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علي أحمد الديري *
«أعشق الرومي كما ابن عربي
كنت فــي دمــشــق لــيــوم ونــصــف!! كــل أيــام
دمشق تعيشني بالقرب منه ومــن طوق
ياسمينه كأنني أعيش ذلك الزمن».
خولة مطر« ،سوق الجنة (شذرات من السيرة)»
مـ ــا ال ـ ـفـ ــرق بـ ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـهــا
البحرينية خولة مطر لسوريا ،واستحقت
ع ـل ـي ـه ــا جـ ــائـ ــزة أمـ ـ ــن عـ ـ ــام األمـ ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
للشجاعة* ،والــزيــارة الـتــي قــام بها  4نــواب
بحرينيني لسوريا في 2012؟
ل ـقــد ذه ـب ــت م ـطــر ال ـت ــي ت ـش ـغــل ن ــائ ــب وكـيــل
األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى س ــوري ــا
ملعرفة أوضاع الناس املتضررة ّ
جراء الحرب
القاصمة ،الـتــي تنهش أوص ــال ســوريــا منذ
سـتــة أع ــوام ،ونـقــل ه ــذه األوض ــاع إل ــى األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ـت ـقــديــم املـ ـس ــاع ــدات ال ــازم ــة لـهــم،
ّ
والـتـقــت بالفصائل املـســلـحــة لتبحث معهم
ّ
عن حل يمكن أن يأتي بالسالم إلى سوريا.
ذهبت رسولة حرب ،لتبشر بالسالم ،بعدما
ق ـضــت س ـن ــوات م ــن ع ـمــرهــا م ــراس ـل ــة ح ــرب.
ً
ل ــم ي ـكــن األمـ ــر س ـه ــا ،ف ـقــد دخ ـلــت م ـطــر إلــى
مناطق محاصرة وخطرة ال تسيطر عليها
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ،لـ ـه ــذا ه ــي اس ـت ـحـقــت
جــائــزة الشجاعة ،ولــم تكن هــي املــرة األولــى
التي تغطي فيها مطر أوضاع مناطق خطرة
ّ
تشهد حــروبــا وح ـصــارات ،فقد غطت قبلها
الـ ـح ــرب ال ـع ــراق ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة وح ـ ــرب الـيـمــن
الجنوبي والحرب األهلية في لبنان والحرب
اإلسرائيلية عليه في  2006وحرب البوسنة.
أم ــا ال ـن ــواب األرب ـع ــة (عـ ــادل املـ ـع ــاودة وعـبــد
الـ ـحـ ـلـ ـي ــم مـ ـ ـ ــراد وح ـ ـمـ ــد امل ـ ـه ـ ـنـ ــدي وف ـي ـص ــل
الـغــريــر) ،فقد زاروا ســوريــا فــي  2012ضمن
جمعية
حملة «تجهيز غازي» التي أطلقتها
ً
«األص ــال ــة» الـسـلـفـيــة ،وح ـ ـ ّـددت ل ـهــا وظـيـفــة
واح ـ ـ ــدة ه ــي ت ـج ـه ـيــز امل ـق ــات ـل ــن ل ـل ـم ـشــاركــة
ف ــي امل ـع ــارك ب ـســوريــا .وف ــي ت ـغــريــداتــه الـتــي
ّ
نـشــرهــا عـقــب لـقــائـهــم بـفـصــائــل مـســلـحــة من
جماعتي «صقور الشام» و»لواء أبو داوود»
املـتـشــددتــن ،عـ ّـبــر عبد الحليم م ــراد حينها

متفاخرًا بالقول« :تعمدنا الدخول بأنفسنا
ل ـتــوص ـيــل م ـس ــاع ــدات أه ــل ال ـب ـحــريــن بــالـيــد
لتجهيز املـجــاهــديــن مــن إخــوانـنــا بالجيش
الـ ـح ــر» ،ك ـمــا ن ـشــر هـ ــؤالء ـ ـ ـ ب ـن ـشــوة ك ـب ـيــرة ـ
صورهم ومقاطع الفيديو مع (الغزاة) آنذاك.
وأع ـ ـلـ ــن ع ـض ــو «األصـ ـ ــالـ ـ ــة» ال ـش ـي ــخ فـيـصــل
ال ـغــريــر إن «ت ـع ــداد املـقــاتـلــن ال ــذي ــن تكفلت
الحملة بتجهيزهم على مــدى أربـعــة أشهر
ً
بلغ  1640مـقــاتــا» .كما تفاخر فــي تصريح
آخ ـ ــر  28أغ ـس ـط ــس /آب  ،2012ب ـ ــأن «ه ــذه
األم ــوال حققت انتصارات عظيمة في أرض

قال أحد النواب
من مخيم رمضاني :من
أجل اإلسالم ال سوريا

ال ـشــام ،أسـقـطــت ال ـطــائــرات وأم ــورًا كـثـيــرة ال
نستطيع أن نفصح عنها» .
لقد غامرت خولة مطر بالذهاب إلى مناطق
الـ ـخـ ـط ــر ،كـ ــي ت ـب ـح ــث عـ ــن ط ــري ــق ي ـم ـك ــن أن
يفتح أفقًا للسالم ،وينهي الـحــرب الدموية
الـتــي فتكت بــالـجـمـيــع ،ويـحـمــي ســوريــا من
ال ـه ــاك وال ــدم ــار الـ ــذي آل ــت إل ـي ــه ،والـشـعــب
مــن الـضـيــاع والـ ــزوال وال ـت ـشــرد ،فيما ذهــب
النواب األربعة ليؤججوا الحرب ويشعلوا
ال ــدم ــار وال ـق ـتــل وال ـتــدم ـيــر ،ول ـي ــزاي ــدوا على
الخراب والتوحش ،ويوغلوا في حرق البالد
بالطائفية والكراهية واألحـقــاد التاريخية.
لقد ذهبت مطر بقلب يحترق على اإلنسان،
وذهــب أولـئــك ليحرقوا اإلنـســان ،ذهـبــت من
أجــل خــاص ســوريــا ،وذه ــب ه ــؤالء الـنــواب
من أجــل التضحية بسوريا ،التضحية بها

بــاســم «الـتــوحـيــد ال ـخــالــص» ،وبــاســم «أهــل
السنة والـجـمــاعــة» ،وبــاســم «ثـغــر اإلس ــام»،
وهــو مــا أوج ــزه الـنــائــب امل ـعــاودة فــي مخيم
رمـ ـض ــان ــي راوي ـ ـ ـ ــا ت ـج ــرب ـت ــه مـ ــع «ال ـج ـي ــش
الـحــر»« :أقــول لكل مسلم ...مــن أجــل اإلســام
ال سوريا» ،فسوريا ليست سوى ثغر ،ومن
أجل الثغر ،فلتحترق كل سوريا.
ذهـبــت مطر بتربيتها الـتــي لخصتها أمها
يومًا ما في وصية مكثفة «اذهبي وساعدي
اآلخـ ــريـ ــن» وذهـ ـ ــب أولـ ـئ ــك ال ـ ـنـ ــواب بـتــربـيــة
ن ـص ــوص ال ـتــوحــش ال ـغ ــارق ــة ف ــي ال ـكــراه ـيــة
والتكفير والقتل والتحريض.
ت ـقــول مـطــر إن ـهــا كــانــت ت ـقــوم بــواجـبـهــا في
سوريا ،وإنها لم تتوقع جائزة (الشجاعة)
على واجب تقوم به .يفتخر كل البحرينيون
الـيــوم بخولة مطر ،ويرفعون رأسـهــم عاليًا
بها ،يفخرون بزيارتها لسوريا والتقائها
ّ
ب ــالـ ـس ــوري ــن وح ـ ـتـ ــى الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ــل ـح ــة
منها ،ويضيفون ذلك إلى سجل إنجازاتها
املشرفة ،ويتمنون لو يقرأون تجربتها تلك
كما قــرأوا لها يوميات الحرب اإلسرائيلية
ع ـلــى ل ـب ـنــان ف ــي  2006ف ــي صـحـيـفــة الــوقــت
البحرينية.
لكن مــاذا عن النواب األربعة اليوم؟ إنهم ال
يمتلكون (الشجاعة) ليتحدثوا عن واجبهم
ال ــذي كــانــوا يـقــومــون بــه ه ـنــاك ،ألن ــه واجــب
ل ـيــس يـمـنـحـهــم س ــوى ج ــائ ــزة الـ ـع ــار ،إنـهــم
يـغـمـغـمــون ال ـحــديــث ع ــن زيــارت ـهــم املخجلة
تـلــك ،وعــن مــا قــامــوا بــه هـنــاك مــع الفصائل
ّ
املسلحة املتشددة من «أمــور ال يستطيعون
أن ي ـف ـص ـحــوا ع ـن ـه ــا» ،إن ـه ــم اآلن ،يـخـفــون
أم ــر تـجـهـيــزهــم ل ـل ـغــزاة وضـخـهــم لألسلحة
واألم ـ ـ ــوال ل ـح ــرق الـ ـب ــاد ،إن ــه ت ــاري ــخ أس ــود
ـات إرهــابـهــم وطائفيتهم،
يـضــاف إلــى سـجـ ُ
ويكفي أنــه بعدما فضح إرهــابـهــم ،مسحوا
كل تلك التغريدات والصور من حساباتهم،
ولــو اسـتـطــاعــوا ملحوها مــن ذاك ــرة التاريخ
بالكامل ،لكن التاريخ ال ينسى ،وال الناس.
نحن نفخر بخولة مـطــر ،ولـهــم أن يخجلوا
من عارهم أبدًا.
*كاتب بحريني

ٌ
ّ
فصل جديد من الحرب السورية على التوقيت الشتوي
عزام العالف *
يعيش أكـثــر مــن  80فــي املـئــة مــن الـســوريــن
تـحــت خــط الـفـقــر ،ونـحــو  14مـلـيــون ســوري
يحتاجون إلــى مـســاعــدات إنسانية للبقاء،
وذلــك وفق ما أظهرته دراســة لألمم املتحدة
منذ مــا يـقــارب الستة أشـهــر ،حــول حصيلة
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس ل ـ ـل ـ ـحـ ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة،
أع ـ ّـدت ـه ــا لـجـنــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية.
وم ــع م ــرور خـمــس س ـنــوات ون ـصــف الـسـنــة،
لم يعد سيف الوقت قاطعًا لــدى السوريني،
تبدو األيام متشابهة في الحرب التي أصبح
م ـص ـيــرهــا ب ــن ال ــاع ـب ــن ال ــدول ـي ــن أم ـيــركــا
وروس ـي ــا ،وم ــن ي ــدور فــي فلكهما ،والـلــذيــن
يـ ـ ـح ـ ــددان م ــواعـ ـي ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ،وم ــواق ـي ــت
التسويات واملعارك ،وحتى خطوط التماس
يرسمونها كيفما يشاؤون من دون اعتراض
من أحد.
وفي كل مرة بعد إهــدار وقت املجتمعني من
أجل سوريا مثل مؤتمر لوزان األخير ،ما زال
وقــت الـحــرب يقطع بالسوريني أشــواطــا من
دون أن يشعروا ،ويمكن القول إن نسبة الفقر
املرتفعة بعد سنوات الحرب الخمس ،يمكن
أن تتضاعف خالل وقت قصير من  80باملئة،
إل ــى أك ـثــر م ــن  90بــاملـئــة ح ــن تـحــل الــذكــرى
السادسة ،في حني أن املستفيدين من الحرب،
وهــم على األكثر  10في املئة من السوريني،
مــا زال ــوا يـسـتـفــزون «أخــوت ـهــم» ال ـف ـقــراء ،عن
طريق استمرارهم في ركوب اليخوت وزيارة
الـفـنــادق الـفــاخــرة داخ ــل ســوريــا وخــارجـهــا،
ويستمرون فــي قضاء وقتهم الطبيعي في
نهب السوريني اآلخرين ،تلك الفئة بالتعاون
م ـ ــع الـ ـجـ ـهـ ـت ــن املـ ـتـ ـح ــاربـ ـت ــن ف ـ ــي س ــوري ــا
«الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة» ،تستمر ال ـحــرب من
أجل طمعهم الذي ال ينتهي ،في وقت يستمر
فـيــه ارت ـفــاع مــؤشــر الـفـقــر والـتـشــرد والـغــرق
باملوت للسوريني ،وتسويق فكرة «الغابة»

عبر تصاعد اإلج ــرام والـســرقــة والـنـهــب ،ما
يؤدي إلى اجتياح أفواج الفقر ملجتمع كامل،
فبحسب معايير األمم املتحدة تجاوز الفقر
في سوريا املعايير العاملية ،والذي يعتبر كل
إنسان يعيش على  1.9دوالر أو أقل باليوم!
تـحـ ّـذر معظم دول الـعــالــم مــن اآلث ــار املـ ّ
ـدمــرة
الـ ـت ــي ج ـ ّـرت ـه ــا وتـ ـج ـ ّـره ــا الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة
خ ـصــوصــا ع ـلــى ال ـش ــرق األوس ـ ــط وأوروبـ ـ ــا،
م ـت ـنــاســن ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أنـ ــه م ــع م ــرور
الوقت وتصاعد مؤشر الفقر ،سيؤدي ذلك
إلــى تعقيد املشكلة وازديـ ــاد العنف مــن كل
األطراف بحثًا عن لقمة العيش والخروج من
ّ
شبح الحرمان .ولعل األسوأ هو زيادة نفوذ
ال ـســارقــن ال ـن ــادري ــن عـلــى ح ـســاب األغـلـبـيــة
الصامتة الـتــي ال تستطيع االنـفـجــار سوى
على نفسها.
على ساعة الـســوريــن ،وفــي بــدايــة التوقيت
ال ـش ـتــوي ال ـقــاســي فــي كــل سـنــة مــن ال ـحــرب،
داخ ــل ســوريــا وخــارجـهــا ،يـبــدو أن الحديث
ال ـج ـ ّـدي عــن ق ــرار دول ــي إلي ـقــاف ال ـحــرب في
ســوريــا ،قــد تــأجــل عمليًا إل ــى أشـهــر طويلة
ّ
وتوجه
«كالعادة» ،إلى حني معرفة شخصية
الفائز من االنتخابات الرئاسية األميركية،
وهــل ستتحاور أميركا وروسـيــا أم ُ
سيقفل
ب ــاب ال ـحــوار بينهما ،ويـسـيــر قـطــار الـحــرب
العاملية الثالثة التي يحذر منها الكثير من

ال يخشى السوريون
إال من صعوبة تأمين
المحروقات للتدفئة

املحللني السياسيني؟! لــم تعد هناك أهمية
لــذلــك ل ــدى ال ـســوريــن فــي ه ــذا الـتــوقـيــت من
ال ـس ـنــة ب ـعــد أن ي ـم ـشــي ق ـط ــار أي ـ ــام ال ـش ـتــاء
الطويلة ،بأوجاع مئات اآلالف.
ت ـخ ـشــى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وامل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
مـ ـ ــن أن تـ ـض ــاع ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة مــن
إحصائيات العنف والفقر واللجوء وغيرها
مع اقـتــراب العام الـســادس للحرب ،في حني
ال ي ـخ ـشــى الـ ـس ــوري ــون سـ ــوى م ــن صـعــوبــة
ت ــأم ــن امل ـح ــروق ــات ل ـل ـتــدف ـئــة ،وم ــن ســاعــات
ال ـظــام ال ـتــي ال تنتهي بــانـتـظــار الـكـهــربــاء،
أو مــن الـتـشـ ّـرد فــي ال ـع ــراء ،فــي حــن يجلس
أقــل من  20في املئة من السوريني ،الذين لم
ّ
تتلطخ جيوبهم بالفقر ،يسرقون كــل شيء
ُي ـتــاح لـهــم ،وال يمكن ألح ــد اإلشـ ــارة لـهــم أو
التحدث عنهم ،البعض يسميهم بالفاسدين
والسارقني أو «الخونة» ،أو دواعش الداخل،
أو دواعــش املعارضة! في إشــارة إلــى تشابه
وح ـش ـيــة هـ ــذه ال ـف ـئــة وم ـس ــاوات ـه ــا بتنظيم
«داع ـ ــش» ،لـكــن ال ـخــوف يمنع مــن فضحهم،
فهم املتكلمون بــاســم الشعب الـســوري «من
الطرفني» ،وهم فقط من ال يشعرون بوجود
الـحــرب ،فالبيوت الفاحشة الـثــراء والفنادق
التي يجلسون فيها ،تمنع دخول برد الشتاء
الـ ـق ــارص إل ــى ع ـظــام ـهــم الــذه ـب ـيــة ،ف ــي حني
يموت أطفال سوريا من البرد ،ويقتل الفقراء
بعضهم من أجل لقمة العيش في غياب أدنى
مستوى للحياة الطبيعية ،ومن «الطبيعي»
أال ي ـس ـت ـط ـيــع أي مـ ــن الـ ـفـ ـق ــراء فـ ــي س ــوري ــا
الوقوف بوجه الخونة السارقني ،فاإلرهاب
الذي يمارس منهم يمنع التفكير ولو للحظة
ب ــأن يـشــار إلـيـهــم ،وتـلــك الـفـئــة حـتــى اإلع ــام
ً
الـعــاملــي ال يشير إلـيـهــا وال يعتبرها أصــا
سببًا من أسباب استمرار الحرب!
وف ـ ــي ك ــل ي ـ ــوم شـ ـت ــوي ي ـع ـيــش مـ ـئ ــات آالف
امل ـج ـ ّـم ــدي ــن ال ـس ــوري ــن ف ــي ث ــاج ــة املـجـتـمــع
الــدولــي ،إلــى حــن أن ّ
تقسم ال ــدول العظمى
قالب الحلوى السورية في ما بينهم ،ويرموا

(أ ف ب)

لـلـســوريــن ال ـف ـتــات مـنـهــا ،عـلــى م ـبــدأ الـقــول
املنسوب مللكة فرنسا مــاري أنطوايت « :إذا
الجاتو».
لم يكن هناك خبز للفقراء ..فليأكلوا
َ
مع كل ساعة تمر فيها الحرب ،ربما لم يبق
لـلـســوريــن حـتــى «ف ـت ــات ال ـجــاتــو» م ــن على
مــائــدة املجتمع ال ــدول ــي ،أو مــن عـلــى مــوائــد
من يتحكم بانحدار املجتمع الـســوري نحو
ه ــاوي ــة الـفـقــر وامل ـ ــوت ،ل ــم يـتـبــق الـكـثـيــر من
األش ـيــاء الـتــي مــن املـمـكــن أن يحصل عليها
ّ
الـســوريــون إل الشعور الــدائــم بالالستقرار،
ومـ ــا ي ـح ـصــل ح ــال ـي ــا ي ـش ـبــه م ـق ــول ــة األديـ ــب
وال ـشــاعــر ال ـك ـبـيــر ،ال ـس ــوري ال ــراح ــل محمد
امل ــاغ ــوط« :ل ـقــد أع ـطــونــا ال ـس ــاع ــات وأخـ ــذوا
الــزمــن..أعـطــونــا األحــذيــة وأخ ــذوا الـطــرقــات..
أعطونا األراجيح وأخــذوا األعـيــاد ..أعطونا
السماد الكيماوي وأخــذوا الربيع ..أعطونا
الجوامع والكنائس وأخذوا اإليمان ..أعطونا
الحراس واألقفال وأخذوا األمان».
على مــا يبدو بأنهم أعطونا الــوقــت الكافي
للفقر ،وأخذونا إلى حرب مجهولة النهاية.
* صحافي وكاتب سوري

