  علللى  كان  الللذي  الفلسللطينيين 
القوارب المطاطية، بأن خفر السواحل اليونانية 
قامت باعتراضهم بالقرب من جزيرة سللاموس 
اليونانية، حيث أجبر المهاجرين الفلسللطينيين 
والسللوريين الذيللن كانللوا علللى متللن القللارب 
بالصعللود إلى قارب للخفر حيللث انهالوا عليهم 
بالضرب والشتائم، سللالبين منهم ما يمتلكونه 
من مللال وأجهزة اتصال، طالبيللن منهم العودة 

إلى تركيا على متن القارب عينه. 
السلللطات  بللأن  المجموعللة  ذكللرت  كمللا 
اليونانية باتت تتعامل بطريقة غير إنسانية مع 
الاجئين الذيللن يقصدون أراضيها بغية الهجرة 
إلى الللدول األوربية، ففي يوم 11 / 12 / 2013 
تسللبب عناصر حرس السللواحل اليونانية بوفاة 
كل من الطفللل عبد الرحمن السللعدي ووالدته 
مها السللعدي وذلك إثر غللرق المركب الذي كان 
يقلهللم، ووفق شللهادة أحد الناجيللن من حادثة 
الغللرق أن عناصللر حللرس السللواحل اليونانية 
قامت بسحبهم وإعادتهم إلى المياه التركية مما 

تسب بغرق األم وطفلها. 
في حين  اعتقلت تلك السلطات"108" الجئًا 
فلسللطينيًا بينهم "25" طفًا و"36" امرأة وعدد 
من الجرحى يوم 20 / 8 / 2014 أثناء محاولتهم 
السللفر إلى إحدى الدول األوروبية عبر مطارها 
بتهمة الهجرة غير الشرعية، وقامت باحتجازهم 
في جزيرة "سلليمي" اليونانية، لتطلق سراحهم 
بعد تدخللل عدد مللن منظمات حقوق اإلنسللان 

والمؤسسات الدولية. 
فيما سُجلت حاالت مشابهة قبل عدة أسابيع 
حيث ذكر أحد المهاجرين أن السلللطات اليونانية 
سللحبت مركبهم في البحللر وتركتهم في المياه 
االقليميللة التركية ليتللم إنقاذهم من قبل خفر 

السواحل التركية. 
فللي هللذا الصعيللد أعلن اثنللا عشللر الجئًا 
بينهم سللوري وخمسللة فلسللطينيين سوريين 
وعراقللي إضرابًا عن الطعام في مالطا، احتجاجًا 
علللى المعاملة غير اإلنسللانية التي تعرضوا لها 
مللن قبل السلللطات، وتنديللدًا بوضعهللم داخل 
إلللى  المغلقللة، مطالبيللن بنقلهللم  المخيمللات 
المخيمات المفتوحة وإيقاف كافة أشكال التهديد 
والعنف ضدهم، وكان عللدد من المحتجزين قد 
أطلقوا قبل عدة أيام نداء استغاثة بعد أن قامت 
السلللطات المالطيللة باالعتللداء عليهم بالضرب 
المبرح وذلك بغية انتزاع بصمة الاجئين قسرًا. 
مللن جانللب آخللر أوردت لمجموعللة العمللل 
من أجل فلسللطينيي سللورية مناشدات من 80 
الجئللًا فلسللطينيًا سللوريًا وسللوريين معتقلين 
فللي االسللكندرية بحجللة محاولللة الهجللرة غير 
الشللرعية، حيث اعتقلهم األمللن المصري أثناء 
محاولتهم التوجلله إلى إيطاليا، وتللم اقتيادهم 
إلى أحد أقسام الشرطة في مدينة اإلسكندرية، 
واحتجازهم فيه بظروف غير إنسانية، مطالبين 
باإلفللراج عنهللم ألنهللم جللاؤوا إلى مصللر طلبًا 

لألمن واألمان ال لاعتقال واإلذالل. 
ويذكللر أن السلللطات المصريللة كانللت قد 
اعتقلللت فللي الفتللرات السللابقة العشللرات من 
بحجللة  والسللوريين  الفلسللطينيين  الاجئيللن 
محاولتهم الهجرة غير الشللرعية بالمراكب التي 

تنطلق من الشواطئ المصرية إلى أوروبا. 

دمشق – فؤاد األحمر
بللدأ العمل في مدرسللة الحياة في شللهر تشللرين الثاني من العللام 2013، في ظل حصار 

مطبق على كل من حيي القابون وبرزة، لم يتجاوز عدد الطاب في ذلك الوقت المئة طالب. 
اليوم كادر مدرسة الحياة يقوم بتعليم أكثر من 900 طالب من صف الروضة الفئة الثالثة 

وحتى الصف الثالث الثانوي. 
كما ويقوم بدورات العطلة الصيفية أكثر من 40 مدرسللة ومدرس مختصين بتعليم أكثر 
من 900 طالب من عمر 5 سللنوات حتى عمر 18 سللنة المواد األساسللية في المنهاج السللوري 
كالرياضيللات والفيزيللاء والكيميللاء واللغللة العربيللة وكذلك اللغتيللن االنكليزية والفرنسللية، 
باإلضافة إلى دروس مادة التربية اإلسامية، ويقوم بنشاطات دائمة خاصة باألطفال كالرسم 

والرياضة وغيرها. 
وعلللى الرغم مللن صعوبة العمل المتمثلة في الوقت المحدود واختاف مسللتويات الطاب 
واألعداد الكبيرة، إال أن أكثر من 700 طالب في مدرسللة الحياة تمكنوا وخال ثاثة أشللهر )من 
شللباط وحتى شللهر نيسللان 2014( من دراسللة المنهاج السللنوي الكامل والتقدم لامتحانات 

النهائية للعام الدراسي 2013 / 2014 وتجاوزها بنجاح. 
باإلضافللة لل 500 طالب من الصف األول وحتى الصف التاسللع تقدموا لامتحانات النهائية 
في مدارس دمشق، منهم 250 طالب من الصف األول وحتى الصف الثامن تقدموا لامتحانات 

النهائية ضمن مدرسة الحياة وكانت نسب النجاح مرتفعة. 

من فتح مدر�سًة اأغلق �سجنًا
مدر�سة احلياة يف القابون
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جمل�ش الوزراء يعتمد 150 لرية �سعر �سرف الدولر يف موازنة 2015

ويجرت "حماربة الف�ساد" و"حت�سني الو�سع املعي�سي"
  دمشق - أنليل فارس

أقر ما يسللمى "مجلس الوزراء" التابع لنظام 
األسللد، مشللروع قللرار يتحدد بلله سللعر الدوالر 
األميركي الواحد بل150 ليرة سورية في الموازنة 
العامللة للدولللة للعللام المالي 2015، وجللاء قرار 
المجلس في وقت وصل فيه سللعر صرف الدوالر 
في السوق السللوداء إلى 180 ليرة، ما دفع وزارة 
الداخليللة إلللى شللن حملللة علللى الصرافين غير 
النظاميين، إضافة إلى عقد جلسللتين تدخليتين 
حملللت كل منهمللا شللريحة 20 مليللون دوالر، إال 
أن شللركات الصرافة لم تتقدم بأي طلب شللراء، 
وذلللك بالتزامللن مللع تذمللر المسللتوردين مللن 
تعقيللدات تمويللل مسللتورداتهم، فللي حين رفع 
المركزي النسبة من الحواالت المسموح لشركات 
الصرافللة االحتفاظ بها مللن %20 إلى %30، بغية 

تمويل االحتياجات التجارية. 
وكرر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، 
في جلسة "حكومتل"له األخيرة، مطالبته بمحاربة 
الفسللاد، قائللًا: "يجب بذل الجهللود للقضاء على 
الفسللاد، وتحفيز العاملين علللى العمل واإلنتاج، 
وحسللن اختيللار القيللادات اإلداريللة بعيللدًا عللن 

الواسطات والمحسوبيات والشخصنة".
وشللدد الحلقللي، على ضبط إنفاق سلليارات 
الوقللود ومخصصللات  مللن  الحكوميللة  الخدمللة 
اإلصاح ووضع سللقف لهللا، طالبا مللن الحكومة 
الجديدة تفعيل أداء الوزارات والمؤسسات التابعة 
لها، والعمل بروح الفريق الواحد وتنشيط العمل 
المؤسسللاتي، بحيث تؤدي إلى تحسين المستوى 
المعيشي والخدمي للمواطنين. وأشار إلى أهمية 
تعزيللز التشللاركية مللع المواطنين فللي المرحلة 
القادمة، واالسللتماع إلى قضاياهللم وأفكارهم، 
بما يسللاعد على تذليل العقبللات ومعالجة الكثير 

من القضايا الملحة. 
وأكللد علللى أهميللة تعزيز دعائللم االقتصاد 
الوطني والتنمية المجتمعية واإلصاح الضريبي 
وتعديللل  الصناعللي،  العللام  القطللاع  وتطويللر 
التشريعات والقوانين التي تحول الشركات العامة 
من خاسرة إلى رابحة، إلى جانب اإلصاح اإلداري 

وال سيما بعد إحداث "وزارة التنمية اإلدارية". 
وطلب الحلقللي من "وزارة التجللارة الداخلية 
جديللدة  إجللراءات  المسللتهلك"، وضللع  وحمايللة 
لضبط حركة السللوق والحد من ارتفاع األسللعار 

ومكافحللة االحتللكار وماحقللة تجللار األزمللات، 
وضمان انسياب السلع إلى السوق. وبيَن اهتمام 
الحكومللة بالقطللاع الزراعي وتحقيللق تكامليته 
مللع القطاعات األخللرى، بما يلبي "حاجة السللوق 

المحلية والتصدير"، حسب تعبيره. 
من جانبه، قال هاني وهو ناشللط سياسللي، 
إن هذه "ليست المرة األولى التي يسمع المواطن 
السللوري فيهللا بهذه الشللعارات الطنانللة، وقد ال 
نسللتطيع إحصاء عدد مرات خروج رؤساء مجلس 
الوزراء علللى الناس بهذا الكام، الذي ال يعدو أن 
يكللون أمنيات يعجزون عللن تنفيذ أي منها، ليس 
السللتحالتها، بل لعدم وجود قرار سياسي بإنهاء 
هللذه العيللوب، حيللث يقوم النظللام عليهللا، وأي 
مسللاس بها هو مسللاس بهيكليته، التللي يعتبر 

الفساد عامودها الفقري". 

اأزمات م�ستمرة.. والنظام يقف عاجزًا 
مللا زالللت األزمللات الخدميللة تتفاقللم فللي 
العاصمة دمشق، فمياه الشرب تغيب عن معظم 
أحيائها أليللام طويلة، ويُتللرك المواطنون لتجار 
األزمللة، حيث وصل سللعر برميل الميللاه إلى ألف 
ليللرة، فللي حيللن تعرضت عللدة مناطللق لحاالت 

تسمم بسبب المياه الملوثة. 
وتعللددت األسللباب التللي قدمتهللا مؤسسللة 
الميللاه لهللذا النقللص، بادئللة بالجفللاف ونقص 
الكهربللاء والوقللود لمحطات ضخ الميللاه، إضافة 
إلى استخدام المواطنين مضخة مياه "الحرامي"، 
محذرين من سلللبياتها على الشبكة، إضافة إلى 

سحب الترسبات والمياه الملوثة. 
كما مللازال وضع الكهرباء في تدهور يومي، 
حيث تزداد سللاعات التقنين بشللكل مستمر، في 
ظل عدم انتظام سللاعات التقنيللن في كثير من 
األحيللاء، بينما تظهر كل الحلللول الفردية عاجزة 
عللن إنهاء مشللكلة المواطللن مع الكهربللاء، من 

تعطل أعمالهم إلى فساد أطعمتهم. 
وفللي سللياق ذي صلللة، فشلللت المحافظللة 
ومؤسسللة المحروقات في توفير مللادة المازوت، 
الذي وصل سعر اللتر منه إلى 150 ليرة، في حين 
تكتللظ محطات الوقللود بالسلليارات، التي تنتظر 
لسللاعات حتللى تحصل علللى 30 لتللرا، علما بأن 
الجهتيللن الحكوميتين المذكورتيللن أصدرتا عدة 

قللرارات، قالتا إنها تصب في معالجة هذه األزمة، 
منهللا منللع بيللع المللازوت بالعبوات الباسللتيكية 
"البدونات"، إضافة إلى نشر أكثر من 30 صهريجًا 
في أنحاء دمشق لتزويد وسائل النقل بالمازوت، 
كذلك قيل إن هناك صهاريج ستوزع على األحياء 
بمعدل 20 لترا للمواطن يوميًا إذا أراد، وإلى اآلن 
لم يلحظ المواطنون أي تحسن على توفر المادة 

أو انخفاض سعرها. 

مركز لت�سنيع الأطراف ال�سناعية يف حلب
في مقابل كل هللذا، أعلن محافظ حلب، أنه 
يجري العمل مع "اللجنة الدولية للصليب األحمر" 
بالمحافظللة، إلنشللاء مركللز لتصنيللع األطللراف 

الصناعية في حلب. 
وأوضللح المحافللظ، في تصريللح صحفي أن 
إقامة المركز يسللاعد الذين فقدوا أحد أطرافهم 
بسللبب الظروف الراهنة علللى مواصلة حياتهم، 
الفتًا إلللى أن المحافظة مسللتعدة لتقديم كل ما 
يلللزم من دعم، لتجهيللز وافتتاح المركز بأسللرع 

وقت ممكن. 
ومن جانبه، قال مساعد مدير مكتب "اللجنة 
الدولية للصليب األحمللر" في حلب غاندي الزين، 
إن العامليللن في المركز سلليكونون مللن الكوادر 

السورية بعد تأهيلهم وتدريبهم. 
واعتبر ناشللطون أن خبر افتتللاح المركز هو 
خبللر محزن، ألنه جاء تلبيللة لاحتياجات الكبيرة، 
ألطللراف صناعيللة علها تسللاعد الضحايللا الذيت 

باتوا كثيرين، على إكمال حياتهم. 
وأوضحوا أنه "ال يوجد إلى اليوم أرقام دقيقة 
عن عللدد اإلعاقات التي تسللببت بهللا المواجهات 

العسكرية، إال أنها تقدر بمئات آالف اإلصابات". 
ولفتوا إلى أن "هناك مشكلة ستواجه الدولة 
السللورية بعد انتهاء األزمة، هي وجود مجموعة 
كبيرة من السللوريين المعاقين جسديًا، يحملون 
فللي داخلهللم الكثير مللن المشللكات النفسللية 
االجتماعية، التي بدأت تهدد النسلليج االجتماعي 
السللوري، مللا يسللتدعي تنبه الشللعب السللوري 
وإسراع الخطوات على طريق حل الصراع الدموي 
الدائر على األرض، يرافقه مشللروع وطني يردم 
هذه الشللقوق بين مكونات الشعب السوري، عله 

يزيل الندوب الناتجة عن الصراع الدموي".

حكومة النظام في دمشق | سانا
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امل�ساجد يف مناطق تنظيم "الدولة الإ�سالمية"
ا�ستثمار اإعالمي ومركز دعوي

  الرقة - ناصر المحمود

خرجللت المظاهللرات في سللوريا عللام 2011 
تهتللف بإسللقاط النظام مللن المسللاجد، فقد كان 
المسللجد المللكان الوحيد الذي يسللمح للسللوريين 
االجتمللاع فيلله، فللي ظل حكللم قمعي اسللتبدادي 
يمنع ويعاقب اجتماع أكثر من اثنين بشللكل دوري 
منتظللم، وأدرك تنظيللم الدولة اإلسللامية أهمية 
المساجد في حياة السللوريين، ووعى أهميتها منذ 
اللحظللة األولى لوجوده في سللوريا، وال سلليما أنه 
يعتمد علللى اإليديولوجيا الدينية فللي قيام كيانه 
المفتللرَض، فاسللتخدم تنظيللم الدولة المسللجد 
وسلليلة لنشللر فكره وحشللد مؤيديه، وبناء قاعدة 
شللعبية وحاضنللة اجتماعيللة، وقبللل أن يفللرض 
التنظيم سلليطرته كان أمللراؤه وخطباؤه يطلبون 
بكل أدب واحترام، إذنًا من إمام المسللجد األساسي 
بالخطابللة، وكانللوا يركللزون فللي خطبتهللم على 
العداء للنظام السللوري والغرب الكافر، ويشددون 
على قضية الوالء والبراء، وال يتطرقون للمسللائل 
الخافيللة، وللعاقة مع الفصائللل الثورية إال فيما 

ندر. 
أما وقد أحكللم التنظيم سلليطرته فقد أصبح 
التنظيللم السياسللي  المسللجد انعكاسللًا لخطللاب 
الديني، فجُل الخطب تدور حول وجوب الجهاد وفق 
رؤية التنظيم، وقتللال الكفار ومن يحكم التنظيم 
بردتهم، فالجيش الحر غللدا كافرًا على منابرهم، 
وأحرار الشللام سموهم أشرار الشللام، حتى جبهة 
النصرة لم تسلللم فاتهمت بالللردة ومواالة الكفار، 
وإذا علمنا أنه ال تخلو قرية من مسجد أدركنا حجم 
تأثير المسللاجد فللي الناس، فعبر المسللجد تمكن 
التنظيللم مللن الوصول لكل السللوريين صغيرهم 
وكبيرهللم، وليحمي تنظيم الدولة نفسلله من أي 
فكللر آخر يعترض طريقه قام بعزل أكثر من 70% 
من الخطباء الذين لم يتبنللوا خطاب التنظيم، وما 
بقي من خطبللاء وأئمة إما تبنوا خطللاب التنظيم، 
أو قامللوا بمداهنة تنظيم الدولة، وسللاروا مع خط 
السلللفية الجهاديللة التي يؤمن بهللا التنظيم، وإن 
كانوا حاولوا بعض الشيء، النأي بالنفس عن غلو 

التنظيم وتطرفه. 
ولم يقتصر اسللتثمار التنظيم للمساجد على 
الخطللب، بل صبغ المسللاجد بصبغته، ولعبت أمور 
كثيللرة في ترسلليخ هللذا »االسللتثمار«، فالتنظيم 
يمنع فتح المحال التجارية والصناعية أثناء الصاة، 
ويلزم الذين يُضبطللون بمخالفات بحضور دورات 
شرعية، وال ننسى الدروس الدينية التي توجه بما 
يخدم فكر التنظيللم، وياحظ في خطاب التنظيم 
النبللرة الخطابيللة الحللادة والدعللاء علللى أمريللكا 
وعمائهللا )األنظمللة العربيللة(، فالتنظيللم يللرى 
األنظمة العربية أنظمة كافرة مرتدة، ويركز كثيرًا 
على الخطللاب العاطفللي، ويكثر من ذكللر األمثلة 
حول الظلم الذي يتعرض له المسلمون في سوريا 
والعللراق، وهنللا يعللزف تنظيللم الدولة علللى وتر 
األوجاع واآلالم وهي كثيرة، وسللهلت الممارسللات 
الطائفيللة للنظاميللن العراقللي والسللوري عملية 
الحشللد الديني والطائفي، وصارت األرض خصبة 

لهذا الخطاب. 
عوض المسللجد عللن افتقللاد تنظيللم الدولة 
اإلسللامية للمنبر اإلعامي الرسللمي، فمن خال 
المسللجد يتم تكذيب اإلشللاعات، وعبره يتم نشللر 

البيانات والباغات ومتعلقاتها. 
وقد عمل تنظيم الدولة اإلسامية على إقامة 
الللدورات الشللرعية للذكور واإلناث في المسللاجد، 

هللذا عللدا الللدورات المقامللة لألطفال والناشللئة، 
باختصار حوَّل تنظيم الدولة المساجد لخلية نحل 
عملت على نشر فكره ودعم ممارساته واستقطاب 

المؤيدين. 
)م. ك(، وهو من قياديللي التنظيم في مدينة 
الرقة رأى أن »الدولة اإلسللامية أعادت المسللاجد 
لوظيفتها الحقيقية، فالمسجد كان في زمن النبي 
صلللى اهلل عليلله وسلللم مكانللا التخاذ القللرارات، 
ففيلله تقللام الصلوات، وتبللرم االتفاقللات، وتلقى 
الخطب والدروس، وترسللم فيه الخطط السياسية 
والعسللكرية والحياتية، ولم يكن المسجد مقتصرًا 
على األمور التعبدية، سللنقوم قريبللا بتفعيل دور 
المللرأة فللي المسللجد، فقد كانللت النسللاء تحضر 

الصلوات«. 
)ك. ن( وهللو قيللادي آخللر اعتبر كذلللك، أنهم 
أعللادوا »للمسللجد دوره المشللرق بعللد أن حولتلله 
أنظمللة الكفللر لمجللرد مللكان يجتمع النللاس فيه 
لممارسللة طقللوس العبللادة، فكنللا ننصللرف كما 
نجتمع دون فائللدة حقيقية تذكر، وتم عزل األئمة 
المنافقيللن الذيللن داهنللوا السللاطين ومللا زالوا 
يداهنونهم، فا مكان لهؤالء بعد اآلن في مسللاجد 

المسلمين«. 
بالمقابللل، )س. م(، المواطن الرقاوي المقيم 
منللذ فترة طويلة في المدينة، يقول إن »المسللجد 
مللكان لعبللادة اهلل وحللده دون سللواه، وينبغللي أال 
يصبح وسيلة وألعوبة بيد فئة معينة لنشر فكرهم 
وآرائهم، فالمسللجد لنشر اإلسللام وترسيخه في 
النفوس، والتقرب من اهلل، ولم يكن يومًا وسلليلة 
تحريض على قتل المسلمين واستباحة دمائهم«. 
وذهللب )هل. و( فللي رأيه بهذا االتجللاه، أيضا، 
قائًا: »بصراحة من يوم سيطرة التنظيم اعتكفت 
في بيتي ولم أعد أصلي في المسللجد، فلم نسمع 
مللن الخطيب سللوى كلمات مرتللد، كافللر، عميل، 
خائللن، ناهيك عن المظاهر المسلللحة التي تخيف 
الصغار قبل الكبار، نحن في منطقة يسيطر عليها 
التنظيللم، فلماذا حمل السللاح؟! لمللاذا ال يتركون 

ساحهم في المقراتّ؟!
)ج. م(، طالب في ثانويات المدينة، أكد لنا أنه 
يرى إيجابيات وسلللبيات للتنظيم في مسللألة إدارة 
المسللاجد، فمللن اإليجابيللات تحرير المسللاجد من 
الخطاب الخشللبي زمن النظللام، وتفعيل الدروس 

الدينية، أما السلللبيات فتتمثل بتبني خطاب يخدم 
فكللرًا وتوجهللًا واحدًا، ومنللع األئمة السللابقين، أو 
معظمهللم، مللن ممارسللة الخطابة، لمجللرد أنهم 
يحملون فكرًا إسللاميًا مختلفًا«، ويتابع: »كأنك يا 

زيد ما غزيت!«. 
عبللد الكريم أضللاف أن التنظيم »قللام بهدم 
الكثير من المسللاجد بحجة بنائهللا على قبر، ومنع 
الشللرك كمللا يدعللي التنظيللم حيللث هللدم كثيرا 
مللن األضرحللة في منبللج والبللاب والرقللة، وهدم 
الحسللينيات فللي الرقللة وريفهللا، ولم يمللس قبر 
السلللطان سللليمان شللاه عند جسللر قره قللوزاق، 
وقوات التنظيم تحمي الجنللود األتراك المتعاملين 
مع حلف )الناتو( في عمليات تبديل الحرس الدوري 
للقبللر، فيمللا تقتللل عناصللر الجيش الحللر الذين 

يقاتلون النظام«. 
التاجللر )أبللو أحمد( اسللتهجن من جهتلله قيام 
داعش بماحقة األئمة الذين كانوا يؤيدون الجيش 
الحللر، واعتبللر بعضهم مرتللدا ردة مغلظللة، »كما 
أنلله يضيللق على الصوفيللن وياحق شلليوخهم«، 
ويعطللف الطالللب )ع. ن( على أبو أحمللد بالقول إن 
المسللاجد اسللتمرت »منارة للتاقللي والتاقح بين 
المذاهب اإلسللامية الفكرية والثقافية المختلفة. 
المسللجد كان منبللرًا للشللعراء، )حسللان بللن ثابت 
رضي اهلل عنه( مثاال، وكان أيضا منبرًا للمؤتمرات 
والخطللب السياسللية المختلفة، ومكانًا السللتقبال 
الوفود والتفاوض معهم سللواء كانوا مسلللمين أو 
غير مسلمين )وفد نجران(، وليس للتنافر والتنابز، 
النبللي صلى اهلل عليه وسلللم تفاوض فيه مع غير 
المسلللم، فكيف يصبح منبرًا لتكفير المسلم؟ هذا 

ما لم أقبله، ولن أقبله«. 
اسللتخدمت داعللش، ذات اإليديولوجيا الدينية 
اإلسللامية المتطرفللة، المسللاجد لتكللون مراكللز 
إعامية وتعبوية لها لعسللكرة المجتمعات، وحارب 
أعللداءه مللن منابرها، وهو يمضي في اسللتقطاب 
النللاس عللن طريق اسللتخدام الخطللاب العاطفي، 
ويللزداد هذا األسلللوب كلما ازداد الضغللط الدولي 
على التنظيللم، والتلويح بالقوة ضده، والمسللاجد 
اليللوم كلهللا ترفللع راياتلله وتسللبح بفكللره الذي 
ال يناقللش، وال يقبللل المناظللرات، فيمللا الشلليوخ 
المعتدلون الذين حرموا من منابرهم، يرددون في 

سرهم: كيف لقلم أن يحاور سيفا؟!. 

بيعة للبغدادي في أحد مساجد الرقة | صفحة والية الرقة على االنترنت
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مدينة زاكية يف ريف دم�سق 

حما�سرة باأربعة حواجز وانقطاع �سبه تام للكهرباء واملياه والت�سالت
  دمشق - زليخة سالم

زاكيللة المدينللة الهادئللة الصغيللرة بريللف 
دمشللق، التللي يحكى الكثيللر عن طيللب أهلها 
وكرمهللم وتميزهللم، تعانللي اليوم كمللا باقي 
المناطللق المحاصللرة التللي يتبع معهللا النظام 
»سياسللة الجوع أو الركوع » من وضع إنسللاني 
بالغ السللوء، خاصللة وأنها تسللتضيف أكثر من 
ضعللف سللكانها، مللن األهالللي النازحيللن من 
المناطللق المجللاورة التللي تعرضللت للقصللف 

والدمار. 
حصار وتجويع ومنللع دخول المواد الغذائية 
واإلنسللانية والطبيللة، وقطع الكهربللاء والمياه 
الذيللن  المزارعيللن  واسللتهداف  واالتصللاالت، 
يحاولون الوصول إلى أراضيهم، باتت مشللاهد 
مكللررة في جميللع المناطللق المحاصللرة عقابًا 
ألهاليهللا المطالبين بالحريللة والكرامة، وعقابًا 
المناطللق  النازحيللن مللن  آخللر السللتضافتهم 
الثائللرة، ومدينة زاكية ليسللت بأفضل حااًل من 
باقللي المناطللق التي تشللهد أوضاعًا إنسللانية 

مأساوية. 
الناشللط إبراهيللم طعمللة قال لسللوريتنا 
حول الوضع اإلنسللاني في البلدة: تعاني مدينة 
زاكيللة مللن وضع إنسللاني سلليء للغايللة حيث 
تضم عللدد كبير من النازحيللن إليها من المدن 
والبلللدات المنكوبللة وخاصة البلللدات المجاورة 
في الغوطة الغربية، الذين يسللكن أغلبهم في 
الصفوف الدراسللية والمحات التجارية والبيوت 
قيد البناء )على العضم(، موضحًا أن حال أهالي 
المدينللة ليس أفضل حااًل من النازحين بسللبب 
صعوبة المعيشللة وتعطللل أعمالهللم الزراعية 
بسللبب الجفللاف من ناحيللة، ومللن ناحية أخرى 
بسللبب اسللتهدافهم من قبل الجيللش ومنعهم 
مللن الوصللول إلى حقولهللم واعتقالهللم أحيانا 
حيللث اعتقللل الجيش مللرة واحللدة قرابة ال30 
فاح كانوا يقومون بأعمالهم اليومية منذ سنة 

نصف ومازال مصيرهم مجهواًل حتى اآلن. 

وأضللاف: هنللاك نقللص حللاد فللي المللواد 
األساسللية، وصعوبللة وصللول هذه المللواد إلى 
المدينللة والحصللول عليهللا، يؤدي إلللى ارتفاع 
أسللعارها، إضافللة إلى نقللص الموارد بسللبب 

فقدان كثير من الناس فرص عملهم. 
وأشار الناشط طعمة إلى أن المدينة تعاني 
من انقطللاع التيللار الكهربائي لفتللرات طويلة 
وغالبللًا تكاد تكللون معدومة، ممللا يترتب عليه 
انقطاع المياه بسبب االعتماد على الكهرباء في 
استجرارها، إضافة إلى انقطاع شبكات االتصال 
الخلوية عند غياب الكهرباء، وتعطل االتصاالت 

األرضية في بعض األحياء منذ شهور. 
وحللول الوضللع الصحي قللال: تنتشللر في 
مراكز اإليواء )المدارس التي تحولت لمسللاكن( 
أمللراض عديدة بسللبب قلللة الميللاه والنظافة، 
وكثرة السللاكنين، وتعانللي المدينة من نقص 
فللي الكللوادر والمللواد الطبيللة وصعوبللة فللي 
تقديم العاج وخصوصللًا في حاالت الطوارئ » 

القصف«. 
ويوجد تضييق على دخول وخروج األهالي 
من المدينة، وعلى دخللول االحتياجات إليها من 
قبللل الحواجللز األربعللة الموجودة علللى طريق 
وهنللاك  المدينللة،  شللرقي  السللابعة  الفرقللة 
اسللتهداف وقصف متكرر للطريللق الغربي من 
قبللل الفللوج 137 وحاجز الديرخبيللة مما يعيق 

وصول الفاحين إلى حقولهم. 
وأكللد الناشللط طعمللة أن قللوات النظللام 
تتحكللم بدخللول مللادة الطحيللن وكافللة المواد 
اإلغاثيللة إلى المدينللة، وقد منعت منذ خمسللة 
أشللهر دخللول المسللاعدات التي كانللت تقدمها 
منظمة الهال األحمر مما حرم أكثر من 35 ألف 
نللازح من السلللل اإلغاثية، ولم يكللن هناك أي 
اسللتجابة رغم كثرة المناشدات، إلغاثة األهالي 

المحاصرين. 
وحللول الوضع التعليمي قللال: تضم مدينة 

زاكيللة اآلن أكثر من 60 ألف نسللمة، بعد نزوح 
أكثر من 35 ألف نسللمة من المناطق المجاورة، 
والوضع التعليمي في العام الماضي كان صعب 
ومحرج بسللبب تحول المدارس إلى مراكز إيواء 
مما اضطر القائمين على التعليم إلى تقسلليم 
المللدارس مناصفللة بيللن النازحيللن والطاب، 
واالسللتعدادات لهذا العام خجولة حيث يسللتمر 
تواجللد النازحين في المدارس وبشللكل متزايد 
وهنللاك ضعف فللي اإلمكانيات فتللم بناء غرف 
من األلواح المعدنية والخشب النتقال النازحين 

إليها وإفراغ الصفوف وتجهيزها للدراسة. 
المناطللق  مللن  زاكيللة  مدينللة  وأضللاف:   
المحاصللرة مللن قبل الجيللش النظامللي نتيجة 
سيطرته على التال المحيطة بالمدينة، ويقوم 
المجلللس المحلي فيها باإلشللراف علللى أعمال 
اإلغاثة والطبابة، ويتبع للمجلس المحلي مكتب 
عسللكري مكللون مللن المجموعات العسللكرية، 
وكتيبللة أمنية ينظللم المكتب العسللكري عمل 
العسللكريين فيهللا، ويقللوم بحراسللة المدينللة 
وضبط المخالفات ويعمل معظم سللكان البلدة 

بالزراعة والتجارة وتربية المواشي. 
وأختتللم الناشللط إبراهيم طعمللة بالقول: 
يخيللم على النللاس حالة من االكتئللاب واليأس 
ونوع من التململ بسللبب طللول األزمة وتفاقم 
األوضللاع يوما بعد يوم، وأطفال المدينة حالهم 
كحال كل أطفال سللورية، يحلمون بمسللتقبل 
مشللرق ووطن حر يجللدون فيه مكانللا للعيش 
الكريم، مشلليرًا أنه ال يوجد أي نشاطات مدنية 
ملحوظة تعتني باألطفال، وأن الدمار في البلدة 
غير ملحوظ باسللتثناء بعض البيوت التي طالها 
القصف المدفعي أو ألقيت عليها حمم البراميل 

المتفجرة. 
وكانت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قد 
حذرت من األوضاع المأسللاوية والجوع والتشرد 
لعشللرات اآلالف من النازحين إلى مدينة زاكية، 

فريق الدفاع الوطني في مدينة زاكية
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في ظللل ازدياد عدد النازحيللن إليها بعد 
الحملللة العسللكرية التللي شللنها النظام 
على بلدات الثورة وعين البيضا والطيبة 
في الشهرين الماضيين، وصعوبة تأمين 
متطلباتهللم الحياتيللة، بعللد أن منعللت 
قوات النظام وصللول الحصص الغذائية 
المقدمللة مللن الهال األحمللر إليهم منذ 
نهاية آذار الماضي، حيث لم يدخل فريق 
الهال األحمر السللوري إلللى زاكية، التي 
كان يتللردد إليها باسللتمرار، ويوزع ما ال 
يقل عن 4200 سلة غذائية كل شهرين 

مرة منذ ذلك التاريخ. 
تقع مدينة زاكية في الجنوب الغربي 
مللن مدينللة دمشللق علللى بعللد 30 كم 
عنها، وتتبع إداريا لمدينة الكسللوة بريف 
دمشللق، ويبلغ عللدد سللكانها األصليين 
25 ألللف نسللمة، ويحيللط بهللا مجموعة 
من القرى والبلللدات الصغيرة منها)بلدة 
الطيبة، الديرخبية، كناكر، خان الشلليح، 
ديللر العللدس، اركيللس(. ويتبللع لمدينة 
زاكيللة عدة مزارع منها )شللقحب، حوش 

العباسة، المازنية(. 
وتتصللف طبيعة زاكية التي تتسللم 
بعادات وتقاليد ولهجة مميزة، بالسهلية 
ارتفاعهللا  متوسللط  ويبلللغ  المتموجللة، 
مللع وجللود  البحللر،  750م عللن سللطح 
بعللض التال في القسللم الجنوبي مثل 
تللل الشلليح وتللل الحراديللن، ويميزهللا 
حاليللًا األغشللية البازلتيللة التي شللكلت 
مجموعة من الوعللرات التابعة لها إداريًا 
مثل وعللرة السللهلة، الوعرة الشللرقية، 
الوعللرة الوسللطى، وعرة الكلتللة، وعرة 

المصامدية ووعرة العباسة. 
يمر من شمال المدينة » نهر األعوج 
» الللذي ينبللع مللن جبل الشلليخ مشللكًا 
المصدر الرئيسللي لمياه الري لمجموعة 
مللن المناطق والقرى التللي يمر بها عبر 
فللروع أو قنللوات للللري مثللل الزوكانللي 
والكناكللري  والديرانللي  والديرخبانللي 
ضمللن أراضي زاكيللة وبلللدة الديرخبية 
وغيرهللا من البلدات والفللروع، ثم يتابع 
األعللوج مسلليره حتى يصب فللي بحيرة 
الهيجانللة، وقللد مرت سللنوات عديدة لم 

يصل فيها األعوج إلى هذه البحيرة. 
وحسللب مواقللع متعددة فقللد كانت 
»الغيضللة« ذات األشللجار الباسللقة على 
ضفاف النهرفللي البلدة محجًا للناس من 
دمشللق وغيرها يقصدونهللا من مختلف 
المنطقللة  تصللاب  أن  قبللل  المناطللق، 
بالجفللاف والقحط الللذي أدى إلى جفاف 

النهر ويباس األشجار. 
فللي  الزراعللة  أهميللة  وتراجعللت 
المدينة التي كان يعتمد معظم سللكانها 
فللي حياتهم المعيشللية علللى االقتصاد 
الزراعي بسبب موجات الجفاف وقلة مياه 
نهللر األعوج التي سللرعان ما تنقطع في 

بداية الصيف. 
مدينللة زاكيللة تلللك المدينللة التللي 
اختار أول من سللكنها بأن تكون في هذا 
المكان بين الصخور البركانية السللوداء 
حول مرتفع صخري بنيت عليه مسللاكن 
حجرية سللماها أهل المدينة فيما بعد بل 
»قلعللة بيت خريبة« نسللبة إلى أكثر من 
يسللكن هللذه القلعة، حسللب موسللوعة 
ويكيبديللا، ليسللت المللرة األولللى التللي 
تستضيف نازحين فيها فقد سبق لها أن 
اسللتضافت عدد كبير من األسللر النازحة 
مللن كناكر أيللام حرب تشللرين، وقدموا 
لهم واجب الضيافة حسللب شللهادة أهل 

كناكر. 

ن�سب خميفة حلالت الت�سمم الغذائي يف حلب 
ب�سبب الأطعمة الفا�سدة

  حلب - عثمان إدلبي  

أكثر من عشللرين حالة تسمم غذائي يزورون 
المستشفى الجامعي في حلب يوميا، تقتصر مهام 
األطباء في معالجة هؤالء المصابين على إعطائهم 
جرعللات دوائية تفرغ مللا في معدتهللم من أطعمة 
فاسدة وفي ظل امتاء المستشفى بمصابي الحرب 
لللم يعد هناك مكان لهؤالء المصابين على األسللرة 
الموجودة في ممرات المستشللفى فيوضعون عليها 
لبضع سللاعات ليسللتفرغوا ما في جوفهم، معظم 
حاالت التسمم كانت بسبب تناول األطعمة الفاسدة 
والميللاه الملوثللة، ففي ظل غيللاب الرقابة الصحية 
والتموينيللة مللن قبللل النظللام تنتشللر األطعمللة 
الفاسللدة والمنتهية الصاحية بشللكل كبير كما أن 
البسطات التي تنتشللر في الشوارع وتبيع األطعمة 
والسندويش سببت أزمات صحية أودت بحياة بعض 
األشخاص نتيجة إلصابتهم بحاالت تسمم خطيرة. 

ب�سطات اإىل  حتولوا  الأحمر  بال�سمع  مطعمًا   25
بعللد االرتفللاع المخيللف فللي نسللبة اإلصابات 
بحاالت التسللمم الغذائي في حلب أجبر المسؤولون 
على اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذه اإلصابات، 
فكلللف المحافللظ لجللان تابعللة لمديريللة الصحللة 
بضبللط حللاالت المخالفللات الصحية التللي يقم بها 
أصحللاب المطاعللم، ففي يوم واحللد أغلق أكثر من 
خمسة وعشللرين مطعما في حلب غالبية المطاعم 
كانللت في حي الجميليللة والحمدانية وركزت اللجنة 
الصحيللة على المطاعم الشللعبية التي يوجد عليها 
إقبال كبير من الناس كمطاعم الفافل والشللاورما 
وكانللت معظللم المخالفللات هللي السللتخدام مواد 
غذائية فاسللدة كالقلي في زيت فاسللد واسللتخدام 
لحوم مسللتوردة، ولكللن بعد يوم واحللد من إغاق 
هللذه المطاعللم عللاد أصحاب هللذه المحللات للبيع 
علللى بسللطات وضعوهللا أمللام محاتهللم، ويقول 
منللذر »أغلقت الصحة هللذه المحات لكللي تتجنب 
نقللد الناس ولكي تريهم بأن مديرية الصحة تعمل 
وأنهللا ضبطت مخالفات المطاعللم، ولكنه عمليا قد 
زادت مديرية الصحة من المشللكلة فهي لم تكافح 
البسللطات بل زادت عليهم المطاعللم التي أغلقتها 

وجعلتها بسطات تبيع في الشوارع«. 
قللام البعض مللن األطبللاء بحملللة توعية عبر 
مواقع التواصل االجتماعي للحد من حاالت التسمم 
التي ارتفعت نسللبتها بشللكل في كبيللر في مدينة 
حلللب، محذرين النللاس من بائعللي األطعمة الذين 
يتجولللن في الشللوارع كللون بسللطاتهم تخلو من 
أدنللى معاييللر السللامة الصحيللة وألنهللا معرضة 

للغبار وتامللس الهواء المختلط بأدخنة السلليارات 
والمولللدات، وطالب هؤالء األطباء المسللئولين في 
الدولة بماحقة بائعللي األطعمة الجوالين ومنعهم 
مللن بيع المأكللوالت التي تشللكل خطللرا على حياة 
الناس كما طالبوا بفرض الرقابة والمحاسللبة على 
أصحاب المطاعم وإلزامهم بالمعايير الصحية التي 
تحفللظ سللامة المواطن، ويقللول الدكتللور محمد 
»وجهنا رسالة لنقيب األطباء لكي يوصلها للمحافظ 
طالبين منلله أن يكافللح ظاهرة بسللطات األطعمة 
ولكن محوالتنا للحد من انتشللار هذه البسطات لم 
تحظى بأي رد أو اهتمام من قبل الجهات المسؤولة 
التابعة للنظام، فكل صاحب بسللطة يؤمن لنفسه 
الحمايللة أما عن طريق أحد الشللبيحة أو عن طريق 
الرشللاوى التللي يدفعونهللا لموظفللي الصحة لكي 

يغضوا النظر عنهم«. 

ت�سمم الآبار ين�سر التيفوئيد
انتشللرت الحمللى التيفيللة )التيفوئيد( بشللكل 
كبير في حلب وهذا المرض هو إحدى أنواع التسمم 
المعوي نتيجة اإلصابة ببكتريا )سللالمونيا تيفي(، 
انتشللر هللذا المرض نتيجة لشللرب الميللاه الملوثة 
فنتيجللة النقطللاع المياه عللن مدينة حلللب لفترات 
طويلللة لجا الناس لشللرب مياه اآلبللار الغير صالحة 
للشللرب، ويحذر األطبللاء من خطورة هللذا المرض 
وتقللول الدكتللورة مروة »أن جميع اآلبللار الموجودة 
في حلب مياهها غير صالحة للشرب كونها محفورة 
ألعماق قليلة وهي معرضة لاختاط بمياه الصرف 
الصحي، كما أن نقل هذه المياه عبر الصهاريج ذات 
الخزانات المعدنية يزيد من إمكانية انتشار البكتريا 
فللي الميللاه، وفللي الفتللرة الماضيللة التللي قطعت 
فيهللا المياه عللن حلب زادت نسللبة اإلصابة بمرض 
التفوئيد بشللكل كبيللر جدا وسللجلت بعض حاالت 

الوفاة في المدينة بسبب التسمم بمياه اآلبار«. 
عللدم توفر العللاج الللازم لمللرض التيفوئيد 
جعللل األطباء يجزرون الناس من شللرب مياه اآلبار 
واسللتخدامها لألغراض الشخصية، ويقول الدكتور 
مهنللد »ال تتوفللر األدويللة الازمللة لعللاج مللرض 
التيفوئيللد بشللكل دائللم فأن عللاج هللذا المرض 
يتطلب أخذ مضادات حيوية ومسللكنات وفي بعض 
الحللاالت الخطللرة يحتللاج المريللض إلللى سللوائل 
وريدية، ففي ظل ارتفاع نسب اإلصابات في مرض 
التيفوئيد قلت األدوية التي تلزم لعالج هذا المرض 

ونجد صعوبة في إيجادها وإدخالها إلى حلب«.

2014 منتجات غذائية مجهولة المصدر على أرصفة مدينة حلب | آب 
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ال�سابئة املندائيون وخوف الإبادة اجلماعية:
معمدانيو املاء والدم

  ياسر مرزوق

دخلللت المنطقة البازار السياسللي المفتوح وهناك 
حديللث عللن إعادة تشللكيٍل للمنطقللة أو تغييللٍر لقواعد 
اللعبللة ممتللدٍ من غزة إلللى بغداد مرورًا بجرح دمشللق 
النللازف، وعنللوان البللازار وأداته التفللاوض بالدم، حيث 
نرى اشللتعااًل لللكل الجبهات وغموضًا يلللف األفق، إيران 
تخسللر في العراق السلليما أن العبادي حليللفً للغرب ال 
تابعًا لخامنئي، ونظام األسد متعنتٌ يجري وراء الوهم، 

ودول الجوار مترقبة مستفزة أمام زلزال المنطقة. 
وفي بازار الدم يخسللر الجميع لكن خسارة األقليات 
يستحيل جبرها، في ملفنا اليوم استكماٌل لملفٍ سابق 
عن األقليات المنقرضة في شرقنا العربي، وسنخصص 
ملفنللا اليللوم للصابئللة المندائيللة الذين إذا ما اسللتمر 
اسللتهدافهم بهللذه الوتيرة سلليتم إفراغ العللراق قريبًا 
مللن أقدم وأعرق وأصغر مكوناتلله وبالتالي اندثار تراث 
وثقافللة موغلة في القللدم وفريدة وهو مللا يمثل ليس 

خسارة للعراق فحسب بل للبشرية جمعاء. 

عن ال�سابئة املندائية 
يتواجللد الصابئة المندائيون منللذ القدم في جنوب 
مللا بيللن النهرين، واللغللة التي ينطقون بهللا هي اللغة 
المندائيللة اآلرامية بلهجتها الشللرقية، وألمح الكثير من 
المؤرخيللن إلللى إن معتقللدات الصابئللة المندائية برزت 
في بابل أواًل. وقد تمخض البحث في منشللأ المندائيين 
عن نظريتين األولى: إنهم من سللكان مللا بين النهرين 
القدمللاء وإنهللم ورثوا الكثير مللن الميثولوجيللا البابلية 
ولكنهللم تأثروا باليهوديللة بحكم تجاورهللم مع اليهود 
الذين سكنوا ما بين النهرين، كما تأثروا بالمسيحية من 

خال االحتكاك بالنساطرة المسيحيين. 
أما النظرية الثانية فيرى البعض إن منشأهم كان 
في الغللرب، في منطقة البحر الميت )فلسللطين( أو في 
شرق األردن حيث كانوا يمارسون شعيرة التعميد هناك. 
يرجللع الباحث "عزيز اسللباهي" فللي كتابه "أصول 
الصابئللة ومعتقداتهللم الدينية": "لقد أشللار العديد من 
المؤرخيللن إلللى أن معتقللدات الصابئللة المندائية برزت 
ألول مرة في جنوب ما بين النهرين. فقد ذهب هنري ال 
يرد عالم اآلثار البريطاني الذي أسللهم في الكشللف عن 
اآلثار األشورية إلى أن الدين اآلشوري في أيامه المبكرة 
األولى وقبل أن تمسلله التأثيرات الفارسية وغيرها )هو 

امتداد للدين البابلي( كان صابئي المنحى". 
أما "الليدي دراور" في كتابها "الصابئة المندائيين" 
فتقول: "إن الصابئة المندائية تمتد إلى العهد السومري، 
ولدعم هذه النظرية نقوم بمقارنة بين الدين الصابئي 
والسللومري. فكا الديانتين تعظمان الماء وتضعانه في 

منزلة عظيمة". 
وقللد انقسللم الصابئللة قديمللًا إلللى أربعللة فللرق 
هللي: أصحللاب الروحانيات، أصحللاب الهيللاكل، أصحاب 
األشخاص، والحلولية اشللتهر منهم الصابئة الحرانيون 
الذيللن تعرضللوا لاضطهللاد في بدايللات القللرن األول 
الميادي، وكانت معتقداتهم تختلف بعض الشلليء عن 

الصابئة المندائية. 
وبهللذا الصدد يشللير كتاب "حران كويثللا" أو "حران 
السللفلى" وهللو أحد الكتللب الدينيللة الللذي يتحدث عن 
تأريخ الصابئللة المندائيين إلى تعللرض المندائيين في 
القللرن الميللادي األول وفي بدايللة الدعوة المسلليحية 
إلللى اإلرهاب والمجازر وحملة إبللادة جماعية للمندائيين 
في مدينة أورشللليم سللنة 70م التي كان يسيطر عليها 
الحكللم الروماني حيث تمت إبللادة آالف المندائيين ومن 
بينهللم 360 رجل ديللن مندائللي وكانت هللذه المذبحة 
العامللل األساسللي في هجرتهللم األولى من اورشللليم 
والعودة إلى موطنهم االصلي في وادي الرافدين ووقف 

التبشير بالدين المندائي مما أثر على أعدادهم الحقا. 
و الصابئللة المندائية هم طائفللة الصابئة الوحيدة 

الباقيللة إلللى اليللوم، وفي بدايللة الثمانينات مللن القرن 
الماضللي كان عددهللم يزيللد علللى 100 ألللف نسللمة 
ينتشللرون علللى الضفللاف السللفلى مللن نهللري دجلة 
والفرات، ويسللكنون في منطقة األهواز وشللط العرب، 
ويكثللرون في مدن العمارة والناصريللة والبصرة وقلعة 
صالح والحلفاية والزكية وسوق الشيوخ والقرنة، وهي 
موضللع اقتران دجلة بالفرات، وهللم موزعون على عدد 
من األلوية مثل لواء بغللداد، والحلة، والديوانية والكوت 
وكركللوك والموصل. كما يوجد أعداد مختلفة منهم في 
ناصريللة المنتفق والشللرش ونهللر صالللح والجبابيش 

والسليمانية. 
كذلك ينتشللرون في إيران، وتحديللدًا على ضفاف 
نهر الكارون والدز ويسللكنون في مدن إيران الساحلية، 

كالمحمرة، وناصرية األهواز وششتر ودزبول. 
وللصابئللة فللي العراق مجلللس روحاني ورئاسللة 
طائفللة، تقوم بللدور متابعة أحوالهم الدينية، يترأسللها 
شلليخ بدرجة دينية كبرى "ريش أمللة" أي رئيس األمة، 
وذلللك إذا علمنللا أن درجاتهم الدينيللة كاآلتي: الحالي، 
والتلميذة، والكنز برا "مفسللر الكتللاب المقدس" وريش 
أمللة، والرباني، لكن الدرجة األخير لللم يبلغها إال يوحنا 
المعمللدان، أي النبللي يحيللى، واسللمه فللي المندائيللة: 
يهيها يهانا، ومعناها محي األمة، واسللم يحيى، على ما 
يبدو، منحوت من تلك التسللمية، كما يتخذ الصابئة من 
الدرفللش المندائي، رمزًا لديانتهللم ويتكون من صليب 

وعليه قميص النبي يحيى. 
وال يوجللد لللدى "الصابئللة المندائييللن" أي طموح 
سياسللي، وهم يتقربللون إلى أصحللاب الديانات األخرى 
الموجللودة بينهللم وبيللن اآلخريللن،  التشللابه  بنقللاط 
ويشللتهرون بصناعللة الفضللة، وبراعتهللم فللي تلللك 
الصناعة دفعتهم إلى الرحيل للعمل في بيروت ودمشق 
واإلسللكندرية، ووصللل بعضهم إلللى إيطاليا وفرنسللا 
وأمريكا، كما يجيدون صناعة القوارب الخشبية والحدادة 

وصناعة الخناجر. 

اأ�سل الت�سمية 
ترجع المصادر تسللمية المندائيين إلى الجذر اللغوي 
"منللدا أو مندع" والذي يعنللي باللغة المندائيللة "العلم أو 
المعرفة" أما كلمة الصابئة فهي مشتقة من الجذر "صبا" 
والللذي يعنللي باللغللة المندائيللة اصطبغ، تعمللد، غط أو 
غطس في الماء وهي من أهم شعائرهم الدينية وبذلك 
يكون معنى الصابئللة المندائييللن، المتعمدين العارفين 

لدين الحق أو العارفين بوجود الخالق األوحد األزلي. 
بعض علماء اللغللة اختلف في أصل كلمة الصابئة 
وأرجعها إلى الجذر العربي "صبأ" ومنهم الشهرسللتاني 
في كتاب "الملل والنحل" الجزء الثاني الصفحة السابعة: 
"في اللغة صبأ الرجللل إذا مال وزاغ، فبحكم ميل هؤالء 
عللن سللنن الحللق، وزيغهم عن نهللج األنبيللاء قيل لهم 
الصابئة"، لكن هذا الرأي بقي ضعيفًا خاصًة بعد العثور 
على آثار مندائية قديمة تدعم األصل اآلرامي المندائي. 

معتقدات الطائفة 
أحيطللت المعتقللدات المندائية بالكثيللر من اللبس 
والغموض كون ديانتهم غير تبشلليرية ولعدم تمكنهم 
التحدث بلغتهم ومن ممارسللة طقوسهم الدينية بحرية 
وبشللكل علني أكتنف الغموض هذه الديانة، ويذكر" د. 
رشلليد الخيون فللي كتابه "األديان والمذاهللب بالعراق": 
"إن الجهللل فللي تاريخ هذا الدين بسللبب سللريته جعل 
الطبللري ينقل عللن الصنعاني / ت 211هل عن سللفيان 
الثللوري بقوله )الصابئللون قوم بين اليهللود والمجوس 
ليللس لهم ديللن(. كما بللرر البعللض نجاسللتهم ألنهم 
مشركون حسب اآلية القرآنية.. )إنما المشركون نجس( 
)سللورة التوبة(، رغم أن التعميد في الماء الجاري يعتبر 

من أهم طقوسهم الدينية". 
كمللا اتهم المندائيون زورًا أو جهللًا بعبادة األجرام 
والكواكب فكتب عنهم في الثاثينات من القرن الماضي 
المؤرخ العراقي المعروف عبد الرزاق الحسني في كتابه 
"الصابئون في حاضرهم وماضيهم" حيث شوه ديانتهم 
واتهمهللم بأنهللم من عبللدة الكواكللب والنجللوم، تقول 
"الليدي دراور" في كتابها السللابق الذكللر: في الحقيقة 
إن الصابئيللن ال يعبللدون األجللرام السللماوية غير إنهم 
يعتقللدون بأن النجوم والكواكللب تحتوي على مخلوقات 
حيللة هللي أرواح ثانويللة تابعة ألمللر ملك النللور "ملكا 
دنهللورا" وإنها تتحكللم بمصائر البشللر، ويصاحب هذه 
األرواح الخيرة أضدادها من األرواح الشللريرة ففي فلك 
الشللمس "شللامش" ينتصب شللامش الخيللر النافع رمز 
الخصب والخضرة ومعه الروح الشريرة المهلك "أدوناي" 

مع أرواح نورانية حارسة أخرى. 
تدعللو المندائية لإليمان باهلل ووحدانيته ويسللمى 
بالحللي العظيللم أو الحللي األزلللي حيللث جاء فللي كتاب 
المندائيين المقدس "كنزا ربللا" أن الحي العظيم أنبعث 
مللن ذاتلله وبأمللره وكلمتلله تكونللت جميللع المخلوقات 
والمائكللة التي تمجده وتسللبحه في عالمهللا النوراني 
كذلك بأمره تم خلللق آدم وحواء من الصلصال عارفين 
بتعاليللم الديللن المندائي وقد أمللر اهلل آدم بتعليم هذا 

الدين لذريته لينشروه من بعده. 
أما كتبهم المقدسللة فهي: الكتللاب المقدس "كنزا 
ربلا": ويعني الكنللز العظيم ويعتقدون أنه يجمع صحف 
آدم وشيت وسللام ويقع في 600 صفحة وهو بقسمين: 
األول، ويتضمن سللفر التكوين وتعاليم "الحي العظيم" 
والصراع الدائر بين الخير والشر والنور والظام وكذلك 
هبوط "النفس" في جسللد آدم ويتضمن كذلك تسبيحا 
للخالق وأحللكام فقهية ودينية. الثانللي، ويتناول قضايا 

"النفس" وما يلحقها من عقاب وثواب. 
 كتللاب "دراشللة أد يهيللا": ويعتقللدون أنلله تعاليم 
وحكللم ومواعللظ يحيى بن زكريللا، وكتللاب "األنفس": 
ويقولون أنه يضم قصة هبوط النفس في جسللد آدم، 
وكتلاب "آدم بغرة": وهو شللرح لجسللد اإلنسان عندهم، 
وكتاب "القلسللتا": وهو تراتيل طقوس الزواج عندهم، 

وكتاب "النياني": وهو كتاب الصاة واألدعية عندهم. 
ويؤمن المندائيون بعدد من األنبياء هم آدم، شيت 
بن آدم، سللام بن نللوح، يحيى بن زكريا، لكن اسللمهم 
ارتبط بالنبي إبراهيم الخليل الذي عاش في مدينة أور 

السومرية منتصف األلف الثالث قبل المياد. 

اأركان الديانة 
ترتكز الديانة المندائية على خمسة أركان هي:

التوحيللد: حيللث جاء في اآليللة األولى مللن كتابهم 
المقدس، آية التوحيد: "إلهي منك كل شلليء، يا عظيم 
يا سللبحان، يا حكيم يا عظيم، يللا اهلل المتعال الكريم، 
عللا قدرتك على كل شلليء، يا من ليس له شللبيه، وال 
نظير، يا راحم المؤمنين، يا منجي المؤمنين، يا عزيز يا 
حكيم، يا من ليس له شريك في قدرته، اسبح باسمك". 
 التعميللد: يعللد "التعميللد" مللن أبرز معالللم وأهم 
الشللعائر الدينية لدى الصابئة، ويرون أنه تطهير للروح 
جسللمًا ونفسللًا، ويكون عبر تغطيس الجسللم في الماء 
الجللاري في يوم معين، وهو يعللادل تعميد 60 يوما من 
األيللام االعتياديللة التي تقللام يوم األحد أسللبوعيا وفق 
مبللادئ طائفللة الصابئللة، وال يكون إال في المللاء الحي، 
وال تتللم الطقللوس إال باالرتمللاء فللي الماء سللواء أكان 
الوقت صيفا أو شللتاء، وقد أجاز لهم رجال دينهم مؤخرًا 
االغتسال في دورات المياه، كما وأجازوا لهم ماء العيون 
النابعللة لتحقيق الطهارة، ويتم التعميد على أيدي رجال 
الديللن في عدة حاالت، هي: عمللاد الوالدة، عماد الزواج، 
عماد الجماعة، وعماد األعياد، وقد حافظ طقس التعميد 
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على أصوللله القديمة حيث يعتقد بأنه هو نفسلله الذي 
ناله المسيح عيسللى بن مريم المسيح عند تعميده من 

قبل يحيى بن زكريا "يوحنا المعمدان". 
الصللاة "براخللا": تسللبق الصللاة اليوميللة والتي 
تعتبللر فرضللًا علللى كل مندائللي وتللؤدى ثللاث مللرات 
فللي اليوم اغتسللال يشللبه إلى حللد كبير الوضللوء عند 
المسلللمين، ويتجلله الصابئللة المندائيون فللي صاتهم 
ولدى ممارستهم لشللعائرهم الدينية نحو جهة الشمال 
العتقادهللم بأن عالم األنوار الجنة يقع في ذلك المكان 
المقدس من الكون الذي تعرج إليه النفوس في النهاية 
لتنعللم بالخلللود إلى جللوار ربها، ويسللتدل علللى اتجاه 

الشمال بواسطة النجم القطبي. 
الصيام: يعتبر الصابئة أن "الصيام" تحريم ما أحل 
اهلل، ومللع ذلللك يمتنعون عللن أكل اللحللوم المباحة 36 
يوما متفرقة طول العام، حيث جاء في كتابهم "صوموا 
الصللوم العظيللم وال تقطعوه إلى أن تغادر أجسللادكم، 
صومًا كثيرًا ال عن مآكل ومشللرب هللذه الدنيا.. صوموا 

صوم العقل والقلب والضمير". 
الصدقللة "زدقا": يشللترط الصابئة لصحة الصدقة 
الكتمللان وعدم المجاهللرة بأدائها وقللد ورد في كتابهم 
المقدس: "إن وهبتم صدقة أيها المؤمنون، فا تجاهروا 
إن وهبتللم بيمينكم فللا تخبروا شللمالكم، وإن وهبتم 
بشللمالكم فللا تخبللروا يمينكللم كل من وهللب صدقة 

وتحدث عنها كافر ال ثواب له". 
أمللا المحرمات في الديانة المندائية فهي: التجديف 
باسللم الخالللق "الكفللر"، عللدم أداء الفللروض الدينية، 
القتللل، الزنللا، السللرقة، الكذب، شللهادة الللزور، خيانة 
األمانة والعهد، الحسد، النميمة، الغيبة، التحدث واإلخبار 
بالصدقللات المعطاة، القسللم الباطل، عبادة الشللهوات، 
الشللعوذة والسللحر، الختان، شللرب الخمر، الربللا، البكاء 
على الميت ولبس السواد، تلويث الطبيعة واألنهار، أكل 
الميللت والدم والحامل والجارح والكاسللر مللن الحيوانات 
والللذي هاجمه حيللوان مفترس، الطللاق إال في ظروف 
خاصللة جدًا، االنتحللار وإنهاء الحيللاة واإلجهاض، تعذيب 

النفس وإيذاء الجسد، الرهبنة، وزواج غير الصابئة. 

�سل�سة ال�سطهاد 
تعرض الصابئة المندائية لاضطهاد عبر تاريخهم 
الطويللل ممللا جعل الطائفة فللي بدايات القللرن الحادي 
والعشللرين على حافللة االنقراض، وأول إبللادة جماعية 
للصابئللة كانللت فللي القللرن األول الميللادي حيللث تم 
تهجيرهللم مللن القدس وإعادتهللم إلى بللاد الرافدين، 
وفي زمن حكم الملك الساسللاني بهرام األول عام 273 

م فللي ايللران جرت حملللة إرهللاب وابللادة جماعية بحق 
المندائيين حيث تم قتل األالف. 

ينعللم  لللم  للعللراق  االسللامي  الحكللم  وطللوال 
المندائيون بفترة اسللتقرار واضحة بل بقوا تحت رحمة 
الفتللاوى المتضاربللة التي تخرجهم من عقللد الذمة ثم 

تعيدهم إليه مقابل جزيةٍ أكبر. 
فللي عللام 1870 وفللي مدينللة شوشللتر اإليرانية 
القريبة من مدينة الشوش واألهواز تعرض المندائيون 
لعمليللة إبللادة جماعيللة حيث تمللت قتل غالبية سللكان 
المدينللة والبالغ عددهم 20 ألف مندائي على يد الحاكم 
االيرانللي آنذاك ناصر الدين شللاه الذي حكللم إيران من 

سنة 1831 م ل 1896. 
بعد نشللوب الحرب العالمية األولى للفترة من 1914 - 
1918 وسقوط الدولة العثمانية سنة 1918 ودخول القوات 
اإلنكليزيللة للعراق واحتال البصللرة ومن ثم توجههم نحو 
يغللداد مللن خال مللدن جنوب العللراق التي يقطنها نسللبة 
كبيللرة من المندائييللن وهي الممر الوحيللد لقوات االحتال 
اإلنكليللزي باتجللاه بغداد، أثللر ذلك على تواجللد المندائيين 
فللي تلك المدن واالهوار حيث تعللرض الصابئة المندائيين 
لظللروف عصيبة جدًا بسللبب ظروف الحللرب وفقدان األمن 
وعللدم وجللود المؤسسللات الحكوميللة، وانتشللار الفوضى 
وانعكللس ذلللك علللى حياتهللم وديانتهللم مباشللرة حيللث 
تعرضوا إلى عمليات القتل والسللطو والنهب وخطف النساء 
وإجبارهم على ترك دينهم ومنعهم من ممارسة طقوسهم 

الدينية مما أدى إلى هجرتهم إلى مدن اخرى أكثر هدوءًا. 
وما إن تمكللن المحتل االنكليزي فللي العراق حتى 
وقع المندائيون بين طرفي كماشة، الحمات التبشيرية 
األوروبيللة التي تهللدف إلللى تحولهم للمسلليحية وبين 
ضغط وتهديد إسللامي من سكان المنطقة للتحول إلى 

الديانة اإلسامية. 
وعند تشريع أول دستور عراقي سنة 1924 لم يرد 
اسللمهم به أسوة بالديانات األخرى المسيحية واليهودية 
فللي مللواده 76 78، 79 التللي نصللت علللى أن األفللراد 
المنتميللن لهاتيللن الطائفتيللن تطبق بحقهللم موادهم 
الشللخصية الخاصة بهم أما الصابئة المندائيين فتطبق 
بحقهم نصوص األحوال الشللخصية للمسلللمين وعلى 
المذهللب الحنفي على وجلله الخصوص ممللا أضر ذلك 

ضررا" بليغا" بالطائفة. 
ولم تنصللف الحكومللات العراقيللة المتتاليللة أبناء 
الطائفة باسللتثناء السللنوات القليلة لحكللم عبد الكريم 
قاسللم الذي أبدى نوعًا من اإلنصاف اتجاه الطائفة وتم 
اختيار الدكتور عبد الجبار عبد اهلل رئيسللاً لجامعة بغداد 
وهللو أعلللى منصب حصل عليلله مندائللي وكانت هناك 

بعض الوعود بأنصافهم واحترام حقوقهم وبناء معابد 
لهللم ولكن األمر لم يسللتمر طويًا، وعللادت األمور إلى 

سابق عهدها مع انقاب عام 1963. 
وفللي الثمانينات من القرن الماضي ودخول العراق 
الحللرب مع ايران تعرض الصابئة المندائيون في العراق 
إلى عمليات تصفية من جديد وارسل غالبية شبابهم إلى 
الجيش ومن ثم إلللى الخطوط األمامية للجبهة رغم ان 
ديانتهللم تحرم القتال بغية التخلص منهم لما يملكونه 
من حس وطني، وأستشللهد منهم ما يزيد عن %25 من 
مجموع شباب الطائفة في تلك الفترة والذي تجاوز عدة 
مئات، أضافة لعشرات الشهداء المناضلين الذين أعدموا 
ألسباب سياسية، وبعد انتفاضة آذار 1991 خضع العراق 
للموجة الدينية الطائفية التي كان يقودها عزت الدوري 
وُثبللت فللي كتللاب التربيللة القومية المخصللص للصف 
الثاني المتوسللط والصللف الرابع اإلعدادي مللا معناه ان 

الصابئة المندائيين من عبدة الكواكب والنجوم. 
رغم االضطهاد والتهميش دلللت االحصائيات على 
أن عللدد الصابئة في العراق يقللدر بحوالي 70 ألفا قبل 
الغللزو األمريكللي للعللراق عللام 2003أمللا اآلن فأفضل 
التقديللرات تشللير إلى أن عددهللم تراجع إلللى اقل من 
عشللرة آالف بعد اضطرار غالبيتهم العظمى إلى الهجرة 
إلللى خللارج العراق بسللبب تعرضهللم للقتللل والتهجير 

والخطف في مختلف أرجاء العراق. 
وقالللت منظمة حمايللة األقليات التللي مقرها لندن 
في تقرير نشللرته في شللهر شللباط من هللذا العام إن 
هذه األقليللة "مهددة بالزوال ألن تعاليمها الدينية تحرم 
أتباعها حمل الساح أو ممارسة العنف مما يجعلها هدفا 

سها لمختلف أشكال العنف". 
واألمثلللة على اسللتهداف الصابئة ال تعللد وال تحصى 
بللل حتى معابدهللم لم تسلللم، فالمعبد الوحيللد لهم في 
مدينة البصرة تم تدميره من قبل مليشلليا محلية أواسللط 
2006، وتشللير اإلحصاءات التي ذكرتهللا الرابطة الوطنية 
للمندائيين إلى حجم العنف والجرائم المرعبة التي تعرض 
لها الصابئة خال الفترة من تشللرين األول 2003 إلى آذار 
2006 ومنها مقتل 504 منهم وخطف 118 ومغادرة 4663 
عائلللة إلى خللارج العراق وكان عللدد العائللات الباقية في 
العراق شللهر آذار من عام 2006 فقط 1162، فعلى سبيل 
المثال كان عدد عائاتهم في بغداد قبل الغزو 1600 عائلة 

لم يبق منهم حتى نيسان 2006 سوى 150 عائلة. 
اليوم ومع سلليطرة داعش على معاقللل اإليزيدية 
أو محاصرتهللا وتعرضهللم للقتللل الممنهللج يتحسللس 
المندائيللون الخطللر الداهللم الذي لم يشللهده تاريخهم 
الحافل باالضطهاد والمئللات المتبقية من هذه الطائفة 

هي في ذمة البشرية جمعاء ال العراقيين وحدهم.. 

AP | مراسيم العمادة في االحتفال بعيد الكرصة
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان 1991 - 1994

1991  /  12  /  24
الصحافللة  حجللم  علللى  المللرء  يطلللع  عندمللا 
الفلسللطينية، وحجم إعامها ال يؤخللذ بالذهول، بل 
يشعر المرء بالوطنية على أرض هذا الوطن الممزق. 
إنها صحافة جادة، ومناضلة، وعامة من عامات رفع 
مسللتوى هذه الصحافللة العربيللة الرسللمية، المألى 

بالهجانة، والتشويه والتهافت. 
اليللوم وقعللت بين يللدي مجلة » بلسللم » العدد 
173 التللي تصدر عن المؤسسللة الصحافية سللنابل 
ومقرها نيقوسيا العاصمة القبرصية. ما مألني فخرًا 
المقال الطبي النفسي والجسدي، وهذا يعطي فكرة 
عن تكامللل النضال الفلسللطيني، وارتفاع مسللتوى 
المواجهة مع العدو الصهيوني على كافة المستويات. 
في الوقت الذي تنهض فيه الحكومات العربية إلبرام 
صفقات الللذل والخيانة مع الدولللة العبرية الغاصبة، 
هناك مقاالت عللن مبادئ الجراحة عنللد العرب، وعن 
معجللم طبي عربللي والمدرسللة والتثقيللف الصحي، 
االنتفاضللة والطفللل الفلسللطيني تحللت االحتللال، 
جريمللة االحتللال واجبنللا الوطنللي، هللذه عينللة من 
المقللاالت التللي طالعتها بفللرح، واسللتيعاب واعتزاز، 
وهللذه الصحافة تبدو أمام صحافللة التعمية العربية، 
كالصحافللة السللورية وصحافة األنظمللة عامة التي 

تغطي الحقائق على المواطن العربي. 
إننا هنا في السجن نشعر بالفخر كلما قرأنا رأيًا 
محكمًا، وتلمسنا الحرارة الوطنية. الصحافة الحقيقية 
هللي التللي محورها قضيللة فلسللطين والنضال ضد 

الدولة العبرية، ومواجهة اإلمبريالية العالمية. 
وأنللا أكتب هللذه اليومية كان المذيللاع يبث خبرًا 
عن اسللتقالة غورباتشللوف، وكنت أسللمع مللن أفواه 

المساجين السباب المقذع عليه. 
1991  /  12  /  25

صعدت مع وجيه معللروف أبو رامي ابن قرية بو 
حكفا القريبة من السلللمية، صعدت وإياه إلى الطابق 
الثانللي وزرنللا جناحًا لحللزب العمل )الرابطة سللابقًا(. 

يحتوي الجناح على مئة وثمانية عشر سجينًا. 
وحتللى اآلن لللم يُفللرج عللن أحللد منهللم. إنهم 
جميعللًا من جبال الاذقية والسللاحل السللوري، وريف 
دمشق والسلللمية، حياتهم في المهاجع غير منظمة، 
ال يأكلللون في وقت واحد، كل اثنيللن أو ثاثة يأكلون 
معللًا، اإلفطللار داخللل فللي الغللذاء، والغللداء متصللل 
بالمغرب، وكما سمعت أنهم جميعًا ال عاقة تنظيمية 
لهللم بالحزب بل يدورون في فلكلله ويقرؤن أدبياته، 
وميزة هللذا الحللزب اعتماده علللى الشللباب، ودخوله 
مجللال المرأة، الطالبللة الجامعية أو المعلمة، ونسللبة 
العمللال والفاحين قليلة – وهو ليس لوحده – بل كل 

التنظيمات المعارضة تشكو من ذلك. 
1991  /  12  /  26

منللذ يوميللن توقفللت الحركة في السللجن، ولم 
تحضر دوريات وباصات ولم تُتل أسللماء، ولم نسللمع 
قوائللم وردت، وأخذ الجميع ينتظرون السللاعة الثانية 
عشللر جاءت األخبللار من الطابللق الثالث عبللر المنور 
تقللول: أن حوالي األربعة واألربعين من التيار الديني 
قد أخلي سللبيلهم، ولللم يبق في هذا الطابق سللوى 
مئة وخمسللين. سمعنا أن بعض الزيارات جاءت اليوم 

لجناح تنظيم التوحيد الطرابلسي. 
جاء خبر وفللاة والد وديع إبراهيم فحَِزنّا جميعًا، 
وكان وديللع يأمل أن يخرج ويلتقي بلله حيًا، ويعيدان 
معللًا تلك األحاديللث الحاره على فنجللان قهوة أو كوب 
مللن الشللاي. توفي والللده بسللبب موجة مللن الفرح 
غمرتلله عندما أخبر من أحدهللم أن ابنه وديع قد جاء 
مع أسماء الدفعات التي أفرج عنها. ووديع معتقل منذ 

عام 1980

1991  /  12  /  27
عندما كانت السللاعة تشير إلى الثانية والنصف، 
وقفللت أمللام إحللدى نوافللذ الممللر أنظللر إلللى الثلج 
المتساقط والذي ارتفع أكثر من خمس سنتيميرات. 

وبعد نصف ساعة كان صوت المساعد حكمت وهو 
يتلو أسماءًا. علمنا أنهم فلسطينييون ولبنانييون، من 
حزب التوحيد ومن حركة فتح. ثم حضر المسللاعد إلى 
جناحنا وتا أسللماء المهجع العاشر وهم مجموعة من 
الضبللاط مصنفون علللى التيار الدينللي وعددهم 14 
سجينًا، وتا أسماء تابعة لاتحاد االشتراكي وهم ستة 
أسماء. وارتفعت معنويات الشباب وصاروا يهزجون مع 
هزيج الثلج في الخللارج. أضحى مهجعان من المهاجع 

العشرة في جناحنا خاليان. 
1991  /  12  /  28

جاءت إشاعات من زيارتي، وزيارة اآلخرين تقول: 
إن النظام السياسي عرض على الدكتور الطبيب نور 
الدين األتاسللي رئيس الجمهورية السللابق المتواجد 
في سللجن المللزة العسللكري منذ خريف عللام 1970 
الخروج للعاج الطبي وراء الحدود، وأنه عُرض كذلك 
علللى اللواء صللاح جديد القائد العسللكري االنقابي 
الذي قاد انقاب 23 شباط على البعث القومي اإلفراج 

دون قيد أو شرط فرفض وطالب بمحاكمته. 
طبعللًا هذه األخبللار غير مؤكدة، وغيللر موثوقه، 
وتبقللى في حكم الخبر الصحافللي غير المؤكد ضمن 
أخبللار تللرد إلينللا ال تعللد وال تحصللى. أخبرنللي ابني 
قصي عن عمله في فندق الشللام، وعن أعماله خارج 
الفندق، وعن سللكناه خلف البيللت، وعن أمه في الدار 
المسللتأجرة في مسللاكن برزة. قال قصللي: إن البيت 
األساسي يسللتأجره ضابط ليبي ينجز دورة ركن، أما 
عللن اإلفراج فأخبر أن األهالي في المدن، وفي الريف 
ينتظللرون بصمت وحللزن ألن االعتقللال يهددهم إذا 
بالغوا وصدرت عنهم الضجة أو تجمعوا في الشوارع. 

1991  /  12  /  29
المتجمع لدينا من المعلومات أن عدد الباقين في 
هذا السللجن 980 سللجينًا، وأن من أخلي سبيلهم بلغ 

1286. فكان السجن يضم من 2266 إلى 2300. 
هنللاك لبنانيللون من شللتى التنظيمللات: وهناك 
فلسللطينييون: عرفاتيللون، وتابعللون ألبللي العباس 
وهناك سللوريون بعللث عراق، وهناك التيللار الديني، 

وهناك مرضى عضال )عشرون( وهناك خمسة عشر 
لم ينهوا أحكامهم. 

1991  /  12  /  30
نعتقللد – وهذا االعتقللاد خاطللئ أو صائب – أنه 
سلليفرج عنا اليوم أو غدًا. لكن مسللاعديْ االنضباط 
في السجن نزيه وحكمت أدليا: أن ال إفراج عن أحد إال 

بعد الثاني من الشهر القادم. 
زمائللي في المهجللع – وجلهم مللن الرقة – كل 
يوم يخططون كيف يسافرون ويتساءلون: هل األداة 
هي السيارة الصغيرة؟ أم الباص؟ أم أم.. وترى منظر 
العيون الدامعة وهي تأمل بالفرج القريب، إن الناس 

أنِْهكوا. 
اآلن ينظللر المرء إلى نهاية هذا العام، فيرى كل 
شيء في هذا الوطن العربي يتداعى، والذي يزيد في 

الحزن هذا الخراب المبَرمج. 
1991  /  12  /  31

إنه آخر يوم من عام الواحد والتسعين، وبانتهائه 
نكمللل التسللعة أعللوام وأربعللة أشللهر وسللبعة أيام. 
يعنللي أن امتطاء العام العاشللر بات قريبللًا. اإلفراجات 
الجماعيللة مع االحتفللاظ بنا ترك حزنللًا لدينا.. النظام 
ليللس ضعيفللًا، وقوته من قللوة دوره. بدا هللذا الدور 
جليّللًا عندما قضى قضاء مبرمًا في السللاحة اللبنانية 
على القوات المشللتركة، وجاب رأسللها كمال جنباط، 
وسللعى جاهدًا للقضاء على الوجود الفلسطيني، ولم 
يتمكن من ياسللر عرفات، وأحال الساحة اللبنانية إلى 
وحل يرشللح بكل ما هو طائفي وغوغائي ومتعصب. 
وهذا الدور بدأ عندما تصدى للداخل السوري، فانتهك 
المدن واعتقل قللادة النقابات المنتَخبة، وأعدم اآلالف 
)تطالبلله منظمللة العفللو الدوليللة بل 14 ألللف معتقل 
سياسي(. على سبيل التذكرة حقق هذا النظام الوحدة 
العربيللة، فزج بللآالف الفلسللطينيين وآالف اللبنانيين 
وألوف السللوريين ولم يوفر األردنللي أو العراقي الذي 
ورد على لسانه ذكر رئيس النظام، وهذا مس باألمن 
القومللي. كنللا ننتظللر إخاء السللبيل مع قللدوم العام 
الجديللد، وهبّللت بدل ذلللك العاصفة الثلجيللة، وقطع 

الجميع األمل.. ودخل كٌل إلى مهجعه حزينًا. 
نللام الكثيللر فللي مهاجللع غيللر مهاجعهللم كللي 

يتسامروا. أنا نمت في المهجع األول. 
سجن.. رأس السنة.. ثلج.. رياح.. فراق.. وهكذا 
بللرز الحزن حتى على القامات وعلللى دوائر العينين.. 

سيحتفل أهلي بدوني وهم بدون برد أو صقيع.. 
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اخلوف واملقاومة.. بناء الهوية العلوية يف �سوريا )5(

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

الهيمنة ال�سّنية والتمويه
طبقللًا للعديد من العلوييللن الذين تحدثت 
معهم فللإن هذا االسللتخدام الذرائعي للهويات 
عللن طريللق إخفاء الهوية الشللخصية منتشللر 
بين العلويين ويشكل جزءًا من تقيتهم. يقول 
أحدهللم أن هذا األمر يعتمد على تقليد العائلة 
ألنه يختلف من منطقة ألخرى، ولكنه منتشللر 
أكثللر عنللد من يعيش فللي مجتمعات يسلليطر 
فيها السنّة. بعض العائات في المدن السنّية 
الرئيسللية ال تعترف للغرباء أبللدًا بأنها علوية. 
نسللاؤهم يغطين أنفسهن لدى مغادرة المنزل 
ويلتزمن بالممارسللات السللنّية خللارج المنزل 

إلكمال تمثيليتهن التحزيرية. 
هللذا األمللر مشللابه جللدًا لما ذكرتلله حول 
العائات العلوية التي سكنت حلب بعد المجازر 
واحتفظللت سللرًا بدينهللا، وهذا مللا لخصه أحد 
العلويين قائًا: »كنا نختبللئ ألننا ضعفاء ألننا 

أقلية. ال نريد أن نُقتل«. 
كما تم ذكره في الفصل السللابق يستخدم 
البعض هللذا األمر لادعللاء بأن عللدد العلويين 
في سللوريا أكثر بكثير من المعروف ألن العديد 
منهم لللم يتجرأ على المجاهللرة بأنهم علويون 
في اإلحصاء األخير الذي يشللكل األسللاس لكل 
التقديرات الاحقة للتوازن الطائفي في سوريا. 
وهكذا يبدو أن مظهر العلويين وسلوكهم 
الموجهيللن للخللارج يعتمللدان علللى: أيللن هم 
وكيللف يشللعرون بالتهديللد، وهذا أمللر مقارن 
مللع ماحظاتي في أجزاء مختلفة من السللاحل 
السللوري حيث يعيش العلويون. يمكن تصنيف 
األماكللن حسللب درجات »علونتهللا« التي تعني 

كم هي أماكن مختلطة مع السنّة. 
مبنيللة  السللاحلية  الجبللال  أن  حيللن  فللي 
كمنطقة مركزية للعلويين ومرتبطة بالسردية 
التاريخيللة كمللكان بحثللوا فيلله عللن ملجأ لهم 
من االضطهاد السللنّي، فإن السللهل الساحلي 
وخاصللة مدينتي الاذقيللة وطرطوس يوصف 
كمللكان »وصللول حديللث« حيللث أن العلوييللن 
يشللكلون هنللا عنصللرًا أقللل، ولذلللك تشللكل 

جبالهم المكان الذي ينتمون إليه عضويًا. 
بالطبللع خللال سللردياتهم التاريخية لهم 
ادعاءاتهللم بمنطقة أكبللر مللن المنطقة التي 
يعيشللون فيهللا اآلن ألنها المكان الللذي اتجهوا 
للله خال المذابح. أحد المصللادر من طرطوس 
أخبرنللي أن قريتلله تقللع خللارج طرطوس في 
الجبللال ولكنه في األصل من حلب ووصل أهله 
هنا نتيجة المجازر. هذا الخطاب االسللتطرادي 
عن المللكان مرتبط بالهيمنة السللنّية وقوتها. 
يكللون هللذا الخطاب أقللوى حين يكللون ممثًا 

بوجود السنّة. 
يظهللر العلويون فروقللًا أقل مللن الفروق 
التللي يصفونهللا حين ال يشللعرون بهللذا األمر 
فللي حياتهللم اليوميللة. ويمكللن تصويللر ذلك 
فللي الماحظللة التاليللة: خللال شللهر رمضان 
حيللن يكللون جميللع المسلللمين صائميللن كما 
هو مفترض عللن الطعام والشللراب والتدخين 
خال سللاعات النهللار، وحين يمتنللع الكثير من 
المسلمين الذين يشربون الكحول بقية السنة 
عن شللربه خال هذا الشللهر. تختبللر الاذقية 

وطرطوس هذا األمر بشكل مختلف. 
كما تم شللرحه يؤوّل العديد من العلويين 

الخمسللة  األركان  وخاصللة  الدينيللة  القواعللد 
لإلسللام كرمللوز أكثللر منهللا قواعللد صارمة 
يجللب اتباعها )على سللبيل المثللال: الصاة في 
المسللاجد(، وحتى عندما يتبّعون تلك القواعد 
ال يهتمون باستخفاف اآلخرين بهم. في الجبال 
وفللي طرطللوس حيللث ال توجللد سللوى أقليللة 
صغيرة من السنّة يأكل الناس ويشربون علنًا 
وتبقى المطاعم مفتوحة خال ساعات الصوم 
ويباع الكحول أيضًا ويستهلك علنًا، بالرغم من 
أن بعللض المطاعم األكبر التي تخدم السللياح 
السللوريين تمتنللع عن بيع الكحول خال شللهر 
رمضللان. فللي الاذقية مللن جهة أخللرى وهي 
المدينللة المنقسللمة بيللن العلوييللن والسللنّة 
)تدّعللي المجموعتللان أنهما األكثريللة على ما 
يبللدو( يوجد اسللتخفاف علني أقللل بكثير تجاه 
الصيام. إيجاد مقهى مفتوح في مركز المدينة 
خال النهار صعللب والمطاعم ال تقدم الكحول 

مطلقًا. 
يمكللن تصنيللف األماكن بدرجات بشللكل 
واضللح بالمسللتوى المحلللي أيضللًا. ال تشللعر 
الفتيللات العلويللات حسللب مصللادري بالراحللة 
فللي الذهللاب إلى حللي الصليبة الجزء السللنّي 
كحللي  الشللهيرة  السللمعة  ذي  الاذقيللة  مللن 
محافللظ. يمكن لمكان كموقف بللاص أن يأخذ 
صفللة طائفية كما يظهر المثللال التالي: ضمن 
مجموعة من الشباب من خلفيات مختلطة دينيًا 
كانللت فتاة تغللادر لوحدها للذهللاب إلى موقف 
بللاص للحللاق بميكروبللاص من أجللل الذهاب 
لقريتهللا خارج الاذقية. أحد الشللباب وهو زائر 
أتللى من جزء آخر من سللوريا كان قلقًا جدًا من 
ذهابهللا لوحدها ألنها قد تتعرض للتحرش من 
قبل المتسللكعين الهمج في أماكن مثل مواقف 
الباصللات. اآلخللرون جميعهم بما فيهللم الفتاة 
نفسللها أجابللوا بأنه ال حاجة للقلللق ألن موقف 
البللاص يخدم فقللط القرى في تلللك المنطقة 
وهللي كلها قرى علويللة. هذا الشللرح كان كل 
مللا يحتاجه األمر ألنه ال يعنللي فقط أن الناس 
هناك علويون وإنما حقيقة أنها موجودة هناك 
تعني أنها علوية وبالتالي سلليتم التعامل معها 

طبقًا لذلك. 
أخيللرًا إذا تناولنا بناء المسللاجد في مناطق 
العلويين كرمز لقوة الهيمنة السللنّية فإن هذا 
األمللر يعطي االنطباع عن كيفية عمل مقاومة 
العلوييللن. كما رأينا من قبللل تدّعي مصادري 
أن العلوييللن ليللس لديهللم تقليللد الصاة في 
المساجد بسبب أنهم يصّلون في قلوبهم قبل 

كل شلليء، وألنهم فقدوا هذا التقليد ثانيًا ألن 
المسللاجد هي األمكنة التي جللرت فيها المذابح 

ضدهم. 
إذا كانللت هللذه هللي حللال العلوييللن في 
العموم فهذا يعني أنهم ال يحتاجون المسللاجد 
)ال تعتبر مقامات األولياء مسللاجد(. ولكن توجد 
مسللاجد في كل قرية علوية زرتها بالرغم من 
أنها أقل مما هو موجود في قرى وبلدات السنّة 

على ما يبدو. 
يشير بناء المسللاجد في هذا المنظور إلى 
أنها بنيت من أجل المظاهر فقط وأنها بالتالي 
حصيلة مادية للهيمنة السللنّية. سطحيًا توجد 
مسللاجد للداللللة علللى أن العلويين مسلللمون 
بالطريقللة التي يتبّللع فيها المسلللمون قواعد 
الهويللة كمللا يعرّفهللا المهيمللن، فللي حين أن 
»النسخة المختبئة« تسمح بعدم استخدام هذه 
المسللاجد كما هللو موصوف من قبللل الهيمنة 

السنّية.

اخلال�سة
تُللرى الهويللة حسللب اإلطللار النظللري في 
الفصللل الثاني كأمر عائقللي وبنيوي معًا حيث 
يكون مللا هو داخلللي بالنسللبة لها مهللم تمامًا 
بنفس درجة أهمية كل شيء خارج هذه الهوية.

من غيللر المفاجئ أن يتم الشللعور بالهوية 
المحللدودة أكثللر على ما يبدو فللي األماكن التي 
يتعللرض فيهللا العلويللون إلللى أحكام السللنّة 
المدركللة مثللل البلللدات والمللدن المختلطة في 

الساحل.
فللي  نمطيللة  أكثللر  السللنّة  إدراك  يكللون 
المناطللق العلويللة الصرفة مثل الجبللال، ولكن 
ينتاب المرء الشللعور هنا بللأن العلويين أوجدوا 
ترتيبات لهم في هذا المكان حيث يسللتطيعون 
العيش خللارج هويتهم بحريللة وحيث يطردون 
الهيمنللة السللنّية فللي سلللوكهم فللي حياتهم 

اليومية.
ومع ذلك كله فإن الهوية العلوية غير ساكنة 
وتؤثر األحداث المعاصرة في كيفية بنائها. هذا 
هو حللال الدور الللذي لعبلله النظام وسياسللاته 
تجللاه العلوييللن والسللنّة، كما أن الحللوادث في 
سللوريا وفي المنطقة األكبر حولها أيضًا تقوّي 
أو تضعف القضايا التي جرى استكشللافها حتى 
اآلن. هذا السياق السياسي هو موضوع الفصل 

القادم واألخير.

جبال العلويين في الساحل السوري
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بالنسللبة لدراسللة نقدية موضوعية، أهم ما 
في مشللهد االنتقالة فللي أعمال التشللكيلي عاء 
الحسللون، أنهللا تكثف بدقة تحللوال واقعيا مرتبطا 
بحياة الفنان نفسلله. هللي إذن عيللن الفنان التي 
تلتقط تفاصيللل األزمنة المتراكبة، داخل اللحظة 

السورية المتجاِوزة تجاوزا قطعيًا، كل األنماط 
الموضوعة من طللرف النخبة إلدراك الموقف 
ومنح التسللميات والتعريفللات، لحظة تصخب حقا 
بأزمنللة عدة، بموت كثير وحيوات كثيرة، ينم عنها 
هذا العواء البصري في اللوحات األخيرة التي أتمها 
عاء الحسون، بعد قطيعة طويلة مع العمل بدأت 

قبيل عودته إلى مدينة حلب عام 2013. 
هذا "العُواء" البصري تلمسلله العين: جموحًا 
وتمزقًا إلى الخارج، تنشُللج به أشللكاٌل مشللوَّهة 
التكويللن، نحو الفضللاء التجريللدي المحيط بهذه 
األشكال، المحاصِر لها أيضا، من جهة، ونحو خارج 
إطار اللوحة نفسه من جهة أخرى. هذه لوحات لم 

تكتمل، حيوات قوطعت بقذيفة أو برميل. 

ال�سيء
مدارسلليًا: التجربة هي نفسللها، لكن ما قد ال 
يلحظه توصيف من هللذا النوع، أن انتماء لوحتين 
إلى مدرسللة بعينها ال يعني أنهما شللقيقتان، وال 
أنهما مفاِرقتان، بل أنهما تتشاركان أسلوبا معينا 
في قول الشلليء، ال أكثر، أما "الشيء" نفسه الذي 

أريد له أن يقال، فهو أمر آخر. 
التجريللدي التعبيري، الذي قد يكون األنسللب 
لتصنيللف اللوحللات األولى للفنان عاء الحسللون، 
والمعروضة تباعا في ملتقيات وورشات ومعارض 
فرديللة وجماعية خال السللنوات منللذ 2006، هو 
تبويللب أكاديمي مناسللب أيضللا، للرحلللة األخيرة 
المجاِزفة، في لوحات باذخة القياسات، حاولت فيها 
درجات شللاهقة من البياض والسللواد، باستعمال 
مللواد غيللر تقليدية سللريعة الجفاف دخلللت فيها 
األكاسلليد واألحبللار واألكريليك والمائيللات، مرنة 
ومجهللزة لعصللفٍ ال يحتمللله الصفللاء الرؤيللوي 
الللذي يحلو لحضور الزيت فللي اللوحة التصويرية 
التقليديللة أن يسللتحضره، حللاول التللدرج تثبيتَ 
العجز البشللري أمام الموت المفتللوح، في ذروته، 
اصطللاد الفنان مللن داخله الطافح بالعجز، سللمكًا 

كثيرًا، سمكًا بوجوه قاطعها القناص. 
لللم يغيِّللر الفنان أدواتلله العميقللة إذا صحت 
التسللمية، لربمللا لم يفكللر كثيرا فللي التفاصيل، 
وهللو يدعللو كل هذه األحبللار دامية السللواد، إلى 

ِر المقتلة.  مأدبة تذكُّ
مللن قللال إن كثيللرًا متدرجللا مللن األبيللض 
واألسللود، وعمىً شللكليًا بينهما، مللن قال إن كل 
هللذا ال يكفللي ليثبِّللتَ الحيللاة - الحياة بالنسللبة 
لألحيللاء - عند العجللز، كما ثبَتَتْ هي، بالنسللبة 
لنفسها، على واقعة الموت ثباتًا مرعِبا، وتعطلتْ 
وهي الحياة، التي كانللت دائما ما تجد منفذا إلينا، 
تعطلللتْ إلى حين ينهي الخراب عمله؟ من قال إن 

األبيض واألسود ألوان يقين؟
انظر في الوجوه، الوجوه.. 

لنعَجَز" "تكاتفنا 
لظللروف عائلية قاهرة، انتقل عاء الحسللون 
دراسللته  فهللا  يتابللع  كان  التللي  القاهللرة  مللن 
التشللكيلية، إلى مدينته حلب، المصنفة في أحدث 

القوائم األممية كأخطر مدينة في العالم. 
وأمام الحيللاة المدنية المتوقفللة تماما نضجت 

التجربللة التشللكيلية الجديللدة، وليس أمللام بياض 
القماش، ليس أمام األفكار والذكريات عن الكارثة، 
بللل أمام العنللف المنفلت نفسلله، أمللام المعنِّفين 
والمعنَّفيللن وبينهللم، الحيللاة التي تضللرب الجميع 
وتُدخل الجميع قسللرا في اللعبللة المؤذية، ضربات 
موجعللة كثيللرة بعصللا حديديللة علللى المؤخللرات 
واألرواح الهزيلللة، علللى الناس التي لللم تكن أصا 
وقبل أن يحدث كل هذا، أكثرَ من أرقام، الحياة التي 

نسيتهم دائما، وتذكرتْهُم على غفلة فقتلتهم. 
المسللافة الكارثيللة بين أوهام مللا يقال على 
المنابللر عللن الحياة هناك في حلللب، وما هو األمر 
عليه حقًا: هذه المائكة الشللياطين، هؤالء القتلة 
الحديثللون،  والمؤمنللون  القدامللى،  الطائفيللون 
واللصوص المتطهرون، الزعماء الجدد والساسللة 
األمجللاد  إلللى  والطامحللون  المشللاريع  وحملللة 

والطامحون إلى البقاء وغير الطامحين.. 
هنللاك بيللن غيللِر الطامحيللن، بيللن الوجللوه 
الموؤدة حيًة، ولدت الهذيانللات األولى التي دوّنها 
عللاء بيديه، باألحبللار والمللواد الكثيفللة الغريبة 
السللخية المطواع. "تكاتفنا"، تقول أعضاء جسللد 
اللوحللة الواحدة، هذا الجسللد المنتهَللك الثكان، 

هذه اللوحة المتمزِّقة. 

زخرفة
ردا على سللؤال عما يختبللئ وراء هذه الوجوه 
السللاهمة، الاذعللة الوقحة، الرديئة والمرتعشللة 
رعبللًا إلى األبللد، قال عاء مللرًة إنها وجللوه لديها 

الوقت. 
ووقتٌ كثيللرٌ كثير، هو الشلليء الوحيد الذي 
يربحه الموتى. ببساطة هذه اللوحات توثق وجوه 
الموتى التي ليس فيها ما هو قابل للتوثيق - بعد 
- غيرُ الموت نفسلله. إنها تكرار الموت في وحدات 
زخرفية قوامها الوجوه، في فعل طقوسي أو يكاد 
يكللون، وكما يخلللق التكللرار الانهائللي للوحدات 
الهندسية البسيطة على جدران دور العبادة، إيحاًء 
بقداسللةٍ حاضللرة، هنا، هذه الوجوه المطموسللة 
كلهللا، تتكرر إلللى النهاية فللي زخرفللةٍ حرّيفة، 

لتقول كم لم نفهم.
ليللس انصياعا وال اعترافا وال رفضا، إذن، بل 
تكرار مفللردة المللوت البصرية، وهللي هنا وجوه 
الموتى وأطرافهم المبتورة، ألجل تكرارها، مثلما 
هللو الموت ألجللل المللوت. لنقل إنهللا لوحات على 

مستوى الجريمة. 

اللوحات الأخرية للفنان ال�سوري عالء احل�سون
وجوه لديها الوقت

  خضر سلمان
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دن اجليـاع
  زكريا تامر

قللال طفل ألمه إنه جائللع، فقالت له إنها جائعة مثله، وسللتغادر البيت، وتطوف على بيوت 
الجيللران لعلهللا تعثر في أحدها على ما يصلللح ألن يؤكل، وأوصته باالهتمللام بأخته الرضيعة 

النائمة. 
وعندما عادت األم إلى البيت بعد سللاعات فارغة اليدين وجدت طفلها نائمًا، ولكنها لم تجد 

أخته الرضيعة، ففقدت صوابها، وأيقظت طفلها من نومه، وسألته: أين أختك؟
فأجاب وهو يتثاءب: لعلها خرجت من البيت لتتمشى في الشارع. 

فلطمته بقسوة قائلة له: الرضيعة ال تمشي. احك ما جرى. 
فقال لها الطفل: ربما دخل لص البيت في أثناء نومي وسرقها. 

فلطمته األم بقسوة أكثر جعلت الدم ينزف من فمه، وقالت له: تكلم وقل ماذا فعلت بأختك. 
فقال الطفل وهو يمسح الدم عن شفتيه: بعتها. 

فصاحت األم كالمجنونة: لعنة اهلل عليك. ولمن بعتها؟
فأجاب الطفل: لهذا العجوز الذي يتجول في الشارع مناديًا ويشتري األغراض العتيقة. 

قالت األم متسائلة: وبكم بعتها؟
قللال الطفل: أعطاني العجوز نصف رغيف وقطعة صغيرة من الجبن المالح، وأكلتهما فورًا 

ونمت. 
وترامى إلى مسامع األم في تلك اللحظة نداء العجوز المعلن عن استعداده لشراء األغراض 

العتيقة، فابتهجت األم، وقالت البنها: سأبيعك له وأسترد أختك المسكينة. 
فقال لها الطفل بتحد: سللنرى من منا سينجح في بيع اآلخر. ماذا يفعل العجوز بولد صغير 

وسخ؟ أما أنت، ففرصة العمر للعجوز خاصة وأنك صبية وبيضاء وجميلة. 
وتركللت األم نللداء العجللوز ينأى من دون أن تتحللرك وتنفذ ما هددت به، وقللال لها طفلها: 
المشكلة هي أني مضطر إلى بيعك بسعر مخفض ألن العجوز يعرف أنك ترغبين في العيش 

مع ابنتك، وسيستغل هذه المعرفة أبشع استغال في المساومة على السعر. 
وهللرع الطفللل إلى باب البيت وهو يشللعر أن معدته قد هضمت ما أكللله، وعاد إليه جوعه 

شرسًا. 

مخيم كفر زبد في لبنان لاجئين السوريين 2014
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حممد الفراتي 1890 - 1978
  ياسر مرزوق

ولد محمد بن عطا بن محمود عبود 
»الملقللب بالفراتي الحقللًا« عام 1890 
فللي مدينة ديللر الللزور وتذكللر بعض 
المراجللع أن والدتلله كانت عللام 1880، 
ألسللرة فقيرة الحللال، كان أبللوه يقوم 
بأعمللال البناء ونحت الحجارة في ناحية 
الميادين، وقد عاش الشللاعر يتيم األم 
منذ عامه الثالث، تلقى العلوم الشرعية 
وعلللوم اللغللة العربية باللغللة التركية 
في المدرسللة االبتدائية والرشدية في 
ديللر الللزور، ثم التحللق بحلقة الشلليخ 
»الحمللودي« تابللع خالها علللوم الدين 
واللغللة العربية مدة عللام واحد لينتظم 
بعدهللا ثاثة أعللوام في حلقة الشلليخ 
»حسللين األزهري« درس خالها مبادئ 

اللغة والفقه والمنطق.. 
الشلليخ  بيللن  أن خافللاً نشللب  إال 
األزهللري والفراتي الذي قللال عن هذا 

الخاف: »إنهم كانوا يدرسللون »الشمسللية في 
المنطللق« ليقدموا فيها امتحانًا في حلب.. لكون 
ذلك يؤجل من الخدمة العسكرية العثمانية وكان 
األزهللري يقتصر في تدريسلله على الحواشللي 
والشللروح. دون الدخللول في صلللب موضوعات 
الكتاب« والفراتي يلح على شيخه لولوج مسائل 
الكتاب، وال يجد أذنًا صاغية بل أجابه الشيخ مرًة 
بقوله: »من تمنطق تزندق« فرد الفراتي عليه 
ردًا قاسلليًا يقول: »إما أنك تعلم أنت المنطق أو 
تجهله، فإن كنللت تجهله فأنت معذور، وإن كنت 
تعلمه فالمثل ربما ينطبق عليك قبل أن ينطبق 

عليّ«. 
تللرك الفراتي حلقللة األزهللري وانتقل إلى 
حلب حيث انتسب إلى مدرسة »العريان« وتتلمذ 
على يد مجموعة من العلماء كان منهم الشلليخ 
الزعيم وهللو »رضا بن محمد يوسللف الزعيم« 
كمللا درس اللغللة واألدب وعلوم الديللن على يد 
» كامللل الغزي » صاحب كتللاب »نهر الذهب في 
تاريخ حلب« وبشللير الغزي الذي كان مدرسًا في 
مسللاجد المدينة ودرس الفقلله على يد العامة 
»محمللد الزرقا« فقيه الحنفيللة في حلب.. كانت 
مدة دراسللته فللي حلب ثاث سللنوات مللن عام 

1908 حتى العام 1911. 
رحللل بعدها إلللى مصر عللام 1911 ليكمل 
تعليملله فللي األزهللر الشللريف، حيث أقللام في 
رواق » الشللوام »في عهد الشيخ سليم البشري 
وتتلمللذ علللى يللد علماء عصللره مثل« الشلليخ 
المرصفللي والشلليخ القاياتللي والشلليخ بخيللت 
» وكان مللن زمائلله فللي األزهللر » األديب طه 
حسللين، عبد القادر المازني، زكريا مبارك أحمد 
شللاكر الكرمي »، كما تعرف على الشاعر حافظ 
ابراهيم وشاعر القطرين خليل مطران والشاعر 

العراقي المهاجر عبد المحسن الكاظمي. 
 وتزامللن وجللود الفراتللي فللي مصللر مللع 
اندالع الحللرب العالمية األولى مما أدى إلى قطع 
المعونات التي كانت ترد من األهل في سللوريا، 
واشللتد الضيللق علللى الطلبللة السللوريين في 
األزهر، فتداعى أثرياء مصر لكفالتهم وإعانتهم 
على الدراسللة، ولجمللع الدعم للسللوريين أقيم 
حفل حاشللد في دار األوبرا المصرية يعود ريعه 
للطلبللة السللوريين وكان الحفللل تحللت رعاية 
الخديوي » حسين كامل » وفي هذا الحفل ألقى 
الفراتللي قصيللدًة تعبر عللن حاله وحللال أقرانه 

مطلعها:

حليف سهاد نازح الدار معدم
ومالي سوى حسن اصطباري مغنم 

أبيت ومن دمعي بحار زواخر
وفي باطني جمر الغضا يتضرم 

مع اندالع الثورة العربية الكبرى سللافر إلى 
الحجللاز لانضمام للجيش العربي، وعين برتبة 
مللازم طابور، ومع دخول األمير فيصل سللوريا 
عام 1918، عاد الفراتي إلى مصر ليشللارك في 
ثورة سللعد زغلول ضد االحتال االنكليزي قواًل 
وعمًا معلنًا أن الشللعب العربللي وثورته واحدة، 
ومللع فشللل الثللورة وإلقللاء القبض على سللعد 
زغلول وإسماعيل صدقي وحمد الباسل وبعض 
رموزهللا، عاد الفراتي إلى مدينتلله المحتلة من 

قبل االنكليز بحسب سايكس بيكو. 
إثر عودتلله من مصر عمل مدرسللا للتربية 
اإلسللامية وللغة العربية وفي أواخر عام 1919 
م تللزوج مللن طالبتلله عائشللة العبللد اهلل وهي 
تصغللره بكثير وقد عللاش الفراتللي حياته كلها 
إلللى جانب زوجته وأنجبت له خمسللة اوالد ذكور 

وابنتين. 
تصدى الفراتي لإلرادة السنية الصادرة عن 
الملللك فيصل بتسللليم دير الزور إلللى اإلنكليز 
مدعيًا أنها واقعة تحت االنتداب البريطاني وأنها 
جزء مللن العراق بللداًل من الموصللل التي ألحق 
إداريًا وسياسيًا إلى سورية، فنظم قصيدًة تعلن 
العصيللان علللى فيصللل وتحث الثللوار إلى عدم 

تسليم المدينة لإلنكليز مطلعها: 
انهض وروّ العوالي من عداك دمًا 

واستنهض السيف والقرطاس والقلما
ومع دخول الفرنسلليين سوريا بدأت أشعاره 
تلهللب الحمللاس لللدى الوطنييللن فللي مواجهة 
االسللتعمار الفرنسللي، وفللي عللام 1925 نفاه 
الفرنسلليون إلى بغداد حيث عين مدرسًا في دار 
العلوم، وهناك تعرف على ساطع الحصري الذي 
اختللاره للتدريس في البحرين عام 1927 وبقي 

هناك حتى عام 1930. 
عاد بعدها إلى مدينته معلمًا في المدرسللة 
االبتدائيللة، وفللي عام 1949 عين مشللرفًا على 
المكتبللة الوطنيللة في ديللر الزور التللي أحدثها 
الشلليخ » محمللد سللعيد العرفللي »، وفللي عام 
1959 انتقللل إلللى دمشللق حيللث عينتلله وزارة 
الثقافللة مترجمًا مللن الفارسللية للعربية، وفي 
هذه الفترة مارس نشللاطًا أدبيللًا ملحوظًا، فأخذ 

ينشللر مقاالته فللي الصحف السللورية 
والعراقيللة والمصرية، كمللا ألقى عددًا 
مللن المحاضللرات، وفللي العام نفسلله 
دعللاه وزيللر التربيللة » الدكتللور أمجللد 
الطرابلسللي » مللع نفللر مللن شللعراء 
القطر » كشللفيق جبري، وأنور العطار 
وغيرهما ليمثل القطللر في مهرجان » 
الشللاعر خليل مطران » الذي أقيم في 

القاهرة. 
كمللا كان ضمن الكادر التأسيسللي 
األول لوزارة الثقافة واإلرشللاد القومي 
كما كانت تسللمى في ذلك الوقت، حيث 
عمل فيها قرابة عقد ونصف من الزمن 
أمضللى   ،1973  -  1959 عامللي  بيللن 
معظمهللا فللي الترجمة عن الفارسللية 
وفللي عللام 1973 أنهللت وزارة الثقافة 
تعاقدهللا معلله بعد أن تجللاوز الثمانين 
مللن العمللر، ليعود إلى مسللقط رأسلله 

حتى توفاه اهلل عام 1978. 
كان الفراتللي يتقن الفارسللية اتقانًا كامًا، 
وبالفارسللية وضع عللددًا من الكتللب منها ثاثة 
كتللٍب عن تعليللم الفارسللية، كما وضللع معجمًا 
بالفارسية والعربية، ومعجمًا فارسيًا، كما ترجم 
أشللعار حافللظ الشلليرازي وسللعدي الشلليرازي 

وجال الدين الرومي. 
العديللد مللن  تللاركًا وراءه  الفراتللي  رحللل 
الدواوين الشللعرية » العواصللف، صدى الفرات، 
النفحللات، الهواجللس، إضافللًة إلللى مجموعتين 
من القصص الشللعرية بعنوان سبحات الخيال، 

والساحة ». 
وقد بدا تأثر الفراتي واضحًا باألدب الفارسي 

من خال النكهة الصوفية البارزة في شعره:
أنا عبد اهلل ال عبد مليكٍ أو أمير 

أنا عبد اهلل، واهلل من الناس مجيري 
أنا عبد اهلل، ال عبد لهذي الشهوات 

قد شهدت اهلل فردًا، فانطوى الكون بذاتي 
كان الفراتللي بعيللدًا عللن رجال السياسللة، 
يأبللى مديحهم مقابللل منفعةٍ أو هبللةٍ معينة 
حتى أنه قال عن أحمد شوقي بأنه شاعر األمراء 
وليللس أمير الشللعراء، ولعل السياسللي الوحيد 
الللذي مدحه الفراتللي كان الرئيس القوتلي في 

قصيدةٍ مطلعها 
مدحتك ال أرجوك جاهًا ومنصبًا

ولي فوق هام النجم جاه ومنصب 
قللال عنه الشللاعر »نللزار بنللي المرجة«: » 
مكانللة الفراتي في الشللعر السللوري خصوصًا 
والعربللي عمومللًا، ال يمكللن أن يختلللف عليهللا 
النقاد المنصفون، فهو أحد سللتة شللعراء ولدوا 
في الربع األخير من القرن التاسللع عشر، وكانوا 
المؤسسللين الحقيقييللن للحركة الشللعرية في 
سللورية وهم: »محمد الفراتللي، »محمد البزم، 
خيللر الديللن الزركلي، خليللل مردم بيللك، علي 

الناصر وشفيق جبري«. 
وتخليدًا لذكللراه نصب له تمثال ضخم أمام 
المركز الثقافي في دير الزور قام بنحته د. فواز 
بكللدش عميد كليللة الفنون الجميلللة وفي عام 
2013 وبعد أبي العاء المعري في معرة النعمان 
وطه حسللين في المنيا بمصر، وصل مسلسللل 
تكسللير النصب إلى دير الزور في سللوريا حيث 
قام مجهولون بتفجير النصب التذكاري للشاعر 

الشيخ محمد الفراتي. 
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املواطنة والق�سايا الوطنية والقومية
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

عرف الفكر السياسللي العربي قلة اهتمام 
ملحوظة باالقتصاد والتعليم والصحة والتنوير 
بشللكٍل عللام، وعللدم اكتللراث واضللح بمعاني 
المواطنللة والديمقراطيللة ودولللة المؤسسللات 
ودائمًا ما انجذبت النخب الحاكمة إلى ما سللماه 
ماوتسللي تونللغ »التناقللض الرئيسللي« حيللث 
أن األمللور المتعلقة بالقيللم والحريات ال يحين 
وقتهللا أبللدًا، فيما يعطللى الجهد كللله لمحاربة 
العللدو، وقللد صللار هللذا الفكللر منهجللًا لتجنب 
المسللاءلة عن عدم القيام بأي شلليء، فالمهم 
مقاومللة المسللتعمر والتخلص منلله، ومقاومة 
الصهيونيللة الحقللًا ومقاومة مؤخللرًا اإلرهاب، 
واهلل يتكفللل بالباقللي، وغنللي عن القللول أن 
هللذه النزعة الخارجية الطاغية هي ما عزز في 
وقتٍ مبكر نزعة التخلص من السياسة بوصف 
السياسة تسللييرًا لاقتصاد والتعليم والتنمية، 
وقبللل ذلللك كله الحريللة وانتصر دائمللًا ما هو 
عابر للحللدود على ما هو داخلهللا، ولم يحصل 
بالتالللي أي تطوير لمسللألة الشللرعية وتداول 
السلللطة وقلصللت الدولة إلى مجرد سلللطة ال 

مكان فيها لألحزاب والصحافة الحرة. 
ومع غيللاب أي تطويللر لمفهوم الشللرعية 
فللوق صللوت  يعلللو  ورفللع شللعار »ال صللوت 
المعركللة« يطللرح المواطن العربي والسللوري 
خاصًة سؤااًل مفاده: هل تحتاج التعبئة الوطنية 
ضد اسللرائيل، فللي حدود المواجهللة التقليدية 
المسللتمرة منذ عقود دون تغيير، إلى التضحية 
بالحريات والحقوق وال تستقيم دون ذلك، هل 

يخللدم االنتقاص من هللذه الحقوق 
اسللرائيل  والحريات هللدف مواجهة 
بالفعللل وكيف؟ يمكللن أن نقول أن 
نظللم الحقللوق المطلقة تقللود إلى 
بناء دولة قوية، وتسللمح باالحتفاظ 
بصللورة أكبللر بسللرية المعلومللات 
العسللكرية. لكللن كيللف نضمن أن 
ال تكللون قوة هللذه الدولللة موجهة 
ضد شللعبها خاصللًة عندمللا تختلط 
السلللطات التنفيذيللة والتشللريعية 
والقضائية والعسكرية اختاطًا تامًا 
بالسلللطة، وينخرط الجيش نفسلله 
في الصراعات السياسية االجتماعية 
باسم العقائدية، وهذا هو ما حصل 
بالضبللط وجعل الرأي العام يشللك 
في الطروحللات الرسللمية المتعلقة 

بهذا الموضوع. 
مللن الطبيعللي أن يجللد الللرأي 
الشللعاراتي  االسللتخدام  فللي  العام 
المكللرر للمسللألة الوطنية وسلليلة 
إلدارة األزمة السياسية واالجتماعية 
الداخليللة بطللرق اسللتثنائية وغيللر 
االسللتخدام  قانونيللة، ومثللل هللذا 
للمسللألة الوطنيللة هللو سللمة مللن 
ال  التللي  الحكومللات  سللمات جميللع 
تتجرأ على مواجهة أزماتها الداخلية 
بجدية، وتسللعى إلى حللرف االنتباه 
عنها ومنع الرأي العام من توجيه أي 
نقد لها وألسلللوب إدارتها، وما يقال 
عن المسللألة الوطنية واسللتخدامها 

مللن قبللل األنظمللة الضعيفللة، للتغطية على 
التمسللك بالمصالللح الخاصة الفئويللة بالرغم 
مللن األخطللار الخارجيللة والمخاطللر الداخليللة 
باالنقسللام وتشللتت الللرأي العللام، يقللال عن 

المسألة القومية. 
ال شك من وجود مراحل تاريخية تكون فيها 
صراعاتنا الداخلية غير مبررة مقابل صراعاتنا 
الخارجية ضللد الصهيونيللة والعللدو الخارجي، 
ويكللون فيه مللن الضللروري أن يقبللل األفراد 
بتضحيات اسللتثنائية في سللبيل وقف العدوان 
الخارجللي قبللل العللودة إلللى حسللم الخافات 
الداخليللة بما في ذلللك الخافات على أسلللوب 
ممارسللة السلطة أو في توزيع الثروة الوطنية، 
إال أنه كي يكون بإمكان سلطة حاكمة أن تقنع 
الرأي العام بذلك، وأن تدفعه بالفعل لبذل جهد 
اسللتثنائي لتجاوز نزاعاته والقبللول بتضحيات 
اسللتثنائية في سللبيل المعركة الوطنية، ال بد 
لها من تحقيق بعض الشللروط األساسللية وإال 
فلن تكللون هناك تعبئة وطنيللة حقيقية وإنما 
استقالة جماعية تغطي نفسها بشعارات جوفاء 

تظهر فراغها في أي امتحان جدي. 
أول هذه الشللروط أن يكون هناك مواطنة 
بالمعنللى الفعلي، أي أن يشللعر الفللرد أن البلد 
الذي يعيش فيه يضمن للله الحقوق والحريات 
التللي تجعللل منلله مواطنًا حللرًا ومشللاركًا في 
مصيللر بلللده وليس الجئًا فيلله أو تابعللًا لغيره 
أو عبللدًا للله، والثانللي أن يكللون هناك شللعور 

حقيقي عند أفراد الشللعب بأن النخبة الحاكمة 
تؤمللن بمفهللوم المصلحللة الوطنيللة، وتعمل 
حسللب هذا المفهوم وتقبل بللأن تضحي بجزء 
مللن امتيازاتها المادية والسياسللية والمعنوية، 
وحتللى مصالحها الخاصة في سللبيل المصلحة 
العامللة والثالللث هللو أن يكون هنللاك حد أدنى 
من العدالللة في اقتسللام التضحيللات والجهود 
المبذولللة بين جميللع طبقات الشللعب وأبنائه، 
بحيث ينتفي شللعور أن المصلحة العامة قانون 
يطبللق علللى الفقللراء ومعدومي السلللطة وال 
ينطبللق علللى الطبقللات الغنيللة الجامعللة بيد 
واحدة للثللروة والنفوذ، والشللرط الرابع هو أن 
يشللعر الرأي العللام أن هنللاك إنجللازات فعلية 
علللى طريق حللل المسللألة الوطنيللة، تبين أن 
أتعابلله وتضحياتلله ال تضيع سللدى، وال تذهب 
لخدمة أغراض بعيللدة كل البعد عن المصلحة 
الوطنية والشللرط الخامس حتى تنجح القيادة 
السياسللية في التعبئة الوطنيللة والقومية هو 
أن تكللون التضحيللات المطلوبللة منطقية من 
منظور تحقيللق األهداف المضحللى من أجلها، 
فمللن المنطقللي مثًا أن يشللد الشللعب الحزام 
فللي حاالت العللدوان أو التهديللد الخارجي حتى 
يمكن توفير المال الضروري لشللراء األسلحة، 
لكن ليس مللن المنطقي ربط التعبئة الوطنية 
والكفاح ضد العدو بحرمان الشللعب من حقوقه 
وحرياته األساسللية واتهام المعارضللة أيًا كان 

شكلها بالعمالة واالرتهان للخارج. 
المواطنللة  مفهللوم  فبانعللدام 
وسللواد مفهللوم اإلخضللاع بالقللوة 
واإلذعللان لألمللر الواقللع السياسللي 
ال يعود هنللاك أي شللعور بالوطنية 
ويبللدو كل جهد مبللذول للدفاع عن 
البللاد هو جهللد للدفاع عللن الظلم 
والتمييللز القائللم، ممللا يدفللع إلللى 
الوطنية واالنسحاب من  االسللتقالة 
أي معركة محتملة مادية أو معنوية، 
وعندمللا تبالللغ النخبللة الحاكمة في 
مثللل هللذه الظللروف فللي الحديللث 
عن الوطنية واسللتخدام الشللعارات 
القضيللة  تفقللد  فسللوف  الوطنيللة 
الوطنيللة نفسللها كل صدقيللة، ألن 
الللرأي العام سلليجد فيها وسلليلة أو 
ذريعة تسللتخدمها النخبللة الحاكمة 
فللي سللبيل ردع الشللعب وابتللزازه 
المصالللح  علللى  الحفللاظ  بهللدف 
الخاصة واالنتهازية وربما تعظيمها. 
حتى يقبل الرأي العام التضحية 
بجزء من الحرية والعدالة والمساواة 
في االنسانية وفي الكرامة البشرية 
ينبغي أن يتكون لديه اقتناع أن هذه 
التضحيللة ضروريللة لتحقيق الهدف 
وأن الهدف يسللتحقها، وأن تظهر له 
القيللادة أيضًا بالململلوس أن هناك 
نتائج فعليللة تقربه من هذا الهدف، 
والقوانيللن  العرفيللة  األحللكام  وأن 
للحكللم  أدوات  ليسللت  االسللتثنائية 
والحفاظ على المغانم االقتصادية. 
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ظبية اخلمي�ش: منفى جامعة الدول العربية
  ياسر مرزوق

»إنها منفى، ولم تكن مرة أكثر من ذلك، جامعة 
الللدول العربيللة منفللى لقضايللا العللرب، والقضيللة 
الشللعوب  لقضايللا  منفللى  بالتحديللد  الفلسللطينية 
العربية، ومجمع غير كهنوتي للتواطؤ على الاعمل، 
مقللر لللا جللدوى، ومبنللى تسللترخي فيلله األوراق 
والمذكللرات والبيانات، إلى ما شللاء اهلل. حين دخلته، 
أو أرسلللت إليه ال فللرق، للمرة األولللى في مصر عام 
1992 كنللت أعلم إلى حدٍ مللا أنه معطل على نحٍو ما 
غير أن ما اكتشفته عبر السنين حتى عام 2010 كان 
يفوق الخيال، كانت تجربة تشللبه نوعًا من االعتقال 
والقبللول بالحياة في ثاجللة تعرف جيللدًا أنك لحمها 
االنسللاني المجمد وكم سأحتاج إلى أوراقي ووثائقي 

ومذكراتي ألسرد جزءًا بسيطًا من التجربة«. 
بهذه العبارات القاسللية تروي لنا ظبية الخميس 
تفاصيل التجربللة التي خاضتها داخللل أروقة جامعة 
الللدول العربية منللذ عام 1992، حيث عملت سللفيرة 
ومن ثللم مديرة إلدارة شللؤون البعثللات بدرجة وزير 
مفللوّض، الجامعللة العربيللة التي يعيللش القائمون 
عليهللا أوهامًا شللاعت لعقللود مفادهللا أن وجود هذه 
الهيئللة واجتماعهللا هو مطلبٌ لشللعوب األمة اشللتد 
إلحاحلله وزاد، وذلللك وهمٌ ال تبللرره الحقيقة، وفوق 

ذلك ال يسمح به واقع الحال. 
جامعة الدول العربية التي وقفت شاهد زوٍر على 
تفتيت السللودان وليبيا وربما سللوريا كانللت المنفى 
الذي أبعللدت إليه الخميس من وطنهللا دولة اإلمارات 
العربيللة المتحللدة، بعد مقللاٍل لها نشللرته في مجلة 
المجلللة اللندنيللة تحت عنوان »مقبللرة النخيل« وهو 
عبارة عن تأمات المرأة شللرقية، أزعجت السلللطات 
فللي بلدها فأودى بها إلى المنفللى ثم إلى العمل في 
جامعة الدول العربية حيث بقيت لمدة ثماني عشللرة 
سللنة متواصلللة.. وكانللت منفاهللا الثانللي. بعد ذلك 
أودى بهللا عللرض لكتللاب كوكب الريللس التي فتحت 
جرح الجامعة العربية إلى لجان المسللاءلة والعقوبات 
واإلهانة ومحللاوالت االعتداء ثم الفصل التعسللفي، 
فللي عهللد عمرو موسللى، بعد ربللع قرن مللن المقال 

األول. 
كان للخميللس أن تبللدي رأيها فللي جامعة الدول 
العربيللة خال زيارتهللا األولى في سللبعينيات القرن 
الماضي »سللبق أن دخلت جامعللة دول عربية أخرى، 
فللي تونس، في أواخر السللبعينات حيللن كنت طالبة 
للعلوم السياسللية فللي جامعة إنديانا، فللي الواليات 
المتحللدة األمريكيللة، كان لللدي مشللروع بحث علمي 
حول تأثيللر انتقال جامعة الللدول العربية من مقرها 
فللي القاهرة إثللر اتفاقية كامب ديفيللد إلى العاصمة 
التونسللية كمقللٍر جديللد لها، قضيللت قرابة الشللهر 
فللي تونللس والتقيللت بعدد كبيللر من المسللؤولين، 
وانتهيت في بحثي ذلللك إلى ضرورة تحويل الجامعة 
إلللى منظمة تكنوقراطيللة تعنى بالجوانللب الثقافية 
واالقتصادية والمجتمعية ألن ذلك كان سلليكون أكثر 
جدوى للشللعوب العربية من الجانب السياسللي الذي 

كان معطًا ألسباب كثيرة في ذلك الوقت«. 
في ضللوء نظرتها لمللا يمكن للجامعللة أن تقوم 
به، دعت إلى إحياء النشاط الثقافي بالجامعة، والذي 
توقللف منذ أيام طه حسللين، وفعا بللدأت في صيف 
2002م إعللادة تأسلليس اإلدارة الثقافية، التي وجهت 
بحللروٍب ضيقة من عمللرو موسللى ومحازبيه، تقول 
الخميس: »بعد أحداث سبتمبر وتنامي الدور المنشود 
للدبلوماسللية الثقافية العربية في ظل ما يؤجج من 
أفكار مستقاة من نظرية صراع الحضارات، ومن ذلك 
االهتمام من األمين العام تنامى افتعال مشللاكل مع 
اإلدارة الثقافيللة واالسللتياء على بعللض مهامها من 
العاملين في مكتب األمين العام وبعض مستشاريه، 
وكان علللي أن أخللوض الكثير من الحللروب الصغيرة 

المحبطة والمربكة للعمل..«. 

انتقدت خميس في الكتللاب الطريقة، التي يدير 
بها عمرو موسللي الجامعللة على المسللتوى اإلداري، 
وإعطاءهللم  المصرييللن  بالموظفيللن  واهتماملله 
كافللة الصاحيللات، والتللي قللد ال تتناسللب أحيانا مع 
قدراتهللم الوظيفيللة، بينما يتجاهل باقللي العاملين 
من الجنسلليات األخرى، وإهللدار حقهم الوظيفي، بل 
ووصفهم على المأل، ومن خال تصريحات منشورة، 
ومذاعة بأنهم تنابلة السلللطان، كما انتقدت ظاهرة 
التمصير الشللديد داخل الجامعة بالقول: »بتنا نشعر 
بأننا موظفون نعمل في داخل أروقة وزارة الخارجية 
سللطوة  والفرّاشللين  للسللعاة  وصللار  المصريللة.. 

وبعضهم كان يتجسس علينا علنًا يوميًا«. 
يحتللوي الكتللاب على ثمانية عشللر فصللًا منها: 
مللن الغرب إلللى الشللرق، البيروقراطية المتوحشللة، 
إعللادة هيكلللة أم هللدم الهيللاكل، »كتللاب ومقللال 
ومدونة، وانتقام رجال عمرو موسللى«، »تحرشللات، 
تحقيق، مسللاءلة، وعقوبات«، »المحامي، والجامعة، 

والسفارة«. 
تكتب الخميس عن السياسة واالجتماع والثقافة، 
كونهللا كانت تعمل فللي جامعة الللدول العربية، التي 
تُعدّ مؤسسة سياسية، بالتزامن مع عملها اإلبداعي. 

مما أضفى على الكتاب نكهًة وطابعًا أدبيًا: 
»للمنافللي ميللزة إذا أدرك المرء أنهللا كذلك ولم 
يسللمح لنفسلله أن يصدق أنها وطن، المنفى يجعلك 
محايدًا نوعًا ما، وتعرق أنك با حقوق حقيقية كتلك 
التي تخص المواطنين في أي وطن، المنفى منطقة 
رمادية يسللمح لك بالتواجد فيها علللى أن تدخل إلى 
الحلكللة أو ال تلج نور النهار، وقد تتوهم بطول البقاء 
في المنفى أنك صرت في وطٍن ما، غير أن أول حركة 
تبديهللا باتجاه حقللوق المواطنة تلك سللوف يرافقها 
هراوة تهوي على رأسللك، غليظة قاسية لتنبهك إلى 
انتهاكات شللروط المكان، ربما تطور األمر إلى نفيك 

في المنفى«. 
»كثيللرًا ما أردت الفرار من كتابة هذا الكتاب، ألن 
ذكرياته قد تثير سللقمي وغضبي وتخرج إلى الضوء 
فواتيللر كثيللرة مؤجلللة ال بد مللن تقديمهللا ذات يوم 
إلى سلللطات أخلت باستخدام سلللطاتها وأفضت إلى 
أحوال جعلت من المستحيل التعايش معها برضى أو 
نسيان، ثم إنني سللأتذكر شخوصًا ولحظات ومواقف 
وآالمًا تمنيت نسلليانها جميعللًا وتخطيها ألعبرها في 
حياتللي من مرحلة إلى مرحلة دون السللقوط في فخ 

الخيبة واليأس والرغبة في االنتقام«. 

ق�سة ق�سرية

العادة ال�سباحية 

مضر عدس

اسللتيقظ باكرًا على غير العادة، قبل 
أي شلليء وقبللل أن يحتسللي فنجللان 
القهللوة، عليلله أن يللزور صفحته في 

الفيس بوك. 
أمسللك هاتفه الذكي، فتللح التطبيق 

الخاص، وبدأ يقرأ المواضيع. 
»قلب أحمر«

»من السويد هنا مخيم اليرموك«
يللا  دونكللم  مللن  عللذاب  »حياتللي 
التعليللق  مللع  ومُرفللق  أصدقائللي.. 

مجموعة من الصور«
»صباحكم عسل مع فنجان قهوتي 

الصباحي«
»صور لمجزرة ما«

»مقال طويل جدًا عن مخاطر تمدد 
داعش«

قللرأ ربللع المقللال، وما لبللث أن أحس 
بضجللر كبيللر مللن تكللرار، داعللش 
والضربللة األمريكية وحلللف وتحالف 

وهجوم مرتقب. 
توقللف عللن القللراءة وقللرر أن يللزور 
قائمة األصدقاء المتعلقة بالمحادثات 
الخاصة، ليطمئن كعادته على صديق 

ما. 
»محمد.. كلمته البارحة«

»مروان أخللوه شللهيد وال طاقة لي 
بأيّ حديث حزين عند الصباح«

»خالللد.. حديللث الحصللار الطويل.. 
ال كهربللاء وال طعللام وال مللاء.. ليتني 

أستطيع المساعدة.. لن أحادثك«
»عللارف.. يللا إلهللي مللللت أحاديللث 
اللجللوء وكيف تحولللت حياته إلى جنة 

بعد دخوله هولندا«
»فرح.. فرح يا لسعادتي عام ونص 

لم أكلمها.. هي إذًا«
- مرحبًا.. 

- أهًا حازم.. أهًا.. 
- فرح.. ما األخبار؟

- الحمد هلل.. وأنت؟
- أنللا بخير.. فرح كم أنا سللعيد.. أين 
اختفيتِ؟ ظننتك أقفلتِ حسابك إلى 

األبد.. 
- ال يا صديقي.. ولكنه مُمل.. ال أحب 
الدخول إلى الفيس بوك ؛ فقد كرهت 

األخبار والصور والدمار. 
- ال بللأس عليللك يا فرح ال بللأس.. ما 

أخبار زوجك وابنتك؟
- زوجي وابنتي.. توفيا العام الماضي 
إثر قذيفة سقطت في دمشق.. أحمد 

اهلل على كل شيء. 
- ما.. ماذا تقولين!!.. أنا.. لم.. 

سللقط الهاتف من يده، ولم يسللتطع 
أن يكمللل عبللارات العللزاء ؛ فقد غدت 
كقشللرة بصللل، حللاول أن يلتقطلله 
ليكمللل الحديللث، لكن عينيلله امتألتا 
ببحر من ملح الموت ؛ فما استطاع أن 
يصل إليه أو أن يشرب فنجان القهوة. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

إني بذرة بين يديك.  فإن أنت مددتني بماء وبضياء دافئ، كنت لك وللعالم أجمع ثمارًا هي من أطيب أطايب الدنيا.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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في مش��هد من أحد أكثر المشاهد تأثيرًا، في 
واح��دة من أكثر الروايات عمق��ًا على مدى التاريخ، 
يق��وم الكاهن - ف��ي رواي��ة البؤس��اء، رغم صغر 
مس��احة دوره في الرواية، بلعب ال��دور المفصلي 
والذي يغير مس��ار اتجاه بطل الرواية جان فالجان 
كلي��ًا، حي��ن يك��ون رجل الدي��ن هذا ه��و الوحيد 
ال��ذي يرد على جرٍم اقترفه ج��ان بحقه ليس فقط 
بالمس��امحة، وليس فق��ط بإنقاذه م��ن قدٍر كان 
س��يكون مأس��اويًا فيما لو أثبت أمام عنصر األمن 
جريمة سرقة جان للشمعدان الفضي من الكنيسة 
الت��ي آوته من جوع وبرد، بل أيض��ًا - وفي موقف 
يقشعر لنبله الوجدان اإلنس��اني، يحسن إليه بأن 
يمنحه ذاك الش��معدان الفضي الثمين ليبدأ حياة 
جدي��دة. يج��د فالجان نفس��ه أمام إحس��ان يأتيه 
كنس��مات عُلوي��ة، يعصف بروحه ويهزها بش��دة 
حتى تتس��اقط عنها قطرة قطرة كل األحقاد التي 
تراكمت فيها على مدى عش��رين سنة قاسى فيها 
ظلمًا أرداه في ظلمات س��جن عوم��ل فيه معاملة 
العبي��د. وحت��ى بعد أن خ��رج من��ه ببصيص أمل 
صعقته قس��وة البش��ر الذي��ن رفض��وا أن يعطوه 
فرصة لكس��ب ما يقيته. وبعد موقف الكاهن معه 
ووصيت��ه ل��ه أن يس��تخدم قيمة الش��معدان بأن 
يكون إنس��انًا نزيهًا، يقرر ج��ان أن يكون يد الخير 
واألمل في الوجود وآن ينتشل األرواح البائسة من 
يأس��ها كما انتشله الكاهن - بنية أنه صوت إرادة 
الخير والمحبة المطلقة ف��ي الوجود، وتكون هذه 
الحادثة المنطلق الذي على أساسه سينقذ الطفلة 
كوزي��ت يتيمة األبوين من قدرها الش��قي ويكون 
الح��ارس المالك األمي��ن لها طول حيات��ه مغامرًا 

بذلك بالمركز النبيل الذي وصل إليه. 
ومع تجس��د فصول شبيهة إال أنها حية وأكثر 
عمق��ًا من حياة مزي��د من البؤس��اء كل يوم وكل 
لحظة تجرعوا من مختلف أش��كال كؤوس العذاب 
والشقاء في واحدة من أشد المآسي البشرية التي 
تحص��ل اليوم عل��ى األرض الس��ورية، ومع تكالب 
كل الظ��روف وضدهم وانس��داد كثي��ر من األفق 
وانهيار كثير من اآلمال، وتنامي مش��اعر الس��لبية 
ض��د كل من خذلهم من أفراد وحكومات وهيئات، 
إال أن الروح النبيلة تعود لتتجس��د في ش��خصيات 
ومبادرات توقد روح األمل من جديد لتمس��ح وجع 
العذابات، وقد تقدر أن تغير بش��كل جذري مس��ارًا 
كان قد يتج��ه مدفوعًا بروح ناقمة على البش��رية 
جمعاء، فتحوله بإحس��انها لمسار المحبة واإليمان 

بالخير مجددًا. 
ورغم قلة عدد مثل هذه المبادرات في وس��ط 
الظ��الم ال��ذي ب��دأ ينتش��ر ويتم��دد، إال أن النور 
المنبثق ع��ن مبادرة واحدة ق��ادر أن يضيء مئات 
القلوب ألن زيت المحبة واإلحسان معدي وقادر أن 

يتسرب من سراج لسراج بكل سالسة. 
ما زلنا نلمح وس��ط الدخان األس��ود بالونات 
ملونة إلحياء »بس��مة أمل« عل��ى وجوه األطفال.، 
وما زلنا نش��هد تجمع��ات ل«فك كرب��ة الغربة«، 
وم��ا زال هناك م��ن يقيم مرك��زًا ثقافيًا تتش��ابك 
في��ه األي��ادي والجهود »معًا« تح��ت القصف لتقرأ 
وتتثق��ف، وما زال هناك من يطي��ر »طيارات ورق« 
على أمل أن يلون بها س��ماء األطفال التي أحالتها 
ش��رور الكب��ار س��وادًا مدقع��ًا، وم��ا زال هناك من 
يتحم��ل المخاطر ليوص��ل علبة حلي��ب »من أجل 

س��وريا« وأطفال سوريا أو ليصور فيلمًا يعرض فيه 
ما يج��ري عن العال��م المُغيب. م��ا زال هناك من 
ينظم معارض الفنون والمس��رحيات في مخيمات 
األطف��ال ليخرجهم من قس��اوة واقعهم إلى عالم 
جمي��ل ولو بالخيال عن طري��ق الفن. ما زال هناك 
من يدق على صدره إذا ما سمع بحاجة أخيه ويقول 

»دوبارتك عندي«، و«خسى الجوع«. 
وما زلنا نس��مع قصصًا مثل قصة الشاب الذي 
تحطم القارب الخش��بي، الذي كان يستقله ليصل 
لش��واطئ أوروبا، تحط��م في ع��رض البحر ووجد 
نفس��ه متمسكًا بخش��بة من يقايا القارب وبجانبه 
طفلة عمرها س��نة ونصف تكاد أن تغرق كما غرق 
أبواها فش��دها لخش��بته وظل حارس��ًا لها ساعات 
طويلة يطفو قلياًل ويغوص قلياًل ليدع لها مساحة 
لنجو وتغفو، هكذا إلى أن وصلت المس��اعدة. وفي 
مرك��ز الهجرة قرر أال ي��دع الطفلة لق��دٍر مجهول 
فادع��ى أن��ه والدها وضمه��ا ومضى ليب��دأ معها 
بداية حياة جديدة يكون لها فيها الحارس المنقذ 

)قام بتسمية الطفلة »حياة(. 
وطالما أن ه��ذه األرض الطيبة ما زالت تنبت 
مثل هذه المع��ادن األصيلة فاألمل باٍق والخير لن 
يخبو، والنفوس عندما »س��تلفحها ريح الش��مس، 
سترجع األيادي لتبني وتعمر، وسيمزق صوت العيد 
س��ماء كل من أراد أن يردنا إلى اليأس، وس��يكمل 
م��ن بقي من��ا رغم الطوف��ان الذي غم��ر بالدنا«، 
طالما أن هناك من »نذر يكون حبر رسالته وأمانته 

أن يكون قندياًل للتعبانين«. 
)اقتباس��ات الفقرة األخيرة من أغنية فيروز »ح 

نكمل باللي بقيوا«(. 

سراقب 2013 | عدسة شاب من سراقب

بدنا نكمل باللي بقيوا 
  منال ريّس


