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ســـوريتنا
حر      س��وري  شباب  عن  تصدر  أسبوعية      سوريتنا  |  السنة األولى  |  العدد )31(  |  22 / 4 /2012                      

»عندما يقرر العبد أن ال يبقى 
عبدا فإن قيوده تسقط«

غاندي

صفحتنا على فيس بوك:
www.facebook.com/souriatna

souriatna@gmail.com    souriatna.wordpress.com

من غرافيتي الثورة
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ملخ�ص النقاط الرئي�سية يف اتفاق �سوريا 
والأمم املتحدة ب�ساأن املراقبني

لجئات يف الأردن يتحدثن عن 
حياتهن املرعبة يف حم�ص

م�سوؤوليات احلكومة ال�سورية:
- »وقف العنف المس��لح بكل أش��كاله 
واس��تكمال انس��حاب كل تجمع��ات الجيش 
السوري وأسلحته الثقيلة من داخل ومحيط 
المراكز السكانية وإعادتهم إلى ثكناتهم أو 
أماكن نش��رهم المؤقت��ة«، وتنفيذ عناصر 
أخ��رى باالتفاق مع الوس��يط الدولي كوفي 

أنان. 
- تضمن الحكومة الس��وري »الحفاظ 
على األم��ن والقان��ون من خالل اس��تخدام 
الش��رطة ووكاالت إنف��اذ القان��ون بش��كل 
يتوافق مع القانون اإلنساني الدولي وقانون 

حقوق اإلنسان«. 
- كما تضمن الحكومة السورية سالمة 
كل موظفي األمم المتحدة »دون المس��اس 
الحرك��ة«،  ف��ي  الموظفي��ن  كل  بحري��ة 
و»السماح بالوصول بال عائق لعمال اإلغاثة 
اإلنسانية إلى كل الس��كان الذين يحتاجون 

للمساعدة«. 
- ل��م يت��م التوص��ل التف��اق بش��أن 
أو  للطائ��رات  المتح��دة  األم��م  اس��تخدام 
الطائرات الهليكوبتر. وقد يناقش هذا األمر 

»ويتم االتفاق عليه في وقت الحق«. 
- تس��مح الحكومة السورية »بوصول 
موظفي األمم المتح��دة دون عوائق إلى أي 
منش��أة أو موقع أو فرد أو جماعة تعتبر ذات 

صلة«. 
أن  الس��ورية  المس��لحة  للق��وات   -
المنش��آت  أم��ن  عل��ى  الحف��اظ  »تواص��ل 
الموان��ئ  مث��ل  اإلس��تراتيجية  واألص��ول 

والمط��ارات والط��رق الس��ريعة ومصاف��ي 
النفط.. إلى آخره«. 

م�سوؤوليات )اجلماعات امل�سلحة(:
المسؤوليات التالية »يؤكدها )أنان( مع وفي 
ما يتعلق بجماعات المعارضة المسلحة والعناصر 
ذات الصلة بها« – »الوقف الكامل للقتال والوقف 

المستمر للعنف المسلح بكل أشكاله«. 
األم��م  لموظف��ي  التح��رك  حري��ة   -
المتح��دة وع��دم تهدي��د أمنه��م والس��ماح 
بوصول موظف��ي اإلغاثة إلى كل الس��كان 

الذين يحتاجون للمساعدة. 
- على جماعات المعارضة المسلحة أن 
»توقف كل األعمال العدائية ضد تش��كيالت 
الجيش الس��وري وقواع��ده وقوافله وبنيته 
التحتية.. وضد المؤسسات والبنايات والبنى 
التحتي��ة الحكومي��ة، إلى جان��ب الممتلكات 
العام��ة والخاص��ة، وأن ال تع��وق اس��تئناف 

الخدمات العامة«. 
- يجب عليه��م أن »يلتزموا بوقف كل 
األنش��طة غي��ر المش��روعة وفق��ا للقانون 
الس��وري ومن بينها االغتي��االت والخطف أو 
التخري��ب، وعليهم أن يعيدوا كل الممتلكات 
العام��ة والخاصة التي س��رقت خالل العنف 

ألصحابها الحقيقيين«. 
- وعليه��م أن »يمتنع��وا ع��ن التدريب 
وإع��ادة التس��لح أو إع��ادة الحش��د وتنظيم 
التشكيالت العسكرية.. ووقف العرض العام 
أو الخاص للسالح.. وااللتزام – وفقا للقانون 
السوري – بعد القيام أو الشروع في أنشطة 

مثل إقامة نقاط التفتيش وتنظيم الدوريات 
أو أنش��طة الشرطة والسماح بالعودة اآلمنة 

لكل المتأثرين إلى أماكن إقامتهم«. 

التعريفات:
- األس��لحة الثقيل��ة هي كل األس��لحة 
ذات األعيرة أكبر من 5.  14 ملليمتر من بينها 
قطع المدفعية والدبابات والمورتر والقنابل 
الصاروخي��ة واألس��لحة المض��ادة للدبابات 
وأنظم��ة األس��لحة المضادة للطائ��رات. وال 

تعتبر ناقالت الجند المصفحة أسلحة ثقيلة 
إذا أبطلت أسلحتها التي تزيد على عيار 62. 

 7 ملليمتر. 
- االنس��حاب م��ن المراك��ز الس��كانية 
يعن��ي تح��رك التجمع��ات العس��كرية إل��ى 
ثكناته��ا أو مواقعه��ا المؤقت��ة عل��ى بع��د 
كيلومترين أو ثالثة على األقل خارج محيط 
المراكز السكانية )المدن والبلدات والقرى(. 
وال ينطب��ق ذل��ك عل��ى الثكن��ات الموجودة 

بالفعل في نطاق المدن والبلدات. 

أصبحت عمان الشرقية أو القديمة أو القسم 
الش��رقي من العاصمة األردنية "مأوى" ألكثر من 
70 ألف الجئ س��وري فرو م��ن حملة قوات األمن 
العنيفة المناهضة لالنتفاضة على حكم الرئيس 

السوري بشار األسد. 
وتتحدث الالجئات الس��وريات بم��رارة بالغة 
في أزقة عمان الش��رقية اآلمنة عم��ا عانينه في 
حي بابا عم��رو الذي يعد مرك��زا للحملة العنيفة 

لقوات بشار األسد. 
فقد تحدثت الس��وريات ع��ن حياتهن هناك 
في ظل الخوف من التعرض لالغتصاب والتعذيب 

وعن حزنهن على فقد كثير من أحبائهن. 
وقال��ت الجئة لوكاالت األنب��اء العالمية "األم 
ترى ابنها ينذبح قدام عينها )أمامها(. ما بتحس��ن 
تحكي ش��يء، جوزها )زوجه��ا( يعتقلوه أمامها ما 

بتقدر تحكي كلمة…
إن حكت كلمة بده��م يغتصبوها أو يعملوا 
لها ش��ي ش��غلة ش��و بدها تكون يعن��ي في صار 

هيك لها الدرجة موقف تتحمله األم؟". 
وأوضح��ت الم��رأة أن النس��اء دائم��ا ما يكن 
أهدافا س��هلة في حملة القوات الحكومية. وقالت 
"صار فيه اغتصاب. صار فيه مداهمات. والتفتيش 
يعني كثير مواق��ف تنحط فيها تتمنى انك تموت 
وال توض��ع بها ألنه مواق��ف عن جد مخزية وعيب 
انه يحكيها. يعني البنت بعد ما يغتصبوها يكتبوا 

لها يعني "ال إله إال بشار!". 
وقال��ت الجئ��ة تدع��ى أم عب��د المال��ك إن 
النساء كن يخشين الخروج من بيوتهن خوفا من 

تعرضه��ن للخطف أو االغتص��اب. وأضافت "وقت 
الل��ي كنا في س��وريا ما كن��ا نقدر نطل��ع لنجيب 
أغراض للبي��ت. بدنا نطلع نجي��ب خضرة مثال أو 
خب��ز أو أي ش��يء لألوالد نخاف انه ح��دا يخطفنا. 
نخاف نطلع بتاكس��ي )سيارة أجرة(. إذا ما بنعرف 
صاحب التاكس��ي ما بنطلع فيها. يقولوا لنا ديروا 

بالكم فيه خطف.. فيه اغتصابات". 
وع��ادة ما يزع��م النش��طاء الس��وريون أن 
الس��لطات تس��تخدم النس��اء بش��كل منظم للي 
والس��جن  االغتص��اب  أن  ويضيف��ون  ذراعه��م. 
والقت��ل جزء م��ن مخططاتهم العام��ة. ويقولون 
إنهم أخلوا األحياء من النساء خوفا من تعرضهن 

لالغتصاب أو التعذيب. 
وقالت الالجئة أم محمد وهي تغالب دموعها 
"أكثر ش��يء ع��رض البنات. عندنا بن��ت عند حي 
جام��ع الرفاع��ي أخذوه��ا أربع��ة أي��ام وجابوه��ا 
ألبوه��ا. قال أبوها ل��و جابوها ل��ي ميتة أفضل. 
أنا ش��فت هذا المشهد ش��وف عيني. يعني يكون 

جايبينها ميتة أفضل". 
وفي مستش��فى الهالل األحمر، حيث يعالج 
غالبي��ة الالجئين الس��وريين م��ن جروحهم تحنو 
الجئة تدعى أم أصيل على ابنها الذي بترت ساقه 
في اآلونة األخي��رة نتيجة إلصابة تعرض لها في 

أعمال العنف التي تشهدها سوريا. 
وقال��ت أم أصيل "واهلل األمهات الس��وريات 
وضعه��ن حزين كثي��ر. اللي عندها ش��هيد واللي 
عندها مصاب واللي عندها معتقل. ما في وال أم 

في سوريا مرتاحة". 

خالل اأي��ام.. نا�سطون �سوريون 
يعلنون ت�سكي��ل حكومة انتقالية

أكد مصدر مس��ئول في الحكومة الس��ورية االنتقالية، أن التش��كيل النهائي 
واإلعالن عن قيام الحكومة االنتقالية الس��ورية التي يترأس��ها المعارض السوري 
والناشط السياسي نوفل معروف الدواليبى، سيتم خالل أيام بأحد كبرى العواصم 

الغربية. 
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة الجديدة تحظى بدعم 
كبير من الداخل الس��وري، خاصة م��ن الفصائل المقاتل��ة، وإن الحكومة الجديدة 
ستكون مكلفة باالتصال بدول القرار العالمي للمطالبة بحق الشعب السوري على 
البش��رية جمعاء بالتدخل الدولي العس��كري إلنقاذ المدنيين واألبرياء من المجازر 
الوحش��ية والتطهير العرقي الذي يمارس على أس��اس دين��ي، وهو ما تقوم به ما 
وصفها ب�"عصابات الغزاة اإليرانيين"، ومن يناصرها من عصابات آل األس��د ممن 

يحملون الجنسية السورية. 
وأض��اف المص��در، أن الحكوم��ة االنتقالية س��تعمل على تنظي��م عمل كافة 
الفصائ��ل المقاتل��ة من أجل الحرية ضمن إس��تراتيجية موحدة عس��كرية ومدنية 
تنته��ي بإس��قاط عصاب��ات عم��الء إي��ران وتخلي��ص البالد م��ن ش��رها وإجرامها 
الوحشي، مش��يرا إلى أن تشكيل هذه الحكومة كان بسبب فشل كافة المؤسسات 
التي تشكلت مؤخرا وادعت تمثيل األمة السورية وأبت حتى أن تتبنى مطالب هذه 

األمة ومنها المجلس الوطني السوري وغيره. 
وأوضح، أن هذه المؤسسات فشلت في وضع خارطة طريق إلنقاذ البالد ودحر 
ما س��ماهم ب�"الغزاة"، كما أنها فش��لت في إيجاد وس��ائل ثابت��ة لالتصال بالداخل 

ونقل صوت األمة للعالم ونقل معونات العالم للشعب المنكوب. 
وأش��ار إل��ى أن من مه��ام الحكومة، حفظ األم��ن واالس��تقرار لمرحلة ما بعد 
دحر الغزاة، وفرض األمن وس��لطة القانون، وانتهاء بتنظيم انتخابات عامة الختيار 
جمعية تأسيسية تكتب دستور سورية الجديدة وترسم مستقبلها ووضعها الدائم. 

وكش��ف عن أن كافة قادة الفصائل المش��اركين في الحكومة التي س��تعلن 
قريبا يعتبرون حكاما عس��كريين على المناطق الت��ي يتواجدون فيها بأمر رئيس 
الحكومة، وقال، "إن هذه الحكومة س��تعتبر مستقيلة تماما بمجرد انعقاد الجلسة 
االفتتاحية للجمعية الوطنية التأسيس��ية، كما س��وف يتم من��ع كافة موظفي هذه 

الحكومة من الدرجة األولى من الترشح النتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية". 
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 الث��ورة ال�س��ورية..
متعة الع�سيان

  ابن حزم
يقوم االستبداد على تشابك المصالح واستخدام القوة والقهر، 
ويس��تمر باالعتماد على جدار الخوف الذي يرتفع في الوجوه لحماية 
المصال��ح المتش��ابكة وتثبيت هيمنة الفئة الحاكم��ة، وال يبدأ انهيار 
االس��تبداد إال بانهي��ار ج��دار الخوف، ولق��د نجحت الثورة الس��ورية 
في مناطق واس��عة على امتداد البالد بتحطيم ج��دار الخوف العالي 
والس��ميك ال��ذي بن��اه النظام طيل��ة أربعة عق��ود، وانطلق��ت اآللة 
األمنية والعس��كرية واإلعالمية في س��ورية تحاول إع��ادة بناء جدار 
الخ��وف والذعر بالقتل والتش��ريد والنهب والتضليل، إال أن الفش��ل 
الذري��ع ف��ي إعادة بن��اء جدار الخ��وف كان نصيب النظ��ام خالل عام 
م��ن اإلرهاب المنظم، ويمكن الحديث عن عدة أس��باب أدت إلى هذا 
الفش��ل لعل أبرزها المد الث��وري العارم في المنطق��ة، إال أن متعة 
العصيان المبدعة التي أنتجها السوريون تحتل موقع القلب بين هذه 

األسباب. 
عندما يتحطم جدار الخوف تنطلق الجموع في الش��وارع هاتفًة 
بم��ا يعب��ر عن انهيار ه��ذا الجدار، وتكون ش��تيمة الطاغي��ة العلنية 
وتمزي��ق ص��وره وتحطي��م تماثيل��ه ورم��وزه أعلى أش��كال التعبير 
الم��ادي المباش��ر عن س��قوط الخوف، ويك��ون انهيار هيب��ة النظام 
وس��قوط هيمنته النفس��ية عل��ى س��كان المناطق الثائ��رة النتيجة 
األهم، والمعبر الحقيقي عن انهيار الخوف وبالتالي اس��تعداد هؤالء 
لالس��تمرار في العم��ل الجدي على تفكيك ش��بكة المصالح الحامية 
للنظ��ام وتحطيم قدرته على ممارس��ة القوة والقه��ر. والحقيقة إن 
له��ذا العصيان متعة رغم ما يرافقه م��ن مخاطر وموت وآالم، وقبل 
ذلك فإن عصيان الس��لطة، أي س��لطة أمرٌ مغ��ٍر وممتع في األصل، 
فكيف عندما يكون العصياُن عصيانًا لس��لطةٍ غاشمةٍ لم يجرؤ أحد 

على تحديها طيلة ربع قرن؟
قامَ النظام بأعمال القتل واإلرهاب المنظم ليبني جدار الخوف 
من جدي��د، وعَمَِل من خالل البش��اعة التي يش��يعها على التغطية 
على متع��ة العصيان وتحويل كل لحظة عصي��ان إلى لحظة دموية 
شديدة القسوة، فكانت ردة الفعل األسطورية للشعب السوري، في 
تحويل كل مظاهرة إلى موس��م للبهجة، وفي تحويل لحظات إعالن 
العصيان إلى مهرجانات ومناس��بات لممارسة العصيان بمتعةٍ ترفع 

وطأة القهر، وتمسح بعضًا من ألم الموت. 
الغن��اء والرق��ص في الس��احات الصغيرة في قل��ب اإلحياء كان 
المظه��ر األبرز الذي ش��اهده العالم على الشاش��ات ف��ي كل مكان، 
ه��ذا الغناء الذي ينضح بالقوة والفرح والبهجة التي تخفي خلفها ما 
تخفي من القهر واأللم، ومعه الرقص والتمايل الجماعي المنضبط 
عل��ى إيقاع األغاني، اللذان يش��كالن معًا طقس��ًا أس��طوريًا يُش��يع 
البهج��ة ويحف��ظ متعة العصيان ف��ي مواجهة آلة القت��ل التي تزرع 

الجنائز والموت واآلالم في كل مكان. 
في المظاهرات الطيارة التي أبدعها السوريون لتقويض هيمنة 
النظام في المناطق التي ال يزال يبس��ط هيمنته عليها نوع آخر من 
متع��ة العصيان، هنا يهتف بضعة عش��رات من الش��باب والش��ابات 
عدة هتافات منضبطة بصوت ش��ديد الق��وة وهم يرمون في الهواء 
قصاص��ات ورقي��ة ملونة تحمل ش��عارات معادية للنظام، ويس��تمر 
األم��ر بضع دقائق وس��ط ذهول الم��ارة وعناصر األم��ن والمخبرين 
غير المس��تعدين للتعامل مع أمر كهذا، ثم يتفرق الجميع ويختفون 
قبل وصول سيارات األمن القريبة. بالنسبة للمشارك في المظاهرة 
الطي��ارة يك��ون األمر أش��به بتس��ديد ضرب��ة رائعة لج��دار الهيمنة 
الذي يرفعه النظ��ام في منطقة من المناطق، وبالنس��بية للمراقب 
الخارجي فإنه يكون في حضرة مشهدٍ مهيٍب لشباب يهشمون جدار 

الخوف والهيمنة بشغفٍ وشجاعةٍ منقطعة النظير. 
يراف��ق طق��وس التظاه��ر اإلبداعية تل��كَ عش��راتُ الالفتاتِ 
والعباراتِ المليئة بالسخرية والتهكم من كل شيء وعلى كل شيء، 
ليكتمل بذلك مش��هد الثورة التي ال تستس��لم للقهر وسطوة القوة، 
والتي ال يس��لبها ألم الموت والتهجير والتعذيب القدرة على إش��اعة 
البهج��ة، وه��و بالضبط ما يؤدي إلى اس��تحالة تح��ول العصيان في 
سورية إلى أمر ال يجلب إال األلم، وهو ما يؤدي إلى جعل الثورة فعاًل 
غير قابل للتوقف، ومن ثم يس��تحيل على السلطة رفع جدار الخوف 

في كل مدينة أو بلدة تحطم فيها هذا الجدار. 
هكذا نجح الشعب السوري في التقدم على طريق ثورته، وفي 
إس��قاط س��طوة النظام ومنعه من إعادة بنائها، وهو ش��عب يحترف 
يوم��ًا بعد اليوم صناعة العصيان والتمرد على الس��لطة، ليس على 
الس��لطة السورية اآليلة للسقوط اآلن فحسب، ولكنه أصبح يحترف 
عصيان الس��لطة أي س��لطة، بل يحترف االس��تمتاع به��ذا العصيان 
أيضًا مهما كانت قسوة القمع، فليحذر إذًا كل من يفكر في ممارسة 

السلطة في سورية في المستقبل. 

اجلنازات ممنوعة والقبور تبكي 
�ساكنيها يف حم�ص

الأمم املتحدة ت�سعى لتو�سيع نطاق 
عمل منظمات الإغاثة

ال تق��رأ الفاتحة بجانب قبر األمهات في حمص، 
وما من فرصة ألم أن تسقي التراب الذي يضم ولدها 
بدموعها، فحم��ص تدفن موتاها بصمت، وش��بيحة 
النظ��ام وعس��اكره يحرصون عل��ى أن ال يتعرف أحد 

على أسماء الموتى. 
البارح��ة توفي��ت أم حمصي��ة، وال ي��زال ولدها 
يبحث عن طريقة يس��تطيع م��ن خاللها أن يدفن أمه 
به��ا، وإن كان إك��رام المي��ت دفن��ه في كل الش��رائع 
الدينية والمفاهيم اإلنس��انية، فإن النظام الس��وري 
خرق كل القواعد، وبعد أن أودعت األم في براد إحدى 
المستش��فيات لم يب��ق من طريقة إلخراجها بس��بب 

بدء انهمار الرصاص في منطقة الوعر. 
الحمص��ي ال يمك��ن أن يك��ون مهزوم��ًا ألنه ال 
يس��تطيع دفن موت��اه، فالحمص��ي ماتت أم��ه وأبوه 
وأخ��وه وأخته وولده وابنته وبقي هو يهتف إلس��قاط 
النظ��ام، في الوق��ت الذي ظن األس��د ورجال��ه أنهم 

سيخنقون الصوت في حناجر أهل حمص. 
ال جن��ازات ف��ي حمص، وال أوالد لتقب��ل العزاء، 
وإن كان��ت جمل��ة "ال إل��ه إال اهلل" تقال ف��ي الجنازة، 
وتهتف في المظاهرة، فإنها في سوريا باتت حصرية 
ف��ي المظاهرات، وربما يكون خ��وف النظام من روح 
الحماصن��ة التي أثبتت أنها ال تكل وال تمل وال تخضع 
ق��د جعلت من الجن��ازة الرعب األكبر لديه س��واء في 

حمص أو في أي مدينة أو قرية سورية. 
املوت فقد قد�سيته

لمفه��وم الموت في س��وريا معن��ى مختلف عن 

بقي��ة الش��عوب، وإن كان للموت وق��ع مخيف ومحزن 
بالحالة الطبيعية، فإن نفس الكلمة تكاد تصبح حدثًا 
أقل من عادي في سوريا، وإن كان الحزن على الميت 
ه��و القاعدة اإلنس��انية المطلقة، فإن الس��وريين ال 
يجدون الوقت للحزن، ولكنهم ربما يبحثون فقط عن 
لحظة احترام لهذا الحزن المؤجل إلى ما بعد س��قوط 
النظ��ام المس��ؤول عن موته��م كل ي��وم، وعن بقاء 

أمواتهم في ثالجات المشافي. 
ف��ي حمص ال ش��هادة وف��اة، وعلى م��ن يموت 
قريب��ه أن ينتظ��ر إل��ى م��ا ش��اء اهلل إلخ��راج وثيقة 
رس��مية تثبت ذل��ك، وما من طريقة إلب��الغ اآلخرين 
بوف��اة الش��خص، إذ ال اتص��االت متاح��ة في حمص 
إال فيم��ا ندر وبط��رق خاص��ة اكتش��فها الحماصنة، 
وأصب��ح من الطبيعي مؤخ��رًا أن يتم اإلبالغ عن وفاة 
أحد األش��خاص عن طريق الفيس بوك، وفي بعض 
األحيان يصبح العزاء إلكترونيًا لتقطع السبل بالناس 

في التواصل. 
إن حالف الحظ ابن المتوفاة، فإن أخاه سيتمكن 
م��ن دف��ن أم��ه، وإن حالفه الح��ظ مجددًا فس��يكون 
باإلم��كان الص��الة عليه��ا ودفنه��ا بالح��د األدنى من 

احترام الميت. 
الش��عب الس��وري وحي��د الي��وم يرس��م لحظة 
الموت، يس��جل بعض األش��عار ليوزعه��ا أوراق نعي 
إلكتروني��ة، وتبكي القبور س��اكنيها بداًل عن أهلهم، 
وال يزالون يهتفون لس��قوط نظام تفنن في إجرامه، 
وفي محاولة إهانة الشعب الذي أثبت أنه ما من مجال 

إلهانته. 

المتح��دة  األم��م  ق��ال مدي��ر عملي��ات مكت��ب 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن المنظمة الدولية تأمل 
بالحصول عل��ى تصريح من الحكومة الس��ورية في 
األيام القادمة إلرس��ال المزيد م��ن عمال اإلغاثة إلى 
البالد لمس��اعدة ما ال يقل عن مليون شخص بحاجة 

إلى مساعدة عاجلة. 
وأض��اف جون جينج أن س��وريا أق��رت بأن هناك 
»احتياجات إنس��انية خطيرة« وبأن هن��اك حاجة إلى 
التح��رك لك��ن المس��ائل المتعلق��ة بالنق��ل واإلمداد 
واإليواء ومنح التأش��يرات لعمال اإلغاث��ة مازالت قيد 

النقاش. 
ومضى يقول اآلن هي مسألة تنفيذ هذه الخطط. 
في هذا الصدد نحتاج إلى المزيد من االنخراط الفعال 

مع السوريين حتى ننفذ هذه الخطة.
وأضاف الخط��وة التالية في العملي��ة التي نريد 
إتمامها ف��ي غضون أيام… هي االتفاق على تفعيل 

الخطة ليتزامن مع هذا حشد الموارد لتحقيقه.
ومن المهم الحصول على موافقة س��وريا على 
الخطة وحش��د وكاالت اإلغاثة الشريكة لما قال جينج 

أنها ستكون »عملية إنسانية ضخمة«. 
وكان جينج يتحدث إلى الصحفيين بعد المنتدى 
اإلنس��اني الس��وري الذي عقد في جنيف لبحث خطة 
مس��اعدات قيمتها 180 مليون دوالر على مدى س��تة 
أش��هر وتس��تهدف مس��اعدة ما يقدر بمليون شخص 

في سوريا. 
وق��ال جينج أن الخط��ة التي وضع��ت بعد بعثة 
تقيي��م مش��تركة م��ع مس��ؤولين س��وريين الش��هر 
الماضي – تستهدف تقديم مساعدات غذائية وطبية 
وأدوات طه��ي للعائ��الت النازحة التي فق��دت المأوى 

ومساعدات مالية لألسر التي تأويهم. 
وعل��ى صعيد منفص��ل طلب��ت مفوضية األمم 
المتح��دة العلي��ا لش��ؤون الالجئين 84 ملي��ون دوالر 
لمس��اعدة أكث��ر من 60 ألف الجئ س��وري ف��روا إلى 
األردن ولبنان وتركيا والعراق. وقالت مليس��ا فلمينج 
المتحدث��ة باس��م المفوضية ف��ي إف��ادة صحفية أن 
المفوضي��ة تلقت 19 ف��ي المائة فقط م��ن التمويل 

الذي طلبته. 

وأعلن��ت الواليات المتحدة أنها س��تتبرع بثمانية 
ماليين دوالر إضافية للش��عب السوري تخصص في 
أغلبه��ا للمس��اعدات الغذائية والرعاي��ة الصحية مما 
يرفع مس��اهمتها إلى 33 مليون دوالر. وقالت مصادر 
باألم��م المتحدة أن كن��دا والصين والس��ويد تعهدت 

بتقديم مساعدات خالل المحادثات. 
العالم��ي  األغذي��ة  برنام��ج  أن  جين��ج  وق��ال 
التاب��ع لألم��م المتحدة يهدف إل��ى مضاعفة عدد من 
يس��اعدهم في سوريا هذا الش��هر إلى 200 ألف بعد 

أن كان 100 ألف في مارس آذار. 
ول��دى س��ؤال جينج عن ضمانات من الس��لطات 
الس��ورية بش��أن إمكاني��ة الوص��ول ق��ال »هذه هي 
القضي��ة المحوري��ة لما نتف��اوض بش��أنه.. الدخول 
وطاقة الوكاالت اإلنسانية والمنظمات على األرض. 

وق��ال »علين��ا أن نتفق على زيادة ه��ذه القدرة 
وعلينا أن نتفق على المس��ائل العملية أي المس��ائل 
واس��تخراج  واإلدارة  بالتنظي��م  الخاص��ة  العملي��ة 

التأشيرات للموظفين. »
ومنع��ت وكاالت األم��م المتحدة م��ن العمل في 
س��وريا حي��ث اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األحمر هي 

الهيئة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال إغاثة. 
ووف��رت وكاالت لألمم المتح��دة بعض إمدادات 

اإلغاثة ليوزعها الهالل األحمر العربي السوري. 
وقالت اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر في بيان 
الي��وم الجمع��ة أن االضطراب��ات في س��وريا ما زالت 

تتسبب في معاناة ونزوح جماعي. 
وقال الكس��ندر ايكوي نائب رئيس وفد الصليب 
األحمر في سوريا »هناك تدفق مستمر للناس الذين 
يغادرون منازلهم بحثا عن مالذ امن… وبينما تمكن 
البع��ض م��ن االنتق��ال للس��كن عن��د أق��ارب لهم أو 
أصدقاء أو حتى غرباء عنهم يرغبون في المس��اعدة 
ل��م يكن ل��دى البعض اآلخ��ر خيار بديل ع��ن اللجوء 

للمدارس والمساجد والكنائس«.
وقدمت اللجن��ة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحم��ر العربي الس��وري عب��وات أغذية لس��تين ألف 
شخص في عدة محافظات خالل األسابيع األخيرة إلى 

جانب أدوات نظافة ومناشف وبطاطين وأفرشة. 
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بني الدين وال�سيا�سة..
العلمانية... امل�سطلح املفرتى عليه

  ياسر مرزوق 
في قصة "بعيدًا عن البيت" يتحدث زكريا 
تامر عن مأس��اة تتك��رر كل يوم بل كل لحظة 
تتعلق باغتصاب األش��ياء الجميلة، سواء أكانت 
أحالمًا أم أجس��ادًا من خالل شخصية لميا التي 
خرجت لتبحث في أزقة دمش��ق ومخافرها عن 
زوجها الذي أخذ منها قبل أن يشبع منها وتشبع 
منه، فتنتهك في بيت منعزل كأي امرأة منتهكة 

وأي مدينة مستلبة، أو أي وطن مستباح.... 
ه��ي مخ��اوف وهواج��س نعيش��ها على 
ثورتن��ا الملحمية فغير بعيدٍ عن دمش��ق وفي 
ش��قيقتها الصغ��رى القاهرة تج��ري انتخابات 
الرئاس��ة برقاب��ة وزي��ر دف��اع مب��ارك وبي��ن 
المرشحين وزير خارجية مبارك ونائبه ورئيس 
وزرائه والش��ارع المص��ري تغطيه الش��عارات 
اإلسالموية والش��اطر " مرشح اإلخوان " يدعو 

للكفاح المسلح إذا استبعد من المرشحين. 
يبق��ى هاجس انحراف الث��ورة المنتصرة 
بحك��م التاريخ والطبيعة عن ش��عاراتها األولى 
بالمس��اواة والدولة المدنية ه��و الخطر األكبر، 
هذه الثورة التي حلم بها السوريون منذ عقود 
طلبًا للنجاة من الخوف والهوان واإلذالل والقمع 
والنه��ب، وه��ي ث��ورة منتص��رة ال محالة ألنها 
اخت��ارت أن تدف��ع يوميًا من دماء خي��رة أبنائها 
الثمن الباهظ لما تنشده من حرية، ولكنها في 
لحظة احتفالها بانتصارها ستكون محتاجة إلى 
ثورة أخرى تخلصها مما علق بها من طفيليين 

ومنافقين وأدعياء وباعة جوالين. 
نس��عى ف��ي م��ا يل��ي إل��ى إع��ادة طرح 
موض��وع العَلمانيّ��ة عل��ى بس��اط التعري��ف 
وبي��ان المفه��وم والمضم��ون والتط��وّر ونبدأ 
بالوق��وف عل��ى الدّوافع التي تدف��ع اليوم إلى 
معاودة النظ��ر في العلمانيّ��ة، والتي نلخصها 
ف��ي أمري��ن أوّلهم��ا الغم��وض الذي ع��اد من 
جديد ك��ي يلفّ العَلمانيّ��ة ويجعل لها صورة 
محرّف��ة ومش��وّهة عند الش��باب وبي��ن أفراد 
المجتم��ع عامّة، صورة ما انفكّ دعاة االنغالق 
والتعصّب واس��تعباد األرواح واألبدان يعملون 
عل��ى ترويجه��ا ويمعنون في إخف��اء حقيقتها، 
فإذا بالعلمانيّة حس��ب زعمهم "مفهوم غريب 
ودخيل وملحد وفاس��د". أمّ��ا األمر الثاني الذي 
دعان��ا إلى التذكي��ر بالعلمانيّ��ة ونفض الغبار 
عنه��ا وإج��الء صورته��ا وإظه��ار حقيقتها فهو 
الظروف واألوضاع الرّاهنة التي يمرّ بها العرب 
والمسلمون والحروب الطائفيّة والدّينيّة التي 
تج��ري مقدّماته��ا في الع��راق وتته��دّد باقي 
الب��الد العربيّة واإلس��المية وتمتدّ ش��ظاياها 
إل��ى بالد أخرى كثيرة ش��رقا وغربا حتّى لكأّن 
العال��م يوش��ك أن يغ��رق ف��ي عتم��ة "ق��رون 
وس��طى" جديدة، ممّا حتم على حمَلة األنوار 
وعلى التقدّميّين واألحرار في بالدنا العربيّة 
واإلس��المية أوّال، وفي س��ائر أرجاء المعمورة 
ثانيا التنبّه إلى خطورة التيّار وإلى العمل على 
إحي��اء القيم المدنيّة الكبرى والبحث عن قارب 
النجاة م��ن طوفان ال��دّم الطائفي والعنصري 
الذي بات يحصد أرواح اآلالف في بلد كالعراق، 

ويقرع طبوله في دمشق والقاهرة. 
ف��ي العال��م العرب��ي ال كلم��ة تعل��و الي��وم 
على الديمقراطية، ال على المس��توى الش��عبي وال 
على مس��توى النخب، الجميع يب��دي اتفاقه عليها، 
والغالبي��ة يجده��ا الح��ل المنتظر لمش��اكل الدول 
العربية التي كانت ترزح تحت االستبداد السياسي. 
الشعوب تتطلع لالنتخاب أكثر مما تتطلع 
للحك��م  يس��عون  والمرش��حون  للمرش��حين، 
متطلعي��ن للس��لطة وللتش��ريع مع��ا، وبينم��ا 

يتص��در المحلل��ون وس��ائل اإلع��الم للتنظير 
عن الديمقراطية كمكتس��ب عظيم للش��عوب 
الثائرة، م��ا زال بعض النقاد يؤك��د أنها مجرد 
آلي��ة لكنه��ا س��تنضج م��ع الوق��ت لتص��ل إلى 
جوهره��ا األساس��ي المتمث��ل في المش��اركة 
والمس��اواة، وهنالك أقل القليل ممن ينظر أن 
العلمانية الغائبة عن المش��هد العربي، وحدها 

السماء التي تضمن حق الجميع وحريتهم. 
والعلماني��ة كمفردة عل��ى عكس مفردة 
الديمقراطي��ة، ال تجد من يتجرأ على المطالبة 
بها على أي مس��توى، ألنها مف��ردة غائبة كليا 
م��ن القام��وس السياس��ي العرب��ي، تماما كما 
ه��ي محرمة ومجرم��ة على المس��توى الديني 
اس��تطاعت  فلم��اذا  ع��ام،  بش��كل  والش��عبي 
الديمقراطي��ة الوص��ول للش��ارع العربي بينما 
ظل��ت العلماني��ة ط��ي الكت��ب القليل��ة الت��ي 

تناولتها؟
لقد اجته��د اإلس��الميون المعزولون عن 
الحياة السياسية تحت حكم العسكر، في كسر 
الفزاع��ة كص��ورة تالزمه��م، تماما كم��ا كانوا 
مس��تميتين نح��و المش��اركة السياس��ية، لقد 
قبل السياسيون اإلس��الميون أن تتوقف عجلة 
الخالفة، فس��محوا أخيرا برفع الوصاية الدينية 
عن الحكومة، ألنهم وجدوا أنفس��هم في ذلك 
مضطري��ن إل��ى رفع ش��عارات الع��دل وتداول 
الس��لطة، م��ن خ��الل مفه��وم الديمقراطي��ة، 
ليطمئ��ن اآلخ��رون إليهم، وهي ب��كل األحوال 
اآللي��ة الوحيدة التي تضم��ن لهم حق الوصول 
للحك��م، فل��م يك��ن اجتهادهم مقتص��را على 
العمل السياس��ي، إنما انطلق أوال من المطبخ 
اللغ��وي ف��ي تأصي��ل الديمقراطية عل��ى أنها 
ليس��ت إال الشورى اإلس��المية مع االختالف في 
اللفظ فقط. اإلسالميون.. أكبر فائز في بلدان 

الربيع العربي.. 
لقد نالت الديمقراطية جواز مرورها األول 
للش��ارع من خالل هذا التأصيل، والديمقراطية 
كآلية عل��ى الرغم من أنها نضج��ت في الدولة 
قبل��وا  اإلس��الميين  أن  إال  الحديث��ة،  الغربي��ة 
ألنفس��هم االنتص��ار له��ا، ليس فق��ط لكونها 
طريقه��م الوحي��دة للحك��م، بل ألنه��ا أيضا ال 
تفرض أي تش��ريع مس��بق، إنما يبق��ى العمل 
التش��ريعي فيها يختلف من دولة ألخرى، وهذا 
م��ا يناس��ب األح��زاب اإلس��المية تمام��ا، ألنه��ا 
تص��ل للحك��م وهدفه��ا األول تنفي��ذ وصايتها 
االجتماعية، فهي تحمل للناس تشريعها الكامل 
المعالم ف��ي كيفية حكمهم وتس��يير حياتهم، 
بدءا من الطريقة التي يجب أن تغطي بها المرأة 
ش��عرها، ولي��س انته��اء بالجائ��ز والمحرم من 
البرامج التلفزيوني��ة، لقد وصلت الديمقراطية 
للش��ارع العرب��ي إذن، ألن الثقاف��ة العربي��ة ما 
زالت في معظمها ثقافة متدينة تتقبل فقط ما 

يسمح به الجسر الديني للمرور. 
فلم��اذا لم تم��ر العلماني��ة وظلت معلقة 
بباب جهن��م، على الرغم م��ن محاوالت بعض 
القوميين العرب، ولماذا لم يمررها اإلسالميون 
تحدي��دا كم��ا م��رروا الديمقراطي��ة؟ إن المبدأ 
العلمان��ي الدنيوي يحمل ف��ي جوهره حقيقة 
ال يس��هل االلتف��اف عليه��ا إس��الميا، ولهذا لم 
ولن يجتهد اإلس��الميون في محاوالت تأصيلها 
مطلق��ا، فه��ي ال تخدمهم بل ربم��ا تضرهم، 
ه��ذا ألنها أوال ال تش��كل لهم طريقا للس��لطة 
والحك��م ف��ال يتحف��زون إليه��ا، وألنه��ا ثانيا ال 
تنفصل عن مبدئها الدُنيوي الواضح والحاسم 
في أن العمل التشريعي هو عمل محض مدني 

تناقشه العقول، من دون أي جبرية، كما لو كان 
قضية رأي عام، وهو م��ا يخالف هدفهم األول 
ف��ي تنفيذ وصايتهم االجتماعي��ة على الناس. 
المب��ادئ العلماني��ة تركز على حري��ة المجتمع 
في تشريعه للقوانين التي تحكمه من دون أن 
تلزمه بأي ش��رط مسبق، وهذا يعني أنهم لن 

يستطيعوا حتما، إلزام المجتمع بتشريعهم. 
ف��ي  والمس��اواة  المش��اركة  مب��ادئ  إن 
الديمقراطية، تضعف كثيرا أمام الشكل اآللي 
لالنتخ��اب والتصوي��ت، فيس��هل ج��دا االلتفات 
إل��ى الص��ورة الديمقراطية من مراك��ز اقتراع 
ودعاي��ات حزبية، واالنش��غال بها ع��ن تحقيق 
المب��ادئ، لكن ذلك ال يمك��ن أن يحدث مع مبدأ 
العلماني��ة الدني��وي، فهو مب��دأ قاطع من حيث 
حرية المجتمع واالعتراف له بنضجه وحقه في 

اختيار تشريعه وقوانينه. 
س��يبقى قب��ول الديمقراطي��ة ومجاف��اة 
العلماني��ة ف��ي العال��م العربي يحمل س��ؤاله 
الديني��ة  الوصاي��ة  تُرف��ع  ال  لم��اذا  المه��م، 
ع��ن المجتم��ع بالقب��ول بالعلماني��ة، بمثلم��ا 
رُفع��ت الوصاي��ة الدينية عن الحكومة باس��م 

الديمقراطية. 

تعريف العلمانية:
ع��ام،  بش��كل  بالعلماني��ة،  ونقص��د 
لفص��ل  والسياس��ية  االجتماعي��ة  الض��رورة 
أو  الدس��تورية  أو  الحكومي��ة  الممارس��ات 
القضائية عن الدين أو عن المعتقدات الدينية، 
لكن التعبير يس��تعمل أيضًا للداللة على ذلك 
المبدأ الداعي، س��واء في الممارسات العامة أو 
الخاصة، إلى تفضيل األفكار والقيم العلمانية 
عل��ى الطرائق والقي��م الدينية. م��ا يعني، أنه 
م��ن أح��د جوانبها، يمك��ن أن تفه��م العلمانية 
بأنها المبدأ الداع��ي إلى االنعتاق من القوانين 
الدينية وما تبشر به، وإلى االنعتاق من فرض 
المؤسس��ات والحكوم��ات الدي��ن عل��ى الناس 
ضمن إطار دولة تتخذ موقًفا حياديًا في قضايا 
اإليمان، وال تعطي األديان أية امتيازات و/أو أية 

مساعدات خاصة. 
وقد اختلفت الحجج الت��ي تؤيد العلمانية 
من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر. ففي أوروبا 
ارتبط��ت العلمانية بحرك��ة التنوي��ر والحداثة 
التي أدت ف��ي نهاية المطاف إل��ى االبتعاد عن 
القيم الدينية التقليدية وإلى فصل المؤسسات 
الدينية ع��ن الدول��ة التي أضحت مل��ًكا لجميع 
مواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم الدينية 
أو الفلس��فية، وه��ي ف��ي الوالي��ات المتح��دة 

ارتبطت بتأس��يس الدولة وساهمت في حماية 
الدين من التدخالت الحكومية. 

وق��د اس��تخدم التعبي��ر ألول م��رة ع��ام 
1846 من قبل الكاتب والفيلس��وف البريطاني 
جورج هولي أوك. لك��ن، ورغم أن هذا التعبير 
كان حديًث��ا بحد ذات��ه، إاّل أننا نج��د دائمًا عبر 
التاريخ تلك المفاهيم العامة التي استند إليها، 
والمرتبط��ة بحرّية التفكير؛ وخاصًة بالنس��بة 
لن��ا كع��رب، نج��د ه��ذه المفاهيم ل��دى أولئك 
الفالس��فة الذين كانوا يدعون إلى التمييز بين 
الفلس��فة وبي��ن الدين كابن رش��د ومدرس��ته 

على سبيل المثال. 

يف علمانية الدولة:
بوسعنا أن نقول، من الناحية السياسية، 
أن العلمانية هي اتجاه وفهم وممارس��ة يهدف 
إلى فصل الدين عن الحكومة، ما يعني تخفيف 
الص��الت بي��ن ه��ذه األخي��رة وبين م��ا يمكن 
تص��وّره دينًا للدولة بحيث تس��تبدل القوانين 
)كالت��وراة  المقدس��ة  الكت��ب  إل��ى  المس��تندة 
واألناجي��ل والقرآن( بقواني��ن مدنية تلغي أي 
تمييز بين األفراد على أس��اس ديني؛ ما يعني، 
على أرض الواقع، تعميق الديمقراطية وحماية 

حقوق األقليات الدينية. 
من هذا المنطلق، يفضل العلمانيون أن 
تتخذ مؤسس��ات الدولة والقض��اء، ومن خاللها 
السياس��يون، قراراتها من منطلق��ات علمانية 
ولي��س ديني��ة؛ ويم��س ه��ذا، بش��كل خاص، 
مفاهيم مدني��ة واجتماعية كال��زواج والطالق 
واإلرث، الخ... وقد أضحى هذا المفهوم مقبواًل، 
بش��كل أو بآخر، في معظ��م أرجاء العالم، ولم 
يعد يرفضه في أيامنا هذه إاّل األصوليون )من 
المسيحيين والمسلمين واليهود( الذين ما زالوا 
إل��ى اليوم ف��ي مجتمعاتنا -ومع األس��ف- قوة 

سلبية مؤثرة. 

يف املجتمع العلماين:
المجتمع��ات  ف��ي  العلماني��ة  تتجل��ى 
المعاصرة، وخاصة الغربي��ة منها، بقبول مبدأ 
الحرّي��ة الدينية الكاملة. حيث بوس��ع المرء أن 
يؤمن بأي دين أو أن ال يؤمن على اإلطالق، أن 
يبقى على دينه أو أن يتحول إلى دين آخر بكل 
حرّي��ة. وهذا ألنه��ا مجتمعات ال تق��رر األديان 
فيها سياس��ات الدولة التي يفت��رض أن تخدم 
المصال��ح المش��تركة لجمي��ع مواطنيه��ا - مع 
التأكي��د أن هذا ال يعن��ي البتة رفض األديان أو 

محاربتها. 
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تعري��ف  يمك��ن  المنطل��ق  ه��ذا  م��ن 
المجتمع��ات   " بأنه��ا:  العلماني��ة  المجتمع��ات 
الت��ي ترفض التماه��ي الكّلي مع أي��ة رؤية أو 
مفه��وم مح��دد لطبيعة الكون ولدور اإلنس��ان 
فيه. المجتمعات التعددية وليس��ت المجتمعات 
المتجانسة وذات اللون الواحد المجتمعات التي 
تؤمن بالتس��امح وتمارس��ه، ما يعطي هامشًا 

أوسع للحرية الفردية". 
م��ا يعن��ي أن القي��م الت��ي تس��تند إليها 
المجتمع��ات العلماني��ة هي:" االحت��رام الكبير 
لحقوق األف��راد واألقليات، العدالة بين الجميع، 
المس��اواة في الفرص المؤمن��ة أيضًا للجميع. 
خطي كل الحواجز العرقية واإلثنية والطبقية. 

يمكن أن تكون العلمانية أخالقيًا. "
الفكرة العلمانية واحل�سارة 

العربية:
الفكرة العلمانية وليدة التطور التاريخي 
الذي ش��هده المجتمع البش��ري ونت��اج تحوالت 
تاريخي��ة أكدت حاجة البش��ر إلى إدارة ش��ؤون 
االجتم��اع والسياس��ة ب��أدوات وآلي��ات عقالنية 
وأرضي��ة وبالتعاق��د ال��ذي يقع االتف��اق عليه 
دون تدخ��ل أي ق��وة متعالي��ة. وكان��ت الث��ورة 
اإلنت��اج  نم��ط  عل��ى  القائم��ة  البورجوازي��ة 
الرأسمالي وبنيته الفكرية والثقافية والقيمية 
ه��ي التي آذن��ت بوجوب رف��ع القي��ود المادية 
والمعنوي��ة المكبلة لإلنس��ان بما فيه��ا القيود 
التي فرضتها المؤسسة الدينية وضرورة إقرار 
حرية المعتقد والنظر إلى الدين باعتباره شأنا 
شخصيا ومس��ألة خاصة تحس��م بين اإلنسان 
ومعب��وده، وال دخل ألحد فيه��ا، جماعة كان أو 
ف��ردا. ولقد نكص��ت البورجوازية بعد ذلك كما 
هو مع��روف وغلب��ت عليها، وهي تن��زع منزع 
القوة الرجعية المحافظة، نزعة استغالل الدين 
لصالحها واس��تحضار أرواح العالم القديم أمال 
في تأبيد نفوذه��ا وكبح جماح القوى الصاعدة 

التي تهدد بتجاوزها. 
أم��ا عالق��ة الفك��رة العلماني��ة بالثقافة 
العربية اإلسالمية عبر تاريخها الطويل فهي ال 
تحتاج إل��ى دليل رغم وجود من ينفيها ويزعم 
- بن��اء عل��ى نفيها- أن مجد الحض��ارة العربية 
اإلس��المية قام على أسس ودعائم دينية. لكن 
اإلق��رار بوج��ود الفك��رة وتأثيرها ف��ي مجرى 
تطور هذه الحضارة وفي منح لحظات إشعاعها 
وقوتها ليس من ش��أنه أن يدعو إلى القول بأن 
تلك الفكرة كانت متبل��ورة ومكتملة منذ البدء 
ألن األم��ر كان أق��رب إل��ى التحس��س وينبغي 
أن ينتظ��ر نضج المعطي��ات واس��تعداد البيئة 
الحاضن��ة وصعود التركيبة االجتماعية الحاملة 
كي يتش��كل في رؤية واعية وه��و ما تم إبان 
الث��ورة البورجوازي��ة قبل قرون م��ن اآلن. لقد 
تحس��س المتعقلون والمتن��ورون وأهل الرأي 
واالجته��اد م��ن بُن��اة الحض���ارة العربية قيمة 
الفص��ل بين الش��أن الديني والش��أن الدنيوي 
حتى يس��توي أمر المدينة المنش��ودة وسوغوا 
ذلك، في ظل النظام اإلقطاعي وأيديولوجيته 
الديني��ة، بذرائ��ع وحيل مث��ل "مراعاة أس��باب 
الن��زول" و"مراع��اة أح��وال الوق��ت" و"الحي��ل 
الش��رعية" و"دف��ع المض��ار" ال��خ.. وغالب��ا م��ا 
مورست القناعات ذات النسغ العلماني من دون 
تبريرات نظرية سوى ما كان من قبيل الخطرات 
والتلويحات س��واء تم ذلك في ميدان العلوم أو 
األدب أو االجتماع أو السياسة. ونريد أن نستدل 
على دور المنظور العلماني في تطور الحضارة 
العربية اإلس��المية بما بلغته هذه إبان العصر 
الوس��يط، الذي كان ظالما على أوروبا والغرب 
)بعد استثناء إسبانيا األندلسية(. وبالعودة إلى 
ت��راث الحركة الماركس��ية التونس��ية الحديثة 
نفس��ه في سنوات الثمانين من القرن الماضي 
وإلى المساحات التي قابلتها بالحركة األصولية 
حول موض��وع الدين والدول��ة، وقضية المرأة، 
نقرأ في سياق الحديث عن العلمانية وفضائلها 
ما يلي، وهو من صمي��م مضمون هذا البحث: 
"ينبغي البحث عن س��ر تطور الحضارة العربية 
إب��ان العص��ر الوس��يط ال ف��ي اإليديولوجي��ا 
الدينية نفس��ها ولكن أوال وقبل كل ش��يء في 
الواقع الم��ادي للعرب الذين انتقل��وا نهائيا مع 
مجيء اإلس��الم إلى المجتمع الطبقي وش��هدوا 

منذ الدول��ة األموي��ة تركز النظ��ام اإلقطاعي 
)...( وإذا أمعن��ا النظر ف��ي الجانب الفكري لهذا 
التطور الحضاري فإننا نجد أن المنطلقات التي 
ارتكز عليها هي ف��ي تناقض مع اإليديولوجيا 
تفس��ير  عل��ى  القائم��ة  اإلس��المية  الديني��ة 
ميتافيزيقي للك��ون والمجتمع. إن أهم عنصر 
فلس��في تطور في هذه الفت��رة وحكم بالتالي 
تطور العل��وم والثقافة ه��و العقالنية المبنية 
على بع��ض التصورات المادي��ة. وكمثال على 
ذلك نذكر المعتزلة وابن س��ينا والمعري وابن 
رشد لقربهم من أذهان القراء. فالمعتزلة هم 
أصحاب نظرية القدرية )نس��بة إل��ى القدرة ال 
إلى الق��در( التي تؤم��ن بحرية إرادة اإلنس��ان 
ض��د الجبري��ة اإليديولوجي��ة اإلس��المية ف��ي 
ذلك الوقت )...( أما المع��ري فالجميع يعلم أنه 
اعت�ب��ر ذات خط��رة أن "ال إمام س��وى العقل... 
")...( وطور ابن رش��د العناصر المادية في فكر 
أرس��طو فأك��د أن المادة والحرك��ة خالدان ولم 
يقع خلقهما كما أنكر خلود الروح والحياة اآلخرة 
)...( ومن جه��ة أخرى طور ابن س��ينا المعارف 
التجريبي��ة القائم��ة على التجرب��ة والمالحظة 
والحجة المنطقي��ة )...(. إن الخيط الرابط بين 
جمي��ع ه��ذه المواقف ه��و الصراع بي��ن الفكر 
الم��ادي والفك��ر المثال��ي الذي يجس��مه الفكر 
الدين��ي أجلى تجس��يم. وقد ش��ق ه��ذا النزاع 
حت��ى المعارف اللغوية فانقس��م اللغويون إلى 
قس��مين: القائلون بأن اللغة ظاهرة اجتماعية 
تاريخي��ة وبالتال��ي من صنع البش��ر والقائلون 
بقدمه��ا وبكونها من خل��ق اهلل. إن جميع هذه 
العناص��ر المادية العقالنية ه��ي في الحقيقة 
األس��اس الفلس��في لذل��ك التط��ور الحضاري 
ال��ذي عرفه الع��رب في العصر الوس��يط وفي 
ظل الهيمنة اإلقطاعية. وما أن استنفذ النظام 
اإلقطاع��ي إمكانيات��ه التاريخي��ة حت��ى دخ��ل 
ب��دوره في أزمة خانقة... ". )في الالئكية، حمه 

الهمامي، 1988، ص59 – 61(. 
تعمدن��ا إطال��ة الش��اهد الذي يس��تجيب 
لحاجة ه��ذا المقال والذي يذكر بما س��بق من 
إس��هامنا الفكري في القضايا التي نراها تعود 
عودا عل��ى بدء اليوم، وإن كان الش��اهد يبقى 
مقتضب��ا ومجم��ال وال يغن��ي م��ن الع��ودة إلى 
الكت��اب، فأمثل��ة التمش��ي العقالن��ي وال��رؤى 
"العلمانية" كثيرة في التراث العربي اإلسالمي 
وف��ي الممارس��ة الواقعي��ة س��واء تعل��ق ذلك 
بسياس��ة الساس��ة أو بأدب األدباء ونقد النقاد 
وقض��اء القضاة أو بغيره، حي��ث كان يوجد من 
يعتب��ر هذه األنش��طة "الدنيوي��ة" بمعزل عن 
الدي��ن، وأن تديينه��ا ال يزيده��ا فضيل��ة على 
س��واها. وأم��ام الراغ��ب ف��ي التوس��ع والتزود 
جهود جمة عربية وتونس��ية، داخ��ل الجامعات 
وخارجه��ا، لباحثين حرص��وا، وإن بتفاوت ومن 
مواقع ومنطلقات غير متجانسة، على االقتراب 
م��ن الحقيق��ة وإصابة الموضوعي��ة في قراءة 
ومعرفة التاريخ وإع��ادة فتح الملفات المحنطة 

ومعرفة أسباب التطور وعلله وأسراره. 

العلمانية �سبيل اخلال�ص 
من اآفة الطائفية والتكفري 

وا�ستغالل الدين:
س��عينا إلى اإلحاط��ة بالعلمانية مصطلحا 
ومفهوم��ا ومخاض��ا تاريخي��ا وجذورا ف��ي تربة 
الحضارة العربية اإلس��المية، ون��رى اليوم كيف 
يع��ود الحديث ع��ن العلمانية ف��ي مهد تطورها 
الغربي وفي البلدان التي اعتمدتها نظاما ونصت 
عليها في دس��اتيرها وتش��ريعاتها. وذلك فضال 
عن الحدي��ث الذي يج��ري بين الفين��ة واألخرى 
على ألس��نة المفكري��ن وأهل ال��رؤى والبدائل 
العربي��ة  الب��الد  ف��ي  والمجتمعي��ة  السياس��ية 
واإلس��المية، وعبر الفضائي��ات، إن بالرفض أو 
القبول. وما من شك في كون العود على بدء في 
موضوع العلمانية س��واء في مواطنها التقليدية 
أو ف��ي مش��رقنا م��ردّه إلى م��ا يش��هده العالم 
عامة والبالد ذات الديانة اإلس��المية خاصة، من 
استباحة ألبسط حقوق البشر ومن تضييق على 
حرية التفكير والتعبير والرأي واللباس والطعام 
والشراب والصداقة والتنقل والسفر الخ... ومن 
توظي��ف للدين ف��ي االعتداء والقت��ل والترهيب 
والترغيب فضال عن السياس��ة واالنتخاب وعامة 
الش��أن المجتمعي والدنيوي، بم��ا جعل العالقة 
بين الدين والدولة والدين والسياسة، في حاجة 
إلى تس��وية جدي��دة من ش��أنها إع��ادة االعتبار 
للحريات العامة والفردية التي تضمن لإلنسان، 
مهما كانت عقيدته، أن يتمتع بحقوقه األساسية 
في ظل دولة ديمقراطية وضمن عقد اجتماعي 

قائم على مبدأ المساواة في المواطنة. 
وما من ش��ك في أن المش��هد الدامي لما 
يح��دث في العراق وفلس��طين، وبل��دان عربية 
وإس��المية أخرى، من تناحر طائفي وقتل على 
الش��بهة المذهبية وتقتي��ل بالجملة ألبناء هذه 
الطائف��ة أو تلك س��واء داخل مواط��ن تعبّدها 
أو مواط��ن تواجدها في الحياة العامة، هو الذي 
كان ل��ه دور كبي��ر ف��ي العودة بموض��وع الحل 
العلماني، إل��ى الواجهة، وفي اعتباره، عند عدد 
متزايد من أه��ل النظر، األف����ق الوحيد ما دام 
ينبني على الفصل بين الشأن المعتقدي، وهو 
فردي وخاص، والشأن السياسي، وهو مجتمعي 
وعام، وما دام بالتالي كفيال بوضع حد لالقتتال 
الطائفي ولمصادرة أبس��ط الحريات واس��تعباد 
األرواح فض��ال ع��ن األب��دان. فب��الد كالعراق أو 
فلس��طين أو س��وريا أو الس��ودان أو لبن��ان، أو 
غيرها من بالد الشرق والغرب، ال يستوي أمرها 
إال بإق��رار العلماني��ة ف��ي تنظي��م العالقة بين 
الدي��ن والدول��ة، ما دامت بالدا متع��ددة األديان 
والعقائ��د والطوائ��ف، ال يجوز لط��رف واحد أن 
يبس��ط نف��وذه ويفرض س��لطانه عل��ى بقية 
الضمائ��ر بالق��وة المولدة لالنفج��ار، وحمامات 
ال��دم. بل إن عدم اإلذع��ان للحل العلماني على 
الواجه��ة الفلس��طينية، مث��ال، كان س��ببا حتى 
اآلن في تش��تيت الصف السياس��ي والتنظيمي 
للحركة الوطنية الفلس��طينية وش��رذمتها إلى 

رايات مذهبية وطائفية متعددة تعمل كل منها 
لحس��ابها الخاص، وتأبى التنازل عن نرجسيتها 
الفصائلية لحس��اب الحرك��ة، بما أضعف مردود 
المقاومة ووفر عل��ى المحتل متاعب جمة. لكن 
ولئن كان في موروث الدولة العربية واإلسالمية 
عناصر علمانية هي التي ش��كلت قاعدة للخلق 
واإلب��داع والتط��ور الحضاري فإن مهمة إرس��اء 
النظام العلماني اليوم، باعتباره حجر زاوية في 
الدولة الديمقراطي��ة الحديثة، ال نراها منتظرة 
من أنظمة االس��تبداد والفساد والعمالة القائمة 
حاليا، ولذا فإن استكمال هذه المهمة التاريخية 
مرتبط بالتحوالت الديمقراطي��ة الوطنية التي 
على ق��وى التغيير الحقيق��ي أن تنجزها والتي 
نعي��ش مخاضها العس��ير راهن��ا. وليس معنى 
ذل��ك أن على ه��ذه القوى انتظار تلك الس��اعة 
الفاصلة وتعلي��ق تحركاتها، ب��ل المطروح هو 
العمل الدؤوب والنضال اليومي من أجل تقريب 
تل��ك الس��اعة ومراكمة المكاس��ب مهم��ا كانت 

جزئية وعدم االستسالم لتيار الردة. 
لكن ذلك ال يكفي لكي يجعل من العلمانية 
قناعة واس��عة النفوذ في المجتمع خصوصا أمام 
مساع��ي التش��ويه التي ما انفك شيوخ التكفير 
يلحقون��ه به��ا، وأم��ام األح��كام المس��بقة ذات 
الخلفي��ة التكفيرية التي زرعته��ا الدولة القائمة 
عب��ر المؤسس��ة الديني��ة وعلى منابر المس��اجد 
والجوام��ع، وعبر المؤسس��ة التربوية والتعليمية 
والثقافية والقيم السائدة ذات الحمولة اإلقطاعية 

والعبودية في جانب كبير منها. 
إن الحل العلمان��ي الذي هو بمثابة قارب 
النجاة لكافة أفراد المجتمع مهما باعدت بينهم 
المعتقدات، يكتس��ب مصداقيته ويلقى اآلذان 
الصاغي��ة ويعمّر حي��ن يتنزل – وه��و القيمة 
الكوني��ة - ف��ي الهوي��ة الثقافي��ة والحضارية 
الخاص��ة، ويُط��رح ضم��ن مش��روع النهض��ة 
المناه��ض  وبرنامجه��ا  والقومي��ة  الوطني��ة 

للهيمنة األجنبية. 
ويزع��م دع��اة الدول��ة الديني��ة وأع��وان 
الدكتاتورية وه��م يحارب��ون الديمقراطية أن 
العلماني��ة تعني اإللحاد وأنه��ا نبتة غريبة عن 
الترب��ة العربي��ة واإلس��المية، متعمدين خلطا 
تكذب��ه حقيق��ة العلماني��ة مفهوم��ا وتاريخ��ا 
وتشريعا، وجاهلين أو متجاهلين حقائق التراث 
الحض��اري العرب��ي واإلس��المي، وه��م الذين 
اعتبروا الحري��ة والديمقراطية – كما العلمانية 

- نبتة مستوردة وال تصلح إال ألهلها. 
لكن م��ن يطرح الح��ل العلمان��ي من موقع 
االس��تخفاف بمعط��ى الهوية الوطني��ة والقومية، 
"الديمقراط��ي"  المحت��ل  وراء  واالصطف��اف 
والمس��تعمر "الحض��اري" وتبنّـي نق��ده العنصري 
والصليب��ي لديانات اآلخرين واإلس��الم تخصيصا، 
يخسر الجولة حتمًا بل ويقدّم خدمة جليلة ألعداء 
الفك��رة العلمانية والمش��روع الديمقراطي الذين 
س��يظهرون بمظه��ر المدافعي��ن الوحيدي��ن ع��ن 
الهوية، المناهضين الوحيدين لالحتالل والوصاية 
األجنبية، الرافضين الوحيدين لإللحاق واإلذالل!. 
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تح��رك مخ��اض الثورة الس��ورية 
حام��اًل ف��ي أحش��ائه حلمًا صافي��ًا نقيًا 
قوامه الحرية والعدالة. لم تكن هاتان 
الكلمتان تعنيان أي ش��يء ألي مواطن 
س��وري، حتى أنهما لم تكون��ا لتخطرا 
عل��ى ب��ال أح��د، أو أن يجرأ أح��د على 

التفكر فيهما. 
الس��ورية  الم��دارس  ط��الب  كان 
وعلى مدى أربعين عامًا يهتفون "وحدة، 
حرية، اش��تراكية" دون تردد ودون وعي 
ف��ي آن مع��ًا. فقد كانت تلك الش��عارات 
الزم��ة صباحي��ة تتك��رر كم��ا أي فع��ل 
روتيني في حياة اإلنسان. إال أن أحدًا لم 
يح��اول مجرد المقارنة بين ما يصيح به 

من شعارات وبين الواقع المرير. 
لم يتحقق من ش��أن الوحدة شيء 
عل��ى م��دى أربعي��ن عام��ًا، ب��ل عل��ى 
العك��س، كان��ت عب��ارة "ع��دا العراق" 
تزيّن كل جواز س��فر س��وري بينما لم 
تك��ن ق��وى "االمبريالي��ة" وغيرها من 
ال��دول المس��تثناة. وهكذا ت��م تزييف 
الوع��ي باتجاه الوح��دة وبطريقة فجة، 
وبلغ األمر حد السخرية عندما كان عدد 
ال بأس به من المسجونين السياسيين 
يقبعون في المعتقالت بتهمة انتمائهم 
إلى "بع��ث الع��راق"! وكأن حزب البعث 
نفس��ه قد أصب��ح حزبين ب��ل ومن ألد 

األعداء أيضًا. 
لن نخوض في مسألة االشتراكية 
فق��د حمل��ت للس��وريين م��ن المهانة 
واالستخفاف الش��يء الكثير، فشعارات 
"توزيع الث��روة الوطنية" و"األرض لمن 
يزرعها" تم اس��تغاللها أسوء استغالل، 
كم��ا أن "المجه��ود الحرب��ي" ال��ذي تم 
تس��خيره لمواجه��ة "الع��دو" انعك��س 
مزيدًا من الثروة والغنى لطبقة معينة 
بينما انعكس بؤس��ًا وإذالاًل على أبواب 
المؤسسات االس��تهالكية للظفر بعلبة 
منادي��ل أو قليل من الم��وز المتعفن أو 

السكر الممزوج بالملح. 
المس��ألة األهم ه��ي الحرية. كان 
يت��م توجيه هذه المس��ألة على الدوام 
باتج��اه "اآلخري��ن"، فيتم المن��اداة بها 
لبن��ان  أج��ل فلس��طين وجن��وب  م��ن 
وشعوب الواق الواق بينما يرزح الشعب 
الس��وري تحت نير االستعباد. لم يعرف 
الس��وري الحرية ألنه لم يفقه معناها 
باألساس وألنه لم يكن باإلمكان مجرد 
مناقش��تها خارج السياق المرسوم لها، 
ولهذا غابت عن وعي السوريين عقودًا 
طويل��ة مثلم��ا غاب��ت قبل ذل��ك قرونًا 
طويل��ة. ولهذا لم يكن الس��وري يفهم 
اضطهاد الموظف له على أنه اس��تعباد 
ولكن على أنه "مجرد تعقيد" أو "تلميح 
للرش��وة"، وهي أم��ور حقيقي��ة إال أن 
جوهر هذه المعاملة الس��يئة هو إذالل 
المواطني��ن وامته��ان كرامته��م بأي��ة 

طريقة. 
كان الربي��ع العرب��ي المطل على 
س��وريا من الخارج بمثاب��ة الريح التي 
وحطم��ت  المغلق��ة  األب��واب  دفع��ت 

النوافذ السوداء. كانت إشراقة الشمس 
األولى في درع��ا، تلك المدينة الوادعة 
مالم��ح  تش��كلت  وفيه��ا  والبس��يطة، 
الوعي الس��وري األول بمعن��ى الحرية 
األطف��ال  أن  المحتم��ل  م��ن  الواس��ع. 
الذي��ن كتبوا الكلم��ات األولى في درعا 
لم يكونوا مدركين تمامًا لما يكتبونه، 
ولك��ن األكي��د أنه��م أرادوا التعبير عن 
حريتهم بطريقتهم البسيطة الفطرية 
وبوسائل بس��يطة أيضًا. ولكن النظام 
الخائف الذي نخره الس��وس كان يخاف 
من ظل��ه، وهو ما يبرر العنف الش��نيع 
ال��ذي م��ورس بح��ق أطف��ال أبرياء ال 
يوجد قانون في العالم يس��مح بمجرد 
أن  إال  قصّ��ر.  لكونه��م  مس��اءلتهم 
النظام الس��وري الذي ل��م يوّفر الحجر 
والش��جر والحمير من ظلم��ه كان يرى 
في هؤالء األطفال مش��روع جواسيس 
ومخربي��ن وإرهابيين هدفهم "إضعاف 
نفسية األمة" و"النيل من هيبة الدولة" 
أن  حت��ى  الث��ورة".  أه��داف  و"مع��اداة 
األخي��رة تم حذفها فيم��ا بعد نظرًا ألن 
كلم��ة ث��ورة أصبحت ملغوم��ة وانقلب 

سحرها على النظام. 
إن أه��داف الحري��ة والعدال��ة هي 
م��ن أرق��ى األه��داف الت��ي يمك��ن أن 
تس��عى إليها أية ث��ورة. ولهذا فإن حلم 
الي��وم  يناضل��ون  وال��ذي  الس��وريين 
لتحقيقه ليس حلمًا مش��روعًا وحسب، 
بل إنه حق م��ن حقوقهم. غير أن هذا 
الحل��م وكغي��ره من أحالمن��ا يصطدم 
ومنذ أكثر من عام بالكثير من الصخور 
والمعوق��ات المتوقع��ة والمفاجئة على 
حد س��واء. فالشعب الس��وري رأى كيف 
ترك��ت الواليات المتح��دة وباقي القوى 
العظم��ى أنظم��ة ب��ن عل��ي ومب��ارك 
الضغ��ط  تح��ت  تته��اوى  والقذاف��ي 
الش��عبي الهائ��ل للتحرر م��ن الطغيان 
فكان أن تفاءلوا ودبت فيهم الحماس��ة 
الجماعية بأن قرب س��قوط االس��تبداد 
ب��ات قريبًا ج��دًا وأن حل��م الحرية بات 
عل��ى األب��واب. وانطلق��ت التظاهرات 
السلمية لتعم مختلف أرجاء الوطن ولو 
بالتدريج وبكثافة مختلفة هنا وهناك، 
إال أن ردود الفع��ل العربي��ة والعالمي��ة 

كانت مختلفة جدًا هنا. 
لم تك��ن الصدمة م��ن المعارضة 
والمناضلين بأقل من ذلك. فقد فوجئ 
الناس ب��أن معظم أولئ��ك الذين كانوا 
يدبج��ون الكتب والمق��االت في الحرية 
والقض��اء على االس��تبداد كان��وا على 
درجة من ضعف اإلدراك وقلة اإلحساس 
بالمس��ؤولية وانعدام الخبرة السياسية 
ليتحول��وا إلى ع��بء على الث��ورة بدل 
الدعم لها. ويبدو للمتتبع لتطور حركة 
بالمقارن��ة  الخ��ارج  ف��ي  المعارضي��ن 
م��ع تطور حرك��ة الثورة الش��عبية في 
الداخ��ل حج��م الفجوة بي��ن الطرفين. 
فق��د فوجئ المعارض��ون بقيام الثورة 
م��ن  لالس��تيقاظ  واضط��روا  أساس��ًا، 
س��باتهم الطوي��ل وب��دا واضح��ًا حجم 
التخب��ط الكبير ف��ي صفوفهم، وبدأت 

األمور تتشكل شيئًا فش��يئًا إلى أن تم 
تشكيل المجلس الوطني في اسطنبول 
مما أعطى جرعة أمل للحراك الشعبي 
ف��ي الداخ��ل. إال أن ه��ذا الزخ��م م��ا 
لب��ث أن تراجع بس��بب كث��رة الخالفات 
بالمناص��ب  واالس��تئثار  واالنش��قاقات 
وش��بهات التمويل والمصاريف الطائلة 
وهو ما سبّب انتكاس��ة كبيرة في أداء 
المعارض��ة ناهي��ك عن م��دى إقناعها 
للمجتم��ع الدولي بقدرته��ا على قيادة 
المرحل��ة االنتقالي��ة، وهو م��ا انعكس 
للداخ��ل بضع��ف القناع��ة بإمكاني��ات 
وكف��اءة رم��وز المعارض��ة التي فقدت 
رصيده��ا  أو  بريقه��ا  م��ن  الكثي��ر 
زاد  م��ا  ولع��ل  الس��ابق.  الجماهي��ري 
الطي��ن بلة هو العدد الهائل ممن ركب 
الثورة وبدأ بالصراخ والتسول باسمها، 
ومعظم هؤالء إما مس��ؤولون سابقون 
أو منتفع��ون من النظام وباتوا يبحثون 

عن منافع أخرى في مكان آخر. 
كم��ا يخطئ م��ن يظ��ن أن هناك 
الس��وري،  للش��عب  أصدق��اء  بالفع��ل 
وكل الحش��ود الهائل��ة م��ن المؤتمرات 
والندوات والتي يزيد عدد المش��اركين 
فيه��ا ع��ن س��تين وس��بعين دولة هي 
اس��تعراضات ممجوج��ة وتوزيع  مجرد 
لالبتس��امات ووعود بالنص��ر، ومن ثم 
ينف��ض المجلس ويع��ود كل إلى بلده 
مع أمل موعد للقاء آخر في بلد آخر مع 
المزيد من األصدق��اء. لقد تعب الناس 

في الداخل من كثرة الوعود والتنظيرات 
فقرروا االعتماد على أنفس��هم س��واء 
س��لميًا أو عس��كريًا وهو ما لم يتوقعه 
ال أصدق��اء وال أعداء الش��عب الس��وري 
عل��ى حد س��واء. ي��رى كثي��رون أنه آن 
لمعارض��ة الخ��ارج أن تخاط��ر ولو مرة 
واح��دة بالدخول س��رًا إلى أح��د المدن 
المنكوب��ة التي يصرخون باس��مها ليل 
نه��ار، غي��ر أن ردودًا من قبي��ل "وهل 
سنأتي ليزيد عدد المتظاهرين واحدًا؟" 
أو "نحن ندعم الثورة بنشر الفيديوهات 
عل��ى الفي��س ب��وك" تثي��ر الكثير من 
الغي��ظ والملل من معارضة اس��تمرأت 
العيش في الخارج وال تريد حتى مجرد 
التضحية بأس��بوع من وق��ت إجازاتهم 

الفاخرة من أجل "وطنهم" الثائر. 
ي��راود  الحل��م  ي��زال  ال  وبينم��ا 
السوريين أكثر وأكثر كل يوم، ال تزال 
العقب��ات تزي��د م��ن عزيمتهم وتش��د 
م��ن أزره��م. وق��د راهن��ت كل القوى 
الكبرى على قدرة النظام على إس��كات 
الس��وريين "بكافة الوس��ائل"، إلى أنه 
خيّب ظنهم، فالشعب الذي حمل روحه 
عل��ى كتفه لم يعد يخ��اف من دبابة أو 
بندقية، فكل السوريين يعلمون اليوم 
أنه��م يزرعون ليحص��د أبناؤهم ولهذا 
لم يعودوا يأبهون لحياة خاوية ال معنى 
لها، فالم��وت منها أحس��ن. وكل األمل 
معقود على أن يواص��ل األبناء ما بدأه 

آباؤهم. 
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الوثيقة الوطنية حول الق�سية الكردية 

  د. حازم نهار
الق�سية الكردية وال�سعب الكردي

القضي��ة الكردي��ة ف��ي العم��وم هي 
قضي��ة قومي��ة، تمام��ًا كقضي��ة القومي��ة 
العربية، فال بد من معالجتها في المس��توى 
ذاته وبالمنطق ذاته الذي تعالج به القضايا 
القومية. فاألك��راد يحملون مقومات جماعة 
متماس��كة ومقومات ش��عب، وم��ن حق هذا 
الشعب أن يستكمل مقومات وجوده القومي 
كأمة، وأن يكون له كيان قائم بذاته ووطن 

أسوة بغيره من الشعوب.
القضي��ة الكردي��ة ه��ي واح��دة م��ن 
المس��ائل المعقدة في العال��م، فهي تتناول 
من ناحية الحقوق القومية لش��عب متواجد 
كأقلي��ات قومي��ة موزع��ة في خم��س دول 
متاخمة لبعضها وبينها حدود دولية فاصلة، 
وهي في الوقت ذاته تحمل تطلعات ش��عب 
يطم��ح إل��ى أن يكون أم��ة بين األم��م وأن 
يك��ون ل��ه كيان��ه القوم��ي المس��تقل بين 

الكيانات القومية في العالم.
الق�سية الكوردية والقومية العربية

العرب والكورد مطالبون بإعادة تعريف 
وبن��اء هوياتهم في ضوء ما ه��م عليه وما 
يمك��ن أن يكون��وا علي��ه، أي ف��ي ض��وء ما 
ينتجون��ه مادي��ًا وروحيًا اليوم وغ��دًا، ال في 

ضوء ما كانوا عليه في الماضي.
إن منح��ى التطور الع��ام لمعظم دول 
المنطق��ة العربية يتجه الي��وم نحو التطور 
المتوس��ط  الم��دى  عل��ى  الديمقراط��ي، 
والبعيد، وهذا التطور الديمقراطي سيعمل 
على تجدي��د الهويات الوطنية، ومن ثم فإن 
صيغة الوح��دة العربية، أو الدول��ة القومية 
سوف تتحدد بإيقاع هذا التطور واتجاهاته. 
إن الصيغ��ة الت��ي س��تكون عليها المس��ألة 
الوطني��ة ف��ي دول المنطق��ة العربي��ة هي 
التي ستقرر مصير المسألة القومية، للعرب 
والك��ورد مع��ًا. وذل��ك انطالقًا م��ن ارتباط 
المس��ألة القومي��ة بالديمقراطي��ة ارتب��اط 
الش��كل بالمضم��ون، أي انطالقًا من تصور 

ديمقراطي للمشروع النهضوي العربي.
إذا كان الع��رب م��ع حق��وق العرب وضد 
حقوق األك��راد، فإن موقفهم ه��ش ومثلوم 
معرفي��ًا وأخالقي��ًا وسياس��يًا، وال يفضي إلى 
أو اس��تعادتها. والحق��وق  إحق��اق حقوقه��م 
القومية المشروعة ال تتأسس واقعيًا إال على 
الحقوق المدني��ة والحريات األساس��ية ومبدأ 
المواطنة وسيادة القانون وعمومية الدولة؛ أي 
على نسيج اجتماعي وطني متماسك محكوم 

بحقيقة التنوع واالختالف وبمبدأ الحرية.
ال يمكن للمش��روع العرب��ي الوحدوي 
أن يتقدم في منطق��ة يتداخل فيها األرض 
والبش��ر، وتتص��ارع فيه��ا مصال��ح إقليمية 
وأخرى دولية، وتتشابك أيديولوجيات وقوى 
عدي��دة، دون األخ��ذ ف��ي االعتب��ار األهداف 
الوطنية الكوردية المش��روعة. كما ال يمكن 
للمش��روع القومي الكردي، إذا م��ا أعطيناه 
أبعاده كمش��روع تحرر وطني ووحدة شعب 
وأرض، أن يسير نحو األمام دون أن يتالقى 
ويتع��اون م��ع األه��داف والمطام��ح العربية 
الوحدوي��ة. وه��ذا يعن��ي أن ال يق��وم بي��ن 
الش��عبين العربي والك��ردي تحارب أو عداء، 
وأن ال يتصادم المشروع العربي النهضوي، 
في أي موقع أو مرحلة، مع المشروع الكردي 

في أن يكون للشعب الكردي وطن وكيان.
الأح��زاب ال�سيا�سية العربية والكوردية

ال شك أن أيديولوجيات األحزاب القومية 
العربية استبعدت األكراد وأقصتهم من دائرة 
رؤيتها، ولم ترَ فيهم س��وى أغيار، وبالتالي 
رأت في عدم االعت��راف بوجودهم الواقعي، 
وم��ن ث��م بحقوقه��م، ه��و الح��ل النهائ��ي 

للمش��كلة، لذلك لم تعترف بوجود مش��كلة 
كردي��ة في الواقع. كذلك ف��إن أيديولوجيات 
األح��زاب القومية الكردية ل��م ترَ في العرب 
س��وى أغيار يحتلون جزءًا من “وطن األكراد” 
ويضطهدونه��م.  حقوقه��م  ويغتصب��ون 
ف��ي الحقيق��ة ال يمك��ن الحوار بي��ن هاتين 
الرؤيتي��ن. كم��ا ال يمك��ن الوص��ول إلى حل 
مشكلة بهذا المستوى من األهمية والتعقيد 
ح��اًل أيديولوجيًا أو بدالل��ة األيديولوجية، وال 

بد من تلمس حلول واقعية.
حل الق�سية الكوردية

في العم��وم، ما زالت المنطقة أس��يرة 
الترتيبات الت��ي وضعتها ال��دول الكبرى في 
الماض��ي بكل م��ا تحمله وم��ا يتداخل معها 
م��ن مصال��ح وتوازنات ونزاع��ات وتناقضات 
محلية وإقليمية ودولية. وقد شاءت الظروف 
التاريخية والتحالفات الدولية أن تضع الشعب 
الك��وردي موزعًا بين عدد م��ن أقطار الدنيا، 
فأراضي��ه واقع��ة داخ��ل أطر دول مس��تقل 
بعضها عن بعض. وما زالت قضيته أس��يرة 
والنظ��ام  اإلقليمي��ة  والنزاع��ات  التوازن��ات 
الدول��ي، وبالتالي فإن ح��ل القضية الكردية 
كقضية قومية عامة ليس مرتبطًا بس��ورية 
وحده��ا وال بالع��رب كله��م، إال ف��ي ح��دود 

معينة، وإال كطرف من أطراف عديدين.
من هن��ا، فإنن��ا بحاجة لوض��ع تصور 
مستقبلي للمس��ألة، وإيجاد سبيل للتعامل 
معها، كونها قضية صعبة ومعقدة وتتداخل 
فيه��ا أطراف عدي��دة، فهي مس��ألة لم تبدأ 
من س��ورية وال تنتهي عند سورية، وال هي 
بين األكراد والع��رب وحدهم، بل هي تمتد 
للعالقات مع دول وش��عوب غيرهما، وخاصة 
تركيا وإيران وروسيا، وهي ترتطم بالنظام 
الدولي القائم ذاته وتوازناته االستراتيجية 

واستقطاباته الكبرى وتحالفاته.
وبالضرورة من هذا المنظور ال بد من 
التوصل إلى حلول مرحلية مناس��بة للوجود 
القوم��ي الك��ردي داخ��ل الح��دود المتعارف 
عليه��ا دوليًا لدول المنطقة، إذ لن يكتس��ب 
ح��ق تقري��ر المصي��ر األهمي��ة الالزمة في 
أي بلد م��ا لم تعالج قضية الش��عب الكردي 
بكامل��ه، وليس في دولة واح��دة من الدول 

التي يتواجد فيها.
حل الق�سية الكوردية يف �سورية

من��ذ قي��ام دول��ة س��ورية واس��تقرار 
المواطني��ن  والء  كان  الدولي��ة  حدوده��ا 
األك��راد، وال يزال، خالصًا لوطنهم الس��وري 
ومجتمعهم الس��وري ودولتهم السورية، من 
دون أن ننف��ي تعاطفهم المش��روع مع بني 
قومه��م في العراق وتركي��ا وإيران وغيرها، 
أو نتجاهل عذوبة الحلم بقيام دولة كردية.

إن معالجة قضية األكراد في س��ورية 
محكوم��ة بجمي��ع الحيثيات الت��ي وردت، وال 

س��يما باس��تقرار حدود س��ورية كدولة في 
النظام الدولي، وبجملة التوازنات اإلقليمية 

والدولية.
س��ورية وحدها ال تس��تطيع حمل عبء 
المس��ألة الكردية في كليته��ا القومية، إنها ال 
تستطيعه إال في سياق نهوض قومي عربي، 
وإال وضعت وجودها ذاته في مهب العواصف.

هدف الثورة ال�سورية
مع الثورة الس��ورية ش��رع الس��وريون 
بالتعرف عل��ى بعضهم بعضًا للمرة األولى, 
ودون حواج��ز، وص��اروا يعرفون أنفس��هم 
ويتواصل��ون, وينه��ون حقب��ة طويل��ة م��ن 
ببعضه��م،  والجه��ل  واالنع��زال  االغت��راب 
وأخ��ذوا يتفاعلون مع��ًا ويتبادلون هوياتهم 
الجزئي��ة ومعاناته��م وآالمهم، ويس��تردون 

ذواتهم التي بددها القمع واالستبداد.
هدف الثورة هو التغيير البنيوي الشامل، 
وهو الذي ال يعني إسقاط النظام وحسب، بل 
وتفكيك بنية الدولة الش��مولية وإعادة بنائها 
عب��ر تأس��يس عق��د اجتماعي جدي��د يضمن 
المساواة بين المواطنين من جهة، والمساواة 

بين القوميات من جهة أخرى.
الدولة ال�سورية املن�سودة

تش��ّكل الدّولة الوطنيّة الديمقراطية 
الحديثة اإلطار السياسي والحقوقي األرقى 
لتنظي��م الحي��اة العامة في س��ورية. الدولة 
الس��ورية دولة متعددة القوميات, وس��وريا 
المس��تقبل هي ل��كل الس��وريين على نحو 
تفاض��ل،  أو  تف��اوت  دون  وع��ادل  متس��او 
واالنتماء لس��ورية هو القاس��م المش��ترك 
بين الس��وريين, وليس هناك س��وري أكثر 

سوريّة أو أقل من سواه.
أم��ام الدول��ة الس��ورية هناك ش��عب 

سوري، ومواطن سوري.
تاريخ س��وريا ليس تاريخ عرق بعينه 
أو دي��ن أو مذهب دون س��واه، بل هو تاريخ 
كل هذا التنوُّع الثقافي والسياسي والديني 

واالجتماعي.
الدس��تور الس��وري: دس��تور س��ورية 
المس��تقبل ه��و دس��تور ديمقراط��ي يق��ر 
أن الدّول��ة الس��ورية ه��ي دول��ة متع��دّدة 
القوميّات، والكورد ه��م ثاني أكبر قومية، 
ويعترف بحقوق الجماعات القوميّة األخرى 
يق��ر  كم��ا  وغيره��م،  ك�الكلدوآش��وريين 
بالتس��اوي الت��امّ بين جمي��ع القوميات في 

المكانة والدور، وفي الحقوِق والواجبات.
النظام الدميقراطي واملواطنة

المب��دأ الجوهري في الديمقراطية هو 
المساواة السياسية بين األفراد على أساس 
المواطنة. فال تقبل الديمقراطية بأي تمايز 
عل��ى أس��اس الع��رق أو الدّي��ن أو االنتماء 

السياس��ي أو الطبقي، وتع��ارض كلَّ تباين 
ف��ي األدوار والمكانة والحق��وق والواجبات، 
وترف��ض أيّ��ة تراتبي��ة ف��ي المواطنة بين 
األف��راد أو بين الجماعات القومية. المواطنة 
المتس��اوية هي ش��رٌط سياس��ي وتاريخي 
لكمال الدّولة الس��ورية ونضجها، ومقدمة 
لشرعيتِها واس��تمرارها، وتجسيدها لوحدة 

إرادة السوريين جميعًا.
النظام السياسي الديمقراطي المنشود 
يس��تمد ش��رعيّتَه م��ن المجتم��ع الس��وري 
والثقاف��ي واالجتماع��ي  القوم��ي  بتنوُّعِ��ه 
والتاريخي القائم، ويجد أسسَه الواقعيّة في 

هذا التنوّع ويعكسُه في مبادئه العامّة.
ال معن��ى للديمقراطي��ة خ��ارج اإلقرار 
بتع��دّد المعتق��دات والهويّ��ات والتطلُّع��ات 
يس��تمد  سياس��ي  نظ��اٍم  وأيّ  الثقافي��ة. 
ش��رعيتَه م��ن هيمن��ة أغلبي��ة ديني��ة، أو 
إنم��ا  عرقي��ة،  أيديولوجي��ة  أو  طائفي��ة، 
يق��وّض الديمقراطي��ة وينته��كُ كلَّ نزوٍع 
نح��و المس��اواة. إن كلَّ إقص��اء صري��ح أو 
ضمني لألقليّة يتنافى مع قاعدة العموميّة 
األقليّ��ة  خض��وع  ومطل��ب  والمس��اواة، 
ديمقراطيًا لألكثرية ال يعني انتهاك حريّتها 
واإلخالل بمبدأ المس��اواة واستبعاد األقلية، 
ألن الغاي��ة م��ن ترجي��ح إرادة األكثرية هي 
ليس��ت فرض هيمنتها أو طغيانها، بقدر ما 

هي ضمان حقوق األقليّة وممارستها.
الإجراءات املرحلية املطلوبة

يتضم��ن حق تقري��ر المصي��ر: اإلدارة 
الفيدرالي��ة،  الذات��ي،  الحك��م  الذاتي��ة، 
الكونفدرالية، االس��تقالل. وحق االس��تقالل 
ال يعني بالضرورة وجوب االستقالل، كما أن 
الحكم الذاتي أو اإلدارة المحلية، في السياق 
الديمقراطي، هما صيغتان من صيغ االندماج 

الصحي القائم على الوحدة والتنوع.
أي ح��ل مرحل��ي عمل��ي فيم��ا يخص 
القضي��ة الكوردية ف��ي س��ورية ينبغي أن 
يخض��ع لمصلح��ة س��ورية العام��ة واإلرادة 
ارتباط��ه  ع��ن  فض��اًل  العام��ة،  الس��ورية 
باألوض��اع اإلقليمي��ة والعربي��ة والكوردية 
والمصال��ح  الق��وى  ولتوازن��ات  والعالمي��ة، 

والتناقضات المتشابكة.
الحل��ول القائمة على الت��وازن ما بين 
النظريات الحقوقية واالعتبارات السياس��ية 
هي المجدية، فالحلول التي تنطلق وحسب 
م��ن النظري��ات الحقوقية ال معن��ى لها، وال 

تمتلك دائمًا فرصة التطبيق العملي.
يحتاج حق تقري��ر المصير إلى مرحلة 
انتقالي��ة في س��ورية يجري خالله��ا تجاوز 
آث��ار الدولة الش��مولية وإعادة بن��اء الثقافة 
غي��ر  وم��ن  الس��ورية،  والهوي��ة  الوطني��ة 
المنطق��ي وضع��ه عل��ى مائدة بن��اء الدولة 
السورية في اللحظة السياسية الراهنة ألنه 
س��يكون خاضعًا للظ��روف والمعطيات التي 

خلقها النظام الشمولي.
الح��ل اإلجرائي المناس��ب في اللحظة 
السياس��ية الراهنة هو توسيع نطاق الحكم 
المحل��ي ف��ي إط��ار وح��دة س��ورية أرض��ًا 
وش��عبًا، والعمل على إلغاء جميع السياسات 
والمراس��يم واإلجراءات التمييزية المطبقة 
بحق المواطنين ومعالجة آثارها وتداعياتها 
وتعوي��ض المتضرري��ن، وإع��الن القطيعة 
والسياس��ات  العنصريّ��ة  اإلج��راءات  م��ع 
اإلنكارية تجاه الكورد وقضيّتهم، واستعادة 
عمومي��ة الدولة وإعادة بناء الثقافة والهوية 
الوطنيتين على أس��س ديمقراطية، وإعادة 
إنتاج مبدأ المواطنة في العالقات االجتماعية 

والسياسية.
نش��ر في أكثر م��ن دورية، واقتبس��ناه من 
صفحة د. حازم نهار الشخصية 7 / 4 / 2012
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تقرير اللجنة املكلفة بتحديد وتو�سيف 
جرائم الف�ساد واآليات مكافحته 

  ياسر مرزوق
الفس��اد، بحس��ب االتفاقي��ة العربي��ة 
لمكافحة الفس��اد " ظاهرٌة إجراميٌة متعددة 
القي��م  عل��ى  س��لبيةٍ  آث��اٍر  ذات  األش��كال 
والنواح��ي  السياس��ية  والحي��اة  األخالقي��ة 

االقتصادية واالجتماعية ". 
الش��فافية  منظم��ة  ل��دى  والفس��اد 
العالمية هو ".. اس��تغالل الس��لطة من أجل 
المنفع��ة الخاص��ة.. ". أم��ا البن��ك الدول��ي 
فيعرِّف الفس��اد بأنَّه ".. إس��اءة اس��تعمال 

الوظيفة للكسب الخاص.. ". 
والفس��اد يك��ون إداريًَّا حي��ن يرتكبه 
موظفٌ عامٌّ في معرض ممارسته الوظيفة 
العام��ة بقصد جل��ب المنفعة، وق��د يرتكب 
الموظ��ف الع��ام الفس��اد دون قص��د جل��ب 
المنفعة - كالمحسوبية والمحاباة اللتين قد 
تُنتج��ا على المدى البعيد آثارًا خطيرًة جدًا - 
أمّ��ا غير ذلك من فس��ادٍ، فيُرتكب من غير 
موظ��فٍ ع��امٍّ، أو من موظفٍ ع��امٍّ، ولكن 
في غير معرض ممارسته الوظيفة العامة. 
وجديرٌ بالذكر أن قانون العقوبات الس��وري 
قد ع��رَّف "الموظ��ف" في مع��رض تطبيق 
أحكامه، بأنَّه: كلُّ موظفٍ عامٍّ في الس��لك 
اإلداري أو القضائي، وكلُّ ضابطٍ من ضباط 
الس��لطة المدنية أو العس��كرية أو فردٍ من 
أفرادها، وكل عامٍل أو مس��تخدٍم في الدولة 
أو ف��ي إدارةٍ عامةٍ. واعتبر قانون العقوبات 
المذك��ور في حك��م الموظف، كلُّ ش��خٍص 
نُدِبَ إلى خدمةٍ عامةٍ س��واٌء باالنتخاب أو 
التعيين. ولمصطلح الموظف العام بحس��ب 
اتفاقي��ة األم��م المتحدة لمكافحة الفس��اد، 
واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد، شموٌل 
والوظائ��ف  المناص��ب  ش��اغلي  يس��تغرق 
التشريعية والتنفيذية واإلدارية والقضائية، 

سواٌء تمَّ شغلها بالتعيين أو االنتخاب.. 
وقد آثرت في عدد اليوم عرض تقرير 
اللجن��ة المكلف��ة بتحديد وتوصي��ف جرائم 
الفس��اد وآليات مكافحته والمشكلة بالقرار 

رقم /6080/ تاريخ 2011/5/5
والفساد اإلداري على نوعين:

- فسادٌ صغيرٌ يرتكبه بعض شاغلي 
الدرج��ات الدني��ا، وغالب��ًا م��ا يك��ون بداف��ع 

الحاجة. 
- فس��ادٌ كبيرٌ ويكون بباعث "الجشع" 
ويرتكبه بعض ش��اغلي الدرجات الوظيفية 

العليا. 

اأ�سباب الف�ساد:
يمك��ن إرج��اع الفس��اد إل��ى األس��باب 

اآلتية:

اأ�سباب اقت�سادية:
1 - انخفاض القيمة الحقيقية لألجور، 
ج��رَّاء ارتفاع األس��عار. 2 - ارتفاع معدَّالت 
البطالة. -3 سياس��ة اإلفس��اد الت��ي يتَّبعها 
بعض األش��خاص وبعض الشركات الكبرى 

الوطنية أو األجنبية. 

اأ�سباب اإدارية: 
1 - ضع��ف معايي��ر انتق��اء الموظ��ف 
الع��ام. 2 - ع��دم الموضوعي��ة ف��ي تقييم 
أداء الموظفين العامّين في معرض إس��ناد 
الوظائف األعلى وما ينجم عن ذلك من عدم 
ن بعض الموظفين من  كفاءة المدراء، وتمكُّ
فهم أنظمة اإلدارة وتس��خيرهم هذا الفهم 

لتحقي��ق منافع غي��ر مش��روعة. 3 - إهمال 
بعض المدراء متابعة أداء العاملين وفس��اد 
ذم��م بعضه��م. 4 - غم��وض التش��ريعات 
واللوائ��ح الناظم��ة لعم��ل بع��ض اإلدارات 
ل قيمًة  ووج��ود إج��راءاتٍ عدي��دةٍ ال تش��كِّ
مضاف��ًة لضمان موثوقية عم��ل اإلدارة في 
الوقت الذي تس��تلزم فيه مزيدًا من التواقيع 
)وهو المناخ المناسب للفساد(. -5 ضعف أداء 
الرقاب��ة الداخلية في اإلدارات والمؤسس��ات 
العامة أو عدم موضوعيتها. -6 غياب الرقابة 
الوقائية، وبطء إجراءات التحقيق في قضايا 
الفس��اد التي تتوالها أجهزة الرقابة، وفساد 

ذمم بعض المفتشين. 

اأ�سباب جمتمعية:
م��ن  المواطني��ن  بع��ض  خ��وف   -  1
تض��رّر مصالحهم ف��ي ح��ال وقوفهم في 
وجه الفس��اد. 2 - انتش��ار ثقاف��ة التعاطف 
مع الفاس��دين من اإلداريين بدافع الشفقة، 
ممّ��ا أدّى إلى اعتياد بعض الموظفين على 
الفس��اد واعتبار حاصله دخاًل إضافيًا ال غنى 
عن��ه. 3 - انتش��ار ثقاف��ة "الش��طارة" لدى 
البعض في التهرُّب من الواجبات، والحصول 
على غير الحقوق، باألس��اليب الملتوية. 4 - 
ضعف الوازع الدين��ي والرادع األخالقي لدى 
البع��ض. 5 - س��لبية أغلبي��ة المواطني��ن، 
تجاه الفس��اد والفاسدين. 6 - انتشار بعض 
مظاه��ر األمّيّ��ة والجهل والفق��ر. األجهزة 

الرقابية ودورها في مكافحة الفساد 
ال ينفص��ل بحث "الفس��اد" على النحو 
الذي قصده قرار تشكيل هذه اللجنة )واقعًا 
وضوابط��ًا وآلي��ات مكافحة( ع��ن البحث في 
األجه��زة الرقابية الحكومي��ة لجهة األهداف 
واالختصاصات وحجم الدور الذي تؤديه في 

مكافحة الفساد. 
وبح��ث  ع��رض  ف��ي  وسنس��تفيض 
موض��وع األجه��زة الرقابية، نظ��رًا ألهميته 

البالغة. 
أواًل - الجهاز المركزي للرقابة المالية:

الجهاز المركزي للرقابة المالية، بحسب 
المرسوم التش��ريعي رقم /64/ لعام 2003 
هو "هيئٌة رقابيٌة مس��تقلٌة، ترتبط برئيس 
مجلس الوزراء، وته��دف إلى تحقيق رقابةٍ 
فعَّال��ةٍ عل��ى أم��وال الدولة، ومتابع��ة أداء 
األجه��زة التنفيذية، اإلداري��ة واالقتصادية، 
لمس��ؤولياتها من الناحي��ة المالية؛ ويختص 

بتدقيق وتفتيش حساباتها.. ". 
ويباش��ر هذا الجه��از، الرقاب��ة المالية 
التدقي��ق  بطري��ق   - والحق��ًة  مس��بقًة   -
والمراجع��ة، وبطري��ق التفتي��ش، إمَّ��ا من 
تلقائ��ه أو بناًء عل��ى طلب الجه��ة العامة أو 

إخباٍر صريٍح من مخبٍر. 
ويتولى الجهاز التحقيق في المخالفات 
المالي��ة واإلداري��ة واالقتصادي��ة والجزائية 
التي تنجم عنها آثارٌ ماليٌة. وله، في س��بيل 
ذل��ك، القي��ام بأعم��ال الرقاب��ة والتفتيش 
والتحقي��ق واتخاذ الوس��ائل الالزمة لتحري 
تل��ك المخالفات والكش��ف عنها واالس��تماع 
إلى الش��هود والتحقيق مع العاملين - وغير 
العاملين - وكفِّ يده��م عن العمل والحجز 

على األموال. 
نتائ��ج  يُحي��ل  أن  الجه��از  ولرئي��س 
التحقي��ق إل��ى القض��اء في حال أس��فر عن 

جرٍم جزائيٍّ. 
للرقاب��ة  المركزي��ة  الهيئ��ة   - ثاني��ًا 

والتفتيش
الهيئ��ة المركزية للرقاب��ة والتفتيش، 
بحس��ب القان��ون رق��م /24/ لع��ام 1981، 
هي "هيئٌة رقابيٌة مس��تقلٌة ترتبط برئيس 
مجل��س ال��وزراء، هدفه��ا تحقي��ق رقاب��ة 
فعَّالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها 
المختلفة من أجل: " تطوير العمل اإلداري". 
"حماية المال الع��ام". "تحقيق الفعالية في 
واألداء".  الكفاي��ة  مس��توى  ورف��ع  اإلنت��اج 

"تسهيل توفير الخدمات للمواطنين". 
م��ن  جمل��ًة  الهيئ��ة  وتم��ارس 

االختصاصات، من بينها:
- "إبداء الرأي في الحسابات الختامية". 
"التحّقق من س��المة اإلنف��اق العام والتأكد 
م��ن كفايت��ه لتحقي��ق األغ��راض المتوخاة 
وتجني��ب األموال العامة وممتلكات الش��عب 
اله��در والضياع". "الكش��ف ع��ن المخالفات 
اإلداري��ة والمالي��ة والجرائم الت��ي تقع من 
العاملين.. في مناس��بة أداء العمل وتحقيق 
هذه المخالفات ومتابعتها مسلكيًا.. واقتراح 
الوس��ائل الكفيلة بتالفيه��ا والحيلولة دون 
تك��رار وقوعه��ا... " التحقي��ق ف��ي قضاي��ا 
الكسب غير المشروع.. بناًء على تكليف من 

رئيس مجلس الوزراء.. "
وق��د ُأحدث��ت بموج��ب قان��ون الهيئة 
الداخلي��ة ف��ي  للرقاب��ة  المذك��ور، أجه��زٌة 
اإلدارات والمؤسس��ات، ت��ؤازر الهيئ��ة ف��ي 
أداء مهماتها - ضم��ن جملة أهدافٍ أخرى - 

وصالحياتٍ محددةٍ. 
ثالثًا - مقارنة بين الجهاز والهيئة

يَِبيْ��نُ ممّا تق��دَّم، أنَّ األهداف التي 
قصدها المشرِّع من إحداث الجهاز المركزي 
للرقاب��ة المالية، تتقاطع م��ع أهداف إحداث 
الهيئ��ة المركزية للرقاب��ة والتفتيش، وكذا 
م��ن  ف��كلٌّ  الصالحي��ات،  بع��ض  تتقاط��ع 
الجه��از والهيئ��ة ه��و جه��ٌة رقابي��ٌة إداريٌة 
تعمل عل��ى حماية المال العام من الفس��اد 
والهدر، وكالهما ُأعطي صالحيات التفتيش 
والتحقيق وك��فُّ اليد واإلحالة إلى القضاء.. 
ن من  وغي��ر ذلك من الصالحي��ات التي تُمكِّ
تحقيق األهداف التي ُأوكل إليهما تحقيقها. 
وقد تغيَّا المش��رِّع من إحداث الهيئة - 
فضاًل عن حماية الم��ال العام - العمل على 
جمل��ةٍ م��ن المس��ائل التي تكف��ل االرتقاء 
ب��األداء اإلداري، وتس��هم - م��ن َث��مَّ - في 
مكافح��ة الفس��اد، إضاف��ًة إلى م��ا ُأعطيت 
الهيئة م��ن اختصاِص التحقي��ق في قضايا 

الكسب غير المشروع. 
رابعًا - دور الجهاز و الهيئة في مكافحة 

الفساد
إنَّ التقيي��م العلمي لحج��م الدور الذي 
يؤدّي��ه كلٌّ من الجه��از والهيئ��ة في مجال 
مكافح��ة الفس��اد، ال ب��دَّ أن يعتم��د عل��ى 
إحصاءاتٍ وبياناتٍ بنوع وعدد قضايا الفساد 
التي وضع الجهازان اليد عليها والنتيجة التي 
انتهت إليها هذه القضاي��ا وكمُّ المال العام 
الذي تم استرداده فعاًل. ثمَّ يستخلص األثر 
الذي حققه نشاط هذين الجهازين في ردع 
ضع��اف النفوس والحدِّ من قضايا الفس��اد. 
ومثل ه��ذه اإلحصاءات والبيان��ات، ال تتوفر 

لدى لجنتنا. 
واس��تنادًا لم��ا ُذكر، وم��ع التقدير لكل 
الجه��ود االيجابي��ة التي بذله��ا، ويبذلها كلٌّ 
م��ن الجه��از والهيئ��ة ف��ي مج��ال مكافحة 
الفس��اد، إعمااًل لحكم القان��ون النافذ، فإنَّ 

ال��دالالت تش��ير إل��ى أن ه��ذه الجه��ود ل��م 
تُْف��ِض إل��ى تراج��ٍع ملحوظٍ للفس��اد، فإن 
صحَّ هذا االس��تدالل كان م��ردُّ ذلك إما إلى 
أس��باٍب موضوعيةٍ أو إلى أس��باٍب ذاتيةٍ، أو 

إلى كليهما معًا.. 
وق��د اّطلعت اللجنة عل��ى مذكرةٍ كان 
رفعها السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة 
المالي��ة إلى الس��يد رئيس مجل��س الوزراء 
ح��ول واقع العمل الرقابي للجهاز، وتضمنت 
- فيم��ا تضمن��ت - عرضًا للصعوب��ات التي 
تعترض العم��ل الرقابي ومقترحاتٍ عامةٍ، 

ومقترحاتٍ تتعلق بعمل الجهاز. 
لع��ت اللجنة عل��ى مذكرة كان  كم��ا اطَّ
رفعها السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش إلى السيد رئيس مجلس الوزراء 
وتضمّن��ت مقترح��اتٍ للح��دِّ م��ن ظاهرة 

الفساد. 
وترى اللجنة أنَّه يمكن تلخيص أسباب 
عدم وصول جه��ود الجهازين الرقابيين إلى 

تحقيق تراجٍع ملحوظٍ للفساد بمايلي:

اأ�سباب مو�سوعية:
1 - ازدواجي��ة العم��ل الرقابي )جهاز- 

هيئة(. 
الدول��ة  إدارات  تع��اون  ع��دم   -  2

ومؤسساتها مع الجهازين الرقابيين. 
الدول��ة  إدارات  قي��ام  ع��دم   -  3

ومؤسساتها بدورها في مكافحة الفساد. 
4 - ب��طء إج��راءات التقاض��ي وع��دم 

تحقيق األحكام القضائية الردع المطلوب. 
5 - س��لبية المجتم��ع وع��دم نهوض��ه 
بمس��ؤولياته المفترض��ة، وم��ا يقابلها من 

تكاتف الفاسدين. 

اأ�سباب ذاتية:
تع��ود األس��باب الذاتي��ة إل��ى انتق��اء 
المفتش��ين، وتأهيله��م، ومتابع��ة عملهم، 
ومس��اءلتهم عند االقتضاء. مع وجود بعض 
ح��االت تدنّ��ي المس��توى العلم��ي أو ع��دم 
الموضوعية، أو فساد ذمة بعض المفتشين 

في كلٍّ من الجهاز والهيئة. 
وقد بحثت اللجنة واقع األجهزة الرقابية 
ودوره��ا ف��ي مكافح��ة الفس��اد والوس��ائل 
الكفيل��ة بتفعي��ل ه��ذا ال��دور، وانتهت إلى 

االحتماالت اآلتية:
1 - دع��م الجه��از والهيئ��ة، بمدِّهم��ا 
بم��ا يحتاجان من كوادر بش��ريةٍ وإمكاناتٍ 
مادي��ةٍ والنظر في تنفي��ذ المقترحات التي 
تضمنتها المذكرتان المرفوعتان إلى السيد 
رئي��س مجلس الوزراء م��ع إنهاء اختصاص 
منع��ًا  الجه��از  م��ن  والتفتي��ش  التحقي��ق 

الزدواجية الرقابة. 
2 - دم��ج الجه��از والهيئ��ة في جس��ٍم 

رقابيٍّ واحدٍ. 
3 - إصدار تشريٍع يتضمّن إلغاء الهيئة 
المركزية للرقابة والتفتيش، وإحداث هيئةٍ 
أو مجل��ٍس أعل��ى لمكافح��ة الفس��اد تُعقد 
ل��ه اختصاصات م��ن بينها الهيئ��ة المقترح 
إلغاؤه��ا دون تعلي��ق التحقي��ق ف��ي قضايا 
الكس��ب غي��ر المش��روع على تكلي��فٍ من 
رئي��س مجلس ال��وزراء، وكذل��ك التحقيق 
في قضايا الفس��اد التي تُنسب إلى أصحاب 
المناص��ب والموظفي��ن العامي��ن، ومن في 
حكمهم، وف��ق تعريف الموظف العام الوارد 

في المادة )340( من قانون العقوبات. 
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مّوال من را�سي: احلرية والدميقراطية
  لمى الخاير

احلرية تاٌج على عقول الأ�سحاء، الدميقراطية.. 
ل زلنا نتلم�ص طريقنا يف ا�ستيعابها!

احلرية:
بتزك��ر أول مرة س��معناها على أرض 
الش��عارات  أو  الكت��ب  ع��ن  بعي��دًا  الواق��ع 
المدرسية الصباحية واالجتماعات الشبيبية، 
عندم��ا خرق��تْ كل م��ا هو نظريّ لتش��مخ 
وبق��وة معلنًة ع��ن والدتها بأقص��ى حاالت 
التح��دي لوجوده��ا... عندم��ا قلن��ا بص��وت 
عالي: الش��عب الس��وري ما بين��ذل، واهلل... 
سوريا... حرية وبس. مارسناها فعليًا بذات 
الوقت الذي دعينا فيه إليها، في تلك اللحظة 

نا من الخوف....  تَحررَّ
"بدكن حريي؟!"

تعبيرٌ م��رًة كان مس��تفزًا ومرة مميتًا 
ومرة أخرى مثيرًا للس��خرية والضحك، لكن 
الس��ؤال قائم وكونو صادقين مع أنفسكم، 

عن جد، بدكن حريي؟
الت��ي  الحري��ة  ه��ذه  تُظل��م  أل��م 
أردناها، وأصبحت ككل القيم التي نس��عى 
للحص��ول عليه��ا والت��ي قام��ت الث��ورة من 
أجله��ا، مُس��تهلكة وفارغ��ة وأحيان��ًا كثيرة 
أن  نحت��اج  بكيّ��ر،  روق��و...  مش��وّهة.... 
نمارسها كثيرًا جدًا قبل أن نصل إلى مرحلة 

الحرق واالستهالك!
لم��اذا نح��ن متطرفون حتى بتفس��ير 
الحري��ة وممارس��تها، ولماذا نرب��ط الحرية 

بجسد المرأة!

مع التعّري اأو �سد التعّري: 
لم��اذا يجب عل��ى الحري��ة أن تقف في 
صف التعرّي أو في صف عدم التعرّي لكي 
تتحدد قيمتها "الصحيحة"؟! وكيف للحرية أن 
"تتحدد" أصاًل! والس��ؤال هل يجب أن تعبّر 
الحري��ة عن خُلق أو ع��ادات المجتمع أو هل 
يجب أن تتمثل أو تمّثل جس��د المرأة أو عقل 

المرأة أو أخالقها تبعًا لما يراه المجتمع؟!
شيلولي المرأة ش��وي من راسكم أول 
ش��ي، وحررّولي مفهوم الحرية ش��وي من 
القوالب بشكل عام - لك هيّ اسما حرية!-

وتع��و نحك��ي ع��ن الحري��ة، الحري��ة 
ببساطة تعني الحرية، وليست تمّثل أخالقًا 
أو قيم��ًا معينة، هي بحد ذاته��ا قيمة وتاجٌ 

على عقول األصحاء... ال يراه فاقدوها!
برأيي ال يوجد شيء يسمى "مع التعري" 
بالمطلق )إال بنطاق الرغبة الجنسية!(، ألنه 
يج��ب أن يكون في س��ياق ش��يء ما ألحكم 
علي��ه، وكذل��ك ال يوجد ش��يء يس��مى ضد 
التعري لنفس الس��بب. الجسد بالنهاية أداة 
إليص��ال ما ف��ي داخل ال��روح والعق��ل، إن 
كان عماًل فنيًا يس��تخدم الجس��د أو التعرّي 
فأحك��م عليه من وجهة نظر فنية، وإن كان 
يعبّر عن رسالة، فأحكم على الرسالة. وإن 
كان فشل عن توصيل أية رؤية أو رسالة أو 
ل��م يكن عمل فني ناج��ح، أو إذا كان مبتذاًل 
ورخيصًا، فأنا حرة بانتقاده وإذا لم يعجبني 
أو أثار حفيظتي ألي س��بب كان )وهذا حقي 
وحريتي الش��خصية( فأعبر ع��ن رأيي دون 
مهاجم��ة رأي اآلخ��ر أو إعطائه دورس��ًا في 

األخالق، أو فأُلشح بوجهي عنه. 
يا عمّي... م��و التعري هو الحرية يلي 
بدياه��ا، الحري��ة إن��ي عبّر عن رأي��ي فيما 
يخص التعري و الرس��م واألفالم والمجتمع 
والسياس��ة والدين وبكل شيء حولي، دون 
أن أجد وصاية من اآلخ��ر ودون أن يعطيني 
ذلك اآلخر قالبًا جاهزًا ألحصر رؤيتي وآرائي 
في��ه، ودون أن أضطر لإلدعاء بأن التعري أو 

أي ش��يء آخر خاطئ فقط ألن المجتمع يرى 
ذل��ك في الوق��ت الذي ف��ي أعماق��ي ال أراه 
خط��ًأ، أليس هذا نوع من النفاق االجتماعي 

الذي يجب التحرّر منه... 
بعدين بَاله هادا نظام األتمتة بالحياة: 
م��ا صحّة المقول��ة التالية )يج��ب التعرّي(، 

أجب ب�: 1 - صح 2 - خطأ!
أحمد اهلل إني لم ألحق نظام "األتمتة" 
ف��ي الجامع��ات إال ربما بم��ادة أو اثنتين في 
آخر سنة، إلني طالما أحببت أن أشرح وجهة 
نظري ورؤيتي واسترس��ل فيه��ا وأحللها.... 
ك��ي ُأوص��ل رس��الة أو قناع��ة م��ا أو حت��ى 
إحس��اس م��ا. وللمفارقة كنت دائمًا أرس��ب 
في مادة اإلنش��اء العربي واإلنكليزي بسبب 
"الخروج عن الموض��وع"... كان لدى المعّلم 
أو الدكت��ور دائمًا تص��ور معين على الطالب 
أن يبق��ى في نطاقه... إييييه... س��قى اهلل 
تلكم األيام... إيه المهم، على سيرة الخروج 

عن الموضوع، وين كنّا... !
شو يعني رجل حر وامرأة حرة؟! وليش 
في تحديد لمعنى الحرية كلٌّ حسبَ جنسه، 
هي من أولها حبس��ناهم بإطار جنسهم.... 

طارت الحرية. 
في ش��ي اس��مو إنس��ان ح��رّ.... وكل 
إنس��ان يجب أن يتمتع بحرية الكالم وحرية 
االعتق��اد وحري��ة التعبي��ر... والكثي��ر م��ن 
الحري��ات المعروف��ة بعي��دًا ع��ن أي تميي��ز 

جنسي أو عرقي أو أيًا كان. 
وإذا أردن��ا أن نتح��دث ع��ن الحرية من 
مفهوم فلسفي، فأنا تحررت من كتير أشياء 
داخلي، منها التحرر من االنتماء "الرومانسي" 
للوطن.... فيروز وفنجان قهوة وياس��مينة، 
هو مجاٌل افتراضي أو صورة بأبعاد وهمية، 
ش��يء يش��به ربما الص��ور الهولوغرامية أو 

)Holography( الهولوغرافية
صنعناها ألنفس��نا لنستحضرها متى 
أردن��ا لتبدو لنا حقيقية وبأبع��ادٍ ثالث، كي 
نق��وى على االنتماء لش��يء م��ا... صنعناها 
لتكون بدياًل عن وط��ن غير موجود إذا صح 
التعبي��ر... ن��وع من خلق التوازن النفس��ي، 
ألنن��ا محكوم��ون ب��أن نحمل عل��ى جباهنا 
هوي��ة م��ا.... و"يج��ب" علين��ا أن نفتخر بها 

ن إليها! ونحِّ
أنا بدي وطن حقيقي، أن أنتمي لوطٍن 
حقيق��ي... وهلق ب��س قدرت ش��وفو على 
حقيقت��و... تحيا الثورة الس��ورية العظيمة. 
ونع��م، نريده��ا ث��ورًة عل��ى كل المفاهيم 

"مُسبقة الصنع". 

الدميقراطية: 
أصبحنا نستخدم الديمقراطية فجأة مع 
قهوتنا الصباحية وفي تسريحة شعرنا وفي 
)عف��وًا( الدخ��ول للحمّام.... يا س��يدي وفي 
الخ��روج منه كذل��ك، ال بأس... نحن ش��عب 
متعط��ش للديمقراطية التي كنا ال نس��مع 

عنها إال في الكتب و"أفالم" هوليوود. 
يعني أنا آس��فة ما ب��دي إصدمكم..... 

بس بابا نويل..... مو حقيقي!
الديمقراطية هي مصطلح سياس��ي، 
وبصراح��ة م��ا ف��ي ديمقراطي��ة حقيقي��ة 
يوج��د  طبع��ًا  ب��س  بالعال��م...  وش��املة 
مجتمعات فيها بعض أش��كال الديمقراطية 
ومضطرة لممارس��تها، وطبع��ًا لمجرد كون 
هن��اك م��ا يردعه��ا ويضطرها لممارس��تها 
فهذا بحد ذاته ش��يء رائع س��واء كان حرصًا 
منه��ا لتحقيق توازن صورة حكومة البلد إما 
داخليًا ألن الحكومات ف��ي البلدان المتقدمة 
يجب أن تُصغي لش��عبها وأن تقدم له شيئًا 
-وإال فه��ي ال تس��تحق االس��تمرار ويبق��ى 
موضوع وجودها مرتبطًا بالتصويت بالنهاية 
)وحت��ى هذا يخضع للتمثي��ل في البرلمانات 
ال��ذي يحتم��ل هام��ش للتالعب أيض��ًا(-... 
ومن جه��ة أخرى مضط��رة أن تمارس هذه 
الديمقراطية أمام المجتمع الدولي ألن لديها 
صورة إعالمية ودبلوماس��ية ال تستطيع أن 
تناقضها وإال خسرت مصداقيتها مع الداخل 

والخارج. 
ه��ذا ما نري��د أن نطالب ب��ه... أضعف 
اإليمان، نريد أن نصل يومًا إلى هذا الشكل 
الديمقراطي في الحياة السياس��ية )ال تنسو 
أن حتى هذه األخيرة لم تنضج بعد(.... بس 
بتعرف��و كتيييير بدن��ا وقت وش��غل، يعني 
الش��غلة م��و بالحكي وم��و صب��اح الخير.... 
ليش مانك ديمقراطي، ومرحبا... ش��ايفك 

كأنو مو ديمقراطي اليوم!!
الديمقراطية هي ممارس��ة سياس��ية 
يُفت��رض تطبيقه��ا ف��ي الدولة م��ن خالل 
آليات معينة يتم اتباعها لتشكيل الحكومات 
الع��دل  والسُ��لطات بحي��ث تضم��ن قي��ام 
والمس��اواة في المجتمع.... ه��ذا ما نريد أن 
يكون عليه بلدنا، ويجب أن يس��عى الساسُة 

بصدق إلى تحقيقه. 
بمفهومه��ا  للديمقراطي��ة  وبالنس��بة 
الفلسفي، جميل أن تُطبق بحياتنا اليومية 
ألنها تمنح اآلخر الفرصة كي يعبر عن رأيه 
بشكل متساوي دون أن يتعرض للتجريح أو 
التهدي��د أو اإلهانة أو اإلقصاء، كما تس��مح 

للفرد بالمس��اهمة باتخ��اذ القرارت بوصفه 
ج��زءًا م��ن ُكّل يؤثران ويتأث��ران ببعضهما، 
وربما أكبر جهاز رقابة ألنفس��نا بنجاح هذه 
العملية هو تعاملنا مع والدنا ومع إخواتنا.... 

إلخ يعني تتداخل في
الوق��ت نفس��ه م��ع موض��وع الحريات 
وتطبيقه��ا م��رة أخ��رى )يمكن الع��ودة إلى 

فقرة الحريات أعاله!(
ولك��ن يج��ب أال نخل��ط بي��ن ش��كلي 
الديمقراطية، والفينا ننط على أيا موضوع 
عاإلطالق ونق��ول: وي��ن الديمقراطية يلي 
ع��م تن��ادي فيه��ا م��ن ن��ص الدني��ة! حتى 
تُرع��ب الطرف اآلخر ويتبن��ى وجهة نظرك 
أو ينس��حب فورًا مش��ان م��ا تتهمو ب��� "قلة 
الديمقراطي��ة" ال س��مح اهلل. الش��طارة في 
االنتصار على وجه��ة نظر اآلخر )التي نبرع 
بها في مجتمعنا( ال تشبه الديمقراطية بأي 
ش��كل وغالبًا يت��م اس��تخدام الديمقراطية 
تُس��مى  تع��ود  ال  وبالتال��ي  محّله��ا  بغي��ر 
ديمقراطية، ولن توصلنا هذه الطريقة إلى 

تحقيق أية ديمقراطية. 
أخ��ي... يج��ب أن نع��رف مت��ى وكيف 
نس��تخدم الديمقراطي��ة، نحن��ا )أن��ا وإن��ت 
عل��ى حد س��واء( م��ا بنعرف لس��ى نمارس 
ديمقراطي��ة، ع��م نتعلم... ال زلن��ا نتلمس 
طريقنا في اس��تيعابها أواًل، مرورًا برفاهية 
ممارس��تها ع��األرض ف��ي حقل السياس��ة 
باألح��رى  أو  اس��تخدامها  بحس��ن  وانته��اًء 
ال  والديمقراطي��ة  اس��تخدامها....  معرف��ة 
تعن��ي "الخض��وع" لألكثري��ة س��واء كان��ت 
العائل��ة أو المجتمع )رغم أنها بطبيعة الحال 
غالب��ًا م��ا تتحقق من خالل مب��دأ األكثرية(، 
لكنها أواًل وأخيرًا تقوم على مبدأ المش��اركة 
والمس��اهمة. لم تك��ن الديمقراطي��ة يومًا 
تعن��ي أن تتهجم عليي، وال أن تفرض رأيك 
علي��ي لمجرد فكرة اإلخض��اع أو الترويض، 
حت��ى ل��و كان هذا ال��رأي ه��و رأي المجتمع 
"المقدس" والذي ال يمكن المساس به. مرة 

أخرى يتداخل معها موضوع الحريات. 
كل م��ا أردت قوله: أرجوك��م ال يمكن 
الحرية والديمقراطي��ة واتخاذها  اس��تغالل 
ذريعة للممارسة الدكتاتورية الفردية على 
اآلخ��ر أو المجتمعية على الف��رد! يعني هي 
وين صارت؟!..... إيه وصحي، حّلو عن المرأة 

وجسدها... !!
فيم��ا  والفلس��فة  عالتنظي��ر  وآس��فة 
تق��دم.... واّل قلك��ون، مان��ي آس��فة.... عم 

عبّر عن وجهة نظري... أنا حرّة!. 

أوقفو القتل.. من الجوالن المحتل | مجدل شمس
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ح��وار م��ع ثائ���ر
اأفهم طفلي اأن الثورة لي�ست هي ال�سالح.. 
الثورة تبداأ من اأ�سغر تف�سيل �سخ�سي.. 

واإ�سقاط النظام جزء من الثورة
  أجرى الحوار: عروة المقداد

. . 
وار

ح

| س��نبدأ من هذه اللحظ��ة؛ أبو عالء 
الذي خرج منذ سنة وشهر على نزلة الكرك 
وه��و يهت��ف للحرية، وها ه��و اآلن مختبئ 
في ه��ذا المنزل بعيدًا ع��ن زوجته وأوالده 
وأصدقائ��ه ما الذي تش��عر أن��ه تغير فيك 

عندما تعود إلى ذاتك؟
| | أش��عر بالوحدة! س��اعاتٍ طوال 
أقضيه��ا وحيدًا! ال يوجد م��ن أتحدث إليه 
ألشكي عما يختلج صدري. بكائي حار في 
س��اعات الوحدة. لم أكن كثير البكاء. اآلن 
كل م��ا أش��اهده يثير في نفس��ي البكاء. 
أشعر أنني مليء بالحزن والخوف! الخوف 
م��ن المجه��ول. أش��عر أنني أخ��اف على 
كل إنس��ان في الش��ارع. أحيان��ًا أفكر أنه 
م��ن الممكن أن يحدث انفج��ار ما ويموت 
الكثي��ر من الناس وم��ن الممكن أن أكون 
أنا المسؤول عن موته بطريقة أو بأخرى. 
أس��أل نفس��ي اآلن: هل نزول الناس إلى 
الش��ارع أول يوم كان مصيب��ًا أم خاطئًا؟! 
أحاس��ب نفس��ي الي��وم على كل ش��هيد، 
على كل قتيل، على كل بيت تدمّر، على 

كّل نظرةٍ مكسورة في عين إنسان. 
| في الثورة برزت المشاركة الجماعية 
واالنفت��اح عل��ى اآلخر وتجلى ذل��ك واضحًا 
ف��ي المظاهرات، وُكس��رت العزلة والوحدة 
لدى الفرد، وأنت تقول لي اآلن أنك تش��عر 

بوحدة كبيرة، كيف تفسر ذلك؟
| | الوح��دة الت��ي أتح��دث عنه��ا ال 
تتعل��ق بأنني متواٍر هنا ف��ي هذا المنزل 
هرب��ًا من عيون األمن. أش��عر أنني وحيد 
ف��ي تفكيري، وحيد في طموحاتي، وحيد 
في أحالم��ي. إنها وحدة كبي��رة ومخيفة. 
عندما تتشارك األحالم مع أناس بعيدين 
عن��ك فكري��ًا، بعيدين ع��ن أحالمك، عن 
طموحات��ك، ع��ن ثقافت��ك، ه��ذه وح��دة 

قاتلة. في الث��ورة تتعامل مع كل الفئات، 
م��ع كل األعم��ار وم��ع كل الثقافات وكل 
الطبقات. وفي سبيل الثورة قدمت الكثير 
من التنازالت الفكرية من أجل لمّ ش��مل 
الش��ارع الذي يشبه السوق الشعبي. ثمة 
أم��ور لم أك��ن راضي��ًا عنها ف��ي الثورة، 
تن��ازالت  أق��دم  ألن  اضط��ررت  ولك��ن 
كثيرة من أجل الش��ارع الذي قد يس��حق 
في م��كان م��ا إرادت��ك الواعي��ة. الوحدة 
أجده��ا عن��د محاول��ة إفه��ام أحدهم أن 
تلك الالفتة خاطئ��ة، عندما تحاول إفهام 
ط��الب الجامعة أنه ال ينبغ��ي أن يطلقوا 
على أنفس��هم الطالب المجاهدين. وفي 
النهاي��ة عندم��ا أعود إلى منزل��ي وأنا لم 
أحقق أي مكس��ب حقيقي م��ن كل ذلك، 
لم أحق��ق التغيير في العق��ول وهو أهم 
جزء في الثورة أش��عر أنني وحيد. وعندما 
يستهزئ أحد ما بأفكارك دون أن يحترمها 

تشعر بأنك وحيد. 
| وحدة فكرية؟

| | نعم، ربما هي وحدة فكرية!
| ك��م نحن بحاجة إلى الفكر اآلن بعد 

كل الذي تحدثت عنه؟
| | نح��ن بأش��د الحاجة إل��ى الفكر 
بعد س��نة من الث��ورة، وبحاجة إلى أناس 
أصحاب أفكار ومنط��ق وأن يكون لديهم 
القدرة على اإلقناع بفكرهم. نحن اليوم 
لس��نا بحاجة إلى خطابات، س��أضرب لك 
مث��اًل صغي��رًا وبس��يطًا. عندم��ا نح��اول 
تنظيم صفوفنا في المظاهرة ال ينفع أن 
نق��ول للمتظاهرين عبر المكريفون بأنه 
يج��ب تنظيم الصف��وف. ب��ل بحاجة ألن 
ننزل إلى الناس ونمسك بأيديهم ونقول 
لهم أن الصف الجيد يكون بهذه الطريقة 

ونرشدهم، ونكون قدوة لهم، ونفهمهم 
أن التنظيم هو جزء من الثورة. 

| لم��اذا إلى اآلن نتعامل مع من يفكر 
بأنه ال يقوم بعمل، أي أن التفكير بالنس��بة 
لن��ا ال يمتل��ك قيم��ة الفعل، ف��ي حين أن 

التفكير هو بحد ذاته فعل؟
| | ألنن��ا تعودنا أن نأخذ كل ش��يء 
بطريق��ة جاه��زة. لق��د عوّدَن��ا النظام 
على هذه الطريقة م��ن التفكير. األفكار 
الجاه��زة. مازلن��ا نتعلم مث��اًل عن طريق 
التلفزي��ون، ومازلن��ا عاطفيي��ن نقي��س 
األفعال بعاطفتنا، إن مشكلة هذه الثورة 

أنها مازالت عاطفية بكل جوانبها. 
| أري��د أن أع��ود إل��ى الوح��دة التي 
تحدث��ت عنها، ه��ل ثمة فرق بي��ن العزلة 

والوحدة؟
| | الوحدة ه��ي الحاجة إلى الناس، 
أم��ا العزل��ة ه��ي عزل��ة داخلي��ة. تق��وم 

بفرضها على نفس��ك، وعندم��ا تتملكك 
ال تستطيع أن تتخلص منها، في حين أن 
الوحدة يمكن كسرها عن طريق التواصل 
مع األصدقاء أو البحث عنهم. وبعد س��نة 
من الث��ورة أعتقد أن الوحدة تأخذ ش��كل 
ف��ي كثير من األحيان، ذلك أننا لم نتعلم 
بع��د أن نصغي إلى بعضن��ا البعض، وأن 
نس��أل لنتعلم وأن نفكر لنحاس��ب ذواتنا 
ونس��تفيد من أخطائنا. أراقب كل يوم ما 
يحدث، ذات األخطاء نرتكبها كل يوم من 

درعا جنوبًا إلى إدلب شمااًل. 
| ه��ل تش��عر أنك ق��ادر أن تخرج من 

هذه الوحدة التي تتخذ شكل عزلة؟
| | ربما باألم��ل يمكنني ذلك، لدي 

الكثير من األمل. 
| األمل بماذا؟

| | بالمستقبل، بالتغيير. أمل يخلق 
بذات��ك، ألن العزل��ة م��وت. األمل يجعلك 

هذا الح��وار الثاني من سلس��لة الح��وارات التي نفردها 
لمحاول��ة الوق��وف على التغي��رات التي أحدثته��ا الثورة في 
أنفسنا. وكنت قد أش��رت في بداية الحوار السابق أن الثورة 
هي ذروة التحوالت والتغيرات التي تَحدث في ذات اإلنسان، 
وأن��ه ال يُتاح ف��ي أزمنة الثورة الوقوف عل��ى تلك التغيرات، 
حي��ث تولد كمية هائلة من األس��ئلة ينبغ��ي اإلجابة عليها 
لنفه��م. وها نح��ن نحاول أن نطرح األس��ئلة كي نفهم ماذا 
حدث؟ وماذا يحدث؟ ولماذا حدث؟ وكيف نستطيع أن نتصالح 

مع كل تلك المتغيرات التي كان القسوة واأللم جزء منها. 

التقينا أبو عالء في منزله، حيث يجلس في غرفة النوم 
عل��ى بعد أربعة أمتار من )س��قيفة(، يتدل��ى من فوهتها 
حب��ل من أجل الهروب فيما ل��و ُأقتحم بيته. وأمام كاميرا 
المراقبة يتابع شؤون الثورة عن طريق السكايب عندما ال 
يتاح له التواجد في الشارع. )إنه فيلم طويل أدمنت عليه( 
يقول ضاح��كًا. )فيلم االنتظار الطويل ال��ذي يفتح فوهة 
التأم��ل والمراقبة في الذات(. ذكري��ات طويلة أثارها هذا 
الحوار فامتزجت الرغب��ة بالرهبة، بّللها البكاء على الذات 

أواًل وعلى األصدقاء واألمكنة، فكان الحوار التالي: 
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قادرًا على الحياة، وتحاول أن تكسر جدار 
الوحدة والعزلة. 

| إلى أي درجة تس��تطيع أن تقول أن 
السوريين يعيشون اليوم حالة وحدة كالتي 

تعيشها؟
| | الجمي��ع يعي��ش حال��ة الوح��دة، 
ألن الجمي��ع تناس��وا الهموم الش��خصية 
والتف��وا ح��ول ه��دف واح��د هو إس��قاط 
النظ��ام. م��ن جهة ه��ذا جي��د، ولكن من 
جهة أخ��رى س��يئ للغاية. الثورة ليس��ت 
فقط إس��قاط النظام. إنها تبدأ من أصغر 
تفصيل ش��خصي. وإس��قاط النظام جزء 
من الثورة. هذا التفكير عاطفي وال ينفع 

الستمرار الثورة. 
| تعني أننا سحقنا ذواتنا وتماهينا في 

الثورة؟
| | نعم هذا ما أقصده. 

| أليس ذلك خطرًا يهدد الثورة؟ 
لإلنس��ان  الث��ورة  ألن  بالطب��ع   |  |
لمفاهيم��ه وأف��كاره وقيم��ه. ال يج��ب أن 
تكون الثورة ه��ي حياتك، وإنما هي جزء 
لتغي��ر حيات��ك. الث��ورة أعطتن��ا عاطف��ة 
كبيرة أعمتنا عن ذواتنا. لذا ترى أن الثوار 
متح��دون ش��كليًا ولك��ن ثم��ة الكثير من 

الخالفات فيما بينهم. 
| أبو عالء أنت واحد من الناس الذين 
ش��اركوا في بداي��ة الثورة وتلق��ى صدمة 
كبيرة جراء القس��وة واأللم التي حدثت في 
درع��ا. أذكر في كثير من األحيان الدهش��ة 
الت��ي كانت تعترينا عقب كل مظاهرة، تلك 
الصدم��ة بعد أن نرى رؤوس أصدقاء تنعث 
ف��ي األرض وتتبعث��ر منه��ا كل الذكريات 
والضحكات واألحالم، هل تشعر أن ذاكرتك 

أصبحت مشوهة؟
| | أخ��اف م��ن كل تل��ك الذكريات. 
أفكر أن نش��وة النصر القادم لن تنسيني 
كل ذل��ك الح��زن ال��ذي مررن��ا في��ه. أن��ا 
واح��د م��ن األش��خاص الذين بق��وا أحياء 
بالصدفة. كنت ت��رى بعينك، وأنا أحدثك 
كصدي��ق ولي��س كصحف��ي، كي��ف كن��ا 
ننزل على الجس��ر ونعدّ مئتين ثم نرجع 
تس��عين أو ثمانين شخصًا. ما زلت أخسر 
أصدقاء وأقارب، سنة وشهر من الخسارة 
المتواصلة، ودائمًا ما أنجو بمحض صدفة 
تبق��ي كل األل��م والحزن عل��ى ذكراهم 

المتقدة بداخلي. 
| ه��ل م��ن الممك��ن له��ذه الذاكرة 

المشوهة أن تصنع المستقبل؟ 
| | ربما تكون هذه الذاكرة الحامية 
في المس��تقبل لئ��ال يتكرر الظل��م. ربما 
تك��ون المحفز الذي لن يدعن��ا نقبل بأن 

تسلب حريتنا. 
| كيف س��تعود وتمش��ي على جس��ر 

الكرك؟
| | جسر الحرية... 

| هل تسميه جسر الحرية؟
| | نع��م لق��د كان��ت محاول��ة عبور 
الجس��ر هي محاولتنا للعب��ور إلى الحرية 
وه��ي الت��ي فج��رت الث��ورة. لق��د كانوا 
يمنعونن��ا من المض��ي عليه ألنه جس��ر 

الحرية. 
| هل ستس��تطيع أن تمشي عليه في 

المستقبل لوحدك دون أصدقائك؟
الم��رور  أس��تطيع  ال  اآلن  إل��ى   |  |
بهذا الجس��ر، حتى بس��يارتي ال أستطيع 
ذلك. وحتى لو تطل��ب األمر مني أن أغير 
طريق��ي من أج��ل أن ال أمر في��ه. يمكن 
أن يتوق��ف قلب��ي إذا م��ررت علي��ه اآلن. 
أحب هذا الجس��ر كثي��رًا. أحيانًا أقف على 
مس��افة منه وأتفرج عليه وأتذكر، أسمع 
أصواتًا، أشتمّ غازًا. أسمع يا يُمّة، أسمع 
صراخًا، أصوات موتورات تنقل المصابين 
والش��هداء. أش��عر أنه الرح��م الذي ولدت 

منه. 
| ما أريد قوله: من أجل بناء المستقبل 
ثم��ة ج��زء م��ن الذاك��رة م��ع األش��خاص 
واألمكنة قد تعرض للتش��وه، والتصالح مع 
هذه الذكري��ات هو الطريق من أجل العبور 
نحو بناء المس��تقبل، ما هي الوس��يلة التي 
س��تجعلنا نتصال��ح مع ه��ذه الذكريات من 

أجل العبور نحو المستقبل؟
| | يج��ب أن تب��دأ المصالح��ة م��ع 
ه��و  ش��يء  وأول  اآلن،  من��ذ  الذكري��ات 
تحقيق النص��ر. عندما أدخل إلى المقبرة 
أدخل محنيَّ الرأس، ال أس��تطيع أن أدخل 
إلى اآلن رافعًا رأس��ي ألنن��ي إلى اآلن لم 
أحق��ق ش��يئًا، وهذا ينطب��ق على حمص 
س��أدخل إلى هن��اك وأنا منتص��ر عندها 
سأقول للجميع ولكل من كان خائفًا مني 
أقول لهم:أنني كنت أريد الحرية ولم أكن 

أريد القتل. 
| متى ستعبر على جسر الحرية؟ 

| | عندما يس��قط النظام. سأذهب 
إليه مشيًا على األرض حافي القدمين... 

| ه��ل أصبحت قاس��يًا بع��د موت كل 
أصدقائ��ك، وبع��د كل تلك القس��وة التي 

نعايشها اآلن؟
| | ه��ل تصدقني عندم��ا أقول لك 

أنني أصبحت أكثر حنية وحساسية
| ما سبب ذلك؟

| | ألنني ال أكنّ مش��اعر الضغينة 
والحقد تجاه أحد، وال تنتابني مشاعر الثأر 
والرغبة في االنتقام. ممن س��وف أنتقم؟ 
أشعر أنني سأكون مثل دونكيشوت يقاتل 
طواحي��ن اله��واء إذا رغبت ف��ي االنتقام. 

خرج��تُ من أجل الحرية والعدالة. خرجت 
من أج��ل مجتم��ع مدني، كيف سننش��ئ 
ذل��ك المجتمع المدني ال��ذي حلمنا به إذا 

خرجنا لالنتقام. 
| لديك طفل اس��مه عالء حدثني عنه 

قلياًل؟
| | لقد تركت عالء منذ بداية الثورة 
وكان عم��ره ث��الث س��نوات ونصف واآلن 
عم��ره أربع س��نوات ونص��ف. لديه خوف 
ش��ديد عل��يّ، وكان يقول ل��ي: بابا أنت 
ش��جاع ألنك تخرج في المظاهرات. وفي 
اجتياح درعا اضط��ررت لالختباء، وعندما 
كان يس��مع الن��اسَ تُكبِّ��ر كان يبك��ي 
ويق��ول: مش��ان اهلل اس��كتوا. يس��ألونه 
لماذا؟ كان يق��ول: رح يجوا ويخنقوا بابا. 
كان ذل��ك يش��عرني بالح��زن ألن ابن��ي 
اضط��ر ألن يش��اهد كل تل��ك القس��وة 

والعنف. 
| هل تعتقد أنه سينسى كل هذا؟

اآلن  أنتب��ه  ولكنن��ي  أع��رف  ال   |  |
أن��ه متعلق بش��كل كبير بالجي��ش الحر 
وأصبح يتملكه. كل ش��يء يدور اآلن في 
مخيلته حول الس��الح وقتل العدو واألمن 

والشبيحة. 
| أال تعتق��د أن ذل��ك يش��وه طفولته 
وم��ن الممك��ن أن يؤثر على المس��تقبل.. 

مستقبله؟
| | بالطبع أح��اول اآلن أن أفهمه أن 
الثورة ليس��ت الس��الح، كن��ت أخرجه إلى 
المظاه��رات ألفهمه أن ه��ذه هي الثورة، 
وأجعله يرقص ويدبك مع الناس لينسى 
كل ذل��ك. ع��الء يعاني اآلن م��ن تناقض 
غريب، لق��د كان يلعب م��ع مجموعة من 
رج��ال األمن قرب المن��زل وكانوا يحبونه 
وق��د أحبه��م. وعندم��ا كنت أق��ول له أن 
ه��ؤالء م��ن األم��ن كان يقول ل��ي ال بابا 
ه��ؤالء األمن المليحين الذي��ن ال يقتلون 
الن��اس. وكان يغن��ي الجي��ش الح��ر اهلل 
محيي��ه.. الجيش األس��دي اهلل يخزيه ما 
عدا حمودة وباسل وهم من األمن الذين 
كان يلعب معهم وقد أحبهم. لقد اختلفت 
حياته تمامًا وهو يم��ر بتناقضات غريبة. 
لق��د كان يق��ف أم��ام األم��ن العس��كري 
ويسأل الجيش هل أنتم شبيحة؟ يقولون 
ل��ه ال نحن جي��ش فيضحك فرح��ًا. وذات 
مرة خرج إلى مسيرة مؤيدة ظنًا منه أنها 
مظاه��رة وكان يريد أن يش��ارك، وهناك 
ب��دأ بالتكبير فقال ل��ه أحد عناصر األمن: 
الء عم��و نحننا ما منقول هيك، فس��ألهم 
ل��كان ش��وبتقولوا. فأج��اب نح��ن نقول: 
بال��روح بال��دم نفديك يا بش��ار. فقال له 
الء بش��ار يقتل األوالد. وكل هذا يجعلني 
حزينًا ألنه يش��عر بكل ه��ذه التناقضات 

ويرى كل هذا القتل والبشاعة. 

| كي��ف يمك��ن أن يتج��اوز األطف��ال 
ذلك؟ 

| | أتخي��ل أن��ه م��ن الض��روري أن 
يأه��ل أطفالنا عقب ه��ذا القتل من أجل 

محو أثار كل تلك القسوة واأللم. 
| ونحن؟

| | أعتقد أننا لن ننس��ى، لن تنسى 
أنت الش��اب الذي قتل بجانبك وكان يريد 
أن يهم��س بأذنك ش��يئًا ما ولم يس��تطع 
ألنه قت��ل أمام الجامع العمري، وس��تظل 
طوال عمرك تتس��اءل م��اذا كان يريد أن 
يقول لي؟ هل كان يريد أن يقول: مشان 
اهلل ال أريد أن أموت، أو كان سيسأل: هل 
م��ا نفعله صحي��ح أو خاطئ، وس��يذّكرك 
أبدًا أن��ك كنت موج��ودًا في الث��ورة. وأنا 
أيض��ًا س��وف أتذك��ر عم��اد عندم��ا كانت 
تس��أله جمانة أين أن��ت ذاهب وقال لها ال 
أعرف أين يأخذني.. لقد كان عماد ورائي 
وأصابت��ه الطلقة بداًل عن��ي. أنا لم أقتل 
عماد... هم قتلوه. صدقني أنا لم أقتله... 

هل قتلته؟
ولن أنسى معن العودات، عندما قلت 
ل��ه »قل لألمن أن يذهب��وا من المقبرة«. 
وكان يقول لي »طوّل بالك«. وكانوا أول 
م��رة يدخلون المقبرة. وكنت أش��دد عليه 
وأقول له: يا معن قل لهم أن يخرجوا من 
المقب��رة نري��د أن ندفن المي��ت ونذهب. 
ه��ل قل��ت ل��ه حينه��ا اذهب م��ن أجل أن 
تموت. لقد قلت له ذلك دون أن أعرف أنه 
س��وف يموت. لقد كنت جانبه عندما مات. 
ال أعرف. ولكن لست أنا من قتله! لقد كان 
األمن م��ن قتله. هل أنا من أرس��لته إلى 
الم��وت؟ لقد كان أيض��ًا يريد أن يقول لي 
ش��يئًا قبل أن يموت، ولكن��ه لم يلحق أن 
يخبرني به. قال شيئًا ما. ال أعرف ما هو! 
هل قال س��لمية؟ هل قال: ال تنسى؟ من 
الممكن أنه كان يريد أن يقول ذات الكلمة 
التي كان يريد أن يقولها لك ذلك الش��اب 
عند باب الجامع العم��ري، من الممكن أن 
تكون هذه الكلمة المجهولة هي ش��يفرة 
الثورة، ومن الممك��ن أن ال نعرف ما هي 
إال بعد سقوط النظام... لكننا أنا وأنت لم 
نقتلهم. لم نك��ن نحن من قتلهم. أنا لم 

أقتل معن وعماد.. 
| هل البكاء مريح؟

| | أبكي عل��ى ذاتي وعلى كل تلك 
الذكري��ات. أبكي ألنن��ي ال أريد أن أصبح 
قاسيًا، ربما احترفت البكاء كما أفعل اآلن 

لكنه لن يعيد كل هؤالء. 
| هل تعتقد أن اإلنس��ان في س��ورية 

يمتلك قيمة عندما نتعامل معه؟
| | أعتق��د أن الثورة لن تظلم أحدًا. 
وفي النهاية كل صاحب حق سوف يأخذه، 

وكل إنسان سوف يأخذ مكانه ودوره. 
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الأمري عادل اأر�سالن 1882 �  1954
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

ول��د األمي��ر ع��ادل بن حم��ود بن 
حس��ن بن يونس أرسالن عام 1882م 
في الشويفات س��ليل األسرة العريقة 
التي تنتم��ي للمن��اذرة اللخميين، وأّن 
جدهم األول هو أرسالن ابن مالك بن 
بركات بن المنذر أحد أحفاد المنذر بن 
ماء الس��ماء، ولد س��نة 109ه�/727م 
ف��ي المع��رّة، وكانت عش��يرته تقيم 
فيه��ا، ولما ق��دم أبو جعف��ر المنصور 
758م س��ار  العباس��ي دمش��ق س��نة 
ِإليه أرس��الن م��ع أخيه المن��ذر ووجوه 
عش��يرته للتهنئة، فلقي م��ن الخليفة 
أحس��ن قبول وأقطع��ه وِإخوته الجبال 
المطّلة على بيروت والساحل ليجاوروا 
"اَلم��رَدَة" ويصدوهم، فن��زل بقومه 
في حصن يع��رف بحصن أبي الجيش 
ف��ي وادي التيم س��نة 142ه���/759م 
الب��الد  ف��ي  عش��ائرهم  وتفرق��ت 
وعمروه��ا وحصن��وا بي��روت وأصلحوا 
أس��وارها، وجرت وقائع كثي��رة بينهم 
وبي��ن الم��ردة وقراصنة ال��روم الذين 
كانوا يغيرون على س��واحل الشام في 

أيام الدولة العباسية. 
وقد أظهر األرس��النيون في هذه 
المعارك بس��الة وش��جاعة نالتا ِإعجاب 
الخلفاء وتقديرهم. ِإاّل أن األرسالنيين 
انقس��موا عل��ى أنفس��هم ف��ي أواخر 
الخالف��ة العباس��ية وتفرق��ت كلمتهم 
فانح��از بعضه��م ِإل��ى الحمدانيي��ن أو 
المرداس��يين أو الس��الجقة م��ن حكام 
بعض مناطق س��ورية، وانحاز آخرون 
ِإل��ى الفاطميين ح��كام مصر وجنوبي 
ب��الد الش��ام. ولم��ا ج��اء الصليبي��ون 
واس��تولوا عل��ى م��دن الس��احل دارت 
مع��ارك  األرس��النيين  وبي��ن  بينه��م 
كثي��رة، فتعرض��وا للتنكي��ل والقه��ر، 
حت��ى  الصليبي��ون  عليه��م  وضيّ��ق 
بع��ض  عل��ى  ممتلكاته��م  اقتص��رت 
وادي التي��م ومقاطع��ة الغ��رب، وكان 
حكام دمش��ق من البوريين والزنكيين 
ف��ي  به��م  يس��تعينون  واأليوبيي��ن 
وقائعه��م مع الصليبيي��ن وينجدونهم 
حين يتعرضون لغ��زو هؤالء الفرنجة. 
كذل��ك أبلى األرس��النيون بالًء حس��نًا 
في حرب المغ��ول، ونالوا رضى الملك 
المظفر قطز سلطان المماليك، وظلت 
أمورهم بين مدٍّ وجزر حتى دالت دولة 
المماليك. وفي العهد العثماني اتسعت 
والية األرس��النيين حتى شملت قسمًا 
كبيرًا من أرض لبنان، ولكن انقسامهم 
الس��لطة أضعفه��م ومّكن  وتنازعهم 
المعنيين من ِإقام��ة دولتهم في لبنان 
وأج��زاء كبيرة من س��ورية، وكان بين 
الفريقي��ن معارك كثيرة. كذلك اختلف 
األرس��النيون م��ع الش��هابيين بعد أن 
قويت ش��وكة هؤالء. وح��دث أن األمير 
ِإس��ماعيل بن يوس��ف رس��الن صاحب 
مقاطعة الغرب التحتانية كان قد تزوج 
األمي��رة زليخ��ا الش��هابية فل��م يرزق 
منه��ا بول��د. وتزوج من ابن��ة عمه بدر 
الس��ماء فولدت له بنتًا، فلمّا مات سنة 
1770م ادعى األمير يوس��ف الشهابي 
أن ِإس��ماعيل أوص��ى بمتروكات��ه ِإلى 
األمراء الش��هابيين، واختلف الفريقان 
في قس��متها. ث��م جرى االتف��اق على 
أن يك��ون آلل ش��هاب الثلث��ان ولألمير 
فخر الدين بن حيدر واألمير بش��ير من 
آل أرس��الن الثلث م��ن التركة. وينحدر 
اليوم  المعروفون  األمراء األرسالنيون 
في لبنان من األمير فخر الدين أرسالن 

بن حيدر المتوفى سنة 780م. 

تلقى علومه في مدرس��ة الحكمة 
والفري��ر والعثماني��ة في بي��روت، ثم 
س��افر إل��ى فرنس��ا لالختص��اص في 
إل��ى  انتس��ب  وبعده��ا  العال��ي  األدب 
الكلي��ة الملكي��ة ف��ي اس��تانبول دون 
اتمامه��ا وكان يتقن اللغتي��ن التركية 

والفرنسية. 
ش��غل وظيف��ة أمان��ة الس��ر من 
الدرج��ة األول��ى ف��ي وزارة الداخلي��ة 
العثمانية في استانبول سنة 1913 م، 
ثم عي��ن مديرًا للمهاجري��ن في والية 
س��ورية عام 1914 م، وبعدها ُأسندت 

إليه قائمقامية الشوف في لبنان. 
وف��ي س��نة 1916م انتخ��ب نائبًا 
عن جب��ل لبنان في مجلس المبعوثين 
العثمان��ي وظل ف��ي اس��تانبول حتى 
الهدن��ة ف��ي س��نة 1918م ث��م عي��ن 
حاكم��ًا لجب��ل لبن��ان في خري��ف عام 
1919 م، وبعدها مساعدًا إداريًا لحاكم 
سورية العس��كري العام في الحكومة 
الفيصلية، ثم مستشارًا سياسيًا للملك 
فيصل عام 1920م واتخذه رسواًل في 
اتصاالت��ه م��ع اإلنكليز والفرنس��يين 
وم��ع نهاية العهد الفيصلي س��افر الى 
أوروب��ا، وبعده��ا اس��تقر في ش��رقي 
األردن، فعهد إليه برئاسة ديوان إمارة 
األردن من ع��ام 1921 إلى عام 1923 
م، ث��م س��افر إل��ى الحجاز ولم��ا احتل 
السعوديون مكة سنة 1925م نزح إلى 
مص��ر، ثم ج��اء إلى القدس فدمش��ق 
ليش��ارك في الثورة الس��ورية الكبرى 
حيث. حكم عليه باإلع��دام غيابًا ثالث 
م��رات، أولها ي��وم دخول الفرنس��يين 
دمش��ق ف��ي 24 تم��وز س��نة 1920، 
والثاني��ة ع��ام 1921 م، والثالثة أثناء 

الثورة السورية عام 1925 م. 
وقد ناضل األمير النبيل في سبيل 
حرية بالده واستقاللها، واشترك فعليًا 
في الثورة الس��ورية، وكان من دعاتها 
ومؤسس��يها وقاد جيوش��ها ف��ي كثير 
م��ن المواق��ع وأصي��ب بج��راح، وأقام 
مع إخوانه المجاهدي��ن في النبك بعد 
انته��اء الث��ورة، ثم س��افر إل��ى أوروبا 
وبقي فيها مشردًا مع القادة الوطنيين، 
وطاف البالد العربية بمهام استقاللية 
واس��تمر على الكف��اح والنضال إلى أن 
عقدت المعاهدة الفرنس��ية الس��ورية 
عام 1936م عاد على أثرها الى سوريا 
ع��ام 1937م حي��ث عي��ن ف��ي العه��د 
الوطن��ي وزي��رًا مفوض��ًا لس��وريا في 
أنق��رة من عام 1937م إلى عام 1938 
م، ولم��ا انهار الحك��م الوطني بانهيار 
مش��روع المعاهدة اعتقله الفرنسيون 
وأبعدوه إلى تدمر، ثم أطلقوا س��راحه 

ورجع إلى بيروت واستقر فيها. 
وف��ي 17 حزي��ران س��نة 1946م 
تقلد وزارة المعارف في الوزارة الثالثة 
ث��م  الجاب��ري،  اهلل  س��عد  للمرح��وم 
تقلدها ع��ام 1947م في وزارة جميل 
م��ردم بك. انتخ��ب نائبًا ع��ن الجوالن 
ف��ي البرلم��ان الس��وري ع��ام 1947م 
وكلف في 8 كانون األول سنة 1948م 
بتشكيل الوزارة السورية، فاعتذر عن 
القيام به��ذه المهمة، وكلف مرة أخرى 
فاعت��ذر، وكان مندوب��ًا لس��ورية ف��ي 
مؤتمر فلسطين الذي عقد بلندن، وفي 
19 نيس��ان 1949م عهد إليه برئاس��ة 
الوف��د الس��وري إل��ى األم��م المتحدة، 
ولكنه اس��تقال من ه��ذا المنصب في 
20 تشرين األول سنة 1949م احتجاجًا 

عل��ى سياس��ة الحكوم��ات العربية في 
معالجة قضية فلسطين. 

وفي عهد حكومة حس��ني الزعيم 
تقل��د وزارة الخارجي��ة من 16 نيس��ان 
إلى 26 حزيران سنة 1949 م، ثم عين 
ف��ي أواخر هذه الس��نة وزي��رًا مفوضًا 
لسوريا في تركيا، وبقي حتى االنقالب 
الواقع على حسني الزعيم، ثم عاد إلى 

مسقط رأسه في لبنان. 
كان مصاب��ًا بضع��ف ف��ي القلب، 
وق��د ت��رددت النوب��ات القلبي��ة علي��ه 
بص��ورة دوري��ة، حتى ان��ه أصيب في 
ع��ام 1953م في بي��روت بنوبة قوية، 
وكان ال يصغ��ي لنصائ��ح األطباء قباًل 
ف��ازداد ش��حوبه، وكان يش��عر بدن��و 
أجل��ه وأدرك أهله وأصحاب��ه أن ميعاد 
الق��در معه ق��د اقترب، وفي الس��اعة 
الثاني��ة من بعد ظهر يوم الس��بت في 
23 كانون الثاني 1954م و 18 جمادى 
األولى س��نة 1373ه� توج��ه إلى بيت 
السيد" نقوال بسترس" لتعزيته بوفاة 
نسيبته، وبينما كان خارجًا من القصر 
يهبط الدرج وقف مكانه وهو يرتعش 
ثم صاح: لم أعد اس��تطع أرى، واختلج 
لحظة ووقع على األرض ولفظ نفسه 

األخير بالذبحة القلبية. 
وهكذا س��قط ه��ذا القلب الكبير، 
وصمت ذلك اللس��ان البلي��غ، وانطفأت 
ش��علة تلك الحيوية التي مألت الشرق 
العرب��ي جي��ال، وبوفاته غ��اب عن دنيا 
الع��رب وجه م��ن نخبة الرعي��ل األول، 
أولئ��ك الذين أطلق��وا فك��رة القومية 
العربي��ة ودفعوا الش��عوب العربية في 
طريق االستقالل، ودفن بجانب أخوته 

في مقبرة األمراء األرسالنيين. 

�سعره:
كان األمير ش��اعرًا مفلق��ًا، وكاتبًا 
ناث��رًا مب��رزًا، وخطيب��ًا مفوّه��ًا، ومن 
ش��عره البليغ قصيدة بكى بها شقيقه 
األمير نس��يب، وق��د نظمها لم��ا جاءه 
نعي��ه وهو في صحراء النبك بش��رقي 
األردن خ��الل الث��ورة، وبعث بها س��نة 

1927م إلى أهله يرثيه بها:
الضمي��ر  م��ا ه��اج  الن��وم  نف��ى 
المناجي��ا أف��ي الغي��ب ما أخش��ى، وإال 
فماليا هواجس قد أصبحت بعد دبيبها 
أكاد إذا انص��تّ أس��معُ ناعيًا إذا تلعات 
النبك القت نواظري تمثل فيها ضاحك 
الروض باكيا وقفت على واد السراحين 
واجمًا اخالط لي��اًل بالملمات داجيًا على 
النخ��الت الخمس يطغين ف��ي الدجى 
يش��رن إلى المش��تاق إاّل تالقيا تمايل 
م��ن هوج الري��اح كأنها ن��وادب يحثين 
الت��راب بواكيا أال أن هواًل ش��د من كل 
جانب واطبق يس��تدجي عليّ النواحيا 
بل��ى ق��د مض��ى والقلب يهف��و لذكره 
نس��يب وخّلى أهل الربع خاليا فيا نائيًا 
أواه ل��و أن نظرة تزودته��ا من قبل أن 
ص��رت نائي��ا فديتك لو ترض��ى المنية 
فدي��ة وهيهات ترضى بي لمثلك فاديا 
أتقض��ي ويعدون��ي الحم��ام مخاطرًا« 
لعم��ري لقد أبط��أت في العمر ماش��يا 
ويخطئن��ي س��هم ويردي��ك غي��ره فيا 
لهفي م��ا أخب��ث الدهر رامي��ا وختمها 

بقوله:
إذا الوط��ن المحب��وب ف��از بحق��ه 
وجدن��ا الرزاي��ا في ه��واه تعازي��ًا ولما 
ض��رب الفرنس��يون دمش��ق بالمدافع 

وهدم��وا بعض أحيائه��ا توجع لما حل 
بها من نكبات فقال:

أضاحي��ة الفيحاء ه��ل جفت الدما 
وه��ل آن للموت��ور أن يتبس��ما وه��ل 
أبطلت فيك المدافع رعدها وهل آذنت 
للطير أن يترنما س��الم عل��ى الفيحاء 
م��ن قلب موج��ع أبت نفس��ه في الحب 
أن يتظلما فتى أخ��ذت أيدي النوى من 
شبابه فما تركت اال فؤادًا متيما وعزمًا 
يريه الع��ام يوم��ًا وليلة وصب��رًا يريه 
الفقر أحلى واحلما وما ضره أن يشمل 
الش��يب رأس��ه وهل ع��اب نس��ر الجو 
إن ص��ار قش��عما نُعمتِ صباح��ًا جنة 
األرض كلها واسكن من تبكينهم جنة 
الس��ما وال زلت في وجه الجزيرة شامة 
وأصبح��ت م��ن باريس أعل��ى وأعظما 
س��الم على اإلخ��وان في��ك ومن يطق 

على هجرهم صبرًا فقد ذاق علقما.

وفاته: 
كان مصاب��ًا بضع��ف ف��ي القلب، 
وق��د ت��رددت النوب��ات القلبي��ة علي��ه 
بص��ورة دوري��ة، حتى ان��ه أصيب في 
ع��ام 1953م في بي��روت بنوبة قوية، 
وكان ال يصغ��ي لنصائ��ح األطباء قباًل 
ف��ازداد ش��حوبه، وكان يش��عر بدن��و 
أجل��ه وأدرك اهله وأصحاب��ه أن ميعاد 
الق��در معه ق��د اقترب، وفي الس��اعة 
الثاني��ة من بعد ظهر يوم الس��بت في 
23 كانون الثاني 1954م و 18 جمادى 
األولى س��نة 1373ه� توج��ه إلى بيت 
الس��يد نقوال بس��ترس لتعزيته بوفاة 
نسيبته، وبينما كان خارجًا من القصر 
يهبط الدرج وقف مكانه وهو يرتعش 

ثم صاح:
لم أعد استطع أرى، واختلج لحظة 
ووقع على األرض ولفظ نفسه األخير 

بالذبحة القلبية.
وهكذا س��قط ه��ذا القلب الكبير، 
وصمت ذلك اللس��ان البلي��غ، وانطفأت 
ش��علة تلك الحيوية التي مألت الشرق 
العرب��ي جي��ال، وبوفاته غ��اب عن دنيا 
الع��رب وجه م��ن نخبة الرعي��ل األول، 
أولئ��ك الذين أطلق��وا فك��رة القومية 
العربية على الفكرة الطوارية، ودفعوا 
الشعوب العربية في طريق االستقالل، 
ودف��ن بجانب أخوته في مقبرة األمراء 

االرسالنيين.
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املعاهدة ال�سورية – الفرن�سية 1936

  حنين اليوسف 
بعد اإلضراب الخمس��يني الذي شمل 
معظم المدن الس��ورية عام 1936، صرح 
المفوض السامي بتاريخ 1 آذار 1936 بأنه 
"يوافق على إرسال وفد إلى فرنسا ليتقدم 
بنظرياته إلى الحكومة الفرنس��ية، ألجل 
تحضي��ر معاهدة تكون فيها الحقوق التي 
يتمتع بها الس��وريون ال تقل عن الحقوق 
التي اعترف فيها للعراقيين في المعاهدة 
األخي��رة، مع التأكي��د على أن فرنس��ا لها 
مصلحة في قضية الوحدة السورية وأنها 

لذلك ال تمانع في تحقيقها". 
وفي الي��وم التال��ي أص��درت الكتلة 
الوطني��ة بيان��ًا ح��ول نتائ��ج اتفاقه��ا مع 
المفوض السامي، ناشدت فيه المواطنين 
على العودة إلى أعمالهم وإنهاء إضرابهم 
حت��ى يتمك��ن الوفد ال��ذي سيس��افر إلى 
باريس من القيام بمهمته، ودعت الشعب 

إلى التضامن والوحدة والعمل معًا. 
مرس��وم  ص��در  آذار   14 بتاري��خ 
جمهوري بتس��مية أعضاء الوفد الس��وري 
لمفاوض��ات باري��س، وكان يضم كل من 
الس��ادة: هاش��م األتاسي )رئيس��ًا(، أحمد 
اللحام ونعيم أنطاكي )سكرتيرين للوفد(، 
وجميل مردم بك وفارس الخوري وس��عد 
اهلل الجاب��ري وأدمون حمصي ومصطفى 

الشهابي )أعضاء الوفد(. 
وص��ل الوف��د إل��ى باريس ف��ي 25 
الس��امي  المف��وض  يرافق��ه   1936 آذار 
)دي مارتيل(. اس��تغرقت المفاوضات بين 
الوفد والحكومة الفرنسية مدة ستة أشهر 
تقريبًا، كانت خاللها الكتلة الوطنية تطلع 
الش��عب على مراحل المفاوض��ات وتعقد 
االجتماعات في األحياء الس��ورية، وتعمل 
على وقف أي اضراب��ات أو تظاهرات، كما 
أنه��ت المقاطعة لش��ركة الج��ر والتنوير 
الفرنس��ية، كل ذلك كي ال ت��دع أي حجة 
للحكومة الفرنس��ية لعرقل��ة مهمة الوفد 

في باريس. 
وصلت في ه��ذا الوقت إلى الحكومة 
الفرنس��ية برقي��ات تحم��ل آالف التواقيع 
م��ن كل الطوائ��ف والمناط��ق الس��ورية 
تطالب باس��تقالل البالد وبوحدتها وتؤيد 
الوف��د الس��وري. وكذلك وصل��ت إلى دار 
المفوضية الفرنس��ية في بيروت عشرات 
البرقي��ات والتواقيع م��ن أهالي طرابلس 
الش��ام تطال��ب بالوح��دة مع س��وريا، كما 
وصل��ت عرائ��ض تحمل توقي��ع مئات من 
أهال��ي البق��اع وراش��يا، وأخرى م��ن لواء 

اسكندرون. 
 – الس��ورية  المفاوض��ات  ظل��ت 
الفرنس��ية بين م��د وجزر إل��ى أن اتفقوا 
أخيرًا على كل التفاصيل واحتفلوا بتاريخ 
9 أيل��ول 1936 بمبن��ى وزارة الخارجي��ة 
الفرنس��ية بتوقي��ع رئيس وزراء فرنس��ا 
الس��يد ليون بلوم ورئيس الوفد السوري 
السيد هاشم األتاسي على هذه المعاهدة 
م��ن  إبرامه��ا  يش��ترط  لتنفيذه��ا  الت��ي 

مجلسي النواب السوري والفرنسي. 
ه��ذه  توقي��ع  خب��ر  وص��ل  عندم��ا 
االتفاقية إلى الشعب السوري خرج الناس 
لالحتفال، وبدأت المدن الس��ورية تتحضر 
الس��تقبال وفده��ا المنتصر من فرنس��ا، 
والذي عاد في مطلع تش��رين األول 1936 
ووص��ل حل��ب واس��تقبل هناك اس��تقبااًل 
حافاًل أعدته له الكتلة الوطنية. كما حضر 
المفوض الس��امي م��ن بي��روت من أجل 
استقبال الوفد. ألقى السيد فارس الخوري 
خطاب��ًا وصف فيه ه��ذه المعاه��دة بأنها 
"معج��زة القرن العش��رين". وعند وصول 
الوفد إلى دمش��ق قوبل أيض��ًا بالحماس 
واالحتف��االت. وعل��ى الرغم من س��قوط 
الفرنك الفرنس��ي أثناء ه��ذه االحتفاالت 
وخس��ارة البالد لماليين الليرات السورية 
بسبب ارتباطها بالفرنك الفرنسي، إال أن 

الشعب حينها لم يعبأ بهذه الخسارات. 
في 10 تش��رين الثان��ي 1926 ألقى 
السيد فارس الخوري محاضرة على مدرج 
جامعة دمش��ق أوضح فيه��ا أن المعاهدة 
وفرنس��ا  س��وريا  بي��ن  العالق��ات  تح��دد 
وتبطل االنتداب وتعترف باستقالل سوريا 
وتمتعها بالس��يادة التامة داخليًا وخارجيًا. 
ووصف الس��يد جميل مردم بك المعاهدة 
بأنها "عروس��ة الش��رق" وقال عنها سعد 
اهلل الجاب��ري "لم يبقَ على فرنس��ا إال أن 

تعطينا مرسيليا". 
وكانت باختصار بنود معاهدة 1936 

كاآلتي:
1 - تسود بين فرنسا سوريا صداقة 

وسلم دائمان. 
2 - التش��اور ف��ي كل أم��ر يتعل��ق 
م��ن  وتقي��م كل  الخارجي��ة،  بالسياس��ة 

الدولتين لدى األخرى ممثاًل سياسيًا. 
3 - تنتق��ل ي��وم زوال االنت��داب إلى 
الحكومة السورية كل المعاهدات والعقود 
الدولية التي عقدتها الحكومة الفرنس��ية 

باسم سوريا أو لصالحها. 
س��وريا  بي��ن  خ��الف  أدى  إذا   -  4
ودول��ة أخرى إلى خطر قط��ع العالقات مع 
تل��ك الدولة، تت��داول الحكومات لتس��وية 
الخالف بالطرق الس��لمية. وفي حال خطر 
الحرب، يت��داول الطرفان التخ��اذ التدابير 

الضرورية. 
5 - مس��ؤولية حف��ظ النظ��ام ف��ي 
س��وريا والدف��اع ع��ن أراضيها تق��ع على 
والحكوم��ة  الس��ورية،  الحكوم��ة  عات��ق 
الفرنس��ية تقدم مس��اعدتها العس��كرية 

مدة المعاهدة. 
6 - مدة المعاهدة خمس وعش��رون 
سنة، وتفتح المفاوضات لتجديد المعاهدة 
بناء على طلب إح��دى الحكومتين اعتبارًا 
من الس��نة العش��رين بعد وضعها موضع 

العمل. 

7 - تب��رم المعاه��دة ويت��م تب��ادل 
صكوك اإلبرام بأس��رع ما يمكن. وتوضع 
هذه المعاه��دة موضع العم��ل يوم قبول 

سوريا في عصبة األمم. 
8 - حالم��ا توض��ع المعاه��دة موضع 
العمل تس��قط ع��ن الحكومة الفرنس��ية 
مس��ؤولياتها فيما يتعلق بسوريا وتنتقل 

للحكومة السورية. 
9 - أبرم��ت هذه المعاه��دة باللغتين 
العربية والفرنس��ية ول��دى الخالف يعول 

على الفرنسية. 
أصدر المفوض الس��امي قرارًا يحدد 
موع��د االنتخاب��ات النيابي��ة النتخاب مائة 
وأربع��ة ن��واب ي��وم 30 تش��رين الثان��ي 
1936. وف��ي ي��وم 9 كان��ون األول ص��در 
مرس��وم جمهوري يعلن أس��ماء الفائزين 
باالنتخاب��ات، وس��جلت الكتل��ة الوطني��ة 

الفوز الساحق. 
ف��ي تاري��خ 21 كان��ون األول 1936 
وكان  األتاس��ي  هاش��م  الس��يد  أص��در 
رئيسًا للجمهورية مرس��ومًا بتأليف وزارة 
جديدة برئاس��ة جمي��ل مردم ب��ك، الذي 
أح��دث وألول مرة منذ االنتداب الفرنس��ي 
وزارتي��ن للخارجي��ة )برئاس��ة س��عد اهلل 
)برئاس��ة  الوطن��ي  والدف��اع  الجاب��ري( 
ش��كري القوتل��ي(، وذل��ك للتأكي��د على 
اس��تقالل البالد داخلي��ًا وخارجيًا. وفي 22 
كان��ون األول صدق المجلس النيابي على 
المعاه��دة المعق��ودة مع فرنس��ا، وجرى 
إبرامها من الجانب السوري وذلك بقانون 
نش��ره رئيس الجمهورية ف��ي 27 كانون 

األول 1936. 
وعل��ى الرغ��م من مصادق��ة مجلس 
الن��واب الس��وري عل��ى المعاه��دة حس��ب 
االتفاق، إال أن الوطنيين لمسوا مماطلة من 
قب��ل الحكومة الفرنس��ية ومجلس النواب 
الفرنسي في إبرامها. عندها قام السيدان 
جميل مردم بك وس��عد اهلل الجابري في 3 

شباط 1937 بالسفر إلى فرنسا لمفاوضة 
الحكومة لتقوم بإبرام المعاهدة. 

س��افر رئيس الوزراء مرة أخرى إلى 
فرنس��ا ف��ي 25 أيار 1937 لذات الس��بب، 
ولكن أثناء وج��وده في باريس صدر قرار 
عصبة األمم بش��أن سنجق اس��كندرون، 
فاضط��ر رئيس ال��وزراء إل��ى التوجه إلى 
أنقرة مباش��رة لبحث ش��ؤون اللواء. وفي 
نهاية ش��هر تش��رين الثاني سافر رئيس 
الوزراء مردم بك م��رة ثالثة إلى باريس، 
أج��رى خالله��ا محادث��ات مع وكي��ل وزارة 
الخارجية الفرنسية، وفي 11 كانون األول 
1937 جرت مراس��الت بينهما نصت على 
ضمان��ات من الحكومة الس��ورية باحترام 
األحوال الشخصية لألقليات، وإقامة نظام 

خاص للخبراء الفرنسيين. 
وف��ي 10 آب س��افر رئي��س ال��وزراء 
للمرة الرابعة إلى باريس، لكن مس��اعيه 
لم تنجح رغم كل الجهد الذي بذله ليجعل 
الحكومة الفرنس��ية تب��رم المعاهدة كما 
تم االتفاق قبل سنتين خالل المفاوضات 
الس��ورية – الفرنس��ية. بل على العكس 
قامت فرنسا باس��تغالل االضطرابات في 
س��وريا بس��بب ت��أزم األوضاع ف��ي البالد 
واالنقس��ام بين صف��وف الكتلة الوطنية، 
فركزت على تغذية الحركات االنفصالية، 
وزادت من دعمه��ا لعمالئها من أجل إثارة 

النعرات الطائفية في جبل العرب. 
هذه كانت نهاية المعاهدة التي كذبت 
بش��أنها فرنسا، فال هي أبرمتها وال نفذتها 
ب��ل ماطل��ت س��نين قب��ل أن تظه��ر نيتها 
بشكل واضح وعلني على أنها لن تقوم بأي 
خط��وة من أجل إبرامها كم��ا جرى االتفاق. 
ومم��ا وضح نيتها أكث��ر تصريح مقرر لجنة 
الش��ؤون الخارجية في البرلمان الفرنس��ي 
في كان��ون األول 1938 الذي ج��اء فيه "إن 
سوريا مجموعة شعوب، وإن فكرة المعاهدة 
خاطئة في حد ذاتها، وإن لجنة س��تأتي إلى 

سوريا لدراسة الحالة من جديد". 



14

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
2 /

ن 
سا

 ني
/ 2

2 |
  )3

1(
دد 

لع
|  ا

ى  
ألول

ة ا
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو

| المالزم طالس، هل يتم إعدام الش��بيحة )مليش��يات 
النظام( ؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، هل هي حاالت فردية أم 

تتم بشكل ممنهج، مثاًل بعد التثبت من اإلدانة؟
| | لقد كانت مهمة الجيش السوري الحر في حمص منذ البداية 
حماية المتظاهرين ودعم عمل لجان التنسيق المحلية في حمص. 
وم��ن خالل هذا التع��اون كنا قادرين على إب��الغ العالم عن مجازر 
النظ��ام. ولم تق��م كتيبة الفاروق حت��ى اآلن بأي��ة عمليات إعدام 

للشبيحة أو للجنود األسرى، فالكتيبة ال ترى نفسها كمحكمة. 
| هل يوجد في حمص ما وصف في مقالة دير ش��بيغل 

من محاكم ميدانية وكتيبة استجواب وكتيبة دفن؟
| | ال. ال يوجد ال محاكم ميدانية وال كتيبة إعدام، كما ال يوجد 
كتيبة اس��تجواب وإنما يقوم عادة قادة كتيبة الفاروق باس��تجواب 

المعتقلين دون ممارسة أي تعذيب نفسي أو جسدي. 
| م��ا هو ع��دد المقتولين م��ن أفراد الجي��ش النظامي 

والشبيحة وأنصار األسد؟
| | يجب علينا أن نميز بين أمرين في صراع الجيش الس��وري 
الحر مع قوات األسد، األمر األول هو حماية المدنيين، واألمر الثاني 

ه��و مهاجمة حواج��ز الجيش النظام��ي حيث يقتل أيض��ا” العديد 
من جنود النظام. لكننا لألس��ف ال نس��تطيع إعطاء رقم محدد. أما 
بالنس��بة إلعدام أشخاص مس��تهدفين بعينهم فهذا ما لم نقم به 

أبدا”. 
| كيف يقوم الجيش الحر بالتحقق من إدانة المعتقلين؟ 

وما هي وسائل التعذيب في حال كانت مستخدمة؟
| | ال نستخدم وسائل تعذيب أثناء االستجواب. 

| ه��ل هن��اك أي تع��اون بي��ن كتيب��ة الف��اروق ولجان 
التنسيق المحلية في محاكمة المعتقلين؟

| | ال نق��وم بمحاكم��ة المعتقلي��ن وإنما باس��تجوابهم بهدف 
جم��ع المعلومات واألدلة. كما نقوم بتس��جيل أش��رطة فيديو لهم 
ي��روون فيها أعمالهم في مقابل اإلف��راج عنهم. بعد ذلك ال يحدث 

أي عقوبات. 
| ه��ل يماثل عمل كتيبة الفاروق م��ا يحدث في مراكز 
االحتجاج األخرى؟ أم أن هناك ديناميكية مستقلة ال تنطبق 

إال على حمص؟

| | تعم��ل كافة ق��وات الجيش الح��ر وفق األخالقيات نفس��ها 
والمب��دأ نفس��ه. اخترنا الوقوف إلى جانب حرية الش��عب الس��وري 

بحيث يتمكن من انتخاب حكومته وبرلمانه بشكل حر. 
| ماذا تفعل كتائب الجيش الحر األخرى بسجنائها؟

| | كم��ا كتيب��ة الفاروق تب��ادل الكتائب األخرى س��جناءها مع 
النش��طاء المعتقلي��ن ل��دى النظام. وأفض��ل مثال عل��ى ذلك هو 
إط��الق س��راح الس��جناء اإليرانيي��ن، ومبادل��ة الجن��ود اإليرانيين 
بنش��طاء س��وريين معتقلين. أحيانًا نقوم باإلفراج عن المعتقلين 
دون مقايض��ة، وخاص��ة عندما نتأكد من عدم أهميتهم بالنس��بة 
للنظام. ونحن بذل��ك نعطيهم الفرصة إلعادة النظر في موقفهم 
من النظام، وقد انضم فعاًل العديد منهم للجيش الحر. نحن نعلم 
أن لدى هؤالء الس��جناء آباء وأشقاء وهم يعانون أيضا” من تهديد 

النظام وابتزازه لهم. 
نحن نطلب من العالم )الذي لم يس��تطع مس��اعدتنا حتى اآلن( 

على األقل أال يحط من قيمة ثورتنا. 
مع مالحظة بأن المقال ككل، ساهم وبشكل كبير في نقل 
صورة )غير صحيحة( سيئة جدًا للجيش الحر | موقع صفحات سوريا 

السؤال والجواب: من لقاء مع عبد الرزاق طالس، قائد كتيبة الفاروق | أجرى الحوار جنكيز دورسون في مقال بجريدة دير شبيغل األلمانية بعنوان )سياف من باب عمرو(
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قدم وفدٌ من مرتدي البدالت إلى مقبرة 
البلدة الت��ي ازدحمت بالقب��ور الجديدة 
لتكريم الشهداء الذين شّكلوا بدمائهم 
ال��درب الذي تحقق��ت به حري��ة الوطن 
وخالص��ه م��ن مُرتدي بدالت س��ابقين 
أتاح��ت لهم طول فت��رة بقائهم اقتطاع 
ج��زء كبيرمن مكونات��ه الطبيعية و الما 
فوق الطبيعية و البشرية، حاملين معهم 
أكالي��َل الزهور و تحيُط بهم الحش��ود و 
كامي��رات الصحفيين و بع��ض الهواة و 
المفوّهين الذين يبحثون ألنفسهم عن 
مج��دٍ متبٍق ق��د يحدث أن يعث��روا عليه 
ما بين تل��ك البناطيل المُحددة الحواف 
بعناية، و عبق روائح عطورهم الباذخة.. 

ب��دأت إح��دى تل��ك الب��دالت الحدي��ث 
بتعدادها ألن��واع و أماكن المقاعد التي 
تس��ببت بإح��داث تجاعيد في كس��رات 
بناطيلهم و مالبسهم الداخلية منذ بدء 

نضالها حتى عودتها للوطن.. 
أم��ا البدل��ة الثانية فب��دأت حديثها عن 
م��دى الس��أم ال��ذي كان يتس��لل إليها 
أثن��اء ركوبها في الطائ��رات متنقلًة من 
مؤتمر إلى مؤتمر، و العدد المحدود من 
الخي��ارات في قائمة الطع��ام التي كانت 

تقدم على متن تلك الرحالت.. 
الثالثة باش��رت حديثها عن عدد زجاجات 
دواء الس��عال التي كان يتناولها بس��بب 
البح��ة التي أصاب��ت حنجرته م��ن كثرة 

الخِطب و المؤتمرات الصحفية.. 
و بع��د أن انته��ت جمي��ع الب��دالت من 
حديثه��ا و حّفت جلب��ة التصفيق التفت 
الجمي��ع إل��ى مص��در ص��وتِ ضحك��ةٍ 
قادم��ة من بين القبور فعمّت الدهش��ة 
و الس��كون المكان و ل��م يبق إال صوت 
الضحك��ة يصدح ف��ي الم��كان، فهرعوا 
للبحث عمن يطلق تلك الضحة.. فتّشوا 
المقب��رة قبرًا قبرًا فلم يجدوا ش��يئًا رغم 
اس��تمرار صوت الضحكة وارتفاعه.. و لم 
يعرف��وا م��ن حينها م��ن كان يطلق كل 

تلك الضحكات ولماذا!!!

علي قطيفان

�سام داود

ومن الجوامع محبوبي طالع... ييهتف سوريا سوريا... 
دولة مدنية

ووسط الكنايس محبوبي جالس يدعي يسوع يحمي 
ترابك سوريا

اإياد عما�سة

عندما يهتم قامة أدبية وإنسانية كبيرة، كاألديب والكاتب 
السوري زكريا تامر، بالمرور على جميع ما يكتبه الشباب 
السوري اليوم عن الثورة والحب، يضع "اليك" هنا ويبدي 
إعجاب��ه بما يكتب��ه ذاك، فذلك يعتبر إش��ارة هامة أخرى 

على أن الشعب السوري الثائر عارف طريقو. 

رجاء عجمي

مصر يا حبيبتي ما تزعلي مني وال تخدي علي خاطرك!!
ما منعني عنك إال الش��ديد القوي.. وما تمر به س��وريتي 
أق��وي بكتي��ر من ما تم��ري به أن��ت.. وش��بابنا بالتحرير 
قايمين بواجبهم حتى إرجاع الثورة إلي مسارها الصحيح 

وتعيشي يا أم الدنيا حرة بهية مدنية.. 

طارق مل�ص

بدل ما تحكي برصاصة.. ورد عليك بالبارودة.
ليش ما بسمعك شي لباخ.. وبتغنيلي الحاصودة..

رودي عثمان

أنا سوري... ولست كوردستاني
فأنا كوردي سوري قبل أن أكون كوردستانيًا

كوردي القومية... سوري اإلنتماء

اأحمد �سالل

نصف حرية.. موت كامل
لذل��ك نحن نعش��ق الحياة.. حت��ى إن لم نس��تطيع إليها 

سبيال

را�سد عي�سى

أعرف الكثيرين ممن ه��م ضد الثورة من اللحظة األولى، 
بل حت��ى قبي��ل اندالعها، حين راح��وا يش��تمون الثورات 
العربية تحسبًا، اليوم تجدهم وكأنهم وجدوا ضالتهم في 
السالح، كي يرتدوا عباءة الحكماء: يا أخي كنا سنكون مع 

الثورة لوال أنها حملت السالح، لوال أنها..، ولوال أنها... 

هديل مرعي

المراقبون نيام.. وحمص ال تنام 
الوحش ال يترك األميرة بحالها

حازم العظمة

بمناس��بة وقوف حكام وملوك األردن والعراق ولبنان إلى 
جانب أش��قائهم في س��ورية: هناك مث��ل ألماني يقول: 

الغربان ال تفقأ أعين بعضها البعض.. 

عماد ال�سويف

كلن��ا نعرف أن النظام إن الت��زم بوقف قتل المتظاهرين 
الس��لميين فان ماليين س��تحتل الس��احات... وب��اي باي 
نظام..... هل هناك احد لديه ذرة من عقل يعتقد النظام 

يسلم بهذه السهولة.. ؟؟؟ لنتهيأ لألسوأ أيها األصدقاء

فادي اأبو زيد

ثورة الش��ارع ال تصنع ثورة اجتماعي��ة.. وال تقضي على 
التخلف! هذه المعضالت بحاجة الى ثورات فكرية.. 

خلود زغري

نموت اليوم بكثافة.. ألننا نريد أن نحيا طوياًل.. 
نرقص وتغني أكثر للموتى.. لتصعد أرواحهم أعلى.. 

فرزاند عمران

ال��كل ب��دون اس��تثناء مقتن��ع أن��ي باألخي��ر ف��ي ضربة 
عسكرية هي يلي رح تحط النقط على الحروف 

يلي خايف منو أني لبين م��ا يحطو النقط تكون الحروف 
تهش��مت و التعن نفس��ها و ما عاد ف��ي حاجة ال للتنقيط 

و ال للحكي كلو

رمي علي

كلما سألت عن سيارتي... يقولون لي لم تنته التحقيقات 
بعد.. مع سيارتي ؟!

الحرية لك يا سيارتي... بعرفك قدها و قدود
بانتظارك يا غالية:(

تانيا برغلي

عندم��ا نبال��غ ج��دا ف��ي نظري��ة المؤام��رة ضد الش��عب 
الس��وري، فإننا نقع بفخ التفكير السطحي الذي تمارسه 
الس��لطة البدائي��ة في س��وريا، ونع��ذب أنفس��نا كثيرًا، 
وثورتن��ا ليس��ت من أصحاب التفكير الس��طحي وليس��ت 

ثورة عويل وتعذيب للنفس. 

ميخائيل �سعد

اقت��رح أن يكون من مه��ام المراقبين الدوليين اصطحاب 
الكتاب والفناني��ن العرب المؤيدين للنظام وممانعته في 
ج��والت إطالعي��ة على منج��زات نظام األس��د خالل عام 
في الم��دن والبلدات الس��ورية لعل الغش��اوة التي تغلف 

عيونهم تنقشع. 

�سهى رحال

ليس��ت قليل��ة تل��ك الدع��وات الت��ي أطلقه��ا العدي��د م��ن 
الش��خصيات الت��ي لها وزن إعالمي و ش��عبي.. مس��تنكرة 
الرقص و الغناء في المظاهرات..  الشعب السوري العظيم 
ع��ارف طريقه بدونكم و بغ��ض النظر عن توجيهاتكم.. و 
ربما باستيعابكم فكم هو كبير !..  أجمل و أروع ما تميزت 
به المظاهرات الس��ورية و لعلها س��تكون ماركة مس��جلة 
للش��عب الس��وري الحر.. هي أغانيه و دبكاته ورقصه في 

قمة الحزن و المأساة...  الحياة تنتصر رغم كل شيء... 

�سعاد جرو�ص

قلبي على القصير.. وقلب القصير يضرب بالنار... 

عروة نريبية

الخالدية تحت قصف صاروخي "وطني". 
اإلخبارية الس��ورية: "العثور عل��ى بيض ديناصورات في 

الشيشان". 

وليد قوتلي

ص��دق أو ال تص��دق ! الفروف:الناس يقتل��ون على أيدي 
العصابات المسلحة

حممود حممود

عل��ى األقل؛ لنحاول لملمة األمل إن لم نكن قادرين على 
االستشهاد. 

عمرو كوك�ص

صاي��رة ثقافة الموت ما في أس��هل منه��ا.. ممكن يكون 
رفيقي عم يدخن عالشباك و يروح برصاصة قناصة مثال 

و اكتر شي ساويه انو قوم صوروه وابعتوا للجزيرة.. 
صار الموت عادي.. عم يمشي بيناتنا.. موجود بأي سهرة 

معنا.. متلوا متل كاسة الفودكا و تدخين الحشائش

ن�سري حجاج

ل��م تُخف ُأم��ي وجهها الجمي��ل ال بحج��اب وال ببرقع وال 
بنق��اب. كانت ترت��دي مندياًل أبيض رقيق��ًا يُظهر أحيانًا 
ذؤابات ش��عرها، حرصت في س��نوات عمره��ا األخيرة أن 
تُخفيه��ا وق��د أدت فريض��ة المس��لمين بالح��ج إلى مكة 
مرتي��ن وثالث��ًة هديًة البنه��ا الطفل الش��هيد الذي قتله 

الجيش السوري في لبنان عام 1976. 
كانت أمي تصلي خمسًا وتدعو إلى اهلل كلما أحست ببالء 
لكنها لم تكن سلفيًة وال إخوانية وال أصولية. كانت تُحب 
جم��ال عب��د الناصر وأغني��ات فريد األط��رش وأم كلثوم 

وأسمهان وتتابع المسلسالت جميعًا. 
ُأح��ب أن أعتقد بأن أم��ي لو كانت على قي��د الحياة اليوم 

لهتفت لسوريا حرة مدنية ديمقراطية علمانية!
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ق نع��وم تشومس��كي ش��خصية خالفية 
عل��ى الصعي��د العالم��ي. هن��اك م��ن يعده 
قديسًا، ومن يعده مجرمًا يستحق أشد أنواع 
العقاب هذا الطيف الواس��ع من ردود الفعل 
تج��اه الرجل يع��ود إلى تصدي��ه، من موقع 
جذري لطيف واس��ع من المسائل التي تهم 
المسحوقين من بني البشر، في مواجهتهم 
اليومية المس��تمرة مع النخب��ة المحظوظة، 
ف��ي  وتهميش��هم  إلغائه��م  تح��اول  الت��ي 
نيكاراغ��وا،  الش��رقية،  تيم��ور  فلس��طين، 
إسبانيا الجمهورية، فيتنام، العراق والقائمة 

تطول. 
ول��د "إف��رام نع��وم تشومس��كي" في 
فيالدلفي��ا بالوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة. 
تخ��رج م��ن جامعة بنس��لفانيا ع��ام 1949، 
وحصل عل��ى درجة الدكتوراه ع��ام 1955. 
التح��ق تشومس��كي بهيئ��ة التدري��س في 
معه��د ماساشوس��تس للتقنية ف��ي 1955. 
معه��د  ف��ي  اللغوي��ات  أس��تاذ  ه��و  حالي��ًا 
"مساتشوس��تس للتكنولوجي��ا". و صاح��ب 
نظرية النحو التول��دي، التي كثيرًا ما تعتبر 
أهم اس��هام في مج��ال اللغوي��ات النظرية 
في القرن العش��رين. وقد أسهم كذلك في 
إش��عال ش��رارة الث��ورة اإلدراكي��ة في علم 
النفس من خالل مراجعته للس��لوك الفعلي 
"ل��� ب. ف. س��كينر"، والذي تح��دى المقاربة 
السلوكية لدراسة العقل واللغة والتي كانت 
س��ائدة في الخمس��ينات. مقاربته الطبيعية 
لدراسة اللغة أّثرت كذلك على فلسفة اللغة 
والعقل ويعود إليه كذلك فضل تأس��يس ما 
أصب��ح يُعرف ب� "تراتب شومس��كي"، وهي 
تصني��ف اللغ��ات الرس��مية حس��ب قدرته��ا 
التولدي��ة. وحس��ب فه��رس مراج��ع الفنون 
واإلنس��انيات، بين 1980 و 1992 ذكر اسم 
شومس��كي كمرجع أكثر من أي شخص آخر 

حي، وكثامن شخص على اإلطالق. 
النح��و  قواع��د  تشومس��كي  أنش��أ 
التحويلي، وهو نظام يص��ف بدقة األحكام 
الت��ي تحدد كل الجمل الت��ي يمكن تكوينها 
في أي لغة. قامت نظرية تشومس��كي على 
أن كل إنس��ان يع��رف المب��ادئ العامة للغة 
من��ذ مولده، وأن هذه المب��ادئ موجودة في 
كل لغ��ة، لتك��ون قواعد ش��املة له��ا. طوّر 
تشومسكي هذه النظرية، ألنه كان ال يتفق 
م��ع الفك��رة القائل��ة إن األطف��ال يتعلمون 
ال��كالم بتقليده��م لآلخرين فحس��ب. كان 
يوض��ح  ال  نظ��ره،  ف��ي  بالتقلي��د  التعل��م 
الكيفي��ة الت��ي يكوّن بها األش��خاص جُماًل 
لم تس��تعمل من قبل عل��ى اإلطالق. وكان 
يعتقد أن س��ماع اللغ��ة المتكل��م بها يعمل 
عل��ى تحفيز المقدرة اللغوية الموجودة لدى 

الطفل منذ المولد. 
باإلضافة إلى عمله في اللغويات، "فشو 
مس��كي" معروف على نطاق واسع كناشط 
الخارجي��ة  للسياس��ة  مناه��ض  سياس��ي، 
للوالي��ات المتحدة والحكوم��ات األخرى، وقد 
ألف كتاب قراصنة وأباطرة يفضح فيه لعبة 
اإلره��اب الدولي، وتقاس��م األدوار. ويصف 
شومس��كي نفس��ه بأنه اش��تراكي تحرري، 
وكمتعاطف مع التضامنية الالسلطوية )وهو 
عضو ف��ي نقابة عمال العال��م الصناعيين( 
وكثي��رًا م��ا يُعتب��ر منظ��رًا رئيس��يًا للجناح 

اليساري في السياسة األمريكية. 
وفي كتابنا اليوم يؤكد تشومسكي أن 
سياس��ات أمريكا في أفغانستان والعراق لم 
تكن ردًّا على أحداث 11 أيلول، بل استمرارًا 
لسياسة خارجية مس��تمرة منذ نصف قرن؛ 
وهي "إس��تراتيجية إمبريالية كبرى" تسعى 
الوالي��ات المتح��دة م��ن خاللها إل��ى اإلبقاء 
على هيمنتها العالمية من خالل "اس��تخدام 
الق��وة العس��كرية أو التهديد باس��تخدامها" 

وه��و التحلي��ل الذي م��ن أثار عاصف��ًة من 
الجدل والتش��كيك في أمري��كا التي تغيرت 
بعد أح��داث أيلول. إال أن تشومس��كي يبني 
فرضيات��ه بحذر، ويدع��م ادِّعاءاته بتوثيق 
مالئ��م للمراج��ع، دون أن يغفل اإلجابة عن 
بعض االدع��اءات المضادة التي قد تواجهه. 
كما أنه ينتقد بشدة عدم التوازن األمريكي 
فيما يتعلق بتوجيه تهمة "اإلرهاب"، مؤكدًا 
أن التعري��ف القانون��ي الرس��مي األمريكي 
لإلره��اب ينطب��ق تمامً��ا عل��ى السياس��ة 
الخارجية األمريكي��ة، وخاصة عندما يتعلق 
األم��ر بكوب��ا وأمري��كا الوس��طى وفيتن��ام 
أن  إال  األوس��ط.  الش��رق  بل��دان  ومعظ��م 
وس��ائل اإلعالم األمريكية ال تس��تخدم هذا 
المصطل��ح هنا، حتى عندم��ا أدانت محكمة 
العدل الدولية واش��نطن، ف��ي العام 1986، 
بس��بب "اس��تخدامها غير القانون��ي للقوة" 
يعن��ي "اإلره��اب الدول��ي"، على ح��دِّ قول 

تشومسكي في نيكاراغوا. 
وكتاب اليوم صياغة موسَّعة لمحاضرة 
ف��ي   2003 األول  تش��رين   7 ف��ي  ألقاه��ا 
جامعة" إيلينوي " يحلل فيها ثوابت السياسة 
األمريكية الجديدة ويلخصها بثالثة محاور: 

أولها هو اإلعالن، في السابع عشر منه، 
عن إستراتيجية األمن القومي التي تصرِّح 
بأن على أمريكا أن تس��عى للس��يطرة على 
العالم، حتى باس��تخدام تفوقها العس��كري 
الهائ��ل، الذي ربم��ا يفوق العال��م مجتمعًا، 
به��دف الوصول إلى الهيمنة الش��املة، دون 

أن ينازعها أحد في ذلك. 
وثان��ي تل��ك المح��اور ه��و ب��دء قرع 
طبول الح��رب، مع إع��الن كوندوليزا رايس 
أن الدلي��ل التال��ي م��ن ص��دام حس��ين لن 
يك��ون إال المظلة النووي��ة؛ مما أطلق حملة 
الدعاي��ة الكبي��رة الت��ي جعلت م��ن العراق 
خط��رًا عل��ى الوالي��ات المتح��دة، رغ��م أن 
جيرانه الذين يكرهونه ال يخش��ونه. ولكن 
الهدف الحقيقي من الهجوم على العراق لم 
يكن إال توضيحًا عمليًّا لجدية مبدأ الهيمنة 
األمريكي��ة ف��ي عمل يكون "عِب��رة" > وأن 
أمريكا س��تقوم فعاًل بالهج��وم على أيِّ بلد 
ف��ي العالم، حتى م��ن دون ذرائ��ع معقولة 
أو مقبولة، وم��ن دون ترخيص دولي. ومن 
الملف��ت أن إس��تراتيجية األم��ن القوم��ي ال 
تتح��دث عن الش��رعية الدولي��ة الممثَّلة في 
هيئة األمم المتحدة؛ كم��ا أن "كولن باول"، 
ف��ي كان��ون الثان��ي 2003، ف��ي المنت��دى 
االقتص��ادي العالمي، الذي تغي��رت مناخاته 
كثيرًا ذلك الع��ام، لم يباِل كذلك بمعارضة 
ش��ديدة من طبقة رجال األعمال التي تملك 
العالم والتي تشارك في هذا المؤتمر. وكان 
واضحًا أن الواليات المتحدة تطالب اآلخرين 
باللحاق بها، مهدِّدة األمم المتحدة بضرورة 
تبرير أفعالها، ومؤكدة أنها ستجتاح العراق، 

حتى لو غادر صدام وعائلته. 
أما المح��ور الثالث فه��و افتتاح حمالت 
الكونغ��رس االنتخابية، حيث أكد كارل روف 
أن التركيز يجب أن يكون على قضايا األمن 
القومي في حمالت المرشحين: فالسياسات 
االقتصادية واالجتماعية للحزب الجمهوري ال 
تصلح للسباق االنتخابي بسبب ال شعبيتها، 
ألنه��ا موجهة ضد مصال��ح غالبية الجمهور. 
وكان واضحً��ا أن ع��ددًا أكب��ر م��ن الن��اس 
اقتن��ع بجدي��ة الخوف من العدو الش��يطاني 
الذي يهددهم، فانصاعوا لهذه السياس��ات. 
وبالتال��ي فق��د تمَّ��تْ اس��تعادة سياس��ات 
رونالد ريغان في الس��يطرة عل��ى الجمهور 
المحلِّي عن طريق "ضغط زر الرعب"، لكنْ 
بحماسة وعزيمة أكبر. ورغم أن ريغان كان 
مكروهًا، إال أن إدارته اس��تمرت في الحكم 
12 عامً��ا )واليتَ��ي ريغان ث��م والية بوش 

األب(. 
ينتق��ل تشومس��كي بع��د ذل��ك إل��ى 
مناقش��ة غزو الع��راق وتأثيرات��ه. فاجتياح 
الع��راق لم يك��ن إال تجرب��ة لمب��دأ "الحرب 
أن  رغ��م   ،preemptive war االس��تباقية" 
ه��ذا المصطل��ح ال ينطب��ق هن��ا؛ فه��و من 
الناحي��ة القانونية، التي لها مش��روعية ما، 
يعني القيام بضربة رادعة عندما ال يس��مح 
الوقت أو الظ��رف باللجوء إلى مجلس األمن 
)وه��و ما يس��مَّى أحيانًا "الح��رب الوقائية" 
preventive war أو "الدفاع االس��تباقي عن 
النفس" anticipatory self-defense(، كما 
ه��ي الحال��ة ل��و أن بارجة كان��ت تتجه نحو 
الواليات المتحدة، وليس هناك وقت لتدخُّل 
مجل��س األمن: ففي حالة كهذه من الممكن 
للوالي��ات المتح��دة أن تق��وم بقص��ف هذه 
البارجة دفاعًا ع��ن النفس. وهي حالة غير 
منطبقة هنا، بس��بب عدم وج��ود مثل هذا 
التهديد الواضح، بل كان تهديدًا خياليًّا دفع 
حتى الوسط التقليدي األمريكي إلى احتجاج 
 Arthur ش��ديد اللهجة. فآرث��ر شليِس��نْغِر
Schlesinger ق��ال، بعد ب��دء القصف على 
العراق، إن ه��ذا الفعل يماث��ل فعل اليابان 
اإلمبريالية ف��ي عملية بي��رل هاربُر، التي 
قال عنها الرئيس روزفلت إنها يوم سيعيش 

في العار، لكنه عار أمريكا هذه المرة. 
أن  بعدئ��ذٍ  تشومس��كي  يناق��ش 
السياس��ات الراهن��ة ألمريكا ال ته��دف، كما 
ه��و معَلن، إلى منع انتش��ار أس��لحة الدمار 
الش��امل ومكافحة اإلره��اب؛ إذ من الواضح 
أن هذي��ن الس��الحين هما س��الح الضعيف. 
ولذل��ك يصي��ر الس��باق عليهم��ا أه��م ألن 
أمري��كا، بتجاهله��ا لكوري��ا وتركيزها على 
العراق، بلَّغتْ رس��الة واضح��ة، مفادها أن 
الع��راق )إضاف��ة إل��ى كونه مرك��ز منطقة 
النف��ط الش��ديدة األهمي��ة( ضعي��ف تمامًا 
بعد أن أنهك��ه الحصار؛ وبالتال��ي فإن على 
الدول األخرى أن تسعى إلى زيادة تسليحها، 
وباألخ��ص ض��د اإلره��اب وأس��لحة الدمار 
الش��امل، ألنها وس��ائل ال��ردع المتاحة أمام 
الدول األفقر. فقوة كوريا الشمالية النووية 
هي م��ا منع أمريكا من مهاجمتها، رغم أنها 
أخطر من العراق، وبسبب أسلحتها التقليدية 
طو اإلدارة يعلمون ذلك، لكن  أيضً��ا. ومخطِّ
األم��ر غير مهم في نظرهم؛ فالمهم هو أن 
المجتمع الداخلي األمريكي، رغم معارضته 
للحرب، س��يضطر إلى موافق��ة اإلدارة على 
سياساتها بس��بب األخطار التي تصير، أكثر 
فأكث��ر، أخطارًا حقيقية. والمهم هو الوضع 
االنتخاب��ي، ألن اإلدارة ترتك��ز على هامش 
 2000 )انتخاب��ات  للغاي��ة  انتخاب��ي ضي��ق 
المش��كوك فيها، وانتخابات 2002 وأغلبيتها 
البس��يطة(. ثم يمضي في مناقشة مفصلة 
لسياس��ة اإلدارة ف��ي الك��ذب، وف��ي تكرار 
الكذب��ة م��رارًا وبص��وت عال، حت��ى تصير 
حقيق��ة. أم��ا الحقائ��ق، وتحدي��دًا الحقائق 
والتفاصيل المحددة، فهي أمور غير مهمة!.

ث��م يع��ود إل��ى التفصيل ف��ي أهداف 
الح��رب عل��ى الع��راق وإس��تراتيجيتها ف��ي 
زر  عل��ى  "الضغ��ط  األمريكيي��ن  إرع��اب 
الرع��ب"، مقاِرنً��ا بين سياس��ات ريغان في 
نيكاراغ��وا وغرين��ادا وبين سياس��ات جورج 
دبلي��و ب��وش الراهن��ة، مؤكدًا عل��ى تأثير 
العجز المالي الداخلي في تس��ويق سياسات 
الجمهوريي��ن تج��اه تقليص اإلنف��اق على 
والتأمي��ن  والتعلي��م  االجتماع��ي  الضم��ان 
الصح��ي، لمصلحة قالئل م��ن األثرياء، كما 
ج��رى في العه��د" الريغاني"، لك��ن بتطرف 
أكبر، خاتِمً��ا باإلنجاز األكبر لحملة الدعاية 
هذه، التي حققت نتيجة مذهلة، ليس فقط 
في وسائط اإلعالم، بل حتى بين المعلِّقين 

واألكاديميي��ن  والمحلِّلي��ن  والمفكري��ن 
األمريكيي��ن، ف��ي أن الحكوم��ة األمريكي��ة 
تستطيع االستمرار في ادِّعاءها أنها تسعى 
إلى هدف نبيل، هو فرض الديمقراطية في 
الشرق األوسط. وهذا االدعاء يلقى القبول، 
رغم أن ك��ره اإلدارة األمريكي��ة واحتقارها 
للديمقراطية قد توضح بشكل غير مسبوق، 
مث��اًل ف��ي التميي��ز بي��ن أوروب��ا "القديمة" 
)األشرار( وبين أوروبا "الجديدة" )الطيبين(، 
الذي لم يكن س��ببه إال أن حكومتَي فرنسا 
وألماني��ا قد اس��تجابتا لإلرادة الش��عبية في 
معارضة الحرب؛ أما أوروبا "الجديدة"، ممثَّلة 
في حكومتَي خوس��يه ماريا أثنار وسيلفيو 
برلوس��كوني، فقد تجاهلت اإلرادة الشعبية 
األكث��ر معارض��ة  وإيطالي��ا،  إس��بانيا  ف��ي 
للحرب، بأغلبية س��احقة تفوق حتى نس��بة 
المعارضة في فرنس��ا وبريطانيا، وس��اندت 
الحكوم��ة األمريكية في حربها، فاس��تحقت 
الثناء عليه��ا! أما األكثر إثارة للدهش��ة فهو 
نتْ أمريكا درسً��ا  أن الحكوم��ة التركي��ة لقَّ
وافق��تْ عل��ى  الديمقراطي��ة عندم��ا  ف��ي 
مطالب��ة %95 م��ن األت��راك بعدم مس��اندة 
الح��رب، رغم تهدي��دات الحكومة األمريكية 
المباش��رة، مم��ا جرَّ عليها نقم��ة كبيرة من 
جانب الحكوم��ة األمريكية، التي وَسَ��مَتْ 
حكومة تركيا بأنها "غير ديمقراطية"، ومن 
جان��ب ب��ول فولفوفيتز )الذي تتم اإلش��ارة 
إلي��ه عل��ى أنه صاح��ب ال��دور المركزي في 
الدع��وة ل�"دَمْقرََط��ة" الش��رق األوس��ط(، 
الترك��ي لعج��زه ع��ن  الجي��ش  أدان  ال��ذي 
التدخل إلقن��اع الحكومة التركي��ة بالتعاون 
مع أمريكا، مؤكدًا أنهم سيندمون ويجب أن 
يعتذروا عن هذا الموقف، حتى ينالوا شهادة 

ديمقراطية من أمريكا!.
المده��ش، يق��ول تشومس��كي، أن ال 
أح��د ضح��ك أو علَّق عل��ى ه��ذا التناقض، 
كأن المثقفين األمريكيي��ن جثث هامدة، أو 
 intellectual culture of بتعبي��ره، أصح��اب

.Zombie
لي أن أخت��م قراءتنا اليوم ببعٍض من 

أقوال تشومسكي المأثورة:
"إذا ل��م نك��ن نؤم��ن بحري��ة التعبي��ر 
لم��ن نحتقره��م فنح��ن ال نؤمن به��ا على 

اإلطالق".
"لألس��ف ال يمكن التخلص من األوغاد 
ع��ن طريق االنتخاب��ات، ألننا ل��م ننتخبهم 

أصال".
"هناك س��بب وجيه لحقيق��ة أن ال أحد 
ي��درس التاري��خ، وهو أنه يعلم��ك أكثر من 

الالزم".
"إذا كن��ت تؤمن بحري��ة التعبير، فأنت 
تؤم��ن بحري��ة التعبي��ر ع��ن اآلراء الت��ي ال 

تعجبك". 
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ال�سرخة:
يس��تولي على بعضنا ش��عورٌ عامٌ 
باإلحباط، فالنظام مس��رفٌ ف��ي القتل، 
واآلفاق السياس��ية ش��به مغلقة، والكثير 
من الشباب يُس��اق إلى العنف، والمجتمع 
الدول��ي يتالعب بنا، حت��ى "اهلل، قال لي 
أحد األصدقاء، تخّلى عنا"! كتبت عش��تار 
على حائ��ط "الفايس��بوك": "إله��ي لماذا 
تركتن��ا وحدن��ا؟؟ أل��م نقِض م��ن العمر 
ما يكف��ي بحثًا عن��ك؟؟ َفلِ��مَ ال تجدنا؟؟ 
وجدناك من��ذ طفولتنا... تعمدنا... وقرأنا 
الفاتحة... بكينا الحسن والحسين... ولمْ 

تجدنا" 

"اإلهي، اإلهي، مَل تركتني؟":
َقبْل الصرخة هذه بألفي عام، صرخ 
في مثل هذا الوقت من الس��نة - بحس��ب 
المعتقد المس��يحيّ - ناص��ريٌّ مصلوبٌ 
على خش��بة: "إلهي، إلهي، لمَ تركتني؟". 
اس��تطاع بعضهم تس��كين شيٍء من حدة 
الكلم��ات هذه حين ت��مَّ تأويله��ا انطالقًا 
من أحد المزامير ال��ذي يبتدئ بها، منتهيًا 
بتس��ليم األم��ر "هلل". لك��ن اإلحال��ة على 
المزمور ه��ذا، وإن هدّأت ش��يئًا من قلق 
الس��ؤال، فإنه��ا ال تس��تطيع أن تنزع من 
الكلم��ات ه��ذه صرخته��ا وم��ا تخبُئه من 
ألٍم واس��تغراٍب موجع، لتتضاعف حدّتُها 
حين تُجرَّد من إطارها اإليمانيّ، فتعبِّر 
حينها عن مأس��اة اإلنسان في عالٍم أشبه 
بالعب��ث. وهن��ا، يمك��ن الصرخ��ة، حي��ن 
تُؤَوَّل بطريقةٍ أشدّ راديكالية، أن تعبِّر 
عمّا س��مّاه بعض الفالسفة "موت اهلل"، 
للداللة على س��ماٍء صمّاء ال تسمع صراخ 
اإلنس��ان، أو على م��ا أطل��ق عليه بعض 
الالهوتيين والفالس��فة أيضًا اسم "موت 
اهلل"، لك��ن مجازيّ��ًا، للدالل��ة عل��ى موت 
تصوّراتن��ا القديم��ة عن "اإلل��ه"، أو على 
تبنّي "اهلل" جوهريًا ألم اإلنسان وموته. 

يف جدلّية الأمل:
أيًّا يكن توجهنا الديني أو الفلسفي، 
ستبقى الكلمات الموجعة هذه صرخًة في 
وجه الالمعقول. وكصرخة، ستقوم هذه 
الكلمات عل��ى حالةٍ جدليّةٍ تقول ش��دة 
األل��م، لك��ن لتقاوم��ه من خ��الل التعبير 
عن��ه. بمعنىً آخ��ر، تُب��دُِّل الصرخة من 
طبيعة األلم، عندما تصير الصرخة كلمة، 
ليصير األلم تعبيرًا، ويضيف السوريون: 
فنًا وشعاراتٍ وأغنيات! هكذا، تستحضِر 
الصرخة حياَة اإلنس��ان الداخليّة بعريها، 
بعي��دًا ع��ن التزيّ��ن أو الحش��مة، لك��ن، 
لتجعل م��ن األل��م كلمًة تتج��اوز هيجان 
العواط��ف، فتقطع علي��ه الطريق كي ال 
يصير وحشًا، أو غصًّة تخنق صاحبها في 
سكرات اليأس. هكذا، مثاًل، تحوّلت حماة 
الثمانينيات، وللم��رة األولى، من صرخةٍ 
خام في ذاكرة الس��وريين إلى ثورة لغةٍ 
أفلتت من وجع الضمير وأقفاص الرقابة، 
فص��ارت ف��ي ش��باط المنص��رم، وبع��د 
ثالثين عام��ًا، تظاهرًة بصري��ة، صوتية 
وكتابي��ة، تواصلي��ة، انتزع��ت م��ن األلم 
مطلقيّت��ه، كم��ا انتزع��ت منه سُ��ميّته 

لتجعل منه ذاكرًة قابلًة للشفاء!

يف جدلّية احل�سور:
األل��م  تق��ول  الصرخ��ة  أن  وكم��ا 
وتقاومه في الوق��ت ذاته، فكذلك نراها، 
على مس��توىً جدل��يٍّ آخ��ر، تتوجّه إلى 
"اهلل"، لكن لتس��أله بش��كل غير مباش��ر 
ع��ن صمت��ه: "ي��ا اهلل عجّ��ل نص��رك يا 
اهلل!". وتذهب أحد الرسوم الكاريكاتورية 
لتصوّر أناس��ًا باتوا يقول��ون: "يا اهلل، ما 
ضَْل غيرنا يا اهلل"، ثم "يا اهلل، ش��و صار 
ب أحده��م ببراءة:  مع��ك ي��ا اهلل؟"، ليعقِّ
"اس��تغفر اهلل، لكنها فشّة خلق"! هكذا، 
يعبّر المعّلقُ هذا وغيره عن استغرابهم 
من "إل��هٍ" يحضر في اللغ��ة، ويغيب عن 

دائ��رة القرار السياس��ي؛ "إل��هٌ" ال يكفّ 
عنا، كم��ا نتمنى، ُظل��مَ المعتدين )أقّلها 
ف��ي الدني��ا، لم��ن يؤمنون باآلخ��رة(، وال 
يحُ��ول دون م��وت األبري��اء، وم��ا أكث��ر 
الطغاة الذين ماتوا واالبتس��امة ترتس��م 
عل��ى وجوههم! هك��ذا، تتوجّه الصرخة 
إلى "اهلل"، معترفًة بش��يٍء من حضوره، 
ولو لغويًّا، لتضع اصبعها في جرح غيابه 
الوج��وديّ، فترس��م ش��كاًل جدي��دًا م��ن 
الحضور ال��ذي ال ينفي الغياب بل يؤكده. 
وهنا، يمك��ن الصرخَة، عندما تعي ذاتها، 
أن تش��ّكل وعيًا جديدًا ال ي��رى في "اهلل" 
"حاّلل مش��اكل"، ب��ل، وقبل كل ش��يٍء، 
مرجعيّ��ًة أخالقيّ��ة، وأحيان��ًا صوفيّ��ة، 
تحت��رم صي��رورة التاري��خ، لتَغي��ب عنه 
سياس��يًا، أقلُّها بش��كٍل مباش��ر، وتحضر 
فيه إنس��انيًّا. هكذا، تث��ور الصرخة على 
اس��تقرار العال��م القدي��م، فتضعنا أمام 
هوّة الغي��اب وما تحمله م��ن قلٍق وآفاق 

خاّلقة. 

يف جدلّية "التجديف":
وهن��ا تَلِ��دُ الجدليّ��ُة الثانية أخرى 
ثالث��ًة، فمَن أطل��ق الصرخة إل��ى "اهلل" 
مات بتهم��ة "التجديف"، فبعد اس��تجواب 
الناص��ريّ، ش��قّ رئي��س الكهن��ة ثيابه 
وق��ال: "تجديفٌ! م��ا رأيك��م؟"، فأجابوه: 
"إنّه يس��توجب الم��وت!" بالطريقة هذه، 
مات الصالحُ كمجدّف، ألنه لم يدخل في 
القوالب الدينيّة الموج��ودة آنذاك، فكان 
موته ثورًة عل��ى مطلقيّة الدين )وكذلك 
كان لموته بعدٌ الهوتيّ وآخر سياس��يّ 
لن أخوض فيهما(. هك��ذا "ُكّفر" الصارخ 
م��ن عمق الناصرة، وم��ات "ملعونًا"، ألنه 
بشّ��ر "بإلهٍ" غريب يؤمن باإلنسان الحر 
ويتأل��م في ش��عبه! وهنا يمك��ن صرخَة 
عش��تار، صرختَنا، عندما تع��ي ذاتها، أن 
تكون ثورًة على س��طوة القوالب الدينية 

عل��ى المجتمع، أقديمًة كانت أم تلك التي 
أنتجه��ا واقع الثورة، من ثقافة اتكاليّة أو 
تكفيريّ��ة أو إقصائي��ة أو أقّلويّ��ة تجترّ 
يأس��ها في م��رارة التك��رار، وتخ��اف من 

جديد الحياة. 

ثورة ال�سرخة:
وألّن الصرخ��ة ه��ذه ال تعي��ش من 
ثقل الحض��ور بل من تغلغل الغياب فيه، 
وألنّها تثور عل��ى حضور ألٍم مطلٍق غير 
قادٍر على التعبير ع��ن ذاته، وألنّها تثور 
على حضور "إلهٍ" مطلٍق يهمّش التاريخ، 
وألنّه��ا تثور على حال��ةٍ دينيّةٍ مطلقةٍ 
ال تع��رف إاّل لغة الخ��وف والوعيد، يمكن 
الصرخة، عندما تُعقَلن، أن تحمي منطق 
العدال��ة م��ن آلي��ات االنتق��ام. فاالنتقام 
أيض��ًا قائمٌ على حض��وٍر مطلٍق لأللم ال 
يملك من أس��اليب التعبير عن نفس��ه إاّل 
االنفج��ار، أو اإلحال��ة، في س��اعة العجز، 
على "إلهٍ" يردُّ الصاع صاعَيْن مُش��ِبعًا 
مطلقيّ��ة األل��م؛ ف��ي المقاب��ل، تقب��ل 
العدالة بوس��يطٍ ثالث، لِتَِسمَ الحضور 
بن��وٍع من الغي��اب. هكذا، تش��ّكل عقلنة 
ه��ذه الصرخة ث��ورًة ثقافي��ًة مجتمعيًة، 
وأحيانًا دينية، قد تس��تطيع يومًا تفكيك 
ش��يٍء من بُنى المطلق المتع��دّدة التي 
تعمل ف��ي ثقافتن��ا ولغتنا بش��كٍل الواٍع 
مقزِّم��ًة اإلنس��ان. وهنا، يمك��ن حقيقة 
الصرخة، التي بدت يائس��ًة مُحبَطة، أن 
تتجل��ى أماًل، ال بل رجاًء ف��ي الحياة، يقع 
عل��ى عاتقن��ا جميع��ًا تحليُله��ا وعقلنتها 

ودفعها إلى األمام. 
مالحظة: نُشر النص في جريدة السفير في 
2012/4/14 لكن بع��د حذف بعض المقاطع 
بس��بب ضيق المساحة، ونش��ر النص كاماًل 
بعده��ا عل��ى صفح��ة "منمنم��ات س��ورية".


