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فـي ظل ظروف معي�صية �صعبة
11 األف الجئ �صوري يغادرون اجلزائر باجتاه فرن�صا واإجنلرتا

يوني�صيف: اإمــدادات املياه يف املناطق املت�صررة يف �صوريــا تراجعت اإىل الثلث

غ��ادر الجزائ��ر غالبي��ة الالجئين الس��وريين الذين 
دخلوها ش��هري يوليو/تموز وأغس��طس/آب، إذ أكد آخر 
تقري��ر رس��مي وصل الحكوم��ة، مغ��ادرة 11623 الجئًا 
س��وريًا من أصل 12 ألف س��وري الجئ في وقت سابق، 
فيم��ا تحص��ي إدارات المراك��ز الت��ي خصصه��ا اله��الل 
األحم��ر، بالتنس��يق م��ع وزارة التضام��ن الوطني 377 

مقيمًا بطريقة قانونية.
العمومي��ة  الس��احات  م��ن  الس��وريون  اختف��ى 
والمس��اجد بمختلف الوالي��ات الجزائرية الكبرى، بعد أن 
كانوا قد اكتس��حوا غالبية الساحات العمومية والمساجد 
واألس��واق، وأحدث��وا ضجيجًا جع��ل الرأي الع��ام يلتفت 
إليه��م ويفرض على الحكومة ضرورة التحرك إليوائهم 
في مراكز معلومة تسهل عمل مختلف األجهزة األمنية، 

كما يسهّل تأطير العمل التضامني معهم.
وحس��ب مص��ادر "الش��روق" ف��إن ظ��روف اإلقامة 
والعملي��ة التضامني��ة الت��ي أطلقته��ا الحكوم��ة إليواء 
الالجئي��ن الس��وريين الذين وصل عددهم نهاية ش��هر 
يوليو/تموز الماضي 12 ألف الجئ لم ترق لهم، إذ تؤكد 
تقاري��ر رس��مية مغ��ادرة 11623 الجئًا س��وريًا الجزائر 

خالل الخمسة أشهر األخيرة.
وأشار أصحاب التقرير الذي تم رفعه إلى الحكومة 
إلى أن التخمينات التي وضعتها السلطات األمنية لتدفق 
الس��وريين على الجزائ��ر الصيف الماضي��ي صدقت، إذ 
يؤكد التقرير أن اإلنزال السوري بالجزائر كان عبارة عن 
عملي��ة عبور بعيدة كل البعد عن هدف االس��تقرار بها، 
وه��و األمر ال��ذي جعلهم يرفضون ظ��روف اإليواء التي 
وّفرته��ا لهم الحكوم��ة الجزائرية، في س��ياق برنامجها 
التضامني واإلنساني، وفضلوا اتخاذ الساحات العمومية 
مالذا لهم للتس��ول وتحويل مداخيلهم من التسول إلى 

عملة صعبة.
الالجئ��ون الس��وريون ف��ي الجزائ��ر، الذين وصل 
عدده��م 12 أل��ف س��وري نهاي��ة ش��هر رمض��ان، أك��د 
التقري��ر الرس��مي، أنهم رحلوا م��ن الجزائر ف��ي اتجاه 
ع��دد من ال��دول األوروبية منها فرنس��ا وبريطانيا، بعد 
أن توف��رت له��م الظ��روف، بس��بب ما تعيش��ه دمش��ق 
وباق��ي محافظ��ات س��وريا من ظ��روف أمنية وس��ورية 
تجع��ل طل��ب اللجوء السياس��ي في أي دول��ة من الدول 
الت��ي تفاخر باحترامها لحقوق اإلنس��ان ممكنا، ومرحبا 
ب��ه، ويبدو من خالل المؤش��رات التي تضمنه��ا التقرير 
أن الس��وريين الالجئين لم يج��دوا ظالتهم في الجزائر، 
خاصة أن السلطات تحركت في اتجاه تخصيص مخيمات 

إليوائهم، كما رخصت باس��تقبال أبنائهم في المدارس 
الجزائرية، وأس��قطت عنهم بعض الشروط منها شرط 
تقديم الوثائق، ذلك ألن غالبية هؤالء ال يحملون وثائق 

رسمية.
اإلنزال الس��وري في الجزائر، كان قد أثار مجموعة 
من المش��اكل منها مش��كلة انتش��ارهم في الس��احات 
العمومية والمساجد للتسول، األمر الذي جعل الحكومة 
تتح��رك عب��ر مجموعة من اإلج��راءات العملي��ة الكفيلة 
بتقلي��ص تدف��ق الس��وريين عل��ى الجزائ��ر، م��ن بين 
اإلجراءات تقليص الش��ركة الوطني��ة للخطوط الجوية 
الجزائري��ة، عدد رحالتها من ث��الث رحالت إلى اثنتين أو 
أقل في األس��بوع الواحد، مع إلزام الس��وريين الراغبين 
ف��ي زي��ارة الجزائ��ر باس��تظهار تذك��رة س��فر للذهاب 

واإلياب، مع ضرورة الحصول على وثيقة إيواء.
موازاة لذل��ك عملت الجزائر على البحث في س��بل 
للتكف��ل بالس��وريين وإيوائه��م، لقط��ع الطري��ق على 

أط��راف أخرى قد تتدخل لالس��تثمار في وضعيتهم، من 
خ��الل عمليات تضامني��ة خ��ارج األط��ر القانونية تحت 

غطاء جمع التبرعات لدواع إنسانية.
أنه��ا خضع��ت كذل��ك  الس��وريين يب��دو  مغ��ادرة 
ل��روح االتفاقي��ة الثنائية الت��ي تجمع الجزائر وس��وريا، 
والمتعلقة بتنقل األشخاص، رغم أنها تسقط التأشيرة 
على الس��وريين القادمين إلى الجزائ��ر، إال أنها واضحة 
في ش��طرها المتعّلق بمدة اإلقامة، وهو الش��طر الذي 
يف��رض على كل س��وري دخ��ل الجزائ��ر مغادرتها بعد 
ثالثة أش��هر إال في الح��االت المتعلقة، باإلقامة من أجل 
الدراسة أو العمل أو أحد األسباب الذي أعطاه حق اإلقامة 

الظرفية.
إي��واء الالجئي��ن تعتبر عملية مكّلفة جدا بالنس��بة 
ألية دولة مستقبلة، وهو األمر الذي جعل األردن يشكو 
كلف��ة اس��تقباله ل���33 ألف س��وري وهي الكلف��ة التي 

قدرها بمليار دوالر.
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تراجعت امدادات المياه في المناطق 
المتأثرة بالعمليات العسكرية في سورية 
إلى ثلث ما كانت عليه قبل اندالع القتال، 
بحس��ب ما اعلنت منظم��ة االمم المتحدة 
للطفولة )اليونيس��يف( الجمع��ة، محذرة 
م��ن ان ذل��ك يزي��د المخاوف م��ن اصابة 

االطفال باالمراض. 
ان  بي��ان؛  ف��ي  المنظم��ة  وقال��ت 
"إم��دادات المياه في مناط��ق النزاع بلغت 
ثلث م��ا كان��ت عليه قب��ل األزم��ة، حيث 
يحصل الس��كان في تل��ك المناطق على 
25 لترا من الماء يوميا، مقارنة ب� 75 لترا 

كانوا يحصلون عليها قبل عامين". 
وأضاف��ت ان النتيجة المس��تمدة من 
"التقيي��م الوطن��ي ال��ذي اش��رفت عليه 
اليونيسيف حول قطاعي المياه والصرف 
الصحي"، تظهر ان اكثر المناطق عرضة 

للخط��ر هي ريف دمش��ق، وادل��ب ، ودير 
الزور ، وحمص ، وحلب والرقة. 

وأوضحت انه في دير الزور يتم ضخ 
المياه "بنس��بة 10 بالمئة مما كانت عليه 
قبل االزم��ة" التي اندلع��ت قبل اكثر من 

22 شهرا. 
ونق��ل البيان ع��ن ممث��ل المنظمة 
في س��ورية يوس��ف عبد الجليل قوله ان 
النتائ��ج "تظهر س��بب تركيز اليونيس��ف 
على تقديم المساعدة في قطاعي المياه 
والصرف الصحي"، مش��يرا إلى انها بدأت 
في الشهر الجاري "ش��حن مليون لتر من 
الكلور إلى س��ورية لتوفي��ر المياه اآلمنة 
ألكث��ر م��ن 10 ملي��ون ش��خص، وهو ما 
يع��ادل نصف س��كان البالد، لم��دة ثالثة 

أشهر". 
واض��اف ان "االنتاج المحل��ي للمواد 

الكيميائي��ة الالزم��ة لمعالج��ة المي��اه قد 
توق��ف تقريبا بس��بب الن��زاع" الذي اودى 
باكث��ر من 60 ال��ف ش��خص، وان الناس 
بات��وا "معرضي��ن لخط��ر اس��تعمال مياه 

ملوثة". 
وح��ذر البي��ان م��ن ان االم��ر ي��ؤدي 
إل��ى زيادة "المخاوف م��ن إصابة األطفال 
الس��وريين باألم��راض نتيج��ة لألض��رار 
الجس��يمة الت��ي لحق��ت بش��بكات المياه 

والصرف الصحي". 
والنس��اء  األطف��ال  ان  واوض��ح 
"يواجه��ون مخاط��ر صحي��ة وبيئي��ة ألن 
عملي��ات معالجة مي��اه الص��رف الصحي 
انخفض��ت إل��ى النص��ف"، اضاف��ة إل��ى 

انخفاض "كبير" في جمع النفايات. 
العس��كرية  العملي��ات  ودفع��ت 
والقص��ف الج��وي والمدفع��ي م��ن جانب 

النظ��ام الس��وري؛ باكث��ر م��ن 700 الف 
ش��خص للجوء إلى الدول المجاورة، بينما 
تق��ول االم��م المتح��دة ان قراب��ة اربعة 
ماليين ش��خص يحتاجون إلى المساعدة 
في داخل س��ورية. وأشارت المنظمة إلى 
ان االطفال يش��كلون "50 ف��ي المئة من 

االربعة ماليين محتاج". 
وقال��ت انه��ا زودت 22 الف ش��خص 
بمياه الشرب والمياه لالستخدام المنزلي، 
اضافة إلى الصابون ومستلزمات النظافة 
الصحي��ة ألكث��ر من 225 ألفًا من س��كان 

المناطق المتضررة. 
وتس��عى المنظمة إلى توفير المياه 
والمس��تلزمات إلى 750 الف شخص حتى 
حزيران/يونيو المقبل، مناشدة الحصول 
على مبل��غ 22، 5 ماليي��ن دوالر اميركي 

لتتمكن من تلبية االحتياجات. 
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�صفقة تبادل االأ�صرى بني ثقافة 
الرقم والتعامل بواقعية مع الواقع
  أحمد صالل

مقدمة البد منها.. 
ف��ي الب��دء ال بدّ م��ن تثمين صفق��ة تبادل األس��رى بين 
الجيش الس��وري الح��ر – جيش االحتالل األس��دي، كونها 
أعادت حرية مئات الناشطين السوريين ممن قضوا فترات 
طويلة وفق��دت الثورة ش��يء من زخمه��ا الكارثي نتيجة 

غيابهم. 
يمك��ن محاكم��ة ه��ذه الصفق��ة عل��ى ع��دة مس��تويات 
لنس��تخلص أبجدي��ات نتائج يمك��ن بناء مقدم��ات عليها 

لنخلص إلى نتائج مثمرة. 
ثقافة الرقم.. 

صفقة تبادل األسرى تستحضر تجربة حزب اهلل - إسرائيل 
من مناحي الكم العددي حيث كانت اتفاقية تبادل األسرى 
بين الجيش السوري الحر - جيش االحتالل األسدي تنصّ 
على تحرير أكثرمن2000معتقل وناش��ط س��وري مقابل 
م��ا يزيد على48 مواطن إيراني فق��ط، هنا تظهر الداللة 
الرقمية من حيث تف��وق ربحي للجيش الحر على خصمه 
جيش االحتالل األس��دي، ومن جهة الداللة النوعية تظهر 
تفوق لجيش االحتالل األسدي على الجيش السوري الحر 
حي��ث أّن رعايا الدول��ة اإليرانية يس��تبدلون بحيوات آالف 
الرعايا الس��وريين. مما يكرّس قيم��ة المواطن اإليراني 
في ثنائية تحيل قس��رًا إلضعاف قيمة المواطن السوري، 
وهذه هي نفس الرس��الة التي دأبت إسرائيل خالل تاريخ 

مبادلتها مع العرب على تكريسها. 
تعرية الواقع.. 

صفقة تبادل األس��رى تضع األمور ف��ي نصابها الحقيقي 
م��ن حيث النظ��ام في س��وريا قوة احت��الل وليس مصدر 
ش��رعية مكتسبة وال حتى على الصعيد القانوني الدولي، 
حيث عامل هذه النظام رعايا س��وريين على أنهم رهائن 
ولي��س معتقلين ل��دى مؤسس��اته األمنية التي يس��ميها 
»الجهات المختصة«، ويقوم بعقد صفقة مع قوة مقاومة 
ش��عبية - ثارت على فقدانه ش��رعيته واس��تالبه لدواخله 
الش��عبية واس��تتبعه للخ��ارج ضم��ن أجندة تفق��د القرار 
الوطني أحقيته ومش��روعيته - أخلى النظام في نتيجتها 
ع��ن رعاي��ا دول أخ��رى - وهنا يظه��ر اس��تخفاف النظام 
بحي��وات الس��وريين كل الس��وريين واإلع��الء م��ن ش��أن 
اإليران��ي كنخب��ة مفضلة لدي��ه ذات قيمة كمي��ة ونوعية 
ويظهر تبعيت��ه الال متناهية للنظام اإليراني كخارج غير، 
ذو بعدو وطني متحكم بالقرار الوطني ومستلبه ومجنده 

لخدمته. 
خال�صة.. 

كان على الجيش الس��وري الحر وضع قائمة تناهز قائمة 
األس��رى اإليرانيي��ن مم��ن حياته��م مه��ددة ومضى على 
اعتقاله��م فت��رات طويلة مثل حس��ين الهرم��وش ومازن 
درويش والدكتور عبد العزيز الخير، ومقايضتها باألسرى 
اإليرانيي��ن لتكريس وجوده للجي��ش الحر كقيمة حافظة 
للنوع الس��وري بما يس��تتبعه من قيمة ومواطنة وأحقية 
تحفظ قيمته ووجوده وهويته وال يس��مح أن تكون مهددة 
بنوعية نخبوية لخارج إيراني، ويكس��ب الجيش الس��وري 
قيم��ة جوهرية عبر تحقيق��ه لذلك، وقيم��ة مضافة عبر 
تكريس ش��عارات الثورة واقعًا معيشًا عبر انتهاج شعارات 
الث��ورة ومطالبها، وعلى الصعي��د اآلخر ال يخفى على أحد 
مماطل��ة النظ��ام وكذبه حي��ث أن عدد كبير من األس��رى 
ل��م يفرج عنهم وتركوا عتمة س��جون وأقبية أمن النظام 

نتيجة تسليمه لإليرانيين قبل تنفيذ النظام لوعوده. 

 مازن دروي�ش..
عام من االعتقال التع�صفي

كتاب العدد لهذا االأ�صبوع:

اأعا�صــــري دم�صـــــــق 
ف�صل اهلل اأبو من�صور

كتاب يوث��ق لالنقالبات الثالث التي هزت س��وريا في منتصف 
القرن الماضي، يعد مرجعًا لتلك الفترة وهو من الكتب النادرة.

الشكر الجزيل لمكتبة أبو عبدو البغل

يمر اليوم الس��بت 16 شباط 2013 عام 
كامل عل��ى اعتقال الزمي��ل الصحفي مازن 
دروي��ش رئي��س "المركز الس��وري لإلعالم 
وحري��ة التعبير" مع مجموعة أعضاء المركز. 
ع��ام م��ن االعتق��ال التعس��في في س��جون 

النظام السوري. 
بتاري��خ الي��وم م��ن الع��ام المنص��رم 
داهم��ت دوري��ة تابع��ة للمخاب��رات الجوي��ة 
وحري��ة  لإلع��الم  الس��وري  مكتب"المرك��ز 
التعبي��ر" ف��ي العاصم��ة دمش��ق، واعتقلت 
ناش��طًا   14 م��ع  دروي��ش  م��ازن  الزمي��ل 
وموظفًا، على خلفية نش��اطاتهم في الدفاع 
عن حري��ة اإلع��الم والصحافة في س��وريا. 
ووفًقا لمصادر حقوقي��ة تواصلت مع رابطة 
الصحفيين الس��وريين، فقد تعرض الس��يد 
م��ازن دروي��ش للتعذيب وغي��ره من ضروب 
س��وء المعاملة خالل التحقيق معه واحتجازه 
في مرك��ز اعتقال تاب��ع للمخاب��رات الجوية 
في منطقة الم��زة بالعاصمة، وما زال داخل 
المعتق��ل كاًل م��ن م��ازن دروي��ش وهان��ي 
الزيتان��ي وحس��ين الغري��ر، بع��د أن أفرجت 
الس��لطات الس��ورية ع��ن البقية ف��ي أوقات 

مختلفة. 
إننا ف��ي رابطة الصحفيين الس��وريين 
إذ ندين اس��تمرار اعتقال الزمالء في المركز 

الس��وري لإلع��الم وحرية التعبير، نطالب المنظم��ات الدولية التدخل من أجل اإلف��راج عنهم. وضرورة تحريك 
مل��ف النظام الس��وري إلى محكم��ة الجنايات الدولية، بس��بب الجرائم التي يرتكبها بحق الس��وريين كل يوم، 
وبحق المعتقلين باس��تخدام كافة أنواع التعذيب داخل المعتقالت والفروع األمنية، ليس آخرها مقتل الناش��ط 

في المركز أيهم مصطفى َغزّول على يد المخابرات الجوية. 
وكان��ت رابط��ة الصحفيين الس��وريين قد طالبت في مرات س��ابقة باإلفراج عن أعضاء المركز الس��وري 
اإلعالم وحرية التعبير، إال إن س��لطات النظام السوري لم تستجب ألية مطالبات ومازالت مصرة على االعتقال 
التعسفي للصحفيين والنشطاء اإلعالميين، وخاصة المدافعين عن الثورة السورية، من بينهم الكاتب السوري 
حس��ين عيس��و المعتقل منذ 2011/9/3 والناشط اإلعالمي ش��بال إبراهيم المعتقل منذ تاريخ 2011/9/11، 
والسيناريس��ت عدن��ان زراع��ي، والناش��ط إبراهيم حجي الحلب��ي )أبو الطيب الس��وري( المختف��ي منذ تاريخ 

 .2012/5/12
يذكر أنه هذا هو االعتقال الثالث للصحفي مازن درويش، حيث كان االعتقال األول على خلفية مشاركته 
في االعتصام الذي قام به أهالي بعض المعتقلين في 2011/3/16 أمام وزارة الداخلية يناش��دون فيها إخالء 
سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم نفسه. وفي 2011/3/23 اعتقل درويش للمرة الثانية بعد استدعائه 

للتحقيق على خلفية تصريحات إعالمية أدلى بها حول االعتقاالت في سوريا وأحداث درعا. 
مازن درويش من مواليد دمش��ق 1974، صحفي وناش��ط حقوقي وعضو في االتحاد الدولي للصحافيين 
ومؤس��س ورئيس "المركز الس��وري لإلعالم وحرية التعبير". كما يش��غل منصب نائب رئيس "المعهد الدولي 

للتعاون والمساندة" في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة "مراسلين بال حدود". 
رابطة الصحفيين السوريين
دمشق 16 شباط 2013
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معر�ش يف بلجيكا جميع لوحاته م�صتلهمة من اأفالم 
فيديو النا�صطني ال�صوريني

يقف الرس��ام البلجيكي ديريك ايلن 
وسط معرضه الذي استلهم جميع لوحاته 
من فيديوهات الناشطين المعارضين في 
س��وريا، ويفكر بصوت ع��ال كيف أن كل 
هذا المعرض لم يكن ليوجد لو استسلم 
لش��كه وتردده ح��ول أحقي��ة تناوله هذا 
الموض��وع، ف��كل ما يجمعه بس��وريا هو 
ذكري��ات طيب��ة من زي��ارة قام به��ا قبل 

عشر سنوات. 
فبعد اندالع ثورات "الربيع العربي"، 
وجد ايلن نفس��ه مدفوعا بتلك الذكريات 
يبحث ع��ن أخبار س��وريا، لذل��ك لجأ إلى 
مش��اهدة االفالم التي يبثها الناش��طون 

السوريون وتتبعها. 
لك��ن هذه االفالم توقفت عن كونها 
مج��رد "نش��رة أخب��ار" الش��باع اهتم��ام 
هذا الفن��ان، إذ يقول ف��ي حديثه لوكالة 
فرانس برس "كانت تلك االفالم ال تغادر 
تفكي��ري فب��دأت أنجز بعض الرس��ومات 

حولها". 
ل��م تكن ص��ورًا متقن��ة وال صافية، 
لكنها لهذه االسباب شغلت بال ايلن لجهة 
"الغموض" ال��ذي حملته. ويضيف: "رغم 
أنه��ا ص��ور تهت��ز كثي��را، وال يمكن��ك أن 
تعرف تماما ما يحدث، لكنك تشعر كما لو 

أنك وسط الناس". 
مع م��رور الوق��ت وجد نفس��ه أمام 
مفترق طرق، يقول "ترددت كثيرا"، فمن 
جه��ة حملت إلي��ه فيديوهات الناش��طين 
طاقة الهام كبي��رة، لكنها من جهة أخرى 
قادم��ة م��ن بلد وح��دث ال ينتم��ي اليهما 

فعليا. 
لكن هذا الش��ك تبدد بعدما عاد من 
س��فر، ونظ��ر إلى لوح��ة رس��مها لطفل 
س��وري كان بي��ن القتل��ى المتظاهري��ن 
ف��ي أح��د الفيديوهات. في تل��ك اللحظة 
حس��م ق��راره، ويق��ول "اللوح��ة خطفت 
أنفاس��ي، ولم أستطع النظر اليها مجددا. 
عندي ثالثة أطف��ال، وبدأت أفكر بمعاناة 
االطفال هناك". ويضيف: "عندها عرفت 
أني يج��ب أن أكمل هذه الرس��وم وأفعل 

بها شيئا". 
صال��ة  تتوس��ط  اللوح��ة  ه��ذه 
المعرض، الذي يحمل عنوان "سوريا كما 
ترى ف��ي اليوتيوب"، وف��ي جوراها لوحة 
التقط��ت ص��ورة قريب��ة لطفل��ة جريحة 
تنظر إلى الكاميرا. إنه��ا لحظات مختلفة 
اختار الرس��ام تثبيتها من االف��الم، تبدو 
بعضه��ا كم��ا ل��و أنه��ا لوح��ات انطباعية 
وتعبيري��ة، فهناك مناظر لطبيعة صامتة 
أو جان��ب من ش��وارع، أو مج��رد كتلة من 

أبنية وطبيعة وخلفها دخان يتصاعد. 
االحاس��يس  "نق��ل  الفن��ان  ح��اول 
وف��ي  االف��الم"،  تل��ك  ف��ي  الموج��ودة 
المعرض م��ا يحيل مباش��رة على الحدث 
الس��وري كم��ا ح��ال لوحة تلتق��ط لحظة 
هجوم مجموعة من عناصر حفظ النظام 
بهراواتهم عل��ى متظاهر، أو لوحة أخرى 
لجمع من المتظاهرين في قرية سورية، 
يرفعون ايديهم باتجاه ضوء قوي مسلط 

عليهم من منصة احتفال. 
االله��ام"  "ق��وة  فه��م  ويمك��ن 
والغموض الذي حملت��ه تلك االفالم عند 
رؤيته��ا من وجه��ة النظر الت��ي يعرضها 
الفن��ان، فوج��ود الكاميرا يعني أن ش��يئا 
ما س��يحدث، ويكون كادرها يهتز ويتلفت 
طول الوقت باحثا عن ذلك الشيء، او أنها 
توجد في قلب ش��يء ما يحدث مصحوبة 

بصوت مصور يلهث. 
وم��ن  الفيدي��و،  مص��ور  يس��قط 
عدس��ته يب��دو جرح��ى حوله في ش��ارع، 
وهو ما التقطته لوحة حرص الفنان على 

ابقاء منظرها مائال. 
المعرض أقيم بجهود ش��خصية من 
ايل��ن، اس��تأجر صالة ع��رض حديثة هي 
واح��دة من الهنغارات الضخمة التي كانت 
تس��تخدم س��ابقا لتخزي��ن البضائ��ع في 
منطقة "اندرليخت" من بروكس��ل، وبعد 
اعادة ترميمها صارت صالة عرض مميزة 
يقس��مها إل��ى ضفتين مج��رى ماء ضيق 

يخترق وسطها. 
في جان��ب من الصالة كان الرس��ام 

وصديقت��ه يوضب��ان على طاولة نس��خا 
م��ن اللوح��ات، وبطاق��ات بريدي��ة منها، 
ويبيعانه��ا للزوار، فيما تصدح موس��يقى 
آلل��ة الع��ود، وه��ي مقطوع��ات للع��ازف 
العراقي، الس��وري المول��د، خيام الالمي 
ال��ذي أدى عزفا حيا ف��ي افتتاح المعرض 

االسبوع الماضي. 
أراد ايل��ن رف��ع االيرادات م��ا أمكن، 
فإضاف��ة إلى تغطي��ة التكاليف س��يتبرع 
الالجئي��ن  لمس��اعدة  المع��رض  بري��ع 
الس��وريين عبر منظم��ة الصليب االحمر 

الدولية. 
نص��ف اللوح��ات كان��ت مباع��ة بعد 
اربع��ة اي��ام م��ن المع��رض، واس��عارها 

تراوحت بين ألف وأربعة آالف يورو. 
الصحافة البلجيكية اهتمت بما فعله 
ايلن، وأجرت كب��رى صحف ومجالت بلده 
الناطق��ة بالهولندية مقاب��الت وتغطيات 

للمعرض. 
وتح��دث الفنان ع��ن المرحلة االولى 
الت��ي رصدتها اف��الم فيديو الناش��طين، 
الس��لمية،  التظاه��رات  س��ادت  عندم��ا 
وق��ال انه كان يش��اهد "فيديوهات مليئة 
باالم��ل"، ولم يك��ن يمانع برؤي��ة "مائة 
فيدي��و تباع��ا"، لكن م��ع انتق��ال الحراك 
مس��لح  ص��راع  إل��ى  ليتح��ول  الس��وري 
ج��راء القم��ع الدم��وي للنظ��ام، ص��ارت 

الفيديوهات قاسية. 
لكنه ال يس��تثني نفسه خارج سياق 
الموضوع السياس��ي للحدث الذي يشغله، 
فه��و يس��تغرب كيف يمك��ن للعال��م "ان 
يبقى متفرجا" وال يتدخ��ل إليقاف القتل 
وما يقوم به النظام السوري، ولهذا يقول 
إن لفت اهتمام ولو بضعة أش��خاص إلى 
الص��راع ومعان��اة المدنيي��ن، م��ن خالل 

المعرض، يستحق بذل الجهد. 

عمل بعنوان: خي��مة - للفنان: تمام عزام

 االأمم املتحدة: ارتفاع عدد الالجئني ال�صوريني
اإىل لبنان اإىل اأكرث من 283 األفًا

أعلن��ت المفوضي��ة الس��امية لألمم 
المتحدة لش��ؤون الالجئين في لبنان، في 
تقريره��ا األس��بوعي، أن ع��دد الالجئين 
الس��وريين في لبن��ان ارتفع إلى أكثر من 

283 ألف الجئ. 
نش��رته  ال��ذي  التقري��ر،  وأوض��ح 
وكالة األنب��اء األلمانية )د ب ا(، أن »هناك 
أكث��ر من 283 ألف الجئ س��وري يتلقون 
الحكوم��ة  م��ن  والمس��اعدة  الحماي��ة 
اللبنانية واألمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية الشريكة«. 
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن »م��ن بين 
ه��ؤالء، هنال��ك نح��و 185 ألف ش��خص 
مس��جلين ل��دى المفوضي��ة، إضافة إلى 
98 ألف ش��خص في انتظ��ار حلول موعد 

تسجيلهم«. 
وعقد وزراء الخارجية العرب، الشهر 
الماض��ي، بطل��ب م��ن لبن��ان، اجتماع��ا 
الالجئي��ن  أزم��ة  لبح��ث  طارئ��ا  وزاري��ا 
السوريين والفلس��طينيين على أراضيه، 
وق��رر إيف��اد بعث��ة إل��ى لبن��ان واألردن 
والعراق للوق��وف على أوض��اع النازحين 
الس��وريين واحتياجاته��م والتنس��يق مع 
الجهات المعنية لتقرير حجم المساعدات 

المطلوبة. 
ولف��ت التقرير إل��ى أن »المفوضية 
قام��ت بتس��جيل أكثر م��ن 10000 الجئ 
سوري منذ األسبوع الماضي، مشيرة إلى 
أن »وتي��رة الالجئين الذين يدخلون لبنان 
ال تزال ثابتة نس��بيا، مع استمرار الغالبية 

بالوص��ول م��ن حم��ص إدل��ب ودمش��ق 
وحلب«. 

كم��ا أش��ار التقرير إل��ى أن »غالبية 
الج��ئ(   87887( الس��وريين  الالجئي��ن 
يتمركزون حاليا في ش��مال لبن��ان، فيما 
يبل��غ عدده��م ف��ي البق��اع ش��رق لبنان 

71291 الجئ«. 
وس��جل عدد من ال��وزراء اللبنانيين 
مواق��ف مطالبة بإغالق الح��دود اللبنانية 
- الس��ورية بوج��ه النازحين الس��وريين 
إلى لبنان لما له انعكاس��ات على األوضاع 
اللبناني��ة، وذل��ك بع��د ن��زوح الكثير من 
الس��وريين والجئي��ن فلس��طينيين خالل 
األسابيع الماضية، إال أن رئيس الحكومة 
اللبنان��ي نجيب ميقاتي أعل��ن أن الحدود 

مس��تحيل أن تغل��ق« بوج��ه النازحي��ن، 
مش��يرا إلى أن ب��الده »لن تنأى بنفس��ها 
عن الجانب اإلنساني«، كما أعلن الرئيس 
اللبناني ميشيل سليمان مواقف مشابهة 

لمواقف ميقاتي. 
ويش��هد لبنان تدفقا كبيرا للنازحين 
الس��وريين، هرب��ا م��ن أعم��ال القص��ف 
مناطقه��م،  تش��هدها  الت��ي  والعن��ف 
موزعين على مختل��ف المناطق اللبنانية 
وغالبيتهم في مناطق شمال لبنان، حيث 
أعلنت الحكومة اللبناني��ة أنها غير قادرة 
على تحم��ل أعب��اء احتياج��ات النازحين، 
تقدي��م  الدول��ي  المجتم��ع  م��ن  طالب��ة 

مساعدات لها. 
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تقريـــر اإعالميـــة اأيــام احلـــرية
االأ�صبوع الثاين من �صباط 2013

إعداد: نسيبة هالل
ما هو مستقبل الوضع في سوريا؟؟

س��ؤال يطرق بالنا جميعًا، ومع اخت��الف آرائنا وأفكارنا، تظه��ر فكرة التنوع 
الخ��الق، فمع المضي في الثورة يظهر حل التفاوض كحل آخر نفكر فيه، فمادام 
الحل يصر على أهداف الثورة والهدف منه تخفيف معاناة الش��عب الس��وري، فلم 

ال يكون مطروقا؟
هذا ما نش��رته أيام الحرية في منش��ورها هذا األس��بوع بعنوان: ليش الزم 

يكون في حل واحد؟ التفاوض كمان حل. 
كم��ا أص��درت منش��ورها ضمن سلس��لة الدعم النفس��ي بعن��وان: خطوات 
للقائمين على رعاية أطفال تعرضوا للصدمة، المنشور األول، والذي يتحدث عن 
توفير ثالثة أمور هي األهم في هذا الموقف، وهي: األمان، الدعم، التوازن، التي 
يمك��ن توفيرها عن طريق تعريف الطفل باألماك��ن اآلمنة في حال حدوث خطر 

ما، وإخباره ما لذي يمكن أن يحدث من الخطر ليجهز نفسه. 
و ضمن سلس��لة مناش��ير أيام الحرية بعنوان »هذه حقوقي« صدر منش��ور 
جديد يتحدث عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة التاسعة والتي تتضمن، 
انه ال يجوز القبض على أي إنس��ان أو نفيه تعس��فيا، فك��م من معتقل ال يعرف 

أهله طريقهم إليه حتى اآلن!
و بما أن االعتقاالت ازدادت مؤخرا بين الناشطين، لذلك أصدرت أيام الحرية 
منش��ورا بعنوان: »إذا اعتقلوك ش��و بتعم��ل« فيه توجيهات للناش��طين بكيفية 

تصرفهم أثناء االعتقال والتحقيق والتعذيب. 
كم��ا تابع��ت »حرك��ة وعي« ف��ي حملتها »كت��اب بث��ورة« مناقش��تها لكتاب 
»ش��روط النهضة« للمفكر الجزائري »مالك بن نبي« وهو يتحدث عن الحضارات 
كيف تبدأ، فالق��وة واالنطالقة تكمن في الفكرة الدينية والمبدأ األخالقي، وحين 
رفع ثوار س��وريا ش��عار: »اهلل أكبر، لن نركع إال هلل« كانوا يشعلون ثورة عظيمة 
قائمة على الحق والعدل، فتحرروا من خوفهم، ورموا قيود الحياة بعيدا، مضحين 

بكل شيء في سبيل الحرية الحقيقية. 
شاركوا معنا في صنع وطن حر، بعيدا عن القيود العقلية، والخوف. 

ش��اركونا صن��ع الحض��ارة، بالثورة عل��ى ما في نفوس��نا من أف��كار أنتجت 
الطغيان. 

ثورتنا على أفكارنا أواًل، ثورتنا على االستبداد في عقولنا وقلوبنا، وفي كل 
مكان آخر، فشاركونا الثورة نحو مجتمع يضمن حقوق الجميع. 

لنشارك بالثورة، و لنغرس كل ما نستطيع من الفسائل لنبني الوطن. 
الثورة السورية ثورة تاريخية عظيمة - مع أيام الحرية شاركنا الثورة

املفو�صة االأممية حلقوق االإن�صان تدعو جمل�ش االأمن 
للتحقيق مع االأ�صد بجرائم حرب "ا�صتنادا اإىل اأدلة"

المتح��دة  األم��م  مفوض��ة  دع��ت 
الس��امية لحق��وق اإلنس��ان ناف��ي بيالي 
الس��بت إل��ى التحقيق مع الرئيس بش��ار 
األس��د فيما يتعلق بارتكاب "جرائم حرب 
استنادا إلى أدلة"، مطالبة المجتمع الدولي 
باتخاذ إجراء فوري بم��ا في ذلك إمكانية 
التدخل العسكري، وكررت دعوتها إلحالة 
الوضع في س��وريا إلى المحكمة الجنائية 
الدولية بس��بب ما وصفتها ب� "جرائم ضد 

اإلنسانية". 
وقال��ت بي��الي ف��ي تصري��ح للقناة 
الرابع��ة اإلخباري��ة البريطاني��ة، نقلت��ه 
وكال��ة رويترز، إن��ه " يج��ب التحقيق مع 
األس��د، هذه ه��ي الدع��وة القوي��ة التي 
أطلقتها قبل 18 شهرا، استنادا إلى األدلة 
قل��ت إن ق��وات الرئي��س األس��د وقوات��ه 
األمني��ة وجماع��ات أخ��رى متحالفة معه 
ترتك��ب جرائم ض��د اإلنس��انية وجرائم 

حرب في سوريا". 
وأضاف��ت أنه "يجب أن يحيل مجلس 
الجنائي��ة  المحكم��ة  إل��ى  األم��ر  األم��ن 
الدولي��ة، هن��اك أدلة على ارتكاب األس��د 

جرائم ضد اإلنس��انية وجرائم حرب ضد 
ش��عبه"، لكنها ل��م تتطرق إل��ى توضيح 

ماهية هذه األدلة التي تحدث عنها. 
وج��ددت مفوض��ة األم��م المتح��دة 
لحقوق اإلنسان الش��هر الماضي دعوتها 
مجلس األم��ن الدولي إل��ى "إحالة الملف 
الس��وري للجنائية الدولية "، مش��يرة إلى 
أن "الجرائم قد ارتكبت في البالد وال تزال 

ترتكب ويجب التحقيق فيها". 
وش��كلت مفوضي��ة األم��م المتحدة 
لحقوق اإلنس��ان عدة لج��ان تحقيق فيما 
يخص الوضع في س��وريا، منها ما تناول 
ما يج��ري عل��ى األرض عام��ة، وبعضها 
اخت��ص بمجازر معين��ة، وخلصت تقارير 
ه��ذه اللج��ان إل��ى تحمي��ل المس��ؤولية 
األول��ى للنظام، وبدرجة أقل للمس��لحين 
المعارضي��ن، إال أن الس��لطات الس��ورية 
ت��رد دائم��ا على ه��ذه التقاري��ر باتهامها 
باالنحي��از وتنفي��ذ أجندات لجه��ات دولية 

معينة ضمن ما تصفها ب�"المؤامرة". 
ويأت��ي ذلك ف��ي وقت دع��ت العديد 

م��ن ال��دول الغربي��ة إل��ى إحال��ة المل��ف 
الس��وري إلى الجنائية الدولية التي أكدت 
م��رارا أنه��ا ال يحق لها ب��دء التحقيق في 
اتهامات بش��أن ارتكاب جرائم في سوريا 
ألنه��ا ليس��ت دول��ة عض��و فيه��ا، إال في 
حال حصول تفويض م��ن مجلس األمن 

الدولي. 
وفش��ل مجل��س األم��ن الدولي منذ 
نحو عامين ف��ي التوصل إلى اتفاق على 
أي ق��رار يخص الش��أن الس��وري، ففيما 
تته��م ال��دول الغربي��ة روس��يا والصي��ن 
بحماية النظام الس��وري، ت��رد األخيرتان 
ف��ي  التدخ��ل  بمحاول��ة  الغ��رب  باته��ام 

الشؤون السورية. 
وقال��ت بي��الي إن "مجل��س األم��ن 
لدي��ه مجموعة م��ن األدوات للفصل بين 
الجانبي��ن المتحاربي��ن للس��ماح بإج��راء 
مفاوضات"، داعية إلى "إجراء دولي عاجل 
في هذا اإلطار، بعد س��قوط نحو 70 ألف 

قتيل منذ بدء األحداث في آذار 2011". 
وأوضح��ت بي��الي أنه��ا ال تدعو ألي 

تدخل معي��ن، "إال أن عل��ى الحكومات أن 
تحدد اإلجراء الذي س��تقوم به.. تدخل أم 
حفظ س��الم أم تدخل عس��كري أم إحالة 
إل��ى المحكمة الجنائية الدولية، ندعو إلى 

اتخاذ ذلك اإلجراء على الفور. "
ولفت��ت إل��ى أن��ه بعد تدخ��ل األمم 
المتح��دة في ليبيا ع��ام 2011 والذي أدى 
إل��ى اإلطاح��ة بالزعي��م الس��ابق معم��ر 
القذاف��ي تمانع بعض الدول األعضاء في 
مجلس األمن الدولي في اس��تخدام القوة 

مرة أخرى. 
عدي��دة  ودول  المعارض��ة  وتق��ول 
إقليمي��ة وغربي��ة إن الدع��م ال��ذي يلقاه 
النظ��ام م��ن روس��يا والصين يع��ود إلى 
أس��باب جيوسياس��ية أكثر منه��ا مبدئية، 
حي��ث تع��د س��وريا آخ��ر مناط��ق النفوذ 
الروس��ي في المنطقة وأح��د أهم زبائن 
األس��لحة، فيم��ا تق��ول الدولت��ان إنهم��ا 
ف��ي  للس��وريين  الق��رار  ت��رك  تري��دان 

مصيره، دون تدخل خارجي. 
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زيارة الكاردينال الراعي
بني العداوة وامل�صالح وبني الروحي وال�صيا�صي

  ياسر مرزوق 

عن أس��تاذ التاري��خ االجتماعي "بيار 
في��الر" أنقل: "أن تفكر سياس��يًا بش��كل 
صحيح هو أن تفكر تاريخيًا أيضًا بش��كٍل 
صحيح" فالعالقة بين التاريخ والسياس��ة 
عالقة اس��تراتيجية متينة جاوزت الترابط 
الش��كلي والهامش��ي إل��ى عم��ق الح��دث 
وجوه��ره.. فكثي��رٌة ه��ي األح��داث الت��ي 
ال يمل��ك إزاءه��ا المحل��ل، ضم��ن اإلطار 
الموضوع��ي لها إال تفس��يرها على ضوء 
الماضي أو بمعطي��ات التاريخ.. فالخلفية 
ف��ي  رئيس��يًا  دورًا  تلع��ب  إذًا  التاريخي��ة 
تكوين ش��خصية األمة واألجيال تس��اعد 
بقدٍر بعي��د على توجيه األح��داث ودفعها 

في مساٍر معين. 
م��ن هنا ومن ق��راءةٍ للتاري��خ يأتي 
ملفن��ا اليوم ع��ن زي��ارة الكاردين��ال مار 
بش��ارة بطرس الراعي إلى س��وريا، وكنا 
ق��د ختمن��ا ملفن��ا الس��ابق بالحديث عن 
ش��رعيةٍ فقده��ا النظ��ام، لتأت��ي زي��ارة 
الراع��ي زي��ارًة سياس��ية بامتي��از، توحي 
بش��رعيةٍ مس��يحية ض��ن به��ا البطاركة 
الموارنة ع��ن أي نظاٍم حكم س��وريا منذ 
االس��تقالل، الزيارة الت��ي وصفتها النهار 
اللبنانية بالزيارة المسمومة، أو الملعونة، 
أت��ت مخالفًة لت��راث الموارن��ة اللبنانيين، 
فالموارنة المنسجمون مع الجبل الذي حاز 
وضعي��ًة خاص��ة عبر التاري��خ وللدقة منذ 
أواسط الحكم اإلسالمي للمنطقة، وحوّل 
االنتماء والهوية إلشكاليةٍ يعيشونها حتى 
يومنا هذا، وفي ظل المقتلة التي تعيشها 
س��وريا تأتي زيارة الراعي، كس��ابقة من 
حيث األهمية والتوقي��ت، وادعاء الروحية 
فق��ط أو الرعوية كوص��فٍ للزيارة منافٍ 
للصواب، فبكركي ومنذ تأسيس��ه كان وال 
يزال الالعب األكبر في السياسة اللبنانية. 

اأ�صل املوارنة: 
"إس��طفان  البطري��رك  يخبرن��ا 
الدويه��ي" أح��د المؤرخي��ن الموارن��ة في 
كتاب��ه "تاري��خ الطائف��ة الماروني��ة" عن 
أقواٍم كانت تس��توطن الجبال بين مدينة 
انطاكي��ة وس��هل قلقيلية المح��اذي لبالد 
ال��روم عرفه��م الع��رب باس��م الجراجمة 
وعرفهم الروم باس��م وتعريب��ه "المردة" 
وأن ه��ؤالء كانوا في األصل من عش��ائر 
ب��ر االناض��ول أو م��ا يليه ش��رقًا من بالد 
آس��يا الصغ��رى وأن الموارن��ة في األصل 
من الجراجمة أي الم��ردة، و أن البطريرك 
يوحن��ا مارون نقل مركزه عام 685 م إلى 
جب��ل لبنان وكان الجراجمة يس��كنون في 
األط��راف الجبلية من بالد الش��ام، ومنها 
لبن��ان عندم��ا كان��وا يقوم��ون بغاراتهم 
على البالد واس��تقروا ف��ي قرية كفرحي 
م��ن ب��الد البترون هرب��ًا من الغ��ارة التي 
ش��نها على عس��كر الروم في ذل��ك العام 
عل��ى دير م��ارون ف��ي وادي العاصي وأن 
الروم تمكنوا في ه��ذه الغارة من تخريب 
وتدمي��ر دير مارون وقتل خمس��مائة نفر 
من رهبان��ه ثم لحقوا بالموارنة الهاربين 
إلى لبن��ان مع بطريركهم فهزمهم هؤالء 
في أميون على مقربة من طرابلس حيث 
س��قط قائدان من الروم وش��يدت كنيسة 
على قبرهما حيث دفنا في الكنيس��ة وأن 

الكنيس��ة ش��يدها الملكية أنص��ار الروم 
وليس الموارن��ة ومنطقة أميون - الكورة 
ما زالت حتى اليوم المأهولة من الطائفة 
الملكي��ة وأن قائ��د الموارنة ف��ي معركة 
أمي��ون كان مقدم المردة المدعو إبراهيم 
وه��و ابن أخ��ت يوحنا م��ارون، والواقع أن 
ه��ؤالء الجراجم��ة اس��تمروا مقيمين في 
تلك المنطقة بعد الفتح اإلسالمي للشام 
وبقوا في الوقت ذاته على صلة عسكرية 
بال��روم بع��د جالئهم عن الب��الد فتكررت 
ولبن��ان  العاص��ي  وادي  عل��ى  غاراته��م 
وغير ذلك من األطراف الش��امية في عهد 

الخلفاء المتقدمين من بني أمية. 
أم��ا أص��ل كلمة "م��ارون" س��رياني 
وهي تصغير لكلمة "مارو" ومعناها السيد 
والتصغي��ر هنا للتحبب كم��ا يقول"فيليب 
حتي" في كتابه "لبن��ان والتاريخ" صفحة 
301 غي��ر أن الكلم��ة ارتبط��ت في مطلع 
الق��رن الخام��س الميالدي ب��ذاك الراهب 
الذي عاش في منطقة شمال سوريا حياة 
النسك والتزهد متأثرًا بالقديس "يعقوب 

النصيبيني" الذي عاش حياته في العراء.
راج��ع األب "بطرس ض��و" في كتابه 

تاريخ الموارنة. 
يقول الكبير "ش��ارل مال��ك": أعطي 
الموارن��ة، لبنان، ش��عبًا وتراث��ًا وقيمًا. ال 
يمك��ن فصل ش��عب لبنان وقيم��ه وتراثه 
عن جبل لبنان. الجبل دمغ الش��عب دمغًا، 
وأسهم بش��كل حاس��م في تكوين تراثه 
وقيم��ه.. الس��احل أيضًا، بانفتاح��ه غربًا، 
دمغ ش��عب لبن��ان، لك��ن لبن��ان ال يتفرد 
بس��احله، ألن س��وريا وإس��رائيل ومصر 
وتركيا لها أيضًا سواحلها، بينما ليس ألي 

من هذه البلدان جبلها الفذ الدامغ. 
أعط��وا  الموارن��ة  ان  أق��ول  عندم��ا 
لبنان بش��عبه وتراثه وقيم��ه، ال أعني ان 
الفئ��ات األخرى بتراثه��ا وقيمها هي ملك 
للموارن��ة. إّن م��ا أعنيه أّن الفئ��ات جميعًا 
أعطي��ت بعضها لبعض بمج��رد تواجدها 
في بل��د واح��د تتفاع��ل في��ه بعضها مع 
بعض. بهذا المعنى لبنان، بشعبه وتراثه 
وقيمه، أعطي للدروز وللسنيين وللشيعة 
الملكيي��ن  وللكاثولي��ك  ولألرثوذك��س 
تتك��ون  الت��ي  األخ��رى  الفئ��ات  ولجمي��ع 
منها األس��رة اللبنانية، لكن��ه أعطي أيضًا 
للموارن��ة. من هن��ا مس��ؤوليتهم الهائلة 
تجاه اآلخرين المعطون لهم. اني استفرد 
هنا إعطاء لبن��ان للموارنة ألننا في صدد 
الكثي��ر المعطى له��م، وبالتالي في صدد 

الكثير المطلوب منهم بالذات. 
يقول كري��م بقرادون��ي: "الماروني 
الق��وي ه��و أفضل ضم��ان لوح��دة لبنان 
ولي��س ه��و الحل ال��ذي يفيد المس��لمين 
ولبن��ان والع��رب وأن ق��وة لبن��ان بق��وة 
ومس��يحيين  مس��لمين  م��ن  اللبنانيي��ن 
وليس بضعفهم ولمواجهة إس��رائيل وأن 
الماروني الضعيف هو الممر الس��هل إلى 

الفتنة والتبعية للخارج". 
واتف��ق الموارن��ة عل��ى الق��ول بأن 
المؤس��س األول للطائفة ه��و البطريرك 
"يوحنا مارون" "بط��ل القومية المارونية 
وباني موطنها على جوانب وادي قاديش��ا 

وفي ظ��الل األرز.. وفي عهده برزت أولى 
خصائص القومية التي جعلت هذ الشعب 

أمة" على حد تعبير فيليب حتي. 
ومن��ذ تأس��يس الكنيس��ة المارونية 
األم  الكنيس��ة  م��ع  كان��ت عل��ى خ��الفٍ 
عقائدي��ًا، إال أن كنيس��ة روما تحايلت بعد 
ذلك عليهم في سبيل تقريبهم منها حيث 
قام البطريرك الماروني أرميا العمش��يتي 
بزي��ارة لروما حوالي س��نة 1113م وعند 
عودته أدخل بع��ض التعديالت في خدمة 
القداس وطقوس العبادة وسيامة الكهنة. 
ولقد زاد التقارب بينهما حتى بلغ في عام 
1182م إعالن طاعتهم للكنيسة البابوية، 
أما في عام 1736م فق��د بلغ التقارب حد 
االتح��اد الكامل معها فأصبحت الكنيس��ة 
الماروني��ة بذلك من الكنائس األثيرة لدى 

باباوات روما. 
وعبر التاري��خ اس��تفاد الموارنة من 
عالق��ات مهادنة م��ع المحيط االس��المي، 
وعالق��ات ممت��ازة مع أوروب��ا ضمنت لهم 
والتج��ارة  التعلي��م  عل��ى صعي��د  تمي��زًا 

والصرافة
الص��راع  انفج��ر   1859 ع��ام  وف��ي 
الدامي بين الدروز والموارنة وكان السبب 
المباشر لهذا الصراع واهيًا وغير ذي أهمية 
ش��جار عادي بين درزي وماروني من بيت 
مري، أتى الموارنة إلى جبل الشوف خالل 
القرنين السابع عش��ر والثاني عشر حيث 
تعهدوا األرض لدى ال��دروز وأن الموارنة 
مدين��ون ف��ي نجاحهم ه��ذا إل��ى األمراء 
الش��هابيين الذين كانوا مسلمين وبعدها 
الماروني��ة  المس��يحية  الديان��ة  اعتنق��وا 
وفي س��نة 1860 تدخلت فرنس��ا لحماية 
الموارن��ة "وبريطاني��ا لحماي��ة ال��دروز". 
وقد حافظ الموارن��ة على امتيازاتهم في 

التاريخ الحديث. 
يوض��ح باتري��ك س��يل الجدي��د في 
كتاب��ه »رياض الصل��ح والنضال من أجل 
االس��تقالل العربي« ال��دور الماروني في 

صياغة الدستور اللبناني األول: 
"قب��ل الح��رب العالمي��ة األولى، كان 
واضح��ة،  أكثري��ة  لبن��ان  جب��ل  موارن��ة 
م��ن مجم��وع  المئ��ة  ف��ي   58 يش��ّكلون 
الس��كان، مقارن��ًة بنح��و 12 ف��ي المئ��ة 
لألرثوذك��س، و11 ف��ي المئ��ة لل��دروز، 
و8 ف��ي المئ��ة فق��ط للس��نة والش��يعة 

مع��ًا. لكن طرأ عل��ى التركيب��ة الطائفية 
تغيّ��ر كبي��ر ف��ي س��نة 1921. فبإضافة 
األراضي الجديدة، أصب��ح الموارنة الذين 
يعدّون 176، 000 نس��مة يش��ّكلون 31. 
3 في المئة من إجمالي الس��كان. وشّكلت 
الطوائ��ف المس��يحية مجتمع��ًة، التي بلغ 
عددها 300، 000 نسمة، 53. 4 في المئة 
من إجمالي السكان، أي بزيادة قليلة على 
المس��لمين "الس��نّة والش��يعة وال��دروز" 
الذي��ن بل��غ عدده��م 262، 000 نس��مة، 

ونسبتهم 46. 6 في المئة. 
الس��نة  المس��لمين  رف��ض غالبي��ة 
والش��يعة المقيمون في المدن الساحلية، 
االنت��داب  الداخلي��ة  األربع��ة  واألقضي��ة 
الفرنس��ي، وتمرّدوا رس��الة إلى موس��ى 
نمّ��ور، رئيس اللجنة الدس��تورية، يبلغه 
فيه��ا رس��ميًا أن المس��لمين يرفضون أي 

صلة بالترتيبات المؤسساتية الجديدة. 
الصل��ح  ري��اض  إنج��ازات  أن  غي��ر 
العالمي��ة الكبي��رة ل��م تكن كافي��ة لخرق 
حص��ن التفوّق الماروني ف��ي بلده. ففي 
لبن��ان، صاغ دس��تور 1926، ال��ذي أوحى 
به الفرنس��يون، اإلطارَ المؤسسي للحياة 
السياس��ية؛ ووض��ع رئي��س الجمهوري��ة 
ال��ذي مُنح س��لطات تنفيذي��ة كاملة، في 
قل��ب النظام. وكان ه��ذا الرئيس مارونيًا 
دائم��ًا، باس��تثناء أول ش��اغل للمنص��ب، 
ش��ارل دباس "1926 - 1932"، الذي كان 
ينتمي إل��ى طائف��ة ال��روم األرثوذكس. 
فباس��تطاعة الرئيس أن يس��مّي الوزراء 
ويقيلهم، وأن يح��ّل البرلمان، وأن يحكم 
ع��ن طري��ق المراس��يم إذا ش��اء. كان��ت 
سلطته مطلقة على الورق، لكنّه يخضع 
إلرادة المفوّض الس��امي الفرنس��ي من 

الناحية العملية. 
ال��ذي صي��غ   ،1926 أعل��ن دس��تور 
عل��ى نس��ق دس��تور الجمهوري��ة الثالثة 
ف��ي فرنس��ا لس��نة 1875، لبن��ان الكبير 
جمهوري��ة مس��تقلة عاصمته��ا بي��روت. 
وف��ي اعت��راف بالطوائ��ف والمجموع��ات 
المتنوعة في الب��الد، أقرّت المادة 95 أنه 
"بص��ورة موقتة.. تُمثل الطوائف بصورة 
عادل��ة في الوظائف العامة وفي تش��كيل 
الحكوم��ة«. وق��د أبقت هذه الم��ادة على 
النظام الطائفي الموروث من المتصرفية 
العثماني��ة، لكنه��ا لم تفع��ل الكثير للحدّ 
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م��ن الهيمن��ة الماروني��ة الت��ي تدعمه��ا 
فرنس��ا. ولم يبدأ المس��لمون بانتزاع قدر 
م��ن الس��لطة التنفيذية م��ن الموارنة إال 
عندم��ا عُيّ��ن رئي��س وزراء س��ني ف��ي 
1937، على الرغم من أن رئيس الوزراء، 
على غرار جميع الوزراء اآلخرين، معرّض 
دائمًا لخط��ر اإلقال��ة االعتباطية من قبل 

رئيس الجمهورية". 
منذ عام 1943م حتى اليوم اس��تقر 
الجمهوري��ة  رئي��س  يك��ون  ب��أن  األم��ر 
اللبناني��ة من الطائف��ة الماروني��ة وذلك 
ت��م  ال��ذي  الوطن��ي  الميث��اق  بموج��ب 
المس��لمين  بي��ن  االتف��اق ش��فويًا  في��ه 
المناص��ب  توزي��ع  ح��ول  والمس��يحيين 
الرئيس��ية للدول��ة اللبناني��ة على مختلف 

الطوائف الدينية فيها. 

�صقوط املارونية ال�صيا�صية: 
عام 1958 تعرض العرش الماروني 
الس��ورية  الوح��دة  قي��ام  إث��ر  لالهت��زاز 
هاج��س  الموارن��ة  وع��اش  المصري��ة، 
الذوب��ان ف��ي البح��ر العروب��ي، ووصفوا 
التدخ��ل  أن  إال  االنع��زال  بتي��ار  حينه��ا 
األمريكي المباش��ر، وفشل تجربة الوحدة 
ذاتي��ًا، دعم من نفوذ الموارنة السياس��ي 
واالقتص��ادي خاص��ًة بع��د ه��رب رؤوس 
األموال الس��ورية إل��ى بي��روت هربًا من 
شبح التأميم، يخبرنا األديب الياس خوري 
وعلى لس��ان "نصري" أح��د أبطال روايته 
"سيناكول" عن حرب 1958 قائاًل: "شوية 

زعبرة بكرة بيجو األمريكان وبيحلوها".
وفي ع��ام 1976 ومع ان��دالع الحرب 
األهلية قرر حزب الكتائب إرس��ال مبعوث 
إل��ى إس��رائيل ليعمل على ضم��ان تدفق 
متواص��ل لألس��لحة م��ن إس��رائيل إل��ى 
القوات المس��يحية، وطلب زعيم الكتائب 
بيير الجميل، من مبعوثه الخاص جوزيف 
أب��و خلي��ل وهو رئي��س تحري��ر صحيفة 
العمل الكتائبية التوجه إلى اسرائيل للقاء 
المس��ؤولين هناك، وكان من بينهم وزير 
الدفاع اإلس��رائيلي آنذاك ش��معون بيريز 

وطلب أبو خليل أسلحة وذخائر. 
وفي العام نفسه تم ترتيب لقاء بين 
بيير الجميل وبش��ير الجميل ومس��ؤولين 
إس��رائيليين بشكل مباش��ر، وفي آب من 
العام نفس��ه أيض��ًا 1976 التقى الرئيس 
م��ع  الس��ابق كمي��ل ش��معون  اللبنان��ي 
رئيس الوزراء اس��حق رابين في س��فينة 
إسرائيلية واتفقا على أن تكون المساعدة 
مجاني��ة ولكن عل��ى الجبه��ة اللبنانية ان 
تدفع فواتير الطعام والوقود وأطلق وعده 
الشهير بأن يساعد اللبنانيين المسيحيين 
ك��ي يس��اعدوا أنفس��هم، قاله��ا اس��حق 

رابين. 
ف��ي ع��ام 1982 – اجتم��ع ش��ارون 
مع بش��ير الجمي��ل وناقش��ا إمكانية ربط 
لبن��ان  لرئاس��ة  الجمي��ل  بش��ير  س��عي 
بعملية عس��كرية إس��رائيلية على نطاق 
واس��ع بحيث يتم إخراج منظم��ة التحرير 
الفلس��طيني من لبنان بمس��اعدة القوات 
اللبناني��ة وبعدها يتم ايجاد حل سياس��ي 
وف��ي فبراي��ر ع��ام 1982 التق��ى ايت��ان 
وبش��ير الجمي��ل ووض��ع بش��ير الجمي��ل 
خطته التي تقول نتوقع منكم أن تقوموا 
بغزو لبنان وعندما تفعلون ذلك س��ندين 
خطوتكم ه��ذه، ونتوقع منك��م أن تبقوا 

في لبنان ثالثة أشهر. 
وفع��اًل ت��م اجتياح بيروت وس��قطت 
ثان��ي العواص��م العربي��ة بع��د الق��دس 
وامت��دت دوام��ة الحرب حتى التس��عينيات 
لتنته��ي بالطائف الش��هير، الذي أس��قط 
السياس��ية ليس��تبدلها بسنيةٍ  المارونية 
سياس��ية عمادها النفط والمال، لتسلمها 
بدورها لشيعيةٍ سياسية عمادها السالح. 
ق��د يك��ون الس��رد الموج��ز لتاري��خ 
الموارن��ة م��ن الناحي��ة السياس��ية بعيدًا 

ع��ن موضوعن��ا الرئيس��ي الي��وم، لك��ن 
القارىء للتاريخ اللبناني الحديث، يخلص 
ليقيني��ة ال��دور السياس��ي الرع��وي الذي 
لعبته بكرك��ي تاريخيًا، وحدها الكنيس��ة 
المارونية وم��ن بي��ن كل المرجعيات في 
لبن��ان له��ا ال��وزن األكب��ر عل��ى الصعيد 

السياسي واالنتخابي. 

زيارة الراعي: 
البطري��رك الراعي هو أول بطريرك 
ماروني يزور س��وريا على اإلطالق، حتى 
البطري��رك أنط��وان عريض��ة، مؤس��س 
االس��تقالل اللبناني وأفضل العالقات مع 
س��وريا، والذي قال عنه البطريرك صفير 
في حديثٍ للجمهورية "يوم كانت بكركي 
محجًا للسياس��يين السوريين". كانوا يْجو 
السُ��نّة، لعند عريضة من الش��ام وحلب 
وحم��ص وحم��اه وادل��ب. لم يزر س��وريا 
يوم��ًا. فهو كان ض��د االنتداب الفرنس��ي 
وبالتال��ي يتالقى في السياس��ة مع الكتلة 
الوطنية السورية وحصل أن تلي تصريح 
ل��ه ف��ي الجامع األم��وي في الع��ام 1936 
فهتف الس��وريون "ال إل��ه إال اهلل عريضة 

حبيب اهلل".
عريضة ال��ذي قال عن االس��تقالل: 
»نري��د اس��تقالاًل لباني��ًا ناج��زًا وس��يادة 
كامل��ة تطاب��ق رغائ��ب الش��عب اللبناني 
مضمون��ًا م��ن ال��دول مبنيًا عل��ى العدل. 
نريد اس��تقالاًل ودس��تورًا وحكامًا نزهاء، 
تنتقيه��م االمة ال زفات وال س��كيرين وال 
طامعي��ن وال منتقمي��ن. نري��د اس��تقالال 
مبني��ًا على الحرية ف��ي المعتقد والتعليم 
واالنتخ��اب والتج��ارة والق��ول والكتاب��ة. 
ويش��ترط في ذل��ك عدم الض��رر بالغير. 
نري��د اس��تقالاًل مبنيًا على المس��اواة في 
الحق��وق بين اللبنانيي��ن بأخذ كل طائفة 
حقوقه��ا كامل��ة. نري��د اس��تقالاًل مبني��ًا 
على التآل��ف واالتحاد الوطني المس��يحي 
االسالمي ونريد التعاون مع المجاورين لنا 
في الشرق والمحافظة على صداقة جميع 
الدول الصديقة بشرط ان تحترم ضعفنا 
وكيانن��ا وحيادن��ا. كبلد مفت��وح هو ملجأ 
االح��رار ومن��ارة العلم والحري��ة الفكرية 

تحت سماء الشرق«. 
أما ف��ي عه��دي البطريركين بولس 
المعوش��ي وأنطوني��وس خريش اس��تمر 
التقلي��د المارون��ي باالمتناع ع��ن التوجه 
لس��وريا، ولم يخالف الكاردينال مار نصر 
اهلل بط��رس صفي��ر ه��ذا التقلي��د طوال 
ثالثي��ن عامًا، حتى أن��ه امتنع عن مرافقة 
الباب��ا ف��ي زيارت��ه التاريخية لس��وريا إال 
أن صفي��ر يذك��ر في مذكراته زي��ارًة قام 

بها إلى س��وريا بوصفه نائب��ًا للبطريرك 
المعوشي عام 1961. 

أم��ا الراعي فقد زار س��وريا س��ابقًا 
بوصف��ه مطرانًا ع��ام 2007 وألقى عظة 
تلبي��ة لدعوة ابرش��ية الش��ام المارونية، 
وف��ي حف��ل تنصي��ب البطري��رك يوحن��ا 
اليازج��ي خلف��ًا للبطري��رك أغناطي��وس 
الراب��ع هزي��م أت��ت زي��ارة الراع��ي التي 
لتثي��ر جداًل في لبن��ان، ال س��يما من قبل 
السياس��يين المعارضين للنظام السوري، 
فق��ال منس��ق األمان��ة العامة لق��وى 14 
آذار المعارض��ة ف��ارس س��عيد ان "زيارة 
البطري��رك المارون��ي إل��ى دمش��ق ف��ي 
ه��ذه الظروف، تفت��ح الباب أم��ام النظام 
بش��رعية  يتمت��ع  وكأن��ه  الس��تغاللها 

مسيحية". 
كما ق��ال عض��و كتلة "المس��تقبل" 
ال  القضي��ة  "أن  النائ��ب نض��ال طعم��ة: 
تحتمل التأويل في تحميل بعدها الرعائي 
أكثر مما يحتمل. ففي س��وريا مسيحيون 
مؤمنون وأن يتفقدهم راعيهم، وبخاصة 
في الظ��روف الحرجة فإن ذل��ك ال يقارب 
من أي زاوية سياسية، وكما تمنى غبطته 
أن يح��ل الس��الم نرج��و أن تك��ون طلبته 

مقبولة". 
الع��ام  النائ��ب  ص��رح  حي��ن  ف��ي 
المارونية  المحكم��ة  االس��قفي ورئي��س 
في دمش��ق المونسنيور ميش��ال فريفر، 
ق��ال إن زيارة الراع��ي "تاريخي��ة بامتياز 
ألن س��وريا ه��ي أولى اوطان المس��يحية 
ف��ي العال��م، ودمش��ق ه��ي أول مدين��ة 
ف��ي التاريخ". وأضاف: "إنه��ا زيارة لوطن 
القدي��س مارون في يوم عيده، وإن زيارة 
االرض الماروني��ة االولى هي زيارة بركة 

ونعمة وصالة". 
وال ج��دال في م��ا قال��ه فريفر، لكن 
السؤال يكمن هل استغرق رجال بكركي 
كل ه��ذا الوق��ت ليعرفوا أن س��وريا هي 
أولى أوطان المس��يحية ف��ي العالم، وأنها 

االرض المارونية االولى. 
أم��ا عن ما قال��ه الراعي في القداس 
بحض��ور ممث��ل الرئي��س الس��وري وزير 
الدول��ة لش��ؤون اله��الل األحم��ر جوزيف 
س��ويد، فقد دع��ى اهلل أن يله��م ضمائر 
واإلقليميي��ن  المحليي��ن  المس��ؤولين 
والدوليي��ن، ويدف��ع بهم إل��ى العمل على 
وضع حد فوري لدوامة العنف والحرب في 
س��وريا العزيزة، وإحالل السالم بالتفاهم 

والحوار حول المواضيع الخالفية. 
وأضاف: "جئنا نواصل صالتنا معكم 
م��ن اجل الس��الم في س��وريا وم��ن اجل 

الحلول الديبلوماس��ية لكل االمور العالقة 
وع��ودة النازحين إلى أراضيهم وعلمت أن 
الذين نزحوا من أرضهم في داخل سوريا 
وخارجها أربعة ماليين"، وتابع: »نريد من 
هذه الزيارة إعالن قربنا وتضامننا مع كل 
المتألمي��ن من جميع الطوائ��ف، وبخاصة 
مع اخوتنا المس��يحيين من كل الكنائس، 
وم��ع أبنائن��ا وبناتن��ا الموارن��ة، في هذا 
الظرف األلي��م من حياة س��وريا الجريحة 
والمتألمة، حي��ث العنف والحرب واالرهاب 
والقت��ل والتنكي��ل والتعذي��ب والتهجي��ر 
والتدمير، من هنا من دمشق نقول كفى. 
نقوله��ا ل��كل الذي��ن يمارس��ون كل هذه 
المآسي. كفى للحرب والعنف، كفى للقتل 
وتدمير البيوت والمعالم الحضارية، كفى 
تهجيرًا للمواطنين اآلمنين األبرياء، كفى 
إذكاء لن��ار الحرب والدم��ار والقتل من أي 
جهة أت��ى. يقولون من أج��ل االصالحات، 
االصالحات الزمة ف��ي كل مكان، في كل 
دول��ة، في كل وطن، كم��ا هي الزمة في 
كل انس��ان. لك��ن االصالح��ات ال تفرض 
فرض��ًا م��ن الخارج ب��ل تنبع م��ن الداخل 
ادرى  أح��د  وال  بل��د.  حس��ب حاج��ات كل 
بش��ؤون البيت مثل أهله. االصالحات تتم 
بالحوار، بالتفاهم والتعاون، هذا ما ندعو 
اليه مع كل محبي السالم العادل والشامل 
والدائ��م، حي��ث يعطى الجمي��ع حقوقهم 

ويلزم الجميع بواجباتهم، وان كان ال 
اإلصالح��ات  ع��ن  حدي��ث  ولع��ل 
والخصوصية التي طالم��ا تغنى بها رأس 
النظ��ام وأتباعه، ل��م يكن كافي��ًا إلخراج 
الزي��ارة م��ن طابعه��ا الرع��وي، ولم يكن 
كافيًا ليحس��ب الراعي نفس��ه على طرفٍ 
م��ن طرفي الن��زاع، ب��ل أجرى خل��وة مع 
نائ��ب وزي��ر الخارجي��ة الس��وري فيص��ل 
المقداد والبطري��رك غريغوريوس الثالث 
لحام لمدة قاربت 15 دقيقة س��جلت على 
هام��ش حفل ترس��يم اليازج��ي.. لتكون 

الزيارة سياسيًة بامتياز كما أسلفنا. 
ونختم بالرس��م الكاريكاتوري الذي 
نشرته صحيفة الوطن السعودية، لصورة 
للبطري��رك الراع��ي ف��ي ثالث��ة مراحل، 
وقد ت��م تحوير القبع��ة الكاردينالية التي 
يعتمره��ا لتتح��ول إل��ى ص��اروخ، وكتابة 
األح��رف األربعة األولى من اس��مه بخطٍ 
عريض غليظ لتصبح "بشار الراعي" بداًل 

من "بشارة الراعي".. دون تعليق.
الخارجي��ة  وزي��ر  نائ��ب  وبتصري��ح 
الروس��ي فيص��ل المق��داد ال��ذي وص��ف 
وأنه��ا  والرعوي��ة،  بالسياس��ية  الزي��ارة، 
أت��ت لتصحح خطًأ تاريخيًا عمره عش��رات 

السنين.. دون تعليق.
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بني انت�صارات الثورة وكبواتها
بات المش��هد الس��وري الي��وم مثيرًا 
للحي��رة بش��كل متزاي��د خ��الل األح��داث 
األخيرة س��واء داخ��ل س��وريا أو خارجها، 
ومنب��ع ه��ذه الحيرة ه��و التذب��ذب ليس 
فق��ط عل��ى مس��توى المواق��ف الدولية 
والعربية، بل وعلى مس��توى الس��وريين 
أنفس��هم معارضي��ن أو مواالة، ث��وارًا أو 
ش��بيحة، عق��الء أو مجانين. ب��ات تصارع 
األضداد )بتعبير الدكتور جابر األنصاري( 
هو سيد الموقف في سوريا وبشكل يزيد 

من صعوبة التوفيق بين هذه األضداد. 
يبدو الش��يخ مع��اذ الخطي��ب وكأنه 
بع��ض  في��ه  يتبع��ه  ف��ي س��رب  يغ��رد 
المصفقي��ن والمتحمس��ين والمنتفعي��ن 
بش��كل م��ا م��ن طروحات��ه الت��ي تظهر 
األخ��رى  تل��و  تن��ازالت  وكأنه��ا  للعي��ان 
للنظام، بداية من مبادرته النارية بقبول 
الح��وار م��ع "ممثلين" ع��ن النظ��ام، إلى 
رفض النظام أن يتم ذلك خارج س��وريا، 
م��رورًا بموافقت��ه على أن يت��م ذلك في 
إحدى م��دن الش��مال "المح��ررة"، وأخيرًا 
ولي��س آخرًا االجتم��اع التمهيدي الذي تم 
اإلعالن عنه اليوم في موسكو ليجمع بين 

الخطيب ووليد المعلم. 
عل��ى الط��رف اآلخ��ر م��ن المش��هد 
نجد نفرًا م��ن أعضاء المجل��س الوطني 
يعلن��ون أن مواقف الخطي��ب هي مواقف 
للمجل��س  عالق��ة  وال  بحت��ة  ش��خصية 
الوطن��ي به��ا، رغ��م أن المجل��س عضو 
في االئت��الف، والخطيب ه��و رئيس هذا 
االئت��الف، ويتبعه��م ف��ي ذل��ك كالع��ادة 
بعض المطبلين والمزمرين والمنتفعين 
من المال الخليجي "الخ��ام" المتدفق في 
جيوبهم مقاب��ل الصلف والتعنت ورفض 

أي شيء. 
وف��ي ص��دارة المش��هد نج��د طفاًل 
سوريًا يبكي أطالل منزله وأشالء عائلته 
التي مات��ت بقصف أو بعملية انتحارية أو 
برص��اص قناصة، ال فرق ل��دى األموات، 
ولكن األحياء هم من يذوقون العلقم. لم 
يعد الطف��ل يعي عدوه من صديقه، ولم 
يع��د يعرف من يهاجمه وم��ن يدافع عنه. 
اختلطت األهداف والتوجهات والسياس��ات 
والرايات وبات اإلنس��ان الس��وري عدو ما 
يجه��ل، والمجاهيل كثيرة ف��ي المعادلة 
الس��ورية العصية على الفه��م والعصية 

على الحل. 
ركن آخر في المش��هد يحمل الكثير 
من القس��مات والمالم��ح الغريبة والعنف 
المف��رط من أن��اس كانوا يومًا يمش��ون 
الت��ي يقصفونه��ا  الم��دن  ف��ي ش��وارع 
الي��وم ودخل��وا الكثير م��ن البي��وت التي 
يهدمونها بأيديهم بعد أن أعماهم الحقد 
وأفقدت صيح��ات أطفال درع��ا صوابهم 
وطاش��وا كالمجانين الموتورين يحرقون 
م��ا تح��ت أقدامه��م وكأنه لم يك��ن. كان 
هؤالء ينهب��ون بيوتنا وأرزاقن��ا بالباطن 
وبالتراضي بي��ن الطرفين وهاهم اليوم 
ينهبونه��ا رغمًا عنا ويقتلونن��ا في اليوم 
ألف مرة ثم يبيعون أغراضنا في أس��واق 
باتت تحمل تس��ميات طائفية قذرة تشي 
بحجم الكارثة االجتماعية والفكرية التي 

وصل إليها السوريون في هذا البركان. 
لم تنته أركان المش��هد بعد، فهناك 
ركن يقبع فيه القليل من مقاتلي الحرية 

والكثي��ر م��ن قط��اع الطرق والس��ارقين 
والمعتوهي��ن والمتعصبين. طغى العنف 
الدم��وي القائم عل��ى المصال��ح المادية 
عل��ى كثير م��ن جزئيات ه��ذا الركن من 
المش��هد، وب��دأ البع��ض "بال��ردة" ع��ن 
معتقدات الث��ورة وأهدافه��ا والعودة إلى 
رعي الغن��م )بتعبير عب��د الباري عطوان 
ف��ي افتتاحيت��ه لي��وم األربع��اء الماضي 
في القدس العرب��ي(. تتدفق األموال في 
بع��ض االتجاه��ات كالنهر الج��ارف بينما 
تتس��ول ال��دول الكب��رى ف��ي المنطق��ة 
بضع��ة ماليي��ن م��ن ال��دوالرات لإلنفاق 
عل��ى الالجئي��ن الس��وريين وإعاش��تهم، 
وقد تصل الوقاحة ببعضهم كالس��لطان 
العثمان��ي أردوغ��ان إل��ى أن يم��ن علينا 
بإنفاق 600 مليون دوالر على السوريين 
خالل الفترة الماضي��ة بينما يعلم هو أن 
مبلغ��ًا كه��ذا كان كافيًا لتخليص س��وريا 
م��ن نظ��ام األس��د خالل أس��ابيع ل��و أنه 
ت��م توجيه��ه االتج��اه الصحي��ح. ولك��ن 
"مقام��ه العالي" يش��ارك اآلخرين في أن 
تصل س��وريا إلى مرحل��ة الدمار البنيوي 
والعس��كري  واالقتص��ادي  والبش��ري 
الشامل أماًل في تعيين وال عثماني جديد 
يعي��د مج��د "الخالف��ة" الضائع��ة ويبني 

االمبراطورية من جديد. 
يزداد المش��هد الس��وري غرابة عند 
رؤي��ة أركان��ه كاملة في إط��ار واحد، ألن 
الص��ورة تتض��ح تمام��ًا وتكش��ف ه��ول 
اللذين تعيش��هما  االنقس��ام والتش��رذم 
الش��عبية  المس��تويات  عل��ى  س��وريا 
والسياس��ية والعس��كرية وكذل��ك حال��ة 
االرتب��اك والذه��ول والعبثي��ة الفكري��ة 
والسياس��ية التي تعان��ي منها كل أطياف 
المعارض��ة ب��ال اس��تثناء. قد تب��دو هيئة 
التنس��يق الوطني��ة األكث��ر انس��جامًا مع 
نفس��ها نظرًا لثبات مواقفه��ا من البداية 
غي��ر أن باقي األط��راف ال ت��زال تمارس 
التشبيح اإلعالمي وتغيير الوالءات وتبادل 
الش��تائم والتعيير والتفاخر بعدد سنوات 
االعتقال وهذه صفح��ات مواقع التواصل 
االجتماعي م��ألى بالمضحك المبكي من 
ه��ذه الس��يناريوهات وادع��اءات التهديد 
بالقتل من أناس افتراضيين وكأن الواحد 
منه��م لم تعد له ش��اغلة س��وى الترويج 
لنفس��ه ومحاول��ة الحص��ول عل��ى أكب��ر 
ق��در م��ن التطبي��ل والتزمي��ر وكأننا في 
مهرجان انتخابي يعيد للذكرى االنتخابات 
الكرتوني��ة التي كانت تجري في س��وريا 
سواء لمجلس الش��عب أو اإلدارة المحلية 

ناهيك عن االستفتاء الرئاسي. 
تج��وب إحدى الناش��طات نصف دول 
العال��م "دعم��ًا" للثورة بينم��ا يتم صرف 
مئات ألوف ال��دوالرات على هذه الرحالت 
المكوكي��ة التي لم نفه��م فوائدها بعد. 
األس��وء من ذلك أن الناشطة إياها كانت 
تم��ن على الجمه��ور الكري��م بأنها تخرج 
م��ن الوالي��ات المتح��دة رغ��م العواصف 
الثلجي��ة وكان ذل��ك كافي��ًا لتن��ال مئ��ات 
والتمني��ات  والتهلي��ل  المدي��ح  تعليق��ات 
بالتوفي��ق )بم��اذا؟( والع��ودة بالس��المة 
)وه��ل ه��ي رحل��ة صي��د؟( وال ينس��ى 
المطبل��ون أدعي��ة النص��ر )عل��ى م��ن؟( 
والس��فر المريح. ال توجد في الدنيا أسوء 
من المعارضة الس��ورية التي اس��تطابت 

حياة الس��فر وأروقة الصالونات والفنادق 
وبات��ت تتمنى أن يطول أم��د الثورة أكثر 
وأن يط��ول أم��د النظ��ام حت��ى ال ينقطع 
الحبل الس��ري الذي تج��ري عبره ماليين 
ال��دوالرات دون أن يرى الس��وريون منها 

شيئًا. 
تب��رع أصدق��اء س��وريا بم��ا يزي��د 
عل��ى مليار ونص��ف مليار دوالر للش��عب 
الس��وري، ولكن وها قد مضى على ذلك 
أكثر من عش��رة أيام، فأين األموال ومن 
يتص��رف بها، وم��ن يقرر أوج��ه صرفها، 
ولماذا ال يزال السوريون يموتون يوميًا ال 
من الرصاص والقصف فحس��ب، بل من 
نقص الوقود والغذاء واإلمدادات وخاصة 
أن طرق اإلمدادات من تركيا إلى الشمال 
الس��وري مفتوحة في معظمها، فلماذا ال 
يتم تزويد الناس باحتياجاتهم األساسية 
ب��داًل م��ن أن يت��م تهري��ب كل األم��الك 
الخاص��ة والعام��ة بع��د أن ت��م نهبها من 
الدوائ��ر الحكومية والمعامل والمس��اكن 

الخاصة لتباع في تركيا بأبخس األثمان؟
المعارضي��ن  م��ن  الكثي��ر  يدع��ي 
التفاج��ؤ عندم��ا يصي��ح طف��ل متغني��ًا 
بالمال عم��ر رافع��ًا األعالم الس��وداء في 
بن��ش وكأنه��م يعيش��ون ف��ي عالمه��م 
االفتراض��ي رافضي��ن االعت��راف بالواقع 
والتاري��خ مصممين على دفن رؤوس��هم 
في الشاش��ات )البديل العص��ري للرمال( 
والقول بس��وريا مدنية عصرية علمانية 
حضارية إلى آخر م��ا هنالك من أوصاف. 
وق��د كنا ف��ي مقال س��ابق ق��د عدنا إلى 
التاريخ في حالة أفغانس��تان وذكرنا كيف 
أدى الدع��م الخليج��ي للمجاهدي��ن ض��د 
"الكفار" الس��وفييت إلى تفريخ تنظيمات 
جهادي��ة عمياء ال ت��رى وال تس��مع عادت 
بالب��الد والعب��اد إل��ى القرون الوس��طى 
فهدمت التماثيل باعتبارها أصنامًا )قارن 
قطع رأس تمثال أب��ي العالء المعري في 
إدلب(، وحرمت النساء من التعليم والحياة 
)ق��ارن منع المرأة من القي��ادة في حلب(، 
وأخي��رًا ولي��س آخ��رًا من��ع رفع أي��ة راية 
س��وى راي��ة التنظيم )ق��ارن تمزيق علم 
االس��تقالل وتحري��م رفع��ه ناهي��ك عن 

بعض الدعوات من مشايخ الظالم بكتابة 
عب��ارة اهلل أكبر على العل��م وتكفير من 

يخالف ذلك(. 
إن كل المعارضين الذين يتشدقون 
بدخول األراضي الس��ورية ث��م يخرجون 
منها كالسائحين يعلمون تمامًا أن ال مكان 
لهم في س��وريا القادمة مهما كان شكلها 
أو هيئتها، فال السوريون يقبلون بقيادات 
"س��ياحية" وال المعارض��ون س��يتنازلون 
عن مكاس��بهم في الخارج س��واء المادية 
منها أو الجنس��يات األجنبي��ة التي يحملها 
معظمهم. كما أنهم يعلمون تمامًا أن من 
يحم��ل البندقية اليوم يملك األرض وحق 
ف��رض "ش��ريعته"، ولن يقب��ل بأصحاب 
ربطات العنق قادة وال حتى مستش��ارين، 
وعلى من ش��جعوا التس��ليح والعس��كرة 
أن يتحمل��وا هذا ال��وزر وأن يتعاملوا معه 
ال أن يلتقطوا الص��ور التذكارية ويديروا 
وينته��ي كل ش��يء  للن��اس  ظهوره��م 
ويعود كل منهم إل��ى فندقه مرتاح البال 

مطمئن الضمير. 
التاري��خ  يق��رأ  أن  النظ��ام  رف��ض 
ويتعل��م من��ه فابتلع��ه التاريخ ونخش��ى 
من ال يفه��م الثوار ال��درس وأن يتعاموا 
عن الحقائ��ق فيبتلعهم التاريخ أيضًا في 
دوامت��ه التي ال ترحم. ال يمكن ألي عاقل 
بأن يتنبأ بنهاية س��عيدة وش��يكة للثورة 
الس��ورية التي تتحول مع الوقت إلى أزمة 
إنس��انية ونكبة وطنية وقومي��ة عارمة، 
النهايات الس��عيدة غالبًا م��ا يطول أجلها، 
وه��ذا لي��س استس��المًا وال يأس��ًا ولكنه 
واقعية يحتاجهما الس��وريون أكثر من أي 

وقت مضى. 
آخ��ر ال��كالم: يق��ول الش��اعر عب��د 

الرحمن العشماوي 
إنّ��ي أق��وُل لِم��نْ يُعاتِبن��ي َأفِقْ
فأن��ا ِبسَ��يفِ الشّ��عِر عن��كَ ُأقارعُ
ص��ورًة وَليس��تْ  حَقائُقن��ا  ه��ذي 
تَن��ازعُ العق��ول  فيه��ا  وَهمي��ًة 
أن��ا ل��ن أمَ��ّل م��نَ اّلن��داِء فربم��ا
ناب��عُ ف��ؤاديَ  م��نْ  ِن��داٌء  أجْ��دى 
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مبادرات املعار�صة وانك�صاف 

النظام وحلفائه واأمريكا
  عبدالوهاب بدرخان

أعل��ن ج��ون كيري، ف��ي تصريحاته 
األولى بعد توّليه الخارجية االميركية، أن 
الواليات المتحدة ستطرح قريبًا »مبادرة« 
في شأن األزمة الس��ورية. جاء ذلك غداة 
انكش��اف أن البيت االبي��ض، أي الرئيس 
ب��اراك اوبام��ا، رف��ض اقتراحًا بتس��ليح 
المعارضة الس��ورية، عل��ى رغم موافقة 
وزي��ري الخارجية والدف��اع عليه، وكذلك 
تأييده من جانب رئي��س أركان الجيوش. 
بل انكش��ف أيضًا أنه لم يكن لدى اوباما 
أي بديل لموازنة هذا الرفض للتس��ليح، 
أي ل��م تكن هن��اك »مب��ادرة« وإال لكانت 
هي��الري كلينت��ون أو لي��ون بانيتا أش��ارا 
اليه��ا أو عم��ال عل��ى تنفيذه��ا. ويمك��ن 
القول إن واش��نطن ال تملك أي عناصر ل� 
»مبادرة« وإنم��ا تنتظرها من المعارضة. 
ويش��ي ذلك بمقدار السلبية التي تعامل 
به��ا اوبام��ا م��ع قضية س��ورية، س��لبية 
ال يضاهيه��ا أو ينافس��ها س��وى الموقف 
الروس��ي الالأخالق��ي والالإنس��اني حيال 

الشعب السوري. 
فائت��الف  اذًا،  المب��ادرات،  إل��ى 
المعارضة الس��ورية أعلن أن��ه في صدد 
إع��داد واح��دة، وهناك فصائ��ل معارضة 
اخ��رى اس��تُحثت إلع��داد أوراق مماثل��ة. 
وُفه��م أن الوالي��ات المتح��دة وبريطاني��ا 
تفّكران بطرح مبادرة مش��تركة ستكون 
م��ن بي��ن بن��ود المحادث��ات خ��الل زيارة 
كي��ري األولى للن��دن. واله��دف أن يصار 
إل��ى بلورة هذه المبادرة قبل زيارة اوباما 
إلى اس��رائيل أواخر الشهر المقبل، وقبل 
لقائ��ه المرتق��ب م��ع الرئي��س الروس��ي 
فالديمي��ر بوتي��ن. ذاك أن ح��ل األزم��ة 
الس��ورية سياس��يًا ب��ات حدي��ث الموائ��د 
الدولية، وابتعد كثيرًا عن دمش��ق أو عن 
أي عاصم��ة عربي��ة قريب��ة، أي كما أراده 
النظام السوري نفسه الذي تصرّف دائمًا 
كما لو أن »ش��رعية« حكمه قامت على ما 
يش��به »تكليفًا« دوليًا بمهادنة اس��رائيل 
من جهة، وحماية األقليات من جهة اخرى. 
وربم��ا كان ه��ذا صحيح��ًا، إال أن أحدًا لم 
يعط��ه أيضًا حصانًة في ح��ال أقدم على 
هذا العنف العاري والقتل الوحشي ألبناء 

الشعب. 
روس��يا وإس��رائيل هم��ا المحطتان 
المقبلت��ان. هن��اك أولوية اآلن لتحس��ين 
اليمي��ن  وم��ع  موس��كو،  م��ع  العالق��ة 
االسرائيلي، قبل أن تبدأ واشنطن التحرك 
والفلس��طيني،  الس��وري  الملفي��ن  ف��ي 
وليس مؤك��دًا أنه��ا س��تحصل على هذا 
التمكي��ن ال��ذي تتوخّ��اه. انه��ا منهجي��ة 
عجيب��ة تل��ك الت��ي تدي��ر التفكي��ر ف��ي 
العق��ل األوبام��ي، وال ش��يء يضمن أنه 
عازمٌ عل��ى مغادرة الس��لبية، لكنه يريد 
المحاولة، خصوصًا أن اميركا )وإسرائيل( 
حصلت��ا عل��ى م��ا تمنت��اه - وأكث��ر - في 
س��ورية. والدلي��ل في هذا الدم��ار الكبير 
ال��ذي  واالجتم��اع،  واالقتص��اد  للعم��ران 
يواصل النظام مفاقمت��ه كل يوم. دمارٌ 
كأنه أيضًا »تكليف دولي« آخر، وال يحتاج 

إل��ى أي بره��ان أو تنبي��ه إلى أن��ه يحكم 
مس��بقًا عل��ى أي دول��ة مقبل��ة بالعج��ز 

والفشل والتخبّط. 
داهم��ًا،  السياس��ي  الح��ل  أصب��ح 
لي��س رغب��ة دولية في وق��ف نزيف الدم 
الس��وري وإنما للحد م��ن »األخطار« التي 
كانت الق��وى الدولية وال تزال تخش��اها، 
اذ اكتش��فت أنها تس��ير بأقدامه��ا إلى ما 
ح��ّذرت من��ه. فهي ل��م تتمّكن م��ن لجم 
أراده��ا، ول��م  النظ��ام  »العس��كرة« ألن 
تتمك�ّـن م���ن اس��تب���اق صعود التطرف 
ألن النظ��ام س��عى اليه تبري��رًا لتطرفه، 
بل س��عى تحديدًا إلى وضعه في س��ياق 
»االره��اب« الذي باتت اس��رائيل تتحدّث 
عن��ه باعتبار أنه س��يخلق عل��ى حدودها 
حااًل أكثر خطورة من تلك التي تشكو من 
وجودها في س��يناء. لكن أسوأ ما أدركته 
القوى الدولية أن النظام دأب على إحباط 
كل ح��ل سياس��ي. اذ لم تك��ن لديه، وال 
ف��ي أي يوم، مب��ادرة يمك��ن أن تطرحها 
مس��تبدة  س��لطة  حت�����ى  أو  »دول��ة«، 
متمتعة بشيء من الوطنية، على شعبها، 
بل كانت ل��دى النظام دائم��ًا آمال في أن 
يعيد التدويل انتاج »التكليف« السابق له، 
ش��رط أن يكون هذا التدويل كما رسمه، 
أي خ��ارج مجلس األمن وم��ن دون تدخل 
عسكري. وقد وفت له روسيا )وإيران( بما 
تعهّدتاه من ه��ذا التكليف، إال أن الجانب 
الغرب��ي ل��م يس��تجب. ومع ذل��ك ال يزال 
النظ��ام يتوّقع ويتوهّ��م أن يبلور تحرك 
اوباما صيغًة م��ا لمصلحته، فهذه فرصة 

اسرائيل إلنقاذه. 
عل��ى رغ��م حديث��ه المتك��رر ع��ن 
و  س��وري«  »ح��ل  أو  داخل��ي«  »ح��ل 
النظ��ام  رف��ض  لإلم��الءات«،  »رف��ض 
المع��ارض  االئت��الف  رئي����س  مب��ادرة 
مع��اذ الخطي��ب. لماذا؟ ألن��ه ال يبحث عن 
مصالحة مع الش��عب، بل عن تس��وية مع 
الق������وى الخارجية يريدها على حس��اب 

الشعب. سُئل الخطي����ب: لماذا اشترطت 
إط��الق المعتقلي��ن فقط ومن��ح جوازات 
السفر؟ أجاب: ألنهما مطلبان انسانيان ال 
يرفضهما إال مَن ليس من طينة البش��ر. 
واس��تخدم وزي��ر إع��الم النظ��ام صيغة 
اس��رائيلية، اذ ق��ال: نع��م للح��وار »م��ن 
دون ش��روط مسبقة«. فالنظام ال يعترف 
بوجود المعارضة، وال بالخسارة البشرية 
األكثر دموية في تاري����خ سورية، بل إنه 
يدعو الش��عب إلى حوار م��ن أجل القتل. 
اذا كان لمب��ادرة الخطي��ب م��ردود وحيد، 
فهو أنها أزال��ت كل األوهام الدولية حول 
أهلية النظام للح��وار والبحث عن حلول. 
فه��و يعلم، كما الجميع، أن ثمة ثمنًا ال بد 
من أن يبذله ليكون حٌل سياسي، وأي حل 
سويّ يرتسم سيعني بالضرورة نهايته. 
ف��ي أي ح��ال، ل��م تب��دِ المقارب��ة 
إل��ى  مؤش��رات  أي  لألزم��ة  االميركي��ة 
تغليب إنصاف الش��عب السوري وتحقيق 
طموحات��ه عل��ى »أولويات« اخ��رى مثل: 
بلورة وفاق مع روسيا، مكافحة الجماعات 
المتطرف��ة، مصال��ح اس��رائيل، الحد من 
اخ��رى،  م��رة  االيران��ي.. ه��ذه،  النف��وذ 
بذهني��ة  ومس��كونة  مقيت��ة  منهجي��ة 
»س��ايكس - بيكوي��ة«، اذ ي��راد تركي��ب 
مس��تقبل بلد وش��عب بناء على معالجات 
لمخ��اوف أمنية آيل��ة للتغيي��ر وهواجس 
مشروعة لكن مضخّمة أو على ترضيات 
مصلحية ال تريح س��وى حلف��اء النظام أو 
أعداء الشعب.. وفي ضوء ذلك، أي مبادرة 
تحظ��ى  أن  يمك��ن  االئت��الف  يصوغه��ا 
باهتم��ام اميركا وأذنه��ا الصاغية، اذا لم 
تكن قضية الش��عب أولويتها في سورية، 
واذا لم يكن لديها تفهّم واع لما تس��ميه 
تطرفًا وألس��باب استشرائه. ال يمكن بناء 
حل يرأب الص��دع الذي أحدثه النظام في 
الكي��ان الس��وري وفقًا ل� »تص��وّرات« أو 
اجته��ادات اميركية س��بق أن جُرّبت في 

أمكنة اخرى وفشلت. 

في أي مب��ادرة ستس��عى المعارضة 
إل��ى اإلقن��اع بأنه��ا »بدي��ل م��ن النظام« 
يمك��ن االعتم��اد عليه، وأن لديه��ا خططًا 
تستطيع تنفيذها إلدارة البلد بعد سقوط 
النظ��ام أو رحيله. وليس هن��اك ما يمكن 
اختراع��ه، ألن خرائ��ط الطري��ق للمرحلة 
االنتقالي��ة معروف��ة، لكن يمك��ن تكييف 
الخط��ط بم��ا يتماش��ى م��ع خصوصي��ات 
الوض��ع الس��وري. فالتص��وّرات موجودة 
لحكوم��ة انتقالي��ة ومؤتم��ر وطن��ي عام 
وجمعية تأسيس��ية، والبرامج المدروس��ة 
للعم��ل على الدس��تور وتحدي��د المهمات 
العاجل��ة والش��روع ف��ي تفعي��ل العدال��ة 
وكان  جاه��زة،  ش��به  كله��ا  االنتقالي��ة 
يمكن رس��م مالم��ح أكثر وضوح��ًا لها لو 
أتي��ح للمعارض��ة أن تك��ون عل��ى األرض 
الس��ورية. اكثر من ذلك، تبدو المعارضة 
مُطالب��ة ب��أن تعط��ي اجاب��ات وافية عن 
أس��ئلة لم تكن تتصوره��ا، خصوصًا في 
ما يتعل��ق بإعادة هيكل��ة الجيش وأجهزة 
األمن، لكن الكوادر المنش��ّقة قادرة على 
إعداد ما يُطلب منها. ثمة أمر واحد يشقّ 
عل��ى الجميع وهو أن ينزلق��وا إلى تفكير 
يمك��ن أن يؤدي إل��ى نه��ج »المحاصصة 
اقتناعاته��م  ض��د  فه��و  الطائفي��ة«، 
ومنطلقاته��م. لك��ن دوائ��ر معني��ة هن��ا 
وهناك س��بق أن انخرطت، منذ أيام مهمة 
كوف��ي انان، في تش��كيل حكوم��ات وفقًا 
لصي��غ تأخ��ذ بالنس��ب الطائفي��ة، أو بما 
يطمئ��ن الغالبية واألقليات في آن، أو على 
األقل بما يمرّر بدايات المرحلة االنتقالية 
م��ن دون مضاعفات أمني��ة وثأرية.. على 
رغم كل ش��يء، من واج��ب المعارضة أن 
يكون لها مش��روعها، وهي تفكر في حل 
لس��ورية ومن أجلها، لكن اميركا وروسيا 
وإس��رائيل والنظ��ام ال ت��زال ف��ي قوقعة 
التفكير في حل يريحها من مفاجآت شعب 

أذهل نفسه قبل أن يذهل اآلخرين. 
الحياة 14 / 2 / 2013
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ملحة عن جمعية العربية الفتاة ال�صرّية
  بالل سالمة

. . 
ف

اش
بر ن

تاأ�صي�ش جمعية العربية الفتاة:ح
تع��د جمعي��ة العربي��ة الفت��اة أهم 
الجمعي��ات العربي��ة الت��ي ظه��رت ونمت 
وتط��ورت في البالد العربي��ة قبل الحرب 

العالمية األولى. 
وهي جمعية سرية اختلفت الروايات 
ح��ول تاري��خ تأسيس��ها ونش��وئها حت��ى 
ف��ي أق��وال وكتاب��ات بع��ض أعضائه��ا 

المؤسسين. 
يقول الدكت��ور أحمد قدري وهو من 
األعضاء المؤسس��ين له��ذه الجمعية في 
مذكراته عن الثورة العربية الكبرى: "إننا 
بدأنا في تكوي��ن جمعية العربي��ة الفتاة 
بع��د إع��الن دس��تور 1908م بأربعة أيام 
ال أكث��ر"، بينما يقول عزت دروزة واألمير 
مصطف��ى الش��هابي وهما م��ن األعضاء 
المؤسس��ين أيض��ًا: أن الجمعية تش��كلت 
ع��ام 1911م. أم��ا أحمد ع��زت األعظمي 
فيقول: تأسست عام 1909 م. أما األستاذ 
عون��ي عبد اله��ادي وهو عض��و بارز في 
ه��ذه الجمعية فيق��ول: "كن��ت وزمالئي 
أحم��د  والدكت��ور  حي��در  رس��تم  محم��د 
ق��دري نلتق��ي في األس��تانة عن��د إعالن 
الدس��تور عام 1908م وق��د هالنا تعصب 
أعض��اء )تركيا الفت��اة( ال��ذي أصبح فيما 
بعد )ح��زب االتح��اد والترق��ي( وتحديهم 
للع��رب والتهجم على القومي��ة العربية، 
وعلى هذا األس��اس تداولنا حول مشروع 
تشكيل جمعية س��رية عربية قومية في 
مواجهة )تركيا الفت��اة � االتحاد والترقي( 
وته��دف إلى اس��تقالل أمتن��ا العربية عن 
األمة التركية. فصممنا على تشكيل هذه 
الجمعية بشكل سري. ولم يكن للجمعية 
قان��ون وال رئيس في األس��تانة بل كانت 
فك��رة يتداوله��ا )عون��ي عب��د اله��ادي � 
ومحم��د رس��تم حي��در � والدكت��ور أحمد 
ق��دري(، وعندما توجهوا إل��ى أوروبا عام 
1909م تعاهدوا ف��ي باريز على تحقيق 
فكرته��م وانض��م إليه��م جمي��ل م��ردم 
بك وغيره من الش��باب الع��رب في باريز 
وتنادوا إل��ى عقد المؤتم��ر العربي األول 

الذي انعقد عام 1913 م". 
في يوم األربعاء 18 حزيران 1913م 
وفي منتصف الس��اعة الثالثة، في القاعة 
الكبرى للجمعية الجغرافية بباريس، عقد 
أول مؤتم��ر عرب��ي في التاري��خ الحديث، 
برئاسة عبد الحميد الزهراوي، وقد اختير 
جميل مردم بك والعريس��ي أمينّي س��ر 
بالعربية للمؤتمر، كما اختير شارل دباس 
أمينًا لس��ره بالفرنس��ية. ونج��ح المؤتمر 
وكانت ل��ه مقررات��ه وصداه��ا وتأثيرها 
مما هو م��دون في تاريخ مي��الد قضيتنا 
العربية. وفي العهد الفيصلي في سورية 
كانت "العربي��ة الفتاة" ذات الكلمة األولى 
والنف��وذ األبع��د وتألف حزب االس��تقالل 
ليكون المظهر العلني للجمعية السرية. 

علم اجلمعية:
اتخذ قرار اعتماد راية كعلم لجمعية 
العربي��ة الفت��اة أثناء اجتم��اع في مكاتب 
جري��دة المفيد في بيروت في آذار 1914، 
وكان��ت ه��ذه الراية قد صمم��ت من قبل 
المنتدى األدبي العربي الذي تأس��س في 
األس��تانة عام 1909، وتتأل��ف من أربعة 
أل��وان ه��ي األبي��ض واألس��ود واألخضر 
واألحم��ر )جامعة أللوان الراي��ات العربية 
المختلفة، اللون األس��ود للدولة العباسية 

واألبي��ض لألموي��ة واألخض��ر للخالف��ة 
الراش��دة(، ونق��ش على العل��م بيت من 
بي��ض  الحل��ي:  الدي��ن  الش��عر لصف��ي 
صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر 

مواضينا 
وكان��ت الراي��ة تتك��ون م��ن ثالث��ة 
أجزاء، الثلث األعلى أسود والثلث األسفل 
أبي��ض والثلث الوس��ط أخض��ر ومثلثين 

أحمرين في كل جانب. 
الفت��اة  العربي��ة  جمعي��ة  مارس��ت 
نش��اطها الس��ري، وكان االتص��ال فيم��ا 
بي��ن األعضاء ع��ن طري��ق )معتمد( وهو 
المس��ؤول ع��ن االتص��ال بي��ن األعضاء، 
وكان االتص��ال بين المرك��ز والمعتمدين 
واألعض��اء اآلخري��ن يجري بس��رية تامة 
حتى أن أكثر األعضاء لم يكونوا يعرفون 
أعض��اء المرك��ز وال المعتمدين ش��خصيًا 
بالرغ��م م��ن كث��رة عدده��م حت��ى قيل 
بأنهم كانوا أكثر من مائتي عضو إضافة 
إلى األمير فيصل ابن الحسين الهاشمي. 
كان معظ��م أعض��اء الجمعي��ة م��ن 
الش��باب المثقف الذي��ن يحمل��ون أفكارًا 
ثورية وينتس��بون إلى الطبقة الوس��طى 

بصورة عامة. 
يش��ير مح��ب الدي��ن الخطي��ب ف��ي 
مذكرات��ه: "كن��ا نفضل اس��تقطاب أبناء 
الذوات ب��داًل م��ن أن يس��تقطبهم غيرنا 
وكان من نصيبي الشهابيون وقد انتسب 
أكثره��م لجمعي��ة الفتاة ع��ن طريقي"، 
كما أن جميل مردم بك تس��اءل مرة أمام 
خي��ر الدي��ن الزركلي )وهو م��ن األعضاء 
المؤسس��ين للجمعي��ة( قائ��اًل: "ال أعل��م 
واهلل حت��ى اآلن ه��ل أراد مح��ب الدي��ن 
الخطيب لنا الخير أم أراد لنا الشر بإدخالنا 
مج��ال العمل السياس��ي، إن المال متوفر 
والحم��د هلل والجاه موجود وكل ما جنيناه 

هو التعب". 

تق�صيم اأع�صاء جمعية العربية الفتاة:
ت��م تقس��يم أعض��اء الجمعي��ة إلى 
أعضاء مؤسسين وأعضاء غير مؤسسين 
وذلك بس��بب كثرة األعضاء، وأصبح أكثر 
المتربعين في الوظائف الكبرى الرئيسية 
ف��ي الحكوم��ة م��ن أعضائها، ل��ذا رُؤي 

تقسيم األعضاء إلى قسمين:
آ � م��ن دخ��ل الجمعي��ة قب��ل دخول 
الجيش العربي )الفيصلي( إلى دمش��ق، 
اعتبر عضوًا مؤسس��ًا ول��ه الحق بمعرفة 
الهيئ��ة  ينتخ��ب  وأن  األعض��اء،  جمي��ع 

اإلدارية في كل سنة. 
ب � م��ن دخ��ل الجمعية بع��د دخول 
الجي��ش العرب��ي دمش��ق، اعتب��ر عضوًا 
عاديًا مع جواز تحويله إلى عضو مؤسس 
بطري��ق االس��تثناء، وبق��رار م��ن لجن��ة 

خاصة. 
وقد عقدت هذه اللجنة جلسة خاصة 
في 13 أيار 1920 اس��تثنت فيها األعضاء 
العاديي��ن واعتبرتهم أعضاء مؤسس��ين 

فكان بين هؤالء األعضاء:
)محمد النحاس � سعيد المنال � عادل 
أرس��الن � ع��ارف نكد � يوس��ف العظمة � 
صال��ح قمباز � عب��د الحمي��د كرامة � عبد 
الرحم��ن الش��هبندر � محم��د رض��ا مردم 
بك(. ولم تأخذ الجمعية إطالقًا بما يسمى 
"عضوي��ة الش��رف" فكل أعضائه��ا كانوا 

أعضاء عاملين. 
وق��د أنش��أت الجمعي��ة لج��ان على 
المستويات كافة جرى تحديد مسؤولياتها 
والعالق��ة بينه��ا، وقد تم انتخ��اب أعضاء 
هذه اللجان وتم تحديد أمين س��ر وأمين 

صندوق لكل واحدة منها. 

كم��ا تش��كلت لجن��ة وطني��ة علي��ا 
منبثقة عن جمعي��ة العربية الفتاة، ومن 
أقط��اب ه��ذه اللجن��ة رئيس��ها األس��تاذ 
الدي��ن  مح��ب  واألس��تاذ  قص��اب  كام��ل 
الخطيب الكاتب الع��ام، أما أعضاء الهيئة 
منهم: س��امي م��ردم بك � نس��يب حمزة 
)الحم��زاوي( � عبد القادر الخطيب � عوني 
القضماني � الش��يخ عيد الحلبي � أس��عد 
المالكي � ش��كري طباع � عبد القادر سكر 
� أس��عد المهايني � محمد النحاس � جميل 

مردم بك. 
ومم��ا قال��ه جم��ال باش��ا ع��ن ه��ذه 
الجمعية وخطورتها على الدولة العثمانية: 
"إذا اس��تطاعت ه��ذه الجمعي��ة بأعضائها 
العس��كريين أن تحدث تم��ردًا في صفوف 
الجي��ش لم��ا كان��ت ل��ديّ وس��يلة لمن��ع 
الثورة وتس��كينها!!"، ومما قاله أيضًا بهذا 
الموضوع: "يجب علين��ا أن ال نتهاون بهذه 
البوادر التعصبية للفكرة العربية، علينا أال 
ندع الضباط العرب يستريحون من العناء، 

ويتحتم دائمًا إبقاؤهم خارج البالد". 
وف��ي الخت��ام ال ب��د أن نن��وه أنه إذا 
م��ا كان حزب االس��تقالل قد نش��أ ليكون 
واجهة حزبية علنية للفتاة الس��رية، وإذا 
كان��ت اللجن��ة الوطني��ة العلي��ا وفروعها 
قد نش��أت لتك��ون الصيغ��ة الجماهيرية 
الواس��عة للنض��ال الوطني ال��ذي تقوده 
ف��إن  كذل��ك،  الفت��اة  العربي��ة  جمعي��ة 
الحزب الوطني قد نش��أ وتأس��س بسبب 
الصراع��ات الت��ي قام��ت داخ��ل جمعي��ة 
الفت��اة ذاته��ا، وتبلورت في انقس��ام قام 
بين األمير فيص��ل وجماعته من الوجهاء 
واألعيان واألرس��تقراطية من جهة وبين 
بقي��ة أعض��اء الجمعية من جه��ة أخرى، 
فج��اء الح��زب الوطن��ي ليك��ون الواجهة 
العلني��ة لجناح األمير فيص��ل في جمعية 

العربية الفتاة. 
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مر�صوم حظر التدخني يف االأماكن العامة
"المجل��س  أق��ر   1575 ف��ي ع��ام 
الكنس��ي المكسيكي" أول قانون لحظر 
التدخي��ن في العالم وال��ذي حظر ومنع 
اس��تخدام التب��غ أو التدخي��ن ف��ي أي��ة 
كنيس��ة في المكس��يك أو المستعمرات 
اإلس��بانية في منطقة البحر الكاريبي. 
بعده��ا منع الس��لطان العثمان��ي مراد 
الراب��ع التدخين ف��ي إمبراطوريته عام 
1633. م��ن جهت��ه أصدر الباب��ا أوربان 
الس��ابع حظ��رًا بالتدخين في الكنيس��ة 
ع��ام 1590 وب��دأ المجتم��ع األوروب��ي 
المدن��ي بس��ن قوانين حظ��ر التدخين 
بعد ذلك، ال س��يما بعض أجزاء النمسا 

في أواخر القرن السابع عشر. 
ع��ام 1941أم��ر أدول��ف هتلر عام 
1941 بحظ��ر للتدخي��ن عل��ى صعي��د 
وطن��ي وق��د عمد الح��زب الن��ازي على 
تطبيق القانون في كل جامعة ألمانية، 
عس��كري،  مستش��فى  بري��د،  مكت��ب 
ومكت��ٍب للح��زب الن��ازي، وذل��ك تح��ت 
س��لطة "معهد أس��تيل" ألبحاث مخاطر 
التدخي��ن. وقد نش��ر النازي��ون حمالت 
مناهضة لمكافحة التدخين في مناطق 

عدة. 
أما في أمريكا وبحلول عام 2009، 
كان��ت هن��اك 37 واليًة تطب��ق نوعًا ما 
من حظر التدخي��ن. وكانت معظم دول 
االتح��اد األوروبي حظ��رت التدخين في 

األماكن العامة حينها 
أما ف��ي العالم العربي فقد س��بق 
أن أعلن��ت وأق��رت كل م��ن الس��عودية 
واألردن، سوريا، دولة اإلمارات العربية 
س��لطنة  البحري��ن  مملك��ة  المتح��دة، 
الجمهوري��ة  الكوي��ت،  قط��ر،  عُم��ان، 
اليمنية ولبنان، قانون منع التدخين في 

األماكن العامة. 
أصدر رئيس الجمهورية المرسوم 
 2009 للع��ام   62 رق��م  التش��ريعي 
القاض��ي بمن��ع التدخين وبي��ع منتجات 
التب��غ وتقديمه��ا ف��ي األماك��ن العامة 
المح��ددة وف��ق المرس��وم كم��ا ينص 
المرس��وم عل��ى من��ع التدخي��ن أثن��اء 
االجتماع��ات والمؤتم��رات والمحاضرات 
واألنشطة التدريبية والندوات الرسمية. 
وتق��وم الجه��ات المعني��ة ف��ي بع��ض 
المرس��وم  بن��ص  المح��ددة  األماك��ن 
بتوفي��ر حي��ز مس��تقل جي��د التهوي��ة 

مخصص للمدخنين. 
ويحظر المرس��وم إنت��اج وتصدير 
واستيراد وبيع الحلوى واألغذية وألعاب 
األطف��ال المصنعة على ش��كل يش��به 
منتجات التب��غ وعبواتها كما ينص على 
منع اإلعالن والدعاية عن منتجات التبغ 

وتعاطيه. 
وعرف القانون األماكن العامة: 

الحضان��ة  ودور  الم��دارس   -  1
ورياض األطفال والمعاهد والمؤسسات 

التربوية األخرى. 
2 - الجامع��ات الحكومية والخاصة 
والمنش��ات التعليمية األخ��رى بما فيها 
المعاه��د العلي��ا والمتوس��طة ومراك��ز 

التدريب المهني. 
3 - المراك��ز الصحي��ة والمصحات 
الطبي��ة  والعي��ادات  والمش��افي 

التصوي��ر  وعي��ادات  والصيدلي��ات 
الطب��ي  التأهي��ل  ومراك��ز  الش��عاعي 
والمؤسس��ات الصحية األخرى العامة أو 

الخاصة. 
4 - الغاب��ات والمحمي��ات والح��راج 

وحقول الحبوب في موسم الحصاد. 
5 - دور العبادة وما يتبعها. 

6 - األندي��ة والص��االت الرياضي��ة 
المغلق��ة وأماك��ن التدري��ب وممارس��ة 

الرياضة وما يتبعها. 
7 - وس��ائل النق��ل العامة في البر 

والجو والبحر. 
8 - أماك��ن تخزين أو بيع أو نقل أو 

توزيع المحروقات والغاز. 
9 - المصاعد الكهربائية. 

ودور  الثقافي��ة  المراك��ز   -  10
الس��ينما والمس��ارح والمكتب��ات العامة 
الثقافي��ة  والمؤسس��ات  والمتاح��ف 

األخرى. 
11 - المح��ال العام��ة المغلقة وأي 
أماك��ن أخرى تح��دد بقرار م��ن رئيس 

مجلس الوزراء. 
12 - السجون وأماكن التوقيف. 

13 - المط��ارات والموانئ البحرية 
ومحطات الس��كك الحديدي��ة ومحطات 
انتظ��ار  بالمركب��ات ومحط��ات  النق��ل 
ال��ركاب وكذل��ك أماك��ن قط��ع تذاك��ر 

الركوب. 
14 - األماكن التي تشغلها الجهات 
الحكومي��ة وجه��ات القطاع المش��ترك 
المهنية  والنقابات  الشعبية  والمنظمات 
غي��ر  والرواب��ط  الجمعي��ات  وكذل��ك 
الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار 

من رئيس مجلس الوزراء. 
كم��ا نصت الم��ادة الثالث��ة على )أ( 
حظ��ر إنت��اج وتصدي��ر واس��تيراد وبيع 
األطف��ال  والع��اب  واألغذي��ة  الحل��وى 
المصنع��ة على ش��كل يش��به منتجات 
التب��غ أو عبواتها. و بيع محتويات عبوات 
منتج��ات التبغ بش��كل مج��زأ. )ب(وبيع 
منتج��ات التبغ ممن ي��دل ظاهر حالهم 
أنهم بعمر أقل من س��ن الثامنة عشرة 
أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي 
منتج��ات التبغ أن يضعوا في مكان بارز 
من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا 

المنع. 
مع ع��دم اإلخالل بالعقوبة األش��د 
المنص��وص عليها في القوانين النافذة 

أو  المص��درون  أو  المصنع��ون  يعاق��ب 
الفقرة  ال��ذي يخالف��ون  المس��توردون 
)أ( م��ن الم��ادة 3 م��ن ه��ذا المرس��وم 
التش��ريعي وبالحبس لمدة ثالثة أشهر 
وبدف��ع غرامة مقداره��ا 100000 مئة 
ألف ليرة س��ورية كما يعاق��ب البائعون 
المخالف��ون لهذه الفق��رة وبدفع غرامة 
مقداره��ا 20000 ل. س عش��رون ألف 

ليرة سورية وتصادر المنتجات. 
مع ع��دم اإلخالل بالعقوبة األش��د 
المنص��وص عليها في القوانين النافذة 
يعاقب من يخالف أحكام الفقرة "ب" من 
المادة 3 من هذا المرس��وم التش��ريعي 
بغرام��ة مقداره��ا 6000 ل. س س��تة 

آالف ليرة سورية وتصادر المنتجات. 
يعاقب م��ن يخالف أح��كام الفقرة 
"ج" م��ن الم��ادة 3 م��ن هذا المرس��وم 
التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 
ل. س خمس��ة آالف ليرة س��ورية ويتم 
ضب��ط المخالف��ات من قبل عس��كريي 
الش��رطة أو من قبل العاملين في جهاز 
المكافح��ة أو الجه��ات المعنية كل فيما 

يخصه. 
مع ع��دم اإلخالل بالعقوبة األش��د 
المنص��وص عليها في القوانين النافذة 
يعاق��ب م��ن يخال��ف أح��كام الق��رارات 
الصادرة اس��تنادا ألح��كام الفقرة د من 
المادة 3 من هذا المرس��وم التش��ريعي 
بالحبس لمدة ثالثة أشهر وبدفع غرامة 
مقدارها 100000 ل. س مئة ألف ليرة 
س��ورية وتصادر آالت بيع منتجات التبغ 
وإتالفها من قب��ل المحافظة المختصة 
قب��ل  م��ن  المخالف��ات  ضب��ط  ويت��م 
عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين 
ف��ي جهاز المكافح��ة أو الجهات المعنية 

كل فيما يخصه. 
المح��ال  ألصح��اب  بالنس��بة  أم��ا 
العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح 
بالتدخي��ن أن يخصص��وا مس��احة م��ن 
األماكن غير المغلقة للمدخنين بنس��ب 
الع��ام  المح��ل  مس��احة  م��ن  مح��ددة 
وعليه��م اتخ��اذ االحتياط��ات والتدابير 
الكافي��ة  التهوي��ة  لضم��ان  الالزم��ة 
الم��كان المخص��ص للمدخني��ن،  ف��ي 
كم��ا أل��زم المرس��وم أصح��اب الفنادق 
بالس��ماح  الراغبي��ن  مس��تثمريها  أو 
بالتدخي��ن أن يخصص��وا غرف��ًا ضم��ن 
فنادقهم للمدخنين بنس��ب محددة من 
إجمال��ي ع��دد الغ��رف وأن تك��ون تلك 

الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين. 

أم��ا العقوب��ات بح��ق المخالفين، أ 
- فيعاقب العاملون ف��ي الجهات العامة 
الذي��ن يخالف��ون ف��ي أماك��ن عمله��م 
أح��كام المرس��وم التش��ريعي بإح��دى 
العقوبات المس��لكية المنصوص عليها 
ف��ي القان��ون األساس��ي للعاملين في 
الدولة رقم 50 تاريخ 6 - 12 - 2004. 

ب - يعاق��ب العامل��ون في القطاع 
الذي��ن  المش��ترك  والقط��اع  الخ��اص 
يخالف��ون ف��ي أماك��ن عمله��م أحكام 
المادة 2 من هذا المرس��وم التش��ريعي 
التأديبي��ة  الج��زاءات  أح��كام  وف��ق 
المنص��وص عليه��ا في أنظم��ة العمل 

التي يخضعون إليها. 
 - م��ع مراع��اة ما ورد ف��ي الفقرة 
)أ - ب( م��ن هذه الم��ادة يعاقب كل من 
يخالف أحكام هذا المرس��وم التشريعي 
بغرامة مقدارها 2000 ل. س ألفا ليرة 
سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من 

قبل الجهات المعنية. 
 - يعاق��ب أصحاب المح��ال العامة 
أو مس��تثمروها ذات الصل��ة بالطع��ام 
والش��راب الذي يخالفون أح��كام المادة 
5 من هذا المرس��وم التش��ريعي بدفع 
غرامة مقدارها 25000 ل. س خمس��ة 
وعشرون ألف ليرة س��ورية كما يعاقب 
مرت��ادو المحال العام��ة الذين يخالفون 
أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 

2000 ل. س ألفا ليرة سورية. 
كم��ا يعاق��ب أصح��اب الفن��ادق أو 
مس��تثمروها الذي��ن يخالف��ون أح��كام 
الفق��رة "ب" م��ن الم��ادة 5 م��ن ه��ذا 
غرام��ة  بدف��ع  التش��ريعي  المرس��وم 
مقداره��ا 40000 ل. س أربع��ون أل��ف 
الدرج��ة  للفن��ادق م��ن  لي��رة س��ورية 

الدولية 5 نجوم 
30000 ل. س ثالث��ون أل��ف لي��رة 
س��ورية للفنادق من الدرج��ة الممتازة 

4 نجوم 
20000 ل. س عش��رون أل��ف ليرة 
س��ورية للفنادق من الدرج��ة األولى 3 

نجوم 
10000 ل. س عش��رة آالف لي��رة 
س��ورية للفن��ادق م��ن الدرج��ة الثانية 

نجمتان 
لي��رة  آالف  خمس��ة  س  ل.   5000

سورية للفنادق ما دون النجمتين 
كم��ا يعاقب ن��زالء الفن��ادق الذين 
يدخن��ون ف��ي الغرف المخصص��ة لغير 

المدخنين بدفع غرامة مقدارها 
لي��رة  آالف  أربع��ة  س  ل.   4000
س��ورية للفنادق م��ن الدرجة الدولية 5 

نجوم. 
لي��رة  آالف  ثالث��ة  س  ل.   3000
س��ورية للفنادق من الدرج��ة الممتازة 

4 نجوم. 
2000 ل. س ألف��ا لي��رة س��ورية 

للفنادق من الدرجة األولى 3 نجوم. 
1000 ل. س أل��ف لي��رة س��ورية 

للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان. 
500 ل. س خمس��مئة ليرة سورية 

للفنادق ما دون النجمتين. 
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تريدون ثـــــورة؟
  إريكا تشينويث ترجمة نورس مجيد

"إذًا عليكم بالتخلي عن األس��لحة"، 
هك��ذا أجاب��ت إح��دى الباحث��ات العامالت 
في مجال العنف السياس��ي والتي قادتها 
أبحاثها إلى قلب مفاهيمها عن هذا النوع 

من الصراع رأسًا على عقب. 
خرج��ت م��ن الطائرة ف��ي العاصمة 
الدنمركي��ة، كوبنهاج��ن، متوجه��ًة إل��ى 
اجتم��اع ح��ول األزمة في س��ورية. هناك 
أخبرنا ثالثة من النش��طاء، الذين فضلوا 
اس��تخدام أس��ماء مس��تعارة خوف��ًا م��ن 
انتق��ام النظام، عن س��قوط ث��الث آالف 
بس��بب  آخري��ن  آالف  واعتق��ال  ضحي��ة 

سعيهم لإلطاحة بحكومتهم. 
أثن��اء المؤتمر الذي عق��د في مبنى 
مئ��ات  وجم��ع   – الدنمرك��ي  البرلم��ان 
الدنمركي��ة،  الحكوم��ة  مس��ؤولي  م��ن 
مج��ال  ف��ي  والناش��طين  والصحفيي��ن، 
حق��وق اإلنس��ان والعم��ال واألكاديميين 
- كنت أس��تطيع أن ألمس وأرى التس��اؤل 
عل��ى وجوه��ه الحض��ور: ه��ل اس��تنفذ 
الس��وريون الوسائل الس��لمية؟ ألم يحن 

الوقت بالنسبة لهم لحمل السالح؟
ث��م ج��اء دوري بعد أن س��أل رئيس 
الجلس��ة عن رأيي في الموضوع، صعدت 
إل��ى المنص��ة، اعت��ذرت ع��ن الفوض��ى 
البادية على هيئتي جراء السفر الطويل، 
وم��ن خالل مترجم ف��وري عربي توجهت 
أن  وأخبرته��م  الس��وريين،  للنش��طاء 
يضعه��م  العن��ف  الس��تخدام  رفضه��م 
مباش��رة عل��ى الطري��ق الصحي��ح، وأن 
العمل الس��لمي، ولكن النشيط والفاعل، 
هو الوس��يلة األفض��ل لتحقي��ق الهدف، 
لدرج��ة أنني كن��ت قادرة عل��ى تقدير أو 

حساب فرصهم في النجاح. 
االنتفاض��ة  واصل��ت  "إذا  وأضف��ت 
الس��ورية التزامه��ا بالس��لمية، وواصلت 
ق��وات األم��ن التابع��ة للنظام انش��قاقها 
عل��ى ه��ذه الوتي��رة، ف��إن فرصه��م في 
هزيمة حكومة بش��ار األس��د – واإلطاحة 
ب��ه بش��كل كامل ع��ن الس��لطة – تصل 
إل��ى 60 في المئة. قل��ت لهم أيضًا: "لكن 
بمجرد التحول إل��ى العنف، فإن احتماالت 
بمق��دار  مباش��رة  تنخف��ض  نجاحك��م 

النصف إلى 30 في المئة". 
بع��د أن صرح��ت بذلك ف��ي أيلول/

س��بتمبر، كن��ت أس��تطيع رؤي��ة الحضور 
وهم يتس��اءلون بين بعضهم في ش��يء 
م��ن االرتباك: كي��ف يمك��ن للدنمركيين 
هزيم��ة  ف��ي  الس��وريين  مس��اعدة 
أن  عل��ى  ش��ددت  عنده��ا  الطاغي��ة؟!. 
المجتم��ع الدولي يس��تطيع تقديم الدعم 
المعنوي، ولكن الق��وة الحقيقية للتغيير 
س��تظل داخلي��ة، تقودها قي��ادة مدنية، 

وتنفذها إرادة شعبية سلمية عارمة. 
لكن س��وريًا واحدًا بي��ن الحضور لم 
يكن مقتنعًا: ش��خص في منتصف العمر 
يعيش ف��ي المنفى في باري��س، أوضح 
رفضه علنًا لفكرة أن المقاومة الالعنفية 
وحده��ا يمك��ن أن تطيح بنظام األس��د، 
ودعا إلى اتباع النموذج الليبي في الصراع 
)أي تقديم الس��الح للمدنيين الس��وريين 
والمنشقين من الجيش فيما تعمل قوات 
دولي��ة أجنبية على تحييد جيش األس��د(. 
لكنني أكدت ب��دوري على أن��ه، تاريخيًا، 

م��ن  المدع��وم  المس��لح  التم��رد  أثب��ت 
الجي��وش األجنبية أن س��جله ف��ي النجاح 

أسوأ من حمالت المقاومة السلمية. 
لك��ن الرجل اعترض عل��ى تلميحي 
بطريقة ال تحتاج إلى مترجم: "ساذجة!!" 
لطالم��ا ت��راءى لي بأني ق��د أقضي 
حياتي كلها وأنا أحاول فهم أسباب ونتائج 
العنف السياس��ي. كنت في التاس��عة من 
عمري عندما س��قط جدار برلين، وأتذكر 
نفسي حينها وأنا أشاهد تقريرًا عن ثورة 
عام 1989 التي اجتاحت أوروبا الش��رقية 
وأنا جالس��ة مع عائلتي أتناول العشاء في 

منزلنا الدافئ في ضواحي دايتون. 
عندم��ا بلغ��ت الثالث��ة عش��رة م��ن 
عم��ري، أهدان��ي والداي يومي��ات )زالتا(، 
"زالت��ا فيليبوفيت��ش" وه��ي صربية من 
البوس��نة اش��تهرت في الثالثة عشرة من 
عمره��ا بع��د أن نش��ر أح��د الصحفيي��ن 
يومياته��ا عن الحرب في البلقان. الحروب 
التي رافق��ت تفكك يوغس��الفيا أصبحت 
منذ ذلك اليوم في مركز اهتمامي، وهذا 
الكتاب أثر فيي بش��كل ال يمكن نسيانه: 
"زالت��ا" كانت في مثل س��ني تمامًا عندما 
كتب��ت ما كتبت��ه، لكن��ي لم أج��رب يومًا 
ويالت الحصار العسكري، لم أختبر مقتل 
زمالئي في المدرس��ة، ول��م أعرف معنى 
الج��وع كما ح��دث معه��ا، مع ذل��ك تبقى 
يومياتها سببًا أساس��يًا في قراري دراسة 
آث��ار الص��راع المس��لح. )لحس��ن حظ��ي 
التقي��ت ب��� زالت��ا بع��د عقود م��ن الزمن 
وتحدثت إليها في إحدى المناس��بات التي 
حضرته��ا في جامعة هارف��ارد حيث كنت 

أشغل منصب زميلة(. 
أغلقت الباب على نفس��ي، وقضيت 
منحني��ة  مراهقت��ي  س��نوات  معظ��م 
عل��ى مكتب��ي، أس��تمع إل��ى الموس��يقى 
الكالس��يكية وأنا أقل��ب الكتب عن حروب 
القرن العشرين - الحرب العالمية األولى، 
الثورة الروس��ية، الحرب العالمية الثانية، 
وح��رب فيتن��ام، وح��رب الخلي��ج - بينم��ا 
بقي��ت األفالم وبرام��ج التلفاز تركز على 
فكرة أن العنف السياسي هو وسيلة اعتاد 
الناس على اس��تخدامها لكس��ب السلطة 

وممارستها. 
ومع انتس��ابي إلى جامع��ة ديالوير، 
كنت أدرك حينها أنني أبحث عن مهنة في 
العالقات الدولية مع التركيز على مس��ألة 
األم��ن. أردت دراس��ة العن��ف السياس��ي، 
وفهمه، وشرحه، والتنبؤ بنتائجه. أدركت 
أن التنب��ؤ يمنح المرء قدرة نس��بية على 
الس��يطرة على مجريات األم��ور - القدرة 
عل��ى التنبؤ ب� أو حتى منع حدوث المعاناة 

البشرية. 
بعد الحادي عشر من سبتمبر، تحول 
اهتمام��ي إلى فهم س��بب لج��وء األفراد 
المجموع��ات  ومنه��م  ال��دول(،  )ولي��س 
اإلرهابي��ة إل��ى العن��ف. وخ��الل األعوام 
األول��ى م��ن س��نوات التخرج ف��ي جامعة 
كول��ورادو، ركزت بش��كل أساس��ي على 
اإلره��اب في الدول الضعيف��ة والنامية - 
نتاج التاريخ. ف��ي المكان الذي عملت في 
بدايات عام ألفين، هيمنت على الناقشات 
المختلف��ة  األوس��اط  ف��ي  دارت  الت��ي 
تس��اؤالت حول ما إذا كانت سياسة الدول 

الضعيف��ة والنامية حقا حاضنة لإلرهاب، 
وعما إذا كان اللجوء إلى التدخل العسكري 
لف��رض الديمقراطية في هذه الدول من 
ش��أنه أن يح��ل المش��كلة. تابع��ت أخبار 
الس��ي إن إن والقنوات األخرى وهي تبث 
مباش��رة أحداث الغزو األميرك��ي للعراق 
في ع��ام 2003، وجمع��ت معلومات حول 
الصراعات المس��لحة في الشرق األوسط 
بمس��ببات  اهتمام��ي  تعاظ��م  وآس��يا، 
الفساد، وحركات التمرد المسلحة والقمع 
المفرط م��ن قبل الحكومات المس��تبدة، 
األس��اليب  اس��تخدام  كيفي��ة  وتعلم��ت 
اإلحصائية المتقدم��ة للتنبؤ بنتائج هذه 

الصراعات. 
اس��تنفذت كثي��رًا م��ن وقت��ي ف��ي 
الن��اس  عق��ول  إل��ى  الول��وج  محاول��ة 
وفه��م "الجان��ب المظلم" فيه��ا من خالل 
التكه��ن بالظ��روف التي يمك��ن أن تؤدي 
ب��ي إل��ى اس��تخدام العنف ض��د اآلخرين 
م��ن أجل تحقي��ق أهداف سياس��ية. فمن 
ش��أن هذا الفهم أن يعينن��ي على إدراك 
المنط��ق الذي يتكئ علي��ه الناس لتبرير 
اس��تخدامهم للعنف، وسرعان ما أصبحت 
ماهرة ف��ي اس��تخالص المعاني من كل 
هذه األمور. لقد اس��تقر رأيي حينها على 
أن العنف كان وس��يلة عملية - وأن الناس 
اس��تخدموا ه��ذه الوس��يلة انطالق��ًا من 
نوايا حس��نة، وعادة ألنها كانت الس��بيل 
الوحي��د لتحقيق أهدافه��م أو التعبير عن 
مظالمهم. وصلت إل��ى االعتقاد بأنه في 
ح��االت كثي��رة كان العنف فع��ااًل وفكرت 
ف��ي األمر من منطلق إس��تراتيجي بحت، 
وبقي��ت عل��ى الحي��اد تمامًا فيم��ا يتعلق 

بأخالقيات هذا المنهج. 
كان هناك ثالثة افتراضات رئيس��ية 
تص��وغ رؤيت��ي للعال��م. أواًل: العنف أداة 
فعال��ة، وإال فلم��اذا س��يلجأ أي ش��خص 
الس��تخدامه؟؛ ثاني��ًا: العن��ف ه��و الم��الذ 
األخي��ر دائم��ًا، وه��و يأت��ي بع��د تجربة 
األس��اليب األخ��رى وتبين فش��لها، وهذا 
يعن��ي أنه ف��ي كل مرة اس��تخدم الناس 
العنف، كانت تلك ربما الوس��يلة الوحيدة 
الت��ي يملكونها للمقاوم��ة؛ ثالثًا: لو كانت 
الخي��ارات األخرى متاحة، كخيار المقاومة 
السلمية على س��بيل المثال، لكان الناس 
اس��تخدموها دائمًا، لكن ألن الالعنف بدا 
ضعيفًا وغير فعال بشكل عام، كان ال بد 

من اللجوء إلى العنف. 
لقد ط��ورتُ س��معة جي��دة كباحثة 
متخصصة في مس��ائل اإلره��اب واألمن 
الدولي، واس��تمتعت بكوني إحدى النساء 
القلي��الت الالت��ي تخصص��ن ف��ي ه��ذا 
المج��ال. وفي حقل س��يطر عليه الرجال 
بامتي��از، كان ثمة ش��يئًا مثي��رًا لالهتمام 
في وجود باحثة أنثى ال تش��عر بالصدمة 
لدى مش��اهدة تجليات العن��ف وفظائعه: 
مثل مشاهدة ممارس��ات تنظيم القاعدة 
عندم��ا كان يقت��ل األطف��ال العراقيي��ن 
ويمأل جثثهم باأللغام لتنفجر تلقائيًا في 
وجه م��ن يعث��ر عليها. أصبح��ت منزوعة 
الحساس��ية تمامًا في م��ا يتعلق بالعنف، 
وبت مرتاحة تمامًا معه، وبدا العالم الذي 
عش��ت فيه مكانًا مرعب��ًا، لكن في الوقت 
الراه��ن، كانت تلك بالنس��بة لي حقيقة 

وأمرًا واقعًا. 

 في حزيران م��ن عام 2006، دخلت 
)ق��وة الش��عب( إل��ى حيات��ي م��ن الب��اب 
العري��ض، وغي��رت انطباعات��ي بش��كل 
كامل. كنت بصدد إنهاء رسالة الدكتوراة 
حول كيفية نش��وء المجموعات اإلرهابية 
في الدول الديمقراطية عندما أرس��ل لي 
أحد األصدقاء دعوة لورشة عمل في كلية 
كول��ورادو قائ��اًل: "الوجه اآلخ��ر للعملة.. 

يبدو الموضوع مثيرًا لالهتمام". 
وم��ن هن��ا س��تتغير نظرت��ي حيال 

العنف بشكل كامل. 
موض��وع  العم��ل  ورش��ة  تناول��ت 
العصي��ان المدن��ي – وه��ي وس��يلة من 
وس��ائل الصراع يوظ��ف خاللها المدنيون 
واالعتصام��ات  كالتظاه��رات  أدوات 
ف��ي  المقاطع��ة  وحم��الت  واإلضراب��ات 
مقاوم��ة الس��لطة لك��ن دون اس��تخدام 
العنف. وبالنظر إل��ى مجال خبرتي، كنت 
متش��ككة فعاًل حيال إدراج هذا الموضوع 
كن��ت  الت��ي  المحاض��رات  ف��ي  تحدي��دًا 
أدرس��ها. قلت لنفس��ي، لن يك��ون هناك 
متس��ع من الوقت لتغطية هذا الموضوع 
لمجرد إضفاء شيء من اإليجابية بين كل 
هذه المواد الهام��ة المتعلقة بالصراعات 

المسلحة. 
ولكن ف��ي إط��ار التحضير لورش��ة 
العم��ل ه��ذه، كان لزام��ًا عل��ي ف��ي كل 
األح��وال أن أحض��ر نفس��ي جي��دًا وأقوم 
بالق��راءات المطلوب��ة – بم��ا ف��ي ذل��ك 
الكتب والمقاالت التي كتبها جين ش��ارب، 
س��تيفن  دوف��ال،  ج��اك  آكرم��ان،  بيت��ر 
زون��س، ك��ورت ش��وك، وغيره��م م��ن 
الباحثين والممارس��ين لمسألة المقاومة 
الالعنفي��ة. أك��دت هذه األعم��ال على أن 
الناس يمكنهم عمومًا استخدام مجموعة 
متنوعة وواس��عة من الوس��ائل السلمية 
لتغيير ظروف حياتهم ومؤسساتهم حتى 
في ظل أس��وأ الظ��روف وأكثرها ترويعًا. 
لقد جاءت هذه الدراسات بكم من األمثلة: 
الحمل��ة المناهض��ة للفص��ل العنص��ري 
ف��ي جنوب أفريقي��ا، الحرك��ة المناهضة 
وحرك��ة  صربي��ا،  ف��ي  لميلوس��وفيتش 
التضامن )س��وليداريتي( في بولندا. كان 
لدي العدي��د من األفكار المتك��ررة: "هذا 
الكالم ساذج"، "المقاومة السلمية ال تنفع 
مع ال��دول المفرطة في قمعها"، و"العنف 

هو ما يحرك العالم"
لكن��ي بقي��ت فضولي��ة ج��دًا حي��ال 

المسألة برمتها. 
خالل االس��تراحة، ش��رعت بخربشة 
تصمي��م لبح��ث متعلق بالموض��وع على 
قصاصة من ال��ورق، وقمت بعرضه على 
ماريا س��تيفان، ثم على مدي��ر المبادرات 
التعليمي��ة في المرك��ز الدول��ي للنضال 
الس��لمي ال��ذي س��اعد ف��ي تنظي��م هذا 
المؤتمر. ش��خصيًا، لم أك��ن ألقتنع بقوة 
المقاومة الالعنفي��ة بغياب أدلة تجريبية 
صلب��ة، لكني كنت على اس��تعداد إلجراء 
البحوث المطلوبة، وخالل بضعة أسابيع، 

وافق المركز على دعم هذه الدراسة. 
بع��د س��نة م��ن البح��ث والتمحيص 
المزدوج  والتدقي��ق  والتوثي��ق والفحص 
وتنظي��ف البيان��ات، تكون��ت ل��دي قاعدة 
بيانات جمعت أكثر من 300 حركة شعبية 
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س��لمية ومس��لحة واس��عة النط��اق منذ 
ع��ام 1900، تنوعت أهدافه��ا بين تغيير 
األنظمة، أو تقرير المصير، أو االنفصال. 
درست العوامل المختلفة ذات الصلة مثل 
مستوى وحشية النظام، وطبيعة النظام 
السياس��ي، والدعم من الحلف��اء، وحجم 
وموق��ع كل بل��د. كن��ت قد درس��ت أيضًا 
بع��ض مميزات الحمالت نفس��ها، بما في 
ذلك عدد المشاركين، والقدرة على إثارة 
االنش��قاقات بين قوات األمن، والحصول 
عل��ى الدع��م الدول��ي، وأه��داف الحملة، 
ومدته��ا. كان��ت قائمة ح��ركات المقاومة 
الالعنفي��ة الت��ي حصلت عليه��ا متنوعة 
ج��دًا، ب��دءًا م��ن ث��ورة غاندي ف��ي الهند 
للحصول على االستقالل 1919 - 1947، 
مرورًا بالحملة المؤيدة للديمقراطية في 
الصي��ن )المش��هورة بفش��لها الذريع في 
مي��دان تينانمن ع��ام 1989(، وصواًل إلى 
حركة اس��تقالل تيم��ور الش��رقية )التي 

نجحت في عام 2000(. 
بقي��ت متش��ككة تمامًا حت��ى بدأت 
بتحليل البيانات. لكن النتائج كانت مبهرة 

حقًا. 
وجدت أن حمالت المقاومة الس��لمية 
كان��ت فعالة أكث��ر بمرتين م��ن الحمالت 
المس��لحة. عالوة على ذلك، فإن معدالت 
نج��اح الحم��الت الس��لمية زادت مع مرور 
الوقت، في حي��ن تضاءلت فعالية حركات 
التم��رد المس��لحة خالل العش��رين س��نة 

المنصرمة. 
ه��ذه النتائ��ج أثب��ت صحته��ا حت��ى 
عن��د مواجهة المقاومة الس��لمية ألنظمة 
وحشية عمدت إلى اس��تخدام شتى أنواع 
القمع المفرط. المقاومة الس��لمية أثبتت 
نجاعتها في بعض البل��دان مثل الفلبين 
وصربيا وبولندا وتايالن��د ونيبال وجنوب 
فش��لت  حي��ن  ف��ي  وتش��يلي،  أفريقي��ا 
المقاومة المسلحة في هذه البلدان فشاًل 
ذريع��ًا. األهم م��ن ذلك ربم��ا أن البلدان 

التي ش��هدت ثورات س��لمية كانت تحقق 
انتقااًل سلس��ًا إل��ى الديمقراطي��ة، بينما 
كان احتمال ارتكاس��ها ووقوعها في حرب 
أهلي��ة أقل بكثير مقارنة مع البلدان التي 
عم��دت إل��ى اس��تخدام التمرد المس��لح. 
وعل��ى عكس كل ما كنت أعرفه س��ابقًا، 
بدت قوة العصيان المدني )وليس العنف( 
وكأنه��ا هي القوة التي تصنع التغيير في 

هذا العالم. 
جلس��ت على مقعد مريح في مقهى 
ف��ي بيركل��ي، كاليفورنيا.. أخذت نفس��ًا 
عميقًا.. وش��رعت في التفكير: "هذا يغير 
كل ش��يء". ل��م أع��د أجد في نفس��ي ما 
يؤك��د فك��رة أن العنف هو ش��ر ال بد منه 
ف��ي العالم. على عكس ذلك فقد أظهرت 
أبحاث��ي أن العن��ف أداة غي��ر فعالة، حتى 
ض��د أعت��ى األنظم��ة القمعي��ة وأكثرها 
إجرام��ًا، أم��ا المقاوم��ة الالعنفي��ة فق��د 
قدمت بدياًل حقيقيًا، وهذا يعني أن العذر 
الستخدام التمرد المسلح لم يعد حقيقيًا. 
اتصلت ب� ماريا ستيفان، التي عبرت 
بدوره��ا ع��ن ذهوله��ا ل��دى ق��راءة هذه 
النتائ��ج، وعقدنا الع��زم على تأليف كتاب 
يشرح لماذا كانت المقاومة المدنية فعالة 

لهذه الدرجة كقوة للتغيير في العالم. 
كان��ت النس��خة المحررة م��ن كتاب 
))لم��اذا تنف��ع المقاوم��ة المدني��ة(( ف��ي 
طريقه��ا إلى الطباع��ة، عندم��ا انطلقت 
ثورات العال��م العربية في كانون الثاني/

يناي��ر 2011 متحدية طغم��ة من الحكام 
المقاومة  المستبدين باستخدام وس��ائل 
المدني��ة. تلك االنتص��ارات كانت تخطف 
األنف��اس ب��كل معن��ى الكلم��ة: في 14 
كانون الثاني/يناير، سقط زين العابدين 
ب��ن عل��ي في تون��س، ثم تبعه حس��ني 
مبارك في شباط/فبراير. انهارت األنظمة 
بالطريقة ذاتها التي كان كتابنا يناقشها: 
ح��ركات ش��عبية س��لمية وس��عت نطاق 
مش��اركتها، ونجحت في بناء عالقات تآٍخ 

مع ق��وات األم��ن، وعندما ج��اءت األوامر 
لقم��ع هذه الحركات رفض��ت هذه القوات 

االنصياع. 
فجأة، بدأ األسئلة تنهال على بريدي 
اإللكتروني من الصحافة، ومن الحكومة، 
وم��ن مختلف الزم��الء األكاديميين. كانوا 
يري��دون فهم م��ا يجري، وكيف س��قطت 
ه��ذه األنظمة أم��ام ح��ركات مقاومة لم 
تلجأ إلى الس��الح. كانوا يري��دون معرفة 
م��ا إذا كان هذا النوع م��ن المقاومة ينفع 
في المملك��ة العربية الس��عودية وإيران 
والبحرين وس��لطنة عمان وأماكن أخرى، 
وكنت س��عيدة حقًا ألن اإلجابات التي في 
جعبتي كانت تس��تند على حقائق وأرقام 

وليست مجرد تكهنات. 
إال أن انط��الق الث��ورة الليبية )حيث 
تحول��ت االحتجاجات بع��د بضعة أيام من 
بدئه��ا إل��ى تم��رد مس��لح( كان��ت قضية 
مثيرة للقلق بش��كل خ��اص. في مارس، 
طلب��ت من��ي صحيف��ة نيوي��ورك تايم��ز 
إع��داد دراس��ة توضح ما إذا كان الس��الح 
هو أفضل وس��يلة يملكها المتمردون في 
ليبيا إلس��قاط نظام معمر القذافي. قمت 
ب��إدراج البيان��ات المتعلق��ة بالخصائص 
المميزة لهذه الدولة، فتبين لي أن فرص 
المقاوم��ة المس��لحة في النج��اح لم تكن 
تتج��اوز ال� 20 في المئ��ة مقارنة مع نحو 
50 ف��ي المئ��ة في ح��ال التزم��ت الثورة 
بالس��لمية. )في نهاية المطاف، أوش��كت 
الثورة على الفش��ل حتى تدخل المجتمع 
الدول��ي لتقديم الدعم - بتكلفة بش��رية 
وإنس��انية عالي��ة جدًا(. س��وف ن��رى في 
السنوات القليلة القادمة ما إذا كانت ليبيا 
ستحقق االستقرار أو تقع في نزاع أهلي 
ث��انٍ، ولكن بيانات��ي اإلحصائية تبين أن 
فرص��ة ليبيا في أن تحق��ق الديمقراطية 
خالل الس��نوات الخمس المقبلة تبدو أقل 

من 10 في المئة. 
نش��رت صحيف��ة نيوي��ورك تايم��ز 
التقري��ر، وكنت جالس��ة ف��ي صالة كلية 
)ويس��ليان( لتن��اول الغداء م��ع زميل لي 
وهو أح��د أهم الخب��راء ف��ي العالم فيما 
يتعلق بالش��أن السوري، فس��ألته عما إذا 
كان يعتق��د أن الثورات س��وف تصل إلى 
هن��اك أيضًا. هز رأس��ه وق��ال: "ال يمكن 
لهذا األمر أن يصل إلى س��وريا بأي شكل 

من األشكال.. هذا مستحيل". 
بع��د بضعة أيام فق��ط، كان ذلك ما 

حدث تمامًا. 
الي��وم، أقض��ي معظ��م وقت��ي في 
المذهل��ة  والس��جالت  األمثل��ة  إيص��ال 
ع��ن المقاوم��ة الالعنفي��ة إل��ى الوكاالت 
واألجنبي��ة  األمريكي��ة  الحكومي��ة 
والباحثي��ن  الدولي��ة  والمنظم��ات 
والناش��طين والعاملي��ن ف��ي المنظم��ات 
غي��ر الحكومي��ة والصحفيي��ن وغيرهم، 
وأعمل على شرح إس��تراتيجية ودينامية 
العمل الس��لمي، وهو عم��ل يضعني في 
اتص��ال مباش��ر مع أن��اس عاديي��ن ممن 
يحاولون اس��تخدام مهاراتهم ومواهبهم 
الطبيعي��ة ف��ي س��عيهم للتخل��ص م��ن 
ظروف س��يئة يعيش��ون فيها. لقد حاولت 
أن أشجع على استخدام المقاومة المدنية 
في أماكن مثل س��وريا والهند وزمبابوي، 
واألراض��ي  والفلبي��ن،  والمكس��يك، 
الفلسطينية، والواليات المتحدة، وحاولت 
أيضًا أن أدفع أولئك الذين يريدون اللجوء 

إلى العنف إلى التمهل. 
عدت مؤخرًا من آس��يا، حيث حضرت 
ورش��ة عمل تس��تمر أربعة أي��ام نظمها 
مجموع��ة م��ن الصينيي��ن العاملي��ن في 
مجال حقوق اإلنس��ان، وقدمت خاللها مع 
مجموعة من الخبراء المواد واألبحاث التي 

ف��ي حوزتنا عن المقاومة المدنية. قدمت 
أبحاثي المدعمة بالسجالت التاريخية عن 
قدرة المقاومة المدنية على تغيير أصعب 
األنظمة السياسية وأكثرها مناعة وعندًا. 
جلس المش��اركون في صمت خالل 
ورشة العمل، وكأنهم غير معتادين على 
التح��دث بحري��ة. لك��ن خ��الل المحاضرة 
األخيرة اختارت إحدى المش��اركات األكثر 
صمتًا التحدث وأخذت الميكروفون، وقالت 
بكل صدق أنها عاش��ت ف��ي خوف يومي 
ألن عمله��ا كان يقتضي مس��اعدة الناس 
المعرضي��ن لالضطهاد )وه��و ما يضعها 
في كثير من األحيان في مواجهة مباشرة 
مع الحكومة الصينية(. كانت تخش��ى من 
احتمالي��ة االختفاء كما حدث مع األصدقاء 
والزمالء الذين عملت معهم في السابق. 
ولكنه��ا ف��ي النهاي��ة قال��ت إنه��ا بعد أن 
سمعت عن نجاح المقاومة الالعنفية في 
أماكن أخ��رى من العالم ب��دأ هذا الخوف 

بالتالشي. 
أدرك��ت أنها ل��م تكن وحده��ا، وأن 
هن��اك الماليين م��ن الناس ف��ي مختلف 
أنح��اء العال��م يعمل��ون من أج��ل التغيير 
في مجتمعاتهم، وقالت أن في وسعها أن 
تكون ه��ي أيضًا قوة إيجابي��ة تعمل من 
أج��ل اإلصالح ف��ي بلدها.. لق��د بات هذا 

المستحيل اآلن ممكنًا. 
م��ازال األمل الذي يمنحه هذا البحث 
للناس يثير دهشتي فعاًل، وبغض النظر 
عن البلد أو المكان الذي يأتون منه، سواء 
كانت س��ورية أو الصين أو أي مكان آخر، 
فإنه��م كانوا دائمًا يرفض��ون في البداية 
فكرة المقاومة المدنية ويعتبرونها فكرة 
س��اذجة. أتفهم ذلك تمام��ًا، فقد قطعت 
ش��وطًا طوياًل أنا نفس��ي قب��ل أن أتغلب 
تمام��ًا على ش��كوكي، خصوص��ًا وأني ال 
أعي��ش ف��ي ظ��روف قمعية كتل��ك التي 
يعيش فيه��ا كثير من األش��خاص الذين 
أعم��ل معه��م اآلن. إال أننى أش��عر بكثير 
من التواضع والرضى لدة مشاهدة الخوف 
يتالش��ى عندما يبدأ الناس بإدراك القوة 
الكامن��ة التي يملكونها، ف��ي الوقت ذاته 
أش��عر بأنني أتعلم من الشجاعة والخبرة 
م��ا يف��وق بكثير م��ا قد يتعلم��ه مني أي 

واحد منهم. 
لذلك فإن األبحاث والدراسات ليست 
س��وى جزء من القصة الت��ي أنا بصددها 
اليوم. كن��ت أعتقد من قبل أنه من خالل 
احتراف ودراس��ة العنف، س��وف يتس��نى 
ل��ي أن أس��هم ف��ي الح��ؤول دون حدوث 
الصراع��ات الت��ي نش��هدها ف��ي عالمن��ا 
اليوم، وأن هذا من ش��أنه أن يس��هم في 
الح��د م��ن معاناة الن��اس. لكن��ي لم أعد 
س��اذجة كم��ا كنت من قب��ل، فالي��وم أنا 
أع��رف تمامًا أن الصراع أم��ر ال مفر منه، 
ولكنه��ا هذا الص��راع ال يجب أن يتمخض 
أو  المجتمع��ات  دم��ار  ع��ن  بالض��رورة 
انهيارها. عندما ي��درك الناس إمكاناتهم 
وقدراته��م، ويرفضون الخض��وع للظلم 
المقاوم��ة  ف��ي  لالنخ��راط  ويس��عون 
المدني��ة، فإن هذا الصراع س��يصبح قوة 

بناءة من أجل التغيير في عالمنا. 

المقال األصلي باللغة اإلنجليزية بعنوان: 
You say you want a revolution? 
5 كانون الثاني 2012
المصدر:
http://udquickly. udayton. edu/
udmagazine/201201//you-say-
you-want-a-revolution/
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يا �صو�صن.. ابت�صامتك ت�صرق من 
حتت تراب �صوريا

  هاال محمد

الي��وم أجه��ر بقهري على س��ورية. 
األحزان ستبدأ حين يسقط األبد، حين 
يتوقف حمام هذا الظلم ويتوقف القتل 

مع آخر حجر سيتبقى في سورية. 
ه��ذا الحج��ر األخي��ر س��يكون الحجر 
الوحي��د الس��وري الذي نجا م��ن مصيره 
كشاهدة قبر.. سيحمل مسؤولية العودة. 
الم��دارس  وع��ودة  البي��وت  ع��ودة 
والحدائق المعلقة والجنائن واألش��جار 
وال��ورود  والنارن��ج  الليم��ون  وزه��ر 
وأنواع من الحجر ستعمرها مخيلتك يا 
سوس��ن عن بناء سورية وحلب تحديدًا 

التي أحببتيها ومت في حبها. 
الصامت��ة  ابتس��امتك  والدلي��ل، 

الساكنة التي لم تفارق وجهك. 
ماذا تفعلين في القب��ر تحت التراب 
يا سوس��ن! هل التربة ال ت��زال تصلح 

للبناء!
ه��ل تس��تطيع مقاوم��ة الرص��اص 
الوطني!  واالنفجارات وقصف الطيران 

وحرب اإلخوة!. 
هل يحتفظ التراب بلون الدم! أم أن 
الش��هيد يتطهر من األلم ويعود زهرة 
بري��ة إلين��ا.. تتوالد م��دى الدهر تمدنا 
بتل��ك االبتس��امة الس��اكنة الصامتة.. 
قل��ب  ف��ي  الدفي��ن  األم��ل  ابتس��امة 

األحزان. 
كي��ف تفكري��ن في تصمي��م مبنى 

الهندسة المعمارية في حلب!. 
ودوار العَم��ارة ال��ذي قضي��ت فيه! 
وأحج��ار قلعة حلب واألس��واق العتيقة 
وكن��ت  المش��وار  ذل��ك  ذهبن��ا  حي��ن 
تمس��دين بي��دك عل��ى كت��ف البيوت.. 
تش��رحين ل��ي تاريخه��ا ودالالت اللون 
واألج��داد  والظ��الل،  الض��وء  ومعن��ى 

وامتدادك في التاريخ. 
قلت لي: حل��ب تحب الظالل والخيال 
حقيق��ة  ألنه��ا  وال��دالالت  والص��دى 
الذاك��رات الجمعي��ة والفردي��ة لماضي 
الحضارات ولمس��تقبل األمل. وضحكنا 

لحلب. 
في حلب يضحك اإلنس��ان. ال يمكن 
أن تستضيفك مدينة بهذه الكثافة في 
الك��رم م��ن دون أن تردي له��ا الجميل 

وتضحكين. 
كنت أرى كيف تبتس��مين للشوارع. 
العريق��ة.  الش��وارع  ابن��ة ه��ذه  أن��ت 
االبنة الفارعة، ش��جرة الح��ور العتيق، 
وإيق��اع  الحن��ان  سوس��نة  الش��قراء، 
الصدفة. ه��ل كانت حيات��ك صدفة يا 
سوس��ن فالتقيتك صدف��ًة حين وقعت 

في غرام الصدفة!
أنا مرضت وأنت مت!

ال تح��ب حلب بحاضره��ا فقط، إنها 
تحب بتاريخها، تنه��ض الحضارة بكل 

صنوف أفراحها والثقافات وتحب. 
الطع��ام لي��س طع��ام أه��ل البيت 
فقط.. كل م��ن مروا على هذه األرض 

يتشاركون في تحديد نكهة الطبق. 
ف��ي بيت��ك.. عل��ى طاولت��ك.. كنت 
تجلس��ين أمامن��ا »هيثم« وأن��ا، وكنت 
أضي��ع ف��ي س��عاداتٍ جدي��دة أتعلمها 
عندك��م وألق��ي بروح��ي ف��ي يمك��م 
الدافئ فأرى أن ابتسامة صامتة ساكنة 

تنبت على فمي. 
ذاك��رة  تس��ترخي  وجه��ي..  وأن 
االنفعاالت فيه.. لتصير تصغي، تتعلم 

الهدوء والتوقع والتوق واإليقاع. 
ضيق��ة  دروب  بتمدي��د  س��تفكرين 
بين البيوت.. عميقة تحمي من صنوف 

الموت. 
وتمدي��ن ي��دك الش��قراء الطويل��ة 
بأصابعك وخواتمك األلماس يا س��يدة 
ال��دالل.. وتقطفين عش��بة ض��ارة من 

حديقة الجيران. 
س��تقولين للعس��كري على الحاجز: 
اهلل يحمي��ك. ولعس��كري النصرة: اهلل 
يهديك. ولعس��كري الجي��ش الحر: اهلل 

يعينك ويجيرك. 
وتقولين لسورية: أبوسك. 

م��ع كل موت كنت تزدادي��ن إنصافًا 
وعدالة. 

من س��يحمي س��ورية إذًا من العنف 
والظلم!

كنت تبحثين عن الناس، تريدين أال 
تخلو منهم شوارع الحياة. 

وكان��وا يس��قطون أمام��ك ك��ورق 
عل��ى  االبتس��امات  تصف��ر  الخري��ف. 

إسفلت الشوارع. هذا هو الموت إذًا!. 

مت معهم بينهم مثلهم شهيدة. 
تمددت شجرة الحور المشمسة التي 
تخش��خش بالف��رح والح��ب واألموم��ة 
واألنوثة ومئات أصناف الطعام والغناء 
والتصامي��م  المعماري��ة  والهندس��ة 

الجديدة واالبتكارات. وصمتت. 
ل��م أتخيل في عم��ري أن نموت في 
وطننا على إس��فلت الشوارع، كل هذه 
البيوت الدافئة الحنون��ة التي عمرناها 
ف��ي مجتمعن��ا الحن��ون، لنم��وت ف��ي 

الشارع تحت القصف والجور. 
من قصفك يا سوسن! هل ابتسمت 
للم��وت ف��ي حكم��ة يجهلها س��واك يا 

سيدة الحكمة والعفو والتسامح. 
يا سيدة األمومة واألخوة والصداقة.. 

واألفراح. 
هل بكي��ت وحيدة من األل��م لثوانٍ 
وعرفت أن��ك راحل��ة.. فتركت وصيتك 

معلقة في سماء حضارتك. 
هل عرف القاتل أنه قتلك!. 

هل عرفت س��يدة القصر أن س��يدة 
سورية مثلها قضت في الشارع!

كي��ف تنام وأوالد الناس ونس��اؤهم 
ينتهك��ون كل لحظة ألنهم فقط أرادوا 
أرادوا  البش��ر.  إل��ى حض��ارة  االنتم��اء 

الحرية. 
ه��ل يس��تحق مطل��ب الحري��ة كل 
هذه الس��خرية حقًا وكل هذا الس��حل 

والتعذيب والبربرية!
المواطن��ة  فك��رة  تس��تحق  ه����ل 
المتساوية كل هذه السج���ون وتمزيق 

الثقة بين أهل البلد وقطع األش���جار.. 
وانته��اك  الرياح���ي��ن  وانق�����راض 

التراب. 
هل تس��تحق ثورة ابت��دأت مطالبة 
البل��د  أه��ل  فيه��ا  ي��دق  باإلص��الح.. 
ناقوس الخطر، ويؤكدون على ضرورة 
الت��ي  المس��اواة والعدال��ة والقواني��ن 
تحمي الف��رد المواطن في دولة مدنية 
ال عسكرية وال دينية، هل تستحق كل 
هذه الشراس��ة إلثب��ات طائفية الناس 
ونعته��م باإلره��اب وقتله��م ومحاولة 
حرمانه��م م��ن صوته��م لك��ي يبق��ى 

النظام القائم قائمًا!
هل تستحق سورية وثورتها النبيلة 
أن تص��اب بنب��ال الطائفي��ة وكتائبه��ا 

وأموالها. 
م��ن ه��و النظ��ام القائ��م إذا رحلت 

سوسن قتاًل في الشوارع!
حماي��ة  يس��تطيع  ال  نظ��ام  كل 
الس��يدات خارج وداخ��ل بيوتهن.. يجب 

أن يسقط. 
إنه ليس سليل أية حضارة. 

ما هو النظام! من هم القتلة! ولمن 
ولماذا وأين وكيف عش��ش القتل وفرخ 

القتلة في بالد التعايش والمحبة!
لمَ يبقَ القتلة وترحل سوسن!

كل قات��ل ه��و الوجه اآلخ��ر للظالم 
حين يدور الظالم في الظالم وجهه. 

عل��ى الش��ارع في حل��ب.. قضيت يا 
تاج رأس المحبة. 

كن��ا تبادلنا األلم على الرجل الحلبي 
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من اأين ياأتي كل هذا ال�صر؟
  زليخة سالم

من أين يأتي كل هذا الشر؟ وأسئلة 
أخ��رى تدور على لس��ان كل س��وري منذ 
بداي��ة الث��ورة وه��و يعي��ش ف��ي دوامة 
واالعتق��ال  والتعذي��ب  والقت��ل  الم��وت 
واالغتص��اب عل��ى أي��دي م��ن كان يظن 
أنه��م حم��اة الدي��ار وأم��ن البل��د.. وهل 
هؤالء هم أنفس��هم الذين كانوا باألمس 
القريب أوالدنا وشبابنا هل غسل النظام 
أدمغتهم واس��تبدل قلوبهم كيف حولهم 
إلى وح��وش ضاري��ة تبط��ش باألطفال 

والنساء والشيوخ. 
الم��وت  نعي��ش  كن��ا  الث��ورة  قب��ل 
المعن��وي.. من إقص��اء وتهميش وتلقين 
لمفاهيم التأبي��د والقائ��د الواحد األوحد 
وتدجي��ن ألبنائن��ا بدءًا م��ن طالئع البعث 
وش��بيبة الث��ورة وص��واًل إلى العس��كرية 
التي اتب��ع فيها النظام سياس��ة ممنهجة 
إلذالل العس��اكر والمجندي��ن وإهانته��م 
ومعاملته��م كالج��رذان حت��ى انت��زع من 
انتم��اء للوط��ن  قلوبه��م وعقوله��م أي 
ولإلنس��انية وفتح لهم األبواب مش��رعة 
للفس��اد واإلفس��اد والمتاجرة بكل شيء 
باألس��لحة والمخدرات حتى تحول بعض 
كبار الضباط إلى مافيا تتاجر وتعمل بكل 

شيء ما عدا خدمة وحماية الوطن. 
كل ه��ذا أصبح معلوما للصغير قبل 
الكبي��ر إال أن أس��ئلة عدي��دة ب��دأت تدور 
عل��ى ألس��نتنا تج��اه الطرف اآلخ��ر ممن 
ثار على هذا النظام وسياس��اته القمعية 
واإلجرامي��ة واإلقصائية وأهمها لمصلحة 
من إلباس ه��ذه الث��ورة العظيمة لبوس 
التدي��ن والتعص��ب والتط��رف البعيدي��ن 
كل البعد عن مجتمعنا وعاداتنا ونس��يجنا 
االجتماع��ي وال��ذي يق��دم خدم��ة جليلة 
المتخ��اذل  الدول��ي  وللمجتم��ع  للنظ��ام 
أص��اًل.. الثائ��ر الحقيق��ي ه��و م��ن يثور 
على نفس��ه أواًل يس��تعيد توازنه وروحه 
ويتخلص مما علق به من أخالقيات قذرة 
عم��ل النظام على زرعه��ا فينا ألكثر من 
نص��ف ق��رن حتى يتمك��ن م��ن التفريق 
بين الحق والباط��ل وأن يتحلى باألخالق 
الثورية الحقيقية واستيعاب أن ما يحصل 
هو من طبيعة الدكتاتوريات الال أخالقية 
واإلجرامية وأن يعمل على منع استنساخ 

أو إنتاج النظام بصورة ثانية. 
أتكلم هنا عن التج��اوزات واألخطاء 
الت��ي ترتكبه��ا الكتائ��ب المتش��ددة ف��ي 
بعض المناطق وتحدي��دا عن بنش التي 
أظهر أحرارها وثواره��ا منذ بداية الثورة 
وعي الف��ت وإدراك لماهية الصراع عبروا 
عن��ه من خالل صمودهم والفتاتهم التي 

رفعوها ف��ي مظاهراته��م وعلى جدران 
مدينته��م.. وأتس��اءل هل هم أنفس��هم 
م��ن رف��ع على األكت��اف طف��ل ال يتجاوز 
العاش��رة من عمره يحمل خنج��رًا ويهدد 
بالقتل والذبح ويبايع أميره أم أنهم تنحوا 
جانبًا وتركوا الساحة لبعض المتشددين 
والغرباء الذين يج��رون الثورة إلى منحى 

آخر. 
ما نزرعه الي��وم في نفوس وعقول 
وضغين��ة  حق��د  م��ن  أطفالن��ا  وقل��وب 
س��نحصده ف��ي الس��نوات القادمة صراع 
أهلي وطائف��ي وإجرام منظم يأتي على 

ما تبقى من سوريتنا. 
النقد يصوب المسار وال ينتقص من 
أهمية ما ينجز على األرض وإذا لم نحاول 
جميعن��ا تس��ليط الض��وء عل��ى األخطاء 
الت��ي تزايدت في اآلون��ة األخيرة والعمل 
عل��ى الحد منه��ا فنس��تيقظ يوم��ًا لنجد 
أنفسنا أمام كتائب المتشددين والعمائم 
والتكفيريين وقد بنوا دكتاتوريتهم على 
دماء الس��وريين ويلزمها عشرات الثورات 

للتخلص منها. 
يمك��ن ان يخرج احده��م ويقول لي 
ه��ذا تنظير انظري ماذا فعل��وا ويفعلون 
بن��ا يقتلون ويدمرون وأن��ا أقول له علينا 
والوس��ائل  الط��رق  ب��كل  مواجهته��م 
ومحاربته��م ولكن لي��س بأطفالنا الذين 
فق��دوا طفولته��م وبراءتهم ج��راء هذه 
الح��رب القذرة م��ن طاغي ضد ش��عبه.. 
علين��ا أن نحم��ي أطفالن��ا لك��ي نحم��ي 
مس��تقبل س��وريتنا ونزرع فيهم المحبة 

والتسامح والقيم األخالقية والثورية. 
ولم��ن يق��ول بع��د انتص��ار الث��ورة 
نتفرغ لتصحيح األخطاء ونحارب التطرف 
الذي تنش��ره بعض الجماعات هنا وهناك 
ويظه��ر في أش��كال مختلفة مث��ل إنزال 
عل��م الثورة ورمزها ال��ذي ينضوي تحته 
ثوارن��ا م��ن أقصى الش��مال إل��ى أقصى 
الجن��وب لرفع الرايات الس��وداء، وتحطيم 
تاريخي��ة،  ورم��وز  لش��خصيات  تماثي��ل 
وتدمير مناطق أثرية وخطف الناش��طين 
وتعذيبهم ومحاكمته��م )أبو مريم( مثااًل 
وغيره كث��ر ممن يرفض��ون هيمنة هذه 
الكتائ��ب وعقيدتها ف��ي مناطقهم، أقول 
إن معالجة أي مش��كلة في بدايتها أسهل 
بمئات المرات م��ن معالجتها بعد تراكمها 
حيث ستكلفنا ثمنًا باهظًا من دماء أبنائنا 
ال يقل عما دفعناه منذ بداية الثورة إن لم 

يكن أكثر بكثير. 
أحرارن��ا وش��بابنا الذين ث��اروا على 

الظل��م والقم��ع وأصبح��وا أس��طورة في 
للمعارض��ة  البوصل��ة  وتوجي��ه  الوع��ي 
عل��ى  واإلص��رار  والصم��ود  السياس��ية 
تحقي��ق مطالبه��م الت��ي تجس��دت ف��ي 
الفتاته��م ال يمكن أن يكونوا ظالمين وال 
يمك��ن أن يغرر به��م من جَهل��ة، وأذّكر 
بم��ا خطت أيديه��م في بع��ض المناطق 
الثائ��رة.. بن��ش )الثائر المزي��ف هو الذي 
يح��اول تغيي��ر كل ش��يء عدا نفس��ه.(.. 
س��راقب )ارفع��وا ألويتك��م ف��ي قلوبكم 
أوال.. س��راقب ل��ن تس��قط رايته��ا حتى 
إس��قاط اإلس��تبداد.. ال لحكم الغرباء.. ال 
لحكم العس��كر.. ال للترهيب والتخويف.. 
واح��د.. واحد.. واح��د.. البوط العس��كري 
واحد(.. كفرنبل )دورك��م حمايتنا وليس 
قيادتن��ا.. وإال فارحلوا عنا.. جبهة النصرة 
أخرج��وا من الضباب.. أطرح��وا رؤيتكم.. 
الجه��ل بك��م يدع��م حم��الت التخوي��ف 
منك��م(.. ح��اس )الع��داء للنظ��ام لي��س 
رخص��ة الرتكاب األخط��اء والتج��اوزات.. 
اضرب��وا على أي��دي الفاس��دين وأعيدوا 
)ألنن��ا  الزبدان��ي  الث��ورة(..  بري��ق  لن��ا 
نعش��ق ثورتنا كان لزام��ًا علينا أن ننتقد 
كامل��ة،  بيض��اء  نريده��ا  فيه��ا  الخط��أ 
الحنج��رة.. القل��م.. الرصاص��ة.. تعددت 
أس��لحتنا والنصر واحد.. يدًا بيد سلميين 
النظ��ام..  إلس��قاط  مع��ًا  وعس��كريين 
بنادقن��ا ليس��ت لإلقتت��ال بينن��ا.. بنادقنا 
إلس��قاط من فرق بيننا.. اإلس��الم ليس 
دي��ن تط��رف.. اإلس��الم دي��ن الس��الم.. 
اإلس��الم يقبل الجميع.. لكم دينكم ولي 
ديني.. وال ت��زر وازرة وزر أخرى( مصياف 
)التفرض عليّ مفاهيمك.. إس��المية أو 
علمانية لكل ش��خص عقيدته وإدراكه(.. 
أريحا )إذا كان سالحك لحمايتي فليبقى.. 
لحمايتي(.. القدم��وس )إذا بقينا منتمين 
لطائف��ة بقين��ا أب��د الده��ر أقلي��ة.. نعم 

للمدنية حتى نصبح حقًا أكثرية(. 
الفت��ات تحكي قصة ث��ورة.. ملحمة 
الث��وار عل��ى  س��ورية عكس��ت مطال��ب 
األرض ومفاهيمه��م ف��ي كل المناط��ق 
الثائ��رة ووعيهم السياس��ي واالجتماعي 
وردود أفعالهم تجاه ما يجري من مناورات 
المواقف  ومب��ادرات سياس��ية، وحقيق��ة 
المتخاذلة للمجتمع الدولي.. ش��باب وثوار 
بكل ه��ذه الروع��ة اليمكن أن يس��محوا 
تحوي��ل بوصلته��ا  أو  ثورته��م  بس��رقة 
أو تس��ليمها لبع��ض الكتائ��ب المتطرفة 
والمرتزقة.. ألنهم ببس��اطة أملنا في غد 
مشرق يعيد لسوريتنا حضارتها وتاريخها 

وتالحمها وألقها. 

الذي قال: مرتي تاج راسي. 
قلت: يا ربي.. كيف ستعود الحياة!. 

قال: دعوني أودع أوالدي. 
قال: أين هم. 

قال: في البيت مع أمهم. 
بزوجت��كَ   )..( تدعن��ي  ه��ل  ق��ال: 

ألدعك تودع أوالدك!
قال: صمت الرجل المس��جى والممدد 
والمس��حول عل��ى اإلس��فلت ف��ي أح��د 
شوارع حلب في لباسه الداخلي األبيض. 

قال: شو!
قال: صَمت. 

قال: لكن أبتخليني )..( مرتك..! شو! 
وين بيتك بخليك تودع أوالدك. 

قال: رفع يده محاواًل إنشاءها كنصب 
للحوار في األوكس��جين المشترك بينه 
وبي��ن القاتل »أنستاليش��ن« للكرامة، 

هندسة عمارة في الفراغ يا سوسن. 
الداخل��ي  لباس��ه  ق��ال: ع��راه م��ن 

وقهقه. 
قال: ال تزال يده ممدودة للحوار.. 

كمن يخاطب بشرًا.. كمن لم يفقده 
األلم إنس��انيته، كمن لم تهن كرامته، 
كمواط��ن يخاطب مواطن��ًا: أعوذ باهلل 
مرتي تاج راس��ي. هي بن��ت عمي تاج 

راسي. 
قال: ضربه على رأسه بالبارودة. 

قال: ماتَ من الضربة. 
وق��ال: ل��م يك��ن يتخي��ل أن ب��الده 
الحبيبة س��تخبئ له ميتة مهينة حقيرة 

ذليلة كهذه الميتة. 
قال: ارموه في حاوية القمامة. 

قال: لم يكن يتصور أن عمرًا قضاه 
ف��ي العم��ل والص��الة وحس��ن الجوار 
والش��قاء.. والنط��ق باللغ��ة العربية.. 

سينتهي به في حاوية القمامة. 
ه��ذا ال��ذي قض��ى ت��اركًا وصيت��ه 
لس��ورية: مرت��ي ت��اج راس��ي. وض��ع 
حج��ر األس��اس ف��ي تش��ييد المواطنة 

المتساوية. 
المرأة تاج راس س��ورية الحضارة يا 

سوسن. 
ال�صخ�صيات:

1� سوس��ن: المهندس��ة المعماري��ة 
سوس��ن حقي. شهيدة س��ورية قضت 
في س��يارتها تحت القصف على جامعة 

حلب. 
2� هيثم: المخ��رج هيثم حقي الذي 
فق��د ش��قيقته الش��هيدة ف��ي قص��ف 

جامعة حلب. 
3� هاال محمد: مواطنة سورية تقول 
لسورية كل طالع شمس: سورية أثقُ 

بك. 
4� الش��خصية األول��ى )ق��ال األول(: 

مواطن سوري
5� الش��خصية الثانية )ق��ال الثاني( 

شبيح يلبس لباس الجيش النظامي. 
6� الظالم: الَقتَلة. 

مالحظة:
تص��رخ إح��دى الش��بيحات وليس��ت 
م��ن الطائف��ة الكريمة، بأن��ه من غير 
الممكن الس��ماح للمعارض��ة الموجودة 
ف��ي الخ��ارج بفرصة قبر في س��ورية. 
إذا دفنونا في الخارج يا سوسن.. انبتي 

عنا في التراب ال تنسي. 
التراب أينما كان للميت وطنًا. 
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الق�صاء ا�صتقالل  الكيالين:  فاروق 
  ياسر مرزوق

عام 1789 اقتحمت جماهير الش��عب 
الفرنس��ي سجن الباس��تيل الذي كان رمزًا 
للظل��م واالس��تبداد وبدأت ت��دك صروحه 
صرحًا صرحًا، وعندما سأل لويس السادس 
عش��ر عما يجري كانت الث��ورة قد اجتاحت 
كل ش��يء، فالثورات التنبىء عن نفس��ها 
لك��ن جذورها تك��ون ممتدة وراس��خة إلى 

أعماق المجتمع. 
ت��ؤدي  الت��ي  األس��باب  أكث��ر  ولع��ل 
وفقدان��ه  القض��اء  فس��اد  للث��ورات ه��ي 
القض��اء  يفس��د  عندم��ا  إذ  الس��تقالله 
كل  يفس��د  للت�أثي��رات  خاضع��ًا  ويصب��ح 
ش��يء، فالحريات تصبح ب��ال قيمة والظلم 
ينتش��ر وأس��اليب القمع واإلره��اب تطغى 
على الش��رعية والقانون، وحق��وق الناس 
تكون ف��ي مهب الريح، ولم��ا كانت العدالة 
بالنس��بة للشعوب هي مسألة حياة أو موت 
ف��إذا افتقدت العدالة كان ال مفر من الثورة 
للقض��اء على الظل��م ودك قواعده، وهكذا 
قامت الثورة الفرنسية من أجل الدفاع عن 
الحق��وق والحري��ات والقضاء عل��ى الظلم 
والفس��اد واالس��تخفاف بالقان��ون من قبل 
القضاء الذي كان قد فقد استقالله وشرفه 
معًا باألح��كام الجائرة الت��ي كان يصدرها 
والمظال��م الت��ي كان يرتكبه��ا بح��ق أبناء 

الشعب الفرنسي. 
وإذا كان��ت ه��ذه الث��ورة ق��د اقترنت 
بالعنف، ذلك ليس ألن من طبيعة الثورات 
إراقة الدماء ولكن ألن نظم الحكم القائمة 
ال تستس��لم للتطور بسهولة فهي ترفض 
التغيي��ر وتق��اوم اإلص��الح حت��ى يتراك��م 
الس��خط وتتجمع عناصر التق��دم والتغيير 

فيصبح الصدام أمرًا محتومًا. 
وق��د ال يعي��د التاري��خ نفس��ه، ولكن 
حرك��ة التاري��خ تع��رف القواني��ن العلمية 
وتع��رف أن تراكمات معين��ة كثيرًا ما تؤدي 
يتالش��ى  نتائ��ج مش��ابهة، فعندم��ا  إل��ى 
اس��تقالل القض��اء تصب��ح العدال��ة مطلبًا 
عسير المنام ويسيطر الظلم على المجتمع 
وال يتمك��ن األف��راد م��ن ني��ل حقوقه��م 

بسهولة ويسر. 
إن اس��تقالل القضاء ف��ي المجتمعات 
العربي��ة ي��كاد يك��ون داخاًل ف��ي "منطقة 
ضباب" يحوطه الغم��وض وعدم الوضوح، 
ذل��ك أن األس��س الت��ي يق��وم عليه��ا هذا 
االس��تقالل ل��م تصاحبه��ا عملي��ة تنظير 
كافٍ تتول��ى تحديده��ا، وكان م��ن نتيجة 
ذلك أن اس��تقالل القضاء كقيمة اجتماعية 
وقانوني��ة ل��م يل��ق حظ��ًا م��ن االحت��رام، 
وأصبح خرق هذا االس��تقالل غير مقتصر 
على التدخل الذي يتم من قبل الس��لطتين 
التنفيذية والتش��ريعية، بل أصبح يتم من 
قبل إدارة القضاء نفسها، كما يتم من قبل 
الجماعات والتكتالت التي تملك أن تمارس 
ضغط��ًا على القض��اء لتغيير وج��ه الحكم 
ف��ي الدعوى، وه��ذا التدخل أصب��ح مألوفًا 
في المجتمعات العربي��ة إلى حدٍ بات يهدد 

العدالة بأفدح األخطار. 
القانون��ي  للباح��ث  الي��وم  كتابن��ا 
الكيالن��ي"  "ف��اروق  األردن��ي  والمحام��ي 
ال��ذي ح��ارب ض��د ع��دم دس��تورية قانون 
المطبوعات المؤقت لعام س��بعة وتسعين، 
وأص��ر عل��ى اس��تصدار قرار م��ن مجلس 
الدول��ة االردن��ي ليكون الس��بب في عودة 

العشرات من الصحف للصدور. 

فرس��ان  أح��د  الكيالن��ي  ف��اروق 
االس��تقالل التي يخوضها القضاء األردني، 
وحك��م القانون ه��و اله��دف النهائي لهذه 
المعرك��ة، حي��ن تنتف��ي أن��واع التدخ��الت 
الحكومي��ة وغيره��ا، وق��د ب��رز الكيالن��ي 
واح��دًا م��ن أه��مّ المدافعي��ن ع��ن ه��ذه 
القي��م الس��امية، وه��و القائل: "وتفس��د 
الحكوم��ات عندما يتولى المس��ؤولية فيها 
رجال صغ��ار ليس لديه��م أيّ اهتمام في 
ش��ؤون الوط��ن، وال اهتم��ام لديه��م بغير 
مصالحهم الخاصّة، حيث تتكون عصابات 
النصب واالحتيال وشلل )البزنس( وقبض 
العم��والت، واالعت��داء غير المش��روع على 

األموال العامة". 
"وق��د حرصت معظم دس��اتير العالم 
على النص صراحة أن القضاء مستقل وال 
يجوز ألحد التدخل في شؤونه، »إن أي خلل 
ف��ي الجه��از القضائي له تأثي��ر خطير في 
مصي��ر العدالة، فهو يم��س حريات األفراد 
وحقوقه��م ويلقي باألبرياء في الس��جون، 
ويت��رك المذنبي��ن دون عقاب وي��ؤدي إلى 

صدور أحكام ظالمة..«. 
القض��اء  مش��اكل  »إن  يق��ول:  ث��م 
بالمس��كنات،  يك��ون  ال  وحله��ا  خطي��رة 
تس��مح  وال  ضاغط��ة  القض��اء  فظ��روف 
بالتأجي��ل والتس��ويف، وال يمك��ن تركه��ا 

للزمن فإن الزمن لن يفعل شيئًا..«. 
»إن م��ن أهم مش��اكل القض��اء التي 
تط��رح نفس��ها بإلح��اح عدم وج��ود قضاة 
أكف��اء لم��لء المراكز في محكم��ة التمييز 
والع��دل العلي��ا. ويوج��د ضع��ف ع��ام في 
كاف��ة  ف��ي  للقض��اة  العلم��ي  المس��توى 
المحاك��م، ويلمس ذلك كاف��ة المتقاضون 
والمحام��ون، فكي��ف يجوز ت��رك ذلك دون 

عالج..«.. 

مفهوم ا�صتقالل الق�صاء: 
توفي��ر  المفه��وم،  به��ذا  يقص��د 
وع��دم  كأش��خاص  للقض��اة  االس��تقالل 
م��ن  س��لطة  أي  رهب��ة  تح��ت  وضعه��م 
الس��لطات الحاكمة وان يك��ون خضوعهم 
لس��لطان القان��ون فق��ط، ولتحقي��ق ذلك 
حرص��ت الدس��اتير عل��ى احاط��ة القضاء 
ببعض الضمانات التي من ش��أنها تحقيق 
ذل��ك اله��دف ومنها م��ا ورد في الدس��تور 
العراق��ي الدائ��م، ويل��زم توفير ق��در من 
يكف��ل  بم��ا  له��م  الوظيفي��ة  الضمان��ات 
اس��تقاللهم وعل��ى وجه الخص��وص تجاه 
الس��لطة التنفيذية، كجعل اختيار القضاء 
للوظيف��ة بيد الس��لطة القضائية، وتوفير 
الحماية القضائية للقض��اة للنأي بهم عن 
الته��م الكيدي��ة م��ن الس��لطة التنفيذية، 
الس��لطة  بق��رار  عزله��م  ج��واز  وع��دم 
التنفيذي��ة لع��دم إعطائها فرص��ة للتدخل 
والضغ��ط باالتجاه الذي ترغب فيه، ويترك 
األمر إلى الس��لطة القضائية نفسها، وهذا 
أصب��ح مبدأ عالمي مهم عل��ى وفق ما ورد 
ف��ي اإلع��الن العالم��ي الس��تقالل العدالة 
الص��ادر ع��ن مؤتم��ر مونتريال ف��ي كندا 
عام 1983م كذلك في المبادئ األساس��ية 
بش��أن اس��تقالل القض��اء" الص��ادرة ع��ن 
األمم المتح��دة ع��ام 1985م والتي تعتبر 
الميثاق أو المرجع الدولي بش��أن اس��تقالل 
القضاء حيث نصت ف��ي البند األول: تكفل 
الدولة استقالل السلطة القضائية وينص 

علي��ه دس��تور البلد أو قوانين��ه ومن واجب 
جميع المؤسس��ات الحكومي��ة وغيرها من 
اس��تقالل  ومراع��اة  احت��رام  المؤسس��ات 

السلطة القضائية.
كما يعني المفهوم اس��تقالل س��لطة 
القض��اء كس��لطة وكي��ان عن الس��لطتين 
التش��ريعية والتنفيذي��ة، وع��دم الس��ماح 
أو  أو تعليم��ات  أوام��ر  بإعط��اء  ألي جه��ة 
تتعل��ق  القضائي��ة  للس��لطة  اقتراح��ات 
بتنظيم السلطة، كما يعني عدم المساس 
وه��و  للقض��اء،  األصل��ي  باالختص��اص 
الفصل في المنازعات بتحويل االختصاص 
كالمحاك��م  أخ��رى  لجه��ات  الفص��ل  ف��ي 
االس��تثنائية، أو المجال��س التش��ريعية أو 
إل��ى اإلدارات  إعط��اء صالحي��ات القض��اء 
التنفيذي��ة، كذلك باعتبار القضاء س��لطة 

وليس وظيفة. 
وم��ن المعلوم أن��ه ال يبق��ى أي معنى 
للحديث عن س��يادة القانون، والمساواة أمام 
أحكامه، مع انتش��ار المحس��وبية والرش��وة 
واستغالل النفوذ، وحينما تسود ظاهرة عدم 
المس��اءلة، واإلفالت م��ن العقاب، بالنس��بة 
لمن يتالعبون بالمال العام، أو يتورطون في 
إفساد الحياة السياسية، أو تثبت مساهمتهم 
في االنتهاكات الجس��يمة لحقوق اإلنس��ان، 
وحينم��ا توزع االمتيازات خارج إطار القانون، 
أو تتعام��ل المصالح العمومي��ة بالمحاباة مع 
ذوي الج��اه والنفوذ، أو غير ذلك من أش��كال 

التمييز بين المواطنين.. 

ولذل��ك ف��إن اإلصالح��ات المطلوب��ة 
إلقام��ة دول��ة الح��ق والقان��ون ال يمك��ن 
حصره��ا في مراجعة الدس��تور، أو صياغة 
تك��ون  أن  يج��ب  وإنم��ا  جدي��د،  دس��تور 
ذات أبع��اد سياس��ية وإداري��ة واقتصادي��ة 
واجتماعي��ة وثقافي��ة، مع تدابي��ر قانونية 
وعملي��ة، تس��تهدف تخليق الحي��اة العامة، 
وتعزي��ز قي��م المواطن��ة، وترجم��ة مب��دأ 
المس��اواة ف��ي التعام��ل اليوم��ي للمرافق 
العمومية المختلفة مع المواطنين، وإعمال 

القوانين في مواجهة الجميع. 
بي��ن  برش��اقة  الكت��اب  بن��ا  ينتق��ل 
ومؤيدات��ه،  القض��اء  اس��تقالل  مفه��وم 
وتحقي��ق  الدس��تور  حراس��ة  ف��ي  ودوره 
الس��الم االجتماعي، وحماية حقوق األفراد 
وحرياته��م، وعالق��ة الس��لطة القضائي��ة 
والتنفيذي��ة،  التش��ريعية  بالس��لطتين 
بطريق��ة علمي��ة مقارنة بين التش��ريعات 
العربي��ة، دون أن يجن��ح للتخصص ليبقى 

الكتاب ثقافيًا قانونيًا بامتياز. 
بالعب��ارة  كتاب��ه  الكيالن��ي  يخت��م 
التالي��ة: "العدال��ة ال يمك��ن أن تتحق��ق إال 
م��ن خالل بني��ان إجرائي متس��اند وضمن 
إج��راءات مح��ددة تص��ون حق��وق األف��راد 
وتمن��ع المماطل��ة والتس��ويف وتحول دون 
العبث بالقوانين، ورغ��م الكتابات العديدة 
والصيح��ات المتواصل��ة الت��ي ت��دوي بين 
وق��تٍ وآخر تن��ادي باإلصالح ف��إن أحدًا لم 

يتحرك حتى اليوم". 
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ول��دت س��نية صالح في بل��دة مصياف 
ع��ام 1935 لعائل��ة فاطمة ش��ريف وخليل 
صالح، مباشرًة بعد وفاة أخيها الذكر الوحيد 
ف��ي العائل��ة، وف��ي عامه��ا الثال��ث أصيبت 
أمها بالتهاب ش��ديد امتد إلى أذنيها وفقدت 
على أثره الس��مع. وفقدت بالتالي التواصل 
اللفظ��ي م��ع ابنتها، مم��ا أخر النط��ق عند 
س��نية فعاش��ت طفولتها في صمت، وظّلت 
قليلة الكالم ش��ديدة الحياء خالل س��نواتها 
األول��ى. ومع ط��الق والدتها ووفاته��ا الحقًا 
اصطبغ��ت طفولة ش��اعرتنا بالح��زن الذي 
طبع تجربتها األدبي��ة فيما بعد، لتهدي أمها 

الحقًا القصيدة التالية: 
كلما اتجهت نحوكِ صارت طرقي

غبارًا، 
خطوة واحدة وتختفي، 
انتحبي بشدّة يا أمّي
وبأعلى ما تستطيعين

ال فضاء إال حناجرنا، 
فأين الهواء العظيم ليحمل الصوت

المتألم؟
ثم عودي إليّ، 

يا طفولتي البكر والمريرة، 
يا براري أوسع من الخيال

طفل صغير
تخّفى من الرعب أكثر مما يحتمل قلبه

المرتجف، 
قولي للعالم كله

وأنت تبحثين عن قبورهم في الضباب
إن الريح وهي تجري كالطغاة

وحدها تجعلهم يصمتون طوال الليل
والحذر يقف على أفواههم

كالحراس أمام الزنزانات المضغوطة
أتذكرين من خرج في الليل

ليالقي الريح؟
وحدنا األطفال، 

وحدنا الرماد الذي ال يهدأ
وال يُذرى

واآلن عودي إلى موتك
أيتها المرأة الرائعة. 

درست الثانوية الفرع العلمي رغبًة منها 
في دراس��ة الطب لك��ن واقعه��ا أجبرها على 
دراسة اللغة اإلنكليزية في "الجونيور كوليدج 
ف��ي بي��روت " بي��ن عام��ي "1957 و1958" 
وهن��اك بدأت عالئم موهبته��ا بالظهور، ومع 
ان��دالع الح��رب ف��ي لبنان ع��ادت س��نية إلى 
س��وريا لتقيم مع والدها حتى ع��ام "1961"، 
حين انتقلت لإلقامة مع أختها الناقدة األدبية " 
خالدة س��عيد " زوجة الشاعر أدونيس وتتفرغ 
للكتاب��ة. وتكت��ب قصيدته��ا األول��ى "جس��د 
الس��ماء " في العام نفس��ه والتي نالت عليها 
جائزة النهار األدبية، وكانت اللجنة التحكيمية 
للجائزة مؤلفة من خمسة شعراء هم، شوقي 
أبي ش��قرا، وص��الح س��تيتية، وف��ؤاد رفقة، 
وأدوني��س، وأنس��ي الح��اج المش��رف عل��ى 

القسم األدبي في جريدة النهار:
 جسد السماء مظلم وحزين

 فليكن الليل آخر المطاف
 اإلضاءة وهمية ومؤقتة

 وأكثر حساسية أجنحة الصمت
 ال صوت لي وال أغاني

 خلعت صوتي على وطن الرياح والشجر
 الظالل أكثر تعانقًا من األهداب

 وما من أغنية تضيء ظلمات األعماق
 لكن األصداء تدقّ صدر الليل

 فأنام في صدري«. 
س��نية صال��ح التي قالت يومًا: الش��عر 
عملية عبور النار، اش��تعال الجس��د والعقل 
ال��ذي  والب��رق  الكش��ف  والمخيل��ة بحم��ى 
يفاجئ الشاعر في اثناء ذلك ال يعنيه حدود 

ما يجري وأهدافه. 
تعرف��ت على ش��ريك الدرب الش��اعر" 
محمد الماغوط " وتتزوجه، وهو الذي وصف 
عالقته بها: بأنها أثمرت ش��عرًا وأكداسًا من 
الحزن والذكريات. هي حبي الوحيد، نقيض 
اإلره��اب والكراهية، عاش��ت مع��ي ظروفًا 
صعب��ة، لكنها ظل��ت على ال��دوام، أكبر من 
مدين��ة. إنها كون وكل النس��اء م��ن بعدها 
نجوم تم��ر وتنطفئ، هي وحدها الس��ماء. 
ه��ي المرأة في كل ما أكت��ب. كانت كعروق 

الذهب في األرض ". 
ف��ازت بجائ��زة مجل��ة "ح��واء" للقصة 
القصي��رة ع��ام 1964. ث��م بجائ��زة مجل��ة 
"الحسناء" للش��عر عام 1967. ومن أعمالها 
نذكر الزمان الضيق، شعر، بيروت، المكتبة 
العصرية 1964. حبر اإلعدام، شعر، بيروت، 
دار  بي��روت،  قصائ��د،   .1970 أجي��ال،  دار 
الع��ودة، 1980. ذكر ال��ورد، بيروت، رياض 
الغب��ار،   .1988 والنش��ر،  للكت��ب  الري��س 
بي��روت، مؤسس��ة فك��ر لألبحاث والنش��ر، 

1982 " قصص "
تقول خالدة س��عيد التي كتبت المقدمة 
االبداعي��ة لألعمال الكاملة للش��اعرة س��نية 
صال��ح "ه��و ش��عر على ح��دة ال يش��به أحدًا 
وليس منضويًا في تيار شعر لحزن متوحش 
ينبجس من الجوهر األنثوي الخالق المطعون 
المسحوق عبر التاريخ، بقدر ما ينشد حكاية 
المغدوري��ن يتق��دّم كصيح��ة للجس��د الذي 
انته��ى بي��ن المباض��ع وأس��رّة المش��افي". 
ففي ش��عر س��نية صالح عالم معطوب ورؤيا 
جامحة، في ش��عرها فوران س��ديم واحش��اء 
غاضبة وخيال طفولي، كانت سنية من هؤالء 
الش��عراء الذين الش��عر عنده��م، كاألمومة، 
فع��ل وجود، وه��ي ألقت بكيانها في الش��عر 
وكان فعلها السياسي والعاطفي وكان حربها 
وصراع جس��دها وروحها وكان ثأرها وخشبة 
الخ��الص،، و"طلبت من الحب أن يكون ثأرها 
من العالم وحصانها السحري للنجاة" فسنية 
صالح تعمر المش��هد بالمفارق��ة كأنها كانت 
تع��د لفيلم س��ريالي، اس��اس م��ن الطفولة 
والدم��ى والش��عر والح��ب، محك��وم بقانون 
الجالدين، س��نية صالح لن تق��رأ لها ايقاعات 
مألوف��ة وس��تفاجئك عل��ى ال��دوام بمق��درة 
خاصة او بكيمياء شعرية خاصة تستوي على 
مف��ردات العلم وص��ور الطب عل��ى الزرنيخ 
والرصاص على عصارات الكيمياء، همس��ات 
سنية كانت تتحرك بين فواجع الحاضر ومناخ 
الحكايا الخرافية، فتارة تعبر من الميثولوجيا 
إلى الذكريات الش��خصية واخ��رى من العبث 

والدعاية إلى المأساوي
ويقول محمد الماغوط: »إنها ش��اعرة 
كبي��رة، لم تأخ��ذ حقه��ا نقديًا. ربم��ا آذاها 
اس��مي، فقد طغ��ى على حضوره��ا. كانت 
شاعرة كبيرة في وطن صغير«، ثالثين سنة 
وهي تحملني كالجندي الجريح، ولم أستطع 
أن أحمله��ا إل��ى قبرها بضع خط��وات، هي 
حب��ي الوحيد، نقيض اإلره��اب والكراهية، 
عاش��ت مع��ي ظروفًا صعب��ة، لكنه��ا ظلت 
على الدوام، أكبر من مدينة. إنها كون وكل 
النس��اء من بعدها نجوم تمر وتنطفئ، هي 
وحدها السماء. هي المرأة في كل ما أكتب. 

كانت كعروق الذهب في األرض«
وق��ال الش��اعر عباس بيض��ون: قرأت 
جّل عملها الش��عري تقريبًا. بدا لي يومذاك 
أن ش��عر س��نية لقية. لقية وتحت��اج إلى أن 
نحول طريقن��ا لنصادفها. يصع��ب أن نعثر 
عليها على المس��الك التي تفضي إلى واحد 
من القلة المهيمنة. يصعب أن تلتقيها على 
ه��ذا الدرب الغام��ض الذي يس��مونه األدب 

النس��ائي. يصعب أن نجده��ا في ذلك األدب 
المعم��م الذي يب��دو وكأنه خالص��ة جيل أو 
فترة. هذا ال يعني أن س��نية صالح بال شبه 
وال أسالف، هذه الدرجة من الفرادة ال تصح 
ألحد. »براءة« كهذه قد ال تكون سوى عاقبة 
الجهل أو االعتداد الضمني المفرط وس��نية 
ليس��ت في ه��ذا وال ذاك. لكنه��ا بالتأكيد ال 
تنعم بب��راءة الجهل أو بادّعائه. إنها نموذج 
الش��اعر ال��ذي يكتن��ز، ليس تجرب��ة ولكن 
ق��راءة أيض��ًا، إذا كن��ا نفص��ل الق��راءة عن 
التجربة، بل هي من الشعراء الذين يعنيهم 
أن يك��ون نصّه��م م��ن كثاف��ة وتقاطعات 
تتخطى صوتهم المف��رد. يعنيهم أن يكون 
ه��ذا النص أكثر من إع��الء ذاتي وأن يكون 

أكثر من تدليل للنفس وبوح شخصي. 
وق��ال أدوني��س: ال أبال��غ إن قل��ت إن 
س��نية صالح ق��د تكون أهم ش��اعرة عربية 

في السنوات الخمسين األخيرة. 
وقال عابد إس��ماعيل: من شعور دفين 
بالفق��دان، ووعي مأس��اوي بفداحة العيش 
في الظّل، تولد قصيدة الش��اعرة الس��ورية 
الراحلة س��نية صال��ح زوجة الش��اعر محمد 
الماغ��وط. م��ن ضبابي��ة حل��م مس��تحيل، 
أو َك��دَر رغب��ة ال تتحّق��ق، تتوال��د صورها 
الشعرية وتتواتر؛ ومن لحظة مغيب قصوى، 
تهبط كناياتها، حارة، ملتهبة، لتش��عل ليل 
القصيدة. قصيدة حزينة، متألمة، ومتأمّلة، 
ترم��ق العالم بنظرة رثائي��ة، وتزيح القناع 

عن الجوهر القاتم للوجود. 
قالت عنه��ا الدكت��ورة "لطفية برهم" 
أس��تاذة اللغة العربية في جامعة "تشرين": 
ارتبط شعر سنية بالمرأة ومعاناتها باعتبار 
الكثي��ر م��ن النس��وة ال يس��تطعن التعبي��ر 
فأبدعت نصًا ش��عريًا بلس��انهن دون النيابة 
عنه��ن، ه��ذا الن��ص جع��ل الق��ارئ عندما 
يقرأ ش��عرها يش��عر بوجود عال��م آخر في 
داخله يفض��ح تهميش المرأة وينمي الحزن 
المنقول بواس��طة ش��عرها ف��ي داخله عن 

طريق شعوره كإنسان بالهم اإلنساني. 
المش��كلة الت��ي عان��ت منه��ا "س��نية 
صال��ح" هي أن ش��عرها ل��م يل��ق اهتمامًا 
نقدي��ًا كافيًا ألنها صوت نق��دي مختلف عن 
الفحول��ة، ولو قرأنا ش��عرها بإمعان لوجدنا 
أن ل��ه دورًا في دف��ع حركة الش��عر العربي 
نحو األمام، فهي ليست من الجيل األول بل 
من الجيل الثاني، لذلك قالوا إن شعرها سار 
على خطا الجي��ل األول الذي تأثر بالترجمة، 
ه��ذان الس��ببان الل��ذان قلال م��ن االهتمام 
بش��عر "س��نية صال��ح" القوي ال��ذي تكمن 
قوت��ه باختالفه وهذه المس��ؤولية عن عدم 

االهتمام يتحملها النقاد. 
داهم الس��رطان جسد سنية، لتقضي 
آخ��ر أيامه��ا في مش��فى »بول ب��رس« في 
وأحزانه��ا  بآالمه��ا  حي��ث خط��ت  باري��س، 
المجموع��ة الش��عرية األخي��رة له��ا »ذك��ر 
الورد« الفائزة بجائزة يوسف الخال للشعر، 
وتوفي��ت ف��ي دمش��ق، ف��ي 17 آب 1985، 

وانجبت من الماغوط " شام وسالفة ". 
"هن��ا ترق��د س��نية صالح آخ��ر طفلة 
بالعالم" كلمات خطه��ا الماغوط بدمه فوق 
ش��اهدة بيتها األخير. وه��و يرثيها بأروع ما 

كتب " سياف الزهور": 
أيتها الزهرة المطرودة من غابتها

أيتها العضة العميقة في قلب الربيع
حبك ال ينسى أبدًا

كاإلهانة، كجراح الحسين
كل من أحببت، كن نجومًا

تضئ للحظة وتنطفئ إلى األبد
وأنت وحدك السماء. 

ثالثين سنة، 
وأنت تحملينني على ظهرك كالجندي الجريح. 
ومن م��ا قال��ه الراح��ل الكبي��ر محمد 

الماغوط باألديبة الراحلة.. 
جلس��ت بقربه��ا، وه��ي عل��ى فراش 
الم��وت أقبِّل قدميه��ا المثقوبتين من كثرة 
اإلبر، فقالت لي عبارة لن أنساها: أنت أنبل 

إنسان في العالم. 
أحمله��ا ف��ي داخل��ي دائم��ا. عاطفتي 

شموس، هي ليست مطواعة. 
كل ما أكتبه فيه ش��يء من الس��لمية، 
فيه ش��يء من الشام، فيه شيء من بيروت، 

فيه شيء من سنية. 
س��نية أكبر من مدينة، إنها كون. بعد 
موتها صار حبها يش��به حب السلمية، ثمرة 
عشر سنين، ال تراها لكنك تظل تتذكرها. 

بع��د موتها ق��ررت أن ال أت��زوج ثانية. 
فه��ي قدمت لي أجم��ل ابنتين ف��ي العالم: 

شام وسالفه. 
رحل��ت س��نية صال��ح بصم��ت طالم��ا 
عان��ت منه في حياتها، ه��ي وجيٌل كامل من 
الش��اعرات الس��وريات الالئي لم يحظين بما 
يليق بهن من اهتمام نقدي وشعبي، ومنهنَّ 
مني غزال )تمرد الش��وق �� 1974( وس��ميرة 
بري��ك )أح��زان ش��جرة الليمون ���� 1979(. و 
م��رام مص��ري )أنذرت��كَ بحمامة بيض��اء �� 
1984(، م��رح البقاع��ي )اله��روب إلي��ه( عام 
1987، وفادية غيبور )للمرأة لغة أخري( حتي 

عام 1993. و دعد حداد وعائشة أرناؤوط. 
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�صو هي احلرية اللي بدكن ياها؟ 
عمي: متل ما بقلك بتكتب... عرفت عليي شلون؟؟

اإلس��الم فيو كل ش��ي، وبيناسب كل العصور، وكل األوقات، وفيه كل التش��اريع يلي ممكن يحتاجا اإلنسان 
بحياتو، وحتى مماتو كمان، يعني اإلرث وحضانة الوالد، وغيرو وغيراتو.. عرفت علي شلون؟؟

المهم، أخي أنا هاد مبدئي بالحياة، بس ما بيعني أني عممو عالكل.. دير بالك هااا.. ترا يلي ما بيتوافق معي 
ماني ضدو أنا، بالعكس تمامًا، طول ما هو ماش��ي معي دغري أنا ماش��ي معو دغري، وطول ما أنا معو دغري، هو 
مع��ي دغري، عمي نحنا بدن��ا دولة مدنية، حرة وديمقراطية وتعددية... يعني كل مين بدينيو، بس يلي بيجمعني 

فيه هو سوريا.. هي البلد الوحدة.. يلي الكل قلب واحد، شو ما كان انتمائن أو تفكيرن.. عرفت عليي شلون؟؟ 
حجي أبو محمد، صاحب بقالية بالشاغور

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

أي تع��دٍ أو إقص��اء أو انته��اك لحق��وق الفرد أو 
الجماعة هو مرفوض في مجتمع الحريات. 

ليس على البعض القدوم ف��ي منتصف مظاهرة 
ورف��ع راية تعبر عن جماعة فجأة في مظاهرة منظمة 
تحوي رايات الجميع بال اس��تثناء.. ومن الواضح أيضا 
أنها مقص��ودة.. وليس على أبو مري��م أن يرمي العلم 
بهذه الطريقة أيضًا.. ليست أول مرة ولن تكون األخيرة.. 
تعود بي الذاكرة إلى مظاه��رات درعا األولى.. ما 
ف��ي الفتة ما في علم ما في ألوان.. فقط س��وريون.. 
وصوت هادر.. ذاك الص��وت هو اهلل فينا.. هو الحرية 

القادمة..  الثورة مستمرة
شام داود

لم أكن اعلم انني اليوم سألتقي الخنساء وجارتها.. 
عندم��ا توقف��ت عن��د حاجز كفر سوس��ة اس��أل الش��ب 
العسكري المتجهم عن سبب إغالق الطريق، قال لي من 
يوم الجمعة مغلق، رفعت رأسها إمرأة عجوز تجلس على 
الرصيف بعيون بيض��اء ال تكاد تفتحهم��ا، رايحة المزة 
يمى؟ أكي��د تفضلي.. كان��ت معها امرأة عج��وز أخرى.. 
ركض العسكري أوقف السير فتح لهما الباب وساعدهما 
بالجلوس وحمل الصرر الت��ي تحمالنها وكأنهما خالتاه، 
واستدار لعندي مبتسما خالة دوري بالعكس وأنا بمرقك، 
قلت له بيقربوك أجاب ال هال ش��فتن عباب اهلل.. شكرته 
ألن م��ن الصع��ب علي المش��ي عكس الس��ير ف��ي أوج 
الزحم��ة.. كنت عم حاول أن ال أس��ال وال س��ؤال ألحبس 
دموعي والمرارة التي في حلقي، سؤال واحد فقط ألعرف 
وين بدن يروح��و وين نزلكم؟ قالتل��ي تركية أم محمد 
أبناءها كلن استشهدوا، األخير كان يعمل عجان في فرن 
من س��ت أش��هر أخدوه ولم يرجع، التانية عم تربي والد 
خرس��ان أيتام أحفادها ما في خبز.. السياحي بمية ليرة، 
بين كل جمل��ة وأخرى تردد تركية بما يش��به الهذيان: 
مافي خبز.. كانت كل الحواج��ز مفتوحة، وكأني بمدينة 
أخرى، أس��وق س��يارتي وكأني احمل بس��يارتي أميرات 
س��احرات من كتب الحكايا متشحات بالسواد، وأنا اسمع 
والعجوزان تحكيان هربنا من اليهود نحن من القنيطرة 
من الجوالن جئنا إلى الش��ام س��كنا بالقدم عمرنا بيتنا 
م��ن تعب س��نين طويلة إج��ت القذائف ص��ارت البيوت 
طحين، هربنا لجديدة الفضل.. وقفي وقفي خالتي هون 
وصلنا اهلل يوفقك اهلل يحميكي وطت لتبوس ايدي اللي 
مديتها أللمس��ها.. أنا اللي بدي بوس أيديكم وعيونكم 

البيضاء.. ما أجملكم وما أبشع وأتفه عيد الحب..
عتاب حريب

كان صمت��ك مقاوما أب��ي. كان صمت��ك حنونا وكان 
مدوي��ا. بع��د كل هذه الس��نين ما زال م��ن الصعب علي 
أن أصف��ه. كنت هناك. كان النع��ش موضوعا على مائدة 
الطع��ام. وكان رجال األمن يمألون الفراغ بين الش��هيق 
والزفي��ر، يراقب��ون كيف نحزن وكيف نصم��ت ألننا حزننا 
وصمتنا كان بالنسبة لهم مسألة أمن دولة. قبل التشييع 
بقليل ش��رع علي بوضع علم الثورة العربية على النعش. 
كان العل��م مألوفا غريبا بالنس��بة ل��ي. اعرفه من الصور 
فق��ط. وفهم��ت وقتها م��ن دون كالم لم��اذا كان وضع 
العل��م، هذا العلم وف��اءا لحياة "عمو ن��ور الدين" وصفاء 
روح��ه. لم يك��ن مهما أن يخ��رج النعش بعل��م البعث أو 
بعلم س��ورية. لم يكن مهما أن ه��ذا النعش هو لرئيس 
دولة سابق. كان مهما أنه كان نعش لرجل ثار يوما وحلم 
بمس��تقبل الكرام��ة لبلده والمته ودفع ثمن��ا باهظا ألنه 
رفض أن يكون ش��ريكا في القمع أو أن يُستخدم تاريخه 
السياسي المقاوم لتش��ريع عقود الظالم. عندما أتى علي 
بالعلم انتفض رجال األمن، واس��تنفروا. وتقدم رئيسهم، 
الذي تحوم حوله هالة م��ن الظالم، وفي جيوبه أرواح من 
قض��وا تحت التعذيب بيديه، وأح��زان أهاليهم وأرواحهم 
المكس��ورة، تقدم بخطوات بطيئة مثقلة بقيود الطغيان 
ليمن��ع العل��م. كان هن��اك الكثير م��ن البلبل��ة في تلك 
اللحظة. لم اعد أعي ماذا يقال ومن يصرخ. ولكنني رأيتك 
يا آية بكل صمت تنتزعين العلم من يد األمن لتفرش��يه 
على النع��ش وبيديك مس��امير. لم أكن أع��ي ما يحصل 
حول��ي ولك��ن صمتك أصبح ف��ي هذه اللحظ��ة بوصلتي. 
ووجدت نفس م��ع آخرين نثبت العلم بالمس��امير ونحن 

ننظر إليك لنتعلم منك بكل صمت هذه الحرفة..
هاني السيد

مايا �صالح
بين األخبار والناس.. بدور عالصورة الحلوة.. البوس��ت 
الل��ي فيه أم��ل.. فيديوهات صور ش��هداء قصف عنف 
ببع��د عنها.. بعمل حالي مو ش��ايفتها.. لقطة أو جملة 
ببتّطل��ع الضغ��ط اللي ج��وا والح��زن اللي ع��م خبيه 
وغط��ي عليه بيظهر وبيقول أن��ا رح ضل هون.. "جوا 

القلب "!
را�صد عي�صى

ول��دت في مخيم خان الش��يح، ولم أع��ش فيه طويال، 
ش��رّدتني ح��رب تش��رين التحريرية إل��ى مخيم آخر، 
قذفن��ي بدوره إلى مخيم. ظن أهلي حينذاك أن الحرب 
س��تنتهي إلى الخس��ارة، فهجّوا.. واهلل ل��م أعد أفهم، 
ش��ردني النص��ر، وش��ردتني الهزيمة.. عس��ى الثورة 

تعيدني إلى مسقط رأسي من جديد. 
يا�صني احلاج �صالح

مو المشكلة مع الس��لفيين الجهاديين إنو يعتبروا كل 
ما لديهم صحيح، المش��كلة أنهم يعتب��رون أن كل ما 
ه��و صحي��ح لديه��م، وال حاجة بهم لش��يء آخ��ر. وما 

لديهم ضئيل وشحيح واهلل يعين. 
اإياد حياتلة

أنا فلسطيني س�وري.. من س�لمية.. قضاء طبربّا
هاال البلخي

ف��ي حي رك��ن الدين ماش��ية ومرق جنب��ي رجل كبير 
بالعم��ر.. صادف س��قوط قذيفة لم��ا تالقينا أنا وهوي 
وجها لوج��ه.. عاّل صوتو وقال.. )الل��ه يش��ّلك(!! عليت 
صوت��ي وقل��ت )آمي����ن(.. كان هاد أحلى تش��ات بيني 

وبين ختيار معارض على أرض الواقع..
ندى اخل�ش

يكون  ولن  لم  سوريا  في  اال يرانيين  استهداف 
 ..35 محافظة  أنها  سوريا  إعال ن  شيعة  باعتبارهم 
للمافيا  وبشريًا  وعسكريًا  لوجستيًا  ومساندتهم 
دولة  لمشروع  عدوة  أهدافا  منهم  تجعل  الحاكمة 
ديمقراطية موحدة متنوعة حرة.. كفى مهاترات بأنها 
دارها  عقر  وفي  الطائفية  تتحدى  إنها  طائفية  ثورة 

ولكل أدواتها وإيران األقوى فيها واألفظع دال لة..
اإميان نا�صر

الشعب ماب��دو شي.. بس هو ماعاد ع��م يقبل إنو أي 
جه��ة أو شخص يستغبيه.. أو يلوف��ك بالحكي من ورا 
ضهرو، الشعب كرهان خشوم الكذب والحقد والضرب 
بالضه��ر.. ببساط��ة.. الشعب فهمان اللعب��ة كلها بدءا 
من األمور الشخصية وانته��اء باألمور اللي إلها عالقة 

بقافوعة األوزون. 
اإياد �صربجي

الخط��اب السياسي لالفتات كفرنب��ل أوضح وأهم من 
خطاب المعارضة السورية مجتمعة بكل أطيافها..

غ�صان يا�صني
أجم��ل قص��ة حب له��ذا الع��ام هي تل��ك الت��ي تجمع 

صاروخًا للجيش الحر بطائرة ميغ..
رميا بويني

مللنا رف��ع أصابعنا بعالم��ة النصر، نح��ن الخاسرون، 
كان أجدى أن نفقأ بها عين الباطل، نخدش وجه الذل، 
نحرّك بها الماء اآلسن ف��وق صدورنا، ونفّلي رؤوسنا 

من النفاق..
حممود حممود 

ل��م يلتف��ت النظ��ام الس��وري إلض��راب المواطني��ن 
السوريي��ن ف��ي الج��والن المحتل ع��ام 1982، إال بعد 
أن ارتك��ب مجزرة حماة المأساوي��ة. دائمًا كان الجوالن 
المحت��ل ورقة التوت التي ال تظهر في أدبياته وإعالمه 

إال بهدف إخفاء عورته. 
ر�صا االأهدب

هنال��ك أن��اس يصنعون الث��ورة الجب��ارة على األرض 
وهنال��ك أصدقاء لي خسروا كل شيء في حياتهم في 
ه��ذه الثورة من أجله��ا، لن ولم تقاد الث��ورة السورية 
العظيم��ة من آالف األميال عن بع��د. من يصنع الثورة 
ه��م رجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها على األرض.. 
ه��ذه ثورة يا س��ادة يا كرام وليس��ت نزهة. قد تحضر 
الثورة م��رة واحدة في حياتك، ف��ال تضيع لعب أي دور 
فيه��ا ولو كنت الكومب��رس . ممكن أن تك��ون البطل، 
ممك��ن أن تك��ون المنت��ج، المنف��ذ، الممث��ل، الخادم، 
الصحفي، الناشر، الكات��ب، المخرج.. في فيلم الثورة، 
لكن ال تكتفي بالمشاهدة فقط، عندما تتحدث لجيلك 
وأبنائ��ك ع��ن ه��ذه الثورة س��وف تتح��دث بفخر ألنك 
لم تكتف��ي بالمشاه��دة فقط.. فقد ذق��ت طعم هذه 
الثورة المباركة. سوف يسط��ر التاريخ بطوالت هؤالء 
األبط��ال على األرض والخزي والع��ار لكل من لم يمد 
يده للمساعدة لصناعه��ا وأبطالها.. محبتي لكل الثوار 
والثائ��رات على األرض السوري��ة ولكل من شارك بأي 
دور كبي��ر أو صغي��ر ف��ي هذه الث��ورة م��ن الداخل أو 

الخارج.
ديالور ال�صباهي

القاتل المجرم ال يتحاور وإنما يلقى عقابه.. 
وليد دروبي

الطغاة يحتفل��ون بعيد الحب على طريقتهم!! يمشون 
على سجاد أحمر من دماء شعوبهم.. 

ح�صام القطلبي
أخ��ي بدنا نفقسها لهالدمّلة. من أول الثورة حتى اآلن 
ثم��ة كل يوم من ينط في وجهي ليقول: أنا بعرف شو 
ع��م يصي��ر هون اكتر من��ك ألنو أنا ج��وا. على راسي 
خ��اي. ب��س بق��ا فهمني كيف بتع��رف إذا الن��ت عندك 
مقط��وع أغلب الوق��ت وبس يجي بيك��ون بطيء مثل 
سلحف��اة. والكهرب��اء مقطوع��ة نص النه��ار يعني ما 
بتش��وف تلفزي��ون كل الوق��ت. واالتص��االت األرضية 
والخليوية أسوأ منها مافي. وبس تطلع من بيتك بدك 
ساعتين لتوصل ع محل بتوصله بالعادة بعشر دقائق. 
إيه شو هالكومينكيشنز اللي عندك يا خاي حتى تعرف 
أكت��ر وإنت الل��ي بتقلي ع سكايب ت��رى سمعت صوت 
انفجار قوي، بحياتك شفلنا وين بالضبط! مثاًل يعني!

هادي البحرة
بمناسب��ة اقتراب انتهاء العام الثاني للثورة: أن كل الدول 
الت��ي تحركت ضم��ن ما يسمى "أصدق��اء سوريا" والدول 
الداعمة تحركت الحتواء الثورة وضبط إيقاعها والحد من 
نتاجه��ا النهائ��ي وفق تطلعات هذه ال��دول. عندما نلحظ 
ذل��ك نعرف كيف نتعامل مع هذه ال��دول وفق ما يتوافق 
م��ع مصالحن��ا م��ن مصالحهم. ه��ذه الحقيق��ة نستطيع 
تجييرها اآلن الختزال الزمن الالزم لتحقيق النصر، كون 

كل يوم يمضي يقل احتياجنا ألي دعم خارجي..
رندة احل�صني

إنم��ا بعثت ألتم��م )و لي��س ألؤسس أو أقي��م( مكارم 
األخالق.. حينما يك��ون دينك فقط، خوفك من العذاب 
أو رغبت��ك بمل��ذات الجن��ان، رادع��ًا ل��ك ع��ن ارتكاب 
الجرائ��م وإي��ذاء شركائك في اإلنساني��ة.. فاعلم أنك 
أقرب ما يكون لحيوان مفترس، احتجازه في قفص أو 
إمالء معدته بالطعام يمن��ع أذاه، وال تربطك وقتها أي 
صلة بإنسانية أو عق��ل أو ضمير.. رحم اهلل كثيرًا من 
غير المؤمنين.. لم يسم��ح لهم عدم اعتناقهم لدين.. 
أن يتعامل��وا مع اآلخرين كبشر.. إل��ى المسمى الشيخ 

المجاهد وأمثاله!!..
ب�صام البليبل

إل��ى معارض��ة الخ��ارج!.. إذا كنت��م غي��ر قادرين على 
توجيه رسائل مدروس��ة وحازمة إلى المجتمع الدولي، 
ف��ال توهن��وا عزيم��ة الداخ��ل برسائلك��م المرتجل��ة 
والباهت��ة. وحسبكم أن تلعب��وا دور ساعي البريد، ألن 
شرعيتك��م التمثيلية منوطة بم��دى أمانتكم في نقل 
رسائل الصمود األسطوري للحراك على األرض، فهي 
كفيلة ب��أن تهز نياط قلب العالم ال��ذي ال يفهم سوى 
رسائ��ل القوة، وتهديد المصلح��ة، وعواقب العجز عن 

احتواء األزمات الكبرى إذا فات أوان احتوائها. 
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صبارتنا حيث ال أحد فوق النقد..

باب ناقد ساخر يتناول مواضيع سوريتنا.. 
مجتمعنا وثورتنا..

 
   

كلمة حق.. 
أن��ا احترم المطال��ب بالخالفة أو بالدول��ة اإلسالمية ال��ذي يهلل لسيطرة 
جبه��ة النص��رة ومثيالتها م��ن بعض الكتائ��ب اإلسالمية فه��ذا الفريق يمثل 

مشروعه ومن حقه أن يفرح بازدياد نفوذه وسيطرته على األرض.. 
أما الذي أشفق عليه هو المطالب بالدولة المدنية الذي يهلل النتصارات 
بعض الجماعات اإلسالمي��ة األصولية التي قالتها ألف مرة وفي كل مناسبة 
أن مشروعه��ا الخالف��ة والدولة اإلسالمية وان قتاله��ا في سبيل هذا الهدف 
ال��ذي لن تتخلى ع��ن سالحها إال بع��د تحقيقه.. فيا أيه��ا المطالب بالدولة 
المدنية من أجل ماذا تفرح وعلى ماذا تهلل؟ يعني بالمشرمحي شو دخلك 
أنت ومشروعك بالموضوع؟ كتائب نظام شمولي ديكتاتوري تريد سوريا 
مزرع��ة تتقات��ل مع كتائ��ب إسالمية أصولي��ة تريد سوريا إم��ارة ودولة 

إسالمية.. فما شأنك أنت ودولتك المدنية بالموضوع؟

االنتماء الوطني السوري صار مجرد تنظير وعالك! 
و إذا م��و عاجب��ك روح نزيل عل��ى األرض وساوي كتيب��ة وسميها 

الكتيبة الوطنية السورية.. 

عنجد
على االئت��الف الوطني بكل أعضائه وقيادات��ه أن يدينوا ويحاربوا 

ك��ل المظاه��ر والسلوكيات الطائفي��ة والعنصري��ة المعارضة أن 
كانت شعبية )مظاهرات( أو عسكرية )الحركات األصولية( وعلى 

االئت��الف الوطن��ي المعارض وقيادت��ه أن يدرك��وا أن سياسية 
التعامي عن الفيل الموجود في الغرفة لم تعد مجدية وان هذه 
المظاه��ر الالوطنية التي باتت منتشرة مؤخ��را أصبحت تنفر 
ج��زء كبير من السوريين وتجعلهم في موقع التشكيك بأحقية 
الح��راك الشعب��ي وبمصداقي��ة المش��روع الوطن��ي المعارض 

باإلضافة لدورها في تعميق الشروخ األهلية والطائفية لدرجة 

تجعل من المستحيل بعدها بناء سوريا موحدة!

يب��دو أن حوصة ولوصة المجتمع الدولي ومماطلته في حسم الصراع 
ته��دف بالدرج��ة األولى لخلق من��اخ شعبي تصل به درج��ة االحتقان العرقي 

والطائف��ي إلى أن يقبل بالتقسيم ويراه طوقا للنج��اة.. والواقع يوحي بأن هذا 
م��ا سيحص��ل عاجال أم آج��ال بسبب عدم وج��ود مشروع وطن��ي جامع يتمتع 

بق��وة شعبية وعسكرية تستطيع فرضه عل��ى األرض واقتصار المشروع 
الوطني المع��ارض على األبواق السياسية الضعيفة التي ال تمون على 

نفسها حتى تمون على الفصائل المسلحة على األرض

برعاية التيار الصهيوصليبي العلماني الليبرالي اليساري 
الماسوني الغربي السوري 

المحشش السوري االلكتروني
- 1 -

إي وشو عليه.. رح منضل منشتغل إغاثة.. وانتو خليكن عم تهجرو الناس
إي وشو عليه.. رح منضل منشتغل اسعاف.. وانتو خليكن عم تقتل الناس

إي وشو عليه.. رح منضل منخلي عن المحبة.. وانتو خليكن عم تحرضو الناس
رح منضل منرفض العنف.. وانتو خليكن عم تقتل العالم »اضطراريا«

رح منضل منسكن العالم.. وانتو خليكن عم تقصفو الناس أو تفجروهن
رح منضل منطعمي العالم.. وانتو خليكن عم تسرقو أكلهن وشربهن

رح منض��ل منتدفى باألم��ل والذكرى.. وانتو خليكن عم تسوق��و بالبنزين مجنزرات 
وتعملو عبوات ناسفة

نحنا مكملين ألنو عنا أمان��ة.. 10000 سنة حضارة أمانة بعقولنا وقلوبنا.. وانتو 
خليكن عم تقتل.. لك سوريا هي.. بدكن 10000 سنة لتقتلونا وتقتلوها

ب��س رج��اءا ال تقولو أنك��ن عم تعمل��و هيك باسم 
الحرية أو المقاومة.. عيب

نحنا مكفيين لحتى تتعبو.. سوريا هي.. سوريا
- 2 -

 - هلق يا سمير أنا وأنت اتفقنا أنو انتمائي األول لسوريا.. 
و أن��ت بدك تض��ل تصرعني وتقّلي إنك بتحب سوريا كتير كتي��ر، بس انتمائك األكبر 

لألمة اإلسالمية، مظبوط؟
طيب، ازا إجاك واحد هندي مسلم، وواحد سوري مو مسلم، وتنيناتن عاوزين 100 ليرة شغلة 

حياة أو موت، وما في بجيبتك غير 100 ليرة، صحيحة، مشان ما تتحربئ وتقلي خمسينتين وأربع 
خمسوعشرينات، 100 ما في غيرا.. 

بتختار مين.. سمير؟
 - بختار تحل عني، تضرب أنت واللي بناقشك. 

- 1 -

يعن��ي عنجد هالشعوب االوروبي��ة عموما والروس 
خصوصا مو شايفين شي بحياتن.

يعني ن��زل عندن كم ني��زك بروسيا شوفو كيف 
جنو واخبار وفيديوهات.

نحن��ا ك��ل يوم عم ين��زل عنا قذائ��ف وهاون 
وبرامي��ل.. لك براميل يا ن��اس عم ينزل عنا 

ومتعودين وكل شي تمام.
فع��ال هاالجان��ب م��و شايفي��ن شي 

بحياتون هالمساكين.
شفت��و يلي ماعن��دون اصالحات كيف 

مو شايفين شي؟
اشكرو ربكن يلي عندكون اصالحات.

- 2 -

م��ن بع��د سني��ن طويل��ة م��ن الجه��ل والتقسيم 
وتحوي��ل الشع��ب م��ن شع��ب عري��ق مثق��ف متعل��م 
وديمقراط��ي لشع��ب أكبر هموم��ه النج��اح بالبكالوريا 
والته��رب من العسكري��ة وذلها والسفر للخ��ارج والزواج 

وبس.
وما حدا بيعرف شي عن غيرو وكل واحد 

بيش��وف يلي م��ن غير دين��و كانه من 
المري��خ وممن��وع إي ح��دا يحكي إي 
ش��ي أو يناقش إي ش��ي خوفًا من 

كسر جدار العقل.
صار شعبنا شعب في داخل 
كل فرد منه شبيح صغير، شبيح 

مؤي��د أو مع��ارض نف��س الشي، 
ناط��ر إي فرص��ة ليطل��ع ويفرض 

آراءه عل��ى غيرو ويعتب��ر الكل حمير 

إال ه��و الصح والفهمان ويص��رخ إي شعار 
بيسمعه شو ما كان ويعي��ده، انسان باحث عن 

انتم��اء مفق��ود منذ زم��ن طويل تدمر في��ه مفهوم 
الوطن وربط باألشخاص.

هي فن��رة وبتمض��ى لبين ما كل شخ��ص يطالع 
نت��اج الكب��ت الطوي��ل ولبين م��ا الناس تفه��م بعضها 
وتفه��م انه م��و غلط يكون ف��ي اسالميي��ن وعلمانيين 
ووسطيي��ن واشتراكيين وشيوعيين بنف��س البلد وانه 
مو نحنا اول بلد فيها تنوع طائفي وانه في حلول دايمًا 

لضمان حقوق الجميع.
الش��ي الوحيد يلي مندعي ان��ه ننفد منه 
هو الس��الح بايد إي شبيح ك��ان النه السالح 

باي��د الشبيح بغ��ض النظ��ر إذا كان شبيح 
مؤي��د أو معارض فالس��الح بايد الشبيح 

بيجرح وبيقتل وبيهدم.
مرحل��ة  م��ن  نخل��ص  بدن��ا 

الهدم لمرحلة البناء.

ال تش��لش��نا مش���لوش��ين
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في دمش��ق، لوح��ات اإلعالن��ات ف��ي الش��وارع والمواقف 
تتماهى مع الجريمة المتفشّ��ية بال وجه��ة، وتُغالي في وقعها 
عل��ى أبص��ار عابرين يُش��يحُ بعضهم برأس��ه نُُف��ورًا، ويَتفُِل 
آخ��رون على مقربة منها س��خريًة تخرجُ م��ن قلوبهم المحتقنة 
بالح��زن. عباراتٌ مُس��تنبطة من كبرياء متعّف��ن لحزب متعّفن، 
في إنش��ائه الرديء المَصُوِغ من مفردات بقيت تحوم في جوار 
قب��ور المعلمين األوائل؛ عباراتٌ مُنعّم��ٌة أحيانًا بعاميّة تفتعُِل 
خ اإلرث التاريخي على مرأى  خفًة أو طمأنينة؛ عباراتٌ رنّانة، تُلطِّ
ال��رُكام وف��ي ظّل نهٍب وتهري��ٍب مُحلََّليْ��ن. جميعها تنجح في 
اس��تدراج المزيد من رماديينَ ومُتقّلبين تعّلقتْ آذانهم بكلمة 
مفصلية، نطقت بها المعارضة أخيرًا، تتّسقُ مع شتّى المخاوف 

والمصالح لديهم. 
* * *

»سورية بلدي. الحملة الوطنية لحماية آثار سورية«، إحدى 
اللوح��ات لهذه الحمل��ة كانت زُيّنت بتمثال إيكوماش��اغان )تل 
الحريري - ماري القديمة، دير الزور(، وبرزت عليها عبارٌة، ال يُعرف 
حقيقًة: إن كانت تُزيّفُ يقظًة لضمائر س��ائقي الدبابات وُقوّاد 
المدفعيات الذي��ن كوّموا خرابًا، بقذائفَ ممهورةٍ بتصريح من 
القائد، عش��رات المعالم القديمة من مس��اجد وكنائس وأسواق 
عريقة، انته��اكات لم تُدِنها س��وى كامي��رات الهواتف النقالة 
المرتجف��ة، وتقاريرٌ الهثة ألقاها متأسّ��فون س��ريعًا؛ أمْ كانت 
تضربُ بس��وط من حرير ناعم على أيدي الش��بيحة التي امتدت 
بالسطو المش��روع على أكثر من عشرة متاحف أثرية في مختلف 
المحافظات، لتثنيهم عن مزيد من النهب: »ال مس��تقبل لنا دون 

ماٍض، معًا لحماية آثار سورية.. «. 
أما الجزء األول منها، فيهزأ من بديهية شعب لم يتعرّض 
يومًا لماضيه حتى األسودَ منه، ويمرّ بال اكتراث على واقٍع حاضٍر 
فيُغيّبُه. أيُّ استعطافٍ مثير للتهّكم تنطوي عليه جديّة باذخة 

في كلمة "معًا" هذه!
)اختي��اركِ للصح��راء زنوبيا، تحس��دُكِ علي��ه الحضارات 
والديان��ات! اصمدي أيتها الحج��ارة، والتيج��ان، والمقابر، ريثما 

يزول الكابوس عن عيوننا(. 
* * *

»س��وريا تتح��اور. قريبًا.. عل��ى الفضائية الس��ورية«. نعم 
قريبًا، فأنت متش��وقٌ لدرام��ا تُعيدكَ أليام مقال��ب دريد لحام 
وكوميدي��ا بقي��ة االنتهازيي��ن ممن انّكب��وا على الب��وق الكبير 
ينّظفون��ه بأكمام معاطفهم المُقدّمة م��ن خزائن المافيا. لِمَ 
العجل��ة! أنت لم تتضايقْ يومًا ولم تش��كُ ولم تتذمرْ. ال تأبهْ، 
حتى وإن كنت، في اللحظة التي تقرُأ فيها هذه العبارة الرس��مية 
المفوّض��ة من رأس النظام بغزو الش��وارع كالجراد وقلع العيون 
كالمخارز، تس��معُ أص��وات القصف المختلطة بهدير الس��وخوي 
والمي��غ، التي تُحّلق فوق رأس��ك منخفضًة وكأنه��ا تُحيّك على 
ش��جاعتك المباركة؛ أو كنت تتحسّ��سُ بقدمكَ مدهوش��ًا آثارَ 
المجن��زرات عل��ى الزفت وأحج��ار الرصيف وتقفُ كم��ن يُخمّن 
وزنه��ا الثقيل باألرط��ال ال باألطنان، رغبًة ف��ي التهرّب وإضاعة 
الوقت؛ أو تش��مّ رائحة الحريق المندلع في أحد األحياء البعيدة، 
وقد س��بقه دمارٌ خّلفته أس��طوانة حُشِ��يتْ ببارود، وأس��مدة، 
وبودرة ألومني��وم، ورولمانات مهترئة، وقط��ع من حديد البناء، 
وأدوات كهربائية معطلة، وبكل ما وقع تحت أيدي مُعدِيها من 
خردة، ثم سُ��دّ أسفلها بقاعدة جرة غاز قديمة، لتُلقى بال هدف 
من الهيليكوبتر وتمزق اإلس��منت والحجر، ث��م تتذكر أن رائحة 
الش��واء أيضًا كانت تش��به هذه، فتتجاهل األمر؛ أو كنت تشاهد 
س��يارات )الدبل كبين( مثبتٌة عليها رشاشاتُ ال� BKC الشهيرة، 

وقد حُشِرَ في صندوقها، حتى التُخمة، شبيحة من كل األشكال 
المق��زّزة والمخيفة في آن، يهتفون بلغَطٍ ال تلقُط منه س��وى 
ما يبدو لك ".. نش��رب دم"، ثم تحزرُ بعينك ما جعلهم منتشين 
هكذا، ودون أن تعير ذلك اهتمامًا تحكّ رأس��ك وتمضي. دولتك 
العظيمة التي تفرض الشروط على طاولة حوار منصوبة كخيمة 
في الهواء، تحيط بها كراس��ي وثيرة يغ��وص فيها المفاوضون 
الحكم��اء: »التزام كل المجموعات المس��لحة بوقف فوري للعنف. 
التزام الجيش والقوات المس��لحة بوقف العمليات العس��كرية إال 
في حاالت الدفاع عن النفس وع��ن المواطنين والممتلكات.. «، 
ال تهتم وال تفكر أن دولتك تتحايل على حقيقة خس��ارة مّا أمام 
العصابات المس��لحة، أو أنها تُفاوض عن ضعف ألنها غير قادرة 
عل��ى حماي��ة البلد، فهذا غير صحيح. على الرغم من أن س��نتين 
مرّتا عل��ى "األزمة" فهذا ال يعني أن قائدكَ ال يملك المزيد من 
األس��لحة ليأتي على كل س��وريا حرقًا كما وعد. ال تقلقْ. انتهى 
الفاصل اإلعالني، اذهبْ، فمسلس��ل التاس��عة والنصف يستأنف 

اآلن على الفضائية. 
* * *

»س��اعدني رمم مدرستي« بعد أن تضرّرت بسبب األعمال 
اإلرهابي��ة الت��ي قامت به��ا عصابات النظ��ام العمي��اء دون أن 
تُفرق بين مدرس��ة ابتدائية، وثكنة عسكرية شديدة التحصين 
للعصاب��ات المس��لحة! ما هكذا تُطلق الحمالت يا هيئة ش��ؤون 

األسرة السورية وملحقاتها من فروع المخابرات المدنية. 

لم يكن استهداف المدارس، سوى أحد وجوه انتقام النظام 
الممنه��ج من أطف��ال درعا، وأقرانهم ف��ي كل القرى والمدن. ال 
يخافُ الطفُل الذي تعّلم الحرية في يوم واحد، يُزاحِمُ أصدقائه 
بابتسامته الشقيّة أمام العدسات، هاتفًا بإسقاط الطاغية ورافعًا 
الفتات تس��خر من رقبته الطويلة، ويرس��م بأصبعيه عالمة نصر 
تقود النظام، بكل أركانه، إلى جنونٍ تليه نقمة، ثم عنف، فدمار. 
عمومًا، ليس في جيوب الناس اآلن، ما يكفي لش��راء الطالء 
الالزم لمحِو العبارات المُمجّ��دة للقائد - اإلله، والمهدّدة بحرق 
البلد، والمسيئة لألخالق، التي دنّس بها الشبيحُة الجدراَن؛ وال ما 
يكفي لشراء مقاعد خشبية جعلتها الشظايا قطعًا صغيرة، استحاَل 
بعضها فيما بع��د، حطبًا يُقارَع به البرد؛ وال إلصالح النوافذ التي 
اختفت مالمحها، وتداخلت مع فتحات أخرى أتتْ بها قذائف الهاون 
من بعيد؛ لكن الجميع ش��اركوا في ش��راء مكانس ليكس��حوا بها، 
عن أرضية القاعات، آثار أق��دام من اعتدوا على الطفولة، وانتزعوا 
من أصحابها األطفال حقهم في ارتياد المدرس��ة، وخنقوا رغبتهم 
الصغي��رة في اقتن��اء دفتر جديد أو ألوان ش��مع جديدة. باختصار، 
لي��س عند الناس ما يقدمونه لكي تتربّع ص��ورة الديكتاتور فوق 
الس��بورة م��ن جديد، بعد أن س��قطت م��رة مع األب��واب والزجاج 
وقشور الس��قف، فيعود ش��بحه ليُخيفَ بعينيه الجامدتين نفوس 
األطف��ال، ويقبعَ كالجالد في ممرات الس��جن، يمنع عنهم الحرية 
كل صباح. في خيال الطفل اس��توطنتِ الش��جاعة، ونُقشتْ على 

أيامه، بصرامة الذاكرة الحادة، أسماٌء وعبارات ال تزول. 
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جمموع ال�صهداء )49135(
دمشق: 3579

ريف دمشق: 10815
حمص: 8174

درعا: 4298
إدلب: 6168
حلب: 7280

دير الزور: 3360
الرقة: 408

السويداء: 39
حماة: 3734

الالذقية: 716
طرطوس: 73
الحسكة: 258

القنيطرة: 127

3533 عدد األطفال الذكور
1545 عدد األطفال اإلناث

3229 عدد اإلناث
9132 عدد العسكريين
40003 عدد المدنيين

المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 16 / 2 / 2013
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ُهنا ِدَم�صق


