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ســـوريتنا
حر      س��وري  شباب  عن  تصدر  أسبوعية      سوريتنا  |  السنة األولى  |  العدد )39(  |  17 / 6 /2012                      

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

غاندي

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

souriatna@gmail.com    souriatna.wordpress.com

عمل للفنان منير الشعراني
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الغت�ساب والعنف اجلن�سي: �سالح الأ�سد �سد ثوار �سوريا
امراأة حتكي عن قتل فتاة واغت�ساب 3 اأخريات دون �سن الثانية ع�سرة

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، 
أن القوات الحكومية في س��وريا اس��تخدمت 
االغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي 
خ��ال  واألطف��ال  والنس��اء  الرج��ال  ض��د 

االنتفاضة السورية. 
وذك��رت المنظم��ة المعني��ة بحق��وق 
اإلنس��ان، ومقره��ا الواليات المتح��دة، أنها 
سجلت 20 واقعة خال مقابات داخل سوريا 
وخارجها مع 8 ضحايا، بينهم 4 نساء، وأكثر 
من 25 شخصا آخرين على علم باالنتهاكات 
الجنس��ية، م��ن بينهم عاملون ف��ي المجال 
الطب��ي ومحتج��زون س��ابقون ومنش��قون 
عن الجيش ونش��طاء في مج��ال الدفاع عن 

حقوق المرأة. 
وقال��ت س��ارة ل��ي ويتس��ون، مدي��رة 
منطق��ة الش��رق األوس��ط ف��ي المنظم��ة، 
إن العن��ف الجنس��ي أثناء االحتج��از هو أحد 
األس��لحة المروع��ة العدي��دة ف��ي ترس��انة 
الس��ورية،  بالحكوم��ة  الخاص��ة  التعذي��ب 
وتس��تخدمها قوات األمن السورية بانتظام 

إلهانة وإذالل المحتجزين دون أي عقاب. 
تقتص��ر  ال  االعت��داءات  أن  وأضاف��ت 
عل��ى مراكز االحتج��از، فالق��وات الحكومية 
والش��بيحة الموالون للحكومة اعتدوا جنسيا 
أيض��ا عل��ى نس��اء وفتي��ات خ��ال مداهمة 
من��ازل واجتي��اح مناطق س��كنية، نقا عن 

تقرير لوكالة رويترز، 
العتداءات تت�ساعد يف حم�ص

وت��رد أنباء ع��ن حاالت اعتداء جنس��ي 
من مختلف أنحاء سوريا، ووقع معظمها في 

محافظة حمص، أحد معاقل االنتفاضة. 
ونقل��ت هيومن رايت��س عن رجل قال 
إن��ه احتجز ف��ي ف��رع األمن السياس��ي في 
الاذقي��ة في زنزانة مع أكثر من 70 آخرين. 
وذكر أن "الصبية كانوا يلقون معاملة أس��وأ 
م��ن البالغين، ويع��ادون إل��ى الزنزانة بعد 

تعرضهم لاغتصاب وخلع أظافرهم". 
وأض��اف الرج��ل أن "أحدهم ج��اء إلى 
الزنزان��ة وه��و ينزف من الخل��ف. ولم يكن 
ذل��ك  يفعل��ون  وكان��وا  الس��ير.  يس��تطيع 

بالصبية فقط. كنا نبكي من أجلهم". 
م��ن  كثي��را  أن  المنظم��ة  وذك��رت 
االعت��داءات وقعت ف��ي ظروف كان��ت تتيح 
للقادة من الضب��اط أن يعرفوا بجرائم مثل 

صعق األعضاء التناسلية بالكهرباء. 
امراأة: قتلوا فتاة دافعت عن نف�سها

وخ��ال مقابلة مباش��رة أخ��رى، قالت 
امرأة من حي ك��رم الزيتون بمدينة حمص 
إنه��ا س��معت ق��وات األمن والش��بيحة وهم 
يغتصب��ون جاراتها، بينم��ا كانت تختبئ في 

شقتها في شهر مارس/آذار. 
ونقل��ت المنظمة ع��ن الس��يدة قولها 
"س��معت إح��دى الفتي��ات وهي تق��اوم أحد 
الرجال، دفعته بعيدا فأطلق الرصاص على 

رأسها". 
وأضافت أن "3 فتي��ات، أصغرهن تبلغ 
12 عاما، اغتصبوا بع��د ذلك. وبعد أن غادر 

الرجال توجهت المرأة لترى جاراتها". 
وتابع��ت: "كان المش��هد يفوق الخيال. 
الفت��اة ذات اإلثن��ي عش��ر عاما كان��ت ترقد 

عل��ى األرض والدم��اء تصل إل��ى ركبتيها، 
اغتصبه��ا أكثر من ش��خص. لن أع��ود إلى 
هناك أب��دا. تطاردن��ي الذكري��ات حتى في 

أحامي وأبكي". 
�سحايا اخلوف والعار

وقال بعض األشخاص، الذين قابلتهم 
هيوم��ن رايت��س، إن الضحاي��ا ل��م يكونوا 
يري��دون أن تعرف أس��رهم بس��بب الخوف 
أو الع��ار. وذكرت هيومن رايت��س أن إحدى 
ضحاي��ا االغتص��اب كان��ت تري��د أن تلتقي 

بالمنظمة، لكن زوجها منعها. 

وأكدت المنظمة أن "ضحايا االعتداءات 
الجنس��ية في س��وريا ال يتاح لهم الحصول 
على عاج طبي أو نفسي أو خدمات أخرى". 
الجنس��ي  االعت��داء  ضحاي��ا  ويحت��اج 
للحص��ول عل��ى الخدم��ات الطبي��ة الطارئة 
والمس��اعدة القانوني��ة والدع��م االجتماعي 
لعاج اإلصابات التي س��ببها االعتداء، ومنع 
الحم��ل واإلصابة بفيروس ات��ش. اي. في، 
المس��بب لايدز، وغيره م��ن األمراض التي 
تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، ولجمع 

أدلة للمساعدة في تعقب الجناة. 

منظمة العفو الدولية: احلكومة ترتكب 
جرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية يف �سوريا

ال�سفري البابوي يف دم�سق: �سوريا »تنحدر نحو اجلحيم« 
من الناحية الإن�سانية ونرف�ص م�سطلح احلرب الأهلية

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة 
الس��ورية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنس��انية حس��ب ما أوردته ش��بكة بي بي 

سي البريطانية. 
وقالت المنظم��ة أن "موظفيها تحدثوا 
أثناء جمعه��م للمعلومات إلى أكثر من 200 
من س��كان 23 بلدة وقرية في س��وريا منذ 

منتصف شهر نيسان الماضي".  
واتهم��ت المنظمة الحكومة الس��ورية 
بقت��ل وتعذي��ب المدنيي��ن وح��رق المنازل 
والحق��ول والمحاصي��ل وإطاق الن��ار على 

الماشية. 
ونقلت بي بي سي عن دوناتيا روفيرا 
كبي��ري مستش��اري أمنس��تي لألزم��ات إن 
"قوات الحكومة السورية تستهدف المدنيين 

بصورة متعمدة". 
الحكومي��ة  "الق��وات  أن  وأضاف��ت 
تس��تهدف المدنيين با هوادة، حيث تقصف 
البل��دات والق��رى وتقتحم المن��ازل للقبض 

عل��ى الش��باب وإعدامهم أمام أس��رهم ثم 
تحرق منازلهم". 

وكان األمين العام المساعد لمفوضية 
حقوق اإلنس��ان، إيفان سيمونوفيتش اتهم 
خال برنامج على شبكة سي أن أن الحكومة 

السورية بارتكاب "جرائم ضد اإلنسانية". 
وس��بقته في ذلك المفوضة الس��امية 
لحق��وق اإلنس��ان التابع��ة لألم��م المتحدة، 
نافي بياي، أواخر آذار الماضي، حين تحدثت 
عن توافر أدلة كافية لتقديم الرئيس بشار 
األس��د إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم 

ارتكاب "جرائم ضد اإلنسانية. "
الخارجي��ة  وزارة  علي��ه  ردت  كام 
الس��ورية في رس��الة وجهتها إلى المنظمة 
الدولي��ة أعلن��ت فيه��ا ع��ن رف��ض س��وريا 
للتصريحات التي أدلت بها المفوضة األممية 
قائل��ة "يب��دو أن المفوض��ة نس��يت عمله��ا 
كمفوضة لحقوق اإلنس��ان، وانتقلت لتولي 
مهم��ة المدعي العام، ضد الدول التي تختار 

استهدافها الدول الغربية". 

اعتب��ر الس��فير الباب��وي ف��ي س��وريا 
المونس��نيور ماريو زيناري أن »انحدارا نحو 
الجحيم قد بدأ في س��وريا«، مؤكدا أن على 

المسيحيين أن »يضطلعوا بدور الجسر«. 
و رفض الس��فير البابوي في مقابلة مع 
إذاع��ة الفاتي��كان تبن��ي موقف م��ن مصطلح 
»الح��رب األهلية« ال��ذي بدأ المجتم��ع الدولي 
استخدامه لوصف تدهور األوضاع في سوريا. 
وق��ال »االنطب��اع الس��ائد أن انح��دارا 
إلى الجحيم قد بدأ من الناحية اإلنس��انية«، 
مش��ددا على أن »رس��الة المس��يحيين هي 

االضطاع بدور الجسر على كل الصعد«. 
وأض��اف »إنه��م يتحركون ف��ي ظروف 
مؤلم��ة ج��دا، مثا ف��ي حمص، حي��ث لدينا 
كهن��ة ودينيون يتصرفون في ش��كل مثالي 
مجازفي��ن بحياتهم. إنهم يؤدون دور جس��ر 
عبر محاولة الحصول على وقف إلطاق النار 

أو إخراج أشخاص« من إحياء علقوا فيها. 
وح��ذر زيناري م��ن معلوم��ات أوردتها 
وسائل إعام عن عمليات اضطهاد يتعرض 

لها المس��يحيون على أيدي بعض الجماعات 
المعارضة المسلحة. 

وكان��ت وكال��ة »فيديس« التبش��يرية 
الكاثوليكية تحدثت الثاثاء عن نزوح كثيف 
للمس��يحيين من إحي��اء مث��ل القصير قرب 

حمص. 
وأضاف��ت الوكال��ة إنه��م اجب��روا عل��ى 
الرحيل بعد إنذار وجهه فصيل مسلح معارض 

بقيادة الضابط »عبد السام حربة«. 
وتاب��ع الس��فير البابوي »حت��ى اليوم، 
يمكنني القول أن المس��يحيين يتقاس��مون 
المواطني��ن  لجمي��ع  المح��زن  المصي��ر 
الس��وريين و ال أقول أن ثم��ة تمييزا محددا 

بحقهم وال حتى اضطهادا«. 
و أضاف« م��ن المهم أن نكون يقظين 
وان ن��رى الوقائع على حقيقتها، لن أس��ارع 
إل��ى المقارن��ة بي��ن وضع المس��يحيين في 
س��وريا ووضعه��م ف��ي بل��دان أخ��رى ف��ي 
المنطق��ة. أحيانا، ثم��ة مقارنة م��ع العراق 

ولكن هذه المقارنة ال تجوز«. 

الهجمات �سد املدنيني يف �سوريا قد ت�سكل جرائم �سد الإن�سانية
أعل��ن المستش��اران الخاص��ان ألمين 
ع��ام األمم المتحدة والمعني��ان بمنع اإلبادة 
الجماع��ي  القت��ل  عملي��ات  أن  الجماعي��ة 
والقبي��ر  الحول��ة  قريت��ي  ف��ي  للمدنيي��ن 
السوريتين واالعتداء على النساء واألطفال 
وقتلهم بوحش��ية من مس��افة قريبة يمثل 

تصعيدا مروعا. 

وأكد المستشاران الخاصان ألمين عام 
األم��م المتحدة في بي��ان لهم��ا أن التقارير 
الواردة من سوريا والتي تتحدث عن عمليات 
قتل جماعي وقعت أثن��اء الهجمات وعمليات 
القصف التي ش��نتها القوات الحكومية على 
أحياء س��كنية والبني��ة التحتي��ة المدنية قد 
تشكل جرائم ضد اإلنسانية وتؤكد تقاعس 

الحكومة السورية عن حماية شعبها. 
وفى الوقت الذي طالب فيه المسؤوالن 
األممي��ان بوق��ف األعم��ال والهجم��ات التي 
تس��تهدف المدنيين الس��وريين ف��ورا طالبا 
بمن��ح بعث��ة مراقب��ي األم��م المتح��دة في 
سوريا كافة التسهيات التي تضمن وصول 
المراقبين إلى كل األماكن التي تريد التحقق 

مما يجرى فيها من انتهاكات أو عمليات قتل 
ودون وضع أية عراقيل أمام المراقبين. 

ودعا المستش��اران مجل��س األمن إلى 
إع��ادة النظر ف��ي طلب المفوضة الس��امية 
لحقوق اإلنس��ان باألمم المتح��دة والخاص 
المحكم��ة  إل��ى  الس��ورية  الحال��ة  بإحال��ة 

الجنائية الدولية. 
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اأوجـــاع وطــن
اإىل من يف الداخل: »�سحقًا« و»تبًا لكم«
  فادي عزام

أعرف أن األلمَ الس��وري الي��وم بات »مُنغصًا« مانعا للش��هية، يحّذر من 
النظر إليه ويهربُ العالمُ حتى من السماع عنه. 

المقاهي مكتظة لمتابعة بطولة أوربا: الحياة تمضي بسام، والناس هنا 
يعيش��ون التفاصيل التي نس��يتُها حقا، أين سنس��هر؟ االنشغال بالتخطيط 

لإلجازة قادمة ؟ السيارة والبيت... إلخ.
وأن��ا أعيد الفيديو ذاته منذ الصباح - الطفل الس��وري المصاب بش��ظية 
وهو يلفظ أنفاس��ه أمام عجز والده والطبيب الذي ال حول له - الكاميرا التي 

تراقب بطنه وهو ينتفخ وروحه وهي تخرج على مهل.. 
وأسأل اآلن في غربتي الهشة ماذا أفعل؟.

هل أرس��ُل تبرعا؟ أناش��د أصدقاء أجانب أرجوهم أن يتضامنوا مع طفل 
لفظ أنفاسه على مهل؟.

أجم��ع مابس��ًا لضي��وف األردن ولبن��ان وتركي��ا أو أذه��ب للن��دب عل��ى 
السكايب؟.

هل أتخانق مع صديق على أفضلية دعم السلمية أو دعم الجيش الحر؟.
ال أعرف هل هذا يجدي أم ال..؟.

ماذا أفعل؟...
ه��ل أردّ على »قريٍب« تنس��احُ منه ده��ون النذالة، تعب��ق روائح عرقه 
الزن��خ ممزوجة بكثافة حضوره وس��فالة منطقه وانتهازي��ة صفاقته، يروج 

في مدينتي أني غيرت اسم عائلتي إلى »العرعور«. 
هل أرس��ل له »إيميل«.. أش��مت ب��ه ألن من لحس أحذيته��م وضعوا له 
»بعصًة« جعلته يصبح مَضحكة كمرش��ح شرشوح لمجلس الشعب مثل أي 

جيفة تستجدي مؤخرة لتمدها بالمزيد،. 
هل لي القدرة أو »الخُلق« على ذلك؟.. 

م��اذا يجب أن يفعل الجالسُ ف��ي الخارج على خوازيق األخبار وينام على 
دبابيس األلم وإذا ما ّطنشّ قليا، أو أصابته فرحة طائش��ة، يعاقب نفس��ه 

بالجَْلد المتوصل كالمشارك الهائج في كرباء.. ماذا أفعل ؟
ماذا أفعل؟.. أكتب مقاال عن ثورة شعب »ما برح« يذهل العالم. »ما فتئ« 
يخلخ��ل ميزان التاريخ بإصراره على الموت علها توهب له الحياة. هل يحتاج 

شعبنا اليوم لهذا اإلنشاء الممجوج فعا ؟
هل أش��ارك في تحرير صفحة مملة على الفيس��وك؟ هل أنجز مشروعا 

وعدت أصدقائي أن أنهيه منذ أكثر من أسبوعين؟. 
هل أبدأ النميمة على من كان يضع سيجارا غليظا لدرجة تثير التقزز في 
فم��ه، ويلقلق ويفتن ويط��ق براغي مثل أي نذل ممن خرجتهم إس��طبات 

الثقافة السورية. ماذا أفعل؟. 
ربما لدي رغبة اآلن أن أقول: إني لم أحب زكريا تامر ويا ليتني لم ألتقيه. 
ولك��ن هذا ال يعني أبدا أنه ليس كاتبا كبيرا وخاصا وفريدا، أحب النمور في 
اليوم العاش��ر، وقصتين في مجموعة »تكس��ير رك��ب« ولم يعجبني صهيل 
الجواد األبيض وأجد ما يكتبه في المهماز. قياسا بما يكتبه الشباب المجهول 

المحكوم بالتجاهل اليوم ……….. »با ما أحكي«. 
ماذا أفعل لبلدي ؟

أش��عر بالعج��ز باأللم يخترقن��ي أحاول أن ال أق��رأ أرقام الش��هداء أحاول 
أن ألف��ظ أس��مائهم أتخيل إش��كالهم أحاول أن ال أزيح نظ��ري عن أي فيديو 

مرعب. 
أح��اول أن اعتني بعائلتي وابن��ي أحاول أن أهتم بعمل��ي أحاول أن أبقى 
متفائا متماس��كا. أحاول أن اكتب شيئا س��خيفا ألكسر جدية صفحتي، ماذا 
أفعل هنا ؟ أحاول أن أكتب ش��يئا مؤثرا أحاول أن اجمع وال افرق أن أذوب وال 

أستعرض أن أصدُق وال أكذب، أن أهمس وال أصرخ.. 
أن��ا الموجود بالخ��ارج فكرت بكٍل ذل��ك ولم أفعل، أش��عر بالظمأ الحارق 

بالوحشة بالتقصير بالخواء. ماذا أفعل ؟. 
هل لدى أحدكم أن يساعدني؟ ويقول لي ماذا أفعل ؟ لشعبنا الذي يذبح؟ 
لس��وريا الت��ي تن��زف، لبلدنا الذي نحره الس��فاح كي يبقى يس��تبيح المكان 

والزمان. 
م��اذا أفعل أن��ا الموجود بالخارج، خ��ارج نطاق الموت خ��ارج نطاق الهواء 
المش��بع باالنتظار والحرية والبارود خارج دمش��ق، خارج نفسي؟. ماذا أفعل 
خارج البلد خارج الحكاية خارج التاريخ الذي يكتب اليوم بدماء أبناء سوريا؟. 
»لمن هم في الداخل؛ داخل الم��دى األقصى والمجدي للقذيفة والطلقة 

والشظية والهراوة والشتيمة والرعب«
تبًا لكم.. 

سحقًا كم فضحتنا دماؤكم !
ها أنا اآلن أفعل شيئًا..  أدخن.. 

م�سرفيون: �سوريا تطبع نقودًا 
لتمويل العجز

ق��ال مصرفي��ون ف��ي دمش��ق أن س��وريا 
طرحت نق��ودا جدي��دة للت��داول لتموي��ل العجز 
المال��ي مم��ا يجعله��ا عرض��ة الرتف��اع التضخم 
بعدما ب��ددت أعمال العن��ف والعقوب��ات إيرادات 

الباد وأدت النكماش اقتصادي شديد. 
دمش��ق  ف��ي  أربع��ة مصرفيي��ن  وص��رح 
لرويت��رز ب��أن أوراقا نقدي��ة جدي��دة طبعت في 
روس��يا تتداول بكمي��ات تجريبية ف��ي العاصمة 
وحل��ب وه��ي أول خط��وة من نوعها من��ذ اندالع 
االنتفاضة الش��عبية ضد الرئيس السوري بشار 

األسد في 2011. 
وقال المصرفيون األربعة أن األوراق الجديدة 
لن تس��تخدم كبدي��ل للقديمة المتهالكة فحس��ب 
ب��ل لضم��ان دف��ع الروات��ب وغيرها م��ن النفقات 
الحكومي��ة. ويقول اقتصاديون أن تلك الخطوة قد 

تؤدي لرفع التضخم وتفاقم األزمة االقتصادية. 
وتقول األمم المتحدة أن قوات األس��د قتلت 
ما ال يقل عن عش��رة آالف ش��خص بينما أعلنت 
الحكوم��ة مقتل أكثر م��ن 2600 من أفراد قوات 

األمن السورية. 
وق��ال المصرفي��ون األربعة ورج��ل أعمال 
على صلة بمس��ؤولين أن النقود الجديدة طبعت 
في روسيا ولكنهم أحجموا عن ذكر اسم الشركة 
التي طبعتها. وقال اثنان من األربعة أنهما تحدثا 
إل��ى مس��ؤولين ع��ادوا ف��ي اآلونة األخي��رة من 

موسكو حيث جرى بحث األمر. 
وقال احد المصرفيي��ن الذين طلبوا جميعا 
ع��دم الكش��ف ع��ن هويته��م "أرس��ل )الروس( 
عينة م��ن األوراق النقدية وتمت الموافقة عليها 
وس��لمت الطلبية األولى. اعلم أن بعض األوراق 

الجديدة ضخت في السوق".
وقال مصرفيان كبيران آخران في دمش��ق 
أنهما س��معا من مس��ؤولين أن الطلبي��ة األولى 
الت��ي لم يكش��ف عن حجمها وصلت إلى س��وريا 
م��ن روس��يا ولكنهما ل��م يتمكنا م��ن تأكيد بدء 

تداولها. 
وقال وزير المالية السوري محمد الجلياتي 
األس��بوع الماضي أن س��وريا بحثت طبع العمات 
الورقي��ة الجدي��دة مع المس��ؤولين الروس خال 
محادث��ات اقتصادي��ة ف��ي نهاي��ة مايو أي��ار في 
موس��كو. وق��ال أن االتف��اق اكتم��ل تقريبا دون 

اإلفصاح عن تفاصيل. 
وفي وق��ت الحق نفى البن��ك المركزي من 
خ��ال وس��ائل اإلع��ام التابع��ة للدول��ة تداول 

عمات ورقية جديدة. 
وتطب��ع جوزناك -الش��ركة الحكومية التي 
تش��غل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق 
الحصري��ة للحص��ول على تكنولوجي��ا الطباعة- 
عمات ورقي��ة لدول أخ��رى بانتظ��ام. وأحجمت 

الشركة عن التعليق. 
وروس��يا م��ن أكب��ر الداعمين السياس��يين 
لسوريا وشريك تجاري واقتصادي وثيق. وليس 
في العقوبات ما يمنع ش��ركة روسية من طباعة 

أوراق نقدية لسوريا. 
وكان��ت س��وريا تطب��ع عماته��ا م��ن قبل 
في النمس��ا ف��ي ش��ركة تابعة للبن��ك المركزي 
النمس��اوي. وقال متحدث باس��م البنك المركزي 

النمس��اوي أن ه��ذا االتفاق علق الع��ام الماضي 
بسبب عقوبات االتحاد األوروبي. 

ووص��ف اح��د المصرفيي��ن األربع��ة ق��رار 
اس��تخدام عم��ات ورقي��ة مطبوع��ة حديث��ا في 
روس��يا لس��د العجز بأنه "ماذ أخير" بعد دراسة 

األمر لعدة أشهر. 
وتنام��ي العج��ز في س��وريا نتيج��ة تراجع 
إي��رادات الحكوم��ة وفقد ص��ادرات النف��ط التي 
تعثرت بس��بب العقوبات. وال ترغب الحكومة في 
فرض إجراءات مرفوضة ش��عبيا لمواجهة العجز 

مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب. 
وقال رجل األعم��ال المطلع على الموضوع 
وال��ذي له اتص��ال بمس��ؤولين في قط��اع النقد 
"العج��ز قائ��م وآخذ في النمو بالفع��ل بل وينمو 

بسرعة. قرروا طبع عمات ورقية لتمويله". 
وقال مصرفيون أن األولوية لاستمرار في 
دفع الرواتب ألكثر من مليوني موظف في الدولة 
وه��م جزء م��ن الق��وة العامل��ة في الب��اد التي 
قوامها 4. 5 مليون من الس��كان البالغ تعدادهم 

21 مليون نسمة. 
وق��ال اح��د المصرفيين "ال يمكن الس��ماح 
بانهيار القطاع العام. يصرف العاملون أجورهم 
ولن تكون هناك شكوى إذا حصلوا على أجورهم 
في نهاية كل شهر. إذا وصلنا لمرحلة ال يحصلون 

فيها على أجورهم ستكون هناك أزمة". 
وميزاني��ة س��وريا لع��ام 2012 البالغة 27 
ملي��ار دوالر هي األكبر ف��ي تاريخها وقد فاجأت 
كثيري��ن. ويق��ول مصرفي��ون أن الداف��ع لزيادة 
اإلنفاق هو الرغبة ف��ي خلق مزيد من الوظائف 
ف��ي القطاع الع��ام واإلبقاء عل��ى الدعم لتفادي 

اتساع نطاق حالة االستياء. 
واضطر القطاع الخاص لاستغناء عن عدد 
كبي��ر من موظفي��ه ولكن العاملي��ن في القطاع 
العام احتفظ��وا بوظائفهم ول��م تتأثر أجورهم 

بالرغم من تجميدها عند مستوياتها الحالية. 
وثب��ت أن تمويل اإلنفاق أم��ر صعب. وقال 
أح��د المصرفيي��ن األربع��ة أن البن��ك المرك��زي 
تج��اوز الح��د األقص��ى لاقت��راض م��ن البنوك 
العامة وتحجم البنوك الخاصة عن شراء السندات 

الحكومية. 
وتجاوزت نس��بة التضخ��م بالفعل 30 في 
المئ��ة إال أن البن��ك المرك��زي يق��ول إنها يمكن 

السيطرة عليها. 
وأنفقت السلطات أموال الدولة على الدعم 
لتبقي أس��عار خدمات المرافق للمنازل والبنزين 
دون تغيي��ر وأعلنت عن فرض قيود على أس��عار 
السلع األساسية. ولكن أسعار الكهرباء للصناعات 
الكبرى ارتفعت بنس��بة 60 ف��ي المئة وزاد أيضا 

سعر وقود الديزل المدعوم. 
وقال أح��د المصرفيين إن الس��لطات تنوي 
ض��خ كمي��ة قليل��ة فقط م��ن العم��ات الورقية 

الجديدة حتى ال يتفاقم معدل التضخم. 
وأضاف "ثمة حد لك��م النقود الجديدة التي 
يمكن ضخها في االقتصاد في مثل تلك األوقات 
التي تتس��م بضبايية ش��ديدة. الته��ور في طبع 
النق��ود كوس��يلة اللتقاط األنف��اس على المدى 

القصير قد يكون انتحارا اقتصاديا". 
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الثـــورة ال�ســــورية:
بني اإرادة ال�سعوب ولعبة الأمم
قراءة يف املواقف الدولية من الثورة

  ياسر مرزوق 
حين عكف��ت على كتاب��ة زاوية وجوه 
م��ن وطن��ي ل��م أك��ن ق��د عق��دت الع��زم 
عل��ى اختي��ار موض��وٍع لملفنا األس��بوعي، 
وأخ��ذت أقلب صفحات كت��اب "جيل الهزيمة 
م��ن الذاك��رة" للدكت��ور "بش��ير العظم��ة" 
واس��توقفتني الفق��رة التالي��ة والتي يلقي 
العظم��ة فيها الض��وء على طبيعة الش��عب 
الس��وري والتي وردت ف��ي الصفحة /193/ 
م��ن الكت��اب المذكور: "يقابل م��ا هو قائمٌ 
في مصر نقيضٌ له في سوريا، فهي أرض 
تضاريس��ها منوع��ة، س��هول وأودية وجبال 
وأنهار وس��واق، معدل األمطار متباينٌ فيها 
بي��ن األلف مليمت��ر وأقل من مئ��ة، تكونت 
فيها التجمعات البشرية متناثرة، احتفظ كٌل 
منها بتراثه ولغته أحيانًا، تقطن في مناطق 
ال يموت الناس فيه��ا محاصرين إذا اختلفوا 
مع جيرانه��م... تجمعاتٌ تخش��ى االغتراب 
واإلخضاع واإلذالل.... ولم تقم في س��وريا 

سلطة مركزية قاهرة متصلة.... 
أعادتن��ي ه��ذه الفق��رة إلى ش��طحات 
فيلي��ب حتي وس��عادة وآخرين وه��و آراء ال 
نس��تطيع تجاهله��ا، مفادها أن الس��وريين 
القدماء هم حقًا من أسس��وا للدولة المدنية 
الحديثة وللديمقراطية وبنوا أساس��ًا مشى 
عليه اإلغريق من بعدهم، هي ديمقراطية 
ممالك المدن، ففي كل مدينةٍ تقريبًا نشأت 
دولة، ومع ما نش��أ عندهم م��ن دول فإنهم 
ل��م يتحارب��وا وظلوا محافظي��ن على صفة 
الش��عب الواحد المتضامن في الحياة وكانت 
الزعامة تنتقل من مدينة إلى مدينة بعامل 
التق��دم والكب��ر وازدي��اد المصال��ح والنفوذ 
وعم��ًا بالقاع��دة الفلس��فية الش��هيرة "إن 
ما الح ثبت" نجد أنه كان للش��عب الس��وري 
الفرصة األكبر في حياةٍ ديمقراطيةٍ هو من 
لقنها لش��عوب األرض قاطبًة، فالس��وريون 
يس��اندهم التاري��خ والجغرافي��ا ف��ي وطٍن 
"فالتاري��خ  الحري��ة،  مقوم��ات  كل  يحم��ل 
ظل اإلنس��ان على الجغرافي��ا" والكام هنا 
لفيلس��وف األلم��ان األكبر "هيج��ل" أوليس 
"شارل ديغول" القائل "إذا أردت فهم التاريخ 
فعلي��ك النظر إل��ى الجغرافي��ا"، هي تميمة 
الح��ظ إذًا تنعم بها س��وريا، أغلق��ت الكتاب 
وع��دت لواقعن��ا ألرى التميم��ة وق��د أضحت 
"لعنة وطن" فالربيع العربي تلكأ في سوريا 
ودفع السوريون الثمن األكبر بين أقرانهم. 
في مس��رحية "أنتيجون" التي تس��تند 
لنفس القصة التي طرحها "س��وفوكليس" 
اإلغريقي وتناولها عددٌ من المسرحيين في 
ش��تى العصور وصواًل "آلنوي" و "س��اكرو" 
يدور الص��راع بين أنتيج��ون وأخيها كريون 
"الذي نازع أخاه بولينيس على الحكم وقتله" 
ويق��وم عل��ى نظ��رة كل منهما إل��ى مبادئ 
األخاق المصطلح عليه��ا، وفهم كل منهما 
لتل��ك التعاليم فكريون رج��ل واقعي يتمتع 
بدهاء السياس��ي، وه��و يدعو إل��ى احترام 
القانون ولو احتاج األمر لفرضه بالقوة، في 

حي��ن ال تؤمن أنتيجون إال بعدالة تبنى على 
األخاق، فيخضع كري��ون للواقع الملموس، 
أم��ا أخت��ه فترف��ض أن تقبل األش��ياء على 
عاته��ا وتدافع عن المثل األعلى، وفي حين 
ي��رى كريون عج��ز إرادة البش��ر وحدها عن 
تغيير األوضاع القائمة، تؤمن هي بإمكانية 
ه��ذا التغيي��ر..... اليوم وف��ي مطالع القرن 
الحادي والعش��رين نجد أن كريون كان على 
حق، وأن الخطيئة التي ارتكبها طيفٌ كبيرٌ 
م��ن المعارضين هي الخلط بين السياس��ة 
والفلسفة، ذلك أن الثورة السورية المجيدة 
وبالمعي��ار الفلس��في نجحت ي��وم ولدت أما 
بالمعيار السياس��ي فالحال مختل��فٌ تمامًا، 
فالعم��ل السياس��ي ه��و اس��تجابٌة لموقف 
أما الفكرة الفلس��فية فهي اس��تجابٌة ألمل، 
وهكذا فإن النجاح إزاء تحدٍ معين هو وحده 
معيار الحكم على أي عمل سياسي في حين 
أن القيم��ة ف��ي حد ذاتها ه��ي معيار الحكم 

على أي فكرة فلسفية. 
ما س��ميته ف��ي بداية المق��ال بالحظ 
الحض��ارة  والدة  ش��هد  لبل��دٍ  التاريخ��ي 
اإلنسانية ومجدها وأخاقيتها، أضحى اليوم 
"لعنة وط��ن" وهذا الوطن ه��و قلب العالم 
والثورة الس��ورية تدف��ع أغلى الضرائب عن 
هذا الموقع، تحضرني مقولة "برجينسكي" 
مستش��ار األمن القومي للرئيس األمريكي 
األس��بق "جيمي كارتر" عام 1990 عن غزو 
الكوي��ت "إن أزم��ة الخلي��ج، بات��ت عاطفيًة 
بأكث��ر م��ن ال��ازم وش��خصيًة بأكث��ر م��ن 
الازم وعسكريًة بأكثر من الازم"، واألزمة 
الس��ورية كذلك فالش��عب الس��وري يسطر 
والفضائي��ات   " يومي��ًا ماح��م "س��يزيفية 

تع��رض يومي��ًا مش��اهد ل��م تخط��ر بب��ال 
بالكوابي��س  أعمال��ه  تع��ج  ال��ذي  "كاف��كا" 
المفزع��ة وليالي العاصمة دمش��ق أصبحت 
مضيئة كس��ماء أخواتها الس��وريات، ونحن 
نلغ��ي  وال  الش��عوب  إرادة  ننك��ر  ال  هن��ا 
المقول��ة الش��هيرة "قدرنا أننا أردن��ا" إال أن 
ثورتن��ا المجيدة أضحت حرب��ًا بالوكالة بين 
أمم األرض حربٌ وقودها دماء الس��وريين 
"ه��ي لعبة األمم" وف��ي لعبة األمم ال يوجد 
فائ��زون البت��ة بل ال��كل خاس��رون، لهذا ال 
يك��ون ح��رص كل العٍب عل��ى النجاح بقدر 
م��ا هو على تجن��ب الضياع أو الخس��ارة، إن 
الهدف المش��ترك لجمي��ع الاعبين في لعبة 
األمم هو رغبتهم في المحافظة عليها دون 
توقف، ذل��ك أن توقف ه��ذه اللعبة ال يعني 

سوى شيء واحد أال وهو "الحرب". 
ق��ال المط��ران س��مير نصّ��ار رئيس 
أساقفة دمش��ق للموارنة في إحدى عظاته: 
"المعاناة التي نعيش��ها كبيرة ونحن نشاهد 
هذه المأس��اة با ح��ول وال قوة م��ا بدأ على 
ش��كل مظاهرة صغيرة في الج��زء الجنوبي 
من س��وريا في الخامس عشر من آذار العام 
الماضي تحول اآلن إلى أزمة تكتنف كل مدن 
الباد الصراع يسير في طريق مسدود فمن 
جهة هناك قوة مركزية قوية ترفض التنحي 
ومن الجهة الثانية انتفاضة ش��عبية ال تظهر 
أي��ة عامات للتراجع الصراع يش��ل الباد.... 

إنه صراعٌ دولي على األرض السورية". 
الس��وريين ال يضحون م��ن أجل حرية 
باده��م فقط، بل من أج��ل حرية منطقةٍ 
بأكمله��ا، من أجل إعادة الت��وازن إلى القوى 
اإلقليمي��ة، وتخلي��ص المنطق��ة من الحرب 

الب��اردة التي تدور بين الصين وروس��يا من 
جه��ة والغ��رب من جه��ة أخ��رى، وليس من 
الس��هل تصور تفاهم س��هل بين ما أصبح 
يعرف بمحور إيران والعراق وس��وريا وحزب 
اهلل وبي��ن المح��ور الغربي العرب��ي إن جاز 
التعبير، في ملفنا اليوم استعراضٌ ألوراق 
اللعب��ة بعي��دًا ع��ن الاعبي��ن المباش��رين 

"الشعب والنظام".

اإيران: 
ال يتخي��ل المال��ي في إيران س��قوط 
النظ��ام ف��ي س��وريا وخس��ارتهم لقاع��دةٍ 
متقدم��ةٍ تطل على المتوس��ط، فهم اليوم 
وبعد الس��يطرة على العراق يعيش��ون حلم 
كسرى الفرس، لكن حال الضعف التي وصل 
إليه��ا النظ��ام في س��وريا دع��ت اإليرانيين 
إلعادة حس��اباتهم فالفيصل في السياس��ة 
اإليرانية الي��وم هو المفاعل النووي، وتبقى 
سوريا ورقًة للتفاوض والقارئ لتاريخ الثورة 
اإليراني��ة يج��د أن البع��د اإليديولوج��ي في 
سياس��ة إيران الثورة يأتي في آخر الس��طر، 
واإليرانيون هم األق��در على البيع وفضيحة 
"إي��ران � كونترا" وصفقات ش��راء األس��لحة 
من إس��رائيل والتي أتت بموافقة الخميني - 
كيف ال وهو المس��تعد للتحالف مع الشيطان 

بحسب تعبيره - أكبر دليٍل على ذلك. 

تركيا: 
حسم األتراك أمرهم مع بدايات الثورة 
ووقف��وا إل��ى جان��ب الش��عب، لك��ن القرار 

مجدل شمس | الجوالن المحتل
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الترك��ي بقي إعاميًا مت��رددًا يراوح مكانه، 
فصن��اع الق��رار مختلفون بش��أن الموضوع 
الس��وري، و"أردوغ��ان" وحزبه يس��تثمرون 
الدماء الس��ورية انتخابي��ًا ويبقى الموضوع 
الكردي، واألغلبية العلوية ش��مال الس��احل 
الس��وري، والخ��وف م��ن تدف��ق الاجئي��ن 

عوامَل كبٍح للموقف التركي. 

لبنان: 
إن خي��ار الن��أي بالنفس ال��ذي اتخذته 
الحكوم��ة اللبناني��ة عما يجري في س��وريا 
هو نقيض الواقع فمكون��ات هذه الحكومة 
منقسمة بين مطالٍب بإسقاط النظام، وبين 
مقاتٍل في صفوفه، ويشهد اللبنانيون اليوم 
حوارًا وطني��ًا جاز لنا اعتباره وهميًا فالجميع 
عل الطاولة ينتظرون ما س��يحل بدمش��ق، 
والنظام في سوريا يس��تعرض قدراته عل 
التفجي��ر ف��ي ش��مال لبنان كورق��ة ضغطٍ 
عل��ى المجتمع الدولي، وه��ي لعبُة يجيدها، 
اللبناني��ون فيم��ا بينه��م ع��ن  ويتهام��س 
مخططٍ لحزب اهلل لانقاب على الش��رعية 
واحت��ال لبن��ان بقوة الس��اح إذا ما س��قط 
النظام في سوريا فجأة، هي خطوٌة لو تمت 
س��تكون كفيلًة بإنهاء الح��زب عمليًا بعد ما 

انتهى معنويًا إل غير رجعة. 

اإ�سرائيل: 
كث��ر الكام ع��ن تحال��فٍ ضمني بين 
النظ��ام وإس��رائيل س��مح ل��ه عل��ى األقل 
بتحلي��ق الطيران الس��وري على الحدود في 
أح��داث درعا، لكن هذا الكام بقي في إطار 
التصعي��د اإلعام��ي، واألق��رب للتصدي��ق 
أن إس��رائيل تتعامل بتجاهٍل م��ع ما يجري 
في س��وريا فبغض النظر ع��ن الرابح، فإن 
ما يحصل في س��وريا م��ن تدمير لاقتصاد 
والجيش يصب ف��ي مصلحتها ويعزز تفوقًا 

مستقبليًا، كانت تملكه سلفًا. 

الأمم املتحدة واجلامعة العربية: 
أث��رت جم��ع الكياني��ن مع��ًا فالجامعة 
هزيلٌة كونها تعبيٌر عن إمكانيات أعضائها، 
ومجل��س األمن معط��ل بحكم آلي��ات اتخاذ 
الق��رار فيه، والمب��ادرة العربي��ة أو األممية 

وأدت حين ولدت. 

الحتاد الأوروبي: 
يبق��ى الموق��ف األوروبي ه��و األقوى 
ف��ي مواجه��ة النظام ف��ي س��وريا حتى أنه 
أت��ى متفوق��ًا عن الموق��ف العرب��ي أحيانًا، 
لك��ن الموق��ف األوروبي ال يمل��ك إال الدعم 
األخاقي والقانوني للشعب السوري إضافًة 
إلى العقوبات االقتصادية التي ال تس��تطيع 
إس��قاط األنظم��ة، فالحكوم��ات األوروبي��ة 
والتي تعتبر األكثر التزامًا بحقوق اإلنس��ان 
تشعر بالخجل اتجاه شعوبها إزاء ما يحصل 
في س��وريا، لك��ن طبيع��ة موازي��ن القوى 
أبع��دت األوروبيين عن التأثير المباش��ر في 
الواقع الس��وري والمنطقة بشكٍل عام، وقد 
كان��ت آخر م��رة حاولت فيها أوروب��ا الغربية 
أن تق��وم بدوٍر حقيقي في منطقة الش��رق 
األوسط هي محاولة الجنرال "شارل ديغول" 
خ��ال حرب حزيران عام 1967 أن يدعو إلى 
مؤتمر قم��ة رباعي لبحث الموق��ف المتوتر 
في الش��رق األوس��ط وكانت هذه المحاولة 
تعبي��رًا ع��ن الطم��وح الش��خصي للجن��رال 
"ديغ��ول" لكنه��ا ل��م تعب��ر ع��ن الموازي��ن 
الحقيقي��ة ف��ي العال��م وقتها، ولع��ل طرد 
الس��فراء والوقوف إلى جانب قضية الشعب 
السوري في المحافل الدولية والقانونية هو 

أكثر ما تستطيع أوروبا تقديمه. 

الدول العربية: 
المواق��ف  تت��وزع  الع��راق  باس��تثناء 

العربية بالنسبة للثورة السورية بين الحياد 
والتأييد العلني للث��ورة، فبينما تغرق مصر 
واليمن والبحرين في مشاكلها، وتبتعد دول 
المغ��رب العرب��ي في موق��فٍ ب��ات تقليديًا 
عل اعتبار أن الط��اق الرجعي بين المغرب 
والمشرق العربي بات أمرًا مسلمًا به، وتقف 
األردن عل��ى حيادٍ أقرب للش��عب الس��وري 
فهي ال تس��تطيع معاداة النظام في دمشق، 
يبق��ى الدور األق��وى لدول الخلي��ج العربي، 
فبينم��ا تق��ف اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة 
ضمنيًا مع النظام، وتس��ري الش��ائعات عن 
مصال��ح اقتصادية وطيدة بي��ن حكام إمارة 
دب��ي وأركان النظ��ام ف��ي س��وريا، لعل ما 
يؤكده��ا العس��ف الذي تمارس��ه الس��لطات 
اإلماراتية اتجاه المعارضين الس��وريين من 
اعتق��ال وترحيل، واتجاه المواطن الس��وري 
والذي يبدو أن الحكومة اإلماراتية قد طبقت 

عليه الحرمان من دخول جنتها. 
أم��ا مملكة قط��ر فهي داع��مٌ واضحٌ 
للثورة السورية ولعل لقناتها الفضائية دورًا 
س��يذكره التاريخ في س��جل الربيع العربي 
إال أن ال��دور األه��م ه��و للملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، كيف ال وهي الت��ي كانت إحدى 
دعائم اس��تقرار نظام األسد األب، من خال 
التدف��ق المالي غير المس��بوق دعم��ًا لليرة 
الس��ورية تح��ت عناوين، المس��اعدات لدول 
المواجه��ة، والتي تجددت بع��د حرب الخليج 
األولى، وهي التي تقف اليوم بجانب الثورة 
الس��ورية، كونها ودول الخلي��ج عمومًا ترى 
اس��تحالة موافقتها على قيام دولةٍ صفوية 
معادية من طهران إلى بيروت بحسب تعبير 
إضاف��ًة  والمملك��ة  الس��عودية،  الصحاف��ة 
لنفوذه��ا المعن��وي ف��ي المنطق��ة، تمل��ك 
مفاتي��ح يس��مع س��اكن الكرملي��ن رنينه��ا 
جيدًا، وتمل��ك أوراقًا للضغ��ط أهمها الثقل 
المال��ي النفط��ي والق��درة المخابراتي��ة، إذ 
ينبغ��ي التذكي��ر بأن ش��مال الصين وجنوب 
روس��يا هي مناط��ق ذات أغلبية اس��امية، 
وللمملكة هناك نفوٌذ معنوي وواقعي أيضًا 
عن طريق المدارس الش��رعية، والجمعيات 
الخيري��ة، ومن المؤكد أن س��اكن الكرملين 
يتذكر الدور الس��عودي في إس��قاط االتحاد 
الس��وفيتي جيدًا، ه��ذا وقد رف��ض أعضاء 
غرفة التجارة في المملكة في 12 من الشهر 
الج��اري اس��تقبال الوف��د التجاري الروس��ي 
لموقف��ه المس��اند للنظام في س��وريا. كما 
تس��اند الكويت الثورة السورية بشدة إال أن 
للموق��ف الكويتي نكهًة خاص��ة فمع يقيننا 
بوق��وف ش��عوب األرض إلى جانب الش��عب 
الس��وري، إال أن الموق��ف الكويت��ي وبحكم 
ديمقراطي��ةٍ جزئي��ة تعيش��ها الكويت أتى 
من داخ��ل البرلمان وليس م��ن رأس الهرم 
في الس��لطة وهي حال��ٌة نادرٌة ف��ي عالمنا 
العرب��ي. كما تج��در اإلش��ادة بموقف حركة 
"حماس" المس��اند للثورة وهو موقفٌ  عرى 

النظام الممانع بشدة. 

الوليات املتحدة الأمريكية: 
لم تعد منطقة الشرق األوسط بكاملها 
في مقدمة أولويات السياسة الخارجية لإلدارة 
األمريكية الحالية، فهي تحل بعد ش��رق آسيا 
وبعد أوروبا الش��رقية في س��لم األولويات و 
بحس��ب محللين وخبراء في الملف السياسي 
للش��رق األوسط فإن األزمة في سوريا تشير 
إلى أن اللعبة السياس��ية هن��اك يتحكم فيها 
ق��درة النظ��ام الس��وري على الحف��اظ على 
أمن الحدود مع "إس��رائيل" وهذا هو الش��غل 
الش��اغل ألمريكا، وليس الخوف على المزيد 
م��ن الضحاي��ا في س��وريا. وكل ذل��ك يترك 
انطباع��ًا بأن "أوباما" وكلينت��ون ال يعارضان 
بقاء "األسد" إذ كان من الممكن بقاؤه لمجرد 
فت��رة قصي��رة أخ��رى يج��ري خاله��ا ترتيب 
انتقال س��لس للس��لطة. ولعل الم��د والجزر 
ف��ي تصريح��ات كلينتون منذ بداي��ات الثورة 
في س��وريا أكب��ر دليٍل على ه��ذا الموقف إال 
أنه ومؤخرًا تم التصعيد بوتيرةٍ عالية، وقال 
"اندرو تابلر" من معهد واش��نطن لسياس��ات 
الش��رق األدن��ى ومؤل��ف كت��اب عن س��وريا 
س��يطرح قريبًا في األسواق أن مطالبة زعيم 
بأن يرحل "تق��ال عندما يك��ون النظام على 
وش��ك االنهيار". ويبدو أن إدارة أوباما تنتهج 
سياس��ة الرئيس كينيدي التي تؤمن بنظرية 
"أن الحكمة الذهبية في عاج األزمات هي أن 
يت��رك كل طرف لخصمه س��بيًا إلى التراجع 
بكرام��ة وكبرياء"، لذلك يفس��ر المد والجزر 

في التصريحات بأنه سلوكٌ تفاوضي. 

رو�سيا: 
لم أفرد فقرًة خاصة للموقف الصيني 
كونه بدا منسجمًا تمامًا مع الموقف الروسي، 
والروس أكثر أمم األرض مقدرًة على البيع 
فف��ي آب عام 1939 قام االتحاد الس��وفيتي 
بأكب��ر انقاب ف��ي السياس��ة الدولية، حين 
عق��د فجأة مع هتلر معاه��دة صداقة وعدم 
اعت��داء، كان��ت النازية منذ ظهوره��ا العدو 
األول واألكب��ر لاتح��اد الس��وفيتي، وكانت 
حرب��ه ضده��ا عنيفة وشرس��ة، وقد حش��د 
ه��ذه  ف��ي  الش��يوعية  األح��زاب  كل  وراءه 
الحرب، وفجأًة وب��دون إعان وصل "يواكيم 
وينت��روب" وزير خارجية ألماني��ا النازية إلى 
موس��كو، واتصلت المفاوض��ات أيامًا قليلة، 
ث��م انفجر إعان االتفاق كأن��ه قنبلة ذرية، 

وظل العالم كله أيامًا شبه مغمٍي عليه 
ولع��ل القضي��ة األكث��ر أهمي��ة عل��ى 
األجندة العالمية لبوتين ليس س��وريا وال أي 
انتفاضة م��ن انتفاضات الربيع العربي و إنما 
ه��ي لق��اؤه مع ب��اراك أوباما الش��هر القادم. 
بوتين يريد ضمانات لخطط الواليات المتحدة 
الدفاعي��ة الصاروخي��ة في أوروبا و آس��يا، و 
التي ترى فيها روس��يا تهدي��دًا ألمنها. بوتين 
يبغ��ي تقبًا للوضع الراه��ن في القوقاز بعد 
انش��قاق المقاطعات الجورجية بدعم روسي 
ف��ي 2008. ويري��د عضوي��ًة روس��ية مثمرة 

ف��ي منظم��ة التج��ارة العالمي��ة. كم��ا يري��د 
نهاي��ة النتقادات أمريكا لديمقراطية روس��يا 
و تقصيره��ا ف��ي قضاي��ا حقوق اإلنس��ان و 
القائمة تطول.. كما تبغي روس��يا حًا سلميًا 
لألزمة الناش��ئة حول برنامج إي��ران النووي. 
وعندما يقاب��ل بوتين أوباما، فأنه س��يطلب 
ضمانات من الواليات المتحدة بإيقاف و بعدم 
المش��اركة في أي عمل عس��كري إسرائيلي 
ضد منشآت إيران النووية. بالنسبة لموسكو، 
ف��إن حربًا ف��ي "خاصرتها" في جنوب وس��ط 
آس��يا ستهز اس��تقرارها سياس��يًا واقتصاديًا 
أكث��ر بكثي��ر م��ن أي اضط��راب في س��وريا. 
أوباما أيضًا يريد من بوتين، تعاونًا لحل ناجح 
للمعضلة اإليرانية و مساعدًة في التعامل مع 
"وج��ع الرأس" القادم من كوريا الش��مالية. و 
هكذا فهناك الكثير من الحوافز غير المباشرة 

للجانبين للتفاوض حول سوريا.. 
إنه��ا لعب��ة األم��م إذًا ويب��دو أن الورقة 
الس��ورية س��لمت بالكام��ل لل��روس، وه��ذا 
ب��دا واضح��ًا م��ن اهتمام الش��ارع الس��وري 
بتصريحات الفروف أكثر بكثير من تصريحات 
رأس النظ��ام ف��ي س��وريا، وف��ي المرحل��ة 
األخيرة م��ن اللعبة يتصارع مفهومان للدولة 
األول تتبناه روس��يا ويقوم على مبدأ السيادة 
أيًا كان نوعه��ا والثاني يتبن��اه الغرب ويقوم 
عل الشرعية واحترام حقوق اإلنسان، عنواٌن 
ب��راق يخف��ي وراءه المصال��ح االقتصادي��ة 
والزم��ن األمريك��ي ال��ذي نعيش��ه، فالعالم 
بات محكومًا لش��ركاتٍ عماق��ة توزع المهام 
واألدوار، وهذا ال يعني بالتأكيد براءة الطرف 
األول من هذا المفهوم فروسيا سلمت باألمر 
الواقع وهي تفاوض للمشاركة في الغنيمة، 
ولعل الحل في س��وريا س��يضع دمشق على 
نفس السطر في كتاب التاريخ مع "بوتسدام" 
ع��ام 1914 أو "فيين��ا" ع��ام 1814 وهما آخر 
مناس��بتين بدا في كٍل منهما أن هناك ترتيبًا 
جديدًا لعاقات القوى وأوضاعها الدولية قابًا 
لاس��تمرار، وكما ذكرنا س��ابقًا فلعبة األمم 
حي��ن تقف تكون الحرب، الت��ي تقرع طبولها 
يوميًا في س��وريا، وهو مؤش��رٌ واضحٌ على 
النهاي��ة، فالتجرب��ة الس��ورية المذهل��ة في 
تجن��ب ح��رٍب أهلية تواف��رت كل ش��روطها، 
دعمها توافقٌ دولي على عدم السماح بحرٍب 

ليس ألحد التنبؤ بنهايتها. 
نعي��ش الي��وم العائم الكب��رى لرحيل 
النظ��ام فالعائ��م الصغ��رى الحت ف��ي آذار 
الماض��ي، والجميع اليوم يله��ث إليجاد الحل 
ه��و حٌل دولي ال محالة لك��ن من نقل الثورة 
الس��ورية إلى أولى أولويات المجتمع الدولي، 
ه��ي تضحي��ات الس��وريين وإصرارهم على 
الحري��ة، إن تس��ليمنا بلعب��ة األم��م ال يلغي 
إيماننا بإرادة الش��عوب، في الماضي أضحك 
ستالين العالم حين تس��اءل كم جنديًا يملك 
البابا، متجاه��ًا أن الطاق��ة الروحية والعقل 
الجمعي ألي أمة هو محرك التاريخ وصانعه. 
أخت��م بم��ا قال��ه الخميني: الش��هيد... 

وليس البطل... هو روح التاريخ....
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األح��داث  تط��ور  يراق��ب  م��ن 
وتس��ارعها في س��وريا اليوم يعلم أن 
المس��ألة وصلت إل��ى عن��ق الزجاجة، 
ف��ا هي خرج��ت منه��ا وال ع��ادت إلى 
الزجاج��ة. ورغم يقيننا بأن العودة إلى 
داخ��ل الزجاجة باتت ش��به مس��تحيلة 
فإن الخروج منها يبدو مخاضًا عس��يرًا 
تحكم��ه ظروف دولي��ة ومحلية معقدة 
ج��دًا ق��د تجع��ل م��ن س��قوط النظام 
انهيارًا شامًا في كافة أركان المجتمع 

ومكوناته. 
ال ي��زال كل العالم تقريب��ًا يعقد 
االجتماع تل��و اآلخر "من أجل س��وريا" 
وباس��م "أصدقائها" و"إعادة إعمارها" 
بينم��ا تتصاعد حدة االحتقان الطائفي 
واألهلي بشكل غير مسبوق داخل كل 
المدن والقرى الس��ورية با اس��تثناء. 
ويبدو أن العالم قد قرر أن يلعب اللعبة 
في س��وريا على الطريق��ة العراقية أو 
ما يش��ابهها من حيث إطالة أمد األزمة 
مع التدمي��ر الذاتي للدول��ة وتفكيكها 
من الداخل وذلك عبر نش��ر األس��لحة 
الخفيف��ة والمتوس��طة بي��ن الثائرين 
بينم��ا  له��م  اللوجس��تي  الدع��م  م��ع 
تقوم روس��يا وإيران على األقل بدعم 
النظ��ام وتغطيت��ه إعامي��ًا وسياس��يًا 
على الطرف اآلخر بحي��ث تبقى هناك 
دائمًا جزرة ما أمام الطرفين تؤدي إلى 
بقاء الجميع في عنق الزجاجة والذي ال 
يتس��ع لكثيرين. وهذا ما يبرر المجازر 
الرهيبة التي تحدث بحق بعض القرى 
المعارض��ون  يق��وم  بينم��ا  والبل��دات 
بعملي��ات قن��ص واغتي��ال نوعي��ة ال 
تكون في الغالب س��وى ارتجالية وغير 
مدروسة وتؤدي إلى نتائج عكسية في 

كثير من األحيان. 
تعيش س��وريا الي��وم على فوهة 
ب��ركان بالفع��ل، فالس��احة الس��ورية 
أصبح��ت مفتوح��ة للجمي��ع ومفتوحة 
عل��ى كل االحتم��االت. ويتدف��ق اليوم 
كثيرون من "المتطلعي��ن للجهاد" إلى 
س��وريا بعد التس��هيات الكبي��رة التي 
تمن��ح لهم وخاصة عبر تركيا وهو أمر 
لم يعد خافيًا عل��ى أحد كما أن معظم 
ال��دول الغربي��ة وغيره��ا ق��د اعترفت 
به��ذا األمر. ويصل كثي��رون اليوم إلى 
قناع��ة مفاده��ا أن س��وريا ق��د دخلت 
فعًا مرحل��ة الحرب األهلية وهو إقرار 
خطي��ر وال ب��د م��ن دراس��ته وتحليله 
بش��كل صحيح ألن ذل��ك يعني دخول 
الب��اد نفق ح��رب ظالمة وق��ذرة بين 
كافة مكونات المجتمع السوري المهدد 
بالتفكك والتش��رذم. يحدث هذا بينما 
ال ت��زال المعارضة السياس��ية تعيش 
ترف المؤتمرات واالنتخابات الرئاس��ية 
الخلبي��ة  المناص��ب  وتب��ادل  الهزيل��ة 
وكأنهم ورثوا س��وريا عبر ممارس��ات 
إعامي��ة بائس��ة ال ت��زال ف��ي ابتع��اد 
دائ��م عن حركة الناس والش��ارع وعن 

همومهم وآالمهم. 
وبينم��ا تأت��ي التحذي��رات الغربية 
واألمريكية من الحرب األهلية في سوريا 
نجد المعارضي��ن وعلى الطرف اآلخر ال 
يزالون مصرين على دفن رؤوسهم في 
الرمال مدعين أن الطائفية غير موجودة 
أص��ًا في المجتمع الس��وري وأن كل ما 

يج��ري س��يتم تج��اوزه في المس��تقبل 
القري��ب بلمس��ة س��حرية م��ن أعضاء 
المجل��س الوطني أصحاب االبتس��امات 
الصفراء والمابس األنيقة. إن االعتقاد 
بالتعام��ي  تأت��ي  الث��ورة  خدم��ة  ب��أن 
على الحقائ��ق المجتمعية والسياس��ية 
والثقافي��ة ه��و اعتق��اد ال مح��ل له من 
اإلع��راب ويعك��س فج��وة هائل��ة بين 
السياس��يين الذين ركب��وا موجة الثورة 
وبي��ن الن��اس عل��ى األرض. ال يمك��ن 
ب��أي حال التخطيط لمس��تقبل في هذا 
الوطن دون تحليل الواقع بشكل علمي 
صحيح وممنهج. أما القفز على الحقائق 
وتبرير األح��داث بما يلوي عنقها فهو ال 
يختل��ف عن ممارس��ة النظام اإلعامية 
والسياس��ية. فالنظام دائم االدعاء بأن 
ما يجري في س��وريا ه��و مؤامرة وبأن 
المس��ألة أزم��ة عابرة أو س��حابة صيف 
وأن كل الثورة ه��ي عبارة عن فبركات 
إعامي��ة من قن��وات مغرض��ة، وهم ال 
يمل��ون م��ن إذاعة ص��ور لم��دن وقرى 
في س��وريا يرى فيها المش��اهد الحياة 
طبيعية والناس تشتري حاجياتها )علمًا 
أن مع��دالت الغ��اء فاق��ت كل الحدود(، 
بينم��ا تك��ون القن��وات المغرض��ة تبث 
صورًا لمظاهرات حاشدة في ذات المدن 

والقرى. 
بالنس��بة للمواطن العادي وش��به 
المحايد في س��وريا اليوم ف��إن كل ما 
يح��دث ه��و عملية تغيي��ر ولكنها تبدو 
اليوم أكث��ر دموية من أي وقت مضى. 
وله��ذا ف��إن م��ن يمش��ي في ش��وارع 
س��وريا ال يع��رف بالضب��ط م��ن ه��و 
غريم��ه. فبينما المواطن أم��ام أجهزة 
األمن مته��م حتى تثب��ت براءته، فهو 
كذلك بالنسبة للمعارضين. فالمسألة 
الي��وم أصبح��ت قائم��ة عل��ى الش��ك 

وانع��دام الثقة بين كل أفراد الش��عب 
وه��و ما يؤس��س لحالة م��ن الفوضى 
العارم��ة وإط��اق األح��كام عش��وائيًا 
ح��ول ح��ق الحي��اة أو عقوب��ة الم��وت. 
وله��ذا فكم��ا يش��رّع النظام لنفس��ه 
استباحة دم وحرية أي مواطن بدعوى 
"إضعاف الشعور القومي" و"بث الفتنة 
الطائفية" و"التخابر مع جهات أجنبية"، 
ف��إن كثيري��ن م��ن المعارضي��ن على 
الطرف اآلخر يمارس��ون نفس طريقة 
ض��د  اإلعام��ي  والتش��بيح  اإلقص��اء 
اآلخرين. وتأتي دعوة أحد الناش��طين 
منذ أيام لقتل من أسماهم "العواينية" 
ضم��ن ه��ذا الس��ياق التحريضي الذي 
يؤسس لشرعية القتل لمجرد الشبهة، 
ولن يخفف من تلك الدعوة القول بأنه 
يج��ب "تنبيهه م��رة وتحذي��ره ثانية"، 
فهذه ال تحدث س��وى في اليوتوبيا، أما 
في س��وريا فإننا نمارس بهذا الش��كل 
محاكم��ات ميدانية بحق الن��اس تمامًا 
كما يفعل النظام الذي غالبًا ما يس��لب 

حياة الناس لمجرد الشك. 
لم يعد مبررًا القول بأن الممارسة 
السياس��ية الت��ي كانت ش��به معدومة 
ف��ي س��وريا ط��وال العق��ود الماضية 
هي الس��بب ف��ي ه��ذا التخب��ط الذي 
يعيش��ه جميع المعارضي��ن، وذلك ألن 
عددًا كبي��رًا ممن يدعون اليوم القيادة 
السياس��ية للثورة ويص��درون البيانات 
تلو األخرى عاش��وا أساس��ًا ف��ي بلدان 
متط��ورة ومتقدمة وكان��وا قد صدعوا 
رؤوس��نا عب��ر العق��ود الماضي��ة كلها 
بكتب ومقاالت في نظريات السياس��ة 
والفك��ر الديمقراطي وإدارة الدولة، إال 
أنهم وجدوا أنفس��هم فج��أة مطالبين 
بالفعل وليس التنظير والكتابة فقط، 
فب��ان عجزهم وانكش��فت "عوراتهم" 

والتنظيمي��ة،  والفكري��ة  السياس��ية 
وهكذا نجد كل يومي��ن تنظيمًا جديدًا 
براق��ة  بتس��ميات  مبتك��رة  وهيئ��ات 
وتحظى باس��تقباالت فخم��ة في دول 
المح��ور الجديدة ثم ينفض المولد وال 
نس��مع خبرًا بعدها عن أح��د. إن أولى 
الممارس��ات الديمقراطي��ة تتجلى في 
ش��جاعة االعتراف بالعجز واالنس��حاب 
من المش��هد عند الفش��ل ألن في ذلك 
مس��ؤولية تاريخي��ة أمام هذا الش��عب 
الذي يدع��ون تمثيله. أما اإلصرار على 
مواصل��ة األداء الهزيل نفس��ه فليس 
له س��وى تبرير واحد ه��و حب الظهور 
والشهرة بعد سنوات من التغييب وفقر 
الح��ال. لم يخرج علين��ا معارض واحد 
باعتذار عن تصريح أو تراجع عن بيان 
طوال فترة هذه األزمة، حتى أن هناك 
كثيرين من المعارضين وباألخص في 
الخ��ارج باتوا منب��رًا لألخب��ار الملفقة 
والمكذوبة وكأن المسألة سبق صحفي 
ولم يعلموا بأن الضرر على الثورة كان 
كبيرًا جدًا بسبب هذه األفعال الطائشة 

والمراهقة السياسية. 
إن جوه��ر تأخ��ر الحل ف��ي األزمة 
الس��ورية هو بالفع��ل انع��دام البديل 
ف��ي الوق��ت الحالي، وه��ذا ليس إعاء 
م��ن ش��أن النظ��ام أب��دًا، فنحن لس��نا 
هن��ا ف��ي مع��رض الترويج للنظ��ام أو 
الدفاع عن��ه، ولكن الحقيق��ة تقول أن 
هزال��ة المعارض��ة وتفككه��ا وضع��ف 
شخصياتها ولدا شعورًا عامًا بالتوجس 
م��ن القادم في س��وريا، ف��ا يوجد أي 
من المعارضين ف��ي الخارج وباألخص 
في المجلس الوطني أو هيئة التنسيق 
من يستطيع االدعاء بأنه سيكون قادرًا 
على اإلمساك بزمام األمور في سوريا 
حال انهيار النظام. فالقسم األكبر من 
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ه��ؤالء المعارضي��ن إم��ا ع��اش فترات 
طويل��ة جدًا خارج س��وريا وهو بالتالي 
بعي��د كل البعد عن ش��وارعها وطبائع 
مجتمعها التي تغيرت مع السنين )وهو 
ما يبدو واضحًا من الصور الرومانس��ية 
والحالمة التي يتكلمون بها عن سوريا( 
وإما من كان في سوريا ثم خرج بداعي 
األمان على النفس أو هربًا من محاكمة 
وه��ذا الصن��ف ال يتق��ن الي��وم س��وى 
ال��كام وكثي��ر منه��م أعجبته��م حياة 
المنافي حي��ث المقاب��ات التلفزيونية 
وس��يجدون  الراقي��ة  والمؤتم��رات 
صعوب��ة كبيرة ف��ي الع��ودة إلى وطن 
ممزق مفكك تف��وح رائح الدم في كل 
زاوية من زواي��اه )وأرجح أن معظمهم 
سيطلب تعيينه سفيرًا في بلد أوروبي 
وه��و ته��رّب ذكي م��ن المس��ؤولية(. 
وال ننس��ى هن��ا الرغب��ة العميقة لدى 
القوى الكب��رى ودول الخلي��ج بتفكيك 
س��وريا وإضعافه��ا وه��ذا لي��س أيضًا 
دعمًا لمقولة النظام بمسألة المؤامرة، 
ألن علين��ا أن نميز بي��ن المؤامرة على 
س��وريا وبي��ن المؤامرة عل��ى النظام. 
فالنظام الذي يرفع ش��عارات المقاومة 
والممانعة يقول أن سبب هذه المؤامرة 
ه��و مقاومت��ه وممانعت��ه، ولكننا على 
النقي��ض ن��رى أن المؤام��رة الفعلي��ة 
تكمن في إضعاف سوريا )علمًا أنها لم 
تكن قوية( وبالتالي تحويلها إلى ساحة 
تجاذب��ات عالمية تح��وّل كل االهتمام 
ف��ض  وإل��ى  الداخ��ل  إل��ى  الس��وري 
النزاعات، هذا إذا لم نأخذ بعين االعتبار 
الح��رب األهلية التي ب��دأت بالفعل في 
معظم أرجاء سوريا وهي كفيلة بإلهاء 
الس��وريين لسنين طويلة قادمة )قارن 
الحرب األهلية اللبنانية والوضع الحالي 

للعراق منذ 2003 وحتى اليوم(. 
ال ينطوي هذا الكام على تخويف 
أو إحباط من جهة التغيير في س��وريا، 
ف��أوان خ��ط الرجعة قد ف��ات ولم يعد 
ينف��ع أي تغيي��ر ف��ي مس��ار الث��ورة، 
ولكنن��ا نخش��ى اليوم م��ن تحول هذه 
الثورة إلى هياج جماعي يأكل األخضر 
والياب��س وعندها لن نخ��رج من نفق 
الح��روب إال بمعجزة وبعد زمن طويل. 
إن كل من ال يزالون مؤمنين بإمكانية 
الح��ل اليمن��ي ف��ي س��وريا واهمون، 
فالخيوط تم قطعه��ا تمامًا مع النظام 
بكل أركانه بينم��ا اعتمد الحل اليمني 
عل��ى التواص��ل م��ع الطرفي��ن إلنهاء 
األزم��ة، ولذلك فإننا ن��رى أن الجامعة 
العربية على األقل كان بإمكانها إبقاء 

التواص��ل بالحد األدنى م��ع النظام إذا 
كان��ت تريد فع��ًا إنجاح الح��ل اليمني 
في سوريا. أما طريقة القطيعة التامة 
فإنها دفعت باألمر إلى حل ال يمني وال 
ليبي وال حتى يوغوسافي. ولهذا فإن 
مبادرة كوفي عنان لن تنجح حتمًا ألنه 
ال يوجد م��ن يريد إنجاحه��ا، ال النظام 
بدمويت��ه وعنف��ه الص��ارخ وال القوى 
الكب��رى والصغرى ف��ي المنطقة، وإال 
فكيف يس��تقيم دعم الس��عودية مثًا 
لخطة عنان بينما يدعو وزير خارجيتها 
إلى تس��ليح الس��وريين بكل األشكال 
والوس��ائل، وه��و يعل��م أن التس��ليح 
ستكون آثاره كارثية وهو لن يؤدي إلى 
حل سياس��ي من أي نوع، فالسياسة ال 
تتماش��ى مع البندقي��ة والفكر ال يبدع 

تحت أصوات الرصاص. 
إن عن��ق الزجاجة الي��وم ال يخنق 
ف��ي  الرابضي��ن  الس��وريين  س��وى 
وطنه��م، وبينما ت��زداد ح��دة األحوال 
المعيشية وغاء األسعار وشح الموارد 
ي��زداد ف��ي المقابل الضغ��ط العالمي 
على سوريا )س��واء من هم مع النظام 
أم ض��ده( كم��ا ت��زداد وتي��رة العن��ف 
الدم��وي وال��ذي يتحول يوم��ًا بعد يوم 
إلى عنف طائفي إجرامي وإقصائي لن 
تكون نتائجه س��وى كارثية وسوداوية 
بكاف��ة المقاييس. كلن��ا يعلم أن ثمن 
التغيير غ��اٍل جدًا، ولكنها دعوة للجميع 
للمشاركة في دفع الثمن، أما أن يموت 
الن��اس في الخن��ادق بينم��ا ممثلوهم 
الفن��ادق فه��ي إع��ادة  ينعم��ون ف��ي 
إنت��اج لنظام االس��تغال والتربح تحت 
اس��م القضي��ة. نه��ب النظ��ام أموالنا 
وأعمارنا تحت راية المقاومة والقضية 
الفلسطينية وهاهو المجلس الوطني 
القضي��ة  راي��ة  تح��ت  ذل��ك  يم��ارس 
الس��وري.  الش��عب  الس��ورية ومعاناة 
م��كان  فيه��ا  لي��س  القادم��ة  س��وريا 
لانتهازيين وسوريا القادمة ليس في 
م��كان للمنظري��ن. دعوا ثورتن��ا تنتج 
قادته��ا من رحمها، أم��ا أنتم فطارئون 
على كل ش��يء ولم نس��مع بكم فيما 
مضى وسنعيش دونكم فيما سيأتي. 

آخر الكام: يقول أحمد شوقي:
المُْلكُ َأْن تَعْمَلوا مَا استََطعْتُمو عَمَاًل
وََأْن يَِبي���نَ عَل��ى األعم��اِل إتْ�ق���اُن
المُلكُ َأْن تُخْ�رَجَ اأَلمْواُل نَاشَِط����ًة
لِمَْطَل��ٍب فِـي���هِ إصْ���الحٌ وعُم��راُن
الملكُ أن تَتَالُق�وا في هَوَى وََط����ن
َق���تْ فِي�ه َأجْ�نَ��اسٌ وََأدْي���اُن تََف�رَّ

القدا�ص الأخري.. 
وداعًا اأبونا باولو
  سعاد يوسف

جلس األب باولو في مكانه المعتاد.. كماك كان، مرتديًا ثوبه األبيض 
وال��ذي رس��مت عليه حبات زيتون كت��ب تحتها بحروف كبي��رة "مصالحة".. 
كم��اك كان بوجهه الس��مح ونظرت��ه التي تبعث في أرجاء تلك الكنيس��ة 
القديم��ة س��امًا وطمأنينة.. اخت��ار كل زائر مكانًا له، كم��ا هي العادة في 
قداس "دير مار موس��ى" المس��ائي، لكن اليوم ليس مثل كل يوم.. اليوم 
هو القداس األخير لألب باولو.. هذا الرجل الس��تيني الذي قدم من إيطاليا 
إلى س��وريا عندما كان في العش��رينات من عمره، لتسحره جبال القلمون 
الجرداء، وعندما بلغ الثاثين من عمره زار "دير مار موسى" ففتن به وقرر 
البق��اء والعيش فيه. عمل على ترميمه وأعاد الحياة الرهبانية إليه ليصبح 
من أكثر المعالم األثرية والدينية في س��وريا جذبًا للس��ياح والباحثين عن 

الصفاء الروحي. 
األب باولو، الذي نذر سنين حياته في سوريا للعمل على إرساء أسس 
للح��وار بين المس��يحيين والمس��لمين ونزع فتيل أي خ��اف طائفي، األب 
باولو الذي يعد من أهم دعاة الحوار والس��لم األهلي والاعنف، س��يغادرنا 
إلى أجل غير مس��مى. فقط ألنه تألم لما يحدث في بلده س��وريا وأراد أن 

يمارس دروه كإنسان أواًل، وكرجل دين ثانيًا. 
لم يك��ن القداس األخير حزين��ًا. لم يذرف الحضور دموع��ًا. كان األب 
باولو يوزع االبتسامات على الجميع. تحدث إلى كل واحد فينا، زرع في كل 
ش��خص منا بقية من رجاء وأعطانا جرعة ثبات ودفقًا من أمل كان يخبئه 
بين تجاعيد وجهه.. رفع الدعاء على نية سوريا حرة ديمقراطية. على نية 
المعتقلي��ن، والجرح��ى، والمخطوفي��ن. علت أصواتنا بالترتيل والتس��بيح 
والصلوات، وقرأنا جميعًا، مسيحيين ومسلمين، الفاتحة على أرواح شهداء 

هذا الوطن. 
انتهى القداس وخرجنا لتناول العش��اء.. كان األب باولو يمش��ي حافي 
القدمين "ألنه أراد أن يحس باألرض، وأن ينتمي إليها أكثر".. لم يمل من 
استقبال االتصاالت الهاتفية حتى وقت متأخر من الليل. عشرات األشخاص 
أرادوا توديعه، والوقوف إلى جانبه، فإذ به يقف إلى جانب الجميع، يواس��ي 

كل من أحس بالحزن ويسمح كل دمعة يراها في أعيننا.. 
في صب��اح الي��وم التال��ي ودعن��اه.. دون دم��وع.. دون كام.. رافقته 
نظراتن��ا وه��و ينزل ذلك الدرج الطوي��ل.. عند كل درج��ة كان يلتفت إلى 
الخل��ف أو ينظر إلين��ا في األعلى.. عند كل درجة حكاية، ذكرى، ابتس��امة 
ل��ن تغادر ذاكرته.. في منتصف المس��افة توقف، نظ��ر إلينا وصرخ بملء 
صوته: "تكبير.. اهلل أكبر".. ورددت تلك الجبال صيحاتنا جميعًا "اهلل أكبر.. 

اهلل أكبر".. 
أبونا باولو.. لن ننس��اك.. نحن بانتظارك في س��وريا الجديدة، سوريا 
الحرة التي زرعتَ بذور محبتها وسامها بيديك، وسنحصد سنابل حريتها 

وديمقراطيتها التي طالما حلمتَ بها، معًا.. 
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مما ال ش��ك فيه أّن تكّف��ل الدولة 
المس��اعدة القضائي��ة لغي��ر القادرين 
دس��توري  ح��قٌ  ه��و  للقان��ون  وفق��ًا 
ل��كل مواط��ن تتواف��ر في��ه الش��روط 
المق��ررة قانونًا للحصول على المعونة 
القضائي��ة، وينطوي مفه��وم المعونة 
القضائية على مساعدة الفقراء الذين 
ال يستطيعون دفع ما يترتب عليهم من 
مصاريف التقاضي.. وفي هذا السياق 
تتحم��ل الدول��ة عبء تقدي��م الدعاوى 
والدف��اع أم��ام المحاك��م "القض��اء" إذا 
كان الش��خص فقي��رًا ال يمل��ك الم��ال 
الذي يمكنه من ذل��ك عن طريق لجنة 
خاص��ة تؤل��ف ف��ي وزارة الع��دل لهذه 
الغاية بحيث ال يحرم أحد من الحق في 
التقاض��ي ف��إذا ما ثبت الح��ق للمدعي 
قضائي��ًا فعندئذ يتحمل المحكوم عليه 

كل النفقات والمصاريف. 
الواق��ع  أن  إل��ى  وتج��در اإلش��ارة 
العملي يش��ير إلى اس��تنكاف شريحةٍ 
واس��عةٍ م��ن المواطني��ن ع��ن اللجوء 
للتقاضي لعدم ثقتهم بجدوى أو نزاهة 
القضاء من جه��ة ولعدم قدرتهم على 
تحمل األعب��اء المالية للعملية، وخاصًة 
بع��د صدور قانون الرس��وم والتأمينات 
والنفق��ات القضائي��ة رق��م /27/لعام 
2010ال��ذي ضاعف الرس��وم أكثر من 
عشرين ضعفًا بصورة وسطية وصدور 
القانون رقم /12/لعام 2010والقاضي 
بتعدي��ل ج��دول بي��ان فئ��ات الرس��م 
اإلضاف��ي.  حتى أن بع��ض المواطنين 
تنازلوا وتغاضوا عن حقوقهم بداًل من 
اللج��وء إلى القضاء وه��و الماذ األخير 

للمواطنين للوصول إلى حقوقهم.  
ويبقى قان��ون المعونة القضائية 
عل��ى عات��ه مس��اعدًا لش��ريحة م��ن 
المواطنين فيما لو ت��م تطبيقه، إال أن 
الواق��ع العملي يش��ير إلى خ��اف ذلك 
ومسؤولية تعطيل العمل بهذا القانون 
ه��ي مس��ؤولية مش��تركة بي��ن وزارة 
الع��دل من جهة ونقاب��ة المحامين من 
جهةٍ أخرى وفي مايلي عرضٌ لبعض 

أهم مواد هذا القانون. 
الم��ادة 1: المعونة القضائية: هي 
إعف��اء المتداعي��ن من تعجي��ل نفقات 

الدعوى و تس��خير محامي يعينهم في 
خصومتهم مجانًا 

الم��ادة 2: المعامات القلمية التي 
تجب على المعان تكون مجانًا، كما أنه 
يعفى من تس��ليف غرام��ات الدعوى، و 
نفق��ات التحقي��ق الضرورية تس��لفها 

الحكومة. 
الم��ادة 3: إذا ربح المعان الدعوى، 
علي��ه  حك��م  ال��ذي  خصم��ه  فعل��ى 
بالنفق��ات، أن يؤديه��ا كم��ا ل��و كان��ت 
المعونة القضائية لم تمنح، و عليه أن 
يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها 

من أجل التحقيق. 
المادة 4: إذا كان��ت المحكمة التي 
منح��ت المعون��ة القضائي��ة لديها في 
مرك��ز نقاب��ة المحامي��ن وج��ب عل��ى 
رئيس��ها أن يطل��ب من النقي��ب انتداب 
أحد المحامين المس��جلين ف��ي نقابته 
للدف��اع عم��ن نال تل��ك المعون��ة و أما 
إذا كان��ت المحكم��ة بعي��دة ع��ن مركز 
النقاب��ة فيج��ب على رئي��س المحكمة 
أن يختار هو نفس��ه محاميًا للدفاع عن 
المع��ان و يبلغ النقيب باختي��اره هذا و 
تك��ون معون��ة المحامي مجان��ًا فليس 
له أن يتناول أج��رًا إاّل من الخصم الذي 
خسر الدعوى، إذا لم يكن هذا الخصم 
تمت��ع أيض��ًا بالمعون��ة القضائي��ة، أو 
م��ن الم��وكل المع��ان إذا، إذا انتقل��ت 
إلي��ه نتيج��ة الدع��وى، أو بس��بب آخ��ر 
أم��ال تمكن��ه من دفع األج��رة، على أن 
يكون له حق الرج��وع بها على خصمه 
الخاس��ر، إذا كان مليئًا، تحدد المحكمة 
أجرة المحامي ف��ي حكمها على قدر ما 
تستحقه من أتعاب " والبد من اإلشارة 
إل��ى أن ضآل��ة المبل��غ ال��ذي يحكم به 
القض��اء وه��و مبلغ 200 ليرة س��ورية 
كأتع��اب ومصاري��ف محام��اة يع��د من 
أهم العوامل الت��ي تمنع المحامين من 

الدفاع عن المعان " 
كما نص��ت المادة الخامس��ة على 
أن��ه إذا أخذ المحام��ي المعين أجرة عن 
عمل��ه أو ح��اول أخذها، ع��د ذلك عليه 
خطًأ مس��لكيًا يستنزل العقوبة، و على 
ممثل الحق العام و نقابة المحامين أن 

يقوم��ا بذلك. إذا رفض المعان، معونة 
المحامي من غير س��بب ش��رعي، و لجأ 
إلى محام��ي غيره – ول��و كان من غير 
أج��رة – ف��إن ذلك ي��ؤدي إلى اس��ترداد 

المعونة استردادًا رجعيًا 
يحق��ق في فقر الح��ال وفق نص 

المادة /7/ على الوجه اآلتي:
أ - ببي��ان مفص��ل يقدم��ه صاحب 
العاق��ة لوس��ائل معيش��ته مهما كان 

نوعها. 
ب - بش��هادة تعطيها إدارة المالية 
تبي��ن فيه��ا الضرائ��ب المحقق��ة على 

المستعين في السنتين الماضيتين. 
ج - بش��هادة فق��ر ح��ال تعطيه��ا 

السلطات المختصة. 
إذا ثب��ت أن المعلومات التي قدمها 
المس��تعين – عن حقيق��ة ثروته – غير 
صحيح��ة، و أن م��ن ش��أنها أن تضل��ل 
لجن��ة المعون��ة القضائية حك��م عليه 
بغرام��ة نقدي��ة من عش��ر لي��رات إلى 
مائت��ي لي��رة س��ورية تلغ��ى المعونة 
القضائي��ة إذا كانت منحت إلغاًء رجعيًا، 
كما أنه يرفض طلب المعونة القضائية 
مهما كانت حالة المس��تعين المالية، إذا 
كان��ت دعواه ظاهرًا بطانها. أو كان ما 
يدعيه حقًا في ظاهره، إاًل أنه ال سبيل 
إلى تحقيقه، وقد أتاح القانون لألجانب 
أن يس��تفيدوا م��ن ه��ذه المعونة على 
ش��رط مبدأ " المقابلة بالمثل " مقابلة 

قانونية. 
كم��ا الب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى أن 
المعون��ة القضائي��ة تمنح ل��دى جميع 
العربي��ة  الجمهوري��ة  ف��ي  المحاك��م 
السورية من ش��رعية مذهبية و دينية 
و نظامي��ة: مدنية أو تجارية أو جزائية. 
وف��ي جمي��ع مراح��ل الدع��وى إذ يجوز 
طلب المعونة القضائية في االستئناف 
أو ف��ي النقض و ل��و للمرة األولى على 
أن يقدم الطلب إلى اللجنة المنصوص 

عنها في المادة 12 المعدلة. 
وع��ن آلي��ة من��ح المعون��ة نصت 
المعون��ة  قان��ون  م��ن   /12/ الم��ادة 

القضائية على ما يلي: 
تحدث ل��دى كل محكم��ة ابتدائية 
لجنة عرف ب "لجنة المعونة القضائية 
ضم��ن  تنظ��ر  أن  اللجن��ة  وله��ذه   "

اختصاصه��ا المكان��ي ف��ي كل طل��ب 
يقدم إلى المحاكم النظامية والشرعية 
أنواعه��ا  اخت��اف  عل��ى  والمذهبي��ة 
ودرجاته��ا و تبقى المعون��ة القضائية 
الممنوح��ة م��ن قب��ل اللجن��ة مرعي��ة 
باالستئناف والنقض وعند التنفيذ دون 

الحاجة إلى المطالبة بتجديدها.  
وتأليفها بحس��ب ما جاء في المادة 
/13/ من القانون المذكور على الشكل 

التالي: 
1 - قاض يعينه وزير العدل رئيساً 

2 - ممثل للمالية يعينه وزير المالية 
عضواً 

3 - مح��ام يعين��ه مجل��س النقاب��ة 
عضواً 

المالي��ة ومجل��س  ويعي��ن وزي��ر 
النقاب��ة ع��اوة عل��ى العض��و األصلي 
عض��وًا مازم��ًا ليق��وم مق��ام العضو 
األصلي عند تعذر حضوره، وتس��تعين 
هذه اللجنة بأحد كتاب المحاكم للقيام 

باألعمال الكتابية.   
ويتوج��ب على طال��ب المعونة أن 
يقدم طلبه بعريضة تكتب ثاث نس��خ 
معفاة من رس��وم الطواب��ع إلى ممثل 
الحق الع��ام لدى محكمة المس��تدعي، 
إم��ا مباش��رة إذا كان يقي��م ف��ي مركز 
المحكم��ة، و إما بواس��طة أكبر مأمور 
إداري ف��ي المنطق��ة التي يقي��م فيها 
وتذكر ف��ي العريضة بص��ورة واضحة 
مدعي��ات المس��تعين و تع��دد وس��ائله 
إلثباتها و ترفق بالوثائق المش��ار إليها 
في المادة السابعة، فيجمع ممثل الحق 
الع��ام ما يحتاج إليه م��ن معلومات عن 
ثروة المس��تعين ث��م يحي��ل اإلضبارة 
مش��فوعة برأي��ه إل��ى لجن��ة المعونة 
القضائية، فإذا ظهر للجنة التي منحت 
المعون��ة أن الق��رار ال��ذي أصدرته قد 
بن��ي عل��ى س��بب غي��ر صحي��ح أو أن 
المعان أصبح في حالة يس��تغني معها 
عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة 
ف��ي كل دور م��ن أدوار المحاكمة إلغاًء 
رجعي��ًا. و المعون��ة القضائية تس��قط 
بوف��اة المع��ان س��قوطًا غي��ر رجعي و 
للورث��ة إذا كان��وا ف��ي حال��ة تس��تحق 

المعونة أن يلتمسوها من جديد. 

  ياسر مرزوق

قانون املعونة الق�سائية

. . 
ية

نون
قا

ة ال
فح

لص
ا

مجدل شمس
الجوالن المحتل
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ل طائفة يل اإل �سوريتي
طائفة... طائفية.. حرب طائفية... 
كلمات كالس��م األس��ود أراها مدسوسة 
أن  حاول��ت  مهم��ا  م��كان..  كل  ف��ي 
أتجاوزها، أراها في المقاالت والتعليقات 
والنقاش��ات.. لدرجة أنني وجدت نفسي 
في النهاية، أرضخ لها وأعنون بها نصي 

هذا.. 
أحاول أن أع��ود لجذور هذه الكلمة 
وأحفر في ذاكرتي عميقًا، أنا التي أدعي 

أن ال طائفة لي إال سوريتي.. 
كطفل��ة تربي��ت ف��ي ج��و منفت��ح 
كان  واالتجاه��ات...  األدي��ان  عل��ى كل 
لي أصدقاء من كل األطي��اف واأللوان.. 
صديقة طفولت��ي كانت وبالصدفة ابنة 
للطائفة المسيحية.. تشاركنا كل شيء 
ولم يفرقن��ا إال درس الديانة، وفي يوم 
قررت مصاحبته��ا لحضور الدرس معها 
فتم القبض علي بتهمة التجسس على 

األديان األخرى با إذن أو تصريح.. 
كأطف��ال صغ��ار.. كان م��ا يجمعنا 
لبعضنا، كيمياء اللعب وهمس األس��رار 
وتناغم الش��قاوة وانسجامها... لم نكن 
تعنين��ا اختاف��ات األدي��ان وتفاصيلها.. 
كان لن��ا نف��س أبجدية ال��كام واللعب 
والطع��ام واللب��اس... أتذك��ر أنني أول 
م��رة توهم��ت خاطئ��ة، بأن هن��اك أخر 
يش��بهني ولكن��ه ق��د يقتلن��ي... عندما 
بدأت أح��داث الثمانينيات الدموية وبدأنا 
نسمع عن علوي وس��ني... وبدأت لهجة 
الس��احل ترتبط بذهني الصغير باألخر 
وبالسلطة وباالستبداد... صرت أرتعش 
خوف��ًا عندم��ا أس��مع ش��خص يتح��دث 
به��ذه اللهجة والتي ص��ارت مازمه في 
رأس��ي لنظام القم��ع ورجال��ه.. ت�طلب 
األم��ر مني س��نوات ألفه��م أن هذا جزء 
م��ن لعب��ة النظام ب��أن يص��ادر طائفة 
كامل��ة ويربطه��ا ب��ه ويجعله��ا رهينة 
ل��ه ولسياس��اته... اكتش��فت م��ع تقدم 
العم��ر وازدي��اد الوع��ي، أن كثيرين من 
أبن��اء الطائفة العلوي��ة عارضوا النظام 
وعوقبوا معاقبة مضاعفة، ألنهم بنظر 
الديكتاتور ارتكبوا الخيانة المزدوجة له 
وللطائفة التي يدع��ي تمثيلها، وفهمت 

أن االستبداد ال طائفة وال دين له... 
وب��دأت الص��ورة تتضح ل��ي أكثر، 
عندما عش��ت ف��ي أوروبا.. وب��دأت أعي 
أكث��ر معن��ى أن يحمل ف��رد وزر جماعة 
ولمج��رد  بأخطائه��ا  ويوس��م  بأكمله��ا 
انتمائ��ه بالصدف��ة له��ا.. فهم��ت معنى 
أن تك��ون ضحي��ة للتعمي��م واألح��كام 
المس��بقة... ف��ي أوروبا وجدت نفس��ي 
كعربي��ة ومس��لمة وحيدة أم��ام كل ما 
يحمل��ه الغ��رب م��ن أح��كام خاطئة عن 
الش��رق.. كنت أحس أنن��ي دائمًا متهمة 
وعل��ي الدفاع عن نفس��ي... مجرد أنني 
أمتلك اسم عربي، كان كافي ليفصلني 
ع��ن اآلخري��ن ويضعن��ي ف��ي قف��ص 
االتهام... لم تكن تجربه س��هله ولكني 
تعلم��ت منه��ا أن أبتع��د ع��ن التعمي��م 
الظال��م وأن أحترم اإلنس��ان لش��خصه 
وأفعال��ه وأخاق��ه.. ال النتمائ��ه لتل��ك 
القومي��ة أو الديان��ة أو الطائف��ة.. نحن 
ال نخت��ار انتمائاتن��ا  الديني��ة والعائلية 
والمذهبية.. ولكنن��ا نختار بملء إرادتنا 
موقفنا ف��ي الحياة وانتمائنا لجهة الخير 
والحرية والح��ق أو للضفة األخرى حيث 

الشر والقتل واإلجرام.. 

هكذا بكل بساطة أرى األشياء في 
سورية.. نحن طائفتان.. طائفة الحرية 
وطائفة االستبداد وربما طائفة رمادية 
تش��ارك بصمتها بوع��ي أو ال وعي في 
اس��تمرار القت��ل والتش��بيح... وفي كل 
طائفة أشخاص من ملل ومنابت مختلفة 
يلتقون جميع��ًا على ه��دف واحد... هو 
الحي��اة واألمل في األولى والقتل وإدامة 

عمر االستبداد في الثانية... 
النظ��ام الديكتاتوري في س��ورية، 
ومنذ اللحظة األولى وعلى لس��ان بثينة 
ش��عبان تحدث ع��ن الح��رب الطائفية.. 
ألنه على يقين أن ف��ي الطائفية طوق 
نجاته م��ن بحر الدماء الذي خلقه.. لكن 
ش��عبنا صمد ومنذ خمس��ة عشر شهرًا، 
ولم ينجرف للجحيم الذي يحاول النظام 
ب��كل م��ا يمتل��ك م��ن ش��بيحة ومجازر 

وحشد طائفي سوقه إليه.. 
لم نك��ن يومًا ش��عبًا طائفي��ًا.. قد 
نك��ون ق��د وقعن��ا تح��ت حك��م طائفي 
الشكل وفاشي النزعة... ولكننا لن نقع 

في الحفرة التي يحفرها عميقًا لنا. 
تل��ك الحفرة س��تكون القب��ر الذي 
س��يدفن كل أحامنا بس��وريه التعددية 

والديمقراطي��ة والمدني��ة، وأي خط��وة 
باتج��اه الطائفي��ة س��تكون بمثابة ألف 

خطوة للوراء بعيدًا عن الحرية.. 
أث��ق بالتاري��خ وبالمس��تقبل.. وما 
الكنائس الت��ي تعانق الجوامع منذ أالف 
الس��نين إال إثبات ألننا "شعب واحد واحد 
واح��د"... وكل م��ن يحل��ل م��ن الخارج 
ويتنبأ لنا بح��رب أهليه واهم ومخطئ، 
وال يع��رف حقيق��ة ه��ذه الب��اد.. ل��ن 
يكون هن��اك لبن��ان وال ع��راق أخرى... 
ه��ذه ثورة ش��عب مضطهد ض��د نظام 
قمع��ي اس��تبدادي... ولن تأخذ أش��كااًل 
وال مس��ميات أخ��رى... ومهم��ا تعرج��ت 
الث��ورة ف��ي ط��رق فرعي��ة وجانبيه لن 
تتوه وس��تبلغ هدفها في النهاية... وهو 
إس��قاط هذا النظام.. لهذا قامت الثورة 

وستستمر حتى بلوغه.. وستنتصر... 
 فالش��عوب دوم��ًا تنتص��ر ويه��زم 
الطغ��اة، هكذا علمن��ا التاري��خ وهو لم 

يكن يومًا كاذبًا.. 
التعاي��ش  فسيفس��اء  س��ورية  و 
واألديان، لم تولد مع األسد ولن تسقط 
بس��قوطه... س��وريا الملونة بقومياتها 
وطوائفه��ا وأديانه��ا ه��ي األبقى وهي 

األجمل.. كانت لوح��ة متناغمة على مر 
القرون وستبقى... 

لن أضيف ألس��ماء أصدق��اء عمري 
ألقاب طائفية، تناسب توقعات المحللين 
والخبراء بالحرب الطائفية، بأننا سنذبح 
بعضنا بعض.. نعم س��يحاول االستبداد 
س��نحتمي  ولكنن��ا  جميع��ًا  يذبحن��ا  أن 
بأجس��اد بعضن��ا البعض.. ول��ن أتذكر 
من كان منهم س��ني ومس��يحي وعلوي 
وإسماعيلي... بل سأتذكر أنني احتميت 
به��م وس��أتذكر رائحة أجس��ادهم التي 

حمتني من سكين القاتل.
أتذك��ر وأن��ا أتح��دث ع��ن التن��وع 
ألماني��ة توضيحي��ة  واألل��وان.. دعاي��ة 
للصغ��ار ع��ن العنصري��ة... كي��س من 

حلوى الدببة الملونة وتحته كتب:
دب  الكي��س  ف��ي  أن  ل��و  تخي��ل 
بلون واح��د، كم كان هذا س��يبدو ممًا 

وبائسًأ!!!!!
س��وريه  أرى  التبس��يطي  بعقل��ي 
كي��س م��ن الطوائ��ف الملون��ة، الت��ي 
لو كان��ت بلون واح��د ولن تك��ون مملة 
وبائس��ة فحس��ب... بل س��تكون بطعم 

الموت المر والقاتل.

عمل للفنانة سوزان ياسين باسم الشهيدان
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يف حكايات املوت وحتّولت اجلثة
  نبراس شحيّد 

. . 
وح

 الر
ض

نب

بني الأحياء واملوتى خبٌز وملح!
كنت أخاف كثيرًا من جثث الماضي، 
وم��ا زل��ت أتذكر كي��ف بللتُ س��روالي 
طفًا حين التقيتُ الجس��د البارد. كان 
ج��دّي بجانبي والجس��د المم��دّد كان 
جدّت��ي. لكن، ه��ل كانت جس��دَها أم 
كان له��ا جس��دُها، ثم غ��اب؟ ال أعرف! 
كان المش��هد عابثًا، وج��دّي يحاول أن 
يحبس ش��هقته، لتُفلتَ منه دمعٌة لم 
تعد المقلتان تتس��عان له��ا. ومع ايقاع 
القطرات المنسّلة من عينيه، استطعت 
االقتراب من الشيء األصفر، لكنني لم 
أنجح ف��ي تقبيله إاّل حين تذكرت أن له 

اسمًا: أمُّ رائد، جدّتي!
الي��وم، بع��د عش��رين عام��ًا، أترك 
الكتاب��ة ومقاالت السياس��ة، ألع��ود إلى 
عال��م الجث��ث، بع��د م��ا اجت��اح العس��كر 
المدينة، فهدموا المنازل ليغيّبوا الموتى 
عن حكاياتهم. تتراك��م الجثث مع تراكم 
األيام، ويتكوّم المتظاهرون في الساحات 
وسمواتها: "يا اهلل ما إلنا غيرك يا اهلل...". 

هكذا، ابتدأت حكاية أنسنة الجثث!

للجثة املرمية ج�سد احلكاية
جلبتُ إلى الدار جّثًة من دون اسم: 

امرأة عجوز قتله��ا الجنود وخّلفوها با 
هوي��ة. بكتها فاطم��ة، زوجتي، عندما 
ش��اهدتَها منحورة الرقب��ة، ثم هدأتْ 
لتطي��ل النظر ف��ي جثة الم��رأة، كأنها 
مرآٌة ضاعت ف��ي تجاعيد وجهها. أما أنا 
فق��د ابتلعني الصمت، لينس��دل اللحن 
من ثوب سكوني الممزق مختنقًا، شيئًا 

كالحنين: "أيتها النفس المطمئنة..."!
لم تن��مْ فاطمة تل��ك الليلة، فقد 
الم��رآة،  الم��رأة-  ف��ي  النظ��ر  أطال��ت 
حتّ��ى أوش��كت أن تتش��رّب العج��وزَ 
في جس��دها. أما أنا، فأس��لمتُ رأسي 
بي��ن  زوجت��ي،  ألش��اهد  للوس��ادة، 
غفوتين، تسدل رأسها على كتف المرأة 

المجهولة، كأنها نبيّة تقيم ميتًا.
"ما اسمها يا عديّ؟"، قالت فاطمة 
في الصباح بلهفة، فأجبت ساخرًا: "وما 
أدران��ي يا امرأة!". لكنني ابتلعت ريقي 
كم��ن يبتل��ع حج��رًا، وتمّلكن��ي الهلع، 
فق��د رأي��تُ العج��وزَ الليل��ة الماضية 
في حلمي تنظر إليّ وتبتس��مُ بموت. 
ني!"، قال��ت العجوز ف��ي المنام.  "س��مِّ
"س��مّني يا بنيَّ كي أس��كن الموت فا 

أبقى شريدة!".
وبينم��ا أن��ا تائ��هٌ ف��ي اس��تذكار 
مفاصل الحل��م، التفتتْ إل��يّ زوجتي 
لتقول لي: "فلنس��مّ العجوزَ فاطمة!". 

لم ُأرد االس��م هذا، لكنني لم أس��تطع 
المقاوم��ة، فه��ززت برأس��ي موافق��ًا، 
لترقد فاطمة العجوز في مقبرة االسم 

قبل أن ندفنها في "حديقة الموتى".

املوت اأ�سماء واأ�سالء
أع��اد العس��كر اجتي��اح المدين��ة، 
وع��دت إلى لملمة األس��ماء واألش��اء. 
جلب��تُ يومه��ا ميت��ًا م��ن دون هوي��ة: 
رج��ٌل بش��اربين كثيفي��ن، وعين��اه ال 
ت��زاالن مفتوحتي��ن. جثٌة تنظ��ر إليّ، 
وف��ي س��واد المقلتي��ن ذك��رى أخيرة. 
وضوح المامح يقول ما ال يمكن قوله، 
فتسودني الحيرة: إالمَ كان ينظر قبل 
أن يُقتل؟ ال أعرف، ويجتاحني الشعور 
بالعج��ز. س��ألتُ فاطمة: "كي��ف يتجرأ 
الحي أن يغلق عيون الموتى؟"، فس��اد 
الصم��ت، لتق��ول بع��د بره��ة: "خّلهما 
مفتوحتين يا عديّ، فلعّل الميت يحمل 
مع��ه آخر م��ا انطبع في عيني��ه! خّلهما 
مفتوحتين ليص��دق الموتى أن حبيبته 
كانت جميلة!". ب��دت لي كلمات فاطمة 
منطقي��ة، ف��ا جواز س��فر إل��ى عالم 
الموت��ى إاّل خيوط الحكاي��ات وذكريات 
قديم��ة ق��د ال تم��وت! "حبيبت��ه جميلة 
يحمله��ا في ش��بكية عيني��ه"، قلت في 
نفسي بشغف، لتتملكني الرغبة في أن 
أس��أل فاطمة: "وما أدراكِ أن عشيقته 
كانت آخر ما رآه قبل أن يموت؟". لكنني 
أحجمتُ ألني أعرف أن حدس األنثى ال 
يخطئ. فقلت لها: "فلنسمّه إذًا "الميت 
المفت��وح العيني��ن"، فأعجبه��ا االس��م 
وقبّلتن��ي، ث��م أنش��دت للجث��ة أغنية: 
"ذهبن��ا مقهورين، ال نمل��ك إاّل بعض 

تراٍب لم نعطه...".
للمي��ت  نأخ��ذ  أن  فاطم��ة  أرادت 
المفت��وح العينين صورة، فتبقى ذكراه 
عل��ى الحائط معلق��ة، تلّفها ش��ريطة 
س��وداء ناعم��ة تق��ول الح��داد. لكنني 
ترددتُ ألنني أع��رف الموتى ونزقهم! 
يتم��رد الميت عل��ى أقف��اص الصورة، 
كما على خاتمة الحكايات التي ننسجها 
لنس��جنه، فنرتاح ونبك��ي. الميت ليس 
صورة معلق��ة ليبقى في م��كان، فقد 
تش��بّعت منه جدران المنزل، وأرصفة 
الطري��ق، وطاول��ة المقهى الت��ي اتكأ 
عليه��ا حيًا ليلع��ب النرد، كما تش��ربته 
قص��ص األحي��اء وهمومهم. ل��م يعد 
ف��ي م��كانٍ ب��ل ص��ار الم��كان! فقلت 
لفاطم��ة: "دعي��ه حرًّا م��ن دور صورة 
تؤّط��ره، وليب��قَ س��ائحًا ف��ي االس��م 
فرضي��ًة  حكايت��ه  ولتب��قَ  الغري��ب، 
بخاتمةٍ ركيكة، نلتقط منها ما تتطاير 
من ذكريات العيني��ن المفتوحتين". "يا 
لقس��وة الحياة!"، أجابتن��ي، ثم أخلدتْ 

إلى الفراش.
جاء دوري كي ال أن��ام تلك الليلة، 
فأضيع في تفاصي��ل الجثة التي بقيت 
مفتوحة العيني��ن، كأنها تنظر إلى كل 
ش��يٍء في الاش��يء. عرفتُ حينها أن 
اهتمامي بالجثث لم يكن مجرد نوٍع من 
إكرام الضي��وف، فاألم��وات صاروا من 
أف��راد العائلة، يتناس��لون يتكاثرون... 
تذك��رتُ ليلته��ا حكمة جدت��ي العجوز 

ع��ن الموتى، روتها حي��ن كنت صغيرًا: 
"عندما تغني لميتٍ بش��جن، في ليلةٍ 
مقم��رة، منتص��ف اللي��ل، سيس��تفيق 

يومًا لتأخذ أنت مكانه!".

اجلثة التي بقيت من دون ا�سم
جلبن��ا جّث��ًة م��ن تح��ت أنق��اض 
بن��اٍء ته��دم. كان��ت جّث��ًة محاي��دة إلى 
ح��دّ العدم. ال بس��مة على الش��فاه وال 
تجهّم، وال عينين مفتوحتين تس��ربان 
ش��يئًا من الماض��ي. جّث��ة مصمتة با 
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حكاي��ة! كيف نس��مّيها ك��ي ال تضيع في النس��يان، وم��اذا نكتب على 
الشاهدة؟ تجادلتُ كثيرًا مع فاطمة، وعلت أصواتنا، لكننا لم نصل إلى 
اس��م، فقلت: "فلنضع لها رقمًا إذًا ونكتب: "هنا يرقد الميت عشرون!". 
لكن زوجتي رفضت أن تبقى الجثة با اس��ٍم خوفًا من أن تتوحّش، أو 
تصي��ر ذئب��ًا، فالجثث، كما تق��ول فاطمة، "تعوي إن أنت ل��م تكّلمها!". 
لذا قررتْ فاطمة تس��ميتها: "الجثة التي بقيت من دون اس��م"! "ما هذا 
االس��م الغريب؟"، قلت في نفسي، ألس��تدرك: "هو اسمٌ ينحت حقيقة 
الموتى: غرباء ستبقون في عالمنا ومع ذلك أقرباء! لهذا، سنختلق لكم 

حكايات وأسماء كي تستمر الحياة".

للجثث فل�سفاتها!
عندما تعمّد اسم الجّثة بالااسم، انهمرت دموع فاطمة، وخرجتْ 
تلعن السياسة وبطش الحياة. أما أنا فعدت إلى شجن الغناء، مستذكرًا 
كلماته��ا قب��ل أن تغي��ب: "الم��وت والدُة الحكاي��ات، وعهدٌ بي��ن الجثث 

واألحياء!"
حدّق��تُ مج��ددًا في الجث��ة العاري��ة أمامي وقد هممتُ بغس��لها. 
المي��ت اآلن يعطي كل ش��يٍء في حيادية الموت المطلق��ة. أقّلبه يمنًة 
فيس��تدير معي، ويسرًة فا يقاومني. ال عورة تخجله، وال شيء يخفيه 

عني، لكنه على الرغم من ذلك يخفي كل شيء!
المي��ت يعطي ذاته مستس��لمًا، ليوكلنا حياك��ة حكايته، فا يصير 
الاش��يء. وهو، وإن بقي مجهول االسم، له اسمٌ يقول غربته: "الجثة 

التي بقيت من دون اسم"!
ع��ادتْ زوجتي إلى الدار لترشّ بعضًا م��ن ورد الرمّان على صدر 
المي��ت. ه��و اآلن ف��ي البيت جث��ة، واس��مٌ نختلقه كي ال يس��توحش 
فيتوحّ��ش. لكن��ه ف��ي مخيلة فاطم��ة حكايٌة أخ��رى، روته��ا لي حين 
أغمض��تْ عينيه��ا: "أراه هناك واقفًا ق��رب زوجته، م��ن النافذة يترقب 
بحذر، ليشاهد دخول العسكر الحيَّ قبل أن تخترق الطلقة جسده...". 
هك��ذا هلك المي��ت، وهكذا حمّلناه قبلًة يطبعه��ا على جبهة أمه، 
ووردة، هن��اك ف��ي العالم األبيض. هك��ذا، أعطيناه اس��مًا كي تختلط 
جّثته بجسد الكلمات، فيقول لزمائه الموتى: "هناك في حمص اعتنوا 

بي وألبسوني حكايًة وكفنًا، لكنهم لم يتمّلكوا االسم!".

ال�سم الذي بقي من دون جثة
قتل العسكر فاطمة وسرقوا جّثتها لتضيع. لم يبقَ منها إاّل قطعة 
من ش��اٍل أس��ود، أفلتت من همجيتهم، واس��م. بكيتُها طويًا، وبكيتُ 
معها الحكايات واألسماء التي طاشت، وتسلَّلتْ طويًا من بين االنفعاالت 
أغنيتُه��ا عن الموتى: "يا أحبابي عودوا حتى لو كنتم قد متم!". أخبرني 
الجيران يومها كيف ماتت مبتس��مًة حين أطلقوا عليها النار وهي عائدٌة 
إلى المنزل. ماتت من دون قبلة أودّعها بها، أو أس��تودعها إياها لألحباب 

هناك، ماتت من دون جنازة، لتتمرّد على الطقوس!
في سكرات الحزن، وبين جموع المعزّين، شاهدتُ، على ما أذكر، 
رجًا له وجهٌ كوجه "الجثة التي بقيت من دون اس��م". ربما جاء ليشكر 
فاطمة على االس��م والحكاية، أو جاء ليستقبلها بحياديته المطلقة في 
عالم الموتى. بدا لي واقفًا من بعيد يلوّح بيده، وعيناه مسمّرتان على 

الطاولة التي عليها تمدّد جثًة قبل أن يُدفن.
في تلك الليل��ة المقمرة، ظهرتْ لي فاطمة في حلمي مبتس��مًة، 

والتجاعيد بدت على وجهها الجميل، وكانت تناديني...

مالحظة اأخرية
هذه كانت أشاء حكاية عديّ، لملمها أصدقاؤه من مذكرات قاومت 
النسيان. استشهد عديّ في 25 أيار المنصرم، وهو يحاول انقاذ طفٍل، 

لتبكيه أسماُء من ماتوا قبل أن يندبه األحياء!

يندرج التأمل هذا في مشروٍع أدبي- فلسفي مشترك مع عالء الراش للخوض في 
إش��كالية حكايات الموت وحضورها الكثيف في واقعنا الس��وري. في الس��ياق هذا، نشر 
عالء "حكاية فريق الموتى" في جريدة "سوريتنا"، العدد الرابع والثالثون، 2012/5/13.
نشر أيضًا في جريدة النهار اللبنانية 16 / 6 / 2012

  رزان زيتونة

كولد ماوننت

أش��هر طويلة من العمل والخافات والمصالحات والزعل والضحك وتلقي األخبار وتبادل العزائم 
على وجباتنا الشعبية المفضلة والوعود باحتفاالت ساحة الحرية. ال أعرف اسمه وال مامحه. 

أتخيله في بدايات العش��رينات من العمر، لطيفًا وحميمًا، س��ريع الغضب وس��ريع االبتسام، كثير 
األسئلة حتى ليضطرني في كل مرة إلى أن أرجوه "ابني بكفي نق".

وهو في ذلك كله ال عاقة له باالس��م الذي وصلنا باألمس لش��هيد ش��اب قض��ى تحت التعذيب. 
حس��ن األزه��ري ال أعرفه. كس��واه من عش��رات األس��ماء التي تمر تح��ت أصابعي يوميًا على شاش��ة 

الكمبيوتر وأنا أوثقها. 
صديقي الصغير اسمه كولد ماونتن. اخترت له اسمه بناء على طلبه. اسم شتائي، وجبلي، بعيدًا 
عن أجواء مدينته الس��احلية، الاذقية. صديقي الصغير كولد اختفى، وعبثًا أحاول مطابقة شخصه مع 
حس��ن األزهري الذي قضى تحت التعذيب، وطبعت نعوته من غير حتى لفظة ش��هيد، وسيقام له عزاء 
تقليدي، من غير تش��ييع يليق بما ارتكبت يداه من فعل الحرية والتحريض عليها والعمل ألجلها طيلة 

شهور الثورة. 
اعتقل كولد في الثالث عش��ر من نيس��ان / أبريل الماضي. لم أفعل شيئًا من أجله. لم أوثق حتى 
اعتقاله. لم أسأل عن اسمه. كان يجب أن يموت كولد حتى أدرك حجم الموت الذي انتابني بدوري ببطء 

وتسلل إلي كالسم، في كل يوم يقضم جزءًا من إحساسي بالحياة واألحياء. 
وم��اذا بعد توثيق االس��م بعد اآلخ��ر، وتوجيه النداء بعد اآلخ��ر؟ أعمل كحفار القب��ور الذي اعتاد 
دف��ن موتاه وهو يتثاءب، وعرض نعواتهم في متحف المنظمات الدولية. لماذا يحرص المجتمع الدولي 
على توثيق ما يش��هد من جرائم تح��ت أنظاره؟ لماذا يهتم المجتمع الدولي به��ذا التنظيم وتلك الدقة 
في رصد أنَات الضحايا وتحنيطها في أرقام وش��هادات وجداول؟ لماذا علي أن أس��تمع مرة تلو األخرى 
إلى ش��هادة معتقل يروي كيف تعرض للدعس والتمزيق والتش��ويه والحرق، كيف قفزوا على رأسه أو 
قلعوا أظافره أو سلخوا جلده أو شاهدوا قطع لحمه تتناثر إثر ضرب سياطهم؟ وتسجيل ذلك كله وفقا 
"لقواع��د الرص��د والتوثيق" المعتمدة، وتطييره في أجواء العالم المتحضر كي يأس��ف لحالنا ويدعو لنا 
بالخاص! كي يبارك مهنيتنا، ويعرض علينا المزيد من التدريب. نحن مرتزقة الحرية، بنظره، نحتاج 
إلى قواعد أكثر، إلى أن نخجل من أنفس��نا، ألننا لس��نا متمدنين كفاية، لس��نا ال طائفيين كما ينبغي، 

وليست لدينا مناعة كافية ضد التطرف، وال نحسن نظم أنفسنا في معارضة موحدة. تبًا لنا. 
يا كولد ماونتن، نحن المتطفلين على الحرية، حين نؤرق سمعهم بصوت تهشم عظامك. 

لم أس��أل عن اس��م كولد أو تاريخ اعتقاله أو ظروفه. مضى كغيره… بكرة بيطلع أو ما بيطلع… 
أبواب الس��جن ال تنغلق على أحد، لكنها تنفتح عن جثامين في أحيان كثيرة. وكولد كان لطيفًا ورقيقًا، 
يك��ره فك��رة أن يقع بي��ن أيديهم، يدعو ربه أن يم��وت برصاصة أو قذيفة. في بادي، الموت الس��ريع 
امتي��از. وحين نتواعد عبر االنترنت على اللقاء في س��احات الحرية، نعل��م أننا نقول ترهات، ألن كولد 
ل��ن يبق��ى ليفي بعزيمة الفاف��ل التي وعد بها. بداًل من ذلك س��ننعيه ونندم أننا لم نعرف اس��مه إال 
ضمن قوائم الش��هداء، ولم نش��اهد مامحه إال من أجل التوثيق، ولم نجب على أسئلته المتدفقة كما 
ينبغي. شاب سوري صغير مثله في الرابعة والعشرين من عمره، أمامه العمر كله ليتساءل ويكتشف. 
هكذا تقول مدونات حقوق اإلنسان ومبادئ المجتمع الدولي. العمر كله، وليس اختصاره بخبرة زنزانة 

وسياط جاد وعالم يحدق بألمنا بوقاحة يا كولد ماونتن. 
ولتعل��م أن ه��ذا ليس نعيًا، هذه فقط تتمة محادثة لم تنته قط، وتبادل في األدوار، حيث أس��أل 
وأس��أل وأنت تقاطعني بأنصاف اإلجابات، وأستمر بالس��ؤال حتى توقفني بكثير من النزق وأنت تقول 

"بكفي نق".
The Damascus Bureau :عن
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عن اأ�سلحة الدمار ال�سامل
عن الغت�سابات فـي اأزمنة اجلنون
ن على تذوق طعم املرارة حتية اإىل ن�ساء الثورة ال�سورية واإىل من اأُْجبرِ
  د. جمال خليل صبح
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مساء الخير س��يداتي وسادتي، هذا 

المساء لن يكون خيرًا…. 
به��ذه الكلم��ات افتتح��ت الصحفي��ة 
الخبي��رة  األلماني��ة ماري��ا ف��ون فيلس��ر 
بش��ؤون النس��اء، برنامجه��ا الش��هير في 
التلفزي��ون األلمان��ي "مونالي��زا" عندم��ا 
همّ��ت بالحدي��ث ع��ن الفظاع��ات الت��ي 
ارتكبتها الق��وات الصربية النظامية بحق 
آالف النس��اء في البوس��نة والهرسك إبان 
الحرب الدامية الت��ي اجتاحت دول البلقان 
على خاصرة القارة العجوز في تس��عينات 
القرن الفارط. كانت االغتصابات الفردية 
والجماعي��ة على يد الميليش��يات الحربية 
بع��د كل عملي��ة تطهي��ر عرق��ي )وقبلها 
أيض��ًا( تعتب��ر م��ن أعت��ى األس��لحة التي 
اس��تخدمها الصرب في حربهم الش��املة 
ضد البوس��نيين والت��ي كادت تقترب من 
تخوم اإلبادة بعد مرورهم بطور المجازر، 
الت��ي يب��دو أن��ه ل��م يَ��رْو ظم��أ الجنود 
المس��عورين…!!! ليس هذا وحس��ب، بل 
لقد كان��ت أقلها "كلف��ًة"…!!! ففي إحدى 
الش��هادات يروي أحد الضباط الميدانيين 
الصّ��رب ب��أّن االغتصاب��ات لم تك��ن أقّل 
كلف��ة م��ن البنزي��ن والدباب��ات وراجمات 
الصواريخ فقط، بل كانت أرخص من أيّ 
طلقة أيضًا.. !! بعد انقشاع غمام الجنون، 
كان هن��اك ما يقارب ال���50 ألف امرأة من 
البوس��نة والهرس��ك جرّبن ذاك "الس��حر 
الشيطاني" وبعضهن لمرات ومرات…. !!

- 2 -
قبل ذلك التاريخ بحوالي نصف قرن 
لم تكن القوات األلمانية الشّرسة "تحصد" 
األخضر واليابس في ربوع المدن والقرى 
الشرق-أوروبية الممتدة من بولونيا حتى 
السهول الروسية فقط، بل كانت تنصب 
"ض��وارب الجنود" في ف��روج مئات اآلالف 
م��ن النس��اء في جُ��ّل مناط��ق االجتياح، 
كان للنسوة الروس نصيب "األسد" منها. 
يخطرنا خب��راء توثي��ق الح��رب العالمية 
الثانية بأنه في أرجاء السّ��يادة األلمانية 
العس��كرية الضاربة كان هناك ما يقارب 
المليونين من حاالت االغتصاب من جميع 
ضروب ألوان الرعب والفظاعة. بالمقابل، 
ل��م يج��د الجي��ش الس��وفييتي "األحمر" 
غضاضة ف��ي ردّ الدي��ن "الثقافي" تحت 
س��طوة النص��ر و"الف��ودكا" ف��ي حفات 
مج��ون فاقت كّل تصوّر، لم تس��لم منها 
حت��ى العجائز والطفات الصغ��ار.. !!! مع 
س��قوط الرايخ الثالث كان لدينا أكثر من 
250 أل��ف ام��رأة وفت��اة ألماني��ة تذوّقن 
طعم الف��ودكا "قاني��ة اللون" بم��رارة ال 

مثيل لها، رافقتهنّ حتى الممات…!! 
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المن��وي"  "الس��اح  تاري��خ  أّن  إال 
ل��م يس��جل حادث��ة عل��ى ق��در كبير من 
الوحش��ية والفظاع��ة الممنهج��ة كتل��ك 
الت��ي ارتكبته��ا الق��وات الياباني��ة س��نة 

1937 في عاصمة الصين األس��بق والتي 
عرفت ب�"مذبح��ة نانجين��غ". ففضًا عن 
اس��تباحة المدينة بالنار والحراب ووصول 
ع��دد القتلى إلى أكثر من 300 ألف مدني 
وعس��كري "غير مس��لح"، ت��م على مدى 
س��تة أس��ابيع اغتصاب أكثر م��ن 20 ألف 
امرأة وفتاة وطفلة بطرق سادية ال تخطر 
عل��ى بال إنٍس وال ج��ان، فجّر فيها جنود 
الس��اموراي، عابس��و الوج��وه، فحولتهم 
بخسّ��ة حفظتها لهم أجي��ال وأرواح حتى 

يومنا هذا…!!!
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تكفي نظ��رة عابرة عل��ى النزاعات 
الت��ي  والقومي��ة  األهلي��ة  والح��روب 
زيّن��ت العق��ود األخي��رة حتى نع��رف أن 
االغتصابات كان��ت ولمّا تزل إحدى أعتى 
األس��لحة الفتاك��ة التي يلوذ به��ا الجنود 
المتنقلة  الموت  والمتمرّدون وميليشيات 
في مش��اريع "إمح��اء" اآلخر/العدو، وهذا 
ل��م يقتصر عل��ى الح��روب الطاحنة بين 
القوميات والش��عوب فق��ط، تعدّاها إلى 
الح��روب األهلي��ة والنزاع��ات المسّ��لحة 
بي��ن المجموع��ات البش��رية والثقافي��ة، 
باإلضافة إلى قم��ع االنتفاضات والثورات 
في بلدان عدة: لقد "فعلها" التوتسي في 
إبادة الهوتو في أرجاء رواندا، و"مارس��ها" 
"الجنجويد" العرب في دارفور، "تعاطتها" 
كل األط��راف المتحارب��ة ف��ي الكونغ��و- 
يتين )برازافيل وكينشاس��ا(، "لم تنسها" 
كتائ��ب القذاف��ي ف��ي اقتحاماته��ا لمدن 
وبلدات الغ��رب الليبي في إطار محاوالتها 
المتك��ررة إلع��ادة المنتفضين إلى عتبات 
بي��ت الطاع��ة عن��د أق��دام و"هذيان��ات" 
العقيد، ال بل وجربتها ميليش��يات األس��د 

أيضًا…!!؟
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لم يمض عام على الثورة الس��ورية 
حتى رشحت أنباء من مصادر مختلفة عن 
قيام بعض الجن��ود من الجيش النظامي 
وأفراد م��ن األمن والمخابرات باغتصابات 
طاولت عديد النس��اء والفتي��ات في بقاع 
مختلف��ة م��ن الق��رى والبلدات الس��ورية 
الثائرة المقتحمة. فبناًء على معلومات لم 
تقتصر على نش��طاء الثورة فقط، هناك 
ما يقارب العشرات من حاالت االغتصاب، 
كان أكثره��ا وحش��ية تلك الرواي��ة التي 
تحدثت عن اغتصاب طفلتين في العاشرة 
والرابعة عشر، أسفرت كلتا الحالتين عن 
حمل في موقف يس��تدعي مش��هد يليق 
بالفانتازي��ا عالية المرارة: طفات يحملن 
أجنّة…!! في تقارير أخرى هناك شواهد 
عل��ى ح��دوث ح��االت اعت��داءات جنس��ية 
واغتصابات طاولت العديد من المعتقات 
و"المعتقلي��ن" من نس��اء ورج��ال وحتى 
أطفال في مراكز التحقيق وأجهزة األمن 
والمخاب��رات. بعضه��ا كان يت��م بطاب��ع 
تل��ذذي وس��اديّ اله��وى، بينم��ا اتّس��م 
البعض اآلخر بمحاولة إرضاء الشهوة من 

قبل بعض المس��ؤولين عن هذه األجهزة 
كنوع من الترويح عن النفس بعد ش��هور 
م��ن "فلتان األعص��اب" الذي تس��ببت به 
صيحات آالف السوريين الصامتين الذين 

تجرأوا على الكام.. !!
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البلق��ان، عل��ى األق��ل،  ف��ي ح��رب 
وف��ي بعض الحروب األهلي��ة في إفريقيا 
هن��اك ما يش��ير إل��ى أن "قاذف��ات الجنود 
الحيوي��ة" كان��ت ج��زءًا حاس��مًا وممنهجًا 
م��ن اإلس��تراتيجية العامّ��ة لتدمير العدو 
وس��حقه، خاص��ة عندم��ا تكون مش��اريع 
"التطهي��ر العرق��ي واإلثن��ي" موضوع��ة 
عل��ى طاول��ة الجن��راالت وق��ادة التم��رد، 
بينم��ا تتكفل ض��االت التف��وّق العرقي 
وآالم التاريخ السياس��ي، القريب والبعيد، 
المتخيل والواقعي، بتحفيز مخيات الجنود 
وعناص��ر المليش��يات المتقدم��ة، ممهدة 
الفردية  البيولوجي��ا  ل�"بركن��ة"  الطري��ق 
والجمعي��ة تنتهي بانف��ات غرائزي فائٍق 
ومُدمّر، لتنطلق أعتى األسلحة ذات الدمار 
الش��امل…! تعتب��ر ظاه��رة "االغتص��اب 
السياسي" في الصراعات والحروب مدعاة 
كبيرة للنظر، لماذا تنطلق غرائز "الجندر" 
بتل��ك القس��وة والهمجية ما دام الحس��م 
العسكري والس��يادة على األرض قد بلغا 
أوج ما يصبو له قادة "الشّ��ر" الميدانيون؟ 
بيولوجي��ا- ع��ن  تحدث��ت  اآلراء  بع��ض 

اجتماعية تفعل فعلها الضارب لدى الجنود 
والموعودين،  المحرومي��ن  والميليش��يات 
تتضاف��ر فيه��ا عوامل هرموني��ة تتلبس 
بالمنتصرين "الذكور" وتس��تنفر هممهم 
بمس��تويات عالية م��ن التستوس��يترون، 
الحالة التي تدعمها "هيس��تيريا" جماعية 
ت��ذوب فيه��ا مامح الف��رد وتنتص��ر روح 
الجماع��ة الذكورية الهمجي��ة. في النهاية 
عل��ى  "المس��عورين"  جحاف��ل  يقب��ل 
ضحاياهم األضعف تاريخيًا وجس��ديًا، في 

موقعة تكون فيها النساء وكل ما يمت إلى 
الجنس اآلخر بصلة "موضوعات" تستقرّ 
فيه��ا أكث��ر الس��لوكيات البش��رية بدائية 

وعنفًا…. !! 
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ولكن هذا ليس بكافٍ لفهم طبيعة 
ف��ي  وخاص��ة  السياس��ي"  "االغتص��اب 
أجواء الح��روب األهلية حي��ث يبلغ العنف 
مس��توياته األعل��ى عل��ى طري��ق إمحاء 
اآلخ��ر، س��حقه، وإذالله با ه��وادة. وهنا 
بي��ت القصي��د. ! ل��و تفحّصن��ا المعان��ي 
الكامن��ة لعملي��ات االغتصاب ف��ي أجواء 
الحروب والصراع وقمع االنتفاضات سوف 
نجد أن لها صل��ة وثيقة بجانبين مهمين: 
الجان��ب األول على عاقة بصورة "اآلخر" 
الفردي��ة  "األن��ا"  للضحاي��ا ف��ي مخيل��ة 
والجمعية للجن��اة، إنها ال�"من أنتم" تلك، 
شهيرة العقيد في أوج هذياناته ونظراته 
الممزوجة بالوعي��د القيامي المرعب. أما 
الجانب الثاني فيتصل باإلحساس العميق 
بالق��وة والس��لطة، مضافًا إليه إحس��اس 
أعم��ق بض��رورة ممارس��ة ه��ذه الق��وة 
وإظهاره��ا على ق��در كبير من القس��وة، 
حت��ى تعرف الضحية حق المعرفة مع من 
تتواجه، إنه��ا ال�"بدكِن حِرية"، تس��اؤل 
القوة المنفلتة، ممزوج بس��طوة الحساب 

الوحشي المسعور…. !!
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الحديث عن اآلالف والمئات والعشرات 
يج��ب أن ال يعم��ي األبصار ع��ن المعاناة 
"الفرداني��ة" فائق��ة األلم للح��دث. تتميز 
جريم��ة االغتص��اب عن غيرها م��ن أنواع 
الس��لوكيات العنيفة ضد الم��رأة بقدرتها 
الفائقة على إحداث إغ��راق إدراكي عالي 
القسوة، تحاط فيها الضحية بكل "حراب" 
الحواس، يتم فيها استحواذ كامل للجسد، 
الحال��ة الت��ي تنته��ك فيه��ا ح��دود الذات 
"المتجس��دة" وتنتفي تماسات هذا الوجود 
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تانغو �سبُع جلوْد / يف �سبيلرِ البعْث
  جمال منصور

باستحواذ قسري يجهد فيه الجاني إلحداث 
أكب��ر قدر من األلم، النفس��ي والجس��دي 
البص��ري،  الفيض��ان  ورغ��م  الماح��ق. 
السمعي والحسّي، فائق العدوانية، إال أن 
االنتهاك الناجم عن حاسة الشم هو بحق 
أعت��ى ما ينحته الموقف في أعمق طبقات 
ذاك��رة الضحي��ة. بع��د انج��اء المع��ارك 
تذه��ب روائح البارود والنار، أما في حاالت 
الجاني/الحدث تظل  االغتص��اب فرائح��ة 
حي��ة ال تكل وال تمّل عن مطاردة الضحية 

متحلية بأخاق الذئاب…!!؟ 
 - 9 -

)جعلون��ا نجث��و عل��ى األرض ح��ول 
الس��احة، وقام��وا بن��زع العصاب��ات ع��ن 
أعيننا.. وصعقنا عندما رأينا شابة عمرها 
23 س��نة.. مقيدة إلى فراش وهي عارية 
تمام��ًا.. يق��وم باغتصابه��ا مس��اعد من 
األم��ن… ب��دا عل��ى الم��رأة أنه��ا منهارة 
تمامًا.. لم تكن تبك��ي أو تصرخ.. وكأنها 
قد فقدت اإلحس��اس… فلم تعد تش��عر 

بما يحدث لها.. أو…( 
ش��هادة معتقل س��ابق في س��جون 

األسد أثناء الثورة
تشير أدبيات الصّدمة النفسية بأنه 
في حاالت التعرّض لموقف مُهدِد ومحفز 
على الخوف الشّديد مثل االغتصاب تحدث 
عملية نفسية الواعية تقوم فيها دفاعات 
األن��ا عن��د الضحية بن��وع من االنس��حاب 
الذات��ي من الموق��ف، يتبدى على ش��كل 
استس��ام كامل تجاه المعت��دي ومراقبة 

الموقف كحادثة منفصلة عن الذات. 
تعرف هذه الظاهرة باسم "التفارق" 
 )dissociation( "أو "االنش��طار النفس��ي
وتكمن أهميتها في محاولة العقل الباطن 
التخفي��ف م��ن ح��دّة الموق��ف الصّ��ادم 
ومحاول��ة حماية الذات م��ن االنهيار. أثناء 
ذلك يق��وم الدماغ بإفراز م��واد كيميائية 
مخدرة )مثل األوبيات واإلندروفين( وذلك 
لرف��ع عتب��ة الش��عور باألل��م النات��ج عن 
الموقف المرعب. في غضون ذلك تتعطل 
المراك��ز الدماغية المس��ؤولة عن تخزين 
المعلوم��ات ف��ي الذاك��رة قصي��رة المدى 
وذلك بس��بب إغ��راق المنطق��ة الدماغية 
من الدماغ األوس��ط "ف��ي الهيبوكامبوس 
تحديدًا" بتراكيز عالية من هرمون الكرب 
أو الكورتيزول المعروف بإعاقته للمعالجة 
الصّ��ادم.  بالح��دث  الخاصّ��ة  المعرفي��ة 
ورغ��م أن ال��ذات مجه��زة بمح��ور الكرب 
الحيوي )المهاد-النخامة-الكظر( استعدادًا 
للمواجه��ة في أوقات الخطر عبر تش��كيل 
اس��تجابة اض��رب أو اه��رب، إال أن حاالت 
االغتص��اب بكونها أعلى درج��ات العدوان 
الشامل، ال تسمح للضحايا بتفعيل هاتين 
التاري��خ اإلنس��اني  االس��تجابتين ذات��يْ 
الموغ��ل ف��ي الق��دم. هنا، ال يبق��ى أمام 
الضحية سوى االس��تجابة التفارقية كحل 
أخي��ر للتخفي��ف من آث��ار الصّدمة واأللم 
النفس��ي والبدن��ي الناتج ع��ن االغتصاب 
ق��در اإلم��كان. لذا يج��ب علين��ا جميعًا أال 
نفاجأ بس��لوك الضحية كالسذج ونساءل 
أنفس��نا والضحايا لماذا ل��م يتم فعل كذا 
وك��ذا وإال ش��رعنا بفع��ل اغتص��اب ثان، 

الضحية في غنىً عنه حتمًا……!!
- 10 -

وأخي��رًا، يوم��ا م��ا س��يغدو الوط��ن 
الس��وري، كربوع ألمانيا وروسيا وسهول 
إفريقي��ا، الت��ي تحت��ل فيها األزه��ار مدّ 
البص��ر. ولك��ن، حالم��ا يأت��ي ذاك اليوم 
علينا التمهّل وتخفي��ف الوطأ قليا، عّلنا 
نط��أ أرضًا أو حواري كنّ يئنُّ فيها من ال 
حول لهُنّ وال ق��وّة، عندها علينا جميعًا 
أن نساءل أنفسنا: ماذا فعلنا كي نحد من 
انتش��ار "أسلحة الدمار الشامل"، عّل تلك 
األرواح األحياء-األموات تش��فع لنا صمتنا 

العميق في حضرة صمتهن األعمق.. 
نشر أيضًا في موقع األوان 10 / 6 / 2012

ال، 
ليست هذهِ أحالمي

ال، 
ليس��ت ه��ذي أغنياتي الصغي��رَة / وال 

ورودَ أمي، في تنكاتِ السمنةِ
المتقاعدةِ / وال شوارعي / وال شمسي 

الوقحَة
تل��كَ ال��� رس��متها أصاب��عُ "طالئ��ِع 

البعثِ"
على جدار الخرابةِ ال� ما زالت واقفًة

تتحدى البناياتِ النظيفَة
عل��ى مدخ��ِل الش��ارِع الم��ؤدي لبيتِ 

حافظِ األسدِ
ال� لم يكنْ يومًا يحب

األغنياتَ
وال الورودَ

وال األحالمْ... 
]اليتيمْ - للبعثِ، يا طالئعْ[

* * *
كم طابَة "تانغو" ذاتِ السبِع جلودٍ

ركلها زميلنا
ابن الضابطِ-اإللهِ إلى السماِء

لتسقَط في فناِء مدرسةِ البناتِ، 
ال� كنَ يقهقهنَ بخبثٍ أبلهٍ

على ذكورتنا المخصيةِ، ولعبنا الفاشِل، 
في كرةِ القدِم - 

كم سندويشة سجٍق بالمخلِل الرخِو
تجشأها في وجه األساتذةِ، 

كم مفتاحًا لباِب المدرس��ةِ س��رقَ من 
األذنةِ-المخبرينَ

كم هربًا، بالهرولةِ، إلى الال-مكانِ
جربناهُ

من المدرسةِ
منهُ

من حافظِ األسدِ
لكننا بقينا

كالفئرانِ في قفٍص - 
كالفئراْن... 

]تانغو، سبعْ جلودْ[
* * *

لمْ أصدقْ
أن حافَظ األسدِ قد ماتَ

حتى رأيتُ، بأِم العيِن
"مروان شيخو"

يبكي / ينهقُ، كحماٍر فقدَ صاحبهُ، ال� 
يمتطيهِ / يمصمصُ شفتيهِ / ينفخُ

أوداجهُ، ال��� تكادُ تنفجرُ من البدانةِ، 
والرياِء / يمخُط

كاألرامِل الكاذباتِ
على شاش��ةِ التلفزي��ونِ، على خلفيةٍ 

زرقاَء - 
ثمَ

رفعتُ رأسي إلى السماِء
ال� خلتْ من الغيوِم، تمامًا، 

كأنما
حتى اهلُل

أرادَ أن يستمتعَ بهذهِ اللحظةِ
ليلقي على األرواِح بابتسامةٍ زرقاَء

صافيةٍ
هازئةٍ

شامتَةٍ

بمنْ ادعى لنفسهِ
األبَدْ... 

]إل��ى األب��دْ، إل��ى األب��د، ي��ا حاف��َظ 
األسَدْ!![

* * *
أنا

لم أدخل حزبَ البعث،
- ليس بالرضا، على كل حاٍل - 

ُلكنه
دخل في تفاصيِل حياتي كلها

ف��ي تلفزيونن��ا / ف��ي مدرس��تي / في 
كلماتن��ا / في تحي��ةِ الصباِح الدميمةِ 

/ في برنامِج
الرياضةِ / في مجاريِر حارتنا المفتوحة 

على الدنيا، كأمعاِء الخرفانِ ال�
تُذبح على أعتاِب الضيوف، ثم تُهمَُل 

للذباِب والغباِر، يأكلها
لم أكن يومًا عضوًا في البعث، 

-ِ لكن "عضوهُ" كان فيَ، على الدوام
يعيث خرابًا في أحالمي

ومخاوفي من كل ما حولي
ِويلقي ببوله

ِوقيئه
ِومنيه

...في كل تالفيفِ دماغي
ُأعرف

أن البعث كان جثًة
ِمومياَء حنطها حافُظ األسد

ليُحكِ��م بقبض��ةِ جلده��ا المتعف��ِن، 
النتِن

على أمسنا
ويومنا
وغدنا
أعرفُ

ُكما أعرف
-َ كذلك - 

أنني ما زلت، كل ما مررتُ بشرطٍي
أينما كنتُ في الدنيا
 ببالهةٍ أردد الشعار

"أمٌة عربيٌة واحدة"
ثم أبكي

...ْ كاألرامل
]"عضو" حزبي[

* * *
أظنُ

ال أحدَ كان يعلمُ
أن حافَظ األسدِ

حين سماها
"دولَة المؤسساتِ"

كان يعني
مؤسساتِ الخضاِر

واألمنَ
... فحسبْ

]دولُة مؤسساتْ[
* * *

أكادُ أراهنُ
أن جهنم اآلَن تمتلُئ حتى الطفِح

بأف��رِع حزِب البع��ثِ / والمس��يراتِ / 
وأساتذةِ "التربيةِ القوميةِ

االشتراكيةِ" / وصوِر "القائد الخالدِ"
ال� ال بد انقلب

على عرش اإللهِ
- بحسب العادةِ - 

وطردَ المالئكَة
وأوقف على باِب السماِء

رجااًل اشداَء
مفتولي العضالتِ والحقدِ

ال يخافوَن
...اهلْل

]جهنمْ - إلى األبدْ[
* * *
من أي سوادٍ بالضبط

- يا إله الثكالى المزمناتِ - 
تصنع روحًا كروِح حافظِ األسدِ

أو حزبًا كالبعثِ
أو دماغًا كدماغ شريف شحادة

أو ضميرًا كضمير البوطي؟؟
]MECANO[

* * *
ألجِل الوحدةِ

والحريةِ
واالشتراكيةِ

سنبقى
نلعقُ

أط��راف األرصف��ةِ / س��التِ الزبال��ةِ 
/ الواجه��اتِ ال��� ال تطاله��ا أيدين��ا / 

نشراتِ األخباِر
في بحثنا المحموِم عما يشبهُ

شمس بالدنا - 
أال

هل تبت يدا أبي لهٍب
وتب!!!

]في سبيِل البعْث[
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اأنا حر اأكتب بلغة حرة دون تكلف اأعب عن اأفكاري بدون قيود اأو معوقات لغتي ب�سيطة وهديف وا�سح كلمة حق ت�سل مبا�سرة لكل من 
يعي�ص معاناتي ويحلم نف�ص حلمي .. اأنا مواطن �سوري حر.. حب حر: م�ساحة راأي تن�سر بالتزامن على املواقع التالية:

�سوريا فوق اجلميع | كبيت | املند�سة ال�سورية | �سفحة ال�سعب ال�سوري عارف طريقه | �سفحة حركة �سباب 17 ني�سان  | راديو واحد 
زائد واحد  | جملة �سوريتنا  | جملة �سوريا بدها حرية  | �سبايا و�سباب املجتمع املدين

كتائب املوت "ال�سبيحة" كيف يفكرون؟ كيف نوقفهم؟

. . 
حر

بر 
ح

كتائب القتل واملوت يف التاريخ:
دخل الجيش الن��ازي إحدى القرى 
الفرنس��ية المحتل��ة، كان يوم��ا صافيا 
والقري��ة آمن��ة ال يوج��د فيه��ا أي أث��ر 
الجي��ش  الس��اح، وكان  أو  للمقاوم��ة 
الفرنس��ي قد انهار وه��رب جنوده إلى 

باريس. 
جم��ع الجن��ود النازي��ون األطف��ال 
والنس��اء ف��ي الس��احة العام��ة، وبدأوا 
بفرز األطفال والنس��اء باتجاه الكنيسة 
والرج��ال باتجاه آخر. ف��ي الطريق إلى 
الكنيس��ة كان الجنود األلمان ياطفون 
األطفال ويضحكون معهم ويعطوهم 

بعض السكاكر. 
جاء الضابط النازي، شحن الجنود 
بتحي��ة هتل��ر فاصطف��وا باس��تقامة، 
خطب فيهم بضع كلمات وأمرهم بحرق 
الكنيسة بمن فيها، فنفذ الجنود األوامر 
بدق��ة متناهية وكأنهم مبرمجون على 

التنفيذ، با أي امتعاض وال تردد. 
ويروي أحد الشهود أن األمهات كنّ 
في الداخل يحاولنَ إخراج بعض األطفال 
من الش��بابيك إلنقاذهم، ف��كان الجنود 
يأخذون األطفال، ويفتحون شبابيك من 
الجه��ة األخ��رى ويرمونه��م داخل حفلة 
الشواء في الكنيسة المقدسة التي كانت 

تقرع أجراسها با جدوى. 
الجنود غير عابئين ال بنظرة طفل 
مرع��وب، وال برج��اء أمَ مفجوع��ة، وال 
بقدسية بيت من بيوت اهلل، وال برائحة 
الشواء البشري التي عبقت في ثيابهم 

وزكمت أنوفهم. 
وق��ف علم��اء االجتم��اع والنف��س 
واألخ��اق طويًا حول ه��ذه الظاهرة، 
وأخضعوا بعضا من مرتكبيها للتحليل 
والتش��ريح النفس��ي، علَّه��م يفهمون 
كي��ف يتح��ول اإلنس��ان إل��ى متوحش 

يفوق الخيال. 
ملخص ما وجدوه الحقا، أن هؤالء 
القتل��ة الباردين، لديهم ش��يء اس��مه 
"اإلغاق العقلي mental block"، بحيث 
ينقف��ل العق��ل تلقائي��ا حي��ن تعرض 
الفكرة المس��تخدمة في غس��يل دماغ 
المتلقي، فيرف��ض المحاكمة التقلدية 
أو حت��ى مجرد التفكي��ر أو التردد. فكل 
فكرة ال تخدم ما تدرب عليه، هي فكرة 

غير قابلة للدخول إلى عقله. 
فه��و - برأيه- بريء م��ن الجريمة 
وإن ما يقوم به ليس جريمة أصا، إنه 
يتلقى األوامر، واألوامر تأتي من القائد 
المس��ؤول عنه، الذي يمثل الرمز ألكبر 

له. اإلله المجيد ورب وجوده
كان هؤالء الجنود يرون بهتلر هذا 
اإلله وهذا القاتل خض��ع لعنف ممنهج 
أوص��د عليه كل فك��رة تخالف منطقه. 

فأصبح أسير المنطق التالي:
الزعي��م، أو القائد، ه��و اهلل وهو 

المنقذ وهو المقدس الوحيد. 
الح��زب أو الفك��رة الت��ي ج��اء بها 

الزعي��م ه��ي الديان��ة واإليم��ان التي 
ترضي أن��اه األعل��ى. أي م��كان القيم 

والمثل واإلنسانية. 
الطائف��ة أو العرق أو القبيلة، هي 
"العرق  المختارة  الخالص��ة  المصطفاة 
األلماني ه��و أرقى أنواع البش��ر، وكل 

األمم دونه بالرتبة". 
تدخل هذه الفكرة إلى الاش��عور. 
اآلري"  الع��رق   / "اآلري��ون  فيتوح��د 
والقريب��ون منه��م في ش��عور جمعي 
واحد إنهم منذورون لعظمة اإلنسانية 
وإن حربهم تطهيرية لنقاء وجودهم. 

يه��دد  م��ن  م��ع  معركته��م  وإن 
فكرته��م، إيمانهم، حزبه��م، قومهم، 
أو عرقهم هي معركة وجود، وإنهم إذا 
لم يس��حقوا من يهددهم سيتعرضون 

هم للسحق واإلبادة
و يعتم��دون عل��ى تكتي��ك مثالي 
لمث��ل هذه الهمجي��ة المب��ررة، احتقار 
العدو ونزع الصفة البشرية واإلنسانية 
عنه كي تسهل تصفيته، وعبر سلسلة 
م��ن العن��ف المنظم الت��ي تلغي اآلخر 
نفس��يا فيصبح قابا لإلب��ادة، ليتكون 
وجودهم ويخلقون أبطالهم ويحتفلون 

بإجرامهم. 
ألنه بعرفهم وقيمهم من مارسوا 
عليه فع��ل القت��ل والتنكي��ل واإلذالل 
لي��س بش��ريا وال يرق��ى بالرتب��ة إلى 

االصطفاء الذي هم عليه. 
المظاه��ر  بع��ض  أظه��روا  وإن 
اإلنسانية كاللعب مع األطفال واللطف 
الع��ام، لكنهم في اللحظة التي تأتيهم 
به��ا األوام��ر يب��دأون بعملي��ة اإلغاق 

العقلي كي يستطيعوا تنفيذها. 
فش��ل أعظم المحللين النفسيين 
ف��ي فت��ح ثغرة به��ذا اإلغ��اق العقلي 
لفهم��ه وفه��م اآللي��ة التي يعم��ل بها 
منف��ذو الجرائ��م أو م��ا يطل��ق عليهم 

كتائب الموت. 
فأعلن��وا ع��ن خش��يتهم المرعبة 
حول فش��لهم ف��ي إع��ادة آالف األلمان 
بعدم��ا  الطبيعي��ة  اإلنس��انية  للحال��ة 
تعرض��وا له وع��دم قدرته��م على فك 

هذه التعويذة اإلجرامية لعقولهم. 
ولك��ن فجأة حصل ما ل��م يتوقعه 
مم��ن يعم��ل م��ع ه��ؤالء األس��رى من 
فرق الم��وت النازية الذي��ن تنتظرهم 
أحكام إعدام فبمجرد تأكدهم من موت 
الزعي��م، ورؤيته��م لصورت��ه منتح��را 

برفقة عشيقته، 
ب��دأوا يس��تجيبون للع��اج، كانوا 
منومي��ن تحت س��طوة القائ��د األعظم 
كان��وا يقتل��ون بي��ده يتماه��ون مع��ه 
ويشعرون أنه في داخل كل واحد فيهم 
كان ه��و القات��ل وه��م األداة طبعا لم 
يشفع لهم هذا االس��تنتاج. ولكن على 
األقل أوضح لنا حقائق جديدة عن هذا 

الكائن البشري. 
العنف المرع��ب الذي تقوم كتائب 
القتل مغس��ولة العقل مقفلة التفكير 

ه��ي تقوم بأعلى م��ا لديها من طائفة 
فت��ك وقت��ل، لتحري��ض الضحية على 
أي فع��ل عنفي وحي��ن ال تجد الضحية 
س��وى أن تقابله بمثله، وهنا يتضاعف 
القت��ل بم��ا ال يتخيل��ه  عن��ف كتائ��ب 
عق��ل، كل مواجه��ة بالمث��ل، تجعلهم 
يفتك��ون بالحي��اة بش��كل أكث��ر عنفا. 
سعادتهم القصوى أن أعداءهم صاروا 
يشبهونهم فيدخلون في سباق اإلبادة. 
كم��ا ف��ي روان��دا أو جرائ��م النازية، أو 
الفاش��ية. أو جرائ��م الجي��ش الياباني 
ف��ي احتاله للصين في القرن التاس��ع 

عشر. 

كتائب القتل واملوت يف �سوريا:
ب��دون الكثير م��ن العن��اء نجد أن 
ف��ي س��وريا، كتائ��ب موت م��ن نفس 
الن��وع، تتقاط��ع بالكثير م��ن الصفات 
مع ما حدث س��ابقا هذه الكتائب تعمل 
بشكل مس��تقل وتحت إش��راف مباشر 
م��ن عائل��ة النظ��ام. بدأت على ش��كل 
قناصة، ظلت تس��تنفر الثورة السلمية 
)ألن عمله��ا ال يصح وال يصلح في ظل 
أي نشاط سلمي فهو يهزمها أو يعطب 
فعاليته��ا( حتى بدأت مظاهر التس��لح، 
كما اعترف بش��ار األسد ش��خصيا "إله 
الكتائب ومسيرها" بأن التسليح بدأ في 
رمض��ان، )وقصده التس��ليح المطلوب 

لبدء عمل كتائب الموت الفعلي(
مع جنوح قس��م من الص��راع إلى 

العس��كرة الت��ي ُأجب��رت عليه��ا الثورة 
الس��ورية، صارت ه��ذه الكتائ��ب أكثر 
شراسة، ومع اختبار قادتهم لفعاليتهم 
األولى بمجزرة كرم الزيتون. استنتجوا 
أن نتائجه��ا مبش��رة. فاإلدان��ة الدولية 
خجول��ة وأق��رب إلى اإلش��ارة الخضراء 
بالمتابع��ة  المعل��ن  غي��ر  والتصري��ح 
وخاص��ة  الطوائ��ف  ل��كل  والرس��الة 
طائف��ة النظام: "أن��ا أرتك��ب المجزرة 
وأنت��م س��تدفعون الثم��ن إذا لم تقفوا 
معي". الرسالة األخرى للصامتين لكي 

يتلبسهم الرعب. 
نج��اح النتائج أكد للنظ��ام فاعلية 
عمل هذه الكتائب، فرفع س��وية الحقد 
لخل��ق ردود أفعال أعن��ف تعطيه الحق 
بالرد وتحميه من الوصول إلى محكمة 
جرائ��م الح��رب في "ال ه��اي" وتبرر له 
القيام بما عزم عليه: اإلبادة والسحق. 
نع��م كتائ��ب الم��وت تعم��ل تحت 
هداية رأس النظام شخصيا، لن يوقفها 
أحد س��واه "إلبس بدلتك العس��كرية يا 
سيادة الرئيس" "ألجل عيونك منشرب 
دم" "أن��ت أو ال أح��د" "األس��د أو نحرق 
البل��د" "ش��بيحة لألبد ألج��ل عيونك يا 

أسد" "قل ربي بشار األسد".... إلخ..
كل ه��ذه الش��عارات الت��ي تثب��ت 
وجود ه��ذه الكتائ��ب وتماهيه��ا مع ما 

سبق حدوثه في التاريخ. 
وللتأكي��د والتوكيد، جاء خطاب إله 
المجاني��ن األخي��ر ليتماهى م��ع غريزة 

عمل للفنان آزاد حمي بعنوان الشبيح
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عـن املوت ال�سوري
)ن�ســـو�ص ق�ســـرية(

. . 
ت

كا
شار

م
ال��دم "الف��وارة"، ولكن لم��ن يتقن ق��راءة التاريخ 
بهدوء سيكتش��ف أنه على العكس من إله األلمان، 
كان خطاب بش��ار األسد خطيرًا فعا، ولكنه خطاب 
خس��ارة واضمحال وليس خط��اب انتصار وتفوق 
تحول فيه من قائد للدولة والمجتمع وزعيم إقليمي 
إلى قائد ميلشيا وكتائب الموت. من هنا فّكت اللعنة 
عن الكثيرين، وتحديدا المحيط الحيوي التي تقيم 
فيه كتائب الموت السوري، وهم ثاث فئات رئيسة 

تحمل صفات "الصمت والمباركة والتمويل "
ه��ؤالء رأوا حقيق��ة وج��ه س��يادة الرئي��س، رأوا 
اندحاره، سمّية روحه، انمساخه حتى من دكتاتور طيب 

إلى مجرم هش محتقن بالغضب والكراهية والغل. 

ما احلل:
إذن ما العمل: نريد رأي الجميع، التفكير البارد 

في مصلحة الثورة ومصلحة السوريين. 
نعتق��د أن المطل��وب الي��وم هو الق��درة على 

جعل رد الفعل يأخذ شكا مغايرا للفعل. 
نعم، يج��ب أن يك��ون هناك رد فع��ل، ولكنه 
إذا كان م��ن جن��س اإلجرام نفس��ه فنح��ن نعطي 
تفويضا بالقت��ل للمزيد من المرضى القتلة. إنهم 
مجرمون ويجب أن يحاكموا ليس لدينا بطر األطباء 
النفس��يين والمعالج��ة.. لك��ن أيضا يج��ب فهمهم 
لخل��ق طريق��ة للتصدي لهم وأهم م��ا يجب عمله 
تحيي��د أبرياء الطوائ��ف أو الحزب أو حتى ممن هم 
في الس��لطة. ممن لم تتلط��خ أيديهم ألنهم أيضا 
يرزحون تحت تأثير تهديد فج واضح غير مس��بوق 
من األمن والمخابرات المنتش��رين في كل مفصل 
م��ن مفاص��ل الدولة. محاولة مس��اعدتهم لكس��ر 
حاج��ز الرع��ب ولي��س الخ��وف فقط فه��م الحامل 
الذي، س��يبقي الدولة وال يدمرها كمؤسسات، بعد 

سقوطه الحتمي
األهم االبتعاد عن اللغ��ة التحريضية العامة، 
واالنج��رار إلى ما يري��ده ويوفر للنظام مس��احات 
للمن��اورة. لغ��ة الذيح والحقد والس��فح والس��لخ.. 

وتعميمها على طائفة أو لون. 
عدم الس��ماح بتس��لل لغة غريبة ع��ن الواقع 
الس��وري، والقبول لانج��رار أن تصبح الثورة جزء 
من تصفية حس��ابات المنطقة. والتأسيس لخطاب 
العنف والتقس��يم والكراهية ال��ذي يجول في روح 
المنطقة، ال يمكن لش��عبنا أن يدفع ضريبة غريبة 
عن��ه. وال تخصه وليس��ت معركته، ال مع الش��يعة 
وال ش��عب إيران، بل مع نظامه واألنظمة واألحزاب 

التي تناصره. 
يج��ب إخراج بش��ار األس��د ب��أي طريق��ة من 
الم��كان، رحيا أو موتا، س��جنا أو محاكمة. احتمال 
كبي��ر يجعل م��ن ميلش��يات الموت تنه��ار وتندحر 
هكذا تحدث التاريخ المُجرب، وهؤالء ليس��وا أقوى 

من هتلر وموسليني كتائبهم. 
يجب الكف عن الصراع غير المجدي للثوار بين 
مسلح ومسالم. فالعملية تكافلية بحتة فا الساح 
وحده يجدي نفعًا وال الحراك الثوري السلمي وحده 

يجدي
األه��م اآلن ه��و وق��ف أخط��ر ما يج��ول في 
فضاء سوريا، كتائب الموت وكتائب الموت المضاد 
بأسرع ما يمكن، وغالبا يكون بقطع الرأس فينهار 

الجسد.. 
كتائ��ب الموت يجب أن تحاس��ب حتم��ا، ولكن 
من غّذاها ومولها وأطلق س��راح إجرامها سيحاكم 
ويحاس��ب، وال يمك��ن ال��كام عن س��وريا طبيعية 
أو معاف��اة إن ل��م تتحقق العدالة ألهالي الش��هداء 

والضحايا. 
فبدونها ستكون ش��ريعة الغريزة هي الحكم 
والمحكم��ة م��ا يعن��ي ضحايا ج��دد وكتائ��ب موت 

جديدة.

نتابع في الجزء القادم:
في معرفة عقل الضحية حين يشبه جالده؟..
هل الطائفي المقاتل مثل الطائفي القاتل؟..

عن قابلية الحرب الطائفية أم الحرب األهلية؟..

)عن املعنى(

ومرَّت سَنْة
ولم يعُد الشهداُء إلى السَّوسنْة

بعيدون أنتم كثيرًا.. كأمسْ
قريبون منَّا.. كظلٍّ ياحقنا، أو كهَمسْ

مضيؤون جدًّا.. كشمسْ
.. أحاوُل أن أصطفيْ للشهيد معانيَ تُشبههُ، 

في حدود الحقيقيِّ والواقعي، 
بدون انزياٍح وال أنسَنْة. 

)عن امل�سافة(

هناكَ سنحيا معًا مِن جديدْ
هناك ستنمو تقاس��يمُ وجهيْ، الذي أكَلتهُ الشظيُة أثناَء 

عاصفةٍ من حديدْ
هناك سيلتئمُ الجلدُ بعدَ الحريِق، 

ويختلفُ الفحمُ والمسكُ: أيُّهما يستحقُّ الشهيدْ؟
هن��اك س��تنبتُ حنج��رٌة ُذبحتْ كمق��اِم الصَّب��ا، لتواصَل 

ضبَط النشيدْ
هناك ستعُلو يدٌ فصَلتها عن الشمِس بارودٌة من صديدْ

هنالكَ.. 
في المستَقرِّ القريِب - البعيدْ. 

)عن النتماء(

أنتمي
للشهيدِ، الذي لم يجدْ ما يليقُ بنا غيرَ هذا الدَِّم

أنتمي
للمحبةِ، كي ال تفرِّقَ بيني وبينَ أخي موجُة الندِم

أنتمي
للتفاؤِل، مِن دونهِ ما عرفتُ الطريقَ إلى حُُلمي

.. هكذا قاَل حرٌّ تلثمَ بالعَلِم. 

)عن احُلولة(

أما آَن أن تستعيدوا طفولتُكم يا صغارْ؟
ألم تلتئمْ في حناجرُكم شَفراتُ التَّتارْ؟

ألم تلتقوا بالمائكِ والشهداء أخيرًا.. وبعد انتظارْ؟
فما كلُّ هذا الصراخ الذي يقصفُ الكوَن، يخنقُ أنفاسَنا كالغبارْ؟

وماذا تركتم ألحامنا بعدَكم.. غيرَ هذا الدمارْ؟
دعونا ننمْ ليلًة دون أن تظهروا في كوابيسنا.. 

يا الذين قضوا نحْبنا تحت هذا الحصارْ. 

)عن حمزة اخلطيب، كذكرى(

وتأخذنا حيرٌة بين خوفٍ عليهِ وحزنٍ لذاك الفتى
وتأخذنا دمعٌة طفلٌة حين نكتبُ

.. هذي الكتابُة حتى متى؟
وتأخذنا دهشٌة في حياتكَ، أو ال حياتك، هل دامَتا!

كبرتَ كثيرًا، كثيرًا
أيا سيِّدَ الشهداِء الصغاِر.. 

أيا حَمزتا. 

)عن القبري(

في المساِء األخيرْ
عندما يُشعل الشهداُء ظامَ القبورْ

تنزعُ األرضُ أكفانها.. 
وتثورْ. 

)عن املوت والوطن(

ومرَّت عليك رياحُ الزمنْ
وما زال موتكَ منبعثًا بين حرب الفضاء وحرِب المُدْن

وما زلت تزدادُ فينا حياًة وحريًة يا وطنْ
نحبكَ يا وطنًا كيفما كنتَ.. 

أو كيفما لم تكنْ. 

  صهيب محمد خير يوسف
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ب�سري العظمة 1910 - 1992
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

ولد بش��ير العظمة في دمش��ق 
األس��رة  العظم��ة  آلل   1910 ع��ام 
العريق��ة ف��ي دمش��ق والت��ي يرجع 
التركماني"  نسبها "إلسماعيل باش��ا 
الش��هير بالعظمة والتي من رجاالتها 
"حس��ن ب��ن موس��ى باش��ا العظمة" 
كان  العظم��ة"،  "يوس��ف  والش��هيد 
وال��ده ش��يخًا م��ن مش��ايخ الطريقة 
النقش��بندية الصوفية المنتشرة في 
ذل��ك الوقت، كم��ا كان ج��ده لوالدته 
وهو ابن عم بعيد إمامًا لمس��جدٍ في 

حي األروام الدمشقي. 
تلقى العظمة علومه األولى في 
كتّاب الشيخ السفرجاني، ثم انتقل 
إلى مدرسة التجارة الخاصة فمدرسة 
الملك الظاه��ر حيث أتق��ن التركية، 
وفي عمٍر مبكر ش��هدَ العظمة دخول 
الملك فيصل دمش��ق وبداية الحكم 
العربي، واستش��هاد اب��ن عم العائلة 
وزي��ر الحربي��ة "يوس��ف العظم��ة"، 
وانتق��ل إلى مكت��ب عنبر المدرس��ة 
الثانوي��ة الت��ي كان له��ا الح��ظ ف��ي 
تخري��ج رجاالت دمش��ق ف��ي النصف 
األول م��ن القرن الماض��ي وفي تلك 
الفت��رة أظه��ر العظمة نهمًا ش��ديدًا 

للقراءة. 
عام 1925 انتس��ب إل��ى المعهد 
الطب��ي، وهي التس��مية الت��ي كانت 
تطل��ق على كلي��ة الطب ف��ي حينه، 
وخال انتسابه للمعهد الطبي أصبح 
العظمة نجمًا كرويًا، ظهيرًا في نادي 
بردى الدمش��قي والعبًا م��ع الفريق 
الوطن��ي في دمش��ق وبي��روت، وفي 
العام 1934 تخرج من جامعة دمشق 
وارتحل إلى باري��س ليتابع دورًة في 
مكافح��ة مرض الس��ل بترش��يٍح من 
الصلي��ب األحم��ر في دمش��ق، ليعود 
إلى دمشق ويمارس مهنة الطب في 
عيادته الخاصة والتي الزال كبار السن 
م��ن الدمش��قيين يتذك��رون موقعها 
بالقرب من المش��فى الوطني، وعام 
1940 ت��زوج م��ن " ك��رد عل��ي" ابنة 
األس��رة الدمش��قية العريقة واستمر 
حتى عام 1958 يمارس الطب متنقًا 
بين باريس ودمش��ق، بعي��دًا عن أي 
طموح سياسي بل كان شاغله األكبر 
هو مكافحة مرض السل الذي انتشر 
في دمش��ق عام 1937 بشكٍل كبير، 
وتكللت جهوده عام 1950 بتأس��يس 
"الجمعية الس��ورية لمكافحة أمراض 
الس��ل" كمش��روع طب��ي اجتماع��ي 
وطني، وكانت حصيلة طوابع الس��ل 
كافيًة للبدء ببناء مشفى في دمشق 
وحلب للمسلولين انتهى بناؤها أوائل 

الستينات. 
تعاطف العظمة مع ثورة الضباط 
األحرار في مصر، وأعجب بش��خصية 
عب��د الناصر وه��و إعجاب ص��رّح به 
غي��ر م��رة ف��ي مذكرات��ه، وكان من 
أشد المتحمسين للوحدة، وعن كتاب 
"جي��ل الهزيمة من الذاك��رة" صفحة 
/ 183/ ننق��ل: "تحمس��ت للوحدة مع 
مصر وش��اركت في تزوير االستفتاء 
على الدس��تور وانتخاب عب��د الناصر 

رئيس��ًا للجمهورية العربي��ة المتحدة 
لتبلغ نس��بة القائلين نعم 99، 98 % 
بأن أدليت بصوتي في عدة صناديق، 
وكأن القائمي��ن على االس��تفتاء من 
األجهزة عاجزون ع��ن ملئها من دون 

عناء". 
في مطلع شهر تشرين األول عام 
1958 تم اس��تدعاء العظمة للقاهرة 
وتكليف��ه ب��وزارة الصح��ة المركزية 
لإلقليمي��ن، بوصفه ش��خصيًة عامة 
السياس��يين  ع��ن  بعي��دة  مس��تقلة 
الس��وريين الذي��ن كان عب��د الناصر 
إقام��ة  وخ��ال  إلقصائه��م،  يجه��د 
العظمة في القاهرة اكتش��ف الفرق 
الش��ديد بي��ن المجتمعي��ن الس��وري 
والمص��ري والتي كان لألول الس��بق 
ف��ي اختب��ار حي��اةٍ ديمقراطي��ة أتت 
الوح��دة لتقضي عليها، وع��ن كتابه 
س��ابق الذكر صفح��ة / 186/ ننقل: 
لم تعرف سوريا في تاريخها الحديث 
الحاشية والملكية والباط والحجّاب. 
كان مس��كن ش��كري القوتلي رئيس 
الجمهوري��ة عن��د قيام الوحدة ش��قًة 
بس��يطة مس��تأجرة في حي الجس��ر 
األبيض وحارسه شرطي يداوم نهارًا 
فقط.... س��ألني صحفي عن الفارق 
بين وزير ف��ي اإلقليم الجنوبي وآخر 
ف��ي الش��مالي أجب��ت بأني ل��م أكن 
وزي��رًا هناك، ومع ذل��ك فالفارق كما 
أراه، بأنن��ا نطل��ق عل��ى الواقف أمام 
مكتب الوزير في بلدي اس��م )اآلذن( 

بينما اسمه )الحاجب( عندكم. 
بع��د عامي��ن م��ن اإلقام��ة ف��ي 
القاه��رة كوزي��ر اس��مي دون عم��ل 
أيقن العظمة فش��ل تجرب��ة الوحدة 
والت��ي ل��م تك��ن بحس��ب م��ا صرح 
ش��خصيًا إال محاول��ًة لض��م اإلقلي��م 
الش��مالي وإخضاع��ه بالق��وة، تقدم 
باس��تقالته وعاد إلى دمش��ق في 20 
آب عام 1960 ليترش��ح نقيبًا لألطباء 
السوريين، ونجح فعًا في االنتخابات 
التهدي��دات  م��ن  بالرغ��م  النقابي��ة، 
والحملة الشرس��ة التي ش��نتها عليه 
أجه��زة عب��د الناص��ر وأزالم��ه ف��ي 

سوريا. 
م��ع انقض��اء الوحدة م��ع مصر، 
تش��كلت حكوم��ة برئاس��ة الدكت��ور 
"مأم��ون الكزب��ري" رف��ض العظمة 
االش��تراك فيه��ا، ث��م تم��ت الدع��وة 
النتخابات نيابية ولمجلس تأسيس��ي 
لإلق��رار دس��تور جدي��د للجمهوري��ة 
العظم��ة  الس��ورية فنج��ح  العربي��ة 
عن دمش��ق وتش��كلت وزارة برئاسة 
ل��م  الدواليب��ي"  "مع��روف  الدكت��ور 
تعش طويًا في مواجهة عبد الناصر 
وفلوله في سوريا، إذ قامت مجموعة 
واعتق��ال  باالنق��اب  الضب��اط  م��ن 
الرئيس القدس��ي ورئي��س حكومته 
الدواليبي، وأعلن "جاسم علوان" قائد 
المنطق��ة الش��مالية أن س��وريا هي 
اإلقلي��م الش��مالي للجمهورية، وكاد 
يحدث اقتتال بين الوحدات العسكرية 
في الشمال والجنوب، فاتفق الضباط 
على عقد مؤتمر تفاهم في حمص، 

نت��ج عنه مق��ررات بض��رورة اإلفراج 
المعتقلي��ن،  والن��واب  ال��وزراء  ع��ن 

وتأليف وزارة مهادنة للناصرية. 
 1962 ع��ام  نيس��ان   16 ف��ي 
ت��م االتف��اق عل��ى تكلي��ف العظمة 
بتش��كيل الوزارة، وبقي في الرئاسة 
لم��دة خمس��ة أش��هر في واح��دة من 
أغرب الفت��رات في التاريخ الس��وري 
الحدي��ث، فه��ذه ال��وزارة التوافقي��ة 
تعرضت للهجوم من جميع األطراف، 
وجماع��ة  جه��ة  م��ن  العس��كريون 
الحوران��ي والبيط��ار واإلخ��وان م��ن 
جهة أخرى، وح��رب إعامية ناصرية 
شرس��ة توّجها عب��د الناصر بوصفه 
لس��وريا في أح��د خطابات��ه باإلقليم 
الش��مالي مما دعى العظمة بالتوجه 
بش��كوى ض��د مص��ر إل��ى مجل��س 

الجامعة العربية 
ف��ي 13أيل��ول من العام نفس��ه 
تم تش��كيل وزارة برئاسة خالد بيك 
السياس��ي  العم��اق  وه��و  العظ��م 
المتم��رس والذي ب��دا للوهلة األولى 
بأن��ه يمل��ك الح��ل، وقد ت��م تعيين 
مجل��س  لرئي��س  نائب��ًا  العظم��ة 
الوزراء، إال أن العظم تس��لم الوزارة 
وهو ف��ي فت��رةٍ متقدمة م��ن عمره 
السياس��ي والجسدي مما جعله بعيدًا 
ع��ن التح��والت التي أصابت الس��احة 
بالعظم��ة  دع��ى  مم��ا  السياس��ية، 
لاستقالة في كانون األول من العام 

نفسه. 
اعتزل العظمة السياسة التي لم 

تك��ن اختياره أو هاجس��ه ف��ي الحياة 
فدخ��ل ال��وزارة وخرج منه��ا دون أن 
تطبعه أو يطبعها بس��مةٍ سياس��ية، 
ع��ن الكاتب الس��وري "زهير ش��لق" 
ننق��ل "كان العظم��ة طبيب��ًا ناجح��ًا 
ومتفوق��ًا وأس��تاذًا عالم��ًا، ث��م كان 
وزي��رًا يس��توعب معنى المس��ؤولية 
ويرغب في تحملها والقيام بأعبائها، 
ثم أخيرًا كان رئيس��ًا لل��وزراء توخى 
النزاهة واالستقامة والحياد... يكفيه 

من النجاح أن أحدًا لم يشك منه".
كتاب��ة  عل��ى  العظم��ة  عك��ف 
مذكرات��ه والت��ي صدرت ع��ام 1991 
تح��ت عن��وان "جي��ل الهزيم��ة م��ن 
الذاك��رة" وه��ذه المذك��رات إضاف��ة 
كتبه��ا  العربي��ة  للمكتب��ة  فري��دة 
العظم��ة بصدق وتصالٍح مع النش��أة 
وم��ع ال��ذات، وإن جن��ح أحيان��ًا إل��ى 
جل��د ال��ذات بصراح��ةٍ تف��وق أحيانًا 
صراحة "جان جينيه" و"اندريه جيد"، 
والكتاب أدبي بامتياز ال يضارعه في 
صراحته من كتب الس��ير والمذكرات 
العربية الحديثة س��وى كت��اب "خارج 
الم��كان" إلدوارد س��عيد، كم��ا ص��ل 
أحيان��ًا إلى مق��ام الفلس��فة الروائية 

"دوستويفسكي". 
دمش��ق  ف��ي  العظم��ة  توف��ي 
ع��ام 1992ودف��ن فيها وع��ن زوجته 
وفي ذك��رى وفاته ننق��ل: لن أرثيك 
وق��د عش��ت حياتك عريض��ة عميقة 

وبقناعاتك كم أحببت أن تعيش.
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انقــالب الثامـن مـن اآذار 1963
واإعالن حالة الطوارئ

  بال سامة
ف��ي صباح يوم الثامن م��ن آذار عام 
1963 وبعد س��نة واحدة وخمس��ة أش��هر 
وعش��رة أي��ام عل��ى انق��اب االنفص��ال، 
عل��ى ص��وت  دمش��ق  س��كان  اس��تيقظ 
الباغ��ات االنقابي��ة تعل��ن عب��ر اإلذاعة 
انقابه��ا على حك��م االنفص��ال وتطالب 
بإعادة الوحدة بين سوريا ومصر. فأحاطت 
الدباب��ات بمبن��ى قي��ادة األركان ومبن��ى 
العسكرية،  الحكومية  وبالمنشآت  اإلذاعة 
واعتقل��ت الفصائ��ل المنقلبة من الجيش 
الحكوم��ة  ورئي��س  الجمهوري��ة  رئي��س 
وأغل��ب ال��وزراء، واعترف��ت الفصائل في 
المحافظات بسلطة هذا االنقاب، وأخذت 
ال��دول باالعت��راف بالحكوم��ة الجدي��دة، 
وكان أول م��ن اعترف به��ا العراق ومصر، 
كم��ا عمل االتحاد الس��وفيتي عل��ى إقناع 

المجتمع الدولي بهذا النظام الجديد. 
قب��ل نهاية هذا النه��ار تألف مجلس 
سمي ب� "المجلس الوطني لقيادة الثورة" 
وكان برئاس��ة ل��ؤي األتاس��ي، وتألف من 
عش��رة ضب��اط، وذل��ك بالتعاون م��ا بين 
ح��زب البعث العربي االش��تراكي )ش��ارك 
حزب البعث العربي االشتراكي في الحياة 
السياس��ية في س��وريا منذ تأسيسه عام 
1947، وأح��رز المرك��ز الثال��ث بعد حزب 
الش��عب والكتلة الوطنية ف��ي االنتخابات 
النيابي��ة لعام��ي 1954 و1961، وش��ارك 
ف��ي ع��دة حكومات خال رئاس��ة الس��يد 
شكري القوتلي( وحزب االتحاد االشتراكي 

)الناصريين(. 
عمل البعثيون في المجلس الوطني 
لقي��ادة الث��ورة من��ذ أول يوم بالس��يطرة 
على الحكم في سورية، وفيما يلي أسماء 
أعض��اء مجلس قيادة الثورة وعملهم قبل 

االنقاب وبعده ورتبتهم:
• ل��ؤي األتاس��ي كان عمي��دًا معتقًا 
وأصب��ح بع��د االنق��اب رئيس��ًا لمجل��س 

القيادة وتم ترفيعه إلى رتبة فريق. 
• العمي��د زي��اد الحري��ري كان قائ��دًا 
للجبه��ة ثم أصب��ح بعد االنق��اب رئيس 

األركان العامة ورفع إلى رتبة لواء. 
• العميد محم��د الصوفي وكان قائدًا 
لل��واء حمص وأصب��ح وزي��رًا للدفاع، كان 

ناصري االنتماء ورفع إلى رتبة فريق. 
• العميد راش��د قطيني وكان رئيس��ًا 
لاستخبارات ثم أصبح نائب القائد العام، 

ناصري االنتماء ورفع إلى رتبة لواء. 
• العميد غس��ان حداد وكان قائد لواء 
بدمش��ق، بعثي االنتماء، ورف��ع إلى رتبة 

لواء واستلم إدارة شؤون الضباط. 
• عقيد مس��رّح محم��د عمران وكان 
موظفًا مدني��ًا، بعثي االنتم��اء، ورفع إلى 

رتبة لواء. 
• مقدم مس��رّح ص��اح جديد، بعثي 
االنتم��اء، ورفع إلى رتبة لواء وكان معاون 

قائد لشؤون الضباط. 
• العقيد فهد الش��اعر، كان قائد لواء 

في الجبهة، ورفع إلى رتبة لواء. 
• الرائد فواز محارب، ناصري االنتماء 

ورفع إلى رتبة عقيد. 
• النقي��ب موس��ى الزعب��ي، بعث��ي 

االنتماء، ورفع إلى رتبة مقدم. 
تفرد حزب البعث بالسلطة، رغم أنه 

لم يكن مرخصًا نظرًا ألنه في بداية عهد 
الوح��دة بين س��ورية ومصر وقي��ام دولة 
الجمهوري��ة العربي��ة المتح��دة ق��ام بحل 
نفس��ه. إال أنه بعد االنقاب فرض نفسه 
قائ��دًا رغم أن ه��ذا خارج إط��ار القانون. 
ولتمتعهم بالقوة، اغتصبوا الس��لطة ولم 
يك��ن ممكن��ًا مقاضاته��م أو محاكمتهم، 
م��ن  خصومه��م  بتصفي��ة  فقام��وا 
الناصريين، واعتقلوا عددًا من السياسيين 

والعسكريين الغير موالين لهم. 
وقت��ه  جدي��د"  "ص��اح  يضي��ع  ل��م 
س��دى، فمن��ذ الي��وم األول )8 آذار( ق��ام 
بتس��ريح العديد م��ن الضب��اط العاملين 
ف��ي الجيش من غير البعثيي��ن )من كافة 
االنتماءات الحزبية أو الحياديين(، كما قام 
باس��تدعاء أكثر من مائتي ضابط احتياط 
م��ن البعثيي��ن م��ن وظائفه��م المدني��ة 
إل��ى الجيش، وكان أهمه��م الرائد الجوي 

المسرح "حافظ األسد". 
بنق��ل  جدي��د  ص��اح  ق��ام  كم��ا 
بع��ض الضب��اط الناصريين إلى الس��لك 
الدبلوماس��ي أو الوظائ��ف المدنية وإحالة 
آخري��ن منهم إلى التقاعد وذلك في غياب 
بع��ض أعضاء مجل��س قيادة الث��ورة في 
مصر من تاريخ 3 نيس��ان إلى 17 نيسان 
من أجل مباحثات الوحدة مع مصر والعراق، 
مما أدى إلى استياء القيادات الناصرية في 
مجلس قيادة الثورة وتقديمها استقاالتها 

ورفضها ألي نقاش. 
وبعد عودة الحريري إلى دمش��ق من 
زيارت��ه للجزائر في 4 تم��وز قام مجلس 
قيادة الث��ورة المؤلف م��ن البعثيين فقط 
)بعد اس��تقالة الناصريين( بإص��دار قرار 
بتعيين اللواء زياد الحريري القائد الفعلي 
النقاب 8 آذار س��فيرًا لس��وريا في أوروبا 
عل��ى أن يك��ون مق��ره ف��ي باري��س. ثم 
أطيح برئيس األركان اللواء راشد قطيني 
)ناصري(، وأقصي الل��واء محمد الصوفي 
)ناصري(، ثم قام البعثيون بتصفية بقية 
ش��ركائهم من الناصريين، كما اس��تقال 
االنق��اب  بع��د  األتاس��ي  ل��ؤي  الفري��ق 
الفاش��ل ف��ي 18 تم��وز 1963 احتجاج��ًا 
على اإلعدامات التي طالت مش��اركين في 
المحاول��ة االنقابي��ة التي قاده��ا العقيد 
المس��رح جاس��م علوان، بعد أربعة أشهر 
من انقاب 8 آذار، وأعدم سبعة وعشرين 
ش��خصًا، منه��م العقي��د هش��ام ش��بيب 
والنقيب ممدوح رش��يد والمس��اعد بحري 
كل��ش. وبع��د ه��ذه المحاول��ة االنقابية 
واستقالة لؤي األتاسي تسّلم الحكم اللواء 
أمين الحافظ، وال��ذي كان وزيرًا للداخلية 
ونائب��ًا للحاك��م العرفي، ورّف��ع إلى رتبة 

الفريق وسُمّي رئيسًا للدولة. 

ظه��ر تياران بين صف��وف البعثيين، 
األول ه��و التيار اليمين��ي وأغلب أعضائه 
من البعثيين المدنيين من أعضاء القيادة 
القومية، مثل رئيس الدولة أمين الحافظ 
ورئي��س ال��وزراء ص��اح الدي��ن البيطار 
واألمي��ن العام للحزب ميش��يل عفلق، أما 
التي��ار اآلخر فه��و التيار اليس��اري وكانت 
تس��مى المجموع��ة العس��كرية، وعرفوا 
الحق��ًا باس��م القي��ادة القطري��ة، ومنهم 
رئي��س األركان اللواء صاح جديد والرائد 
الكري��م  والعقي��د عب��د  س��ليم حاط��وم 

الجندي. 
مع اس��تام المجلس للس��لطة أعلن 
حالة الط��وارئ ف��ي الباد بموج��ب األمر 
 1963 آذار   8 تاري��خ   2 رق��م  العس��كري 
والذي ين��ص عل��ى: إن المجلس الوطني 
لقيادة الثورة يقرر ما يلي: المادة 1 "تعلن 
حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية 
العربية الس��ورية ابتداًء من 8 آذار 1963 
وحتى إشعار آخر" دمشق في 8 آذار 1963 

المجلس الوطني لقيادة الثورة. 
علم��ًا أن حال��ة الط��وارئ ه��ي حالة 
اس��تثنائية يج��ب أن تك��ون مح��ددة ف��ي 
الزمان والمكان، تق��وم الحكومة بإعانه 
بس��بب ظروف طارئة تهدد أمن الباد في 
ش��روط محددة ولحين زوال الخطر فقط. 
من أج��ل الحد من التعس��ف ال��ذي يمكن 
أن تمارس��ه الس��لطات وذلك تحت طائلة 
البطان وفقدان المش��روعية، والخضوع 
للمس��اءلة القانوني��ة والقضائي��ة، ألنه��ا 
حال��ة اس��تثنائية وتش��كل تهدي��دًا كبيرًا 

لحرية المواطن وكرامته. 
كان الغرض من إعان حالة الطوارئ 
ه��ذه حماي��ة االنقابي��ن وتمكينه��م من 
الس��يطرة على الباد، ال لس��بب آخر. كان 
م��ن نتيج��ة إعان حال��ة الط��وارئ جنوح 
الس��لطة ف��ي إصداره��ا للقواني��ن التي 
تتناف��ى م��ع الدس��تور وم��ع االتفاقي��ات 
الدولي��ة والقوانين والمعاه��دات الخاصة 
بحقوق اإلنس��ان وقيامها جزاف��ًا بمراقبة 
االتص��االت الهاتفي��ة والبريدي��ة، وكذلك 
منعه��ا للمحكومي��ن بع��د اإلف��راج عنهم 
من الحصول على جوازات الس��فر، وإلغاء 
ومص��ادرة  الفردي��ة  الملكي��ة  حصان��ة 
الملكي��ات بحج��ة األم��ن. علم��ًا أن إعان 
حالة الطوارئ هذه ليس��ت ش��رعية ألنها 
صدرت عن مجل��س قيادة الث��ورة وليس 
ع��ن طري��ق مجلس ال��وزراء كم��ا ينص 
المحاك��م  أن  كم��ا  الس��وري،  الدس��تور 
العس��كرية والميداني��ة المش��كلة وفق��ًا 
لحالة الطوارئ قامت بمحاكمة المدنيين، 
علمًا أن تقديرات اختف��اء المواطنين هي 
نح��و 17 أل��ف مواط��ن س��وري، ع��دا عن 

تعذي��ب اآلالف، وخصوص��ًا بع��د ص��دور 
المرس��وم التشريعي رقم 14 لعام 1968 
وال��ذي تنص الم��ادة 16 منه عل��ى أنه ال 
تج��وز ماحقة أي من العاملين في اإلدارة 
ع��ن الجرائم التي يرتكبونه��ا أثناء تنفيذ 
أو  إليه��م  الموكول��ة  المح��ددة  المهم��ات 
ف��ي مع��رض قيامهم به��ا إال بموجب أمر 

ماحقة يصدر عن المدير. 
مع اندالع الثورة في س��وريا في آذار 
2011، ونتيجة لمطالبة الش��عب السوري 
بإلغ��اء حالة الط��وارئ في الب��اد، أعلنت 
المستشارة السياسية واإلعامية للرئيس 
الس��وري بثينة ش��عبان في نيسان 2011 

رفع قانون الطوارئ. 
حكم البعث دون انتخابات ولم يحقق 
خ��ال حكمه الوحدة مع مصر والتي كانت 
الس��بب الرئيس��ي ال��ذي دفع��ه لانقاب 
على الحكومة، رغ��م توقيعه عدة بيانات 
مع العراق ومص��ر بهذا الخصوص، لكنها 
فش��لت بالمجم��ل. وف��ي 23 ش��باط عام 
1966 ح��دث انق��اب ثان��ي داخ��ل قيادة 
الح��زب نفس��ه بع��د أن ش��بت الخاف��ات 
بي��ن صفوف البعثيين وزاد لهيبها بس��بب 
تضارب المصالح الشخصية، أدى االنقاب 
إل��ى إقصاء عفلق وأمي��ن الحافظ رئيس 
الجمهوري��ة المعيّ��ن وت��م تعيين صاح 
جدي��د بداًل منه. خس��رت س��وريا الجوالن 
في 1967 مما أدى إلى زيادة االنش��قاقات 
والخاف��ات الداخلي��ة في الح��زب، فجرى 
انق��اب ثالث بقي��ادة وزير الدف��اع حافظ 
األس��د ع��ام 1970، وعيّ��ن األس��د أحمد 
الحسن الخطيب رئيسًا لفترة انتقالية، ثم 
أجرى األسد استفتاًء على شخصه وأصبح 
بموجبه حافظ األس��د رئيس��ًا للجمهورية 

العربية السورية اعتبارًا من 1971. 

صاح جديد
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مجدل شمس | الجوالن المحتل

هالة حداد
هل حقًا كنت بحاجة لكل هذا الدم لتقتنعي بأننا نقدسك.. 
آالف الش��باب قضت عل��ى محرابك ف��داءًا لعيونك.. مئات 
األطفال استلقو بثيابهم الممزقة على ترابك.. سوريا أيتها 
الحبيبة المغرورة.. المس��تبدة.. ألم تكتفي، ألم تقنعي، أنا 
نؤمن بك.. و نقسم أننا نفديكي بأرواحنا.. سوريا احمينا و 

لو قلياًل... من أنفسنا و من البند السابع.

رمي ف�سيل
تنويه: إذا تم اعتقالي ثم تم اغتصابي »مع ضرورة التذكير أن 

ليس كل المعتقالت يتعرضن لالغتصاب كما يتم الترويج«:
1 - ل��ن أتزوج بين ليلة وضحاها.. إذ س��أكون نفس��يًا غير 

جاهزة للزواج فكيف بدنيًا ؟ 
2 - ال أري��د الزواج إال من رجل أحبه، أختاره، فأتزوجه.. في 
الح��االت الطبيعية لن أتزوج بش��كل تقلي��دي، فكيف وأنا 
مغتصبة وقد اخت��رت االغتصاب وال المذل��ة والثورة حتى 
الحرية، لشعبي وأرضي، فهل أقبل بمن يتصدق علي بعقد 
الس��ترة وقد أسقطت غشاء الخوف األس��دي بملء إرادتي 

بوصفي إنسانًا وحسب؟ 
3 - أفتخر بوصف »مغتصبة الوطن » فهو ال يقل عن صفة 
» ش��هيد الوطن« وال أريد أن يسلبني أحدهم هذا الشرف 

بدواعي ستر الشرف المهدور. 
4 - لكل شباب وطني الثائر لتنال الحرية ال تتاجر بقضيتي 

و أعزل شرفك عن أعضائي التناسلية وت�ذكر:
أن صوتي كان ث��ورة وصمتك كان ع��ورة

رول الركبي
لكل سوري مؤمن بالثورة الحق بدعم ثورته بطريقته وحسب 
وس��عه. قب��ل أن نطال��ب بوح��دة المعارضة لنك��ن مع وحدة 
الش��عب الس��وري في الداخل والخارج ولنوق��ف هذه المهاترة 
الس��خيفة بين أه��ل الداخل وأه��ل الخارج. الجميع س��وريون 
والجمي��ع عانى من القمع، من في الداخ��ل يراوغ الموت ومن 

في الخارج يراوغ الحياة والهدف واحد: سوريا حرة كريمة !

GorGon Succubi beer

تصريحكم أنها حرب أهلية ال يجعل من األمر حقيقة.. هي 
ثورة شعبية سلمية محّقة، لن تحوّلوا ما صنعناه إلى خراب 
و دمار لمجرّد أن نجاحها يؤذي مصالحكم، ثورتنا مستمرة 

حتى إسقاط النظام و الوصول إلى الحرية و العدالة.. 

اإ�سالم اأبو �سكري
السوريّ الجميل... 

وما قتلوه وما صلبوه ولكنْ شُبِّه لهم... 

با�سل وطفة
السّ��يد أيمن الظواهري، ش��و قصتك يا رجل؟؟ ما بتفجّر 
اال ي��وم الجمعة وناوي تفجّر جوامع كمان؟؟؟؟ هزُلت واهلل 
بعد ما رحل الش��يخ أس��امة... !! هادا انقالب ع المنطلقات 

النظرية لتنظيم القاعدة.. 

لينا فار�ص
هناك نوعان من الذين يحاربون الطائفية.. 

األول يحاربها من منطق إنس��اني حضاري، يضع اإلنس��ان 
كقيمة عليا و يؤمن بمبدأ المواطنة. 

الثاني يحارب الطائفية ألنها خطر على طائفته مع الحفاظ 
على طائفيته و عنصريته في نفس الوقت... 

وهؤالء باتت جميع مداخالتهم و تعليقاتهم التي تشجب الطائفية 
مقززة و تنضح بالكراهية و العنصرية و الفوقية المريضة و الخوف 

من المستقبل الذين صنعوه بأيديهم و كراهيتهم. 

يو�سف احلكيم
سوريا اليوم فعليًا تحت االنتداب الروسي.... 

Poet ArAm

أنا مس��تعد ألتزوج مغتصبة، ال لكي »أستر« عليها بل لكي 
أستر عاري. 

اأمنار العمر
األب باولو هو أبانا جميعًا.. أب لكل السوريين

را�سد عي�سى
المعتّري��ن دائم��ًا تجدهم في الش��تاء يلعن��ون الحياة وقرف 
الش��تاء وينتظرون بش��وق فصل الصيف الذي سينقذهم من 
عناء البحث عن المازوت وخالفه، وفي الصيف تجدهم يلعنون 

الحياة وقرف الصيف وينتظرون أن يأتي الشتاء بحّل ما.. 
هذه األي��ام ما زال ه��ؤالء يلعنون، وينتظ��رون حاًل واحدًا 
سحريًا لمعضلتي الصيف والشتاء، وسواهما من مشكالت، 
ح��اًل واحدًا تعرفون��ه جميعًا، حينها، فلي��أت الصيف كيفما 

شاء، وليركب الشتاء أعلى خيله. 

اأن�ص كاميكازي
الصام��ت يحاف��ظ على صمته رغم كل ش��يء و عندم��ا يرى ما ال 

يعجبه من ثورتنا يتخلص من صمته و يُسمعنا صوته النشاز.. 

هالة العبد اهلل
األمس، في قرية صغيرة في الجنوب الس��وري صورت منذ 
سنين طويلة في كنيسة دافية وجميلة وتمارس طقوسها 
الدينية بشكل طبيعي وعادي ويعود عمر هذه الكنيسة إلى 
القرن الثاني الميالدي نعم الثاني.. لم يؤذها السكان ولم 
يعتب��روا وجودها غريبًا ولم يقم أي ش��خص بأي ممارس��ة 
عنفي��ة ضدها.. الكنائ��س التي ضريت وفج��رت في حماة 
ف��ي ال 82 كانت ضحية إلجرام النظام كما كنائس حمص 
الي��وم.. ال��روس والفاتي��كان يخاف��ون على المس��يحيين 
وكذلك بعض المس��يحيين في الب��الد.. إن العنف الوحيد 
ال��ذي تم ممارس��ته حتى يومنا هذا على المس��يحيين في 
سوريا هو بصفتهم مواطنين سوريين وفقط وفقط ال غير 

و تحديدا من قبل النظام المجرم.

�سام داود
منذ عدة أيام وأنا أتجنب هذه الشاشة الزرقاء.... كلما أعود 
أرى األصدقاء يتحدثون عن الطائفية..... عن س��وريتنا.... 

عن الشعب الواحد...
لكنن��ي اضح��ك وأفك��ر بالمعتقلي��ن.... أتس��اءل إن كان��وا 
يفرزونه��م طائفي��ا أيض��ا وراء القضب��ان.... كل بحس��ب 
معتق��ده...  وماذا عن م��ن آمن باإلنس��ان... أيضعونه في 
معتقل لوحده أيضًا؟ ومتعبدو الحرية والكرامة؟ ألهم معاملة 
خاص��ة أم أنه��م يعانون أكث��ر أم أقل من متعب��دي اآللهة؟ 
أتس��اءل في أي فئة يصنفك النظام يا يحيي؟ أما تزال بخير؟ 

أنت واألصدقاء.. الكثير الكثير من السوريين هناك... 
سوريا معتقلة.. والثورة مستمرة.. سنعيش

ندى كرامي
ليسقط التش��اؤوم والتخاذل والخوف وتسقط الكآبة ويسقط 
الحقد واالنتقام ويسقط الطغاة ويسقط الموت والقتل والقتلة 
ويس��قط الس��اقطون والمجرمون واالنتهازيون. النصر للحب 

للحياة لألمل للحرية، النصر، النصر للسوريين ولسوريا.

فايز �سارة
أول العالج��ات في الحياة وآخره��ا الحب. أن تحب قضية، أو بلد 
أو إنسان، أو أن تحب امرأة أو أن تحب المرأة رجاًل، وهو أسهل 
أنواع الحب. بالحب بتغيير ما حولنا... عالجنا وسعادتنا أننا نحب 

سوريا والسوريين، ونحب الحرية والكرامة للناس أجمعين. 

مرام امل�سري
أتسمعون غنائي هذا الصباح لكم؟ أتسمعون رجائي ؟. 

سورية تحتاج لحبكم لتغسل اآلالم والدماء 
لنبلكم كي ال نقع في وحل لثأر. 

دمية م�سعود
كتبت مرة: يعطش ياس��مين دمش��ق فيروي��ه فراتك دير 

الزور.. أشعر بحاجة لتكرارها اليوم

حممود حممود
أنا ما عندي أصدقاء س��نه أو دروز أو ش��يعة أو إس��ماعيلية أو 
مسيحيين أو عبدة شيطان!.. ما عندي غير أصدقاء سوريين. 

ر�سا عمران
باس��ل. ش��اب من قدس��يا تعرفت علي��ه أول الث��ورة كان 
بيش��تغل س��ائق تكسي بمش��روع. دمر.. باس��ل كان عن 
طريق احد معارفه بالجوازات يس��أل عن أس��ماء الش��باب 
الناش��طين المطلوبين والموجودة أس��ماؤهم على مراكز 
الح��دود وبالمطار... كتار من الش��باب نج��وا من االعتقال 
بسبب باس��ل... باس��ل من المجهولين بالثورة... ال كان 
إعالم��ي وال مثقف وال سياس��ي... كان س��وري ابن بلد... 
كان يضل يقلي: نحن الس��وريين شعب واحد قد ما حاولوا 
يفرقون��ا رح نرجع لبعض... كان يحكي عن س��وريا الجاية 
بفطرة ابن البلد األصيل الحقيق��ي النبيل.... اليوم عرفت 
انو باس��ل استش��هد من يومي��ن.. متل كتار ع��م يموتوا 
وما حدا عم يس��مع فيه��ن.. اهلل. يرحمك يا باس��ل... اهلل 

يرحمك

هيا احلاج اأحمد
رفقًا بدمشق فقد أتعبتها صرخات أختها حمص... 

علي ديوب
على إيقاع حمص، تموت سوريا أو تحيا. 

خوف يرميني في الغم
ألول مرة اشعر هول اليأس

كما لو كنت وحيدا في قفص 
حمص وحيدة..؛

إن ماتت حمص، فلن تكون هنالك سورية
أتخي��ل أن الث��ورات القادمة س��تحمل فوق التغيي��ر عقابا 

للحكام على الصمت

حمي الدين عي�سو
محم��د دغمش أنت بطل من أبطال الثورة الس��ورية التي 
أنتجت أبطالها من رحم العشق إلى معانقة الحرية، وكنت 
وم��ا زلت الصحفي واإلعالمي الذي يفتخر بك ميثاق العمل 
الصحف��ي... أحيي��ك على ش��جاعتك ونقلك لواق��ع مدينة 
تلبيسة على أصوات القذائف ورائحة الموت في كل مكان. 

برادو�ست اآزيزي
من يحفر حفرة لشعبه، كمن يحفر قبرا لنفسه. 

رمي بنا
في حمص.. ال تعود جُثث األطفال إلى بيوتهم.. ال تُمهل 

المجازر ذويهم لدفنهم.. فتحضنهم السماء
في حمص.. فلسطين تنزف فوق جراحها جراحك.. 

في حمص.. صارت الجنائن مقابر للشُهداء.. تُبرعم فيها 
شقائق النعمان فوق جفاف الياسمين

تيم راج
لسان حال الصامتين المتخوفين بأنهم:

يحاسبون الثورة على المستقبل الذي لم يحدث.. 
ويسامحون النظام على جرائم الماضي.... الموثقة !

�سو هي احلرية اللي بدكن ياها؟ )2(
المكان: مفرزة تقوم بحراسة بيت أحد الضباط »الكبار« في مدينة دمشق.

الزمان: بعد مضي عدة أسابيع على بداية الثورة. أمسية صيفية حارة. كنا عائدين إلى المنزل 
وتوقفنا كي نلقي التحية على أحد عناصر المفرزة والذي اعتدنا تبادل أطراف الحديث معه دومًا.

- كيف الحال؟
- ال بأس. »عايشين«. بانتظار أن تهدأ األوضاع قلياًل. »يا أخي واهلل ما عم أفهم شو بدّون 

العالم... شو هي الحرية اللي بدون ياها؟«
ابتسمت له ابتسامة عريضة وقررت أن أسأله أنا السؤال نفسه: »أنت، شو هي الحرية اللي 

أنت بدك ياها؟ بشو بتحلم؟ على شو بتدور؟ »
صم��ت لعدة دقائق، عيناه تتابعان الس��يارات التي تروح جيئ��ة وذهابًا أمامنا. قطع الصمت 
ليقول دون حتى أن ينظر إلينا: »يا أخي أنا بدي يصير عنا ش��اطئ عراة... إي شاطئ عراة... بدي 
أس��بح على كيف��ي ويكونوا كل العالم، والبنات، بدون تي��اب... إذا أجيت لعندي، هي هي الحرية 

اللي بدي ياها...«
سعاد يوسف
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عـــوملة الرعــــب
اأمريكا تقود العامل اإىل نهاية التاريخ

  ياسر مرزوق

. . 
ب

كتا
ي 

ة ف
راء

ق

عم��ر  م��ن  العش��رين  الق��رن  كان 
البش��رية قرن��ًا أمريكي��ًا مصداق��ًا لمقولة 
"والتر ليبمان" أهم كاتب ومحلل سياس��ي 
عرفته الواليات المتحدة ال�أمريكية، والكل 
يس��أل نفس��ه اليوم ه��ل س��يكون القرن 
الح��ادي والعش��رين قرن��ًا أمريكي��ًا أيضًا، 
ومجم��ل الش��واهد عل��ى الس��احة الدولية 
اآلن تق��ول بذل��ك، لك��ن عاصف��ة التقدم 
اإلنس��اني وقوة اندفاعها الهائلة ال تس��مح 
ألح��د بالتنبؤ بم��ا يحمله المس��تقبل لكننا 
نق��ر ب��أن اإلمبراطوري��ة األمريكية ش��به 
يقي��ن في الثل��ث األول من الق��رن الحادي 
والعش��رين، هذه اإلمبراطورية التي باتت 
تمارس عنفًا اقتصاديًا وعس��كريًا ومعنويًا 
عل��ى العدي��د م��ن ش��عوب األرض، وهذه 
الش��عوب لن تتحمل طويًا بل س��ترد على 
العنف بالعنف، مما يس��تتبع خطرًا ش��امًا 
على الواليات المتحدة األمريكية وعلى كل 

شعوب األرض. 
وكتابن��ا اليوم "عولم��ة الرعب أميركا 
تقود العالم إلى نهاية التاريخ" من الممكن 
تصنيفه تحت بند النبوءات فلو ُقيِّض لكتاب 
"عولمة الرعب" الصدور قبيل 11 أيلول، كما 
كان مقررًا، العتُِبر في نظر الكثيرين أشبه 
بالنبوءة؛ ليس ألن مؤلفه يوس��ف األش��قر 
كان يتوق��ع هذا الحادث المروِّع تحديدًا، بل 
ألن كتابه كان يهدف إلى التحذير من كارثة 
أمنية ستحلُّ بالمجتمع األميركي قبل نهاية 
والية الرئيس بوش. لكن الحدث األميركي 
س��بقه، كم��ا يق��ول يوس��ف األش��قر ف��ي 
مقدمة كتابه. أما وقد تأكدتْ هذه المخاوف 
فق��د لجأ الكات��ب إل��ى إعادة ص��وغ بعض 
فصول الكتاب بغي��ة التركيز على المرحلة 
الجديدة مرحلة البحث في الخيارات األمنية 
التص��دي  وكيفي��ة  المقبل��ة،  والحضاري��ة 
للخط��ر ال��ذي يواج��ه اإلنس��انية برمَّتها، 

للمرة األولى في تاريخها. 
ويوس��ف األش��قر باحٌث ف��ي التاريخ 
االجتماعي والثقاف��ي، يتميز بالقدرة على 
رصد التحوالت السياسية الكبرى في لبنان 
والمنطقة واستش��رافها واقتراح حلول لها، 
ب��دءًا بدعوته إلى قيام "مجتمع الحرب" في 
دول المواجه��ة ش��رطًا لمواجه��ة المجتمع 
الحرب��ي اإلس��رائيلي "1974"، وصواًل إلى 
كتاب��ه ع��ن الس��لم اإلس��رائيلي والح��رب 
اللبنانية "1990"، إلى كتاباته في مس��ألة 
"األمن في المتوس��ط"، إلى مشروعه عام 
"1992" حول "المجتمع المدني" في لبنان. 
ويأت��ي كتابه عولم��ة الرع��ب ليتجاوز في 
موضوع��ه وأهميت��ه ما س��بقه، أي يتعدى 
األط��ر والمش��كات المحلِّي��ة واإلقليمي��ة، 
ليط��رح الصوت بأنن��ا "قد نك��ون في هذا 
الق��رن نواجه مفترقًا حقيقيًا في حياة هذا 
الكوك��ب، الس��تمراره أو زوال��ه"، عل��ى ما 
ي��ورد في مقدمة كتاب��ه.. و يصفه الباحث 
"س��ركيس أبو زي��د" بأن��ه يحل��ل الوقائع 
واألح��داث فه��و ال ينفع��ل فيها ب��ل يفعل 
عقله بها من خال رؤية تاريخية حضارية 
القوم��ي  المنه��ج  قواع��د  إل��ى  مش��دودة 
االجتماع��ي بعيدًا عن التك��رار الببغائي أو 
االكتف��اء بش��رح النص��وص والمف��ردات.. 
وأيض��ًا فإن��ه ال يكتف��ي بتوصي��ف الواقع 
والنظ��رة  وخطاب��ه  صورت��ه  ينتق��د  ب��ل 

إلي��ه واألوه��ام المواكبة له به��دف نقضه 
وتغييره ومقاومة سلبياته والعمل من أجل 

نهضة متجددة. 
يبدأ الكات��ب بعرٍض لفك��رة العولمة 
هل هي حركة موضوعية وبالتالي حتمية 
ال خي��ار لن��ا فيه��ا، أم هي سياس��ات ذاتية 
م��ن الممك��ن تجنبه��ا والعم��ل كم��ا لو لم 
تكن موجودة، ب��ل مقاومتها للحفاظ على 
اس��تقالنا وحريتنا وصاح سياساتنا، هل 
تعني الهيمن��ة العالمي��ة، أو هيمنة بعض 

الدول على بعض.... 
يجي��ب كاتبنا عل��ى التس��اؤالت التي 
طرحه��ا فالعولمة برأيه عولمت��ان: األولى 
واق��ع حُْكم��ي تتمث��ل في "ضغ��ط الزمان 
والمكان" بفض��ل التقدم العلمي، وتحتمل 
الرج��وع  يمك��ن  وال  المتناهي��ة،  خي��ارات 
عنها؛ والثانية مشروع نظام عالمي جديد، 
سياس��ي وعس��كري واقتص��ادي وثقافي، 
تقوده اإلمبريالية–النيوليبرالية "الليبرالية 
الجديدة" المتمثلة بثالوث: الواليات المتحدة 
األميركية، وقوة السلطات العظمى المالية، 
وإس��رائيل. وه��ذه العولمة، تحدي��دًا، هي 
مصدر الخطر على اإلنس��انية اليوم، وهي 

التي يجب مواجهتها قبل فوات األوان. 
وأخط��ر ما في ه��ذه العولمة الجديدة 
أنه��ا تأتي ف��ي لحظ��ة تمتلك فيه��ا القوى 
العظم��ى، أي الوالي��ات المتح��دة، إمكانًا ال 
متناهي��ًا عل��ى التدمي��ر العس��كري المادي 
والش��عوب  ال��دول  اقتصادي��ات  وتدمي��ر 
خ��ال أيام وأس��ابيع مع��دودات. يضاف إلى 
ذل��ك الخطر إم��كان قيام ش��خص، أو عدة 
أش��خاص، بعملي��ات إرهابية ف��ي الواليات 
المتحدة األميركية تُس��تخدَم فيها أس��لحة 
الدم��ار الش��امل وتصيب عش��رات أو مئات 
األلوف م��ن األميركيين األبرياء. كما يمكن 
أن تحص��ل العملي��ة هذه في إح��دى المدن 
اإلس��رائيلية وقد تتطور إلى محرقة كبرى 
ف��ي الش��رق األوس��ط، وتنتش��ر من��ه في 
العالم. فالش��راكة األميركية–اإلس��رائيلية 
في ه��ذا النظام العالم��ي الجديد تضاعِف 
م��ن أخطار ه��ذه العولم��ة عل��ى المنطقة 
العربي��ة والدول اإلس��امية، متجاوزة حتى 
المصالح الحيوية للشعب األميركي نفسه، 
خاصة ف��ي الحرب األميركية–اإلس��رائيلية 
المعلنة على اإلرهاب التي تدور رحاها حتى 

اآلن في أفغانستان وفلسطين والعراق. 
م��ا نراه العدي��د م��ن دول العالم إنما 
ه��و النس��خة األميركي��ة لعقي��دة مكافحة 
اإلره��اب اإلس��رائيلي. فالوالي��ات المتحدة 
حرفي��ًا  اإلس��رائيلي  المش��روع  اقتبس��ت 
إل��ى  اإلقليم��ي  المس��توى  م��ن  ونقلت��ه 
المس��توى العالم��ي، وخيَّ��رت دول العالم 
بين معسكرين: معسكر اإلرهاب ومعسكر 
مكافحة اإلرهاب، تمامًا كما يفعل ش��ارون 
في األراض��ي الفلس��طينية المحتلة. لكن 
هل ضمنت سياس��ة ش��ارون أمن إسرائيل 
لك��ي يضمن بوش أمن الش��عب األميركي 
يق��ول   – "ال  السياس��ة نفس��ها؟  باتباع��ه 
الكاتب – بل إن العالم سيكون أقل أمنًا منه 
في أي وقت مضى، وإن أميركا لن تكون إال 
جزءًا من هذا العالم المهدَّد في وجوده، إن 

لم نقل الجزء األول المهدد".

كما يتص��د كاتبنا للرد على مفهومي 
"األمن" و"صدام الحضارات" اللذين يشكان 
العم��ود الفق��ري الفكري للنظ��ام العالمي 
الجديد. ويس��تعرض في��ه المؤلف كيف أن 
األمن الفيزيائي كان هاجس اإلنسان األول 
والحافز الثقافي األول ف��ي التاريخ؛ وكيف 
أن هذا الحافز نفس��ه يعود اليوم بقوة إلى 
الواجه��ة نتيجة الطاق الحاصل بين األمن 
والثقاف��ة واألخاق في ثقاف��ة اإلمبريالية 
األميركية الجديدة؛ وكيف أن هذا االفتراق 
يع��ود إل��ى ق��راءة خاطئ��ة للتاري��خ ال��ذي 
كاد يُخت��زَل إل��ى تاريخ الح��روب والقوى 
السياسية والعس��كرية المتصادمة، بحيث 
بدا األم��ن وليد الحرب والقوة العس��كرية، 
بينم��ا األمن الحقيقي ل��م تؤمنه الجيوش 
وال األس��لحة عل��ى اختافها، ب��ل العاقات 
اإليجابي��ة بي��ن الناس والش��عوب. إن هذه 
العاق��ات هي التي نش��أ بفضلها الوجدان 
االجتماعي والوجدان اإلنس��اني العام، وقد 
لت أهم اإلنجازات األمنية في التاريخ.  ش��كَّ
وإن األسلحة المادية، سواء كانت حجرية أو 
نووية، إنما هي وسائل تنضوي في النظام 
األمني األم وتكتسب منه جدواها ومعناها. 
والف��رق بين أمن العاق��ات وأمن الجيوش 
أن األول��ى تفترض وجود "اآلخر" ش��ريكًا، 
بينم��ا ت��راه الثانية غريب��ًا ينبغي إخضاعه 
بالقوة أو ط��رده. وهذا المفهوم األخير هو 
مفه��وم اإلمبراطورية الرومانية، وتعتمده 
الق��وة العظمى األميركية ف��ي حربها ضد 
اإلرهاب "البرابرة" أو بين قوى الخير وقوى 

الشر في العالم. 
ه��ذه الرؤي��ة الخاطئة لألم��ن، وهذا 
ا األرضية  الفكر المنغلق على اآلخر، ش��كَّ
الفكري��ة لنظ��رة ص��دام الحض��ارات، ب��ل 
النتيج��ة  الح��روب ه��ي  أو  الصراع��ات  إن 
الحتمي��ة لتلك الرؤية. وأخط��ر ما في هذه 
النظري��ة أنها جعلت من المس��يحية دينين 
متصادمي��ن: ش��رقي أرثوذكس��ي وغربي 
وربطت  كاثوليكي–بروتس��تانتي–يهودي، 
لضم��ان  باليهودي��ة  الغربي��ة  المس��يحية 
مستقبل الصدامات المسيحية - المسيحية 
بالرعاي��ة اليهودي��ة. أم��ا اإلس��ام فقالوا 
بحربه على الجمي��ع، وبحرب الجميع عليه. 
لكن الحروب الدينية، متى اندلعت، ال تبقى 
متقيِّدة بحدود مصدرها، بل تصبح مولِّدة 
لغرائز ونزعات ال يمكن تصورها سلفًا، بل 
ك عالمها الصغير  تضيق بمن حولها، فتفكِّ
إل��ى مجموع��ة "آخري��ن" تصادمه��م على 

أعنف مما تصادم "اآلخر" البعيد. 
أختم بأن الواليات المتحدة األمريكية 
ال يمك��ن أن تك��ون صادق��ًة ف��ي حربه��ا 
عل��ى اإلرهاب إن ل��م تجمع العال��م حولها 
ع��ن طري��ق إيج��اد آلي��ة إلش��اعة الع��دل 
المظل��وم، والضرب  والمس��اواة، ونص��رة 
على ي��د المارقين ومثيري المش��كات من 
أمث��ال الكي��ان الصهيون��ي االس��تعماري. 
ولكن الواليات المتح��دة غير جادة في هذا 
األم��ر ألن بع��ض ساس��تها ي��رون أن مثل 
هذه الظ��روف صالحة إلنجاز أمور ال يمكن 

إنجازها في جو صاف وفي بيئة نظيفة. 
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 طوال أكثر من جيل كان للس��وري فم 
ي��أكل وليس ل��ه فم يحكي، عل��ى ما يقول 
مثل شعبي سوري عن مثال الكنّة الصالحة 
ف��ي عي��ن حماتها. ف��ي »مملك��ة الصمت« 
السورية كان المواطن الصالح كنّة النظام، 
يأكل ويسكت، فإن نطق قال كامًا مكرورًا، 

خاويًا من المعنى والحس الشخصي.
مث��ال المواط��ن الصال��ح ه��و معّل��م 
المدرس��ة في قري��ة »الماش��ي«، على نحو 
ما صوّره المرح��وم عمر أميراالي في فيلم 
»طوف��ان في دول��ة البع��ث«. المعّلم مجرد 
محل س��لبي لل��كام الصحيح ال��ذي ينتجه 
النظام، ويعممه عبر »الحزب« و«المنظمات 
الش��عبية« ووس��ائل اإلعام عل��ى »اإلخوة 
المواطني��ن«. ه��ذا ال��كام الواح��د يلغ��ي 

شخصية متكلمه، يحجُبه ويحجِّبه.
ال��كام الواح��د لم يج��رّد الس��وريين 
م��ن أرواحه��م الخاص��ة، ب��ل جرّده��م أوال 
من أجس��ادهم الكثيرة المختلف��ة. »الروح« 
ش��خصية الجسد، والس��وري المتوسط كان 
كائنًا با روح ألنه با جسد شخصي. ال وجه 
له، أو ه��و بوجه مقلوب، من��دار إلى الداخل 
إن ج��از التعبير، كأنما يتوارى داخل نفس��ه. 
عيناه منكسرتان، ال ضوء فيهما، وال تنظران 
إلى الغير مباش��رة. صوته خاف��ت، ال مثلوم 
الح��د. جس��ده ككل منكم��ش على نفس��ه، 
كأنم��ا يري��د إش��غال أق��ل حي��ز ممك��ن من 
المكان. وهو منسحب من مساحات اآلخرين، 

أيّ كل ما هو خارج النطاق الخصوصي.
الثورة أطاح��ت صمت المملكة وهتكت 
حجابه��ا. م��ا ظه��ر م��ن وراء حج��اب الكام 
الواحد هو األجس��اد الكثيرة. أجساد الرجال 
بخاص��ة ألن حجابهم سياس��ي. أما أجس��اد 
النس��اء فحجابه��ا دين��ي أكث��ر، وظهوره��ا 
لذلك أقل. لكنها ش��ّقت دربه��ا مع ذلك إلى 
فض��اء عام، ص��ار محررا أكث��ر بفضل هذه 
االختراقات الجس��ورة. لم يس��بق أن خرجت 
نس��اء إلى الفضاء الس��وري العام، وشاركن 
في اعتراض ع��ام عالي الخطورة، أكثر مما 

خال الثورة السورية.  
تتجم��ع  المح��ررة،  الفض��اءات  ف��ي 

األجس��اد وتعلو األصوات وتنفلت االنفعاالت 
م��ن قيوده��ا. ف��ي الوق��ت نفس��ه يج��ري 
للنظ��ام  السياس��ية  المقدس��ات  تدني��س 
بابته��اج احتفال��ي. هذه رمزت عل��ى الدوام 
الى مصادرة أجساد الس��وريين وترويضها. 
لذلك يقت��رن اس��ترجاع األجس��اد بتحطيم 
أوث��ان النظ��ام، الص��ور والتماثي��ل، وه��ي 
»فزاع��ات« م��ن حي��ث الوظيفة، ت��دل على 
الحض��ور والرقابة الكليتي��ن للنظام. وحيث 
ال توجد أيقون��ات النظام توجَّه اللعنات الى 
أس��ماء أرباب��ه. الث��ورة نهاية دول��ة ونهاية 

دينها أيضًا.   
ثائري��ن اليوم، يس��تخدم الس��وريون 
أجس��ادهم بوفرة في التظاهرات، يطلقون 
األصوات الهاتفة أو المهللة العالية، وحركات 
أيديهم تتحرك متباعدة عن األجساد، معبّرة 
عن العزم أو س��اعية للتشابك مع أيد أخرى، 
كأنما تريد إش��غال أوسع مساحة ممكنة من 
المكان. الوجوه جس��ورة والعيون الش��جاعة 
المستقيمة النظرات. ينتهكون حظر الكام، 
وحظر التجمع، وحظر االنفعال الجمعي في 
الفضاء العام. ويحصل لبعضهم أن ينتهكوا 
احت��كار النظام للس��اح أيضًا، فيكس��رون 

احتكاره للعضات وللعنف الجسدي.
هذا ما ال يكف عن القيام به طوال 14 
شهرا السكان غير المرئيين لسوريا العميقة 

أو المحجوبة.
من س��وريا العميقة هذه س��قط ألوف 
الضحاي��ا وعش��رات أل��وف المعتقلي��ن اآلن 
وعش��رات أل��وف م��ن تعرضوا م��رة ومرات 
لاعتقال والتعذيب والس��جن. هذا الجمهور 
واكتش��فه  العال��م،  اكتش��فه  ال��ذي  ه��و 
الس��وريون قبل غيرهم، وص��اروا يعرفون 
أس��ماء مدن��ه وبلداته وأحيائه وق��راه. وهو 
بالطبع الذي كان ُأس��دل عل��ى وجهه حجاب 
سياس��ي س��ميك، نس��جه النظام بأجهزته 
األمني��ة والحزبي��ة والبيروقراطي��ة، ومع��ه 
حج��اب ثقاف��ي ال يق��ل س��ماكة، تب��رّع به 
وكاء النظ��ام اإليديولوجيون، أو المثقفون 

العضويون لكتلته التاريخية.
الواق��ع أن توظيف الجس��د هو العامة 

الفارق��ة الكب��رى له��ذا النمط »الش��عبي« 
م��ن المش��اركة في الث��ورة واالنفع��ال بها. 
ثم��ة نم��ط آخ��ر ال جس��دي، يمي��ز عم��وم 
المش��تغلين بالش��ؤون العام��ة السياس��ية 
والثقافي��ة. يتعل��ق األم��ر هن��ا بمثقفي��ن 
ومتعلمي��ن من الش��رائح الدنيا والوس��طى 
م��ن الطبق��ة الوس��طى، بكتّ��اب وفناني��ن 
وناش��طين سياس��يين، يجدون ف��ي الكتابة 
ف��ي الصحف أو ف��ي المواق��ع االجتماعية أو 
في الظه��ور في وس��ائل اإلع��ام، مجاالت 
للتعبي��ر. وقد أمّن اإلعام الجديد ووس��ائل 
االتصال الجديدة مس��احات ظه��ور معقولة 
للمعارضي��ن الداخليي��ن »العلمانيي��ن« منذ 
مطلع الق��رن، أدرجت أكثريته��م عمليا في 
»س��وريا الظاهرة«، وإن كقس��م مَسُ��ود، 
ول��م يعودوا فاعلي تغيير سياس��ي حقيقي 
بأي معنى. لكن ما أدرجهم فعليا في سوريا 
الظاهرة هو »خفة الكائ��ن التي ال تطاق«، 
وق��د أصابتهم بفعل فقدان األجس��اد خال 
ربع الق��رن األخير. بفع��ل االعتقال المديد، 
الق��درة  وتده��ور  العم��ر،  ف��ي  والتق��دم 
التعبوية لمنظماتها، كانت األحزاب القديمة 
)ومن أوساطها كاتب هذه السطور( تمارس 
السياس��ة من دون أجساد، أي في الواقع من 
دون سياس��ة. والسنوات المنقضية من هذا 
الق��رن ه��ي س��نوات بح��ث األرواح الهائمة 
عن أجساد شابة مناس��بة، وهو بحث سجل 
إخفاقا ثابت��ًا ومتكررًا. الس��بب على األرجح 

قدم األرواح.     
ما يمي��ز نمط االنفعال غير الجس��دي 
في سوريا الظاهرة أن انشغاله داخلي أكثر، 
ينشغل كثيرًا جدًا بمواجهة أشباه في سوريا 
الظاه��رة، ويكاد يش��ارك النظ��ام في عدم 
رؤية سوريا العميقة. طوال الحكم األسدي، 
حجب��ت س��وريا العميقة عن المج��ال العام، 
وحجب��ت المعارض��ة ع��ن س��وريا العميقة. 
المعارض��ة الت��ي لم تعد ترى غي��ر النظام، 
وغير شركائها في س��وريا الظاهرة، اقترن 
عجزه��ا ف��ي مواجه��ة النظام عل��ى الدوام 
بتجاسر شديد على الشركاء المفترضين في 
المعارض��ة، يتفوق ف��ي صريح مقوله وفي 
ش��حنة نبراته غالبا على أقسى ما يقال عن 

النظام. هذا الصراع الداخلي يجعل مش��هد 
القس��م المسود من س��وريا الظاهرة أقرب 
إلى مش��هد حرب أهلية، بدون ساح، لكنها 
بالغة الضراوة؛ أما مش��هد س��وريا العميقة 
فهو مش��هد ث��ورة ضد األس��ياد، و«الس��يد 
الرئيس« باالسم، تخاض باألجساد العزالء 
أو المسلحة. الفارق الحاسم أن من يورطون 
أجسادهم في الصراع يموتون. سقط منهم 
نحو 12 ألفًا خال 14 ش��هرًا. أما من يبقون 
بعيدًا فا يموتون طبعًا، ليس هناك شهداء 
م��ن األح��زاب القديم��ة وال م��ن المثقفي��ن 
القدامى والجدد. لكن يبدو أن هؤالء األحياء 

عاجزون عن بث الحياة في أي شيء.
خ��روج المعارضي��ن التقليديي��ن م��ن 
السياسة يش��رح أن الثورة تفجرت في عالم 
غير عالمهم وبعيدًا عنه، ويفسر أكثر أن أشد 
انفع��االت ه��ذه األرواح األثيرية موجهة ضد 
بعضها. األجس��اد لها مصال��ح، وقد تتوصل 
إلى تفاهم��ات سياس��ية. األرواح لها مبادئ، 
والمب��ادئ ال تتفاه��م، وال سياس��ة تجمعها. 
وبالفعل يبدو الصراع بي��ن األرواح تناحريًا، 

وإن لم يكن مسلحًا بفعل قلة األجساد.
والمعارض��ة  الث��ورة  بي��ن  التع��ارض 
التقليدي��ة في س��وريا متأصل ف��ي التباعد 
بي��ن س��وريا العميق��ة وس��وريا الظاه��رة. 
س��وريا األول��ى »مادي��ة«، عل��ى رغ��م أنها 
مؤمني��ن  م��ن  أساس��ية  مكوًن��ة بص��ورة 
ومتديني��ن، فيما س��وريا الثاني��ة »مثالية«، 
مكوّن��ة م��ن أرواح وأش��باح تعيش يائس��ة 
ومعذبة في عوالمه��ا الخاصة، محرومة با 

نهاية من الجسد.
بين السوريتين ما يشبه جدلية السيد 
والعبد. الس��وريون المادي��ون يعملون على 
تحرير أنفس��هم بالمجازفة باألجساد، فيما 
الس��وريون المثاليون يعجزون ع��ن التحرر 
ألنهم با أجس��اد. بصراع جسدها مع جسد 
النظام تنتج س��وريا العميقة معاني وقيما، 
وتنم��و في حناياه��ا أرواح ح��رة، فيما تناور 
أرواح مثاليي سوريا الظاهرة لسكنى أجساد 

غيرهم، دونما نجاح.
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