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عـذراً يـا ابــنـة العاصي سامحيـنا
أم الـنـواعـيـر عـذراً مــا نـصرنــاك
يـوم زرعـوا الـموت فـي شوارعـك
أتظني جراحك في قلوبنـا إلتأمت
ومـذ قـتـلوك والحسرة ال تفارقـنـا
قــســمــــاً برب أرواح قـــتــلــت
ولنأخذن بثأرك القديـم يــا أخـتـنـا
قـد تعلمنا الدرس يا حـمـاة مـنـك

وإعـذري الـتقصير والخذالن فيـنـا
يـــوم كـنـت صـيـداً لـلظـالـمـيـنـا
وأفــرغـوا فـيـهـا حـقـداً دفـيــنــا
أتحسبينا غـفلنـا يـومـاً أو نسيـنـا
والـدمـع يـسـكـن فــي مــآقـيـنـا
لـنشعلن األرض تحتهـم بـراكـيـنـا
لـيـزهـر الجـرح ورداً ويـاسمـيـنـــا
1
فـاصفحي أخـتـاه عـنـا واعـذريـنـا

فنانون �سوريون ينا�شدون الرو�س �إيقاف «رخ�صة القتل»

«اللحظة الرائعة هي وقوفكم ب�إبداعكم وابتكاراتكم يف وجه بوتني ومدفيديف»
أخبارنا . .
سوريتنا | السنة األولى | العدد ( / 5 | )20شباط 2012 /
أسبوعية
تصدر عن شباب سوري حر
2

وجه «تجمّع فناني ومبدعي س��وريا
م��ن أج��ل الحري��ة» ن��دا ًء إل��ى الش��عب
الروس��ي ،مطالبين إي��اه بالوقوف ضد ما
سمّوه «فيتو رخصة القتل».
وفي بيان لهم ،قال الفنانون ،البالغ
عددهم ف��ي التجمع  284فنان��اً« :يُقتل
المواطن��ون الس��وريون ألنه��م يطلبون
الحري��ة .يُعتقل��ون ويُعذب��ون ويموتون
تحت التعذيب .عسكر السلطة ومخابراتها
يقصفون األحياء ويجتاحون البيوت».
وقالوا مخاطبين الفنانين والمبدعين
ف��ي الجانب الروس��ي« :نح��ن زمالؤكم،
سينمائيون ومس��رحيون وشعراء وكتاب
وتشكيليون وموسيقيون .نحن ال نستقي
األخبار من الشاش��ات ،نحن ندفن إخوتنا
ونشيّعهم».
ّ
وذك��ر البي��ان بالتاري��خ المش��ترك
للفناني��ن الس��وريين وال��روس ،مضيفًا:
«تتلمذ كبارنا (عمرا) على أيدي كوليشوف
وروم وتاالنكي��ن وزغوري��دي وغاالفنيا،
وف��ي الغيتي��س وجامع��ة موس��كو ،في
الكونس��رفتوار والبلش��وي ،وكل معاهد
وكليات الرسم واألدب والسينما والمسرح

والفلس��فة على امتداد األرض الروس��ية
التي عشقوها وأحبوا أهلها».
وتاب��ع البي��ان« :الش��ابات والش��بان
الذي��ن يحملون م��رآة تاركوفس��كي في
حقائبهم ،يتظاهرون في وجه الرصاص،
الش��ابات والش��بان الذين لعبوا تشيخوف
في معاهد الدرس وعلى خشبات المسارح
مهددون بالقتل».
وخاطب «تجمع فناني ومبدعي سوريا»
الروس��يات والروس��يين بالق��ول« :إخوتن��ا
في اإلنس��انية والثقافة والكرام��ة ،اللحظة
الرائعة هي وقوفكم بإبداعكم وابتكاراتكم
ف��ي وجه بوتي��ن ومدفيدي��ف ،ليتوقفوا عن
قتل شعبنا وعن التعامل مع اآلالف من قتالنا
كأرقام وأوراق في لعبة الس��لطة والمصالح
والنف��وذ ،إنه��م يقتل��ون ص��ورة الش��عب
الروسي في ضمائر األحرار».
يُذك��ر أن «تجم��ع فنان��ي ومبدعي
سوريا من أجل الحرية» كان قد أصدر في
العاش��ر من يناير/كانون الثاني الماضي
بيان��ًا أعلن في��ه المنضمين تح��ت لوائه
خروجهم ع��ن «هذه الش��رعية الملطخة
بدماء السوريين».

ومن أب��رز الفنانين المنضويين في
إطار التجمع فدوى سليمان وسميح شقير
ومي س��كاف وفارس الحلو وأسامة محمد

وهيث��م حق��ي ويوس��ف عبدلك��ي ومنير
الش��عراني ونبيل المال��ح ونضال الدبس
وغسان جباعي وبشار زرقان وآخرون.

بعد نق�ص البرتول والغاز املنزيل ووقود التدفئة والكهرباء..
�أزمــة ميــاه وخبــز فــي دم�شـــق
بعد أزمة شح الوقود والغاز المنزلي
ووقود التدفئة والكهرباء ،ظهرت في
اليومين الماضيين أزمات معيشية خانقة
في العاصمة دمشق ،وذلك بعد النزوح
الكبير لسكان ريف دمشق ،الذي أدى
إلى ضغط كبير على العاصمة ،فطفت
على السطح أزمة مياه ،ولليوم الثاني
على التوالي تنقطع المياه في معظم
أحياء العاصمة ،باإلضافة إلى أزمة توفر
الخبز نتيجة الضغط الكبير على األفران
في دمشق بعد توقف الكثير من األفران
في ريف دمشق حيث تنفذ وحدات من
الجيش النظامي وقوى األمن أوسع
عمليات عسكرية تحت عنوان «الحسم».
ومع أن أزمة الخبز ليست جديدة
في البالد إذ تعاني منها المناطق
المحاصرة ،كما تعاني من انقطاع كل
المستلزمات الخدمية والمعيشية ،لكنها
تعد جديدة على مدينة دمشق ،حيث
افتقدت من األسواق أمس عبوات المياه
المعدنية ،كما اصطفت طوابير طويلة
أمام األفران ،وارتفع سعر كيس الخبز،
وفيه  8أرغفة من  20ليرة إلى  60ليرة
في بعض المناطق ،وكان هناك أناس
يقومون بشراء الخبز من األفران بالسعر
النظامي ليبيعونه في السوق السوداء
بأسعار مضاعفة ،ووجه ناشطون نداءات
عبر مواقع اإلنترنت لألهالي للتخلي عن
مخاوفهم التي تزيد حدة األزمة واإلقبال
على شراء كميات تفوق حاجتهم من
الخبز ،وبما يحرم اآلخرين منه.
من جانبه ،صرح المدير العام للشركة
العامة للمخابز ،عثمان حامد لوكالة األنباء
السورية (سانا) أن «ما أثير حول نقص
مادة الخبز غير مبرر وسببه الشائعات
وبعض النفوس المريضة بقصد تفريغ
المخابز من هذه المادة وإيجاد مشكلة
لدى المواطن وخلق المخاوف من فقدان

رغيف الخبز» .وأكد «جميع المخابز على
جاهزية تامة ،وتعمل بكامل طاقتها،
وتمت زيادة عدد خطوط اإلنتاج الحتواء
الطلب الزائد على رغيف الخبز ،وأن األمور
ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من اليوم
(الجمعة)» ،الفتا إلى أنه «تم إلغاء العطلة
األسبوعية لكل المخابز وفتح منافذ للبيع
بالمخابز اآللية على مدار الساعة وبيع
 3ربطات لكل مستهلك» ،وفيما يتعلق
بواقع األفران في الغوطة الشرقية في
ريف دمشق ،قال حامد إن «مخابز حرستا
ودوما وجرمانا تعمل بطاقتها االعتيادية
ويتم رفد الغوطة بنحو  10آالف ربطة
يوميا بإشراف لجنة ّ
مشكلة من محافظة
ريف دمشق» .ويشار إلى أن إنتاج الشركة
يوميا يصل إلى  3000طن منها  150طنا
في دمشق إذ تغطي  60في المائة من
حاجتها فيما ريف دمشق  200طن وبلغ
إنتاجها السنوي خالل عام  2011نحو 860
ألف طن .وذلك بحسب األرقام الرسمية.
وتدعم الدولة الخبز حيث يكلف تصنيع
الكيلوغرام من الخبز  35ليرة سورية فيما
يباع للمستهلك بتسع ليرات وسعر ربطة
الخبز  1400غرام  15ليرة .وفيما يخص
أزمة قطع المياه ال تزال الشائعات تلف
أسباب ذلك ،فلليوم الثاني على التوالي
شهدت عدة أحياء في دمشق قطعا للمياه،
بعد تردد أنباء عن سيطرة «الجيش
الحر» على مؤسسة المياه في منطقة
عين الفيجة في وادي بردى ،والتهديد
بتوجيه ضربات موجعة للنظام ما لم
يسحب قواته من وادي بردى ،األمر الذي
نفته السلطات ،في وقت نشرت فيه إحدى
التنسيقيات بيانا لـ«الجيش الحر» في وادي
بردى لم يتم التأكد من صحته ،يقول إن
«الجيش الحر ينفذ انسحابا تكتيكيا من
نبع الفيجة ويسلم النبع ومرافق البلدة
بما فيها مديرية الناحية ألهالي البلدة،

بناء على توجيهات شخصية من اللواء
رياض األسعد قائد الجيش السوري الحر،
حفاظا على أرواح المدنيين في منطقة
وادي بردى» ،وذلك «بعد تسرب معلومات
لقيادة الجيش الحر تفيد بتوجه الجيش
النظامي لقصف خزانات غاز الكلور في
مقر النبع والتي تحوي نحو  3أطنان

من غاز الكلور والكفيلة بإبادة كل ما
هو حي في وادي بردى من عين الفيجة
وحتى منطقة الربوة» ،وقال البيان إنه
سيتم توجيه «نداء من المجلس الوطني
وقيادة الجيش الحر عبر قناة بردى لكافة
كتائب الجيش الحر في وادي بردى لتنفيذ
االنسحاب التكتيكي فورا».

معلومات عن مباحثات دولية ملغادرة الأ�سد �إىل املنفى
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أكد أحمد رمضان ،رئيس المكتب التنفيذي للمجلس
الوطني ،أن المباحثات بين الواليات المتحدة األميركية
ودول أوروبية وعربية حول خروج الرئيس السوري
بشار األسد إلى المنفى ،ليست جديدة ،لكن يبدو أن
هذه المرة سيكون لتأثيرها وقع أكبر على النظام بشكل
عام وعلى األسد بشكل خاص .وقال رمضان لـ«الشرق
األوسط»« :في األشهر األولى للثورة ،كان هناك على
األقل دولتان ،واحدة عربية وأخرى أوروبية ،على
تواصل مع األسد ،وعرضتا عليه فكرة المغادرة وتسليم
السلطة ،وهذا العرض سبق له أن نوقش بين القيادات
العسكرية المحيطة بالنظام وأهمها ماهر األسد وآصف
شوكت ،اللذين يبدو أنهما عارضا هذا الطرح» .واعتبر
رمضان أن إعادة طرح هذا الخيار ليس باألمر المستبعد،
ال سيما بعدما شعر النظام بأن وضعه يتقهقر يوما
بعد يوم ،الفتا إلى أن المعلومات التي يملكها المجلس
الوطني تشير إلى وجود أزمة داخل النظام ،وهي ليست
على مستوى القاعدة العسكرية المتوسطة أو الدنيا،
بل في أوساط كبار العسكريين بعدما نشأت مشكالت
كبيرة بين ماهر األسد وحافظ مخلوف وهما اثنان من
القيادات العسكرية الخمس التي تشرف على العمليات
العسكرية على األرض ،وذلك بسبب الفشل العسكري
الميداني ،وهذا األمر أدى إلى إعادة التحالف بين ماهر
األسد وآصف شوكت في مواجهة حافظ مخلوف في
محاولة لتحميل األخير مسؤولية هذا الفشل وال سيما
ما حصل في ريف دمشق وأدى إلى اعتقال اإليرانيين
السبعة ،ويلفت رمضان إلى أن هذا الواقع المستجد خير
دليل على التصدع الحقيقي الذي يعاني منه النظام
في الداخل وإشارات واضحة على اقتراب بدء المعركة
الفاصلة في العاصمة دمشق وحلب.
وفي حين لم يستبعد رمضان أن يكون موضوع
رحيل األسد يناقش بشكل جدي بين أطراف دولية
وإقليمية وشخصيات من داخل النظام ،يؤكد أن
المجلس الوطني السوري يقوم باتصاالت ومباحثات مع
وجهاء وشخصيات رفيعة المستوى من الطائفة العلوية
بناء على طلبهم ،حول مستقبل النظام السوري ،الفتا
إلى أن نتائج هذه االتصاالت لغاية اآلن هي إيجابية
وسيعلن عن تفاصيلها في وقت الحق.
ويقول رمضان «بالنسبة إلينا كمجلس وطني،
نعتبر أن رحيل األسد وتسليم السلطة لنائبه أو أي
شخص آخر هو بداية إيجاد حل لألزمة ،وإذا فكر األسد
بالمغادرة إلى المنفى أو القبول بالحل السياسي وفق

المبادرة العربية ،فسيكون عندها قد اختار الطريق
الذي لن يؤدي إلى المزيد من العنف والدماء وكي ال
يواجه بالتالي مصير الرئيس الليبي الراحل معمر
القذافي» .وأشار إلى أن «الوضع اليوم قد تغير ،وليس
أمام النظام أي خيارات للتصرف ،ال سيما أننا مقتنعون
أن الموقف الروسي هو مرحلي وروسيا تفاوض
للمحافظة على مصالحها وليس لبقاء النظام الذي
ستتخلى عنه في أي لحظة تحصل فيها على مصالحها
في أي مكان أو لدى أي جهة أخرى».
وفي هذا اإلطار ،أعلن الرئيس التركي عبد اهلل
غل أن تركيا قد تفكر في منح اللجوء لعائلة الرئيس
السوري بشار األسد .وقال «ال وجود لمثل هذا األمر
في الوقت الراهن ،لكن إذا ما قُدم لنا طلب كهذا ،فإننا
سندرسه بالتأكيد».
كذلك ،نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين
غربيين أن الواليات المتحدة وحكومات أوروبية ودوال
عربية بدأت ببحث فكرة خروج الرئيس السوري
بشار األسد إلى المنفى رغم التشكيك في استعداده
لدراسة هذا العرض .وأكد المسؤولون أنه على الرغم
من أن المحادثات لم تتقدم كثيرا وال يوجد شعور بأن
سقوط األسد وشيك ،فقد عرضت ثالث دول استضافته
كوسيلة إلنهاء األزمة السورية الدامية المستمرة منذ
عشرة أشهر .وأشارت المصادر للوكالة إلى أنه لم تبد
أي دولة أوروبية استعدادها لتوفير مالذ لألسد ،لكنها
لفتت إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد تكون
من بين الدول المتقبلة للفكرة ،فيما أشارت مصادر
دبلوماسية عربية لـ«الشرق األوسط» إلى أن الدولتين
األخريين هما الجزائر والسودان.
واستبعدت مصادر عربية لـ«الشرق األوسط»
خروجا آمنا للرئيس بشار األسد في المستقبل القريب.
وأفادت بأن األسد يحاول كسب المزيد من الوقت طمعا
في كسر الثورة السورية .وأشارت إلى أن األسد لن
يتمكن من ذلك ،كما استبعدت تكرار النموذج الليبي
أو حتى دعم أي من الدول للجيش السوري الحر ألنه
في المقابل قد تمد إيران الجيش النظامي السوري ،إال
أنها أشارت إلى استمرار المقاومة الشعبية ضد نظام
األسد ،وانضمام المزيد من ضباط الجيش إلى الشعب.
وأفادت المصادر بأن السيناريو األقرب أن يلقى األسد
حتفه على يد ضباط من الجيش السوري الحر في حالة
هروبه إلى منطقة العلويين الجبلية .وذكرت أنه من
غير الوارد أن يتجاوب مع االستضافة اإلماراتية.

اليوم لم يكن كأي يوم ،كما البارحة لم يكن كأي
بارحة ..وال ما سبقه من أيام ..لم تكن كأي أيام..
 ...لكن اليوم كان مختلفًا في رائحة البارود التي
تعبق في سماء العاصمة ...حاولت أن أعرف مصدرها،
هل تأتي من المليحة القريبة ،أم دوما...؟ عربين ..أم
زملكا؟ ...أم تحملها ريح كانون القاسية مع نثرات الثلج
من رنكوس....؟
اليوم كان مختلفًا يا مدينتي ،نحاول أن نسلك
دروبك الوعرة المليئة بالحواجز ..كما نحاول تجاوز
نظرات الجنود المدججين على مفارقك ..نحاول
أن نتجاوز نظراتهم ،أن نكون أكثر من طبيعيين،
فتنطلق ضحكات صفراء من أفواهنا ،ونظرات صفراء
من عيونهم...
نحاول أن نميز رجال األمن على المفارق ،فنعد
واحد  ..اثنان ،الثالث رجل أمن...
من من المجانين يمكن أن يغادر بيته ليقوم
بزيارة ويشرب فنجان قهوة على ناصية شارع بينما
أصوات المدافع تصم اآلذان وصليات الرصاص تطغى
على صوت الصمت ..إال نحن!!!
أبناء العشق األزلي لدمشق ،ال يمكن أن نقتنع
بتوقفنا عن الخروج ،أو السهر ...أو العودة متى شئنا
إلى بيوتنا ...فنحتمل نظرات الفضول وعيون رجال
األمن ..نحاول أن نردد أننا ملوك المدينة ،وال مكان
لرجل األمن بيننا ...لكن خشيتنا تغلبنا في أحيان
كثيرة..
في الصباح عندما اقترب صوت المدافع وال أدري
ما اسمه من سالح مضاد لما ال أدري ...تقوقعت على
نفسي في فراشي ...عيوني مفتوحة على اتساعها
وكأنها تحولت إلى آذان  ..أحاول تمييز الصوت من أين
يأتي..
في بناية قريبة خطر لطفل لم يتجاوز السادسة،
أن ينشد من على شرفة منزله ...الشعب يريد إسقاط
النظام..
ألكثر من ساعتين وأنا متقوقعة بتلك الوضعية
الجنينية ..العيون بقيت متسعة ...وأصوات الرصاص
لم تكن مجردة أبداً..
ما الذي أخذني إلى األجساد المخترقة بتلك
الرصاصات ،وال أدري ما اسمه من سالح مضاد لشيء
ما...
حاولت أن أتخيل نوع المعركة ،كما نوع األجساد
التي تتلقى الضربات ..البيوت التي تتبعثر كاأللعاب
تحت ضربات المدفعية...
األرواح التي تزهق ،وتلك التي تحمل جروحاً ال
تندمل لما بقي من العمر ...
هي المعركة التي نخسر فيها من أنفسنا ...كلما
سقطت قذيفة ،فأفكر كم نحتاج إلعادة تعمير ما دمروا
من أجسادنا وبيوتنا وأطفالنا وأرواحنا؟
أال يكفيهم كل ما نهبوا منا ألربعين عاماً،
فاختاروا أن ينهبوا ذواتنا وأطفالنا ومحبتنا لبعضنا....
أال يكفيهم كل ما أخذوا ليأخذوا ما تبقى من إنسانيتنا
ونقاءنا؟
اليوم كان مفترقًا مهمًا لثورتنا ،تعمّد بصوت
المدافع ،تلك المدافع التي ال يعترفون بوجودها ،كما
الدبابات التي أسدلوا عليها طاقية إخفاء كي ال يروها
هم ..فينكروا وجودها...
عيون الجنود خائفة ،رغم الليل والبرد  ..عيون
رجال األمن كعيون لصوص الليل ...وعيوننا عبثية
تغور في إخفاء اللحظة.
هي دمشق ..عاصمة نزوتنا الكبيرة ..التي حلفنا
أن ندخلها لننعس في إحدى ساحاتها وننام ملئ أجفاننا
في يوم يكون لنا خالصًا..
ٍ
هو يوم سقوطهم وصعودنا....

أوجاع وطن . .

قالت منظمة حقوقية دولية ،إن الجيش السوري
وضباط األمن اعتقلوا وعذبوا األطفال خالل السنة
الماضية ،وحثت مجلس األمن الدولي اتخاذ إجراءات
بشأن سورية.
وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا
الجمعة ،بالتزامن مع اجتماع لمجلس األمن الدولي
لتمرير مشروع قرار يهدف إلى وضع مزيد من الضغط
على سورية لوقف حملة القمع ضد المتظاهرين
المناهضين للحكومة.
وأشارت لويس ويتمان ،مديرة حقوق الطفل في
المنظمة إلى «أن األطفال لم يسلموا من حملة الرعب
سورية ..فقوات األمن السورية قتلت واعتقلت وعذبت
األطفال في منازلهم ،ومدارسهم ،أو في الشوارع».
وأضافت ويتمان «في كثير من الحاالت ،استهدفت
قوات األمن األطفال تماما كما استهدفت الكبار »،بينما
قالت المنظمة إنها وثقت ما ال يقل عن  12حالة من
األطفال المحتجزين في ظل ظروف غير إنسانية
وتعذيب ،فضال عن مقتل األطفال بالرصاص أثناء
وجودهم في منازلهم أو في الشارع.
وقالت المنظمة إنها «وثقت أيضا استخدام
الحكومة للمدارس كمراكز لالحتجاز ،أو قواعد عسكرية
أو ثكنات أو مواقع للقناصة ،فضال عن إلقاء القبض
على األطفال من المدارس».

أعلنت الدكتورة رنا قباني الكاتبة السورية
المعروفة رفضها المطلق الستخدام نظام الرئيس
بشار األسد فقرات من أشعار عمها الراحل نزار
قباني لتبرير مواقفه الدموية ،مثلما فعل السيد
بشار الجعفري مندوب سورية في األمم المتحدة.
وقالت الدكتورة قباني في رسالة بعثت بها إلى
جريدة 'القدس العربي' إن استخدام أشعار عمها هو
محاولة الستغالله وروحه وهو المعادي للطغاة.
وأضافت بأن عمها الشاعر الكبير نزار قباني
مات في المنفى ،ألنه لم يستطع العيش في بلده
سورية الحبيبة التي تحولت إلى ديكتاتورية دموية،
ولو كان حيا اليوم لكان من األصوات القوية للشعب
السوري وثورته الشجاعة.
وكان السيد الجعفري قد بدأ خطابه يوم أمس
أمام مجلس األمن الدولي الذي عقد جلسة خاصة
لمناقشة مبادرة عربية تطالب بتنحي الرئيس االسد
وتسليم مهامه الى نائبه فاروق الشرع وتشكيل
حكومة وحدة وطنية ،بدأ خطابه بجزء من قصيدة
للشاعر نزار قباني متألما على سورية تقول:
'دمشق يا كنز احالمي ومروحتي أشكو العروبة
أم أشكو لك العربا'..

خولة دنيا
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«هيومن رايت�س ووت�ش»:
قوات الأمن ال�سورية د�أبت على
تعذيب الأطفال

ابنة �شقيق نزار قباين ترف�ض
ا�ستخدام ب�شار اجلعفري
لأ�شعار عمها

رائحة بارود في
فضاءات دمشق..
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ٌ
ٌ
ونهايات دامية ..وامل�ستقبل؟؟
بدايات معتدلة..
ياسر مرزوق  -ليلى السمان
كما س��بق في ملفاتٍ س��ابقة أن
اس��تعرضنا بعضًا من الق��وى الفاعلة
ف��ي التاري��خ والحاض��ر السياس��ي
الس��وري نس��لط الض��وء الي��وم على
تجرب��ة (اإلخ��وان المس��لمين) م��ن
التأس��يس م��روراً بمرحل��ة العم��ل
السياس��ي انتقا ًال إلى العمل المسلح،
ثم النفي والقطيعة مع الوطن.
تع��ود ج��ذور التنظي��م القط��ري
الس��وري لإلخ��وان المس��لمين إل��ى
أواسط الثالثينات من القرن العشرين
حين قرر المؤتمر العام الثالث للجماعة
ف��ي مصر ع��ام  1935تعميم الدعوى
في الخارج بمختلف الوس��ائل وقد تمّ
في هذا السياق تشكيل عدة جمعياتٍ
إسالمية تحت أس��ما ٍء متعددة مثل دار
األرقم في حلب ع��ام  ،1936وجمعية
الرابط��ة الدينية ف��ي حمص وجمعية
اإلخ��وان المس��لمين في دمش��ق عام
 ،1939هذه الجمعيات لم تكن س��وى
واجهاتٍ ال مركزية لإلخوان المسلمين
تعارف��ت فيم��ا بينه��ا عل��ى التس��مي
بشباب محمد واجتمعت في مؤتمراتٍ
قطري��ةٍ عام��ة دوري��ة ،وق��د تمكنت
الجماع��ة من تحوي��ل المؤتمر الدولي
الخام��س لجمعي��ات ش��باب محمد في
س��وريا ولبنان إلى ما يمكن تس��ميته
بالمؤتم��ر الع��ام التأسيس��ي األول
لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا
ولبنان عام  ،1944وفي العام نفس��ه
انتخ��ب الدكت��ور مصطفى الس��باعي
مراقب��اً عام��اً للجماعة ب��كل ما يحمل
هذا اللقب من خض��وع المراقب العام
للمرشد العام في مصر.
ع��ام  1945ت��م انتخ��اب أعض��اء
اللجن��ة المركزي��ة العلي��ا للجماع��ة،
وأصدرت بيان��اً تحت عن��وان (أهدافنا
ومبادؤن��ا) بالتزام��ن مع إعالن حس��ن
البن��ا ف��ي مص��ر تح��ول الجماعة من
ٍ
عالمي
تنظي��م مصري إل��ى تنظي��م
ٍ
ٍ
إس�لامي تح��ت اس��م حرك��ة اإلخوان
المس��لمين العام��ة ،وإح��داث الهيئ��ة
التأسيس��ية للجماع��ة ،ث��م تمثي��ل
التنظي��م القط��ري الس��وري ف��ي
عضوي��ة ه��ذه الهيئ��ة بعضوين هما
الدكت��ور مصطف��ى الس��باعي ونائبه
عم��ر بها األمي��ري ،إال أن هذا ال ينفي
في الوقت نفسه أن الجماعة السورية
باس��تقالل تنظيمي
قد تمتع��ت فعليًا
ٍ
كبي��ر ع��ن مكتب اإلرش��اد الع��ام في
مصر ،من هن��ا لم تنص الجماعة في
س��وريا خالل طورها التأسيسي على
تطبي��ق الش��ريعة وإنم��ا نص��ت على
اإلص�لاح عل��ى أس��اس اإلس�لام من
خالل إقامة حكم صالح يزيل مس��اوء
ٍ
االستعمار وهنا يبرز تميزها األساسي
ع��ن التنظي��م األم ف��ي مص��ر والذي
تجل��ى ع��ام  1949بتش��كيل الجبه��ة
اإلس�لامية االشتراكية وبالتالي دخول
االنتخاب��ات وقبول التعددي��ة الحزبية

بل إن الجماع��ة وعلى مبدأ االفتراض
حزب
التاريخ��يٍ كان��ت لتتح��ول إل��ى ٍ
ديمقراطي إسالمي على غرار األحزاب
الديمقراطية المسيحية في أوروبا.
داف��ع الس��باعي ع��ن علماني��ة
الدولة ودس��تور ع��ام  1950ولم يجد
َ
غضاض��ة م��ن التحالف السياس��ي مع
أح��زاب علماني��ة كالش��عب والعرب��ي
ٍ
االش��تراكي إال أن هذه السياسة والتي
نوع من
أدت إلى تحوي��ل الجماعة إلى ٍ
ح��زب ديمقراطي اجتماعي إس�لامي
ٍ
ج��دل حاد
أدت ف��ي الوق��ت عين��ه إلى
ٍ
داخله��ا تمخض عنه االنش��قاق األول
عام .1954

ان�شقاق عام :1954

على أثر حل الشيشكلي للجماعة
ع��ام  1952ولج��وء الس��باعي إل��ى
بي��روت اجتمع��ت الك��وادر اإلخواني��ة
فيما ع��رف بمؤتمر حمص عام 1953
واتخ��ذت ق��راراً على مس��توى القيادة
بعدم الخوض في الميدان السياس��ي
الداخل��ي ،وع��ام  1954وم��ع س��قوط
الشيش��كلي وعودة الحي��اة البرلمانية
رش��ح محم��د المب��ارك نفس��ه إل��ى
انتخابات البرلمان ونجح في االنتخابات
مما دع��ى بالجماع��ة إل��ى فصله من
عضويتها ،وقد عارض السباعي قرار
قي��ادة الجماعة انس��حابها م��ن العمل
السياس��ي إال أن��ه اضط��ر لاللتزام به
بوصفها مراقب��اً عاماً وقد كان الداعي
لقرار اإلنس��حاب من العمل السياسي
والتف��رغ للدعوة والتربي��ة هو تجنبي
الجماعة االنش��قاق الذي كان محتدمًا
ف��ي التنظي��م المص��ري بي��ن إخوانٍ
مؤيدين لعبد الناصر ومعارضين له.
خالل ح��ل الشيش��كلي للجماعة
نش��أت تيارات راديكالي��ة على صعيد
الصف الثان��ي من القي��ادات تعترض
على أسلوب السباعي الليبرالي وعلى
رأس��هم عبد المجيد الطرابلسي وزير
األوق��اف الس��وري الحق��اً وق��د أجرت
ه��ذه الجماع��ة تدريب��اتٍ عس��كرية،
كما أس��س تقي الدين النبهاني حزب
التحري��ر الذي ج��ذب الكثير من قواعد
اإلخ��وان ،ورغ��م أن قي��ادة الس��باعي
طوقت االنش��قاق وفصلت رؤوسه إال
أن��ه أب��رز معالماً لمدرس��تين لإلخوان
في س��وريا هم��ا المدرس��ة التقليدية
الليبرالي��ة الت��ي تعم��ل بالوس��ائل
الس��لمية بقيادة الس��باعي ومدرس��ة
اعتراضي��ة راديكالي��ة تؤم��ن بالعنف
بقي��ادة الطرابلس��ي وح��زب التحرير،
وق��د ظه��ر الص��راع م��ا بي��ن هاتين
المدرستين بوضوح مرتين على األقل
في عصيان حماة ع��ام  1964والفترة
الممتدة بين ع��ام  1976و 1982التي
ت��ورط فيها التنظي��م اإلخواني بحرب
عصاب��اتٍ مس��لحة ضد الس��لطة في
سوريا.

ع��ودة الجماعة للعمل السياس��ي
انتخابات عام :1957
عل��ى أث��ر الص��دام بي��ن عب��د
الناص��ر والمرش��د الثان��ي للجماع��ة
الغضيب��ي تح��ول التنظي��م اإلخواني
في مص��ر إلى قاع��دة لحركة اإلخوان
المس��لمين العامة وق��د تعاطف الرأي
الع��ام الس��وري مع اإلخ��وان في وجه
عب��د الناصر وفتح��ت دمش��ق أبوابها
لقيادات��ه وإث��ر إع��دام عب��د الناص��ر
لقيادات اإلخوان عام  1954هاج الرأي
العام في س��وريا بمسيراتٍ احتجاجية
ض��د عب��د الناصر ش��ارك فيه��ا حتى
الش��يوعيون ،كم��ا أصدر ح��زب البعث
بيانًا أدان في��ه اإلعدامات ،وصدر قرار
ع��ام  1955بإلغاء قرار ح��ل الجماعة
وعودتها إلى العمل قانونًا.
ع��ام  1958وم��ع ب��روز نجم عبد
كبط��ل قومي وق��ف اإلخوان
الناص��ر
ٍ
في س��وريا م��ع الوحدة ،فق��د فضلوا
حك��م عب��د الناصر على حكم اليس��ار
والبعثيي��ن والش��يوعيين الذين كانت
شريحتهم اإلشتراكية الحورانية تكن
لهم الحقد ،وظهرت عالقات ودية بين
السباعي وعبد الناصر فألف السباعي
كتابه اش��تراكية اإلس�لام عام 1959
هادف��اً من كتابه إيجاد غطا ٍء ش��رعي
إسالمي لقانون اإلصالح الزراعي.
ع��ام  1961وم��ع اإلنفصال حين
وقع��ت جمي��ع األحزاب السياس��ية في
س��وريا باس��تثناء اإلخوان المس��لمين
بي��ان اإلنفص��ال ال��ذي عارض��وه منذ
اللحظ��ة األولى ،وأخ��ذت بعض كوادر
اإلخوان تعمل في المنظمات الوحدوية
الناصرية التي أخذت تتشكل لمواجهة
االنفصال مثل عبد الرحمن عطبة الذي
انض��م إلى الجبهة العربية المتحدة إال
أن جهودهم باءت بالفشل.

وفي العام نفس��ه دخلت الجماعة
االنتخاب��ات وف��ازت بعش��ر مقاع��د
برلماني��ة ونج��ح عصام العط��ار عن
دمش��ق وحمل��ت الكتل��ة البرلماني��ة
اإلخواني��ة اس��م الكتل��ة التعاوني��ة
اإلس�لامية ترأس��ها العط��ار واتخ��ذت
خياراتٍ حيادية وغامضة من مواضيع
الوحدة والتأميم واستمرت الحال حتى
انق�لاب ع��ام  1963حين أص��در لؤي
األتاس��ي رئيس مجلس قي��ادة الثورة
قانون العزل السياس��ي بحق اإلخوان
بوصفه��م ق��وى وحدوي��ة معادي��ة
لالنفصال.

ع�صيان حماة:

ع��ام  1964تحدى اإلخ��وان حكم
البعث في نيسان من العام نفسه في
حم��اة ،والذي ق��اده التنظيم اإلخواني
المحل��ي في حم��اة واس��تمر  29يوم،
ال ب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى أن التنظي��م
اإلخوان��ي الحم��وي المحل��ي صب��غ
بالمحافظ��ة والشراس��ة واالعتراضية
إذ كان قوام��ه الطالب��ي وليد مواجهةٍ
يوميةٍ حادة مع االشتراكيين.
إض��راب
ب��دأ العصي��ان بش��كل
ٍ
طالب��ي قاده م��روان حديد المس��ؤول
عن التنظيم اإلخواني الطالبي وتحول
اإلضراب إلى عصيانٍ ش��امل ش��ارك
في��ه االش��تراكيون خص��وم اإلخ��وان
األل��داء ،واعتصم��ت مجموع��ة مروان
حديد بجامع الس��لطان واش��تبكت مع
وح��دات الجي��ش إال أن ه��ذا العصيان
بق��ي محلي��ًا ف��ي حم��اة بع��د رفض
العط��ار تحريك دمش��ق وقد أفرز هذا
العصيان ال��ذي قمع بض��راوة تنظيمًا
داخليًا تحت اس��م كتائ��ب محمد عليه
الصالة والس�لام وهي سلف الطليعة
المقاتلة لإلخوان المسلمين الحقًا.

اعت�صام امل�سجد الأموي:

برزت هذه الجماعة على إثر أزمة
دس��تور عام  1973والتي حركه مركز
حماة بقيادة مروان حديد وسعيد حوى
إذ تمكن��ت م��ن القيام بإض��راب حماة
الذي تحول إلى أعمال شغب ضد مراكز
ح��زب البعث والمنظمات الش��عبية ،إال

أسبوعية

الطليعة املقاتلة للإخوان امل�سلمني:

تصدر عن شباب سوري حر

أصبح ص�لاح جديد ش��بحًا مرعبًا
لجمي��ع المعارضي��ن ،وم��ن هن��ا أي��د
المعارض��ون األس��د ف��ي صراع��ه مع
َ
أمِ��ل
جدي��د بم��ن فيه��م العط��ار إذ
العط��ار أن يفضي الص��راع إلى إزاحة
جدي��د وتولي قي��ادةٍ بعثي��ةٍ معتدلة،
غير أن موقف العطار أدى إلى تشظي
الجماعة تماماً فوجوده في بيروت أدى
إل��ى تصاعد أص��واتٍ مطالبةٍ بتنحيه
عن القي��ادة واحتدم��ت المعركة بينه
وبي��ن نائب��ه يكن عل��ى القي��ادة كما
ظهرت صراعاتٌ ش��ديدة بين صفوف
الجماعة حول تغيير النظام األساس��ي
ال��ذي وضعه الس��باعي وح��ول دخول
الفدائيين في المقاومة الفلس��طينية
مم��ا أدى إل��ى انقس��ام الجماع��ة إلى
ث�لاث جماع��ات (جماع��ة حل��ب) التي
انتخب��ت عب��د الفت��اح أبو غ��دة مراقبًا
عامًا( ،جماعة دمش��ق) التي تمس��كت
بالعط��ار ،وما س��مي (جماع��ة الحياد)
والتي ش��ملت حماة وحلب ودير الزور،
وبي��ن جماع��ة الحي��اد نش��أت جماعة
تدع��و للتخلص م��ن قيادت��ي العطار
وأبو غدة تزعمها الش��يخ مروان حديد
ف��ي حماة ،على إثر ذل��ك عمل العطار
وم��ن منف��اه ف��ي ألمانيا عل��ى قيادة
جماعته تحت اس��م الطالئع اإلسالمية
ومحم��د دي��ب الجاجة خليف��ة أبو غدة
تحت اس��م جماع��ة اإلخ��وان ومروان
حديد تحت مس��مى الطليعة المقاتلة
لحزب اهلل.

الملف . .

اجلماعة ثالث جماعات
:1975-1970

أن األس��د بطلبه من مجلس الش��عب
المؤق��ت أن ين��ص الدس��تور على أن
دي��ن رئي��س الدول��ة اإلس�لام طوق
التحرك نس��بيًا وت��م اعتق��ال معظم
المنظمي��ن لإلضراب واإلف��راج عنهم
الحقًا باستثناء الشيخ سعيد حوى الذي
لم يطلق س��راحه حتى عام  1978أما
مروان حديد فمات في مشفى السجن
عام  1976وانتقلت القيادة بعده لعبد
الس��تار الزعيم ،ب��دأت الطليعة وبعد
تغيير اس��مها إل��ى الطليع��ة المقاتلة
لإلخ��وان المس��لمين بعملي��اتٍ تحت
ش��عار الجهاد ،كان أولها اغتيال الرائد
محم��د غ��رة رئي��س ف��رع المخابرات
العس��كرية ف��ي حم��اة ،ث��م الدكتور
ابراهي��م نعامة نقيب أطباء األس��نان
والبعثي البارز عام  ،1977وصو ًال إلى
مج��زرة المدفعي��ة التي تم��ت في 16
حزيران على الشاكلة المعروفة والتي
هزت س��وريا من أقصاها إلى أقصاها
وأعلن النظام الس��وري بعد ستة أيام
على وقوعها مسؤولية اإلخوان عنها.
أص��درت الطليع��ة بيان��اً باس��م
التعبئ��ة والمواجه��ة وتدفق��ت عليه��ا
األموال من العراق ومنظمة فتح التي
يش��عر اإلخ��وان الس��وريون بجذورها
اإلخواني��ة وحت��ى م��ن إي��ران ،وبدأت
الطليع��ة بتجني��د الش��بان وأعلن��ت
م��ا يس��مى بالث��ورة اإلس�لامية التي
انخرط فيه��ا التنظيم الع��ام وجماعة
العطار وبعض أعضاء جماعات الدعوة
والتبليغ والسلفية ،وبدأت هذه الحركة
تس��توعب كف��اءاتٍ علمي��ة م��ن أبناء
المدن.
ف��ي المؤتم��ر القط��ري الس��ابع
لح��زب البع��ث  1980-1979ظه��ر
تي��اران رئيس��يان األول يدع��ى بتيار
المصالح��ة الوطني��ة تبن��اه محم��ود
األيوبي نائب الرئيس وتيار راديكالي
عني��ف تبنته مجموعة م��ن الحزبيين،
وقد اختار األس��د خ�لال النصف األول
بش��كل خاص سياسة
من عام 1980
ٍ
المصالحة فقد واجه األس��د في العام
نفس��ه كتلتين داخليتي��ن معارضتين
األول��ى الط��رف الحرك��ي اإلس�لامي
الذي تق��وده الطليع��ة والثاني التجمع
الوطني الديمقراطي الذي ضم الحزب
الش��يوعي المكتب السياس��ي وتيارات
اش��تراكية وبعثية وناصرية ،مما دفع
األس��د لتقديم تنازالت في  13ش��باط
من العام نفس��ه وقام بإطالق س��راح
 500كادراً م��ن كوادر اإلخ��وان الذين
اعتقلوا عام  ،1979وبدأت الوس��اطات
بي��ن مختل��ف األط��راف لح��ل األزمة،
وباءت جميعها بالفشل.
خ�لال ش��باط وآذار ع��ام 1980
إلض��راب ع��ام ش��ل
دع��ت النقاب��ات
ٍ
سوريا باستثناء دمشق ،وقد كان هذا
اإلضراب حراكاً شعبياً شام ً
ال للتخلص
من نظ��ام البع��ث ،إال أن الطليعة رأت

ً
ً
قومية يس��ارية الستثمار
محاولة
فيه
م��ا قام��ت ب��ه وأدت إلي��ه واالس��تيالء
السياس��ي علي��ه ،وق��د أفض��ى ه��ذا
اإلضراب بما رافقه من عنفٍ إلى فتح
األب��واب أمام سياس��ة العن��ف الثوري
الت��ي بش��ر به��ا األس��د ف��ي مواجهة
العن��ف الرجعي وعند رف��ض النقابات
تبني العنف الثوري علق األسد أعمالها
ولم تعد النقابات حر ًة في س��وريا من
تاريخه ،وأقرّ مجلس الشعب القانون
منتس��ب
 49ال��ذي يقضي بإعدام كل
ٍ
لجماعة اإلخوان بعد المحاولة الفاشلة
الغتي��ال األس��د ،وب��دأت حمل��ة غي��ر
مسبوقة من العنف ضد اإلخوان ابتدا ًء
م��ن تصفية المعتقلين بس��جن تدمر
عام  ،1980وعل��ى إثر ذلك وقع ثالثة
من قيادي التنظيم العام "عدنان سعد
الدين ،وس��عيد حوى ،وعلي البينوني"
إعالن��اً س��موه بيان الثورة اإلس�لامية
في س��وريا ،وتعم��ق اإلنش��قاق بين
الطليعة والتنظيم األساس��ي لإلخوان
المس��لمين ،وق��د تبن��ى األس��د مب��دأ
العنف الث��وري داخل كوادر الحزب مما
أدى إل��ى عس��كرة حزب البع��ث نهائيًا
وغي��اب الفرصة التي كان من الممكن
للمجتمع السوري أن يحظى بها بتحول
لمجتمع مدني
ه��ذه الكوادر إلى ن��واة
ٍ
لم يعرفه المجتمع السوري حتى وقتنا
الحاضر.
ب��دأت الطليع��ة باتب��اع سياس��ة
التفجيرات وحرب الس��يارات المفخخة
الت��ي اس��تهدفت بع��ض المبان��ي
الحكومية والعسكرية ،مجلس الوزراء
في آب عام  ،1981آمرية الطيران في
تشرين األول  ،1981وتفجير األزبكية
ف��ي كان��ون األول ( 1981وال��ذي ل��م
يعل��ن أي م��ن التي��ارات اإلس�لامية
مس��ؤوليته عنه) ،وبدأت بوادر انقالب
للضب��اط اإلس�لاميين ف��ي صف��وف
الجيش إال أنه تم كش��ف هذا االنقالب
واعتقال الضباط المشاركين وتسريح
مئ��ات ممن يش��ك بتعاطفهم مع هذا
االنقالب.
ف��ي  2ش��باط ع��ام  1982أعل��ن
اإلخ��وان نفي��ر حم��اة متوهمي��ن بأن
هذا اإلعالن كافٍ لس��قوط كل المدن

كامل على
السورية ،وسيطروا
بشكل ٍ
ٍ
حماة م��ن  2إلى  12ش��باط ،رد عليها
النظام السوري بعمليةٍ تصفها رواية
شبه رسمية للسلطة بالمجزرة ،أكلت
المدين��ة واإلخ��وان معه��ا ،كان القائد
األساس��ي للعملي��ات رفع��ت األس��د
الشقيق األصغر لحافظ األسد.
عل��ى إث��ر الحمل��ة ض��د حم��اة
والتي دم��رت المدينة ع��ن بكرة أبيها
واالعتق��االت التي ش��ملت كل س��وريا
ً
قانوني��ة البت��ة راح
والت��ي ل��م تك��ن
ضحيتها اآلالف من الشبان تردى وضع
الجماعة ليصل إلى أسوأ حاالته عامي
 1985و 1986حي��ن احت��دم الص��راع
بين عدنان سعد الدين في حماة وعبد
الفت��اح أبو غ��دة في حلب عل��ى قيادة
الجماعة وانس��حبت أو نفي��ت أو ماتت
أغل��ب القي��ادات اإلخواني��ة ،وعلى إثر
حالة الموات السياس��ي واالنش��قاقات
الكبي��رة التي ضربت جس��م الجماعة
تداع��ى م��ا تبق��ى منه��ا ع��ام 1989
لتشكيل جبهة اإلنقاذ الوطني لتحرير
س��وريا والتي ل��م تكن عل��ى األرض
الس��وري إنم��ا ف��ي المنف��ى ،تعرض
ه��ذا التحال��ف أيضًا النش��قاقاتٍ بين
تيار قبل بمحاورة النظام وآخر استمر
ٍ
على فك��رة المجابهة ،كان أش��د هذه
المفاوضات وضوحًا عام 1997-1996
على أثر السماح ألبو غدة بالعودة إلى
حلب ودراس��ة مش��روع حزب س��وري
إس�لامي ل��م ترض��ى عن��ه الجبه��ة
الوطنية التقدمية.
م��ع إلغ��اء الوج��ود الحقيق��ي
لإلخ��وان ف��ي س��وريا اس��تبدل البعث
التيار اإلس�لامي السياسي الفاعل في
الخمس��ينيات بتياراتٍ إسالمية مدجنة
تتلق��ى تموي� ً
لا ودعم��ًا م��ن المملكة
العربية الس��عودية كتيار القبيس��يات
والمش��ايخ ومعاه��د األس��د لتحفي��ظ
القرآن ،كان لهذه التيارات ُ
األثر السلبي
األكب��ر عل��ى واق��ع المجتمع الس��وري
وعل��ى الص��ورة العلماني��ة التي تمتع
بها حين كان اإلس�لاميون مش��اركين
ً
حقيق��ة ف��ي العملية السياس��ية تحت
غطاء النظام الديمقراطي.
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توف��ي المراق��ب الع��ام الدكت��ور
الس��باعي ع��ام  1964وتول��ى قي��ادة
الجماعة نائبه عص��ام العطار وأصبح
أمي��ن يك��ن الحلب��ي نائب��اً للمراق��ب
في س��وريا وقد منعت الس��لطات في
نهاية ع��ام  1964عص��ام العطار من
دخول البالد بعد إنهاءه لمناس��ك الحج
فاختار بيروت ملجأ له ،وطوق اإلخوان
سياس��يًا إال أن الصراع المحتدم داخل
البع��ث بي��ن ص�لاح جدي��د والفري��ق
أمين الحافظ فت��ح الباب أمام اإلخوان
دور ف��ي المعرك��ة ،واصطفوا
للع��ب ٍ
إل��ى جانب الحافظ أم ً
ال في االس��تيالء
على السلطة انقالبيًا وتنصيب العطار
رئيسًا للجمهورية ،إال أنه ومع انتصار
تيار جديد ع��ام  1966وتبني��ه خطابًا
يس��اريًا عاتيًا أرعب المجتمع المحافظ
في سوريا ،مما أدى إلى شبه اعتصام
ٍ
بطش
في الجامع األموي في دمش��ق
بش��كل ل��م يعهده
ب��ه ص�لاح جدي��د
ٍ
التاري��خ الس��وري ،رغ��م أن اإلخ��وان
كجماع��ةٍ أو تنظيم لم يكن لهم دورٌ
في تخطيط هذا االعتصام الذي دعى
إليه الش��يخ حبنك��ة الميداني من فئة
العلماء ،بل كان لهم دور كأفراد ،إال أن
االعتقاالت ش��ملت كل قيادات اإلخوان
ولم يتم اإلفراج عنهم إال بعد نكس��ة
ع��ام  1967إال أن االعتق��االت تجددت
عام  1968على إثر رفضهم االشتراك
في الجبهة الوطنية التقدمية.
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خالد كنفاني
بينم��ا نكتب هذه الكلمات ،ثمة حدثان
مهمان في تاريخ الثورة السورية.
الح��دث األول يتلخ��ص بالمباحث��ات
والمش��ادات الجاري��ة ف��ي مجل��س األم��ن
لمناقشة المسألة السورية ،والوصف األدق
واألط��رف ف��ي آن مع��ًا لهذه الجلس��ات هو
حلبة المالكمة والتعبير مقتبس من مقالة
األس��تاذ عب��د الب��اري عط��وان ف��ي جريدة
الق��دس العرب��ي لتاريخ  1ش��باط (فبراير)
الج��اري .والمالح��ظ ف��ي ه��ذه الجلس��ات
أمران:
األم��ر األول عنوان��ه بس��يط :ما هي
هذه "المس��ألة الس��ورية" ش��ديدة التعقيد
التي اس��تدعت حضور نص��ف دزينة وزراء
خارجي��ة باإلضاف��ة إل��ى مندوبي��ن هامين
ل��دول محوري��ة؟ يوحي لنا المش��هد برمته
بمناظ��رة فلس��فية فكري��ة عميق��ة تحتاج
إلى أطنان من األوراق لتس��جيلها وس��يول
من الحبر لكتابتها .ولعل واحداً من بس��طاء
الن��اس بات يفهم هذه المس��ألة بل وعرف
حله��ا بينم��ا يتن��اوب عباقرة الدبلوماس��ية
والسياس��ة العالمية على فك رموزها وحل
شيفرتها.
حاكم يقتل شعبه بينما شعبه يشتمه
ويرفض��ه ويتوع��د ل��ه صب��اح مس��اء ،هل
في األمر فلس��فة ال يمكنك��م فهمها؟ لعل
من أهم تجلي��ات الربيع العرب��ي أن انقلب
األطف��ال وبس��طاء الن��اس إل��ى مفكري��ن
وفالسفة بينما هبط المنظرون والمحللون
والسياس��يون إم��ا إل��ى معقدي��ن نفس��يًا
وعقلي��ًا وإما إل��ى مالكمين ورع��اع لم تعد
مالبس��هم الفاخرة وال كلماتهم الممجوجة
التي ال يزال��ون يرددونها منذ عقود تنطلي
عل��ى أحد ،واألمر ينطبق على رموز النظام
والمعارض��ة على حد س��واء .فق��د تبين لنا
(وأنا أتحمل مس��ؤولية ه��ذا الكالم) أن كال
الطرفين لم يعد يفهم الشعب وال متطلبات
ه��ذا الش��عب ،فال��كل يعلم مت��ى التحقت
الكثير م��ن وجوه المعارض��ة بالثورة وكلنا
يعلم كذلك سفاهة رموز النظام وانحطاط
إدراكهم.
األم��ر الثان��ي عنوان��ه أبس��ط :الردح
العرب��ي .وأقولها بكل صراح��ة أنني ولدى
رؤيت��ي للمهات��رات بي��ن وزي��ر خارجي��ة
قطر ومن��دوب س��وريا في األم��م المتحدة
اس��تحضرت ف��وراً مش��هداً م��ن مس��رحية
كوميدية شهيرة اسمها "العيال كبرت" ،حيث
يتقمص كال األخوين دور نواحة وردادة كما
يقول المثل المصري .غير أن المش��هد في
المس��رحية يتم داخل العائل��ة بينما مارس
الع��رب هوايته��م في ال��ردح أم��ام العالم
أجمع .لي��س في هذا الكالم دف��اع عن أحد
وال هجوم على أحد ،فقد مللنا من تصنيف
"مع الث��ورة" و"ضد الثورة" ،و"م��ع النظام"
و"ضد النظام" ،ونس��ينا في غمرة ذلك أننا
جميعًا س��وريون .قد يبدو هذا الكالم اليوم
تغريداً خارج الس��رب ،ولكنه يجب أن يكون
األساس الذي ستبنى عليه سوريا القادمة.
ال ب��د أن تتم محاس��بة المجرمي��ن والقتلة
عل��ى أفعالهم ال أن نحاك��م الناس على ما
يعتقدون وسيان بين األمرين.
أم��ا الحدث الثان��ي فهو تلك المأس��اة
اإلجرامي��ة الت��ي ق��رر النظ��ام خوضه��ا
والس��باحة في مس��تنقعها منذ اليوم األول
لموافقته على تمديد فترة عمل المراقبين
الع��رب ف��ي س��وريا .ل��م تخبرنا ال روس��يا
وال الصي��ن عن الش��يء الغام��ض في هذا
الح��دث ،هل قبع��ات الجنود كان��ت من نوع

طاقية اإلخف��اء أم أن الدبابات كانت مطلية
بالحبر السري؟ ولكن ال عجب في ذلك ،فإذا
لم يس��تطع الداب��ي تمييز دباب��ة متمركزة
في ش��ارع وهو يقف جانبها فباألحرى أن ال
يراه��ا مندوبا روس��يا والصين ،وهكذا فقد
"ش��هد ش��اهد من أهلها" .لم تعد أعداد 27
و 30و 32قتي ًال تروي عطش مصاص دماء
س��وريا الذي ت��وارى أمامه دراك��وال خج ًال،
فقرر زيادة الغل��ة لتروي ظمأ زبانيته حتى
يكونوا ش��ركاء في س��فك الدم مثلما كانوا
شركاء سفك ثروات هذا الوطن المسكين.
قد يقول لي قائل :ولماذا يعتبر الحدث
الثان��ي مهمًا طالم��ا تعلق بالقت��ل والفرق
يكمن في العدد ،أقول أن الحدث المهم هو
أن التصعي��د كأنه أريد ل��ه أن يأتي متزامنًا
م��ع الذك��رى الثالثي��ن لمج��زرة أو مذبح��ة
(صدقوني عجزت اللغة) مدينة حماة والتي
ل��م يكن من ش��اهد على مأس��اتها س��وى
نهره��ا العاص��ي وكأن التاري��خ والجغرافيا
اجتمع��ا عن��د ه��ذه المدين��ة ،فه��ذا نهرها
يرف��ض الطاعة وها هي ترفض الخضوع،
ورغم المج��زرة واألهوال الت��ي ذاقها أهل
المدين��ة فق��د بقي��ت المدينة عل��ى إبائها
وبق��ي عاصيه��ا عل��ى عصيانه .بع��د هذه
العش��رة الطويلة مع هذا النظام تعلمنا أنه
ال يق��وم بأفعاله صدفة ،ولي��س في األمر
تنجي��م وال فذلك��ة تاريخية كم��ا أنه ليس
مصادفة .وس��يأتي يوم تتم في��ه محاكمة
مجرم��ي ع��ام  1982وع��ام  2012أم��ام
محاكم الش��عب وسيس��مع الجميع شهادات
هؤالء لتؤكد كالمنا هذا.
ال عج��ب بع��د كل ذل��ك أن تق��ع
المعارض��ة في مأزق يض��اف إلى مجموعة
أزماته��ا ومآزقها منذ بداية الثورة .فقد عاد
انقسام المعارضة للسطح بقوة هذه المرة
مع إعالن الحكومة السورية موافقتها على
الح��وار مع المعارضة في موس��كو بش��كل
غير رس��مي .ولن نقول هن��ا أن النظام بدأ
يفرض ش��روطه غير أن المعادل��ة الدولية
ال ت��زال تراوح مكانها حتى أصبحت س��وريا
ككرة القدم التي يتقاذفها الالعبون جميعًا
غير أن كال الفريقين يبتغي تس��جيل هدف
ف��ي مرمى اآلخ��ر .هي نفس الك��رة ولكن
الهدفي��ن يقع��ان عل��ى طرف��ي الملع��ب،
وتبقى الكرة بال حول وال قوة .جاء انقس��ام
المعارضة م��ن حيث الطريق��ة التي يمكن
به��ا قب��ول الح��وار ،م��ن اش��تراط رحي��ل
لا مروراً
األس��د أو ًال إلى رف��ض الحوار أص� ً
بمس��توى المدعوين لهذا الح��وار وأهدافه
ونتائج��ه .وفي هذا الس��ياق يؤكد األس��تاذ

ميشيل كيلو في مقالته في جريدة الشرق
األوس��ط (أي��ن أخط��أت الجامع��ة العربية)
أن الع��رب أخط��ؤوا بالذه��اب مباش��رة إلى
نيوي��ورك دون الم��رور أو حت��ى االتص��ال
بموس��كو الحلي��ف االس��تراتيجي وراع��ي
النظ��ام الس��وري ،وه��و ي��رى أن ال��روس
ش��عروا بالمهانة نظ��راً ألن الكثير من بنود
المبادرة العربي��ة األخيرة ينطبق بحذافيره
عل��ى مبادرة روس��ية س��ابقة .وهك��ذا جاء
تصلبهم وعنادهم أقوى ،كما أن المعارضة
قطع��ت كل الخي��وط م��ع روس��يا منذ زمن
طويل ب��ل وبادرت بالهج��وم العنيف عليها
ف��ي الفضائي��ات والتصريح��ات الصحفي��ة
ومن ضمنها التهديد بإسقاط كل مصالحها
االستراتيجية في المستقبل وهو ما أغضب
ال��روس كثيراً .ويرى األس��تاذ كيلو أن على
المعارض��ة (وباألخ��ص المجل��س الوطني
ال��ذي يملك أكب��ر حرية حرك��ة بين أجنحة
المعارض��ة) أن تع��ي تمامًا لعبة السياس��ة
وتبدأ بممارستها.
م��ا يزي��د م��ن م��أزق المعارض��ة هو
بالفع��ل نقص الخبرة السياس��ية ،ولس��ت
أس��جل هذا األم��ر هنا م��ن موق��ع الخبير،
فكاتب هذه السطور مواطن سوري بسيط
أحب وس��يحب وطنه دائم��اً ،غير أن األفعال
بنتائجه��ا ،وم��ا لم تتخل��ص المعارضة من
عقدة االضطهاد التي عاشتها عقوداً طويلة
فإن صراخها وشعاراتها لن يعودا بعد اليوم
كافيي��ن إلنق��اذ ه��ذا الش��عب أو ًال ومن ثم
قيادة المرحلة االنتقالية (كما يدعون) ثانيًا.
فال الش��عوب باتت قادرة على تحمل المزيد
من الش��عارات وال القيادات باتت قادرة على
إنتاج المزيد من البط��والت الكالمية والتي
بات واضحاً أنها تنقلب شتائم وكالمًا مبتذ ًال
(اإلشارة هنا إلى الحلقة األخيرة من برنامج
االتجاه المعاكس على قناة الجزيرة).
أطل��ق المتظاه��رون اس��م "جمع��ة
المجل��س الوطني يمثلني" على إحدى جمع
الثورة التي تتراكم جمعة فوق جمعة حاملة
مواكب ش��هداء جدد ،غير أنهم سارعوا إلى
رف��ع الكارت األصفر لذات المجلس الوطني
ف��ي جمع��ة الحق��ة ،وه��م بذل��ك يقولون
للمجل��س أن يح��ذر فنح��ن الث��وار الذي��ن
اقتلعن��ا أعت��ى األنظم��ة ظالمي��ة لن يقف
في وجهن��ا أحد ال يلب��ي مطالبنا وال يحقق
أحالمن��ا أو على األقل يعمل على تحقيقها.
وق��د زاد من تخب��ط المعارضة التصريحات
المتضاربة بش��أن مسألة الحوار ومن داخل
المجل��س الوطني ذات��ه .بينم��ا يقبع على
الط��رف اآلخر فريق داخ��ل نفس المجلس

يص��رح بتموي��ل وتس��ليح "الجي��ش الحر"
رغم النداء الس��ابق لرئيس المجلس بعدم
المبادرة باس��تهداف المق��رات الحكومية أو
جنود الجيش.
لم يع��د من المقبول أب��داً أن يمارس
بع��ض المعارضي��ن نف��س أس��اليب م��ن
يعارضونه��م من تراش��ق االتهامات وكيل
الشتائم ومحاولة إعادة اختراع العجلة ،وقد
أش��رنا في أكثر من مقال سابق إلى انتهاء
صالحي��ة كل األحادي��ث والخط��ب الرنان��ة
الت��ي تتحدث ع��ن إجرام النظ��ام وفظائعه
أمام واحد من شبيحته أو أبواقه اإلعالمية.
على بعض ه��ؤالء المعارضي��ن أن يبدؤوا
بالتفكي��ر ف��ي المس��تقبل وطريق��ة إدارة
بل��د يتم تدميره بش��كل ممنه��ج ومنتظم
من��ذ أكث��ر من خمس��ين عاماً ،أم��ا الحديث
ع��ن إجرام النظام فلم يع��د يفي بالغرض
وأصب��ح – في نظ��ري -كالماً م��ن الماضي
وه��و يري��د إثب��ات ش��روق الش��مس م��ن
المشرق .فكل منظمات حقوق اإلنسان في
العالم أصبح لديها سجالت عن هذا اإلجرام
والقتل اليومي ولم يعد الموضوع أكثر من
توثي��ق يج��ب أن يق��وم به فري��ق مختص
بغ��رض مالحقة المجرمي��ن قضائيًا الحقًا.
لم��اذا لم يتوجه وفد م��ن المجلس الوطني
مؤخ��راً إلى بكين مث ًال؟ أو إلى الهند وجنوب
أفريقي��ا؟ لم نع��د نفهم س��ر تنقلهم بين
العواصم التي تؤيد الثورة السورية وحسب
دون االلتف��ات إل��ى اآلخرين لحش��د الدعم
المعنوي واإلعالمي م��ن قبل الدول التي ال
تزال ترى في المسألة السورية شأنًا داخليًا
وهي بالتالي تعارض أي تدخل عسكري أو
حتى إنساني في هذه المسألة.
إن النقد الذاتي وقبول الخالف يجب أن
يكونا عنوانًا لالمتحان الس��وري القادم ،أما
الش��تم والضرب والركل فال يجب أن يكون
لهم مكان في أية ناحية من مناحي حياتنا،
وه��ذا االمتح��ان لن يكون س��ه ًال وق��د بدا
الي��وم أن كثيرين قد رس��بوا فيه فع ًال قبل
حتى أن يبدأ .هناك الكثيرون من الصامتين
والذي��ن يمنعه��م ه��ذا التخبط السياس��ي
والفكري الذي يش��اهدونه من إبداء رأيهم
ألن االس��تقطاب بات اليوم ف��ي أوجه وهو
ين��ذر بخالفات ش��عبية عميقة ربم��ا تغور
جراحها بعيداً في جس��د الوطن الذي ينزف
كل يوم .علينا أن ننظر منذ اآلن للمستقبل
وإليه فقط ،أما الماضي فليذهب بأهله إلى
بط��ون الكتب ودهاليز األرش��يف ،فأجدادنا
في عداد األموات ونحن نضحي اليوم ألجل
أوالدنا.

الذيـــن يريدون �إحـراق م�صــر
شحاتة عوض
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م��ن المفت��رض أن تكون ه��ذه األجهزة
الجسر الذي سيمر فوقه سيناريو توريث
الس��لطة م��ن األب البنه .ه��ذه األجهزة
وإن كان��ت قد تعرض��ت لضربة قاصمة
خالل الثورة إال أنها ال تزال فاعلة وقوية
وقادرة على نش��ر الفوضى عبر ش��بكة
المصال��ح المتعددة الت��ي أوجدتها خالل
سنوات القمع والقهر واستناداً إلى عقيدة
أمنية فاسدة .والن هذه المنظومة تدرك
جيدا أن نجاح الثورة واس��تكمال أهدافها
يعني اإلجهاز عليه��ا ،فإنها ال تتردد عن
القيام بأي ش��يء إلجهاض الثورة وخلط
األوراق في مصر.
ورغم أن أهم األهداف التي رفعتها
الث��ورة من��ذ أيامه��ا األول��ى كان تطهير
الجه��از األمن��ي وإع��ادة هيكل��ة وزارة
الداخلية على أسس جديدة تراعي حقوق
اإلنس��ان وتضمن األشراف الشعبي على
أدائه��ا بما يضمن عدم تكرار االنحرافات
الهائلة التي جرت في الماضي ،فان شيئا
من ذلك لم يحدث ،ولم يتخذ حكام مصر
اآلن أي إج��راء حقيقي في ه��ذا الصدد.
وق��د يك��ون ذل��ك مفهوم��ا بالنظ��ر إلى
حقيقة أن الس��لطة الحاكمة اآلن ليس��ت
جزءا من الثورة ولم تشارك فيها ،بل هي
جزء من النظام الس��اقط وبالتالي فإنها
تدرك جيدا أن تطهير المؤسسات األمنية
يعني فقدانها أحد أسلحتها األساسية في
معركتها الشرس��ة إلعادة إنت��اج النظام
القديم بدون مبارك فقط .وفي مواجهة
خصومه��ا المطالبي��ن بتطهي��ر أجه��زة
األم��ن رفعت الس��لطة الحاكم��ة ،فزاعة
األمن القومي ،محاول��ة وضع الثورة في
مواجهة مع أمن الوط��ن وتصوير الثورة
وكأنها خط��ر داهم وتقدي��م المطالبين
بتطهير المؤسس��ات األمني��ة على أنهم
ينفذون مخططا إلحراق الدولة المصرية
وإس��قاطها .ومثل ه��ذا الكالم ال ينطوي
فق��ط على خلط متعمد بين جزء فاس��د
م��ن بقاي��ا النظ��ام وبي��ن الدول��ة ،ب��ل
يتضمن قدرا هائال من التضليل والخداع،
فالجميع يدرك أن الجهاز األمني في دولة
مبارك البوليسية لم تكن مهمته الحفاظ
عل��ى أمن الوط��ن والمواطني��ن بل كان

مس��خرا بالكام��ل لخدمة النظ��ام وأمنه
ومصالح��ه .ربم��ا يقول قائ��ل إن الوضع
األمني في مصر قبل الثورة كان مستقرا
ج��دا وهذا صحيح ،لكن الصحيح أيضا أن
هذا االس��تقرار لم يكن نابعا من قدرات
وكف��اءة أجه��زة األم��ن ،ب��ل كان نتيجة
الخ��وف والرع��ب ال��ذي تمثله الش��رطة
ف��ي نف��وس المصريي��ن كأداة للقه��ر
والتنكي��ل ،ونظ��را للس��لطات الواس��عة
الت��ي كان يمارس��ها رجال األم��ن الذين
وفر لهم قانون الطوارئ س��ياجا الرتكاب
كل الجرائم واالنتهاكات دون مس��اءلة أو
حساب.
إن خط��ورة خط��اب الترويع األمني
ال��ذي يعتمده من يجلس��ون ف��ي مقاعد
السلطة ،هي أنه يبرر إعادة إنتاج الدولة
البوليس��ية التي قامت الثورة إلسقاطها،
فعب��ر فزاع��ة األم��ن يمكن تبري��ر بقاء
األجه��زة األمني��ة العدي��دة والمتع��ددة
وقبضته��ا عل��ى الملف��ات المهم��ة ف��ي
مص��ر ،وعبر هذه الفزاع��ة يمكن تبرير
أي انتهاكات لحق��وق المواطنين وإهدار
كرامته��م بدع��وى حماي��ة أم��ن البالد.
ليس صحيحا أن الذين يطالبون بإصالح
جهاز الش��رطة وغيره من أجهزة الدولة
الت��ي طاله��ا الفس��اد ف��ي ظ��ل النظام
الس��اقط ،هم م��ن يريد إح��راق مصر،
ب��ل هؤالء الذين يري��دون االلتفاف على
الثورة وأهدافها ويسعون بكل ما لديهم
من س��لطة ونفوذ لإلبقاء على األجهزة
الفاسدة التي نخرت جسد الوطن وأكلت
أحشاءه على مدى عقود.
إن تطهي��ر األجه��زة األمني��ة ه��و
مهم��ة عاجلة غير آجلة ،ليس فقط ألنه
أحد ركائز بناء مصر الجديدة ،وإنما ألنه
الح��ل الوحيد للمأزق الذي تعيش��ه هذه
األجه��زة والعامل��ون فيها حالي��ا والذين
ينقسمون إلى صنفين ،فبعضهم فاسد
ومنح��رف ينطل��ق ف��ي ممارس��اته من
موقف ث��أري ض��د الث��ورة وصناعها وال
يتورع عن فعل أي ش��يء لالنتقام منها
حتى لو أدى ذلك إلحراق الوطن بأكمله،
وه��ؤالء هم ورم س��رطاني في جس��د
المؤسس��ة األمني��ة البد من اس��تئصاله

والتخل��ص منه .والبع��ض اآلخر هو من
فق��د توازن��ه بعد الث��ورة وه��و إن كان
راغبا فإنه غير ق��ادر على العودة لعمله
وف��ق قواعد جديدة مغايرة كليا ،وهؤالء
بحاجة إلى إعادة تأهيل نفس��ي ومهني
بم��ا يمكنهم من اس��تئناف عملهم وفقا
لمنظومة وعقيدة أمنية تتواكب مع روح
وقيم الثورة.
ومن هنا فإن البرلمان الجديد الذي
خرج من رحم ثورة يناير وكان أحد أهم
ثماره��ا ،ه��و اآلن أمام اختب��ار حقيقي
أم��ام أعضائ��ه وأمام ال��رأي العام ،على
مدى قدرت��ه وإخالصه ف��ي العمل على
تحقي��ق أه��داف الث��ورة وف��ي مقدمتها
تطهي��ر وإص�لاح الجه��از األمن��ي الذي
ينبغي أن يكون على رأس جدول أعماله
الس��يما على ض��وء ما يح��دث في مصر
اآلن .فتطهي��ر األجه��زة األمني��ة وإعادة
بنائه��ا بعقي��دة جديدة وقواع��د مغايرة
وبش��كل يضم��ن بقاءه��ا جه��ازا ألمن
المواطني��ن ال أم��ن النظ��ام الحاكم هو
أحد المع��ارك المهمة الت��ي ينبغي على
البرلم��ان خوضه��ا ب��كل جس��ارة ،ليس
ألن ذلك أحد األهداف الرئيس��ية للثورة،
ب��ل ألن إنجاز هذه المهم��ة هو المدخل
الحقيقي الس��تكمال باق��ي أهدافها من
العي��ش والكرام��ة والحرية ،ف�لا يمكن
تص��ور ح��دوث ذل��ك م��ع بق��اء أجه��زة
القم��ع كما ه��ي دونما تغيي��ر .وال أظن
أن تحقي��ق ه��ذا اله��دف يتم م��ن خالل
البيانات والشعارات وإنما عبر حزمة من
التشريعات والقوانين والخطوات العملية
لترجم��ة ذلك عل��ى أرض الواقع بصورة
تحقق معادلة األمن والحرية معا وليس
أحدهم��ا على حس��اب اآلخر كم��ا يحاول
البعض اآلن.
يدرك الجميع أن تطهير وإعادة بناء
الجه��از األمن��ي في مص��ر وتحويله من
جه��از للقمع والتنكيل واس��تباحة كرامة
المصريي��ن ،إل��ى جه��از ف��ي لخدمتهم
وتحقي��ق أمنهم مهمة بالغ��ة الصعوبة
وأمامها عقبات كثيرة.
كاتب مصري
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تصدر عن شباب سوري حر

هن��اك من ي��رى أن المذبح��ة التي
وقعت في مدينة بورس��عيد خالل مباراة
األهلي والمصري وراح ضحيتها عشرات
القتل��ى والمصابي��ن ،ل��م تك��ن س��وى
وج��ه آخر من وج��وه التآمر عل��ى الثورة
المصرية ومحاولة جديدة من المحاوالت
العديدة والمتواصل��ة إلجهاضها وتركيع
الث��وار ودف��ع المصريين لالختي��ار بين
ثورتهم وبين الفوضى والموت والخراب.
وهناك م��ن يعتقد أن هذه األحداث على
دمويته��ا كان��ت نتيجة مش��اعر منفلتة
لمش��جعي كرة قدم متعصبين ساعدها
ت��راخ أمني ح��ال دون تفاقمها ووصولها
إلى هذا الحد من االنفالت ،وأنه ال ينبغي
القف��ز فوق ه��ذه الحقائق واستس��هال
نظري��ة المؤامرة لتفس��ير كل ما يحدث
ف��ي بر مص��ر اآلن .كم��ا يعتق��د هؤالء
أن الذي��ن يتحدث��ون ط��ول الوق��ت عن
مؤامرة تستهدف الثورة واالنقالب عليها
ال يختلف��ون كثي��را ف��ي منطقه��م عن
ه��ؤالء المعادين للث��ورة الذين يحذرون
طول الوقت من مخطط إلسقاط الدولة
المصرية وإحراق الوطن.
لك��ن وبغض النظر ع��ن حقيقة ما
ج��رى ف��ي بورس��عيد وه��ل كان ضمن
مؤام��رة كبرى أم انه ح��ادث حزين يجب
وضعه في س��ياقه الطبيع��ي ،فإن األمر
المؤك��د وال��ذي ال يخف��ى عل��ى أح��د،
أن م��ا تش��هده مص��ر حاليا م��ن انفالت
أمن��ي متصاع��د وه��ذا التزام��ن الالفت
بي��ن مذبح��ة بورس��عيد وبي��ن تك��رار
حوادث الس��رقة والس��طو عل��ى البنوك
والمؤسس��ات وأعمال الخطف في بعض
الشوارع الرئيسية بقلب القاهرة ،يقول
بوضوح أننا أمام جولة جديدة من جوالت
صراع مري��ر بين المس��تقبل ممثال في
الث��ورة وصناعها وبي��ن الماضي متمثال
ف��ي بقايا نظام مب��ارك وعصابته .وألن
بقايا الماض��ي تدرك أن ه��ذه معركتها
األخيرة فإنها ال تتورع عن اس��تخدام كل
أنواع األسلحة وأشدها انحطاطاً حتى لو
كانت على حس��اب إراقة مزيد من الدماء
وإزهاق أرواح مزيد من أبناء هذا الوطن
األبري��اء حت��ى يصل��وا إل��ى قناع��ة بأن
الرئيس الس��اقط كان محق��ا حين أعلن
في آخر خطاباته البليدة أن على الشعب
أن يختار بين بقاء نظامه أو الفوضى.
وألن القائمي��ن على الحكم في كل
مؤسس��ات الدول��ة المصري��ة اآلن ه��م
امت��داد أصي��ل لنظام مب��ارك ويدركون
جي��دا أن��ه ال م��كان له��م ف��ي مص��ر
المس��تقبل ،فإنه��م يبذل��ون كل ما في
وس��عهم لتحوي��ل الث��ورة إل��ى حال من
الفوضى واالنفالت ،في مس��عى يائس
إلعادة عق��ارب الس��اعة لل��وراء أو على
األق��ل إبقاء األوضاع على م��ا هي عليه
ب��كل م��ا فيها من ب��ؤس وخ��راب .ومن
هنا ف��إن ما كش��فته مالبس��ات مذبحة
بورس��عيد عن وجود تقصير إن لم يكن
تواطؤا متعمدا من قبل أجهزة األمن لم
يكن مفاجئا وال صادما ،فهذا يأتي ضمن
مخطط مستمر منذ بداية الثورة للترويع
والتخويف وصوال لوضع المصريين أمام
االختيار بين حريتهم وأمنهم.
حج��ز الزاوية في هذا المخطط هو
مؤسسات الدولة البوليسية القمعية التي
تعاظم دورها في عه��د مبارك وتحولت
إل��ى إخطب��وط هائ��ل األذرع ومتع��دد
الرؤوس في كل رب��وع الوطن فقد كان
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ملن �أكتب؟

وأنتِ لم تعودي قادرة على التهام
أوراق��ي وخواط��ري الالمعلن��ة ...كم��ا
كنتِ تفعلين
لم��ن أتح��دث ...وأن��تِ تطيلي��ن
السكوت والمراقبة والتحديق بي
لم��ن ألتجئ ...وال أحد س��واكِ في
هذه المجرة قادر على بعث الدفء بين
قدمي
حبيبتي ...هذا البرد قد مأل صدري
فجأة ...ويحاصرني ضباب القلوب
ّ
كل م��ا حول��ي يعك��س الب��رد...
أصبحتِ أنتِ أيضأً مصدرأً للبرد بقلبك
المعدني وتلك العين الزجاجيّة
ال تدع��ي الموت هكذا ...ال تفقدي
الذاكرة ...ال تخذلي من اجتمعوا حولكِ
يطالبونكِ بالعودة
أيّتها "الصوبيا" السوريّة

هويّة البطل

عار هو
م��ن يتحدى الدبابة
بصدر ٍ
ٍ
البطل
م��ن رف��ض لقم��ة ال��ذل ...ه��و
البطل
م��ن تثور عليه أمع��اؤه كل ليلة...
وتهجره كسرة الخبز في الصباح ...هو
البطل
من تحمله جرة الغاز من يستجدي
عطف مدفأته من يصلي آللهة المازوت
هو البطل
م��ن نام ذات ليل��ة على "ميكس"
صوت��ي م��ن القذائ��ف وعي��اط األوالد
وأصوات التكبير ودع��اء الوالدة وهتاف
المتظاهرين ...هو البطل
من دفع ثمن الـــ ال ...من مات فداء
لــ ال ...من قال ال في وجه جالده ...من
آمن بالــ ال ...من صلي في س��جنه الـــ
ال هو البطل
من أوح��ى لي ه��ذه القصيدة هو
البط��ل أن��ا هن��ا ...ألكتب س��يرة حياة
البطل

مفعول اجلوز

أحضرت لي صديقتي من س��وريا
بعضأً م��ن الفط��ور المحل��ي" ...جبنة
شلل ومكدوس وشنكليش"
ً
إلهامأ
بالحقيقة لقد أحض��رت لي
ً
صباحيأ لقصيدة سورية

�سفرة الفطور

تذكرتك��م عندم��ا كن��ت أتن��اول
ً
فطورأً
حقيقيأ
نح��ن الس��وريون نش��به "س��فرة
فطورنا" اليمكن فصلنا عن بعضنا
نح��ن الجبن��ة ..الش��اي ..اللبن��ة..
المك��دوس ...الزي��ت والزعت��ر...
الزيتون ...المربى ...البيض
نح��ن ص��راخ األم "تع��ا كس��ير
الس��فرة" ...نح��ن االنزع��اج م��ن
االستيقاظ باكرأً ...نحن نكتة الصباح
ال نس��تطيع العي��ش بعي��دأً ع��ن
بع��ض ...نح��ن كتل��ة واح��دة ...خليط

واح��د م��ن الفكاه��ة والح��زن والدبق
والمبالغ��ة والغيرة والنميمة والعنفوان
والش��غف و"األنزعة" والعزة واالنفعال
والغضب ...مع كثير من الحب والخيبة...
رشة فرح ...القليل من الكره والحقد...
رغب��ة آنية ف��ي االنتق��ام تطاي��ر عند
أول لعب��ة لفريقن��ا الوطن��ي مع فريق
غريب..
الكناف��ة نش��ريها م��ن الش��ام،
والمعجوقة من السلمية ،وحالوة الجبن
م��ن حم��ص ،والش��عيبيات م��ن حماة
والش��نكليش من الوادي ،والسمك من
الس��احل ،والراحة من درعا ،والهريسة
من النبك ،والفتة بس��منة من الش��ام
القديمة والقراص من القرى واللوزينة
والزعتر األخضر من حلب...
هل يس��تطيع أحده��م أن يتهمنا
بالتط��رف للكنافة ؟ أو االنحياز لطائفة
المكدوس ؟
ال تلوموني..عل��ى فرط عاطفتي
هذا الصباح
يب��دو أن في المك��دوس حبة جوز
نشطت مفعول سورية ...في الدم

ح�صالة البكاء
ّ

هذا ال��ذي أكتبه هو "البكوة" التي
ابتلعتها عندما كنت صغيرأً
"ف��ي س��وريا ...يقول��ون للصغير
عندما يبكي أمام الغرباء" ...ابلعا
في حصّال��ة البكاء وج��دت القهر
والخنوع وال��ذل مجتمعي��ن ...ربما من
أجل "بوري بوظة" ربما من أجل سؤال
ديني أو جنس��ي..أو ربما ألني ش��تمت
الحاكم وأهل الحاكم ذات مرة
يقول أحد األصدقاء" :ضلينا نبلعا
حتى صارت ثورة"

الحتكي بال�سيا�سة

س��نحكي "بالسياس��ة" أيها األهل
أيه��ا المناضل��ون أيه��ا الممانع��ون...
وأنتم اآلن ستسمعون حديثنا وإن كان
ً
طفوليأ ..ودون أن تنطقوا
مشوهأً ...أو
بحرف ..ودون ان توجهوا لنا النصائح
"م��ن ه��ون وراي��ح اس��معوا من��ا
السياسة"

" +18يحدث يف �سوريا"

في الماضي كن��ا نتحدث عن تلك
الب�لاد البعي��دة التي يذكر اس��مها في
نشرات األخبار
تلك البالد التي تصدر للعالم جثثا
ً
وطف�لأ صغيرأً يحم��ل مدفع
مش��وهة
رشاش
تلك البالد الت��ي يكتبون قبل ذكر
اس��مها ...تحذير يوجد مش��اهد عنيفة
ينصح بمش��اهدته لمن هم في س��ن
الثامنة عشر ومافوق
يح��دث أن تك��ون الص��ورة عبارة
عن أش�لاء أطفال وش��باب دون الثامنة
عشر...
أو رجل يضرب حيّا حتى الموت...
أو يس��لخ حيّ��ا ...أو مجموع��ة م��ن
الملثمين يرمون جثة في نهر

جمال داوود

!!كن��ا نتح��دث وكأنن��ا نس��ينا أننا
ال ن��زال م��ن ش��عوب العال��م الثالث...
وحكامن��ا مازال��وا حكام��أً م��ن الق��رن
الماضي
إرم ماضي��ك خلف��ك ...كما ترمى
تلك الحجارة المفتتة ،المهش��مة ،التي
كانت في الماضي صخرة كبيرة
إرم ماضي��ك خلفك ...م��ن يملك
القدرة بعد على بناء ذاكرة ؟

تغزلته بكِ
وكل القب��ل التي أرس��لتها األم أو
الحبيبة البن خرج يتظاهر...
أرسلتها لكِ
وكل األمل الذي حمله الس��وريون
لمستقبلهم القادم
حملته لكِ
لي��س ل��ي اآلن ...س��وى أن التزم
الصمت بحضرتكما
أنتِ والثورة

الوطن شجرة زيتون معمرة
عندما يقتل أحد األطفال في أحياء
الوطن ...ينقص عمر الشجرة ً
عامأ
سوريا التي اشتهرت بــ المعاصر
تشتهر اآلن بــ المجازر
والكل يذبح باسم الزيتون
ال أقسم بالزيتون ...وهذا الحاكم
المجنون
ال تقتل��وا أطفالن��ا ...وكل ش��يء
دون ذاك يهون
ال تعم��ر الطفول��ة كم��ا يعم��ر
الزيتون
س��وريا مش��هورة بفتوته��ا...
بصغاره��ا ...ب��ذكاء الصغار وس��رعة
بديهيتهم ...ويبدو أنها اشتهرت مؤخرأً
بسرعة موتهم
يعصرون صبرنا
كما عصروا بالدنا في الس��ابق...
حتى آخر نبع نفط وس��نبلة قمح وحبة
قطن
جفف��وا مناب��ع الث��ورة ..وحاول��وا
جهدهم منذ البدء ...لتصبح أي ثورة...
إرهاب
إرم ماضي��ك خلف��ك ...إنزع عنك
عب��اءة األحزان وش��روال وال��دك الذي
اليثور واليغني من جوع
إرم ماضي��ك خلف��ك ...كما ترمى
األغان��ي وأش��عار المدي��ح ...للحاك��م
وأهل الحاكم ...بعد انتصار ثورة

والدة كاتب

وطن ..طفل ..زيتون

يف الأ�شهر الأخرية من
الثورة ال�سورية

كل الذي قاله الشاعر للثورة
قلته لكِ
وكل الغزل الذي غمز به المواطن
لجرة الغاز وتنكة المازوت

أن��ا أول طف��ل يرتدي "كلس��ون -
دون حفاضة" ويمش��ي في شوارع باب
عمرو يقول :اهلل أكبل ...ثقط بثال
أنا أول عامل أنا أول س��يدة أنا أول
معتق��ل أنا أول معتقلة أنا أول يتيم أنا
أول حج��ي أول عاهرة أنا أول ش��رطي
أن��ا أول معلمة أن��ا أول مواطن يصرخ
في شوارع دمش��ق :اهلل أكبر ...سقط
الطاغية ...سقط بشار
أن��ا أول دمع��ة ف��رح بس��قوط
الطاغي��ة ...ف��ي عين أم ثكل��ى فقدت
ابن��أً أو ابنة ...أو في عين أب ابتلع ً
دمعأ
كالخناجر
أن��ا رج��ل كه��ل س��كنه الح��زن
والخ��ذالن لـ��ـ أربعين س��نة ...يصرخ:
الحمد هلل أنني عش��ت وشهدت سقوط
حافظ
أنا أول سوري يشرب نخب سقوط
النظ��ام ...في مس��جد أو في بار أو في
كنيسة
أن��ا طف��ل يول��د ي��وم يس��قط
النظام ...وتحيا سورية!!!
غدأً سترجع قصائد الغزل ،سيرجع
فينا اإلنسان
غ��دأً س��تعود أيامن��ا الجميل��ة
و"السيارين" والحفالت والسهرات
غدأً س��تبدأ السنة ،س��يحل العيد،
س��نحتفل بموس��م العش��اق الذي��ن
نضجوا وتفتحت قلوبهم
غدأً سينبع منا النهر ...ويحبل من
نطافنا الغيم
غدأً سيمشي الرضيع منذ شهره األول
وسينطق اسم بالده قبل "بابا ماما"
غ��دأً س��ينجو منه��م ويع��ود لنا...
عندما يتحرر "غدأً" من قبضتهم

رشا عمران

حنين اليوسف
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كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي ..منذ بدء الثورة ..منذ
المظاهرة األولى التي صرخت فيها بملء صوتي «الشعب يريد
إسقاط النظام» ..منذ أن أوقفتني سيارة الجيش المليئة بجنود
ٍ
ثائر لتسألني ماذا أفعل هنا بمظهري المميز
مسلحين في حي ٍ
بين النساء المنقبات بالسواد ..منذ أول مقال كتبته وأول كلمة
حرية رددتها ..منذ أن تشاجرت مع أول مؤيد للنظام ..أجل كنت
أعلم منذ ذاك اليوم أن هذا سيحصل وها هم يسألون عني في
كل مكان أذهب إليه ..ال بد أنهم يعرفون الكثير عن مغامراتي
الشقية بين أحياء الميدان وحرستا وقدسيا..
أسمع صوت أقدامهم يتقدمون باتجاهي ..وأعرف أن ال مفر..
سأذهب معهم اليوم ألبيت بين جدران أكثر األماكن في العالم
رعبًا وألماً وظلمة ..حيث ال صوت إال صوت السياط وصرخات
المعذَّبين ..وال رائحة سوى رائحة الدم والعفونة..
لن أنكر خوفي بل رعبي مما ينتظرني من أنواع الذل واأللم..
هل سيطفئون أعقاب سجائرهم في يدي؟ هل سيقتلعون أظافري
أو عينيّ؟ هل يا ترى سيجردونني من مالبسي وينتهكون حرمة
جسدي؟ سمعت الكثير وقرأت أكثر عن ابتكاراتهم في تعذيب
«العصابات اإلرهابية» فهل يا ترى سيعاقبونني بتهمة «تهديد
أمن الدولة» أم بتهمة «المشاركة بتنفيذ أجندات خارجية»؟ ال
أدري ولكنني خائفة..
يجب أال يشعروا بخوفي ،وإن وضع أحدهم قدمه فوق رأسي
وسألني «بدك حرية؟» يجب أن أقول له «طبعاً بدي» ..ولكنني
أخشى أن أجبن ..يا خجلتي إن جبنت! يا إلهي ضع في قلبي القوة
ألقول له أنه مجرد خادم تافه لنظام أتفه ..وأنني ال أخاف وال آبه
كثيراً بالموت في سبيل الكرامة والحرية..
وماذا عن أمي؟ ستبكي كثيراً إن علمَت أنني هناك ..ال يهم..
أعرف أنها ستكون فخورة بي ..بابنتها الوحيدة التي رفعت عاليًا
علم الثورة ورددت بصوت يمأل األفق «حرية لألبد غصبًا عنك
يا أسد» ..كل األمهات تبكين الليلة على أبنائهن الشهداء الذين
قتلوا على يد إخوانهم السوريين بأعصاب باردة ويد من حديد..
أمي أرجوك كفكفي دموع الحزن وابتسمي فأنا ما زلت على قيد
الحياة ..صبراً يا أماه إن قُتِلت فإن روحي ستكون معبراً للنصر..
أظنهم لم يفهموا بعد أنه لم يعد بمقدورهم إسكاتنا ..لم
يعودوا يستطيعون صم آذاننا وإغالق أفواهنا عن قول الحق..
اعتقلوا أبي منذ سنوات وضربوه حتى اختلط دمه بعَرقهم دون
أن تنزل من عينه دمعة أو تُسمع من فمه أنّة ..جلدوه حتى ذاب
جلد ظهره ..جوعوه وأهانوه ..ولم يطلب منهم الرحمة أو العطف
ألنه علم منذ ذلك الحين أن هؤالء ليسوا بشراً بل كائنات أخرى
ماتت النخوة في قلوبها منذ زمن ..أبي هو من علمني أن أقول ال
في وجه الظلم وأال أرضى اإلهانة ..هو أبي الذي عُذّب على يد
عبدٍ لنظام فاسد ،كهذا العبد الذي يبحث عني اليوم ..من أجله
سأكون أقوى ..من أجل ذكراه ومن أجل كل لحظة ألم عاشها
تحت السياط سأكون أقوى ..ومهما مرّغوا وجهي بطين السجن
سأظل أحلم بالسماء وأتنفس عبق الحرية..
قلبي يملؤه اإليمان بالنصر رغم خوفي أن أضعف ..أن تنزل
من عيني دمعة دون قصد إن سألني عن أسماء أصدقائي ..عن
الشوارع التي عبرناها في المظاهرات ..عن عناوين البيوت التي
آوتنا بعد ليل ركض طويل هرباً منهم ..يا إلهي امنحني الجَّ َلد
ألحفظ أسرارهم وألنسى عناوينهم وأسماءهم وحتى وجوههم
فال ّ
أزل بحرف تحت تأثير التعذيب ..ألقول لجالدي عندما يسألني
«طبعًا بدي»..
صوتهم يقترب وصوت قلبي يعلو ويعلو ..أراهم من ثقب
الباب يدورون حول البيت وكأنهم كالب مفترسة اشتمَّت رائحة
ضالتها المنشودة ..يسيرون باتجاهي ..يا إلهي إنها تلك اللحظة
التي سمعتُ أصدقائي يتحدثون عنها فهل يا ترى سأتحدث عنها
بدوري أم أنني لن أكون هنا بعد اليوم..
دخلوا ..أجل ..إنها النهاية ..أو ربما هي البداية ..أشتم رائحة
أنفاسه الكريهة وهو يشدني من عنقي ويصرخ في وجهي
«بدكن حرية؟؟؟».......بصوت عالي« :إيه ..طبعا بدي ..سوريا
كلها بدها حرية!»..
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لم يكن العلويون يوما غير سوريين ،سوريون يجاورون أخوتهم السوريين ويعيشون
معهم ،يقاسمونهم أفراحهم وأحزانهم ،يصاهرونهم ويناسبونهم ،في رمضان يبادلونهم
طعام اإلفطار ،وفي األعياد يوازعونهم المباركات وكعك العيد ،لم يكن العلويون يوما
غير سوريين ،سوريون يتكئون على مرجعية دينية ثقافية منفتحة ومتحضرة ومتسامحة
وقابلة للعيش وللحياة ال ترتبط إال بكل ما هو أو من هو جميل في العالم ،مرجعية ال
يمثلها ضابط أمن اعتاد على دهس كرامات الجميع لظنه أن السلطة تتيح له الحق بذلك،
وال مسؤول سياسي ال يعنيه الوطن بأكثر من حدود مصالحه ،وال تمثلها عائلة لم تر
في سوريا غير مزرعة لها وال يهمها لو راح ضحية بقائها في هذه المزرعة عشرات آالف
الضحايا من السوريين ،السوريون بكافة طوائفهم وانتماءاتهم ،السوريون بما فيهم
أبناؤكم الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لذلك ،حياتهم التي يعتقدون أنها فداء الوطن حين
تفدي النظام ،وتدفعون أنتم مستقبل من مازال من أبنائكم صغيرا!..
هل فكرتم بمستقبل أبنائكم حقا؟ هل فكرتم كيف سيعيشون مستقبال مع من
حملتم وزر دماء آبائهم وأخوتهم بذريعة الخوف! الخوف الذي جعلكم النظام ترتدونه
كما ترتدون ثيابكم المعتادة ،غير منتبهين إلى التفاصيل ،خوف مماذا؟ من شركائكم في
الوطن؟ أشهد انا التي قضيت  10أشهر منذ بدء الثورة في دمشق أنني لم أر من هؤالء
إال كل الحب والتسامح رغم كل استفزازت بعض أبنائكم لهم ،أشهد أنا التي زرت عائالت
شهداء في ريف دمشق وقابلت معتقلين تم التنكيل بهم ودخلت منازل تم نهبها من بعض
أبنائكم أشهد أنني أنا العلوية لم أر غير المحبة ولم اسمع إال خطاباً سورياً ال يعرف الحقد
وال يقرب البغض وقادر على التفريق بين القاتل والبريء حتى لوكانا من نفس العائلة،
أشهد أنا التي زرت درعا وحمص وحماة وقابلت أهل دير الزور وادلب أنه لم ينتابني الخوف
أهل لي حين هددت بالقتل من
ولو للحظة على مستقبل ابنتي ،أشهد أنني لم أر غير ٍ
أقاربي ،ولم أر غير بيوتاً مفتوحة وحضناً دافئاً حين اضطررت لالختفاء أوحين غاب عني
حضن عائلتي ،ولم أر غير سند قوي لي حين عرض بعضكم سمعتي وتاريخي واسمي
للتشويه واألذى!..
أشهد أنني لم أر تعصبا ولم أر حقدا ولم أسمع تعميما يتهم الطائفة كلها بالقتل رغم
أن ما فعله بعض العلويين في ريف دمشق وحمص وحماة وبانياس وجبلة والالذقية ال
يمكن غفرانه ،أقول البعض وأنا أعني ما أقول ،لكن إجرام هذا البعض استطاع أن يبعد
صوت اعتدالكم وضوت تسامحكم وصوت رقيكم كي يبقي الوضع على ما هو عليه ،هؤالء
البعض عانيتم منهم أنتم أكثر مما عانى اآلخرون ،هؤالء البعض روعوا أيامكم ولياليكم
وصادروا حياة أوالدكم وصادروا أمنكم ،هؤالء البعض يستقوون بكم اآلن كي يبقوا على
ما هم به من فساد ال يعرف له حدا ،ومن إجرام لن يستطع بقاء النظام الحالي ،لو حدثت
معجزة وبقي ،أن يعيده إلى عقاله ،هؤالء البعض الذين يصادرون اآلن وجودكم السوري
ومستقبل أبنائكم السوري وحضوركم السوري ،ويصادرون إنسانيتكم بكاملها كي يبقوا
على ماهم به اآلن!..
لن أذكركم بما كانت عليه حياتكم خالل الثالثين عاما الماضية ،لن أذكركم بالتهميش
الذي طال الكثيرين منكم ،تعرفون هذا أكثر مني ،سأقول لكم شيئا واحدا فقط ،سوريا
تمر بلحظة تاريخية ال عودة فيها إلى الوراء ،لحظة حرجة تحتاج كل أبنائها ،ال تكونوا وقودا
لحرقها ،ال ترسلوا أبنائكم إلى التهلكة ،ال تغامروا بمستقبلهم ،مدوا يد المحبة وسترون
يدا مُحٍبة تقابلكم ،أنقذوا سوريا أنتم وكونوا بحجم االسم الذي تنتسبون إ‘ليه :اإلمام
علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه الذي لسماحة كبرى به تنازل عن الخالفة درءاً للفتنة
بين المسلمين.
أقول لكم ما أقول أنا التي لم تنتسب يوما إال إلى سوريتها في الوعي والثقافة وتعتز
بمنبتها الذي جعل منها قادرة على اختيار هذا االنتماء

دقيقتان لالعتقال

دندنات إندساسية . .

نداء �إىل من ال يزال �ضمريه
�صاحي ًا من �أبناء طائفتي

دندنات
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ياسر مرزوق
تعتبر نظري��ة اإلثبات من أهم
النظريات القانونية وأكثرها انتشاراً
ف��ي مج��ال التطبي��ق العمل��ي وقد
حرصت الشرائع في مختلف العصور
في تنظيم أحكامه باعتباره الوسيلة
التي يتوسل بها صاحب الحق ويقيم
الدليل عليه ،فاإلثبات هو الوس��يلة
الت��ي يعتم��د عليها األف��راد لتأمين
حقوقه��م وصيانته��ا ،فع��دم وجود
الدلي��ل يه��در الحق��وق ويعرضه��ا
للضياع وال يحكم بتجريم ش��خص
وال يعاق��ب على ج��رم إال بعد ثبوت
ارتكاب��ه بأدل��ة ال تقب��ل المراجع��ة
أمام محكمة مختصة ،قال تعالى(( :
وإن الظن ال يعني من الحقِّ شيئاّ))
سورة النجم آية .28
ولق��د قن��ن المش��رع الس��وري
قواعد اإلثب��ات المتعلق��ة بالقضايا
المدني��ة والتجارية والش��رعية في
قان��ون البين��ات الصادر بالمرس��وم
التشريعي رقم  /359/لعام ،1947
حي��ث أن الحق يتجرد م��ن قيمته ما
لم يق��م الدلي��ل المثبت ل��ه ،لذلك
ف��إن اإلثب��ات ه��و األداة الضرورية
التي تمكن القاضي من التحقق من
الواق��ع أو الوقائع الت��ي يبني عليها
حكمه.
يقض��ي مب��دأ حي��اد القاض��ي
أن يق��ف في اإلثب��ات موقفًا س��لبيًا
فلي��س له تعيين من م��ن الخصوم
يكون علي��ه اإلثبات وم��ن يكون له
النفي بل ه��و مقيد في ذلك بحكم
القان��ون ،ولك��ن اتجه المش��رع في
قانون اإلثبات إلى التخفيف من حدة
ه��ذا المبدأ ،فجع��ل للقاض��ي دوراً
إيجابي��ًا بمنحه مزيداً من الس��لطة
ف��ي توجي��ه الدعوى واس��تكمال ما
نقص من األدلة واستيضاح ما أبهم
منه��ا حتى ال يترك كش��ف الحقيقة
موكو ًال إلرادة الخصوم ،أي أن يكون
للقاض��ي دورٌ فعّ��ال ف��ي اإلثب��ات
وأيضًا توجيه اليمين وندب الخبراء.
وقد نظم قان��ون البينات طرق
اإلثبات وحصرها بس��تة طرق ٍّ
لكل
منه��ا قوة تختلف ع��ن األخرى وهي
بالترتي��ب (الكتاب��ة ،الش��هادة أو
البين��ة ،القرائ��ن ،اإلق��رار ،اليمين،
المعاينة أو الخبرة).
أم��ا ع��ن المان��ع األدب��ي وه��و
موض��وع بحثن��ا الي��وم فتظهر هذه
الحال��ة ف��ي الطريق��ة الثاني��ة من
طرق اإلثبات وهي الشهادة ،جاء في
المادة  /57/من قانون البينات :يجوز
اإلثب��ات بالش��هادة ف��ي اإللتزام��ات
التقاعدي��ة ول��و كان المطلوب تزيد
قيمت��ه ع��ن  500ليرة س��ورية ،إذا
وجد مانع م��ادي أو أدبي يحول دون
الحص��ول عل��ى دليل كتاب��ي يعتبر
مانع��ًا أدبي��ًا القرابة بي��ن الزوجين
أو بي��ن األص��ول والف��روع ،أو بي��ن

الحواش��ي إل��ى الدرج��ة الثالث��ة ،أو
ما بين أح��د الزوجين وأب��وي الزوج
اآلخر.
مم��ا س��بق نس��تنتج أن نطاق
القرابة وبحس��ب الم��ادة  /57/آنفة
الذكر محصور بالحاالت التالية:
 - 1القرابة بين الزوجين
 - 2القراب��ة بي��ن األص��ول
والفروع
 - 3القرابة بين الحواش��ي إلى
الدرجة الثالثة.
 - 4القراب��ة بين أح��د الزوجين
وأبوي الزوج اآلخر.
نصت الم��ادة  /38/من القانون
المدن��ي عل��ى :يراع��ى ف��ي درجة
القراب��ة المباش��رة اعتب��ار كل فرع
درج��ة عن��د الصع��ود إل��ى األص��ل
بخ��روج ه��ذا األصل المش��ترك ثم
ن��زو ًال للف��رع اآلخ��ر وكل ذلك فيما
األصل المشترك يعتبر درجة.
وق��د أكدّ على ما س��بق اجتهاد
محكمة النقض " :أن أوالد العمومة
يعتب��رون بحك��م الم��ادة  /38/م��ن
القان��ون المدني ف��ي قرابتهم من
الدرجة الرابعة ،وبالتالي فإن المانع
األدبي غير قائم".

حاالت �أخرى عن املانع الأدبي

ت��رك المش��رع الس��وري حاالت
المانع األدبي والتي لم يحددها على
س��بيل الحصر في الم��ادة  /57/من
قانون البين��ات لمحكم��ة الموضوع
بتقدير وجود هذه الموانع أو عدمها
ومن هذه الموانع:

 - 1عالق��ة الخطب��ة :ج��اء في
اجته��ادٍ لمحكمة النقض الس��ورية
إن عالق��ة الخطوب��ة أثن��اء قيامه��ا
تفرض ف��ي ً
األصل قيام صالت من
الود والثق��ة المتبادلة تفرض وجود
المانع األدبي مال��م يتم دليل يثبت
العك��س وعل��ى م��ن يدع��ي خالف
األصل إثبات ذلك.
إذاً فاالجته��اد مس��تقر على أن
العالقة بي��ن الخاط��ب والمخطوبة
تشكل مانعًا أدبيًا.
 - 2عالق��ة الصداق��ة :اس��تقر
اجته��اد محكم��ة النق��ض عل��ى أن
األس��باب الموجب��ة بقان��ون البينات
ق��د أفادت أن الح��االت المذكورة في
المادة  /57/منه لجهة المانع األدبي
إنم��ا وردت عل��ى س��بيل المث��ال ال
الحصر وبالتالي فإن��ه يمكن اعتبار
صالت الصداق��ة من الموانع األدبية
ق��رار  /577/أس��اس  /435/تاري��خ
 1976/6/3كم��ا ج��اء ف��ي اجته��اد
محكم��ة النقض أيضاً " عند تنظيم
العقد الكتابي بين الطرفين فإنه ال
يجوز الدفع بقيام المانع األدبي تحت
أي��ة ذريعة كان��ت ومنه��ا الصداقة
الحميمة".
 - 3عالق��ة الخدم��ة :إن خ��دم
المنازل ال يس��تطيعون تقديم دليل
كتابي على مقدار أجورهم وشروط
خدمتهم وال على ما قدموه لحس��اب
المخ��دوم م��ن مبال��غ صرفوها في
الش��ؤون المنزلي��ة ،وبالتال��ي يجوز
للمحكمة اعتبار الخدم��ة مانعاً أدبيًا
وفق قرار محكمة النقض رقم /11/
أساس  1466تاريخ .1980 /10/11

�أ�سباب زوال املانع الأدبي

 - 1اعتياد التعامل بالكتابة :إن
اعتياد األش��خاص الذين يفترض
بهم وجود الثق��ة والمحبة وما إلى
هنالك الكتابة وتوثيق التزاماتهم
خطياً ف��إن ذلك يفي��د زوال الثقة
بينه��م وبالتال��ي انتف��اء المان��ع
األدب��ي ،ج��اء ف��ي ق��رار محكم��ة
النق��ض الس��ورية بتاري��خ -9-6
 : 1959ال وج��ود للمان��ع األدب��ي
ما دام��ت العالقة ق��د توثقت بين
الطرفين بالدليل الكتابي واعتادوا
التعامل بالكتابة.
إال أن االجته��اد القضائ��ي أكد
أن تعام ً
ال خطي��ًا واحداً ليس
عل��ى ّ
من شأنه أن يهدر المانع األدبي بل
ال بد من اعتياد التعامل الخطي.
 - 2الع��داوة :إن س��بب وج��ود
المانع األدبي ه��و المودة والمحبة
والثقة المتبادلة والعالقات الودية
اس��تناداً لذل��ك ف��إن زال��ت تل��ك
األس��باب فال مب��رر لوج��ود المانع
األدبي وقد اس��تقر اجتهاد محكمة
النق��ض عل��ى م��ا يل��ي" :إن قيام
المش��اخصة أو المالس��نة أحيان��ًا
بين األخوة لي��وم أو يومين تنتهي
بالمصالح��ة ال تن��م عل��ى وج��ود
التباغض وبالتال��ي ال تهدر المانع
األدبي".
كم��ا ورد أيض��ًا "إن اس��تمرار
الع��داوة يه��در المان��ع األدب��ي
والع��داوة ه��ي الع��داوة الس��ابقة
للتصرف القانوني أو المالزمة له"
قرار  64أساس  952تاريخ -4-11
.1984

يا أرضنا ..شهداؤنا :نوصيك بهم خريا

�أ�سماء بع�ض ال�شهداء من جمزرة اخلالدية

املعتقل احلر نبيه نبهان

مهندس كهرباء ,مواليد  ,1958متزوج
ولديه ثالثة اوالد
من مؤسسي النادي السينمائي في
طرطوس
عضو في حركة معُا من أجل سوريا
حرة وديمقراطية
تم اعتقاله من قبل مفرزة االمن
الجوي بطرطوس في /2شباط 2012 /هو
و مجموعة من أصدقائه من منزل صديق
لهم
الحرية لنبيه نبهان

ق�سورة الداالتي
املعتقل احلر ّ

مهندس كيميائي من الزبداني .اعتقل يوم
2011/12/18
متزوج له  3أوالد عمره  42عام
جهة االعتقال :المخابرات الجوية
مكان االعتقال :القابون ،ونقل إلى مقر المخابرات
الجويه في حرستا ،ثم نقل مع بقية المساجين يوم
االثنين  2011/12/26إلى ثكنات الحرس الجمهوري
في أشرفية الوادي القريبة من نادي الرماية ،وذلك
لمحاولة إخفائهم عن أعين مراقبي جامعة الدول
العربية..
الحرية لقسّورة الداالتي

يا نحن . .

اعتقل في تاريخ  ،2012 / 2 / 4للمرة الثانية من مطار دمشق الدولي وهو من معتقلي مظاهرة
المثقفين في الميدان يوم  ..2011-7-13عبد العزيز مواليد  1989وهو طالب في كلية العلوم قسم الكيمياء
ومتطوع في الهالل اﻷحمر العربي السوري .عمه الشهيد راشد الدريد الذي استشهد في 2011-7-1

وليد سفور
رئيس اللجنة السورية لحقوق اإلنسان
2012 / 2 / 2
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املعتقل احلر عبد العزيزالدريد

ثالث��ون عام��ًا تم��ر الي��وم على مج��زرة حماة
الكب��رى ،وال ي��زال ش�لال الدم يج��ري أنه��اراً في
أنحاء سورية ...في الثاني من شباط  /فبراير لعام
 1982اجتاحت قوات والد بش��ار األس��د مدينة حماة
وأعمل��ت فيها التقتيل والتدمي��ر والذبح والمجازر..
واستمرت المأساة أربعة أسابيع كاملة ،اختلط فيها
اللحم بالت��راب ،وامتزج الدم بم��اء العاصي ،وقتل
الشيبة واألطفال الرضع والنساء والعميان وهدمت
الصوام��ع والكنائس والمس��اجد ودمرت األس��واق
والقصور فأصبحت ثاوي��ة كالقبور ونهبت المدينة
وقطع��ت أيدي النس��اء للحصول على قطع أس��اور
الذهب والمجوهرات..
أراد وال��د بش��ار األس��د أن يخض��ع الش��عب
الس��وري ويحرم��ه م��ن حقوقه األساس��ية ويجعل
من حم��اة درس��اً للجميع ،فقت��ل أع��داداً كبيرة لم
تزل عصية على اإلحصاء الدقيق لكن ال يس��تطيع
أح��د أن يجحده��ا حت��ى الذي��ن فتح لهم أرش��يفه
وأغدق عليهم بمعلومات مضللة فكتبوا عن األسد
وأش��ادوا به ،وقللوا من أعداد وقيم��ة ضحايا حماة
وتهجموا على أش�لائهم بع��د أن حرموا من القيمة
األخالقية الت��ي تربوا على عتباته��ا ،ولم تأخذهم
رحمة بهم وظن��وا أن التاريخ لن يعود في يوم من
األيام ليسترجع المجزرة المأساة ،وظنوا أن الشعب
السوري لن ينتفض بعد ذلك اليوم.
الي��وم وبعد ثالثين عاماً يحاول بش��ار األس��د
أن يعي��د س��يرة أبي��ه في القت��ل والتروي��ع وحصد
النس��اء واألطفال الرضع وتعذيبهم وإلصاق صفة
اإلره��اب بالمتظاهرين الس��لميين ،ط�لاب الحرية
والديمقراطي��ة والكرامة ...يحص��د أرواح أكثر من
سبعة آالف نس��مة ويصفد عشرات اآلالف باألغالل
ويخفي في السجون اآلالف ويهجر آالفًا أخر ظنًا منه
أن س��يرة أبيه ممكن إعادتها ،وأن العالم س��يغطي
عل��ى مجازره كما غطاها على أبي��ه ...لكن هيهات
لق��د انتفض الش��عب وأعي��دت اس��تذكار المجازر
وقصصها وإحصائياتها إلى الواجهة ،وانتفض أهل
حماة كما انتفض الشعب السوري بأكمله للمطالبة
بحقوق��ه وللبح��ث ع��ن المختفي��ن م��ن أحبائ��ه،
ولمعرفة بأي ذنب قتل األطفال والنساء والمسنون
والش��باب وهدم��ت البي��وت ونهبت المح��ال ..إنهم
يطالبون بحقوق مشروعة ال تموت بالتقادم.
لق��د كتبنا م��ن قب��ل أن مجزرة حم��اة جريمة
تس��توجب الحس��اب والعق��اب ،وق��د اقت��رب ي��وم
المقاضاة القانونية لنظ��ام أمعن في مجزرة حماة
وحمص وحلب ودمش��ق وجس��ر الش��غور وسرمدا
م��ن قبل تمامًا كم��ا يمعن اليوم  ..لك��ن الفرق أن
الشعب الس��وري قرر وبش��كل نهائي ال عودة فيه
الحص��ول عل��ى حقوق��ه ومعرف��ة مصي��ر أبنائ��ه
ومعاقبة المجرمين والقتلة ...اقترب يوم تش��كيل
فرق تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق في المجازر
وإلحال��ة المجرمين إل��ى القضاء الع��ادل ولتقصي
أخبار الش��هداء والمفقودين واس��ترداد كل ما نهب
وس��لب ،وأو ًال وأخيراً إلعادة الحكم العادل المنصف
إلى سورية ،ولجعل س��ورية لكل مواطنيها بغض
النظر عن كل المس��ميات األخ��رى ،وإلعادة الحرية
والكرامة للجميع.
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الرحمة للشهداء و للوطــــن

يا نحــن

مداد املدونني ال�سوريني يحيي ذكرى جمزرة حماه
ثورة لوجيا. .
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حملة التدوين عن جمزرة حماة | حماة ..عنقاء �سوريا
سوريتنا | رشا محمود
أطلق مجموعة من المدونين الناشطين
الشباب في سوريا دعوة للمشاركة في حملة
التدوي��ن عن ذكرى مج��زرة حماه على فيس
بوك وذلك في اليوم الثاني من ش��هر شباط
 /فبراي��ر وال��ذي يوافق ذكرى مج��زرة حماه،
ويتزام��ن هذا الحدث أيضًا مع تس��مية جمعة
الثالث من ش��باط  /فبراير باسم "عذراً حماه
سامحينا" ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
فبع��د ثالثين عامًا من الصم��ت المطبق قرر
السوريون الش��باب الذين لم يعاصر أغلبهم
أحداث تلك المجزرة – قرروا أن يحيوا ذكراها
بم��داد أقالمه��م .فكرة الحمل��ة مدعومة من
قبل المدونين الس��وريين وبعض المدونين
العرب للحديث ع��ن مجزرة حماة  ،82وتهدف
هذه الحملة إليقاظ الذاكرة الش��عبية للكثير
م��ن الحقائ��ق غي��ر المعروفة ع��ن المجزرة
باإلضافة إلى بع��ض القصص والصور غير
المنشورة من قبل ،وأحد أهداف هذه الحملة
أيضًا هو تحري��ك المياه الراكدة في المجتمع
التدوين��ي الس��وري بالكتاب��ة ح��ول نف��س
الموضوع.
وقد ترافقت الحملة مع استجابة واسعة
لع��دد كبير من المدونين الس��وريين والعرب
وخ�لال األي��ام األول��ى م��ن انطالقه��ا ،حيث
ت��م تجمي��ع ما يق��ارب األربعي��ن تدوينة في
الموقع الخاص بنش��ر التدوينات المش��اركة.
وقد تباينت تدوينات المش��اركين بين س��رد
لقص��ص المج��زرة ولبع��ض التفاصي��ل
التاريخي��ة عنه��ا .باإلضاف��ة إل��ى بع��ض
المشاركات األدبية والشعرية.
وقد ركز عدد كبير م��ن المدونين على
نقطة التش��ابه بين أحداث مج��زرة حماه في
الثمانينات من القرن الماضي مع ما يجري في
يومن��ا هذا ،فما يقوم به االبن اليوم ليس إال
غيضًا من فيض ما ق��ام به أبيه قبل ثالثين
عام .كل الظروف متشابهة ،القتل والتعذيب
واالعتقال وإشاعة الخراب في المدن وهدمها
عل��ى رؤوس أبنائها باإلضافة إلى اس��تغالل
اإلعالم الرسمي ليكون ناطقًا باسم السلطة
ومروجًا ألكاذبيها .إال أن نقطة واحدة اختلفت
اليوم عم��ا كان آنذاك .موت الخوف في قلوب
الس��وريين وانتفاضته��م غي��ر المس��بوقة
في كاف��ة المحافظات الس��ورية بالرغم من
البط��ش والظل��م والتنكي��ل باإلضاف��ة إلى
سعيهم في الداخل والخارج إليصال صوتهم
إلى كاف��ة العالم الذي ترك حماه وحدها قبل
ثالثين عامًا.

مقتطفات

مدون��ة طريفيات ه��ي إح��دى المواقع
الداعم��ة للحملة قدم صاحبه��ا طريف وصفًا
معب��راً ع��ن حال��ة الب�لاد وش��رح م��ن خالله
ببساطة ماذا جرى في حماه آنذاك.
"قص��ة البل��د هي قص��ة إش��ارة مرور
خانق��ة تمتن��ع الدول��ة ع��ن تنظي��م حركتها
وتقتل كل من يفعل ذلك! هي قصة القمامة
الت��ي ال تجمعه��ا البلدية ويس��جن من يفعل
ذلك ،ه��ي قصة المخترعات الت��ي ال ترعاها
الدولة فتموت وال تس��مح ألحد ب��أن يرعاها،

والمحصل��ة النهائية هي أننا نعود إلى الوراء
منذ خمس��ين عامًا .اإلخوان المس��لمون كان
واجبً��ا التخلص منهم س��واء حملوا الس�لاح
أم ل��م يحملوا ،فهذا النظام ال يحتمل أن يرى
أحداً يعمل لصالح المجتمع ،ويخدمه ويرتقي
به .
يجب عل��ى البلد أن تتوق��ف ،لن ندعها
تتق��دم ول��ن نس��مح ألح��د أن يفع��ل ذلك،
والتوقف نتيجته القهقرى ورا ًءا ،
تم تضخي��م حج��م الطليع��ة المقاتلة
أكث��ر مما تحتم��ل القص��ة الواقعية ،البعض
يقول بأنها س��يطرت على حماة بالكامل ولم
يعد هناك وس��يلة الستعادة الس��يطرة على
المدينة س��وى قصفها بالمدفعية والطيران،
وه��ذا ال��كالم غي��ر صحي��ح ،فنح��ن نش��هد
الم��دن أو البلدات التي تخ��رج فع ًال عن طوق
النظام يمكن استعادة السيطرة عليها بفعل
عس��كري أقل مما قام به األس��د األب آنذاك،
فتطوي��ق المنطق��ة باآللي��ات يمن��ع وصول
الذخي��رة للمقاتلي��ن وينس��حبون بع��د أي��ام
قليلة …
لكن ال بد من المبالغة في حجم الطليعة
وقوتها حتى يتسنى للنظام المبالغة في رده
الدموي :لن نس��مح ألحد بأن يحرّك البلد…
ويتض��ح من قان��ون  49الخ��اص بإعدام من
ينتم��ي لإلخ��وان المس��لمين ،أن اله��دف هو
استئصالهم ال حل مشكلة تس ّلح بعضهم ..
ثم أغلقت كل األبواب :ال أحزاب خاصة،
ال جامع��ات خاص��ة ،ال قن��وات ب��ث خاصة ،ال
مج�لات خاص��ة  ،ال ش��يء ،إال م��اكان متفقًا
مع سياس��ة الدولة :ال ش��يء يجب أن يرتقي

بالبلد.
بينم��ا تن��اول المدون "أحمد أب��و الخير"
التش��ابه بين حقب��ة الثمانينات وما يعيش��ه
اليوم :
"ما أش��به اليوم باألم��س :اليوم ،وبعد
ثالثين عامًا على مجزرة حماة لم أعد شغوفًا
بمعرف��ة تفاصي��ل تل��ك الحقبة ،فأن��ا اليوم
أعيش��ها كما يعيش��ها كل الش��عب الس��وري
اليوم وكما عاشها أهل حماة أيام الثمانينيات
لكن بصورة أخف ،فعش��رات القرى والبلدات
والم��دن الس��ورية عاش��ت باألش��هر األخيرة
حمالت عس��كرية بربرية ش��بيهة في بعض
أوجهه��ا بم��ا حُكي عن مجازر حم��اة ،اإلذالل
ذات��ه ،القت��ل العش��وائي ذات��ه ،التهجي��ر
والتجوي��ع المقصود ذات��ه ،المقابر الجماعية
ذاته��ا ،حم�لات االعتق��االت الخرافي��ة ذاته��ا
،التدمي��ر للق��رى والمس��اجد والكنائس ذاته
 ،ب��ل حتى التبري��رات ذاتها !ع��زاء حماة بعد
ثالثين عاماً ّأن الش��عب الس��وري قرر نفض
غبار نس��يانها أو الس��كوت عنها ،قرر الشعب
الس��وري أن يعي��ش الحقب��ة لكي يس��تعيد
بل��ده جاداً هذه المرة  ،عزاء حماة أن كل بلدة
في س��وريا اس��تحالت إلى حماة ،وعزائها؛ ّأن
العدالة الت��ي نامت عن قضيتها مدة  30عامًا
قد تستيقظ قريباً!"
المدونة عروب عبد العزيز اس��تعرضت
في مدونتها بعضاً من أسماء شهداء المجزرة
وقصصه��م .كتبت عروب  ”:في نهاية ش��ارع
الثام��ن م��ن آذار،حي��ث يتقاط��ع م��ع س��وق
الطوي��ل ،يق��ع (الجام��ع الجديد) ف��ي داخله
وقعت مج��زرة رهيبة بعد أربعة عش��ر يومًا

عل��ى بداية المج��زرة .كان الناس ق��د بدؤوا
يخرجون قلي ًال إلى الشوارع .طلب الجنود من
األهالي التوجه نحو س��يارات الخبز في طرف
الشارع .أسرع عدد كبير من األطفال ،وكانوا
بالعش��رات ،حمل��وا الخب��ز وقفل��وا عائدين،
اعترضه��م الجن��ود ،وطلب��وا إليه��م الدخول
إل��ى الجام��ع الجدي��د ،وهناك فتح��وا عليهم
الن��ار ،وس��قطت األجس��اد الطرية ،وس��الت
دم��اء األطف��ال على الخبز ال��ذي كان ال يزال
في األي��دي الصغيرة “.لي��س بالجديد اليوم
قتل األطفال وه��م يبحثون عن خبز أو وهم
يحملونه ،قد فعلها األب من قبل ،فعلى االبن
أن يكون قدوة .لي��س بالجديد القتل بالجوع
والتعذي��ب ،حم��زة الخطيب ،أده��ش العالم،
ولك��ن من تمعن في قـص��ص مــجازر حـماة
س��يرى أن ال دهشة تُصيبهُ ،
فطرق التعذيب
ما ه��ي إال وراثة وم��ا إقتبس منه��ا االبن إال
القـليل !
مدونة المرفأ أعادت نشر تدوينة سابقة
تناول��ت ج��زءاً من تقري��ر اللجن��ة الحقوقية
لحقوق االنسان السورية:
يق��ول تقري��ر للجن��ة حقوق اإلنس��ان
الس��ورية :ما زال الذي حدث في مدينة حماة
في ش��هر ش��باط من ع��ام  1982مأس��اة لم
تُكش��ف معالمه��ا الكاملة حتى الي��وم ،ولم
يُعاقب الجن��اة الذين ارتكبوها بكل قس��وة.
ويمكن تسجيل مالحظتين على المجزرة:
أو ًال :أنه��ا ل��م تك��ن تس��تهدف تنظيمًا
سياس��يًا بعين��ه ،وإنم��ا طال��ت جمي��ع فئ��ات
المجتمع في المدينة ،دون تمييز بين إسالمي
أو يساري أو يميني أو حتى أعضاء حزب البعث
الحاكم .وينزع هذا صفة “الصراع السياسي”
عن المجزرة ،ويجعله��ا جريمة إبادة جماعية
بح��ق المدنيين ،ويؤك��د هذا الحج��م الكبير
للضحاي��ا الذي��ن ال يمك��ن أن يكون��وا كلهم
منتمين إلى تيارات سياسية أو أحزاب.
ثاني��ًا :أنه��ا اس��تهدفت كل م��ن ينتمي
إلى مدينة حم��اة ،دون تفريق بين المس��لم
والمس��يحي ،ودون ف��رز حت��ى الذي��ن كانوا
متعاونين مع السلطات من أبناء المدينة ،فقد
قُتل الكثي��ر ممن كانوا يعدون عمالء ألجهزة
األمن وساعدوها بالمعلومات خالل المجزرة.
وحي��ن احت��دم الخالف ف��ي أكثر م��ن حادثة
وموط��ن ،تبين أن ق��ادة الحملة العس��كرية
عل��ى المدينة كانوا ينظرون بعين واحدة إلى
جميع سكانها ،بمن فيهم كبار مسؤولي فرع
حزب البعث الحاكم في حماة.
وبن��اء عل��ى المس��ألة األخي��رة ،ف��إن
المحامي��ن ورج��ال القان��ون مدع��وون إل��ى
دراسة ما إذا كان ممكنًا تصنيف مجزرة حماة
في س��ياق أعمال إبادة الجنس البش��ري ،وإال
فإنها على كل األحوال تدخل في إطار اإلبادة
الجماعية المحرمة دولياً أيضًا.
عنوان الحملة على فيس بوك:
https://www.facebook.com/
events/362069433818722/
عنوان موقع الحملة:
http://hama30.wordpress.com

هيئة التحرير  -الناشرون:
جواد أبو المنى حمزة الجندلي حنين اليوسف خالد كنفاني ســعاد يوسـف
سلمى الخطيب غسان فارس ليلى السمان ماريا الحداد ياسر مرزوق
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صفحتنا على فيس بوكwww.facebook.com/pages/Souriatna :
 souriatna.wordpress.comللمراسالتsouriatna@gmail.com :
نرحب بكل المساهمات والمشاركات ،بعد مراجعتها وخضوعها لشروط النشر

زاهر العريضي

مدون ّ
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه

بالنس��بة إلي��ه "الوض��ع الس��وري
مُح��زن بس��بب دماء من يستش��هدون
ألنه��م يخرج��ون طالبي��ن الكرام��ة
والحرية لنا ،وغامض ألن أحداً ال يعرف
ما الذي س��تؤول إليه األح��داث .فالقتل
مستمر ،والتظاهر ضد النظام مستمر
بالوتيرة نفسها أو يزداد ،وردود الفعل
الدولي��ة بطيئ��ة جداً وت��كاد تكون غير
ذات فائدة".
آخ��ر م��ا يحت��اج إلي��ه الس��وريون
"اخت�لاف المعارضة في م��ا بينها ،وأنا
من دعاة أن تجتمع في جسم واحد حتى

أسبوعية

اعتبر المدون الشاب موريس عائق
أن "الخ��وف والتف��اؤل يش��كالن الواقع
السوري .الخوف مبني على انسداد أفق
الح��ل السياس��ي وانفت��اح الواقع على
مختلف االحتم��االت .أما التفاؤل فمرده
التغيير الذي تعيشه سوريا ،وهو تغيير
ال يمك��ن الع��ودة ب��ه إلى ال��وراء .وهو
على المدى البعيد يتيح لش��رائح أوسع
من الس��وريين أن تس��اهم في الحياة
العامة وتطوير بالدها وأنفسها".
أما تع��دد المعارضة "فحال صحية
تس��اهم في إغن��اء الحياة السياس��ية.
لكن المش��كلة أن المعارضة ال تعيش
ف��ي بيئ��ة سياس��ية طبيعي��ة ح��رة
وديمقراطي��ة ،تتيح له��ذا االختالف أن
ينعك��س إيجاب��ًا .وم��ن هن��ا يمكن أن
نرى أن االختالف حول التدخل الخارجي
ينعكس سلبًا على الحراك الشعبي في
الش��ارع ويس��تثمر من جانب النظام".
إلى ذلك "ثمة مخاوف أكيدة من التدخل
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تصدر عن شباب سوري حر

قب��ل تعليق مهمة بعثة المراقبين
العرب إلى س��وريا وتصاعد العنف على
نحو غير مس��بوق في األي��ام األخيرة،
توجه "نهار الش��باب" بأسئلة مقتضبة
إل��ى ع��دد م��ن الناش��طين والمدونين
السوريين ،تمحورت على واقع بالدهم
في ضوء األحداث التي تعيشها منذ آذار
الفائت ،وموقفهم من اإلطار السياسي
للمعارض��ة ومطال��ب التدخ��ل الدولي
والتوج��س من انزالق الب�لاد إلى حرب
أهلية ،وصو ًال إلى الرسالة التي يحملها
الشباب السوريون إلى العرب والعالم.
حس��ين غرير ،م��دوّن آخر يضاف
إلى قائمة المدونين الس��وريين الذين
طاوله��م الخط��ف واالعتق��ال على يد
األجه��زة األمنية ،يعتبر أن الس��وريين
"وصل��وا نقط��ة الالع��ودة بالنس��بة
إلى مطلب إس��قاط النظ��ام وال يمكن
األخير قهره��م مهما بلغ حج��م القمع
والقت��ل ،إال أن الثورة أصبحت في حالة
اس��تعصاء ،فال النظام قادر على وقف
مدها وال هي اس��تطاعت إسقاطه .لم
تفلح التظاهرات الس��لمية في تحقيق
أهداف السوريين بسبب انحياز الجيش
ومنع وسائل اإلعالم ،وفي الوقت عينه
ال رغب��ة حقيقية لدى الث��وار في حمل
السالح لعلمهم انه سيجر الويالت على
بالدهم".
أما المعارض��ة فأثبتت "أن أمراضها
مزمنة وش��فاءها مي��ؤوس منه .تطغى
على الكتل األساسية الخالفات الشخصية
القديم��ة وه��ي تتنافس على تس��جيل
المواق��ف ليعل��ن كل منه��ا ان��ه يمث��ل
الش��ارع أكثر من غيره .بالتأكيد ثمة من
يطرح األمور من باب المصلحة الوطنية،
أي العتق��اده بج��دوى ه��ذه الحل��ول ،إال
أن��ي أكاد أجزم أن معظمه��م ينظر إلى
القضية من خ�لال مصالحه الضيقة .ما
ال يمك��ن فهمه إلى اآلن ه��و عدم قدرة
المعارض��ة (ف��ي معظمها) عل��ى قراءة
الواقع الجيوسياس��ي في ش��كل صحيح،
يج��ب أن تفهم المعارض��ة أن المطلوب
منها يتج��اوز قبول التدخ��ل الخارجي أو
رفضه ألن ذلك يخض��ع فقط العتبارات
الدول الكبرى ولت��وازن القوى بينها ،وال
يرتبط برفضن��ا أو قبولنا .هنا يأتي دور
الشباب الذين يقع على عاتقهم أكثر من
أي يوم مضى ،اإلمس��اك بزم��ام األمور
وقيادة الثورة بأنفسهم".
وعن الخشية من التدخل الخارجي
ينقل غرير "رفضًا من كل الس��وريين،
فالجمي��ع يع��ي أخط��اره .إال أن الوضع
ليس مثاليًا ونحن في لحظة دم وتوتر
شديدين جرنا النظام إليهما .لذلك نرى
أن ثمة انقس��اماً في وجهات النظر من
موضوع التدخل ،فبعضهم يتخوف من
تأخ��ر قدومه وآخ��رون يخش��ون طرح
المسألة .يجب على الشباب الخروج من
ه��ذه الحلقة إل��ى بناء الدول��ة المدنية
الديمقراطي��ة الت��ي تب��دأ بإس��قاط
النظام".
أم��ا ف��ي م��ا خ��ص التفجي��رات
"فالمسألة ال تتوقف عند تأكدنا من أن
النظ��ام هو الفاعل ،ب��ل تتجاوزها إلى
أن ثم��ة فئ��ة من الناس تص��دق رواية
النظام ألسباب عدة ،وهنا يكمن الخطر

ف��ي إمكان ان��دالع نزاع أهلي مس��لح.
كن��ا قبل أش��هر ال نرى احتم��ال الحرب
األهلي��ة قائم��ًا إال أن الظ��رف اختل��ف
والنظام يعم��ل جاهداً لش��ق المجتمع
الس��وري وبث األحق��اد بي��ن مكوناته
الطائفية ،وأصبح��ت احتماالت االقتتال
األهلي أكبر من أي وقت مضى".
ورغم األم��ل في أن ي��ؤدي وجود
البعث��ة العربية "دوراً ف��ي لجم النظام
عن ارتكاب المزي��د من الجرائم ،إال أن
الجمي��ع كان يعلم أن األخير س��يتالعب
بالمراقبي��ن ويجه��ض مهمته��م .فقد
حاصره��ا النظ��ام وراق��ب أعضاءه��ا
ولم يس��مح لهم بالتواصل أو التحرك،
بل كان يس��تغل وجوده��م لمزيد من
القتل".
وختامًا رسالة الش��باب السوريين
"تقول لشعوب العالم عمومًا وللشعوب
العربية خصوصاً أنن��ا نعي تمامًا لعبة
مصال��ح الدول وتجاذباتها في س��وريا،
ونح��ن قادرون عل��ى مواجه��ة النظام
بقوان��ا الذاتية ،لكننا ف��ي الوقت عينه
في حاج��ة إلى مزيد م��ن الدعم ،وهنا
يأت��ي دورهم من خ�لال الضغط على
حكوماتهم للتعامل مع قضية الش��عب
السوري على أساس حقوق اإلنسان".

الخارج��ي بغ��ض النظر ع��ن محاوالت
النظ��ام لش��يطنته .فتج��ارب التدخ��ل
الخارج��ي لم تكن ايجابي��ة ،فض ً
ال عن
حساسية خاصة عند السوريين لتدخل
الخارج وللمسّ بالسيادة الوطنية .لكن
هذا ال ينفي وجود أصوات شبابية ترى
أن الكلفة المرتفع��ة للتدخل الخارجي
ليست بعيدة عن كلفة استمرار األزمة
داخلي��ًا .ال أوافقه��ا لكن يج��ب أن نقرّ
بأنها موجودة".
وتبق��ى احتماالت الح��رب األهلية
"ضعيفة ،رغم أن الطائفية في بعض
المناطق والمحافظات باتت حا ًال ظاهرة
بفجاج��ة .لكن دواف��ع الح��رب األهلية
عل��ى مس��توى الوط��ن غي��ر موجودة
حت��ى اآلن .وم��ع ذلك وفي ظ��ل وجود
من يعمل على تغذية الحال الطائفية،
ال يمكن أن نجزم ب��أن مقومات الحرب
األهلية ستبقى غير كافية".
أض��اف" :انش��غلنا ف��ي األش��هر
األخي��رة بتفاصي��ل عم��ل اللجن��ة
واالتف��اق السياس��ي بي��ن الس��لطة
والجامع��ة العربي��ة عل��ى بروتوك��ول
زيارتها وعمله��ا .وتغافلنا عن أن زيارة
اللجن��ة أتت في س��ياق مب��ادرة عربية
لح��ل األزمة في س��وريا وإلخراجها من
حال االس��تعصاء السياس��ي .ومن هذه
الزاوي��ة يمك��ن الج��زم ب��أن البعثة لم
تحق��ق هدفه��ا ،حت��ى ل��و تمكنت من
انجاز عملها وتقريرها بنجاح".
ورسالة الشباب السوريين "ال تزال
قيد الكتابة .والنموذج السوري لم ينته
بن��اؤه بعد .عناوينه��ا العريضة الحرية
والكرامة ودولة المواطنة.

لو اختلفت فهذا سيكسبها وزناً دوليًا .ال
ندري م��ا الذي يحدث وكل ما نس��معه
أقوال متناثرة عبر اإلعالم ،لهذا ال أريد
أن أُ ّ
نظر لكن أرى أنهم يجب أن يتفقوا
حت��ى ل��و اختلف��وا .أع��رف أن الغالبية
العظم��ى إن ل��م يك��ن كل الش��باب
الثائرين يعتقدون أن المجلس الوطني
يمثله��م ال هيئ��ة التنس��يق ،لكنني ما
زلت أعتقد بأن اجتماع المعارضة يبقى
أمراً مفي��داً .أما بالنس��بة إل��ى دعوات
البع��ض للتدخ��ل الخارج��ي فكثيرون
مثلي ليس��وا ضد التدخل بهدف حماية
المدنيي��ن الذين يُقتل��ون ،إذا كان في
إشراف األمم المتحدة".
وينقسم الش��باب السوريون "بين
من يس��تخدم التدخ��ل الخارجي كبعبع
(مؤيدو النظام) ،وبين من يخش��اه حقًا
م��ن الث��وار والمعارضي��ن لئ�لا يتحول
نوع��ًا م��ن الح��رب األهلي��ة ،وبين من
ً
صراح��ة إلى تدخل حلف ش��مال
يدعو
األطلس��ي على غرار ما حدث في ليبيا.
الداعم��ون يعتقدون أنه الح��ل الوحيد
إليقاف شالل الدم اليومي ،فالتظاهرات
وحدها لن تكون كافية".
أم��ا االعتق��اد باالتج��اه إل��ى حرب
أهلي��ة "فغي��ر قائم ال في ظ��ل النظام
وال حتى بعد س��قوطه .فالحرب تتطلب
طرفي��ن أو أكثر من األطراف المتحاربة
والمتماثلة القوة .حالياً ال يحمل السالح
س��وى "الجيش الس��وري الحر" ومهمته
محصورة غالباً بحماية المتظاهرين .ال
ننكر أن ثمة من حمل السالح في شكل
فردي لكن بعد عش��رة أشهر من القتل
هذه أم��ور متوقعة وهذا ال يُعتبر حربًا
أهلية .أما بعد س��قوط النظام فالحرب
األهلية مستبعدة ،فمن سيحارب من؟".
ق ِب��ل النظ��ام بالبعث��ة "كمن��اورة
إلضاع��ة الوقت فهو يع��رف أن ال فائدة
منها ،ويحاول ق��در اإلمكان حرفها عن
أداء عملها في الشكل الصحيح".
ورسالة الشباب إلى العرب والعالم
بس��يطة" :قف��وا معن��ا وانظ��روا إل��ى
األبري��اء الذين يقتلون يومي��ًا ،وابذلوا
المزي��د لمس��اعدتنا حت��ى لو ل��م يكن
لدينا نفط!".
ملحق جريدة النهار اللبنانية
2012 / 2 / 2
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ياسر مرزوق
ولد محم��د مع��روف الدواليبي في
مدين��ة حل��ب ف��ي  29آذار ع��ام 1909
ونش��أ فيها حيث أكمل تعليمه االبتدائي
والثان��وي فحص��ل عل��ى ش��هادةٍ ف��ي
الش��ريعة والعل��وم اإلس�لامية م��ن
المدرسة الخسروية في حلب ،ثم حصل
عل��ى إج��ازة ف��ي الحق��وق وإج��ازة في
اآلداب من جامعة دمشق.
عام  1936انتقل إلى فرنسا فحصل
فيها عل��ى دبلوم في الحقوق الرومانية
وعلى دكتوراه في الحقوق وعلى دبلوم
في الحقوق الكنسية من جامعة باريس
عام  ،1940أس��س وترأس في باريس
ً
جمعية للطالب العرب.
خ�لال فترة ش��بابه في حل��ب كان
قريباً من الكتلة الوطنية بحكم عالقته
بالمناض��ل س��عد اهلل الجابري وش��ارك
ف��ي مقاوم��ة الفرنس��يين فيما س��مي
يومها بفرق الحرس الحديدي ،وانتسب
إلى الكتلة الوطنية وأصبح عضواً عام ًال
فيها.
أثن��اء إقامت��ه في فرنس��ا ش��ارك
ف��ي عملية إخف��اء وتهري��ب الحاج أمين
الحس��يني مفت��ي الق��دس إل��ى ألمانيا
وعل��ى إث��ر ذل��ك ه��رب الدواليب��ي إلى
ألمانيا ثم مصر ثم عاد إلى س��وريا في
 14تم��وز  1946بعد جالء الفرنس��يين
عنها.
ع��ام  1947انضم إلى الحزب الذي
أسسه الكيخيا والقدسي (حزب الشعب)
وانس��حب نهائياً م��ن الكتل��ة الوطنية،
وانتخ��ب نائب��ًا ع��ن حل��ب ف��ي مجلس
النواب الس��وري من ع��ام  1947وحتى
عام  ،1963ومع انقالب حس��ني الزعيم
تع��رض الدواليبي لما تعرض له النواب
السوريون من أعمال العنف والضغط إال
أنه لم يتم اعتقاله.
ع��ام  1949وم��ع انق�لاب س��امي
الحن��اوي عُيّ��ن الدواليب��ي عض��واً في
دستور
الهيئة التأسيسية المكلفة بوضع
ٍ
للبالد ،وقد أص��رّ على مادة الجمهورية
الس��ورية حفاظًا على اس��تقالل سوريا
رغ��م انتم��اءه لح��زب الش��عب الحلي��ف
األساس��ي للع��رش الهاش��مي والمنادي
بالوحدة مع العراق.
عام ُ 1950ك ِّلف الدواليبي بتشكيل
ال��وزارة لكن��ه رف��ض التكليف بس��بب
تدخل الشيشكلي بأمور الحكم وفرضه
عس��كريين على ال��وزارة فم��ا كان من
ناظ��م القدس��ي إال أن ش��كل الحكومة
دون االس��تعانة بالعس��كر وأسند وزارة
االقتص��اد الوطن��ي للدواليبي وعلى إثر
هذه ال��وزارة قام الشيش��كلي بانقالبه
األول وأودع الوزراء بمن فيهم الدواليبي
ف��ي المعتق��ل بعد س��ت س��اعاتٍ على
تش��كيل الوزارة واستمر االعتقال ثالثة
أشهر.
عام  1951انتخب الدواليبي رئيسًا
لمجلس النواب ووقف بشدة ضد دستور
الشيشكلي مما دعا باألخير إلى اعتقاله
وتنفيذ انقالبه الثاني.
ع��ام  1954وبع��د ع��ودة الحي��اة
الديمقراطي��ة إل��ى س��وريا أس��ندت
للدواليبي وزارة الدف��اع الوطني ،وقبل
الوح��دة م��ع مص��ر اجتم��ع الدواليب��ي
م��ع عبد الناص��ر الذي س��طع نجمع في

المنطق��ة العربية وأوض��ح له هواجس
الس��وريين ومخاوفه��م م��ن الوح��دة
االندماجية ،بعد الوحدة عام  1958وقف
الدواليبي بش��دة ض��د ق��رارات التأميم
والس��لوك المخابراتي للنظام المصري،
عين الدواليبي رئيس��ًا لل��وزاراء ووزيراً
للخارجية عامي 1962-1961
م��ع انقالب ع��ام  1963تم اعتقال
الدواليب��ي حت��ى ع��ام  1964حي��ث تم
بطل��ب من أمي��ن الحافظ
اإلف��راج عنه
ٍ
رئي��س الدول��ة آن��ذاك ش��رط مغادرته
الب�لاد ،وعلى إثر ذلك اس��تقر في لبنان
إلى أن طلب��ه الملك فيصل ليحل ضيفًا
على الس��عودية ومستشاراً في الديوان
الملك��ي الس��عودي من��ذ ع��ام 1965
واس��تمر في العمل كمستش��ار للملوك
الث�لاث (فيص��ل -خال��د -فهد ب��ن عبد
العزيز).
عام  1975انتخب الدواليبي رئيسًا
لمنظمة المؤتمر اإلس�لامي وعضواً في

المجلس األعلى العالمي للمس��اجد في
مكة ،وعض��و مراقب ف��ي مؤتمر وزراء
الخارجية اإلسالمي ،وعام  1979انتخب
رئيساً لمنظمة اإلسالم والغرب الدولية
ومركزها جنيف واستمر رئيسًا لها حتى
عام .1984
ً
ع��ام  1986عين رئيس��ا للمجلس
التنفي��ذي للمؤتم��ر اإلس�لامي العالمي
الشعبي في بغداد.
أثرى الدكت��ور الدواليب��ي المكتبة
واف��ر من المؤلفات نذكر
العربية بعددٍ
ٍ
منه��ا :المدخ��ل إلى علم أص��ول الفقه،
المدخل إلى السنة وعلومها ،االجتهاد في
الحقوق اإلس�لامية (باللغة الفرنسية)،
اإلس�لام أمام االش��تراكية والرأسمالية
(باللغ��ة اإلنكليزي��ة) ،نظرات إس�لامية
ف��ي االش��تراكية الثوري��ة ،المدخل إلى
التاريخ العام للقانون ،دراسات تاريخية
عن مهد العرب وحضارتهم اإلنس��انية،
قلعة ط��روادة التاريخية ،نظريات النقد

األدبي عن��د الع��رب ،القومي��ة العربية
في حقيقتها ،نظرات إس�لامية ،حقوق
المرأة في اإلس�لام ،موقف اإلسالم من
المرأة ،موقف اإلس�لام م��ن العلم ،من
هم األريسيون ،الدولة والسلطة.

�صفحة من كتاب

مذكرات الدكتور معروف الدواليبي
االنتفا�ضات ال�شعبية �أجه�ضت امل�شروع الفرن�سي لتق�سيم �سورية �إىل ثالث دويالت
رواية  :د .عبد القدو�س �أبو �صالح ـ �إعداد :د.حممد علي الها�شمي
| ننتقل إلى الحديث عن الكتلة الوطنية :تأسيسها وأول رئيس لها؟
| | كانت الكتلة الوطنية هيئة مرخصة من الحكومة في شكل حزب رسمي ،مع وجود االنتداب ،وكان أول رئيس لها
هاشم األتاسي قبل تسلمه رئاسة الجمهورية.
| من المعروف أن فرنسا قامت عام  1925بتقسيم سورية إلى دويالت متعددة ولكن محاولتها هذه باءت باإلخفاق،
فما سبب ذلك؟
| | سبب اإلخفاق االنتفاضات الشعبية التي قامت في سورية ،وبخاصة في حلب التي فصِلت عن دمشق تحت اسم
حكومة حلب ،فقد انطلقت فيها مظاهرة من أكبر المظاهرات التي شهدتها سورية ومن أشدها ،فكانت القاضية على
مشروع الدويالت من أساسه.
| كم طال مشروع الدويالت؟
| | ال أستطيع تحديد المدة التي استمر فيها هذا المشروع ،ولكن الذي أذكره أن اإلعالن عن هذا المشروع ما إن وصل
إلى األسماع حتى تفجرت المظاهرات في سورية ،وبخاصة حلب ،وقد اشترك في المظاهرة الكبيرة كبار العلماء والطالب.
وكان كثير من المتظاهرين يحملون السالح ،وقد قوبلت المظاهرة بالمدفعية والرصاص .واستطاع الزعيم إبراهيم هنانو
أن يفلت من قبضة الفرنسيين وينسحب إلى منطقة الثورة في جبل الزاوية ،وكان هو الوحيد من قادة الكتلة الوطنية
الذي استطاع اإلفالت .وبدأت الصحف تعلن عن تجمعات الثوّار
وأخبارهم كل يوم ،فأسقط في يد الفرنسيين وأخذوا يتراجعون
عن مخططاتهم ومشروعهم بتقسيم سورية إلى دويالت.
| تحدثم عن الزعيم إبراهيم هنانو وعن وفاته عام  ،1935وأن
ممن اشتركوا في تأبينه إسعاف النشاشيبي ،الزعيم الفلسطيني
المجاهد ،ثم عن إنشاء الحزب الوطني وما تبع ذلك من أحداث ،فهل
كان يسمى الحزب الوطني من أول يوم؟
| | لقد سميناه الحزب الوطني من أول يوم ،ثم حدث تحرّك
في دمشق على غرار تحركنا في حلب في تجمع أطلقوا عليه اسم
«القمصان الحديدية» .وعندئذ وحّدنا األسماء والتحركات ما بين
دمشق وحلب تحت اسم «القمصان الحديدية» .وكان بين التحركات
جميعاً انسجام وتنسيق ،انطلقت بقواها وفعالياتها وباألعداد
الكبيرة التي انضمت إليها مقبلة على اإلعداد والتدريب وبخاصة
في حلب ،بشكل يقلق السلطات الفرنسية .وهكذا نشأت الحركة
الوطنية في ظل مقاومة المستعمر الفرنسي.
ولما توفي الزعيم إبراهيم هنانو ،حُدِّد تأبينه باليوم األربعين
من يوم وفاته ،ووُجهت الدعوات إلى قادة النضال في العالم العربي
في كل من بغداد ومصر واألردن وفلسطين ،وكان يوماً مشهوداً،
حضره الزعماء الذين جاءوا للتأبين ،الذي أقيم في مدرج جامعة
دمشق ،وشُنّت في حفلة التأبين هذه حمالت شديدة على فرنسا.

كي ال نن�سى ..لواء ا�سكندرونة� ..أر�ض �سوريّة
حنين اليوسف

حبر ناشف. .
أسبوعية

المجل��س النيابي وأعط��ي لبقية عناصر
الل��واء  18مقع��داً .وعق��د المجلس أولى
جلس��اته ف��ي  2أيل��ول  ،1938وأثم��رت
الجلس��ة عن انتخاب عب��د الغني تركمان
رئيس��ًا للمجل��س ،وطيف��ور س��وكمن
لرئاس��ة الدولة ،وتشكلت الوزارة برئاسة
عب��د الرحمن مل��ك وأربع��ة وزراء أتراك
لي��س بينهم عربي واح��د ،وأطلق يومها
على اللواء اسم (هاتاي).
عمل��ت الحكومة التركية ف��ي اللواء
على نش��ر سياس��ة التتري��ك فقامت أو ًال
بإلغاء اللغ��ة العربية في المدارس وإلغاء
كافة المعام�لات الحكومية به��ذه اللغة،
وتبن��ت اللي��رة التركي��ة كعملة رس��مية،
وجعلت العطلة األسبوعية يوم األحد بد ًال
من الجمعة ،كما تبن��ت القوانين التركية
بدل القوانين التي كانت قائمة في اللواء
العرب��ي .لكن عصب��ة األمم ل��م تعترف
باإلج��راءات والتغيي��رات الت��ي أحدثته��ا
تركي��ا ألنها مخالف��ة للقوانين واألنظمة
الت��ي وضعته��ا ،مم��ا أقل��ق تركي��ا التي
كانت تبغي ضم اللواء إليها بشكل كامل
فقامت باس��تغالل الوضع المضطرب في
أوروب��ا ع��ام  1939عندما احتل��ت ألمانيا
النمسا وتشيكوسلوفاكيا واحتلت إيطاليا
ألبانيا وأصبحت اليونان مهددة باالحتالل،
وبات��ت أوروبا بحاجة إل��ى ضم تركيا إلى
الحلف��اء أو إلبقائه��ا عل��ى الحي��اد كونها
تس��يطر عل��ى المضائق حس��ب معاهدة
مونترو الت��ي عقدت في  20تموز .1939
فرفض��ت تركي��ا أي اتف��اق معه��ا إال بعد
ضم لواء اسكندرونة إلى أراضيها.
وافق��ت أخي��راً تركي��ا عل��ى إب��رام
معاهدة مع بريطانيا تسمح لها باستخدام
المضائ��ق ف��ي ح��ال الح��رب ش��رط أن
تضغط على فرنس��ا لتوقع اتفاقية معها
بشأن قضية هاتاي ،وتم لها هذا في 23
حزيران  1939عندما وقعوا على اتفاقية
تقضي بإلحاق لواء االس��كندرونة بتركيا
ليش��كل الوالية رقم  63م��ن الجمهورية
التركية .ولكن لم تتضمن هذه االتفاقية
أي ن��ص يحف��ظ لع��رب الل��واء حقوقهم
اللغوي��ة والثقافية ،بل س��مح فقط لمن
أراد الهج��رة خ��ارج الل��واء بنق��ل أمواله
المنقول��ة مع��ه ،وتصفي��ة أمالك��ه غير
المنقول��ة خالل ثمانية عش��ر ش��هراً من
تاريخ توقي��ع االتفاقية .ولك��ن الحكومة

التركي��ة وضع��ت العراقي��ل ف��ي وج��ه
المهاجرين ووضع��ت يدها على أمالكهم
وصادرتها.
ولق��اء ه��ذه الهب��ة المجحف��ة بحق
س��وريا والت��ي قدمتها فرنس��ا لتركيا بال
أي وج��ه حق ،عقد في  19تش��رين األول
 1939اتفاق فرنسي إنكليزي تركي لمدة
 15عاماً ،وهو يشكل حلفاً في حال وقوع
حرب في شرق البحر المتوسط.
منذ بداية القرن العشرين اغتصبت
تركي��ا الكثير من مدن س��وريا الش��مالية
بموجب معاهدة لوزان  1923التي عقدت
بين تركيا من جهة وفرنسا وبريطانيا من
جهة أخرى منها مدينة مرسين وقيليقية
وعنتاب وكلس ومرع��ش واورفة وحرام
ودي��ار بك��ر وماردين ونصيبي��ن وجزيرة
اب��ن عم��ر ،وذل��ك باإلضافة إل��ى جزيرة
قبرص التي تآم��رت تركيا واليونان على
احتالله��ا علم��ًا أن تل��ك الجزي��رة كان��ت
ضمن الحكم السوري ،ولكن بسبب تأمر
الدولتين اس��تطاعتا احتالل هذه الجزيرة
وتغريب الس��وريين عنها .وما زالت نسبة
الس��وريين في قبرص تتج��اوز  40%من
السكان ،ونسبة اس��تخدام اللغة العربية
وصلت في نهاية  2010إلى  35%بالرغم
من مح��اوالت األتراك عل��ى القضاء على
الثقافة السورية المتجذرة هناك.
ورغ��م كل مح��اوالت التتري��ك التي
تمارس��ها الدول��ة التركي��ة في الل��واء إال
أن أبن��اءه العرب س��يظلون يعتزون دائمًا
بانتمائهم إلى الوطن األم سوريا اعتزازاً
ل��ن تزيله جه��ود األت��راك الذي��ن بدّلوا
أس��ماء عائ�لات المواطني��ن الس��وريين،
ومنعوه��م م��ن التحدث باللغ��ة العربية،
وضغطوا عليهم بكل الوس��ائل ليهاجروا
من أرضهم.
خيانة أن ننسى ما فعلته تركيا يوماً،
االغتص��اب هو االغتص��اب مهما مر الزمن
ومهما تبدلت المسميات .نرجو أال يأتي يوم
ينسى فيه الس��وريون قطعة من أرضهم
فيس��هون ع��ن رس��مها ف��ي خرائطهم أو
عن تدريس تاريخها في مدارس��هم .هذه
األرض س��تبقى إلى األبد جزءاً من وطننا
سوريا ألن الحق سيعود ألصحابه وإن طال
الزم��ن ،وكم ننتظ��ر أن يأتي ي��وم ننادي
فيه :الشعب يريد لواء اسكندرون.
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مسيرة نسائية في دمشق  1939احتجاجًا على سلب لواء اسكندرونة

تصدر عن شباب سوري حر

"تركي��ا جن��ة اهلل ف��ي األرض" كم
م��ن مرة قرأت هذه الكلمات وأنا أمر قرب
السفارة التركية في ساحة الروضة ،وفي
كل مرة قرأتها اش��تعل قلب��ي متألماً ألن
أبناء س��وريا اليوم ال يذك��رون عن تركيا
سوى عطالت ش��هر العسل والمسلسالت
المدبلج��ة والمعاطف الجلدية متناس��ين
اغتص��اب ه��ذه الدولة للواء اس��كندرونة
عام .1939
لواء اسكندرونة أرض سورية تقع في
أقصى الش��مال الغربي من سوريا ،يطل
على خليج السويدية في الزاوية الشمالية
الش��رقية للبحر األبيض المتوسط .وتبلغ
مساحته نحو  4800كيلومتر مربع ،سكنه
عام 1939م نحو  220ألف نس��مة ،منهم
 87أل��ف فق��ط م��ن األت��راك .أم��ا اليوم
فيس��كنه حوالي ملي��ون نس��مة ولكن ال
يوجد تعداد للنس��بة العربية من س��كانه
بسبب السياسة التركية القمعية لألقليات
القومية ،حيث يشكو سكان اإلقليم العرب
من القمع الثقافي واللغوي والعرقي الذي
تمارسه تركيا عليهم.
كان اللواء في زمن الدولة العثمانية
منطقة إداري��ة تابعة لوالي��ة حلب وكان
يس��مى س��نجق االس��كندرونة ،وبع��د
خ��روج العثمانيين عُرِّبت كلمة س��نجق
إل��ى كلمة ل��واء وصار يعرف باس��م لواء
االسكندرونة ،حتى عام  1939عندما تم
اقتطاع اللواء من سورية بموجب استفتاء
مزيف نظمته س��لطة االحتالل الفرنسي
ف��ي  1939/11/29بع��د أن قام��ت تركيا
بتغيير اسمه إلى إقليم هاتاي.
عام  1936عقدت فرنس��ا مع سورية
معاهدة تضم��ن لها الحرية واالس��تقالل
والدخ��ول ف��ي عصب��ة األم��م ،نصت في
مادته��ا الثالثة على "نق��ل جميع الحقوق
والواجب��ات الناجم��ة ع��ن المعاه��دات
واالتفاقي��ات وجمي��ع االتفاقي��ات الدولية
الت��ي عقدتها الحكوم��ة الفرنس��ية فيما
يخص س��ورية أو باس��مها ،إلى الحكومة
الس��ورية بعد انتهاء االنتداب عنها" وهذه
الم��ادة تضمن ألت��راك اللواء ف��ي الوقت
نفس��ه حق اس��تعمال لغتهم في التعليم
وإدارات الدول��ة ،ولكن تركيا رفضت إبقاء
لواء االس��كندرون ضمن الدولة السورية،
وطلب��ت تحوي��ل هذه المنطق��ة إلى دولة
مس��تقلة ش��أن دولت��ي س��وريا ولبن��ان.
رفضت فرنس��ا هذا الطلب ،اس��تناداً إلى
الم��ادة الرابع��ة من ص��ك االنت��داب الذي
"يمن��ع الدول��ة المنتدبة م��ن التنازل عن
أي ج��زء م��ن األراض��ي المنتدب��ة عليها،
دون موافق��ة عصب��ة األم��م" وترك��ت
لتركيا حق رفع ه��ذه القضية إلى عصبة
األم��م ،صاحبة الش��أن للنظر ف��ي تقرير
مصير اللواء بعد اس��تقالل سورية .ادعت
الحكوم��ة التركي��ة ف��ي مذك��رة رفعته��ا
لمجل��س العصب��ة ،أن األتراك ف��ي اللواء
مضطه��دون م��ن قبل الس��لطة المحلية،
وطلب��ت س��حب الق��وات الفرنس��ية منه.
فقرر مقرر المجلس (السيد ساندلر) في
 19كان��ون األول إرس��ال ثالث��ة مراقبين
أحده��م هولن��دي ،والثان��ي نرويج��ي،
والثال��ث سويس��ري إل��ى الل��واء لمراقبة
الحالة فيه .أعلن��ت اللجنة لدى عودتها أن
األت��راك ال يش��كلون أكثرية الس��كان في
لواء االس��كندرونة ،وأن الغالبية العظمى
من س��كان اللواء تع��ارض ضم اللواء إلى
تركيا ،كما رأت أن األتراك في اللواء ليسوا
مضطهدين من جانب السلطة المحلية.
وفي أثن��اء وج��ود لجن��ة المراقبين

الدوليين في اللواء ،اتفقت فرنسا وتركيا
عل��ى "جعل اللواء منطقة مس��تقلة ذاتيًا
ف��ي نط��اق الوح��دة الس��ورية ،عل��ى أن
تك��ون مجردة من الس�لاح" وذلك في 24
كانون الثاني  .1937عهدت عصبة األمم
بتاريخ  20ش��باط  1937إلى لجنة خبراء
لصياغة النظام والقانون األساس��ي وتم
إقرارهما في جلسة  29أيار  ،1937وحدد
ي��وم  29تش��رين الثان��ي  1937موع��داً
لبدء تنفيذهما .في هذا اليوم تلى ممثل
الحكومة بيانًا باس��م المفوض الس��امي
الفرنس��ي أعل��ن فيه أن��ه اس��تلم جميع
الس��لطات في اللواء ثم جرى إنزال العلم
الس��وري ع��ن دار الحكوم��ة إيذان��ًا ببدء
تطبيق نظام اللواء .اس��تنكر الس��وريون
ف��ي الل��واء وخارجه ه��ذا العم��ل وقاموا
باإلضراب��ات والمظاهرات .كم��ا اعتبرته
المراج��ع القانوني��ة عم ًال مخالف��ًا لنظام
اللواء الذي نص عل��ى أن "اللواء هو جزء
م��ن س��ورية ،وهي الت��ي تدير ش��ؤونه
الخارجية".
في كانون األول  1937انتهت اللجنة
الت��ي ش��كلها مجل��س عصب��ة األمم من
وض��ع قان��ون االنتخابات ،وفتح��ت تركيا
(ب��إذن م��ن فرنس��ا) قنصلي��ة عام��ة لها
في أنطاكي��ة وأخرى في االس��كندرونة.
واس��تلم القنص��ل الع��ام ف��ي أنطاكي��ة
ش��ؤون االنتخابات .كما س��محت فرنس��ا
لتركيا بإدخال أكثر من خمس��ة وعشرين
أل��ف ناخب من تركيا إلى اللواء ،وزودتهم
بهوي��ات لوائي��ة س��ورية ليس��تطيعوا
ممارسة حق االنتخاب.
في  3أيار عام  1938افتتحت اللجنة
الدولي��ة عملي��ات تس��جيل الناخبين في
قضائي االس��كندرونة وفرق خان وحقق
العرب تفوق��اً على األتراك ( 11364ناخبًا
عربياً 9914 ،ناخب��ًا تركيًا) .وفي  23أيار
افتتح��ت اللجنة الدولية عمليات تس��جيل
الناخبي��ن في قض��اء أنطاكي��ة وأصبحت
نتائ��ج التس��جيل ف��ي الل��واء مضمون��ة
لمصلحة العرب.
عندم��ا ش��عرت الحكوم��ة التركي��ة
باقت��راب خس��ارتها بادرت باتخ��اذ إجراءات
تعس��فية محاول��ة ضمان نجاحه��ا ،فقامت
المليش��يات التركي��ة بتطوي��ق مراك��ز
التسجيل في القرى العربية ،لمنع الناخبين
م��ن الوصول واعتقال من يحاول ذلك .كما
أقدمت على توقيف الزعماء والشباب العرب
ومخاتير القرى وممثل��ي الطوائف العربية
ف��ي مكات��ب التس��جيل ،ومألت الس��جون
بالمعتقلين ،مما اضطر اللجنة الدولية إلى
الرحيل وإغالق مراكز التسجيل.
بع��د رحي��ل اللجن��ة الدولي��ة ج��رت
مباحثات بين فرنسا وتركيا ،انتهت في 4
تموز  1938بالتوقيع على معاهدة صداقة
بينهما ،نصت على "تعهد الطرفين بأن ال
يدخ��ل أحدهما في حلف ض��د اآلخر ،وأن
يعت��رف باس��تقالل ل��واء االس��كندرونة،
ويطب��ق النظ��ام الموض��وع له م��ن قبل
عصب��ة األم��م بمفردها عل��ى أن يضمنا
تفوق العنصر التركي فيه".
وف��ي  18تم��وز عام  1938ش��كلت
لجنة عليا مشتركة فرنسية تركية ،قامت
بإعادة النظر في الجداول االنتخابية التي
نظمت من قبل لجنة عصبة األمم وكانت
تعمل من أجل نج��اح األتراك ،فألغت قيد
 2080ناخب��ًا عربيًا ،وأضاف��ت  947ناخبًا
تركي��ًا إلى القائم��ة التركية وس��محت لـ
 500ناخ��ب بالتصويت للقائم��ة التركية
أيض��اً .فن��ال األت��راك  22مقع��داً ف��ي
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فار�س البحرة

حيطان فيس بوك. .

بعد (انتصار الحركة التصحيحية) سأل حافظ األسد
موظف التشريفات في القصر الجمهوري عن سبب
وجود مكتبة في المكتب الرئاسي فأجاب الموظف :كان
الدكتور نور الدين يقرا من هالكتب في أوقات فراغه.
فأجاب القائد الخالد :يقرا؟!...من غير قراية غلبتو!

يحيى جابر
ما في شي بيضحك..وحدها حمص تضحك من
حالوة الروح وهي ترى العالم طرفة سمجة

حممود حممود
الفبركة اإلعالمية الوحيدة الموجودة هو "أسدكم"
أيها الحمقى و عديمي الضمير.

يارا �سعيفان
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الشعب السوري يحي ذكرى مجزرة حماه ألول مرة...
ثالثون عامًا لم يجرأ أحدٌ على ذكرها أو تذكرها..
ثالثون عامًا وأهل حماه وحدهم هم الذين يزورون
أضرحة شهدائهم ويصلون لمفقوديهم ..وحدها
نواعيرها بقيت تعن مثقلتاً بالدماء التي تغلغلت في
خشبها ...عذراً حماه سامحينا ،على كل تلك السنين...

�إياد حياتلة
"ومن كان منكم بال حمص ،فلينتسب لواحدة ،أو
إلحدى حواضرها ،وذلك أضعف اإليمان"

�شام داوود
وأنا أتابع منذ الصباح ما يكتب على صفحات األصدقاء ما
يكتبون اليوم عن حماة اكتشف أن كال منهم عنده ذكرى ما
عن ما حدث أو احد من األقارب لم يعد أو اختفى في غياهب
السجون أو نفي أو عاد مسجى في تابوت بعد تفجير ...أفكر
كم غيب عنا كثير من الحقيقة كم غيبت عنا سوريا حماة
الثمانينات وما بعدها...كم كنا بعيدين ..كنت في الرابعة
من عمري حينها وال تحتفظ ذاكرتي إال بحديث قصير مع
والدتي عن األحداث وكيف بكيت لليال طوال ...من مشهد
مبهم بعد تفجير في روضة المزة ..لست أذكر من المشهد
شيئا فقط ما حدثوني به ..وأن خالتي كانت شاهدة على
تفجير األزيكية أيضا هذا ما حدثوني به على عجل دون
تفصيل ..الثمانينات كلها مرت عجالة على أرواحنا دون
تفاصيل ،نحن هذا الجيل الذي تشرب كل خيبة أمل األهل
واألجداد وحجبت عنه حقائق تحت مسمى ال نريد لكم أن
تعيشوا ما عشناه ..هذه الذكرى كما ذكريات سوريا الثورة
اليوم تخترقنا وتعيد صياغة وطننا في داخلنا من جديد...
حتى اخر قطرة ..سوريا الشعب يريد وطنا

عزة �أبو ربيع
أم فالن ...حموية ..مسيحية ...إنسانة ....استقبلت
الجرحى في منزلها ..وخبأت شباب وصبايا بعد انتهائهم
المظاهرة ....أم فالن ذاتها هتفت بآالف المتظاهرين
في حماة بباب قبلي بكت وبكوا جميعًا .....هذه هي حماة
اليوم وكل يوم ومنذ زمن ....قالت لي جرحنا واحد...
وذبحنا سوية في الثمانينات .....المسلم تهمته إخونجي
والمسيحي تهمته كتائبي ......اليوم ال يشبه أي زمن....
إنها الحرية ...إنها سوريا المدنية ....ستعود

حازم �صاغية
ّ
فاستل منها
مدّ الجعفري يده إلى الخزانة العتيقة
القوميّة العربيّة وفلسطين واإلنشاء :عدّة الشغل

ميليا عيدموين
إذا اليوم قبلنا بعذراً حماة سامحينا ،بكرا رح نقبل كمان بعذراً
الجوالن سامحنا،عذراً حمص سامحينا ،بانياس ،الالذقية،
درعا ،الزبداني،ادلب ،دير الزور ،القامشلي ،حلب ،دمشق...
إي أنا بدي سوريا ما تسامحنا إذا ما رجعنا حقنا وحق كل
قطرة دم نزلت على هاألرض حتى نعيش بحرية وكرامة.

ال�شخ�ص الكفو
الثانية ظهرا 43 ..شهيد ..بينما ما يزال السؤال الملح هل المياه
مسممة أم ال ! ربما من األفضل أن نشرب من دماء الشهداء
فهي أطهر و أنقى و لن يسممها شيء و لن تنضب عما قريب..

جمال �سعيد
أثناء إقامتي في سجن صيدنايا أحضرت إحدى الصبايا
"أخت رفيقنا" باقة ورد ،وتقصدت أن يكون بينها براعم
أو "زرار ورد" ربما لننعم برؤيتها تتفتح أو لتعيش معنا
أطول فترة ممكنة ....كانت بعض البراعم قد تفتحت
قلي ًال وباشرت اليباس! ال أزال أذكر كيف قال لي ياسر
مخلوف ما كنت سأقوله له" :انتبهت أنو هالورود عم
تفتح وتموت سوى"! افترضت وقتها أن الموت ال يتداخل
مع الحياة خارج السجن بهذه الصورة المفجعة..

ر�شا عمران
أيها الصامت .......أنت قاتل أيضا

عقبة يحيى
كثيراً ما أسأل :ترى كيف سيكون مصير شبابيح اإلعالم بعد
سقوط النظام الحتمي؟ ..خاصة اللبنانيون منهم؟؟ ،وهل
سينقلبون ويضعون أنفسهم في الخندق اآلخر وكثيرهم مدمن
انتهازية وارتزاق؟ ..أم أن بعضهم سيُقلى شواء بحقده ؟..

| ه��ل ه��ذه الكتابة الت��ي تخوضينه��ا اليوم م��ع مجموعة من
كاتبات س��وريات وعربيات من جيلكِ يمكن اعتبارها ثورة نساء قد
تشكل أبرز ميزات المجتمعات العربية المقبلة ،السيما أن المرأة في
هذه المجتمعات هي مكان للطهرانية الدينية والعفاف االجتماعي؟
| | المرأة تعنيني كثيراً في كتاباتي ،لكن وجود شخصيات منفتحة
اجتماعي��اً وجس��دياً مقاب��ل ش��خصيات محافظة وطهراني��ة ،ضروري
للكتاب��ة ذاتها ،ولهذا يجب أن ال تهيمن الش��خصية ذات النمط الحياتي
الواحد ،فالمجتمعات العربية والسورية ،خصوصاً ليست كذلك ،المجتمع
السوري شديد التلون والتعدد ومن هنا تأتي جماليته وضرورة مجاراته
بكتابة متلونة ،الس��وريون متعددو المش��ارب االجتماعية ،فحتى داخل
البيئات التي توصف عاد ًة بالمنغلقة ال توجد ش��خصيات متشابهة ،على
اإلطالق ،وتعدد األبطال في الرواية هو جزء أساسي من هذا المنطق.
إن فرضي��ة البطل الروائ��ي المطلق مجرد طرف��ة ،ولذلك تقول إحدى
ش��خصيات «بروف��ا»« :يخط��ئ تماماً من يظ��ن أن الرم��ال التي نراها
م��ن بعيد متش��ابهة» ،فكل حبة رم��ل مختلفة عن األخ��رى ،كل رجل
يختل��ف عن رج��ل آخر ،كما كل ام��رأة تختلف عن ام��رأة أخرى ،ولذلك
أس��تمتع بلمس هذه الفروقات بين البشر ،فاالختالف ال يعني العداوة.
إننا نختلف لنحبّ بعضنا بصورة أكبر وأكثر إنس��انية ،ولهذا أردد دائمًا
بأن اللون الواحد بش��ع وكئيب ّ
وممل ،ولهذا كان اس��م روايتي «بروفا»
ألنني أعتبر أن ليس هناك شيء منجز ونهائي في الكتابة ،فكل منجز
منتهى ،وحينما ننجز حريٌّ بنا الموت.

م�أمون البني
تعالوا نستحضر بطوالت أجدادنا و ننسى األزمة..
تعالوا نستجدي عطف العالم و نهمل عمليات القتل..
تعالوا نتغنى في الماضي و نترك الحاضر ..هكذا
يريدوننا أن نفهم  ،لكن فهمنا ثقيل ...تحية لشاعرنا
القدير نزار قباني بمعزل عن سماجة الجعفري

عالء غزال
ما كنت بتخيل إنو تجي لحظة اختنق فيها بسبب
سماعي خروج معتقل من سجون عصابة األسد.
د .معد الطايع ..اهلل يصبرك...

ناندا حممد
كل صباح أختار أحدا من السوريين الذين ال أعرفهم..
أفكر به وأكتب عنه:
عالء ال يعرفه أحد..هو ليس على الفيسبوك..
هو ليس مشهور وال يتحدث عما يفعله إال نادراً....
كان يكفي أن يخرج عالء مظاهرة واحدة ويشعر
بتلك القوة السحرية للجموع وهي تهتف معا حتى
يقرر أن يصبح متظاهراً محترفا ...لم يكن أمام
عالء بشأن عائلته التي تقف على الحياد مما يفعله
النظام إال أن يكذب بشأن خروجه من المنزل األكثر
من المعتاد...عند اعتقاله أول مرة عرفت العائلة
بطبيعة الحال ...أمه بكت ودعت من أجله ...أبوه
صمت ولم يكلم أحد ...خرج عالء بعد ثالثة أشهر
من المعتقل ..بكثير من اآلالم وكثير من القوة...
عائلته اآلن تمضي وقتها في جمع التبرعات ألسر
المعتقلين والشهداء.....
كم عالء في بسوريا؟؟؟ كتير كتار ....وما بنعرفون....

نور �شما�س
سوريا اهلل حاميها...من شو ما بعرف!..؟
استبداد في ..ديمقراطية ما في..
اعتقال وقمع في ..حرّية ما في
قضاء في ..عدل ما في
كذب في ..صدق ما في
فساد ورشوة في ..استقامة وأخالق ما في
بنزين في ..مازوت ما في
طحين في ..خبز ما في
كهرباء بتجي شوية وبتنقطع كتير
بس من شو اهلل حامي سوريا ..بدي أفهم!..؟

�إياد عما�شة
كل هذا االنقسام والتشرذم الذي ألم بحال المجتمع
السوري ،بسبب عهر النظام البائد ،سيعود متل
السمنة ع العسل في أول لعبة كرة قدم ،أمام فريق
عربي أخر..

| البع��ض يق��ول إن خيار الش��عب س��يرتكز عل��ى أغلبية
مذهبي��ة توص��ل حكومات إس�لامية إلى الحكم كم��ا حدث في
تونس ومصر والمغرب؟ أال تهمّش مثل هذه الديمقراطية من
جديد حقوقًا ثقافية واجتماعية لألقليات الموجودة؛ مما يفضي
مر ًة أخرى إلى أحادية الصوت ومركزيته الغاشمة؟
| | ال أرى األم��ور به��ذه الطريق��ة ،بل أرى أن س��وريا فسيفس��اء
جامعة لكل األطياف ،وهن��ا تكمن جماليتها النادرة ،وينبغي أن نحافظ
كسوريين على هذه الخصوصية ،ففي ظل دولة ديمقراطية يحق لكل
أقلي��ة أن تمارس ثقافتها وطقوس��ها وقناعاتها الخاص��ة بها ،وهذا ما
أعمل عليه لي ًال نهاراً مع اآلخرين ومستعدة للموت من أجله ،لكن عندما
تع��ود البالد لتحك��م من قبل صوت أو حزب واحد س��وف أظل معارضة
عل��ى ال��دوام ،وعندم��ا س��تتحول الضحية تاريخي��ًا إلى جالد س��أكون
معارضة لهذا الجالد  -الضحية ،وسأبقى كما الرواية معارضة للجالدين
باستمرار؛ الشعب الس��وري اليوم يحاول صنع ديمقراطيته ،ومن أسوأ
كوابيسي أن تنحرف هذه المسيرة الجميلة نحو مركزية معينة سأكون
عندها في مقدمة المعارضين لها ،لكوني كنت وس��أبقى مع التعددية
التي هي من حق الشعب الس��وري وتشبهه ،فالديمقراطية كما يعرف
الجميع ،هي حكم األغلبية من خالل االحتكام لصناديق االقتراع.
| إل��ى جان��ب كون��ك روائية فق��د مارس��ت دوراً جديداً في
األزمة الس��ورية تجلى في عملك مع هيئة التنس��يق الوطنية،
كيف تصفين دورك كناشطة سياسية في هذه الهيئة؟

�إىل معد الطايع.....
ال كلمات تقول م�صابك
أبي...
ال تبق وحيداً
 ...أغسل عشبَ القب ِر في الصباح
فرح عشناها
داعب مساحات ٍ
وتأبط حقيبة مدرستي
أمسك بيد أختي
ودِعنا على باب السماء..
سأعود إليكَ حنينا
أبي..
ال تبكِ غيابك
الذنب
خ ّلص دموعكَ من
ِ
واختر ما شئتَ من ألعابي
ألهُ ما شئتَ مع رفاقي
ال تترك يومي كئيبا
أبي..
أمي أهدتكَ عمرها الباقي
وحمص أهدتني عائلة جديدة
أبوهم لنا في السما ِء
وأنت لنا في األرض الحبيبة
أغسل عينيكَ يا أبي
راقب ما شئتَ من ثورة غضب
أرتحل وراء األمل
ونم عميقاً حين تأوي
في تفاصيلنا الصغيرة
خولة دنيا
2012 / 12 / 31

| | عملي مع هيئة التنسيق جاء من حلم قديم لطالما راودني وأنا
أقرأ عن الثورات في الكتب والمذكرات السياس��ية ،كنت أحلم بأن أشهد
ث��ورة في بلدي قب��ل أن أموت ،ولقد جاء الوق��ت ألحقق حلمي ،وأخذت
ق��راري من��ذ البداية أن ال أكون و ل��و للحظة خارج هذه الث��ورة ،فأنا ال
أس��تطيع البق��اء على الحياد ،وم��ا يجري في بلدي ه��و تجربة تاريخية
تغني حياة اإلنس��ان وكتابت��ه إذا كان مقتنعاً بها ،فلمَ ال أعيش��ها وأنا
ش��ديدة االقتناع به��ا؟ هناك أناسٌ دفع��وا دماءهم أثمان��اً وكان عليّ
كمواطنة أن أقف جنبًا إلى جنب مع أخي السوري .الحقيقة أني اشتغلت
مع هيئة التنسيق الوطنية رغم اختالفي مع بعض أعضائها في الرأي،
إال أنن��ي ال أس��تطيع إال أن أرف��ع القبعة لماضي وحاض��ر أعضاء هيئة
التنس��يق رغم اختالفي مع بعضهم سياس��ياً كما قل��ت .اختالف اآلراء
داخ��ل المعارضات الس��ورية أمر طبيعي بعد عق��ود طويلة من القمع،
فالعمل السياس��ي السري الذي كان سائداً في سوريا لسنوات ال أعتبره
عم ًال سياس��يًا حقيقيًا ،العمل السياس��ي هو عمل علني ،لكن أن يصل
األمر إلى «التش��بيح» بين اتجاهات المعارض��ة المختلفة كما حدث مع
أعضاء هيئة التنسيق أثناء ذهابهم إلى القاهرة للقاء أمين عام جامعة
مخز ومؤلم للغاية ،واستخدام ألساليب النظام
الدول العربية ،فهذا أمر ٍ
التي أرفضها ،هذا إقصاء لصوتكَ ودورك ،وال يمكن بناء ديموقراطية
من دون س��ماع الصوت اآلخر ،ال سيما أن الش��عب سوري يموت يومياً،
وينتظ��ر من المعارضة الوصول إلى صيغ متقاربة  -وال أقول متطابقة
 -إلنقاذ البلد من الكارثة.
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فرنجي��ة والجن��وب اللبنان��ي أضح��ى
أرض��ًا محروقة ،فإس��رائيل تقصف بال
ه��وادة والمدنيون يغ��ادرون أراضيهم
والمهجرون يتكدسون ضغطًا ديمغرافيًا
ال سابق له في المدن والعاصمة.
وتوال��ت المفاج��آت عل��ى األرض
اللبناني��ة فف��ي  7تم��وز  1980عندما
استطاع بشير الجميل أن يسيطر على
كل المنطقة المس��يحية وفي  2نيسان
 1981شنت سوريا هجوماً ضاريًا على
زحل��ة ج��ر وراءه ذي��و ًال ل��م تك��ن في
الحس��بان ،واجتاحت اسرائيل لبنان في
 6حزيران  1982ودخل آرييل ش��ارون
بي��روت مثي��راً دهش��ة العال��م أجم��ع،
وحصل��ت مفاجأة المفاج��آت في  23آب
 1982إذ انتخب بش��ير الجميل رئيس��ًا
للجمهورية وكان أخيراً  14أيلول 1982
موع��داً جدي��داً م��ع الس�لام المفق��ود
باغتيال الجميل الرئيس المنتخب.
حين وصل الياس سركيس للحكم
ً
رئاس��ة بال جمهورية،
عام  1976ورث
ً
وجمهوري��ة بال دول��ة ودولة بال جيش،
وجيشًا ممزقًا وعاجزاً في المقابل ،كان
علي��ه أن يواجه الضربات اإلس��رائيلية
المزعزع��ة الس��تقرار لبن��ان ويق��اوم
التوسع الفلسطيني في احتالل األرض
ويصد الهيمنة السورية على اإليرادات
ويتحم��ل ت��ردد الوالي��ات المتح��دة
األمريكي��ة وعدم االكتراث العالمي ،لم
يرث س��ركيس من سلفه ش��يئًا إال أنه
أورث خلف��ه بعض الش��يء ،ما انهارت
الدول��ة ف��ي عهده وم��ا انقط��ع الحوار
عل��ى الرغم من كل التقلبات الس��لبية
فمثابرت��ه ورفض��ة اإلذع��ان أدي��ا إلى
خلق إرادة وطني��ةٍ موحدة ،ومعارضةٍ
جماعية ش��املة ل��كل وجود عس��كري
جيش
غي��ر لبنان��ي في لبن��ان ،ون��واة ٍ
ومؤسس��ات ،ورف��ع القضي��ة اللبنانية
إلى واجهة المسرح العالمي ،لقد أخرج
سركيس لبنان من سراديب النسيان.
من قتل كمال جنبالط؟
من قتل بشير الجميل؟
من أخفى اإلمام موسى الصدر؟
ه��ل كان ل��دى الس��وريين ني��ة
حقيقية إلحالل السالم في لبنان؟
ه��ل كان لليمي��ن اللبنان��ي غي��ر
التحالف مع إسرائيل؟
أس��ئل ٌة قدمه��ا بقردون��ي برس��م
التاريخ ولم يقدم إجاباتٍ عليها.

أسبوعية

هذا الكتاب شهادة تنير عدّة زوايا
غامض��ة أو مجهول��ة أله��م تط��ورات
األزم��ة اللبناني��ة ف��ي عه��د الرئي��س
"الياس س��ركيس" الممت��د ما بين عام
ً
مجموع��ة م��ن
 ،1982-1976يكش��ف
الوثائ��ق والتفاصيل التي تنش��ر للمرة
األول��ى وي��ورد محاض��ر اجتماع��اتٍ
رس��مية ولقاءاتٍ س��رية ويلقي ضوءاً
جدي��داً عل��ى دور س��وريا ف��ي لبن��ان
وعل��ى تصاع��د المقاوم��ة اللبناني��ة،
يرسم المؤلف بصراحة صورة الزعماء
اللبنانيين والس��وريين والقلسطينيين
الذين عرفهم ش��خصيًا وينقل خلفيات
هذه الحقبة بكل تناقضاتها وتشعباتها
كما عاشها مباشرةً.
ه��ذا الكت��اب وثيقة وكم��ا يدّعي
ً
ً
جامعة فهي ال
شاملة وال
كاتبها ليس��ت
تطمح إلى اإلحاطة بكل شيء بل تركز
رجل ينظر بموضوعيةٍ
على تصورات ٍ
وفه��م إل��ى قضاي��ا لبن��ان والمنطقة
والعال��م ،له��ذا الس��بب يب��دو الكت��اب
ٌ
حديث مس��تمر أدلى به الرئيس
وكأنه
س��ركيس على مدى واليته ،وقد تكون
ميزة هذا المؤلف األساسية أنه ينطوي
على معلومات ومعطيات ترسم إمكانات
العمل وتطرح الخيارات المتوفرة وتتيح
تقدير التقلب��ات والتحوالت واالتجاهات
حق قدرها.
هذا المؤلف ال يعكس رؤيا وال رأي
وال تحليل لكنه يحاول أن يعرض حقبة
والية "الياس س��ركيس" كما نظر إليها
الياس س��ركيس بالذات ،وكما عاش��ها
المؤلف ش��خصيًا ،هذه الحقبة نفس��ها
يمك��ن أن تع��رض تح��ت منظ��ار آخر
فتتخ��ذ عندئذ وعلى الفور منحىً آخرة
ومعنىً آخ��ر ،هذه الجدلية تتحكم بأي
قارئ لألزمةِ اللبنانية فتختلف القراءة
ٍ
أن الجميع
باخت�لاف موق��ع الق��ارئ إال ّ
يجمعون على أن الياس س��ركيس هذا
اإلداري الملتزم والكبي��ر لو قدّر له أن
ّ
وضع عادي لكان رئيس��ًا
يكون في ظل ٍ
غير عادي.
ف��ي الج��زء األول وتح��ت عن��وان
األمل يع��رض الكاتب لفوز س��ركيس
باالنتخاب��ات ع��ام  1976تح��ت ني��ران
الق��وات المش��تركة الفلس��طينية
والتقدمي��ة وخط��ة المصالح��ة الت��ي
كان مؤم� ً
لا نجاحها بع��د التفاهم بني
جنبالط وس��ركيس وقاعدة الثقة التي
بناه��ا األخير مع حافظ األس��د وكعادة
بقردوني وبنفس ٍ
أدبي خالص يعرض
ٍ

لس��مات الش��خصيات الفاعل��ة عل��ى
الس��احة األس��د ،جنبالط ،ريم��ون إدة،
مفص ً
ال ف��ي موضوع الجبه��ة اللبنانية
والحرك��ة الوطنية والتجمع اإلس�لامي
عارض��اً للدور الليب��ي الداعم لجنبالط
والمبن��ي عل��ى ش��عارات التقدمي��ة
والعروبة دون إدراك لحساس��ية الواقع
اللبنان��ي وانتق��ال الدور الس��وري في
لبنان من العمل السياس��ي إلى التدخل
العسكري المباشر في أول حزيران عام
.1976
ننقل عن سركيس عشية زيارته
األول��ى لس��وريا" :عل��ى ه��ذا العم��ل
يتوق��ف مس��تقبل رئاس��تي ط��وال
أعوامها الس��ت ،فس��وريا ه��ي مفتاح
الحل ،واألس��د هو سيد اللعبة" .وننقل
عنه أيضاً عشية زيارته للقاهرة" :حل
األزم��ة في لبن��ان يعن��ي التفاهم بين
القوات الفلسطينية التقدمية والجبهة
اللبناني��ة زائ��د االتف��اق بي��ن س��وريا
ومص��ر" ،رغ��م االختالف والع��داء بين
جنبالط واألس��د واألس��د والس��ادات إال
أن األس��د كان يك��ن لجنب�لاط احترامًا
لم َ
يحظ به الس��ادات أب��داً ،وننقل عن
س��ركيس أيض��اً" :إن الس��ادات ممث��ل
بارعٌ جداً ،يبهر أكثر من األس��د ولكنه
أق��ل عمقًا منه" .وتح��ت عنوانٍ فرعي
(زئبقية ياسر عرفات) يعرض بقردوني
لشخصية ياس��ر عرفات وعالقة العرب
النفعية مع القضية الفلس��طينية ،عن
كميل ش��معون ننقل" :ال تس��مع أقوال
الرئيس س��ركيس ،إنه ما زال مبتدأً إذا
كان يري��د الوثوق بوع��ود عرفات فلن
يحرر الجبل أب��داً" ،وينتقل الكاتب إلى
قمة الرياض المصغ��رة ثم المصالحة
المصرية السورية بوساطة ولي العهد
الس��عودي في حينه األمير فهد ،وكيف
تحول اجتماع الرياض إلى مبارزةٍ غير
رابح س��لفاً وهو األس��د
متكافئ��ة بين ٍ
وخاس��ر س��لفًا وهو عرفات ،ثم كيفية
ٍ
إدارة س��ركيس لآلزم��ة ودخ��ول قوات
الردع العربية.
وتح��ت عن��وانٍ فرع��ي (مذه��ب
األس��د) وف��ي عش��ر صفح��اتٍ تقريبًا
يعرض الكاتب لشخصية األسد ومذهبه
في الحكم قائ ً
ال" :السياس��ة الس��ورية
تده��ش العال��م أجمع ألنه��ا محصور ٌة
رجل واحد" ،كما يفصل
كله��ا في دماغ ٍ
ف��ي أركان النظ��ام الس��وري في حينه
(عب��د الحليم خدام ،حكمت الش��هابي،
ناج��ي جمي��ل ،عل��ي المدن��ي ،محم��د

الخولي) ،لم تنجح الكثير من المؤلفات
ً
مقارنة
في استعراض النظام السوري
به��ذه الصفح��ات الذهبية الت��ي كتبها
كريم بقردوني.
في الجزء الثاني من الكتاب وتحت
عنوان المأزق ،نرى كيف أشعلت زيارة
السادات للقدس النار وقلبت التحالفات
ٍ
درام��ي ف��ي لبن��ان فاحت��دم
بش��كل
ٍ
الخالف بين سركيس والجبهة اللبنانية
(ش��معون ،الجمي��ل ،فرنجي��ة) ،عائ��داً
باألحداث الغتيال كمال جنبالط في 16
آذار عام  ،1977واختفاء اإلمام موسى
الص��در في  30آب  ،1978حين أمس��ت
الحركة الوطنية وعلى إثر اغتيال كمال
جنب�لاط بال رأس ،وأضح��ت المنظمات
الفلس��طينية مكش��وفة وب��رز س��ليم
كمدافع عن وجهة نظر التحالف
الحص
ٍ
الفلسطيني التقدمي.
تفج��ر الجن��وب اللبنان��ي واإلنذار
اإلسرائيلي الشهير ،وبدأت االشتباكات
بين الجيش��ين الس��وري واإلس��رائيلي
عل��ى األرض اللبنانية ووقع س��ركيس
بين المطرقة اإلس��رائيلية والس��ندان
الس��وري وبرز ش��خص "جوني عبدو"
كعراب لالتفاق الس��وري اإلس��رائيلي
ٍ
بشكل غير مباشر.
ولو
ٍ
ف��ي الج��زي الثالث وتح��ت عنوان
(المخ��رج) نص��ل للفت��رة األخي��رة في
والي��ة الرئيس س��ركيس الذي بدا في
ع��ام  1979محكوم��ًا عليه ب��أن يحمل
الع��بء ذات��ه عل��ى الطري��ق نفس��ها
للوص��ول إل��ى الح��ل ذات��ه أو الالح��ل
ذاته ،فقد تلقى م��ن الواليات المتحدة
األمريكية تش��جيعًا عل��ى المثابرة في
إع��ادة العالقة مع حافظ األس��د ففعل
على الرغ��م من ارتيابه ف��ي الوصول
إلى نتيجةٍ إيجابية ،إال أن انقالبًا حصل
في ع��ام  1980فقد ب��رز العبٌ جديد
يطرح مشروعاً غير عادي ولمع نجم ذو
قوةٍ جاذبة اسمه بش��ير الجميل ،الذي
سيحول معطيات اللعبة ويقلب األفكار
الراهن��ة انقالبًا كام ً
ال ،وهك��ذا ينتقل
الرئيس سركيس في الطور األخير من
عهده م��ن مرحلة االنطالقات الصغيرة
إلى مرحلة المفاجآت الكبيرة.
فف��ي ع��ام  1979ازدادت
االضطرابات المذهبية في س��وريا بين
الحك��م القائ��م واإلخوان المس��لمين،
وفي العراق أطاح صدام حسين بأحمد
حسن البكر وفي إيران انتصر الخميني
على الش��اه ،أما الياس سركيس فكان
يطبق ف��ي تل��ك األثناء خطة س��ماها
استراتيجية النملة فقد عقد هدنة بين
س��وريا والجبهة اللبنانية وتضامن مع
جبه��ة الصم��ود والتصدي ف��ي بغداد،
ونش��ط لعقد قمةٍ عربية غايتها إنقاذ
الجن��وب المهدد باالنفجار ،في المقابل
جم��دت دمش��ق كل الحل��ول ،والح��ظ
الرئي��س اللبنان��ي قدرة دمش��ق على
عقد الصفقات فاألس��د حق��ق انتصاراً
سياس��ياً على الس��ادات وحص��ل على
مس��اعداتٍ اقتصادية م��ن دول الخليج
من خالل تحكمه بكل األوراق اللبنانية،
ف��ي الوق��ت عين��ه أخ��ذت الطروح��ات
اللبنانية والسورية تتعارض وتتناقض
أكث��ر وأكث��ر ،واتض��ح الخ�لاف بش��أن
سعد حداد وبش��رير الجميل ،وسليمان
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د .أميمة أحمد

قبل ثالثي��ن عاما ف��ي الثاني من
ش��باط عام  1982اجتاحت قوات األسد
األب مدين��ة حم��اه الوادع��ة على كتف
العاص��ي ،ذائع��ة الصي��ت بنواعيرها،
الت��ي تح��ول صوته��ا ال��ذي كان رمزا
للخصب والنم��اء إلى أنين وعويل على
ثالثي��ن ألف ش��خص لق��وا مصرعهم
في الحملة العس��كرية للرئيس الراحل
حافظ األس��د ضد م��ا اعتب��ره 'مؤامرة
خارجية ،ينفذه��ا مارقون عن القانون
ويضمرون الش��ر لس��ورية التي تقاوم
المش��روع الصهيون��ي األمريك��ي،
المقاوم��ة لتحري��ر األراض��ي العربي��ة
المحتلة منذ .'1967
اته��م النظ��ام الس��وري آن��ذاك
تنظي��م األخ��وان المس��لمين بقي��ادة
أعم��ال عنف في س��ورية ،منه��ا تفجير
مدرسة المدفعية بحلب شمالي سورية
ع��ام  ،1979راح ضحيت��ه نح��و 300
طالب ضابط ،ونفى األخوان المسلمون
مس��ؤوليتهم ع��ن ذلك وع��ن غيره من
أعم��ال العن��ف ،غي��ر أن النظ��ام حظر
التنظيم بإصدار القانون  49عام 1980
الذي يجيز عقوبة اإلعدام بحق كل من
ينتمي لتنظيم األخوان المسلمين.
دخل��ت ق��وات األس��د األب مدين��ة
أب��ي الف��داء االس��م التاريخ��ي لمدينة
حماه،وكان��ت تتكون من ق��وات مدربة
تدريبا جي��دا على قتال الم��دن ،وهي:
س��رايا الدف��اع ،والل��واء  /47دباب��ات،
والل��واء / 21ميكاني��ك ،والف��وج /21
إن��زال ج��وي وهي ق��وات خاص��ة ،إلى
جان��ب أفراد المخاب��رات ،وأعضاء حزب
البع��ث ف��ي حم��اه ،وق��اد تل��ك الحملة
العقيد رفعت األس��د ،الشقيق األصغر
للرئي��س حاف��ظ األس��د ،واس��تمرت
الحمل��ة العس��كرية األمني��ة  27يوما،
بدأت في  2شباط  /فبراير عام .1982
حم��اه الت��ي تُصن��ف أق��دم مدينة في
العالم قصفوا أحياءها ،الحاضر السوق
التج��اري ،البارودية والحميدية وغيرها
م��ن األحي��اء الش��عبية ،ذات التاري��خ
العري��ق .راح ضحية تلك المجزرة وفق
توم��اس فريدم��ان' :قام رفعت األس��د
بالتباه��ي بأن��ه قتل  38ألف ش��خص
ف��ي حم��اه' ،لك��ن مختل��ف التقديرات
تش��ير إلى مقتل نحو  30ألف شخص،
وخمسة عشر ألف مفقود الزال ذووهم
ينتظ��رون عودته��م ،والزال��ت قضايا
المي��راث والزوج��ات معلقة ف��ي غياب
معرفة حالتهم أموات أو أحياء.

ه��ذه المدينة الحالمة على ضفاف
العاص��ي تغيرت مالمحه��ا ،غابت أحياء
كان األسد األب وأخوه رفعت يظنان أن
'المارقين ع��ن القانون' يختبئون فيها،
هدم��وا  88مس��جدا وث�لاث كنائ��س،
فيما هاجر نحو  100ألف خارج س��ورية
مخافة أن تطالهم عقوبة اإلعدام وفق
القانون  49سيء الصيت والسمعة.

بع�ض ال�شهادات عن املجزرة

روت سيدة من سكان حي البارودية،
كان��ت مفتش��ة بالتربي��ة والتعلي��م
أن الجن��ود دهم��وا البي��ت وه��م نيام،
وأخرجوا كل من في البيت إلى الش��ارع
بثي��اب الن��وم ،وأمروه��م باالصطفاف
للج��دار وأيديهم على رؤوس��هم ،وبعد
تقريعهم بكالم بذيء ،تقول الس��يدة،
واهلل اس��تغرب أين تعلم��وا هذا الكالم
الناب��ي ليخاطبونا به ،كنا وكل س��كان
الح��ي بالش��ارع بمالب��س الن��وم ،ثم
عزلوا الرجال عن النس��اء وأمروهم أن
يصطفوا ويول��وا وجوههم نحو الجدار
وأيديه��م خل��ف ظهورهم ،ث��م فتحوا
الرشاشات عليهم ،ولم يوقفهم صراخ
النسوة من األمهات واألخوات والزوجات
والبن��ات ،اللوات��ي نالتهم رشاش��اتهم
أيض��ا ،تصفي��ة جماعي��ة ،راح فيه��ا
الشيوعي واإلسالمي والبعثي الموالي
للنظام سواء بسواء وأيا كان انتماؤهم
الديني ،مسلم أو مسيحي.
وس��يدة أخرى م��ن بلدة س��لمية،
ش��رق حم��اه بنح��و  30كيل��و مت��را،
متزوجة م��ن حموي ،كان زوجها عضوا
في ف��رع ح��زب البعث الحاك��م ،قالت '
ذهبت أبحث عن زوج��ي أبو بدر بحماه
بعدما فكوا الحصار عنها ،كنت أمش��ي
فوق الجثث المتراكمة فوق بعضها في
ساحة العاصي وهي الساحة الرئيسية
للمدين��ةـ حي��ث تم إع��دام المئات رميا
بالرصاص ،ولم تنفع توس�لات أبو بدر
لهم أن��ه مع النظام وعض��و فرع حزب
البع��ث ،بل نهروه أن يصمت ألنه كاذب
كما قيل لها من أحد شهود المجزرة'.
وهك��ذا ل��م تك��ن ضحاي��ا مجزرة
حم��اه م��ن األخ��وان المس��لمين كم��ا
يزع��م النظام األس��دي ،بل م��ن كافة
ش��رائح المجتمع الحموي ،ومن مختلف
مش��اربهم السياس��ية والديني��ة ،ولم
يكلف النظام نفس��ه أن يبحث بأسباب
ماحدث في حماه يوم��ذاك ،وال معاقبة
م��ن ق��ام به��ذه االنته��اكات الصارخة

لحق��وق اإلنس��ان ،ب��ل ق��دم مكاف��آت
بترفيع المس��ؤولين ع��ن تنفيذ الحملة
العس��كرية ،رفعت األس��د أصبح نائب
الرئي��س لش��ؤون األم��ن القوم��ي،
ومحافظ حماه آنذاك محمد حربة تقلد
منص��ب وزير الداخلي��ة ،ومنح الضباط
المش��اركون رتب��ا أعلى ،وهو س��لوك
يعبر ع��ن اس��تهتار واضح باإلنس��ان،
واس��تعالء عل��ى المواط��ن ومعاملت��ه
معاملة العبيد،مما جعل الجراح تعتمل
في ص��دور ه��ؤالء المذلي��ن المهانين
عقدي��ن ونيف ،لتنفج��ر في  15مارس
 ،2011ليس��وا وحدهم هذه المرة ،بل
س��ورية برمتها انتفضت لكرامتها بعد
 42عاما من االستبداد.
حتى اليوم نتس��اءل لم��اذا خذلت
باق��ي المحافظات حماه آن��ذاك ؟ ولماذا
ل��م تنجده��ا باإلضراب��ات والعصي��ان
المدني إلنهاء دولة االستبداد ؟ لألسف،
وحت��ى المعارض��ة ل��م تكلف نفس��ها
في بح��ث أس��باب االحتقان السياس��ي
وانس��داد أب��واب الح��وار الت��ي جعل��ت
الوضع يتفجر على هذا النحو؟ وبعض
أط��راف المعارض��ة اعتب��رت معركتها
مع النظام لمواجهة اإلس�لاميين .أمور
كثي��رة بقي��ت حت��ى اليوم كالطلس��م
ال أح��د يعرفه��ا ،لك��ن النظ��ام س��جل
تل��ك المج��زرة م��ن إنج��ازات الحرك��ة
التصحيحي��ة الت��ي انقل��ب فيه��ا على
رفاقه الذي��ن رفضوا كنظام قرار 242
للتس��وية م��ع إس��رائيل ،ال��ذي أقرته
األم��م المتحدة في أعقاب حرب ،1967
الت��ي هزم��ت فيه��ا الجي��وش العربية
هزيمة نكراء ،وكان يومها اللواء حافظ
األس��د وزيرا للدفاع الس��وري الذي قاد
الحرب على جبهة الجوالن التي احتلتها
إسرائيل وال زالت محتلة حتى اليوم.
تعود الذك��رى الثالث��ون للمجزرة
والزالت س��يدة العاصي تقدم الشهداء
إلنهاء دولة االستبداد ،كي يعيش أبناء
سورية في كنف الحرية التي يحلمون.
أخبرني أح��د األصدق��اء ،فرّ قبل
أي��ام م��ن حم��اه لم��ا تتعرض ل��ه من
حمل��ة ' تطهير ' أعلنها الرئيس بش��ار
األس��د ووزي��ر داخليته ،أنه��ا تتعرض
لحرب إب��ادة جماعية ،الط��رق المؤدية
إليه��ا مغلقة ،والمدينة في ش��لل تام،
ال كهرب��اء وال ماء وال مازت للتدفئة وال

مخابز ،الناس تخبز على الصاج وتتدفأ
بالحط��ب ،وال دواء وال حليب لألطفال،
إنها حالة ال تطاق ،أكثر مما تعرضت له
في مجزرة .1982
صدق المثل القائل 'الولد سر أبيه'
فما فعله األس��د األب في حم��اه ،يفعله
ابن��ه اليوم مس��تعينا بش��قيقه األصغر
العقيد ماهر األسد وفرقته الرابعة لقمع
المتظاهري��ن ،كم��ا فعل م��ن قبل أبيه
حافظ األسد مستعينا بالشقيق األصغر
العقيد رفعت وكتائب سرايا الدفاع.
قتل آالف الش��باب ،ومن يزعم أنه
يعرف ع��دد القتل��ى فهو يكذب حس��ب
المصدر الس��ابق ،-فالس��لطة نفس��ها
كما قال – ال تعرف عدد القتلى ،المقابر
الجماعي��ة ف��ي كل م��كان ،دف��ن فيه��ا
الكثيرون وهو ما يفسر عدد المفقودين
الذي تج��اوز  65ألف مفق��ود منذ بداية
الث��ورة  15مارس  ،2011وأضاف 'نكون
متفائلي��ن ل��و قدرن��ا ع��دد القتلى من
المدنيين والجيش تجاوز العش��رة آالف
ش��خص ،ألن المنش��قين ع��ن الجيش
يُقتل��ون ،ويُتوق��ع أن تك��ون األي��ام
واألسابيع القادمة أسوأ وأشد عنفا.
ماهذا العنف األس��وأ الذي يتوقعه
السوريون؟ فقال إن الخوف أن يستخدم
النظام األس��لحة المحرم��ة دوليا لقمع
المظاه��رات الس��لمية،مثل األس��لحة
الكيماوية واألسلحة الجرثومية.
أيعق��ل ي��ا دكت��ور بش��ار وأن��ت
ال��دارس في بريطاني��ة ،أن تقوم بكل
هذا العنف ؟ وألجل م��اذا ؟ ألجل البقاء
ف��ي الس��لطة؟ لنفت��رض ج��دال أن��ك
قضي��ت عل��ى الث��ورة وهذا مس��تبعد
بعد ش�لاالت الدم التي سفكت منذ 15
م��ارس الماض��ي ،أي نظام ه��ذا الذي
تقوده على جماجم السوريين ؟
كفى..كفى ..كفى قتال ،فالشعب
الس��وري أح��رق مراك��ب الع��ودة ،ولن
يعي��د خط��أ مج��زرة  1982حي��ن خذل
حم��اه وتركه��ا نهب��ا للقت��ل والتدمي��ر
والتنكي��ل بأهله��ا ،وكان��ت عب��رة لمن
اعتبر ألربعة عقود م��ن الذل والهوان،
الشعب السوري كسر خوفه الذي قيده،
وانتفض الس��ترداد حريت��ه وكرامته،
هاتف��ا 'الم��وت وال المذل��ة' كي يعيش
أبناؤه رافعي الرأس بين األمم.
كاتبة سورية مقيمة في الجزائر

حماة  ..1982جرمية لن ين�ساها التاريخ

ماذا حدث يف �شباط 1982؟

أسبوعية

يقول الصحفي توماس فريمان
الذي عمل مراس ً
ال لجريدة نيويورك
تايمز" :عندما وصلت إلى حماه بعد
شهرين من المذبحة ،كانت آثار الدماء
ال تزال تلون ضفاف العاصي… رأيت
ً
كاملة مهدمة المباني ،بدت
أحيا ًء
المدينة كأن إعصاراً مرّ بها ،ولم يكن
هذا اإلعصار من عمل الطبيعة"
بدأت األعمال المسلحة لجماعة
األخوان المسلمين بعد وفاة الشيخ
مروان حديد تحت التعذيب على أيدي
قوى األمن السورية ،حاز الشيخ مروان
على مكانة خاصة في التنظيم وبعد
مقتله بدأت الجماعة بتنفيذ تفجيرات
وأعمال مسلحة استهدفت مواقع
عسكرية ومدنية وشملت اغتيال
العديد من المفكرين السوريين ،وكان
رد النظام بأن أسس فرق الحرس
الجمهوري وسرايا الدفاع  -التي استلم
رفعت األسد شقيق الرئيس حافظ
األسد قيادتها -واحكم القبضة األمنية
وتمادى في انتهاك القانون فشكل
المحاكم العسكرية واصدر القوانين
التعسفية ونقل ضمنياً السلطات

المراقبين أن األحياء القديمة ضربت
بالقنابل من الجو لتسهيل دخول
القوات العسكرية والدبابات كما ذكر
تقرير منظمة العفو الدولية شتى
أنواع االنتهاكات من إعدامات جماعية
وإعدام بغاز السيانيد وجمع المدنيين
في المطار الحربي والملعب البلدي
وتركهم بدون طعام أو مأوى ،كما
دخلت البلدوزرات إلى المدينة وهدمت
األحياء السكنية والبنى التحتية.
في يوم  22شباط أذاعت السلطات
السورية رسالة برقية من فرع الحزب
في حماه تبين فيها تأييدها للرئيس
حافظ األسد وتؤكد أن قوات األمن قد
انتقمت من األخوان المسلمين بسبب
ارتكابهم ألعمال القتل التي راح
ضحيتها أعضاء حزب البعث وعائالتهم
وأشارت الرسالة أنهم "أخمدوا أنفاسهم
إلى األبد"
قدرت منظمة العفو الدولية أعداد
القتلى ب  25000 - 10000قتيل ،لم
تحاول السلطات السورية تكذيب هذا
العدد ولم ترد على التقرير المرسل
من منظمة العفو الدولية ولم تستجب
لطلبهم بفتح تحقيق بشأن االنتهاكات
بل قاموا بفتح أتوستراد دمشق حماه
بعد اقل من شهرين من المذبحة
كي يرى السوريون ويسمعوا ثمن
العصيان.
من الجدير بالذكر أن الفترة بين
عامي  1976و  1982أو فترة القمع
الكبرى كما سماها بعض الباحثين في
تاريخ سورية الحديث شهدت إلى جانب
األعمال المسلحة العنيفة لإلخوان
المسلمين حراكًا سياسياً علمانيًا
لألحزاب اليسارية والنقابات المهنية
وغرف التجارة والصناعة والكثير من

المفكرين والمثقفين ،لكن الطابع
العنيف لحركة األخوان المسلمين والرد
األعنف للنظام السوري حرم هذه
التحركات من أن تأخذ دورها اإليجابي
الفعال في السير بسورية إلى عملية
تحول ديمقراطي أكدت ثورة الشعب
السوري اليوم أنه حتمي وآت ال
محالة...
هناك الكثير من الدماء على أيدي
المسلحين من األخوان المسلمين،
لديهم الكثير ليعتذروا عنه للشعب
السوري الذي دفع ثمن عنفهم من
أرواح أبنائه ومستقبلهم ،بعد أن
يسمع السوريون تلك االعتذارات ،ربما
سيسألوا أنفسهم ما الذي أودى بهذه
الفصائل إلى العنف واإلجرام ،لماذا لم
تنشأ فصائل إرهابية مسلحة تمارس
الترهيب والعنف واالغتياالت قبل عهد
األسد ،واإلجابة ستساعدنا في فهم
الممارسات بدون تبريرها ،العنف يولد
العنف ،القمع يولد االنفجار ،لو وظف
حافظ األسد موارد سورية في تنميتها
بدل عسكرتها لما توجه الناس إلى
اإلجرام ،لو احترم شعبه بدل سحقه
لسعوا إلى بناء بالدهم بدل هدمها.
ولكل من اعتبر المجازر الكثيرة
والقمع الدموي العنيف رد فعل مشروع
ضد األعمال المسلحة التي قام بها
األخوان المسلمين ،لن أجد ما يفوق
قول السياسي السوري الكبير أكرم
الحوراني" .:لقد كان ما فعلتموه في
مدينة حماه جريمة لن ينساها التاريخ،
وإن ثورة بضعة مئات من اإلخوان
المسلمين الذين هزمناهم ديمقراطيًا
في الخمسينات ال يبرر ذبح مدينة
بكاملها".
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توجّت مذبحة حماه الشهيرة عقداً
من القمع الدموي للنظام السوري،
استخدم فيه حربه ضد جماعة األخوان
المسلمين المسلحة ليبرر سلسة
طويلة من االنتهاكات أخمد فيها
تحركات الشق العسكري من الجماعة
وأخمد معها كل أمل للشعب السوري
في التحرر من قمع األمن والسلطة
وانتهاكهم لحقوقه األساسية وكرامته
اإلنسانية بشكل يومي...
إال أن مذبحة حماه لم تكن شهير ًة
دومًا ،فعندما حدثت قي شباط عام
 1982تغاضى عنها اإلعالم وتناساها
الباحثون ألشهر عديدة ،بعضهم بسبب
الخوف وآخرون العتبارات سياسية.
لم تعطى المذبحة حقها من البحث
إال عندما أصبحت تاريخاً ،لم يقف
يومها أحد مع الشعب السوري كما ال
يقف معه أحد اليوم ،لملم السوريون
جراحهم وقتها وحدهم كما يفعلون
اليوم ،الفرق الوحيد ،أنه بينما نشهد
مذابح اليوم ،تظهر مذبحة حماه في
الذاكرة لتذكرنا بثمن السكوت ،لتقول
لنا أن من سرق البيضة والجمل ،وأحرق
األخضر واليابس يومًا ،سيعيدها كلما
استطاع…

الثالثة إلى يد الحكم العسكري
واألمني..
قام األخوان المسلمون بمحاولة
فاشلة الغتيال الرئيس حافظ األسد
أمام قصر الضيافة في  26حزيران
 ،1980وفي فجر اليوم التالي 27
حزيران قاد رفعت األسد عملية
نفذتها سرايا الدفاع وجنود من الفيلق
األربعين للجيش السوري واللواء
 138لفرق األمن توجه منهم ثمانون
مجنداً إلى سجن تدمر العسكري الذي
ضم مجموعة من السجناء يعتقد أن
معظمهم من األخوان المسلمين وتم
قتلهم في زنزاناتهم وعنابر نومهم،
يذكر تقرير منظمة العفو الدولية
أن أعداد القتلى راوحت بين  600إلى
 1000سجين وانه تم دفنهم في
مقبرة جماعية خارج السجن.
تلت هذه المذبحة قيام قوى
األمن بأعمال تمشيط دورية لألحياء
السكنية في كل من حماه وحمص
وحلب وترافقت هذه األعمال بإعدامات
ميدانية للمطلوبين ،وإهانات وتحقير
وعنف مع المدنيين.
قبل بضعة أشهر من مذبحة
تدمر ،اكتشف حافظ األسد محاولة
انقالب في القوى الجوية وبّين تحقيق
المخابرات أن العملية مدبرة من قبل
جماعة األخوان المسلمين ،قرر حافظ
األسد أن يقتلع الخطر من جذوره وفي
أيلول  1981أصدر المجلس األمني
األعلى قراراً بتعيين رفعت األسد آمراً
عرفيا على منطقة مشق وحماه وحلب
واعتبارها منطقة عمليات أولى.
في  ٢شباط  1982توجهت قوات
من الجيش إلى مدينة حماه وقاموا
بحصار حي البارودي ،وتصدت لهم
قوات األخوان المسلمين المسلحة
فأجبروا على التراجع وتحصنت قوات
األخوان على أسطح المنازل وفي فجر
اليوم التالي بدؤوا بالتكبير على المنابر
وأعلنوا حماه "مدينة محررة" وتوعدوا
بتحرير باقي البالد ،وبدؤوا بالهجوم
وعلى المراكز الحكومية ومراكز األمن
وقاموا بإعدام ممثلي حزب البعث وكل
من تعاون معهم حتى بلغ عدد القتلى
 50على األقل.
قام  8000 - 6000جندي من
سرايا الدفاع والقوات الخاصة واللواء
 21المدرع واللواء  47المدرع والفرقة
الثالثة المصفحة بمحاصرة المدينة
وقطع االتصاالت عنها ،ونقل بعض

في ذكرى المجزرة . .
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في حي الخالدية
يقـول ظل فدوى سـليمان
عفواً بول تسـيالن
الموت
ليس فقط
سـيداً
يأتي من بالد الراين
بل
ومن القصر الجمهوري
في الشام.

2
في حي كرم الزيتون
يسأل الفتى أباه
قبيـل الخروج في التظاهرة...
أبت
هل تسـتطيع ذئاب النظام
فتح النار ،مث ً
ال،
على باص
مدرسة المحبة للمعوقين؟

3
في حي دير بعلبة
هناك "شوفير سوزوكي"
يخرج من بيته
عند الفجر
ليوقظ آلهة التوحيد
من نومهـا
ثم
ليجلبهـا معه
إلى الحي

شهداء
سورية

كي تقوم بدورها المفترض
بدرء الرصاص
عن صدور الناس.

4
في حي بابا عمرو
يشرح خالد أبو صالح
ألحد المراقبين:
هنا
ال لمبة أديسون
وال دافعـة أرخميدس
وال تفاحة نيوتن تسقط على األرض.

5
في حي جب الجندلي
لم يفتح العم أبو حسان
هذه المرة
باب البيت
ليسقي شجرة األكاسيا
كالمعتاد
بل ليكسـر أغصانها
ويصنع منهـا حطبًا
فصغاره في الداخل
كأقراط الورد
يرجفون من البرد.

6
في حي كرم اللوز

جمموع ال�شهداء ()7353
دمشق151 :
ريف دمشق697 :
حمص2556 :
حلب163 :
حماه1023 :
الالذقية321 :

عصفور دوري
في حيرة من أمره
يجوب السماء
طو ًال وعرضًا
يضايقه
صوت المدفعية
وأنين الجرحى
في المشافي الميدانية.

7
في حي القصور
وجه الفرّان
وهو يصنع
رغيف الخبز
يضاهي جما ًال
وحي جان دارك
وخمـسين فصـل ربيع
في بالد الشرق.

8
في حي جورة الشياح
يقول القنّاص للقنّاص
أنا لست قات ً
ال
بل
رام بارع في التسديد...
بالحرف
هذا ما كان يقوله
طرطوس165 :
درعا851 :
دير الزور258 :
الحسكة66 :
القنيطرة12 :
الرقة35 :
ادلب898 :
السويداء41 :

أحد تالمذة ادوارد سعيد
في جامعة كولومبيا
عن مهمته
أيام غزو العراق.

9
في حي باب هود
فهم السوريون
حكمة هوميروس
ومارسيل بروسـت
"الغناء لقاح ضد الموت".

10
في حي البياضة
"طق طق"
"طق طق"
صـوت رصاص...
"طق طق"
"طق طق"
يخفق قلبي
"طق طق"
"طق طق"
أفكر في أهلي
"طق طق"
"طق طق"
حمص أجمل من أمي.
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