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اليوني�سف: جيل كامل من الأطفال ال�سوريني يف خطر مع 
دخول الثورة عامها الثالث

اأكرث من مليوين طفل مت�سرر يف خمتلف اأنحاء �سوريا

مدر�سة حتت الأر�ض يف دير الزور مل�ساعدة الأطفال على 
ن�سيان جحيم الق�سف

نش��رت اليونيس��ف تقري��رًا ع��ن 
األضرار التي لحقت بأطفال سوريا منذ 

آذار 2011 وحتى آذار 2013. 
وأعلن��ت اليونيس��ف ف��ي التقرير 
الص��ادر أن تواص��ل العن��ف، والن��زوح 
المتزايد للسكان وتدمير البنية التحتية 
والخدمات األساس��ية نتيج��ة النزاع في 
س��وريا، يهدد جيًا كام��ًا من األطفال 
ويصيبهم بجراح جس��دية ونفسية قد 

تؤثر عليهم مدى الحياة. 
وقال المدير التنفيذي لليونيسف، 
أنتون��ي لي��ك: "بينم��ا يش��هد مايين 
األطفال داخل س��وريا والمنطقة ضياع 
ماضيه��م ومس��تقبلهم وس��ط الركام 
والدمار في هذا النزاع الذي طال أمده، 
تتزايد كل ي��وم مخاطر أن يضيع جيل 

بأكمله". 
ويذك��ر التقرير – الذي يصدر بعد 
م��رور عامين عل��ى الثورة الس��ورية – 
انخفاض الحصول على المياه بنس��بة 
الثلثي��ن في المناطق التي يش��تد فيها 
الن��زاع، مم��ا ي��ؤدي إل��ى زيادة نس��بة 
اإلصاب��ة باألم��راض الجلدية وأمراض 
الجه��از التنفس��ي، في حي��ن أن واحدة 
م��ن كل خمس م��دارس قد دم��رت أو 
تض��ررت أو يت��م اس��تخدامها كم��أوى 
لألس��ر النازحة. ففي حلب، على سبيل 
المث��ال، يذهب 6 ف��ي المائة فقط من 

األطف��ال إلى المدرس��ة. وف��ي بعض 
األحي��ان، يفوق عدد الطاب في الصف 

الواحد المئة )100( طفل. 
كم��ا دم��رت بعض المستش��فيات 
والمراك��ز الصحية وغادر الباد قس��م 

كبير من الطواقم الطبية. 
وأضاف ليك: "نحث جميع األطراف 
على الس��ماح للوص��ول إل��ى األطفال 
المتضررين من العنف بدون أي عائق. 

 ."
اليونيس��ف من��ذ بداي��ة  وقدم��ت 
األزم��ة مجموع��ة من الخدم��ات ركزت 
عل��ى توفي��ر المي��اه الصالحة للش��رب 
ومراف��ق الص��رف الصح��ي وخدم��ات 
الدع��م  وتقدي��م  والتعلي��م  الصح��ة 
المعن��وي والصحي إل��ى العائات التي 
نزحت داخل س��وريا وإلى الاجئين في 

الدول المجاورة. 
فق��د تم تزويد 4 مايين ش��خص 
داخ��ل الباد بالمياه الصالحة للش��رب، 
في حي��ن تقوم ف��رق صحي��ة متنقلة 
بالمس��اعدة في تقدي��م اللقاحات ضد 
الحصبة وشلل األطفال إلى 1.5 مليون 
طفل. وهن��اك حوال��ي 75.000 طفل 
متضرر التحق��وا بالم��دارس والنوادي 
المدرس��ية حيث يمكنه��م تعويض ما 
فاته��م من تعلي��م وإعادة اكتش��اف ما 

يشبه الطفولة الطبيعية. 
أم��ا ف��ي األردن ولبن��ان والع��راق 
وتركيا، فتقدم اليونيسف إلى أكثر من 
300، 000 طفل الج��ئ خدمات عديدة 
مثل المي��اه الصالحة للش��رب ومرافق 
الص��رف الصح��ي والتعلي��م والرعاية 
المتخصص��ة والحماية من االس��تغال 

وسوء المعاملة. 
إال أن ه��ذه الجهود مهددة بس��بب 

النق��ص الح��اد ف��ي التموي��ل. فف��ي 
كانون األول /ديس��مبر 2012، ناشدت 
اليونيس��ف المجتمع الدول��ي للحصول 
على مبل��غ 195 ملي��ون دوالر أمريكي 
الس��وريين  األطف��ال  أرواح  إلنق��اذ 
وأس��رهم ومس��اعدتهم حتى حزيران 
/ يوني��و 2013. وحت��ى اآلن، تم فقط 
تمويل أق��ل من 20 في المائة من هذا 

النداء. 

تفص��ل جحي��م  األدراج  عش��رات 
القص��ف اليوم��ي ع��ن "واح��ة س��ام" 
متمثل��ة بملجأ تحت األرض انش��أ فيه 
متطوعون مدرس��ة ه��ي الوحيدة التي 
تق��وم بالتدريس على ح��د قولهم في 

مدينة دير الزور شرق سوريا. 
وهذه المدينة النفطية في ش��رق 
سوريا الواقعة على ضفاف الفرات، في 
حالة خ��راب إذ تبدو آث��ار القصف على 
المن��ازل فيما الش��وارع مليئة بالحطام 
والزجاج، بعد تسعة أشهر من المعارك 
القوي��ة بي��ن ق��وات النظ��ام الس��وري 

والجيش السوري الحر. 
وكان��ت المدينة تع��د حوالي 750 
آلف نس��مة قب��ل الحرب لك��ن المعارك 
والقص��ف دفعا نصف مليون ش��خص 

إلى الرحيل. 
ويقول ياس��ر طارق أحد مؤسسي 
هذه المدرس��ة ف��ي حي األم��ل والتي 
تؤمن الدروس س��تة أيام في األسبوع 
لحوال��ي 50 طفًا يأت��ون من كل أنحاء 
المدينة "غالبية المعلمين نزحوا، وقلة 
من الناس تطوعت لمس��اعدتنا بسبب 

الخوف". 

ويضيف ط��ارق ال��ذي كان يعمل 
قبل النزاع مس��ؤواًل أمنيًا في المنشآت 
النفطي��ة ف��ي المنطق��ة، أن "الدروس 
تعط��ى ف��ي المس��اء الن الوض��ع أكثر 
خطرا بكثير خال النهار". وفي المساء 

"تخف حدة القصف كثيرا". 
وتابع انه عند انتهاء الدروس وبعد 
تناول األوالد العشاء "نجعلهم يغادرون 
الواح��د تل��و اآلخر لتجن��ب أن تصيبهم 

قنبلة كمجموعة أو رصاص قناص". 
ويقول الناش��ط هيكل أن القسم 
األكب��ر م��ن محافظ��ة دي��ر ال��زور تم 
تحري��ره لك��ن ق��وات النظ��ام ال ت��زال 

تسيطر على عدة أحياء في المدينة. 
بي��دا  المدرس��ة  مدي��رة  وتق��ول 
الحس��ن: "حين يب��دأ القص��ف، يصاب 
"نب��دأ  بالخ��وف". وأضاف��ت:  األطف��ال 
حينئذ بالغن��اء معهم أو التصفيق على 
وق��ع األنغام. نح��رص بالتالي على أن 
يرك��زوا على الموس��يقى وان ينس��وا 

القنابل". 
وتتاب��ع: "هذه ليس��ت حي��اة جيدة 
بالنسبة لألطفال. ليسوا مسؤولين عن 

أي ش��يء من كل هذه األم��ور، لكنهم 
هم الذين يعانون أكثر من غيرهم". 

ه��ذه  ه��دف  أن  ط��ارق  ويق��ول 
المدرس��ة هو "مس��اعدة األطفال على 
نس��يان ما يحصل للحظ��ات، لكي يروا 
أن هن��اك أم��ورا أخ��رى غي��ر القصف 

والحرب". 
التلميذ س��لطان موس��ى  ويؤك��د 
)12 عاما(: "آتي كل يوم إلى المدرس��ة 
ألنن��ي أحب الدراس��ة. يمكنن��ي القيام 
بش��يء ما مختل��ف هنا". وقب��ل افتتاح 
المدرس��ة ف��ي أيلول/س��بتمبر "كن��ت 
امض��ي نهاري ف��ي المن��زل ألن والدي 
ال يس��محان ل��ي بالخ��روج خوف��ا م��ن 

القصف" كما يضيف. 
أما س��يدرا )10 أعوام( فتقول أنها 
تحب المجيء إلى المدرسة ألنه يمكنها 
اللع��ب هن��اك. وتضيف: "لق��د تعرض 

منزلي للقصف وخسرت كل ألعابي". 
وتقول أنها فقدت خمسة أشخاص 
من أقاربها حين أصيب منزلهم بقذيفة 
ه��اون. وتضي��ف: "بعد ه��ذا األمر، لم 
يعد والدي يس��محان لي بالخروج، إلى 

أن اكتش��فا أن أوالدًا آخري��ن من الحي 
يأتون إلى المدرس��ة. ومنذ ذلك الحين 

آتي كل يوم مع شقيقتي االثنتين". 
والدروس من رياضيات وانكليزية 
وعربي��ة ودين مهمة، لك��ن أيضا وقت 
االس��تراحة مهم أيضا. ويق��ول طارق 
مازحًا: "أنها ليس��ت مدرسة فعليًا وإنما 

ملعب لاستراحة". 
وألس��باب أمني��ة: "أقي��م الملعب" 
تح��ت األرض في مبنى آخ��ر في الحي 
حي��ث يمكنه��م ممارس��ة لعب��ة ك��رة 
الطاولة والشطرنج ووضع جهاز فيديو 
أيضًا لمش��اهدة الرسوم المتحركة من 

سلسلة "توم أند جيري". 
ويعب��ر ياس��ر ط��ارق ع��ن فخ��ره 
بواح��ة الس��ام ه��ذه الت��ي تمكن من 
إقامته��ا م��ع متطوعي��ن آخري��ن قائًا 
"ه��ذا الم��كان كان م��ن غي��ر الممكن 
إقامته قبل بضعة أش��هر بس��بب حدة 
القصف". وفي الوق��ت الحاضر: "تمكنا 
من جعلهم ينس��ون، على األقل لفترة 

قصيرة" جحيم الخارج. 
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اأمهات خميم الزعرتي
  اليونسيف – مخيم الزعتري

ل��م تكن أم أحمد تريد مغادرة دارها، ولكن القنابل أجبرتها. فقد اضطرت هي وزوجها 
وأطفالهما األربعة إلى ترك منزلهم الواقع في قرية في جنوبل جمهورية العربية السورية. 
وس��اروا لعدة ساعات في الصحراء إلى الحدود األردنية. وساعدهم قرويون آخرون في حمل 

أمتعتهم القليلة. 
كان��ت أم أحم��د تحمل ثقًا هامًا. فقد كانت حاما في ش��هرها الس��ابع عندما س��لكت 

الطريق وأصبحت الجئة. 
الولدة يف خميم الالجئني

عندما وصلت أم أحمد إلى األردن، كانت مجهدة وضعيفة وكانت هي وطفلها معرضين 
للمخاطر. فتمت إحالتها إلى المستش��فى في أقرب بلدة وه��ي المفرق للتعافي من محنة ال 

أحد يريد أن يمر بها، وال سيما امرأة حامل وأوشكت من الوضع. 
وفي 26 ديس��مبر/كانون األول، بعد أن أعيد لم ش��ملها مع عائلتها في مخيم الزعتري، 
وضع��ت أم أحمد في مستش��فى ميداني يديره أطباء من الجيش المغربي. وعند اس��تقبالنا 
ف��ي خيمتها، تذكرت وقالت: »عندما وضعت طفلي، س��أل زوجي الطبيب:« هل هو صبي أو 

فتاة؟«. »فأجاب أنه »صقر »! صبي قوي! وهكذا أسميناه«.
وف��ي كل ي��وم، يولد في المتوس��ط ثمانية أطف��ال الجئين في الزعت��ري، أكبر مخيم 
لألزم��ة الس��ورية، والذي يقع على بع��د نحو 12 كم من الحدود. ويضم عش��رات اآلالف من 

السوريين. 
وعل��ى الرغم م��ن محنة الفرارمن دارها وحياتها الجدي��دة كاجئة، فإن أم أحمد تتذكر 
والدة صقر بأفضل طريقة ممكنة. وتقول: »لدي اآلن خمسة أطفال، وأستطيع أن أقول لكم 
أنها كانت أفضل والدة لي حتى اآلن. فقد كان األطباء لطفاء جداًً. وقاموا برعايتي لمدة ثاثة 

أيام، وسألوا عن أحوالي، ودعموني طوال الوقت«. 
ومنذ الوضع، تتلقى أم أحمد زيارات أس��بوعية في خيمتها من مستش��ارين من برنامج 
تغذية الرضع واألطفال الصغار الذي تنفذه اليونيسيف بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفولة 
ف��ي األردن. للتأكد مم��ا إذا كانت الرضع تتم تغذيتهم بش��كل جيد ولتش��جيع األمهات على 
الرضاع��ة الطبيعي��ة الحصرية حتى يبلغ أطفالهن 6 أش��هر من العمر. وإذا ظهرت مش��كلة 

طبية، فإنهم ينصحون األم بمراجعة طبيب األطفال. 
ال�ستجابة لل�سغوط املتزايدة

لألس��ف، ال تتوافر اإلمكانات الكافية لتوفير المتابعة من خيمة إلى خيمة لجميع النساء. 
ووفقًا إلحصاءات األمم المتحدة، فقد وصل عدد سكان مخيم الزعتري إلى 59940 بحلول 1 
فبراير/ش��باط، وتتزايد الضغوط على االستجابة التي تستطيع اليونيسف والوكاالت األخرى 

تقديمها ألمهات الزعتري وأطفالهن الصغار. 
وتق��ول ممثلة اليونيس��ف في األردن، دوميني��ك هايد: »هناك زي��ادة هائلة في أعداد 
الاجئي��ن الذي��ن يحصلون على خدم��ات صحية في المخي��م، بما في ذلك النس��اء الحوامل 
واألمه��ات الصغي��رات. واجبن��ا هو أن نلبي ه��ذه المطالب. ونس��تهدف حالي��ًا 90 في المائة 
من النس��اء الحوامل والمرضعات في المخيم، ونحن نخطط لتوس��يع نطاق أنش��طتنا خارج 

الزعتري، لشمل المجتمعات المضيفة«.
المستش��فى الفرنس��ي الموجود عن��د مدخل المخي��م يعمل بكامل طاقت��ه، مع مركز 
التطعيم وعيادة الطوارئ. كما تم تصميم خيمة كبيرة يديرها أطباء نس��اء ووالدة با حدود 
لتكون مركزًا لرعاية األمومة. وقبل مغادرة المستشفى، تتلقى األمهات الجديدات مجموعات 
تبرعت بها اليونيسف تحتوي على مابس أطفال وصابون وحفاضات وحتى سرير أطفال. 

القلق ب�ساأن الأمهات املراهقات
يش��عر العامل��ون الصحي��ون بقلق كبير بش��أن الع��دد الكبير م��ن الفتيات الس��وريات 
المراهقات، الائي ال تزيد أعمارهن عن 14 عامًا، والائي يصلن حوامل ويلدن في المخيم. 
ويمكن للزواج المبكر التقليدي - والوالدة في س��ن مبكرة - أن يتس��ببا في مش��اكل صحية 

طويلة األجل لألمهات الصغار. 
وتق��ول أخصائي��ة الصحة والتغذية ف��ي اليونيس��ف األردن، د. كارين بوي��س: »لدينا 
وضع خطير، ألن هؤالء الفتيات لم يكتمل نموهن بعد. وبصرف النظر عن الجانب النفس��ي 
الواض��ح، فإنه��ن في كثير من األحيان ال يكون لديهن احتياط��ي الغذاء الذي يتطلبه الحمل. 
وتس��تنفد األجنة مخزونات الفتيات، مما يعرضهن لخطر اإلصابة بفقر الدم. وفي كثير من 

األحيان، يولد األطفال الرضع، أنفسهم، قبل األوان ويكونون ناقصي الوزن«. 
اآمل يف العودة للوطن

وفي خيمة أم أحمد، ينظر الطفل صقر بهدوء إلى ش��قيقه وش��قيقته، اللذين تتراوح 
أعمارهم بين س��نتين وثاث س��نوات، واللذين يحمانه على أرجلهم��ا. ويقدم زوج أم أحمد 

القهوة للزوار. 
وتق��ول، مع ابتس��امة مقتضب��ة: »كما تعرف، قال المستش��ار الذي يزورن��ي أنني أقل 
عرض��ة لح��دوث الحمل خال فت��رة إرضاع طفل��ي. إن زوجي عل��ى ما يرام مع��ي. ويمكننا 
االنتظار عامين آخرين قبل إنجاب طفل آخر. وآمل أن نكون في الوطن بحلول ذلك الوقت!«.

منظمة ال�سحة العاملية:
مر�ض التيفوئيد ينت�سر يف �سرق 

�سوريا ب�سبب املياه امللوثة
قال��ت منظم��ة الصحة العالمية إن م��رض التيفوئيد تفش��ى في منطقة 
يسيطر عليها الجيش السوري الحر شرق الباد؛ بسبب تناول مياه شرب ملوثة 

من نهر الفرات. 
وقالت المنظمة التابعة لألمم المتحدة أن عددا يقدر بنحو 2500 ش��خص 
ف��ي محافظة دير الزور ش��رق س��وريا أصيب��وا بالمرض المعدي الذي يس��بب 

اإلسهال ويمكن أن يصبح قاتًا. 
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف: "ال يوجد 
ما يكفي من الوقود أو الكهرباء لتشغيل المضخات ولذلك يشرب الناس المياه 

من نهر الفرات الذي أصبح ملوثا ربما بمياه الصرف الصحي". 
ول��م تؤك��د منظمة الصحة العالمي��ة تقارير عن ح��دوث وفيات حتى اآلن 

جراء اإلصابة بالتيفوئيد. 
وحم��ى التيفوئي��د عدوى تصي��ب األمعاء ومج��رى الدم وتس��ببها بكتريا 
الس��المونيا. ويصاب الن��اس بالمرض بعد تناول أطعمة أو مش��روبات خاصة 

بشخص مصاب أو شرب مياه ملوثة. 
وينتش��ر مرض االلتهاب الكبدي الوبائي )أ( وه��و مرض آخر تنقله المياه 
الملوث��ة ويمك��ن أن يصبح وبائيا ف��ي مناطق مثل حلب وإدل��ب وفي المناطق 

المزدحمة التي تؤوي النازحين في دمشق. 
وقالت ه��وف: "يحدث ه��ذا عندما ترى ش��بكات المياه والص��رف الصحي 
منه��ارة تماما. يش��ترك عدد يتراوح بين 50 و70 ش��خصا ف��ي المراحيض في 

العديد من أماكن اإليواء في دمشق". 
وأضاف��ت ه��وف انه بع��د س��يطرة الجيش الحر عل��ى دير ال��زور قطعت 
عنه��ا اإلمدادات الصحية، لكن منظمة الصح��ة العالمية اعتمدت على منظمات 

المساعدات المحلية في جلب اإلمدادات الطبية. 
وأضاف��ت: "األش��خاص المس��ؤولون )المعارضة( يحتاجون إل��ى البدء في 

اتخاذ إجراء ما في المناطق التي يسيطرون عليها". 
وينتش��ر طفيل الليش��مانيا، وهو من مس��ببات أم��راض المناطق الحارة 
وينتقل بواسطة ذبابة الرمال ويسبب تقرحات بالجلد تشبه الجذام، في سوريا 
وتوجد اآلن 14 ألف حالة إصابة في محافظة الحس��كة في ش��مال شرق الباد 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 
وقالت هوف: "انه عدد كبير للغاية وينتشر مع تحركات األشخاص. وجلبه 

النازحون محليا من حلب إلى طرطوس". 
وتستضيف األمم المتحدة المنتدى اإلنساني بشأن سوريا في جنيف الذي 
يحضره مسؤولو مس��اعدات كبار من وكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي 

ومنظمات إنسانية أخرى. 
وق��ال المتحدث باس��م األمم المتح��دة ينس ليركه في إف��ادة صحفية أن 
النظام السوري وافق على نشر ثاث منظمات دولية أخرى للمساعدات. وسمح 

لثماني منظمات غير حكومية دولية بالعمل حتى اآلن. 
ويحضر س��فير النظام الس��وري لدى األمم المتحدة في جنيف المحادثات 

عادة لكن ممثلي المعارضة ال توجه لهم الدعوة. 
وقال ليركه أن فاليري آموس منس��قة األمم المتحدة للش��ؤون اإلنسانية 
التي تس��تضيف المنت��دى اجتمعت مع أعض��اء من االئتاف الوطني الس��وري 

المعارض في المدينة السويسرية. 
وقال: "إننا نجتمع معهم مثل أي ش��ريك آخر ينخرط في العمل اإلنساني 
في سوريا. أنهم يبحثون قضايا مختلفة تتعلق بالعمل اإلنساني في سوريا". 
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أ
تقريـــر اإعالميـــة اأيــام احلـــرية

الأ�سبوع الثاين من اآذار2013
إعداد: نسيبة هال

يتع��رض النش��اط يوميًا إلى ضغط س��اعات العم��ل والمس��ؤوليات الكبيرة 
الكثي��رة مع إحس��اس بالتقصير وتجربة ح��وادث مؤلمة وخوف دائ��م من فقدان 
األحبة، إن لجس��مك وروحك حقًا عليك وكي تس��تطيع االس��تمرار في أداء دورك 

إليك بعض النصائح. 
هكذا اس��تهلت »أيام الحرية« منش��ورها الذي تحدثت فيه عن ما يجب فعله 
لمس��اعدة النشطاء الواقعين تحت الضغط النفس��ي والجسدي، فاإلنسان مكون 

من عقل وروح وجسد وقلب ويلزمه مراعاة كل هؤالء. 
قام��ت أي��ام الحرية بنش��ر حملة »ثورة إنس��ان م��ن أج��ل الحياة«مع بعض 
التجمعات الثورية وذلك بمناس��بة مرور س��نتين على انطاقة الثورة الس��ورية، 
مذك��رة إيانا بأهداف الثورة األساس��ية، ومحمس��ة الجميع إلكم��ال الطريق الذي 

بدأناه. 
كما خرج أحرار وحرائر دمش��ق في مظاهرة غاية بالجرأة والروعة في تمام 
الس��اعة 3. 30 عصرا يوم الخميس الموافق 14 / 3 / 2013، وذلك بش��ارع برنية 
وس��ط العاصمة دمش��ق وعل��ى بعد أمتار قليل��ة من فرع األمن السياس��ي تحت 
عن��وان: »ثورة إنس��ان من أج��ل الحياة« ليؤكد بها ثوار الش��ام أنه��م على العهد 

باقون. 
واحتفااًل بمرور سنتين على بداية الثورة السورية، قام أحرار جامعات دمشق 

بإطاق ألعاب نارية أضاءت ظلمة ليل دمشق في كل من ركن الدين والمهاجرين 
والبرامكة والمجتهد. 

من جهة أخرى، وبكل الحزن، نعت التجمعات الثورية الش��اب الناشط »أحمد 
خالد ش��حادة« مدي��ر تحرير جريدة »عنب بل��دي« والذي استش��هد جراء القصف 
الصاروخ��ي الهمجي على داريا، بعد مس��يرة ثورية بدأت ببداية الثورة بالتظاهر 

حاما الورود وانتهاء بنشاط إغاثي وإعامي في مدينة داريا. 
نمض��ي باقون عل��ى العهد في ثورتن��ا، رافعين ش��عاراتنا األولى، مطالبين 
بالتح��رر م��ن الظلم والفس��اد والخوف، وفاء لش��هداءنا الطيبين الذين س��قطوا 

وإلنسانيتنا التي تتأجج بين جوانحنا. 
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
تابعونا مع »ثورة إنس��ان من أجل الحرية« في ألوانه��ا األربعة وأيامها التي 

تستمر حتى يوم االثنين الموافق 18 آذار 2013

داريا املحا�سرة بعيون دم�سقية
ال يمكن ألهالي دمشق أن يبعدوا 
تفكيره��م للحظ��ة عم��ا يحص��ل في 

مدينة داريا. 
م��ن  وحده��ا  األص��وات  فليس��ت 
تذكره��م بها كل دقيق��ة، لكن اهتزاز 
أبني��ة المدين��ة م��ع كل قذيف��ة تخرج 
من دبابات النظام األس��دي وراجماته، 
وكل ص��اروخ يهبط عليها من الس��ماء 
عب��ر الطائرات التي تقطع دمش��ق من 
جنوبه��ا لش��مالها ومن ش��رقها لغربها 
طيلة النه��ار، كفيلة بأن تجعلها الحدث 

األبرز على اإلطاق. 
فمن��ذ م��ا يق��ارب ال 115 ي��وم، 
وداريا تقبع تحت حصار شديد من قوات 
األسد، وال تزال األرتال العسكرية تروح 
وتغدو إليه��ا حتى أصبح��ت كالوظيفة 
اليومية التي تمارس��ها عصابات األسد، 
فتذه��ب صباح��ًا إليها لتح��اول التوغل 
لم��كان جدي��د، وتش��تبك م��ع من في 
المدينة م��ن مقاتلين من الجيش الحر 
ويعود من يعود منهم مساًء قبل حلول 
الظ��ام خوفًا من عمليات تس��تهدفهم 

ليًا ال تحمد عقباها بالنسبة لهم. 
وترد األخبار يوميًا من المدينة، وال 
تخلوا دومًا من أنباء ومشاهد عن آليات 
عس��كرية معطوبة أو عن أبنية منهارة 
بأكملها، تتصاعد منها األدخنة واألتربة 

نتيجة القصف العنيف الحاصل. 
تعزيزات عس��كرية كبيرة مكونة 
آلي��ات  وأربع��ة  دباب��ات  خمس��ة  م��ن 
عسكرية وناقات جنود باإلضافة لعدة 
س��يارات مثب��ت عليها رش��اش توجهت 
صباح اليوم من مطار المزة العس��كري 
نحو المدينة عبر المتحلق الجنوبي في 
محاولة جديدة من قوات األسد القتحام 

المدينة. 
العني��ف  القص��ف  تج��دد  بينم��ا 
والعشوائي على المدينة من المدفعية 
الثقيلة وراجمات الصواريخ المتمركزة 
ف��ي جب��ال الفرق��ة الرابع��ة وثكن��ات 
الم��زة  ومط��ار  الجمه��وري  الح��رس 
العس��كري باإلضافة لقص��ف الدبابات 
المنتش��رة على أط��راف المدينة، وبث 
ناش��طون مقطعًا مصورًا يظهر إحدى 
الدبابات أثناء قصفها لألحياء السكنية. 
فيم��ا نُش��ر الكثير م��ن المقاطع 
التي توثق قيام دبابات النظام بإطاق 

الرصاص العشوائي على المدينة.
وتس��تمر عمليات تفخي��خ المباني 
المحيط��ة بمطار المزة العس��كري من 
قبل قوات األسد، منعًا للجيش الحر من 
التوغل نحو المط��ار، حيث هز المدينة 
صباح اليوم ثاث انفجارات وش��وهدت 

سحب الدخان تتصاعد من المنطقة. 
وقد أدى القصف العنيف الذي طال 
مبان��ي المدنيين إلى مزي��د من الدمار 
واحت��راق ع��دد من البي��وت وتصاعدت 

أعمدة الدخان في سماء المنطقة. 
لعل ذك��ر األيام وعددها قد أصبح 

أمرًا اعتياديًا لدى البعض، لكننا نذكره 
لنوض��ح أن داريا، ببس��اتينها المتبقية 
وأبنيته��ا الواقف��ة أو المتراكمة كتال 
الصخر المنهار، التزال صامدة في وجه 
حم��ات يومية تُس��تخدم فيه��ا جميع 
أنواع األس��لحة وقد ثبت ألكثر من مرة 
أن اآلليات العسكرية المشاركة تخضع 
إلش��راف الخب��راء العس��كريين الروس 
بش��كل مباش��ر وتقييم مس��تمر لكل 
إصاب��ة يحققها الثوار ف��ي تلك اآلليات 
من أجل تطوير أس��لحتهم المستخدمة 

في سوريا على األقل.
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هنــا كانــت دم�ســق
هن��ا كان��ت دمش��ق وأن��ا أتكل��م عن 
العربي��ة  الجمهوري��ة  عاصم��ة  دمش��ق 
الس��ورية، فق��د تغي��رت معال��م العاصمة 
كثيرًا في الس��نة الماضية بعد ازدياد كبير 
في ع��دد الحواجز وخاصة بع��د إعدام عدد 
م��ن رموز النظام بما يطل��ق عليه "اغتيال 
خلي��ة األزم��ة" التابعة لنظام األس��د، حيث 
انتش��ر جدار الفصل الطائف��ي األمني في 
أحي��اء دمش��ق المحتل��ة م��ن قب��ل النظام 
األس��دي وارتفعت لتصل إلى المترين في 
كثي��ر م��ن الش��وارع الرئيس��ية والحيوية 
في منتصف دمش��ق، ناهيك ع��ن تقطيع 
وإغاق مداخل ومخارج الريف والغوطة إال 
م��ن مدخل ومخرج واحد ل��كل منطقة من 

المناطق التي تحيط بدمشق. 
ريف دمش��ق الذي اصابه م��ن الدمار 
الش��يئ الكثير كما اصاب مختلف المناطق 
الس��كنية في س��وريا وه��ذا ال يخفى على 
أحد ممن شاهد الصور والمقاطع المصورة 
والمعروض��ة عل��ى القن��وات التلفزيوني��ة 
وفي اإلنترن��ت، إال أن الزائر لهذه المناطق 
س��يفاجأ أن الحقيق��ة عل��ى األرض ه��ي 
أصع��ب بكثي��ر مم��ا كان يعتق��د ومؤلم��ة 
للغاي��ة في عيون أصحاب هذه البيوت التي 

أصبحت أثر بعد عين. 
أم��ا المدين��ة فهي تب��دأ بالدخول في 
حالة الس��بات مع تس��لل الليل لتصبح في 
حال��ة حظ��ر تج��ول غيرلمعل��ن ومخت��رق 
م��ن قب��ل القل��ة المضطرة للتح��رك حتى 
م��ن الموالين لنظام االحتال األس��دي )مع 
ماحظة إننا نتكلم عن المناطق الخاضعة 
لس��يطرة االحت��ال(، وال��ذي أبق��ى بدوره 
بع��ض المح��ال الخدمية كمح��ات البقالة 
"س��وبرماركت" ومح��ات األطعم��ة، حيث 
تبق��ى حت��ى س��اعات متأخ��رة م��ن الليل 
لتخدم متطلبات الشبيحة المتربصين حول 
متاريس��هم االس��منتية )فم��ن يبقى حتى 
الثاني��ة لي��ُا م��ع كل عماله في ظل ش��به 
انقط��اع للزبائن وانعدام األمن، إال إذا كان 

مجبرًا على ذلك(. 
عند اقتراب الس��اعة من العاشرة ليا 
يصب��ح من الصعب جدا ان تجد اي وس��يلة 
نق��ل عامة حتى من س��يارات االج��رة وان 
وج��دت فه��ي بمعظمه��ا يقودها ش��بيحة 
الخاص��ة  النظ��ام، والبع��ض بس��ياراتهم 
يقومون بعرض النقل بأجرة التي لن تقل 
عن 300ل. س مهما صغر المشوار، ليكون 
الحل األمثل لمن يتأخر بالبقاء والمبيت في 
مكانه، عل��ى الرغم أن تحركات الش��بيحة 
وق��وى الظلم تبقى في حده��ا االدنى ألن 
الخ��وف ف��ي قلوبه��م يتصاع��د كثي��را مع 
اقت��راب الليل م��ن منتصف��ه، ألن هجمات 
الجي��ش الحر تكون اكثر احتماال مع انعدام 
وجود المارة من المدنيين وخاء الش��وارع 
من الس��يارات، ويمكن ماحظ��ة أن إضاءة 
الش��وارع مطفأة في مكان الحاجز ومضاءة 
بش��كل جيد جدا في اماك��ن االخرة كما لم 
تكن على هذة الشاكلة منذ زمن بعيد جدا. 
يجد المار في ش��وارع دمشق القليلة 
الباقي��ة بع��ض الحواجز التي يق��ف عليها 
من الش��بيحة ممن يقوم��ون بفتح حوارات 
م��ع ركاب الس��يارات بش��كل ودي ملف��ت 
حت��ى يق��ول القائ��ل ياليته��م ل��م يكونوا 
شبيحة ولس��نا مضطرين لقتلهم، وهؤالء 
ال يقوم��ون بهذا الفع��ل إال بالليل لهدفين 
اولهما انه يقوم بكسر وحشة الليل بالتودد 
إل��ى المارة وثانيهما وه��و االهم االبقاء ما 

امك��ن على عدد من الس��يارات كدروع في 
ح��ال اي هج��وم م��ن الجيش الح��ر، وترى 
هذا واضحا في الطريقة التي قام بها فرع 
االمن السياس��ي في س��احة الميسات بسد 
المدخل المطل على الس��احة بس��يارة من 
الحجم الكبي��ر )قاطرة ومقطورة( بطريقة 
تدع��و للضحك لدرج��ة الخوف المس��يطر 
عليه��م والمب��رر طبعا بعد كمي��ة ونوعية 
العملي��ات التي يقوم به��ا الجيش الحر في 

مختلف أحياء دمشق. 
الفروع األمنية المزعومة تحولت إلى 
ق��اع بعد بن��اء الج��دران اإلس��منتية حول 
هذه الف��روع والتي تصل س��ماكة بعضها 
إلى المتر، وإغاق جميع الش��وارع الرئيسة 
إل��ى  المؤدي��ة  والفرعي��ة  به��ا  المحيط��ة 
الرئيس��ة، وبم��ا أن هذه الف��روع والمراكز 
متواجدة بين األحياء الس��كنية والمعروفة 
من قبل جميع س��كان المدينة ومنها ما هو 
غي��ر معروفة إال م��ن قب��ل الجوار)بعضها 
مزروع��ة  وه��ي  طبي��ة(،  مس��توصفات 
من قبل مؤس��س النظ��ام لتك��ون االبنية 
الس��كنية المحيط��ة بها درعا ف��ي حال أي 
هجوم ليقول النظام بعدها أن اإلرهابيين 
قاموا باستهداف المدنيين )هي الحرية إلي 

بدكن ياها( والمنفذة من قبله طبعا. 
ق��ام النظ��ام العنصري بإغ��اق تام 
لثلثي الش��وارع واألزقة في مركز المدينة 
ورموز س��لطتها كأقسام الش��رطة ومبنى 
المحافظة وأبنية البلديات والبنوك التابعة 
للدول��ة، حي��ث ارتفع��ت ج��دران الفص��ل 
العنص��ري لتمن��ع أي حرك��ة ألي مركبة ال 
تخ��ص النظ��ام، المش��ي أصب��ح الرياضة 
اإلجبارية للجميع بما فيهم الش��بيحة حيث 
يمكن أن تراهم عل��ى أطراف الطريق في 
الش��وارع ينتظرون أي وسيلة نقل يرسلها 
رؤوس��ائهم من س��يارات مخصصة للنقل 
ولي��س للرك��وب أو دراج��ة ناري��ة ال ت��كاد 

تكفي سائقها. 
اتج��اه الري��ح وح��ده الذي يق��رر من 
يستطيع فتح نافذته بدون االختناق برائحة 
القمام��ة المحترق��ة ف��ي محرق��ة القمامة 
الت��ي ابتدعه��ا االحتال األس��دي بين ثنايا 
قاس��يون منذ قرابة الش��هر، وعلى الرغم 
م��ن أن الرائحة هي لقمامة محروقة إال ان 
تخ��وف البعض ان ما يحرق ليس فقط هو 
قمامة، له ما يبرره وهو ان الرائحة ليس��ت 
فقط لقمامة محروقة ولون الدخان المائل 

إلى البياض، إضافة أن هذا النظام ال حدود 
لهمجيته الغير مسبوقة في التاريخ. 

تب��دء الحرك��ة صباحا مع اول بش��ائر 
الضوء في الصباح لكي يس��ري الجميع إلى 
التح��رك باتج��اه أماكن العم��ل أو أي هدف 
يبق��ي الناس على قيد الحياة، هذه الحركة 
مطلوب��ة لكي تص��ل في الوقت المناس��ب 
بع��د البق��اء عل��ى الحواجز زمن ق��د يمتد 
في بعض األحيان إلى أكثر من الس��اعتين 
على حاجز واحد، بعد هذا االنتظار الطويل 
ام��ام الحاجز يطالع��ك الش��بيحة بطلتهم 
القميئة وبنبرة إتهامية اس��تفزازية يطلب 
"اله��واوي" والتي هي جمع هوي��ة، وما أن 
يض��ع يده عل��ى الهوي��ة حتى يب��دء بحثه 
عن معلومة مجهولة له والتي تكون س��بب 
لتوجيه س��بطانة االتهام والشك إلى حامل 
هذه الهوية المش��ئومة، فإن لم يجد يسأل 
عن م��كان المقص��د ومكان المغ��ادرة وما 
هو عملك، يعني كل المعلومات المطلوبة 
لك��ي يقب��ض على األفغ��ان والتونس��يين 
واإلس��رائيليين الذي��ن ج��اؤوا إلى س��وريا 
للح��رب ضد أفض��ل نظام ش��هده التاريخ، 
حين ينتهي م��ن " التنكيش " في صندوق 
الس��يارة ويعطي االمر باالنطاق وعندها 
فق��ط يمك��ن للمواط��ن الل��ذي ال تنطبق 
عليه الصفات السابقة ان يتنفس الصعداء 
لحي��ن وصوله إلى الحاج��ز الذي يليه، وهو 
قد يك��ون على بع��د مئتي مت��ر فقط عن 
الحاجز الس��ابق لتبدء معركة اثبات البراءة 
من تهمة معارضة النظام من جديد، هناك 
مناط��ق تعاني م��ن نوع آخر م��ن الجواجز 
وهو ما يطلق عليه اللجان الش��عبية وهي 
أس��وء بكثير من س��ابقتها، لتحقق الهدف 
الموج��ودة ألجل��ه وه��و أن يب��دو النظ��ام 
ألطف بكثير م��ن هؤالء الذي اضطر اليهم 
النظام )بحس��ب زعمه( وبماحظة انه هو 
من اعطاهم الس��اح وسمح لهم بالتمادي 
م��ع األهال��ي وال يفعل ش��يء لحدهم عن 
تطاوله��م، ن��رى أن للش��بيحة لق��ب لجان 
ش��عبية لتخفيف سخط واستياء "الموالين" 

للنظام الغير مسلحين. 
القص��ص الت��ي ل��م تنته��ي نهاي��ة 
س��عيدة عن��د الحواج��ز ت��كاد ال تحص��ى، 
حي��ث امتد بعضه��ا إلى ايام قب��ل ان تبدء 
رحلة العذاب ف��ي مركز االعتقال، أو نهاية 
قصيرة ومهينة ومميتة، ليغادرها البعض 
محم��وال إل��ى مث��واه األخي��ر، وتت��رك جثة 

البع��ض لعدة ايام قبل ان تجد من يواريها 
التراب. 

ف��ي النه��ار الحواجز تكون متش��ددة 
في الدخول نحو عمق مدينة دمش��ق واقل 
تشدد في الحواجز باتجاه الخروج من مركز 
المدينة، هذا التش��دد يص��ل إلى طلب من 
أي س��يارة تحمل بضائع وبغض النظر عن 
طبيعة البضائ��ع المنقولة يك��ون نصيبها 
التفري��غ للتفتي��ش وإع��ادة التحمي��ل عند 
كل حاج��ز مهما كلف ذلك م��ن وقت وجهد 
للس��ائق وتض��رر الحمولة، علي��ك االنتباه 
حي��ن االقتراب من الحاج��ز ألن ال تعبر في 
الم��كان المخصص ل )س��يارات اإلس��عاف 
والطوارئ والخط العسكري( إذا لم تكن أي 
مما س��بق إياك والدخول في هذا المسرب 
وإال ستعرض نفسك للتوبيخ الشديد الذي 
يصل إلى الس��باب فقط أن كنت محظوظ، 
وهن��اك ط��رق بالكام��ل مخصص��ة فقط 
للخط العسكري حتى أن كان حيويا للسير، 
وأكثر ما يجعلني اش��عر باإلقياء هو تواجد 
ش��رطة المرور لتمثيل دور تنظيم المرور، 
وهم )ش��رطة الم��رور( يمك��ن أن يوقفك 
ويطلب أوراقك ألنك خالفت أنظمة المرور 
ولم تضع حزام األمان، هل هناك س��خرية 
من الشعب وفي ظل كل هذا أكثر من هذه 
المخالفة " حزام أمان " أمان يا ربي أمان. 

مدينة دمشق تحولت إلى سجن كبير 
تدخل��ه وتخ��رج منه بأختي��ارك حيث اخذت 
طابع الس��جن من خ��ال محدودية األفعال 
التي يمكن أن تقوم بها، فأصبح لس��كانها 
طب��اع جديدة وع��ادات جديدة تتناس��ب مع 
وضع االحتال الجديد، لترى الناس سكارى 
وما هم بس��كارى، يمش��ون ببطء بعد أن 
فق��د الوق��ت معن��اه وفقد الطري��ق هدفه 
عيونهم يملؤها الحزن والدهش��ة والحيرة 
المفق��ود،  واألم��ل  المكب��وت  والغض��ب 
لينطق��وا م��ا كان مس��تحيًا م��ن قب��ل أن 
ينطقوه )أخي أنا المع هدول وال مع هدول، 
أم هدول على أم هدول، اهلل يفرج أحس��ن 

شي(.
ه��ذا الفرج المنتظر صب��غ الناس في 
المدينة وامتد إلى أقوالهم وأفعالهم وحتى 
إلى ل��ون عيونه��م، والذي أخش��ى أن هذا 
الل��ون طال معتقدات وإيم��ان الناس بما ال 
يمكن إزالته إال بعد سقوط النهائي للنظام 

بفترة ليست بالقصيرة. 

  جاد الرماوي
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املواطن ال�سحفي
الأبطال احلقيقيني يف الثورة ال�سورية

  ياسر مرزوق 
عام��ان م��ن الكف��اح ونص��ر ثورتنا 
ق��د الح، بهذه العب��ارة الت��ي صدحت بها 
الحناجر البارحة أبدأ، فالوجود اإلنس��اني 
ما قام ف��ي الواقع إال على الفكر الطليق، 
وإنما بدأت إنسانية اإلنسان، منذ اللحظة 
الت��ي تمرد فيه��ا عل��ى الغري��زة والعادة 
وحق��ق وجوده الخاص، أي ش��عر بفردية 
المبدع وب��كل قلق��ه، بروميثيوس خالق 
اإلنس��ان عند اإلغريق، تح��دى إله اآللهة 
زي��وس وحم��ل للبش��ر قبس��ًا م��ن النار 
المقدس��ة، ن��ار الفكر، وعلمه��م إيقادها 
وكان��ت حرام��ًا عليه��م، ول��م يب��ال بعد 
بالقيود الدامية التي ش��د بها إلى صخور 
القفق��اس وال بالنس��ر ال��ذي أوكل إلي��ه 

التهام جسده. 
إن األس��ماء الكبرى التي احتفظ بها 
الناس في التاريخ ليس��ت أبدًا أس��ماء من 
مشى مع القطيع البشري لكنها أسماء من 
ندّ عنه واألطياف الكبرى التي تهز ذاكرة 
البش��رية ليس��ت أب��دًا أطي��اف المقلدين 
والمحافظي��ن، ولكنها أطي��اف المبدعين 
الذي��ن عرفوا كيف يقول��ون لمن حولهم 
بإصرار وح��زم: ال.. عن "محم��د خاتمي" 
ومن كتابه "مطالعات في الدين واإلسام 
والعصر" أنقل: "علينا أن نذعن أن تجربة 
الحرية ليست ميسرة لنا بسهولة"، وتعود 

هذه الحال إلى عاملين: 
من��ا  أضح��ى  االس��تبداد  األول: ألن 
طبع��ًا ثانيًا، فنح��ن جميع��ًا ننطوي على 
ض��رب م��ن المي��ل للديكتاتوري��ة، وهذا 
الوض��ع المؤل��م يلح��ُظ في جمي��ع وجوه 

المجتمع وشؤونه. 
الثاني: أننا نري��د أن نمارس تجربة 
الحرية في عالم مملوء بس��يطرة القوى 
العالمي��ة وهيمنته��ا، ه��ذه الق��وى التي 
ال تفك��ر بغي��ر مصالحها، ه��ذه المصالح 
واس��تقال  م��ع حري��ة  تتع��ارض  الت��ي 
الق��وى  فه��ذه  لذل��ك  األخ��رى،  البل��دان 
تستنفر كل قواها السياسية والعسكرية 
واالس��تخباراتية واالقتصادي��ة دفاعًا عن 
تلك المصال��ح.. نحن هنا بإزاء أمر وكأنه 
ينطوي على تناقض ظاهري، فمن جهة 
ال تتواف��ر الفرص��ة للنم��و والتق��دم في 
المجتم��ع إال في إطار الحري��ة، ومن جهة 
ثاني��ة ف��إن الحري��ة ال تس��تقر وتزده��ر 
وتس��تحكم إال في مجتمع رشيد وناضج، 
وبنظ��ري، إذا ما تحلين��ا بالتفكير العميق 
الحك��م  إل��ى  فس��نصل  وباإلنص��اف، 
الصحي��ح الذي م��ؤداه أن تتق��دم الحرية 

على التنمية".
واس��تنادًا ل��كام خاتم��ي و تماش��يًا 
م��ع روح الم��ادة 19 من اإلع��ان العالمي 
لحقوق اإلنس��ان، يشكل إنش��اء صحافة 
 مس��تقلة وقائم��ة عل��ى التعددي��ة وحرة 
وصونه��ا وتمويله��ا، أم��را ال غن��ى عن��ه 
لتحقي��ق وص��ون  الديمقراطي��ة ف��ي أي 

دولة، ولتحقيق التنمية االقتصادية. 
الس��ابقة  لملفاتن��ا  واس��تكمااًل 
ف��إن تحدي��ات م��ا بع��د س��قوط النظام 
المتمّثل��ة في تحقيق العدال��ة االنتقالية، 

والتعويض العاجل لضحايا العنف، وإعادة 
الخدم��ات العام��ة، وإعادة بن��اء االقتصاد 
والبني��ة األساس��ية، يمك��ن أن تتعّط��ل، 
بغياب سلطةٍ رابعة مستقلة تساهم في 
تجنيب س��وريا المستقبل دوامّة العنف و 
االنهيار المؤسّسي، فالنظام الجديد أمام 
تركةٍ من القمع وشهداء الصحافة الذين 

سيكون ملفنا اليوم تكريمًا لهم. 
مهن��ة المتاع��ب في س��وريا أضحت 
مهن��ة للموت، وقد يك��ون األولى بالتحية 
والتكري��م في احتفالية الث��ورة المواطن 
الصحف��ي، وهنا المجال إلحصاء ش��هداء 
ج��وااًل  هاتف��ًا  يحم��ل  فم��ن  الحقيق��ة، 
للتوثي��ق  ويتوج��ه  بدائي��ة  وتقني��اتٍ 
والتأري��خ هو ناق��ل الحقيقة وش��هيدها. 
يق��ول أوليف��ر هولم��ز، مراس��ل لوكالة 

‘رويترز’ عمل في سوريا أثناء الثورة 
قم��ت بتغطية االنتفاضة الس��ورية 
منذ بدايتها من خ��ارج الباد أغلب الوقت 
نظرًا للقيود التي تفرضها الحكومة على 
تح��رك اإلع��ام ولألخط��ار الماثل��ة على 
األرض. وقد أعددت تقارير عن استهداف 
الصحفيين الس��وريين واألجانب بالقتل. 
وق��د رأيت في حلب جثة صبي ممددة في 
الش��ارع أرداه قناص من الحكومة بطلقة 
ف��ي ال��رأس بينم��ا كان يتجه إل��ى البيت 
عائ��دًا من الس��وق. كما أنن��ي تحدثت مع 
صحفيين سوريين تعرضوا للضرب حتى 
ش��ارفوا على الموت من قبل قوات األمن 

التابعة للرئيس بشار األسد. 
لقد خرج الس��وريون إلى الش��وارع، 
وق��د ألهمتهم موجة الربي��ع العربي التي 
اكتس��حت الش��رق األوس��ط عل��ى نح��و 
لاحتج��اج   2011 آذار  ف��ي  دراماتيك��ي، 
عل��ى أربع��ة عقود م��ن الحك��م القمعي 
ألس��رة األس��د. وف��ي األش��هر الت��ي تلت 
ذلك، أطلقت القوات الس��ورية الرصاص 
عل��ى المتظاهري��ن الس��لميين مما أدى 
خس��ائر في األرواح إضافة إلى أن بعض 
المتظاهري��ن ُفقدوا بكل بس��اطة، حيث 
أخذتهم عناصر مخابرات األسد المتواجدة 
في كل مكان. لقد منح الجنود المنشقون 
الذي��ن رفض��وا قت��ل أبناء ش��عبهم لهذه 
االنتفاض��ة جناحها العس��كري مدعومين 
بالفاحي��ن المس��لحين ببن��ادق الصي��د. 
وردت الحكوم��ة عل��ى ذل��ك بالمدفعي��ة 
والقصف الج��وي لضرب مجموعات الثوار 
المتموضعة ف��ي مناطق مدنية مثل تلك 
الضاحية المحرومة بحلب حيث هوجمت. 
إن الحرب األهلي��ة تحتدم في كافة أنحاء 

البلد على أوسع نطاق. 
لق��د غطي��ت األخب��ار ف��ي كل م��ن 
حل��ب ودمش��ق م��ن كا جانب��ي الصراع 
في س��وريا – من األراضي التي يس��يطر 
عليه��ا الثوار حي��ث المخاطر كانت ش��به 
تديره��ا  الت��ي  العاصم��ة  وم��ن  مانع��ة 
الحكوم��ة حيث القي��ود المفروضة هناك 
تجع��ل م��ن المس��تحيل الحص��ول على 
صورة مكتملة عن األزمة. لم يكن يُنظر 
إل��ى الصحفيي��ن في س��وريا عل��ى أنهم 

مراقبين، فاآللة اإلعامية التابعة لألس��د 
ص��ورت االنتفاض��ة عل��ى أنه��ا مؤام��رة 
أجنبية ينفذه��ا إرهابيون وأعلنت أن كل 
م��ن ينتقد النظام هو إرهابي ويس��تحق 
الم��وت. النصيح��ة الت��ي يت��م توجيهه��ا 

للصحفيين قبل دخولهم
لس��وريا تاري��خ طوي��ل م��ن القمع، 
فبع��د س��نة واح��دة م��ن تول��ي الرئيس 
األس��د الس��لطة خلف��ًا ألبيه ع��ام 2000 
أصدر ق��رارًا يش��رعن اإلع��ام الخاص، 
ال��ذي كان محظ��ورًا منذ ع��ام 1963. إال 
أن ه��ذه الخط��وة اعتب��رت إلى ح��د بعيد 
خطوة شكلية في بلد تسيطر فيه الدولة 
عل��ى اإلعام بالترهي��ب والرقابة، أو من 
خال الملكية بالوكال��ة. أعرف صحفيين 
س��وريين تدرب��وا قبل االنتفاض��ة وكان 
يت��م تعليمه��م كي��ف يكتب��ون ويبث��ون 
الدعاي��ة لإلعام الحكوم��ي وليس النقد 

وكشف اللثام عن الحقائق. 
في بلد كس��وريا يوجد فيه أكثر من 
20 جهاز مخابرات، ينتشر آالف المخبرين 
والش��رطة السرية في الش��وارع. إن في 
حضوره��م الواض��ح بس��ترهم الجلدية 
ووقفته��م  الل��ون  بيجي��ة  وبناطليه��م 
المتكاس��لة عل��ى زواي��ا الش��وارع دالل��ة 
عل��ى أن افتق��ار عم��اء األم��ن لمس��ألة 
التكت��م والس��رية أمر مقص��ود؛ فالغاية 
من حضورهم هو بث الخوف في صفوف 
المدنيين العارفي��ن تمامًا أنهم خاضعين 

للرقابة المستمرة. 
يق��ول س��امي الرفاع��ي، 23 عامًا، 
وهو مواطن صحف��ي يعمل خارج مدينة 
حم��ص، إنه "إذا حاول��ت أخذ صور للعنف 
فق��د تُقتل ف��ي أية لحظة إم��ا بالقصف 
أو ج��راء الني��ران المتقاطعة. م��ن ناحية 
أخرى، هناك الحكومة التي تحاول العثور 
عليك واإلمساك بك ومعاقبتك كي تكون 

عبرة لغيرك من الناشطين". 
ه��ذا واحتلت س��وريا المرتبة الثالثة 
في قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان 
األكث��ر فرضًا للرقابة عل��ى اإلعام نظرًا 
لس��عي حكومة األس��د إلى كبت التغطية 
المس��تقلة لانتفاض��ة. فباإلضاف��ة إلى 
قطع شبكات الهاتف والكهرباء واإلنترنت، 
اضطلعت السلطات في هجمات بالبرامج 
اإللكتروني��ة الخبيث��ة عل��ى المراس��لين 
واستخدمت التعذيب النتزاع كلمات مرور 
الصحفيي��ن على ش��بكة اإلنترنت. وكان 
م��ا ال يق��ل ع��ن 15. صحفي��ًا موجودين 
في الس��جن عند قيام اللجن��ة بإحصائها 

الدولي في األول من كانون أول، 
كم��ا قال��ت اللجن��ة الدولي��ة لحماية 
الصحفيي��ن إن "س��وريا أصبح��ت المكان 
األكث��ر خط��رًا ف��ي العال��م للصحفيين"، 
مش��يرة إل��ى أن "صحفيي��ن قت��ا وُفقد 
العدي��د م��ن الصحفيي��ن المحليين خال 
األس��بوعين األخيرين". وقالت اللجنة في 
تقرير لها نش��رته وكالة أنباء )االناضول( 
التركية ان "سوريا أصبحت المكان األكثر 
خط��را في العال��م للصحفيين". وأضافت 

اللجنة أن "صحفيين قتا وُفقد العديد من 
الصحفيي��ن المحليين خال األس��بوعين 
األخيرين"، واصفة الحملة الشرس��ة ضد 

الصحفيين "بالموجة القاتلة". 
وكش��ف تقرير لمنظمة "مراس��لون 
ب��ا ح��دود" كان��ون الثاني الماض��ي، أن 
س��ورية صنفت في المرات��ب األخيرة في 
حري��ة الصحاف��ة لعام 2011 الذي ش��هد 
موج��ة احتجاج��ات غي��ر مس��بوقة، حيث 

تراجعت سورية إلى المرتبة 176. 
كما قال��ت لجنة حماي��ة الصحفيين 
أن الحكومة الس��ورية س��عت إلى فرض 
حجٍب على التغطية اإلخبارية المس��تقلة 
االنتفاض��ة ف��ي بداي��ات  انط��اق  من��ذ 
ع��ام 2011، وذل��ك من خال الس��يطرة 
عل��ى التقاري��ر اإلخباري��ة المحلية وطرد 
م��ن  منعه��م  أو  األجان��ب  الصحفيي��ن 
دخ��ول الباد. وعلى الرغ��م من المخاطر 
الش��ديدة، واص��ل الصحفي��ون الدوليون 
التس��لل إلى األراضي الس��ورية من أجل 

تغطية النزاع. 
وتشير المعلومات التي حصل عليها 
مركز الدوحة لحري��ة االعام من وكاالت 
أنب��اء وع��دة تنس��يقيات داخ��ل س��وريا 
وم��ن "مجل��س الثورة في حم��ص" ومن 
ش��هود عيان وتم تأكي��د بعضها من قبل 
"رابط��ة الصحافيين الس��وريين" إلى أن 
س��تة وتس��عين صحافيا قتلوا منذ ش��هر 
تش��رين الثاني 2011. وقد قضى بعض 
هؤالء الصحافيون خال قصف عشوائي 
على بعض األحياء الس��ورية بينما سقط 
آخرون برصاص قناصة أو تحت التعذيب 

بعد إلقاء القبض عليهم. 
فيما يلي الئحة بأس��ماء الصحافيين 
الذين قتلوا في س��وريا منذ اندالع الثورة 
الس��ورية يقابله��م جيشٌ من الش��هداء 

المجهولين:
أوليفييه فوازان، مصور فرنسي، قضى 
متأثللرا بجروح أصيللب بها خللال تغطيته 
مواجهات في إدلب، شللمال سوريا، وتوفي 

بتاريخ 24 - 2 - 2013
محمد الحوراني، مراسل قناة الجزيرة 
الفضائية، قتل برصاص قناص تابع للقوات 
النظامية السورية في محافظة درعا بتاريخ 

.2013 / 01 / 18
 إيف دوباي صحافي فرنسي من أصل 
بلجيكي قتللل برصاص قناص فللي مدينة 
حلب في شللمال سللوريا بتاريللخ 18 / 01 / 

.2013
أبللو يللزن الحمللوي، الناطللق باسللم 
المجلللس العسللكري الثوري فللي محافظة 
حماة، تم اسللتهدافه برصاص قناص على 
حاجللز الزعانللة بوادي الضيللف، حيث كان 
برفقة طاقم قناة الجزيرة هناك، بتاريخ 26 

.2012 / 12 /
أنمار ياسللين محمد صحافي بالهيئة 
العامة لإلذاعة والتلفزيون السورية، قضى 
في تفجير اسللتهدف حافلللة ركاب في حي 
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المزة بدمشق بتاريخ 12 / 12 / 2012.
محمللد خيللر الشلليخ قويللدر مواطن 
صحافللي قتللل فللي معركللة بيللن الجيش 
السللوري الحر وجيش النظام السللوري، في 
بلللدة عربيللة في ريف دمشللق بتاريخ 06 / 

.2012 / 12
مروان حامد شللربتجي مصور مواطن 
قتل خللال قصف على بلللدة داريا في ريف 

دمشق بتاريخ 30 / 11 / 2012. 
محمللد قريطللم صحافللي يعمللل في 
جريدة عنب بلدي قتل بسللبب القصف على 
مدينة داريا في ريف دمشق بتاريخ 29 / 11 

.2012 /
 هللوزان عبللد الحليم محمود ناشللط 
إعامي ومراسللل شبكة بصمة سورية قتل 
بنيللران القللوات العسللكرية التابعة لحزب 
االتحاد الديمقراطي في رأس العين بحسب 

الشبكة بتاريخ 20 / 11 / 2012.
سامر خريشي مصور وناشط إعامي: 
قتل أثناء تصويره العمليات العسللكرية مع 
الجيش السللوري الحر، في بلدة عربين في 

ريف دمشق بتاريخ 5 / 11 / 2012. 
حسللان حيللدر الشلليخ حمود ناشللط 
إعامللي ومؤسللس قناة تلفزيون تلبيسللة 
تصويللره  أثنللاء  قتللل  اليوتيللوب  علللى 
القصف علللى قريتي السللعن وحوش حجو 
المجاورتين لمدينة تلبيسة في ريف حمص 

بتاريخ 02 / 11 / 2012.
محمد خليللل الوكاع ناشللط إعامي: 
قتل في قصف مدفعي على مدينة الميادين 
فللي محافظللة دير الللزور بتاريللخ 1 / 11 / 

.2012
محمد ظاهر الظاهر النعيمي ناشللط 
إعامللي قتل إثر اشللتباكات فللي البويضة 

بريف دمشق بتاريخ 19 / 11 / 2012.
محمد الخالد ناشط إعامي قتل على 
أيدي مسلللحين تابعين لكتيبللة "نمر" من 
لواء درع الشللهباء فللي مدينة حلب في 18 

.2012 / 11 /
عبد اهلل حسللن كعكة ناشللط إعامي 
قتللل تحللت التعذيب فللي فللرع المخابرات 
العسللكرية فللي حلللب بتاريللخ 17 / 11 / 

.2012
مصطفللى قرمان ناشللط إعامي قتل 
متأثرًا بجراحه نتيجة إصابته بشللظية جراء 

القصف على حي بسللتان القصللر في حلب 
بتاريخ 16 / 11 / 2012.

أنللس األحمللد الناطللق اإلعامي في 
معضميللة الشللام قتل خال مشللاركته في 
تشللييع جنازة في المدينللة بتاريخ 23 / 10 

.2012 /
فاطمللة خالد سللعد ناشللطة إعامية 
توفيللت في أحللد الفللروع األمنيللة التابعة 
إلدارة المخابرات العامة في مدينة دمشللق 
نتيجة تعرضها لتعذيللب بتاريخ 23 / 10 / 

.2012
عمللر عبللد الللرزاق اللطللوف ناشللط 
إعامي قتل على يد قوات النظام السللوري 
فللي حلب بعد عودته مللن تركيا بتاريخ 20 

.2012 / 10 /
محمللد جمعة عبللد الكريللم اللطوف 
ناشللط إعامي ومصور قتللل على يد قوات 
النظام السللوري في حلب بعللد عودته من 

تركيا بتاريخ 20 / 10 / 2012.
أحمد علي سللعدا مصور مواطن: قتل 
في قصف قوات النظام السللوري على دوما 

في ريف دمشق بتاريخ 02 / 10 / 2012. 
محمد فياض عسللكر ناشللط ميداني 
قتللل ذبحا بالخناجر من قبللل قوات النظام 
السللوري في حي القصور بدير الزور بتاريخ 

.2012 / 09 / 27
عبد العزيز راغب الشيخ مراسل شبكة 
الشام في دير الزور قتل نتيجة القصف على 
حي الجبيلللة بدير الزور بتاريللخ 26 / 09 / 

.2012
مايللا ناصللر مراسللل "برس تللي في" 
اإليرانللي قتل برصاص قناص في دمشللق 
بيللن  االشللتباكات  يغطللي  كان  عندمللا 
الجيشللين النظامللي والحللر إثللر تغطيتلله 
التفجير في ساحة األمويين بدمشق بتاريخ 

.2012 / 09 / 26
عبد الكريللم العقدة مراسللل ومصور 
"شبكة شللام" السللورية: قتل حرقا بعد ان 
حاصللرت القللوات النظاميللة بيتلله في حي 
األربعيللن بمدينللة حمللاه وقامللت بحرقه 

بتاريخ 19 / 09 / 2012. 
العللوام مخللرج سللوري: قتللل  تامللر 
برصللاص القللوات السللورية النظامية في 

حلب بتاريخ 09 / 09 / 2012.
نواف الهنللدي الملقب بل"أبللو فريد" 

صحافي مواطن: قتل أثناء قصف على بلدة 
بيت سللحم في ريف دمشق بتاريخ 06 / 09 

.2012 /
محمللد بديع القاسللم أحد مؤسسللي 
المركللز اإلعامي في دير الللزور: قتل أثناء 
تغطيتلله إحللدى المعللارك بيللن الجيللش 
النظامي والحر قرب مركز البريد في مدينة 

حمص بتاريخ 04 / 09 / 2012. 
أنللس العبد اهلل مصور تنسلليقية حي 
التضامن في دمشللق: قتل في ريف دمشق 

في سبتمبر 2012.
تحسللين التوم إعامللي: قتل في ريف 

دمشق في سبتمبر 2012. 
عمر حامللد الزامل إعامي: قتل نتيجة 
قصف جيش النظام السوري على المدنيين 
في منطقة الحراك في درعا بتاريخ 22 / 08 

 .2012 /
مصعللب العودة اهلل صحافي سللوري: 
قتل رميللًا بالرصاص خال مداهمة الجيش 
السللوري منزله في دمشق بتاريخ 22 / 08 

.2012 /
ميللكا ياماموتللو صحافيللة ميدانيللة: 
قتلت نتيجة مواجهات بين الجيش السوري 
النظامللي والجيللش الحر في حي سللليمان 

الحلبي في حلب بتاريخ 20 / 08 / 2012.
براء البوشي صحافي ميداني: قتل في 
مدينة التل في ريف دمشللق نتيجة القصف 
العنيللف علللى المدينللة بتاريللخ 11 / 08 / 

.2012
محمد السللعيد إعامللي: قتل بعد أن 
اختطف من قبللل تنظيم "جبهللة النصرة" 
منتصللف شللهر يوليو في في دمشللق ولم 

يحدد تاريخ القتل. 
زهير محمد الشللاهر: مصللور مواطن 
قتللل في دير الللزور بعد إصابتلله برصاص 

األمن بتاريخ 02 / 08 / 2012.
أحمللد سللام: مصللور مواطللن قتل 
برصللاص قنللاص فللي الغوطللة الشللرقية 

لدمشق بتاريخ 03 / 08 / 2012.
محمللد الحصني: مصللور ومدير مركز 
حي القصور االعامي قتل إثر قصف تعرض 
للله الحي في مدينة حمص بتاريخ 19 / 07 

.2012 /
علللي جبللور الكعبي صحافللي عراقي: 

قتللل بالرصللاص وبطعنات سللكاكين في 
جرمانا في ضواحي دمشق بتاريخ 14 / 07 

.2012 /
قتللل  عراقللي:  صحافللي  طلله  فللاح 
بالرصللاص وبطعنات سللكين فللي جرمانا 

بضاحية دمشق بتاريخ 14 / 07 / 2012.
إحسان البني مصور: اغتالته مجموعة 
إرهابيللة فللي داريا فللي ريف دمشللق أثناء 

ذهابه إلى عمله بتاريخ 12 / 07 / 2012.
محمللود حمدو حاق مصللور مواطن: 
قتل إثر سللقوط قذيفة هللاون على مدينة 
اعزاز في ريف حلب بتاريخ 02 / 07 / 2012.

محمد علللي الهيمد مصللور مواطن: 
أعدم بالرصاص من قبل الجيش السللوري 
في بلدة كفر شمس بدرعا بتاريخ 28 / 06 

.2012 /
 سامر خليل السللطلة مصور مواطن: 
قتللل نتيجة القصف العشللوائي على مدينة 

دوما في دمشق بتاريخ 28 / 06 / 2012.
وائل عمللر برد مصللور مواطن: وائل 
عمللر برد بعد إصابته بطلللق ناري في ريف 

ادلب بتاريخ 26 / 06 / 2012.
عمللر الغنطاوي: مصللور مواطن: قتل 
نتيجة قصف الجيش السوري على حي جوبر 
وحي السلطانية في حمص بتاريخ 21 / 06 

.2012 /
رامي إسللماعيل إقبال مصور مواطن: 
قتل فللي المعتقل متأثرا بجراح أصيب فيها 
في 21 / 12 / 2012 في داعل في درعا. لم 

يتم تحديد تاريخ الوفاة. 
حمزة محمود عثمللان مصور مواطن: 
قتللل برصللاص قناص فللي حللي جوبر في 

حمص بتاريخ 21 / 06 / 2012.
أحمللد حمللادة مصللور مواطللن: قتل 
برصللاص قنللاص فللي منطقة بللاب تدمر 
بحمص القديمة بتاريخ 16 / 06 / 2012.

بسيم درويش إعامي مواطن: توفي 
نتيجة القصف العشللوائي الذي اسللتهدف 
مدينللة الرسللتن في ريف حمللص في 15 / 

.2012 / 06
صحافللي  الحريللري  يوسللف  أيهللم 
مواطللن: قتل نتيجة سللقوط قذيفة هاون 
خللال تصويره مظاهرة في حي السللد في 

درعا بتاريخ 13 / 06 / 2012.

شهيد الحقيقة | إلى أرواح كل الشهداء من الصحافيين الذين استشهدوا في الثورة السورية عمل للفنان وسيم الجزائري
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خالد البكللر مصور مواطن: لقي حتفه سو
خللال قصف علللى مدينة القصيللر في ريف 

حمص بتاريخ 10 / 06 / 2012.
عبللد الحميللد إدريللس مطللر مصور 
مواطللن: قتل بشللظية قذيفة دبابللة أثناء 
محاولتلله تصوير اقتحللام الجيش النظامي 

لبلدة القصير بتاريخ 31 / 05 / 2012. 
باسللل شللحادة مصور أفام وثائقية: 
توفللي نتيجللة سللقوط قذيفللة هللاون في 

حمص القديمة بتاريخ 28 / 05 / 2012.
أحمد عدنان األشلللق مصور مواطن: 
قتللل في حللي الخالدية في حمللص بنيران 
قناص خال تصويره مظاهرة قرب حديقة 

العلو بتاريخ 27 / 05 / 2012. 
عمللار محمللد سللهيل زاده صحافللي 
مواطللن: قتللل في كميللن نصبلله الجيش 
السللوري النظامي وأجهللزة األمن في حي 
الميللدان فللي دمشللق بتاريللخ 27 / 05 / 

 .2012
لورانللس فهمللي النعيمللي إعامللي 
مواطللن: قتللل في كميللن نصبلله الجيش 
السللوري النظامي وأجهللزة األمن في حي 
الميللدان فللي دمشللق بتاريللخ 27 / 05 / 

 .2012
حسللن محمد أزهري إعامي مواطن: 
قتل بسللبب التعذيب الذي تعرض له خال 
اعتقاله في دمشق بتاريخ 17 / 05 / 2012.

عبد الغنللي كعكة مصور مواطن: قتل 
في مدينة حلب خال تصويره مظاهرة في 

حي صاح الدين بتاريخ 4 / 5 / 2012. 
خالد محمود قبيشللو مصور صحافي: 
قتل فللي مدينة إدلب بعد أن أعدمته قوات 
األمن ودهسللته بدبابة بتاريللخ 17 / 04 / 

 .2012
عللاء الديللن حسللن الدوري ناشللط 
صحافللي: توفي بعد أن اعتقله حاجز "طيار" 
في بلدة عين اللطامنة في سهل الغاب في 

مدينة حماة بتاريخ 16 / 04 / 2012. 
سللمير شلللب الشللام مصور سللوري: 
توفي متأثرا بجراحه إثر إصابته بقذيفة في 
محيط المستشفى الوطني بحمص بتاريخ 

 .2012 / 04 / 14
أحمد عبد اهلل العبد اهلل مصور سوري: 

قتل أثنللاء اقتحام الجيللش لمدينة الضمير 
في ريف دمشق بتاريخ 14 / 04 / 2012. 

علي شللعبان مصور في قنللاة الجديد 
اللبنانيللة: قتللل فللي اطاق نللار تعرض له 

فريق القناة. بتاريخ 09 / 04 / 2012. 
أنللس الحلوانللي ناشللط إعامي: تم 
اطللاق النار عليه من قبل قناص في مدينة 

حمص. بتاريخ 06 / 04 / 2012. 
أحمللد محمد جميل الرحمون ناشللط 
صحافللي قتل خللال تصويره قصللف للتل 
الجنوبللي لبلدة جرجناز فللي محافظة إدلب 

بتاريخ 29 / 03 / 2012. 
وليد بليدي صحافي جزائري مسللتقل: 
قتل قرب قرية "عزمارين" السورية القريبة 
من الحدود التركية بتاريخ 26 / 3 / 2012. 
جزائللري  صحافللي  انتريللري  نسلليم 
مستقل: قتل قرب قرية "عزمارين" السورية 
القريبة من الحدود التركية. بتاريخ 26 / 3 

 .2012 /
جللوان محمد قطنا مصللور: تم العثور 
على جثته التي بدت آثللار التعذيب واضحة 
عليها بعد ثاث سللاعات مللن اختطافه في 
قرية بالقرب من الدرباسللية بعد اختطافه 
من قبل أربعة أشخاص مقنّعين من منزله 
فللي مدينة الدرباسللية )شللمال الحسللكة 
الواقعللة شللرق سللوريا(. بتاريللخ 25 / 3 / 

 .2012
ريمي أوشللليك مصور فرنسللي: قتل 
خللال القصف على حي باب عمللرو، بتاريخ 

 .2012 / 2 / 22
مللاري كولفن صحافية امريكية: قتلت 
خللال القصف على حي باب عمللرو، بتاريخ 

 .2012 / 2 / 22
عمر كعكة مصور: قتل برصاص األمن 
السللوري في دوما بريف دمشق، بتاريخ 9 / 
3 / 2012. وقد بث ناشطون مقاطع فيديو 
علللى اليوتللوب لما قالللوا انه آخللر لقطات 
فيديو صورها كعكة قبل اطاق النار عليه. 

عبللد اهلل خالللد عللوض مصللور: قتل 
نتيجللة القصللف العشللوائي علللى مدينللة 
القصير في حمص، بتاريخ 24 / 2 / 2012. 
أنس الطرشة مصور: قتل خال قصف 
عشوائي على حي الملعب في حمص بتاريخ 

24 / 2 / 2012. وقد بث ناشللطون مقاطع 
فيديللو علللى اليوتللوب لتشللييع الطرشللة 

وناشط يدعي طارق األسود. 
رامي السلليد مصور: قتل خال قصف 
عشللوائي علللى حي بللاب عمللرو بحمص، 

بتاريخ 21 / 2 / 2012. 
صللاح سللميح مرجللان مصللور: قتل 
برصاص قناص، في كرم الزيتون بحمص، 

بتاريخ 5 / 2 / 2012. 
مظهر طيارة مصور ومواطن صحافي: 
للقنللوات  الدقللة  عاليللة  لقطللات  يرسللل 
الفضائية: قتل في الخالدية بحمص نتيجة 

سقوط قذيفة. بتاريخ 4 / 2 / 2012. 
أسللامة برهللان إدريس مصللور: قتل 
خللال قصف لحي اإلنشللاءات فللي حمص. 

بتاريخ 27 / 1 / 2012. 
جيل جاكييه مصور فرنسللي من قناة 
"فرانس 2" التلفزيونية الفرنسللية: قتل إثر 
انفجللار قذيفللة مدفعية أو صللاروخ في حي 
عكرمللة بحمص خال زيللارة لتغطية أخبار 
حمللص بتصريح مللن الحكومة السللورية 

بتاريخ 11 / 1 / 2012. 
شكري أحمد راتب أبو البرغل صحافي 
مقللدم برامج بإذاعة دمشللق: توفي متأثرا 
بجراحه إثر تعرضه لطلق ناري في رأسه في 
مدينته داريا، بالقرب من دمشللق، من قبل 
مجموعة مسلحة بينما كان عائدا إلى بيته. 

توفي بتاريخ 2 / 1 / 2012. 
معاويللة إبراهيللم أيوب مصللور: قتل 
برصللاص قللوات األمللن في حي الرسللتن 
بحمللص بينما كان يقللوم بتصوير اقتحام 
قللوات األمللن للحللي، بتاريللخ 28 / 12 / 
2011. وقد نشللر ناشللطون مقاطع فيديو 
علللى اليوتللوب لمللا يزعم انه آخللر لقطات 
صورهللا ولحظة إصابته ولم يتسللن لمركز 
الدوحة التأكد من نسبة مقاطع الفيديو له 

عام 2011.
معتصم الصالح تقني بث مباشر: قتل 

في مدينة حماة بتاريخ 27 / 12 / 2011. 
باسل السيد مصور: قتل نتيجة إطاق 
رصاص عشللوائي، ويعرف بأنه مصور وثق 
إطاق النار عليه قبل مقتله بتاريخ 22 / 12 
/ 2011. وقد قام زماء السيد بنشر فيديو 
علللى اليوتيوب يوثق اللحظات األخيرة قبل 

دفنه. 
حمزة خالللد العامر مصللور: قتل بعد 
اسللتهدافه بقذيفة "آر بي جي" وهو يصور 
اقتحللام الجيش لبلدته شمسللين بحمص 

بتاريخ 15 / 12 / 2011. 
بال جبللس مصللور: قتللل برصاصة 
قنللاص أصابته فللي الصدر في بلللدة كفر 
تخاريم في مدينة إدلللب بتاريخ 16 / 12 / 

 .2011
فراس برشللان مصللور: قتل برصاص 
االمن السللوري في مدينة حماة بتاريخ 7 / 

 .2011 / 12
نزار عدنللان حمصة مصللور: اعتقلته 
االسللتخبارات السللورية لمدة شهر ونصف 
في حي البياضة بحمص ثم سلللمته لذويه 
جثة هامدة بعللد ان فارق الحياة بتاريخ 26 

 .2011 / 11 /
فرزات يحيى الجربان تقني بث فضائي 
ومصللور: تللم اعتقاللله فللي بلللدة القصير 
بحمللص من قبللل افللراد مللن المخابرات 
السورية ثم عثر على جثته في اليوم التالي 
مرمية في شللارع عام وقد فقئت عيناه كما 
كانللت آثللار التعذيب واضحة على جسللده. 

بتاريخ 20 / 11 / 2011. 
أحمد سللليمان الضحيللك مصور: قتل 
فللي تلبيسللة بحمللص برصللاص رشللاش 

الدبابات بتاريخ 29 / 5 / 2011.
ف��ي الختام وم��ن مس��رحية "إرميا" 

لستيفان زفايغ أنقل:
البش��ر،  يقت��ل  أن  الم��رء  »يمك��ن 
لكنْ ليس اهلَل الس��اكنَ ف��ي وجدانهم، 
ويمكن المرء أن يسخّر شعبًا، لكنْ ليس 

ضميرَه«. 
عام��ان عل��ى الكفاح ونص��ر ثورتنا 
ق��د الح، ثورتنا س��تنتصر، لنفكر و نعبر 
وم��ارس الحي��اة بكرام��ة وح��ب وإيم��ان 
باإلنسان وقدراته وحقه في االنتقال من 
الهمجي��ة إلى التمدن والحض��ارة ليعيش 
الحق��وق كامل��ة… ليبدع ويس��اهم إلى 
جانب الشعوب األخرى في حماية السام 
في ه��ذا العالم ليعيش الجميع في نديةٍ 
ومس��اواة وتكامل وتعاون إنس��اني رائع 

بدون استغال وال قهر.

. . 
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نع��م أش��عر بالخج��ل، وأعتق��د أن 
الكثيرين من اللبنانيين يشعرون بالعار 
من��ذ تلك اللحظة اللعين��ة التي اقر فيها 
ما أطلق عليه اس��م القان��ون االنتخابي 
القان��ون  أن  صحي��ح   . األرثوذكس��ي 
المذك��ور لم يص��ل إلى مرحل��ة اإلقرار 
النهائ��ي، وأغل��ب الظ��ن انه ل��ن يصل، 
لكنه نجح في إيصال انحطاط السياس��ة 

اللبنانية إلى الذروة.
ع��ار وخجل وإحس��اس ب��أن اللعنة 
الطائفي��ة وصل��ت إل��ى نهاي��ة اللعب��ة، 

ونهايتها لها اسم واحد هو الفضيحة.
ث��م أت��ت مواق��ف وزي��ر الخارجية 
اللبنان��ي الس��يد عدن��ان منص��ور ف��ي 
الجامع��ة العربي��ة، عبر تف��رده بالدعوة 
إلى إعادة النظام الس��وري إلى الجامعة، 
لتعل��ن التف��كك الكام��ل لم��ا تبقى من 
مؤسس��ة دولة اتفاق الطائف، وتضفي 
على القت��ال ال��ذي تخوض��ه مجموعات 
الث��ورة  اهلل ض��د  ح��زب  م��ن  مس��لحة 
السورية غطاء لشرعنة القتال المذهبي 

في المنطقة.
العنص��ري،  القان��ون  ه��ذا  فض��ح 
الذي يجعل من المواطن اللبناني أس��ير 
غيت��و طائفت��ه، اللعب��ة كله��ا. فالطبقة 
اللبناني��ة بمختل��ف أطيافها  السياس��ية 
تري��د تفصي��ل قواني��ن انتخابي��ة على 
مقاس زعاماتها الطائفية. بحيث يتحول 
لبن��ان إل��ى مجموع��ة م��ن الكانتون��ات 
الذي��ن  الطوائ��ف،  بأم��راء  المحكوم��ة 
يتابعون صراعاتهم على التهام ما تبقى 

من لبنان.
قد نقول أن ه��ذا التطور منطقي، 
فبع��د س��بعين عاما من االس��تقال عن 
االنتداب الفرنس��ي، ثب��ت أن نظام دولة 
لبن��ان الكبي��ر، بحروب��ه وهدنات��ه، ل��م 
يكن س��وى توس��يع لرقع��ة المتصرفية 
وإخضاع لمدن الس��احل لمنطق مجلس 
كان  حي��ن  وف��ي  الطائف��ي.  اإلدارة 
نظ��ام المتصرفي��ة منضبط��ا بتس��وية 
دولي��ة جعلت��ه بمن��أى ع��ن االنفجارات 
األهلية، م��ن دون أن يعني ذلك تحويل 
المتصرفي��ة إل��ى حقيقة قابل��ة للحياة، 
ف��إن نظ��ام الجمهوري��ة الطائف��ي كان 
عرض��ة الهت��زازات دوري��ة، ناجمة عن 
تغي��ر موازين القوى ف��ي المنطقة. وقد 
تنبه منّظر جمهورية التوازنات الطائفية 
ميشال شيحا، إلى خطر انهيار المشروع 
برمته بعد تأس��يس الكيان اإلسرائيلي، 
وانكف��أ بع��د حماق��ة رئي��س جمهورية 
االس��تقال بش��ارة الخ��وري بالتجدي��د 

لنفسه.
لكن م��ا يب��دو منطقي��ا يحمل في 
الوق��ت نفس��ه ب��ذور الحماق��ة والعبث. 
فمؤسس��ات الطوائف اللبنانية المختلفة 
ل��م تتعل��م ش��يئا م��ن دروس الح��رب 
الت��ي  الماروني��ة  المؤسس��ة  األهلي��ة. 
اقتن��ص ميش��ال عون قيادته��ا المؤقتة 
تعيش ف��ي وهم القدرة على اس��تعادة 

تتع��ظ  ل��م  الكامل��ة.  الس��لطة  زم��ام 
المؤسسة المارونية بش��قيها السياسي 
والكنس��ي من كارث��ة هزيمتها المروعة 
بع��د تحالفه��ا المش��ين م��ع إس��رائيل، 
فإذا به��ا اليوم تلتحق بنظام االس��تبداد 
الس��وري، معتق��دة أنه��ا تس��تطيع عبر 
حلفها مع ح��زب اهلل، أن تفرض إيقاعها 
السياس��ي، الذي ال يحم��ل أي مضمون، 
وال��ذي خان آم��ال ما تبقى م��ن الطبقة 
الوس��طى اللبناني��ة ف��ي الخ��اص من 

الفساد والطائفية.
أما المؤسسة السياس��ية الشيعية، 
بقي��ادة حزب اهلل، فلقد ارتضت اإلطاحة 
برأس��مالها الرمزي المقاوم، من اجل أن 
تتح��ول إلى جزء من الدف��اع عن النظام 
أنه��ا  معتق��دة  الس��وري،  االس��تبدادي 
تس��تطيع بقواها العس��كرية الضخمة، 
أن تح��ول لبن��ان إل��ى رهينة للسياس��ة 
اإلقليمية اإليرانية. المؤسس��ة الشيعية 
تك��رر خط��أ المؤسس��ة الماروني��ة ولو 
يمك��ن  فالوط��ن  معاكس��ة.  بطريق��ة 
االس��تغناء عن��ه إذا كان ذل��ك يصب في 
رعاته��ا  ومصال��ح  الطائف��ة،  مصلح��ة 

اإلقليميين.
الس��نية السياسية التي تحولت إلى 
ش��به مؤسس��ة بع��د اغتي��ال الحريري، 
االنتظ��ار، وتدي��ر  ف��ي  تتخب��ط  فإنه��ا 
سياس��تها عل��ى إيق��اع إقليم��ي تق��وده 
المملكة السعودية. لذا فهي في رفضها 
للمش��روع المس��مى أرثوذكسي، عاجزة 

عن تقديم بديل وطني.
أم��ا الطوائف األخ��رى، فإنها خائفة 
من أن تبتلع على المس��توى السياس��ي، 
يفس��ر  وه��ذا  حجمه��ا،  صغ��ر  بس��بب 
التباس��ات موقف الحزب االشتراكي على 

سبيل المثال.

لكن الكوميديا الطائفية تصل إلى 
ذروتها مع اسم هذا القانون. إذ لم يسبق 
في تاريخ لبنان وس��ورية وفلسطين أن 
أش��ير إلى وجود أرثوذكس��ية سياس��ية. 
فاألس��طورة الت��ي جمع��ت أبن��اء ه��ذه 
التاس��ع  الق��رن  نهاي��ة  من��ذ  الطائف��ة 
عش��ر هي أنهم أحفاد الغساس��نة، وان 
عروبتهم هي ف��وق انتماءاتهم األخرى. 
غير أن س��يل االنحطاط الع��ام الجارف، 
فتت هذه األسطورة وجعلها اليوم مطية 
ه��ذا القانون المخجل، وب��ذا تثبت البنى 
الطائفي��ة أنها قادرة على ابتاع الجميع، 
وان سياس��يا مثل الس��يد إيلي الفرزلي 
ال��ذي عرف 'بصداقته' لنظام االس��تبداد 
السوري، نجح في جرّ الجميع إلى ملعب 
االنهي��ار األخاقي، والى تلويث س��معة 
مجموعة دينية، بدأ انحدارها في الحرب 
األهلي��ة، ليص��ل إل��ى ذروته الي��وم مع 

الرهاب من اإلسام السياسي.
ما يس��مى بالقانون األرثوذكس��ي 
ال يس��تحق نقاش��ا، لكنه يعلن أن البنى 
السياس��ية الطائفي��ة المهيمن��ة ق��ررت 
التخلي عن دورها الداخلي لتنصرف إلى 
إطاحة حدود لبنان الكبير عبر انغماس��ها 
في ص��راع المنطقة الذي تقرأه بوصفه 

صراعًا طائفيًا.
وتبرير ه��ذا التوصيف للصراع في 
المنطق��ة يأتي من عراق م��ا بعد الغزو 
األمريكي، ومن اندفاع إيران والسعودية 
وقط��ر إلى خوض الص��راع على األرض 

السورية بصفتها صراعا طائفيا!.
س��واء أكان الص��راع ف��ي المنطقة 
طائفيًا أم ال، فإن الق��راءة اللبنانية لهذا 
الص��راع تعن��ي اإلطاح��ة الكامل��ة ببنى 
الدولة، كما عرفناها منذ تأس��يس دولة 
لبن��ان الكبير. ه��ذا الحمق ال��ذي تندفع 

إليه المؤسسات الطائفية اللبنانية سوف 
يعني اس��تحالة إج��راء انتخاب��ات نيابية 
يعقبها شلل كامل في مؤسسات الدولة، 
قد يقود إلى انهيار اجتماعي ال يعلم احد 

ما هي حدوده.
ولع��ل األذن الصم��اء الت��ي إدارتها 
لمطال��ب  برمته��ا  السياس��ية  الطبق��ة 
س��لم  تصحي��ح  ولق��رارات  المعلمي��ن، 
الروات��ب والرتب ال��ذي بقي حب��را على 
ورق، يق��دم دليًا واضح��ًا على انفصال 
ه��ذه الطبقة الهرمة عن الواقع، ولهاثها 
خل��ف مكاس��ب س��لطوية ل��م تع��د ذات 

معنى.
ه��ذا التحلي��ل الذي كتبت��ه أعاه ال 
يب��رر ش��يئًا، إن��ه يش��عرني بمزيد من 

الخجل. 
فف��ي مجتم��ع تنه��ض في��ه حركة 
مطلبية كبرى، ويتمرد ش��بابه وشاباته 
ويذهب��ون إلى ال��زواج المدني رغم كل 
ش��يء، إذا بنا نواجَ��ه بغيتوات الطوائف 
وهي تقف��ل أبوابه��ا وتمنع عن��ا الهواء 

والحرية.
في منعط��ف التغيير الثوري الكبير 
في المنطقة الذي تجسّ��د ثورة الشعب 
الس��وري المجي��دة أنبل ما في��ه، ال نزال 
عاجزين عن إزاحة كابوس الطوائف، وال 
ي��زال هذا الكابوس ق��ادرا على تهديدنا 

بالموت والخراب والحروب األهلية.
انه منعطف الخجل، ولم يعد هناك 
إمام اللبنانيات واللبنانيين س��وى الخيار 

بين الطائفية والوطن.
الطائفي��ة ضد الوط��ن والمواطن، 

أنها الوهم الذي يقودنا إلى الموت.
فماذا نختار وكيف؟ 

القدس العربي 11 / 3 / 2013

مقـال عـن اخلجـل
  إلياس خوري 



10

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
3 

ر /
آذا

 / 
17

 | 
 )7

8(
دد 

لع
|  ا

ة  
اني

الث
نة 

لس
|  ا

نا  
ريت

سو

الثورة ال�سورية
اأ�ســـباب ومقــــارنات )2(

 . .  خالد قنوت
ظر

ة ن
جه

و

ف��ي بداي��ة س��نة 2011، ل��م يك��ن 
ألش��د المتفائلين أن يتوقع قيامة الشعب 
الس��وري في الربي��ع القادم لك��ن هناك 
وتحت الرماد كانت جمرات الثورة مكتملة 
التوقد وأي مراقب عادي للوضع الس��وري 
كان يدرك أن بركانًا ما سينفجر وسيكون 
عاصفًا وقويًا، ليس على س��ورية وحسب 
ولك��ن على المش��رق بمجمل��ه. كثيرًا ما 
تن��اول المواطن الس��وري مقول��ة )البلد 
على ك��ف عفري��ت( ففطرت��ه الطبيعية 
كانت تس��تنكر مملكة الصمت الس��ورية 
التي أس��س لها رئيس��ها الس��ابق حافظ 
األس��د بعد مج��ازر حماة تحدي��دًا، ولكنه 
ي��درك أن انهي��ار نظام أمن��ي بامتياز لن 

يكون سهًا وسريعًا وسلميًا بالطبع. 
ق��د يك��ون م��ن أفض��ل الدراس��ات 
التحليلية هو اللجوء للدراس��ات المقارنة 
أو  محددي��ن  زمنيي��ن  تاريخي��ن  بي��ن 
أكث��ر ورس��م خط��وط بياني��ة لألرق��ام 
واإلحصائيات المتوفرة. من ثمة االنتقال 
وه��ذا  والمنطق��ي  العلم��ي  لاس��تنتاج 
ينطب��ق على ع��دة مجاالت أساس��ية في 

مجتمع ما:

احلالة القت�سادية ال�سورية 
بني عام 1963 وحتى 

:1970 بعام  مرورًا   ،2011
االقتص��اد  االقتصادي��ون  يع��رف 
الس��وري بأن��ه اقتص��اد نام��ي متن��وع، 
يعتم��د بش��كل أساس��ي عل��ى الزراع��ة 
إلى جان��ب الصناعة والتجارة والس��ياحة 
والنف��ط والغاز، واش��تهرت س��ورية منذ 
زمن بعيد كبلد يعتمد عل��ى الزراعة أواًل 
كأه��م رافد اقتص��ادي حي��ث العديد من 
المحاصي��ل الزراعية مم��ا ارتبط ذلك مع 
صناعات غذائية مرافقة، وعلى الصناعة 
صناعي��ة  قاع��دة  له��ا  كان  الت��ي  ثاني��ًا 
عريق��ة داعم��ة لاقتص��اد الوطن��ي في 
مدن كدمش��ق وحل��ب وحم��ص، فكانت 
الصناعات النس��يجية تضاه��ي بالنوعية 
األفض��ل عالمي��ًا حت��ى س��بعينات القرن 

الماضي. 
ف��ي المرحل��ة م��ا قبل س��نة 1963 
إقطاعي��ة  متع��ددة  حكوم��ات  تعاقب��ت 
وبرجوازي��ة، حي��ث كان عدم االس��تقرار 
النم��و  عل��ى  س��لبًا  يؤث��ر  السياس��ي 
االقتص��ادي الوطن��ي ولك��ن كان س��عر 
ص��رف اللي��رة الس��ورية يع��ادل تقريب��ًا 

الدوالر األمريكي. 
بعد اس��تام ح��زب البعث للس��لطة 
في س��ورية س��نة 1963 بدأت التوجهات 
االش��تراكية للدول��ة م��ن خ��ال ال�تأميم 
واإلص��اح الزراع��ي والتوج��ه نحو دعم 
القطاع العام على حساب القطاع الخاص 
فكان نتيجته متباينة بين قيام مش��اريع 
صناعات وعمليات تصنيع كبيرة كمشروع 

س��د الف��رات ومصف��اة حم��ص ومعم��ل 
الج��رارت الزراعي��ة بحل��ب ومعمل حديد 
حم��اة وغيره��ا ولك��ن بالمقاب��ل كان��ت 
العفوي��ة والتخب��ط وانع��دام التخطي��ط 
االستراتيجي سمة واضحة، إضافة لهجرة 
رؤوس األم��وال الوطني��ة خ��ارج الوط��ن 
السياس��ية  القي��ادة  داخ��ل  والصراع��ات 
والعس��كرية الحاكم��ة كل ذل��ك أثر على 

النشاط االقتصادي تأثيرًا سلبيًا. 
س��نة 1970 استلم السلطة الرئيس 
حافظ األسد حيث عرف االقتصاد الوطني 
انفراجًا إيجابيًا بفعل االنفتاح السياس��ي 
عل��ى ال��دول العربي��ة والخليجي��ة خاصة 
تجس��دت  اإلصاح��ات  بع��ض  واعتم��اد 
بتحقي��ق نهض��ة تنموي��ة لنق��ل الب��اد 
م��ن بلد زراع��ي إلى بلد صناعي بإنش��اء 
مؤسس��ات تابعة للقطاع العام تلعب فيه 
الدولة دورًا أساس��يًا حي��ث تم متابعة بناء 
مشاريع البنى التحتية من طرقات وجسور 

وسكك حديدية وشبكات مياه وكهرباء. 
ارتفع إجمالي النات��ج المحلي من 6. 
8 ملي��ار ليرة س��ورية )136 مليون دوالر( 
ع��ام 1970 إلى 51. 2 مليار ليرة س��ورية 
)1.024 ملي��ار دوالر( ع��ام 1980 ثم إلى 
127.7 ملي��ار ليرة س��ورية )2.554 مليار 
دوالر( عام 1987 أي بمعدل نمو سنوي 8. 
%5. بلغت حص��ة الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي 1087 ل. س سنة 1970 لترتفع 
وكان   1987 س��نة  س  ل.   11643 إل��ى 

معدل البطالة %4 في نفس السنة. 
االيجابي��ة  النتائ��ج  ه��ذه  أن  غي��ر 
ف��ي االقتصاد الس��وري تراجعت بش��كل 

ملموس بعد ع��ام 1987 كنتيجة واضحة 
للتفرد في القرار السياس��ي واالقتصادي 
الس��وري، حي��ث انخفض��ت قيم��ة الليرة 
رغ��م  ضعف��ًا   12 بحوال��ي  الس��ورية 
االقتصادي��ة  والقواني��ن  المراس��يم  كل 
االعتباطي��ة الت��ي ص��درت آن��ذاك. حيث 
مارس النظام السياس��ي في سوريا دورًا 
أحال فيها كل قضايا المجتمع والدولة بما 
فيها االقتصاد للسياس��ة، فلم يأخذ علم 
االقتص��اد ونظريات��ه أي دور يذك��ر ف��ي 
تشخيص الواقع وإيجاد الحلول للمسائل 
المركب��ة التي كان يعان��ي منها االقتصاد 

إال فيما يخدم ديمومة النظام وأهدافه. 
ف��ي دراس��ة للدكت��ور رفع��ت عامر 
األوض��اع  ف��ي  الت��أزم  )كان  يق��ول، 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة في الس��نوات 
األخي��رة بادي��ًا للعي��ان، فمع��دالت النمو 
االقتصادي ضعيفة نسبيًا وغير مستقرة، 
كما أنها غير متناس��بة م��ع معدالت النمو 
السكاني الكبيرة نسبيا، وتركز النمو في 
الس��نوات األخيرة ف��ي قطاع��ات التجارة 
والم��ال والعق��ارات والخدم��ات، في حين 
عان��ت الزراعة من تراجع مس��تمر، وكان 
النم��و في الصناعة والتعدين ضعيفا جدا 
نتيج��ة التراجع في إنت��اج النفط ونضوب 
ع��دد م��ن اآلب��ار، وفا قم��ت السياس��ات 
االقتصادية الليبرالي��ة من أزمة قطاعات 
اإلنتاج، والمشكات االجتماعية المرتبطة 
بالبطال��ة والفقر ومس��تويات المعيش��ة 
بش��كل ع��ام. بلغ وس��طي مع��دل النمو 
الس��نوي للنات��ج المحلي خال الس��نوات 
المجموع��ة  )حس��ب   )2009  -  2005(

اإلحصائية لع��ام 2010( نحو %5.6، وهو 
للوهل��ة األول��ى مع��دل مقب��ول نس��بيا، 
ولكن عدم انتظام��ه وتفاوته الكبير بين 
6. %5 ع��ام 2006 مقارن��ة  ع��ام وآخ��ر 
و3.2%   2008 ع��ام  و1.2%   2005 بع��ام 
ع��ام 2009 مقارنة بع��ام 2008، يوضح 
أن النم��و ق��د كان هش��ًا وغير مس��تدام، 
وقد اس��تند إلى التوس��ع الكبي��ر الذي تم 
ف��ي قطاع المص��ارف والتأمين )وس��طي 
مع��دل نمو س��نوي له��ذا القط��اع يقارب 
%9 ولقط��اع التج��ارة بم��ا يق��ارب 15%(، 
في الوقت الذي ل��م تزد فيه معدالت نمو 
الصناعة عن %1.7 سنويا، بل إن الزراعة 
كانت تتراجع بمعدل وسطي يقارب 0.5% 
س��نويا، لقد كانت هذه النتائج منس��جمة 
مع السياس��ات المتبعة فانس��حاب الدولة 
من االستثمار في قطاعات اإلنتاج، وعدم 
ح��ل مش��كات القط��اع الع��ام الصناعي 
وإصاحه، وترك شأن االستثمار اإلنتاجي 

للقطاع الخاص األجنبي والمحلي(.
و يضي��ف: )ل��م تك��ن األزم��ة ف��ي 
سورية مفاجئة وبنت الساعة، فهي كانت 
متصاعدة وأعطت العديد من المؤش��رات 
الواضح��ة من��ذ بداي��ة األلفي��ة الجديدة، 
زيادة مع��دالت البطالة والفقر، فالزيادات 
الس��كانية الكبيرة خال العقود الماضية 
)مع��دل نم��و س��كاني يزي��د ع��ن 3.3% 
سنويا حتى أواسط التسعينات من القرن 
الماض��ي(، وب��دء تراج��ع تل��ك المعدالت 
من��ذ ذل��ك التاريخ وحت��ى 2010، قد أدى 
إل��ى تغي��رات ديموغرافي��ة هام��ة أصبح 
بموجبها، نس��بة األطفال دون الخامس��ة 
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عش��رة من العمر%37.9 من السكان عام 
2009، بع��د أن كان��ت نس��بتهم 44.8% 
م��ن الس��كان ع��ام 1998، وه��و تراج��ع 
كبير نس��بيا خال م��ا يزيد عن العقد من 
الزمن، وأصبحت نسبة السكان في القوة 
البش��رية )15 - 65 عاما( تش��كل 58. 3% 
من الس��كان ذلك العام عوضا عن 52.3% 
م��ن الس��كان ع��ام 1998. ترافق��ت تلك 
التح��والت بتحس��ن المس��توى التعليمي 
وخاصة ل��دى الفئ��ات العمري��ة 15 - 25 
عاما، بلغ وس��طي الزيادات السكانية في 
التس��عينات من القرن الماضي 467 ألف 
نسمة س��نويا، بدأ يدخل معظمهم أواخر 
العق��د الحالي في ع��داد القوة البش��رية 
المرش��حة لس��وق العم��ل، ولك��ن معدل 
ق��وة  االقتص��ادي والتوس��ع ف��ي  النم��و 
العم��ل يعجز عن اس��تيعاب هذه األعداد، 
توجه قس��م كبير منهم إلى القطاع غير 
المنظ��م، وقس��م آخر أصب��ح عاطا عن 
العمل )مسح سوق العمل يقدر البطالة ب 
- %8.5 عام 2010، والتقديرات بحسابات 
أخ��رى تتج��اوز %14(، وحس��ب معطي��ات 
المكت��ب المركزي لإلحصاء غادر أكثر من 
900 ألف سوري من الذكور واإلناث الباد 
خ��ال الس��نوات الخم��س الماضي��ة ولم 
يعودوا، وبتقدير وسطي سنوي 200 ألف 
مهاجر سنويا. بدأت تبرز منذ بداية القرن 
الجديد أزمة تنموية حادة: مجتمع يتطور 
باتج��اه النض��ج الديموغراف��ي، مجتم��ع 
أكث��ر تعليما ومعرف��ة، وبنى مؤسس��ية 
وإنتاجية راك��دة ومتخلفة، ت��دار بعقلية 
العصابة )تحت ش��عار الح��زب القائد(، أي 
بمعنى اإلقصاء واالس��تبعاد أو االستزالم 
والتبعي��ة، األم��ر الذي فاقم م��ن ظاهرة 
الفس��اد والظلم، الذي أصبح غير محتمل 
م��ن قب��ل األجي��ال الجدي��دة المتفتح��ة 
على عالم الفضائي��ات واالنترنت، والتي 
امتلكت وعيا بحقوقها اس��تثار ما يختزنه 

المجتمع من شعور بالقهر واالضطهاد(.

احلالة ال�سيا�سة ال�سورية بني 
عام 1963 وحتى 2011، 

مرورًا بعام 1970:
تع��رف الفت��رة الممتدة بي��ن 1932 
إلى 1963 بالجمهورية الس��ورية األولى، 
تتخللها فترة االنتداب الفرنس��ي وس��لخ 
لواء إس��كندرون سنة 1939، واالستقال 
ع��ام 1946 وفت��رة الجمهوري��ة العربية 
المتح��دة مرورًا بعدة انقابات عس��كرية 

والحكومات العسكرية. 
عرفت س��ورية انتخابات ديمقراطية 
قب��ل ع��ام 1963 ع��دة، كانتخاب��ات ع��ام 
وأيل��ول   ،1949 الثان��ي  وتش��رين   1943
1954، وأي��ار 1957 وكانون األول 1961، 
حي��ث كانت األح��زاب السياس��ية تتنافس 
على مقاعد المجل��س النيابي ليفوز حزب 
األكثرية برئاسة السلطة التنفيذية للباد 
في حكم جمهوري برلماني وضع دستوران 
دس��تور  والثان��ي   1930 دس��تور  األول 
1950. األح��زاب السياس��ية تتدرج حس��ب 
قوته��ا االنتخابية بالتتال��ي: حزبي الكتلة 
الوطنية المنقس��مين وهما حزب الش��عب 
والح��زب الوطني، ثم ح��زب البعث العربي 
االش��تراكي الذي حق��ق المركز الثاني في 
انتخاب��ات 1954، تليه��ا بع��ض األح��زاب 
الصغيرة كحزب اإلخوان المس��لمين الذي 
حصل على نس��بة %5 في انتخابات 1961 
وأيضًا الحزب القومي السوري االجتماعي 
والحزب الش��يوعي والتحرر العربي وحزب 
التع��اون، إل��ى جانب حركات ش��بابية مثل 

حركة القمصان البيض. 
إثر انقاب 1963 اس��تلم حزب البعث 

الس��لطة في س��ورية معلنًا حالة الطوارئ 
الت��ي اس��تمرت حت��ى 2011، وت��م وق��ف 
العمل بالدس��تور، أعيد حافظ األس��د إلى 
الخدم��ة العس��كرية )بع��د أن س��رح منها 
ع��ام 1961( من قبل صديق��ه في اللجنة 
العس��كرية رئيس شؤون الضباط المقدم 
صاح جديد ورقي من رتبة رائد إلى رتبة 
ل��واء وعين قائ��دًا للقوى الجوي��ة والدفاع 

الجوي. 
اس��تلم رئاس��ة الجمهوري��ة أمي��ن 
الحافظ ثم انقلبت عليه اللجنة العسكرية 
بقي��ادة صاح جدي��د س��نة 1966 وعين 
حافظ األس��د وزيرًا للدفاع بينما اس��تلم 

صاح جديد قيادة الحزب. 
إث��ر هزيم��ة حزي��ران 1967 وتبادل 
االتهام��ات ف��ي أس��بابها، اس��تولى حافظ 
األس��د على الس��لطة بانقاب 1970 وأقر 
دس��تور 13 آذار 1973 ال��ذي جع��ل ح��زب 
البع��ث الح��زب القائ��د للدول��ة والمجتم��ع 
ومنح رئيس الجمهورية س��لطات واس��عة، 
تشريعية وتنفيذية وقضائية. يشكل حزب 
البع��ث وبع��ض األح��زاب الموالية )س��بعة 
أح��زاب، يش��كل ح��زب البعث نس��بة 51%( 
تآلف��ًا يس��مى الجبه��ة الوطني��ة التقدمية 

تحتكر ثلثي مقاعد مجلس الشعب. 
أس��س حافظ األس��د س��لطته على 
هيكيلية عسكرية وأمنية صلبة، معتمدًا 
عل��ى ع��دد م��ن الش��خصيات الموثوق��ة 
والمقرب��ة منه وتدين له بالوالء المطلق، 
مح��واًل الدول��ة بالتدريج إل��ى دولة أمنية 
مخابراتي��ة بامتي��از، خاصة بع��د اجتيازه 
وقضائ��ه عل��ى أكبر تمرد مس��لح قام به 
ح��زب اإلخوان المس��لمون. بذل��ك منحته 
األحداث الفرص��ة التاريخية للقضاء على 
معظ��م خصوم��ه السياس��يين وهج��رة 
حزب اإلخوان بعي��دًا عن الوطن واألخطر 
كان تدجي��ن السياس��يين الباقيين منهم 
ال ب��ل تم تدجين المجتمع الس��وري ككل 
ومحواًل س��ورية إلى مملكة الصمت ألكثر 
من ثاثين س��نة رس��خ بها األس��د حكمه 

وسطوته. 
كان��ت زيارته لكوريا الش��مالية األثر 
الكبير في نقل ش��كل نظامها السياس��ي 
واألمن��ي وحت��ى العائلي لس��ورية، وكان 
التحضير لتولي ابنه باسل لوراثة السلطة 
واضحًا للعالم وليس للسوريين فحسب. 

بع��د مقت��ل ابن��ه بح��ادث س��يارة، 
انتقل��ت األنظ��ار إل��ى أخيه بش��ار بغض 
المعرفي��ة  اإلمكاني��ات  ع��ن  النظ��ر 
والش��خصية له. كانت وفاة حافظ األس��د 
غي��ر المتوقع��ة، حال��ة صدمة سياس��ية 
للجميع، لك��ن كانت س��طوة األب الراحل 
أكب��ر من أي طم��وح ألي من رجال الدولة 
الس��ورية المخصيين، فس��ارعوا لترقية 
الش��اب عس��كريًا وتنصيبه رئيس��ًا خال 

جلسة برلمانية كاريكاتورية. 
سرعان ما شعر السوريون بالمهانة 
والذل لتولي الشاب زمام سلطات مطلقة 
وظه��ور تخبطات��ه ف��ي اتخاذ الق��رارات 
وسطحية تعامله مع أحداث خطيرة داخل 
س��ورية وخارجه��ا ولك��ن خش��يتهم من 
تغ��ول األجهزة األمني��ة وتلويحها بمجازر 
ال��دول المحيط��ة  الثمانيني��ات وظ��روف 
وخاص��ة العراق ولبنان جعل الجميع يضع 
المل��ح عل��ى الجرح ويتقبل فكرة الش��اب 
المنفت��ح المثق��ف ووع��وده باإلصاحات 
التي تحولت من ربيع إلى شتاء باعتقاالت 
ع��دد م��ن الش��خصيات المعارض��ة التي 
لم ترفع س��قف مطالبه��ا عن اإلصاحات 

ذاتها. 
السياس��ية  الحي��اة  آف��اق  أقفل��ت 
السورية وانعزل السياسيين في بيوتهم 
بينم��ا هاج��ر العدي��د منهم إل��ى أصقاع 

العالم. 

احلالة الجتماعية ال�سورية بني 
عام 1963 وحتى 2011:

كان عدد س��كان س��وريا عام 1963 
يبلغ س��بعة مايين أصبح هذا العدد عند 
وف��اة حافظ األس��د ع��ام 2000، س��بعة 
عش��ر ملي��ون كان��ت للزي��ادة الس��كانية 
الملحوظة خال العشر السنوات التي تلت 
الثمانينيات )أي بعد مجازر حماة وانحسار 
المواط��ن الس��وري إل��ى االنع��زال( األثر 

األكبر في الثورة السورية الحالية. 
يشكل العرب نسبة %93 من مجموع 
السكان السوريون ويليهم األكراد وهناك 
أقلي��ات أرمني��ة وشركس��ية وتركماني��ة 

وآشورية. 
نس��بة المسلمين الس��نة تبلغ 77%، 
دروز،   3% ومرش��ديون،  علوي��ون  و10% 
%1 إسماعيليون، %4.5 مسيحيون، 0.4% 
شيعيون وأقلية يزيدية في جبل سنجار. 
يتوزع س��كان سورية في غرب الباد 
في دمشق وحلب وحمص وحماة والاذقية 
وطرط��وس وإدل��ب عمومًا وف��ي الجنوب 
درعا والس��ويداء والقنيطرة ثم في شرق 

الباد في دير الزور والرقة والحسكة. 
س��اهمت عوام��ل كثيرة ف��ي زيادة 
الكثاف��ة الس��كانية ف��ي الم��دن الكبيرة 
كدمش��ق وحلب، منها سياسات اقتصادية 
غي��ر متوازنة، مركزية العمل االقتصادي 
والسياس��ي والثقاف��ي ف��ي تل��ك المدن، 
االنحس��ار الواضح في الس��نوات األخيرة 
للنشاط الزراعي بسبب اإلهمال والفساد 
والجف��اف، إضافة لسياس��ة ديموغرافية 
انتهجها النظ��ام لخلق محمي��ات طائفية 
تك��ون وقود صراعه م��ع تمردات محتملة 
في مدن مركزية أساس��ية، انعكس ذلك 
س��لبًا على الت��وازن االجتماعي وتس��اوي 
الفرص في وظائف الدولة ومؤسس��اتها 

وأهمها المؤسسة العسكرية واألمنية. 
يق��ول الراح��ل إلي��اس مرقص في 
خ��ال  الس��وري،  كان  )لق��د  مذكرات��ه: 
الس��تينات والس��بعينات، يمض��ي إجازته 
الصيفي��ة ف��ي دول أوربة بكل بس��اطة 
وب��دون تكلف مال��ي كبير ل��ه، بينما كان 
العراق��ي يقض��ي إجازت��ه الصيفي��ة في 
الس��احل الس��وري، يدل ذلك على انفتاح 
الس��وري ببس��اطة على العالم وتفاعله 
مع��ه وتأث��ره وتأثيره ب��ه مباش��رة( هذا 
يعطين��ا فك��رة واضح��ة عل��ى أن بني��ة 
المجتم��ع الس��وري كان��ت تتركز أساس��ًا 
عل��ى الطبقة الوس��طى الت��ي بطبيعتها 

هي المصدر الرئيسي للعمل االقتصادي 
المدن��ي  والعم��ل  والفن��ي  والفك��ري 

المجتمعي. 
منذ اس��تام حزب البعث للس��لطة، 
م��ارس حال��ة خن��ق للطبق��ة الوس��طى 
السورية وعمل بسياساته المرتجلة على 
تقويضها إضافة للمواطن السوري نفسه 
ووص��ل إلى حالة عزله ع��ن العالم خال 
حكم حافظ األس��د حتى أصبح الس��وري 
متخلفًا ع��ن محيطه فأضح��ى غريبًا في 
وطنه بقدر م��ا جعله غريبًا ومصدر توتر 

واستجواب في مطارات العالم. 
يق��ول المفكر ياس��ين الحاج صالح: 
)في عام 2007 كان %37 من الس��وريين 
2010( يعيش��ون دون  )23 ملي��ون ف��ي 
خط��ر الفقر األعل��ى، دوالرين في اليوم، 
و%11 دون خ��ط الفق��ر األدن��ى ال��ذي ال 
يفي بالحاج��ات الحيوية األساس��ية. هذا 
مع عي��ش الس��وريين كله��م تحت خطر 
الفقر السياس��ي، محرومين من إمكانية 
التجم��ع والتع��اون، كما م��ن التعبير الحر 
عن الرأي في الش��ؤون العامة. وهذا ربما 
يفس��ر مشاركة قطاع متعلم من الطبقة 
لكن��ه ش��ديد  الوس��طي مكت��ف مادي��ا، 
الحساسية للحاجات السياسية والفكرية، 
ويثير اشمئزازه جش��ع وعدوانية الطغمة 
ذات  الجدي��دة  والبرجوازي��ة  الحاكم��ة 
النزعات الفاشية، وهذا مع افتقار النظام 
إلى أي قضية عامة أو إيديولوجية مهيمنة 
يمكن أن تسوغ هذه األوضاع المتدهورة 
في أعين الس��وريين، ومع مستوى متدن 

من الكرامة واالعتبار العام(.
يتراف��ق كل ذلك م��ع حال��ة اهتراء 
داخلي لمؤسس��ات رئيس��ية ف��ي الدولة 
وأهمها المؤسس��ة القضائية والمؤسسة 
المؤسس��ة  خط��رًا  واألش��د  التعليمي��ة 
العس��كرية الت��ي تحول��ت إلى مؤسس��ة 
عقائدية خاصة بالعائل��ة الحاكمة بعيدة 
ع��ن الفك��رة األساس��ية ألي جي��ش في 

العالم وهي حماية الوطن والمواطن. 

ال�ستنتاج:
يمكن ببس��اطة أن نرس��م مخطط 
بيان��ي للحال��ة االقتصادي��ة والسياس��ية 
واالجتماعية السورية خال خمسة عقود 
من الزمن لتعطين��ا باإلجمال دليل مادي 
ع��ن حال��ة تراج��ع وهب��وط مم��ا يعيدنا 
لفكرة الجم��ر المتوقد تح��ت الرماد التي 
علميًا ومنطقيًا هي أسباب رئيسية لقيام 
الث��ورات بش��كل ع��ام والثورة الس��ورية 

بشكل خاص. 
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  مجاهد ديرانية

الثــورة فـي عـني اخلطـــر
حوات" احذروا "ال�سّ

كن��ت أود أن أكتب: اح��ذروا وصول 
الصحوات إل��ى س��وريا. ولكني مضطر 
أن أكتب: اح��ذروا الصحوات، لقد وصلت 

إلى سوريا!
وم��ا "الصح��وات"؟ عندم��ا أنهَك��ت 
فصائُل المجاهدين ف��ي العراق جيشَ 
االحت��ال األميركي وعجز ع��ن القضاء 
عليه��ا لجأ إلى خطة بديلة، فبداًل من أن 
يحاربها أوق��ع بينها فدف��ع بعضَها إلى 
حرب بعض، فقتل المسلمون المسلمين 
وخ��رج األعداء س��المين غانمي��ن! بدأت 
الخط��ة الخبيث��ة ف��ي منطق��ة األنبار، 
حيث جَنّد األميركيون عشرين ألفًا من 
مقاتلي العشائر الس��نّية ودفعوها إلى 
محاربة القاعدة، ثم نشروا التجربة في 
س��ائر مناطق السنّة، فزاد عدد مقاتلي 
واس��تمر  أل��ف،  مئ��ة  الصح��وات عل��ى 
الجي��ش األميرك��ي ف��ي دف��ع رواتبهم 
وتموي��ل عملياتهم لمدة ثاث س��نوات، 
حت��ى إذا تمّ��ت المهم��ة الت��ي ُأنش��ئت 
الصح��وات م��ن أجله��ا اش��ترك الجيش 
األميركي مع المليش��يات الش��يعية في 
ضربها وتفتيتها وماحقة قادتها، فلمّا 
ل��م تب��قَ ألهل الس��نة قوّة ذات ش��أن 
س��ّلم األميركيون العراق للشيعة ووّلوا 

منسحبين.
* * *

إدخ��ال  ف��ي  أعداؤن��ا  نج��ح  ه��ل 
الصح��وات إلى س��وريا؟ لألس��ف: نعم. 
لقد بدؤوا بتجربة محدودة في الش��رق، 
في بعض مناطق دي��ر الزور، ونفذوها 
حت��ى اآلن بنج��اح يدعون��ا إل��ى القلق، 
بل إلى االس��تنفار ودق أجراس الخطر. 
ولك��ن لماذا في تل��ك المنطقة تحديدًا؟ 
أكان اختياره��ا عش��وائيًا أم كان اختيارًا 
مقص��ودًا؟ ال أظن إاّل أن��ه كان مقصودًا 
تمام��ًا، ألن مؤامرة الصح��وات ال يمكن 
تنفيذه��ا إال وس��ط حاضن��ة مناس��بة، 
وأفضل الحواضن هي البيئة العشائرية 
كم��ا ظه��ر في تجرب��ة العراق. أليس��ت 
صح��وات الع��راق ق��د وُلدت قبل س��بع 

سنوات على الطرف اآلخر من الحدود؟
إن ه��ذه المؤام��رة الخبيث��ة تحتاج 
إلى ثاثة عناصر، أولها البيئة الحاضنة، 
والثاني هو علماء الس��وء الذين يبررون 
قت��ال المس��لمين ويُفتون ف��ي الدماء، 
وتحت��اج أخي��رًا إل��ى الكثير م��ن المال. 
فأم��ا الحاضنة فقد وجدوه��ا في البيئة 
تجييش��ها  يس��هل  الت��ي  العش��ائرية 
وتحريكها بس��بب ترابطها الوثيق، وأما 
الم��ال فإنه في أيدي أعدائنا كثير، وهم 
مس��تعدون إلنفاق مئ��ات المايين في 
س��بيل خططه��م الخبيث��ة وال يبال��ون. 
بقي العنصر الثالث: علماء الس��وء. هذا 

هو أخطر جزء في الموضوع.
ينش��ط اآلن ف��ي مناط��ق الث��ورة 
قومٌ يزعمون االنتس��اب إلى المدرس��ة 
السلفية، وهم كّذابون في تلك النسبة 
ألن الس��لف بَ��راء منهم وم��ن أفعالهم 

القبيحة )وها هم السلفيون الصادقون 
يتص��دّرون الجه��اد في أرض الش��ام(. 
أولئ��ك الكذاب��ون يَدّع��ون أنه��م م��ن 
تاميذ الشيخ األلباني ويتحدثون باسمه 
ألنه مات فا يستطيع مجادلتهم وكشف 
أكاذيبهم، فه��و كان له رأي في الخروج 
على الطواغيت، ولكن��ه لم يكن له أبدًا 
رأي ف��ي قت��ال المس��لمين المجاهدين 
الذي��ن يقاتلون الطواغيت. هؤالء الذين 
خدعوا العامة فزَوّروا نسبتهم إلى فكر 
األلبان��ي ومنهج��ه لبثوا ده��رًا يخّذلون 
العظيمة  المجاهدين ويصف��ون ثورتنا 
بأبش��ع الصف��ات، فه��ي عنده��م فتنة 
والمش��اركة فيها حرام، ذلك يومَ كانت 
ثورًة سلميّة لم تُطَلق فيها طلقة، فما 
بالكم وقد صارت ثورة المدفع والدبابة؟ 
ميزانه��م  -ف��ي  فيه��ا  المش��اركة  إن 

األعوج- كفر بَواح صَراح!
أح��دٌ  لي��س  أنفس��هم،  ه��ؤالء 
فص��اروا  الي��وم  انقلب��وا  غيرَه��م، 
مقاتلي��ن! كي��ف؟ ب��دؤوا ينث��رون المال 
ويش��ترون الكتائب واأللوية، ثم شكلوا 
"جبه��ة" كبي��رة منحوه��ا اس��مًا غريب��ًا 
ليس��ت في��ه كلم��ة قت��ال وال جه��اد وال 
تحري��ر، فإنهم يمقتون الجهاد حتى في 
التسميات! ثم بدؤوا حربهم المقدَّسة، 
ضدّ م��ن؟ ضد إخوانه��م المجاهدين ال 
ضد نظ��ام االحت��ال األس��دي المجرم. 
فاليوم يهدّدون ويطاِردون ويَطردون، 

وغدًا يحاربون ويقاتِلون ويَقتلون! 
* * *

الي��وم  يتحرك��ون  الق��وم  ه��ؤالء 
تحت مظل��ة "جبهة األصال��ة والتنمية"، 
ولكنهم قد يغيّرون االس��م أو يبتدعون 
غيره غدًا إذا ُكش��ف أمرهم، فما أس��هَل 

تغيير األسماء! حتى لو غيروا أسماءهم 
ف��إن عليكم أن تعرفوهم بأفعالهم وأن 
تَحْذروه��م وتحّذروا منهم. س��تجدون 
عنده��م دائم��ًا أم��وااًل كثي��رة، والناس 
كلهم يحتاج��ون إلى الم��ال، المقاتلون 
من أج��ل الس��اح والمدني��ون من أجل 
الغ��ذاء. س��وف يمنح��ون الم��ال مقابل 
مواقف عدائية حاس��مة من تلك الكتيبة 
أو ذل��ك الفصي��ل، والمب��ررات موجودة 
دائمًا: إنهم متعصبون أو متش��ددون أو 

تكفيريون... أو ما شئتم من الصفات.
س��وريا"  "صح��وات  أسس��ت  لق��د 
لنفس��ها قاعدة في المنطقة الش��رقية 
وب��دأت باالنتش��ار في بقي��ة المناطق، 
في الوس��ط والش��مال، بل إني سمعت 
-ول��م أحق��ق- أنه��ا وصل��ت إل��ى ريف 
دمشق الغربي فاش��ترت كتيبة صغيرة 
في الزبداني. المهم أن قاعدتها ما تزال 
ضعيفة وأن انتش��ارها مح��دود، ولكنّ 
غفلتن��ا عنه��ا يمك��ن أن تزيده��ا ق��وة 
وانتش��ارًا، ولذل��ك كتبت ونش��رت هذه 
المقال��ة. لي��س ألنش��ر الخ��وف والقلق 
بل ألنش��ر الوعي والمعرف��ة. إن الوعي 
الش��عبي ه��و الضمانة الوحي��دة -بأمر 
اهلل- لسامة الثورة، وهي ضمانة أوثق 
وأعلى من قوة الساح، لذلك ترون أنني 
أخاطب جمه��ور الناس أكث��ر بكثير مما 

أخاطب أهل السياسة أو أهل الساح.
أنتم - يا أيها الناس - تس��تطيعون 
بالوع��ي  المؤام��رات  كل  تُفش��لوا  أن 
وباالعتماد عل��ى اهلل. انتبهوا من علماء 
آنف��ًا،  لك��م  الذي��ن وصفته��م  الس��وء 
واعلموا أنهم جزء م��ن المؤامرة وأنهم 
جن��ود ف��ي جيش أع��داء األم��ة. احذروا 
المال الذي يش��تري الضمائ��ر واألرواح. 

انش��روا الوعي، ومن عل��م فليُعلم من 
لم يعلم، ف��إن الذين يمكن أن يصبحوا 
جن��ودًا في "صح��وات س��وريا" -ال قدّر 
اهلل- ه��م إخوانن��ا وأوالدن��ا وجيرانن��ا 
وأصدقاؤنا، فحصّنوهم بالوعي والعلم 
حتى ال يقعوا في أش��راك أعداء الثورة. 
وألن الوقاي��ة خي��ر م��ن الع��اج فإنني 
ال أقص��ر تحذيري عل��ى العام��ة، وإنما 
أطال��ب أيض��ًا الكتائب المقاتلة بحس��ن 
الس��يرة والرفق بالن��اس واحترام حرية 
وكرامة اإلنس��ان، فإنه��م إذا لم يفعلوا 
صنعوا بأيديهم مدخًا ألعدائنا يدخلون 
من��ه علين��ا. ولكني ل��ن أسترس��ل في 
هذه الموض��وع اآلن ألن له حلقة أخرى 

ستأتي إن شاء اهلل.

* * *
إن مؤام��رة الصح��وات واح��دة من 
أس��وأ المؤامرات التي يمكن أن تتعرض 
س��وريا إليها، ألنها ستضرب قوى الثورة 
بعضَها ببعض فتنكسر شوكتها جميعًا 
)ال قدّر اهلل(، ومن َثمّ يصبح المس��رح 
جاهزًا لقوى االستعمار الغربية لتفرض 
عل��ى س��وريا الحل ال��ذي تري��د، والذي 
سيكون من أهم أجزائه المحافظة على 
الهيكل األساس��ي لنظام االحتال الذي 
سّلطوه علينا منذ نصف قرن، وإجهاض 

الثورة قبل أن تحقق أهدافها.
هل ستنجح هذه المؤامرة؟ إن هذا 
ال يك��ون ب��إذن اهلل وف��ي س��وريا وعي 
ودي��ن، وفيه��ا رجال يمي��زون الخير من 
الش��ر، ويكتش��فون الخطأ وه��و صغير 
فيعالجون��ه من فوره، وال يتعامَون عنه 
حتى يس��تعظم وتس��تطير نارُه فتأكل 

العباد وتحرق الباد.
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  ياسر مرزوق

التعبئة العامة واإعالن النفري العام 
يف القانون ال�سوري

كان الحديث ع��ن إعان النفير العام 
في س��وريا واستدعاء الشبان أو توقيفهم 
عل��ى الحواجز األمنية لس��وقهم للخدمة، 
الداخ��ل ف��ي األس��بوع  حدي��ث س��وريي 
الماض��ي، ومن نافلة الذك��ر أن الموضوع 
ل��م يك��ن إال فبرك��ًة إعامي��ة ل��م يعرف 
مصدره��ا، وزاويتنا الي��وم لإلضاءة على 
ش��روط التعبئ��ة العام��ة ومن تش��ملهم 
هذه التعبئ��ة من الس��وريين، راجين من 
صفحات المعارضة على شبكات التواصل 
االجتماعي الت��زام المهنية وعدم االنجرار 
وراء خب��ٍر أدى إل��ى الكثي��ر م��ن اللغ��ط 
واإلرباك وأحيانًا التهور لدى شبان الداخل. 
وأي��ًا كان مصدر هذه اإلش��اعة فلنا 
اليوم أن نوضح ع��دم صحتها، الفتقارها 
لإلجراءات الش��كلية للتعبئ��ة على األقل، 
فالتعبئ��ة نوعان: " التعبئ��ة العامة تعلن 
بمرس��وم بع��د موافقة مجلس الش��عب، 
والتعبئ��ة الجزئي��ة تص��در مباش��رة عن 
رئيس الجمهوري��ة دون الرجوع لمجلس 

الشعب ". 
وبموجب إعان حال��ة التعبئة يعتبر 
م��ن ش��ملتهم التعبئ��ة بحال��ة الخدم��ة 
االحتياطي��ة ويصرف راتب له��م. وتقوم 
إدارة تس��مى إدارة التعبئة العامة بتنفيذ 
كافة ما يتعل��ق بالتعبئة حال إعانها. وال 
عاق��ة إلعان التعبئة م��ن قريب او بعيد 
بموضوع الخدم��ة اإللزامية وإنما عاقته 
بموضوع الخدمة العسكرية االحتياطية. 

 - ال يس��تدعى للخدم��ة العس��كرية 
االحتياطي��ة من يتمتع بح��ق التأجيل من 
الدعوة للخدم��ة االحتياطية وفقا لقانون 
خدمة العل��م، كمن يكون نتيجة الفحص 
الطب��ي ق��د تح��ددت خدمت��ه بالخدم��ات 
الثابت��ة إال إذا ص��درت تعليم��ات تنفيذية 

تطلب ذلك. 
 - أما بالنسبة للمؤجلين من الدعوة 
للخدمة العسكرية فتطبق عليهم أحكام 
قانون خدمة العلم لع��ام 2007 وفقا لما 
ج��اء في الم��ادة 17 من مرس��وم التعبئة 
اي ال تغيي��ر في وضعه��م في حال إعان 

التعبئة. 
وتن��ص الم��ادة المتعلق��ة بالتأجيل 
ف��ي قان��ون خدمة العل��م على م��ا يلي، 
ولع��ل الفقرة األهم فيم��ا يلي هي البند 
الخام��س والذي لم يقم ب��ه القائد العام 
وال يح��ق ل��ه إتيان��ه إال بع��د موافقة من 
مجل��س الش��عب، والقائد الع��ام هنا هو 
رئي��س الجمهورية، وليس وزي��ر الدفاع 

خافًا لما تناقله اإلعام. 
الم��ادة 10 – تؤجل الخدمة اإللزامية 
للمكلفين لمدة س��نة قابل��ة للتجديد في 

الحاالت التالية:
آ – طال��ب التحصيل الثانوي والعالي 
ال��ذي ي��درس ف��ي الم��دارس والمعاهد 
والجامعات الرس��مية أو الخاصة المعترف 
به��ا داخ��ل أو خ��ارج الب��اد عن��د إتمامه 

الشروط اآلتية:
1 – طالب التحصيل الثانوي والعالي 
ال��ذي ي��درس ف��ي الم��دارس والمعاهد 
والجامعات الرس��مية أو الخاصة المعترف 

به��ا داخ��ل أو خ��ارج الب��اد عن��د إتمامه 
الشروط اآلتية:

1 – إن يك��ون مواظبا على الدراس��ة 
ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف.

يعتب��ر مؤج��ا دراس��يا حت��ى نهاية 
الع��ام المي��ادي ال��ذي يدخ��ل فيه س��ن 

التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.
2 – أال يتجاوز سنه الحدود اآلتية:

 - 21 سنة لطاب الدراسة الثانوية.
المعاه��د  لطال��ب  س��نة   24  -  

المتوسطة.
 - 26 س��نة لطالب الكليات الجامعية 
التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.

 - 27 س��نة لطالب الكليات الجامعية 
الت��ي تكون م��دة الدراس��ة فيه��ا خمس 

سنوات.
 - 28 س��نة لطال��ب الطب البش��ري 

والماجستير في سائر االختصاصات.
الدراس��ات  لطال��ب  س��نة   30  -  
ف��ي س��ائر  الدكت��وراه(  )ش��هادة  العلي��ا 

االختصاصات.
 - تضاف إلى السن القصوى المحددة 
للتأجيل الدراسي بموجب الفقرة السابقة 
س��نتان للمكلف الذي يتابع دراسته خارج 

القطر باستثناء الدراسة الثانوية.
3 – يستمر تأجيل الطالب في السنة 
النهائية للمراحل الدراس��ية التي يتجاوز 
فيها الس��ن القانونية القص��وى المحددة 
للتأجيل خال العام الدراسي حتى نهايته 

ويساق بعدها.
4 – يلغى التأجيل الدراس��ي للمكلف 
إذا لم يجتز السنة الجامعية األولى بنجاح 
خال س��نتين ويضاف إ ليها س��نة واحدة 

لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
5 – يجوز زم��ن الحرب إلغاء التأجيل 

الدراس��ي لجمي��ع المكلفي��ن بق��رار من 
القائد العام.

ب – اح��د األوالد لوالدي��ن أو ألب أو 
ألم إذا كان لهم��ا أ وألح��د هم��ا ول��دان أو 
أكثر في س��ن التكلي��ف عل��ى أال يتجاوز 
ع��دد الموجودين ف��ي الخدم��ة اإللزامية 
الولدين وفي خدمة العلم الفعلية الثاثة 
أوالد وللوالدين أو ألحدهما في حال وفاة 
اآلخر اختيار الول��د المطلوب تأجيله على 
أال يؤدي ذلك إلى تجاوزه س��ن الس��ابعة 

والثاثين.
ج – ال��ذي تثبت عدم لياقته الصحية 

المؤقتة للخدمة اإللزامية.
د – المحك��وم عليه طوال مدة تنفيذ 
عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال 

مدة توقيفه.
ه – المعيل الذي يثبت إش��رافه على 
أح��د أ وبعض أف��راد أ س��رته ممن ليس 

لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام.
و – المغترب��ون: يقص��د بالمغت��رب 
ف��ي مع��رض تطبيق ه��ذه الفق��رة هو 
كل مواطن عري س��وري ومن في حكمه 
ولد ف��ي بلد أجنب��ي أو هاجر إلي��ه وأقام 
فيه)قب��ل بل��وغ س��ن التكلي��ف( بصورة 
مس��تمرة وتحدد ش��روط ومدد تأجيلهم 

في النظام.
الم��ادة 11 – يج��وز بأمر م��ن القائد 
العام تأجيل سوق بعض المكلفين إداريا 
ال س��باب قاه��رة أو لض��رورات الصال��ح 

العام.
الخدم��ة  م��ن  المعف��ى  الوحي��د   -  
اإللزامية العسكرية ال يستدعى لاحتياط 

في حال إعان التعبئة. 
يش��مله  ال  دراس��يا  المؤج��ل   -  
إع��ان  بموج��ب  لاحتي��اط  االس��تدعاء 
التعبئة فاالحتياط يكون لمن أدى الخدمة 

اإللزامي��ة والمؤج��ل دراس��يا ال يكون قد 
أداها. 

وحت��ى اآلن ال يوجد أي خبر رس��مي 
أو مرس��وم قد صدر بإعان حالة التعبئة 
ال العام��ة وال الجزئية، وف��ي حال صدور 
ذلك فاألم��ر يتعلق بالخدم��ة االحتياطية 
فقط وال يش��مل المؤجلي��ن أو المعفيين 

من الخدمة. 
وأك��د وزي��ر التعلي��م العال��ي محمد 
يحيى مع��ا، نفيًا قاطعًا م��ا جرى تداوله 
التأجي��ل  ح��ول توق��ف من��ح مصدق��ات 
الدراس��ية، في وزارت��ي التربية والتعليم 
العالي، استباقًا إلعان نفير عام، معتبرا 

ذلك "عار عن الصحة". 
وأش��ار وزير التعليم العال��ي إلى أن 
"المصدق��ات منح��ت أص��واًل مطل��ع العام 
الدراس��ي"، مبين��ًا أن "مصدق��ات التأجيل 
الدراس��ي يحص��ل عليها الطالب بش��كل 
تلقائ��ي م��ع بداي��ة كل عام دراس��ي بعد 
تسجيله في س��نته الدراسية، وكل طالب 
يس��جل ف��ي الجامع��ة يحصل عل��ى هذه 
المصدقة، ومن ضمنهم جميع الذكور من 
بين نحو 650 ألف طالب وطالبة مسجلين 
في الكلي��ات والمعاه��د التابع��ة للتعليم 
العالي، إضافة إلى طاب المعاهد التقنية 
التابعة ل��وزارة التربية والتعليم، والبالغة 
آالف  عش��رات  وفيه��ا  معه��دًا   66 نح��و 
الطاب، إضاف��ة إلى األح��رار المتقدمين 

إلى امتحان الشهادة الثانوية العامة". 
وبموج��ب قانون خدم��ة العلم، فإنه 
يح��ق للمكلفين بخدم��ة العل��م التأجيل 
لمدة س��نة قابل��ة للتجدي��د وذلك لطاب 
المرحل��ة الثانوي��ة والمعاه��د والجامعات 
إذا كان��وا مواظبي��ن عل��ى الدراس��ة ولم 
ينقطعوا عنها منذ دخولهم سن التكليف، 
كما ت��م تحديد مدة التأجي��ل لمرة واحدة 

بعام ميادي. 



14

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
3 

ر /
آذا

 / 
17

 | 
 )7

8(
دد 

لع
|  ا

ة  
اني

الث
نة 

لس
|  ا

نا  
ريت

سو

حوران حا�سنة الثورة ال�سورية
  بال سامة

. . 
ف

اش
بر ن

والكرام��ة ح الحري��ة  أرض  ح��وران 
عل��ى مر الزم��ان، كانت وس��تبقى رمزًا 
للمقاوم��ة ضد االحتال والظلم. واليوم 
م��ا زالت ح��وران تكت��ب أجمل وأس��مى 
صور النضال والشهادة في وجه اإلرهاب 
األس��دي. درع��ا المدين��ة الت��ي رفضت 
ظل��م أطفاله��ا وإهان��ة رجاله��ا كان��ت 
الش��علة التي أض��اءت للث��ورة طريقها 
لتبدأ ولتشتعل في حنايا الباد ولتنطلق 
فتشمل كل وطننا السوري. عامان على 
الثورة وما زالت حوران في كل يوم تهب 
شبابها فداء للوطن وللكرامة السورية. 
منذ زمن االنتداب الفرنسي عُرفت 
حوران بأنها ال تتن��ازل عن كرامتها ألي 
احت��ال. حتى ق��ال الجنرال غ��ورو بأن 
"أه��ل حوران قد أبدوا في المعارك التي 
خاضوا غمارها أمام الجيوش الفرنسية 
البط��والت الخارقة م��ا يدهش العقول، 
ويثير اإلعجاب والتقدير". كما صرح بأن 
"خطة اإليق��اع والتفرقة بي��ن العناصر 
والطوائف والقضاء على الروح الوطنية 
ف��ي نف��وس الش��عب، ونش��ر الثقاف��ة 
الفرنس��ية ل��م تنج��ح كم��ا كان مقدرًا 
له��ا ألن الش��عب الحوران��ي قد اش��تهر 
بالعناد والصمود والقدرة على االحتمال 

والتحدي". 
بدأت المناوش��ات بين الفرنس��يين 
والثوار في حوران إثر معركة ميس��لون 
وخ��روج المل��ك فيصل من دمش��ق إلى 
درعا، والتف حوله الش��عب بأسره، وبلغ 
به الحماس أشده. عندما رأى غورو هذا، 
أن��ذر المل��ك فيصل ليخرج م��ن حوران 
خ��ال عش��ر س��اعات، وأن��ذر الحوارنة 
بقصف منطقة ح��وران بالقنابل إن لم 
يغادره��ا الملك. لما رأى الملك أن بقاءه 
سيس��بب الخراب والدم��ار للحوارنة آثر 

مغادرة حوران إلى حيفا. 
بع��د مغادرت��ه وصلت األخب��ار إلى 
غ��ورو أن ال��روح الوطني��ة ف��ي حوران 
تتأج��ج، وأنه��م تجهزوا باألس��لحة التي 
غنموه��ا م��ن أف��راد الجي��ش الترك��ي 
خال انس��حابه من الباد العربية، وأنه 
س��يلقى مقاوم��ة عنيفة، كم��ا أنه علم 
أن فريق��ًا م��ن الذي��ن ص��درت بحقهم 
أح��كام اإلع��دام ما زال��وا يقيم��ون في 
درعا. ولكل هذه األسباب قرر غورو في 
21 آب 1920 ارس��ال قوة رمزية مؤلفة 
من عش��رين جندي��ًا من الس��نغال إلى 
حوران. مانع الحوارنة مجيء هذه القوة 
وأجبروه��ا على العودة ف��ي القطار إلى 
دمشق. وعليه رأى عاء الدين الدروبي 
رئيس مجلس ال��وزراء أن يقوم بزيارة 
ح��وران لتهدئ��ة الخواطر، ولبحث ش��أن 
الغرامات التي فرضها الفرنس��يون على 
منطقتهم، واالتفاق معهم على كيفية 
الدف��ع. تأل��ف الوفد من رئي��س الوزراء 
يرافق��ه في ه��ذه الرحلة عب��د الرحمن 
باش��ا اليوس��ف رئيس مجلس الشورى 
نظرًا لما كان يظنه نفوذًا على الحوارنة 
بالنس��بة لص��ات الم��ودة بين��ه وبي��ن 
ف��ارس الزعبي أح��د زعم��اء الحوارنة، 
وعط��ا األيوبي وزير الداخلية، والش��يخ 
عب��د الق��ادر الخطي��ب، وأحم��د الخاني 

مرافق رئيس الدولة ومنير بدر خان. 
يق��ل  ال��ذي  القط��ار  وص��ل  لم��ا 
رج��ال الحكومة هاجم��ه الحوارنة وُقتل 

ع��اء الدي��ن الدروب��ي رئي��س مجلس 
ال��وزراء وعب��د الرحمن باش��ا اليوس��ف 
رئي��س مجل��س الش��ورى. ونتيجة لهذا 
العم��ل جمع��ت الحكومة م��ن الحوارنة 
أم��وااًل طائلة ووزعتها على األش��خاص 
المنكوبي��ن، فعوض��ت بمبل��غ 10، 000 
لي��رة ذهبية لكل من ورث��ة المقتولين، 
و2، 500 لي��رة ذهبية دية المقتول عبد 
اله��ادي م��ن نابلس و500 لي��رة ذهبية 
ع��ن كل جن��دي مقت��ول، وفرضت مبلغ 
100، 000 لي��رة ذهبي��ة غرامة حربية. 
وبتاري��خ 20 أيل��ول 1920 أع��دم ف��ي 
المرج األخضر بدمش��ق محمد يوس��ف 
الحري��ري وطالب عيس��ى الحريري من 
قرية علمه وفر قاسم الداغر واثنان من 

أبناء عمه. 
في أواخر ش��هر آب عام 1920 جهز 
الجن��رال غ��ورو حملة عس��كرية كبرى 
بقيادة الجن��رال "غوابيه" وأرس��لها إلى 
حوران توطيدًا لهيبة فرنسا، ولكن خاب 
أمل��ه عندما احتم��ى الثائ��رون بمعاقل 
اللج��اة الوع��رة الحصين��ة، وعندما علم 
أن نق��ل العت��اد والمع��دات العس��كرية 
والمداف��ع إل��ى المنطقة يس��تغرق وقتًا 

طويًا. 
ك��رد على هذه الحمل��ة التي كانت 
تق��وم بأقس��ى أعمال العن��ف واإلرهاب 
وتخل��ف وراءها الخراب والدمار بقس��وة 
لم يع��رف لها مثي��ل، ق��ام المجاهدون 
والزعم��اء في حوران بتش��كيل مجلس 
للث��ورة يتأل��ف م��ن: األمي��ر إس��ماعيل 
باش��ا الرفاع��ي ش��يخ مش��ايخ ح��وران 
زعيم��ًا لمجل��س الث��ورة - األمي��ر زعل 
بيك الرفاعي من بصر الحرير - الش��يخ 
ف��ارس األحم��د الزعبي من دي��ر البخت 
- الش��يخ ف��واز باش��ا الب��ركات الزعبي 
م��ن الرمث��ا - الش��يخ إبراهيم الس��ليم 
الزعبي من المس��يفرة - الش��يخ طال 
أبو س��ليمان من اللجاة - الشيخ موسى 
عقل��ة الزعبي م��ن الغارية الش��رقية - 
الش��يخ زعل عب��د الغن��ي الحريري من 
ابطع - الشيخ فاضل المحاميد من درعا 
- الش��يخ مصطفى المقداد من بصرى 
الشام - موسى المصطفى اليوسف من 

اربد. 
مجل��س  ق��رارت  أول  م��ن  وكان 
الث��ورة ق��رار الهجوم عل��ى منطقة دير 
عل��ي، وق��د س��اعد فريق م��ن الضباط 
الع��رب الحوارنة ف��ي تنفي��ذ قرارهم، 
وكان��ت أهم خط��ة لتنفيذ ه��ذا القرار 
مهاجم��ة القط��ار المع��زز بالمصفحات 
والرشاش��ات من الزوايا الجانبية بشكل 
صاعق مباغ��ت، تفاديًا من فتك س��اح 

الرشاشات والمصفحات بالمهاجمين. 
وفع��ًا هاجم المجاه��دون القطار 
ف��ي موقع الدي��ر علي، وأب��ادوا الحامية 
التي ترافق القطار، واس��تولوا على كل 
ما يحمله من س��اح وعت��اد ومؤن. لقد 
كان ه��ذا العم��ل كارثة كبرى بالنس��بة 
للفرنس��يين، فالحوارن��ة بأش��د الحاجة 
إلى الس��اح والعتاد، وقد اس��تولوا على 
مقادي��ر كبي��رة تمكنه��م م��ن مجابهة 
الفرنس��يين بس��احهم م��دة طويل��ة. 
الجن��رال غ��ورو عم��ل  اس��تغرب  وق��د 
الحوارنة وهجومه��م الصاعق المحكم، 
واس��تعمالهم للقناب��ل اليدوية بش��كل 

متقن. 
عمد الجن��رال غورو بع��د ذلك إلى 
تس��يير القط��ارات المصفحة، لتكش��ف 
الطريق وتحافظ على سامة القطارات 
الت��ي تتبعه��ا وه��ي تحم��ل النقلي��ات 

العسكرية كيا تتكرر هذه الكارثة. 
بع��د انتص��ار الث��وار ف��ي موقع��ة 
دير علي، تولى الش��يخ إس��ماعيل باشا 
الحري��ري ش��يخ مش��ايخ ح��وران قيادة 
الثائرين بنفس��ه، يعاونه الش��يخ زعل 
بيك الرفاع��ي وفارس األحم��د الزعبي 
وإبراهي��م الس��ليم الزعب��ي وطال أبو 
س��ليمان ومصطف��ى المق��داد وفاضل 
المحاميد و عبد الق��ادر ابازيد وغيرهم 
من وج��وه حوران. ورغم قي��ام الجيش 
الفرنسي بالتحريات الواسعة في بيوت 
الحوارنة على الس��اح، إال أن��ه لم يجد 
ش��يئًا منه. وتلقى الجن��رال غورو خيبة 
كبي��رة، فرغ��م الفق��ر المدق��ع المخيم 
على ربوع حوران والتش��ويق والترغيب 
للتط��وع في جيوش فرنس��ة بتعويض 
مغ��ر، فق��د اس��تحال على الفرنس��يين 
اس��تمالتهم، ول��م يتق��دم أي حوران��ي 
للتط��وع في خدمة الجيوش الفرنس��ية 
مما أذهل الجنرال غ��ورو، ودعاه ليقول 
أن��ه س��يجري الدم��اء ف��ي كل أراض��ي 
ح��وران وي��دع أبناءه��ا ضحي��ة للفق��ر 
والفاق��ة ج��زاء لعصيانه��م ومحاولتهم 

إذالل فرنسا. 
الحوارنة يركزون  المجاهدون  كان 
عل��ى تدمي��ر الخط��وط الحديدي��ة في 
مواق��ع عدي��دة، وكان ه��ذا س��ببًا كبيرًا 
ذل��ك  عل��ى  وزاد  الفرنس��يين.  لقل��ق 
ق��رار مجلس الثورة توزي��ع المجاهدين 
ليباغت��وا الق��وات الفرنس��ية بهجم��ات 
صاعقة متوالية ف��ي المراكز المرابطة 
فيها وأهمه��ا الخيارة والكس��وة لقربها 
م��ن مواقع اللج��اة. فأح��اط المجاهدون 
بالق��وات الفرنس��ية المعس��كرة بجوار 
الكس��وة من نقاط عدة وانقضوا عليها 
وقتل��وا من فيها. ثم قامت نخبة مختارة 
من شباب حوران لاستطاع على مواقع 
الفرنس��يين في موقع الخي��ارة، فداهم 
الثائ��رون الق��وات الفرنس��ية المرابطة 
في قري��ة الخي��ارة بهج��وم مباغت من 
جهات ع��دة، وكبدوهم خس��ائر كبيرة، 
ارتدت على إثرها فلول الفرنسيين إلى 
دمشق يس��ودها الفوضى واالضطراب، 
لي��ًا بواس��طة  الهج��وم عليه��م  وكان 
السكاكين مما ش��تت القوات الفرنسية 

قب��ل أن تتهيأ للدفاع عن نفس��ها، ولوال 
يقظة س��اح الرشاش��ات لحلت بالقوات 

الفرنسية كارثة كبرى. 
وخس��ارة  الواقع��ة  ه��ذه  بع��د 
الفرنس��يين لع��دد كبير م��ن جنودهم، 
بإلق��اء  الفرنس��ية  الطائ��رات  قام��ت 
المناش��ير على مواطن الثوار عس��ى أن 
يج��دي التهديد والوعيد نفع��ًا، ورابطت 
حملة عس��كرية كبرى في قرية غباغب 
لس��هولة توزيع القوات في هذه الطرق 
وأخذه��ا إلى مواقع الثائرين. وتوس��عت 
الحمل��ة وامت��دت من غباغ��ب إلى موقع 
عُ��رف باس��م الكتيب��ة، واش��تبكت م��ع 
ولك��ن  ضاري��ة،  بمعرك��ة  الحوارن��ة 
اضط��رت الق��وات الفرنس��ية للتوق��ف 
أم��ام صم��ود المجاهدين واس��تماتتهم 
بالدف��اع ع��ن أرضهم وتعرض��ت ألفدح 
الخسائر. وسريعًا جمع الحوارنة شملهم 
وهاجم��وا الجيش الفرنس��ي في موقع 
الدلي وكادوا يوقع��ون به كارثة كبرى، 
الجي��ش  تلقاه��ا  الت��ي  النج��دات  ل��وال 
الفرنس��ي من دمش��ق. ومن أبرز قادة 
هذه المعارك الشيخ المجاهد فواز باشا 

البركات الزعبي. 
قضت السياس��ة الفرنس��ية بإفقار 
خيرات��ه  وتصفي��ة  الس��وري  الش��عب 
لينعم بها الش��عب الفرنس��ي الذي خرج 
من الح��رب العالمية الكبرى على أس��وء 
ح��ال، واتخ��ذ الفرنس��يون خط��ة إيقاع 
التفرق��ة بين زعم��اء حوران وش��يوخها 
ك��ي تش��غلهم المجاع��ة والتناف��ر ف��ا 
يس��تطيعون النه��وض بالث��ورة عليهم 
مرة أخ��رى. لقد كان الش��يخ إس��ماعيل 
باشا الحريري شيخ مشايخ حوران يفسد 
على الفرنس��يين هذه الخطة فكلما وقع 
الخ��اف بين عش��يرتين قضى على كل 
الن��زاع وأصل��ح بي��ن الفريقي��ن ورغ��م 
إقامته اإلجبارية بدمش��ق فان بيته كان 

مقصدًا لكل الحوارنة لحل مشاكلهم. 
ح��وران مدين��ة النض��ال والكرامة 
ض��د كل محتل آث��م، ب��دأت حربها ضد 
ظلم الفرنس��يين وجبروتهم ولم تنهها 
بع��د ض��د ظل��م النظ��ام الحال��ي الذي 
ع��ذب أطفالها وأه��ان رجالها واس��تباح 
أرضه��ا وحرمتها. س��ت وعش��رون عامًا 
من مقاومة الفرنس��يين هي أكبر مثال 
على تصميم أهل ح��وران على النصر، 
والي��وم وبعد مرور س��نتين على الثورة 
للث��ورة  الحقيق��ة  األم  ح��وران  تبق��ى 

والراعي األول للنصر. 
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  بقلم: مايكل ناغلر  30 تموز / يوليو 2012
ترجمة نورس مجيد

�سورية: م�سباح و�سط العا�سفة
كيف لنا اأن نبني الت�سور ال�سحيح حول كيفية دعم املقاومة ال�سلمية ال�سعبية 

وال�سعي حلفظ ال�سلم الأهلي دون �سالح؟

يذكر التاريخ أن حملة "غادروا الهند" 
التي أطلقها غاندي في عام 1942، تخللها 
اندالع ألعمال عنف. في وقت سابق لذلك، 
أح��داث  أدت   ،1922 ع��ام  ف��ي  وتحدي��دًا 
مش��ابهة إل��ى جعل غان��دي يلج��أ لتعليق 
حرك��ة العصي��ان. لك��ن ف��ي ه��ذه المرة 
تحديدًا قال غاندي: "اس��محوا لنا أن نترك 

هذا المصباح مضاًء وسط اإلعصار". 
تعب��ر هذه الحال��ة بش��كل كبير عما 
الي��وم،  س��ورية  ف��ي  الاعن��ف  يش��هده 
وإليكم بعض المعلومات أواًل: في النسخة 
القرآني��ة من قصة قابي��ل وهابيل، يقول 
هابي��ل ألخي��ه الغي��ور: "لئن بس��طت إلي 
ي��دك لتقتلني م��ا أنا بباس��ط ي��دي إليك 
ألقتل��ك إن��ي أخ��اف اهلل رب العالمين" )5، 
28(. أي أنه بحسب النص القرآني تزامنت 
الجريم��ة األول��ى م��ع أول عم��ل العنفي، 
وللم��رة األول��ى ظه��رت أول حال��ة رفٍض 
للقتل حت��ى من أجل الدف��اع عن النفس. 
ح��دث ذل��ك م��ن خ��ال إدراك وج��ود إلهٍ 

يتعإلى عن هذا النوع من الصراع. 
اعتمادًا على هذه اآلي��ة تحديدًا، أّلف 
الداعي��ة اإلس��امي الش��يخ جودت س��عيد 
كتابه )مذهب ابن آدم األول( وهو ربما أول 
كت��اب في اللغة العربية يدعو التباع منهج 
س��لمي في التعامل مع مشاكل المنطقة. 
الق��ت أفكار جودت س��عيد قب��واًل جيدًا في 
بع��ض األوس��اط الفكري��ة في س��ورية، 
لكنه��ا لم ت��ؤد إل��ى تغيير يمكن تلمس��ه 
في البيئة السياس��ية أو االجتماعية. موجة 
األح��داث الت��ي فجرته��ا الث��ورة اإليرانية 
)عل��ى الرغ��م م��ن أنه��ا كان��ت، وال تزال، 
العنفي��ة الطاب��ع( – في مص��ر، والمملكة 
العربية الس��عودية، وفي س��ورية نفسها 
بشكل محدود، كانت ذات طابع قومي ولم 
تك��ن العنفية تمامًا. بي��د أن مجموعة من 
الش��باب )ف��ي منطقة داري��ا( الذين تأثروا 
بأف��كار أح��د المدرس��ين المنفتحي��ن في 
مدرس��ة قام النظام بإغاقه��ا الحقًا، هذه 
المجموع��ة أب��دت تقبا كبي��رًا ألفكار هذا 
الشيخ المميز. وتزامنًا مع الغزو األميركي 
للعراق ف��ي عام 2001، بدأ هؤالء بالقيام 
ببعض النش��اطات المتواضعة والتي كان 
أحدها مس��تفزًا للنظام بشكل خاص: لقد 
ش��رعوا بتنظيف الشوارع في األحياء التي 
كانوا يعيشون فيها. قد ال يبدو هذا العمل 
ثوريًا تمامًا بالنس��بة لنا، لكن في سورية 
لم يك��ن الن��اس يش��عرون ب��أن بادهم 
تخصه��م عل��ى اإلط��اق، فهم يعيش��ون 
في من��ازل نظيف��ة ومرتبة م��ن الداخل، 
بينم��ا لم تعن الش��وارع العامة التي تعود 
إلى الدولة أي ش��يء لهم. لقد كان نموذج 
الش��باب مثااًل متمي��زًا ل� "البرنام��ج البناء" 
ال��ذي أطلقه غاندي عل��ى الرغم من أنهم 
في الغالب لم يكونوا على معرفة مسبقة 
به��ذا البرنامج: يعتم��د البرنامج على أخذ 
زم��ام المب��ادرة بطريق��ة تض��ع النظ��ام 
في وض��ع مح��رج عندما يتدخ��ل. وهو ما 
فعل��ه النظام تحديدا عندم��ا واجه الحملة 
بسلسلة من االعتقاالت. لقد عرف النظام 
تمام��ًا بأن هؤالء الش��باب ب��دؤوا يعيدون 

للناس ملكية بادهم المفقودة. 
فرص النجاح الت��ي تملكها المقاومة 
الس��لمية مضاعف��ة مقارن��ة بالمس��لحة، 
واحتم��االت نجاحه��ا ف��ي توفير الش��روط 

لبناء حرية حقيقية كبيرة جدًا. 
وب��دأت  العرب��ي،  الربي��ع  ج��اء  ث��م 
أول��ى االحتجاج��ات في س��وريا تظهر في 
أواخ��ر ش��هر يناي��ر م��ن ع��ام 2011. في 
األش��هر األولى نجحت قوى المعارضة في 
خلق انش��قاقات بي��ن الجي��ش والحكومة 
)وهي انش��قاقات هامة ج��دًا لنجاح الثورة 
الس��لمية(، لك��ن العدي��د من المنش��قين 
وغيره��م لج��ؤوا إلى الكفاح المس��لح في 
مواجهة القمع. وحس��ب إريكا تشينوويث، 
الت��ي ألف��ت م��ع ماري��ا س��تيفان دراس��ة 
مهمة جدًا بعنوان: )لم��اذا تعمل المقاومة 
المدني��ة(، ف��إن هذا الن��وع م��ن الحركات 
الس��لمية غالب��ًا ما يتطل��ب عامين ونصف 
إل��ى ثاث��ة أع��وام حت��ى يترس��خ تمامًا. 
تاريخيًا كانت هناك حمات س��لمية تعمل 
بق��وة بالتزامن م��ع المقاومة المس��لحة، 
وأحيانا كانت هذه الحمات ترقى لمستوى 
ف��رض ش��رعيتها على معارضة مس��لحة 
تحظ��ى في كثي��ر م��ن الح��االت باعتراف 
دولي. ومع ذل��ك كانت الحمات الس��لمية 
جن��وب  ف��ي  فعلي��ة:  انتص��ارات  تحق��ق 
أفريقيا، والفلبين، وربما في مرحلة معينة 
)إن ش��اء اهلل( في فلس��طين. هذا أمر بالغ 
األهمية ألنه حس��ب تشينوويث وستيفان، 
فإن ف��رص النجاح الت��ي تملكها المقاومة 
الس��لمية مضاعف��ة مقارن��ة بالمقاوم��ة 
المس��لحة، واحتم��االت نجاحها ف��ي توفير 
الش��روط لبناء حرية حقيقية تبقى كبيرة 
جدًا ف��ي س��ورية )وهو ما ننتظ��ر حدوثه 
في مصر(. لكن هذه الحركة الوليدة جرى 

استبدالها والتخلي عنها بسرعة. 
يس��هم العن��ف الش��ديد ف��ي خل��ق 
تحدي��ات كبي��رة أم��ام مح��اوالت التعبئة، 
وغالب��ًا ما تج��د الحركات الولي��دة صعوبة 
كبيرة في التغلب على هذه التحديات. لكن 
بعض الح��ركات نجحت ف��ي الحفاظ على 
زخمها أو حتى زيادة المش��اركة الش��عبية 
ف��ي مواجه��ة القمع المف��رط )مثل حركة 
خ��دام ال��رب البش��تون ف��ي ع��ام 1931، 
والث��ورة اإليراني��ة 1977 - 1979(، بينم��ا 
وجدت حركات أخرى نفس��ها في حالة من 
الفوضى. وكما قال لي بش��ر س��عيد )ابن 
المفك��ر اإلس��امي جودت س��عيد(: عندما 
يت��م القب��ض على الن��اس واس��تجوابهم 
فإنه��م غالبًا ما يقول��ون للمحقق ما يريد 
س��ماعه: "نعم، العصابات المس��لحة هي 
الت��ي تق��وم بالقت��ل". وهو ما دفع بش��ر 
إل��ى التعقيب، وبوضوح ت��ام، أنه "لو كان 
بإمكاننا وقف الكذب، عندها لن نحتاج إلى 
ثورة". حتى اليوم، لم يتصدع جدار الخوف 
لذل��ك نح��ن تفتقر إل��ى اللبنة األساس��ية 
لنج��اح أي مقاومة، بل لنجاح أي عمل على 

اإلطاق. 
وم��ع ذل��ك، وكم��ا وصف��ت دوناتيا 
ريفي��را ف��ي مدونته��ا مؤخ��رًا: "الش��باب 

الذي��ن التقي��ت به��م، بم��ن فيه��م أولئك 
الذي��ن تعرض��وا لإلصاب��ة، لي��س لديهم 
أي ني��ة لوق��ف احتجاجاته��م". وحت��ى ل��و 
نجح��ت األط��راف الدولي��ة المنخرطة في 
الش��أن الس��وري و"المجتمع الدولي"، في 
حل خافاته��ا، فهم يش��عرون بأنهم غير 
قادرين على عمل أي ش��يء، أو ربما أسوأ 
م��ن ذل��ك، المجتم��ع المدن��ي العالم��ي ال 
يب��دو بأنه يأبه كثيرًا. هناك أش��ياء كثيرة 
تح��دث لك��ن لألس��ف ال أس��تطيع وضعها 
هن��ا، بس��بب مخ��اوف أمنية، ولحساس��ية 
بع��ض القضاي��ا، ولك��ن التدري��ب عل��ى 
الاعن��ف، والتصورات وال��رؤى الضرورية 
جدًا حول مس��تقبل لسوريا، والسعي لبناء 
المصالحة، ومجموعات النقاش األسبوعية 
عب��ر الحدود، كل ذلك مازال مس��تمرًا. أما 
بالنسبة للعمليات على المستويات األعلى، 
فنح��ن نعل��م جميعا ب��أن األم��م المتحدة 
أرس��لت حوالي 300 م��ن المراقبين، أو ما 
يس��مى ب� "القبعات ال��زرق" )انضم إليهم 
ع��دد أصغ��ر م��ن مراقب��ي جامع��ة الدول 
العربية(. لكن هذه هي النقطة األساسية. 
أن نظه��ر للعال��م بأننا نمل��ك بديًا 
أو  ش��يء  ب��أي  القي��ام  لع��دم  حقيقي��ًا 
الستخدام القوة العسكرية. "نحن بحاجة، 
ونحن ق��ادرون، على تقدي��م الدليل على 

إمكانية تحقيق ذلك". 
وفي معرض تلخيصه ألس��باب فشل 
الحركة الاعنفية في س��ورية حتى اليوم، 
يقول بشر بإيجاز، "لم نكن على استعداد". 
حس��نًا، نحن أيض��ًا لم نكن مس��تعدين – 
)أقص��د العال��م ال��ذي يراق��ب الوضع في 
س��ورية(. ثاثمائة من المراقبين!؟ عندما 
يتعل��ق األم��ر بالخوذات ال��زرق فإن األمم 
اس��تعداد  عل��ى  كان��ت  لطالم��ا  المتح��دة 
إلرس��ال 16000 منهم. ه��ؤالء المراقبون 
غي��ر المس��لحين ه��م خط��وة كبي��رة في 
االتج��اه الصحيح، لك��ن عددهم كان يجب 
أن يك��ون أكث��ر بعش��ر م��رات وكان يجب 
"تس��ليحهم" بمهمة أكثر صرامة. كما قال 
ميل دنكان، المدير المؤس��س لقوة حفظ 
الس��ام الاعنفية، يج��ب أن يكونوا على 
اس��تعداد لحماية العلويين، وكذلك السنة: 
أي حماي��ة أي ش��خص يتع��رض للتهديد. 
وينبغ��ي إنش��اء ف��رق عاب��رة للطائفي��ة 
الدولي��ة  المس��اعدة  اس��تدعاء  يمكنه��ا 
لمنع نش��وب أعمال عن��ف انتقامي��ة أثناء 
المرحل��ة االنتقالية. إن دن��كان أفضل من 
يع��رف ذلك، فقد كانت قوة حفظ الس��ام 
الاعنفي��ة، وغيرها م��ن مجموعات حفظ 
السام، تقوم بذلك بنجاح في جميع أنحاء 
العالم منذ الثمانينيات، وبدون أي خس��ائر 
بش��رية تذكر. وقد قامت ه��ذه المجموعة 
بإج��راء اتصاالت ناجح��ة للغاية مع مكاتب 
األم��م المتح��دة، كما يضيف دن��كان، كي 
نظه��ر للعال��م بأنن��ا نملك بدي��ًا حقيقيًا 
لعدم القيام بأي ش��يء أو الستخدام القوة 
العس��كرية. "نحن بحاجة، ونحن قادرون، 
عل��ى تقديم الدليل عل��ى إمكانية تحقيق 
ذل��ك". وأقتبس ما يلي م��ن تقرير خاص 
لألمم المتح��دة جرى تقديم��ه في مؤتمر 

رفيع المستوى:
على مدى السنوات الثاثين الماضية، 
نجح��ت العدي��د م��ن منظم��ات المجتم��ع 
المدن��ي )الصغيرة( في تطوي��ر وتوظيف 
وس��ائل فعال��ة ومبتك��رة لحفظ الس��ام 
وحماي��ة العاملي��ن بص��ورة منهجية، دون 
االعتماد على األسلحة، أو استخدام القوة. 
تعم��ل هذه المنظمات دائمًا بش��كل وثيق 
مع أصحاب الش��أن والمجتمع��ات المحلية، 

وتشمل أساليبها ما يلي:
• الوج��ود االس��تباقي ف��ي المناطق 
الس��اخنة، وأحيان��ا التواج��د كمجموع��ات 

فصل بين المقاتلين. 
المجموع��ات  أو  األف��راد  حماي��ة   •
الس��كانية المعرض��ة للخط��ر م��ن خ��ال 

مرافقتها. 
• اإلن��ذار المكبر للتجمعات الس��كنية 
وتوفير آليات االس��تجابة الس��ريعة )التنبؤ 

واالستباق(
• تمكي��ن المجتمع��ات المحلي��ة م��ن 
القي��ام بالعم��ل بنفس��ها )بش��كل أس��رع 
وأفضل( من خال التدريب وبناء القدرات، 

الخ 
• مراقبة اإلشاعات

• تطوير أس��اليب الوساطة الشعبية، 
وخلق مناطق آمنة

• رص��د االمتث��ال لاتفاقي��ات )وقف 
إطاق النار، أو اتفاقيات السام(. 

م��ا يحدث الي��وم في الم��دن والقرى 
الس��ورية ليس مش��كلة س��ورية فحسب، 
إنه��ا مش��كلتنا أيض��ًا. إن وس��ائل اإلعام 
تص��رح يوميًا بأنن��ا ال نملك خي��ارًا، وذلك 
فط ألننا نتشبث بمبدأ خاطئ، وهذا المبدأ 
ب��دوره قائم عل��ى رؤية مش��وهة للواقع. 
عندم��ا س��نفتح أعينن��ا على رؤي��ة الحق، 
س��تتجلى لنا قدرتن��ا على دع��م الاعنف 
الشعبي ونش��اطات حفظ السام وحماية 
المدنيين العزل ف��ي المناطق التي تحتاج 
إليه��ا. لقد جم��ع مايكل بي��ر وزماؤه في 
منظم��ة الاعنف الدولية قوائم باألش��ياء 
الت��ي يمك��ن للحكومات والش��عوب القيام 
بها لحماية ش��عب سورية. بالنظر إلى كل 
م��ا يجري تح��ت رادار وس��ائل اإلعام، قد 
ال يك��ون الوقت متأخرًا تمام��ًا لتوفير هذه 
الحماية لش��عب سورية، لكن يمكن القول 
ب��كل ثقة ب��أن الوقت ل��م يف��ت بالتأكيد 
الص��راع   - ح��دوث  لمن��ع  أو   - للتحضي��ر 

المقبل. 
أح��د الملصقات المفضلة لدي يقول: 
)أن��ا من��ذ اآلن، أقف ضد الح��رب القادمة(. 
للح��رب  للتص��دي  الطريق��ة  ه��ي  ه��ذا 
القادم��ة: أن تك��ون من الداعمي��ن لفنون 

الاعنف والسام. 
 عنوان المقال األصلي: 
Syria: Lamp in the Storm
http://www.yesmagazine.org/
peace-justice/syria-lamp-in-the-
storm
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فار�ض اخلوري 1877 - 1962 )1(
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

بم��رور  احتفالي��ة  الي��وم  صفحتن��ا 
عامي��ن على ثورتنا ثورة الكرامة، نحتفل 
بثورتنا وبفارس��نا الذي ق��ال عنه األديب 
الكبير ظافر القاسمي: " إن فارس الخوري 
ولي��د الق��رون، لم يكن يش��بهه أحد ممن 
عرفت من الرجال وقد تمضي القرون وال 
ي��رزق العالم العربي من يماثله أو يدانيه 
" فارس الخ��وري األب الروحي للسياس��ة 
الس��ورية ف��ي النص��ف األول م��ن القرن 

الماضي هو ضيفنا اليوم.. 
الع��ام  ف��ي  الخ��وري  ف��ارس  ول��د 
1877 في قرية كفيْ��ر حاصبيا اللبنانية، 
وال��ده يعقوب ب��ن جبور الخ��وري، ويعود 
أص��ل أس��رته إل��ى قري��ة عي��ن حليا في 
س��هل الزبدان��ي، والدت��ه الس��يدة حمدة 
الفاخوري والتي كان الف��ارس مولعًا بها، 
و كان يذكرها على ال��دوام قائًا: " حمدة 
عظيمة.. حمدة هي التي علمتني "، أمضى 
مدة دراسته االبتدائية في مدرسة للقرية 
كان المرسَلون األمريكيون قد أسسوها. 
وكان أس��تاذه فيها يوسف المجدالني، ثم 
تابع تعليمه في مدرس��ة مشابهة لها في 
صيدا ف��ي الع��ام 1887وأق��ام فيها ثاث 
سنوات، و كان متفوقًا على أقرانه، أستاذه 
في الحساب كان الدكتور نجيب الصليبي، 
من س��وق الغرب، الذي اش��تهر بمقدرته 
في الرياضي��ات، وكان حريصًا أن يُعِجزَ 
تلميذه فارس في مس��ائل الحس��اب، فلم 
يجد إل��ى ذلك س��بيًا. كان يأتيه كل يوم 
بمسائل ومعضات من الكتب اإلنكليزية، 
فيأتي��ه ف��ارس بحلِّه��ا، ولم يك��ن إعجاب 
أس��تاذ الرياضيات بأكثر من إعجاب أستاذ 
اللغ��ة العربي��ة. فقد حفظ ف��ارس ألفية 
ابن مالك الب��ن عقيل وأرجوزة نار القرى 

للشيخ ناصيف اليازجي. 
المرس��لون  1890عين��ه  ع��ام 
األمريكان معلمًا في مدرستهم االبتدائية 
في زحلة. وفي العام نفس��ه دخل فارس 
الكلية اإلنجيلية الس��ورية، والتي س��ميت 
بع��د ذلك الجامع��ة األمريكية في بيروت. 
ولكن المرس��لين األمريكيي��ن لم يمكنوه 
م��ن االس��تمرار، فق��د عين��وه م��ن جديد 
في مدرس��تهم بقرية مجدل شمس عام 
1892، ث��م نقل��وه إلى صي��دا، وفي عام 
1894 عاد للدراسة في الجامعة األمريكية 
وحص��ل عل��ى ش��هادة بكالوري��وس في 
العل��وم عام 1897، وكانت هذه الش��هادة 
ف��ي ذل��ك الحي��ن ش��هادة ثقافي��ة عامة 
لي��س فيه��ا اختص��اص ف��ي أح��د فروع 
العل��وم واآلداب، دع��اه رئي��س الجامع��ة 
للتدريس في القسم االستعدادي كمعلم 
للرياضي��ات واللغ��ة العربي��ة. إال أن��ه م��ا 
لبث وأن اس��تقال منه��ا ليعمل مع يعقوب 

صرُّوف في مجلة المقتطف. 
الخ��وري  ف��ارس  1902دع��ي  ع��ام 
إلدارة المدارس األرثوذكسية في دمشق، 
وإلعط��اء بع��ض ال��دروس في مدرس��ة 
تجهي��ز عنب��ر "مكت��ب عنب��ر". ث��م عُين 
ترجمانًا للقنصلي��ة البريطانية حتى عام 
1908 حيث أكسبته وظيفته الجديدة نوعًا 
من الحماية ضد استبداد الحكم العثماني. 
هذا ولم يترك فارس الخوري الدرس 
والتحصي��ل، بل ظل منكبًا على الدراس��ة 
والمطالع��ة ف��درس اللغتي��ن الفرنس��ية 
والتركي��ة لوحده دون معل��م وبرع فيهما، 
كم��ا أن��ه أخ��ذ يطال��ع الحقوق بنفس��ه، 

الليس��انس  معادل��ة  بفح��ص  وتق��دم 
بالحقوق فنالها. في عام 1908م انتس��ب 
لجمعي��ة االتح��اد والترقي ف��كان هذا أول 
عه��ده بالسياس��ة، وفي العام نفس��ه بدأ 
الخوري ممارس��ة المحام��اة مع المحامي " 

أمين زيدان ". 
ع��ام 1909 تزوج باآلنس��ة " أس��ماء 
جبرائي��ل عيد " وهي ابن��ة ليا زيدان أخت 
المحام��ي أمين زي��دان، وكان��ت قد جاءت 
م��ن بلدة عكا لزيارة خالها، وش��اء لقاؤها 
مع فارس أن تدوم زيارتها أكثر من نصف 
قرن، وقد توفيت في دمش��ق سنة 1969 
أي بعد الفارس بسبع سنوات، وأسماء هي 

التي انجبت لفارس أبنه الوحيد سهيل. 
وفي ع��ام 1911 وتحزبًا لاتحاديين 
و شعاراتهم البراقة نظم الخوري قصيدة 
وهج��ا  العثمان��ي  الدس��تور  إع��ان  إث��ر 
فيه��ا الس��لطان عبد الحمي��د الثاني وكان 

مطلعها:
اهلل أكب��ر فالظ��ّام ق��د علم��وا ألي 

منقلب يفضي اإللى ظلموا. 
 إال أن��ه وبعد أن اتضح��ت لديه نوايا 
االتحاديي��ن ص��رح الحق��ًا “لم أن��دم في 
حياتي على ش��يء ندمي على )القصيدة( 
التي نظمتها إثر إعان الدستور العثماني 
وهجوت فيها السلطان عبد الحميد الثاني 
حي��ث تأك��د ل��ي فيم��ا بع��د بم��ا ال يقبل 
الجدل: أن هذا الخليفة اإلس��امي قد راح 
ضحية ثأر اليهودية العالمية التي س��اءها 
رفضه القت��راح ثيودور هرت��زل، واتخاذه 
مختلف الوس��ائل لمن��ع اليهود من الهجرة 
إل��ى فلس��طين، ووضع��ه قان��ون )الجواز 
األحم��ر( الخ��اص ب��كل يه��ودي يدخله��ا 
للس��ياحة والزي��ارة، ومنع��ه إياه��م م��ن 
تمل��ك األراضي، مم��ا أدى لحنقهم عليه، 
وش��روع منظماته��م بالعم��ل م��ع الدول 
االستعمارية على مناوأته شخصيًا، وعلى 
كي��ان الدول��ة العثمانية، ي��وم اتخذوا من 
مدينة )سانيك( وكرًا رئيسيًا لدسائسهم 
ومؤامراتهم، ألن هذه المدينة تضم عددًا 
كبيرًا من )الدونم��ة( اليهود الذين انتحلوا 
اإلس��ام، وتظاه��روا باعتناق��ه والعم��ل 
ل��ه، وتغلغلوا بواس��طة ذلك ف��ي مختلف 
وظائ��ف الدول��ة العثماني��ة حت��ى تمك��ن 
فري��ق منهم من بل��وغ أعل��ى المناصب، 
فكان منهم ال��وزراء والنواب والصحفيون 
والكتّاب واألس��اتذة والتج��ار… وكان أحد 
الثاثة الذي��ن انتدبهم مجلس المبعوثان 
إلباغ الس��لطان عبد الحمي��د الثاني قرار 
خلعه ع��ن الع��رش، نائب يه��ودي يدعى 

"عمانوئيل قره صوه أفندي ". 
ع��ام 1914 رش��ح ف��ارس الخ��وري 
نفس��ه للنيابة في مجلس المبعوثان في 
األس��تانة عن مدينة دمشق، وقد فاز في 
ه��ذه االنتخاب��ات، وف��ي المجلس تصدى 
الخوري لاتحاديين األتراك " طلعت باش��ا 
وأنور باشا وجمال باشا "، بباغة قانونية 
فأخ��ذ يح��ارب سياس��اتهم بخط��ب نارية 
باللغ��ة التركية مم��ا أثار حقده��م عليه، 
وفي العام 1916عاد الخوري إلى دمش��ق 
فاس��تدعاه توفي��ق الجلب��ي وكي��ل والي 
دمش��ق وأخبره بأن الس��لطة العس��كرية 
قبضت على ش��اب فار م��ن الجيش يدعى 
عبد الغني الرافعي ولدى تفتيش��ه وجدت 
معه أوراق تشعر بوجود جمعية متفقة مع 

الشريف فيصل بن الحس��ين على إحداث 
ثورة ف��ي الباد، وهذا الش��اب يزعم أنك 
من أعضاء هذه الجمعية، وفي تلك الليلة 
ذهب فارس الخوري إلى دائرة الش��رطة، 
وأدلى بإفادته، وس��ئل عن خطبة خطبها 
ف��ي حفلة في اس��تنبول وطال��ب بحقوق 
الع��رب وزعم أن األتراك يهضمون حقوق 
الع��رب فأجاب: “حضر ه��ذه الحفلة وزراء 
الدول��ة وأركان االتحاديي��ن وأكث��ر النواب 
العرب والجميع سمعوا خطابي ولم يجدوا 
فيه بأسًا بل وافقوني على كل كلمة فيه” 
وفي الصباح اس��تدعي إل��ى مقابلة جمال 
باش��ا، وقد أم��ر جمال باش��ا باعتقاله في 
خان الباش��ا. وفي المعتقل شاهد أربعين 
معتق��ًا منه��م: ش��كري القوتل��ي، وعمر 
الرافعي، وزكي العظمة، ورشيد الرافعي، 

وشكري األيوبي. 
وبعد أربعة أش��هر في السجن تقرر 
إخاء س��بيله بكفالة. وفي 17 من كانون 
الثاني أعيد إلى الس��جن بسبب إدانته من 
قب��ل الهيئ��ة االتهامية. وب��دأت المحاكمة 
واتس��ع المجال لفارس الخوري لمناقش��ة 
الش��هود والدفاع عن نفس��ه بباغة وفي 
29 كان��ون الثان��ي 1917 أص��در الديوان 
العرف��ي ق��راره بب��راءة ف��ارس الخوري، 
وإطاق س��راحه. وقد أمر جمال باشا بأن 
يغ��ادر ف��ارس الخ��وري دمش��ق، وفرض 
علي��ه إقام��ة جبرية في إس��تانبول، إال أن 
الخ��وري حصل عل��ى اإلذن بالع��ودة إلى 
دمش��ق ألخذ عائلت��ه، فعاد وبق��ي فيها، 
تزامن��ًا مع اقت��راب الجي��وش العربية من 

دمشق. 
ف��ي 27 أيل��ول 1918 اجتم��ع فارس 
وفري��ق من الوجه��اء والمفكرين في بهو 
المجل��س البل��دي في س��احة المرجة في 

دمشق وقرروا إقامة حكومة مؤقتة تحول 
دون الفوض��ى ريثما يص��ل األمير فيصل 
وكتائ��ب الثورة العربي��ة المنتصرة. وكان 
ف��ارس عض��وًا في ه��ذه الحكوم��ة التي 
جعل��وا من س��عيد الجزائ��ري رئيس��ًا لها 
والت��ي كان من أعضائها ش��كري األيوبي 
وش��اكر الحنبل��ي. كان��ت ه��ذه الحكومة 
أول حكوم��ة عربي��ة تعَل��ن في دمش��ق. 
وفي األول من تش��رين األول سنة 1918 
وصلت الق��وات العربية وجي��وش الحلفاء 
إل��ى دمش��ق بقي��ادة األمير فيص��ل الذي 
وصل ف��ي الثالث من تش��رين األول على 
رأس الجي��ش العربي. وتش��كلت حكومة 
عس��كرية برئاس��ة الفري��ق رض��ا باش��ا 
الركاب��ي. وكان أعضاؤه��ا كًا م��ن عادل 
أرس��ان وبدي��ع المؤي��د وعط��ا األيوب��ي 
وياسين الهاشمي وفارس الخوري. وكانت 
ه��ذه الحكومة تعمل تحت إش��راف األمير 
فيص��ل قائد الجي��وش الش��مالية وممثل 
والده الملك حس��ين وتحت قيادة الجنرال 
الحلف��اء.  لق��وات  الع��ام  القائ��د  اللنب��ي 
وخال عهد ه��ذه الحكومة انعقد المؤتمر 
التش��كيات والتغييرات  الس��وري، وجرت 
اإلداري��ة والتعيين��ات وت��م وض��ع قانون 

أساسي للباد. 
مع دخول الملك فيصل دمشق اقترح 
علي��ه الخ��وري تأس��يس مجلس ش��ورى 
يتمتع بصاحية التش��ريع، وعُيّن فارس 
الخ��وري عضوًا ف��ي المجل��س المذكور، 
الحق��وق  معه��د  لتأس��يس  س��عى  كم��ا 
العربي، حيث فتح المعهد أبوابه في شهر 
أيل��ول 1919 وكان ف��ارس الخ��وري أحد 
أس��اتذته، وفي الثامن من آذار 1920عام 
تول��ى الخ��وري وزارة المال ف��ي الوزارات 
الثاث التي تأّلفت خ��ال العهد الفيصلي 
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ف��ي س��ورية وعم��ل لجع��ل وزارة الم��ال 
ذات صبغة س��ورية وعربي��ة، إضافة إلى 
تكري��س النهج العلمي ف��ي العمل، وقام 
الخ��وري بتنّظيمه��ا تنظيم��ًا دقيقًا وعلى 
قواع��د ثابتة، فأنجز موازن��ة الدولة وقام 
بتجديد الضرائب وأحدث الدينار الس��وري 

الذهب. 
كتب��ت جري��دة "الح��اوي" عن��ه ف��ي 
ذل��ك الوق��ت: "أما باك��ورة أعم��ال وزيرنا 
ف��ارس الخ��وري ف��ي خدمت��ه الجدي��دة، 
فه��ي أنه وق��ى مالية الحكوم��ة ومصالح 
التجار وعامة األهالي من خطر الخس��ائر 
المتأتّي��ة ع��ن هب��وط وصع��ود األوراق 
س��امة  وضَمِ��ن  المصري��ة،  النقدي��ة 
مصال��ح الب��اد االقتصادي��ة، وذل��ك أن��ه 
وضع معيارًا لنقود المملكة السورية التي 
س��تضربها في المس��تقبل وجعل الذهب 
معيارًا لتلك النق��ود، فاقترح جعل الدينار 
الس��وري س��كة ذهبية وزنها 6. 452 من 
عيار %90 من الرملي الخالص، وأن يكون 
الدينار ذا مئة غرش، والغرش يقسم إلى 

عشرة أعشار". 
كما كان الخوري عضوًا مؤسّسًا في 
المجم��ع العلم��ي "المجمع اللغ��وي حاليًا" 
الذي تأسّ��س ف��ي 30 تم��وز 1919 ومع 
انتهاء العهد الفيصلي عام 1920 وعشية 
معركة ميسلون اجتمع الخوري مع يوسف 
العظمة فس��أله: " هل إن الفرنس��يين قد 
وا رحاله��م في موقع )التكيّة( الذي ال  حطُّ
يبعد عن العاصم��ة أكثر من أربعين كيلو 
مترًا بعدد وعت��اد ال قبل لنا به، فماذا أنت 

صانع؟ وكيف تحاربهم با ساح؟!
فأجابه يوسف العظمة:

أهاج��م  أن  ه��ي  خطت��ي  إن   -  
عل��ى  وأس��تولي  بغت��ة،  الفرنس��يين 

أسلحتهم وذخائرهم، وأحاربهم بها!!
ف��رد علي��ه الخ��وري: " ولك��ن ه��ذه 
مغامرة قد تصيب وقد تفشل، واحتماالت 
فش��لها أكثر بكثير من احتماالت صوابها، 
فه��ل يجوز لن��ا أن نعرّض س��امة الباد 
للخطر في مغامرة يائسة من هذا النوع؟! 
على ماذا كنت مس��تندًا ف��ي أقوالك: إنك 

قادر على رمي الفرنسيين في البحر؟
ق��ال العظم��ة: " كن��ت أري��د به��ذه 
األق��وال اإلبق��اء عل��ى معنوي��ات جنودي 
قوية، وإرهاب الفرنس��يين كي ال يقوموا 

بعمل شيء ضدنا. 
وبعد معركة ميسلون قال الفارس: " 
في الحقيقة يوس��ف العظمة، وهو الشاب 
الش��هم األب��ي والوطن��ي المخل��ص ل��م 
يتقب��ل فكرة أن تدخل فرنس��ا الباد دون 
أن تاقي مقاومة، فضحى بنفسه ليقول 

لفرنسا نحن هنا " 
عندما دخل "غورو" دمش��ق وُأقيمت 
ل��ه مأدبة في قص��ر المهاجرين، حضرها 
الوزراء و من بينهم فارس الخوري، وعدد 
كبير من وجهاء دمش��ق. يق��ول الفارس: 
" دعان��ا لتن��اول الغ��داء مع��ه ف��ي قص��ر 
ناظم باش��ا، وهو أحد القص��ور التي كان 
يش��غلها الملك فيصل.. وفي أوائل الغداء 
أخ��ذ الجن��رال يثني على جمال دمش��ق و 
مناظرها الش��عرية إلى أن وصل إلى هذا 
القصر، فأج��ال نظره في القاعة التي كنا 
فيه��ا وكأن��ه أراد التهك��م و االس��تخفاف 
بالمل��ك فيصل فق��ال: "أهذا ه��و القصر 

الذي كان يسكنه الملك فيصل"
فأجبته:"نع��م و كان أول من أنش��أه 
الوالي ناظم باش��ا و احتله بعده الس��فاح 
جم��ال باش��ا بأثن��اء الح��رب العام��ة وفي 
نف��س الغرف��ة تناولنا الطع��ام مع ناظم 
باشا و مع جمال باشا ومع المارشال اللبني 
و مع الملك فيصل واآلن معكم.. وانظروا 

إلى تصرفات القدر، فقد رحلوا جميعهم و 
بقي القصر و بقينا نحن!"

وعلى إثر احتال الفرنسيين لسوريا 
ع��ام 1920 انص��رف الخوري إل��ى العمل 
الحر كمح��ام. ثم انتخب نقيب��ًا للمحامين 
واستمر خمس س��نوات متتاليات، وعضوًا 
مؤسس��ًا في المجم��ع العلمي. ومش��اورًا 
قانونيًا في بلدية دمش��ق، وعين أس��تاذًا 
ف��ي معه��د الحق��وق العرب��ي لتدري��س 
مادتي أصول المالي��ة وأصول المحاكمات 
الحقوقية. لفارس الخ��وري ثاث مؤلفات 
ف��ي القان��ون ه��ي: )أص��ول المحاكم��ات 
الحقوقي��ة( و)موج��ز ف��ي عل��م المالي��ة( 

و)صك الجزاء(. 
ومن نافلة الذك��ر أن الخوري عامٌة 
ف��ي القانون وصاحب رؤى بعيدة في فقه 
القانون إذ يورد األس��تاذ ظافر القاس��مي 
ف��ي كتابه " نظ��ام الحكم في الش��ريعة 
والتاري��خ " رأي ف��ارس الخ��وري في بحث 

النيابة العامة التي يقول فيها:
“إن الغربيي��ن يدّل��ون علين��ا بأنهم 
هم أصح��اب فك��رة النياب��ة العامة، فهم 
وضعوه��ا أو اخترعوه��ا، وقلدهم الناس 
فيها، م��ع أن في الق��رآن الكريم آية فيها 
كل معان��ي النيابة العام��ة، هي: من قتل 
نفس��ًا بغي��ر نفس أو فس��اد ف��ي األرض 
فكأنما قت��ل الناس جميع��ًا وكان يضيف: 
تص��وروا أن إنس��انًا أراد أن يقت��ل الناس 
جميع��ًا، فم��اذا يفعل جميع الن��اس؟ إنهم 
يهبّ��ون جميع��ًا لقتل��ه، وحي��ث إن ذل��ك 
مس��تحيل، لذل��ك فإنه��م ينيب��ون عنهم 

واحدًا يتولى قتله، هو النائب العام”. 
ثم يعل��ق األس��تاذ ظافر القاس��مي 
قائًا: “وكان ذلك من تخريجاته الحس��نة 
الت��ي تدل على فك��رة الحقوقي المتس��ع 
اآلفاق، وعل��ى تفهمه العمي��ق لكثير من 
أسرار الشريعة اإلس��امية” ويقول: “لقد 
س��مع هذا ال��رأي من��ه آالف الط��اب كما 
س��معته منه كم��ا رأيت في كتاب الش��يخ 
محم��د الغزال��ي )حق��وق اإلنس��ان بي��ن 
تعاليم اإلسام وإعان األمم المتحدة( أنه 
نقل عن فارس الخوري آراء في اإلس��ام 

وفي الصهيونية. 
وع��ن عمله ف��ي بلدية دمش��ق البد 
من ذكر مش��روع مياه الفيجة، ففي سنة 
1921 فكر الفرنس��يون في مش��روع جر 
مياه الفيجة إلى منازل دمشق وفي إعطاء 
امتي��از المش��روع إلى ش��ركة فرنس��ية. 
وعندما طل��ب رئيس البلدي��ة من فارس 
للبلدي��ة  الحقوق��ي  المش��اور  الخ��وري 
دراسة المش��روع تبين لفارس أن شروط 
االمتياز تضر بمصلحة الس��كان، فس��جل 
اعتراضات��ه، واقت��رح تأس��يس مش��روع 
وطني تكون فيه المياه ملكًا لألمة وأنهى 
دراس��ته بوجوب رد المش��روع. وعلى هذا 
النح��و، وبعد هذه الحادثة بحوالي الس��نة 
اجتمعت لجنة من تجار دمش��ق وأغنيائها 
وبحثت موضوع تأس��يس ش��ركة تجارية 
لتوزي��ع المي��اه. لك��ن معارض��ة ف��ارس 
الخ��وري كان��ت ش��ديدة ألنه لم يش��أ أن 
تكون استثمارية بل عمومية ولذلك أسرع 
وقدم ف��ي الي��وم التالي مش��روعًا وطنيًا 
َذ ومازال  مفصًا ه��و الذي ُاعتُمِ��دَ ونُفِّ

قائمًا حتى يومنا هذا. 
في أوائل الع��ام 1925، تداعى عددٌ 
من الرج��ال الوطنيين لتنس��يق نضالهم 
م، فتشكل  السياسي في إطار حزبي منظَّ
"ح��زب الش��عب" برئاس��ة عب��د الرحم��ن 
الش��هبندر. يذك��ر بابيل أن الخ��وري كان 
من الهيئ��ة اإلدارية للحزب، بينما ذكر حنا 
حداد وجورج خباز ف��ي كتابهما أن فارس 
الخوري كان نائبً��ا لرئيس الحزب وواضع 

نظامه:

وم��ع اتس��اع م��دى الث��ورة وانتقالها 
لمناط��ق متع��ددة ولعجز ق��وات االنتداب 
عن قمعها بوسائل العنف، كضرب دمشق 
بالمدفعي��ة وه��دم قس��م م��ن أبنيته��ا، 
سحبت فرنسا جنرالها ساراي وأرسلت دي 
جوفينيل، وهو أول مفوَّض س��اٍم مدني. 
ح��اول هذا كس��ب رض��ا الن��اس، فاجتمع 
بوف��ود وش��خصيات وطني��ة به��دف عقد 
لتْ  معاهدة وصياغة دستور جديد. وتشكَّ
له��ذا الغ��رض حكوم��ٌة وطني��ة برئاس��ة 
الداماد أحمد نامي باش��ا، كان فيها فارس 
وزيرًا للمعارف. ل��م تعمِّر هذه الحكومة 
سوى ش��هر ونيف؛ فقد استقال هو وعدد 
م��ن وزرائه��ا. يتح��دث الصحف��ي نصوح 

بابيل عن ذلك:
بع��د تألي��ف الحكوم��ة بثاث��ة أيام، 
قامت السلطة الفرنس��ية بهجوم وحشي 
على ح��يِّ الميدان، واش��تركت المدفعية 
والطائرات بقص��ف الحي. وارتكب الجنود 
الش��راكس والس��نغاليون الفظائ��ع بحق 
أه��ل الحي، وأحرق��وا البي��وت على طول 
650 مترًا. وعندما رأى الوزراء الوطنيون 
الثاث��ة، ف��ارس الخوري ولطف��ي الحفار 
وحس��ني البرازي، م��ا فعله الفرنس��يون 
في الميدان ومضيَّهم في س��لخ األقضية 
األربع��ة عن س��ورية وضمِّها إل��ى لبنان، 
إضاف��ًة إلى رف��ض الحكومة الفرنس��ية 
لاتفاق الذي عقدوه مع المفوض السامي 
بش��أن المعاه��دة والدس��تور، طلب��وا من 
رئيس الحكوم��ة أن يحدد موقفه، فاختار 
أال يكون معهم، فاستقالوا من مناصبهم. 
وقبض��ت الس��لطات الفرنس��ية عليه��م، 
ونفتْه��م إل��ى الحس��كة. ث��م نقل��وا إلى 
أمي��ون الكورة في لبنان في أيلول، 1926 
وفرض��ت عليه��م اإلقامة الجبري��ة خارج 
سورية حتى 18 ش��باط 1928 ولما عادوا 
إلى دمش��ق استقبلوا استقبااًل عظيمًا من 

قبل الشعب السوري. 
اإلبع��اد،  ق��رار  ُألغ��ي  وعندم��ا 
وف��ي االحتف��ال ال��ذي أع��دَّه له��م ألوف 
المستقبلين في 24 ش��باط 1928، أنشد 

فارس الخوري قصيدًة خَتَمَها بقوله:
 وها قد دنا يومُ الموازين عندنا 

وكلُّ يمين قد أتـت بكتـابها
 ومـا كانت األفعاُل ذاهبًة سدًى 

وكلُّ يد مسئولٌة عن حسابها
وف��ي الع��ام نفس��ه ش��ارك الخوري 
ف��ي تأس��يس الكتلة الوطنية مع هاش��م 
األتاس��ي، وإبراهي��م هنانو، وس��عد اهلل 
وكان  الشيش��كلي..  وتوفي��ق  الجاب��ري، 
الكتل��ة  رئي��س  نائ��ب  الخ��وري  ف��ارس 
مش��اعر  إث��ارة  ف��ي  وش��ارك  الوطني��ة 
الش��عب ضد الفرنسيين وكان يخطب في 
الجام��ع األم��وي الكبير، وقد تس��اءل مرة 
االقتصادي الحلبي محمد س��عيد الزعيم: 
“أحقًا ه��ذا الخطيب المفوّه المتحدّث عن 
القرآن ومحمد والوط��ن والحمى "خوري" 

أم شيخ اإلسام وهل كنيته هذه للتمويه 
والتستر؟”

وعل��ى أث��ر وف��اة المجاه��د الكبي��ر 
إبراهي��م هنانو ع��ام 1935 نظ��م رجال 
الكتل��ة الوطني��ة حفًا تأبينيًا له برئاس��ة 
ف��ارس الخ��وري كان متنّفس��ًا للخطب��اء 
صدوره��م  تكن��ه  بم��ا  أفاض��وا  الذي��ن 
م��ن ح��ب للحري��ة واالس��تقال والوحدة، 
الكتل��ة الوطني��ة بيان��ًا باس��م  ونش��رت 
الش��عب ضمنته ميثاق األم��ة القائم على 
المش��روع  وحقه��ا  الصحيح��ة،  أمانيه��ا 
بالوحدة واالس��تقال، وما مرت أيام على 
صدور هذا الميثاق حتى أغلقت الس��لطة 
الفرنس��ية مكات��ب الكتل��ة ف��ي دمش��ق 
وحلب، وألقت القبض على بعض رجالها، 
فرد الشعب "باإلضراب الستّيني" عن كل 
عمل وأغلقت المدارس، وأقفلت األسواق 
وقامت المظاهرات، وج��رى إحراق بعض 
حافات الترام، وأنزل الفرنسيون قواتهم 

العسكرية إلى شوارع المدينة. 
أص��در   1936 ش��باط   15 وف��ي 
المفوض السامي الفرنسي قراره بإقصاء 
فارس الخوري وشقيقه فائز الخوري عن 
منصبيهما كأس��تاذين في معهد الحقوق، 
وما كاد يمضي على هذا اإلقصاء أس��بوع 
واحد حت��ى اضطرت الحكومة الفرنس��ية 
لإلذع��ان فأوع��زت إل��ى رئي��س ال��وزراء 
الش��يخ تاج الدين الحس��ني باالس��تقالة، 
وعه��د إلى الس��يد عط��ا األيوب��ي بتأليف 
وزارة انتقالي��ة، وتوج��ه وفد إل��ى بيروت 
من أعض��اء ال��وزارة الجدي��دة ومندوبين 
عن الكتلة الوطني��ة فاجتمعوا بالمفوض 
الس��امي ومعاونيه في 29 ش��باط 1936 
وجرى االتفاق على أساس اعتراف فرنسا 
باس��تقال س��ورية ووحدتها. وق��د تألف 
الوفد المفاوض برئاس��ة هاشم األتاسي 
وعضوي��ة فارس الخ��وري، وجميل مردم 
أركان  م��ن  الجاب��ري،  اهلل  وس��عد  ب��ك، 
الكتل��ة الوطني��ة، ومصطف��ى الش��هابي 
وإدمون حمص��ي من رجال الحكومة وفي 
1936/3/21 س��افر الوف��د إل��ى باري��س 
وف��ي 9 أيلول من ذل��ك العام تم التوصل 
إل��ى اتف��اق ووقع��ت المعاهدة الس��ورية 
الفرنس��ية ف��ي 22 تش��رين األول 1936 
ونشرت نصوصها وقد تضمنت المعاهدة 

استقال سورية ووحدة أراضيها. 
نب��أ  أعل��ن   1941 أيل��ول   13 وف��ي 
اختيار الش��يخ تاج الدين الحس��ني رئيسًا 
ال��وزارة  وتألف��ت  الس��ورية  للجمهوري��ة 
الس��ورية برئاس��ة حس��ن الحكي��م الذي 
حصل ف��ي بداي��ة حكم��ه عل��ى تصريح 
27 أيل��ول المش��هور الذي أذاع��ه الجنرال 
كاترو باس��م فرنس��ا الحرة معلن��ًا انتهاء 
االنتداب واستقال سورية وسيادتها، كما 
تمكن حسن الحكيم من إعادة محافظتي 
الاذقي��ة وجبل ال��دروز إل��ى الوطن األم 

وذلك في كانون الثاني 1942. 
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�ستيفان زفايغ: عنف الديكتاتورية
  ياسر مرزوق

كتابن��ا اليوم الترجم��ة العربية لكتاب 
»عن��ف الديكتاتوري��ة« للكاتب النمس��وي 
الكبير س��تيفان زفاي��غ، وال��ذي يقدم فيه 
نموذج��ًا غربيًا للديكتاتور ال يختلف عن أي 

ديكتاتور في العالم. 
أش��كال  أح��د  ه��ي  والديكتاتوري��ة 
أنظمة الحكم، التي ش��غلت حيزًا هامًا من 
نش��اط الس��لطة السياس��ية الحاكم��ة في 
العص��ر الحدي��ث. ش��ملت بلدان��ًا مختلفة، 
وال زال��ت أح��د الخي��ارات المفروض��ة ف��ي 
خ��اص،  بوج��ه  النامي��ة،  ال��دول  بع��ض 
مس��تمدة ش��رعيتها الواقعية من معاناتها 
وق��د  والسياس��ية،  االجتماعي��ة  وأزماته��ا 
وج��دت جذوره��ا التاريخي��ة ف��ي النظ��ام 
الروماني القديم.. فهي مصطلح سياسي، 
يوص��ف به نظام الحكم، ال��ذي تتركز فيه 
الس��لطة بيد حاك��م فرد، يتولى الس��لطة 
عن غير طري��ق الوراث��ة، وبطريق القوة، 
أو يتوالها بطريق ديمقراطي يفضي فيما 
بع��د إل��ى تركيز الس��لطة بيده. يمارس��ها 
بس��طوته  ويهيم��ن  مش��يئته،  بحس��ب 
عل��ى الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية، 
ويُمل��ي إرادته عل��ى القرارات السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة، م��ن دون أن 
يك��ون هن��اك مراقب��ة حقيقية عل��ى أداء 
نظامه أو معارضة سياس��ية في المجتمع. 
والس��لطة في النظام الدكتاتوري، تستند 
إل��ى األم��ر الواق��ع أكث��ر مم��ا تس��تند إلى 
النص��وص وف��ي ح��ال وج��ود النصوص، 
فإنه��ا تطبق ب��روح غير تلك الت��ي أملتها، 
وقد ال ن��رى الطريق عل��ى التطبيق. وكما 
تعددت األنظمة الديمقراطية، فقد تعددت 
األنظم��ة الدكتاتورية. فمنه��ا دكتاتوريات 
أيديولوجية، أو عس��كرية، ومنها ما يستند 
إل��ى ح��زب واح��د، وبعضه��ا ذات توجيهات 
محافظة رجعي��ة، وأخرى تقدمي��ة ثورية. 
وقد يم��ارس الس��لطة الدكتاتورية فرد أو 
هيئة، غير أن السمة الرئيسة التي تميزها 

هو جوهرها االستبدادي. 
وم��ا يمي��ز الدكتاتوري��ة م��ن أنظمة 
االستبداد، أنها اس��تبداد منظم له دستوره 
وقوانينه. فهي نش��أت في أحضان ظاهرة 
االس��تبداد السياسي التي س��ادت تاريخيًا، 
والس��يما ف��ي اإلمبراطوري��ة الروماني��ة، 
التي ش��هدت مول��د الدكتاتوري��ة بمعناها 
وصورته��ا القديم��ة، وق��د بقي��ت تأثيرات 
نظرية القوة، التي تؤسس سلطة الحاكم 
عل��ى ح��ق األكث��ر ق��وة ف��ي أن يف��رض 
إرادته على الضعيف مس��تمرة حتى اليوم 
بتجلياته��ا المختلف��ة، بم��ا فيه��ا النظ��ام 

الدكتاتوري. 
وفي القرن التاس��ع عشر، كان الفكر 
األلماني يش��هد تداعيات الثورة الفرنسية، 
على يد أبنائها ويجدد نفسه على معارضة 
أفكار فاس��فة عصر التنوير، ويدعو على 
الن��زوع  وتحري��ض  الدول��ة،  دور  تمجي��د 
القوم��ي، وع��دّت أف��كار هيغ��ل وليس��ت 
والسال واش��بنغلر وغيرهم، الممهد لقيام 
أش��هر دكتاتوريتي��ن بعد الح��رب العالمية 
وفاش��ية  هتل��ر،  نازي��ة  وهم��ا  األول��ى. 
موس��وليني. وم��ن اليس��ار الهيغلي، ونقد 
أفكار هيغل، نش��أت الماركس��ية، وظهرت 

معها مقولة دكتاتورية البروليتارية. 
متع��ددة  وأس��باب  عوام��ل  ثم��ة 
األح��وال  باخت��اف  تختل��ف  ومتداخل��ة، 
الموضوعي��ة الت��ي تحي��ط بالبل��دان التي 
عاش��ت في ظل نظام دكتات��وري، وأغلبها 
متداخل في الواقع، غي��ر أنه يمكن تحديد 

عدة عوامل جوهرية مشتركة:

فف��ي بعض بلدان أورب��ا، بعد الحرب 
العالمية األولى. إذ تركت الحرب آثارًا مدمرة 
وخرابًا اقتصاديًا، وعبثًا قوميًا، أدت جميعها 
إل��ى أزمات عجزت األنظم��ة الديمقراطية، 
عن مواجهتها بالسرعة المطلوبة، وتقديم 
الحل��ول الناجع��ة، فض��ًا عما كان يش��وب 
ه��ذه األنظم��ة م��ن منافس��ات سياس��ية 
وخافات جزئية، انعكست في تفكك عرى 
الوحدة القومية، وعدم استقرار حكوماتها، 
وه��ذا ما جعل الش��عب يقب��ل الدكتاتورية 
لم��ا تمت��از به م��ن س��رعة ف��ي األداء في 
معالج��ة األزمات الخانقة، وم��ا تحققه من 
اس��تقرار حكوم��ي. كم��ا برز عام��ل عدم 
مائم��ة النظ��ام الديمقراط��ي لمس��توى 
التط��ور االجتماعي والسياس��ي في بعض 
البل��دان األوربية، وأمري��كا الاتينية، التي 
اقتبس��ت النظام الديمقراط��ي من إنكلترا 
وفرنس��ا والوالي��ات المتحدة، بع��د الحرب 
العالمي��ة األولى. وقد فش��لت تل��ك الدول 
ف��ي تطبيق هذا النظام مم��ا مهد الطريق 
لقي��ام دكتاتوري��ات فيه��ا، بذريعة إس��اءة 
اس��تعمال الحري��ة الت��ي يمنحه��ا النظام، 
وإساءة تطبيق الديمقراطيات، بسبب عدم 
النضوج السياس��ي وتدني الوعي الشعبي. 
وه��ذا ما ح��دث ف��ي دول أوربا الوس��طى، 
ودول البلطيق ودول أمري��كا الاتينية في 

تلك الفترة التاريخية. 
كم��ا أن الح��روب بذاته��ا تخل��ق حالة 
الض��رورة، التي تؤدي سياس��يًا إل��ى قيام 
حكوم��ة قوية، تعم��ل عل��ى درء األخطار، 
وتكتس��ب مث��ل ه��ذه الحكوم��ة، الصبغة 
الدكتاتورية م��ن الصاحيات االس��تثنائية 
والتفويض��ات الت��ي تحصل عليه��ا نتيجة 
األوض��اع الطارئ��ة وحالة الض��رورة. ومن 
الصاحي��ات  ه��ذه  ت��زول  أن  المفت��رض 
والتفويضات، بزوال حالة الحرب حيث تعود 
األحوال العادية، وتع��ود الباد إلى وضعها 
الدس��توري من حي��ث صاحية الس��لطات 
والفص��ل بينها. غير أن ع��ددًا من الحاالت، 
أظه��رت أن الح��رب ق��د تخل��ف مش��كات 
ضخمة يعجز النظام الديمقراطي بتقاليده 
وإجراءات��ه البطيئ��ة، عن حله��ا، مما يؤدي 
إلى اس��تمرار حال��ة الض��رورة واالحتفاظ 
بالوض��ع الدكتات��وري. وأش��ارت األح��داث 
ف��ي عدة بلدان إلى أنه ليس��ت حالة الحرب 
وحده��ا ه��ي التي تمه��د لقي��ام نظام ذي 
صبغة دكتاتورية، بل كذلك مجرد التمهيد 

للحرب. 
المش��تركة  الس��مات  ف��ي  أم��ا 
المؤق��ت  الطاب��ع  ي��كاد  للديكتاتوري��ات، 
أن يك��ون أكثره��ا عموم��ًا فتلج��أ األنظمة 
الدكتاتورية، حين تس��تولي على السلطة، 
بالقوة وبغير الطرق الدس��تورية، والسيما 
إل��ى  العس��كري،  االنق��اب  طري��ق  ع��ن 
اإلعان عن أن إجراءاتها المتعلقة بتعطيل 
الحري��ات  وحج��ب  تغيي��ره،  أو  الدس��تور 
الفردي��ة والعام��ة، تمث��ل مرحل��ة مؤقتة 
للعبور إل��ى مرحلة قادمة، أكثر اس��تقرارًا 
ورغ��دًا وحرية. وأن ه��ذه المرحلة المؤقتة 
مرهونة بأوضاع استثنائية تمر بها الباد. 

كم��ا أن س��لطة الدولة تمت��د إلى كل 
نواحي نش��اط أو حياة الف��رد في المجتمع، 
فا ش��يء يتعلق بالفرد، س��واء حرياته أو 
حقوق��ه أو معتقدات��ه. ينبغ��ي أن يمارس 
بعي��دًا ع��ن س��لطة الدول��ة الت��ي تمث��ل 
المجتمع، فالدول��ة كٌل كتلٌة ال تقبل فصل 
الس��لطات. فه��ي س��لطة مطلق��ة كلي��ة 
سياسية، فليس في الدكتاتورية رأي خارج 
فكر الدولة، وال حق فردي يعلو على الدولة 
وتعد الحري��ات بمثابة منح��ة منها لألفراد 

تقررت من أجل الصالح العام. 
يقول المترجم ف��ارس واكيم مقدمًا 

للكتاب: 
النمس��وي س��تيفان  الكاتب  "اش��تهر 
زفاي��غ، من موالي��د فيينا في 28 تش��رين 
الثان��ي عام 1881أكثر ما اش��تهر كروائي، 
واس��مه وف��ق النط��ق األلمان��ي ش��تيفان 
تسْفايغ. كان شاعرًا وكاتبَ قصة قصيرة 
ومؤلفًا مس��رحيًا وكاتبَ سِ��يَر ومترجمًا، 
لك��ن إبداع��ه الروائي هو الذي انتش��ر في 
العال��م، عبر الترجمات إل��ى لغات مختلفة، 
ومنه��ا العربية، وق��د تُرجم إليه��ا العديد 
بع��د  رواجه��ا  وتضاع��ف  روايات��ه،  م��ن 
اقتب��اس معظمها في األفام الس��ينمائية 
العالمي��ة، والعربي��ة أيضًا، ومنها »رس��الة 
م��ن س��يدة مجهول��ة«. ينتم��ي أدب��ه إلى 
الني��و - رومانتيكية، وكان مذهبًا رائجًا في 

عشرينات القرن العشرين وثاثيناته. 
وفي مس��رحية »إرمي��ا«، التي مُثلت 
للم��رة األول��ى ف��ي زيوري��خ ع��ام 1918، 
نتلمس موقف��ه السياس��ي الواضح، وفيه 
إدانة حاس��مة للحرب ودعوة قوية للس��ام 
والحري��ة: »يمك��ن المرء أن يقتل البش��ر، 
لك��نْ لي��س اهلَل الس��اكنَ ف��ي وجدانهم، 
ويمكن المرء أن يس��خّر شعبًا، لكنْ ليس 
ضمي��رَه«. وكان س��تيفان زفاي��غ ش��ارك 
كمجند في الح��رب العالمية األولى، وعرف 

أهوال الحروب ونتائجها الاحقة. 
ف��ي ع��ام 1933 وص��ل النازيون إلى 
الس��لطة بانتخ��اب ديمقراط��ي، لكنهم ما 
لبث��وا أن حوّل��وا ألماني��ا إل��ى ديكتاتورية 
تنافس الس��تالينية في عنفها وبش��اعتها. 
وأدرك زفايغ الخطر، وأراد أن يطلق صرخة 
التحذير، لكنه يعرف تمامًا أن الديكتاتورية 
ال تطيق الصرخات، وال تحبّذ سوى هتافات 
التأيي��د، ب��ل ه��ي ال تتس��اهل حت��ى م��ع 
الصرخ��ة األولى، فيظهر رد فعلها في كمّ 
األفواه، يليه اس��تئصال األفواه وأصحابها. 
لذلك لج��أ إلى التاري��خ، وألبس رأي��ه ثوبًا 
م��ن الماض��ي البعي��د، وت��رك للق��راء أمر 
استكشاف التشابه الكبير بين ديكتاتورية 

األمس وطغيان اليوم. 
زفاي��غ  نش��ر س��تيفان   ،1936 ع��ام 
ض��د  »كاس��تيليو  بعن��وان  وكان  كتاب��ه، 
كالف��ن، أو ضمي��ر ض��د العن��ف«، واخت��ار 
ل��ه حقبة زمني��ة ترج��ع أربعة ق��رون إلى 
الوراء. الش��خصية الرئيس��ية: جان كالفن 
حي��ث  م��ن  البروتس��تانتية.  أعم��دة  أح��د 
األس��لوب، صاغ زفاي��غ الوقائ��ع التاريخية 
بسرد مشوّق، وكان قد تمرّس في كتابة 
السِّ��يَر الذاتي��ة بع��رض أق��رب إل��ى فن 
الرواية، وهو صاحب ب��اع في هذا المجال. 
الحاض��ر  وض��ع  المضم��ون،  حي��ث  وم��ن 
الخاضع للديكتاتورية على خش��بة مس��رح 

التاريخ في مرحلة ديكتاتورية مشابهة. 
جاء جان كالفن إلى جنيف من فرنسا 
هربًا من محاكم التفتيش الكاثوليكية، هو 
المنضم حديثًا إلى المذهب البروتستانتي. 
وبدأ حياته المهنية قسيس��ًا في كاتدرائية 
س��ان بيار في جنيف، وما لب��ث خال فترة 
زمنية قصيرة أن أمسك بزمام األمور، وأن 
أضح��ى الحاكم األوح��د، مح��وِّاًل المجتمع 
الديمقراط��ي إلى ديكتاتوري��ة ال رأي فيها 
س��وى رأيه، وكل األصوات أصداء لصوته، 
والويل لمن يعترض. وكان كاس��تيليو في 
البداية م��ن أنصار كالفن، لكنه لم يتحمل 
الطغيان وقمع الحري��ات والزيف الكبير، إذ 
تحوّل دعاة اإلصاح إلى جادين يتعاملون 
مع المعترضين بالعنف، ويذيقونهم أش��د 

أنواع العذاب، من الس��جن إلى الحرمان من 
الحق��وق المدنية، بلوغًا إلى اإلعدام، ومنه 

اإلعدام حرقًا. 
عندما أمر كالف��ن بإحراق المعترض 
ميغي��ل س��يرفيت وُأش��علت الني��ران ف��ي 
جس��ده وه��و عل��ى قي��د الحي��اة، تم��زق 
كاس��تيليو غيظ��ًا، وب��دأت المعرك��ة بين��ه 
وبين كالفن. ولم تك��ن مجرد معركة بين 
ش��خصيتين، بل بي��ن تياري��ن ومنهجين: 
بين القم��ع والحرية، بين العن��ف والحوار، 
بين التعصب والتسامح، بين الديكتاتورية 
والديمقراطي��ة. وف��ي النهاي��ة، انتص��رت 
ال  الف��رد  المع��ارض  ألن  الديكتاتوري��ة، 
يق��وى عل��ى دحره��ا وح��ده حتى ل��و كان 
منطقه من الذهب، وهذه معاناة س��تيفان 
زفايغ أيضًا، إذ بعد نش��ر كتابه بس��نتين، 
أدرك أن الديكتاتوري��ة آخ��ذة ف��ي تصفية 
المنافقي��ن  م��ن  جيوش��ًا  وأن  الخص��وم، 
االنتهازيي��ن يؤيدونها، فم��ا كان منه إال أن 
هاج��ر عام 1938 إلى لندن، ثم عام 1940 
إلى البرازيل. كانت الحرب العالمية الثانية 
قد اشتعلت، فدبّ اليأس في نفس زفايغ، 
وانتهى به األم��ر إلى االنتحار هو وزوجته، 
ف��ي بتروبولي��س على مقربة م��ن ريو دو 

جانيرو يوم 22 شباط 1942. 
حي��ن ق��رأ األدي��ب األلمان��ي الكبي��ر 
توم��اس مان كت��اب س��تيفان زفاي��غ لدى 
 1936 أي��ار   30 ف��ي  ل��ه  كت��ب  ص��دوره، 
الرس��الة التالية: »عزيزي الس��يد ستيفان 
زفاي��غ المحت��رم، من��ذ زمن بعيد ل��م أقرأ 
كتابًا بمثل الحماس��ة واالنجذاب إلى كتابك 
عن كاس��تيليو، وبمثل اإلعجاب بمضمونه 
وأس��لوبه. هو كت��اب ممتع ومؤث��ر للغاية، 
يجم��ع عبر مادة تاريخي��ة كل ما يدعو إلى 
التقزز والتعاطف في عصرنا. إنه االنبساط 
واالنقب��اض في آن، ومن ذلك نس��تخلص 
العب��رة: دائما يتكرر الش��يء ذاته. ما كنت 
أعرف ش��يئًا عن كاستيليو، بيد أني سعدت 
حق��ًا بمعرفته، وعقدت معه صداقة رجعت 
بي إلى القرون الغابرة. أش��كرك على هذا 

الكتاب. مع أطيب التحيات القلبية«. 
وأس��تخلصُ من رس��الة توماس مان 
العب��رة ذاتها: »دائمًا يتكرر الش��يء ذاته«. 
يعي��د  »التاري��خ  مقول��ة  لتص��دق  كأنم��ا 
نفس��ه«. الديكتاتورية هي الديكتاتورية، 
ف��ي كل زمان ومكان. ف��ي األمس كما في 

اليوم، وكذلك ستكون غدًا.
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حكاية مقاتل )2(
النصوص المشاركة: الجزء األول

النص األول: )أحمد شوال: أستاذ الشريعة ومصير السالح(
بقلم: عمار أبو خالد. 

الن��ص الثاني: )مالذ: أح��ارب الديكتاتور، الذي يس��رق حاضرنا، ويحاول أن 
يطفئ المستقبل بإجرامه(

بقلم: محمود الشامي. 
النصوص المشاركة: الجزء الثاني

النص الثالث: )حكاية مجد: أخو الشهيد وعهد األخوّة(
بقلم: أبو عمير الكفرسوسي. 

النص الرابع: )شهادة المنشق عن دوما ودرعا(
شهادة: أحمد مسعود 

صياغة: محمد نور كبة. 
تحرير النصوص: عالء رشيدي. 

إن اآلراء ال��واردة ف��ي الملف، ق��د ال تعبر عن وجهة نظر الصحيف��ة. وهي مرتبطة 
بالكتاب وراء هذه النصوص والش��هادات.  وينش��ر هذا الملف على جزأين، بالتزامن بين 

جريدة "سوريتنا"، وجريدة "حنطة". 
ه��ذه النصوص األربعة، ثمرة تدريب لمجموعة من المواطنين – المراس��لين، على 
الكتاب��ة والصياغة الصحفي��ة. وألن أغلب المتدربين، هم من المواطنين – المراس��لين، 
إما في مناطق النزاعات المس��لحة، أو مرافقين لمجموعات مسلحة، اتفق على موضوعة 

"حكاية مقاتل"، كموضوع مشترك لكل المتدربين. 
قدمت النصوص، وتم اختيار 4 منها، لتش��كل ملفًا صحفيًا يرفد وس��ائل اإلعام، بفكرة 
مختلف��ة، ع��ن صورة "المقات��ل". غالبًا، م��ا يصور المقاتلون اليوم في س��ورية، عبر وس��ائل 
اإلع��ام، كمحاربين، يطلقون النار من فس��حة ج��دار، أو يداهمون مواقع عس��كرية بعمليات 
عنيفة. ملف "حكاية مقاتل"، يضم 4 نصوص، تسعى لتسليط الضوء على اإلنساني في حياة 

المقاتل، على اليومي، وعلى الرحلة الطويلة والشاقة لبعضهم، من االنشقاق بين جيشين. 
"حكاية مقاتل" هو ملف يسعى الرواة من خاله ألن يلطفوا من أثر الساح والعنف 
على حياتهم. رواة أرادوا أن يأنس��نوا صورة المقاتل الذي أصبح جزءًا يوميًا من حياتهم. 
ملف كتبه أشخاص يرغبون أن ينقلوا إلى العالم صورة مختلفة عن المقاتل في سورية. 
إنها حكايات اختارها كاتبوها أن يقولوا أن المستقبل كامن في اإلنسانية التي البد 

من استخراجها من أعماق المقاتل، رغم كل كم العنف المفقد لآلمال. 
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حكاية جمد: اأخو ال�سهيد وعهد الأخّوة
  بقلم: أبو عمير الكفرسوسي

هك��ذا يكنّيه أصدقائ��ه وأفرد الكتيبة 
التي انتس��ب إليها، "مجد" ش��خص محبوب 
من كافة أف��راد الكتيبة ال يقوم بإزعاج أحد 
يسعى إلرضاء كل األشخاص وكسب ودهم 
ممّ��ا جعل ذل��ك ينعكس عليه بش��كل جيد 
جدا وأصبح من أكثر األش��خاص المحبوبين 
وم��ن القائ��ل الذين ترك��وا أث��رًا طيبًا عند 

أصدقائه. 
قال لي أن والدت��ه كانت تمنعه وتمنع 
أخ��وه الكبي��ر عدنان ف��ي بداية الث��ورة من 
ت��م  أن  بع��د  المظاه��رات،  ف��ي  الخ��وض 
اعتقالهم��ا في إح��دى المظاهرات في بداية 
الث��ورة. لك��ن األخي��ن ل��م يس��تجيبا لألم، 
وحص��ل قبل ع��دة أش��هر ما كانت تخش��ه 
والدته، وتخش��اه كل األمه��ات. أصيب أخوه 
عندما كان يس��عف أحد جرحى الجيش الحر 
واستشهد متأثرا بجراحه مما استدعى مجد 
لانضمام للجيش الحر. ودع والدته وأهله، 
وقال لهم: )ذاهب لعند أخي ادعي لي يا أمي 

أوصل لعنده(
ل��م يرض��ى التكل��م أكثر ع��ن والدته 
ومش��اعرها عندما ودعه��ا والتحق بالجيش 
الح��ر، حتى أنن��ي رأي��ت الدمعة تغ��رر في 

عيناه. 
أخبرن��ي أن آخ��ر ما أخبرته ب��ه والدته 
قراره��ا: )قال��ت ل��ي، بأنك اذا استش��هدت، 
فسأرس��ل أخوك الصغير إل��ى الجيش الحر 
أيض��ا ليلح��ق بك��م(، فأصب��ح )مج��د( يأخذ 

احتياطاته أكثر، وال يقوم بأعمال فيها شيء 
من التهور الزائد. 

ال تخل��و الس��هرات الثوري��ة وال تب��دأ 
إال بوج��وده ليق��وم بالغن��اء ورثاء ش��قيقه 
وأصدقائه الشهداء. ومجموعة أفراد الكتيبة 
يحبون س��ماع صوته ألنه يشبه صوت أخوه 
كثي��رًا، ويذكرهم به. وه��م دائمًا يتحدثون 
عن عدد الشباب الذين تم إسعافهم على يد 

أخيه الشهيد وتم إنقاذهم من الموت. 
ق��ال )مج��د( أن��ه يقات��ل ه��و ورفاقه 
المسلحون اآلن في مكان بعيد عن منطقته، 
ولكنه تأمل بأنهم سيقومون قريبًا، بتحرير 
كل المناطق من هذا النظام الفاسد القاتل. 
يس��رق مج��د الوق��ت يومي��ًا، ليتحدث 
مج��د م��ع قريبته، الت��ي خطبها قب��ل بداية 
الثورة. أخبرني بأنه يحس بشوق كبير لها، 
ويشعر بتحسن عندما يكلمها. قال: )اطمئن 
عليها كل يوم، فأش��عر بتحسن كبير. أشعر 
بالذنب بس��بب القلق المس��تمر اّلذي أسببه 
لها ولعائلتي، ولكن يوجد عندي دين ألخي. 

ودين الشهيد يجب أن يقضى أوال(.
مجد، طالب جامعي في السنة األخيرة 
من كلية الهندسة المعمارية. قام بمساعدة 
الهي��اكل  بع��ض  ورس��م  بصن��ع  الكتيب��ة 
ألس��لحة يدوية الصن��ع. ووصيت��ه الوحيدة 
لرفاق��ه أن يكملوا ما بدأوا ب��ه، وأن يقوموا 

باالعتناء بعائلته.

�سهادة املن�سق عن دوما ودرعا
  شهادة: أحمد مسعود صياغة: محمد نور كبة. 

ه��ذا م��ا وصلن��ي م��ن أح��د مقاتل��ي 
المعارضة في مدينة حمص..

أحمد مس��عود 24 عامًا. الفقر أجبرني 
عل��ى التطوع ف��ي قوات األمن بع��د التخرج 
من المعه��د الصناعي. مثل��ي كمثل الكثير 
من طاب دفعتي المتخرجيين الباحثين عن 
الوظائ��ف. ولكن دون جدوى، وذلك بس��بب 
عدم توافر المهارات المطلوبة "كالواس��طة 
مث��ًا. تم ف��رزي إلى وحدة المه��ام الخاصة 
برتبة رقي��ب وكنت أتقاض��ى 13.000 ليرة 
سورية كمرتب ش��هري. لم أكن مرتاحًا في 

عملي بس��بب الواسطات والمحسوبيات بين 
الضباط ورجال األمن. 

وف��ي بداي��ة الث��ورة، ت��م نقل��ي إلى 
محافظ��ة درع��ا للقيام بعملي��ات القمع ضد 
المندس��ين واإلرهابيي��ن. فه��ذا م��ا حقنوا 
عقولن��ا ب��ه باس��تمرار حت��ى اقتنعن��ا بهذه 
الرواي��ات. كن��ت متحم��س جدًا ألن��ي ذاهب 
للدف��اع ع��ن ارض��ي ووطن��ي ض��د العماء 
والمخربين، ولكن عندما وصلت رأيت اآلالف 
من المتظاهرين يجوبون ش��وارع المدينة، 
ويهتف��ون بإس��قاط النظ��ام. وكان��ت قوات 

األم��ن تطلق الرصاص مباش��رة عليهم با 
رحمة علمًا أن الرئيس األسد قد اصدر قرارًا 
يمن��ع إطاق الرصاص الحي منعًا باتًا ولكن 

دون جدوى!..
عندها أدرك��ت بما يجري حولي وبدأت 
بافتع��ال المش��اكل إل��ى أن ت��م نقل��ي في 
مهمة إلى وزارة الداخلية. بقيت هناك لمدة 

6 أشهر اعمل في الحراسة. 
بعد ذل��ك تم نقلي إل��ى وحدات حفظ 
النظ��ام ف��ي دوما للمش��اركة ف��ي عمليات 
القم��ع. كنا نتلق��ى األوامر صباح��ًا ونذهب 
للص��اة ف��ي المس��اجد خصوصًا ف��ي أيام 
الجمع��ة. كان��ت األوام��ر تقتض��ي أن ندس 
ف��ي  والخ��روج  المصليي��ن  بي��ن  أنفس��نا 
المظاهرات الس��لمية. وكانت م��ن أولوياتنا 
التركيز على مفتعل المظاهرة "أي ش��رارة 
بالهت��اف،  يق��وم  م��ن  وعل��ى  المظاه��رة" 
وعندم��ا تهاجم الوح��دات األخرى المظاهرة 

نقوم باإلمساك بهم على الفور. 
هك��ذا كان��ت األوام��ر لكنني ل��م أنفذ 

منها شيء والحمد هلل. 
لقد فكرت باالنشقاق منذ بداية الثورة 
فم��ا رأيت��ه ف��ي درعا م��ن انته��اكات وقتل 

وتعذيب ال يحتمله عقل، 
لكن!! إلى أين أذهب بعد االنشقاق؟؟ 

ماذا سيحل بعائلتي بعد ذلك؟؟
عندم��ا بدأت المعارك ف��ي دوما الزمنا 
مقراتنا ولم نخرج منها لمدة، فكان الجيش 
يقص��ف ويخط��ف ويقتل على م��رآى جميع 
البش��ر ألنهم با ضمير أو وج��دان ولم أعد 

أطيق ذلك..
فاتفقنا أنا و15 شخص من أصدقائي 

على االنشقاق ولكن كيف؟..
غادرنا المقر مباش��رة إلى دوما بهدف 
مداهم��ة مش��فى ميدان��ي وبدئن��ا التجوال 
في ش��وارعها حاملين س��احنا وعندما حل 
الظ��ام لم نع��د إل��ى المق��ر، فاختبأنا في 
البي��وت وب��دأت تح��ركات الث��وار تظهر بعد 

حلول الظام..
فناديناهم لجذب نظرهم إلينا.

تم اعتقالنا من قبل الثوار!! 
تغي��رت حالتي بس��رعة كبي��رة، فمنذ 
أيام قليلة كنت أحتس��ي القهوة والش��اي أنا 
وأصدقائ��ي واآلن أن��ا ف��ي مق��رات الجيش 

الحرّ. 
وبعد التأكد من أننا صادقين فعرضوا 
علين��ا البق��اء للجهاد معه��م، البعض وافق 
والبعض رفض. أنا ممن رفضوا وعدت إلى 

دياري. 
إل��ى  وصول��ي  ف��ور  الس��اح  حمل��ت 
مدينت��ي بهدف الدف��اع عن أرض��ي وأهلي 
وانضمم��ت إلى ق��وات المغاوي��ر لحماية ما 
تبقى من مدينتي وللدفاع عن المتظاهرين 
المطالبي��ن بحريته��م الت��ي س��لبهم إياها 
نظ��ام طغى عل��ى م��دار 40 عام��ًا، إلى أن 
أصبح��ت عاقت��ي بالمدنيي��ن جي��دة وكنت 
اش��عر بالفخر عندما اسمع هتافاتهم ألجلنا 
مث��ل  "اهلل محيي الجي��ش الحرّ". وكنا نرى 
بع��ض الح��وادث الت��ي تحصل ف��ي بعض 
الكتائ��ب األخرى الصغيرة من س��رقة ونهب 
وخطف تحت مس��مى الجي��ش الحر وما هم 
إال مجموع��ات صغي��رة م��ن الزع��ران وكنا 
نجرده��م م��ن الس��اح عندما يقع��ون في 

أيدينا. 
انضم العش��رات م��ن المدنيي��ن إلينا 
وحملوا الس��اح ومنهم من استشهد ومنهم 

من ينتظر ذلك. 
وهذا ال يعني أن من لم يحمل الساح 
أو غ��ادر الباد ه��و متخاذل فلكل ش��خص 
أس��بابه وال نستطيع أن نجبر أحد على ذلك. 
كنا نشعر بالسعادة الش��ديدة عندما نحقق 
انتصارات على خطوط التماس علمًا أن عدد 
ش��هدائنا يكبر كل يوم ولكن ال بأس فنحن 
طالب��ون للش��هادة ولو كنا نه��اب الموت لما 

حملنا الساح. 
لك��ن ف��ي أوق��ات الهزيمة كنا نش��عر 
باالس��تياء ولكننا نعود إل��ى مقراتنا ونتاول 
أخطائن��ا بهدف عدم تكراره��ا وكل الفضل 
يع��ود إلى قائد كتيبتا أب��و العباس فقد كان 

خير األخ والصديق والقائد. 
وف��ي أيام الفراغ كن��ا نجتمع على كل 
ص��اة لنصلي جماع��ة وبعدها ل��كل منا ما 
يفعله، فهناك من يذهب للعب بكرة السلة، 
والبعض يلعبون الش��طرنج. أم��ا أنا فكنت 
ألع��ب كرة القدم وكنت أتحدث مع أصدقائي 

على السكايب.
وكان��ت معظ��م أوقاتن��ا ف��ي الف��راغ 
للعب والمزاح فيما بيننا فنتس��لل إلى بيوت 
أصدق��اء ألخذ م��ا يطبخ��ون إن كان ألذ من 
طعامن��ا فيأت��ون إلين��ا ويضربونن��ا ونهرب 
منهم بعدما أكلنا وجباتهم. حتى في طريق 
الذه��اب إل��ى العملي��ات كن��ا دائم��ا نضحك 

ونمزح فاالبتسامة ال تفارق وجوهنا. 
و بإذن اهلل أنني سأرمي الساح عندما 
يسقط األسد وأعود إلى حياة طبيعية بعيدة 
ع��ن القت��ل والدم��اء واألش��اء وأع��ود إلى 
منزل��ي وإلى أمي الت��ي لم أراه��ا منذ عام 

كامل بسبب التهجير. 
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اأبو تي�سري.. اأنامل اجلنة
  لينا محمد

تفّقد ما بقي من أنصاف األثاث 
المبعث��رة المرمي��ة داخ��ل وخ��ارج 
صالة الموبيليا، أخذ نفس��ًا عميقًا، 
وق��ال بثق��ةٍ يملؤها الوعي��د: )لما 
يس��قط.. كّله بيتع��وّض. قديش 
رح يض��ل يعن��ي؟ س��نتين؟ أربعة؟ 
عش��رة؟؟ بك��رة ب��� س��نة واح��دة.. 
بع��وّض كل ش��ي. المص��اري م��ا 
له��ا قيمة ب��ا كرامة.. ب��س ترجع 

الكرامة.. بيهون كل شي(. 
قالها وه��و يرمي بنظ��ره إلى 
خش��ِب صالته وقد ص��ار إلى رماد، 
بع��د أن حوّله )الجي��ش العقائدي( 
إلى حطٍب ليكسر بردَ مدن الغوطة 
الش��رقية العصية على الذل، الذي 

اقتحمها بمصفحاته ودباباته. 
كان ذل��ك ف��ي الخري��ف األول 

للثورة. 
تاِجر الموبيليا أبو تيسير وقف 
ب� حّلته البيض��اء محدّقًا في وجوه 
أصحاب المح��ال المحاذية لصالته، 
ح��اول أن يعزّيه��م، لكنه كتم كل 
الكلمات، التي ل��م يعد لها معنىً.. 
فه��و عل��ى يقي��ٍن اآلن أن الوحش 
ال��ذي يواجهون��ه س��يحوّل الباد، 
كل الب��اد إل��ى نهٍر من ال��دم ربما 

يستحيل إلى فيضان شامل. 
وهذا ما كان.. 

ال��ذي  األول  القاس��ي  الش��تاء 
م��رّ عل��ى الب��اد، اتس��عت خاله 
عائل��ة أبو تيس��ير عندما حوّل كل 
س��قفٍ يملكه أو )يم��ون عليه( إلى 
ملجأ ألكث��ر من مائة م��ن ضيوفٍ 
أع��زاء، الذوا بحياته��م من هول ما 
رأوا وم��ا ذاقوا، لمطالبتهم ب� حرية 
بدت أكب��ر مما يس��توعبه هوالكو 
عصرن��ا، لج��أوا.. وترك��وا وراءهم 

ذكريات وتفاصيل ودماء وشهداء. 

معي��ًا  أب��ًا  له��ا  كان  عائل��ٌة.. 
أن  دون  أحامه��ا  لبقاي��ا  وحارس��ًا 

يسأل نفسه.. إلى متى؟؟
ف��ي ذات الش��تاء ص��ار تاج��ر 
البيض��اء  الجابي��ة  ذو  الموبيلي��ا 
والوجه الممتل��ئ صيدليًة متنقلة، 
س��يارَة إس��عاف عاجل، ب��ات يجوب 
بل��دات الغوط��ة م��ن أقصاه��ا إلى 
أقصاه��ا يلمل��م أحزانه��ا ويضمد 

جراحًا مفتوحة تنزف. 
مّ��رَ الربي��ع الثان��ي مترافق��ًا 

بسيل متجددٍ من دماء زينة شباب 
الغوطة. 

ربيعٌ.. لم يش��به ربي��ع الثورة 
في��ه  الش��باب  كان  ربي��عٌ  األول. 
الغوط��ة  س��احات  ف��ي  يتحّلق��ون 
للموت. ش��بابٌ  فاتحين صدورهم 
رفض��وا اآلن أن يكون��وا ك� خش��ِب 
بلداته��م.. حطب��ًا يحرق��ه ني��رون 

الجديد. 
بع��د ه��ذا الربي��ع توق��ف أب��و 
تيس��ير ع��ن ع��دّ الفص��ول.. فقد 

بات��ت األي��ام متش��ابهة.. وكث��رُت 
َأسرّة أوالده التي عليه أن يتفّقدها 
ليل نه��ار، كما كُث��رت البيوت التي 
عليه أن يتفقد ركامها عّله يس��مع 

أنين مستغيث. 
أب��و تيس��ير الرج��ل المرب��وع 
بعظمه العريض ويديه المفتولتين 
لف��ك  يس��تخدمهما  ل��م  اللتي��ن 
)الب��ارودة وتركيبه��ا( عم��ل جاهدًا 
ل� ف��ك المخطوفين ظلم��ًا وخاصة 
م��ن )األقليات(. يق��ول في كل مرة 
يدخ��ل خالها وس��يطًا: )الخطف يا 
جماعة بياكل من الثورة نصها.. إذا 
مو كله��ا(. أغلب المخطوفين الذين 
فك أس��رهم ال يعرف��ون وجهه وال 

قامته. 
العيني��ن  صاح��ب  الرج��ل 
م��ا  كت��م  اللماعتي��ن  الملونتي��ن 
اس��تطاع، دموعًا ف��ي وداع أصدقاَء 
وش��بانٍ هتف��ت حناجره��م يوم��ًا 
أرٍض  ع��ن  ودافع��وا  للحري��ة، 
المعشّ��ق  بترابه��ا  احتضنته��م 

بدمائهم. 
أبو تيسير.. 

دموعُك عاندت كبرياؤك وأنت 
ت��ودّع أحباب��ك.. تكّفنه��م بأنامل 

الجنة.. 
الموبيلي��ا  تاج��ر  تيس��ير  أب��و 
البسيط، العاشق الفطري للحرية، 
تدخ��ل  أن  الحي��اة  ل��ك  تت��ح  ل��م 

مدرسة.. ال يهم 
أنت مدرس��ة.. أنت المدرسة يا 

معلم. 

الصور من مدينة عربين من أرشيف الكاتبة
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دم�سق اجلنوبية:
رمــاد ال�ســـورة ولــون احليــاة

  جنى يوسف
عل��ى بعد دقائق قليلة من وس��ط دمش��ق 
يرتف��ع س��اتر ترابي يفص��ل المنطقتين. حاجز 
جي��ش النظ��ام يتمرك��ز كح��رس عل��ى ح��دود 
مملكته��م، فهنا تنتهي س��لطته. و تنتهي معها 
أساليب إذالله و قمعه. خطوات معدودة على وقع 
الخط��ر و أنت في أرض مح��ررة. لتختلف مامح 

كل شيء. 
ف��ي البداي��ة ال ملم��ح إال للم��وت. لتبدأ بعد 
أمتار مظاهر حياة أخرى تتوضح. هنا لستَ في 
مقب��رة و ال في حي مهجور. هن��ا الحياة تصارع 
لتب��رزَ نفس��ها، تتح��دى الحص��ار و القص��ف و 

الدمار. هنا دمشق أخرى. 
بين عدد م��ن المحال المقفلة يصدح صوت 
أغاني الثورة. هذا ما لم تكن لتسمعه في صباح 
وس��ط دمش��ق القريب. هو صاح��ب محل يفتح 
بابه كعادته منذ الصباح عّل ش��اريًا مر من هنا. 
ل��ن ينتظر زبائن��ه المعتادين فه��م على الغالب 
غائب��ون. لكن عش��رات اآلالف ال يزالون هنا، وال 
يمكن��ك أال تلحظ وجوده��م و بالتأكيد ال يمكن 

إنكار الغياب. 
ف��ي ش��ارع آخ��ر أطف��ال يلعب��ون الك��رة، 
يبتدعون طرقه��م و ألعابهم لملء وقت لم يعد 
يش��غله مدرس��ة و ال واجب��ات منزلي��ة، يعيدون 
للمكان بعضًا من صخب كان سائدًا هنا يومًا ما. 
ضحكاته��م و قهقهات لهوهم تمتزج مع أصوات 

الرصاص و القذائف القريبة. الشارع الخالي من 
الس��يارات ليس مخيفًا وال غريبًا بالنس��بة لهم، 
ب��ل هو فرص��ة للعب الك��رة في مس��احة أكبر، 
ه��و ملعبهم و الحجارة المتناثرة من ركام منزل 
عامات لمرماهم المرتج��ل. نعم، إن طفولة ال 

تزال هنا. 
الحص��ار المفروض على المنطقة الجنوبية 
من دمشق منذ ما يقارب الثاثة أشهر متواصلة 
يجعل س��بل الحياة أكثر صعوب��ة. يحق للداخل 
أن يحم��ل معه ربط��ة خبز على األكث��ر هذا إن 
سمح بذلك. الدواء قد يكون تهمة غير مضمونة 
العواقب. المواد الغذائية نادرة. ورغم كل شيء 
ال زال يعيش هنا ما يزيد عن المئة ألف نس��مة. 
صموده��م، و مقاومته��م، و رغبته��م العارم��ة 
بالحي��اة تظهر بوضوح ف��ي كل ناحية من هذه 

األحياء المتاصقة. 
يص��دف أن ش��ابًا س��يتزوج غ��دًا، ال بدّ من 
"تعليل��ة" له. التعليلة هي طقوس فرح تس��بق 
الع��رس بيوم، هي ع��ادة تقليدية في القس��م 
الجنوب��ي م��ن ب��اد الش��ام عموم��ًا، و بالطب��ع 
ف��ي القس��م الجنوبي من دمش��ق. تلتئم حلقة 
الدبك��ة في ش��ارع جانبي عل��ى إيقاعات طبل و 
تصفيق بعض المتفرجين. يتوقف عابر س��بيل 
ليخطو خطوتين في الحلقة الراقصة ثم يبارك 
للعري��س و يتاب��ع طريقه. الحياة هن��ا لم تفقد 

طقوس��ها رغ��م اخت��زال الكثير م��ن تفاصيلها. 
نعم، إن الفرح ال زال ممكنًا هنا. 

 م��ع اقت��راب انته��اء النه��ار تخ��ف الحرك��ة 
الخجول��ة لتنوب عنها أضواء تقاطعات الش��وارع 
الش��احبة في إثب��ات الوجود. يدل��ك الضوء على 
بيت يش��غله س��اكنوه، علك ترغب مش��اركتهم 
بكأس من الش��اي الحلو. نع��م، إن حياًة ال تزال 

هنا. 
وتع��ود تفاصي��ل النه��ار لتجتمع ح��ول نار 
يس��تدفئ عليها عدة رجال ف��ي مدخل حارتهم، 
لتضيف نورًا على أيام طغى عليها الرماد، ولونًا 
ف��ي الص��ورة المعتم��ة. يتش��اركون كلماتهم، 
أوقاتهم، و ما يجول في خواطرهم. تعبر رأسك 
فك��رة أن تجلس معهم قلي��ًا، تفعل ما لم يكن 
م��ن عادتك، تس��مع أحاديث ال تم��ت لك بصلة، 
تح��زن لما حل بهم و لغياب أحبابهم، و تبتس��م 

لهم. ألن حياًة ال زالت هنا. 
تبق��ى الحياة هن��ا كمرادف لصي��ق للموت، 
ند لدود ال يستس��لم لس��يطرة خصمه. تكتسب 
قيمتها م��ن خطر وجوده، تحتفل بنفس��ها بكل 
لحظة حرة. و تعلن وجودها عصية على الدمار. 
ل��م يع��د الم��وت هن��ا فجيع��ة و ال صدمة، 
ه��و تفصي��ل يوم��ي، كلم��ة مش��تركة في كل 
األحاديث، هو مصدر إلعادة تشكيل الحياة وفق 

مساره، و دافع الستمرارها. 

الصور من إحدى مناطق جنوب دمشق | تصوير عدسة سام
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)1(
معكم

معكم قلوب الناس
لو طارت قذائف في الجبال

معكم عيون الناس
فوق الشوك تمشي.. ال تباِل

معكم عبيد األرض
من خصر المحيط إلى )الشمال(

معكم أنا.. معكم أبي.. أمي
وزيتوني وعطر البرتقال

معكم عواطفنا.. قصائدنا
جنودًا في القتال

يا حارس��ين الش��مس.. من أصفاد أشباه 
الرجال

ما مزقتنا الريح.. إن نضال أمتكم نضالي
إن خ��ر منكم فارس.. ش��دت على عنقي 

حبالي

)2(
تحيا العروبة.. 

هل خرّ مهرك يا صاح الدين؟
هل هوت البيارق؟

هل صار سيفك.. صار مارق؟
من أرض كردستان

حيث الرعب يسهر والحرائق
)الموت للعمال إن قالوا

لنا ثمن العذاب
الموت للزرّاع إن قالوا

لنا ثمر التراب
الموت لألطفال إن قالوا

لنا نور الكتاب
الموت لألكراد إن قالوا

لنا حق التنفس والحياة(
ونقول بعد اآلن.. فلتحيا العروبة!!

مرّي إذًا في أرض كردستان
مرّي يا عروبة!

هذا حصاد الصيف
هل تبصرين؟

لن تبصري
إن كنت من ثقب المدافع تنظرين

يا أمّتي.. 
هجمت على تأريخك اإلنسان

أشباه الرجال
باسم العروبة

يستباح الدم
تحكمك النصال

بعثت لمزبلة الزمان
أخسّ ما عرف الزمان من الزمان

باسم العروبة
يطعن التأريخ من شطآن دجلة والفرات

يا أمّتي.. 
لم يكفنا أنّا براء
منهم وطابورهم
لم يكفنا أنّا براء

ألقى لمزبلة الزمان
أخسّ ما عرف الزمان
القى عدوك يا عروبة

نقول بعد اآلن: فلتحيا العروبة
ال على األموات
فلتحيا العروبة

)3(

يا شهرزاد
الليل يفترس الصباح

وحقول كردستان.. موسمها جراح
الحبّ ممنوع.. وهمس الجار

ال شيء مباح
إال دم األكراد.. نفط الموقدين

مصباح عارهم.. بموت اآلخرين
يا شهرزاد.. 

صدأت أساطير البطولة في لياليك الماح
والذكري��ات البي��ض والمه��ر ال��ذي ركب 

الرماح
والحبّ واألمجاد والسيف الذي مَل الكفاح

عار على بغداد
ما فيها مباح!
إال دم األكراد

في المذياع.. في صحف الصباح
حبر الجرائد في مدينتنا دم

)أنا أبدناهم!( وتعتز الذئاب.. وتبسم

)أنّا زرعنا أرض كردستان.. 
لحدًا عاريًا من فوق لحد

أنّا زرعناهم جماجم ال تعدّ..(
يا شهرزاد.. 

الليل يفترس الصباح
والحبّ ممنوع.. 
ومخدعك الوثير

ملقى على أقدام سيّدك الحقير
ودماء كردستان تغرق سافيحها

والاعب المأفون بالنيران
سوف يموت فيها

يا شهرزاد!
ما مات إال الموقدون

مصباح ليلهم.. بزيت اآلخرين
فإلى اللقاء مع العصور القادمة

في قصة العصر الذي
صنعته كف الثائرين. 

كرد�ســــــتان
الق�ســيدة املحــذوفة مــن دواوين ال�ســاعر حممــود درويــ�ض

كث��رٌ من قرّاء الش��اعر محم��ود درويش لم يس��معوا بقصي��دة له تحمل 
عنوان »كردستان« نشرها سنة 1972 في جريدة »التأخي« )لسان حال »الحزب 

الديموقراطي الكردستاني«( في بغداد. 
نق��ول: كث��ر ال يعرف��ون، ألن دروي��ش لم ينش��ر ه��ذه القصي��دة في أيٍّ 
م��ن دواوين��ه )الكاتب الكردي س��يامند إبراهيم أش��ار أيضًا إل��ى ذلك في موقع 
»كورداخ«(، وقد قمنا بمراجعة األعمال الكاملة لمحمود درويش الصادرة س��نة 

1971 والتي تتضمَّن ديوان »أوراق الزيتون« ولم نجد القصيدة فيها. 
ويُحك��ى أن أحد الكتّ��اب الُكرد زار درويش في بيته بعمّ��ان العام 2007، 
وسأله: لمَ ال تنشر قصيدة »كردستان« في دواوينك؟ فأجاب: »ألن أصحاب دور 

النشر يرفضون نشرها«!
وبعيدًا عن مدى صحّة هذه الرواية من عدمها، نتساءل حقًا عن سبب عدم 

ضمّ هذه القصيدة إلى أعماله؟
الس��بب الفنّ��ي )ضعف القصيدة نس��بيًا( وارد. لكن الس��بب »الجماهيري« 

)مسايرة جمهوره العربي( وارد بقوّة أكبر ربّما. 
س��يقول قائ��ل: إذًا لماذا عاد محم��ود درويش فكتب ونش��ر قصيدة »ليس 

للكرديّ إال الريح«؟
والجواب لن يكون صعب��ًا، ويتلخّص في الفرق بين قصيدة تمتدح وتدافع 
عن الكرد كش��عب )بل وتطعن في المفهوم الس��ائد للقومي��ة العربية في ذلك 
الحين(، وبين قصيدة تأخذ طابعًا ش��خصيًا حميمًا لصديق كردي قديم )س��ليم 

بركات(. 
ل��ن نخوض أكثر في التحليل والتخمينات، فهدفنا فقط فتحُ الس��ؤال على 
قضية مهمّة تتعّلق بعاقة الش��اعر العربي بجمه��وره، خصوصًا في مثل هذه 
المرحلة التي تكش��ف الخلل الكبير في العاق��ة بين المثقفين العرب والجمهور 
العرب��ي، عّلنا نحظ��ى بوقائع أخرى م��ن كتّابنا األعزاء عن حاالت مش��ابهة، أو 

مقاالت نقدية تحاول اإلحاطة بهذه الظاهرة الحاضرة بقوّة عربيًا. 
لكن مما ال ش��ك فيه أن الش��اعر الكبير كتب هذه القصيدة بعد االنتهاكات 
الت��ي حدثت بحق الش��عب الكرديّ في كردس��تان العراق على ي��د نظام البعث 
القاتل في فترة الستينات، وقد حذفت هذه القصيدة من دواوينه، إال أنّها بقيت 

حيّة في ضمائر كل إنسان يكافح في وجه الظلم. 
هنا النص الكامل للقصيدة. 
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عندم��ا مات حافظ األس��د ل��م يبق مجال للش��ك لدى 
أي إنس��ان على وجه األرض بأن ه��ذا النظام مدعوم عربيًا 
ودولي��ًا على أوس��ع نطاق، ويش��هد لذلك الجن��ازة الضخمة 
التي ش��يعت "القائد التاريخي" وكذلك الشخصيات العربية 

والعالمية التي حضرت ذلك التشييع. 
نس��وق هذه الحادثة لنذكر القارئ بمش��هدين هامين 
في ذل��ك الوقت أحدهما له عاقة بالخ��ارج واآلخر بالداخل 
وكيف تم اس��تتباب األمور لبش��ار األسد في حكم هذا البلد 
عب��ر مرحل��ة انتقالية غاية في الساس��ة والهدوء لم يعكر 

صفوها أي حدث خارج عن السياق. 
المش��هد المتعلق بالخارج كان وصول وزيرة الخارجية 
األمريكية آنذاك مادلين أولبرايت لتقديم العزاء آلل األس��د 
بفقيدهم الغالي )ألنه كان فقيدهم وحدهم ولم يكن أبدًا 
فقيد األمة كما تم تعميمه آنذاك(. ولم يكن وصول أولبرايت 
أمرًا هامًا بمقدار االجتم��اع المغلق والمنفرد الذي تم بينها 
وبين بشار األس��د الذي كان ال يزال حتى تلك اللحظة "ابن 
الرئيس" ولم تكن له أية صفة سياس��ية أو حتى عسكرية، 
ول��م يلف��ت االجتم��اع الذي لم يدم س��وى عش��رين دقيقة 
فق��ط انتباه كثيرين في خضم أح��داث ذلك اليوم الرهيب، 
ولك��ن عين الفاحص ال يمكن أن تخطئ حقيقة أن عدد من 
اجتمعوا مع بش��ار األسد على هذا الشكل المغلق والمنفرد 
لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وكان واضحًا من االبتسامات 
المتبادل��ة وجود رضى بل ورغبة أمريكي��ة في بقاء األمور 
عل��ى ما هي عليه من ناحية س��يطرة النظ��ام على مقاليد 
الحك��م ف��ي س��وريا مقابل ضمان��ات عدم التع��رض ألمن 
إسرائيل أو المصالح األمريكية في المنطقة وهو أمر ثبتت 

صحته فيما بعد. 
أم��ا المش��هد الثان��ي ف��كان االجتم��اع الطوي��ل فعليًا 
والقصي��ر إعاميًا والذي جرى في منزل عائلة الرئيس بين 
بش��ار األس��د والضباط الكبار في القوات المس��لحة الذين 
تقدمه��م الجندي الوف��ي مصطفى طاس حي��ث ال يمكن 
أن تخطئ عين الفاح��ص مرة أخرى نظرات القوة من جهة 
الضباط وهم قادة الفرق العسكرية الرئيسية وفروع األمن 
والمخابرات وأركان الجيش ومقابلها من نظرات بشار الذي 
وجد نفس��ه فجأة ف��ي موقع من يطل��ب ود الجميع للحفاظ 
على كرس��ي ورث��ه ولم يتعب في الحص��ول عليه. كان من 
الممكن ق��راءة كل ه��ذه النظرات بوض��وح: الحكم مقابل 
الحفاظ على االمتيازات والصاحيات الواسعة لدى الرؤوس 
الكبي��رة، فمعظم هؤالء لم يكن مهتمًا بكرس��ي الرئاس��ة 
قدر اهتمامه بممارس��ة الس��لطة الفعلية وحصد أكبر عدد 

من االمتيازات. 
مضى الي��وم عامان من��ذ االنطاقة الرس��مية للربيع 
الس��وري ال��ذي انقلبت عليه كل الفصول وب��ات بحاجة إلى 
تعري��ف جدي��د لفص��ل جدي��د لم يس��بق له مثيل. س��قط 
عش��رات آالف الضحاي��ا ودخل العدد في خان��ة مئات اآلالف 
وال ي��زال الع��دد مرش��حًا للتزايد م��ع ارتفاع وتي��رة الجنون 
المس��لح ف��ي البلد. فق��د أكثر من خمس��ة مايين إنس��ان 
أماكن س��كنهم ومعيش��تهم وأضحوا الجئي��ن يتم التاعب 
بهم وعليه��م كل يوم تحت مئات المس��ميات. وأثناء كتابة 
هذه الس��طور كانت الجراف��ات اللبنانية تق��وم بإزالة أكثر 
من مائة وخمس��ين خيمة لاجئين س��وريين بدعوى وجود 
الخيام في محمية طبيعية في بلد لم يجرؤ مش��رعوه على 
من��ع التدخين في األماك��ن العامة حتى الي��وم. الكل اليوم 
يتس��ول باس��م الاجئين الس��وريين م��ن أكبر ال��دول إلى 
أصغر األفراد مرورًا بأجهزة وتنس��يقيات ومجالس وهيئات 
المعارضة الس��ورية العتيدة التي بات السوريون يكتشفون 
يومًا بعد يوم حجم الفس��اد المتعشش في ضمائر ونفوس 
هؤالء وهم يتصايحون ويتش��اتمون على الشاش��ات وعلى 

صفحات المجات. 
منذ ما يزيد على ستة أشهر لم تذكر اإلدارة األمريكية 
أي تصريح أو بيان يتحدث عن عدم شرعية النظام السوري 
أو ض��رورة تنحيه أو غي��ر ذلك من المصطلح��ات المطاطة 
والممجوجة والتي بات الهدف منها اللعب على أوتار مشاعر 
الن��اس وذر الرم��اد ف��ي العي��ون أم��ام العال��م، وخاصة أن 
الشأن الس��وري ال يعني لدافع الضرائب األمريكي أي شيء 
طالم��ا أن��ه ال يتحمل أي عبء مادي تجاه��ه، وهنا نرى دور 

المعارضة الس��ورية البائس��ة والتي يعيش قسم منها في 
الوالي��ات المتح��دة وينفق��ون المايين من ال��دوالرات التي 
تردهم من "األصدقاء" ولكن دون أي حشد إعامي إال قليًا 
من الحفات الموسيقية والتي ال يحضرها سوى السوريون 

في الغالب. 
ولم تق��ف اإلدارة األمريكية عن هذا الحد، فقد ترجم 
وزي��ر خارجيتها ج��ون كيري تل��ك التحليات إل��ى واقع في 
مناسبتين: األولى لدى لقائه مع أردوغان حيث كان التعليق 
األساس��ي له رفضه تعليقات أردوغ��ان عن الصهيونية ألن 
ف��ي هذه التعليقات معاداة للس��امية، رغ��م أن االدعاء كان 
واضح��ًا ب��أن ه��دف االجتم��اع كان المس��ألة الس��ورية. أما 
المناس��بة الثاني��ة فهي تصري��ح كيري أنه يتمن��ى أن يرى 
"الرئي��س" بش��ار األس��د يجلس م��ع المعارضة إل��ى مائدة 
الح��وار، وكان ه��ذا التصري��ح بمثاب��ة قنبل��ة خلخلت كيان 
االئتاف المهزوز أساس��اً وخلطت أوراقه المبعثرة باألساس 
وتاه��ت بوصلت��ه الضائع��ة بعدما دب الحم��اس في بعض 
أعضائه النتخاب رئيس حكومة إلدارة المناطق "المحررة". 
فالرجل "ال ينطق عن الهوى" وهو وزير خارجية دولة تعتبر 
نفس��ها المدبر والمخط��ط للكثير من األح��داث في العالم، 
وعليه فإن المس��ألة لم تعد جلوس "بع��ض" أركان النظام 
الذين قد يختاره��م االئتاف أو النظام بل إن كيري يتحدث 
عن مش��اركة األسد وهو اعتراف صريح منه بأن األخير هو 
الرئيس وأن على الجميع أن يتعامل معه على هذا األساس. 
"نح��ن ق��وم ال نق��رأ، وإن قرأنا ال نفه��م"، هي عبارة 
ذهبية تحضرني دائمًا لدى س��ماعي لتصريحات وتعليقات 
ومداخ��ات المعارضي��ن الس��وريين الذي أعجبته��م الحياة 
الناعم��ة وأجنح��ة الفنادق. ل��م نجد إلى ه��ذه اللحظة ذلك 
السياس��ي أو السياس��ية ممن يمكن أن ن��رى فيه بصيص 
أم��ل ولو حتى لقيادة ش��هر واح��د من أية مرحل��ة انتقالية 
في قرية من قرى س��وريا. كلهم ال يجيدون س��وى الصياح 
والصراخ والش��تائم التي ش��بعنا منها وكأنه��م يريدون أن 
يرغمون��ا إرغامًا على االقتناع بأن النظام مجرم وأنه س��بب 
العطالة السياس��ية والفكرية التي يعاني منها المعارضون 
وكأنه��م يطعن��ون في أنفس��هم من غير ما يعلم��ون. فإذا 
قبلن��ا ج��داًل بأن هذا حال م��ن عاش في س��وريا وكبر فيها 
وسجن فيها، فأين السوريون الذين قضوا أكثر من عشرين 
عامًا في باد المغترب ودرسوا هناك وعاشوا أجواء االنفتاح 
والديمقراطية والعقانية؟ فهل أثر النظام أيضًا في هؤالء؟ 
من هو صاحب أي نظرية سياسية وخطة وطنية مستقبلية 
يستطيع طرحها على الناس حتى يرى هذا الشعب إلى أين 
يس��ير؟ وإلى متى س��تبقى مسألة س��قوط النظام شماعة 
البطالة التي يعيش��ها كل المعارضين وخاصة بعد أن أغدق 

عليهم الخليج من فتات موائده الشيء الكثير؟ 

من يدعي أن ثاثة أرباع س��وريا أصب��ح محررًا فعليه 
أن يأتي ويبدأ بالعمل، أما التحجج بإسقاط النظام والقضاء 
على رموزه وفلوله أواًل قبل الدخول للعمل فهو حجة واهية 
واله��دف منها اس��تمرار الرعي في مزارع األمراء والش��يوخ 
على حس��اب الشعب المسكين الذي يدفع يوميًا من كرامته 
ودم��ه وممتلكات��ه الش��يء الكثي��ر. نرج��و م��ن كل هيئات 
المعارض��ة ف��ي الخارج والداخ��ل أن تكف ع��ن مقولة "أين 
حقوق اإلنس��ان؟" أو "أال ترى أمريكا ما يحدث لنا؟" فالجواب 
أنها ترى كل شيء وبعيون مفتوحة وال تريد أن تفعل شيئًا 
جادًا خشية التورط في نزاعات ال تسمن وال تغني من جوع، 
وخاصة أن س��وريا ليست العراق وال يوجد أي مطمع للعالم 
في سوريا من أي شكل، أما الخوف على إسرائيل فليس له 
مب��رر ألن الواليات المتحدة وحلفاءها يعلمون أن المعارضة 
المس��لحة في س��وريا ل��ن تجرؤ عل��ى االقتراب م��ن حدود 
إس��رائيل ش��برًا واحدًا بدون إذن ولي األم��ر الذي يدفع، وال 
يوجد هناك أعداء إلس��رائيل في المنطقة ال على مس��توى 
الح��كام وال على مس��توى األح��زاب. وقد رأين��ا كيف حافظ 
اإلخوان المسلمون في مصر على اتفاقية كامب ديفيد ولم 
يخ��رج أي منه��م باقتراح إيقاف تصدير الغاز إلى إس��رائيل 

وغير ذلك كثير. 
هن��اك الي��وم خطة سياس��ية محكمة لتدمي��ر الوطن 
والش��عب في س��وريا، لي��س ماديًا وحس��ب وإنما إنس��انيًا 
وفكري��ًا وحضاري��ًا، وعلى ما يبدو فس��يبقى ه��ذا التجاذب 
بين كل األطراف في س��وريا بحيث يبقى الحبل تحت الشد 
واإلرخ��اء لك��ن دون أن ينقطع وفي هذا ضمانة الس��تمرار 
الن��زاع ودخول مزيد من األطراف على الخط س��واء خارجيًا 
أو داخلي��ًا، وبينما تمر األيام والش��هور يتم تدمير اإلنس��ان 
الس��وري من دواخل��ه بينما يت��م تمزيق الوط��ن وتتوضح 
س��يناريوهات تقسيمه يومًا بعد يوم ويتحول المواطن إلى 
ش��بح أو كائن ش��رير ال تعنيه س��وى غريزة البقاء وينقطع 

كليًا عن أي حاضر أو مستقبل. 
قد يب��دو الس��يناريو س��وداويًا بعض الش��يء ولكنها 
صيرورة التاريخ وحتمية نتائ��ج الصراع وفق علم االجتماع 
الذي أهملن��اه طويًا. س��يبقى األمل موج��ودًا ولكن متى؟ 

لندع الحكم لأليام القادمة. كل ثورة وأنتم بخير. 
آخر الكام: يقول الشاعر فاروق جويدة

بــادي دمــوع  عــن..  تســألوني  ال 
استشــهاد لحظــة  فــي  حزنهــا  عــن 
صرخــة ثراهــا..  مــن  شــبر  كل  فــي 
تنــادي و  خلفنــا  تهــرول  كانــت 
كئيبــة والســماء  يصغــر..  األفــق 
ســواد جبــال  أرى  الغيــوم..  خلــف 

عامان على الثورة - اإ�ساءات
  خالد كنفاني

إحدى مظاهرات بستان القصر | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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بع��د عامين عل��ى األزمة الس��ورية، فإنها تنفتح 
عل��ى عدة نهاي��ات محتملة له��ا، ولكن أغلبه��ا مدمر، 
والنهاي��ة الممكنة الت��ي تضع حدًا للخس��ائر والتدمير 
الم��ادي والبش��ري واالجتماعي هي حل سياس��ي يتم 
عبر تفاوض مباشر بين الطرفين: النظام والمعارضة. 
ل��و أن أح��د الطرفين حق��ق النصر عل��ى الطرف 
اآلخر، بعد س��نتين من الصراع، لحسم األمر لصالحة 
ولفرض ش��روط االستسام على الطرف اآلخر، ولكن 
ه��ذا لم يحدث، ويبدو أنه لن يحدث في األمد القريب، 
وإن ح��دث بعد أمد غير قريب، وانتص��ر أحد الطرفين 
فس��يكون انتصارًا أسوا من الخس��ارة. فالنظام يملك 
قدرات عس��كرية كبيرة وقدرات تدمي��ر كبيرة، ولديه 
إمداد مس��تمر من روس��يا وإيران ودعم من حزب اهلل 
والعراق، وما زال يحكم س��يطرته على أجزاء واس��عة 
م��ن س��ورية ويحظى بتأيي��د فئات غير قليل��ة، وجزء 
كبير من هذا التأييد هو خوف من البديل، والمعارضة 
لم تس��تطع هزيمته حتى اآلن. م��ن جهة أخرى تملك 
المعارضة قدرات كبيرة على الصمود والقتال والتقدم 
البط��يء، ولديه��ا دع��م مالي م��ن الس��عودية وقطر 
والكويت وغيرها، وتس��هيات لوجس��تية واسعة عبر 
تركيا، ودعم سياس��ي دول��ي غربي كبير، وتس��يطر 
على مناطق ومس��احات واس��عة من س��ورية، ولديها 
تأيي��د فئات غي��ر قليلة م��ن المجتمع الس��وري، وثبت 
أن النظام لم يس��تطع دحرها، أما إس��رائيل فستكون 
س��عيدة باس��تمرار القتال إل��ى أن تهدم س��ورية كليًا 
كما العراق، ألن شعبي س��ورية والعراق هما العدوان 
الحقيقيان إلس��رائيل. وبالنتيجة ف��ان الذي يدمر هو 
مدن س��ورية وبلداتها وقراه��ا ومجتمعها، ومن يقتل 
هم س��وريون على يد س��وريين. وأي طرف يعتقد أنه 
س��يكون المنتصر في النهاية مهما طالت الحرب، فإن 

انتصاره، إذا حصل، سيكون أسوأ من الهزيمة.
حتى اآلن أكثر من مائة ألف ش��هيد من الطرفين 
وملي��ون مهجر لخارج س��ورية ونح��و مليونين داخلها 
ودم��ار أكثر م��ن نصف ملي��ون منزل وعش��رات آالف 
المدارس والمس��توصفات والمباني العامة والمنشآت 
الحكومي��ة، ونهب آالف الش��ركات وتدمير ونهب مئات 
آالف الس��يارات والمع��دات الهندس��ية، وخ��راب حقول 
النف��ط وخراب البني��ة التحتية ودم��ار االقتصاد وبلوغ 
البطالة نحو %50 ومعدالت الفقر أعلى من ذلك وهتك 
كرامة السوريين في معس��كرات إيواء مهينة، وتهتك 
النس��يج االجتماعي وضرب فكرة المواطنة الس��ورية 

الواحدة وغيرها، والقادم أدهى وأعظم. 
ثب��ت أيض��ًا أن اس��تمرار القت��ال ي��ؤدي لمزي��د 
م��ن التط��رف، ويؤدي إلى توس��يع نف��وذ المتطرفين 
والجهاديي��ن وجبهة النص��رة، ونمو أم��راء الحرب من 
الطرفين، ونمو التمذهب القاتل في المجتمع السوري، 
وتراكم أحقاد س��تنفجر انتقامًا في المس��تقبل عندما 
تجد فرصة مناس��بة، وس��تفتح أب��واب الجحيم. حينها 
س��تكون س��ورية انتقل��ت "م��ن تح��ت الدل��ف لتح��ت 
المزراب". فالش��عب الس��وري يريد االنتقال إلى نظام 
سياس��ي ديمقراط��ي تع��ددي مدني حديث، تس��وده 
المس��اواة والعدالة وقيم المواطنة وحقوق اإلنس��ان، 
يس��تمد مرجعيته م��ن المس��تقبل، ال أن يعود ليكون 
تحت نظام "ثيوقراطي" ديني قروسطي، ينبش قبور 

الموتى كي يحكموا األحياء.
لذل��ك الح��ل مطل��وب اآلن قبل الغ��د، والرؤوس 
الحامية التي مازالت تصر على "كل ش��يء أو الشيء، 

فإنها تنتحر وتقتل اآلخرين.
ذل��ك  يرفض��ون  ط��رف  كل  ل��دى  المتطرف��ون 
ويص��رون عل��ى مب��دأ "كل ش��يء أو ال ش��يء" وهذا 
يس��مى في علم السياسة "بالحل الصفري" أي "إما أنا 
وإم��ا هو"، وه��ذا بالضبط وصفة لدم��ار ما تبقى من 

سورية.
المتطرف��ون الذي��ن ال يري��دون يزعم��ون أنه��م 

وحدهم على حق كامل ال تش��وبه شائبة، واآلخر على 
ضال كامل ال تش��وبه ش��ائبة، ثم يضعون ش��روطًا 
مسبقة تمنع التفاوض، مثل بعض أطراف المعارضة 
الت��ي تش��ترط رحيل األس��د أواًل، وهذا استس��ام لم 
يسمح به التوازن على األرض، أو مثل اشتراط النظام 
أن ترمي المعارضة س��احها وتع��ود لبيت الطاعة كي 
يحاورها، وهذا استس��ام لم يس��مح به التوازن على 
األرض، فموازين القوى على األرض بعد عام ونصف 
م��ن الصراع المس��لح لم تس��مح بف��رض مثل هذين 
الشرطين، وبالتالي ستستمر الحرب وسيستمر الدمار 

على كافة الصعد.
أي م��ن الطرفين يعتقد أنه س��يدخل المفاوضات 
وه��و يعتق��د أن الط��رف اآلخر س��يوافق عل��ى كامل 
ش��روطه، وأن��ه ل��ن يق��دم أي تن��ازل جوه��ري، ب��ل 
فقط س��يعيد ترتيب األمور لصالح��ة، أو إعادة تغليف 
البضاعة القديم��ة بغاف جديد، فهذا يعني أنه يدخل 
المفاوض��ات كمن��اورة سياس��ية، ولكن��ه ف��ي الواق��ع 

يرفض مبدأ التفاوض.
أي م��ن الطرفي��ن س��يدخل المفاوض��ات ولك��ن 
يرفض وقف كامل للعمليات العس��كرية ويستمر في 

القتال فهو يرفض التفاوض عمليًا. 
أي م��ن الطرفي��ن يرفض الحل الوس��ط بمعنى 
يرفض تش��كيل مؤسس��ات حك��م جدي��دة يمثل فيها 
الجمي��ع ويعتق��د أنه س��يقدم فقط بع��ض اإلجراءات 
الش��كلية فهو يرفض الحل السياسي ويرفض الحوار 

ويرفض التفاوض.
المش��كلة أن دور المجتمع الس��وري ما زال غائبًا، 
ودور المواط��ن العادي، الذي يدفع الثمن، مازال غائبًا، 
رغ��م الكوارث التي لحقت به حتى اآلن. ولم يس��تطع 
الق��وى العقاني��ة الديمقراطي��ة الس��ورية أن تقي��م 
مؤسسات سياس��ية تمثل مصالح الفئات الواسعة من 
الش��عب الس��وري وتؤدي دورها في األزمة السورية، 

وهذه القوى مازالت مشتتة، وهذا أمر غريب.
س��وريا وشعبها أكبر من الجميع، أكبر من أي فرد 
من أفرادها مهما عا شأنه، ودون استثناء، ومصلحتها 

فوق الجميع دون استثناء.
أساس الحل السياسي موجود وجاهز، وهو اتفاق 
جني��ف الذي أبرم في 30 حزيران 2012 ووافقت عليه 
دول مجل��س األمن الخمس��ة بما فيها روس��يا، ووافق 
عليه كل م��ن النظام والمعارض��ة، ولكن تم تعطيله 
بحجة الموقف من بش��ار األس��د كرئي��س، ولكن في 

الواق��ع ه��ذه حج��ة، ف��كا الطرفي��ن قي��ادات النظام 
وقيادات المعارضة كانت ترفض هذا االتفاق. 

تنفي��ذ اتف��اق جني��ف بس��يط إن أراد الطرفي��ن 
الوصول إلى حل، ويت��م عبر وفدين مفوضين كاملي 
الصاحي��ة للنظ��ام والمعارض��ة، بحض��ور ممثلي��ن 
ع��ن مجل��س األم��ن ودوله الخم��س، يض��ع الطرفان 
اتفاق��ًا يصدر بق��رار عن مجلس األم��ن ليكون ملزمًا 
للطرفي��ن، يش��كل االتفاق ث��اث هيئات تمث��ل فيها 
المعارض��ة )معارضة سياس��ية وجيش ح��ر( والنظام 
)الس��لطة السياس��ية والجي��ش النظامي( كم��ا يمثل 
فيه��ا الفئ��ات التي لم تنخ��رط في م��واالت النظام أو 
المعارضة، أي يجب أن تمثل فيها وبثقل وازن مختلف 
مكونات المجتمع الس��وري، وهذه المؤسس��ات الثاث 
هي: 1( حكومة مؤقتة، 2( مجلس عسكري مؤقت، 3( 
مجلس وطني مؤقت، كم��ا يتضمن الحل وقف القتال 
وعودة المهجرين وإطاق س��راح المعتقلين ثم جملة 
من البن��ود التنفيذية األخرى الت��ي تنفذ خال مرحلة 
انتقالي��ة قصيرة ق��در اإلمكان، يت��م خالها التحضير 
النتخاب��ات حرة بإش��راف عرب��ي ودولي على أس��اس 
دستور 1950، ليستطيع شعب سورية أن يقول كلمته 
بعيدًا عن أجندات أية قوى خارجية )س��واء التي تدعم 
المعارض��ة أو التي تدع��م النظام(، وه��ذا هو األهم، 
أي أن يملك ش��عب س��ورية قول كلمت��ه عبر صناديق 
االقت��راع الح��ر والنزيه ليقرر ما يري��د، وعلى كل من 
يزعم أنه يحتكم لش��عب س��ورية أن يعمل فورًا على 

تمكين هذا الشعب من قول كلمته.
إن أي عاق��ل ال يمك��ن أن يرف��ض ح��ًا سياس��يًا 
واقعي��ًا ممكن��ًا يحف��ظ ما تبق��ى من س��ورية، ويضع 
مصير سورية في يد شعبها. واآلن يوجد ميل أكثر في 
صفوف الموالة والمعارضة لقبوله، كما تدعمه إرادات 
عربي��ة ودولية، ولكن األهم من الم��واالة والمعارضة 
واإلرادات العربية والدولية هو الشعب السوري بأكمله 
الذي يؤيد معظمه مثل هذا الحل العادل، ألنه هو من 
يدف��ع الثم��ن، عدا قل��ة متطرفة متحكم��ة حتى اآلن، 
وفرض ه��ذا الح��ل يتطلب تح��ركًا مجتمعيًا واس��عًا، 
يفرض نفس��ه عل��ى الجميع، تح��ركًا يدعم الس��ام 

ويقول للرؤوس الحامية: كفى. 
الجميع تعب عدا المتطرفين وهم قلة يختطفون 
الكثرة، وهذا يجب أال يس��تمر، وذلك من أجل س��ورية 
وشعبها ومستقبلها الذي تهدده مخاطر بشعة فظيعة 

مرعبة.
والحل مازال ممكنًا.

الأزمة ال�سورية واحلل ال�سيا�سي
  سمير سعيفان

الفتة من مصياف | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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حتديات الثورة ال�سورية فـي 
عامها الثالث

  ماجد كيالي

منذ بدايتها كان واضحا أن الثورة الس��ورية 
انطلقت م��ن نقطة الصفر تقريبًا إن بالنس��بة 
لعاقة معظم الس��وريين بالسياسة أو بالنسبة 
لطابعه��ا العف��وي، كونه��ا انطلق��ت م��ن دون 
ممه��دات س��ابقة، وم��ن دون هي��اكل تنظيمية 
مح��ددة، أو هيئ��ات قيادي��ة ظاهرة ومتمرس��ة، 
إضافة إلى افتقادها إلى رؤية سياسية واضحة؛ 

إذا استثنينا شعارها الجامع: "إسقاط النظام".
هذا يعني أن الثورة الس��ورية اندلعت كردة 
فع��ل عل��ى تراك��م الظل��م واإلحب��اط واليأس 
وانع��دام اليقي��ن واالمته��ان والغض��ب، وليس 
نتيجة مطالبات سياسية أو اقتصادية أو قانونية 
واضح��ة، لكأنّه��ا ج��اءت مج��رّد تلبي��ة لحاجة 
وجودي��ة، بدلي��ل تركيزها على أولي��ات الحرية 
والكرام��ة والمس��اواة والمش��اركة السياس��ية، 
قب��ر  يتوخّ��ى  بحت��ًا،  تأسيس��يًا  هدفه��ا  وكأن 
االس��تبداد والتهمي��ش إل��ى األب��د، والتأس��يس 

لقيامة المواطن والشعب والدولة.
ومع دخول الث��ورة عامها الثال��ث، وبعد كل 
ما ج��رى، وبعد كل هذه التضحي��ات والبطوالت 
والمعان��اة، لم يعد من المفهوم وال من المقبول 
بقاء ه��ذه الثورة عند حيز العفوي��ة والتجريبية 
والمزاجية، في المفاهيم أو في أس��اليب العمل، 
ول��م يع��د كافي��ًا الحدي��ث ع��ن مجرّد إس��قاط 
النظام، مثًا، رغم أن ذلك يش��ّكل كس��رًا ال بد 
منه للخروج من حال االس��تعصاء التاريخية في 

البلد. 
في ه��ذا اإلطار، وبمناس��بة دخوله��ا عامها 
الثال��ث، ثم��ة عدي��د م��ن التحديات الت��ي مازال 
أمام الثورة الس��ورية، وقواه��ا المحركة، واجب 
العمل على االس��تجابة لها، وإيج��اد أجوبة على 

التساؤالت التي تطرحها.
هكذا ثمة التح��دي المتمثل بتوضيح مآالت 
الثورة الس��ورية، وش��كل س��وريا المقبلة، فهل 
ه��ي، مثًا، دولة مدنيّ��ة للجميع أم دولة دينية؟ 

ه��ل هي دولة »قومية« أم دولة لكل مواطنيها، 
من دون أية تمييزات إثنية أو دينية أو عقائدية؟ 
ه��ل هي دول��ة ديمقراطية أم دولة اس��تبدادية 
جدي��دة؟ وهل سيتأسّ��س النظ��ام الجديد على 
إط��اق حري��ات المواطني��ن، ومس��اواتهم أمام 
القان��ون، وف��ي الحق��وق والواجب��ات، أم عكس 
ذل��ك؟ هذا التوضيح مهم جدا للثورة الس��ورية، 
لضب��ط خطاباته��ا، وضب��ط المش��تركات بي��ن 
أطرافه��ا، وهو مهم ج��دا للس��وريين، لمختلف 
أطيافهم، لتطمينهم إزاء المس��تقبل، ولصياغة 
االجماع��ات الوطنية الس��ورية الجدي��دة، وأخيرا 
ف��إن ه��ذا التوضيح مهم للعال��م، كي يعرف مع 

من يتعامل، وكيف يتعامل.
التح��دّي اآلخر ال��ذي ما زال��ت تواجهه هذه 
الث��ورة يتمث��ل بم��دى قدرته��ا عل��ى مخاطب��ة 
وتحري��ك مختل��ف مكوّنات الش��عب الس��وري، 
للخ��روج من كونه��ا ما زال��ت تمّثل لون��ًا معيّنًا 
ولو إنه يش��ّكل أكثري��ة في المجتم��ع. وهنا قد 
يمكن القول إن هذه المشكلة فرضتها الخريطة 
الجغرافية والبش��رية للثورة، لكن مع ذلك فهذه 
المعضل��ة تفت��رض م��ن المعنيي��ن البحث عن 
ح��ّل أو ع��ن أجوبة مناس��بة لها. وبه��ذا المعنى 
ف��إن الث��ورة الس��ورية مطالبة بتوس��يع حيزها 
االجتماع��ي، وهذا يفترض منه��ا تبني خطابات 
سياس��ية جامعة، ونبذ الممارس��ات المس��تفزة، 
والت��ي تخ��رج الث��ورة ع��ن مس��ارها، وتش��وه 

صورتها، وتضر بصدقيتها.
أيضًا، ثمة التحدّي المتعّلق بكيفية تفعيل 
الطابع الش��عبي والس��لمي للثورة، ال سيما على 
ض��وء غلبة طاب��ع العس��كرة، وهو أم��ر ينبغي 
الح��ذر في التعام��ل مع��ه، بالنظر إل��ى أكافه 
وحساس��يته، وتأثي��ره على مس��تقبل س��ورية، 
ووحدته��ا الوطني��ة، ال س��يّما في ظ��روف ثورة 
ولقي��ادة  لهيكلي��ة  وتفتق��د  عفوي��ة،  ش��عبية 
ولبرنام��ج. ومعل��وم إن ت��آكل الطابع الش��عبي 

للث��ورة يمكن أن يفضي إل��ى خلق مراكز قوى، 
ونشوء ظواهر وسلوكيات وثقافات تغذي العنف 
بين أط��راف المجتم��ع، وهو ما يمك��ن أن يفتح 
على منازع��ات مذهبية وطائفي��ة وإثنية تحدث 
تش��ّققات عميق��ة ف��ي المجتمع، وه��و وضع ال 
يخدم بناء مستقبل مشترك لكل السوريين، وال 
قيام سورية المس��تقبل كدولة مدنية، ال دينية 
وال عس��كرية، لمواطنين أحرار متس��اوين. هذا 
يفت��رض أيضا التمييز بين الدعوة إلى التس��ّلح 
وبي��ن االنتفاض��ة المس��لحة، الت��ي تأت��ي ف��ي 
إطار الدفاع المش��روع عن النفس وكس��ر اآللة 

العسكرية للنظام.
يبق��ى أخي��رًا أن الثورة وهي تدخ��ل عامها 
الثاني ما زالت من دون كيانية سياسية واضحة، 
ومجم��ع عليه��ا. وه��ذا يف��رض م��ن الكيان��ات 
المعنيّة، التي بات��ت بمثابة هيئة قيادة للثورة، 
التواضع، واعتبار نفس��ها مجرّد كيانات موقتة، 
هدفه��ا تمثيل الثورة والتعبير عنها في المرحلة 
االنتقالي��ة. وه��ذا التواض��ع يفت��رض من هذه 
الكيان��ات، أيض��ًا، االرتق��اء بدوره��ا، وتناس��ي 
خافاتها وحساس��ياتها ومكاسبها اآلنية، للبحث 
ف��ي المش��تركات، ولتعزي��ز الجه��د الجماع��ي، 
للث��ورة، ومرجعي��ة  قي��ادة  بمثاب��ة  باعتباره��ا 
سياس��ية لها، وكممّثل ش��رعي للش��عب. ولعل 
أكثر ما يربك الثورة السورية هو تعدد مراكزها 
السياس��ية، وتض��ارب خطاباته��ا  ومرجعياته��ا 
السياس��ية، وغياب هيكلية واضحة لتشكياتها 
العس��كرية، وه��و ما ينبغ��ي وضع ح��د له، من 
خال حس��م مس��ألة القي��ادة والمرجعية، على 
الصعيدي��ن السياس��ي والعس��كري، ومن خال 
توضيح الرؤية السياس��ية لس��وريا المس��تقبل. 
وبالتأكي��د فإن س��وريا هذه س��تكون حتما لكل 
السوريين، أي دولة مواطنين أحرار ومتساوين، 
فه��ذا هو المعن��ى الحقيق��ي للثورة الس��ورية، 
وهذا هو معنى الثورة ضد االس��تبداد والفساد، 

ومن أجل الحرية والكرامة.
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كت��اب  دروس  إح��دى  م��ن  العن��وان  اقتبس��ت 
"التربي��ة القومية" في صفوف الثانوية التي أذكرها 
في المدارس الس��ورية: "بعض المنطلقات النظرية 
لحزب البعث" والمقصود أن تلك المنطلقات ال تنتهي 

وال يمكن اإلحاطة بها جميعًا في وقت من األوقات. 
وأرد في هذا المقال على مقولتين منتش��رتين 
مؤخرًا على صفحات الفيسبوك: األولى: أن الطائفية 
موجودة باألساس ومن قبل استالم األسد للسلطة، 
وذلك صحيح إلى حدّ ما، وأنّها فقط انكش��فت عند 
ب��دء الثورة – م��ع تقليل أثر نظام األس��د - وذلك ما 
يس��تدعي الرفض ويحتاج ال��ردّ. والثانية: مجموعة 
مقوالت تلوم الش��عب الس��وري الثائ��ر ذاته مؤدّاها 
أن )ما حدث في الثورة من مش��كالت متوقع بس��بب 
طبيعة الش��عب المص��اب "بالجهل والفس��اد والعنف 
والطائفية بتأثير نظام األس��د الطويل عليه"( وذلك 
أيض��ًا جزء م��ن الحقيقة، لكن طبيع��ة وواقع الثورة 
من��ذ بداياته��ا ظهرت ردًا على كل ذلك معاكس��ة له 

وثائرة عليه. 
بدأت الثورة السورية بطبيعة جوهرية أساسية 
اس��تمرّت حت��ى وقتنا ه��ذا بخفوت تدريج��ي، بدأت 
س��لميّة جريئة نظيف��ة اليد، وض��د الطائفية. على 
نظ��ام ش��ديد العن��ف والفس��اد اس��تخدم الترهيب 
وس��يلة إلخضاع الش��عب وعمل طوياًل على تعميق 
تقس��يم المجتمع وتش��تيته إل��ى انتم��اءات عديدة. 
لكنّها واجهت صعوب��ات كبرى يجب النظر إليها قبل 

إطالق أحكام كالمقوالت المذكورة. 

داخلية:  �صعوبات   -  1
تتمّث��ل تل��ك الصعوب��ات ف��ي س��لوك النظام، 
وتأثي��ره في المجتمع منذ نش��أته بالدرج��ة األولى. 
النظام الذي حكم سوريا ألكثر من أربعة عقود خلق 
خاللها ثقافة كاملة من الخوف، وبنى على التمايزات 
الطائفية والقومية وعمّقها بشكل ممنهج، واعتمد 
في حكمه منذ البداية على القوّة العس��كرية وعلى 
صالته الدولية التي أسّس��ها بح��ذر وعمّقها لتثبيت 
حكمه، على حساب الشعب السوري وحريته وكرامته 
وأرض��ه، لينتج ش��كاًل من نظ��ام "عب��ادة الفرد" مع 
احت��الل يمّثل أطرافًا خارجي��ة عديدة تجّذر مع مرور 

تلك العقود. 
- العنف: هو الردّ األساس��ي ل��دى النظام على 
أي احتج��اج، إل��ى جان��ب بع��ض األكاذي��ب الهزيلة 
والمكش��وفة عن "اإلصالح"، فكان يردّ بالعنف على 
أي ش��كل من االحتجاج ويشدد العنف مع زيادة حجم 
وخطورة االحتجاج، بغض النظر عن ش��كله، ومهما 
كان س��لميًا. ل��م يكن حج��م العن��ف ردًّا على عنف 
مضاد بل كان يتناسب فقط مع استشعاره بالخطر، 
والض��وء األخضر المس��موح له دولي��ًا، وأوضح مثال 
ع��ن ذلك هو اقتحام حماه ودي��ر الزور بالدبابات في 

نهاية تموز 2011. 
- إش��كالية الطائف��ة العلوية )ينطب��ق الحديث 
على أغلبية أبناء الطائفة ال كّلهم(: من بين س��لوك 
النظام الطائفي منذ نش��وئه، وبراعته في الس��يادة 
عل��ى مجموعة م��ن الطوائف المنعزل��ة والمتحاربة 
)ح��رب لبنان مث��ااًل(، وس��لوكه العام تج��اه المجتمع 
الس��وري الذي أدّى إلى تجهيله وإفق��اره، تميّز في 
س��لوكه الممنهج تجاه أبن��اء الطائفة العلوية بالذات 
في سوريا، ليستخدمها أداًة لحكمه بين أدوات كثيرة. 
منذ مجيئ��ه إلى الحكم: عمل على تجنيد معظم 
ش��باب الطائفة في الجيش واألجه��زة األمنية مقابل 

"تكرّمه" عليهم برواتب زهيدة وامتيازات س��لطوية، 
وتوظي��ف آخري��ن )م��ن النس��اء خاصة( ف��ي مرافق 
"الدولة"، مع الس��ماح لفئة أخ��رى بالتهريب والتجارة 
"الممنوع��ة" من لبن��ان الذي احتّله بالمن��اورة والتآمر 
والقوة العس��كرية، ولكن مع إبقاء س��جاّلت الفس��اد 
مفتوح��ة لض��رب أية جهة أو ش��خص ق��د يبتعد عن 
الطاعة والوالء لش��خص األس��د وإن كان من عائلته. 
وقام أو س��مح ببناء تجمّعات س��كنية مخدّمة بنسب 
متفاوتة ولكن عشوائية )ال تسجّل في الطابو( بحيث 
ال يتمّل��ك أصحابها تلك البي��وت فيذهبوا إلى بيعها أو 
استثمارها، ليبقي على تفضيلهم لاللتحاق بالجيش 
واألجهزة األمنية عن إتمام الدراس��ة أو االس��تثمارات 
الح��رّة فيحق��ق بذل��ك انعزالهم النس��بي ع��ن بقية 
المك��ون الس��وري وتجهيله��م وإفقاره��م وبالتال��ي 

ارتباطهم بوجوده وتحقيق والئهم. 
ومع ب��دء الث��ورات العربي��ة: واستش��عار النظام 
بالخط��ر القادم ال��ذي يهدد وجوده نحا إلى اس��تخدام 
ورقة الطائفية التي رأى فيها احتمال بقائه بمجموعة 
م��ن اإلج��راءات قبيل ب��دء الثورة، وبعده، بلمّ ش��مل 
زعام��ات الطائفة المش��تت، والتفاه��م على الخالفات 
ووضعه��م ف��ي مركب واح��د قبي��ل الثورة مس��تبعدًا 
األشخاص ذوي التوجّه الوطني ومقرّبًا ذوي التوجّه 
الطائف��ي. وبع��د الث��ورة ق��ام بنص��ب الحواج��ز على 
مداخل التجمعات الس��كنية المذك��ورة، باإلضافة إلى 
تمثيلي��ات قامت بها عناصر تابعة له في بداية الثورة، 
تخب��ر أهل كل طائفة أنها من الطائفة األخرى وتنوي 
الهجوم عليها مع بعض األفعال العنيفة بغرض تأكيد 
فص��ل وانعزال أبن��اء الطائفة وارتباطه��م به. ورافق 
ذلك تغيير تحالفاته الخارجية بسرعة بتعزيز عالقاته 
مع إي��ران وحلفائها، والذي اس��تدعى معاداة تدريجية 

للسعودية )خصم إيران( وقطر )خصم الروس(. 
- حكم البعث: الذي نمّط فئة واسعة من الشعب 
وخلط األوراق، وأدخ��ل األكاذيب العديدة واالدّعاءات 
اللفظي��ة عن المقاومة والقومية والعروبة إلى عقول 
الكثير من الس��وريين، ليحاول تجميل نظام ال يقاوم 
ف��ي جوه��ره إال م��ن يهدد حكم��ه، وال يدع��م إال من 

يقوّيه. 

- الفس��اد والفقر: ال مكان للخالف على الفساد 
الذي مارس��ه النظام كل تل��ك العقود، حتى مؤيدوه 
ال ينكرونه، وذلك س��بب أساس��ي ف��ي إفقار معظم 
أبناء الش��عب الس��وري، ما أدى إلى سلوكيات فاسدة 
في صفوف الثورة ذاتها تدريجيًا خاصة مع إنهاكها. 

خارجية:  �صعوبات   -  2
تلخص��ت ف��ي المواق��ف الدولي��ة م��ن الث��ورة 
واإلعالم الممّثل لها. مواقف تخفي مصالح ومخاوف 
مختلفة وعديدة، تجتمع كّلها على "إفش��ال الثورة". 
وس��أذكر باختص��ار األج��زاء المهم��ة م��ن مصال��ح 
كل الع��ب فاعل ف��ي الوضع الس��وري وأخص منها 
"اإلمبراطوري��ات" الت��ي اتخذت من الثورة الس��ورية 
مناسبة لتصفية حس��اباتها، ومعها تصفية الثورات 

الخطيرة عليها. 
- الموقف اإليراني: لدى النظام اإليراني مشكلة 
داخلي��ة بم��ا يخ��ص ش��رعيته، يغّطيها بالمكاس��ب 
الخارجي��ة عن طري��ق توسّ��ع "اإلمبراطورية" التي 
تمتد من غربي أفغانس��تان إلى لبنان، وتملك أذرعًا 
في البحرين وش��مالي اليمن وتس��عى إلى تقويض 
المنطق��ة:  ف��ي  األساس��ي  )المصلح��يّ(  خصمه��ا 
الدي��ن  رج��ل  تصريح��ات  أن  وأعتق��د  الس��عودية. 
اإليراني "مهدي طائب" التي تعتبر س��وريا محافظة 
إيراني��ة يجب الدفاع عنها أكثر من بقية المحافظات، 
تعبّ��ر عن موق��ف النظام اإليراني نفس��ه. وهذا ما 
يكمن وراء تمسُّك النظام اإليراني بحليفه )أو تابعه 
مؤخرًا( األس��د تمسّكًا شديدًا ودعمه سياسيًا وماديًا 
وأمنيًا وحتّى عس��كريًا، ضد أي خطر يحيق به، ألنه 

يرى في سقوطه تهديدًا عميقًا لوجوده. 
- الموقف الروسي: يبدو أن روسيا تخوض صراع 
بق��اء كدول��ة عظمى في العال��م عبر محارب��ة الثورة 
الس��ورية، بعد أن خس��رت كثيرًا من مواقعها العالمية 
على إث��ر انهي��ار االتحاد الس��وفييتي وانته��اء الحرب 
الباردة. إذ يحاول بوتين اس��تعادة أمجاد اإلمبراطورية 
الس��وفيتية، وهو الزعي��م الحقيقي لروس��يا منذ 14 
عامًا. وف��ي هذا اإلطار يدعم النظام الروس��ي حليفه 

بع�ض ال�صعوبات التي واجهت 
الثورة ال�صورية

  مروان زكريا

مظاهرة من كفر نبل إلى العالم | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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حتطيم العلبة
  زياد ماجد

اإليران��ي، ويعم��الن معًا كل م��ا يس��تطيعان لحماية 
نظ��ام األس��د. وأظ��نّ أن تمسّ��ك الروس بش��خص 
األس��د مرتب��ط بتمس��ك اإليرانيي��ن به، كم��ا يرتبط 
أيضًا برعاية مصالح استراتيجية متصلة بإفشال خط 
إمداد الغاز القطري إلى أوروبا. وكذلك يسعى النظام 
الروس��ي إلى إفش��ال الثورة الس��ورية ووقف الثورات 
التي قد تنتشر إلى بعض الجمهوريات التابعة لروسيا 

وإلى دول مجاورة لها. 
النظ��ام  مصلح��ة  م��ن  الس��عودي:  الموق��ف   -
الس��عودي إضع��اف الخص��م اإليراني عل��ى األراضي 
الس��ورية، ولك��ن وف��ي نف��س الوق��ت وقف انتش��ار 
الث��ورات العربي��ة خوف��ًا م��ن امتدادها إل��ى أراضيه، 
فمصلحت��ه تكمن في إضعاف إيران وإس��قاط األس��د، 
ولك��ن وهو األهم: فش��ل الث��ورة في تحقي��ق تحوّل 

ديمقراطي. 
- الموق��ف اإلس��رائيلي: ال يبدو أن اإلس��رائيلين 
يأبه��ون بش��خص األس��د. وأن م��ا يهمّه��م بالدرجة 
األول��ى حماية الجوالن وعدم وصول آثار الفوضى إلى 
أراضيهم وذلك ما فهمه األس��د )األب ث��م االبن( جيدًا 
وما ح��رص على تحقيق��ه طيلة فترة حكم��ه عمومًا، 
وبعد قي��ام الثورة خصوص��ًا ألن "عدوه" اإلس��رائيلي 
ق��ادر عل��ى إس��قاط نظامه ف��ي أي وق��ت. ولكن من 
مصلح��ة إس��رائيل إفش��ال الث��ورة الت��ي إن حقق��ت 
أهدافها لن تس��كت طوي��اًل عن احت��الل أراض غالية 
في بالدها، وكذلك وقف المدّ الثوري العربي الذي قد 

يخلق مشاكل وجودية لها. 
- اإلمبراطورية الخفيّة: لست أتحدث هنا بعقلية 
"المؤام��رة" فهناك ش��كل من اإلمبراطوري��ة العالمية 
يمك��ن االس��تدالل علي��ه، تجمَ��ع مصال��ح عامّة بين 
ش��ركات كبرى وقيادات في أنظمة قوي��ة في العالم، 
وافتضحت الكثير من األس��رار عنها بعد األزمة المالية 
العالمي��ة التي ته��دد بقيام احتجاج��ات أو حتى ثورات 
عالمية على أداتها األساس��ية: النظام المالي العالمي 
كّل��ه. ما يه��م أباطرة تل��ك اإلمبراطورية ه��و توّقف 
ظاهرة الثورات الش��عبية المطالب��ة بالحرية والعدالة 
بش��كل عام وفي كل العالم، ووجدوا في نظام األسد 
ضاّلتهم عّله يقبر تلك الظاهرة المخيفة ودون تحمّل 

مسؤولية كبيرة من أحد إذ سيتبرّع هو بتحمّلها. 
- الموقف األمريكي وعقدة االعتراف بالمعارضة 
الس��ورية: ما يهمّ النظام األمريك��ي بالدرجة األولى 
ه��و ما يه��م حلفاءه��ا األساس��يين واالس��تراتيجيين 
في المنطقة )إس��رائيل والنظام الملكي الس��عودي(، 
وكذل��ك اإلمبراطوري��ة الخفي��ة الت��ي تتماه��ى معها 
ف��ي كثير من األحيان والتي تؤوي معظم مؤسس��اتها 
وقياداته��ا. ل��ذا فم��ن مصلح��ة األمري��كان إس��قاط 
األس��د ف��ي النهاية ولكن لي��س قبل إفش��ال التحوّل 
الديمقراط��ي وقبْر ظاهرة الث��ورات التي تحاول عبثًا 
الظه��ور إعالميًا بمظه��ر الدّاعم لها. ومن أساس��يات 
االعت��راف الدول��ي بأي��ة هيئ��ة أو مجل��س للمعارضة 
الس��ورية هو الحفاظ على احتالل إس��رائيل للجوالن 
ال��ذي يكتب بصيغ مختلفة مثل: "االلتزام بالمعاهدات 
الدولية" وما شابه. وكانت تلك بالذات واحدة من العقد 
األساس��ية للمعارض��ة الس��ورية لمدة طويل��ة، فهي 
بحاج��ة إلى االعت��راف الدولي من جهة والش��عبي من 
جهة، فإذا رفضت "البند األساس��ي" خس��رت االعتراف 
األمريكي وبالتالي الدولي، وإن قبلته خسرت االعتراف 
الش��عبي. فكان من مصلحة النظ��ام األمريكي إنهاك 
أو إنهاء الثورة وإش��غال الس��وريين بمش��اكل داخلية 
تبعدهم عن التفكير بنق��ض "المعاهدات الدولية" أو 

البحث فيها باإلضافة إلى ضرورة وقف المدّ الثوري. 
وبذل��ك رأى األس��د ف��ي تل��ك المواق��ف ض��وءًا 
أخض��ر إلفش��ال الثورة بأي��ة طريقة يراه��ا ويعرفها. 
وض��رب عرض الحائط بكل منظمات حقوق اإلنس��ان 
واإلع��الم المس��اعد للث��ورة )الموجود عل��ى االنترنت 
غالبًا( – يس��اعده في ذلك وس��ائل اإلع��الم المرتبطة 
بكل األنظمة المذكورة وحلفائها - فأنزل كل بشاعته 
ف��ي ثورة م��ا زال��ت حيّة رغ��م كل تل��ك الصعوبات، 
ثورة تس��تحق دراس��ة أعم��ق بكثير من االستس��الم 
إلى المقوالت الس��طحية عن "مشاكل مستعصية في 
الش��عب الس��وري". دراسة تس��عى لنقل المعرفة إلى 
العال��م، عّلها تبقي على الثورة في قلب كل ثائر فيه، 

وتشعلها في قلب من لم تشتعل لديه بعد. 

في مطلع التسعينات، نشر سجين سياسي سابق في إحدى دول أوروبا الشرقية مذّكراته. 
قال في واحدة من يوميّاته واصفًا "لعبة" مع النمل حاول من خاللها هزيمة الوقت والوحدة 
والوحشة في زنزانته اإلفرادية: "كنت كّل ما صعد النمل من قاع علبة الحلوى إلى أعالها ناقاًل 
بقايا السّكر، أعيده إلى أسفل. أفعل ذلك مرّة بعد مرّة إلى أن يوقف محاوالته ويعتاد الدوران 

في جوار القاع". 
هكذا، وبكلمات قليلة، وصف ذاك السجين كيف دفع النمَل للقبول بشروط لعبته الساديّة: 
الحركة في مكان محدّد في أس��فل العلبة واالستس��الم لفكرة أن كل محاولة خروج تعني قمعًا 
أو إرغام��ًا على الع��ودة إلى الم��كان األوّل. وطالما أن خطر القمع موجود، ف��ال جدوى أصاًل من 

استمرار المحاولة. 
وهك��ذا أيضًا، وصف ذاك الس��جين ما يحاول االس��تبداد، كل اس��تبداد، فعل��ه: إلزام الناس 

بالطاعة، بالقبول بما يريده لهم، والكفّ عن محاوالت التمرّد أو الرفض. 
ولعّل الس��وريين والسوريات هم أكثر من يُدرك معنى أن يُلزَموا باالنصياع والتكيّف مع 
ش��روطه. أن تُمارس عليهم الضغوط المادّية والمعنوية وأن يُس��جنوا وأحيانًا يُقتلوا إن هم 
حاول��وا التمرّد والخروج إلى الضوء ف��ي مملكة ُفرضت فيها العتمة واحتّلته��ا التماثيل وأجهزة 

العسس. 
وم��ع ذل��ك، خرج منهم على مراحل رجال ونس��اء ل��م يقبلوا االنحناء وال ال��دوران في "قاع 
العلب��ة". ثم خرج منهم منذ عامين من لم يكتف برفض الدوران فقط، بل قرّر تحطيم العلبة 
نفسها كي ال يبقى أي احتمال "قاع" يتيح االستكانة من جديد. قرّر الخالص من الخوف. وقرّر 
العودة إلى الزمن، إلى الحياة التي نُهبت سنواتها السابقة منه ومن أهله قبله. وها نحن نشهد 
منذ 730 يومًا كيف تحفر األظافر الس��ورية ش��قوقًا في العلبة لتُزي��ل جدرانها وتُجوّفها، فال 

يبقى قاع وال إمكانية دوران "أبديّ" حوله. 
والي��وم، بعد س��نتين، ال يس��عنا ونحن نراقب كي��ف تتآكل العلبة - الس��جن وكيف تُنهكها 
األظاف��ر المدماة س��وى أن ننحني، إعجابًا ودهش��ًة، ألولئك الذين تمرّدوا وث��اروا على الدوران 
رافضين "العادة" والطاعة ومتخّطين أنفسهم شجاعًة وقدرة أسطورية على المثابرة والتضحية. 

كل عام وهم بخير. وكل عام وسوريا، ملؤها الحرية والسالم، بألف خير.. 

إحدى مظاهرات بستان القصر | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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موؤمتر كلنا �صوريون..
ال للكانتون الطائفي.. نعم للوطن

  بشار عبود
الرائ��ي للواق��ع الس��وري من��ذ تس��لم حاف��ظ األس��د 
للسلطة في س��وريا، ال يستطيع القفز عن مشاهدة براعة 
آل األس��د في أسْر الطائفة العلوية وجعلها رهينة لهم، وال 
أعتقد أن اثنين على األقل يختلفان على س��يطرة آل األسد 
م��ن خ��الل أجهزته��م األمنية، عل��ى مجمل الطائف��ة التي 
ارتضى الكثير من أبنائها أن يكونوا دروعًا بش��رية لكرسي 

عائلة آيلة للسقوط قريبًا. 
وال يس��تطيع المراقب م��ن داخل أو خارج س��وريا، أن 
يتج��اوز نجاحات آل األس��د ف��ي إيهام الكثير م��ن أبناء هذه 
الطائفة �� مع األسف ��، بأن وجودهم ضمن نسيج المجتمع 
الس��وري مرتبط بوجود عائلة األس��د على رأس الس��لطة، 
وهو ما رسّ��خ عند البعض م��ن الطائفة العلوية وبإيعازات 
أمنية، أن حافظ األس��د وابنه من بعده ليس��ا رؤساء لوطن 
اسمه س��وريا بكل مكوناتها اإلثنية والطائفية والمذهبية، 
بل أصبح النظر إليهما على أنهما رؤس��اء للطائفة وحسب، 
رغ��م أن الطائفة العلوي��ة يعرفون قبل غيره��م من أبناء 
سوريا مستوى وحجم وتأثير وقيمة عائلة آل األسد الضئيل 

داخل تركيبة الطائفة العلوية قبل حكمهم لسوريا. 
وهذا بالتأكيد ما دعا حافظ األس��د إلى تهميش جميع 
المرجعي��ات العلوية ورجاالت الدين التاريخيين في الطائفة 
وإلص��اق هذه المهم��ة المذهبي��ة على رجال أم��ن يوالون 
تمامًا لعائلة آل األس��د، ما س��اهم في تفري��غ الطائفة من 
رجاالتها الوطنيين مثلما س��اهم في تفريغ سوريا كلها من 
رجاالته��ا الوطنيي��ن، انطالقًا من أن النظام في س��وريا لم 
يك��ن في يوم من األي��ام علويًا خالص��ًا بالمعنى الطائفي، 
وإنم��ا هو خليط من حفنة منس��جمة فيما بينها من حثاالت 
المجتمع السوري الذين تش��اركوا في المفاسد االقتصادية 
واالجتماعي��ة واألخالقي��ة الدينية كي ال ننس��ى الش��يخان 

البوطي و الحسون. 
وحين تعرض النظام ألقسى هزة منذ تسلم آل األسد 
صولجان الحكم في س��وريا التي تكنّت باسمهم الحقًا، لم 
يتمكن النظام األس��دي من تنفي��ذ أيّ من إصالحياته التي 
وع��د بها فاألم��ر � أي اإلصالح �، ليس م��ن صنعته، وكذلك 
تركيبة النظام ال تسمح بتصدير هكذا بضاعة، وال تتيح له 
ممارسة سلوك ليس من أدبياته في شيئ، فما كان منه إال 
أن أعاد اس��تخدام ما تمرّس عليه أيام الثمانينيات من عنف 
ومجازر، وإن كانت هذه المرة بطريقة أبش��ع وأش��رس بما 

يصعب على تاريخ البشرية أن تتصور مثياًل له. 
وم��ع كل ه��ذا التكري��س للعن��ف ومحاول��ة لصق��ه 
بالطائف��ة العلوية، ومع كل هذا الصم��ت المطبق من قبل 
ش��يوخ الطائفة العلوية الذين تحول��وا لرجال أمن في عهد 
آل األس��د، كان ال ب��د لرج��ال وطنيين ولدوا م��ن رحم تلك 
الطائف��ة أن يفكروا في إيجاد حالة ترسّ��خ اللحمة الوطنية 
ضمن النس��يج المجتمعي السوري، وتؤكد انسالخ الطائفة 
بش��كل كامل عن هذا النظام األس��دي ال��ذي ال يمثلها من 
قريب أو بعيد، مس��ترجعة لحظة استنهاض الحس الوطني 
على أس��اس الهم الواحد واألم��ل الواحد والش��عب الواحد، 
منطلقين من شعارات الثورة الثالثة "حرية.. كرامة وعدالة 

اجتماعية".
إذ ال يمك��ن في ظل هذا التصعيد الخطير الذي يتهدد 
النسيج االجتماعي السوري يوما بعد يوم، أن تبقى الطائفة 
بمن��أىً عما يحدث من أه��وال تهددهم قبل غيرهم، فكان 
أن تمت الدعوة إلى مؤتمر "كلنا س��وريون.. معًا لبناء وطن 
للجمي��ع"، كفرص��ة للتأكيد على أن جوهر الثورة الس��ورية 
يكم��ن ف��ي الوق��وف ض��د االس��تبداد والقم��ع بح��ق جميع 
الس��وريين بال اس��تثناء، ومن بينها الطائف��ة العلوية، التي 
تعرض��ت قبل غيره��ا من الطوائ��ف األخرى ف��ي المجتمع 
الس��وري ألقس��ى أنواع القمع والتعذيب واإلفقار والسجون 
ألبنائها من قبل النظام األس��دي ال��ذي ال يمثل في حقيقة 
األمر س��وى ش��خوٍص بعينه��ا من جمي��ع طوائ��ف وإثنيات 

ومناطق س��وريا، الذين باركتهم تقاري��ر أمنية متأكدة من 
والءاتهم العمياء. 

وبعي��دًا ع��ن الس��جاالت الت��ي دارت وال ت��زال ح��ول 
المؤتمر، فإن انعقاده ينطل��ق من جملة مبادئ خلص إليها 
القائمون عليه ليعلنون من خاللها خلع الثوب الطائفي الذي 
يتستّر به النظام األسدي، وإيصال هذا الصوت إلى الداخل 
الس��وري بكل أطيافه وتحدي��دًا الطائفة العلوي��ة، وهو ما 
يؤك��د التزام المؤتم��ر بأهداف ثورتنا والعم��ل مع اآلخرين 
من أبناء ش��عبنا من أجل إقامة النظام التعددي الحر البديل 
لنظ��ام التس��لط واالس��تبداد، ودول��ة العدال��ة والمس��اواة 
والقان��ون والمؤسس��ات، والت��ي تعتب��ر حق��وق المواطن��ة 

الحامل األساسي لحضارة سوريا وتاريخها الطويل. 
كم��ا يقوم المؤتمر وبوضوح ش��ديد، على مبدأ العمل 
على حماية االس��تقالل الوطني ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا 
والوقوف بوج��ه كل محاوالت ودعوات التجزئة والتقس��يم، 
فض��اًل ع��ن نبذ كل م��ا يفرّق الس��وريين أو يحرف مس��ار 
الث��ورة والنظر إلى التن��وع الطائفي واإلثن��ي الموجود في 

سوريا على أنه وسيلة قوة وإغناء وليس ضعفا ومهاترة. 
وب��دل االنتق��ادات الت��ي نحترمه��ا انطالقًا م��ن حرية 
التعبي��ر، والت��ي ت��م توجيهه��ا للمؤتم��ر، وخصوص��ًا م��ن 
قب��ل بع��ض أبن��اء الطائف��ة العلوية أنفس��هم ف��ي النظر 
إلي��ه عل��ى أنه يؤس��س لكانتون عل��وي، أو دويل��ة علوية، 
وه��ذا غير صحي��ح على اإلطالق، فإن��ه كان األجدر بهم أن 
يس��اهموا وانطالقًا من التزاماته��م الوطنية، في محاصرة 
الن��ار المذهبية التي تكاد تحرق األخض��ر واليابس فيما لو 
ل��م يت��م إطفاءها من المنظ��ور الوطني نفس��ه. ولكن مع 
األس��ف ذهب البعض منه��م لوضع الزيت عل��ى النار داخل 
وخارج س��وريا، فمنه��م من خوّنه وخ��وّن المؤتمرين قبل 
انعق��اده ومنهم من راح أبعد من ذلك في تش��بيهه بمؤتمر 
هرت��زل الصهيوني، رغم أن معظم القائمين على المؤتمر 
وحتى المؤتمرين اكتووا بنار األس��دين وهم من رحم تلك 

الطائفة. 
ورغ��م كل م��ا قيل عن الصبغ��ة الطائفي��ة للمؤتمر، 
انطالقًا من الداعين إليه وصواًل إلى المدعوين األساس��يين 
له، فإنني أحب أن أؤكد على حقيقة أن جوهر عقد المؤتمر 
ينطلق أساس��ًا من أن الصراع في س��وريا ه��و بين الحرية 
واالس��تبداد، وحدود عقد المؤتم��ر ال تقل عن حدود الوطن 
الس��وري ب��كل جغرافيت��ه المعروفة لنا جميع��ًا، حيث يصر 
المؤتم��ر على تفني��د طائفية النظ��ام وانعزاليته من خالل 
أدواته التي باتت معروفة للجميع والتي يستخدمها من أجل 
تأبيد وجوده وعلى حس��اب الجمي��ع، كذلك فإن مؤتمر "كلنا 
س��وريون.. معًا لبناء وطن للجمي��ع"، يعتبر فرصة حقيقية 

وجدية، للتأكيد على عدم قبول انجرار ش��ريحة واسعة من 
السوريين وراء الطغمة الحاكمة التي تعمل وبشكل ممنهج 

على تقسيم سوريا وشعبها لدويالت متعددة. 
إذا نج��ح األس��د في رفع درجة العص��ب المذهبي، من 
خ��الل تحييد جزء مهم وأساس��ي م��ن العلويي��ن، فإنه لن 
يعفي البقية الباقية منهم ممن آمن بس��وريا الوطن، وهذا 
ال يمك��ن أن يتم لك ب��دون العودة خطوة إل��ى الوراء للدفع 

بالعامل الوطني أوال وأخيرًا. 
لق��د دفع��ت الطائف��ة العلوية ثم��ن اس��تقواء بعض 
أبنائها بنظام التشبيح الذي عممه آل األسد على كل سوريا 
بعد أن كان الضرر حكرًا على أبناء الطائفة العلوية نفسها، 
وساهم هؤالء الش��بيحة وحثالة المجتمع، في إيهام البقية 
من أبناء الطائفة بأنهم س��يدفعون أثمانًا باهظة من لقمة 
عيش��هم وحياتهم، ما س��اعد على تضخي��م مخزون الحقد 
لديهم، ليسهل على النظام األسدي استثمارهم في خطط 
ال عالق��ة لها بلقمة العيش وإنما في قضية وجودهم، ومن 
هنا تأتي أهمي��ة المؤتمر المزمع عقده في تفادي كل هذه 
اإليهامات، وس��ط صم��ت مطبق من قبل رج��االت الدين أو 

عقالء الطائفة العلوية وهم كثر على أية حال. 
حت��ى لو ل��م ينتج كل ه��ذا تحوّاًل ف��ي مواقف هؤالء 
العلمانيي��ن م��ن أبن��اء الطائف��ة الذي��ن يقفون ض��د عقد 
ه��ذا المؤتمر الذي أس��ميه أن��ا بالمؤتمر اإلنقاذي للنس��يج 
الس��وري ككل وليس للطائف��ة العلوية وحده��ا، وحتى لو 
لم يساهموا في مس��اعدة شعبهم السوري في تأكيد حقه 
بالحي��اة الكريم��ة والحرية والعدالة، إال أن ه��ذا ال ينفي أن 
تتوحد الجهود من خالل ه��ذا المؤتمر وغيره من المبادرات 
والمؤتم��رات الالحقة حتى ال يدفع الس��وريون ثمن مواقف 
خاطئ��ة مهم��ا كان��ت دوافعها، ألن س��وريا س��تبقى موطنًا 
للجميع، وإضعاف جزء منه أو شريحة من شعبه هو إضعاف 
لآلخري��ن انطالق��ا من المعن��ى الجوهري لحديث الرس��ول 
الكريم: إذا تداعى منه عضو تداعى كامل الجس��د بالس��هر 

والحمى. 
ال يمك��ن الوقوف على الحياد في س��وريا. الدماء التي 
تس��يل يوميا والدمار الهائل الذي يقع، يفرض أخذ موقف، 
إم��ا االنحي��از للضمير اإلنس��اني وااللتزام بقضاي��ا الحرية 
وإس��قاط الديكتاتوري��ة مهم��ا كانت دعاويه��ا القومية في 
المقاوم��ة والممانع��ة، أو االنخ��راط في معركة حس��اباتها 
أبع��د وأكثر تعقيدا م��ن حدود س��وريا وتحريرها من ربقة 
االس��تبداد، وهي تض��ع الالعبين الصغار ف��ي موقع صعب 
مس��تقبليا، ألن��ه عندم��ا تص��اغ الحل��ول وحتى التس��ويات 
س��نكون ج��زءًا من مدفوع��ات وليس أكثر م��ن ذلك.. فهل 
نكون وكالء شرعيون عن أنفسنا في هذه المرحلة الحرجة. 

إحدى مظاهرات بستان القصر | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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ال وقت للحزن وال وقت للحياة
  شيرين حايك

كن��تُ  أعتق��دُ  بأنني اس��تطعتُ ، و خ��الل عامين من الث��ورة و القتل 
اليوم��يّ، أن أعقدَ  صفقةً  نفس��يّةً  مع الم��وت تقتضي بأّن ال يفاجأني و 
أن أتصالحَ  معهُ  ما يكفي ألن نس��تطيع التعامل واحدنا مع اآلخر بش��كلٍ  
يوميّ على أن يبقى هذا التعامل س��طحيّ قدر المستطاع. مع هذا، كنت 
ُ دائماً  أخش��ى على اإلنس��ان في داخلي أن يموت، أن يفقد القدرة على أن 
يش��اركَ  اآلخرين جزءاً  من آالمهم التي ال تمتّ للثورة في س��وريا بشيء 
فبمراح��ل كثيرة ماضية كانت الصفقة التي عقدتها مع الموت كفيلةً  بأن 
تجعل كّل األخبار الس��يئة التي أس��معها في الحياة تق��اسُ  بالمقارنة مع 

الوضع في سوريا حتّى تعتبر سيئة أو جيدة. 
الجمع��ة 15 ش��باط 2013 مس��اءً ، اس��تيقظت من تل��ك الكذبة التي 
أعتق��دتُ  أنن��ي عقدته��ا م��ع الم��وت؛ توف��ي أحد الزم��الء ف��ي الجامعة. 
"ماجشيك" )1990 - 2013( أصيبَ  بالسرطان في المرّة األولى و استطاع 

َ التغّلب على المرض ليعاود المعركة معهُ  و ينتصر الموت بينهما. 
بعيداً  عن كّل مشاعري الشخصيّة المتعلقة بموت زميلٍ  لن تستطيع 
َ الصدفة أن تجدَ  لهُ  شبيهاً ، فقد عشتُ  في األيّام الماضية صراعاً  فكريّا 
ًمع الموت كفلس��فة. الحالة التي كنتُ  أعتقد أنني أعيشها لم تكن صفقة 
مع الموت، بل هي، ببس��اطة، إعتياد الموت حتّى ما عاد مفاجأة مؤلمة، و 
بالتال��ي عندما يأتي خارج الس��ياق المعتاد لهُ  فإن��هُ  يحافظ على المعنى 

الحقيقيّ  للموت. 
عندم��ا ذهبتُ  إلى جنازة ماجش��يك كنتُ  أكرر و أن��ا في الطريق بأّن 
مش��هد الموت هو جزء من المش��اهد اليوميّة التي يش��اهدها أيّ سوريّ 
يعيشُ  في س��وريا او يتاب��عُ  الفيديوهات التي يتمّ رفعها على اليوتيوب. 

كانَ  من السهل جدّاً  الحديث عن أمرٍ  جلل كالموت، لكن كّل شيء أختلف 
عندم��ا وصل��تُ  إلى تلك القاعة المكتّظة بالصم��ت، كانَ  هناكَ  صمتٌ  ال 
تقطعهُ  س��وى تمتمات البكاء. دخلتُ  القاع��ة و نظرتُ  إلى تابوتٍ  مفتوح 

و تغيير كّل شيء. 
أقتربتُ  من الجث�ّـة، وقفتُ  أمامها، نظرتُ  إلى يديه، عينيه، تفاصيله 
ُ. كانت كّل مالمحهِ  نظيفة و لوهلةٍ  بدا لي االمر غريباً ، فكّل صور الموت 
القادم من سوريا مطرزة بالدم و الحجر و الرصاص و الغبار و الورد. عرفت 
ُ ف��ي تلك اللحظةً  أننا، كمجتمع ثورة، مهما حاولنا أن ندعي بأّن ش��هدائنا 
ليسوا أرقاماً  إاّل انهم كذلك، بكّل ما في هذا من ألمٍ ، فنحنُ نقيس األلم 
اليوميّ للموت حسب الرقم كبيراً  كان أو صغيراً . الموت السوري لم يعد 
يش��به الموت. نحنُ  نعرفُ  في كّل صباحٍ  أّن عدداً  معيّناً  من الناس في 
س��وريا سيموت اليوم، نحاولُ  أن نهيئ نفسنا قدر المستطاع على تحمّل 
وق��ع الصدم��ة و نصّلي ألن ال يكون بينهم صديقاً  أو قريباً  نعرفهُ  كي ال 
نضطر للتعامل مع الموت المجرّد و نكتفي بالتعامل مع الموت الس��وري. 
فالموت المجرّد ليسَ  حالةً  يوميّة بطبيعته، إنّهُ  استثناءٌ  جلل يقع بين 
الحي��ن و اآلخر و يهزّ عرش الحزن في داخلنا كأش��خاص و يعيشُ  طويال 
ً في مفاصل األحاس��يس التي نستنش��قها من داخلنا، أمّـا الموت السوري 
فق��د باتَ  ج��زءاً  من العمليّة الروتينيّة لليوم الع��ادي، ال وقت للحزن و ال 

وقت للحياة!..
ماجشيك، أشعل رحيلك نجمةً  جديدةً  في السماء و أسميتها باسمك، 

أبلغ سالمي لشهداء سوريا. 

إحدى جداريات سراقب | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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تع��رف نفس��ها بأنه��ا مب��ادرة تطوّعيّة ش��بابيّة 
ثوريّة مس��تقّلة تهدف إلى توحيد قاع��دة العمل الثوري 
والمدن��ي على امتداد خارطة س��وريا. انض��مّ إليها عدد 
كبير من تجمّعات الحراك الس��لمي والثوري في سوريا. 
وش��ارك في تغطي��ة الحملة الكثير م��ن الجرائد الثورية 

والراديوهات والصفحات اإلعالميّة. 
ه��ذه الحمل��ة ذات الطاب��ع التوثيق��ي والفني تعيد 
الح��راك المدني للواجهة فهي ليس��ت مجرد دعوة عادية 
بل هي نتيجة لتعاون بين مجموعات ميدانية ومنها لجان 
التنسيق المحلية وغيرها وبعض الفرق التابعة للجيش 
الحر للتش��جيع على العم��ل الس��لمي واالحتفال بذكرى 

الثورة السورية بعد عامين على انطالقتها. 
أرب��ع ألوان لخص��ت رؤي��ة المنظمي��ن للحملة عبر 
نش��اطات ع��دة، كل يوم منها يعبر يحمل رس��الة خاصة 

عبر نشاطات خاصة به. 
الّلون األزرق يش��ّكل هويّة هذا اليوم إش��ارة لّلون 
المعتمد في ش��عار األمم المتّح��دة للتذكير بدورها في 

حماية حقوق اإلنسان والدّفاع عن حريّته. 
ف��ي حين تخّل��ت المنظمات الدوليّة اإلنس��انية عن 
دورها الحقيقي تحت الضغوط اللوجيس��تية والسياسية 
لتصب��ح ف��ي حالة صم��ت وعجز غي��ر مبرّري��ن أمام ما 
يحدث في س��وريا. توج��ه الحملة صوتها إلى اإلنس��انية 
أجم��ع لتقف معنا صفًا واحدًا ف��ي مواجهة الظلم والعجز 

العالمي. 
الل��ون األحمر لون ش��هداء الث��ورة الس��ورية: " ألم 
تش��بعوا م��ن دمائنا بعد.. إل��ى أين"!! رس��الة تهدف إلى 
دعوة عامة إليقاف حمام الدم، إلى متى تستباح سوريا. 
اليوم األصفر "أوطاننا ال تبنى بالنكايا" رسالة لكل 
من يعمل للثورة الس��ورية للتكات��ف والتعاضد واالبتعاد 
ع��ن الفرقة والتخوين فوطننا لهو أح��وج اليوم لنا ألجل 
البناء أكثر من أي وقت مضى ولضمان استمرارية الثورة. 
الي��وم األخضر" ث��ورة الربيع ث��ورة الكرامة" تطلق 
الحمل��ة في هذا الي��وم صرخة حرية عل��ى كامل التراب 

الس��وري معلنة والدة الربيع من جدي��د وانطالقة األمل 
لتعيد سوريا األجمل سوريا الحرية. 

"أربع رس��ائل ضمن أربع ألوان تلقفتها المجموعات 
المش��اركة والتنس��يقيات كل بحس��ب رؤيته��ا ودوره��ا 
وقامت بالتعبير عنها بدورها أيضا بفعاليات عدة وتتنوع 
بين المظاهرات والمناشير والغرافيتي وعروض األفالم 

وعدة أنشطة أخرى. 
ث��ورة إنس��ان ألج��ل الحي��اة انطلق��ت لتؤك��د على 
رغبة الثورة األولى، تقول جفرا المتحدثة باس��م اللجنة 
المنظم��ة للحملة: "خرجنا في البداية كي نعيش بحرية، 
ألجل استمرارية الثورة ينبغي أن نعيش، ألجل الوصول 

إلى الهدف ينبغي أن نعيش، للحرية نفسها". 

جمموعات احلراك ال�صلمي والعمل املدين 
الثوري امل�صاركة:

أيام الحرية
الحراك السلمي السوري

حبة قمح
الشعب السوري عارف طريقه

قمح
المترجمون األحرار

أحرار بستان القصر والكالسة
كوميك من أجل سوريا 

كش ملك
أحرار ثورة الكرامة

الهيئة اإلعالمية لمنطقة دوما
حركة 17 نيسان

حركة وعي - نحو الوطن الذي نستحقه
الشباب السوري الثائر

بنا تسمو سوريا
تجمع نبض للشباب المدني السوري

استوديو ياسمين بلدي
فريق ملهم التطوعي

تنسيقية الثورة السورية في ببيال
تنسيقية يلدا

تنسيقية عامودا
تنسيقية قدسيا

جامعة حلب الثورة
تنسيقية الجلجلة
تجمع حرائر داريا
تجمع ثوار دمشق

لجان الوصل العربي الكوردي في سوريا
تجمع حبة قمح

الفتات الزبداني
الفتات كفر نبل
حيطان سراقب

عدسة من عامودا
تجمع بنات الشام

فريق تظاهر
مجلس قيادة الثورة

المجلس المحلي في برزة
تنسيقية القدموس

تنسيقية محافظة السويداء
تجمع أحرار القابون

تجمع عشرين
تجمع ثوار دمشق

ث��ورة اإن�صان م��ن اأج��ل احلياة
ك��ي نعي���ض بح��رية

اآذار 2013  18  -  15
  تقرير: سعاد يوسف
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تنسيقية دوما - لجان التنسيق المحليّة

تنسيقية مدينة األتارب
تنسيقية باتبو 

تنسيقية السلمية
تنسيقية مدينة مصياف

حلب ألوان الطيف
حالوة وزيتون - تجمع المعتقلين السوريين

بيتنا السوري
شباب مصياف الثورة

شباب السويداء الثورة
بصمة سورية

تنسيقية الثورة السورية في حي المهاجرين
كتيبة شهداء المرجة

تجمع حرائر التل
لست مجرد رقم

تنسيقية الثورة السورية في حي العسالي 
تنسيقية الثورة السورية - حي دمر

تنسيقية مخيم اليرموك - الثورة السورية
حملة لست مجرد رقم

بيت قامشلو
فنون من الثورة

تنسيقية حي الميدان
تنسيقية قدسيا وما حولها

تنسيقية الثورة السورية في نهر عيشة
تنسيقية الثورة السورية في حي الزهور والزاهرة الجديدة

أحرار الشام في حي الشاغور وما حوله
تنسيقيه المزه

نجده ناو
اتحاد الطلبة األحرار � فرع دمشق

تجمع سوريا للجميع
المركز الدولي للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة

نسيت تنسيقية مدينة الطبقة
غرافيتي الحرية

تنسيقية أريحا
حرائر التل

وبتغطية جمموعة من االإعالم الثوري 
ال�صوري:

جريدة سوريتنا
جريدة سوريا بدا حرية

جريدة أوكسجين
كبريت
حريّات

سوريا فوق الجميع 
أحفاد الكواكبي

فريق روح اإلعالمي
مجلس قيادة الثورة دمشق

إتحاد الطلبة األحرار
راديو الكل

راديو ياسمين الشام
راديو بلدنا

ياسمين سوريا
جريدة الغربال )كفرنبل(
جريدة والت )القامشلي(

جريدة بصمة حلب )حلب(
جريدة ضوضاء )السويداء(

جريدة عين المدينة )دير الزور(
جريدة حنطة )السلمية(

إعالميون بال حدود - دير الزور
مجلة إيميسيا

مركز السويداء اإلعالمي
جريده بوح الغرب دير الزور

إذاعة أنا اإلخبارية
إذاعة نسائم سوريا

تغطيه إعالمية من األورينت وسوريا الغد 
مجله منبر الحرية

جريدة زيتون )إدلب(
مجلة ميسلون "المكتب اإلعالمي لالئتالف الوطني 

حراك العا�صمة
في يوم الخميس 14 آذار خرج أحرار وحرائر دمشق 
في مظاهرة بش��ارع برنية وسط العاصمة دمشق تحت 

عنوان:
"ثورة إنسان من أجل الحياة" تم فيها تزيين األرض 
بعش��رات آالف المناش��ير الثورية، وطالب��ت بالمعتقلين 

وحيت الجيش الحر ونددت بجرائم النظام. 
كذل��ك خرجت يوم الجمعة مظاهرات في عدة أحياء 
وبل��دات من دمش��ق وريفه��ا وأكدت على مض��ي الثورة 

حتى إسقاط النظام. 
قام تجمع س��وريا للجميع برفع شعارات في شوارع 
مدين��ة دمش��ق تزامنًا م��ع اليوم األحمر م��ن حملة ثورة 
إنس��ان من أجل الحياة - الذكرى الس��نوية الثانية للثورة 

السورية.
وضم��ن الحمل��ة أيضا قام ش��باب م��ن تجمع نبض 
وبالتع��اون مع مجلة س��ورية بدا حرية بب��خ غرافتي في 
ش��وارع رئيسية من مدينة دمش��ق كما وزعت ملصقات 

في باب توما تنادي بالحرية وتخلد ذكرى الثورة. 
وأيضًا قام تجمع بنات الش��ام بربط شرائط حمراء 
في شوارع دمشق إكرامًا للشهداء وتم ذلك في عدد من 
الش��وارع "الميدان، الزاهرة القديم��ة، الزاهرة الجديدة، 
شارع برنية، الطلياني، المزرعة عند حزب البعث، ساحة 

الشهداء، ركن الدين". 
وضم��ن فعاليات اليوم األزرق نفذ التجمع الفتة من 
كلمة "حرية " وتم ذلك ببصمات الحرائر براحات أيديهن 

عبر األلوان السائلة على القماش حتى إنجاز الالفتة. 

حملة بخ غرافيتي في يلدا | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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اجلوالن املحتل وطائرات ورق
قام ناش��طون برفع طي��ارات ورقية ضم��ن فعالية 
اليوم األحمر حملت رسالة من أهلنا في الجوالن المحتل 
لنظام الديكتاتور بشار األسد تحت عنوان "هؤالء قتلهم 
نظام الطاغي��ة".. طائرات النظام تحمل الموت لس��وريا 
وطائراتنا ذاكرة تحفظ أس��ماء الش��هداء أس��ماء شهداء 
الثورة وأرواحهم حلقت في س��ماء الجوالن المحتل، حيث 
تمت كتابة أكبر عدد من أس��ماء الش��هداء الذين التحفوا 
تراب س��وريا "أكثر من 33 ألف اس��م"، وحلقت الطائرات 

الورقية من سفح جبل الشيخ. 

م�صر
تق��ام مجموع��ة من النش��اطات منها ب��خ غرافيتي 
وتوزي��ع مناش��ير ورفع لوح��ات جدران س��راقب والفتات 
مخت��ارة من كفرنبل ضم��ن وقفة في القاه��رة وكذلك 

ضمن حفلة للفنان خاطر ضوا. 

االأردن خميم الزعرتي
بدأت يوم الجمعة فعّاليات كرنفال األمل 6 ألطفال 
مخي��م الزعت��ري ضم��ن الحملة وق��د تضم��ن الكرنفال 
فعاليات عدة منها الرسم على وجوه األطفال ومسابقات 
وجوائ��ز، كم��ا س��يتم مش��اركتهم الرق��ص واللعب مع 
شخصياتهم الكرتونية المحببة على مدى األيام القادمة. 

غازي عينتاب:
جرت وس��تجري مجموعة م��ن الفعاليات بهدف إيصال 
ص��وت الث��ورة الس��ورية للعال��م. تتضمن ه��ذه الفعاليات 
مع��رض لمنتجات ثوري��ة يدوية تم تصنيعه��ا في الداخل، 
ويع��ود رعيه��ا للداخ��ل، توزيع كنزات تحمل ش��عار واس��م 
الحملة، توزيع مجالت ثورية، رسومات على وجوه األطفال، 
توزيع رس��ائل تض��م لمحة عن الثورة الس��ورية، غرافيتي 
لصور الشهداء، سكيتشات ثورية باإلضافة إلى رفع الفتات 

تحمل العديد من العبارات التي تتناسب مع يوم الحملة. 

حملة "كفرنبل �صمري العامل"
رفع الفتة موحدة من كفرنبل فيها رس��الة موجهة 
إلى العالم بأسره رفعت وسترفع في العشرات من المدن 

السورية وبلدان العالم:
"أيه��ا العال��م! عذابن��ا كش��ف أن اإلنس��انية الت��ي 

تتفاخرون بها هي وحدها ما يجب أن تخجلوا منه".. 
 World! Our agony has revealed that your
 bragging about humanitarianism is exactly what

 .you must be ashamed of
كما ش��اركت عامودا وقامشلو بفعاليات حراك ثورة 

إنسان ورفعوا الفتات كفرنبل وشعارات الحملة,
كما أحيا بس��تان القص��ر الذكرى الس��نوية الثانية 
للثورة الس��ورية بمظاهرة كبي��رة جمعت كامل األطياف 
والتجمع��ات ف��ي حل��ب ورفع��ت خالله��ا الفت��ة كفرنبل 

وشعارات الحملة وهتفوا للشهيد وللوطن.

الدوك�ض بوك�ض و"يوم عاملي" ل�صوريا:
حج��ب أي��ام س��ينما الواق��ع دورت��ه الخامس��ة التي 
يفت��رض إقامته��ا ف��ي آذار 2012 احتجاجًا عل��ى انتهاك 
حق��وق المدنيين في س��وريا، وجاء "ي��وم عالمي" بدياًل 
لخت��ام دورة المهرجان المحتجب والتي تتزامن مع ذكرى 
االنتفاضة الس��ورية. حيث يق��دم DOX BOX أفالمًا من 
س��وريا قب��ل آذار 2011 وبع��ده، وعروض��ًا مخت��ارة من 
يوتيوب السوريين خالل العامين الماضيين، هي "صورة 
الس��وريين لحياته��م وتعبيرهم عن أنفس��هم في هذا 

الشرط اإلنساني القاسي". 
تق��ام عروض "ي��وم عالم��ي لس��وريا ٢٠١٣" في 
العديد من المدن حول العالم، فمن القاهرة واإلسكندرية 
وبي��روت وعم��ان والدار البيض��اء إلى مدن ف��ي الواليات 
المتح��دة وألمانيا وإيطاليا وس��واها العديد، كما س��تقام 
العروض كذلك في مدن سورية محررة )لن يتم اإلعالن 
عنها قبل انتهاء الحدث ألسباب جليّة( وللمرة األولى في 

مجدل شمس بالجوالن المحتل ورام اهلل. 

كم��ا تترافق العروض هذه مع ع��روض تلفزيونية 
عل��ى كل م��ن قن��اة آرتي��ه الفرنس��ية األلماني��ة وقناة 
العربي��ة. وتصبح األف��الم جميع��ًا متوفرة ح��ول العالم 
من خ��الل الع��روض االلكتروني��ة المجانية عل��ى أقنية 
مهرجانات ش��ريكة )قناة مهرجان أمس��تردام التسجيلي 
الدولي، قناة مهرجان كوبنهاغن التسجيلي، وقناة تحالف 

التسجيلي – دوك أليانس(. 
ففي الجوالن المحتل تعرض في مركز فاتح المدرس 
للفنون والثقافة، مجدل ش��مس، مجموعة من األفالم يوم 
17 آذار، وق��د كت��ب القائم��ون عل��ى الفعالية عل��ى موقع 
الفيس��بوك: "يوم عالمي لس��وريا 2013 سيقدم مجموعة 
أفالم س��ورية قصيرة باإلضافة إل��ى مجموعة من لقطات 
الفيدي��و الت��ي صنعه��ا المواطنون الس��وريون أنفس��هم. 
سيكون عرضًا استثنائيًا في المتعة واأللم واألفق المفتوح 
م��ن خالل اختيار مجموعة من لقط��ات الفيديو المصنوعة 
والمعروض��ة على يوتي��وب من قبل ناش��طين ومواطنين 

سوريين خالل العامين الماضيين. 
حققت س��وريا مرتب��ة متقدمة جدًا عل��ى اليوتيوب 
خ��الل ع��ام 2012 حي��ث تم تحمي��ل أكثر م��ن 300 ألف 
فيديو وحققوا ما يقارب 350 مليون مش��اهدة من جميع 
أنح��اء العالم، مم��ا صعب رؤية الجمه��ور الدولي لما هو 
مميز وأصيل من بين هذه الكمية العمالقة من المقاطع 

خاصة مع وجود حاجز اللغة. 
برنام��ج "يوم عالمي لس��وريا 2013" س��يتألف من 
مجموعات من لقطات اليوتيوب تحت ثيمات محددة تظهر 
بمجملها المواطن او الناشط وهو يوثق لحظات ال تنسى 

من تاريخ الشعب السوري في العامين الماضيين". 
وف��ي بيروت تعرض عدة أفالم ف��ي ميترو المدينة 
منه��ا "صباح��ًا أخاف مس��اء أغن��ي" للمخرجتين س��لمى 
الديري وروال الالذقاني، "أربعة أس��ئلة مع كاس��ة شاي" 
للمخرج إياس مقداد، "دمش��ق قبلت��ي األولى" للمخرجة 

لينا العبد و"ميالد مجيد" للمخرج الشهيد باسل شحادة. 
أما اإلسكندرية تشارك هي وفنانيها في إقامة أيام 
سينما الواقع لمش��اركة السوريين ودعمهم في ثورتهم 
وتذكيرًا بأن الثورات تحيا بالش��عوب وتنتصر لإلنس��انية 
جميع��ًا وتأكيدًا على دور الف��ن والثقافة في دعم نضال 

الشعوب في نيل حريتها وكرامتها اإلنسانية. حيث سيتم 
عرض أفالم مختارة لعدد من صناع الس��ينما والنش��طاء 
الس��وريين وعدد م��ن مقاط��ع الفيديو وكذلك س��تقام 
عدة نقاشات وجلس��ات حوار حول الفن والثورة السورية 
والتنس��يقيات السورية المحلية باإلس��كندرية وشهادات 

حية وتجارب وأمسيات فنية. 
وفي القاهرة تقام عدة عروض في "مصرين" يوم 

األحد 17 آذار، كذلك في إيطاليا يوم 15 آذار. 
كم��ا تعرض على قن��اة "آرتيه" ع��دة أفالم ضمن " 

يوم عالمي لسوريا على التلفزيون". 

مظاهرة في مجدل شمس بالجوالن السوري المحتل | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة

كرنف��ال األمل ألطف��ال مخي��م الزعتري  
ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة

مهرجان طيارة ورق | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة



33

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
3 

ر /
آذا

 / 
17

 | 
 )7

8(
دد 

لع
|  ا

ة  
اني

الث
نة 

لس
|  ا

نا  
ريت

سو
. . 

ورة
 الث

ى
 عل

ان
ام

ع

حان��ن للحري��ة حان��ن لس��وريا التي ترف��ع الفتاتها 
وأعالمه��ا وتغني في ع��رس ثوري غير مس��بوق، عمره 
اليوم عامان، عامين من تعانق األكتاف واألنفس، عامان 
من صعود لألرواح إلى الس��ماء في عرس ش��هيد، عامان 

من الفرح والحزن والقيامة السورية. 
أهازيج الثورة السورية وأيقوناتها، وأيضًا حكاياها. 
تروي عن ش��عب أراد الحري��ة، غنى لها، كتبها وصلى لها 

مرارًا وتكرارًا ولم يزل يغني في معبد سوريا األجمل. 
ه��ذه األقصوص��ة تتحدث ع��ن الفرح ف��ي "الثورة" 
الس��ورية، حيث ال يمك��ن لألخطاء أو العث��رات أن تكون 
فرحًا.. ه��ي ال تعدو كونها نقط س��وداء تزيد من الفرح 

إنسانية " ثورتنا كانت سلمية يا غصن الزيتون".
ارحل بش��ار عندما خط أطف��ال درعا بعض كتابات 
متأثرة بالربيع العربي في ش��باط منذ عامين ونيف.. لم 
يتخي��ل أحد في س��وريا أن بطش النظ��ام وتعنت بعض 
ش��خصيات مسؤولة في درعا س��تقود إلى قيامة سورية 
تحم��ل ش��علتها م��ن درعا وس��ط الرص��اص وتمتد إلى 

سوريا بأكملها من أقصاها ألقصاها. 
تتوالى الجم��ع الثورية وتتوالى أس��ماءها، يجمعها 
على امتداد األراضي السورية هتافات تشق عنان السماء 
ومظاهرات ال تنتهي، بدأت بخجل وتسارعت حتى وصلت 
ف��ي جمعة ما إلى أكثر من 900 نقطة تظاهر. "أكثر من 

700 ألف متظاهر في ساحة العاصي"
بي��ن مظاه��رات ال ت��كاد تتج��اوز العش��رين ثانية 
إل��ى مظاه��رات تمتد يوم��ًا كامال في س��احات س��وريا، 
إل��ى اعتصام��ات تص��ل لي��ل س��وريا بنهاراتها. تش��هد 
عودة الث��ورة إلى القلوب، إلى الواجه��ة، يخرج الكثيرين 
ف��ي مختل��ف المدن الس��ورية ليكونوا جزءا م��ن التغيير 

المحتمل "الشعب يريد إسقاط النظام".
ما حصل وما يحصل خالل الثورة السورية سنتمكن 
م��ن فهمه بع��د أع��وام ع��دة، وبالتأكيد لي��س اآلن وما 
تزال راجم��ات الصواريخ يتردد صداه��ا في أرجاء المدن 
الس��ورية ويرصد سكانها صواريخ س��كود تطلق باتجاه 
ش��مال لم يف��رح بعد بحريت��ه، ويكاد ص��وت الرصاص 
يخن��ق ما تبق��ى من مظاهرات وحراك مدني يس��عى أن 
يؤك��د أن الثورة هنا في س��وريتنا وأن التحول إلى العمل 
المس��لح ال يعني بالضرورة أننا فقدنا مدينتنا وأصواتنا. 
تلك األصوات التي تزدحم بها تفاصيلنا بكلمة "كرامة".

"الشعب الس��وري ما بينذل" تلك القيامة، لن تركع 
ك��م نحت��اج من ال��ورق، وك��م نحت��اج أيضا م��ن الهواء 

السوري كي نعيشها أيضًا وأيضًا. 

العمل املدين عودة العمل الطوعي اإىل الواجهة
هؤالء الش��باب أنفس��هم ضمن المس��احة نفسها، 
عادوا اليوم ليجدوا أنفسهم أمام المواجهة مع الرصاص 
والقم��ع متراصي��ن درئ��ا للعن��ف وللتهجي��ر والتجوي��ع، 
ينظمون أنفس��هم في تجمعات إغاثي��ة وتجمعات طبية 
وغيره��ا، يعمل��ون لتوفي��ر الم��أوى والملب��س وال��دواء 
والغذاء لناس لم يش��اهدوهم قط في حياتهم، لنازحين 
أو قاطنين في نفس الش��ارع الذي طرق��وه يوميا طوال 
حياته��م، يش��اركون الم��اء القليل م��ع رف��اق الزنزانة، 
ويختلف��ون معه��م أيضا عل��ى بضع من خبز أو مس��احة 
للن��وم، يتجادل��ون حول السياس��يين والمنط��ق والفقه 
والكتب والشخصيات، يتحاورون حول المبادئ. "ياسوري 

وينك وينك".
هذا العمل المدني الغير موجود في س��وريا ما قبل 
القيامة س��وى بتوجي��ه من الس��لطة وبرعايتها للترويج 
لش��خوصها وسياس��تها المنقوصة والمريضة وكثير من 

حاالتها لتبييض أموال فاسديها. 
ول��د العمل الطوع��ي وعاد ليتصدر المش��هد أيضًا، 
آالف القص��ص والحكاي��ا المنقوصة الت��ي ال نعلم عنها 
شيئًا لكنهم هم يعيشونها بدقائقها وإنسانيتها اليومية 
وأحيانًا كثر أوجاعها أيضًا وإحس��اس بالعجز يخنقها في 

أحيان أخرى. 

ه��ذه القص��ص ما ي��زال أمامها الكثي��ر كي تحكى 
وتروى، وكي تندثر أيضًا، فهي ال تعدو كونها "إنس��انية" 
نعيش��ها دون أن نعي أنن��ا كنا لها فاقدي��ن في يوم من 
األي��ام قبل القيامة. "واحد واحد واحد الش��عب الس��وري 

واحد".

الراأي والراأي االآخر
تفس��ح المظاهرات الكثير من المس��احة كي نقول 
ما نريد، كي نناقش ما س��تكون عليه س��وريا، كي نرفع 
الفتاتنا التي توحد والتي تفرق أيضًا، كي نس��مع صوتنا 
لآلخ��ر القري��ب والمختل��ف أيض��ًا. "كاذب كاذب اإلع��الم 

السوري كاذب".
كم��ا أعادت الث��ورة الس��وري لقرى س��وريا ومدنها 
روابطها، كذلك الي��وم تعيد لها تفردها وحضورها وفي 
وس��ط التنافس والمناطقية والتعصب الذي ترسخ خالل 
س��نين القم��ع، يعي��د المتظاه��رون اكتش��اف أصواتهم 
وس��ماعها، تعري هذه الثقافة الجديدة من حرية التعبير 
مساوئنا وأمراضنا وتكشف لنا ما لدى اآلخر من ألق ومن 

تشابه أيضًا. 

عائدون
مش��اهد العن��ف والدم��ار الت��ي تفيض به��ا حياتنا 
ف��ي كل تفصيل م��ا، حاراتنا التي اندث��رت، أهلنا الذين 
فقدن��ا، أصدقاءن��ا الذين رحل��وا، قلقنا عل��ى القريب أو 
الحبي��ب المغيب في س��جون الموت، كله��ا ال تغدو كونها 
تفاصيل أم��ام قيامة الثورة الس��ورية، هذا األلم يزيحه 
بث��وان أهزوجة واحدة، أو عرس أو دبك��ة ثورية ما على 
الحطام والدمار، يقف شباب كفرنبل بالفتات ساخرة من 
اإلنس��انية فوق مناطق القصف "أردوغان ش��فناك فوق 
وش��فناك تح��ت"، ويعيد خطاط س��راقب الحي��اة لجدران 
هدتها "ميغ" عنوانها موت. "كلما حاصرنا الموت، ابتكرنا 
الحي��اة" فوق ذاك الحط��ام يكتب علها تتح��دث أكثر عن 

حياة من سكنوها يوما ما. 
يحتف��ل ش��باب الرقة بموت الطاغي��ة "يلعن روحك 
" ويرسمون على أش��الءه "باجر أحلى"، تتراشق الصبايا 
في العاصمة الزغاريد وهن ينثرن المناش��ير ورودًا خالل 
ثوان، يتحدين القصف المتردد في جنبات دمش��ق بإرادة 

ال تهزم "بدنا المعتقلين بدنا المعتقلين" 
ترتف��ع أصابع األطف��ال بإش��ارة النصر أم��ام زوار 
المخيم��ات ونظ��رات غير مت��رددة، تغن��ي األم على قبر 
وليدها وهي تس��تودعه ش��هيدًا لدى باريه "أم الش��هيد 
كلنا والدك"، ويدندن شباب الجيش الحر أغاني الساروت 
والقاش��وش، "وس��وريا بدها حرية"، مستندًا إلى سالحه 

وحالمًا باليوم الذي يستعيد فيه كونه إنسانًا.

تغني نس��مة للجموع في الباب ف��ي حلب "ثورة عز 
وحرية"، وينش��د م��ا تبقى م��ن الدرعاوية أغ��ان تراثية 
على وقع الدبكة المحلي��ة لرجال أضناهم طول الطريق 
وأحياهم ن��ور الحرية "يا حمص درع��ا معاكي للموت ". 
ويش��دو قاش��وش حلب الصغير بصوته الدافئ "حرّ حرّ 

حرية نحنا بدنا حرّية".
تلك المظاهرات من قامش��لو إلى الجوالن المحتل، 
ه��ذه األغاني من اعتصام الس��اعة إلى س��احة العاصي 
إلى الصليبة وبانياس، إلى س��هول تف��اح الزبداني، إلى 
مس��ائيات دوم��ا، وتح��دي عنب داري��ا، إلى أعم��دة معبد 
بع��ل التي تصم��د تحت القص��ف، وأغاني حل��ب التي ال 
ت��زال تت��ردد أصداءها ف��ي أحياءه��ا القديمة، إل��ى بابا 
عم��رو الحاض��رة دوم��ًا، والخالدي��ة الخال��دة، وأج��راس 
كنائس الحميدية، وآباء قدس��يا وجسر دير الزور المعلق 

وكرتونتها الصاخبة. هذا المسرح. هذه الغنائية. 
س��وريا باألل��وان ف��ي الفتاته��ا وف��ي مظاهراتها، 
تظاه��ر أم مقاوم��ة؟ أيهما أه��م فكري��ًا ومعنويًا "وهي 

شرعيتك سقطت عنّا".
يب��دو لي الي��وم بعد عامين من الكثي��ر من الحراك 
أن التظاهر مقاومة والمقاومة استمرارية للتظاهر بحد 

ذاته. 
التظاه��ر ال يعني بأي حال من األحوال فوضى، هو 
حال��ة م��ن التعبير تطلبها الش��عوب "أي ش��عوب" إلعادة 
الحري��ة والحق إل��ى مهده األول، لتعي��د خلقه من جديد، 
ه��و مقاومة كي ال تغ��دو الدكتاتورية واالس��تغالل هي 

القاعدة، والحريات استثناء. 
ال بد أن لسوريا من اسمها نصيب ولتاريخها أيضًا 

ع��ادت الحقوق وال��رأي لتكون حاض��رة على مائدة 
الس��وريين اليومية مع قه��وة صباحاتهم، ف��ي خيامهم 
وف��ي نزوحه��م وفي قلقه��م المترقب ص��وت الرصاص 

القريب..
ال بد لسوريا أن تحيا، ال بد لسوريا من أن تكون. 

يبق��ى لن��ا أن نأم��ل أن يك��ون ه��ذا الع��رس هذه 
الثقافة، هذا الفكر، راس��خ في كل ما يخص الس��وريين 
في غدهم، في مطالبهم في دولتهم في ش��ؤونهم، أن 
يغ��دو عرس حرية ال��رأي هو ما يزيّ��ن جباهنا وعقولنا 

تحت أي ظرف. 
وش��دو الهمة الهمة قوية ش��عب بين��ده للحرية.. يا 

حرية هيال هيال.. 

ال�صعب يريد.. اأ�صبح عمرها عامان
  شام داود

قاشوش بستان القصر في حلب
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ليست الحرية أن تختار بين األسود واألبيض، 
الحرية هي أن تبتعد عن االختيارات المحددة 
مسبقًا
"تيودور أدورنو"

عود على بدء
يبدو م��ن الصعوبة بمكان تلخي��ص عمل األعالم في 
الثورة الس��ورية خ��الل عامين م��ن العمل الث��وري المكثف 
إليص��ال ما يحصل في س��وريا على صعيد الح��راك الثوري 
والسياس��ي ومعارك الثوار مؤخ��را. واألصعب أيضًا أن تكتب 
عن��ه بتلخي��ص دقي��ق وهو قد اس��تهلك عامان م��ن العمل 
والمش��اهدة والترق��ب م��ن قب��ل العال��م بأكمل��ه بمختلف 

تطلعاته لسوريا. 
س��وريا الثورة التي بدأت بالنسبة لكثيرين منّا بمقطع 
عل��ى اليوتي��وب ق��ام بتصويره بكامي��را هات��ف محمول ما 

عرفوا بعد مدة بنشطاء إعالم الثورة السورية. 
ال يخف��ى عل��ى الجميع محاول��ة النظام الس��وري منذ 
البداي��ة التضيي��ق عل��ى عم��ل اإلعالميين وش��باب الحراك 
الث��وري ومنع خ��روج التقاري��ر الصحفية ذات الخب��رة ومنع 
دخ��ول الصحاف��ة الحرفي��ة تق��وم بنق��ل الوقائ��ع بحيادية 
وبالتال��ي ك��ي يس��هل عليه ح��رف الوقائ��ع وتكذيبها وضخ 
البروباغن��دا المعارض��ة لها من قبل إعالمه الموجه بش��كل 
كبي��ر لتلميع صورت��ه لدى الغ��رب والعالم العرب��ي وتجنيد 
المزيد م��ن المواالة حول آلة القت��ل المبرمجة لمدة أربعون 

عامًا من قبله. 
أي��ن نحن الي��وم من هذا اإلع��الم الذي ب��دأ كضرورة 
وكانطالق��ة لصوت الس��وريين المكب��وت والمقموع ألعوام 
م��ن آل��ة المخابرات الس��ورية الت��ي ال تس��مح ألي رأي كان 
أن يخ��رج من نطاق س��يطرتها خوفًا م��ن الترويج لمفاهيم 
يمك��ن لها أن تقل��ب النظام الس��وري من مطالب��ة بحقوق 
وحريات وتعبير ال يعجب الطغمة الحاكمة والمستفيدين من 
الحكم بديكتاتورية يصفها الي��وم أغلب المراقبين والكتاب 
بديكتاتوري��ة غير مس��بوقة، ونظام يقتل ش��عبه بش��هوة 

دموية للقتل دون رادع أو رقيب
هذا اإلعالم نفسه الذي تحول خالل عامين إلى شبكات 
إعالمي��ة ت��كاد تغط��ي كل ش��ارع وكل حارة عل��ى األرض 
السورية وجرائد وإذاعات مبشرة مختصة وإخبارية وموجهة 

وغير موجهة ومستقلة وغيرها. 
ي��كاد هذا الزخ��م الهائل والتعط��ش اإلعالمي يعكس 
تمام��ًا م��دى الفقر التعبي��ري الذي كانت تعاني منه س��وريا 
عل��ى صعيد أربعي��ن عامًا من حكم األس��د األب وبعده أثناء 

حكم الوراثة البنه بشار األسد. 
الث��ورة الس��ورية التي فرضت نفس��ها على المش��هد 
اإلعالم��ي العالم��ي بفض��ل جه��ود م��ا يس��مى بالمواط��ن 
الصحفي، عب��ر مدونات وصحافة انترن��ت ومواقع التواصل 
االجتماعي في تعطش لنقل الحدث، لنقل المش��هد وأحداث 

يومية يتلقفها السوريين وغيرهم بشغف ال مثيل له. 
باإلضافة إلى دورها األساسي في توثيق جرائم الحرب 
واالنتهاكات الممارس��ة م��ن قبل النظام تصع��د اليوم تلك 
الوسائل اإلعالمية متخبطة كي تكون نواة لإلعالم السوري 
في محاولة إلعادة تشكيل مؤسسات اإلعالم دون قيد ودون 
ش��رط ضمن ظروف عمل وخبرات منقوصة لش��باب أنهكت 
الح��رب الدائرة منهم الكثي��ر وغيبت بعضهم في المعتقالت 
وفق��د العدي��د منهم حيات��ه ثمنًا لمش��هد أو فيديو مظاهرة 

سواء تحت التعذيب أو في الشارع السوري. 

ا�صتقاللية وحرية اأم ال رقابة
تكاد الس��احة الس��ورية الي��وم تعج بأكثر م��ن أربعين 
مطبوع��ة ثوري��ة ولدت م��ن رحم الح��راك الس��وري وآالف 
المدونات وأكثر من عشر راديوهات على اإلنترنت وفضائيات 
تعمل كل منها بظروف متنوعة ال يمكن تلخيصها بمقال وال 

يمكن تعميم تجربة أي منها على األخرى. 
هذه الوس��ائل التي تعمل وف��ق قدرات كل فريق وكل 
مجموع��ة بعضها نجح بتأس��يس مش��روع كام��ل له تصور 
ورؤية وهدف وبعضها ما ي��زال يعمل بطريقة التجميع آماًل 

أن تتحسن الظروف كي ينطلق بوضع أفضل. 
يكاد م��ا يجمع بين هذه المجموعات هوة االس��تقاللية 
والحرية وس��ط ظروف الحراك الثوري وكهدف أساس��ي من 
أه��داف الث��ورة فانطلقت األق��الم لتعبر عما ي��دور في خلد 
الكثيري��ن وليفس��ح المجال أمام كل س��وري لينش��غل في 
العمل الكتابي، ويعيد بدوره للصحافة ألقها األول كوس��يلة 
إليصال الرأي وكمؤثر مباش��ر في القراء والش��عب السوري 
سواء عبر إعالم مطبوع أو بصري أو مجرد فيديوهات تصور 
من قبل هواة لتوثيق مظاهرة أو عمل مدني أو فعالية ما. 

هذه الحري��ة والمجال الذي أتاحه الفض��اء االفتراضي 
والرغبة في المش��اركة في الثورة عبر اإلعالم هي ما جعلت 
م��ن هذه الوس��ائل اإلعالمي��ة خطوة جبارة ضمن المش��هد 

السوري المهمش على مر السنين. 
هذا اإلعالم نفس��ه إذ يتجه اليوم نحو مش��اريع رائدة 
في مجال اإلعالم بخط��ى متعثرة وغير واضحة المعالم في 
كثي��ر من األحي��ان يصطدم الي��وم بعوائق ع��دة، التناقض 
بي��ن محاول��ة إيص��ال ص��ورة ما يحص��ل، أو نقل إنس��انية 
أو دموي��ة البع��ض أم��ام ش��رف ومواثيق العم��ل الصحفي 
الدولي��ة والعالمي��ة، وحيادي��ة العمل الصحف��ي التي تطلب 
م��ن خبرات الصحفيي��ن التحلي بالموضوعي��ة والعمل على 
نقل م��ا يحصل على كام��ل األرض الس��ورية دون تعديل، 
ه��ذا العمل الصعب للغاي��ة وخصوصًا من قب��ل المواطنين 
الصحفيين الذي ينخ��رط غالبيتهم في الحراك الثوري وفي 
الثورة الس��ورية عل��ى أكثر من صعي��د وال يتمكن في كثير 
من األحي��ان بالتحكم ف��ي انفعالية أو مبالغ��ة أو رقابة من 

المجموعة التي تحيط به وتعرقل عمله كصحفي. 
انع��دام الرقاب��ة أيضًا فس��ح المج��ال أم��ام الكثير من 

االختراق��ات تح��ت ش��عارات حرية ال��رأي وف��رض مفاهيم 
وح��االت غريبة عن المجتمع الس��وري وق��راءات ال تخلو من 
بروباغندا مضادة للنظام الس��وري ال تعدو كونها بروباغندا 
ومبالغات ال تس��اهم في تثقيف أو توعية أو إيصال معلومة 
بقدر ما تس��اهم ف��ي اإليغال في حالة االنقس��ام والتفرقة 
كنوع من التجييش ضد المواالة وترس��يخ مفاهيم انتقامية 

وطائفية. 
كما أن نقص الموارد وظروف العمل الس��يئة ساهمت 
بتس��رب بع��ض المس��تفيدين م��ن وج��ود ه��ذه الوس��ائل 
اإلعالمية ضمن الحاضنة الش��عبية للثورة كي تقوم بنش��ر 
أفكاره��ا والترويج لبع��ض من التكتالت والمتس��لقين على 
حس��اب العمل المدني لش��باب ثوري ال يبحث عن ش��هرة أو 
اس��م بقدر م��ا يبحث عن منب��ر إليصال فكر أو مس��اعدة أو 

حالة ما تساهم في دفع أهداف الثورة قدمًا. 

اإعالم موجه ونخبة غري كافية
ه��ذا اإلعالم نفس��ه ت��م اس��تغالله من قبل وس��ائل 
إعالمية كبرى تبحث عن الس��بق الصحفي وتبحث عن زيادة 
ع��دد متابعيها فقامت أيضًا بتش��ويهه عبر س��رقة مقاالته 
ونس��بها لنفس��ها ولكتابها وتحريفها أحيانا تحت ستار حرية 
ال��رأي كي تقوم برس��م تصورها الخاص للثورة الس��ورية 

أمام جمهورها. 
إع��الم الث��ورة الي��وم الذي يق��ف عاج��زًا ب��دوره أمام 
انتهاكات مورست ضده من قبل وسائل إعالم كانت البارحة 
تتدافع على أبواب س��وريا لتحصل على تغطية ما. أو تترفع 
عنها بش��كل أو بآخر من تعتيم أو تضخي��م لبعض الحاالت 

وتهميش بعضها اآلخر وفقًا ألجندات أو توجهات مالكيها. 
باإلضافة إلى تعرية صحافة سورية غير مهنية تتجلى 
الي��وم في بع��ض المثقفين والكت��اب المترفعين عن إعالم 
الث��ورة وت��كاد ال تس��اهم ب��ه إال بالقليل من وق��ت وجهد ال 
يفي الثورة السورية حقها من التزام وانخراط لمثقفيها في 
بناء إعالم متماس��ك يقوم بدوره في سوريا التي يتشدقون 
بما س��تكون عليه في صحف عربية وغربية وقنوات عالمية 
بذريعة إيص��ال الصوت الس��وري إلى الخ��ارج وتجاهل تام 
للس��وريين العاملين في وس��ائل إعالم الث��ورة بزخم وحب 

وإخالص من صميم العمل الثوري نفسه. 

عامان من االإعالم البديل ف�ي 
ثورة احلرية ال�صورية

  شام داود

المشهد السوري | عمل للفنان أكرم رسالن
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ك��ي ال نظلم الكثيرين من المتعيش��ين من الكتابة، ال 
بد من أن نذكر أن الشباب السوري اليوم ال ينفك يتطلع نحو 
نخبت��ه ويطلب منها الدعم والتوجيه، واألهم يطلب منها أن 
تك��ون له رافدًا متواضعًا أمام تضحيات ال يمكن لها أن تقدر 

بثمن أمام ضرورة إيصال الصوت والفكر أي كان. 
كم��ا أن الش��للية واالنغ��الق ف��ي األوس��اط الثقافي��ة 
الس��ورية تجعل من العمل الجماعي في ه��ذا المجال صعبًا 
للغاي��ة بين نخب��ة وه��واة أو نش��طاء وجدوا أنفس��هم في 
موقع نقل الحدث وخصوصًا أن الصحافة الس��ورية المكبلة 
عب��ر عقود بقي��ود غير مرئي��ة حولت المنش��غلين فيها إلى 
أف��راد تجد لها مأوى في صحف عربي��ة ومواقع محجوبة في 
سوريا جعلتها بعيدة عن القارئ السوري والمواطن السوري 

البسيط. 
يض��اف إليه��ا ش��به انع��دام ف��ي خب��رات إدارة العمل 
الصحفي وتحس��ين وتطوير إس��تراتيجية اإلعالم والوسيلة 
اإلعالمي��ة ووضع رؤى وتص��ور واضح لها وخط��ط مرحلية 
ومس��تقبلية تس��اهم ف��ي تطوي��ر عمله��ا ودفعه��ا قدم��ًا 

كمؤسسات وليس كوسيلة ناجزة للضرورة الثورية. 

ماذا نريد من ال�صلطة الرابعة اليوم؟
اإلع��الم والصحافة لدى النظ��م الديمقراطية وأنظمة 
قائم��ة على الحريات وحقوق اإلنس��ان يتعارف عليها باس��م 
السلطة الرابعة، هذه الس��لطة التي تقوم على أسس نقل 
المعلومات ونش��رها وتداولها والعمل أيضًا كرقيب مس��اند 
لس��لطة القضاء في كشف االنتهاكات وتسليط الضوء على 
قضايا تهم الرأي العام الداخلي لش��عوب الدول التي تنتمي 
له��ا وأيضا تس��اهم في انفتاح ش��عوب ال��دول على بعضها 

البعض والتعريف بثقافاتها وحضاراتها ولغاتها أيضًا.
في ظ��ل انحياز وس��ائل اإلع��الم الغربي��ة الحتكارات 
عالمي��ة وارتب��اط اإلع��الم ف��ي العال��م العرب��ي بأنظم��ة 
ديكتاتوري��ة حاكمة ف��ي غالبيته��ا كما هو ح��ال الواقع في 
س��وريا يبقى س��ؤالنا اليوم ف��ي ظل الربي��ع العربي الغائم 
منذ عامين ونيف تظلله إشارات استفهام كبرى تجيب عليها 
الثورة الس��وري في واقع كس��ر جدار الصمت وفسح المجال 
لحريات التعبير والرأي والصوت كي يصل إلى مختلف أطياف 
الش��عب. هذه السلطة نفس��ها برغم كونها س��لطة إال أنها 
ينبغي أن ال تخشى من العوائق في مجتمع يحترم القوانين 
ويعم��ل بموجب دس��اتير تحف��ظ لكل ذي حق حق��ه أيا كان 
ف��ي جو من ثقافة الح��ق والواجب من دولة تج��اه مواطنيها 
ومواطني��ن تجاه دولتهم وبيئتهم ومجتمعهم، كما ال ينبغي 

على ذي حق أن يخشى منها بدوره. 
ف��ي س��وريا الثورة بينم��ا ال يزال الي��وم إعالمها يلعب 
دورًا أساسيا في توثيق انتهاكات النظام وبطشه ال بد منا أن 
نذكر أن اإلعالم في س��وريا الغ��د ينبغي أن ينتقل من حالة 
كونه وس��يلة كي يكون هوة الغاية نفسها وعاماًل فاعاًل في 
المجتمع الس��وري إن كن��ا نرغب لهذه الث��ورة أن تحقق أحد 

أهم أهدافها وصرختها األولى أال وهي "الحرية".
ف��ي هذه المعادلة الصعب��ة لالنتقال من عمل إعالمي 
وتغطي��ة ألحداث يومية إل��ى دور فكري وثقافي وسياس��ي 
فاعل وعامل في مجتمعاتنا نطرح كثيرًا من التس��اؤل حول 
غياب عمل مؤسساتي فاعل اليوم عن الساحة السورية في 

مجال اإلعالم بعد كل هذه المدة وتراكم الخبرات.

دور  السياس��ية  والتجاذب��ات  للمصال��ح  أن  ش��ك  وال 
أساس��ي في تعثر مث��ل هذه الخطوة الجب��ارة برغم الجهود 
واس��تمرارية عم��ل النش��طاء عل��ى واق��ع اإلع��الم وتهافت 
المنظمات الالربحية لدعم إعالميي الثورة ورفدهم بخبرات 

هم في أشد الحاجة إليها. 
 كم��ا أن الحاجة للتمويل والموارد والتطوير المس��تمر 
يجع��ل من الكثي��ر من إعالميينا فريس��ة س��هلة للحكومات 
والجه��ات التي ت��رى في س��وريا كبش فداء وم��وردًا لكتابة 
تقارير سنوية حول عمل فاعل في مجال حقوق اإلنسان هو 
ال يعدو في الكثير منه س��وى هدر للطاقة والموارد في غير 
أماكنه��ا الصحيحة واس��تغالال لحاجة الكثير من الس��وريين 
اليوم ألبس��ط مقومات العيش كي يصنعوا لنفس��هم مجدًا 
على حس��اب دماء تس��فك يوميًا وال تزال تسفك لصحفيين 

ال نعلم عنهم شيئًا.
ليست هذه حالة نادرة أيضًا ضمن السوريين أنفسهم، 
يتهافت��ون على م��وارد الكس��ب الس��ريع إعالمي��ًا وصحفيًا 
ويعتب��رون من الثورة الس��ورية حالة أخرى لمش��روع يبتعد 
بالعمل لس��وريا دولة المؤسس��ات أكثر ع��ن الهدف. ويطيل 
عم��ر الص��راع الدائر ويجعل من خطوات إنش��اء مؤسس��ات 

"سورية" مستقلة وفاعلة عماًل أكثر صعوبة وأكثر كلفة. 

م�صتقبل حرية التعبري
ما يمأل نفوس السوريين اليوم من أسى وهم يراقبون 
تحول المشهد السوري اليوم في اإلعالم الغربي إلى مشهد 
هزيل يكاد ال يعكس سوى واقع دمار وحرب قائمة وتضخيم 
لمع��ارك ف��ي أغلبه��ا مج��رد اش��تباكات عاب��رة مقابل نقل 
إنسانية الكثيرين وعملهم الدؤوب وتضحياتهم من مدنيين 
وجي��ش حر عل��ى الس��واء واالس��تمرار في تنمي��ط ممنهج 
لصراع طائفي بين نظام مسيطر على السلطة وإسالميون 

ذو توجهات طائفية ومتطرفة وتناس مقصود لمعاناة شعب 
بأكمله وسط حصار ال ينتهي. 

يقابله في الوقت ذاته اس��تمرار النظام الس��وري على 
ض��خ إعالمه ضد العن��ف وض��د المتش��ددين وكأن العامين 
الماضيين من حصار وتجويع وتهجير كانا من فعل مجهول، 
ويتابع تكريس هذه الفكرة لدى داعميه في الداخل والخارج 
على حد س��واء تحت س��تار ممانعة لم يع��د يخفى على احد 

مقدار زيفها وريائها. 
الثورة السورية تتطلب منا الكثير من اإلخالص والكثير 
م��ن العمل، ال ش��ك أن بع��ض العاملين اليوم في وس��ائل 
إعالم الثورة هم من المخلصين ومن يش��كل بالنس��بة لهم 
إصدار مطبوعة مس��تقلة حرة أو إذاعة أو غيرها حلمًا أتاحت 

تحقيقه الثورة السورية لدى انطالقتها.
إال أنه ال شك أن انخراط الشعب السوري الثائر بغالبيته 
ف��ي العمل اإلعالمي هو أكبر محرض وأصدق دليل على أن 
الثورة الس��ورية إن لم تكن من مؤسس��ي إع��الم حر بحق، 
على األقل ستشكل لدى الكثير من إعالميي المستقبل نواة 
وركيزة أساس��ية في عمل اإلعالم على صعيد سوريا وعلى 

صعيد العالم العربي أيضًا. 
هذا الش��عب الذي راقب عن قرب وس��ائل إعالمية عدة 
قادمة وذاهبة ومسيطرة ومحورة ومتسلقة وصادقة وحرة، 
هؤالء الناش��طين أنفس��هم الذين رافقوا صحفيي الوكاالت 
العالمية وانتظروا بصبر تقاريرهم المحورة منها والصادقة 

على حد سواء. 
ن��كاد نج��زم الي��وم أنه��م به��ذا العم��ل الجب��ار وحده 
وبقدراتهم البس��يطة ولصوقهم بالمش��هد السوري المؤلم 
والفرح على حد س��واء هم األق��در على تحديد مالمح إعالم 
الغد. وبقدر م��ا نقلق ونعتبر أن طرق حرية التعبير ما تزال 
ممل��وءة بالكثي��ر من الحفر وه��ذا ما يتجل��ى اليوم ببعض 
التج��اوزات ض��د اإلعالميي��ن ف��ي المناط��ق الواقع��ة تحت 
سيطرة الثوار في كثير من األحيان، إال أن النشطاء أنفسهم 
يع��ودن كي يؤكدوا أن الصوت قد ارتفع يوما في آذار 2011 

ولن يخمد أبدًا تحت أي سطوة وأي مواجهة كانت. 
اإلع��الم هو هوية الدول��ة، هو صوتها، ه��و قوانينها، 
ه��و دس��اتيرها، ه��و أطيافها ومعتق��دات ش��عبها وحضارة 
أوليها، اإلعالم هو صوت مهمش��يها وصوت فئاتها أجمع من 
صغيرها وكبيرها، هذا ما نقرأه اليوم في المشهد الصحفي 
الس��وري وهذا ما نريد له أن يكون مس��تقباًل، ثقافة ومنبر 
لحرية الرأي تدافع دومًا عن حق الشعب بقول كلمته والدفاع 
عن هذا الحق في دولة تعلي ش��أن الفرد فيها أمام الظروف 
التحديات وسط احترام متبادل لآلراء والحريات وضمان عدم 

تعدي أي كان عليها وتحت أي مسمى. 
اس��تعير ختام��ًا قول غان��دي عن حري��ة التعبي��ر: "إن 
المجتم��ع الفاض��ل يقتضي تبادل الثقة بي��ن أفراده وتوفير 
حري��ة الق��ول وال��رأي، وإن البح��ث ع��ن الحقيق��ة يقتضي 
االعتراف بأن الحقيقة الكاملة ليست ملكا لشخص معين أو 
طبقة معينة أو جنس معين، وأنه ما دامت آراء الناس جميعا 
جزئية وليس��ت ش��املة مطلقة وجب أن يتمتع كل ش��خص 

بحرية التعبير عن وجهة نظره بالرفض والمقاومة".

في الصورة: نقيب الصحفيين العرب وصاحب جريدة األيام الدمش��قية نصوح بابيل مع جميع العاملين بجريدة األيام 
في دمشق عام 1936.  عمل نصوح بابيل صاحب جريدة األيام نقيبًا للصحفيين في سورية من عام 1943 حتى اغالق جميع 

المطبوعات وتراخيص الصحف من قبل مجلس قيادة الثورة يوم 8 آذار 1963. 
من أرشيف الصحافة السورية
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لن أنس��ى ما حييت اللحظات التي ش��اهدت فيها 
فيديو مظاهرة الحريقة )الش��عب الس��وري ما بينذل( 
عل��ى إح��دى المواق��ع االلكترونية وأنا خارج س��ورية 
قفزت م��ن مكاني لم أص��دق أن الربيع وص��ل أخيرًا 
إلى سوريتنا، مش��اعر اختلط فيها الفرح بالخوف من 
القادم ألن من يعرف ه��ذا النظام يدرك جيدا عواقب 

الثورة عليه. 
وكان ق��د س��بقها إق��دام أطف��ال درع��ا األبطال 
بالكتابة على جدران مدارسهم )الشعب يريد إسقاط 
النظام( وت��م اعتقالهم وتعذيبهم بوحش��ية ال مثيل 
لها لتأتي مظاهرة الحميدية في 15 آذار واعتقال عدد 
م��ن المتظاهري��ن والمتظاهرات واعتص��ام أهاليهم 

في اليوم التالي أمام وزارة الداخلية. 
وفي مظاه��رة جمعة الكرام��ة 18 آذار من درعا 
بلد الكرامة اندلعت الثورة بارتقاء الش��هيدين البطل 
حس��ام عياش والبطل محم��ود الجوابرة بعد أن واجه 
النظ��ام المتظاهري��ن الس��لميين بالرص��اص الحي 
لتتدحرج من مدينة إلى أخرى ككرة الثلج لتشمل كل 

أطياف الشعب السوري وفئاته وإن بنسب مختلفة. 
مواجه��ة التظاه��رات الس��لمية على مدى س��تة 
أش��هر بالرص��اص والمدافع س��اعد باتس��اع نطاقها 
لتش��مل كل بقاع س��ورية، وبداًل م��ن التوجه إليجاد 
حلول سلمية تحقن دماء السوريين فقد صعد النظام 
من دمويته ومجازره مس��تخدمًا كافة أنواع األس��لحة 
وص��واًل إلى البراميل المتفجرة وصواريخ س��كود في 
ظل صم��ت وتواطؤ عربي ودولي مؤي��د للنظام كان 
جلي��ًا من��ذ البداية.. ما دفع إلى تس��لح الث��وار لحماية 
المتظاهرين وللدفاع عن األهالي وإيقاف هذا القاتل 
المفل��وت من عقاله، وما هيأ البيئ��ة المالئمة لدخول 
مقاتلي��ن أجانب م��ن إيديولوجي��ات مختلف��ة للقتال 
في س��ورية علمًا أن البعض منها اس��تقدمها النظام 
وزرعها بين الثوار لتش��ويه سمعة الثورة وحرفها عن 

مسارها. 
وبالتوازي مع العمل العس��كري يصر الثوار على 
استمرار مظاهراتهم السلمية التي تحولت إلى يومية 
بداًل من أس��بوعية ف��ي الكثير من المناط��ق الثائرة، 
يخرجون من تحت الدمار والقصف نس��اًء ورجااًل ومن 
كل أطياف الش��عب ليؤكدوا للعالم )ال��ذي يعلم جيدًا 
ويدير وجهه عن الحقيقة( بأن الش��عب الس��وري أراد 
ثورت��ه س��لمية والنظام الس��اقط أجب��ره على حمل 

السالح. 
كن��ا ن��درك أن وهج الث��ورات س��تصل إلينا ألننا 
األكث��ر حاج��ة إل��ى اقت��الع الظل��م واالس��تبداد وأنها 
زرع  )اإلخطب��وط(  النظ��ام  ألن  األصع��ب  س��تكون 
أذرعه الفاس��دة في جمي��ع مناحي الحياة السياس��ية 
والتعليمي��ة  والثقافي��ة  واالجتماعي��ة  واالقتصادي��ة 
وأس��س جيش��ًا لحمايته وليس لحماية الوطن وعمل 
عل��ى مدى تاريخ��ه على تهميش وقت��ل واعتقال كل 
م��ن يعترض أو يفكر مجرد تفكي��ر باالعتراض على 

استبداده 
وكن��ا نعلم أننا س��ندفع ثمن صمتن��ا غاليا ولكن 
تفكيرن��ا وخيالن��ا ل��م يصل إل��ى هذا المس��توى من 
ل��م  اإلج��رام والحق��د والق��ذارة والوحش��ية ول��آلن 
نس��توعب أي حق��د وغل يحمله هؤالء أش��باه البش��ر 

ممن كنا نعيش معهم كأهل. 

أولى وأهم انجازات الثورة هو كسر حاجز الخوف 
وتعرية نظ��ام المقاوم��ة والممانع��ة وحلفائه وعهر 
المجتم��ع الدول��ي ودول الغ��رب التي ارتكب��ت جرائم 
في عدد من الدول بذرائ��ع مكافحة اإلرهاب وتطبيق 
الديمقراطي��ة وحقوق اإلنس��ان وه��ي تتغاضى عن 
أعت��ى األنظم��ة شراس��ة وإرهاب��ًا وانته��اكا لحقوق 
اإلنس��ان واإلنس��انية لمصلحته��ا في تدمير س��ورية 
وإنهاكها لعش��رات الس��نين لتأمين اس��تقرار ربيبتها 

إسرائيل. 
فجرت الثورة اإلبداعات الكامنة أو المغلولة داخل 

شبابنا في مختلف المجاالت 
وأظه��رت م��دى وعيه��م السياس��ي م��ن خ��الل 
الفتاتهم وش��عاراتهم وأعمالهم األدبي��ة في القصة 
والش��عر والرواي��ة، واإلبداعات المس��رحية وأناش��يد 
وغيره��ا  الكاريكاتي��ر  ورس��وم  واللوح��ات  الث��ورة 
م��ن األعم��ال، وخلقت ع��ددًا كبي��رًا م��ن اإلعالميين 
واإلعالمي��ات الميدانيي��ن والمصوري��ن الذي��ن نقلوا 
بدق��ة وموضوعية صورة ما يج��ري على األرض إلى 
العال��م أجمع ووثقوا بالصوت والصورة حجم الجرائم 
الت��ي ارتكبه��ا النظ��ام، وأصدروا الصح��ف والمجالت 
اإللكترونية والورقية المميزة والتي نافست وتفوقت 
في س��نتين على ما كان يس��مى إعالمًا س��وريًا خالل 

أكثر من خمسين عامًا. 
سنتان على عمر الثورة ومازال العديد من الناس 
ال يصدقون أن من اس��تكان أكثر من نصف قرن رفع 
رأسه ليتنس��م عبير الحرية ويعيشها بجوارحه ألنهم 
ل��م يروا ش��بابنا األح��رار يتحدون القم��ع بصدورهم 
العاري��ة وبعزم ال يلين على إكم��ال الطريق مرددين 

اهلل سورية حرية وبس.. الموت وال المذلة. 
ح��اول النظام ومنذ اللحظ��ة األولى إضفاء طابع 
الفتن��ة الطائفي��ة عل��ى الث��ورة وأدع��ى أن��ه حام��ي 
األقليات متناس��يًا المجزرة الت��ي حرض على ارتكابها 
في السويداء عام 2001 والمجزرة التي أرتكبها بحق 

أهلن��ا األك��راد ع��ام 2004.. إال أن الش��عب الس��وري 
العظيم أثبت أن حضارته وتاريخه ووعيه أعمق وأكبر 
م��ن أن يجر إل��ى اقتتال أهل��ي أو طائفي على الرغم 
من بعض الحوادث المتفرقة هنا وهناك التي حصلت 
كرد فعل على همجية ووحش��ية النظام وساعده في 

ذلك بعض الكتائب التي زرعها بين الثوار. 
تحق��ق الحل��م أخي��رًا وانفج��رت الث��ورة لتطال 
ش��ظاياها الس��وريين بطريق��ة مختلف��ة فمنهم من 
أي��د الثورة منذ اللحظ��ة األولى وش��ارك فيها ومنهم 
من وقف على الحي��اد ورأى فيها مجرد انتفاضة على 
األوضاع االقتصادية متناسين حجم القهر واالستبداد 
واالس��تغالل ال��ذي م��ورس عل��ى الس��وريين جميعا 
باس��تثناء أزالم وأتب��اع النظ��ام من جمي��ع الطوائف، 
والقلة ممن ع��ارض الثورة هم من أصحاب المصالح 
ببقاء مناخ الفساد أو ممن تلطخت يده في دماء أهلنا 
أو أموالهم ويدركون أن في انتصار الثورة نهايتهم. 

وتنس��حب هذه الحالة على الكثير من المثقفين 
الذين كانوا يب��ررون حيادهم بتكرار تبريرات النظام 
نفسه بأنها ثورة سلفيين وعصابات مسلحة ومؤامرة 
كوني��ة علم��ا أنه��م كانوا باألم��س القري��ب يدّعون 
معارضة النظام ويظهرون كأبطال بين المستكينين 
وأمط��روا الثورة بانتقادات خلت م��ن أي فهم للتاريخ 
ولحركة الشعوب والتي كانت تصب إلثبات وجهة نظر 

مؤيدة وليس لتصويب مسار الثورة. 
س��نتان من قتل عش��رات اآلالف وممارسة أبشع 
وس��ائل اإلج��رام واعتق��ال مئ��ات اآلالف والتعذي��ب 
واالغتص��اب والتدمير وتهجي��ر الماليين داخل وخارج 
س��ورية واالختط��اف ونه��ب البي��وت وحرقه��ا ويقف 
احدهم ليقول هذه ليس��ت ثورة ليبرر للنظام أعماله 
اإلجرامية هذه، وليكشف القناع عن ضحالة الكثيرين 

وسلبيتهم. 
خرج علينا اإلعالم الرس��مي وأبواق النظام ومنذ 

اليوم األول بوصف المتظاهرين 

�صنتان من عمر الثورة ال�صورية 
العظيمة.. ذكريات ال تن�صى

  زليخة سالم

كلمة حرية  تجمع بنات الشام | ضمن فعاليات ثورة إنسان من أجل الحياة
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ل��م يهتف الس��وريون من أج��ل الرغيف.. ألنه��م زرعوا القم��ح قبل 10 آالف ع��ام؛ وهم الذين 
كانوا يُطعمون حكوماتهم التي تس��رق جُهدهم بالفساد والرشوة وخطط اشتراكية الحزب الواحد 
الخمسيّة الرديئة.. ثم بعد مافيا الفساد الحكوميّ.. جاءتهم مافيا األسرة الحاكمة لتخطف االقتصاد 
والمجتم��ع والحكوم��ة ذاتها؛ وحين هتفنا: الش��عب الس��وري.. مو جوعان؛ كنّا نردّ  على مستش��ارة 
الطاغية؛ التي اعتبرت "مَكرُمََة" رفع الرواتب كافية النصراف الناس عن المظاهرات السلميّة التي 
خرج��ت تُطالب بإصالح��اتٍ جذريّة؛ فردّ عليه��ا النظام بالرصاص الغ��ادر وباالعتقاالت؛ حتى رفع 
الس��وريين سقف شعاراتهم إلى حدّ إس��قاط النظام الذي يقتلهم؛ ألنه ليسَ بالخُبِز وحدَهُ.. يحيا 

اإلنسان؛ وليسَ ألجلهِ
وحدَهُ.. يموتُ برصاِص الُطغَاة. 

نعم ُكنّا جَوعَى ولكن.. للحرية؛ بعد خمس��ين عامًا من اختطافها باالنقالبات العس��كرية التي 
لها مجالسُ "ثورة" بش��عاراتٍ َفضَفاضَة وخُلَّبيَّة؛ ومن َث��مَّ.. اختطاُفهَا بالتوريث من األب لالبن؛ 

وكأّن سوريا قد باتت.. جمهوريًة ملكيّة!!. 
نح��نُ جَوعَى.. لعدالة توزيع الثروة الوطنية؛ وجَوعَى النتخابات برلمانية ورئاس��ية حقيقية؛ 
ولحريّة التعبير؛ ولحريّة تأسيس أحزاٍب ونوادٍ ثقافية وفنية؛ ولصحافةٍ حُرَّة؛ ولحقوٍق مُتساويةٍ 
بين المرأة والرجل؛ ولِنَسفِ الفسادِ من جذوره؛ وللخَالِص من مافيا العائلة األسديّة التي استولت 
على ُثلثيّ االقتصاد الس��وريّ الرس��ميّ وش��اركت رجال األعمال في رأس مالهم من غيِر أن تدفعَ 

قرشًا واحدًا.. سِوَى ِوصَايَتَها. 
ل��م نكن جَوَعى للخُبز وح��ده؛.. ألنه ومنذ الروم��ان كانت اإلمبراطوري��ات الغازية وحكوماتنا 
سَ��واًء ِبسَواء.. تستبيح قمحنا القاسي األسمر مثَل صبِرنَا ولونِ بشرتنا.. بأبخِس األسعار؛ وكذا.. 
تش��تريهِ حكوماتُ الث��ورة القوميّة االش��تراكيّة؛ وحكوماتِ االقتصاد المفت��وح على اللصوصيّة؛ 
لتشتري لنا قمحًا مُنتِهيَ الصالحية.. ليس فيه سوى النشاء؛ بل.. وتَخلُِطهُ بالشعير؛ وهي تتمنَّى 
أن نتحوّل إلى مُجرَّدِ حيواناتٍ مُجترَّةٍ ومُدَجَنةٍ ومُطِيعَةٍ لحاكمها األوحد؛ فإذا ماتَ بعدما قد 
تأبّ��د ف��ي حُكمهِ؛ فالبنه من بعدِهِ.. أيض��ًا: وربما.. لحفيدهِ على طريقة كوريا الش��مالية.. لو َلم 

تَصدَحَ حناجُرنا:
الشعب السوري.. مو جوعان / سِوَى لِحُرّيتِه. 

ال�صعب ال�صوري.. مو جوعان 
ّريِته َوى حِلُ �صِ

  نجم الدين سمّان

 بالمندسين ثم بالسلفيين وبعد ذلك بالعصابات 
المس��لحة والجهادي��ة مكرري��ن أن س��ورية تتعرض 
لمؤامرة كونية تس��تهدف نظ��ام المقاومة والممانعة 
وهذا ل��م يمنعهم من الدعوة الحقًا إلى الجهاد إلنقاذ 
النظ��ام عبر أبواق��ه الديني��ة والذي أتض��ح الحقًا أن 
المؤامرة الكونية تس��تهدف الش��عب السوري وتدعم 
بق��اء نظام القت��ل واإلجرام، وأمع��ن إعالميو النظام 
بتزوير الحقائق وتشويهها واستمرار الكذب وتضليل 
الن��اس إال أن إعالمي��ي الث��ورة كانوا له��م بالمرصاد 

لكشف أكاذيبهم وتضليلهم. 
المعضل��ة والعائ��ق الحقيق��ي في ه��ذه الثورة 
كان��ت المعارض��ة التقليدية التي فاجأته��ا الثورة كما 
فاج��أت النظام بنفس القدر والتي س��اهمت بش��كل 
أو بآخر بإطالة أمد الثورة حيث بدت معارضة مش��تتة 
ضعيفة ومتناقضة تكي��ل االتهامات لبعضها البعض 
ومنه��م من أراد قبض ثمن معارضته س��ابقًا ومنهم 
م��ن أرته��ن لدول تري��د أجن��دات خاصة له��ا بتمويل 
كتائب محددة على حس��اب العمل العسكري الجماعي 
والموح��د ومنهم كما في كل الث��ورات العربية يحاول 
س��رقة الثورة وتعطيل أي اتفاق يمكن أن يرتقي إلى 

مستوى تضحيات ودماء الشعب. 
ف��ي البداي��ة كان��ت تصرفاته��م مب��ررة نتيجة 
التصحر السياس��ي الذي عاش��ته س��ورية خالل أكثر 
م��ن نصف ق��رن إال أن س��نتان كان��ت كافي��ة إلعادة 
حس��اباتهم ومج��اراة الث��وار عل��ى األرض طالم��ا أن 
اله��دف األول واأله��م بالنس��بة للجميع هو إس��قاط 
النظام وإعادة بناء س��ورية القانون والحرية والعدالة 
وطن��ًا لكل الس��وريين، وعليهم أن يدرك��وا أن ذاكرة 
الشعب قوية وحاضرة وأن س��ورية الحرة لن يحكمها 

إال صناديق االقتراع. 
احتضن الش��عب بعضه البعض وكان للكثير من 
رج��ال األعمال والمغتربين مواقف مش��رفة في دعم 
الث��ورة وتمويله��ا إال أن هذه الص��ورة الوردية تخللها 
ص��ور لتج��ار الحروب الذي��ن وجدوها فرص��ة لإلثراء 
على حس��اب أهلهم، واس��تغالل حاجته��م وهجرتهم 
من بيوتهم واستغالل الفوضى التي تعم البلد نتيجة 
سقوط النظام وتمترسه خلف القوة العسكرية فقط، 
وصور أشد قس��وة لبعض الكتائب المتشددة وخاصة 
ف��ي المناط��ق المحررة م��ن قتل وخطف لناش��طين 
وأطب��اء فقط ألنه��م يخالفونه��م ال��رأي ويرفضون 
أساليبهم في فرض إيديولوجيتهم قسرًا على الناس 

تنفيذاً  ألجندات الدول الممولة مثل قطر وأخواتها. 
إن حتمي��ة انتص��ار الثورة وتغي��ر موازين القوى 
عل��ى األرض يجع��ل سياس��ات بع��ض ال��دول مم��ن 
يس��مون أنفس��هم أصدق��اء س��ورية متأرجح��ة بين 
مؤيد للتس��ليح ومعارض لها بانتظار قرب السقوط.. 
وبي��ن داع��م للمعارضة وفق ش��روطه وبين متخوف 
من س��قوط األس��لحة بأيدي المتش��ددين الذين في 
معظمهم صنع أمي��ركا.. وتناقض هذه المواقف كان 
أفضل هدية للش��عب السوري الذي يحقق انتصاراته 

بنفسه مهما طال الزمن. 
الثورة الس��ورية العظيمة التي أسقطت األقنعة 
عن التحالفات الدولية العلنية والمستترة وعن الدعم 
المنس��ق للنظام من قب��ل أميركا وإس��رائيل وإيران 
وروس��يا وعن زيف اإلدعاءات الدولي��ة بالديمقراطية 
وحق��وق اإلنس��ان، س��تكون نقطة تحول ف��ي تاريخ 
المنطق��ة والعال��م كما كان��ت الثورة الفرنس��ية في 
حينها.. وس��تكون سورية المس��تقبل منارة للشعوب 

المقهورة. 
ل��ن ننس��ى أول من انش��ق عن نظ��ام العصابة 
المجند البطل وليد القشمعي والمقدم البطل حسين 

هرموش. 
لن ننس��ى أطفالنا الش��هداء تحت التعذيب حمزة 

الخطيب وتامر الشرعي. 
لن ننس��ى المعتقالت والمغتصب��ات والمعتقلين 

والجرحى والمهجرين والنازحين. 
لن ننسى شهدائنا من األطفال والنساء والرجال 
والش��يوخ الذي رووا بدمائهم الزكي��ة الطاهرة تراب 

سوريتنا ليزهر حرية وكرامة. 
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I
كفاي يحمالن نهديك

يموجان شهوًة 
بينما بالدٌ بكاملها تغيّر عناوين سكانها. 

أرى الشهوة لحظة نشأتها 
وحيًا قادمًا من بعيدكِ.. 

ثمة شعبٌ يرثي زمانه تحت قوس التاريخ. 

لشهوتكِ صوتٌ وإيقاعٌ
من أول ترددٍ في تنفسكِ حتى امتداد اآله.. 

الحقيقة ترفٌ أمام معضلة النجاة من القصف. 

الموج يعلو ويصطخب بروائحنا، 
أوُل رذاذكِ زبدُ البحر على أصابعي.. 

للفناء رواٌة وطلٌل واهٍ لن يُقضُّوا بعده يقين الحياة. 

تأخذني مياهكِ، 
بعيدكِ ُقربي، وال أصرخ:

كيف ننجو من خذالن الموت؟
هل من أثٍر هناك في النهاية؟

إن جملًة خُّطت على جداٍر مثّقٍب
تُولِّد الخوفَ من تردد المعنى:

"إنه ينظر إليكِ، وسيجدكِ يومًا"

II
عينٌ دقيقٌة على لحظة حياة 

تكفيها لمسٌة ناعمةٌ محترفة.. 
وبعدها

لن تجد في اللغة صوتًا 
كالسير على حطام البيت. 

قناصٌ على سطٍح
قائد الطائرة المقاتلة

أو صاحب صدفة التفجير.. 
طرقاتٌ وعابرٌ 

ما عادا يعرفان بعضهما من أول خطوة!
معالم المكان مهدمٌة، 

وحده الموت يحفظ خريطته الجديدة. 
حيٌّ هاربٌ.. 

يُمِسك نََفسَه
ويُنصت. 

إلن أمسكه هنا
ليس حوله سوى الهدم ليُسفح عليه. 

دمٌ ناعمٌ المعٌ 
يُفلت من أصحابه 

على إسفلت شارٍع مغلق. 
أمٌ حائرٌة بأوالدها؛

كيف تبعدهم عن جهة موتها؟
وكيف تُوسِّع ظلها لتخفيهم عن الكاميرا؟

شاعرٌ خلف شباك
خياله قميصٌ خفيفٌ على هذا الطقس!

يتعلم الخوف عاريًا 
يَضُجّ باضطراب اإليقاع وتصاعده

بصوت الغضب األعزل مقطعًا بالرصاص.. 
 ..

الريح تُخفي وتُظهر 
كالضوء، 

كإستعارة متقنة تقترب نحوه.. 

III
اترك��ي أصابع��كِ النحيل��ة عل��ى أي ش��يء يحفظ 

رسمها، 
انحناءات األغطية والوسائد تحت جسدك، 

ما تخّطينه على هوامش األوراق والمناديل، 
قبلًة على كتفي قبل أن تمضي.. 

في الليل متسعٌ لقراءة األثر
شهادًة أو حدسًا أو بوحًا مرتبكًا

غموضًا شفيفًا.. 
أغطي به فجاجة اليأس ونشرة األخبار

اأفكار ب�صيطة عن النجاة
  محمد أبو لبن

عمل للفنان غريب قادري بعنوان الشهيدة
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وصوت عمق الهاوية. 

أرقب بعده معنىً ما لكل هذا العنف، 
للحظة انكسار الزمان الصلب، 

لللمسة الهالمية على الخيال األول. 
أعتذر بال ندٍم حادِ النصل

لصوٍر لم ألتقطها، 
لمواعيد لم تنقِض، 

ألسراٍر منتهية الصالحية، 
للحياة قبل قليل

وهي تُغلق الباب خلفها.. 
للناس، 

وللحكايا الفائضة عن حاجة التاريخ. 

في الليل متسعٌ للتمني.. 
يمر الوقت الفتيّ أمام امرأةٍ؛

أصغر من عمرها، 
تنحت القسوة مالمحه، 

وتضرب الحياة لحظاتِه بالقشعريرة.. 
حدس المرأة في الرجل الكامن أمامها

ضبابٌ عما كانت ستقول له
لو ُأمْ�ِه�َل�ت حتى يكبر الفتى.. 

امرأٌة تدخل في الضباب 
تُضيئها معجزةٌ 

تُكمل متعتها الناقصة. 

في الليل متسعٌ ألقنع نفسي بالنجاة.. 
أهرب من قاتلي

من انطباعه العاطفي على جثتي، 
غضِبه ورائحة سالحه، 

تعِبه ورذاذ عرقِه المالح، 
خيال غريزته مفتوح الحدود، 

ومن صورة خوفه
يتركها عليّ.. 

أهرب من ضحيتي
من صورتي وحيدًا مع الموت

أمامها.. 
زئبقٌ ما أحسه

أقّلبه فيمّحي
هناك في الجهة األخرى معنىً

كلما اكتمل اختفى!
ألف خطوًة في الفراغ، 

الواحدة بعد األلف
في الفراغ أيضًا

هكذا.. 
حتى اكتمال الهوس!

في الليل متسعٌ ألكون.. 
اآلن؛

كأن قبله أو بعده
فراٌغ في الزمن!

هنا
في العتمة؛

شاعرٌ وحيد
ال يميّزه عن الليل

إال حدسه فيه. 

يتََلعَثمُ التاريخُ مِن َفرطِ التَشابُهِ
في مَداهِ المُنَكِسر. 
َأخطأتَ َفكَّ نُبوَءتي

- يا سَيّدَ الحَرِب - وأخطأتَ الرهاَن، 
ال تُدرَكُ األشياُء في َغيهَِب

الجَسَدِ المُدَّلى مِن رُموِش النَصّ، 
َقبَل تََفتُِّح الرؤيا، 

وال تؤتَ المعاني عبرَ مُديَتِكَ المُخَضََّلةِ. 
فاقرأ رسائَل من أتوكَ بحَرفِِهم، 

وانُطق بغَيِر سيوفِكَ
حينَ تَتلو الشمسُ بَسمََلًة على وجهِ الصباح. 

مَمهورٌَة بالدمِع بعضُ سُطوِرنا، 
والبَعضُ بّلَلها الدمُ. 

يا سَيّدَ الحَرِب أَلم تَقرأ عيوَن الطفِل شاخِصًَة 
إلى أفٍق يَفضُّ شِراكَ َلعنَتِكَ؟

أَلم تَقرأ شِفاهَ امرأةٍ 
وَقَفت تُشيّعُ مَن َثَقبتَ سماءهُم برماِح سَطوَتِكَ؟

طويتَ عُبابَ زُرَقتِهِ
وَظّل بيَقَظةٍ يَستَدِرجُ الحلمَ، 

ما شئتُ يومًا أن أعودَ إلى أنايَ 
ُفتاتَ أمٍس مُثَقٍل بالخَوفِ مِن نَصِل التثاؤِب، 

لكنّهُ الوَقتُ، 
لكنّهُ الوَقتُ يُغافُِلني قلياًل

ُثمّ يَجتَرُّ احتِماالتَ الِوصايَةِ ُكّلها. 
ال يأبَهُ الوَقتُ لرَغبَتِكَ الدَفينَةِ في حطاِم الروِح، 

ال، ال يأبَهُ الوَقتُ ألدراٍج مَُكسّرةٍ، 
فَقد دَرَّبتُهُ أن يَصعَدَ القلبَ طواعيًّة

إلى ما يَشتَهي مِن هاِجِس المَعنى. 
سَجيّتُهُ لهاٌث غاِرقٌ في الغَيِب، 

يا سيّدَ الحرِب، 
فهَل تقرأ؟

مَنسيٌّة في عتمةِ الوَحِي يداهُ، 
أساِورَ َقلِبهِ موغَِلٌة بالرنيِن، 

تؤرّخُ ُكّل نشاٍز
نافٍر في سيرةِ القلب. 

�صّلم مك�ّصر الدرجات
  ياسر خنجر
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1
أي ثورة ف��ي العالم القدي��م والحديث 
رفعت ش��عارا بليغا شفافا من مثل "صمتكم 
يقتلنا".. الشعب الس��وري يريد وقف إطالق 

النار عليه ووقف إطباق الصمت حوله. 
2

اإلحباط من ثورة شعبية أشرف وأنقى 
وأغنى من انتصار نظام نخبوي استبدادي.. 
الكابوس ممر إلزامي لنس��تيقظ من منامات 

الديكتاتور.. 
3

الموضوعي السمج يبدأ جملته " بغض 
النظ��ر ع��ن المذبحة أو العنف ال��ذي يرتكبه 
النظ��ام.. ولك��ن.. "كم أكره غ��ضّ النظر.. 
العمى بقلبك وعينيك.. وبي رغبة ألفس��خ" 

لكن "من لسانك. 
4

يحدث في شارع الحمرا.. أن تمر سيارة 
بورش حم��راء الل��ون وعليها نمرة س��ورية 
وس��ائقها الالجئ ينظر ش��زرا لطفل سوري 
الجئ يبيع الورد األحمر.. ثمة فرق بين الجئ 

بأمواله والجئ بوروده.. 
5

المثقف الحس��اس المرهف ينزعج من 
صراخ امرأة كس��ورية على مشارف الوالدة.. 
يص��مّ أذني��ه ويبلع لس��انه.. ش��عب يولد.. 

ومثقف يتوحم. 
6

يج��ب أن أص��دق أن أطف��اال س��وريين 
مات��وا من الجوع والبرد في مخيم الزعتري.. 
يج��ب أن أصدق أن نار المدف��أة ونار المطبخ 
تص��رخ بألس��نتها " ال ذن��ب لن��ا إن��ه العقل 
البش��ري الع��ار.. النار تلته��م األطفال وهم 

يحلمون بالنار
7

وس��ألت نفس��ي.. م��ا ه��ي مصلحتي 
بالوق��وف م��ع الث��ورة الس��ورية وأخواتها؟.. 
يعن��ي  بالش��يء  التعل��ق  ألن  الش��يء!.. 
العبودي��ة.. الالش��يء بالنس��بة ل��ي يعن��ي 
الحرية.. الال ش��يء يعني الروح.. يا س��ورية 

حرية الروح ألجل روح الحرية 
8

ويجمعون ش��مله أطفال حمصيين في 
تاب��وت مفت��وح.. بانتظ��ار أمه��م الحمصية 
التي دخلت في الغيبوبة لتس��أل روح زوجها 
الحمص��ي القتي��ل هل أن��ت ف��ي انتظارنا.. 
قريبا ويجتمع ش��ملنا يدا بيد. وبعدها أقفلوا 

باب التابوت. 
9

كل ثورة ال تستفيد من أخطاء وخطايا 
ث��ورات س��بقتها من مثل "الث��ورة في خدمة 
الث��روة".. س��تصبح الث��ورة كال��روث تح��ت 

عجالت التاريخ.. 
10

حلل وال تناقش: هل الش��عب السوري 

أول ش��عب تسلح في الوجود؟.. وهل الشعب 
الس��وري عاش��قا للعنف من��ذ طفولته وكان 

يتوالد ويولد وفي فمه كالشنكوف..؟.. 
11 ..

احترمن��ي.. احترمن��ي.. أن��ا إب��ن ذلك 
الرح��م الراح��م الرحي��م.. احترمن��ي.. يا بال 
رحمة كأن��ك مولودًا من مؤخ��رة وليس من 

رحم. 
لقت��ل األب  ليس��ت فق��ط  الث��ورات   ..
المس��تبد.. وإنم��ا لوقف قت��ل األرحام.. هي 

معركة بين الرحيم والرجيم 
س��ينتصر االحت��رام عل��ى االحتق��ار.. 

سينتصر 
12

ك��ذب م��ن ق��ال أن العالم ص��ار قرية 
صغي��رة.. دمش��ق تن��ادي وال أح��د يس��مع.. 

العالم خربة كبيرة
13

الم��وت من فع��ل اهلل.. القتل من فعل 
اإلنسان.. إنهم يقتلون حتى الموت يا اهلل. 

14
أصل الثورة أوالد درعا.. 

ال تس��كن الحري��ة س��وى ف��ي منامات 
األطفال الصغار واألطفال الكبار.. 

15
من��ذ أربعي��ن س��نة والنظ��ام البعث��ي 
يتحض��ر لتحري��ر الج��والن.. وكانت س��اعة 
الصف��ر ليل��ة 15 آذار 2011 في تل��ك الليلة 
قام الش��عب العمي��ل عدو الداخ��ل و بثورته 
كشف الخطة للعدو.. الموت للشعب العميل 

16
ال تورّث��وا الندم ألوالدك��م.. ألن جبان 
اليوم.. مغرور اليوم.. صامت اليوم.. سيلعنه 

ابن الغد وحفيد ما بعد بعد الغد. 
17

االستبداد ليس رجال.. االستبداد فكرة.. 
لي��س المهم إس��قاط المس��تبد عن ش��جرة 
النظ��ام.. المهم قل��ع فكرته م��ن جذورها.. 
وأحيان��ا.. من عاش��ر قوم المس��تبّدين صار 
منه��م وفيه��م.. اح��ذروا فن��ون االس��تعارة 

وأدوات التشبيه.. 
18

والذين يهتفون للزعي��م بالروح والدم 
لماذا ال يضيفون له البول؟
19

يمكن��ك قط��ع اإلنترن��ت ولك��ن م��اذا 
س��تفعل بالهواء.. م��ن يخنق الهواء س��يلف 

الهواء حباله حول رقبته. 
20

المدينة الل��ي رايحة على الثورة غصبًا 
عنه��ا بالها وبال ثورته��ا.. والريف اللي نازل 
يدمر مدينة ويسميها ثورة باله وبال ثورته.. 

21
قب��ل الثورات كنا نش��م رائح��ة كريهة 

ونتأف��ف ف��كان النظ��ام يعطر الج��وّ قليال.. 
وحين انفجرت الثورات كأنها مجارير الماضي 
انفتحت.. جورة خرا.. هذا خرانا من المحيط 
إل��ى الخلي��ج. فلتنفتح كل الحف��ر العميقة.. 
البد من سنكرية وس��بّاكين وعمال مجارير 
له��ذا الماض��ي الس��حيق العمي��ق بالروائح 
الكريهة.. سيمر زمن طويل ليعود الياسمين 
ونع��زّل  س��نحفر  والج��وري..  والقرنف��ل 

وننظف لنستقبل عطر المستقبل.. 
22

النخّبوي  الش��عبّوي والمثقف  المثقف 
ه��ي"  واح��د  ث��وب  م��ن  يلبس��ان  العرب��ي 
االنتهازي��ة".. م��ن مثق��ف الرّثاث��ة الفائضة 
إل��ى مثقف األناق��ة الفضفاض��ة. كالهما ال 
ينتظ��ران ث��ورة وال يش��اركان به��ا.. ولك��ن 
لحظة النص��ر هما أول الواصلي��ن للتهنئة.. 
أع��وذ م��ن المثق��ف المُلتبس��ي اإلبليس��ي 
بي��ن  التلبيس��ي.. ال ف��رق مث��ال  اللبيس��ي 

أدونيس وعلي الديك.. 
23

حبيبي يسوع في مجزرة أطفال في دير 
العصافي��ر.. هي فرصتك لتعود وتلمس��هم 

وتشفيهم.. ألست حبيب األطفال؟. 
24

بعض الكبار حي��ن ينهزمون يحتجبون 
مث��ل ديغ��ول فيكبرون أكث��ر.. و الكبار حين 
ينتصرون يتواضعون وينس��حبون كمانديال 
فيكبرون أكثر وأكثر.. أما هنا حين ينتصرون 
ينس��حبون  ال  يتواضع��ون  ال  ينهزم��ون  أو 

فيصغرون ويصغرون ويصغرون.. 
25

الث��ورات ال تع��رف ف��ن األتيكي��ت.. وال 
تعترف ب��آداب المجامالت والضيافة والمائدة 
واللبس.. هل رأيتم يوم��ا نارًا تلبس ربطة 
عن��ق أو بحرا يطوف يرتدي بدلة رس��مية أو 
مطرا ي��أكل األرض بالش��وكة والس��كين.. 
الثورات كالمولود طازة من الرحم نحبه رغم 
خراه وبول��ه وصراخه من مغص أو من وجع 
أس��نانه ونومه العميق العميق العميق على 

صدر شعبه. 
26

وتق��ول األس��اطير أن آدم وحواء هبطا 
في بالد الش��ام وتحديدا ف��ي جبل حرمون.. 
جبل الش��يخ.. ونصبا أول خيم��ة لجوء.. وأن 
قابيل قتل هابيل على قمة جبل قاس��يون.. 

وسميت الموقعة "دم شق " أي دمشق.. 
27

كل ث��ورة ال تعتذر ع��ن أخطائها اليوم 
هي ديكتاتورية غدًا.. هكذا علمنا البارحة.. 

28
نقرأ الثورة الس��ورية كمانش��يت على 
الصفح��ة األولى من الجري��دة العالمية.. وال 
نع��رف التتم��ات ف��ي الصفح��ات الداخلي��ة.. 
تابع��وا التتمات من التمتمات.. ش��فاه ال تنام 
من تمتمة أس��ماء قتل��ى البارحة.. ش��فاه ال 
تنام من ذرف الحروف.. سوريا مهد األبجدية 
أه��ز س��ريرها.. وي��ال تن��ام ويال تن��ام بين 

الشفاه واللسان.. تمتمات.. 
29

المس��تحيل يق��ف حائ��را م��ن الذي��ن 
يدق��ون باب��ه اآلن.. يفتح الباب ويس��أل من 
أنت��م؟ يجيبونه"أيه��ا المس��تحيل نحن أوالد 

الميدان! نحن شعب األبد.. 
30

وإن تخّف��ى الديكتات��ور تح��ت قبعة أو 
عمام��ة أو تاج أو بيريه أو كوفيه أو قلنس��وة 
أو طاقية.. الحرية حين تهبّ رياحها س��تخلع 

وتخلع وتخلع وتخلع.. 
31

كل ثورة ال تستفيد من أخطاء وخطايا 
ث��ورات س��بقتها من مثل "الث��ورة في خدمة 
الث��روة".. س��تصبح الث��ورة كال��روث تح��ت 

عجالت التاريخ.. 
32

ي��ا غبي.. قب��ل أن تعتقل ع��ود الثقاب 
وتستجوبه.. كان عليك أن تنتبه لهذا القش 
الجاهز للحرائق.. من يبّس البش��ر والشجر 

والحجر ال يحق له اتهام الشرّر..
33

كان  إذا  أفت��رض..  االفتراض��ي  أن��ا 
صديق��ي أنق��ذ حيات��ي م��رة م��اذا أفعل به 
إذا أقف��ل الب��اب عل��ى أوالده الصغ��ار وراح 
يضربه��م أمام أمه��م العاجزة حت��ى الموت 
طف��اًل طف��اًل طفل��ة طفل��ة.. س��أندم على 
اللحظ��ة الت��ي أبقان��ي فيها على قي��د حياة 
عظامه��م..  وطرطق��ة  صراخه��م  ألس��مع 

سأخلع الباب ألنقذ سورية وأوالدها..
34

النجم الصديق السوري والذي اختلفت 
معه بعد الثورة ش��اهدته ف��ي الحمرا.. وقال 
ل��ي "معق��ول ي��ا يحي��ى ادف��ع ثمن الش��قة 
قل��ت  بالش��هر"  دوالر   3000 المفروش��ة 
ل��ه "وي��ن " فدلن��ي على اس��م بناية ش��قق 
مفروش��ة فخم��ة وه��ي مل��ك أح��د الن��واب 
ال��وزراء الممانعين. قلت ل��ه "ولكنه يعرفك 
كنجم ويع��رف موقفك مع النظام "الممانع " 
كيف يأخذ هذا المبل��غ" قال "ال أعرف" أجبته 
ضاح��كًا "أعتق��د ه��ذا المبلغ س��يعود ريعه 

للمجهود الحربي ضد إسرائيل"..
35

عن السلفيات واألصوليات: كل مجتمع 
يخج��ل من ابنه المعوّق عقليا أو جس��ديًا أو 
ديني��ًا ويخفي��ه أو يتحاش��اه أو يلعنه أو ينكر 
أبوته له.. هو مجتمع مريض بمرض عضال 
ال ش��فاء ل��ه يدع��ى "م��ا خصن��ي".. هؤالء 
المعوّقي��ن بأفكاره��م ه��م أوالدن��ا فلذات 
أكب��اد أفكارن��ا البالية ع��ن الدي��ن والدنيا.. 
اعترف��وا بالم��رض والمري��ض أوال وثاني��ا 

افحصوا أنفسكم كناقلين للوباء..
36

للمذعورين من االخت��الف والمدلوقين 
درس  الربي��ع  الث��وري.  الربي��ع  بمصطل��ح 
ف��ي الديمقراطي��ة اللغوي��ة.. وردة واحدة ال 

لذكرى 15 اآذار:
ذكريات فاي�صبوكية بلهجة �صورية
  يحيى جابر
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تصن��ع ربيعا. ال تخافوا م��ن تعدد األصوات.. 
إنه الس��لم الموس��يقي في س��يمفونية من 
نحاس��يات الم��دن إلى ناي��ات الري��ف.. ومن 
ك��ورال إل��ى تراتي��ل إل��ى همهم��ات.. قلياًل 
وينفت��ح المش��هد الس��وري صوت��ا وص��ورة 
وعطرا.. أصل اللغة صوت وصورة.. مالحظة 

أنا ال أحب فصل الربيع.. يقبرني الخريف..
37

يس��ألها ديمقراطي��ًا للحري��ة " أحب��كٍ 
ه��ل تتزوجين��ي "تق��ول له" نع��م قبلت بك 
"وبع��د الع��رس يب��دأ باالس��تبداد هكذا هم 
اإلخ��وان هنا وهن��اك يعش��قون ويتزوجون 
الديمقراطي��ة لليلة دخل��ة واحدة وفي اليوم 
التال��ي.. ممنوع الخ��روج.. ممن��وع الحكي.. 

ممنوع.. ممنوع
38

نفس��ها  تحم��ي  الخائف��ة  األقلي��ات 
إل��ى  المس��دس  بانتحاره��ا.. كأن تص��وّب 
رأس��ها وتس��أل "م��ن س��يقتلني ".. وتض��ع 
الزرنيخ في كأس��ها وتسأل "من يسممني".. 
وتم��د الحبل حول رقبتها " من يش��نقني ".. 
ي��ا أقليات م��ن ينام بين قبوره طبعا س��يرى 

منامات موحشة.. 
39

الحالم��ون  أيه��ا  الس��وريون..  أيه��ا 
بالطي��ران لن تس��عفكم أجنح��ة عباس بن 
الغرب��ي  س��وبرمان  وال  العرب��ي  فرن��اس 
لترفرفوا.. لتطيروا تعلقوا بالحبال الصوتية 
إلبراهيم القاش��وش.. تابع��وا الطيران عبر 

أجنحته.. 
40

نقد ذاتي لذاتي السورية:
1 - خط��أ ف��وق خط��أ فوق خط��أ وبال 
اعت��راف بالخط��أ تصبح مع الوق��ت خطايا ال 

يمكن غفرانها.. اصطفل إنت "حر".
2 - كل ث��ورة أو مقاوم��ة أو انتفاض��ة 
ترك��ب البحر"الطائف��ي "الش��عبي عليها أن 
تخش��ى من الغرق.. البح��ر الطائفي ال أمان 
له.. الصخور العشائرية في انتظار حطامه.. 
3 - تس��ّلح دفاعا عن نفس��ك.. وانتبه 

من تسلل المعادن إلى نفسك.. 
4 - م��ن كتيب��ة يزي��د ب��ن معاوية إلى 
كتيبة صدام حسين.. النكايات ال تصنع ثورة 

منتصرة..
5 - م��ن عاش وعاش��ر وقات��ل األعداء 
أربعين س��نة صار منهم وفيهم ويشبههم.. 
اح��ذروا من لصوص الثورات الذين يتنكرون 

كضيوف..
6 - احذروا.. الثعالب حين ينشقون عن 

ملوك الغابة.. 
50

أربعون عاما وهم يقولون "أن الش��عب 
غير ناضج الس��تالم السلطة وللديمقراطية 
"وجاء الج��واب أخي��رًا" لم��اذا ال نُكبّر عمره 
لهذا الشعب ويصبح الشعب السيد الرئيس.. 
وما حدا أحسن من حدا.. عندها قرروا قصف 

عمره من الجنين إلى الجنين..
51

وس��يقولون عن��ك أمريك��ي أو إيراني 
تابع سيرك.. وس��يقولون عنك عندك أجندة 
خارجية تاب��ع روزنامتك.. وس��يقولون عنك 
أصولي إس��المي أو حاخامي إس��رائيلي تابع 
سيرك.. وس��يقولون عنك مخرب أو إرهابي 
أو عمي��ل غرب��ي تاب��ع س��يرك وس��يقولون 
عنك ش��يوعي أو ش��يعي خمين��ي أو إخواني 
ب��ن الدن��ي أو ليبرالي ق��ذر.. تابع س��يرك.. 
الحري��ة دائما تولد عاري��ة ويظنها كل قوّاد 

أنها عاهرة.. 
52

هل الحرية تولد من الثورة؟هل الثورة 
تولد م��ن الحب؟ أم أن الحب يولد من الحرية 
والثورة؟ الحري��ة والحب والثورة من أس��ماء 

"الحياة" الحسنى..

53
ب��اإلذن من��ك يا يس��وع.. أيه��ا القائل. 
"بيت بمنازل كثيرة".. اليوم ثمة منازل كثيرة 
تفتش عن خيم��ة مهجرين.. جدتي علمتني 
"يا يحيى البلد اللي ما فيه نصارى يا خسارة" 
ويا خس��ارة على نص��ارى ال ينصرون طفال 
مصلوبًا بالمس��امير على ص��در أمه الحامل 
المبقورة من بطنها تتكئ برأسها على حبال 
أوت��ار صوتية مقطوعة م��ن حنجرة.. أنا في 

قلب الشام.. إذا أنا في قلب اهلل..
54

كتابات��ي  م��ن  وللممتعضي��ن 
الفايس��بوكاتي عن سورياتي.. جواب نهائي 
يا حبيباتي.. مع الش��عب الس��وري حتى آخر 

قطرة من كومنتاتي..
55

كنت غائبا عن المرئي وعن المس��موع 
والمكت��وب،، أس��بح ف��ي بح��ر ص��ور.. أفتح 
الشاش��ة اآلن.. أجد غياث مط��ر مذبوحًا من 
غيومه وال مغيث.. وفي لس��ان العرب الجديد 
أنحاز للغ��ة الحنجرة ضد لغة الحنجرة.. ومن 
وصي��ة غي��اث مطر.. تابع��وا الوت��ر واألوتار 
يوم��ا ما س��تلوي الحناج��ر أعن��اق الخناجر.. 
يمكننا اإلمساك بمقبض الخنجر.. ولكن من 
يستطيع إلقاء القبض على صوت حنجرة؟؟.. 
لذلك الهزيمة دوما للخنجريين.. النصر دائمًا 

للحنجريين..
56

حم��ص ترقص مذبوحة م��ن الضحك 
األحمر الذي يتضرج على شفاهها. كأن الدم 
ينوف��ر كالقهقه��ات.. كأن ال أذنين في رأس 

العالم.. 
57

بتقلوا سوريا.. بيقلك البحرين.!. طيب 
أن��ا ضد النظام البعثي ال��ذي وقف ضد ثورة 
البحرين.. يا تقبرني.. أنا مع حرية الش��عوب 
م��ن محي��ط الخلي��ج لخلي��ج المحي��ط.. وإذا 
بدك أكت��ر أنا م��ع حري��ة األرواح لتختار من 
جهنم الحمراء حتى الجن��ة الخضراء.. وبدك 
أكثر أنا مع اهلل إلس��قاط الكرة األرضية في 
س��لته ألنها عّفنت من ب��ق ودود وعث وبعث 

نخاعكم. 
يا غراب البين أن��ا مع حرية بالد مابين 
النهرين وما بين البحرين.. وما بين الجبلين. 
وما بين الس��هلين.. وما بين العينين ومابين 
النهدي��ن.. وم��ا بي��ن بي��ن.. ي��ا اب��ن العين 

الواحدة.. لي عينتين.. يا ابن الغرابين..
58

• النه��ر أول مرآة في التاريخ.. والتاريخ 
يعيد نفس��ه كنهر ويتمارى بنفسه ونتمارى 

معه في نهر العاصي..
• من فيزياء الزمن.. من يقف في وجه 

التاريخ.. تلفظه الجغرافيا..
59

عن غي��اث غياث مطر:قالوا عشاش��يق 
البع��ث يوما عن المتظاهري��ن ضد النظام.. 
أنه��م تظاهروا فق��ط حبا بالمط��ر.. وحين 
خرج عشاشيق البعث أمطرت.. فعادوا ودلفوا 
بس��رعة إلى بيوتهم.. ألنهم فعال يكرهون 
المطر.. األح��رار بغيومهم وحدهم عش��اق 
المطر ألنهم مولودين من النهر والبحر وماء 
الش��جر.. راقبوا المطر الصاع��د الهابط من 
األرض للس��ماء ليول��د غي��اث.. أليس كذلك 
ي��ا ابن غي��اث مطر.. ي��ا غياث غي��اث مطر.. 
الحياة س��تركع يوما وتبوس التراب السوري 
الذي أنجب هذا الشعب من ماء غيث وغياث.. 
عاشت المياه األرواح الصاعدة والهابطة بين 

األرض والسماء.. ال عمر للمطر..
60

كان العالم ينقصه أس��طورة.. ش��كرا 
س��ورية.. كل اآلله��ة النائم��ة تح��ت تراب��ك 
تنه��ض لتنحن��ي لتماثيل��ك المنحوت��ة م��ن 
الفضي��ة  والهتاف��ات  البرونزي��ة  األص��وات 

والصرخات الذهبية.. سورية معدن الروح..
61

إلى شعب قرية "كفر نبل":
قّذفن��ا  تابع��وا  المتظاه��رون..  أيه��ا 

بقنابلكم المسيلة للدموع من الفرح..
تابعوا المطر بخراطيم المياه.. لنهرنا. 

.
تابع��وا رصاصك��م الح��يّ بن��ا كعطر 

يدوّي في قمصاننا..
البنادق المتجهمة.. ال تخاف س��وى من 

الضاحكين للحرية.. 
تابعوا الس��ير وما الخوف س��وى خمس 

دقائق.. وباقي العمر لكم..
كيافط��ة  بالحري��ة  المؤمن��ون  أيه��ا 
مرفوع��ة بالقهقهات.. صدّق��وا ما أنجزتم.. 

المعجزات ليست دائما من صنع األنبياء. 
أيها المتظاهر.. تابع سيرك.. 

أيها الغريق السوري بدمعك.. ال تنتظر 
مندي��اًل أو ي��دًا من مثقفين موت��ى على قيد 
الحي��اة.. ال تنتظ��ر خروجه��م من نعوش��هم 
اللغوي��ة.. أيه��ا  العاجي��ة أو م��ن أكفانه��م 
المتظاه��ر الضاحك تابع ضحكت��ك. الحرية 

بانتظارك.. تقهقه لك..
62

ثمة من يتظاهر وثمة من يتظاهر أنه 
يتظاهر.. 

63
الياسمين الشامي يواصل الركض في 
المارات��ون بي��ن ورود العالم.. خ��ط النهاية 
لن يغادر قبل وصول الياس��مينة الش��امية.. 
ببلوزته��ا  ترك��ض  الياس��مينية  س��ورية 
الغارق��ة بالخجل األحم��ر.. الياس��مينة تبدو 
متعبة عن��د منعطف.. عضالتها متش��نجة.. 
البطء ضروري.. خُذي نفس��ا.. يا س��وريا ال 
تتراجعي.. هل تسمعين تصفيق المدرجات 
م��ن المالئك��ة الصغ��ار يهتف��ون لصغي��رة 

الورود "وإتمخطري يا حلوة يا ياسمينة"..
"الوصول" ألول مرة يغادر خطه متلهفًا 
ليستقبل العداءة الحافية القدمين.. صغيرة 

الثورات.. 
"الوص��ول" ب��كل خطوطه س��يركض 
صوبك وسينتظرك يا ياسمينة على أحر من 

العطر. 
الحافي��ة  الع��داءة  الياس��مينة  أيته��ا 
كأوالدك كنس��ائك كرجال��ك ف��ي الب��راري.. 
عل��ى مهل��ك.. يا س��وريا خ��ذي نفس��ًا. لك 
الكأس.. الكأس نفسه سيرفع نخبه.. الكأس 
عالي��ا ويرن بصوت��ه في كل ب��راري العالم 
ويق��ول "أنا الكأس أنا النصر لن يمسس��ني 

لن يشربني سوى ثغر الياسمين"..
64

وكان��وا يذبح��ون أوالد الحس��ين م��ن 
العطش على ضفة نهرك ي��ا فرات.. واليوم 
ي��ا فرات عل��ى ضفتك يذبح��ون األوالد على 
باب الفرن.. أوالد النهر عطشانين جوعانين 
برداني��ن.. ي��ا ف��رات.. أوالدنا ص��اروا خبزنا 

المبلل بالماء.. 
ي��ا ف��رات م��ا ه��و تعري��ف المذبحة أو 
المحرقة أو الكربالئية أو الصلبنة.. أن تُقتل 
األم وه��ي تُش��يع ابنه��ا.. هذا م��ا جرى في 
حم��ص.. الجنة تحت أقدام أمهات س��ورية.. 

أليس كذلك يا سيدة زينب؟..
65

أن��واع الس��رطان..  التدجي��ن أش��رس 
م��ن يحوّل الب��الد إلى مزرعة له ويس��يجها 
بعس��كره.. يوم��ا م��ا س��تنتفض علي��ه كل 
الدواج��ن.. الدجاج س��ينتف ريش أوس��مته.. 
القطط س��تموء في فمه وآذني��ه.. من يزرع 
العظام حول قصره س��يحصده العواء داخل 

غرفة نومه.. 
66

المثقف المنبهاتي:. يعبئ ساعة المنبه 
قب��ل الن��وم ويش��حنه كش��عب.. وحين يرن 
المنب��ه ليوقظ��ه درررن دررررن.. ينه��ض 

المثق��ف متثائبا ويقذف المنبه "إفففف ش��و 
هالشعب المزعج" ويعود للنوم..

67
الث��ورة عن��وان.. ال تعنين��ي التفاصيل 
بعد النص��ر. كغيمة حُبل��ى ال تهتم أين تلد 
مولوده��ا المائي. المطر ال يس��أل القطرات 

عن طريقها..
68

اللي��ل الواح��د لي��س نفس��ه ف��ي هذا 
العالم.. 

هن��ا الش��ام بأزهاره��ا المقطوعة من 
الرأس في العتمة..

هن��ا الش��ام باللح��م الفحمي للش��جر 
والدمع األسود للنهر..

ي��ا ش��ام.. حت��ى اللي��ل يبكي��ك ف��ي 
الظالم.. 

69
يا ش��عب س��وريا.. يا ش��عب الرائد في 
المس��رح العربي.. يا شعب أبو خليل القباني 
م��ن بديهيات مهن��ة التمثيل المقدس��ة.. أن 
تنس��ى الجمهور.. تغوص ف��ي ذاتك.. تغرق 
في دورك.. أيها الالعبون بأرواحكم الراقصة 
عل��ى الخش��بة الس��ورية.. انس��وا الجمهور 
الغرب��ي والجماهير العربي��ة.. أنتم وحدكم 
كش��عب يلعب تح��ت بروجكتورات الش��مس 
والقمر.. يا شعب سوريا فّكر وركز وتقمص 
دورك وح��دك.. وال تفك��ر بجمه��ور الصال��ة 
والقاعة.. ال تستدر التصفيق وال الدمعة كن 
أنت كما أنت كما نهرك رقراقًا طوفانًا هادرًا 
صافن��ًا.. في النهاية س��يقف الجميع احترامًا 
وتصفيقًا.. وتصفيقًا.. وختام الثورة سنغني 
عل��ى ذمة ال��راوي أغنية م��ن تأليف وتلحين 

الحبيب أبو خليل القباني..
ي��ا مال الش��ام ي��ا اهلل ي��ا مال��ي طال 

المطال يا حلوة تعالي
طال المط��ال واجيتي عالب��ال ما يبلى 

الخال عالخد العالي
الحل��وة  المط��ال ط��ال وط��ول  ط��ال 

بتمشي تمشي وتتحول
يا ربي يرجع الزمن األول يوم يا لطيف 

ما كان على بالي
ط��ال المط��ال وعيوني بتبك��ي وقلبي 

مالن ما بقدر يحكي
ي��ا ربي يك��ون حبيب��ي ملكي ي��وم يا 

لطيف ما كان على بالي
طال المطال وما ش��فناهم يوم األسود 

يوم الودعناهم
يا ربي تجمعن��ي معاهم يوم يا لطيف 

ما كان على بالي
70

راقبوا الجسد السوري من ريف حوران 
إلى ريف دمش��ق وريف حمص وريف حماة.. 
الريف الح��ارث المحروث الحاص��د المحصود 
المعجون المخبوز بطحينة.. العين برموشها 
تل��وي البرق.. األذن تمتص الرعد.. اللس��ان 
يعل��ك الن��ار. الب��دن يط��وّع المع��دن.. هي 
معركة الح��واس الخمس وتقوده��ا الحرية 
الجس��د  كحاس��ة سادس��ة.. هك��ذا يصب��ح 
الس��وري ف��رن العال��م.. روح العال��م.. خبز 

العالم..
71

ع��ن  جيوغرافي��ك  ناش��ونال  وتق��ول 
عال��م األدغ��ال " لتتخلص من براثن األس��د 
إذا باغتك، اجعل نفس��ك ميتًا.. أعرف ش��عبًا 
منذ أربعي��ن عام��ًا كان يتتظاه��ر بالموت.. 
لينجو ولكنه اس��تيقظ ليتظاهر رافعًا عنقه 
للهواء ".. وتقول ناش��ونال جيوغرافيك عن 
عالم األدغال "األس��د ينقض على الفريسة 
ليض��رب تحدي��دًا ش��ريان العنق لفريس��ته 
ليقط��ع الهواء ع��ن باق��ي الجس��د".. أعرف 
غزال��ة تح��اول النج��اة بعنقها من��ذ أربعين 
عامًا.. هو الصراع بين المخالب والعنق على 

مجرى الهواء والهواء والهواء..
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�صو هي احلرية اللي بدكن ياها؟ 
أنا مسلليحي، وبحب والدي يلتزمو بتعاليم المسلليح، يلي بتنادي بالمحبة والسللام وقبول كل 
الناس، وكل عمرن بيعرفوا أنو كل األديان هني دين واحد، وللحكمة اإللهية تقسموا هيك.. الحرية 
يلي بدي ياها أنو هالوالد يشوفوا هالشي بالشارع، بالمدرسة، مع رفقاتن يلي من غير دين، ويعرفوا 
منيللح إنو نحنا واحد، ودمنا واحد، وأهل رغم كل شللي.. هيك أنللا تربيت، هيك ربوني أبي وأمي بين 
جيرانللا ووالد حارتنللا، يلي زرع فينا الطائفية والكره لبعض ويلللي زرع الخوف بجواتنا من بعض الزم 

يسقط.. الحرية يلي بدي ياها، نرجع نعيش أهل وحبايب متل ما كنا زمان.
ميشيل، صيدلي من دوما
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الجمي��ع يع��د العدة الحتف��االت الذكرى 
بوس��ترات  الس��ورية..  للث��ورة  الس��نوية 
مهرجان��ات فعالي��ات ش��ي ب��روس وش��ي 
بال روس.. ش��ي بيانات ش��ي أس��ماء ش��ي 
مدري مين ق��ال بيان انط��الق الثورة اللي 
وقعوا عليه ثوار س��وريا.. إيم��ت وقعوا بال 
صغ��رة؟.. كلكن ك��وم، ومظاه��رة صغيرة 
تطلع م��ن الجامع العمري ي��وم الجمعة رح 
تكون بكوم.. تحية لس��احة العمري ولساحة 
الجام��ع االموي ولس��احة العاصي ولس��احة 
الساعة ولصالح الدين وحي الصليبة وساحة 
الحري��ة بجس��ر الش��غور.. لتلبيس��ة وداريا 
ودوما والزبداني وتدمر ودي��ر الزور والرقة 
والحس��كة وقامش��لو.. تحية لكل س��احات 
الحرية بسوريا والغرف المسكرة والشبابيك 
الل��ي ارتفعت عليها الفت��ات وأعالم.. تحية 
لكل بخاخ ولكل مظاه��رة طيارة ولكل علم 
ول��كل زلغوط��ة أم ش��هيد.. أنت��و الثورة.. 
أنتو س��وريا.. أنتو الحياة.. الثورة مستمرة.. 

والذكرى بعد الحرية.. مكملين.. 
شام داود
 

بامل�صرحمي ال�صوري.. الف�صيح
ربي��عُ دمش��قَ عام 2000 قب��ل ثورات 
الربيع العرب��يّ.. جميعِها؛ وقد بدأهُ 104 
مثقفًا سوريًا؛ بإصدار البيان الشهير ببيان 
ال 99؛ كردٍ رمزٍي على استفتاءات الرئاسة 
في سوريا التي ينجح فيها المرشح األبديّ 
األوحدُ بنسبة 99 فاصلة 99.. وفي سواها. 
في هذا البيان.. كلُّ ما نادت به ش��عوب 
الربي��ع العربيّ توقًا إل��ى الحرية والكرامة 

والعدالة؛ بعد عشر سنوات من إصداره. 
لم ينته ربيع دمشق بإصدار بيان األلف 
مثقف سوري؛ وإنما بقرار إغالق المنتديات 
السياسية والثقافية التي أقامها المثقفون 
الس��وريون في بيوتهم؛ لع��دم وجود أية 
مظاه��ر لحياة مدنية ح��رة وأية منابر لها؛ 
ث��مّ.. بمالحق��ة المثقفي��ن واعتقاله��م 
واس��تدعائهم لتحقيق��اتٍ مُطوََّل��ةٍ في 

مكاتب المخابرات وأقبيتها. 
ربيع دمش��ق 2000 كان مجرد ش��معة 
ف��ي ظ��الم االس��تبداد.. وله��ذا.. تفتق��د 
المُعارضة الس��ورية التي أساسُهَا شبابٌ 
يتظاهرون ألج��ِل الحريّة إل��ى أيًّة خبرةٍ 
سياسية؛ كما يُعاِني المثقفون السوريون 
الذين ساهموا في تأس��يِس ٌأولى مجالس 
المعارض��ة ف��ي الخارج؛ من التش��تت بين 
بقاع منافيهم؛ ومن بُعدِهِم عن النبض 
اليوم��يّ ف��ي الش��ارع؛ ولن أتح��دث عن 
مُعان��اة مُعارضِيِّ النظام ف��ي الداخل.. 
أُلبَرِّرَ تش��تُّتَ وع��دمَ تَوَحُّ��دِ جناحيّ 
المُعارضة السورية: الِسلمِيّ والعسكريّ. 
مُقي��م..  اس��تبدادٍ  مُحَصِّل��ُة  إنه��ا 
ومُحصّلُة مخاٍض عس��يٍر تش��هده الثورة 
الس��ورية ذاتها؛ وباعتقادي أنها س��تحتاج 
بعدَ نجاحها إلى ث��ورةٍ ثانيةٍ.. قوامُهَا: 
ائتالفُ التعدديَّ��ةِ والمُتعدِّدِينَ فيها.. 
على قِيَ��ٍم وطنيةٍ مدني��ةٍ ديموقراطية؛ 
ل��كل  وش��فافٍ  يوم��يٍّ  تقوي��ٍم  وإل��ى 
مس��اراتها.. بما في ذلك تج��اوزات بعض 

كتائبها المسّلحة. 
نجم السمان

حممد العطار
بعد س��نتين ثورة، يح��دث أن تجلس مطواًل م��ع أحدهم في 
ورشته وهو دهان من حي القدم ترتشفان الشاي الحلو. هو 
مُتدين يؤدي الفروض الخمس��ة، فقد أخيه مع أوالده وبضع 
م��ن أوالد عمومه، اعتقل وعُذب، هدم بيته، من بين أش��ياء 
أخرى، يجيبني م��ع نفس عميق من س��يجارته:"طبعًا بخاف 
م��ن النصرة، بنفس ق��در خوفي من إنو الش��يخ معاذ يعمل 
تسوية بلعبة أميركية، غير هيك معركتنا مع النظام مكفية 
ونحنا منتصرين". يبتسم كاشفًا عن بضع أسنان متساقطة. 
نرتش��ف سويًة الشاي وأمتعض من حالوته، ويسألني "وإنت 

مو خايف؟" ُأجيب: "من شوي كنت.. هأل.. أل".. 
األي�صار قد�صي

ال تدع��وا األحق��اد الطائفي��ة تصل حدً الفجيع��ة ال تصلبوا 
المسيح كل يوم ألف مرة. 

رفيق حلو
مع كل انش��قاق لضابط هام، معناها عش��رات األطفال أن 
كت��ب لها الحي��اة وبيوت يمكن ما تته��دم.. لذلك الزم نضل 
نش��جع المنشقين و نحتضنهم، حتى لو كانوا من المقربين 
كتير من المراكز الفاعلة في النظام. مهما كان اللي عملوه 

من قبل، طريق التوبة الزم يضل مفتوح. 
هاال حممد

بمناس��بة الجه��اد: لع��نَ اهلل كّل من أهاَن كرامة إنس��ان.. 
وساهمَ في مذّلة إنساْن. لعنَ اهلل الَقتَلْة. 

ع�صاف الع�صاف
بمناس��بة إعالن الجهاد البعثي.. يس��ر أمير الفرقة الحزبية 
بك��وم التبن أن يدعوك��م لحضرة حزبية ومول��د يتلى فيه 
بع��ض المنطلق��ات النظرية مع المنش��د الرفي��ق عبد اهلل 

األحمر على الدف والرق. ولكم أجر الحضور يا رفاق.. 
ندى كرامي

وألن شبابنا يتسابقون مع حبات المطر لمالقاة تراب أرضك 
سوريا، أصبح على هذه األرض ما يستحق الحياة أكثر.. 

زياد ماجد
لي��س صحيح��ًا أن العنصري��ة وجه��ة نظر كغيره��ا. وليس 
صحيحًا أن عرض عنصريّين بُلهاء )أو قاصرين( في تحقيق 
صحف��يّ مص��وّر عم��ٌل مهن��ي مش��روع. إال إن كان ه��دف 
التحقي��ق هو عرضُ بع��ض الظواهر المرَضيّ��ة اللبنانية. 
وعندها، يكون في ما وقع عليه قد حّقق نجاحاتٍ غير قليلة. 

م�صطفى حديد
إضاف��ة للتخريب المنهجي المدروس منذ مجيء البعث على 
الدبابات فإن المس��تويات الحالية من األحقاد والضغائن في 
كل مناطق سوريا تحتاج إلى عمل شاق وواعي، بعد سقوط 
العصاب��ة، إلعادة اللحمة الوطنية والثقة بين أفراد المجتمع 
الس��وري. لم أكن أتخيل نفس��ي فرحًا بقتل س��وري.. كدنا 

وأوشكنا أن نفقد إنسانيتنا. 
حممد ال�صيد

أبش��ع نتيجة للحرب الدائ��رة هي خراب اإلنس��ان والذي لن 
تس��تطيع ملي��ارات العالم تعويضه: فكلمة وين��و بابا وماما 

ألي طفل يُتِمَ بهذه الرحى لن يستطيع أحد فك لغزها.. 

جيهان امل�صعان
عندم��ا نتحدث ع��ن حرية المرأة في زم��ن البعث يتبادر إلى 
الذه��ن تل��ك الكائن��ات الهالمي��ة الت��ي كانت ب��ال طعم وال 
جنس وال لون و التي كانت تنتمي إلى ش��يء اسمه )االتحاد 

النسائي العام(. 
اأني�ض كاميكازي

أف: عاحل: الرئيس األس��د يستلم برقية تهنئة عبر الحمام 
الزاحل من أيمن الظواهري رئيس تنظيم القاعدة بمناسبة 
إع��الن الجهاد مؤكدًا فيها على التبادل الجهادي بين البلدين 

و متمنيًا الشهادة للرئيس األسد.. 
معاذ اخلطيب احل�صني

أح��د أس��باب االنهي��ارات الحضاري��ة، تح��ول الوس��ائل إلى 
أهداف، وأخطر ما يدمر الثورات هو تقديس الوسائل، ومن 
يريد معرفة أثر ذلك فلينظ��ر أحوال المجتمعات ومنذ مئات 
الس��نين.. كم في حياته��ا من أمور غير مقتنع��ة بها ولكن 
تفعلها مكرهة ألنها صارت مقدس��ة ف��ي المجتمع.. الثورة 
السياسية ال تعتبر ناجحة من دون ثورة فكرة واجتماعية.. 

هاين فح�ض
أكب��ر هدية قدمها حزب اهلل إلس��رائيل، ه��ي وجوده رديف 
للنظام الس��وري في س��وريا في مواجهة الثوار السوريين.. 
وبذلك نحن ظلمنا ش��يعة سورية فمس��تقبلهم في سوريا 

رهن سلوكات الحزب هناك. 
يامن ح�صني

شي س��اعة وأنا بحبش بالغوغل إيرث وخريطة حمص عم 
ش��وف بيتن��ا بالغوغل ايرث.. ع��م حاول اضغ��ط زوم كتير 
ب��س بال جدوى.. بلكي بوصل لغرفتي.. بلكي بقدر ش��وف 

الليمونة اللي بالحديقة.. ووجهك يا أنت يا سندي. 
ندى منزجلي

هيك. بآخر هالليل.. كلمتين. كل من يتهم نس��اء س��وريات 
الجئ��ات ببي��ع ش��رفهن لق��اء الم��ال.. أق��ول إن ص��ح هذا، 
فتس��اءلوا أواًل ع��ن ش��رفكم.. إن تاجرن بأجس��ادهن فألن 
النخوة والش��رف حيث لجأن معدومان. ومرة أخرى تس��اءلوا 
ع��ن ش��رفكم، ألن النس��اء ال يبع��ن أجس��ادهن لرجال من 
المري��خ أو زح��ل.. ب��ل لذك��ور م��ن البل��د المضي��ف ال��ذي 

اضطرهم شح األخالق فيه إلى مثل هذا.. 
�صمر يزبك

المنفى: أن يغّط عصفور ملوّن على ركبتك فجأة، ثم ينقر 
بنعومة ، وأنتَ جالس في مقهى، فتقف فزعًا. قلبك يطرق 
من الخوف. البالد: أن تقف صلبًا كش��جرة حور، وأنتَ تراقب 
عين الش��مس، تس��مع صفير القذيفة، وتبح��ث عن طائرة 

الميغ، وظالل الموت القادم معها.

كوليت بهنا
س��نتين م��روا.. كأنهم س��اعتين.. وكأنهم ده��ر.. ما مليت 
بلحظ��ة.. بس ع��م أتوجع ب��كل لحظ��ة.. وعم أف��رح بكل 

لحظة.. وبكل لحظة عم أتأمل أنو تخلص بهاللحظة.. 
جمال داود

حي��اة المواطن أغلى من أرض الوطن، ومس��اجده وكنائس��ه 
وقادته.. حياة المواطن أهم من أمن الوطن، وتحدياته.. حياة 
المواطن، أهم من الكتب الس��ماوية جميعها.. حياة المواطن، 
أه��م من القومية، أه��م من العرق، أهم م��ن الطائفة، أهم 
م��ن ش��عور االنتم��اء للوطن، أهم م��ن أي حزب مش��كل من 
أجل الوط��ن والمواطن.. حي��اة المواطن، أهم م��ن القضية، 
مهم��ا تكن القضي��ة.. المواطن هو كل ش��يء.. الوطن مجرد 
مكان يقي��م فيه المواط��ن.. الدين هو مجرد ش��ريعة تنظم 
حياة المواطن.. القانون، الدس��تور، الشرائع، العسكر، القادة، 
رج��ال الدين كلهم لحماية حياة المواطن، كلهم من أجل حياة 
المواطن.. ال أحد منهم أكث��ر أهمية من حياة المواطن.. حياة 
المواط��ن أواًل.. الوطن ثانيًا.. حياة المواطن هي األعلى قيمة 
في أي وطن.. حياة المواطن فوق الجميع.. عندما نؤمن بهذا.. 

لن نقتل بعضنا من أجل كتاب أو حجر أو صورة.. 
خالد قنوت

يعني إذا دولة متل مالطة ما وافقت على تس��ليح المعارضة 
الس��ورية, ف��إن االتحاد األوربي س��يعتذر لكم ه��ذه المرة. 
ألنهم ملتزمون باإلجماع في مقرراتهم. الشعب يقول لكم 
و بكل سعادة: أنتم خونة إنسانيتكم و ال نريد منكم شيء, 

فقط أوقفوا دعمكم للخسيس.
حنان الغربي

ال تمثلني امرأة طالعة على الشاش��ة حاطة طن مكياج!.. أنا 
امرأة وبعرف من يحزن على شعبه ال يكون بهذه السخافة.. 

قلنالكم اللي راكضين ورا الكراسي كثر..
�صعاد جرو�ض

بعد صفنة وتفكير سنتين كامالت في سر المؤامرة الكونية 
على الس��وريين ودفعهم للنزوح. اكتشف )حمصي عبقري( 
الس��ر من حيث أن الش��عب الس��وري س��ليل مزيج حضاري 
ض��ارب بالق��دم ويعيش ببيئ��ة طبيعية نموذجي��ة � خضرة 
ومي وصحرا وفي � يعني جملة أسباب خلت الشعب السوري 
هو األجمل واألذكى بين ش��عوب األرض ، وجيناته األفضل 
لتحسين نسل البشرية. منشان هيك عم يقوم العالم اجمع 
بإدارة حملة خفية اس��مها: "انزحوا وانكحوا كل األمم".. وال 
ليش هالعالم مروق ومس��رور ومو فارقة معه مأس��اينا.!!.. 

تساءل الحمصي العبقري..
ب�صر اإمام

انتفاضة أي شعب تعني أن ثورتهم قد بلغت سن الرشد ... أما 
عن لحظة والدتها فهي ذات اللحظة التي ولد فيها اإلستبداد.
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صبارتنا حيث ال أحد فوق النقد..

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

. . 
تنا

وري
 س

ارة
صب ال تشلشنا مشلوشين

متل هي األيام من سنتين: ترقب وبلبلة بالبلد.. 
ن��اس ع��م بتق��ول انو عن��ا ما بيصير ش��ي الن��و الن��اس بتح��ب النظام.. 

مساطيل.. القط ما بيحب خناقه
ناس عم تقول عنا مابيصير ش��ي النو األمن ماس��كها.. مساطيل أكتر.. 

ليش بمصر األمن كان فلتان.. 
ن��اس بدها يصير ش��ي بس يكون غير المس��رحية تب��ع مصر وتونس 
وع��م بتق��ول ه��دّو اللعب.. مشلوش��ين ص��ارو ه��دول.. وطاب��ور خامس 

ومتخاذلين وهلم جرا
ناس بتحب االضواء ركبت الموجة.. وكان مبارح عم يس��ب عالشعوب 

"الجحشة" وصار يكتب شعر بالشعب العربي.. بحب سميهن "االحذية"
ن��اس عم تق��ول يصير يلي بده يصير بس باله��ا الحرب.. عفويين 
ب��س عالوجع.. واحد بعرفه ق��ال.. خلي الدبابات تنزل عالش��ارع )بصوت 

جهوري(.. طبعا هلق هو عم يعارض تحت المكيف بغطر.. اخو شحاطة
ناس مؤمن��ة عنجد بالمقاوم��ة.. بتكره رب النظ��ام.. وناطرة يطلع 
اس��م اول جمعة )نعم للمقاومة( لتنزل تتظاهر.. هدول عم يسمعو هلق 

فيروز "نطرونا كتير"..
وناس وناس وناس.. كل هالسنتين بختصرهن بمظاهرات 15 آذار.. 

هنيك كان في اتنين:
االول.. مفكر س��وري وفيلسوف عالمي )والحكي مو الي( طلع وصرخ 
حرية.. اعتقلوه وضربوه وطلعوه بعد كم يوم.. بعد كم شهر قال بما 
معناها.. الثورة عطتكن عمرها.. قام طلع متخاذل.. والحكي هون 

عن الطيب تيزيني
التان��ي.. واحدة كم��ان هتفت للحرية كم��ان اعتقلت 

وأكلت يل��ي فيه النصيب.. بس هل��ق عم تقبض برا 
بصفتها نائب للشيخ معاذ.. الفنانة سهيرة االتاسي..

تمام��ا.. الث��ورة اتنين: واحد وطن��ي.. وواحدة 
قابضة من برا

الزبدة:
يا مؤيدين.. ال تحطو كل المعارضيين بكفة واحدة

يا معارضين.. ال تحطو حالكن بسلة واحدة
يا مؤيدين.. المقاوم ما بيس��رق الش��عب بالموبايل.. وللوقاحة لهلق عم 

يسرق.. مع انو اإلصالحات مليية البلد
ي��ا معارضيي��ن.. ال تطلع تهت��ف هتاف متطرف وتق��ول عن يلي ما 

بيمشي معك.. متخاذل أو جبان أو منحبكجي.. الحق عليك يلي صوتك 
ما كان عالي وما وصل هتافك للكل

ختام:
هل��ق في كم اخو ش��حاطة أجنب��ي بدنا نخلص منه��ن.. نصرة 

وتوابعها.. هلق في كم اخو شحاطة "وطني" كمان بدنا نخلص منهن.. 
الحرامية المقاوميين.. هلق في مجتمع مقس��م بدنا نرجع نربطه.. هلق 

في ماليين المهجرين والنازحين بدنا نرجعهن.. هلق في شغل كتير
هلق عنجد.. الزمنا ثورة.. 

شلشناها عليكن

سورياليزم

رئيس االئتالف و ثقافة االختالف:
بم��رور الس��نين اجتهد الس��وري بجمع خص��ال ايجابية و اس��تخدمها 
بثورت��ه المبارك��ة، و كانت مب��ادرة الخطيب األخيرة فرصة جد مناس��بة 

لتجسيد هذه المكتسبات الفكرية. 
- الحكمة: قس��م محرز من المعارضين للمبادرة - التي اش��ترطت 
االف��راج عن 160 أل��ف معتقل - لم يقرأها بوض��وح و اكتفى بعنوان 

سمعه ع الماشي " انو الخطيب يحاور النظام"
- الح��رص: اته��ام الخطي��ب بالتفري��ط بحق��وق الث��وار مع أن 

المعتقلين بالظروف الغير لطيفة هم من الثوار أصال. 
- قب��ول األخ��ر: التخوي��ن و التكفير و اإلقص��اء خط أحمر 

بثقاف��ات أخ��رى لكنها خط ش��فاف ال��كل بيتجاوزه 
بثقافتنا. 

- المثابرة: ال يتعب من حمل دم الش��هيد 
و نقل��ه مع��ه عبر الفن��ادق و الشاش��ات و 
المؤتم��رات و يتعام��ل بأمان��ة م��ع الوكالة 
الحصرية التي س��جلها له الشهيد بالتصرف 
بح��ق ال��دم، و ال ينزع��ج م��ن حم��ل كميات 

إضافية من دماء الشهداء تحت التعذيب. 
- ش��يزوفرينيا: انتقاد السياس��ة و أهلها 

ه��م  د بتعا ال
ع��ن هم��وم الش��ارع و احترافه��م التنظي��ر و بنفس 
الوقت انتقاد الخطيب ألنه ليس رجل سياسة، الغضب 
من صن��اع القرار لع��دم صنعهم أي ق��رار يخفف عن 
الشعب المسكين و بالمقابل إفشال أي محاولة عملية 

للمساعدة. 
- الواقعي��ة: التعامل م��ع المبادرة عل��ى اعتبارها 

بالمراح��ل األخي��رة بع��د موافق��ة النظ��ام عليه��ا الغي��ر 
مش��روطة و التف��اوض جاري ح��ول تكييف باص��ات المعتقلي��ن المفرج 

عنهم. 
- اإلنس��انية: يتاب��ع يومي��ا قب��ل الن��وم فيديوهات تعذيب مس��ربة و 
يتعاط��ف مع المظلومي��ن لكنه ال يوافق على تحريره��م ألن الموقف غير 

مبدئي. 
صفحة س��ورياليزم غير معنية بالتسويق للمبادرة أو مناهضتها و لكنها 

تهتم بآليات القبول و الرفض القتناعنا بأهمية بناء ثقافة االختالف

:Syrrialism
مشروع عن صور و حرية و أمل، عن سوريا السيريالية، 
محاولة لتكريس مفاهيم التحرر، تقبل اآلخر، و توحيد الجهود، 

كوميديا بيضاء و سوداء.. 
https://www.facebook.com/orwa9
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جمموع ال�صهداء )52670(
دمشق: 3894

ريف دمشق: 11649
حمص: 8522

درعا: 4596
إدلب: 6420
حلب: 8190

دير الزور: 3504
الرقة: 528

السويداء: 42
حماة: 3930

الالذقية: 725
طرطوس: 76
الحسكة: 325

القنيطرة: 725

3864 عدد األطفال الذكور
1696 عدد األطفال اإلناث

3511 عدد اإلناث
10282 عدد العسكريين

42388 عدد المدنيين
المصدر: مركز توثيق االنتهاكات 
في سوريا 16 / 3/ 2013
http://vdc-sy.org

شهداء 
سوريا

  هاال محمد

. . 
ف 

صي
ر

ل��م نجل��س في��ه ف��ي  مض��ى زم��ن 
الصّالون.. ونتحدّث. 

لم.. تعطني مس��ودّة مسرحية جديدة 
وأن��ا على الب��اب.. ول��م آتِ ف��ي الصّباح 

لتتفاجأ أنني سهرت الليل ألقرأها. 
لم أش��رب القه��وة في بيتك��مْ الذي ال 

يزال في قلبي بال تغيير ديكور. 
لكن.. المسرح تغيّر. 

لن تحت��اج بعد اآلن إلى خلط الخش��بة 
بالمشاهدين. 

وال إلى التعبئة لفنّ تسييس المسرحْ. 
وال إل��ى الصّراخ ب: الج��وع إلى الحوار 

في يوم المسرح العالمي. 
صديقي سعد اهلل ونوس.. كّل يوم في 

سوريا هو يوم مسرح عالمي. 
الشارع.. منصّات الحياة والموتْ. 

والخش��ب.. خش��ب س��وريا ين��زل إل��ى 
الشارعْ.. يحمّل الشباب إلى المقابرْ. 

تغيّر المسرح. 
الجميع أبطاْل. 

الظ��ّل  مس��احات  أزاح  الش��ارع.. 
والتهميشْ وأدخلها إلى الضّوء.. 

الظالل في الجنازاتْ فقط.. 
م��ا ع��دا ذل��ك.. اختل��ط اللي��ل بالنهار 

بألوان العيوْن. 
ش��باب س��وريا.. يدافعون عن سوريا.. 

يحمونها بأحالمهم. 
األحالمْ هيَ المنطق��ة الوحيدة اآلمنة 
في الوطن اآلْن. والتي فيها يلتقي الجميع. 
نادى الش��ارعُ: بدنا دول��ة مدنية. نادى 

من درعا إلى أقاصي الجزيرْة. 
هل.. تشعر بارتجاج التّرابْ! 

الشهداء بالمئآت يوميًا. 
شهداء ضدّ المستبدّ واالستبدادْ. 

ضدّ فساد النظامْ. 
النظ��امْ.. يتمسّ��كْ بالحك��م.. وال أحد 
يس��تطيع أن يفه��م س��رّ هذا التمسّ��كْ! 
طالم��ا أن��ه متأكد أن��ه س��يزول.. ال محالة 

سيزول! 
السؤال األخالقي هو: كيف يحرق نظام 

وطنًا لمجرّد أن الشّعب طالب بالتغيير. 
من��ذ عامي��ن.. أع��وام الث��ورة.. صارت 

سوريا مسرحًا للثقافات والفنوْن. 
اليكتروني��ة..  صح��ف  فيه��ا  تص��در 
مس��تقّلْة يدي��ر تحريره��ا ش��باب وصبايا 

البلد. 
بعد رحيل النظامْ.. 

سنوجه ش��كرنا للصحف اللبنانية التي 
اس��تضافتنا على صفحاته��ا طيلة أربعين 

عامًا، 
وسيكون لدينا متّسعًا للجميع. 

السينما.. سينما الشارع.. والنقل الحيّ 
المباشر ألحداث الثورة.. 

والجس��ارْة.. ي��ا س��عد اهلل.. ل��م أك��ن 
أتخيّل أن جسارة السّوري بهذا الجَماْل. 

يريد الس��وريون إقام��ة الدولة المدنية 
الالديني��ة والالعس��كرية.. حل��م صديقنا 
الحبي��ب المش��ترك " أنطون المقدس��ي: " 

دولة المواطنة المتساويْة. 
لك��ي تك��ون س��وريا مهد حض��ارة من 

جديد. 
لن تكون هناك بطال��ة.. الجميع يعمل 

في الثورة.. تخيّْل! مجّانًا. 
الن��اسْ تح��رم نفس��ها م��ن اللقم��ة.. 

تعطيها لسوريا لكي تحيا. 
الرّس��م.. والكاريكاتير.. والموس��يقى 

والغناء.. والشعر.. والرواياتْ.. 
لك��ن.. ل��م نبتع��د بع��د مس��افة ع��ن 

إنجازاتنا، مسافة نقدية لنرى. 
الثورة ال تمتلك رفاه المسافْة. 

المس��افة س��تأتي فيما بع��د.. كزمان. 
وهي موجودة مجازًا في الحلمْ المشتركْ 

بين السوريين. 
الس��جون.. جغرافي��ا االس��تبداد احتّلها 
المس��تبدّ م��ن أرض وطننا ليس��جن فيها 
الثوار، والش��هداء صاروا.. عش��رات اآلالف 

من جيش نظامي وجيش حرّ ومدنيين. 

الجميع ضحايا. 
هل أخبركَ.. عن الالجئين! 

ص��ار لس��وريا الجئي��ن يا س��عد اهلل.. 
أعتق��د أّن ديم��ة أخبرت��كَ.. بي��ن مليون 

وثالثة ماليين الجئ. 
وصار.. في سوريا طائفيّْة. 

يعتقد معظم الس��وريون أّن المواطنة 
المتساوية هي دواؤها الشّافي. 

يتس��اوى الجميع م��ن جمي��ع الطوائف 
واإلثنيات واألجناس في دولة العدالة. 

قلت لكَ.. نحن نتقاسم مواطن الحلم. 
نستوطنها.. نهرب فيها إليها منها. 

الجنازات صارت إحدى التعبيراتْ األدبية 
عن روح السّ��وري وكرم��ه وضيافته. عن 

جسارتهِ. 
عن جمالياتهِ.. 

الجنازاتْ.. مسرح غنائي.. عميق.. 
سليل تراجيديا العصور. 

ف��ي  يلع��ب  والم��وت  الحي��اة  مس��رح 
ش��وارعنا كّل يوم.. كّل يوم.. من أقاصي 

الريف إلى أقاصي المدن. 
النظ��ام لعبه��ا طائفيّ��ة، وأرادها لكي 
يكس��ر ش��وكة كرام��ات الن��اس ويهينهم 
ويقّل��ل من مقدار ونبل ثورتهمْ ويكس��ر 
وحدتهمْ، يهشّ��مُ البدي��ْل المحتمْل الذي 

يؤمن به الناسْ. 
يرفض أن يعترف أنها ثورة عقل وقيم 

ومبادئ وكراماتْ.. 
يص��رّ عل��ى إعادتن��ا إل��ى دائ��رة توّلد 
العن��ف يدير ه��وَ ماكينته��ا األساس��يّْة، 

وهيَ الطائفيّْة. 
الشّارع السّ��لمي رفض الطائفية في 
البداية في التظاهرات السّلميّْة.. ويحاول 
أن يقاوم ويرفضها اآلن، وسوريا تموت يا 

سعد اهلل وتحيا بين كرّ وفرّ. 
ال تهي��ن كرام��ة السّ��وري! ه��ذه هي 

الشيفرة السّحريْة للثورة. 
وكرام��ة السّ��وري تهان كّل ي��ومْ مع 

ازدياد العنفْ في المجتمع. 

الفي��س بوك ص��ار مس��رحًا للح��وار.. 
وأق��الم ش��ابة وقديمة واختلط��ت األجيال 

في تلوين حلمها. 
هناك خسائر.. كثيرة. 

مع الوقت.. مع اشتداد عنف النظامْ.. 
ظهرت حركات متشدّدة إسالميّْة ال تشبه 
حل��م الس��وريين. والنظام يحتف��ي بها ألنها 
تؤّكدُ خطابه السياسي، بأنها ثورة إرهابيين 
ومتش��دّدين. لك��ن نق��د الش��ارع ورفض��ه 
لتحويل س��وريا إلى مس��رح صراع طوائف.. 

يشتدّ كلما اشتدّ استبداد الطرفين. 
نح��ن نق��ع ش��يئًا فش��يئًا بي��ن فّك��ي 
كماش��ة.. والشعب في المنتصف سينتصر 
لمصلحته في العيش المشتركْ.. وعندها 

سيصبح تطرّفْ كال الطرفين هشًّا. 
سمعنا أصوات بعضنا. الجوالن السوري 
المحت��ّل يش��ارك ف��ي ث��ورة ب��الده، بكّل 

الوسائل السّلميّْة والفنيّْة يشاركْ. 
يشارك في تحرير س��وريا.. في تحرير 

حرّية سوريا لكي يتحرّر. 
تعرّفن��ا عل��ى بعضن��ا.. رأين��ا وج��وه 

بعضنا. 
إذا رأي��تَ.. أنطون المقدس��ي.. أو عمر 
أمي��راالي أو مم��دوح ع��دوان أو.. غيّ��اث 

مطر.. أو سوسن.. أو هادي الجندي.. 
طمّنهمْ أننا سنبقى: 

واحد واحد واحد. 
* * *

هل سمعتَ السّاروت! 
هل رأيتَ التظاهراتْ السّلميّْة! 

هل رأيت أبا فراتْ! 
* * *

نس��يت أن أخبركَ.. أعتق��د أنني كتبت 
دي��وان ش��عر.. سأرس��ل نس��خته إلى أبي 
الروحي " أنطون المقدسي " هذه المرّْة.. 
ال تحتم��ل الحي��اة يا صديق��ي أكثر من 

نسخة واحدْة. 
واحدة.. واحدة.. واحدْة. 

المُحبّة هاال

بعد عامني وبعد،
ر�صالة مفتوحة اإىل �صعد اهلل وّنو�ض


