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ســـوريتنا
حر      س��وري  شباب  عن  تصدر  أسبوعية      سوريتنا  |  السنة األولى  |  العدد )43(  |  15 / 7 /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

الجوالن وفلسطين..
في قلب ثورتنا

غرافيتي على جدار الفصل العنصري في رام اهلل
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املراقبون: الأ�سد ا�ستخدم الطائرات يف مذبحة الرتمي�سة
اأكدوا على اأن الق�سف ا�ستهدف امل�ساجد والعيادات وقاموا 

بتوثيق �سهادات اأهل القرية

الأردن م��رتدد ب�ساأن خميم��ات الالجئني

ينعكس االرتباك في الموقف الرسمي 
األردني بش��أن كيفية التعامل سياس��يا مع 
الملف الس��وري، عل��ى الق��رارات المتعلقة 
بإنش��اء مخيم��ات لالجئي��ن الس��وريين في 
محافظتي المفرق والرمث��ا الحدوديتين مع 

سوريا. 
ل��وزارة  تابع��ة  آلي��ات  وبينم��ا قام��ت 
األش��غال األردنية بتجهي��ز موقع مخيم في 
منطق��ة رباع الس��رحان بمحافظ��ة المفرق 
لصال��ح المفوضية العليا لش��ؤون الالجئين 
التابع��ة لألم��م المتح��دة، ل��م تمن��ح وزارة 
الداخلية األردنية حتى اآلن ترخيصا الفتتاح 

المخيم واستقبال الالجئين فيه. 
وينطب��ق ذات الوض��ع عل��ى مخيمين 
آخرين كان��ت جمعية الكتاب والس��نة تنوي 
تجهيزهم��ا ف��ي منطقتي الرمث��ا والمفرق 
بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاش��مية )جهة 
رسمية( وبتمويل من جهات خيرية سعودية 
وخليجية، حيث كش��فت مصادر أن الحكومة 
األردني��ة لم تس��مح حت��ى اآلن بافتتاحهما 

الستقبال الالجئين حتى اآلن. 
وقال مصدر مطلع إنه ال موافقة أمنية 
على افتتاح المخيمات على الحدود السورية 

مع األردن. 
مس��ؤولين  ع��ن  المص��در  ونق��ل 
وعس��كرية  أمني��ة  تقدي��رات  أن  أردنيي��ن 
افتت��اح  قب��ل  بالتري��ث  الحكوم��ة  نصح��ت 
مخيمات لالجئين الس��وريين، واالكتفاء اآلن 
باستقبالهم وتوزيعهم على المدن األردنية. 
وحسب المصدر الذي فضل عدم ذكره، 
فإن التقديرات األمنية ال تزال متحفظة على 
تجمي��ع آالف الالجئين الس��وريين في مكان 

واحد، وهو ما قد يخلق مشكالت كبيرة. 

مراكز التجمع
وال يقتص��ر وجود نح��و 25 ألف الجئ 
س��وري في األردن –وفق تقديرات جمعيات 
أهلية- و4200 الجئ مسجل لدى المفوضية 
العليا لش��ؤون الالجئين، إضافة إلى نحو 50 

ألف س��وري ال يصنفون في عداد الالجئين، 
على المدن الحدودية مع سوريا. 

الكت��اب  جمعي��ات  س��جالت  وتكش��ف 
والس��نة والمركز اإلس��المي والهالل األحمر 
أن التجم��ع الرئيس��ي لالجئي��ن الس��وريين 
في األردن هو العاصم��ة عمان وخاصة في 
وس��طها. وتتواج��د 500 عائلة س��ورية في 
مناط��ق غور الصافي جن��وب األردن تعيش 

داخل خيام في أجواء قاسية. 
وق��ال رئيس جمعي��ة الكتاب والس��نة 
زاي��د حم��اد إن هذه عائالت عمال س��وريين 
يحض��رون إل��ى األردن في مواس��م قطاف 
بع��ض المحاصيل الزراعية ثم يعودون إلى 

سوريا. 
ولفت إل��ى أنه مع تفاق��م األحداث في 
س��وريا فإن عائالت ه��ؤالء العمال لجأت إلى 
األردن م��ن مناطق حمص ودرعا ودمش��ق، 
مما ش��كل عبئا على العمال الذين لم يجدوا 
غير الخيام إليواء عائالتهم نظرا إلى المردود 

المادي الضعيف جدا الذي يحصلون عليه. 
وبحسب حماد فإن الالجئين السوريين 
باتوا يتوزعون على مختلف المدن األردنية، 
حيث توج��د 250 عائلة في معان )250 كلم 
جن��وب عمان(، و150 عائلة في الكرك )120 
كلم جنوب عمان(، إضافة إلى مئات العائالت 
المتوزعة على م��دن الزرقاء وإربد وجرش، 
الالجئي��ن  مخيم��ات  بع��ض  إل��ى  إضاف��ة 

الفلسطينيين. 

جنود من�سقون
الس��وريين  الالجئي��ن  إل��ى  وإضاف��ة 
المدنيي��ن، يض��ع األردن جن��ودا منش��قين 
عن الجيش الس��وري في مكان تجمع خاص 
ش��مال الب��الد، وتمن��ع الس��لطات األردني��ة 
أي اتص��االت له��ؤالء مع وس��ائل اإلعالم أو 

المجتمع المحيط. 
لمرك��ز  الس��ابق  الرئي��س  وبحس��ب 

التاب��ع  األمني��ة واإلس��تراتيجية  الدراس��ات 
للجي��ش األردن��ي الل��واء المتقاعد موس��ى 
الحديد، ال وجاهة للحديث عن تقديرات أمنية 
تمنع إقامة مخيمات لالجئين السوريين على 

الحدود األردنية السورية. 
وق��ال الحدي��د "ف��ي التقدي��ر األمن��ي 
الطبيع��ي، وج��ود م��كان واحد يتجم��ع فيه 
الالجئ��ون الس��وريون أق��ل عبئا م��ن توزع 
آالف الالجئي��ن على مناطق متعددة، ووجود 
مخيم أفضل لحصر أع��داد الالجئين وطلب 
وعربي��ة  دولي��ة  جه��ات  م��ن  المس��اعدات 

لصالحهم". 
وعبر الخبير اإلستراتيجي عن اعتقاده 
ب��أن قضية رف��ض األردن افتت��اح مخيمات 
لالجئي��ن الس��وريين حت��ى اآلن، "يعود إلى 
حس��ابات سياسية تتعلق بحس��ابات النظام 
الداخلية والخارجي��ة التي ترفض حتى اآلن 

القطع مع النظام السوري". 
غير أن الناطق باس��م الهيئة األردنية 
لنص��رة الش��عب الس��وري الدكتور موس��ى 
حاس��ما  موق��ف  "ال  أن  اعتب��ر  برهوم��ة 
ف��ي األردن ض��د إقام��ة مخيم��ات لالجئين 
السوريين". وقال إن "األردن يتعامل بشكل 
ممت��از م��ع قضي��ة الالجئي��ن الس��وريين، 
ويس��مح لهم بالدخول والس��كن ويعاملهم 
معامل��ة األردنيي��ن ف��ي التعلي��م والصحة، 
ولكن قضية المخيمات تحتاج إلى حس��ابات 
ودولي��ة  عربي��ة  واتص��االت  عمق��ا  أكث��ر 

بشأنها". 
ويعتقد مراقبون بأن األردن الذي يواجه 
ضغوط��ا اقتصادية كبيرة ب��ات يتحمل عبئا 
جدي��دا يتعلق بقضية الالجئين الس��وريين 
الذين ش��هدت األيام الماضي��ة تضاعفا في 
أعدادهم مع اش��تداد حملة الجيش السوري 
على المدن المختلفة، حيث تتحدث جمعيات 
خيرية عن تسجيل ما يصل إلى 125 عائلة 
يوميا منذ نحو أسبوع، غالبيتها تصل األردن 

من خارج الحدود الرسمية بين البلدين. 

أك��د المراقب��ون الدوليون في س��وريا 
أن م��ا جرى في قرية التريمس��ة م��ا هو إال 
امتداد لعملية جوي��ة نفذتها القوات الجوية 

السورية. 
كما عم��ل المراقبون - خالل تفقدهم 
ومعاينة أماكن القصف في قرية التريمسة 
بري��ف حماة وس��ط البالد وال��ذي خلف أكثر 
من 150 قتياًل - على توثيق شهادات أهالي 
القرية، مؤكدين في الوقت ذاته أن القصف 
البري والجوي اس��تهدف المنازل والمس��اجد 

والعيادات. 
وأك��د المراقب��ون عل��ى أن الوضع في 
محافظ��ة حم��اة ال ي��زال حرج��ًا، إذ تواصل 
القوة الجوية الس��ورية اس��تهداف المناطق 
المأهولة شمالي مدينة حماة بشكل مكثف، 
مش��يرين إل��ى أنه��م ش��اهدوا مروحي��ات 

عسكرية قامت إحداها باطالق صواريخ. 
م��ن جانبه��ا أك��دت المتحدث��ة باس��م 
بعثة المراقبين سوس��ن غوشة - أثناء ردها 
على أس��ئلة لفرانس ب��رس - أن "وفدا من 

المراقبين توجه إلى التريمسة للتحقق مما 
جرى وقد تمكنوا من دخول البلدة"، موضحة 

أن الموكب "تألف من 11 مركبة". 
وأضاف��ت غوش��ة "علمن��ا باألمس أنه 
كان هن��اك وقف إلط��الق النار، لذا أرس��لنا 
دورية إلى التريمسة في مهمة استطالعية 

قامت بتقييم الوضع". 
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
أفاد أن الق��وات النظامي��ة قصفت الخميس 
الماضي بلدة التريمسة في هجوم بالدبابات 
والمروحيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 
ش��خصا، بينم��ا أعل��ن الجيش الس��وري من 
جهته أنه قتل عددا كبي��را من "اإلرهابيين" 

في التريمسة، نافيًا قتل أي مدني. 
ويصع��ب التأك��د من ع��دد القتلى من 
مصدر مس��تقل منذ توقفت األمم المتحدة 
ع��ن إحصاء الضحايا في أواخر العام 2011، 
بينم��ا يتع��ذر تقص��ي الحقائ��ق الميدانية 
واألمني��ة بس��بب القي��ود المفروض��ة على 

حركة الصحافيين. 
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ق�سة هروب اأم �سورية مع اأطفالها
 . .

نا  
بار

أخ
اأوج���اع وط��ن

غبار ال DNA.. غبار املجزرة
  أسامة محمد

إذا دخل الجنود قريّة أهلكوها وجعلوا أعزّة أهلها أزّلة.. وكذلك يفعلون. 
إذا دخل الجنود قريّة أهلكوها » وأهلكونا » وجعلونا أزّلة.. وكذلك يفعلون.. 

* * *
ال��درس الذي يُحاضره النظام الس��وري في جثث أهلنا في »التريمس��ة«.. هالكنا... الدرس 

درس اإلبادة »أو ال أحد«. 
هو محاضرة في الزمن.. تُلخص الزمن بالهالك.. أو الطاعة. 

وتعلِمُنا.. من جديد.. أننا جميعًا نعيش فوق لغم مُدَمِِّر هو هذا النظام الحاكم. 
كل سوريا بكّل طوائفها تقف فوق اللغم القاتل )النظام الحاكم بالقوّة(. 

إنَّ تس��ويق ش��رعية أن تقصف)الدول��ة( وتقت��ل قري��ة بحجة أن مس��لحين ينام��ون فيها أو 
يتناول��ون الطعام أو حتى يطلقون النار.. تفصح عن همجية الدولة في إنكارها المواطن الفرد 

وعن اعتناقها جريمة العقوبة الجمعية. 
وهذا وذاك يدمر مرة جديدة احتمال أن الدولة الراهنة دولة السوريين... 

إن دولة كّل السوريين تُدَمَرُ اآلن... وتنشأ اآلن. 
القص��ف التمهيدي للتريمس��ة باألس��لحة الثقيل��ة )اعترف ب��ه كوفي عن��ان(.. هو وثيقة 

الحقيقة والبدء. 
قصف باألسلحة الثقيلة التي دفع السوريون دمهم ثمنًا لها من أجل الوطن

ويدفعون دمهم ثمنًا اليوم.. من أجل الوطن. 
قص��ف تدميري تمهيدي للبش��ر وللحقيقة. الوطن يضيع في غب��ار القصف... لتبدأ في الغبار 
رواية )عضو مجلس الشعب( عن حقيقة عمياء في عماء غبار القصف. نحن نضحك على أنفسنا 
إذا قلن��ا أن أح��دًا ال يصدّق��ه... فثمة من يصدقه ويتمن��ى تصديقه. وثمة من يع��رف أنه يكذب 

ويصدقه. حتى يتمسك بشعرة النجاة. ونضحك على أنفسنا إذ ال نقيم أهميّة لمن يُصدّقه. 
* * *

القصف باألسلحة الثقيلة خيانة تلد كل خيانة. 
إنه درسٌ وخطاب واضح وجلي.. قتل األبرياء ليركع الجميع. 

خيانة وطنية أبدية. 
ولكن: إنَّ النجاة إلى الحريّة تنتظر خطابًا سياسيًا إنسانيًا يواجه هذا الغبار المجرم المعقد. 

خطاب يتجاوز الوصف نحو المستقبل. 
خطاب يتلمس المستقبل. 

خطاب يخاطب ناس الطوائف وال يخطبُ ِبها.. معها أو ضدّها... 
خطابٌ سياس��ي إنس��اني يتوجه كل لحظة ويبني قامته اليوم وغ��دًا.. بدءًا من: تجريم من 

 ... فكرّ وقرر وأمر ونفذَّ
الخيانة األخرى هو الهوى والسقوط في سهولة وهوى »أي وكّل خطاب طائفي »

كّل خطاٍب عموميّ عامّ تعميمي معمم للطوائف... خطابٌ أعمى. 
* * *

إن الص��وت والص��ورة اللتين يرس��لها أخوتنا من قلب المج��ازر والمناط��ق المنكوبة. وثيقة 
إنسانية تاريخية واستغاثة حق واستغاثة وطن. 

ال يحق للخطاب السياس��ي تلويثها بالتكرار والتعميم... وال خيار له ولنا إال بنحت مستقبٍل ال 
تتفتت فيه األخالق بالعجز والتكرار والوصف. 

ليس صحيحًا أن النظام غبي بالمطلق وأن مواجهته تكون بالش��تيمة العامّة... النظام غبي 
تاريخيًا.. غباء القاتل والمس��تبد وجهل القاتل المس��تبد لقوة التاريخ اإلنس��اني ونمّوه... ولكن 

النظام ذكي في تلويث الغبار بأخالقه. 
* * *

»نحن«:
إن إدان��ة كل جريمة إنس��انية )خاصًة تلك التي ارتكبها أو س��يرتكبها بعضُن��ا( هي الفارق 

الحقّ عن النظام.. االعتراف قوة مستقبلنا وضمانته. 
إن الوق��وع في مطبّ المقارن��ة الكمية والعددية واالكتفاء به ال يبني ش��رعية جامعة... وال 

يدرك الفارق بين الحقيقة في الواقع وبينها في مستقبل. 
الخط��اب السياس��ي ال يبن��ى وال ول��ن يمتلك أجنح��ة الوطن الق��ادم بمعزل عن الش��جاعة 

األخالقيّة. 
االعتراف بآثامنا ال ولن تزيد من قوة النظام... وهي وحدها الكفيلة بنموّنا السليم. 

* * *
النظام هو والقاتل األكبر والمجرم األكبر. 

النظ��ام خائن الوط��ن ال يترك إال الخيار األصع��ب.. االنتصار في معرك��ة األخالق... وتحمّل 
أوزارها الهائلة... 

تجريم المجرم وبراءة البريْ
كل لحظة

حتى حين تكون مجزرة. 

أوردت صحيف��ة ل��وس أنجلوس تايمز قصة ام��رأة فرت مع أطفاله��ا األربعة من بين 
عدد متزايد من الس��وريين الذين تحدوا القناصة للوصول إلى األردن. ويقدر عدد الهاربين 

السوريين إلى األردن بنحو ثمانية آالف. 
وتص��ف المرأة -وهي ترتجف من برودة الليل الثلجي- حالها عندما وصلت مع أطفالها 
األربعة إلى حاجز السلك الشائك الذي يفصل الحدود بين وطنها واألردن، وقد دفعت طفليها 
الصغيرين عبر الحاجز واستمرت في الجري على أمل أن محنة ترك بلدها المضطرب، حيث 
يقبع زوجها في الس��جن بس��بب تظاهره ضد الرئيس بش��ار األس��د، تكون قد قاربت على 

االنتهاء. لكنها سرعان ما اكتشفت أن طفليها الكبيرين، ست وسبع سنوات، ليسا خلفها. 

لوعة الأمومة
وفي ذاك الوقت كبتت األم لهفتها على ولديها لمناداتهما في الظالم وتذكرت التحذير 
الذي وجه لألسرة بعدم إحداث أي ضوضاء أثناء الهرب خشية أن يلفتوا انتباه قناصة النظام 
المختبئين في التالل والذين كانوا يفتحون النار على صوت أي فرع شجرة يتحطم. ومُجبرة 
عادت األم أدراجها صوب الحاجز باتجاه س��وريا فوجدت طفليها عالقين في الس��لك الشائك 

وهما في حالة من الرعب لم يقدرا معها على الصراخ. 
وهم��س أحدهما لها قائال "أمي أنا عال��ق. أردت أن أنادي عليك أين أنت يا أمي لكنني 

كنت خائفا". 
وبعد تخليص ولديها من الس��لك الشائك واصلت األسرة مس��يرها، وكانت لهفة األم 
وهي تحمل الطفلين الصغيرين، أربع وخمس سنوات، هي الوصول إلى بر األمان، وكابدت 

طريقها في صعود أحد التالل حتى دميت يداها. 
وفج��أة قطع جنديان الطريق وتجمدت األس��رة في مكانه��ا. وعندما قام أحد الجنديين 
باالقتراب من األطفال صدتهم األم. لكن الرجلين ابتسما وقال أحدهما: ال بأس عليك نحن 

أردنيان وأنت في أمان. 
وأش��ارت الصحيفة إلى أنه مع انتش��ار العنف في سوريا وارتفاع معدل الوفيات بسبب 
الثورة التي اندلعت ضد األس��د، قبل الس��وريون بطريقة هس��تيرية الفرار من البلد. لكن 
الهروب يزداد صعوبة كل يوم حيث يقوم المس��ؤولون الس��وريون بغلق المعابر الحدودية 

ويرفضون إصدار جوازات سفر. 
وتعليقا على ذلك قالت أم األطفال إن النظام ال يريد ترك الشعب يخرج ألن أي شخص 

يغادر سوريا يروي كل شيء عما يحدث هناك. 
وتص��ف األم الي��وم الذي قررت فيه ترك بلدها قائلة إن األس��رة كان��ت في حالة فرار 
لعدة أس��ابيع. ومحاولة الستباق الش��رطة كانت األم وأطفالها ينتقلون من منزل إلى منزل 
عبر الش��وارع المخضبة بالدماء بحثا عن مأوى م��ن القصف الحكومي الكثيف بمدينة درعا 
الجنوبي��ة حيث نش��أت حرك��ة االضطراب الش��عبي. وكانت القش��ة األخي��رة عندما قطعت 

الشرطة رأس ابن أحد الجيران تحذيرا. 
وحاولت األم ألس��ابيع الوصول إلى مكتب جوازات الحكومة لكن الشرطة كانت أغلقت 

الطرق وردتها على عقبيها. 

رحلة مروعة
لكنه��ا أخي��را تمكنت من مهاتفة مس��ؤول حكوم��ي أبلغها بإمكاني��ة الوصول لمكتب 
الج��وازات لك��ن إذا أتت وحدها إلى مكتبه. وفهمت األم حينه��ا مقصد الرجل وقالت إنه كان 

يريد )..(. 
ووصفت األم رحلتها بأنها كانت قصيرة لكنها مروعة، وكان الجميع مذعورين خوفا من 
الموت في أي لحظة. ورغم تطمين الجنود األردنيين لها فإنها من شدة الخوف كانت تخشى 
أن يكونوا س��وريين متخفين. ولم يهدأ لها بال حتى وصل آخرون وقدم لهم الجنود الش��اي 

وأسكنوهم ملجأ مؤقتا بمجمع سكني مهجور يُستخدم اآلن لألسر السورية الهاربة. 
وتحك��ي األم االرتباك ال��ذي كان فيه ابنها األكب��ر عندما قدم لهم الجن��ود األردنيون 
الش��اي حيث س��أل أم��ه مترددا "هل آخ��ذه؟" "ولماذا يعطين��ا الجنود هنا الش��اي وفي بلدنا 

يحاولون قتلنا؟". 
وبع��د ثالث��ة أيام بمخي��م الالجئين انتقل��ت األم وأطفاله��ا إلى العاصم��ة عمان حيث 
يتقاسمون اآلن شقة مع أسرة أخرى من درعا، وتقوم على رعايتهم جمعية خيرية إسالمية 

تسمى "الكتاب والسنة". 
وتقول األم إنها غير متأكدة مما ستفعله الحقا لكنها ليس لديها نية العودة إلى بلدها 
قب��ل س��قوط النظام الحاك��م. وقالت بصوت خانق إنه��ا ال تعلم ما إذا كانت س��ترى زوجها 
م��رة ثاني��ة. وأضافت بنبرة هادئة "أنا أخط��ط لبدء حياة جديدة ومحو ال�32 س��نة الماضية 

من حياتي". 
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�سوريون على جواز ال�سفر
هجرة العقول ال�سورية.. اأو تهجريها

  ياسر مرزوق 
ف��ي آذار م��ن الع��ام 1517 أصدر 
العاش��ر" أش��هر صك��وك  الباب��ا "لي��و 
القدي��س  كنيس��ة  لبن��اء  الغف��ران 
"بط��رس" وكان فحوى الص��ك أن من 
يم��وت وق��د امتلك��ه تغلق ف��ي وجهه 
أبواب العذاب وتفتح أبواب جنة النعيم، 
فتداع��ى فق��راء أوروب��ا ف��ي طوابي��ر 
طويل��ة للحصول على الصك المذكور، 
يتكرر المش��هد اليوم ويقف السوريون 
على أبواب السفارات األجنبية والعربية 
طمع��ًا في الحصول على صك الغفران 
"التأش��يرة"، في ملفنا اليوم س��نضيء 
على واق��ع هجرة األدمغة من س��وريا، 
وق��د حص��رت البح��ث بهج��رة العقول 
فقط التس��اعه، أم��ا النزيف البش��ري 
ال��ذي بتن��ا نعانيه في الس��نة األخيرة، 
أو التهجي��ر الممنهج لطوائ��ف وإثنيات 
معين��ة فمواضي��ع نف��رد له��ا ملف��اتٍ 

خاصة في أعدادنا المقبلة.. 
ولن أب��دأ ملف اليوم باس��تعراٍض 
ألس��ماء م��ن ش��كلوا نقاط تح��ول في 
"بالده��م" الجدي��دة، أس��ماء ف��ي كل 
مج��االت العلوم والثقاف��ة واإلبداع، ألن 
األرقام ستبدو كارثية، أما هجرة البشر 
العاديي��ن فس��تبدو كارثي��ة أكث��ر، بل 
ق��د تعلن المناط��ق التي هاج��روا منها 
مناط��ق موبوءة عل��ى الصعيد الفكري 
والعلمي واإلبداعي. ال مبالغة في األمر، 
صحي��حٌ أن مقاومة الش��عب الس��وري 
للقي��د والقهر لم تقف يوم��ًا، ولم تبدأ 
الع��ام الماض��ي فالنضال ضدّ عس��ف 
النظ��ام عمره م��ن عمر النظ��ام تمامًا، 
ع��ن األب "باول��و ديل��و" الذي ق��ال عنه 
علي فرزات: "األب باولو.. كم تمنيت أن 
تك��ون مفتي الجمهوري��ة"، ومن حواره 
األخي��ر مع جري��دة "الحي��اة" أنقل: "لم 
يفاجئن��ي الس��وريون ف��ي تصميمهم 
عل��ى ني��ل حريته��م وإصراره��م على 
المقاوم��ة، والس��ؤال هن��ا ه��ل توقف 
السوريون فعاًل عن المقاومة خالل عمر 
االس��تبداد المدي��د! حتى بع��د الضربة 
القاصمة التي تلقاها المجتمع السوري 
بع��د مج��زرة حماة ف��ي ع��ام 1982، ال 
لم تتوق��ف المقاومة وبقيت الس��جون 
ممتلئ��ة باألح��رار والش��رفاء، ناهي��ك 
ع��ن األش��كال المتعددة م��ن المقاومة 
المدنية بما فيها الكتابة واالس��تقاللية 
ونظاف��ة الكف والمحافظ��ة على القيم 
داخ��ل البي��وت والحف��اظ عل��ى الدي��ن 
الخالي من الفس��اد ف��ي مواجهة نظام 
فق��د كل مبررات وج��وده األيديولوجية 
واألخالقي��ة وأصبح عب��ارة عن هيكلية 
م��ن القم��ع واحت��كار الس��لطة ونه��ب 
األموال العامة"، لكن في حالة الكفاءات 
العلمي��ة تمس��ي المقاوم��ة ضرب��ًا من 
ضروب االنتحار فبعد مرور قرابة نصف 
قرن تقريبًا، على اس��تيالء حزب البعث 
على الس��لطة في سوريا، ورفع األعالم 
مرفرفة وصراخ النخب بأعلى األصوات 
وأكثرها ثقة ووعودًا بأنها طوت صفحة 
التخلف لتبدأ في خط صفحات مش��رقة 
م��ن التنمية والتقدم نجد أنفس��نا أمام 

تفاق��م خطير لظاه��رة هجرة األدمغة، 
الت��ي تعني هج��رة رأس الم��ال األغلى 
في ش��كل نزف ال ش��يء ينب��ئ بجدية 
محاول��ة إيقافه، أو عل��ى األقل التقليل 
من تدفقه الشبيه بالشالل، ففي وطٍن 
كلمات الحق المسموح بها قليلة وكلمات 
الحق الممنوع نش��رها كثي��رة، وكلمات 
الح��ق المس��موح بالتفكي��ر فيه��ا ب��ل 
قولها، تقل مع األي��ام، وكلمات الباطل 
وإذاعته��ا  وقوله��ا  نش��رها  المس��موح 
أكث��ر من أن تحص��ى، والتكري��م الذي 
يحظى به قائل��و الحق قليل أو معدوم، 
والتكريم الذي يحظى به قائلو الباطل 
أكثر من أن يحصى وي��زداد مع األيام.. 
ال يج��د العالم أو اإلعالمي أو المثقف أو 
الطامح أمام��ه إال دروب الهجرة والهرب 
ليلح��ق رك��ب  الفق��ر والمترب��ة،  م��ن 
الحض��ارة، اله��رب ألنه غري��ب يطارده 
اإلن��كار. ألن م��ن اخت��ار البق��اء أضحى 
كالمزارع الش��هير "حي��ث يهوي أحدهم 
بف��أس على ج��ذع ش��جرة الغ��ار، النار 
يوقدها شخص آخر، ثالٌث يشوي عليها 
الزمهرير، والمزارع كان لم يعد بعد من 

تضميد الشجرة..". 
به��ذا ل��م تكن الهج��رة خي��ارًا بل 
الهج��رة  ع��ن  البدي��ل  ألن  اضط��رارًا 
س��يكون اإلهم��ال والنس��يان وضي��اع 
الفرنس��ية  الباحث��ة  وع��ن  الفرص��ة، 
"س��يمون ڤ�ايل" وم��ن كتابها "األنظمة 
التوتاليتاري��ة أو الش��مولية" ص 224، 
أنق��ل: "إنَّ حي��اة الف��راغ والبؤس هذه 
والت��ي تَح��ِرم العم��اَل م��ن كرامتهم 
كمنتِجي��ن، تنزع من العمال المؤهَّلين 
اآلخري��ن كلَّ  م��ن  وتن��زع  مهارتَه��م 
فرص��ة ف��ي أْن يبرع��وا في أي ش��يء 
كان؛ فه��ذه الحياُة الت��ي ينتج عنها بعد 
س��نتين أو ثالث أو أربع س��نوات اعتيادٌ 
مؤلم ال تق��وم بإعداد المرء لتجشُّ���ِم 

جميع مسؤوليات اقتصاد جديد". 

هجرة العقول:
اليونس��كو هجرة  تعرف منظم��ة 
العقول بأنها "نوع شاذ من أنواع التبادل 
العلمي بين الدول يتس��م بالتدفق في 
اتج��اه واحد، ناحية ال��دول المتقدمة أو 
ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا، 
ألن هج��رة العق��ول ه��ي فع��اًل نق��ل 
مباش��ر ألحد أهم عناص��ر اإلنتاج وهو 
العنص��ر البش��ري" وللعلم ف��إن عبارة 
هج��رة العق��ول أو األدمغ��ة، ابتدعه��ا 
البريطاني��ون لوص��ف خس��ارتهم من 
العلماء والمهندس��ين واألطباء بس��بب 
الهج��رة م��ن بريطاني��ا إل��ى الوالي��ات 

المتحدة األمريكية. 
ولع��ل اللغ��ة األبل��غ ف��ي مقاربة 
موض��وع الهجرة هي لغ��ة األرقام، لذا 
س��أعرض لبع��ٍض م��ن اإلحصائي��ات 
لرصد الحال في س��وريا والتي بحس��ب 
التقري��ر العرب��ي ع��ن المعرف��ة لعام 
2009 تحتل المرتبة األولى بين الدول 

العربية حس��ب مؤش��ر هجرة األدمغة 
المعتمد ضمن منهجية قياس المعرفة 
للبن��ك الدول��ي بقيمة للمؤش��ر تعادل 

 .2.3
* عام 1960 كانت س��وريا تقريبًا 
كوري��ا  م��ع  نفس��ه  المس��توى  عن��د 
الجنوبي��ة ف��ي حصة الفرد م��ن الناتج 
المحلي اإلجمالي أم��ا اليوم فإن الناتج 
المحل��ي لكوريا الجنوبية يفوق عش��ر 

مرات مثيله في سوريا. 
* ارتفعت نس��بة الفقراء "ما تحت 
خط الفق��ر األدن��ى" وفق خ��ط الفقر 
الوطني من 11.4 في المئة من إجمالي 
السكان عام 2004، إلى 12.3 في المئة 
عام 2007، يبلغون نحو 2.358 مليون 
نس��مة، كما يش��كل من هم تحت خط 
الفق��ر األعلى نح��و 22 ف��ي المئة من 
الس��كان ويشكلون نحو 4.218 ماليين 
 ،2007 ع��ام  تقدي��رات  وف��ق  نس��مة 
انضمت ش��ريحة واس��عة منه��م لخط 
الفقر األدنى عام 2010، لنصل إلى أن 
نسبة من يرزحون تحت خط الفقر في 
س��وريا نحو 7 ماليين نس��مة يشكلون 
34.3 من تعداد الس��كان، وذلك بحسب 
التقري��ر الوطن��ي الثاني الص��ادر عن 
"هيئة تخطيط الدول��ة وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي".. 
* أم��ا ع��ن االخت��الل ف��ي عدال��ة 
توزي��ع الدخ��ل الوطن��ي، فق��د أش��ار 
مقي��اس "جيني" إلى أن العش��ر األدنى 
م��ن الس��كان أي 10 في المئ��ة منهم، 
وكان حجمه��م ع��ام 2007 يعادل 1، 9 
مليون نسمة ينفقون ما نسبته نحو 3، 
5 ف��ي المئة فقط من إجمالي اإلنفاق، 
في حين ينفق أغنى عش��رة في المئة 
نحو 27، 3 في المئة من هذا اإلجمالي، 
أي ثمانية أمثال ما ينفقه العش��ر األول 
تقريب��ًا، وهنا انق��ل ما قال��ه: "كييبي 
دي ليان��و" وه��و جن��رال انقالبي عينه 
الجن��رال فرانك��و حاكمًا عس��كريًا إبان 
الحرب األهلي��ة االس��بانية، والمرتكب 
ألفظع المجازر اتجاه الش��عب االسباني 
"إن المس��اواة االجتماعية كلمة فارغة، 

انظروا إل��ى عمل الطبيع��ة وراقبوا ما 
خلق��ه الرب، تجدوا أنه ال يوجد ش��يئان 
متساويان، إن المساواة بين البشر أمرٌ 

محال".. 
و2008   2004 عام��ي  بي��ن   *
ارتف��ع مع��دل البطالة في س��وريا إلى 
16 بالمئ��ة، بينما لم يحق��ق االقتصاد 
الوطني إال 0.5 في المئة معداًل وسطيًا 
لنم��و المش��تغلين، بينما يحت��اج وفق 
تقديرات نمو القوة البشرية إلى معدل 
نم��و يت��راوح بي��ن 3 إلى 4 ف��ي المئة 

سنويًا من تعداد المشتغلين. 
* ع��دد المش��تركين ف��ي خدم��ة 
االنترنت، بما في ذلك مقاهي االنترنت، 
وفق التقدي��رات الرس��مية، يمثل أقل 
من 1 في المئة من مجموع عدد سكان 
س��وريا، كم��ا ال يصل عدد مش��تركي 
الحزم��ة العريضة "dsl" الق��ادرة على 
حمل مجمل خدم��ات القيمة المضافة، 

إلى أكثر من 20 ألف مستخدم. 
* حس��ب تقري��ر اليونس��كو تق��ع 
س��ورية ضمن مجموعة الدول الراكدة 
أو المهمش��ة علمي��ًا وتحت��ل المرتب��ة 
25 م��ن 26 دول��ة ف��ي مج��ال األوراق 
العلمية المنش��ورة في دوريات محكمة 
وتحت��ل نتيجة ذلك مرتب��ة متدنية في 
ترتيب التنافس��ية العالمية وفي مجال 
الص��ادرات عالية التقانة، ويحرمها هذا 
الوضع م��ن إمكان��ات تطوي��ر التعليم 
واإلدارة ويضع��ف قدرتها االس��تيعابية 
لعملي��ة نق��ل التكنولوجي��ا إضافة إلى 
إضعاف الق��درة اإلنتاجية بش��كل عام 
وينعكس ذلك بضعف جذبها لالستثمار 

األجنبي المنتج. 
* في جامعة دمش��ق يكاد ال يوجد 
بح��ث علم��ي، م��ع أنَّ هن��اك ميزاني��ًة 
تُرصَد، ويسري إلى األسماع أنَّه ليس 
هناك بند في القان��ون لصرفها، علمًا 
أنَّ ق��وة أي��ة جامعة تتأتَّى م��ن قوَّتها 
ف��ي البح��ث العلم��ي. وغي��ابُ البح��ث 
العلم��ي يُحوِّل الجامعة إلى مَدْرس��ة 
ثانوية من مدارس دمش��ق. ولهذا نرى 
جامعَة دمشق، تغيب مثاًل عن تصنيف 
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"كي��و إس تايم��ز" QS Times ألفضل 
مئتَي جامعة في العالم. 

الس��وريين  المهاجري��ن  ع��دد   *
م��ن الكف��اءات العالي��ة والمقيمين في 
الواليات المتحدة األميركية وصل حتى 
عام 2000م إلى 120 ألف شخص تربح 
منهم أمي��ركا، ما مقداره 2 مليار دوالر 
من تكاليف التعليم، وهذا المبلغ يعادل 
نص��ف المبال��غ الت��ي دفعته��ا الواليات 
المتحدة لكل دول العالم من مساعدات 

اقتصادية وسياسية!. 
* إس��رائيل تحت��ل المرتب��ة ال�23 
بي��ن بل��دان العالم ف��ي دلي��ل التنمية 
البش��رية فيما تأتي الدول العربية ذات 
التماس مع إسرائيل كلبنان في المركز 
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ومصر 119. 
العلم��ي ف��ي  البح��ث  * ميزاني��ة 
إسرائيل تبلغ 2. 6 بالمئة من الموازنة 
الس��نوية، أميركا 3. 6 بالمئة، السويد 
3. 8 بالمئ��ة، سويس��را والياب��ان 2.7 
بالمئة. اإلنفاق السنوي للدول العربية 
عل��ى البح��ث العلم��ي ال يتج��اوز 0. 2 

بالمئة من إجمالي الموازنات العربية. 
إن كانت األس��باب الس��ابقة قاسمًا 
مش��تركًا بي��ن كثي��ر م��ن دول العال��م 
الثالث، إال أن الس��بب الرئيس��ي للهجرة 
بمختلف أنواعها هو غياب الديمقراطية 
حق��وق  وانته��اكات  القم��ع  وتزاي��د 
اإلنس��ان. والفس��اد السياس��ي وع��دم 
تقدير الكفاءات، وأحيانا عدم االعتراف 
به��ا، وغياب البيئة المناس��بة المحرضة 
على الخل��ق واالبتكار والبح��ث العلمي 
واإلبداع، وهيمنة الجاهل على العارف، 
وتحكم الش��كلي بالجوهري، والبسيط 
الس��اذج بالعميق، وتفشي الدكتاتورية 
أش��كالها المتعددة، واالستهزاء بالمبدع 
الحقيقي، وتغليب الشوفينية، وتهميش 
بق��وت  ومحاربته��م  ال��رأي  أصح��اب 
يومه��م، واضط��راب القي��م واختاللها، 
والخوف من ظه��ور رموز مفكرة عالمة 
مبدع��ة ف��ي األم��ة، ولعل خير ش��اهد 
على عالقة الدكتات��ور بهجرة الكفاءات 
ه��ي قصيدة الكبير "أحم��د فؤاد نجم": 

حسني مبارك.. إلى شعب مصر 
أحب اللي ش��ايف وع��ارف وخايف 
وبالع لس��انه وكاتم ماقال.. وأحب اللي 
قاف��ل عيون��ه المغف��ل وأح��ب البهايم 
وأح��ب البغال واحب الل��ي راضي واحب 
الل��ي فاض��ي واح��ب اللي عاي��ز يربي 
العي��ال.. وأحب اللي يائ��س وأحب اللي 
بائ��س وأح��ب الل��ي محب��ط وش��ايف 
مح��ال.. وأحبك تس��افر وتبع��د تهاجر 
وتبعت فلوس��ك دوالر أو ريال.. وأحبك 
تطبل تهلل تهبل عش��ان مطش كوره 
وفيل��م ومقال.. واحب��ك تأيد تعضض 

تمجد توافق تنافق وتلحس نعال.. 
الس��ابقة  األس��باب  إل��ى  يض��اف 
"خدم��ة العلم" بالنس��بة للذك��ور، فمع 
كون الب��الد طاردة للكف��اءات على كل 
الصعد، يقف في وجه الخريجين الجدد، 
وأصحاب المؤهالت العالية خاصًة على 
اعتبارهم متقدمين في الس��ن نس��بيًا 
والذين قرروا البق��اء في بلدهم، عامٌ 
ونصف م��ن الخدمة اإللزامي��ة، تضيع 
فيه��ا كل المكتس��بات العلمي��ة الت��ي 
حققه��ا الخري��ج وتعيده لل��وراء أعوامًا 
خاصًة عند متخصصي التقانة، ولس��نا 
هن��ا بص��دد التندي��د بفك��رة الخدم��ة 
اإللزامي��ة في بل��دٍ يعي��ش حالة حرٍب 
نظريًا وقانونيًا مع إس��رائيل، فالجيش 
الدولة  العس��كرية عم��اد  والمؤسس��ة 
ولي��س النظ��ام وس��وريا المرتقبة لن 
تك��ون ب��دون جي��ش يق��وم بواجب��ه 
تكم��ن  المش��كلة  لك��ن  الدس��توري.. 
ف��ي آلي��ات التأهي��ل والتدري��ب، وفي 
التعام��ل من الكف��اءات العلمي��ة.. عن 

األدي��ب الس��وري "عادل محم��ود" ومن 
روايت��ه "إلى األبد.. وي��وم" يصف حياة 
الخدمة اإللزامية: أمضينا س��تة أش��هر 
في التدريب على كل ش��يء وال شيء، 
كل عقوباتن��ا التي حصلت عليها كانت 
بس��بب الهن��دام والتحي��ة العس��كرية 
ومسائل االنضباط، لم يعاقب أحد ألنه 
أخطأ في الرمي، أو قفزَ قفزة سخيفة 
على العدو الوهمي، أو نسي الخريطة، 
أو ت��اه في الليل، أولم يعرف اس��تخدام 
البوصل��ة، أو ل��م يتق��ن ف��ك وتركيب 
الس��الح.. لقد مرغونا في الوحل ونمنا 
في الوحل بمالبس موحلة في أس��رتنا 
التي ننظفها كل أس��بوع، ألننا مثاًل لم 
نتقن تحية قائد المعس��كر، حرمنا من 
اإلج��ازات ألن القفازات البيضاء لم تعد 
بيضاء كما ينبغي، في معس��كٍر َقتَلنا 
فيه الذباب والمراحي��ض القذرة، وقلة 

الماء.. 
في نهاي��ة هذه المج��زرة جمعونا 
في صالة الحتفال التخرج وإنهاء الدورة 
التدريبية التي ستتوجنا بعدها الجندية 

إلى دورة أخرى.. ثم إلى ضباط 
والبد من اإلش��ارة إل��ى أن المجال 
األكث��ر تض��ررًا بهج��رة العق��ول إل��ى 
الخ��ارج ه��و مج��ال "إنت��اج المعرف��ة" 
بجوانب��ه المتع��ددة، إذ تس��ببت ه��ذه 
الهج��رة وال ت��زال ف��ي تخل��ف حق��ول 
المعرف��ة وف��ي إضعاف الفك��ر العلمي 
والعقالن��ي وعجزه عن مج��اراة اإلنتاج 
العلم��ي في أي مي��دان م��ن الميادين. 
لكن الخس��ارة الكب��رى تتبدى في األثر 
الس��لبي الذي تتركه هذه الهجرة على 
مس��توى التق��دم والتط��ور المطل��وب 
ف��ي المجتم��ع ف��ي الميادي��ن العلمية 
واالقتصادي��ة  والتربوي��ة  والفكري��ة 
واالجتماعية، وهو أثر يطاول مش��اريع 
يفاق��م  مم��ا  واإلصالح��ات،  التنمي��ة 
التخلف الس��ائد أصاًل، وذلك بعدما بات 
مقياس التق��دم متصاًل اتص��ااًل وثيقًا 

بمدى تقدم المعرفة وإنتاجها. 
وقد يق��ول قائل أن هجرة العقول 
س��لوكٌ طبيع��ي فعندم��ا كان العال��م 
العرب��ي يحم��ل ش��علة الحض��ارة قبل 
مئ��ات الس��نين كان يأتي��ه المفك��رون 
ح��دب  كل  م��ن  والعق��ول  والخب��رات 
وصوب، وبما أن شعلة الحضارة انتقلت 
إلى الغ��رب فم��ن الطبيع��ي أن يهاجر 
الخب��راء والعلم��اء إل��ى المراك��ز التي 

تحتض��ن ه��ذه الش��علة، لك��ن الخالف 
جوه��ري بي��ن الحالتي��ن فف��ي الحالة 
األوروبية كانت تل��ك الدول أو الممالك 
تبعث بعلمائها للعالم العربي القتباس 
المعرفة والع��ودة لخدمة بالدهم، ولم 
تخلو رحلة عب��ر التاريخ للعالم العربي 
من بعثة علمية تجمع الكتب والمؤلفات 
وترجمته��ا، ليب��دأ عص��ر النهض��ة في 
أوروبا.. أما الحال في س��وريا فهو طرد 
وتهجي��ر قس��ري للكف��اءات، م��ع نفي 

احتمال العودة. 
المفت��وح  الفض��اء  عال��م  وف��ي 
واالتص��االت كان ممكن��ًا ل��و تواف��رت 
اإلرادة أن تفيد سوريا من هذه الكفاءات 
وهي مقيمة ف��ي الغرب.. إال أن اإلرادة 
غائب��ة، كما أن ش��ريحًة من المغتربين 
الذين تعرض��وا لإلقص��اء والتهميش، 
مقابل احتفاء غربي بمكانتهم العلمية، 
يجعله��م يعيش��ون حالًة م��ن النكران 
والقطيع��ة مع وطنهم، في مس��رحية 
برندللو الشهيرة "هنري الرابع" يصور 
ش��ابًا خ��رج م��ع أصدقائه ف��ي موكب 
فروس��ية بمالبس تنكرية فسقط من 
على حصانه، إثر لكزة ش��ديدة من أحد 
أصحاب��ه ال��ذي كان ينافس��ه ف��ي حب 
سيدة ش��ابة، فأصيب بنوع من الجنون 
جعله يتوه��م أنه اإلمبراط��ور "هنري 
الراب��ع" الذي كان يتنكر في ثيابه، ولما 
ش��في بعد مرٍض طوي��ل آثر أن يبقى 
على وهمه ويعيش ف��ي عالم الخيال، 
ف��رارًا م��ن الواق��ع المل��يء بالمآس��ي 

والمفارقات والمهازل.. 
لعل��ه من المفي��د أن نذك��ر، خبرًا 
أوردت��ه صحيف��ة "غلوب��و" البرازيلية، 
اللجن��ة  واس��عة االنتش��ار، مف��اده أن 
االقتصادية في حكومة "ديلما روسيف" 
رئيس��ة الب��الد، أعلن��ت ع��ن مخط��ط 
لتحفيز ما أس��متها "الهج��رة المؤهلة" 
عب��ر قانون س��يكون من ناحي��ة أخرى 
متش��ددا مع الهجرة غي��ر المؤهلة". ما 
يعني أن أب��وا ب الهجرة إل��ى البرازيل 
سوف تفتح أمام المهاجرين المؤهلين 
على حساب المهاجرين غير المؤهلين. 
وفي تبرير لهذا اإلجراء التي أقدمت 
علي��ه البرازيل، ق��ال كات��ب الدولة في 
الش��ؤون اإلس��تراتيجية التابعة لرئاسة 
الحكوم��ة البرازيلية "ري��كاردو بايس": 
بما أن البرازيل هي اآلن جزيرة رفاه في 
العالم هناك أشخاص عديدون مؤهلون 

يرغبون في القدوم إل��ى هنا، وأضافت 
"غلوبو" أن المرحلة األولى من المشروع 
"س��وف يت��م إطالقه خ��الل الش��هرين 
المقبلي��ن، وس��وف تتبع في��ه البرازيل 
نم��وذج الهج��رة لدى كن��دا وأس��تراليا، 

مانحة األسبقية لألدمغة أوال". 
إن خط��ر هجرة األدمغة ال ينحصر 
بواقعه��ا الحال��ي، بل في مس��تقبلها، 
فنس��بة كبيرة من الطلب��ة المتميزين 
يطمحون للدراسة والعمل في الخارج، 
ونس��بة كبي��رة م��ن العلم��اء يتوق��ون 
للعم��ل ف��ي أماكن توفر له��م المختبر 
المعلومات واألمن اإلنس��اني  ومصادر 
م��ن  كبي��رة  ونس��بة  والش��خصي، 
المبدعي��ن يتوق��ون للحياة ف��ي أماكن 
مفتوح��ة اآلف��اق، أما نس��بة الش��باب 
أصحاب المهن والطامحين للهجرة فقد 
تصدم كل عين وعقل وش��عور.. ولعل 
ما ذكرناه آنفًا عن البرازيل دليٌل واضح 
عل��ى غي��اب حتمي��ة الهجرة م��ن دول 

العالم الثالث.. 
ليس ل��ي بعد نقل ه��ذه الصورة 
القاتم��ة، إال أن أدعوكم ألن نحلم بغدٍ 
أفض��ل، فالنصر ب��ات قاب قوس��ين أو 
أدن��ى، وأضحى من الممك��ن أن يزحف 
الش��جر في بالدي إلى الس��ماء وتمتلئ 
وتحتج��ب  الفن��ون  بتهاوي��ل  ال��دروب 
وبالعم��ل  األس��ود  بالحل��ك  الش��مس 
س��نصنع األوطان بالمع��ول، بالرفش، 
بالمطرقة، بالقلم، بأي شيء، إن جهود 
خمس قرونٍ مرهقة هي التي صنعت 
هذا الغرب المتحضر ونحن اليوم أمامنا 
الكثير من العمل والقليل ن الكالم.. إذًا 
سأترككم للحلم والحلم هو ما يميزنا، 
بني البشر عن الوحوش، والكالم على 
عهدة ش��اعرنا "عبد الرحمن األبنودي" 
من قصيدت��ه "بيض الحب��ل" وأما عن 
غرابة االس��م فس��نتركها لق��راءة في 
دي��وان األبنودي، في زاوي��ة قراءة في 

كتاب في أعدادنا القادمة.. 
تنتظر فيهم يموتوا ما بيموتوش.. 
هتم��وت الحمالن وتفض��ل الوحوش.. 
الوح��وش م��ا بيزعلوش م��ا بيتعبوش 
بيحلم��وش..  م��ا  عمره��م  واقعي��ون 
مهم��ا نصرخ م��ن ألم ما بيس��معوش 
م��ا بيرحموش ألنهم ما بيش��وفوش.. 
م��ا بيعرف��وش حت��ى إحن��ا مي��ن.. ما 
بيمي��زوش أكت��ر م��ن اللى بتس��معوا 

القروش.. 
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السياس��ي  االس��تقطاب  حال��ة  إن 
واالجتماعي ليس��ت أم��رًا طارئًا عل��ى العالم 
وعلى س��وريا كجزء من ه��ذا العالم، فقد مرّ 
البل��د بالكثير م��ن المراحل الت��ي كان مطالبًا 
فيه��ا باالنحي��از لطرف ما رغم توقيع س��وريا 
عل��ى معاهدة عدم االنحياز، ولكن تبيّن فيما 
بعد أن هذه المنظمة لم تكن يومًا إال مكرّسًا 
لالنحياز كما تبين أن كل أعضائها بال استثناء 

منحازون إلى طرف ما أو جهة ما. 
ي��دور حدي��ث طويل في ه��ذه األيام عن 
حال��ة القطبية العالمية الت��ي تتصاعد وتيرتها 
ف��ي العال��م عل��ى األرض الس��ورية، وإذا كان 
لبن��ان في وق��ت ما )وال يزال( مس��رحًا لقطبية 
إقليمي��ة كثر فيه��ا الالعبون وتع��ددت الوجوه 
واأله��داف، فإن س��وريا على ما يب��دو أصبحت 
)وس��تصبح( مس��رحًا لقطبي��ة م��ن ن��وع آخر 
وقي��اس آخر. فالالعبون الي��وم هم كل القوى 
العظم��ى والمتعاظمة والطارئ��ة على العظمة 
)باالس��تعارة من الع��رب العاربة والمس��تعربة 
والمحدث��ة( وه��م اليوم ال يبحث��ون في كيفية 
إنق��اذ هذا البل��د أو تطوي��ره او إع��ادة إحيائه، 
فأقط��اب العال��م ال يهمه��م أن ينض��م إليه��م 
عض��و جديد بع��د ما فعل في الس��ابق ما فعل 
من ك��وارث إقليمية، كما أنه��م ال يبحثون في 
السر ما يصرّحون به في العلن، واحمرار وجه 
كلينتون أو غضب جاسم بن جبر وانتفاخ أوداج 
أوغل��و وانفعال وزير خارجية بوتس��وانا والذي 
يب��دو أنه أصب��ح "صديقًا" لس��وريا عن طريق 
الفيس بوك، كل هذه االنفعاالت هي تمثيليات 
سياس��ية احت��رف ممثلوه��ا الك��ذب والنف��اق 
العالميين وهم يعلمون جميعًا خطورة الشعب 
السوري إذا نال حريته وتسّلم دفة السياسة في 
المنطقة. ولهذا فإن أعداء وأصدقاء سوريا على 
الس��واء ال يبحثون في اجتماعاتهم المغلقة أي 
أمر يتعلق بس��قوط النظام ودعم السوريين، 
فتجاربهم الس��ابقة في دعم اإلنس��انية غنية 
عن التعريف وتبقى شواهد فلسطين والعراق 
والبوس��نة والشيشان ورواندا حية في الضمير 
العالم��ي الذي يبكيه الي��وم بعض المعارضين 
وكأن ذاكرته��م القصي��رة ال تري��د االعت��راف 
بحقيق��ة غلب��ة السياس��ة عل��ى المث��ل وغلبة 

المصالح على القيم. 
وحال االس��تقطاب ه��ذه ال توّلد إال حاالت 
متفرق��ة من القطبي��ة داخل الوط��ن وخارجه، 
وهكذا يعاد توزيع خرائ��ط الوالء والتابعية في 
كل حقب��ة من الزم��ن وفقًا للمصال��ح الجديدة 
واله��وى العالم��ي. واليوم يتم دف��ع الوضع في 
س��وريا إلى حالة من االستقطاب غير المسبوق 
مؤيدي��ن  بي��ن  فم��ا  المس��تويات.  كل  وعل��ى 
ومعارضين ومحايدين يستمر المسلسل ليصل 
إل��ى معادين لروس��يا ومؤيدي��ن له��ا بينما لم 
يع��د المعارضون يرون حاًل س��وى لدى الواليات 
المتحدة رغم وضوح المواقف األمريكية الفعلية 
الهش��ة في مقاب��ل مواقفها الكالمي��ة الصلبة 
تجاه الثورة في سوريا. وبينما عاش السوريون 
الطائف��ي  االس��تقطاب  ح��االت  يزال��ون(  )وال 
والعشائري والقومي على مدى مراحل مختلفة 
من تاريخهم رغم كل اإلنكار الذي يتبناه بعض 
المعارضي��ن لهذه المس��ألة، فإنهم يعيش��ونها 
الي��وم في أعلى مراحله��ا وأبعدها عن الوطنية 
الحقيقية. أما ضمن المجموعة الواحدة )س��واء 
طائف��ة أو عش��يرة( ف��إن تهم��ة بكلم��ة واحدة 
)عواين��ي أو ش��بيح( كافي��ة إله��دار دم المتهم 
فورًا في إعادة إنتاج نفس الممارسات التي قام 
بها النظام عندما كان يعتقل العش��رات لمجرد 
الش��ك أو الش��كاوى الكيدي��ة. ال يوج��د وقت أو 
رغبة في سماع أي كالم، هي محاكمات ميدانية 
ش��عبية آنية وفورية تص��در أحكامها عن أناس 
غاضبي��ن فق��دوا الكثير بس��بب إج��رام النظام 

وشهدوا محاكماته الميدانية سواء في السجون 
أو حتى في الشوارع العامة. 

داخ��ل  إل��ى  القطبي��ة  حال��ة  وصل��ت 
العائلة الواحدة وكثير م��ن المعارضين اليوم 
يقاطع��ون إخوانه��م وأش��قاءهم على مذبح 
التأيي��د والمعارض��ة، ومهما كان��ت االتهامات 
موجه��ة للنظام ال��ذي زرع بالفعل الكثير من 
المواق��ف الس��لبية والالأخالقية بي��ن الناس، 
فإن القابلية للقطبية )باالس��تعارة من تعبير 
مال��ك ب��ن نب��ي( موج��ودة ل��دى الس��وريين 
وأثبت��ت وجوده��ا م��ع انفجار الث��ورة في كل 
أرج��اء الوطن. ولئن اعتبر البعض هذا الكالم 
تعالي��ًا عل��ى الوع��ي الش��عبي أو تعامي��ًا عن 
بع��ض الحقائ��ق المضيئة واألمثل��ة الرائعة، 
ف��إن الكالم يتج��ه هنا إلى الالوع��ي الجمعي 
المختزن في ذاكرة الناس ولو أن بعضهم لم 
يش��هد أية أحداث دموية ف��ي حياته. وتمتلئ 
صفح��ات مواقع التواص��ل االجتماعي ومواقع 
االنترنت بآالف وعش��رات اآلالف من العبارات 
والتصريح��ات والتهدي��دات حيث يتب��ادل كل 
م��ن طرف��ي المس��ألة االتهام��ات عن منش��أ 
بع��ض الصفحات وهوية من يكت��ب فيها. إن 
القطبي��ة الوطني��ة أصبحت أم��رًا واقعًا وهذا 
ليس تش��اؤمًا وال مبالغة وال تقلياًل من ش��أن 
الث��ورة على الظلم واالس��تبداد، ولكنه نتيجة 
طبيعي��ة ف��ي األزم��ات التي تعصف ب��أي بلد 
وخاصة مع طول أمدها. عاش الفلس��طينيون 
ه��ذه الحالة من��ذ بدء القضية حي��ن اضطروا 
للخضوع لحاالت االستقطاب السياسي بحسب 
تابعيته��م أو وجوده��م الجغرافي ويعيش��ها 
العراقيون والليبي��ون والمصريون واليمنيون 
اليوم ولكن مع الفوارق الثقافية واالجتماعية 

بين كل هذه الدول والشعوب. 
تتصاعد وتيرة هذه القطبية مع تصاعد 
العمليات المسلحة سواء من النظام أو الثائرين 
على اخت��الف انتماءاتهم ومش��اربهم. وهكذا 
يتحول حامل البندقية س��واء كان من الجيش 
الحر أو الجيش النظامي إلى خصم وحكم في 
آن معًا، ويتحول اآلخرون إلى مجرد حلقات في 
مسلس��ل االس��تقطاب الوطني الرهيب. ومن 
هنا نفهم الرعب الذي يعيشه أهل الكثير من 
المناطق المش��تعلة في س��وريا )وما أكثرها( 
لدى اضطرارهم للس��فر أو العبور من ش��ارع 
آلخ��ر في بعض األحيان. فال أحد يمكنه التنبؤ 
بهوية الحاجز القادم على الطريق، كما أن أحدًا 
ال يمكنه التنبؤ ب��رد فعل حامل البندقية على 
اإلجابات التي سيس��معها من راكب السيارة أو 
–وهو األسوء- رد فعله على بيانات هويته. قد 
ال يموت الناس على الهوية اليوم في س��وريا، 
ولك��ن م��ن المؤك��د أنه��م بات��وا يتصرف��ون 
عل��ى ه��ذا األس��اس وخاصة م��ع حال��ة الفرز 
والفلت��رة التي يتعرض لها الس��وريون س��واء 
من النظ��ام أو الث��وار. ربما ال تك��ون الصورة 
به��ذه الضخامة ولكنها تتجه لتكون كذلك ألن 
المخيال الشعبي العام يميل للتكتل واالحتماء 
بالجماع��ة بع��د أن فق��د الوط��ن أي معنى له 
وبعد فشل كل التيارات القومية والوطنية في 
إرساء حالة من المواطنة الحقيقية التي تعني 
وج��ود مرجعية وطنية ال تنظ��ر إلى طائفة أو 
ع��رق أو ل��ون. بقيت كل هذه الش��عارات حبرًا 
عل��ى ورق طيلة ق��رون )وليس عق��ود فقط( 
والي��وم تعيش الب��الد العربية ما يش��به حالة 
االنفجار التاريخي الذي فاق في قوته س��قوط 
االتحاد الس��وفييتي والتح��والت الديمقراطية 
في بلدان المعس��كر االشتراكي السابق، حيث 
تفجرت القوميات الكامنة وتم فصل التش��يك 
عن س��لوفاكيا بإرادة ش��عبية خالصة وكذلك 
انقسمت يوغوسالفيا إلى ست دول كان ثمنها 
مئ��ات آالف القتل��ى والجرح��ى والمفقودي��ن 

واأليتام. 
أو  اس��تغربوا  الكثيري��ن  أن  ورغ��م 
اس��تنكروا أو تعام��وا عن ما ح��دث في مؤتمر 
المعارض��ة الس��ورية ف��ي القاه��رة من قبل 
األح��زاب الكردي��ة، إال أنن��ي رأي��ت الموضوع 
طبيعيًا ويأتي في س��ياقه التاريخي الطبيعي 
وليس أمرًا شاذًا أو طارئًا على هذه المنطقة. 
عان��ى األكراد م��ن التهميش وحت��ى اإلقصاء 
الوطني طيلة فترات طويلة كما أن المس��ألة 
الكردي��ة يت��م بحثه��ا من��ذ االس��تقالل دون 
التوص��ل إلى أي��ة نتائج عل��ى األرض إلى أن 
نش��أت أجيال بأكملها ال تحمل هوية وال جواز 
سفر وكأنهم بشر طارئون أو آتون من كوكب 
آخر. ولهذا واستمرارًا مع مسألة القطبية علينا 
أن نفه��م أن تركيا الت��ي احتضنت كل أطياف 
المعارضة الس��ورية تقريبًا أخف��ت أو حاولت 
إخفاء امتعاضها من تعيين عبد الباسط سيدا 
على رأس المجلس الوطن��ي، ولكننا يجب أن 
نفه��م أن تركيا ال تقوم ب��كل ذلك بال مقابل 
والمعارضون في الخ��ارج يعلمون ذلك تمامًا. 
وهكذا يتم إس��قاط لواء اس��كندرون من كل 
الخرائ��ط الس��ورية الص��ادرة ع��ن المجلس 
الوطني أو غيره من ح��ركات المعارضة بينما 
يتم القفز على المس��ألة الكردية خشية إثارة 
غضب الح��وت التركي والذي يعتبر المس��ألة 
الكردية خطًا أحمر وخاصة بعدما أصبح للكرد 

إقليم شبه مستقل في شمال العراق. 
حال��ة القطبية الوطنية ل��م تتوقف عند 
نق��ل الحقائق ذاته��ا بوجهي��ن مختلفين، بل 
تجاوزتها إلى الروايات والقصص التي تنتشر 
ف��ي أرج��اء المعمورة عن س��وريا وم��ا يحدث 
فيها. ون��رى أن الضغط الرهي��ب الواقع على 
الس��وريين في الداخل والخ��ارج وّلد حالة مما 
يمكن أن نطلق عليه "أسطرة الثورة" بمعنى 
إضفاء الطابع األس��طوري على كل ما يتعلق 

بالحراك الش��عبي أو المس��لح وتحويل رموزه 
إلى ما يشبه أيقونات أو رموز تاريخية تقارب 
ف��ي معناه��ا وغايتها أس��طورة "ج��ان دارك" 
والتي تم توظيفها خالل حرب المائة عام بين 
فرنس��ا وانجلترا إلى درج��ة قيادتها للجيوش 
الفرنس��ية مع أن��ه تم إعدامها وه��ي ال تزال 
في التاس��عة عش��ر م��ن عمرها. ولس��نا هنا 
نقّلل م��ن التضحيات الهائل��ة للمدافعين عن 
أرواحهم وممتلكاتهم وحريتهم إال أن أسطرة 
الروايات واستعادة بعض الصفحات المضيئة 
م��ن التاري��خ وإس��قاطها عل��ى الواق��ع تحول 
إل��ى مس��ألة إعالمية ترد على إع��الم النظام 
ال��ذي يقوم بالمقابل بش��يطنة كل ما يتعلق 
بالثورة والثائرين باتجاه تخوينهم وإقصائهم 
واعتباره��م مارقي��ن أو فوضويي��ن هدفهم 
األول واألخي��ر نش��ر حالة القل��ق والخوف في 

سوريا وليسوا طالب حرية وعدالة. 
وبين اش��تعال القطبية الدولية وانفجار 
القطبي��ة الوطني��ة يس��قط آالف الس��وريين 
ش��هريًا قتلى وجرحى ومعاقين وأيتام ضحايا 
مذبح��ة وطنية لن تبقي ولن تذر. يعيش من 
بقي حيًا إما في حال��ة ذهول أو انفصام كلي 
عن الواق��ع أو ترقب للقادم المجهول أو حاماًل 
بندقية س��تكون مفتاحه لفرض فكره أو فكر 
م��ن يقف وراءه أو حالة أع��م من المعارضين 
أو الطارئي��ن عل��ى المعارض��ة والذين يعتمد 
برنامجهم اليومي على القهوة والدخان وكتابة 
أي شيء على صفحات االنترنت، ليتحول كثير 
منهم إلى ما يش��به نجوم السينما وخاصة إذا 
أط��ل أحده��م على شاش��ة ما وب��دأ بتجريب 
حنجرته وطبق��ات صوته الرخي��م معتقدًا أن 

شاشاتنا ال تتحكم بالصوت. 
يقول غسان كنفاني:

"إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية.. فاألجدر 
بنا أن نغير المدافعين.. ال أن نغير القضية".
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تعديالت قانون خدمة العلم
صدر المرسوم التشريعي 30 للعام 
2007 الخ��اص بقان��ون خدم��ة العلم، 
الجديد في هذا القانون يتلخص بترشيد 
وتقني��ن البدل النقدي، وتخفيض س��ن 
التكلي��ف اإللزام��ي واالحتياط��ي وذلك 
من خالل جع��ل حده األقص��ى 42 عامًا 
ب��داًل من 52 عام��ًا.. إضاف��ة إلى فرض 
العقوبات بح��ق المتخلفين والمخالفين 
ألحكام قانون خدم��ة العلم وجعل هذه 
المخالفات متدرجة وموضوعية أكثر من 
أحكام القانون السابق.  ، ثم ألحق بعدد 

من التعديالت... 
 انطلق المشرع من أمرين أساسيين 
لتخفيض س��ن التكليف األقصى.. وهو 
أن يبقى المكلف مكلفًا حتى بلوغه سن 
التكلي��ف األقص��ى، وعندم��ا يصل إلى 
هذا الس��ن يعفى م��ن الخدمة اإللزامية 
واالحتياطي��ة، وانطالق��ًا م��ن ذلك وجد 
المش��رع أن س��ن التكليف 52 عامًا سنًا 
الموجب��ة  فاألس��باب  وبالتال��ي  كبي��رًا، 
لذلك وج��دت أن ال جدوى اقتصادية من 
هذا المكل��ف، وبالتالي يصبح عبئًا على 

القوات المسلحة هذا أواًل..   
وثانيًا: تخفيض سن التكليف يأتي 
في إطار تش��جيع المغتربين للعودة إلى 
الوطن، وقد رأى المش��رع أن يضع بدل 
ه��ذه الخدم��ة، بداًل س��ماه )ب��دل فوات 
الخدمة( وربط��ه بالمؤهل العلمي لكل 
مكلف بحيث أصبح على الشكل التالي:   

من يتج��اوز عمره الس��ن المحددة 
للتكليف بالخدمة اإللزامية 42 عامًا ولم 
يؤدها لغير أس��باب اإلعفاء المنصوص 
عليها ف��ي قانون خدم��ة العلم يعوض 
مدنيًا بدفع بدل ف��وات الخدمة وفقًا لما 

يلي:   
آ- الرات��ب المقط��وع لرتب��ة مالزم 
متطوع لمدة 35 ش��هرًا بالنس��بة لحملة 
الش��هادات الجامعية التي تزيد الدراسة 

فيها عن أربع سنوات.    
ب- الرات��ب المقط��وع لراتب رقيب 
أول درجة أولى لمدة 35 ش��هرًا بالنسبة 
للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة 

فيها 4 سنوات.    
ج- الرات��ب المقط��وع لرتبة رقيب 
متط��وع درج��ة أول��ى لم��دة 35 ش��هرًا 
بالنسبة لحملة شهادة المعهد المتوسط 

أو شهادة ثانوية عامة بكافة أنواعها.    
د- الرات��ب المقط��وع لرتبة جندي 
أول متط��وع لم��دة 35 ش��هرًا بالنس��بة 
لباق��ي المكلفي��ن، ويتم الدف��ع بالليرة 
السورية أو ما يعادلها بالدوالر األميركي 
لمن كان مقيمًا خارج أراضي الجمهورية 

العربية السورية.   
كما أن ترقين القيد "س��ن التكليف 
القص��وى" ينطبق على المقيمين داخل 
وخ��ارج الجمهوري��ة العربية الس��ورية. 
وف��ي حال عدم دفع من وصل س��ن 42 
عام��ًا وطل��ب ترقي��ن قي��ده في ش��عبة 
تجني��ده ول��م يدف��ع مبل��غ" ب��دل فوات 
الخدم��ة" تحص��ل المبال��غ من��ه وف��ق 
قان��ون جباي��ة األم��وال العام��ة، وبدل 
"ف��وات الخدم��ة" تتراوح قيمت��ه ما بين 
190 ألف لي��رة س��ورية و270 ألف ليرة 
س��ورية وبإم��كان أي مواطن بلغ س��ن 
"ف��وات الخدمة" س��ن 42 عام��ًا مراجعة 
ش��عبة التجنيد العائد لها وتقديم طلب 
بترقي��ن قيده ودفع م��ا يترتب عليه من 
مبالغ مالية حس��ب األصول التي حددها 

قانون خدمة العل��م مع أخذ العلم أنه ال 
يجوز سوقه بتاتًا.. 

أما عن الب��دل النق��دي فيقبل من 
كافة المواطنين العرب الس��وريين ومن 
ف��ي حكمه��م الخاضعين لخدم��ة العلم 
والمقيمي��ن خ��ارج أراض��ي الجمهورية 
العربي��ة الس��ورية ف��ي دول عربي��ة أو 

أجنبية وفق مايلي:   
دوالر  وخمس��مائة  آالف  س��تة   �1
أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة 

ال تقل عن خمس سنوات. 
2� خمس��مائة دوالر أمريك��ي لمن 
ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها 

أو بغيرها إقامة دائمة..   
وح��ول اإلعف��اء فقد حدد المش��رع 
أس��س اإلعفاء وحاالته منها على سبيل 
المث��ال ال الحصر األب الذي استش��هد أو 
توف��ي له ول��د أو أكثر بس��بب العمليات 
بواج��ب  القي��ام  بس��بب  أو  الحربي��ة 
الوظيف��ة والمعرفة ف��ي النظام واالبن 
الوحي��د لوالديه أو ألحدهما س��واء كان 
كالهما أم أحدهما حيًا أو ميتًا أو اللقيط 
وم��ن ف��ي حكمه ال��ذي أتي ب��ه من دار 
االيتام أو أية مؤسس��ة اجتماعية أخرى 
وعاش حتى س��ن بلوغه س��ن التكليف 
ف��ي كن��ف زوجي��ن ال ينجبان وفق��ًا لما 
يحدده النظام.    كما يعتبر بحكم الوحيد 
مصابي��ن  إلخ��وة  أو  ألخ  الس��ليم  األخ 
بعاه��ات أو أمراض تمنعه��م من إعالة 
أنفس��هم.. إضافة للمكلفين الذين أدوا 
الخدمة العس��كرية اإللزامية في جيش 
دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية 

تلك الدولة.   
يس��مح  ل��م  القان��ون  أن  كم��ا 
للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 
الس��ابعة عش��رة ولم يتج��اوزوا الثانية 
واألربعي��ن عام��ًا مغ��ادرة الجمهوري��ة 
العربية الس��ورية إال بموافقة مس��بقة 
من مديري��ة التجنيد العام��ة ومناطقها 
والش��عب التابع��ة له��ا ضم��ن ش��روط 

حددها القانون إال أنه س��مح لمن تجاوز 
س��ن 42 عامًا من غير المكلفين بخدمة 
االحتي��اط مغ��ادرة الب��الد دون كفالة أو 

موافقة من مديرية التجنيد العامة.   
الخدم��ة  لتأجي��ل  بالنس��بة  أم��ا 
اإللزامي��ة، فقد نصت الم��ادة /10/ من 

القانون على ما يلي: 
اإللزامي��ة  الخدم��ة  تؤج��ل  أواًل: 
للمكلفي��ن لم��دة س��نة قابل��ة للتجديد 
ف��ي الحاالت التالي��ة: أ � طالب التحصيل 
ف��ي  ي��درس  ال��ذي  والعال��ي  الثان��وي 
المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية 
أو الخاصة المعترف بها داخل البالد عند 

إتمامه الشروط اآلتية: 
1� أن يك��ون مواظبًا على الدراس��ة 
منذ دخوله س��ن التكليف، يعتبر مؤجاًل 
المي��الدي  الع��ام  دراس��يًا حت��ة نهاي��ة 
المكل��ف الحائ��ز على الش��هادة الثانوية 
خالل العام الذي يدخل فيه سن التكليف 

ويرغب بمتابعة الدراسة. 
الح��دود  س��نه  يتج��اوز  ال  أن   �2
اآلتية:21سنة لطالب الدراسة الثانوية، 
24 س��نة لطال��ب المعاهد المتوس��طة 
التي تكون مدة الدراس��ة فيها س��نتان، 
25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي 
تكون مدة الدراس��ة فيها ثالث س��نوات، 
26 س��نة لطالب الكليات الجامعية التي 
تكون مدة الدراس��ة فيها أربع س��نوات، 
27 س��نة لطالب الكليات الجامعية التي 
تكون مدة الدراس��ة فيها خمس سنوات 
والدبلوم، 29 سنة لطالب الطب البشري 
والماجستير في سائر االختصاصات، 32 
س��نة لطالب الدراس��ات العليا " ش��هادة 

الدكتوراه " في سائر االختصاصات. 
يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه 
المح��ددة  القص��وى  القانوني��ة  الس��ن 
للتأجي��ل خ��الل الع��ام الدراس��ي حت��ى 

نهايته ويساق بعدها. 
3� يلغى التأجيل الدراس��ي للمكلف 
إذا ل��م يجت��ز الس��نة الجامعي��ة األولى 

بنجاح خالل س��نتين ويضاف إليها س��نة 
واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية. 

4� يجوز زم��ن الحرب إلغاء التأجيل 
الدراس��ي لجمي��ع المكلفين بق��رار من 

القائد العام. 
 ثاني��ًا: تؤج��ل الخدم��ة: اإللزامي��ة 
للمكل��ف ال��ذي يتابع دراس��ته الجامعية 
ودراس��ة االختصاص والدراس��ات العليا 
خ��ارج القطر عل��ى أن ال يتجاوز الس��ن 
المحددة  الدراس��ي  للتأجي��ل  القص��وى 

بالفقرة السابقة مضافًا إليها سنتان. 
اإللزامي��ة  الخدم��ة  تؤج��ل  ثالث��ًا: 
الجامعي��ة  للدراس��ة  الموف��د  للمكل��ف 
والدراس��ات العلي��ا وفق��ًا لم��ا يل��ي: 1� 
يشترط أن ال يتجاوز سن المكلف الموفد 
عند الب��دء بالتأجيل الحدود التالية: 21 � 
سنة لحملة الشهادة الثانوية، 22 � سنة 
لحملة ش��هادة المعهد المتوس��ط، 27 � 
س��نة لحملة اإلجازة الجامعية التي تبلغ 
م��دة الدراس��ة فيه��ا /4/ س��نوات، 28 � 
س��نة لحملة اإلجازة الجامعية التي تبلغ 
م��دة الدراس��ة فيه��ا /5/ س��نوات، 29 � 
سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى 
ماجس��تير، 30 س��نة لحملة اإلجازة في 
الطب البش��ري، 31 � سنة لحملة شهادة 

الماجستير من كافة االختصاصات. 
أما التخلف عن تلبية الدعوة للسوق 
دون عذر مش��روع فيوجب القبض على 
المتخلف، بدءًا م��ن تاريخ تخلفه وحتى 
إتمام��ه س��ن 42 س��نة، وتغريم��ه بم��ا 
يع��ادل ضع��ف الراتب الش��هري لجندي 
درجة أولى، أو إضافة مدة ش��هرين إلى 
خدمت��ه، إذا كان تخلفه لم��دة ال تتجاوز 

الشهر من بدء الترحيل. 
وتزي��د الغرام��ة المالي��ة والفت��رة 
المضافة على الخدمة إلى 3 أش��هر، في 
حال��ة المكلف المتخلف لمدة ال تتعدى 4 
أش��هر، عل��ى حين تضاف 4 أش��هر لكل 

من تخلف لمدة أقصاها 6 أشهر. 
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ممر�س��ات امل�س��اف�ي امليدانّية: 
مالئك����ة الث����ّورة!

  محمد دحنون
هنّ قّلة: ولكن ذاك النوع من القّلة 
التي ال يمكن ل� "كمّها" أن يبرّر تجاهلها. 
برغبتهن  مزدحمات  ولكن،  قّلة:  هنّ 
الشعب  ثورة  في  ودور  مكان  إيجاد  في 
العنيفة  المواجهة  قلب  وفي  السوري، 
التي فرضها "نظام التشبيح" على الثوّار. 
منهن  واحدة  كّل  وضعت  السبب،  لهذا 
في  كمشاركة  مسؤوليتها  أمام  نفسها 
القاسيّة  تأبه لظروف عملها  لم  الثوّرة، 
والخطرة، أملت عليها أمور كثيرة ال تبدأ 
بواجب أخالقي ومهني وال تنتهي بواجب 
الدور: ممرضة في  أن تقوم بهذا  ثوّري 

مشفى ميداني!
تمّ احتضانهن في مجتمعات الثوّرة 
األهليّة، التي لم تكن "المواقف المسبقة" 
من  موقفها  طبيعة  بفهم  تسمح  منها 
تفتقر  قاسية،  وفي ظروف عمل  المرأة. 
التقني  اإلعداد  من  األدنى  الحد  إلى 
الكبيرة  األخطار  عن  فضاًل  هذا  الجيّد، 
التي واجهنها، أقدمن على التجربة. تروي 
اثنتين منهما تجربتها في العمل بمشفى 

ميداني. 

 امل�سفى امليداين:
علبة اإ�سعاف منزلّية!

إحدى  ص،  ميساء.  تتحدّث 
في  مبكرًا  انخرطن  اللواتي  الممرضات 
تجربتها.  عن  ميداني،  بمشفى  العمل 
المشافي  واقع  بوصف  حديثها  تبدأ 
الميدانيّة التي يتم فيها عالج المصابين، 
بمستواها  ترقى  "ال  ميسا  بحسب  فهي، 
إلى مستوى  المتواضعة  وأدواتها  التقني 
وتتابع"  الحقيقي".  الميداني  المشفى 
األماكن  في  الميدانيّة،  المشافي  إّن  بل 
ألن  أقرب  األقل،  على  بها  عملت  التي 
وباألخص  منزليّة،  إسعاف  علبة  تكون 
تعتبر  جهتها،  من  دمشق".  ريف  في 
المشافي  أّن  )اسم مستعار(  العمري  مها 
الميدانيّة التي ارتجلها أطباء وممرضون 
وممرضات شجعان قد تمّ تنفيذها على 
عجل"، وتتابع "ولهذا كان من الطبيعي أن 
من  كبير  مستوى  على  التجهيزات  تكون 
المشافي  يمنع تطوير  كان  ما  التواضع". 
هو  الكثيرة  الثوّرة  بؤر  في  الميدانيّة 
"الظروف  ميسا  تشرح  بالطبع؛  النظام 
تحول  كانت  الجيش  وسيطرة  األمنيّة 
الطبي  بالمجال  العاملين  قدرة  دون 
احتياجات  بكافة  مجهز  مكان  إعداد  على 
عالج  يستطيع  الذي  الميداني  المشفى 
والمتوسطة".  الخفيفة  اإلصابات  كافة 
بإسعاف  العاملين  وتضيف"معظم 
مباشرة،  بالقتل  مهددين  المصابين 
وعملهم كان يتمّ إما في المنازل وأحيانا 
في  البساتين،  أو  الضيقة  الحارات  في 
شروط ال توّفر الحد األدنى من مستويات 
التعقيم أوالبيئة الصحيّة والنظيفة التي 
من  الجرح  ليحمي  المعالج  إليها  يحتاج 

اإلنتان". 
تتكرر مها ما قالت له ميسا، وتؤكدّ 
على أّن غياب التعقيم، األمر الذي "يُعتبر 
األوّل  هاجسي  كان  عملنا،  في  أساسيًّا 
الكثير  غيابه  وسبّب  العمل،  بدايّة  في 

من الصعوبات واإلرباك". 

في  العاملين  للناشطين  يُتح  لم 
أماكن  يطوّروا  أن  اإلسعافي  المجال 
بين  نسبيًّا  األمر  تفاوت  وإن  عملهم، 
منطقة وأخرى، حيث تلعب درجة "تحرّر" 
دورًا  النظام  قوّات  المدينة من  أو  البلدة 
المحاوالت  "كل  ميساء  تقول  ذلك.  في 
لتأمين مكان مجهز بأدوات ومواد وأدويّة 
طبيّة كانت تفشل نتيجة اكتشاف األمن 
واعتقال  وسرقها  ومداهمتها  لألماكن 
مستحيلة  والظروف  عليها.  القائمين 
متنقل  ميداني  مشفى  حالة  لتحقيق 
)سيارة مثاًل( نتيجة التفتيش والحواجز". 

الصعوبات  أبرز  عن  الحديث  وفي 
خالل  الممرضتين  من  كاًل  واجهتها  التي 
في  بالقول"  مها  تكتفي  تجربتهما، 
تبتسم  صعبًا"،  شيء  كّل  كان  الحقيقة، 
ثم تضيف" وال أقصد بهذا الكالم القول 
القبيل.  أو أي شيء من هذا  أنّي متعبة 
ولكن )عن جد: كل شي كان صعب!(". أما 
تجربة  لها  تتح  لم  التي  لميسا  بالنسبة 
فتقول  المحرّرة"  "المدن  في  العمل 
إلى  الدخول  هو  نواجهه  كنا  ما  "أصعب 
ال  اإلصابات.  فيها  تتواجد  التي  األماكن 
الطرقات  نعرف  وال  خاصة.  سيارة  نملك 
هنالك  كان  ثمّ  مكان،  لكل  الفرعية 
الثائرة  المناطق  في  االتصاالت  انقطاع 

وسوء التنسيق أيضًا". 

معنى التجربة: كثافة 
اإن�سانّية.. وثورّية!

المتعّلق  الجزء  العمري  مها  تصف 
بأنّه  اإلنسانيّة  والمواقف  باللحظات 
أكثر في تجربتها،  الذي تهتم به  الجانب 
المواقف  تلك  بتدوين  تقوم  فهي 
وتقول  يوميّة.  كمذكرات  واللحظات 

"بصراحة، ال أحبّ الحديث كثيرًا عن تلك 
تتابع"  ثم  تضحك  والمواقف"،  اللحظات 
ولكن  األنانيّة،  من  شيئًا  األمر  في  ربما 
األمر يتعلق بدرجة عاليّة من الحميميّة 
روايتها  من  تمنعني  التي  والخصوصيّة 
دون أن أبكي!". تتوقف مها عن الحديث، 
أن  واحدًا،  شيئًا  أقول  أن  أريد  تتابع"  ثمّ 
التي  المؤثرة  اإلنسانيّة  المواقف  تلك 
تختلط فيها مشاعر األلم والحزن والفرح 
لالستمرار  الطاقة  تمنحني  والدهشة 

بهذه التجربة". 
ما  فتروي  لميساء  بالنسبة  أمّا 
بها  أّثر  إنساني  موقف  أشد  بأنّه  تصفه 
مجزرة  وقعت  تقول"عندما  يزال،  وال 
عمره  شاب  ثمّة  كان  األولى،  القابون 
21 عامًا قد أصيب برصاصة في الصدر. 
يضحك  وكان  الجرح،  له  أضمد  كنت 
تحملون  كنتم  هل  سألته:  يتألم.  عندما 
أنا فوجئت.  بالطبع  نعم.  فأجاب:  سالحًا؟ 
معنا  )كان  لي  وقال  الشاب  فضحك 
بس  للدموع  المسيل  الغاز  مشان  بصل 
الرصاص( البصل مع  بينفع  إنّه ما  طلع 

الشاب"  مع  تتابع ميسا قصتها  وضحك"، 
أطلع  بقدر  شو  سألني:)يعني  ثمّ 
أجبته: طبعًا ال. فتدخلت  الجاي؟(  الجمعة 
في  قديمة  رصاصة  )هناك  وقالت  أمه 
وليد  فرد  شي؟(،  نعمال  منقدر  رجله 
تختم  شهر(".  صرال  هي  ضاحكًا:)انسي 
وليد  أن  الحقًا  عن"علمت  روايتها  ميسا 
ليستشهد،  رصاصات  خمسة  إلى  أحتاج 
العودة  على  إصراره  فيه  النظام  وليقتل 
إلى الشارع. لكن صوت أمه ما زال ببالي 
الحرية  مفكر  شو  لكن  )أي  قالت:  حين 

ببالش؟!(". 
خوفها  لحظات  عن  ميساء  تتحدّث 
أتوجه  مرة  كل  تقول"في  العمل،  خالل 
أشعر  كنت  مصاب،  لعالج  مكان  إلى  بها 

أتأذى  أن  الممكن  ومن  كبير،  الخطر  أن 
أو أعتقل، فال شيء آمن وما من ضمانة 
بأنك ستعود سالمًا. فقد صدف أن حدثت 
بعالج  أقوم  المنازل  داخل  وأنا  مداهمات 
على  يخافون  كانوا  األهالي  المصابين. 
الغريب القادم من خارج المنطقة كثيرًا، 
بإعادته  معنيون  أنهم  يشعرون  وكانوا 

سالمًا". 
األخيرة  ميساء  مالحظة  تنقلنا 
اعتمده  الذي  التعامل  نمط  عن  للحديث 
الممرضات.  مع  الثائرة  المناطق  أهالي 
ما  كّل  إاّل  عنهم  يبدر  لم  مها"  تقول 
يمكن أن يشعرني أنّني بين أهلي. كنت 
كثيرة.  أعوام  منذ  أعرفهم  أنّي  أشعر 
أما  الكثير".  عليّ  األمر  هذا  سهّل  ربما 
ميسا فتقول" لم أشعر بأيّة تمييز. على 
الثائرة  المناطق  أهالي  كان  العكس، 
بطولي،  بعمل  يقوم  كمن  لنا  ينظرون 
تضيف  عملي"،  عاليّا  يقدّرون  وكانوا 
المرّات  إحدى  وفي  حجابًا.  أضع  ال  أنا   "
طلب مني أحدهم أن أرتديه ألذهب إلى 
إحدى المناطق، وعندما وصلت ألتفحص 
اإلصابات، الحظ البعض أنني غير قادرة 
على تحمل الحجاب، ففوجئوا من امتثالي 
لطلب الشاب، وطلبوا مني أال أكرر ذلك. 
وقالوا لي أن الشاب الذي طلب منك ذلك 
طلب هذا بشكل فردي، ولك أن تتصرفي 

بكامل حريّتك". 
الثائرة،  سوريا  ممرضات  تتابع 
كليًّا،  المنتفضة  المناطق  في  السيّما 
بأنّه  وصفه  يصح  قد  الذي  عملهن 
األعمق  واإلنسانيّة  المهنيّة  التجربّة 
كبير  دورٌ  يخضنها.  قد  التي  واألرقى 
ومهمٌة نبيلة تثبت مجددًا أّن نساء سوريا 
"قلب" هذه  في قلب ثورتها.. وربما كنّ 

الثوّرة!
عن موقع: سوريات
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CRESCENDO الن�ساء ال�سوريات والثورة

  جمال منصور  ياسين الحاج صالح
حينَ تبدُأ المالئكُة

بالتساقطِ
كالمطِر الخفيفِ، كالمطِر األثيري

الـ لم يعُدْ يزورُ هذي البالدِ
طوياًل
طوياًل

نحو األعلى؛
حين ينفتحُ بابُ اهلِل، عريضًا، 

على مصراعيهِ الصدئيِن
الـ لــم يفتحا في وجهِ دعاِء الجداتِ / شــتائِم الكفــِر/ االبتهاالتِ 

الخانعةِ، الخاشعةِ، الكاذبةِ، الذليلةِ
دهورًا، 
سننظرُ

- أنتَ، وأنا  -
بهدوٍء

وتسليٍم
وإيمانٍ بال أي جذوٍر، 

ببالهةِ من يعرفُ حتميَة األشياِء
إلى األفِق الـ ينفتحُ، 

فجأًة، 
سنمشي تحت هذي الغيوِم المخاتلةِ

كنهريــِن مــن دٍم / ونبيذٍ / وأغانٍ / وكلماتٍ مــن نفِس العائلةِ، 
بلهجتيِن / وجبيٍن مٍر كالحنظِل / وذراعيِن، ينثرانِ نشوَة الربيِع، والماَء 

المقدسَ، وعبير األلوهةِ
ونرقبُ السقوَط األخيرَ

للكنائس السوداِء
في "كريشيندو" عمالٍق، 

ثم نجلسُ، في مكانينا
بمنتهى االعتياديةِ
كأي مفتاحَيْ بيانو

ننتظرْ... 

* * *
الظلمُ واحد، القهرُ واحد، الدمُ السوري والفلسطيني

واحدٌ
واحدٌ 
واحد..

 (مهداٌة إلى الورود العشرةِ الـ تساقطت في مخيم اليرموكِ،
يوم 13 تموز 2012)

عند التكلم على دور النساء في الثورة السورية يجري عادة ذكر أسماء معروفة سلفا 
لكاتبات أو فنانات أو ناش��طات معروفات، أو لش��ابات اعتقلن بفعل نشاطهن العام. الثورة 
وس��عت قائمة األسماء هذه، لكن مع بقائها تدور في فلك الشهرة واألسماء المكرسة. هذا 
مدخل نخبوي، محاب لنس��اء من الطبقة الوس��طى، يلعبن دورا عام��ا، ويحظين بقدر من 
الحصانة أو الحماية النس��بية. هذا بينما تبقى وراء س��تار كثيف من الصمت نساء كثيرات، 
أس��ماءهن غي��ر معروفة، يتحمل��ن أكثر من غيرهن أعب��اء األبناء المعتقلين أو الش��هداء، 
واألسر المحطمة، والمسكن المدمر واللجوء إلى مناف غير ودودة عموما. ليس الرجال في 
أوض��اع أفضل، لكن المبدأ العام أن العنصر األضعف اجتماعيا، النس��اء، هو من يدفع عادة 

ثمن األوضاع األقسى. 
وإذا كان صحيحًا أن نس��بة الش��هداء من الرجال تفوق كثيرا نس��بة النساء الشهيدات، 
وأن نس��بة المعتقلي��ن الرج��ال تفوق أكثر نس��بة النس��اء المعتقالت، فإن ه��ذا يحيل إلى 
توزي��ع أدوار غير مفاجئ، يش��غل الذكور في��ه عموما موقع الحماية والخ��روج إلى الفضاء 
العام، بينما تتولى النساء أنشطة مساعدة غير ظاهرة، تتصل باإلسعاف واإلغاثة والدعم 
المباشر. تسهم نساء في المظاهرات أحيانا، لكن من ينظم المظاهرات ويرتب المشاركة 

النسائية فيها رجال. 
على أن ما يعادل قتل الرجال في مجتمعنا ليس قتل النساء، بل اغتصابهن. والمؤشرات 
المتاحة تفيد أن هذه المس��لك اإلجرامي يزداد انتش��ارا بدرجة نقدر أنها تتناسب طردا مع 
ظهور طابع أهلي للصراع في س��ورية. االغتصاب ليس فعل تدمير للنساء المعنيات، لكنه 
أيضا إلحاق للعار بأس��رهن ولبيئاتهن االجتماعية. اغتصاب نساء وقع بصورة أساسية في 
حمص، في بابا عمرو وكرم الزيتون، حيث دش��ن النظام سياس��ة األرض المحروقة. وكان 

من بين المغتصبات طفالت، وبعضهن اليوم حوامل. 
ال جدال أن دور النس��اء العام، بما في ذلك الخروج إلى الفضاء العام، أكبر أثناء الثورة 
من أي وقت س��بق في س��ورية. ويمنح هذا الدور عددا أكبر من النس��اء إحساس��ا بذواتهن 
وثقة أكبر بالنفس واس��تعداد أقوى للتواصل بين بعضهن والعمل المش��ترك لغرض عام 
ودون إش��راف رجالي. ومن ش��أن ذلك أن يعدل من “موازين القوى” الجنسية داخل العائلة 
والمجتم��ع. المرأة الت��ي تقوم بدور عام ناف��ع يرتفع احترامها لنفس��ها، فال تنضبط بدور 
التابعة التي ال تحرك ساكنا إال بأمر الزوج وتحت إشرافه. بيد أن هذا التقدير العام تخميني، 

وهو محتاج إلى دراسة حاالت مفردة كثيرة من أجل الخروج بنتائج موثوقة. 
ه��ل يحتمل أن تقود الثورة الس��ورية إل��ى تغير مهم في مكانة النس��اء في المجتمع 
الس��وري؟ له��ا دور متناقض ف��ي هذا الش��أن. من ناحية توس��ع قاعدة االهتمام بالش��أن 
في أوس��اطهن وتش��كل تجربة مكونة لعدد ال بأس به من النس��اء الش��ابات، لكن البيئات 
األش��د تماهيا بالثورة هي بيئات متدينة )مس��لمة س��نية(، ونزاعة بق��وة إلى الفصل بين 
الجنسين وإبعاد النساء عن الفضاء العام والشأن العام. المحصلة غير محددة. األمر يتعلق 

بالديناميات االجتماعية والسياسية التي يؤمل أن تحررها الثورة السورية. 
أم��ا إذا دُفِعت الثورة في مس��ارب نزاع أهلي مديد، فس��يقوي ذلك من وزن الروابط 

األهلية السياسي، وسيضعف بالقدر نفسه النساء في كل البيئات. 
وعموما، تتناس��ب مس��احة دور النس��اء طردا مع س��لمية الثورة، وتضي��ق مع صعود 
الطابع المس��لح لها. الحرب نشاط ذكوري، ومعزز لدور الذكور والقيم األبوية في المجتمع 
العام وفي الحياة الخاصة. هذا فوق أن العسكرة تسير عموما مع التديين )على نحو نلحظه 
مكثف��ا في أس��ماء الجم��ع(، وتاليا مع النزوع إلى تثبيت أدوار نمطية للنس��اء، تش��ترك في 

عزلهن عن المجال العام. 
ث��م إن المؤش��رات تتكاثر على تدهور مقدرات وش��روط عيش قطاعات متس��عة من 
الس��وريين، بخاص��ة في المناطق التي تعرضت ألش��د التنكيل من جان��ب النظام. ال تزال 
األوض��اع السياس��ية واألمني��ة تغط��ي عل��ى المش��كالت االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، لكن 
هذا الصنف األخير من المش��كالت هو األوس��ع واألطول أمدا، والذي س��يواجه س��ورية في 
مس��تقبل قري��ب. وهو أيضا ما س��تعاني من��ه القطاع��ات األضعف من المجتم��ع، الفقراء 
وسكان العشوائيات، والنساء. وقد يظهر على شكل تفكك أسري وجنوح ومخاطر متنوعة، 

تطال النساء أكثر من غيرهن. 
وحده انتصار الثورة الس��ورية والتخلص من نظام الطغمة الفاش��ية يمكن أن ينصف 
آالم الس��وريين، والس��وريات بخاصة، وإن فت��ح أمامهم حتما باب التحدي��ات الصعبة لبناء 

حياة جديدة. 
عن موقع سوريات
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يعني مني مفّكر حالك؟
  إيمان البغدادي 

لقد نشأنا في مجتمع لديه بال شك 
الكثي��ر من الخص��ال الحمي��دة كالكرم 
والمحبّة واللهفة والشهامة.. لكنه أيضًا 
مجتم��ع يعان��ي من أم��راض اجتماعية 
مزمن��ة وكثيرة. ه��ذه األم��راض التي 
تجد لها غالبًا تربة حاضنة وخصبة في 
الدول الديكتاتورية التي تقمع اإلنسان 
وتُشعره بأنه تابع لها باإلضافة للجهل 
والفق��ر واالنغ��الق.. الخ. وك��ي نكون 
قادري��ن عل��ى معالجة ه��ذه األمراض 
يج��ب علين��ا أواًل أن نعترف بها ونتحدث 
عنها بكل ج��رأة وش��فافية، وإاّل فنحن 
ل��ن نس��تطيع أن نجد لها حل��واًل كفيلة 
بمعالجته��ا ومعالج��ة صحتنا النفس��ية 
المغتصب��ة والمخترق��ة والمنهكة. أحد 
هذه األم��راض االجتماعي��ة هو مرض 
"التحقير" حيث يق��وم البعض باحتقار 
اآلخ��ر واالس��تهتار بأف��كاره وآراءه، بل 
االستهتار بإنسانيته حتى، هذا المرض 
الذي يقود اإلنس��ان إلى أن يتصرف مع 
اآلخر بتكبر واستعالء قبيح حيث يصنف 
اآلخري��ن ضم��ن تصنيفات الإنس��انية 
تحط م��ن كرام��ة الفرد. تقري��ع اآلخر 
وتصغي��ره وتحجيم��ه وتقزيم��ه أصبح 
م��ن التصرّفات العادي��ة التي قد نقوم 
بها ف��ي اليوم الواحد م��راتٍ عدّة دون 
أن يؤنبنا ضميرنا أو نشعر أننا نتصرف 

بأسلوب الإنساني والأخالقي. 
أعتقد أننا جميعن��ا نعاني من هذا 
الم��رض لك��ن بدرج��ات متفاوت��ة في 
الخط��ورة فلقد تمت تربيتنا وتنش��أتنا 
من��ذ نعوم��ة أظافرن��ا بطريق��ة تقمع 
ش��خصيتنا وتضطهدنا وتُشعرنا دومًا 
اإلنس��ان  وألن  والدوني��ة.  بالنق��ص 
كاألرض تُنبت م��ُا يزرع بها لذلك نحن 
بدورنا نتعامل م��ع اآلخرين المحيطين 
بن��ا بنف��س الطريق��ة دون أن ننتبه أو 

ندرك ذلك. 
كم مئة ألف مرة س��مع الواحد منا 
أو استخدم ش��خصيًا على سبيل المثال 

هذه المصطلحات في محادثتنا:
وس��أوردها باللغ��ة العامي��ة كم��ا 
نس��تخدمها: "يعني مي��ن مفّكر حالك؟ 
شوفوا مين أجى يحكي؟ البقلك تحكي 
وتعطين��ي آراء، يعن��ي البق للش��وحة 
مرجوح��ة وألب��و بري��ص قبق��اب، بال 
فزلك��ة وال تتحفنا بآرائك. إي بال عالك 
ونقطنا بسكوتك. كّلك على بعضك ما 

بتسوا ربع فرنك بعزّ الغال،.. الخ"
الت��ي  العنيف��ة  العب��ارات  ه��ذه 
نس��تخدمها بكثرة بطريق��ة مقصدوة 
أو غي��ر مقصودة ه��ي محاولة لتغطية 
أمراضن��ا وعق��د النق��ص الت��ي نعاني 
منها حيث نحاول تقزيم اآلخر وتحقيره 
وتحقير أف��كاره وإنتاجه لنرى أنفس��نا 
أه��م وأكب��ر وأعظ��م. هذه الممارس��ة 
كفيلة بتحطيم شخصية اإلنسان الذي 
يتلقى ويس��مع هذه العبارات القاس��ية 
ولألسف فنحن نستخدمها بشكل عادي 
وكأن تحقيراآلخر وتحطيمه أصبح جزء 

ال يتجزأ من حياتنا اليومية. 
يب��دأ ه��ذا التجري��ح والتقزيم من 
العائل��ة حيث يترع��رع الطفل في بيئة 

عل��ى الرغ��م م��ن أنه��ا مُحبّ��ة لكنها 
على الغالب ال تحترم أفرادها بالش��كل 
الحقيق��ي والكاف��ي وال تع��رف ش��يء 
عن أساس��يات تربية الطف��ل والصحة 
زوجت��ه  م��ع  يتعام��ل  األب  النفس��ية. 
وأطفال��ه وكأنه اآلم��ر الناه��ي، يهين 
ويج��رح أفراد أس��رته رغم أن��ه يحبهم 
لكن��ه ح��ب مريض وحب متس��لط. في 
كثير من األحيان قد ينتقد الزوج زوجته 
أمام األطفال أو أمام األصدقاء وينعتها 
ف��ي غيابها بالثرثارة أو يس��تهزئ على 
مقترحاتها. األبوين بدورهما يس��كتان 
الطفل الذي يسأل ويقترح كونه مجرد 
طفل صغير ال يفهم ش��يء بنظرهما، 
وإذا اعت��رض ه��ذا الطف��ل عل��ى أحد 
األوام��ر يُعن��ف إمّ��ا تعنيفًا لفظي��ًا أو 
جس��ديًا وأحيان��ًا االثني��ن مع��ًا. هن��اك 
الكثي��ر م��ن الخلل ف��ي تربي��ة أطفالنا 
ويبدأ هذا الخلل من شعور األهل أنهم 
يمتلك��ون أطفاله��م وه��ذه بصراح��ة 
ع��ن  تختل��ف  ال  ديكتاتوري��ة  طريق��ة 
الطريقة الت��ي يعاملنا به��ا الديكتاتور 
الحاكم حيث يعتبرن��ا ملكًا له ويفرض 
علينا كل شيء ويدعي أنه يعرف ماهو 
األفض��ل لنا حتى وإن كان هذا األفضل 
هو الجحي��م. فنحن نقرر ع��ن أطفالنا 
وكأنه��م ب��ال عق��ل أو بال أف��كار. نريد 
أن يلبس��وا مانري��د وأن ينتم��وا للدين 
الذي ننتمي إليه، نريد أن يفّكروا مثلنا 
وأن يدرس��وا االختصاص الذي يعجبنا، 
نري��د أن يتزوج��وا من الش��خص الذي 
نخت��اره له��م ونري��د ونريد.. وننس��ى 
أنهم أش��خاص مس��تقلين لديهم إرادة 
ح��رة ومس��تقلة. ودورن��ا ه��و التوجيه 

والنصيحة وليس أكثر. 
ف��ي المدرس��ة إذا كت��ب الطال��ب 
موضوع تعبير جيد تقول له المُدرسّة: 
"مين كتبلك الموضوع، أمك وال أبوك؟" 
وتبدأ التحقيقات معه وكأن لص، وبدل 

أن يتم تش��جيعه على أفكاره وتحفيزه 
تتم محاصرته وتحقي��ره وإفهامه بأنه 
غب��ي وغي��ر ق��ادر عل��ى الكتاب��ة بهذا 
المس��توى. مثل هذه الممارس��ة كفيلة 
أن تجف��ف مناب��ع اإلب��داع وأن تش��وّه 
ش��خصية هذا الطالب حيث يفقد الثقة 

بنفسه ويشعر باالنكسار والخيبة. 
ولننتق��ل إلى أج��واء الث��ورة حيث 
أرس��لت لي إحدى الصديق��ات الكاتبات 
راب��ط لمق��ال جمي��ل ج��دًا والحقيق��ة 
اس��تمتعت جدًا بقراءته، لك��ن المحزن 
أنها لم ترسل لي هذا المقال ألقرأه بل 
كتبت قائلة: " شوفي فالن.. مفّكر حاله 
أدي��ب وبّلش يكت��ب مق��االت األفندي. 

واهلل هادا يلي كان ناقصنا".
ُأصب��ت بالح��زن الش��ديد وطبع��ًا 
أرس��لت له��ا ردًا م��ن دوره أن يصفعها 
ويوقظها م��ن عنجهيته��ا وداء العظمة 
المصاب��ة ب��ه، ف��إن كان��ت ه��ي كاتبة 
معروفة فهذا ال يعني أن تنظر لآلخرين 
بدوني��ة وتعتقد أنها وحده��ا األفضل. 
أعتق��د أنها ل��م تقرأ المق��ال حتى لكن 
اس��م الكات��ب الغي��ر مع��روف أزعجها، 
فنح��ن لدينا ه��ذه المش��كلة حيث نقرأ 
اسم الكاتب قبل أن نقرأ المقال وفقط 
إن كان االس��م معروفًا يصب��ح للمقال 
قيمة وأهمية. وأقوله��ا بصراحة ودون 
تردد حي��ث أنني قرأت أجم��ل المقاالت 
خ��الل هذه الث��ورة لكتّ��اب وكاتبات لم 
أس��مع باس��مهم في حياتي كلها. لكن 
هذه العُق��دة موجودة ل��دى عدد ليس 
بالقلي��ل م��ن المثقفين ف��ي مجتمعنا 
وهذه العقدة زادت من مرضهم النفسي 
الذي كنت أتحدث عنه فأصبحوا يعانون 

من مرض مرّكب ومعقد. 
ف��ي أغل��ب األحيان نح��ن ال ننتقد 
الفك��رة ب��ل نهاج��م صاحبه��ا ونحاول 
النيل منه ومحاربته ش��خصيًا ونتمادى 

أحيانًا في تأليف اإلشاعات عنه وإيذائه. 
وهذه الممارسة ال تختلف عن الطريقة 
الت��ي يتعامل بها األمن معنا حين يفتح 
ملفنا األمني والذي يحتوي أش��ياء قمنا 
بها وأش��ياء أخرى كثي��رة هو قادر على 
تلفيقها حين يريد. األمن يفتح ملفاتنا 
األمنية ونحن نفتح الملفات والسجالت 
الش��خصية ونب��دأ بالهج��وم الش��رس 
وخ��الل هذه الث��ورة أصبح لدين��ا أمثلة 
كثي��رة من هذا النوع بي��ن المعارضين 
والتخوي��ن  للتش��هير  المس��تعدين 
بش��خص آخر لمجرد أنه ال يتفق معهم 

أو مع آرائهم. 
هن��اك الكثير م��ن األمثلة المريرة 
جرأتن��ا  فقتل��ت  بحياتن��ا  م��رت  الت��ي 
وتفرّدنا وأذلتنا وأشعرتنا أننا ال نساوي 
شيء س��وى صفر على الش��مال. فبتنا 
نحن أنفس��نا نش��كك بقدراتنا ونقول 
ألنفس��نا أحيان��ًا " صحي��ح واهلل مي��ن 
أن��ا؟" وحين ننتقد عيوبن��ا ونتحدث عن 
مش��اكلنا بش��فافية فنح��ن ال ننتقص 
من قيمتنا وال نقلل من شأننا بل نكون 
ق��د قررنا أن نتخذ الخط��وة األولى نحو 
األم��ام ك��ي نج��د لمش��اكلنا وأمراضنا 
عالج��ًا وحل��واًل حقيقي��ة بعي��دة ع��ن 
المكابرة والترقيع وك��ي نكون قادرين 
عل��ى االس��تمرار ف��ي عملي��ة التغيي��ر 
والتطوي��ر الذي ال يقف عند حد وال عند 
زمن. ش��خصيًا أؤم��ن باإلنس��ان وبأن 
ل��ه القيم��ة األعلى واألثمن ف��ي الحياة 
وأؤم��ن ب��أن كل إنس��ان فري��د ومميز 
ويمتلك طاقات مذهلة ورائعة قادرة أن 
تجع��ل من حياته وحياة اآلخرين أفضل 
وأجمل. فلنعلنها ثورة على الذات أيضًا 
وثورة على أمراضنا وعللنا كي نس��عى 
للش��فاء منها ولنك��ون قادرين على أن 

نحيا حياة سوية وكريمة تليق بنا. 
عن موقع: سوريانا
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ال�سجون ال�سورية 
واملثقف اجلديد 

  الياس خوري 

يف ف�ساد النظام واإف�ساده..
)اأول مرة بعرف �سو هي الر�ّسوة(
  محمود محمود

روى ل��ي صديق��ي الجوالني، أنه ذات مس��اء من صيف دمش��ق، حيث لم يمض 
على وجوده فيها سوى بضعة أسابيع قليلة... أنه كان عائدًا من محل لبيع الكحول، 
يحمل في يده كيس��ًا فيه قنينة عرق يداريها بأنامله كي تنجو من الكس��ر و تلبي 

سهرة أصدقائه نصف السكارى المنتظرين عودته في بيت من بيوت الشام. 
صديقي هذا، يداري نظافة البلد أكثر من مداراته لنظافته الشخصية، فيرفض 
أن يرمي بأعقاب السجائر في الشارع كما أفعل أنا ويفعل غالبية السوريين، ويصر 
دائم��ًا عل��ى وضعها في جيب بنطاله حت��ى يبلغ مكانًا يُفرغ في��ه "حمولته" النتنة، 

وغالبًا ما كان هذا المكان غرفته المتواضعة الصغيرة. 
وقف عندك!!!! صرخ احد العناصر الغارقين في مللهم فجأة!! وين رايح؟!!!

فاستجاب صديقي على الفور. 
وين رايح؟!!

- واهلل سهران أنا ورفقاتي، وآخذ معي قنينة عرق. 
شوه؟!! عرق!! وعم تسكر بالشارع؟!!..

- لك ال ال رايح عالبيت، ليكو بيتي هونيك. 
هات هويتك والك!

- ما معي هوية، أنا من طالب الجوالن وجيت جديد وبعدن ما عطوني هوي... 
خراااس!! ما معك هوية كمان؟!!!!!!

وقبل أن يكمل الجملة، انقض عليه عنصر األمن كضبع ينّقض على ظبي! وبدأ 
بتفتيشه شعرًة شعرة. !

ولك وحشاش كمان!!! صرخ العنصر وهو يُخرج أعقاب سجائر من جيوب بنطال 
صديقي.. 

- لك له له!! طول بالك شوي، خليني اشرحلك!!
خراس ولك!

صوت الكلبشات يُسكت الشاب المصدوم من هول جرمه المجهول الذي ارتكبه! 
ويجد نفسه مكبل األيدي، مصلوب القوام، ال حول له وال قوة. 

بعد س��جال وكالم أخد ورد، وبعد أن تأكد عنصر األمن بأن صديقي غريبٌ عن 
سوريا وجديدٌ في الشام، قال له: واهلل بيطلع عليك 500 ليرة ضريبة!

- ضريبة؟!! ضريبة شو؟!! يجيب صديقي مستهجنًا. 
هيك أخي ضريبة! ضريبة للحكومة، بدك تدفع وال أشحطك تنام عنا الليلة؟!!

- ال ال شو نام عندكن، خلص أوك رح ادفع، طول بالك شوي... !
بس لو س��محت، في مج��ال تعطيني وصل بال500 ليرة، يعني ش��ي يثبت أني 
دفع��ت الضريبة مش��ان ما حدا يوقفني بعد مرة، ألنو ف��ي كمان دورية هنيك قبل 

بيتي، بلكي وقفوني بعد مرة. 
ينظر إليه عنصر األمن مشدوهًا، يكاد للحظة أن ينّفلج من هول ما سمع!!!..

وصل.... ؟ وصل شو؟!!
- وصل بالمبلغ الي رح أدفعو. 

يتأتئ العنصر، ويتلعثم بلس��انه: آه وصل!! أي أي، ثواني بس ألس��ألك الشباب 
وين حطو دفتر الوصولة. 

يركض نحو األوبيل الستيشن المركونة عند زاوية الشارع، ينحني عند نافذتها 
األمامية، ويهمهم مع الضابط الجالس في السيارة.. ثم يعود. 

أخ��ي مافي وصل، دفتر الوصولة م��و هون، ليكو بالمفرزة بتحب تروح تنام عنا 
ومنعطيك اياه بكرا الصبح؟ )يسأل مبتسمًا(

- ل��ك ال ال أخ��ي خلص بال وصل خلص، وه��ي 500 ليرة، بس فكلي هذول من 
إيديي. 

مبتس��مًا، يسحب العنصر ال500 ليرة من يد الفريس��ة، ويوغل مفتاح األصفاد 
في فتحته��ا، ويفتلها بعنف، فينكس��ر المفتاح في غمده، ويطل��ق العنصر ضحكًة 

تلعلع في سماء تلك الليلة الساكنة!
لك نكس��ر المفتاح!! ش��و نعمل هلق؟!! ها ها ها ها.. واهلل ش��كلك رح تنام عنا 

الليلة!
- يس��تر عل��ى عرض��ك ش��و ن��ام عندك��ن؟ دبّرها ل��ك أخ��ي، دبّرها الش��باب 

ناطريني!!!
بعد بحث مرهق وطويل، يجد العنصر ضالته: سلك معدني صدئ، قطره مالئم 

لفتحة المفتاح!!.. وجدتها!!
ليكها الشريطة، واهلل أنت حظك من السما!!

يدخل الس��لك، يفتله قلياًل، وبرمش��ة عين، يفتح قفل األصفاد ويتحرر معصما 
صديقي النحيلين. 

- خييييي... يسلمو، شكرًا كثير. 
بع��د أن أكم��ل س��يجارته المتوت��رة المرعوبة، ينظ��ر صديقي ف��ي عيني ذلك 
العنصر، يمسك فيلتر السيجارة بين إبهامه ووسطاه، ويقذف بها بقوّة في الشارع 

الوسخ ويقول: وهههه!! وهي السيجارة!! وكس إخت النظافة!!
يضحك العنصر.. 
يبكي صديقي.. 

ويغادران. 

وال  تعلمته،  الذي  بالغة  األكثر  الدرس  لعل 
أزال أتعلمه، من ياسين الحاج صالح، هو التواضع 
المصحوب بالغنى الفكري وااللتزام المبدئي، الذي 
ومرجعا.  وقدوة  أخالقيا  ضميرا  المثقف  من  يجعل 
وبعد  األولى في دمشق،  للمرة  إلتقيته  أنني  أذكر 
الطويلة،  سجنه  تجربة  عن  الكالم  على  إصراري 
اكتفى الرجل بأن تحدث عن كاحليه. رأيت السجن 
محفورا بشكل مادي وواضح على الكاحلين من اثر 
المزيد  أردت  وعندما  الكهربائية.  بالكابالت  الربط 

اكتفى الرجل بابتسامة قصيرة، وغيّر الموضوع. 
ثم إلتقيته مرة ثانية يتيمة في بيروت، قبل 
لقاءاتنا  وتحولت  السفر،  من  منعه  قرار  يصدر  أن 
إلى تواصل ثقافي / سياسي عبرت عنه  بعد ذلك 
تجربة نشر مقاالته في 'الملحق' الذي كان يصدر 
تضطرني  أن  قبل  بيروت،  في  'النهار'  جريدة  عن 

الظروف المنقلبة إلى مغادرته. 
انطالقة  مع  جديد  من  الرجل  هذا  اكتشفت 
الثورة السورية، صار ياسين احد أصواتها المميزة، 
عقالنية  األكثر  الثقافي  صوتها  أقول  أكاد  بل 
يمزج  إلى مثقف  تعرفت  الثورة  ووضوحا. مع هذه 
بحساسية  والوضوح  النقدي،  بالحس  الشجاعة 
اختار  وطنه،  ياسين  يغادر  لم  مرهفة.  إنسانية 
والدة  إلى  األولى  اإلشارة  مقدما  الصعب،  الطريق 
المعارضة  بعد  ما  مثقف  جديد،  سوري  مثقف 
العمل  في  المثقف  هذا  يولد  القديمة.  التقليدية 
السري الذي يحوّل النضال إلى فعل علني، جاعال 
الذي يقتل  السالح  الكتابة سالحا في مواجهة  من 

به النظام الشعب الثائر ويدمر مدنه وقراه. 
صارت صفحة ياسين على 'الفايسبوك' إحدى 
التي تولد من جديد،  اليومية على سورية  نوافذنا 
على  مؤشرًا  'الحياة'  في  األسبوعي  مقاله  وصار 
المثقفين  من  أمثاله  ومع  معه  الثورة.  احتماالت 
أفقًا،  والحرية  فعاًل،  الكلمة  صارت  والمناضلين 

والثورة طريقًا. 
انه  يعرف  صالح  الحاج  ياسين  أن  شك  ال 
عمله  وان  لبالده،  جديد  تاريخ  كتابة  في  يساهم 
تاريخ  مراجع  احد  يشكل  سوف  والثقافي  الكتابي 
الثورة السورية، كما انه يعرف أن هذه الثورة هي 
سورية  انتظرتها  التي  الحقيقية  الخالص  صرخة 

طويال. 
السجن  في  تجربته  عن  كتابه  ياسين  عنون 
لكن  بيروت(،  الساقي  )دار  يا شباب'،  'بالخالص  ب 
السجن،  بعد  ما  إلى  تأخذنا  هذه  الخالص  عبارة 
المثقف أن يقرأ تجربته  لنا كيف استطاع  وتكشف 
بداية  هي  العين  هذه  صارت  وكيف  نقدية،  بعين 
معها  وتتفاعل  الثورة  طريق  تشق  التي  الرؤية 

وتكتبها. 
قرأت كتاب ياسين الجديد في وصفه استكماال 
بيرقدار  لفرج  والصمت'  اللغة  'خيانات  لكتابي 
و'القوقعة' لمصطفى خليفة. يروي الكتابان تجربة 
الرهيب،  تدمر  سجن  جحيم  في  والمعاناة  السجن 
بينما يقوم ياسين الحاج صالح في كتابه 'بالخالص 
يا شباب' بتفكيك التجربة وتحريرها من اطالقيتها، 
حياة،  تجربة  الى  استثنائية  تجربة  من  ليحولها 
لتجربة  جديدة  قراءة  مقدما  وتجاوزها  فاستبطنها 

السجن السياسي في سورية والعالم العربي. 
إطالق  على  صالح  الحاج  ياسين  يوافق  لن 
األدب  يكن  لم  إذا  لكن  كتابه،  على  أدبية  صفة 
إنسانية، فماذا  رؤية واستشرافا ومعرفة وسالسة 

يكون؟
كصفة  ليس  سالسة  كلمة  استخدمت 
لألسلوب الجميل والبسيط والمباشر الذي كتب به 
ياسين فقط، بل كصفة للمعنى اإلنساني العميق 
تأخذنا  إنسانية  سالسة  النص.  به  ينضح  الذي 

البطولة  تجاوز  والى  السجن،  تجربة  تأمل  إلى 
حين  بالبطولة  تضيق  فالحياة  نفسها.  الحياة  إلى 
تكتشف فضائل صناعة اليومي، وهذا المزيج من 
من  جزء  إلى  السجن  يحوّل  الذي  والقوة،  الضعف 
سجنه  من  السجين  محررا  نفسها،  الحياة  تجربة 

والكلمات من قشورها. 
أدب  في  فعليًا  انزياحًا  الكتاب  هذا  يشّكل 
بطولية  تجربة  يروي  ألنه  ال  العربي،  السجون 
ألنه  تماما،  ذلك  من  العكس  على  بل  خارقة، 
إلى  اإلنساني  عادية، محوال  إنسانية  تجربة  يروي 
إلى  اليومية  الحياة  بديل عن األسطوري، وصناعة 
الفردية  التجربة  بها  تمتلئ  التي  للمعاني  أفق 

والجماعية. 
من  السجن  في  تحرره  عن  ياسين  رواه  ما 
تجربة  اسم  عليه  أطلق  وما  األخرى،  سجونه 
سوسيولوجي  تحليل  من  قدمه  وما  االحتباس، 
لتجربته وتجارب أقرانه، يقوم بفتح أبواب الحرية 
ما  كتابه على  بنى  الذي  فالرجل  على مصراعيها، 
يمكن وصفه باالعتراف التأملي، وضع للمرة األولى 
الثمانينات  في  السوريين  اليساريين  سجن  تجربة 
في إطار تاريخ سورية. )لألسف لم يستطع الكاتب 
الوصول إلى إدراج تجربة السجناء اإلسالميين في 
إيديولوجية، شرحها  إلى أسباب  كتابه، وهذا يعود 

الكاتب، جعلت من هذه التجربة بكماء(. 
ترويض الوحش والثورة على الذات واكتشاف 
الثقافة والحياة، هذه هي تجربة طالب كلية الطب 
منه  وخرج  العشرين،  في  فتى  السجن  دخل  الذي 
بعد ستة عشر عاما وأربعة عشر يوما رجال ومثقفا 

في السادسة والثالثين. 
طريقة  أفضل  أن  لي  تبدّى  السجن  'في 
سجون  من  للتحرر  إطارا  جعله  هي  منه  للتحرر 
سجن  وعقولنا:  أرواحنا  في  نحملها  أخرى، 

اإليديولوجية وسجن الحزب وسجن األنا'. 
إيديولوجية  تفكيك  إلى  التحرر  هذا  يقود 
السجن  يمحو  ما  'وبقدر  وأساطيرها:  السجن 
هو،  السجن  عن  الكتابة  واجب  فان  الفردية، 
بالعكس، شق بطن هذا الوحش واستخراج األفراد 

منها واحدا واحدا'. 
'عن مثقفي  الذي يحمل عنوان:  الفصل  في 
يشير  المثقفين'،  سجن  عن  ال  باألحرى  السجن 
المثقفين  أن  تقول  صارخة  حقيقة  إلى  المؤلف 
استخدموا  ألنهم  السجون  يدخلوا  لم  السوريين 
رصيدهم الثقافي أو رأسمالهم الرمزي لالعتراض 
المثقفين  بعض  اعتقال  إما  عامة،  سياسات  على 
'فقد تم بسبب انخراطهم أو قربهم من تنظيمات 
الى عطب  الحقيقة  سياسية معارضة'. تشير هذه 
ثقافي كبير لم يعالجه هذا الكتاب، ألنه رّكز على 
ظاهرة جديدة وربما فريدة، وهي أن السجن الذي 
الرحم  كان  يساري  شاب  ألف  حوالي  له  تعرّض 
الذي ولد منه جيل جديد من المثقفين السوريين، 

هو الجيل الذي ينتمي إليه ياسين ورفاقه. 
الثورة  إيقاع  على  الكتاب  نقرأ  ونحن  اآلن 
المسافة  نكتشف  الهائلة  بتضحياتها  السورية 
الكبرى بين المستوى السياسي للمعارضة السورية 
المبادرة،  وفقدان  والتمزق  االنانيات  في  الغارقة 
تضحيات  تصنعه  الذي  المضيء  النموذج  وبين 
ومواجهة  االستبداد،  من  الخالص  قرر  ثائر  شعب 

آلة الوحش المعدني بالصمود والصبر. 
المسافة ال يستطيع أن يتجاوزها سوى  هذه 
نقدي  عمل  في  الجديد  السوري  المثقف  انخراط 

ينطلق من مشاركته في الثورة. 
تحية إلى ياسين الحاج صالح. 

القدس العربي 9 / 7 / 2012
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�سبحي بركات اخلالدي 1889 - 1940
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ولد صبح��ي بيك بركات الخالدي في و
أنطاكية عام 1889، وتعلم في المدارس 
العالية في األستانة، لينتقل بعد ذلك عام 
1917 لإلقام��ة في حل��ب التي أتم علومه 
فيه��ا، وفي عام 1919 مث��ل أنطاكية في 
المؤتمر السوري العام الذي انعقد وأعلن 
قيام المملكة السورية العربية. ومع نهاية 
الحكم الفيصلي انضم صبحي بركات إلى 
الثوار على فرنس��ا رفيًقا إلبراهيم هنانو 
خصوصً��ا ف��ي الفت��رة الواقعة بي��ن أيار 
1919 وتموز 1920، ثم توس��ط " محمود 
الشركسي" أحد وجهاء حلب إليقاف قتاله 
لفرنس��ا، بعدها زار بركات وبوساطة من 
الشركس��ي بيروت والتقى خ��الل زيارته 
هن��ري غ��ورو ومن ذاك الوق��ت أخذ يميل 
بموقف��ه إلى جانب االنتداب حتى حُس��ب 
عل��ى المؤيدين له، وهو ما حوّل صداقته 

لهنانو لعداوة وتنافس شديدين. 
والجدير بالذكر أن الفرنسيين قاموا 
بتقس��يم سوريا إلى س��ت دويالت:" دولة 
دمش��ق، دولة حلب، دولة العلويين، دولة 
لبن��ان الكبير، دولة جبل الدروز، دولة لواء 
اسكندرون المستقل " كانت هذه الدويالت 
ف��ي ب��ادئ األمر مس��تقلة تمامًا وبس��بب 
الرفض الشعبي للتقسيم واتفاق الجميع 
عل��ى القومية الس��ورية وع��دم االعتراف 
به، قامت فرنس��ا في عام 1922 بإنش��اء 
اتح��اد فيدرال��ي فضفاض بي��ن ثالث من 
هذه الدويالت "دمش��ق وحلب والعلويين" 
تحت اس��م "االتحاد السوري"، وفي الشهر 
األخي��ر من ع��ام 1924 قرر الفرنس��يون 
إلغ��اء االتح��اد الس��وري وتوحي��د دولت��ي 
دمش��ق وحلب في دولة واح��دة هي دولة 
س��ورية، وأما دول��ة العلويين فقد فصلت 
مج��ددًا وع��ادت دولة مس��تقلة بعاصمتها 

في الالذقية. 
كان صبحي بركات حاكمًا لدولة حلب 
ع��ام 1921 حتى ع��ام 1922، ثم ش��غل 
منصب رئيس االتحاد السوري الذي أعلن 
عن ميالده "هنري غورو" كاتحاد فيدرالي 
بين دولة دمش��ق ودولة حلب ودولة جبل 
العلويين، فبموجب قرار تأس��يس االتحاد 
ف��إن هيئة تأسيس��ية مؤلفة من خمس��ة 
عش��ر عض��وًا " خم��س أعض��اء عن كل 
دولة " يش��كلون المجلس االتحادي، وكان 
ب��ركات أحد ممثلي دولة حلب، وفي نفس 
ي��وم إع��الن االتح��اد التأم أعض��اء الهيئة 
التأسيس��ية ف��ي حل��ب وانتخبوه رئيسً��ا 
لالتح��اد وق��د جمع رئي��س االتح��اد مهام 
تشكيل ورئاسة الحكومة إلى مهامه، إلى 
جانب وج��ود مجالس تمثيلي��ة وحكومات 
فيدرالية داخل المقاطعات الثالث المكونة 
له، ولع��ل من أبرز إنج��ازات بركات خالل 
رئاسته االتحاد، استحداث الدرك السوري 
وإص��دار العمل��ة الورقية الس��ورية وذلك 
في آب 1922 بموجب اتفاق مع دولة لبنان 

الكبير ودولة جبل الدروز. 
كم��ا تأسس��ت ف��ي عه��ده جامع��ة 
دمش��ق رس��ميًا، الت��ي يرج��ع تأس��يسُ 
العثماني��ة"  الطبي��ة  "المَدْرس��ة  نواته��ا 
إل��ى ع��ام 1903، ه��ي كب��رى الجامعات 
الس��ورية وأمُّه��ا وأوُل جامع��ة حكومي��ة 
في الوطن العربي ورائ��دة التعريب. وقد 

صدرَ في دمشقَ القرارُ رقم 132 تاريخ 
15 حزي��ران 1923 ع��ن صبح��ي ب��ركات 
الخال��دي، رئي��س اتح��اد الدول الس��ورية 

والذي يقضي بإنشاء الجامعة السورية. 
في عام 1922 ش��كل بركات حكومًة 
كان محمد علي العابد وزيرًا للمالية فيها، 
وأثناء تواجده في دمشق عزم بركات على 
الزواج من اآلنسة " ليلى العابد" ابنة وزير 
المالي��ة " محمد علي العاب��د" وتم القران 
ف��ي قصر العابد بدمش��ق بحضور وجهاء 
م��ن مختلف الدول العربي��ة، وقبل تعيين 
الزف��اف وقع خالف بي��ن الطرفين، انتهى 
بالطالق، ثم تزوج من آنسة تركية وهي 
كريمة "رش��دي باش��ا" الوزير التركي في 

عهد السلطان عبد الحميد. 
بعد استدعاء هنري غورو إلى فرنسا 
وتعيين "فيغان" مفوضًا فرنس��يًا، طالب 
الس��وريون بالوحدة، وقد اس��تجاب فيغان 
لطلباتهم وأعلن قيام "الدولة الس��ورية" 
المكونة من دولتي دمش��ق وحلب، وذلك 
في 24 كان��ون األول عام 1924، وقد جاء 
في مرس��وم اس��تحداث الدول��ة أن يكون 
ب��ركات رئيسً��ا لها لمدة ثالث س��نوات أي 
حتى نهاية 1927، لك��ن مع اندالع الثورة 
الس��ورية الكب��رى ع��ام 1925 وامتدادها 
من السويداء جنوبًا نحو دمشق ثم حماه، 
وما رافق ذلك من قصف لدمشق وتعيين 
دي جوفنيل مفوضًا س��اميًا، ثم مقاطعة 
االنتخاب��ات التأسيس��ية، لم يج��د بركات 
مفرًا من االس��تقالة من الرئاس��ة موجهًا 
كت��اب اس��تقالة للفرنس��يين في��ه الكثير 
م��ن المطالب الوطني��ة، كإلغ��اء االنتداب 
وضم حكومة الالذقية وجبل الدروز لدولة 
سوريا وغيرها من مطالب وطنية، ويقال 
أن كت��اب االس��تقالة كان م��ن صياغ��ة " 

الدكتور نجيب األرمنازي". 
ع��اد ب��ركات لإلقامة ف��ي حلب وفي 
ع��ام 1926، وق��د خ��اف الفرنس��يون من 
إل��ى  الكب��رى  الس��ورية  الث��ورة  امت��داد 
حل��ب، فأعلنوا على س��بيل التهديد، أنهم 
س��يجرون انتخابات نيابي��ة محلية بحلب، 
لتش��كيل مجل��س نياب��ي حلب��ي فق��ط، 
ولك��ي ينظ��ر ه��ذا المجل��س ف��ي إعالن 
انفصال دولة حلب عن دولة سوريا، وقرر 
الوطنيون مقاطع��ة االنتخابات، وأصدروا 
بيان��ًا موقعًا م��ن "إبراهيم هنانو وس��عد 
اهلل الجابري ود عبد الرحمن كيالي والحاج 
ربيع منق��اري والحاج نجي��ب باقي وأحمد 
الرفاعي وجميل إبراهيم باش��ا، مطالبين 

مقاطعة االنتخابات". 
النياب��ي  المجل��س  له��ذا  وترش��ح 
المحامي عبد الرحمن جوبي، والش��يخ أبو 
الهدى الصيادي نقيب األشراف، وغالب بك 
إبراهيم باشا وشاكر بك نعمت الشعباني 
وصبح��ي ب��ك ب��ركات وراج��ع الوطنيون 
البعض لس��حب ترش��يحهم فلم ينسحب 

منهم إال المحامي عبد الرحمن جوبي
الفرنسيون  وتمت االنتخابات وأخرج 
نتيج��ة االنتخاب��ات بفوز صبح��ي بركات 
وش��اكر نعم��ت الش��عباني وس��ليم ب��ك 
جنب��رت رئي��س غرف��ة التج��ارة، وغال��ب 
إبراهي��م باش��ا رئيس البلدي��ة من حلب، 
ونوري األصف��ري من ادلب، وتمت الدعوة 

لعق��د مجلس الن��واب إلعالن قي��ام دولة 
حل��ب واس��كندرونة، وقام هنان��و بإقناع 
الن��واب المعادين ل��ه مس��تعمال الترغيب 
والترهي��ب لحملهم على ع��دم التصويت، 
وأوق��ف عربت��ه أم��ام مجلس الن��واب في 
موقع المتحف القدي��م بحلب، قبل انعقاد 
الجلس��ة لي��راه الن��واب الداخل��ون، وفعاًل 
وبشكل مفاجئ، رفض النواب الذين عرف 
عنهم مواالة الفرنسيين، قرار االنفصال، 
وغادروا القاعة، وأفشل الوطنيون مخطط 

االنفصال وتقطيع أوصال دولة سورية. 
ع��ام 1931 وأثناء تواجده في بيروت 
تع��رض ب��ركات لمحاول��ة اغتي��ال عل��ى 
ي��د أك��رم حوران��ي ورفاق��ه ونج��ا منها، 
ع��ام 1932 ترش��ح ع��ن مقع��د حلب في 
االنتخاب��ات النيابي��ة وفاز بع��دد كبير من 
األصوات، وتذكر بعض المراجع أن نجاحه 
أتى بدعم من الفرنسيين وانتخب رئيسًا 
51 صوتً��ا  للبرلم��ان الس��وري بأغلبي��ة 
مقابل 17 صوتًا لهاش��م األتاسي، وذلك 
بموج��ب تس��وية صاغه��ا "جمي��ل مردم" 
نصت على تش��كيل حكومة مناصفة بين 
االنتدابيين "المعتدلين" والكتلة الوطنية، 
وانتخاب رئي��س جمهورية محايد ورئيس 
مجلس نيابي محس��وب على المعتدلين، 
وم��ا س��اهم بوصول ب��ركات دع��م كتلة 
"ن��واب الش��مال" المؤلفة م��ن 28 عضوًا 
لترش��يحه، كم��ا أنه وفي أعقاب تش��كيل 
حكومة حق��ي العظم الثاني��ة عام 1933 
أخذ ب��ركات يميل نح��و الكتل��ة الوطنية، 
ووق��ف معها ف��ي معارض��ة الحكومة في 
مجل��س الن��واب، وف��ي 24 نوفمبر 1934 
عندما أصدر المفوض الفرنس��ي ش��ارل 

دي مارتي��ل قرارًا بإيق��اف عمل البرلمان 
بع��د رفض��ه التصديق عل��ى معاهدة مع 
فرنس��ا، ش��كلت الكتل��ة الوطني��ة "لجنة 
عمل" كان ب��ركات أح��د أعضائها، وخالل 
االحتجاجات العارمة التي ش��هدتها دمشق 
وم��دن أخرى عام 1936 والتي أفضت إلى 
مي��الد وفد م��ن الكتل��ة الوطني��ة مهمته 
الس��فر إلى باريس للتوص��ل إلى اتفاقية 
جدي��دة ومنصف��ة م��ع فرنس��ا، اعتك��ف 
بركات ف��ي أنطاكية ريثم��ا تتضح معالم 
االتفاقي��ة، ولم يعد إلى دمش��ق، وعندما 
ت��م فصل اس��كندرون ع��ن س��وريا كان 
ب��ركات مقيمًا في أنطاكية وعندما توفي 
ع��ام 1940 كان اللواء قد ضم إلى تركيا، 

وهو ما عارضه بركات بشدة. 
ع��رف عن ب��ركات الح��زم والنزاهة، 
فق��د كان ينف��ق م��ن ماله الخ��اص على 
ش��ؤون الرئاسة، إال أنه لم يسلم من حدة 
ف��ي الم��زاج كان��ت تخرجه ع��ن الرصانة 
الواج��ب توافرها ف��ي رجل الدول��ة اتجاه 
محدثيه، وقد تعرض لغضبة من غضباته 
صاحب جري��دة "فت��ى العرب الدمش��قية 
"األستاذ األديب "معروف األرناؤوط" حين 
جابه��ه أمام العامة في معبر ش��تورا بين 
دمش��ق وبيروت، فما كان من الرئيس إال 
أن رفع عصا كانت في يده وانهال بالضرب 
والش��تم عليه، كم��ا كان يؤخذ عليه عدم 
إتقانه للغة العربية، والذي عامل تندر في 

الصحف المعارضة. 
ه��دم قصر " صبحي بركات " األثري 
ف��ي منطق��ة الصالحية بدمش��ق ويقوم 

مقامه اليوم نادي الضباط القديم.. 

تنويه:
وردت اإلش��ارة في عددنا الماضي على أن "خالد بيك العظم" تزوج للمرة األولى من الس��يدة "س��نية مردم بيك" ابنة "راش��د باش��ا مردم 

بيك"ولدى التحقق من المعلومة تبين أن العظم تزوج للمرة األولى من السيدة " سنية العظم " حفيدة " راشد باشا مردم بيك" جدها ألمها 
لذا اقتضى التنويه واالعتذار عن الخطأ ...
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كلنا �سركاء يف املجزرة
  نايف شعبان

من��ذ بداي��ة الث��ورة ونح��ن نركض 
خلف س��راٍب من األوهام واآلمال بانتظار 
تصريح أمريك��ي أو أوروبي يأتي لنا بهذا 

)الناتو( ليخوض عنا حربا يحررنا بها. 
أم��ا آن لنا أن نعلم أن الناتو لن يأتي 

إلنقاذنا ؟
أول جمع��ة ف��ي الث��ورة كانت جمعة 
الكرامة وتلتها جُمع تنتصر باهلل ثم بدأنا 
نس��تجدي الغرب والش��رق لينصر ثورتنا. 
من��ذ الي��وم األول كان واضح��ا أن الث��ورة 
السورية تواجه كل أشكال الشر واألنا في 
ه��ذا العالم المتالط��م المصالح، أن ثورة 
صمدت ف��ي وجه كل هذه المؤامرات لهي 
ث��ورة عظيمة بحق وبكل معن��ى الكلمة، 
أنها حرب ضد كل أش��كال الش��ر في هذا 
العالم، يخوضها ش��عبٌ مق��دامٌ فدائيٌّ 

علم الدنيا معنى الفداء. 
و لكن "فاقد الش��يء ال يعطيه"، لقد 
قمنا بثورتن��ا معتمدين على اهلل ثم على 
أنفس��نا وكلنا ثقة بأننا نستطيع قهر هذا 
االحت��الل وبن��اء دولتن��ا التي نس��عى لها، 
فعندما تخلينا عن ثقتنا باالنتصار والبناء 
وتعلقن��ا بأوهام الناصر م��ن وراء الحدود 
تاه��ت البوصل��ة على أب��واب الس��فارات 

وشاشات اإلعالم. 
لنتمت��ع بج��رأة الثائ��ر عل��ى األرض 
ولنواجه أسوأ كوابيسنا ولنعترف أننا أسُّ 

تها.  المشكلة ِبرُمَّ
نح��ن ش��عب يمتل��ك م��ن العزيم��ة 
واإلصرار والمخزون التاريخي ما ال يمتلكه 
شعب آخر في العالم، وأن لنا محيطًا عربيًا 
وإسالميًا يهدرُ كالسيل في انتظار لحظة 
االنتص��ار، إنن��ا أق��وى من ه��ذا االحتالل 
بعش��رات المرات كل م��ا نحتاجه هو ذلك 
التكات��ف والتعاضد وإيجاد قي��ادة موحدة 
تخوض حرب تحرير حقيقية وتنسق بين 
الكتائ��ب لتبن��ي جيش��ًا للتحري��ر الوطني 
وتنزع الغط��اء عن المال السياس��ي الذي 
س��اهم بقصد أو ب��دون قص��د باإلضرار 
بثورتن��ا وش��ارك بالفوض��ى الت��ي أودت 

بحياة اآلالف من األبرياء. 
نع��م لق��د أحرَقن��ا الماُل السياس��ي 
والتناح��ر الس��لطوي القبي��ح فب��ات همُّ 
معظم الناش��طين كيف يس��وق االنتصار 
الى س��احته ويحلم بأن يكون هو صاحب 
الس��بق، وكأننا نخش��ى أن نتوحد ويكتب 
االنتص��ار باس��م الث��ورة فق��ط دون ذكر 
البط��ل األوحد قائد الكتيبة أو قائد الحزب 
أو التكتل أو التيار الذي س��يكتب لس��وريا 

النصر المبين !!
إن كتائبنا على األرض تنش��ق على 
نفس��ها ب��دل أن تتح��د، وأصب��ح معظ��م 
الق��ادة م��ن وراء الحدود م��ن الحالمين أو 

المندفعين أو أصحاب األموال. 
منذ البداية كان الحل واضحا... 

ح��ربٌ واح��دة ذاتُ تنظي��ٍم فك��ري 
وعس��كري يهدف إلس��قاط دولة االحتالل 
وإقام��ة دول��ة االس��تقالل، مف��ردات هذا 
البن��اء متوف��رة ومتناغمة ولكنه��ا بحاجة 
إلرادة حقيقي��ة م��ن القي��ادات الش��عبية 
والعس��كرية لتوحي��د الص��ف. غِرقنا في 
تفاصي��ل خالف��ات المعارض��ة ومُ��ورس 
علين��ا الغبن والده��اء السياس��ي بدعوى 
أن "النات��و المنتظ��ر" له عالم��ات للظهور 
��د معارضتنا المصونة ليتقاطر  أولها توحُّ
الغرب والش��رق لنجدتنا !!، لقد بتنا نظن 
أن المجازر من عالمات ظهور الناتو، يبدو 

أن الناتو ضاع في "السرداب" !!
أي��ة معارض��ة ه��ذه الت��ي يج��ب أن 

تتوحد؟
إن كان هؤالء معارض��ون وقادة فما 
هو تصنيف ث��وار الداخل؟ هل هم وقودٌ 
ألح��الم حفنة م��ن المتثاقفي��ن المدعين 
الذين لم يحلموا يوما بأن يصلوا للسلطة 
وجاءته��م الثورة لترتقي بهم من غياهب 
الصالون��ات السياس��ية إل��ى قم��ة المجد 
السياسي لتُفتح لهم بوابات السياسة في 
الغرب والش��رق ويتسابق الساسة لخطب 

ودهم؟

أيه��ا الواهم��ون ال وزن لك��م إنك��م 
أرضه��ا  ش��طرنج  رقع��ة  عل��ى  أحج��ارٌ 
مرصوف��ة بجثامين الش��هداء من النس��اء 
واألطف��ال وخيرة ش��باب الوط��ن. إن كان 
ه��ؤالء معارض��ة فليخبرون��ا لم��ن ه��م 
معارض��ون؟، لق��د اتخذت الث��ورة قرارها 
وأس��قطت ش��رعية ه��ذا االحت��الل فهل 
هناك مبرر لوجود معارضة ؟. ثم من قال 
أننا ال نستطيع التقدم إلى األمام إال بهذه 
الوجوه الناعم��ة البراقة التواقة للكميرات 

وصفحات الجرائد؟
لق��د عقدنا الع��زم منذ الي��وم األول 
أن نُس��قط هذا االحت��الل مهما كلفنا من 
ثم��ن، وعقدن��ا العزم أن قوافل الش��هداء 
باالنتظار لبناء س��وريا، لكننا أبدًا لم نقل 
أنن��ا جاهزون لتقدي��م النس��اء واألطفال 
ذبائح تحت سكين الجالد. فلنستيقظ اآلن 
قبل أن تطوقنا لعنات المس��تضعفين من 
النساء واألطفال شهداؤنا وضمائرنا التي 
س��قطت تحت يد سفاح أرعن ال يعرف من 

القيم اإلنسانية حتى مفرداتها. 
الداخ��ل  ف��ي  نتوح��د  أن  األوان  آن 
ونب��دأ حرب��ا ذكي��ة  سياس��يا وعس��كريا 
حقيقي��ة الجتثاث ه��ذا الُكرهِ م��ن أرضنا 
ولنتماس��ك ونتكاتف لبناء جيش حقيقي 
للتحري��ر مخزون��ه غنائمه من ع��دوه وما 
يس��تطيع أن يحص��ل عليه م��ن دعم. لن 
يأتي الغرب لمساعدتنا ولكنه سيأتي قبل 
االنتصار بساعات ليعلن االنتصار ويحصد 
إنجازاتن��ا عل��ى طبق من ذهب ويس��لمها 
بكل هدوء لحفنة من المتس��لقين مدعي 
النض��ال عل��ى أب��واب المحاف��ل الدولي��ة 
يمارس��ون  الذي��ن  المنش��قين  ولبع��ض 
عمليات الغس��يل لتاريخهم العفن القذر، 
الذي��ن ل��م نس��مع م��ن أحده��م كلم��ة 
الن��دم على ما ارتكب ف��ي ماضيه أو نيته 
بالوقوف أمام الشعب للحساب. لنبدأ فعال 
رت الى  باس��تعادة زمام ثورتنا الت��ي هُجِّ
المحافل الدولية وشاش��ات اإلعالم ولتعد 
ثورًة عل��ى األرض فاعلًة ومحددة الوجهة 

وليست عشوائية وردّات فعل. فلنتماسك 
م��ن جدي��د ولنس��تعد ثورتنا م��ن جيوب 
المنتفعي��ن وخزائ��ن الساس��ة المارقي��ن 
وكفانا تش��تتًا وتش��رذمًا وإال فإننا س��وف 
نس��تيقظ على انتص��اٍر لن يجد ل��ه ثائرًا 

حقيقيًا يحتفل به. 
الداخ��ل  ف��ي  الث��وري  حراكن��ا  كل 
والمهج��ر ه��و رهنٌ بق��رار الث��ورة على 
األرض ورهنٌ بقيادةٍ حقيقيةٍ سياسيةٍ 
وعس��كرية تتش��ارك المهام على خارطة 
طري��ق واضح��ة بدال م��ن تضيي��ع الوقت 
والدم��اء بإرهاص��ات م��ن س��يقودنا بعد 
االنتصار ألنه لن يبق��ى منا أحدٌ ليحتفل 

بهذا االنتصار. 
إنن��ا الش��ركاء ف��ي ه��ذه المجزرة ال 
تلوم��وا عدوك��م اللئيم فه��ذا ديدنه منذ 
احتل القرار في س��وريا وإنما اللوم األكبر 
علين��ا نح��ن الث��وار الذين لم نس��تطع أن 
نوح��د صفوفن��ا ونقتلع ه��ذا الوب��اء إلى 

األبد. 
آن األوان أن يتوق��ف إعجابن��ا بنجوم 
اإلعالم والسياس��ة ونرك��ز تفكيرنا على 
رس��م خارط��ة الطري��ق لتحري��ر األرض 
واإلنسان بجملة أعمال تنتظم فيها الثورة 
في تناغم تاريخي يثبت للعالم أننا قادرون 
على التضحي��ة ولكننا قبل ذل��ك قادرون 
على حزم أمرنا. إن كان البد من الش��هادة 
والدم��اء فليكن ذلك في عم��ل يحفظ ما 
يمك��ن حفظ��ه من دم��اء المس��تضعفين 
ويترك ش��يئا لألجيال القادمة تستطيع به 

بناء سوريا المستقبل. 
أيه��ا الحقد الطائفي.. أيتها المصالح 
اإلقليمية والدولية.. أيها المال السياسي.. 
أيته��ا األطماع الحزبية والفئوية س��يكون 
لنا معكم وقفات بعد االنتصار وستنكشف 
كل بؤر الش��ر التي س��اندت االحتالل في 
قتل��ه وذبحه للس��وريين، وكٌل س��يحصد 

نتاج أفعاله. 
سننتصر بإذن اهلل... واهلل معنا وفي 

عوننا. 
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يف عامل انفعالت الثورة ال�سورية
  ياسين الحاج صالح

ف��ي تش��يكلة انفع��االت للث��ورة 
السورية ثالث مجموعات من العواطف 
تتواج��ه وتتضارب. التعال��ي والغرور 
واالحتق��ار من جانب الطغمة الحاكمة 
حي��ال عم��وم المحكومي��ن، والنقمة 
والحقد ونازع االنتقام من قطاع واسع 
م��ن المحكومي��ن حي��ال الطغمة، ثم 
الخوف واالرتعاد ال��ذي يغلف العالقة 

بين المحكومين والحاكمين. 
م��ا كان ألكث��ر من أربع��ة عقود 
في الحك��م إال أن تورث طغمة الحكم 
وامتي��از،  تف��وق  األس��دي »ثقاف��ة« 
فص��ارت تش��عر أن ما تتمت��ع به من 
سلطة مطلقة هو استحقاق وجدارة، 
وليس مج��رد واقع تاريخ��ي عارض. 
التعليمي��ة  النظ��ام  أجه��زة  كان��ت 
واإلعالمي��ة، والحزبي��ة والعس��كرية 
و»الش��عبية«، ق��د عملت ط��وال هذه 
أن يس��تبطن عم��وم  عل��ى  العق��ود 
الس��وريين اإليمان باس��ثنائية حافظ 
األس��د وعبقريت��ه، ث��م أس��رته م��ن 
بعده، وبالتالي اس��تحقاق األس��ديين 
البديهي للحكم وحصانتهم وعلوهم 
على المساءلة والنقد. وطوال العقود 
نفس��ها كان الدين الرسمي هو عبادة 
حافظ وس��اللته، وكان الكفر المودي 

للمهالك هو االعتراض عليهما. 
ثقاف��ة االمتي��از حول��ت م��ا هي 
س��لطة واقعية مطعون في شرعيتها 
إلى ساللة مقدس��ة، وأورثت الساللة 
وأعوانه��ا م��ا يمكن تس��ميته هوس 
السلطة أو جنونها، أي عشقها والوله 
به��ا، واالس��تعداد لفع��ل كل ش��يء 
م��ن أجل االحتف��اظ بها، عل��ى ما قد 
الغ��رور  المجن��ون.  العاش��ق  يفع��ل 
إل��ى  والنظ��ر  والعجرف��ة،  والتعال��ي 
العم��وم كحثاالت وتافهي��ن، واحتقار 
حت��ى أدوات الطغم��ة ذاته��ا ورجالها 
مدنيي��ن،  ومس��ؤولين  وزراء  م��ن 
وعموم العس��كريين، يميز الس��لطة 
الحقيقي��ة ف��ي البل��د المتكونة حول 
الن��واة األس��دية وذوي ثقته��ا، والتي 
يقول أربابها صراحة في دوائرهم إن 
السلطة لنا ولن نتخلى عنها )تتشكل 
»نح��ن« المُح��ال إليه��ا م��ن تقاط��ع 
األسرة والطائفة(. أما التجارة والمال، 
فل��م تعتبرها ه��ذه »النح��ن« ملكها 
الحصري، وإن تميز عهد بش��ار األسد 
بنزعة توسّ��ع قوية نحو هذا الميدان 

المغري. 
وال تح��وز ه��ذه الثقاف��ة طاق��ة 
هيمنية العتباطيتها المطلقة، وخلوها 
م��ن أي مضم��ون إنس��اني أو وطني، 
وافتقاره��ا إل��ى أي أس��اس عقالني. 
لذل��ك اقت��رن نش��رها بعن��ف يفوق 
االعتم��اد علي��ه اعتماد النظ��ام على 
أجه��زة التعليم واإلعالم و»المنظمات 
الش��عبية«. وه��ذا ال يتجس��د فق��ط 
في مؤسس��ة خوف راس��خة ومتمتعة 
بحصان��ة كلي��ة، أجه��زة األمن، وهي 
الس��رية  المنظم��ات  م��ن  مجموع��ة 
اإلرهابية التي تش��كل جيش النظام 
في حرب��ه الدائمة ض��د المحكومين، 

وإنم��ا ف��ي حربي��ن كبيرتي��ن عل��ى 
الح��رب  أودت  الس��وري،  المجتم��ع 
األس��دية األولى بعشرات األلوف قبل 
أكث��ر من ثالثي��ن عامًا، وبمس��تويات 
غير مسبوقة من الكراهية والعدوان، 
وب��دأب مده��ش في تحطي��م كرامة 
الس��وريين ككل، بم��ن فيه��م عموم 
الح��رب  وأودت  للنظ��ام؛  الموالي��ن 
الثاني��ة الراهنة بما يفوق 20 ألفًا من 
الس��وريين حت��ى اليوم، إن احتس��بنا 
من سقط من طرف النظام، وعشرات 
والمخطوفي��ن  المعتقلي��ن  أل��وف 
والمعذبي��ن. يظهر النظام اس��تهتارًا 
مذهاًل، وإن لي��س مفاجئًا، بحياة من 
يس��خرهم للدفاع عنه. إنهم بالفعل 
مجرد »دروع بشرية مسلحة« لحماية 
الطغم��ة، عل��ى م��ا ق��ال بي��ان صدر 
مؤخ��رًا عن لج��ان التنس��يق المحلية 
يدع��و جن��ود الجي��ش وضابط��ه إلى 

تركه أو االنشقاق عنه. 
كان��ت محصل��ة الح��رب األول��ى 
الكثير من النقمة والغل في المجتمع 
الس��وري. ليس من قبل المحكومين 
م��ن  ولك��ن  وحده��م،  المقهوري��ن 
قب��ل الحاكمي��ن خاص��ة. كأنهم كلما 
أوغلوا في الوحش��ية ضد محكوميهم 
ي��زدادون حق��دًا عليهم وعطش��ًا إلى 
االنتقام، وتشتد حاجتهم إلى تصوير 
أنفس��هم ضحي��ة ع��دوان أو مؤامرة 
المحكومي��ن.  ه��ؤالء  م��ن  خطي��رة 
وليس خارج األم��ر تلك اإليديولوجية 
التي ترت��اح لها الطغمة أيم��ا ارتياح، 
والت��ي لم تكن تكف قب��ل الثورة عن 
الكالم على أصولية وس��لفيين و»مد 
ديني متعصب« )بثنية ش��عبان( تهدد 
النظام ال��ذي كان يبدو لمروجي هذه 

اإليديولوجي��ة ضحي��ة له��ذا الش��بح 
الشرير المتعدد األسماء والوجوه. في 
اإليديولوجية  محصلتها سوّغت هذه 
المبتذلة حقد األق��وى على األضعف، 
وزودته بضمير مرتاح بينما هو يثابر 
على سحق وإذالل الضعفاء. ولم يندر 
أن تكرم »مفكرون« بشرح أن ضعف 
ه��ؤالء ظاه��ري فحس��ب، وأنهم في 
الواقع يحملون خاصية ش��ريرة شديد 
الخطر في عقولهم )ظالمية، قدامة، 
تعصب…(، فال بد من الحذر المستمر 

منهم، وال بأس بالقسوة معهم. 
على أن غِّل المحكومين حقيقي 
ومنتش��ر فع��اًل، وإن يك��ن تفس��يره 
قريبًا وميسورًا، وال يحيل إلى خاصية 
شريرة مخبأة في صناديق رؤوسهم. 
م��ن يُه��نْ وتتك��رر إهانت��ه يحق��د، 
خاص��ة حين ال تتيس��ر له س��بل إلى 
الشكوى واإلنصاف. وهذا حال أكثرية 
السوريين. هل من غير نقمة مختمرة 
طوياًل وقلوب ملتاعة يمكن أن يصدر 
ذلك الهتاف الرهيب والمشؤوم: يلعن 

روحك يا حافظ!
وبينما أظهرت الثورة أن »األسى 
م��ا بينتس��ى«، على م��ا يق��ول مثل 
شعبي سوري، فإن أسى جديدًا، أوسع 
انتش��ارًا مم��ا س��بق ولد وتج��ذر في 
النفوس أثناء الثورة، بتأثير الوحشية 
والحقد المذهلي��ن لما هو جدير فعال 
بتسمية قوات االحتالل األسدية. هذا 
»األسى« المتجدد كل يوم هو الحافز 

األقوى الستمرار الثورة. 
وإلى غ��رور الحاكمين وجنونهم، 
وإلى غ��ل المحكومين ونقمتهم، ثمة 
الخوف. النظام الذي أسر المحكومين 

في دائرة الرعب والحقد، أس��ر نفسه 
ف��ي الدائ��رة نفس��ها. يعل��م رجال��ه 
م��اذا فعل��وا، وهم يخش��ون خس��ارة 
امتيازاته��م ويتملكه��م الذع��ر م��ن 
المحاسبة على ما جنت أيدهم، لذلك 
يتوسعون في القتل واإلرهاب، ويحث 
صغاره��م الكب��ار على اإلمع��ان في 
القت��ل، تيمّنا بنه��ج األب وأخيه قبل 
ثالثين عامًا. وفي األم��ر إيديولوجية 
عن الرجولة، يبدو أن جيل االبنين الذي 
تفوق في الوحش��ية على األب والعم 
منذ اآلن، عاجز عن مضاهاتها بعد أن 
نُصّب الطاغية المؤس��س أس��طورة 
ومثااًل أعلى. أما المحكومون فيبدو أن 
ما يثير أش��د خوفهم هو عيش عقود 
جديدة من الذل في ظل طغمة تجمع 
بين الوحشية والخسة والرثاثة، أكبر 
حتى من المعاناة المباش��رة للسجن. 
كانت س��نوات الثمانينات والتسعينات 
فظيعة في سورية، ليس ألن عشرات 
األلوف س��جنوا وعذب��وا وقتلوا، ولكن 
ألن كل الس��وريين من دون اس��تثناء 
عاشوا منهكي النفوس والضمائر في 

ظل الخوف والفساد والتفاهة. 
وال يت��رك خ��وف الحاكمي��ن من 
المحكومي��ن وخ��وف المحكومين من 
الحاكمي��ن، ومعهما غ��رور الحاكمين 
المحكومي��ن  ونقم��ة  وجنونه��م، 
وحقدهم، مجااًل ل��كالم في العقل أو 
الع��دل. المجال مفت��وح فقط لصراع 
قدري، تنبع مأس��ويته م��ن أن العدل 
والعقل مع��ًا يوجبان االس��تمرار فيه 

حتى النهاية. 
عن موقع سوريون نت
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اأب��واب حم���ص القدمي���ة
  بالل سالمة

ف. .
اش

بر ن
ح وأبوابها  حمص  أسوار  كانت 

وسيلتها األولى لرد األعداء والطامعين 
ولحماية سكانها وإلفشال الحروب التي 
واألبراج  للخنادق  إضافة  عليها،  شُنت 
الرحالة  وصف  المدينة.  حول  الموزعة 
حمص  أسوار  )بيربيلون(  األوروبي 
"قوية  أنها  قائاًل  العاشر  القرن  في 
على  تدل  منحوتة  بأحجار  ومشيدة 
متانتها"، وقال عنها الرحّالة ابن جبير 
"وأبوابها أبواب حديد، سامية اإلشراق، 
هائلة المنظر، رائعة اإلطاللة واألناقة 

تكتنفها األبراج المشيدة الحصينة". 
أن  على  المؤرخين  معظم  يؤكد 
األسوار  وأن  إسالمية  حمص  أسوار 
الرومانية مدفونة تحتها. جُدّدت أسوار 
عندما  وخاصة  األمويين  أيام  حمص 
أمر آخر خلفاء األمويين الخليفة مروان 
وأفشلت   ، األسوار.  هذه  برفع  الثاني 
تم  ثم   1098 سنة  الصليبيين  هجوم 
الثاني  الصليبي  الهجوم  بعد  ترميمها 
أكثر   1267 زلزال  هدم   .1126 سنة 
أبواب  ومنها  الشام  بالد  مدن  أسوار 
الدين  نور  إعمارها  أعاد  ثم  حمص، 
بن  إبراهيم  المنصور  والملك  زنكي، 
محمد شيركوه. ونالحط أنه خارج كل 
باب يوجد مقبرة وقف للمسلمين وتأخذ 

اسم الباب الذي يؤدي إليها. 
مسار  تحديد  اليوم  أردنا  إذا 
سنجد  بدقة،  واألبواب  األسوار  هذه 
الكبير  اإلهمال  نتيجة  صعبًا  هذا 
أجل  من  معظمها  إزالة  ونتيجة  لها 
برج  من  بدأنا  فإذا  العمراني،  التوسع 
جامع األربعين فإن السور يتّجه بخط 
مستقيم نحو الجنوب إلى مسجد مقام 
باب  منه  الشمال  وإلى  هود  النبي 
الباب  هود، ثم يتابع جنوبًا ليصل إلى 
المسدود ثم إلى باب التركمان محيطًا 
بخندق القلعة، ليصل إلى باب السباع، 
ليستقيم بعدها ويصل إلى باب الدريب 
شرقًا ثم إلى باب تدمر ثم يتابع غربًا 
ليصل إلى جامع النوري الكبير ثم إلى 
برج  إلى  طريقه  ليكمل  السّوق  باب 

جامع األربعين مرة أخرى. 

باب ال�سوق:
الباب  كونه  إلى  تسميته  تعود 
المدينة،  أسواق  كافة  إلى  المؤدي 
ويعتبر منفذها التجاري بسبب توسطه 
لشارع باب السوق قديمًا )ساحة الشهداء 
حاليًا(، ويطلق عليه كذلك تسمية باب 
المدينة أو باب المغالق أو باب الرستن 
الشمالي  السور  الوحيد في  الباب  وهو 
للمدينة ويقع في وسطه، غرب الجامع 
النوري الكبير، ويتجه شمااًل. يؤدي باب 
السوق إلى مدينة حماه وحلب والمدن 

الشمالية. 

التوسع  بعد  الباب  هذا  أزيل 
وهو   ،)1869 سنة  )بعد  العمراني 
الفاتحين  جيش  منه  دخل  الذي  الباب 
بن  عتبة  بن  بقيادة هشام  المسلمين 

أبي وقاص. 
في  السيد  مكي  محمد  ذكره  وقد 
أحداث  في  وكذلك   1708 عام  أحداث 
رموا  "وفيه  قال  عندما   1718 عام 
المدينة  باب  في  الذي  األبيض  العمود 

باب السوق". 

باب تدمر: 
يعود هذا الباب لما قبل الفتوحات 
اإلسالمية، وأطلقت عليه هذه التسمية 
في  يقع  تدمر.  إلى  المؤدي  الباب  ألنه 
للسور  الشرقية  الشمالية  الزاوية 
سور  ينتهي  وعنده  شرقًا.  ويتجه 
ويبدأ  الشمال،  في  الشرقي  المدينة 
الشرق. وموضعه  الشمالي من  السور 
إلى  المؤدي  الشارع  وسط  اليوم 
ساحة باب تدمر الداخلية، عند الزاوية 
مؤسسة  دوّار  من  الغربية  الجنوبية 
المياه وعند بداية الطريق المؤدي إلى 

دير القديس إيليان. 
تجارية  أهمية  الطريق  لهذا  كان 
ممرًا  تعتبر  المنطقة  هذه  ألن  كبيرة 
تدمر  بين  العابرة  للقوافل  تجاريًا 
وحمص. ويالحظ االرتفاع المميز لهذا 

الباب عن مستوى الشارع الرئيسي. 
بعد   1925 عام  الباب  هذا  أزيل 
يدل  ما  منه  يبق  ولم  إهمال،  طول 
على وصفه المعماري إال بضعة أحجار 

موجودة إلى اليوم. 

باب الدريب:
اإلسالمية  الفتوحات  قبل  لما  يعود 
أيضًا، ويقع في الزاوية الجنوبية الشرقية 
الشرق، ومن موقعه  نحو  ويتجه  للسور 
الجنوب.  من  الشرقي  المدينة  يبدأ سور 
وموضعه اليوم مقابل جامع كعب األحبار 
في وسط الطريق لشارع أحمد الرفاعي. 
والشرقية  الشرقية  القرى  إلى  ويؤدي 
األراضي  وإلى  المدينة،  من  الجنوبية 
دروب  عدة  بواسطة  المجاورة  الزراعية 
هذا  تسمية  سبب  هذا  ولعل  فرعية، 

الباب بباب الدريب. 
شعار  الدريب  باب  فوق  نقش 
زنكي على شكل  الدين  نور  السلطان 
ب�  سابقًا  يسمى  وكان  الزنبق،  زهرة 
الجيش  منه  ودخل  الصغير"  "الباب 
وأبي  الوليد  بن  خالد  بقيادة  العربي 

عبيدة الجرّاح. 
لم  و   1925 عام  الباب  هذا  أزيل 

يبق من آثاره اليوم ما يدل عليه. 

باب ال�سباع:
سُمّي بهذا االسم بسبب النقش فوقه 
متقابَلين، وهو شعار  لسبعَين  وهو صورة 
الملك الظاهر بيبرس، وقد دخل منه الجيش 

العربي بقيادة يزيد بن أبي سفيان. 
المدينة  داخل  السباع  باب  يقع 
القديمة، في الجانب الجنوبي بعد قلعة 
من  و  جنوبًا.  ويتجه  التاريخية،  حمص 
من  الجنوبي  المدينة  سور  يبدأ  موقعه 
جهة الغرب. ويؤدي إلى حسيا و دمشق. 
التجاري  المنفذ  السباع  باب  يعتبر 
للمدينة، وكانت تخرج منه قوافل الحُجاج. 
ألنه  األول  العسكري  المدخل  أنه  كما 
الرئيسي. وموضع  القلعة ومدخلها  يجاور 

الباب اليوم في وسط شارع باب السباع. 
أزيل هذا الباب عند توسيع الطريق 
وذلك   ،1925 سنة  المدينة  إلى  المؤدي 
آثاره  من  اليوم  بقي  إهمال.  طول  بعد 
الجهة  في  الكبيرة  الصخور  بعض 

الغربية من السور. 
الزاوية  تقع  السباع  باب  خارج 
سليمان  الشيخ  بناها  التي  الرفاعية 
ذكر  وقد   .1890 عام  الكيالي  الرفاعي 
في  مذكراته  في  السيد  مكي  محمد 
أحداث عام 1718 باب السباع قائاًل "ومنه 
صار نصب الكروم عند باب السباع وباب 
القلعة  خندق  وفي  الدريب  وباب  تدمر 

وحول سور البلد وأراضي برا البلد". 

باب الرتكمان: 
تعود تسميته للقرن الحادي عشر 
فيه  التركمان  قبائل  بعض  نزول  عند 

بعد دخول العثمانيين المدينة. 
يقع باب التركمان إلى الجنوب من 
الشمالية  الزاوية  وفي  المسدود  الباب 
السور  نهاية  عند  للقلعة  الغربية 
وسط  في  اليوم  موضعه  لها.  الغربي 
شارع باب التركمان ويتجه غربًا. ما تزال 
هناك اليوم بقايا من صخوره الكلسية 
إلى  الباب  ويؤدي  المصقولة.  الضخمة 
البساتين ويرتبط مع الطريق المؤدية 
طرابلس  طريق  مع  ثم  دمشق  إلى 
والحصن والمدن الساحلية، ويعد أيضًا 

مدخاًل عسكريًا مجاورًا للقلعة. 
أزيل هذا الباب عند توسيع الطريق 

المؤدي إلى المدينة سنة 1925. 

الباب امل�سدود: 
بالحجارة  سد  الباب  هذا  أن  يذكر 
تم  ثم  العثمانية  الفترة  في  والطين 
فتحه بعد الحرب العالمية األولى، ولهذا 
أتت  ذلك  ومن  التداعي،  من  حفظ 
أيضًا  ويقال  المسدود.  بالباب  تسميته 

أن السلطان سليم عندما غادر حمص 
من هذا الباب ُأغلِقه وراءه بعد ذلك. 

باب  شمال  المسدود  الباب  يقع 
التركمان، وجنوب باب هود في السور 
كان  غربًا.  ويتجه  للمدينة،  الغربي 
)حي  الميدان  ساحة  إلى  قديمًا  يؤدي 

الميدان حاليًا(. 
إن الباب المسدود هو الباب الوحيد 
قائمة  الجانبية  ركائزه  تزال  ما  الذي 

بعد أن أزالت البلدية ساكفه )أعاله(. 
إلى  المسدود  الباب  تجديد  ويعود 
محمد  بن  ابراهيم  المنصور  الملك 
شيركوه، كما تشير الكتابة التي كانت 
اهلل  "بسم  )أعاله(:  الباب  ساكف  تعلو 
الباب  أمر بعمارة هذا  الرحيم.  الرحمن 
المنصور،  الملك  السلطان  موالنا 
السيد األجّل، العالم العادل، المجاهد، 
المنصور،  المظفر،  المؤيد،  المرابط، 
محيي  والمسلمين،  اإلسالم  سلطان 
الملوك  شرف  العالمين،  في  العدل 
والسالطين، ناصر أمير المؤمنين، أبي 
طاهر ابراهيم بن شيركوه بن محمد". 

باب هود:
النبي  مقام  من  الباب  تسمية  جاءت 
ُأزيل  )والذي  الباب  جنوب  يقع  الذي  هود 
األبواب  أكبر  وهو   ،)2004 آذار   28 بتاريخ 
وأهمها ويعود لما قبل فتوحات المسلمين. 
للمدينة  الغربي  السور  في  يقع 
غربًا،  ويتجه  الرئيسي،  الشارع  وسط 
والمدن  والحصن  تلكلخ  إلى  ويؤدي 
المنفذ  ويُعد  وطرابلس.  الساحلية 
أسواق  من  القريب  الرئيسي  التجاري 
المدينة باتجاه الساحل والميناء. يوجد 
خارج باب هود مصلى باب هود األثري 
من  الخمسينيات  أواخر  في  أزيل  الذي 
بعد  الباب  هذا  أهمل  الماضي.  القرن 
التوسع العمراني ثم أزيل عام 1925. 

يقول الشيخ محمد سعيد في مذكراته 
دااًل على أن هذا الباب كان يستخدم للدفاع 
الباب  هذا  جانبي  "على  أنه  المدينة  عن 
للمراقبة  فتحات  ولهما  دفاعيان،  برجان 
هود  باب  من  الشمال  وإلى  السهام،  ورمي 

غرفة للحارس وعليها فتحات". 
لك  تحية  األبطال،  مدينة  حمص 
ولرجالك وأسوارك وأبوابك الذين وقفوا 

حماة لك على مر العصور وال يزالون. 
يبتسم ليس  كساع  إليك  إني 

والقسم  الحب  وأنت  اليراع  أنت 
علم خالد  فيك  األبية  حمص 
والذمم واإللهام  الوحي  وفيك 
برحوا ما  حمص  رجال  أحي  إني 
قمم للورى  فهم  سماًء  أو  أرضًا 
محبتها في  تاهت  المعاني  كل 
والكرم العز  وفيها  البالد  أغلى 
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�سو هي احلرية اللي بدكن ياها؟ )6(
بدي ما اضطر سافر من بلدي يللي بحبو وبعشقو خوفًا من النظام أو من شي 
ناتج عن ممارسة أبناء بلدي ضد بعضون..  بدي أقدر أرجع لبلدي بأي ساعة بدي 
ياها من غير ما كون خايف من أنو اعتقل أو حدا يسألني شي على الحدود..  بدي 
أقدر أرجع على بلدي من دون ما أهلي يفتحو مناحة كأنو رايح على الموت..  بدي 
أرجع شوف الصبية يللي اشتقتلها وعيش حالة حب من دون خوف ألي شي أو من 

أي حدا ألن نحنا كسرنا الخوف الطائفي..  هي هية الحرية يللي بدي ياها هأل.. 

مغترب قسري خارج حدود الحب

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

بتش��وفها كتير.. بنضارات شمسية، ماسك طبي، 
ش��ال فلسطيني..  أس��عفت مصاب وأوعيها إتلوتت 
من دمه.. ما همها المس��كرة تسيح أو الحمرا تروح.. 
كزب��ت على أهلها منش��ان تن��زل وتهت��ف مع يلي 

عيهتفوا.. 
يمكن مالها محجبة بس لبس��ت شال منشان لما 
تتصور ما يعرفوها.. لبست بوط رياضة منشان وقت 
يبلش الرصاص تقدر تركد..  مش��روع التخرج تبعها 
كان صورة دبابة وطفل مستش��هد وقت ما زمالئها 
كانوا بيرس��موا مزهريات وفواكي.. ش��هيد بيشيع 
ش��هيد وتني��ن وتالتة وأربع��ة وزمالئه��ا بيصوروا 
عصفور بيشرب..  دفعت معاشها ويلي تحت البالطة 
تبرعات شي كفالة أيتام شي إطعام عائلة نازحة شي 
معدات طبية إس��عافية..  بتغي��ر صوتها عالموبايل 
وتفوت بمدخل بناية منشان أهلها ما يسمعوا صوت 
المظاهرة..  ال تس��ألها عن مهند ونور وتامر حسني 
وثمن عمري واالس��تقباالت والمباركات وآخر موضة 
بنطلون.. س��ألها عن المنشورات والبخاخات وأعالم 
االستقالل وعبارات الالفتات وآخر العيل النازحة يلي 

عمتأمنهون.. 
لمحت شب مس��كوه األمن ورايح اهلل أعلم فين.. 
ركدت تخلص��ه بإيديها وس��نانها.. وما همها تاكل 
القتلة معه وتنس��حل بش��ارع بوس��ط صمت الناس 
وفرجته��ون عليها..  ش��افت أطفال بتندبح ونس��اء 
تغتصب ورجال تنعدم جماعي.. ومع هيك بيسألوها 
ب��كل تفاهة ش��و يلي مطالع��ك من بيت��ك؟؟ بترد 

عليهون أنتو شو يلي مقعدكون؟؟.. 
مفرداتها أتغيرت من كتر اللي بتش��وفه وييجي 
حدا بكل برود بيس��ألها: كيف )بنت محترمة( بتحكي 
هيك!!..  هي هيي اللي أخوها أستشهد قامت أخدت 
مكان��ه.. هي اللي خطيبها اعتق��ل وكانت قوية وما 
انهارت.. ه��ي يلي زوجها أستش��هد وتركلها الوالد 
وما تزحزح��ت عن مطلبها ومطلب��ه.. هي اللي ألتم 
عليها الش��بيحة وش��لوحوها حجابه��ا ونزلوا ضرب 
فيها.. ولس��ا رافعة راسها وحالفة لتجيب حقها وحق 

الكل.. 
عفكرة هي هيي نفسها يلي كانت تموت على كل 
ش��ي لونه زهري من الدباديب لإلكسسوارات للتياب 

للسكربينات والجزادين
هي هيي نفس��ها يلي كانت يحمروا خدودها لما 
تس��مع مس��بة بين تنين زعران بش��ارع.  هي هيي 
نفس��ها يلي كانت تخاف حتى تركب بتكسي لحالها 
وت��روح عل��ى مكان م��ا بتعرفه..  هي هيي نفس��ها 
يلي كانت رنة موبايلها إليس��ا ونانسي وتخاف على 
أضافيرها لتنكسر..  هي هيي نفسها يلي من بيتها 
لمحاضراتها وم��ن محاضراتها لبيته��ا..  هي هيي 
نفس��ها يلي كانت تحلم بفارس مقدام على حصان 
أبي��ض جاية ياخدها من بيته��ا على قفص الزوجية 

السعيد.. 
قالوله��ا مالح تتج��وزي ألن��و الرجال م��ا بيحب 
البنت اللي ش��خصيتها قوية، آخر همها ترضي هيك 
شخصية مريضة..  خلص هي ثارت وسمحت للتغيير 
يوصلها.. ومالها راجعة..  مالها راجعة ينقلها ش��و 
تعمل وش��و تساوي وكيف تعيش حياتها..  هي اللي 
بتحط بسمة علي وشك ووش��ي لما بتضحك.. وهي 

هيي يلي قوتها لح تخلي بلدنا تنولد من جديد.. 
هي اللي أنا وأنت بنتشيك زيادة ومنحط بارفاننا 

األصلي لما نعرف أنها موجودة أو جاية.. 
ه��ي هي��ي.. البطلة إل��ي كانت أرجل م��ن كتير 

رجال.. 
هي هي الحرة السورية األصيلة.. 

سارة أورفلي

�سادق اأبو حامد
استش��هاد 17 عس��كريًا فلس��طينيًا من جي��ش التحرير. أيدي 
العصاب��ة الفاس��دة ال تمي��ز.. والش��عب الجبار ل��ن يميز حين 
يقطعها جميعًا.. من أصل طغيانها.. وحتى آخر شبيح وضيع.. 

خولة دنيا
كم سجينًا لم يعترف بحمل السالح بعد التعذيب؟.. ال أحد.. لن 
ينته��ي التحقيق إال باالعتراف حتى ل��و كان ما يتم االعتراف به 

مضحكًا وغير قابل للتصديق!!!

حممد العبد اهلل
كلما فكرت أن أعتزل السلطة، ينهاني ضميري.. من ترى يحكم 
بعدي هؤالء الطيبين؟.. من سيش��في بعدى األعرج، واألبرص، 

واألعمى.. ومن يحيي عظام الميتين؟
ملخص مقابلة األس��د مع التلفزيون األلماني أول أمس.. ش��ي 

مريض فعاًل هذا الرجل!!

عبد العزيز الهاي�ص
نحن في دير الزور ش��وايا، وشهداؤنا شوايا مثلنا.. هكذا أثبتمْ 
لن��ا..  كّل بطوالتنا، وم��ا قدّمناه لم يثي��ر اهتمامكم، أو تغيّر 
نظرتك��م عنا!!.. مَحْوُنا عن الخارط��ة، وفداحة موتنا.. لم تثرْ 
حتى تضامنك��م!!.. طالبنا بالكيماوي لنغيّر كالس��يكية قتلنا، 
فل��م نفلحْ.. لي��س لدينا في جوارنا طائفة أخ��رى تذبح أطفالنا 
لنصب��ح وإيّاهم موضع إث��ارةٍ واهتمام؟.. بل حتى مس��يحيينا 
هم ش��وايا مثلنا!!.. كل نجومنا الثوريين الذين صنّعناهم في 
ثورتن��ا تخّلوا عنّ��ا أيضا، وأنا أعذرهم » أي م��ا صدّقوا يهربوا 
من عارهم الذي نحمله«.. ها أنا ذا أبحث عن فكرة، أو أكش��ن 
يس��ّلط الضوء على تدميرنا، وموتنا اليومي.. فمن لديه فكرٌة، 
أو بعضُ فكرةٍ فليرسْلها لي تحت الهواء على صفحتي هذه.. 

أنا عبد العزيز الهايس: شاوي من دير الزور

ح�سام عيتاين
لي��س عيبا أن تكون طائفيًا. العيب أن تغطي طائفيتك بقضايا 

أكبر منها. 

رفيق حلو
أكبر جرائم بش��ار على اإلطالق.. انو خلى الس��وري يفرح لموت 

سوري أخر.. في أكبر منها؟

اأكاد اجلبل
ال إلعادة إنتاج عصابة األسد.. ال للحوار مع عصابة األسد.. 

عهد زرزور
و يؤلمني الجرحى أكثر من الشهداء.. ويذبحني الشهيد.. 

رزان زيتونة
بتفهم رغبة البعض ببقاء المخيمات الفلس��طينية على الحياد.. 
خوفا من مآس��ي أخرى تلحق بفلس��طينيي الش��تات.. لكن كلنا 
منعرف انه هالشي أصبح مستحيل بعد ما امتزج الدم الفلسطيني 
بالدم الس��وري عبر عشرات الش��هداء الفلسطينية خالل الثورة، 
وبالذات بعد اليوم.. بعد قيامة المخيمين في دمشق.. تحية إلى 
كل فلسطيني سوري في الثورة.. وكل الدروب بتودي عالحرية.. 

الدومري
مس��يرة طيارة مؤيدة ف��ي حلب.. طولوا بالكم.. لس��ى بدكن 

تدقوا على الطناجر. 

اإياد عما�سة
هذه المجازر المرعبة التي يرتكبها مرتزقة األس��د، ال شيء في 
هذه الكون يوازي بش��اعتها، س��وى التحري��ض الطائفي الذي 
يعقب تل��ك المجازر.. م��ن يحرض طائفيًا بع��د كل مجزرة هو 

مجرم بقدر من ارتكب المجزرة.. 

�سام داود
م��ا يثل��ج القل��ب حق��ًا.. أن الس��وريون م��ن كافة مش��اربهم 
وانتماءاته��م وأطيافهم.. يجمعون على أن لفلس��طين مكانها 
في قلوبنا، وأن الفلس��طينيين س��وريون أكثر من كثيرين من 

مدعي الممانعة والمقاومة إلخ..
إن الثورة الس��ورية ثورة الع��دل والكرامة والحري��ة... لم ولن 
تتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن وجعنا واحد وجرحنا 
واح��د.. سنس��قط النظ��ام.. وسنس��قط معه أقنع��ة الممانعة 
المزيف��ة.. ولن يكون بعد اليوم س��وى كلمة الش��عب المقاوم 
والممان��ع بح��ق..  نعم للحري��ة.. نعم لحق الحي��اة.. نعم لحق 
األوطان والحياة الكريمة.. لنا ولفلسطين.. ولكل المقهورين..

فادي عزام
أنا مع الضحية أن تقول ما تشاء.. وكيفما تشاء وتصرخ وتهدد من 
تش��اء..  أنا مع من طرق عزرائيل بابه أن يصرخ به عد أيها المالك 
خائب��ا.. فأبني لم يكم��ل درس القراءة بعد..  أن��ا مع هؤالء الناس 
الذين جمعتني بهم خالل سنة ونصف ما لم يجمعني بنفسي خالل 
ثالث��ة عقود م��ن حامض الدوالي.  أن��ا مع المقت��ول غصبا وظلما 
والمخطوفة روحه على حين غرة من انشغال السماء بعطلة الصيف.  
أنا مع المظلوم والذاهب إلى القبر » كفراطة » في حصالة الوطن.  
أن��ا ال أصدق أي كلمة من النظام وقائ��ده وإعالمه ووزرائه حتى لو 
نادوني باس��مي. سأش��ك بنفس��ي.  أنا مع أغلبية الناس إن تدينوا 
أو ألح��دوا إن صاموا أو س��كروا إن قاتلوا أو قتل��وا.  أنا وإن جمعني 
اليوم الموقف نفس��ه مع الكثير مما ال أطيقهم وال يطيقوني.. أريد 
أن يس��قط هذا الس��فاح حتى أعارض الجميع الحقا.. أما اآلن أنا مع 
ما يقرره أهالي الش��هداء وما يريده فقراء بلدي. ال من يتاجر بدماء 
الش��هداء وال بحاجة الفقراء.. هؤالء سيكونوا ألد أعدائي الحقًا. أن 

قدر لي أن ال أموت.. حتى ذلك الوقت. 

فدوى روحانا
انت��م الموغلون في صمتكم، انتم المتملصون من الحقيقة كما 
النعام��ة، انتم الجبن��اء المختبئون في قش��ور أيدلوجيتكم، انتم 
العميان والمتعامون، عبدة عقائدكم وألهتكم من الولي الفقيه 

وحتى لينين، يا كل من أنكر دماء الشعب السوري.. تبا لكم.. 

ر�سا عمران
ثمة خلل في الوجدان خلل وخراب. س��وف يغرق سوريا بالدم.. 
أي مس��تقبل ينتظركم يا م��ن تعتقدون أنك��م محميون! ثمة 
مس��افة قصيرة ج��دا بينكم وبين الدم، وزم��ن قصير.. طوبى 

للميتين.. ال ترهق األوزار دقائقهم.. طوبى لهم.. 

نبيه نبهان
كم هو ملحمي أن تكون سوريًا اليوم. 

عمر اإدلبي
في الوقت الذي تنزف فيه قلوبنا ألمًا على شهدائنا.. في عزّ ارتفاع 
منسوب القهر إلى مستويات تجبر الكثيرين على قول ما ال يودون 
وال يؤمنون به.. في الوقت الذي تتحرك فيه وحوش غرائز االنتقام 
الغاضب��ة.. في هذه األثن��اء.. تحضر اآلية الكريم��ة: »ال تزر وازرة 
وزر أخ��رى«. و يحضرني ص��وت رفاقي الس��وريين العلويين وهم 
ينادون بالحرية لسوريا في وجه مجرمي عصابة النظام. تحية لكم 
أيها الش��جعان الس��وريين.. من كل أطياف بلدنا الرائع.. وتسقط 
العصابة ومجرموها من كل دين وطائفة وقومية ومذهب. المجد 

لشهداء ثورتنا.. والحرية لسوريا.. أم السوريين.. كل السوريين. 

اإياد كال�ص
تضخ��م اليس��ار واليمين ي��ؤدي إلى فع��س الوس��ط.. الثورة 
القادم��ة: ثورة الوس��ط عل��ى اليمين واليس��ار.. ب��س لنلقط 

نفس.. يلعن روحو!

زينة اأرحيم
سبعة وعش��رون ش��هيدًا فلس��طينيًا في س��وريا خالل أسبوع 
واحد.. فلسطين، الذريعة األزلية لكسرنا وقتلنا، تحمل عنا جزءا 
من القتل، وتلقي على بعض األلسنة نعمة الخرس.. أما البقية 

فما عاد عليهم حرج.. الرحمة للجميع.. 

كوليت بهنا
في متر مربع بش��ارع سوري.. يقف ش��بيح.. على بعد متر منه.. 
يق��ف ش��بيح آخر.. بينهم��ا.. يقف عواين��ي.. خلفه��م.. مخبر.. 

تحتهم.. أزعر.. فوقهم.. مجرم.. 
وفوقهم فوقهم.. يطير أحدهم حراًً.. 

هي ليست هلوسة ظهيرة يوم تموزي حار.. قد رأيت جناحيه.. 

حكم البابا
رغ��م كل الجه��ود لتحييدهم وإبعادهم عن الثورة الس��ورية إاّل أن 
الحرية التي تسري في دماء الفلسطينيين منذ أكثر من ستين عامًا 
ال يمكن إاّل أن تنحاز لثورة الحرية والكرامة في سورية، ومن يحس 
بالمقه��ور أكثر المظلوم.. دخول الفلس��طينيين عل��ى خط الثورة 

السورية وشهدائنا من أبنائهم قيمة مضافة ومهمة في ثورتنا.. 

يا�سني احلاج �سالح
فلس��طين مع الثورة السورية. الفلس��طينيون يعرفون في لحمهم 
ودمهم ه��ذا النظام بقدر ما نعرفه. دمنا واح��د في الماضي، وهو 
واحد اليوم في اليرموك والنيرب والتضامن..، وهو واحد في الغد. 

عروة نريبية
عزي��زي الطائفي، النظام دلف، أنت م��زراب. ومطرح ما فعلناها 

سنُشنق، بهمّتك. 

ماجد كيايل
نح��ن الفلس��طينيون.. قتل��ى م��ع المقتولي��ن.. وأس��رى م��ع 
المعتقلي��ن.. ومفق��ودون م��ع المفقودي��ن.. ومعّذب��ون م��ع 
المعّذبي��ن.. ومظلوم��ون م��ع المظلومي��ن.. وممتهن��ون مع 
الممتهنب��ن.. ه��ذه معمودي��ة الحري��ة والكرام��ة والعدالة.. 
فلس��طيني وسوري واحد..  شعب واحد.. الم واحد.. أمل واحد.. 
فادفنوا أمواتكم وانهضوا..  المجد والخلود للش��هداء األبرار.. 
ش��هداء مخيمي الني��رب وحندرات لالجئين الفلس��طينيين في 
حلب اليوم هم ش��هداء الحرية والكرامة.. ش��هداء فلس��طين 

شهداء سورية.. سوري وفلسطيني واحد.. 

من هنا صعدوا نحو السماء.. 
من هنا سنعود.. 

من هنا سيأفل المجرمون.. 
من هنا سنشرق نحن.. 

الثورة مستمرة.. سوريا باقية.. 
هم سيرحلون.. 

بشير كفاح
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نقول زيادة: امل�سيحية والعرب

  ياسر مرزوق
البد أن ما حدث في س��وريا منذ أكثر من 
عام، طرح العديد من التس��اؤالت حول الهوية 
الوطني��ة، فاألنظمة الش��مولية الت��ي تصادر 
الحق في المش��اركة والتعبير، ال تكتفي بذلك 
ب��ل تعامل التاريخ بأثٍر رجعي وتس��قط عليه 
مقوالته��ا، إذ ال يت��ورع النظ��ام ومحازبوه عن 
ادع��اء حماية األقلي��ات، ومصطل��ح "األقليات" 
نتواطأ على اس��تخدامه، إذا كان معيار األقلية 
واألغلبي��ة ه��و الع��دد فق��ط، أم��ا إذا طبقن��ا 
معايير ال��دور الحضاري والمش��اركة في بناء 
س��وريا والشخصية السورية، فتسقط معادلة 
األغلبية واألقلية، فالمس��يحيون العرب ليسوا 
كما يعتبرهم الكثيرون، بالدور التاريخي الذي 
لعبوه في مش��روع النهضة والتحرر، "جس��رًا" 
مع الحضارات اإلنس��انية األخرى، بل هم جزٌء 

أصيل من األساس القومي لهذا المشروع... 
كتابن��ا الي��وم لعمي��د المؤرخي��ن الع��رب 
"نقوال زيادة" المولود في دمش��ق العام 1907. 
وال��ذي بعد وف��اة والده، عاد م��ع والدته وإخوته 
الثالثة إل��ى الناصرة - فلس��طين العام 1915، 
بعدم��ا درس ف��ي مدرس��تين بدمش��ق. تعهده 
خال��ه الوحيد بالرعاي��ة، وما لب��ث أن ُقتل خاله 
في انفجار قنبل��ة ألقتها طائرة بريطانية العام 
1917 على بلدة جنين. راحت والدته تعمل، فيما 
نقوال بال مدرسة النعدامها هناك، فعوّض عن 
ذلك بالمطالعة والتثقي��ف الذاتي. العام 1919 
فتح��ت مدرس��ة جنين أبوابه��ا، فدخله��ا نقوال 
لعامين، وتق��دم المتحان دخ��ول دار المعلمين 
ف��ي القدس، ومكث هناك ثالث س��نوات، تخرج 
حام��اًل ش��هادة العام 1924 فتيس��ر ل��ه العمل 
براتب ش��هري زهيد في مدرس��ة الناصرة لعدة 
أس��ابيع، انتقل بعدها إلى مدرس��ة ترش��يحا - 
قضاء عكا. وفي العام التالي، نقل إلى مدرس��ة 
ع��كا الثانوية "1925 – 1935" مدرّس��ًا للتاريخ 
والجغرافيا. اهتم باآلثار، ورغب في االختصاص 
الجامعي. وخالل عمله مع الس��ير فلندرز بتري 
في حفريات أثرية، أتيح��ت له الفرصة للذهاب 
إلى لن��دن وميونيخ لمتابعة علوم��ه الجامعية، 
ومعرفت��ه  الثقاف��ي  مخزون��ه  م��ن  مس��تفيدًا 
التاريخية. س��نة 1939 نال نقوال زيادة ش��هادة 
البكالوريوس ف��ي التاريخ من جامعة لندن، ثم 
عمل لثماني سنوات أس��تاذًا في الكلية العربية 
"القدس" وهو يعمل على أطروحة دكتوراه في 

التاريخ اإلسالمي. 
حي��ن ع��اد إل��ى جامع��ة لن��دن للعم��ل 
للدكت��وراه، خصص��ت ل��ه الدائ��رة ف��ي كلية 
الدراس��ات الش��رقية واألفريقي��ة مش��رفًا هو 
الدكت��ور رايس، فوجد نفس��ه يكتب رس��الته 
بإش��راف نفسه على نفس��ه، ألن المشرف لم 
يجتمع به س��وى ث��الث مرات خالل الس��نتين، 
ول��م يق��رأ حرفًا م��ن رس��الته. الع��ام 1949، 
التح��ق نقوال في دائ��رة التاريخ ف��ي الجامعة 
األميركي��ة ف��ي بي��روت واس��تمر فيه��ا حتى 
العام 1974، بعد بلوغه الخامس��ة والخمسين 
تقاعد م��ن الجامع��ة األميركية، وأش��رف في 
جامعة القديس يوسف - بيروت، على رسائل 
الدكت��وراه ف��ي التاري��خ العربي، حت��ى العام 
1992. باإلضافة إلى ذل��ك درس في الجامعة 
األردني��ة "1976 – 1978"وع��اد من عمان إلى 
بي��روت، عاماًل في الجامع��ة اللبنانية محاضرًا 
ومش��رفًا، ومشاركًا في عدة مؤتمرات عالمية. 

وكتب في الصحف والمجالت. 
ل��ه أكثر م��ن 51 مؤلفًا مطبوع��ًا ومنها: 
"رواد الش��رق العرب��ي ف��ي العص��ور، 1943، 
وثبة العرب 1945، العالم القديم 1942، صور 
م��ن التاري��خ العرب��ي 1946، ص��ور أوروبية، 
1947، عال��م العصور الوس��طى ف��ي أوروبا، 
1947، قم��م م��ن الفك��ر العربي اإلس��المي، 
الع��رب،  عن��د  والرح��الت  الجغرافي��ا   ،1987
1987، شاميات:دراسات في الحضارة والتاريخ 

1989، إفريقيات:دراس��ات في المغرب العربي 
لبنانيات:تاري��خ   ،1991 العرب��ي  والس��ودان 
 ،1992 ذاتي��ة  أيامي:س��يرة   ،1992 وص��ور، 
مش��رقيات:في حاالت التج��ارة والفكر 1998، 
في س��بيل البحث عن اهلل: 2000، المس��يحية 

والعرب2001".
ولم ينخرط نقوال زيادة في أية منظمات 
أو تيارات سياسية، مثل معظم الفلسطينيين 
في الخ��ارج، ولم تش��غله السياس��ة يومًا عن 
حيات��ه الفكري��ة والثقافي��ة والتربوي��ة، إال أن 
مذكراته "أيامي.. س��يرة ذاتية"، التي أصدرها 
ع��ام 1992، حفل��ت بالكثي��ر من أخب��ار رجال 
السياس��ة، فض��اًل ع��ن رج��ال الفك��ر واألدب 

والثقافة. 
الكتاب الصادر عن دار قدمس، التي تهتم 
بكتب التايخ القدي��م والترجمات الغربية، يقع 
في ستة فصول، ويبدأ الكاتب حديثه بتعريفنا 
باإلط��ار الجغراف��ي والتاريخ��ي الذي يش��كل 
الوع��اء الزماني والمكاني لنش��أة المس��يحية، 
فم��ن حيث اإلطار التاريخي يتحدث الكاتب عن 
العم��ق الحض��اري الممتد آلالف الس��نين قبل 
المس��يحية في ه��ذه الرقع��ة الجغرافية التي 
تض��م نش��وء الحضارات البش��رية في حوض 
النيل وف��ي حوض الرافدين، والش��عوب التي 
س��اهمت في إغناء تلك الحضارات وتطويرها 
وتقديمه��ا للبش��رية، وص��واًل إل��ى المرحل��ة 
اإلغريقية والسلوقية والرومانية التي تم فيها 
االحتكاك بين الشعوب األصيلة في المنطقة، 
وبي��ن الوافدي��ن م��ن أوروبا س��واء أكانوا من 

اإلغريق أم من الرومان. 
الفصل الثاني: وتحت عنوان "المسيحية 
حت��ى ع��ام 300 مي��الدي" يس��رد لن��ا زي��ادة 
الدور التاريخي للقدس ودمش��ق في انتش��ار 
المس��يحية، معرج��ًا عل��ى الحواريي��ن وكتبة 
األناجي��ل، واالضطه��ادات الت��ي تع��رض له��ا 
المسيحيون األوائل، حتى القرن الرابع للميالد، 
حين اعترف اإلمبراطور الروماني قسطنطين 
بالمسيحية كدين في اإلمبراطورية سنة 313 
م ث��م اعتبره��ا ذات مكان��ة خاصة ع��ام 324 
م، ومن��ذ عام 380 م تصبح المس��يحية الدين 

الرسمي لإلمبراطورية الرومانية.  
ف��ي الفصل الثالث: وتحت عنوان "القرن 
الراب��ع الميالدي": يعرض زيادة لمجمع "نيقيا" 
الكنسي والذي نتج عنه خالفات الهوتية بقيت 
حت��ى يومنا هذا، ويتوقف عن��د رجال مؤثرين 
بل صانعي��ن لتاريخ الكنيس��ة مثل: "آريوس، 
يوحن��ا الذهبي الفم، إفرام، مارون، س��معان، 
نس��طوريوس، كيرللس، يعق��وب البرادعي.. 
الخ"، ويش��ير إلى أن الخالفات الالهوتية كانت 
لها أرضية ثقافية تمثلت بالصراع بين الثقافة 
اليونانية من جه��ة والثقافة اآلرامية من جهة 
أخرى، وحينما امتد النس��اطرة شرقًا نحو بالد 
فارس لقوا تسامحًا وحرية عبادة منحهم إياها 
الفرس الساس��انيون، أكثر مم��ا كانوا يلقونه 
ل��دى الروم��ان.   كم��ا يع��رف الرهبن��ة ويؤرخ 
للرهباني��ات األول��ى ف��ي مصر وبالد الش��ام، 
مش��يرًا إلى أن حالة الرهبن��ة كان معمواًل بها 

قبل المسيحية في سوريا. 
حت��ى  "المس��يحية  الراب��ع:  الفص��ل 
زي��ادة  يس��تعرض  اإلس��المية"  الفتوح��ات 
الخالفات العقائدية التي طغت على الكنيس��ة 
ف��ي القرني��ن الخام��س والس��ادس ميالدي، 
وتس��لط بيزنطة على المس��يحيين الخارجين 
عن مجمع نيقي��ا وإلزامهم بالتصور الروماني 
للعقي��دة، خاص��ًة ف��ي س��وريا ومص��ر ه��ذه 
األرضية الثقافية من التميز واالختالف، جعلت 
المس��يحيين من س��كان الب��الد األصليين في 
الشام والعراق ومصر يرحبون بالفتح العربي 
اإلس��المي ألنهم اعتب��روا هذا الفت��ح تحريرًا 

لهم من النير البيزنطي القاسي مذهبيًا ولغة 
وعنص��رًا كم��ا حصل مع الغساس��نة واألقباط 
وبع��ض القبائ��ل العربي��ة مثل تغل��ب وتنوخ 

وسواها. 
 الفص��ل الخامس:"م��ن دول��ة الخالف��ة 
إلى الح��روب الصليبية" ويع��رض نقوال زيادة 
بتفصيل وموضوعية إلى أوضاع المس��يحيين 
في دولة الخالفة فيس��تعرض وض��ع األقباط 
ف��ي مصر، ث��م اليعاقب��ة، ثم النس��اطرة، ثم 
الموارن��ة، وهو يوض��ح كيف أن ه��ذه الفئات 
تمتع��ت بحري��ة واس��عة، وكان له��ا بطاركتها 
وكنائس��ها وأديرتها، ويتحدث عن الدور الكبير 
الذي ق��ام به العلماء من أصول مس��يحية في 
تطوي��ر النهض��ة العلمية والثقافي��ة وبخاصة 
أي��ام بي��ت الحكم��ة ف��ي بغ��داد، ودور هؤالء 
العلم��اء ف��ي النق��ل والترجمة والتألي��ف، مما 
يدعو إل��ى الفخر واإلعجاب، ثم يتحدث الكاتب 
عن اآلثار المدمرة التي تركتها حروب الفرنجة 
في المشرق العربي، تلك الحروب التي تستند 
أساسًا إلى موقف أوروبي فيه الصلف والغرور 
ورفض اآلخ��ر، موقف يعتب��ر األوروبيون فيه 
أنفس��هم قيمين على تراث المس��يح وأوصياء 

على مسيحيي العالم.  
الفص��ل الس��ادس: "وكان��ت المش��كلة" 
يتحدث زيادة عن محاوالت التبش��ير األوروبية 
في أوساط المسيحيين الشرقيين سواء أكانت 
حمالت التبش��ير كاثوليكية أم بروتس��تانتية، 
وما أحدثه ذلك من آثار سلبية لدى المسيحيين 
العرب م��ن ن��واح مختلفة، وذلك حت��ى العهد 
العثمان��ي.   كما يقص علين��ا أحد فصول تلك 
الهوية الش��ريدة، فالممارس��ات التي تمت في 
التاري��خ العثماني، رهنت ش��ّقا من الكنيس��ة 
العربي��ة للخ��ارج، ال تزال تبعاته��ا جليّة، فلما 
حكم السّ��لطان س��ليم ب��الد الش��ام ومصر، 
اعتم��د تنظيمًا غريبًا مع الّطوائف المس��يحية. 

جع��ل الكنائس التي تقب��ل بالطبيعة الواحدة 
تحت نفوذ البطريرك األرمني. "فكان األقباط 
تح��ت  والنّس��اطرة"  والسّ��ريان  واليعاقب��ة 
الغريغوريي��ن وتابعي��ن للبطري��رك األرمني. 
األرثوذكس��ية،  أنطاكي��ة  بطريركي��ة  أم��ا 
ومثله��ا بطريركية الق��دس فكانتا تحت نفوذ 
بطريركية القس��طنطينية. وكان من أثر هذا 
أن اغتن��م البطري��رك فرص��ة اإلمرة فبس��ط 
س��يطرته عل��ى س��وريا وفلس��طين، أي على 
البطريركيتي��ن األنطاكية والمقدس��ية. ولكن 
الخط��أ ال��ذي توّل��د ع��ن ذل��ك -وال��ذي خّلف 
تش��وّها ف��ي السّ��لطة الكهنوتي��ة، تواصل 
حت��ى يومنا هذا- أن تولى س��دّة البطريركية 
المقدس��يّة "جرمان��وس اليونان��ي" فأفاد من 
س��لطان البطري��رك القس��طنطيني اليوناني 
وتأيي��د الدولة له. ف��كان جرمان��وس، بعد أن 
تس��نّم كرس��ي البطريركية، كّلما توفي أحد 
من األس��اقفة العرب إاّل وسَامَ مكانه يونانيًا. 
فأقصى الوطنيين ع��ن المناصب العليا، حتى 
حص��ر البطريركية واألس��قفية ف��ي العنصر 
اليونان��ي، فأصب��ح جمي��ع األس��اقفة من بني 
جنسه. وأهم ما فعله في ذلك، تنظيم "أخوية 
القب��ر المق��دّس" التي قص��ر عضويتها على 
اليونان، مما ص��دّ أي عربي عن االلتحاق بها، 
وم��ن هنا ظّلت عضوي��ة األخوية لليونان، وما 

يزال األمر إلى اآلن.
ينهي زيادة مؤلفه الثري بالعبارة التالية: 
"فأنا العربي المس��يحي األرثوذوكسي عربي 
في ثقافته.. البس��يط منها والمعقد، والحديث 
منه��ا.. عربي في نظرتي إل��ى األمور أي أنني 
أراه��ا من منظار عربي أدات��ه وآلته هي اللغة 
العربي��ة، ومن هنا كنت أش��عر ببعض الفرق 
بين��ي أنا المس��يحي العربي وبين المس��يحي 
األوروبي.. كان الفاصل بيني وبينه وقبل كل 

شيء اللغة.
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زك����ريا تام����ر:
الفاي�سبوك و�سيلتي للم�ساركة يف الثورة
 . .  أجرى الحوار من باريس زياد ماجد

وار
ح

ول��د زكريا تامر في دمش��ق 
ع��ام 1931، وعاش ف��ي حاراتها 
الش��عبية حي��ث عم��ل منذ س��ن 
مبّك��رة ف��ي الح��دادة وف��ي مهن 
يدويّة عرّفته مسالكها بمجتمعه 
وبالن��اس م��ن حول��ه وظروفهم 
ف��ي  المختلف��ة.  و"عقليّاته��م" 
العام 1957، ق��رّر االنخراط في 
عال��م الكتاب��ة، واخت��ار القصّ��ة 
ل��ه.  أدبي��ًا  مذهب��ًا  القصي��رة 
وابت��داًء من الع��ام 1960 ولغاية 
الع��ام 1978، ث��م بي��ن العامين 
لتام��ر  ص��درت  و2005،   1994
مجموع��ات قصصي��ة ع��دة منها 
األبي��ض" و"ربيع  الجواد  "صهيل 
ف��ي الرم��اد" و"الرعد" و"دمش��ق 
اليوم  الحرائ��ق"، و"النم��ور ف��ي 
العاشر" و"نداء نوح" و"سنضحك" 
رك��ب"  و"تكس��ير  و"الحص��رم" 
و"القنف��ذ". وص��درت ل��ه أعم��ال 
قصصية لألطفال، أبرزها "لماذا 
ال��وردة  النه��ر؟" و"قال��ت  س��كت 

للسنونو". 
قص��ص  معظ��م  عالج��ت 
تامر قضايا اجتماعية وسياس��ية 
بالواقعين  ذات صلة  )وإنس��انية( 
السوري والعربي بأسلوب سرديّ 
ومخيّل��ة  س��اخرة  ولغ��ة  أخّ��اذ 
مدهش��ة في مخزونها، ومن غير 
تقليد. ولعل وصف الشاعر محمد 
الماغ��وط ل��ه يختص��ر جانبًا من 
جوانب سيرته المستمرة، إذ يقول 
عنه: "بدأ زكريا تامر حياته حدادًا 
شرسًا في معمل، وعندما انطلق 
م��ن ح��ي البحص��ة في دمش��ق 
المعهودي��ن  وس��عاله  بلفافت��ه 
ليصبح كاتبًا، لم يتخّل عن مهنته 
األصلية، بل بقي حدادًا وشرس��ًا 
ولكن ف��ي وطن م��ن الفخار، لم 
يترك فيه ش��يئًا قائمًا إال حّطمه، 
ولم يقف في وجهه ش��يء سوى 
القب��ور والس��جون ألنه��ا بحماية 

جيدة!".. 
ف��ي كانون الثان��ي الماضي، 
ق��رّر زكري��ا تام��ر، المقي��م في 
أوكس��فورد ف��ي بريطاني��ا من��ذ 
غم��ار  خ��وض   ،1981 الع��ام 
صفح��ة  فأنش��أ  "الفايس��بوك"، 
"المهماز" وراح ينش��ر فيها يوميًا 
مس��يرته  تس��تكمل  نصوص��ًا 
السياس��ية  بأبعاده��ا  األدبي��ة 
والثقافية، مواكبًا الثورة السورية 

على طريقته البديعة. 
وقصص��ك  كتابات��ك،  عبّ��رت   |
ولغتها  األدبي  بأس��لوبها  القصيرة، 
والبع��د الرم��زي فيه��ا ع��ن مواقف 
واضحة من قضاي��ا الحرية والعدالة 
والتس��ّلط،  والس��لطة  والمس��اواة 

م��ن دون وعظ أو "حِكم" مباش��رة. 
ولعّلك تع��رف أن قص��ة "النمور في 
اليوم العاش��ر" أضح��ت، إضافة إلى 
كونها مادة دراس��ية ف��ي الكثير من 
المق��رّرات التعليمية ف��ي المدارس 
ف��ي أكثر من بل��د، عنوانًا للبحث في 
القمع والترويض والمواطنة  مسائل 
االس��تكانة  م��ع  التطبي��ع  ومس��ألة 
و"العادة". كيف وازنت في عملك بين 
المس��توى الفني وااللتزام اإلنساني؟ 

ولماذا اخترت هذا المذهب األدبي؟
| | من يرغب ف��ي ابتكار أي 
جدي��د في مج��ال العل��م، ينبغي 
ل��ه أن يطلع عل��ى كل م��ا أنجزه 
العلماء من ابتكارات حتى يتمكن 
من إضاف��ة ما هو جدي��د إذا كان 

من الخالقين المبدعين. 
وأزع��م أن��ي قب��ل أن أحاول 
الكتاب��ة قرأت معظم ما تش��تمل 
علي��ه المكتبة العربي��ة من كتب 
مؤلف��ة أو مترجم��ة، ول��م أق��رأ 
الكتب األدبية فقط بل قرأت كتبًا 
متنوع��ة الموضوعات.. سياس��ية 
وعس��كرية.  واقتصادية  وفكرية 
الموضوع��ات  ذات  الكت��ب  حت��ى 
المتعلق��ة بالزراعة وش��ؤونها لم 
أهمله��ا وحظيت بق��در كبير من 
اهتمام��ي. لك��ن قراءات��ي كانت 
ق��راءة م��ن يمتلك معدة س��ليمة 
ق��ادرة عل��ى هض��م كل م��ا يفد 
إليها من طعام وتحويله إلى مادة 
تقوي الجس��م وتنمي��ه، وكان ما 
قرأت��ه هو األرض الصخرية التي 
انطلق��ت منه��ا ك��ي أكت��ب على 

ال��ورق رؤيت��ي لإلنس��ان والحياة 
صوت��ي  ع��ن  التعبي��ر  مح��اواًل 
الخاص ال أن أكون صدى ألصوات 
اآلخري��ن معتق��دًا أن األديب حين 
يكون مجرد صدى، يفقد مس��وغ 
وجوده كأديب، ويصبح استمراره 
ف��ي الكتاب��ة نوعًا من ج��رأة غير 
مستحس��نة ال تخل��و م��ن وقاحة 

وغباوة. 
وعندما بدأت كتابة القصص 
ل��م أح��اول التقلي��د أو الخض��وع 
ألس��اليب س��ائدة. كتبت ما أطمح 
إل��ى قول��ه مؤمن��ًا بأن م��ا يُظن 
بأن��ه غي��ر واقع��ي ه��و الواقعي 
بحق. وكن��ت حين أكتب قصة ما، 
أتمت��ع بحرية أفتقده��ا في عالم 
الحي��اة اليومية، فتحاول قصصي 
أال تعترف بأية حدود بين مختلف 
العوال��م، فال ح��دود بي��ن الموت 
والحياة والوه��م والتخيل والحلم 
والخيال والواقع الش��ديد القسوة. 
وه��ذا اإللغ��اء لتل��ك الح��دود هو 
في رأيي م��ن أهم ما حققته في 
قصصي ألنه األصدق في تصوير 
األعماق الخفي��ة لتلك المخلوقات 
البش��رية التي تعيش على سطح 

األرض العربية. 
| اكتش��فنا بفرح منذ ستة أشهر، 
عنوانها  الفايس��بوك  عل��ى  صفح��ة 
لكتابات��ك  مخصّص��ة  "المهم��از"، 
المواكِب��ة للث��ورة الس��ورية ولربيع 
الحرية الس��وري. لماذا الفايس��بوك؟ 
وكي��ف ترى تجربتك ف��ي هذا العالم 

االفتراض��ي - الواقع��ي حيث تتفاعل 
مباش��رة مع الق��رّاء - األصدقاء ومع 
األح��داث والص��ور، وحي��ث تصل��ك 
التعليقات و"الالي��كات" وتردّ عليها 

أحيانًا؟
| | م��ا إن بدأ الكومبيوتر في 
االنتش��ار عربيًا حتى ب��ادرت إلى 
له  اس��تخدامي  استخدامه، ولكن 
كان محدودًا، واقتصر على الكتابة 
وقراءة الجرائد والمجالت والبحث 
ع��ن معلوم��ات واإلط��الع عل��ى 
الجديد من األخبار. لم أقترب من 
المدونات أو الفايس��بوك أو تويتر 
بل نفرت منها بس��بب االستخدام 
العرب��ي له��ا إذ حولها إل��ى تبادل 
لله��راء والتم��ادي ف��ي التفاه��ة 

الصلفة. 
الس��وريون  خ��رج  وعندم��ا 
إلى الش��وارع مطالبي��ن بالحرية 
والتغيي��ر ل��م تك��ن ل��ي آن��ذاك 
أية صل��ة ب��أي وس��يلة إعالمية، 
ولم تتص��ل بي جري��دة أو مجلة 
أو محط��ة تلفزيوني��ة  إذاع��ة  أو 
لمعرفة رأيي وموقفي مما يحدث، 
العرائ��ض،  مدمن��و  وتجاهلن��ي 
ول��م تعرض عل��ي أي��ة عريضة 
حت��ى أني اقتنع��ت أن ثمة تنفيذًا 
دقيق��ًا لمخط��ط م��دروس غايته 
إلصاق أش��خاص معينين بالثورة 
السورية، وليست غايته التعريف 
بمواق��ف الش��خصيات الس��ورية 
األساس��ية ف��ي مج��االت الثقافة 

واألدب والفن والسياسة. 
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نفس��ي  وج��دت  باختص��ار 
محروم��ًا من كل فرص��ة للتعبير 
للث��ورة  المؤي��د  موقف��ي  ع��ن 
الس��ورية، وه��و موق��ف بديهي 
بالنس��بة إلي وامتداد لم��ا كتبته 
طوال خمس��ين س��نة، فل��م أجد 
مهربًا من اللجوء إلى الفايسبوك، 
وتالءمت معه بس��رعة إال أني لم 
أس��تخدمه للح��وار والنق��اش بل 
استخدمته كوسيلة لنشر ما أكتبه 
من نصوص سواء كان قصيرًا أم 
طوياًل كأني أتعامل مع جريدة أو 
مجلة. وأش��عر اآلن في صباح كل 
يوم بأني أصدر جريدتي اليومية 
الصغيرة التي أنش��ر فيها ما أشاء 
م��ن دون رقاب��ة أي رقي��ب، ومن 
دون أن تس��تغلني أي��ة جه��ة من 

الجهات. 
ب��أن  االعت��راف  ويج��ب 
الفايس��بوك نجح ف��ي مباغتتي، 
فقد جعلني أحيانًا أشعر أنه أرض 
ليست أرضي، وأني شيخ وقور ذو 
عمام��ة ولحية مدعو إلى س��هرة 
صاخب��ة ماجنة مألى بالس��كارى 
فثم��ة  المخ��درات،  ومدمن��ي 
صفح��ات مغرق��ة ف��ي تفاهته��ا 
وتحظ��ى  وابتذاله��ا  وس��وقيتها 
بالرواج الهائل والمعجبين، ولكن 
ثم��ة صفحات أخرى ج��ادة جديرة 
باالحت��رام والتقدي��ر تعب��ر ع��ن 
الوج��ه الجميل الوضاء لإلنس��ان 
العربي. الفايس��بوك عرفني إلى 
أصدق��اء جدد رائعي��ن أعتز بهم، 
ويس��اعدني حالي��ًا عل��ى معرفة 
ومش��اعرهم،  وآرائه��م  الن��اس 
وتل��ك المعرفة ال غن��ى عنها ألي 
كات��ب، وهي ال��زاد والوق��ود. أما 
التعليق��ات ح��ول م��ا أكتب��ه، فال 
يزال معظمها متسرعًا يجلب إلي 
اإلحس��اس بأني في مستش��فى 
مجاني��ن حقيق��ي، فمن الس��هل 
الق��ول ل��ك إنك عبق��ري زمانك، 
ومن الس��هل أيضًا القول لك إنك 
خائن بعت نفسك لقاء حفنة من 

الدوالرات. 
وثم��ة أم��ر يفرحني ه��و أن 
غالبي��ة أصدقائ��ي ف��ي صفحة " 

المهماز " هم من الشبان. 
| م��ا الذي تثيره الثورة الس��ورية 
فيك؟ هل هي مبعث للدهش��ة؟ وهل 

تغيّر عالقتك بسوريا وبناسِها؟
| | جواب��ي عن هذا الس��ؤال 
فالث��ورة  متناقض��ًا،  يب��دو  ق��د 
ولكنها في  أدهش��تني،  السورية 
الوقت نفس��ه لم تدهشني البتة، 
وه��ذا التناقض يرجع س��ببه إلى 
أني مؤم��ن بأنه ال وجود لمواطن 
الس��لطة  ه��ذه  يؤي��د  س��وري 
مواط��ن  كل  ولك��ن  الغاش��مة، 
س��وري ه��و ش��خصان، ش��خص 
خفي يكره النظام المهيمن الكره 
األعم��ى ويزدريه ويتمن��ى زواله 
السريع، وشخص آخر علني يؤيد 
النظ��ام الحاكم ويمدح��ه ويطيع 
كل توجيهات��ه. وقد نجحت الثورة 
في توحيد هذين الشخصين في 
ش��خص واح��د ش��ديد الصالبة، 
متأه��ب للم��وت ف��ي س��بيل م��ا 
يؤمن به، وال مطلب له إال الحرية 
والخ��الص م��ن االس��تبداد. ومن 

المؤكد أن عالقتي بسوريا سيطرأ 
عليها بعض التب��دل غير المرئي 
بع��د أن أثب��ت الش��عب الس��وري 
بتضحياته أنه شعب خارق ال يالم 

المبدع إذا تفاخر بانتمائه إليه. 
| قلتَ ل��ي منذ م��دّة إن النمور 
تبقى نمورًا. هل تظ��نّ أن يومًا هو 
الحادي عش��ر، يمكن أن يُضاف إلى 

أيام النمور العشرة؟
| | يخي��ل إل��ي أن إضافة أي 
يوم جديد إلى األيام العش��رة هو 
إضعاف للقصة وشرح لها يسيء 
إليه��ا فنيًا. فما س��يقال في اليوم 
الح��ادي عش��ر قي��ل ف��ي األي��ام 
العش��رة حي��ن اختير النم��ر بطاًل 
للقصة، والنمر في عالم السيرك 
ه��و المفت��رس ال��ذي ال يروض، 
وكل نجاح في ترويضه هو نجاح 

موقت. 
| ه��ل ترغب في الع��ودة للعيش 
في دمش��ق إن س��قط االس��تبداد؟ 
وهل تخش��ى صعود تيارات اإلسالم 

السياسي؟
| | الس��بب الظاه��ر لترك��ي 
دمشق هو منعي من النشر داخل 
س��وريا وخارجه��ا، ولك��ن الس��بب 
األعمق واألساس��ي هو أن معركة 
دامية نشبت قرب بيتي بين رجال 
مطل��وب  وعض��و  االس��تخبارات 
المس��لمين، وعندما  من اإلخ��وان 
نفدت ذخيرته، أق��دم على تفجير 
جس��ده بقنبلتين يدويتين، وظلت 
أش��الؤه أكثر من س��اعتين مرمية 
على أرض الش��ارع، ورأيت أطفااًل 
المم��زق  اللح��م  بقط��ع  يلعب��ون 
ويتقاذفونه��ا بأقدامه��م، عنده��ا 
ش��عرت أني أعيش في عالم أعجز 
عن فهمه، وال صلة لي به، وأفضل 
م��ا أفعله هو الف��رار منه. وهذا ما 

أقدمت عليه غير آسف أو نادم. 
لي��س مهم��ًا أن أبق��ى ف��ي 
أكس��فورد أو أعود إلى دمشق. ما 
هو مهم هو أن تتحرر سوريا من 
هذا النظام الوحش��ي الذي ش��وه 
المخلوق��ات البش��رية وأفس��دها 

فسادًا ال نظير له. 
أما التي��ارات اإلس��المية، فال 
أخش��ى صعوده��ا م��ا دام الناس 
ق��د اختاروها، ف��إذا أخط��أوا في 
االختي��ار، فهم الذين س��يدفعون 

ثمن خطئهم. 
| م��ا الذي تتمنّاه في المقبل من 

األيام؟
| | كن��ت دائمًا رج��اًل يعيش 
بغير أمنيات، ويكتفي بأن يعيش 
اليوم تلو اليوم من دون تخطيط، 
ولكن��ي الي��وم وأن��ا ف��ي الحادي 
أتمن��ى  العم��ر  م��ن  والثماني��ن 
أن يت��اح لس��وريا أن تتح��رر م��ن 
االس��تبداد والرعب اللذين تحكما 
بها طوال خمس��ين س��نة. أتمنى 
قب��ل رحيلي أن أقع��د في مقهى 
دمشقي وأش��تم بصوت عال كل 
المس��ؤولين الس��وريين مسؤواًل 
مسؤواًل من دون أن أشعر بالخوف 

أو أخشى االعتقال. 
من مق��االت زكري��ا تامر في 

موقعه االلكتروني "مهماز"

رئيسنا المقبل
غاض��ب  الس��وري  الش��عب 
يطالب رئيسه بالتنحي والرحيل، 
والسيد الرئيس راغب في تقديم 
اس��تقالته واالختفاء، لكن تأخرّه 
يرجع إلى أس��باب إنسانية، فابنه 
البال��غ م��ن العمر تس��ع س��نوات 
عوم��ل من��ذ أن كان يحب��و عل��ى 
أنه س��يصبح رئيس��ًا، وس��يعدّل 
الدس��تور حتى يتاح له أن يتسلم 
الرئاس��ة في س��ن العاش��رة، ولو 
قيل للطفل الي��وم إنه لن يصبح 
رئيس��ًا لبك��ى وصاح: ج��دي كان 
رئيس��ًا وأب��ي كان رئيس��ًا. ومن 
المؤكد أنه سيصاب بعقد نفسية 
ال عالج لها، وهذا أمر ال يقبله أي 

إنسان شريف. 
عن موقع جدار
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في مقطع فيديو مس��رّب من درعا، 
يظهر طفل صغير ال يتجاوز العاش��رة من 
عمره وهو يرثي أخته الصغيرة المس��جاة 
على األرض، كمالكٍ نائم، محوطة بعددٍ 
م��ن النس��وة. يغنّ��ي األخ باكي��ًا "جن��ة يا 
وطنّا". تبكي النس��وة بينما يغنّي هو عن 
وطن "ناره جنة"، ثم تغلبه الدموع ويطلق 
صرخة طويلة ويستسلم لألسى والبكاء. 

م��اذا أكت��ب عن ح��ال س��وريا اليوم؟ 
هل هن��اك ما ل��م يَُقل بعد ع��ن المقتلة 
المس��تمرة؟ هل هناك ما ل��م يناَقش بعد 
ع��ن الوض��ع الس��وري الراهن ف��ي ضوء 
التعقيدات السياس��ية والملف��ات اإلقليمية 
والدولي��ة المتش��ابكة؟ ف��ي ظل مش��اعر 
الخواء والعجز المقيت، أش��عر بأن الكتابة 
يجب أن تكون عن صرخة األلم التي تغلب 
األغني��ة عند ذل��ك الطف��ل المفجوع، عن 
الح��زن العميق ال��ذي قد يج��رّد كل نصٍر 

من قيمته. 
ل��م يعد حاضر س��وريا ه��و فقط ما 
ي��ؤرق الس��وريين. إن��ه المس��تقبل الذي 
بتنا نخشى أن يُس��رَق منا أيضًا. ال أقوى 
على تص��ور تراجيديا أعظم من تلك التي 
تقول إن نظامًا مستبدًا سرق ماضي البالد 

وحاضرها، سيسرق مستقبلها أيضًا. 
سيرحل النظام ال محالة، اآلن أو بعد 
قليل. هكذا يخبرنا التاريخ، وهكذا تخبرنا 
إرادة شعب مذهل قاوم كل أشكال التنكيل 
عب��ر أكث��ر من س��نة ونصف س��نة. يبقى 
الره��ان أن ال يخطف المس��تبد مس��تقبل 
البلد معه عند رحيله. يبقى أن ال نسمح له 
بإمرار ش��عاره األثير: "نح��رق البلد". يجب 
أن ال يسرق النظام الشمس حين يسقط. 

يجب أن ال يسرق مستقبلنا. 
أنتمي إلى جيل تشّكل وعيه على هذا 
االستبداد. طوال عقود، ردّدنا في "مداجن" 
طالئع البعث والشبيبة: "قائدنا إلى األبد... 
األمين حافظ األس��د"، ثم استُبدل حافظ 
ببش��ار. تغيّرت األسماء وبقي األبد يحكم 
حاضرن��ا. ترعرع جيلنا وهو ي��رى األجيال 
التي سبقته محبطًة ومهزومة. استسلمت 
لالستبداد وهجرت أحالمها. هكذا يُسرَق 
الماض��ي، ويُس��رَق كذلك حين تُس��رَق 
ذاك��رة بل��دٍ بأكمل��ه، وحين تُخت��زل هذه 

الذاكرة باس��م ش��خص وبإنجازاته فقط، 
وحين يُكنى البلد باس��مه. بينما يُس��رَق 
الحاضر تحت وطأة التنكيل، والحل األمني 
العس��كري في مواجهة مطالب مشروعة. 
نتفق��د أصدقاءن��ا وأحبتن��ا كل ليلة، لنرى 
من اعتُقل ومن ُقت��ل. الحاضر هو لحظة 
المخ��اض العس��ير، طريقٌ وعرٌ وش��اقّ. 
الحاض��ر هو درب اآلالم ال��ذي ال بد لنا من 

اجتيازه. 
بقي لنا المستقبل إذًا. والدتنا الثانية 
تتوَّج هناك. المس��تقبل هو ما يجب عدم 
الس��ماح بس��رقته. أال يكفي أن الس��جّان 
أس��ر الماض��ي والحاضر؟ كي��ف يمكنه أن 

يسرق المستقبل؟
ك��رم  م��ن  المري��رة  اإلجاب��ة  تأت��ي 
الزيت��ون، والحولة والُقبي��ر ودوما وزملكا، 
وقبله��ا وبعدها. المجازر ليس��ت هي فعل 
القتل بدٍم بارد فحسب، وال صور الجرّافات 
القاسية وهي تردم أكفانًا بيضاء متجاورة 
تحت الت��راب. المج��ازر هي أيض��ًا جروحٌ 
غائرة ال تندمل، وهي منهٌل خصب للخوف 
واالنغالق والغضب المجنون. المجازر هي 
فع��ٌل ممنه��ج وخس��يس لقط��ع الطريق 
أمام عودة محتلمة لفريق من الس��وريين 
إل��ى المطالبة بن��زع عباءة األبد. يُس��رَق 
المس��تقبل عبر سياس��ات العن��ف المنّظم 
والم��وزّع بقصد وخب��رة عل��ى المناطق، 
بقصد ترس��يخ معادلة األكثرية واألقليات. 
الطائفي��ة  بتأجي��ج  المس��تقبل  يُس��رَق 
وبالعم��ل على س��حق ما بقي من نس��يٍج 
مجتمع��ي ظ��ل صام��دًا عب��ر عق��ود م��ن 

االستبداد. 
أال ي��زال ممكن��ًا قطع الطري��ق أمام 
أي��ام ُقصف��ت  المس��تقبل؟ من��ذ  س��رقة 
قدسيا. مصدر القصف كان أحياء الموالين 
المج��اورة له��ا والمحس��وبة عل��ى طائفة 
معين��ة. القات��ل يع��ي تمام��ًا م��ا يفع��ل. 
عينه عل��ى المس��تقبل. تُقصَف قدس��يا 

الت��ي احتضنت أبن��اء الطبقة المتوس��طة 
تأكل��ت  بعدم��ا  المهزوم��ة،  الدمش��قية 
طبقته��م روي��دًا روي��دًا. تُقصَف قدس��يا 
الشراكس والخليط السوري البديع، قدسيا 
الت��ي احتضنت آالف الالجئي��ن العراقيين، 
قدسيا التي تبعد عشرين دقيقة بالسيارة 
عن وس��ط دمش��ق! أتحدث إل��ى صديقي 
عب��ر ال�"س��كايب"، فيأتيني ص��وت قذائف 
اله��اون المتس��اقطة عش��وائيًا أق��وى من 
صوت��ه المتقط��ع. ث��م ينقط��ع االتصال. 
ُأحدّث��ه في اليوم التالي ليخبرني أنه وجد 
نفس��ه مضطرًا للن��زوح مع عائلت��ه التي 
كانت ق��د نزحت قباًل من حمص: "إلى أين 
نن��زح في المرة المقبل��ة؟". لم أجبه. كنت 
أتمنى أن ينقط��ع االتصال هذه المرة كي 
أه��رب من عناء اإلجابة. ع��دد من أقربائه 
ُقتل ف��ي حمص منذ ش��هور. غلبه الدمع: 
"واهلل لن أس��كت على حق��ي ولو بعد مئة 
ع��ام". وددت القول:" األعوام المقبلة كلها 
ل��ك ولنا. ل��ن نمضيه��ا غضب��ًا وانتقامًا. " 
لكني صمتُّ مرة أخرى. هل تعلمون كيف 

يُسرَق مستقبل بلد؟
بعد أيام قليلة تحدثتُ مع أحد أصدقاء 
الطفول��ة وهو م��ن زملكا، بع��د المجزرة 
المروع��ة هناك. هل تعرف��ون زملكا؟ هل 
تعرف��ون غوطة دمش��ق الش��رقية؟ أبناء 
جيل��ي يحفظ��ون ه��ذه الجملة ع��ن ظهر 
قلب: تحي��ط الغوطة بمدينة دمش��ق كما 
يحيط الس��وار بمعصم اليد. ه��ذا تقريبًا 
كل ما عّلمونا إياه عن الغوطة في مناهجنا 
البلي��دة. بعيدًا م��ن كتب المدرس��ة كبرنا 
ونح��ن نرى الغوط��ة تتأكل روي��دًا رويدًا. 
والبس��اتين  تختف��ي  الخض��راء  األحزم��ة 
تتح��ول معام��ل وورش��ات قميئ��ة، م��دن 
الغوطة يلفه��ا اإلهم��ال ويجتاحها الفقر. 
أس��أل صديقي: هل فقدت أح��دًا؟ يجيبني 
بص��وتٍ ه��ادئ: "فق��دت اثنين م��ن أوالد 
عمومي، نحن فخ��ورون". لألمانة، رغبتُ 
أن أس��مع األس��ى في صوت��ه. هناك حزن 

يجب عدم كبته. قلتُ له:" يقلقني صوتك 
المحايد ج��دًا. هل أنت بخير؟". يجيبن: "أنا 
بأفض��ل ح��ال، أنا اب��ن عم الش��هداء، لن 
أم��وت إال مثله��م ش��هيدًا". وددتُ القول: 
لكن الم��وت مفجع! يجب أن يتاح لنا الوقت 
لنح��زن. يج��ب أاّل نحتفل بالم��وت أيًا يكن 
نبل مقاص��ده. لكني صمتُّ. هل تعرفون 

كيف يمكن أن يُسرَق المستقبل؟
ه��ل هي مهم��ة مس��تحيلة اليوم أن 
نحم��ي المس��تقبل م��ن س��رقة الطاغية 
المته��اوي؟ نجد أنفس��نا اليوم أم��ام جبٍل 
ال بد من تس��لقه كي نفع��ل ذلك. حمايته 
ليس��ت ترفًا، بل هي حماي��ة كل ما قامت 
م��ن أجله الثورة. حماية المس��تقبل تعني 
أيض��ًا أننا س��نحرر الماضي م��ن بين يدي 
الطاغية وسنحرر ذاكرة السوريين أخيرًا. 

يتح��دث األب باول��و ال��ذي أرغم على 
مغ��ادرة س��وريا، عن رج��ٍل ذي حظوة في 
مدين��ة القصي��ر دف��ن بيدي��ه اثني��ن من 
أوالده، قتلهم��ا النظام، لكن��ه كان مصرًّا 
ف��ي كل م��رة يق��ود تش��ييعًا أو تظاهرة، 
عل��ى تردي��د "الش��عب الس��وري واح��د". 
هك��ذا نتس��لق الجبل الش��اهق. باإلصرار 
على تغليب "الش��عب الس��وري واحد" على 
"األس��د أو نح��رق البلد". نناض��ل اآلن من 
أجل أن تظل األغني��ة أبقى أثرًا من طعم 
األل��م في ف��م الطفل الدرع��اوي المكلوم 
بفقدان أخت��ه. من أج��ل أن نتذكر أن قيد 
المس��تبد يش��مل المناط��ق الت��ي ينصب 
فيه��ا مدافعه، تمامًا كما يش��مل المناطق 
التي ترزح تحت القص��ف، كلتاهما بحاجة 
للحري��ة وكلتاهم��ا تعيش في األس��ر. قد 
يب��دو هذا جهدًا مضني��ًا )وهو كذلك(، وقد 
يبدو س��بياًل طوباويًا )ول��م ال؟(، لكن واقع 
الح��ال يخبرنا بأن ال س��بيل غيره من أجل 
منع المس��تبد من أن يأخذ المستقبل معه 

عندما يسقط. 
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