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وزير ال�سحة يرف�ض تقدمي ا�ستقالته، والفاعل ما زال جمهواًل
وفاة 15 طفاًل وا�سابة 50 اآخرين جراء لقاحات فا�سدة للح�سبة

سوريتنا | زليخة سالم
صرح مص��در خاص في الحكومة الس��ورية 
المؤقت��ة ل� س��وريتنا، بأن وزير الصح��ة الدكتور 
عدنان الح��زوري، رفض تقديم اس��تقالته عقب 
الحادث��ة الت��ي أودت بحياة 15 طف��ًا وإصابة 50 
آخري��ن ، بحس��ب الحكوم��ة المؤقت��ة، ف��ي ريف 
معرة النعمان الش��رقي ف��ي محافظة إدلب خال 
حمل��ة التلقيح ضد الحصبة التي قامت بها الفرق 
الصحي��ة التابع��ة ل��وزارة الصحة ف��ي الحكومة 

السورية المؤقتة،. 
وكشف المصدر إلى ذلك، أن رئيس الحكومة 
المؤقتة أحم��د طعمة ووزراء آخري��ن، طلبوا من 
الحزوري تقديم استقالته، خال االجتماع الطارئ 

الذي عقده مجلس الوزراء، والخاص بالحادثة. 
المص��در نف��ى ل� س��وريتنا، صحة م��ا ذكره 
أحمد طعمة رئيس الحكومة حول وضع الحزوري 
اس��تقالته تح��ت تص��رف الرئاس��ة، مش��يرا إلى 
أن الوزي��ر الح��زوري م��ا زال مص��را عل��ى عدم 
االستقالة، حتى ساعة إعطاء هذا التصريح، وفقا 

للمصدر.
وتضاربت التصريحات بين إمكانية أن يكون 
السبب عمًا جرميًا أو خطأ بشري فيما التحقيقات 
ما تزال جارية لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذه 

الجريمة بحق األطفال. 
 لجن��ة التحقي��ق والمتابع��ة الت��ي كلفته��ا 
الحكوم��ة المؤقت��ة التحق��ق من أس��باب الوفيات 
أص��درت بيان��ًا األربعاء بينت فيه م��ن المعطيات 
يدع��ى  دواء  م��ن  )عب��وات(  أمب��والت  وج��ود 
األتراكوري��وم في أحد الترامس التي اس��تعملت 
في التلقي��ح في ناحية س��نجار وأدت إلى وفيات، 
والت��ي ت��م تس��ليمها للفري��ق م��ن قب��ل اللجنة 
األمني��ة صباح الي��وم األربع��اء 17 / 09 / 2014 
علم��ا أن األتراكوري��وم ه��و دواء مرخي عضلي 
يُستعمل في التخدير الجراحي يسبب فقد قدرة 
اإلنس��ان على التحكم بعضاته اإلرادية ويش��ل 
العض��ات الاإرادي��ة قاطع��ًا أي اتص��ال عصبي 
عضلي مؤديًا إلى ش��لل رخ��و تام بكافة عضات 

الجسم وخصوصًا العضات التنفسية. 
وأوضح البيان أن جرعة األتراكوريوم الازمة 
للبدء بعملي��ة اإلرخاء أثناء التخدير الجراحي هي 
0،5 مل��غ \ كغ، والجرعة الت��ي أعطيت لكل طفل 
أصي��ب هي 5 ملغ وه��ي جرعة كافي��ة لألطفال 
ذوي األوزان من عش��رة كغ فما دون للدخول في 

حالة شلل تام وهي التي كانت سبب الوفيات عند 
األوزان الصغي��رة، ف��ي حين كان��ت الجرعة عند 

األطفال األكبر وزنا أقل تأثيرا. 
كم��ا اس��تعملت م��ادة األتراكوري��وم كمذيب 
للقاح عوض��ًا عن المذيب المخصص، ووجد ش��به 
كبير بين ش��كل أمبولة المذي��ب المخصص للقاح 
وأمبول��ة األتراكوري��وم، وبالرج��وع إل��ى أماك��ن 
تخزين اللقاح في المش��فى تبين أنه كان محفوظًا 
في البراد المخصص، وت��م التأكد وفق البيان من 
أن األتراكوري��وم الذي وجد ف��ي الترمس المصادر 
من فريق التلقيح مطاب��ق لألتراكوريوم الموجود 
في البراد الذي توضع فيه اللقاحات وذلك من خال 
 .)Lic. No. + Lot( تاريخ الصاحية ورقم الطبخة

وأوضح��ت اللجنة أنه تم إحال��ة الملف كاما 
إل��ى المحكم��ة المختص��ة لتبي��ان س��بب وج��ود 
أمب��والت األتراكوري��م ضمن الب��راد المخصص 
للق��اح ومعرف��ة م��ا إذا كان الموض��وع خطأ غير 
مقصود م��ن قبل كادر المش��فى أو عمل جنائي 
مدبر اعتمادًا على ما سبق واستكمااًل للتحقيقات. 
بدأت حملة تلقيح الحصبة في جولتها الثانية 
ف��ي محافظة إدل��ب يوم االثني��ن 15 / 9 / 2014 
وقد انتهى اليوم األول دون أي مشاكل تذكر وتم 
تلقيح نحو 20000 طفل على مستوى المحافظة، 
حس��ب البيان، وفي يوم الثاث��اء 16 / 9 / 2014 

في تمام الس��اعة التاسعة والنصف صباحًا وردت 
أنب��اء تفيد بحدوث وفيات بين األطفال الملقحين 
في منطقة ش��رق مع��رة النعمان، ت��م التواصل 
مباش��رًة مع الطبيب مش��رف المنطقة وتم تأكيد 
الخبر، فت��م اإليعاز فورًا إلى كاف��ة مراكز اللقاح 
ف��ي المحافظ��ة وعددها 30 مرك��ز بإيقاف كافة 
فرق التلقيح وعددها 160 فريق وبشكل فوري. 
وت��م وض��ع كل م��ن وزارة الصح��ة المؤقتة 
وفريق عم��ل مكافح��ة الحصبة في س��وريا في 
صورة ما ورد، وتشكيل فرق تحقيق أولية أرسلت 
إل��ى مراكز التلقي��ح التي وردت منه��ا المعلومات 
وإلى المش��افي التي اس��تقبلت الحاالت، كما وتم 
أخذ عينات دم وبول م��ن أحد األطفال المصابين 
وإرس��الها إل��ى المخاب��ر التركية الرس��مية، وتم 
ارس��ال طفلين من األطفال الذين ظهرت عليهم 
األعراض إلى المش��افي التركي��ة لمتابعة العاج 

واالستقصاءات. 
وأش��ارت التحقيق��ات األولي��ة إلى االش��تباه 
بفع��ل جنائ��ي في مرك��ز جرجناز وعلي��ه بادرت 
الحملة المش��رفة على مكافحة الحصبة في إدلب 
بتقديم دعوى قضائي��ة للجهات األمنية المعنية، 
وتم تش��كيل لجنة طبية إلجراء تحقيق تفصيلي 
حول ما حدث والتي قامت بزيارة المنطقة والتقت 
وأخذت ش��هادات موثقة من كل من أهالي أطفال 
الش��هداء والمصابين، وال��كادر الطبي الذي عالج 
الح��االت وق��ام بإس��عافها، والكادر الطب��ي الذي 
أش��رف على التلقيح في المنطقة، وكادر مشفى 

جرجناز الذين كان اللقاح محفوظًا عندهم. 
وأوضح��ت اللجن��ة ف��ي بيانه��ا أن األعراض 
تمح��ورت ح��ول حصول ش��لل رخ��و مفاجئ عند 
األطفال ظهر بعد 3 - 5 دقائق من إعطاء اللقاح، 
وصف��ت الحاالت عن��د الرضع واألطف��ال صغيري 
البنية بالش��ديدة وعند الكبار بالخفيفة وتحسنت 
أغل��ب الح��االت تلقائي��ًا، وت��راوح ع��دد االصابات 
بي��ن 50 - 75 إصابة أدت إلى ح��دوث وفيات بين 
األطف��ال ُق��درت ب15 حال��ة منه��ا 14 حالة وفاة 
موثق��ة باالس��م والتفاصيل الكامل��ة حتى اآلن، 
وانحصرت اإلصاب��ات والوفيات في فرق )جرجناز 
– س��نجار – ش��يخ بركة – أم مويات( والتي تتبع 

كلها لمركز جرجناز وتتلقى اللقاح منه. 
 تراوح عمر الوفيات بين 6أشهر إلى 18 شهر، 
في حين تعافى األطفال األكبر سنًا تلقائيًا خال 
مدة قصيرة تراوحت من ساعة إلى ساعة ونصف 
وبش��كل تدريجي، وتم جمع ما أمكن من عبوات 
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تنظيم "الدولة" على اأبواب كوباين.. 

ونزوح االآالف من املدنيني

سوريتنا - أيمن األحمد
شن تنظيم "الدولة اإلسامية" هجوما واسعًا على جبهتين غربي وشرقي مدينة 

عين العرب )كوباني( ذات الغالبية الكردية، مسيطرًا على عشرات القرى. 
حيث س��يطر التنظيم على قرى ف��ي ريف كوباني من أهمه��ا صهروج، الدناي، 
الجرن األس��ود، القرنفل الفوقاني، القرنفل التحتان��ي، رجيمان، تل الدغل، حروب، 
الكتكاني��ة، هوال��ك وآخره��ا التورمان��ة، خ��روص، العوين��ة والقمش��ي إضافة إلى 
س��يطرته على عدد من القرى بين جرابلس وعين العرب، وبات التنظيم على أبواب 

مدينة عين العرب )كوباني(. 
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان أعلن الجمعة )19 أيلول( أن مقاتلين من 
تنظيم "الدولة اإلس��امية" س��يطروا عل��ى 60 بلدة بالقرب من الح��دود التركية في 

هجوم كاسح بدأ قبل يومين فقط، وباتوا على مقربة من عين العرب. 
وقال الناطق باسم جماعة حماية الشعب ريدو خليل "إن تنظيم الدولة اإلسامية 
ط��وّق كوبان��ي. وأضاف أن التنظيم يس��تخدم الدبابات والصواري��خ والمدفعية في 

الهجوم". 
وناشد الناطق "القوى العالمية التحرّك لوقف هجوم لتنظيم "الدولة اإلسامية". 
السيطرة السريعة والمباغتة لعشرات القرى وانسحاب "وحدات الحماية الشعبية 
YPG" أدى إلى بالعديد من سكان المنطقة إلى النزوح نحو الحدود التركية المجاورة 

في محاولة للهرب من المعارك المستمرة. 
حي��ث تجمع أكثر من 3000 ش��خص منذ الخميس على الح��دود مع تركيا والتي 
رفضت استقبالهم في البداية ثم ما لبثت أن فتحت الجمعة حدودها أمام آالف األكراد 

السوريين الفارين من تقدم تنظيم الدولة نحو عين العرب. 
 بالمقاب��ل ق��ال نائب رئي��س الحكومة التركي��ة، "نعمان قورتولم��وش"، أمس 
الس��بت، إن 45 ألفًا من أكراد سوريا عبروا الحدود إلى تركيا خال اليوم الفائت، بعد 

أن فتحت ممرًا حدوديًا، وذلك هربًا من مقاتلي تنظيم "الدولة اإلسامية". 
وق��ال قورتولموش لقناة "س��ي. أن. أن. ترك": "عبر نحو 45 ألف كردي س��وري 
الح��دود حت��ى اآلن م��ن 8 نق��اط عل��ى مس��افة 30 كيلومت��رًا م��ن أقج��ة قلعة إلى 

مورسيتبينار منذ أن فتحنا الحدود الجمعة". 
م��ن ناحية أخ��رى، طالب االئت��اف الوطني لق��وى الثورة والمعارضة الس��ورية 
المجتم��ع الدول��ي والمنظم��ات الحقوقية واإلنس��انية "بمد يد الع��ون، واتخاذ تدابير 
عاجل��ة تح��ول دون تفاقم وضع النازحي��ن"، داعيا "الجانب التركي إل��ى فتح الحدود، 

وتسهيل دخول جميع الهاربين من بطش تنظيم الدولة". 
وأوض��ح االئت��اف في بيان ص��در عن��ه أن "التقارير تفي��د بأن هن��اك أكثر من 
7000 مدني عالقون على الحدود الس��ورية التركية منذ صباح الخميس، أغلبهم من 

األطفال والنساء، وسط ظروف إنسانية قاسية". 
وكان االئت��اف قد حذر أيضًا م��ن مخاطر وقوع مجازر محتمل��ة بحق المدنيين، 
من قبل تنظيم "الدولة اإلسامية"، بعد سيطرته على القرى السورية في الشمال. 
من جهته، حث رئيس إقليم كردستان العراق المجتمع الدولي أول أمس الجمعة، 
"على اس��تخدام كل الوس��ائل لحماية مدينة كوباني في سوريا المجاورة من هجوم 

وشيك لمقاتلي تنظيم الدولة". 
وق��ال "مس��عود بارزاني" ف��ي بيان ل��ه "أدعو المجتم��ع الدولي الس��تخدام كل 

الوسائل بأسرع ما يمكن لحماية كوباني". 
وتحدثت مصادر عن دخول أكثر من 300 مقاتل كردي دخلوا س��وريا عبر تركيا 

للتصدي لتقدم تنظيم الدولة اإلسامية إلى عين العرب )كوباني(. 

اللقاح المتبقي��ة والفوارغ التي كانت بحوزة فرق التلقيح في 
المنطقة، والتأكد من صحة حفظ اللقاح وسامته. 

وحمّ��ل تجم��ع أنص��ار الث��ورة الس��ورية وزارة الصح��ة 
والحكومة المؤقتة واالئتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
المسؤولية كاملة عن هذه الكارثة، وطالب االئتاف بتشكيل 
لجنة تحقيق مختصة مس��تقلة وتعم��ل تحت رقابة مندوبين 
من القوى الثورية المعتبرة على الفور للوقوف على األسباب 
الحقيقي��ة لم��ا حص��ل والمس��ؤولين عن��ه، وإيق��اع العق��اب 
بمن تثبت التحقيقات مس��ؤوليته عن إزه��اق أرواح أطفالنا، 

واالستهانة بحياتهم. 
وح��ذر التجمع قيادة الحكومة واالئت��اف من التهاون في 
التحقي��ق أو تميي��ع اجراءاته، كم��ا جرت العادة في س��ابقات 
األحداث، وأكد أنه سيتابع بكل جدية مسار التحقيق المنتظر، 

ولن يسكت على أي تهاون أو تجاوز. 
وف��ي حين أوقف��ت وزارة الصحة في الحكومة الس��ورية 
المؤقتة الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد مرض الحصبة، 
وذلك إثر حدوث حاالت وفاة وإصابات بين األطفال في مراكز 
اللق��اح في مدينة ريف إدلب، أعلن وزير الصحة في الحكومة 
المؤقتة أنه وضع اس��تقالته ومعاوني��ه لدى رئيس الحكومة، 
موضحًا أن سبب وفاة األطفال هو استخدام مادة طبية أخرى 
ب��دال من مذيب اللقاح��ات، وأن مصدر اللقاح��ات الجديدة هو 
ذات مصدر اللقاحات السابقة أمانة ومعتمدة دوليًا، معربًا عن 
اعتقاده بإمكانية أن يكون هذا العمل خطًأ بش��ريَا، أو جريمة 

جنائية ارتكبت بشكل مقصود. 
بدوره أعل��ن رئيس الحكوم��ة الس��ورية المؤقتة، أحمد 
طعم��ة، أن »خطأ بش��ريا« على األرجح يق��ف وراء مقتل 15 
طفا س��وريا خ��ال حملة التلقيح ض��د الحصبة التي حصلت 
ف��ي مطلع األس��بوع في ش��مال الب��اد، وق��ال: إن »التقارير 
رجح��ت احتمال ح��دوث خطأ بش��ري أدى إلى اس��تخدام مادة 
األتراكوري��وم بداًل م��ن الم��ادة المذيبة الواجب اس��تخدامها 
مع مس��حوق اللق��اح«. واألتراكوريوم هو دواء يس��تخدم في 
التخدي��ر، موضح��ًا أنه تم انق��اذ 62 طفًا تتج��اوز أعمارهم 

السنتين بعد اصابتهم. 
وكش��ف أن الحكومة الس��ورية المؤقتة »أوعزت بتوقيف 
كام��ل فريق العمل الحكومي الذي عمل في المش��روع، وتم 
توقيف مدير المركز ومدي��ر صحة إدلب الحرة عن العمل في 
انتظ��ار جاء التحقيق��ات، وقال إن حملة التلقيح ستس��تأنف 

»في وقت قريب«. 
وفي بي��ان له قال االئتاف الوطني أنه باش��ر التنس��يق 
مع الحكومة السورية المؤقتة بالبدء بإجراء التحقيقات لجمع 
األدل��ة ومعرفة حيثي��ات الحادثة، ودعا جمي��ع المواطنين إلى 
عدم االنجرار وراء الشائعات التي تقوم بنشرها جهات تسعى 
إلث��ارة الفوضى والهلع بين الن��اس، وتعهد بالتعامل مع هذه 
الواقعة بمسؤولية وجدية كاملة، لكشف مابساتها، وتحديد 

األطراف المسؤولة عنها. 
الدكت��ور أك��رم أب��و عمر كت��ب على صفحته ح��ول هذه 
الجريم��ة: يملي علي واجبي المهني كطبيب مختبر ان اعطي 
لمحة عن الية االنس��مام باللقاح، وخاص��ة بعد الجريمة التي 

حدثت بحق اطفال ادلب االبرياء. 
لق��اح الحصبة عب��ارة عن فيروس��ات موهن��ة )مضعفة 
تحق��ن تح��ت الجلد به��دف التمني��ع ضد الحصب��ة ومن خال 
تجربت��ي العلمي��ة ال يمكن ان يتس��بب هذا اللق��اح باي حالة 
تس��مم فجائي يؤدي إلى الوف��اة وحتى ان كان هذا الفيروس 
غير مضعف والذي حدث غالبا هو انسمام نتيجة تلوث اللقاح 
لسبب ما ببكتيريا شديدة السمية حيث يعوق السم )الذيفان( 
ال��ذي تنتج��ه انتقال اإلش��ارات م��ن األعصاب إل��ى العضات 
مما ي��ؤدي إلى إصابة العضات بالش��لل الذي كثي��رًا ما يبدأ 
بالعضات المس��ؤولة عن العينين والبل��ع والكام ثم يتقدم 
ليش��مل عضات الجذع واألطراف)المهم ان الس��بب المباشر 
قد يكون التلوث بمادة مثبطة لخميرة الكولين اس��تراز( وهذا 
م��ا حدث فعا مع ش��هداء ادلب م��ن االطفال. وارج��ح التلوث 

 .D. clostredium بجرثوم المطثية الحاطمة
يذك��ر أن حملة التلقيح األولى ضد مرض الحصبة والتي 
ب��دأت قبل ش��هر من اآلن قد تمت بأس��لوب س��ليم ومن دون 
أي مش��اكل ش��ملت نحو »60000« طفل في جميع المناطق 

المحررة. 
الفاعلي��ن  ع��ن  والكش��ف  الحقيق��ة  ج��اء  وبانتظ��ار 
ومحاس��بتهم، البد من التروي باألحكام لكي ال تحمّل أطرافًا 

جريمة لم ترتكبها. 
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يف زمن الهدم، حكومة النظام متتلك قائمة باأ�سماء
جتار املخالفات ومن يقف خلفهم

دمشق - أنليل فارس
ضم��ن عم��ل النظ��ام المنفصم ع��ن الواقع، 
أعلن��ت حكومت��ه الجدي��دة القديمة، ع��ن امتاكها 
قوائم بأس��ماء تجّار المخالفات ومن يقف خلفهم، 
وكعادته��ا لم تتأخ��ر كثيرًا في الوص��ول إلى هذه 
القائم��ة، فق��ط بغ��د أن أصب��ح في س��وريا 157 
منطقة س��كن عشوائي بمس��احة إجمالية 10838 

هكتارًا، يقطنها مايين السوريين. 
م��ن جهته، خرج "رئيس مجلس الوزراء" وائل 
الحلقي، وقال إّن الحكومة لن تتهاون في مخالفات 
البناء، وسيُحَاسَ��ب كل المش��اركين فيها، وسوف 
تطبّ��ق الق��رارات المتخ��ذة بهذا الش��أن على كل 

المحافظات. 
كم��ا تم اقتراح موافاة وزيري الداخلية والعدل 
خ��ال 24 س��اعة بقوائم أس��ماء تج��ار المخالفات 
ومن يقف خلفهم لتحريك الدعوى العامة بحقهم، 
إضافة إلى أس��ماء العاملين ف��ي الوحدات اإلدارية 
المتورطي��ن أو المقصري��ن ف��ي قم��ع المخالفات، 

بحسب ما نشر في إحدى الصحف المحلية. 
وهن��اك توصي��ات تضمّن��ت أيض��ًا تش��كيل 
لجنة س��امة إنشائيّة للكش��ف على جميع األبنية 
المخالفة وختمها بالش��مع األحمر، إلى حين تفعيل 
عمل لجنة الهدم المركزية وفرز موظفين للتواجد 
في المجابل اإلسفلتية، إضافة إلى اإلسراع بإنجاز 
مخطط التنظيم وإنش��اء مناطق تنظيمية جديدة 
في المحافظات وتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي 

66 ل�2012. 
وللعل��م أّن عدد الدع��اوي المتعلقة بمخالفات 
البناء والمنظ��ورة أمام المحاك��م بداية الجزاء في 
س��وريا، تقارب ال�15 ألف دع��وى، منها 4 آالف في 

دمشق وريفها. 
ال أح��د يعل��م كي��ف س��تتم محاس��بة تج��ار 
جباي��ة  يس��تطيع  ال  النظ��ام  كان  إن  المخالف��ات 
الكهرب��اء والم��اء ف��ي كثي��ر م��ن المناط��ق التي 
يسيطر عليها، في حين نزح مايين السوريين من 
مناطقه��م ج��راء القصف، وهم بحاج��ة إلى مأوى 
يحف��ظ كرامته��م، وارتفعت أج��ارات المنازل أكثر 

من أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2011. 

 �سعر �سرف الدوالر يحلق
ويجر وراءه االأ�سعار

سجل سعر صرف الدوالر خال األيام الماضية 
قفزات متواترة حيث جاوز ال�200 ليرة سورية، قبل 
أن يعود نهاية األس��بوع إل��ى االنخفاض إلى حدود 
190 ليرة لل��دوالر، األمر الذي اس��تنفر له مصرف 
س��وريا المرك��زي، وب��دأ بضخ مايين ال��دوالرات، 
في محاولة إلش��باع الس��وق، انطاقا من أن زيادة 

الطلب هو ما رفع سعر الصرف. 
وح��دد المصرف المركزي س��عر صرف الدوالر 
ش��راء 186 ليرة ومبي��ع 184 ليرة، ف��ي حين عقد 
جلسة تدخل طارئة باع فيها نحو 10 مليون دوالر، 
ألزم فيها ش��ركات الصرافة بشراء 300 ألف دوالر 
والمكات��ب ب���100 أل��ف دوالر، عل��ى أن تب��اع لمن 
يرغب دون قيد على المبلغ أو ش��رط فيكفي وجود 

أي وثيقة تثبت الشخصية. 
ورف��ض المرك��زي أي مبرر لع��دم عرض أي 
شركة أو مكتب صرافة بيع القطع األجنبي بحسب 
نش��رة المرك��زي، داعيا أي منها التقدم لش��راء أي 

مبلغ في حال وجود طلب. 
وراف��ق ارتفاع س��عر صرف ال��دوالر حالة من 

ارتفاع األس��عار عامة تراوحت بين 20 - %25، في 
حين حدث��ت بلبلة في الس��وق، وكثير م��ن التجار 
علق��وا أعماله��م لحي��ن اس��تقرار س��عر الصرف، 
الذي أعاد اقتصادي��ون ارتفاعه إلى حدوث توترات 
أمنية في محيط دمش��ق، حيث ال ثقة بالسياس��ات 

االقتصادية للنظام السوري. 

 اأرباح الوهم، 8.7 مليار
يف ن�سف ال�سنة االأول

ضم��ن مسلس��ل بي��ع الوه��م ال��ذي يعتمده 
النظام، أعلن عن أن ثماني مصارف خاصة حققت 
أرباحا بلغت 7.9 مليار ليرة، في حين خسرت ثاثة 
مصارف أخ��رى 1.98مليار، وثاث��ة مصارف أخرى 

لم تكشف عن بياناتها المالية بعد. 
وكان��ت تقاري��ر نش��رت ف��ي وس��ائل إع��ام 
محلية، بينت أن أرب��اح 11 مصرفا انخفضت خال 
النصف األول من العام الجاري بنسبة %82 مقارنة 

مع أرباحها في ذات الفترة من العام الماضي. 
 وتس��تند أرباح المصارف الي��وم في معظمها 
إل��ى األرباح غير المحققة والمس��تندة على تقييم 
مراكز القطع األجنب��ي في المصارف، والتي تتغير 
بتغير أس��عار الصرف في الس��وق، ولإليضاح فإن 
هذه األرباح ال تحس��ب من األرباح التش��غيلية كما 
هو معمول فيه وفقًا للمعايير المحاسبية العالمية، 
لك��ن المصرف المركزي أجاز للمصارف احتس��ابها 

كأرباح تشغيلية جراء األزمة. 
يش��ار إل��ى أن المص��ارف الس��ورية أوقف��ت 
جميع نش��اطاتها على مختلف الصعد، من قروض 
االس��تثمارية،  المش��اريع  تموي��ل  إل��ى  التجزئ��ة 
وتقتص��ر أعماله��ا الي��وم عل��ى بوال��ص التأمين، 

وعموالت التحويل. 
البدء بت�سدير الزيتون اإىل رو�سيا

في غضون ذلك أعلن النظام عن بدء تصدير 
الزيتون إلى روسيا ضمن خطته، في فتح كوريدور 
أخض��ر بي��ن س��ورية وروس��يا لتصدي��ر المنتجات 

الزراعية السورية. 
وكان "اتح��اد الغرف الزراعية" ذكر أن س��وريا 
قادرة على تصدير ألف طن من المنتجات الزراعية، 
ف��ي حين تح��ذر منظم��ات دولية من خط��ر تهديد 

المجاعة لمايين السوريين. 
وفي وقت يتحدث النظام به عن مكاسب مالية 
من وراء هذا التصدير، يشكك اقتصاديون قائلين 
إن ما سيصدره النظام لن يشكل سوى جزء بسيط 
م��ن الديون المتراكمة على النظام جراء اس��تجرار 

الساح الروسي طوال السنوات الماضية. 

االأمم املتحدة تقل�ض 
ح�س�ض الغذاء لل�سوريني

سوريتنا - وكاالت
على أبواب فصل الشتاء وضغط متطلبات 
الس��وريين أعلنت األمم المتحدة أنها ستقلص 
حص��ص الغ��ذاء المخصصة لهم بنس��بة 40% 
اعتبارًا من الشهر القادم، رغم تحسن الوصول 
إلى المناطق المحتاجة، بس��بب نقص التمويل 
الناج��م عن ع��دم الت��زام دول م��ا تطلق على 
نفسها أصدقاء الشعب السوري بما وعدت به. 

التقليص الذي س��يطال 4 مايين شخص 
لاجئي��ن  بالنس��بة  خانق��ة  أزم��ة  سيش��كل 
الس��وريين الذين التمثل لهم هذه المساعدات 

سوى الكفاف من الجوع. 
وقال برنامج االغذية العالمي هذا الش��هر 
إن ع��ددا قياس��يا يبلغ 4.1 مليون ش��خص في 
س��وريا حصلوا على حصص غذاء في شهر آب 
مع تمكن مزيد م��ن القوافل من عبور خطوط 

الجبهة والحدود من تركيا واالردن. 
م��ن جان��ب آخر ح��ذرت المفوضي��ة العليا 
لش��ؤون الاجئي��ن م��ن  أّن مئ��ات اآلالف م��ن 
األطفال الس��وريين ف��ي المنفى، ق��د يجدون 
لع��دم  س��ورية  جنس��ية  دون  م��ن  أنفس��هم 
إدراجه��م في الس��جات، بس��بب مقت��ل أعداد 
كبي��رة م��ن اآلب��اء ف��ي الح��رب، واالنفص��ال 

القسري للعائات. 
وأوضحت المفوضية إن الحرب في سوريا 
حرمت مئات آالف األطفال من آبائهم، وأضحى 
رب��ع األس��ر ترع��اه نس��اء فق��ط، ف��ي وقت ال 
يس��مح القانون الس��وري بالجنس��ية لألطفال 
على أس��اس األمومة، بل يقصرها فقط على 
اآلباء، مش��يرة إل��ى تزايد أع��داد األطفال غير 
المس��جلين، ووجود جيل ال يمل��ك وثائق تثبت 

حالتهم أو سنهم أو نسبهم. 
وق��ال مس��ؤول كبير ف��ي األم��م المتحدة 
ي��وم األربع��اء إن مئ��ات اآلالف م��ن األطف��ال 
الس��وريين الذين يعيش��ون في المنفى يمكن 
أن يجدوا أنفس��هم بدون جنسية بسبب القتال 
في بادهم، وهذا يعرضهم لخطر االس��تغال 

وربما يمنعهم من العودة إلى بادهم. 
 وتظه��ر أرقام المنظم��ة أن 51 ألف طفل 
س��وري ول��دوا ف��ي المنف��ى، منه��م %77 غير 
مس��جلين، كما يتع��رض لخط��ر الحرمان من 
الجنس��ية أيض��ا ثماني��ة آالف طف��ل أصبح��وا 

الجئين دون مرافق أو انفصلوا عن أسرهم. 
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ال�سهيد االإعالمي عبد اهلل احلمود »اأبو حممد«

يلتحق بقافلة ال�سهداء االإعالميني

بعد عامني من احل�سار ثوار "غويران" ين�سحبون خارج احل�سكة

التح��ق اإلعام��ي عب��د اهلل الحم��ود »أب��و محم��د« بقافلة ش��هداء 
اإلعاميي��ن يوم األثني��ن الماضي اثر اس��تهداف طيران النظ��ام لمدينة 
تلبيس��ة في ريف حمص بع��دة صواريخ وبراميل متفج��رة، حيث وقعت 

مجزرة، راح ضحيتها العشرات. 
الش��هيد عبد اهلل أبو محمد ابن ح��ي كرم الزيتون في مدينة حمص 
28 عامًا التحق بالعمل اإلعامي منذ بداية الثورة، وبدأ العمل في مكتب 
ك��رم الزيتون اإلعامي في توثيق القص��ف والمعارك اليومية في الحي، 
وعم��ل خال فترات وجوده في الحي على توثيق جرائم النظام من خال 

كاميرته، وانتقل بعد احتال كرم الزيتون إلى القلمون.
ع��اد إلى حمص القديم��ة متحديًا الحصار وقس��وته، ليخرج منها مع 
آخر دفعة من ثوار حمص خال المفاوضات األخيرة مع النظام بتاريخ 19 

أيار الماضي، ويكمل عمله اإلعامي في مدينة تلبيسة.
أس��س مع عدد من ناش��طي المدين��ة »رابطة إعامي��ي الثورة في 
حمص«، لنقل الحقائق وتغطية األحداث في المنطقة، واستش��هد خال 

قصف طيران النظام لمدينة تلبيسة في 15 أيلول.

الحكسة – عدنان أبو كنان
انس��حب ثوار حي "غوي��ران" بمدينة الحس��كة، 
الثاثاء الماضي، إلى جبل عبد العزيز بالريف الغربي، 
بعد أن وافقوا على إبرام اتفاق مع قوات النظام، على 

غرار ما جرى في حمص القديمة سابقًا. 
جاء ه��ذا االتفاق بي��ن الثوار وق��وات النظام 
عقب وس��اطة قادتها ش��خصيات اجتماعية ورجال 

دين من المدينة. 
وينص االتفاق بين الثوار وقوات النظام، بأن 
ينس��حب الثوار البال��غ عددهم نح��و 130 مقاتًا، 
م��ن الحي بس��احهم الخفي��ف وبع��ض آلياتهم، 
دون الس��اح الثقي��ل، ث��م ايصاله��م إل��ى نقطة 
أمنة خ��ارج المدينة، ف��ي المقابل يتعه��د النظام 
بإرجاع األهالي إلى بيوتهم وعدم السماح لبعض 

األطراف )مليشيا YPG( من دخول إلى الحي. 

تفا�سيل الهدنة
ش��ن النظام بداية ش��هر آب الماض��ي عملية 
عس��كرية واس��عة على الح��ي، وجعل م��ن الحي 
والمناطق المحيطة به منطقة عسكرية، استخدم 
فيها كل أنواع األس��لحة بما فيها الطيران الحربي 

والمدفعية الثقيلة. 
بعد أكثر من شهر على بدء العملية العسكرية، 
تدخلت لجنة أهلية من بعض الشخصيات الدينية، 
وش��خصيات اجتماعي��ة وسياس��ية، واف��ق عل��ى 
دخولهم في هذه الوس��اطة الثوار، ومن أبرز هذه 

الشخصيات:
)األب كبرييل، الش��يخ ياس��ين أحمد، عبداهلل 
مجول، عبد الرزاق مس��لط، خالد الس��طم، صالح 
حويجة، عقبة الخالد، جورج طبو، موسى عيسى، 
الياس ديار بكرلي، ذيب كوركيس، حامد الكركو، 

محمد الفارس(. 
 وكان قد تش��كلت في وقت سابق لجنة أصغر 

مهدت لدخول اللجنة الحي. 
دخلت اللجنة الحي ظه��ر يوم الثاثاء، مع 10 
سيارات نقل ركاب وباصين، من جهة إدارة المرور، 
ووصل��وا إلى جامع مصعب بن عمير وس��ط الحي 
الذي كان يس��يطر عليه الثوار، ورغم االس��تفزاز 
الكبي��ر ال��ذي تعمده عناص��ر النظام، خ��رج الوفد 

المفاوض مع الثوار عند الساعة الرابعة عصرًا. 
أحد أعض��اء الوف��د المفاوض، "أش��اد بجدية 
الثوار وانضباطهم ومس��ؤوليتهم، ونفي بش��كل 
قاط��ع أن يك��ون بين الث��وار أش��خاص غرباء عن 
الح��ي، وأكد ب��أن ال ارتباط له��ؤالء المقاتلين بأي 
تنظي��م متش��دد على عك��س رواية النظ��ام التي 

اشاعها ليبرر اجتياحه الحي". 

بعد عامني من ال�سمود
اس��تمر الحراك الثوري في ح��ي غويران على 
م��دى عامي��ن كاملين، رافقه حراك عس��كري من 
أبناء الحي، تمكنوا خال ذلك من إبقاء الحي خارج 

سيطرة النظام. 
 تعرض الحي خال تل��ك الفترة لعدة حمات 
من قوات النظام المدعومة بش��بيحته، ففي شهر 
ش��باط 2014 هاجمت قوات النظ��ام حي غويران 
مدعوم��ة بمليش��يا "المقنعي��ن"، وقص��ف الح��ي 
بالمدفعي��ة الثقيل��ة، ما أدى الستش��هاد 14 مدنيًا 

وتدمير عدد من المنازل. 
كم��ا ش��نت "وح��دات حماي��ة الش��عب" التابعة 
لحزب PYD هجومًا على الحي في منتصف شهر آب 
الفائت، وحاصرت الحي، وقتلت العشرات من أبناءه، 
ليستكمل النظام الهجوم الذي بدأته الوحدات األمر 

الذي تس��بب في نزوح أكثر من 60 ألف، واستشهاد 
نحو 30 مدني بينهم نساء وأطفال. 

النظام ينتقم من احلي الثائر
 بعد خروج الثوار من الحي دخل جيش النظام 
وتعرض��ت من��ازل الثوار للح��رق، وبعضه��ا اآلخر 
استهدف بقذائف "األر بي جي"، أما منازل المدنيين 

المهجرين، فكان لها نصيب من السرقة والنهب. 
 إحدى نس��اء الحي قالت "سرقوا جهاز التلفاز 
وبعض األغطية والبطانيات، إنه الجيش الباس��ل، 
طيل��ة غيابنا عن بيوتنا بقي��ت آمنة، إلى أن دخلها 

الجيش وشبيحة النظام". 
في ه��ذه األثناء منع��ت قوات النظ��ام أهالي 
الحي، م��ن الدخول بعد مض��ي 3 أيام على خروج 
المقاتلين، بحجة تمش��يط الحي وتفكيك العبوات 
المتفج��رة، إال أن م��ا ج��رى وبحس��ب ش��هود من 
أبن��اء الح��ي، ه��و حملة نه��ب وس��رقة لمحتويات 
من��ازل األهال��ي البال��غ عدده��م 60 ألف نس��مة، 
رغ��م تظاهره��م ليومين متواصلي��ن أمام مبنى 
المحافظ��ة وحاج��ز الجس��رين م��ن أج��ل الدخول 

وتفقد منازلهم. 

حي غوران في مدينة الحسكة | أيلول 2014
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مولدات االأمبري يف حلب
ترف�ض قرارات املحافظ وتبقي املواطن حتت رحمتها

  حلب - فؤاد األحمر

س��اعتان فق��ط هي حص��ة أبن��اء حلب من 
الكهرباء يوميا، زيادة س��اعات التقنين وانقطاع 
الكهرب��اء في بع��ض الفترات لع��دة أيام جعلت 
بعض أصح��اب الم��ال يتاجرون بحاج��ة الناس 
للكهرب��اء ويس��تغلوها، فانتش��رت ف��ي حل��ب 
مولدات الكهرباء الكبيرة والتي تعرف )بمولدات 
األمبيرات( ففي كل ش��ارع أصب��ح هناك مولدة 
توزع الكهرباء للبيوت مقابل مبالغ مالية حملت 
المواط��ن عبئا إضافيا، تجارة األمبيرات أصبحت 
ت��در الم��ال الكثير عل��ى أصحابها وجن��ت ثروة 

كبيرة للبعض في وقت قصير. 
قدم��ت مول��دات األمبي��رات خدم��ة للناس 
وأصب��ح م��ن الصع��ب االس��تغناء عنه��ا ولكنها 
ل��م تعوض الناس بش��كل كامل ع��ن الكهرباء 
النظامي��ة كونه��ا تعط��ي كهرب��اء ذات ق��درة 
ضعيف��ة فتقتصر قدرتها على تش��غيل اإلنارة 
وتلفاز صغير وبعض الش��واحن، كما يش��تكي 
المواط��ن الحلبي من الس��لبيات الكثي��رة لهذه 
المول��دات ويق��ول عبد اهلل وهو م��ن أبناء حلب 
»لقد ش��وهت ه��ذه المول��دات ش��وارع المدينة 
فف��ي كل ش��ارع ش��بكة ضخم��ة م��ن األكب��ال 
الممت��دة عل��ى أعم��دة الكهرباء والج��دران كما 
أن بع��ض المول��دات تش��كل خطرًا عل��ى حياة 
الناس كالمول��دة التي وضعت في ش��ارع بيتي 
والت��ي وضع بقربه��ا خزان للم��ازوت فأي ماس 
كهربائي سوف يؤدي الشتعال المازوت وانفجار 
المولدة كما إن هذا الش��ارع يس��تهدف بش��كل 
دائ��م بقذائ��ف اله��اون وج��رر الغ��از، وأن��ا في 
البداي��ة كنت أرفض أن أش��ترك باألميرات لكي 
تج��ن عب��أ مصاريفها وكنت متأما أن يتحس��ن 
واق��ع الكهرباء في المدين��ة ولكنني في النهاية 
أض��ررت أن اش��ترك وان اخص��م م��ن راتب��ي 
ثمانية آالف ش��هريا لكي أدفعها لصاحبة مولدة 

األمبيرات. 
ألزم��ت الدولة أصحاب المول��دات أن يكتبوا 
عل��ى عل��ب األمبي��رات )تس��عيرة الدول��ة 350 
ل.س(ولكنه��ا ل��م تلزمه��م بأخ��ذ ه��ذا المبلغ 
م��ن المش��تركين فيباع الي��وم األمبي��ر الواحد 

من الكهرب��اء ب 650 ليرة أس��بوعيا مقابل 10 
س��اعات من الكهرباء يومي��ا، ويعتبر الكثير من 
الناس ه��ذا المبلغ كبي��را ولك��ن الحاجة دفعت 
اغلب الناس لاشتراك باألمبيرات، رغم أن اغلب 
الناس يدركون أنهم يستغلون من قبل أصحاب 
المول��دات لكنه��م تأقلم��وا مع هذا االس��تغال 
ويقول وائل وه��و صاحب محل لتجارة المعدات 
الصناعي��ة »كنت ضمن لجن��ة الصناعيين التي 
كلفت من قبل مجلس المحافظة ألجراء دراسة 
عن الس��عر األمثل الذي س��وف تل��زم الدولة به 
أصح��اب المولدات، فأجرينا دراس��ة على مولدة 
)100kva( وهي األكثر انتش��ارا في حلب والتي 
تعط��ي 750 أمبي��ر وتحت��اج إل��ى 2000 ليت��ر 
مازوت أس��بوعيا وبما إن الدولة أصبحت تعطي 
كل مول��دة حاجتها من المازوت بس��عر 65 ليرة 
للت��ر الواحد فقدرنا تكلف��ة األمبير على صاحب 
المولدة إضافة إلى مصاريف اصاح األعطال ب 

200 ليرة أس��بوعيا وبعد أن قدمنا هذه الدراسة 
ق��ررت المحافظ��ة أن تل��زم أصح��اب المولدات 
بس��عر 350 لي��رة ألمبي��ر الواح��د ولك��ن هذه 
التس��عيرة لم تنل أعجاب أصح��اب المولدات مع 
أنها تحقق ربحا أس��بوعيا بما يق��ارب 100 ألف 

ليرة«.
اشترطت الدولة على أصحاب المولدات بأن 
عليه��م أن يرخصوا مولداتهم بش��كل قانوني 
ووضعت ش��روط لهاذ الترخيص بينما يعترض 
بع��ض أصح��اب المول��دات على هذه الش��روط 
ويصفونها بالشروط التعجيزية، يرفض الكثير 
من أصحاب المول��دات الرضوخ لقرارات مجلس 
المحافظ��ة ويطالبونه��م بالتراجع عن القرارات 
التي اتخذوها بشأن التسعيرة الجديدة وتعديل 
الش��روط المطلوب��ة للترخي��ص، ويق��ول أب��و 
هيث��م وهو صاح��ب مولدة في ح��ي الحمدانية 
»أول ش��روط الترخي��ص ه��و أن أدف��ع 35 ألف 
ضريبة أشغال رصيف مع إن مولدتي موضوعة 
داخ��ل محل، كما طلبت مني اللجنة أن أقدم لها 
البي��ان الجمركي للمولدة وش��هادة التصنيع مع 
أنه��م يعلم��ون إن ه��ذه المول��دة تجميع محلي 
وليس��ت مس��توردة، وفرضوا علي أن ال آخذ من 
المشتركين ثمن األكبال الكهربائية والقواطع، 
كما قال��وا لي أنهم لن يعطوني الترخيص قبل 
أن أصمم شبكة تهوية ومدخنة عالية لتصريف 
دخ��ان المول��دة، وف��ي النهاية يلزمن��ي ب350 

ليرة، فقررت أن أبيع المولدة«.
بعد الق��رارات الت��ي فرضه��ا محافظ حلب 
عل��ى أصح��اب المول��دات عرض��ت الكثي��ر من 
المولدات للبيع، كما قام بعض أصحاب المولدات 
باإلض��راب وامتنع��وا ع��ن تش��غيل مولداتهم، 
محاولة منهم للضغط على مجلس المحافظة، 
للتراج��ع عن الق��رارات الت��ي اعتبروه��ا جائرة 
بحقهم وس��وف تلحق بهم خسائر كبيرة، وفي 
كل األحوال يبقى المتضرر األكبر هو المواطن 
الحلبي الذي أصب��ح تائه بين قرارات المحافظة 
وإضراب��ات أصح��اب المول��دات وارتفاع أس��عار 

األمبيرات وساعات التقنين الطويلة. 
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تس��تنزف مدينة حل��ب كوادرها 
الطبي��ة فمنه��م م��ن ذه��ب ضحية 
لقص��ف النظ��ام المس��تمر للمراكز 
الطبي��ة ف��ي أحي��اء حل��ب المح��ررة 
وآخ��رون اعتقله��م النظ��ام بتهم��ة 
معالج��ة مقاتلين م��ن الجيش الحر 
فحياة األطباء وحريتهم أصبحت في 
خطر مم��ا جعل الكثير م��ن األطباء 
العاملي��ن ف��ي المناط��ق المح��ررة 
ومناطق النظام يفضلون الس��فر أو 
ترك مهنة الطب لكي ال يلقوا مصير 

زمائهم في الموت أو االعتقال.
االختصاصيي��ن  األطب��اء  ن��درة 
زادت من معاناة المرضى في الوقت 
التي تمتلئ فيه المش��افي والمراكز 
الطبية بالمصابين، فأغلب المشافي 
في حلب أصبح��ت تعتمد على أطباء 
غي��ر اختصاصيي��ن وعل��ى بع��ض 
العملي��ات  أج��راء  ف��ي  الممرضي��ن 

ومعالجة المصابين. 
بتضيي��ق  النظ��ام  يس��تمر 
العاملي��ن  األطب��اء  عل��ى  الخن��اق 
ف��ي مستش��فياته، فجمي��ع األطباء 
يخضعون لمراقبة ش��ديدة من قبل 

عناص��ر األم��ن، إل��ى أن وجد النظام نفس��ه 
قد فق��د هؤالء األطب��اء الذين ترك��وا العمل 
ف��ي مستش��فياته خوف��ا م��ن تلفي��ق التهم 
العس��كرية  المش��افي  فحت��ى  واالعتق��ال، 
التابعة للنظام تعاني الي��وم من قلة األطباء 

الجراحين وأخصائيي التخدير.
يق��ول الطبيب الجراح محمد رهوان: »لم 
أكن مرتاحا في عملي في مستش��فى الرازي 
الحكومي في حلب وكنت أشعر بأنني مراقب 
طوال الوق��ت من عناصر األم��ن الموجودين 
ف��ي المش��فى كم��ا أن عناص��ر األم��ن كانوا 
يراقبونن��ي ف��ي عيادتي، كما كن��ت أتعرض 
يوميا للكثير من اإلهانات من قبل العس��اكر 
والش��بيحة الذين يزورون المستشفى وكنت 
أضط��ر للس��كوت عن ه��ذه اإلهان��ات كونه 
ال يوج��د قان��ون يؤم��ن الحصان��ة والحماي��ة 
لألطباء، الكثي��ر من زمائي اعتقلوا من قبل 
النظ��ام ألنهم عالجوا جرح��ى دون أن يبلغوا 
عنه��م عناص��ر األم��ن فكانت تهمته��م فتح 
مش��افي ميدانية لمعالجة إرهابيين، فقررت 

السفر حفاظا على حياتي«

ال�سبيحة متالأ امل�سايف يف حلب واملدنيون 
بال رعاية �سحية

الحكومي��ة  المش��افي  النظ��ام  ح��ول 
المخصص��ة للمدنيي��ن في مدين��ة حلب إلى 
مشافي عس��كرية كون المش��فى العسكري 
يكت��ظ بالمصابي��ن م��ن الجيش والش��بيحة 
ويعاني ه��ذا المش��فى من نق��ص بالكوادر 
الطبي��ة وخاصة األطب��اء الجراحي��ن، وتقول 
غصون وهي ممرضة في المشفى العسكري 
ف��ي حلب »هن��اك نق��ص في غ��رف اإلقامة 
وغرف العناية المش��ددة، وهن��اك نقص في 

الكوادر الطبية فالمش��فى يعتمد اليوم على 
طبيي��ن جراحين فقط وطبي��ب عظمية واحد 
وال يوجد في المش��فى طبيب تخدير، وجميع 
ه��ؤالء األطباء هم من الضباط العس��كريين 
الذي��ن تطوعوا في الجيش وأن جميع األطباء 
المدنيي��ن الذي��ن كان يعملون في المش��فى 

تركوا العمل«.
هذه المش��اكل الت��ي تواج��ه النظام في 
مستشفياته جعلته يحول الكثير من المرضى 
المقيمين في المش��فى العس��كري في حلب 
إلى مش��فى الجامعة ومش��فى الرازي، ففي 
مش��فى الجامع��ة أصبح هناك )خط إس��عاف 
عس��كري( أي طري��ق خ��اص لكي تم��ر منه 
سيارات اإلس��عاف التي تقل العسكريين كيا 
تعيق سيارات اإلسعاف المدنية طريقهم كما 
إن المرض��ى العس��كريين ال يترت��ب عليه��م 
انتظ��ار دورهم إلج��راء العملي��ات والتحاليل 
المخبري��ة وتصوير األش��عة كباقي المرضى 
المدنيي��ن الذي��ن ينتظرون عدة أش��هر لكي 
يتمكن��وا م��ن إج��راء أي ن��وع م��ن العمليات 
الجراحية في مش��افي النظ��ام، ويقول منير 
»أخ��ذت أم��ي بحال��ة إس��عافية إلى مش��فى 
الرازي وعندما وصولنا إلى المشفى كان باب 
قسم اإلس��عاف مغلقًا وكان هناك العديد من 
سيارات اإلسعاف تنتظر السماح لها بالدخول.

س��ألنا أحد الس��ائقين عن س��بب منعهم 
للسيارات بالدخول فأجاب بأنه »يوجد ضابط 
مهم في قس��م اإلسعاف ومنعونا من الدخول 
لكي ال ينشغل األطباء بنا فهم يريدونهم أن 
ينقذوا حياة الضابط«، بعد نصف س��اعة من 
االنتظ��ار فتح الب��اب وبدأ العناص��ر بالصراخ 
وإط��اق الرصاص ف��ي الهواء ضمن س��احة 
المش��فى حزنا عل��ى الضابط ال��ذي مات في 
قسم اإلس��عاف، وعند دخولنا لغرف اإلسعاف 

لم نج��د أحدا م��ن األطب��اء فقالت لن��ا إحدى 
الممرض��ات أنه في مثل ه��ذه الحالة يتوارى 
األطباء عن األنظار خوفًا من ردة فعل عناصر 

األمن الغاضبين«.
يواج��ه المرض��ى المتضرري��ن بإصابات 
ح��رب صعوبة كبيرة في تأمي��ن العاج داخل 
مدينة حل��ب كالمصابين الذي��ن فقدوا أجزاء 
م��ن أطرافه��م، ف��ا يوج��د في حل��ب مراكز 
متخصص��ة باألط��راف الصناعي��ة والمعالجة 
الفيزيائي��ة، فلج��أ المرضى الذي��ن يحتاجون 
إلى أعمال جراحي��ة دقيقة إلى تركيا وبعض 

الدول األوربية.
تق��ول أم م��ازن »تعرض ابن��ي لبتر في 
كلتا س��اقيه من منطقة ف��وق الركبة نتيجة 
س��قوط قذيف��ة ه��اون على منزلن��ا في حي 
األشرفية، ذهبنا إلى مشفى الجامعة فاكتفوا 
بتضميد البتر وإعطائ��ه عكازات، وبقي ابني 
دون ع��اج ثاثة أش��هر إلى أن اس��تطاع احد 
أقربائن��ا المقيمين في تركي��ا أن يتواصل مع 
منظم��ة خيرية أمن��ت لنا رج��ل أعمال تكفل 
بمصاري��ف عاج ابن��ي في إحدى المش��افي 
التركي��ة« ويق��ول الدكتور صفوان ش��رباتي 
»إن أغل��ب أطب��اء حلب ال يدخ��رون جهدا في 
مس��اعدة المرضى والمصابين، ولكننا نعاني 
م��ن ضع��ف اإلمكانيات وعدم توف��ر المعدات 
الطبي��ة الازمة لألعمال الجراحي��ة الدقيقة، 
وإنن��ا طالبن��ا المحاف��ظ عب��ر نقاب��ة األطباء 
بدع��م المستش��فيات الحكومي��ة بالمع��دات 
الازمة، والس��ماح للصيادل��ة بإدخال األدوية 
األجنبية المفقودة في حل��ب، وحتى ولو كان 
إدخاله��ا بطرق غير قانوني��ة كأدوية التخدير 
وأدوية أم��راض القلب والجرع��ات الكيماوية 
لمرضى السرطان، ولكنا مازلنا ننتظر الرد«.

�سبح الت�سفية واالعتقال يالحق اأطباء حلب
وامل�ست�سفيات الع�سكرية يف ورطة

  حلب - عثمان إدلبي 
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تدهور الوض��ع الصحي في س��وريا، وال 
س��يما ف��ي المناط��ق الخارجة عن س��يطرة 
النظام فتعرضت المش��افي والمس��توصفات 
لقص��ف ممنه��ج على م��دى س��نوات، ويمتد 
ه��ذا التده��ور للمناطق الخاضعة لس��يطرة 
التنظيم حيث تزداد معاناة القطاع الصحي. 

اإلس��امية"  "الدول��ة  تنظي��م  اس��تولى 
عل��ى المش��افي العامة، وخص��ص لعناصره 
جناحًا خاصًا في كل مش��فى اس��تولى عليه، 
وقدم للمنتس��بين لصفوفه الرعاية الصحية 
المجاني��ة م��ن ع��اج ودواء، ف��ي حي��ن ترك 
عامة الشعب يعاني ألم المرض وألم نفقات 
الع��اج وصعوبت��ه، ولعل النقط��ة اإليجابية 
للتنظيم في إدارته للمش��افي العامة تتمثل 
بإجب��ار م��ا تبق��ى م��ن أطب��اء اختصاصيين 
بالدوام فترة معينة لتغطية النقص الشديد، 
أما المشافي الخاصة فتحولت إلى مسالخ ألن 
معظم األطباء المستثمرين هاجروا وسلموا 
إدارة المش��افي لمحاس��بين م��ن أقاربهم أو 
معارفه��م همهم الوحيد يتمث��ل بالربح دون 
مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، 
ودون اعتبار للناحية اإلنسانية لمهنة الطب. 

يق��ول الطبي��ب )مجد(: "معظ��م الزماء 
هاج��ر خ��ارج س��وريا، وبقين��ا لنق��دم له��ذا 
المواط��ن م��ا نس��تطيع، ول��م نرفع أس��عار 
المعاينات وأجور العمليات إال بش��كل طفيف، 
وربما يكون الطبيب أقل المستفيدين، والذي 
يحق��ق األرباح الفاحش��ة أصحاب المش��افي 
تتناس��ب  ال  عالي��ة  نس��بًا  يأخ��ذون  الذي��ن 
م��ع الخدم��ة المقدم��ة، وال تراع��ي أوض��اع 
المواطنين المعيشية، فآخر اعتبار لمن بقي 
من األطباء هو الرب��ح المادي، ولو كنا نبحث 

عنه لهاجرنا". 
وللصيدليات معاناة من نوع آخر فتحولت 
الصيدلي��ات ف��ي ظل غي��اب الرقاب��ة لبقالة 
يجلس فيها من يش��اء، فندر أن تجد صيدليًا 
يجل��س ف��ي صيدليت��ه، وأغلب م��ن يبيعون 
ال��دواء ه��م من حملة الش��هادة المتوس��طة 
الذي��ن اتخ��ذوا الصيدلة حرف��ة مربحة لهم، 
ففتح��ت الصيدلي��ات دون تراخيص نظامية، 
وب��ات كل من يمتل��ك المال ق��ادرًا على فتح 
غي��ر  األجنبي��ة  األدوي��ة  فبيع��ت  صيدلي��ة، 
المراقب��ة، وتفاوت��ت األس��عار بي��ن صيدلية 
وأخ��رى، وكثي��رًا ما تج��د أكثر من تس��عيرة 
على علبة الدواء، فبين فترة وأخرى تش��طب 
التس��عيرة القديمة وتوضع تس��عيرة جديدة، 
ناهي��ك عن ن��درة بع��ض األدوي��ة، وفقدان 

بعضها اآلخر. 
 تقول )أم مروة(: "أعاني من عدة أمراض، 
لذلك أت��ردد باس��تمرار للصيدلي��ات، وكادت 
تحص��ل معي ك��وارث لوال خبرت��ي باألدوية، 
فكثيرًا ما يعطيني العامل في الصيدلية دواء 
مختلف��ًا بالعيار أو الن��وع، وكنت أنبههم على 
خطأهم، شباب صغار ال خبرة لهم وثقافتهم 
محدودة، ناهيك عن تفاوت األسعار، فالدواء 

يختلف سعره بين الصيدليات". 
بينما يعبر الصيدل��ي )عدنان( عن حزنه 

للوضع الذي وصلت له مهنة الصيدلة: "أس��اء 
التجار لمهنة الصيدلة التي ال تقل أهمية عن 
مهن��ة الطبيب، ف��ا رقابة عل��ى الصيدليات، 
وأصبح من هب ودب قادرًا على فتح صيدلية، 
ناهي��ك ع��ن اس��تهتار كثي��ر م��ن الزم��اء 
وتأجيره��م الصيدليات ألش��خاص جش��عين 

همهم جمع المال، ولو على آالم المرضى". 
وتعان��ي المناط��ق الخاضع��ة لس��يطرة 
التنظي��م معاناة إضافية حي��ث منع التنظيم 
العامل��ة ف��ي  المنظم��ات اإلنس��انية  أغل��ب 
المناط��ق الت��ي س��يطر عليها، ووض��ع عددًا 
منهم في الس��جون بتهم عدي��دة، ومن هذه 
المنظمات )الرؤية العالمية( التي كانت تقدم 
خدمة طبي��ة مجانية )معاين��ة، دواء( للمئات 
من أبن��اء مناطق ريف حلب الش��رقي يوميًا، 
كم��ا تغيب ف��ي مناط��ق التنظيم المش��افي 
الميدانية الت��ي تُرعى من قبل جهات داعمة 
للثورة، أو منظمات دولية إنسانية، فالمشافي 
تق��دم  المح��ررة  المناط��ق  ف��ي  الميداني��ة 
خدمة مجانية كاملة تش��مل حت��ى العمليات 
الجراحية، وهذا ما تفقده المناطق الخاضعة 
لس��يطرة التنظي��م، حيث تم إغاق مش��فى 
جرابلس وال��ذي كان برعاية الهال القطري 
وقدم هذا المش��فى الرعاي��ة الصحية آلالف 
م��ن المصابين م��ن الجيش الح��ر ومصابي 
القصف في ريف حلب الش��رقي وأجرى مئات 

العمليات الجراحية. 
يقو أبو "حس��ن": "ال أعل��م الدوافع وراء 
ه��ذه  اإلنس��انية،  المنظم��ات  نش��اط  من��ع 
منظمات إنس��انية ينبغي أن يوفر لها الدعم 
والحماي��ة ال أن تغل��ق، فق��د كان��ت تق��دم 
العاج والدواء في ظل تدهور األوضاع عامة 

والصحي خاصة". 
لع��ل هج��رة األطباء من أصح��اب الخبرة 
واالختص��اص كان له��ا أبلغ األث��ر في معاناة 
الس��وريين، فق��د هاج��ر معظمه��م لل��دول 
العربي��ة ومنهم م��ن عاد ألروب��ا ومنهم من 

أقام ف��ي تركيا منتظ��رًا اس��تقرار األوضاع، 
وزادت هذه الهجرة بعد س��يطرة التنظيم وال 
س��يما من قبل الطبيبات اللوات��ي منعن من 
قبل قيادة الس��يارات، وأطباء النسائية الذين 
ت��مّ التضيي��ق عليه��م، وال تقتص��ر هجرة 
الخب��رات الكبي��رة على مناط��ق التنظيم بل 

تتجاوزها لمناطق سيطرة النظام. 
محمد طبي��ب جراح يبرر هج��رة األطباء 
بسبب تعرضهم للتهديد المستمر لهم: "يجب 
ع��دم لوم األطباء عل��ى الهجرة، فقد تعرض 
كثي��ر منه��م لعملي��ات خطف وتهديد س��واء 
لهم أو ألفراد أس��رتهم به��دف المال، ناهيك 
عن المضايقات والتهديدات األمنية، فاألطباء 

مجبرون على الهجرة وغير مخيرين". 
ومنع تنظي��م "الدولة اإلس��امية" بداية 
حمات التلقي��ح وعارضها لكنه ع��اد وتراجع 
ع��ن ق��راره وس��مح له��ذه العملي��ات الس��ير 

بساسة لكن تحت إشرافه. 
وأدت س��يطرة التنظي��م لحرم��ان كثي��ر 
من الس��وريين فرصة العاج في تركيا، فقد 
فتحت تركيا مش��افيها العامة أمام السوريين 
غير أن إغاق الحدود في هذه المناطق شكل 
عائقًا أمام ع��اج الكثيرين، فمات الكثير من 
السوريين أثناء رحلة الموت إلى تركيا بسبب 

طول المسافة. 
كما أدت سيطرة قوات "الدولة اإلسامية" 
لزي��ادة الضغط عل��ى الناس وذل��ك بنقص 
األدوي��ة واألطب��اء االختصاصيي��ن وضع��ف 
المواط��ن  وأصب��ح  الخاص��ة  المش��افي  أداء 
فريس��ة لطائرات النظام والم��رض والفقر، 
دون البحث الجاد على إيجاد وس��ائل تعوض 
النقص الحاد باألدوية أو تهيئة كوادر خاصة 
وهذا غير موجود في المدى المنظور وكل ما 
يهم التنظيم هو التوس��ع واحكام الس��يطرة 
المطلق��ة على المواطنين ف��ي مناطقه دون 

أي اعتبار لمشكلهم وخصوصًا الصحية. 

. . 
ت 

قا
قي

تح

الو�سع ال�سحي يف مناطق تنظيم "الدولة االإ�سالمية"
بني غياب الكوادر ونق�ض االأدوية

  الرقة – ناصر المحمود
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لواء اخلن�ساء وكتيبة اأم الريان
لون اآخر الإذالل ن�ساء الرقة

  مها الخضور

"الجه��اد ل��م يف��رض على الرج��ل وحده 
وإنم��ا عل��ى المرأة القي��ام بواجبه��ا الجهادي 
أيض��ًا"، لعل هذه العبارة ه��ي أكثر ما يمكن 
ي��رددوه  أن  اإلس��امية"  "الدول��ة  لمقاتل��ي 
لتبري��ر تأس��يس الكتائب واأللوية النس��ائية 
ف��ي أماكن س��يطرتهم ف��ي س��وريا وأهمها 
لواء الخنس��اء وكتيبة أم الري��ان. والافت أن 
قيادات كل من هاتي��ن المجموعتين هن من 
البريطانيات اللواتي حظين بعاقات جيدة مع 
قي��ادات التنظيم وأغلبهن م��ن زوجات هؤالء 
المقاتلي��ن. وقد ذك��رت العديد م��ن التقارير 
ان أكث��ر م��ن 60 ام��رأة بريطاني��ة التحق��ن 
بلواء الخنس��اء وحده بهدف "تطبيق الشريعة 
التقاري��ر  ولك��ن  يرينه��ا.  كم��ا  اإلس��امية" 
القادم��ة من الرقة تؤكد ان الهدف األساس��ي 
من تش��كيل ه��ذا اللواء أو غيره ه��و التمكن 
من معرفة هوية الناشطين الذين يضطرون 
للتنك��ر بمابس النس��اء أحيان��ًا للهروب من 

سطوة "الدولة اإلسامية" وتجنب االعتقال. 
ولعل أشهر تلك النس��اء هي البريطانية 
"أقص��ى محم��ود" 20 ع��ام والتي ف��رت إلى 
س��وريا في تش��رين الثاني الماض��ي بقصد 
الجهاد هناك، وجدير بالذكر أن غالبية النساء 
البريطاني��ات اللوات��ي انضمم��ن للقتال في 
صفوف "الدولة اإلس��امية" تتراوح أعمارهن 
بين 18و24عامًا، إيمانًا منهن بأنهن يساهمن 
اإلس��امية.  الخاف��ة  دول��ة  تأس��يس  ف��ي 
تتقاضى النس��اء الش��رطيات حوالي 25000 
ليرة س��ورية في الش��هر أي ما ال يتجاوز 100 
جنيه اس��ترليني مقابل قيامه��ن بواجباتهن 
الجهادية. وعرف من التشكيات النسائية لواء 
الخنس��اء وكتيب��ة أم الريان اللت��ان تقودهما 
أربع نس��اء مم��ن ارتبطوا بعاق��ة وثيقة مع 
"الجهادي جون" المسؤول عن ذبح الصحفيين 
األمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، 

وفق تقارير استخباراتية غربية. 
قب��ل أيام وج��ه وال��دا المدع��وة "أقصى 
محم��ود" نداء البنتهما عبر الصحف ووس��ائل 
اإلعام االس��كتلندية يطالبانه��ا فيه بالعودة 
والتراجع عن المش��اركة في عملي��ات اإلبادة 
الجماعية، واتهم الوال��دان ابنتهما بخيانتهما 
وخيانة المجتمع االس��كتلندي بذهابها للقتال 
في س��وريا. وتعليقًا على هذا الموضوع قالت 
مياني س��ميث الباحثة في شؤون التنظيمات 
الجهادية: "إن النس��اء البريطانيات هن األكثر 
حماسًا للذهاب واألكثر تشددًا في تعاملهن مع 
النساء الس��وريات، ولعل هذا يبرر اختيارهن 

كمسؤوالت في تنظيم الدولة االسامية". 
وعل��ى الرغ��م م��ن ك��ون الرق��ة مدينة 
س��ورية محافظة أساس��ًا ونس��اؤها يرتدين 
الحجاب قبل أن تتش��كل "الدولة اإلسامية"، 
إال أن القواني��ن الجدي��دة تعتب��ر خانق��ة وال 
تس��تطيع جمي��ع النس��اء االلت��زام به��ا مم��ا 
يعرضه��ن لعقوب��ات كثي��رة كالجل��د أو دف��ع 
الغرامات وغيرها. فمثا ليس كافيًا أن ترتدي 
الم��رأة حجابا أس��ودًا إذ أن ش��رطيات "الدولة 
اإلس��امية" يق��ررن درجة س��ماكة النقاب أو 

الحج��اب وإال فإن المرأة س��تتعرض لاعتقال 
وإن��زال العقوب��ة به��ا، وبالفع��ل تعتبر هذه 
المخالف��ة هي األكثر ش��يوعا والتي تس��ببت 

بعقاب الكثيرات من نساء الرقة. 
وق��د داهم��ت ش��رطيات ل��واء الخنس��اء 
مدرستين للبنات هما مدرسة حميدة الطاهر 
ومدرس��ة عب��د اله��ادي كاظ��م ف��ي المدينة 
واعتقل��ت 10 فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 
و17 س��نة واقتادتهن خارج المدرس��ة وقامت 
بجلده��ن أم��ام المحكمة اإلس��امية وبقيت 
الفتي��ات ره��ن االعتقال لمدة س��ت س��اعات. 
وأما ع��ن المخالفات الت��ي ارتكبته��ا الفتيات 
فق��د تنوع��ت م��ا بي��ن "ظه��ور الحواجب من 
تحت النقاب أو وضع مشبك في شعر الفتاة"، 
وقد اعتقلت أمينة الس��ر في مدرس��ة حميدة 
الطاهر أثن��اء اعتقال طالبات مدرس��تها وتم 
نقله��ا بعد االفراج عنها إلى المش��فى إلجراء 
عملي��ة جراحية له��ا ولكنها رفض��ت الحديث 
عن أس��باب نقلها إلى المشفى وإجراء العمل 

الجراحي. 
وفي لقاء ألحد قياديي "الدولة اإلسامية" 
م��ع وكال��ة abc ني��وز األمريكية ق��ال: " لقد 
ش��كلنا هذه الكتيبة لرف��ع الوعي الديني بين 
النس��اء، ومعاقبة النس��اء الذي��ن ال يلتزمون 
بالقان��ون"، مضيف��ّا أن الكتيب��ة مؤلف��ة من 
النساء فقط وأن التنظيم قدم مرافق خاصة 
له��ا لمن��ع االختاط بي��ن الرج��ال والنس��اء. 
وأض��اف:" إن المنظمة تحتاج إل��ى كتيبة من 
اإلن��اث من أج��ل زي��ادة الوعي بين النس��اء، 
واعتق��ال ومعاقبة النس��اء الذي��ن ال يتبعون 
الدين بش��كل صحي��ح، فالجه��اد ليس واجب 
على الرجل فقط، ويجب على المرأة أن تقوم 

بدورها أيضًا. "
أما س��لمى 35عام فهي ام��رأة من الرقة 
اعتقلت من قبل مقاتات "الدولة اإلس��امية" 
قب��ل أرب��ع أش��هر، وت��روي حادث��ة اعتقالها 
وعقابها بالجلد قائلة:" كنت أسير في الشارع 

عندم��ا توقفت س��يارة فج��أة، وخرج��ت منها 
نساء مس��لحات أهانوني وصرخوا في وجهي 
وأخذوني إل��ى المعتقل وأبقون��ي في غرفة 
دون أن يتح��دث إل��ي أح��د أو أن أعرف س��بب 
اعتقالي، وبعد ذلك جاءت إحدى نس��اء اللواء، 
وب��دأت تختب��ر معرفت��ي بالص��اة والصيام 
والحج��اب وه��ي موجهة الس��اح إل��ي. " ثم 
تضي��ف: "لم أرتك��ب جرم��ًا أو أخالف ش��رعًا 
ال س��مح اهلل فأن��ا مس��لمة وأع��رف واجباتي 
بأم��ر  أن معرفت��ي  إال  والحم��دهلل،  الديني��ة 
الدي��ن لم تمنع ش��رطيات لواء الخنس��اء من 
جل��دي بحج��ة أن نقابي لم يكن س��ميكا بما 
في��ه الكفاي��ة حس��ب ادعائهن"، ث��م روت لنا 
أحاديث دينية وآي��ات قرآنية جميعها تثبت أن 
غطاء الوجه ليس من ش��رع اإلس��ام بل إنه 
حرام ألن اإلس��ام فرض إظه��ار الوجه الذي 
كرم��ه اهلل وألنه هوية اإلنس��ان واس��تغربت 
من أين تس��تمد "الدولة اإلس��امية" قوانينها 
الدينية التي تلزم الناس بها في الرقة وبقية 

المناطق التي سيطرت عليها بقوة الساح. 
الكثي��ر م��ن الح��وادث والح��االت تخطت 
مرحل��ة االس��تثناء، إلى مرحل��ة القاعدة التي 
أصبح��ت تحص��ل يوميًا مع أغل��ب الناس، بل 
أصبحت هذه المش��كات تذكر من باب التندر 
أحيان��ًا، فالكثي��ر م��ن األش��خاص يتكلم عن 
م��روره بحاالت عن ع��دم معرفت��ه البنته، أو 
أخت��ه، أو زوجت��ه، أو والدته، ألن كل النس��اء 
أجب��رن عل��ى ارت��داء ذات اللب��اس، المتمث��ل 
بالعباءة الس��وداء والحج��اب، وتغطية الوجه، 
وقف��ازات اليدي��ن. وتؤكد الش��ابة آالء بأنه ال 
ي��كاد يمر يوم إال وتوقفها إحدى الس��يدات أو 
الفتيات لظنها بأنها أخته��ا أو ابنتها وتضحك 
بس��خرية تغلبها المرارة من ه��ذا القدر الذي 
أحاق بمدينتها وبسكانها رجااًل ونساًء وتقول: 
"وصلنا إلى زمن بتنا نميز أخواتنا وصديقاتنا 

من أحذيتهن إن كنا في الشارع".
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بائع احلكمة يف زمن اجلنون
  سلطان جلبي

بص��وت خافت وبعد أن اقت��رب منّا، همس 
أب��و فاض��ل: »الجمي��ع يك��ذب هنا، كل أس��بوع 
تأتي لجان من اإلغاثة وتوزيع المساعدات لهم، 
لكنهم يري��دون المزي��د دوم��ًا«. كان الاجئون 
المحتم��ون بأحد المواق��ع األثرية في ريف إدلب 
يُدعى »سرجيا«، قد أكثروا من الشكوى حول 
أن ال ش��يء م��ن المس��اعدات االنس��انية يصل 
لموقعه��م تعيس الحظ. لكن أبو فاضل قرر أن 
يطلعن��ا على الحقيقة ولو س��رًا، إنه ناقم على 
الجميع هنا، إذ ال أحد من سكان »سرجيا« الجدد 
واف��ق أن يرافق الش��يخ إلى بلدت��ه »كفرومة« 
والمس��اعدة في إزالة الركام ع��ن بقايا منزله، 
يق��ول: )طلبنا أن يأتوا معن��ا فقط لنزيل بعضًا 
م��ن تلك الحج��ارة، ربما يأتي اب��ن حال ويعيد 
بناء المنزل لنا، لكنهم تهربوا، وأنا لن اس��تطيع 

فعل ذلك بمفردي(. 
تلك أكبر أحام أبو فاضل، الشيخ الثمانيني 
ال��ذي ي��رى أن جميع م��ن حوله قد جن��وا، وأنه 
بق��ي وحيدًا يحاول فهم كل م��ا يحدث، دون أن 
يتمكن من إقناع أحد بما يراه، فكان الحل برأيه 
أن بدأ بجمع األطفال الاجئين في »س��رجيا«، 
بالضب��ط في ذلك الجزء المس��قوف من القصر 
الرومان��ي الش��اهق حيث يس��كن، وب��دأ عمله 
بالحدي��ث اليهم، والق��راءة تارة أخ��رى، محاواًل 

مساعدتهم بطريقة ال يدركها أحد سواه. 
يعتن��ي األطفال جيدًا بأب��ي فاضل، يبدون 
أيضًا س��عداء برفقة، خاصة بعد أن يملوا اللعب 
ط��وال النه��ار، تك��ون س��اعات المس��اء موعدًا 
لتجمعهم حول العجوز، لاستماع إليه بل وأحيانًا 
مشاكس��ته، والضح��ك بكثافة حين يستش��يط 
غضب��ًا من فعل أحدهم. ب��دوره يثق أبو فاضل 

أن األطفال يدرك��ون ما يحدث أكثر من آبائهم، 
المجاني��ن عل��ى أي ح��ال برأي��ه، ل��ذا يوليه��م 
اهتمام��ه معظم األوقات، مح��اواًل إنقاذهم من 
السقوط في مستنقع الجنون المحيط بهم، كما 
يصفه. )الثوار يحم��ون األطفال بالبندقية، وانا 
احميهم بحكاياتي واحاديثي( يقول مقهقهًا أبو 
فاضل. هو ال يملك الكثير من العلم كما يقول، 
مج��رد عجوز أمض��ى حياته في الرع��ي، وربى 
اربعة ابناء. لكن القصة تعود ألكثر من سبعين 
عام��ًا، حي��ن كان أبو فاضل في الكت��اب وخُيير 
بين الحفظ األص��م للقرآن وبين تعلم القراءة، 
فأختار الق��راءة. لكنه بالمقابل يث��ق كثيرًا بأن 
القبضات »أجهزة االتصال الراديوية« تنقل كل 
ما يحدث بسرعة ومصداقية، ويتحسر على أنه 
ال يملك إحداها ليبقى مطلعًا على كل ما يحدث، 
ويعود فيقول: )الحم��د هلل، فاألخبار تصل الينا 
حيث نحن(، ذلك يكفيه كي يبدي رضاه عن أداء 
الثوار قائا: )إنهم يعملون بشكل جيد.. يقفون 
بوجه الطائ��رات والصواريخ، س��وف ينتصرون 
على جماعة النظام ألنهم األكثر صبرًا، واألمور 
ل��ن تبلغ أس��وأ مم��ا ه��ي علي��ه اآلن.. أكتر من 

هيك؟!!(. 
غالب��ًا م��ا يح��دث أب��و فاضل األطف��ال عن 
قريت��ه مبتهج��ًا بتحوله��ا إل��ى بل��ده: )دكاكين 
وف��روج وحلويات وأن��اس كثر، على م��د النظر 
يمتد س��وق »كفرومه«، س��آخذكم يوما ما إلى 
هناك، وأش��ترى لكم البوظة لتأكلوها وتسيروا 
في الس��وق، الكثير من األشياء الجميلة هناك(، 
لألطف��ال خياالته��م الغنية حول م��ا يرويه أبو 
فاضل، لكن ال أحد منهم قد يتخيل ما في ذهن 
العجوز من صور حديثةٍ عن ذلك، يقول لنا سرًا 

)كل شيء سوي باألرض، أتت الطيارة وضربت 
كل ش��ي(، يعود فيص��ارح األطف��ال، )الحجارة 
التي دم��رت س��يعود الطيبون إلعماره��ا.. ماذا 
إذًا؟ ه��ل يحب أحد أن يعيش وس��ط الخراب؟...( 
ويختم ذلك بابتسامه الواثق، ليعاود حديثه عن 

السوق. 
ألبو فاض��ل اربعة ابن��اء متزوجي��ن، أثنان 
منهم يقيمون بجانبه في أحد المباني الرومانية 
في »س��رجيا«، آخر خرج للعمل في تركيا منذ 
ع��ام، واألخير بقي في البلدة مقاتًا مغوارًا كما 
يصف��ه األب، كذل��ك ه��و حال جميع األس��ر في 
هذا المكان، أربعون أس��رة من أهل »كفرومه« 
يعيش��ون هن��ا س��ويًة، م��ن أصل ثاثي��ن الف 
إنس��ان عاش��وا هناك. هي من أكثر بلدات ريف 
ادلب التي دفعت ش��هداًء عن الجبهات، خمسمئة 
شاب من أبناء تلك البلدة قضوا في معارك ضد 
جيش النظام، أما الش��هداء المدنيون فعددهم 
يف��وق ذل��ك بكثي��ر، والي��وم يبدي أب��و فاضل 
سروره الكبير من تماسك أهالي »كفرومه« مع 
بعضهم في الغربة، حت��ى أكثر مما كانوا عليه 
حي��ن وجودهم ف��ي البلده: )لق��د أصبح الناس 
يدًا واح��دة بعد نزوحنا، كل ليل��ة ينادي الرجال 
بعضهم البعض للتجمع وقصاء األمسية سويًة 
لدى أحدهم، أما هناك فاألخ لم يكن يرى اخاه(. 
تناقض��ات ش��تى تلتئ��م في ش��خصية أبو 
فاض��ل وآراءه، تعبر عن صدم��ة عجوز أتى من 
عالم اخر، متفاجئ بهول يغمر كل شيء حوله، 
لكن��ه تمكن من التوازن بقدرة األصيل المتجذر 
عميق��ًا، وح��اول أن يفع��ل ش��يئًا لحماي��ة جيل 
األبناء، مادام آبائهم مشغولون بالسب والندب. 
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اأزمة املياه يف املناطق املحررة
حلول بديلة وجهد تكافلي

  خضر سلمان

في مواجهة الح��رب المفتوحة التي يقودها 
نظام األسد ضد الشعب السوري، برزت في وقت 
مبكر، في المناطق المنكوبة بالمعارك والقصف 
العش��وائي المتواصل ، الحاجة إلى إيجاد هياكل 
تنظيمي��ة بديل��ة تحل مح��ل مؤسس��ات الدولة 
بصورة مؤقتة، وتقوم بواجب تس��يير المصلحة 
العامة وتدبُّر مس��ائل األمن في األحياء والقرى، 
ومص��ادر الطاق��ة، والنظاف��ة، وأعم��ال اإلغاثة 
والدف��اع المدن��ي، وولدت من رحم ه��ذه الحاجة 
الملح��ة، تجرب��ة المجالس المحلية في س��وريا، 
كشكل من أشكال التسيير الذاتي، وفي مساحات 
واسعة من المناطق السورية المحررة من نظام 
األس��د الي��وم، س��ترى كت��ا كبي��رة من البش��ر 
المنهمكي��ن، ترت��دي بزات عمل موح��دة وتقوم 
بأعم��ال غاية ف��ي الضرورة، ش��باب ينتش��لون 
العالقي��ن م��ن تحت األنق��اض، آخ��رون يزيلون 

مخلفات القصف، وآخرون يعتنون بالجرحى. 
يمك��ن الق��ول إن الجه��د الجماعي بغرض 
توفير االحتياجات األساس��ية، والتماس ما يعين 
الناس على التش��بث بالحياة، ب��ات اليوم ثقافة 

ثورية سورية بامتياز.
قط��اع واس��ع من الق��رى وش��ريط زراعي 
ضخ��م يحيط بمنطق��ة جبل الزاوي��ة في ريف 
إدلب، يعانون اليوم جميعا من مش��كلة انقطاع 
المي��اه ع��ن المنطقة، حيث تس��ببت الحرب في 
تدمير ش��بكات المياه النظيفة، سواء في خضم 
المعارك المتواصلة أو عبر االس��تهداف الممنهج 

المتعمد من قبل قوات نظام األسد.
ويواج��ه أهالي جب��ل الزاوية بري��ف إدلب، 
أزمة انقطاع المياه ع��ن المنطقة، عبر التفكير 
ف��ي حلول بديل��ة. هك��ذا، وبما يمك��ن توفيره 
م��ن اآللي��ات، وبجه��د تكافلي، ج��رى حفر عدة 
آبار الس��تخراج المياه من باطن األرض. يشرح 
لن��ا صاحب أحد مش��اريع اآلب��ار الصغيرة حاجة 
القري��ة قائا: "حفرنا بئرا ألننا نريد أن نش��رب 

وأن تش��رب الناس. هناك شح في األمطار، وما 
من مياه تكفي لسقاية أراضينا".

يحظر القان��ون الس��وري المرعي من قبل 
نظام األس��د حفر اآلبار الس��طحية على امتداد 
الباد، واس��تمرَّ الحظر خال السنوات السابقة 
عل��ى الث��ورة، خوفًا من نض��وب المخزون، لكن 
األهال��ي هنا يتحدثون عن أس��باب أخ��رى لهذا 

المنع الرسمي. 
ولدى س��ؤالنا أحد المسؤولين في المجلس 
المحلي للقرية، والذين بالتنس��يق معهم، عادًة 
م��ا تتم عملي��ات الحف��ر وتوفير المع��دات، أكد 
وجود دوافع أخرى. "النظام كان يرفض السماح 
لنا بحفر اآلبار السطحية، ألنه كان يريد فرض 
هيمن��ة ش��املة، وكان ج��زءًا من ه��ذه الهيمنة 
إجب��ارُ المواطني��ن عل��ى التزام مس��توى دخل 
محدد، ال يريد نظام األسد بأي شكل أن يتمكن 
المواطن��ون المزارع��ون هنا من رفع مس��توى 
الدخل إلى ما فوق حد معين. كان يفرض علينا 
أيضا ضرائب كبيرة وأحيانا فوق مقدورنا، وهذا 

كان مخططا له بعناية".
لك��ن من جهة أخرى، يتخ��وف مراقبون في 
المنطق��ة م��ن تبعات الحف��ر العش��وائي لآلبار 
الس��طحية، األم��ر ال��ذي ق��د يضع س��وريا في 
م��كان حرج على لوائح الدول ذات العجز المائي. 
وذلك ما دفع المجالس المحلية التي تنس��ق مع 
األهالي، إلى إيجاد صيغة وسطية، تؤمِّن المياه 
الضروري��ة لألهالي، وتحاف��ظ بالمقابل، على 

مخزونات المياه قدر المستطاع. 
يتابع المسؤول في المجلس المحلي حديثة 
موضح��ًا: "بس��بب قل��ة الدع��م والتموي��ل، لم 
نتمكن من مطالبة الناس بإيقاف عمليات الحفر 
العش��وائي، إال بعد أن نس��تطيع توفير البديل، 
اس��تطعنا تدبر المس��ألة أحيانا، لكننا في حاجة 
ماسة إلى الدعم المادي من كافة الجهات القادرة 

على تمويل هذا النوع من الجهد األهلي" .

ينبن��ي على ذل��ك إذن أن تحدي��ات حقيقية 
تعترض س��بيل اإلدارات المدنية البديلة، وبين 
الس��عي العفوي م��ن قبل المواطني��ن الرتجال 
الحل��ول العملي��ة للواق��ع الخدمي الم��زري في 
أحيائه��م وبلداته��م، والح��رص الواج��ب، على 
لألجي��ال  االس��تراتيجية  الطاقي��ة  المخزون��ات 
ف��ي  مائ��ي  وت��دارك حص��ول عج��ز  القادم��ة 
المس��احات الزراعي��ة التي يحصل فيه��ا الحفر 
العش��وائي وشبه العش��وائي، كحالة البئر الذي 
زرن��اه، واطلعنا على أعمال��ه الميدانية، يتحرك 
ناش��طو المجتمع المدن��ي والمجال��س المحلية 
ضمن هذا الحيز الحس��اس، محاولي��ن التحايل 
على مسائل الدعم المقِّل، وندرة األدوات، حيث 
تعمل الكوادر ألوقات مضاعفة، ويبذلون جهودا 
نوعي��ة محاولي��ن بب��ذل التعب ت��دارك النقص 

الذي يفرضه ضعف أو انعدام التمويل أحيانا.
يق��ع ف��ي مقدم��ة العوامل التي ستحس��م 
معاناة المدنيين في عموم المناطق الس��ورية، 
كما يع��رف الجميع، إيقاف العمليات العس��كرية 
تس��تهدف  الت��ي  تل��ك  وخصوص��ا  المفتوح��ة 
المناطق السكنية، ما يعني توقف القصف الذي 
يلح��ق الضرر يومي��ا بالبنى التحتي��ة، ومن ثم 
يمكن التعويل على خطة وطنية شاملة يستعيد 
فيها المجتمع األهلي المبادرة، وبمس��اعدة من 
المنظم��ات غير الحكومي��ة وال��وكاالت األممية 
والداعمي��ن الدوليي��ن والمحليي��ن، يصي��ر من 
الممك��ن ف��ي المس��تقبل المأمول، إع��ادة بناء 
البني��ة التحتي��ة المدم��رة، وحماي��ة المص��ادر 
الطاقية والثروات القومية. إلى حينها، س��يظل 
الناس العطاش والمحتاجون إلى الماء لس��قاية 
األراض��ي، ف��ي المناط��ق المعرض��ة للقص��ف 
اليوم��ي والحصار المتفاوت الش��دة، س��يظلون 
يرتجل��ون الحل��ول المؤقت��ة، ويحاول��ون بي��ن 
القذيفة والقذيفة، حفر بئر يؤمن الماء لمن قد 

يعيشون إلى الغد..
مصدر الفيديو مؤسسة سمارت
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حني تقرر اأمريكا القتال
دوافع ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية يف العقود االأخرية

  ياسر مرزوق

لم يع��د اإلرهاب ش��خصًا وحي��دًا أو معه 
عصبة أشخاص التقوا في الخفاء على اغتيال 
رجل أو امرأة انتقامًا من الشر أو إتقاًء له، كما 
يقول تاريخ االغتياالت السياسية، كما لم يعد 
اإلره��اب اتحاد جماعات لها ه��دف معين نحو 
اليمي��ن أو نحو اليس��ار )كاأللوية الحمراء في 
إيطالي��ا(, إنما أصبح وفق��ا لمعطيات اللحظة 
الت��ي نعيش��ها, كت��ًا ممت��دة عب��ر األوط��ان 
والق��ارات تجمع عناصر م��ن أصحاب القضايا 
العادل��ة الت��ي نزل��ت عليه��ا أثق��ال العص��ر 
ف��كادت تطحنها, وم��ن الناقمي��ن على الفقر 
ف��ي كل مكان, وم��ن المحبطين ف��ي آمالهم 
لكافة الدواعي, ومن الس��اخطين على فجوة 
اجتماعي��ة تزداد يومًا بعد يوم, ومن التائهين 
ف��ي الماض��ي بغي��ر عق��ل والش��اردين في 
المستقبل بغير روح, ألن هؤالء على اختاف 
مش��اربهم كونوا حلفًا تربطه شحنات رفض 
متضارب��ة تعرف ما ال تري��د لكنها ال تعرف ما 

تريد .
واإلرهاب اليوم مسلحٌ بثورة التكنولوجيا 
الحديثة التي اقتحمت كل الس��احات بما فيها 
س��احة اإلرهاب, فقد أعط��ت التكنولوجيا وما 
تقدم��ه من تس��هيات ف��ي مج��ال المراقبة 
والتجني��د،  والتس��ليح  والتنص��ت  واالتص��ال 
لإلرهاب، طول يد لم يعرفه في تاريخه تحت 

مرأى ومسمع العالم واستخباراته.
أخي��رًا اس��تفاق س��اكن البي��ت األبي��ض 
الف��رح بجائ��زةٍ للس��ام ال يس��تحقها عل��ى 
اليزيدي��ة  أن  كردس��تان ومصي��ر األقلي��ات 
والمس��يحية في خطر, وهو اهتمام مستحق 
وله م��ا يب��رره أخاقي��ًا وسياس��يًا، وأخذ يعد 
الع��دة لتحالفٍ دول��ي ضد اإلره��اب المتمثل 
ب�"داعش" وأخواتها, متناس��يًا أن داعش على 
وحش��يتها لم تصل لما فعله النظام السوري 
بش��عبه على م��دى أربع��ة أعوام, ول��م يعر 
اهتمام��ًا لحقيق��ة أن ضحايا النظ��ام تجاوزوا 
ال�200 ألف قتيل، ومئ��ات اآلالف من الجرحى 
 10 والمعوّقي��ن والمفقودي��ن، وأكث��ر م��ن 

مايين هجّروا بين منافي الداخل والخارج.
يب��دو الموقف األمريكي ضبابيًا وغامضًا, 
فأمري��كا التي تباطأت ف��ي دعم الجيش الحر 
وتباخلت عليه, حتى فقد قدرته على أن يكون 
شريكًا أساسيًا في الحرب على "داعش" التي 
التهمت الكثير من مواقعه, تطرح اليوم خطًة 
لتدريبه قد تستمر لس��نوات. في المقابل لم 
تقف روسيا وإيران عن دعمها الكامل للنظام, 
ال��ذي يجدها الي��وم فرصًة ذهبية الس��ترداد 
ش��رعيةٍ افتقده��ا، بينم��ا تصر الس��عودية 
وتركي��ا على توس��يع العملية لتش��مل نظام 

األسد و داعش أيضًا.
المت��ردد  األمريك��ي  الموق��ف  وع��ن 
والمتخبط، كتب توم��اس فريدمان في مقال 
نش��رته نيوي��ورك تايمز: "إن ثم��ة حاجة إلى 
الوض��وح تماما قبل قي��ادة حملة ضد داعش، 
فيم��ا يتعلق بمعرفة: عمّن نح��ارب بالنيابة؛ 
فتنظيم داعش لم ينش��أ مصادف��ة ولم يأت 
من ال مكان, كما أنه لن يقوم اس��تقرار ذاتي 
ق��ادر على البقاء ما ل��م توضع نهاية للحروب 
األهلية ويتم إرس��اء قاعدة لنظم حكم عادلة 

ومواطنية".
 وأض��اف: "لطالما رأينا خطأ أن المش��كلة 
المش��كلة  بينم��ا  "التدري��ب"،  ف��ي  تكم��ن 
الحقيقية تكم��ن في "طريق��ة الحُكم"؛ لقد 
أنفقن��ا مليارات ال��دوالرات ف��ي تدريب جنود 
عراقيي��ن الذوا بالف��رار أم��ام داع��ش ليس 
الفتقارهم للتدريب الكافي، وإنما لمعرفتهم 
أن قادته��م م��ن الضب��اط لم يحصل��وا على 
رُتبه��م وش��اراتهم عن ج��دارة واس��تحقاق 
ب��ل ألن النظام فاس��د، ولمعرفتهم كذلك أن 
حكومة المالكي لم تكن تستحق الدفاع عنها، 
كما تناس��ينا في أمريكا م��دى احتياج وتطلع 
الش��عوب العربي��ة الثائ��رة إلى نُظ��م حُكم 

نزيهة وعادلة".
كم��ا انتقد الكات��ب "ديفيد ف��روم" خطة 
أوباما قائًا: "المش��كلة هي سياسة الواليات 
المتحدة في سوريا والعراق، والتي تصر على 
تفجي��ر أكثر األع��داء عنفا للرئيس الس��وري 
"بش��ار األس��د" ومس��اعدة إي��ران، ف��ي حين 
أن أمري��كا ال تحص��ل على ش��يء ف��ي نهاية 

المطاف".
اس��تغال  عل��ى  الي��وم  أوبام��ا  يراه��ن 
الحمل��ة الجدي��دة لمكافح��ة إره��اب داعش، 
ليش��يع االنطباع بإعادة استام زمام المبادرة 
السياس��ية، خارجي��ا وداخلي��ا، بع��د اتهام��ات 
قاس��ية له بغياب الق��درة القيادية الضرورية 
لحماي��ة المصال��ح األميركية، حت��ى أن إحدى 
الصح��ف الكبرى عنون��ت افتتاحيته��ا "أوباما 
يعلن الحرب على نتائج االستطاع المتردية".

أوباما الذي بذر البذرة األولى لداعش في 
الترب��ة الس��ورية والعراقية عندم��ا "تعامى" 
ع��ن جريم��ة قص��ف غوطة دمش��ق بس��اح 
بش��ار األس��د الكيماوي, خائفٌ على شعبيته  
المتدني��ة. الجميع يتهمه بالضعف والتقصير,  
مؤيدو أوباما ضد »داع��ش« لم يتعدوا 32%، 
بينم��ا أكثر من %55 يرونه مت��رددًا ومتخبطًا 
في اس��تراتيجيته. ال ب��د إذًا من عمل خارجي 

لتحسين الشعبية قبل االنتخابات القريبة.
في ملفنا اليوم نلقي الضوء على نظرية 
المصلح��ة الت��ي تحكم السياس��ة األمريكية, 
وتواطؤ اإلعام والسياسة في صناعة الحرب 
بعيدًا ع��ن ادعاءات الحري��ة والعدالة وحقوق 

االنسان .

خطة اأوباما 
ح��دد أوباما ف��ي خطاب��ه األخي��ر مامح 

استراتيجيته ضد داعش قائًا:
م��ن  منظم��ة  بحمل��ة  س��نقوم  أوال، 
الضرب��ات الجوي��ة ض��د ه��ؤالء اإلرهابيين. 
وبالعمل مع الحكومة العراقية سنوس��ع إطار 
جهودنا لتتجاوز حماية ش��عبنا نحن ومهماتنا 
اإلنس��انية، بحي��ث نض��رب أهداف��ا لداعش 
بالتزامن مع قيام الق��وات العراقية بالهجوم. 
إضافة إلى ذلك، فإنني أوضحت أننا س��نطارد 
اإلرهابيين الذين يهددون بادنا أينما وجدوا. 
وهذا يعني أنني لن أتردد في اتخاذ إجراء ضد 
داعش في سوريا باإلضافة إلى العراق. وهذا 
مبدأ أساس��ي لواليتي الرئاس��ية: إذا هددتم 

أميركا، فإنكم لن تجدوا ماذا آمنا.
ثانيً��ا، إنن��ا س��نزيد دعمنا للق��وات التي 
تقاتل ه��ؤالء اإلرهابيين في الميدان. يوم 1 
حزيران يونيو أصدرتُ توجيهاتي بإيفاد عدة 
مئات من العسكريين األميركيين إلى العراق 
لتقييم كيف يمكننا دعم قوات األمن العراقية 
عل��ى أفضل وج��ه. واآلن، بعد أن اس��تكملت 
هذه الفرق مهمتها وش��كل الع��راق حكومة، 
س��نقوم بإرس��ال 475 عس��كريًا آخرين إلى 
العراق. وكما ذكرت آنفا، هؤالء العس��كريون 
األميركيون لن يش��اركوا في أية مهام قتالية 
ولن نس��تدرج لحرب برية أخ��رى في العراق. 
لكن ثمة حاجة لهؤالء العس��كريين لمساندة 
مج��االت  ف��ي  والكردي��ة  العراقي��ة  الق��وات 
التدري��ب والتخاب��ر والعتاد. كما أننا س��ندعم 
الح��رس  وح��دات  لتش��كيل  الع��راق  جه��ود 
الوطن��ي لمس��اعدة المناط��ق الس��نية على 

تأمين تحريرها من سيطرة داعش.
وعب��ر الح��دود، ف��ي س��وريا، رفعن��ا من 
مس��اعداتنا العس��كرية للمعارضة السورية. 
وه��ذه الليل��ة فإنني أهي��ب بالكونغرس مرة 
ثاني��ة كي يمنحن��ا تفويضًا وم��وارد إضافية 
لتدريب ه��ؤالء المقاتلين وتزويدهم بالعتاد. 
وف��ي القتال ض��د داعش ال يس��عنا أن نعوّل 
على نظام كنظام األس��د الذي يرهب ش��عبه 
نفس��ه؛ نظام ل��ن يس��تعيد بتاتًا الش��رعية 
الت��ي فقده��ا. وعوضً��ا ع��ن ذل��ك، علينا أن 
نقوي المعارضة باعتبارها أفضل من يشكل 
الت��وازن المتكاف��ئ مقاب��ل متطرفي��ن مثل 
داعش وفي الوقت ذاته الس��عي للتوصل إلى 
حل سياس��ي بهدف إنهاء األزمة السورية إلى 

األبد.
ثالًث��ا، س��نواصل االعتماد عل��ى قدراتنا 
الهائل��ة لمكافح��ة اإلره��اب منعً��ا لهجم��ات 
داع��ش. وبالعم��ل مع ش��ركائنا س��نضاعف 
جهودن��ا لمن��ع مص��ادر تمويل��ه؛ وتحس��ين 
والتصدي  دفاعاتن��ا؛  االس��تخبارات؛ وتعزي��ز 
لعقيدتها المشوهة؛ وضبط تدفق المقاتلين 
األجانب إلى الش��رق األوس��ط ومن��ه. وخال 
أس��بوعين س��أتولى رئاس��ة اجتماع لمجلس 
األمن الدولي لحش��د المجتمع الدولي بدرجة 

أكبر بشأن هذه المهمة.
مس��اعدات  توفي��ر  س��نواصل  رابعً��ا، 
إنس��انية للمدنيي��ن األبرياء الذين ش��ردتهم 
هذه المنظمة اإلرهابية. ومن هؤالء األبرياء 
مس��لمون س��نّة وش��يعة يواجه��ون خط��رًا 
شديدًا، إضافة إلى عشرات آالف المسيحيين 
وغيرهم من أبن��اء األقليات الدينية. ونحن ال 
يس��عنا أن نسمح لهذه الطوائف أن تطرد من 

مواطنها العريقة.

الواليات املتحدة ونظرية امل�سلحة 
الوالي��ات  أن  إل��ى  اإلش��ارة  م��ن  ب��د  ال 
المتحدة, المجتمع والدولة, عندما نمت وزادت 
وتراكم��ت, أصبح عليها أن تخ��رج من عزلتها 
وأن تتوس��ع بالمصالح والنف��وذ إمبراطوريًا, 
وتلك طبائع األش��ياء بعد قوة األش��ياء, لكنه 
كان الفت��ًا أن أمري��كا ش��اركت ف��ي الحربين 
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العالميتي��ن األولى والثانية بغير نظرية أمن, 
وكانت تلك أول امبراطورية في التاريخ لديها 
نظري��ة مصالح وليس نظري��ة أمن, ذلك أنه 

في غياب التهديد ال يوجد مطلب أمن .
وعلى س��بيل المث��ال فإنه خ��ال حربين 
عالميتي��ن, لم تكن الوالي��ات المتحدة في أي 
وق��ت معرض��ة للغ��زو, وال كان��ت مدينة من 
مدنه��ا مكش��وفة أمام طي��ران مغي��ر, ففي 
أوروب��ا مثًا ضرب��ت كل العواصم, بل واحتل 
معظمها, باريس, روما, أثينا، فيينا, وارس��و, 
ب��راغ, برلي��ن, وفوقه��ا نصف موس��كو على 
األق��ل, ونف��س الش��يء عواصم آس��يا, وفي 

مقدمتها طوكيو وبكين وسنغافورة.
لك��ن نيوي��ورك وواش��نطن ظلت��ا طوال 
س��نوات الحرب تمارس��ان حياتهم��ا العادية , 
وال يش��ملهما خط��ر أو مظن��ة خط��ر, ويلفت 
النظ��ر أكث��ر ف��ي غلب��ة "نظري��ة المصلحة" 
وغياب "نظري��ة األمن" أن الوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة اتخ��ذت قرارها بدخ��ول الحربين 
العالميتي��ن بن��اًء على حس��ابات هادئة باردة 
تج��ري تقديراتها م��ن بعيد, وتدق��ق وتختار 
لحظتها المناسبة, وحين تكون الضرائب أقل 
والفوائد أكث��ر, ففي الح��رب العالمية األولى 
ظل��ت الوالي��ات المتحدة تتابع م��ا يجري على 
المس��رح األوروبي, ث��م قررت الدخ��ول عام 

1917, وكانت نهاية الحرب عام 1918.
وفي الحرب العالمية الثانية ظلت الواليات 
المتح��دة تنتظر حتى بعثر هتلر جيوش��ه في 
القارة األوروبية وش��مال إفريقي��ا، وأكثر من 
ذل��ك تورط ف��ي بحر الثل��ج الروس��ي بغزوه 
لاتحاد الس��وفيتي عام 1941, وبعد خمس��ة 
ش��هور وعلى اس��تحياء، بعد الغ��ارة اليابانية 
على ميناء "بيرل هاربر" دخلت أمريكا الحرب 
العالمي��ة الثانية، في الوقت ال��ذي كانت فيه 

هزيمة جيوش المحور شبه محققة .
وكان دخ��ول الواليات المتح��دة إلى حرب 
إرث اإلمبراطوري��ات القديم��ة تطبيق��ًا رائعًا 
الس��تراتيجية كان يمارسها القرصان الشهير 
الكابتن "مورجان" في القرن الس��ابع عش��ر، 
والذي كان يرى أن القرصان العظيم هو الذي 
يهاجم القراصنة الصغار العائدين بغنائمهم 
من مهاجمة الس��فن المتناثرة ف��ي البحار, أو 
العائدين م��ن الغارات على الموانئ المصدرة 
للذه��ب في البح��ر الكاريب��ي, كان رأيه ترك 
القراصن��ة الصغ��ار يقوم��ون بالعم��ل القذر 
ثم االس��تفراد بهم وهم محمل��ون بالغنائم, 
وكذل��ك فعل��ت الوالي��ات المتح��دة، فهي لم 
تذهب لتستولي على المستعمرات واحدة بعد 

واحدة, وإنما انتظرت لترث اإلمبراطوريات .
وك��ون الواليات المتح��دة ال تملك نظرية 
أم��ن قومي بالمعنى الحقيق��ي, لغياب تهديد 
يم��س الوط��ن ح��دودًا وعمقًا, كما هو ش��أن 
أوط��ان العال��م ودول��ه, وإذا كان��ت للوالي��ات 
المتح��دة نظري��ة مصالح قومي��ة فقط, فإن 
ه��ذه مقدم��ة تترت��ب عليه��ا نتيجة ش��ديدة 
األهمي��ة بعي��دة األث��ر, وهي غي��اب الوطنية 
بالمعن��ى المتع��ارف علي��ه في أوط��ان أخرى 
وتواري��خ مختلفة, ذل��ك أن حيوي��ة الوطنية 
في بلد من البلدان هي نتيجة لتهديد مباش��ر 
يم��س هويت��ه أو أرض��ه أو اس��تقاله, أي أن 
التهدي��د أو احتمال التهديد هو الذي يخلق رد 
الفعل والمقاومة, أما إذا كانت المشكلة طلب 
المصلحة, وليس رد التهدي��د, فإن المصلحة 
له��ا دوافع وحوافز ومحركات من نوع مختلف، 
ال يع��رف الصم��ود إل��ى النف��س األخي��ر, وال 

االستعداد للتضحية.
واس��تنادًا لما س��بق تميل االس��تراتيجية 
األمريكية إلى الش��عور بالطمأنينة, والرغبة 

في متابع��ة صراعات اآلخرين أو حتى إدارتها 
م��ن بع��د, والدخ��ول ف��ي المع��ارك عندم��ا 
تمي��ل الموازين إل��ى الرجح��ان, ويفوت وقت 
التضحي��ات الكب��رى, ويحي��ن وق��ت تقس��يم 
الغنائ��م الكبيرة، التردد ف��ي مواجهة الموت, 
ألن الدف��اع ع��ن المصالح, خاف��ًا للدفاع عن 
األوطان, ال يعرف الصمود والتضحية والقبول 
بالش��هادة , ألن��ه إذا كان��ت المس��ألة مصالح 
فالكل يريد أن يعيش حتى تتحقق المصالح، 
ولعل هذا يفس��ر عقدة فيتن��ام حتى اآلن، إذ 
لم يتج��اوز أوباما عق��دة العراق حت��ى اليوم 
أيضا، وهو الذي أتى للحكم تحت شعار سحب 
الجي��وش األمريكية من المنطقة, وهو اليوم 
يجد نفس��ه مجبرًا على العودة إلى المنطقة, 
فهو ال يملك خيارًا آخر. الرعب يجتاح مشيخات 
الخليج، وأمري��كا مضطرة للع��ودة للمنطقة 
تحت ش��عار نظري��ة المصلحة, واس��تعادة ما 

خسرته مؤخرًا في منابع النفط.

االإعالم االأمريكي واحلرب 
انتج��ت هوليود ع��ام 1997 فيلمًا عنوانه 
"ذي��ل الكلب" م��ن بطول��ة روب��رت دي نيرو 
وداس��تن هوفم��ان، وه��و مأخوذ ع��ن رواية 
تتح��دث ع��ن كيفي��ة اخت��اق ح��رب وهمية 
واالس��تخبارات،  اإلع��ام  فيه��ا  يش��ترك 
ويصنع��ون منه��ا بطولة للرئي��س األميركي 
ال��ذي كان��ت س��تنتهي واليته األول��ى آنذاك، 

بحيث يتم إعادة انتخابه.
يق��دم الفيل��م رؤي��ة  في غاي��ة األهمية 
والدقة عن صنّاع القرار السياسي األمريكي, 
ويش��رح أن قرار الحرب والس��لم في الواليات 
المتحدة األمريكية قد يرتبط بنزوة شخصية 
الحس��ابات  تتع��دى  ال  لدواف��ع  أو  للرئي��س، 
بتكري��س  تتعل��ق  ألس��باب  أو  االنتخابي��ة.. 
الهيمن��ة واس��تعراض العض��ات السياس��ية 

والعسكرية عالميًا، ليس إال.
وف��ي أحد حوارات الفيلم يقول س��كرتير 
الرئيس ع��ن الحرب: "إنه��ا ترتيب وتخطيط 
وتنظي��م.. ال ح��رب حقيقية.. فق��ط مظاهر 
عس��كرية ولعب على الناخ��ب األمريكي حتى 
ل��و دفعت الش��عوب الفقي��رة الثم��ن باهظًا. 
س��يعرف الشعب األمريكي.. أننا نخترع حربًا؟ 
وماذا عرفوا عن حرب الخليج؟ قنبلة س��قطت 
من مدخنة وفجرت بناء بأكمله.. )م�شيرًا إلى 
الح��رب كما وصل��ت إلى المواط��ن األمريكي 
آنذاك(. لقد كانت عبارة عن تصوير مش��اهد 
س��ينمائية ف��ي والي��ة فرجيني��ا، أم��ا الحرب 
الحقيقية، بكل خسائرها البشرية والمعنوية 
ألمي��ركا وللش��عوب األخرى، ف��ا يعرف عنها 

ذاك المواطن شيئًا".

قب��ل حربه��ا عل��ى أفغانس��تان ب��دأت في 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة حكاي��ة جرثومة 
"اإلنتراك��س" والح��رب البيولوجية التي تش��ن 
عل��ى الش��عب األمريك��ي داخل وطن��ه, وكانت 
المبالغات اإلعامية في ه��ذه الحكاية متجاوزة 
للواقع وحتى الخيال, وش��اع أن ذلك هو التمهيد 
لن��زول ق��وات أمريكي��ة برية عل��ى األرض في 
أفغانس��تان, يس��قط فيه��ا ضحايا وتع��ود فيها 
جثثهم إلى وطنهم في حقائب الباستيك, وذلك 
هو الموق��ف الذي يكره��ه الش��عب األمريكي, 
ويخش��اه كل رئيس أمريكي, لك��ن إذا تبدى أن 
أمريكا نفسها أصبحت معرضة لحرب بيولوجية 
داخ��ل أرضه��ا, إذن فإن المواجه��ة على األرض 

بمثابة قدر مفروض ال مهرب منه أو مفر .
لك��ن الش��ائع راح يتحول إل��ى اتهام بأن 
حكاي��ات الح��رب البيولوجي��ة ج��اءت لتعطي 
للقي��ادة السياس��ية األمريكي��ة خيار توس��يع 

أهداف الحرب, وفي مقدمتها ضرب العراق.
الي��وم وعش��ية الحمل��ة األمريكي��ة على 
داعش، بث التنظيم عبر المواقع اإللكترونية، 
عنصرًا من التنظيم يذبح الصحفي األمريكي 
"جيم��س فولي"، ال��ذي انقطع��ت أخباره في 
تش��رين الثاني ع��ام  2012 بع��د ذهابه إلى 
سوريا في تغطية إخبارية للحرب الدائرة فيها 

لصالح مؤسسة "غلوبال بوست".
وق��د أعلنت قناة "إي بي س��ي" األميركية 
أن أس��رة الصحف��ي "جيم��س فول��ي"، الذي 
أعدم��ه تنظيم "الدولة اإلس��امية"، صرّحت 
بأن مس��ؤولين في اإلدارة األمريكية هددوها 
بأنها قد تتع��رض لاتهام بدعم اإلرهاب في 
ح��ال دف��ع فدية إل��ى خاطفي ابنه��ا من أجل 

إنقاذه.
ول��م يص��در عن البي��ت األبي��ض تعليق 
مباش��ر على اتهامات أس��رة "فولي" , وحسب 
خبر قناة "إي بي س��ي"، فإن والدة الصحفي، 
"دي��ان فول��ي"، قالت إن مس��ؤواًل عس��كريًّا 
ف��ي مجلس األم��ن القوم��ي األميركي، حذر 
األسرة عدة مرات بأنها قد تتعرض للماحقة 
القضائي��ة في حال دفع فدي��ة، في حين ذكر 
"مايكل" أخو "جيمس"، أن مسؤواًل من وزارة 

الخارجية وجه إليه تهديدًا مشابهًا.
وانتق��دت "دي��ان" اإلدارة األميركية لعدم 
إبدائها االهتمام باألس��رة، مضيفًة أنها كانت 
تضطر إلى "التوس��ل" للمس��ؤولين من أجل 
الحص��ول على معلوم��ات عن ابنه��ا, وذكرت 
قناة "إي بي س��ي" أن متحدًثا باس��م مجلس 
األم��ن القوم��ي، صرح بأن��ه تم إباغ أس��رة 
"فولي" بش��أن القوانين األميركية التي تمنع 
تموي��ل اإلره��اب، إال أنه نفى توجيه رس��الة 
إلى األسرة بأنها قد تتعرض لاتهام في حال 

دفعها الفدية.
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حتالف مع داع�ض اأم �سدها؟ )1(

  خالد كنفاني

ف��ي غضون أقل من ش��هرين دخلت داعش 
بالحدي��د والن��ار واجتاحت مناطق شاس��عة في 
س��وريا والعراق، وكأنها فيضان من الدم القادم 
من الامكان، وبدأت بإثارة الرعب والتنكيل بكل 
م��ن يعترض طريقها، مع الب��دء بفرض أنظمة 
إدارية وتعليمية واقتصادية في طمأنينة كاملة.

وفج��أة ب��دأ الحش��د العالم��ي ض��د داعش، 
وبدأ العم س��ام بالعويل والصراخ وتحركت كل 
الوس��ائل اإلعامية لدعم ه��ذا التوجه، العربية 
قب��ل األمريكية، للتهويل مم��ا يحدث وكل على 
طريقت��ه، ففي حين تتجن��ب »العربية« الحديث 
ع��ن قوانين داع��ش اإلس��امية تجنب��ًا إلحراج 
مموله��ا الس��عودي، ال تفتأ القن��وات األمريكية 
مثًا ترداد جرائ��م داعش فيما يتعلق باغتصاب 
النس��اء وإلغ��اء الكثي��ر م��ن مناه��ج التعلي��م، 
وحظ��ر الكثير م��ن المظاه��ر االجتماعية وقتل 
المس��يحيين وتهجيرهم واالعت��داء على األكراد 

وغير ذلك.
بدأ ج��ون كي��ري جولته بين ش��يوخ النفط 
أواًل لضم��ان التمويل وهو ما كان مهمة س��هلة 
ج��دًا أمام م��ن اعتادوا الس��مع والطاعة للس��يد 
األمريك��ي ودف��ع الغال��ي والرخي��ص إلرضائه، 
وبناء عليه قامت دولة قطر مثًا بترحيل قيادات 
اإلخوان المس��لمين الذين اعتقدوا أنها س��تكون 
حليفه��م لألب��د، وبدأ س��عار مكافح��ة اإلرهاب 
من جديد، ولكن من أس��تراليا ه��ذه المرة، التي 
أعلنت القبض على مئات األشخاص في سيدني 
وبريس��بان بتهم التحريض على االنضمام إلى 
داع��ش وتنفيذ عملي��ات إرهابية في أس��تراليا. 
ال ص��وت يعل��و فوق ص��وت العم س��ام، وهكذا 
بدا أن إيران الت��ي عارضت هذا التحالف تحضّر 
الس��تراتيجية جدي��دة ف��ي المنطق��ة رغ��م أن 
الميليش��يات الش��يعية المدعومة منها هي التي 
ادعت تحرير مدينة أمالي الكردية من س��يطرة 

داعش.
المحض��ة،  بالصدف��ة  داع��ش  ل��م تظه��ر 
وبقط��ع النظ��ر عم��ن يدعمه��ا ويموله��ا ولكن 
حاضنتها االجتماعي��ة والفكرية تطورت وكبرت 
مع االس��تقطاب الطائف��ي الرهيب ف��ي العراق 
واس��تفراد  الزرق��اوي  مقت��ل  بع��د  وخصوص��ًا 
الميليش��يات الش��يعية باالقتص��اص من العرب 
الس��نة وتنفيذ الكثي��ر من الجرائم تحت س��مع 
وبص��ر الحكوم��ة العراقي��ة التي كانت تس��هّل 
مهمات الميليش��يات ناهيك عن ال��دور اإليراني 

في ذلك.
ورغ��م أن كات��ب ه��ذه الس��طور ه��و أبعد 
م��ا يك��ون ع��ن الطائفي��ة والمذهبي��ة، إال أنن��ا 
يج��ب أن نحلل األم��ور من زواياه��ا االجتماعية 
إل��ى  نص��ل  حت��ى  الصحيح��ة  والديمغرافي��ة 
االس��تنتاجات الت��ي تمّكنن��ا من فه��م الظواهر 
ي��وم  الت��ي تفاجئن��ا كل  السياس��ية واألمني��ة 
بجدي��د. وس��نلقي فيم��ا يل��ي نظرة عل��ى أبرز 
هذه الميليش��يات العراقي��ة وأدوارها في تأجيج 
العن��ف  والتحري��ض عل��ى  الس��نّية  المش��اعر 

المضاد.
تختل��ف الرواي��ات عل��ى ع��دد الميليش��يات 
الطائفية في العراق والمنتمية للش��يعة. يرتفع 
العدد عن��د البعض إلى أكثر م��ن 30 مجموعة، 
وق��د ين��زل إل��ى م��ا دون ذل��ك بكثي��ر. لك��ن 
المجموع��ات المتفق عليها الت��ي ال يختلف على 

قوته��ا هي أربعة، »عصائ��ب أهل الحق، وفيلق 
ب��در الذي أصبح منظمة ب��در، وكتائب حزب اهلل 
وكتائ��ب أب��و الفضل العباس« ال��ذي نقل كثيرا 
من نش��اطه إلى س��وريا بحجة حماية المقامات 
المقدس��ة. وك��ي ال يط��ول المق��ال س��نقصر 
حديثن��ا على العصائب والفليق كعينة فقط عن 
»الدواع��ش الش��يعية« التي س��اهمت في إنتاج 

»داعش« السنية.

ع�سائب اأهل احلق
من أغرب األمور أن عصائب أهل الحق التي 
كانت فيما مضى تستهدف األمريكيين، تصطف 
اآلن إل��ى جانبه��م ف��ي الحرب عل��ى »داعش«. 
لق��د تلق��ت العصائب دعم��ا إيرانيا ط��وال عقد 
م��ن الزم��ان، خاصة خال س��نوات حك��م نوري 
المالك��ي الذي تبن��ى العصائ��ب ودعمها وأطلق 
يدها، حتى أصبحت الميليشيا األكثر عدة وعددا. 
وقد استهدفت المناطق السنية والناشطين، كما 
يق��ول تقرير مفصل صدر ع��ن »منظمة رقابة 
حقوق اإلنس��ان )هيومن رايتس ووتش(. يقول 
التقرير إن المنظمة وثقت مقتل 61 سنيا بين 1 
حزيران/يونيو و 9 تموز/يوليو 2014. كما قتلت 
العصائ��ب 48 س��نيا خ��ال ش��هري آذار/مارس 
و ونيس��ان /أبري��ل في ق��رى قريبة م��ن بغداد 
تدعى »حزام بغداد«. ويؤكد التقرير أن حكومة 
المالك��ي التي رع��ت العصائب اس��تخدمتها كي 
تغس��ل يديها من المذابح الصغي��رة التي كانت 
تش��نها تحت مب��رر أن هذه أعمال ميليش��يات ال 
دخ��ل للحكومة فيها. وق��د اقتبس التقرير كام 
مس��ؤول حكومي يق��ول »إن العصائ��ب تتلقى 
أوامرها من قائدها قيس الخزعلي، الذي انشق 
عن جيش المه��دي بقيادة مقتدى الصدر عندما 
اش��تبك الجيش مع الق��وات األمريكية في الحلة 
عام 2004. وأنشأ الخزعلي العصائب عام 2006 
واس��تقلت تمام��ا عن جي��ش المه��دي حتى بعد 

المصالحة بين الصدر والخزعلي عام 2005.
بالرعون��ة  المجموع��ة  عملي��ات  تتس��م 
والدموي��ة وش��به العلني��ة، خاص��ة ف��ي بغ��داد 
وديال��ى. ويوث��ق التقريرعملي��ات ج��رت خ��ال 
شهري 6 و 7 حيث قامت مجموعات من العصائب 

بلب��اس مدني بدخ��ول أحياء منه��ا، الزعفرانية 
والبياع والغزالية واقتادوا شبابا جميعم من أهل 
الس��نة ووجدت جثثه��م ملقاة بعد عدة س��اعات 
وق��د أعدموا جميع��ا بطلقات في ال��رأس. وفي 
يوني��و دخ��ل اثنان إلى مقهى ش��عبي مش��هور 
في حي الش��عب بلباس مدن��ي وأعدما صاحبي 
المقهى السنيين أمام زبائن المقهى وعلى بعد 
عش��رة أمتار من حاجز عس��كري. وفي 7 تموز/

يوليو وجدت 53 جثة ش��مال مدينة الحلة لرجال 
مقيدي األيدي تم إعدامهم جماعيا بطلقات في 
مؤخرة الرأس. وإلى جانب الجثث وجدت رس��الة 

من العصائب تتبنى المسؤولية. 
كما تق��وم العصائب باالعتق��االت والخطف 
والقتل والتعذيب بدون أدنى اعتبار ألي نوع من 

المساءلة. 
وبعد اس��تفحال خطر »داعش« وتمدده في 
الع��راق وانهيار الجي��ش العراقي في 10 يونيو، 
ق��ام المالك��ي بدمج الميليش��يات تحت مس��مى 
»أبن��اء الع��راق«، به��دف الزحف عل��ى المناطق 
التي تس��يطر عليها »داعش« السترجاعها. وقد 
اس��تفحلت ق��وة العصائب بع��د انهي��ار الجيش 
وأصبح��وا في موقع يعطي أوام��ر لقوات األمن، 
حيث منحهم المالكي صاحيات قانونية ال حدود 
له��ا وأطلق أيديه��م ليفعلوا ما يش��اؤون. يقول 
طبي��ب م��ن وزارة الصح��ة: »تح��اول العصائب 
أن تم��ارس التطهي��ر العرق��ي ض��د الس��نة في 
مناطق ح��زام بغداد، ونس��مع كل يوم عن قتل 
مدنيين في قرى الحزام مثل المدائن واللطيفية 
واليوس��فية وأبو غريب«. ويق��ول التقرير: »في 
30 يونيو الماضي وصلت ثاجة الموتى 23 جثة 
لرجال من السنة من المقدادية، يبدو أنهم شيوخ 
قبائل أعدموا في الوقت نفسه وخال اجتماع«، 
كما قال طبيب لمنظمة هيومن رايتس ووتش. 
ويس��تمر التقرير في رواية تفاصيل اس��تهداف 
الرجال من الس��نة وقتلهم وتعذيبهم ومصادرة 
ممتلكاته��م وطرده��م من األحياء المش��تركة. 
ونقلت  صحيفة الق��دس العربي )2014/8/17( 
عن ش��هود عي��ان أن العصائب أعدم��ت ميدانيا 
27 شخصا من س��كان بهرز في محافظة ديالى 
مؤخ��را، م��ن بينهم نس��اء. وق��د أعل��ن الحراك 
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الش��عبي في ديال��ى أن »حرب��ا طائفية تقودها 
ميليشيات وأحزاب طائفية تجول وتصول بحرية 
في ديال��ى، وهناك قيادات أمني��ة طائفية توفر 
الغط��اء لتحرك الميليش��يات التي ترتكب جرائم 

ضد المدنيين«.
وال يش��ك أح��د أن الميليش��يات تل��ك تابعة 
للعصائ��ب، فهي تتعدى الحواجز بدون مس��اءلة 
وتس��وق س��يارات بدون لوحات وتحمل س��احا 
متشابها وتقتل بدم بارد. فما الفرق بين هؤالء 
و«داعش«؟ أال يمثلون الوجه اآلخر القبيح للحقد 

الطائفي والتعصب واإلرهاب؟

فيلق بدر/ منظمة بدر الحقا
تش��كل الفيلق عام 1982 في إيران، كجناح 
عس��كري للمجلس األعلى للثورة اإلس��امية في 
الع��راق. وض��م الفيل��ق آالف العراقيي��ن الذي��ن 
هرب��وا من العراق ولج��أوا إلى إي��ران أثناء حكم 
الرئيس الس��ابق صدام حس��ين. وم��ا إن احتلت 
الوالي��ات المتح��دة الع��راق ع��ام 2003 حتى عاد 
الفيلق إلى العراق واس��تغل حل الجيش العراقي 
عل��ى يد الحاكم األمريكي بول بريمر، لتس��يطر 
ميليش��يات الفيلق على أجزاء واسعة من العراق، 
خاص��ة المناط��ق ذات الغالبية الش��يعية. انضم 
الفيلق باسم منظمة بدر إلى قوات األمن ووزارة 
الداخلية والجيش الذي بدأ تأسيسه من جديد، ذي 
الل��ون الطائفي الواضح. وقد ركزت قيادة الفيلق 
على الس��يطرة على وزارة الداخلية وأصبح بيان 

جبر أحد قادة الفيلق وزيرا للداخلية العراقية.
ف��ي عام 2006 أك��د تقرير األم��م المتحدة 
لحق��وق اإلنس��ان، أن مئ��ات العراقيي��ن عذب��وا 
وقتل��وا ف��ي وزارة الداخلية التي يس��طر عليها 
المجلس األعلى، كما نقلت جريدة »اإلندبندت« 
البريطاني��ة ع��ن جون بي��س الذي أع��د تقرير 
األم��م المتح��دة ح��ول الص��راع الطائف��ي ف��ي 
العراق. ويق��ول التقرير إن وزارة الداخلية كانت 
تسيطر على نحو 10000 بين شرطة ومخابرات 
وأجهزة أمنية وش��كلت كتائب عدي��دة لمواجهة 
الهجمات التي كانت تشنها »القاعدة«، مثل لواء 
النمر ولواء العقرب ولواء الذئب وقوات المغاوير 

التي أنشأها الجيش األمريكي.
وتتح��رك عناص��ر فيلق ب��در بأزي��اء خاكي 
مموه��ة ويس��وقون س��يارات بي��ك آب حاملين 
اس��لحتهم، وكلما مروا في حي من أحياء السنة 
ينش��رون الرعب، وغالبا ما تجد من يعتقلونهم 
مقتولي��ن بعد أيام وعامات التعذيب بادية على 
أجسامهم. لقد ش��كل الفيلق كتائب الموت عام 
2006 وكانت عامات التعذيب واإلعدام بطلقات 
في ال��رأس على ثاثة أرباع القتلى كما جاء في 

تقرير جون بيس.
وكان محم��د باق��ر الحكيم ال��ذي اغتيل في 
مق��ام اإلمام عل��ي )رضي اهلل عن��ه( في النجف 
ي��وم 29 آب/أغس��طس 2003 ق��د ح��ل الفيلق 
وحوله إلى منظمة مدنية، مؤكدا أن دور الفيلق 
انتهى بعد س��قوط نظام صدام حس��ين. إال أن 
تقاري��ر حق��وق اإلنس��ان تؤك��د قي��ام الفيلق /

اغتي��ال واس��عة  المنظم��ة ال ف��رق، بعملي��ات 
ض��د الق��ادة العلمانيي��ن وأعض��اء ح��زب البعث 
الس��ابقين. وقد ع��ادت أخبار الفيل��ق أخيرا إلى 
الواجهة، حيث أفاد مراسل وكالة األناضول، بأن 
اش��تباكا وقع في قرية البشير قرب كركوك بين 
100 من مس��لحي فيلق بدر وتنظيم »داعش« 
قت��ل عل��ى أثره ع��دد غير معروف بس��بب تعذر 

الوصول إلى قرية البشير. 
في الجزء القادم س��نتعمق أكثر في مسألة 
التحالف ضد داعش والدور الذي تنوي الحكومات 
العربية لعبه في المرحلة القادمة والتي ال تبدو 
مرحلة مبش��رة ب��كل األحوال وكذل��ك المواقف 
الروسية واإليرانية والتركية من مسألة التحالف.

ق�سة ق�سرية

قهر الرجال
لبابة الهواري

ما إن اس��تقر بمكانه ف��ي المكرو حتى تفقد هويته للم��رة الثالثة منذ خروجه من 
المنزل، هو ليس مهووسًا بهويته، وليس مصابًا بداء النسيان، لكن هويته أحد أسباب 

بقائه على قيد الحياة في بلده. 
يع��رف جيدًا أنه س��يقطع عدة حواجز قب��ل وصوله للمكان المقصود، وأول س��ؤال 
سيلقاه هو أين الهوية متبعًا بكم ال بأس به من الشتائم بحسب العسكري الذي يتفقد 

الهويات.. 
محاواًل كسر الملل واالنتظار أخرج هاتفه الذكي وأخذ يتفقد حسابه 

كان علي��ه أن يتأكد من إغاقه لحس��ابه المعارض وال��ذي يكتب فيه بنفس ثوري 
صادق، ويفتح حس��ابه الموالي الذي أبعده عن كل السياس��ة ليكون نوعًا من التمويه 

في حال تم اعتقاله على أحد الحواجز، كما كان يتوقع بكل وقت.

قلب بعض منش��ورات األصدقاء، بعض الصفحات الموالية، منش��ورات تتحدث عن 
سيادته.. 

أخرى عن بطوالت حماة الديار 
ثالثة عن أسماء راعية األيتام 

كان يضع اليكا دون أن يدقق فيما يقرأ، كثير من القرف واالشمئزاز اعتلى وجهه. 
فتح نافذة لمنشور جديد على صفحته وكتب: "في الشام يصطف الياسمين لتحية 
األطف��ال، كل الجم��ال بين حارات الوطن، ال ش��يء يحدث في المدين��ة، كل التفاصيل 

القديمة متجددة، هنا الحياة". 
ضغط على أيقونة النشر ونظر للنافذة، كان الميكرو يبطئ من سرعته قليًا قليًا 

فقد أصبحوا على مقربة من الحاجز 
بعض التململ بدا على الرجال الجالسين أمامه، فيما عا صوت طفل في الخلف. 

أعاد هاتفه لجيبه، وأخرج محفظته استعدادًا. 
توقف المكرو، اقترب أحد العساكر من السائق فيما فتح آخر الباب 

صرخ السائق بالجميع: "طلعوا الهوايا شباب" 
ضحك العس��كري وهو ينظر بالجالس��ين ويقول: "وين الرجال، مافي رجال لشوف 

الهوايا" 
كان محمد يفتح محفظته ويس��تخرج هويته متجاهًا اإلهانة التي سمعها، متذكرًا 
أن كثيرًا من األش��ياء التي يجب عليه فعلها غير الرد على عسكري قد يدفع حياته ثمنًا 

له. 
صرخ به العسكري "واله.. ال تكون مفكر حالك رجّال" 

صمت محمد، وتوقف عن الحركة فيما كانت أصابعه تضغط على هويته 
نادى العسكري زميله وهو يضحك ساخرًا " تعال شوف.. آل في رجال هون " 

اقترب العسكري اآلخر من الباب حيث يقف زميله
هذا الولد؟ )يسأل العسكري الثاني بسخرية وهو يضحك(  -

يجيبه األول: لك أي.. آل طالع هويته   -
محمد يحاول تجاهل ما يس��مع، يمنع نفس��ه من االستجابة الس��تفزازهم، يحاول 
تذك��ر وجوه أطفال الميتم الذين ينتظرونه، وجه أمه التي كواها غياب أخيه، أصدقاءه 
الذي��ن كان��وا يعلم��ون بعضهم ط��رق المحافظة على الهدوء، س��حب ش��هيقًا عميقًا، 

وأطلقه ببطء شديد
أعاده من شروده صوت العسكري:"ما سمعت واله "

محمد: عفوًا يا سيدي ما سمعت 
العسكري: ولد وأطرش كمان 

قهقه االثنان وبقي الترقب باديًا على كل من في المكرو 
ضب هويتك ضب، ما بنشوف هوايا والد 

واختلط صوت ضحك العسكريين بصوت إغاق باب المكرو
انطلق السائق حذرًا، وتنهيدات االرتياح بدت على الوجوه.. 

وحده لم يكن يشعر بما حوله، كانت نظراته تمتد لألفق 
لم يكن يرى أو يسمع شيئًا مما يدور حوله 

فتح هاتفه وعدل على المنشور السابق "هنا الحياة.. لكنه قهر الرجال يا أبي" 
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

93  /  1  /  5
جاءت زيارة محمود ب��ن عبدو عامر من 
قري��ة شمس��ين التابعة لحم��ص. مهندس 
نفط وخريج باكو. قال له أخوه على لس��ان 
ضاب��ط أم��ن يعمل ف��ي فرع فلس��طين أن 
القوائم جاهزة وبحاجة للتوقيع. البرد يزداد 

رغم التدفئة المركزية. 
الس��اعة الثالثة اآلن وأخب��ار لندن تؤكد 
عل��ى تأجيل س��فر وف��ود كل من س��ورية 
واألردن وفلس��طين ولبن��ان إل��ى محادثات 
نيويورك مع إس��رائيل احتجاجًا على العنف 
الصهيون��ي، وعمليات الترحي��ل بحق عرب 

الضفة والقطاع. 
به��ذه المناس��بة كان ق��د ص��رح اللواء 
الوف��د  رئي��س  المج��ذوب  ط��ه  المص��ري 
العس��كري ف��ي مباحثات فك االش��تباك مع 
اإلس��رائيليين ح��ول خصائ��ص المفاوض 
اإلس��رائيلي ال��ذي يلج��أ إل��ى التدقيق في 
وكس��ب  والتس��ويق  الخاص��ة،  الحس��ابات 
الوقت، مع رفض المبادئ والقواعد الدولية 
أو االلت��زام به��ا. ورأى الل��واء المجذوب منذ 
آب الماض��ي أن األط��راف العربية س��تواجه 
صعوب��ات بالغ��ة خ��ال التف��اوض وعليها 
التحل��ي بالصب��ر والق��درة عل��ى التحم��ل 
والتصدي لألالعيب واجتناب التصادم معهم 
ألنهم يريدون إيص��ال المفاوضات للطريق 

المسدود. 
أعدت ق��راءة مقال هام في مجلة الناقد 
ع��دد تم��وز 1989 عنوان��ه » كي��ف تفس��د 
الث��ورات » لفاض��ل العزاوي. يدي��ن المقال 
األيديولوجي��ا إن كانت ماركس��ية أو قومية 
أو ديني��ه، كونه��ا تؤم��م اإلنس��ان والفك��ر 
لصال��ح التعص��ب، وهو مق��ال الهب موجه 
ضد ه��ذه الديكتاتوري��ات الجاهلة والوقحة 
الت��ي تنه��ض في الوط��ن العرب��ي والدول 
اإلس��امية، باس��م الحق وباسم اهلل، وهي 
تم��ارس كل ش��ائن موجه ض��د الحق وضد 

اهلل. 
ه��ذه  مث��ل  الس��جين  يق��رأ  وعندم��ا 
اآلراء، يش��عر أن هن��اك م��ن يتعاضد معه، 
ومن يُسَ��خّر قلم��ه وقلبه ض��د الجادين 
والجاوزة، فيشعر بقيمة المستقبل، وقيمة 
الح��رف وقيمة الكلم��ة بعيدًا ع��ن االرتهان 

والتبعية. 
93  /  1  /  6

كافة مظاهر إخاء الس��بيل قد توقفت، 
على األق��ل خال الش��هرين القادمين. لقد 
ع��اد ش��اويش الجن��اح م��ن لقاء م��ع مدير 
الس��جن الذي قال له بأس��ف: كنت أعتقد أن 
اإلفراج س��يكون كام��ًا وقبل نهاي��ة العام 
المنصرم.. م��ا الذي حدث ال أدري؟.. وعد أن 
تأت��ي المياه بالحنفيات ولي��س بالخراطيم، 
كم��ا وافق على فتح باب في الجدار الفاصل 
بينن��ا وبين الجناح الخلف��ي، كما وافق على 

التزاور مع األجنحة األخرى، كل ش��هر يزور 
خمس��ة أش��خاص، وأنه وافق عل��ى الزيارة 
ف��ي الغرفة لخمس��ة أف��راد كل ش��هر. كما 
شدد على إخباره عن كل عسكري يسيء أو 
رقيب، وستكون اللحمة في األسبوع مرتين، 
كما أنه وافق على وضع مكتبة السجن تحت 
تصرفنا. بالنسبة للطبيعة صار البرد أقوى 
من ه��مّ الس��جن.. الجلي��د األبيض يحيط 
السجن من كل الجهات.. نظرت من الشباك 
المتناث��رة، واالس��تحكامات  المح��ارس  إلى 
المعترضة لهجوم، ونظ��رت للثلج، والجليد 
األبيض، وق��د حزّ بالنف��س أن أكون حتى 
عام 1992 في السجن، فبدت لي هذه الباد 
عبارة عن س��جن، وش��عب مداس كسيجارة 

مثقوبة عاطلة. 
ل��م أر عصف��ورًا طائ��رًا، وب��دت جب��ال 
القلمون مؤتزرة بالضباب والغيم األس��ود، 
وتذك��رت قصيدة أحم��د مط��ر الرائعة عن 
الوط��ن وأن��ا أطل م��ن الش��باك على وطن 

مُقعد، مشوه بفعل هذا االستبداد. 
في آخر الجن�اح ش��ربت المت�ة مع ضرار 
ف��راس المس��جون منذ صي��ف 1976. جرى 
ال��كام ح��ول األه��ل، واس��تعرضنا حاالت 
الوف��اة الكثيرة بس��بب األخب��ار المفاجئة أو 

االنتظار وفقدان األمل. 
يت��ردد علين��ا قادمًا من الجن��اح الخلفي 
ش��اب لبناني اس��مه بس��ام ش��هاب مواليد 
1960 مع أخيه أحيانًا، ولوحده أحيانًا أخرى. 
وهو من رأس بيروت ق��رب الحمراء وأوتيل 
ريجنت، ومعتقل منذ عام 1985. يتكلم عن 
الهجرة الجماعية ألبناء حيه واألحياء األخرى 
هربًا من األمن الس��وري. قلت له: إن األمن 
الس��وري أخف وطأة في لبنان عما سبق من 
السنوات. قال: منذ أقل من نصف شهر جاء 
إلى الس��جن خمسة ش��باب من حينا بتهمة: 
االنتماء إل��ى بعث العراق، وهم في الطابق 

الثاني. قلت: أال تأمل��ون باإلفراج؟ قال: إننا 
مثل جميع السجناء، نأمل بين يوم وآخر أن 

ينادوا علينا وحائرون لماذا التأخير لآلن؟ 
أتح���دث مع��ه ع��ن بي���روت والمواق���ع 
الت��ي أعرفه�ا عندما كن��ت هناك بين عامي 
1960 - 1964. الش��اب بسيط ولكنه يدرك 
أن القت��ال الوطني الذي خاضه لبنان حرََفه 
السوريون عن مبتغاة ووجهوا بنادقهم ضد 
الوطنيي��ن، وحموا الكتائ��ب الذين تفاوضوا 
مع إس��رائيل واش��تركوا مع ش��ارون للقيام 

بمذبحة شاتيا وصبرا ضد الفلسطينيين. 

93  /  1  /  7
لفت نظري في حديث محمود عامر عن 
لسان أخيه أن عناصر األمن والضباط يمنون 
الناس أنهم أفرجوا ع��ن التيار الديني وعن 
بع��ث العراق، ون��ادرًا ما يذك��رون / المكتب 
السياس��ي / الحزب الشيوعي العائد لرياض 
الت��رك أو حزب العم��ل )الرابطة س��ابقًا( أو 
البع��ث الديمقراطي )مج��ازًا، ألن البعث من 
يوم ما حكم س��يطر عليه العس��كر. فهو ال 
ديموقراطي، وال يؤم��ن بالتعددية أو الرأي 
اآلخر( ويعقبون: إن الش��ارع السني غاضب، 

ونحن نريد إرضاءه؟ 
غي��ب  واالس��تبداد  الج��ور  أن  والواق��ع 
العلماني��ة والموضوعي��ة، وص��ار التديّ��ن 
الس��طحي والهارب من الواقع ضالة س��واد 
الن��اس، وكذلك ضالة الس��لطة ألنه تديّن 
يريحها، وهي تريد كسب هذا التيار. النظام 
ال يريد للشيوعية أن تتنفس إال إذا انضوت 
تح��ت لوائ��ه ورايات��ه وش��عاراته.. وكذلك 
القومي��ة الس��ورية االجتماعي��ة.. إنه يريد 
كس��ب الدينيين بعدما ُأنِهك��وا ومات منهم 
من م��ات، وأع��دم من أع��دم.. ه��ذا معنى 

أقوال ضباط األمن
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املواطنة والف�ساد
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

ف��ي  واإلداري  السياس��ي  الفس��اد  لع��ل 
المجتمع��ات العربي��ة كان الس��بب الرئيس في 
اخت��االت التنمي��ة عل��ى المس��توى المناطقي 
بي��ن المراكز واألطراف، واإلخف��اق في التوزيع 
المنص��ف للدخ��ل، وتفاق��م فجوات��ه، وارتفاع 
معدل الفقر والبطالة في األقاليم، وإلى اتس��اع 
حج��م الفئ��ات الضعيفة والهش��ة والمهمش��ة، 
وتس��اقط ثمار النمو في أي��دي حفنة من رجال 

األعمال الجدد من رأسمالية األقارب. 
ل��ذا امتزج��ت الث��ورات واالحتجاج��ات التي 
اندلع��ت ف��ي العالم العرب��ي والس��يما حركات 
وث��ورات مصر وتونس وس��وريا التي تش��ترك 
فيما بينه��ا بخصائص النظام التس��لطية التي 
استش��رى الفس��اد فيها، قضايا الحرية بقضايا 
العدالة واالنصاف االجتماعية، واسترداد حقوق 
المواطنة السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية 
الت��ي صادرته��ا النظ��م التس��لطية المحكومة 

بأجهزة االستخبارات والقوانين االستثنائية. 
ومن نافلة القول أن اس��تعادة المش��روعية 
النظرية والعملية لمفه��وم العدالة االجتماعية 
وأيض��ًا لمفه��وم تكاف��ؤ الفرص بم��ا هو صلة 
الوصل بي��ن العدالة السياس��ية والقانونية من 
جه��ة والعدال��ة االجتماعية من جه��ة أخرى، أي 
التوزي��ع الع��ادل للث��روة والمدخ��ول والخدمات 
العام��ة، هو ه��دف لكل مجتمع وه��ذا الهدف ال 

يتأتى دون مكافحة لظاهرة الفساد. 
وإذا كان��ت حق��وق المواطن��ة تعن��ي فيم��ا 
تعني التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة، 
كالح��ق ف��ي األم��ن وف��ي الس��امة، والصحة 
والتعلي��م والعمل والخدمات األساس��ية، والحق 

في التنق��ل وحرية التعبي��ر، والحق 
ف��ي الحي��اة الكريمة، ف��إن الواجبات 
الوطنية تعني احترام النظام العام، 
العمومية،  الممتلكات  والحفاظ على 
والتكاف��ل  الوط��ن،  ع��ن  والدف��اع 
والوح��دة الوطنية، والمس��اهمة في 
بناء الوطن وازدهاره، والحفاظ على 
ثرواته وعدم استغالها في المصالح 
الذاتي��ة، وه��ذا يعن��ي أن المواطنة 
والفس��اد خطان متوازيان ال يلتقيان 

أبدًا. 
اإلط��ار  تش��كل  فالمواطن��ة 
الشامل والمتكامل لتفاعل المواطن 
م��ع وطن��ه ومواطني��ه ف��ي نس��يج 
واقتص��ادي  وسياس��ي  اجتماع��ي 
وثقاف��ي متماس��ك، مش��يرا إلى ان 
المواطن��ة تس��تمد قيمه��ا وحقوقها 
الس��امية  المب��ادئ  م��ن  وواجباته��ا 
لحق��وق االنس��ان في المس��اواة في 
الحق��وق والواجب��ات دون تمييز في 
والع��رق  والجن��س  واللغ��ة  الدي��ن 
واالثني��ة والمذهبي��ة، بينما يش��كل 
الفس��اد يش��كل اعتداء صارخًا على 
حقوق الغير، فالفساد المالي ينهش 
باالس��تياء على م��ال الغي��ر، العام 
أوف��ي ش��ركات مس��اهمة عام��ة أو 
غيره��ا، والفس��اد االداري، بم��ا في 
ذلك الواس��طة والمحسوبية، يشكل 
اعتداء على حقوق الغير، في اختراق 

مبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة. 
وتلع��ب ثقاف��ة المواطن��ة دورًا 

هام��ًا في من��ح مناعة للمجتمع��ات في مواجهة 
الفس��اد م��ن خ��ال ب��ث الم��دركات االخاقي��ة 
والثقافي��ة والحضارية بين عم��وم المواطنين، 
وتنمي��ة المنظوم��ة القيمي��ة ف��ي المجتمع��ات 

وزيادة الوعي بمخاطر الفساد. 
والعاقة بي��ن نوع نظام الحكم والفس��اد، 
ليس��ت حتمية فهو موجود في دول ديكتاتورية 
كم��ا هو موجود ف��ي دول أنظمتها ديمقراطية، 
إال أن االنظم��ة غي��ر الديمقراطي��ة تعد حاضنة 
صالحة للفس��اد أكثر من األنظمة الديمقراطية 
من الناحي��ة النظرية ألن االنظمة الديمقراطية 
تحتكم لمبادئ المواطنة من خال التوازي بين 
السلطات، وتوفير انتخابات حرة ونزيهة وتداول 
س��لمي للس��لطة وحري��ة تعبي��ر وصحافة حرة 
وقضاء مس��تقل محايد عادل وكف��وء لذا تكون 
ممارس��ة الفس��اد عملية صعب��ة أو خطرة ذات 

نتائج غير مضمونة. 

يف تعريف الف�ساد 
المعني��ة  الكت��اب والمنظم��ات  ل��م يتف��ق 
بمكافح��ة الفس��اد عل��ى تعري��ف مح��دد ل��ه، 
فق��د عرفه الباحث ياس��ر الوائلي بأنه »إس��اءة 
اس��تعمال الس��لطة العامة أو الوظيف��ة العامة 
للكسب الخاص«، وعرفه دانيال جونسون بأنه: 
»اس��تخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع 
خاصة ويش��مل جميع أنواع رشاوى المسؤولين 
المحليي��ن أو الوطنيي��ن أو السياس��يين ولكن��ه 
يستبعد الرش��اوى التي تحدث فيما بين القطاع 
الخ��اص«، وعرف��ه البن��ك الدول��ي ف��ي تقرير 
التنمية الصادر عام 1997 بأنه »س��وء استغال 

الس��لطة العامة من اجل الحصول على مكاسب 
ش��خصية«، كم��ا عرفت��ه منظم��ة الش��فافية 
الدولي��ة بأن��ه: »اس��تغال الس��لطة الممنوحة 
سواء كانت في القطاع العام أو الخاص لتحقيق 
مكاسب ش��خصية، وال يشترط في المكاسب أو 
المنافع الخاصة التي يلتمس��ها الفاسد أن تكون 
لمصلحت��ه الخاصة هو، بل قد تكون ألحد أفراد 
عائلته أو لقريب أو صديق أو لمؤسس��ة أو حزب 

أو منظمة أو ميلشيا يتعاطف معها.. 
وعموم��ا ف��ان الفس��اد كمصطل��ح يغطي 
مجموعة واس��عة م��ن الممارس��ات السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالداري��ة المش��بوهة والمريبة، 
ويشمل مساحة واسعة من االعمال والتصرفات 
غي��ر الش��رعية، فهو ظاه��رة معقدة تتش��عب 

اسبابها وتتنوع اثارها. 
وال يش��ترط في النشاط لكي يعد فسادًا أن 
يك��ون فعًا يجرمه القان��ون، فمن األفعال ما ال 
تجرمه القوانين ولكنه يعد فس��ادًا متى ما كان 
نش��اطا يتضمن إس��اءة في اس��تغال السلطة 
الممنوح��ة لتحقي��ق مصال��ح فردية كالرش��وة 

خارج القطاع العام واإلثراء غير المشروع. 
وال يقتصر ظهور الفساد على القطاع العام 
بل هو قد يكون أكثر ظهورا في القطاع الخاص 
وفي مؤسس��ات المجتمع المدني والفس��اد في 
القط��اع الع��ام ال يظه��ر في مفاصل الس��لطة 
التنفيذية والس��لطة القضائية فقط، بل يمكن 
ان يظهر في ميدان عمل الس��لطة التش��ريعية 
من خال تجميد المش��اريع ألغراض المساومة 
مث��ًا، او ف��ي توزي��ع المناص��ب الحكومية على 
أس��س حزبية أو طائفية، أو على مقياس الوالء 
بغض النظر ع��ن الجدارة أو الكفاءة 
أو االختصاص. كما قد يظهر بشكل 
صارخ ف��ي المؤسس��ات المس��تقلة 
أو  الرقابي��ة  المؤسس��ات  بضمنه��ا 
المتخصص��ة ف��ي مكافحة الفس��اد 
كفس��اد المحققين وضباط الشرطة 

والمفتشين العامين وموظفيهم. 
ف��ي الختام تج��در اإلش��ارة إلى 
ومهم��ًا  كبي��رًا  دورًا  للمواطن��ة  أن 
ف��ي مس��ألة مكافحة الفس��اد، وفي 
الوقت ذات��ه تؤدي دورًا ف��ي تناميها 
واس��تفحالها، ف��ي ح��ال غي��اب هذا 
ومكافح��ة  الف��رد  ع��ن  المفه��وم 
الفس��اد، ال يمك��ن أن تت��م إال عل��ى 
يش��عر  صلب��ة،  مواطني��ة  قاع��دة 
ويقتنع به��ا المواطن بأن��ه جزء من 
الدول��ة، وأن القان��ون ه��و المرج��ع 
الذي يقف على نفس المس��افة من 
الجميع، بحيث أن يطبق على الجميع 
دون استثناء لعرق أو طائفة أو نفوذ 
سياسي ومالي، كما أنها ال تقع على 
كاهل شخص أو مسؤول أو مؤسسة 
ب��ل ه��ي مس��ؤولية جماعي��ة تعني 
كافة المؤسسات والطوائف واألفراد 
واليمكن أن يتحقق دون وجود إرادة 
ورغبة فعلية من السلطة السياسية 
إلنهاء حالة الفساد وتعاون فعلي من 
المواطنين وهنا نذكر ما تحدث عنه 
الرئيس االس��بق للوالي��ات المتحدة 
جيمي كارتر عند انتهاء مدة رئاسته 
بقوله »إني عائد إل��ى أعلى وظيفة 
في الدولة وهي وظيفة المواطن«. 
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اأديب نعمة: الدولة الغنائمية والربيع العربي
  ياسر مرزوق

»ال يمكن توقع المستقبل بدرجة 
مقبولة م��ن الدقة في الوقت الراهن، 
وال يتعلق ذلك بقصور المنهجيات، بل 
بطبيعة المرحلة نفس��ها التي تتس��م 
بدرجة عالية من الااس��تقرار، ووجود 
عدد كبير جدًا من الفاعلين الداخليين 
بدرج��ة  يتعل��ق  كم��ا  والخارجيي��ن، 
البراغماتي��ة الكبيرة ج��دًا التي تبديها 
األطراف السياسية الفاعلة في التكيف 
م��ع المتغي��رات«، تلك ه��ي الخاصة 
الت��ي وص��ل إليه��ا أدي��ب نعم��ة ف��ي 
كتاب اليوم، الذي ينتس��ب إلى الحراك 
المجتمعي الراهن الذي يعيش��ه أكثر 
من بلد عربي من��ذ نهاية عام 2010. 
هذا االنتس��اب أواًل هو بسبب طبيعته 
لجهة كونه نصًّا هادفًا إلى المساهمة 
معرفيّ��ًا في مس��ار التغيي��ر الحاصل 
باتجاه األه��داف العام��ة المعلنة لهذا 
الحراك الثوري والمعبر عنها بالش��عار 
المشترك للتحركات وهو »بناء الدولة 
المدنية الديمقراطي��ة الحديثة« التي 
نرى فيها بدي��ًا ونقيضًا لنمط الدولة 
الغنائمي��ة في بلدانن��ا، الدولة اإلرثية 
الت��ي تعتب��ر الب��اد وثرواته��ا وأهلها 
غنيمة لها، وبثاثية »الحرية والعدالة 
التي  اإلنسانية«  االجتماعية والكرامة 
هتف��ت به��ا كل الحناجر م��ن المغرب 
إلى اليمن، مستخدمة أحيانًا المفردات 

نفسها دون تعديل. 
يضم الكت��اب نقاش��ات وحوارات 
جرت م��ع ناش��طين في الح��راك من 

ش��باب الح��راك المجتمعي في أكث��ر من بلد 
عرب��ي، وال س��يّما مص��ر وتون��س واليم��ن 
وس��ورية والبحري��ن ولبن��ان، وتظه��ر ه��ذه 
النقاشات الفجوة بين شعارات الربيع العربي 

ومعطيات الدولة الغنائمية. 
يعرف نعمة الدولة الغنائمية بالدولة التي 
تضيع فيها الحدود بين الشخص والمؤسسة، 
وبين العام والخاص، وبين الوظائف اإلدارية 
والسياسية للدولة، وبين الجمهور والمملكة، 
أو اإلم��ارة، وبي��ن التقلي��د والتحدي��ث، وفيها 
تجب��ي الدول��ة الري��ع لزي��ادة ث��روة الحكام، 
وت��وزع حصة منه على الرعايا بحس��ب درجة 
القراب��ة وال��والء لمرك��ز القرار، وبم��ا يخدم 
اس��تقرار الحكم، بغرض إعادة إنتاج عاقات 
الوالء والتبعية، واس��تبعاد إمكان بناء عاقات 
مواطنة قائمة على الحق والرقابة والمساءلة. 
ويربط نعمة منظومة الفساد في الدولة 
الغنائمية بالفس��اد المعولم قائ��ًا: »يصعب 
تصور فس��اد فعل��ي في العال��م الثالث، على 
دون  واالقتص��ادي،  السياس��ي  المس��توى 
الش��ركات والمؤسس��ات العالمية الت��ي غالبًا 
م��ا تكون إداراتها ش��ريكًا كامًا في النش��اط 
السياس��ية  الصفق��ات  وف��ي  االقتص��ادي 

االقتصادية في هذه البلدان«. 
ويضي��ف: »كل م��ا ه��و ف��وق وطني هو 
معاصر ومحمود في منطق العولمة، وكل ما 
هو دون وطني، س��واء كان إثني��ة أو قبيلة أو 
مجموعة محلية أو طائفة، يس��تحق االحترام 

واالعتراف له بالحقوق«. 

لح��ق  ال��ذي  األكب��ر  الفش��ل  ولع��ل 
كان  العربي��ة  والمجتمع��ات  باالقتصادي��ات 
محاول��ة الخ��روج م��ن النظ��ام الغنائمي من 
خال تطوير رأس��مالية السوق واالندماج في 
األسواق العالمية، حيث لم يتازم التحول إلى 
اقتصادات السوق في العقدين الماضيين مع 
تح��والت ديموقراطية حقيقي��ة، بقدر ما كان 
األمر يقتصر على بعض اإلجراءات الليبرالية 

ضمن النظام الغنائمي نفسه. 
يص��ور نعم��ة المش��هد العرب��ي الراهن 
بم��ا يلي: »تمي��ز تطور األوضاع ف��ي البلدان 
العربية خ��ال العقود الثاث��ة األخيرة بتآكل 
شبه كامل لش��رعية الدولة والنظم الحاكمة 
القاع��دة  وفقدانه��ا  العربي��ة،  البل��دان  ف��ي 
االجتماعي��ة والسياس��ية الت��ي بن��ت عليه��ا 
مش��روعيتها التاريخي��ة، كم��ا تحول��ت إل��ى 
نس��خة فجّ��ة م��ن الدول��ة االس��تبدادية من 
النم��ط المافي��وي - األمن��ي، وت��م ذل��ك في 
مس��ار العولمة النيوليبرالية، ولهذه أطوارها 
أيضًا، تأثرت بها بشكل هيكلي أكثر مما يبدو 
للوهلة األولى، وقد ساهمت مؤثرات العولمة 
ه��ذه ف��ي دف��ع تغيي��رات قس��رية مفروضة 
عل��ى المجتمعات العربية، تغييرات سياس��ية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية، أدى تراكمها 
وتفاعله��ا إل��ى تحفي��ز بيئة مهي��أة لانفجار 

وللمطالبة بالتغيير السياسي واالجتماعي«. 
أم��ا بالنس��بة للح��راك الث��وري العرب��ي 
فيأخ��ذ علي��ه نعم��ة تغليب��ه أجن��دة التغيير 
السياس��ي الداخلي مقابل تغييب االقتصادي 

واالجتماعي، األمر الذي وضع الحراك 
ف��ي خان��ة المواجه��ة م��ع التقلب��ات 
السياس��ية الخارج��ة ع��ن ق��درة هذا 
الح��راك، أو ما اصطلح على تس��ميته 
بالربي��ع العرب��ي، وه��و م��ا لحظن��اه 
ف��ي نتائجه بع��د مرور س��نوات على 
انطاقه من تون��س إلى غير دول، إذ 
توقف قطار الحراك من دون أن يمسّ 
باقي الدول التي تتش��ابه بمشتركات 
الدولة الغنائمية، فضًا عن الظواهر 
السياس��ية التي باتت تع��رف بالثورة 

المضادة. 
»على الح��راك الثوري اس��تكمال 
األجندة السياس��ية بأخ��رى اقتصادية 
واجتماعي��ة تتضم��ن خي��ارات بديلة 
تحال��ف  فرضه��ا  الت��ي  للسياس��ات 
العولم��ة م��ع النظ��م الغنائمي��ة في 
العق��ود الس��ابقة؛ وم��ن ش��أن عدم 
بل��ورة بدائ��ل تنموية أن يعي��د إنتاج 
النظم الغنائمية تحت أس��ماء جديدة، 
ويدف��ع نح��و دورة جديدة م��ن التأزم 

واالنفجار«. 
وف��ي قراءة للواق��ع العربي يقدم 
الكت��اب لبنان وفلس��طين كنموذجين 
ع��ن مح��اوالت التغيي��ر ف��ي العال��م 
العرب��ي الت��ي ب��اءت بالفش��ل وع��ن 
التجربة الفلسطينية يقول: »إن هذه 
المس��لحة  المقاومة  التغيرات حول��ت 
إل��ى س��لطة حكومية، أي إل��ى نظام 
عرب��ي جدي��د يض��اف إل��ى األنظمة 

العربية القائمة«. 
أما عن لبنان فيس��تعرض الكاتب مراحل 
تاريخي��ة من��ذ نش��وء النظ��ام اللبنان��ي عام 
1920، ال��ذي اخت��ار االقتصاد الريع��ي بعيدًا 
ع��ن التصنيع والتنمي��ة أمًا في إيج��اد واحة 
لرؤوس األموال المهاجرة، إال أن االضطرابات 
اإلقليمي��ة أودت بالمش��روع منذ الخمس��ينات 
م��رورًا بالح��رب األهلية ثم اغتي��ال الرئيس 
رفي��ق الحري��ري ليخلص إل��ى الق��ول: »إنه 
من��ذ الع��ام 1990 واص��ل لبنان الس��ير نحو 
ش��به اضمحال الدولة والع��ودة إلى غنائمية 
متوحش��ة متمفصل��ة على الخ��ارج، وفقدان 

المزيد من االستقالية«. 

اأديب نعمة:
لبناني، موالي��د 1956، محام وباحث في 
العلوم االجتماعية والتنمية، وناش��ط مدني، 

صدر له:
• مقاربات، فصول نقدية في االشتراكية، 

دار الفارابي 1990. 
العربي��ة والقم��ة  المنظم��ات األهلي��ة   •
العالمية للتنمية االجتماعية، التايير، 1995. 

• إش��كاليات االندم��اج االجتماع��ي بع��د 
الح��رب في لبن��ان )عم��ل جماعي(، اس��كوا، 

 .1997
• السياسات القطاعية لمكافحة الفقر في 
لبنان في منتصف التسعينات: قطاعا الصحة 

والتعليم )عمل جماعي(، اسكوا، 1999. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

هل انتهيت من هذا التصوير الذي ال فائدة منه؟
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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دمشق - زليخة سالم
ش��يء ما انكس��ر بداخل��ي في ح��ب بيروت، 
وألول مرة ال أطيق البقاء فيها أكثر من ثالثة أيام، 
وأنا أرى الذل واالنكس��ار في عيون ش��بابنا الذين 
هربوا إليها من جحيم الموت، أو هربًا من الخدمة 
العس��كرية، كي ال يضطروا إل��ى الخيار األصعب، 
الم��وت أو القتل، ويج��دوا أمامهم كتلة بش��رية 
يملؤه��ا الحقد في بع��ض المناطق، من كثير من 

اللبنانيين كي ال نعمم. 
العش��رين  بي��ن  م��ا  ال��ورد  بعم��ر  ش��باب 
واألربعي��ن، معظمه��م جامعيون حط��وا رحالهم 
في بيروت بانتظار أي بارقة أمل بالس��فر للعمل أو 
اللجوء أو إكمال الدراسة )علمًا أنها ليست الوجهة 
النهائية لهم(، يحاولون مس��اعدة أنفسهم خالل 
فت��رة وجودهم الت��ي يتمنون أن تك��ون قصيرة 
جدًا، بإيجاد أعمال بس��يطة تقيهم الجوع والعوز، 
وتأمي��ن مصروفه��م لحي��ن الرحي��ل، ليواجه��وا 
بمعامل��ة أق��ل ما يق��ال إنه��ا عنصري��ة ومقززة، 
يحاولون اس��تغاللهم أبشع استغالل، يتفننون في 
محاولة إذاللهم، وبالنسبة لهم هو موت آخر أشد 

مرارة من القتل. 
يتنقل��ون بي��ن الم��دن بح��ذر وبخ��وف من 
الحواج��ز الت��ي غالب��ًا م��ا تنزلهم م��ن الحافالت، 
وتتعرض لهم بالضرب والشتيمة، وخاصة حواجز 
ح��زب اهلل، الذي يفرغ حقده وهزيمته في س��وريا 
بشبابنا ونسائنا، وكثير منهم تم احتجازهم ليفرج 
عنه��م الحقًا، ومنهم من تم تس��ليمه إلى النظام 
)أي إل��ى الموت(، إضاف��ة إل��ى الفيديوهات التي 
تتس��رب بين الحي��ن واآلخر ع��ن تعذيب األطفال 

السوريين، وإرهابهم. 
محنة تالحق الس��وريين أينما حل��وا، ولكنها 
مس��تغربة في لبنان، ألن الس��وريين كانوا دائمًا 
الحض��ن الدافيء لهم في جمي��ع نزوحاتهم، كما 
كانوا لغيرهم، وهم يردون المعروف بأفضل منه. 
في لبنان قلة م��ن الطيبين األصالء الذين وقفوا، 
وما زالوا، مع جميع الس��وريين، وينظمون حمالت 
ووقفات تدعو لدعم الس��وريين وع��دم التضييق 

عليهم، والترحيب بهم في بلدهم الثاني. 
ملصق��ات اإلهان��ة التي تنتش��ر في الش��وارع 

والطرقات في بيروت والضاحي��ة الجنوبية والجبل، 
إلعالم السوريين ب�"منع التجول بعد الساعة السابعة 
مساء"، أو إلنذارهم بالرحيل وإخالء المنازل، وحدها 
كافية لتمأل قلوبهم ونفوسهم بالقهر واإلهانة من 
أناس فتح��وا لهم بيوتهم وقدم��وا لهم كل أنواع 

المساعدة والدعم المادي والمعنوي. 
األعداد كبي��رة، والبلد صغي��ر ال يحتمل هذا 
الكم، ويعاني من تدهور اقتصادي، وهناك بعض 
الس��وريين وهم قلة، ممن أس��اء التص��رف وقام 
بأفعال مش��ينة، هذه حقيقة، ولكن الحل ال يكمن 
ف��ي التضيي��ق على الس��وريين وش��تمهم، وإنما 
بتوقيف المس��يئين ومحاكمتهم م��ع األخذ بعين 
االعتب��ار الظ��روف التي يمرون به��ا، ألن أحدًا في 

العالم ال يترك بيته باختياره، فكيف بالسوريين. 
خالد، في العش��رين من عمره، بكى ولم ينم 
ليلت��ه ألن��ه أضطر أن ينك��ر أنه س��وري على أحد 
الحواجز تالفيا للض��رب، زميله أنزلوه من الحافلة 
وأوس��عوه ضربًا، وق��ال لس��وريتنا: "كانت أصعب 
لحظات حياتي على اإلطالق، حين أنكرت سوريتي 
لكي أتفادى غل هؤالء وحقدهم على الس��وريين، 
خاص��ة وأنني أجهز للس��فر وال أري��د أن يؤخرني 
ش��يء عن الخروج من هذا البلد الذي ذقنا فيه كل 

أنواع اإلهانة". 
وس��يم ه��و ش��اب في العش��رين م��ن عمره 
كذلك، تخ��رج من الجامعة وينتظر الفيزا لاللتحاق 
بجامعة أوروبية وافقت على إكمال دراس��ته العليا 
به��ا. اضطر للعم��ل لدى أحد مح��الت األلمنيوم، 
قال: "ف��ي البداية كان صاحب العمل، أو "المعلم" 
كما يجب أن نطلق عليه، وهو ال يحمل الش��هادة 
اإلعدادي��ة، يعاملن��ي بش��كل معق��ول، وبعد أقل 
من ش��هر، أصب��ح يحملني كل أعباء الش��غل حتى 
س��اعة متأخرة، إضافة إلى إحض��ار األغراض لبيته 
وتوصيلها، وصواًل إل��ى تنظيف الحمامات، وليس 
على لس��انه س��وى )اعمل باألجر الذي تتقاضاه(، 

علمًا أن األجر ال يكفي سوى مصروف يوم واحد. 
محمد، يقيم مع رفاقه، جامعيون وموسيقيون 
يس��تأجرون ش��قة لك��ي يتقاس��موا المصاري��ف: 
يتعرضون للمداهمة والتفتيش بشكل دائم بحجة 
البحث عن أسلحة، في إحدى المرات كانت الساعة 
الثانية لي��اًل، قال: "إذا خرج أحدن��ا إلى أي منطقة 

وتأخر عن الس��ابعة يبيت ف��ي المكان الذي ذهب 
إليه لكي ال يتعرض للمس��اءلة. بعد أن تم إجبارنا 
على التوقيع على تعهد بعدم التجول من السابعة 
مس��اء حتى الصباح، نعيش في سجن كبير، وكلنا 
ننتظر بفارغ الصبر الخروج من هذه المدينة، التي 

ذقنا فيها مرارة ال تقل عما ذقناه من النظام". 
ب��دوره، خلي��ل وهو ش��اب س��وري مقيم في 
لبن��ان أيض��ا، ق��ال لس��وريتنا: "لم��اذا يعاملوننا 
به��ذه الطريقة المهين��ة وحكومتهم تقتطع أكثر 
م��ن خمس��ين بالمئة م��ن المس��اعدات األممية 
المخصصة لالجئين الس��وريين، وال يقدمون لهم 
سوى الفتات؟ يس��رقوننا ويتاجرون بنا! ويبدو أن 
عدوى رف��ض الس��وريين تمتد من جه��ة ألخرى 
بتحري��ض طبعَا م��ن جه��ات معين��ة، واذا أرادوا 
االنتق��ام ممن قت��ل الجندي اللبنان��ي، وهو عمل 
مرفوض بالنسبة لنا مثلما نرفض قتل السوريين، 
فليذهب��وا لمحارب��ة داع��ش ولي��س االنتقام من 

الالجئين الذين ال حول وال قوة لهم".
وأش��ار خلي��ل أيض��ا إل��ى المضايق��ات التي 
يتعرض لها السوريون من جوارهم في المساكن 
المستأجرة، وإلى الكلمات البذيئة والمهينة التي 
يكيلونه��ا له��م، فق��ط ألنهم س��وريون، وجاؤوا 

يقاسمونهم في كل شيء حسب زعمهم. 
اللبنانيي��ن  لألش��قاء  التقدي��ر  كل  وم��ع 
واإلعالميي��ن مم��ن وقفوا مع الش��عب الس��وري 
ف��ي محنته، ولع��دد كبير من الجمعي��ات الخيرية 
والمدني��ة الت��ي بذل��ت وتب��ذل جه��ودًا عظيمة 
لدعمهم ولدع��م األطفال الس��وريين، إال أن هذا 
ال يقل��ل من وق��ع تصرفات البع��ض اآلخر منهم، 
والذي��ن ال يزالون يبثون س��مومهم وتحريضهم 
ضد السوريين، دون النظر إلى مخاطر هذا الشرخ 

الذي يحصل بين الشعبين. 
ولمن يحمل حقدًا دفينًا على الس��وريين من 
أيام االحتالل الس��وري للبنان، نقول إن السوريين 
عان��وا من بط��ش النظام كما عانيت��م منه وأكثر 
بكثير طوال أربعين عامًا، واأَلولى أن تسألوا عمن 
ظلمكم بين ش��بيحته الذي��ن يصولون ويجولون 
ف��ي لبنان، وليس بين الالجئي��ن الضعفاء، الذين 
أجبره��م عن��ف النظ��ام وإجرامه عل��ى اللجوء إلى 
بالدكم مكرهًا، هربا من عمليات عسكرية شاملة.
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