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سوريتنا - زليخة سالم
اقتحم اللواء الثام��ن المجوقل للجيش اللبناني يوم الخميس الماضي 
مخيم السنابل بمدينة عرسال وقصف المخيم بعدة قنابل حارقة أدت 
إل��ى اش��تعال ما ال يقل ع��ن 150 خيمة لالجئين الس��وريين بالكامل، 
واعتقل حوالي 450 الجئًا ال يحملون السالح وتم اقتيادهم إلى مدجنة 

في منطقة اللبوة. 
وم��ارس عناصر الجي��ش اللبنان��ي أن��واع التعذيب عل��ى المعتقلين، 
وهددوهم بالحرق بعد أن س��كبوا عليهم المازوت، وقد استشهد ثالثة 

تحت التعذيب بينهم مسن يتجاوز السبعين من عمره. 
وقال��ت احدى النازح��ات: ان الجيش اللبناني ح��رق الخيم فوق رؤوس 
الناس واعتقلوا الش��باب وقيدوهم وهم عراة، وأهانوا النس��اء بأبشع 
المس��بات وضربوهم وذلوهم بمشهد ال يختلف عما مارسه ويمارسه 

جيش األسد ضد المدنيين
وأطلقت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق االنسان / اليف / أكبر 
حملة مناش��دة دولية لوقف االعتداءات الخطيرة الممنهجة، والمتمادية 
على الالجئين الس��وريين ف��ي لبنان، ووثقت اعتق��ال الجيش اللبناني 

ل 30 مواطنًا سوريا في صفوف الالجئين في بلدة عرسال البقاعية. 
وقامت أجه��زة األمن اللبناني��ة، بعد أحداث عرس��ال، بحملة اعتقاالت 
عش��وائية ف��ي صف��وف المواطنين الس��وريين المقيمين ف��ي لبنان، 
معتم��دة سياس��ة الترهيب تج��اه مجتم��ع الالجئين الس��وريين بهدف 
دفعهم للعودة إلى سورية، أو إخضاعهم لظروف حياتية بالغة القسوة. 
وكانت مؤسسة اليف قد أبلغت وزراء خارجية االتحاد األوروبي، والواليات 
المتح��دة األميركية، وبريطانيا، وفرنس��ا، وإيطالي��ا، والنرويج، خطورة 
إقام��ة الحكوم��ة اللبناني��ة مخيم��ات لالجئين الس��وريين ف��ي المناطق 
الحدودية بين لبنان وسورية، وطالبت بضرورة ممارسة المجتمع الدولي 
الضغوطات الالزمة والمناسبة على الحكومة اللبنانية لوقف كافة أشكال 

العنف واالنتهاكات الالحقة بالالجئين السوريين على أراضيها.
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اجلي�ش اللبناين يقتل ثالثة الجئني ويعتقل الع�شرات
ويحرق 150 خيمة يف عر�شال 

تفا�شيل من�شاآت جديدة لالأ�شلحة الكيميائية يك�شف عنها النظام

مخيم السنابل في عرسال بعد حرقة من الجيش اللبناني

سوريتنا | لمى علوان
كشف النظام السوري لمنظمة حظر األسلحة 
الكيميائية عن تفاصيل ثالث منش��آت جديدة 
لألس��لحة الكيميائية لم يعلن عنهما س��ابقًا، 
وهي منشأة لألبحاث والتطوير ومعمال إلنتاج 
غاز الرايسين الس��ام، األمر الذي أكد شكوك 
الحكومات الغربية بأن نظام األسد لم يكشف 

عن كامل ترسانته. 
ونقل��ت رويترز عن ثالثة مصادر أن الكش��ف 

ج��اء  الجدي��دة  التفاصي��ل  ع��ن 
كج��زء م��ن مراجع��ة مس��تمرة 
»للتناقضات« في إعالن س��وريا 
األولي ع��ن أس��لحتها الكيماوية 
حظ��ر  منظم��ة  إل��ى  المق��دم 
األس��لحة الكيمائي��ة والذي قالت 
المتح��دة  والوالي��ات  بريطاني��ا 
إنهما تخش��يان أن يكون استبعد 
بع��ض الم��واد الكيماوية خاصة 

السارين. 
وكان م��ن المفترض أن س��وريا 
إنتاجه��ا  كل  بالفع��ل  دم��رت 
والتخزي��ن  التعبئ��ة  ومنش��آت 
به��ا لك��ن ال ي��زال بحوزته��ا 12 
صومعة أس��منتية ومس��تودعات 
تحت األرض، ومن المقرر تدمير 
ف��ي  والمس��تودعات  الصوام��ع 

الشهور المقبلة. 
ولم تعلن س��ورية مطلق��ا امتالكها اي كمية 
من غاز السارين أو الصواريخ التي استخدمت 
ف��ي قت��ل أكث��ر م��ن أل��ف ش��خص واتهمت 
المتمردي��ن بارت��كاب أس��وأ هج��وم كيماوي 
في ربع قرن، وكانت قد كش��فت عن عشرات 
المواقع للمنظم��ة العام الماضي لكنها أبلغت 
اآلن فريقا من المفتش��ين بالمنش��آت الثالثة 

الجديدة. 
وقال��ت المص��ادر إن أحد المواق��ع هو معمل 

الموق��ع  وه��و  الس��مية  العال��ي  للرايس��ين 
الذي قال المس��ؤولون الس��وريون إن وصول 
المفتش��ين إليه لم يكن ممكنا بسبب القتال 
المس��تمر بين الق��وات الحكومية والمعارضة 

المسلحة. 
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم نشراسمه 
إن معم��ل الرايس��ين دم��ر قب��ل أن تنض��م 
سوريا لمنظمة حظر األسلحة الكيمائية، في 
حي��ن قال مص��دران دبلوماس��يان في الهاي 
إن »قلي��ال من العمل التجريب��ي« أجري على 

تطوير األسلحة الكيماوية في موقع ثالث. 
وم��ن المق��رر أن يع��ود فري��ق 
المتح��دة  األم��م  م��ن  مش��ترك 
األس��لحة  حظ��ر  ومنظم��ة 
الكيمائية برئاس��ة سيجريد كاج 
إل��ى المنطقة هذا الش��هر لعقد 
جولة جديدة من المناقش��ات مع 

المسؤولين السوريين. 
الدبلوماسيان إن تقريرا  وأوضح 
الماضي فريق  األس��بوع  نش��ره 
لتقص��ي الحقائق م��ن المنظمة 
أظه��ر  بالكل��ور  الهجم��ات  ع��ن 
االتف��اق  انتهك��ت  س��ورية  أن 
القاض��ي ب��أن تتخل��ص من كل 
إن  وق��ال  الكيماوي��ة،  أس��لحتها 
ثالث حكومات غربية تبحث إثارة 
الموض��وع ف��ي مجل��س األم��ن 

التابع لألمم المتحدة. 
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التحالف الدويل ي�شن ع�شرات الغارات اجلوية على مواقع لتنظيم 

�شوريا االإ�شالمية" يف  "الدولة 
سوريتنا – أيمن سليمان

أعلن��ت الوالي��ات المتح��دة األمريكية لي��ل الثالثاء 
23 أيل��ول، ب��دء قص��ف مواق��ع تنظي��م »الدول��ة 
اإلس��المية« في س��ورية بمس��اعدة ق��وات جوية 

عربية وغربية.
وق��ال المتحدث الرس��مي باس��م البنتاغ��ون جون 
كيرب��ي في بي��ان مقتضب، »أس��تطيع أن أؤكد أن 
الق��وات األمريكي��ة وق��وات الدول الش��ركاء نفذوا 
عملي��ة عس��كرية ض��د مقاتل��ي تنظي��م الدول��ة 
اإلس��المية في س��ورية بواس��طة طائرات مقاتلة 

وصواريخ توماهوك«.
ويتش��كل التحال��ف الدولي ض��د تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« ف��ي س��وريا م��ن الوالي��ات المتح��دة 
ودول خليجي��ة أبرزها قطر والس��عودية واألمارات 
والبحري��ن إضافة ل��ألردن التي أعلنت مش��اركتها 

منذ اليوم األول بشكل رسمي.
الرئي��س األمريكي بارك أوباما قال في تصريحات 
للصحافيي��ن قبي��ل توجهه الى نيوي��ورك لحضور 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة إن »دعم 
الحلف��اء الع��رب يظه��ر للعال��م أن ه��ذه المعركة 

ليست معركة أمريكا وحدها«.
وأض��اف أنه » بدا واضحًا رفض ش��عوب وحكومات 
الشرق األوس��ط لممارسات )داعش( ووقوفهم مع 

السالم واألمن في العالم«.
وبي��ن أن الهدف من الغارات ه��و » تعطيل خطط 
)داع��ش( ضد الواليات المتح��دة وحلفائنا من قبل 
عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية تعرف 
باسم )مجموعة خراسان(«. مجددًا التأكيد أنه » لن 
يتم الس��ماح بتوفير مكان آم��ن لإلرهابيين الذين 
يخططون لمؤامرات ضد أمريكا ويهددون شعبنا«.

واس��تهدف التحال��ف  مناط��ق واس��عة في  ش��رق 
وشمال سورية كان أبرزها الرقة التي تعد عاصمة 
التنظيم حيث طال القصف مبنى المحافظة وس��ط 
الرق��ة وحاج��ز و مبن��ى الفروس��ية غرب��ي الرق��ة 
ومعس��كر الطالئع جنوب المدينة و مبنى فرع أمن 
الدولة بجانب المش��فى الوطني، إضافة إلى خمس 
غ��ارات عل��ى مط��ار الطبق��ة العس��كري و أطراف 
المط��ار الش��رقية في مدين��ة الطبقة ف��ي الريف 
الغرب��ي و ثالث غارات عل��ى مدينة )تل أبيض( في 
الريف الشمالي للمحافظة، و ثالث غارات استهدفت 
اللواء )93( و أطرافه في بلدة عين عيس��ى بالريف 
الش��مالي، وغي��ر ذل��ك م��ن مناط��ق في الش��رق 
السوري وفي إدلب وحلب، هذا في اليوم األول وقد 
أكمل��ت طائرات الحل��ف على نف��س النهج بضرب 

مواقع تنظيم الدولة في مناطق سيطرته.
وتوسع القصف ليشمل مناطق في الريف الشرقي 
لحل��ب ناحية صرين وقرية القب��ة وغيرها ومراكز 
التنظيم في ريف الحسكة حيث استهدفت الغارات 
الجوي��ة مناطق مرك��دة والهول والش��دادي وقرى 

جنوب الحسكة التي يتركز فيها التنظيم. 
أما في دير الزور فقد اس��تهدف التحالف في اليوم 
األول مدين��ة البوكم��ال ب��� 22 غ��ارة جوي��ة كم��ا 
اس��تهدف الطيران مصافي النفط والتي تعد مورد 

اقتصادي للتنظيم في شرق سوريا.
 والالف��ت ع��دم اقتص��ار الضرب��ات عل��ى تنظيم 
»الدولة اإلس��المية« فق��د تجاوزتها لضرب مقرات 
للنصرة وجي��ش المهاجرين وجيش خرس��ان غير 
المع��روف إعالمي��ًا، وق��د اس��تخدم التحال��ف ف��ي 
قصفه صواريخ ) توما هوك ( التي تم إطالقها من 
المدم��رة األميركية ) أرلي ب��ورك (، أما بخصوص 
الضربات الجوية فتم إطالقها من حاملة الطائرات 
ج��ورج ب��وش التابعة للبحري��ة األميركية و حددت 
 F16 , F22 , ه��ذه المص��ادر أن��واع الطائ��رات ب

.FA18
رئيس هيئة األركان األمريكية المشتركة الجنرال 
مارتن ديمبس��ي ق��ال الجمعة إن الغ��ارات الجوية 
الت��ي تش��نها الوالي��ات المتح��دة وحلفاؤه��ا ض��د 
مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا اعاقت 
مراكز القيادة والسيطرة وخطوط اإلمداد للجماعة 

المتشددة.
وق��ال ديمبس��ي للصحفيي��ن بمق��ر وزارة الدفاع 
)البنتاجون( إن العمل العسكري »المستهدف« كان 
ل��ه تأثير أيضا على البنية األساس��ية للتنظيم في 

سوريا.
وأض��اف ديمبس��ي أن��ه يتوق��ع حمل��ة »مس��تمرة 
ومتواصلة« ضد الجماعة المتش��ددة التي استولت 

على مساحات واسعة في العراق وسوريا.
ومن��ذ إع��الن البنتاغون بدء الضرب��ات الجوية في 
سوريا، تس��تدف قوات التحالف بش��كل يومي لياًل 
أه��داف تابع��ة لتنظي��م الدولة اإلس��المية وجبهة 

النصرة في مناطق سيطرتها.
إل��ى ذلك رحبت المعارضة الس��ورية بهذه العملية 
العس��كرية ودع��ت إل��ى مزي��د من الضغ��ط على 

الرئيس السوري بشار األسد
وقال رئيس االئتالف الوطني الس��وري المعارض 

هادي البحرة بيان »انض��م المجتمع الدولي الليلة 
الماضي��ة إلى صراعن��ا ضد الدولة اإلس��المية في 

سوريا«. 
وأض��اف في بيان��ه »إننا ندعو جميع ش��ركائنا إلى 

مواصلة الضغط على نظام األسد«.
م��ن جهة أخرى النظام الس��وري رح��ب بالضربات 

الجوية وأصدرت الخارجية بيانًا  
قالت فيه إنها »مع أي جهد دولي يصب في مكافحة 
اإلره��اب«، وذل��ك بعد س��اعات من ب��دء الضربات 
الجوي��ة األمريكي��ة عل��ى مواق��ع تابع��ة لتنظيم 

»الدولة« وجبهة النصرة في سوريا.
كم��ا  زع��م بي��ان الخارجي��ة الس��ورية أّن وزي��ر 
الخارجي��ة األميرك��ي، ج��ون كي��ري، أبل��غ نظيره 
الس��وري، ولي��د المعل��م، بموض��وع الغ��ارات عن 
طريق وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري.

لك��ن الخارجي��ة األمريكي��ة نفت صفة التنس��يق 
التي تحدث عنها النظام الس��وري، وأّكدوا أّن األمر 
جاء على ش��كل تحذير نقلته الس��فيرة األميركية 
ف��ي األم��م المتح��دة، س��امنثا ب��اور، إلى س��فير 
النظام السوري، بش��ار الجعفري، بعدم التعرّض 
للطائرات األميركية التي س��تقصف مقارّ تنظيم 

الدولة اإلسالمية على األراضي السوريّة.

صور نشرتها وزارة الدفاع االمريكية للمواقع النفطية التي استهدفتها في سوريا

االأولوية حلماية املدنيني من �شربات التحالف اجلوية
ح��ث تحالف »مع س��وريا« مكون م��ن 40 وكالة إغاثة ومنظم��ة تعنى بحقوق االنس��ان يوم الثالثاء 
على إعطاء أولوية عالميًا لحماية المدنيين الس��وريين في حالة حدوث مزيد من التدخل في الش��رق 

االوسط. 
وطال��ب التحال��ف الذي يضم منظمة »أنقذوا االطفال« ومنظمة العف��و الدولية » في بيان له أصدره 
قب��ل اجتم��اع الجمعية العامة لألمم المتحدة ف��ي نيويورك يوم األربعاء زعم��اء العالم على توضيح 

أنهم في جانب المدنيين بغض النظر عن الطرف الذي يؤيدونه. 
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة االنقاذ الدولية وعضو التحالف في البيان »نحتاج ألن يشرح زعماء 
العالم هذا االس��بوع كيف س��يفون بوعدهم في ش��باط والعمل معا إلنهاء الهجم��ات على المدنيين 

وضمان حصول السكان على المساعدات التي يحتاجون اليها. 
وكان��ت األمم المتحدة قد أصدرت قرارًا في ش��باط الماضي يدعو إل��ى وقف الهجمات دون تمييز من 
جانب كل األطراف ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمالجئ وضمان 

تسليم المساعدات االنسانية إلى هذا البلد. 
وقال��ت روال ح��الم من منظمة »يدا بيد لنبني س��وريا« وه��ي منظمة طبية خيرية تعمل في أس��وأ 
المناط��ق تضررًا في س��وريا ف��ي البيان أن العالم روع حق��ا للتطورات االخيرة في العراق وس��وريا، 
واالستراتيجية العسكرية لن توقف محنة ماليين السوريين الذين يواصلون التعرض آلالم وخسائر 

ال يمكن تخيلها ويخشون من كل يوم. 
وبدوره��ا قالت اللجنة الدولية للصليب االحمر إن الواليات المتحدة وحلفائها يجب أن يلتزموا بقواعد 
الحرب وأن يحترموا القانون اإلنساني الدولي الذي يهدف في األساس إلى حماية المدنيين، أثناء شن 

ضربات جوية ضد أهداف تنظيمات اسالمية في العراق وسوريا. 
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احلرب على "داع�ش" 
يف االإعالم الغربي

تناول��ت الصحف الغربي��ة في أب��رز عناوينها هذا 
األس��بوع قوات التحالف وضرباته��ا لمواقع تمركز 
تنظيم "الدولة اإلسالمية" في سوريا يوم الثالثاء 
الماض��ي. نتوقف م��ع أبرز المق��االت التي تحدثت 

عن هذا الموضوع
"لماذا م��ن الممكن أال يس��تمر دع��م األمريكيين 
لبالده��م في اس��تهدافها لداعش؟" هك��ذا عنون 
االقت��راع  وه��و مس��ؤول  كريجي��ل"  م.  "بيت��ون 
لصحيف��ة "واش��نطن بوس��ت" مقالت��ه ع��ن آراء 
الش��عب األمريكي بضرب��ات داعش في س��وريا، 
حي��ث يبحث ف��ي نتائ��ج االس��تفتاء ال��ذي أجرته 
ش��بكة ABC وصحيفة واش��نطن بوست، فيشير 
إلى التغير الواضح في آراء الشعب حول الضربات 

الجوية لكل من العراق وسوريا:
فالنتيج��ة ه��ي أن 71 بالمائ��ة م��ن المس��تفتين 
يدعم��ون الضربات المس��تهدفة لجماعات داعش 
السنية المتمردة في العراق، وحوالي ثلثي النسبة 

تدعم امتداد الضربات لتشمل سوريا. 
فيما كان��ت اآلراء متضاربة في اس��تفتاء حزيران 

الماضي حول الموضوع نفسه. 
وبالمقارن��ة م��ع نتائج االس��تفتاء ذاته ف��ي العام 
الماض��ي نج��د أن الش��عب كان رافض��ًا للضربات 

العسكرية على سوريا. 
وإذ تشكل داعش اليوم بالنسبة للشعب األمريكي 
مصدر خطر أو تهديد حقيقي، يكش��ف االستفتاء 
أن ثلث��ي الش��عب يتابع وع��ن قرب أخب��ار داعش 

وحرب بالدهم عليها. 
ويع��ود الكاتب إل��ى نتائ��ج التصوي��ت على حرب 
أمي��ركا على العراق، ففي نهاي��ة عام 2004 كان 
رأي األكثري��ة ب��أن الحرب لم تعط��ي نتائجها وأن 

حجم الخسائر لم يواز حجم االنتصارات هناك. 
والس��ؤال هن��ا، بغض النظر عن الدعم الش��عبي 
الرغب��ة  ه��ل  األمريكي��ة،  الجوي��ة  للضرب��ات 
تاري��خ  أن  إذ  ستس��تمر؟  داع��ش  باس��تئصال 
االس��تفتاءات الش��عبية ع��ن الحروب ف��ي النصف 
األخير من القرن تظهر أن الش��عب يسأم من آثار 
الحرب بس��رعة. والدليل ه��و التغير في اآلراء في 
االس��تفتاءات الت��ي جرت م��ع كل ح��رب: كوريا – 
الفييتنام – العراق – أفغانس��تان، إذ يبدأ الش��عب 
بدع��م تل��ك الح��روب ف��ي البداية ث��م ال يلبث أن 

يجتمع الرأي على أنها كانت خطًأ. 
وي��رى الكاتب بأن الخوف من اإلرهاب هو المحرك 
األساس��ي للش��عب ف��ي دع��م الح��رب، إذ أظه��ر 
اس��تفتاء أجري في تم��وز الماضي بأن 59 بالمائة 
من الش��عب يخش��ى أن تعود الضربات اإلرهابية 
في البالد ش��بيهة لما حصل ع��ام 2013 و2010، 
إذ اليبدو أن الش��عب يحافظ على رغبة مس��تمرة 

بشن بالده للحروب. 
الصحف��ي األميرك��ي "م��ارك ثومبس��ون" عنون 
مقالت��ه في صحيف��ة "ذا تاي��م" األمريكية: "هذه 
المرة تش��ن أمي��ركا هجومًا عل��ى النفط ال ألجل 

النفط":
يتح��دث فيه أن داع��ش وعلى عك��س التنظيمات 
الصغيرة كالقاعدة مثاًل، تس��يطر على مس��احات 
واس��عة م��ن المناط��ق المتداخل��ة بي��ن س��وريا 
والع��راق، لحاجته��ا للدخل اليومي وه��و 2 مليون 
دوالر كرب��ح صاف من تهريب النفط، إذ أن غالبية 
مقاتلي داعش إن لم يكونوا جميعًا يقاتلون ألجل 
العائ��د الم��ادي ال ألجل العقيدة الت��ي ينادون بها، 

م��ع العلم أن المصافي تش��كل ج��زءًا صغيرًا من 
عائدات النفط بالنسبة لداعش، إذ أن النفط الخام 
هو المصدر الرئيسي لدخلها، وقد امتنعت أميركا 

طوياًل عن مهاجمة حقول النفط في المنطقة. 
وبالنس��بة للبنتاغون فإن نقص النقود بين أيدي 
داع��ش يعن��ي ع��ودة مقاتليه��ا إلى دياره��م، إذ 
نس��بة إلى مص��در معارض ف��إن حوالي %60 من 
إنت��اج س��وريا النفطي يقع بي��ن أي��دي إرهابية. 
ويؤكد س��يناتور أميركي في مجلس الطاقة على 
االس��تراتيجية التي تتبعها بالده في القضاء على 

داعش. 
األدمي��رال  البنتاغ��ون،  باس��م  المتح��دث  وق��ال 
ج��ون كيرب��ي أن المصاف��ي اإلثن��ا عش��ر الت��ي 
ت��م اس��تهدافها م��ن قب��ل الطائ��رات األمريكي��ة 
والس��عودية واإلماراتية ه��ي اآلن معّطلة لبعض 
الوق��ت، فهم يعمل��ون عل��ى إلغاء األعم��دة التي 

تستند إليها داعش في وجودها. 
مع العلم أن مس��ؤولين ف��ي البنتاغون اليعرفون 
مت��ى تب��دي خطتهم نفعه��ا في تقوي��ض أركان 
داع��ش بعد قطع الوارد المادي عن مقاتليها، لكن 
ستظهر عالمات تشير إلى تراجعهم كالتوقف عن 

تدريب واستقبال المقاتلين. 
وف��ي صحيف��ة "هفنتنبوس��ت" عبّ��ر "دني��س ج. 
كوزينيت��ش" وه��و عض��و س��ابق ل��� 16 عامًا في 
الكونغرس األمريكي ومرشح سابق للرئاسة، عبر 
عن رفضه لسياسة أوباما الحالية في ضرب سوريا 
ف��ي مقالة بعنوان "الس��بب الحقيق��ي وراء ضرب 
س��وريا" فاس��تعرض رد فعل الحكومة األمريكية 
على تظاهرات الش��عب لحث الحكومة للعمل على 
وق��ف االحتباس الحراري وتزامنًا مع اليوم العالمي 

للسالم، فكان رد فعل الحكومة أنها:
أواًل: نفذت ضرباتها ضد س��وريا في اليوم التالي، 
النتزاع س��يطرة داعش على النفط، داعش التي 
تش��كلت مدعومة م��ن أميركا والس��عودية وقطر 
وتركي��ا واألردن في تمويلهم وتس��ليحهم لها في 

سوريا. 
ثانيًا: أرسلت الرئيس األمريكي إلى مجلس األمم 
المتح��دة ليلق��ي خطاب��ًا طوي��اًل ح��ول االحتباس 
الحراري وحول السالم، فيما خراب البيئة والسالم 

على الكوكب على بعد خمسة آالف ميل فقط. 
ويكمل "ج. كوزينيتش" حديثه أن تسليح حكومة 
أوباما للمجموعات المس��لحة في سوريا هو دليل 
واضح على إفالس حكومته بسياس��تها الخارجية، 
فه��ذه المجموعات لن تلب��ث أن تنقلب ضده وتعاد 
ك��رّة الح��رب والدم��ار. ومام��ن داع للتذكي��ر بأن 
داع��ش هي ولي��دة التدخ��ل الغربي ف��ي العراق 

والنشاط الخفي في سوريا. 

  إعداد: مريم أسعد

Time | مصافي نفط يشغلها التنظيم في شمال سوريا دمرتها طائرات التحالف

نظام االأ�شد متورط يف 
االنتهاكات وجرائمه 

اأفظع من جرائم داع�ش
سوريتنا | رقية سمسم

قالت بعثة التحقي��ق األممية في جرائم 
الح��رب ف��ي س��ورية، خ��الل اجتماع��ات 
الس��ابعة  اإلنس��ان  حق��وق  مجل��س 
واألربعي��ن الت��ي انعقدت ف��ي جنيف إن 
العس��كرية  ومليش��ياته  األس��د  نظ��ام 
متورط في معظم االنتهاكات التي جرت 
ف��ي س��ورية، والفظاعات الت��ي ارتكبها 
تتج��اوز الجرائ��م التي يرتكبه��ا تنظيم 

داعش. 
واتهم��ت بعث��ة التحقي��ق نظ��ام األس��د 
بالمسؤولية العظمى عن الفظاعات التي 
تشهدها سورية، مؤكدة أن العدد األكبر 
من القتلى سقطوا نتيجة القصف الجوي 
والمدفعي، عالوة على عمليات القتل في 
الحواجز األمنية واالس��تجواب، باإلضافة 
للقتل��ى عل��ى ي��د الكتائب والمليش��يات 
المتعاون��ة مع��ه، وأن ه��ذه الجرائ��م ال 
تق��ارن حت��ى بالجرائ��م الت��ي يرتكبه��ا 
تنظيم داعش وفصائل متطرفة أخرى. 
وطالب��ت البعث��ة الق��وى العظمى بفعل 
كل ش��يء ممكن لحماي��ة المدنيين من 
جرائم النظام في المناطق التي يسيطر 
علي��ه أو تدخلها قوات��ه، وجرائم داعش 
ال��ذي ارتك��ب مج��ازر بح��ق مجموع��ات 
دينية وإثنية، واغتصب نساء في تقارير 

وثقتها منظمات.
وأك��دت بعث��ة التحقي��ق األممي��ة عل��ى 
ضرورة أن تش��مل مهمة بعثتهم العراق 

إلى جانب سوريا. 
وأوضح��ت البعثة في تقرير له��ا إلى أن 
نظام األس��د ينوع في أس��اليب القتل إذا 
ما رفض الناس في أي منطقة الخضوع 
ل��ه، وأن القتل ينتج ع��ن القصف وغرف 
إضاف��ة  والحواج��ز،  األمن��ي  التحقي��ق 
إلى سياس��ة التجويع الت��ي ينتهجها في 

المناطق المحاصرة. 
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قبل عام تقريبًا أي بع��د مجزرة الكيماوي آب 
2013 أنتظر كثير من الس��وريين أن يأتي رد 
المجتمع الدولي بضربات جوية على استخدام 
النظام السالح الكيماوي في الغوطة الشرقية 
لك��ن تلك الضربة لم تحص��ل بعد أن عرض 
النظ��ام التخلي عن س��الحه الكيماوي مقابل 

تجنب الضربات الجوية.
بعد عام من ه��ذا التاريخ هناك تحالف دولي 
لك��ن لي��س لمعاقبة النظ��ام الس��وري على 
جرائمه ضد السوريين أنما الستهداف تنظيم 

الدولة اإلسالمية على األراضي السورية.
حار كثير من الس��وريين من تلك االزدواجية 
ف��ي التعام��ل م��ع رغب��ة ج��زء كبي��ر منه��م 
بالتخل��ص من تنظيم الدول��ة بعد عانى منه 

الكثير .
يق��ول أب��و عب��ادة قائ��د ميدان��ي ف��ي أحرار 
الش��ام: "كش��فت حقيقة الضربات منذ اليوم 
األول، فهدفه��م لي��س تنظي��م الدول��ة إنما 
الفصائل الثورية اإلس��المية التي رفضت أن 
تخضع لإلم��الءات األمريكي��ة، وإال كيف نبرر 
ضرب النصرة وجي��ش المهاجرين منذ اليوم 

األول؟!".
وي��رى كثير من الثوار أنه س��يكون للضربات 
الجوي��ة نتائج س��لبية على الثورة الس��ورية 
فه��ي تصب ف��ي مصلح��ة األس��د، فضربك 
لط��رف دون آخر يعني دعمك لآلخ��ر، ويتابع 
أبو عب��ادة: "لو كانوا جادين بمحاربة اإلرهاب 
لقصفوا قوات النظ��ام، لكن اقتصار القصف 
على التنظيم وبعض الفصائل الثورية يعني 
تقديم دعم مباش��ر لألسد، ونعتقد أن هناك 
مؤام��رة تدبر ف��ي الخفاء إلع��ادة إنتاج نظام 
األس��د كما تمّ إعادة إنتاج النظ��ام المصري 

ولكن تحت مسمى محاربة اإلرهاب".
والالفت إع��الن تنظيم الدولة اإلس��المية أن 
خس��ائره ف��ي الي��وم األول كانت صف��رًا من 
المقاتلين، كما أعلن عن تمكنه من "إس��قاط 
طائرتي��ن إماراتي��ة وس��عودية" ف��ي األي��ام 

التالية، وربم��ا يعود ذلك لالس��تعدادات التي 
اتخذه��ا التنظيم منذ أعلن أوباما نيته قصف 
التنظيم في س��ورية، ولهذا يشير أبو يعقوب 
األنصاري: " لم يصب لنا أي مجاهد في اليوم 
األول، أما األي��ام الالحقة ف��كان العدد قلياًل، 
وقد نجح أمراء التنظيم باتخاذ ما يلزم، حيث 
أصبح��ت المق��رات ش��اغرة م��ن المجاهدين، 
وم��ن نعم اهلل أننا ال نعمل بطريقة الجيوش 

النظامية".
والتعام��الت  اإلدارات  عل��ى  الغ��ارات  وأث��رت 
المدنية في مناطق س��يطرة التنظيم فشلت 
حركة ه��ذه اإلدارات فال تجد إال عددًا محدودًا 

من المدنيين.
 يتابع أبو يعقوب: "س��يتعود الناس مع األيام 
على ه��ذه الضربات، وس��نحاول قدر اإلمكان 
للمس��لمين،  حماي��ة  التجمع��ات  م��ن  الح��د 
وحرصنا على س��المتهم كان العامل الرئيس 

في إخالء المقرات".
ولعل الس��وريين الذين يعيشون في مناطق 
التنظي��م أكبر متض��رر فقد بات��وا في حيرة 
م��ن أمرهم، وأصب��ح الخوف هاجس��ًا مالزمًا 
يؤرقه��م، فكثي��ر م��ن الس��وريين يتخوفون 
من الضربات األمريكية وال س��يما أنها أوقعت 
ع��ددًا م��ن الضحاي��ا ف��ي صف��وف المدنيين 
في ع��دة مناطق، فمش��اهد الرحيل أصبحت 
مألوفة لألرياف والمناطق البعيدة عن مقرات 
التنظي��م. يق��ول أبو وائ��ل: "ترك��ت المدينة 
ألني أخش��ى أن يقصف بيتي عوضًا عن مقر 
التنظي��م، فس��معنا أن الصواري��خ األمريكية 
ذات ق��وة تدميري��ة هائلة، فال أري��د أن أقدم 
عائلت��ي قربان��ًا لق��وات التحالف، كم��ا أننا ال 

نستطيع العيش في قلق دائم".
الضرب��ة  الس��وريين  م��ن  كثي��ر  ويع��ارض 
األمريكية ألس��باب أخرى منها حجم المأس��اة 
الت��ي س��تزيدها الضرب��ة لحي��اة الس��وريين 
وال س��يما أن الغ��ارات األمريكي��ة تس��تهدف 
المنش��آت الحيوي��ة ف��ي س��ورية ومنه��ا آبار 

النفط فهذه اآلبار ليس��ت مل��كًا للتنظيم إنها 
ملك للسوريين، ويخشى السوريون أن تقتل 
م��ن المدنيين أضع��اف ما تقتل م��ن عناصر 
التنظيم. يقول أبو عبدالرحمن: "الش��عب من 
س��يدفع الثمن، ف��ال أظن الطائ��رة األمريكية 
قادرة على التمييز بين الداعش��ي والمواطن 
العادي، إنهم معنا في األسواق والمستشفيات 
والحافالت والش��وارع والسكن، إنهم معنا في 
كل تفاصي��ل الحي��اة اليومي��ة، فكيف تطلب 
مني أن أث��ق بهذه الضرب��ات فتنظيم الدولة 
ال يمتلك منش��آت عس��كرية واضحة المعالم 

ليستهدفها الطيران".
ويتاب��ع: "ه��دف الضربات إطالة أم��د الصراع 
وتدمي��ر ما تبق��ى من س��ورية، واس��تهداف 
آب��ار النفط يعني حرب الش��عب في تفاصيل 
حياته، فذلك س��ينعكس على المواطن الذي 
يشتري أس��طوانة الغاز ب�5 آالف ليرة ناهيك 
ع��ن بقي��ة األم��ور، إنها ح��رب على الش��عب 

وليس التنظيم".
وزادت تصريح��ات المس��ؤولين الغربيين من 
قلق الش��ارع الس��وري، فالغ��رب يتحدث عن 
ضرب��ات وحرب ق��د تمتد س��نينًا طويلة يدفع 

العرب ثمنها من دمائهم وأموالهم، 
يقول "أبو سليم" "أال يسأل العرب المشاركون 
في هذه الضربات أنفسهم عن الظروف التي 
سيعيش��ها السوريون خالل هذه السنوات، أال 
يدرك��ون أنهم باتوا ش��ركاء لألس��د في قتل 

السوريين !".
ويتاب��ع أبو س��ليم: "ينبغي عل��ى العرب الذي 
ل��م تحركهم نخوتهم طوال هذه الس��نين أن 
يدركوا أنهم س��لكوا الطري��ق الخطأ، فبداية 

الحرب على اإلرهاب تبدأ من دمشق.
مهم��ا اختلف��ت اآلراء م��ن الضرب��ات الجوية 
الدول��ة اإلس��المية  للتحال��ف عل��ى تنظي��م 
فالغالبية متفقة على أنه س��يزيد من معاناة 

السوريين ومن دمار البلد.

اآراء حول جدوى ال�شربات اجلوية للتحالف
  الرقة - ناصر المحمود

حقل التنك النفطي بعد الغارات الجوية على ريف دير الزور
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سوريتنا - حال سالمة أخ
كش��فت مجموع��ة العمل من أجل فلس��طيني 
س��وريا ف��ي تقرير توثيق��ي بعن��وان » ضحايا 
التعذي��ب واالختفاء القس��ري وه��و الثاني من 
نوع��ه، أن عدد الش��هداء تحت التعذي��ب ارتفع 
ليصل إلى 252 ضحية س��قطوا نتيجة التعذيب 

داخل سجون النظام، ولدى المعارضة. 
ويرص��د التقري��ر ال��ذي ص��در بالتع��اون بي��ن 
مجموع��ة العم��ل والش��بكة األوروبي��ة للدفاع 
عن حقوق األس��رى والمعتقلين الفلسطينيين 
حاالت االعتقال واالختفاء القسري وما يتبعهما 
من نتائج تصل إلى فقدان الحياة، حيث تتحدث 
المعلوم��ات الت��ي وثقه��ا التقرير عن عش��رات 
المدنيي��ن الفلس��طينيين الذي��ن قض��وا ف��ي 
السجون الس��ورية نتيجة التصفية المباشرة أو 
تح��ت التعذي��ب بعد تعرضهم ألقس��ى عمليات 
التعذي��ب واإلذالل والتحقير التي غالبًا ما ينجم 
عنها آثار نفس��ية وجسدية قد تصل إلى الموت 

أحيانًا. 
147 الجئ��ًا  المجموع��ة س��قوط  وق��د وثق��ت 
فلس��طينيًا ف��ي س��وريا داخل س��جون النظام 
الس��وري خ��الل الفت��رة الممتدة بين تش��رين 
األول 2013 ونهاية آب2014، أي بزيادة نحو 40 
ضحية ع��ن الفترة ذاتها م��ن آب 2012 وأيلول 

2013
ويتط��رق التقرير إلى ح��االت اختطاف لالجئين 
داخ��ل  م��ن  وجرح��ى  مصابي��ن  فلس��طينيين 
المستشفيات والمراكز الصحية، واعتقاالت على 
حواجز التفتيش التابعة للنظام الس��وري، وإلى 
االعتق��ال أثناء مح��اوالت الخروج م��ن المناطق 
المحاص��رة، وح��االت تعذيب وتصفي��ة جماعية 
عقب االحتجاز لفترات قصيرة خالل االقتحامات 
التي ينفذه��ا الجيش والقوى األمنية للمخيمات 
والتجمعات الفلس��طينية، وكذل��ك حاالت إعدام 
أو قت��ل تح��ت التعذي��ب لع��دد م��ن المعتقلين 
الذي��ن رفضت األجهزة األمنية تس��ليم الجثة أو 

اإلفصاح عن مكان وجودها أو دفنها. 
وس��لط التقرير الض��وء على الت��وزع المكاني 
والزمان��ي لضحاي��ا التعذي��ب حي��ث بل��غ ع��دد 
الذي��ن قض��وا من أبن��اء المخيم��ات والتجمعات 
الفلس��طينية في س��وريا تحت التعذيب )164( 
الجئ��ًا، احت��ل مخيم اليرم��وك المكان��ة األولى 
بي��ن المخيم��ات من حي��ث عدد م��ن قضى من 
أبنائه في س��جون النظام السوري، حيث وثقت 
مجموع��ة العمل س��قوط 86 الجئًا فلس��طينيًا 
تحت التعذيب، بعد اعتقال دام لفترات متباينة، 
أي بمع��دل 52. %44 م��ن إجمالي من ُأوقف من 
أبناء المخيمات، و34. %14 من اإلجمالي العام.، 
ج��اء ف��ي المرتبة الثاني��ة مخي��م العائدين في 
حمص، حيث سجل سقوط 21 الجئًا، ثم مخيم 

خان الشيح / 11 / . 
و ذكر التقرير أن شهر آب من عام 2014 سجل 
أكب��ر عدد من ضحاي��ا التعذيب، فق��د ُأبلغ ذوو 
)31( الجئًا فلس��طينيًا بضرورة مراجعة الفروع 
األمنية لتس��ّلم المتعلقات الشخصية ألبنائهم، 
بعدم��ا قضوا داخ��ل الس��جون، وبالمقارنة مع 
الش��هر ذاته من عام 2013، ف��إن اإلحصائيات 
تش��ير إلى تضاع��ف األرقام ألكث��ر من خمس 

مرات. 
وطالب��ت مجموع��ة العم��ل النظ��ام الس��وري 
والمجموع��ات المس��لحة المعارض��ة، الكش��ف 
ع��ن مصير بقي��ة المعتقلي��ن الذي��ن وثقتهم 

المجموع��ة والبالغ��ة أعداده��م )624( معتقاًل، 
كما وطالبت بضرورة اإلفصاح عن مصير جثث 

الذين تمت تصفيتهم. 
الدول��ي ومنظم��ات حق��وق  المجتم��ع  ودع��ت 
اإلنس��ان الدولية والمحلية إلى ضرورة التحرك 
وإل��زام الحكوم��ة الس��ورية باإلع��الن الفوري 
بمحاكم��ات  له��م  والس��ماح  مصيره��م  ع��ن 
عادل��ة ونزيه��ة، واإلف��راج الف��وري ع��ن كافة 
دون  الموقوفي��ن  الفلس��طينيين  المعتقلي��ن 
س��ند قانون��ي في الس��جون ومراك��ز التوقيف 
الس��ورية، ومتابعة تلك الحاالت بحق الالجئين 
الفلسطينيين واحترام الحقوق األساسية وحق 
الحي��اة والكرامة للفلس��طينيين على األراضي 

السورية. 
م��ن جانب آخ��ر فقد نف��ذت لجنة فلس��طينيي 
س��وريا في لبن��ان واللج��ان األهلي��ة في صور 
ومؤسس��ة ش��اهد لحق��وق اإلنس��ان ومنظمة 
ثاب��ت لحق الي��وم وقفة احتجاجي��ة أمام مكتب 
مدي��ر مخي��م ب��رج الش��مالي اس��تنكارًا لقرار 
وكالة غوث وتش��غيل الالجئين الفلس��طينيين 
)األونروا( قطع المس��اعدات ع��ن مئات العائالت 

الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان
وق��ام المعتصم��ون بتس��ليم بيان االس��تنكار 
مرفقًا بأس��ماء عدد من العائالت التي تم قطع 
المس��اعدة النقدي��ة عنها بحجة ع��دم حاجتهم 
له��ا، لمدي��ر مكت��ب األون��روا في مخي��م البرج 

الشمالي. 
وفي سياق متصل فقد دخل الحصار المفروض 
عل��ى اليرم��وك م��ن قب��ل الجي��ش النظام��ي 
والجبه��ة الش��عبية )القي��ادة( يوم��ه 433 على 
التوالي األمر الذي أدى إلى سقوط 156 ضحية 
جراء نق��ص العناي��ة الطبية واألدوي��ة، ونفاد 
جميع المواد الغذائية والمحروقات منه، وما زاد 
من معاناتهم هو اس��تمرار انقط��اع المياه عن 
منازل وحارات المخيم لليوم الس��ابع عشر على 
التوالي، هذا إضاف��ة النقطاع التيار الكهربائي 

منذ أكثر من عام. 
وش��هد مخيم اليرم��وك حالة م��ن التوتر جراء 
إصاب��ة ام��رأة وطف��ل برص��اص قن��اص أثناء 
عملي��ة توزيع الس��لل الغذائي��ة أدت إلى حدوث 
توزي��ع  لعملي��ة  وتوق��ف  اش��تباكات،  ان��دالع 
الكراتي��ن الغذائي��ة مما ح��رم األهال��ي مجددًا 
من اس��تالم المساعدات بسبب تلك االشتباكات 

المُفتعلة من الطرفين. 

جمموعة العمل من اأجل فل�شطيني �شوريا توثق يف تقرير لها ا�شت�شهاد 
التعذيب حتت  �شحية   252

إحدى جداريات حملة شهيد ظل في مخيم اليرموك

احللقي يعد بتخفي�ش �شاعات 
التقنني وتوفري املازوت

سوريتنا | حلب - عثمان اإلدلبي
ق��ال رئي��س وزراء النظام وائ��ل الحلقي إن 
»وضع الكهرباء سيتحس��ن وأّن عدد س��اعات 
التقني��ن س��تنخفض تدريجي��ًا«، لك��ن دون 
أن يعل��م أح��د كي��ف ف��ال الوق��ود توف��ر وال 
الش��بكات تبدل��ت، الفت��ًا إل��ى أن »الحكوم��ة 
تعم��ل جاهدة على تحس��ين وض��ع الكهرباء 
في كل المحافظات وأن العمل س��يكون على 
تخفيف س��اعات التقنين في محافظة دمشق 
وريفه��ا«، لك��ن دون أن يعت��ذر م��ن أهال��ي 
باقي المحافظات ال�13 العتبارها من الدرجة 
الثاني��ة، في وقت هناك مناطق من س��ورية 
ومن دمش��ق وريفه��ا لم ت��رى الكهرباء منذ 

أكثر من عام. 
وبين الحلقي أن مش��كلة نقص المازوت في 
األيام األخيرة س��ببه الخلل في تواتر وصول 
الناق��الت إل��ى الموانئ الس��ورية إذ تعرضت 
إح��دى الناق��الت إل��ى قرصنة وكان��ت تحمل 
معها ما يقارب مليون برميل وذلك في البحر 
األحم��ر، مبينًا تعرض ناقلة أخ��رى إلى خلل 
ط��ارئ وهي بحاجة إل��ى صيانة، كاش��فًا أّن 
أرب��ع ناقالت نفط قادمة من الدول الصديقة 
س��تصل إلى سورية بدءًا من يوم 29 الجاري 
ومن ثم لن يكون هناك أي مشكلة في تزويد 
المواطني��ن بهذه المادة باعتبار أن المش��كلة 

ستحل خالل فترة قصيرة. 
وكانت األسابيع الماضية شهدت شبه انقطاع 
لم��ادة الم��ازوت في حي��ن وصل س��عر اللتر 
الواحد في الس��وق السوداء إلى 190 ليرة إن 
وج��د، ما تس��بب في موجة من رفع األس��عار 
طالت بش��كل مباشر أجور النقل، إضافة إلى 
أزمة نقل مع توقف العديد من وسائل النقل 
العامة عن العمل لعدم توفر الوقود، ويش��ار 
إل��ى أنه��ا ليس��ت الم��رة األولى الت��ي يعاني 
الس��وريين م��ن أزمة الم��ازوت، حيث تكررت 
في الس��نوات الثالث الماضي��ة أكثر من مرة، 
في حي��ن تترافق اليوم مع أزم��ة غاز منزلي 

وكهرباء وماء. 
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أخ
دم�شق تتوقف عن تغذية خزينة املركزي بال�شيولة النقدية

اقت�شاد حلب يلفظ اأنفا�شه االأخرية
حلب - عثمان إدلبي 

طوابي��ر طويل��ة م��ن الموظفي��ن المتقاعدي��ن 
تصط��ف يوميا على أب��واب البن��وك والمصارف 
منتظري��ن أن يقبضوا رواتبهم عن ش��هر أيلول 
وحتى اليوم لم تنهي معانات هؤالء المتقاعدين 
ول��م يتمك��ن أي موظف م��ن قب��ض راتبه كما 
أن الموظفي��ن الذين مازال��وا على رأس عملهم 
ليس��وا بأفضل حال م��ن المتقاعدي��ن فالدوائر 
والمؤسس��ات الحكومي��ة التي لديه��ا دخل مادي 
اس��تطاعت أن تؤمن رواتب موظفيه��ا أو رواتب 
ج��زء من موظفيها على أق��ل تقدير، أما الدوائر 
والمؤسس��ات الت��ي لي��س لديه��ا م��وارد مالية 
كمديري��ة التربية والمؤسس��ات التابع��ة لوزارة 
اإلدارة المحلي��ة بقي موظفوه��ا محرومين من 
راتب شهر أيلول، يعود سبب تأخر صرف الرواتب 
في حل��ب لعدم وجود س��يولة نقدية في خزينة 
البنك المركزي في حل��ب وهو الذي يغذي باقي 
المصارف والبن��وك باألموال لكي يوزعوا رواتب 
المتقاعدين ويصرفوا ش��كات معتمدي الرواتب، 
يغ��ذي البن��ك المرك��زي ف��ي حل��ب خزينته من 
المصرف المركزي في دمشق وكانت آخر تغزيه 
لخزنة مرك��زي حلب في 26 آب م��ن هذا العام، 
حالة من االس��تياء بين التج��ار والصناعيين في 
حل��ب تج��اه السياس��ة االقتصادية الت��ي يتبعها 
النظ��ام ف��ي حل��ب، جمي��ع الصناعيي��ن والتجار 
يج��دون صعوبة ف��ي تحويل األم��وال من وإلى 
باقي المحافظات السورية فالمصارف الحكومية 
والخاصة وحتى ش��ركات التحوي��ل لم يعد لديها 

السيولة النقدية الكافية لتحويل مبالغ كبيرة. 

موظفو حلب على اأبواب امل�شارف
مازال موظفي حلب ينتظرون طائرة الهليوكوبتر 
التي س��وف تأتي من دمشق حاملتا رواتبهم في 
حين يتخ��وف بعض الموظفي��ن أن تأتي عطلة 
العي��د وال يكون��وا قد اس��تلموا رواتبهم، ويقول 
هاش��م وهو احد معتم��دي الرواتب في ش��ركة 
الزي��وت "منذ بداية هذا الش��هر وأنا أذهب يوميا 
إل��ى المص��رف التج��اري وبقي��ت أس��بوعا حتى 
صرفوا لي ش��كا بقيمة 60 ألف من أصل خمسة 
شيكات قيمتها أربعة ماليين، وكانت الحجة دائما 
أن خزنتهم فارغة والبن��ك المركزي ال يعطيهم 
المال، وبعد أس��بوعين ذهبت م��ع مجموعة من 
المعتمدي��ن إل��ى البن��ك المرك��زي لنس��ال عن 
س��بب التأخر ف��ي صرف الرواتب ف��كان جوابهم 
أنه��م ال يملك��ون الس��يولة وال يأتيه��م أي دعم 
من المصرف المركزي في دمش��ق"، استطاعت 
بع��ض المؤسس��ات الحكومية أن تؤم��ن رواتب 
موظفيه��ا من خ��الل مواردها المالية كش��ركة 
الكهرب��اء وش��ركة المي��اه، معان��ات الموظفين 
المتقاعدين هي األقس��ى فطوابير من الشيوخ 
والمس��ننين تصط��ف يومي��ا منذ الصب��اح حتى 
نهاي��ة ال��دوام عل��ى أب��واب البن��وك والمصارف 
متأملين أن يتمكنوا من قبض رواتبهم، ويقول 
أبو محمد وهو موظف متقاعد " بيتي في مدينة 
الباب وأقطع كل يوم مسافات طويلة لكي أدخل 
حلب من أجل أن أقبض راتبي ففي هذا الش��هر 
سافرت ستة مرات ولم أتمكن من قبض الراتب 
وإنني ق��د صرفت كل راتبي مس��بقا على أجور 
السفر ففي كل مرة أدفع أجور سفر 2500 ليرة 

وراتبي التقاعدي كله 16000 ليرة". 

النظام ي�شحب االأموال من حلب 
أصبح��ت حس��ابات جمي��ع التج��ار والصناعيين 
في بنوك حلب ش��به مجم��دة فالتاجر الذي لدية 
ماليي��ن في مص��ارف حل��ب ال يس��تطيع اليوم 
أن يس��حب منه ش��يئا، فاألرصدة ف��ي مصارف 
حل��ب أصبح��ت عب��ارة عن أرق��ام دون س��يولة 
نقدي��ة، فصعوب��ات كثي��رة تواج��ه التج��ار في 
حل��ب جعلت الكثير منهم ينقل��ون أعمالهم إلى 
محافظات أخرى كمحافظة طرطوس والالذقية 
ودمش��ق، يتهم بعض التجار النظام بأنه يريد 
أن يقت��ل الحركة االقتصادية في حلب بش��كل 
نهائ��ي ليجعل م��ن المحافظات الس��احلية مدن 
اقتصادي��ة، ويق��ول س��مير وه��و تاج��ر أدوات 
كهربائية "أقوم بشحن البضائع إلى المحافظات 
األخ��رى ولكنن��ي ال أس��تطيع اس��تالم ثمنه��ا، 
فتوقف عملي اليوم ألن جميع أموالي وبضائعي 
أصبحت خارج حلب، فشركات التحويل تقبضني 
الح��واالت بالقطارة فهي ال تعطي أكثر من مئة 
أل��ف في الي��وم الواح��د، والمص��ارف الحكومية 
مفلس��ة تماما، وإخ��راج البضائ��ع واألموال من 
حلب س��لس جدا وميس��ر من قبل الحكومة أما 
إدخالها صعب وكأنها سياس��ية ممنهجة إلخراج 

األموال التي في حلب إلى المحافظات األخرى"
كان��ت جمي��ع المص��ارف الحكومي��ة تعاني من 
نقص ف��ي الس��يولة النقدي��ة مما جعل س��عر 
ص��رف اللي��رة الس��ورية ينخف��ض مقارنة مع 
ال��دوالر األميرك��ي في بداية هذا الش��هر ولكن 
المص��رف المرك��زي في دمش��ق ق��ام في يوم 
االثني��ن الخام��س عش��ر من هذا الش��هر بضخ 
األم��وال للبنوك المركزية في جميع المحافظات 
الس��ورية ماع��دا البن��ك المرك��زي ف��ي مدينة 
حل��ب مما ول��د موجة من االس��تياء بين أصحاب 
األم��وال في حل��ب، ويقول إلي��اس وهو موظف 
ف��ي المص��رف العق��اري ف��ي حل��ب "أن أف��رع 
المصرف العقاري ف��ي حلب تمتلك أكبر أرصدة 
في الخزينة الرئيس��ة للمص��رف العقاري األم، 
ولكن مدير المصرف العقاري في دمشق مازال 
يتجاه��ل طلبتان��ا بض��رورة تغذية أف��رع حلب 
بالس��يولة النقدية دون أن يفصح لنا عن أسباب 
توقف تغذية أفرع حلب، وان البنك المركزي في 
حل��ب لدية أرص��دة ضخمة في خزين��ة مركزي 
دمش��ق ولدي��ة حس��ابات ف��ي بع��ض البن��وك 

الخاصة".

مفو�شية الالجئني واحلكومة 
الرتكية ت�شتعدان لتوافد 

مئات اأالف الالجئني 
سوريتنا | رقية سمسم

لش��ؤون  الس��امية  المفوضي��ة  كثف��ت 
الالجئين اس��تجابتها لمساعدة الحكومة 
التركية ف��ي تقديم المس��اعدة لحوالي 
70 ألف س��وري عبروا الح��دود إلى تركيا 
خ��الل األس��بوع الماض��ي، وقال��ت أنه��ا 
تستعد مع الحكومة الحتمال توافد مئات 
آالف الالجئي��ن الجدد ف��ي األيام المقبلة 
مع اضطرار عدد أكبر من األشخاص إلى 
الف��رار من المعركة ف��ي مدينة كوباني 

)أو عين العرب( شمالي سوريا. 
وق��ال المفوض الس��امي لألمم المتحدة 
لش��ؤون الالجئين أنطوني��و غوتيريس: 
التدف��ق الجماعي الضخ��م يظهر أهمية 
توفي��ر حي��ز للحماي��ة والحف��اظ علي��ه 
باإلضاف��ة إلى الحاجة إلى حش��د الدعم 
الدولي للدول المجاورة التي تستضيفهم 

بكل سخاء. 
وكانت مدين��ة كوباني تس��تضيف أكثر 
من 200 ألف شخص نازحين من مناطق 
أخ��رى قب��ل أن يتق��دم تنظي��م داعش 
ويفرض حصاره عليها، ما دفع عدد كبير 
من الس��كان ومعظمهم من األكراد إلى 

مغادرة منازلهم واللجوء إلى تركيا. 
وتق��وم الحكوم��ة التركي��ة، بدع��م من 
المفوضية، بتسريع عملية بناء مخيمين 
لألش��خاص الذين لم تتم اس��تضافتهم 
من قب��ل المجتمعات المحلي��ة واألقارب، 
كم��ا تق��وم المفوضية أيض��ًا بالتحضير 
لالس��تجابة م��ن خ��الل تقدي��م ل��وازم 
اإلغاث��ة الطارئة عن طري��ق البر والبحر 
والج��و وهي تش��مل بطاني��ات حرارية، 
وفرش، ولوازم مطبخي��ة باإلضافة إلى 
المس��اعدة ف��ي إنش��اء مراكز تس��جيل 

وإدارتها بسرعة.

أسواق حلب 2011



8

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

   ت
ة  

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ل 4

لو
 أي

28
 | 

 )1
58

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ير 
قار

 وت
بار

أخ

ال�شركات االإيرانية ترغب بامل�شاركة يف مرحلة اإعادة االإعمار
اإيران ت�شدل بظاللها على االقت�شاد ال�شوري

سوريتنا - إنليل فارس
تزايدت وتيرة األخبار التي تتحدث عن دخول 
إي��ران إل��ى قطاعات االقتصاد الس��وري من 
التجارة إلى النفط إل��ى المصارف واألتمتة، 
في حين تم استنفاذ الخط االئتماني نظريًا 
ف��ي وق��ت م��ازال النظ��ام الس��وري ينظ��ر 
الموافقة على طلبات قدمت تحت باب الخط 
االئتمان��ي ال��ذي بلغت قيمته خمس��ة مليار 

دوالر أميركي. 
وأعلن قبل أيام عن إلغ��اء الفترة االنتقالية 
للتخفي��ض الجمرك��ي بين إيران وس��وريا، 
والتي هي 5 س��نوات، بحي��ث تطبق اتفاقية 
التجارة الحرة مع إيران مباش��رًة، كما وطلب 
الجانب الس��وري أن يصبح الرسم الجمركي 
%0 على جميع الس��لع المشمولة باالتفاقية، 
ووضع أولويات لها لتأمين المواد الضرورية، 
وفي مقدمتها األدوية ومس��تلزمات صناعة 

األدوية والمواد الغذائية األساسية. 
وطالب الجانب السوري عبر وزارة االقتصاد 
نقلت��ه  م��ا  بحس��ب  الخارجي��ة،  والتج��ارة 
إحدى الصحف الرس��مية، مراجع��ة القوائم 
المس��تثناة من أحكام اتفاقية التجارة الحرة 
الموقع��ة بين البلدين ف��ي 8 / 3 / 2011 أو 
إلغاءه��ا، حي��ث تش��مل 88 مادة من الس��لع 
الصناعية والزراعية الت��ي ينتجها الجانبان، 
 )4%( البال��غ  الجمرك��ي  الرس��م  ومراجع��ة 
المش��مولة  الس��لع  والمف��روض عل��ى كل 

بأحكام االتفاقية. 
وكم��ا بين��ت أن هن��اك اتفاق على اس��تثناء 
الم��واد التي تخضع لرس��م جمركي مقداره 
%4 وم��ادون م��ن التخفي��ض المنص��وص 
علي��ه، وأضاف��ت أّن هناك تبس��يطًا لقواعد 
المنش��أ بحي��ث تحق��ق مصلح��ة المص��در 
الس��وري بش��كل أساس��ي، وال تقل نس��بة 
القيمة المضافة لهذه السلع عن %50 للسلع 
المصنعة ل��دى أي من الطرفين المتعاقدين 
والتي تدخل في إنتاجها مدخالت من منش��أ 

طرف غير متعاقد. 
ويأت��ي ه��ذه االنفت��اح التج��اري ف��ي وقت 
تعاني سوريا من ش��به توقف كامل لإلنتاج 
الس��وري، وما تبقى منه يعان��ي من ارتفاع 
تكلف��ة اإلنتاج، ما يحول س��وريا إلى س��وق 
محتك��ر م��ن قب��ل إي��ران الت��ي تتم��دد في 
س��وريا اقتصاديا عقب هيمنتها السياس��ية 

والعسكرية، بحسب اقتصاديين. 
كما أبدى الس��فير اإليراني بدمش��ق محمد 
رض��ا ش��يباني أثناء لق��اء مع "وزي��ر النفط 
والثروة المعدنية في حكومة النظام سليمان 
العباس ووفد من من شركة "توسن"، رغبة 
الش��ركات اإليرانية بالمش��اركة في مرحلة 
إع��ادة التأهي��ل ف��ي قط��اع النف��ط والغاز 
والث��روة المعدني��ة لكونه��ا تمل��ك الخب��رة 

الجيدة في هذا المجال. 
وبحس��ب وكال��ة األنب��اء الرس��مية للنظام، 
بح��ث الجانبان مجاالت التعاون واالس��تفادة 
إدارة  التجرب��ة اإليراني��ة ف��ي مج��ال  م��ن 
استهالك الوقود باس��تخدام البطاقة الذكية 
المعم��ول به��ا ف��ي س��ورية، وب��دوره رحب 
العباس بش��ركات الدول الصديق��ة الراغبة 
بالمش��اركة في إعادة اإلعمار، الفتًا إلى أنَّه 

س��يكون لها األولوية في فرص االس��تثمار 
المتاحة مستقباًل. 

كما أعرب مدير عام شركة "توسن" االيرانية 
ادب��ي نجاد رغب��ة ش��ركته المتخصصة في 
مج��ال التصمي��م وتنفيذ البرمجي��ات بنقل 
تجرب��ة إدارة اس��تهالك الوق��ود باس��تخدام 
البطاقة الذكية للتزود بالوقود إلى سورية، 
معرب��ًا عن أمله بتع��اون يصب في مصلحة 

الطرفين. 
يش��ار إلى أن معظم حقول النفط وشبكات 
نق��ل النفط الخفي��ف والثقيل والمش��تقات 
النفطي��ة تعرض��ت العت��داءات أدت لتوقفها 
عن العمل واإلنتاج، كما تعرضت شبكة نقل 
الغاز  لتعديات كثي��رة أدت لتوقفات مفاجئة 
الفتًا أن قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة 
وغير المباش��رة منذ ب��دء األزمة بلغت 23.4 
مليار دوالر، بحس��ب تصريح��ات عباس في 

شهر تموز الماضي. 
وم��ن جهته، بح��ث حاكم "مصرف س��ورية 
المرك��زي" أدي��ب ميالة مع وفد من ش��ركة 
"توس��ن" احتياج��ات الصناع��ة المصرفي��ة 

السورية. 
وناق��ش ميالة والس��فير اإليراني بدمش��ق 
شيباني والوفد المرافق من شركة “توسن” 
احتياج��ات الصناع��ة المصرفية الس��ورية، 
واتف��ق الجانبان على إع��داد وتوقيع مذكرة 
تفاهم أولية تش��مل المش��اريع التي يرغب 
"المرك��زي" بتنفيذه��ا وأولوي��ات ومراح��ل 
الش��ركة  ممثل��و  أب��دى  حي��ث  التنفي��ذ، 
اس��تعدادهم لتنفي��ذ ع��دد م��ن المش��اريع 
لعم��ل  بالنس��بة  اإلس��تراتيجية  التقني��ة 
"المرك��زي" وتغطي��ة احتياج��ات المص��ارف 
الس��ورية وتقديم الخدمات البرمجية وقطع 

الحواسيب. 
يش��ار إلى أن إيران من أكب��ر الدول الداعمة 
وسياس��يا  اقتصادي��ا  الس��وري،  للنظ��ام 
وعس��كريا، حي��ث يقدر اقتصادي��ون مجمل 
الديون الس��ورية إليران بأكثر من 15 مليار 
دوالر، ف��ي حي��ن ال يوجد معلوم��ات دقيقة 
عن األموال والبضائع التي استجرها النظام 
من حليفه اإليراني، عب��ر قروض وخطوط 
االئتماني��ة إضاف��ة إل��ى تمويل��ه عس��كريا 

بالسالح ورواتب المليشيات الوالية. 
في غضون ذلك تذبذب س��عر صرف الدوالر 

خالل األس��بوع الماضي حيث ارتفع من 170 
لي��رة لل��دوالر إل��ى 202، ما دف��ع المصرف 
المرك��زي إلى عقد عدة جلس��ات تدخل دعا 
إليها ش��ركات ومكات��ب الصرافة المرخصة، 
وأجبره��ا عل��ى ش��راء 300 أل��ف للش��ركة 
و100 ألف للمكت��ب كحد أدنى، على أن تباع 
للمواطنين بش��روط ميس��رة، ودون سقف 
للمبال��غ المطلوب��ة، بهدف إش��باع الس��وق، 
ما جعله يضخ عش��رات ماليي��ن الدوالرات، 
األمر الذي س��اهم في انخفاض سعر صرف 
ال��دوالر إلى 184 لي��رة، إال أن ب��دء التحالف 
الدول��ي بض��رب تنظيم "الدولة اإلس��المية 
ف��ي العراق والش��ام - داعش"، وخرق أمني 
لمقاتل��ي المعارض��ة ف��ي حي المي��دان في 
جنوب دمش��ق، في وقت توترت عدة جبهات 
في محيط دمشق، أعادة سعر صرف الدوالر 

إلى 200 ليرة نهاية األسبوع الماضي. 
اقتصادي��ون أع��ادوا تذب��ذب س��عر ص��رف 
اللي��رة إل��ى تده��ور األوض��اع األمني��ة في 
الب��الد وخاصة في العاصمة دمش��ق، وذلك 
مدعوما بعدم الثقة في االقتصاد الس��وري 
والسياس��ات االقتصادية المطبق��ة، إضافة 
إلى عج��ز النظام عن حل األزمة الس��ورية، 

وغرقه بالديون الداخلية والخارجية. 
أما "هيئة االس��تثمار" التابعة لمجلس وزراء 
النظام أعلنت أنه تم تش��ميل 40 مش��روعا 
من��ذ بداية 2014، بتكلفة اس��تثمارية تقدر 
ب���24.8 ملي��ار ليرة، ف��ي حين وص��ل عدد 
المش��اريع قيد التنفيذ 11 مش��روعًا بتكلفة 
استثمارية تزيد عن 13.7 مليار ليرة، وطاقة 
تش��غيلية ل�2.057 عامل، ونّفذ 4 مش��اريع 
فق��ط منذ بداية العام الحالي، وتش��غل 87 

عاماًل. 
يذكر أن الش��عب الس��وري يعاني اليوم من 
بطال��ة وصلت نس��بها لم��ا يزيد ع��ن 50%، 
في وق��ت تحول %75 من��ه للحياة تحت خط 
الفق��ر، ويتوق��ع أن تصل النس��بة إلى 90% 
العام المقبل، في حين تش��ير أخر الدراسات 
قبل 2011 أن 250 ألف طالب عمل يدخلون 
سوق العمل س��نويا، وهم بحاجة إلى مئات 
الملي��ارات االس��تثمارية، ف��ي بلد س��حقته 
الح��رب ودمرت بنيته التحتية وش��ردت أكثر 

من نصف أهله. 

بضائع الخط االئتماني اإليراني تغذي االقتصاد السوري
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الحسكة - عدنان أبو كنان
الجزي��رة  م��دن  تش��تهر 
البرغل،  بصناعة  الس��ورية 
األكث��ر  الطع��ام  باعتب��اره 
المنطق��ة،  أله��ل  ش��عبية 
إع��داد  عملي��ة  ويراف��ق 
وطق��وس  أج��واء  البرغ��ل 
متعارفة عليها، يش��ترك بها 
األطف��ال والجدات على وجه 

الخصوص. 
الجزي��رة  منطق��ة  تمت��از 
إنت��اج  منطق��ة  بكونه��ا 
وفير لم��ادة القم��ح المتعدد 
األصناف، وال��ذي يتم اختيار 
لصناع��ة  أنواع��ه  أج��ود 
"البرغ��ل"، وع��ادة م��ا يت��م 
اختي��ار النوع "القاس��ي" من 

القمح. 
أرتب��ط فص��ل الخري��ف عل��ى ال��دوام في 
الجزي��رة الس��ورية ومناط��ق أخ��رى م��ن 
س��وريا، بتوقيت تحضير المونة الش��توية 
بكافة أصنافه��ا وأنواعها المتعددة، ويعتبر 
البرغ��ل بأنواع��ه المختلف��ة أه��م عناصر 

المونة الشتوية للعائالت الجزراوية. 
تحدثن��ا الج��دة "أم محم��د" ع��ن طريق��ة 
صناع��ة البرغ��ل وما يرافقه��ا من طقوس 
قائلة: "عادة م��ا نقوم بتخزين )القمح( في 
الصيف للمحافظة عليه من أشعة الشمس، 
للمحافظة عليه، ومع دخول فصل الخريف، 
تب��دا مراحل التحضي��ر األولية إلعداد مونة 

البرغل". 
وتش��رح "أم محم��د" المرحل��ة األول��ى في 
صناع��ة البرغ��ل والت��ي تس��مى الغربلة، 
بمعنى اس��تبعاد الش��وائب بكافة أشكالها، 
ومن ثم نسلق القمح من خالل "حلة" كبيرة 
معدة لهذا األمر، بعد أن نقوم بإشعال النار 
وإم��الء "الحل��ة" بالماء، وترك��ه حتى درجة 

الغلي��ان، ثم بعد ذلك نضع القمح في الماء 
المغلي ونبدأ بتحريكه". 

"أم محمد" تشير إلى أهمية تحريك محتوى 
الق��در أو الحل��ة باس��تمرار، لتكتمل عملية 

طهي حبات القمح. 
 ف��ي ه��ذا المرحلة بالذات يتجم��ع األطفال 
بالقرب م��ن القدر الكبي��ر حاملين صحون 
صغيرة بانتظار أن ينضج القمح المس��لوق 
وتبدأ احتفالية االطفال مع مراحل الس��لق 
واستخراج الس��ليقة من القدر، حيث هناك 
يردده��ا  المناس��بة  ه��ذه  تخ��ص  أغان��ي 
األطف��ال، والب��د أن يك��ون هن��اك نصيب 
له��ؤالء األطفال م��ن الحنطة المس��لوقة، 
الت��ي يقوم��ون بخلط بعض الم��واد عليها 

وأكلها. 
بعد ذلك "نقوم باستخراج المادة المسلوقة 
من الحلة عندما نتأكد من أنها قد تش��ربت 
كام��ل كمية المي��اه، ومن ثم يتم نش��رها 
على سطح المنزل، لعدة أيام ليتم تجفيفها 
تحت أشعة الشمس الخريفية، والقصد من 

هذا التوقيت بالذات هو حتى 
ال يصيبها الس��واد". بحسب 

"أم محمد". 
وتضي��ف: "بع��د االنتهاء من 
عملية نشر القمح المسلوق 
والتأكد م��ن تجفيف��ه، تبدأ 
المرحل��ة األه��م واألصعب، 
والفرز  الجرش  وهي عملية 

وهذه تتطلب جهدًا كبيرًا
لك��ن تل��ك الطريق��ة الت��ي 
يحضر به��ا البرغل تطورت، 
حي��ث كان��ت تقتص��ر عل��ى 
صناع��ة كمي��ات قليل��ة جدًا 
في وقت سابق، وكانت االدة 
المس��تخدمة ه��ي "الرحى"، 
وه��ي عبارة عن حجر دائري 
مزدوج، يقوم بدور المطحنة 
الحديثة، بحس��ب م��ا أوضح "حس��ن" وهو 

صاحب مطحنة آلية متنقلة. 
"حس��ن" يش��رح مراح��ل الطح��ن بالق��ول 
"نق��وم بإف��راغ م��ادة القم��ح ف��ي ح��وض 
المطحن��ة، بعد أن يتم إضاف��ة كمية قليلة 
م��ن الماء، وتوضع ف��ي أكياس من الخيش 
وهي س��اخنة إل��ى أن تصل إل��ى المنازل، 
وبع��د ذلك يتم فرز عدة أن��واع من البرغل 
منها "الس��ميد" أو الشيش��ة، وهو يستخدم 
في صناعة عدة أكالت معروفة، إضافة إلى 
البرغل الخش��ن الذي تضاف له الش��عيرية 

المحمصة، ونوع أخر متوسط الحجم". 
ويدخ��ل البرغل في تحضير طعام تش��تهر 
به الجزيرة الس��ورية وهو المنس��ف والذي 
يحض��ر من اللح��م والبرغ��ل. لذل��ك غالبًا 
م��ا تتم ما يفض��ل كثير من أه��ل الجزيرة 
كان  إذا  اآللي��ة  عل��ى  اليدوي��ة  الطريق��ة 
الغرض م��ن صناعة البرغل للمنزل وليس 

للبيع. 

وتفا�شيل طقو�ش  ال�شورية،  اجلزيرة  "الربغل" يف 

سوريتنا - حسن صالح
)أنق��ذوا  الخيري��ة  الدولي��ة  المنظم��ة  أك��دت 
األطف��ال( أن التعلي��م في س��وريا أصبح اآلن 
"واحدًا من أشد المهام فتكا" بالنسبة لألطفال 
والمدرس��ين نظرًا لتعرض المدارس للقصف 
والضرب��ات الجوي��ة، واحت��الل المه��دم منه��ا 
ألغراض عسكرية، موضحة أن الحرب الدائرة 
في سوريا منذ ثالث سنوات ونصف منعت 2.8 
مليون طفل من الحصول على التعليم ودمرت 

أو ألحقت أضرارا بأكثر من 3400 مدرسة. 
وقال��ت المنظم��ة ف��ي بي��ان له��ا الخمي��س 
الماضي أن القي��د في المدارس انخفض إلى 
النصف من نحو مئة بالمئة منذ بدء األحداث، 
وص��واًل إلى ثاني أس��وأ مع��دل لالنتظام في 
الم��دارس على مس��توى العال��م، وأن نصف 
االطفال الذين التقت بهم في ش��مال سوريا 

قالوا انهم "قلما" ما يس��تطيعون التركيز في 
المدرسة أو أنهم ال يستطيعون التركيز "على 

اإلطالق. 

يذك��ر أن )أنقذوا األطفال( ه��ي منظمة غير 
حكومي��ة بريطانية تُعنى بالدفاع عن حقوق 

الطفل حول العالم. 

احلرب يف �شوريا تدمر مدار�شها 
وحترم اأطفالها من التعليم
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البحر.. كمني اآخر ملوت ال�شوريني
  مهند النادر

مازال السوريون بالرغم من ما تنقله األخبار 
من مش��اهد مروع��ة لغرق مراك��ب لجؤهم، 
يغام��رون برك��وب البحر المتوس��ط بحثًا عن 
م��كان أكث��ر أمن��ًا له��م ولعائالتهم، بس��بب 
اس��تمرار الص��راع وتدهور األوض��اع األمنية 
وانعدام سبل الحياة سالكين طرقًا عبر تركيا 
ومص��ر وليبيا طلب��ًا لألمان واالس��تقرار في 

أوروبا. 
عب��د اهلل 32 س��نة  ح��اول اللجوء إل��ى أوربا 
عن طري��ق البحر لك��ن مركبهم غ��رق قرب 
الس��واحل اإليطالية، يقول عبد اهلل: " نجوت 
بأعجوب��ة بعد أن تم انقاذنا من قبل الصليب 
األحم��ر اإليطال��ي بعد غرق مركبن��ا وفقدان 

المئات ممن كانوا على متنه".
 ويتح��دث "عب��د اهلل" ع��ن رحلة الم��وت كما 
يس��ميها ويق��ول "ت��م تجميعن��ا ف��ي مدينة 
دمياط في شقق مفروشة, نقلنا إلى شواطئ 
انتظارن��ا  ف��ي  وكان  واإلس��كندرية  دمي��اط 
مراك��ب صغيرة لتنقلن��ا إلى ق��ارب أكبر في 

عرض البحر".
ويضي��ف :" وصلنا إلى المركب الكبير مس��اء 
ي��وم 6 أيل��ول وبلغ عدد الركاب م��ا بين 400 
– 450 شخصًا,  وبعد مسير حوالي الساعتين 
تم نقلنا مرة أخرى إلى قارب آخر وبعد مسير 
ساعتين تم نقلنا مجددًا إلى قارب ثالث، وبعد 
يوم ونصف الي��وم -أي يوم االثنين 8 أيلول-  
نقل الجميع إل��ى مركب جديد ليكمل طريقه 
إلى الشواطئ اإليطالية وهو الذي غرق فيما 

بعد"..
يعتبر عبد اهلل أن سبب الغرق  األساسي "كان 
الع��دد الكبير الذي زُجّ به في المركب كما لو 
أننا لس��نا بشر، إضافة أن المركب  كان قديمًا 
ومتهالكًا فلم يستطع الصمود أمام األمواج".

وأدت الحرب في س��ورية إل��ى واحدة من أكبر 
حركات النزوح التي شهدها العالم منذ عقود، 
حيث اضُطر أكثر من 10 ماليين ش��خص، أي 
ما يعادل 40 بالمائة من س��كان س��وريا، إلى 

الفرار من منازلهم قس��رًا، وتترك��ز الغالبية 
العظمى من الذين غادروا سورية في كل من 

لبنان واألردن وتركيا.
ويضطر كثير من السوريين لالستدانة أو بيع 
بيت��ه وممتلكاته ك��ي يوفر المبل��غ المطلوب  
لمكات��ب التهريب والذي يت��راوح بين 2000-

4000 دوالر. 
يق��ول "محمد خياط" وهو س��وري مقيم منذ 
فت��رة ف��ي مدين��ة اإلس��كندرية المصرية: " 
مجرد أن تس��لم نفس��ك لمهرب ع��ن طريق 
البح��ر أصبح��ت بي��د مافي��ا وال تع��رف أي��ن 

سينتهي بكل األمر".
ويتحدث "محمد" عن حاالت التنافس الشديدة 
والبش��عة والخالف��ات الت��ي كان��ت تق��ع بين 
المهربي��ن لدرج��ة محاولة بعضه��م تعطيل 
الرح��الت أو محاولة إغراق المراكب بمن فيها 
والسطو على المهاجرين وسرقة ما يمتلكون 

من أموال".
ويستش��هد "محم��د  "بحادث��ة حصل��ت قبالة 
شواطئ اإلس��كندرية في شهر تشرين األول 
2013 قبالة الش��واطئ الليبي��ة. مما أدى إلى 
مقتل وغرق العديد من الالجئين الس��وريين 
والفلس��طينيين ف��ي البح��ر نتيج��ة إغ��راق 
مراكبه��م وتأخر طواقم اإلنفاذ في انتش��ال 

األحياء مما زاد حاالت الوفاة غرقًا".
لكن الحادثة األكثر بش��اعة  بحس��ب "محمد" 
ه��ي التي "وقع��ت في 10 أيل��ول الجاري في 
ع��رض البح��ر المتوس��ط وذه��ب ضحيته��ا 
أكث��ر م��ن أربعمائ��ة الج��ئ معظمه��م م��ن 
الفلس��طينيين القادمي��ن م��ن قط��اع غ��زة 

والسوريين".
يق��ول جهاد وه��و أح��د الناجين م��ن القارب 
ال��ذي غ��رق ف��ي 10 أيل��ول "مضخ��ة المياه 
تعطل��ت  وقلت كمي��ات ماء الش��رب واقتصر 
طعامن��ا على بع��ض التمر ال��ذي كان بحوزة 
أح��د الركاب، وف��ي ي��وم األربع��اء 10 أيلول 
طلبوا من��ا منهم االنتقال إلى مركب آخر وقد 

كان قديمًا وأصغر م��ن مركبنا الذي كنا فيه، 
رفضنا االنتق��ال وتجادلنا  مع المهربين حتى 

رضخوا".
ويضيف "جه��اد": "ولكن بعد أقل من س��اعة 
ظهر مركب صغير مكت��وب عليه "الحاج رزق 
– دمياط" وعلى متنه ما بين الخمس��ة وعشر 
رج��ال كان��وا يصرخ��ون باللهج��ة المصرية، 
عملوا على االصط��دام بالمركب الكبير ثالث 
م��رات مم��ا أح��دث ثغرة ف��ي جس��م المركب 
وتس��رب ماء البحر إلى الداخل فاختلط بوقود 
المرك��ب, وبدأ المركب بالغ��رق وبقي الرجال 
عل��ى الق��ارب الصغير حتى تأك��دوا من غرق 

المركب".
"نداءات االس��تغاثة أرس��لت إل��ى الجميع لكن 
أحدًا لم يس��تجب لتلك النداءات وغرق معظم 
الركاب فورًا وخاصة النس��اء واألطفال بسبب 
عدم توفر ستر النجاة، تمسك العشرات منهم 
بأطراف المركب وأخش��ابه لكن الرياح والبرد 
والعطش س��اهموا بغرقهم، س��فينة ش��حن 
يوناني��ة عثرت على خمس��ة أش��خاص منهم 
طفل��ة عمرها س��نتان وفت��اة تبلغ التاس��عة 
عشرة من عمرها سوريتا الجنسية، وشخص 
مص��ري، وثالثة فلس��طينيين وطف��ل عمره 
تس��عة أش��هر توفي الحق��ًا، ت��م نقلهم إلى 
اليون��ان لتلقي العالج. وس��فينة أخرى عثرت 
عل��ى ش��خصين فلس��طينيين ت��م نقلهم��ا 
إلى إيطالي��ا وهم رهن الحجز كش��هود على 
القضية، وعث��رت مروحية مالطية على ثالثة 
أشخاص فلس��طينيين ليكون مجموع من تم 
إنقاذه أحد عش��ر ش��خصًا فقط م��ن مجموع 
الركاب الذي تجاوز األربعمائة راكب" بحس��ب 

ما يقول جهاد.
ش��هادات مؤلم��ة يرويه��ا الناجين م��ن موت 
الس��وريين في البحر، بعد أن عجز العالم عن 
إيق��اف معانتهم في وطنه��م وبعد أن أغلقت 
في وجهم كل الس��بل من أج��ل الوصول إلى 

ضفة آمنة.
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و�شيختها ال�شويداء  حاكمة  بتال"..  "ال�شت 
  دمشق - عامر محمد

حين س��تدخل لمجلس "الس��ت بت��ال" بعد 
جه��د وانتظار فإن��ك لن تحظ��ى برؤيتها، 
هي ال تستر خلف حجاب قماشي، بل خلف 
ج��دار، وتصل أس��الك بينك وبينه��ا لنقل 
الصوت والحديث، فتشرح ما تريد من اهلل، 
وما ه��ي مش��كلتك، وترد ه��ي عليك بما 
تراه مناسبًا من علوم الديانة األكثر سرية 
في س��ورية "الديانة الدرزي��ة"، ما من احد 
ك� "الس��ت بتال" بقادر عل��ى تقديم أفضل 
نص��ح ف��ي كل الس��ويداء آلالف المؤمنين 
ال��ذي يصطف��ون لدخ��ول مجلس��ها ف��ي 

المدينة الجنوبية. 
ال يعُ��رف ما هو االس��م الحقيقي والكامل 
للس��يدة التي تلقب "بالس��ت" كداللة على 
مكانته��ا الديني��ة الرفيعة التي اكتس��بتها 
م��ن متنصف تس��عينيات الق��رن الماضي، 
وكيف باتت هذه الس��يدة حاكمة السويداء 
الفعلية، اقتصاديًا على األقل تس��يطر بتال 
على المدينة الصغيرة، لم ترها إال النسوة 
وخاص��ة الخاص��ة م��ن الرج��ال المقربين 
حوله��ا، فيما قلة هم الرجال الذي يعرفون 
وجهه��ا في الس��ويداء، ال تتنق��ل إال نادرًا، 
وحي��ن تفعل ترافقها قافلة من الس��يارات 
والحرس، فيما ال تُرد لها كلمة بين أتباعها 
ومريديه��ا، وهؤالء ينف��ذون كل ما تطلبه 
حتى إن كان متعلقًا بشؤونهم الخاصة جدًا، 
فالط��الق الزواج والش��راء والبي��ع والحمل 
واإلجه��اض وحت��ى زي النس��اء وتفاصيل 
حياتهن، تمكنت الس��يدة التي يقال إن لها 
عالقة خاصة جدًا بنظام الحكم في دمشق 
من التحكم فيه، عن رضى تام من نس��بة 

كبيرة من سكان المدينة المتدينين. 
في شوارع السويداء، تشاهد نساء يرتدين 
نقابًا أبيض اللون، تركت فيه فتحة للعين 
اليمنى فقط، بينما يرق القماش في مربع 
مكان الف��م، هؤالء من النس��اء الملتزمات 
تمامًا بقوانين وسُنن بتال، من المستحيل 
التح��دث م��ع أي منه��ن م��ن قب��ل غريب، 
والغريب هو أي ذكر لي��س أخًا أو أبًا أو أبنًا 
أو زوجًا، س��نت بتال هذا الزي، ولم تُناقش 
به لما تمتلك من كرامات اشتهرت بها، منذ 
أن عادت من دمش��ق لتقطن في السويداء 
قب��ل عش��رين عام��ًا تقريبًا، فيما يقس��م 
المتدينون من المدينة برأس الس��يدة في 

حالة أقرب ما تكون للتقديس. 
قبل عام تقريبًا زار األسد بتال في منزلها، 
ه��ذا م��ا يؤك��ده ش��بان يرفض��ون فكرها 
وس��يطرتها على حي��اة األس��ر وتقاليدها، 
يقول��ون إن ع��ددا كبي��رًا م��ن "معجزاتها" 
ما هو إال ممارس��ات أجه��زة مخابرات تقف 
خلف بتال لتمكينها كقوة دينية في مجتمع 
يسود فيه رجال الدين يورثون "المشيخة" 
ألبنائه��م، وحده��ا بت��ال، كس��رت قاع��دة 
الوراث��ة وب��ات منزله��ا م��زارًا ف��ي ظروف 
غامضة حتى اآلن، فأقصت رجل دين كثر، 
لم يس��تطيعوا مقاومة تأثيرها، فاعترفوا 

بها على مضض. 
الس��وق كم��ا يس��مى ف��ي الس��ويداء، هو 
المرك��ز التجاري للمدنية ضعيفة النش��اط 

االقتص��ادي أص��اًل، وقبل أن تفت��ح جامعة 
دمش��ق ع��دد من الكلي��ات فيه��ا "منذ عام 
2005" ل��م يكن بإمكان ش��بانها الدراس��ة 
إال في دمش��ق، اليوم تغير المش��هد، وبات 
ش��باب المدين��ة ف��ي س��جن كبي��ر، يؤكد 
أحده��م لن��ا، ويق��ول إن الس��لطة الدينية 
المتنامي��ة بات��ت تخنق أي حل��م، فالنظام 
زد م��ن امتي��ازات رج��ال الدي��ن وقواهم، 
وباتت مراكزهم وم��ن يتبعهم من رجال، 
أش��به بفرع مخابرات محل��ي، مع فارق أنه 
غير قادر عل��ى االعتقال، لكن��ه قادر على 
اإلقص��اء اجتماعيًا، بتهم دينية كالكفر، ما 
قس��م المجتمع في المدين��ة، التي تتنامى 
فيها تي��ارات علمانية وإلحادية ويس��ارية، 

مقبل ما يوصف "بالتطرف الدرزي". 

س��رًا أو علن��َا، يدرك س��كان الس��ويداء أن 
نسائهم ال تعتقل لدى النظام، وإن اعتقلت 
إحداهن فلن يطول بها األمر قبل أن يطلق 
س��راحها، فمع أن رجال الدي��ن المتحكمين 
بالمدين��ة، ينف��ذون ما يرغب��ه النظام من 
"ضب��ط للوض��ع" إال أنهم ف��ي ذات الوقت، 
يعتبرون أنه من الكبائر أن تتعرض النساء 
ألي اهان��ة، فيما يقول ي��زن أن هذا ليس 
كرم��ًا م��ن رج��ال الدي��ن، بل ه��و طبيعة 
المجتمع الذي قد يعلن حربًا إذا ما تعرضت 
ام��رأة منه ألي اعتداء أو مك��روه، فتاريخيًا 
ثارت السويداء من أجل نسائها فيما سكتت 
على قضايا قد تثور عليها مجتمعات أخرى. 
حي��ن ت��زور بت��ال أو تصب��ح م��ن رواده��ا 
س��يُمنع علي��ك أن تبتاع حتى إب��رة إال من 
مح��ال تحدده��ا هي، في الس��وق التجاري 
الوحيد، تمتلك بت��ال ومجموعة من رجالها 
ع��دة محال تجارية، تس��يطر بها على جزء 
كبير من حركة الس��وق، حرام أن تش��تري 
من غي��ر المحال التي تحدده��ا بتال، تقول 
بهية التي تحدثنا عن ما تعرض له والدها 

ف��ي س��وق الس��ويداء، وال��ذي كان يمتلك 
متجرًا لأللبسة منذ الثمانينات، شيئًا فشيئًا 
ق��ل الزبائ��ن، وف��ي ع��ام واحد ل��م يدخل 
أي بع��ض الزبائن إلى محل��ه، فيما تعمل 
المحال المالصقة له بشكل طبيعي، كانت 
"بت��ال" ق��د أفتت ب��أن التعامل مع��ه حرام، 
فامتن��ع أتباعها من التعامل معه، ما قلص 
عدد زبائنه بشكل جعله في النهاية يقفل 

المتجر نهائيًا. 
ال تمل��ك بت��ال بع��د ق��وة عس��كرية، لكن 
بإمكانه��ا أن تقول ش��عبة التجنيد أنك من 
أبتاعها، فال تخدم ف��ي جيش النظام، هذا 
ما يفعل��ه عدد من الش��بان المحيطين بها 
والذي��ن يقوم��ون على خدمته��ا وفق عدة 
شهود تحدثوا لنا، في وقت يمتلك فيه شيخ 
من آل جربوع قوة عسكرية قوامها بضعة 
مئات من شبان الس��ويداء المتدينين تحت 
مس��مى جيش الموحدين، ال��ذي عرف أول 
اش��تباك فعلي له في داما في آب الماضي، 
ويتهمه ناش��طون بأن��ه افتعل االش��تباك 
ك��ي يعيد وئام وهاب إلى الس��ويداء بد أن 
طرد منها من قب��ل أعيانها، يقول وائل إن 
الس��ويداء تع��رف نوعًا جديدًا م��ن تنظيم 
داعش، فالحرام والحالل يتحكم بكل حياة 
الن��اس هنا، مع فارق ربم��ا يكون كبيرًا أن 
الم��د العلماني ال يزال يأخذ مس��احته بين 
ش��باب المدينة، رغم أنك ستلحظ بوضوح 
أن من يرتدون ال��زي الديني التقليدي من 
الشباب إلى ازدياد، ففي المعتقدات الدينية 
الدرزية، "ستتس��لم" دينك ف��ي عمر ما أو 
حين تريد، وس��ترتدي زي��ًا معينًا كان حتى 
ما قب��ل فترة نفوذ بت��ال وتعاليمها، بنطااًل 
عربيًا أس��ودًا مع قميص أسود وحطة رأس 
بيضاء للرج��ال، ورداء اس��ود وحطة رأس 
بيضاء للنساء، بعض الملتحقين بالتعاليم 
الدينية ال يتجاوز عمرهم الثامنة عش��رة، 

وبعض الفتيات في عمر الثالثة عشرة. 
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يص��ارع آالف الس��وريين الذين شُ��ردوا من 
ديارهم بس��بب الن�زاع إلى لبنان في سبيل 
البق��اء في ظل ظروف بائس��ة، ومع اقتراب 
فص��ل الش��تاء تصبح األوضاع أش��د س��وءًا 
فلبن��ان يعرف ببرده القارس. يعيش غالبية 
ه��ؤالء الالجئي��ن حال��ة من الخ��وف والقلق 
عل��ى أنفس��هم وعائالته��م حي��ال تأمي��ن 
الم��أوى والمالبس التي يمك��ن أن تحميهم 
م��ن ش��بح الب��رد الق��ادم. وبش��كل خ��اص 
أولئك المنسيون في خيام ومالجئ جماعية 
ال تؤم��ن لهم الدف��ئ الكافي خ��الل الفترة 

القادمة. 
تعادل نس��بة الالجئين السوريين في لبنان 
ما يقارب ثلث عدد سكانها وهي نسبة تبعث 
على القلق في بلد يعاني أساسًا من انقسام 
واجتماعي��ة  اقتصادي��ة  وأزم��ات  سياس��ي 
وأمني��ة م��ن خ��الل انع��كاس تل��ك األزمات 
س��لبًا عليه��م ورفعه��ا لمس��توى المخاط��ر 
عل��ى معيش��تهم. وأم��ام تخل��ي الحكوم��ة 
اللبنانية عن مس��ؤولياتها إزاء الواقع الجديد 
وت��رك المس��ؤولية عل��ى عات��ق المفوضية 
السامية لالجئين وبعض المنظمات الدولية 
لالجئي��ن  الع��ام  الوض��ع  ف��إن  والمحلي��ة، 
السوريين هناك يعتبر كارثيًا بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى. 
"أم س��ليم" )42عامًا( نزحت م��ن مدينة ادلب 
قب��ل حوالي س��نتين إلى البق��اع تقول: "قبل 
أي��ام جاءت ش��احنة مس��اعدات لتوزيع بعض 
المالب��س أرس��لها متبرع��ون، ولك��ن عددها 
ال يكف��ي لجمي��ع الالجئي��ن الموجودي��ن في 
المنطقة فتش��اجر األطفال وانتهى شجارهم 
بدموعه��م ودموع أمهاتهم ألنه��م أيقنوا أنه 
س��يتوجب عليهم البقاء بمالبسهم الصيفية 
رغم البرد ال��ذي بدأ بمداهمة المنطقة ليال". 
تنهدت أم س��ليم ثم أضاف��ت: "لو نظرت إلى 
أحذية األطفال وحدها لفهمت سبب بكائهم". 
الح��اج بك��ري - 72 عامًا اضط��ر للنزوح مع 
عائلت��ه م��ن مدين��ة حم��ص قب��ل س��نتين 
ونصف إل��ى مدين��ة طرابل��س ولكنهم لم 
يستطيعوا تأمين أجار مسكن يؤيهم فتبرع 
صاحب أحد المباني المهملة باستخدام البناء 
كمس��كن لهم، ورغ��م عدم توف��ر الكهرباء 
أو مي��اه الش��رب ف��ي المبن��ى إال أن العائلة 
تشعر باالمتنان للرجل الكريم الذي آواهم. 
يجل��س الحاج بكري منذ الصباح قرب حائط 
المبنى وهو ال يرغب بالتحدث إلى أحد ولكن 
ج��اره تحدث عن وضعهم قائال: "ال ش��ك أن 
الرج��ل ال��ذي تبرع له��م بالبناء هو إنس��ان 
نبي��ل ولكن البناء ال يصلح للس��كن فدرجة 
الحرارة تنخفض كثيرًا في الش��تاء وليس��ت 
لديه��م وس��ائل للتدفئة وه��م عائلة كبيرة 

وأغلبها أطفال". 
وف��ي تقرير مش��ترك لكل م��ن المفوضية 
واليونيس��يف وبرنامج الغذاء العالمي صدر 
قب��ل أيام أن "أكث��ر من %40 م��ن الالجئين 
الس��وريين ف��ي لبنان يعيش��ون ف��ي خيام 
منتهي��ة  غي��ر  ومب��ان  جماعي��ة  ومالج��ئ 
ومرائب للسيارات ومنشآت عشوائية وغرف 
منفصلة. ونحو%40 من األسر السورية في 

لبنان تضم س��بعة أفراد أو أكث��ر، وأن 44% 
من تلك األس��ر تض��م أطف��ااًل دون الثانية، 
كما أن %65 منها تضم أطفااًل دون الخامسة 
و%20 تض��م ش��خصًا مس��نًا و%16 تعيله��ا 

امرأة". 
ال ش��ك أن األرقام الت��ي وردت أعاله تصدم 
المهتمي��ن وبخاصة في ظ��ل التطورات من 
إح��راق خي��ام النازحي��ن كما حدث ف��ي أيار 
الماضي في كل من جديتا وبرالياس وحيث 
لم يقب��ل العاملين على تل��ك المخيمات أن 
يكتبوا ضبوطا لتوثيق الحريق الذي لم يبق 
للسوريين ش��يئًا وحتى ثبوتياتهم احترقت. 
كم��ا سُ��جل ف��ي الس��ابع م��ن ش��هر أيلول 
الجاري قيام بعض المسلحين من حزب اهلل 
بمهاجمة مخيم بريتال ف��ي بعلبك وإحراق 
الخيم احتجاجًا عل��ى مقتل الجندي اللبناني 

الشيعي باسم مدلج. 
وف��ي آب الماضي قص��ف الجي��ش اللبناني 
معظ��م مخيم��ات الالجئين الس��وريين في 
عرس��ال بحجة إيوائها للمسلحين فاحترقت 
أكثر من 1000 خيمة وتشردت آالف العائالت 
مجددًا فافترشوا الطرقات ولجأ بعضهم إلى 
الجوامع. وبعد تلك الحادثة صار كل س��وري 
عرضة لالعتقال على الحواجز اللبنانية التي 
انتش��رت في كل مدينة وقرية. وبدأ عناصر 
األم��ن اللبنان��ي بمداهمة أماك��ن تجمعات 
الس��وريين للبحث عن "مطلوبين" واعتقلوا 
الكثير من الرجال والشبان بحجة مخالفتهم 

لعدم امتالكهم أوراق ثبوتية أو إقامات. 
محم��د - 27 عام وهو الجئ س��وري اعتقل 
عل��ى حاجز اللبوة س��يئ الصيت بالقرب من 
عرس��ال أثناء تواجده في حافلة مع عدد من 
الشبان السوريين قال: " طلب العناصر نزول 
جميع الش��بان الس��وريين الذي��ن كانوا في 
الحافل��ة، وأمرونا بتقدي��م أوراقنا الثبوتية، 
وجميعنا كان��ت أوراقنا نظامية لكن ذلك لم 
يشفع لنا حيث انهال العناصر علينا بالشتائم 

ومن ثم وضعوا عصبات سوداء على عيوننا 
واقتادونا إلى منطقة أخرى عرفنا الحقا بعد 
اإلفراج عنا أنها الهرم��ل وعندما وصلنا إلى 
هناك هجم��ت الكالب علين��ا وكان العناصر 
يضحك��ون لخوفن��ا وألمن��ا وأثن��اء التحقيق 
معنا ل��م يوفر العناصر أي وس��يلة لتعذيبنا 
مستخدمين العصي الكهربائية والكرابيج". 
ولع��ل آخ��ر صرع��ة لبنانية للضغ��ط على 
الالجئي��ن الس��وريين هي حملة يق��وم بها 
بعض الش��بان تحت عنوان "أعذر من أنذر" 
لترحيلهم من لبنان، ويقوم هؤالء الش��بان 
بقطع الطرق��ات واالعتداء على الس��وريين 
جه��ارًا نه��ارًا وذلك تكرر كثي��رًا في كل من 
حاصبيا والقليعة وبرج الش��مالي والشرقية 
وحمان��ا وتولي��ن والدكوان��ة وزق��اق البالط 
وطريق الجديدة وطريق األربعة كيلومترات 
قب��ل مط��ار بي��روت الدول��ي ول��م تجد كل 
تلك االعت��داءات من يردعه��ا أو يمنعها من 
الس��لطات مما دف��ع الس��وريين للعيش في 
حال��ة من الخ��وف الذي يف��وق ربما خوفهم 
السابق في س��وريا. وقبل أيام قليلة أشرف 
البرلمان��ي اللبنان��ي زي��اد أس��ود ش��خصيًا 
وباس��تخدام الس��الح على عملية منع دخول 
2000 ن��ازح س��وري إل��ى إح��دى م��دارس 
منطق��ة لبع��ا، وقد ب��رر فعلته ف��ي حديث 
تلفزيون��ي، أنها بمثابة "رس��الة ل��كل اللي 

بيفتكروا إنهم بيقدروا علينا". 
لق��د تخل��ى العالم بأس��ره عن الس��وريين 
ولم يج��دوا م��ن يناصرهم بش��كل فعلي، 
وف��ي نفس الوق��ت ولدت من رح��م ملعون 
معارضة سورية تتشدق بقضايا السوريين 
وتح��اول التذكي��ر بمعان��اة الالجئي��ن منهم 
ولكنها تنس��ى كل ش��يء في المزادات التي 
تبيع فيها مواقفها. ويبقى الالجئ وحده هو 
من يعيش المأس��اة ب��أدق تفاصيلها ويحلم 
بزم��ن جميل ينع��م فيه مع عائلت��ه باألمن 

والدفء في سوريا التي هُجر منها قسرًا. 

تفاقم اأزمة الالجئني ال�شوريني يف لبنان مع اقرتاب ف�شل ال�شتاء
  مها الخضور

أطفال الجئون في لبنان ضمن حملة )هل ترون ما أرى(
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النا�شخ ال�شهري
ل��م تكن دمش��ق ق��د عرف��ت حال��ة مماثلة 
لتل��ك الت��ي أطلقه��ا مصطف��ى عل��ي ف��ي 
ع��ام 2003، غالي��ري في بيت دمش��قي في 
ش��ارع األمي��ن أو كما يعرف »ح��ارة اليهود« 
حمل اس��مه، ونُظمت فيه جلس��ات الش��عر 
والمع��ارض والن��دوات واألمس��يات الفني��ة، 
بش��راكة معلنة مع االتحاد األوربي والمركز 
الثقافي الفرنس��ي بدمشق، س��ريعًا توسع 
الغالي��ري ليضم مس��احة إضافي��ة في ذات 
الح��ي، هي الفرن القدي��م واألثري المقابل 
تمام��ًا للمن��زل األول، س��رت ش��ائعات ف��ي 
دمش��ق وبين نخبتها بأن علي أشترى نصف 
ح��ارة اليهود المهج��ورة، كان الم��ال يتدفق 
م��ن ذل��ك الغالي��ري ال��ذي ب��ات عالمة في 
دمش��ق القديمة، يؤمه س��واح وطالب الفن 
والتش��كيليون والش��عراء والمثقف��ون، كان 

مصطف��ى علي يكرس نفس��ه كفن��ان كبير 
من سوريا، بينما يتركك تتجول في الغاليري 

وبين قاعاته بحرية تامة. 
كم��ا الحق��ت  أح��دًا  الش��ائعات  تالح��ق  ل��م 
مصطف��ى علي، فالفنان ال��ذي يقول إنه من 
ومواليد رأس ش��مرا في الالذقية التي أعطت 
أول أبجدية في العال��م، عُرف عنه أنه عاش 
في دمش��ق لس��نوات بع��د تخرجه م��ن كلية 
الفن��ون الجميلة فقيرًا وبغير ش��هرة، امتازت 
أعماله في تلك الفترة باالنتماء إلى التعبيرية 
األوربي��ة، لم يعرفها أحد ول��م يهتم به أحد، 
ث��م انتق��ل إليطالي��ا ليتاب��ع دراس��ته فيه��ا، 
وتخرج من أكاديمية في كرارا عاصمة النحت 
في العالم، حيث اصطحب معه زوجته األولى 
الت��ي كان��ت تعم��ل في ف��ن الخ��زف، وأنجب 
منها ول��ده الوحيد، قبل أن يعود إلى دمش��ق 
وق��د انفص��ل عنه��ا، ال تحمل الفت��رة األولى 
من عودته إال البالد أي ش��يء يذكر سوا تلك 
المعارض الت��ي أنجزها ف��ي صالتها وضمت 
أعم��ااًل أكثر نضجًا مما س��بق، وفوزه بجائزة 

بينالي الالذقية. 
ف��ي صالته في ح��ي األمي��ن، يخصص علي 
قاع��ة لع��رض أعمال��ه، الت��ي ال تتش��ابه مع 
بعضها، ال في الخط الفني وال في الخامة وال 
ف��ي الفترات الزمنية، س��ترى حصان »ألبرتو 
جياكوميتي« الفنان السويس��ري ظاهرًا كما 
ه��و، منحنيًا رقيقًا منكس��رًا، في عمل يحمل 
توقي��ع مصطفى عل��ي، أو ترى رج��اًل طوياًل 
للغاية والذي كان قد أعلن فيه »جياكوميتي« 
والدة التعبيرية، يقف في ركن ما من القاعة، 
ومن جدي��د موقعًا من قب��ل مصطفى علي، 
ق��د تج��د طائ��را لبيكاس��و، أو يد للفرنس��ي 
أوغس��ت رودان، في عمل برونزي صغير في 
ذات القاع��ة، بينما تعرض األعمال الخش��بية 
الكبي��رة ف��ي الفس��حة الس��ماوية للغاليري، 
وهذه األعم��ال تمتاز بفرادة أكث��ر وإن كانت 
أقل نحتًا مما ينبغي، وجه يطل من مربع في 
أعلى الكتلة الخش��بية الكبيرة، آخر يس��ترق 
النظر إليك وال يعلم أن بجانبه شباك أخر فيه 
ام��رأة نائم��ة، أعمال يفرض خش��ب الزيتون 
والمش��مش والس��نديان وجودًا دافئ��ًا عليها، 
يجعل��ك الواح��د منها ترغ��ب باحتضانه، تراه 

جمياًل بكل الشقوق المتروكة عليه بال مس، 
ظالل��ه الطبيعية صعب��ة التصديق، وحضور 
الكتل��ة في الف��راغ م��ع أنها فتية الس��طوح، 
يترك انطباع��ًا مزدوجًا، بي��ن أن هناك نحاتًا 
م��ا لمس الخش��ب، أو أنها هك��ذا قد نمت من 
األرض قب��ل أن تقطع، يدرك مصطفى علي 
في ه��ذه األعمال كي��ف يجبرك عل��ى اقتناء 
عم��ل م��ن مرس��مه، وهذا م��ا تفعله نس��اء 
الطبق��ة الثرية في دمش��ق، اللواتي يفتخرن 
بأنهن اقتنين أثرًا من غاليري مصطفى علي. 
بعيدًا عن أعماله المنسوخة حرفيًا أحيانًا عن 
فنايين أوربيين معاصرين أو س��ابقين، حتى 
ذل��ك العمل ال��ذي أنجزه في ملتق��اه »جيم« 
الذي س��بق وأن تحدثنا عن��ه، حين أنجز عماًل 
متناظر الس��طوح على ش��كل حب��ة قمح في 
وسطها فراغ مربع، وضع فيه حجرًا من أرض 
قرية »مركية«، وحينها اكتش��ف المشاركون 
ف��ي الملتقى من س��وريين وع��رب، أن عمل 
علي الذي ينجز في صيف ذلك العام »2004« 
هو نس��خة عن عم��ل فنان إيطالي مش��ارك 
نف��ذه قبل عاميين في بلد أوربي، وش��اهدوا 
صورت��ه في »بروش��ور« كان م��ع الفنان في 
الملتق��ى، إال أن علي تمكن بالفعل من إنجاز 
شيء ما في الفن التطبيقي في سوريا، إذ لم 
يك��ن أحد قبل��ه قد فكر ف��ي أن يصنع طاولة 
ويوقعه��ا باس��مه، فتصب��ح أث��رًا من��ه لتباع 
بأس��عار ال يحلم بها لق��اء عمل نحتي فنانون 
آخرون، حتى أنه أفتتح صالة صغيرة في حي 
المالك��ي خلف مكتبة األس��د تمامًا وخصصها 
لع��رض أعمال��ه، كان��ت الطبق��ة الثرية في 

دمشق تشتري منها أعماله وتفرح بها. 
يتهم مصطفى علي م��ن قبل نقاده بأنه لم 
يع��د يعمل بي��ده أب��دًا، فهو يكتف��ي بتوجيه 
صن��اع مهرة وس��اكبي البرون��ز وحتى بعض 
الطلب��ة لتنفي��ذ أعم��ال ال يرس��مها حتى في 
بع��ض األحيان، وف��ي الملتقي��ات التي كانت 
تشهدها البالد، يستقدم علي، وعلى حسابه 
الش��خصي عمااًل مه��رة في قص وتش��كيل 
الحج��ر، ويوج��ه له��م مالحظات وال يمس��ك 
أدوات الق��ص والنح��ت بيديه أب��دًا، لكن لهذا 
االنتق��اد لي��س في محل��ه فني��ًا، فطالما قام 
بذلك الفرنسي الذي يوصف بالمعلم ردوان، 

صاحب العم��ل األكثر ش��هرة، المفكر، فيما 
كان قد أج��اب في مقابل��ة صحفية في عام 
2010 على االنتقاد األوس��ع انتش��ارًا، حول 
ثروت��ه الكبي��رة والس��ريعة بأن ق��ال إنه ال 
يتوقف عن العمل والتفكي��ر واإلنتاج، وهذا 
حقيق��ي إلى ح��د كبي��ر، فهو م��ن الفنانين 
المجتهدي��ن وإن كان قلي��ل الموهبة، وأتاح 
ل��ه االكتف��اء المادي ف��ي الس��نوات األخيرة 
من أن يك��ون بعيدًا عن الصراعات الصغيرة 
الت��ي يخوضه��ا أبناء جيل��ه ف��ي الملتقيات 
والمع��ارض، ومع عالقته القوية بالس��لطة 
في دمشق، تمكن علي من تحقيق مكاسب 
غير مسبوقة لتشكيلي سوري، فحصل على 
امتي��ازات عدة، ونفذ أعمال لقصر الرئاس��ة 
في قاس��يون، حت��ى بل��غ ذروة نجاحه وأحد 
مصادر فخره، حين نف��ذ عماًل ضخمًا غطى 
معهد العالم العربي ف��ي باريس »2008«، 
زارته زوجة األسد أثناء افتتاحه الرسمي، قال 
حينها إنه اس��توحاه م��ن الحضارة الس��ورية 
أوغاري��ت ورأس ش��مرا،  ولوح��ات  القديم��ة 
واحتفلت دمش��ق الرس��مية بالفنان السوري 
الذي ف��از بمس��ابقة دولية ونف��ذ العمل في 

عاصمة الفن باريس. 
منذ ع��ام 2011، تعرض عل��ي ألكبر أزماته، 
فلم يعد هناك س��يّاح ف��ي الغاليري، توقفت 
الملتقي��ات وش��حت المعارض، وقل��ت حركة 
البيع، غادرت الطبقة الثرية دمشق، ولم يعد 
من أحد يرغب باالستثمار في الفن، قال علي 
في جلسة خاصة إن السلطة تخطئ، انتقدها 
بثق��ة حي��ن كان البع��ض ال يزال يخش��ى أن 
يوج��ه انتق��ادًا علنيًا له��ا، بالذات م��ن أولئك 
المحسوبين عليها كحاله هو، في عام 2012 
غادر علي سوريا باتجاه ايطاليا، ثم عاد إليها 
من جدي��د في ع��ام 2013، ال يزال مرس��مه 
مفتوح��ًا يعل��ن أن��ه يج��ب أن يس��تمر، وبات 
يش��ارك ف��ي ملتقي��ات صغي��رة وال تليق بما 
فعله س��ابقًا، ملتقيات تقيمه��ا وزارة الثقافة 
ف��ي قلعة دمش��ق، فيما يس��هر م��ع صديقه 
الجديد وعدوه القديم في ذات الوقت س��بهان 
آدم في فندق الشام، يتحدثان في السياسية 
والفن والنس��اء، فعل��ي انفصل ع��ن زوجته 
الثانية مؤخرًا والتي أنجب منها ابنته الوحيدة، 
فيم��ا كان ابنه مهيار قد غ��ادر البالد، بعد أن 
عاد إليها كفنان تش��كيلي في عمر العشرين، 
تخ��رج م��ن أكاديمية في ك��رارا أيض��َا، كان 
عل��ي يخطط ألن ي��ورث مهي��ار كل ما يملك 
من اس��م ونفوذ وعالق��ات، إال أن هذا األخير 
غ��ادر البالد بدوره عائدًا إل��ى ايطاليا، بعد أن 
نظم له معرضًا يتيمًا في دمش��ق عام 2010 
صورته الصحاف��ة كأهم معرض عرفه الفن 
السوري الحديث، معرض مهيار لم يكن أكثر 
من اس��تعراض للمال، فتجارب بسيطة على 
الصلصال حولت إلى بروز، بكتل يكلف العمل 
الواحد منها أكثر من خمس��ين ألف ليرة، كان 
تبذيرًا برأي فنانين شباب كان ميهار يسألهم 
لماذا ال يس��كبون أعمالهم من البرونز؟ سؤال 
الفت��ى المدلل والمعتاد عل��ى المال كان يثير 
جنون جي��ل الفنانين الش��باب ويقودهم إلى 

الجنون. 

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

  دمشق – حمزة السيد



14

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

   ت
ة  

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ل 4

لو
 أي

28
 | 

 )1
58

د )
عد

  ال
|  

ثة
ثال

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ف
مل

ال

احلوثيون ومعركة اإيران يف اليمن
  ياسر مرزوق

في الس��تينات م��ن القرن الماضي اتس��عت 
الح��رب اليمني��ة وبات��ت لعن��ًة عل��ى الجميع 
لي��س ألن هذا الط��رف العربي أو ذاك تدخل 
فيها، وإنما اتسعت الحرب حينما تدخلت فيها 
قوى السيطرة العالمية، وفي مقدمتها إدارة 
المخاب��رات المركزي��ة األمريكية التي جندت 
للحرب آالف��ًا من الجن��ود المرتزقة األجانب، 
وأمريكيي��ن،  وفرنس��يين  وألمان��ًا  إنجلي��زًا 
وقصة هؤالء ذائعة مشهورة، ولكن ذاكرتنا 
ضعيفة ننسى بسهولة ما هو حق لنا ونبتلع 

بسهولة دعاوى اآلخرين علينا. 
ننس��ى أنه في وقت من األوق��ات كان هناك 
أكث��ر م��ن خمس��ة عش��ر ألف��ًا م��ن الجنود 
المرتزق��ة األجان��ب ف��ي اليمن، وننس��ى أن 
لن��دن كما ح��دث ف��ي أنغ��وال كان��ت مراكز 
إل��ى  وإرس��الهم  وتس��ليحهم  تجنيده��م 
اليمن، وأن إس��رائيل كانت تتولى مسؤولية 
إلق��اء الذخائر واألس��لحة بالطائ��رات لهؤالء 
المرتزق��ة األجان��ب في مناط��ق محددة في 
جبال اليمن، وأن الرئيس كينيدي كان يعلم 
بم��ا يجري ف��ي اليمن، وكان أحد مس��اعديه 
وهو المس��تر كوم��ار ضابط التنس��يق بين 
البيت األبي��ض وإدارة المخاب��رات المركزية 
األمريكية، وكان كينيدي يسمي حرب اليمن 

بقوله "حرب كومار الخاصة". 
انته��ت الح��رب اليمني��ة س��ابقًا كحلق��ة من 
حلقات الصراع بين الحركة الوطنية العربية 
العالمي��ة، بتدخ��ٍل  الس��يطرة  وبي��ن ق��وى 
مصري أواًل وتفاهٍم س��عودي مصري الحقًا، 
والي��وم يعي��ش اليم��ن مخاض��ًا جدي��دًا وإن 
اختلف الالعبون، فميليش��يات الحوثي تجتاح 
العاصم��ة اليمني��ة صنعاء، وص��ور الخميني 
ترفع في ش��وارعها، وجماع��ة "أنصار اهلل"، 
المعروف��ة إعالمي��ًا باس��م الحوث��ي، تطلق 
األلعاب واألعيرة النارية في س��ماء العاصمة 
صنع��اء، احتف��ااًل بم��ا يس��مّونه "انتص��ار 
م��ن س��قوط  واح��د  ي��وم  الث��ورة"، عق��ب 
العاصم��ة في قبضته��م وتوقي��ع اتفاق مع 
الرئي��س اليمن��ي عبد رب��ه منص��ور هادي 
لحل األزمة القائمة في البالد، في استنساٍخ 
لتجربة سبعة أيار في لبنان حين انقلب حزب 
اهلل على الش��رعية وفرض س��لطة السالح، 
وأنص��ار اهلل أو جماع��ة الحوثي حركة دينية 
تتطاب��ق إلى حد بعيد مع جماعة "حزب اهلل" 
ف��ي لبن��ان وتُدعم م��ن إي��ران، إذ كلتاهما 
تطبّ��ق العقيدة العس��كرية ذاته��ا، وتمجّد 
الثورة الخمينية، ولهم��ا األهداف ذاتها، وهو 

السيطرة على الحكم في البالد. 
لم تكن المعركة سهلة. سقط مئات الضحايا 
ف��ي االش��تباكات المتفرق��ة الت��ي دارت في 
الضواحي، ثم نحو قلب المدينة، والتي تركت 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، شبه 
محاصر في مقره، بينما كانت مواقع الجيش 
تس��قط أو تستسلم تباعًا وتواردت أنباء عن 
فرار الرجل الثاني في النظام علي محس��ن 
األحمر، المستشار العسكري للرئاسة حاليًا، 
إل��ى قطر، م��ا ش��كل ضربة حوثي��ة جديدة 
لقبيل��ة آل األحمر، الالع��ب القوي في تاريخ 
اليمن الحديث، وللرجل نفس��ه الذي سبق له 

أن خ��اض حروب النظام عل��ى الحوثيين في 
صع��دة، وع��رف بعالقاته الوثيقة م��ع التيار 

اإلسالمي المتشدد في اليمن. 
إس��قاط  ه��و  للحوثيي��ن  الرئي��س  اله��دف 
العاصمة، والس��يطرة على الحكم، حتى وإن 
تظاه��روا في الوق��ت الراهن بقب��ول الحل 
السلمي، وهو ما يؤكده عدم توقيعهم على 
الجانب األمني من االتفاق الذي أبرم، بينهم 
وبي��ن الس��لطة اليمني��ة، مما يش��ير إلى أن 
الحركة ليست مس��تعدة على األرجح لسحب 
مس��لحيها م��ن صنعاء ف��ي الوق��ت الراهن. 
وين��ص الملح��ق األمن��ي على وق��ف إطالق 
النار، وانس��حاب جماعة الحوثي من المواقع 

التي سيطرت عليها في صنعاء. 
وأتى في بنود ه��ذا الملحق وجوب أن تتعهد 
األطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي 
واألمن��ي من أج��ل حل أي نزاع عب��ر الحوار، 
وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها، ووقف 
جميع أعمال العنف فورًا في العاصمة صنعاء 
ومحيطه��ا كم��ا ش��دد عل��ى ضرورة بس��ط 
س��لطة الدول��ة واس��تعادة س��يطرتها عل��ى 
أراضيه��ا كافة وفق مخرج��ات مؤتمر الحوار 

الوطني. 
 الحوثي��ون ومن وراءهم إي��ران وعلى الرغم 
من توقيعهم لالتفاق مع المكونات السياسية 
اليمنية األخرى، بما فيها "حزب التجمع اليمني 
لإلصالح" و"المؤتمر الشعبي العام" و"الحراك 
الجنوبي"، والذي ينص على: "تشكيل حكومة 
كف��اءات خ��الل 30 يومً��ا، تخفي��ض أس��عار 
الم��واد البترولي��ة، تش��كيل لجن��ة اقتصادية 
بع��د أس��بوع م��ن تش��كيل الحكوم��ة لبح��ث 
تخفيف معاناة الش��عب، تعيين مستش��ارين 
للرئيس م��ن الحوثيين ومن الحراك الجنوبي 
ال��ذي يطال��ب بع��ض أعض��اءه باالنفصال، 
إزال��ة خي��ام االعتص��ام التي ت��م نصبها في 
صنع��اء"، يس��عون اس��تراتيجيًا لالنقضاض 
على الدولة، لتحقي��ق هدفين إيرانيين األول 
حلحلة الطوق الذي تفرضه الثورة الس��ورية 
بدعم م��ن خص��وم إي��ران. والثان��ي: تثبيت 
الق��دم في موقع اس��تراتيجي بال��غ الخطورة 
في ش��به الجزيرة العربية، فلو تمكنت إيران 
عبر ذراعها الحوثي من االستيالء على مقاليد 
الحكم في اليمن فال ريب في أن هذه ستكون 
ورق��ة مس��اومة وابت��زاز ل��دول المنطقة بل 
العالم، وستحاصر أحد أكبر المعاقل المناوئة 
له��ا وه��ي الس��عودية، فتصب��ح الس��عودية 
محاصَ��رة م��ن ش��مالها ف��ي الع��راق، وم��ن 
ش��رقها ف��ي المنطقة الش��رقية الس��عودية 
والكوي��ت والبحرين، وكذلك م��ن جنوبها في 
اليم��ن، وه��ذا س��يعطي إي��ران أوراق ضغط 
هائلة، سواء في عالقتها مع العالم اإلسالمي 

ني، أو في عالقتها مع أمريكا.  السُّ

من هم احلوثيون 
ينتم��ي الحوثي��ون في األصل إل��ى الطائفة 
الش��يعية الزيدية، وهم أقرب للسنة تاريخيًا 
م��ن الش��يعة االثن��ي عش��رية الحاكمة في 
اي��ران وإن توافقوا معها ف��ي حصر اإلمامة 
بالنس��ل العل��وي م��ن فاطم��ة بن��ت النب��ي 

صلى اهلل عليه وس��لم، وهو نس��ب شريف، 
تدعي أس��رة الحوثي انتماءها إليه، وهو أمر 
مش��كوك ف��ي صحته، اس��تنادًا إل��ى حوادث 

تاريخية ومسلمات بديهية. 
وكان للزيديي��ن دور تاريخي في حكم اليمن 
فمع قيام الجمهورية واالتفاق بين الملكيين 
والجمهوريي��ن ل��م يدخل جي��ش إلى صعدة 
عاصم��ة الحوثيين حتى يومنا هذا، وقد عزز 
نظام الحكم في اليمن القائم على س��يطرة 
قبائ��ل بعينه��ا عل��ى الحك��م وش��يوع مبدأ 
التوري��ث موق��ع اليزيدية وك��رس تمايزهم 
عن المحيط اليمن��ي، فالزيدية بقيت تحكم 
اليمن حتى بعد عام 1962 فالرئيس السالل 
زي��دي م��ن صنع��اء القديمة وك��ذا القاضي 
االرياني والحمدي والغش��مي وعلي عبد اهلل 
الصال��ح وهؤالء حكم��وا بصفتهم يمنيين ال 

بصفتهم الطائفية. 
لك��ن األمور ب��دأت بالتغير مع ان��دالع الثورة 
االس��المية ف��ي اي��ران واس��تالمها مقالي��د 
الحك��م، ففي عام 1986م تم إنش��اء "اتحاد 
الش��باب"، وه��ي هيئ��ة تهدف إل��ى تدريس 
المذهب الزي��دي لمعتنقيه، وكان بدر الدين 
الحوث��ي وهو من كبار علم��اء الزيدية آنذاك 

من ضمن المدرِّسين في هذه الهيئة. 
وفي عام 1990 وم��ع إعالن الوحدة اليمنية، 
وفت��ح الب��اب للتعددية الحزبي��ة تحول اتحاد 
الش��باب إلى حزب الحق الذي يمثِّل الطائفة 
الزيدية في اليمن، وظهر حس��ين بدر الدين 
الحوثي - وهو ابن العالم بدر الدين الحوثي 
- كأح��د أب��رز القياديي��ن السياس��يين فيه، 
ودخل مجلس النواب عام 1993م، في نهاية 
حرب ع��ام 1994س��افر بدر الدي��ن الحوثي 
وابنه حسين إلى إيران، التي اختاراها بحكم 
التقارب الفكري رغم االختالف المذهبي في 
قضايا أساسية، االمر الذي يرجع اليه انتشار 
بع��ض األف��كار الغريبة بين أتب��اع الحوثي، 
وظه��ور حس��ين اليمان��ي الممه��د للمهدي، 
الذي س��اهم في تجميع الشباب حول حسين 
الحوث��ي، وتعتبر أفكار اليمان��ي من األفكار 
اإليراني��ة اإلمامي��ة بامتي��از، والمعتمدة في 

كتبهم، وال أثر لها في الكتب الزيدية. 
ع��اد بعدها الحوث��ي إلى اليم��ن وأخذ يدافع 
بصراح��ة عن المذه��ب االثني عش��ري، بل 
إنه أصدر كتابًا بعنوان "الزيدية في اليمن"، 
يش��رح في��ه أوج��ه التق��ارب بي��ن الزيدي��ة 
واالثن��ي عش��رية؛ وق��دم فكرة االحتس��اب، 
وهي فكرة أقرب ما تكون إلى والية الفقيه، 
تل��ك التي أخرجها اإلم��ام الخميني إلى واقع 
التطبي��ق، للخروج م��ن الس��لبية التي ظلت 
ت��رزح تحتها اإلمام��ة االثني عش��رية طيلة 
تاريخه��ا المدي��د، حي��ث عطلت الحي��اة، فال 
إقامة صالة جمعة، وال جهاد، وفقدت قوانين 
الحكوم��ة اإلس��المية مج��ال تطبيقها، وفي 
ظ��ل غيب��ة اإلم��ام الش��رعي الثاني عش��ر، 
فارتأى الخميني أن يقدم نظريته المعروفة 
بوالية الفقي��ه، ليتمكن مذهبه من التفاعل 
اإليجاب��ي مع الواقع السياس��ي واالجتماعي، 
عوض��ًا ع��ن االنكف��اء الداخلي حت��ى ظهور 
اإلمام الغائب، وليس ثمة تاريخ محدد لذلك. 
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ونظ��رًا للمقاومة الش��ديدة لفكره المنحرف 
ع��ن الزيدي��ة، فإنّه اضطر إل��ى الهجرة إلى 
طهران حيث عاش هناك عدة س��نوات، لكن 
وعل��ى الرغم من ت��رك بدر الدي��ن الحوثي 
للس��احة اليمنية إال أن أفكاره االثني عشرية 
بدأت في االنتشار، خاصة في منطقة صعدة 
والمناطق المحيطة منذ نهاية التس��عينيات، 
وف��ي نفس الوقت انش��قَّ ابنه حس��ين بدر 
ن جماعة  الدين الحوثي عن حزب الحق، وكوَّ
خاص��ة به، وكانت في البداية جماعة ثقافية 
ديني��ة فكري��ة، ب��ل إنه��ا كانت تتع��اون مع 
��نِّي  الحكوم��ة لمقاومة المد اإلس��المي السُّ
المتمث��ل في حزب التجم��ع اليمني لإلصالح، 
ولك��ن الجماع��ة ما لبث��ت أن أخ��ذت اتجاهًا 

معارضًا للحكومة ابتداًء من سنة 2002م. 
ويذك��ر هنا دورٌ مس��تغرب للملك��ة العربية 
الس��عودية في دعم الحوثيين الذين تحولوا 
شوكًة في خاصرتها، فقد اشترطت المملكة 
على الرئيس الس��ابق علي عبد اهلل الصالح 
عدم إنش��اء ونش��ر المعاهد العلمية الدينية 
خوفًا من انتش��ار فك��ر االخوان المس��لمين 
واكتفوا بإنشاء مدرسة للشيخ مقبل بن ادي 
الوادعي دار الحديث ولم يس��مح علي صالح 
بنش��ر مدارس دار الحديث في كل مديريات 
صعدة وبالعكس تمامًا مع الشيعة فقد سمح 
له��م بإنش��اء المراكز والح��وزات في معظم 
أرج��اء صع��ده ودعمه��م وس��مح له��م بأخذ 
الزكاة وس��لم لهم المدارس الحكومية، كما 
دعمت المملكة بعض مش��ايخ الشيعة على 
طول الشريط الحدودي مع اليمن وخصصت 

لهم موارد مالية دورية. 
ويمك��ن اعتبار ع��ام 2004 تاريخ��ًا مفصليًا 
ف��ي تاري��خ الص��راع م��ع الحوثيي��ن الذي��ن 
ف��ي ش��وارع  خرج��وا بمظاه��رات ضخم��ة 
األمريك��ي  لالحت��الل  مناهض��ة  اليم��ن 
للعراق، وواجه��ت الحكومة هذه المظاهرات 
عِي اإلمامة  ة، وذكرت أن الحوث��ي يدَّ بش��دَّ
ة. وأعقب ذلك  عِي النبوَّ والمهديّ��ة، بل ويدَّ
قيام الحكومة اليمنية بش��نّ حرب مفتوحة 
على جماعة الحوثيين، واستخدمت فيها أكثر 
من 30 ألف جندي يمني، واس��تخدمت أيضًا 
الطائ��رات والمدفعي��ة، وأس��فرت المواجهة 
عن مقتل زعيم التنظيم حس��ين بدر الدين 

الحوث��ي، واعتق��ال المئات، ومص��ادرة عدد 
كبير من أسلحة الحوثيين. 

وف��ي ع��ام 2008 توس��طت قط��ر بمعاهدة 
س��الم بين الحوثيي��ن والحكومة انتقل على 
إثره��ا يحيى الحوثي وعبد الكريم الحوثي - 
أشقاء حسين بدر الدين الحوثي - إلى قطر، 
مع تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية. ولكن 
ما لبث��ت هذه االتفاقية أن انتُقضت، وعادت 
الحرب م��ن جديد، ب��ل وظه��ر أن الحوثيين 
يتوس��عون ف��ي الس��يطرة عل��ى محافظات 
مجاورة لصع��دة، بل ويحاولون الوصول إلى 
س��احل البحر األحمر؛ للحصول على سيطرة 
ي  بحريَّة ألحد الموانئ حتى يكفل لهم تلقِّ

المدد من خارج اليمن. 
طوال فت��رة حكم علي عب��د اهلل صالح، مأل 
الحوثي��ون الدني��ا ضجيجًا ح��ول مظلمتهم، 
وأنه��م إنم��ا يري��دون أن يعيش��وا بس��الم 
وأن يك��ون له��م م��ا لليمنيي��ن م��ن حقوق 
وعليه��م م��ا عليهم م��ن واجب��ات، في ظل 
نظ��ام حك��م ع��ادل، ويدعي الحوثي��ون بأن 
الزيديي��ن تعرض��وا قب��ل الوح��دة وبعده��ا 
للتمييز السياس��ي واالجتماع��ي والتهميش 
ف��ي الوظائ��ف الحكومية والقم��ع المذهبي 
والفك��ري من قب��ل األكثرية الش��افعية، بل 
ويعي��دون سياس��ات التمييز إل��ى عام 1962 
عندم��ا أطيح باإلمام��ة الزيدية، التي حكمت 
اليمن ألكثر من أحد عش��ر قرن��ًا، ويطالبون 
بموافقة رس��مية على صدور حزب سياسي 
مدن��ي، وإنش��اء جامع��ة معتمدة في ش��تى 
أبن��اء  المعرفي��ة، وضم��ان ح��ق  المج��االت 
المذه��ب الزي��دي، ف��ي تعل��م المذهب في 
الكليات الش��رعية، واعتماد المذهب الزيدي، 
مذهبًا رئيسيًا في البالد، إلى جانب المذهب 

الشافعي. 
م��ع رحيل علي صالح، بمس��اهمة الفتة من 
الحوثيي��ن من خالل مش��اركتهم في الثورة 
الس��لمية، دخ��ل اليمني��ون مؤتم��ر الح��وار 
الوطني، وتنازلت قوى سياسية يمنية كبرى 
ع��ن ج��زء م��ن حصته��ا إرض��اًء للحوثيين، 
ليش��اركوا في العملية السياس��ية، وبالفعل 
دخل��وا الحوار وكانوا ش��ركاء ف��ي كل لجانه 
آرائه��م  إل��ى  الن��اس  واس��تمع  المختلف��ة، 

وأطروحاتهم، بل وفرضت رؤاهم في بعض 
القضايا، وخرج الجميع بوثيقة مؤتمر الحوار 
الوطني، التي كان يفترض أن تشكل بداية 
مرحل��ة جدي��دة من العمل السياس��ي، إال أن 
الحوثيي��ن لم يتوقفوا ع��ن حروبهم العبثية 

التي تهدد الدولة بالكامل. 

متويل احلوثيني 
ويرى محللون أن صعود قوة تنظيم الشباب 
المؤمن يعود إلى اس��تغالل حس��ين الحوثي 
للدعم اإليران��ي المخصص لتصدير الثورة، 
ال��ذي كان في بداية األمر دعم��ًا فكريًا أكثر 
من��ه مادي��ًا، إال أن��ه تح��ول إلى دع��م مادي 
وعس��كري بعد س��قوط نظام صدام حسين 
ف��ي الع��راق والفورة الت��ي ش��هدها النفوذ 

اإليراني. 
 وتعتب��ر إيران الممول األب��رز للحوثيين عبر 
دعمهم في إط��الق قن��وات فضائية صادرة 
من بيروت، وكذا دعمهم بالسالح عبر البحر 
م��ن خالل منف��ذ "مي��دي" المح��اذي للحدود 
السعودية، ومن الصعب معرفة حجم تمويل 
الجماع��ة، لكنه ق��دره بمليارات ال��دوالرات، 
هذا التمويل يتم وفق قنوات سرية، ويمكن 
القول إن ايران بأذرعها المختلفة التي تشمل 
جهات رس��مية ومؤسس��ات ديني��ة وجمعيات 

خيرية، هي الممول الرئيس للجماعة
 وهناك مصادر تمويل أخرى، حيث يس��يطر 
الحوثي��ون عل��ى محافظتين تقريب��ًا وتجبي 
ج��زءًا م��ن دخله��ا عل��ى ش��كل إت��اوات من 
المواطني��ن تحت مس��مى "ال��زكاة" أو "دعم 
المجاهدين"، وكذا االس��تيالء عل��ى إيرادات 
المحافظ��ات التي يس��تولون عليه��ا وقيامها 
بواجب الدول��ة في تحصيل تل��ك اإليرادات، 
الت��ي تق��در بقراب��ة عش��رة ماليي��ن دوالر 

سنويًا. 
ال ش��ك أن صفح��ًة جديدة تفتح ف��ي تاريخ 
المنطق��ة الت��ي تعي��ش بالكام��ل على وقع 
طبول الحرب وسقوط الدول الوطنية وبداية 
العص��ر اإليراني كما عنون��ت كبرى الصحف 
العربي��ة األس��بوع الماض��ي، مما يس��تدعي 
تح��ركًا عربيًا في مواجه��ة أكبر خطر محدق 

بالمنطقة منذ بدايات القرن الماضي. 

قوات الحوثيون بعد معركتهم في العاصمة صنعاء
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حتالف مع داع�ش اأم �شدها؟ )2(

  خالد كنفاني

لفت نظري أحد الرسومات الكاريكاتورية في 
صحيفة يومي��ة تصور ش��خصًا يحمل فزاعة 
قماش��ية ويدخل أرضًا ليضعها فيها ثم يبتعد 
قلي��اًل ويبدأ بإط��الق النار عل��ى الفزاعة، ثم 
يع��ود مرة أخرى إل��ى األرض وينتزع الفزاعة 

حاماًل إياها إلى أرض أخرى.
كان هذا الرسم معبرًا بصورة ساخرة وسافرة 
ف��ي آن معًا عن طبيع��ة التحالف ضد داعش، 
وعبر التاريخ كانت مثل هذه األمور تس��تغرق 
س��نوات لتتضح حقيقتها، غير أنه��ا في حالة 
داع��ش كانت س��ريعة ج��دًا، فما بي��ن ظهور 
داع��ش وبي��ن قي��ام التحال��ف ضدها أش��هر 
مع��دودة ال تتج��اوز أصاب��ع الي��د الواحدة في 

أضخم إنتاج هولييوودي حتى اآلن. 
س��محت تركي��ا بدخ��ول عش��رات اآلالف م��ن 
المقاتلي��ن األجانب إلى س��وريا عبر سياس��ة 
الحدود المفتوحة والتي كان ظاهرها إنسانيًا 
وباطنها خبيث��ًا. كان الالجئون يتدفقون اتجاه 
الش��مال بينما يتدفق المقاتل��ون والمجرمون 
والموت��ورون والف��ارون م��ن العدال��ة اتج��اه 

الجنوب. 
ظه��رت تلك الوج��وه القاتمة والعابس��ة على 
مس��رح الحياة في س��وريا، ب��دأت تلك الوجوه 
بالقض��اء عل��ى م��ا تبقى م��ن حياة ف��ي هذا 
الركن من العالم، كان التكفير وقطع الرؤوس 
واألي��دي ديدن قوانينهم وتش��ريعاتهم، وبدأ 
تقني��ن التعلي��م وحظ��ر الكثي��ر م��ن الم��واد 
المدرسية بحجة مخالفة الشريعة يأخذ مجراه 
في ما تبقى من مدارس، وكان أن وجد الكثير 
م��ن العش��ائر الس��ورية ف��ي تل��ك المنطقة 
الفرصة س��انحة لالنضمام إلى ه��ذا البركان 
الج��ارف وبالتال��ي مبايعة تنظي��م الدولة في 
مفارق��ة عجيبة ال تنبئ بخير، فهذه العش��ائر 
التي حاربت النظام على مدى أكثر من عامين 

ق��ررت التحال��ف مع تنظيم ش��يطاني مجنون 
وبائس لتستبدل مجرمًا بآخر. 

كانت السعودية أحد األطراف الداعمة لداعش 
على كل المس��تويات الفكرية واللوجس��تية، 
وه��و أمر لم يعلنه أح��د ألن المملكة جزء من 
التحال��ف وهي تدعي الي��وم محاربة اإلرهاب 
الت��ي زرع��ت ب��ذوره ف��ي مناهجه��ا وعقول 
ش��بابها بل وبدأت نش��ر الفك��ر الظالمي في 
بالد العالم األخرى. كانت الس��عودية وال تزال 
ف��ي نظري منبع الش��رور ف��ي العال��م، أينما 
وضعت بصمته��ا حل الخراب، وإذا كانت إيران 
تنفذ مش��روعًا فارس��يًا عدوانيًا في المنطقة 
ف��إن عدوتها الس��عودية تنفذ أيضًا مش��روعًا 
وهابي��ًا ظالميًا يحتق��ر المرأة ويقم��ع الرجل 
ويقضي على أس��باب الحياة، وإذا كانت إيران 
تم��ارس والي��ة الفقي��ه فالس��عودية تمارس 
طاع��ة ولي األمر والت��ي يعتبر الخ��روج عنها 

جريمة تستحق أقصى العقوبة.
ال ت��زال ال��دول العربي��ة تعيش خدع��ة العم 
سام منقذ األرواح وحامي الحريات في العالم. 
كان تداعي الوزراء العرب الجتماعات التحالف 
ضد داعش أس��رع من لم��ح البصر، ولم يخف 
سعود الفيصل بما تبقى في وجهه من مالمح 
س��عادته العارم��ة بالجل��وس إل��ى جانب ولي 
أمره جون كيري مس��تمدًا منه كل الش��رعية 
ف��ي بق��اء س��اللته حاكم��ة للمملك��ة للعقود 
القادم��ة. لم يتداعي وزراء ما يس��مى »محور 
االعت��دال« ب��ذات الس��رعة في أح��داث غزة، 
فإس��رائيل ليس��ت ضمن أجندة أية تحالفات، 
والنتيج��ة لدينا أن كاًل من محوري »االعتدال« 
السياس��ة ولك��ن  و«الممانع��ة« م��ارس ذات 
بتصريح��ات متباينة، وكالهم��ا خذل غزة في 

نهاية المطاف.
تتباه��ى ال��دول العربية اليوم بع��دد طلعاتها 

الجوي��ة وع��دد طائراتها التي تق��وم بقصف 
األرض  عل��ى  لداع��ش  المزعوم��ة  المواق��ع 
السورية، بل وصل التباهي حدًا غير مسبوق 
عب��ر إعالن أس��ماء الطيارين الذي��ن يقومون 
به��ذه الطلعات، وهكذا تفتخ��ر دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة مثاًل ب��أن أول ام��رأة تقود 
طائ��رة حربية نفذت طلعة جوية واس��تهدفت 
موقع��ًا لداع��ش، وما الفخر ف��ي نهاية األمر؟ 
ت��م تدمير »ش��يء ما« ال أحد يعل��م كنهه وال 
ما بداخل��ه، لم يعد مهمًا، يكفي أننا نش��ارك 
الوالي��ات المتح��دة ب��ل وندف��ع له��ا تكالي��ف 
طائراته��ا ورواتب جنودها وأكلهم وش��رابهم 

وحتى لباسهم الداخلي.
نج��ح أوبام��ا كما قلنا س��ابقًا في نق��ل العدو 
إل��ى داخ��ل أرض المعرك��ة ب��داًل م��ن صورة 
العدو الخارجي المتمثل في الو اليات المتحدة 
أو غيره��ا. الع��رب يضرب��ون أراض عربي��ة 
وأمريكا تس��اعد فق��ط. وهكذا أصب��ح العدو 
محليًا ونش��أت وستنش��أ صراعات ال نهاية لها 
تحت مس��ميات طائفي��ة ومناطقي��ة وعرقية 
وقومية ودينية، وستزداد حدة هذه الصراعات 
وصواًل إلى تقس��يم جديد للمنطقة يتناس��ب 
مع اس��تمرار المصالح الغربية وأمن إسرائيل 
فق��ط، وله��ذا ل��ن يكون م��ن المس��تغرب أن 
نشهد دواًل طائفية في جهة وقومية في جهة 
أخ��رى، ما يهم ه��و بقاء التقس��يم ولو داخل 
البلد الواحد، فاالستقرار يعني األمان واألمان 
يعني التطور والتط��ور يعني الحرية، وهو ما 
ال يتناسب أبدًا مع القدر الذي رسمه األمريكان 
والق��وى الكبرى لهذه المنطق��ة، فال بقاء هنا 
إال لألغبياء والمجانين، أما المفكرون واألحرار 
فهذه األرض لن تس��عهم وس��تكون الس��ماء 

بانتظارهم أو قاع البحر.
اتس��م موقف تركيا من التحال��ف ضد داعش 
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بالغراب��ة إذا تم النظر إليه من الخارج فقط وبس��طحية، أما 
ف��ي العمق، فإن تركيا تم��ارس دورًا هامًا في تأجيج الصراع 
في سوريا وفي إطالة أمده في مقابل السكوت عن تصرفات 
التحال��ف وهو ما ظهر جليًا من عدم انزعاج الواليات المتحدة 
م��ن التصريحات التركية الباردة أو امتناعها عن التوقيع على 
بي��ان جدة. وهكذا ال يزال األك��راد يتهمون تركيا التي تدعي 
اليوم اس��تقبال الجئيهم بأنها لم تحرك س��اكنًا عندما اجتاح 
تنظيم الدولة اإلس��المية البلدات والقرى الكردية س��واء في 
الع��راق أو س��وريا، وه��ي ال تخفي خش��يتها من قي��ام كيان 
كردي موحد في جنوب أراضيها ينتش��ر على مس��احة كبيرة 

ما بين العراق وسوريا. 
أم��ا إيران والتي يتفاخر قائد الحرس الثوري أن ضابطًا ومعه 
س��بعون مقاتاًل من فيلق بدر استطاعوا حماية مدينة أمالي 
الكردي��ة من الوقوع في براثن داعش، فإنها ترفض الدخول 
في تحالف ضد الدولة اإلس��المية مثلما كان كيري يعلن في 
جدة أن إيران غير مرغوب فيها مغازاًل بذلك حليفه السعودي، 
ولكن كيري نفس��ه ما لبث أن فاجأنا م��ن جديد بدعوة إيران 
لالنضم��ام إلى التحالف بمج��رد وصوله إل��ى نيويورك أمام 

مجلس األمن. 
تحولت المواق��ف الدولية إلى النفاق المباش��ر وغير الموارب 
وبطريقة فجة. تحولت س��وريا اليوم إلى شخص ملقى على 
األرض بينم��ا يقوم الجميع بضربه، بدءًا م��ن أبنائه ومرورًا 
بأقارب��ه وجيران��ه وحتى أهل الح��ارات البعيدة ع��ن حارته، 
الكل يريد ضرب هذا الجسد المسجى على األرض والمضرج 
بالدم��اء، ولي��س في هذا ح��زن على تنظي��م داعش، ولكن 
الجميع يعلم طبيع��ة ضربات جوية تنفذها طائرات متطورة 
تحل��ق عل��ى ارتفاعات ش��اهقة ال يرى قائدها س��وى نقاطًا 
بعيدة محددة س��لفًا فيلقي حموالت الم��وت ويواصل طريق 
عودته. ولكن من يعرضون لهذا القصف ليسوا دولة بالمعنى 
السياس��ي وال الجغرافي للكلمة، فداعش ليس لديها مقرات 
وزاري��ة وال مطارات وال مواقع عس��كرية ضخم��ة، وإنما هم 
يختب��ؤون الجرذان بين البيوت الس��كنية واألحياء الش��عبية، 

وهكذا يتواصل الموت اآلتي من السماء بال انقطاع.
راه��ن كثي��رون )وم��ن بينه��م أبط��ال الب��ذالت الالمعة في 
االئت��الف الوطني( عل��ى أن قيام التحالف به��ذه الغارات على 
داعش قد يمنع الطيران السوري من التحليق وبالتالي يتوقف 
قصف المدن األخ��رى، إال أن المفارقة المضحكة المبكية في 
آن مع��ًا أن��ه وبينم��ا كان طي��ران التحالف يقصف دي��ر الزور 
والبوكم��ال والرقة كان »صديقه« الطيران الس��وري يقصف 
ري��ف إدلب وريف حلب وجوبر في تناغ��م كامل لإلجهاز على 
م��ا بقي من الوط��ن. ال توجد في التاريخ مج��زرة بحق وطن 
على هذا الش��كل، صار الموت المحدق بالسوريين يالحقهم 
حتى عندم��ا يركبون البحر بحثًا عن م��الذ جديد. ماتت أرواح 
الس��وريين وتموت أجسادهم ويموت كل ما بقي من أمل في 
انته��اء هذا الكاب��وس، ولم نعد نعيب على م��ن يقول: »ليت 
الث��ورة لم تقم، ولي��ت الذي كان لم يكن«، فالمأس��اة صارت 
أكب��ر من احتمالن��ا، نموت ويموت من نحب ف��ي غمضة عين 
وكأن الموت صار القاسم المشترك األكبر بين كل السوريين.

ويبقى السؤال البارز: هل التحالف مع داعش أم ضدها؟ وهل 
من زرعوا الفزاعة سيضربونها أم يضربون ما حولها لتبقى 
فزاع��ة لم��ن يدفع��ون ولمن يخاف��ون؟ وكم داعش س��تولد 
في األيام القادمة؟ وهل س��تكون داعش نهاية المش��وار أم 
أول��ه؟ آالف األس��ئلة تدور ف��ي عقول وقلوب م��ن تبقى من 
الس��وريين، وفيما إذا بقي ما كان يعرف باس��م س��وريا على 
حال��ه فإن هناك الكثي��ر ال بد من عمله وأوله بناء اإلنس��ان، 

جسدًا وروحًا على حد سواء.
آخر الكالم: يقول فاروق جويدة

أواه يا شط األمان
جئنا لنبحث في حطام الناس

عن وطن يلملم شملنا
صرنا بقايا.. من حطام

جئنا عرايا
نسأل األيام ثوبا كي نداري عرينا

صرنا حيارى في الظالم
فالشاطئ الموعود مقبرة تئن بها العظام

القوت��ان األكث��ر خط��رًا عل��ى س��ورية الي��وم ومس��تقباًل، س��واًء إن كان على 
الكي��ان الوطن��ي، أو على المواطنين، هما النظام األس��دي وتنظيم داعش، إال 
أنهم��ا- وبكل حرق��ة- القوتان الممتلكتان لعنصر التنظيم، وعنصر المش��روع 
المؤسس��اتي الذي يش��به -وإن كان إلى حدٍ بعيد- الدولة!، والدولة المقصودة 
هنا هي الدولة الش��مولية، إن كانت عسكرية حزبية عائلية، أو خالفًة إسالمية 

بشكلها الممتد حتى ما قبل الجاهلية. 
تش��ترك كلتا القوتين بمزايا متماثلة: اس��تبداد، همجية، عنف، تطرف، إقصاء 
وتصفية لآلخر المختلف، دموية، تدميرية، ريعية ورعوية، تحمالن إيديولوجيا 

عابرة للحدود، اصطفائية وتصنيفية، طائفية..
إال أن المعضلة تكمن في حملهما مش��روعًا للدولة )أيًا كان شكلها( على األقل، 
في حين يقف من تبقى من الس��وريين من أقصى اليمين إلى أقصى اليس��ار، 
من الصامتين إلى حملة الس��الح، من األميين إلى الحاصلين على أعلى درجات 
العل��م، من الرعاع إل��ى أقصى المثقفي��ن والمفكرين، يقفون عن��د حالة األنا 
الذاتي��ة المرضية الت��ي ال تقبل بالتقاطع��ات،  بقدر تركيزه��ا على الخالفات، 
متجاهل��ًة القواع��د التي م��ن الممكن له��م أن يبن��وا عليها أس��س تفكيرهم 
وسياس��تهم ولو مرحليًا، في معركةٍ مس��تمرة منذ ثالث سنوات ونصف، وهي 
تنعطف باتجاهاتٍ قس��رية دامية ومصيرية على ش��كل ومضمون هذا الوطن 

الرائع السوري. 
بكل المقاييس، يعتبر الس��وريون اآلن، الواقعون بين سندان داعش ومطرقة 
النظام، من أكثر المنظرين وممتهني الجدل السياسي الذي قد يصل ببعضهم 
ح��دود الثرث��رة، باألخص عند م��ن ال يمتل��ك اإلمكانيات العلمي��ة واالحترافية 
للتنظي��ر )كعمٍل فك��رٍي هام(، ومم��ن ال يمتلكون فعاًل حقيقي��ًا لدعم الداخل 
الصامد وأهله الذين يتعرض��ون للتنكيل اليومي، لتكون األكثرية هي ألبطال 
السجاالت الفيس��بوكية المنتقدة لمجر النقد واالعتراض على كل شيء، كنوٍع 

من الظهور الشخصي. 
فرق كبير بي��ن الحوارات والنقد وبين الصفصطة والتهكمات والطوباوية التي 
ال تنتهي عادًة س��وى بالقدح والذم، وهنا ال أحمل مس��ؤولية هذه الظاهرة غير 

الصحية سوى لنظام كم األفواه األمني األسدي على مر عقود من الزمن. 
لكن الس��ؤال، لماذا لم يقم حتى هذا اليوم، تنظيم أو تكوين سياس��ي سوري 
يعب��ر عن ظاهرة حزبي��ة صحية وطنية تتح��دث وتعمل بهدف قي��ام دولة لها 
مؤسس��اتها وكوادره��ا واختصاصيها؟ مش��ددًا هنا على كلمة "تعمل وبش��كل 
مؤسس��اتي وتكامل��ي" ولي��س بطريق��ة الس��وبرمان واألب الروح��ي، وكأن 

السوريين لم يخرجوا بعد من مفهوم القطيع ومبدأ الرعاية واألبوية. 
تنظي��م أو تكوين ل��ه موقفه المبدأي الوطن��ي من األحداث والق��وى الموجودة 
على األرض والقوى األقليمية والدولية ومن الشكل النهائي للحرب القائمة في 
سوريا وصورة س��وريا بعد هذه األزمة بكل احتماالتها األقرب للواقعية وليست 
المبين��ة على النوايا والتمنيات وليس فقط ذلك بل وتعمل وتقدم لهذا الموقف 
وتدفع له بشريًا واقتصاديًا واجتماعيًا على األرض ال أن تكتفي بالحوار عن بعد. 
إنه��ا األنا الذاتي��ة المرضية التي كما وصفها أحد المفكرين الس��وريين، صفرًا 

وما تنتج سوى أصفارًا. 
أعتق��د أنه عندم��ا يتحول الفكر والعم��ل والمنطق والعقل الس��وري من فكرة 
األرقام الصفرية إلى مبدأ المعادالت واالحتماالت والقواسم المشتركة، عندها 
نكون في طريق بناء دولة سورية جديدة تنتفي بها اسس ومبررات قيام نظام 

أسدي جديد أو داعش أخرى. 
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حتالف اخلديعة 

هل ُت�شتعاد فيه 
الثورة؟

  زليخة سالم 

مرحل��ة مفصلي��ة وحاس��مة تمر به��ا الثورة 
الس��ورية، في ه��ذه المرحلة التي اس��تدعت 
اس��تنفار العالم أجمع للقض��اء على اإلرهاب 
المتمث��ل بداع��ش والق��وى المتطرف��ة التي 
تجت��اح األراض��ي الس��ورية والعراقي��ة )كما 
يدّع��ون(، فه��ل يس��تفيد الث��وار الحقيقيين 
ه��ذه  تجيي��ر  م��ن  األرض  عل��ى  الفاعلي��ن 
الضرب��ات لصالح الث��ورة؟ أم يس��اهمون مع 

التحالف والنظام في القضاء عليها؟ 
منذ بداية الثورة، ومواجهتها بالعنف المفرط 
م��ن قب��ل النظ��ام، طال��ب الث��وار بالتدخ��ل 
الدول��ي، وأطلق��وا على عدد من أي��ام الجمع 
أسماء تدعوا إلى التدخل ورفعوا شعارات في 
مظاهراته��م تناش��د المجتم��ع الدولي إلنقاذ 
السوريين وحمايتهم من إرهاب نظام األسد، 
الذي كان وراء صعود داعش والنصرة وغيرها 
م��ن الكتائ��ب المتطرفة )حس��ب التصريحات 

الغربية(. 
اإلج��رام  أن��واع  كل  م��ارس  ال��ذي  النظ��ام 
والوحش��ية ض��د ش��عبه على مرأى ومس��مع 
العال��م » ال��ذي ص��م آذان��ه، عن قت��ل وذبح 
الماليي��ن  واعتق��ال مئ��ات اآلالف، وتش��ريد 
م��ن الس��وريين، وغ��ض بص��ره وبصيرت��ه 
ع��ن دخ��ول المئ��ات بداي��ة ث��م اآلالف م��ن 
المتطرفي��ن، وتهريب النف��ط والقمح واآلثار 
إلى الدول المجاورة وبيعها بأس��عار بخسة »، 
هذا النظام عمل جاهدًا ونجح في اس��تقطاب 
كل ق��وى التط��رف، وأف��رج من س��جونه عن 
زعماء العصاب��ات والمجرمي��ن الذين تحولوا 
إلى قي��ادات كتائب وأمراء ووالة، بالتزامن مع 
قتل واعتقال واختطاف كل الثوار الس��لميين، 
وتهجير ممنه��ج لمن بقي منهم حيًا ألنه أراد 
يفرغ الس��احة م��ن أي مظهر س��لمي للثورة 
والدف��ع لعس��كرتها، وك��رس جه��دًا لمحاربة 
النشطاء الس��لميين والسياسيين من أصحاب 
المش��روع الوطني، ولعب على وتر الطائفية 
وحماية األقليات التي اس��تطاع تحييدها نوعًا 
ما، وإظهار نفسه للعالم بأنه يكافح اإلرهاب. 
ولألس��ف اس��تطاع النظام جر الثوار إلى حيث 
يري��د، فق��د تراجع��ت المظاهرات الس��لمية 
نتيجة العنف المتزاي��د، لتحل مكانها الكتائب 
الفاعلي��ن  الس��لميين  والث��وار  العس��كرية، 
عل��ى األرض فروا إل��ى الخ��ارج وتحولوا إلى 
مفع��ول بهم، وانس��اق كل منه��م إلى جانب 
الجهة الممولة م��ن العديد من الدول العربية 
واألجنبية متنافرة المصالح، والتي س��يطرت 

م��ن خالل التموي��ل كذلك عل��ى الكتائب في 
الداخ��ل، وعمل��ت عل��ى تفريقها وتش��تيتها، 
وتوجي��ه تحركاته��ا، وبع��د ذل��ك اس��تهدفت 
ومازالت قي��ادات الجيش الحر من المعتدلين، 
والمناصري��ن للثورة، » لمنع تش��كل أي قوى 
ثوري��ة فاعل��ة تك��ون البدي��ل ع��ن النظام » 
واآلن استفاق الجميع إلى خطر داهم وما حق 
ساهموا بصنعه وتضخيمه، وقرروا التخلص 
من تنظي��م كبر أم��ام أعينه��م وبرعايتهم، 

عندما بات الخطر يتهددهم. 
يبش��روننا أن الح��رب عل��ى اإلره��اب طويلة 
وتحتاج إلى أشهر وربما إلى سنوات، وفي هذا 
اس��تهانة لعقول البشر، فهل يستحق تنظيم 
مهم��ا بلغ��ت قوت��ه » وحس��ب تصريحاته��م 
يتراوح بي��ن األربعين والخمس��ين ألفًا » إلى 
تحال��ف دولي من أكثر من أربعين دولة، وإلى 
اس��تنفار أمم��ي لمالحقته وضرب��ه، وإحراق 
المنطقة، واس��تنزاف مقدراتها، بأيدي قادتها 
وخاص��ة م��ن ال��دول العربي��ة التي س��ارعت 
إل��ى االنضم��ام إلى التحالف والمش��اركة في 
الضرب��ات، وهي الت��ي وقف��ت متفرجة على 
نزيف الدم السوري حوالي األربع سنوات على 
يد نظام إرهابي لم يش��هد التاريخ له مثياًل، 
ول��م تكتف بالتف��رج بل أغلق��ت أبوابها أمام 
دخول الس��وريين إلى أراضيه��ا، وأخص هنا 

دول الخليج. 
اإلرهاب على األرض السورية ال يقتصر على 
داعش والنصرة بل يتعداها إلى النظام وهو 
رأس اإلرهاب، وميليشيات حزب اهلل والحرس 
الثوري اإليراني وأبو الفضل العباس وبعض 
للنظ��ام  الموالي��ة  الفلس��طينية  الفصائ��ل 
وغيره��م الكثير من الميليش��يات والمرتزقة 
الت��ي تغاضى الع��رب والمجتم��ع الدولي عن 
إرهابه��م وجرائمهم ف��ي الداخل الس��وري، 
وهو اليقل عن جرائم داعش والنصرة، حيث 
قتل��وا وذبحوا وحرق��وا ودم��روا مناطق فوق 
رؤوس أصحابها وهجروا سكانها، بما اليقارن 
مع جرائم داعش التي ت��م تضخيمها »لغاية 
في نفس يعقوب »، اإلرهاب مدان ومرفوض 
م��ن أي جه��ة كان��ت، إال أن االزدواجي��ة ف��ي 
المعايي��ر الدولي��ة التي تحك��م المنطقة منذ 
عق��ود طويل��ة ه��ي المثي��رة للتس��اؤل عن 
األهداف القريب��ة والبعيدة لهذا التحالف الذي 
تقوده أمي��ركا التي لم تق��ف يومًا مع حقوق 
اإلنسان خارج أراضيها، فهل هي منع قيام أي 
نظام ديمقراطي في المنطقة يكون نموذجا 

يحتذى لباقي دول المنطقة، وفي هذا تهديد 
إلبقاء المنطقة تحت السيطرة؟ أم أنها فرصة 
مناس��بة إلنع��اش اقتصاده��ا عب��ر تصريف 
األس��لحة ودول الخليج جاهزة لدفع فواتيرها 
كالعادة، أم أنه إعادة تش��كيل موازين القوى 
ف��ي المنطقة، وإبراز الدور الخفي إليران إلى 
العل��ن كمخف��ر آخر للغرب ف��ي المنطقة إلى 

جانب إسرائيل؟
تناغمت خطابات الدول المجتمعة في مجلس 
األم��ن م��ع التوج��ه األميرك��ي ف��ي محاربة 
اإلره��اب، باس��تثناء رئيس��ة األرجنتين التي 
كش��فت وبوض��وح غير مس��بوق السياس��ات 
دع��م  ف��ي  الخاطئ��ة  والغربي��ة  األميركي��ة 
اإلره��اب وخلقه، وم��ا أفرزه من أث��ار مدمرة 
على عدد م��ن الدول، حتى اضطرت وس��ائل 
اإلع��الم العربية واألجنبية الت��ي كانت تنقل 
الجلسة مباش��رة إلى قطع الترجمة واالنتقال 

إلى استكمال تحليالتهم. 
وبما أن ق��رار الضربات الجوية اتخذ دون رأي 
الس��وريين وال حول لهم وال قوة في تغييره، 
فالبد من االستفادة منها واستغاللها لمصلحة 
الثورة، من قبل الثوار المدنيين والعسكريين، 
والتأس��يس لمرحلة جديدة يأخذ فيها الشباب 
الذين صنعوا الثورة دورهم في اس��تعادتها، 
وتش��كيل قي��ادة للث��ورة ف��ي الداخ��ل تضم 
كافة األطياف والمناط��ق » األمر الذي طالبنا 
ب��ه مرارًا واآلن أصبح ملح��ًا أكثر من أي وقت 
مضى » ونش��ر الوعي في البيئ��ات الحاضنة 
لإلرهاب من خ��الل تفعيل المجتم��ع المدني 
والسياس��ي، والعمل داخلها بجدي��ة وكثافة، 
وع��دم التعوي��ل عل��ى المعارض��ة الخارجية 
الت��ي لم تعم��ل بالمعن��ى واله��دف الوطني، 
وتحقيق أهداف الثورة، بقدر ما عملت بشكل 
نفعي واعتباط��ي مع افتقار كام��ل للمعايير 
العلمية في السياس��ة، ما جعلها تنسحب من 
الس��احة تدريجيًا، وتبدو نس��خة ع��ن النظام 
في صراعاته��ا وتجاذباته��ا الهزيلة لمصلحة 
الممولي��ن، والت��ي صبت بالنهاي��ة في ضرب 

الثورة وخدمة النظام. 
الب��د من إيج��اد تجمع للق��وى الثورية وقيادة 
تضمن حش��د ق��وات التحالف لصال��ح الثورة، 
وع��دم إعطائهم الذريعة لدعم نظام األس��د 
بحج��ة عدم وج��ود البدي��ل، خاص��ة وأن كل 
الدالئل تش��ير إلى أن النظام يلفظ أنفاس��ه 

األخيرة. 

عمل للفنانة نهاد حلبي
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ولد صباح قباني في دمش��ق عام 1928، في 
دارة آل القبان��ي الكائن��ة في مئذنة الش��حم 
في دمش��ق، والتي قال عنها ش��قيقه الشاعر 
الكبي��ر نزار قباني: » في بيتنا في حي مئذنة 
الش��حم، كانت تعقد االجتماعات السياس��ية، 
ضمن أبواب مغلقة، وتوضع خطط االضرابات 
والمظاه��رات ووس��ائل المقاوم��ة، وكن��ا من 
وراء األبواب نس��ترق الهمسات وال نكاد نفهم 
منها ش��يئًا، ول��م تكن مخيلت��ي الصغيرة في 
تلك األي��ام م��ن الثالثينات ق��ادرة على وعي 
األش��ياء بوضوح، ولكنني حين رأيت عس��اكر 
الس��نغال، يدخلون في س��اعات الفجر األولى 
منزلن��ا بالبن��ادق والح��راب، ويأخ��ذون أب��ي 
معهم في س��يارة مصفحة إل��ى معتقل تدمر 
الصح��راوي، عرفت أن أب��ي كان يمتهن عماًل 
آخ��ر، غي��ر صناع��ة الحلوي��ات.. كان يمته��ن 

صناعة الحرية«. 
وال��ده توفيق القباني الصناع��ي البارز ورجل 
الوطنية والنضال، ووالدته فائزة آقبيق سليلة 
األس��رة التي تمتد ج��ذور وجاهتها حتى الباب 
العالي، وجده رائد المس��رح العربي أبو خليل 

القباني. 
تلق��ى قباني علومه االبتدائي��ة والثانوية في 
الكلية العلمية الوطنية ونال ش��هادة الثانوية 
األول��ى، انتق��ل بعده��ا إلى مدرس��ة التجهيز 
األول��ى لين��ال البكالوريا الثانية ع��ام 1946، 
انتس��ب بعدها إلى كلية الحق��وق في جامعة 
دمش��ق وفي تل��ك الفترة ع��رض عليه مدير 
االذاعة آنذاك س��ليم الزركلي أن يعمل مذيعًا 
في االذاعة التي كانت ش��عبة من دائرة البرق 
والبري��د والهاتف. وعندما س��أله مدير اإلذاعة 
عن األجر الذي س��يخصصه ل��ه أجابه القباني 
أن��ه ال يريد أج��رًا. ألنه يريد ممارس��ة العمل 
االذاع��ي كهواي��ة فق��ط. فق��د كان يخط��ط 
للس��فر إلى أوروب��ا بعد التخرج م��ن الجامعة 
لمتابعة دراس��ته العليا. وبالفعل فبعد أن نال 
االجازة ف��ي كلية الحقوق س��افر إلى باريس 
وحصل على دكتوراه في القانون الدولي عام 

1952 من جامعة السوربون. 
م��ا إن ع��اد إلى دمش��ق حتى اس��تقبله أحمد 
العسة الذي أصبح مديرًا لإلذاعة. وعرض عليه 
العمل االذاعي من جديد. فأجابه القباني: »لم 
أحص��ل على الدكت��وراه في القان��ون الدولي 
ألعم��ل في االذاع��ة«، لكن أمام الح��اح أحمد 
العسة عاد د. صباح إلى العمل اإلذاعي، مديرًا 
لبرامج اإلذاعة الس��ورية وأسهم في نهضتها 
م��ع رعي��ل اإلذاعيي��ن األوائل واس��تمر على 
رأس عمل��ه حتى ع��ام 1955، انتق��ل بعدها 
إلى وزارة الخارجي��ة، حيث عين مديرًا لمكتب 
الوزي��ر خالد بيك العظم ثم س��عيد الغزي ثم 

صالح الدين البيطار. 
تزوج من الس��يدة مها النعماني ابنة الس��يدة 
س��لوى الغ��زي المتح��دّرة م��ن أع��رق وأقدم 
العائ��الت الدمش��قية والت��ي كان منها فوزي 

الغزي أبو الدس��تور، وس��عيد 
ال��ذي تقّل��د رئاس��ة  الغ��زي 

الوزراء أكثر من مرة. 
م��ع قي��ام الوحدة بي��ن مصر 
1958، انتدب  وس��وريا ع��ام 
إل��ى وزارة الثقافة التي كانت 
قي��د التأس��يس، وق��ام فيها 
بتأس��يس مديري��ة الفن��ون، 
اختي��ر   1959 ع��ام  وف��ي 
ليؤس��س ويدي��ر التلفزي��ون 
في س��وريا والذي أنش��أه من 
الصفر، حيث كان البث سيبدأ 

في وق��ت واحد في دمش��ق والقاهرة في 23 
تموز ع��ام 1960، فأتى الدكتور قباني بصيغ 
تلفزيونية بس��يطة وأنيقة اس��تلهمتها جميع 
التلفزيون��ات العربي��ة فيما بعد، وق��دم كبار 
صانعي الدراما الس��ورية كالكبير نهاد قلعي 
ودري��د لحام، وعمر حجو وت��اج تابوك، ونادية 

الغزي، واستمر في عمله حتى عام 1961. 
بع��د االنفصال طلب قبان��ي إعادته إلى وزارة 
الخارجية، حيث عين قنصاًل عامًا في نيويورك 
بي��ن عام��ي 1962 حت��ى ع��ام 1966، يذك��ر 
باتريك سيل في كتابه »األسد والصراع على 
الش��رق األوس��ط« الصفحة 178 ش��يئًا مهمًا 
ع��ن واق��ع قبان��ي وغيره م��ن أبن��اء العائالت 
البرجوازي��ة بع��د انق��الب الع��ث ع��ام 1963 
فيقول: »أصبح الص��راع الطبقي ضيق األفق 
وانتقامي��ًا، فطرد م��ن الخدم��ة الحكومية أي 
ش��خص له عالقة مهما كانت بعيدة بالعائالت 
المتنف��ذة القديمة، مهما يكن الش��خص في 
ذاته نظيفًا وال غبار عليه، إلى درجة أن الناس 
صاروا يخش��ون الكش��ف عن أسماء عائالتهم 
خوفًا من تعرضهم إلج��راءات انتقامية، ففي 
وزارة الخارجية لم تس��تطع س��وى حفنة من 
كب��ار الدبلوماس��يين أن تحتف��ظ بمناصبه��ا 
بس��بب كفاءتها الذاتية وعدم وجود ارتباطات 
سياسية لها، وكان من الموظفين الذين نجوا 
من التطهير، موفق العالف، وأديب الداوودي، 
وضياء فت��ال، وفريد لحام، وزهي��ر المرابط، 

وصباح قباني«. 
عاد بعدها إلى دمش��ق مديرًا لإلعالم بوزارة 
الخارجية حتى عام 1968، وفي العام نفس��ه 
أق��ام الدكت��ور قباني معرض��ه الفوتوغرافي 
األرض«،  وق��د  عن��وان »نش��يد  تح��ت  األول 
ق��ال عن هذا المع��رض: »أقم��ت معرضًا في 
دمش��ق لص��وري الفوتوغرافي��ة فطلبت من 
أخ��ي نزار أن يكتب مقدم��ة لكراس المعرض 
ويض��ع عنوان��ًا لكل ص��ورة، وعل��ى رغم أن 
صوري كانت على مس��توى ع��ال من الجودة، 
إال أن عناوينه��ا التي وضعها ن��زار كانت نوعًا 
من الش��عر الخالص، وكانت تس��تقطب انتباه 
زوار المع��رض قبل أن يتطلع��وا إلى صوري. 
وأذك��ر أن أح��د العناوي��ن كان قد س��قط من 
تحت صورة فاحتج ال��زوار على غياب العنوان 

وطالبوا بالبحث عنه وبإعادته إلى مكانه.  
وبع��د انته��اء المع��رض هاتفته إل��ى بيروت 
وقل��ت ل��ه وأنا أضح��ك: »مبروك يان��زار، لقد 

نجح معرضك«.  
عي��ن بعده��ا وزي��رًا مفوض��ًا ف��ي العاصمة 
االندونيسية »جاكرتا« حتى عام 1971، وعام 
1972 أق��ام مع��رض »لوح��ات إندونيس��ية« 
والذي ض��م لوحاتٍ عن مش��اهداته في البلد 

اآلسيوي الكبير. 
عاد إلى دمش��ق بعده��ا مدي��رًا إلدارة أمريكا 
ف��ي وزارة الخارجي��ة حتى ع��ام 1974، حين 
اختي��ر كأول س��فير لس��وريا ف��ي واش��نطن، 
وقام بإعادة تأس��يس الس��فارة، بعد أن كانت 
العالقات الدبلوماس��ية مقطوعة بين البلدين 
لفترة طويلة، وس��رعان ما عق��د صداقات مع 
العدي��د من المس��ؤولين في إدارات الرؤس��اء 
نيكس��ون، ف��ورد، وكارتر، وكثيٍر م��ن النواب 
والش��خصيات األمريكية المرموقة، وظل في 
منصب��ه حت��ى ع��ام 1980، ليعود إل��ى وزارة 
الخارجية في دمش��ق مديرًا إلدارة أمريكا في 

الوزارة للمرة الثانية. 
ع��ام 1983 اس��تقال م��ن العم��ل الحكومي، 
المؤسس��ات  م��ن  لع��دد  مستش��ارًا  ليعم��ل 
الثقافي��ة، وال��وزارات وخالل عمله مستش��ارًا 
ل��وزارة الس��ياحة، وض��ع كتاب��ًا س��ياحيًا عن 
س��وريا، قدمت ل��ه األديب��ة »غادة الس��مان« 
قائلة: »لقد خرج النص من بين أصابع صباح 
قباني، فاش��تعل حي��اة، وتحول إل��ى قصيدة 
إنس��انية إبداعي��ة، فجاءت س��طوره س��ياحة 

داخل الشعر عبر الزمن«.
الثقاف��ي  للعم��ل  تمام��ًا  ذل��ك  بع��د  تف��رغ 
والمعرف��ي، وق��ام بترجم��ة كتاب��ي ابنته رنا 
قباني »رس��الة إل��ى الغرب، وأس��اطير أوروبا 
عن الش��رق لفق تس��د«، وصدر له كتاب ''من 
أوراق العمر.. س��يرة حياة ف��ي اإلعالم والفن 
والدبلوماس��ية''، الذي قالت عنه األديبة غادة 
السمّان: ''نكتش��ف في مذكرات صباح قباني 
أديبًا بنثر مرهف مشرق، سلس، جذاب، ولغة 
شعرية راقية مسكونة بالحنين، وإنه يكتفي 
بالحني��ن م��ن دون الح��زن، بل يح��اول إبهاج 
قارئ��ه بكثير م��ن خفة الظل ف��ي زمن ثقيل 

الظل«. 
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1993  /  1  /  8
استيقظت ليلة البارحة أكثر من أربع مرات 
بس��بب ضغط البول على المثانة.. ال أدري 
إن كان البرد الش��ديد هو السبب أم هناك 
أمر آخر. أنهض وأس��رع قبل انقذافه على 
ثياب��ي، وكلما بدأت أغفو تعود الحالة. كما 
أنني أشرب كميات غير طبيعية من المياه. 

ال زال الثلج ينتشر حول السجن. 
��رت أذني اليمن��ى، بعد  قب��ل يومين صَفَّ
ألي تبعته��ا اليس��رى، والي��وم صباحًا عاد 
ه��ذا الصغي��ر. تخيلت أن زوجت��ي تتحدث 
عن��ي، أو أن إحدى البنتين تذكرت أمرًا وقع 
في األيام الس��الفات أو أن قصيًا راجع في 
الب��ال ذكرى معينة أو أنهم جميعًا يلهجون 

بذكري. 
ديب��ه ضاب��ط معتق��ل من��ذ ع��ام 1979، 
ُأفِرج ع��ن جماعته الذين كانوا في المهجع 
العاش��ر وبقي وحيدًا، فترك مهجعه وصار 
ين��ام في مهجعنا. وهو م��ن مواليد 1949 
من قرية تج��اور الحفة يمتاز بالبس��اطة. 
روى أن��ه في مس��اء أحد األي��ام من صيف 
1977، وفي مقر سريته وكان في خيمته. 
أح��سّ أنه يريد الب��كاء، فخرج من الخيمة 
إلى الع��راء، وصار يبك��ي ويبكي أكثر من 
رب��ع س��اعة، وعندم��ا رجع واجه��ه رئيس 
الكتيبة فاستغرب شكله، فأخبره بما انتابه 
وطل��ب منه إجازة، وفي الي��وم الثاني كان 
في القرية.. لق��د كان أهله للتو قد فرغوا 
م��ن دفن ج��ده. ذك��روا ل��ه أن ج��ده وهو 
بالمستشفى في الالذقية ذكر اسمه وذلك 
قبل وفات��ه، وكان نفس الزمن الذي بكى 
ب��ه. إن مثل ذلك يق��ع وهو كثي��ر، ولكنه 

ليس قاعدة، ويدخل في باب التخاطر.. 
األحالم في هذه الفترة تدور حول الخروج 
من السجن والوصول إلى الكراجات، وركب 
السيارة، أو النزول منها لوجود أعطال بها، 
وعدم التوفيق في إيجاد س��يارة س��ليمة، 
والمراوحة، واالنتظ��ار فوق هذا االنتظار. 
خرجن��ا إل��ى س��احة التنف��س واس��تمتعنا 
بن��ور الش��مس.. بع��ض الغي��وم البيضاء 
في الفضاء األزرق، وهناك نسمات باردة. 

بعض طيور الدوري تطير فوق الساحة. 
ج��اءت زي��ارة ألزدش��ير حيدر. قال��وا أنهم 
بانتظ��اره، وتؤك��د المص��ادر األمني��ة أنه 
قريبًا سيتم إخالء الس��بيل، وعندما سألوا 
هذا المصدر لماذا ال يخلى سبيل البعثيين 
ويخلى سبيل التيار الديني، وتيار »العراق« 
وعن الذين حملوا السالح أو الذين هربوه، 

ولكن ال جواب بهذا الخصوص. 
1993  /  1  /  9

الشاب اللبناني بسام ش��هاب ُأخلي سبيله 
ه��ذا اليوم م��ع أخي��ه م��روان. كان يقول 
أن��ه حكم أربع س��نوات، وانتهاء حكمه في 

الثان��ي والعش��رين من ه��ذا الش��هر وأن 
ش��قيقه أنه��ى حكم��ه ف��ي الخامس من 
كانون الثاني، وكان البارحة قلقًا ومنتظرًا 

وخائفًا. 
حُك��مَ على بس��ام وعل��ى اللبنانيين في 
ظ��ل قانون الط��وارئ، وفي ظ��ل األحكام 
العرفي��ة وم��ن قب��ل المحاك��م الميدانية. 
وق��ال: هن��اك لبناني��ون ظلوا ف��ي تدمر. 
وهم محكومون أكثر من خمس س��نوات، 
)45( وجّله��م  وأض��اف: عدده��م حوال��ي 
م��ن الكتائ��ب، أو حيادين أثبت��ت المحاكم 
تعاملهم مع العدو، ويوجد من حكم عش��ر 

سنوات وأثنتي عشرة، وخمس عشرة. 
البارح��ة تن��اول هذا الش��اب الفطور معنا، 
وحدثنا عن حيه ف��ي رأس بيروت، وصرح 
أنه فور خروجه سيهاجر خوفًا من المجيء 
للس��جن م��رة ثاني��ة، هو قصي��ر ممتلىء 

وبسيط. 
ج��اءت زي��ارة ش��هاب المحمد م��ن قرية / 
المفج��ر / ف��ي ري��ف الس��لمية. قال��وا إن 
إخالء الس��بيل بات قريبًا، وخبَّر أن القرية 
احتفل��ت ثالث��ة أي��ام بآصف دعب��ول بعد 

سجن 11 سنة وعدة أشهر. 
جاء عل��ى بالي قبل الن��وم الخاطر التالي: 
ماذا تكون حالة هذه الس��جون ووضع بالد 
الش��ام، وب��الد ما بي��ن النهرين م��ع لبنان 
حل��ول  عن��د  العرب��ي  والوط��ن  واألردن، 
ع��ام 2092؟.. وكدت أن أبك��ي عندما قلت 
لنفسي: ستكون كما هي؟.. وهل سيكون 
الح��كام بهذا الطي��ش والتبعي��ة؟.. ورحت 
أتص��ور المس��ألة التعليمي��ة والصناعي��ة 
ووض��ع الطفل والم��رأة والبطال��ة والفقر 
واالكتن��از لدى القلة، والع��وز لدى الكثرة، 

وجه��از  اإلذاع��ي  والك��ذب  واالس��تبداد، 
دق��ات  تراق��ب  آالت  واخت��راع  المخاب��رات 
القلب والس��ير واألحادي��ث المتبادلة. وهل 
ستس��تمر الدولة العبراني��ة بالعدوانية؟.. 
وهل ستتوس��ع حركة الحاخامات المناوئة 
أم  المتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  للصهيوني��ة 

العكس؟
وهل ستبقى المتحدة مركزا للقوة؟.. أشك 
أن اإلنس��ان جاء إلى ه��ذه األرض ليجعلها 
والجش��ع  الدول��ة،  بواس��طة  فه��و  جن��ة، 

سيسير بالعالم من أحبولة إلى أخرى. 
هل العلم المكثف في هذا الوطن سيخلق 
يقظة.. ويتم اللحاق بالعصر والحضارة؟.. 
هجس��ت بكل ذلك قبل النوم، واستدعيت 
وجه أم��ي، وهي تخبز وتقف أم��ام التنور 
وتطبخ أمام الموقدة بإناء الفخار، أو تحمل 
حزم أعواد العيصالن ونبات الحرَّة وشوك 

الصر وروث الحيوانات الناشف. 
ه��ذا العالم ال يمكن أن يكون عاداًل. أناس 
يموتون من الشقاء في السجون، وآخرون 
يرفلون بالحري��ر والجوخ ألنهم يصفقون 
نصي��ب   - الن��اس:  ويق��ول  ويكذب��ون، 
وتقس��يم أرزاق. هكذا الدنيا. هذه األقوال 
استسالمية تعزز السكوت والخنوع، وتمنع 

الصراع والنقد واالحتجاج. 
هذه األق��وال تمي��ت الوج��دان والناموس 
لدى الناس، وكذلك النخوة وتعزز الركود، 
كالمياه اآلسنة التي يرقد فيها الجاموس. 

الظلم��ة تجت��اح المهج��ع، وهري��ر الري��ح 
في الخارج، والس��كون يصاقب الس��كون، 
ونفس��ي ال ته��دأ، وحل��م الحري��ة يطرق 

أبواب المهاجع. 
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املواطنة واملعار�شة ال�شيا�شية
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

عالق��ة  السياس��ية  للمعارض��ة 
وثيق��ة بالديمقراطي��ة فه��ي تُع��د 
جزء أساس��ي وش��رعي م��ن النظام 
السياس��ي الديمقراط��ي، حتى قيل 
"ال معارضة ب��دون ديمقراطية، وال 
ديمقراطية ب��دون معارضة موجهة 
فعالة، وال سياسة أصال دون تعددية 
وم��ن التعددي��ة تنبث��ق المعارض��ة 
المجتمع��ات  فحيوي��ة  والتناف��س، 
إل��ى  الجوان��ب  بع��ض  م��ن  تع��ود 
التعددية السياسية وإلى المعارضة 
النش��طة حيث تكون ن��دًا للحكومة 
ومعارض��ًا له��ا، وبدياًل عنه��ا"، ولما 
كان تداول الس��لطة هو إحدى آليات 
الديمقراطي��ة ف��ال يمك��ن أن يكون 
هن��اك ت��داول س��لمي للس��لطة ما 
ل��م تك��ن هن��اك تعددية سياس��ية 
ح��رة تؤم��ن بوج��ود المعارضة في 
إط��ار المجتم��ع والنظام السياس��ي 
الديمقراطي والعكس صحيح. ومن 
غي��ر الممك��ن للديمقراطي��ة كبنية 
وآلي��ات وقواع��د أن تنضج وترس��خ 
على مس��توى الممارسة السياسية، 
إال في ظل بني��ة ثقافية تقوم على 
المس��اواة وحرية العمل السياس��ي 
السياس��ية  والتنظيم��ات  للق��وى 

المختلفة. 
والمعارضة هي الفعل الواعي الذي 
يحم��ل ف��ي طيات��ه تص��ورًا وإرادة 

وبرنامج عمل نس��بي يمتلك إمكانات اإلقناع 
والتغيي��ر وبالحدي��ث ع��ن المعارض��ة يج��ب 
التأكيد على حقيقة أنه ال توجد معارضة في 
دولة االستبداد سواء كان هذا االستبداد باسم 
الدي��ن أو الجنس أو الطائف��ة أو االيدلوجيا أو 

الفرد. 
فالمعارض��ة كتص��ور ديمقراط��ي تتوق إلى 
فضائي��ن اثنين أولهم��ا أنه��ا بانطوائها على 
إرادة التحسين واإلصالح والتأسيس تستهدف 
السياس��ة المدني��ة الت��ي تعترف بالمنافس��ة 
المنضبطة للقانون والدستور وتقبل التسوية 
والحل الوسط كآلية لفض اإلشكاالت وتذليل 
العقب��ات، والفض��اء الثان��ي أنه��ا تس��تهدف 
الدولة الديمقراطية النابعة عن إرادة الشعب 
الت��ي تفرز قيادة ميداني��ة منضبطة لمصادر 
مش��روعها ومقاصده ومس��ؤولة ع��ن عملية 

تطبيقه أمام الشعب والدستور والقانون. 
ولعل��ه من نافل��ة القول أن نؤك��د بدورنا أنه 
لي��س من الس��هل أو اليس��ير تعريف مفهوم 
هويته��ا  تحدي��د  أو  السياس��ية،  المعارض��ة 
بش��كل دقيق وواضح، الس��بب في ذلك يعود 
إلى اختالف هذا المفهوم بين طرف وآخر تبعًا 
إلطاره السياس��ي، أو للمرجعية األيديولوجية 
التي يس��تمد منها منظومت��ه المعرفية، مما 
يفس��ح المج��ال أم��ام تع��دد وتن��وع تعريف 
المعارض��ة، فنظ��ر إليه��ا البع��ض م��ن قناة 
معناها اللغ��وي، إذ تأتي كلم��ة معارضة في 
اللغ��ة العربية بمعن��ى االحتج��اج، المخالفة، 
الممانع��ة، وبذلك وضع تحت عنوانها كل من 

ع��ارض أو اعترض على الواق��ع القائم، دون 
النظر إلى محتوى هذه المعارضة أو بنيتها، 

في حين رفض آخرون تحويل هذا المصطلح 
مختل��ف  تحت��وي  فضفاض��ة  عب��ارة  إل��ى 
االتجاه��ات، واعتمدوا مفهوم��ًا يقتصر على 
الق��وى الت��ي تحم��ل مش��روعًا جذري��ًا لقلب 
المجتمع وبن��اء نموذجها البديل على أنقاضه 
وبي��ن ه��ذا وذاك نه��ض رأي ثال��ث يرفض 
تعبير "المعارضة بش��كل ع��ام" ويؤكد على 
ض��رورة قرنه��ا بصف��ة تنس��جم م��ع حدود 
ومحتوى البرنامج السياس��ي وأشكال النضال 

الذين على أساسهما تعارض ما هو قائم. 
ويختل��ف مفهوم المعارض��ة باختالف الزمان 
والم��كان، ألنها ترتبط ارتباط��ًا وثيقًا بوجود 
الس��لطة فض��اًل ع��ن الحري��ات العام��ة ف��ي 
األنظم��ة الديمقراطي��ة. وعل��ى الرغ��م من 
اقت��ران ظه��ور المعارض��ة كتعبي��ر وكق��وة 
سياس��ية بظهور الديمقراطية غير المباشرة 
في أوروبا منذ العام 1826، وعلى الخصوص 
في المملكة المتحدة، إال أن مفهوم المعارضة 
يُعد من المفاهيم الحديثة في علم السياسة 
فمن��ذ القدم والى مدة قريبة لم يكن مفهوم 
بالعناص��ر  للتعري��ف  موضوع��ًا  المعارض��ة 
والفئات التي تختلف مع السلطة الحاكمة، كما 
لم تك��ن أيضًا المعارض��ة متناولة في البحث 
الدقي��ق والتحليل الش��امل من قب��ل العلماء 
والمفكرين السياس��يين. أم��ا اليوم فيالحظ 
أن المفكرين السياس��يين يتناولون بالتحليل 

المعارضة وأثرها في الحياة السياسية. 

أم��ا المعارضة ف��ي العال��م العربي 
وف��ي س��وريا خصوصًا فغي��اب فكر 
الواضح��ة  الس��مة  ه��و  المواطن��ة 
هن��اك  أن  إذ  المعارضي��ن  لخط��اب 
من يقول أنه أول��ى بالمعارضين أن 
يكونوا ديمقراطيين قبل أن يطلبوا 
من السلطة الس��لوك الديمقراطي، 
ويج��يء هذا القول م��ن مالحظة أن 
المعارضين ال يقرون بحرية االعتقاد 
االنش��قاق  بح��ق  أو  بينه��م،  فيم��ا 
الكثيري��ن  ن��رى  ب��ل  واالخت��الف، 
يس��ارعون إلى إصدار أح��كام قيمة 
عل��ى اآلخر اس��تنادًا لدائ��رة الداخل 
ودائ��رة الخ��ارج، م��رده مي��ل عتيق 
وغي��ر  المعارضي��ن  أوس��اط  ل��دى 
المعارضي��ن للتعام��ل م��ع االعتقاد 
وكأن��ه ن��وع م��ن اإليم��ان الديني أو 
ش��به الدين��ي، لذا يتم وص��ف الرأي 
المخالف على أنه حياد عن جادة الحق 
أو الص��واب أو كأنه خروج عن إجماع 
األم��ة أو م��ا ش��ابه، وكأن الخلفي��ة 
الديني��ة الحاكم��ة لألخ��الق العامة، 
تجعلنا نتعام��ل، من دون وعي وفي 
كثير من األحيان، مع االقتناع والرأي 
القطعي��ات  بمقايي��س  واالجته��اد 
المطلق��ة  والديني��ة  اإليماني��ة 
والحصرية ولي��س بمقاييس الظن 
والتقدير والمراجع��ة، ولعل عالقتنا 
الحدي��ث  بالعل��م  ج��دًا  الضعيف��ة 
ومناهجه ف��ي البحث وأس��اليبه في 
التفكي��ر عل��ى المس��تويات كاف��ة تع��زز هذا 
الميل وتمنعن��ا من تجاوزه، ومن هنا كثيرًا ما 
تب��دو أحكامن��ا على الرأي السياس��ي المغاير، 
وكأنه��ا اس��تعادة للته��م القديم��ة بالهرطقة 
والزندقة أو الكفر بالمقدسات التي ال تناقش 

وال تنتقد وال تمس. 
كما تغلب على المعارضة السياسية تقديمها 
لفكرة المواطنة بوصفها المعادلة الس��حرية 
أو الوصفة الشافية التي ما إن نعتمدها حتى 
نتخلص من جميع مش��اكلنا، وهذه الطريقة 
من التعاطي ال تختلف عن القول بأن اإلسالم 

هو الحل أو الثورة هي الحل أو ما شابه. 
م��ن جانب آخ��ر يس��عى النظ��ام الحاكم إلى 
تقدي��م فك��رة المواطن��ة بوصفه��ا تتطل��ب 
مس��بقًا نش��ر ثقاف��ة ديمقراطي��ة منتش��رة 
بأوس��اط الش��عب كي تنجح، وهذا شرط غير 
متحقق عندنا، يضعنا أمام ش��روط تعجيزية 
غرضه��ا ليس كس��ر الحلق��ة المفرغ��ة التي 
نعيش��ها بالبحث عن أس��اليب واقعية مناسبة 
لممارس��ة الديمقراطية مهما كانت متواضعة 
وأولية، وإنما غرضها جعل الديمقراطية تبدو 

مستحيلة في مجتمعنا. 
في الختام يجب فه��م المواطنة ليس كبداية 
أو نتيجة بل بوصفه��ا عملية تطورية جدلية 
يس��اعد فيها أي إجراء ديمقراطي على نش��ر 
ثقافة أكث��ر ديمقراطية في المجتمع، كما أن 
كل توسيع لثقافة المواطنة اجتماعيًا يضغط 

باتجاه التغيير حتى داخل أطر المعارضة. 
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ق�شي طارق: داع�ش
  ياسر مرزوق

اإلره��اب ه��و التروي��ع وإفق��اد األمن 
به��دف تحقي��ق منفع��ة معين��ة، بهذا 
التعري��ف المختص��ر والوافي لظاهرة 
والناش��ط  الفن��ان  يق��دم  اإلره��اب 
ف��ي حق��وق االنس��ان قص��ي ط��ارق 
كتاب��ه المناه��ض لداع��ش المنظمة 
االرهابي��ة، محقق��ًا حرك��ة مض��ادة، 
لمس��اعدة العراق على تخطي الوضع 
الراه��ن وقدمه بنس��خه مجانية على 

عدة مواقع. 
يق��ول ط��ارق ف��ي عرض��ه لمفه��وم 
اإلره��اب: " أصب��ح اإلرهاب م��ن أبرز 
المجتمع��ات  ف��ي  النازف��ة  الظواه��ر 
بش��كل ع��ام، وف��ي ال��دول العربي��ة 
بش��كل خ��اص وف��ي العراق بش��كٍل 
واس��ع، حيث أصب��ح اإلره��اب صناعة 
متقنة تش��ترك به��ا مخاب��رات الدول 
اإلرهابي��ة  والمنظم��ات  والش��ركات 
والحكوم��ات والجريم��ة المنظم��ة في 
تقاط��ع مصال��ح ق��ل نظيره بش��كل 
يخ��رق الس��لم واألمن األهل��ي، وتعد 
ظاه��رة اإلره��اب من مظاه��ر العنف 
التي تفش��ت في المجتمعات العربية، 
فمن��ذ أوائ��ل الس��بعينات م��ن القرن 
الماضي وكلمة " اإلرهاب "ومشتقاتها 
وخطاب��ات  اإلع��الم  وس��ائل  غ��زت 

اإلره��اب  ولع��ل  والحكوم��ات،  السياس��يين 
ف��ي العراق أصب��ح منظومًة ت��دار من الدول 
المتورط��ة بدم��اء العراقيين وم��ن الباحثين 
ع��ن المناص��ب، والمهتمين بص��رف األنظار 
عن الفس��اد الهائل، والفشل المتكرر والقتل 
خ��ارج القانون، ومن��اخ الميليش��يات الحاكمة 
واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان، ويبدو 
أن المال العراق��ي المنهوب بات يعلم طريقه 
لجي��وب ممثلي المنظم��ات األممية المختصة 
بالمراقب��ة والمس��اءلة ع��ن حقوق االنس��ان 
والقان��ون الدول��ي وكذل��ك لخزائ��ن ال��دول 
ووس��ائل اإلعالم المشاركة بس��وق اإلرهاب 
ف��ي العراق، وق��د أضحى مصطل��ح اإلرهاب 
من أكثر المصطلحات ش��يوعًا في العالم منذ 
غزو العراق عام 2003 وأصبح اإلرهاب الذراع 
المخيف لتهديم الدول وتقسيم المجتمعات ". 
يه��دي ط��ارق الكت��اب لوطن��ه الع��راق الذي 
يعيش حروبًا مس��تمرة وإل��ى كل دول العالم 
وكل األديان والمذاهب، ويقول " أش��خص ما 
ج��رى في العالم بعد 11 أيلول مرورًا بالحرب 
بع��د2003 "ه��ي الح��رب العالمي��ة الثالث��ة " 
وهنا كان العدو هو االرهاب ليس له جنس��ية 
معين��ة، ليس فيتنام وليس روس��يا، إنما كل 
ال��دول ولك��ن ضم��ن نط��اق خف��ي، أي أنها 
تكملة للحرب الباردة ولكنها انفجرت بش��كل 
االره��اب، وأوراق وكليك��س الت��ي افتضحت 
ك��وارث، لت��ورط دول وش��خصيات مهمة في 
الح��رب العالمي��ة الثالثة بش��كل خف��ي أودى 
بأرواح مالين االش��خاص في العراق وتشريد 
ماليي��ن العوائ��ل، وأكث��ر م��ن ثالث��ة مليون 

معوق وأكثر، فقط في العراق ". 
عن نش��أة التنظيم يق��ول: " كثر اللغط حول 
أص��ل تنظيم داع��ش وأصل نش��أته، فهناك 
م��ن يق��ول أن��ه صناع��ة أميركية لتقس��يم 
الشرق األوس��ط، والبعض يقول إنه صناعة 
االس��المية  التي��ارات  لض��رب  اس��رائيلية 
وش��رذمتها، ويؤكد آخ��رون أن داعش خرجت 
من رحم المخابرات السورية لضرب مكونات 
الث��ورة الس��ورية وإضعافه��ا، بينم��ا يذه��ب 
فريق للتأكيد أن داعش وليدة إيرانية استنادًا 
لمعطيات عدي��دة منها احتضان إيران لبعض 
رم��وز تنظيم القاعدة، إال أنه ومن المؤكد أن 
ه��ذا التنظيم ول��د من رحم تنظي��م القاعدة 
وخ��رج من تح��ت عباءته، وب��ات كالحية التي 
تغي��ر جلده��ا لتل��دغ م��ن جديد، ف��كل هذه 
التفس��يرات غير هام��ة اذ أن األمر الثابت هو 
أن هذا التنظيم وج��د فعاًل ويمارس فظائعه 

بشكل يومي ويتوسع جغرافيا ". 
تش��ّكلت مجموع��ة "الدول��ة اإلس��المية ف��ي 
الع��راق والش��ام" داع��ش ف��ي نيس��ان عام 
2013، وُقدم��ت في الب��دء على أنه��ا اندماج 
بين تنظي��م "دولة العراق اإلس��المية" التابع 
ل�"القاعدة" الذي تش��ّكل في تش��رين األول / 
أكتوب��ر 2006 الدولة اإلس��المية في العراق 
والش��ام والمعروف اختص��ارًا بداعش تنظيم 
الفك��ر  يتبن��ى  باإلره��اب  يُوص��ف  مس��لح 
الس��لفي الجهادي يهدف أعض��اؤه إلى إعادة" 
الخالفة اإلس��المية وتطبيق الشريعة"، يمتد 
في العراق وس��وريا. زعي��م هذا التنظيم هو 

أبو بكر البغدادي. 

تتواجد الدولة وتس��يطر على مناطق 
ف��ي محافظ��ات الرق��ة وحل��ب وريف 
الالذقية ودمش��ق وريفه��ا ودير الزور 
وإدل��ب  والحس��كة  وحم��اه  وحم��ص 
ويتفاوت التواجد والسيطرة العسكرية 
م��ن محافظة ألخرى فمثاًل لديها نفوذ 
ق��وي في محافظة الرق��ة وفي بعض 
أجزاء محافظ��ة حلب ولديها نفوذ أقل 

في حمص والالذقية. 
وعن تس��ليح التنظي��م يقول طارق: " 
تمتلك الدولة اإلس��المية ف��ي العراق 
والشام العديد من الدبابات والصواريخ 
والس��يارات  المصفح��ة  والس��يارات 
رباعية الدفع واألسلحة المتنوعة التي 
حصل��ت عليها م��ن الجي��ش العراقي 
والسوري وغيرهم، فقد حاربت سابقًا 
الجيش��ين األمريك��ي والبريطاني في 
العراق وميليش��يات وقطاع طرق التي 
ظه��رت بعد س��قوط بغ��داد، وتحارب 
والش��رطة  العراق��ي  الجي��ش  حالي��ًا 
العراقي��ة وق��وات الصح��وة الع��ر قية 
وقوات البش��مركة، والجي��ش العربي 
الس��وري وميليشيات ش��يعية متنوعة 
وحزب اهلل اللبنان��ي، والحرس الثوري 
اإليراني وح��زب العمال الكردس��تاني 
والجي��ش الحر وحدات حماية الش��عب 

الكردية وجبهة النصرة والجبهة اإلسالمية. 
أما االس��تراتيجية فهي بحسب طارق: " بدأت 
دولة العراق والش��ام االسالمية التركيز على 
خطي��ن، األول ضم��ان ع��دم تص��دع الدول��ة 
وحمايتها من الداخل عبر إنش��اء مفارز أمنية 
تصف��ي أي جهة تش��كل خطرًا عل��ى الكيان، 
م��ع ضمان توفير الم��وارد المادية، وبالتوازي 
اتفق البغ��دادي وحجي بكر على وقف لقاءات 
األول بالقي��ادات الفرعي��ة للتنظي��م، وحصر 
تلقي تعليمات األمير وتوجيهاته وأوامره عبر 
أعضاء مجلس الش��ورى الذي ش��كله العقيد 
وتمثل��ت الخطوة الثانية في بن��اء جهاز أمني 
لتنفيذ تصفيات واغتياالت س��رية تشكل في 
البداية عش��رين ش��خصًا، ووصل خالل أشهر 
إلى مئة ش��خص، بإمرة ضابط سابق يدعى 
أبو صف��وان الرفاعي، ويتبع مباش��رًة لقيادة 
التنظي��م، واقتصرت مهمة ه��ذا الجهاز على 
تصفية من يبدو منه انش��قاق أو عصيان من 
رجاالت داعش أو القادة الميدانيين أو القضاة 

الشرعيين ". 
أم��ا م��وارد التنظيم فتكون بمص��ادرة أموال 
الشيعة والمسيحيين وغير المسلمين وعمالء 
النظام حتى لو كانوا من الس��نة واالس��تيالء 
على مص��ادر النفط ومحط��ات توليد الطاقة 
والوق��ود والمصان��ع الحكومي��ة وأي مص��ادر 
مالي��ة حكومي��ة تعد حكمًا مل��كًا لداعش، أما 
ما ال يمكن االس��تيالء علي��ه بالكامل، فيهدد 
مالك��ه بالقتل أو تفجير الش��ركة إذا لم يدفع 

خوة شهرية تحت مسمى الضريبة. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

أيها المسافر، إن الحياة قاسية جدًا، ويبدو أنك لم تالحظ ذلك حتى اآلن.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 

sour iatna@gmai l .com للمرا�شالت والتوا�شل مع هيئة التحرير 
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جريدة سوريتنا
وبرعاية كريمة من شبكة اإلعالم المطبوع SNP، وجمعية 

SMART سمارت لدعم اإلعالم المستقل
تدعوكم لحضور افتتاح معرض التصوير الضوئي 

"حكايا المسافر"
في الذكرى الثالثة لتأسيس الجريدة

في مركز كيركاياك الثقافي - مدينة غازي عنتاب - تركيا
Akyol Mah. Atatürk Bul. Şaban Sok. No:361/ 

Şahinbey/ G. Antep
يوم الخميس 9 تشرين األول 2014 الساعة الخامسة مساًء

يعود ريع المعرض لـ:
• دعم شبكة حرّاس لحماية ورعاية أطفال سوريا

• المساهمة بتأسيس مكتبة ألطفال مدرسة الحياة في القابون

حضوركم دعمٌ لنا وألطفال سوريا

الشركاء اإلعالميين: 
الشبكة السورية لإلعالم المطبوع

جمعية سمارت لدعم اإلعالم المستقل
راديو سوريالي - مركز كيركاياك الثقافي


