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اإدلب تختار رئي�س جمل�س حمافظتها يف م�ؤمتر انتخابي

حر�س احلدود الرتكي 
يفقد االت�صال باأحد 

عنا�صره بعد دخ�له �ص�ريا

لبنان يفر�س تاأ�صرية دخ�ل على ال�ص�ريني 
الراغبني بدخ�له

عقد مجلس محافظة إدلب مؤتمره االنتخابي 
يومي األربعاء والخميس في مدينة الريحانية 
التركية بمشاركة المجالس المحلية للمناطق 
والبل��دات في المحافظ��ة، ومنظمات المجتمع 
المدين��ة العامل��ة ف��ي المحافظ��ة، واختارت 
اللجن��ة الناخب��ة علي أرن��ب رئيس��ًا لمجلس 

المحافظة. 
وحص��ل أرن��ب عل��ى 26 صوت��ًا مقاب��ل 16 
لمنافس��ه أحمد قس��وم، وذلك بعد انس��حاب 
المرش��ح الثالث لصالح أرنب، كما تم التوافق 
عل��ى حس��ن الش��وا نائب��ًا لرئي��س المجلس 

بالتزكية. 
وقال مسؤول العملية االنتخابية محمد مظهر 
شربجي ل�سوريتنا: "أدارت العملية االنتخابية 
لجنة تض��م قانونيين وقض��اة بخبرة ال تقل 
عن عش��ر سنوات يتم تعينهم من قبل وزارة 

اإلدارة المحلية".
التحضيري��ة  اللجن��ة  أن  ش��ربجي  وبيّ��ن 
لانتخاب��ات تواصلت خ��ال الفترة الس��ابقة 
م��ع المواطني��ن والق��وى الفاعل��ة ومنظمات 
المجتم��ع المدني في المحافظة لجمع ناخبين 
ممثلين عن الوح��دات اإلدارية في المحافظة 
بمع��دل ناخ��ب واح��د ع��ن كل ثماني��ة آالف 
ش��خص، موضح��ًا أن بع��ض الناخبي��ن ت��م 
انتقاؤه��م عن طريق االنتخاب المباش��ر من 
خال الصن��دوق االنتخاب��ي، وآخرين رُفعت 

أسماؤهم بالتزكية بشرط التوافق. 

ورأى محمد سامة رئيس اللجنة التحضيرية 
"أن االنتخاب��ات وبع��د تحضير ثمانية أش��هر 
تكلل��ت بتش��كيل مجل��س لمحافظ��ة إدل��ب 
منتخب بش��كل حر وديمقراطي، يمثل أهالي 
المحافظ��ة بش��كل حقيق��ي ويمث��ل الق��وى 
الثورية والمجال��س المحلية، مضيفًا أن هذه 
العملي��ة االنتخابي��ة يمك��ن تطبيقه��ا عل��ى 

المحافظات السورية المحررة جميعها. 
ومن جهته، قال وزير اإلدارة المحلية واإلغاثة 
وش��ؤون الاجئي��ن ف��ي الحكومة الس��ورية 
المؤقت��ة حس��ين البك��ري ل�"س��وريتنا": "إن 

الوزارة وضعت على عاتقها تشكيل المجالس 
المحلي��ة وتمكينه��ا، حت��ى ترف��ع م��ن أدائها 
وفعاليته��ا عل��ى األرض" مؤكدًا أنه "س��يتم 
تعمي��م التجرب��ة االنتخابية عل��ى المجالس 

المحلية في كافة المحافظات السورية". 
وتعم��ل المجال��س المحلية ف��ي المحافظات 
عل��ى إدارة الخدم��ات والش��ؤون المدنية في 
المحافظة بالتنس��يق م��ع مجالس المدن في 
الري��ف، وم��ع وزارة اإلدارة المحلي��ة واإلغاثة 
وش��ؤون الاجئي��ن ف��ي الحكومة الس��ورية 

المؤقتة. 

  الريحانية - تركيا - ميس الحاج 

ُفقد قوات ح��رس الحدود التركية االتصال مع 
صف ضابط تركي يوم الخميس وذلك دخوله 
األراضي الس��ورية خال محاولة قوات حرس 
الحدود التركية منع عبور مهربين قادمين من 
األراضي الس��ورية إلى الح��دود التركية، في 

والية »كيليس« جنوب الباد.
وحس��ما ذكرت مص��ادر إعامية فق��د رصدت 
ق��وات ح��رس الح��دود التركية ي��وم الخميس 
مجموعة من المهربين كانوا يحاولون الدخول 
إل��ى األراض��ي التركية عبر الح��دود عند قرية 
»ياوزل��و« بطريق��ة غير ش��رعية، حيث منعت 
قوات األمن عبورهم إلى الجانب التركي، وفي 
تلك األثناء عبر ضابط صف تركي الحدود إلى 
الجانب السوري، وانقطعت أخباره منذ يومين.

التركي��ة  الس��لطات  أن  المص��ادر  وأضاف��ت 
فتح��ت تحقيقًا لمعرفة الجه��ات التي احتجزت 

العسكري التركي.

فرض��ت الس��لطات اللبنانية عل��ى المواطنين 
الس��وريين الحص��ول عل��ى س��مة "تأش��يرة" 
لدخ��ول لبن��ان ف��ي خط��وة ه��ي األول��ى من 
ف��ي تاريخ العاق��ات بين س��وريا ولبنان الذي 

يستقبل حاليًا أكثر من مليون الجئ سوري. 
وأعلن��ت المديري��ة العام��ة لألمن الع��ام على 
موقعها اإللكتروني وضع معايير جديدة تنظم 
دخول السوريين إلى لبنان واإلقامة فيه، بينها 
فرض السمة أو التأش��يرة على أن تدخل هذه 
المعايي��ر حي��ز التنفيذ ب��دءًا من ي��وم االثنين 

المقبل. 
وقال وزير الش��ؤون االجتماعية رشيد درباس 
في تصريحات صحفية أمس الس��بت إن "هذه 
المرة األولى في تاري��خ العاقات بين البلدين 
الت��ي يطل��ب فيها لبن��ان تحديد س��بب دخول 
الس��وري، واله��دف هو من��ع اللج��وء وتنظيم 

دخول السوريين بصورة أكثر جدية". 
كم��ا أكد مص��در أمني لبنان��ي لفرانس برس 
أن اله��دف م��ن ه��ذه الخطوة "ضب��ط الوضع 
اقتصادي��ًا وأمني��ًا، ومتابعة أماك��ن وجودهم 

)السوريون( فوق األراضي اللبنانية". 
وتش��مل المعايي��ر الجدي��دة المفروض��ة عل��ى 
السوريين أنواعًا مختلفة من السمات واإلقامة، 
هي السمة الس��ياحية واإلقامة المؤقتة وسمات 
أخرى للراغبين بالدراس��ة في لبنان، أو للس��فر 
عب��ر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين 

للعاج أو لمراجعة سفارة أجنبية. 

ونصت المعايي��ر الجديدة عل��ى حصر دخول 
الس��وريين بهذه األس��باب إال "في حال وجود 
دخول��ه،  ويكف��ل  يضم��ن  لبنان��ي  مواط��ن 
إقامته، سكنه ونش��اطه، وذلك بموجب تعهد 

بالمسؤولية". 
وس��يكون على الس��وري الراغب بدخول لبنان 
للس��ياحة أن يقدم حجزًا فندقيًا، ومبلغًا يوازي 
ألف دوالر أميركي، وهوية أو جواز سفر، على 
أن يمنح سمة تتناسب مع مدة الحجز الفندقي 

قابلة للتجديد. 
أما زيارة العمل فقد أصبحت مش��مولة بإقامة 
مؤقت��ة لم��دة أقصاه��ا ش��هر، عل��ى أن يقدم 
الراغب بالحصول عليها ما يثبت صفته كرجل 
أعم��ال أو مس��تثمر أو نقاب��ي أو موظ��ف في 
القطاع العام الس��وري أو رجل دي��ن، أو تعهد 
إجمال��ي أو إف��رادي بالمس��ؤولية من ش��ركة 
كبيرة أو متوس��طة أو مؤسس��ة عامة لحضور 

اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر". 
كما يمنح القادم للعاج س��مة لمدة 72 س��اعة 
فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم 
تقاري��ر طبي��ة أو إف��ادة متابعة ع��اج لدى أحد 
المستش��فيات في لبنان أو لدى أحد األطباء بعد 

التاكد من صحة ادعائه حسب اإلعان. 
وكانت السلطات اللبنانية طلبت في تشرين الثاني 
الفائ��ت من األمم المتحدة وقف تس��جيل النازحين 
القادمين من س��وريا بعد أيام من قرارها الحد من 

دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد. 
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عام�دا تطالب باإعادة "همرين"، وذوو الفتاة يتعر�ص�ن للتهديد

فل�صطينيًا  الجئًا   2589
قتل�ا يف �ص�رية و80 

روا منها األفًا ُهجِّ

تنظيم الدولة يفتتح كلية للطب يف الرقة بثالث 
�صن�ات درا�صية

اغتيال نا�صطني يف بلدة اإبطع بريف درعا

أعلن��ت مجموع��ة "العم��ل من أجل فلس��طينيي 
الاجئي��ن  أوض��اع  بمتابع��ة  المعني��ة  س��وريا" 
الجئ��ًا   2589 أن  س��وريا  ف��ي  الفلس��طينيين 
فلسطينيًا موثقًا قتلوا في سوريا منذ آذار 2011. 
وقال��ت المجموعة في بيان صحفي نش��رته يوم 
السبت :"إن عدد الاجئين الفلسطينيين الموثقين 
الذين قضوا في س��ورية من��ذ بداية الثورة وحتى 

26 كانون األول الجاري بلغ 2589 الجئًا."
وأوضح��ت المجموع��ة أن م��ن بي��ن ه��ؤالء 
الضحاي��ا )157( ام��رأة، و)280( الجئ��ا قضوا 
برص��اص  قض��وا  و)268(  التعذي��ب،  تح��ت 
قناصين، و)84( أعدم��وا ميدانيا، )984( الجئا 

قضوا بسبب القصف. 
الج��ئ  أل��ف   )80( أن  المجموع��ة  وذك��رت 
فلس��طيني فروا من سورية إلى بلدان الجوار 
منه��م )14348( الجئًا ف��ي األردن و)42000( 
ف��ي لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة غوث 
وتش��غيل الاجئي��ن الفلس��طينيين "أون��روا" 

حتى تشرين الثاني 2014. 
وأش��ارت إلى أن ما ال يقل عن )27933( الجئًا 
فلس��طينيًا س��وريًا وصل��وا إل��ى أوروبا خال 
األرب��ع س��نوات األخي��رة، ويقيم نح��و نصف 
مليون الجيء فلس��طيني في سورية وخاصة 

في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

خ��رج أهال��ي في مدينة عامودا ش��مالي س��وريا في مظاه��رة تطالب 
وح��دات حماية الش��عب الكردي��ة "ypg" بإيقاف تجني��د القاصرات بعد 

مضي أكثر من أسبوعين على اختطاف الفتاة "همرين عيدي". 
وذك��ر مص��در مقرب م��ن عائلة الفت��اة ل� "س��وريتنا" أن وال��دة الفتاة 
وش��قيقها تعرضا للتهديد من خال اتص��االت مجهولة المصدر إذا لم 
يتوقفوا عن المطالبة بإع��ادة "همرين"، موضحًا أن المتصلين هددوا 

والدة همرين بنفيها خارج بلدها. 
وبثَّ الموقع الرس��مي لوحدات حماية الش��عب تس��جيًا مص��ورًا على 
"يوتي��وب" ظهرت فيه "همرين" بزيّ عس��كري، وقال��ت إنها "التحقت 
بوحدات حماية الشعب بمحض ارادتها، وإن عمرها ثمانية عشر عاما"، 
حين انتش��رت عل��ى اإلنترنت ص��ورة لصفحة "همرين" ف��ي البطاقة 
العائلي��ة تظه��ر أن القتاة ما تزال قاصرًا وال تتجاوز من العمر خمس��ة 

عشرة عامًا. 
وتضامنت عدة أحزاب وتيارات كردية سورية أخرى بينها تيار المستقبل 
الكردي في سوريا وحزب يكيتي مع ذوي "همرين" منددة بما تصفه ب� 
"السياسات القمعية التي يتبعها حزب االتحاد الديمقراطي في مناطق 

تواجده. 
وكانت وحدات حماية الش��عب التي تتبع لإلدارة الذاتية المدنية، وقعت 

عل��ى اتفاقيات م��ع منظمة "نداء جنيف" قبل عدة أش��هر، تعهدت فيها 
بع��دم تجنيد األطف��ال والفتيات القاص��رات في صراعها م��ع مقاتلي 
تنظي��م الدول��ة اإلس��امية »داع��ش« وبع��ض الكتائ��ب اإلس��امية 
الراديكالية األخرى التي تحاول الس��يطرة على المدن الكردية في تلك 

المناطق. 

أعل��ن دي��وان الصح��ة ف��ي تنظي��م "الدولة 
اإلس��امية" افتتاح كلية للط��ب في محافظة 
الرق��ة، بم��دة دراس��ة قدره��ا ثاث س��نوات 

بمقررات عملية ونظرية على ست مراحل. 
واش��ترط الديوان في ملصق إعاني انتش��ر 
ف��ي مدينة الرقة أن ال يقل عمر المتقدم عن 
18 عامًا وأال يزيد على 30"، وأن يكون حاصًا 
على ش��هادة الثانوية العام��ة )الفرع العلمي( 

بمعدل %80 فأكثر". 
ومنح الديوان الط��اب الذين منعتهم ظروف 
الح��رب من الحص��ول على الش��هادة الثانوية 
فرصة التقدم ل�"امتحان تنافس��ي شريطة أن 
يكون معدله في شهادة التعليم األساسي 80 

% فما فوق". 
وحدد اإلعان فترة قدرها شهر واحد لتقديم 
الطلب��ات في مق��ر كلية الط��ب بمدينة الرقة 
ب��دءًا من الي��وم الس��ابع من ربي��ع األول في 

التقوي��م الهج��ري، مش��يرًا في اإلع��ان إلى 
إمكانية التقدم لكا الجنسين. 

أقدم��ت مجموع��ة ملثمة ليلة ي��وم الخميس 
ناش��طين  أربع��ة  اغتي��ال  عل��ى  الماض��ي 
وإعاميين بارزين في بلدة إبطع بريف درعا. 
حي��ث أفادت مراس��لة س��وريتنا ف��ي درعا بأن 
مس��لحين لم تع��رف هوياته��م قتل��ت أربعة 
أش��خاص اإلعام��ي الدكت��ور ض��رار الجاح��د 
واثنين من أقربائه واإلعامي فايز أبو حاوة.

أن  درع��ا،  ف��ي  س��وريتنا  مراس��لة  وقال��ت 
المجموع��ة المس��لحة أطلق��ت الن��ار عليهم 
عندم��ا كان��وا في من��زل الدكتور ض��رار في 

البلدة.

يذك��ر ب��أن بل��دة إبط��ع خاضع��ة لس��يطرة 
المعارضة وتتعرض لحملة عس��كرية شرسة 

من قبل قوات النظام منذ عدة أسابيع. 
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  دمشق - ماهر مونّس

باالأرقام والت�اريخ من ه� جي�س االأمة؟

منتص��ف أيلول 2014 كان أول ظهور إعامي 
لتنظيم متشدد جديد داخل الغوطة الشرقية 
حمل اس��م »جيش األمة« حيث ظهر ش��عاره 
األبيض على ب��زّات المقاتلي��ن الذين دخلوا 

إلى بلدة الدخانية حينها.
نظرة أولية، ومتابعة سريعة للتنظيم »حديث 
الوالدة« تظهر تش��ابها لحدّ التطابق بين كل 
من جيش األمة، وجيش اإلسام، في طريقة 

التفكير والتعامل »النظام«.
رغم ذل��ك، لم يكن هنال��ك ترحيب علني به 
بين فصائل الغوط��ة المقاتلة، والتي تنتمي 
ف��ي غالبيته��ا إل��ى جي��ش اإلس��ام أو جبهة 

النصرة.
في أول رد له، على تش��كيل جيش األمة في 
منطقة تواجده بالغوطة الش��رقية، أكد قائد 
جيش اإلس��ام، زهران علوش أنه لن يسمح 
ألن يكون هناك رأسين لجسد واحد داعيًا ألن 
ينضوي الجميع تحت راية الوحدة التي حدثت 

في الغوطة.
س��عى أب��و صبحي ط��ه قائ��د التنظي��م إلى 
استجاب مقاتلين من كتائب جيش اإلسام، 
وتجمع العدي��د من الفصائ��ل الصغيرة تحت 

رايته.
أحمد طه، أبو صبحي، هو قائد كتيبة ش��هداء 
دوما س��ابقا، والتي ضمّها إل��ى كل من: لواء 
أس��ود الغوطة، لواء الفاروق عم��ر، لواء فتح 
الشام، لواء شهداء عربين، لواء أنصار األمة، 
فوج المهام الخاصة، لواء الس��يف الدمشقي، 
كتائ��ب حرملة بن الوليد، ل��واء زيد بن ثابت، 

وشّكلت جميعا جيش األمة.
تق��ول مص��ادر المعارضة إن إعان تش��كيل 
جي��ش األم��ة، ج��اء كن��وع م��ن ال��رد »غي��ر 
المباشر« على تشكيل فيلق عمر الذي تزامن 
ف��ي تلك الفترة ظهوره وصعوده كقوة بديلة 
لجي��ش اإلس��ام »الذي تراجعت أس��همه في 

الغوطة الشرقية« حسب مصادر أهلية.
حت��ى الس��اعة، ال يوج��د رقم دقي��ق يحصر 
أع��داد مقاتلي جي��ش األمة، إال أنه –حس��ب 
مص��ادر إعامية- ال يتجاوزون 8 آالف مقاتل، 
فيما يتخذون من مدينة حرس��تا مقرا أساسيا 

لهم.
قاتل جيش األمة مع جيش اإلسام على عدة 

جبهات، وتقاتل معه على جبهات أخرى.
اقت��رب جي��ش األمة م��ن جبه��ة النصرة في 
التحالف��ات ومناطق القتال، وس��بق تحالفهم 

ضد جيش اإلسام على أسوار مدينة دوما.
اصطفّ جيش األمة إلى جانب جبهة النصرة 
وفيل��ق الرحمن في معارك جوب��ر، كما قاتل 
على جبهات زبدين وحوش الفارة وعين ترما 

وحرستا.
1-9-2014 نش��رت ع��دة فيديوه��ات لجيش 
األم��ة تواج��د فيه��ا بريفي حم��اه وإدلب قبل 
الش��رقية  الغوط��ة  إل��ى  بزخ��م  االنتق��ال 

للعاصمة.
29-9-2014 نج��اة قائ��د جي��ش األم��ة م��ن 
محاول��ة اغتيال بس��يارة مفخخة ف��ي مدينة 

دوما.
30-9-2014 اغتيال فهد محمود الكردي قائد 
''لواء فتح الش��ام'' ونائب القائد العام لجيش 

األمة.

19-10-2014 اغتي��ال نجل��ي قائ��د جي��ش 
األمة، حس��ان وصبحي ط��ه.• 2014-10-31 
اغتيال عبد الرزاق شلهوب )ابو ابراهيم( أحد 

قادة جيش األمة على أيدي »مجهولين«
30-11-2014 اغتي��ال أحد ق��ادة جيش األمة 
حس��اب رحي��ب الملقب ب���� )أبو عنت��ر البيك( 

برصاص »مجهولين« في مدينة حرستا.
1-1-2015 اتح��اد ع��دد م��ن الكتائ��ب ف��ي 
مدينة حرس��تا وتش��كيلهم لواء أس��ود الحق 

وانضمامهم لجيش األمة
2-1-2015 أص��در جي��ش األم��ة بيان��ا ق��ال 
في��ه أنه تعرض إلطاق ن��ار من قبل عناصر 
تابعي��ن ل��درع العاصمة ف��ي مدينة حرس��تا 
وقاموا باعتقال عدد منهم وطردهم بطريقة 

مريعة حسب ما ذكر البيان
3-1-2015 تناقلت مصادر إعامية أخبارا تتحدث 

عن اغتيال اثنين من قياديي جيش األمة.

ف��ي  دارت  عنيف��ة  اش��تباكات   2015-1-4
مدينة دوما بين جيش األمة وجيش اإلس��ام 
وأسفرت عن خسائر بشرية و جرحى وانتهت 
بس��يطرة جيش اإلس��ام على جميع مقرات 
»األم��ة« وتضارب األنب��اء حول مصي��ر قائد 

جيش األمة بين االعتقال والقتل.
4-1-2015 أعل��ن »زهران عل��وش« قائد 
جيش اإلس��ام القضاء نهائي��ًا على جيش 
األم��ة وذل��ك ف��ي تغري��دة له عل��ى موقع 

تويتر.
ماحظة: تظهر قناة األورينت وكأنها الناطق 
اإلعام��ي »غير المعلن« باس��م جيش األمة، 
فقد كانت تنجح دائما في الوصول إلى نقاطه 
ولق��اء قادته، والحص��ول عل��ى الفيديوهات 
الحصرية منهم، فيما يوضع ش��عار األورينت 
على معظم الفيديوهات المنشورة على قناة 

اليوتيوب الخاصة بجيش األمة.

الطريق الربي االأخري ملغادرة دم�صق، اأوقفه النظام
  دمشق – سالم القيسي

شارع ابن العميد، مكان انطاق باص عفرين

علم��ت س��وريتنا أن أجه��زة األم��ن التابع��ة 
للنظ��ام قامت يوم الس��بت 27 كان��ون األول 
من الع��ام الماضي بمداهم��ة نقطة انطاق 
باصات نقل دمش��ق عفرين ف��ي ركن الدين 
بدمش��ق، واعتقلت عدد من الركاب باإلضافة 
للقائمي��ن على تس��يّر الرحات واس��تحوذت 
عل��ى ما معهم من أموال وهو الطريق األخير 
المتاح واألكثر خطورة أمام المدنيين للخروج 

من الباد برًا وبالذات الفلسطينيين منهم. 
وقال��ت المعلوم��ات المتوافرة من دمش��ق أن 
الرحات انقطعت بين دمشق وعفرين والتي 
كانت تنق��ل عدد من الراغبي��ن بالدخول إلى 
تركي��ا، البل��د الوحي��د الذي ال يزال يس��تقبل 
الس��وريين الهاربين م��ن الحرب ف��ي الباد، 
فيم��ا كان��ت ذات الرح��ات تنق��ل س��وريين 
أك��راد إلى مناطق ريف حل��ب، في رحلة برية 
خطرة تس��تغرق 16 س��اعة وأكث��ر من 300 
حاج��ز تفتيش، بي��ن مناطق يس��يطر عليها 
النظام وأخرى تسيطر عليها كتائب معارضة 
عدة منه��ا جبهة النص��رة الجبهة اإلس��امية 
وحرك��ة حزم. وتأتي خط��وة النظام بعد أيام 

من إيقاف��ه للرحات البحري��ة من طرطوس 
إلى مرس��ين، وتشديد لبناني على السوريين 
الراغبي��ن بالدخول إلى لبن��ان، ومع أنباء عن 
نفير عام بدء النظام بتنفيذه عبر المداهمات 

واالعتقال. 
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أخ "عسكري الفرن وعسكري الحديقة" أسماء 

يطلقها أهالي حلب على صنف من مجندي 
النظ��ام الذين ليس لديهم أي مهمة قتالية 
وال يقف��ون على الحواج��ز وال على النقاط 
والعس��كرية، إنما تفرَّغ ه��ؤالء المجندون 
الن��اس  ومضايق��ة  بالفتي��ات  للتح��رش 
وابتزازهم، وتكثر مش��اهدة ه��ذا الصنف 
من مجن��دي النظام، على أب��واب المدارس 
والجامعة، وتعتب��ر الحدائق العامة مكانهم 
المفض��ل حيث يرت��ادون الحدائق في فترة 

الظهيرة وأيام العطل.
ويميز أهالي حلب عساكر الحدائق واألفران 
م��ن خ��ال ش��عرهم المصف��ف وبدالتهم 
النظيف��ة، وم��ن خ��ال س��لوكهم الس��يئ 
وتعامله��م الفظ م��ع الن��اس ومضايقتهم 
للفتي��ات وارتيادهم الدائم للحدائق، يقول 
أب��و محم��د "دخلت ف��ي إحدى الم��رات إلى 
الحديقة العامة في حلب فرأيت عددًا كبيرًا 
من العس��اكر، تخيلت نفسي على الجبهة، 
ولك��ن عندم��ا راقبته��م رأيته��م ياحقون 
الفتي��ات ويضايقون النس��اء حت��ى اللواتي 

يمشين مع أزواجهن."
وعندما تف��رغ الحدائق م��ن الناس، يذهب 
بعض هؤالء إلى أفران الخبز بحجة تنظيم 
ال��دور على األف��ران، لكنهم ف��ي الحقيقة 
يمارس��ون هوايتهم بالتح��رش ومضايقة 

الفتيات.
كم��ا يتمي��ز س��لوكهم باالس��تقواء عل��ى 
المدنيي��ن، مس��تمدين قوتهم م��ن بزتهم 
العس��كرية وم��ن الس��اح ال��ذي يحملونه، 
وس��ائقو  التجاري��ة،  المح��ات  فأصح��اب 
س��يارات النق��ل الع��ام والخ��اص غالب��ًا ما 
يتعرض��ون لاس��تغال م��ن قب��ل ه��ؤالء 

العساكر.
يقول رامي وهو سائق تكسي عمومي "في 
إحدى المرات أش��ار إلي عس��كري أنيق كان 
يحمل س��احه لتوصيله، وعندم��ا أوصلته 
إلى الم��كان الذي يريد، طلب��ت منه األجرة 
فرفض أن يدفع، فطلبت منه أن يدفع ثمن 
البنزين الذي اس��تهلكته م��ن أجل توصيله 
عل��ى األق��ل، فصرخ في وجه��ي ووصفني 
بالخائ��ن ال��ذي ال يضحي بش��يء من أجل 
داخ��ل  أصواتن��ا  فتعال��ت  الوط��ن،  جن��ود 
الس��يارة وأصبح يهددني بساحه فتجنبت 
ش��ره وتركته، ومنذ ذاك الي��وم ًأصبحت ال 

أقف ألي عسكري".

ع�صكري مفي�س
عس��اكر األفران والحدائق يعفون أنفسهم 
من القتال أو من الوقوف على الحواجز عن 
طري��ق )التفيي��ش( وهي ع��ادة قديمة في 
جيش النظام حيث يقوم المجند بدفع المال 
للضابط المس��ؤول عنه لكي يعفيه من أي 
مهمة ش��اقة، أم��ا التفيي��ش اآلن فقد طرأ 
عليه بعض التعديات، فالعس��كري يسلم 
كامل راتبه للضابط المس��ؤول عنه مقابل 
أال يف��رز عل��ى الجبهات وال عل��ى أي حاجز، 

كما فعل أبو سائر لكي "يفيش" ابنه.
يق��ول أب��و س��ائر "ول��دي ي��ؤدي خدمت��ه 
اإللزامي��ة ف��ي مدين��ة حل��ب وال أري��ده أن 
يم��وت، فذهبت إلى العقيد المس��ؤول عنه 
وعرضت عليه أن يأخذ راتب ابني مقابل أن 
يبقيه في الفرع وال يكلفه بأي مهمة فقبل 

الضابط".
ويضي��ف أب��و س��ائر "لك��ن من��ذ ش��هرين 

اتص��ل ب��ي الضاب��ط وتحدث ع��ن الرقابة 
من قبل الش��رطة العسكرية على العساكر 
"المفيش��ين" بس��بب النق��ص الكبي��ر في 
أع��داد مجندي الجيش، وكان كام الضابط 
هذا تمهيدًا لكي يطلب مني مااًل فوق راتب 
ابني، فاتفقنا على أن أدفع شهريا 10 آالف 

إضافة لراتب أبني الذي يتجاوز 15 ألف".
يطالب بع��ض الحلبيي��ن الجه��ات المعنية 
ف��ي حل��ب بوض��ع ح��د لممارس��ات بعض 
العس��اكر الذين لم يعد لديهم مهمة سوى 
مضايقة الفتي��ات والتحرش به��ن، فأغلب 
أهالي حلب أصبح��وا يخافون على فتياتهم 
أثن��اء ذهابهن إل��ى الم��دارس أو الجامعة، 
كم��ا أصبح��ت الحدائق مخصص��ة للقاءات 
العس��اكر الغرامي��ة ومحرم��ة عل��ى أهالي 
حلب الذين يمتنعون عن الذهاب إليها تجنبًا 

لمضايقة العساكر والشبيحة  لهم.
تق��ول س��مر وه��ي طالب��ة ف��ي مدرس��ة 
نابلس الواقعة في ح��ي الموكامبو "هناك 
مجموعة من العس��اكر أراه��م يوميًا على 
باب مدرس��تنا حين دخولن��ا وحين خروجنا، 
يقف��ون بكل وقاحة على الباب ويس��معون 
الفتيات كلمات الغ��زل أحيانا، وأحيانا أخرى 

كلمات نابية".
وتضيف س��مر "أصب��ح لدى جمي��ع طالبات 
المدرس��ة ه��م كبي��ر، وه��و الخ��روج من 
المدرس��ة، كون العس��اكر ينتظروننا على 
الب��اب الخارجي، فعن��د خروجن��ا يختار كل 
عس��كري فتاة ويقوم باللح��اق بها ويطلب 
منه��ا الذه��اب مع��ه، وال يتج��رأ أح��د م��ن 
المدرس��ة عل��ى  إدارة  أو م��ن  المدرس��ين 

الوقوف في وجه هؤالء."

جن�د ب�صعر م�صفف وهندام كامل للتحر�س يف حلب
  حلب - عثمان إدلبي

عساكر للنظام في أحد أحياء مدينة حلب | حلب اإلعامية
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أخ

�صديق تركماين، مدر�صة للنازحني يف الالذقية، �صنعها املمكن

�صبح "ن�يل" يف جميع اأحياء حم�س

  الاذقية - ميس الحاج

  حمص - نوال معصوم

قبل ع��ام ونصف تقريبًا، تأسس��ت مدرس��ة 
ع��دد  بجه��ود  تركمان��ي،  صدي��ق  الش��هيد 
م��ن الش��باب المتطوعي��ن م��ن أبن��اء مخيم 
التنس��يقية الواق��ع ف��ي ري��ف الاذقية على 
الح��دود م��ع تركي��ا، يق��ول أبو محم��د مدير 
المدرسة "نس��تقبل الطاب من الصف األول 
حت��ى الصف الثام��ن، وتضم المدرس��ة حاليًا 
150 طال��ب من أبناء مخيم التنس��يقية ومن 

أبناء المخيمات العشوائية المجاورة". 
ويوض��ح المدي��ر "تعم��ل المدرس��ة ب��دوام 
صباح��ي م��ن الس��اعة الثامنة حتى الس��اعة 
الثانية عش��رة ظهرًا، ب��كادر مؤلف من ثاثة 
عش��ر  متطوعًا"، وعن المشاكل والصعوبات 
الت��ي تواجههم خ��ال إدارة العملية التعلمية 
ف��ي المدرس��ة يق��ول أب��و محم��د "إن أكب��ر 
المش��اكل التي تواجهنا هي أن أكثر من 50% 
من الطاب ال ينتظمون في دوامهم، فأغلبهم 

يعمل بالتهريب على الحدود مع تركيا". 
الش��هيد  مدرس��ة  ف��ي  المدرس��ون  يعم��ل 
التركماني، بش��كل تطوعي، بينما يحصلون 
على كت��ب وقرطاس��ية من مديري��ة التربية 
الح��رة ف��ي ري��ف الاذقي��ة والتابعة ل��وزارة 
التعلي��م ف��ي الحكومة المؤقت��ة، يقول أحمد 
وه��و معل��م ف��ي المدرس��ة  "الزلن��ا نعم��ل 

كمتطوعين وال ننتظر أي مقابل". 
وعن طريقة التدريس المعتمدة في المدرسة 

يقول المعل��م أحمد "نقوم بتدريس األطفال 
وف��ق مس��تويين األول يق��دم في��ه المنه��اج 
المقرر بش��كل اعتيادي، أما المستوى الثاني 
فيقتص��ر التعليم فيه على الق��راءة والكتابة 
فق��ط"، موضح��ًا "أن س��بب ه��ذا التقس��يم 
هو تف��اوت مس��توى الطاب في المدرس��ة، 
وانقط��اع الكثي��ر منه��م ع��ن االنتظ��ام في 
دوامه"، وتدرس المدرس��ة المنهاج الس��وري 
ذاته ال��ذي يدرس ف��ي م��دارس النظام بعد 
أن ت��م تنقيحه وحذف الص��ور والدالالت التي 
تش��ير إل��ى النظام، وه��و منه��اج موحد في 

المناطق المحررة. 
عاد الكثير من الط��اب المنقطعين في ريف 
الاذقي��ة وم��ن النازحين إليه، إلى الدراس��ة، 
بعد افتتاح مدرس��ة صدي��ق تركماني، منهم 
عم��ر بيطار وهو طالب في الصف الس��ادس، 
يق��ول عمر"أنا س��عيد ج��دًا بمدرس��تي فيها 
ألعاب وأصدقاء، تركت الدراس��ة لمدة عامين 
ثم عدت بعد تأس��يس هذه المدرس��ة ألتابع 
دراستي وأحلم بأن أصبح مدرس لغة عربية".

ف��ي الس��ياق ذاته يق��ول أب��و مصطفى أحد 
سكان مخيم التنس��يقية وأب لخمسة أطفال 
تركمان��ي  مدرس��ة صدي��ق  إل��ى  يذهب��ون 
"المدرس��ة وف��رت علين��ا عن��اًء كبي��رًا، كنت 
أخش��ى عل��ى أطفال��ي أن يبق��وا دون تعليم 

ويصبحوا أميين". 

إدارة مخيم التنسيقية الذي يضم حوالي 200 
عائل��ة نازحة من مناط��ق مختلفة من ريفي 
إدلب والاذقية كان لها دور كبير في تأسيس 
المدرسة، يتحدث أبو جعفر أحد اإلداريين في 
المخيم لسوريتنا "ساهمنا بتقديم الكرفانات 
وتجهيز المدرس��ة باأللع��اب والمقاعد ونقوم 
بتوعي��ة المقيمي��ن في المخيم إل��ى ضرورة 

تعليم أبنائهم". 
يذكر أنه تم اختيار اس��م المدرسة نسبة إلى 
أول ش��هيد من الط��اب في مدين��ة الاذقية 
الش��هيد صدي��ق تركمان��ي وهو طال��ب أدب 
انكلي��زي قض��ى تح��ت التعذيب في س��جون 

قوات النظام السوري. 

طاب في مدرسة صديق تركماني

ف��ي األعي��اد والعطل، وف��ي المناس��بات والا 
مناس��بات، كان الحمص��ي المع��روف بمرح��ه 
وصم��وده ال يترك مكان��ًا في حمص إال ويخرج 
إليه للترويح عن نفس��ه، واليوم في ظل هذه 
األزم��ة التي قتل��تْ مدينته لم يع��د الحمصي 
يجد س��وى ش��ارع بيته للتنزه به! ه��ذا إذا كان 

شارع بيته على قيد الحياة حتى.. 
ش��ارع خال��د ب��ن الولي��د، أو م��ا يطل��ق علي��ه 
الحمصيون "شارع الخراب" كان الوجهة األولى 
واألكث��ر زيارًة م��ن قبل أهل حم��ص، معظم 
العائات تخ��رج مع أطفالها يش��ترون الفافل 
م��ن مطعم البتول المش��هور ف��ي حي الملعب 
البلدي، الذي كان األطفال يحبون الس��ير على 
س��وره الحديدي أكثر من السير على الرصيف 
المجاور له، كان لشارع الخراب والذي يصُل بين 
مركز حمص وحي الوعر المشتعل نكهٌة أخرى 
يوم الجمعة، لما يحمله هذا اليوم من قدسيةٍ 
وروحاني��ةٍ حمصي��ة لكل من يقض��ي عطلته 
فيه، إضافًة إلى مباريات الدوري السوري التي 
توق��ُظ أهل حمص على حم��اٍس كبير وخروٍج 

بالسيارات والهتافات والتشجيعات..!
أما اليوم فالملعب البلدي وش��ارعه وصواًل إلى 
ش��ارع الخراب أصبح م��أوى للعناكب المتنزهة 
في��ه دون البش��ر، يس��تطيع الحمص��ي الي��وم 
الوص��ول إل��ى بداي��ة الحي حي��ث تفتح بعض 
مقاهي��ه ف��ي الصباح وإلى س��اعةٍ ال بأس بها 
من المس��اء، لكنه ال يس��تطيع حتى النظر إلى 
أفق حي الوعر عبر ش��ارع الخ��راب الذي أصبح 

يحمل من معنى اسمه ما يكفيه. 
أم��ا وف��ي حضرة عي��د المي��اد ورأس الس��نة 

حمص - حي الوعر - كانون الثاني 2014 | عدسة شاب حمصي
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اأكرث من 100 األف نازح فيها
القام�صلي مالذ اآمن لكل اللهجات

  القامشلي - دانا حسن

"أب��و أحمد، َأما م��ن معوناتٍ الي��وم؟" هذا ما 
تقوله أم أحمد كل صباح لزوجها، عساها تجد 
إجابة مفرحة منه، للعائل��ة النازحة المكوّنة 
من خمسة أوالد، وهي إحدى العائات النازحة 
م��ن مدين��ة دي��ر الزور، تس��كن ف��ي أطراف 
مدينة القامش��لي، في ح��ي الهالية تحديدًا، 
يق��ول أبو أحمد "بعد أن ب��دأ القصف في دير 
ال��زور، توجهنا إل��ى مدينة القامش��لي كونها 
المدين��ة األكث��ر أمانًا، ولكن هل ه��ذا األمان 
س��يطعمنا، وهل سيؤمن قوت عيشنا، ال ماء، 

ال كهرباء وال غاز".
أبو أحم��د ليس الوحيد على ه��ذه الحال، هو 
لس��ان ح��ال معظ��م النازحي��ن القادمين من 
حلب، حمص ودير الزور، وحتى من الحس��كة 
ورأس العي��ن وت��ل تم��ر وتل حمي��س، فبعد 
أن أطلق��وا زف��رة االرتي��اح إليجاده��م الماذ 
اآلم��ن، صعق��وا بصعوبة الوضع المعيش��ي، 
فعلى الرغم من المعونات والمس��اعدات التي 
تقدمه��ا المنظم��ات اإلغاثية، إال أنه��ا ال تكاد 
تسدّ جوعهم وحاجتهم، ليبقى النازح بحاجة 
دائمة إلى عمل، وال يخفى الوضع االقتصادي 
المت��أزم لمدينة القامش��لي عل��ى أحد، فمن 
المعروف عنها أنها إح��دى المناطق الضعيفة 
اقتصادي��ًا، وم��ن الصعب إيج��اد فرصة عمل 
مناس��بة فيه��ا، خاص��ًة ف��ي ظ��ل    الحص��ار 

المفروض على المنطقة. 
يق��ول أب��و أحم��د: "غالب��ًا م��ا نلج��أ إل��ى بيع 
حصصن��ا من المعون��ات، من الزيت والش��اي 

والسّكر والعدس، كي نوّفر ثمن الخبز".
في حارات وس��وق مدينة القامشلي كثيرًا ما 
تس��مع أناس يتكلمون بلهج��ات مختلفة عن 
لهجة أهل المنطقة، أناسٌ تلخص وجوههم 
المرهق��ة مأس��اة غالبية الش��عب الس��وري. 
عش��رات اآلالف م��ن س��كان المدن الس��ورية 
كانت وال تزال تواصل مسيرة الهرب والنزوح 
بغية إيجاد مكان أكثر أمانًا، أقل خطرًا وبعيدًا 

عن مناطق النزاع الساخنة.  
الكثير من م��دن محافظة الحس��كة، إلى حدٍّ 
ما، كانت بمثابة برّ األمان للعديد من س��كان 
المحافظ��ات الذي��ن نزح��وا إلى ه��ذه المدن، 
ج��راء الحرب الكارثية الت��ي تجتاح الباد، مما 
دف��ع بالكثيرين إلى البحث عن مأوىً أو ملجأ، 

أو ربما س��قف غير مدمّر، بعيدًا عن القصف 
والتفجيرات التي طالت بيوتهم وممتلكاتهم.

ربما يكون ه��ذا الخيار والق��رار الذي اتخذوه 
أقرب إلى الصواب في ظنّهم، حيث أن مدينة 
القامش��لي لم تفتك بها الحرب بعد، بالدرجة 
الت��ي أصيبت به��ا بقي��ة المناطق الس��ورية 
األخ��رى، كمحافظة حلب، دي��ر الزور، حمص 
وم��دن أخ��رى. لك��ن ما يتوج��ب أخ��ذه بعين 
االعتب��ار هو ه��ذا الكم الهائل م��ن النازحين 
داخل مدينة القامش��لي، األم��ر الذي يتطلب 
مس��اكن وفرص عم��ل قد يصع��ب توافرها، 
باإلضاف��ة إلى المعونات الت��ي من المفترض 
أن تص��ل إلى أي��دي من هم بحاج��ة إليها وال 
تصل في أغلب األحي��ان، أو قد يحصل عليها 

البعض منهم فقط.
ف��ي ه��ذه المدين��ة الصغي��رة الت��ي ال تزيد 
مس��احتها عن \38\كم2، قد تجد مآسيها في 
تزاي��د مس��تمر، فلم يس��لم أطف��ال العوائل 
النازحة من رذاذ المصائب، من بائع للمنظفات 

إلى ماسح لألحذية إلى بائع قداحات.
عم��ر الحلب��ي، 12 س��نة، الذي أصب��ح إحدى 
الش��خصيات المشهورة في أسواق القامشلي 
الشعبية، ينادي طوال اليوم "ستة بميّة"، كل 
من يراه يراوده الفضول ليعرف الس��بب وراء 
ذلك اإلص��رار، يقول عمر بلهج��ة حلبية بعد 
أن اش��تريت منه س��ت قداحات: "منذ س��نتين 
خرجت م��ع أخوتي برفقة عم��ي وزوجته إلى 
القامش��لي، لم نكن نعرف أح��دًا هنا، ومكثنا 
مع عدد من العائات في إحدى المدارس، إلى 
أن ب��دأ عمي بالعم��ل، أمّا س��بب عملي فهو 
ش��عوري باألس��ى على عمي ألن��ه يعمل ليًا 
نه��ارًا، وأنا األكبر بين أخوت��ي، لذا وجدت أنه 

من واجبي أن أعمل".
أكثر من )130( ألف نازح، هو الرقم التقريبي 
القامش��لي،  مدين��ة  إل��ى  النازحي��ن  لع��دد 
بحس��ب آخر إحصائية لمنظمات اإلغاثة الغير 
حكومي��ة، ومعظمه��م يقض��ون حياتهم في 
منازل ال تتوفر فيها وسائل العيش المناسبة، 
ش��اكرين األمان واله��دوء ال��ذي يحيط بهم، 
كذل��ك المعونات التي ال تُمنح إاّل لثاثة أرباٍع 
منه��م، يبقى الس��ؤال المتردد ف��ي أذهانهم 
والشاغل لكل أوقاتهم، متى ستكون العودة.

طاب في مدرسة ثانوية النابغة الذبياني | كانون األول 2014

الميادي��ة، فا يمكننا إال أن نذك��ر أحياء العيد 
وحجارته��ا الس��ود، ق��د أصبحت اليوم س��وداَء 
بمعنى آخ��ر. حيّا الحميدية وبس��تان الديوان، 
م��ن أحياء حمص القديمة التي ش��هدت بعض 
القص��ف والكثير م��ن المعارك واالش��تباكات، 
كان��تْ ه��ذه المناط��ق تع��جّ بالحمصيين من 
إس��اٍم ومس��يحية، والكلُّ يخرج ليشاهد زينَة 
األعياد وأضواء المدين��ة التي تحمل الفرح في 
ألوانها، كم��ا أن بعض الصاالت والمطاعم في 
منطقة الميماس كانت تقوم ببعض الفعاليات 
ألجل األطفال من حف��ات وهدايا، لكن ال أحد 
يع��رف الي��وم أين يك��ون بابا نويل! أم��ا اليوم 
يقتص��ر العي��د على ص��اةٍ وق��دّاٍس وتوزيٍع 
لبعض الهدايا بمساعدة محافظ مدينة حمص 
ف��ي بع��ض الكنائس الت��ي تم التع��اون على 
ترميمه��ا، إال أن ه��ذه األحي��اء ال زالت تنقصها 
بعض الروح التي هجرتها منذ فقدان أبنائها. 

ش��ارع الدبان، ومن منا ال يعرف هذا الش��ارع 
الذي تمتاز به مدينة حمص؟!وهو أكثر س��وٍق 
مفضّ��ٍل من أهلها وزوارها، كن��ت تذهب إليه 
ف��ي أيّ وقتٍ فتج��ده مزدحمًا يملؤه الش��باب 
والعج��زة واألطف��ال وكل ش��رائح  والش��ابات 
المجتم��ع! الفقي��ر والغني والعاش��ق والطالب، 
ه��ذا الش��ارع ال��ذي خّلف��تْ في��ه األزم��ُة من 
الحرائق والس��رقات ما خّلف��تْ، نصفُ الباعةِ 
فيه س��افروا إلى الخارج رغمًا عن إرادتهم، أما 
م��ن بقي منهم الي��وم في حم��ص فقد حاول 
وب��ذل جه��ده ليرم��مَ ويُصلِح م��ا تبقى من 
محله، بع��ض المحات وأذك��ر البعض القليل 
فق��ط قد ع��اد إل��ى عمل��ه ولك��ن دون زبائنَ 
تقريبًا! ش��ارع الدبان اليوم مهجورٌ ومشتاقٌ 

ألقداٍم ما مّلتْ يومًا من التسوق فيه.. 
أما عن أكثر األحياء التي يذهب إليها الحمصي 
اليوم، فهي تُعدّ على األصابع، كحيّ الغوطة 
ال��ذي مرّتْ عليه فترٌة قاس��يٌة في بداية العام 
المنصرم خس��ر فيه الكثير من الش��هداء، هو 
الي��وم آمنٌ وه��ادئ وفيه الكثير من المش��اةِ 
والمح��ات، وحيّ اإلنش��اءات مثيُله في الموت 
س��ابقًا ومثيله ف��ي التجول الي��وم، وحي كرم 
الش��امي وح��ي الحم��راء، يُذك��رُ أن كل هذه 
األحي��اء خرجَتْ م��ن الموت منذ فترةٍ ليس��ت 
بطويل��ة وع��اد أهله��ا إل��ى الوث��وق بأمانه��ا 
بصعوب��ةٍ بعد أن كان التجوّل فيها من أصعب 

الويات. 
الجدي��ر بالذكر أن الوض��ع الخدمي في حمص 
وأهم��ه قطع الكهرب��اء المتزاي��د يجنّب أهلها 
خروجه��م من المنزل في ه��ذا الطقس البارد 
وفي الظام الش��ديد، إال أن��ه ومن جهةٍ أخرى 
يُفضّل أغلب الن��اس أن يخرجوا من منازلهم 
لتمضي��ة ذلك الوقت الطويل خارجًا، لكن وكما 
ذكرتُ س��ابقًا فنزهاتهم تقتص��ر اليوم فقط 
عل��ى حاراته��م الصغيرة، ما تبق��ى من حارات 

حمص الكبيرة.. 
لم يزر »بابا نويل« حمص وال أحيائها اللتقاط 
األمني��ات هذا العام، وصحيح أنه لم يقم بذلك 
من��ذ ثاثة أعوام إال أن��ه كان منتظرًا أنو يقوم 
بذل��ك ه��ذه المرة، كي��ف ال وحم��ص القديمة 
أنهت فصل النزاع الخ��اص بها ولو مؤقتًا، عاد 
بعض الس��كان إل��ى الحميدية، وال ي��زال األب 
ميش��يل نعمان يقيم القداديس في كنيس��ته 
داعيًا للتعقل وحماية الوطن، تضرب الكنائس 
أجراس��ها وعينها تنتظر قيامة جديدة أو ميادًا 

جديدًا.
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يق��ف بي��ن الحين واآلخ��ر، يمد رأس��ه ملقيًا 
ببصره حتى آخر الش��ارع، كلما اجتمع محمد 
م��ع رفاق الس��اح ينتابه ش��عور بأن س��يارة 
التنظي��م س��تلتهم الطري��ق آتية م��ن مكان 
ما، تقف على باب منزله، يُحش��ر مكبًا بين 
مجموع��ة رج��ال تف��وح منهم روائ��ح العرق 
وطيب جوز الهند، ويتخيل رائحة الدم تحشر 
أنفها مع رائحة العرق المنبعثة منهم،  محمد 
على س��طح منزله مع "سوريتنا" و ثاثة من 
رفاق��ه، يفك��ر بدير ال��زور التي تق��ف على 
قدم واح��دة  تتجاوز عتبة ال��� 2014 منهكة، 
منتهك��ة... يح��اول أن يجيبن��ا على الس��ؤال 
األهم، هل يمكن له��ذه المدينة أن تتخلص 
م��ن داع��ش التي تدخ��ل معها عام��ًا جديدًا، 
س��ؤال يتطل��ب البح��ث ف��ي الس��ر وراء عود 
الثقاب الذي جعل نار داعش تس��تعر بسرعة 

في هشيم المجتمع السوري.
سؤال يحشر نفسه بين جملة أسئلة يطرحها 
كل م��ن يهت��م بوض��ع ه��ذه المدين��ة وهي 
تس��تقبل عام��ًا جديدًا، محم��د طالب جامعي 
أح��د عناصر الجي��ش الحر س��ابقًا، يعبر عن 
أفكاره بدقة، على الرغ��م من االرتباك الذي 
يلف جسده وهو يتحدث،  يصور داعش على 
أنها  الفزاعة التي ُأريد لها أن تئد ثورة سوريا 
فإذا به��ا تبتلعها أو ت��كاد، ويُجمع مع  رفاقه 
الجالس��ين إلي��ه أن من يتتبع س��لوك داعش 
ويتمك��ن من الخ��روج من فوض��ى األحاديث 
الت��ي تحي��ط به��ا إل��ى ش��يء م��ن التحليل 
المنطقي يجد أنها نجحت فيما فش��ل األس��د 
ف��ي تحقيقه ألنها تلمس��ت بدق��ة آثاره التي 

تركها، وعرفت أين زلت به قدمه.
محم��د ي��رى أن مش��كاة نج��اح داع��ش ه��و 
حصيلة تجربة األسد مع السوريين، ويضيف 
"إن الهف��وة األول��ى للدكتات��ور تمثل��ت ف��ي 
ت��ردد جاديه أمام األيدي التي رس��مت وجهًا 
ضبابي��ًا للحرية على ج��دران درعا، رد الفعل 
كان أق��ل عنفًا مما توقع��ه الناس ، مما جعل 
أش��باح الثمانينيات ترجع إلى ظلمتها الحالكة 
وتنس��حب أم��ام فك��رة التغيي��ر، ربم��ا لو أن 
جادي��ه يومها قطع��وا تلك األي��دي بداًل من 
اقت��اع األظافر لتحس��س كل س��وري يديه 
وتذك��ر حاجته إليهم��ا، وربما فك��ر مليًا قبل 
أن يمأل حنجرته بالس��باب آلل األسد، لم تبدأ 
داع��ش بقط��ع األي��دي بل قطع��ت الرؤوس 
الت��ي تحركه��ا، فانكف��أ كل واحدٍ من��ا ملتفًا 
بخوف��ه، مفك��رًا بال��دم ال��ذي يغ��وص فيه، 
وبال��رؤوس التي تتدحرج أمامه في ش��وارع 

المدينة البكماء".
األسد كان غبيًا خاف من آلة التصوير وحاربها،  
توه��م وجود "عال��ٍم حٍر" يمكن أن يحاس��به  
لذل��ك –كم��ا يرى محم��د- لم يس��تخدم كل 
أس��لحته في األش��هر األولى،  داعش أدركت 
من��ذ نش��أتها أن ال رادع لها، ف��كان الدم خط 
دفاعه��ا األول، ولم تخف من أجهزة التصوير 
فتمنعه��ا بل اس��تخدمتها إلث��ارة المزيد من 

الرعب حين جعلت حمام الدم تحت العدسة.
إلى يمين محمد تهتز مسبحة صغيرة بحبات 
س��وداء تنتقل بس��رعة من ظاهر الكف إلى 
باطنه��ا، يع��دل صاحبها م��ن جلس��ته بينما 

تواصل المس��بحة حركتها بي��ن يديه، زاهر 
الش��اب العش��ريني، المنظم حديثًا إلى ركب 
التائبين حفاظًا على حياته، يوافق محمد في 
رأي��ه ويحاول معه ترتيب األفكار بحيث يضع  
-لفظ��ًا- رقم 2 أمامنا ويتاب��ع ما بدأه محمد: 
األسد مع بداية الثورة السورية تصرف بغباٍء 
ش��ديد حين كان يعتقل الناشطين ويودعهم 
الس��جن لمدة ال تتج��اوز 60 يوم��ًا –قلة هم 
الذي��ن تم��ت تصفيته��م ف��ي تل��ك الفترة- 
فيخرج الناش��ط وهو يشعر أن من يقف على 
الضف��ة المقابل��ة –أي النظ��ام- ه��و خصم 
ضعيف لم يس��تطع أن يقوم بأكثر من حجز 
حريت��ه لبعض الوقت ليعود أكثر وعيًا، أش��د 

صابًة.
يحم��ل محم��د ابريق الش��اي الس��اخن الذي 
وضعته يدٌ صغي��رة خلف الباب دون أن تبين 
مامح صاحبتها، يضع كوبًا من الشاي أمامي، 
يشير إلي بيده أن أشربه، بينما يتابع الحديث 
نياب��ة عن صديق��ه: داعش أدرك��ت خطورة 
هذا األمر، الذي لم يدركه النظام إال متأخرًا، 
فقامت بعد ف��وات األوان بتغييب  العديد من 
ناش��طي الصف األول في المعتقات،  وقتل 
العدي��د منه��م ف��ي الجبهات، داع��ش وجدت 
نفس��ها ف��ي مواجهة م��ن بقي م��ن هؤالء، 
وأدرك��ت أنها إن تمكنت م��ن دخول المنطقة 
فإنه��م سيش��كلون الحام��ل االجتماعي ألي 
تحرك ث��وري ضدها في المس��تقبل فعملت 
عل��ى الخاص منهم وس��هلت خروج البعض 
منهم خ��ارج المنطقة التي تنوي دخولها، بل 
إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك حين توعدت من 

منتهكة منهكة..  واحدة،  قدٍم  على  الزور" تقف  "دير   2014
  دير الزور - ليلى الظاهر

حي تكية الراوي في دير الزور  | عدسة شاب ديري
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بعد سنوات من النزوح، يعود اآلن سكان القرى 
المس��يحية في ريف جسر الشغور إلى بيوتهم، 
وقد تبدَّدت مخاوفهم من مس��لحي المعارضة 
بعد أن أثبت��ت الكتائب المس��يطرة على القرى 
المسيحية الثاث في جسر الشغور )اليعقوبية، 
القنية، الجديدة( حس��ن معاملتها لس��كان هذه 
القرى وحماية بيوتهم وأراضيهم ومقدساتهم. 
س��اهمت حال��ة االس��تقرار التي تعيش��ها حاليًا 
القرى المس��يحية في تشجيع األهالي النازحين 
ليعودوا إلى بيوتهم، وهذا االستقرار كان نتيجة 
لس��عي وجهاء من القرى الث��اث لعقد معاهدة 
م��ع الكتائ��ب المقاتل��ة ف��ي المنطق��ة تقضي 
بتحييد القرى المس��يحية عن الحرب المشتعلة 
في المنطقة، فأخليت منها المقرات العسكرية 
ومنع تجول المقاتلين في القرى وهم يحملون 
الساح بشكٍل علني، وعادت المعاهدة بالفائدة 
على هذه القرى حيث خفَّ قصف النظام وقلت 
غارات طائراته، فعمَّ االس��تقرار والهدوء فيها 
وعادت الحياة إلى شوارع القرى، يقول ميخائيل 
وه��و من س��كان قري��ة القنية "الش��يء األهم 
ف��ي ه��ذه االتفاقية هو أنن��ا انتهينا م��ن حالة 
العش��وائية وانعدام األمان في القرية فقريتنا 
اآلن تابع��ة للمحكمة الش��رعية ف��ي دركوش، 
وقد قلت ح��االت االعتداء التي كان يتعرض لها 
أصحاب المحات كما يس��تطيع اآلن أي شخص 
تقديم ش��كوى للمحكمة في ح��ال تم االعتداء 

عليه". 
تس��تقبل الق��رى المس��يحية في ه��ذه الفترة 
س��كانها العائدي��ن م��ن الن��زوح، ليع��ودا إل��ى 
بيوته��م، وتنف��ي غالبية األس��ر ما كان يش��اع 
ع��ن س��رقة مقاتل��ي المعارض��ة لبي��وت قرية 
اليعقوبي��ة والقني��ة، حيث يقول الس��يد هاني 
وهو م��ن أبن��اء قري��ة الجدي��دة "أنا ل��م أترك 
القري��ة وبقي��ت في منزل��ي ول��م أر أي بيت أو 
مح��ل تعرض للس��رقة، ولكن النظام اس��تغل 
ن��زوح بعض العائات من الق��رى المجاورة إلى 
القرى المس��يحية لكي يصور لل��رأي العام بان 
مقاتلي المعارضة يس��رقون بيوت المس��حيين 
وينتهكون مقدس��اتهم ويعتقلون رجال دينهم 

ولكن ه��ذا األمر غي��ر صحيح وأغل��ب أقربائي 
ع��ادوا اآلن إلى بيوتهم ووجدوها كما هي، كما 
يقوم المجلس المحلي بإعطاء مهلة ثاثة أيام 
للنازحي��ن لكي يفرغوا المنزل الذي يس��كنونه 
ف��ي حال عاد صاحبه"، وأضاف هاني بأن كتيبة 
صق��ور الحمام��ة ه��ي المس��ؤولة ع��ن حماية 
البي��وت والمح��ات في القرى المس��يحية وهي 
الت��ي تتكفل بإع��ادة البيوت ألصحابه��ا كما أن 
المجل��س المحلي يس��جل حاالت الس��رقة التي 

تتم في تلك القرية ويتكفل بماحقتها. 
ع��اد س��كان القرى المس��يحية في ريف جس��ر 
الش��غور ليروا كنائس��هم ومقدس��اتهم بأبهى 
حلة، وعبر الكثير من س��كان قري��ة اليعقوبية 
والقني��ة ع��ن فرحه��م وامتنانه��م للمقاتلي��ن 
الذي��ن حافظ��وا عل��ى مقدس��اتهم ومنهم أبو 
جوزيف الذي أبدى استغرابه عندما رأى كنائس 
اليعقوبية لم يلحق بها أي أذى "عندما عدت إلى 
القرية لم أر الكنائس المحروقة ولم أسمع عن 
المطران ال��ذي قتل واألب الذي اعتقل، وكل ما 
رأيته كان عكس ما بثه لنا إعام النظام فرأيت 
األب أنط��وان يجل��س م��ع مقاتلين م��ن القرى 
المجاورة وال ينتابه أي نوع من الخوف كما قمت 
بزيارة كنيس��ة اليعقوبية ولم أر فيها أي أذى أو 
تخري��ب، ورأيت بعض أبناء القرية يزورون دير 

األرمن األرثوذكس في القرية". 
بع��د أن ع��اد قس��م كبي��ر م��ن أهال��ي القرى 
المسيحية إلى بيوتهم يسعى بعض وجهاء هذه 
القرى إلى تجهيز كنيس��ة اليعقوبية وكنيس��ة 
القنية ليع��ودوا ويقيموا فيه��ا صلواتهم، حيث 
يتعاونون مع المجلس المحلي لقرية اليعقوبية 
والمتفق عليه من قبل الكتائب المس��لحة التي 
ش��اركت في تحري��ر القرية، ويقول أبو س��مير 
وهو أحد وجه��اء قرية القني��ة "أظهر المجلس 
المحل��ي تعاون��ه معن��ا وهو يس��اعدنا اآلن في 
تأهيل كنيس��ة اليعقوبية حي��ث أمن لنا مبدئيا 
مول��دة كهرب��اء كبي��رة، ونح��ن نجم��ع بع��ض 
التبرع��ات م��ن أهل القري��ة لنرمم أج��زاء من 

الكنيسة التي طالها قصف النظام". 

بقي منهم بالهاك وأعطت بش��كل غير 
معلن األم��ان لمن فكر بالمغ��ادرة، ومع 
غياب هؤالء تمكنت من دخول دير الزور 
"المدين��ة"  دون إراق��ة قط��رة دم واحدة 
من جهة وب��دون أن تكلف نفس��ها عناء 
التفكير ف��ي وأد ثورة ش��عبية لن تقوم 

أساسًا.
داعش أدركت ال ش��ك خط��ورة التخبط 
الذي عاشه النظام، فيما يتعلق بتسويقه 
لنفس��ه ولمن يواجهه��م  وأثر ذلك على 
حاضنت��ه االجتماعي��ة، أم��ا داعش ففي 
رأي محمد عاينت –الب��د- تخبط النظام 
وأثر ذلك في تش��تت العديد من مؤيديه 
ووقوعه��م في االضط��راب، فجاءت إلى 
س��وريا بعقي��دة واح��دة وه��دف واح��د 
يتجسد في علو رايتها السوداء على كل 
راية، ولم تترك مجااًل للدخول في جدال 
ح��ول أي قضي��ة ترتب��ط بااليديلوجي��ا 
الت��ي تتبناها، وكل م��ن يخالفها - حتى 
من خرج معها من العباءة نفسها- مرتد 

كافر.
يعود زاهر إلى الحديث ولكن هذه المرة 
يرب��ت على كتف صاحب��ه يتحدث وكأنه 
يفت��ح جرج��ًا غائ��رًا من جدي��د، بصوت 
خاف��ت وكأن��ه خ��ارج م��ن بئ��ر عميق��ة 
يتح��دث ع��ن رغبته ه��و اآلخ��ر باللحاق 
ب��آالف الش��باب الفاري��ن م��ن داع��ش، 
يعتق��د أنه��ا وف��ق االس��تراتيجية التي 
اتخذته��ا قطع��ت الطريق أم��ام إمكانية 
فنائه��ا قريبًا، بع��د ثقاف��ة الرعب وبعد 
قت��ل أو تهجي��ر اآلالف من الش��بان ، إن 
البنية العش��ائرية لمجتمعنا كنت أعتقد 
أنه��ا س��تكون حائًا بيننا وبين س��يطرة 
داع��ش عل��ى المنطق��ة، نس��ي الناس 
ثأره��م مع داعش التي قتلت المئات من 
أبنائه��م في صراعها م��ع الحر والجبهة، 
داع��ش التي منع��ت التدخي��ن وفرضت 
نظام��ًا معينًا يتعلق بالصاة ومحاس��بة 
من يتخلف عن الذهاب إلى المس��جد كل 
هذا توقعته وكان ضمن المقبول، لكني 
كن��ت أعول عل��ى رفض الن��اس لتحكم 
داعش بنس��ائهم  كنا نعتقد  أن داعش 
ونح��ن  "األع��راض"  بس��بب  ستس��قط 
نقيم في بلد عشائري، ولكن مع األسف 
ح��وادث كثيرة أثبتت ل��ي أن آخر الحدود 
الحمر قد تجاوزتها داعش دون أن يرتفع 
ص��وت معلن في وجهه��ا، هناك من جاء 
وأجبر نس��اءنا عل��ى ارت��داء زي نحن ال 
نعتق��د بأنه فرض عليه��ن، وهناك من 
يس��توقفهن وق��د يس��يء األدب بحج��ة 
أنه ينتمي إلى ما يس��مى بالحسبة، هنا 
أدرك��ت أننا نحتاج إل��ى حدث جلل يمكن 
أن يجعل الناس تنتف��ض ضدهم ، وأنا 
ال أتوق��ع ه��ذا الح��دث عل��ى األق��ل في 

السنوات القليلة القادمة.
وزاه��ر  لمحم��د  الثال��ث  الرفي��ق  ظ��ل 
ضيف��ًا عل��ى تلك الجلس��ة اكتف��ى  بهز 
رأس��ه تأكي��دًا عل��ى كل فك��رة تص��در 
عنهما، حاض��رٌ غائب، مثله مثل أصوات 
الرصاص المتقطع التي نس��معها لتؤكد 
عل��ى ي��وم آخ��ر تطحن��ه رح��ى الحرب 
الدائ��رة ، أودعهم��ا وأغ��ادر، تفصلن��ي 
عن رؤية الش��ارع، ودير ال��زور المدينة،  
قطعة من القطن الش��فيف للخمار الذي 

أسدلته على وجهي للتو .

ج�صر ال�صغ�ر.. م�صيحي�ن يع�دون اإىل قراهم، 
والكنائ�س بخري

  إدلب - فؤاد األحمر

دير قرية الجديدة في جسر الشغور
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  درعا - سارة الحوراني

بعد الرباميل، اأم عبد اهلل تنزح جمددًا من 
النريان "ال�صديقة"

درعا البلد - مخيم زيزون | كان عدسة ابن البلد

استش��هد أبو عبد اهلل من��ذ عامين برصاص 
قناص��ة ق��وات النظ��ام الس��وري ف��ي درع��ا 
المحط��ة، وتُ��رك ين��زف ألكثر من س��اعتين 
حت��ى لفظ أنفاس��ه األخيرة، ح��دث ذلك أمام 
زمائه في العمل دون الس��ماح لهم بمحاولة 
إنقاذه، مع رحيله، بدأت أم عبداهلل البالغة من 
العمر 33 عامًا رحلة هجرة ونزوح مع خمس��ة 
أطفال أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم ثاثة. 
أم عب��د اهلل ل��م تفق��د زوجها ورفي��ق دربها 
فقط، بل فق��دت منزلها الذي بنته مع زوجها 
مم��ا توف��ر لهما م��ن راتبهم��ا ومبال��غ مالية 
اس��تلفاها من أقاربهم لانته��اء من منزلهم 
بأس��رع وقت ممكن واالس��تقرار فيه، قذيفة 
أطلق��ت م��ن أح��د حواج��ز النظ��ام اخترق��ت 
جدرانه ونثرت ش��ظاياها ب��كل اتجاه محققة 

إصابات متفاوتة بين أفراد األسرة. 
وبع��ض  الماب��س  م��ن  القلي��ل  فحمل��ت 
المستلزمات الضرورية ألوالدها مع حقائبهم 
المدرس��ية، واس��تقرت في منزل ألحد أقارب 
زوجه��ا، أي��ام قليلة حت��ى ب��دأت تخوض مع 
أس��رتها معرك��ة جدي��دة ه��ي اله��روب م��ن 
البراميل المتساقطة من الطائرات المروحية 
واالحتم��اء مع صغارها بين األش��جار القريبة 
من المنزل، اس��تمرت رحلة الكرّ والفرّ بينها 
وبين البراميل شهرين متواصلين من الرعب 
والتش��رد بين األش��جار ف��ي النه��ار، وقضاء 

الليل بدون كهرباء خوفًا من استهداف المنزل 
بقذائف المدفعية. 

عثر أقارب زوجها عل��ى منزل آخر يتكون من 
3 طواب��ق، أكثر أمن��ًا يجاوره قب��و تحول إلى 
ملج��أ لألهالي، حملت أم عب��د اهلل مرة أخرى 
أمتعتها الناجية م��ن حرب البراميل والقذائف 
واس��تقرت ف��ي المن��زل الجديد ال��ذي منحها 

بعض األمان الوهمي. 
أي��ام قليل��ة حت��ى عادت إل��ى ممارس��ة لعبة 
اله��روب، غي��ر أن هروبه��ا لم يع��د إلى تحت 
األش��جار بل نحو الملجأ الذي يكتظ باألهالي 
وب��كاء الصغار والكبار ال��ذي ال يتوقف، كثيرًا 
ما تعرض��ت أم عبداهلل إلى حوادث تركت أثرًا 
على جسدها أثناء رحلة الهروب، حيث تعثرت 
قدماه��ا على س��لم القبو في إح��دى رحات 
النجاة لتهوي إلى ساحته وطفلها في حضنها 

تحميه من أي ارتطام أو صدمة قد تؤذيه. 
أي��ام قليلة ب��دأت بعدها البرامي��ل المتفجرة 
باالقت��راب من منزله��ا الجديد، ح��ارة فحارة، 
ومن��زل فمنزل، وهي توهم نفس��ها باألمان 
ال��ذي يمنحه لها الملج��أ ووجود طابقين فوق 
منزله��ا، حت��ى س��قطت برمي��ل متفجر على 
من��زل جيرانها الذي ال يفصله��ا عنه إال أمتار 
قليل��ة، استش��هدت األس��رة بكامله��ا تح��ت 

الركام. 
مرّ أس��بوع من االنتظار والترقب، عادت بعده 

الطائ��رة لتلق��ي برميًا آخر س��قط في الحي 
ذات��ه، على منزل تقطنه أس��رة نازحة، فقتل 
جمي��ع أفرادها، بين الضحايا طفلة صغيرة ال 
تتجاوز العامي��ن كانت تلهو مع صغير أم عبد 
اهلل كل يوم، عندما س��قط البرميل ظنت أم 
عب��داهلل بأنها قتل��ت برفقة أبنائه��ا، لحظات 
وبدأ الغب��ار يتاش��ى لتدرك بأنه��ا قد نجت، 
وخ��ال لحظة خروجها من المنزل إلى الملجأ، 
صعقت بمشاهدة جسد صغير مدمى قد علق 

على عامود الكهرباء المقابل لمنزلها. 
خرج��ت أم عب��د اهلل بع��د ذلك قاص��دة بلدة 
ف��ي الريف الغرب��ي وعلى الح��دود مع الكيان 
الصهيوني، حيث تش��هد تلك المنطقة حركة 
ن��زوح كثيف��ة نظ��رًا لع��دم ق��درة الطي��ران 
السوري على الوصول إليها بناًء على اتفاقية 
فصل القوات مع إسرائيل، باالنتقال إلى تلك 
البل��دة، فرض عل��ى أم عبد اهلل االس��تيقاظ 
باكرًا بشكل يومي وتجهيز أطفالها للمدارس 
وإطعامهم ومن ث��م االنطاق بصحبة ابنتها 
الصغ��رى إل��ى عملها ف��ي بلدته��ا القديمة، 
فوس��يلة النقل الوحيدة تنطلق عند الس��اعة 
السادس��ة صباحا وتعود الساعة 2 ظهرًا، في 
حين يبق��ى طفله��ا الصغير “أحم��د” برعاية 
عمت��ه التي يطلق عليها اس��م "مام��ا" كونها 

ترعاه منذ والدته. 
لك��ن أم عب��د اهلل وقع��ت اليوم مع أس��رتها، 
أس��يرة بي��ن ني��ران األط��راف المتقاتلة في 
منطقة النزوح الجديدة، أطراف تتصارع على 
مد نفوذها “إس��امية ومعتدلة” لتبدأ األسرة 
ومن جديد رحل��ة البحث عن ملجئ يقيها من 
ني��ران ظن��ت يومًا بأنه��ا قد تك��ون لحمايتها 
والدف��اع عنها، فيم��ا يمارس طي��ران النظام 
الس��وري هوايته بالقصف بالبراميل بش��كل 

يومي. 



11

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
    ت

ية 
وع

سب
     أ

      
      

  2
01

ي 5
ثان

ن ال
نو

 كا
 4 

|  )
17

2( 
دد

لع
|  ا

ة  
بع

لرا
ة ا

سن
  ال

ا  |
يتن

ور
س

. . 
ت 

قا
قي

تح

ف��ي الثاني م��ن أيلول م��ن ذات العام 2012، 
اعتقلت مريم للمرة الثانية، حين كانت تعمل 
ف��ي معالجة الجرحى في المنطقة التي كانت 
لجأت إليها بي��ن جوبر وعربين، ُألقي القبض 
عليها في مش��فى ميدان��ي بعد أن تم اإلباغ 
ع��ن المش��فى وأس��ماء الطاق��م الطبي، في 
المعتقل أنك��رت مريم كل التهم التي وجهت 
إليها، إال أن عناص��ر المخابرات عرضوا عليها 
مقاط��ع فيدي��و تظه��ر نش��اطها، فاعترفت، 

وتصف التعذيب الذي تا ذلك بالوحشي. 
مري��م قال��ت إنه��ا أمضت أكثر من ش��هرين 
ف��ي المخاب��رات الجوي��ة قب��ل أن تُنقل إلى 
األمن السياس��ي وتمضي في��ه عام ونصف، 
رئيس الرابطة الس��ورية للدفاع عن حقوق 
اإلنس��ان عبد الكري��م ريحاوي، ال��ذي اّطلع 
عل��ى ش��هادة مري��م، ق��ال إن الم��كان الذي 
نقلت إليه مريم م��ن المخابرات الجوية، هو 
عل��ى األغلب ف��رع أخ��ر للجوي��ة، مرجحًا أن 
يكون فرع المعلومات في ساحة العباسيين، 
معتمدًا في هذا االس��تنتاج عل��ى عدة نقاط 
م��ن أهمه��ا أن منطق��ة جوبر تخض��ع أمنيًا 
للمخاب��رات الجوي��ة فق��ط، فض��ًا ع��ن أن 
األمن السياس��ي أقل وحش��ية ف��ي عمليات 
التعذي��ب من الجوية، وأن مري��م ذكرت أنها 
شاهدت ضابطًا في المعتقل الثاني كانت قد 
ش��اهدته في اعتقالها األول، وعملية النقل 
للضب��اط بين الجهتين، الجوية والسياس��ية 
أم��ر ال يح��دث عادة، ث��م إن المعلوم��ة التي 
تس��تند إليها مريم حول م��كان وجودها في 
األمن السياس��ي كانت قد حصلت عليها من 
زمي��اتٍ معتقاتٍ معها، ريح��اوي يقول إن 
المعتقلين ف��ي جميع األف��رع األمنية، يقال 
لهم معلومات مُضّللة عن اس��م الفرع الذي 
ه��م فيه، م��ا يعني ف��ي النهاي��ة، أن مريم 
أمض��ت الفترة كاملة ف��ي المخابرات الجوية 

لكن في مكانين مختلفين. 
تقول الش��اهدة إن عمليات االغتصاب أخذت 
ش��كًا جديدًا تمامًا خ��ال اعتقالها الثاني، إذ 
تعرض��ت الغتصاب جماعي م��ع زمياتٍ لها 
لمراتٍ عديدة، فيم��ا نفذ العناصر والضباط 
االغتص��اب بش��كل يوم��ي وألكثر م��ن مرة 
ف��ي ذات اليوم، فضًا ع��ن عمليات التعذيب 
األخ��رى، وتقول "في ي��وم واحد تم االعتداء 
عل��ي م��ن قبل ثاث��ة عش��ر رج��ًا مختلفًا، 
وذلك بآلية عش��وائية وغير منتظمة" تقول 
الش��اهدة إن عمليات التعذي��ب أجبرتها على 
تقبيل حذاء عنصر كان يهمّ باغتصابها كي 
ال يفعل، ولم��رة واحدة توقف اغتصابها بعد 
أن رج��ت عنص��رًا كان يهمّ بذل��ك، العنصر 
أشعل سيجارة وراقبها طويًا، ثم مضى من 
دون اغتصابها، لكنه بصق على األرض قبل 

أن يرحل. 
تذكر الش��اهدة عددًا من أس��ماء المعتقات 
اللواتي ك��نَّ معها، وبعضهن فق��دن الحياة 
نتيجة الضرب المباش��ر عل��ى الصدر، األمر 
ال��ذي كان ي��ؤدي إلى ظهور كدم��ات كبيرة، 
ما تلب��ث المعتقلة بعدها أن تف��ارق الحياة، 
كما سُ��جلت حاالت وفاة ألس��باب منها س��وء 

التغذية والبرد واالغتصاب، فيما كانت تقيم 
ف��ي زنزان��ة كبي��رة تتس��ع ألكثر م��ن ٢٠٠ 
معتقل��ة، دخل��ت وخرج��ت مئ��ات المعتقات 

خال الفترة التي قضتها هناك. 

ال�صج�د لالآلهة
تتح��دث مري��م ع��ن حادث��ةٍ ش��هدتها أثناء 
المخاب��رات  أم��ر عناص��ر  االعتق��ال، حي��ث 
المعتق��ات بأن يس��جدن ويصلي��ن لصورة 
بشار األس��د، وأن يحرِّفن في سورة الصمد 
م��ن الق��رآن الكري��م ليقلن "بش��ار الصمد" 
فرفض��ت معتقلة م��ن إدلب تدع��ى "إيمان"  
-ال تذكر الش��اهدة اس��مها الكامل أو التهمة 
التي وجه��ت إليها- تنفيذ األم��ر، فقتلت بيد 
العناص��ر بع��د ضربها لترضخ ألم��ر الصاة 
المعتق��ات  بقي��ة  قام��ت  فيم��ا  للص��ورة، 
بتنفي��ذه، بع��د أن أدرك��ن خط��ورة رف��ض 
التحريف في المقدس��ات، وبعد أن نصحتهن 
معتقلة من دوما باالمتثال لألمر، تركت جثة 
"إيم��ان" في م��كان إقامة المعتق��ات ألكثر 
من س��اعتين، وحين طلب��ت المعتقات نقل 
الجثة  ردَّ  العناص��ر عليهن بأن الجثة تمثل 

مصيرهنّ جميعًا. 
تؤكد مريم في ش��هادتها، أن المعتقات كن 
يجب��رن على تن��اول أدوية بش��كل منتظم، 
منه��ا على ش��كل حب��وب ومنها ع��ن طريق 
حق��ن وريدي��ة، ه��ذه الجرعات كان��ت تمنع 
مريم وم��ن معها من النوم، وتش��ير إلى أن 
الس��جانين كانوا يعلمون في ح��ال لم تأخذ 

المعتقلة الجرعة التي أعطيت لها. 
عبد الكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية 
لحقوق اإلنس��ان يوكد أن هذه الجرعات هي 
منشطات تعطى عادة للمعتقلين والمعتقات 
في أجه��زة األمن الس��ورية، وتعرف باس��م 
"الكبتاغون"  ولها تأثير المنشط الجنسي مع 
عدم القدرة على المقاومة، فيما يشير أيضًا 
إلى أن دراسة حاالت االعتقال المماثلة تقول 
إن الضحاي��ا تقلُّ مقاومتهن مع الزمن وعدد 

مرات االعتقال. 

وحممد
غادرت مريم المعتقل في المخابرات الجوية 
في تاريٍخ ال تس��تطيع تحدي��ده تمامًا، كانت 
في الشهر الثامن من الحمل الذي أتى نتيجة 
االغتصاب، من دمش��ق إلى النبك ثم حمص 
ثم حل��ب انتقلت مع حملها ث��م طفلها الذي 
وضعت��ه وأس��مته محم��د، وال ت��زال تربي��ه 
حت��ى اآلن، بعد عدة مح��اوالت للتخلص منه 
عب��ر تركه في الطري��ق، لكنه��ا كانت تعود 
لحمل��ه حي��ن يبك��ي، وال تس��تطيع اليوم أن 
تحدد مشاعرها تجاهه، تشعر بالكره له في 

بعض األحيان. 
المعالجة النفس��ية أية مهنا تقول إن عاقة 
مري��م بطفله��ا محمد هي من أكث��ر النقاط 
تعقي��دًا أثناء التدخ��ل العاجي ف��ي حالتها، 
وتق��ول إن حالة من اإلس��قاط النفس��ي من 
الممك��ن أن تق��وم به��ا مريم تج��اه الطفل 
الذي يش��كل بالنس��بة له��ا رم��زًا لاعتقال 
واالغتص��اب، م��ا س��يعني أيض��ًا إفراطًا في 
التعام��ل العاطف��ي مع طفله��ا، مريم كانت 
أمًا قبل ذلك من زواجها في س��وريا، اليوم ال 
تعلم أي شيء عن طفلها األول، الذي نخفي 
اس��مه هنا، مهنا تق��ول إن الحالة المزدوجة 
الت��ي تعيش��ها مري��م بي��ن طف��ل أنجبت��ه 
في ظ��روف طبيعي��ة وآخر نتيج��ة االعتقال 
واالغتص��اب، س��يتركها أم��ام وضع نفس��ي 
أكث��ر تعقي��دًا بالذات ف��ي مش��اعر األمومة 
التي تعيش��ها، فمن حال��ة فقد ابن البن آخر 
لم تكن تريده س��يجعلها غير متقبلة للواقع 

الجديد. 
تعي��ش مري��م اليوم بعي��دًا ع��ن بلدها وما 
تبق��ى من عائلته��ا، حيث اعتب��ر زوجها أنها 
دنست ش��رف العائلة، فنبذها وهدد بقتلها، 
وحرمها من أي معلومة قد توصلها إلى ابنها 
األول، فوقع��ت في اعتقال اجتماعي يعاملها 
ال كضحي��ة أو ناجي��ة ب��ل كمذنبة تس��تحق 

القصاص. 

  عامر محمد
تنشر بالتزامن مع مجموعة من وسائل اإلعام السورية

الَهتــك.. مرمي، "�صاهدة ملكة" يف حمكمة جنايات دولية )2(
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اإىل م��صك�، النظام واملعار�صة كالكيت ثاين مرة
  ياسر مرزوق

الع��ام الراب��ع للث��ورة الس��ورية ينص��رف 
ويحمل معه صورًا ألفدح الخسائر البشرية 
وأوس��ع الدمار، باإلضافة إلى موجات نزوح 
ولج��وء جماعية هائل��ة، مع تركي��ٍز فاضح 
عل��ى البعد الطائفي لما يح��دث في الباد، 
واهتراٍء تام لشرعية النظام، يقابلها فشٌل 
للمعارضة في حشد دعٍم حقيقي يزيح عن 

الباد كابوس الحرب. 
ه��ي الح��رب األهلي��ة التي ال ينتص��ر فيها 
طرفٌ على آخر، لتنتهي بتسويةٍ سياسية، 
يقتن��ع  أن  يج��ب  التس��وية  لتت��م  ولك��ن 
الطرفان المتصارعان بأن أيًا منهما لم يعد 
قادرًا على الحس��م واالنتصار العسكريين، 
وفي الحالة السورية تتزايد فرص التسوية 
بق��در ما يقتنع النظ��ام بأنه بات عاجزًا عن 
االنتص��ار في حرب��ه وأن دعم الخ��ارج لن 

يستطيع تعويض ذلك العجز. 
وبعيدًا عن طبول اإلعام الموالي البد وأن 
النظام يستشعر هذا العجر، فباإلضافة إلى 
االنهيار االقتصادي بات النظام يعاني فقرًا 
بش��ريًا كبيرًا ف��ي تع��داد المدافعين عنه، 
وهذا ما دع��اه التخاذ العديد من االجراءات، 
ومنها ما أش��ارت إليه البرقية المرسلة إلى 
مديرية الش��ؤون اإلدارية في وزارة الدفاع 
إلى رؤس��اء مراك��ز الهجرة والج��وازات في 
دمشق والمحافظات السورية، والتي تطلب 
فيها عدم الس��ماح بالس��فر لكل من أنهى 
الخدمة اإللزامية وه��و جاهز لاحتياط، إال 
بع��د حصوله على موافقة ش��عبة التجنيد، 
هذا التعميم ش��مل جميع الذكور حتى سن 
الخامس��ة واألربعي��ن، وهو بمثاب��ة إعان 
مقنِّ��ع ٌلحالة النفير الع��ام، يضاف إلى ذلك 

حالة االنهيار األمني في مناطق نفوذه. 
ق��د ال يعت��رف النظ��ام بخس��ارته أب��دًا، إال 
أن داعميه ق��د يعلنون الهزيم��ة أو القبول 
بالجل��وس عل��ى طاول��ة الح��وار، فالعملة 
الروس��ية والعمل��ة اإليراني��ة ف��ي تراج��ٍع 
مس��تمر نتيج��ة العقوب��ات وانهيار أس��عار 
النف��ط عالمي��ًا، حتى أن الرئي��س االيراني 
األس��بق كان قد صرح ب��أن االتفاق النووي 
اإليراني مع الغرب حمى الباد من االنهيار. 

حديث املبادرة.. 
مؤخ��رًا ب��دأت تظه��ر آراء وخرائ��ط وأفكار 
للحل في س��وريا، منها الس��عي إلى مؤتمر 
موسكو لنسف جنيف ومرجعيته القانونية، 
ومنه��ا ما أش��يع عن مس��اٍع روس��ية للجمع 
بين األس��د ومعاذ الخطي��ب وبحضور مناف 
ط��اس ه��ذه المرة ف��ي دمش��ق. كما يتم 
الحديث عن اتفاق غير مكتوب تم التوصل 
إلي��ه بي��ن موس��كو وإي��ران وال تعارض��ه 
واش��نطن وين��ص عل��ى إبقاء األس��د مدة 
سنتين بعد جمع فصائل المعارضة والنظام 
في خندق واح��د لمحاربة االرهابيين، على 
أن يك��ون عل��ي حبي��ب نائبًا له، وتش��كيل 
حكومة برئاس��ة رياض حجاب يكون مناف 
ط��اس وزي��رًا للدف��اع فيها، بينم��ا يتولى 
مع��اذ الخطي��ب الذي زار موس��كو أكثر من 

مرة رئاس��ة هيئة المصالحة الوطنية، هذا 
االتف��اق المزع��وم يُفترض أن ي��رى النور 
منتصف العام المقب��ل لتحافظ إيران على 
الورقة السورية في مفاوضاتها النووية مع 

الغرب. 
إال أن المقترح األهم هو ما نشرته صحيفة 
األه��رام المصري��ة ع��ن مب��ادرة نس��بتها 
لفصيل س��وري مع��ارض، ه��ذا الخبر أتى 
مباشرًة بعد خبٍر أوردته صحيفة »معاريف« 
اإلس��رائيلية، عن الس��بب الحقيقي لزيارة 
الرئي��س المص��ري عب��د الفتاح السيس��ي 
األخي��رة ل��ألردن ولقائ��ه م��ع مل��ك األردن 
عب��د اهلل الثاني في زيارة قصي��رة، اجتهد 
ووفق��ًا  أس��بابها،  ق��راءة  ف��ي  المراقب��ون 
للصحيفة فإن األردن تلقى الضوء األخضر 
إلط��اق مبادرة إلنهاء الصراع في س��وريا، 
وأضاف��ت الصحيفة المذك��ورة أن المبادرة 
ته��دف لنقل الس��لطة في س��وريا بش��كل 
س��لمي، وتش��كيل حكوم��ة انتقالي��ة بعد 
رحي��ل األس��د وبعدها يتم إج��راء انتخابات 
برلماني��ة ورئاس��ية وتابع��ت الصحيفة أن 
غالبية ال��دول العربية وافقت على المبادرة 
إلنه��اء الص��راع ف��ي س��وريا، حي��ث وافق 
السيس��ي على المب��ادرة التي ناقش��ها مع 

الملك عبد اهلل الثاني. 
وبحس��ب صحيفة األهرام أيضًا فإن روسيا 
لم تبد معارضة لتنحي األس��د كحل لألزمة 
الس��ورية، وأبرز البنود الواردة في المبادرة 

هي: 
- تنازل األس��د عن الس��لطة وتس��ريح كل 
ق��ادة الصف األول والثاني في المؤسس��ات 
األمني��ة والعس��كرية، دون االقت��راب م��ن 
مصير األسد أو منحه الحصانة عن الجرائم 

المرتكبة حتى تاريخه. 
- تش��كيل هيئة لحكم الب��اد خال الفترة 

االنتقالية. 
- وتش��كيل ث��اث هيئ��ات تتقاس��م مهام 
المرحل��ة االنتقالية هي مجلس عس��كري 
انتقالي، حكوم��ة انتقالية، برلمان انتقالي 

لكل منها مهام محددة. 
- وض��ع برنام��ج مح��دد ألعم��ال المرحل��ة 

االنتقالية. 
- تنته��ي المرحل��ة االنتقالي��ة بانتخاب��ات 
برلماني��ة ورئاس��ية تض��ع بداي��ة جدي��دة 

لسورية الديمقراطية الحرة. 
- تضم��ن المرحل��ة االنتقالية ع��دم وقوع 
س��ورية في الفوضى واس��تمرار مؤسسات 

الدولة بقياداتها الجديدة. 
- وض��ع ح��د للقت��ل وحماي��ة س��وريا م��ن 
االنج��راف نحو حرب أهلي��ة. والحفاظ على 
م��ا تبقى م��ن مناخ اجتماعي إلع��ادة لحمة 

المجتمع السوري بكل طوائفه. 
- ضمان حقوق األقلي��ات الدينية والقومية 
»علويين، مس��يحيين، دروز، اسماعيليين، 
تركم��ان  وآش��وريين،  س��ريان  أك��راد، 
وغيرهم« ويمنع قيام أي انتقام بأي شكل 

كان. 
أما الحل السياسي لألزمة فيقتضي بحسب 
المبادرة، تش��كيل مجلس عسكري مؤقت: 
من 15 ضابطًا يضم مجموعة من الضباط 
للطوائ��ف كاف��ة،  الممثلي��ن  العس��كريين 
وتش��كيل برلم��ان مؤق��ت يتأل��ف من 101 

أعضاء موزعين بالنسب اآلتية:
الداخ��ل  ف��ي  المعارض��ة  يمث��ل   25%  -
والخارج: يس��مى أبرز شخصيات المعارضة 

من مختلف االتجاهات. 
والح��راك  التنس��يقيات  يمث��ل   25%  -
والناش��طين على األرض في التنس��يقيات 

والتظاهرات. 
- %25 تمث��ل النظ��ام الحالي بش��خصيات 
عس��كرية ومدنية من خ��ارج قيادات الصف 
األول. والثاني في النظام الحالي، بل تضم 
قياديي��ن متقاعدين عس��كريين ومدنيين 
وحزبيي��ن وتضم قياديي��ن حاليين وبعض 

وجهاء المناطق. 
- %25 يمث��ل الفئ��ات األخرى ف��ي المجتمع 
الس��وري مم��ن ل��م يش��كلوا قي��ادات ف��ي 
النظام ومن غير الناش��طين مع المعارضة 
»رج��ال أعم��ال، أصح��اب أعم��ال صغيرة، 
موظف��ون، أس��اتذة جامعة، معلم��ون.. »، 
وتؤخذ القرارات في هذا المجلس االنتقالي 

سوريات على الحدود التركية
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بأغلبية ثلثي الحاضرين. 
- تش��كيل حكومة وطني��ة مؤلفة من 
تكنوقراط ولكن لهم انتماءات مختلفة 
ويراعى وجود بعض وجوه المعارضة 
فيها ممن تتوفر فيهم ش��روط كفاءة 
تول��ي الوزارة، تكون س��لطة تنفيذية 
في الباد وتدير المؤسسات المدنية. 

أماع��ن المرحل��ة االنتقالي��ة فقد أتت 
المبادرة بالعديد من المهام منها: 

- اتخاذ قرار بتعطيل العمل بدس��تور 
1973 واالسترشاد بدستور 1950 إلى 

حين وضع دستور جديد للباد. 
التقدمي��ة،  الوطني��ة  الجبه��ة  - ح��ل 
وع��دم اتخ��اذ أي قرار ضد أي��ة أحزاب 
قائمة في سورية سواء كانت مرخصة 
أم غي��ر مرخص��ة إل��ى حي��ن االنتهاء 
م��ن ترخيص األح��زاب بموجب قانون 

أحزاب عصري جديد. 
- حل مجلس الشعب ومجالس اإلدارة 
المحلية بانتظار إعادة االنتخابات على 

ضوء القانون الجديد. 
- مصادرة ممتلكات حزب البعث وإعادة 

ملكيتها للدولة. 
- تش��كيل وزارة تكنوق��راط وطني��ة 

خال الفترة االنتقالية. 
- إصدار قرار باعتبار كل الذين قضوا 
في األح��داث األخيرة ش��هداء للوطن، 
ويج��ري تطبي��ق القواني��ن المتعلقة 
بأس��ر الش��هداء وأبنائه��م على جميع 

من استشهدوا. 
المعتقلي��ن  جمي��ع  س��راح  إط��اق   -
عل��ى خلفية مش��اركتهم ف��ي الثورة 
الس��ورية، وإصدار ق��رار برد المظالم 
وإع��ادة االعتبار لجمي��ع الذين صرفوا 
م��ن الخدم��ة، وحرموا م��ن حقوقهم 
المدني��ة بموج��ب أحكام ص��ادرة عن 
محاكم اس��تثنائية ألس��باب سياسية. 
وحقوقه��م  أوضاعه��م  وتس��وية 

المدنية. 

خريطة طريق ل��صع احلل 
ال�صيا�صي يف التطبيق: 

أ - صياغ��ة الخط��وط العام��ة للح��ل 
السياس��ي )وه��ذه هي وظيف��ة هذه 

المسودة(. 
ال��دول  بي��ن  مش��اورات  إج��راء   - ب 
الخم��س دائمة العضوي��ة في مجلس 
األم��ن لاتفاق على الخط��وط العامة 

للحل. 
ت - ع��رض الحل عل��ى مجلس األمن 
واتخاذ قرار بتبني الحل أو عقد مؤتمر 
دولي حول س��وريا، تش��ارك فيه دول 
عديدة من بينها روس��يا يتخ��ذ القرار 

ثم يتبناه مجلس األمن. 
بي��ن  السياس��ي  الح��ل  تروي��ج   - ث 
مجموعات المتظاهرين والتنس��يقيات 
والجي��ش الحر لتبني الحل السياس��ي 

ودعمه. 
ج - أن تلعب روس��يا دورًا أساس��يا في 
إقناع األس��د بقب��ول ه��ذا الحل تحت 

التهديد. 

هل تقف منى غامن
وراء اعتقال ل�ؤي ح�صني؟

  دمشق - وليد الريس

بكل ما يحمله هذا العنوان من اتهام مباش��ر 
لنائ��ب رئي��س تيار بن��اء الدولة من��ى غانم، 
بأنها المس��ؤولة عن اعتقال »رئيس��ها« في 
ذات التيار الذي أسس��اه مع��ًا في عام 2011، 
يتهام��س مقرب��ون م��ن الش��خصيتين ع��ن 
احتم��ال وقوفها فعًا وراء اعتقاله حين الحت 
أولى بشائر مفاوضات موسكو التي دعي لها 
التي��ار من قبل الخارجية الروس��ية، إذ ترغب 
غانم الت��ي تمثل الجناح األق��رب للنظام في 
التي��ار المعارض بلعب ال��دور األكبر من ذلك 
الذي قد تلعبه مع وجود حس��ين خارج س��جن 
ع��درا بدمش��ق، النظري��ة المفاجئ��ة ال تثير 
أس��ئلة فقط عن عاقة الش��خصيتين اللتين 
تجم��ع بينهما صداقة كبيرة وقديمة - إذ كان 
حسين يسكن بيتًا تملكه عائلة غانم - وكيف 
تضح��ي به من أجل حلم سياس��ي فقط، بل 
تثير سؤال أكبر عن عاقة تجمع غانم بجهات 

أمنية نفذت االعتقال بإيعاز منها. 
م��ا ع��زز م��ن النظرية خ��ال األي��ام القليلة 
الماضي��ة وجعلها أكثر »طرح��ًا« هو الظهور 
اإلعامي المكثف لغانم عبر عدد من القنوات 
الفضائية العربية ووسائل اإلعام السورية، 
للحدي��ث ع��ن مؤتم��ر موس��كو وأي دور من 
الممك��ن أن يلعب��ه التيار في��ه، الظهور الذي 
لم يس��بق لغان��م أن عرفت��ه بهذا الش��كل، 
فضًا ع��ن أن الرجل الثاني ف��ي التيار أنس 
ج��ودة قد منع من مغادرة س��وريا حين أوقف 
عبر الح��دود اللبنانية قبل ش��هر تقريبًا ألنه 
ف��ي عم��ر الخدم��ة االحتياطية ف��ي الجيش، 
لتبقى غانم الش��خصية النسائية المعارضة 
الوحي��دة »م��ن الداخل« المؤهلة للمش��اركة 
في مفاوضات موس��كو التي ال يجري اإلعداد 
لها فقط بالعاصمة الروس��ية، ب��ل أيضًا في 

اسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة. 
يق��ف التي��ار الي��وم أم��ام معضلة سياس��ية 
وأخاقي��ة كبي��رة بالنس��بة لحجم��ه، وه��ي 
المش��اركة ف��ي مفاوضات موس��كو أساس��ًا، 
فكيف ل��ه أن يحاور الس��لطة »كما يس��ميها 
التيار في أدبياته«، ورئيسه معتقل، معضلة 
س��تجد له��ا غانم التي س��يطرت عل��ى التيار 
تمام��ًا، ح��ًا في القري��ب العاجل كم��ا فعلت 
م��ع ع��دد من العقب��ات الت��ي خلفه��ا اعتقال 
حس��ين، فالمكتب السياسي للتيار والذي من 
المفت��رض أن يقرر المش��اركة م��ن عدمها، 
في حالة شلل منذ ما قبل اعتقال حسين، مع 
عاصفة من االستقاالت التي ضربته، أبرزها 
استقالة ريم تركماني، غانم تقوم اليوم بما 
يمكن تس��ميته إعادة ترتيب البي��ت الداخلي 
لبن��اء الدولة، إذ ت��وزع األدوار من جديد وفقًا 
لمبدأ عدم التصادم مع »السلطة« البيت الذي 
ضرب في قوته المالية، واقترب من اإلفاس 

تمامًا، ما جعله مهدد بالزوال. 
اإلف��اس يفت��ح الباب أم��ام نظري��ة جديدة 
تداوله��ا كارهو التيار ومنتق��دوه في الداخل 
والخ��ارج، يقول نصّه��ا إن عملي��ة االعتقال 
برمتها أم��ر مفبرك من غانم وحس��ين معًا، 
للف��ت نظ��ر مؤسس��ات أو منظم��ات أو حتى 

حكومات رفضت س��ابقًا تموي��ل التيار، لكنها 
ربما لن تق��اوم إغراء المناض��ل الذي اعتقل 
في دمش��ق ورفض الخروج منها طوال ثاث 
س��نوات، فما من دعاية جيدة كهذه س��تجعل 
المانح يمأل األرصدة الفارغة، وهو أمر تجيده 
الخبيرة في كواليس األم��م المتحدة، فغانم 
ال ت��زال تمل��ك عاقات من تل��ك الفترة التي 
عملت فيه��ا ف��ي المنظمة الدولي��ة، عاقات 
اتاح��ت له��ا تمويل جملة من المش��اريع التي 
اطلقتها في دمش��ق، آخرها راديو س��وريات 
الذي اس��تهل بثه بلقاء معه��ا، وأولها منتدى 
س��وريات يصنع��ن الس��ام الذي ش��ارك في 
لق��اءات جني��ف التي س��بقت المؤتم��ر مطلع 

العام الماضي. 
ستكش��ف األيام القادمة صحة كل النظريات 
ح��ول اعتق��ال حس��ين، وربم��ا نفاج��أ بأن��ه 
مناض��ل حقيقي كم��ا يطيب ألعض��اء تياره 
تس��ميته، لكن الثابت الذي ال يحتاج إلى دليل 
ه��و أن ف��ي ذات التيار الذي يُش��تم عند كل 
مناسبة، ش��باب س��وريون مؤمنون فعًا بأن 
التغيير قد يتم عبر طرق س��لمية، علمانيون 
كما يصفون أنفس��هم في العق��د الثاني من 
العم��ر، يحاول��ون فع��ًا أن يفعلوا ش��يئًا في 
العاصمة الس��ورية التي يضي��ق األفق فيها، 
وال يزال العمل السياس��ي مستحيًا ولو بأقل 

درجاته. 
س��واء كانت غانم سببًا في اعتقال حسين أم 
ال، فهي اليوم - وهذا حق سياس��ي مش��روع 
- تس��تفيد م��ن اعتقال��ه لكن بأكث��ر الطرق 
سوءًا، فهي ومعها التيار تروج لحسين كبطل 
يكتب من معتقله مقاالت وتحليات ومواقف، 
وب��دل أن يغي��ب الرج��ل كي يقتن��ع كارهوه 
ومنتق��دوه بموقفه السياس��ي، نجده يفصل 
الجي��ش عن النظام، لينس��ف بنفس��ه حدث 
اعتقاله عب��ر الضغط على مفصل حس��اس 
كه��ذا في األزمة الس��ورية، يجعله من جديد 
ف��ي خان��ة »المعارضة تحت س��قف الوطن« 
بينما يش��اركه في سقفه االس��منتي الجديد 
الصحفي مازن دروي��ش المعتقل منذ ثاثة 

أعوام تقريبًا.

. . 
أي

ر
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ف��ي لق��اٍء إعامي م��ع أحد ق��ادة ح��زب نداء 
تونس ال��ذي يتزعمه الباجي قائد السبس��ي 
المنتص��ر ف��ي انتخابات الرئاس��ة التونس��ية 
يق��ول: )س��نعيد عاقاتن��ا الدبلوماس��ية مع 

النظام السوري(.. 
في البدء ال بد من تهنئة األش��قاء التوانس��ة 
على نجاح االستحقاق الرئاسي والبدء بطريق 
طويلة لبناء دولة الحرية والديمقراطية التي 

ما تزال وهمًا وليست واقعًا. 
وص��ول ح��زب ن��داء تون��س البورقيب��ي إلى 
الحك��م ل��ن ول��م يك��ن ه��دف ث��وار تونس 
وملهمهم الشهيد البوعزيزي، ولكن التصحر 
السياسي النس��بي الذي أصاب تونس نتيجًة 
لحكم الدكتاتور الرخي��ص زين العابدين بن 
عل��ي، كان من المنطقي أن يؤدي إلى وصول 
أح��زاب عريق��ة ف��ي تجربتها للس��لطة بينما 
تجربة الثوار متواضعة وجنينية، فوصل حزب 
النهض��ة اإلخواني إلى حكم الفترة االنتقالية 
ومن ثم بع��د أول انتخابات يص��ل حزب نداء 
تونس المش��كل حديثًا من شخصيات ورموز 
الباج��ي  اس��تغل  أن  بع��د  الس��ابق  النظ��ام 
قائ��د السبس��ي الثمانين��ي حادثت��ي اغتي��ال 
السياس��يين المعارضي��ن اليس��اري ش��كري 
بلعي��د والعروبي محم��د البراهم��ي ليتزعم 
حمل��ة احتجاجات ش��اركت بها ق��وى علمانية 
ويس��ارية ونقابي��ة وليبرالي��ة صي��ف 2013 
ضد حكوم��ة الترويكا بقيادة ح��زب النهضة، 
أدت تلك االحتجاجات إلى عقد جلس��ات الحوار 
الوطني، فحقق السبس��ي بذلك حلم العودة 
إلى السلطة من باب ثورة الشباب التونسي. 

حدي��ث إعادة تموضع جدي��د داخلية وخارجية 
لتونس بعد خسارة المرزوقي ليست مشكلة 
أو أزم��ة مس��تقبلية طالم��ا أن هن��اك حراك 
وحيز سياس��ي تعمل فيه التنظيمات الثورية 
الصاعدة وق��وى معارضة ونقابية ال تس��مح 
بتط��رف اس��تبدادي جديد حس��ب المعلومات 

المتواف��رة، كذل��ك العم��ل خارجي��ًا على بناء 
شبكة عاقات دولية لصالح تونس. 

المؤسف حقًا، أن تونس السبسي تضع إعادة 
العاقات الدبلوماس��ية مع نظام األسد ضمن 
أولوياتها مع أن تونس ال تربطها مع س��ورية 
أو  اقتصادي��ة  مصال��ح  أو  مش��تركة  ح��دود 
سياس��ية كما هي مع ليبيا أو الجزائر أو مصر 
أو الس��عودية حي��ث م��ن مصلح��ة تونس أن 
تحس��ن موقعها وتعمل لمصالحها المباش��رة 
في التغلب على الوضع األمني غير المس��تقر 
تمامًا فيها وعلى الوضع االقتصادي المتدهور 
بع��د تهري��ب أم��وال الخزينة العام��ة وذهبها 
عل��ى متن طائرة زوجة الرئيس الس��ابق إلى 

السعودية. 
أن يك��ون ه��دف ح��زب ن��داء تون��س إع��ادة 
العاقات الدبلوماس��ية مع نظام بش��ار األسد 
المجرم ب��كل المقاييس الدولي��ة واألخاقية 
ورس��الة  خطي��ر  مؤش��ر  فه��ذا  واإلنس��انية 
مباشرة س��وداء نحو ش��هداء تونس وشهداء 
سورية ومعتقليها ونازحيها، تمدُّ لهم لسانها 
وتق��ول: راحت عليكم والمج��رم انتصر على 

سمو أخاقكم ووطنيتكم وإنسانيتكم. 
بنفس القدر، هي رسالة خطيرة للتونسيين 
أن من يري��د الحري��ة والديمقراطية عليه أن 
ينظ��ر إلى س��ورية كدلي��ل على االس��تحالة 
والعبثية في تحقيق ذل��ك على أرض بلداننا 
العربي��ة المثقل��ة بالدكتاتوري��ات المجرم��ة 
وبالتط��رف واإلس��اموية المتصلب��ة، وبإرث 
تش��وهات التاري��خ وخ��راب األم��م واألوطان 
وخ��راب الش��خصية العربي��ة وتحولها إلحدى 

منقرضات العصر. 

تون��س السبس��ي تق��ول لن��ا جميع��ًا إنك��م 
بعبوديتكم تحافظون على أرواحكم وبادكم 
وإال فلك��م الدم��ار والقتل واإلج��رام والنزوح 
لباد س��تعاملكم كعبيد لديها وتتس��ول على 

أوجاعكم. 
تونس السبس��ي عندما تعيد عاقات تونس 
مع األسدية تخبرنا بوهم البوعزيزي وبثورة 
تونس وبالربيع العربي كله وتقول إن الحكم 
ف��ي بادن��ا العربي��ة ه��و للبس��طار وللقتلة 
وللص��وص ولاس��تبداد ولي��س لكم س��وى 
القب��ول أو الرحي��ل عب��ر المتوس��ط س��باحًة 

وانسوا شهداءكم ألنهم ذهبوا با ثمن. 
ليس بمس��تغرب أن يمدَّ لنا األش��قاء ألسنتهم 
لنا قبل األعداء طالما أننا أعداء أنفس��نا. تركنا 
ثورتنا لألفكار الس��لفية واألصولي��ة والتطرف 
والتطي��ف وصفقنا لكل من حمل الس��اح دون 
فكر وعقل واختصرنا أهداف الثورة من تحقيق 
الحري��ة والكرامة ودولة المواطنة إلى اس��قاط 
النظام ولو بتحالف مع الشياطين، وما أكثرهم. 
صحيح أنن��ا نعيب على ن��داء تونس، الحاكم 
الجدي��د لتونس نكرانه لش��هدائنا وتضحيات 
ش��عبنا البطل الطيب الصام��د ولكن علينا أن 
نعيب على أنفس��نا اس��تمرار قبولن��ا باحتكار 
الث��ورة من قب��ل اللصوص واألق��زام وأمراء 
الحرب وس��جناء حررهم النظ��ام لقتل الثورة 

وأحامها. 
لن ينقذ الثورة س��وى أبنائها األح��رار وعلينا 
أع��داء  وإس��قاط  حس��اباتنا  إع��ادة  جميع��ًا 
الث��ورة من بي��ن صفوفها ودع��م المخلصين 
والوطنيين وإال س��تكثر األلسنة الممدودة لنا 

ولسورية وللثورة ولشهدائنا. 

ت�ن�س متد ل�صانها 
ل�صهداء �ص�رية

  خالد قنوت

. . 
ظر 

ة ن
جه

و

واالش��تباكات  االس��تقرار  ع��دم  أو  اله��دوء 
واالنفج��ارات والرعب، وغيره��ا من الكلمات 
ه��ي مصطلح��ات نس��بية جدا في دمش��ق 
اليوم، فس��قوط قذيفة هاون ف��ي جرمانا، 
ال يعني أبدا أن المدين��ة غير هادئة، الهاون 
في جرمان��ا أصبح جزء من روتي��ن المدينة 
الع��ادي، لك��ن مث��ًا، س��قوط ص��اروخ في 
مشروع دمّر، سيجعل الحي مضطربًا أليام

ق��د ال يفصل��ك عن مكان االش��تباك س��وى 
مئ��ات قليلة م��ن األمتار، الريف الدمش��قي 
ه��و متداخ��ل ومتصل م��ع المدين��ة، جوبر 
ش��رقي العاصمة ال تبعد س��وى 1.5 كم عن 
س��احة العباس��يين، وكذلك الحال بالنس��بة 
لداريا وساحة األمويين، والمخيّم والميدان، 

والمليحة وباب شرقي..
لي��ُل الم��زّة يختلف ع��ن نهاره��ا، ونهارها 
يختلف عن نه��ار برزة، وبرزة غير حرس��تا، 
وحرستا تختلف كليّا عن جوبر، والوضع في 

جوبر مغاير للوضع في داريا. 
في دمش��ق اآلن برزخ عجي��ب، ال هي حيّة، 
وال ه��ي ميت��ة.. مدين��ة تتنهّ��د، بصعوب��ة 
تنّفس المشتاق.. برزح انتقل لي، لذاتي أنا، 
مرتان، كتبت 2012 حين كنت أعني ٢٠١٤، 
لم ألحظ أّن 3 س��نوات مرّت بهذه الس��رعة، 
رغم أنني في هذه السنوات الثاثة، انتقلت 
من منزل آلخر آلخر، وتركت حبيبة، والتجأتُ 
ألخرى، وبدّلتُ أكثر من س��تة أماكن عمل، 

وحذاءين وبنطالين وساعة واحدة.. 
أتمن��ى ف��ي ه��ذا الي��وم أن يك��ون تفكيري 
محصور في الموت.. وليس في الهروب منه.. 
ال أري��د أن أموت غ��درا، أكوُن مش��غوال في 

التفكير بكيفية الخاص المعدوم.. 
أعود إلى منطقة ما من شرق دمشق.. 

تذكرن��ي لحظات��ي هذه بلقط��ة هاربة من 
أفام التسعينات، حيث أن عاشقا ما محاصرا 
في م��كان ما، يس��مع رش��قات رصاص كل 

حين، وانفجارا كل حينين.. 
غري��ب.. كل هذه الحرب ف��ي محيطي؟ وأنا 

شبه جالس.. 
لماذا ال أكتب وصيتي اآلن مثا؟

تتص��ل ب��ي صديقت��ي المقيم��ة اآلن ف��ي 
باريس.. تبعدُ عنّي آالف الكيلو مترات.. 

تسألني عن حالي.. أحاول أن أسمعها أصوات 
الصواريخ.. لم تتمكن من ذلك.. 

ص��وت  اس��معي  الناف��ذة..  م��ن  اقترب��تُ 
المع��ارك.. لك��نّ جدارا ع��ازال يح��ول بينها 

وبين هذه الرصاصات.. 
حاول��ت أن اس��جل ه��ذه األص��وات.. لك��ن 

المسجّل أيضا استعصى على التسجيل.. 
بدأتُ أشكّ حقا هل أنا وحدي من يسمع؟

هل ال زلتُ حيا؟

عا�صمتكم يف برزخ
  دمشق - مازن دياب
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امل�اطنة يف ال�اليات املتحدة االأمريكية
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

عب��ر تاري��خ البش��رية ل��م تمتل��ك أي م��ن 
االمبراطوري��ات م��ن القوة والس��طوة على 
مختل��ف الصع��د كالت��ي تملكه��ا الوالي��ات 
المتح��دة األمريكي��ة ألس��باٍب ع��دة يط��ول 
ش��رحها , حتى أنها تخطت العمر االفتراضي 
الذي يحدده المؤرخ��ون لإلمبراطوريات مما 
يط��رح تس��اؤالتٍ ع��ن الظروف السياس��ية 
والثقافي��ة واالجتماعي��ة واألخاقي��ة الت��ي 
أتاحت ألمريكا تحقيق ماهي عليه اآلن على 

اعتبارها األكثر تقدمًا بين شعوب األرض .
إال أن نظرًة في العمق إلى الداخل األمريكي 
توضح أن أمريكا وعلى صعيد فكر المواطنة 
وتطبيقه��ا تمتلك س��جًا متواضع��ًا مقارنة 
باإلنجازات الحقوقية التي تعيشها دول غرب 
أوروبا , فمش��اكل الس��ود والاتينيين حتى 
المواطنين منهم تطفو على السطح بشكل 
متوات��ٍر , كم��ا أن مب��ادئ المواطن��ة العامة 
من مساواة وس��يادة أي المشاركة في صنع 
القرار السياس��ي للباد تب��دو غامضة وغير 
مكرس��ة في التطبي��ق العمل��ي , يعود ذلك 
لتحك��م رأس المال والمصال��ح االقتصادية 
المواطني��ن األمريكيي��ن وبآليات  بمصائ��ر 
صنع القرار في الواليات المتحدة , وينعكس 
بالتال��ي على ش��عوب األرض قاطب��ًة كون 
البش��رية ال زالت تعيش العص��ر األمريكي 
من��ذ نهاية الحرب الب��اردة وإن ج��از لنا منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية .
في زاويتنا اليوم نبحث في تش��كل الواليات 
المتح��دة كدولة ذات كيان موح��د وأثره في 
إخفاق الواليات المتح��دة في تقديم نموذج 
يحت��ذى للمواطن��ة عب��ر العال��م , ففي عام 
1776 ش��كلت ث��ورة المس��تعمرات الثاث��ة 
عش��رة حدث��ًا مفصلي��ًا ف��ي س��ياق التطور 

والدس��توري  الديمقراط��ي  السياس��ي 
انبث��ق عنه أولى الدس��اتير الديمقراطية 
, كم��ا ش��كل قي��ام االتح��اد  المكتوب��ة 
على أث��ر مؤتم��ر فيادلفيا لع��ام 1787 
أول نم��وذج اتح��ادي ديمقراط��ي غن��ي 
باالبتكارات القانوني��ة الجديدة , وأهمها 
على االطاق االتحادية كنموذج سياسي 
الرئاس��ي  النظ��ام   , الدول��ة  لتنظي��م 
والس��لطة القضائية الواس��عة للمحكمة 

العليا .
وقد افتخر األمريكيون كثيرًا بالمساهمات 
الفكري��ة الديمقراطي��ة آلب��اء الدس��تور 
األمريك��ي , ورك��زوا كثيرًا على دراس��ة 
األبع��اد السياس��ية والديمقراطية لثورة 
االس��تقال، إل��ى ح��د جعله��م مقتنعين 
الديمقراطي��ة  أن  طبع��ًا-  خط��أ  -ع��ن 
الحقيقي��ة والنظام السياس��ي األمريكي 
هم��ا توأمان ال ينفصان وإلى حد التأثير 
عل��ى المفكري��ن األوروبيي��ن ومنه��م » 
ألكس��ي دي كوتفيل » ال��ذي وضع كتابه 
الش��هير » الديمقراطي��ة ف��ي أمري��كا » 
الذي أبدى فيه إعجابه الش��ديد بالتجربة 

المميزة للواليات المتحدة األمريكية .
ث��ورة  كان��ت  األمريكي��ة  الث��ورة  أن  إال 

اس��تقالية ض��د الدول��ة المالك��ة لألقالي��م 
األمريكية به��دف االس��تقال الوطني أكثر 
منها ثورة ديمقراطية ضد حكم استبدادي , 
هذا هو السبب الذي يجعل أكثرية المفكرين 
تؤك��د عل��ى اعتبار الث��ورة الفرنس��ية لعام 
1789وما تبعها من إعانٍ لحقوق االنس��ان 
والمواط��ن هما الح��دث األبرز في المس��ار 
التاريخ��ي للتط��ور الديمقراط��ي وترس��يخ  

مبادى  المواطنة .
االقتص��ادي  الواق��ع  بدراس��ة  فالتعم��ق 
واالنقس��ام  واالجتماع��ي  والسياس��ي 
الطبق��ي الح��اد والتباين الكبي��ر في تطور 
االقتص��اد بي��ن مختلف الوالي��ات األمريكية 
عشية االس��تقال وأفكار اآلباء المؤسسين 
ومناقش��ة مؤتمر فيادلفيا ومس��ار النظام 
السياس��ي األمريك��ي في الق��رن األول من 
والدت��ه , كل ذلك يدفعنا إل��ى تبني نظرية 
» شارل بيرد » عام 1913 التي أوضحها في 
كتابه »تفس��ير اقتصادي لدس��تور الواليات 
المتح��دة األمريكية » ففي هذا الكتاب يبين 
بي��رد بأن هذا الدس��تور وضع أصًا من قبل 
فئة كانت لها مصالحها االقتصادية أواًل , من 
خال دراس��ة مس��تفيضة معمقة وتأريخية 
يبي��ن فيه��ا أن المصالح االقتصادي��ة لكبار 
الرأس��ماليين ع��ام 1787 وهاجس الحفاظ 
عل��ى الضمان��ات لح��ق الملكي��ة وللدي��ون 
المترتب��ة على متوس��طي الدخ��ل قد لعبت 
دورًا في انتخاب المندوبين إلى المؤتمر في 
فيادلفيا ليصل إلى اعتبار الدس��تور وثيقة 
اقتصادي��ة أكثر منه��ا سياس��ية , حيث كان 
لاعتبارات االقتصادية دورًا , ليس فقط في 
مناقشات فيادلفيا , بل في تقنية التصويت 
الشعبي إلقرار الدستور وإبرامه بحيث كانت 

أكثرية الناخبين من المتمولين .

الدس��تور  ي��درس  م��ن  أن  بي��رد  ويؤك��د 
األمريك��ي بطريق��ة س��طحية , دون قراءة 
ش��روحات وتعليقات غي��ر الحقوقيين , يجد 
واس��تيعاب  إدراك  ف��ي  الصعوب��ة  بع��ض 
الدستور كمس��تند له بعد اقتصادي, صحيح 
أن الدس��تور, يقول بيرد ال يفرض أي شرط 
ف��ي الملكية عل��ى الناخبي��ن أو المنتخبين , 
وال يتضمن أي اعتراف رسمي بأي مجموعة 
اقتصادية , كما أن��ه ال يعطي أي امتياز ألي 
طبق��ة، ولكنه يضيف بأن��ه ال يمكننا إدراك 
الطبيعة الحقيقية الدس��تورية إال من خال 
دراس��ة الوثائ��ق والدراس��ات والمراس��ات 
والتعليق��ات ومناقش��ات مؤتم��ر فيادلفيا , 
وبص��ورة خاص��ة أوراق الفدرال��ي » وه��ي 
مجموع��ة م��ن المق��االت نش��رها أح��د آباء 

الدستور » هاملتون » .
فالدس��تور االتح��ادي األمريك��ي بق��در م��ا 
كان إنج��ازًا وابت��كارًا على مس��توى تنظيم 
الدول��ة فإنه كان في نف��س الوقت انتصارًا 
للمحافظي��ن , ذلك أن أغلبية الميس��ورين، 
وتخوفًا من اتجاه س��اد في أغلب البرلمانات 
ف��ي ال��دول الثاثة عش��رة منذ االس��تقال 
ع��ام 1776 في نزع ملكي��ة وامتيازات أفراد 
الفئات الميس��ورة , ومن إمكانية إقدام هذه 
البرلمانات على إلغ��اء الديون المترتبة على 
أع��داد هائلة من صغار المس��تثمرين الجدد 
اتجاه األثرياء , عمدوا لمواجهة هذه التيارات 
الوطني��ة والثورية بإنش��اء ح��زب محافظ , 
أطلق علي��ه الحقًا ح��زب االتحاديين , هدف 
إلى إنش��اء تنظيم سياسي جديد يجمع بين 
الواليات الثاث عش��رة غايته الرئيسية الحد 

من سيادة الدول األعضاء .
وبع��د إتم��ام إب��رام الدس��تور االتحادي 
األمريكي��ة  المتح��دة  الوالي��ات  وقي��ام 
ب��دأ االتحادي��ون الذي��ن تول��وا مقالي��د 
الحكم ف��ي الدولة الجدي��دة العمل , من 
خال تفس��ير للدس��تور باتج��اه محافظ 
ومرك��زي أي االتجاه ال��ذي أرادته النخبة 
االقتصادية ف��ي الباد وبس��رعة وجدت 
نفس��ها  عش��رة  الثاث��ة  المس��تعمرات 
متح��دة في أمة واحدة ف��ي إطار حكومة 
اتحادي��ة قوي��ة , بينم��ا كان��ت أغلبيته��ا 
تعتق��د أنها انضمت إلى ن��وع من االتحاد 
الدول��ي لمعالجة كل أو بعض المش��اكل 
السياس��ية واالقتصادية مما يضمن إلى 
حدٍ كبي��ر كيانه��ا واس��تقاليتها الذاتية 
وممارس��ة الصاحيات الكبي��رة جدًا التي 
أناطها الدستور االتحادي بالدول المتحدة 
, مما كش��ف نوايا االتحاديين المركزية , 
وخاصًة بعد ممارس��تهم للحكم بصورة 
مس��تمرة لغاية ع��ام 1800 , إال أنه ومع 
اختاف التوجهات التي توالت على الحكم 
في الواليات المتحدة اس��تمرت المصالح 
االقتصادي��ة هي الحاك��م الوحيد للباد , 
والت��ي تتنافى دائمًا م��ع القيم القانونية 

واألخاقية للمواطنة . 
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عراب النحت ال�ص�ري الذي مات وحيدا يف املنفى

1966  - جاك وردة 1913 
  ياسر مرزوق

يبدو ف��ن النحت األق��ل حضورًا في المش��هد 
أن ش��عوب  م��ن  بالرغ��م  العرب��ي  الثقاف��ي 
المنطقة أنجبت النحاتين األول منذ أن تشكلت 
التجمع��ات البش��رية، حت��ى أن مدين��ة روم��ا 
حاض��رة العالم في حينه حقبة ما اس��تقدمت 
نحاتي��ن من س��وريا والعراق إلب��داع األعمال 
النحتي��ة الت��ي زين��ت أوابدها، ولعل الس��بب 
األول النحس��ار ه��ذا الفن باإلضاف��ة لوعورة 
تقانات��ه ومتطلبات��ه الكثي��رة ه��و المفه��وم 
الخاط��ئ المكرس من��ذ تحري��م األصنام في 
الدول��ة اإلس��امية األولى، ألس��باٍب ل��م تعد 
موج��ودة حاليًا مما دفع األزه��ر مؤخرًا إلباحة 
صناع��ة التماثي��ل بهدف تنش��يط الس��ياحة، 
وإظه��ار الحض��ارات، وتاري��خ األم��م، وتخليد 
ذك��رى المحاربين وعظم��اء الش��عوب، إال أن 
التحري��م ال��ذي اس��تمر لعق��ود انعكس على 

الذائقة البصرية العربية حتى يومنا هذا. 
وبالحدي��ث ع��ن فن النح��ت في س��وريا وإلى 
جان��ب »محم��د فتح��ي قب��اوة« رائ��د النح��ت 
الس��وري يبقى ج��اك وردة اس��مًا مضيئًا في 
عاي��ش  الس��ورية،  الفني��ة  الحرك��ة  تاري��خ 
التغيي��ب واإلهمال ف��ي حياته، وف��ي زاويتنا 

اليوم نحتفي به علنا نوفيه شيئًا من قدره. 
ولد جاك وردة في مدينة ماردين شمال سوريا 
عام 1913 وتلقى علومه األولية في المدرسة 
التابع��ة لكنيس��ة البلدة هن��اك تفتحت عيناه 
على مزي��ج الحضارات المده��ش الذي يذخر 
به الشمال الس��وري وبدأت موهبته بالظهور 
من خال تش��كياتٍ طيني��ة كان يعكف على 

صناعتها. 
عام 1930 توجه إلى باريس لدراسة النحت إال 
أن ظروفه المادية حالت دون إتمامه للدراسة، 
فع��اد إلى س��وريا ع��ام 1932 ليعمل مدرس��ا 
للفن في أكثر من موقع، مع ممارس��ته إلنتاج 
أعم��ال نحتية خال أوقات فراغه أمنت النضج 
واالس��تمرار لموهبت��ه، إال أن فترة األربعينات 
والخمس��ينات لم تشهد نش��اطًا ملحوظًا على 
صعي��د النح��ت، باس��تثناء مش��اركته في أول 
مع��رض للفناني��ن الس��وريين ال��ذي أقامته 
»وزارة المعارف« و«مديرية اآلثار والمتاحف« 
ف��ي »متحف دمش��ق« ع��ام 1950 والذي نال 

فيه جوائز متقدمة عن أعماله. 
الفن��ون  كلي��ة  تأس��يس  وعن��د   1960 ع��ام 
الجميل��ة ف��ي دمش��ق اس��تدعي وردة ليعمل 
مدرس��ًا فيها إلى جانب الفن��ان »محمود جال 
» وفي ع��ام 1964 أق��ام أول مع��رض فردي 
ألعمال��ه النحتية ف��ي صالة المرك��ز الثقافي 
العربي بدمشق، وضم حوالي 12 عمًا نحتيًا 
أنتجها خال عام��ي » 1961 – 1964 »، وكان 
من أش��هر أعماله فيها »العذارى الطائشات » 
و« زوبع��ة الربيع »، وخ��ال عمله في جامعة 
دمش��ق تع��رض وردة للكثير م��ن االنتقادات 
المض��ادة ألعماله واتجاه��ه الفني، باإلضافة 
إل��ى تجاهل مكانته كمدرس لمادة النحت في 
الكلية ومضايقة بعض الفانين القادمين من 

مصر. 
ومع انقاب عام 1963 ضاقت س��وريا الرحبة 
بوردة، كون الحرية هي المحفز األساسي ألي 

عمل إبداعي، وال ننسى أنه ومع تسلم البعث 
للس��لطة كانت س��وريا تع��ج بالرج��االت في 
مختل��ف ميادي��ن المعرفة وماهي إال س��نوات 
حت��ى غيّب القس��م األكبر منهم ع��زاًل ونفيًا 

وحتى قتًا. 
ع��ام 1964 باع مش��غله في دمش��ق، وحاول 
نق��ل منحوتات��ه إل��ى ألماني��ا والت��ي تعرض 
أكثره��ا للتلف أثن��اء نقلها عن طري��ق البحر 
في عام 1965، ولم يستطع البقاء طويًا في 
ألماني��ا فانتقل إلى باريس الت��ي يتقن لغتها 
ع��ام 1966 حيث اس��تقر فيها مح��اواًل تطوير 
تجربت��ه الفني��ة من جدي��د، واالس��تفادة من 
الخب��رات األجنبي��ة في باري��س، ولكنه توفي 
فيها بصم��ت ودون أية ضج��ة إعامية، حتى 

أنه لم يُعرف تاريخ وفاته بدقة. 
الحقًا تم اكتش��اف اإلسهام الكبير لجاك وردة 
في مرحلة تأس��يس بدايات الحرك��ة النحتية 
السورية في الخمس��ينات من القرن الماضي 
ومحاكات��ه لتجربة النحات الفرنس��ي العالمي 
التجرب��ة  تواض��ع  م��ن  وبالرغ��م  »رودان«، 
بالمنظ��ور التش��كيلي، إال أن��ه يبق��ى رائ��د 
المدرس��ة التس��جيلية والواقعية ف��ي النحت، 
يتجلى ذلك في منحوتة »الفاح«، كما يش��ير 
الباحث الفني »طاهر البني« في كتابه »الفن 

التش��كيلي في حل��ب« إلى مام��ح انطباعية 
ظه��رت ف��ي أعماله: »ظه��رت ف��ي منحوتات 
الفنان »ج��اك وردة« مامح االنطباعية وذلك 
م��ن خ��ال اللمس��ات الواضح��ة ف��ي معالجة 
س��طح المنحوت��ة م��ا يضف��ي عليه��ا بعض 
الحيوي��ة التي ال نراها ف��ي منحوتاته األخرى 
التي التزم فيها مام��ح الواقعية دون تحريف 

كما في تمثال »أبي فراس الحمداني«. 
 تمث��ال »أبو فراس الحمداني« الذي أنتجه وردة 
ف��ي نهاية حيات��ه الفنية، يبقى واس��طة العقد 
ف��ي أعماله، وهو يق��ف في المدخل الرئيس��ي 
من الجهة الش��رقية لحديقة حل��ب العامة حيث 
الدرج��ات الواس��عة بع��رض 20 مت��رًا ونوافير 
المياه من كل جهة، بينما ينتصب تمثال الشاعر 
أب��ي ف��راس الحمدان��ي ممس��كًا بس��يفه بكل 
شموخ وعنفوان، وقد أحاطت به الزهور بألوانها 
الزاهية من كل ناحية، والذي يعتبر عمًا مميزًا 
على كافة المس��تويات في الحركة التش��كيلية 

السورية، والذي يظهر موهبة وردة بجاء. 
والحديق��ة العامة التي ارتبط اس��مها باس��م 
المب��دع ج��اك وردة م��ن أكثر الحدائق ش��هرة 
في مدين��ة حلب، بني��ت بقرار اس��تماك من 
مجل��س البلدي��ة ال��ذي ترأس��ه مج��د الدي��ن 
الجاب��ري ف��ي منطق��ة ب��اب الفرج ف��ي قلب 
المدين��ة، والمملوكة آلل الجابري وقال حينها: 
»هذه ملك حلب، أخذها جدي نافع باشا هدية 
من الس��لطان العثماني، وأنا أعيدها لس��كان 
حلب«. وينسب البعض جهًا بناءها لاستعمار 
الفرنسي، وقد كان للفنان الحلبي جورج منير 

األثر األكبر في رعايتها في الخمسينات. 
تجدر اإلش��ارة إلى أن حلب الخمس��ينات كانت 
تتجه عمرانيًا لتك��ون ندًا للحواضر األوروبية، 
فحديقتها العامة تش��به إلى ح��د بعيد حدائق 
قصر فرساي الفرنسي، وكان مقررًا أن تحتل 
القس��م الجنوب��ي الش��رقي منه��ا دار لألوبرا 
تروي ظمأ الحلبيين الدائم للطرب والمس��رح 
والثقاف��ة، إضافًة لمكتب��ةٍ مركزية ترث »دار 
الكت��ب الوطنية« التي ُأنش��ئت عام 1936، إال 
أن حلب صن��و إس��طنبول وأنطاكية وحواضر 
العالم، ج��رى تعريفها في ما بع��د كعاصمةٍ 
تجاه��ل  ف��ي  للب��اد،  صناعي��ة  اقتصادي��ة 
وتهميٍش متعمد إلسهامها ودورها الحضاري. 
وف��ي الختام تحيٌة لحل��ب ورجاالتها، إلى حلب 
الدهش��ة التي وصلت أخي��رًا حد األلم، ويبقى 
عزاءن��ا ف��ي أن حل��ب وأخواته��ا عصي��ٌة على 
الموت، وعيونها على المستقبل رغم مشاهد 

الجثث والدمار والعويل والخراب. 
بحلب العامة  الحديقة  في  الحمداني  فراس  أبو  تمثال 
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تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم

ي�ميــات �صــجني
  من مذكرات أحمد سويدان

1992  /  2  /  17
ال ب��د م��ن الحدي��ث ع��ن الثاث��ة الذي��ن 
نقل��وا إل��ى جناحن��ا من��ذ أي��ام. وه��م من 
الفلس��طينيين والمحس��وبين على فتح أو 
على ياس��ر عرف��ات. أوله��م المدعو يحيى 
مصطفى الخطيب. ورتبته رائد. ولد يحيى 
في رام اهلل عام 1949، والتحق عام 1966 
بعد حصوله على الدراسة الثانوية بجيش 
التحرير الفلسطيني الذي كان له قوات عين 
جالوت في مصر، وقوات حطين في سورية 
وقوات القادس��ية في العراق. فُأرس��ل إلى 
الع��راق، ودخ��ل دورة كلية عس��كرية في 
كانون األول عام 1966. وبعد س��تة أش��هر 
وقع��ت ح��رب حزي��ران، فتحرك م��ع قوات 
القادس��ية ومع ق��وات عراقية إل��ى األردن. 
بع��د الح��رب بقي ف��ي األردن وف��ي أوائل 
ع��ام 1968 التحق بالكلية العس��كرية في 
س��ورية فاستمر عامًا وثاثة أشهر، وتخرج 
في ربيع 1969 قبي��ل انتهاء الدورة لحاجة 
فت��ح إل��ى ضباطه��ا، وعمل بنش��اط على 
الجبهة الس��ورية في قواع��د فتح، وبعد ال� 
70 أخذت التناقضات تس��تفحل بين نظام 
التصحيح، وقيادة ياسر عرفات، حتى أصبح 
صاحبنا في ع��ام 1975 هو والكثيرون من 
جملة المطلوبين، ُأغلقت القواعد، وشُ��رد 
اآلالف، تزوج أثناء إقامته في المخيم وفتح 
محًا للتصوير، وعندما وجد نفسه مطلوبًا 
لجأ إلى السفارة األردنية يريد الدخول إلى 
األردن ألن جنس��يته أردني��ة، وهو مطلوب 
ف��ي األردن بعد حوادث حرب المخيمات في 
أيل��ول 1970، فلم تقبل الس��فارة عودته. 
لكن وبمس��اعدة صدي��ٍق له في الس��فارة 
ه��رب إل��ى األردن، أوقف ش��هرًا، حيث تم 
التحقي��ق مع��ه، وس��جن ثاثة أش��هر في 
س��جن مريح ومك��ث في عم��ان يعمل في 
محل لبي��ع الدهانات، وصار يذهب إلى رام 
اهلل ف��ي الضفة لرؤية أهله، وأمه، ووالده. 
ولحق��ت ب��ه زوجت��ه وأوالده )خم��س بنات 

وولد(. 
ل��م يتخل عن العمل ف��ي منظمة التحرير، 
في ه��ذه الفترة ذه��ب إلى الخ��ارج، عمل 
دورة في الصين لثمانية أشهر، وذهب إلى 
أوربا وقام بعدة مهام، كان يدخل األراضي 
الس��ورية، ويمض��ي إل��ى جن��وب لبن��ان، 
ويمكث في القواع��د، وكان ضابط ارتباط 
بين جنوب لبنان، واألردن، والضفة. وكانت 
المخابرات الس��ورية ترص��د حركته، لكنها 
غي��ر متأكدة أنه هو ألن��ه كان يحمل جواز 
س��فر باس��م آخ��ر غي��ر اس��مه الحقيقي. 
وعندم��ا وصلت التناقضات إلى ذروتها بين 
النظام الس��وري وعرفات بعد رحيل األخير 
عن لبن��ان، واس��توثق النظام م��ن قدرته 
على البطش بالفلس��طينيين حاميًا ظهره 
بانتفاض��ة أبو موس��ى، وهنا  ب��دأت حملة 
اعتقاالت شرس��ة في بداي��ة 1985، يؤكد 
من حديثه أن الذين طالهم االعتقال كانوا 
4500، كان م��ن جملتهم عدد من الضباط 
أرس��لوا إلى تدمر، وكان عددهم يزيد عن 
الخمس��ين )لم يبق منهم اآلن هناك سوى 
15( وعوملوا معاملة شرس��ة وقاسية، من 
ضرب يدمي بالس��ياط، ون��زول بالدواليب 

وحلق للش��عر، ومن��ع للزي��ارات )حتى اآلن 
لم تفتح زيارتهم في تدمر إال بالوساطة(، 
والمذكور جاء نتيجة تقرير طبي، وانفتحت 

زيارته هنا. 
تح��دث ع��ن تحس��ن المعامل��ة ف��ي تدمر 
عندما ج��اء منذ أش��هر، فالض��رب اليومي 
توقف والطعام تحس��ن واللحمة تأتي ثاث 
مرات، والتنفس كيفي، اآلن زوجته وأوالده 
يس��كنون ف��ي مخي��م اليرم��وك وزوجت��ه 
م��ن ح��ي المي��دان – حقل��ة – ول��ه خمس 
بن��ات، وولد. أما أم��ه وأبوه فف��ي رام اهلل 
ف��ي الضفة، وي��رى أن إخاء الس��بيل بات 
قريب��ًا ج��دًا. ولم يب��ق من الفلس��طينيين 
في الس��جون السورية سوى العدد القليل، 
والقليل جدًا. وس��وف يفرج عن الجميع في 
آذار الق��ادم، تكلم لنا ع��ن معركة الكرامة 
التي حدثت في عام 1968، وعن البطوالت 
الرائعة، البط��والت الملحمية وعن حماس 
أس��لحة الجي��ش األردن��ي المرابط��ة ف��ي 
الجبال المطلة على السهل، موقع المعركة 
وكيف اش��تركت مدفعيتها، ودباباتها، وقد 
س��اقتهم أجواء الملحمة، وه��م يرون إلى 
أش��بال فلس��طين كيف يقذف��ون الدبابات 
اليدوي��ة  بالقناب��ل  ال��دور  هدم��ت  الت��ي 
ويدمرونه��ا. )انتهى الحدي��ث عن الضابط 

الفلسطيني يحيى الخطيب( 
• لم يحدث ش��يء مميز هذا اليوم. فالحالة 
العصبية لزهير س��كرية انخفضت حدتها، 
وص��ارت أق��رب إل��ى العادية، يمش��ي في 
الممر أحيانًا لوحده، وأكثر األحيان مع الغير، 
ويتحدث في أمور ليس��ت هامة، المهم أنه 
يريد من يس���تمع إليه، ويسترس��ل، ويبدو 
هذا االسترسال في الحديث يريحه، ويبعده 

عن الوحدة، وعن التأمل في وضعه. 
• توجد ش��كاوي م��ن قب��ل المدخنين على 
تأخر فات��ورة الدخان، ويب��دو أن هناك من 
انقطع نهائي��ًا ولم يب��ق إال الدخان الفلت، 
وال��ذي يلف ب��أوراق خاص��ة، وق��د طالبوا 
مساعد االنضباط باإلسراع بذلك، األكثرية 
تدخ��ن إيب��ا. وحم��راء قصي��رة، وحم��راء 

طويلة. 
•ما زال الثلج يحيق بالسجن. ورغم بعض 
البقع األرضية التي تبدو هنا، وهناك. فإن 
الثل��ج يب��دو أنه ل��ن يرحل قب��ل الخميس 
الق��ادم إذا اس��تمر طق��س الصح��و ه��ذا، 
واستمرت الشمس في البروز. أما إذا هطل 
المط��ر فيمك��ن أن ي��ذوب قب��ل الخميس 

القادم. 
والج��زء  األول،  الج��زء  ف��ي  أق��رأ  إنن��ي   •
الخامس من ملحم��ة حمروش الرائعة عن 

ثورة يوليو. 

ول�ص�ف يعطيك ربك
  زكريا تامر
تحية إليه في مياده الرابع والثمانون

في أيام الشدائد 
والمحن، تختفي 

كل الحواجز، 
وتتواري كل 

الفوراق، ويسود 
التواضع، ويصبح 

الناس أجمعون 
إخوة متآلفين، 

وال مكان وقتئذ 
للشكليات الجوفاء، 

فلم نهتم بإيجاد 
من يعّرفهم بنا أو 

يعرّفنا بهم، وسألنا 
هؤالء المجهولين 

المعروفين األموات 
األحياء: هل تنبهتم وأنتم تناهضون الردي 

لخطورة قراراتنا وبراعة صياغتها وجمال ألفاظها 
وباغة معانيها؟.

وه��ل تعرفون كم اجتماعًا عقدنا لمناصرتكم وكم 
س��اعة اس��تغرق كل اجتماع؟ وهل ضحكتم بتشف 
وزه��و بع��د أن ثأرن��ا ممن س��فك دماءك��م وصرنا 

نصافحه بفتور كلما التقيناه؟
وهل رأيتم أحزاننا كيف تحولت طيورًا س��ودًا تحلق 

في سماء زرقاء ملطخة بالدخان؟
وهل بلغت مسامعكم أصواتنا المؤيدة لكم والمألي 
بالس��خط المتزن الم��دروس أم أنها ضاعت وس��ط 

دوي القنابل المتساقطة؟.
وه��ل نميت إليكم أنب��اء تأهبنا لنجدتك��م وأوامرنا 
الس��رية إلي حراس��نا بأن يس��تيقظوا من نومهم، 
فأطاع��وا ح��ااًل، وها هم ق��د بدأوا بف��رك عيونهم 

والتثاؤب وانتظار القهوة السوداء؟ 
وهل تريدون منا األسلحة سكاكين مرهفة النصال 
أم عصيًا تص��دع الرؤوس؟ وهل تس��لمتم األكفان 
الغالي��ة الس��عر التي تبرعن��ا بها، حريره��ا طبيعي 

وألوانها منتقاة بدقة حتي تائم كل األذواق؟ 
وهل خمنتم كم دفعنا للس��حب إلغرائها بأال تمطر 
فوقك��م وتلوّث أحذيتك��م بالطين؟ وه��ل اطلعتم 
عل��ي بي��وت من ش��عٍر نُظم عل��ي عجل ب��داًل من 

بيوتكم التي تهدمت؟
وه��ل ال تزال أجه��زة تلفزيوناتكم صالحة للس��هر 
المس��لي أم أنها تحطمت وباتت محتاجة إلي تجديد 
كلي؟ وهل س��رّ أطفالكم األع��زاء بما بعثنا به من 
ألع��اب مرح��ة مش��وقة لتدفن معهم ف��ي قبورهم 

الصغيرة؟ 
وهل سررتم بهدايانا من أدوية السعال مستساغة 
لذي��ذة ذات نكه��ة معطرة ومس��توردة م��ن باريس 

ومعبأة في علب ملونة ال تضارع في أناقتها؟ 
وهل كان��ت األحذية الرياضية المرس��لة إليكم من 
قبلنا لممارس��ة رياضة المش��ي إثر كل وجبة طعام 

كافيًة أم أنكم تحتاجون إلي المزيد منها؟ 
وهل وصل إليكم ما أرس��لناه م��ن صابون مصنوع 
من زيت الزيتون النقي لغس��ل أيديكم قبل الطعام 

وبعده؟. 
وس��ألنا هؤالء األم��وات األحياء بأصوات توش��ك أن 
تغض��ب من ناك��ري الجميل: لم��اذا ال تجيبون؟ هل 
��لت ألس��نتكم فرحًا باكتش��افها أن لكم إخوة لم  شُّ

تلدهم أمهاتكم؟. 
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جالل اأمني: الع�ملة
  ياسر مرزوق

العولمة كما تبل��ورت في العقد األخير من 
القرن العشرين، هي ببساطة اتجاه العالم 
ألن يصب��ح واحدًا ف��ي كل المجاالت، بدًأت 
من المجال االقتصادي، مرورًا بالسياس��ي 
انته��اًء بالثقاف��ي، والعولمة  واالجتماعي، 
الت��ي نحن ش��هود عليها اليوم، ليس��ت إال 
نتيجة تاريخي��ة ومنطقية النبثاق العصور 
الحديث��ة ف��ي أوروب��ا، والس��يادة الحثيث��ة 
للرأس��مالية عل��ى مس��توى العال��م ومنذ 
البداية كان واضحًا أن الرأسمالية، من خال 
آليات عملها الداخلي��ة، كانت نظامًا ال يحيا 
إال في إطار ش��مولي يتس��ع تدريجيًا حتى 
يصل إلى مستوى العالم أجمع، ولذلك كان 
»كارل ماركس« يقول في بيانه الشيوعي 
أن البرجوازية تح��اول أن تخلق عالمًا على 
شاكلتها، وإن الباد البربرية إنما تنظر إلى 
مستقبلها عندما تنظر إال الباد المتمدنة، 
وبالمنط��ق نفس��ه كان علم��اء االجتم��اع 
يضعون المعايير والمقاييس والمؤش��رات 
للتفرق��ة بين ح��ال التقدم وح��ال التخلف، 
وكلها في التحليل األخير تقوم على نماذج 
تجريدية مس��تقاة ومس��تقرأة م��ن الحالة 
الغربية، ليس��تنبط ما يجب أن تكون الحال 

عليه في بقية المعمورة. 
ورغم الش��روحات والكتابات المس��تفيضة 
ف��ي  رواج��ًا  األكث��ر  المصطل��ح  الي��زال 
الدراس��ات المعاص��رة محاط��ًا بالغم��وض 
وذلك لتش��عبه وتداخله م��ع مجاالت الحياة 
كافة، االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
والثقافي��ة وحتى القانوني��ة، من هنا يأتي 
كتابنا اليوم للباحث والمفكر المصري جال 
أمين ليقدم سلس��لًة من المقاالت السلسة 
الت��ي توضح حقيقة العولم��ة بما تتضمنه 
م��ن تهدي��د لس��عادة اإلنس��ان ورفاهيته 
وشعوره باالس��تقرار والطمأنينة، وتهديد 
لش��عوره بالرضا عن نفس��ه المستمد من 
احترام هويته وتفرده. هذه المخاطر التي 
تأتي مما يس��مى بث��ورة المعلومات، ومن 
اكتس��اح قيم المجتمع االس��تهاكي، ومن 
انتشار ما يمكن تسميته بحضارة السوق، 
التي تحول كل ش��يء إلى سلعة، هي كلها 

من مظاهر »العولمة«. 
العولم��ة ف��ي نهاية األم��ر، هي اكتس��اح 
أش��ياء معينة للعالم بأسره. وهذه األشياء 
تش��مل، ليس فقط س��لعًا وخدم��ات، بل 
تش��مل أيضًا المعلومات، وقي��م المجتمع 
االستهاكي، وقيم حضارة السوق. قد يجد 
القراء الكثير من الجوانب السلبية للعولمة 
في حين نعي��ش عصرًا يتغن��ى فيه أكثر 

الناس بمزاياها. 
لكن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه بقوة عن 
ماهي��ة العمل اتج��اه تياٍر يكتس��ح العالم 
بأس��ره، فالقضي��ة ليس��ت قضي��ة وجه��ة 
نظ��ر أو رأي يمك��ن أن يُرف��ض أو يقبل، 
وال قضي��ة س��يادة وطني��ة مطلق��ة يمكن 
االحتم��اء بأس��وارها، بقدر ماه��ي قضية 
س��يرورة تاريخي��ة، وخيار عمل��ي يفرض 
نفس��ه فرضًا، ال بقوة الس��اح ولكن بقوة 
الفاعلية، واالستحواذ على العقول والقلوب 
قب��ل الديار، هي حرب جديدة ليس��ت حرب 

ساح بقدر ماهي حرب هيمنة ونفوذ. 

الكتاب من خمس فصول: حقيقة العولمة، 
الثقافي��ة، والعولم��ة  والعولم��ة والهوي��ة 
وث��ورة المعلومات واالتص��االت، والعولمة 
والمجتمع االستهاكي، والعولمة وحضارة 
الس��وق، والع��رب بع��د مائت��ي ع��ام م��ن 

العولمة. 
ف��ي الفص��ل األول وتح��ت عن��وانٍ مميز 
»م��ا الذي يج��ري عولمته« وبع��د أن يحلل 
المؤل��ف ماهي��ة العولمة ويف��كك عقدها 
يس��تنكر كثرة الحديث عن العولمة بشكٍل 
يصورها عل��ى أنها باب الحري��ة واالنفتاح 
وحقوق االنسان والديمقراطية والرفاهية 
وم��ا إل��ى ذل��ك ع��ن طري��ق التكنولوجيا 
الحديثة، مما جعلنا ننس��ى أن التكنولوجيا 
هي وس��يلة إنتاج ج��رى تضخيمه��ا كثيرًا 
والتغن��ي بفوائده��ا، بحي��ث ب��ات التركيز 
عل��ى الوس��يلة مغيب��ًا لله��دف، إال أن أحدًا 
ل��م يطرح تس��اؤاًل مهم��ًا عما يت��م إنتاجه 
أص��ًا تح��ت عن��وان العولم��ة، وبالحدي��ث 
يؤك��د  الثقافي��ة  والهوي��ة  العولم��ة  ع��ن 
المؤلف أن العاقة بينهم��ا يحكمها التنافر 
والتصادم والصراع إذ تس��عى العولمة إلي 
خلق وح��دة ومنظومة متكامل��ة، في حين 
تدافع الهوي��ة عن التنوع والتعدد. كما نجد 
العولم��ة تهدف إل��ى القضاء عل��ى الحدود 
والخصوصي��ات المختلف��ة بينم��ا الهوي��ة 
تس��عى إل��ى االعت��راف بعال��م االختافات 
وترف��ض الذوب��ان، وباختص��ار، العولم��ة 
تبحث عن العام والشامل بينما الهوية هي 
انتقال من العام إلى الخاص ومن الش��امل 

إلى المحدود. 
تتوال��ى بع��ده الفص��ول ف��ي الحديث عن 
»العولمة وحضارة السوق« حيث يحلل فيه 
المؤلف أثر التسويق وحضارة السوق على 
األخاق واألسرة والقيم والسياسة وأشياء 
أخ��رى كثي��رة. سيدهش��ك أن تفك��ر فيما 
يفعله التس��ويق وحضارة الرب��ح والتجارة 
في اإلنس��انية، إذ إنها هي المستفيدة أوال 
وأخي��رًا م��ن انس��اخ األفراد م��ن قيمهم 
وأس��رهم ودياناتهم، كم��ا يميز أمين بين 
عصر المعلومات وعصر المعرفة وهو أمرٌ 

تنبه له المؤلف مبكرًا. 

وطٌن يف خيمة
  خوشمان قادو

بمكنس��ةٍ نل��مُّ كلَّ األل��م، برفٍش نك��وّم كّل 
الوج��وه، هن��ا مخي��م الاجئين. ال��كّل يحاكون 
فظاع��َة الحني��ن، الكلُّ يحنُّ إلى أل��وان جدران 
منازلهم، مابسهم، جيرانهم، وإلى الشجيرات 
الت��ي لم يرووها، والمحاّل الت��ي لم يدفعوا لها 
ديونها، إلى زحمة المواصات وغمامة األدخنة. 
هن��ا ف��اهُ الفجيعة الت��ي كانت قد اس��تطعمت 
عظام الكاب، يقذفها ذوو ربطات العنق واحدًة 
تلو األخرى، ونحن نتلقاه��ا مثل حارِس مرمى 

با قفازات.
حب��اٌل مجدول��ٌة بأجس��ادِ الغائبي��ن، تسّ��اقط 
الشَعر ال يعني هشاشتها، هم حباٌل في أماكن 
أخ��رى، ال أدري أي��ن! لك��ن بالتأكي��د، يُدركون 
تعاس��تي، غضبي، وخجلي من ه��ذه القضبان 
القماش��ية، هذه الحبال ال تمسّ رقاب ذاكرتي، 

فقط تخنق غرابتي المضطربة. 
رأس السنة هنا ال يختلف عن أي رأس مقطوع، 
حتى البابا نويل بات مش��كوكًا في هداياه، من 
الغراب��ة أن ت��رى بابا نويل حلي��ق الذقن؛ إذًا ما 
أجمل��كَ ي��ا أبي وم��ا أجمل فق��رك، على األقل 
ع��دم جلبك الهدية لنا لم يقتلن��ا، لم يزرنا أبدًا 
)نوي��ل( البابا، ربما لم يك��ن يملك عناويننا، أم 
أّن الجميع كان يكذب علينا، اآلن البابا نويل في 
بل��دي يخرجُ من فوّهات المدافع والبنادق، كما 
يحم��ُل في يده س��يفًا أو س��اطورًا ليجمع هدايا 
الس��نة الجدي��دة، ال األي��ل تصحب��ه وال بياض 

الثلج.
ل��ديّ بعض القصدي��ر الذي جمعُت��ه من علب 
دخ��ان أصدقائ��ي، والقليل من الحج��ارة ألكتب 
اس��مي عل��ى األقل، عل��ى فس��اتين العرائس، 
وج��دران الرجول��ة. كّل األس��ماء هن��ا أرق��امٌ 
ممتع��ة، ق��د تك��ون بغيض��ة أيضًا ف��ي بعض 

األحيان )األرقامُ لعنة كرامتنا( ال أحد يأبه لها.
الخِي��مُ حب��اتُ زبي��ب مفروش��ة عل��ى ص��در 
عاهرة، ال يتناولونها، بل يلحس��ونها بألسنتهم 
الخش��نة، غريزة الشرقيّ عمامٌة ملوّنة يغريه 
الجزء المكش��وف م��ن البياض الناص��ع، الجزء 
اآلخر يطويها مثل خيمة ليفرش��ها في السيران 
أو حفلة ش��واء، الخِيمُ هنا ال تسع المدافئ وال 
ضحكات األطفال، لس��نا أثامَ األعين، لكنّهم 
جعلوا منّا مصابيح أس��رّتهم الغانية. األمطار 
تُثقل الخطوات، األطفال يحسبونها لعبة! حتى 
جزماته��م تعش��قُ األوحال، من لم يامس��ها، 

عليه لحسها، إنّه جسدُ الوطن، ال يملكه أحد.
الث��دي ال��ذي يرضعُ س��كوت الفجيع��ة، يحجبه 
النص��ف الصامت م��ن الخيمة الصمّ��اء، ال أحد 
ينتب��ه للعورة، س��يّان داخًا أو خارج��ًا، الطفل 
المرهقُ من شس��اعة الوق��ت ال يطمئنه المهد 
وال حض��ن أمه، أحيانًا يحبو نحو وجوهٍ تضحكُ 
بي��ن فين��ة وأخرى، األث��داُء المترهّل��ة تُداعب 

مبسمَ أطفاٍل محنّطين بطين الحرية. 
الخِيمُ ال تزرّر قلوبنا المنتفخة، هي أقرب إلى 
الفزّاعة، حتى العصافير تخشى ظال األيادي، 
والطري��ق كالع��ادة يع��وي في حض��ن األمهات 
خريفًا صغيرًا، الكّل هن��ا أغطيٌة لوطٍن يتثاءب 

مثل قطة.
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

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

متت طباعة وت�زيع هذا العدد من قبل مطبعة �صمارت �صمن م�صروع دعم االإعالم ال�ص�ري احلر

قصف المدن عار، حتى من خالل الصورة.
ريف حلب - إعزاز 2014  | تصوير: باسل حسو 



20

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
    ت

ية 
وع

سب
     أ

      
      

  2
01

ي 5
ثان

ن ال
نو

 كا
 4 

|  )
17

2( 
دد

لع
|  ا

ة  
بع

لرا
ة ا

سن
  ال

ا  |
يتن

ور
س

وصل��تُ قبله، وعلى الش��ارع المقاب��ل لكراجات 
العباس��يين وقف��ت أنتظ��ره، كما اتفقن��ا، فجأة 
وعلى الطرف اآلخر من األوتوس��تراد ألمحُ رجًا 
بال��زي العس��كري يل��وح لي بي��ده مش��يرًا علي 
بمغ��ادرة المكان. ل��م َأعره كثيرًا م��ن االهتمام 
حت��ى الحظ��ت أن حرك��ة ي��ده ازدادت عصبي��ة 
وأصبحت أكث��ر حدًة، نظرت حول��ي ألرى الرجل 
الواقف على ناصية الشارع قد عانق ربطة الخبز 

وغادر مكانه مسرعًا.
"قن��اص" هن��اك قناصة من الطرفي��ن وعلى ما 
يب��دو بعض من الغ��زل ق��د دار بينهما، تحركت 
نزواًل باتجاه س��احة العباسيين وإلى اليمين عند 
أول شارع فرعي ظهر لي، دخلت، أسندت ظهري 
عل��ى حائط إحدى البنايات وانتظرت، كالعش��اق 
كنا نهاتف بعضنا ويس��أل أحدن��ا اآلخر أين أنت، 
كم تحتاج م��ن الوقت كي تص��ل.. بلهفة وفرح 

أمضيت دقائق انتظاري. 
بقميص أبيض وابتس��امة ملؤها الحماس غادر 
الس��رفيس، قبل��ة س��ريعة على الخد ومش��ينا، 
بخف��ة تجاوزن��ا ش��ارع ج��ورج خ��وري، س��احة 

العباسيين باتجاه الزبلطاني. 
- قهوة!

- لعيونك!
نضح��ك بف��رح األطف��ال ف��ي أول أي��ام العيد. 
أخرجت موبايلي وكعادتي عندما أهم بالمش��ي 
ف��ي ش��وارع الش��ام، أضع  س��ماعات ف��ي أذني 

تصدح بالموسيقى وأبدأ بالتقاط الصور. 
إنن��ا من المحظوظين القائل الذين رأوا الش��ام 
خالية، مستريحًة من زوارها الدائمين وقاطنيها 
اُلمنهَكي��ن. ه��و ي��وم الجمع��ة توقي��ت ص��اة 
الظه��ر، أو الحادية عش��رة ليًا من يوم ش��تائي 
ب��ارد، وصباحًا في أول أيام العيد حيث يس��تطيع 
المرء أن يرى الشام مسترخية تَكبي بخدر على 
ركبتي قاس��يون، ولك��ن ليسَ الس��اعة الرابعة 
والنص��ف بع��د الظهر من ي��وم ثاث��اٍء عادي، ال 

يوافق أي عطلة رسمية أو عيد. 
كنا نتلف��ت يمينًا ويس��ارًا، نترك نظرن��ا يأخدنا 
حتى نهاية الطرق��ات حولنا عّلنا نرى أحدًا هناك 
في نهايتها، بدهش��ة األطفال ننظ��ر إلى وجوه 
بعضن��ا ونتس��اءل: ك��م مرة يتس��نى للم��رء أن 
يرى هذا المش��هد من الخواء لمدينة كدمش��ق! 
ألتقط صورة لحاجز الزبلطاني.. العسكري الذي 
طلب من س��ائق السرفيس التوقف وأجبره على 
االلتف��اف وتغيير طريقه.. صورة لش��ادر تابع ل�  
UNHC اس��تخدم لتغطية فسحة معينة بمدخل 
إحدى البنايات.. صورة لساحة باب توما المغطاة 
البيزنطي��ون  المدين��ة  بص��ور س��يادته. دخ��ل 
والروم��ان وأيضًا التتر والمغ��ول منهم من عمّر 
المدينة وم��ن هم من هدّمها، ولك��ن أيًا منهم 
لم يس��تطع حمل س��كانها على التزام منازلهم 
مراقب��ة  للري��ح مس��ؤولية  ليترك��وا  كاألران��ب 
األعم��دة والقناط��ر. م��اذا يمكن أن يك��ون أكثر 
إيذاًء من صورة س��يادته المعلقة في كل مكان، 

وبكل الحاالت؟ نس��وا أن يضع��وا له صورة وهو 
في التواليت يخرج فضاته على تاريخنا ليجعلنا 
نش��تم رائح��ة عفنن��ا الدفي��ن. ه��ذه األعم��دة 
الروماني��ة بُنيت في الس��احة المدعوة باب توما 
لتكون منشَ��ر غس��يل لثيابنا القذرة المتس��خة 

بحاضٍر لم يغادر المجرور. 
كان البد من زيادة هذا الحاجز الجاثم على بوابة 
ب��اب توما قبح��ًا، بتزيين��ه بغرفة صغي��رة )متر 
بمتر( وتكليف إحدى عاهراتهم بتفتيش النساء 

والجيوب إن تطلب األمر. 
عل��ى إحدى طاوالت ذلك المطعم المحتل لزاوية 
الشارع المؤدي لحارات باب توما حجزنا ركنًا لنا، 
اس��تفزتني صورة حس��ن نص��ر اهلل المتصدرة 
واجه��ة المحل وإلى جانبه صورة س��يادته وعلم 
الوط��ن المنتص��ب برمزي��ة مقرف��ة ع��ن حماة 

األوطان. 
- قهوة مرة أخرى

- طبعًا
- بماذا نحتفي؟

- نحتفي باالنتخابات ومستقبلنا المنتهي. 
نتأم��ل الوجوه القليلة المؤيدة لس��يادته تطوف 

حول الساحة، بلهاء تعلوها ابتسامات غبية. 
- من هؤالء قصي؟

- صدقًا ال أعرف
- نحن وهم نتشارك ذات الوطن؟

- عل��ى م��ا أظن.. ق��د يبقى له��م الوطن ونحن 
سنرحل. 

موكب رس��مي من الس��يارات تتصدرها س��يارة 
س��وداء تش��به الليموزي��ن تعبر الس��احة باتجاه 
الح��ارات الداخلي��ة. تتوس��ع حدقت��ا عين��ي م��ن 
عجائبي��ة المش��هد وبحرك��ة س��ريعة أنظر إلى 

قصي.. فيجيب:
- هناك مركز انتخابي قريب من القشلة

- أين قذائف الهاون؟
- آه هاهاهاهاهاه��ا، تتنظري��ن قذائ��ف الهاون 

مثلي!
- نع��م.. طبع��ًا. وأي مناس��بة أفض��ل للتخلص 
من -20 30 عس��كري أو شبيح دفعة واحدة؟ إنه 

عرض
أي��ن  بقذيفتي��ن.   30 وكل  بقذيف��ة   10 كل   –
اله��اون، ولم��اذا ال يفج��روه عل��ى ه��ذا الحاجز 

العرص؟
- ألنهم كلهم عرصات. 

كأس م��اٍء يوض��ع عل��ى طاولتن��ا لناح��ظ أن 
س��بابتي النادل مغطس��ة بحب��ر االنتخابات، "آال 
يري��د أن يبصم بحافره أيض��ًا".. نضحك ونتابع 
مش��اهدة احتفاالت موتنا الوجداني على ساحات 

هذا الوطن. 
أنهين��ا القهوة، وصبرنا انته��ى معهم ولم نحظ 
بقذيفة هاون واحدة تقلع عين إبليس كما يقال. 

- هل نغادر؟
- نع��م فما من هاون هن��ا.. دعنا نذهب إلى باب 
شرقي عّلنا نلتقط إحداها هناك فنقول: الشباب 
مو عرصات وبعدون ضد النظام مو ضد الناس. 

الزبلطاين،
ي�م انتخبت الريح 
رئي�صًا..
  دمشق - سامه الخطيب

ساحة باب توما  بدمشق | عدسة الكاتبة


