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بعد عامني من الهجمات واحل�صار
الن�صرة وحلفاوؤها يح�صمون معركة وادي ال�صيف

  إدلب - وادي الضيف - فؤاد األحمر

سلليطرت جبهة النصللرة وفصائل إسللامية 
أخرى، االثنين الماضي، على معسكري وادي 
الضيف والحامدية في ريف إدلب، بعد عامين 
من الحصار والهجمات المسللتمرة على هذين 
المعسللكرين اللذيللن يشللكان أكبللر تجمللع 

عسكري للنظام في الشمال السوري. 
وتمكنللت جبهة النصرة وبعللض حلفائها من 
الفصائل اإلسللامية كجنللد األقصى، وأحرار 
الشللام، والفرقللة 13 التابعللة للجيللش الحر 
مللن السلليطرة علللى معسللكر وادي الضيف 

والحامدية وجميع الحواجز المحيطة بهما. 
ويقللع معسللكر وادي الضيللف شللرق مدينة 
معللرة النعمللان االسللتراتيجية التي سلليطر 
عليهللا عليهللا مقاتلللو المعارضة في التاسللع 
من تشللرين األول 2012، بينما يقع معسللكر 
الحامدية جنوب المدينة على طريق دمشللق 

- حلب. 
وكانللت هللذه الفصائللل أعلنللت فللي الرابللع 
عشللر من الشللهر الجاري عن معركة تحرير 
آخر معاقللل النظام في ريللف إدلب الجنوبي، 
لتتمكن تلك الفصائل فللي اليوم التالي، من 
تحرير كل من تل السللوادة والقيادة وحواجز 
التمسللاح والنمر األمامللي والخلفي وحبوش 
ودار الشللرطي ليصبح الطريق ممهدًا أمامها 
القتحام معسللكر وادي الضيف بعد اشتباكات 
دامت ألكثر من خمس ساعات انسحب عناصر 
النظللام باتجللاه معسللكر الحامديللة ليصبللح 

معسكر وادي الضيف محررًا بالكامل. 
وبعللد السلليطرة علللى وادي الضيللف كثللف 
المقاتلون المهاجمون نيرانهم على معسللكر 
الحامدية فتمكنوا من اقتحامه في ذات اليوم، 
وفللر عناصللر المعسللكر باتجاه قرية بسلليدا 
ومعللر حطاطللا جنللوب المعسللكر، ليخللوض 
المقاتلون في هاتيللن القريتين آخر مواجهة 
لهم فللي هذه المعركة وتمكنوا من حسللمها 

بعد مقاومة عنيفة من قبل عناصر النظام. 
 وقللال مقاتل مللن أحرار الشللام شللارك في 
معركللة تحرير وادي الضيللف " بأنهم تمكنوا 
مللن أسللر أكثللر مللن 20 جنديللًا وضابطيللن 
واغتنموا خمس دبابللات ومصفحتين والكثير 

من األسلحة والذخائر". 
وكان مقاتلو المعارضة المسلللحة قد تجمعوا 
في مدينللة معرة النعمان قبللل توجههم إلى 
معسللكر وادي الضيف ومعهللم عدد كبير من 
األسلللحة الثقيلة واآلليللات والمدرعات، بينها 
دبابتين من نللوع )t82( ووأربعللة دبابات من 
نللوع )t72( وثاث عربات )bmb( وشللاحنتين 
كان يبللدو أنهمللا تحمللان قذائللف وصواريخ 

متطورة. 
يقول سللعد وهللو أبن معللرة النعمللان وأحد 
التللي  األسلللحة  إن  الشللام  أحللرار  مقاتلللي 
اغتنموهللا من لواء أحرار سللوريا في الشللهر 
الماضللي هللي التللي حسللمت معركللة وادي 
الضيللف لمصلحتهم ويضيف سللعد "في كل 
مرة كنا نشللن فيها هجومًا على وادي الضيف 
نخسر المعركة بسبب قلة الذخيرة وافتقادنا 

لألسلحة المتطورة". 

 ويوضح سللعد "في هذه المعركة كنا نمتلك 
أسلللحة متطورة أهمها صواريخ )تاو( فتمكنا 
عن طريق هذه الصواريخ من رصد مدرعات 
النظللام وآلياتلله ثللم قمنللا بتفجيرهللا قبللل 
االقتحللام، وتمكنا مللن اقتحام المعسللكرين 
بواسللطة الدبابات والمدرعات التي إغتنمناها 

من )جمال معروف( قائد لواء أحرار سوريا". 
وكانللت القوافللل العسللكرية المتوجهللة إلى 
معسكر وادي الضيف تضم مقاتلين وعربات 
تابعة لل )جبهة النصللرة، جند األقصى، أحرار 
الشللام، فرقللة 13 جيللش حر، فيلق الشللام، 
الجبهللة اإلسللامية( فللي حين أعلنللت جبهة 
النصرة على حسللابها على )توتللر( تحريرها 
لمعسكر وادي الضيف، لكنهم شددوا على أن 
عناصرهللم هم الوحيللدون الذين حرروا هذا 

المعسكر. 
 وبتحريللر وادي الضيللف والحامديللة يكللون 
النظللام قللد خسللر آخللر معاقللله فللي الريف 
الجنوبللي لمحافظللة إدلللب ويللرى قياديللون 
عسللكريون في المعارضللة أن تحرير هذين 
المعسكرين قد عطل الخطة العسكرية التي 
كان يرسللمها النظام لتقدمه من حماه باتجاه 
الشمال لبسط سيطرته على الريف الجنوبي 

في إدلب. 
علللى  السلليطرة  أن  القياديللون  ويللرى 
المعسللكرين تهدد قوات النظللام المتمركزة 
فللي ريللف حمللاه الشللمالي ومدينللة مللورك 
تحديللدًا، كمللا بات الطريللق ممهللدًا لمقاتلي 
النصللرة والفصائل اإلسللامية باتجاه مدينة 

إدلب الخاضعة لسيطرة النظام. 
يقول أبو أسامة وهو قائد مجموعة في فيلق 
الشام "نحن اآلن نضع خطة لتحرير محافظة 
إدلب بالكامل وسللوف نعزز صفوفنا باالتفاق 
مللع بعض الفصائللل العسللكرية األخرى في 
المحافظة وسللتكون وجهتنللا المقبلة مدينة 

إدلب". 
ويشير أبو أسامة إلى اهتمامهم بتوقف زحف 
قوات النظللام المتمركزة في مللورك، باتجاه 
جنوب إدلب "سنصد أي هجوم محتمل لقوات 

النظام من مورك". 

وادي ال�صيف واحلامدية

• أهللم وأقللوى تجمللع عسللكري لقللوات 
النظام في الشمال السوري. 

• يقللع تجمللع وادي الضيللف والحامديللة، 
بالقرب مللن مدينة معللرة النعمان بريف 

إدلب بامتداد 13كم وبعرض 3كم.. 
• يبعللدُ عللن مدينة إدلب 45 كللم جنوبًا، 
وعللن مدينة حلللب 84 كم، وعللن مدينة 

حماة 60 كم. 
• محاصللر مللن قبللل قللوات المعارضللة 
السللورية المسلللحة، منذ تحريللر مدينة 

معرة النعمان في تشرين األول2012.
• شللنت قوات المعارضة خللال العاميين 
علللى  للسلليطرة  معللارك   5 الماضييللن 
هللذا التجمع وهي علللى التوالي: "البنيان 
الزلزلللة،  العللدوان،  دحللر  المرصللوص، 
القيامللة، الجيللش الواحد" لكللن جميعها 

فشلت في السيطرة عليه. 
• في 14 / 12 / 2014 شنت جبهة النصرة 
وحركة أحرار الشللام اإلسامية وفصائل 
أخللرى هجومللًا كبيللرًا على تجمللع وادي 
الضيف والحامدية وتمكنت خال اليومين 
التاليين من السيطرة عليه بشكل كامل. 
• تشللير تقديللرات إعاميللة وميدانية أن 
عللدد قللوات النظام قبللل تحريللر التجمع 

حوالي 1500بين عناصر وضباط. 
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توقفللت ريمللا وعائلتهللا عللن تزيين شللجرة 
المياد طيلة السللنوات الثاثة الماضية، بعد 
أن فقللدت الطبيبللة القاطنللة في بللاب توما، 
أخيهللا جورج "في ظللروف مجهولة" ثم عثروا 
على جثته على أحللد طرقات الغوطة بمحيط 
بلللدة مللرج السلللطان التللي كانللت منطقللة 

متنازعة السيطرة حينها.
ثاث سللنوات من الحداد قررت ريما أن تنهيها 
هللذا العللام بإعللادة تزييللن شللجرة الميللاد 
والصاة لراحة روح أخيها، لم يكن قرار إعادة 
تزيين الشللجرة بالسهل، وال سيما مع الكلفة 
الباهظللة لشللراء الزينللة واإلنللارة، فقبللل 3 
سنوات كانت بضعة آالف تكفي إلقامة شجرة 
كبيللرة مع كامل زينتها، فيما كّلفت الشللجرة 
الجديدة وأجراسللها ونجماتها ما يزيد عن 50 
ألف ليرة سللورية، تصف ريما المبلغ بالهائل، 
ولكن يوجللد مبالغ أكبر بكثيللر. تضيف ريما: 
من عادة العوائل الدمشقية المسيحية إحضار 
الشجرة مع أغراض المنزل األساسية، وتكون 
زينتها من األهل كهدايا الزفاف للعروسللين، 
لكن ظروف الحرب بدّلت كل التفاصيل، ولم 
تعللد العائات تعنى بتفاصيل الشللجرة بقدر 
اعتنائها بتفاصيل الطعام والشللراب وتأمين 
المحروقللات. لكن إصرارها هذه السللنة كان 
شللديدًا حسللب وصفهللا، واسللتطاعت تأمين 
المبلغ علللى مرحلتين وأحضللرت كامل زينة 
الشجرة ورغم أن شللجرة المياد هي طقس 
اجتماعللي يعبّر عن الفرح أكثللر منه طقس 
دينللي، إال أن العديد من العوائل كانت تطبّق 

هذا الطقس بشكل منتظم كل مياد. 
الشجرة الخضراء رمز للديمومة، وأول ظهور 

لهللا حسللب أحللد األسللاقفة كان فللي القللرن 
السادس عشللر، حيث عمّدته الكنيسة ليغدو 
طقسللًا قريبًا مللن العللادة الدينيللة المباركة 
بإقامة المغارة. حيث ولد السيد المسيح حسب 
المعتقد المسيحي في مغارة بسيطة تتجسّد 
ببعض األماكن العامللة والمنازل، لكن إقامة 
مغللارة يكلف أضعاف ما تكلفه إقامة شللجرة، 

لذلك يتجه الكثير لاكتفاء بشجرة ونجمة. 
عيللد  وبعللد  األول  كانللون  مللن  الخامللس 
البربللارة مباشللرة توجهت ريما مع شللقيقتها 
لوضللع الشللجرة وتزيينها. وبعللد يومين من 
التحضيرات والتجهيزات اكتملت الشللجرة مع 
زينتها ليقف الجميع وجهًا لوجه أمام الصدمة 
التللي لم تكن بالحسللبان، فقد زادت سللاعات 
التقنين في منطقة دمشللق القديمة، لتطول 

إلللى 16 سللاعة يوميللًا، بما في ذلك سللاعات 
الليل التللي كان من المفترض أن تنار خالها 
الشللجرة. مرّ يللوم ويومان وثاثة، وسللاعات 
التقنيللن في ازدياد أو ثبات دون أي تحسّللن. 
تمللرّ ليالي الحللرب الباردة علللى مناطق باب 
تومللا والقصّاع، على بعللد أقل من 1 كم من 
مناطق تشللهد أعنف المعارك في الباد. ربما 
اعتاد سللكان شرق دمشق أصوات االنفجارات 
واالشللتباكات، لكن انقطاع الكهرباء حرمهم 
مرة ثانية من فرحة مفترضة. تقول ريما أنها 
حزينة جدًا ألن الشللجرة بقيت ظلمة، وكذلك 
صللورة أخيهللا جللورج. أحضرت ريما شللموعًا 
إضافيللة إلللى منزلهللا البسلليط، ولكللن هذه 
المرة ليس للصاة لللروح جورج .. بل لتبصر 

طريقها إلى المطبخ في يوم المياد..

امليالد يف دم�صق مظلم، و�صموعه ال تنهي احلداد
  دمشق - مازن دياب

حي القصاع بدمشق 20 / 12 / 2014

  الحسكة - عدنان أبو كنان 

مر�ض "الل�صمانيا" يجتاح ريف احل�صكة
شهدت مناطق في ريف الحسكة ازدياد حاالت 
اإلصابة بمرض "اللشللمانيا"، في غياب كامل 

لمقومات الرعاية الصحية والطبية. 
وتركزت أكثر حاالت اإلصابة في المناطق التي 
يسلليطر عليها تنظيللم "الدولة اإلسللامية"، 

كمنطقة تل حميس ومركدة والشدادي. 
"عمر" طفل في الثالثة عشللر من عمره، من 
قرية عجاجة جنوب الحسللكة، لم ينتبه أهله 
لتللك الندبة الحمللراء التي ظهللرت على خده 
األيمن، وما لبثت أن كبرت تلك الندبة، لتبين 
بعد أن كشللف عليلله أحد األطبللاء أنه مصاب 

باللشمانيا. 
يقللول والد الطفل عمللر: "نتيجة التلوث الذي 
أصللاب منطقتنا، وقلللة خبرتنا، لم نكتشللف 
ولللم نكترث ألمللر طفلنا إلللى أن أخذت تكبر 

هذه الندبة". 
وأضاف: "ال يوجد لدى المركز الصحي الوحيد 
فللي قريتنا أي لقاحات تفيللد في عاج ولدي، 
وهللو بحاجة إلى دواء قبل أن يتشللوه وجهه، 
وأنللا أعمللل على تأميللن بعللض الجرعات له 
عن طريللق أحد معارفنا فللي المدينة، كونها 

متوفرة في مراكز النظام الصحية". 
 حالللة عمللر حالة من بيللن عشللرات الحاالت 
المنتشرة في مناطق الريف الحسكاوي، التي 
يغيب عنها أي شكل من أشكال الدعم الصحي 

أو الطبللي، فللي وقت أصبحللت فيلله المراكز 
الصحية تعمل على تقديم بعض اإلسعافات 
األولية، وبعض اللقاحات لألطفال، المرسلللة 
عللن طريق منظمللة الصحة العالميللة والتي 

اقتصرت على لقاحات شلل االطفال. 
وعللن العوامللل التللي تسللهم في نقللل هذا 
العلللي  ابراهيللم  الطبيللب  يقللول  المللرض 
أخصائللي أمللراض جلديللة إن حركللة الناس 
تسللهم في نقللل المرض، بحيللث يدخل إلى 
المناطللق الموبللوءة أنللاس غيللر ممنعيللن، 
ويكونللوا عرضللة لإلصابللة وبالتالللي نقللل 

المرض إلى أماكن تندر فيها اإلصابات. 
ويضيف الطبيللب إبراهيم بللأن "ثمة عوامل 
اجتماعية واقتصادية لها أثر كبير في انتعاش 

مثل هذه األمراض وانتشللارها، لعل أبرزها، 
زيادة الفقر في هذه المناطق، تردي األوضاع 
الصحيللة وانعللدام الخدمللات فللي كثيللر من 
األحيللاء والقرى والبلدات، كانتشللار النفايات، 
عدم وجود شللبكات للصللرف الصحي، وجود 
أعللداد كبيرة من البشللر في بقعللة جغرافية 
صغيرة، واإلهمال في اإلسراع في معالجتها، 
كلها عوامل تزيد من احتمال االصابة وانتشار 

المرض". 
ولفت إلللى أن "انقطللاع المسللاعدات الطبية 
التي كانللت تصل عن طريق بعللض الجهات 
في المعارضة، سللاهم أيضًا في عدم القدرة 

على مواجهة المرض". 
وكانللت الهيئللة الطبيللة فللي منطقللة الريف 
الجنوبي للحسللكة قد حذرت في وقت سللابق 
مللن خطر كبيللر يواجلله ريف الحسللكة، بعد 
تعللدد الحللاالت المصابة بمرض "اللشللمانيا" 
نتيجللة نقللص كبير فللي األدويللة واللقاحات 
والمسللتلزمات الطبيللة التي مللن الممكن أن 

تواجه مثل هذه الحاالت". 

مللرض اللشللمانيا، مللرض جلدي تسللببه 
طفيليللات " بروتللوزا" وهللي مللن جنللس 
المرض، ولهللا ثاثة أنواع منها الحشللوية 
والجلديللة، ينقلهللا ذبللاب الرمللل تصيللب 

األجزاء المكشوفة من الجسم
ومللن عامات اإلصابة بهللذا المرض حمى 
الرعللاف،  الطحللال،  وتضخللم  متواصلللة، 
شللحوب، وفقللر دم، إسللهال وتضخللم في 

الكبد. 
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  حلب - عبير آغا

الغاز يف حلب "النظام" بالوا�صطة اأو الطابور

"يوقظني أبللي عند حلول الفجر بشللكل 
يومي بحجة واجب الصاة، نقصد الجامع 
المقابل لبيتنللا في حيّ المارتيني، نخرج 
مللن الجامع ونتوجلله إلى مكتللب المختار 
لنحظى بمكان أمامي في طابور االنتظار" 
يقللول قتيبللة واصفللًا محللاوالت العائلللة 
للحصللول علللى أسللطوانة غللاز منزلي، 
ويتابللع “أقضي سللاعات االنتظار جالسللًا 
على األرض ورأسللي يتأرجح بين كتفيّ 
من شدة النعاس، لخمسة أيام متتالية لم 
ييأس أبي مللن الحصول على اسللطوانة 
الغللاز، يتجللدد أمله كل صباح عند سللماع 
اإلشللاعة الجديدة القديمللة التي تقول إن 

سيارة األسطوانات ستصل اليوم حتمًا". 
قتيبة ليس بحالة اسللتثتائية في مناطق 
حلب التي يسيطر عليها النظام عسكريًا، 
مثللله اآلالف مللن سللكان أحياء عللدة في 
المدينللة التللي تعيللش منللذ عاميللن مع 
انقطللاع شللبه تام للمللادة، بينما تنشللط 
سللوق سللوداء توفرها بأسللعار مرتفعة، 
سللوق يشللرف عليهللا مسلللحون موالون 
للنظام وسماسللرة الحرب، ويلجأ السكان 
مللن ضعيفللي الدخللل إلللى حلللول بديلة 

لتأمين الطاقة. 
يللروي عدنللان "كنت عائللدًا إلللى منزلي، 
وقبل أن أصل بقليل، رأيت شللبانًا وعددًا 
من األطفال يركضون باالتجاه المعاكس، 
سألت بعضهم لماذا تركضون ولم يجبني 
أحد، لم يخطر لي سبب إال أن هناك حملة 
لجمللع الشللبان وسللحبهم لاحتيللاط، ما 
كان بللي إال أن وضعللت كل ما أحمله على 
االرض وبللدأت بالركض معهللم في ذات 
االتجاه، إلى أن وجدت نفسي وسط تجمع 
كبيللر حللول سلليارة محملة بأسللطوانات 
الغاز، فتراجعللت بخجل عائدًا إلى منزلي، 
ألني لم أكن من المسللجلين مسبقًا على 
اسللطوانة الغللاز"، ويضيللف "رأيللت عددًا 
من األطفللال الذين يحتفلللون بالحصول 
على الغاز، وضعوا األسطوانات المنتظرة 

أرضًا، وبدأوا بالغناء والدبك حولها". 

اأمام باب املختار
أوكلت السلللطات مهمة توزيللع الغاز لمخاتير 
األحيللاء منللذ عللام 2012، ويذكللر المختللار 
فيصللل )تحفللظ عللن ذكللر اسللمه الكامللل( 
لجريدة سوريتنا "تم وضع مخاتير األحياء في 
المواجهة مع األهالللي، مع أنه ال يتم تزويدنا 
إال بكميللات قليلللة فقط، كما ال يتللم إعامنا 

بمواعيد دقيقة لوصول الغاز". 
مللن جهته، يشللير علي إلللى أن "الوقوف 
نصيللب  مللن  االنتظارهللو  طابللور  فللي 
بللات  الذيللن  المحللدود  الدخللل  أصحللاب 
عليهم انتظاركل شلليء" ويقول أن "على 
المنتظريللن أن يقومللوا قبل شللهر تمامًا 
بتسجيل أسمائهم وبيانات عائاتهم عند 
مكتب المختار، إضافة لتسليم االسطوانة 
الفارغة" ويتابللع "يعلمنا المختار أن نأتي 
لتسلللم الجللرة بعللد حوالي الشللهر دون 

موعد محدد". 

غ�ض ومتاجرة
كما هوحال كل شلليء في سوريا، ظهرت 
سللوق سوداء تتوفر فيها المواد األساسية 

بأسللعار مرتفعة، يقول أحد البائعين في 
السوق السللوداء يدعى ابو سمعان "أوّفر 
علللى النللاس عنللاء التسللجيل واالنتظار 
مقابللل المال، نشللتري األسللطوانات من 
عناصللر الشللبيحة أو الجنود المسللؤولين 
عن إدخالها، الذين يسرقون نصف الكمية 
التللي تدخللل إلى حلللب، ويبيعوننللا إياها 
بأسللعار مضاعفة عللن تكلفتهللا، لنتاجر 
بهللا"، ويذكر أبو سللمعان أن السللعر الحر 
ألسطوانة الغاز "يتراوح من 5 إلى 9 آالف 
ليرة تبعللًا لعللدد األسللطوانات المتوفرة، 
فيمللا يحصل عدد محدود من المسللجلين 
والمنتظريللن علللى االسللطوانة ب 1050 

ليرة". 
ويشللتكي العم عبد الرحمللن أحد قاطني 
المدينللة من أنَّ "معظم اسللطوانات الغاز 
المتوفللرة فللي حلللب باتللت مغشوشللة، 
مللن  قسللم  بملللء  "يقومللون  ويضيللف 
اسللطوانة الغاز بالماء لتعطي وزنًا أكبر، 
نتمكن من كشللف الغش عنللد نفاذ الغاز 
من االسطوانة وسللماع صوت الماء داخل 

االسطوانة". 

احلل يف املطبخ
تقللول أم علي أنه "بات علللى ربة المنزل 
في حلللب أن تتمتع بمهللارة إيجاد الحلول 
والبدائل لتدبر أمور المنزل، فمن الصعب 
أن يتوفللر كل شلليء في هللذه المدينة"، 
وتضيللف "لللم يتوفللر الغللاز فللي منزلي 
منللذ شللهرين، أقللوم بصنللع خليللط من 
الفحم والحطب، أسللتخدم الفحم إلشعال 
الحطللب، لتحضيللر الطعللام"، وتتابع "بدا 
األمللر مرهقللًا إال أنللي اعتللدت فيمللا بعد 
الطهو بهذه الطريقللة، حتى أنني أجد أن 
الطعللام بات ألللذ، وبالرغم مللن كل هذا 
العناء لم تكن كلفة اشعال الحطب قليلة، 
إذ يصل سللعر الكيلو الواحللد من الحطب 
إلى 65 ليرة والفحم ألكثر من 300 ليرة". 
أما أبو علي فيضيف من جهته ساخرًا "لم 
أتوقللع يومللًا أن نقوم بشللوي اللحم على 

الفحم لتوفير استخدام الغاز". 
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  حلب - عثمان إدلبي

اإزالة احلواجز )امليتة( وفتح الطرق )احليوية( يف حلب

قللام مجلللس مدينللة حلللب بإزالللة بعللض 
الحواجللز التابعللة لألمللن والجيللش والتللي 
كانللت موجللودة ضمللن األحيللاء السللكنية 
الخاضعللة لسلليطرة النظام، حيللث تم إزالة 
ثمانية حواجز كحاجز )جامع الرحمن، وجامع 
التوحيد، دوار السللبيل، مدخل حلب الجديدة 
شللمالي، طلعة الهجرة والجللوازات، دوار أبو 
فراس الحمداني، جامع الغزالي، مدخل حي 

الشهداء(
ونقل إعام النظام على لسللان مدير مكتب 
هندسة المرور في محافظة حلب مازن جبل 
"نعمل بالتنسلليق مع قيادة الشللرطة إلزالة 
بعض الحواجز األخرى وفتح بعض الطرقات 
المغلقة فنحللن اآلن نقوم بدراسللات إلزالة 
بعض حواجللز حي السللليمانية والحمدانية 

ونقوم بتقديمها للجهات األمنية". 
 وأوضح أن "الهدف من ذلك تخفيف االزدحام 
المروري في شوارع وسط المدينة وتسهيل 
تنقللل النللاس التي كانللت تعقيهللا الحواجز 

الكثيرة". 
كبيللرًا  استحسللانًا  القللرارات  هللذه  القللت 
فللي الشللارع الحلبللي وخاصللة قللرار فتللح 
طريللق الكللرة األرضية حيث خللف االزدحام 
المروري في سللاحة الجامعة ونزلة أدونيس 

والجميلية. 
يقول أبو عبدو وهو سللائق سللرفيس على 
خللط صللاح الدين - فيللض "إن قللرار فتح 
طريق الكرة كان يجب أن يصدر منذ سنتين 
كللون الطريللق آمن وهو شللريان حيوي في 

المدينة". 
 ويضيف أبللو عبدو "قبل فتح الطريق كانت 
تسللتغرق معنللا اللفة الواحللدة أكثر من 45 
دقيقة بسللب المسللافات الطويلة التي يجب 
أن نقطعها وبسللبب االزدحللام المروري في 
بعض المحاور الرئيسللية كساحة الجامعة، 
أمللا بعد فتح الطريللق فاللفة كلهللا لم تعد 

تستغرق 15 دقيقة". 
أما لللؤي ابن حي السللبيل مازالللت معاناته 
مللع الحواجز قائمللة حتى بعللد إزالة بعضها 
فيقول "قامت المحافظللة بإزالة حاجز واحد 
في حينا وهو الحاجز الوحيد الذي ال يضايق 
أهالللي الحي وال يوقف السلليارات والمشللاة 
وال يفتش البضائع أما الحواجز التي تسللبب 

مضايقة للناس فمازالت موجودة". 
 ويصللف بعض الحلبيين قرار إزالة الحواجز 
بالمبادرة الجيدة في حين وصف آخرون هذه 
القرارات بغيللر المجدية كونها لم تسللاهم 
بشللكل فعال في إعللادة الحيويللة للمدينة. 
ويللروي لنللا التاجر مهنللد عللن معاناته في 
تسللويق بضائعه داخل مدينة حلب "فرحت 
جللدًا عندمللا سللمعت بقللرار إزالللة بعللض 
الحواجللز فللي وسللط المدينللة فتأملللت أن 
تنتهللي معاناتي اليومية مللع حواجز النظام 
عندما أقوم بتوزيللع بضائعي، ولكن عندما 
ذهبت إلى العمل في اليوم التالي لم يختلف 
علي شلليء فمازالت حواجز النظام تُقطِعُ 
أوصال المدينة، ومازالت معاناتي على حالها 
فكل يوم تتعللرض بضائعي للتفتيش أكثر 

مللن 20 مرة حتللى انتهي مللن توزيعها كما 
يقللوم بعض عناصر الحواجز بالسللرقة من 
البضائللع ناهيك عن الرشللاوى التي أضطر 

لدفعها حتى يسمحوا لي بالمرور". 
وكان التلفزيللون السللوري نقل عن محافظ 
حلللب الدكتللور محمد مروان علبللي أن قرار 
إزالللة الحواجز جاء اسللتجابة لطلب شللركة 
النقل الداخلي في حلب، إال إن مصدر خاص 
بسوريتنا من داخل قيادة الشرطة في حلب 
أفللاد أن هذه القرارات جاءت بأمر من رئيس 
فرع األمن العسكري في حلب وأن المحافظ 
ال يمتلللك الصاحيات التللي تمكنه من إزالة 
أي حاجز في المدينة، كما نفى المصدر ذاته 
ما تناقلته بعض وسللائل اإلعام وصفحات 
)الفيس بوك( المؤيدة عن اسللتبدال حواجز 
الجيللش بحواجز تابعللة للشللرطة، وأضاف 
المصللدر أن هنللاك تعليمات جديللدة أبلغت 

فيهللا الحواجللز تفيللد بزيادة التشللديد على 
الشللبان والبحث عن المتخلفين عن الخدمة 

اإللزامية. 
 ويؤكد أحمد، شاب من مدينة حلب، ما أورده 
مصدرنللا بقوللله "الحظللت أن الحواجللز لم 
تعد تطلللب الهويات )لتفيشللها( بل أصبحت 
تطلللب دفتللر الخدمللة العسللكرية وأصبللح 
همهللا الوحيللد اصطياد المتخلفيللن، كما أن 
الشللرطة العسللكرية كثفللت مللن دورياتها 
وحواجزهللا الطيللارة فللي األماكللن الحيوية 
فللي حلب، حيث يوجد في حلب ثاث دوريات 
للشرطة العسللكرية ينصبون حواجز طيارة 
طيلة اليوم وفي كل ساعتين يغيرون مكان 
حاجزهم وأبرز األماكن التي يتواجدون فيها 
)جسر المحكمة العسكرية، الموكامبو، نزلة 
أدونيس، معهد اإلخوة، ساحة الجامعة، باب 

المدينة الجامعية(". 
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بعد عودتهم اإىل ديارهم،
اأبناء ال�صعيطات يكت�صفون مقربة جماعية

ال�صوريني مل�صاعدة  املتحدة  االأمم  حتتاجه  ما  دوالر..  مليار   8.4

  دير الزور - عادل العايد 

اكتشللف أبناء عشلليرة الشللعيطات فللي دير 
الزور، يوم الخميس الماضي، مقبرة جماعية 
فللي بادية الكشللكية تضم قرابللة 230 جثة، 
بعللد يوميللن مللن سللماح تنظيللم "الدولللة 

اإلسامية" بعودة األهالي إلى القرية. 
وأكللدت مصللادر من "حملللة دير الللزور تحت 
النار" باالعتماد على الصور التي تم توثيقها، 
أن جميللع الجثللث تعود إلللى مدنييللن بينهم 
أطفللال، وجميعهللم يرتللدون مابللس الزي 
الشللعبي المعروف في المنطقة، وال يوجد أي 

زي عسكري على تلك الجثث". 
يقول سللامي أحد أبناء عشلليرة الشللعيطات 
"أغلللب الجثث وجدت متحللللة، ومن الصعوبة 
بل من المستحيل التعرف عليها، وتم التعرف 
علللى أكثر من عشللر جثللث فقط مللن العدد 
الكلي لهللا، باالعتمللاد على بقايا مابسللهم 

بشكل أساسي". 
وعن األماكللن التي وجدت فيها الجثث يضيف 
سللامي "العللدد األكبللر مللن الجثللث وجد في 
منطقة الحاوي )بادية الكشكية(، فيما وجدت 
أخللرى فللي الحقول أوفللي البيللوت أو المحال 
التجارية في بلدة الكشللكية، كما وجد أهالي 
بلللدة غرانيج 28 جثة أيضًا تعللود ألبناء بلدة 

الكشكية في إحدى مدارس بلدتهم". 
وكان تنظيم "الدولة اإلسامية" اشترط عدة 
شللروط علللى العائدين مللن أبناء العشلليرة، 
أهمها االمتناع عن قتال التنظيم، وتسليم ما 
لديهم من أسلحة حيث سلموه أكثر من 4500 

قطعة ساح، وااللتحاق بدورات شرعية. 
قبيلللة  إلللى  الشللعيطات  عشلليرة  وتنتمللي 
العقيدات كبرى قبائل دير الزور، وتقطن في 
ثللاث بلدات، هللي " غرانيج والكشللكية وأبو 
حمللام" وتعدادها أكثر من 120 ألف نسللمة، 
وقللد سللمح التنظيللم بعللودة أهالللي قريتي 
غرانيللج والكشللكية، فيما يرفللض حتى اآلن 

عودة أهالي قرية أبو حمام إلى ديارهم. 

 وتعود بداية الصدام بين عشيرة الشعيطات 
و"تنظيم الدولة اإلسللامية" إلى بداية شللهر 
آب الماضي، حيث قامت عشلليرة الشللعيطات 
بتمللرد مسلللح ضللد التنظيللم، إثللر اعتقللال 
عناصره لعدد من أبنائها، واسللتطاعت تحرير 
بعللض القللرى في ريللف دير الزور الشللرقي 
وقتل وأسللر عدد من عناصللر التنظيم، إال أن 
األخير شللن هجوم واسللع وعنيف على القرى 
التي يقطنونها مما أدى إلى مقتل المئات من 
أبنائها وتهجير السللكان مللن بيوتهم، وتمت 
ماحقتهم مللن قبله حتى فللي األماكن التي 

نزحوا إليها. 
 وال يللزال مصيللر المئللات مللن أبناء عشلليرة 
الشللعيطات مجهواًل منذ دخللول التنظيم إلى 
منطقتهم مما يدفع أهاليهم وذويهم للتخوف 

من مصير مشابه قد ألمّ بهم. 
الناشللط أبللو مجاهللد مللن ريللف ديللر الزور 
الشللرقي، وأحد القائمين على توثيق أسللماء 
الضحايللا يقللول "نواجلله صعوبللة كبيرة في 
عملنللا، لذلللك نكتفللي فللي الوقللت الراهللن 
بتوثيللق أسللماء من تللم التعللرف عليهم من 
قبللل ذويهم، ودفن من تبقللى إلى أن تصبح 
الظروف أفضللل لتوثيق األسللماء، خاصة مع 
عدم وجود خبرات للكشف عن هوية الجثث". 
ويؤكد أبو مجاهد على أن هنالك حالة استياء 
لللدى السللكان، جراء اكتشللاف هللذه المقبرة 
وخصوصًا لدى أبناء عشلليرة الشعيطات، في 
ظّل تخوف لدى السكان والناشطين من عمل 
مشللابه يقدم عليه التنظيم بحق عشللائر أو 

مناطق أخرى. 

طالبت األمم المتحدة األسللبوع الفائت في 
برليللن المجتمع الدولللي، تأمين مبلغ 8، 4 
مليللارات دوالر لتغطية كلفة المسللاعدات 
لنحو 18 مليون شخص في سوريا والدول 

المجاورة لها. 
وأفادت األمم المتحدة أن هناك حاجة ل2.9 
مليللار دوالر خللال العام 2015 لمسللاعدة 
12.2 مليون شللخص داخل سللوريا، و5.5 
مليللار دوالر أخللرى لمسللاعدة السللوريين 
الذيللن فروا إلللى دول مجاورة مثللل لبنان 

واألردن بينما دعت منظمة اليونيسف لتوفير 
903 مايين دوالر ألطفال سوريا. 

ويفللوق هذا المبلغ الرقم الللذي أعلنته األمم 
المتحللدة في مطلللع كانللون األول في جنيف 

والذي بلغ 7، 2 مليارات دوالر. 
العليللا لاجئيللن  المفوضيللة  رئيللس  وقللال 

»انتونيللو غوتييريس«   في تصريح صحافي 
ردًا على »الذين يقولون ان هذا المبلغ كبير« 
أنه ال يتذكر »أن تعويم أي مصرف متوسللط 

الحجم قد كلف أقل من هذا المبلغ«. 
تتفاقللم  سللوريا  فللي  الحللرب  »أن  وأضللاف 
وقللد  اإلنسللانية،  الحالللة  أمللد  يطيللل  ممللا 

اسللتنفد الاجئون والنازحللون مدخراتهم 
ومواردهللم، وبلغت البلللدان المضيفة حد 
االنكسللار، ونحتللاج اليللوم لهيللكل جديد 
للمعونللة يربط دعم الاجئيللن بما يجري 
القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي 

تستضيفهم«. 
في السللياق أشللارت اليونيسللف في بيان 
لها، إلى أنها »ستسعى إلى إيصال الرعاية 
والدعللم لحوالللي 850 ألللف طفللل متأثر 

بالنزاع بشكل مباشر«. 
وأكدت أن »األزمة السورية تمثل أكبر تهديد 
لألطفللال في وقتنا الحالللي«، محذرة من أنه 
»فللي نهاية عللام 2015 سللتكون حيللاة أكثر 
من 8.6 مليون طفل قللد مزقت بفعل العنف 
والتهجيللر القسللري فللي المنطقللة، مقارنة 
بسبعة مايين طفل قبل شهر واحد فقط«. 

ساح الشعيطات الذي سلم لداعش
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أخ ظهرت مشللكلة االتصاالت في سوريا كنتيجة 

لتداعيات األزمة على كافة األصعدة، وبحسب 
مؤسسللة االتصاالت فللي محافظة الحسللكة 
فللإن االنقطاع الذي تعاني منه الحسللكة منذ 
سللنتين سللببه الضللرر الللذي لحللق بالكابل 
الرئيسللي، وقد أخذت هذه المشللكلة تتفاقم 
يومللًا بعد يوم، لذا كان مللن الضروري البحث 
عللن حلللول بديلللة. فالمناطللق القريبللة من 
الحللدود التركية اتخذت من الشللبكة التركية 
)اإلنترنيللت  السللورية  الشللبكة  عللن  بديللًا 
واالتصال(، كذلك تسللتخدم الشبكة العراقية 

في المناطق القريبة من الحدود العراقية. 
محمد سللعيد، 32سللنة من مواطنللي مدينة 
القامشلللي، يقللول: "أحتاج إلللى التواصل مع 
إخوتللي في المهجللر، كذلك لتيسللير أعمالي 
داخللل الباد، انقطاع الشللبكة السللورية في 
المحافظللة أثللر بشللكل كبير علللى التواصل 

داخل وخارج المحافظة". 
أمللا المناطق البعيللدة عن الحللدود، فا تزال 
االتصللاالت مقطوعللة فيهللا، إاّل فللي بعللض 
األيام القليلة، حين تعاود الشللبكة السللورية 
بثها. وقد استعاض أصحاب مقاهي االنترنيت 
عن شللبكة االنترنيللت السللورية باإلنترنيت 
الفضائللي، التي تجلللب من العللراق وتركيا، 
وثمللة العديد من المقاهي التي بدأت بالعمل 

من خال أجهزة االنترنيت الفضائية. 
أحمللد علللي، 35 سللنة وهللو صاحللب مقهى 
انترنيت في مدينة الحسللكة، يقول: "شهريًا 
ندفع مللن 600 إلللى 800 دوالر إلعادة تعبئة 
الرصيللد، عللدا مصاريللف الكهربللاء ورواتللب 
العامليللن، وهللذا مللا يجعللل سللعر السللاعة 
الواحللدة مرتفعللًا نوعللًا ما، ويصللل إلى 150 
ل. س"، ويللردف قائللًا: "لهذا السللبب لم يعد 

المواطن يرتاد المقهى إاّل عند الضرورة". 
 كما ظهرت مشكلة لدى العاملين في الدوائر 
الحكومية، الذيللن أصبحوا يقبضون رواتبهم 
عن طريق الصرافات اآللية التي انتشرت في 
السنوات األخيرة في سورية، لذا بات الموظف 
الحكومي أسللير شللبكة االنترنيت التي غدت 

شبه معدومة. 
مازن خلف، 36 سللنة، وهو مللدرّس، يتحدث 
عن هذه المشللكلة قائًا: "حبللذا لو نرجع إلى 
الطريقللة القديمة في قبللض الرواتب، على 
األقل لللن أفكر بشللبكة االنترنيت، كذلك لن 
أقف لساعات طويلة في طابور أمام الصراف 

اآللي". 
كثللرت الوعود بتأميللن وسللائل االتصال في 
منطقللة الجزيرة مللن قبل الجهللات المعنية، 
ولكن لم تنّفذ أيّ من هذه الوعود حتى اآلن، 
بل بللاءت جميللع محاوالتها بالفشللل، وظّلت 
االتصللاالت مقتصللرة علللى توافللر الشللبكة 
التركيللة والعراقية فقللط، دون االعتماد على 

شبكة االتصاالت السورية. 
محات الهواتف النقالة أيضًا بدأت التعامل مع 
الشركات التركية، من خال تسجيل الهواتف 
فللي تركيللا وتعبئة األرصللدة، وبللات عملهم 
مرهللون بقيمللة الللدوالر والليللرة التركيللة، 
الشلليء الللذي أثر علللى العمللل والتعامل مع 

الزبائن. 
شلليخو علي، 40 سللنة، صاحب محل هواتف 

نقالة، يقول: "سعر تعبئة الرصيد غير ثابت، 
لذا ثمة نوع من عدم الثقة في تعامل الزبائن 

معنا". 
العمللل الصحفللي والللذي يحتاج إلى شللبكة 
انترنيللت ذو سللرعة عالية، يعاني ممارسللوه 
الكثيللر مللن المتاعللب فللي إيصللال المللواد 
الصحفيللة، وخاصًة المصورة منهللا، وقد لجأ 
العاملون في هللذا المجال إلللى المراكز التي 
توجد فيها االنترنيللت الفضائي، أو المقاهي 
التي بدأت تستعمل شبكة االنترنيت التركية 
نفسللها، والتللي تبث مللن خال أجهللزة البث 
مللن داخل تركيللا، مؤخللرًا، بداًل عللن المودم 
التركي)الفاش(، الذي لم يعد يفي بالغرض 

أبدًا. 
زانللا عمر، 32 سللنة، مراسللل صللوت أمريكا 
فللي مدينللة القامشلللي، يقللول: "ال بللد من 

وجود شللبكة انترنيت تسللاعدنا في اختصار 
الوقت، ألن عملنا يتطلب السرعة في إيصال 
التقاريللر إلللى الجهللة اإلعامية التللي نعمل 
معها، كنللت أملك )فاش( تركي، خط )آَفيّا(، 
لكن اعترضني الكثير من المشللاكل، لذا ألجأ 
دومللًا إلى أصدقائي ممللن يملكون االنترنيت 

الفضائي، أو أرتاد إحدى المقاهي". 
ال يزال سكان محافظة الحسكة يتّخذون من 
الشللبكة التركية وسلليلة االتصال الرئيسللية 
التللي تمّكنهللم مللن التواصللل واالسللتمرار 
بأعمالهم التي تتطلب وجود شبكة االتصاالت، 
ولكن الحاجة للشللبكة فللي تزايد، وال بدّ من 
إيجاد حل للحدّ من تأثير هذه المشللكلة التي 
شللّكلت عائقًا، وقضيللة يعاني منهللا معظم 
الشللعب السللوري في المناطق التي ال تتمتع 

بأي وسيلة من وسائل التواصل. 

  القامشلي - ميديا أبو زيد

احل�صكة خارج العامل االفرتا�صي، واحللول تركية وعراقية

 ب�صاق واحدة.. طفل �صوري يفوز بجائزة دولية 
مل�صاركته بفلم تركي

أحمللد  السللوري،  الطفللل  فللاز 
األحمر، الذي فقد سللاقه اليسرى 
نتيجللة قصف تعرض للله منزله 
فللي حلللب، بجائزة فللي مهرجان 
ماطية الدولللي الخامس للفيلم 
فللي تركيا، عللن دوره فللي فيلم 
تركي قصيللر، صُور في المخيم 
الللذي يقيم فيه بواليللة ماطية 

التركية. 
وصعللد أحمد، 5 أعوم، على خشللبة 

المسللرح مسللتندا على عكازيه، ليتسلللم جائزته من زوجللة والي ماطية، وسللط تصفيق حاد من 
الجمهور. 

وقال أحمد لوكالة »األناضول« معبرا عن مشللاعره في تلك اللحظة »لقد صفق الجميع لي، 
وشعرت بسعادة كبيرة«. 

 وأضللاف أنلله »سلليحتفظ بالجائزة ويعتني بهللا، كما أعرب عللن رغبته فللي أن يصبح مثل 
بطل مسلسللل وادي الذئاب التركي الشللهير مللراد علمدار، أو مثل الفنللان التركي إبراهيم 

تاتليسيس، عندما يكبر«. 
وتحللدث أحمللد، الذي لجأ مللع والديه وأخيه وأختلله إلى تركيا منذ 16 شللهرا، عن »خوفه من 
الحللرب، وعللن حزنه على منزلهم الذي تهدم في حلب«، إال أنه أعرب »عن رغبته في العودة 

إلى سوريا، قائا إنه يشعر بالشوق لجديه اللذين بقيا هناك«. 
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  حمص - نوال المعصوم

عمار وروؤى، �صابان عقدا قرانهما و�صط ركام حم�ض

طوال ثاث سللنوات وأكثر، لم تعرف حمص 
مجالس العزاء والجنازات، رغم آالف الوفيات 
التي سللجلت في أحياء المدينللة، بصمت تام 
يترافللق مع الخللوف كان الدفن يتم في قبور 
تجهللز على عجللل، الصمت والعجلة اسللتمرا 
مع انخفللاض أرقام القتلللى وانتقا لحفات 
الزفللاف التي اقتصرت علللى الحد األدنى من 
االبتسللام والفرح، بحسب وصف عمار ورؤى 
الشللابان اللللذان عقللدا قرانهمللا في حمص 
القديمللة فللي ظللروف خلفتهللا الحللرب على 

مدينتهما.
عمار شللابٌّ فللي أواخر العشللرينيات ويعمُل 
حاقًا، تحدث عن تجربته الحديثة في الزواج 
قائًا: "ال أسللتطيع أن أجعللل األزمة تقف في 
طريللق حياتي فاألمور تبقللى على حالها بل 
وأحيانًا تزداد سللوءًا فماذا أنتظللر؟ لن يتغير 
شلليٌء بعد ذلللك، اسللتطعتُ أن أجمع بعض 
المللال من عملي والحمدهلل، والناس أصبحت 
اليللوم ترّكللز على من "يسللترُ" علللى بناتها 
دون االهتمللام بالنقد الكثير، أثناء بحثي عن 
بنت الحال واجهتُ العائلة الطمّعة والعائلة 
الميسللورة والعائلة التي تجمعُ لقمة عيشها 
بتواضللٍع مثللل حالللي، إال أن بعللض الذيللن 
قابلتُهم كانوا من العوائل التي تُضيّقُ على 
الشللاب المتقللدّم البنتهللم! كأن يطلبوا منه 
بيتللًا متملَّكًا والكثير من مئللات اآلالف للمهر! 
غير آبهينَ بالظروف التي يعيشللها الشللباب 
من شللحٍّ في الوظائف وقلة الموارد المالية، 
لكنللي وجدتُ من يرضى بالحال الذي أنا فيه 
وأقمنا ما نسللميه فللي حمص بالللل "صمدة" 
وهي احتفاٌل صغيرٌ يُقام في المنزل لألهل 
والمعللارف المقرّبيللن، وكان ذلللك في فترة 
الظهيرة، ولسللوء حظي ُقطعت الكهرباء في 
منتصف االحتفال وبالكاد اسللتطعنا أن نفرح 
حيث عادت الناس ألسلللوبها القديم، النسللاء 
يغنينَ بأنفسهن ألن المسجات توقفت عن 
العمللل، لكن ال بأس ما بللاتَ يهمّنا أكثر هو 
اسللتمرار الحياة أمللا هذه الظللروف فالجميع 

يعاني منها" .
كانت األعراس في حمص "تبدأ" من الساعة 
العاشللرة مسللاًء إلى فجر اليللوم التالي، دون 
أيّة مخاوف، أما اليوم فاألعراس إن استطعنا 

تسللميتها بذلللك- أصبحللتْ  تُقللامُ ضمللن 
مأدبة غللداء في منتصف النهللار، حيث الليل 
الحمصي يحمل من الخللوف ما يجعل الناس 
تتللردد فللي الخروج فللي وقته، علللى الرغم 
من أن بعضهم يسللتطيع الخروج في زيارات 

متواضعة إن كان ذلك ضمن حيّهم فقط.
أمللا رؤى، وهي الطرف األكثر راحللًة نوعًا ما 
في المعادلللة الزوجية، فالعللبُء أخفّ عليها 
مللن عمللار، تحدّثللت عللن زواجها مللن رجل 
ميسللور الحال يعمُل لصالللح منظمةٍ تابعةٍ 
لألمم المتحدة، "تقللدّم لخطبتي الكثيرون، 
لكللن أحوالهم ليسللت بالجيللدة جللدًا، والدي 
متوّفللى وبيتُنللا صغيللر، أريللد أن أعللوّضَ 
حياتي مع شخٍص بإمكانه أن يجعلني أعيش 

حياًة ال أطلب فيها شيئًا أكثر".
تضيللف رؤى :حين تقدّم لللي زوجي وجدتُ 
فللي قبولللي له مسللتقبًا جيللدًا، راتبلله جيد 
ويكفينللي لكل ما أريللد، تعّذبنللا كثيرًا حتى 
وجدنللا منللزاًل نسللتأجره فالمنازل مللا عادتْ 
تُؤجّر سللوى للعائللات النازحللة أو يطلبون 
مبلغللًا هائًا سلللفًا! صراحللًة ال أحللد يعرفُ 
إلللى متللى سلليصمد هللذا المنللزل فللي ظل 
هكللذا ظللروف، أمللا عن حفلللة الللزواج فهي 

حتمًا لم تكللن كاألعراس سللابقًا، فالظروف 
التللي نعيشللها ال تعطيني حقللي الكامل في 
االحتفال ناهيك عللن أنه ليس هناك صاالت 
أفراح ومقوّمللاتٌ لاحتفللال، دعوتُ بعض 
األهللل واألصدقاء إلى فنجللان قهوة وبعض 
الشللوكوال والملبّللس وكان ذلللك عنللد وقت 
الغداء، وعللن أغراض منزلي فمللاذا أقول؟!، 
كانت األسللواق المتخصصة بذلللك موجودًة 
في السوق المسقوف وسوق الناعورة وهذان 
السللوقان أصبحللا تحللت الللركام، حاولتُ أن 
أبحث عما يناسبني في حاراتنا المتبقية رغم 
عدم وجللود التجللار األكّفاء بذلللك، و وجدتُ 
أخيرًا ما يناسبني لكن بأسعاٍر باهظةٍ جدًا" .

يُجمِللعُ أهل حمللص اليوم علللى أن الزواج 
حقٌّ وواجبٌ لكي تسللتمر الحياة، ويعتبرون 
أن عليهللم أن يُنجبللوا أجيللااًل جديدة تنهض 
بالمدينللة حيللن يحيللن الوقت لذلللك،  رغم 
االقتصاديللة  واألحللوال  المعيشللة  ظللروف  
الحماصنللة فللي  التللي ال تسللاعد  الضيقللة 

خططهم وأفكارهم.

دُشن في مدينة الاذقية نصبيين تذكاريين 
في بلدة عين الشللرقية، لنحات يدعى ممدوح 
محمد حما من قرية الشرقية، حمل أحدهما 

اسم "جنديان في وقفة عز". 
وفور نشللر الصللور الخاصللة بالعملين 
االجتماعللي  التواصللل  مواقللع  ضجللت 
ناشللطون  لهمللا،  الرافضللة  بللاآلراء 
معارضللون قالللوا إنه "وحللش لتخويف 
األطفال من أجل النوم" أو ربما من أجل 
"إخافة االرهابيين"، فيما سخر غيرهم 
بوصفهما "تجسيد لشللخصية الرئيس 
السوري بشار األسد في نظر مؤيديه"، 
وأضاف أخرون بأنهما يمثان "من يقف 

إلى جانب النظام ويدعمه وتشبهه". 
جللاء ذلك في وقت تخسللر فيه قللوات النظام 
السللوري مواقللع هامللة جللدا فللي المعللارك 

الضيللف  وادي  معسللكري  فللي  الدائللرة 
والحامديللة في إدلب، مما زاد مللن حدة النقد 
على هذه المجسللمات من بعللض المؤيدين، 
الذيللن اعتبروهللا مهينة لهللم وألرواح 
شللهدائهم، يشللار إلى أن ازاحة الستار 
بحضللور  جللاءت  النصللب  هللذا  عللن 
محافظللة  مللن  رسللمية  شللخصيات 
الاذقية أبرزها محافظ مدينة الاذقية 
إبراهيللم خضللر السللالم، وأميللن فرع 
حللزب البعث الحاكم في سللوريا محمد 
شللريتح، ومدير الثقافة في المحافظة 

مجد صارم. 

  الاذقية - ميس الحاج

ن�صبان تذكاريان يف الالذقية يفجران غ�صب ال�صوريني
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ألكثللر من تسللع مللرات دخللل أبللو غابي 
االسللتديو كللي يضللع صوته علللى أغنية 
»سللوريا«، ولللم يسللتطع إال فللي المللرة 
األخيللرة بوضع صوتلله على الموسلليقى 
المسللتقاة من لحن شللعبي من تراث جبل 
العللرب في سللوريا، كانللت تتعبنللي حقًا، 
يقول أبللو غابي الفنللان المتمرس والذي 
لم يعش طقسللًا كهذا إال مع هذه األغنية، 
نعم األغنية حين تسمعها ستجعل عيناك 
تدمللع، ال ألن الثواني األولللى من األغنية 
يرقص فيها الناي مع العللود والكارينت، 
وال ألن صوت أبو غابي يحمل سحرًا خاصًا 
يبوح فيه وال يغني فقط، وال ألنها سللهلة 
ممتنعللة وال تحمللل المباشللرة التقليديللة 
في الفللن الذي عللادة ما يوجلله لألوطان، 
بللل ربمللا ألن فيهللا مللن كل هللذا وذلك 
يحبهللا أبو غابي، وهذا ليس بلقب لأي أبو 
غابي ل كما يقول لسللوريتا، بل بات اسمه 
الحقيقللي الللذي منحه إيللاه صديق يطلب 
له الرحمة ويعتقد أنلله قضى في الحرب، 
صديق آخر من مخيللم اليرموك المحاصر 
بجنوب دمشللق يفتقده الفنان خال حرب 
البللاد التي حملت للمخيللم كارثة مظلمة 
ومسللتمرة، زكريللا مرعللي الللذي أعدمته 

جبهة النصرة في اليرموك قبل أيام.
غيرت الحرب أولويات الجميع في سللوريا، 
فأعللادوا ترتيب حيواتهم وفللق لما تركته 
الحللرب عليهم، أبو غابللي الذي تخرج من 
كليللة اإلعام فللي دمشللق، كان غنيًا مع 
التجارب اإلعامية التي ظهرت في المخيم 
وفللي عموم سللوريا، إذ قدم سلسلللة من 
 »Stand up comedy  الحلقللات بشللكل
ضمن مشللروع رد فعل، فيما قدم حلقات 
إذاعية عبر االنترنللت، هنا يذكر أبو غابي 
شهيدًا جديدًا من اليرموك، حسان حسان، 
الفنان الللذي قضى فللي 17/12/2013«، 
والللذي أهللدى لروحه أبللو غابللي »العين 
بصيرة« من ذات األلبوم، واليوم استسلم 
أبو غابللي تمامًا أمام العمللل في اإلعام، 
تأخذه الموسلليقى والغناء إلى حيث يريد، 

ويقول فيها كل ما يريد.
تللدرب صللوت أبو غابللي في فتللرات عدة 

وتتلمللذ فيها، فمن منزله مع والده اسللتاذ 
العود، ثم رحلته مع المنشللد االذربيجاني 
حميد أسد اهلل في حلب، المدينة الساحرة 
كما يصفها، التي تعرف فيها على أصوات 
كبيرة، ثم زار أورفا التركية التي تحتضن 
أكبللر مهرجللان للموسلليقى الصوفية في 
العالللم، وهكللذا صُقل الصوت وتشللذب 
وظهللر كما نسللمعه اليللوم، رغللم أن أبو 
غابي كان يظللن أن ما تريده الناس ليس 
هللذا النوع من الغناء، بل ذلك الرائج الذي 
تبثلله اإلذاعللات عادة، بعد الحللرب قرر أبو 
غابي أن يمضي في مشللروعه الغنائي » 

لم يعد هناك مهرب« يقول.
»لوالك« المشروع األهم يقول أبو غابي، 
المقطوعللة التي عمل فيها مع »أسلللوب« 
من فرقللة الراب »الكتيبة ٥« ومع عازفين 
كبللار مللن العالللم، أربللع دقائللق وثمانية 
وأربعيللن ثانية، يعلو فيها صوت أبو غابي 
منشدًا ومطربًا، بشللعر الحاج، المشروع 
الذي خلق فللي بيروت والتي انتشللر فيها 
صوت أبو غابي بشللكل لللم يكن يتوقعه، 
لكن المشروع األكبر والدائم الذي يصعب 
الخاص منه، هو همّ الشللعب السللوري 

وهمّ مخيم اليرموك، المخيم الذي يترك 
أبو غابي أمام شعور يسميه »العجز« رغم 

أنه غنى له ثاث أغانٍ وقدم له فيلمًا.
ماذا يريد الفلسطيني السوري اليوم؟، ما 
يريللده أبو غابللي هو أن يغللادر كل الجئ 
فلسللطيني هللذه األرض العربيللة، التللي 
طالمللا تاجرت بلله، أرضه هي فلسللطين 
التللي ال طريق لها اليللوم، فلتكن المرحلة 
القادمللة في أرض ليسللت عربية، ويقول 
»نحن اليوم ال نملك إال أن ننتظر أن يأتي 
اليوم الذي نسللتطيع فيه أن نعمر سللوريا 

من جديد«.
»طلعنا مللن بيوتنا » ليسللت مجرد أغنية 
فللي ألبوم »حجللاز حرب« ألبللو غابي، بل 
هللي لحظللات ما بعللد الميغ التللي ضربت 
المخيللم »16\12\2012«علللى الرصيللف 
خللارح المخيللم وقف أبو غابي مللع عائلته 
حيث ال مأوى اآلن هنا ُكتبت األغنية، وهذا 
هو حال األلبوم كامًا الذي لم تتم كتابته 
سلللفًا يؤكد أبو غابي، الفنان الفلسطيني 
السللوري الللذي عللاش الحصللار والقصف 

واالعتقال وطبعا اللجوء.

اأبو غابي يف "حجاز حرب" من املخيم واإليه
  عامر محمد
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مقال مترجم من صحيفة )وول ستريت جورنال( األمريكية 
2014 / 11 / 23
  ترجمة وتحرير: منصور العمري

ال�صيطرة على النفط ال�صوري ت�صعل احلرب بني الكرد وداع�ض

أفللق  الدخللان األسللود فللي  تتصاعللد أعمللدة 
اليعربيللة، هذه المدينللة الحدودية في منطقة 
شللمال شرق سوريا الممتدة كاإلبهام الذي يخز 

تركيا والعراق المجاورتين. 
ليس الدخان نتيجة للحرب، ولكنه يرتفع نتيجًة 
للمعركللة القاتلة علللى الموارد بيللن "داعش" 
والنسللاء  الرجللال  الكللرد. يعمللل  والمقاتليللن 
واألطفال في اآلالف من األفران البدائية لتكرير 
النفط الخام والذي توزعلله األطراف المتحاربة 
لشللراء الللوالء. كما يبيع السللكان الوقللود الذي 

يصنعوه إلى تجار السوق السوداء. 
نتيجللًة لتحللول النفللط اآلن إلى الدخللل الثابت 
الوحيد فللي هذه المجتمعللات الريفية الفقيرة، 
تُقدم األطللراف المتحاربة هذا الخيللار: حاربنا 

لتموت أو انضم إلينا واكسب لقمة عيشك. 
تسللعى الواليات المتحدة لتوسيع نطاق دعمها 
للقللوات الكرديللة التللي تقاتللل "داعللش" من 
أجل السلليطرة على المللدن والقرى حول نهري 
دجلللة والفرات. ويتصف هذا الصللراع بالقتامة 
المشللابهة للحمللأة التللي تتسللرب مللن أفللران 
بدائية الصنع على هذه األرض التي رعت فيها 
المواشي وفلحها البشر منذ العصور التوراتية. 
يقللول أحد رجللال القبائل البالغ مللن العمر 27 
عامًا، "يحرص العللرب المحليين على الحصول 
علللى دخل النفط ولكن معظمهللم ال يرتاحون 
للكللرد بقدر ما يخشللون "داعش". " وتسلليطر 
"داعللش" علللى معظللم الجللزء الجنوبللي مللن 
محافظة الحسللكة في سللوريا وعلى محافظة 
دير الزور المجاورة كلها تقريبًا، وهي المناطق 
الغنية بالنفللط والغاز، وكذلك معظم محافظة 
الرقللة المجللاورة. وتَعتِبللر "داعللش" محافظة 
الحسللكة جللزءًا ال يتجللزأ مللن "الخافللة" التي 
نصبت نفسها لها والتي تمتد حاليًا من ضواحي 
المدينة السللورية حلب الشمالية حتى هوامش 

بغداد عاصمة العراق. 
يستخدم متشددو "داعش" أموال النفط لتأمين 
الوالء ودعم حربهللم، وفقًا لمقابات مع زعماء 
القبائل، ومتشللددين من "داعش" ومسؤولين 
فللي الجيللش والمخابللرات الكردية. ويتقاسللم 
هللؤالء األرباح مللع شلليوخ العشللائر وأتباعهم 
أيضًا وتحافظ "داعش" من خالها على إمدادات 
ثابتة لمجنديها. وتقللدر األمم المتحدة وبعض 
المحللين أن "داعش" تنتج ما يقرب من 50 ألف 
برميللل يوميًا مللن حقول النفط التي تسلليطر 
عليهللا. وال يتضح مدى تأثيللر الضربات الجوية 
األخيرة للتحالف الذي تقللوده الواليات المتحدة 

ضد المنشآت النفطية المستخدمة. 
استولت قوة شبه عسللكرية كردية مكونة من 
30 ألللف مقاتل تقريبًا على القسللم الشللمالي 
مللن محافظة الحسللكة واقامللت منطقة حكم 
الذاتي أنشللأت المحاكم وأصللدرت قوانين في 
محاولللة للحكم الذاتي الدائم في المناطق ذات 
األغلبية الكردية في سوريا. تتحكم هذه القوة 
التي تُدعى )وحدات حماية الشللعب( أيضًا بآبار 
النفط وتبيع النفط الخام بسعر مخفض لرجال 
القبائل العربية المحلية، وتوفر دخًا للمقاتلين 

واألسر الكردية المحلية. 
ينتج الكرد نحو 40 ألف برميل من النفط الخام 
يوميللًا من اآلبللار التي يسلليطرون عليها، وفقًا 
لمسؤولين كرد هناك، والذين أضافوا أن بعض 
منلله يباع لمشللغلي أفران التكريللر ومعظمهم 
من العرب بسللعر 15 دوالر للبرميل. وقال أحد 
مشللغلي أفران التكرير إن ثمانيللة براميل من 
النفللط الخام تنتللج ما يقرب من سللتة براميل 
من البنزين أو وقود الديزل، والتي تباع بسللعر 
وسللطي 40 دوالر للبرميللل. هناك مللا يقدر بل 
3000 فرن للتكرير في المناطق التي يسلليطر 
عليها الكرد، وقال مسؤولون إنها جميعًا أنشئت 

منذ بداية الحرب األهلية في سوريا. 
كشللفت مقابللات مللع مقاتليللن سللابقين في 
"داعش" محتجزين اآلن كأسرى من قبل الكرد، 
فضللًا عن المقابات الهاتفية مع السللكان في 
األراضي التي تسيطر عليها "داعش" عن أوجه 
التشابه في كيفية عمل الجانبين إلنتاج النفط. 
مثللل الكرد، تبيع "داعش" بعللض النفط الخام 
لمشللغلي األفران والمصافي بأسعار مخفضة، 
كما توظف السكان المحليين بشكل مشابه لما 
يفعللله الكرد مللن أجل حماية وتشللغيل حقول 
النفللط أو االنضمام لصفوفهللم كمقاتلين مع 
رواتللب عالية تصل إلى 100 ألف ليرة سللورية 

في الشهر، أي حوالي 512 دوالر أمريكي. 
المتطرفيللن )اإلسللاميين  الللذي يلهللب  العنللف 
السللنّة( فللي "داعللش" ضللد جميللع المسلللمين 
وغيرهم من جميع األديان األخرى، يركز هنا بداًل 
من ذلك على السلليطرة علللى األراضي والموارد 
والطرق والمعابر الحدودية التي توفر اإليرادات. 

قال حميدي دحام الجربا إن "المكاسللب المادية 
هللي ما يقود هذه الحللرب، ال أحد لديه مبادئ"، 
وهللو السللبعيني المعترف بلله باعتبللاره واحد 
من قادة شللمر، إحللدى أكبللر القبائللل البدوية 
في منطقة الشللرق األوسللط. وأضللاف: "على 
حللد ما أسللتطيع أن أتذكللر، لم يكللن لدى هذه 
المحافظللات الثاث اتجاه خاص بهم أبدًا، وهي 

دائمًا مع األقوى على األرض. "
حميللدي الجربللا، الذي لديه قوات مشللتركة مع 
الكرد، والتي شكلت مؤخرًا باسم ميليشيا شمر 
للمسللاعدة في محاربة "داعللش" التي تتربص 
أقللرب 20 ميا إلى الجنللوب الغربي، حصل في 
شللهر يوليو / تموز على منصب فخري كحاكم 
لكانتللون الجزيللرة، واحدة من مناطللق الحكم 

الذاتي الكردية الجديدة. 



11

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
    ت

ية 
وع

سب
     أ

      
      

  2
01

ل 4
ألو

ن ا
نو

 كا
21

 |  
)1

70
د )

عد
  ال

ة  |
بع

لرا
ة ا

سن
  ال

ا  |
يتن

ور
س

. . 
ت  

ما
رج

ت
شللكلت عناصر مسلحة من ميليشيا السيد الجربا الجديدة، 
جماعة )جيش الكرامة( وتحرس مداخل مقره الذي يحتوي 
على غرف مجهزة باألرائك الممتدة الستضافة االجتماعات 
القبليللة. يرتدي عديد من الحراس كوفيات حمراء وبيضاء، 
أو أغطيللة للرأس، وحقائللب بنادق جلدية. ناقللات الوقود 
والسلليارات رباعية الدفع وشللاحنات صغيرة مسللرعة على 

الطريق الرئيسي. 
يشللكل تكرير النفللط مورد رئيسللي في قريللة علي آغا، 
وهللي قريللة مجللاورة اعتمللدت علللى الزراعللة حتللى عام 
2005 حيللن داهمتها خمس سللنوات من الجفللاف. معظم 
السللكان األربعمئللة المتبقين لديهم منللازل مصنوعة من 
جللدران مللن الطوب وسللقف من الطيللن والقللش وأعمدة 
الخشللب. يعتمدون على المولدات الصغيرة لتوليد الطاقة. 
ويحصلللون على المياه من اآلبار القريبة. أما مياه المجاري 
فتمر عبر أنابيب الباسللتيك لتفريغها خارج القرية. هناك 

مدرسة واحدة حتى الصف التاسع. 
في اتفاق أشرف عليه السيد الجربا ويكرره في قرى أخرى، 
تعهد السللكان بدعم القللوات الكردية، وإدانة أي شللخص 
ينضم لل"داعش". يقول أحد السكان: "الحياة صعبة ونكافح 
لوضللع الطعام على الطاولة فقط"، ورغم ذلك يرى قريته 

أفضل حااًل من غيرها في المنطقة. 
قللال محللون إن التاريخ المضطرب فللي المنطقة في ظل 
النظام السوري، والذي استخدم أيضًا أموال النفط لمكافأة 
ومعاقبة الكللرد المحلييللن والعرب، مهللد الطريق الجتياح 
"داعش" هذا الصيف. وليس لدى قوات الحكومة السللورية 

اآلن سوى وجود محدود في مدينتين في المنطقة. 
علللى امتللداد الطريق خللارج اليعربيللة، أقام أحد السللكان 
المحلييللن محطة البنزيللن مؤقتة لبيع الوقللود المكرر في 
فرن قريب وأسللماها )محطللة أبو لؤي(. وعلللى واحدة من 

خزانات الغاز رسم كلمة )تكبير(. 
بدأ حافظ األسللد والد الرئيس الحالي توطيد سلللطته عام 
1970، وسللعى إلخضاع المناطق القبليللة الغنية بالموارد 
الطبيعيللة، وفقًا لسللكان وشلليوخ القبائل. وأعللاد توطين 
العللرب في أجللزاء أخرى مللن سللوريا هنا، مع منللح األكثر 
والء أفضل األراضللي. تفككت البنى القبليللة واالجتماعية 
المحليللة في تحول السلللطة. وكان الكرد أكبر الخاسللرين 

الذين تم إعادة تسمية بلداتهم وقراهم باللغة العربية. 
في السللنوات التي سللبقت االنتفاضة ضد الرئيس بشللار 
األسللد في مارس / اذار 2011، كانللت مكافأة الناس الذين 
تعهللدوا بالوالء للنظام هي الوظائف واألعمال في الزراعة 
والنفللط والتجارة. ومللع اندالع الحرب األهليللة، ركز نظام 
األسللد على حماية دمشق ومدن أخرى إلى الغرب، والتخلي 

عن األراضي والموارد إلى حد كبير هنا. 
قال فواز بشير، وهو زعيم من قبيلة البقارة، التي تتركز في 
محافظة دير الزور في سللوريا، إنلله ضحك عندما طلب منه 
مسللؤولون أمنيون سوريين في دمشق حشللد رجال قبيلته 
ضد "داعش". وقال" رددت عليهم أنه على مدى عقود فعلوا 
كل شلليء لتقويض السلللطة لدينا وإضعافنا واآلن يريدون 
منا أن نسللاعد؟ "، وأضاف بشللير أن الطريقللة الوحيدة التي 
يمكن السلليطرة بها على شللعبه هي أن تدفع لهم رواتب أو 

توفر النفط للتنافس مع القوى الكردية والداعشية. 
قللال الجربللا إنه حللاول إثناء شللعبه عن المشللاركة عندما 
اندلعللت االحتجاجات ضد األسللد، "فنحن ال نعللرف إلى أين 
تتجلله األمللور. " وقال كريم المفلح ابللن الجربا والذي يبلغ 
19 عامللًا إنلله و30 من أشللقائه شللاركوا فللي االحتجاجات. 
وأضاف أنه ترك الدراسللة في الصف التاسع لانضمام إلى 
ميليشلليا معارضللة للنظام شللكلها ابن عللم الجربا لتكون 
جزءًا من الجيش السوري الحر، وتضخمت الميليشيا لتصل 
إلللى 10 آالف مقاتللل، معظمهم من قبيلة شللمر والقبائل 
والعشللائر ذات القرابة. وقال كريللم إن الحاجة إلى األموال 
لدفللع الرواتللب والنفقللات العامللة ازدادت، فاسللتولوا على 
مجموعللة من آبللار النفط وعلللى التكريللر والمبيعات. بعد 
وصول "داعش" إلى المنطقة اضطر كريم للتنسلليق معها 
ثم أصبح واحدًا منهم وهو اآلن أسير لدى القوات الكردية. 
النص األصلي للمقال: 
http://www.wsj.com/articles/control-of-syrian-
oil-fuels-war-between-kurds-and-islamic-
state-1416799982

  القامشلي - جوان تتر

�صوريا: جحيم ال�صحفيني واجلميع جناة

بعد انللدالع الثورة في سللوريا بللات عمل 
الصحفللي الراصد أكثر صعوبًة وقسللاوة، 
الجهللات  التللي تفرضهللا  القيللود  بسللبب 
المتنازعللة فللي كافللة أرجاء سللوريا. ومع 
اشللتداد النزاعللات بللرزت علللى السللاحة 
مراسلللي  اختطللاف  مسللألة  السللورية 
القنللوات التلفزيونيللة والصحفييللن، وقد 
صدر مؤخللرًا عن )إي بي سللي( اإلخبارية 
األمريكية، تقرير مفاده أن سوريا أصبحت 
للصحفييللن  بالنسللبة  الجحيللم  بمثابللة 
الذين يقومون بتغطيللة األحداث الجارية، 
مستشللهدًة بإحصاءات صللادرة بخصوص 
هذا الموضوع في إشللارة إلى احتجاز أكثر 
من ثاثيللن صحفيًا حتى اآلن، ناهيك عن 
مقتل اثنين وخمسللين مراسللًا منذ بداية 
الثورة في سللوريا، وغالبًا مللا تكون أرقام 
اإلحصللاءات الحقيقيللة أكثللر مللن أرقللام 
اإلحصللاءات المعلنللة، وذلك حرصللًا على 
اسللتمرار عملية التفاوض مع الخاطفين، 

وحمايًة لحياة المُختطفين. 
تستمر الثورة السللورية في ظل استمرار 
الجهللات  قبللل  مللن  المميتللة  األخطللاء 
المتنازعة، وخاصًة فيمللا يتعلق باالعتداء 
فقللد  والمراسلللين،  الصحفييللن  علللى 
تعللرّض فللي األشللهر القليلللة الماضيللة 
الكثير منهم إلى حللاالت خطف واعتقاالت 
تعسفية دون أدنى احترام لمواثيق حقوق 
اإلنسان أو احترام لطبيعة عمل المراسل، 
الللذي يهدف من خللال عمللله الخطر إلى 
توثيق األحداث الجاريللة كمهمّة تفرضها 

أخاقيّات المهنة. 
لكن مللع الفوضللى الموجودة في سللوريا 
تبقى مسألة رصد هذه الظاهرة المخيفة، 
فيها كمّ هائل من الصعوبات، ففي مدينة 
القامشلللي التي تتواجد فيهللا عدّة قوّات 
وضعللت على عاتقها حمايللة هذه المدينة 
والمدن األخرى التابعة لمحافظة الحسكة، 
ظهللرت حللاالت متعللددة تعللرّض خالها 
العديد من مراسلللي القنوات التلفزيونية 
والمراسلللين العاملين في مجال الصحافة 
إلللى االختطللاف مللن قبللل جهللاتٍ عللدة، 
أحيانللًا تكللون معروفة وأحيانللًا أخرى غير 
معروفة، إما تابعة لتيار عسكري معارض 
لتيللار عسللكري آخللر يعمل علللى أراضي 
محافظة الحسللكة، أو جهات غير معروفة 
تقوم باعتقال واختطاف المراسلللين بغية 
الحصول علللى مبالغ مالية معينة في ظل 

الفوضى. 
اختطللف مؤخللرًا كل من المراسللل فرهاد 
حمللو والمصللور مسللعود عقيللل، اللللذان 
يعمللان لللدى فضائيللة روداو، مللن قبللل 
تنظيم الدولة اإلسللامية، علللى الطريق 

الدولي جنوب شرق مدينة القامشلي حين 
كانوا في مهمة صحافية، حسب ما أعلنته 
فضائيللة روداو، والتزال الجهللات المعنية 
تبحللث فللي الموضللوع، دون أي معلومات 

تذكر. 
يقللول "ريبللر" وهو عنصر من األسللايش 
)قوات األمللن الداخلللي(: "أصدرنللا كجهة 
مهتمة بأمن المواطن، العديد من البيانات 
التي أفصحنا فيها عن رغبة قواتنا بحماية 
الصحفيين والمراسلللين أثناء عملهم في 
رصد األحداث، ودائمًا ما نعمل على توفير 
األمللان والسللامة ليتمكللن اإلعاميّللون 
مللن إتمام عملهم علللى أكمل وجه، ولكن 
لألسللف كل البيانللات التللي نصدرها بهذا 
الخصللوص ال تلقللى آذان صاغيللة لللدى 
الجميع، ونتفاجأ في النهاية بأنباء قاسللية 
عللن اختطللاف إعامييللن، وهللذه الحاالت 
تجعلنللا نرتبللك، خاصًة إن لم تكللن لدينا 
توجّلله  مللكان  عللن  مسللبقة  معلومللات 
المراسلين الذين يتم اختطافهم، لذا لكي 
نتمكن من اإلحاطة بهذه المشللكلة ال بدّ 
من تعاون بين عناصر األمن واإلعاميين". 
ويقللول الصحفللي عمللاد تاالتللي، وهللو 
مراسللل لقناة أورينللت التلفزيونيللة: "إن 
المسللؤول عللن اختطللاف اإلعامييللن هو 
اإلرهللاب، كل جهللة تقللوم بالخطللف هي 
جهللة إرهابيَّللة حتمللًا، ولألسللف دائمًا ما 
تكون اإلجراءات الازمة من قِبل القنوات 
سللوريا  عمللوم  فللي  مراسللليها  لحمايللة 
متأخّللرة على األغلب وغيللر مفيدة إذا جاز 
التعبير، وبرأيللي االنتهاكات التي يتعرض 
لها الصحفيون فللي المناطق الكردية في 
سللوريا أقل من باقي المناطق السللورية 

األخرى". 
كمللا ويتحدث الصحفي فريد حمو مضيفًا: 
"إن حاالت اختطاف المراسلللين في مدينة 
القامشلللي باتت تشللكل خطللرًا على خط 
سير عمل اإلعام، وعلى العموم اختطاف 
المراسلللين عمللل جبللان ال يمللت بصلللة 
للمواثيق والعهللود الدولية، ويتوجب على 
الجهللات الموكل إليها حمايللة المواطن أن 
تتصرف بشللكٍل أسللرع في سللبيل تأمين 
الحماية الازمة لإلعامييللن، على اعتبار 
أّن عملهللم ال يقل خطورًة عن العمل على 

جبهات القتال األماميَّة". 
بللات موضللوع اختطللاف اإلعامييللن أمرًا 
فللي غايللة الخطللورة، لما له مللن تأثيرات 
على مسللتوى العمل اإلعامللي ونضجه، 
ألن هنللاك الكثير مللن العاملين في مجال 
تعرّضللوا  أو  حياتهللم،  فقللدوا  اإلعللام 
لإلهانللة جرّاء عملية االختطللاف، دون أي 

تدخل ملحوظ من قبل الجهات المعنية. 
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ُعمان حتت املجهر
بني تقا�صم اجلغرافيا وامل�صتقبل الغام�ض )1(

  هاني سعد الدين

يبللدو مجلللس التعللاون الخليجي الكيللان األقرب 
جغرافيللًا واقتصاديًا للثورة السللورية، وأي خافٍ 
خليجي البد وأن ينعكس سلللبًا على مسار الحدث 
في سللوريا، وفي االجتمللاع األخير لدول المجلس 
أنهللى قادة المملكة العربية السللعودية وحلفائها 
حربهللم الباردة مللع قطر وأعلنوا عودة السللفراء 
إلى الدوحة بعد أشللهٍر من غياب هؤالء السللفراء 
احتجاجًللا علللى دعللم قطللر لجماعللة "اإلخللوان 
المسلللمين" التي ينظرون إليها علللى أنها تهديد 
لحكمهللم، وبالرغللم مللن النللار تحللت الرماد في 
دول المجلس إال أنها محكومٌة باالسللتقرار بقرار 

عالمي في األمد المنظور. 
وبيللن تقاسللم النفللوذ بيللن قطللر والسللعودية 
فللي المنطقة العربيللة لتجنب أي صللراع مصالح 
مسللتقبلي بينهما تبدو األحجية قللد حُلت، إال أن 
الصللورة ينقصهللا قطعٌة واحللدة لتكتمل، وتغدو 
أحيانًا تلك القطعة أهم من بقية الصورة، والتي 
تُظهر عُمللان، البلد الغامللض والمحوري الغائب 
عن الدراسللة والتحليل والحاضر بقوة في ملفات 
المنطقللة المحوريللة، والذي يبقى األكثللر تأثيرًا 
على اسللتقرار مجلس التعاون الخليجي واإلقليم 

بكامله.
مما ال شللك فيلله أن عُمللان هي الدولللة العربية 
الوحيدة في الخليج الشللرقي التي حملت مقومات 
الدولللة تاريخيللًا باإلضافللة ألنهللا كانت مسللرحًا 
ألطول ثللورة عربية، ثللورة ظفار التي اسللتمرت 
عشللرة أعوام، وانتهت بانقاب السلطان قابوس 
بن سللعيد عللام 1970 علللى والده، والللذي أعلن 

القضاء على الثورة نهائيًا عام 1975. 
منذ بداية حكمه، أوجد السلللطان قابوس سياسة 
خارجيًة شديدة الخصوصية في المنطقة قوامها 
التحالللف مع الجميع ضد الجميللع فمن تحالفه مع 
شللاه إيران إلى تحالفه مع نظللام الخميني، ومن 
تحالفلله مع النظللام األردني إلى إقامللة العاقات 
الدبلوماسللية مع االتحاد السوفيتي ومن تجميده 
لعاقاتلله العربية تقريبًا، وتوطيللده لعاقاته مع 

اسرائيل من جانب آخر. 
في عام 1979 حين قرر العرب قطع عاقاتهم مع 
مصر "السادات" انفردت السلطنة بإبقاء عاقاتها 
مع القاهرة وأقرت االتفاقية، وفكت االشتباك مع 
القضيللة الفلسللطينية وطرد كل الفلسللطينيين 
من الباد، وشاركت ضمن قوات درع الجزيرة في 

تحريللر الكويت مللن العراقي عللام 1991 ولكنها 
أبقت علللى عاقاتها مع بغداد بعللد انتهاء تحرير 
الكويللت، كما حافظللت على عاقاتهللا الجيدة مع 
طهران، وهي اآلن تسللتضيف المحادثات السرية 

بين إيران والواليات المتحدة األمريكية. 
ومللع اندالع الثورة السللورية وبالرغم وجود قرار 
خليجللي بقطللع العاقللات مللع النظللام السللوري 
السللوريين  السللفراء  وطللرد  السللفراء  وسللحب 
مللن العواصللم الخليجيللة، إال مصدرًا مللن وزارة 
الخارجية العمانية قال إن باده لم تطرد السفير 
السوري من مسللقط وان السفير العماني سحب 
من دمشق ألسباب أمنية وليس ألسباب سياسية، 
وترى مسقط أن مسللؤولية ما يجري في سورية 
مللن قتل ودمار يقللع على عاتق الجميللع، النظام 
والقوى والدول التي تدخلللت وتتدخل بالموضوع 

السوري. 
ال تعكس التقارير اإليجابية التي تتناقلها الصحف 
األجنبية عن عمان الواقع العماني بنزاهة، فالبلد 
ذو الموقللع االسللتراتيجي يعانللي من مشللكات 
اقتصاديللة وسياسللية تتفاقللم باطللراد، فوفقللًا 
ألرقام شركة شل الهولندية التي تملك 34 % من 
الشللركة الوطنية إلنتاج النفط، يقدر االحتياطي 
العمانللي مللن السلللعة الحيويللة بللل 4. 3 بليللون 
برميللل، وهللو مخزون ضئيل نسللبيًا مللن النفط 
قياسًا على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح 
أنه سلليترتب على عمللان أن تعيش با نفط بعد 
وقت قصير قياسًا على جاراتها األكثر حظًا، ووفقًا 
لمعدالت االنتاج الحالية فإن االحتياطي سللينضب 
في عام 2020 تقريبًا وال شللك أنه سللوف يظهر 
المزيد من النفط فللي عمان، كما حدث من قبل. 
ولكللن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير 

لكي يؤخر موعد نضوب االحتياطي العماني. 
يقابل العجللز في انتاج النفط مشللاريع حكومية 
لتطويللر االقتصللاد غيللر النفطللي فللي مجللاالت 
مثللل الزراعة وصيد السللمك والصناعة الخفيفة 
والمناجم وحتى السللياحة. ومللع ذلك فإن التقدم 
فللي هذه المجاالت محدود للغايللة، هذا باإلضافًة 
لمشللاكل البطالة الكبيرة المنتشللرة في أوساط 
الشللباب العماني، بحيث تحجم الحكومة عن نشر 
معدالتها، ولم يعد قطاع النفط المتراجع والقطاع 
الضئيل غير النفطللي قادر على امتصاص العدد 

المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن 
عمل. بالطبع توظف الحكومللة عددًا كبيرًا منهم 
فللي العديد من القطاعات بمللا فيها الجيش الذي 

تبلغ نفقاته %12 من الناتج الوطني اإلجمالي. 
وبالنظللر إلى تزايد عدد السللكان تزايدًا سللريعًا، 
وإلى كللون احتياطي النفط فيها أقللل بكثير مما 
كان يعتقللد مللن قبللل، وإلللى أن االقتصللاد غير 
النفطللي فيها محللدود، يبدو أن السلللطنة مقبلة 
علللى أزمللة اقتصاديللة جديللة في الخمللس إلى 
العشللر سللنوات القادمللة، أو حتللى قبللل ذلك مع 

الهبوط الحاد في أسعار النفط. 
أمللا الحديث عللن أي شللكل من أشللكال اإلصاح 
االقتصادي فهو با شللك مرتبط ارتباطًا عضويًا 
بعمليللة إصاح سياسللية تبدو بعيللدة عن عمان 
اليوم، التي تعاني من تمركز السلللطات الشللديد 
فللي يد السلللطان قابللوس الذي جمع بيللن يديه 
القسللم األعظم من السلللطات، على غرار ملوك 
أوروبللا فللي القرون الوسللطى مما جعل األسللرة 
الحاكمللة مؤسسللًة ضعيفللًة، فضللًا عللن غياب 
تام ألي مؤسسللة أو حللزب أو كيان سياسللي في 

السلطنة. 
قابوس بن سللعيد ليس فقط السلطان بل أيضًا 
رئيللس الللوزراء ووزيللر المالية ووزيللر الخارجية 
ورئيللس البنللك المركللزي. بينما يتقاسللم أبناء 
عمومته مناصب ثانوية في الباد كوزارة الثقافة 
والبيئللة والمراسللم، وقللد نتللج عللن الشللخصنة 
الشللديدة للسلللطة اعتمللاد النظللام بكامله على 
السلللطان وغيللاب أي كفللاءة إدارية لللدى األمراء 
خافللًا لنظرائهللم الخليجيين الذين تمرسللوا في 
وظائللف الدولة، على اعتبللار أن الملكيات األخرى 

في الخليج هي مشاريع عائلية. 
حتى أن السلللطان قابوس لم يسمي وليًا للعهد، 
مخافة االنقاب عليلله، فاألخير انقلب على والده 
عندمللا كان وليللًا للعهللد، بل وضع أسلللوبًا خاصًا 
الختيار خليفتلله، حيث قال حرفيللًا "عندما أموت، 
تجتمع عائلتي، وإذا لم يتفقوا على مرشح، يقرر 
مجلس الدفاع ولي العهد بناء على اسم أو أسماء 
حددها السلطان السابق. وقد كتبت سلفًا اسمين 
بترتيب تنازلي ووضعتهما في ظرفين مختومين 

في منطقتين مختلفتين". 
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الدولة املدنية وحتدياتها بعد احلراك العربي  )1(

  فضيل التهامي

إن المتأمللل فللي توالللي األحداث السياسللية 
بعد انللدالع االنتفاضللات العربية، خاصة في 
حالتللي تونس ومصر، مع وجللود خصوصية 
للحالة المغربية، سللياحظ أن أبرز التحديات 
المطروحللة على الدولللة المدنية تبلورت في 
خضم مرحلتين: مرحلة وصول اإلسللاميين 
ظهللور  عنهللا  نجللم  الللذي  السلللطة  إلللى 
مشللروعين مجتمعين متناقضين، مشللروع 
إسللامي هوياتي / مشللروع علماني حداتي. 
ومرحلللة مللا بعد حكللم اإلسللاميين، والتي 
أفرزت بدورها تناقض بين مشللروع العسكر 
ومصالحلله االسللتراتيجية، وتصللور القللوى 

المضادة لطبيعة الدولة وهويتها. 
في أدبيات العلوم السياسية ال يوجد مصطلح 
اسللمه "الدولة المدنية"، فقط هناك مفهوم 
الدولللة "state"، التللي تعني فللي االصطاح 
السياسللي "مجموعة مللن األفللراد يقطنون 
ويتمتعللون  معينللا،  إقليمللا  دائمللة  بصفللة 
بالشللخصية المعنوية، تحث نظللام حكم ما 
له سلليادة". أمللا مفهللوم "مدنيللة" فهو يدل 
على نمللط الحياة في المدينللة، والتي تكون 
غالبللا مرادفة للحضللارة والعمللران بالمعنى 
"الخلدوني"، أي ضد البداوة، والمناقضة تماما 
لمفاهيم: "الدينية، العسكرية، الطائفية..". 
 حسللب المؤرخيللن تعللود الجللذور التاريخية 
لمفهللوم الدولللة المدنيللة إلللى مللا يعرف ب 
"صحيفللة المدينللة"، وهللي وثيقللة أعدهللا 
النبي محمد بعد قدوملله إلى المدينة، والتي 
جاءت بمضامين: المسللاواة بين كل سللاكني 
المدينة - اإلقرار بالمسؤولية - تحقيق األمن 
واالسللتقرار - ضمللان حريللة المعتقللد لغير 

المسلمين. 
 وفللي نفللس سللياق التقعيللد النظللري لهذا 
الفكللر  أنتللج  المدنيللة(،  )الدولللة  المفهللوم 
السياسللي الغربي مجموعة مللن األطروحات 
النظرية التي وضعت أسس هذه الدولة: بدءا 
من "مكيافيلي" التي نزع المطلق التيولوجي 
عللن الممارسللة السياسللية، مللرورًا "ببودان 
اخرجللا منطللق  بدورهمللا  اللللذان  وهوبللز" 
السلللطة مللن قيود الاهللوت، ووصللوال إلى 
أبرز منظري الدولة المدنية "جون لوك" الذي 
قال في "رسللالة التسللامح": "ينبغي التمييز 
بوضللوح بين مهللام الحكللم المدنللي، وبين 

الدين، وتأسلليس الحللدود الفاصلة 
بينهما..".

فما هللي الدولة المدنيللة؟ وما هي 
شللروط تأسيسللها؟ وما هللي أبرز 
المطروحللة عليهللا بعد  التحديللات 

االنتفاضات العربية؟
 رغللم وجللود اختللاف فللي إعطاء 
الدولللة  لمفهللوم  محللدد  تعريللف 
طبعللًا  االختللاف  هللذا  المدنيللة، 
التموقعللات  تناقللض  إلللى  يعللود 
االديولوجيللة والسياسللية لمختلف 
القللوى السياسللية والمجتمعية، إال 
انلله مللن الناحيللة المبدئيللة هناك 
تعاريللف أكاديمية تحللاول نزع هذا 
االختللاف مظهرة الحيللاد بين هذه 

األطللراف، نقترح من بينهللا التعريف التالي: 
"الدولللة المدنية هي الدولللة التي ال يحكمها 
ال رجللال أو علماء دين، وال رجال جيش، فهي 
المقابلللة للحكومللة الدينيللة التيوقراطيللة، 
وهي دولة المواطنة )كما حددها جان راولز(، 
وسلليادة القانون. فا يكون فيها التمييز بين 
المواطنيللن بسللبب الدين، اللغللة، او العرق، 
اللللون، االختللاف االديولوجي او السياسللي، 
فهللي الضامنة لحقللوق اإلنسللان والحريات، 
فصللل  فيهللا  وتكللون  التعدديللة،  واحتللرام 

للسلطات.. باختصار هي دولة الجميع. 
ولفهللم الدولة المدنية وشللروط تأسيسللها، 
والتحديللات المطروحللة عليهللا فللي سللياق 
االنتفاضللات العربيللة، ينبغللي الرجللوع إلى 
التطللورات التللي شللهدتها الدولللة العربيللة 
فللي مراحللل - قبل وأثنللاء وبعللد - الحمات 
االستعمارية التي تعرضت لها هذه األخيرة. 

 ففللي المرحلللة األولللى كان الطابللع الديني 
للدولللة حاضللرًا بقللوة، رغللم وجللود بعض 
التقاطعللات االيجابيللة بيللن الدولللة الدينية 
والدولللة المدنيللة، خصوصللًا فيمللا يتعلللق 
االجتماعيللة،  والعدالللة  اإلنسللان  بحقللوق 
وضمان هامش من الحريات كحرية المعتقد 
للنصللارى واليهود.. رغللم وجود تعارض في 
والعلمانية.  أخللرى كالديمقراطيللة  مفاهيم 
فهللذا النمط من الدول العربية أفرزته دوافع 
سوسلليولوجية لطبيعللة تكللون المجتمعللات 
القللوى  دخللول  وبعللد  تاريخيللًا.  العربيللة 
االسللتعمارية لللم تغيللر مللن مامللح الدولة 
العربية شلليئا، سللوى أنها احتفظت وكرست 
"التقليدانيللة" وطوعتهللا كشللرعية خدمللت 
استراتيجيتها االسللتعمارية، بل حاربت حتى 
التحديث واإلصللاح الذي كان قد يفضي إلى 
التمهيد لوضع أسللس الدولللة المدنية. ففي 
هللذه المرحلة كثر النقاش عن شللكل الدولة 
العربيللة ومحللاوالت تقويضها، بللل أكثر من 
ذلللك تجاوز النقاش إلللى ماهية هذه الدولة، 
خصوصًا بعد أن نجح "اتاتورك" بتأسيس أول 
نظام علماني من خال اإلصاحات السياسية 
التللي أقدم عليها سللنة 1927. أما بعد موجة 
االسللتقاالت، والمخللاض التي عاشللته هذه 
الدول مللن خللال االنقابات العسللكرية تم 
تبنللي أنظمة حكللم مدنية، علمانيللة، لكنها 

مخالفللة تماما لإلطللار المفاهيمي والنظري 
الصحيح كما جاء به منظرو الدولة المدنية. 

 وبالرغم من كل هذه التطورات، لم يحسللم 
النقاش حول طبيعللة الدولة العربية، إال بعد 
انللدالع االنتفاضللات العربية األخيللرة، والتي 
أعللادت إلى السللاحة األكاديمية والسياسللية 
نقاش الدولة المدنية وتحدياتها، بل تطورت 
األمور بعد المخاض الذي عرفه هذا الحراك، 
وانتقللل هللذا النقاش مللن نقاش يؤسللس 
لطبيعة الدولة العربيللة وماهيتها ووظيفتها 
إلى الهوية التي ستقوم على أساسها، خاصة 
بعللد ظهور مؤشللرات أبانت عن فللوز القوى 
اإلسللامية في االنتخابات )تونللس ومصر(. 
لتتبدد المخاوف لدى القوى األخرى )ليبراليين 
- اشللتراكيين - أقباط( بعد اإلعان الرسمي 
لفللوز حللركات اإلسللام السياسللي، بشللأن 
استثارهم بالسلطة ومصادراتهم لمرتكزات 

الدولة المدنية خاصة في مجال الحريات. 
 إن المتأمللل فللي توالي األحداث السياسللية 
خاصة فللي حالتي تونس ومصللر، مع وجود 
خصوصيللة للحالللة المغربية، سللياحظ أن 
أبرز التحديات المطروحة على الدولة المدنية 
تبلورت في خضللم مرحلتين: مرحلة وصول 
اإلساميين إلى السلطة الذي نجم 
عنه ظهللور مشللروعين مجتمعين 
إسللامي  مشللروع  متناقضيللن، 
هوياتي / مشللروع علماني حداتي. 
ومرحلة ما بعد اإلسللاميين، والتي 
أفرزت بدورها تناقض بين مشروع 
اإلسللتراتيجية،  ومصالحه  العسكر 
وتصللور القللوى المضللادة لطبيعة 

الدولة وهويتها. 

فضيل التهامي / باحث في علم 
االجتماع السياسي، جامعة محمد 
الخامس الرباط المغرب
www.facebook.com/fadil.touhami
fadil.touhami@gmail.com
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مرعي با�صا املالح 1856 - 1930
  ياسر مرزوق

ولد محمللد مرعي بللن الحللاج صالح آغا 
الملللّاح في حلللب عللام 1856، لواحدةٍ 
من أعرق األسر الحلبية وأكثرها وجاهة 
والتللي تنتمللي لعشلليرة البللو خميللس 
المتفرعللة عن عشلليرة الدليم، ويتصل 
نسللبها بالصحابللي الجليللل عمللرو بللن 
معللدي كللرب الزبيللدي، وقد اسللتوطن 
أسافه مملحة الجبول في أواسط القرن 
السللابع عشر، فأقرهم العثمانيون فيها، 
وانتقللل جده »علللي أبو بكر آغللا« أمين 
الجبللول إلللى حلللب، حيللث تولللى قيادة 
الجيللش عللام 1775، ثم أصبح متسلللم 
حلللب عام 1776، وجمع بينهما حتى عام 

 .1780
تلقللى الماح علوملله األولية فللي كتاب 
اللغويللة  ثللم تلقللى علوملله  المدينللة، 
والشللرعية فللي المدرسللة المنصورية، 
ثم الرشللدية وأتم دراسللته فللي المعهد 
السلطاني في األستانة مشمواًل برعاية 
السلللطان عبد العزيز األول، حيث تخرج 
منلله في عللام 1876. وأتقللن إلى جانب 
العربية التركية والفارسللية والفرنسية 

واإليطالية واألرمنية وألم باإلنكليزية. 
في تلللك الفترة ورغم انحسللار نفوذها 
السياسللي، بلغت الدولة العثمانية أعلى 

مراحل التنظيللم اإلداري، ابتداًء بالتنظيمات 
التي صللدرت عام 1839 مللرورًا بالتنظيمات 
الخيريللة الصللادرة عام 1856 إلللى أن بلغت 
ذروتهللا فللي عهللد السلللطان عبللد الحميللد 
الثانللي عللام 1876، حيث اسللتوعبت الدولة 
خيرة اإلداريين من جميللع األقاليم الخاضعة 

لسلطتها. 
 في العام نفسه عين الماح عضوًا في لجنة 
الرقابللة المحاسللبية واإلداريللة لللدى نظارة 
الخزينللة الخاصللة المكلفللة باإلشللراف على 
إدارة األراضي السلللطانية، ثم مفوضًا فوق 
العللادة قائم بوظيفة رئيس دائرة الشللرطة 
فللي والية حلللب عللام 1880، انتقللل بعدها 
عضوًا مازمًا في محكمة اسللتئناف الحقوق 

بعد اجتيازه الفحص المسلكي عام 1882. 
 شللارك المّاح في تأسلليس »جمعية االتحاد 
التمسللك  هدفهللا  كان  التللي  العثمانللي«، 
بالدسللتور والدفللاع عنلله. وفللي صيللف عام 
1909 اسللتقال من النيابة لمعارضته تدخل 
االتحادييللن بشللؤون الدولة علللى نحو مناف 

للدستور. 
ولي إدارة أوقللاف والية حلب في عام 1909، 
فبقي فيها مدة سللنتين، ثم اسللتقال بعدما 
سلليطر االتحاديللون علللى نظللارة األوقللاف. 
وفللي غضللون ذلللك عيللن فللي عللام 1911 
عضللوًا في اللجنة التي عهللد إليها بالتحقيق 
فللي الحفريللات التي تللم إجراؤهللا تحت قبة 
الصخرة في الحرم القدسللي الشللريف على 
يد بعثللة أثريللة بريطانية برئاسللة الكابتن 
مونتاغو باركر، وما تردد عن قيامها بسللرقة 
آثار تعود إلى عهد الملك سليمان، وقد أثبتت 
التحقيقات عدم وقوع السللرقة النتفاء وجود 
تلللك اآلثللار أصللًا، عيللن بعدها عضللوًا في 

المجلس العمومي في حلب. 

في 27 تشللرين األول من عللام 1918 دخلت 
القوات العربية بقيادة الشللريف ناصر حلب. 
كما دخلتها القوات البريطانية بقيادة الجنرال 
ماك أندرو. وأقر مرعي باشللا المّاح رئيسللًا 

للحكومة المحلية التي كانت قائمة بحلب. 
بعللد أيام قليلللة ومع وصول الجنللرال اللنبي 
إلللى حلب قللام األخيللر بإنهاء تكليللف المّاح 
برئاسللة الحكومللة المحلية، وعيللن الفريق 
كامل باشا القدسي حاكمًا عسكريًا عامًا وبدأ 
الحكم الفيصلي فيهللا. وأما المّاح فقد عين 
عضللوًا في مجلس شللورى الدولة بالعاصمة 
دمشللق، إال أن إقامته في العاصمة لم تطل 
بحيث سمي في كانون األول من العام نفسه 
متصرفًا لدير الزور  التي كانت تضم الفرات 
والجزيللرة، والتللي حررها المللاح نهائيًا من 
الحكم العثماني، وألحقها بالحكومة العربية 
بدمشللق، ونظم اإلدارة فيهللا، وعين قائمي 
مقللام في قضاء المياديللن والبوكمال، وكان 
ينللوي توسلليع سلليطرته لتشللمل عانة في 

العراق. 
ولما دخل اإلنكليز دير الزور بعد شهر رفض 
العلللم  وإنللزال  المنطقللة  إدارة  تسللليمهم 
العربي. وّلما تشبث بموقفه، حصل اإلنكليز 
علللى وثيقة رسللمية من الحاكم العسللكري 
العربللي بحلب تؤكد إقللرار الحكومة العربية 
بخضوعهللا للحكم البريطانللي. فما كان منه 

إال أن استقال من منصبه احتجاجًا. 
وفي شباط من عام 1919 اعتقلته السلطات 
البريطانيللة فللي مقدمة مللن اعتقلتهم من 
زعماء حلللب بتهمة التحريض على الفتنة إال 
أنه أطلق سللراحهم بعد نحو شللهر بمسعى 
من األميللر فيصل الذي كان مللا يزال يرأس 
الوفد العربي إلى مؤتمر الصلح في باريس. 
وفي العام نفسه انتخب رئيسًا ثانيًا للمؤتمر 
السوري العام بدمشق، واشترك في صياغة 

قرار االسللتقال، ومبايعللة فيصل األول 
ملكًا، ووضع أول دستور للباد. 

فللي عهد االنتداب الفرنسللي أسللند إليه 
منصللب مديللر الداخليللة العللام »وزير« 
ووكالللة الحاكمية العامة فللي دولة حلب 
في عام 1920، لكنه ما لبث أن اسللتقال 
في العام التالي بسبب تعدي الفرنسيين 
على صاحياته، وفللي كانون الثاني من 
عام 1924 شغل منصب حاكم دولة حلب 
العام، وأخيرًا، سمي في عام 1925 واليًا 
على حلب بدرجة »وزير« على أثر إعان 
»دولة سوريا« من اندماج دولتي دمشق 

وحلب. 
فللي مطالع عللام 1926 اسللتقال المّاح 
مللن واليللة حلللب احتجاجًا على سللقوط 
ثمانيللة قتلى وعدد مللن الجرحى بنيران 
قوات االنتداب في مظاهرات شعبية كان 
السبب المباشللر لها مقاطعة االنتخابات 
التللي دعللا إليهللا المفوض السللامي دي 
سللراح  بإطللاق  والمطالبللة  جوفنيللل، 
الزعمللاء الوطنييللن الداعيللن للمقاطعة 
ومللن بينهللم نجللله عبللد القللادر ناصح 
بللك المللاح؛ فاعتللزل العمل السياسللي 
وانصرف لاهتمللام باألعمللال الزراعية 

والعمرانية، حتى وفاته عام 1930. 
كمللا قام بتأسلليس مصلحة الغللراس ونظم 
بستان مرعي باشللا في العزيزية وحوله إلى 
حديقللة عامة عرفت باسللمه »حديقة مرعي 
باشللا الماح«، إضافللًة لحديقللة عامة أخرى 
»بجللب القبللة« أطلللق عليهللا اسللم الجنرال 
بيللوت منللدوب المفوض السللامي آنذاك وما 
تللزال قائمة إلللى يومنا هذا مع إزالة االسللم 

الفرنسي. 
كما قام بتدشين طريق باب النيرب، وطريق 
المسلللمية، وطريق الميدان، وشارع الجنرال 
دو الموت »العزيزية« وشارع باريس وشارع 
قويللق بعدمللا تللم تعبيدهللا جميعللًا بمللادة 
اإلسللفلت، وأعاد بناء جسللر الناعورة، ودشن 
كًا من المسلللخ البلللدي، ومسللتودع المواد 
المشللتعلة، ودار العجزة، وشق طريق حلب ل 

أنطاكية، وحلب ل الاذقية، وحلب ل دمشق. 
إضافًة لتشللييد مشللفى الللرازي، والشللروع 
فللي تمديللد خطللوط الترامللواي والكهرباء، 
وتأسلليس كليللة حلللب األمريكيللة، إضافللًة 
إلحللداث الدائللرة البيطرية، وبنللاء المدارس 
والجسللور  الحكومللة  ودور  والمسللتوصفات 
في الكثير مللن المدن واألقضيللة والنواحي، 
وتحضير العشللائر، وتشللجيع زراعة القطن، 
وجر المياه إلى إدلب. كما نفذ مشاريع كثيرة 

أخرى يطول حصرها. 
وممللا امتللاز بلله أيضللًا حبلله للعلللم واألدب؛ 
فسللاهم في تأسلليس الدراسللات اإلسامية 
في حلب بإحيائه المدرسة الخسروية، وجمع 
مكتبللة قيمللة أوقفهللا فللي حياتلله على كل 
من المدرسللة الخسللروية ودار كتب األوقاف 
اإلسللامية بحلب، وكان من مؤازري المجمع 
العلمي العربي بدمشللق في طور تأسيسلله. 
وللله الفضللل فللي إقامللة كل مللن جمعيللة 

العاديات ودار كتب األوقاف اإلسامية. 
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نبالء انتهازيون اأنانيون هاربون و�صامدون
فنانو �صوريا الت�صكيليون "13"

  حمزة السيد
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امل�صوخ يف ال�صاحات
دخل مفهللوم التعذيللب والمجللزرة والهزيمة 
بقوة إلللى األعمال النُصبيللة التي نفذت في 
العالم مباشللرة بعللد انتهاء الحللرب العالمية 
الثانية، كان أولها النُصب الذي نفذه الياباني 
Kenzo Tange في مدينة هيروشلليما تخليدًا 
لذكللرى ضحايللا القنبلللة الذرية التللي ألقتها 
الواليللات المتحللدة علللى باده، فصللور مدى 
الكارثة التي عاشللتها اليابللان، موثقًا اللحظة 
بسللاعة متوقفة عند التاسعة وخمس دقائق 
اللحظللة التي انفجللرت فيها القنبلللة، ورافعًا 
بوابات ضخمة اسمها باب السام، للعلم فإن 
Tange ذاتلله، هللو مللن صمم قصر الشللعب 
بدمشق، وفي دمشق ال يوجد اليوم ما يمكن 
أن يطلق عليه عمل نُصبي، غير ذلك العمل 
الذي يعود لفنان فرنسي في ساحة األمويين 
»السلليف األموي لجللدد الزجاج الملللون الذي 
يحتل سللطحيه مصطفى علللي عام ٢٠٠٨« 
ونُصللب الجنللدي المجهول في قاسلليون، وال 
يجوز أن يطلق اسم نُصبي على أي شيء أخر 
في دمشق غيرهما، فللنُصب شروط عديدة 
أهمها أن يتجاوز في ارتفاعه العشرون مترًا. 
تُزين ساحة األمويين في العاصمة بعدد من 
األعمللال النحتية التي أنجزت ما قبل سللنوات 
الحللرب، منحوتللات لللل » وائل دهللان - محمد 
بعجانللو - لطفللي الرمحيللن - أبللي حاطوم« 
وزج بيللن هللذه األعمللال منللذ أكثر مللن عام 
تقريبللًا مسللخ غريب، قال صانعللوه إنه يخلد 
»الجنللدي المجهول«، هنللا وبغض النظر عن 
مآالت األعمال المماثلة والتي تحاول أن تخلد 
أفكارًا سلللطوية -إذ عادة مللا يكون مصيرها 
الهللدم- فإن الكتلة القبيحللة فتحت بابًا كبيرًا 
لللل »جرائم« مماثلة في مختلللف أنحاء الباد، 
ونشللكر اهلل أنهللا مصنوعللة مللن لدائن غير 
نبيلة سللتقتلها يوما ما، ولن تكون خالدة في 
ذاكللرة جماعيللة ينقصهللا أصًا ثقافللة الفن 

التشكيلي. 
الباب الذي فتحه مسخ األمويين، أنتج مسوخًا 
عدة، منها سلسلة »البسطار« في بلدة جيبول 
في جبلة مؤخرًا، قبل ذلك في طرطوس، ثم 
الاذقيللة، ليصللل التشللوه البصري مللداه، بل 
»شلليء« دُعي نُصبيًا وسللمي »جنديين في 
وقفللة عز«، الكتلة الشللاذة وضعللت في بلدة 
عين الشرقية، وكي نكون منصفين هي كتلة 
ال ترقى لمحاولة طفل بعمر الخامسللة يجرب 
الصلصللال للمللرة األولى، إذ حينها ستشللفع 
للله براءته أمام قبللح صنعه، لكن ما أسللمته 
الوكالة الرسللمية سللانا بالفنللان، أظهر فقرًا 
معرفيللًا يُنكره أي حجّللار، إال إذا كان الصانع 
هنا يسللخر من فكرة العمل األساسية بإنتاج 
قبح لم تعرفه عين، ليخدم فكرة العمل التي 
لخصتها سانا بالقول »جنديان أحدهما ملقى 
على األرض واآلخر يسللانده معاهدًا إياه على 

إكمال الطريق حتى الشهادة أو النصر«. 

عاجًا أم آجًا، ستهدم هذه »األعمال« وتوارى 
الثرى إلى غير رجعة، فالعالم فقد الكثير من 
األعمال الفنية الحقيقية التي ُأنتجت لمصالح 
فالنصللب  تعنيهللم،  وال  الشللعوب  تفيللد  ال 
يعكللس ثقافللة الشللعوب، وهو فعللل ثاثي 
الزمللن يربللط بيللن الماضي فللي موضوعه 
والحاضر في إنجازه والمستقبل في رسالته، 
فكيللف بللك أمام كتللل خرقللاء، تلفظها حتى 
أمهللات »الشللهداء« الذين مللن المفترض أن 
تخلللد »تضحياتهم« بهذه المسللوخ القبيحة، 
وصحيللح أن القبح كان يومللًا - وربما ال يزال 
- عنوانللًا لمدرسللة فنية كاملللة، إال أن هدف 
رواد تلك المدرسة هو البحث عن الجمال في 

القبح وليس القبح لاحتفاء بالقبح. 
ال تعرف سللوريا اليوم خبيللرًا حقيقيًا في فن 
األعمال النُصبية باستثناء أحمد األحمد الذي 
يحمل شللهادة الدكتوراه في هذا االختصاص 
مللن جامعة روسللية، وللمفارقة فللإن األحمد 
لم ينفذ أي عمللل نُصبي في الباد، فالرجل 
الحزيللن روحًا ووجهللًا والمتأثر جللدا بالمعلم 
الروسللي الكبير »غوسللتاف زمللوا« بقي بين 
التدريللس في كلية الفنون الجميلة بدمشللق 
ومرسللمه الخللاص لسللنوات بللا أي إضافللة 
حقيقية يقدمها لنفسلله أواًل، جّل أعماله هي 
تكللرار لكتلللة تعيللش صراعللًا ال ينتهي بين 
خطوط عللدة، قماش يعصِرُ حجللرًا، أو حجر 
يلللوّي آخر، كتلة رشلليقة تحكمهللا الفيزياء، 
تكبر وتصغر بحسب الحاجة أو مكان العرض، 
جميلة لكنهللا باتت نمطية وتحولت مع الوقت 
لزنزانللة األحمد التي ال نرجو أن تكون أبدية، 
ينتمللي األحمللد لرعيللل درس فللي االتحللاد 
السللوفيتي وعاد إلى جامعة دمشللق لتنتهي 
السيرة الذاتية بذلك، يشبهه محمود شاهين 

وعبد اهلل السيد في الخط العالم للسيرة. 
عبد اهلل السيد، بقي أكثر نشاطًا من نظرائه 

وأوسللع في عاقاته، ونفذ سلسلة من أعمال 
النحللت علللى الحجر اسللماها »سللفينة نوح« 
-نفذها في قلعة دمشللق وذكر أنه باع واحدًا 
منهللا في الواليات المتحدةل إلى أن فاز بتمثال 
صللاح الدين األيوبللي »أمام قلعة دمشللق« 
كأول سللوري ينفللذ عمللًا بهللذا الحجللم في 
الباد ال يشللخص »حافظ األسد« عمل قالت 
المحاكللم قولها فيه حين رفللع فنانون قضايا 
أمامهللا احتجاجللًا على عللدم عدالللة التحكيم 
فللي مسللابقته الخاصة، حينها احتللد الصراع 
بين السلليد وأخرين، حتى نفللذ العمل كامًا 
من الحجر الصناعي، سللنوات بعد ذلك ويرفع 
السلليد دعوى قضائية ضد إياد بال حين فاز 
األخير بمسللابقة صالح العلي في طرطوس، 
الحجللة الرئيسللية للسلليد كانللت أن العمللل 
مسللروق في كتلته العامة من عمل روسللي، 
وبالللذات تموضللع الحصللان الللذي تمتطيلله 
الشللخصية، رد بللال أن تكويللن الحصللان ال 
يسللمح بالكثير مللن الوضعيات، وأي تشللابه 
بيللن حصانلله وحصللان روسللي هللو محض 

صدفة، وحكم القضاء لبال. 
كانت الضربة األكبر التي تلقاها التشكيليون 
السوريون جميعًا، حين حرموا من المشاركة 
فللي تنفيللذ أكبر مشللروع نحتي في سللوريا 
»بانوراما حرب تشللرين في القابللون« البناء 
الذي يضم لوحللات جدارية ضخمة من النحت 
النافللر، وتماثيل عللدة أحدها لحافظ األسللد، 
حيللث أوكل لشللركة كورية تنفيذ كل شلليء 
بسللعر بخللس وبسللرعة قياسللية، لللم تكن 
السلللطة تأبه لمللا يعنيه ذلك ثقافيللًا للباد، 
الحال ذاته كان قد تم مع أعمال أخرى بعضها 
في قصر الشعب بدمشللق، فيما ال أحد يعلم 
مللن فنانللي الباد مللن صمم صللرح الجندي 

المجهول في جبل قاسيون. 

احمد االحمد - المدينة الجامعية بدمشق 2002
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حممد عثمان حممود: العدالة االجتماعية الد�صتورية يف 
الفكر الليربايل ال�صيا�صي املعا�صر

  ياسر مرزوق

يقول الفقيه الدسللتوري اإليطالي »مورو 
كابللتي« إن القرن التاسللع عشر كان قرن 
البرلمانات التي سلليطرت على مؤسسللات 
الدولة باسللم اإلرادة الشللعبية، أما القرن 
العشللرين فهو قللرن العدالة الدسللتورية، 
وللتدليللل على ذلك نللرى أن كتب القانون 
قللرن  نصللف  لغايللة  كانللت  الدسللتوري 
مضللى تتنللاول الرقابللة علللى دسللتورية 
القوانيللن بشللكل مختصللر يقتصر على 
عللرض المبللادئ العامللة وأشللكال وأنواع 
الرقابة الدسللتورية، أما اليوم فإن العدالة 
الدسللتورية والحقوق والحريات األساسية 
اللصيقللة الصلة بها أصبحللت تحتل الحيز 

األكبر من مؤلفات القانون الدستوري. 
وقد نشللأت العدالة الدستورية بدايًة لمنع 
االسللتبداد في أوروبا من خال المحافظة 
علللى التوازن بين السلللطات الدسللتورية 
ومنللع أي منهللا، وبصورة خاصة السلللطة 
التشللريعية، من تجاوز صاحياتها مما قد 
يللؤدي إلى انحللراف النظللام الديمقراطي 
ألن الديمقراطيللة أواًل هي حكم الشللعب 
لنفسه، ولكنها تعني أيضًا ما عناه الفقيه 
الفرنسي »مونتسللكيو« من أنها ال يمكن 

أن تتحقق إال إذا تمت المحافظة على التوازن 
بين السلطات. 

وبهللذا الصللدد يقول »سللاييس« أحللد أبرز 
بنظريللة  متأثللرًا  الفرنسللية  الثللورة  قللادة 
مونتسللكيو: »تعتبللر السلللطات الامحدودة 
وحشللًا في السياسة، حتى الشللعب نفسه ال 
يملك السلللطة المطلقة التللي يحاول بعض 
المخادعيللن إقناعه بهللا، فالقوانين أيًا كانت 
تفتللرض إمكانيللة مخالفتهللا، ولذلللك توجد 

حالة حقيقية لفرض احترامها«. 
لكن البدايات المبشللرة لعصور الديمقراطية 
واألنسللنة فللي أوروبللا والغللرب جنحللت عن 
أهدافها بسبب سيطرة العقل الوضعي على 
الفكر الغربي بشكل عام، أي ذلك العقل الذي 
ال يهتم إال بالوسللائل والممكن تقنيًا وتخلى 
عللن كل التسللاؤالت عللن األهللداف والقيللم 

ومعنى اإلنسان والمجتمع واكتشافاته. 
وما يسللمى اليوم بالدولة اإلللله هي التعبير 
عللن هذا العقل العلمي الذي تجسللده صورة 
موظف الدولة والتي تسمح له بإدارة المجتمع 
بدقة وفعالية، هذا العقل يعيش اليوم أزمًة 
في الغللرب ناتجة عن الصعوبات االقتصادية 
التللي سللاهمت في إضعللاف عصمللة الدولة 
اإلللله، وألن عبادة العقللل أوصلت إلى أنظمة 
تفتقللر إلى البعد اإلنسللاني، وهللذا المصير 
المأسللاوي للعقللل ال يديللن العقل كأسللاس 
للحداثة الديمقراطية، ولكنه يدين اإلنسللان 
الللذي اعتقد أن العقل يكفي وحده كأسللاس 

للدولة والمجتمع. 
فالعمل الذي تقوم به الفلسللفة السياسللية 
والقانونيللة اليوم هو إعللادة التعريف لفكرة 
العقللل الذي يبرز محدودية اإلنسللان، العقل 
األخاقي الذي يؤمللن بالقيم الثاث األخاق 
والديللن والجمللال، والتللي هللي قيللم دائمة 
وثابتة، وإن اختلفت معانيها باختاف األزمنة 

والمجتمعات. 
والفكللر الغربللي المعاصللر لم يعللرف طرحًا 
ليبراليًا سياسيًا مؤسسًا على فلسفة أخاقية 
عللن العدالللة االجتماعيللة بأهمية مللا قدّمه 
المفكللر االميركللي وأسللتاذ الفلسللفة فللي 
هارفللرد جون رولللز في كتابلله »نظرية في 
العدالللة« ثم كتللاب »الليبرالية السياسللية«، 
فكتللاب »قانللون الشللعب« وأخيللرًا »العدالة 
انصافللًا: إعادة صياغة«، وهو ما سلللط عليه 
الباحللث الفلسللطيني محمد عثمللان محمود 
الضللوء، قارئًا للمسللاهمة الفكريللة المهمة 
للفيلسللوف األمريكللي جللون رولللز ورؤيتلله 
حول المبادئ الدستورية التي تراعي العدالة 
وفي تأسلليس السياسللة على األخاق خافًا 
للبراغماتيللة علللى سللبيل المثللال، ويبحث، 
بشللكل معمللق، فللي العاقللة بيللن الحرية 
والمسللاواة التي اعتبرها أمللرًا أخاقيًا واجبًا، 

وأمرًا دستوريًا تعاقديًا. 
جللون رولز الذي اسللتطاع أن يرسللم تخومًا 
واضحللة بيللن الليبراليللة بوصفهللا فلسللفة 
سياسية تقوم على العدالة واإلنصاف، وبين 
الليبرالية بوصفها فلسفة شاملة، والذي عالج 
مشكلة العدالة االجتماعية بوصفها جزءًا من 
سياق المشكات المعاصرة لليبرالية النفعية 
عمومًا، والسياسية التعاقدية خصوصًا، نجح 
في احياء االشللتغال الفلسللفي داخل الحقل 
السياسللي، فأعللاد االعتبللار إلللى الفلسللفة 
السياسللية بصورة مؤسسللة علللى األخاق، 
فنظريته سياسللية أواًل، ومبنية على أسللس 

ومبادئ أخاقية ثانيًا. 
ومللع صعللود الخطللاب المتنصللل مللن أعباء 
العدالللة االجتماعيللة، والدعللوة إلللى حلللول 
السللوق محللل المجتمللع، وفللي ظللل غيللاب 
التنوع والحضور الفلسفي عمومًا واألخاقي 
خصوصًا، لمصلحة غلبة شبه مطلقة للتوجه 

النفعللي بصيغتيلله الخاصللة التللي تبنتها 
الليبراليللة الجديللدة والعامة التللي تبنتها 
الليبراليللة الرعائية، يعللود رولز إلى إحياء 
فلسفة العقد االجتماعي السياسي وإعادة 
صوغهللا بصللورة توفيقية غير مسللبوقة 
قائمللة علللى مفاهيللم فلسللفة الواجللب، 
خصوصللًا أولوية العللدل إزاء ما تأسسللت 

عليه النفعية متمثًا في أولوية النفع. 
كما أحيا نظرية العقد االجتماعي الراسخة 
فللي الفكر الغربللي إال أنه أعللاد صياغتها 
على أسللاس فلسللفة الواجب التي صاغها 
»كانللت« والتللي تعطللي أولويللًة للعللدل 
علللى المنفعة بخللاف النفعيللة، ورولز ال 
ينظللر للحقوق العامللة باعتبارهللا حدودًا 
لصاحيات الدولة أي الحد من نشاط الدولة 
وتدخلهللا في شللؤون االنسللان والمجتمع، 
بل هي وبشللكل أساسللي حقللوق الجيل 
الثانللي والثالللث، أي الحقللوق االقتصادية 
واالجتماعية والحقللوق البيئية التي تؤمن 
إنسانية االنسللان »الحق بالسكن الائق، 
الحللق بالعنايللة الصحيللة، الحللق ببيئللة 
نظيفللة«، والتي تسللتوجب تدخللل الدولة 

فهي الملزمة بتأمينها لعموم المواطنين. 
منللذ كتابللات مؤسسللي العدالة الدسللتورية 
في أوروبا »هانس كلسللن وشارل آيسمان« 
فتحت وما تزال لغايللة اليوم مفاهيم جديدة 
في النظرية والفلسفة القانونية والسياسية 
وفي الدسللتور والقانون والحريات والحقوق 
العامللة، أعللاد رولللز صياغتهللا الستشللعاره 
المبكللر بمكامن الظلم الممكنة في السللياق 
فللي مرحلللة  وقللراءة مؤشللراته  الليبرالللي 
مبكللرة، وإلدراكه أن نتائج النهللج النفعي ال 
تتفق والقيم التي تقوم عليها فلسفة العقد 
االجتماعي، والسلليما المساواة التي ال معنى 

للحرية با قدر معقول منها. 
فللي الختللام تتجلللى قيمللة دراسللة أعمللال 
جللون رولللز وغيللره ممن كتللب فللي العدالة 
الدسللتورية، في سللد النقللص الحاصل في 
مكتبتنللا العربية والتي تفتقر إلى دراسللاتٍ 
فللي العدالللة الدسللتورية، التي تشللكل أحد 
أهم وسللائل االرتقاء الديمقراطي في عالم 
عربي يبحللث عن ذاته ومسللتقبله، ويعيش 
حراكًا وتحللوالت ال توحي بالكثير من اآلمال، 
في مستقبل ديمقراطي يشكل وحده خشبة 
الخاص من مسللتنقع كل أزماتنا السلطوية 
واالجتماعية والدينية والثقافية، فنحن نحتاج 
إلى التشللبع بالفكللر الديمقراطللي أكثر من 
حاجتنا لمؤسسللات ديمقراطية، وما أدل على 
ذلللك سللوى معرفة أنلله من أصل أربللع دوٍل 
عربيللة عرفت ثورات ومظاهللرات ثاٌث منها 
توجللد فيها محاكم أو مجالس دسللتورية، أي 
المؤسسات المنوط بها إرساء مبادىء العدالة 
الدستورية وهي »مصر، تونس، سوريا« في 
حين أن أعللرق ديمقراطية في العالم، أعني 
بريطانيا، مازالت ترفض اعتماد الرقابة على 

دستورية القوانين. 
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املواطنة والزواج املدين
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

لما كانللت الحرية والمسللاواة ركنًا من أركان 
المواطنة التي توسللعنا في شللرحها سللابقًا، 
الركللن األساسللي  والتللي تشللكل بدورهللا 
مللن أركان الدولللة المدنيللة التللي ال تعللرف 
الفللرد بمهنتلله أو بدينه أو بإقليملله أو بماله 
أو بسلللطته، وإنمللا تعرفلله تعريفللًا قانونيًا 
اجتماعيللًا بأنلله مواطللن، أي أنلله عضللو في 
المجتمللع للله حقللوق وعليلله واجبللات. وهو 

يتساوى فيها مع جميع المواطنين. 
كمللا أن أهللم مبادئ الدولللة المدنيللة أنها ال 
تتأسس بخلط الدين بالسياسة. بالرغم من 
أنهللا ال تعادي الدين أو ترفضه فهو يظل في 
الدولللة المدنية عامًا في بناء األخاق وخلق 
الطاقة للعمل واإلنجللاز والتقدم. حيث أن ما 
ترفضلله الدولة المدنية هو اسللتخدام الدين 
لتحقيق أهداف سياسللية، فذلللك يتنافى مع 
مبللدأ التعدد الذي تقللوم عليه، كمللا أن هذا 
األمر قد يعتبللر من أهم العوامل التي تحول 
الديللن إلى موضوع خافللي وجدلي، وتدخله 
فللي تفسلليرات تبعللده عللن عالم القداسللة 
وتدخللل بلله إلللى عالللم المصالللح الدنيوية 

الضيقة. 
الدولللة المدنيللة هللي التي تحافللظ وتحمي 
عللن  النظللر  بغللض  المجتمللع  أعضللاء  كل 
القومية والدين والفكللر. وهناك عدة مبادئ 
ينبغللي توافرها فللي الدولة المدنيللة والتي 
إن نقللص أحدهللا فللا تتحقق شللروط تلك 
الدولللة أهمهللا أن تقللوم تلللك الدولللة على 
السللام والتسللامح وقبول اآلخر والمسللاواة 
فللي الحقوق والواجبات، والثقللة في عمليات 
التعاقللد والتبللادل المختلفللة، حيللث أن هذه 

القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه 
الثقافة المدنية، وهي ثقافة تتأسس 
على مبدأ االتفاق ووجود حد أدنى من 
القواعد يتللم اعتبارها خطوطًا حمراء 
ال ينبغللي تجاوزهللا لضمللان حقللوق 

جميع المواطنين. 
ومبللادئ الحريللة والمسللاواة عماد ما 
سللبق، يجللب أن تتجلللى خصوصًا في 
قانون األحوال الشخصية الذي يرافق 
المواطللن منذ الللوالدة حتللى الممات، 
ونشدد هنا على القانون ألنه وبحسب 
الفقلله الفرنسللي، »الللزواج هو عمل 
قانوني ذو طابع رسمي يقيم بموجبه 
رجل وامللرأة اتحللادًا تنظملله بصورة 
إلزاميللة القوانين سللواء فيمللا يتعلق 
بشللروط عقللده أو بأصللول انحاللله 
أو النتائللج التللي تترتب عليلله«. وتبعا 
لذلللك، »ال عقللد زواج.. إال باالسللتناد 
إلى قانللون صادر عن سلللطة مخولة 
التشللريع في هذا المجال تابعة لدولة 
معينللة واال خضع اتحاد المرأة والرجل 

إلى قواعد المساكنة«. 
إال أن وجللوب تقنيللن الللزواج المدني 
بقانون ال يسللمح للسلللطة أو النظام 
أيًا كان بمنعه، على اعتبار أن الحقوق 
األساسللية هي حقوق مازمة للفرد، 
وليسللت ممنوحة من نظاٍم يقرر مدى 

ماءمة منحها. 
وبينما تجمع أغلب الدسللاتير في العالم على 
حريللة المعتقللد وحريللة التعاقللد، تمنللع كل 
الللدول العربية الزواج المدني بحجة مخالفته 
للنظام العام، والنظام العام هنا ليس نظامًا 
حاميًا للحقوق األساسللية بل هللو نظام حاٍم 
لحقوق النظللام بضبط الحريللات والحقوق، 
مهما كانت أساسللية، وبمنعها اذا أراد وفق ما 
يللراه مائمًا. بكلمة أخرى، إنه بمثابة إخضاع 
الحاكللم  إلرادة  االنسللان  حقللوق  منظومللة 
ومسللتلزماته، فيصبح مفهللوم النظام العام 

مرادفا تمامًا لهذه االرادة. 
كمللا أن تمسللك الللدول العربيللة بالمرجعية 
الدينيللة فيمللا خص أمللور الللزواج واألحوال 
الشللخصية، هو تكريسٌ ألحد أشكال الدولة 
الدينية النقيللض التاريخي لمبللدأ المواطنة 
بما تحمله مللن إضعاف لهويللة االنتماء على 
قاعدة المواطنللة ال الطائفة والمذهب، وفيه 
ضللرب لكافة الجهللود التي تبذل في سللبيل 
تطويللر النظللام العربللي نحللو قيللام الدولة 
المدنية العصرية التي ال تتناقض مع األديان 

بأي شكل من األشكال. 
لذا واستنادًا لمبادئ المواطنة يتوجب السعي 
السللتصدار تشللريعات تقنن الللزواج المدني 
بوصفه عقللدًا اختياريًا لقطللع الطريق على 
عبارة مخالفة النظام العام والتي تعلل عادًة 
بغياب تشللريع لمثل هللذا العقللد، خاصًة أن 
القضاء المدني فللي دول عربية كلبنان مثًا 
يصادق على عقد الزواج المدني المنظم في 

أوروبا. 
الزواج المدني عقد زواج بين شريكين موثق 

بشللاهدين فللي مقللر رسللمي »المحكمة«، 
ويقللوم هللذا العقللد علللى الحللب المتبللادل 
والرغبة في تأسلليس أسللرة ويتم تسللجيله 
في سللجات الدولة وهو خاضع بشكل كامل 
للقواعللد القانونيللة التي حددها المشللترع، 
والتللي ال يجوز لألفللراد مخالفتهللا. ويضمن 
هذا العقد حقوق كا الزوجين بالمساواة في 

حالة الطاق. 
يُسللقط الزواج المدني كّل الفوارق الدينيّة 
والمذهبيّة بين رجٍل وامرأةٍ يريدان االرتباط 
ببعضهما والعيش سويًة تحت سقفٍ واحدٍ، 
وبنللاًء عليه فا مانللع مللن زواج الكاثوليكي 
باألرثوذكسللية وكذلك العكس، وال مانع من 
زواج المسلللمة بالمسلليحي وقللد يجمع هذا 
الزواج شللريكين من الطائفة نفسها إن هما 

كانا يؤمنان بالعلمنة. 
كمللا يوّفللر الكلفللة الباهظللة للطللاق فللي 
حال الللزواج الديني التي قللد تصل إلى آالف 
الللدوالرات لللدى بعللض الطوائللف، مللا دفع 
بالبعللض إلى اقتللراح األخذ بالللزواج المدني 
بهدف إيجاد الحلول القانونية لتلك المشاكل. 
ويترتللب علللى مدنيللة الللزواج أن القانون ال 
يعترف بهللذا الزواج إال إذا ُأبرم أمام الموظف 
المختص، فإذا ُأبرم الزواج بين الزوج والولي 
بحضللور الشللهود، واسللتكمل جميللع أركانه 
وشللروطه، ال يُعتللرف بلله قانونللًا ألنلله لم 
يُبللرم أمللام الموظف المختص كمللا أنه في 
حال الخللاف بين المتزوجيللن مدنيًّا فإنّهم 
يخضعللون للمحكمللة المدنيّة التللي تطبّق 
قانون الدولة التي عُقِد الزواج على أراضيها. 
وقللد أقللرت معظللم الللدول األجنبيللة 
الللزواج  اإلسللامية  الللدول  وبعللض 
المدني، إما بشكل إلزامي وإما بشكل 
اختيللاري. فهللو يعتبر إلزاميللًا في كل 
من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا 
والسللويد وايطاليا ورومانيللا والنروج 
وموناكللو واللوكسللمبورغ والبرازيللل 
وأميركا الاتينية وروسيا. بينما يعتبر 
اختياريًا في انكلترا والواليات المتحدة 

األميركية واليونان وإسبانيا. 
وإلتمللام الللزواج المدنلليّ ينبغللي أن 

تتوّفر شروط ثاثة هي:
1 -  وحدانيللة الشللريك: بمعنى أنه ال 

يجوز تعدد األزواج والزوجات إطاقًا. 
2 -  مهلة األسللبوعين: يعني أن يتمّ 
اإلباغ عللن نيّة الزواج قبللل 15 يوم 

من تنفيذ هذا الزواج. 
3 -  في حال نشللوء خافات أو نزاعات 
بيللن أيّ زوجين يخضعللان لعقد زواج 
مدنيّ، فإنه ينبغي أن تمرّ 3 سللنوات 
قبللل طرح المشللكلة علللى أيّ مرجع 
قضائللي ، ويُسللمح لهمللا بذلك فقط 
لسللبب واحد وهو الخيانة الزوجية، أي 
ال تُقبل أية شللكوى إال في حال كانت 
الخيانة الزوجية هي المسألة الخافية 
بينهمللا، وذلللك بعد مللرور السللنوات 

الثاث. 
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1992  /  2  /  11
األبواب قد ُفتحت علينا في الساعة الثامنة، 
رأينا الشللمس تشع من الشللبابيك، السماء 
كانللت صافيللة، والثلللج األبيللض متكدس 
على مد النظر. انحسللرت الرياح وهذا إيذان 
برحيل العاصفة.. نشفان الريق ياحقني. 

في ساعات الفجر ثقل نومي، ورأيت نفسي 
كأننللي أبحث عن قصللي وأمه تقول: اذهب 
إلى شللارع الجيش، ابحث عنلله. ذهبت وبدا 
الشللارع كأنه شللارع العدوي يللوم كان غير 
سالك، واآلليات تعمل ليل نهار، رحت وجئت 
إلللى نهايتلله. أتلفت هنللا وهنللاك، وإذ أراه 
يحمل كيسًا، ويلبس جزمة، وعمره بين 14 
و15 عامًا. ناديت عليلله فأجاب واقترب دون 
أن يبللدو على محيللاه أنه ضائللع، وأنا أبحث 
عنه وابتسللم، ثم مشيت وإياه متجهين إلى 

البيت.. واستيقظت. 
علمنا أن المدارس عطلت في أنحاء سورية 
10 – 11 – 12 مللن الشللهر الحالللي. وعلمنا 
كذلللك أن الدوائر الحكومية مغلقة والمطار 
والطرقللات الدوليللة. لقد خيللم المنخفض 
علللى البادية وتدمر، وعلى هضبة البلعاس 
والرصافة، وامتد إلى المحافظات الشرقية: 
ديللر الزور – الحسللكة – الرقة. واليوم رحل 

إلى شرقي العراق وشماله. 
ملحمللة حمللروش عللن الضبللاط األحللرار 
ذكرتنللي بملحمة صاح عيسللى عن الثورة 
العرابية، وقد وقفت كثيرًا عند تسللجيات: 
محمللد نجيللب، ومحمد صدّيللق. الصدامات 
على أشدها في الجزائر بين نظام عسكري 

وأصولية ال ندري إلى أين تمضي. 
1992  /  2  /  12

بدايللة النهار فيها تحسللن .. درجات الحرارة 
األيللام  بقللوة  ليسللت  ولكنهللا  منخفضللة 
السللابقة.. منذ ليلتين كانللت الحرارة ليًا 6 
درجات تحللت الصفر الليلللة الماضية كانت 
درجللات الحرارة 4 تحت الصفر، ونهار اليوم 

حول الصفر. األمور تتجه نحو األفضل. 
تصفحت جريدة »تشرين« االثنين الماضي، 
واليوم هو األربعاء قرأت فيها عدة تحقيقات 
عللن األمطللار، وانقطاع الطرقات اسللتنفار 
اآلليللات، ونللزول مروحيللات الجيللش لنجدة 
القللرى المقطوعللة، والتللي تحتللاج الخبز، 
والواقعة في محيط محافظة ريف دمشللق، 
وقرى القنيطرة، وجبللل العرب، ولمحة عن 
المحافظات األخللرى، ويتبين أن المحافظات 
مسللتنفرة مللن أجللل مسللاعدة المناطللق 

المقطوعة. 
علمللت أن قيللادة حللزب العمل فللي الخارج 
االعتقللاالت  طالللت  والماحقللة،  السللرية 
بعللض هللذه قادتهللا، وقللد أشللارت بعض 
إذاعات الخارج أن األمن السوري داهم قوى 
معارضة، وحدد أن عللدد المعتقلين بلغ 35 
معتقللًا، وقد بللدأت بلجنة حقوق اإلنسللان 
السللرية، ويبدو أن هللذه اللجنة على عاقة 

ببعض قيللادات الحزب، وبالتجمللع الوطني 
الديمقراطي. 

جلسللت مسللاًء وقبللل إغللاق األبللواب مللع 
جال مسللعود وظافر المعمللار وتحدثنا عن 
إجللراءات التوزيللع والتفريق لتجمللع العمل 

ولماذا الربط بين الداخل والخارج؟ 
سألت الطبيب عن شرب الماء البارد بلهفة، 
وعن أسللباب التبول الكثيف، قال: - السللبب 
القلق النفسي وعدم االستقرار، وقال: على 
كل أنللت بحاجة إلى تحليللل وبأقرب فرصة 
سأسللجل اسللمك للذهللاب إلى مستشللفى 

التل. 
1992  /  2  /  13

ال شللك أن الليلللة بللاردة لكنهللا أدنللى من 
الليالللي السللابقة، ونأمللل أن تصل درجات 
الحللرارة إلى الصفر. نقلوا إلى جناحنا ثاثة 
مللن الفلسللطينيين أحدهللم كان في تدمر 

وهو برتبلة رائد من فتح. 
الهم األساسي هو أن ترتفع درجات الحرارة، 
ويغادرنا هذا البرد الشللديد الوجوه ما زالت 
منقبضللة، وهنللاك دوائللر حللول العيللون، 
وشللحوب بللادٍ على الوجللوه، واحمللرار في 
رأس األنف. أطللت من أحد شللبابيك الممر 
فرأيللت غيومًا بيضاء، وفسللحًا من السللماء 
خفيفة وضبابًا على سللفوح التال البعيدة، 
كأن اتجللاه الرياح قد تحللول إلى الغرب بعد 
أن كان مللن الشللرق. لكن الثلللج يبدو على 
مد النظللر يغطي األنحاء والجبللال البعيدة، 
وهو راقد ومتمكن ويحتضن األرض، ولكن 

إخاء السبيل لم يغب عن بالنا. 
1992  /  2  /  14

شلليء مفللرح أن تلمللس المللاء وال تشللعر 
بالقشللعريرة، وأن ال يلسللعك الهللواء الذي 
يهب، وال يحرق عقد األصابع، أو رأس أنفك 
أو أصابع رجليك. شيء مفرح أن تعود إليك 

حركتك.. درجات الحرارة في ارتفاع. المنظر 
من الشبابيك كان رائعًا. الشمس والضباب 
والثلللج مجتمعون معًا. قللال أبو صاح: هذا 
الضباب سيسللاهم في تذويللب الثلج، وهو 
يذوِّبلله ويجعللله يسللتقر فللي األرض، أما 
المطر فيذوِّبه ولكنه ال يستقر في األرض. 
وعقللب أبو صاح على ذهللاب البرد: - الحر 
أحسللن من البرد. فالحر ال يؤسس أمراضًا، 

أما البرد فهو سبب لكل علة. 
طبخت اليوم بامياء مقددة. 

عللاد الحديللث حللول الديمقراطيللة، وحول 
أحللداث الجزائللر، وحللول اكتشللاف شللبكة 
تجسللس لصالللح الموسللاد فللي القاهللرة، 
وحول مضامين كتب أحمد حمروش، وحول 
الوزيللر: ديما وزيارتلله لسللورية، وحول ما 
يجللري في االتحللاد السللوفيتي. إذن الدفء 

طال األلسن!
1992  /  2  /  15

السللاعة  األبللواب،  فتللح  مللع  اسللتيقظت 
الشللبابيك  تحتضللن  الشللمس  السللابعة. 
وأصوات الللدوري. لقد تحللول الطقس بعد 
العنللاء الللذي تحملنللاه. إن الربيللع قللادم ال 
محالللة وإن توافق مع إخاء السللبيل يكون 
األملللر زيتًا على زيتون.. وأقبل الجميع على 
الحمللام وكانوا قد امتنعللوا عنه لمدة نصف 
شهر.. وبدأ التسجيل على الفواتير: فاتورة 
دخللان، فاتللورة خضللار، ومطالللب عامللة، 
وفاتورة دواء، وفاتللورة بيض. تغدى عندنا 
فللي المهجع المدعو: يحيللى محمد الخطيب 

وهو ضابط في فتح. 
وقع مريضًا أحمد النابلسي، وقد طلبوا ليًا 
اإلسعاف بسللبب تشللنّج في بوابة معدته. 
معتقل منذ عللام 1981، وقد خرجت دفعته 
وبقللي وحللده منهللا. أصابع محمللد الجندي 
تشققت وهو يعالجها بالميكروم، ويغطيها 

بكف صوفي، وال يستطيع مامسة الماء. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

أجل الحرب ها هنا، ولكنها لن تستطيع أن تمنع عنا أوقات اللعب والمرح.
ريف حلب - اعزاز 2014  | تصوير: باسل حسو 

sour iatna@gmai l .com للمرا�صالت والتوا�صل مع هيئة التحرير 

متت طباعة وتوزيع هذا العدد من قبل مطبعة �صمارت �صمن م�صروع دعم االإعالم ال�صوري احلر
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)1( نكبة. 
ي كحبَّةِ قمٍح ف��ي »طرطركا عَفدو«. كان��ت أمِّي تَلفظها  أن��ا المتش��ظِّ
دون أن تضح��كْ.. وكنَّا صغارًا بما فيه الكفاي��ة، كي نُخبِّئ في مالمحنا 
أضرحًة مقدَّس��ة، بالتْ كالب الحيِّ على ش��واهدها ألع��واٍم. ال نغمزُ أو 
نلمزُ بعضنا، حين تلفُظ أمي كلمة »طرطرك« إال أننا نعتصرُ في أعماقِنا 
جي��اًل من الحُفاةِ العراةِ المحترمين، الذين ال يعِرفون أس��ماء أعضائِهم 
التناس��ليََّة، حت��ى يَكبَ��رون، وإن لَفظوها يوم��ًا، تلعَثموا وش��ارفوا على 

البكاِء.. ياااا لجيش التُّعساء المحترمينَ في دمائِنا يا أبي!
)طرطركا عفدو(، مجرش��ة )مطحنة( آلية موضوع��ة على لوٍح صفيٍح خلفَ 
جرَّار »فرات« الضَّئيل. لصاحِبها المدعو »عفدو«. وعفدو، هو رجمٌ بغيِب 

األلقاِب في عامودا. 
)عف��دو(.. ه��و تجربُة الكردي مع دي��ٍن ماتَ اإللهُ في��هِ، كأيِّ أٍب يموتُ 
ف��ي عامودا. نتيجَة اإلكث��ار مِن التدخيِن، وأكل الده��ون بكميات كبيرة، 
والنوم لساعاتِ العصِر مثل كلٍب ظمآن، واإلكثار من الحديثِ عن المطِر.. 
ماتَ إل��هُ عامودا، وال يزالون في بيوتهِ يقيموَن بصمتٍ طقوسَ العزاء، 
ويس��مّونها، ألنَّهم متخموَن بالتاريخ والذاك��رة، صالًة. لكّل تفصيٍل في 
عامودا )شخصًا كان، أو شارعًا، أو مهنًة، وحتى المطحنة( اسمين أو ثالثة.. 
للمطحنةِ اسمٌ يليقُ بصخِبها )طرطرك(، قرقعٌة بليدٌة ومستمرَّة، كأنَّها 
أف��قٌ للميكانيكِ ف��ي أكثِر أطوارهِ س��ذاجًة. ومِ��ن هنا، أعتق��دُ جازمًا، 
بأن العاموديون اتَّفقوا على تس��ميةِ الطاحونةِ ب� »طرطرك«، اس��تنادًا 
للصوتِ الذي كانتْ تُصدرهُ، حين تبدُأ مس��نَّناتها بطحن الحبوِب.. طرر 

طرر طرطرطرطر..، وُألحقتْ الكافُ بالصَّوتِ، إلنتاج االسِم والمعنى. 
 ولصاحِبها، اسم يليقُ بعبثيَّة عامواد، )عفدو(. 

ق��د يكون اس��مهُ عب��د اهلل، عب��د القادر وحتى عب��د المّطل��ب.. لم يكن 
يس��تفزُّني االس��م الثاني، بقدِر ما كاَن صخب طاحونتهِ يشعرني بالقلق. 
كانتْ النسوُة تجلسنَ على الحجارةِ الكبيرةِ الموزَّعةِ على زوايا الشارِع، 
بحكم��ةِ رجاالتِ الحي. ليس ثمَّة أحاديٌث مجدي��ٌة في هذه االجتماعاتِ 
المنعق��دة على فخ��اِخ الحيِّ الفقي��ر وأنغ��ام »طرطركا عف��دو«. لوهلةٍ 
يتصبَّب الزَّبدُ من أفواهِ النسوة، وهنَ يلكنَ حَكايا األخريات الغائبات. 
وأم��ي المنهمِكة بترطيِب القمِح ُقبيل سَ��كبهِ في فوهةِ المطحنة، أبرزُ 
الغائبات.. لم تكنْ تلكَ النس��وُة تَستلطفنَ أمي، وال هي بدورها، كانتْ 
ق��ادرًة على حبِّهن. لماذا ُكنتم تحاول��وَن إقناعَنا حينها، بأن أهالي الحي 

يحبُّون بعضهم كأسرةٍ واحدةٍ يا أبي؟ 
لم أكن حينها أدركُ بأنَّ جيرانَنا يَكرهوننا أضعافَ ما كنَّا نكرههم، لكنني 
كن��تُ أعرفُ تمام��ًا، بأنَّ أفرادَ األس��رةِ الواحدةِ، بحدِّ ذاته��ا، لم يكونوا 
يُحبُّ��ون بَعضهم يا أبي.. وحقِّ تيهي عن قب��ركَ، الذي زرتُه مرًَّة واحدًة 
ومصادفًة، كنتُ أعلمُ هذا. لكنَّني لم ُأخبركَ بذلكَ يا أبي.. وخٌذ أليمٌ أن 
ت��رى أطفالكَ يحقدون على بعضِهم. أليسَ ثمَّ��ة أبٌ لهذا البلد أيضًا يا 
أبي، ليخش��اهُ األطفاُل ويخفوا عنهُ س��كاكينَهم، والحناجرَ التي قطفوها؟ 
أ ولي��سَ ثمّ��ة أمٌّ تصنعُ من الس��نابِل الخضراء المحترقة فري��كًا طازجًا؟ 
كما كانت تفعُل أمي، وهي تدلقُ تعبكَ المحروق في صحٍن وتبتس��م، كنا 
نلتهمُ خيباتكَ وأنت تضحك يا أبي! أ وليس ثمَّة ش��جاعٌ يقرُّ بالهزيمةِ؟ 

قبَل أن يلتهم الضريحُ بالدنا مثل حبّة قمح خضراَء محترقة. 

)2( خيبة. 
كانت الشمس تقاربُ المغيبَ، وكانت جَلبُة المطحنةِ، تسحقُ زعيقنا في 

السَّاحةِ المالصقةِ لمدرسةِ الحي. 
على حائطِ المدرسةِ من جهةِ السَّاحةِ، رسمٌة للمالَّ مصطفى البرزاني. 
، وجزًء مِن خنجٍر  تحاكي صورًة معروفًة له، تظهرُ فيها قسوة مالمح المالَّ
ضخ��ٍم يتمنطق��هُ.. كان جّدي ألمّي، وبعد أن ناَل من��هُ الزهايمر، يُعّلق 

س��ّكينة مطبٍخ عل��ى حائطِ غرفته الباردة، ويقول ل��ي بهمٍس بينما أمّي 
تغس��ُل ثيابه في دلٍو: هذا الخنجر أهداني إيّاه الماّل إبّان اتفاقية الجزائر 

بين شاه إيران والعراق، لوأد الثورة الكرديّة«. 
كانت صورة الماّل تلك على حائط »ملعبنا« هي الورطة الُكبرى، حيُث كاَن 
جارنا مسعود، الفتى الذي أسماهُ والدهُ المتعصِّب للبرزاني، بهذا االسم 
كنايًة عن ابِن األخير »مس��عود البرزاني«، كان يُبعِدُ الحجرتَيْن الَّلتيِن 
نضعهُما أمامَ هذا الجزِء من الحائطِ، لتحديدِ مرمى كرة القدم. حتى ال 
ر إلى ضرِب الكرةِ باتجاه رسمةِ البرزاني، حين  رَ مس��عود، أو نُضطَّ يضطَّ

نريدُ تسجيَل هدفٍ. 
»معاَذ اهلل! كيف نركُل المالَّ بالكرةِ؟«. هكذا كاَن يُقنعنا مسعود. 

، يواجهُ  كان الفريقُ الخصمُ للمرمى الذي تحرسهُ من الخلفِ هيبة المالَّ
تراَث شعٍب بأكلمهِ، منظومًة رمزيَّة متماسكًة عنيفة لحدّ التكفير.. حتى 
عندم��ا ُكنا نُزيح المرمى بعيدًا عن الرس��مةِ بأمتاٍر، كان المالَّ ال يزاُل في 

مرمى خيباتي تمامًا. على األقل بالنسبة لركالتيَ الطائشة. 
فكرتُ ليلًة، بإزالةِ الرس��مة، أو تمويهها بصباٍغ أس��ودَ على أقلِّ تقديٍر.. 
خف��تُ يا أبي، خفتُ أن تأخَذني دوريَّة البيش��مرَكة، القادرة على القدوِم 
من كردس��تاَن العراق إلى عام��ودا، في لحظةٍ.. صدَّق��تُ الكذبة، حينَ 
لمس��تُ البيان��اتَ السياس��يَّة والق��راراتَ الحزبيَة تتج��اوزُ الحدودَ من 
اًل يا أبي، س���وى أنَّ  كردس��تان إلى عامودا، أيضًا في لحظةٍ. لم أكن مغفَّ

الرسمَة لم تكن في مكاِنها الصحيح.. 
أخفاها األمنُ فيما بعد كاملًة، ليس في الليِل، بل رجَلين مسلَّحَيْن ترجَّال 
درَّاج��ة ناريَّة في وضِح النهار، وبدأا على مرأى الجيرانِ، ببخِّ الرَّس��مةِ، 
بينم��ا وجوهك��م البليدُة تبحثُّ ع��ن زمٍن يكّفنه��ا. ثمّ مَضَي��ا وهديرُ 
موسيقى »الجوبي« يصدحُ من مسجَّلة الدرَّاجة طاغيًا على وجوِم الحيِّ 
كان��دالِق دلِو دٍم طازج! مضَيا، دوَن أن يهاجمهما الفتى مس��عود، ودون 
أن تأتي دوريَّة البيش��مرَكة.. لوهلةٍ أدركتُ بأن كردستان بعيدة جدًا يا 
أبي، وبأنَّ البيش��مركة لم يَس��معوا حتَّى بعامودا. وأدركنا نحنُ الصِّغار 
حينها، بأنهم لن يأتوا، واستأنْفنا اللُّعبَة بغياِب مسعود الذي كان يُدخّن 

في المرحاِض وينتحبُ وحيدًا، كما اكتشفتهُ أمّهُ. 
لماذا انتظرَ الكبارُ بعدَها، قدومهم عقودًا يا أبي؟

أال زلتم على األسطِح وفي القبوِر أيضًا تنتظرون؟
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عمل للفنان السوري عمر حمدي )مالفا(

  بهزاد حمو

ر�صائٌل قذرة اإىل اأبي، 
عن املطحنة والب�صمرَكة 

َتكفيني  اأبي، جرعًة واحدًة  يا  جرعٌة ِمن االأمكنِة 


