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اأكرب عملية اغتيال ع�شكرية تودي بحياة قياديي حركة "اأحرار ال�شام"

تركيا تفتح اأبواب جامعاتها لل�شوريني 
سوريتنا | مهلهل إسماعيل

أعلنت الحكومة التركية عن سماحها للطالب 
السوريين باستكمال دراستهم في جامعاتها من 
الس��نة الدراس��ية التي توقفوا عنده��ا، مقدمًة 
لهم تس��هيالتٍ ف��ي األوراق الثبوتية المطلوبة 
واالكتف��اء بحدٍ يس��يٍر منه��ا، إال في م��ا يتعلق 
بدراسة الطب البشري والصيدلة، وذلك بحسب 
تصري��ح وزير التعلي��م في الحكومة الس��ورية 
المؤقت��ة مح��ي الدين بنان��ة، إثر لق��اءه األخير 
بأمي��ن عام رئاس��ة الجمهوري��ة التركية وعضو 
 )YOK( العال��ي  التعلي��م  هيئ��ة  إدارة  مجل��س 
مصطفى إيس��ين ف��ي أنق��رة، ضم��ن التعاون 
الذي تعمل علي��ه الحكومة المؤقتة مع نظيرتها 

التركية الس��تصدار قوانين وتشريعات 
تسهل عملية دراسة السوريين. 

حي��ث أعلنت تركيا نيتها الس��تيعاب 
أكاديميي��ن س��وريين م��ن اختص��اص 
اللغ��ة العربية والش��ريعة في جامعاتها 
بعد اجتيازهم اإلج��راءات اإلدارية، كما 
قدم��ت في وقتٍ س��ابق منحة دراس��ية 
تشمل خمسة آالف طالب سوري، بحيث 
ال تتجاوز نسبة المتقدمين عن %10 من 
إجمالي ع��دد المتقدمين في أية جامعة 
تركي��ة. كم��ا صرح مص��در ف��ي وزارة 
التعلي��م ف��ي الحكوم��ة المؤقت��ة أنهم 
بص��دد دراس��ة مش��روع إقام��ة جامعة 

سورية في تركيا. 

وكان العدي��د من الطالب الس��وريين قد تم 
إيقافهم قس��رًا عن دراس��تهم ف��ي جامعاتهم، 
س��واًء بس��بب أجواء الحرب الدائرة في البالد، أو 
بس��بب االعتق��ال التعس��في، أو بس��بب طلبهم 
للخدم��ة اإللزامية، باإلضاف��ة إلى الطالب الذين 
ت��م فصلهم من كلياتهم، حتى جنح النظام إلى 
إلغاء أس��ماء بعضهم من قوائم��ه دون أي دليل 
على دخ��ول الطالب للكلية في ي��وٍم من األيام، 
الغيًا كل س��نوات دراس��ته الس��ابقة عن طريق 
قوائم فصل س��رية جدًا ال يمك��ن ألحد االطالع 
عليه��ا كي ال يس��تفيد الطالب م��ن اية منح في 

الخارج، وحاالت كثيرة أخرى. 
ليصير الحل الوحيد أمام من استطاع سبيال 
هو الس��فر بحثًا عن العلم، لتش��كل دول اللجوء 

القريبة، )تركيا ولبن��ان واألردن ومصر( الوجهة 
الرئيسية لطالب الجامعات، وبالفعل فقد شكلت 
تركي��ا بواب��ًة علميًة كانت األس��هل في التعامل 
مع الس��وريين م��ن الناحية اإلداري��ة وما تقدمه 
م��ن تس��هيالت مادي��ة، إال أن الصعوب��ة تكمن 
ف��ي مناه��ج التدريس والوصول إل��ى الجامعات 
التي تتطلب اجتياز اختباراتٍ وامتحانات، وليس 
بآخرها امتحان اللغة التركية الرس��مي المعتمد 

 .)TOMER( من الحكومة والمسمى ب�تومر
ف��ي المقاب��ل، اس��تطاعت فئ��ة قليل��ة من 
الطالب الس��وريين الحصول على منح دراس��ية 
ف��ي بلدان االتح��اد األوروب��ي وألمانيا على وجه 
األخ��ص، ولك��ن العديد م��ا زالوا يتهم��ون دول 
الغ��رب وم��ن بينه��ا الوالي��ات المتح��دة 
بتقدي��م  مس��تمرة  بأنه��ا  األمريكي��ة 
خدماتها الدراس��ية ع��ن طريق عالقتها 
مع النظام في مكاتبها في دمشق، ليتم 
اختيار الطالب الذين ينالون رضا النظام 

للحصول على المنح. 
وضم��ن ه��ذا التزاي��د ف��ي أع��داد 
الط��الب واخت��الف الح��االت، ص��ار م��ن 
المل��ح إيج��اد حلول جذري��ة لتأمين حق 
التعليم لجمي��ع المنقطعين عنه، وذلك 
ع��ن طريق خط��واتٍ جدية م��ن جهات 
المعارضة المنظم��ة )الحكومة المؤقتة 

واالئتالف( إلنقاذ جيٍل من السوريين. 

اس��تهدف ي��وم الثالث��اء الفائت مق��ر قيادة 
رام  بل��دة  ف��ي  الش��ام  أح��رار  عملي��ة حرك��ة 
حمدان في ريف إدلب، في أوس��ع عملية اغتياٍل 
عس��كرية، راح ضحيته��ا حس��ان عب��ود زعي��م 
الحركة والمعروف باس��م أبو عبد اهلل الحموي، 
إلى جانب 50 قيادي من رفاقه، من بينهم محمد 
الش��امي المعروف باسم أبو يزن الشامي عضو 
مجلس ش��ورى الجبه��ة اإلس��المية، وأبو أيمن 
رام حمدان مس��ؤول مكتب التخطيط العسكري 
للحرك��ة، إلى جانب أبو طلحة العس��كري القائد 
العس��كري للحرك��ة، وابو عبد الملك الش��رعي 

وهو شرعي في الجبهة اإلسالمية. 
وف��ي الوقت الذي تضاربت فيه األنباء حول 
الجه��ة المنف��ذة للهجوم، دون تبن��ي أي طرف، 
رغم الش��كوك التي تث��ار حول تنظي��م الدولة 
اإلس��المية "داع��ش" ومثلها نح��و النظام، فقد 
صرحت بع��ض المص��ادر الطبية ب��أن الهجوم 
تم باس��تخدام غازات سامة ترافقت مع التفجير 

بسبب العالمات الظاهرة على الجثث. 
وق��د أدت حادث��ة إل��ى موجةٍ م��ن التنديدات 
بالعملي��ة من جهاتٍ معارضة مختلفة، حيث أدان 
االئت��الف اغتي��ال قادة حرك��ة أحرار الش��ام، في 
بيان أصدره يوم األربعاء، اعتبر فيه مرتكب هذه 
"الجريمة" ليس إال "عدوًا للشعب السوري وثورته 
أي��ًا كان". مش��يرًا إلى ض��رورة أن تط��ال العدالة 
"المجرمي��ن وكل م��ن تلطخ��ت أيديه��م بدم��اء 
الس��وريين"، في حين وصف��ت الحكومة المؤقتة 
في بيانها الحدث بأنه "عمل إجرامي ونكس��ة في 
مس��يرة الثورة"، مؤكدًة عل��ى أن "الحركة حاربت 
النظ��ام والتطرف" م��ا يثبت "الصبغ��ة المعتدلة 

التي تصبغها" على حسب وصف البيان. 
م��ن جانبه أص��در الجيش الح��ر باإلضافة 

إلى كتائب إس��المية، عدد من البيانات المنددة 
بعملية االغتي��ال، حيث قدم قائ��د "جبهة ثوار 
س��وريا" جم��ال مع��روف بي��ان ع��زاء للحركة، 
وصف خالل��ه العملية "بالخسيس��ة والجبانة"، 
بدورها نعت "الجبهة اإلس��المية" في بيانٍ لها 
العملية، ووعدت بالثأر لهم، من جانبها نشرت 
حرك��ة نور الدين الزنكي بيانًا، أكدت فيه على 
"مش��اركة اح��رار الش��ام مصابه��ا ف��ي مقتل 
قياديه��ا، مؤكدة أنها "ل��ن تتوانى عن نصرتها 

والثأر للقياديين". 
وس��ارعت حركة أحرار الش��ام إل��ى تعيين 
المهن��دس هاش��م أب��و جابر قائ��دًا عام��ًا، وأبو 

صالح طحان قائدًا عسكريًا عامًا. 
وفي أول تصريح ل��ه، عزى أبو جابر القائد 
الع��ام الجدي��د للحرك��ة عناص��ر أحرار الش��ام 
بمقت��ل القيادين، مش��يرًا إلى أن ه��ؤالء القادة 
"كان��وا دع��اة تجم��ع ال فرق��ة، وقض��وا على ما 
اجتمعوا عليه". وتوجه أبو جابر من خالل كلمته 
المص��ورة إلى ما أطلق عليهم اس��م "مجاهدي 
بعهوده��ا  الحرك��ة  الت��زام  مؤك��دًا  الش��ام"، 
وأهدافه��ا، وطال��ب العناصر "بالصب��ر والثبات 
رغ��م المحنة، وع��دم التفرق ج��راء المصيبة"، 
منوهًا إلى مواصلة أحرار الش��ام "الطريق التي 

رسمها الشهداء بدمائهم". 
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ا�شت�شهاد ال�شحفيني حممد العران وحممد عبد اجلليل القا�شم 

ضم��ن سلس��لة اإلنته��اكات الت��ي يتع��رض 
له��ا الصحفي��ون ف��ي س��وريا، استش��هد كل من 
الصحفيين محمد العران في دير الزور ومحمد عبد 

الجليل القاسم في إدلب خالل األسبوع الفائت. 
اإلس��المية  الدول��ة  تنظي��م  أع��دم  حي��ث 
الع��ران  محم��د  اإلعالم��ي  الناش��ط  )داع��ش( 
المعروف باس��م أب��و يامن، وذلك بع��د اعتقاله 
لعدة أيام في مدينة البوكمال ش��رق دير الزور، 
حيث ق��ام عناص��ر م��ن التنظيم بذب��ح العران 

ليلة أمس في س��احة مدينة الميادين شرق دير 
الزور. بذريع��ة اتهامه بأنه مرت��د ومن الواجب 

ذبحه وصلبه. 
الناش��طين  أوائ��ل  م��ن  الع��ران  ويعتب��ر 
المدنيي��ن في البوكم��ال وقد ص��وّر بكاميرته 
تفاصيل س��يطرة الجيش الحر عل��ى البوكمال 
وع��دة نق��اط بري��ف دي��ر ال��زور، والعديد من 

التقارير األخرى. 
وأفاد مص��در إعالمي من مدين��ة الميادين 

لموقع "الحل اإلعالمي" بأن تنظيم داعش قدّم 
"ديّة" ألهل أحد المدنيين الذي أعدمه التنظيم 
س��ابقًا، حيث اعترف التنظي��م بخطأ في الحكم 
الشرعي عليه، فيما رفض أهل الشاب "الودية" 

وطالبوا بإعدام من أعدم ابنهم. 
ف��ي حي��ن استش��هد األربع��اء الماضي 10 
أيلول الصحفي محمد عبد الجليل القاس��م )24 
عام��ًا( ف��ي إدلب بكمي��ن نفذه مجهول��ون أثناء 
عودت��ه م��ن تغطي��ة إعالمية ف��ي مدينة معرة 

النعمان بريف المدينة.
وقد تعرض القاس��م العتداء من مسلحين 
مجهولي��ن بالرص��اص عندم��ا كان برفقة أحد 
الق��ادة العس��كريين ف��ي المنطق��ة، مم��ا أدى 

لوفاتهما فورًا.
القاسم عمل مع عدة وسائل إعالم سورية 
وعربية منها )راديو روزنة، والجزيرة نت(، مزودًا 
إياهم بتقارير ميدانية من مناطق إدلب وريفها 

كانت تنشر باسمه الحركي خالد المحمد.
يذكر أن س��وريا تصنف بأنه��ا "البلد األكثر 
فتكًا بالصحفيين" بناء على تقرير نشرته لجنة 
حماية الصحفيين، باإلضاف��ة لتقارير حقوقية 
عالمي��ة متع��ددة تص��ف س��وريا بأنه��ا المكان 

األخطر لعمل الصحفيين.

الشهيد محمد العران أبو يامنالشهيد محمد عبد الجليل قاسم

لل�شوريني جديد  انتهاك  "ال�شخرة".. 
على يد "قوات الدفاع الوطني"

دمشق – أنليل فارس 
"لم أتوقع يوما أن أحرق جثة إنسان"، برعشة 
عميقة يخبرنا  "أمجد طالب جامعي- 24 سنة" عن 

ذلك المشهد الذي ال يغيب  عنه.  
ويوض��ح "أمج��د" ل�"س��وريتنا"، "خرج��ت في 
الصباح من منزلي قاصدًا جامعتي، وإذ بمجموعة 
م��ن المس��لحين الموالي��ن يقف��ون عل��ى ش��ارع 
الزاه��رة، يوقف��ون الش��باب ويأخ��ذون بطاقاتهم 
الش��خصية، س��رعان م��ا نادان��ي أحده��م وأخ��ذ 
بطاقت��ي، قلت له أنا طالب ولدي امتحان، فأجابني 
وه��و يبعد نظره عني، لن تأخذ ش��هادة الدكتوراه 
الي��وم، ال تخ��ف هن��اك مهم��ة وطنية س��تنفذها 

وتعود". 
ويضي��ف "ما هي إال دقائ��ق وضعوني برفقة 
10 شبان أخرين، في شاحنة صغيرة وأدخلونا إلى 
حي التضامن جنوب دمش��ق، ثم غطوا رؤوس��نا، 
كانت األبنية شب مدمرة، وقد أعيدت على الهيكل، 
أنزلونا من الش��احنة، وأمرون��ا أن ننظف المكان، 
وبحس��ب م��ا فهم��ت إن الم��كان هو حاج��ز لقوات 
الدف��اع الوطني الموالية للنظ��ام"، ويتابع "نظفنا 
المكان وعبئنا أكي��س بالرمل، ثم نادوا لي ومعي 
أحد الش��باب وجعلوني أس��حب جثة شاب يبدو أنه 
باألربعيني��ات م��ن عم��ره يرتدي مالب��س مدنية، 
وأمرون��ا بحرقها، وقب��ل غياب الش��مس أعادونا، 

وكان أجر كل منا صفعة". 
م��ن جانبه، ق��ال زهي��ر، عامل من دمش��ق، 
ل�"س��وريتنا"، "س��بق أن اصطحبني عناصر الدفاع 
الوطن��ي عن��وة إلى خ��ط النار في جنوب دمش��ق 
مع عدد من الش��باب، وجعلونا حينها نضع أكياس 
الرمل كس��اتر ف��ي نقط��ة مكش��وفة للمقاتلين 
المعارضين، الذين يس��يطرون على جزء كبير من 
الح��ي، ما دفعهم يطلقون بع��ض األعيرة النارية 
على األكي��اس، قد تكون تحذيري��ة، فتوقفنا عن 
وضع األكياس"، مضيفا "لكن قبل أيام أصيب أحد 
الشباب بطلق ناري وهو يضع األكياس كتحصينه 

لهم". 

وذكر أن "ع��ددا من الش��باب يأخذوهم لحفر 
خنادق وج��ور"، الفتا إلى أنه��م "تعرضوا لمعاملة 

سيئة وسيل من اإلهانات". 
وبدأت ظاهرة العمل الس��خرة ترهب الشباب 
المقيمين في محيط دمش��ق، حيث يبحث الشباب 
ع��ن دروب تجنبهم الوقوع في يد تلك المجموعات 
المس��لحة، لدرجة أنك تجد النساء ينبهون الشباب 

عن أماكن تواجدهم. 
ومن جهته، قال الدكتور أحمد، ل�"س��وريتنا"، 
إن��ه "تعرض لذات الموقف ورغ��م أنه قد أخبرهم 
أن��ه طبي��ب إال أن ذل��ك لم يش��فع له، فق��ال إني 
مصاب بش��ظية هاون وال أستطيع العمل، وهناك 
أش��خاص ق��د تك��ون حياته��م بخطر، ل��و أصيب 
أحدكم وذهب إلى المش��فى ولم يجد الطبيب ماذا 

سيكون مصيره"، فسمحوا له حينها بالمغادرة. 
دمش��ق،  م��ن  ناش��ط  إي��اد،  ق��ال  ب��دوره، 
ل�"س��وريتنا"، إن "مليش��يا ق��وات الدف��اع الوطني 
سيئي السمعة، يس��خّرون مجموعات من الشباب 
في ع��دة مناطق م��ن دمش��ق، للقي��ام باألعمال 

الخط��رة أو المجهدة"، موضح��ا أن "عناصر الدفاع 
يعلمون أن المقاتلين المعارضين لن يطلقوا النار 
على المدنيين، ما يجعلهم يس��تخدمون المدنيين 
في القيام باألعمال في المناطق المكشوفة، وفي 
حال ح��دث وقتل أحده��م فالمحرق��ة جاهزة ولن 

يكون أول مفقود في سورية أو أخره". 
وأضاف أن "عناصر الدفاع الوطني تمادوا في 
اس��تهتارهم بالقانون وكرامات الناس، األمر الذي 
يثير اس��تياء بعض مكونات المؤسسة العسكرية 
التابع��ة للنظ��ام، إال أن الرعاية التي يتلقها هؤالء 
م��ن الحرس الجمه��وري، جعلهم ميليش��يا تعتمد 
العم��ل اإلجرامي م��ن خطف وس��رقة وقتل، دون 

حسيب أو رقيب". 
وس��بق أن ذك��رت تقاري��ر اعالمي��ة أن هناك 
في مكت��ب األمن الوطني التاب��ع للنظام أكثر من 
20 أل��ف تقرير في عناصر الدف��اع الوطني، وأكثر 
من خمس��ة أالف مذكرة توقيف، في حيث أصبحوا 
يش��كلون إم��ارات حرب ف��ي دمش��ق، تعتبر خارج 

سيطرة مؤسسات الدولة. 

 حاجز ساحة شمدين في ركن الدين أحد أحياء العاصمة
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املوؤ�ش�شات التعلمية يف احل�شكة 
20 األف طالب ال مقاعد لهم وال"YPG" يحول املدار�س ملقرات ع�شكرية

الحسكة - عدنان أبو كنان 
م��ع اقت��راب العام الدراس��ي له��ذا العام، 
يبقى مصير أكثر م��ن 20 الف طالب مجهواًل 
في ظل س��يطرة "وح��دات الحماية الش��عبية 
YPG" عل��ى العديد من الم��دارس في مدينة 
الحس��كة خاص��ة بع��د إزي��اد وتي��رة العميات 

العسكرية في األحياء الجنوبية للمدينة. 
فخالل العاميين الماضيين، قامت "وحدات 
الحماي��ة الش��عبية YPG"، التابع��ة ل�"ح��زب 
االتح��اد الديمقراطي"، باس��تخدام عدد كبير 
من المدارس في كافة المناطق التي تفرض 
س��يطرتها عليها كمقرات عسكرية، وبالتالي 
حرمان آالف الطلبة م��ن أبناء المحافظة، من 

حقهم في التعليم. 
كل األخب��ار ال��واردة ع��ن ب��دأ الموس��م 
الدراسي، ال تش��ي بالتفاؤل، وليس ثمة أمل 
يلوح في األفق عن ق��رب انفراج األزمة، بعد 
تحويل "YPG" عدد غي��ر قليل من المدارس 
في الحسكة وتحويلها إلى معسكرات ومقرات 
لعناصرها وسجون ومعتقالت لمعارضيها في 

ظل غياب أي مؤسسة تعليمية أو تربوية. 
يق��ول " ع، م" مدير إحدى المدارس التي 
استولت عليها "وحدات الحماية الكردية"، في 
مدينة الحسكة، " قامت مجموعة من العناصر 
المدججة بالس��الح باالستيالء على المدرسة، 
بعد أن قاموا بتحطيم األقفال وكسر األبواب، 
ونه��ب محتوي��ات مس��تودع المدرس��ة، م��ن 
أجهزة حواس��يب، ومع��دات المخب��ر، وبعض 

المفروشات الخاصة باإلدارة". 
وأض��اف " ع، م " رف��ض ه��ؤالء العناص��ر 
ادخال��ي إل��ى المدرس��ة، وهددوني باس��تخدام 
الس��الح في حال ل��م أغادر الم��كان، غير أبهين 
بصفتي المهنية كوني مديرًا للمدرس��ة، وعند 
التقدم بالشكوى لمديرية التربية في الحسكة، 
كان رد مدي��ر التربي��ة أن أف��اوض حزب االتحاد 
الديمقراطي، حول إمكانية اس��تعادة المدرسة، 
التي يس��تفيد من التعلي��م فيها أكثر من 1500 

طالب وطالبة، في مرحلة التعليم األساسي". 
عل��ى  الش��عبية"  "الوح��دات  وتس��يطر 
م��دارس )الوح��دة العربي��ة – طل��ب العزاوي 
– اس��ماعيل طوق��ان – الفراهي��دي – محمود 
دروي��ش – حليم��ة الس��عدية – م��ازن بدران 
حس��ين – حام��د محفوظ – الثانوي��ة المهنية 
" الحاس��وب" – داوود س��عد – ش��مس الدي��ن 
المالك��ي...( كله��ا داخ��ل مدين��ة  – عدن��ان 
الحس��كة، اذا يق��در عدد الطالب المس��جلين 
في هذه المدارس والذين باتوا خارج المقاعد 

الدراسية ب� 20 الف طالب. 
عس��كرة المجتم��ع والقطاع��ات المدنية، 
والتعليمية على وجه الخصوص، أثار مخاوف 
كبيرة ل��دى أولياء أمور الطلبة، بعدما تس��يد 
اللوحة مش��هد الحواجز العس��كرية والسواتر 
الترابي��ة أمام الم��دارس، وانتش��ار القناصة 

على أسطح المدارس. 
"ل��ن أغام��ر بمصي��ر أطفال��ي، أم��ام هذا 
المش��هد، مس��لحون وأس��لحة وقناص��ة، أم��ام 
المدرس��ة، التي س��تكون هدف��ا ألي طرف، وإذا 
تطلب األمر لن أرس��لهم إلى المدرسة، في ظل 
هذه الظ��روف" بهذه الكلمات عب��رت "أم أحمد" 

ع��ن مخاوفها من اقحام المدارس دائرة الصراع 
في المحافظة وقلقها على مصير أطفالها. 

ل��م يبتع��د الم��درس " عبود" كثي��رًا عما 
ذهب��ت الي��ه أم أحم��د، حي��ث ي��رى أن��ه من 
الصعوبة بمكان أن يرس��ل األهالي أبناءهم 
إلى المدارس، في ظل فوضى انتشار السالح، 
والمش��هد المريع الذي تش��هده المدينة هذه 
األيام، إذ أكد "أنا معلم في مدرس��ة يجاورها 
عدد من المدارس التي يتخذ منها مسلحي ال� 
pyd مقرات لهم، ال يمكن باي حال أن أرس��ل 
طفلتي إل��ى المدرس��ة، ومش��هد المتاريس 
الترابية وفتح��ات القناصة في الجدران، التي 
تثي��ر الرع��ب والخ��وف ف��ي نف��وس الصغار 

والكبار". 
وأشار" عبود" إلى أنه خالل السنة الفائتة 
وما س��بقها، كانت المدرس��ة تس��تقبل مئات 
الطالب المس��جلين حديثًا ف��ي الصف األول، 
ف��ي المقاب��ل ه��ذه الس��نة لم يتم تس��جيل 
سوى 14 طالب مستجد، نتيجة المخاوف لدى 
األهال��ي م��ن تحويل الم��دارس إل��ى مقرات 

عسكرية ". 
في الوقت ذاته ونتيجة الحرب التي يشنها 
النظام على "ح��ي غويران" أكبر أحياء مدينة 
الحس��كة، يرتفع عدد المدارس إلى العشرات 
الت��ي ل��ن تس��تقبل أي طال��ب هذا الع��ام إذا 

يحتوى الحي على عدد من المدارس أصبحت 
نتيج��ة العملي��ات العس��كرية خ��ارج الخدمة، 
وبالتالي تتفاقم مش��كلة الطلبة في مدارس 

الحسكة. 
جن��وب  ف��ي  كثي��رًا  الح��ال  يختل��ف  وال 
الدول��ة  "تنظي��م  يس��يطر  حي��ث  الحس��كة، 
االسالمية"، إذ باتت عشرات المدارس رهينة 
إدارة التنظيم، وفي حال قدمت هذه المدارس 
خدمات تعليمي��ة فمن خالل منهاج غير كامل 
بعد حذف مواد )التربية الموسيقية، والتربية 
البع��ض  وتعدي��ل  والفيزي��اء(  التش��كيلية، 
األخ��ر كالرياضيات واللغ��ة العربية وحذف أي 
مث��ال يدل على الفوائد الربوية أو يش��ير إلى 
الديمقراطي��ة أو االنتخاب، إضاف��ة لحذف أي 
شيء في مادة العلوم يتعلق بنظرية داروين 
أو رد الخل��ق للطبيعة أو الخلق من عدم، ورد 

كل الخلق هلل سبحانه وتعالى.. 
وإجب��ار المدرس��يين الراغبي��ن بالتعليم 
الخضوع لدورات شرعية في معاهد التنظيم 

المنتشرة في جنوب الحسكة. 
عل��ى  المتصارع��ة  األط��راف  س��يطرة 
المؤسس��ات التعليمية واس��تخدامها من أجل 
أغراضها العس��كرية أو رؤاها الدينية الخاصة 
جع��ل م��ن الطلب��ة الخاس��ر األكبر م��ن ذلك 

الصراع. 

مفخخات تضرب مدارس اتخذتها »PYD« مقرات بالحسكة

»YPG« في م بلدة تل برك في ريف الحسكة  | الصورة: مقتفطات حرة
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أخ دمشق – أنليل فارس 
المالم��ح  ع��ن  النظ��ام  حكوم��ة  كش��فت 
األساس��ية لبيانها الوزاري، والذي صدرته تحت 
ش��عار "حماية الوطن وإعادة بنائه"، مبينة أنها 
ستستند ل�"الدستور" وخطاب قسم بشار األسد 
وكلمته التوجيهية للحكوم��ة، واإلعداد لمرحلة 
"إع��ادة اإلعم��ار"، مبين��ة أن��ه س��يكون عنوان 

المرحلة القادمة. 
عم��ل  أولوي��ات  البي��ان  مش��روع  وح��دد 
الحكوم��ة، الت��ي تصدرها إع��ادة األمن واألمان 
للوطن والمواطنين ومكافحة اإلرهاب، وتعزيز 
المصلحة الوطنية، واإلغاثة واإليواء واالستجابة 
اإلنسانية، وتحسين الواقع المعيشي، واالهتمام 
ب��ذوي الش��هداء ومتابعة ش��ؤونهم، واإلصالح 
اإلداري ومكافحة الفس��اد، واإلصالح القضائي، 
والتهيئة لعملية إعادة األعمار، والتعاون الدولي 
ف��ي كال المجاالت، وتعزيز دور المجتمع األهلي 

والمنظمات غير الحكومية". 
ب��دوره، ق��ال أحم��د ناش��ط حقوق��ي م��ن 
دمشق، ل�"س��وريتنا"، إن "حكومة النظام تضع 
مش��اريع أكبر منها وم��ن عمرها الذي لن يصل 
لنح��و الع��ام تقريب��ا، وخاصة أنه��ا تتحدث عن 
تتحدث عن األم��ن واألمان ومكافح��ة اإلرهاب، 
ف��ي حين أصبح معروف ل��دى الجميع أن النظام 
يرعى اإلرهاب في محاولة منه، دفع الغرب لمد 
يده للنظام، لمحاربة اإلرهاب وخاصة أنه يقدم 
نفس��ه على أنه المؤسس��ة الوحي��دة المنظمة 
والمنضبطة، ما يجعلها القادرة على تنفيذ هذه 
المهمة، فقط مقابل اعادة الش��رعية له، وقبل 
أيام كان وزير خارجيتهم وليد المعلم يستجدي 

الغرب لذات الهدف". 
ويضي��ف "أم��ا ش��عار المصالح��ة الوطنية، 
الت��ي يعمل على تصديرها، م��ا هي إال أكذوبة 
كبي��رة، ألن م��ا يس��ميها مصالحة تق��وم على 
الجوع والحص��ار وليس عل��ى تفاهمات وطنية 
تفضي إلى بن��اء وطن ودولة، في وقت يتنصل 
ه��و من مس��ؤوليته الت��ي تصدر له��ا، وخاصة 
اإلنسانية وهذا جلي بأزمة الالجئين السوريين 
المحتجزي��ن عل��ى المعابر الحدودي��ة اللبنانية، 
إضافة إلى مئات العائالت السورية التي تفترش 

الطرقات، يقاسون أسوء الحاالت اإلنسانية". 
ولف��ت إل��ى أن "سياس��ات النظ��ام ط��وال 
إفق��ار  تس��تهدف  كان��ت  الماضي��ة،  الس��نوات 
المواطن السوري، والمزري أنها تتبجح بشعارات 
وهم��وم هي أبع��د ما يكون عنه��ا، وذلك وضح 
في رفع الدعم عن العديد من المواد األساسية، 
تحت ش��عار إيصال الدع��م لمس��تحقيه، فطار 
الدع��م والن��اس تنتظ��ر"، معتب��را أن "اإلصالح 
اإلداري والقضائي مهزلة سورية تستند إلى أن 
األس��د هو المع��ارض األول، ألن القائمين على 
اإلصالح هم ذاتهم المفس��دين وبرعاية أمنية 

خاصة". 
وق��ال إن "إعادة اإلعمار ه��ي عملية تهدف 
لتس��ديد دي��ون النظام الذي أغ��رق البالد فيها، 
وب��دأ اليوم يقدم عق��ود إعادة اإلعم��ار للدول، 
التي س��اندته ط��وال الس��نوات الماضية"، الفتا 
إلى أنه "ال يسمح بالعمل المدني إال لمجموعات 
تشبهه وعلى رأسها منظمة الهالل األحمر، التي 

يشوبها الكثير من الفساد". 
كما تناول مش��روع البي��ان الوزاري المحاور 
القطاعية في العمل الحكومي، متضمنا التنمية 
البشرية والتي تشمل الصحة والتربية والتعليم 

العال��ي والثقاف��ة واألوقاف والش��ؤون الدينية، 
والبنى التحتية والقطاع الطاقوي والتي تش��مل 
المائي��ة  والم��وارد  والكهرب��اء  والغ��از  النف��ط 
والصرف الصحي والنق��ل واالتصاالت والتقانة 
واألش��غال العامة واإلسكان والتنمية العمرانية، 
القط��اع اإلنتاجي الذي يش��مل الزراعة والثورة 
والتج��ارة،  والس��ياحة  والصناع��ة  الحيواني��ة 
واإلدارة المحلي��ة، وأه��م السياس��ات الحكومية 
لتحقي��ق األولوي��ات من خ��الل اعتماد سياس��ة 

مالية ونقدية واالس��تثمار والتشاركية واعتماد 
سياس��ة الالمركزية في التنمية وكذلك تطوير 

السياسة اإلعالمية". 
األمر ال��ذي اعتبره أحم��د، "مجرد حبر على 
ورق، ألننا س��بق أن جربنا هذه الحكومة ونعلم 
إمكاناته��ا وعقليته��ا، وباالس��تناد إل��ى الخبرة 
الس��ابقة، أعتق��د أنه��ا تبي��ع الوهم م��ن جديد 
للسوريين ولن تحقق س��و المزيد من التدهور 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي". 

حكومة النظام حتدد اأولوياتها..
اإعادة االأمن ومكافحة االإرهاب يف ال�شدارة

احلكومة ال�شورية املوؤقتة ت�شلم اأجهزة طبية 
واأدوية مل�شايف ميدانية ومراكز �شحية بريف اإدلب

سوريتنا - وكاالت
قال��ت الحكومة الس��ورية المؤقتة 
الي��وم الجمع��ة، أنه��ا س��لمت "أجه��زة 
ومعدات طبية جديدة" لمشفيي جرجناز 

والهائد في جبل الزاوية بريف إدلب. 
وذك��ر تقرير للحكومة الس��ورية 
المؤقتة نش��ر على موقعها الرسمي، 
أن مديري��ة الصح��ة في إدلب س��لمت 
تحمي��ض  جه��از  الخمي��س،  أم��س 
ص��ور ش��عاعية وجهاز أش��عة متنقل 

للمشفيين. 
كم��ا س��لمت المديرية، أدوية ومس��تهلكات طبية، تضمن��ت حقنًا للحمى التيفية لمش��فى 

البشيرية الميداني، ومستوصف الضهر ومركزي كفر تخاريم وأبين للخدمات الطبية. 
وبحسب الحكومة المؤقتة، تسعى وزارة الصحة من خالل مديرياتها في المناطق المحررة، 
إل��ى تأمين المعدات والتجهيزات الطبية، واألدوية الالزمة لرفع أداء المش��افي ومراكز الخدمات 

الطبية هناك. 
وفي السياق ذاته، قامت مديرية صحة إدلب بتدريب كوادرها والفرق المتطوعة لديها على 
آلي��ة التلقيح ضد الحصبة وطرق��ه الطبية المتبعة في كل من مناطق "جبل الزواية وكنصفرة 

والتمانعة والضهر". 
يذك��ر أن الجولة الثانية م��ن حملة التلقيح ضد مرض الحصبة س��تبدأ خالل األيام القليلة 
القادم��ة ف��ي المناطق المحررة بإش��راف مديريات الصح��ة وبالتعاون مع المنظم��ات والهيئات 

المعنية. 
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المعتق��ل  محم��د  مصع��ب  األول  الم��الزم 
في س��جن صيدنايا قال ألمه في آخ��ر زيارة له: 
"افضح��وا الس��جن، قولوا لإلع��الم كل يوم عم 
يقتلوا خمسة، بدن يقتلونا كلياتنا، عم يعذبونا، 
رح نموت من الجوع". لم يس��تطع مصعب إكمال 
ال��كالم ال��ذي كان يري��د أن يقول��ه ألم��ه، كون 
أربعة من العس��اكر انهالوا عليه بالضرب أمامها 
عندما س��معوه "يفش��ي" أسرار الس��جن، حسب 
م��ا تؤكد وال��دة مصعب، والتي تبح��ث اليوم عن 
إعالميين –عمال بالوصية- يوصلون صوت ابنها 
ورفاقه من داخل الس��جن إل��ى الناس والمجتمع 
الدول��ي، آملة أن يتدخل أحد إلنقاذ حياة معتقلي 
صيدناي��ا. كانت توصي��ة أم مصعب هي أال أذكر 
اس��م ابنها في تحقيقي هذا خوف��ا على حياته، 
ولكن مصع��ب استش��هد تحت التعذي��ب بعد أن 
قدم حياته إليصال رس��الته. أراد أن ينجو رفاقه 
من بع��ده. أم مصعب همّها الحال��ي هو إيصال 

صوت الشهيد، استغاثته ورفاَقه.
اعتق��ل المالزم مصع��ب محمد من��ذ قرابة 
الث��الث س��نوات، بتهم��ة الني��ة ف��ي االنش��قاق 
ع��ن الجيش. قضى س��تة أش��هر في ف��رع 293 
للتحقي��ق، بعده��ا حُ��ول إل��ى س��جن صيدنايا 
العس��كري ال��ذي يقع ف��ي منطقة جبلي��ة قرب 
العاصمة دمش��ق. تروي أم مصع��ب: "زرت ابني 
أربع مرات في الس��جن، ف��ي كل زيارة أجد على 
وجهه الكدم��ات وأراه قد فقد من وزنه أكثر. في 
الزي��ارات الثالث األولى كان يق��ول لي إنه بخير، 
ويح��اول أن يطمئنن��ي، كان أيض��ا يس��أل ع��ن 
زوجت��ه وأوالده، ولكنن��ي كنت أش��عر ب��أن ابني 
ب دون أن يس��تطيع الكالم. كنت أرى الحزن  يعذَّ
والعذاب ف��ي عينيه، وبقيت أرجو عودته، إلى أن 
ش��اهدت جثته في براد المستش��فى العسكري، 

وعلى جسده آثار التعذيب الذي أودى بحياته".

يف كل يوم �شهيد حتت التعذيب
في كل يوم يقتل العديد من المعتقلين في 
سجن صيدنايا نتيجة التعذيب الشديد، ال تخفي 
إدارة الس��جن جث��ث المعتقلي��ن الذي��ن يقتلون 
داخل السجن، بل ترسلها إلى مستشفى تشرين 
العسكري، حيث تتصل إدارة السجون العسكرية 
بأهال��ي المعتقلين لكي يس��تملوا جثث أبنائهم 
دون أن يفصحوا عن سبب الوفاة، أما المعتقلون 
الذين يقتل��ون نتيجة تنفيذ أحكام إعدام صادرة 
عن محكمة الميدان العس��كري فال تسلم جثثهم 

إلى أهلهم.
يق��ول مج��د، وه��و رقي��ب منش��ق كان��ت 
خدمت��ه اإللزامي��ة ف��ي داخ��ل س��جن صيدناي��ا 
العس��كري: "المحكمة ليس له��ا عالقة بعمليات 
قتل المعتقلين، إدارة الس��جن هي التي تمارس 
التعذيب الجماعي الش��ديد على كافة المعتقلين 
وتكون عملية القتل عش��وائية ع��ادًة. من كانت 
لديه ق��درة تحمل ه��ذا التعذيب بق��ي على قيد 
الحياة حت��ى اآلن، أما الذين لم يس��تطيعوا فقد 
قض��وا ش��هداء ف��ي الصم��ت والظلم��ة. عملية 
التعذيب ليس له��ا عالقة بجرم المعتقل، فإدارة 
السجن ال تعلم ش��يئا عن "الجرائم" التي سُجن 

على أساسها هؤالء المعتقلون".

اإعدام ميداين واجلثث يف الغابة املحيطة باملبنى

في يوم الثالثاء والخميس من كل أس��بوع 
هن��اك تنفي��ذ ألح��كام إع��دام داخل الس��جن، 
وحسب ما قال الرقيب المنشق مجد، فإن توقيت 
الظهيرة يومي الثالثاء والخميس، يشهد إرسال 
محكم��ة الميدان العس��كري قائمة كت��ب عليها 
أسماء معتقلين لكي تنفذ فيهم أحكام اإلعدام.  
يضيف مجد: "يشرف مدير السجن شخصيا 
على عملية اإلعدام. عند الساعة العاشرة يُجمع 
المعتقل��ون الذي��ن س��وف تنف��ذ به��م عمليات 
اإلع��دام من مهاجعهم، وغالبا ما يكون عددهم 
بين خمس��ة إلى عش��رة، ويدخل مدير الس��جن 
مع أح��د الضب��اط وبع��ض العس��اكر الموثوق 
بهم إلى غرفة المش��انق ف��ي الطابق األرضي 
للجناح )ب يس��ار( )حسب ما يسميه السجانون(، 
وخالل نصف ساعة يخرجون من الغرفة بعد أن 
تكون عملي��ة اإلعدام تمت، لتأت��ي في الصباح 
ش��احنة تابعة لمستش��فى تش��رين العسكري 
فتحمل الجثث بعيدا عن أعين عس��اكر الس��جن 
وتأخذها إلى المستشفى، كما قام مدير السجن 
في الفترة التي قطع فيها الطريق عن الس��جن 
برم��ي جث��ث المعتقلين ف��ي الغاب��ة المحيطة 

بالمبنى".
معظ��م المعتقلي��ن ف��ي س��جن صيدناي��ا 
العسكري حكم عليهم بأحكام قاسية، ويحاكم 
جميع المعتقلين في محكمة الميدان العسكري. 
وهذه عب��ارة عن محكمة تعمل ف��ي الخفاء وال 
يعترف النظام الس��وري حتى الي��وم بوجودها، 
وقد حلت مكان محكم��ة أمن الدولة التي ألغيت 
في بداية الثورة الس��ورية خ��الل النصف األول 
من العام 2011، تطلب هذه المحكمة المعتقل 
مرة واحدة بعد أن يكون قد مضى على اعتقاله 
عام واح��د على أق��ل تقدير، فيدخ��ل المعتقل 
غرف��ة المحاكم��ة وتُفك عصب��ة العينين ليرى 
أمام��ه لجن��ة المحكمة، التي تتأل��ف من لواءين 
عسكريين تابعين للشرطة العسكرية، أحدهما 
رئي��س فرع الش��رطة العس��كرية، وهو رئيس 
محكم��ة الميدان العس��كري، والل��واء اآلخر هو 
رئي��س المحكمة العس��كرية في دمش��ق، كما 
يوجد ف��ي اللجنة ضابطان تابع��ان لفرع األمن 
العس��كري يرتدي��ان لباس��ا مدني��ا، وال تط��ول 
فترة المحاكم��ة أكثر من خمس دقائق يُقضى 

بعدها بحكم ال يقل عن السنوات العشر، وذلك 
وفق��ا ألوراق )الضبط( الق��ادم مع المعتقل من 
فرع األمن ال��ذي حوله للمحكمة، وال يس��تطيع 
المعتق��ل أن يدافع عن نفس��ه أو يقدم أي أدلة 
تثبت براءته، أو يوكَل محاميا يدافع عنه، كما أن 
حكم هذه المحكمة غير علني، بل سري يسجل 
في ديوان المحكمة وال يستطيع أحد من أهالي 

المعتقلين االطالع على هذه األحكام. 

�شباط ال�شجن ينتقمون من املعتقلني 
الغتيال العميد طلعت حمفوظ

بع��د أن اغتالت مجموعة م��ن الجيش الحر 
رئي��س الس��جن الس��ابق العميد محم��د طلعت 
محفوظ ونائب��ه أزداد، توحش ضباط الس��جن 
وساءت معاملتهم للس��جناء. ويقول عمر، وهو 
معتقل س��ابق في س��جن صيدنايا العس��كري: 
"ف��ي إح��دى الليال��ي الش��توية الب��اردة وعن��د 
منتصف الليل اس��تيقظنا على أصوات األكبال، 
وهي تنهال على أجساد المعتقلين في المهاجع، 
الت��ي تقع في الجناح المج��اور لجناحنا فأصبحنا 
نع��د األبواب الت��ي فتحت فكانت عش��رة أبواب، 
فعرفن��ا حينه��ا أن العقاب جماع��ي، كون جميع 
المهاج��ع في الجناح المج��اور عوقبت، فأصبحنا 
ننتظ��ر دورنا ونقرأ آيات الق��رآن وندعو اهلل أن 
يعم��ي عيونهم عنا، فتح ب��اب جناحنا وكان أول 
صوت س��معته هو صوت الضابط الذي نسميه 
الضابط الطرطوس��ي. كان يقول: )واهلل لناخد 
بالتار يا معلم(. لم أفهم هذه العبارة ولم أفهم 
لم��اذا في هذه الليلة كان العذاب وحش��يا ولماذا 
قاموا بتعذيب جميع المعتقلين، ولماذا مات في 
ه��ذه الليلة خمس��ة معتقلين م��ن جناحنا تحت 
التعذيب، حتى حولتُ بعد فترة إلى سجن مدني 
ف��ي إحدى المحافظات فعلمت أن مدير الس��جن 
اغتي��ل عل��ى يد الجي��ش الحر في ه��ذه الليلة. 
رغ��م كره��ي الش��ديد له��ذا الضاب��ط الظالم 
لكنني تمنيت لو لم يمت، خوفا على المعتقلين 
الذين بقوا في السجن فبعد موته. لقد توحش 
بقية ضباط السجن وأصبحوا يريدون أن يأخذوا 
بثأره��م ع��ن طري��ق تعذي��ب المعتقلين حتى 

الموت".

من داخل �شجن �شيدنايا: "اأنقذونا، اف�شحوهم، رح منوت كلياتنا!"
�شهداء حتت التعذيب واأهايل املعتقلني يطالبون بتدخل دويل 

  دمشق – فؤاد األحمر
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معتقلو �شيدنايا ال ينتظرون �شيئا من 

املعار�شة وياأملون عفو ب�شار االأ�شد 
تعتي��م ت��ام من قب��ل النظام على م��ا يحدث 
العس��كري، يتخ��ذ  ف��ي داخ��ل س��جن صيدناي��ا 
النظام إجراءات ش��ديدة لكي ال تتس��رب معلومات 
م��ن داخل الس��جن إل��ى خارجه. حتى العس��كري 
المف��روز إلى داخل الس��جن ال يعل��م كم هو عدد 
المعتقلي��ن داخل��ه، وهو غير مخ��ول حتى بمجرد 
س��ؤال المعتقلين عن أس��مائهم أو أحكامهم، وال 
يس��مح للمعتقلين بالتحدث عن األوضاع القاسية 
ألهاليهم أثناء الزيارات. يشرح لنا الرقيب المنشق 
مجد: "يش��دد مدير الس��جن على العس��اكر الذين 
يخدم��ون ف��ي الس��جن ويمنعه��م م��ن االختالط 
بالمس��اجين، وكل مجموعة من العساكر مسؤولة 
بي��ن  بالتنق��ل  له��م  ع��ن جناحي��ن، وال يس��مح 
األجنح��ة األخرى، كما عاقب مدير الس��حن بعض 
العس��اكر بعد أن وصلته وش��ايات حول تعاطفهم 
م��ع مس��اجين من نف��س قراهم. ه��ؤالء عوقبوا 

بالسجن لمدة شهرين".
يُغَيَ��بُ المعتقل��ون داخ��ل الس��جن، تغييبا 
تاما عما يحدث في الخارج من تطورات عس��كرية 
وسياس��ية وغيره��ا، فيلجئون إلى تحليل أبس��ط 
التفاصيل التي تجري داخل الس��جن، ليس��تنتجوا 
منها معلومات ع��ن الوضع في الخارج، ويعتمدون 
أيضا على المس��جونين الجدد، م��ع أن الواحد من 
هؤالء الجدد كان قد أمضى على األقل ستة أشهر 
ف��ي أفرع األمن وش��هرين في منفردات الس��جن، 
قبل أن يدخ��ل المهاجع الجماعية. المعلومات التي 

يعرفها قديمة أيضا.
ويق��ول المعتقل الس��ابق محمد: "ف��ي الفترة 
األخيرة من اعتقالي يئس��ت من أن يس��قط النظام 
كما هو الحال لجميع المعتقلين وأصبح أملنا الوحيد 
ه��و العف��و، وتغييبنا ع��ن األحداث الت��ي تجري في 
الخ��ارج زاد من صعوبة الس��جن فأصبحنا نحلل كل 
تفصيل، حتى ش��تائم الس��جانين أصبحن��ا نحللها، 
ونس��تنتج معلوم��ات من خ��الل أنواع الطع��ام التي 
يأتون بها إلينا، كما أننا ال نستطيع التواصل مع بقية 
المعتقلين، فنحن محصورون مع ثالثين شخصا في 

غرفة واحدة، ال يمكنك أن ترى غيرهم".
صيدناي��ا  س��جن  ف��ي  المعتقلي��ن  معظ��م 
عس��كريون، منهم ضباط ذو رت��ب عالية، وبنيهم 
ص��ف ضب��اط ومجن��دون، أغلبه��م اعتق��ل بتهمة 
ني��ة االنش��قاق أو تس��ريب معلوم��ات عس��كرية، 
وهن��اك أجنحة خاصة بالمعتقلي��ن المدنيين الذين 
اعتقلوا بتهم عس��كرية كحمل الس��الح أو التعامل 
م��ع الجيش الحر. بعد ارتفاع أع��داد المعتقلين في 
الس��جن حولت محكم��ة المي��دان العس��كري عددا  
م��ن المعتقلي��ن المدنيي��ن إلى س��جون مدنية في 
محافظ��ات مختلف��ة، ولكنه��م بق��وا تحت س��لطة 
محكمة الميدان العس��كري، ويقدر عدد المعتقلين 
في سجن صيدنايا األبيض ب� 3 آالف سجين، أما في 
الس��جن األحمر فيقدر عددهم ب� 6 آالف، يتوزعون 
عل��ى 160 مهجع��ا جماعي��ا و30 زنزان��ة منفردة، 
ويقول عمر: "ازدادت أعداد المعتقلين في الس��جن 
بش��كل كبير. في مهجعي كان عددنا قبل أن أخرج 
من السجن 31 ش��خصا، وكانت العدد يرتفع ولكن 
كميات الطعام بقيت نفس��ها منذ كنا 14 ش��خصا. 

الحصص نفسها أصبحنا نقسمها على 31".
لعل الزنازين السرية التي يرمي نظام األسد 
بمعارضيه إلى غياهبها منذ صعود األسد األب إلى 
الس��لطة، هي الصفح��ة األكثر قتام��ًة في تاريخ 
ساللة االستبداد إياها. مئات اآلالف من المعتقلين 
بال محاكمات والمفقودي��ن، يمكن إنقاذهم فقط 
بجه��د جماعي تضامني عني��د، يطرق كل األبواب 
ويمأل العال��م بالصراخ ألجل من ل��ن تقوم قيامة 
البالد نحو الخير والتقدم، إال بإنهاء قضيتهم نهاية 
عادلة، وتس��ليم كل مرتكبي االنتهاكات والجرائم 
ضد اإلنسانية إلى قضاء منصف. بمعنى آخر يجب 

أن تصل صرخة مصعب ورفاقه: "افضحوهم..".

اأ�شواق خا�شة لتجارة الب�شائع الرتكية يف 
ريف اإدلب 

  إدلب - عثمان إدلبي 

خلق��ت الحرب فجوات في الس��وق المحلية 
وبع��د أن لحقق الض��رر بالكثير م��ن المعامل 
الغذائية والصناعية مما أدى إلى توقف انتاجها 
فأصبح هناك نقص في الس��لع األساسية التي 
كانت تنتج محلي��ا مما جعل التجار يبحثون عن 
مص��ادر بديلة تعوض النق��ص الذي حدث في 
األس��واق الداخلي��ة فف��ي محافظة إدل��ب التي 
تملك حدود طويلة مع تركيا لجأ تجار المناطق 
المحررة فيها إلى األس��واق التركية، تمال اليوم 
البضائ��ع التركية أس��واق إدلب كم��ا أصبح في 
بع��ض ق��رى إدل��ب الحدودي��ة أس��واق خاصة 
لبيع البضائع التركية كس��وق منطقة دركوش 
وس��لقين وح��ارم، ف��ي البداي��ة كان يقتص��ر 
بيع هذه األس��واق على الم��واد الغذائية ولكن 
التجار اليوم يبيعون األدوات المنزلية واأللبسة 

وبعض القطع الكهربائية.
قدمت األس��واق التركية خدمة ألبناء إدلب 
فعوضت نقص السلع التي كانت تنتج في داخل 
ولك��ن لم يجد أبناء إدلب ف��ي البضائع التركية 
ح��ال ألزم��ة الغ��الء فمعظ��م الس��لع الغذائية 
التركية يش��ترونها بنفس س��عر مثيالتها من 
الس��لع الت��ي تنتج في س��وريا، ويق��ول محمد 
س��الم وهو صاحب محل لبيع البضائع التركية 
ف��ي ريف إدلب "الكثير من أبن��اء إدلب يدخلون 
إلى تركي��ا ويالحظون أن هن��اك اختالف كبيرا 
بس��عر البضائ��ع التركية ف��ي الم��دن التركية 
وبين سعرها داخل سوريا فيتهموننا بأننا نرفع 
األسعار ونس��تغل حاجتهم ولكنهم ال يعلمون 
إن التج��ار األت��راك يأخذون منا مبال��غ إضافية 
عندما نطلب منه فاتورة ش��حن لكي نستطيع 
أن نخرج البضائع عن طريق المعابر الحدودية 
ألن الدولة التركية تفرض عليهم ضرائب ربح 
كونهم يصدرون بضائعهم إلى خارج دولتهم، 
كم��ا إن تكاليف الش��حن الكبي��رة تجعلنا نرفع 
من س��عر البضائع وفي النهاي��ة ال نحصل إلى 
عل��ى الربح القلي��ل"، ويقول فريد ش��يخ الكار 
وهو سائق ش��احنة "أن أرباح التجار تكمن في 
بيعهم السلع الغير أساسية كاأللبسة واألحذية 
والبالستيكيات وبعض أنواع األدوية كون هذه 
الس��لع أس��عارها مجهولة من قبل الناس، وأن 
معظ��م التج��ار القديمي��ن في س��وق البضائع 
التركية توقفوا عن شراء المواد الغذائية كونها 

ال تحقق لهم ربحا كثيرا". 
م��ن  بضائعه��م  التج��ار  أغل��ب  يش��تري 
مدين��ة أنطاكي��ا القريبة من الحدود الس��ورية 
ويدخلونها إلى األراضي السورية عبر معبر باب 
الهواء الحدودي لتب��دأ بعدها معاناة التجار في 

إيصال البضائع وتوزيعه��ا إلى المدن واألرياف 
كون أي س��يارة ش��حن مهددة باالستهداف من 
قب��ل طائ��رات النظام التي ال تغيب عن س��ماء 
ريف إدلب ويقول التاجر محمد س��الم "نضطر 
للمرور ببعض المناطق المش��تعلة لكي نصل 
إلى مس��تودعاتنا وفي بع��ض األحيان نضطر 
إل��ى المبيت بي��ن الغابات حتى تغ��ادر طائرات 
النظام فالطيارون يقصفون أي ش��احنة قادمة 
من الحدود التركي��ة خوفا منهم أن تكون هذه 
الشاحنة محملة باألسلحة، وفي بعض األحيان 
يوقفنا مس��لحون تابعين لكتائب غير معروفة 
مهمته��ا الس��رقة والنه��ب فيخيرونن��ا أم��ا أن 

نعطيهم البضائع أو ندفع المال إليهم". 

النظام مينع الب�شائع الرتكية يف مناطقه
م��ن  التركي��ة  البضائ��ع  تتالش��ى  ب��دأت 
أس��واق المناط��ق الخاضعة لس��يطرة الناظم 
ف��ي محافظة إدل��ب ك��ون النظام من��ع إدخال 
ه��ذه البضائ��ع إل��ى المناط��ق الت��ي يس��يطر 
عليه��ا وأصب��ح يالح��ق التج��ار ال��ذي يبيعون 
ه��ذه البضائع وأن س��حب البضائع التركية من 
س��وق مدينة إدلب الخاضعة لس��يطرة النظام 
لم يش��كل فجوة كبيرة في الس��وق ولم يؤثر 
عل��ى حاجات الن��اس األساس��ية كون أس��واق 
المناط��ق الخاضعة لس��يطرة النظ��ام ال تعمد 
بشكل أساسي على البضائع التركية وان هذه 
األس��واق ال تعاني حاليا من نقص في الضائع 
أال في بع��ض الس��لع الغذائية الغير أساس��ية 
بالنسبة للمواطن كالعصائر ومعدات الحلويات 

ومأكوالت األطفال. 

مواد غذائية تركية فا�شدة 
وفي غياب أي جهة تموينية وصحية تراقب 
السلع الغذائية القادمة من تركيا حصلت حاالت 

تسمم عديدة بسبب تلك المواد
يق��ول الدكت��ور محم��د ال��ذي يعم��ل في 
إح��دى المش��افي الحدودي��ة في إدل��ب "زارتنا 
الكثير من الحاالت التي أصيبت بتسمم غذائي 
نتيج��ة تناول أطعمة منتهية الصالحية، فقمت 
بمجهود ش��خصي وأخ��ذت من الس��وق عينات 
من بعض الس��لع التركية فوجت إن اغلب علب 
حليب األطفال وبعض أن��واع المعلبات منتهية 
الصالحية، وقد وجهت رس��الة لبعض الكتائب 
العامل��ة ف��ي المنطق��ة لمالحقة التج��ار الذي 
يبيعون هذا الس��لع الفاس��دة وخاص��ة أطعمة 
األطفال ك��ون الطفل ال يحمل مناعة وأن هذه 
السلع الفاسدة من الممكن أن تودي بحياتهم". 

سوق مدينة سرمدا في ريف إدلب 2013 | عدسة حلب نيوز
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ش��كل تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" ف��ي تح

المناط��ق الت��ي س��يطر عليه��ا مجموع��ة من " 
المؤسس��ات" تخت��ص باألم��ور الخدمي��ة حيث 
اس��تحدث ما اس��ماه "هيئة خدمات المس��لمين" 
وهي تعمل عمل البلدية من خدمات والحق تلك 

الهيئة المستحدثة بديوان خدمات المسلمين.
حي��ث تعم��ل الهيئ��ة عل��ى توفي��ر الم��اء 
والكهرباء وخدمات النظافة في المناطق التابعة 
له��ا وق��د اس��تفاد تنظي��م الدولة م��ن الموارد 
والقدرات المالية الموجود في س��ورية لتحقيق 
هذا األمر، فس��يطر على موارد الطاقة من آبار 
نف��ط ومحط��ات لتولي��د الكهرب��اء، لدعم تلك 
الخدم��ات كما س��يطر على محط��ات ضخ المياه 
والصوام��ع والمطاحن والس��دود وغير ذلك من 

الموارد والخيرات االستراتيجية. 
ول��م يجد تنظي��م الدول��ة عن��اء بذلك ألن 
بعي��دة ع��ن  أواًل، وألنه��ا  أغلبه��ا كان مح��ررًا 
العاصم��ة دمش��ق ومقرات النظام العس��كرية، 
فع��دد جنود األس��د ال يقارن بم��ن يوجدون في 

دمشق ومحافظات أخرى.
لذلك تجد الكهرب��اء في المناطق الخاضعة 
لسيطرة تنظيم الدولة اإلس��المية أفضل منها 
ف��ي بقية الم��دن والمناطق الس��ورية، وكذلك 
الم��اء فقد س��يطر التنظيم على س��دي الفرات 
وتش��رين ومحطات الضخ، فهو قادر على قطع 
المي��اه حتى ع��ن المناطق التي يس��يطر عليها 
نظ��ام األس��د في حل��ب، فالمي��اه ف��ي مناطق 
تنظيم الدولة وافرة جدًا إذا ما قورنت بالمناطق 
األخ��رى، وق��د ب��دأ التنظي��م بعملي��ات جباي��ة 
للكهرباء في كثير من مناطق س��يطرته أغلبها 
بش��كل غي��ر م��دروس إذ يفرض عل��ى المنزل 
ألف ليرة ش��هريًا وفي مناطق أخرى من مناطق 
س��يطرته عل��ى الغرفة مئة لي��رة، وأحيانًا على 
حس��ب فواتي��ر الكهرباء من الش��ركة كما حدث 
في أغل��ب ريف حلب الش��رقي، ولك��ن األهالي 
ل��م يتعاون��وا معهم عندم��ا حاول جم��ع فواتير 

الكهرباء عن طريق الشركة.
أبو زياد موظف في هيئة خدمات المسلمين 
يقول "نظمنا أمور الخدم��ات، وحاربنا التعديات 
والس��رقات الت��ي كان��ت تحصل عل��ى األموال 
العام��ة بدءًا م��ن آبار النفط التي كان يس��رقها 

كثير م��ن اللص��وص وش��يوخ العش��ائر وقمنا 
بتوزيعها على المواطنين بش��كل عادل بعد أن 

كانت المحسوبية تلعب دورًا كبيرًا".
لكن أبو محمد وهو موظف في سد تشرين 
يق��ول: "الفض��ل بالكهرب��اء ال يع��ود للتنظيم 
إنما للس��وريين الذين بنوا الس��د بسواعدهم، 
وللفنيي��ن والعمال الذين يديرون الس��د، وهم 
يقوم��ون بعملهم خدمة للمواطنين، وكان ذلك 
قبل س��يطرة التنظي��م، وال يوج��د للتنظيم أي 
فض��ل ومنة على أحد وس��يطرته عس��كرية ال 

غير".
وتعتبر مش��كلة الخبز المشكلة الكبرى في 
مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية فسعر 
الكيل��و 55 لي��رة في مناط��ق س��يطرته، رغم 
س��يطرة التنظيم على معظم صوامع الحبوب، 
ورغم أن المناطق الواقعة تحت س��يطرته هي 
التي تنتج القمح الس��وري، فس��عر الخبز يعادل 
أربع��ة أضعاف م��ا يباع في المناط��ق الخاضعة 

لسيطرة النظام.
تقول أم غياث وهي ربة منزل: "ربما تكون 
الخدم��ة الوحي��دة التي قدمه��ا تنظي��م الدولة 
ضب��ط األمن ف��ي منطقتن��ا، ولكنه أم��ن قائم 
على الخوف، أما ما تبقى من خدمات فلم نشعر 
بفارق جوهري بين الخدم��ات التي كانت تقدم 

زمن الثوار والخدمات التي تقدم اآلن".
أم��ا المحروق��ات فهي متوفرة ف��ي مناطق 
س��يطرة التنظي��م، وليس لها تس��عيرة محددة 
إنم��ا تخض��ع لس��عر الس��وق، لكنه��ا محروقات 
سيئة لعدم وجود المصافي الحديثة، فكثير من 
عمليات التصفية والتكرير تتم بش��كل بدائي، 
لك��ن بالمجم��ل تبقى أس��عار المحروق��ات في 
مناطق النظام أرخص منها في مناطق سيطرة 
التنظي��م، ويالح��ظ  أن المحروق��ات المهرب��ة 
م��ن مناطق النظام من دي��زل وبنزين تباع في 
مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية بسعر 

مضاعف.
 يق��ول "زي��اد" وه��و بائع محروق��ات: "اآلن 
نش��تري المحروقات من تنظي��م الدولة بعد أن 
كنا نش��تريها م��ن العش��ائر وفصائ��ل الجيش 
الح��ر، ولم يتغير علينا أي ش��يء س��وى البائع، 
واألسعار يتحكم بها التنظيم، حيث حدد السعر 
مؤخرًا ب)7( ألف ليرة للبرميل ولكن هذا السعر 

غير ثابت".
أما نظافة المدينة فيشرف التنظيم عليها، 
فه��و يراق��ب موظف��ي البلدية القدام��ى بعدما 

أضاف لهم موظفين جدد.
 أبو نزار رئيس إحدى البلديات: "كل األعمال 
الخدمية كانت تقوم بها البلديات ومازالت تقوم 
في العمل نفس��ه ف��ي ظل س��يطرة التنظيم، 
ومن المفارق��ات أن الغالبية يتقاضون رواتبهم 
من النظام  باستثناء بعض العمال والمشرفين 

الذين عينهم التنظيم".
غي��ر أن خدمات كثيرة مطلوبة ال يس��تطيع 
تنظي��م الدولة توفيرها للقاطنين في المناطق 
التي يفرض سيطرته عليها مثل جوازات السفر 
والتعلي��م الجامع��ي والطي��ران وغي��ر ذلك من 
الخدم��ات التي تحتاج العتراف دولي ناهيك عن 
تأمين اتصاالت السلكية )شبكات الهاتف النقال( 

فالتنظيم ال يستطيع تأمين هذه الخدمة. 
أحم��د طال��ب جامع��ي: "لم يض��ف تنظيم 
الدول��ة جديدًا م��ن النواحي الخدمي��ة بل أغلق 
الجامع��ة الت��ي كن��ت أدرس به��ا وحوله��ا لمقر 
لقوات��ه دون أن يؤم��ن ل��ي بدي��اًل، وال أع��رف 

مصيري أنا ومئات الطالب".
يحاول تنظي��م الدولة الظهور في المناطق 
التي يس��يطر عليه��ا بمظهر الدول��ة التي تدير 
يومي��ات الناس من خالل إدارت��ه لتلك المرافق 
واستفادته من البنية التحتية في تلك المناطق 

واستثمار كل ذلك لدعم رؤيته ومشروعه.

اخلدمات يف مناطق �شيطرة تنظيم الدولة االإ�شالمية
  الرقة - ناصر المحمود

أحد شوارع مدينة الرقة | مركز الرقة اإلعالمي

دورية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر االجتماعية
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تح ال ش��يء في الداخل غير ع��ادي، متجر 

صغير لبي��ع الحلويات، بداخل��ه رجل دؤوب 
يتح��رك في جنب��ات المكان، يخب��ز ويصنع 
ويبيعه��ا  المحلي��ة  الحل��وى  م��ن  أصناف��ًا 
للن��اس، لك��ن م��ا يجع��ل الحل��وى والرجل 
المثاب��ر والمتجر ال��ذي ما زال يعم��ل، أمرًا 
يس��ترعي االنتباه، هو ما يحدث في الخارج 
ال في الداخل، ففي الخارج الحرب وأشياؤها 

عديمة الرحمة. 
يتف��اوت الموق��ف الميداني م��ن مدينة 
س��ورية إلى أخ��رى، لكن ما يوحّ��د غالبية 
المدن ه��و واقع الح��رب وتبعات��ه، التهديد 
الوض��ع  وعل��ى  الحي��اة  عل��ى  المتش��كل 
واألم��ان  المس��كن  وعل��ى  االجتماع��ي 
واالكتف��اء، وف��ي الوق��ت ال��ذي يجه��د فيه 
السوريون الختالق التفاصيل التي تشدهم 
إلى الحي��اة أكثر، كلما أبعدهم عنها ش��بح 
الم��وت المخيِّم في كل مكان، يجد البعض 
ك� )أبو أحمد(، لهم مكانا في هذه السيرورة 
الحية، يس��اعد في ذلك لربم��ا، أن منطقة 
ري��ف الالذقي��ة بقي��ت عصي��ة عل��ى قوات 
األس��د، ويتمك��ن الناس هناك م��ن ارتجال 
الحلول العملي��ة الخالقة لألوضاع الصعبة، 
وف��ي مقدمته��ا التراج��ع الح��اد ف��ي دورة 

اإلنتاج الوطنية. 
خسر )أبو أحمد( الكثير في مهنته، على 
م��ا يؤك��د، لكنه يس��تمر ف��ي العمل ضمن 
ورشته الصغيرة في ريف الالذقية المحرر، 
رغم تراك��م الصعوب��ات وارتف��اع تكاليف 
اإلنتاج، وضعف حاجة عامة الناس إلى ترف 
ابتياع الحلويات، في ظل واقع شديد الوطأة 
يلق��ي بثقله على كاه��ل األغلب األعم من 
المواطني��ن الس��وريين، إذ دع عنك صنوف 
القص��ف العش��وائي ال��ذي يط��ال مناطق 
سكن المدنيين في القرى واألحياء السورية 
المنتفض��ة على نظام األس��د من��ذ 2011، 
االقتصاد الس��وري برمّته، يترنح آخذًا معه 
بتالبيب الماليين من أبناء الطبقة الوسطى 
والطبقات األخرى األدنى منها، ممن وجدوا 
أنفسهم خالل س��نوات ثالث، وبعدما كانوا 
موسَ��رين مادي��ا أو مكتفي��ن بص��ورة أو 
أخرى، وجدوا أنفسهم يتخبطون في العوز، 
ويتدبرون بصعوبة ماس��ة أبس��ط أس��باب 

الحياة ألنفس��هم وعوائله��م، بينما حوصر 
كثيرون بس��بب المع��ارك دون خبز وال مياه 
نظيف��ة، وهو األمر الذي حدث في أكثر من 
مكان وتطلب إصدار نداءات إنسانية أممية 
إلدخ��ال المس��اعدات اإلنس��انية إلى مخيم 
اليرم��وك جنوبي العاصمة دمش��ق، مثااًل، 
وإلى قرى وبلدات غوطة دمش��ق الشرقية 
ومدينة حل��ب.. لكن )أبو أحمد(، ما زال يجد 

الدافع لالستمرار رغم كل شيء. 
"ج��رة الغ��از بح��د ذاته��ا تش��كل أولى 
الصعوبات التي تواجهني، لكن توفير مادة 

ر كذلك".  الطحين هو األصعب، والسكَّ
ويتابع الرجل حديث��ه وهو يرتب قطعا 
صغيرة من الحلوى الرقيقة في طبق كبير 
قبيل ش��يِّها ف��ي الفرن: "جرة الغ��از ثمنها 
ب��ات باهظا، 4 آالف ليرة، ه��ذا إذا وُجدت"، 
ب��ًا: "مرات كثي��رة أضطر إلى  ويوض��ح معقِّ
إحض��ار جرة الغاز التي في المنزل لتس��يير 
أعمال المحل والمحافظة على وتيرة العمل 
الطبيعية".. يبتسم قليال ويردف: "ببساطة 

أحتاج أن أعمل".
المس��تخدمة  والم��واد  العم��ل  ط��رق 
ف��ي صناع��ة الحلويات، اختلف��ت عما كانت 
علي��ه قبل الحرب، وفقا لم��ا يخبرنا به )أبو 
أحمد(، الذي كان يس��تمر ف��ي العمل خالل 
الكالم معنا، مس��تعمال يديه وتعابير وجهه 
المبتس��م، ومضطرا أحيانا إلى رفع صوته 

مع اضطرام نار الفرن. 
الي��وم يعتم��د )أب��و أحمد( عل��ى العمل 
اليدوي أكث��ر، التقنية الحديث��ة غير متاحة 
في معظم األوقات، ألس��باب منها "االفتقاد 
للتي��ار الكهربائ��ي. ه��ذا أث��ر عل��ى جودة 
الحلوي��ات المصنوعة هن��ا بصراحة، نظرًا 

لعدم توفر مواد كثيرة". 
لك��نْ يبدو أن اتفاقًا ضمنيًا ما، قد أبرم 
بين )أب��و أحم��د( وزبائنه بخص��وص هذه 
المس��ألة. يقول: "أنا أس��هم في اس��تمرار 
العم��ل وزبوني أيضا يس��هم، نحن نحاول 
ق��در المس��تطاع تأمين المق��دور عليه من 
الم��واد الرئيس��ية، الطحين أو الفس��تق، أو 
الس��ّكر أو القطر.. وكلها بالمناس��بة أشياء 
من الصعب الحصول عليها في هذا الظرف. 
لك��ن اله��دف المش��ترك هن��ا ه��و محاولة 
اس��ترداد إيقاع الحياة الطبيعي��ة"، مضيفا: 
"الحمد هلل! هناك برغم كل ش��يء إقبال ال 

بأس به على الحلويات". 
خالل الزيارة، شرح لنا فتى من المنطقة 
اس��مه خالد، وهو زبون ل��دى أبو أحمد، أنه 
وأقرانه في القرية يشعرون باالمتنان تجاه 
)أب��و أحم��د( الس��تمراره في مهنت��ه برغم 
الظرف القاس��ي. يقول خال��د: "هذا الرجل 
يطهو الحلويات في هذه األوضاع رغم ندرة 
كل شيء، نحن سعداء بهذا وكثيرا ما نكون 
مستعدين لدفع ما في جيوبنا مقابل الكيلو 
الواحد مهما ارتفع ثمن��ه"، ويتابع: "صحيح 
أن س��عرها مرتف��ع بعض الش��يء لكن ما 

باليد حيلة". 
أب��و أحم��د وزبائن��ه، الم��كان الصغي��ر 
الغامر، الزحم��ة اللطيفة التي يخلقها رجل 
واحد يعمل بجدي��ة وكأن الحياة في الخارج 
هي هي.. ذل��ك كله، وما تثيره في النفس 
رحل��ة قصيرة حول بعض الق��رى المحررة 
في أط��راف محافظة الالذقي��ة، ذات المناخ 
الجبل��ي الحرّي��ف، يوّلد ه��ذا الموقف بكل 
دقائقه، شعورا لدى من يراقب ويسأل هنا، 
بأن رغبة أكيدة في مواصلة الحياة والعمل 
واإلنت��اج والتفاع��ل الجمعي، ه��ي ما يدفع 
بكل ه��ؤالء إلى فعل الكثي��ر لجعل الحياة، 

رغم يوميات الحرب، "أحلى"..

)اأبو اأحمد(، �شانع احللوى العنيد
  سوريتنا - خضر سلمان
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ثالثة من كل اأربعة �شوريني فقراء
والتقارير توؤكد: االقت�شاد ال�شوري يطحن نف�شه

  ياسر مرزوق

التواص��ل  وس��ائل  تداولت��ه  مف��زع  تقري��رٌ 
االجتماعي، عن ظاهرةٍ قيل أنها آخذٌة في االنتش��ار 
في س��وريا والشتات الس��وري أيضًا، هي ظاهرة بيع 
الكلى. وقد ذكر التقرير أن أعدادًا متزايدة من الفقراء 
ف��ي س��وريا "س��لة غ��ذاء اإلمبراطوري��ة الرومانية" 
تاريخيًا ما يلجؤون، وبسبب حاجتهم الشديدة للمال، 
إلى بيع إحدى الكليتين لمريٍض ميسور الحال، وذكر 
التقرير أن هناك س��وقًا آخذة في االتس��اع تعقد فيها 
هذه الصفقات، وينش��ط فيها الوسطاء والسماسرة، 
وأن عدد العملي��ات التي أجريت من مطلع عام 2014 
حت��ى يومنا هذا بلغ 300 عملي��ة، تم فيها بيع الكلى 
بأسعار تتراوح بين خمس��ة آالف وعشرة آالف دوالر، 
وقد نُش��ر أيضًا أن بع��ض الفقراء مم��ن يُقدِمون 
على بيع الكلى هم م��ن المرضى، أو ممن لهم كلية 
ضام��رة مم��ا يجع��ل فقدهم للكلي��ة خط��رًا محققًا 
عل��ى حياتهم، ولكنه��م يقبضون الثم��ن مقدمًا مما 

يضطرهم إلى إتمام الصفقة. 
كان م��ن الصع��ب علي أن أقرأ ه��ذا الكالم دون 
أن أتذك��ر أن الفق��ر ه��و المس��ؤول األول عن ضعف 
الوالء للوط��ن الجامع، واالنش��غال بأمورن��ا اليومية 
عن قضايان��ا الوطنية وحتى القومي��ة، فالخائف من 
الج��وع أو م��ن أن يفقد مكانه ومكانت��ه أيضًا ال وقت 
لديه ليضيعه في االهتمام بقضايا الحرية والنهضة 
والتنوير، فاالنهيار االقتصادي كما أنه يصيب معظم 
الن��اس بالخوف م��ن الفق��ر والجوع، يصي��ب آخرين 
بالجش��ع ويس��يل لعابهم م��ن أجل تحصي��ل المزيد 
م��ن الثراء، إذ يتيح فرصًا ذهبية لإلثراء الس��ريع عن 

طريق المضاربة واستغالل النفوذ. 
للعام الراب��ع على التوالي نفت��ح ملف االقتصاد 
في سوريا بعد الثورة، اقتصادٌ يغدق فقرًا، وباستثناء 
المنتفعي��ن وتج��ار الحرب تتجل��ى ديمقراطية الفقر 
عل��ى الس��وريين عامًة أي��ًا كان اتجاهه��م أو ميلهم 
السياس��ي، بل تتعداهم لتطال العابرين للحدود في 

الدول المجاورة. 

الواقع االقت�شادي قبل الثورة 
المتعاقب��ة من��ذ  الس��ورية  الحكوم��ات  عج��زت 
اس��تالم ح��زب البعث للس��لطة، من الس��ير ببرنامج 
تنموي ش��امل قادر على تلبية المتطلبات األساس��ية 
للتنمية المستدامة. وقد عانت القطاعات االقتصادية 
كافة م��ن األمراض اإلداري��ة المزمنة، مثل انتش��ار 
الفس��اد، البطالة المقنعة، ضع��ف اإلنتاجية. إضافًة 
إلى زيادة في نس��ب البطالة والفقر وارتفاع معدالت 

التضخم، وانعدام العدالة في توزيع الثروة. 
وم��ع نهايات عهد األس��د األب، دخل نظام البعث 
في المرحل��ة األخيرة م��ن هرمه وش��يخوخة آلياته، 
وجموده المؤسس��ي وتكلس دور نخبه البيروقراطية 
العلي��ا والوس��يطة، واستش��رى الفس��اد بمس��توييه 
عق��ده  قواع��د  وتضعضع��ت  والصغي��ر،  الكبي��ر 
االجتماعي والسياس��ي، وعلى المس��توى االقتصادي 
البح��ت ورث األس��د االب��ن وضع��ًا يتس��م بالرك��ود 
االقتصادي، بما يعني العج��ز عن توفير فرص عمل 
لألجي��ال الش��ابة، ونم��و القط��اع غير المنظ��م، كما 
ضاع��ت المكتس��بات التي حققها االقتصاد الس��وري 
ف��ي بداية التس��عينيات، ففي حين س��جل االقتصاد 
نم��وًا بق��در 7, 33 ع��ام 1996 بحس��ب تقرير األمم 
المتح��دة اإلنمائي، انخفض بش��كل تدريجي ليصل 
إلى متوس��ط 2, 15 بالمئ��ة، ثم إلى معدل صفري أو 
سالب عام 2000، ومع غياب أي إصالح سياسي تزامنًا 
م��ع خطة اقتصادية واقعية، وم��ع تبني نظام الحكم 
القتصاد السوق االجتماعي، تحول االقتصاد السوري 
إل��ى اقتصاد يعمل بآليات الس��وق )العرض والطلب( 
من دون االهتمام بتوفير شبكات الضمان االجتماعي 
المرافق��ة لهذا التحول، األم��ر الذي أفضى إلى تراجع 
في دور الدولة في الحياة االقتصادية اليومية، مقابل 
زي��ادة في دور القطاع الخاص. كما أدى دخول الدولة 

في اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية وتركيا، 
إل��ى تراج��ع دور القط��اع الصناع��ي المحل��ي، غي��ر 
المؤهل للمنافس��ة، وتكبده خس��ائر كبي��رة، مقابل 

دخول السلع العربية والتركية. 
وهكذا مرت الس��نوات الخم��س األولى من حكم 
األس��د االب��ن بمعدل نم��و اقتص��ادي منخفض، تمّ 
تس��ويغه بأنّ��ه "انتقال��ي"، من اقتص��اد الركود إلى 
االقتص��اد التأش��يري، وم��رت خم��س س��نوات أخرى 
2005 - 2010 بمع��دل نم��و ع��اٍل نس��بيًا، ولكن لم 
يش��عر المواطن بانعكاس��ات إيجابي��ة تتوافق معه، 
خصوصًا لجهة أّن أرقام الفقراء ونس��ب الفقر بقيت 
على حالها وشبه متطابقة قبل 2005 ونهاية 2010، 

وفق األرقام الحكومية الرسمية. 
• ومردّ ذلك، ه��و إلى أن النظام اعتمد اإلصالح 
المؤسس��ي الس��طحي، ومسخه إلى مش��روع تحرير 
اقتصادي، اقترن فيه التحرير التجاري بهدر التصنيع، 
إذ ترافق��ت عملية اخت��زال "اإلصالح" إل��ى "تحرير"، 
مع تجميد جمي��ع أفكار ومقترحات ومش��اريع إصالح 
القط��اع العام الصناعي، ال��ذي ُألِّفت ألجله عدة لجان 
بين عامي 2000 و 2005 على نحو ش��به تام، لدفعه 
إل��ى مالقاة مصيره المحتوم، وهو الموت الس��ريري، 
بدياًل من عدم القدرة ألس��باب اجتماعية وسياس��ية، 
عل��ى خصخصت��ه مباش��رًة وإع��ادة هيكلت��ه، وف��ق 
أش��كال الخصخص��ة األخ��رى، الت��ي اقترحه��ا البنك 
الدولي، وعدم الثقة بإصالحه في الوقت نفسه على 
اعتباره قطاعًا خاس��رًا، وبهذا اقترنت عملية اإلصالح 
لمصلح��ة  التصني��ع،  به��در  المزع��وم  االقتص��ادي 
تضخيم النش��اط األس��رع ريعية وعائدية، في قطاع 
الخدم��ات اإلنتاجي��ة، الت��ي قطفت الطبق��ات القوية 
ثمارها الكبرى، وهذا ما يفسر ما ذكرناه سابقًا، عن 
بقاء مع��دالت الفقر على حاله��ا بالرغم من معدالت 

النمو المرتفعة. 
ويمكن أن نلخص الرؤية االقتصادية المحدودة 
للنظام، بما ذكره أح��د المئة الكبار )هيثم جود(، في 
حدي��ث له م��ع موقع مجل��ة االقتص��ادي اإللكتروني، 
الع��دد 154: "التج��ارة أواًل، ثم الس��ياحة وهي نفط 
سوريا، وأخيرًا الصناعة"، ويمكن بسهولة أن نتعامل 
مع الواقع االقتصادي الس��وري في عهد األسد االبن، 
كعن��وان للفس��اد، وإلعطاء فكرة عن ريعية الفس��اد 
"األس��ود" ودوره��ا ف��ي تكوي��ن ش��رائح م��ن رجال 
األعم��ال الطفيليين، نذكر أنه قدرت ريعية الفس��اد 
نتيجة العموالت التي تدفعها الشركات األوروبية في 
بعض بلدان العالم الثالث، بما يراوح بين 20 إلى 50 
في المئة من تكاليف المباني والمعدات وفق التكلفة 

األصلية. 
ه��ذه الفئ��ة الطفيلي��ة س��يطرت عل��ى أراضي 
الدول��ة، بوضع الي��د عليها عبر االس��تئجار المجحف، 
وتدوير قس��م من األموال األجنبي��ة، التي تأتي على 
هيئ��ة معونات عيني��ة ونقدية إلى الجي��وب الخاصة، 
والتحك��م ف��ي خدم��ات المراف��ئ، وتنظي��م عملي��ة 

التهريب، ال سيما من لبنان والعراق. 
االقتصادي��ة  السياس��ة  فش��ل  عل��ى  وتأكي��دًا 
 Heritage للنظام احتلت سورية وفق تقرير منظمة
Foundation  الس��نوي، أن س��وريا تحت��ل المرتب��ة 
139 ف��ي العال��م لجه��ة الحري��ة االقتصادي��ة، م��ع 
تس��جيل نتيجة 51. 2 نقطة للعام 2011، وقد أش��ار 
التقري��ر إلى تراجع حاد بمختلف القطاعات الس��ورية 
خالل فترة األزمة، مش��ددًا على م��دى تأثير األنظمة 
القانوني��ة عل��ى تط��ور القط��اع الخ��اص والنتائ��ج 
الس��لبية المترتب��ة على بيئ��ة األعم��ال، ويعود هذا 
االنخف��اض في مقي��اس الحري��ة االقتصادي��ة، إلى 
تصرف��ات الدولة وتدخالتها وهيمنته��ا لفترة طويلة 
على ش��تى مج��االت الحي��اة االقتصادي��ة، باإلضافة 
إل��ى البيئة القمعية وتهمي��ش القطاع الخاص، ومنع 

التنمية المستدامة للمؤسسات الجديدة. 
والحالة السورية "قبل السورية" تذكرني بجملة 

طريف��ة، لكن حقيقية، قالها منذ أربعين عامًا تقريبًا 
رئي��س جمهوري��ة البرازيل، عندما س��ئل عن الحالة 
االقتصادية في بالده، وكان االقتصاديون المناصرون 
لسياسة الحرية االقتصادية وقتها يتغنون بما أسموه 
"المعجزة البرازيلي��ة"، قال هذا الرئيس الحكيم: "إن 
البرازيل تسير سيرًا حسنًا للغاية":، والجملة تلخص 
بحكمة ما ذكرناه س��ابقًا، فقد تتحس��ن بشدة أرقام 
مي��زان المدفوع��ات، وتنخف��ض نس��بة العج��ز ف��ي 
الموازن��ة، ويتراك��م فائ��ض العم��الت األجنبية لدى 
الدول��ة، بل وق��د يرتفع مع��دل نمو النات��ج القومي 
ارتفاع��ًا كبي��رًا، دون أن يش��عر غالبي��ة الن��اس بأي 
تحسن في أوضاعهم االقتصادية، بل قد يحدث أثناء 
ذلك أن يزداد الفقراء فقرًا، وبدرجة ال يستهان بها. 

الواقع االقت�شادي بعد الثورة 
قبل الخوض في التقارير الكارثية التي يمطرنا 
به��ا اإلعالم ع��ن الواقع الس��وري ال بد من اإلش��ارة 
إل��ى متالزم��ة الفس��اد، صن��و النظ��ام الحاك��م في 
س��وريا، والذي لم يكتف بالمبالغة ف��ي الحل األمني 
والعس��كري الذي أسقط البالد على رؤوس قاطنيها، 
بل تم��ادى في فس��اده، ولم يكتفِ بغ��ضّ الطرْف 
ع��ن تالعب بع��ض التج��ار المرتبطين ب��ه بنيويًا أو 
مصلحي��ًا، بقوت الس��وريين وأبنائهم، بل ش��اركهم 

كدأبه في النهب المنظم. 
الفس��اد، ال��ذي عرّف��ه صن��دوق النق��د الدولي 
بوصف��ه اس��تعمال الوظيفة العامة للكس��ب الخاص 
)الش��خصي( غي��ر المش��روع، كم��ا حددت��ه منظم��ة 
الش��فافية الدولي��ة بأن��ه "كل عم��ل يتضمن س��وء 
اس��تخدام المنص��ب الع��ام لتحقيق مصلح��ة خاصة 
ذاتية لنفس��ه أو جماعته"، يتجلى بأبش��ع صوره في 
س��وريا الي��وم، فبينم��ا تعاني غوطة دمش��ق وأغلب 
المناط��ق الس��ورية م��ن العط��ش الذي ط��ال مركز 
المدين��ة، يت��م افتت��اح مدين��ةٍ لأللع��اب المائية في 
مشروع دمر في دمشق بش��راكة بين تاجر دمشقي 
وأق��ارب للنظ��ام، وتتم تغذي��ة المس��ابح والمالهي 
بماء الش��رب الشحيح في دمشق وضواحيها، ويرتفع 
التقني��ن الكهربائ��ي ف��ي مش��روع دمر إل��ى حدودٍ 
كارثية، وتحدثنا صفحة المدينة المائية على ش��بكة 
الفيس��بوك بأْن "صبرًا س��كان دمش��ق فبعد انتصار 
الجيش العربي الس��وري على اإلرهاب س��يتم توفير 

الكهرباء بالمجان للجميع"!. 
وبع��د تس��وية المليحة ب��األرض ت��م تضمينها 
لتاجٍر من ش��ركاء النظام لس��حب كل م��ا تبقى فيها 
من نحاٍس وحديد ومعادن أخرى لصهرها وبيعها في 
السوق الس��وداء، وُكلف الدفاع الوطني في المنطقة 

باإلشراف على تنظيم عملية السرقة. 
أما حقل الش��اعر للغ��از في ري��ف حمص فبات 
معلوم��ًا للقاص��ي والدان��ي أن حمايت��ه كان��ت م��ن 
اختصاص ش��ركةٍ أمنية يملكها رامي مخلوف بعقد 
س��نوي قدره 180 مليون ليرة س��ورية، وزعها األخير 
على أس��ماء وهمية ل��م تطأ الحقل الذي س��قط بيد 
داع��ش لفت��رة من الزم��ن، وقتل فيه العش��رات من 

جنود الجيش. 
ومع تحالف الفساد والقمع للعام الرابع على التوالي 
غدت س��ورية بلدًا من الفقراء، إذ أصبح ثالثة أشخاص 
من كل أربعة، فقراء مع نهاية عام 2013، وأصبح أكثر 
م��ن نصف الس��كان 54. %3 يعيش��ون ف��ي حالة الفقر 
الش��ديد حي��ث ال يس��تطيعون تأمين الح��د األدنى من 

احتياجاتهم األساسية الغذائية وغير الغذائية. 
ولعل ما ذكرناه س��ابقًا يش��ير إلى أن الخس��ائر 
الت��ي أصاب��ت االقتص��اد الس��وري أكث��ر بكثي��ر من 
األرقام التي نش��رها تقرير المركز الس��وري لبحوث 
السياس��ات، بالتعاون م��ع برنامج التنمي��ة في األمم 
المتح��دة ومنظم��ة األون��روا، الصادر في ش��هر أيار 
2014 وال��ذي يش��ير إل��ى أن الخس��ائر االقتصادي��ة 
اإلجمالي��ة نتيجة األزمة لغاية 2013 بلغت نحو 143. 
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8 ملي��ار دوالر أميركي، وتعادل الخس��ارة باألس��عار 
الثابت��ة %276 م��ن النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي لعام 

2010.. وتتكون هذه الخسائر بحسب التقرير من:
- خس��ائر النات��ج المحل��ي االجمال��ي الناتج عن 

التدهور االقتصادي بمقدار 70. 8 مليار دوالر
لح��ق  م��ا  أي  الم��ال،  رأس  مخ��زون  تض��رر   -
بالمساكن والمباني العامة والمصانع والبنية التحتية 

من دمار بمقدار 64. 81 مليار دوالر أميركي.
- زيادة االنفاق العسكري بمقدار 8 مليار دوالر. 

- المجموع 143 مليار دوالر. 

تداعيات االأزمة على اقت�شاديات اجلوار 
لبنان 

ف��ي نهاي��ة الخمس��ينات م��ن الق��رن الماض��ي 
وتحديدًا زمن الوحدة وقوانين التأميم الجائرة نزحت 
برجوازية دمش��ق وحلب إل��ى بيروت م��ع إمكانياتها 
المادي��ة والفكرية وس��اهمت في نهض��ة لبنان ماليًا 
واقتصاديًا، وبقيت العالق��ة العضوية بين اقتصادي 
البلدين مس��تمرًة حتى يومنا ه��ذا بالرغم من خالف 
السياس��ات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة المتبع��ة في 

كليهما. 
الي��وم وم��ع اس��تمرار الج��رح الس��وري النازف، 
وتفاق��م اللج��وء الس��وري إلى لبن��ان، ب��رزت حملة 
عنصرية مس��عورة ف��ي وج��ه الالجئي��ن والنازحين 
الس��وريين تحت عن��وان عريض، مف��اده أن الوجود 
الس��وري فاقم األزم��ة االقتصادية في لبن��ان، ومما 
ال ش��ك فيه أن األزمة الس��ورية المتفاقمة أثرت في 

الوضع االقتصادي والسياسي الهش هناك. 
لك��ن م��ن الناحي��ة االقتصادية يحم��ل اإلعالم 
اللبناني مس��ؤولية بنية النظ��ام االقتصادي الريعي 
والفش��ل السياس��ي والمديونية المرتفع��ة للتواجد 
السوري، في حين أن التحويالت وااليداعات السورية 
ف��ي البن��وك اللبناني��ة والت��ي ناه��زت المئ��ة مليار 
دوالر من��ذ ع��ام 2011 بحس��ب صحيفة المس��تقبل 
اللبناني��ة، هي التي س��اهمت في ثبات س��عر صرف 
الليرة اللبنانية، وعوضت مداخيل السياحة المتوقفة 
تقريب��ًا، منذ انقالب ح��زب اهلل على حكومة الرئيس 
س��عد الحريري، الس��يما بع��د أن ح��ذرت دول الخليج 

مواطنيها من السفر إلى لبنان. 
كما ساهمت العمالة السورية المقيمة والرخيصة 
في اس��تزراع العديد من األراضي بجنوب لبنان، وقد 
قام بعض الس��وريين بضمان األرض بالمشاركة مع 
المالكين اللبنانيين، أما في قطاع البناء فقد نش��رت 
" اللومون��د الفرنس��ية " بتاري��خ 27 أي��ار عام 2014 
مق��ااًل بعن��وان " الهجرة تس��اعد التش��غيل "، يش��ير 
فيه��ا الباحث " تيبولت جاجدو " إل��ى أن: " المهاجرين 

يحسّ��نون فرص عم��ل كثير من الس��كان المحليين 
عبر خلق الوظائف واحتالل الوظائف الدنيا مما يوفر 
الترقي الوظيف��ي للمحليين. وبش��كل أكثر تحديدًا، 
تشير الدراسة التي أجراها باحثون أوربيون إلى تأثير 
الهجرة في العمل والبطالة. إن زيادة بمقدار %10 من 
العمال المهاجرين تزي��د فرصة الترقي لحوالي 20% 

من المحليين خالل 4 سنوات ". 
أما القطاع الس��كني فتش��ير التقارير العمرانية 
إلى وجود نس��بة ما يق��ارب 20 بالمئة من الش��واغر 
العقارية على امت��داد األراضي اللبنانية، ويرجع ذلك 
إلى النس��بة العالية من المهاجري��ن اللبنانيين، بينما 
أدى النزوح الس��وري إلى انتعاش حقيقي في س��وق 

اإليجار. 
كم��ا اس��تفاد االقتص��اد اللبنان��ي م��ن اإلعانات 
والهب��ات الدولي��ة لالجئي��ن الس��وريين، والتي توجه 
أساس��ًا للغ��ذاء والس��كن، أي إنه��ا موجه��ة لجي��وب 

اللبنانيين وليس جيوب السوريين. 
كم��ا اس��تفاد االقتص��اد اللبنان��ي م��ن الحصار 
االقتص��ادي المف��روض عل��ى س��وريا، فتضاعف��ت 
الصادرات عب��ره إلى الداخل الس��وري أكثر من مرة، 
بحسب إحصائيات الجمارك اللبنانية، كذلك ال ننسى 
حجم استفادة االقتصاد غير المنظم -اقتصاد الظل- 
من األزمة في سوريا في المناطق الحدودية خاصًة. 

العراق 
وفر اللجوء الس��وري إلى إقليم كردستان خاصًة 
عمالًة رخيصة واستثماراتٍ جذبها االقتصاد الناشئ، 
أم��ا خارج اإلقليم فلم يك��ن اللجوء إلى العراق مغريًا 
بسبب الواقع األمني واالقتصادي المضطرب للداخل 
العراق��ي، وق��د اتخذ اللج��وء طابع��ًا قبليًا عش��ائريًا 
بحكم طبيع��ة المواطنين على طرف��ي الحدود أكثر 

منه اقتصاديًا. 
أم��ا بالنس��بة لالقتص��اد العراق��ي، فق��د أصدر 
صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريره عن مس��تجدات 
آفاق االقتصاد اإلقليمي عن الش��رق األوس��ط وآسيا 
الوس��طى، تح��ت عنوان "الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقي��ا وباكس��تان وأفغانس��تان: هل توش��ك على 

اجتياز المنعطف الحرج؟". 
وق��د بيّ��ن التقري��ر وج��ود زي��ادة ف��ي اإلنفاق 
الحكوم��ي على الجوان��ب األمني��ة واالجتماعية، كما 
تأث��ر النم��و غي��ر النفطي ال��ذي يتوق��ع أن ينخفض 
إل��ى %4 في ع��ام 2014 من متوس��ط %8 في الفترة 
2009 - 2013، حي��ث ذكر صراحًة أن��ه: "أدت الحرب 
إلى تخفيض واردات العراق س��واء من سوريا أو عن 
طريقه��ا، حتى ش��ارفت على التوقف، بع��د أن كانت 
تبل��غ 15 - %20 م��ن مجموع ال��واردات، كذلك تأثرت 
اإلم��دادات الغذائية به��ذه التطورات، ما س��اهم في 

زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية مؤخرًا". 

كما انعكس��ت األزمة في س��وريا على مستقبل 
الع��راق االقتص��ادي، حي��ث توق��ف مش��روع مد خط 
أنابيب عمالق يربط العراق بالبحر األبيض المتوسط 
عبر س��وريا، وبالبح��ر األحمر عب��ر األردن، كما تؤثر 
األزمة في الم��دى البعيد، على عملية تصدير النفط 
العراق��ي، الذي ال يملك س��وى منفذي الخليج وجهان 

التركي مع البحر المتوسط.
كم��ا توقف مش��روع تطوير الغاز ف��ي حقل عكاز 
وفي الحقول األخرى، وإنشاء أنبوب غاز عمالق لتصدير 
الغاز وربطه بالغاز العربي، كما توقفت التجارة البينية 
تقريبًا بين العراق وس��وريا، والت��ي كان حجمها يصل 
إلى ثالث��ة مليارات دوالر، وأصبح الع��راق أكثر اعتمادًا 

على الدول األخرى، مثل تركيا وإيران واألردن. 

االأردن 
نج��ح األردن تاريخي��ًا ف��ي الصم��ود ف��ي وج��ه 
زالزل المنطقة منذ إنش��اء المملكة م��رورًا بالحروب 
الفلسطينية وحربي الخليج األولى والثانية، وبالرغم 
م��ن أن تقرير صن��دوق النقد الدولي أك��د أن األزمة 
الس��ورية ألق��ت بتداعياتها على اقتص��اد العديد من 
دول الج��وار، الس��يما األردن ولبن��ان، الذي��ن تأث��را 
بانكماش االقتصاد الس��وري بش��كل حاد، إال أنها لم 
تظه��ر بش��كل جلي ف��ي الواقع األردني بس��بب قوة 
الحكوم��ة المركزية، وتوافق األردنيي��ن تقريبًا على 

موقفٍ من الوضع في سوريا. 
وقد أش��ار التقري��ر المذكور إل��ى انقطاع تجارة 
الترانزي��ت عبر األردن، إال أن تن��وع القنوات التجارية 
األردني��ة قد س��اعد عل��ى الحد من ه��ذا التأثير حتى 
اآلن. كم��ا أدت األزم��ة ف��ي س��وريا إل��ى انخف��اض 
تدفقات االس��تثمار األجنبي المباش��ر إلى األردن من 
%8 م��ن إجمال��ي الناتج المحلى في المتوس��ط خالل 
2009 - 2010 إلى 4. 5 % في عام 2012، وانخفضت 
الص��ادرات إل��ى %10، مم��ا كان��ت عليه قب��ل اندالع 

الصراع في آذار 2011. 
كم��ا أدت زي��ادة الطل��ب م��ن الالجئي��ن عل��ى 
الس��كن، والذي يقي��م أربع��ون بالمئ��ة منهم فقط 
في المخيمات، إلى ارتفاع التكلفة اإليجارية وأس��عار 
المس��اكن باألردن، وإلى فرض ضغوط على س��وق 
العمل المحلية، في ظل المنافسة على فرص العمل 
بين الالجئين والمواطنين، مما أدى إلى تفاقم معدل 

البطالة والذى بلغ 12. 2 % في عام 2013. 
كم��ا تف��رض تدفق��ات الالجئي��ن الداخلين إلى 
األردن ضغوطا إضافية على المالية العامة، تمثل 1% 
من إجمالي الناتج المحلي في 2013 بالنسبة للقطاع 
العام. هذا وتس��تقبل الم��دارس األردنية حوالى 32 
أل��ف طالب س��وري، وهن��اك 12 ألف طال��ب بانتظار 
التس��جيل، ويستفيد حوالى 4 آالف طالب من برنامج 

للتغذية المدرسية.
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اعتاد أوباما أن يمارس هواية العصا والجزرة 
م��ع من يخرج عل��ى خطوطه الحم��راء التي تقف 
عل��ى رمال متحركة بال قيود، واعتاد من يعوّلون 
عل��ى وعوده أن يج��روا خلف الج��زرة الهثين كما 
يله��ث وزي��ر الخارجية الس��عودي ف��ي مؤتمراته 
الصحفية محاواًل لمّ ما تبقى من أشالئه الهالمية 

وخصوصًا في حضرة أسياده األمريكان.
منذ بدايات الثورة الس��ورية وأوباما يعلن أنه 
"ال مكان لألسد في حكم سوريا"، وأن "أيام األسد 
مع��دودة" إل��ى أن صرنا نش��ك في معان��ي العدّ 
وحدوده، فاأليام تحولت إلى ش��هور والشهور إلى 
سنوات وال زال العدّ مستمرًا وال زال أوباما يعطي 

مزيدًا من الوعود.
مض��ت الش��هور والس��نوات وُقت��ل عش��رات 
آالف الس��وريين بينما أوباما يرفع سقف خطوطه 
الحم��راء إلى أن وقعت مجزرة الكيميائي في ريف 
دمش��ق وغي��ره، وإذا بالرئي��س األمريك��ي يطّل 
علين��ا م��ن جديد مصحوب��ًا بتصريح��ات من قادة 
أركان��ه وأعض��اء من مجل��س الش��يوخ ومجلس 
النواب بحتمية القضاء على نظام األسد، بل وبدأ 
اإلعالن عن تحضيرات في البحر المتوس��ط وعاد 
الالهث��ون يركض��ون خلف الجزرة وعلى رأس��هم 
"أبط��ال الثورة" أعض��اء االئت��الف الوطني الذين 
ال يكف��ون ع��ن "النضال" ف��ي فنادق اس��طنبول 
وأوروب��ا والري��اض حي��ث ال يزال��ون يصيح��ون 
كالقرود وينعقون كالبوم على الشاش��ات وهو ما 
ال يكفون عن فعله منذ أربع س��نين وهو كذلك ما 

ال يستطيعون فعل غيره وال يعلمون.
بش��كل  والس��وريون  أجم��ع  العال��م  ترق��ب 
خاص الخط��وة األمريكية القادمة، وارتفع س��عر 
الدوالر مقابل الليرة الس��ورية بشكل جنوني آخر 
واس��تنفر النظام والش��عب وكل "أصدقاء سوريا" 
وأعدائها على حد س��واء، واعتقد الجميع أن لحظة 
النهاي��ة ق��د حان��ت وأن األي��ام المع��دودة وصلت 
نهايته��ا. وخ��رج أوباما عل��ى الجميع وه��و يؤكد 
أن "الوق��ت قد حان" إلنهاء األس��د ألن الس��يل بلغ 

الزبى. وماذا بعد؟ ال شيء. كما العادة.
تبخ��ر كل ش��يء فج��أة وع��ادت الحي��اة إل��ى 
طبيعته��ا ف��ي البي��ت األبي��ض وباق��ي العال��م، 
وتلوّنت الخطوط الحم��راء بألوان أخرى ولم يبق 
من األحمر س��وى دماء األطفال الس��وريين الذين 
قضوا بالغاز الس��ام وارتقت أرواحهم إلى ملكوت 
السماوات س��اخرين من عدالة األرض التي غابت 
منذ زم��ن بعيد. وع��اد النظام الس��وري إلى قتل 
الناس بالبراميل وغيرها واستمر مسلسل الموت 

الذي ال يعرف حلقة أخيرة حتى اليوم.

ودخلت داعش على خط األحداث.
وصل��ت جحاف��ل الم��وت المحمّل��ة بالراي��ات 
الس��ود قادمة من الالمكان، وصل الرعب الجارف 
والمدعوم كليًا من الس��عودية والعراق وس��وريا، 
وتم إخ��الء المدن والمواقع العس��كرية أمامه من 
قبل الجيش العراقي "الباس��ل" ومن قبل عشائر 
شرق سوريا التي حاربت النظام ألكثر من عامين 
رغم س��قوط آالف القتلى والجرحى إال أنها بايعت 
داعش لمج��رد مقتل 700 من رجالها في مفارقة 

تاريخية ال تخلو من سخرية.
وهكذا ظهرت فجأة دولة "الخالفة اإلسالمية" 
وامتدت حدودها من الطبقة في س��وريا غربًا إلى 
كرك��وك ش��رقًا، وب��دأت الدولة الجدي��دة بفرض 
قوانينه��ا ونظم تعليمها ورؤيته��ا للحياة ورؤيتها 
للم��وت أيض��ًا، وبدأت عملي��ات التهجير القس��ري 
واألس��لمة وتحصيل الجزية وقمع النس��اء وإذالل 

الرجال. 
ت��م اخت��راع الكذب��ة بنج��اح وت��م تصديقها 
بنج��اح أكب��ر، وتداعت األم��م الكب��رى والصغرى 

الجتماع��ات وبيان��ات ومؤتم��رات تري��د الوق��وف 
ف��ي وج��ه ه��ذا الس��رطان المتفش��ي وكأن ذات 
األم��م ال تدري مصادر تمويل ه��ذه الجماعات وال 
مصادر خلفياته��ا الثقافية والفكرية. ال يوجد في 
أف��كار داعش ومعتقداتها م��ا يخالف المذكور في 
معظ��م في الكتب والتراث الذي تقوم الس��عودية 
بتدريس��ه ف��ي مدارس��ها وتحاول نش��ره في كل 
مراكزها الثقافية م��ن تكفير للمخالفين وفرض 
طاعة أولي األمر وفت��اوى الردة وقطع اليد، ولهذا 
ال تخل��و التصريحات المتأرجحة لس��عود الفيصل 
م��ن نف��اق عندم��ا يصف فك��ر داعش بأن��ه فكر 
ض��ال. ال يس��تطيع األمي��ر الفيص��ل أن يخف��ي 
س��عادته وه��و يتلق��ى اإلط��راء من ج��ون كيري 
بع��د الجفاء الس��طحي الذي حصل بي��ن البلدين 
بس��بب االتفاق الن��ووي اإليراني، وهك��ذا تعتقد 
المملك��ة أن الواليات المتح��دة عادت صاغرة لنيل 
رضا الس��عودية التي نجحت عبر خطتها في دعم 
داع��ش في إع��ادة بع��ض الت��وازن للمنطقة في 
مواجه��ة العدو الفارس��ي الذي س��جل ع��ددًا من 

النقاط في الفترة الماضية.
وماذا عن سوريا؟

من يفكر في إنقاذ سوريا اليوم؟
كل ه��ذا التحالف العالم��ي اليوم يقوم لحرب 
عصاب��ة موت��ورة وثلة م��ن المجرمي��ن الهاربين 
والمتعصبي��ن الحاقدي��ن بينما يتم ت��رك أنظمة 
بأس��رها تقتل وتذبح وكل ما ف��ي األمر عقوبات 
اقتصادي��ة ودع��م س��خيف لمجموع��ات مس��لحة 
مبعث��رة ومتنافرة تتب��ع أجن��دات متباينة بدعوى 
دع��م المعارض��ة والوق��وف إل��ى جان��ب الش��عب 
الس��وري. تركوا س��وريا تغ��رق في ح��رب أهلية 
وتحت س��يطرة عصاب��ات ومجرمين وقطاع طرق 

ثم يأتي الجميع للقضاء على داعش وحسب.
لن نخوض كثيرًا اليوم في تفاصيل وش��كل 
التحالف الدولي القادم والذي تم تأسيسه باألمس 
بين تس��ع دول عربية بقيادة الفزاعة الس��عودية 
وبين تركيا وبقي��ادة الواليات المتحدة التي تتقن 
ف��ي عهد أوبام��ا فن إبق��اء المش��اكل بعيدة عن 
أرضه��ا وعن دائ��رة الخطر. وطالما هن��اك أغبياء 
يصدق��ون ما تقول��ه الواليات المتح��دة ويدفعون 
المليارات سمعًا وطاعة فليس من داع ألن تخاطر 
الوالي��ات المتحدة بروح جن��دي أمريكي واحد، بل 
يق��وم الالعبون الصغار بالمطلوب ليبقى الصراع 

والدم في دائرة واحدة تحوم من بلد إلى آخر. 
م��ا يهمن��ا الي��وم لي��س تفاصي��ل التحالفات 
الدولي��ة وخاص��ة بعد الفش��ل الذري��ع لمؤتمرات 
"أصدقاء س��وريا" وخروجها م��ن التاريخ، ولكن ما 
يهمنا هو ماذا بعد هذه التحالفات؟ وكيف ستكون 
ص��ورة المنطق��ة بع��د قي��ام أي فعل س��واء كان 

عسكريًا أم مدنيًا أم إنسانيًا؟ 
ت��دور كل النقاش��ات والتحليالت السياس��ية 
داع��ش  عل��ى  القض��اء  ح��ول  واالس��تراتيجية 
ومحاربته��ا، ولك��ن مرحل��ة ما بع��د القضاء على 
داع��ش )إن تمت( ال تزال مجهول��ة وغير واضحة، 
وال يزال لدينا خوف من تكرار السيناريو األفغاني 
عندم��ا تدخ��ل التحال��ف الدول��ي هن��اك للقضاء 
على طالب��ان ومن ثم غرق الجميع في مس��تنقع 
اإلرهاب والتمزيق الطائفي وهو ما لم تخرج منه 

أفغانستان حتى اليوم.
ال ندري في أي اتجاه تس��ير سوريا وخصوصًا 
وق��د أعل��ن أوبام��ا أن الح��رب عل��ى داع��ش ق��د 
تس��تمر ألكثر من ثالث��ة أعوام وض��رب في ذلك 
أس��وء مثالين هما الصوم��ال واليمن حيث ال تزال 
الطائرات بال طيار تقوم بهجمات في كال البلدين 
للقض��اء على التنظيمات المتش��ددة وذلك منذ ما 
يزيد عن خمس��ة أعوام دون الوص��ول إلى نتائج 
تذكر س��وى تأجيج المزيد من الصراعات وإزهاق 

آالف األرواح.
ال يب��دو أن أحدًا يهتم بمصير س��وريا ما بعد 
داع��ش مثلما يب��دو النف��اق العالمي عل��ى أوجه 
وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع النظام الس��وري 
في حرب داعش، ومن المستبعد أن تتم أية عملية 
في س��وريا دون تنس��يق مع المخابرات الس��ورية 
والق��وات الجوي��ة الس��ورية. وال يزال الس��يناريو 
المص��ري ف��ي ع��ودة النظ��ام العس��كري للحكم 
ماثاًل أمامنا وال نخشى س��وى عودة الديكتاتورية 
الس��ورية بص��ورة مختلف��ة بحجة إرس��اء األمن 

والقضاء على اإلرهاب.
وم��ا بي��ن وعد أوبام��ا ووعيده ال ت��زال أرواح 
الس��وريين تضيع ببراميل النظام وسيوف داعش 
وطائ��رات التحال��ف، وس��يزداد ظ��الم النفق كلما 
أوغلن��ا في العنف وكلما دخلت أطراف جديدة على 

الخط.
وما بين وعد أوباما ووعيده نتساءل: أين وعد 

اهلل ووعيده؟ 
آخر الكالم: يقول أحمد محرم:

ول����م����ا ي������أت وع������د ال��س��ال��ف��ي��ن��ا
ف���ت���ل���ك ق���ي���ام���ة األح�����ي�����اء ق��ام��ت
المضرمينا أي����دي  ال���ت���رك  ب����أرض 
فيها ال���ن���اس  ت��ل��ق��ي  ال���ن���ار  وت���ل���ك 
ف���ه���ل ب������ردت ق���ل���وب ال��ح��اق��دي��ن��ا
ب��ن��ار ن�������ارا  ي���ط���ف���ئ���وا  أن  رأوا 
أق������ام������وا ب����ال����ع����راء م��ع��ذب��ي��ن��ا
ب���ق���اي���ا إال  ق����وم����ن����ا  أب�����������ادت 

. . 
ورة

 الث
ي

ة ف
لم

ك

وعد اأوباما ووعيده
  خالد كنفاني
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  مهند النادر

الروؤى االأمريكية للتعامل مع "داع�س"
. . 

ظر 
ة ن

جه
و أدى التم��دد ال��ذي حققه "تنظي��م الدولة 

اإلس��المية ف��ي الع��راق والش��ام" - داعش - 
ف��ي كل من س��وريا والع��راق والوص��ول إلى 
الح��دود األردني��ة والس��عودية، وإع��الن قيام 
دول��ة الخالف��ة اإلس��المية، إل��ى دف��ع اإلدارة 
األمريكي��ة إل��ى العمل الج��اد عل��ى محاصرة 
وإنه��اء وج��ود تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية"، 
لما تش��كله طموحات��ه من تهدي��د لمصالحها 
ومصال��ح حلفائه��ا ف��ي المنطقة عل��ى منابع 
النفط وتجارت��ه، والتخوف من تمكن التنظيم 
من التغلغل داخل المجتمع الذي يسيطر عليه 
وتجذر وجوده مما يجعل من الصعب جدًا إنهاء 

وجوده الحقًا. 
مفهوم إدارة أوبام��ا للتدخل في المنطقة 
محك��وم بع��دة اعتب��ارات )خاصة بع��د تجربة 
التدخل العس��كري المباش��ر في الع��راق عام 
2003(، أهمه��ا ع��دم التدخ��ل المباش��ر ف��ي 
الص��راع الج��اري، وإنم��ا العم��ل عل��ى القيام 
بالح��رب عب��ر الحلف��اء المحليي��ن م��ن خ��الل 
تقدي��م الدعم العس��كري والعملي��ات الجوية 
التي تس��تهدف مواقع وأهداف محددة لتنظيم 
"الدولة اإلس��المية"، وضرورة خفض كلفة أي 
تدخل بما ال يرهق داف��ع الضرائب األمريكي، 
اإلدارة األمريكي��ة  ل��دى  الراس��خة  والقناع��ة 
"الدول��ة  تنظي��م  وج��ود  إنه��اء  باس��تحالة 
اإلسالمية" خالل فترة قصيرة، وأن هذا العمل 

سيستمر إلى ما بعد والية الرئيس أوباما. 
تعمل الوالي��ات المتحدة مع دول المنطقة 
لتحقي��ق التوازن بين هذه ال��دول ومتطلباتها 
بم��ا يخدم التوج��ه األمريكي ف��ي التعامل مع 
تنظيم "الدولة اإلس��المية"، ه��ذا التوجه الذي 
يس��عى إلى إضعاف سلطة "الدولة اإلسالمية" 
والعمل على شل حركة تنظيمها، ومنع أعضاءه 
من العودة إلى بالدهم وحصرهم في مناطق 
القتال ليالقوا حتفهم هناك. كما يهدف العمل 
األمريكي إلى اس��تعادة السيطرة على العراق 
االس��تراتيجي  وموقع��ه  النفطي��ة  ألهميت��ه 
واإلبق��اء عل��ى الورق��ة الكردية التي تش��كل 
عامل ضغط على جميع األطراف في المنطقة. 
وتعمل اإلدارة األمريكية على تحقيق التوافق 

بين المصال��ح التركية واألمريكية 
وع��دم تع��ارض الس��لوك التركي 
معها. كما تس��تخدم عقدة تنظيم 
"الدول��ة اإلس��المية - داعش" في 
المفاوض��ات مع اي��ران حول ملفها 
النووي. وتعم��ل اإلدارة األمريكية 
بشكل مباشر على بلورة الخيارات 
السياسية المحلية بما يساعد على 
خلق مناخ سياس��ي ينتج شكل من 
العمل تتش��ارك في��ه جميع القوى 
الوطنية في محاربة تنظيم الدولة 
كم��ا حدث في العراق بعد س��قوط 
المالك��ي وإنج��از حكوم��ة جدي��دة 

تحقق المشاركة للجميع. 
المتح��دة  الوالي��ات  وتح��ث 
خطواته��ا باتج��اه تش��كيل تحالف 
النات��و  حل��ف  دول  يض��م  دول��ي 
وبع��ض ال��دول العربية م��ن أجل 
العملي��ات  وتس��هيل  المش��اركة 
العس��كرية، والعم��ل على تجفيف 

التحوي��ل  حرك��ة  وتقيي��د  التموي��ل  مناب��ع 
المالي، والس��عي للحد من التحاق المتطرفين 
بالتنظيم ومنع عودتهم إلى بالدهم، والتعاون 
والتنس��يق المش��ترك ف��ي تب��ادل المعلومات 
األمنية المتعلقة بتنظيم "الدولة اإلس��المية" 
م��ن كاف��ة النواح��ي العس��كرية والسياس��ية 

واالجتماعية واالقتصادية وغيرها. 
خالل هذه المواجهة مع "الدولة اإلسالمية" 
ت��درك الواليات المتح��دة أن القض��اء عليها ال 
يكف��ي بقتالها ف��ي العراق من خ��الل الجيش 
العراقي وقوات البشمركة الكردية والضربات 
الجوية األمريكية، وإنما يتطلب مالحقتها في 
معاقلها داخل األراضي السورية وقتالها هناك 
وإنه��اء وجوده��ا. هذه الضرورة تض��ع اإلدارة 
األمريكية أمام عدة خيارات للعمل ضمن سوريا 
منها التحالف مع األس��د ونظامه بشكل مباشر 
لالستفادة من قدراته العسكرية واألمنية التي 
تكمل دور القوات العراقية وقوات البش��مركة 
ولتس��هيل عم��ل الق��وات الجوي��ة األمريكية، 
ويرى البعض أن هذا الخيار يضرب مصداقية 
السياسة األمريكية المناوئة لألسد ويدعو إلى 
توظيف النظام الس��وري في هذه الحرب دون 
ارتباط مباش��ر من خ��الل تقاطع المصالح في 
الع��داء لتنظيم "الدولة اإلس��المية"، في حين 
يرج��ح البعض خيار دع��م وتدريب مجموعات 
المعارضة المعتدلة والعمل على دفعها باتجاه 
توحي��د صفوفه��ا ك��ي تواج��ه ق��وات "الدولة 
اإلس��المية" ويبدو أن هذا الخي��ار بدأ تطبيقه 
بالفعل عبر بع��ض المجموعات التي اجتمعت 
بقي��ادة "جمال مع��روف" وب��دأت بالتوجه إلى 
مدينة الرقة، وهناك من يرى ضرورة توظيف 
طرف��ي الصراع في س��وريا لمحاربة "داعش" 
من خالل العمل عل��ى تهيئة ظروف التفاوض 
بي��ن الطرفي��ن ك��ون محاربة تنظي��م الدولة 
اإلس��المية يتطلب إنهاء حال��ة الصراع والعنف 
المتبادل الذي يعمل على خلق البيئة المناسبة 
إلنت��اج التطرف، وهذا يتطل��ب إقناع الطرفين 
بض��رورة التفاوض إلعادة بناء س��وريا ضمن 

اتفاق دولي وإشراف األمم المتحدة. 
يقر أعضاء بارزون ف��ي اإلدارة األمريكية 
على أن العم��ل على تطوي��ق وتجفيف موارد 

التط��رف المالي��ة والبش��رية يتطل��ب تضافر 
الجهود السياسية لتكريس حل سياسي عادل 
يحقق أهداف البنى االجتماعية في المشاركة 
والتي س��تفرز بنية رافضة ألي حراك متطرف 
يه��دد االس��تقرار ف��ي المجتمع، حيث فش��لت 
على س��بيل المثال ف��ي الع��راق كل الخيارات 
العس��كرية نتيجة غياب الحل السياس��ي الذي 
يتي��ح ف��رص المش��اركة للجميع ف��ي العملية 
السياس��ية وفي عملي��ات بناء الدول��ة، فكانت 
سياس��ات المالك��ي الت��ي تجاهل��ت مكون��ات 
الش��عب العراق��ي ودوره��ا ف��ي بن��اء العراق 
كدولة ومؤسس��ات، س��بب حقيقي ف��ي زيادة 
حالة التش��ظي وخل��ق مظلومية ل��دى العديد 
م��ن مكونات الش��عب العراقي مم��ا أنتج دولة 
فاشلة س��رعان ما هُزمت أمام مجموعات من 
مس��لحي تنظيم "الدولة اإلسالمية" وسيطروا 
على أس��لحة الجيش العراقي ومناطق واسعة 
من الب��الد. وهذا ما يدفع بالبع��ض إلى تبني 
خيار تعزيز العمل السياس��ي في س��وريا عبر 
اإلطاح��ة ب��رأس النظام ليك��ون مقدمة لخلق 
حال��ة سياس��ية ب��دل االقتت��ال كما ح��دث في 
العراق، وبالتالي قيام سلطة تشاركية تحافظ 
على ما تبقى م��ن الدولة وتعمل على تحقيق 
العدالة، مم��ا يوفر مناخ لج��ذب كافة مكونات 
المجتم��ع وخاص��ة الت��ي عان��ت في الس��ابق 
وه��م األغلبية وي��ؤدي مش��اركتها في الحكم 
وبن��اء الدولة إلى االبتعاد عن تأثيرات التطرف 

وتنظيماته. 
وت��درك اإلدارة األمريكية أن أي عمل ضد 
تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" دون إيج��اد حل 
لألزم��ة الس��ورية س��يؤدي إلى بقائ��ه وزيادة 
قوته، ألن اس��تمرار النظام الحاكم باالستبداد 
واس��تخدام العن��ف والقتل س��يؤدي إلى زيادة 
التطرف والتحاق أنصار المجموعات المس��لحة 
بتنظي��م الدول��ة اإلس��المية، كم��ا أن س��لوك 
اإلدارة األمريكي��ة ال��ذي يق��وي وج��ود إي��ران 
الش��يعية ف��ي المنطق��ة في إط��ار المقايضة 
عل��ى برنامجه��ا الن��ووي، يعط��ي الش��رعية 
لخطاب "الدولة اإلسالمية" ويؤسس لبناء جيل 

متطرف جديد. 
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الر�شام واخلروف
حي��ن وصل ماه��ر البارودي ع��ام 2002 إلى 
دمش��ق للمش��اركة ف��ي ملتق��ى المحب��ة الثاني 
للنح��ت، اس��تقبل المواط��ن الف��ار م��ن الخدم��ة 
اإللزامية في صالة التش��ريفات الكبرى في مطار 
دمش��ق الدولي، فالدع��وة التي وجهت له من قبل 
وزارة الثقافة س��محت ل��ه بالدخول إلى البالد بعد 
غياب دام ألكثر من خمس��ة عش��رة عامًا من دون 
مالحقة قانونية، فرح البارودي بوصله إلى سوريا 
أخيرًا، حيث تمك��ن من زيارة والدته وأقاربه، ولم 
يكن ليشارك في ملتقى الالذقية إال لهذا الغرض. 
غادر البارودي دمش��ق بع��د تخرجه من كلية 
الفنون الجميلة في العاصمة الس��ورية، غادر كما 
ق��ال في م��رة »ألن الن��اس هنا ليس��وا بجيدين، 
هنا ينتقدونك بس��بب أي شيء وبشكل شخصي 
جدًا« واختار باريس ليدرس ويعمل ويتزوج فيها، 
وتمك��ن من أن يُدرس في إح��دى جامعاتها رغم 
أن��ه لم يحقق حت��ى ذلك العام أي نج��اح مادي أو 
فن��ي كبي��ر، إال ما بعد الفترة الت��ي اتخذ فيها من 

حيوان الخروف رمزًا فنيًا له. 
يجم��ع المقرب��ون م��ن الب��ارودي عل��ى أن��ه 
ش��خص ذو حساس��ية مفرطة، هو ف��ي الحقيقة 
يكاد يكون من أكثر الفنانين حساسية ولطفًا، وال 
نبالغ حين نقول إنه من أكثرهم ضعفًا، أذكر أني 
التقيت به مرة م��ع بعض األصدقاء وكان تخرجنا 
حديثًا من كلية الفنون، كنا نهزأ من عمله النحتي 
عام 2002، ولم نكن ندرك أن الرجل ذو الجس��م 
الصغي��ر القري��ب م��ن العمل ه��و ذات��ه النحات، 
س��خرنا وضحكنا بجه��ل طالب لم يفهم��وا الفن 
جي��دًا بعد، ولم يعرف��وا أن تاريخ الفن��ان وحياته 
ال يمك��ن فصلهما ع��ن إنتاجه، بعد قلي��ل أدركنا 
أنه ه��و الفنان، وبدأن��ا الحديث معه، ل��م يعاتبنا 
ول��م يتخ��ذ موقفًا تقليدي��ًا من فن��ان تجاه طالب 
حديثي التخرج، بل ش��رح لنا عمله وبين لنا لماذا 
يح��ب الخراف، الرجل الذي يب��دو أصغر بكثير من 
عمره، تحوي مالمحه ونظراته القلقة نحو اآلخر، 
أدلة على ما تركته دمش��ق عليه، إذ تجمع معظم 
المعلوم��ات عن��ه أنه تأث��ر كثيرا بأخي��ه المصاب 
بم��رض نفس��ي، فس��هر الب��ارودي عل��ى عالجه 
ومتابعته في مشفى األمراض النفسية في دوما  
)ري��ف دمش��ق(، حي��ن كان طالبًا ليس��افر بعدها 
برفقت��ه إلى باري��س، يقول أنه تعل��م كثيرًا من 
أخيه، وم��ن تلك الحاالت التي يمت��از بها التكوين 
الجس��دي للمريض نفس��يًا، فيما تحدث أكثر من 
مرة عما القاه من س��خرية في العاصمة السورية 
طول س��نواته األربع والعش��رين التي عاش فيها 
ف��ي البالد قب��ل أن يغادرها� باتج��اه باريس التي 
وجد فيه��ا أن الجميع ال يتدخل في الجميع، فتُرك 

بحاله كما كان يشتهي. 
مرحلتي��ن  إل��ى  الب��ارودي  أعم��ال  تقس��م 
أساسيتين، األولى هي رس��مه لشخصيات متعبة 
مريض��ة متش��ردة متأمل��ة، فيظه��ر متش��رد أو 
متش��ردة، ممدًا عل��ى األرض في ركن م��ا، لماذا 
يش��د هذا أي رس��ام في عصر يجب أن تكون فيه 
اللوحة جميلة وتناسب بقية الفرش في الصالون؟ 
ويقال أنه اس��تقى معظم شخصياته التي رسمها 
باألبي��ض واألس��ود مم��ا ش��اهده في المش��فى 
النفس��ي، ثم ف��ي ش��وارع باريس، اس��تمر بهذا 
الخ��ط حتى ع��ام 2002، حين ظه��ر الخروف في 
لوحته للمرة األول��ى، ثم في منحوتاته التي ال بد 
من القول بأنه بش��كٍل أضعف بكثير من لوحاته، 

فحي��ن ينح��ت ب��ارودي يكون ف��ي حقيق��ة األمر 
يرسم على الحجر أو البرونز بل كان يرسم تاركًا 
انطباعًا س��طحيًا عل��ى التكوين الكبي��ر، كان من 
يوصف بهذا عادة هو مايكل أنجلوا حين يرس��م، 
فالمعلم اإليطالي الكبير كان ينحت حين يرس��م، 
وق��د تكون حالة أنجلوا أكث��ر نجاحًا من أن يتحول 

الرسام إلى نحات. 
خراف��ه  ب��ارودي  يفس��ر  الخ��روف؟  لم��اذا 
الت��ي تتموضع ف��ي اللوح��ة بع��دد ال منتهي من 
التفس��يرات، فهو كائن لطيف مغل��وب على أمره 
ال ي��ؤذي أح��د ويمت��از بالطاع��ة، أو ألنن��ا جميعًا 
خرفان ضم��ن قطيع واحد، التفس��ير الثاني ظهر 
متأخ��رًا عن األول، وربما اتخذ نوعًا من التفس��ير 
السياس��ي نتيجة ألحداث س��وريا الالحق��ة، أو قد 
يكون تأثر بالفعل بما حدث في العالم بعد الحادي 
عش��ر من أيلول عام 2001 من غزو ألفغانس��تان 
والع��راق، وهو الذي تأثر بمجازر أخرى في العالم 
ف��ي وقت مبكر من حياته، فيم��ا بإمكان أي متابع 
للوحة أن يفس��ر كما يش��اء الس��بب من أن يكون 
الخروف بط��اًل تش��كيليًا، فيما تحت��اج الكثير من 
الوقت لتدرك أن البارودي ذاته يشبه خرافه، وديع 
مثلها، وأقرب لإلنزواء، حتى مالمح وجهه الوسيم 
واألنيق��ة في الحقيقة، فيها م��ن الخراف أثر ما ال 

يمكن تفسيره. 
في ملتقى جيم ع��ام 2004، نقش البارودي 
–كالع��ادة - أرقامًا على منحوتته »24*24« وهذه 
الم��رة دلل عل��ى الفترة التي قضاها في دمش��ق 
وقد أصبح��ت ذات المدة التي قضاها في باريس، 
ورغ��م أن��ه كان ينتظ��ر أن يصب��ح ف��ي الثامن��ة 
واألربعي��ن م��ن العم��ر ك��ي ينتهي م��ن الخدمة 
اإللزامي��ة ألن القان��ون يعفي��ه منها به��ذا العمر، 
إال أن القدر خالف��ه، إذ عُدل القانون ليصبح عمر 
اإلعفاء اثنين وخمس��ين عام��ًا، فاضطر البارودي 
لالنتظ��ار أرب��ع س��نوات إضافي��ة، مكم��اًل عمل��ه 
النحت��ي الثاني في س��وريا الذي ب��دا أكثر اكتمااًل 
م��ن ذاك الذي نفذه ع��ام 2002، إذ لم يكن األول 
قد كلفه الكثير من العمل مع حجر تُركت معظم 
س��طوحه م��ن دون لم��س، يزينه��ا »بورتري��ه« 

خروف عل��ى القاعدة، مع درج يصع��د نحو دائرة، 
والكثي��ر م��ن األرقام، في الثاني بق��ي الدرج وإن 
كان ال يصعد بك نحو شيء، لكن السطوح احتدت 
واس��تقامت على الحجر اإليطالي، فيما س��اعدته 
صخ��رة وجدها ف��ي موقع العم��ل »قرية مركية« 
عل��ى تكريم بطله المحتقر عادة، إذ كانت تش��به 

الخروف وال تحتاج لكثير من العمل. 
مع الخروف وبعده امتلكت بعض ش��خصيات 
الب��ارودي ج��رأة عالي��ة ون��ادرة بالنس��بة لفن��ان 
من الش��رق، عل��ى األقل لم يكن الوس��ط الفني 
الس��وري معت��ادًا عل��ى ظه��ور منحوت��ات عارية 
تظهر أعضائها التناس��لية بوضوح ش��ديد، فكيف 
إذا كان العمل أساس��ًا يعتمد على العضو الذكري، 
كالمنحوتة التي س��كبها من البرونز المرأة تملك 
عض��وًا ذكري��ًا تب��ول من��ه في ج��رن صغي��ر، أو 
لوحته ال��ذي يظهر فيها ثالثة رجال بوجوه خبيثة 
أحده��م ترك عضوه الذكري خارج مالبس��ه، وقد 
ب��دت عليه عالمات النش��وة، س��جلت أم��رًا غريبًا 
بين فنان��ي دمش��ق وإن كانت لم تع��رض فيها، 
بعد البارودي، أطلق الفنان الش��اب محمد عمران 
ال��ذي توجه لباريس أيض��َا معرضًا ضم منحوتات 
رجال تمارس العادة الس��رية، أو تضاجع نساًء في 
وضعيات أقرب ألفالم البورنو، في تأثر واضح من 
عمران بأعمال البارودي كما قال بنفسه في مقال 

له في صحيفة الغد العربي. 
من جديد لم يس��أل أحد البارودي عن موقفه 
السياس��ي، فيما تبدو أعمال��ه تصرخ بالحاجة إلى 
ثورة، فحين كانت إح��دى لوحات تخرجه من كلية 
الفنون بدمش��ق عن مجزرة ت��ل الزعتر - وإن كنا 
نعتقد أنه لم يس��مها كذلك ول��م يجرؤ على ذكر 
ذلك علنًا - وحين كان يرس��م جنرااًل بأوسمة عدة 
مع أيقونات تقي من الشر والعين والحسد، وحين 
كانت خرافه تتجمع أمام ش��خصية تدلي بخطاب، 
أو حين كان الخروف ينظر أليك في الحلوة ال لكي 
تراه بل لكي ترى نفسك أنت، كان البارودي يثور 
باللون، ويدعو لثورة ما، وربما ال تكون سياس��ية 
بالق��در الذي كان هو فيه يحت��اج لثورة اجتماعية 

في بالد لم يلقى فيها أي تقدير يشتهيه. 

نبالء انتهازيون اأنانيون هاربون و�شامدون
فنانو �شوريا الت�شكيليون "5"

  دمشق – حمزة السيد
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ولد عبد الوهاب أبو الس��عود في مدينة 
نابلس عام 1897، آلل أبو الس��عود األس��رة 
العريق��ة التي يع��ود تاريخها إل��ى منتصف 
القرن الحادي عش��ر، والده عبد اهلل ش��وقي 

أبو السعود الضابط في الجيش العثماني. 
إثر خالف مالي مع األسرة انتقل عبد اهلل 
أبو الس��عود إلى مدينة صيدا، وهناك تلقى 
عبد الوهاب علومه األساس��ية ف��ي كتاتيب 
المدينة حيث تعلم القراءة والكتابة، وحفظ 
بع��ض آيات الق��رآن الكري��م، انتقل بعدها 
إلى بيروت فانتس��ب إلى مدرستها الشهيرة 
» سلطاني بيروت » التي كانت تجمعًا ألبناء 
األسر العريقة من سوريا ولبنان وفلسطين، 
وهناك تلقى مبادئ الرس��م، وبدأت عالقته 
القوية مع الفن التشكيلي الذي الزمه طوال 

حياته. 
للدراس��ة  مص��ر  إل��ى  بعده��ا  انتق��ل 
ف��ي جامع��ة األزهر بن��اًء على طل��ب والده، 
وف��ي مصر اطل��ع على النهضة المس��رحية 
والفنية بش��كل عام ف��ي، فصار يتردد على 
دور التمثيل كل مس��اء، ويتعرف إلى بعض 
الممثلي��ن ويصادقه��م، وم��ا هي إال أش��هر 
حتى بات المس��رح يش��غل الحيز األكبر من 
اهتمام��ه، وكانت هذه المرحلة بداية تعلقه 
بالتمثيل، فانقطع عن الدراس��ة في األزهر 
وانتقل للعمل في إحدى الفرق المس��رحية 

لمدة ع��ام ونصف، وقام بتمثي��ل بعض األدوار 
ف��ي المس��رحيات المعرب��ة التي كان��ت تقدمها 
فرق��ة جورج أبيض، مثل »عطيل » من تعريب: 
خلي��ل مط��ران و« أودي��ب » م��ن تعري��ب ف��رح 
أنط��ون، و« لويس الحادي عش��ر » من تعريب: 

الياس فياض.  
ع��اد بعدها إلى صيدا بن��اًء على طلب والده 
ال��ذي لم يرض��ى أن يعم��ل ابنه في المس��رح، 
حي��ث مارس التدريس لفترة ف��ي بلدة حاصبيا، 
انتقل��ت عائلته لتقيم في دمش��ق ع��ام 1910، 
وخ��الل الح��رب العالمي��ة األول��ى اس��تدعي أبو 
السعود لاللتحاق بالخدمة في الجيش العثماني، 
فم��ا كان من��ه إال أن توارى عن االنظ��ار، واختار 
التدريس عماًل له، ألن المدرس��ين كانوا يعفون 
من الخدمة العس��كرية، لش��دة الحاج��ة إليهم، 
وم��ارس التعلي��م في مدرس��ة المل��ك الطاهر 
ف��ي ب��اب البريد، وهن��اك قام بتأس��يس الفرق 

المسرحية للطالب. 
1918 أسس نادي االتحاد والترقي للنشاط 
الفني والوطني، وتحول اس��م النادي إلى النادي 
العربي بعد دخول فيصل إلى سورية، ورفع عبد 
الوهاب أبو السعود العلم العربي ألول مرة على 

مبنى النادي. 
م��ع خ��روج المس��تعمر الفرنس��ي وبداي��ة 
الحك��م العرب��ي تعاون أبو الس��عود م��ع األديب 
كت��ب  ال��ذي   « األرن��اؤوط  مع��روف   « الكبي��ر 
مس��رحية » جمال باش��ا الس��فاح » والتي تدور 
أحداثه��ا حول ظلم األتراك، وقدمت المس��رحية 
ف��ي صالة » زه��رة دمش��ق » وكان مقرها في 
ساحة المرجة، وقد حضر العرض األمير فيصل، 
وضباط الجيش العربي، وعدد كبير من رجاالت 
دمش��ق ووجائها، وش��ارك في التمثيل عدد من 
الفانين في مقدمته��م » توفيق العطري » ومع 
هذه المس��رحية اعتبر أبو السعود الرائد الثاني 

للمس��رح الس��وري بعد أبو خلي��ل القباني، قدم 
بعدها العديد من المسرحيات التي القت ترحيبًا 

شعبيًا. 
وف��ي ع��ام 1921، ع��ادت جري��دة » ج��راب 
الكردي » لصاحبها ومؤسسها محمد توفيق جانا 
بع��د أن توقفت عام 1915 عن الصدور، بس��بب 
نشوب الحرب العالمية األولى عام 1914، وكانت 

تصدر في ذلك الوقت في مدينة حمص. 
وق��د حرص��ت الجري��دة عل��ى نش��ر رس��م 
كاريكاتيري ف��ي الصفحة األولى وتحت العنوان 
مباش��رة، وعلى عرض صفحة الجري��دة، ويلي 
الرس��م المقال��ة األولى وه��ي االفتتاحي��ة التي 
تك��ون ح��ول موض��وع الرس��م السياس��ي حينًا 
واالجتماع��ي حين��ًا آخ��ر، وكان الرس��ام يكت��ب 

باستمرار في أسفلها » صورها عبد الوهاب ». 
مع دخ��ول الفرنس��يين دمش��ق انخرط أبو 
الس��عود ف��ي ع��داد الث��وار وب��دأ يتنق��ل بثياب 
الفالحين متواريًا ع��ن األنظار، ولم ينقطع عن 
تدريس مادة الرس��م في مكتب عنبر، ومع قيام 
الثورة الس��ورية الكبرى عام 1925 أس��هم عبد 
الوه��اب ببث روح المقاومة بين طالبه، كما أخذ 
يجمع المال للثوار، واس��تأنف تقديم مسرحياته 
الوطني��ة واالجتماعية، ولعل أش��هرها في تلك 

الفترة كان مسرحية » شكسبير ». 
عام 1930 أسس مع أخيه رشاد والد الملحنة 
والباحث��ة الموس��يقية إله��ام أب��و الس��عود دار 
األلحان والتمثي��ل، وبعد أن ذاع صيته في مجال 
الفن التش��كيلي، وال س��يما األعم��ال الزخرفية، 
بع��ث إليه وزي��ر المع��ارف ع��ام 1931 العالمة 
» محم��د كرد عل��ي » بكتاب رس��مي، كلفه فيه 
بعضوي��ة لجنة رس��مية غرضه��ا إقامة معرض 
للتصوير، قدم فيه أبو السعود أعمااًل عن صالح 
الدي��ن األيوب��ي وه��ارون الرش��يد، والفاراب��ي 
وابن س��ينا، معرك��ة اليرموك، خالد ب��ن الوليد، 

عمر بن الخطاب عل��ى أبواب بيت المقدس، 
أب��و عالء المعري.. منه��ا لوحات مأخوذة من 
الطبيعة كالقرى المحيطة بدمش��ق، التكية 
الس��ليمانية، قص��ر الحمراء ف��ي األندلس، 
ث��م موضوع��ات م��ن الحي��اة اليومي��ة مثل 
الحكواتي في مقهى النوفرة. ونش��رت هذه 

اللوحات في كتاب التاريخ المدرسي الحقًا. 
عام 1933 ق��ررت وزارة المعارف إعادة 
النظر في مالكها، وقررت تصنيف موظفيها 
اعتمادًا على تحصيلهم العلمي، فأعادت أبو 
الس��عود للتدريس في المرحل��ة االبتدائية، 
ألن��ه ل��م يك��ن يحم��ل الش��هادة الجامعية، 
فس��افر إلى باريس - فرنس��ا ودرس هناك 
الرس��م والتصوي��ر الزيتي، وس��افر بعدها 
إلى اس��بانية، وعاد إلى دمشق بعد أن تخرج 
عام 1937 من أكاديمية الفنون الجميلة في 

باريس. 
نح��ن  نعتن��ي  ال  لم��اذا   « متس��ائاًل:   
بالف��ن، أليس��ت عظمة باريس أنها مرس��م 
ومتحف ومس��رح، وإذا جردته��ا منها.. فماذا 
يبق��ى م��ن عظمتها »، وبهذه ال��روح انصب 
نشاط أبو الس��عود على المسرح المدرسي، 
ولشدة تعلقه بالمس��رح كان يصرف األزياء 
والديك��ور من جيب��ه، ويخت��ار مجموعة من 
الط��الب الموهوبي��ن للتمثيل ف��ي محاولة 
جادة لزرع الفن المس��رحي ف��ي نفوس طالبه، 
مقتنع��ًا أن القاعدة الجماهيرية له��ذا الفن يبدأ 

من طالب المدارس كونهم صغارًا. 
ق��دم العديد من العروض المس��رحية على 
مسارح دمشق، وكان رواده من النخب السياسية 
والمثقفة، كما شارك في وضع أول منهج علمي 
لتعلي��م الرس��م ف��ي الم��دارس اإلعدادي��ة في 

سورية. 
ترك عبد الوهاب أبو الس��عود مس��رحيتين 
مطبوعتين هما »وامعتصماه » و« ميالد محمد » 
ومن مسرحياته المخطوطة الزباء وجابر عثرات 
الكرام إضافة إلى مسرحيات كوميدية انتقادية 
مث��ل الطبي��ب والمحام��ي، وبع��رور وقرم��وش 
و»الحالق والثرثار« و»أرقم في جهنم« و»فندق 

أبو شالوح« و»عنترة وفتى العصر«.  
عام 1951 كان أبو الس��عود يقضي الصيف 
في بلودان مع أس��رته، يومذاك طلب إليه راعي 
كنيس��ة بل��ودان اإلش��راف على عمل مس��رحي 
لصالح الكنيسة وهناك جمع أبو السعود أعضاء 
فرقته وقدم آخر مسرحياته ونجح الحفل نجاحًا 

كبيرًا، 
ل��م يس��تطع االبتعاد ع��ن المس��رح طوال 
حياته، وتوفي بعد عرضه لمسرحية في كنيسة 
بمصايف بلودان على صدر زوجته، إذ جلس في 
صالة المسرح مع الجمهور على غير عادته، ولما 
س��ئل لماذا جلست مع الجمهور؟ قال: حتى أتأكد 
من أن تالميذي يس��تطيعون حمل رس��الة الفن 
المسرحي بجدارة أم ال.. فأنا مطمئن لمستقبل 

المسرح في بلدي. 
وبعد فترة قصيرة أحس بالوهن واإلرهاق، 
وتوف��اه اهلل ف��ي أيلول م��ن العام نفس��ه، بعد 

نضال طويل في خدمة الفن والثقافة. 
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان 1991 - 1994

1992  /  1  /  1
عندم��ا أوين��ا للمهاج��ع كان الثل��ج يتدافع نحو 
ش��بابيك الممر، وكانت الس��اعة تش��ير إلى الرابعة 
والنصف، وكان الحزن يتربص بالنفوس. بقيت في 
المهج��ع األول. أكلن��ا بعض الفالف��ل، وصحنًا مليئًا 
بالبيض والبصل، واش��تد البرد، وفي تمام التاسعة 
تحلقن��ا حول محمد الجن��دي وراح يحدثنا عن قريته 
أم مي��ل الواقعة بي��ن هضبة البلعاس والس��لمية. 
حدثن��ا عن الرباب��ة والعتابا وأش��هر قوّاليها: محمد 
حس��ن القطريب، صادق حديد، وسخة زيدان، وعن 
أع��راس الناس وعن الدبكة، كم��ا تحدث عن تجاور 
البدو، واستقرار القسم األكبر منهم ومن السالمنة 
ح��ول العيون والينابيع والمس��يالت. روى محمد من 
محفوظاته بعض أبيات العتابا التي تصف الهجران 
والظعن والترحال. ثم تحدث قلياًل يوس��ف الس��عيد 

عن ريف إدلب وعاداته. 
عندما اس��تيقظت صباح��ًا كان العام الجديد قد 
وقف عل��ى رجليه، وج��اء ليحيينا في الس��جن، كما 
يحي��ي العالم الخارجي. لكنه يختلف هنا عن هناك. 
هنا ال يضحك حتى ال يبتس��م. ال يتحرك. ال يقهقه. 
المن��اخ هن��ا ال يس��اعده، فاألقفال س��يدة الموقف. 
أقفال تكمّ األفواه، وهي بفعل المراقبة الش��ديدة 
عل��ى اآلدميي��ن تولِّ��د الم��رض والتك��وّم والركود 

واليأس. 
 مض��ى الي��وم األول م��ن الع��ام الجدي��د مثقاًل 
بالرم��ادي كالرصاص، والعاصفة الثلجية ال تغادرنا. 
عددن��ا األبواب التي س��نجتازها إن ُأفرج عنّا فبلغت 
العشرة، حاولنا تعداد األقفال، حاولنا تعداد الحراس، 
حاولن��ا تع��داد األب��واط، حاولنا تميي��ز األصوات كي 
نعدّه��ا أم��ام ه��ذه األس��الك الش��ائكة واألس��وار، 
والمح��ارس. فل��م نس��تطع ول��ذا هربنا إل��ى النوم 
ألن التفكي��ر ف��ي ذلك يُدم��ي ويُفِج��ع، ومن كثرة 
ما أحصين��ا تعبنا، ومن كثرة ما تعبن��ا تراكم الهم.. 

األسى فاض.. وَلجَ األعماق، يكاد يوقف التنفس. 
  للتوضيح 

علي حسن القطريب: شاعر شعبي. من الحارة 
الش��رقية ف��ي الس��لمية، توف��ي أثن��اء وجودنا في 
الس��جن. صوته جميل وأجش. يرتجل العتابا وكان 
س��يد األعراس وحفالت الختان ومواسم االنتخابات 

يحفظ آالف األبيات. 
ص��ادق حدي��د: راس��خ الق��دم في مزج��ه بين 
الغن��اء البدوي والبلدي صاحب مطال��ع: » أبات الليل 
» وياناهي ». يعزف عل��ى الربابة عزفًا يثير النخوة 
ويفيض الدمع من جهة ثانية. وهو من قرية برّي. 
وس��خة زيدان: اس��مه محم��د لقبه غل��ب عليه 
لسالطة لس��انه قصير القامة، بش��ع المنظر، لكنه 

حلو القول، يقول: العديويات الراقصة والقرادي. 
1992  /  1  /  2

حس��ب األخب��ار ال��واردة م��ن إدارة الس��جن أن 
اس��تئناف عملي��ات اإلف��راج س��وف تبدأ م��ن اليوم، 
أو غ��دًا. ل��ذا ف��إن الباقين ف��ي الجناح وه��م: ثالثة 

وخمسون يتربصون باألخبار. 
أتس��اءل: هل يمكن إيقاف اإلفراجات ونبقى؟.. 
إن الحرية غالية، والسجن أقسى عقاب، وهذا النظام 
متْخَ��م بدوس اإلنس��ان، وهو غير موث��وق. طوال 
الليل والثلج يتساقط، واستأنف التساقط في النهار، 
وعندم��ا أغلقت األب��واب، وبدأت اإلن��ذارات من أجل 

التفقد المس��ائي، لم يقطع بعضه��م أمله، وعندما 
ت��مّ اإلغالق، ق��ال عاي��د الهبود: ومضى ي��وم آخر. 
طبخت للمهجع برغاًل بلح��م الدولة. رغم اإلفراجات 
ف��إن الراتب الغذائي لم يتغير، فاللحمة األس��بوعية 
تأتي قليلة جدًا ربع أوقية للفرد. تأتي للفرد برتقالة 
كل يومين أو ثالثة أيام. فطور الصباح: لبنة أو مربا 
أو حالوة، كميته ال تذكر. البيض المسلوق يأتي كل 
عشرة أيام. أما طبخ السجن فال ندخله فهو قليل وال 
تقبل��ه الكالب الضالة. اليوم ُأش��عِلت التدفئة، ولوال 

ذلك لتجمدنا من البرد. 
1992  /  1  /  3

الساعة اآلن الثانية عشر ظهرًا. أقرأ في مجالت 
متع��ددة. أعم��ل جاه��دًا في ه��ذه اليومي��ات. البرد 
يش��تد.. وحالة التجم��د تلف الجميع، وأف��راد الجناح 
ينتظ��رون وهم يش��عرون أنهم قد أصبح��وا خارج 
السجن، وبحكم المفرج عنهم، بل إن العديد يتجول 
ف��ي الش��وارع، وبين أهله ح��رًا طليقًا. هذا ش��عور 
الجمي��ع وهذا إحساس��هم، ومن هن��ا تأتي صعوبة 

هذه األيام القلقة.. اإلنتظارية. 
ُفتح��ت األبواب قرابة الس��ابعة صباح��ًا، فبدت 
األرض بيض��اء، والثل��ج س��ميك ومتجم��د، وبعض 
الطيور تش��يل وتس��ف، وأش��جار الصنوب��ر مثقلة 

بكتل من الثلج. 
دعاني الرفيق محمد الح��اج إلى المهجع الثاني 
ألتن��اول معه كأس��ًا م��ن المتة. محمد يع��رج بفعل 
إط��الق رصاص��ة م��ن األمن ال��ذي داه��م بيته في 
ن��ا الحديث إل��ى أقنية  بي��روت، فح��اول اله��رب. أخذَََََ
وعيون الماء في الس��لمية التي جّفت، قال: إن كافة 
العيون واألقنية س��وف تعود مياهها هذا العام، وإن 
الس��دود الس��طحية في هضب��ة البلعاس س��تخزن 
وراءها ماليين الس��نتيمترات المكعبة، وستحتش��د 
رفوف الب��ط فوق تجم��ع المياه، والعي��ون والقرى. 
نتمن��ى أن يف��رج عنا في ه��ذا الش��تاء الماطر كي 
نتمت��ع بربيع جميل.. م��ن يدري ماذا يبي��ت لنا هذا 

النظام؟
1992  /  1  /  4

اس��تمر البرد الش��ديد، كان��ت الليل��ة الماضية 

ش��ديدة البرودة، اس��تيقظت عدة مرات، أشعر بقلة 
الدفء. كنا بلدية الجناح. وزعنا الخبز والش��اي.. في 
هذا الج��و المتجلد فإن إخالء الس��بيل نعمة. خبّرنا 
ناج��ي الطبيب أن دفعة ج��اءت من تدمر، وتم إخالء 
س��بيلها في 31 / 12 / 1991. وق��ال نقاًل عن مدير 

السجن: إن القوائم في فروع األمن. 
جاءت زي�ارة لعل��ي الخطي�ب من قرية جيب�ول، 
وم��ن حزب العمل، ورس��تم رس��تم ومن��ذر ملحم، 
ولعصام دمش��قية، وقد جاءت أخته وصهره أس��امة 
ظريف��ة، وقال: تقدي��ري ومن مص��ادر موثوقة أن 
اإلفراج تأجل آلذار. وجاءت زيارة للدكتور مزيد حداد 
قريب الدكت��ور حبيب حداد عضو القي��ادة القطرية 
لجماعة ش��باط وال��ذي هرب إل��ى الجزائ��ر ثم إلى 
أمري��كا، قال له أبوه إن ضابط أمن على صلة قرابة 

به رأى اسمه في إحدى القوائم. 
دخلن��ا المهج��ع، وع��اد أب��و ص��الح يحدثنا عن 
الحفريات واآلثار قال: هناك على ضفاف البليخ عند 
كل قرية تل أثري، واستأنف الحديث: هناك توابيت 
فخاري��ة مزخرف��ة، وخوات��م من الذه��ب عند رأس 
المتوفاة عليها طبعة حمراء من العقيق. في داخلها 
صورة فتاة تركب فرس��ًا وتحم��ل وردة. إن لصوص 

اآلثار يشترون هذه الحاجيات بثمن بخس. 
عاي��د الهبود وخل��ف الثلجي ودويحان الش��يمة 
من المنطقة تحدثوا عن األلقيات في خربة جحاش 
وخرب��ة هدله وفي ت��ل خنزير وف��ي أرض متراس 
القريب��ة م��ن قري��ة الهيش��ة، كما ج��اؤوا على ذكر 
تل الس��من وجمي��ع هذه األماكن بين عين عيس��ى 
والرق��ة، وقالوا أن أوالد خ��ال أبي صالح عثروا على 
دورق من الفخ��ار مليء بالليرات الذهبية.. وتكلموا 
عن تربة التبر التي تنير لياًل وحكاية الس��راج المنير 

)أظن أنه مطلي بالفوسفور(. 
• من��ذر ملحم م��ن المخ��رم التابع��ة لحمص. 
اعتقل مع اثنين من أشقائه عام 1986، وشقيقهم 

منيف معتقل منذ عام 1980. 
• عص��ام دمش��قية م��ن ك��وادر ح��زب العم��ل 
القيادي��ة انتق��ل من ح��زب البعث إلى ح��زب العمل 
عام 1979. اعتقل ع��ام 1980. هو متطرف صادق 

وودود. غريب أحيانًا. 
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املواطنة والعدالة ال�شيا�شية
   إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

م��ن الممك��ن أن نوجز وظائ��ف أي نظام 
سياس��ي، بتحدي��د أه��داف المجتم��ع والدولة 
الت��ي تتركز ح��ول الرفاهية واألم��ن، وتعبئة 
طاق��ات المجتمع وضمان مش��اركة ابنائه في 
تحقيقهم��ا، ودم��ج العناصر الت��ي يتألف منها 
المجتم��ع، أو توحيده��ا، لتعزي��ز عناصر قوة 
الدول��ة وم��ن ثم ضم��ان مصالحه��ا وتحقيق 
أهدافه��ا، والمطابق��ة بين الحياة السياس��ية، 
كم��ا ه��ي ممارس��ة، م��ع القواع��د القانونية 
والسياس��ية الرس��مية، أي اضفاء المشروعية 
عل��ى العملي��ة السياس��ية وم��ن ث��م النظام 
السياسي نفس��ه، وتحقيق العدالة والمساواة 
الجوه��ر  ه��ي  والعدال��ة  المواطني��ن،  بي��ن 
األساس��ي للفكر السياسي برمته، حسب رأي 
أرس��طو، وهي الفضيلة الت��ي تنطوي تحتها، 
وتترت��ب عليه��ا، جمي��ع الفضائل السياس��ية 
األخ��رى، ب��ل إن قيم��ة الع��دل تب��دو ش��رطا 
أساس��يا لوجود » الدولة » بتنظيمها القانوني 
واالجتماعي والسياس��ي، فإذا وُجد العدل في 
مجتمع بشري ما فإننا نكون أمام دولة، أما إذا 
غاب العدل فإننا نكون أمام أي شكل اجتماعي، 
لكنه لي��س الدولة، ول��ذا يري أفالط��ون أنها 

السمة األساسية للنظام السياسي الفاضل. 
وتنقس��م العدال��ة م��ن الناحي��ة النظرية 
إل��ي نوعي��ن، األول ه��و: العدال��ة التبادلي��ة، 
التي تقوم علي المس��اواة المطلقة، بش��كلها 

الرياض��ي البح��ت. والثان��ي هو: 
العدال��ة التوزيعي��ة، الت��ي تقوم 
أن  أي  االس��تحقاق،  مب��دأ  عل��ي 
يحصل كل فرد علي ما يستحقه 
واس��تعداداته  إمكانات��ه  وف��ق 

وظروفه. 
 « العب��ود  أميم��ة   « تق��ول 
ف��ي كتابه��ا » العدالة ف��ي الفكر 
الصفح��ة   « الجدي��د  الليبرال��ي 
63 إل��ى أن: » أن كلم��ة العدال��ة 
تس��تمد ف��ي الت��راث الغربي من 
كلم��ة القان��ون. وكلم��ة القانون 
واليوناني مرادف  الالتيني  أصلها 
لكلم��ة ' القي��د ' أي اللج��ام الذي 
يحكم مس��يرة الحقيقة، ومن ثم 
فإن كلم��ة ' العدالة ' تعني ما هو 
مطابق للقانون: مفهوم ش��كلي 
اإلرادة  أي  التش��ريع،  أن  أساس��ه 
الش��عبية أو اإلرادة الحاكم��ة ق��د 
تبلورت في شكل نصوص معلنة 
هي عالم��ة الحق وما ه��و عدل. 
وه��ذا المفه��وم الش��كلي تطور 
خالل القرن التاس��ع عشر لتدخله 
عناصر جديدة أساسها أن العدالة 
ق��د تك��ون ش��كلية، وق��د تكون 
موضوعي��ة، ق��د تك��ون مطلقة، 

وقد تكون ذاتية ». 
بينم��ا يذه��ب » عل��ي خليفة 
الكواري » ف��ي كتابه » المواطنة 
والديمقراطية في البلدان العربية 

» الصفح��ة 238: » يق��وم مفهوم العدالة في 
اإلنص��اف عل��ي التوفيق بين مفه��وم الحرية 
والمس��اواة، وال يوج��د معيار مطل��ق للتوزيع 
العادل، فالتفاوت وعدم المساواة االقتصادية 
واالجتماعي��ة يمك��ن قبوله فق��ط إذا كان في 
مصلح��ة األق��ل تمي��زًا ودون التضحي��ة بمن 
ه��م أق��ل أو أكثر تمي��زًا. أما مفه��وم العدالة 
كح��ق التمل��ك فق��د ج��اء ردًا عل��ي المفهوم 
الس��ابق وبدي��ال له، حي��ث يقوم عل��ي تأكيد 
الحريات والحق��وق الفردية، ويعطي األولوية 
لمعيار األحقية في االمتالك العادل سواء كان 
باالكتس��اب أو بالنقل والتحويل بعيدا عن أي 
تدخل. وف��ي مواجهة المفهومين الس��ابقين 
نج��د مفه��وم العدال��ة كفضيل��ة اجتماعي��ة، 
والذي يأخذ في اعتب��اره المجتمع كقيمة عليا 
وما يؤدي إليه التضامن والتماسك المجتمعي 
والفه��م المش��ترك إل��ي تحقيق الخي��ر العام 
والمشترك لجميع أفراد المجتمع الذي ينتمون 
إلي��ه، وتصبح مث��ل هذه القيم وعلي رأس��ها 
قيمه المجتمع هي المعيار األساس��ي واألمثل 

للتوزيع العادل ». 
وفي تحليل جون لوك ودفاعه عن األفراد 
وحقوقهم األساس��ية يوضح أهمية القوانين 
في الدولة، فهي هامة ال كغاية في حد ذاتها، 
ولك��ن ألن تطبيقها قيد عل��ي المجتمع يمكن 
عن طري��ق تحقيقه أن يكون ل��كل فرد دوره 

في المجتم��ع. فإذا كف��ت القوانين عن عملها 
يصبح األفراد في حالة فوضي مع عدم وجود 
نظ��ام أو رابط��ة أو وضوح رؤي��ة، وبالتالي ال 
تصب��ح هن��اك إدارة للعدال��ة لحماي��ة حقوق 
األف��راد، وال توج��د هن��اك إمكاني��ة لحماي��ة 

األفراد والمحافظة علي حرياتهم الطبيعية. 
ثم��ة عالق��ة عميق��ة تربط بي��ن مفهوم 
المواطن��ة ومفه��وم العدال��ة السياس��ية في 
الس��لطة والمجتم��ع. حي��ث إن المواطنة تأخذ 
أبعاده��ا الحقيقية ف��ي الفض��اء االجتماعي، 
حينما تتحقق العدالة السياسية وتزول عوامل 
التمييز واإلقص��اء والتهميش. وحينما تتحقق 
العدالة يتعمق مفه��وم المواطنة في نفوس 
وعق��ول أبناء المجتم��ع. أما إذا غاب��ت العدالة 
السياسية، وساد االس��تبداد السياسي وبرزت 
مظاه��ر اإلقص��اء والتهمي��ش، ف��إن مقول��ة 
المواطنة هنا تكون في جوهرها تمويهًا لهذا 

الواقع وخداعًا ألبناء الوطن والمجتمع. 
تتحقق العدالة يتعم��ق مفهوم المواطنة 
في نفوس وعقول أبناء المجتمع. أما إذا غابت 
العدالة السياسية، وساد االستبداد السياسي، 
وب��رزت مظاه��ر اإلقص��اء والتهمي��ش، ف��إن 
مقول��ة المواطن��ة هنا تك��ون ف��ي جوهرها 
تمويه��ًا له��ذا الواق��ع وخداع��ًا ألبن��اء الوطن 

والمجتمع
أن  نعتق��د  فإنن��ا  لذل��ك 
لقي��اس  الحقيق��ي  المقي��اس 
مس��توى المواطن��ة ف��ي النظام 
ه��و  واالجتماع��ي،  السياس��ي 
مق��دار وج��ود متطلب��ات العدالة 
السياس��ية في الواقع االجتماعي 
والسياس��ي، والت��ي تتجل��ى في 
نزاه��ة العق��د االجتماع��ي بي��ن 
الح��كام والمحكومي��ن، ويفرض 
خدم��ة  ف��ي  المس��ؤولين  وض��ع 
الشعب، وخضوع الجميع لسلطان 
القان��ون، ش��ريطة أن يكون هذا 
مصلح��ة  ع��ن  معب��رًا  القان��ون 
ولي��س  الحقيقي��ة،  المجتم��ع 
مفص��اًل حس��ب مق��اس طبقة أو 
فئ��ة اجتماعي��ة معين��ة، كما هي 
الحال ف��ي العديد م��ن القوانين، 
الت��ي تنظ��م الحي��اة االجتماعية، 
خاص��ة المتعلق��ة بالس��لطة في 

البالد العربية. 
لذل��ك ف��إن الحص��ول عل��ى 
ومخلص��ة،  حقيقي��ة  مواطن��ة 
سياس��ية  عدال��ة  إل��ى  بحاج��ة 
تس��توعب جميع القوى والشرائح 
ثواب��ت  م��ن  وتك��ون  والفئ��ات، 
النظام ومؤسسة الدولة وحقائق 
فالطريق  والمواطني��ن.  المجتمع 
المواطنة ب��كل مقتضياتها  إل��ى 
ومتطلباته��ا، ه��و العدال��ة ب��كل 

مستلزماتها وآفاقها. 
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باراك اأوباما: اأحالٌم من اأبي »ق�شة عرق واإرث«

ترجمة الكتاب: هبة نجيب مغربي، وإيمان عبدالغني نجم
  مراجعة: ياسر مرزوق

كتابنا اليوم لباراك أوباما اإلنسان 
قب��ل أن يعتلي عرش العالم وال عالقة 
لهذا الكت��اب بكونه رئي��س أكبر دولة 
ف��ي العالم ب��ل ربم��ا قد يكون س��ببًا 
ف��ي إيصاله لكرس��ي الرئاس��ة. وفيه 
ينق��ل باراك س��يرة حياته بي��ن جديه 
في ه��اواي ث��م ذكريات��ه م��ع والدته 
ف��ي إندونيس��يا حي��ن تزوج��ت للمرة 
الثانية وهناك عاش باراك حياة ريفية 
عركته الحياة نتيجة لتباين الحياة التي 
عاشها هناك عن أميركا. كتبت السيرة 
بأسلوب أدبي جميل خاصة في الفصل 

الذي توجه فيه إلى القارة األفريقية. 
يق��ول أوبام��ا ع��ن كتابن��ا اليوم: 
»مهم��ا كان الوص��ف الذي س��يلتصق 
بهذا الكتاب: س��يرة ذاتي��ة أم مذكرات 
أم تاريخ أس��رة أم ش��يئًا آخ��ر، فإن ما 
حاولت أن أفعله هو كتابة سرد صادق 
لجزء محدد م��ن حياتي، وأدين بعميق 
الفض��ل لعائلتي، أم��ي وجدي وجدتي 
وإخوت��ي المنتش��رين عب��ر المحيطات 
والق��ارات، وإليهم أهدي ه��ذا الكتاب، 
فب��دون حبه��م ودعمهم المس��تمرين 
يتركون��ي  ألن  اس��تعدادهم  وب��دون 
أتحدث بلسانهم وتسامحهم مع ما أقع 
فيه من أخطاء بي��ن الحين واآلخر، لم 
يك��ن بإمكاني حتى أن آم��ل أن انتهي 

من الكتاب«. 
مخاط��ر  هن��اك  »إن  ويضي��ف 
متأصل��ة في تألي��ف أية س��يرة ذاتية، 
األح��داث  المؤل��ف  يل��ون  أن  إغ��راء 

بالطريق��ة التي يفضلها ه��و، والنزعة للمبالغة 
في تقدير أهمي��ة تجربة الفرد لآلخرين، وزالت 
الذاك��رة المتعم��دة.. وال يمكنن��ي أن أقول إنني 
تجنب��ت كل ه��ذه المخاط��ر بنجاح، أو أي��ًا منها، 
وم��ع أن جزءًا كبيرًا من ه��ذا الكتاب يعتمد على 
تس��جيل متزامن لألح��داث أو التاريخ الش��فهي 
لعائلت��ي ف��إن الح��وار تقريب ض��روري لما قيل 
بالفع��ل أو م��ا روي ل��ي، وبداف��ع االختصار فإن 
بعض الشخصيات التي ظهرت ما هي إاّل مركب 
من أناس عرفتهم، وبعض األحداث تظهر خارج 
الترتي��ب الزمني الدقيق لها، وباس��تثناء عائلتي 
وحفن��ة م��ن الش��خصيات العام��ة ف��إن أس��ماء 
معظم الشخصيات قد تم تغييرها للحفاظ على 

الخصوصية«. 
الكتاب سيرة ذاتية واقعية ومعبرة تستحوذ 
كي��ان الق��ارئ، فيه��ا يبح��ث ابن رج��ل إفريقي 
وس��يدة أمريكي��ة ع��ن معن��ى حقيق��ي لحياته 
كأمريكي أس��ود، وتبدأ أحداث ه��ذه القصة في 
نيوي��ورك حي��ث تلق��ى ب��اراك أوباما خب��ر وفاة 
وال��ده ف��ي حادث س��يارة، وال��ده ال��ذي مان في 
عيني��ه أس��طورة أكثر م��ن كونه إنس��انًا عاديًا، 
وهذا الموت المفاجئ أش��عل بداخله فتيل رحلة 
عاطفي��ة تبدأ في مدينة صغيرة في كانس��اس 
يتعق��ب منها هجرة عائلة وال��ده إلى هاواي، ثم 
تأخذه الرحلة إلى كينيا حيث يقابل الفرع الكيني 
من ش��جرة عائلته، ويواجه الحقيقة المرة لحياة 

وال��ده وفي النهاي��ة ينجح ف��ي رأب الصدع بين 
شقي إرثه الممزق. 

 يص��ف أوبام��ا المرحلة األولى من تش��كل 
وعي��ه بأنها انطبعت على ق��در أكبر من المعتاد 
م��ن اضطراب فترة المراهق��ة، حيث كان يكافح 
لفهم إرثه العرق��ي المختلط والذي كان ال يزال 
حينئذ غير مألوف نس��بيًا ف��ي الواليات المتحدة. 
ولعل جذوره التي كانت مترس��خة في الثقافتين 
الس��وداء والبيضاء هي التي ساعدت في إكساب 
أوباما الرؤية الشاملة التي جاء بها إلى السياسة 
بعد عدة س��نوات، رؤي��ة تتفهم وجهت��ي النظر 

معًا. 
يقول أوباما عن شخصيات الكتاب: »معظم 
ه��ذه الش��خصيات تظل ج��زًءا م��ن حياتي، وإن 
كان بدرجات متفاوتة، عم��اًل وأطفااًل وجغرافية 
ومصائ��ر. االس��تثناء الوحي��د ه��و أم��ي، الت��ي 
فقدناها بسرعة وحشية بسبب مرض السرطان 
بعد بضعة أش��هر من نشر هذا الكتاب. كانت قد 
قضت السنوات العشر الس��ابقة تفعل ما تحب، 
فكانت تجوب العالم تعمل في القرى النائية في 
آسيا وأفريقيا تساعد النساء على شراء ماكينات 
خياطة أو بق��رات حلوب أو الحصول على فرصة 
للتعلي��م قد تمنحه��ن موطئ قدم ف��ي اقتصاد 
العال��م. وكان لديه��ا أصدق��اء م��ن كل م��كان، 
وكان��ت تتنزه س��يرًا عل��ى األق��دام وتحدق في 
القمر وتبحث في األس��واق المحلية في دلهي أو 

مراكش عن شيء صغير مثل وشاح أو 
قطعة حجرية منحوتة يجعلها تضحك 
أو يس��عد ناظريه��ا. وكتب��ت التقاري��ر 
أطفاله��ا  وأزعج��ت  الرواي��ات  وق��رأت 

وحلمت بأحفادها. 
كنا كثي��رًا ما نرى بعضًا، فصلتنا 
لم تنقطع، وخ��الل تأليف هذا الكتاب، 
وتصح��ح  المس��ودات  تق��رأ  كان��ت 
القصص التي أس��أت فهمها، وتحرص 
على ع��دم التعلي��ق عل��ى وصفي لها 
لك��ن ته��رع إلى تفس��ير أو دف��اع عن 
الصف��ات األق��ل جاذبية في ش��خصية 
أب��ي. وق��د تعاملت م��ع مرضها بلطف 
ودعابة، وساعدتني أنا وأختي على أن 
نستمر في حياتنا، رغم خوفنا ورفضنا 

وانقباضات قلبينا المفاجئة«. 
يب��دأ أوبام��ا قصته ف��ي نيويورك 
حي��ث يس��مع أن والده وه��و األب الذي 
عرفه كأسطورة وليس كرجل قد لقي 
مصرعه إثر حادث سيارة، فيقول: »لم 
يك��ن أبي إنس��انًا عاديًا بل أس��طورة، 
فقد ترك هاواي عام 1963 وحينها لم 
أك��ن تجاوزت الثانية من عمري، لذا لم 
أعل��م عن أبي حين كن��ت طفاًل إال من 
حكايات أمي وج��دي، وكان لكٍل منهم 
حكايات��ه المفضل��ة، وكان كل منه��م 

مترابط وسلس من كثرة التكرار«. 
م��ع ه��ذا الخب��ر يس��ترجع أوبام��ا 
تاري��خ عائلته غير المأل��وف بداية من 
هجرة عائلة أمه م��ن بلدتها الصغيرة 
بوالي��ة كانس��اس إلى ج��زر ه��اواي، وم��رورًا 
بمشاعر الحب التي نش��أت بين أمه وبين طالب 
كيني واعد شاب وهو الحب الذي اشتعلت جذوته 
بفعل براءة الش��باب وبال��روح المؤيدة لالندماج 
العرقي التي س��ادت في مطلع س��تينيات القرن 

العشرين. 
انتقل أوباما إلى شيكاغو ليعمل في وظيفة 
منظ��م للمجتم��ع األهلي مدفوعً��ا بالرغبة في 
فه��م القوى التي أس��همت في تش��كيله وأيضًا 
في فهم أسطورة أبيه. وهناك عمل في مواجهة 
خلفيات الصراع السياس��ي والعرقي العنيف من 
أج��ل إخماد ني��ران اليأس المتصاع��دة في تلك 
المنطق��ة الفقي��رة م��ن المدينة. وهك��ذا تتحد 
قصت��ه مع قصص م��ن يعمل معه��م إذ يتعلم 
قيم��ة المجتمع وضرورة معالجة الجراح القديمة 

وإمكانية وجود اإليمان في غمرة المحن. 
وف��ي كيني��ا تعود رحل��ة أوباما إل��ى نقطة 
البداية من جديد حيث يلتق��ي أخيرًا مع الجانب 
األفريق��ي م��ن عائلت��ه ويواجه الحقيق��ة المرة 
لحياة أبيه. يكتش��ف أوباما أنه مرتبط ارتباًطا ال 
مفر منه بأشقاء وشقيقات يفصل المحيط بينه 
وبينهم بعد الس��فر إلى بلد يقاس��ي بشدة من 
الفقر المدق��ع والصراع القبلي وإن كان ش��عبه 
يواصل الحياة بفع��ل روح التحمل واألمل، وفي 
النهاي��ة وعن طري��ق تبني نضالهم المش��ترك 

ينجح في جمع شمل إرثه المتمزق. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

أصلي ألجل السالم في كل يوم، وأصلي ألجل أن تبث السماء الهدوء فيكم.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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عمل للفنان أنس سالمة

دليل الفل�شطيني 
اجلديد للهرب عرب 
احلدود
  دمشق - عامر محمد

يحتاج الالجئ الفلس��طيني الس��وري إلى تأشيرة كي يدخل 
إل��ى األراض��ي التركي��ة، وال يس��مح ل��ه بالدخول إل��ى األراضي 
اللبناني��ة أو األردني��ة أو العراقي��ة، وألن��ه الجئ ال أكث��ر، ال يزال 
يحاول أن يبقى حيًا في مكان ما، لذلك كان وال يزال يدخل تركيا 
عبر طرق التهريب النش��طة من األراضي السورية إلى األراضي 
التركي��ة، وحي��ن يص��ل تس��تقبله الحكومة التركي��ة وتصدر له 
إقامة، الرحلة البرية للفلس��طيني تمرّ بمراحل عدة وتس��تغرق 

أكثر من أربع وعشرين ساعة. 
أيه��ا الالجئ، س��تمر على أكثر من خمس��ة وثالثي��ن حاجزًا 
للنظام، ث��م حواجز دولة الخالفة وجبهة النص��رة والجيش الحر 

والقوات الكردية، إن نجوت منها فقد وصلت إلى تركيا، س��المًا غانمًا وهاربًا 
من حرب دمش��ق، وم��ن األفضل أن تس��افر مع أي أنثى فهذا س��يخفف من 
الش��كوك بش��أنك، وعليك أن تتزود بما يكفي من المال الذي ستدفعه وأنت 
تقطع األراضي الس��ورية لمس��لحي الحواجز، لقاء عدم قتلك أو تشويلك أو 
اعتقالك، وحين تصل تركيا، س��تكون فلس��طينيًا س��وريًا يتابع رحلة شتاته 

في األرض. 
أيه��ا الالجئ، عند الثالثة فج��رًا عليك أن تكون في ركن الدين، وتحديدًا 
عند مشفى ابن النفيس، من هناك تنطلق حافلة دمشق –عفرين، وطريقها 
الحقيقي هو دمش��ق تركيا، لي��اًل بإمكان حافلة أبو جمع��ة أن تجمع الركاب 
دون أن يتدخ��ل العناصر في المنطقة، فه��ؤالء تركهم ضباطهم وانصرفوا 
إل��ى منازلهم، وهم مرهقون وق��د أرضاهم أبو جمعة ببع��ض المال، فلن 

يتدخلوا فيما يفعل. 
أيها الالجئ، أنت تتوجه إلى عفرين ألنك س��تحضر عرس��ًا أو مأتمًا، قل 
هذا أو حضر أي مناسبة اجتماعيًا تستخدمها كحجة لسفرك في بالد نصفها 
يحت��رق ونصفه��ا اآلخر يس��تعد لذلك، ك��ي تطلقها بوجه عناص��ر الحواجز 
النظامية الكثيرة حين يس��ألونك عن س��بب س��فرك إل��ى عفرين في حلب، 
ستس��ألك الحواج��ز عن عمل��ك، عن أهلك، ع��ن رقم بطاقتك الش��خصية، 
ع��ن مالك وما تحمل من أمتعة، وتذكر أن أربعة حواجز على األقل س��يقوم 
عناصره��ا بإنزال��ك م��ن الحافل��ة وتهديدك باالعتق��ال، س��يتهمونك بأنك 
فلس��طيني ناكر للجميل، أو مس��لح قتلهم في اليرموك ودرعا والالذقية، أو 
سيتهمونك باالنتماء لحماس، في السلمية سينزلك العنصر ألنك فلسطيني 
فقط، سيدخل الرعب إلى قلبك، لكن ال تقلق أيها الالجئ، فكل الرعب الذي 
ستشعر به وأنت تقف فجرًا في العراء أمام مسلح يعطيك درسًا في الوطن، 
س��يزول بمج��رد أن تعطيه أل��ف ليرة وما ف��وق، ال تخف أيه��ا الالجئ، فهم 

ينتظرون تلك الرائحة التي يبعثها الرعب فيك، تماسك وتابع الطريق. 
أيها الالجئ، من هن��ا تكون قد انتهيت من حواجز النظام، وبدأت تدخل 
األرض التي لم تعرف من الحرية إال أن تدفع ثمنها وال تدركها، أنت في حلب 
تقريبًا، والحافلة تتابع الس��ير نحو أرضك المؤقتة الجديدة، الس��ائق ش��هم 
ونصاب في ذات الوقت، فهو س��رقك بالس��عر الذي تقاضاه منك لقاء مقعد، 
وحم��اك حين ح��اول أحد الحواجز تغييبك فتدخل وأنق��ذك منهم، في نقطة 
ما س��تتوقف الحافلة ويصعد إليها باكس��تاني يحدثك الفصحى وينزلك كما 
فعل من س��بقه، س��ينظر في بطاقتك الش��خصية وينزلك ألنك فلسطيني 
فقط، فأنت كما س��يقول لك: عطلت النصر وأجلت��ه بما ارتكبت من معاٍص 
وأغضب��ت العل��يّ القدي��ر، تابع الدرس الدين��ي الذي أنت فيه تلميذ س��ابق 

ألبلي��س، فبعد قليل س��يطل علي��ك "أمير" قل ل��ه أنك هارب م��ن الخدمة 
العس��كرية لدى النظام، وال تخف حين س��يعرض عليك أن تقاتل معه وبين 
جنده، أملئ االستمارة التي سيعطيك إياها لتلتحق بجيشه، ثم يأتيك الفرج 
حين يقول لك أن طوابع االس��تمارة الورقية هي ألف ليرة س��تدفعها وتركب 

الحافلة وتتابع السير أيها الالجئ على مر الزمان. 
أيه��ا الالجئ، ال تتعجل، س��تتوقف الحافلة عند حواج��ز لجبهة النصرة، 
وهؤالء س��يطالعون بطاقتك الشخصية مرارًا دون أي كلمة ويتركونك تتابع 
هربك دون إعاقة، في الغالب ستكون الحافلة تَغصٌّ بالفلسطينيين، فقلة 
هم الس��ورين الذين يختارون هذا النوع من السفر شمااًل، معك في رحلتك 
الجئ��ون من اليرموك وخان الش��يخ، عائالت تعيد رحل��ة األجداد مع األحفاد، 
بعد النصرة س��تقف على حواجز الجيش الحر أيها الالجئ، فاحذر، س��معتك 
ليس��ت بطيبة بينهم، فأنت قد تكون بنظر أحدهم شيعي قاتل اهلل والسنة 
وش��تم الجماعة، واغتصب آالفًا من األمهات، لن يغفر لك أي شيء بين أيدي 
عناص��ر الح��ر، وإن كن��ت لم تخ��دم في الجي��ش أو هاربًا من��ه فال ننصحك 
بالس��فر، فالحر يطلب منك دفتر الخدمة اإللزامية، وإن وجدك فارًا سيجبرك 
على الخدمة في صفوفه، س��تُذل هنا قلياُل من جديد، أو كثيرًا من جديد، ال 
فرق، لكن ال تقلق أيها العزيز فهي ذات الفئة النقدية التي س��تنجيك وتعود 

بك إلى مقعد الحافلة، ألف ليرة. 
أيها الالجئ، عند أش��قاءك األكراد ستجدُ أن قضيتك األم قد التقت سرًا 
بقضيتهم األم، هم يحبونك ألنك فلسطيني فقط، سيسيرون الطريق لك، 
لكن عليك أن تقطع وصاًل منهم اس��مه وصل الخروج من سوريا إلى تركيا، 
وصل لن تس��تخدمه ول��ن يطلبه منك أحد، هو فقط طريق��ة جديدة لتدفع 

أف ليرة. 
أيها الالجئ العزيز، هنا يكون ليل آخر قد هبط عليك، ترجل من الحافلة 
فعلي��ك اآلن أن تتابع س��يرًا على األقدام باتجاه تركيا، س��تضيع منك بعض 
العائالت التي رافقتك من دمش��ق، فهي بطيئة في المشي وأنت خفيف ولن 
تراها بعد اآلن، وس��يطلق جنود أتراك النار عليك، لكن ال عودة أيها الالجئ 
فتاب��ع، لن يؤذيك الرصاص الجديد، س��تصل إلى حي��ث تبغي، إلى قرية ما، 
ومنها ستس��تقل حافلة أخ��رى، تأخذك إلى محطتك األخي��رة، وتدخل تركيا 

فرحًا باللجوء الجديد. 
أيها الالجئ، حمدا هلل على الس��المة، لقد نجوت مجددًا، كنت وس��تبقى 
منبوذًا في األرض وناجيًا فيها كذلك، فأنت قّلما تموت، فتش اآلن عن منزل 
وتجن��ب الخيم��ة، وال تتعلق بأي مخيم، فقد تخس��ره يومًا م��ا، ال تنتظر أي 
أرض وال تق��ل إنها أرضك مهما أصرت على احتضانك، فأرضك أيها العزيز، 

تلك التي لم ترها إال في كتاب ما، يروي عشيها بما تبقى من دماك. 
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