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تقرير املنظمة ال�سورية لالجئني من قلب خميم الزعرتي
عن �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني
الأمماملتحدة�:أكربعملياتجلوءيفهذاالقرنحدثتلل�سوريني
قب��ل الحديث ع��ن مخي��م الزعتري البد
م��ن الكالم عن موق��ع المخيم حي��ث انه يقع
ف��ي منطق��ة صحراوي��ة ال تصل��ح للس��كنى
فالعواص��ف الرملية فيها ال تتوقف بين الحين
واآلخ��ر وقد اثبت المخيم فش��له ف��ي احتواء
الالجئين في فص��ل الصيف مع درجات حرارة
عالي��ة نه��اراً ومنخفض��ة لي ًال ع��دا عن وجود
حيوانات مؤذية كالعق��ارب وغيرها ففي ظل
هكذا أوضاع لنا أن نتخيل كيف س��يكون حال
من سيعيش في هذا مكان وخاصة من يعاني
من مش��اكل تنفس��ية ومن هم كبار وصغار
الس��ن مما يولد عن��د الالجئي��ن احتقانا على
س��وء األوضاع ف��ي المخي��م وجعلهم عرضة
لالنزالق والدخول ف��ي صدامات مع القائمين
عل��ى المخي��م .ه��ذا ول��م نتح��دث بع��د عن
أوضاع المخيم الداخلية والتي تفتقر للحاجات
األساسية والتي نستطيع أن نجملها بما يلي:
 - 1ع��دم توف��ر الكهرب��اء ف��ي البيوت
الجاهزة والخيم :والذي بدوره يحرم الالجئين
من التواص��ل مع ذويهم وع��دم تمكنهم من
حف��ظ طعامهم عدا عن متابع��ة ما يدور في
العالم من حولهم
 - 2عدم توف��ر المياه الصحي��ة :فهناك
ش��ح حقيق��ي في المي��اه مما يضط��ر الناس
للش��رب م��ن الخزان��ات المخصصة للغس��يل
وهذا الش��يء حاصل منذ أكثر من أس��بوعين
وحتى كتابة هذا التقرير
 – 3دورات المياه أو (مكان قضاء الحاجة):
بعيدة وتفتقر إلى النظافة وأبسط المعايير.
 - 4الطعام المقدم :طعام غير متكامل
وعدم نضجه في أحيان كثي��رة وآلية توزيعه
س��يئة مما ي��ؤدي لوصول��ه ليد الالج��ئ بعد
ساعات وقد فسد.
 - 5موض��وع الزي��ارات :ف��ي زي��ارة أق��ارب
الالجئي��ن لذويهم فال يوجد هن��اك آلية معينة في

تنظي��م الزيارات فيس��مح أحيانا بالزي��ارات ويمنع
منها الزائرون أحيانا أخرى بدون سبق إنذار وتدخل
البيروقراطية في موضوع حساس مثل هذا.
 - 6موض��وع الكفاالت :والذي توقف منذ
ش��هر آب  /أغس��طس الماض��ي وال��ذي يحرم
بع��ض الالجئي��ن الراغبي��ن في الخ��روج من
المخيم كذلك الذين هم بحاجة لعناية خاصة
 - 7تعام��ل المس��ؤولين وال��درك م��ع
الالجئي��ن :فهناك بعض ال��درك غير مؤهلين
للتعام��ل م��ع الالجئي��ن مم��ا يس��بب احيان��ا
صدامات معهم.
 – 8عدم وجود ش��فافية ف��ي المعونات
المقدم��ة لالجئين ،فكثيراً ما يس��مع س��كان
المخي��م بوص��ول مس��اعدات دون أن يروه��ا
على أرض الواقع.
 – 9الب��طء في تركيب البي��وت الجاهزة
م��ع اقترابنا من فصل الش��تاء .فبعد ش��هور
من بن��اء المخي��م ال ي��زال هن��اك الكثير من
األشخاص الذين ما زالوا يسكنون الخيم.
مالحظة هامة :وصلنا من ش��هود عيان
انه يتم االحتفاظ بالهويات واألوراق الثبوتية
لألش��خاص الراغبين بترك المخيم وألس��باب
غي��ر مفهوم��ة .نناش��د الس��لطات األردني��ة
متابعة هذه القضية بالسرعة الالزمة.
وقد قال مفوض األمم المتحدة الس��امي
لش��ؤون الالجئي��ن أنطوني��و جوتيري��س يوم
االثنين إن ع��دد الالجئين في أنحاء العالم عام
 2012س��يتجاوز أي عدد س��جل هذا القرن مع
فرار عشرات األلوف من سوريا كل شهر .وأبلغ
جوتيريس اللجن��ة التنفيذية للمفوضية العليا
لش��ؤون الالجئي��ن التابعة لألم��م المتحدة بأن
إمكانيات المفوضية لم تعد تسمح بالمزيد في
تصديها لهذا الوض��ع ،وأضاف «في عام 2011
عندما تالحقت األزم��ات واحدة تلو األخرى عبر
أكثر من  800ألف شخص الحدود الجئين أي ما

من مخيم الزعتري

يزيد على  2000الجئ يوميا في المتوسط».
وتاب��ع أن هذا كان أكبر ع��دد منذ بداية
الق��رن« .وهذا الع��ام فر حت��ى اآلن أكثر من
 700أل��ف ش��خص م��ن جمهوري��ة الكونج��و
الديمقراطية ومالي والسودان وسوريا».
وكان مس��ؤول آخر ف��ي المفوضية قال
ي��وم الجمع��ة إن الع��دد اإلجمال��ي لالجئي��ن
الفارين من سوريا قد يصل إلى  700ألف هذا
العام وهو م��ا يقرب من أربعة أضعاف تقدير
المفوضية الس��ابق مع احت��دام المعارك بين
قوات األسد والجيش الحر في أنحاء البالد.
وق��ال المس��ؤول بان��وس مومتزي��س
المنس��ق اإلقليم��ي لش��ؤون الالجئي��ن

بالمفوضية ف��ي إفادة صحفي��ة إن نحو 294
أل��ف الجئ عب��روا الح��دود هربا م��ن الصراع
المس��تمر منذ  18ش��هرا إلى األردن والعراق
ولبنان وتركيا أو ينتظرون التسجيل هناك.
وأض��اف أن  100أل��ف ش��خص ف��روا من
س��وريا في آب/أغسطس الماضي و 60ألفا في
أيلول/سبتمبر ويعبر حاليا ما بين  2000و3000
شخص الحدود يوميا إلى الدول المجاورة.
وينض��م الالجئ��ون الجدد إل��ى نحو 42
ملي��ون الج��ئ ف��ي جميع أنح��اء العال��م فروا
عب��ر الحدود هرب��ا من العن��ف ،ويعيش كثير
من هؤالء منذ عش��ر سنوات أو أكثر بل ومنذ
مدد أطول في بعض الحاالت في أماكن إيواء
مؤقت توفره المفوضية.

م�ؤمتر "الآثار النف�سية واالجتماعية للثورة ال�سورية" يو�صي
بتوفري مراكز وم�شاريع للدعم النف�سي للمت�ضررين
أوص��ى مؤتم��ر عقد في اس��طنبول حول
"اآلثار النفس��ية واالجتماعية للثورة الس��ورية
وآليات التعامل معها" بعدم إهمال آثار الصدمة
النفس��ية التي يتعرض لها كثير من السوريين
خالل الثورة الس��ورية ،وحث عل��ى إيجاد مراكز
وعيادات متخصصة في الطب النفسي لمساعدة
المتضررين والمحتاجين للدعم النفسي ،سواء
كان على المدى القصير أو المستقبلي.
وكان المؤتم��ر الذي نظمته "هيئة الش��ام
اإلسالمية" تحت شعار "الشعب السوري من األلم
إلى األمل" بمشاركة "رابطة األطباء المغتربين
الس��وريين" و"رابطة علماء النفس المس��لمين؛
ق��د عقد عل��ى مدى يوم��ي الخمي��س والجمعة
الماضيين ( 27و ،)2012/9/28حيث تضمن سبع
جلس��ات علمية إلى جانب ع��دد من ورش العمل
والورش التدريبية وحلقات النقاش ،شارك فيها
أطباء نفسيين وقانونيين ومختصين اجتماعيين
وباحثين في الجانب الديني.
وتضمن��ت أوراق العم��ل الت��ي قدمت في
المؤتم��ر دراس��ات علمي��ة ع��ن مس��ألة "اآلث��ار
النفس��ية للثورة السورية" ،وأخرى عن انعكاس

تل��ك اآلثار عل��ى األطفال بش��كل خ��اص .كما
قدمت دراس��ات ميدانية وتحليلي��ة عن األوضاع
النفسية وتأثير الصدمة على مواطنين سوريين
داخل سورية أو مخيمات اللجوء في الجوار.
وف��ي خت��ام المؤتم��ر ،أُعلن��ت توصيات
مهمة منها:
 - 1دعم وتوفير مراكز وعيادات نفس��ية
ومكات��ب اجتماعية ثابتة ومتنقلة لتخدم جميع
الفئات المحتاجة لها في الداخل والخارج.
 - 2إقام��ة وس��ائل تواص��ل مباش��رة
(مثل خطوط س��اخنة أو استش��ارات الكترونية
أو غيره��ا) لتقدي��م االستش��ارات النفس��ية
االجتماعية.
 - 3إقام��ة مش��اريع الدع��م النفس��ي
االجتماعي ألهل س��ورية في الداخل والخارج،
لش��رائح المجتمع المختلفة ،م��ع التركيز على
النس��اء واألطف��ال والمس��نين والجرحى وذوي
االحتياجات الخاصة.
 - 4تيس��ير وص��ول الطواق��م الطبي��ة
النفس��ية االجتماعي��ة إل��ى مناط��ق تواج��د

المتضررين في الداخل والخارج.
 - 5نش��ر الثقاف��ة النفس��ية المتعلق��ة
بالصدم��ات والكوارث ،والقي��ام بتثقيف الناس
حول آلي��ات التكيّف مع الضغ��وط الناتجة عن
األزمات.
 - 6إقامة حمالت إعالمية مكثفة تخاطب
البلدان (ش��عوبًا وحكومات) المستضيفة ألهل
س��وريا لتعزي��ز التكاف��ل االجتماعي وتيس��ير
س��بل الحياة الكريمة (مثل :الصح��ة والتعليم
واإلقامة).
 - 7إقام��ة حمالت إعالمي��ة مكثفة إلبراز
الجوانب اإليجابية للثورة الس��ورية وبث ثقافة
التفاؤل وتعزيز الصحة النفسية االجتماعية.
 - 8التنس��يق م��ع الهيئ��ات الدولي��ة ذات
الخب��رة في مج��ال الدعم النفس��ي االجتماعي
في تنفيذ المشاريع واالستفادة من خبراتهم.
 - 9التأكي��د عل��ى أهمي��ة التوثي��ق
لالنتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية على
الشعب السوري.
 - 10إع��داد وتأهي��ل المدربي��ن

المتخصصي��ن القادرين على تدريب الداعمين
النفسيين في الداخل والخارج.
 - 11حث أصح��اب التخصصات المختلفة
على تقديم برامج وإنش��اء كيانات متخصصة
للتعامل م��ع االحتياجات الحالية والمس��تقبلية
للمجتم��ع الس��وري (مث��ل :المهندس��ون،
القانونيون ،االقتصاديون).
 - 12إنش��اء قاع��دة بيان��ات تش��مل جميع
المتخصصين في الطب النفسي والعلوم النفسية
واالجتماعية المهتمين بالشأن السوري.
 - 13الس��عي إلقام��ة مرجعي��ة طبي��ة
نفس��ية اجتماعي��ة متخصصة لإلش��راف على
إنش��اء وتنفي��ذ ومتابع��ة وتقيي��م البرام��ج
النفس��ية االجتماعي��ة المقترح��ة ف��ي مرحلة
الثورة وما بعدها.
ويمكن للمهتمين االطالع على الخطوط
العريض��ة ل�لأوراق الت��ي قدمت ف��ي المؤتمر
والمشاركين فيه؛ عبر الرابطين (لليومين):
islamicsham. org/conference/504
islamicsham. org/conference/505

تقرير �أيام احلرية
الأ�سبوع الأول من ت�شرين

�أوجـاع وطـن
فادية الذقاني
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نسيبة هالل  -اللجنة اإلعالمية أليام الحرية
أس��بوع جديد م��ن أيام الثورة الس��ورية يغ��ص بالش��هداء المدنيين
األبرياء ،يغص بحسرته على المعتقلين المغيبين في أقبية السجون تحت
التعذيب ،أس��بوع جديد والتضحيات تتوالى في س��بيل الحري��ة والكرامة،
وم��ا زالت الثورة الس��ورية ف��ي أوج عنفوانه��ا تقدم المزيد من الش��هداء
والمعتقلي��ن وعوائل المش��ردين والالجئي��ن بانتظار قطف ثم��رة الحرية
والعدالة ،بانتظار يوم ستش��رق فيه الش��مس مبددة الخ��وف واليأس من
قلوب السوريين ،يوم النصر يوم سقوط النظام.
و مازالت أيام الحرية تشارك في الثورة.
فقد بدأ هذا األس��بوع بمش��اركة أيام الحرية لتنس��يقية ب��رزة البلد،
والشباب السوري الثائر ،وشباب دمشق لبناء الغد وتنسيقية مساكن برزة،
وفري��ق تظاهر ،وتجمع أح��رار القابون ،وتنس��يقية الزاهرة ،وتنس��يقية
داري��ا حيث قاموا جميعا بمفاجأة غرافيتي الحرية :هدية للطالب الش��هداء
والمعتقلي��ن عل��ى جدران مدارس دمش��ق فم��ع بداية العام الدراس��ي ال
يمكنن��ا إال أن نتذكر رفاقنا الطالب الش��هداء والمعتقلي��ن ،وأحالمهم في
بناء س��وريا فهم ليس��وا أرقاما ،وسنستمر بالعمل الس��لمي حتى إسقاط
النظام الطاغي.
ث��م كان موعدنا مع صوتي��ة رقم  10بالتعاون م��ع حركة وعي وهي
بعن��وان " زين��وا المرج��ة" ،وه��ي طل��ب مس��امحة وغفران م��ن العائالت
المحتش��دة بالمرجة هناك حيث تهدمت بيوتها وهجرت من حاراتها وجاءت
لتأوي إلى نصب المرجة التاريخي عساها تشعر باألمان في ظله.
كما كان موعدنا مع فيديو بعنوان :ممنوع التخوين ،كلنا معا إلسقاط
النظ��ام ،يتحدث الفيديو ع��ن انتماءاتن��ا المختلفة وآراءن��ا المتباينة التي
يجب أن ال ندعها تقف حائال بينها وبين عملنا الجماعي وتوحدنا إلس��قاط
النظام.
و أيضا ضمن حملة منش��ورات االلتزام األخالقي في الثورة الس��ورية
صدر منش��ور جدي��د يدعونا الحت��رام آراء اآلخري��ن المختلفي��ن واالتحاد
بعنوان بدنا هيك مو هيك.
كما بدأت حملة منشورات اللجان األهلية لهذا األسبوع بدأت بالمنشور
رق��م  1يتح��دث عن مب��دأ اللج��ان األهلي��ة وكيفي��ة تقس��يمها وخطوات
تش��كيلها ،وأيض��ا كان موعدنا مع حملة "ش��عب واحد مصي��ر واحد" حيث
خرجت مظاهرات في الس��ويداء ودمش��ق بباب الس��ريجة منادية بهتافات
واحد واحد واحد ،الش��عب الس��وري واحد .كما هتفوا ":يا قرداحة اس��معينا
الحرية ليكي ولينا ..األسد مالو دايم ،ووحده اهلل حامينا".
الخمي��س كنا على موعد مع منش��ور جديد في حملة(:ل��و كان بيننا)،
يتح��دث عن المجتم��ع المدني وكيف أن��ه نتيجة اجتماع الجه��ود الصغيرة
لتصبح عمال كبيرا مشتركا.
 .أما في نهاية األس��بوع فقد قدمت أيام الحرية لكل السوريين فيديو
عن كيفية التعامل مع القناص نصائح وتعليمات يجب علينا أتباعها لتفادي
طلقات القناصين المنتشرين في أنحاء بالدنا الحبيبة.
الحرية قادمة ..ال تنتظرها بل شاركنا صنعها..

إلى ،ندى منزلجي.
'لم��اذا تكتئبي��ن يانفس��ي؟ لم��اذا تئنين داخلي؟' 'اغس��لني جي��داً من اس��مي /أنا عالمٌ
بمعاصيّ /وخطيئتي أمامي كل حين'  -صالتان ،المزامير.
منذ س��نوات ،قال لي صدي��ق 'منطقيّ جدّاً' :ف��ي زيارتي كلها لم أجد أح��داً منكم ،حتى
المرتاحين مادياً ،مبسوطا في الغربة .كفاكم عيشًا في الماضي مادمتم اخترتم العيش هنا' .
قلتُ له :أما عرفتَ متالزمة الناجي؟
َ
وصول له!
الغريب مسافرٌ وصل .المسافر ال
الويل لبالك من برزخه المعلق بين َ
هالكين .قال بال المسافر لباله.
الويل لروحك من اس��تحالة فطور الوالدة وعطر بتالت فللها تحت وسائد النوم .قال ُ
بال
الغريب لباله.
ال اصطفاف الزهور األنيق لك هنا ،وما أنت ببالغ نارنج باحة الدار ورحيق ليمون الحقول
هناك .أنشد مزمور الناجي لنزف قلبه.
قبل أطفال درعا .كنت ملعوناً مرةً.
بال إنذار ،بل ربما في أكثر المناس��بات عيداً و 'س��عادة' ،تنزل على أذنك األغاني ،وعلى
رئتيك الورد الجوري .تنفتح أسفار كتاب 'النوفرة' و الحارات العتيقة وبردى .تخاف اختنا َقك و
تبحث لك عن مراتع األم تقيكه و الدّوار .ال تجد ثمة من 'يدثرك' وال من 'يزمّلك'.
تق��ول ل��ك األنهار ' :لن يهدأ ُ
بال بالك أيها المس��افر .ال ضفاف لمس��تقرّك .في مركبك
فقدت البوصلة .وبك حلت لعنة االنطراد والتشرد'.
ُ
تقول لك الشوارع األنيقة واألبنية المنظمة والمكتبات والجنائن والمسارح وصاالت الموسيقى:
هات لي ذكرى طفولة واحدة في هذه الزوايا .في 'شرق' والدتك ناغيتَ وضحكت صغيراً .فما بالك
معتصر الروح تتراكم أيامك في المسافات الجديدة؟ أتراك ال تعرف في أية أرض ستدفن؟
م��ا لدمع��ك المالح يهطل وراء مقود س��يارتك في طرقات الس��فر الس��ريعة؟ تهزأ منك
مسّ��احات الزجاج ،فليس ثمة إال غاللة الدروب ،وخطر االمّحاء .تتساءل أياماً عن سرّ بكائك
الغزير 'من دون سبب' .تكتشف بعد مدةٍ أن ذلك كان فترة حصولك على جنسية بلد التبني!
ما لحرقة القلب ورجفة اليد وتعثر خطوك ،إذ تضع مظروفك في صندوق االقتراع؟ وتدقيقك
مراس لم تتعلمه هناك؟ ثم م��رار ٌة تصّاعدُ من
وجل في أول حبوه ،خش��ية الخطأ ف��ي ٍ
كطف��ل ٍ
ٍ
أعمقك إمّا تتهادى وجوه من يحلمون بفعل ذلك في 'جناين الورد'' ،باب توما' و'سوق الجمعة'؟
المنهال من عينيك دمٌ حارقٌ  /ال شفيعًا تجد ،وال مجدَ لحياتك
تميزك اللوعة المقيمة
وخزانة حكمتك فارغة.
'لماذا تكتئبين يا نفسي؟ لماذا تئنّين داخلي'.
 ...ثم كان أطفال درعا وورود غياث .صرتَ ملعونًا ألف مرة.
لم يعد لك سوى المجزرة.
يتضاح��ك ،آخ��رَ جملته الهاتفي��ة ،ابن أخي��ك الصغير 'رح نرج��ع لبيتنا ..إذا م��ا تهدم'.
ويضحك ،ويضحك .فال تعرف بماذا يمكن أن تحسّ ،وال ماذا تقول ،وال ماذا تكتب.
أنت لم تمت .أنت لس��ت تحت القصف .أنت لس��ت بين ش��عبك األول .ال يغفر لك سُ��هادك
وأمراض جس��مك وانقس��امات ذاتك في برزخ الالزمان والالمكان .يس��خر م��ن عذابك المزعوم
بعض األصدقاء الذين ما غادروا 'هناك' .يرفضون لروحك بطاقة االنتساب إلى جحيمهم العاديّ،
و'تدخلك' في شؤون البلد مادمت تتكلم مع أوالدك أحياناً لغة البلد الذي رأوا نور الحياة فيه.
ف��ي مكان عملك تذهب كآلة .تتظاهر بالنظر إلى زمالئك ،وبصرك وس��معك س��اجيان
بما س��معتَه وشهدتَه ،الليلة الفائتة ،عن بيت أمك الذي صار ركامًا .وعن منصور يهرع تحت
القنص لتفقد ريتا فال يعود وال تعود .مغزوّ أنت بالهشيم من فوقك ومن تحتك ،من أمامك
ومن خلفك .،يحدق فيك زمالء العمل متس��ائلين فتتكلم معهم لغتهم ولغة تبنيّك ،التي لم
تهدهدك بها من ولدتك .و تنتبه أال ّ
يزل لس��انك فينطق كلمات حريق قماطات والدتك ،و قد
يفعل أحيانًا.
'لماذا تكتئبين يا نفسي؟ لماذا تئنّين داخلي'.
درس عمليّ في الطب النفسي:
من ٍ
قال لنا األستاذ الكبير :نسميها ' متالزمة الناجي' .عُزلت هذه المتالزمة ودُ ِرست عياديًا
منذ الحربين ،ولع ّلي بها موجودة منذ األزل .هذا حال الذين نجوا من الحرب .ما أش��قّ ش��عور
زلزال
الناج��ي من أهوالها ،يرى رفاقه يغ��ادرون من كل حدب وصوب .مثله كمثل الناجي من ٍ
عص��ف بأقربائ��ه وأحبائه واس��تغنى عن أخذه ه��و .فلكأنه يعيش على حس��اب موتهم! .نجا
جس��مه العض��وي وغرق منه جس��م الحب والحياة والمش��اعر في طوفان الخ��راب .ينطق بها
أعراضاً صباح مس��اء .فما يبرح ينش��د موته ،عارفاً أو غير عارف ،تختلف األش��كال كل حسب
وس��ائله وحيل نفس��ه ' .لماذا يا موت أخذتهم ولفظتني؟' قد نجد صغير هذه المتالزمة بكل
قلب نجا بفضل زرع قلب آخر له .وعند المهاجرين الذين يتركون أسرهم
بساطة عند مريض ٍ
في الفقر ويأتون لبالد 'الراحة والهناء والمال'' .الناجي' يجب عليه النضال كل يوم كي يحيا!
كانت المريضة الجئ ًة سياس��ي ًة من أميركا الالتينية .لها وضعٌ مرموق في فرنس��ا .هذه
ثالث محاولة لالنتحار تنجو منها بسبق الحياة على الموت بقدر شعرة .كانت تأتي لمواعيدها
قائل�� ًة إنه��ا ال تعرف لم تأتي .أتت س��تة مواعيد .في المرة الس��ابعة .كان إل��ه 'الناجي' نائماً،
فغاف َلته وصعدت إلى السماء.
القدس العربي 04-09-2012
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بني مطرقة اخلوف و�سندان القيم

تيم زيدان  -السويداء
ك��رم الضياف��ة ..إغاث��ة الملهوف..
نص��رة المظل��وم ..عناوي��ن عريض��ة
س��اهمت بتش��كيل مالم��ح الهوي��ة
االجتماعي��ة للس��وريين بش��كل ع��ام..
وألبناء الريف بش��كل خاص ..ولضرورات
وظ��روف تاريخية ش��كلت األقلي��ات جزءا
من ه��ذا الريف ..فتصدرت هذه العناوين
واجه��ة المك��ون الثقاف��ي ألبن��اء ه��ذه
المناط��ق لتكون مثار فخر واعتزاز ..حتى
أنها تحولت في بعض األحيان إلى تنافس
واستعراض وصلت حد التبذير..
ول��م تك��ن االس��تضافة الممي��زة
لالجئي��ن اللبنانيي��ن إب��ان حرب��ي تموز
وقبلها حرب  ..1982إال شهادة تؤكد على
هذه العناوين بوصفها فعل قيمة ،ما دفع
عدد كبي��ر من الالجئين إليج��اد ضالتهم
ف��ي هذه المناطق ..بوصفها مالذ يقيهم
ضراوة العراء وشبح الموت والعوز.
 .ولك��ن ..ما الذي حدث؟ وأي تحول..
طرأ؟
أبو تمام أحد الناش��طين السياسيين
ومتط��وع ف��ي أحد لج��ان اإلغاث��ة -التي
تش��كلت بس��بب غي��اب ال��دور الفعل��ي
لمؤسس��ات(الدولة) وال��دور الخج��ول
لمنظم��ات اإلغاث��ة الدولي��ة المتوف��رة
(كاله�لال األحم��ر) -يق��ول ف��ي معرض
حديث��ه لن��ا ع��ن الصعوبات الت��ي تواجه
عملهم:
 ..ناهيك عن حال��ة الفقر التاريخي
الذي تتسم به مناطقنا وذلك بسبب شح
االستثمارات وضعف برامج التنمية فيها..
باإلضافة لما آلت إليه األوضاع المعيشية
ف��ي ظل ه��ذه الظروف الصعب��ة ..يبقى
ع��دم وجود حاضن��ة اجتماعي��ة بالمعنى
الع��ام من أبرز العوائق التي تعيق عملنا،
وذلك بسبب االلتباس الحاصل في أذهان
معظم األهال��ي حول موض��وع الضيافة
والضيوف..
ذلك اللبس الذي تشكل نتيجة سعي
النظ��ام الدائم لتس��ويق خطابه بوصفه
حامي األقليات من ش��بح االمتداد السني
الس��لفي التكفيري والمه��دد لوجودهم،

ناهي��ك ع��ن اإلش��اعات المتطابق��ة
والمتزامنة – كمؤش��ر لوح��دة مصدرها-
وما تبثه في كل مناطق تواجد الالجئين..
كأن ي��روج مثال عن لس��ان الالجئين قوال
مف��اده " اهلل ال يوفق��ك يا بش��ار ..خليتنا
نص��وم بين الكف��ار" لينتش��ر كالنار في
الهشيم ..ويساهم بتعزيز هذا الخطاب..
التفكي��ر الم��زدوج ..منط��ق ض��د
منطق
سوس��ن متطوعة في لج��ان اإلغاثة
ينحص��ر عمله��ا بجم��ع البيان��ات ع��ن
النس��اء الالجئ��ات وتس��جيل احتياجاتهن
ومستلزماتهن الشخصية وجمع التبرعات
من خالل جوالت عل��ى األهالي ..فتقول"
من خالل الجوالت الت��ي قمت بها وفريق
العم��ل ..تكتش��ف إن��ه بمقدار م��ا تزداد
مس��احة الخوف ف��ي الداخل اإلنس��اني،
بمقدار ما تضيق مس��احة الشعور بالحب
والت��واد والرحمة ،بإمكانك أن تستش��عر
تفكيرا مزدوجا فترى س��يدة تعي حقيقة
صادق��ة كل الص��دق وت��رى ب��دال منه��ا
كذب��ات متداول��ة موضوع��ة بعناية تأخذ
منها ذريعة لرفضها المساعدة وبالمقابل
ترى س��يدة أخرى تقدم المساعدة راجية
أن يبق��ى األمر س��را ..لي��س انطالقا من
مفه��وم الحس��نة المخفي��ة ..ب��ل خوف��ا
من أن يكتش��ف أحد ما ..آث��ار بعض من
إنسانيتها ال يزال ثاويًا في داخلها..
صنادي��ق الموت القادمة من مناطق
الالجئين..
كيف تطلبوا مني أن أساعد وأحتضن
وأغيث قتلة أخي؟؟؟!! نقال عن ش��كيب أخ
ألح��د ش��هداء الجي��ش النظام��ي ..وف��ي
ذات الموض��وع .وم��ن وجه��ة نظ��ر أخرى
يحدثنا أبو عرفان والد احد شهداء الجيش
النظام��ي أن��ا ادر ك أن ه��ؤالء الالجئي��ن
ه��م ضحاي��ا هذا النظ��ام المس��تبد الذي
زج بول��دي أيضا في أتون معركة ليس��ت
معركتن��ا معرك��ة الدف��اع عن ض��رورات
بقائ��ه فيعود ل��ي محمال بصن��دوق صنع
من الخش��ب الرخيص ..وأنا أقبل بإعالنه
ش��هيدا خوفا من بطش��هم من جهة ومن
جهة أخرى فراراً من طغيان ثقافة المجتمع
من فكرة التس��اوي أمام الموت إلى تمايز

يؤمن الشهادة والبطولة والخلود..

�صدقة �أم ..واجب وطني؟
إضاف��ة إل��ى عملهم األساس��ي في
تأمي��ن احتياج��ات الالجئي��ن م��ن م��أوى
ومأكل وعالج ودواء.
يضع اليوم الناشطون والمتطوعون
في لج��ان اإلغاثة على عاتقه��م أيضا إ..
محاول��ة إيج��اد الحاض��ن االجتماعي لهذا

العم��ل عبر تفكي��ك المنظوم��ة الذهنية
عن��د البع��ض وخصوص��ا ذوي الفعالي��ة
االجتماعي��ة من خالل مكانتهم التقليدية
أو الدينية ..ويحاولون جاهدين أن يرتقوا
بمفه��وم ه��ذا العمل عن��د البعض اآلخر
من مفهوم الصدقة والشفقة إلى مفهوم
الواجب الوطني واألخالقي مجسدين ذلك
عبر ش��عار رفع��وه " حق الضي��ف ..وحق
الوطن".
ينشر بالتزامن مع كبريت

"�ألك�سو" قلقة للأ�ضرار التي �أحلقها الق�صف برتاث �سوريا

أعربت المنظمة العربية للتربية
والثقاف��ة والعلوم (ألكس��و) التابعة
لجامعة ال��دول العربية ،الثالثاء عن
قلقها لألضرار الت��ي خلفتها الحرب
في س��وريا بالمواق��ع األثرية داعية
كافة األطراف إلى حمايتها.
وأعرب��ت المنظم��ة ومقره��ا
تون��س في بي��ان ع��ن "قلقه��ا لما
تتعرض له المواقع األثرية والمعالم
الحضاري��ة والتراثي��ة عل��ى امتداد
س��وريا من أض��رار وتلف م��ن جراء
تفاق��م المواجه��ات المس��لحة التي

تشهدها البالد منذ أشهر عديدة".
وقال��ت المنظم��ة إن ه��ذه
المواجه��ات "ما فتئت تلح��ق الدمار
بمختل��ف حواض��ر س��وريا العريقة
وبعمرانه��ا وتفس��ح المج��ال لبيئة
س��انحة ألنش��طة النه��ب والس��لب
والتهري��ب الت��ي تس��تهدف المواقع
األثرية السورية كافة".
وأضاف��ت أنه��ا "تتوج��ه بن��داء
ملح إل��ى كل الجهات والهيئات داخل
س��وريا وخارجه��ا لب��ذل كل الجهود

الممكن��ة م��ن أج��ل الحيلول��ة دون
إحالل المزي��د من الض��رر والخراب
بالرصيد التراث��ي والحضاري داخل
س��وريا لكونه كن��زا ثمينا للش��عب
السوري ولإلنسانية".
ولفتت إلى أن "مسؤولية حماية
هذا الرصيد وصيانته هي ( )..واجب
يقع عل��ى كاهل المجتمع الس��وري
خاص��ة واإلنس��اني عام��ة حفظ��ا
لمعالم الحضارة اإلنسانية بمختلف
تجلياته��ا ومكوناته��ا ،وبحك��م أن
س��وريا تعد مه��دا عريقا م��ن مهاد

الحض��ارة اإلنس��انية التي ال س��بيل
إلى التفريط في رصيدها الحضاري
ألن في ذلك خس��ارة فادحة في اآلن
نفسه للشعب الس��وري ولإلنسانية
جمعاء".
وقال��ت المنظم��ة أنه��ا "ترج��و
وتتطلع إلى أن تستعيد سوريا األمن
واالس��تقرار بجه��ود كاف��ة أبنائه��ا
وبإعان��ة كاف��ة األط��راف والق��وى
المحبة للس��لم والتعاون والتضامن
في العالم".

ث��وار �سوريا :رف�ض الدعم ي�شجع التطرف

الواليات المتحدة والدول األوروبية بازدواجية
السلوك ،وبالتآمر فعليا مع الكرملين لضمان
أال تعمل أي دولة ضد نظام األسد أو لصالح
الثوار أو المدنيين.
وق��ال العدي��د م��ن الق��ادة الميدانيين
الذين التقته��م الصحيفة إن البيت األبيض
يص��در بيانات تس��اند الث��ورة وتدين نظام
األس��د وهو يعلم أن��ه غير مل��زم بإتباع ما
يقول��ه باألفع��ال .وأش��اروا إل��ى أن روس��يا
زودت الحكومة الس��ورية بالس�لاح والدعم
الدبلوماس��ي وأوقف��ت أي عم��ل يمك��ن أن
يقوم به مجلس األمن الدولي.

وق��ال القي��ادي الحالي بكف��ر تخاريم
غس��ان عبد الوهي��ب ( 43عام��ا) -الذي كان
س��ائق ش��احنة"-بإطالتهم فت��رة الح��رب،
فإنه��م يدفعون الس��وريين نح��و التطرف،
وس��يعانون م��ن ذل��ك لس��نوات طويل��ة".
وأض��اف "العال��م كل��ه يح��اول اآلن تدمي��ر
س��وريا .المجتم��ع الدول��ي يعلم أن األس��د
في حكم األموات ،لكنهم يريدون اس��تمرار
الح��رب لتدمير س��وريا وتأخيرن��ا مائة عام،
وبذلك تكون إسرائيل في أمان".
ونقل��ت الصحيف��ة ف��ي تقريرها عن
العديد من القادة الميدانيين الذين التقتهم
نفيه��م أي عالقة له��م بـ تنظي��م القاعدة،

ونفيه��م أنه��م يس��تضيفون مقاتلي��ن
مرتبطين بالقاعدة.
واختتمت الصحيفة التقرير بتساؤالت
للرقي��ب أول س��ابقا في الجي��ش الحكومي
والقي��ادي بالث��وار حاليا ماج��د المحمد وهو
يرف��ع قذيفة دبابات فارغ��ة "أليس ألميركا
أقم��ار صناعي��ة؟ أال ت��رى م��ا يح��دث؟ هل
يُس��مح للحكوم��ة باس��تخدام ه��ذه ض��د
ش��عبها؟" ،ثم رفع بقايا ص��اروخ جو-أرض
إس -5ال��ذي تس��تخدمه مروحي��ات الجيش
الس��وري الحكومي وتس��اءل "هل يُس��مح
لمروحياتك��م بقص��ف التجمعات البش��رية
بهذا؟ أليس لدينا الحق في الحياة؟".

يق��ول الطفل احمد ردا على س��ؤال:
"ه��ل أن��ا خائ��ف؟ ال ،لق��د تع��ودت اآلن"،
ويتاب��ع اللعب بالكرة في احد ش��وارع حي
س��يف الدولة على بضعة مئات األمتار من
مناطق االشتباكات في حلب التي تتعرض
منذ ش��هرين لقص��ف مس��تمر بالطائرات
والقذائف.
ويس��كن الطف��ل ابن الثانية عش��رة
مع شقيقتيه وش��قيقه ووالديه في منزل
الجد الذي انتق��ل للعيش فيه أعمامه منذ
أن غادرت األسرة منزلها في حي صالحين
الذي يتعرض لقصف مس��تمر من طيران
ومدفعية الجيش السوري.
وعلى غرار الكثير من أطفال س��وريا
ال يذهب احمد إلى المدرس��ة بسبب أعمال
العن��ف .ويق��ول الطف��ل به��دوء" :دم��روا
مدرستي وربما سيدمرون منزلي قريبا".
ويرتجف صوته قلي�لا عندما يتحدث
عن الغ��ارة الجوي��ة التي س��حقت االثنين
بنايتين سكنيتين في حي المعادي بوسط
حلب التاريخي مخلفة خمسة شهداء.
وق��ال احم��د" :ماتت زوج��ة عمي مع
ابنتيه��ا ،قصفوه��م فانه��ار منزلهم ولم
ينج س��وى عم��ي وأصيب بج��روح في كل
جسمه".
وأوضحت أمه "عثروا على زوجة أخي

ميتة وطفلتيها في حضنها".
وحذرت منظمة "س��يف ذي شيلدرن"
غير الحكومي��ة مؤخراً م��ن الصدمة التي
يعاني منها العديد من األطفال السوريين
الذي��ن يش��اهدون الجرائ��م والتعذي��ب
وغيرها من الفظائع في النزاع الذي أسفر
ع��ن مقتل أكث��ر من ثالثين ألف ش��خص
خالل  18شهرا.
وجلس��ت ش��هد ( 8س��نوات) وآية ()7
وحم��ود ( )3على كراس��ي بنفس��جية في
قاعة الجلوس يطعمون قطا صغيرا تسلل
إلى البيت فتات من الخبز.
وقال��ت ش��هد الت��ي كش��فت عب��ر
ابتس��امتها ع��ن خل��و فمه��ا م��ن بع��ض
األس��نان" :في الليل عندما نكون نائمين،
يوقظن��ا أبي وأم��ي عندما يب��دأ القصف..
في البداية صحيح كنا نخاف ،ليس اآلن".
وفي حين قالت آية على غرار شقيقها
أنه��ا "تعودت" على وق��ع االنفجارات ودوي
رصاص القناصة المتمركزين في المباني
المحيط��ة به��ا ،أق��رت ش��هد بأنه��ا تخاف
وتقول" :ف��ي التلفزيون رأي��ت الكثير من
الجثث على األرض" .وأوضحت أن "في كل
قصف نختب��ئ ،ننزل إلى القب��و أو نذهب
إلى المس��جد ألن كل الناس تموت ..أبي ال
يتركنا ننظر كي ال نصاب بكابوس".

وصنع األب أيمن ( 36س��نة) أرجوحة
علقها في السقف في مدخل البناية.
وقالت ش��هد التي ارتدت ثوبا اصفر:
"نح��ن البنات كن��ا في الماض��ي نلعب في
الش��رفات لكن اآلن لم تبق ش��رفات ،لقد
سقطت".
وبإم��كان ش��قيقها أن يغام��ر ويلعب
بالكرة خارج المنزل لكن��ه ال يبتعد كثيراً،
فأيم��ن وزوجت��ه حريصان عل��ى أن يظل

أبناؤهم��ا عل��ى م��رأى منهم��ا .وعندم��ا
ينطل��ق فج��أة دوي القذائ��ف ورشاش��ات
الكالشنيكوف يجمعونهم في المنزل قبل
غلق البوابة الحديدية.
لكن في حلب لم يبق احد في مأمن،
ال س��يما وأن ش��رفة قاعة الجل��وس التي
تقضي فيها العائلة يومها تطل على شارع
مفت��وح ق��د تقتحم��ه القذائ��ف ورصاص
القناصة في أي وقت.

أخبارنا . .

قالت صحيفة نيويورك تايمز األميركية
إن ق��ادة الث��ورة الس��ورية المرهقين على
الخط��وط األمامية لجبهة القت��ال ،يدخلون
ش��تاء آخ��ر م��ن الح��رب ،وهم يؤك��دون أن
الغرب بتراخيه ونفاقه يغامر بفقدان حليف
محتمل بالش��رق األوس��ط إذا س��قط نظام
بش��ار األس��د وبتطرف الشعب الس��وري إذا
طال أمد الحرب.
وأضافت الصحيفة ف��ي تقرير لها من
ش��مال س��وريا أن مصدر ه��ذا الغضب من
الغ��رب ه��و االقتناع المنتش��ر بي��ن الناس
هن��اك بأن واش��نطن والعواص��م األوروبية
مهتمة بالحف��اظ على تدفق إمدادات النفط
من ليبيا والعراق وبحماية إسرائيل أكثر من
اهتمامها بسوريا وشعبها.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن المعارضين
الس��وريين يدعم��ون م��ا يقول��ه المقاتلون
ويقول��ون إن الرف��ض العني��د م��ن الغ��رب
لتزويد الثوار باألس��لحة أو حماية المدنيين
ومس��اعدة المقاتلين بتوفير منطقة يُحظر
فيها الطيران ال يُفس��ر إال بعدم الرغبة في
تقديم العون للثورة.
وأوردت الصحيف��ة أن المقارن��ة بي��ن
الدعم العس��كري والسياسي الغربي للثورة
ف��ي ليبي��ا وبي��ن الدع��م الش��فهي للثورة
السورية ،على كل لسان.
وذك��ر التقري��ر أن س��ت مجموع��ات
سورية مقاتلة وكثيرا من القادة الميدانيين
الذين قابلهم مراس��لو نيويورك تايمز قالوا
إنه��م لم يتس��لموا ول��م يروا أي مس��اعدة
أميركية.
وق��ال العضو بالمجل��س الثوري بكفر
تخاري��م ويُدع��ى س��يار "نس��مع ونقرأ في
وس��ائل اإلع�لام أننا نتس��لم أش��ياء .لكننا
ل��م نر أي ش��يء .نتس��لم فق��ط كالما من
الغرب".
وردد آخ��ر نفس ما قاله س��يار واتهم
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موعد جديد ..مع لعبة الأمم

ياسر مرزوق

ف��ي منتصف الق��رن الماض��ي صرخ
رائ��د المس��رح الطليعي "يونس��كو" معبراً
ع��ن روح العص��ر ال��ذي نحياه ،قائ� ً
لا "إنه
كابوسٌ مؤلم ال يطاق ،انظروا من حولكم
ماذا تجدون ،حروباً ودماراً ،ويالتٍ وأحقاداً،
واضطه��ادات والم��وت لنا بالمرصاد ،لش��د
ما هو محزن أن يناضل اإلنس��ان ما وسعه
الجه��د ،في عالم يبدو أنه في قبضة حمى
رهيب��ة ،أال نك��ون عل��ى صواب" يتس��اءل
يونس��كو "إذا م��ا أحسس��نا أن ه��ذا العالم
ليس لن��ا ،إنه ليس عالمنا الح��ق" ،واليوم
وبع��د س��بعين عامًا من صرخة يونس��كو،
بقي المشهد العالمي على حاله ،أو إنه أشد
قتامة ،فقد تعثرت البشرية ،ولم تفلح في
إيجاد صيغةٍ تضمن كرامة اإلنسان ،ولعل
الش��اهد األكبر عل��ى تعثرها ه��و ارتباط
دماء الس��وريين وعذاباته��م ،مع انتخاباتٍ
تجري في النصف الثاني من العالم ،وتعلق
آمال المراقبين على االنتخابات األمريكية،
حل للجرح السوري النازف.
إليجادِ ٍ
نح��ن الي��وم على أب��واب اس��تحقاق
عالم��ي يتك��رر كل أرب��ع س��نوات ،إنه��ا
االنتخاب��ات األمريكي��ة ،فق��رارات الرئيس
األمريكي تمس مباشرة حياة مئات الماليين
من س��كان العالم ،ليس فقط في النواحي
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية ،وفي
ف��رص التنمي��ة والعمال��ة ،وف��ي الع��ادات
الغذائي��ة ووس��ائل الترفيه ،ب��ل حتى في
مس��ائل الحياة والموت ،ه��ذه القرارات قد
تؤث��ر عل��ى باقي س��كان العال��م أكثر مما
تؤث��ر على األمريكيين .فق��رارات الرئيس
بش��أن الحرب والس�لام ال تقت��ل المدنيين
األمري��كان ،وال تُدم��ر مدنه��م وقراه��م،
وال تحرق حقولهم وغاباتهم ،وال تُس��مم
أجواءه��م ومياهه��م ،وال تُحيلهم نازحين
داخ��ل بالده��م ،أو الجئين يعيش��ون عبر
الحدود عل��ى صدقات الغُرب��اء .وقد يقول
قائل إن قرارات الحرب والسالم تتنزل موتًا
ودم��اراً على اآلخرين ،وتن��زل خيراً
ً
وبركة
وازدهاراً على االقتصاد األمريكي.
والموق��ف األمريك��ي ف��ي أي ص��راع
دول��ي أو إقليمي موقفاً ش��به حاس��م لهذا
الصراع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
بغض النظ��ر عن النتائج واآلث��ار الجانبية
له��ذا الموقف ..فالوالي��ات المتحدة صاحبة
االقتصاد األكبر والقوة العسكرية األعظم
والنف��وذ الدبلوماس��ي األوس��ع ال ب��د وأن
يكون لها تدخل في معظم القضايا الهامة
في مختلف النزاعات والصراعات ..خصوصًا
ف��ي منطق��ة حساس��ة وحاض��ن أساس��ي
للقواع��د األمريكية وحلفاء اس��تراتيجيين
ملتزمي��ن بالعالقة م��ع الوالي��ات المتحدة
كمنطقة الشرق األوس��ط ..والتي يميزها
إلى جانب ذلك وجود الحليف األول للواليات
المتحدة أال وهي إسرائيل..
ف��ي ملفنا اليوم نس��لط الضوء على
انتخاب��ات الرئاس��ة األمريكي��ة ،وعالقته��ا
بالثورة الس��ورية ومس��تقبلها ،حيث تعقد
ف��ي ي��وم الثالث��اء الس��ادس من تش��رين
األول  2012انتخابات الرئاس��ة األمريكية،
ويخوضها مرشح الحزب الديمقراطي باراك
أوبام��ا الرئي��س الحالي للوالي��ات المتحدة

األمريكي��ة والمنتهي��ة واليت��ه ،ومرش��ح
الحزب الجمهوري ميت رومني رجل األعمال
والسياس��ي ،حي��ث أعل��ن رس��مياً الح��زب
الديمقراط��ي بوالي��ة كاروالينا الش��مالية
تنصي��ب الرئي��س األمريكي ب��اراك أوباما
المنتهية واليت��ه ،مرش��حاً للديمقراطيين
لخ��وض االنتخاب��ات الرئاس��ية وكان ذلك
في نهاية أمس��ية المؤتم��ر الوطني العام
للح��زب الديمقراط��ي بحض��ور  30أل��ف
ش��خص ،وعلى الجانب اآلخ��ر اختار الحزب
الجمهوري رس��ميًا ميت رومني مرش��حاً له
ليواج��ه الرئي��س األمريك��ي ب��اراك أوباما
ف��ي انتخابات الرئاس��ة ،حيث حقق رومني
فوزاً متوقعًا بغالبية أصوات مندوبي حزبه
ف��ي المؤتم��ر الع��ام للجمهوريي��ن ،ال��ذي
انعق��د ف��ي تامب��ا بوالي��ة فلوري��دا جنوب
ش��رق الواليات المتحدة .وق��د وصل باراك
أوباما إل��ى البيت األبيض ف��ي عام 2008
بفض��ل موجة األم��ل الت��ي اجتاحت قلوب
األمريكيي��ن ،بعده��ا تعين علي��ه مواصلة
تجس��يد حلم التغيير الذي وعد به ،وتحمل
نتائ��ج حصيلة الس��نوات األربعة الماضية.
ه��ذه المرة المرش��ح الديمقراط��ي ،يقدم
نفسه أمام ناخبيه كمرشح األمل ،ما يعلل
اختياره لشعار إلى األمام.
وعل��ي الجان��ب اآلخ��ر المرش��ح ميت
رومني هو رجل أعمال وسياسي أمريكي،
كان الحاكم رقم  70لوالية ماساشوستس
من عام  2003إلى عام  2007وعمل مديراً
تنفيذي��ًا لش��ركة باي��ن الت��ي أخرجها من
أزمة طاحنة ،وهو أيضاً مؤس��س ومشارك
ورئيس ش��ركة "باين كابتال" وهي واحدة
م��ن أكب��ر وأرب��ح ش��ركات االس��تثمار في
العالم .في آخر اس��تطالع رأي حول رئيس
أمريكا الق��ادم تفوق أوبام��ا على رومني،

حيث حق��ق أوباما حوالي اثنين وخمس��ين
بالمائ��ة م��ن نواي��ا التصويت فيم��ا حقق
رومني ستة وأربعين بالمائة فقط.

�آلية االنتخابات الأمريكية
قب��ل الخ��وض ف��ي آلي��ة االنتخابات،
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن النم��وذج األمريكي
يعتب��ر م��ن أس��وء النم��اذج الديمقراطية،
النتقال للس��لطة بين
فتحول��ت االنتخابات
ٍ
الحزبي��ن الكبيرين ،بما يذكرنا بالحكومات
الس�لالية ،كالكويت مث ًال والتي تنتقل فيها
اإلمارة دورياً بين فرعين لألس��رة الحاكمة
"مبارك ،والصباح".
انتخاب��ات الرئاس��ة ف��ي أمري��كا تتم
كل أربع س��نوات وكان آخره��ا عام ،2008
وباإلم��كان التجدي��د للرئيس لم��رة واحدة
فق��ط ،فإن أوباما الذي ف��از في االنتخابات
الرئاس��ية الس��ابقة لديه فرصه للفوز عن
الحزب الديمقراطي بالرئاسة لفترة ثانية،
إن أقنع الناخبين بصالحيته لذلك "عشرون
فقط من ثالثة وأربعين رئيسًا جرى إعادة
انتخابه��م" ،وإال ف��إن مي��ت رومن��ي الذي
اختاره الحزب الجمهوري س��يكون الرئيس
الق��ادم ألمري��كا ،إذا تمك��ن م��ن هزيم��ة
أوباما.
ومن��ذ الع��ام  ،1869كان الرئي��س
األمريكي إم��ا من الح��زب الديمقراطي أو
الحزب الجمهوري ،ويس��يطر الحزبان ،فيما
بينهما ،على ( )533من مقاعد الكونجرس
الـ( ..)535وخالل الفترة القادمة سنش��اهد
ك ًال من الرئيس باراك أوباما ومنافسه عن
الح��زب الجمه��وري ميت رومن��ي يتنقالن
ف��ي مختل��ف أنح��اء الب�لاد ،ف��ي محاول��ة

إلقناع الناخبين عب��ر الخطابات واإلعالنات
التلفزيوني��ة وعل��ى الرادي��و وكذل��ك عبر
اإلنترن��ت لم��اذا يج��ب اختي��ار أحدهم��ا..
وس��يقوم المرش��حان بمواجه��ة بعضهما
في ثالث مناظرات تلفزيونية خالل الشهر
القادم أيام  3و 16و 22تشرين األول ..بينما
يواجه المرش��حان لنياب��ة الرئيس أحدهما
اآلخ��ر في مناظ��رة تلفزيونية يوم  11من
الش��هر عين��ه ..وتس��اعد ه��ذه المناظرات
على ترجيح كفة أحد المرش��حين بنا ًء على
قدرته على إبراز إلمامه بالقضايا الداخلية
والخارجي��ة أفض��ل م��ن المرش��ح اآلخر..
ويذه��ب الناخبون ي��وم  6تش��رين الثاني
الختيار أحد المرشحين للرئاسة.
وباإلضاف��ة إلى اختي��ار الرئيس ،فإن
الناخبي��ن يختارون في نف��س اليوم كامل
أعض��اء مجل��س الن��واب وعدده��م ()435
وثل��ث أعضاء مجلس الش��يوخ المكون من
مائ��ة عض��و ..ويحتس��ب اختي��ار الرئيس
على أس��اس عدد الممثلين الذين أفرزهم
ل��ه الناخبون ف��ي كل والي��ة ،ويكون عدد
الممثلي��ن عن الوالي��ات متناس��بًا مع عدد
السكان فيها ،فوالية كاليفورنيا مث ًال األكثر
كثاف��ة س��كانية بي��ن الوالي��ات األمريكية
له��ا " "55صوتً��ا تمثيليً��ا ف��ي انتخاب��ات
الرئاس��ة ويمثلها عدد مماثل من األعضاء
في الكونج��رس ..ولوالي��ة وايومنج األقل
س��كانًا ثالثة أصوات وثالثة أعضاء فقط..
وبالرغ��م م��ن أن نتائج االنتخاب��ات تكون
معروف��ة نفس ليلة ( )6تش��رين الثاني أو
اليوم التال��ي ،إال أن الفائز في االنتخابات،
إذا ل��م يكن الرئيس ال��ذي يعاد انتخابه ،ال
يتولى الس��لطة إال منتص��ف ظهر يوم 20
كانون الثاني ،حس��بما نص عليه الدستور
األمريك��ي ،ويقض��ي األي��ام الخمس��ة

الملف . .

إن المب��ادئ التي يق��وم عليها الحزب
الديمقراطي وكل الح��ركات الديمقراطية
ف��ي العالم ،والت��ي في الع��ادة تركز على
الش��ؤون الداخلي��ة وتبتع��د ع��ن التدخ��ل
ف��ي الصراع��ات الخارجي��ة والش��ؤون
الداخلي��ة لل��دول ..وهذا من أولي��ات القيم
الديمقراطية ..فنشر الديمقراطية بحسب
قناع��ة الديمقراطيين يولد من داخل األمة
وليس م��ن خارجها .لكن بالنس��بة للناخب
األمريكي يبقى الش��أن االقتصادي وحياته
اليومية الهم األساس��ي ل��ه ،وهو ال يرغب
ب��أن تصرف أم��وال دولته م��ن أجل حروب
وصراعات بعيدة عن التأثير المباش��ر على
حياته ومصالحه.
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الدميقراطيون

ف��ي المقابل ف��إن الح��زب الجمهوري
ال��ذي ع��ادة م��ا يدي��ر الح��روب األمريكية
ويهت��م أكثر من خصمه بالش��ؤون الدولية
يب��دو أكث��ر اهتماماً بالتدخل ف��ي القضية
السورية وبش��كل يحس��م الصراع نهائيًا،
أو عل��ى األقل هو يروج له��ذا .وينبع توجه
الجمهوريي��ن ه��ذا من ع��دة عوامل مهمة
أيضاً .أولها وأهمها مهاجمة سياسة الرئيس
أوباما ف��ي ظل الص��راع االنتخابي ،فال بد
للحزب من اقتراح خطط وبرامج بديلة عن
نهج أوباما .وهذه الخطة تقوم على الدعم
العسكري واللوجستي للمعارضة السورية
بش��قيها السياس��ي والعس��كري "وهي ما
س��ماه ميت رومني المرش��ح األق��رب لنيل
ترش��يح الح��زب الجمه��وري بالنش��اط
الخفي" ..باإلضافة إلى إعطاء ضوء أخضر
لتركي��ا والس��عودية لزي��ادة الضغط بكل
أش��كاله على النظام السوري .وهي خطة
ميت رومن��ي للتعامل مع النظام الس��وري
والذي يعتقد أن من واجب الواليات المتحدة
إسقاط النظام الس��وري ،رغم أنه ينطلق
من منطل��ق آخر وهو أن النظام الس��وري
يمثل خطراً على المصالح األمريكية كونه
حليف إليران وداعم لحزب اهلل.
ويذه��ب المحافظ��ون مثل المرش��ح
المنس��حب م��ن الس��باق ورئي��س مجلس
الشيوخ األسبق "نوت غينريتش" والمرشح
الجمهوري في انتخابات عام  2008وحليف
مي��ت رومن��ي الس��يناتور "ج��ون ماكي��ن"
إلى تدخل س��ريع وعمل عس��كري مباش��ر
أو غي��ر مباش��ر ودعم حقيق��ي للمعارضة
الس��ورية ف��ي مواجه��ة النظام الس��وري
س��واء كان بإطار دولي أو بإطار الناتو ..بل
يعتب��ر غينريتش أن من المثير للس��خرية
أن يدع��م أوبام��ا الثورة المصري��ة باعتبار
أن مب��ارك كان حليف��اً ممي��زاً للوالي��ات
المتح��دة ومش��اركاً أساس��يًا ف��ي خططها
اإلس��تراتيجية ف��ي الش��رق األوس��ط ،في
حين يقف أوباما متردداً حيال دعم إسقاط
األس��د ال��ذي يعتب��ره غينريت��ش معادي��ًا
للسياسات األمريكية في المنطقة بل ومن
أبرز أعدائها بينما يدعم وبش��دة السناتور
جون ماكي��ن عمل حظر جوي على مناطق
مختلفة لتأمين مناطق عازلة وممرات آمنة
للمساعدات اإلغاثية وللجيش الحر ويعتبر
هذا خطوة أولية لعمل عسكري أوسع .في
حي��ن ال يذه��ب المرش��ح المنس��حب اآلخر
"ريك سانتورم" وهو ذو شعبية عالية لدى
المحافظين وتحديداً المتدينين منهم بعيداً
عن ذلك ،لكنه يرى أن الحل العسكري غير
مطل��وب وأن التدخ��ل في س��وريا يحكمه
عام��ل واح��د فق��ط وه��و مصلح��ة وأمن
الحليفة إسرائيل..
رغ��م دع��وات المحافظي��ن المتكررة
فم��ن الواض��ح ع��دم وج��ود إرادة أميركية
بتطوي��ر االنخراط األميركي في الموضوع
السوري أكثر مما هو حاصل حتى اآلن .وال
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والس��بعين الس��ابقة لتولي��ه المنصب في
تش��كيل حكومته وتس��مية كبار العاملين
في إدارته.
ولإلحاطة ف��إن االنتخابات الرئاس��ية
األمريكي��ة أكث��ر األنش��طة االنتخابي��ة
الرئاس��ية تكلف��ة ف��ي العال��م ،وتتصاعد
التكلفة عن س��ابقتها بش��كل كبير ..ففي
ع��ام  1976ص��رف مرش��حا االنتخاب��ات
الرئاس��ية حوال��ى  67ملي��ون دوالر عل��ى
حملتهم��ا االنتخابية ،وتصاع��د هذا المبلغ
ليصل في االنتخابات الرئاس��ية الس��ابقة
ع��ام  2008إل��ى أل��ف وثالثمائ��ة ملي��ون
دوالر ..وتش��ير التوقع��ات إل��ى أن يج��ري
صرف م��ا يقرب م��ن بليون��ي دوالر خالل
الحملة الرئاسية الحالية.
أم��ا فيما يتعلق بالقضية الس��ورية..
فبات واضحاً أن الرأي العام األمريكي مقتنع
بمدى إجرام النظام الس��وري بحق ش��عبه
وه��ذا نتيج��ة التوجه اإلعالم��ي األمريكي
ضد النظام السوري ..وهناك رغبة واسعة
س��وا ًء عند السياسيين األمريكيين أو سائر
ش��رائح المجتم��ع األمريك��ي في س��قوط
النظ��ام الس��وري ..إال أن األه��م م��ن ذلك
ه��و قناع��ة الش��عب األمريك��ي بأنه ليس
ه��و المعني في هذا الص��راع ..وبأنه على
الوالي��ات المتح��دة أن ال تتدخ��ل عس��كريًا
في أي صراع ال يؤثر بش��كل مباش��ر على
المجتم��ع األمريكي والمصال��ح األمريكية
العليا ..وهذا لس��ببين هامي��ن ..األول هو
قناعة ش��رائح ش��عبية كبيرة في المجتمع
األمريكي بأن التدخل العسكري األمريكي
في مختل��ف القارات أنهك اقتص��اد الدولة
وزاد م��ن مديونيته��ا ..فالوالي��ات المتحدة
بالوض��ع الطبيع��ي "أي ف��ي غي��ر أوق��ات
الح��روب" تص��رف أل��ف وخمس��مائة مليار
دوالر س��نويًا عل��ى قواعده��ا العس��كرية
خارج الواليات المتح��دة ..في حين أن مثل
ه��ذا المبل��غ ل��و أنه يص��رف داخ��ل حدود
الوالي��ات المتح��دة فه��و كفي��ل بإنع��اش
االقتصاد ..وبعيداً عن الهاجس االقتصادي
البد م��ن التوقف عند التوجه��ات الخارجية
بشكل عام.
لكال الحزبين
ٍ

اجلمهوريون

يعتق��د أن األمر يكون ممكناً بالنس��بة إلى
أوبام��ا قبل ثالثة أس��ابيع م��ن االنتخابات
الرئاس��ية بحي��ث يمك��ن فه��م أي انخراط
أكب��ر تدخ� ً
لا أو تورطًا عس��كرياً فيما جهد
أوبام��ا طيل��ة واليته األولى إلع��ادة الجنود
األميركيي��ن إل��ى بالدهم بد ًال م��ن المزيد
من توريطهم في أزمات عالمية.
وف��ي الوق��ت ال��ذي حذر في��ه األمين
الع��ام لألم��م المتحدة بان  -ك��ي مون من
أن "األزم��ة ل��م تعد محصورة بس��وريا بل
أصبحت إقليمية وهي تهديد متزايد للسلم
واألم��ن الدوليي��ن" بم��ا يوج��ب عم� ً
لا من
مجل��س األمن ف��ي تعبير صري��ح وواضح
عن غي��اب أفق أي حل محتمل أو أي توافق
محتم��ل عل��ى رغ��م مطالب��ة اإلبراهيمي
بدعم ق��وي م��ن المجلس بموق��ف موحد
لم يبد متاح��اً أو ممكنًا على هامش أعمال
الجمعية العمومية لألمم المتحدة .علمًا أن
في كالم بان كي  -مون ش��قين أساسيين
أحدهم��ا يتعل��ق بعجز مجل��س األمن عن
التوافق والخروج بحل للمأس��اة الس��ورية
واآلخر يرسم إطاراً دولياً وإقليمياً بحيث أن
الحلول السورية الداخلية حتى لو توافرت،
وه��ي ليس��ت متوافرة أص� ً
لا ،بات��ت أكثر
تعقي��داً وصعوبة مع االمت��دادات الخارجية
للثورة السورية.
أتى خطاب الرئي��س األميركي باراك
أوبام��ا خ�لا م��ن أي جدي��د ف��ي الموضوع
الس��وري م��ن حي��ث دعوت��ه العال��م ال��ى
"إنهاء" نظام الرئيس بش��ار األسد مطالبًا
الحكوم��ة اإليراني��ة بالك��ف عن مس��اندة
"ديكتات��ور دمش��ق ودع��م الجماع��ات
اإلرهابي��ة ف��ي العال��م" .فقب��ل بضع��ة
أس��ابيع من االنتخابات الرئاسية األميركية
ل��م يكن متابع��ون كثر ينتظ��رون تطويراً
للموقف الرس��مي األميركي مما يجري في
س��وريا في خطاب حمل عناوين ورس��ائل
موجهة إلى الجمه��ور األميركي من ضمن
الحملة الرئاس��ية ألوباما ولو أنه ألقي أمام
رؤساء ومس��ؤولين من مختلف دول العالم
خصوصاً أن مرور أوباما في األمم المتحدة
بدا س��ريعاً جداً منتق� ً
لا إلى خطاب آخر في
مركز كلينتون في نيويورك ركز فيه على
مواضيع أميركي��ة داخلية تحظى باألولوية
لدى الشعب األميركي.
وق��د كان الرئيس األمريكي قد صرح
سابقاً" :بأن الخط األحمر بالنسبة ألمريكا
هو أن��ه إذا رأين��ا بوادر تدل عل��ى تنقالت
واس��عة النط��اق أو اس��تخدام األس��لحة
الكيماوي��ة ،فإن ذلك س��يغير م��ن طريقة
تفكيرنا فيما يتعلق بالقضية الس��ورية" .
ويرى مراقبون أن كالم الرئيس األمريكي
ه��ذا ال يع��د إال مج��رد "خطوة ذكي��ة قبل
االنتخاب��ات الرئاس��ية " ،فحس��ب منطقه،
إذا أظهر الجانب الس��وري أي تحرك يتعلق
باس��تخدام األس��لحة الكيماوي��ة ،فإن ذلك
س��يمنح الواليات المتحدة حجة مش��روعة
لضرب س��وريا .ومع اقتراب موعد انتخابات
الرئاس��ة واحتدام حدة الص��راع على الفوز

باالنتخابات ،ف��إن المقصود من تصريحات
أوبام��ا المذكورة هو حاجته إلى المزيد من
أص��وات الناخبين المحافظي��ن .حيث باتت
االس��تعانة بـمفهوم "ش��ن الحرب" أسلوبًا
تقليدي��ًا يتبع��ه الرؤس��اء األمريكيون قبل
انتخابات الرئاسة.
يمك��ن اعتب��ار أن مصال��ح الوالي��ات
المتحدة في س��وريا والمنطقة قبل اندالع
الث��ورة الس��ورية كانت مضمونة بش��كل
كبي��ر م��ن قب��ل النظ��ام .فالنظ��ام يعتبر
ورق��ة ضغط قوي��ة بي��د ال��دول العظمى
عل��ى مختلف ال��دول في المنطق��ة كتركيا
وإي��ران ولبنان والعراق واألردن والس��لطة
الفلسطينية وحماس ودول الخليج العربي،
وذلك بمستويات متفاوتة وطرق مختلفة.
كما أن الحدود السورية اإلسرائيلية وحتى
منطقة الجوالن المحتلة من قبل إسرائيل
منذ قرابة نصف قرن تعتبر آمنة بالنس��بة
لإلس��رائيليين في ظل وج��ود هذا النظام.
وبذا فإن هذه المكاس��ب يصعب تعويضها
ف��ي ح��ال س��قوط النظ��ام .لك��ن الث��ورة
الس��ورية خلط��ت األوراق وأجب��رت القوى
العظمى على إعادة ترتيب أوراقها.
إال أن م��ا نخش��اه أن يك��ون موع��د
االنتخابات الرئاس��ية األميركية موعداً آخر
يضرب عل��ى أنه المفصل المحتمل ش��أن
المواعيد التي تح��دد عند كل محطة رغبة
ف��ي تعليق اآلم��ال على تغيي��رات محتملة
أو مرتج��اة من دون أن يعن��ي ذلك ضرورة
أن االنتخابات الرئاس��ية األميركية ستحمل
معه��ا الحلول .إذ أن الوضع في س��وريا غدا
معقدا جداً بحيث أن أياً من الس��يناريوهات
المحتمل��ة المطروح��ة لح��ل األزم��ة ب��ات
يتطلب كل منها وقت��ًا وجهداً طويلين ،بما
يجع��ل الحلول أبعد من األفق المنظور في
أي حال..
ف��ي الخت��ام الب��د م��ن اإلش��ارة إلى
أن الحدي��ث ع��ن االنتخاب��ات األمريكية أو
غيرها من التط��ورات الخارجية ،صنف من
صنوف الترف ال يمارس��ه المرابطون على
الثغور ،أو من تدك مدنهم وبيوتهم يومياً،
فهؤالء مؤمنون أن الحل سيأتي من الداخل
ووحدها األرض السورية هي التي ستدير
لعبة األمم..
أودعك��م م��ع مقتطف��اتٍ م��ن رائعة
"نزار قباني" أنا مع اإلرهاب:
أن��ا مع اإلره��اب ..ما دام ه��ذا العالم
الجدي��د ..ق��د صنفن��ا ..م��ن فئ��ة الذئاب!!
أن��ا مع اإلره��اب ..إن كان مجلس الش��يوخ
ف��ي أميركا ..ه��و الذي في يده الحس��اب..
وهو ال��ذي يقرر الث��واب والعق��اب ..أنا مع
اإلره��اب ..م��ادام ه��ذا العـال��م الجدي��د..
يكــــره ف��ي أعمـاقه ..رائحــ��ة األعــراب..
أنا مع اإلرهاب ..مادام هذا العالم الجديد..
يري��د ذبح أطفالي ويرميه��م للكالب ..من
أجل هذا كل��ه ..أرفــــع صوتـ��ي عاليًا ..أنا
مع اإلرهاب ..أنا مع اإلرهاب..
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خالد كنفاني

ال تنف��ك مس��ألة الهوي��ة تش��غل
ب��ال الكثي��ر م��ن الباحثي��ن والدارس��ين
والمفكرين في مختلف المجاالت السياسية
واالجتماعية والفكرية في كل دول العالم
تقريبًا ،فهذه المس��ألة هي أس��اس وجود
الوط��ن من عدمه ومهم��ا تم فرض وجود
دول��ة أو تكوينها بطريقة أو بأخرى ،تبقى
الش��عوب هي الحاض��ن الرئيس لكل ذلك
وإذا ل��م تتك��ون فك��رة الهوي��ة واالنتم��اء
بالش��كل الصح��ي الطبيعي فإنه��ا تبقى
حب��راً على ورق ومجرد وثيقة س��فر تتيح
لحاملها التنقل من بلد آلخر.
وكم��ا قلنا ف��ي الجزء الس��ابق ،فإنه
وبكل أس��ف لم يس��تطع الع��رب الوصول
إلى أي شكل من أشكال الدولة التي تعتبر
كل من يحيا في كنفها مواطنين وبالتالي
اعتبار تأسيس هوية وطنية تبقى المرجع
األعل��ى للمواطنين ولكن مع الحفاظ على
تنوعهم العرق��ي والثقافي وااليديولوجي
واالثن��ي .كان الع��رب وال يزال��ون يميلون
للقبلية وال تحركه��م إال العصبية (بتعبير
اب��ن خل��دون) .ورغ��م المحاول��ة الجب��ارة
للنبي العربي محمد في إنش��اء وعاء جامع
لمواطني��ن ف��ي دول��ة واح��دة (الصحيفة
المدنية نموذجًا) إال أنه تم وأد هذه التجربة
في مهدها باحتكار قريش للس��لطة حتى
قبل دفن النبي .وتم بناء على ذلك إقحام
فكرة قرشية الخالفة في أعلى المستويات
الفقهية واعتب��ار تصريح أبي بكر جزءاً ال
يتجزأ من كتب السنة والفقه والحديث.
وم��ن ذات المنظ��ور قام أكث��ر العرب
بالردة ع��ن الدين الجديد ث��أراً لعصبيتهم
ال تراجعًا عن دي��ن أو غيره ،ودليل ذلك أن
معظ��م المرتدين وكافة م��ن ظهر وادعى
النبوة كان يكتس��ب المنعة في قومه دون
الناس ،وله��ذا لم تكن حروب الردة س��وى
إع��ادة إنت��اج االحتكار القرش��ي للس��لطة
واس��تعادة لما قد نطلق عليه اليوم "هيبة
الدول��ة" ،وهك��ذا ت��م إقحام مفه��وم قتل
المرتد ف��ي الوجدان التش��ريعي والفقهي
اإلس�لامي بناء على تل��ك الحروب رغم أن
العدي��د من الصحاب��ة كان معارضًا لها .وال
يخفى أن كافة جيوش الفتح العربي للبالد
المج��اورة وم��ا وااله��ا كان يت��م عبر فرق
عس��كرية تنتمي كل منها إلى قبيلة واحدة
وتأتم��ر بأمير منها وذل��ك لمعرفة الخلفاء
بأهمية وتأثير مس��ألة العصبية في قضايا
الطاع��ة والتكتل ناهيك ع��ن الترغيب في
الغنائم والذي كان أحد لمحركات الرئيسية
النطالق الفتوح .وعلى هذا األس��اس كان
الجمي��ع ينطلق��ون حاملين راي��ة "ال إله إال
اهلل" غير أنها لم تكن سوى واجهة لعشرات
العصبيات العش��ائرية والقبلية التي كانت
وال تزال كامنة حية حتى يومنا هذا.
وم��ع توس��ع اإلمبراطوري��ة العربية
وامتدادها ل��م يقم حكامه��ا بالعمل على
إنش��اء أية هوية وطني��ة جامعة ،بل على
العكس فقد قاموا باإلجمال بالتركيز على
العصبيات على طريقة "فرق تس��د" حتى
أن��ه وعلى امت��داد مئات الس��نين لم تكن
مس��ألة تطوير نظام الحكم ضمن المفكر
فيه على أي مس��توى" .اإلمارة ال تكون إال
لقرشي ،حتى لو غلب عليها بالسيف وجبت
له الطاعة" ،هذه الجملة يذكرها الشافعي
في س��ياق تبريره الفقه��ي لوجود خليفة
قرشي في أسوء تكريس للعشائرية على
حساب الوطنية ،ولهذا علينا أن ال نستغرب
كثيراً وجود عشرات ومئات الكتاب والفقهاء
ممن يكرسون شرعية األنظمة الشمولية

وأعمال الطغ��اة ،فهم إنما يس��تندون إلى
أقوال واجتهادات أس�لافهم ،وهم يقفون
العلم هناك اعترافًا منهم بأنهم أقل شأنًا
وفكراً وإنس��انية وعق ًال ممن س��بقهم .ال
يجب أن نس��تغرب كثيراً وجود بلد بأكمله
تتم تس��ميته باس��م عائلة (الس��عودية)،
ف��إذا كان ق��د خرج م��ن ق��ال أن اإلمارة ال
تكون إال لقرش��ي فل��م ال تك��ون الملكية
إال ألبناء س��عود؟ ولم ال يكون "األس��د إلى
األب��د" ولم ال يك��ون انتقاد المل��ك "إهانة
للذات الملكية" وكأنهم يؤكدون قول نزار
قبان��ي" :في بالدي ،يس��بّ الم��ر اهلل وال
يسبّ الحكومة".
رغ��م أن الدول��ة العربي��ة المركزية
حكم��ت أكثر من أل��ف ع��ام ،إال أنها وعند
أول منعطف سقطت كأنها لم تكن ،وكان
أن انكف��أت األقاليم إل��ى عصبياتها مجدداً
وهكذا س��معنا بالدولة الطولونية (نس��بة
إلى ابن طولون) والدول الحمدانية (نسبة
إل��ى بني حمدان) والدولة األيوبية (نس��بة
إل��ى بني أي��وب) وغيرهم كثي��ر .حتى أن
الدولة العربية ف��ي أزهى عصورها كانت
تلقب بالدولة العباس��ية أو األموية نس��بة
للعائ�لات الت��ي حكم��ت .لم تكن مس��ألة
الهوي��ة الوطني��ة الجامع��ة م��ن ضم��ن
المفكر فيه لدى العرب في كل مس��تويات
تكوينه��م المعرف��ي واالبس��تيمولوجي
ألنه��م ل��م يعرف��وا ذل��ك أص ًال ول��م يروا
إلي��ه حاج��ة ثاني��ًا .كان��ت الدول��ة العربية
تعي��ش عل��ى مب��دأ "أمطري حيث ش��ئت
فس��وف يأتيني خراجك" كما ق��ال هارون
الرش��يد ،وهو مبدأ الدول��ة الخراجية التي
تجن��ي الضرائ��ب م��ن الناس لمج��رد أنها
الس��لطة وهم المحكومون .وحتى ما قام
ب��ه النبي لدى دخول��ه المدينة من مؤاخاة
بين المهاجري��ن واألنصار ومعاملة اليهود
ب��ادئ األمر كمواطني��ن عاديي��ن "لهم ما
للمس��لمين وعليه��م م��ا عليه��م" ،نقول
كل ذل��ك تم تجاوزه بالمطل��ق وكان أبناء
الديانات األخ��رى يدفعون ضريبة اإلصرار
بالبق��اء عل��ى دينه��م "الجزي��ة" في حين
كان أقرانهم يدفعون الماليين المتالكهم
قطعة أرض أو منزل كبير.
كان اإلص��رار عل��ى اعتب��ار البش��ر
الخاضعين لس��لطة ال تمثله��م يصب في
خان��ة تمزيق الب�لاد وهو م��ا أثبتته األيام
لدى ضعف المركز في بغداد .لم يس��تطع
الع��رب وعب��ر ثمانمائة عام م��ن مكوثهم
في األندل��س أن يس��تميلوا المس��يحيين
إليه��م وه��و م��ا رأين��اه كذل��ك عن��د أول
حرك��ة لإلس��بان للتخل��ص الع��رب .ه��ذا
األم��ر ال يمك��ن فهمه أو تفس��يره تاريخيًا
واجتماعيًا وسياس��يًا إال عب��ر فكرة انعدام
التفكي��ر الوطني لدى الع��رب وتركيزهم
عل��ى العصبيات القبلي��ة (والطائفية فيما
بعد) على حس��اب الوطن .وتذكر المصادر
التاريخي��ة على س��بيل المثال أن الس��بب
الرئي��س وراء هزيم��ة الع��رب في معركة
بواتيي��ه (ب�لاط الش��هداء) كان الخالف��ات
القبلية التي دب��ت بين قبيلتين من العرب
فنش��ب القتال بينهم قب��ل بداية المعركة
مع الفرنسيين.
ج��اء األت��راك ليزي��دوا ف��ي الطنبور
نغمًا ،فه��م لم يكونوا باألس��اس أصحاب
حضارة ب��ل كانوا ش��عوبًا مقاتلة ال تفقه
في الحياة س��وى الح��روب والغنائم .وكان
من ضعف ثقة الع��رب ببعضهم بعضاً أن
قام خليفة عربي كالمعتصم بجلب الترك
إل��ى بغ��داد وتس��ليمهم مس��ألة حمايت��ه

ش��خصيًا وحماي��ة العاصم��ة ،ف��كان أن
أكلوا األخضر واليابس فيها "وش��نعوا في
الناس تش��نيعاً عظيماً" بتعبير ابن األثير.
بينما دخ��ل أحفاده��م العثماني��ون البالد
العربي��ة ليزيدوا جهلها جه� ً
لا وبالطبع لم
يك��ن يعنيهم من مس��ألة الهوية الوطنية
س��وى تجنيد الش��باب في حروب عشوائية
عبثية س��قط فيها مئات اآلالف لمجرد حب
السيطرة والنفوذ .وسقط رجال الدين مرة
أخرى في متاهات تكريس االس��تبداد عبر
الترويج للحكام الجدد والتأكيد على اعتبار
"الخروج على الحاكم من الكبائر" .ونعجب
لمن ال ي��زال يتغن��ى بالخالف��ة العثمانية
عل��ى اعتبارها "حاضنة لألمة اإلس�لامية"
رغم أن هذه األمة لم توجد في أي مرحلة
عبر التاريخ.
ل��م تم��ر المنطق��ة العربي��ة عمومًا
بمرحل��ة ب��زوغ القوميات كم��ا حصل في
أوروبا إب��ان النهضة الصناعية وإنما كانت
المراحل فيها متعاكس��ة ،فقد بدأ البعض
بالمن��اداة ببع��ض التكت�لات والتجمع��ات
اإلقليمية التي تم تركيبها وفقًا لسايكس
بيك��و ت��ارة ووفق��اً ألجن��دات أخ��رى تارة
أخ��رى ،وهكذا يعتبر الحدي��ث عن "الهوية
الس��ورية" حديثاً ملتبسًا نظراً ألن تعريف
سوريا بحد ذاته ال يزال خاضعًا للكثير من
المراجع��ات والتأويالت من��ذ بداية القرن.
فبينم��ا يعتبر أنطون س��عادة س��وريا هي
كاف��ة ب�لاد الش��ام رأى البعثي��ون األوائل
أن س��وريا جزء من أمة أكب��ر كان يصعب
اإللمام بحدودها أو هيئتها .وهكذا تعاقبت
أجي��ال وأجي��ال كانت تولد وتم��وت جاهلة
تمام��اً بهويته��ا الحقيقي��ة بعدم��ا تالعب
به��ا الساس��ة الذي��ن أصروا عل��ى تجاهل
التاريخ والجغرافيا ولم يتعاملوا مع مسألة
الهوية بواقعي��ة وجدية تفرضهما خطورة
هذه المس��ألة .ثارت زوبعة كبيرة في أحد
مؤتم��رات الص��راخ والش��تائم للمعارضة
الس��ورية بالقاهرة على خلفية ما أس��ماه
األك��راد تجاهل هويتهم ورفض تس��مية
"الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية" كونه��ا
تش��ير إل��ى قومي��ة واح��دة بينم��ا تحتوي
س��وريا على قومي��ات أخرى ،وهنا نس��ي
ه��ؤالء وأولئ��ك أن الع��رب أنفس��هم ل��م
يستطيعوا تش��كيل هوية حقيقية جامعة
لهم في مقابل العشائرية والطائفية التي
تغلغلت في أوس��اطهم وخرجنا بتس��ميات
"عرب��ي أرثوذكس��ي" و"عرب��ي ش��يعي"،
وظه��رت أس��ئلة من قبي��ل :ه��ل العربي
اليه��ودي يعتب��ر عربي��اً أم يهودي��ًا؟ وهو

س��ؤال يحمل من السخرية أكثر بكثير مما
يحم��ل من التس��اؤل عبر الخل��ط الرهيب
بي��ن الدين والقومية وبالتالي فرز البش��ر
بناء على مجموعة من المعايير التي تحدد
في النهاية مكانه في المجتمع.
ويخط��ئ م��ن يعتق��د أن الطائفي��ة
والتحزب العشائري والقبلي هما من صنع
النظام الحالي في س��وريا ،وه��ذا بالطبع
ليس دفاع��اً عنه وال حت��ى بكلمة ،ولكنها
نظ��رة واقعية إل��ى الماض��ي وتأثيره في
الحاضر .لم تس��تطع أية حكومة س��ورية
بعد االس��تقالل وحتى الي��وم أن تقوم ولو
بالتحضير لح��وار وطني مفت��وح وصريح
يط��رح مش��كلة الهوي��ة عل��ى الطاول��ة
وبالتال��ي معالجته��ا ألنها مفت��اح حل كل
المشاكل االجتماعية واالقتصادية األخرى.
كان الجميع يعيشون في حدود سوريا التي
رسمها س��ايكس بيكو ولكنهم لم يكونوا
على ذلك التقارب بل على العكس ّ
ش��كل
الوطن فيما بعد س��جناً كبي��راً على خلفية
التميي��ز الطائف��ي والعرق��ي والعش��ائري
ف��ي بعض األحيان وهو م��ا دفع الكثيرين
للهج��رة وربم��ا للمزيد م��ن االنغالق على
أنفسهم واالنكفاء إلى جماعاتهم األصلية
س��واء كانت طائفي��ة أو قومي��ة أو قبلية،
كان الجمي��ع يعيش في وط��ن واحد ولكن
ف��ي ج��زر منعزل��ة ومتباع��دة ويكفي ما
س��معنا وعش��نا من أمثلة كان��ت العائالت
تقاط��ع أبناءه��ا أو بناته��ا الذين/اللوات��ي
يق��ررون ال��زواج م��ن دين آخ��ر أو طائفة
أخرى أو مدينة أخرى ،ولست هنا في صدد
س��ماع تلك األمثلة الرومانسية التي يحلو
للبع��ض ضربها عن زيجات وصداقات بين
أطراف متباع��دة أو متنافرة ألنها قليلة وال
تقارن بالنسبة االجتماعية األكبر.
ف��ي الج��زء الق��ادم س��وف نتعرض
لل��دور الخطير الذي لعب��ه رجال الدين في
التفريق بي��ن مكونات المجتم��ع على كل
المس��تويات ،وبد ًال من توحيد الناس على
أساس المواطنة مع الحفاظ على تنوعهم
الدين��ي ،س��اهم رجال الدين ف��ي تحويل
المجتم��ع إل��ى مجموع��ة م��ن الكانتونات
المتربص��ة بعضه��ا باآلخر عل��ى خلفيات
تاريخي��ة ال بد أن تكون س��قطت بالتقادم
ولم يع��د من المقب��ول أن يتوارثها األبناء
عب��ر مئات األع��وام لتبق��ى عوامل تجزئة
وانفص��ال لم يع��د الجيل الجدي��د يفهمها
بل يلوكها ويعيد إنتاجها من جديد دون أي
مبرر عقلي أو منطق مفهوم.

ياسر مرزوق

سوريتنا | السنة الثانية | العدد ( / 7 | )55تشرين األول 2012 /
أسبوعية تصدر عن شباب سوري حر

أصدر رئيس الجمهورية مرس��ومًا
للس��رية المصرفي��ة ينظ��م بمقتضاه
عم��ل المؤسس��ات المالي��ة والمواضيع
المتعلق��ة بالس��رية المصرفي��ة ،وتعد
المعلوم��ات الس��رية ،ف��ي مع��رض
تطبيق هذا المرس��وم التشريعي ،هي
“المعلومات التي تتعل��ق بهوية العمالء
وحس��اباتهم وموجوداتهم ومعامالتهم
م��ع المؤسس��ات المالية وال يج��وز لكل
م��ن اطلع على المعلومات المذكورة في
الفترة السابقة بحكم وظيفته أو صفته
أو بم��ا تس��مح ب��ه القواني��ن واألنظمة
النافذة إفش��اؤها بما يخالف أحكام هذا
المرسوم”.
وكان مجل��س ال��وزراء أق��ر ف��ي
آذار الماض��ي مش��روع قانون الس��رية
المصرفي��ة لينه��ي العم��ل بالمرس��وم
 34لع��ام  2005الخ��اص بالس��رية
المصرفي��ة ،وتضم��ن المرس��وم الذي
حمل رقم  30أنه “يحق للمؤسس��ات أن
تفتح لعمالئها حس��ابات مرقمة أو تؤجر
صناديق حديدية خاصة ال يعرف أس��ماء
أصحابه��ا إال مدي��ر المؤسس��ة أو م��ن
يكلف��ه خطي��ًا بذلك ،وال يج��وز اإلعالن
ع��ن هوية صاح��ب الحس��اب المرقم أو
الصن��دوق وقيم��ة ه��ذه الحس��ابات أو
موج��ودات الصناديق والعمليات الجارية
عليها إال ف��ي األحوال المنصوص عليها
في هذا المرسوم التشريعي”.
ويهدف المرس��وم الجديد للس��رية
المصرفي��ة إل��ى تحقي��ق الت��وازن بين
الحف��اظ عل��ى س��رية حس��ابات وودائع
العمالء والتس��هيالت الممنوحة لهم من
جه��ة ،ومقتضيات الرقابة على س�لامة
القط��اع المصرف��ي والمال��ي وعدال��ة
القض��اء من جه��ة ثانية ،وفق��اً لتقارير
رسمية.
وحدد المرسوم حاالت ال يمكن معها
تطبيق��ه ،أت��ى ذكرها في مت��ن المادة
الخامسة ،التي نصت على مايلي:
ال تطب��ق أح��كام ه��ذا المرس��وم
التش��ريعي ،وال يجوز االحتجاج بها بأي
حالة من األحوال في الحاالت التالية:
أ -ف��ي مع��رض ممارس��ة مجلس
النق��د والتس��ليف ومديري��ة مفوضي��ة
الحكوم��ة لمهامه��م المنص��وص عليها
ف��ي القوانين واألنظم��ة النافذة ،وعلى
المؤسس��ات المش��مولة بأح��كام ه��ذا
المرس��وم التش��ريعي أن تس��تجيب
لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
ب -ف��ي معرض تطبي��ق القوانين
وألنظم��ة الناف��ذة المتعلق��ة بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ج -ف��ي مع��رض ممارس��ة مه��ام
الجهة المكلفة لدى المؤسس��ات المالية
بالتحقق من االلتزام بإجراءات مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
د -ف��ي مع��رض ممارس��ة الهيئ��ة
المركزي��ة للرقابة والتفتي��ش والجهاز
المرك��زي للرقاب��ة المالي��ة لمهامهم��ا
فيما يتعلق بالمؤسس��ات المالية العامة
فقط.
هـ بموجب موافقة تصدر عن وزير
المالية بالذات في الحاالت التالية:
 1ف��ي مع��رض ممارس��ة الهيئةالعام��ة للضرائ��ب والرس��وم لمهامه��ا

بموج��ب القان��ون  /41/لع��ام 2007
وتعديالته ف��ي س��بيل تحصيل حقوق
الخزينة العامة للدولة.
 2ف��ي مع��رض ممارس��ة جه��ازمكافح��ة الته��رب الضريب��ي لمهام��ه
بموج��ب القان��ون  /25/لع��ام 2003
وتعديالته.
 3ف��ي معرض تب��ادل المعلوماتالمتعلق��ة بتطبي��ق أح��كام االتفاقي��ة
الدولية المبرمة بش��أن تجن��ب االزدواج
الضريبي والتعاون الجمركي.
 4ف��ي معرض تطبيق المرس��ومالتش��ريعي رق��م  /44/لع��ام 2005
وتعديالته.
وال تطبق أح��كام المرس��وم أيضًا
في الحاالت التالية:
أ* .في اتفاق س��ابق مع العميل أو
بإذن خطي منه.
ب* .ب��إذن من القاض��ي المختص
يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع
م��ن التركة أو بج��زء مرتب��ط تحصيله
باألم��وال المودع��ة ل��دى المؤسس��ة
المالية ،كما يجوز له بعد موافقة الورثة
الخطي��ة أن ي��أذن للغي��ر باالطالع على
حس��ابات وموجودات المورث خالل فترة
تصفية التركة.
ج .ش��هر إفالس المؤسسة المالية
أو العميل.
د .تقديم العميل بطلب إجراء صلح
واق إلى المحكمة المختصة.
هـ .بطلب م��ن المحاكم القضائية
المختص��ة ،بم��ا في ذلك الش��هادة أمام
المحاك��م ف��ي معرض دع��وى قضائية
على أن يتم الطلب في القضايا الجنائية
المتعلق��ة بجرائم غس��ل األم��وال و/أو
الجرائم األصلي��ة التي ينتج عنها أموال
غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين
الناظمة لمكافحة غسل األموال وكذلك
الجرائم المتعلق��ة بتمويل اإلرهاب عن

طري��ق هيئ��ة مكافح��ة غس��ل األموال
وتمويل اإلرهاب ،وعلى الهيئة المذكورة
أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء
كاملة وعلى وجه السرعة.
و .الحجز التنفيذي.
وبحس��ب المرس��وم المذكور يجوز
ً
صيان��ة لتوظي��ف
للمؤسس��ات المالي��ة
أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع
الس��رية الكامل��ة المعلوم��ات المتعلقة
بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.
وال يج��وز في أي ح��ال من األحوال
إلقاء الحج��ز االحتياطي على حس��ابات
وموج��ودات المودعين لدى المؤسس��ات
المالي��ة باس��تثناء ق��رارات الحج��ز
االحتياط��ي الص��ادرة وفق��ًا للقواني��ن
ً
حماي��ة للمال العام أو
واألنظمة النافذة
القواني��ن واألنظم��ة الناف��ذة المتعلقة
بمكافح��ة غس��ل األم��وال وتموي��ل
اإلرهاب.
ويج��وز لمجل��س النقد والتس��ليف
أو م��ن يفوض��ه بذل��ك اإلفص��اح ع��ن
الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة
بالمؤسس��ات المالي��ة الخاضعة لرقابته
وعمالئها م��ع جهات داخلي��ة أو خارجية
بموج��ب اتفاق��ات عل��ى أن تك��ون هذه
الجه��ات ملزم��ة بموجب هذا المرس��وم
التش��ريعي أن القواني��ن الخاص��ة له��ا
للس��رية المصرفية وذل��ك في معرض
ممارسته لمهامه المنصوص عليها في
القواني��ن واألنظمة الناف��ذة أو لضمان
س�لامة النظ��ام المصرف��ي والمال��ي
وتعزيز الثقة به.
ويأتي ص��دور المرس��وم في إطار
تطوي��ر اإلط��ار القانون��ي الس��وري
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بحيث يطبق قانون الس��رية المصرفية
بما يحول دون جعل الس��رية المصرفية
عائقًا أمام مكافح��ة هاتين الجريمتين،
وأج��از المرس��وم للمؤسس��ات المالي��ة
“صيان��ة لتوظي��ف أمواله��ا أن تتب��ادل

فيما بينها وتحت طابع الس��رية الكاملة
المعلومات المتعلقة بالحسابات المدنية
للمتعاملي��ن معه��ا” ،وع��رف المرس��وم
التش��ريعي المؤسس��ات المالي��ة بأنه��ا
المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة
الت��ي تس��مح له��ا القواني��ن واألنظمة
النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيالت
االئتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي.
وتخض��ع ألح��كام ه��ذا المرس��وم
التش��ريعي المؤسس��ات المالية العاملة
في سورية بما في ذلك تلك العاملة في
المناط��ق الحرة الس��ورية والمعبر عنها
في المرسوم بالمؤسسة أو المؤسسات
المالي��ة .ويج��وز ،بموج��ب المرس��وم،
لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه
بذلك “اإلفصاح عن الحس��ابات الجامدة
والمعلوم��ات المتعلق��ة بالمؤسس��ات
المالي��ة الخاضعة لرقابت��ه وعمالئها مع
جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات
على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب
هذا المرس��وم أو القوانين الخاضعة لها
بالس��رية المصرفية وذلك في معرض
ممارسته لمهامه المنصوص عليها في
القواني��ن واألنظمة الناف��ذة أو لضمان
س�لامة النظ��ام المصرف��ي والمال��ي
وتعزيز الثقة به”.
وين��ص المرس��وم عل��ى عقوبات،
بناء على ش��كوى المتض��رر“ ،بالحبس
من ثالثة أش��هر إلى س��نة كل من أقدم
على إفش��اء المعلومات السرية المشار
إليه��ا بما يخال��ف أحكام هذا المرس��وم
التش��ريعي مع عدم اإلخالل بأي عقوبة
أشد ،ويعاقب على الشروع بذات العقوبة
المذكورة”.
يشار إلى أنه صدرت خالل السنوات
األخيرة قواني��ن عديدة لتنظيم العملية
المصرفي��ة ف��ي الب�لاد بينه��ا قان��ون
الش��ركات وقانون المصارف اإلسالمية
والمؤسسات المصرفية ومكافحة غسل
األموال.

الصفحة القانونية . .

قانون ال�سرية امل�صرفية

9
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�سوريا :يف الي�أ�س من الثورة
لم يعد التفاؤل حاضراً بقوة في
أوس��اط الناش��طين ،أو بين متابعي
الث��ورة الس��ورية عموم��اً ،وب��دا كما
ل��و أن الكثيرين اس��تفاقوا فجأة على
واق��ع مختل��ف عم��ا تمن��وا أو توقعوا
منه .لم يعد م��رد اإلحباط فقط إلى
تخ��اذل المجتم��ع الدولي ع��ن حماية
السوريين ،وإن بقي على صلة بذلك،
فثم��ة عوامل داخلية مس��تجدة بدأت
تنال م��ن الص��ورة األول��ى الزاهية،
والت��ي بدورها لم تكن نقي��ة تماماً،
وال يجوز أن تكون كذلك ،إال كسردية
ثقافية.
ً
وم��ن المؤك��د أيض��ا أن الم��زاج
ً
بداي��ة بمثاب��ة الرافعة
الث��وري كان
األخالقية ،فدفع مجتمع الثورة عمومًا
إل��ى بذل أفض��ل ما عن��ده ،وحرّض
نوعاً من التنافس األخالقي والجمالي
معاً ،لكن القمع والتنكيل الوحش��يين
اللذي��ن القتهما الث��ورة كان ال بد أن
يس��تنزفا مع الوقت قس��مًا كبيراً من
الطاق��ة اإليجابية ،إن على مس��توى
األفراد أو عل��ى الصعيد الكلي .طبعًا
ليس المعني هنا نزي��ف الدم وحده،
فآلة القمع أثبتت قدرتها على مختلف
أن��واع التدمير الم��ادي والمعنوي بال
أي رادع ،في الوقت الذي لم تس��تطع
األفضلية األخالقية للثورة أن تجنّب
مجتمعه��ا ذل��ك األذى الهائ��ل ،ول��م
تتحصل الثورة بفضل أخالقيتها على
الدعم المرتجى ،وال حتى على سمعة
حس��نة ت��وازي مناقبيتها .باس��تثناء
تعاطف ثابت محدود م��ن قبَل أفراد
ليسوا في مراكز القرار لم تلقَ الثورة
حت��ى دعم��ًا لفظي��ًا ثابت��اً ،وتخبطت
تصريحات المس��ؤولين الدوليين في
أوح��ال النظ��ام والسياس��ة ،من دون
أن تك��ون بوصلته��ا ه��ي الحق��وق
المش��روعة للس��وريين ف��ي تحقيق
مصيرهم بحرية تامة.
ف��ي المقابل من الب��ذاءة التامة
للنظ��ام ،وبذاءة أالعيب��ه التي حملت
دائم��اً اس��تهتاراً مطلق��اً بكرام��ة
السوريين وحيواتهم ،لم يقدم موالو
النظ��ام وال المجتم��ع الدولي بما فيه
ً
أخالقية
«أصدقاء س��ورية» فضيل��ة
تدعم فعليًا مُثل الثورة ،بل سقطت
السياس��ة س��قوطاً ذريعًا في اختبار
القيم واألخالق .ومن مالمح السقوط
أن تُطال��ب الث��ورة بإلح��اح بالحفاظ
عل��ى «صوفي��ة» أخالقي��ة م��ن قبل
أولئ��ك الذي��ن لم تدفعه��م أخالقهم
إلى تقدي��م أدنى ع��ون مطلوب لها،
األمر ال��ذي يضع ادعاءاتهم في خانة
التواطؤ مع النظام ،أو على األقل في
خانة التواطؤ البراغماتي مع أفعاله.
ليس عاد ًال وال واقعيًا أن تُطالب
الث��ورة بمكابدة ما ال تطيقه إلى ما ال
نهاية ،وم��ن دون أن تلوح بارقة أمل
ف��ي نهاية النف��ق ،وليس ع��اد ًال وال
واقعيًا أيض��ًا أن يُطا َل��ب الثوار بأداء
مثالي بينما ينشطون في ظروف أقل
م��ا يُقال عنه��ا إنها الإنس��انية .لكن

عمر قدور

األق��ل عدالة مما س��بق هو تناس��ي
الحقوق األساس��ية التي انتفض من
أجله��ا الس��وريون ،وأن يصبح مجرد
وق��ف القتل مطلباً دولي��ًا ،وأن يجرn
التفاوض عليه بصفته تناز ًال يقدّمه
النظ��ام م��ن رصي��ده ،أو أن يذه��ب
التركيز نتيجة ذلك إلى حصر االنتباه
بالقضي��ة الس��ورية بصفته��ا أزم��ة
إنسانية أو أزمة الجئين.
على رغم ما س��بق س��يبقى من
حق ،ومن واجب ،أهل الثورة مطالبة
أنفس��هم بالحفاظ على سوية قيمية
تليق به��م ،وتكون قدر اإلمكان على
النقي��ض م��ن النظ��ام وم��ن تدن��ي
السياس��ة الدولي��ة الخاص��ة ب��إدارة
أزمته��م .انطالق��ًا م��ن ه��ذا الواجب
َّ
يتخ��ل عن��ه قس��م كبي��ر
ال��ذي ل��م
م��ن الث��وار ،وأيض��ًا قس��م كبير من
أصدقائه��م الحقيقيي��ن ،ب��دأ بعض
الي��أس بالتس��لل إل��ى النف��وس من
الفجوة التي تتس��ع أحيانًا بين الواقع
والمرتج��ى .وق��د كان لنق��د الث��ورة
قس��ط ف��ي إش��اعة الي��أس ،تحديداً
عندم��ا خض��ع للتس��ييس م��ن قبل
أعدائه��ا ،ومن قبل بع��ض أصدقائها
المزعومين داخلي��ًا وخارجيًا ،فتوقف
النق��د عن إنجاز مهمت��ه في تصحيح
مس��اراتها لينص��بّ ف��ي الكثير من
األحي��ان على الطعن ف��ي جدواها أو
في فكرة الثورة من حيث المبدأ.
ال ش��كّ في أنها كانت أكثر نقاء
صورة ذلك المتظاهر الس��لمي الذي
يتلق��ى الرص��اص بص��دره العاري،
لك��ن ه��ذه الصورة لم تك��ن لتصمد

إلى ما ال نهاية من أجل أن يتغنى بها
رومانس��يون ثوريون ،أو من أجل أن
ينع��م بنتائجها من يرغب��ون علنًا أو
سراً ببقاء النظام .كان من الواقعي أن
يختبر الثوار مس��الك ال يرغبون فيها
أص ً
ال ،وأن تأخ��ذ بعض ردود األفعال
قس��طاً من عن��ف النظ��ام ،وحتى أن
ال يك��ون العن��ف «ذكيًا» دائم��ًا .بين
المُ ُثل الت��ي تقترحها غاياتها والواقع
الوحش��ي الذي يفرضه النظام تكابد
الثورة سلسلة من الخيارات المريرة،
وال يتاح لها أحياناً س��وى انتقاء األقل
س��وءاً .ال مكان هن��ا للمثالية التي ال
تعني إال التضحية بواقع الثورة ُكرمى
لنم��وذج لم يتحقق مطلق��ًا في مثل
هذه الظ��روف ،فض ً
ال عن أن المثالية
في أعمّ حالتن��ا ال تعدو كونها ضربًا
م��ن ض��روب التربي��ة التوتاليتاري��ة
الت��ي ،بتعبير حنة أرندت ،تقوم على
اصطن��اع «إنس��ان الوحش��ة» ،ذل��ك
المنفص��ل ع��ن الواقع ويص��ر طوال
الوقت على قسره على صورة مثاله.
أليست هذه أيضًا حال النظام؟
عل��ى صعي��د متص��ل؛ س��يكون
من دواعي اليأس الش��ديد أن تُقاس
الث��ورة بجدواه��ا القريب��ة ،إذ ب��ات
مؤك��داً أنه��ا ل��ن تُختت��م إال بدم��ار
ش��امل للبلد ،فالنظ��ام يمضي حثيثًا
في تدمير الماضي والمس��تقبل .إننا
أم��ام جريمة ممنهجة تط��اول ّ
كل ما
أنجزه الس��وريون قب��ل عقود طويلة
من حك��م البع��ث ،فالدم��ار طاولهم
فع� ً
لا ف��ي عمرانه��م واجتماعه��م،
ومؤسساتهم العامة التي أنجزوا الحد
األدنى منها على رغم فس��اد النظام.

باختص��ار ل��ن يكون من خي��ار فعلي
للثورة سوى أن تعلن انتصارها فوق
األط�لال ،أما األح�لام الوردي��ة التي
راودت الس��وريين قبل س��نة ونصف
فعليها أن تنتظر طوي ً
ال ،ومن ذلك أن
تقبع طوي ً
ال للتس��ول أم��ام مؤتمرات
الدول المانحة فيما بعد .في الواقع ال
يوجد ما يفوق قتامة هذا المستقبل
س��وى تخيل��ه مقرون��اً ببق��اء ه��ذا
النظام الوحش��ي الفاس��د؛ وحده هذا
الخاطر كفيل بوضع الثورة في مقام
الض��رورة مهم��ا كان حج��م الدم��ار
اإلضافي المتوقع قبل سقوطه.
خالل س��نة ونصف الس��نة نجح
النظ��ام ف��ي الدف��ع إل��ى مس��تويات
أدن��ى من الطموح��ات ،ونج��ح أحيانًا
في الدفع إلى عتب��ات اليأس وهذا ما
يبتغي��ه أص ً
ال .إال أن اليأس من الثورة
ينبغ��ي أال يغيّ��ب دوافع��ه الخارج��ة
عنها ،تلك العوامل التي تتعلق أساسًا
بالنظ��ام ويت��م ترحيلها إل��ى الثورة
نتيج��ة للعج��ز أمامه ،ب��ل يبلغ األمر
أحيان��ًا ح��د التعويض النفس��ي عن
العج��ز باالنتقام من الثورة وتضخيم
الظواهر الس��لبية فيه ،وبحيث تغدو
كأنها هي السبب وراء المصائب التي
تلم بالس��وريين .لم يعد ثمة فسحة
كبيرة لألمل في سورية؛ هذا صحيح،
وما يصحّ أكثر منه أن اليأس صناعة
متج��ددة للنظ��ام ،م��ا يُبق��ي عل��ى
التفاؤل في مقام الضرورة ،وبشرط
التنازل عن الكثير من األوهام.
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مصدر الصور :موقع عائالت دير الزور
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الدكتور عدنان األتاسي  -محمد بك العايش  -فيضي بك األتاسي ،الشريف إحسان الجابري

ع��ام  1948حتى ع��ام 1949في عهد الرئيس
القوتل��ي أيضًا .عرض علي��ه الدخول في عدة
وزارات تش��كلت عق��ب االنقالبات العس��كرية
في س��ورية ،لكنه رفض تلك المناصب لعدم
ش��رعية تل��ك االنقالب��ات ف��ي رأي��ه ،وألنه��ا
تتعارض م��ع العملي��ة الديمقراطي��ة والحياة
النيابية الس��ائدة قبل ح��دوث تلك االنقالبات،
ث��م تولى منصب نائب رئيس ال��وزراء ووزيراً
للدولة ف��ي وزارة دولة" صبري بك العس��لي"
القومية ف��ي عام  ،1956وكان يدير جلس��ات
مجلس الوزراء بالنيابة أثناء تغيب الرئيس.
كان العايش من أش��د المتحمسين لفكرة
الوح��دة م��ع مصر ،وقد ن��ال على أث��ر قيامها
"وس��ام الجمهورية األول" من الرئيس "جمال
عب��د الناصر" عل��ى الدور ال��ذي لعبه في عقد
تل��ك الوح��دة .اعت��زل العم��ل السياس��ي بعد
قيام الوحدة ،وعاش في "دمش��ق" أغلب وقته
بعد ذلك ،متفرغاً للعم��ل الصناعي والتجاري
خاص��ة ،ف��كان مال��كاً وعض��واً ف��ي كثير من
الش��ركات الصناعية القائمة ف��ي تلك الفترة
مثل معامل الس��كر ،فقد كان رئيسًا لمجلس
إدارة معمل الس��كر في "عدرا" وعضو مجلس
إدارة سكر "حمص".
ً
ً
كان العاي��ش زعيم��ا حقيقي��ا ال يش��ق
لزعامته غبار ،ولم تش��غله السياسة واإلقامة
في دمشق عن مدينته "دير الزور" التي استمر
يعقد فيها االجتماعات الدورية ،الخاصة بالهم
الع��ام وش��ؤون المواطنين ،توفي في الش��هر
األول لعام  1968في "دمش��ق" عن عمر قارب
الثماني��ن عام��اً ،ونقل في طائ��رة خاصة إلى
مسقط رأسه في "دير الزور" ودفن فيها.
محم��د العاي��ش ال��ذي وصف��ه " أس��عد
الكوران��ي" في مذكراته أنه م��ن خيار الناس،
زعام��ة محلية ووطنية ،في التاريخ الس��وري،
إال أن المراجع التي تؤرخ لس��يرته نادرة ،شأنه
ش��أن الكثير من رجاالت س��وريا ،لذا اس��تقينا
جل معلومات زاويتنا اليوم من مقاالتٍ ألحفاد
العاي��ش عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي،
الذي��ن كان له��م الفض��ل في التأريخ لس��يرة
العايش ،على أمل أن تتصدى األسرة الكريمة
ً
باإلضافة لكتاب "سجل
لتدوين سيرة زعيمها،
الحكومات والوزارات الس��ورية" للباحث "مازن
الصباغ".
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ولد "محمد بك العايش" في دير الزور عام
" "1880آلل العاي��ش ،من فخ��ذ البو عبيد من
قبيلة " البقارة" ،والتي يرجع نسبها إلى محمد
الباق��ر أحد أحفاد أمي��ر المؤمنين علي بن أبي
طالب الهاش��مي القرش��ي المضري العدناني
وتتواج��د معظ��م ف��روع القبيل��ة في س��وريا
والع��راق يتوزعون في س��وريا ف��ي دير الزور
وحل��ب وفي الجزي��رة الفراتية ولهم مس��اكن
وقرى كثيرة كما لهم تواجد بسيط في األردن
وتركي��ا وينتش��رون في العراق ف��ي الموصل
والفلوج��ة ونينوى وصالح الدين وعددهم في
العراق أكبر من عددهم في س��ورية ويسكن
معظم أفرادها في القرى بينما ينتشر بعضهم
في المدن والبادية ويج��اور قبيلة البَقارة في
مس��اكنها قبائل أخرى مثل قبيلة شمر وقبيلة
العقي��دات وقبيلة الجب��ور والفدعان من عنزة
وقبائل أخرى.
يق��ول أحم��د وصف��ي زكري��ا ف��ي كتابه
عش��ائر الش��ام" :يق��ول المق��دم مول��ر أنهم
شجعان شرس��ون وقد بذلت جهود جمة لوقف
غاراته��م التي كانوا يش��نونها عل��ى أعدائهم
القدم��اء كالفدع��ان ويزيدي س��نجار ،وما من
مرة كانت توافيهم سرايا الهجانة الفرنسية إال
ويقابلونها بالرص��اص ،حتى احتاج األمر عام
1926م إلى استعمال الطائرات توصي ً
ال لجباية
الغرام��ة التي فرضت عل��ى خمس فرق منهم
كان��وا ق��د قتلوا أح��د مندوبي لجن��ة التحقيق
ع��ن النس��اء األرمني��ات اللوات��ي بقي��ن عن��د
الب��دو خالل تهجي��ر األرمن في س��نين الحرب
العالمي��ة األولى" ويقول أيضًا" :ومما يس��جل
لهم بالمحم��دة تحالفهم مع العقيدات في دير
الزور في دفع العدوان الفرنسي في شهر أيار
"1945م " وقد ابلوا فيه بال ًء حسناً".
وقال عنهم النجدي صاحب الدرر المفاخر:
"منه��م البقارة ،ذوو الهبات الس��ارة ،والكتائب

الم��ارة ،الذي��ن هم م��آل النجا ،وس��اق الرجا،
ورواق الخائ��ف ،وق��وام المتجانف ،س��يوفهم
أط��ول م��ن ظ�لال الرم��ح ،وأكفه��م ابيضّ
م��ن نوالها وج��ه الصبح ،ولو ل��م يكن لهم إال
إكرام ضيفه��م الطارق ،لكفاه��م هذا المجد
الخارق".
وق��د دخل العديد من رجاالت القبيلة تحت
قبة البرلمان الس��وري ،منهم "محمد العايش،
الشيخ راغب الحمود البشير ،وعثمان المرعي،
ع��ام  1949 ،1947 ،1943وتوفي��ق الهني��دي
في العام نفس��ه كما ش��ارك كل من "قاس��م
العاي��ش ،عبد العزي��ز حرويل" ف��ي الجمعية
التأسيس��ية الس��ورية  ،1949و"عب��د ال��رزاق
العايش ،توفيق الهنيدي" عام  ،1954والشيخ
راغب الحمود البش��ير ،محم��د العايش ،بدري
عبود عام .1960
وتلقى العايش علومه الثانوية في مدينة
دير الزور ،وقد ورث الزعامة عن والده "عايش
الحاج" ،أما عم��ه "عياش الحاج" فقد كان علمًا
م��ن أع�لام الزعامة في "دير ال��زور" وقد مات
منفياً من قبل االستعمار الفرنسي في مدينة
"جبلة" على الس��احل الس��وري عام " ."1926
وق��د كان من أب��رز قادة الح��زب الوطني ،أحد
األحزاب السياسية في دير الزور.
و عين وزيراً لالقتصاد في حكومة حس��ن
الحكيم ع��ام  1941حتى  ،1942وفي حكومة
حسني البرازي عام  1942وفي حكومة جميل
األلش��ي ع��ام  1943في عه��د الرئي��س" تاج
الدين الحس��ني" واس��تمرت الحكومة شهرين
بعد وفاة الش��يخ تاج الدي��ن .وزير دولة "نائب
رئيس المجل��س النيابي" ف��ي حكومة جميل
مردم بك عام  1946حتى عام  1948في عهد
الرئيس القوتلي .حيث مثل سوريا في مؤتمر
"فلسطين" المنعقد في مدينة "القاهرة" ،كما
عين وزيراً للزراعة في حكومة خالد بك العظم

وجوه من وطني . .

ياسر مرزوق
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طفولة بنكهة الدم

نينار حسن

طفل��ي نام باكراً هذا المس��اء،
خب��أ رأس��ه الصغير تحت وس��ادته،
مح��او ًال الهروب من ص��وت الطائرة
الت��ي انكس��ر جانحها ف��وق منزله،
ومن��ذ الصب��اح تنتظ��ر صديقته��ا
الطائرة األخرى لتأتي لمساعدتها.
ال يفه��م هذه الصدفة العجيبة
التي جعل��ت جناح الطائرة ينكس��ر
ف��وق غرفته تحدي��داً ،وال يعلم لمَ
ل��مْ ت��أت بع��د الطائ��رة الصديقة
لتساعد صديقتها..
ال تنفع��ه وس��ادته ف��ي إخفاء
الص��وت ،كم��ا ل��م تقنع��ه إجاب��ات
والده عن أسئلته المتكررة عن هذه
الطائرة العجيبة..
"لم��اذا اخت��ارت منزلن��ا لتحوم
فوق��ه؟ لم��اذا لم تتص��ل بصديقة
أخ��رى لتس��اعدها؟ ل��م للطائ��رات
ص��وت عال يمنعنا م��ن النوم؟ متى
سترتاح هذه الطائرة وتنام قليال؟"
كل م��ا يعرف��ه طفل��ي ع��ن
الطائ��رات هوانه��ا س��يارة تمش��ي
ف��ي الج��و وتنق��ل المس��افرين،،،
وكان قلق��اً ج��دا على المس��افرين
الذي��ن يجلس��ون اآلن ف��ي الطائرة
المكس��ورة الجناح التي تحوم فوق
منزله تنتظر المساعدة..
ل��م يك��ن صغي��ري يعل��م أن
للطائرات أنواع أخرى ليست للسفر،
وأن الطي��ارة لم تكس��ر جناحها وال
تنتظر المساعدة..
ل��م تكن لعب��ة الح��رب مدرجة
بين ألعابه ،فهي ال تش��به سياراته
الصغي��رة الملون��ة ،وال األلع��اب
التي يلعبها م��ع أصدقائه في باحة
المدرسة..
ل��م ل��مْ
المدرس��ة!! ال يعل��م ِ
يذهب بعد إلى مدرسته..
س��مع وال��ده ـ��ـ ي��وم ق��رر أن
يختب��ئ خلف الباب ليس��مع أحاديث
الكب��ارـ يتحدث عن عائالت تس��كن
في مدرسته ،ولم يفهم متى وكيف
صارت المدرسة بيوتا..
"أين ستكون مدرستي الحديدة
إذاً؟"
تح��ت وس��ادته فك��ر صغي��ري
بمدرس��ته ،بالدفات��ر الت��ي ل��م
يش��ترها هذا العام" ..لم��اذا قرروا
أن يس��كنوا في المدرس��ة؟ لماذا ال
يسكنون في بيوتهم؟" ..تذكر فجأة
أن بي��ت جده الكبي��ر امتأل بأناس ال
يعرفه��م ،ضي��وف كثر ج��اؤوا من
القرية ليزوروا جده..
حين س��أل وال��ده عنهم قال له
أنهم أقرباء من القرية ،في البداية
ظن أن عرس��ا س��يقام ف��ي المنزل
الكبير استدعى قدومهم ..لكنه بدأ
يالحظ الحزن المخيم على المنزل،

بدأ يش��عر أن في المنزل ش��يء ما
يدفع��ه دائم��ا للب��كاء ،وأن جده لم
يعد يتف��رغ له أو ألحاديثه ..وانتظر
العرس طويال ولم يأت..
حين س��أل والدته متى سيقام
العرس الكبير الذي أتى كل األقرباء
لحضوره احتضنته ولم تجب..
امتأل المن��زل بعب��ارات جديدة
يس��معها ألول م��رة :القص��ف..
الهاون ..الحرب ..النظام ..الجيش..
الجيش!!!
"ألي��س ه��و األبط��ال الذي��ن
يمنعون األعداء من دخول س��وريا؟
ماذا يفعلون في القرية؟؟"
لم يستطع دماغه الصغير ربط
الجي��ش الذي يش��به أبط��ال أفالم
األطفال الذي��ن يقاتلون األش��رار،
بزيارة أقربائه الطويلة لبيت جده..
م��ازال ص��وت الطائ��رة يم�لأ
الغرف��ة ..يقط��ع علي��ه كل ه��ذه
األفكار..
"أل��م يتع��ب الس��ائق؟ ال ليس
سائقًا ،اسم س��ائق الطائرة طيار..
لم��اذا اس��م س��ائق الباص س��ائق
الباص؟ واسم سائق الشاحنة سائق
الشاحنة وليس شحان مث ً
ال؟؟ فقط
سائق الطائرة اسمه طيار؟".
ق��رر أن يلع��ب لعب��ة األس��ماء
والمه��ن ،ويضحك الرتباط االس��م
بالمهنة :الخباز ال��ذي يصنع الخبز،
اللح��ام الذي يبي��ع اللح��م ..يمنعه
الضجيج من متابعة التفكير..
الطائرة ما تزال تحوم ..يش��عر
بالخوف ،فلربما جاءت هذه الطائرة
لتس��مع األحاديث التي يمنعه والداه
من تكرارها خارج المنزل..
أحادي��ث ال يفهمه��ا وال يعل��م
كيف يخطر لوالده أنه سيعيدها.
"ه��ل س��مع س��ائق الطائ��رة..
الطي��ار الطي��ار ..هل س��مع الطيار
حدي��ث أب��ي الي��وم؟؟ ال ..ال أظ��ن،
فصوتها أق��وى حتى من صوت أبي
حين يكون غاضباً.
أفف��ف ..أل��م تتع��ب ه��ذه
الطائرة؟؟"
ق��رر فج��أة أن يخ��رج إليها ،أن
يرفع صوته ويكلم س��ائقها الطيار
لك��ي يقنع��ه باالنتظار ف��ي مكان
آخر..
نزل من س��ريره مت��ردداً ،هم
بالخ��روج إلى ش��رفة المنزل ،حين
فتح��ت والدته باب غرفته مس��رعة
حملته وخرجت به من المنزل.
فجأة وجد نفسه في بيت واسع
جدا يتسع لكل جيرانه .الجميع هنا،
وصوت الطائرة أصبح أكثر قوة.
"ال لي��س أكث��ر ق��وة ،إنه��ا

عمل للفنانة يارا النجم

ليس��ت طائرة واحدة ،إنه��ا طائرات
كثيرة ،إنه��ا صديقات الطائرة جئن
لمساعدتها"..
قطع��ت أف��كاره أص��وات ب��كاء
وصراخ وعويل نساء..
"ما هذا المكان؟ ماذا يحصل؟"
تمس��ك بثوب أمه واختبأ خلفها
وهو يحاول أن يجد س��بب كل هذه
الضجيج..
أصوات غريبة بدأت باالقتراب،
تش��به أص��وات مفرقع��ات العي��د
ومدفع رمضان..
لكن الجو العام في هذا المكان
ال يشبه العيد ،ال يشبه شيئًا من كل
ما خزنته ذاكرته من مناسبات..
األص��وات تقت��رب ..والص��راخ
ي��زداد ،ووالدت��ه تمس��ح دموعه��ا
وتقبل��ه وتق��رأ ل��ه آي��ات قرآني��ة
ليهدأ..
صوت قوي وقريب..
يفت��ح عينيه ،هدوء يخيم على
المكان..
يشعر بألم ش��ديد في قدميه،

يح��اول الص��راخ ،يح��اول أن ينادي
أمه ،يبحث بعيني��ه عن والده فيرى
الن��اس كله��م نائمين ..وال��د ينام
بعي��دا عن��ه قلي ً
ال وقد غطى ش��يء
أحمر جسده..
الطائ��رة ابتعدت ..الهدوء يغمر
الم��كان ،رائح��ة بش��عة تحيط به،
يحاول النهوض وال يستطع ،طفلي
يتأل��م ،ال يفه��م كيف أقن��ع الطيار
الن��اس بالن��وم فجأة بع��د كل هذه
الضجيج..
يه��دأ ،يتذك��ر بي��ت ج��ده،
مدرس��ته ،يوم دخل إلى صفه أول
م��رة ،معلمت��ه ،رفاقه ف��ي الصف،
يتذكرهم واحداً واحداً ،يتذكر كيف
وقع وجرح رأسه حين لعب أول مرة
معه��م ،يومها نزل دم أحمر يش��به
هذا الش��يء الذي يخرج من الناس
النائمة هنا ،يتذكر غرفته ،وسادته،
ألعابه التي نس��يها ف��ي الغرفة لم
يحضرها معه ..يتألم جداً ،ال يشعر
بقدميه وال يستطيع الحركة ،يحاول
الكالم ،ال يستطيع..
يغمض عينيه..

ت�شت��ت املعار�ض��ة ال�سورية
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بعد عام ونص��ف مازالت المعارضة
الس��ورية تعاني من التش��تت والتشرذم.
في البداية كنا نقبل التفس��يرات .ورغم
اس��تطالة الزمن بقينا نقب��ل التبريرات،
ولكن وبعد عام ونصف أصبح من الصعب
القبول بأية تفس��يرات أو تبريرات .ليس
المطل��وب توحي��د ق��وى المعارض��ة في
تنظي��م واحد ،فه��ذا غير واقع��ي ،ولكن
المطل��وب والممك��ن هو تش��كيل ائتالف
يجمع قواها ويوحدها حول هدف رئيسي
واح��د ه��و االنتقال بس��ورية إل��ى نظام
حك��م ديمقراطي تعددي مدني بعد إزالة
هذا النظام القائم منذ نصف قرن.
يلحق تش��تت المعارض��ة الكثير من
األذى بالثورة السورية:
• مقاب��ل النظ��ام ال��ذي ل��ه مرك��ز
ق��رار واحد وبنية هرمي��ة واحدة ويتحرك
بس��رعة كجس��م واحد ووفق قرار واحد،
ف��إن المعارض��ة مش��تتة ف��ي عش��رات
التنظيم��ات السياس��ية والتنس��يقيات
واتحاداته��ا ،وف��ي العش��رات م��ن كتائب
الجيش الح��ر والجيش الوطن��ي وغيرها
مم��ا يفقده��ا مزي��ة القي��ادة الموح��دة
والتنس��يق والتعاض��د والعم��ل الموح��د.
وإذا كان��ت ش��جاعة الث��وار وتصميمه��م
وإقدامه��م يع��وض جزئياً ه��ذه العيوب،
ف��إن هذا يكون بثم��ن إضافي باهظ من
التضحيات البشرية والمادية.
• يؤدي التش��تت إلى فق��دان الرؤية
السياس��ية الواحدة لس��وريا المس��تقبل،
والممارسة السياسية الواحدة التي تجيب
على القضايا الرئيس��ية على نحو موحد،
وتوج��ه الرس��ائل الموحدة مما يكس��بها
االحت��رام .فل��م تق��دم المعارض��ة رؤية
سياس��ية متكامل��ة واضحة ح��ول قضايا
مثل تكتيك الجمع بين السياسة والسالح
والعس��كرة ،ومس��ائل التدخ��ل الخارجي
والمس��ألة الكردية والتفاوض مع النظام
والموقف م��ن مختلف مكون��ات المجتمع
الس��وري والش��عب الس��وري وقضاي��ا
الديمقراطية والتعددي��ة وقيم المواطنة
وحق��وق اإلنس��ان وغيره��ا .وإذا كان��ت
وثائ��ق كثي��رة تضمنت مواق��ف متقاربة
ف��إن الكثير م��ن الفصائل عل��ى األرض
ل��م تص��در بيان��ات ول��م تتبن��ى وثائق،
ولكنه��ا تصدر تصريح��ات وتقوم بأفعال
تتنافى مع قيم الثورة التي أعلنتها وثائق
فصائلها في مؤتمر القاهرة مث ًال.
• التشتت أدى لعدم وضع إستراتيجية
إعالمي��ة موحدة ،وبقي اإلع�لام الخاص
بالث��ورة ضعي��ف وتحت رحم��ة فضائيات
عديدة لكل منها سياساتها ومصالحها.
• ل��م تس��تطع المعارضة المش��تتة
تطوير نظام ش��امل إلدارة المناطق التي
ال تخضع لس��لطة الدولة والت��ي يقطنها
قرابة نصف الش��عب الس��وري اآلن ،ولم
تفرض س��لطات تمنع اس��تغالل البعض
لغياب الدولة والقيام بأعمال سرقة ونهب
واختطاف مما يسيء للثورة.
• ينتج عن تش��تت المعارضة تشتت
اإلغاث��ة وتش��تت اإلمداد وع��دم توزيعها
عل��ى نح��و ع��ادل من جه��ة ،وم��ن جهة
أخرى س��محت للجهات التي تقدم اإلغاثة
أن تدف��ع بعض األطراف الس��ورية لتنفذ
أجندات تخدم رؤى الجهات المانحة ،بينما
وحدة المعارضة تجعلها أقدر على فرض
مصالح الثورة على الجهات المانحة.

• نجم عم تش��تت المعارضة تشتت
الجي��ش الحر وعدم وحدة فصائله ،وترك
كل فصي��ل يتص��رف وف��ق تقديرات��ه،
وه��ي تقدي��رات تختل��ف ف��ي كفاءته��ا
ودوافعها ،مما يوقع خس��ائر أكبر ويلحق
األذى بالثورة .وهذا التش��تت أتاح لبعض
فصائل الثورة ،وإن كانت قلة ،توغل في
تصرفات خاطئة سواء عسكريا أو ارتكاب
ممارسات ال تليق بالثوار أو حتى االنجراف
وراء المكاسب المادية.
• فتح تش��تت المعارض��ة الباب أمام
بعض المجموعات المتطرفة ألن تسيطر
على بع��ض البلدات وأن تف��رض إرادتها
وقواعدها الغريبة عن حياة تلك البلدات.
وقد نصب بعضهم نفسه بمثابة الحاكم
تح��ت مس��ميات أمي��ر أو ش��يخ أو حج��ي
وأقاموا محاكم ش��رعية تتناقض مع كل
مبادئ الث��ورة التي قام��ت لتحقق الدولة
المدني��ة الديمقراطي��ة التعددي��ة الت��ي
ترف��ض اي اس��تبداد عس��كرياً كان أم
دينياً،
• فت��ح غياب وح��دة المعارضة الباب
لبعض القوى الخارجية ألن تجد لها أتباع
أو تأثير في صفوف بعض فصائل الثوار
من مدنيي��ن وجيش حر .كم��ا فتح الباب
لنم��و توجهات متعصبة ض��ارة بالمجتمع
ولدخول مقاتلين أجانب من الجهاديين.
• غياب معارضة سياسية قوية تقود
بقية قطاعات الث��ورة ،بما فيها الفصائل
المس��لحة ،وق��د جعل هذا الغي��اب القرار
بيد م��ن يحمل الس�لاح ،والس�لاح بدون
السياسة قوة ال تبصر للبعيد.
• ه��ذا الوض��ع الناج��م عن تش��تت
المعارض��ة ل��م يس��تطع إقن��اع المجتمع
الدول��ي بق��درة الث��ورة عل��ى اإلمس��اك
ب��األرض وتأمي��ن االس��تقرار ومن��ع أية
ميول أو أعم��ال انتقامية ودف��ع المجتمع
الدول��ي للتردد في دعم الثورة الس��ورية
خوف��اً م��ن الفوض��ى القادم��ة ف��ي حال
سقوط النظام.
في النتيجة يتسبب تشتت المعارضة
بإطالة أمد الص��راع وإطالة عمر النظام،
وتكب��د الش��عب الس��وري خس��ائر أكب��ر
بكثير.
إنه ألمر مدهش ،إذ بالرغم من كل
األذى الذي يلحق بالثورة بسبب التشتت،
ف��إن كل ه��ذا لم ينف��ع في دف��ع أطراف

المعارض��ة السياس��ية والجي��ش الح��ر
وائتالفات التنس��يقيات دفعها إلى التوحد
في ائتالف كبير قادر على نقل الثورة إلى
حال��ة نوعي��ة أعلى ووضع جدي��د يجعلها
أقدر عل��ى مواجهة تعنت النظام ورفضه
للحل السياس��ي الذي ينقل الس��لطة إلى
أيدي الشعب.
يشكل اس��تمرار تش��تت المعارضة
خطر يه��دد الثورة الس��ورية .ورغم هذا
الخطر وهذه اآلث��ار الضارة ،مازالت قوى
الثورة بكافة مجاالتها المدنية والعسكرية
تعاني التش��تت ولم تفلح الجهود الحثيثة
بع��د لتوحيدها ف��ي ائتالف موح��د يقود
كاف��ة قطاعاتها السياس��ية والعس��كرية
والمدنية.
المجلس الوطني (وهو يشكل جزءا
صغي��را من المعارضة) يعتبر نفس��ه أنه
يش��كل الن��واة الصلب��ة للمعارض��ة وأنه
جدير بتمثيل الش��عب الس��وري وثورته،
بينم��ا توجه معظ��م فصائ��ل المعارضة
خ��ارج المجلس ،وحتى بع��ض تلك التي
ف��ي المجلس ،توجه الل��وم للمجلس بأن
أداءه بق��ي ضعيفًا ،ولم يس��تطع تحقيق
تمثي��ل وقيادة فعلية للث��ورة ،ورغم ذلك
فقد عطل ويعطل أي جهد لتوسيع تمثيل
المجل��س واالمتن��اع ع��ن ض��م مختل��ف
فصائ��ل المعارض��ة ضمن خيم��ة واحدة
ويرفض إعادة هيكل��ة قياداته لتعبر عن
هذا التشكيل الواسع ،وأن أعضاء المكتب
التنفيذي يريدون إلحاق الفصائل األخرى
بالمجلس لتجل��س في الصفوف الخلفية
كي ال تمس تركيب قياداته التي تشكلت
ضمن ظروف خاصة .مث ًال عطل المجلس
عم��ل اللجنة العش��رية التي ش��كلت في
لق��اء المعارض��ة الواس��ع في اس��تانبول
أواخ��ر آذار  2012والت��ي كلف��ت بترتيب
توحيد المعارضة وإعادة هيكلة المجلس.
ورف��ض المجل��س حت��ى مجرد تش��كيل
لجن��ة لمتابع��ة تنفي��ذ مق��ررات مؤتم��ر
المعارض��ة ف��ي القاه��رة مطل��ع تم��وز
 ،2012رغم أنه��ا كانت ال تملك صالحية
التمثي��ل وال تمل��ك أي��ة حق��وق تذك��ر،
وش��ارك المجلس كمراقب في اجتماعات
القاه��رة نهاية تموز التي ش��كلت اللجنة
الفنية لمتابعة مقررات القاهرة ،وس��عى
عبر الضغوط إلفراغ اللجنة التي تشكلت
من أية صالحيات وبدون أية مهام فعليه،
ورغم ذلك رفض المشاركة فيها ويسعى

لتعطيلها .أي يسعى المجلس لسد جميع
األبواب ك��ي يبقىبابه هو الب��اب الوحيد
المفتوح لتمثيل الثورة السورية.
ولإلنصاف نقول أن المجلس ومكتبه
التنفيذي يقبلون نوعًا خاصًا من التوسيع
وإع��ادة الهيكلة بحي��ث ال تمس بعضوية
أعضاء المكتب التنفيذي الحالي وال تمس
بسيطرة األخوان المسلمين عليه.
ولك��ن إن كان��ت معظ��م فصائ��ل
المعارض��ة تته��م المجلس بالمس��ؤولية
عن تش��تت المعارضة ،فإنها هي األخرى
ل��م تب��ادر لتوحي��د صفوفها ف��ي ائتالف
واس��ع .وتبرر موقفها هذا بحرصها على
عدم اإلس��اءة للمجلس م��ن أجل الحفاظ
عل��ى بع��ض العناص��ر اإليجابي��ة الت��ي
يمثله��ا تش��كيله وال تري��د تكوين قطب
آخ��ر للمعارضة عس��ى أن يقتن��ع أعضاء
المكتب التنفيذي يوماً ما بتوحيد صفوف
المعارض��ة وإع��ادة هيكل��ة المجل��س
وقياداته.
ال ش��ك أن إع��ادة هيكل��ة المجلس
ليض��م كافة أو معظ��م مكون��ات الثورة
الس��ورية ه��و الخي��ار الصحي��ح ،ولك��ن
طالم��ا أن هذا الباب مغلق ،فإن تش��كيل
ائتالف واسع يضم غالبية مكونات الثورة
الس��ورية ،هو بحد ذاته أمر إيجابي ينتج
آث��ار إيجابي��ة كثي��رة ،كم��ا أنه س��يخلق
ضغ��ط واقعي على المجل��س يدفعه ألن
يفك��ر بتوحيد المعارضة بش��كل يختلف
ع��ن العقلية الس��ائدة فيه والمس��يطرة
عليه حتى اآلن.
غير أن هذه المراعاة على هذا النحو
الممتد بدون س��قف زمني قد منح أعضاء
المكتب التنفيذي للمجلس ومنح األخوان
المسلمين 'الفيتو' ضد أي مسعى لتجميع
المعارض��ة في ائت�لاف واس��ع ،وجعلهم
أكثر تش��دداً ف��ي أية مفاوضات لتوس��يع
المجلس.
إن موق��ف فصائ��ل المعارض��ة خارج
المجل��س ،رغم كل هذه المج��ازر اليومية
التي يرتكبه��ا النظام وأمام كل هذه اآلثار
الس��لبية بل والكارثية التي يسببها تشتت
المعارض��ة إنما يتس��م بالت��ردد والضعف
وفقدان القدرة على المبادرة .وبالتالي فهم
ليسوا أفضل من أعضاء المجلس الوطني
ومكوناته ،ما لم يثبتوا عكس ذلك.
نشر أيضًا القدس العربي 2012 10 / 1
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جبهة الن�صرة..
قبح القاعدة والنظام

إبراهيم األصيل

ف��ي بيانه��ا التأسيس��ي وال��ذي
ص��در ف��ي  25كانون الثان��ي ،2012
يُعلن المس��ؤول العام لجبهة النصرة
الفات��ح أبو محم��د الجوالن��ي -أنّهاته��دف إلى “إع��ادة س��لطان اهلل إلى
أرضه” ،مهاجمًا الشرق والغرب وحتّى
النظام التركي على أنّه ”عصا أمريكا
الجديدة ف��ي مواجهتها لحرف العقول
والمناهج الرشيدة” ،ويوضّح أنّه جاء
إلى س��وريا من إحدى ساحات الجهاد،
وأن جبه��ة النص��رة ه��ي النص��رة
ّ
اإلسالمية ألهل الش��ام لتغنيهم عن
“اس��تنصار الغرب��اء القتل��ة” .البي��ان
محضّ��ر على نم��ط بيان��ات القاعدة
س��وا ًء من حي��ث المضم��ون واألفكار
أو العب��ارات وأبي��ات الش��عر المنتقاة
واألنش��ودة في خلفية الفيديو .وعلى
غي��ر م��ا اعتدناه م��ن أف��راد وكتائب
الجي��ش الح��ر ،كان��ت جمي��ع الوجوه
ّ
ومغط��اة ،والرّايات السّ��وداء
مل ّثمة
هي وحده��ا التي تظه��ر دون ظهور
علم االستقالل ولو مرّة واحدة فقط.
ل��م يُقرّ أي ش��خص مع��روف حتّى
اآلن بعالقت��ه أو معرفته بأحد قيادات
جبهة النصرة .بدأت الجبهة بأخذ حيّز
إعالمي أكب��ر عندما تبنّ��ت في بيان
“القص��ف بالنس��ف” ف��ي آذار 2012
تفجيرات في دمشق وحلب.
تبنّ��ى منت��دى “ش��بكة ش��موخ
اإلس�لام” الوثي��ق الصل��ة بالقاع��دة
وبتنظي��م “دولة العراق اإلس�لامية”
نش��ر أخب��ار وبيانات جبه��ة النصرة.
أن هن��اك وحتّ��ى ضم��ن قي��ادات
إلاّ ّ
السلفية الجهادية نفسها من ّ
يُشكك
في تنظي��م جبه��ة النص��رة ونواياه
ويرف��ض التعامل مع��ه ،كأبو بصير
الطرطوس��ي (عبد المنعم مصطفى
حليم��ة) ويتّهمه��م بأنّه��م أداة بيد
النظام تهدف لنخر ال ّثورة.
ّ
أن
تركز خط��اب المعارضة على ّ
جبهة النص��رة هي من صنع النظام،
أنتجتها مخابراته ليثبت نظريته بأنّه
على مواجهة مع إرهابيين وجهاديين
وليس مع شعب ثائر ،فعالقة النظام
بالتنظيم��ات الجهادي��ة وثيق��ة من��ذ
غ��زو الع��راق  2003حي��ث أصبح��ت
س��وريا مم��رّاً له��م يرع��اه النظام،
وب��دأت رحلته��م العكس��ية باالزدياد
إلى س��وريا ليش��اركوا ف��ي “الجهاد”
بع��د توجّ��ه الث��ورة لتبن��ي العم��ل
المس�� ّلح في أواخ��ر الع��ام الماضي،
وم��ن الس��هل عل��ى النظ��ام اختراق
ه��ذه الجماع��ات وتوجيهه��ا للقي��ام
بما يخ��دم أهدافه ويؤيّ��د طروحاته
ودعايته اإلعالميّة ،فهو على معرفة

بأفراده��ا وتدريباته��م وتكتيكاتهم
وشبكة العالقات بينهم.
ف��ي حل��ب ،يص��ف بع��ض
الناش��طين خوفه م��ن عناصر جبهة
النص��رة بأنّه ّ
يتخطى خوفه من جند
النظ��ام نظراً لممارس��اتهم القمعية
واإلقصائية .س��تتضاعف الممارسات
المتطرّف��ة م��ع ازدي��اد أعداده��م،
ولن تتوقّف بعد س��قوط النظام ،بل
عل��ى العك��س ،فهذه العملي��ات التي
ّ
تنفذه��ا الجبه��ة الي��وم في ش��وارع
الم��دن الس��ورية ستس��تمرّ بنفس
الش��كل والحجم واألسلوب ،غير أنّها
ستس��تهدف المدنيين بشكل مباشر
لتضمن ألاّ يشعر هذا الشعب باألمن
أبداً ،وس��تصبح أداة بيد فلول النظام
لالنتقام من الشعب ،وبيد من يهمّه
أن ال تستقر سوريا أبداً.
بع��د تفجي��ر س��احة س��عد اهلل
الجابري ،كان��ت الطامّة الكبرى حين
خ��رج م��ن يدافع ع��ن تل��ك العملية
ويصرّح لوسائل اإلعالم بأنّها تدخل
في “االس��تراتيجية الجديدة” للجيش
الحر .هذه حماقة عسكرية وسياسية
منقطعة النظي��ر ،كيف نضم “جبهة
النص��رة” تح��ت مظ ّلة الجي��ش الحر
فنخدم بذلك النظام وأجندته ونمهّد
للتنظيمات المتطرّق��ة لتصبح جزءاً
من مجتمعنا وتركيبتنا؟! كيف تصبح

جبهة النصرة ج��زءاً من الجيش الحر
وبياناته��ا وعملياته��ا تتناف��ى تمامًا
م��ع “ميثاق الش��رف” ال��ذي أصدرته
القي��ادة المش��تركة للجيش الحر في
الداخ��ل ف��ي آب الماضي؟ الس��كوت
ع��ن “جبه��ة النص��رة” ومن ش��ابهها
لي��س اس��تراتيجية للنص��ر ب��ل هو
استراتيجية لضرب سوريا بمجتمعها
وتركيبتها وحرف الثورة عن أهدافها،
وه��ذا يؤث��ر س��لبًا بموق��ف ش��رائح
كبي��رة م��ن المجتم��ع الس��وري تجاه
ال ّث��ورة عموم��ًا والجي��ش الح��ر على
وجه التحديد ،هذه استراتيجية تدعم
بأن
مقولة النظام ومن خلفه روس��يا ّ
النظ��ام يواج��ه إرهابيي��ن يش��نّون
حمالت ضد األقليّ��ات .جبهة النصرة
وكتائب أحرار الشام التي تهدف على
حسب بياناتها إلى “العمل على إرساء
نظ��ام حك��م إس�لامي عادل راش��د”
هم كابوس س��وريا األكبر ،ال النظام
الس��اقط ،ومن يظن أنّهم يس��عون
السقاط النظام مخطئ ،هم يسعون
إليجاد بيئة تضمن انتشار أفكارهم،
وافكارهم ال تنتشر إلاّ في ّ
ظل العنف
والحرب.
يج��ب أن توضّ��ح إنتاجات الثورة
الفكرية والفنيّ��ة من مقاالت وصور
أن الث��ورة
ورس��وم كاريكاتوري��ة ّ
أطه��ر وأرقى وأعظم من أن تس��مح

لجبهة النص��رة أن تدخل في عباءتها
وأنّنا ش��عب لن يرضى ولن يحتضن
المتطرّفي��ن وإن وج��دوا ألنفس��هم
ظروفاً تس��مح لهم بالتس ّلل لوطننا،
أين السياس��يّين ليصرّحوا جهاراً أن
جبهة النصرة ليس��ت تنظيم��اً ثوريًّا
وأن رفضنا له��ا ال يختلف عن رفضنا
ّ
للنظام؟ متى كنّا نمالئ المتطرّفين
حت��ى وإن اتجه��ت بنادقه��م نح��و
أعدائنا؟! كيف يمكن تبنّي عملية قام
بها ذراع يُختلف في والئه للقاعدة أو
النظام؟!
الثورة تهدف إلى إع��ادة التوازن
المفق��ود للمجتم��ع ،وال يمك��ن أن
تُس��اهم التنظيم��ات المتطرّفة في
ه��ذا التوازن ،وال يمك��ن أن تحيا في
ظ ّل��ه أو أن تقبله ،وستس��عى جاهدة
لضربه .مع كل تفجير بين المدنيين
م��ن أمث��ال تفجير س��احة س��عد اهلل
الجاب��ري ،يتطاي��ر ما ه��و أخطر من
الش��ظايا وم��ا هو أقبح من األش�لاء،
يتطاي��ر اإلرهاب ليُرزع ف��ي عقولنا
كأس��لوب للنض��ال ال ّث��وري ،لتألف��ه
نفوس��نا ،وليصب��ح بن��داً ف��ي حياتنا
اليوميّة ،بعد عدّة تفجيرات لن نذكر
مَن أطلقه أو مَن صنع التنظيم الذي
بدأ به ..ألنّه سيكون قد غدا واقعاً ال
فكاك منه.
مدونة مدينة 2012 / 10 / 5
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حبيبت��ه لتنص��ت إلي��ه يبك��ي
مث��ل ام��رأة ...وكذل��ك قصص
الش��بيحة المرعبي��ن والقتل��ة
الذي��ن «تن��دس ف��ي نومهم»،
والمواطني��ن الذي��ن حوّله��م
النظام إل��ى الجئين تحت الخيم
أو في العراء.
تختم يزب��ك قائلة" :ال أحب
الحديث عن البطوالت ،البطولة
وهم ،نعم كنت مذعورة ،لكني
تعلم��ت م��ع ه��ذا الذع��ر كي��ف
يمك��ن ل��ي أن أت��رك منطق��ة
معتم��ة ف��ي القل��ب ،منطقة ال
يص��ل إليها أح��د ،تبق��ى ثابتة
ال يخدش��ها الموت ذات��ه ،وكنت
عرف��ت أيضاً أن كل ما مررت به
من تج��ارب وآالم ظننت س��هواً
أنه��ا كافي��ة لتجعل من��ي امرأة
قدر كافٍ
قوي��ة ،لم تكن عل��ى ٍ
من الوج��ع لتحولني إل��ى امرأة
تتمتع باله��دوء الالزم لمواصلة
العي��ش وس��ط الوضاع��ات
المتراكمة للبش��ر ،وتأكدت كما
فعلت ف��ي كل مفاصل حياتي،
أني رغ��م ه��ذا الذعر ،ل��و عاد
الزم��ن إل��ى ال��وراء لفعل��ت ما
فعل��ت ،ولتجنبت أخط��اء كثيرة
من��ذ بداي��ة االنتفاض��ة ،أخطاء
جعلتن��ي مرئي��ة لكثيرين فيما

أق��وم بفعله ،اآلن أس��تطيع أن
أق��ول كما يقول الكثيرون :النار
تطه��ر ،النار تجلو ،الن��ار إما أن
تحول��ك إلى رم��اد ،أو تصقلك،
وأنا في انتظ��ار األيام القادمة،
كي أعيش الرماد ،أو أرى مرآتي
الجديدة".
سمر يزبك ،كاتبة وإعالمية
سورية ،ناشطة في مجال حقوق
اإلنس��ان ،كتب��ت ف��ي الرواي��ة
"طفل��ة الس��ماء" "صلص��ال"،
"رائح��ة القرف��ة"" ،له��ا مرايا"،
وم��ا تناولته بعض األقالم حول
تجربتها األخيرة ،بوصفها تسلق ًا
عل��ى الث��ورة ،يدحض��ه عملها
الس��ابق "له��ا مراي��ا" الناض��ح
بالجرأة والتح��دي ،والذي اقترب
من أشد المحظورات في سوريا
ما قبل الثورة ،وربما تجاوز حتى
كتاب اليوم ،فهي من السوريين
القالئ��ل الذي��ن تناول��وا عالقة
النظ��ام بالطائف��ة واس��تغالله
له��ا بل توريطه��ا ليقبض على
سوريا ومقدراتها..
ف��ي مل��فٍ س��ابق وتح��ت
عنوان "ثقاف��ة التغيير أم تغيير
الثقاف��ة" أش��رنا إل��ى والدة
أدب جدي��د ،وكتابن��ا الي��وم أحد
ٍ
إرهاصاته..
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تقاطع نيران ،عنوان كتابنا
هذا األس��بوع للروائية السورية
"سمر يزبك" ،وتقاطع نيران هو
الموقع الذي يكون فيه ش��خص
أو مجموعة قتالية أو سياس��ية،
ف��ي مرمى ني��ران متعددة ،من
العدو ومن الصديق.
يومي��ات م��ن االنتفاض��ة
الس��ورية ،تقدم لها يزبك بأنها
ليس��ت توثيقاً مباش��راً للشهور
األربعة األولى م��ن االنتفاضة،
بل ه��ي مجرد أوراق اس��تعانت
بها الكاتبة على مواجهة الخوف
والذعر ،وكذلك م��راودة األمل،
لكنها كتابة حقيقي��ة وواقعية،
وال تمت للخيال بصلة.
كتب��ت س��مر يزب��ك أول��ى
يومياته��ا ف��ي 2011 / 3 / 25
وحمل��ت اليومية األخي��رة تاريخ
 .2011 / 7 / 9إنها أربعة أش��هر
عاش��تها الكاتب��ة في ح��ال من
القلق والذعر ،شاركت أحيان ًا في
التظاه��رات وتعرّضت للضرب
مث��ل الكثي��رات والكثيري��ن،
وش��اركت أيض��اً ف��ي اللق��اءات
الس��رّية الت��ي كان��ت تعقده��ا
اللج��ان الثوري��ة وس��اهمت في
حرك��ة اإلغاثة ...لك��نّ أهمّ ما
قام��ت ب��ه خ�لال هذه األش��هر
األربع��ة ه��و تدوينه��ا يومي��ات
الث��ورة الس��ورية ،س��واء عب��ر
عيش��ها إياها أم عبر الش��هادات
الحي��ة التي س��عت إل��ى جمعها
من شفاه المنتفضين والثائرين
الذين عاشوا اللحظات عن كثب،
ومنهم صحافيون وأطباء وكتّاب
وفنان��ون وفتي��ان ...وبدت هذه
الشهادات أشبه بالوثائق التي ال
بدّ من الع��ودة إليها لتأريخ أيام
الثورة .شهادات حقيقية ،أليمة،
طالع��ة م��ن قل��ب «الجحي��م»،
س��جّلتها الذاك��رة والعي��ون
والحواس ك ّلها .شهادات من قلب
«الميدان» ،ب��دا أصحابها كأنهم
يملك��ون كامي��رات يلتقط��ون
عبره��ا تفاصي��ل التفاصي��ل.
وبعضه��م كان جريئ ًا في فضح
األس��اليب الخبيث��ة والوحش��ية
التي تس��تخدمها السلطة .وشاء
جميع ه��ؤالء أن يظ ّل��وا غف ً
ال أو
مجهولين وقد اختصرت الكاتبة
أسماءهم بأحرف مزوّرة ،حفاظ ًا
عليهم من بط��ش النظام .وقد
ت��وزّع ه��ؤالء الش��هود خريطة
الثورة السورية ،من دمشق إلى
درعا فإل��ى حمص وباب��ا عمرو
وبانياس والقامشلي وسواها...
ّ
ولع��ل ه��ذه «اليومي��ات» تمثل
أص ً
ال خريطة «جغرافية» للثورة
الممتدّة وس��ع المدن والمناطق
والبلدات والقرى ،تنتـقل خـاللها
الكاتبة بين األماكن المش��تعلة
فـ��ي الم��دن الس��ورية ،فتقدّم

مشاهداتها وانطبـاعاتها وتقابل
معتقلين سابقين ومتظاهـرين،
وتعب��ر حواج��ز التفتي��ش بحـث ًا
عـ��ن "الرواي��ة الفعـلي��ة" لم��ا
يجـري ..أمـا النصوص المدرجة
ف��ي الكت��اب ،فمزجـ��ت ،ف��ي
أس��لوبها األدب��ي ،بي��ن الذاتيّ
البحـ��ت والمُش��اهدات العامّ��ة
ووقـائ��ع العي��ش داخ��ل الموت
والخ��راب والقهـ��ر ،وعكس��ـت
ش��يئاً م��ن معن��ى الكتاب��ة
وارتباطـها بالميدانيّ والحياتيّ
واإلنسانيّ..
والكتاب��ة بالنس��بة إليه��ا
هـ��ي م��رآة نفس��ها وس��ط
ه��ذه "الني��ران" ،وم��رآة بلدها
ومجتمعها وناسـها ،وحكاياتهم
المفتوح��ة على ثنائيـ��ة الموت
والحي��اة ،إذ "لي��س صحيح��اً أن
المـوت عـندما يأتي س��تكون له
عيناك" ،تكت��ب يزبك في بداية
ش��هادتها ،راس��مة التوازي بين
الحب والموت .ش��هادات تتوالى،
وم��ن بينها حكاية ام��رأة قررت
أن تتم��رّد عل��ى "آل��ة القمـ��ع
االيديولوجية الطائفية" ،معلنة
أنها تصنع حريتها باالنتماء الى
الثورة.
ويمكن اعتب��ار كتابنا اليوم
واح��داً من أه��م مراج��ع الثورة
ف��ي فت��رة ش��هورها األول��ى
الحاس��مة .فه��ي توث��ق وج��وه
القتل��ة ،دهائه��م ،حججه��م،
وجحيمه��م توث��ق رائحة الموت
واألهم تؤرش��ف طعوم الحياة.
توثق جزءاً حي ًا ال يمكن أن نراه
في فيديو أو نختبره في مش��هد
مص��ور أو نس��معه ف��ي صوت
اس��تغاثة فه��ي توثي��ق كلمات
ال يخطئها القل��ب .من هنا كان
عن��ف النظ��ام اتج��اه الكلمة ال
يقل جنون ًا ووحشية عن الصورة
والص��وت ..نظ��ام ال يتق��ن إال
الموت وابتكاره وترويجه ،نظام
يفرّخ ش��ياطين القت��ل ،يضخ
وينتح كل سموم التي احتشدها
الوحش الرابض باإلنس��ان منذ
تم استئناسه ،نظام من فصيلة
الرع��ب والخب��ث والدسيس��ة
والمك��ر نفس��ه يعم��ل كمكينة
لحصد األرواح والترويع.
تنتق��ل الكاتب��ة م��ن قصة
الجنديي��ن اللذي��ن انتحرا داخل
مخبئهم��ا بعنف هرب ًا من جنون
القتل وانسحاباً من هذا الجحيم
المس��تعر .إل��ى قص��ة المغني
إبراهيم القاش��وش الذي اقتلع
رج��ال النظ��ام حنجرته ،وقصة
الضابط الذي أطل��ق النار على
جس��ده ليتمكن م��ن الفرار من
الخدمة الدامية ،أو قصة الشاب
الذي يُجلد ويُعّذب على مسمع

قراءة في كتاب . .

�سمر يزبك :تقاطع نريان
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إعداد وحوار :شام داود

مع بدء انتش��ار ش��بكة االنترنت
في العالم العربي وبعدها في سوريا
بدأ التدوين يظهر بش��كل مكثف مع
اش��تداد الرقاب��ة عل��ى المطبوع��ات
الورقية واإلعالمية كنوع من محاولة
تقديم المعلومة بشكل مختلف بعيدا
عن الرقابة وكأحد الوسائل األساسية
في حرية التعبير تس��تخدمها بعض
الفئ��ات المعارض��ة أو المعرض��ة
للتهميش في مجتمعاتها
يش��كل التدوي��ن أح��د وس��ائل
التعبير األساس��ية من��ذ بداية الربيع
العرب��ي في تش��رين الثان��ي 2010
م��ع انط�لاق الش��رارة ف��ي تون��س
ليتحول إلى إحدى الوسائل اإلعالمية
األساس��ية ف��ي فض��ح الممارس��ات
العدي��دة ونقل القصص الش��خصية
واإلنس��انية للح��راك ف��ي س��ورية
وتوثي��ق العديد والعديد من مبادرات
الحراك السياسي واالجتماعي
له��ذا الغ��رض حاورت س��وريتنا
هذا األس��بوع عهد وميس من مدونة
كبري��ت إح��دى المدونات األساس��ية
الت��ي ب��دأت بع��د انطالق��ة الث��ورة
الس��ورية ،أطلقه��ا بعض النش��طاء
في داخل وخارج س��وريا ،حوارنا عن
كبريت من��ذ البداي��ات وتلخص معنا
مراحلها منذ بدايتها وحتى اليوم

يف البدء كانت "كربيتة"

| لم��اذا كبريت؟ علماً أن اش��تعال
الكبري��ت اش��تعال مؤق��ت ولحظي ما
القص��ة وراء تس��مية المدون��ة وكيف
بدأتم؟
| | ف��ي الب��دء كان��ت كبريت��ة،
المدون��ة ت��روي قصتها بنفس��ها مع
الش��عار تقول عهد :م��ع بداية الربيع
العرب��ي ف��ي تون��س كانت الش��علة
محمد البوعزيزي الذي احرق نفس��ه
احتجاجا على الظل��م الممارس عليه
وأش��عل ثورة تون��س ،وعندما أطلق
أطف��ال درع��ا الش��رارة في س��وريا
بكتاباته��م على حيطان مدرس��تهم
وتفجرت االحتجاجات بعدها ..الكلمة
والكبريتة التي تفجر الثورات وتفجر
الحريات.
صحيح أن الكبريت شيء لحظي

لكنها لحظة تني��ر العمل وتترك آثارا
وس��وف تس��تمر وكل فعل أو فعالية
أو مقال أو حدث أو نش��اط ميداني أو
غيره يعتب��ر كبريتة بالنس��بة لنا ،ال
يه��م دوام مدة الحدث بل يهمنا دوام
آثاره كما شعلة الكبريت
ب��دأت المدونة بجه��ود مجموعة
من الصبايا والشباب يوم الجمعة 20
أي��ار  2011وما تزال مس��تمرة حتى
اليوم.
طبع��ا المدون��ة م��رت بمراح��ل
ع��دة ،بدأنا كمنب��ر لبداي��ات الثورة،
إليصال صوتنا ووجهات نظرنا ،أردنا
المشاركة بما هو أبعد من التظاهر،
أردنا ممارس��ة الحرية وكسر الخوف
ف��ي مواجهة قمع النظ��ام الذي عمل
عل��ى منع انتش��ار اآلراء وتش��ويهها
عبر إعالمه الممنهج والمسير.

التدوين �شكل من �أ�شكال العمل
اجلماعي يف �سوريا الثورة
| ه��ل يمك��ن لن��ا الحدي��ث ع��ن
طريقة عمل الفريق وتنظيمة؟ وما هي
المراحل التي مرت فيها المدونة وكيف
تطورت؟
| | بدأن��ا بعمل غير منظم ،كل
منا يقدم ما يق��در عليه وما يبرع به
من كتاب��ات من تطوي��ر للموقع من
تصنيف أو تدقيق أو إعداد ،ومع طول
م��دة الثورة وتطور الحراك وانتش��ار
رقعته بدأنا بتنظيم أنفس��نا وتهيئة
الموقع ليكون عمال ومشروعا يستمر
إلى ما بعد س��قوط النظ��ام وليكون
فاعال ومنبرا في سوريا الجديدة.
كبري��ت الي��وم أكبر م��ن مدونة
كبريت تتطور ش��يئًا فش��يء لتشكل

ن��واة لمؤسس��ة إعالمي��ة جدي��دة،
وتك��ون فاعل��ة بين وس��ائل اإلعالم
البدي��ل ومنب��ر ح��ر لحري��ة ال��رأي
وانعكاس��ا لصوت الش��ارع الس��وري
داخل وخارج سوريا.
| كيف تجد كبريت نفسها بين كم
الوس��ائل اإلعالمية الت��ي تحاول أيضا
بدوره��ا إيصال فكرة عن واقع س��وريا
اليوم وأين ترى اختالفها عنهم؟
| | قط��ع إعالم الثورة أش��واطًا
كبيرة منذ البداية وهو في حالة تطور
دائم ،نحاول دوما أن نكون متجددين
وخاصة أننا من أوائل المش��اريع منذ
بداية الث��ورة ومع انتش��ار المدونات
وتعدد المبادرات تجد كبريت نفس��ها
دوما ف��ي مواجهة تحد دائ��م لتبقى
على تواصل مع قصص الس��وريين
وعلى س��وية العمل المطل��وب منها
ومع تطور عدد متابعيها دوما.
نختل��ف ع��ن باق��ي المدون��ات
بوج��ود فري��ق تحرير متف��رغ يقوم
بنش��ر المقاالت واللقاءات الصحفية
وتحريرها كما نق��وم بإعداد مقاالت
خاص��ة بكبري��ت ومن إنت��اج الفريق
نفسه ،عالوة على أن كبريت تساهم
بأغلب الحم�لات اإلعالمية التي تعبر
ع��ن ح��راك الش��ارع الس��وري وله��ا
مب��ادرات خاصة بها وبرام��ج إذاعية.
ونعمل مؤخرا عل��ى تطوير مبادرات
ثقافية كنادي كتاب كبريت
باإلضاف��ة إل��ى التع��اون الوثيق
م��ع باقي وس��ائل إعالم الث��ورة قدر
المس��تطاع ،وتطوير المدونة بشكل
دائم على أكثر من صعيد.

املدون… م�شروع معتقل
| التدوي��ن واإلع�لام واالنترن��ت

بشكل عام معرض بشكل دائم للرقابة
من قب��ل األمن والمخابرات الس��ورية
وجمي��ع من بدأ بإنش��اء مواقع للتعبير
ع��ن الرأي كان��وا معرضي��ن للمالحقة
والس��جن ،كي��ف تعاملت��م م��ع ه��ذا
الواق��ع ببداية إنش��اء كبريت؟ وما هي
الصعوبات اللي واجهتكم بالعمل؟
| | أكي��د كن��ا حريصي��ن أش��د
الح��رص إنه نعمل بأس��ماء وهمية،
وإل��ى اآلن أعضاء فري��ق كبريت غير
معروفي��ن لإلع�لام وال للعلن ،طبعا
الخط��ورة األكب��ر تقع على الش��باب
والصباي��ا الموجودين داخل س��وريا
نعمل معهم بش��كل سري وبحرص
شديدين كي ال تنكشف هويتهم وال
يتعرضوا للمالحقة أو لالعتقال.
تضي��ف مي��س :المش��كلة
الحقيقي��ة التي عانين��ا منها كفريق
تحري��ر لكبريت التي قدمت نفس��ها
عل��ى أنه��ا مدون��ة جماعي��ة هي أن
النسبة األكبر من فريق عملنا تعمل
بأس��ماء وهمي��ة ،األس��ماء الوهمية
تحم��ي أصحابه��ا لكنه��ا ف��ي نفس
الوق��ت تقلل م��ن مصداقية المدونة
وكتابه��ا ،مع م��رور الوقت وانكس��ار
حاج��ز الخ��وف عن��د الكثيري��ن بدأنا
نتلق��ى مش��اركات تدوينية بأس��ماء
حقيقي��ة ..وبدأ بع��ض أصدقائنا من
فري��ق المدون��ة ينش��رون مقاالتهم
وتدويناتهم بأسمائهم الشخصية..
م��ا نعترف به جميع��ًا هو أن كل
م��دون أو صحاف��ي مش��روع معتقل
فع� ً
لا ..وب��أن النظ��ام اعتب��ر ع��دوه
األخطر لعش��رات سنواتِ خلت القلم
ال الس�لاح ،لك��ن الس��وريين اختاروا
على ما يبدو كش��ف أقنعتهم لتكون
تلك هي طريق الالعودة..

التدوين عامل يرتواح بني
البوح ال�شخ�صي وحرية التعبري
عن الر�أي والإعالم البديل
| م��ن هم كت��اب كبريت؟ هل هم
مدونون؟
| | كم��ا ذك��رت س��ابقًا كبريت
مقس��مة لع��دة تبويب��ات واضح��ة
بالموق��ع ،لدين��ا فريقن��ا الخ��اص
ال��ذي ينت��ج تقاري��ر وم��واد صحفية
ومق��االت رأي أو وجداني��ات ،وبنفس
الوق��ت نرح��ب ب��أي مق��االت أو مواد
خارجية ضمن سياسة النشر بكبريت
يوجد بينن��ا مدونون وألغل��ب كتابنا
مدونين س��ابقين لديه��م مدوناتهم
ومشاريعهم الخاصة.
| ما هي ماهية التدوين بالنس��بة
لكم وكيف تعرفونه؟
| | التدوين هو تعبير عن الذات
ب�لا حواجز وب�لا س��قف ،يختلف عن
الصحافة فيه ش��يء من النرجس��ية
عندم��ا تمتل��ك مدونتك الش��خصية
التي ال تنتظر ش��روطا وإمالءات من
أحد.
ق��د يك��ون التدوي��ن فع�لا منبر
م��ن ال منبر له ،وم��ن الممكن اعتبار

من ذاكرة العتمة
جوليا شحادة
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| بعد مرور أكث��ر من عام ،كيف هي
كبريت؟ هل هي كما حلمنا بها؟
|| بصراح��ة كبري��ت الي��وم أكثر
بكثي��ر مم��ا أردنا له��ا أن تك��ون ،بدأنا
كمدون��ة وتجميع ألصواتن��ا وقصصنا،
وكبرن��ا وم��ع الت��زام الجمي��ع وتط��ور
الفريق وإمكانيات��ه تحولت كبريت إلى
وسيلة إعالمية تتطور وتستمر .كبريت
طف��ل يكب��ر وينضج ويتكور ،يس��تمر
ليساهم في إعمار سوريا الجديدة.
| كبريت مش��روع لسوريا ،هل ترون
أهمية الستمرار كبريت بعد الثورة وكيف
يساهم التدوين ومن ضمنه المدونة في
سوريا في المرحلة القادمة؟
| | كما ذكرت كبريت تتطور بشكل
دائم ،الق��رار الذي اتخ��ذ بنقل كبريت
م��ن مدونة إلى مؤسس��ة إعالمية ،هو
رغبتنا باالس��تمرار والتطور ،س��تبقى
كبري��ت مدونة جماعي��ة على االنترنت
ومنب��را لكل األش��خاص الت��ي تريد أن
توص��ل أصواته��ا وأرائها ،ل��كل من ال
يج��د مكانا له ف��ي الجرائد أو المجالت،
وستبقى أيضا مفتوحة للعمل الطوعي
المنتج الذي يس��اهم ف��ي إغناء الفراغ
الثقافي ورفد اإلعالم البديل.
التدوين بش��كل عام وف��ي جميع
أنح��اء العالم ه��و نافذة لل��رأي ،نافذة
ش��خصية إنس��انية وفكرة ،في سوريا
نطمح له أن يكون حراً كما الثورة بعيداً
عن المالحقة والرقابة األمنية ،الحرية
هي الشرط األهم في التدوين وتعمل
كبريت اليوم على ترسيخ هذا المفهوم
كون المدون ال يمتلك س��قفا وال تحده
قوانين إع�لام حينما يدون وأنه ينتمي
بالفطرة للمجتمع واإلنسانية.
نأم��ل أن يرقى التدوي��ن أيضا إلى
مس��تويات مهني��ة عالي��ة ك��ي تصب��ح
االنس��انية وحق��وق اإلنس��ان وحري��ة
التعبير عن الرأي هي األسس التي تحكم
الصحافة واإلعالم ويصبح التدوين جزء
من ه��ذا الكم اإلنس��اني والحر لتطوير
المجتمع وبناء سوريا الحرية.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري حر

اله��دف األساس��ي لمش��روع كبريت
تأمين هذا المنبر للش��باب الس��وري
الراغ��ب بتقدي��م رأي أو معلوم��ة
بشكل من األشكال ،نحن في كبريت
نرحب وننش��ر كل مق��ال تجده هيئة
التحرير متوازن��ًا وجيداُ على الصعيد
البنيوي والمنطقي..
تعتب��ر كبري��ت أن أي ق��ارئ هو
مرش��ح حقيقي ليكون كاتب��ًا فيها..
وفيما بع��د أن يصبح جزءاً من فريق
عملها وهذا هو س��بب انتشار كبريت
بشكل رئيس��ي بين شريحة الشباب
الغي��ر قادر على النش��ر ف��ي المنابر
اإلعالمية المشهورة والعريقة.
| هل هناك رقابة معينة تفرضوها
على أنفسكم وعلى الناشرين؟
ً
| | كل مقال جيّد بنيويا ويحمل
فكرة هو مناس��ب للنشر في كبريت،
نبحث دوما عن اإلنسانية والقصص
الشخصية وما يمكن أن يمس شرائح
المجتمع الواس��عة بمختل��ف بيئاتها،
نحرص على أن ال تحوي المقاالت أي
تحريض طائف��ي أو حث على العنف
أو كلمات بذيئة .مهاجمة ألش��خاص
لمج��رد المهاجمة ب��دون نق��د بنّاء.
ال ينش��ر في كبريت ،هي الش��روط
واضح��ة س��واء بالنس��بة للفريق أو
المقاالت الخارجية..
| هل كبريت تعتبر نفسها ملتزمة
بلون واحد أم هي بيئة للحوار والنقاش
وإغن��اء الفض��اء االلكترون��ي لتقري��ب
وجهات النظر؟
| | من الصعب أن تكون كبريت
ل��ون واحد ،كبريت خلق��ت مع الثورة
وبنف��س الفترة الت��ي كان فيه أغلب
السوريين يتطلعون بعيون مفتوحة
نح��و الحري��ة ،قمن��ا بنش��ر مق��االت
متناقضة ب��اآلراء لكثير وجهات نظر
مثل الس��لمية والتس��ليح ..الرمادية
وااللت��زام بالخ��ط الث��وري ..علماني
وإس�لامي ..وأكث��ر ،كل المواضي��ع
تط��رح بكبريت والتعليق ومش��اركة
اآلراء والنقاشات مفتوح للجميع حتى
ل��و تعلق ذلك بنقد المدونة وطريقة
عملها وآراءها.

احللم التدوين يف �سوريا
احلرية

أدخلوا مصطفى ّ
البكي إلى المهجع قبيل المساء بعد رحلته الطويلة من
الش��مال إلى الجنوب ،فتىً في السابعة عش��ر مولود في أواخر السبعينيات،
من القامش��لي ،كردي يتحدث العربية بصعوب��ة ،يعمل في مهنة حفر اآلبار
ولديه إعاقة في رجله ناتجة عن عاهة خلقية.
كان مصطفى قد ق��ام بحفر آبار في أرض يملكها رئيس بلدية عامودا
فتش��اجر مع��ه عندما ح��اول األخي��ر أن ال يدفع ل��ه المتفق عليه مس��تقويًا
بسلطته ،فشتمه مصطفى واتهمه باللصوصية ،فما كان من رئيس البلدية
إال أن ق��ام بكتابة تقرير إلى األمن يدعي فيها أن مصطفى قد ش��تم رئيس
الجمهورية.
تم تحويل مصطفى من القامش��لي إلى أح��د فروع األمن في دير الزور
حيث قام بإنكار التهمة ،فتمت إحالة ملفه إلى محكمة أمن الدولة لينتهي به
المطاف في الس��جن العس��كري األول المخصص للمعتقلين السياسيين في
صيدنايا في ريف دمشق.
واقع أن مصطفى أصغر الس��جناء س��نًا في المهجع ،وه��و أمّي تقريباً،
باإلضاف��ة إلى تهمته الملفقة جعله مقربًا من الجميع ،فكان يحظى بمعاملة
واهتمام خاصين من قبل الكل.
كان السياس��يون من الس��جناء يكرس��ون س��اعات من وقته��م كل يوم
للحدي��ث مع مصطفى ،فال يم��ر يوم دون أن يجلس أحدهم معه على انفراد
في إحدى زوايا المهجع أو يتمشى معه في باحة السجن ليشرح له ما يتوجب
علي��ه قوله أم��ام القاضي دفاعًا عن نفس��ه ولكي ال يتورط بم��ا هو أخطر،
ويستفيض في إفادته من خبرته السياسية وحنكته ومصطفى كان يكتفي
به��ز رأس��ه ،هذا الطقس اليومي أصبح مادة للتندر بين الس��جناء أنفس��هم
وكانوا يطلقون عليه اسم «دروس الجهابذة».
أما الس��جناء الذين ينتمون لمنظمات غير سياس��ية -والذين وصلوا إلى
سجن صيدنايا بعد ارتكابهم ألفعال إرهابية غالبًا ما يكونوا قد تورطوا فيها
بع��د وعود كثيرة ال يحصلون منها على ش��يء -فكان لهم جلس��اته الطويلة
ج��داً مع مصطفى والتي كانوا يروون ل��ه خاللها تجربتهم ،ليلخص هو فيما
بعد روايتهم ضاحكاً« :قالوله أبضاي أبضاي ،قام تورط !».
في ي��وم زيارت��ه األول��ى للمحكمة ،ودّع الس��جناء مصطف��ى وأعطوه
التوصيات األخيرة ،لكن مصطفى كان يعرف تمامًا ما الذي يتوجب عليه فعله
أمام القاضي ليقنعه بسخف وبطالن الدعوى.
كان مكت��ب رئي��س المحكمة عب��ارة عن غرفة مكتب أرضها مفروش��ة
بالسجاد وفيها مكتب القاضي الفخم ومجموعة كنبات.
خلع مصطفى حذاءه ودخل ،فوجئ القاضي بتصرفه وأمره بأن يلبسه،
لبسه ودخل ،طلب منه الجلوس ،فتش عن كرسي عادي فلم يجد إال الكنبات
فجلس على طرف إحداها مطرقاً ،أمره القاضي متبرمًا بالجلوس بشكل جيد
فاس��تجاب ،قال له القاضي :أنت مصطف��ى ّ
البكي .فوقف مصطفى ،فصرخ
القاضي« :لك قعود يا إبني هلكتني!» ،جلس مصطفى وفتح القاضي الملف
الموضوع أمامه وبدت عليه الدهش��ة ولكنه قام بتالوة التهم على مصطفى
ب��أي حال - :أن��ت معتقل منذ ع��ام  1977ومتهم بالتأس��يس لرابطة العمل
الشيوعي ،وشاركت في قيادة الحزب في الفترة الممتدة بين كذا كذا.
أسقط في يد مصطفى فصرخ« :سيدي أنا ما دخلني بكل هادا الحكي،
أنا سابب رئيس الجمهورية!»
أدرك القاض��ي أنه��م ق��د أخط��ؤوا بإحضار مل��ف آخر فم��ن الواضح أن
الجالس أمامه لم يكن قد ولد في ذاك التاريخ!!!!.
بعد تلك الجلس��ة راجع مصطفى المحكمة ألكثر من عش��ر مرات ،حتى
وصل يوم النطق بالحكم.
ف��ي اليوم الموعود أخذوا مصطفى إلى المحكمة لس��ماع الحكم ،ودّعه
الس��جناء وتمنوا له التوفيق ،لم يجد القاضي خالل كل تلك الفترة الشجاعة
لي��رد القضية المقتنع بتفاهتها فكان أن حكم بـ(إحالة القضية إلى المحكمة
العس��كرية لع��دم االختص��اص) ،فصرخ مصطف��ى :كمان محكم��ة! فأجابه
القاض��ي« :ال إن��ت ما دخلك بهاد اإلجراء ،هاد يعني إخالء س��بيل بس ما عاد
تس��ب رئيس البلدية ..فهمان!!!» .فبدأ مصطفى يرقص ويغني« :يا عيني..
إخالل سبيل ..إخالل سبيل!»
وعاد إلى صيدنايا لينهي اإلجراءات وهو يردد نفس األغنية.
تم اإلفراج عن مصطفى ّ
البكي بعد سنتين من تاريخ اعتقاله!.
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يامن ح�سني

حيطان فيس بوك . .

ح��ي عل��ى الصالة ..جامع العريش��ة في باب ش��رقي أس��كرني
بآذان��ه ..تركت قلب��ي هناك بج��وار المئذنة أن حي��ي على خير
العمل ..حيي على وجه دمش��ق أو ًال وآخراً ..هناك حيث تمش��ي
القط��ط بج��وارك كصديق��ة ..وتغ��ب الياس��مين بكلت��ا رئتيك
المعطوبتين بالتبغ ودخان القصف صوت اآلذان كان خفيفاً عالياً
هادئاً ،ككمشة حبق نثرت على بردى ..اهلل أكبر ..اهلل أكبر..

�إليا�س خوري

الثورات ليس��ت جميلة إال ف��ي الكتب ،لكنها ف��ي الواقع اليومي
مريرة وصعبة ومأس��وية أيضا .والناس ال تثور كي تتمتع ،ألنها
تعلم أن نش��وة الث��ورة قصيرة ،وأن ما ينتظره��ا هو الهول ..ال
يث��ور الناس إال حين تنفجر الث��ورة فيهم ،أي حين تصير الثورة
مسألة ال مفرّ منها ،ألن الناس لن تخسر فيها سوى قيودها..

�شام داود
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بعض متشدقي الرأي والرأي اآلخر بدأوا بالترويج لفكرة أننا ال
نس��مع وال نعرف شيئًا عن تنظيم القاعدة وجهادييه وأننا يجب
أن نعطيه��م الفرص��ة كأي مكون له حق التعبير والمش��اركة،
وأن نظريات��ه ش��وهت من قب��ل الغ��رب وقدم له��م بطريقة
خاطئة كإرهابيين ،وكأن أس��امة بن الدن وأش��باهه ليسوا من
األس��اس من صنيعة الغرب ..مع األس��ف التنظيمات اإلرهابية
ومن ينضوي تحتها كانت إحدى وسائل الغرب وعمالئه لتشويه
صورة العرب واألديان وإبقاء س��يطرتهم عل��ى أغلب المناطق
التي تتواجد فيها مثل هذه التنظيمات ،ناهيك عن استعمالهم
كأدوات لتش��ويه صورة اليس��ار وأي مكون سياس��ي أو ثقافي
يعمل ألجل الحريات والديمقراطية وحرية االعتقاد ..من يدعو
اليوم لس��ماع الصوت اإلرهابي وإعطائه فرصته كمشارك في
إسقاط نظام األسد ،ال يختلف أبداً عمن يدعو للحوار مع النظام
وانتظ��ار إصالحات��ه المزعومة ،ننس��ى أن اإلره��اب واحد وأن
القمع واحد ..مهما اختلفت العناوين وتنوعت ،واحدهم باس��م
الكرسي والعائلة والطائفة ،وثانيهم باسم الدين الذي قولبوه
ليتس��ع ف��ي عقولهم الضيقة ...يس��قط اإلرهاب واالس��تبداد
بكل أش��كاله ..وحدها ثورة الشعب السوري ستكون ..الثورة
مستمرة ..واللي بيقتل شعبو خاين ..مين ما كان كاين..

ب�شري هالل

ال أعرف ماذا أفكر .ال أريد أن أفكر بأي احتمال آخر غير اقتالع
ه��ذا النظام .غير ذلك كارثة .رغ��م تفكيري بعناصر الضعف
وبالتخ��اذل والتواط��ؤ الدولي وبيُتم الث��ورة المريع احلم بأن
نضال الس��وريين قدَر تحرك��ه وتنصره قوى عميقة في روح
األرض .اصطنع الميتا فيزياء ألرتاح من النظر..

�إياد عما�شة

أن��ت يا هن��دي يلي قاع��د ورا ميكرف��ون اإلذاع��ة والتلفزيون
بس��احة األمويين ،ونازل ش��تم وسبس��بة بحمد وقطر وتركيا
وأردوغ��ان ،ل��ك مش أنت نفس��ك إل��ي كنت من س��نة ونص
عمتلحس طيزو لحمد وأردوغان ...؟؟ وين المقاومة والممانعة،
وين ش��كرا حمد وش��كراً قطر ..؟؟ هيك ببس��اطة بتقلب أنت..
ل��ك مش نفس��ك كن��ت عمتش��تم المالكي كم��ان وتقول عنو
عمي��ل واجا ع ظهر الدبابة األمريكية ،ب��س كان يقول النظام
الس��وري عميبعث ارهابيين ع العراق ..؟؟ لك هلق صار مقاوم
وحليف ..؟؟ بعرف انو بدك تعيش ،وبعرف انو عندك عيلة بدك
تطعميها ،بس وحياتك كرامتك والخرية صاروا سوا..

أسبوعية تصدر عن شباب سوري حر

�سالم كواكبي

عند مدخل مدينة فيرارا اإليطالية ،بانت لي لوحة كبيرة تش��ير
ل��ى أنها م��ن الت��راث العالمي فتذك��رت اللوحة الموج��ودة على
مدخ��ل مدينتي حل��ب والمختبئة خلف لوح��ات عمالقة لدعايات
العلكة والشيبس ،فتحسرت على مآالتها السياسية واالجتماعية
والعمرانية .بصيص الضوء الذي أعاد لي شيئًا من األمل ،هو أن
هذه المدينة اإليطالية كانت قد تعرضت لزلزال كبير منذ ثالثة
سنوات ،وال أثر لخرابه اليوم البتة .اإلنسان الحر كائن مبدع.
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م��ن لما كنت باإلبتدائي ،وبعدي��ن باإلعدادي والثانوي ،ووصلت عالجامعة وتخرج��ت ،وأنا بخاف يطلعلي أي حدا
يقلي اعريف حالك مع مين عم تحكي ،ودايماً كان في مين يهددني ،أنا وأغلب زمالئي يلي ما عنا حدا مسؤول بعيلتنا أو
منعرفو ،ودايماً في مين يفرض علينا أي شي بدو ياه بس ألنو بيعرف ضابط مهم ،أو ممكن يكون مو مهم ،باألمن.
الحري��ة يلي بدي ياها ،أنو الكل يكونوا متل بعض ،ما حدا يهدد حدا بس ألنو واصل ومدعوم ،الكل يكون
تحت القانون ،والكل متس��اويين بكل ش��ي ،بالحقوق والواجب��ات ،وما حدا أهم من حدا ،من آذن مدرس��تنا تبع
االبتدائي ،لرئيس الجمهورية ،وكلياتن يعرفو شغلة كتير منيح ،أنو رئيس الجمهورية هو موظف لخدمتنا ،وليسهر
على راحتنا ،مو ليكون ولي نعمتنا ولحم كتافنا من خيرو ،وبوقتها منصير نحس حالنا بشر بحق وحقيق.
موظف معتر

عهد زرزور
بنش��وف فيديوهات المظاهرات لمن نش��تاق للبلد ..وبنشوف
فيديوهات الشهداء لنتطمن ع األهل!!

هالة حممد

كي��ف يفه��م النظ��ام والعالم أن الش��عب الس��وري ليس من
منجزات الحركة التصحيحيةْ.

م�صطفى عبيد

لن يكون ألي طاغية مكان في س��وريا بعد س��قوط نظام آل
األس��د ..إن الثمن الكبير والفادح الذي يدفعه السوريون اليوم
إلزاحة نظام القتلة سيؤسس في ال وعيهم رُهابًا وحساسية
مفرط��ة من أي حكم ف��ردي ،لن يقدر حتى لنبي مرس��ل أن
يحك��م هذه البقعة إذا لم ينتخب ديمقراطيًا وألربعة س��نوات
فقط وبصالحيات بشرية محدودة..

ندى كرامي

أيتها العدالة فلتذكري شعبًا أضناه غيابك..

روال الركبي

تقف السماء إلى جانب المهجرين السوريين ،وتعلن اإلضراب
عن المطر!

ر�شا الأخر�س

بمناسبة السادس من تشرين األسد يزور ضريح الشهيد في قاسيون..
اهلل يصلحك لش��و تعذب حالك وتطلع قاسيون ،مجرد انك واقف على
أرض سوريا فأنت واقف على أكبر مقبرة جماعية للشهداء..

�سمر يزبك

وس��يذكر التاريخ يومًا ،أن الشعب السوري عندما تُرك وحيداً،
م��ن اهلل والعالم أجمعين ،وقفت نخبته المعا ِرضة السياس��ية
والثقافية ،تلوك نواجذ بعضها بعضًا!

هالة العبد اهلل

تستمر األخبار القادمة من الساحل السوري ترد لتعطينا األمل
أن الكثير من القرى بدأت تتحرك كل حس��ب إمكانياتها الحالية
وعلى قد بس��اطها ،منتفضة على إجرام النظ��ام وعنفه ..وما
يزع��ج في الموضوع أنه أم��ام أمر من هذا الن��وع يحمل قيمة
كبرى ويدعم الثورة بشكل ايجابي مباشر أو غير مباشر ،يقف
الكثي��ر من الذين يعتب��رون في صف الث��ورة يقفون مكتوفي
األيدي أو يغضون النظ��ر أو يقولون بالمباالة أو إهمال أن هذا
ل��ن ي��ؤدي إلى نتيج��ة أو لن يفيد بش��يء ..بعد  18ش��هر من
الثورة ألم نتعلم بعد أننا يجب أن نفتح عيوننا جيداً ونحاول أن
نس��توعب ونفهم ما يجري وال نغمضها معتبرين أنفسنا نملك
الحقيقة المطلقة ..الحقيقة المطلقة الجامدة التي ال تتغير!..

ملى خاير
الث��ورات ما «تب ّكلت» متل م��ا بدو ياها زي��اد الرحباني ..وهو
أص ًال بيتحس��س م��ن «الربي��ع» العربي ألنو بيتحس��س من
الربي��ع وم��ن حب��وب الطلع (هي األش��ياء يلي بتطي��ر ،يمكن
قصدو حش��رات كمان) تب��ع الربيع وألنو بع��دو فصل الصيف
يلي بيدوب الدماغ!..

جمال داوود

س��يادة رئي��س العالم :بحب خب��رك ،بقيان الماليك��ة والجان
وسكان العالم اآلخر بس ،ما طلعوا مظاهرات ضدك!!!

ر�شا عمران

أل ..م��ا بيكف��ي الواح��د يكون م��ع الث��ورة ليكون ش��ريف ونضيف
وأخالقي ..لألسف الثورة طّلعت أسوأ ما عنا بقدر ما طلعت أجمل ما
عن��ا ..ويلي كان قبل الثورة حرامي وكذاب ووصولي وانتهازي ضل
هيك وزاد ش��وي ..ويلي كان أخالقي ومحترم ضل أخالقي ومحترم
وزادت��و الث��ورة ش��وي ..لوكل يل��ي مع الث��ورة أخالقيي��ن ونضاف
وعفيفي الكف واللسان والقلب كانت الثورة انتصرت من زمان..

عا�صم البا�شا

ال أحتم��ل التفكير بأن من يدمّ��ر بالدنا إحدى أمهات التاريخ..
ولد تافه!

يو�سف �أبو خ�ضور

في ظل الرعب المطلق الذي يوزعه النظام الس��وري مترافقًا
م��ع عمليات التطهي��ر التي إن ل��م تكن أنت وبيت��ك وعائلتك
هدف��ًا ،فليس مس��تبعداً أن تتبخر ً
"خطأ" ف��ي خضم "عجقة"
التطهير والتحرير ..ال تخجل من تحولك إلى وحش ،وضع كل
المع��ادالت األخالقية ف��ي الخزانة ..وال تس��تمع لبكائهم على
إنسانيتك ،س��يغفو الوحش عند زوال الرعب وستعود طبيعيًا
عندما يعود الوضع طبيعي ..هذه إحدى مميزاتك كإنسان..

م�صطفى �أبازيد

س��نصبح ذات يوم دولة ذات س��يادة ال دولة تحتف��ظ بحق الرد..
سيصبح جيشنا ذات يوم جيش ذو هيبة ،ال عصابات أبو شحاطة..
يومها لن تلعق دولتنا األحذية عند سقوط قذيفة على دولة جارة
بينما تمطر آالف القذائف على الداخل ويفترس جيش��ها شعبه..
سيصبح للس��وري قيمة ،لن يكون مساويًا لثمن الرصاصة ،ولن
يكون الجئًا في صحراء الدول الشقيقة .سنكون يومًا ما نريد..

كوليت بهنا

عم يطلع عندي بمؤش��ر أعياد الميالد أنو عيد ميالد(تنسيقية
طرطوس) ..كيف بدي عايدهم ..أنو مثال انش��ا اهلل عقبال ما
تصي��روا مجلس وطني ..؟؟ أو بالرفاه والناش��طين؟؟ أو المال
والناشطون زينة الثورة الدنيا؟ ..إي بس ما فيني قلهم عقبال
 100سنة .شو بدنا نضل ل  100سنة هيك؟؟..

من يوميات احلرب القائمة

بعد المجزرة تحت الركام:
ال تقلب الركام أرجوك؛
ربما تعثر على يدي لوحدها،
وتنتشلها وتبني لها قبراً.
دع جسدي ينام في بيته،
مع آواني المطبخ،
م��ع األثاث ال��ذي قضيت عمري لك��ي أجمعه
قطعة إثر قطعة؛
مع األحالم التي كان��ت تنتابني في آخر الليل
عندما يهجرني النوم،
عضو من جسدي عن العائلة،
ال تبعد أي ٍ
ابنتي ترقد بجثة كاملة هنا،
وولدي الغائب الذي نجى من المجزرة
ترك كتبه ورسائل حبيبته هنا؛
ال تبعدني عنهم أرجوك! .
خاتم عرس أمي هنا؛
ذلك الش��يء الوحيد الذي اخترته من ورثتِها
حينما ماتت قبل المجزرة بسنين.
صورة أبي بلباسه الرسمي،
صورة أخرى ألبي مع عائلتي الصغيرة؛
والتي التقطتها بنفسي في عيد الميالد األول
البني البكر.
صورة تخرجي مع زمالئي في الكلية،
بجانبي..
ال تأخذ أشالئي بعيداً عنهم؛
فأنا أحبهم جميع ًا،
ودائما أسأل أين أخذتهم دروب المصير.
أش�لاء زوجتي التي تزوجتها رغم ًا عن أهلها؛
تعانق أشالئي..
أرجوكم
يا ورثتي األحياء
اتركوا بيتي مهدم ًا يجمع أشالئي وكل ما أحب.
خلف علي خلف
يارا صبري ..الفنانة الت��ي رأت أن قيمة الفن
هو في أن تتحد بهموم الناس ،وهو أن تدافع
عن فضاء من الحرية يليق بإنس��انيتنا ،ومنذ
أطف��ال درعا وهي ترعى أحالمه��م ..أحالمنا،
تتاب��ع المعتقلين اس��م ًا اس��م ًا ،تطالب بهم
بأس��مائهم وتكرس ذلك ك��ي يتذكر الجميع
بأنه��م ليس��وا مجرد أرق��ام ي��رد ذكرها في
نشرات األخبار ،وتهتف بالسجان «بدنا إياهن
بدنا الكل»..
وتخترع حافلة تدعو إليها الجميع ..ليس��افروا
مع ًا لتهنئة من أطلق س��راحه ف��ي كل أنحاء
سوريا «فن ..فننننننن»..
يا له م��ن اختراع جميل .أيته��ا الرائعة ..في
يوم قريب ..ستتسع حافلتك لنا جميع ًا ..بكل
ما س��نحمله من الورد لندور عل��ى كل مدننا
التي أصبحت أس��اطير ،كل قرانا التي كللتها
البطولة ،وعلى أوالد سوريا العظيمة..
ك��ي نعانقهم جميع ًا ونبكي من فرح ..بحرية
مستحقة.
سميح شقير

�ســـوريا تبكــــي عراقتـــها
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ق��وات النظام لها ،حي��ث تم تدمي��ر بوابة دير
الراه��ب بحيرا ،الذي له مكانة مميزة إس�لاميًا
ومسيحيًا على حد سواء.
ف��ي نيس��ان الماض��ي ،تعرّض��ت قلعة
المضي��ق الواقع��ة قرب مدينة حم��اه إلى دمار
كبير وهي إح��دى القالع المحصن��ة المتقدمة
للصليبيي��ن في الش��رق األدنى والت��ي احتلها
الملك بوهيموند األول ملك أنطاكية في العام
1106م ،وظه��رت لقطات فيدي��و للقلعة التي
يع��ود تاريخه��ا إلى الق��رن الرابع قب��ل الميالد
وهي تتعرض لقصف جدرانها وأبراجها.
ول��م تس��لم دور العب��ادة القديم��ة ،من
جوام��ع وكنائ��س ،ف��ي حم��ص ودرع��ا وحلب
وريف دمش��ق من تدمير ق��وات النظام نتيجة
اس��تهدافها بالمدفعي��ة والطي��ران الحرب��ي.
إن ثق��وب القناب��ل والرص��اص الي��وم تتخلل
المس��اجد والكنائس التاريخي��ة .لقد تم تدمير
الجامع العمري في درع��ا مركز انطالق الثورة
الس��ورية بعدما حوّله الناش��طون إلى مشفى
ميداني ،وه��و الجامع الذي يع��ود إلى الفترات
اإلس�لامية األول��ى زم��ن الخليف��ة عم��ر ب��ن
الخط��اب ،ويُعتبر م��ن روائع اآلثار اإلس�لامية
القديم��ة والمحتفظ��ة بتفاصيله��ا المعمارية
وهيكله��ا األصل��ي .وفي دي��ر صيدناي��ا ،الذي
أسسه اإلمبراطور الروماني جوستينيان وحيث
ال يزال سكان القرية يتحدثون باللغة اآلرامية،
ف��إن القصف المدفع��ي في  31كان��ون الثاني
 2012أدى إل��ى تدمير الج��زء القديم من الدير
والذي بني عام  574م.
بدورها تقول عالمة اآلثار جوان فرش��خ،
الت��ي حققت ف��ي تدمي��ر ونهب كن��وز العراق
التاريخية بعد العام " :2003بالنسبة للكنائس
والمنازل وشوارع حمص القديمة ،يمكن البدء
بنس��يانها ،فهي ل��م تعد موجودة بع��د اليوم"
وتكم��ل "إن وض��ع اآلث��ار وتراث س��وريا اليوم
كارثي" ،وتضيف فرش��خ "إحدى المشاكل هي
أن النظام الس��وري وقبل بداية الحرب بعش��ر

س��نوات ،أنشأ  25متحفاً ثقافيًا في جميع أنحاء
البالد لتش��جيع السياحة وللمحافظة على اآلثار
القيّمة ف��ي هذه المتاح��ف ،العديد منها وضع
تماثي��ل حجرية ف��ي الحدائ��ق الخارجية جزئيًا
إلثب��ات ق��وة النظ��ام وقدرت��ه عل��ى حمايتها.
اليوم ،تع��رّض متحف حم��ص للنهب على يد
الثوار أو الميليش��يات الحكومية ،من يعلم؟ في
وقت يخبرني تجار اآلثار أن األسواق في األردن
وتركيا تعج باآلثار السورية".
لق��د تع��رّض قس��م كبي��ر م��ن األحياء
واألس��واق األثرية القديمة ف��ي حمص وحماة
وحل��ب للقصف المباش��ر ،وآخرها س��وق حلب
أكبر سوق ش��رقي مس��قوف في العالم ،حيث
ق��ال النش��طاء أن النار انتش��رت بس��رعة ألن
العدي��د م��ن المتاج��ر الت��ي تقع تح��ت أقواس
السوق األثرية كانت مليئة باألقمشة مضيفين
أن الحريق أتى على  1500متجر ،وكان س��ببه
إطالق النظام للرصاص الحارق على السوق.
وقام خبراء آثار سوريون وأجانب بتوثيق
بع��ض االنته��اكات والتخريب لتكوي��ن وثيقة
تؤسس لتقصي الحقائق في مجال اآلثار بهدف
تقديمه��ا الى الهيئات العالمي��ة ،وأ ّكدوا أنه تم
الحفر العميق في بع��ض التالل األثرية لصنع
مالج��ئ للدبابات العس��كرية ،كما أش��اروا إلى
تمرك��ز الدبابات وناقالت الجند وس��ط المواقع
األثرية ،وتم تحويل العديد من القالع القديمة
إلى مناطق عسكرية ومتاريس للقناصة ،وتم
تشويه العديد من خصائصها المعمارية .ومنها
م��ا طال قلع��ة حل��ب األيوبية الش��هيرة والتي
تعتب��ر تحفة فنية بين ق�لاع العالم من قصف
وتخريب عندما احتم��ى رجال من الجيش الحر
وراء جدرانها هرباً م��ن نيران الجيش الذي لم
يتردد في قصفها لإلجهاز عليهم.
كم��ا دارت مع��ارك ضاري��ة بي��ن الث��وار
والجيش وس��ط "الم��دن الميت��ة" ،وهي عبارة
عن مئات المدن التي تعود إلى العهد اليوناني-
الرومان��ي التي بني��ت في الريف خ��ارج مدينة

حبر ناشف. .

تدمير الجامع العمري األثري
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س��وريا اليوم ال يكفيها أن تبكي أبناءها
الش��هداء المقتولي��ن بيد إخوانه��م ،بل تبكي
أيضًا اس��تباحة تاريخها وهدم عمرانها وسرقة
كنوزه��ا األثري��ة .من يس��تطيع تعويضها عن
كل ما دُمّر وسُ��رق ونُهب في ظل القتال في
البالد.
ل��م تب��قَ مدين��ة س��ورية إال وعبثت يد
التخري��ب فيها ،كم من ش��ارع دُمّ��ر وكم من
مس��جد أو كنيس��ة أُحرقت ،لم يبقَ في سوريا
مدينة سلِمت من قصف الطائرات والدبابات أو
من نهب الجيش والمرتزقة .واألس��وأ بين كل
هذا تدمير وس��رقة التاريخ العري��ق الذي بناه
أبناء سوريا جي ًال بعد جيل وقرناً بعد آخر.
في دير الزور تحول موقع تل الشيخ حمد
المعروف في مدينة كاتمو اآلشورية إلى ساحة
قتال بين الجيش��ين النظامي والحر ،وتعرضت
جدران المعبد اآلشوري والذي يعود إلى العصر
البرون��زي لتدمي��ر واس��ع النطاق .ولم تس��لم
متاحف دير الزور ومعرة النعمان والرقة وجعبر
من السرقة.
وقب��ل ع��دة أش��هر ،تقدم��ت الس��لطات
الس��ورية بب�لاغ إل��ى الش��رطة الدولي��ة حول
س��رقة تمثال ذهبي يمثل أح��د آلهة اآلراميين
ويعود إلى القرن الثامن قبل الميالد.
كم��ا أ ّكد ناش��طون س��وريون أن منطقة
أفامي��ا األثري��ة المس��جلة على الئح��ة التراث
العالمي في اليونس��كو منذ عام ( 1999وكانت
اليونس��كو قد أدرجت س��تة مواق��ع على الئحة
الت��راث العالم��ي ،وهي أحياء دمش��ق القديمة
وحلب القديم��ة وقلعة المضيق وقلعة الحصن
ومدين��ة بصرى ومدينة تدم��ر والقرى األثرية
ش��مال س��وريا بم��ا فيه��ا أفامي��ا) ،تعرّض��ت
لعملي��ات حفر س��ري عش��وائي ونه��ب منظم
ف��ي وضح النه��ار ،وتمت س��رقة الفسيفس��اء
الروماني��ة الرائع��ة فيه��ا ،حي��ث اس��تخدم
اللص��وص الجرافات الضخمة لن��زع األرضيات
الروماني��ة العه��د ونقلها من مكانه��ا .وتمكن
اللصوص أيضًا من س��رقة عامودين ضخمين
م��ن الطريق الرومانية القديمة "ديكومانوس"
الت��ي كان��ت تمتد من الش��رق إل��ى الغرب في
المدن الرومانية.
أما مدين��ة تدمر األثرية وقبلة الس��ياحة
الس��ورية ،والمصنف��ة م��ن قب��ل منظم��ة
اليونيس��كو كموقع من مواقع الت��راث العالمي
من��ذ ع��ام  ،1980تعرّض��ت بدوره��ا للقصف
بالمدفعية .كما تمركز جيش النظام في قلعة
ابن معن فوق المدين��ة الرومانية القديمة في
تدم��ر ،وركنت دباباته��ا وآلياته��ا المدرعة في
"وادي المقابر" إلى الغرب من المدينة القديمة،
كم��ا أفي��د عن قي��ام الجي��ش الس��وري بحفر
تحصين��ات دفاعية عميقة ج��داً فوق األنقاض
الرومانية.
كم��ا تعرضت مدينة إيبال األثرية الواقعة
في محافظة إدلب للنه��ب ،وهي مدينة آرامية
عُث��ر فيها عل��ى خمس��ة آالف مخطوط حجري
مكت��وب بالخ��ط المس��ماري .ولم تس��لم آثار
بصرى الش��ام الرومانية واإلسالمية من ضرب

بالل سالمة

حل��ب ،والت��ي كانت تش��كل يومًا قلب س��وريا
القديمة.
وفي قلعة الحصن ،التي وصفها لورانس
الع��رب بأنه��ا أفضل قلع��ة في العال��م ،والتي
لم يس��تطع صالح الدين األيوبي أن يستردها
م��ن الصليبيين ،تحصّ��ن بعض الث��وار أيضًا
هربًا من مالحقة القوات العس��كرية ،فقصفها
الجي��ش بالمدفعي��ة ،ولحق��ت أض��رار كبي��رة
بالكنيسة الصليبية داخلها.
كش��فت مجموعة من الخبراء السوريين
الذي��ن يدون��ون وقائ��ع س��رقة آث��ار بالده��م
التاريخية ،أن رئيس الوزراء الس��وري السابق
عادل س��فر وج��ه مذك��رة إل��ى وزراء حكومته
ف��ي  11تم��وز  2011يبلغهم فيه��ا أن "التراث
التاريخي الس��وري ف��ي خطر" ،مح��ذراً من أن
"الب�لاد مهددة م��ن قب��ل مجموع��ات إجرامية
مس��لحة تمتلك تقنيات متقدم��ة ومتخصصة
بس��رقة المخطوط��ات واآلث��ار ،كم��ا في نهب
المتاح��ف" .ويج��د الخب��راء أن ه��ذه المذك��رة
"غريبة جداً" إذ يبدو أنها تحذر من عمليات نهب
لم تق��ع بعد ويعتق��دون بالتالي أن مس��ؤولي
النظ��ام "يمه��دون الطري��ق ألنفس��هم لك��ي
يس��رقوا أو يبيعوا تراث الب�لاد ،وهو أمر حدث
في الواقع في عهد حافظ األسد".
وبهذا السياق أعدت (أورينت برس) التقرير
التالي عن تدمير اآلثار الس��ورية":تعتبر الحروب
األهلية دائما كارثة ثقافية تحل على أي بلد كان
كونها تحرق في طريقها كل شيء محولة البالد
الى س��احة قت��ال ،ال توفر المتاح��ف واآلثار ودور
العبادة القديمة .في س��وريا الغني��ة بالحضارات
المتعاقب��ة وباآلثار البالغة القيم��ة ،تجري اليوم
حرب اس��تنزافية بحق اآلثار والكن��وز التاريخية،
تمام��اً كما حدث للعراق ،فم��ن قلعة قصر الحير
الغرب��ي ف��ي البادية الس��ورية ،التي تع��ود إلى
العصر اإلس�لامي المبكر ،إلى مدين��ة أوغاريت،
التي يعود تأسيس��ها إلى القرن  12قبل الميالد،
والتي ظهرت فيها أولى األبجديات ،وليس انتهاء
بسلسلة الجبال الجيرية شمال سوريا ،والمدرجة
عل��ى قائم��ة الت��راث العالم��ي بس��بب الط��راز
المعم��اري ،هناك آث��ار تاريخية تدم��ر يوميًا من
دون أي رادع أو رقيب ،مما يش��كل كارثة ثقافية
حقيقية مستمرة منذ نحو عامين".
وفي صحيف��ة (االندبندنت) يقول روبرت
فيسك "كنوز سوريا التي ال تقدر بثمن كالقالع
الصليبي��ة والمس��اجد القديم��ة والكنائ��س
والفسيفس��اء الروماني��ة وم��ا يع��رف بالمدن
الميت��ة في الش��مال والمتاحف المليئ��ة باآلثار
ق��د س��قطت جميعها ضحي��ة نه��ب المعارضة
والنظام على السواء".
إن قائمة الخس��ائر طويلة وما زلنا نفقد
كل ي��وم ش��يئاً م��ن تاريخن��ا العري��ق بعد أن
أصبح��ت األحج��ار األثري��ة تُس��تخدم حواجزاً
للط��رق ،ومحتويات المتاح��ف تباع في األقطار
المج��اورة .إن س��وريا تخس��ر اليوم س��تة آالف
ع��ام من الحضارة والتاري��خ ،وإن تدمير التراث
لي��س حدثًا يس��يراً يمكن تجاوزه بس��هولة بل
هو حرم��ان األجيال القادمة مم��ا يضفي على
حياتهم النور والمعرفة والعلم والعراقة.
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تخريب دير صيدنايا

آثار الدَّمار على جامع في حي باب الدريب وسط حمص
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دم�شـق ..مدينـة ال تهـزم

سعاد يوسف

في الوقت ال��ذي تدخل فيه معركة
دمشق ش��هرها الثالث ،ويؤكد الكثيرون
على أال "صوت يعلو على صوت المعركة
والمدافع والرص��اص" ،وفي الوقت الذي
ن��زح فيه اآلالف من س��كان دمش��ق من
منازلهم ،ووجد شبابها أنفسهم مجبرين
عل��ى العمل لي��ل نهار إلغاث��ة النازحين
وإيوائهم وتأمين كل ما يلزمهم ،مع كل
هذا فإن مدينة دمش��ق لم تنم ..حراكها
الس��لمي والمدن��ي رفض أن يستس��لم
ويرضخ لقوة المعركة ..فاستمر شبابها
بمجموعات��ه العدي��دة بالخ��روج ف��ي
المظاهرات بشكل شبه يومي ،متحدين
القبض��ة األمنية التي ال ترحم" .ش��باب
دمش��ق الثائ��ر"" ،جامعي��ون م��ن أج��ل
التغيير"" ،اتحاد ش��باب دمش��ق للتغيير"
وغيره��م ،ال زالوا يخرجون في ش��وارع
دمش��ق ويرفع��ون صوته��م مطالبي��ن
بم��ا أرادوه من��ذ بداية الث��ورة :حريتهم
وكرامتهم وحقوقهم الت��ي لم يحصلوا
عل��ى أبس��طها منذ عش��رات الس��نين.
ورغ��م الكالم الذي ما فتئ ينتش��ر على
الكثير من صفحات التواصل االجتماعي
وعل��ى صفح��ات الناش��طين (والذي��ن
–للمفارقة -يقيم أغلبهم خارج س��وريا)
ع��ن تحول الثورة إلى ثورة إس�لامية ،ال
زلنا ن��رى المظاهرات التي يصطف فيها
الش��باب إلى جانب الفتيات ،على اختالف
توجهاتهم وانتماءاتهم ،يغنون ويهتفون

شهداء
سوريا

ويتمايل��ون جنب��ًا إل��ى جنب عل��ى أنغام
أغني��ات الثورة الس��ورية التي حفظوها
عن ظهر قلب.

عن �إحدى م�سائيات ركن
الدين – ت�شرين �أول 2012
اس��تقلينا أنا وثالثة م��ن أصدقائي
سيارة أجرة كي نذهب قرب جامع صالح
الدي��ن .هناك انتظرنا بض��ع دقائق كي
يأتي م��ن س��يأخذنا إلى م��كان انطالق
المظاهرة ...مش��ينا صع��وداً في الكثير
م��ن الطرق��ات والح��ارات الضيقة ،على
جانب��ي الطريق زينت الج��دران بعبارات
وكتابات للحرية ولسوريا ،بعضها يحيي
الجي��ش الح��ر وبعضه��ا اآلخ��ر يطال��ب
بالمعتقلين ...على عتبة باب أحد البيوت
جل��س رجل عج��وز ،عجوز ج��داً ،يكاد ال
يقوى عل��ى الوقوف ،وكأنه كان بانتظار
المظاه��رة ك��ي تب��دأ .كان ينظ��ر إلينا
ونح��ن نمر أمامه ،ش��باناً وفتيات ،عيناه
تبرق��ان لكنه لم يكن قادراً على الكالم.
نظراته كانت كافية كي يقول لنا كل ما
أراد قول��ه .لو كان باس��تطاعته الوقوف
لذه��ب معنا حتماً ك��ي يهتف ويقول كل
ما تمناه لسنين خلت.
انطلق��ت المظاه��رة ف��ي الوق��ت
المح��دد بالكلم��ة المفتاحي��ة الت��ي ال
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زال��ت من��ذ س��نة ونص��ف ق��ادرة عل��ى
إشعال حماس��ة الشباب والمتظاهرين...
"تكبي��ر"" ...اهلل أكب��ر ...اهلل أكب��ر"...
تعلقت عيوننا جميع��اً بـ "الهتيف" والذي
سيلهبنا حماسة وسيجعل حناجرنا تخرج
من أماكنها ...قبل أن يبدأ بالهتافات طلب
منا جميعًا أن نرفع أيدينا عاليًا ،وأقسمنا
مع��اً "قس��م الث��ورة" ...أص��وات المئات
ارتفعت مقس��مة عل��ى أن نس��تمر في
ثورتنا حتى النص��ر ...وما إن انتهينا من
القس��م حتى انطلق "الهتي��ف" بعراضة
مدو خرج
ش��امية ترافقت مع إيقاع طبل ٍ
على صوته سكان المنازل المجاورة على
شرفاتهم كي يشاهدونا ،معلنًا لنا بداية
رحلتنا مع��ًا ...رحلة س��تخرجنا من واقع
أس��ود نعيش��ه ،لنحلم معًا بسوريا التي
ستكون لنا ..قريبًا...
"ضبوا عليا ضبوا عليا ...يللي
بتحبوا سوريا" ...
"ركن الدين تحيا رجالك ...اهلل يلعن
خوانك ...خوانك مو من عنا" ...
وتتال��ت أغني��ات الث��ورة واحدة تلو
األخرى ...تارة ترتف��ع أيدينا بالتصفيق
م��ع إيق��اع الع��ود والطبل اللذي��ن رافقا
معظم أغان��ي المظاهرة ،وط��وراً نقف
جميعًا ف��ي صفوف منتظم��ة ،واضعين
أيدينا على أكت��اف بعضنا البعض (وهو
تقليد للمظاهرات ابتدعه ش��باب حمص
طرطوس46 :
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الحسكة142 :
القنيطرة69 :
الرقة133 :
ادلب3743 :
السويداء24 :

وما زلنا جميعًا نح��ذو حذوهم حتى هذا
الي��وم) ومرنمي��ن أغني��ة حزين��ة تحيي
أم الش��هيد ...في تل��ك اللحظات نظرت
حول��ي ألج��د عي��ون الجمي��ع مغرورقة
بالدم��وع ..ما من أحد فينا ل��م يفقد أخًا
أو قريبًا أو صديقاً منذ بداية الثورة ،وما
زلن��ا جميعاً مصممين على المضي حتى
النهاية...
بعد مضي حوالي ربع س��اعة خرج
علين��ا "هتي��ف" آخ��ر ليعل��ن قدومه هو
ومجموع��ة م��ن األصدق��اء م��ن مخي��م
اليرموك كي يشاركوا شباب ركن الدين
ف��ي مظاهرتهم ه��ذه ...تعالت الحناجر
بالتحي��ة واألي��ادي بالتصفي��ق" ...واحد
واحد واحد ...فلسطيني وسوري واحد"...
وغن��ى لنا عن فلس��طين ،عن األقصى،
ع��ن الموت وع��ن الثورة الس��ورية التي
س��يموتون ه��م ألجلها ،ألنه��ا طريقهم
إلى القدس عندما ستنتصر...
انته��ت المظاهرة بس�لام ،تفرقنا
وع��اد كل منا إلى منزل��ه أو عمله ...هو
يوم آخ��ر يقف فيه الس��وريون في وجه
الموت هازئين به .فما أس��هل الموت في
ب�لادي ..وما أصع��ب الحياة واالس��تمرار
وتح��دي الم��وت الذي يحي��ط بنا في كل
لحظة...
"فالم��وت ال يوج��ع الموت��ى...
الموت يوجع األحياء!"
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