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«وبعد �أن قتل الأخ �أخاه ،ود ّمر الجار بيت جاره ،واغت�صب القب�ضاي
�أرملة �أ�ستاذ المدر�سة ،وك�سرت ن�ساء الحي القبلي جرار ن�ساء الحي
ال�شمالي ،وا�شتعلت النيران في حقول الجميع ،وانت�شرت القبور كالفطر
حتى في حدائق البيوت ،و�أُفقر الجميع حتى باتوا يقتاتون دود الأر�ض...
جل�س من بقي من �أهل القرية تحت �شجرة التوت الياب�سة خجلين من
�أنف�سهم ،م�ستنكرين لما اقترفت �أياديهم ،راغبين �أن يقول كل واحد
منهم للآخر :لماذا فعلنا هذا؟! لكن ال�شعور بالعار كان �أقوى من قدرتهم
على الكالم فقطعوا ال�شجرة وجمعوا حطبها وبالبقية القليلة الباقية من
�أخالقهم� ،أ�شعلوا النار ب�أنف�سهم ،حتى لم يبقَ منهم �أحد.
لكن ،على هام�ش الحكاية ،كان هناك �آخرون ،ع�شرات ،مئات� ،آالف
ممن رف�ضوا المقتلة ،يعملون ليل نهار ،يزرعون �شتالت �أ�شجار جديدة،
يرعونها ب�صبر وثقة و�ألم ،لتكبر ،وتينع ،وتعطي في ما �سي�أتي من �أيام،
عالم ًا بهي ًا ،يتطاول نحو ال�شم�س ،ويعي�ش بكرامة ،ويق�سم �أال تعود حكايتنا،
حكاية �أ�سالفهم الحمقى ،من جديد».
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ن�شرت ن�صو�ص هذه ال�شهادة في ن�شرة المدن الإلكترونية بين كانون
الثاني  2013و�أيلول  ،2014با�ستثناء ن�ص «حيث ال مكان» الذي ن�شر
في جريدة ال�سفير تحت عنوان «طفل الحديقة» ،ون�صو�ص «مواقف»،
والن�صو�ص ( )6-5-4-3التي كتبت في عام  ،2012وتن�شر هنا لأول مرة.
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 .1مواقف
موقف 1

ال�س ّيد (م) من المخيم

التقيته اليوم �صدفة في �سوق الجزيرة ال�ساد�سة في م�شروع دمر.
�س�ألني� :أين �أجد هنا دكان ًا يبيع مالعق طعام؟ �أ�شرت له �أين عليه �أن
يذهب ..ثم �أ�ضفت :لكن يمكنك �أن تجد �صحون ًا ومالعق بال�ستيكية هنا..
قال :يا اهلل ،بال�ستيكية �أو معدن ال فرق ..ثم قال بحنق� :شو اهلل
بالني لأ�سكن في الم�شروع ؟! كنت ملك ًا في حارتي .و�شتم من كان ال�سبب.
كان وا�ضح ًا �أن لديه حكاية من حكايات الحزن ال�سوري اليومي.
�س�ألته :من �أي حارة �أنت؟ قال :المخ ّيم .وبد�أ يروي :كنت مقيم ًا
في المخ ّيم ،وعندي �شقة «تعبان عليها» ،و�أخي جاري في الطابق نف�سه.
وعندي محل لبيع الأدوات ال�صحية .عندما بد�أ الق�صف �أخذنا ال�ضروري
من �أغرا�ضنا ،و� 270ألف ليرة كانت في البيت وركبنا ال�سيارة �أنا وزوجتي
وابني و�أخي .و�أ�سرعنا بالهروب .بعد مئتي متر من البيت �أ�صابتنا قذيفة.
قُتل �أخي وجرحتني �شظية في ظهري .واحترقت ال�سيارة .ثم جاءت
الطائرات ود ّكت الحي .الطابق الذي ن�سكن فيه ُد ّمر كل ّي ًا والمحل احترق
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بما فيه .خرجنا من الم�شفى �أول �أم�س وجئنا ن�ست�أجر هنا ...يا رجل
معقول� :شقة  115متر ًا «ما فيها حتى مالعق لناكل» بخم�سين �ألف ليرة.
«ب�س لأنهم عرفونا نازحين؟».
ٍ
وموا�س و�أ�صحاب
تحلّق عدد من الموجودين حولنا بين ف�ضولي
حكايات �أخرى...
�س ّيد (م) �أرجو �أن ت�سامحني فقد ظننت عندما وجهت لي �س�ؤالك
تح�ضر ل�سهرة عيد الميالد المجيد وتريد �شراء مالعق لأن ما
الأول �أنك ّ
لديك منها في البيت قد ال يكفي للعائلة المجتمعة لالحتفال.
***
موقف 2

�أبو هادي
ككل �صباح ،وفي التوقيت ذاته ،ومن المكان ذاته� .صعد �أبو هادي �إلى
الميكروبا�ص المتجه �إلى دم�شق .ما �إن جل�س حتى �أحاط وجهه ب�أ�صابعه،
ثم بد�أ يك ّلم نف�سه« :ماقل ّتلك يا هادي ال تطلع هلق؟ لك لي�ش طلعت يا
ابني؟ يلعن �أبو المازوت و�ساعته .كنا حطّ ينا هالبطانيات ومرقناها
لل�صبح� .آخ منك يا هادي ،طول عمرك ما بت�سمع الكلمة .حرقتلي قلبي يا
ب ّيي .اهلل ي�سامحو اللي ق ّو�صك لو كان بيعرف قدي�شك طيب وابن نا�س ما
كان عمل عملتو .اهلل ي�سامحو .ب�س هداك اللي عطاه �أمر التقوي�ص اهلل ال
ي�سامحو ،ويفجعو بوالده مثل ما فجعني فيك .لك لي�ش رحت يا هادي ،لك
لي�ش طلعت؟ �ضروري كنت تطلع؟ يلعن �أبو المازوت».
قال �سائق الميكرو« :اعذروه يا جماعة! من يوم ما قن�صولوا ابنو �صار
بيحكي مع حالو ،متل مانكن �شايفين».
***
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موقف 3

على هذه الأر�ض ما ي�ستحق الحزن
خط الطائرات المتجهة �إلى مطار «حميمين» يمر في �سماء قرية
(د.ب ،).التي يرى �أهلها الطائرات وذيل دخانها الأبي�ض.
عندما مرت طائرة النقل ال�ضخمة اليوم ،رفعت �أم يو�سف ال�سبعينية
نظرها ال�ضعيف �صوبها وتنهدت�« :آخ يا قلبي! قولتك كم �شب جايبة
اليوم؟! اهلل يعين ِامهاتن».
***
موقف 4

فرا�س
اليوم دخل فرا�س ابن بائع الخ�ضار �شهره الرابع في «المكان
المجهول».
يوم � 18آب ،لم يقتنع ال�شاب الم�سلّح الواقف على الحاجز �أن بطاقة
فرا�س ال�شخ�صية انك�سرت قبل �ساعات ،و�أنه كان عازم ًا على الذهاب
لبدء معاملة ا�ستبدالها «ب�س يطلع ال�ضو».
كان فرا�س يع�شق النكات ،الماجنة تحديداً ،وال يح ّررك من حانوته
قبل �أن ُي�سمعك «ب�س هي� ...آخر وحدة».
لم يترك الأب الكهل مخفر ًا �أو ِق�سم ًا �أو فرع ًا �أو �إدارة �أو «كولبة»
�إال و�س�أل فيها عن ابنه الأ�صغر ،لي�س لأنه ابنه الأ�صغر فقط ،ولكن
لأن كنّته تنتظر �أول ولد بعد �أيام ،ويريد �أن يفرح بحفيده مع �أبيه.
بع�ض المت�صيدين المهرة وعدوا الأب ،وقب�ضوا� ،سلف ًا� ،أثمان وعودهم
الكاذبة .وبقي يقول« :م�ستعد لدفع ما يطلبون كرمى ر�ؤيته حي ًا» .لكنهم
اختفوا ولم يظهر فرا�س.
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ذات �صباح ،ات�صل مجهولون بالأب ليخبروه �أن ثمة جثث ًا ل�شباب على
طريق زراعي ،فذهب هناك وق ّلب بين الجثث ع ّله ي�شفي قلقه بيقين �أ�شد
ق�سوة من ال�شك .لم يكن ابنه هناك.
تكررت الحكاية مرة ،مرتين ،ع�شر مرات ،وفي كل مرة كان يذهب
ويق ّلب الجثث وبع�ضها تكون قد نه�شته الكالب.
قال لي و�صورة الموت تتخايل في عينيه« :لن �أ�صغي لهذه المكالمات
بعد الآن ،ولن �أذهب �إلى �أي مكان»� .س�ألته وجالً« :ك�أن �أمر ًا ما جرى
معك؟»� ،أجابني« :اليوم ،بعد ال�شروق ذهبت �إلى المنطقة التي �أخبروني
عنها .كانت هناك خم�س جثث ،امر�أة و�أربعة �شباب .اقتربت من جثة
وجهها �إلى الأر�ض وقلبي يخفق بقوة .كنت مقتنع ًا �أنه فرا�س .قلبته.
العينان منتفختان ،والمعالم غائمة .كان هناك خيط من دم جاف يمتد
من عينه الي�سرى �إلى الرقبة عابر ًا تحت الأذن� .أخذت قطعة قما�ش
وم�سحت الدم ،كنت �أقنع نف�سي �أنه ابني .ر�أيت ندبة جرح قديم وراء
�صيوان الأذن .لم يكلمني فرا�س عن جرح خلف �أذنه البتة� .أتراه هو؟
قلبته ذات اليمين وذات ال�شمال� ...أهو ابني؟ يا اهلل كدت �أجن وجل�ست
�أبكي على هذا ال�شاب ...الذي قد يكون ابني! لكن هل هو ابني؟ �صدقني
ال �أعرف».
وغرق في �صمت عميق.
***
موقف 5

جامعة ال�سوربون وعن�صر الأمن
عندما اقتربنا خالد خليفة و�أنا و�أربعة �أ�صدقاء �آخرين من جامع
الال با�شا للم�شاركة بت�شييع ال�شاب ربيع الغزي ،ا�ستوقفنا ثالثة رجال
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�أمن و�س�أ َلنا زعيمهم « :ممكن نتعرف عليكن يا �شباب؟ �أنتم قادمون
للم�شاركة بت�شييع ال�شهيد مو هيك ،لأنو بالن�سبة لنا �أي�ض ًا ،هو �شهيد»،
بادر خالد للتعريف« :الدكتور فالن (عني)� ،أنا ،خالد خليفة ،روائي،
 ،»....ثم �س�ألنا الزعيم �إن كنا من �أهل الفقيد ف�أجبته ب�أننا من �أ�صدقائه
في الجو الثقافي والفقيد كان مو�سيقي ًا ...ومرت الأمور طبيعية جداً...
بعد خروج الجثمان من ال�صالة م�شينا ،نحو المقبرة .كان بع�ض ال�شباب
الأبطال في الخلف يقر�ؤون الفاتحة ويكبرون ،طالبهم عنا�صر الأمن
بال�سكوت لكنهم لم ي�سكتوا ،بل رفعوا �أ�صواتهم �أكثر .وفج�أة هجم العنا�صر
على ال�شباب وال�صبايا الم�ش ّيعين ،و�أخذوا ي�شتمونهم وي�ضربونهم .كنا
نريد الو�صول �إلى المقبرة للم�شاركة في الدفن ،فتجاوزنا الجنازة .وما
�أن بلغنا زاوية مقبرة الدحداح حتى ر�أينا �أمامنا الزعيم �إياه وعنا�صره
ي�أمروننا بترك المكان رك�ض ًا« :ارك�ضوا يا �أوالد الـ ،...يا �أخوات الـ...
يا ..يا.»...
م�شينا خالد و�أنا و�صديقتنا كوليت في ال�شارع الم�ؤدي �إلى الباب
الغربي للمقبرة .وفج�أة �صرخ الزعيم« :ارك�ضوا يا �أوالد الـ »...وهجم
علينا ،هو وعنا�صره ب�أ�سلحتهم المعلّقة في �أعناقهم ،وبع�صي خ�شبية
توجهوا نحو خالد �أوالً ،ف�صرخ
يل ّوحون بها في �أيديهم وانهالوا بال�ضربّ ..
في وجههم ب�صوته الهادر .لكن ثالثة منهم التفوا حوله ،و�ضربه �أحدهم
بقطعة خ�شبية ك�أنها �ساموك خيمة وكان الزعيم يقول له« :مو�سيقا يابن
الـ ،»....رفع خالد �ساعده ليحتمي من ال�ضربة ،فتلقاها بها� .سمعت
�صوت العظم ينك�سر .اقتربت منهم و�صحت« :لي�ش عم ت�ضربوه ،هادا
ما له عالقة ب�شي» لأ�شعر لحظتها ب�ضربة على ظهري �أوقعتني �أر�ض ًا،
وكنت �أ�سمع الزعيم يقول لعنا�صره :خذوه (يعني خالداً) �إلى ال�سيارة ،ثم
يلتفت نحوي لي�صرخ« :قلت لك ارك�ض يا دكتور الـ ،»....وبينما �أنا �ألتقط
نظاراتي التي وقعت �أمامي� ،سمعت من الخلف �صوت كوليت ينبهني بذعر،
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فنه�ضت م�سرع ًا ،وفي هذه اللحظة تمام ًا ،نلت �ضربة قوية على قدمي من
فوق الحذاء و�سمعت عن�صر الأمن الذي �ضربني ي�صرخ ب�سخرية ماجنة:
«دكتور !....دكتور وما بتعرف ترك�ض؟».
و�أنا في حي «عين الكر�ش» �أجرجر قدمي المتو ّرمة (عرفت في
الم�شفى الحق ًا �أنها مك�سورة) ا�سترجعت الجملة الأخيرة ،الجوهرة التي
نطق بها عن�صر الأمن العظيم .ظ ُّل الخ�شبة المرفوعة بيده .والتي لوالها
لما كان له �أي ظل على الأر�ض ،وتن ّبهت كم هي جامعة ال�سوربون التي
ق�ضيت �سنوات كثيرة من عمري �أجتهد فيها لأح�صل على �شهادة علمية
م�شرفة ..كم هي م�ؤ�س�سة فا�شلة ،وال قيمة لها لأنها لم تعلّمني كيف �أرك�ض
�أمام عن�صر �أمن ،ظ ُّل خ�شبة على الأر�ض.
***
موقف 6

ر�سالة �إلى با�سل �شحادة
ال�سالم عليك يا با�سل حيث ترقد في �أر�ض طاهرة مجبولة بدم
ال�شهداء.
ال�سالم على روحك التي تطوف في �سمائنا تبدد الظلمة الجاثمة على
الأفق.
ال�سالم على ابت�سامتك يرفعها �أ�صدقا�ؤك �أيقونة تو ّلد الأمل في
النفو�س.
ال�سالم على ذكراك تر�سمها �سماتك :اال�ستقامة وال�صدق والت�سامح
وحب الوطن.
�أذكر يا با�سل �أيامنا ال�سينمائية في دم�شق القديمة واجتهادكم �أنت
وكنانة و�سيلينا لإنجاحها وجعلها فر�صة لالكت�شاف والمعرفة وتبادل
الآراء.
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�أذكر دراجتك الهوائية و�سيلة انتقالك في المدينة ،ويوم �س�ألتك عن
تع ّلقك بها �أجبتني �أنك من �أن�صار حماية البيئة ولكي تكون �صادق ًا مع
نف�سك تمتنع عن الم�شاركة في تلويثها.
�أذكر وقت كنت تخطط لرحلتك نحو ال�شرق وكلمتك عن فيلم (لماذا
ذهب بودي دارما �إلى ال�شرق) .قلت لي يومها �إنك مثل بودي ال�صغير
ترحل هناك لتكت�شف نف�سك .كنت تكلمني كلما �أتيحت لك الفر�صة لتقول
لي كم جميل هو العالم وكم غنية كانت تجاربك على الطريق.
�أذكر ترددك وقت تقديمك طلب المنحة وكم كنت � ّألح عليك بمتابعة
العمل للح�صول عليها.
�أذكر �أحاديثنا بعد �سفرك� .س�ألتك مرة عن �أحوالك ف�أخبرتني �أنها
لي�ست م�ستقرة وب�أن بالك م�شغول دوم ًا ب�أخبار ال�شام .قلت لي« :حا�س�س
حالي مو هون ،ل�ساتني عنكن» .قلت لك �إنك تحظى بفر�صة رائعة لكي
تق ّدم خدمة للوطن من خالل تح�صيلك العلمي ...ف�أجبتني �أن الأمر
لي�س ب�إرادتك لأن روحك في �سورية .قلت لك في �آخر حديث هاتفي لنا
و�أنت في �أمريكا� :أقبل يديك ال تعود قبل �أن تنهي درا�ستك ف�أجبتني �أنك
�ستموت قهر ًا �إن بقيت...
�أذكر �أخير ًا حديثنا حول الفيلم الذي كنت تع ّده عن �أغاني الثورة...
كتبت لي :نحن حتى الهتافات نقولها بطريقة م َل ّحنة وغنائية .ونرق�ص
عليها .من قلب الحزن نرق�ص ،مثل زوربا...
يا با�سل� ،أيها الزوربا ال�صغير نحن اليوم حزانى على فقدك ،ولن
نرق�ص ...لكننا نعدك �أننا �سنفعل ذاك قريب ًا كرمى لك ولكل ال�شهداء.
و�أعدك �أن �أرفع �أول ك�أ�س على ا�سمك.
ارقد قرير العين �أيها ال�شهيد ف�سورية� ،سوريتك �ستكون بخير.
***
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موقف 7

ف�ؤاد
كانوا يلملمون �أنف�سهم ويجتمعون في بيت �أحدهم� ،أو بيت �أحدنا� ،أو
في البيت الذي ا�ست�أجره لهم نا�شط مي�سور في منطقة الج�سر الأبي�ض.
ب�ضعة �شباب و�شابات ،و�أحيانا ع�شرات ،عرفوا �أن التاريخ ُي�صنع تحت
�أب�صارهم ،وب�أيديهم ،فغ ّذوا ال�سير ليلحقوا بما فاتهم من خبرة� ،أو ر�أي،
�أو ن�صيحة ظنوا �أنهم واجدوها لدينا ،نحن «الجيل القديم»� ،أو «�أ�صحاب
الخبرة» كما كانوا يحبون �أن ينادونا .ع�شرات «الجل�سات» جمعتني معهم.
كنّا نتناق�ش حول الق�ضايا التي ت�ؤرقهم� :سلمية المظاهرات ،المواطنة،
مقاومة الطائفية ،تاريخ �سورية ،الد�ستور ،التنظيم ،المجتمع المدني،
العلمانية� ،أهمية الحوار...
ع�شرات ال�شابات وال�شبان ين�ضحون بالفرح والجمال والطاقة .كنت
�أرى فيهم �شم�س الغد ،و�أمل الحياة .وكانت �أ�سئلتهم تحفزّني لأجتهد في
البحث عن �أجوبة ناجعة لأ�سئلتهم.
في نهاية واحدة من هذه الجل�سات ،وكانت في بيت في حي ال�شعالن،
بقي �أربعة �شباب من دوما ي�س�ألونني عن ق�ضايا ثقافية من ّوعة .وقبل
خروجهم ،و�أنا في غمرة الفرح لما نعي�شه ويعي�شونه قلت لهم� :أنا خجل
منكم يا �شباب� ..س�أل �أحدهم :لماذا؟ �أجبت :لأني هنا �أحادثكم في
الثقافة وفي النظريات بينما �أنتم �ستخرجون يوم الجمعة في مظاهرة
رافعين �أرواحكم على راحاتكم.
ع ّلق �أحدهم ،كان من دوما ،ا�سمه ف�ؤاد :ال حكيم ...ال حاجة لنا بك
في المظاهرة� ،أنت لن ت�ستطيع �أن ترك�ض وال ب ّد �أن تقع وعندها �ستحتاج
لأربعة يحملونك و�ستعطلنا عن عملنا .لذلك من ف�ضلك ابقَ في البيت...
و�ضحك �ضحكة مفرقعة هو و�أ�صحابه.
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خرجت مظاهرة كبيرة في دوما يوم الجمعة � 24آب  ،2012قوات
من الجي�ش والمخابرات واجهتها ،ومنعتها من التقدم ،ثم بد�أ �إطالق
الر�صا�ص .ر�صا�صات تنهمر كالمطر ،ا�ستقرت واحدة منها في ر�أ�س ف�ؤاد.
***

17

 .2حيث ال مكان
ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا من �آخر يوم جمعة من �شهر �آب عام .2012
حديقة من حدائق مركز مدينة دم�شق .بقايا مرج �أخ�ضر ،وم�ساحات
ترابية �ض ّيقة تتداخل لتر�سم ثوب ًا مبرقع ًا يخفي وجه الأر�ض.
على هذه الأر�ض ،وبين كثير من �أكيا�س النايلون التي لم ت�صل هنا
لتلوين الم�شهد ،كتل ب�شرية م�ستلقية ،ال تفا�صيل لها ،ك�أنها �ضربات ري�شة
خ�شنة وزّعها ،فوق لوحة الحديقة ،ر�سام فو�ضوي .فج�أة ،وفي طرف
الم�شهد ،ينت�صب ج�سد �صغير ،كل ما فيه يوحي من بعيد ب�أنه ج�سد طفل
خطى نحو المراهقة .ت�سع �سنوات �أو ع�شر ،لي�س مهم ًا �أن نعرف ،بل ربما
لم يعد ممكن ًا �أن نعرف ،لأن الوثائق التي تثبت ميالده راحت ،في جملة
ما راح ،في ذاك الذي كان بيت ًا في مكان ما من �ضواحي دم�شق المدمرة.
�أدار الطفل النائم-الواقف ر�أ�سه بحركة ك�سولة .لم يكن ي�ستطلع المكان،
كان يبحث عن نقطة ارتكاز ،عن معلم ما يطابق �صورة مختزنة في
ذاكرته .لم يوفّق في المحاولة الأولى ،ف�ألحقها ب�أخرى تحمل قدر ًا �أكبر
من الإرادة� ،إرادة الك�شف عن معلم �أليف .يبدو �أنها �أي�ض ًا لم تنفعه،
ف�أجه�ش ببكاء كامد ال �صوت له ،لكن ارتعا�ش الج�سد ،وبع�ض ال�شهقات
ف�ضحته .رفع �إلى وجهه ر�سغين عاجزتين و�ضغط بهما على عينيه ،وحين
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ر�آني �أ�شاح بوجهه ،ثم تهاوى �إلى مكانه ال�سابق ،كتل ًة �ضئيلة من بين تلك
الكتل الم�ستلقية على �أر�ض الحديقة.
يحكي هوميرو�س في الملحمة اليونانية ال�شهيرة «الأوذي�سة» ق�صة
«�إيلبينور  ،»Elpinorوهو �شاب من رفاق «�أولي�س» في طريق عودته �إلى
موطنه بعد انت�صار طروادة .وذات �صباح ،وبعد �أن خمر الجمع احتفا ًال
بالخال�ص من مفاعيل ال�ساحرة «�سير�سيه» ،ا�ستيقظ «�إيلبينور» النائم
فوق م�صطبة ثمالً ،وبما �أنه لم يكن قد �أ ِل َف معالم المكان الذي كان
ينام فيه� ،سقط عن الم�صطبة ،و ُدقّت عنقه .وقد ا�ستثمر علم النف�س
هذه الحكاية الأ�سطورية لتو�صيف مجموعة من الأعرا�ض� ،أطلق عليها
وعي
ا�سم «تناذر �إيلبينور» ،تع ّبر عن ا�ضطراب نف�سي يتجلى بحالة تغ ّيم ٍ
تنمحي خاللها الذاكرة ال َمع َلمية للمري�ض ،فيفقد توازنه ويهوي ،ويمكن
�أن يقدم �أحيان ًا على ارتكاب فعل جرمي.
�أغلب الظن �أن طفل الحديقة الدم�شقية �سقط عند �إفاقته غير
المكتملة لأنه لم يتعرف على المكان الذي وجد نف�سه فيه� ،إذ ال �شيء
مما يحيط به في ف�ضائه الم�ؤقت هذا يجد له في ذهنه �صورة را�سخة
يتطابق معها .ف�ضا�ؤه الم�ؤقت هو الخواء ذاته .ال جدار يحمل �صورة الأب
ال�شهيد �أو �إيقونة �أو �آية الكر�سي .ال نافذة تت�سلل عبرها �أ�شعة ال�شم�س،
ورياح ال�شتاء ،ووعود الع�صافير .ال �سقف يمنحه ال�شعور بالأمان� ...أما
الأثاث ف�إما « ُن ِقلت» قطعه لتملأ زوايا وغرف ًا فارغة في بيوت �أخرى ،في
مناطق �أخرى ،و�إما اختلط ركامها مع ركام البيت المد ّمر �أو احترقت في
النار التي ع�صفت بالبيوت.
في المكان الذي جاء منه الطفل ،كانت كل هذه الأمور (الجدار
والنافذة وال�سقف والأثاث )...حا�ضرة ،ماثلة ،ولد الطفل وكبر بينها.
وت�شكّلت ذاكرته الب�صرية والمع َلمية اعتماد ًا عليها .لو �أفاق الطفل في
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عتمة الليل لما احتاج هناك �إلى �ضوء ليعرف طريقه في زحمة الأ�شياء،
�أما هنا في الف�ضاء الخاوي فهو ال يعرف كيف يتجه في�سقط حيث يقوم.
في المكان الذي جاء منه الطفل كان ثمة مكان ،وكان ثمة وجود،
وكان ثمة ذاكرة .كان ذلك قبل �أن يقرر عقل �شيطاني ي�ستخف بالذاكرة
ويهز�أ بالوجود (ما عدا وجوده هو)� ،أن يد ّمر المكان وي�شرد �أهله ويقذف
بهم �إلى حيث ال مكان.
كم هي م�ساحة الدمار في �سورية الآن؟ وكم �ست�صبح غداً؟ كم
يبلغ عدد المواطنين المهجرين من بيوتهم؟ كم عدد البيوت التي لم
تعد قابلة لل�سكن؟ كم عدد الأحياء التي لم يبق منها �سوى ا�سمها؟ كم
عدد العائالت التي �أ�صبحت بال م�أوى؟ مج ّرد التفكير بهذه الأ�سئلة
يبعث الي�أ�س والألم ،فما بالك �إن عرفنا الأجوبة! لكن �أين المهرب من
التفكير في هذا الواقع النا�شئ بفعل العقل ال�شيطاني؟ بل �أين المهرب
من تجاوز الأعداد المجردة والباردة رغم كل ما تبعثه من حزن ،للو�صول
�إلى الإن�سان� ،إلى الحقيقي في ذاك الواقع� ،إلى طفل الحديقة وعائلته،
�أو من تبقى منها .كيف يمكن له ،لهم� ،أن يعيدوا بناء ذاكرتهم الب�شرية
ب�شكل �سوي؟ «�أن نكون ب�شر ًا يعني �أن يكون لنا م�سكن ًا» يقول «با�شالر».
والم�سكن ،مرة �أخرى ،هو الجدار وال�سقف والنافذة والأثاث� ،..إ�ضافة
�إلى «التاريخ» الذي نما في كنفها وبين تالفيفها ،الم�سكن هو الذاكرة
التي ن�سكن �إليها� .أما في الحديقة ،حيث ال مكان ،فال يمكن لأحد �أن يبني
ذاكرة .الذاكرة ال تبنى على خواء.
المهجرون �إلى الأبنية المدر�سية لي�سوا بحال
المواطنون ال�سوريون
ّ
�أف�ضل من �أولئك الباقين بال م�أوى� ،سكان الحديقة .لأنهم �سكنوا �إلى
مكان وهمي� ،أرخوا روحهم على جدران ونوافذ و�سقوف لي�ست �سوى
وهم يعرفون �أنه ال يع ّول عليه .زد على ذلك �أن هذا المكان ال يمكنه �أن
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يحت�ضنهم ،فهو مر�صود لحنان من نوع �آخر .حنان عليه �أن يغمر �أطفا ًال
�سي�أتون ليتعلموا ،في �أمل �أن ي�ساهموا في بناء وطنهم.
لكن الخوف كل الخوف �أال يجدوا هذا الوطن .و�أن ي�صبح الجميع،
�أهلهم وهم ونحن ،حيث ال مكان.
� 2أيلول 2012
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 .3عصيان طائفي
في كلمة �ألقاها م�ؤخر ًا �أمام اجتماع �أ�صدقاء �سورية في مراك�ش،
طالب ال�سيد ال�شيخ �أحمد معاذ الخطيب العلويين في �سورية بع�صيان
أوجه ر�سالة مبا�شرة �إلى الأخوة العلويين ،ونقول ،بكل
مدني .قال ال�شيخّ �« :
�صراحة� ،إن الثورة ال�سورية تمد يديها لكم ،فمدوا �أيديكم لها! وابد�ؤوا
الع�صيان المدني �ضد النظام! فقد ظلمكم كما ظلمنا».
توجه �أي �إن�سان عادي �إلى �أهل طائفة
لي�س في الواقع ما ال يبرر ّ
ن�صب نف�سه
بعينها ،ابتليت ب�إثم تاريخي ،ح ّملها �إياه النظام عندما ّ
حامي ًا لوجودها ،ونجح في و�ضعها في حالة من ُرهاب وجودي ،ترتعب
ب�سببه من �شبح عنف قاتل �سيلحق بها �إن �سقط هذا الحامي المزعوم؛
و�أقنعها �أن الحل الوحيد لعالجها من الرهاب هذا هو �أن ت�ستبق العنف
بعنف �أكبر منه .على قاعدة :اقتل اليوم من قد يقتلك غداً .وهي قاعدة
ال تختلف ب�شيء عن مبد�أ الحرب الوقائية الذي ي�ستخدمه الأمريكيون
والإ�سرائيليون في عدوانهم على ال�شعوب.
ولي�س ثمة ما ال يبرر دعوة �شيخ ،وال�شيخ داعية �سلم وت�سامح و�إن�سانية
بال�ضرورة ،كال�شيخ الخطيب� ،أخو ًة من �أبناء �شعبه �إلى اتخاذ موقف
عقالني �ضد نظام ظالم لم يرحم �شعبه ،والوقوف �ضده .نظام ،كان
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�سو ُء خبرته في �إدارة �أزمة لها دوافعها المحقة� ،سبب ًا في موت ع�شرات
الآالف من ال�سوريين ،غير �آبه بالطائفة التي ينتمون �إليها� ،أو المدينة
التي جا�ؤوا منها� ،أو الجنة �أو الـ(جهنم) التي �سينتهون �إليها .نظام �ألحق
الخراب والدمار في البالد و�أرجعها �إلى الم�ستوى الذي كانت فيه قبل
�أربعين عام ًا.
ولي�س من حرج في �أن يوجه �شخ�ص يعمل في معار�ضة �سيا�سية،
وخا�صة �إن كانت له مكانة قيادية في هذه المعار�ضة ،نداء تحري�ضي ًا �إلى
المواطنين ،من �أي انتماء قومي �أو �إثني �أو جن�سي كانوا ،يدعوهم فيه
�إلى ع�صيان مدني ،كُرمى لحقٍ مغت�صب �أو لح ّرية حجبتها �سلطة عنهم.
فالع�صيان المدني هو ال�شكل الأرفع والأ�سمى من �أ�شكال الن�ضال ال�سلمي
التي يمكن للمواطنين اللجوء �إليها في كفاحهم من �أجل ا�ستعادة ما �سلب
منهم من حريات �أو حقوق.
الق�ضية لي�ست في كل هذه الأ�شكال من المبادرات المواطنية
الم�شروعة د�ستور ًا وعرف ًا .الق�ضية هي في �أن يعتمد �صاحب مبادرة
مدنية كهذه على ر�ؤية جماعوية للمجتمع في الدعوة �إلى مبادرته .قد تكون
الم�س�ألة م�س�ألة زلة ل�سان �أو قلم ،لكنها ،رغم ذلك ،ت�ستوجب الوقوف
عندها من منطلق يفر�ضه االلتزام بالمواطنة وال يثيره �أي موقع �سيا�سي
«مدني» قبل
ما ،ال ندعي االنتماء �إليه �أو الدفاع عنه .فالع�صيان المدني
ٌّ
�أي �أمر �آخر� .أي �أن مجال فعاليته هو المجتمع المدني الذي ال ير�ضى
ب�أي �صفة �أخرى له تحت طائلة نفيه لذاته .و�أهم �سمات هذا المجتمع
هي الم�ساواة بين �أع�ضائه �أمام الدولة والقانون .والم�ساواة لي�ست في �أن
القانون ين ّفذ على الجميع دون تمييز فح�سب ،و�إنما الم�ساواة في المواطنة
�أوالً� ،أي �أنه ال يوجد ،وال يجوز �أن يكون هناك ،تمييز �أ�ص ًال على �أ�سا�س
«نوع» �أو «انتماء» �أو «ثقافة»  ...المواطنين الذين �سيط ّبق عليهم القانون.
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لذا فكل ما يحمل �صفة المدنية هذه يخ�ص كل المجتمع وال يجوز �أن يحمل
تمييز ًا يفا�ضل بين جماعاته �أو �أفراده .هذه الم�ساواة المواطنية هي التي
تفر�ض وجود (�سجل مدني) يتعرف من خالله المواطنون� .أيمكننا �أن
نت�ص ّور وجود دوائر �سجالت خا�صة بالطوائف �أو القوميات في بلد يحكمه
وحد؟ للأ�سف هناك من ال ي�ستبعد هذا االحتمال.
قانون واحد ُم ّ
�إن ما يخيف في دعوة «الأخوة العلويين» �إلى الع�صيان المدني دون
الموحد ،هو �أن يكون العقل الداعي
�سائر المواطنين في المجتمع ال�سوري ّ
�إلى هذه المبادرة ينظر �إلى ال�سوريين كجماعات منغلقة على �أفرادها،
«تتعاي�ش» قرب بع�ضها ،ولي�س كمواطنين معنيين ب�شكل مت�سا ٍو بق�ضايا
مجتمعهم ،ويعملون مع ًا من �أجل �أن «يعي�شوا» مع بع�ض.
دم�شق 13 ،كانون الثاني 2012
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 .4تاريخ إلى غبار
«�أتيت ال�شام»...
بهذه الجملة يدخل «مظفر النواب» في ق�صيدته الق�صيرة ذات
العنوان الطويل« :عن ال�سلطنة المتوكلية والدراوي�ش ودخول الفر�س» بقوة
وثقة ،بال �إ�ضافات� ،أو تع�شيقاتُ ،تعين على تخ ّيل الم�شهد �أو ت�ص ّور زمانه
�أو مكانه�« .أتيت ال�شام» ...يدخلها ك�أعرابي ال حاجة له لو�سيلة �أو مفتاح
كي يدخل �إلى بيته وبيت �أهله .فال�شام بيت الكل ،والكل فيها �أهل ،لذلك،
ما من حرٍ َ�ض ّيقَ م�ستب ٌد ف�سح َة عي�شه �إال وكانت ال�شام قبلته.
هجر الفقير في
لكن ال�شام ،المتدم�شقة تيه ًا وبهرجة ،ال ت�أبه لل ُم ّ
الق�صيدة ،لذا تراه ين�س ّل �إلى حيث يجتمع الفقراء ،يذهب �إلى «خلف
مخيم اليرموك»:
«�صرخت بحارة الفقراء
خلف مخيم اليرموك
يدعوكم �أبو ذر �إلى عقد اجتماع جائع
لتدار�س الأو�ضاع»
فهناك ،خلف المخيم ،في «الحجر الأ�سود» و«الت�ضامن» و«القدم»
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و«يلدا» ...كما في المخيم نف�سه وكما في الع�شوائيات المحيطة بالعا�صمة،
تحط رحال من ال يقوى على الإقامة في العا�صمة.
كان اليرموكيون قد �أ ِلفوا ظهور دالئل تح�سن الو�ضع االقت�صادي على
ُمحيا �شاب عائد من العمل في دول الخليج� ،أو �شاب جد واجتهد فنجح
طبيب ًا �أو مهند�س ًا �أو �أي مهنة حرة �أخرى� .أما �سمات الثروة الخداعة
وال�سلطة الوهمية فكانت من اخت�صا�ص �أزالم قادة ،هم �أزالم لقادة
�آخرين ال ي�سكنون المخيم لكنهم ي�س ّيرون ،عن بعد� ،أعرافه «الثورية».
عدا ذلك ،بقي المخيم بيت الفقراء .لي�س فقراء الفل�سطينيين ح�صر ًا بل
فقراء كل �أر�ض �أي�ض ًا.
في نهايات ال�سبعينيات من القرن الما�ضي كان الكثير من الطالب
الوافدين �إلى دم�شق للدرا�سة في جامعتها ي�سكن في المخيم ،حيث
�أجارات الغرف مقبولة ،والحياة «مقدور عليها» .وكانت تلك الغرف ملتقى
ال�شباب الي�ساري الحالم بتغيير العالم .فيها يقر�ؤون كتبهم الثورية،
ويق�ضون �سهراتهم التي ما �أن تخفت فيها حدة النقا�شات حتى تنطلق
حناجرهم ب�أغاني مر�سيل خليفة وال�شيخ �إمام وخليل ال�صفطلي .في ذاك
الوقت كان بنطال «الجينز» و�سترة «الفيلد» ،وطبعا الكوفية الملفوفة على
العنق ،عالمة م�سجلة فارقة لأولئك ال�شباب� .أما ال�شابات فكانت تم ّيزهن
ق ّوة ال�شخ�صية التي يمنحها لهن تحررهن وثقافتهن.
ومع التحوالت االجتماعية والثقافية في �سورية� ،صار ا�سم المخيم
ي�شير �إلى �سوقه المزدحم دائم ًا بالنا�س ،والذي يتخ�ص�ص مدخله
ال�شمالي بالأدوات ال�صحية وبكل ما يحتاجه البنّا�ؤون ،وينفتح طرفه
الجنوبي على قرى الغوطة التي ت�أتي منها الفالحات كل �صباح مح ّمالت
بنتاج المزارع من الخ�ضار وم�شتقات الحليب .وارتفعت �أ�سعار البيوت
ومعها �إيجارات الغرف.
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غابت الرومان�سية الثورية عن المخيم .و�صارت الم�ساجد هي ملتقى
ال�شباب ،وحلّت الأنا�شيد الدينية لفرقة «الأخوة �أبو �شعر» محل �أغاني
الثورة ،و�صار ال�شاب الي�ساري الثوري نادر ًا في المخيم مثلما �صارت
الفتاة التي ال تغطي ر�أ�سها بحجاب نادرة في �سوقه.
و�صل العنف �إلى المخيم ،وفي الأيام الأولى من الأ�سبوع الثالث من
�شهر كانون الأول ،كان االزدحام في �شوارعه و�سوقه على عادته ،لكنه لم
يكن ازدحام ًا طبيعي ًا .فجموع النا�س كلها ت�سير م�سرعة باتجاه واحد ،نحو
الجنوب .الجميع يحملون �أكيا�س ًا وحقائب امتلأت حتى انتفخت .كانت
الوجوه مت�شابهة في تعابير الخوف والحزن والألم� .إنه النزوح :نزوح
�إلى المجهول .فالفقراء مهددون بالقتل وحاراتهم تتهي�أ للدمار ،و�أبو ذر
الق�صيدة ال يقول لهم �أين يجتمعون لتدار�س الأو�ضاع ،وال �أين �ستكون
الجنازة.
يرج زجاج نافذتي من �أ�صوات
في هذه الأثناء ،و�أنا �أكتب هذا الن�صّ ،
القذائف المنطلقة من � ٍ
أر�ض ومن �سماء باتجاه المخ ّيم .قذائف ال تف ّرق
نارها بين فل�سطيني و�سوري ،وال تم ّيز قدرة تدميرها بين بيت وحانوت.
تدك المخيم الذي �آوى الالجئين الفل�سطينيين ،وفتح قلبه للفقراء
قذائف ّ
ال�سوريين .وتحيل تاريخ ًا من العي�ش الم�شترك بين ال�شعبين �إلى غبار.
دم�شق 20 ،كانون الثاني 2012
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 .5الفساد والخيانة
�أوكل ي�سوع الم�سيح �إلى تلميذه يهوذا الإ�سخريوطي مهمة حفظ �أموال
الجماعة ،فكان الخازن الم�ؤتمن على الكي�س المر�صود لحوائج الم�سيح
و�أتباعه الدنيوية ،وربما ،من يدري؟ لترتيبات دينية كان المع ّلم �سيتدبرها
لك�سب المزيد من الأتباع بين الجموع الناكرة لر�سالته القد�سية .لكن
يهوذا لم يكن جدير ًا بالأمانة فكان يختل�س من الكي�س ،كما يقول الإنجيل
بو�ضوح (يوحنا .)12:6
�أ�صبح يهوذا الحكاية الإنجيلية نموذج ًا ل�شكل من �أ�شكال الف�ساد،
وللجمعي في الفردي .والنموذج في
والنموذج اختزال للعام في الخا�ص،
ّ
جميع الأحوال تعبير ملمو�س عن ثقافة� ،أي عن �شكل من �أ�شكال العالقات
التي يبنيها الإن�سان الفرد� ،أو الب�شر الملتحمين في جماعة ،مع العالم.
وقد ت�صبح هذه العالقات �ش�أن ًا «طبيعي ًا» في حياة الجماعة ،فتتح ّول �إلى
ثقافة �شاملة ي�ألف الأفراد وجودها ،بل ويتعاملون معها حتى لو كانوا ال
يريدونها.
في �سورية ما قبل الثورة مثالً ،لم تترك عالقات الف�ساد مجا ًال في
الدولة لم تدخله ،وال مرتبة من مرتبات الهرم الإداري لم ت�صل �إليها.
فالم�س�ؤول االقت�صادي الأول في النظام حاز في مرحلة ما على لقب ال�سيد
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خم�سة بالمئة اعتماد ًا على الن�سبة التي كان يقتطعها لنف�سه من عقود
الدولة .ورئي�س الوزراء ِلما يقرب العقدين من الزمن ُق ِتل (انتحاراً)
تغطية على حجم الف�ساد المتراكم في الجهاز التنفيذي .والح�صول
على وظيف ٍة غير اخت�صا�صية ،حتى لو كانت وظيفة م�ستخدم� ،صار لها
«�سعرها» المعلوم� .أما �أجهزة الرقابة على احترام القوانين والنظم بدء ًا
تغ�ض الطرف
من �شرطة المرور وانتهاء بمراقبي المخالفات العقارية كلها ّ
عن المخالفات �إذا ما تناهى حفيف الأوراق النقدية �إلى �أ�سماعها .وثمة
طرفة كان يتناقلها ال�سوريون �آنذاك تقول �إن ابن �شرطي عاد من المدر�سة
ال�صبي
ب�سجله الدرا�سي ال�سنوي الذي ُيعلم �أهله بر�سوبه في �صفّه ،فو�ضع
ّ
ورقة نقدية فيه قبل �أن ي�سلّمه لأبيه.
يقال عادة �إن الدولة تبد�أ بالخراب عندما يدخل الف�ساد قطاعي
الق�ضاء والتعليم ،وبمقدور كل من يعرف �سورية �أن يح ّدث بال حرج عن
ف�سادهما .بل لعل الف�ساد في الجهاز الق�ضائي قد بلغ �ش�أو ًا ال يمكن لأي
دولة �أخرى �أن ت�ضاهيه ،حتى لو كانت من الدول الفا�شلة.
لم يبق في �سورية قطاع �سالم من الف�ساد ،بما في ذلك الجي�ش الذي
يفتر�ض �أن يكون �آخر قالع النزاهة .ولذلك ما �أن و�صلت ال�شرارة العابرة
لدول الف�ساد العربية �سورية حتى اندلعت فيها انتفا�ضة الكرامة .والكرامة
تعني في ما تعنيه نهاية ثقافة الف�ساد� ،إذ ال كرامة في ظل الف�ساد.
ومع تح ّول االنتفا�ضة �إلى ثورة� ،صار الق�ضاء على ثقافة الف�ساد
�ضرورة ،لأن كل ما و�ضعته الثورة من �أهداف يفتر�ض ذلك ،فهذه الثقافة
تق ّو�ض �أ�س�س المواطنة ال�صحيحة ،وتئد �أي �إ�صالح ديمقراطي ،وتخ ّرب
�أي م�شروع لبناء الدولة ،وتحبط التنمية ،وتمتهن النفو�س.
غير �أن الأخبار في الأ�سابيع الأخيرة حملت اتهامات عديدة
ل�شخ�صيات تعمل في الثورة .بع�ضها كان من الأ�سماء المعروفة بانتمائها
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�إلى المعار�ضة ،وبع�ضها �أ�صبح من نجومها على الف�ضائيات وعلى منابر
الم�ؤتمرات .وتتهم الأخبار هذه ال�شخ�صيات ب�أنها «تلهف» من المبالغ
المالية المر�سلة للإغاثة �أو لم�ساعدة الثورة ِن�سب ًا �أكبر بكثير من تلك التي
كان يحتجزها رموز الف�ساد في البالد.
مج�سد ًا للف�ساد لكن الحكاية
كان يهوذا في الحكاية الإنجيلية نموذج ًا ّ
تقول في خواتمها �إن يهوذا هذا حاك مع ر�ؤو�ساء الكهنة اليهود م�ؤامرة
لت�سليمهم الم�سيح مقابل ثالثين قطعة من الف�ضة في مكان بعيد عن عيون
النا�س ،ليكت�سب بذلك و�صمة الخيانة بعد �شَ ين الف�ساد .وك�أن الحكاية
تريد �أن تحذرنا فتقول �إن �أي ع�ضو في جماعة يقبل ب�سرقة مالها �سيقبل
حتم ًا بخيانتها.
دم�شق 27 ،كانون الثاني 2012
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 .6نيران ليلة رأس السنة
كانت �سنة  2012تلفظ �أنفا�سها الأخيرة� .سكون �شامل وثقيل يخ ّيم على
دوي انفجارات وال هدير طائرات وال �صوت ا�شتباكات بال�سالح
دم�شق .ال ّ
الخفيف .وال�سوريون باتوا بالمنا�سبة خبراء ب�أ�صوات المقذوفات ،فحتى
ِ
غ�ضن ع�ضلة من ع�ضالت وجهك
ال�صبية يخبرونك �إن كان ال�صوت الذي ّ
تن ّبه ًا �أو التفات ًا نحو م�صدره هو �صوت طلقة مدفع �أو دبابة �أو �صوت �صاروخ
مطلق من طائرة �أو من راجمة� ،أو �صوت ر�شا�ش ..كل هذه الأ�صوات كانت
غائبة قبيل نهاية ال�سنة .هل كان المتقاتلون قد عقدوا هدنة �سرية لل�سماح
للنا�س باالحتفال بر�أ�س ال�سنة الجديدة ،كما اعتادوا على ذلك ل�سنوات
طويلة خلت؟ هل قبعوا خلف متاري�سهم� ،أو في مخابئهم ،ي�ستذكرون في
هذا اليوم الخا�ص من ال�سنة الأحباب الذين �أبعدهم القتال عنهم� ،أو
الأ�صحاب الذين فقدوهم؟ هل جاءت التعليمات من قادتهم ب�أن يتركوا
في هذه الليلة لل�سماء �سكونها ،وللأر�ض رومان�سيتها؟
فج�أة ،وكما لو كان مطر ًا م�ضيئ ًا �صاعد ًا من الأر�ض �صوب ال�سماء،
انطلقت نيران �آالف الأ�سلحة الخفيفة من بنادق ور�شا�شات وما �شابهها.
وبقيت معزوفة النيران الأوتوماتيكية هذه قرابة ن�صف �ساعة� ،أطلقت
خاللها مئات� ،آالف ،ع�شرات �آالف الطلقات وك�أن جبهة مواجه ٍة مع
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ال�سماء قد فُتحت بتوقيت م�ضبوط .لكن ،الحق يقال �إن هذه الحفلة لم
تكن عامة و�إنما بقيت منح�صرة في الأحياء الموالية� ،أو تلك البعيدة عن
مراكز القيادات وال تزال ُت�سمى بالأحياء الهادئة.
قد يرى كثيرون �أن لي�س ث ّمة ما ي�ستحق التوقف عنده في هذا الأمر.
فالنار و�ألعابها كانت وال تزال عن�صر ًا �أ�صي ًال في ثقافة االحتفال لدى
�شعوب الأر�ض قاطبة .و�إن كانت هناك تحليالت وتف�سيرات عديدة
لمركزية النار في االحتفاالت الجمعية عبر التاريخ ،تبقى فكرة التط ّهر
والتطهير هي الأكثر ر�سوخ ًا في هذا المجال ،وغالب ًا ما تقترن هذه الفكرة
ب�سياق انقالبي ما :بداية ال�سنة في بع�ض التقاويم (النيروز  ،)...التح ّول
من ال�ضاللة �إلى الإيمان في بع�ض الديانات (عيد الم�صابيح في كوريا
احتفا ًال بدخول البوذية �إليها ،)...التجدد واالنبعاث (عيد الف�صح الذي
ت�شعل فيه ال�شموع بنار جديدة احتفا ًال بقيامة الم�سيح ،)...وهي جميعها
ٍ
ٍ
�سياقات يعي�ش فيها الإن�سان لحظة
وانتقال �إلى حال
انتهاء من حال
جديد ،ويرفقها برغبة التخل�ص من الأدران المحمولة من الحال البدئية
والدخول بطهارة وعذرية �إلى الحال الجديد .وما من �شك �أن الألعاب
النارية المرافقة الحتفاالت ر�أ�س ال�سنة ،والتي تتباهى بها المدن عبر
العالم وتتناف�س للح�صول على ِ�صيغ �أ ْف ُعلِ التف�ضيل فيها (الأجمل ،الأكبر،
الممار�سة
الأكثر تكلفة )...،هي احتفالية موروثة من الطقو�س النارية
َ
في تلك ال�سياقات .وبالتالي لم تكن نيران ليلة ر�أ�س ال�سنة �سوى ال�شكل
المحلي لتلك الألعاب النارية االحتفالية حول العالم.
ال �شك �أن هذا التف�سير �صحيح في الجوهر ،فالإن�سان واحد في العالم
وثقافات الب�شرية تتماثل في غاياتها كما تت�شابه في �أ�صولها ،غير �أن
انح�صار تلك االحتفاالت في الف�ضاءات التي ذكرناها يدعونا �إلى ال�شك
في التف�سير ،و�إلى البحث عن �أمر �آخر .وهذا يقودنا �إلى االحتمالين
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التاليين� :إما �أن قوات النظام قد قامت باحتفاليتها تلك في الأحياء تلك
لتذ ّكر �سكانها ب�أن النار الهائلة التي افتتحت بها �سنتهم الجديدة �ستكون
لهم بالمر�صاد فيما لو حاولوا �أن يلتحقوا هم �أي�ض ًا بالثورة؛ و�إما �أن الجنود
في هذه القوات قد تح ّركت فيهم ثقافاتهم الكامنة ف�أ�شعلوا ال�سماء نار ًا
منذرة بانقالب الحال الذي ي�سود في البالد واالنتقال �إلى حال جديد
يحلم به ال�سوريون ،و�أنهم بر�صا�صاتهم تلك كانوا يتطهرون من العنف
الفظيع الذي م ّيز �أفعالهم في ال�سنة الفائتة ،ليعودوا ب�شر ًا �سويين.
ال يحمل هذان االحتماالن تف�سير ًا افترا�ضي ًا لما ح�صل تلك الليلة
فقط ،بل يق ّدمان �صور ًة م�سبقة لما يمكن �أن تكون عليه الأو�ضاع في
�سورية في عام .2013
 3كانون الثاني 2013
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 .7شعارات اإلقصاء
عرفت �سورية خالل تاريخها الحديث الممتد من جالء الجي�ش
الفرن�سي عنها ،عام  ،1946حتى اليوم� ،أي خالل ما يقرب من �سبعة
عقود من الزمان� ،أربعة �أعوام فقط من الديمقراطية (الن�سبية) .وهي
تنحي �أديب ال�شي�شكلي عن ال�سلطة يوم � 25شباط
الفترة المنح�صرة بين ّ
 1954وت�سليم مقاليد الحكم في البالد �إلى جمال عبد النا�صر �إثر �إعالن
ت�شكّل دولة الوحدة يوم � 23شباط .1958
تعددت الأحزاب �آنذاك ،وتعددت �شعاراتها التناف�سية الطامحة
لغواية المواطنين واكت�ساب �أ�صواتهم في المعارك االنتخابية للح�صول
على �أكبر عدد من المقاعد في البرلمان .وكانت الأحزاب واعية لكون كل
حزب منها عن�صر ًا من مجموع ٍة ت�شكّل الطبقة ال�سيا�سية .وكانت بالتالي
فكرة التعدد واالختالف ماثلة لدى كل حزب ،فلم يكن �أي منها يرى نف�سه
ير�ض بوظيفة
�شبح �إن لم َ
حزب ًا �أوحداً ،له ما ي�شتهي ،ولغيره �أن يتح ّول �إلى ٍ
التابع الذليل.
لكن الأمر تغ ّير بعد انتهاء مقاليد الحكم �إلى يد حزب البعث الذي
بانت نواياه الإق�صائية ومقا�صده للتفرد في ملعب ال�سيا�سة ،من اليوم
الأول لالنقالب الع�سكري الذي �صار يعرف با�سم ثورة �آذار.
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ولعل ما يع ّبر �أف�ضل تعبير عن توجه البعث الإق�صائي ذاك ،بيت من
ال�شعر �أطلقه �شاعر ال�سلطة «�صابر فلحوط» خريف عام  ،1963وكان
حينها م�شرف ًا على برامج الإذاعة والتلفزيون الخا�صة بالجي�ش ،يقول:
عربي عربي» .وقد ُك ّر�س هذا البيت �شعار ًا
«�أنا بعث وليمت �أعدا�ؤه ٌّ
عربي ُّ
يك ّرره الخطباء والمذيعون في كل منا�سبة جماهيرية ي�ستثمرها البعث
ل ُيفهِ م المواطنين �أن من يعار�ض البعث غير جدير بحقه في الحياة.
كانت البنية الخطابية الف�صيحة لهذا البيت مالئمة للمنابر
والإذاعة� ،أما في ال�ساحات والطرقات التي كانت ت�ستقبل االحتفاالت
البعثية الجماهيرية ،وحيث ال تن�سجم الف�صحى مع عفوية الحياة ،فقد
بقي البعثيون يرددون �شعار ًا موروث ًا من المظاهرات االحتجاجية في �أيام
الديكتاتورية الع�سكرية في عهد ال�شي�شكلي ،ويقول« :ح ّيدوا نحنا البعثية
ح ّيدوا .حزب البعث بعد اهلل منعبدو» .وهو �شعار مطابق لبيت ال�شعر
ذاك .ف�إن كان البعثيون يريدون على المنابر الموت لمعار�ضيهم باللغة
الف�صحى ،فهم يريدون �إق�صاءهم عن ال�شارع (الحيز العام) بالعامية.
وبعد �أن �ضاقت ال�سلطة في الدولة لتنح�صر في البعث ،بد�أت ت�ضيق
القيادة داخل البعث نف�سه ،عبر �سل�سلة الإق�صاءات والت�صفيات ،لت�ؤول
في الن�صف الأول من ال�سبعينيات �إلى «قائد �أوحد» لم يعد موت �أعدائه
مجاز ًا ،وال هيمنته على ال�شارع حلم ًا .مع الأ�سد �أ�صبح التفرد حقيقة واقعة
ال تحتاج �إلى �شعر ،ولي�س ثمة ما يمنع من تثبيتها في الد�ستور في مادة
كان ثقلها على المجتمع والمواطنين �سبب ًا من �أ�سباب اندالع انتفا�ضة
الكرامة في �آذار  .2011وبما �أن �أي و�ضع يحتاج �إلى �شعار يلخّ �صه� ،أطلق
البعثيون �شعار�« :إلى الأبد �إلى الأبد يا حافظ الأ�سد» .الذي يعلن �صراحة
عن �إق�صاء ال�سيا�سة و�شعاراتها من ال�شارع ال�سوري.
غابت �شعارات البعث ،وح ّلت محلها �شعارات الأ�سد .ومع بداية
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تم�سكهم بالتفرد كجزء
االنتفا�ضة �أ ّكد الأ�سديون على �إق�صائيتهم وعلى ّ
من ميراث الأب القائد �إلى ابنه القائد ،ف�أطلقوا �شعار« :اهلل� ،سورية،
ب�شار وب�س» .وكانت هذه الـ«ب�س» تعني �أن ب�شار هو وحده الرئي�س ،وتقطع
كل محاولة تفكير برئي�س غيره ،مق�صية� ،سلف ًا ،كل �إن�سان تخ ّول له نف�سه
محاولة التمتع بحقه المطلق في ال�سعي �إلى كر�سي الرئا�سة .لكن هذا
لم يمنع ال�شعب من الت�أكيد بال انقطاع« :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام»،
ف�صار ال�شعب كله ،لدى الأ�سديين ،هدف ًا للإق�صاء ،وانطلق �شعارهم
الجديد« :الأ�سد �أو ال �أحد» بالتزامن مع �شعار« :الأ�سد �أو نحرق البلد».
من «..وليمت �أعدا�ؤه� »...إلى «�..أو نحرق البلد» تاريخ من �شعارات
الإق�صاء التي تلخّ �ص خم�سين �سنة من اال�ستبداد .تاريخ يلفظ اليوم
�أنفا�سه ،غير م�أ�سوف عليه.
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ّ .8
متعلمو السحر
في الأبيات الأخيرة من ق�صيدة «متع ّلم ال�سحر» ل�شاعر �ألمانيا
الأكبر «غوته» ،ي�صرخ ال�شاب متع ّلم ال�سحر م�ستنجد ًا بمع ّلمه العجوز:
«�سيدي!...ال�شياطين التي �أطلقتها ال �أقوى على التخل�ص منها» .بعد قرن
على كتابة هذه الق�صيدة ،و�ضع المو�سيقار الفرن�سي «بول دوكا» ق�صيدة
�سيمفونية م�ستوحاة من عمل غوته الأدبي .وربما يتذكر ع�شاق ال�سينما
المقطع الذي خ�ص�ص لهذا العمل في فيلم (فانتازيا) الذي �أنتجته
�شركة «والت ديزني» عام  1940ولعب دور ال�صبي متع ّلم ال�سحر فيه الف�أر
الأ�شهر في عالم الق�ص�ص الم�صورة و�سينما التحريك« :ميكي».
بعيد ًا عن عوالم الأدب والمو�سيقا وال�سينما ،اكت�سب تعبير «متع ّلم
ال�سحر» داللة عامة ِ
ت�سم كل �شخ�ص يقوم بفعل ،ال يق ّدر نتائجه ،فتنقلب
عليه .ولعل �أكثر ما يط ّبق هذا التعبير في عالم ال�سيا�سية .فالتعريف
ال�شائع لل�سيا�سة ب�أنها «فن الممكن» يجعل من المبادرة الممكنة� ،أو
المتاحة ،مركز ثقلِ العمل ال�سيا�سي ،ويطلق ارتياب ًا في حتمية بلوغ ما
تهدف �إليه .قد ينجح ال�سيا�سي في الو�صول �إلى هدفه من المبادرة
التي (�أمكنه) �إطالقها ،في�صبح �ساحراً ،وقد ينجح في تحقيق الهدف
من مبادرته لكنه يخلق ،بنجاحه هذا� ،أحوا ًال و�أو�ضاع ًا جديدة لم تكن
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بالح�سبان ،تعود عليه م�ض ّر ًة ووباالً ،وفي الحالتين يكون ال�سيا�سي فا�شالً،
ويهوي �إلى م�صاف متعلمي ال�سحر.
تج�سد حالة متع ّلم ال�سحر فقد ال نجد
و�إذا بحثنا عن �أمثلة راهنة ّ
�أو�ضح من النظام ال�سوري ،وخا�صة في �إدارته للأزمة التي تمر فيها
�سورية اليوم .فمنذ البداية الأولى النتفا�ضة الكرامة ،وجد النظام نف�سه
في موقع الخا�سر في المواجهة ال�سلمية التي تم ّيزت بها المظاهرات
واالعت�صامات الأولى .ولذلك عمل كل ما في ا�ستطاعته لنقل المعركة
من الم�ستوى ال�سيا�سي ال�سلمي الذي الذي يريد المجتمع �أن يطور نف�سه
من خالله� ،إلى الم�ستوى الع�سكري الأمني الذي يمتلك فيه النظام اليد
الطولى ،والذي ال ت�ستطيع االنتفا�ضة ،مهما ت�سلحت� ،أن تجاريه فيه .ولكي
ينجح في م�سعاه هذا ،اعتمد النظام ثالث �سيا�سات متوازية ومتكاملة:
 .1ممار�سة العنف ب�شكل مت�صاعد ومت�سارع ،مما دفع الجمهور العري�ض
من المنخرطين في االنتفا�ضة �إلى التح ّول من ال�شكل ال�سلمي للتعبير
عن مطالبتهم بالحرية والتغيير �إلى ال�شكل الم�سلح ،الذي لم يكن في
مرحلته البدئية �سوى �شكل م�ساعد لمظاهر االحتجاج ،لي�صبح بعد ذلك
�شكلها الغالب .2 .الت�ساهل في ت�سلح المجتمع .ولم يتم ذلك عبر ت�سليح
العديد من الفئات ال�شعبية والمناطق الموالية فح�سب ،بل �أي�ض ًا من خالل
غ�ض الطرف عن عمليات تهريب الأ�سلحة عبر الحدود ،من قبل مهربين
ّ
معروفين� ،أطلق �سراح غالبيتهم من ال�سجن مع بداية االنتفا�ضة ،مع
�أنهم كانوا م�سجونين بتهم تتعلق باالتّجار بال�سالح وتهريبه .3 .التركيز
�إعالمي ًا على ال�شكل الع�سكري للمواجهة عبر ممار�سة �سيا�سة المطرقة
الإعالمية حتى قبل �أن تظهر �أي مجموعة م�سلحة معار�ضة.
وبالنتيجة بلغ النظام هدفه في ج ّر االنتفا�ضة �إلى المواجهة
الع�سكرية ،لكنه ن�سي� ،أو تنا�سى ،وفي الحالتين ما كان عليه �أن يفعل،
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مادام يعلن �صباح م�ساء �أنه يتعر�ض لم�ؤامرة كونيةّ � ،أن من ي�سمح لل�سالح
بالنزول �إلى ال�شارع لن يقوى على �ض ّبه حين يرغب في ذلك .و�أن ا�ستمرار
تجار ال�سالح
العنف �سي�ستجلب المزيد من ال�سالح لمقاومته .و�أن ّ
وحماتهم يتر�صدون �أي ثغرة تقودهم �إلى �سوق جديد ي�ستهلك �إنتاجهم
ُ
وي�ؤ ّمن ا�ستمرار العمل في م�صانعهم وزيادة تراكم ثرواتهم.
وهكذا �أ�صبحت �سورية �أر�ض جهاد ،و�أ�صبح النظام عاجز ًا عن
احتواء الحل الع�سكري الذي �أطلقه .م�ؤكد ًا م ّر ًة تل َو الأخرى �أنه نظام
�ضعيف الب�صر ،وخفيف الب�صيرة� ،أطلق �شياطين ال�سالح وما عاد يقوى
على ال�سيطرة عليها ،تمام ًا كذاك ال�شاب في ق�صيدة «غوته».
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 .9شياطين الخوف
للخوف �أبواب كثيرة تف�ضي �إلى روح الإن�سان .منها باب في الزاوية
الوح�شية ،البعيدة عن الأنف ،لكل عين ،ومنها باب عند كل �أذن ،وعلى
القلب �أخطر الأبواب� .شبكة معقدة من الممرات والم�سالك تن�ساب فيها
تلك الرجفة ال�سوداء التي تجتاح البدن من قمة الر�أ�س حتى تحت الأظافر.
لأبواب الخوف �شياطينها ،عند كل باب يترب�ص واحد ،دائم اليقظة
ال ينام ،يلتقط من الف�ضاء المحيط �أقل ن�أمة� ،أو حركة ،ليح ّولها �شيفرة
�سحرية تفهمها الأع�صاب فتنفعل لمالم�ستها� .شيطان خوف الأذن �أكثرها
تن ّبه ًا ،فهو ال ينفعل لمالم�سة حقيقة ،ك�صوت عواء ذئب �أو �صرخة �آمرة
�أو �صوت انفجار ،فح�سب ،بل ينفعل لل�شائعات �أي�ض ًا .وال�شائعة �أكذوبة قد
ت�أتي اعتباطي ًا من تقدير خاطئ لحدث يقع �أو لخبر يعبر �سريع ًا ،وقد تكون
مق�صودة تنطلق من تالعب �شخ�ص ب�أع�صاب م�ستمعه .ومن ال�شائعات
المق�صودة ما ي�صدر ،مع �سابق الإ�صرار والت�صميم ،عن مجموعة منظمة
تهدف الت�أثير على مزاج عام �أو على ال�سوق �أو على الو�ضع الأمني في
البلد.
�شيطان خوف العين �شبح ،فهو ال يخفي وجوده لكن دون �أن يظهر
حقيقته .هو موجود ويبدو وك�أنه غير موجود .وقرينة وجوده حركة
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الحدقية في العين .لي�س اعتباط ًا �أن يتزايد عار�ض الر�أر�أة الحدقية مع
تزايد انت�شار الجوا�سي�س والمخبرين والع�س�س في المجتمع .كما لي�س
اعتباطي ًا �أن ي�سمى ه�ؤالء بالعيون« ،العواينية» بالعامية ،لمدى ارتباطهم
ب�شيطان خوف العين.
�أما �شيطان خوف القلب فهو �أخطر ال�شياطين و�أقواها .هو القادر
على جعل مراهقٍ يتلعثم قبل �أن ينطق ب�أول كلمة اعتراف بالع�شق ،كما
هو قادر على جعل �شاب م�سلّح خائف يطلق النار على �سيارة يرتاب منها
فيقتل من فيها .هو القادر على جعل مواطن يتلعثم �أمام رجل �شرطة
«الحجاج» ال�سفّاح
فيعترف بجرم لم يرتكبه ،كما هو قادر على و�ضع قلب
ّ
«بين جناحي طائر» فيجعله عاجز ًا عن البروز �إلى «غزالة».
***
في دولة اال�ستبداد ،ي�ضع الطاغية بنية متينة لنظامه ،ي�ش ّكل
�أعمدتها من �أجهزة القمع ويتربع فوقها ليديرها ح�سب �أهوائه.
ولكي ي�ضبط اال�ستبداد �أنفا�س المواطنين يعتمد على ثقافة الخوف.
ثقافة الخوف هي الزيت الذي ي�سمح لم�سننات نظام اال�ستبداد بالدوران
على �إيقاع رغبات الطاغية .هي الدهن المط ّري الذي يعالج الطاغية
به �شاربيه ليبقيا معنق�صين يليقان بال�صورة التي �سيتناقلها �إعالمه
الر�سمي وي�سجد لها ع�شاقه الوالهون ،ال�صورة التي تذيبها الأمهات في
حليب �أطفالهن وقاية لهم من جرثومة الحرية.
تتملك ثقافة الخوف ال�شياطين حار�سة �أبوابه ،وتح ّولهم �إلى مرتزقة
خونة ال يقومون بعملهم في حرا�سة الأبواب حماية لل�شخ�ص من الخوف
وي�سخرها
القادم من الخارج ،و�إنما ي�صبحون دمى يتالعب بها الخوف ّ
لنقل �شيفرته �إلى روح الإن�سان .ي�صبح ال�شياطين �أُجراء عند الخوف
ولي�سوا جنود الطليعة التي تتر�صده .لذا يتح ّول المواطنون في �أنظمة
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ويعم الخوف لي�صيب
اال�ستبداد �إلى كائنات رعديدة تخاف من خياالتهاّ .
الجميع ،حتى الجنين في رحم �أمه.
�أثناء مناق�شة �أعقبت عر�ض ًا خا�ص ًا لفيلم «الطوفان» ،الذي يف�ضح
فيه المخرج عمر �أميراالي ديماغوجية اال�ستبداد ب�سخرية هادئة
وعميقة ،قالت �سيدة من الح�ضور�« :شعرت و�أنا �أ�شاهد الفيلم بال�سرور،
غير �أني انتبهت �إلى م�شاعري فخفت ،ثم �أعدت لروحي قناع الجدية بعد
�أن اطم�أننت �أن �أحد ًا لم ينتبه �إلى �سروري».
التقيت هذه ال�سيدة قبل �أ�شهر عائدة من مظاهرة في دم�شق ،لم يكن
في زاويتي عينيها الوح�شيتين �أي �أثر ل�شيطان� ،أما قلبها فر�أيته يرق�ص
في �صدرها كحمامة طليقة الجناح .لقد �شربت هذه ال�سيدة من ترياق
الحرية .الترياق الوحيد القادر على تروي�ض �شياطين الخوف ،وعلى
�إعادة المواطن �إلى مبدئه الأول :الحرية.
دم�شق 6 ،كانون الثاني 2012
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 .10جدران الوهم
يرفع الإن�سان جدران ًا منذ خرج من كهفه الطبيعي ليخطو خطوته
الأولى على طريق الح�ضارة .لكن من الجدران ما ي�صبح �سجن ًا ،لمن ر�أى
فيها �أ�سوار ًا تحميه� ،أو قبراً ،لمن اعتقد �أنها تمنحه �أمان ًا كان يرتجيه.
تلكم هي جدران الوهم.
من الممكن �أن تختلف وظيفة الجدار ح�سب الزاوية التي ُينظر �إليه
منها .فقد يكون جدار ًا يمنع الخارج ،الـ(هناك) ،من العبور �إلى الداخل،
الـ(هنا) ،كما يمكنه �أن يكون جدار ًا يمنع الداخل ،الـ(هنا) ،من الفرار
�إلى الخارج ،الـ(هناك) .يم ّثل �سور ال�صين العظيم النموذج الأكثر
�إبهاراً ،ويم ّثل جدار الف�صل العن�صري النموذج الأكثر قبح ًا لجدران
الحالة الأولى؛ بينما يم ّثل جدار برلين النموذج الأكثر �شهرة ،وتم ّثل �أ�سوار
ال�سجون المثال الأكثر انت�شار ًا لجدران الحالة الثانية .لكن في الحالتين
يبقى الجدار �سيف ًا يقطع التوا�صل بين النا�س ،و�س ّد ًا يغلق الف�ضاء.
ولئن كانت الجدران والأ�سوار حقيقة مادية ملمو�سة ،وثقيلة ،فثمة
وهم ،لكنها ال تقل ف ّعالية وقوة
جدران غير مرئية ،حتى نظن �أنها بنات ٍ
عن جدران من الفوالذ .قد نجد هذه الجدران في الطبيعة كتلك التي
يحددها برائحته الخا�صة ذكر بع�ض �أ�صناف الحيوانات ،لتمنع اقتراب
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ذكور �أخرى من «بيت حريمه» .غير �أن المجتمعات الب�شرية ملأى بها.
ٍ
لمر�ض� ،أو لمزاج خا�ص بهم ،ومنها ما تن�صبه
منها ما يرفعه الأفراد
الجماعات لإيمان �أو عقيدة �أو خوف.
التقيت م�ؤخر ًا ب�شابة قادمة من بلدة في و�سط �سورية معروفة بجمال
طبيعتها ،وبانفتاح �أهلها واختالطهم ،رغم اختالفاتهم المذهبية بفعل
انتمائهم �إلى �أربع طوائف .وكان في البلدة طريق يدعى (الكورني�ش)
يعطي �صورة م�ص ّغرة عن مجتمع البلد ،فعند �أ�صيل كل يوم دافئ ،تخرج
�صبايا البلدة و�شبابها للتنزه فيه نا�شدين الحياة ،غير عابئين بما يحملونه
ألت ال�شابة عن �أحوال الحياة في
من انتماءات �أو ثقافات �أو �أحالم� .س� ُ
البلدة ،وعن (الم�شوار) على (الكورني�ش) ،فنظرت �إلي بحزن وقالت:
منذ �سنة و�أكثر ما عدنا نذهب هناك� .س�ألتها :لماذا؟ قالت :لأنه يقع في
ح ّيهم فنحن نتجنّب الذهاب عندهم ،وهم ال ي�أتون عندنا .طبع ًا ال�ضمائر
المت�صلة (هم) و(نا) تعود �إلى الطائفتين الكبريين في البلدة.
ومن مدينة �ساحلية تنق�سم �أحيا�ؤها �إلى مجموعة �شمالية يقطنها
ب�شكل خا�ص القادمون من القرى الجبلية الغربية ،ومجموعة جنوبية
يقطنها ب�شكل خا�ص �أهل المدينة الأ�صليون ،هتف لي �صديق ليخبرني
�أن البحر �صار بحرين ،و�أن (الكورني�ش البحري) انق�سم �إلى كورني�شين،
كل ق�سم يتبع مجموعة �أحيائه� ،أي لأتباع طائفة .بل و�أ�ضاف �أن ال�سوق
التاريخي الموجود في المدينة القديمة لم يعد على حيويته الممتدة �إلى
قرون خلت ،لأن الوافدين من القرى فتحوا �سوق ًا خا�ص ًا بهم في �أحيائهم،
و�أن عدد ًا من المقاهي والمطاعم ظهرت في �شمال المدينة ت�ستقبل
الزبائن الذين هجروا الأماكن العامة في المدينة القديمة ،لأنها تقع في
�أحياء (الآخرين).
ال جدران في هذين المثالين �سوى جدران الوهم التي يرفعها الخوف.
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الخوف من الآخر .وهو خوف ا�ستنبته ف�شل النظام في �إدارة التن ّوع في
البالد ،ورعته خياراته ال�سيئة في �إدارة الأزمة ،وجاءت القوى الجهادية
الإ�سالمية وخطاباتها التكفيرية لتزيد في الطين ب ّلة ،ولتن�ضج الخوف
وتثمره.
ال يمر يوم �إال وتنت�شر الأخبار عن �إجراء جديد� ،أو مجزرة جديدة،
�أو غزوة جديدة تدفع النا�س �إلى و�ضع حجر جديد في جدران الخوف،
فيرفعونها �أكثر ف�أكثر ،ع�ساها تحميهم من خطر يت�ص ّورون قدومه .لكنهم
بفعلهم هذا ي�سجنون �أنف�سهم �أي�ض ًا في (غيتويات) محكومة باالختناق
والموت .ففي بالد �شرق المتو�سط ،وب�سبب التاريخ ال�سحيق لالختالف
والتنوع والت�شابك ،ال يمكن للمكونات المجتمعية البقاء �إال �إذا انفتحت
على بع�ضها ،وكل محاولة لخنق الآخر هي لي�ست في الحقيقة �سوى عملية
انتحار.
 25كانون الثاني 2013
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 .11الوحش فينا
الم�شهد الأول:
رجالن يحتالن كر�سيين من المقعد العري�ض في م�ؤخّ ر حافلة متجهة
من مدينة �ساحلية �إلى دم�شق .الرجالن في العقد الثالث� ،أو الرابع ،من
العمر .ثيابهما مدنية ،عملية ،ال تنم عن �سعة حال ،وال عن فقر .يحمل
وجهاهما تعابير متناق�ضة ومتداخلة� :شيء من الفخر المبالغ به ،بل ربما
من الغطر�سة� ،شيء من العنفوان� ،شيء من الوح�شية ،وكثير من الخوف
المقنّع.
الرجالن يلهوان بهاتفيهما المحمولين ،يقلّبان �صور ًا محفوظة
فيهما ،ويتبادالنهما ليرى كل منهما ما يظهره الآخر له .يتكلمان ب�صوت
عالٍ ُي�سمع حتى ثالثة �صفوف من المقاعد الخلفية.
ـ ـ انظر! هذا من االقتحام الأخير لقرية ....هل ترى جثث «الخنازير»
الخم�س هذه .لقد قتلتها بيدي .وانظر في هذه ال�صورة كيف �أ�شعل بها
النار ...وانظر �أي�ض ًا ما بقي منها ....فحم ...كتلة فحم .واهلل الذي ال
�إله �إال هو ،لوال العميد الذي �أمرنا بالتوقف ،لحرقت كل �أهل القرية بهذا
ال�شكل.
ـ ـ خُ ذْ ! ،ق ِّل ْب في هذه ال�صور ...تجد ثالث ع�شرة �صورة لقحبات
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اغت�صبتهن حتى الآن .لقد نذرت �أن ي�صلن �إلى الخم�سين ،ربي ال تم ّوتني
قبل �أن �أفي بنذري.
***
الم�شهد الثاني:
في بيت في �ضاحية من �ضواحي العا�صمة .ب�ضعة رجال ي�شربون
ال�شاي جلو�س ًا على الأر�ض .ي�شكّل الجميع دائرة تناثر حولها بع�ض
الأطفال .وهناك بع�ض الن�ساء المنزويات في ركن من الغرفة ي�صغين
بانتباه .البيت ،رغم �ضيقه ،ي�ست�ضيف �أ�سرتين نازحتين.
ثمة بين الجال�سين زائر من �أهل البلدة يل ّقب ب�أبي �أحمد ،كان �سجين ًا
بتهمة تهريب قبل �سنتين ،وخرج بعد �أن �شمله العفو الرئا�سي.
يقول �أبو �أحمد :لقد قمنا بحفر حفرٍ في الب�ساتين .كلما �أم�سكنا
بواحد منهم نذبحه ذبح النعاج ونلقيه في الحفرة لت�أتي الوحو�ش �أو
الكالب ال�شاردة ،وت�أكله .كان هذا في البداية ،لأننا كنا رحماء معهم.
�أما اليوم فق�سم ًا باهلل يا �شباب! ن�ش ّد �أيديهم خلف ظهرهم ،ونق ّيدهم،
ونرميهم في الحفرة لت�أكلهم الكالب وهم �أحياء .منذ يومين م ّر �أخ لنا
قرب حفر ٍة عند الفجر ،و�سمع �أحدهم ي�صرخ �ألم ًا ،وقد نه�شته الكالب
ولم ِ
تق�ض عليه .اقترب منه ،ف�شرع الآخر ي�ستغيث ،و�أخذت الر�أفة بقلب
�أخينا .ف�أهال التراب فوقه حتى امتلأت الحفرة .ثم قر�أ الفاتحة على
روحه وتابع م�سيره.
***
ال يم�ضي يوم دون �أن ت�سمع روايات من هذا النوع يتناقلها النا�س،
بانبهار لدى بع�ضهم ،لكن با�شمئزاز وقرف لدى الغالبية .لكن الت�سا�ؤالت
ذاتها تنطلق لدى الجميع� :أين كنا و�أين �صرنا؟ كيف �أ�صبحنا هكذا؟ من
�أين ظهر هذا الوح�ش؟
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يطرح ال�سوريون �أ�سئلتهم وك�أن �أولئك المروي عنهم ،من طبيعة �أخرى
غير طبيعة ه�ؤالء الراوين� ،أو المن�صتين للرواية .فالوح�ش «منهم» ولي�س
منا .وهذه الفكرة لي�ست حكر ًا على ال�سوريين ،بل منت�شرة في الب�شرية
جمعاء.
الوح�ش كائن له معالمه الخا�صة وله عالمه الخا�ص .قد ي�شبه الإن�سان
�أحيان ًا لكنه غالب ًا ما يكون ذا �سحنة قميئة ،ويعي�ش في عوالم غير تلك
التي اعتادها الإن�سان .الوح�ش يحتجب عن الأعين� ،أو يختفي �أغلب
الأوقات� ،إذ لي�س بمقدوره احتمال عالم الب�شر ذوي العقل والإدراك،
والعاجزين عن فهم طبيعة الوحو�ش .الوحو�ش تقتل ،وتقطّ ع ،وتغت�صب،
وت�أكل الأطفال ،وتحرق ،وتد ّمر ،وت�شرب الدماء� .إنها تنتمي �إلى عالم
خيالي لم يعرف الح�ضارة ولم يع�ش فيه �إن�سان .هذا العالم نراه ربما في
ال�سينما �أو ن�سمع عنه في حكايات الجدات.
الفن والأدب والح�ضارة والثقافة تجعل الوح�ش نقي�ض ًا للإن�سان،
والوح�شية نقي�ض ًا للإن�سانية� .إنها تنظّ ف الإن�سان ،تط ّهره ،تجعله كائن ًا
ي�شبه المالئكة .ف�إن حاد عن �صورته الب ّراقة هذه ،طردته من فردو�سها
الخيالي ورمته في خانة الوحو�ش.
ين�صت ال�سوريون اليوم �إلى روايات العنف المتناثرة في ف�ضاء
بالدهم ويت�ساءلون :من �أين جاءنا هذا الوح�ش؟ �أم تراه كان فينا؟!
� 2شباط 2013
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 .12السيدة مريم
�إلى ذكرى �أيهم غزّول
جل�ست ال�سيدة مريم� ،أم غ�سان ،في �صدر الغرفة تتلقى العزاء
بابنها ال�شهيد ذي ال�ستة وع�شرين ربيع ًا .البيت ل�شقيقها المعار�ض الذي
ترك البالد تحت تهديد االعتقال ،وقد نزحت �إليه منذ ا�شتد الق�صف
على ح ّيها وانهار العديد من عماراته .كان ابنها الطبيب �آخر العنقود
ويف�صله عن �شقيقه عقد و�سنتين .والق�صة �أن العائلة كلها ،رغم ابتعاد
و�سكينة لأخوتها الذكور.
ال�سنين� ،أرادت طفلة تكون مهوى حنان �أبيها َ
لكن احتماالت الحياة لم ت�أت كما ا�شتهت العائلة .وكان «�أيهم».
يده�شك في ما تراه له من �صو ٍر� ،أو في ما تحتفظ عنه في مخ ّيلتك
دوام ابت�سامته .ك�أن الحزن لم يدلف يوم ًا �إلى روحه� ،أو ك�أن
من ذكرياتُ ،
هاتف ًا قدري ًا كان ينبئه بكم �سيترك من �أ�سى في العالم فطالبه بالتعوي�ض
ُمق ّدم ًا بدوام االبت�سام.
زارني بعيد خروجه من �سجنه الأول و�أثار التعذيب ال تزال ماثلة على
أخجلت
م�شيته ،وفي بطء حركته .وقتها� ،
أحرجت ابت�سامته غ�ضبي ،و� ْ
ْ
�سكينته انفعالي .قال لي رفيقه� :ستة وثمانون يوم ًا وهو كما ترى ،ك�أنه
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لي�س في �سجن .فكّرتُ :ه َوذا �أخير ًا من يدح�ض �أ�سطورة «الثعالبي» حين
قال�« :إن اهلل ل ّما عجن طينة �آدم �أمطر عليها �سحائب الهموم والحزن
الهم
�أربعين �سنة ثم �أمطر عليها ال�سرور والفرح �سنة واحدة فلذلك �صار ّ
�أكثر من الفرح والحزن �أكثر من ال�سرور» ،1وغبطته ،لي�س ل�صعوبة �إنكار
الأ�سطورة و�إنما لقدرته على االحتفاظ بابت�سامه ،وعلى المكابرة �أمام
الأحزان .وت�ش ّوقت لأعرف �سر تلك المكابرة و�أك�شف م�صدرها.
في بيت العزاء جل�ست ال�سيدة مريم ك�سنديانة جبلية ،تع�صف الريح
ب�أوراقها اليانعة وتعجز عن هز الأغ�صان .ن�ساء ورجال� ،شباب و�صبايا
يدخلون ويخرجون ،ت�ستقبلهم بوجه ٍ
ٍ
�صامت� ،صابر يداري روح ًا
�صاف،
كليمة خ�شية �أن تفي�ض بحزنها فتغرق الحا�ضرين.
�أي بالغة تقدر على نقل حزنِ � ٍّأم ثكلى بابنها؟ تب ًا ل ّلغة ما �أ�ضعفها
�أمام «دمعة �أجمل الأمهات ووردتها».
�شباب و�شابات مل�ؤوا المكان ،ذهبوا هناك �آملين �أن يمنح تواج ُدهم
� َأم رفيقهم ال�شهيد القوة على تح ّمل الم�صاب ،ف�أكرمتهم بعنفوانها
ومنحتهم نفحات من عمق �إن�سانيتها .قالت �شابة اختارت العمل الميداني
�سبي ًال لثورتها « :كنت بحاجة لأن �أراك قبل نزوحي �إلى الميدان .من كان
يريد جرعة معنويات و�صالبة وتما�سك ،فليم�سك بيد �أمنا ،والدة �أيهم».
وقالت �أختها النا�شطة في الإغاثة« :خجلنا من دموعنا .قالت لنا :يجب �أن
تكملوا ما بد�أتم به ،لي�س من �أجله بل من �أجلكم» .وقالت ثالثة« :ابت�سامة
في التفا�ؤل».2
�أم �أيهم اليوم جعلتني �أهزم �إحباطي ،و�أحيت ّ
هنا يكمن �سر االبت�سامة الدائمة �إذن� ،إنها ابت�سامة موروثة من
 -1ابن �إيا�س ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،دار الفكر (بدون ذكر لتاريخ الطباعة �أو
لمكانها)� ،ص.41
 -2من �صفحات متفرقة على موقع التوا�صل االجتماعي.
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هذه المر�أة التي تعرف �أنها ته ّز العالم بي�سارها ،لي�س بالعنف والدعوة
�إلى القتل واالنتقام ،بل بفي�ض الإن�سانية وحكمة الألم� .ألم الأمهات ،كل
الأمهات ال�سوريات اللواتي يفقدن �أوالدهن في مقتلة يتنا�سل فيها العنف
من العنف ،والجريمة من الجريمة.
ت�صدر كل يوم �إح�صاءات جديدة تتزايد فيها �أرقام ع ّداد الخ�سائر
الب�شرية� ،إح�صاءات عن عدد ال�شهداء� :شهداء الثورة من جهة ،و�شهداء
الجي�ش النظامي من جهة �أخرى؛ عدد القتلى من الن�ساء ومن الأطفال،
عدد المفقودين ،عدد المعتقلين ،عدد الجرحى ...و�إذا جمعنا الأعداد
في كل هذه الإح�صاءات و�صلنا �إلى مح�صلة ت�شير �إلى رقم واحد :عدد
الأمهات الكليمات .قد تنتهي الأزمة الم�سلحة بانت�صار �أحد الأطراف
المتحاربة ،لكن الخا�سر في جميع الأحوال هي الأم ال�سورية ،هي ال�سيدة
مريم.
� 9شباط 2013
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 .13ثمة رأس كان هنا
قد ينطق بهذه الجملة باحث في علم الآثار يعاين تمثا ًال قديم ًا �ضاع
ر�أ�سه في ِحدثان الدهر ،فال تحيل �سوى �إلى حقيقة �أن التمثال لم يجد
المنقبون ر�أ�سه .غير �أن �سياق ًا �آخر ،كال�سياق ال�سوري الراهن ،يح ّمل
الجملة ذاتها دالالت متعددة.
في �صورة �أولى نرى ثالثة رجال م�صابون بالده�شة ،يرفع �أحدهم
بين يديه �إلى م�ستوى نظره ج�سد ًا لطفلة ترتدي ثوب ًا �أزرق .كل ما في
ال�صورة عادي ،لوال �أن ج�سد الطفلة بال ر�أ�س .كان له ر�أ�س ،لكن قذيفة
�أطلقها عن�صر من القوى المدافعة عن النظام ،عقاب ًا لمواطني بلدة «كفر
محت الر�أ�س وتركت �أ�شالء من لحم ودم ت�شير �إلى �أنه كان هنا.
عويد»ْ ،
ال�صورة لي�ست عادية .ولي�ست فريدة �أو مثيرة� .إنها ال تحتمل �أي
تو�صيف لأنها نفي ال�صورة ،الال �صورة.
منطقي ًاُ ،وجدت ال�صور كدليل على وجود مو�ضوعها .و�إن �أظ َه َرت
ف�إنما ُتظهر �شيئ ًا موجوداً ،مو�ضوع ًا ،يب ّئر نظرات الم�شاهدين ،يجمعها
في نقطة محرق وير ّدها �إدراك ًا ينطبع في العقل ،ويطلق �آليات مع ّينة من
�آليات التفكير والتذكر والت�صنيف...
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لكن �صورتنا هذه نفي لل�صورة لأنها تجهد لإظهار الغائب ،الال
موجود ،الذي كان موجوداً ،فتب ّئر نظرات الم�شاهدين في الخواء.
�أمام �صورة طفلة «كفر عويد» تحيل جملة «ثمة ر�أ�س كان هنا» �إلى
التوح�ش الب�شري.
�شوهة ا�ستثنائية لم ي�سبق لها �أن ّ
�سجلت في م�صنف ّ
في �صورة ثانية وثالثة وعا�شرة ...وتا�سعة وت�سعين ،نرى جثث ًا ملقاة
على الأر�ض .نقر�أ في الن�ص المكتوب المرافق� ،أو ن�سمع في ال�شريط
الم�صاحب� ،أن بع�ض هذه الجثث كانت قد ُحزّت عنها ر�ؤو�سها .تختلف
نبرات الن�صو�ص المقروءة �أو الم�سموعة ،بع�ضها ي�ستثمر المو�ضوع
لإظهار وح�شية المتهم ب�إتيان هذه الفعلة النكراء ،والذي يكون مرة
«النظام الوح�شي» ،ومرة �أخرى «الع�صابات الإرهابية» .وبع�ض النبرات
ي�ستثمر ال�صورة لتجيي�ش الأن�صار ،ورفع معنوياتهم فت�صبح الجثث مر ًة
«لفطاي�س جرى دع�سها» ،وت�صبح مرة �أخرى «لعمالء جرت ت�صفيتهم».
وقد حدث �أكثر من مرة �أن جمعت ال�صورة ذاتها بين كل هذه المواقف
مجتمعة.
في �صورة �أخرى ،من �سياق �آخر ،نرى تمثا ًال ن�صفي ًا لل�شاعر الفيل�سوف
«�أبي العالء المعري» ،في بلدته المعرة ،وقد �أطيح بر�أ�سه .ونقر�أ على جانب
ال�صورة �أن جماعة قامت بقطع ر�أ�س التمثال لأن �صاحبه كان زنديق ًا،
بينما نقر�أ في مكان �آخر ،وبخ�صو�ص ال�صورة ذاتها� ،أن جماعة قطعت
ر�أ�س التمثال لأنه �صنم ،ويجب �أن ينتهي ،في �سورية ،زمن الأ�صنام.
�شتان ما بين وح�شية حز ر�أ�س �آدمي ،خا�ص ًة �إن كان طفالً ،وقطع
ر�أ�س تمثال .بل ال تجوز المقارنة بالمطلق بين الفعلين( ،حتى لو كان
قطع ر�أ�س التمثال فع ًال مجازي ًا يرمز �إلى ح ّز ر�أ�س الزنادقة ،والملحدين،
والما�أدريين ،والعلمانيين .)...لكن ثمة قا�سم م�شترك بينهما ،ال يمكننا
�إنكار وجوده� ،إنه الهمجية بكل ما تعنيه من وح�شية ودموية وق�ساوة وجهل.
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مثّلت عملية قطع الر�أ�س ،في بع�ض الح�ضارات� ،سمة من �سمات
التطور الأخالقي لأنها اع ُتبرت عملية �إعدام رحيم ،مقارن ًة مع الموت
البطيء الذي كان ي�سببه الإعدام �شنق ًا .بل كانت بع�ض ال�سلطات
تخ�ص�صه لإعدام النبالء ،في حين تخ�ص�ص ال�شنق لإعدام الرعاع .وقد
بقيت «المق�صلة» و�سيلة �إعدام المدنيين الوحيدة في فرن�سا حتى �إلغاء
حكم الإعدام نهائي ًا عام .1981
فيعج التاريخ بحكايات قطع الر�أ�س
�أما في هذه المنطقة من العالم ّ
بدء ًا من يوحنا المعمدان والقدي�س بول�س و�شهداء كربالء وانتقامات
العبا�سيين حتى �أحكام الإعدام في ال�سعودية.
ولم تعرف �سورية ،على ما يبدو ،هذه العملية البربرية� ،أق ّله خالل
القرن الما�ضي ،لكن ثمة ر�ؤو�س كثيرة ت�سقط هذه الأيام وثمة من
ي�صعد المنابر حام ًال �سيف ًا لي�سترجع قول الحجاج� :إني �أرى ر�ؤو�س ًا
قد �أينعت وحان قطافها ،متوعد ًا بحفالت قطع ر�ؤو�س جماعية...
�أتراها فقدت �سورية ر�أ�سها ،وبات طبيعي ًا �أن نقول �إذا ما نظرنا �إلى
�صورتها :ثمة ر�أ�س كان هنا!
� 16شباط 2013
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 .14أشياء السيد «س» التافهة
�إلى ذكرى عمر عزيز
ال�سيد «�س» �إن�سان عادي يعي�ش في �سورية .يقولون عنه �إنه مثقف .هو
ال ي ّدعي هذه القيمة ،الآخرون يلب�سونه �إياها .ولي�س كل رداء بجميل� ،أو
على الأقل ،ح�سب الزاوية التي ترى منها الأ�شياء.
مثقف ! تكاد ال�صفة �أن ت�صبح ُ�س ّب ًة �أو �شتيمة� ،أو و�صمة عار .المثقفون
يفكّرون .وهي لعمري م�صيبة وكارثة في زمن يهيمن عليه �أولئك الذين
ت َو ّحد فكرهم ب�سيفهم .زمن الأبطال.
الأبطال في الثورات من جوهر واحد� .صفتهم النووية واحدة:
ُملكية الحقيقة� .أما المثقف فهو ح�شرة متك ّورة تحت مظلة عقلها .هو
كائن هالمي ،لأنه ي�ؤمن بن�سبية الحقيقة ،بينما الحقيقة وا�ضحة و�ضوح
الأنا .ومن يملك الحقيقة ي�ضرب ب�سيفها .ومن لي�س معي في حقيقتي هو
بال�ضرورة �ضدي ،و�سيفي �سيعالج في هيجان الثورة �صداع ر�أ�سه.
للأبطال في الثورات ،و�إن اتحدوا في الجوهر� ،أ�شكال مختلفة.
هم �أ�صحاب الع�ضالت المفتولة التي ترتجف الغلمان ،وتخفق قلوب
العذارى ،لمر�آها .والع�ضالت� ،أيقونة القوة ،بطاقة ٍ
هوية ُتع َر�ض عن ُبعد،
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لكي تعطي ل ُع�صارة الخوف مت�سع ًا من الوقت للتمدد في ج�سد الآخر،
ولن�شر الق�شعريرة في خالياه .والآخر هو الإن�سان العادي ،المواطن
المقهور ،الالبطل .والو�ضعية الأف�ضل للعر�ض �أو اال�ستعرا�ض تكون مع
يهم نوعه �أو حجمه .قد يكون �سكين ًا �أو دبابة ،المهم �أن يظهر
�سالح ما ،ال ّ
البطل مع �سالحه في ال�صورة.
هم �أ�صحاب اللحى الطويلة التي تمنح لمنظرهم �سلطة على عبيد
اهلل الفقراء .ه�ؤالء الذين يرون في اللحى كوا�سح �ألغام الخطايا التي
يز ّينها لهم ال�شيطان ،وفاتحة دروبهم �إلى الحوريات الموعودات .في�صبح
ما يقوله الملتحون هو الد�ستور ،وتتوقف الحقيقة عن �أن تكون في ما يقوله
ه�ؤالء لي�صبح ما يقولونه هو الحقيقة.
الأبطال هم� ،أي�ض ًا ،مثقفون محترفون ،تتعاظم �أنواتهم لي�صبح ما
يقولونه نبرا�س الهدى لل�ضعفاء الحائرين في فهم تعقيدات الأزمة التي
تعي�شها البلد .والويل لأمثال ال�سيد «�س» ،حتى لو كان ي�شاركهم ب�صفة
«مثقف» الملعونة� ،إن وطئ حقل �سلطتهم المعنوية ليدلو بدلوه في �أمر من
�أمور الثورة .فقد يرى الأمر بح�سا�سيته الخا�صة التي ال تتفق تمام ًا مع ظل
ح�سا�سيتهم على اللغة في�صبح مارق ًا ،متخاذالً ،مج ّهالً� ...إلى ما هنالك
من �صفات تحمل �أكثر بكثير مما تقول.
هم �أ�صحاب الأ�صوات العالية على الف�ضائيات ،الذين يق�صفون
المواطنين بقنابل �صوتية وبن�صائح تكتيكية ،وبتحليالت مرعبة ،وبرذاذ
تفتفاتهم المتطاير عبر الأثير.
ال�سيد «�س» لي�س بطالً .بل هو يعاني من حالة نف�سية تجعله ينكم�ش
�أمام �صور الأبطال من كل الأ�شكال ،يتقوقع على نف�سه ويتابع �أ�شياءه
التافهة ومنها :م�ساعدة عائلة منكوبة تبحث عن جثة ابنها ال�شهيد في
م�شرحة م�شفى؛ �إي�صال �صندوقي حليب لأطفال مهجرين في حي بعيد؛
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�إي�صال م�ساعدة مالية ل�سيدة وجدت نف�سها فج�أة جارة لعدة عائالت
مهجرة؛ م�ساعدة مجموعة من ال�شباب يريدون تنظيم ن�شاطهم المدني
ّ
وال يعرفون كيف؛ كتابة ورقة تو�صية لطالب يريد �أن يتابع درا�سته في
الخارج؛ �إنهاء درا�سة علمية لمركز �أبحاث ي�ست�شيره كخبير؛ البحث عن
�إمكانية الح�صول على منحة لطالبة ت�ستحق ال�سفر للدرا�سة لكن ال ي�سعفها
الحال؛ اال�ستعداد للقاء �شخ�ص من عائلة �شاب ا�ست�شهد لإبالغه بالخبر
الفظيع؛ مراجعة ن�ص كتبه �صديق ويخ�شى �أال يكون قد �أح�سن التعبير عن
�أفكاره؛ كتابة مقدمة لمجموعة ق�ص�صية طلبها منه مبدع �شاب؛ محاولة
م�ساعدة نا�شط في الح�صول على ت�أ�شيرة �سفر من �سفارة ما؛ لقاء بع�ض
ال�شباب المحبطين ليحاول بعث الأمل فيهم وبثورتهم من جديد؛ لقاء
مجموعة من ال�شباب يطالبونه بالإجابة على ت�سا�ؤالت ت�ؤ ّرقهم...
ال�سيد «�س» هو الال بطل� ...أيامه مليئة بالأ�شياء التافهة ،وفي ما
يتبقى له من وقت ،يحاول �أن ينهي ن�صه الأ�سبوعي للجريدة التي ت�ستكتبه
قبل �أن يعتقله جهاز ما �أو تنفجر به �سيارة ملغومة �أو تنال منه ر�صا�صة
قادمة من عالم الغيب.
� 23شباط 2013
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 .15المدرسة السورية ،إلى

أين؟!

«المدر�سة هي م�صنع المواطنة» ،هكذا تقول كل �أدبيات المواطنة،
حتى تلك التي تنتقد ما ت�سميه «المفهوم التقليدي» للمواطنة ،وتطالب
باالعتراف بالحقوق الثقافية للجماعات �ضمن الوحدة ال�سيا�سية للبلد .وال
يختلف اثنان ب�أن المدر�سة ال�سورية لم تكن نموذج ًا للمدر�سة المواطنية
خالل العقود الما�ضية .ويعود ذاك �إلى �سببين �أ�سا�سيين :الأول هو الفكر
القومجي الذي يرى في المدر�سة جهاز ًا تعبوي ًا ،وظيفته تن�شئة �أجيال
ن�صب نف�سه قائد ًا للدولة والمجتمع؛ الثاني،
م�شبعة بالفكر الأحادي الذي ّ
وهو منبثق عن الأول ،البرامج التعليمية التي لم يتم و�ضعها �ضمن منظور
يتطلع �إلى تربية المواطن و�صناعته ،فع ّمقت من الت�صدعات الطبيعية في
المجتمع ،و�أن�ش�أت �أجيا ًال من ال�سوريين غير المدركين لحقيقة االختالف
التي يت�صف بها مجتمعهم .وهذا ما كان من نتائجه ت�شكّل �صور نمطية
عن الآخرُ ،تلقى عليه من خارج كينونته ،وال تَف َهمه من داخل ت�ش ّك ِله.
العرب ال�سوريين الكر َد حق ًا؟ هل يعرف الم�سلمون
هل يعرف ال�سوريون
ُ
ال�سوريون الم�سيحيين ال�سوريين حق ًا؟ بل حتى داخل الإ�سالم ذاته ،هل
يعرف �أهل طائف ٍة الخ�صائ�ص المميزة للطوائف الأخرى؟
عملت المدر�سة ال�سورية على طم�س االختالفات المت�شكّلة تاريخي ًا
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وثقافي ًا ،وحين كانت غي َر قادرة على طم�سها رفعت الجدران بينها.
وهكذا ن�ش�أت �أجيال ال يعرف �أوالدها الآخرين ،يجهلونهم ،والإن�سان عد ٌو
لما يجهل .وقد �شكّل هذا الجهل� ،أر�ضية خ�صبة لال�ستقطاب الطائفي
الذي دفع �إليه النظام كواحد ٍة من �أدوات حلّه الأمني الع�سكري من جهة،
وللت�شدد القومي لدى المك ّونات القومية المغبونة حقوقها من جهة �أخرى.
على الم�ستوى المادي العمراني� ،أ ّدى الحل الأمني �إلى تدمير عدد
هائل من المدار�س و�صل �إلى �أربعة �آالف مدر�سة ،ح�سب بع�ض التقديرات،
ناهيك عن �أن عدد ًا من المدار�س بات ي�ستخدم كمراكز �إيواء للعائالت
المهجرة ،و�أن عدد ًا �آخر ال تمكن اال�ستفادة منه ل�صعوبة و�صول التالميذ
ّ
والأ�ساتذة �إليه .حتى في الأماكن الآمنة ن�سبي ًا كالعا�صمة و�ضواحيها،
يتردد الأهالي كثير ًا في �إر�سال �أوالدهم �إلى المدر�سة خوف ًا عليهم من
مفاج�آت الق�صف الع�شوائي.
ال مجال للمجادلة ب�أن هذه الخ�سارة الج�سيمة في البنية التحتية
للم�ؤ�س�سات التعليمية� ،أ�ضف �إلى ذلك ت�آكل الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وبالدرجة
الأولى الم�ؤ�س�سات اله�شّ ة كالم�ؤ�س�سة التعليمية ،في م�ساحات وا�سعة من
البالد ،بعد �أن انهارت فيها �آليات ال�ضبط والنظام ،تخلق م�شاكل جديدة
في مجال التعليم لن ت�ستطيع �سورية تجنّب مفاعيلها ال�سيئة .م�شكلة
�إعادة �إعمار البنية التحتية بالدرجة الأولى؛ وم�شكلة «الفجوة التعليمية»
ثاني ًا ،لي�س بين المهارات ومتطلبات �سوق العمل فقط و�إنما في العدالة
التعليمية بين الجن�سين ،وبين مختلف المناطق� ،إذ �أن ثمة مناطق كثيرة
لم ينل تالميذها �أي ق�سط من التعليم خالل �سنتين...
لكن يجب �أال يمنع ظهور هذه الم�شاكل الخطيرة من طرح م�س�ألة
التربية على المواطنة في المدر�سة على ب�ساط البحث ،واعتبارها ق�ضية
ال تق ّل في جديتها عن الم�شاكل الأخرى ،ما دام الثوار مقتنعين ب�أن دولة
المدنية والمواطنة ال تزال هدف ًا للثورة.
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لقد انت�شرت م�ؤخر ًا �أخبار مت�سربة من مخيمات الالجئين ال�سوريين
في تركيا مفادها �أن ثمة �صفوف ًا افتتحت داخل المخيمات لتعليم الأوالد.
تعليم المناهج ال�سورية ممنو ٌع فيها ،و�إنما يتم تعليم مادتين فقط في
لكن َ
تلك ال�صفوف الإغاثية :اللغة التركية والتربية الدينية.
وبات من المعروف �أن بع�ض المناطق ذات الأغلبية الكردية افتتحت
مدار�س تع ّلم الأطفال منهج ًا متكامالً ،منقو ًال من مدار�س كرد�ستان
العراق ،باللغة الكردية.
وتجوب ف�ضاء و�سائل االت�صال االجتماعية �صورة من ريف �إدلب
لتالميذ �صغار في غرفة تخدم ك�صف مدر�سة .في طرف من الغرفة
تالميذ يقر�ؤون ،وفي الطرف الآخر يقف تالميذ ي�ؤدون ال�صالة.
و�سنرى الكثير من الأمثلة الأخرى التي �إن دلت على �شيء ف�إنما تدل
على �إعادة �إنتاج المدر�سة التعبوية لي�س على م�ستوى الوطن ككل هذه
المرة و�إنما على م�ستوى المكونات المجتمعية الدينية والقومية .مما يعني
�أكثر ف�أكثر من الت�صدعات و�أقل ف�أقل من المواطنة.
لذلك وجب الت�سا�ؤل :المدر�سة ال�سورية� ،إلى �أين؟!
� 5آذار 2013
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 .16التمثال والذاكرة الجمعية
تم ّثل الم�شيدات مطرح ًا من �أكثر مطارح الذاكرة الجمعية ر�سوخ ًا.
و�سواء �أكانت تلك الم�شيدات دينية �أم تاريخية �أم ثقافية �أم �سيا�سية،
و�سواء �أكانت تحظى بهوى في نفو�س غالبية الأفراد� ،أم بع�ضهم فقط،
ي�صعب على المنتمين �إلى الجماعة ،التي تحت ّل الم�شيدات حيز ًا من
ف�ضائها الم�شترك� ،أن يح ّرروا �أذهانهم من ذكراها.
وت�شكّل التماثيل والن�صب التي تقام في الأماكن العامة ،من �ساحات
وحدائق وطرقات ،نموذج ًا لما يمكن �أن تحظى به الم�شيدات من ح�ضور
وت�أثير في حياة الجماعة ،وفي �شكل العالقة التي يبنيها النا�س مع تاريخهم
وحا�ضرهم وم�ستقبلهم .حين تجتمع الح�شود في �ساحة الجمهورية في
باري�س لالحتفال بمنا�سبة �سيا�سية ما فلأن ث ّمة رابطة وجدانية تربطها
برمز «ماريان» التي يتو�سط تمثالها ال�ساحة .وكذلك عندما يقوم جمهور
بهدم ٍ
تمثال لحاكمهم فهم يقلبون ،رمزي ًا� ،صفحة من تاريخهم.
يتبع انت�شار التماثيل والن�صب التذكارية في ف�ضاء الجماعة ،كما
يتبع عددها ،وكثافتها ،وخارطة توزعها ،طبيعة ال�سلطة الم�س�ؤولة عن
تنظيم �أمور الجماعة ،و�أمور حياتها .فهي تع ّبر عن حاجة ال�سلطة لوجود
ذاكرة جمعية ت�ؤ ِلف بين النا�س ،وتعزز انتماءهم �إلى الجماعة ،من خالل
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تذكيرهم الدائم بالم�شترك بينهم� .أما في حال �سلطة اال�ستبداد فهي
تع ّبر عن رغبة ال�سلطان في ا�صطناع ذاكرة جمعية م�ست َلبة ،م�سكونة
ب�صورته دون �أي �شيء �آخر .في ختام جولة التحقيق مع «وين�ستون»،
ال�شخ�صية الأ�سا�سية في رواية « ،»1984يقول الجالد �أوبريان« :لن يكون
بمقدورك بعد اليوم �أن تعرف الم�شاعر الإن�سانية العادية .كل ما فيك
�سيفنى� .]...[ .ستكون خاوي ًا� .سنع�صرك حتى ت�صبح خاوي ًا ثم نمل�ؤك
من ذاتنا» .ولبلوغ ذاك الهدف يجب �إغراق المواطن بح�ضور ال�سلطان،
لي�صبح حا�ضر ًا حتى في ذاته.
هكذا ت�صبح تماثيل ال�سلطان ،والجداريات التي تت�ضمن �صورته،
عن�صر ًا ب�صري ًا طاغي ًا في الف�ضاء العام .ويغدو من الم�ستحيل �أن تجد
مدينة كبيرة� ،أو بلدة �صغيرة ،ال تفرد �أف�سح �ساحاتها لها .وي�صبح من
الم�ستحيل �أن تجد �صرح ًا حكومي ًا على طول البالد وعر�ضها ال ُيفرد في
مدخله� ،أو في ردهة ا�ستقباله ،تمثا ًال ن�صفي ًا �أو بالقامة الكاملة لل�سلطان،
الذي يتح ّول في �أنظمة اال�ستبداد �إلى «قائد خالد» .ولعله لي�س من
الم�صادفة �أن برامج تعليم اللغات ،في وزارة التربية ال�سورية على �سبيل
المثال ،تعتمد لترجمة �صفة «الخالد» في العبارات المنقولة من خطابات
«كلي الوجود»� ،أو
الرئي�س كلمة ( )omniprésentالتي تعني حرفي ًا ّ
«الموجود في كل مكان» .وك�أن ال�صفة العربية التي ترخي بظل القائد على
ِ
ت�ستكمل في ال�صفة الفرن�سية هيمنته على المكان لتحقق طموح
الزمان
الألوهية على �إحداثيات الوجود.
للن�صب والتماثيل والجداريات ت�أثير نف�سي مبا�شر على المواطنين
لأنها تح ّول فكرة الوجود الك ّلي لل�سلطان �إلى �أمر ماثل في الواقع .تنقلها
من م�ستوى المتخ ّيل �إلى م�ستوى المح�سو�س المادي .وعندما تملأ تماثيل
ال�سلطان ون�صبه الف�ضاء المحيط بالمواطن ،ترت�سم �أي�ض ًا ك�صورة
مهيمنة على ف�ضائه الداخلي ،تمل�ؤه ،تحتل خياله ،وت�صيب روحه بالتخمة،
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فتحيله �إلى �إن�سان م�سكون ب�شخ�ص ال�سلطان ،وي�صبح جاهز ًا ليحقق
النظام �سيطرته الخف ّية عليه.
لم تكن عملية �إ�سقاط التمثال في الرقة �إال عملية �أخرى ،ولن تكون
الأخيرة ،في �سل�سلة عمليات م�شابهة تقوم بها الجموع الثائرة منذ الأيام
الأولى الندالع انتفا�ضة الكرامة في �سورية .مما دفع عدد ًا من البلديات
�إلى رفع التماثيل وركنها في موا�ضع �آمنة .ولم تكن الجموع في د�أبها
هذا تفرغ �شحنة حقدها على النظام الذي ثارت �ضده فح�سب ،بل كانت
�أي�ض ًا تقوم بعملية «تهوية» لذاكرتها الجمعية .فالذاكرة مختنقة ب�صورة
ال�سلطان ،وفي الحياة �صور كثيرة �أخرى ،من حق النا�س �أن يتعلقوا بها
ويركنوا �إليها.
� 9آذار 2013

63

 .17تح ّوالت في ثقافة الخوف
الحراك االجتماعي اليومي الم�ستمر.
�سنتا الثورة هما �سنتان من َ
َحراك هادر ،ك�أنهار الربيع ،ال يهد�أ ما�ؤه لي�ستريح ،بل لي�ستجمع قواه لدفق
�أقوى .لقد �أتاح طول مدة الحراك ت�شكّل منظومات مختلفة من العالقات
تر�سخت في �أكثر من مكان ،وتح ّولت �إلى قوى ال مادية ،فاعلة
بين النا�سّ ،
وم�ؤثّرة على جماعات دون �أخرى� ،أو على المجتمع ككل� .أي ،بمعنى �آخر،
�إلى ثقافات.
بع�ض هذه الثقافات كان را�سخ ًا في المجتمع ،وبع�ضها الآخر ،كان
كامن ًا فيه ينتظر انثقاب الغ�شاء ال�ساتر لينفجر وينثر مخزونه ،وبع�ضها
الثالث وجد في الحراك ،وديناميكياته فر�صة لينغر�س في تربة تب ّين �أنها
ظن �أو ي�شتهى.
�أكثر ا�ستعداد ًا لتلقيه ،مما كان ُي ُ
في النمط الأول من هذه الثقافات تبرز ثقافة الخوف كثقافة را�سخة،
في حياة ال�سوريين ،منذ عقود طويلة .ثقافة الخوف هي المالط الذي
ت�ستخدمه �أجهزة القمع لتثبيت العالقات بين العنا�صر في بنية النظام
اال�ستبدادي ،وت�أبيدها ك�شرط من �شروط وجوده وا�ستدامته.
يعرف القا�صي والداني �أن الخوف بات ثقافة حقيقية لها قواعدها
ال�سارية في الحياة اليومية ،وفي �شكل التعامل مع ال�سلطة ورموزها
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وممثليها .وبلغت هذه الثقافة م�ستوى الهيمنة بفعل �آليات الت�سلط والرقابة
والو�شاية والتع�سف�...إلخ .التي ارتبطت جميعها ب�أجهزة القمع ال�سلطوية
القوية العديدة .لقد ا�ستبطن المواطنون الخوف حتى �سكن في وجدان كل
�شرطي غير مرئي ،يهديه �إلى درب ال�ستر وال�سالمة.
مواطن منهم
ٌ
مع ربيع دم�شق ،بد�أت تبا�شير خلخلة تلك الثقافة مع ظهور المنتديات،
ومع البيانات و�أخطرها ،لأ�سبقيته على غيره ،بيان الـ .99وحاولت
الأجهزة ا�ستعادة الهيمنة ،لكن الوتد كان قد انغر�س ،و�ساهمت و�سائل
االت�صال الجديدة بتحويل �أ�شكال عديدة من �آليات الرقابة �إلى �أ�ضحوكة،
لكن الخوف بقي ،رغم ذلك� ،صفة م�ستقرة في المجتمع� .إلى �أن انطلق
كتحد �سافر للأحرف الأولى
الحراك قبل �سنتين وخرجت المظاهرات ٍّ
في �أبجدية القمع .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،قويت �شكيمة المواطنين ،وتنامت طرد ًا
مع تنامي العنف ال�سلطوي ووح�شيته .لم يح�سن النظام قراءة ال�صور
التي كانت تنقلها له كاميراته وعيون ع�س�سه� ،أو ربما كانت الكاميرات
م�صابة هي �أي�ض ًا بجرثومة الخوف .لم ير الأمل الذي كان يلمع في عيون
المتظاهرين ،لم ير الفرح الطفولي يخفق في �أج�سادهم ،لم ير ع�ضالت
وجههم الم�شدودة ت�صميم ًا و�إ�صراراً ،لم ي�سمع نب�ض قلوبهم ي�ضبط
�أغانيهم .لم يفهم بب�ساطة �أن عن�صر الأمن القابع في �صدورهم كان
ي�ض ُمر وي�ض ُمر ،و�أن �شجاعة ال�سوريين تتح ّول �إلى �أمثولة قل نظيرها في
تاريخ ال�شعوب .لكنه كان ي�شعر بقوة �أنه بات مثا ًال على �أب�شع �أنظمة الكون،
بينما يتح ّول �شعبه �إلى �أجمل �شعوبه.
هنا ،كان ال ب ّد للنظام من �أن ي�ستعيد ثقافة الخوف ،وكان ذلك
يتط ّلب ا�ستحداث �آليات جديدة غير تلك التي ه�شمتها الثورة .القمع
المنك�شف ،العاري ،المطلق كان �أولى الآليات الجديدة� .أ�ساليب جديدة ال
وع ّممت في �صور «م�س ّربة» تقول �إن الخيال
يعرفها قامو�س العنف ظهرتُ ،
الجهنمي يبقى قا�صر ًا �أمام حقيقة جهنم(نا) الخا�صة.
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ثم جاءت فزاعة الع�صابات الإرهابية الم�سلحة .جاءت باكرة جداً،
وا�س ُتخدمت بكثافة .بل �أ�صبحت مادة للمطرقة الإعالمية الر�سمية.
لترتعد �أو�صال المحايدين ،والمترددين ،والمتفرجين ،و�أهل الحا�ضنات
االجتماعية من كل الأطياف ،و�أهل الطوائف ال�صغيرة ...كانت الف ّزاعة
تعمل بحرية تثير ريبة المراقبين وتطرح �أ�سئلة على المنطق ال يقدر
المنطق على ح ّلها� ،إال �إذا �أقام رابط ًا بينها وبين خطاب التفزيع.
لكن� ،إن كان ذئب الحكاية ي�أتي حين نذكره ،ف�إن ذئب الواقع كان
هنا حق ًا .كان ُي�س ّمن ويق ّوى في حقول مجاورة ،وهي حقول مترب�صة
ِ
بخممة البالد وطيورها .وها هو يرخي بظله فوق الأر�ض والنا�س .وها هي
الأخبار تتواتر من المناطق الواقعة تحت �سيطرته لت�ؤ�س�س لثقافة الخوف
ح�س َد ال�شعب عليه.
من جديد ،الخوف من ا�ستبداد قادم لن ُي َ
لكن يبقى الأمل ب�أن �شعب ًا ك�سر خوف ًا متراكم ًا من عقود ،لن ي�صعب
عليه �ص ّد خوف تتراءى طالئعه براياتها ال�سود.
� 16آذار 2013
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 .18عن عملية اغتيال البوطي

لل�شيخ البوطي مكانة في عالم الفكر الديني الإ�سالمي ال يمكن
لأحد المجادلة فيها .وهي مكانة� ،سوا ٌء وافق المرء على �آراء البوطي �أم
�أنكرها ،تنال حظها من التقدير ،لي�س في �سورية فح�سب ،بل على امتداد
العالم الإ�سالمي .ولل�شيخ� ،أي�ض ًا ،موقع في �آليات ال�سيطرة التي ر ّكبها
ثم م�أ�س�سها النظام ال�سوري ،ال يمكن لأحد تجاهل ق ّوته ،وح�سا�سيته ،في
الوقت ذاته .لكن ،لعل �إحدى �أخطر المفارقات التي نواجهها عند محاولة
فهم �آليات ال�سيطرة تلك تكمن ،تمام ًا ،في معرفة كيف ُق ّي�ض للبوطي �أن
يتب ّو�أ ذاك الموقع لدى نظام ذي لبو�س حداثي ،يعتبر العلمانية والي�سارية
والقومية والتحرر االجتماعي من �أ�س�س تكوينه الفكري والإيديولوجي
والثقافي ،بينما هو (البوطي) لم يمتنع البتة عن الت�صريح ،جهار ًا نهاراً،
بعدائه للعلمانية والي�سارية والقومية والتحرر االجتماعي.
ت�ضطرنا محاولة فهم المفارقة �إلى قراءة عالقة البوطي مع
النظام ،في �سياق التحوالت التاريخية التي واجهها هذا الأخير في نهاية
ال�سبعينيات ،وبداية الثمانينيات ،من القرن الفائت .فمن المعروف �أن
حجم دار الإفتاء ،الواجهة الدينية
نظام البعث كان قبل ذاك الوقت قد ّ
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الر�سمية للدولة ،وح ّولها �إلى واجهة �شكلية مكتفية بوظيفة بروتوكولية،
وبالتالي خفتت م�صداقيتها لدى جموع الم�سلمين وفقدت قدرتها التدخلية
في �ضبط ال�شارع المتد ّين الناقم .من جهة ثانية ،لم تكن الجماعات
الفاعلة في الق�ضايا التربوية والدعوية ،و�أهمها جماعة زيد في دم�شق،
تحظى بالر�ضا التام من الم�ؤ�س�سة الأمنية التي كانت تنظر �إليها بعين
الريبة ،وترى فيها الحا�ضنة المولّدة لل�شباب المنخرطين في النزاع
الم�سلح مع الطليعة المقاتلة ،ثم مع الإخوان ب�شكل عام .من جهة ثالثة
لم تكن الأخويات ال�صوفية النازعة ،بطبيعتها وب�إيمانها ،نحو �إر�ضاء ولي
الأمر ،لتلق قبو ًال لدى ال�شارع الناقم الذي يغمز من قناة تبعيتها للنظام.
وبطبيعة الحال لم يكن لدى م�شايخ الإخوان المنهكين في ال�صراع والذين
ف َّر معظمهم خارج البالد� ،إن لم يكونوا قد اعتقلوا �أو قتلوا ،من ير�ضى
النظام بتحميله م�س�ؤولية �ضبط العالقة بين ال�سلطة وال�شارع المتد ّين.
هذه المعطيات �أوجدت فراغ ًا �أراد النظام ملأه ب�شخ�صية قادرة على جمع
�شروط يمثّل اجتماعها في �شخ�ص واحد معادلة بالغة التعقيد .كان على
تلك ال�شخ�صية �أن تكون .1 :محترمة في حقل العمل الديني على م�ستوى
العالم الإ�سالمي .2 ،ذات �شعبية ولها مريدوها في �سورية ،وخارجها.3 ،
م�ستقلة عن النظام (ممث ًال بدار الإفتاء) .4 ،قريبة من جماعات العلماء
دون �أن تكون فيها .5 ،وا�ضحة الخ�صومة مع الإخوان الم�سلمين .6 ،غير
معادية للأخويات ال�صوفية ،دون �أن تكون في واحدة منها .7 ،ومقتنعة
بقد�سية الوالء لأولي الأمر� ،أي ًا كانت الظروف .ولم يكن هناك غير ال�شيخ
البوطي من يجمع ب�شخ�صه كل هذه ال�شروط.
من هنا بد�أت �إذن عالقة البوطي مع النظام .لم يكن موظف ًا (ر�سمي ًا)
لديه ،لكنه كان �صاحب وظيفة خطيرة في �آليات �سيطرته ،ونجاحه فيها
هو ما �أوجد له موقعه اال�ستثنائي .كان البوطي حلقة الو�صل بين النظام
وجمهور وا�سع من الرعية المتد ّينة .فمن طرف ،كان يتدخل لدى النظام
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لت�صحيح �أمر يرى فيه �إ�ساءة لما يبدو له �أنه من قيم الإ�سالم (ومن
مواقفه المعروفة في هذا المجال اعترا�ضه في ر�سالة وقعها ع�شرات
العلماء ،ويقال �إن البوطي كاتبها ،على قرار �إلغاء الحلقة الإعدادية من
المدار�س ال�شرعية ،وانتقاده الالذع في خطبة له التفاقية «�سيداو»،
وانتقاده للم�سل�سل التلفزيوني« :ما ملكت �أيمانكم» ،وانتقاده لقرار ف�صل
المعلمات المنقبات من �سلك التعليم .)...ومن طرف �آخر ،كان يجهد
في الدفاع عن النظام وفي وعظ مريديه وطالبه ليبقوا على والئهم له.
ومواقفه في هذا المجال �أكثر من �أن تح�صى .ومنها انتقاده للمحتجين
الذين كانوا يجتمعون في الم�ساجد قبل خروجهم في المظاهرات،
واتهامهم بالخيانة والكفر ،وو�صفه للق�سم الأكبر منهم ب�أنه «ال يعرف
جبينه ال�سجود �أبداً» ،وهجومه الم�ستمر على الثورة ،وا�ستظهاره للخطاب
الر�سمي في انتقادها وفي توجيه االتهامات �إليها و�إلى الم�شاركين فيها.
لم تكن وظيفة البوطي ،وال �شخ�صيته ،ب�سيطتين �أبداً .ويزيد الو�ضع
الذي تمر به �سورية اليوم من تعقيدهما ،حتى ليبدو �أنه من ال�صعب
على �أي تحليل عقالني �أن يفهم الخيوط والتداخالت في تركيبهما .وفي
و�ضع كهذا تغدو �أي محاولة لفهم عملية اغتيال البوطي �شك ًال من �أ�شكال
ال�ضرب في المندل .غير �أنه ثمة حقيقة واحدة في تلك العملية ،وهي
�أن من قام بها خبير مع ّتق ب�ش�ؤون �سورية ،ويعمل بحنكة و�شيطانية على
تخريبها ،ويعرف تمام ًا �أن عملية من هذا النمط قد تكون ال�شرارة لحريق
مجتمعي يرغب كثيرون ب�إ�شعاله لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن ،ورغم
كل �شيء ،من ذلك� .إن عملية اغتيال البوطي� ،أي ًا كان موقفنا الفكري
والعاطفي من ال�شخ�ص ،هي دفع �إلى دركة �أدنى في الجهنم التي ت�سقط
فيها �سورية.
� 23آذار 2013
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 .19الحب في زمن الثورة
بين الحب والثورة قوا�سم م�شتركة ،منها �أن كليهما ينه�ض على توقٍ
لتجاوز حالٍ قائم �إلى حالٍ ُم�شتهى .الحب� ،أي ًا كانت طبيعته ،طاقة ج ّوانية
ت�شع من �إن�سان وت�صبو �إلى تما ٍه في �آخر� ،أو حاجة لجوجة ال تن�صرف حتى
تجد �إ�شباعها في الآخر .والثورة� ،أي ًا كانت طبيعتها ،خروج على و�ضع لم
يعد مقبوالً ،وفعلٌ يهدف �إلى خلق و�ضع �آخر.
ومنها �أي�ض ًا� ،أن كليهما يحتاج �إلى قدر من الجر�أة وال�شجاعة
والمجازفة .الحب ،بدء ًا من حركة التعبير الأولى ،يحتاج �إلى التخل�ص من
الخوف« :ال تجزعن فل�ست �أول مغرم( »...ال�شاب الظريف) .ف�إن تجاوز
المحب الجزع البدئي ،تابع في �أمره حتى لو قاده �إلى ال�سقم« :تعجبين
من �سقمي� ،صحتي هي العجب» (�أبو النوا�س)� ،أو التلف« :قلبي يحدثني
ب�أنك متلفي» (ابن الفار�ض)� ،أو االنتحار «�سمعنا �أطعنا ثم متنا فبلغوا»...
(الأ�صمعي)؛ وكذلك الثورة ،يتردد الم�شارك فيها في رفع قب�ضته و�إطالق
الهتاف :حرية� ..أو اهلل �أكبر ..لكن ما �إن يفعل حتى ت�أخذه الحمية ،فيهدم
حواجز الخوف ،ويندفع نحو المزيد من االنخراط الثوري الذي قد يجعل
منه �ضحي َة �أذي ٍة تبد�أ غالب ًا بالعنف اللفظي ،لكن �سرعان ما تتطور �إلى
عنف ج�سدي ينتهي به �إلى المعتقل حيث قد يكون الموت في انتظاره.
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الت�شابه بين الحب والثورة يجعل من الأول ثورةً ،على قيا�س الفرد
الواقع فيه ،ويجعل من الثانية حب ًا على قيا�س الجماعة المنخرطة فيها.
وعليه ،ال�شيء يمنع من اال�ستطراد حتى القول ب�أن الحب ال يكون حقيقي ًا
�إن لم يكن ثورة ،وال الثورة حقيقية �إن لم تكن حب ًا.
في االنتفا�ضة ال�سورية ،وبينما كانت الثورة ال تزال في مرحلتها
ال�سلمية ،تبرعم العديد من ق�ص�ص الحب .كانت جر�أة الحالة ،حا�ضنة
لجر�أة الع�شاق .تقول �صبية في ن�ص كتبته ك�شهادة عن م�شاركتها في
الثورة« :هاجمتنا قوات الأمن وقوى حفظ النظام ،دخلت بع�ض ال�صبايا
الأبواب المفتوحة القريبة ،لكن طاقة داخلية كانت تدفعني للرك�ض �صوب
الأزقة الجانبية .كان ال�شباب �أ�سرع منا ف�سبقونا .هناك� ،شعرت �أن الأمن
يدركني ،في هذه اللحظة ،هذه اللحظة بالذات ،كانت يدك ت�سحبني كيد
�إله ت�سحب من اللجة غريق ًا .دفء يدك حينها ،كان �أول �شعور حقيقي
ب�أن الحرية التي �أتظاهر من �أجلها باتت قريبة» .وتقول �أخرى« :كنت
�أتذ ّرع با�شتياقي لأهلي ف�أذهب �إلى مدينتي كل خمي�س .لكن غايتي كانت
الم�شاركة بمظاهرات الجمعة ،لي�س لأنني مع الثورة كلي ًا فقط ،لكن لأنه
كان ينتظرني ،يم�شي مع المجموعة التي تحمي الن�ساء الم�شاركات في
المظاهرة ،لكنني كنت �أعرف �أنه كان هناك ليحميني .ع�شقته مرتين:
لأنه هناك ،ولأنه هناك ليحميني».
مع التحوالت التي طر�أت على طبيعة الثورة ،تح ّول المناخ الحا�ضن
لق�ص�ص الحب ،لم تعد الحرية على درجة الألق ذاتها .في داريا ،التي
كانت جوهرة الثورة ال�سلمية وزهرتها المتفتحة ،خرجت جماعة �سلفية
ببيان يدعو «الحرائر» �إلى االمتناع عن الم�شاركة في المظاهرات ،لأنهن،
بم�شاركتهن الرجال ،ي�ستجلبن غواية ال�شيطان .تقول نا�شطة في �إحدى
بلدات الغوطة على �صفحتها على الفي�سبوك« :تح ّولك يذهلني ،ت�شيح
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بوجهك عني حين تطلب مني �أن �ألزم البيت ،وقبل �سنة كنت تختلق
الذرائع لتلم�س يدي في المظاهرة!».
بع�ض الق�ص�ص هاجر مع �أبطاله الذين هاجروا هرب ًا من العنف
المت�صاعد والموت المحيط ،بع�ضها مات با�ست�شهاد �أحد �أبطاله ،وبقيت
منه �شهادات على الفي�سبوك تع�صر الروح .وبع�ضها ن�ش�أ خفي ًا وال يزال
يحيا في عالم التوا�صل االفترا�ضي.
ومع محاوالت تحويل الثورة عن الأهداف التي قامت من �أجلها،
تجهد قوى خفية للنيل من �أخالقيتها ،فتن�شر �شريط ًا م�ص ّور ًا لمقاتالت
في حرب ال�شي�شان وتقول �إنهن تون�سيات جئن �إلى �سورية تلبية لجهاد
المناكحة الذي �أفتى به جاهل من ال�سعودية ،والذي ال يعدو كونه ت�شريع ًا
ل�شكل من �أ�شكال الدعارة.
خ�ضعت الثورة لتحوالت عميقة تهدد ب�أخطار جدية عليها وعلى
�سورية .لكن ،وحتى في هذا التحول ،تبقى الثورة �شبيهة بالحب ،فهو �أي�ض ًا
«�...أعزكم اهلل� ،أوله هزل و�آخره جِ د» (ابن حزم).
� 31آذار 2013
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 .20البيت الموؤود
لي�س البيت �سقف ًا وجدران ًا تحمي من يعي�شون في كنفها ،ولي�س خزّان ًا
للذكريات المبعثرة على كل ذرة من حناياه ،ولي�س عالم ًا تربط �صاحبه
عالقة خا�صة مع �أ�شيائه التافهة والثمينة ...البيت هو كل هذه الأمور،
وغيرها �أمور �أخرى �أغنى و�أج ّل .فالعالقة بين الإن�سان وبيته هي �أكثر من
عالق ٍة ،هي حياة.
البيت هو روح �صاحبه .روح يظهر بريقها فوق الذرات المتناثرة على
امتداد �شعاع �شم�س يت�سلل عبر زجاج؛ روح تع�ش�ش في رائحة الفرا�ش
والكتب المغب ّرة ونعناع ال�شرفة وكب�ش القرنفل ،روح تتمايل غنجة على
�صوت المفتاح في الباب وتغمر ال�ضيف ما �أن يطل.
والإن�سان هو روح بيته �أي�ض ًا ،روح تتج�سد في الأغرا�ض ،في طريقة
ترتيبها ،في لون الجدران ،في ورود المزهرية ،في درجة ات�ساع زاوية فتح
النوافذ ،وفي الأ�سرار المخب�أة في الزوايا والدروج وتحت �أغطية الفرا�ش.
�إنها روح واحدة في ج�سدين :ج�سد البيت وج�سد الإن�سان �صاحبه،
لذا� ،إن مات �أحدهما مات الآخر.
أرواح
�أعمار البيوت �أطول ،عادة ،من �أعمار �أ�صحابها ،وقد ُتراكم � َ
�أجيال من العائلة الواحدة ،وهذه البيوت هي �أكثرها �سعادة .وبع�ضها
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ي�شيخ وتحفر التجاعيد وجوهه الأربعة ،و ُت�ش ّقق عوامل الزمن �سقفه .غير
�أن بع�ض البيوت يموت دون �إنذار م�سبق ،كتلك التي يقلبها زلزال مد ّمر �أو
تقتلعها كارثة طبيعية جارفة .وبع�ضها يقتل غيلة ،ي�ست�شهد.
في �سورية اليوم تجاوز عدد ال�شهداء المئة �ألف ،لكن عدد البيوت
ال�شهيدة �صار �أكبر بكثير .اليوم تقتل البيوت ب�صاروخ ،بقذيفة ،بانفجار،
و�إن كانت �أج�سادها ال تنزف دم ًا ،ف�إن منظرها وقد تح ّولت �إلى ركام ال
يقل م�أ�ساوية عن منظر �إن�سان قتيل.
ال�شهيد في الثقافة ال�سائدة ال ُيغ ََّ�سل ،لأن لجراح ال�شهيد ودمائه عطر
يغ�سل حنظلة الراهب» ،كما يقول
يع ّرف به يوم الح�ساب ،ومح ّمد «لم ّ
لكن ال�شهيد «يك ّفن في ثياب �صالحة للكفن» .والبيوت ال�شهيدة ال
الأثرّ .
ُتنظّ ف وال ُتغ�سل وال تكفّن ،بل تبقى �أ�شال�ؤها المتقطعة تحت رحمة عيون
الغرباء .وقد ت�صبح «معر�ض ًا ل�سائح يهوى جمع ال�صور»� .صور تزداد
«قيمتها» بقدر ما تك�شف من الأ�شياء التي تحمل بقايا من �أرواح �أ�صحابها:
لعبة طفل ،فردة حذاء� ،إ�صي�ص ورد ،مرايا مه�شّ مة...
لكن� ،إ�ضافة �إلى هذا النمط من البيوت ال�شهيدة ،ث ّمة نمط �آخر
يح ّمل �صاح َب َه �أحزان ًا م�ضاعفة� .إنها البيوت المو�ؤودة.
البيت المو�ؤود هو ذاك الذي تدفع الظروف ب�صاحبه �إلى هجره،
فيقطع بيده حبل ال�س ّرة الوا�صل بين روحه وروح بيته ،ويتركه تحت رحمة
بيت �شهي ٌد مع وقف التنفيذ .لكنه �شهيد ُيغ َّ�سل و ُيك ّفن .قد
المجهول� .إنه ٌ
وغم ال قرار لهما.
يبدو هذا التم ّيز نعم ًة ،لكنها نعمة مجبولة بحرقة ٍّ
عندما يقوم �صاحب البيت بتكفين روحه ،ذكرياته� ،أثار �شيطنة
�أوالده ،رائحة الألفة العائلية ،ودرجة ال�ضوء الخا�صة التي نمت فيها
لف الأغرا�ض وتثبيت الثوب ال�صالح للكفن
عرائ�ش حياته ...عندما ،قبل ّ
فوق ثناياها ،يعتذر منها لأنه ال ي�ستطيع حملها معه .عندما يلقي النظرة
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الأخيرة على كل غرفة قبل �أن يغلق بابها كمن ي�ضع «ال�شطيحة» فوق ج�سد
الميت المك ّفن في قبره .ي�شعر �صاحب البيت ب�أنه يقوم بعملية انتحار
بالتق�سيط .كل حركة في م�سار تكفين البيت المو�ؤود طعنة �سكين في روح
�صاحبه .طعنة ال �سبيل لعالجها لأنها خطوة في �سل�سلة من الطعنات التي
عليها �أن ت�ستمر لت�صل �إلى الهدف المحتوم.
و�أخيراً ،عندما يغلق �صاحب البيت الباب الخارجي ،ويدير المفتاح
في القفل ،يتوقف للحظة قبل �سحب المفتاح ،لحظة ق�صيرة ق�صر لحظة
الموت ،وطويلة طول الحياة التي تركها خلفه .لحظة ال يت�ساءل خاللها �إن
كان قد ن�سي غر�ض ًا ما ليعود وي�أخذه ،و�إنما ليت�ساءل �إن كان قد ن�سي �أن
يقول لبيته جملة الوداع المنا�سبة.
تخطر في هذه اللحظة �أمام �صاحب البيت �صورة الأب الذي يئد ابنه
ح ّي ًا فينتبه �أنه ن�سي �أن يقول الجملة الوحيدة المنا�سبة لهذا المقام :يا
بيتي �سامحني!...
 30ني�سان 2013

75

 .21صناعة التفاؤل
المهم �أخيراً ...هل �أنت مت�شائم �أم متفائل؟
يكاد ال ينجو نقا�ش بين �سوري َّين يلتقيان بعد غياب من هذا ال�س�ؤال
المفتوح على مزدوجة من حالين ِ
ق�ص ّيين متناق�ضين :الت�شا�ؤم �أو التفا�ؤل.
ومن نافل القول �إن المق�صود من الحالين يخ�ص حال البلد بالدرجة
الأولى قبل حال �أهلها.
يع ّرف الم�ص ّور الفرن�سي «بيكابيا» المت�شائمين ب�أنهم �أولئك «الذين
يرون النهار منح�صر ًا بين ليلين»� ،أما المتفائلين فهم «الذين يرون الليل
منح�صر ًا بين نهارين» .ف�إن ترجمنا هذه المعادلة بداللة الو�ضع ال�سوري
نجد �أن المت�شائم هو من يقول ب�أن القادم لن يختلف في طبيعته عن
الراحل ،و�أن اال�ستبداد �س ُي�ستبدل ب�آخر ،رغم ا�ستثنائية اللحظة الثورية
التي تعرفها البالد� .أما المتفائل فهو المقتنع ب�أن البالد كانت به ّية
و�ستعود �أكثر بها ًء بعد انتهاء هذه اللحظة الم�أ�ساوية.
يحق لل�سوريين �أن يت�شاءموا ،فالم�صاب عميم ،والكارثة لم تترك
عائلة بال �أذى .والفرق بين عائلة و�أخرى هو في حجم الأذية التي لحقت
بها ،ولي�س في مدى نجاتها منها .ويحق لهم �أن يت�شاءموا لأن الأيام تتوالى
�شحيحة بالأخبار ال�سعيدة� ،أو حتى بما يدعو �إلى تر ّقب ال�سعادة .بل تبدو
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نهاراتهم القادمة حبلى بعذابات قد تكون العذابات المعا�شة في ليلهم
القاتم اليوم رفاهية مقارن ًة بها .وك�أن تطور ال�ش�أن ال�سوري تظهير لمقولة
«رب ٍ
ليل �أكثر بهاء من بع�ض النهارات».
الم�سرحي جان را�سينّ :
تجار الحروب ال يت�شاءمون .ت�شا�ؤمهم يعني �أن القتل ٍ
ما�ض
وحدهم ّ
ل�صب زيتهم على خامد
�إلى انح�سار .و�إن ح�صل ذلك ف�إنهم م�ستعدون ّ
النيران ليعود التهابها ،ويعود تفا�ؤلهم بغنائم موعودةُ .يروى عن ال�سيا�سي
لك للمتفائلين� ،أما
والم�ؤرخ الفرن�سي «فران�سوا غيزو» قوله« :العالم ِم ٌ
المت�شائمين فلي�سوا �أكثر من متفرجين» .ولم يكن المتفائلون في عقيدة
«غيزو» غير الأثرياء العاملين على تكدي�س الثروات �أي ًا كانت الو�سيلة �إلى
ذلك� .أما المت�شائمين فكانوا بر�أيه �أهل باري�س الذين قاموا بثورة �شباط
 1848والذين اقترح على الملك لوي فيليب �أن يبيدهم هم ومتاري�سهم.
هل ين�سجم الت�شا�ؤم حق ًا مع الثورة؟ �إن لم يكن الت�شا�ؤم حالة مر�ضية
ت�سحق روح �صاحبها فهو ال ين�سجم مع الثورة فح�سب بل �ضروري لها.
الت�شا�ؤم في هذا المعنى و�ضع خلاّ ق يحمي �أن�صار الثورة والفاعلين فيها
من التراخي �أمام وردية الأحالم ،وينجيهم من اال�ست�سالم �إلى حتمية
تحقيق الم�شتهى .هو ناقو�س يقرع ر�أ�س �أهل الثورة لكي ال يتوقفوا عن
معاينة حالها ودرا�سة واقعها المتبدل معاينة �صارمة� ،صادقة ،م�ستديمة،
ت�ساعدهم على تملّك القدرة على فهم تغ ّيرات الواقع ،وعلى تفكيك
تعقيداته .الت�شا�ؤم طاقة ذهنية وروحية تبقي على �أهداف الثورة ماثلة
في عقول �أهلها ،وتنبههم �إلى انحراف م�ساراتهم ليق ّوموها ،و�إلى تراخي
هممهم ليوقظوها.
في هذا ال�سياق ،ت�صبح �صناعة التفا�ؤل �أهم وظيفة للت�شا�ؤم .لي�س في
الأمر �أي تناق�ض بل هو �أمر تع ّلمنا �إياه الطبيعة� ،إنه ا�ستخراج الترياق
من ال�سم� ،أو ا�ستخدام الميكروبات الم�سببة لمر�ض ما في �صناعة لقاح
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يحمي من هذا المر�ض .وال تبتعد هذه الفكرة عن القاعدة الن�ضالية
الغرام�شية« :ت�شا�ؤم العقل وتفا�ؤل الإرادة» .فت�شا�ؤم العقل هنا لي�س نقي�ض ًا
لتفا�ؤل الإرادة ،و�إنما هو المحفّز الم�ستمر لهذه الإرادة لكي ال تتوقف عن
�صناعة التفا�ؤل.
�إن من ينظر �إلى الواقع ال�سوري اليوم ،و�إلى الوجهات التي تح ّولت
�إليها الثورة ،و�إلى الم�آالت التي يقود �إليها تطور الأو�ضاع ،يحق له �أن
يت�شاءم .لكنه� ،إن بقي في حال الت�شا�ؤم ذاك وقع في �سوداوية َم َر�ضية
ال ُتخرج من الحم�أة التي نحن فيها ،وال تنجي من جهنم التي تنتظرنا.
ثمة مهمات ج�سيمة ترخي ب�أثقالها على �أكتافنا ،و�إن لم ن�شحن �إرادتنا
لإزاحتها �ست�سحق بلدنا ،وت�سحقنا حتى ال يبقى له ،ولنا ،وجود.
قد ال يكون غدنا نحن ال�سوريين م�شرق ًا ،لكن علينا فعل الم�ستحيل
لنثبت ال�شم�س في كبد ال�سماء.
� 9أيار 2913
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 .22ال تغمض عينيك!...

�إلى �أطفال مذبحة قرية البي�ضا
هل �شاهدتم �صو َرهم؟ كثيرون حاولوا �أال ي�شاهدوها� .أ�شاحوا بوجههم
عن ال�شا�شات التي تتناقلها �أو امتنعوا عن فتح �أي موقع يحملها� .أ ِل َ�س�أمهم
من �صور القتل ،ورائحة الدم التي تفوح منها؟ �ألرغبتهم في �أال يكون
الأمر حقيقة �أم لجبنهم في ر�ؤية الحقيقة؟ ...كل االحتماالت ممكنة ،وفي
جميع الأحوال� ،إن كان ثمة من لم ي�شاهدها بعد ،فليفعل ،لي�ضع �إن�سانيته
و�أخالقياته و�إيمانه وح�سا�سيته ورهافته ورقّته وامتعا�ضه وقرفه ووو ...في
الثالجة للحظات وي�شاهد تلك ال�صور� :صور مجزرة قرية البي�ضا.
�شيء ما يقول للم�شاهد �إن ث ّمة في ما يراه كذب ًة ما ،غ�شّ ًا ،تالعب ًا،
لي�س لأن ال�صور مفبركة �أو م�صطنعة و�إنما لأن ما تنقله ال ي�ستطيع عقل
�سوي �أن ي�ص ّدقه .وكذلك ال ي�ستطيع �أن ي�ص ّدق �أفالم الفيديو التي
ب�شري ّ
تنقل ابتهاج منفذي المجزرة بفعلتهم .من �أي خامة �صنع ه�ؤالء النا�س
الذين يتباهون بعملهم؟ �أي ُع�صارة �شيطانية �أ�ضيفت �إلى طين خلقهم؟
�صور مجزرة البي�ضا ،ال يمكن للم�شاهد �أن يراها ويتوقف عندها
ليحللها .لكن ال ب�أ�س �أن نحاول ذلك في محاولة للبحث عما يبهرنا في
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تلك ال�صور ،وعن م�صدر ق ّوتها .في م�ستوى �أول( :م�ستوى ال�صورة كمنت ٍَج
فوتوغرافي) تتمثّل تلك القوة في تحقيق هذه ال�صور لمعادلة توزيع
عنا�صرها المركزية على نقاط تقاطع �شبكة خطوط القوة ،كما يقول ن ّقاد
الت�صوير الفوتوغرافي المتخ�ص�صون� .أو من انت�شار تلك العنا�صر على
م�سار لولبي خا�ص يذ ّكر بلوالب «الوا�سطي» في منمنماته ثنائية الأبعاد.
وفي م�ستوى ثان �أعمق من م�ستوى النظرة الفنية ،هو م�ستوى
الإدراك والفهم ،تنبثق قوة ال�صورة من «ا�ستحالتها»« ،ال �إمكانيتها»« ،ال
معقوليتها» .كيف يمكن �أن تتح ّول قدما طفل ر�ضيع �إلى ما ي�شبه خ�شبتين
محروقتين كما لو كانتا ق�شّ تي كبريت؟ كيف يمكن لوجه امر�أة �أن ي�صبح
ن�صف وجه كما لو �أن ذئب ًا هائ ًال اقتلعه ب�أنيابه؟ كيف يمكن لعنق �صبي �أن
ُيح ّز كما لو كان َح َم ًال م َع ّد ًا لل�سلخ؟ هذه مو�ضوعات لم يعتد الم�شاهدون
ر�ؤيتها في �صورة منقولة عن الواقع .قد نلقى ما ي�شبهها في الإبداعات
الفنية المتخ ّيلة ،في لوحة من لوحات «غويا» في مرحلته ال�سوداوية مثالً،
�أو في بع�ض م�شاهد فيلم «�سالو» لـ«بازوليني»� ،أو في بع�ض مقاطع رواية
«�سفر نحو �أعماق الليل» للفرن�سي «�سيلين» ،لكن ،ربما لم ي�سبق �أن ر�أينا
مثي ًال لها في �صور الحياة الحقيقية.
�أما في الم�ستوى الثالث ،وهو م�ستوى الوثيقة� ،أو الم�ستوى التاريخي،
فت�أتي قوة ال�صورة من حيث هي �شاهد ودليل �إثبات على ما يرتكبه هذا
�ستو�ضع غداً� ،أو بعد
النظام من جرائم بحق �شعبه .وهي بهذا المعنى
َ
غد ،بين �أيدي الق�ضاة في المحاكم الدولية المخت�صة لمقا�ضاة جميع
الم�س�ؤولين عن المجازر التي ترتكب اليوم بحق ال�شعب ال�سوري ،و�ست�شهر
�أمام من ي�شكّلون «هرم الم�س�ؤولية عنها» .وهو الهرم الذي يبد�أ من �أعلى:
المتوح�ش و�أمر بتطبيقها ،ثم
من ال�شخ�ص الذي اختار �سيا�سة العنف
ّ
يتدرج نزو ًال �إلى من و�ضع خططها ثم �إلى من �أمر بتنفيذها لت�صل �إلى من
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ن ّفذها .هذا من �شروط العدالة التي لن ير�ضى ال�شعب ب�أقل منها ليبد�أ
بالخطو نحو الم�صالحة الوطنية ،وهي عدالة انتقالية ولي�ست انتقامية.
في غرف الم�ص ّورين الفوتوغرافيين «ما قبل الديجيتاليين» ،حيث
كان ا�ستخدام نور الفال�ش القوي �ضروري ًا لنجاح ال�صورة ،كان الم�ص ّور
يقول للطفل الفرح بوعد الح�صول على �أول اعتراف مادي ب�شخ�صيته :ال
تغم�ض عينيك ،حتى ال تظهر في ال�صورة نائم ًا !..كان يعرف �أن ال�ضوء
القوي القادم من الفال�ش �سيبهر عيني الطفل ويدفعهما �إلى الإغما�ض.
وكان على الطفل �أن يقاوم االنبهار ،ويحتمل �شدة ال�ضوء ،فهو ال�شرط
للح�صول على �صورة ناجحة ،تبرز حقيقته ،وت�شكّل وثيقة عن مرحلة من
حياته ينظر �إليها في غده ليرى كيف تط ّور و�صار �إن�سان ًا.
�أمام �صور مذبحة قرية البي�ضا ،تدفعنا الرغبة �إلى القول لكل �سوري،
ولكل من �شارك في هذه المجزرة وفي غيرها ،لكل الأطفال الذين يق�ضي
�أبا�ؤهم ،ومن يقود �آبائهم ،على م�ستقبلهم؛ يدفعنا الغ�ضب لل�صراخ في
وجه العالم المطعون في �إن�سانيته :ال تغم�ض عينيك!..
� 14أيار 2013
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 .23سورية ،ال أ ّم لها
غدا احتمال تق�سيم �سورية �إلى دولتين �أو �أكثر ،ت�أ�سي�س ًا على
الت�صدعات الإثنية و�/أو المذهبية الكامنة في المجتمع ،واحد ًا من
ال�سيناريوهات ال�شائعة التداول على �صفحات الإعالم �أو في نقا�شات
الحياة اليومية� .إن ال�سهولة التي باتت تطرح بها م�س�ألة بالغة الخطورة
كم�س�ألة تق�سيم البالد ،تعيد �إلى الأذهان ال�س�ؤال العميق والخطير عن
ال�شكل النهائي للوطن ال�سوري ،وت�سترجع مخاوف را�سخة في الذاكرة
الجمعية ال�سورية حول هذا المو�ضوع .لقد جنّد النظام الدول َة و�أجهزتها
الإيديولوجية المختلفة لتقوم ب�أدوتة بع�ض هذه المخاوف كق�ضايا �صراع،
ي�ستطيع التالعب بها بما ين�سجم مع م�صالحه ال�سيا�سية والجيو�سيا�سية
المتغ ّيرة .لكنه ،في الوقت نف�سه ،و�ضع كل طاقاته لكتم �أي �صوت يذ ّكر
ببع�ضها الآخر ،كما لو كان يريد �أن يمحوها من ذاكرة النا�س ،لغاية لي�ست
طي الوثائق ال�سرية التي قد تنك�شف �أمام الأجيال
في نف�س يعقوب ،و�إنما ّ
القادمة� ،أو تغرق في غياهب الن�سيان.
الذاكرة الجمعية ال�سورية عن الوطن كمكان جامع لمواطنيه حبلى
بندوب البتر واال�ستئ�صال واالقتطاع.
بد�أت �أولى عمليات تق�سيم المنطقة عام  1916عندما قررت حكومتا
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فرن�سا وبريطانيا تق�سيم بالد ال�شام والعراق �إلى دويالت �صغيرة ،ح�سب
اتفاقية �سايك�س بيكو .وبعد �سنة من تلك االتفاقية� ،أ�صدرت الحكومة
البريطانية عام  1917الر�سالة التي �صارت ُتعرف ،في ما بعد ،با�سم
«وعد بلفور» والتي تع ّهدت فيها بالم�ساعدة على �إن�شاء وطن قومي لل�شعب
اليهودي في فل�سطين ،وكان كما يعرف الجميع �أ�سا�س ت�أ�سي�س دولة
�إ�سرائيل بعد ثالثة عقود من �صدوره.
في اليوم الأول من ت�شرين الأول عام  ،1918دخلت قوات الثورة
العربية مدينة دم�شق ،وفي ال�شهر نف�سه احتلت فرن�سا ال�ساحل ال�سوري
تطبيق ًا التفاقية �سايك�س ـ ـ بيكو .وقد رف�ض الم�ؤتمر ال�سوري العام الذي
انعقد في حزيران  1919في دم�شق االتفاقية والوعد واالنتداب ،وطالب
با�ستقالل �سورية الطبيعية (بما فيها لبنان وفل�سطين) والعراق .لكن
رئي�سي الوزراء البريطاني «لويد جورج» والفرن�سي «جورج كليمن�صو» عقدا
اتفاق ًا في �أيلول من العام نف�سه �أ ّكدا فيه على االتفاقية مع تعديل ب�سيط
يعطي لفرن�سا ال�ساحل ال�سوري مقابل منح المو�صل لإنكلترا .وبناء على
ذلك االتفاق دخلت قوات االنتداب الفرن�سية �سورية يوم  20تموز ،1920
وبعد �أربعين يوم ًا (� 31آب) �أ�صدر غورو قرار ًا ب�ضم الأق�ضية الأربعة
(بعلبك والبقاع وحا�صبيا ورا�شيا) وال�ساحل �إلى جبل لبنان لإن�شاء دولة
لبنان الكبير .
عام  1921عقدت فرن�سا اتفاقية �أنقرة الأولى التي منحت بموجبها
لتركيا منطقة (جنوب الأنا�ضول) التي ت�ضم (كليكيا و�أ�ضنة والرها
وح ّران وماردين وديار بكر ،)..وفي  23حزيران  1939عقدت اتفاقية
ن�صت على �ضم لواء �إ�سكندرون نهائي ًا �إلى تركيا
�أنقرة الثانية التي ّ
ال�ستمالتها في الحرب العالمية الأولى �ضد �ألمانيا.
وفي حرب حزيران « 1967النك�سة» ،قامت �إ�سرائيل باحتالل
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الجوالن ،لتقوم من بعد ذلك ب�ض ّمه ،رغم �أنف ال�شرعية الدولية المطالبة
بعودة الأمور �إلى ما كانت عليه يوم  4حزيران.
�سل�سلة من االتفاقيات والمعاهدات المعلنة� ،أو المخفية ،انتهت
ب�سورية �إلى ال�شكل الذي هي عليه الآن ،وربما يجدر بال�سوريين �أن
ي�ستذكروها الآن ،لي�س �إحيا ًء لمفا�صل �أليمة في حياة وطنهم فح�سب ،بل
�إذكا ًء ليقظة واجبة وم�شتهاة قبل �أن «يقع الفا�س بالرا�س» ،ح�سب المثل
ال�سائر.
يروي العهد القديم في �سفر الملوك ( )28-16 ،3حكاية عن حكمة
النبي �سليمان حين مثلت �أمامه امر�أتان ت ّدعيان �أمومة طفل واحد ،ف�أمر
لكن الأم
بقطع الطفل ن�صفين ومنح كل امر�أة من المدع ّيتين ن�صفهّ .
الحقيقية ترف�ض التجربة وتتنازل عن حقها �إ�شفاق ًا على طفلها .وقد
اعتمد الم�سرحي الألماني «برتولد بريخت» على هذه الحكاية في كتابة
م�سرحيته «دائرة الطبا�شير القوقازية» عام  .1945وفي هذه الم�سرحية
ي�أمر القا�ضي «�أزداك» بو�ضع الطفل المتنازع عليه �ضمن دائرة ،ثم تقوم
المر�أتان ب�شده وتلك التي تقدر على �سحبه خارج الدائرة تفوز به ،وهنا
�أي�ض ًا تتنازل الأم التي تحب الطفل �أكثر عن حقها خوف ًا على الطفل من
الأذية.
لقد كان التاريخ المعا�صر ظالم ًا بحق �سورية التي تجاذبتها قوى
قطعت �أو�صالها .واليوم ،و�أمام الت�ساهل في الحديث عن تق�سيم البالد،
�أخ�شى ما نخ�شاه �أن يتح ّول الهزل �إلى جد� .إذ ال يبدو �أن ثمة ما يمنع
تكرار م�آ�سي التاريخ ،و�سورية ،كما تثبت الوقائع كل يوم ،ال �أم لها تحميها.
� 24أيار 2913
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 .24رؤوس التبن
من العبارات الكثيرة اال�ستعمال في المدار�س ال�سورية عبارة:
«ر�ؤو�سكم مح�ش ّوة ِتبن ًا»� .أ�ساتذة المدار�س ال�سورية �أدمنوا هذه العبارة.
كانوا ي�ستخدمونها لي�سخروا من �ضعف قدرة التالميذ على فهم تعاليمهم
المقد�سة .وهي مقد�سة بنظرهم ،لأن من �أول ما كانوا يجبرون التالميذ
(قم للمع ّلم وفّه
على حفظه بيت ًا من ال�شعر يماهي بين المعلم والنبي ْ
التبجيال كاد المعلم �أن يكون ر�سوال)� .أ�ساتذة المدر�سة ،الذين كانوا
يع ّلمون التالميذ كيف يتعاملون معهم بالتبجيل الذي ي�ستحقونه ،كانوا
يع ّلمونهم �أي�ض ًا كيف ينقعون �أدمغتهم بروح الملح لإزالة ال�شوائب
والقاذورات العالقة بعقلهم .و�إذ كان من طبيعة التالميذ المراهقين �ألاّ
ي�أبهوا لن�صائحهم ،كان الأ�ساتذة يتح ّولون من الن�صح �إلى العنف �سبي ًال
للإقناع الق�سري .وكان ذاك العنف ي�أخذ �أ�شكا ًال �صريحة ،تتراوح بين
ال�صفعة الخلاّ قة والفلق (ال�ضرب بالع�صا على قفا القدم) المبدع .وكان
لهاتين ال�صفتين ما يبررهما في عقلية الأ�ساتذة «بناة الأجيال» .فال�صفعة
كانت خلاّ قة لأنها تح ّول التبن �إلى كهرباء تنير م�صابيح الفهم في ظلمة
ر�أ�س التلميذ� ،أما الفلق فكان يحرك الدم من قفا القدمين ُ�صعد ًا في كل
الخاليا مح ّو ًال ر�أ�س التبن �إلى م�صنع للأفكار.
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عندما كانت البالد «تتط ّور» في ظل ال�شعار الجهور « :ال حياة في هذا
البلد �إال للتقدم واال�شتراكية» ،بقيت ر�ؤو�سنا ،نحن من كنا نعي�ش مراهقتنا
لي�شك بالتقدم واال�شتراكية
�آنذاك ،مح�ش ّوة تبن ًا .لكن �أحد ًا منا ما كان ّ
الماثلة �آياتهما في كل مكان.
من تلك الآيات �صدور قرار يمنع ال�ضرب في المدار�س ،ا�ستبدل معه
المدر�سون ثياب القدا�سة التي كانوا يرفلون فيها بثياب المنا�ضلين من
الموحد» .تبدلت �صفات الواحد
�أجل بناء «المجتمع العربي اال�شتراكي
ّ
معماري ي�ساهم في بناء مجد الوطن ،وتبدلت بالتالي
منهم من نبي �إلى
ّ
طبيعة محاوالت الإقناع وتنظيف العقول من ال�شوائب الرجعية ومن
الميول نحو الثقافات المعادية للفكر القومي اال�شتراكي ب�صيغته البعثوية.
�صار العنف خفي ًا ال تمكن ر�ؤيته� ،ألب�سوه قفاز ًا مخملي ًا ،لكن مفاعيله بقيت
تدل على وجوده.
ذات يوم كان �أحد بناة الح�ضارة ه�ؤالء يحاول �إفهام طالبه كيف
ي�سير المجتمع على درب بناء اال�شتراكية ،و�أن الق�صور الفارهة التي تبزغ
بين ع�شية و�ضحاها في بقع الحراج التي احترقت �آخر ال�صيف لي�ست
�ضحوا بكل
�سوى الحد الأدنى مما يجب على الوطن تقديمه لأولئك الذين ّ
ما عندهم كرمى لعين اال�شتراكية.
وقف يومها �صديقنا �صباح الذي كنا ن�سخر من ا�سمه ذي الرنّة
الأنثوية فنناديه �ص ّبوحة و�س�أل المعلم :وماذا ق ّدم فالن وفالن؟
لم يغ�ضب المع ّلم لكن ،في �صباح اليوم التالي ،وكل ال�صباحات
التالية ،لم ي�أت �صباح �إلى المدر�سة .عرفنا بعد ذلك �أنهم �أر�سلوه �إلى
م�شغل لتنظيف الر�ؤو�س!
ومن �آيات التطور �أي�ض ًا ،تغيير ال�سيا�سة التربوية لتتما�شى مع
�سيا�سة قولبة الأدمغة ح�سب مقا�سات ال�سلطة اال�ستبدادية ال�شمولية،
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فانتفت من تقنيات التعليم م�ساحات التفكير النقدي الحر ،وطغت �آليات
التلقين .واختزلت تالوين التاريخ �إلى ثنائيات الأبي�ض والأ�سود ،التقدمي
والرجعي ،العربي والعجمي ،الوطني والعميل ،الإمبريالي واال�شتراكي...
و�أُزيحت من المناهج مادة التربية الوطنية لتف�سح في المجال لمادة
«التربية القومية اال�شتراكية» ...ودخلت الع�سكرة على المدار�س ،و�أُدرجت
ق�س َم
عبادة القائد الخالد في قيم التربية التي يجدد الجميع ،كل �صباحَ ،
ان�ضوائهم تحت راياتها.
تط ّو ٌر تقدمي ا�ستبدل ال�شُ َّحار بالتبن القديم.
ُح ِّولَ ال�شعب قطيع ًا ،والمواطنون رعايا .و�صارت االبتهاجات ال�شعبية
والم�سيرات المليونية منا�سبات لت�ص ّيد ِ
الع�صيين على القولبة .ومن ه�ؤالء
جماعات من النخب الثقافية وال�سيا�سية.
عندما انطلقت انتفا�ضة الكرامة والحرية من عامين ،كانت تحمل
بذور الثورة على العقلية التي ترى في ر�ؤو�س المواطنين �أكيا�س ًا مح�شوة
تبن ًا �أو �أوعية ُتملأ بال�شُ َّحار .لكن ماجريات ال�سنتين الما�ضيتين ،بكل
ما فيها من مظاهر عنف ،وتع�صب ،وتطرف ،ورف�ض للآخر ،وا�ستعداد
لال�ستزالم ،و�أنانية مثقفين ،وغطر�سة �سيا�سيين ...تظهر مدى ت�ص ّلب
ر�سخها النظام ونظم تعليمه البلهاء ،وهذا كلّه يحتاج
البنية الفكرية التي ّ
�إلى ثورة مواطنية ،ال تبدو الثورة المحتدمة اليوم �سوى حلقتها الأولى.
 3حزيران 2013
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 .25وإذا نزل النبي...
الطفل «محمد القطاع» تل ّفظ ،في لحظة حنق ،بعبارة لم يقبل بها
ين�صبون �أنف�سهم حرا�س ًا على الحياة .فاقتادوه �إلى جحر
بع�ض من ّ
يقررون فيه �أحكامهم ،ثم ارت�ؤوا �أن يجعلوا منه عبرة لأهل الحي فقاموا
ب�إعدامه� ،أمام �أعينهم ،رمي ًا بالر�صا�ص.
على الرغم من هول الجرائم التي ترتكب كل يوم في �سورية .ال يجدر
بنا اعتبار الق�ضية عادية ،وال�سكوت عنها ،امتثا ًال لدعوات بع�ضهم بعدم
جواز انتقاد الثورة� ،أو ر�ضوخ ًا للذريعة المكررة ب�أن الثورات ال يقوم بها
المالئكة ،و�أن الأخطاء الفردية فيها ال ت�ستحق �أن نعيرها اهتمام ًا زائداً.
فالق�ضية مركّبة ،وتحمل عدة م�ستويات يحتاج كل منها الوقوف عنده
والتفكير فيه.
ففي م�ستوى �أول هناك ع�صابة ،من ثالثة �أ�شخا�ص ،حاولت ممار�سة
�سلطة على الطفل بائع ال�شاي ،ليق ّدم لها �سلعة تريد الح�صول عليها
دون مقابل .لم يمنح �أي اتفاق� ،أو حتى م�ساومة ،هذه الع�صابة الحق في
ممار�سة �أي �سلطة اجتماعية .وحده ال�سالح الأعمى هو الذي ح ّول �أع�ضاء
الع�صابة �إلى متن ّفذين متوهمين �أنهم �أ�صحاب �سطوة من دون العا َلمين.
وهناك في م�ستوى ثانٍ عملية اعتقال اعتباطية لطفل لمجرد تلفظه
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ٍ
مراهق ،ا�ستنجد ب�إرثه الثقافي
تف�سر �إال كردة فعلِ
بجملة ال يمكن �أن ّ
دفاع ًا عن الكرامة كما يفهمها ال�شباب في هذه المرحلة العمرية�« .إذا
ينزل النبي ما بد ّينك» ،تركيب الجملة ال يترك مكان ًا لل�شك في �أن
الطفل كان قد �أ�سقط في يده برف�ضه الر�ضوخ لطلب الع�صابة ،فلج�أ �إلى
ا�ستح�ضار المقد�س (النبي) كو�سيلة للحماية.
ن�صبت نف�سها بنف�سها ،لم
وهناك في م�ستوى ثالث �سلطة �شرعية ّ
تنل �صالحياتها من �أي م�صدر مجتمعي �أو مواطني �أو �سيا�سي �أو �إداري.
�سلطة ،ال حق �أ�ص ًال في وجودها ،تمنح نف�سها الحق في محاكمة النا�س،
�ضاربة عر�ض الحائط ب�أ�صول المحاكمات ،حتى كما يفتر�ضها ال�شرع
الذي يتظللون بعباءته.
وهناك في م�ستوى رابع �إطالق حكم بالإعدام ،والأنكى من ذلك ،على
طفل ،والأنكى من ذلك لأمر ظنّوا �أنه جرم� ،أو بدا لهم كذلك .ولنفتر�ض
�أن ما فعله كان جرم ًا .هل ثمة في ال�شريعة كلمة ت�ستحق �أن يجازى ناطقها
بالقتل؟ �أال بئ�س هذه ال�شريعة �إذن.
لي�س قتل «محمد القطاع» �أمر ًا عادي ًا� .إنه جريمة كبيرة ،وربما ال
ي�شبهها في ال�سنتين الما�ضيتين �سوى جريمة قتل الطفل «حمزة الخطيب»
في بداية انطالق الثورة .فهما« ،الجريمتان» ،ت�شتركان ب�أكثر من نقطة.
فكال الطفلين« ،القطاع» و«الخطيب» ،مراهق نطق كالم ًا يع ّبر فيه
عن عنفوان المراهقين ،وعن ورف�ضهم لما يعتبرونه امتهان ًا لكرامتهم.
لقد انطلقت الثورة بكاملها انت�صار ًا لكرامة النا�س ،ولي�س ال�ستبدال
ا�ستبداد مم�ؤ�س�س با�ستبداد همجي.
وكال الطفلين �ضحية لعنف �أعمى ،ال يردعه عقل ،وال تقوده �سوى
الرغبة في ب�سط ال�سلطة والغطر�سة المتباهية بالقوة.
وكال الطفلين ا�ستخدم قاتلوهما جريمتهم لتمكين �سيطرتهم على
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المجتمع ،فقتلهما لم يكن بهدف التخل�ص منهما فح�سب و�إنما في
تر�سخ الخوف في المحيط
�أدوتة الجريمة� ،أي تحويلها �إلى �أداة ترهيب ّ
االجتماعي الذي تم تنفيذها فيه.
تم ّثل جريمتا قتل «الخطيب» و«القطاع» لحظتين مف�صليتين في تاريخ
الثورة ال�سورية� .صحيح �أن جريمة قتل «الخطيب» لم تكن ال�شرارة التي
�أطلقت الثورة ،لكنها كانت الحدث الذي ح ّرك ق�سم ًا من الكتلة ال�صامتة
من ال�سوريين �ضد النظام� ،أما جريمة قتل «القطاع» ف�إنها م�ؤهلة بامتياز
لتكون الحدث الذي �سيح ّرك ق�سم ًا من الكتلة المعار�ضة ل�صالح تقويم
م�سار الثورة!
و�أخيراً ،لقد قال «محمد القطاع» لع�صابة القتلة با�سم الغيرة على
الدين ورموزه�« :إذا ينزل النبي ،ما بد ّينك» ،وبو ّدنا �أن نقول لهم« :و�إذا
ينزل النبي لن ن�سامحكم» ،ثم ليته ينزل النبي ليرى ما تفعلون ،وال �شك
�أنه عندها �سي�أتي بمعجزة تخل�ص �سورية ،والإن�سانية ،منكم ومن �شروركم
المرتكبة ،زور ًا وبهتان ًا ،با�سم النبي وهو منكم براء.
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 .26المجتمع المدني القادم
ٍ
ُي ِ
تغييرات كبير ًة في المجتمع المدني
حدث ال�صراع الدائر في �سورية
فيها .وهي� ،أي ًا كان ال�شكل الذي �ستنتهي �إليه الأمور ،ت�ؤ�س�س لأ�شكال
جديدة من العمل المدني ،ولآليات تن�سجم مع الحاجات التي �سيفرزها
�شكل الدولة القادمة ،وطبيعة العالقات التي �ستحدد حال المواطنة ،وهي
حال لم ي�سبق ل�سورية �أن عرفتها في تاريخها المعا�صر �أو الحديث.
في عودة �سريعة لتاريخ المجتمع المدني ال�سوري منذ بدايات النظام
الحالي� ،أي من مطالع ال�سبعينيات ،ن�ستطيع القول �إنه قد م ّر بثالث
ِحقبات �أ�سا�سية :الحقبة الأولى ( ،)2000-1970الحقبة الثانية (2000-
� ،)2011أما الحقبة الثالثة فهي التي بد�أت مع انطالقة انتفا�ضة الكرامة
وال تزال م�ستمرة با�ستمرار الو�ضع القائم.
عندما ا�ستولى حزب البعث على ال�سلطة في انقالب  1963لم يكن
المجتمع ال�سوري خاوي ًا ،بل كان ال يزال م ّوار ًا بالحياة المدنية المتمثلة
بالجمعيات والنقابات وال�صحافة الحرة والأحزاب ال�سيا�سية (�إذا اتفقنا
على اعتبارها جزء ًا من الحيز المدني ما دامت لم ت�صل �إلى ال�سلطة
بعد) .في تلك اللحظة بد�أت �إرها�صات اال�ستبداد مع �إجراءات التف ّرد
بال�سلطة المتمثلة ،ب�شكل خا�ص ،بالمرا�سيم ال�صادرة عن مجل�س قيادة
الثورة �صبيحة يوم الثامن من �آذار.
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في عام  ،1970وبعيد �إحكام قب�ضته على مقاليد الحكم� ،ش ّرع الأ�سد
الأب بو�ضع �أ�س�س نظام اال�ستبداد الذي وجد التعبير النموذجي له في
المادة الثامنة ،ال�سيئة ال�صيت ،من الد�ستور .في هذه ِ
الحقبة �أ�صبحت
الم�ؤ�س�سات المدنية من منظمات واتحادات ونقابات ...بل وحتى الأندية
الريا�ضية ،جزء ًا حيوي ًا من «المجتمع الم�ضاد» ،وتح ّولت من �أجهزة
و�سيطة تحمي المجتمع من ع�سف ال�سلطة �إلى �أجهزة و�سيطة تنقل ذاك
الع�سف �إلى المجتمع.
مع تولّي الأ�سد االبن لل�سلطة ،ا�ستب�شر النا�س خير ًا بالوعود
الإ�صالحية التي �أ�شاعتها �أجهزة النظام الدعائية واال�ستخباراتية في
البالد .غير �أن ع�شر �سنوات في ال�سلطة لم ت�شهد على م�ستوى المجتمع
المدني الإ�صالح المن�شود و�إنما �شهدت احتيا ًال معلن ًا كانت عناوينه
الرئي�سة ت�شكيل «منظمات حكومية غير حكومية» �أو ما يعرف عالمي ًا با�سم
(الغونغوز  ،)Go,Ngo’sوهي منظمات تعمل في الحيز العام لكنها �شديدة
االرتباط بالبالط وبطانته ،وتتميز منها «منظمات ال�سيدات الأ ْو َليات
(الفلنغوز  .)Fl,Ngosتتمتع هذه المنظمات ،على غرار «الأمانة ال�سورية
وتمويل و�سلطات ٍ
ٍ
تدخل ...ال حدود
للتنمية  ،»Trustبحماي ٍة وحر ّية حرك ٍة
لها ،مما يح ّولها �إلى ما ي�شبه «ثقب ًا �أ�سود» يجذب كل الطاقات المتح ّفزة
للعمل المدني ،وخا�صة ال�شباب ،بفعل المغريات المادية والمعنوية التي
توفّرها لها .على هام�ش هذه المنظمات المتعملقة با�ستمرار�ُ ،سمح لبع�ض
الجمعيات الجديدة ،كجمعيات حماية البيئة ،بالوجود لتجميل المنظر
العام ،لكن الرقابة لم تبارح كل هذه التكوينات� ،إذ كان يكفي �شيء
من غ�ضب المتن ّفذين للتراجع عن قرار الت�سامح ،كما حدث مع جمعية
المبادرة االجتماعية مثالً.
لقد كانت الثورة ال�سورية في بدايتها انتفا�ضة حرية وكرامة ،قام بها
مجتمع مدني غير منظم .لكن �سرعان ما تب ّينت �أمام النا�شطين الحاجة
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�إلى التنظيم المجتمعي ،فبد�أت تت�أطر مجموعات �ضمن لجان تقوم ب�إدارة
الحراك ،ثم �أخذت هذه اللجان تتالقى في تجمعات �أكبر لتنظيم العمل
َ
أعم من م�ستوى مجاميع الأ�صدقاء� ،أو ال�شلّة ،وا�ضعة عالمة
على م�ستوى � ّ
فارقة على خطى بناء مجتمع مدني جديد ينطلق من حرية الأفراد ويتطلع
�إلى حرية المجتمع .ثم �أدى تطور الأزمة وما �سببه ت�صاعد العنف ال�سلطوي
من ت�شريد وتهجير وتدمير �إلى ن�شوء جماعات جديدة تعمل على تقديم
الإغاثة والم�ساعدة على ا�ستمرار الحياة ،في مجاالت عديدة (ال�صحة،
التعليم ،الدعم النف�سي ،الإيواء )...وا�ستطاع النا�شطون المدنيون ،ومن
ال�شباب خا�صة ،تملّك خبرة وا�سعة في زمن ق�صير.
ال يبدو الو�ضع ال�سوري القائم اليوم مب�شر ًا با�ستقرار قريب ،ال ّلهم
�إال اال�ستقرار في العنف .لكن ،ال ب ّد من وقت تنتهي فيه الأمور �إلى
�صورة ما .و�أي ًا كانت هذه ال�صورة �سيكون للمجتمع المدني اليد العليا
في �إظهارها وتكوين �إحداثياتها� .إن ق�ضايا من قبيل الم�صالحة الوطنية
وال�سلم الأهلي ،والعدالة االنتقالية ،ومراقبة االنتخابات ،وحماية الإرث
الثقافي ...كلها ميادين �ستطرح نف�سها بقوة على المجتمع (�إن لم يكن
بع�ضها قد فعل) ،وال يفيدنا ب�أي حال انتظار الغد للتفكير بما يجب عمله.
علينا التفكير ،اليوم ولي�س غداً ،ببناء المجتمع المدني القادم.
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 .27بين َ
الخيار واالختيار
ُتظهِ ر معاينة الم�سار الذي اتخذته الأحداث في �سورية ،منذ اندالع
انتفا�ضة الكرامة ،عدد ًا من المفترقات التي ارت�سمت �أمام الن�شطاء
المدنيين المنخرطين فيها ،وو�ضعتهم �أمام خيارات تبدو للمراقب
الخارجي وك�أنها خيارات ح ّرة ،وبالتالي يظهر النا�شط وك�أنه كامل
الحرية في اعتماد هذا الخيار �أو ذاك .لكن الواقع �أن تطورات الأحداث
كانت غالب ًا ما ت�أخذ الن�شطاء في دروب� ،أو ت�ضعهم في مواقف ،ما كانوا
ليتخذوها� ،أو ينا�صروها ،لو كانوا يتملكون حق ًا حرية االختيار.
ال نق�صد من هذه المقدمة البناء على جبرية تقول ب�أن كل ما قام
به �أولئك الن�شطاء كان َق َدر ًا محتوم ًا ،وجدوا �أنف�سهم �أمامه م�س ّيرين
لي�سوا مخَ ّيرين .ال بل ،على العك�س تمام ًا ،يجب علينا الت�أكيد على �أن
في الكثير من �أحداث المرحلة الأولى من الثورة :مرحلة االحتجاجات
ال�سلمية والمظاهرات واالعت�صامات والإ�ضرابات� ...أقدم الن�شطاء على
اختيارات قائمة على الوعي والإدراك الناب َعين من �إح�سا�س ٍ
عال بالوالء
للوطن ،ومن قناعة را�سخة بحقهم المطلق في الم�شاركة في م�صيرهم
وم�صير بلدهم ،وفي حقهم بالعي�ش الكريم على �أر�ضه .لقد و�ضعوا
ب�أيديهم وب�إراداتهم المبادرات والخطط والم�شاريع التي فتحت عيون
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وحركت �ضمائرهم ،وكان لهم ق�صب ال�سبق في �إطالق مارد
النا�سّ ،
الثورة من قمقم الخوف المحكم.
�أحد المفترقات المف�صلية التي واجهت الن�شطاء باكر ًا كان ذاك
الذي ارت�سم حول مو�ضوع اللجوء �إلى العنف .هل يجب البقاء على �سلمية
الحراك �أم االنخراط في المواجهة الم�سلحة التي كان النظام يدفع
َ
االنتفا�ضة �إليها بكل ما �أوتي من عنف ووح�شية؟ في البدء ،لم يكن لخيار
العنف منا�صروه ،و�إن بدا هذا القول اليوم رومان�سي ًا ف�إنه لم يكن وقتها
كذلك .فالن�شطاء كانوا م�ستع ّدين لمواجهة عنف النظام بوعي ،وبرواقية،
وبمعرفة التكلفة التي يفتر�ضها خيار الالعنف المدني؛ وا�ستعادة �شريط
الأحداث في الأ�شهر الأولى يثبت ذلك بال التبا�س .لكن �سيا�سة «العنف
بال حدود» التي مار�ستها �أجهزة ال�سلطة القمعية تحت �شعار «الأ�سد �أو
نحرق البلد» ا�ستدرجت حق الدفاع عن النف�س ،على الم�ستويين الفردي
والجمعي ،وانزلق الحراك ق�سر ًا في المواجهة التي وقع عب�ؤها على كاهل
الجنود الذين واجهوا في ذواتهم ،وفي عمق وعيهم ،ال�صراع الأزلي بين
الواجب الع�سكري والواجب الأخالقي.
الحراك الخيار بين االنزالق �إلى المواجهة الم�سلحة
لقد كان �أمام َ
والبقاء على ال�سلمية ،لكن �أهله لم يكن في يدهم حق االختيار ،وخا�صة بعد
�أن �أ�صبحت البلد ملعب ًا للمقامرين في اقت�صاديات الحرب ،وللمت�آمرين
على المنطقة ،وللمغامرين على دروب ال ِنعم الفردو�سية المت ّو َهمة.
واليوم ،يرت�سم �أمام النا�شطين مفترق جديد ،قد يكون الأخطر بين
كل ما واجهوه حتى الآن :هل يجب تق ّبل ال�ضربة الع�سكرية الغربية �أم يجب
رف�ضها؟ العقل يقول �إن الن�شطاء المنخرطين في الحراك منذ بدايته ال
يمكن �أن يتق ّبلوا ال�ضربة .فهم في كل ما فعلوه كان خير الوطن وم�صلحته
وعزته ال�سمت الذي م�ضوا فيه نحو �أهدافهم ،فكيف لهم �أن يوافقوا
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الغرب على فعلِ ما ينتقدون النظام على فعله� ،أعني تدمير البالد؟.
لكن العقل يقول �أي�ض ًا �إن الأحوال التي و�صلنا �إليها تدفع بالنا�شطين �إلى
تدخل ال�شيطان»� ،إن كان لهذا التدخل �أن يخرجنا من دوامة العنف
«قبول ّ
الجلي �أن
التي ُج ّرت البالد �إليها عنوةً .وخا�صة بعد �أن بات من الوا�ضح ّ
الأمل بات �ضعيف ًا في قيام حوار �سيا�سي عقالني .حوار م�س�ؤول ينظر �إلى
خال�ص البالد ،ولي�س حوار ًا ق�صير النظر ال يتطلع �إال �إلى خال�ص �أفراد
من جانب و�إلى مكا�سب �أطراف من الجانب الآخر.
مرة �أخرى �إذن ،يقف النا�شطون �أمام مفترق ترت�سم فيه الخيارات
لكنهم هذه المرة ،و�أكثر من �أي وقت م�ضى ،ي�شعرون بالعجز عن ممار�سة
حقهم باالختيار لأن الأمر بكل ب�ساطة خرج من يدهم ،بل خرج من يد
�سورية بكاملها.
في مكان ما من «الجريمة والعقاب» يقول دو�ستويف�سكي ما معناه:
لي�س المهم �أن ت�ضع �أمام الإن�سان خيارات و�إنما �أن تمكّنه من القدرة على
االختيار.
 3تموز 2013
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 .28ثم يـأتي «العبث»
مرت الأحداث التي عرفتها �سورية منذ �آذار  2011عبر منعرجات
ومنعطفات عديدة نقلت البالد من حالة اال�ستبداد ال�سيا�سي ال�شمولي
الذي تمار�سه دولة م�ستقرة بقوة الأمن والقمع� ،إلى حال ٍة تنذر با�ستبداد
ثقافي �شامل في ظل دولة فا�شلة يتحكّم بها �أمراء حرب نا�شئون ،من
جهة ،وبقايا مافيات موروثة ،من جهة �أخرى.
ت�شكّل هذه الأحداث مادة فريدة للباحثين الذين در�سوها �أو
�سيدر�سونها ،كل ح�سب اخت�صا�صه الفكري والعلمي ،وح�سب المناهج
والنظريات والأدوات التي �سي�ستثمرها في بحثه .وال �شك �أن رفوف
المكتبات �ستحمل ،وهي قد بد�أت فع ًال بذلك ،ك ّم ًا من الأعمال التي
�ستعك�س بتن ّوعها الطبيعة المعقدة� ،أ�صالً ،للأحداث.
و�إذا ما قامت تلك الأعمال بمقاربة ما يجري في �سورية من منظور
�أدبي يعتمد على نظرية الأجنا�س ،ف�أغلب الظن �أنها �ستتوقف عند عتبات
ثالث ،ت�شرِ ف منها على ثالث مراحل متتابعة من الحكاية ال�سورية منذ
نقطة بدايتها وحتى ما �آلت �إليه اليوم.
 .1العتبة الأولى تطل على مرحلة يمكن و�صفها بالمرحلة الملحمية.
تتمثل هذه المرحلة بال�شجاعة الفريدة التي �أبدتها جموع من ال�سوريين
97

ك�سرت قمقم الخوف ،وقامت بمظاهرات واعت�صامات للمطالبة بالحرية،
متحدية �آلة القتل الم�سلطة عليها من كل �صوب .في الم�شهد الملحمي
تبرز بطولة الأفراد وهم يحققون �أعما ًال ُت�س َبغ عليها �صفات العظمة
�ضخم �أعداد الم�شاركين
والإعجاز ،كما تبرز المبالغات الرقمية التي ُت ّ
بالفعل الملحمي لتخلق لدى المتلقي م�شاعر الإعجاب واالنبهار.
في هذه المرحلة تح ّولت االنتفا�ضة �إلى ثورة �شعبية لها ،من جهة،
�سماتها الم�شتركة مع �أي ثورة في العالم ،ولها ،من جهة �أخرى� ،سماتها
الخا�صة التي فر�ضتها ظروف �سورية والإقليم وال�شرط التاريخي.
 .2العتبة الثانية هي التي تنظر �إلى المرحلة التي يمكن و�صفها
بالمرحلة التراجيدية .تم ّيز هذه المرحلة ب�شكل خا�ص ديناميكية م�أزقية
دخلت فيها الثورة ،من حيث ال ترغب ،في حرب داخلية .في هذه المرحلة
تع�سكرت الثورة ب�سبب الخيار الأمني للنظام من جهة ،وب�سبب انفتاح
الأر�ض ال�سورية �أمام وباء التطرف الجهادي من جهة ثانية .في الم�شهد
التراجيدي ،يبدو الو�ضع الذي ُوجِ د فيه الحراك و�ضع ًا بدون مخرج .وتبدو
ال�شخ�صيات الم�شاركة في الفعل التراجيدي بمثابة �أبطال ي�ؤدون واجبهم
وهم مرغمون على التعاي�ش مع فكرة الموت المحتمل .في هذا ال�سياق،
تظهر ال�صفات الثالث التي تم ّيز البطل التراجيدي :ال�شجاعة والإقدام
�أوالً ،الت�ضحية والفداء كرمى القيم ال�سامية ثاني ًا ،والنقاء الأخالقي الذي
يدفع به �إلى خو�ض حرب يعرف بكامل وعيه �أنها حرب بال مخرج ثالث ًا.
 .3العتبة الثالثة هي التي تنفتح على م�شهد الخراب والموت والحزن
العميم� ،إنها المرحلة الم�أ�ساوية بامتياز .في هذه المرحلة تتال�شى البنية
التراجيدية التي ت�ضع الفاعلين �أمام م�صير ال يطمحون �إليه لكن ال مفر
منه .ويتح ّول الأفراد �إلى �شخ�صيات تقوم بحربها بقناعاتها وبكامل
حريتها ووعيها .الموت في هذه المرحلة لي�س احتما ًال غير م�ستحب بل
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ي�صبح فع ًال مطلوب ًا ،ي�صبح قت ًال ت�سمو داللته طرد ًا مع درجة الوح�شية
المتبعة في تطبيقه .والقيم الأخالقية تتال�شى ل�صالح ح�سابات الحرب.
هنا ،ال ينتهي م�صير بطل الم�أ�ساة �إلى القدر الذي كتبته عليه قوة ذات
�إرادة خارجة عن �إرادته ،بل ي�صبح هو فاع ًال وم�شارك ًا و�صانع ًا لقدره وقدر
الأر�ض التي يحارب عليها .ويمثل هذه المرحلة في الواقع تواجد كتائب،
موزعة بين �أطراف ال�صراع ،مقاتلة مرتزقة ا�ست�ؤجرت� ،أو ُدعيت� ،أو
يهم هو الفعل نف�سه :كتائب
�أُر�سلت� ،أو نُقلت ...ال ّ
تهم ت�سمية الفعل بل ما ّ
موجودة على �أر�ض الوطن لو�ضع اللم�سات الأخيرة على الم�أ�ساة.
في مرحلة قادمة ،وبعد �أن ينجزوا الم�أ�ساة� ،سيجل�س المتقاتلون
منهكين مت�سولين للحل المج ّهز �سلف ًا .عندها� ،إن بقي لدى بع�ضهم �شيء
من ال�ضمير� ،سينظرون �إلى �أر�ض الخراب ويت�ساءلون في قرارة �أنف�سهم:
لم فعلنا كل ذلك؟ عندها تبد�أ مرحلة «العبث».
� 22أيلول 2013
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 .29صورته في المرآة
رجل الأعمال ال�سوري الذي وجد �صباح ًا زجاج �سيارته الفاخرة
مه�شّ م ًا ،وم�صابيحها مك�سورة ،ال يقتنع ب�إمكانية حدوث �أ�شياء كهذه
�صدفةً� .س�ؤاله الذي يردده �أمام �أ�صدقائه ي�شير بو�ضوح �إلى مقا�صده:
لماذا وحدها �سيارتي ذات اللوحة ال�سورية هي التي �أ�صيبت؟ لماذا لم
ِ
ت�صب ال�صدفة ذاتها ال�سيارات اللبنانية المركونة حولها؟
ال َبي�ض الذي «هطل» لي ًال على ال�سيارات ذات اللوحات ال�سورية،
في ال�ضاحية الجبلية من بيروت ،لم يكن من فعل عمال محطات غ�سيل
ال�سيارات الذين ُحرموا هذا ال�صيف �أي�ض ًا من �إكراميات ال�سائحين
العرب الأثرياء فظنوا �أنهم ،بفعلتهم هذه� ،سيرغمون الم�صطافين
ال�سوريين على غ�سيل �سياراتهم ذاك اليوم.
تف�سح كلبها �صباح الأحد لم ت�شح بوجهها وتبتعد
ال�سيدة التي كانت ّ
مبرطمة لأن كلب ال�صبية الر�شيقة ،التي كانت تقوم بالواجب ال�صباحي
ذاته ،يقل نظافة �أو �أدب ًا عن كلبها ،و�إنما لأنها حين حذرتها من «ال�سوريين
الذين �أ�صبحوا في كل مكان والذين �سمعت �أنهم يغت�صبون الفتيات» قالت
لها �إنها هي �أي�ض ًا �سورية.
هي �أمثلة ثالثة من ع�شرات الحكايات التي يعي�شها ال�سوريون
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المي�سورون الذين ال يقيمون في لبنان عالة على «المع ّترين» اللبنانيين،
كما كانت تقول �سيدة على �أثير �إذاعة �صباحية ،بل ي�ساهمون ،لي�س تك ّرم ًا
وال جزية ،من خالل الأموال التي نقلوها �إلى لبنان في تعوي�ض جزء من
خ�سارته ب�سبب غياب المو�سم ال�سياحي.
وهي �أمثلة ثالثة من مناطق ت�سكنها �شرائح مي�سورة من المجتمع
اللبناني .هم في الغالب من �أ�صحاب المهن الحرة الذين ي�ستخدمون
جي�ش ًا من العمال ال�سوريين «المعترين» حق ًا .لي�س لأنهم ف ّروا خارج
وطنهم هرب ًا من الموت فح�سب ،بل لأنهم يعملون في �شروط من غياب
الحد الأدنى من ال�ضمان والحماية.
�أُ�صيب «�أبو علي» ناطور البناء بذبحة قلبية ،ف�أ�سعغه جاره �إلى
م�سج ًال في ال�ضمان قال:
الم�شفى القريب ،ولدى �س�ؤاله عما �إذا كان ّ
ي�سجل عام ًال �سوري ًا في الت�أمينات،
«من هذا «المعلم» الذي �سير�ضى ب�أن ّ
ويتك ّلف عليه ،ما دام ي�ستطيع �أن يجد �آالف العمال ممن ير�ضون بالعمل
مقابل ال�سكن فح�سب؟».
في جل�سة في بيت من غرفتين ي�سكنهما �ستة عمال يعملون جميع ًا
في ور�شة بناء ،دار الحديث عن ظروف الحياة ،وكانت لدى كل منهم
حكاية عن مفاج�أة يوم القب�ض حيث ال يح�صل �أي منهم على كامل المبلغ
الم�ستحق ل�ساعات �أو �أيام عمله.
وحول طاوالت المقاهي تتناثر الحكايات عن �أ�صحاب ال�شقق الذين
يرفعون قيمة الإيجارات ،العالية �أ�صالً ،والخيالية �أحيان ًا ،لمجرد معرفة
�أن طالب الإيجار �سوري.
من نافل القول �إن الحقبة ال�سورية من التاريخ اللبناني المعا�صر
حملت الكثير من الظلم على لبنان ،لكن من يجر�ؤ على �إنكار �أن م�صدر
الظلم كان واحد ًا في البلدين ،و�أن معاناة ال�سوريين منه لم تكن �أرحم،
ولي�س فقط لأن «ظلم ذوي القربى �أ�شد م�ضا�ضة».
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من نافل القول �أي�ض ًا �إن ال�صراع الدائر في �سورية قد قذف بمئات
الآالف من ال�سكان �إلى الخارج ،منهم ما يزيد عن المليون في لبنان وحده.
وهذا ي�شكّل عبئ ًا �صعب التح ّمل في بلد يعاني �أ�ص ًال من �ضائقة اقت�صادية
ومن م�شاكل �إدارية و�سيا�سية .لكن ما العمل �إذا كانت الحياة غالية
والحق فيها مقد�س ًا .وما العمل �إذا كانت الجغرافيات الطبيعية والب�شرية
وال�سيا�سية قد �أوجدت تداخالت بين المواطنين من الدولتين تجعل من
البديهي لجوء بع�ضهم عند بع�ض وقت ال�شدة� .ألم يفعل اللبنانيون ذلك
�أكثر من مرة ،وخالل �سنوات طوال؟
يمثّل الوجود ال�سوري في لبنان ،دون �أي �شك ،م�شكلة كبيرة ،لكن يبدو
ي�ضخمها الإعالم .لكن هذا الوجود ي�شكّل �أي�ض ًا �صورة
�أنها �أقل بكثير مما ّ
�إ�ضافية عن تخاذل المجتمع الدولي وكذبه ونفاقه� ،إذ �أن هذا المجتمع هو
الم�س�ؤول عن هذه الم�شكلة :م�س�ؤول عن عدم �إيجاد حل للو�ضع ال�سوري،
م�س�ؤول عن ال�سماح للنظام ب�إي�صال البلد و�أهله �إلى هذه الحال وم�س�ؤول
�أخير ًا عن �إغاثة الالجئين وم�ساعدة الدول الم�ضيفة و�أولها لبنان على
تح ّمل �أعباء ا�ست�ضافتهم.
لكن �أي�ض ًا ،ورغم قناعتنا بمو�ضوعية تذمر بع�ض المواطنين ،ال
ن�ستطيع �إال �أن نقول ل�صاحب الزي الر�سمي الذي كان ينهال �ضرب ًا على
(مع ّترٍ ) �سوري على النقطة الحدودية وي�شتمه بالت�سل�سل التالي :يا كلب،
يا حقير ،يا �سوري ...ال ن�ستطيع �إال �أن نقول له ،وبعيد ًا عن الكالم في
حقوق الإن�سان� ،أن يعود �إلى تاريخه الخا�ص ليجد �أن الروابط الع�ضوية
بينه وبين �ضحيته تجعله� ،شاء �أم �أبى� ،صورة مطابقة له ،حتى ليكاد يكون
�صورته في المر�آة.
 2ت�شرين الأول 2013
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 .30الرأرأة السورية
يدل م�صطلح الر�أر�أة في لغة الطب على َع َر ٍ�ض �سريري ي�شير �إلى
خلل في الأجهزة التي تتحكم بحركة العين ،ويعود �إلى �إ�صابات مر�ضية
مختلفة .يت�صف هذا العر�ض بحركة اهتزاز ال �إرادية للعين تجعلها تبتعد
ببطء عن مو�ضعها المركزي لتعود ب�سرعة �إليه ،وهكذا دواليك .وت�سبب
الر�أر�أة درجة من الخلل في الر�ؤية.
ُالحظ لدى ال�سوريين في �سنوات حكم عائلة
بعيد ًا عن الطب ،كانت ت َ
الأ�سد ،وخا�صة زمن حكم الأب ،حركة ال �إرادية يقومون بها بعيونهم،
وغالب ًا ما كانوا يتابعونها بكامل وجههم ،حتى �أ�صبحت كالعادة المكت�سبة
التي تم ّيزهم عن �سائر الب�شر .وتتم ّيز هذه الحركة بانحراف كرة العين
عن محورها لتتجه نحو النوافذ �أو الأبواب ،في الحيز الذي يجمعهم ،فور
نطقهم� ،أو نُطق �أحد ُمجا ِل�سيهم بكلمة �أو �إ�شارة تنال من القائد �أو الحزب
�أو �أجهزة الأمن ومن ينتمي �إليها.
لم تكن هذه الحركة تعبير ًا عن خلل في �أجهزة التحكم بع�ضالت
العين بقدر ما كانت تعبير ًا عن ق ّوة �أجهزة التحكم في حياة المواطن
ال�سوري ،و�شدة الت�صاقها به ،ويقظتها في مراقبة درجة انقياده لل�ضوابط
التي و�ضعتها له .لقد بلغت قوة تلك الأجهزة ،ونعني الأجهزة الأمنية
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طبع ًا ،درجة من التغلغل في حياة المواطنين �أنه بات يتخ ّيل �أن ث ّمة �شبح ًا
ليتر�صد الكالم ،ويت�ص ّيد الهفوات وزلاّ ت
يقف خلف كل َمنفذ في جدار
ّ
الل�سان .بل كان ذاك ال�شبح يقترب بع�ض الأحيان لي�سكن في الزاوية
الوح�شية من العين ،فما �أن ينطق المرء بكلمة قد ال تتفق مع ال�ضوابط
حتى تنحرف العين نحو ذاك ال�شبح م�ستر�ضية ،م�سترجية ،خائفة.
مع بدء االنتفا�ضة ،وطوال مرحلة تح ّولها �إلى ثورة ،حافظ ق�سم من
المواطنين على �شبحهم خوف ًا من �شعورهم بال�ضياع بعد �أن �صار َم ْعلم
ارتكازهم في الوجود؛ و�شحذ ق�سم �آخر �سكينه وا�ستنفر للدفاع عنه لأنه
اعتقد �أن وجود ال�شبح �ضمانة لبقائه .لكن الق�سم الأكبر� ،أي �أولئك الذين
انخرطوا عملي ًا �أو فكري ًا �أو ميداني ًا �أو عاطفي ًا في الثورة� ،أو نا�صروها،
فقد تحرروا من طغيان الأ�شباح الجاثمة على نوا�صي حيواتهم و�أرغموها
على التال�شي ،فتال�شت ،بالمعنى الحقيقي لفعل تال�شى� :أي �أ�صبحت
رويد ًا رويد ًا ال �شيء.
غير �أن �أ�شباح ًا جديدة بد�أت تظهر وتتغلغل في ثنايا الأنف�س ،بالتوازي
مع انفال�ش �ساحة ال�صراع على العنف العاري الذي ت�شترك في ممار�سته
قوات اال�ستبداد الر�سمي ،مع قوات الإرهاب الديني� .أ�شباح تنطلق من
الكثير مما يت�س ّرب خل�سة ،والأكثر مما ُيع َر�ض علن ًا ،عن وح�شية القوى
ذات الرايات ال�سود التي ت�سعى للهيمنة على المجتمع ب�أفكارها المنحدرة
من لحظات غير مجيدة في تاريخ المنطقة.
تحتكر داع�ش (دولة الإرهاب في العراق وال�شام) ح�صة الأ�سد من
الأخبار المطلقة لأ�شباح الخوف .تنطلق هذه الأ�شباح من �صور �أبطالها
المتباهين بالر�ؤو�س المقطوعة يرفعونها ب�أيديهم ،ومن فيديوهات �إعدام
طفل رف�ض �أن ين�صاع لأمر �أحد رجاالتهم؛ وتنطلق من فتاوى �شيوخهم
المغرقة في ابتذالها حول �شكل اللبا�س والتدخين والرقابة على ما قد
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يتلفظ به الل�سان ،ومن حكايات ت�صرفاتهم المن�سوخة عن ت�صرفات
المطاوعين ال�سعوديين التي لم ي�سبق للمجتمع ال�سوري �أن عرفها حتى
في �أكثر �أيامه ظلم ًا وكبت ًا.
هذه الأمور وغيرها ت�شكّل عملية �إعادة بناء لثقافة الخوف التي
ا�ستطاع النظام ت�شريبها لل�سوريين قبل �أن ي�ستفيقوا وينتف�ضوا .لن يفيدنا
يف�ضل بع�ضه الآخر .ما
الآن �أن نناق�ش �إن كان الخوف هو ذاته �أو �أن بع�ضه ّ
يهم هو �أن المواطن ال�سوري ،في الحالتين ،يخ�سر روحه ،وي�ض ّيع حقوقه،
ّ
ويفقد القدرة على الر�ؤية ال�صحيحة ،ويتح ّول �إلى كائن خائف ت�سبق
حركة عينه ،نحو النوافذ والأبواب والأ�شخا�ص الغرباء ،حركة ل�سانه.
وتعود الر�أر�أة ك�سمة مالزمة ل�شخ�صيته.
يقول الباحثون في طب العيون �إن ثمة �أربعين نوع ًا من الر�أر�أة ،ربما
يجب اليوم �إ�ضافة نوع جديد :الر�أر�أة ال�سورية.
 15ت�شرين الأول 2013
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 .31عد ّو عد ّوي...
كان يبدو وا�ضح ًا في الأ�شهر الأولى لقيام االنتفا�ضة ال�سورية
�أن موازين القوى الفاعلة على الأر�ض تميل يوم ًا بعد يوم �إلى جانب
الحراك المدني ،رغم الغياب المطلق لأي تنا�سب بين القوة الع�سكرية،
المعدومة �آنذاك ولوقت لي�س بالق�صير ،لهذا الحراك والقوة الال متناهية
للمنظومات الع�سكرية ،و�شبه الع�سكرية ،العاملة تحت �إمرة النظام .لكن
ثمة �سالح ًا افتقده النظام وامتلكه الحراك وكان بمثابة عامل التثقيل
الذي جعل كفة هذا الأخير راجحة با�ضطراد� :إنه �سالح الحق بكل ما
يحمله من �أبعاد �أخالقية� ،أو معنوية� ،أو رمزية .فاالنتفا�ضة كانت �ضد
اال�ستبداد وما ينتجه من �إذالل م�ستمر للمواطن ،وهذا ما جعلها انتفا�ضة
للحرية .واالنتفا�ضة كانت �ضد الف�ساد وما ي�سببه من تهتك في �أخالق
وهذا ما جعلها انتفا�ضة للكرامة.
يحرك ماليين المواطنين في المظاهرات
هذا ال�سالح هو ما كان ّ
واالعت�صامات رغم العنف المت�صاعد للنظام و�أجهزته .وهو ما كان
يدفع بالع�سكريين ،الراف�ضين لالمتثال للأوامر بمواجهة المظاهرات
بالر�صا�ص� ،إلى االن�شقاق ،وهو ما كان يجمع ر�أي ًا عالمي ًا منا�صر ًا
يق�ض م�ضجع
لالنتفا�ضة وراف�ض ًا للنظام ولآلياته القمعية ،وهو ما كان ّ
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النظام لأنه يعلم ،لي�س لذكائه و�إنما لأنها من بديهيات ال�سيا�سة ومن
تعاليم التاريخ� ،أن ال�سالح ال يقوى على احتواء روح المقاومة عندما
تتملك ال�شعب.
والحال هذه ،كان ال مف ّر �أمام النظام من العمل على �أمرين� :سحب
الحراك من �أر�ض الن�ضال ال�سلمي �إلى �أر�ض ال�صراع الم�سلح ،من جهة،
واختالق عدو على �شاكلته ،ي�شبهه في توح�شه وتغ ّوله ،من جهة �أخرى.
الموجه �إلى المتظاهرين والمعت�صمين ،و�إلى
تك ّفل العنف العاري
ّ
حا�ضنتهم ال�شعبية ،و�إلى النا�شطين ال�سلميين ،ب�إنجاز الأمر الأول تبع ًا
تق�صر قوى خارجية ،ومنها قوى
لمتوالية ردود الفعل الت�صاعدية .ولم ّ
�سورية تعي�ش في الخارج ،في �سكب الزيت على النار لم�آرب وغايات لم
تكن مب ّيتة بل ُمعلن ًة في و�ضح النهار.
�أما الأمر الثاني فقد كان العدو جاهز ًا في الحقيقة ،وخالل �سنوات
طوال ،لم يكن النظام بعيد ًا عن الم�ساهمة في تغذيته وت�شغيله ،لكن ك�أداة
يتالعب بها ويوظّ فها في �سيا�سة ت�صدير العنف .وهي ال�سيا�سة التي �سعى
من خاللها �إلى زعزعة ا�ستقرار الإقليم المحيط الكت�ساب مظهر النظام
الم�ستقر (لطالما قرعت �أبواق النظام «الأكاديمية» �آذاننا ب�أن �سورية من
�أكثر الدول �أمان ًا في العالم ،دون �أن ت�شير البتة �إلى ال�سيا�سات الخارجية
والداخلية التي كانت تحقق ذاك الأمان ال�ص َوري) .وال�شواهد على الأمر
لي�ست بقليلة ،بدء ًا من دور �أجهزة النظام في لبنان وانتهاء بعمليات
ت�سهيل عبور «المجاهدين» �إلى العراق ،مرور ًا برعاية بع�ض الأطراف
الكردية ،والقائمة تطول.
ومع بداية االنتفا�ضة قام النظام بالإفراج عن ع�شرات �آالف
المعتقلين (باعتراف الأ�سد) ،كانوا في غالبيتهم العظمى من المتورطين
بجرائم تهريب ال�سالح والمخدرات ،الذين �سرعان ما عادوا �إلى
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ن�شاطهم التهريبي الذي ي�صعب على المرء ت�صديق ازدهاره وت�ضخمه
بدون م�شاركة من الأجهزة الم�س�ؤولة عن مراقبته و�ضبطه .وكان من
بين ال ُمطلق �سراحهم جهاديون ،من وهابيين وغير وهابيين� ،سرعان
ما وجدوا الطرق الالزمة لت�شكيل بنى جهادية مقاتلة ،م�ستفيدين من
رعاية تنظيم القاعدة وتفرعاته ،ومن رغبة الحكومات المت�صارعة مع
الجهاديين بالتخل�ص منهم في بالدها ،ومن تمويل عدد من �شيوخ النفط
ال�سلفيين ،ومن ت�ساهل الرقابة الحكومية ،كي ال نقول تواط�ؤها ،في تواجد
هذه البنى.
�ساهمت هذه العوامل م�شتركة في ظهور الوح�ش الجديد الذي لن
تكون فائدته في محاربة النظام �أكبر منها في منح هذا النظام �شك ًال
من �أ�شكال ال�شرعية الدولية المتمتر�سة وراء الخوف من انت�شار الإ�سالم
الجهادي .وهكذا �صار لدى النظام ،عدو ال�شعب ،عد ٌّو �صن ٌو له ،ال يقل عنه
�شرا�سة ،بل وتتفوق �أفعاله في وح�شيتها على وح�شيته .عدو ال يوقف خراب
البلد بل يزيد من خرابه ،ناهيك عن �أنه يمنح النظام المبرر لحرقه.
�أمام حلبة الم�صارعة بين هذين العدوين ،يقف ال�شعب ال�سوري
المنتف�ض من �أجل كرامته ،الراف�ض لال�ستبداد وللإرهاب ،المنهك مما
�أ�صابه من م� ٍآ�س و�شرور ،المحبط لم�شهد الأفق المظلم ،يقف ليقول :لي�س
�صحيح ًا �أن عدو عدوي هو �صديقي� ،إن عدو عدوي هو اليوم عدوي �أي�ض ًا.
 13ت�شرين الثاني 2013
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 .32ح ّراس الذاكرة
�إلى مازن ورزان و�سميرة ووائل وناظم
قد يبدو �صحيح ًا �أن الحرب «نار تجلو �صد�أ ال�شعوب» ،وقد يبدو
�صحيح ًا �أنها «�شر ال ب ّد منه» لكي تنبعث الأمم من رمادها ،لكن لي�س
�صحيح ًا �أنها هذا فح�سب ،لأن الحرب هي �أي�ض ًا ،وقبل كل �شيء �آخر،
موت ودمار وخراب .قد ت�شق الحروب طريق ًا لجديد � ٍآت ،وقد تهيئ لقيامة
ما ،لكن ال هذه القيامة وال ذاك الجديد يق َّدر لهما �أن يكونا بدون الويالت
التي تنثرها الحروب.
الحرب انتهاك للإن�سانية وللإن�سان ،ونخ�ص هنا الحرب التي تقوم
بين �أبناء البلد الواحد� ،سواء �أكانت حرب ًا داخلية (كما هي الحال في
�سورية) �أم حرب ًا �أهلية .كل ما في الحرب فع ٌل جرمي .وكل من ينخرط
فيها� ،شريك ،بهذا القدر �أو ذاك ،في جريمة .من المفارقة الم�ؤلمة �أن
الكثير ،بل غالبية� ،أولئك ال�شركاء هم �ضحايا .لي�سوا �ضحايا وقع عليهم
االنتهاك ف ُق ِتلوا �أو ُجرِ حوا �أو �شُ ّوهوا فح�سب ،بل هم �ضحايا لأنهم �أُرغموا
�أو ا�ضطروا �أو �أُجبِروا على الم�شاركة في القتل والجرح والت�شويه .الذين
تح ّولوا �إلى �أدوات قتل في يد نظام م�ستبد �أحمق هم �ضحاياه �أوالً ،والذين
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ا�ضطروا لحمل ال�سالح دفاع ًا عن انتفا�ضة كرامتهم هم �ضحايا النظام
مرتين :مرة لأنه ا�ضطرهم �إلى حمل ال�سالح وم�شاركتهم في المقتلة،
وم ّرة لأنه قتلهم حق ًا ،والذين تح ّولوا �إلى مرتزقة و�أدوات قتل في يد �إرهاب
ديني �أعمى مم ّول هم �ضحايا �أمراء الحرب و�سدنة الجهل والظالمية.
ب�صنع �ضحاياهم لدى
ت�صنِّع �ضحايا ليقوموا بدورهم ُ
الحرب �آلة حمقاء َ
الطرف الآخر .وفي الحرب الداخلية ،الكل هو الآخر .حيث ال منطق يبيح
لطرف �أن يكون الـ(نحن) المطلقة التي تتج�سد فيها روح الوطن فتنال
�شرعية القتال با�سمه.
الحرب الداخلية م�صنع لل�ضحايا يديره مجرمون .وه�ؤالء الأخيرون
ق ّلما ينالهم العقاب الذي ي�ستحقونهُ .ي َ
خطف النا�س ويعذّبون ويقتلون
ب�أمر منهم ،وهم يقبعون في د�شماتهم ومراكز قياداتهم يتابعون على
الخرائط الباردة حركة البيادق المرمية في الميدان .ف�إن انت�صر طرف
جب
منهم �أ ّرخ لما كان بال�شكل الذي يريد ،بينما تغيب ال�ضحايا في ّ
الن�سيان .و ُتن�سى �أ�سما�ؤها و�أ�سماء قاتليها.
من هنا كانت فكرة توثيق االنتهاكات في زمن الحرب فكرة عظيمة،
لأنها ،من جهة ،تحفظ لل�ضحايا ذكراهم ،ومن جهة �أخرى تقيم الحجة
على ال�شركاء في الجرم بدء ًا من الذي خطط �إلى الذي �أعطى الأمر
بالتنفيذ �إلى الذي ن ّفذ .وتكون االنتهاكات الم�سجلة وثيقة ال ب ّد منها لكل
بناء ل�سيرورة عدال ٍة انتقالية .من هنا يلد حقد الم�س�ؤولين عن الإجرام
على الن�شطاء الحقوقيين ،وعلى كل م�ؤ�س�سة مدنية تعمل في مجال توثيق
االنتهاكات .والأمثلة على ما عاناه ويعانيه الن�شطاء في مجال حقوق
الإن�سان وتوثيق انتهاكات هذه الحقوق في �سورية ال تعد وال تح�صى .ففي
بداية االنتفا�ضة �ضد نظام اال�ستبداد الحقت الأجهزة الأمنية ه�ؤالء
الن�شطاء وحب�ستهم .ومنهم ال�صحفي «مازن دروي�ش» ،والمحامي «خليل
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معتوق»� .أما بعد انحراف الثورة و�سقوط غالبية المناطق الخارجة عن
�سلطة النظام تحت �سطوة الإرهاب الإ�سالمي الظالمي فقد عاد الو�ضع
�شبيه ًا بما كان عليه قبل االنتفا�ضة ،بل وب�شكل �أكثر ب�شاعة .لكن هذا لم
يمنع الن�شطاء ،رغم كل ال�صعوبات ،من اال�ستمرار بتوثيق االنتهاكات التي
تمار�سها القوى المت�سلطة الجديدة .وبالطبع لم يرق هذا لأمراء الحرب
كم �أفواه الن�شطاء مثل رزان زيتونة ورفاقها الذين
الملتحين فبد�ؤوا بعملية ّ
يكاد يمر �أ�سبوع على اختطافهم على يد «ملثمين».
في �سورية ،وبين اال�ستبداد ال�سيا�سي الذي يقتل با�سم ق ّوة من
الأر�ض ،والإرهاب الديني الذي يقتل با�سم ق ّوة من ال�سماء ،ي�سقط
�ضحايا �أبرياء يتهدد الن�سيان �أ�سماءهم و�أ�شكالهم ولون وجوههم .لكنهم
لن ُين�سوا مادام هناك نا�شطون ونا�شطات يوثّقون لالنتهاكات ويقفون،
مثلهم ،ح ّرا�س ًا للذاكرة.
 15كانون الثاني 2013
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 .33ومع ذلك فهي ...تثور
تدخل �سورية عامها الرابع ثورة« .العمر كله» كما نقول احتفا ًء بميالد
مجيد .في البدء تماحكنا وتناظرنا وتعاركنا حول �شرعية الت�سمية� .أهي
ثورة؟ �أم انتفا�ضة؟ �أم حراك ثوري؟ �أم حرب �أهلية؟ �أم م�ؤامرة كونية؟...
�إلى ما هنالك من ت�سميات �أطلقها بع�ضنا ،ونحن منهم ،ت�أ�سي�س ًا على
�إرادوية تمتنع عن �إ�سقاط الم�شتهى على �أحداث ال ت�شي بح�ضور ذاك
الم�شتهى ،و�أطلقها بع�ضنا الآخر تبخي�س ًا لفعل تغيير مذهل لم يدخل
�ضمن تخوم خياالته وت�ص ّوراته ،و�أطلقها بع�ضنا الثالث تهرب ًا من �ضريبة
ما كان لها �إال �أن ُت�ستحق طال الزمان �أو ق�صر ،و�أطلقها �آخر رابع تخوف ًا
من اهتزاز بنية نفعية ت�شرنق فيها وبات كل من ي�شير �إليها بالنقد خائن ًا
وعمي ًال و«برغي ًا» في �آلة الم�ؤامرة المحاكة على وطن تق ّزم حتى تطابق مع
ج�سد نظام م�ش ّوه خارج التاريخ...
تعددت الأحكام والواقع واحد.
والواقع هو �أن ما كان انتهى ،و�أن �شيئ ًا جديدا � ٍآت ال محالة.
انتهت حقبة جعلت من ال�سوريين كائنات خائفة ترتجف �إن حلمت
بحرية .انتهى زمن تختزل فيه مواطنية المواطن �إلى الت�صفيق والرق�ص
ٍ
ب�شعارات مق ّعرة ُف ّرغت من كل محتوى ،وغدت �إ�شارة
والتهريج احتفا ًء
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ح�سية لإطالق منعك�س الثغاء الجمعي الجدير بقطيع .انتهى عهد الفرجة،
حيث بات المواطن متفرج ًا على الف�ساد با�سم القانون ،وعلى الت�سلط
با�سم الد�ستور ،وعلى القمع با�سم حماية الأمن ،وعلى الخراب با�سم
التطوير والتحديث.
انتهى ذاك الزمن ودخلت البالد في مخا�ض التغيير .ويا له من
مخا�ض ع ّز نظيره في حكايات ال�شعوب الحبلى بال�شوق �إلى الحرية،
والم�سكونة برجاء القيامة .يا لها من جلجلة يقف �إزاءها التاريخ م�شدوه ًا،
منقطع الأنفا�س .يا لها من ملحمة تقف الب�شرية دونها خجلة من نف�سها،
م�سربلة بالعار.
لم يكن المخا�ض كرنفا ًال يحتفي بفرح ال�شعوب الطفلي وهي تتلب�س
الجديد .ولم يكن تنويع ًا ،بن�سخة �سورية ،ل�سردية انتفا�ض ٍة ل�شعب مقهور
ي�ستيقظ نحو خال�صه .لكنه كان النموذج الفريد لأمرين اثنين� :شيطانية
النظام وم�أ�ساة ال�شعب.
تمثلت �شيطانية النظام في �إ�صراره على حفر هاوية بال قرار تجذب،
كثقب �أ�سود ،كل ما يتفاعل في المحيط ،بما في ذلك النظام �أي�ض ًا .ك�أن
ل�سان حاله يقول :لن �أ�سقط وحدي ،بل �س�أ�س ِقط الكل معي� .إن كانت
النهاية فال �أحد �سينجو .و�إن كان ثمة ناجون ،ولو محطمين ،ف�س�أكون
بينهم ،محطم ًا مثلهم� ،أو ربما �أقل� .شيطانية اختزلها �شعار «الأ�سد �أو ال
�أحد».
وتمثلت م�أ�ساة ال�شعب في ما لحقه من خراب روحي واجتماعي
وح�ضاري ،لكن �أي�ض ًا في َحيرته �أمام ما انتهت �إليه �شيطانية النظام.
وثمة عناوين كثيرة لهذه الحيرة :من �أين جاءت تلك الوح�شية التي
ع�صفت بكل ما كان يم ّيزنا من رحمة وكيا�سة؟ كيف لنا �أن نعيد بناء
ن�سيج وجودنا الم�شترك؟ �أين المخرج ،ونحن نرف�ض ظلم النظام وال
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نريد ظالمية الت�شدد الديني؟ ثم من نحن في نهاية المطاف؟ هل �سنعود
مواطنين في بلد له ا�سم وهوية وتاريخ �أم �سن�ستفيق على حال نكت�شف فيه
�أن كل ما ظنناه لم يكن �سوى وهم ،و�أننا �أ�سرى لأوهام؟
ربما تكمن عبقرية المخا�ض هنا تحديداً� ،أي في طرحه لأ�سئلة ال حل
لها في بقاء الحال القديم ،وفي وعده القاطع بجديد ال يترك مجا ًال ل�شكّ
بقدومه ،حتى لو لم ير�سم مالمح هذا القادم الجديد .في هذه ال�سيرورة
من القديم المنتهي نحو القادم المبتدئ ترت�سم حياة الثورة.
�س ّموها ما �شئتم ،انتقدوها كما �أحببتم ،اخدعوها ،راودوها ،تحايلوا
عليها ،احفروا الأر�ض تحت �أقدامها ،ل ّونوها ،العنوها ،افعلوا ما �شئتم..
فهي ،وبمحاكاة لما قاله غاليليو غاليليه لمرهبيه :ومع ذلك فهي تثور .هي
باقية ،وهي �أ�ص ًال لم تبد�أ �إال لتبقى ،حتى ت�صل �إلى ما يريده �أهلها :حياة
كريمة بال ظلم وال ظالمية.
�سورية تدخل عامها الرابع ثورة ..كل عام و�أنت بخير يا وطني.
� 7آذار 2014
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 .34مقاربتان بصريتان للنزوح السوري
ذكر الموقع الر�سمي للمفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين التابعة
للأمم المتحدة (يوم الجمعة � 14آذار � )2014أن عدد النازحين ق�سر ًا
عن منازلهم في �سورية تخطّ ى الت�سعة ماليين نازح� ،أي ما يقارب %40
من عدد �سكان البالد ،مما يجعل من �سورية �أكثر دول العالم �شهود ًا
المهجرين (�أي النازحين خارج الحدود)
للنزوح الق�سري .وتقدر ن�سبة
ّ
من ه�ؤالء بحوالي الربع تقريب ًا.
والمهجرين هذه،
بعيد ًا عن الأرقام المخيفة لجيو�ش النازحين
ّ
ث ّمة حكايات وق�ص�ص عديد ٌة عد َد النا�س المت�شاركين ب�صفات نازح،
مهجر ،مطرود ..لكل �إن�سان ا�سمه ،و�إحداثياته الخا�صة ،وحكايته
الجئّ ،
الحميمة .و�أخطر ما في دنيا الإعالم المهتم بق�ضايا الم�صائب والويالت
الجمعية �أنه يغ ّيب هذه الحكايات تحت �أنقا�ض الأرقام ،وخلف وهم
ال�صورة المثيرة .ومن حين لآخر ،تظهر بع�ض الأعمال التي يبحث فيها
محترفون �أو فنانون �أو نا�شطون عن تلك الحكايات الخا�صة ليخرجوها
من قيعان الأرقام الرمادية وي�ضعوها �أمام مجاهرهم الفنية ك�شهادات
�أنموذجية عن الحقيقة التائهة في تدافع الأحداث.
نتوقف في هذا الن�ص �أمام عملين من بين هذه الأعمال :الأول هو
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«نحنا مو هيك» للمخرجة اللبنانية «كارول من�صور» وقد عر�ض لأول مرة
في ال�سابع من �شهر ت�شرين الأول الفائت ،في �صالة �سينما في بيروت� ،أما
الثاني فهو فيلم «�آهات الحرية» الذي �أغفل ا�سم مخرجه و�أ�سماء الفريق
التقني �أثناء عر�ضه على قناة الجزيرة ،وكان عر�ضه الأول يوم � 12آذار.
الفيلمان يت�شاركان في توجههما الإن�ساني .حيث ينتخب المخرجان
المهجرين ممن يمكن القول �إنهم ينتمون �إلى �شرائح متنوعة
نماذج من
ّ
من ذاك المجموع الهالمي من المجتمع الذي يطلق عليه عادة ا�سم
الطبقة الو�سطى .تحدد «من�صور» نماذجها من الن�ساء في حين ينتقيها
مخرج الفيلم الثاني من الجن�سين دون تمييز .لكن النماذج في الفيلمين
ت�شترك في كونها ذوات حكاية .ويكاد مخرجا الفيلمين يت�شاركان في
الأ�سئلة المفتاحية ذاتها لفتح �أبواب الحكاية� :س�ؤال الما�ضي /ما قبل
الثورة ،و�س�ؤال الخروج ،و�س�ؤال الراهن �أو المنفى .لكن ثمة اختالف ًا كبير ًا
بين الفيلمين في بنيتهما مما يبرز التباين بينهما رغم التماثل ،لدرجة
التطابق تقريب ًا ،في المو�ضوع وفي ا�ستنطاق الحكاية.
تعتمد «من�صور» بنية هند�سية �صارمة لعملها تتم ّيز �أو ًال بتمركز الأطر
المحيطة بالحكاية .فالعمل ينفتح بداية على مقدمة عامة محكية ب�صوت
خارجي ومدعومة ب�صور فوتوغرافية ثابتة من �أر�شيف المفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئين ،ثم تنتقل �إلى �إطار �أ�صغر لتحكي عن م�أ�ساة النزوح
ال�سوري ،مع لقطات عامة عن المخيمات ،ثم تنتقل �إلى �إطار �أ�صغر �أي�ض ًا
تقدم فيه ال�شخ�صية �صاحبة الحكاية ،لت�ستقر �أخير ًا على الحكاية ذاتها
مروية ب�صوت �صاحبتها .وتتم ّيز ثاني ًا بالتقطيع الزمني لمدة الفيلم �إلى
خم�س ح�ص�ص تكاد تت�ساوى في مددها .كل ح�صة مهداة �إلى واحدة من
ال�شخ�صيات لتروي فيها ق�صتها« ،دراماها» الخا�صة ،متكاملة ،مما يتيح
لها قوة الح�ضور ويتيح للم�شاهد وقت ًا كافي ًا لت�شبع الحكاية .وتتم ّيز ثالث ًا
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با�ستخدام كاميرا حيادية ،باردة ،تتال�شى �أمام ال�شخ�صية حتى تكاد �أن
تذوب.
�أما مخرج «�آهات الحرية» فقد اعتمد بنية �أكثر قلق ًا لفيلمه .حيث
لم ي�ضع �أي �إطار للحكايات ،لأن فيلمه هو الحكاية ،وما الأ�شخا�ص الذين
ا�ستنطقهم (وكاتب هذا الن�ص واحد منهم) �إال �أدوات للفيلم ،ولي�س
الفيلم �أداة لهم كما عند «من�صور» .الحكاية في الفيلم هي حكاية المنفى.
والمنفى حكاية الجميع فال حاجة لمن يق ّدم لها �أو ي�ؤطّ رها .هكذا ينفتح
الفيلم على الكالم وينتهي بالكالم بال تمهيد �أو ا�ستخال�ص .فالمخرج ال
يبحث عن نماذج تعي�ش حالة المنفى و�إنما يبحث عن المنفى كما يتمثل
في الإن�سان .والمنفى ت�شتت ،وقلق ،وا�ضطراب لذلك جاءت بنية الفيلم
مثل ثوب الرقع (بات�شوورك) لكل قطعة لونها وحجمها و�أ�صلها ،وهي
حين تترا�صف مع بع�ضها فلأن المخرج الذي يلهو بها ،كطفل يلهو بقطع
من ن�سيج تك ّومت �أمامه� ،أراد لها هذا الن�سق من المونتاج� .أما الكاميرا
فهي لعوب هي الأخرى ،ف ُتقدم وتتراجع وتواجه وتخاتل لتثبت وجودها
كحكواتي ب�صري يروي لنا ق�صة المنفى.
في «نحنا موهيك» ال�شخ�صية هي الحكاية� ،أما في «�آهات الحرية»
فالمنفى هو الحكاية ،وفي الحالتين نجح المخرجان ،كل من وجهة نظره،
وكل ح�سب ح�سا�سيته ،في مقاربتهما الب�صرية لم�أ�ساة النزوح ال�سوري.
� 27آذار 2014
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 .35سخرية الرئاسة السوداء
مو�سم الرئا�سات العربية المتجددة يقدم م�شهد ًا م�صبوغ ًا بال�سخرية
ال�سوداء الفريدة في عالم ال�سيا�سة .فال�صورة المنقولة لهذه الرئا�سات
تبعث على ال�ضحك ،لكنه �ضحك قا�س ومرير ويائ�س لأن م�صدره �أمر
خطير في حياة البالد و�أهليها .ومن هذا التناق�ض ،بين خطورة الحقيقة
وبالهة ال�صورة ،تنبثق ال�سخرية ال�سوداء ك�شكل من �أ�شكال دفاع النا�س
العاديين عن �أنف�سهم ،وك�شكل من �أ�شكال التما�سك الذاتي �أمام عبثية
الأقدار ال�سيا�سية لهذه البالد.
فمن �صورة زعيم يعيد تنخيب نف�سه ويعجز عن �إكمال خطابه
الرئا�سي وهو على كر�سيه المتحرك� ،إلى زعيم يبد�أ تمهيده لالنتخابات
ب�أحكام �إعدام لمئات المعار�ضين وتعمل �أجهزته على تحويل �صورته
من ع�سكري �إلى «معبود جماهير» ،حتى لتظن و�أنت ت�سمع خطبه
�أنك �أمام فيلم رومان�سي م�صري من الخم�سينيات� ،إلى رئي�س �شبح ال
ترت�سم مالمحه ،فيف ّرغ المقام من �صاحبه لغايات حزبية ت�ضع م�صالح
ٍ
م�ستبد يبالغ في م�سرحة �إعادة
الجماعات فوق م�صالح الوطن� ،إلى رئي�س
انتخابه لي�صبح كل �إجراء تتخذه �أجهزة دولته الت�سلطية م�صدر ًا ل�سخري ٍة
�سوداء م�ضافة.
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كل هذه الأمثلة الغرائبية ت�شهد على الحالة العبثية التي �آلت �إليها
�أو�ضاع الرئا�سة في هذا العالم العربي ،لكن يبقى المثال ال�سوري ،وهو
المثال الأخير بين المذكورة �أعاله� ،أكثر تلك الأمثلة مبعث ًا لل�سخرية
ال�سوداء .بدء ًا من قرارات مجل�س ال�شعب ،الذي يعتقد نف�سه ممث ًال
ل�شعب �أين منه ه�ؤالء الدمى الذين يليق بهم قول معروف الر�صافي« :في
كل كر�سي ت�سنّد نائب متكتف �أعمى �أ�صم �أخر�س»� .إلى مهزلة التر�شيح
والتعددية التي انتهى �إخراجها �إلى ت�سمية ثالثة مر�شحين على مبد�أ
«العرو�ض الثالثة» الذي ت�شترطه الم�ؤ�س�سات لكل مناق�صة معروفة
نتائجها قبل �أن ُت َف َّ�ض مغلفاتها� .إلى الرقابة على االنتخابات التي �أبدى
المجل�س الأعلى للبرلمان الرو�سي موافقته على الم�شاركة فيها بناء على
دعوة من رئي�س مجل�س ال�شعب ال�سوري في مبادرة تذ ّكرنا بالمثل ال�شعبي
«�ش ّهد القط ذنبه»� .إلى حملة الأ�سد االنتخابية ،وهنا الطامة الكبرى،
التي اختيرت لها كلمة (�سوا) ك�شعار يريدونه توافقي ًا على كال ال�صعيدين
الداخلي والدولي ،على الأقل كما تحاول �أن تظهره الماكينة الإعالمية
الر�سمية وتردده كتابات المحللين الموالين للنظام ،وخا�صة في بع�ض
ال�صحف اللبنانية.
�إن الوطن النازف من الوريد �إلى الوريد قد يتوافق على �أي �أمر
اليوم �إال على اعتبار ب�شار الأ�سد رئي�س ًا توافقي ًا لجموع المواطنين .ففي
�أي عقل ،وح�سب �أي منطق ،يمكن �أن ت�ستقيم هذه اللفظة التوافقية مع
�شعار «الأ�سد �أو ال �أحد» الذي رفعه النظام منذ الأ�سابيع الأولى النتفا�ضة
الكرامة؟ وفي �أي عقل �أو منطق يمكن �أن ين�سجم هذا ال�شعار التوافقي مع
�شعار «الأ�سد �أو نحرق البلد» الذي رفعه النظام قبل ظهور �أي قطعة �سالح
في مواجهة بط�شه المبكّر ،ثم حققه عملي ًا بتدمير البالد؟ كيف يمكن
فهم توافقية ال�شعار حيث ينزح � 9500سوري كل يوم بمعدل عائلة واحدة
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كل دقيقة ح�سب التقرير الذي �أ�صدره م�ؤخر ًا مركز ر�صد النزوح التابع
للمجل�س النرويجي ل�ش�ؤون الالجئين؟
و�أخيرا ولي�س �آخر ًا كيف ت�ستقيم هذه الـ(�سوا) بينما كان قد �سبق
للرئي�س �أن �أعلن نف�سه رئي�س ًا لجزء فقط من المواطنين في خطاب له يوم
 3حزيران  2012حين قال« :و�أنا �أقول كي �أكون دقيق ًا �إن الرئي�س هو لكل
من يقف تحت �سقف الوطن والد�ستور والقانون و�إال �ساويت بين العميل
والوطني وبين ال�ضحية والجالد وبين الفا�سد وال�شريف وبين من يخرب
ومن يبني  ،»..ول�سنا بحاجة �إلى محللين لغوين لنعرف من المق�صود في
تلك الت�صنيفات الرئا�سية.
لقد بد�أت حملة االنتخابات بما تفرزه كل المنا�سبات «الوطنية»
في عهد الحداثة الأ�سدية .و�أبرزها مواكب ال�سيارات ال�شبيحة الحاملة
لمواطنين �شبيحة فرحين بانتخاباتهم ال�شبحية ،وهي عرا�ضات تجعلنا
نفكّر كم كان «جوناتان �سويفت» محق ًا عندما قال« :المت�سكع اليقظ
ال يخفى عليه �أن �أكثر الوجوه ان�شراح ًا نجدها دائم ًا في �سيارات دفن
الموتى» .يا لها من �سخرية �سوداء.
� 15أيار 2014
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 .36من أين جاؤوا؟
باتت الأحاديث عن العنف الذي تمار�سه جماعات �إ�سالمية مت�شددة
في المنطقة محطة مركزية لكل لقاء بين مواطنين حتى لو كان لقاء عابر ًا
بين متحادثين ال تمتد معرفة بع�ضهم ببع�ض لأبعد من لحظة ت�صادف
وجودهم في ذات المكان .وقد ال يخلو حديث منها من الت�سا�ؤل المفتوح
على اال�ستغراب �أو اال�ستهجان �أو �صعوبة الت�صديق :من �أين جاء ه�ؤالء
التكفيريون الذين يتباهون بالر�ؤو�س المقطوعة وب�أعداد من ينفّذون فيهم
فعل القتل؟!
يتو�سلها المتحدث� .إجابة تنفي عن
ت�سا�ؤل ي�ضمر غالب ًا �إجابة م�شتهاة ّ
الجماعة التي ي�شعر باالنتماء �إليها �أي قرابة� ،أو ارتباط� ،أو معرفة بهم.
ال�شيخ الم�سلم يقول ه�ؤالء ال يمثلون الدين الحنيف .الموالي للنظام يقول
�إنهم غزاة من بلدان �أخرى .الرئي�س الأمريكي ينعتهم بال�سرطان في ما
يمكن اعتباره �إ�شارة منه �إلى كونهم ،مثل هذا المر�ض ،مجهولي الأ�صل...
الجميع يتبر�ؤون من اللوثة ،و�إن كانوا (ال�سيا�سيون منهم) في الحقيقة
يتل ّمظون ،خلف �أقنعتهم التطهر ّية ،ا�ست�ساغ ًة للحلوى التي ترميها هذه
الجماعات العنيفة فوق �أطباق م�صالحهم.
لكن� ،إن كان كل ه�ؤالء يتبر�ؤون من ظاهرة العنف فمن �أين جاءت
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هذه �إذن؟ �أتراها انبثقت من العدم كما انبثقت �أثينا من عقل زيو�س �أم
هي ثمرة طبيعية لمعطيات ت�شارك متبرئو اليوم في �صنعها �أم�س؟
في البدء ،هناك الأر�ضية الثقافية التي تحمل بذور العنف .فالدين،
وهنا الدين الإ�سالمي خا�صة الذي ي�شكّل المك ّون الثقافي الأكثر ت�أثير ًا
وح�ضوراً ،ال ينفي العنف والغلبة وال�شدة .وربما بالقدر ذاته الذي ال ينفي
فيه الت�سامح وال�سلم والمحبة .فالن�ص القر�آني ال يخلو من الدعوات
�إلى القتل «اقتلوهم حيث ثقفتموهم» ،والتعذيب «�ضرب الرقاب حتى
�إذا �أثخنتموهم ف�ش ّدوا الوثاق» ،والتمثيل «�أن يق ّتلوا �أو ي�صلّبوا �أو تقطع
�أيديهم و�أرجلهم من خالف»� ...أما التاريخ الإ�سالمي فحكايات العنف
فيه ،بدء ًا من ال�سيرة النبوية وحتى نهاية الخالفة الإ�سالمية في مطالع
القرن الع�شرين ،تتجاور مع حكايات الت�سامح ،بل وتزيد عليها �أحيان ًا.
�إن وجود العنف في المرجعيات الم� ِؤ�س�سة للثقافة الدينية ي�شرعنه
حتم ًا ،وال يعار�ض بالتالي ممار�سته �إذا ما ُوجد المناخ الم�ؤاتي لذلك.
وفي هنا تقوم الرابطة بين ما هو ديني في العقيدة وما هو دنيوي في
ال�سيا�سة .العقيدة ترمي البذار وال�سيا�سة تو ّفر لها ظروف الإنتا�ش.
فنظام اال�ستبداد لم يقم بما ي�سمح بتحييد الثقافة الدينية ،بل على
العك�س ق ّواها ومكّنها ،مراءا ًة �أو تدلي�س ًا ،وربما �سوء تقدير .لن نكرر
هنا ما �صار معروف ًا من غزل النظام للثقافة الإ�سالمية ب�شتى طبقاتها
حتى الجهادية التي جعل لها موقع ًا متقدم ًا في البالد تن�شر منه وتنت�شر.
لكن هذه لم تكن «الخدمة» الوحيدة التي يقدمها النظام للت�شدد .فهو
با�ستخدامه المفرط ،بل قل الأ�سطوريِ ،
العنف الم َر ّو�ض
للعنف �أيقظ
َ
في نفو�س المتد ّينين ودفعهم دفع ًا �إلى تفعيله في ما �أ�صبح ،في نظرهم،
بمثابة �صراع للدفاع عن الوجود.
ر ّد الفعل هذا على عنف النظام ال يختلف ،في جوهره وفي �آليات
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بروزه ،عن ارتكا�س المتد ّينين والأ�صوليين على ممار�سات الغربيين في
بع�ض الق�ضايا ذات الت�أثير العميق في حياتهم .فالظلم الذي عانته وال
تزال تعانيه بع�ض ال�شعوب ذات الأغلبية الم�سلمة من �أفغان�ستان �إلى
العراق وب�شكل خا�ص في فل�سطين حيث تنتهك �إ�سرائيل حقوق الإن�سان
نهار ًا جهار ًا بال ح�سيب وال رقيب ،ال يمكنها �إال �أن تثير حفيظة المتد ّينين
وتدفعهم �إلى الميل نحو الطرف العنيف من مرجعياتهم الثقافية.
�إن الثقافة الدينية لي�ست عنيفة بالمطلق ،وال رحيمة بالمطلق .لكنها
�إن حظيت ب�سيا�سة دنيوية ديمقراطية رحيمة وعاقلة� ،صارت رحيمة
وتع ّقلت ،و�إن تع ّثرت ب�سيا�سات ا�ستبدادية وا�ستكبارية �صارت ا�ستبدادية
و�أطلقت العنف الكامن فيها .لذا فال�س�ؤال ال�صحيح �أمام ظاهرة
التكفيريين المجرمين لي�س«ِ :من �أين جا�ؤوا؟» و�إنما َ«من ج ّد واجتهد
حتى يظهروا؟».
� 3أيلول 2014
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 .37الدولة اإلسالمية «ليست» باقية
جاءت «داع�ش» باعتقادي من ت�ضافر عدد من المعطيات:
 .1الجانب العنفي في الثقافة الإ�سالمية ،حيث تتجاور الدعوات
�إلى العنف والقتل مع دعوات الت�سامح والرحمة في الن�صو�ص الم�ؤ�س�سة
للعقيدة .وكذلك تتداخل ق�ص�ص العنف مع ق�ص�ص الرحمة في التاريخ
الإ�سالمي منذ ال�سيرة النبوية حتى اليوم .يكفي �أن ن�ستمع �إلى خطب بع�ض
الدعاة من �شيوخ التطرف من �أمثال «محمد العريفي» و«نبيل العو�ضي»
و«�صالح اللحيدان» ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،لنلم�س العالقة المتينة
بين الخطاب الديني والت�شدد الذي تمثل داع�ش �إحدى تجلياته.
 .2عنف النظام :فقد ت�صاعدت الوح�شية التي مار�ستها �أجهزة القمع
الر�سمية المختلفة منذ اندالع انتفا�ضة الكرامة لتبلغ درجة ال يمكن معها
اال�ستغراب من ظهور ردود �أفعال توازي في عنفها عنف النظام� .إن قطع
الر�ؤو�س وال�صلب والإعدامات الجماعية عمليات وح�شية بامتياز لكن
ما الذي يف ّرقها عن �أ�شكال التعذيب والقتل والإعدامات الجماعية التي
قامت بها �أجهزة النظام في الميدان �أو في ال�سجون؟
 .3الأو�ضاع التعبوية والمادية التي وجد فيها الجي�ش الحر :جاء ت�ش ُّكل
الجي�ش الحر ر ّد ًا طبيعي ًا على الحل الع�سكري الذي اختاره النظام منذ
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اليوم الأول للمظاهرات .هذه النتيجة لم تردها ولم تتمناها غالبية القوى
الم�شاركة في االنتفا�ضة ال�سلمية لكنها ُج ّرت �إلى �أر�ض مواجهة لي�ست
لها فيها �أي خبرة ،وال تمتلك فيها ما يكفي من العتاد لمواجهة التر�سانة
الهائلة للخ�صم ،وتفتقد للموارد المالية الكافية القادرة على تعوي�ض
ن�ضوب الموارد المالية للمقاتلين وعائالتهم .فما كان من الكثير منهم �إال
�أن ذهبوا �إلى من لديه الموارد الكافية لتغطية النق�ص في المال والعتاد
وخا�صة بعد تعزز ال�صفة الدينية ،والطائفية ،لغالبية الكتائب المقاتلة
في الجي�ش الحر.
تراخ دولي محبِط في تقدير كرامة
 .4الو�ضع الحقوقي الدولي �إذ ث ّمة ٍ
الب�شر واحترام حقوق الإن�سان .كل القيم �أ�صبحت مهانة ،وكل الحقوق
م�ستباحة ،ويجب علينا �أخذ اعتبار ذلك عند الت�سا�ؤل عن العنف الناه�ض
الم�ؤ�س�س للحركات الجهادية .كيف يمكننا �أال نتفهم ثورة الم�سلمين في
�أي مكان في العالم لر�ؤية �إ�سرائيل مث ًال تنتهك الأعراف والمواثيق في
فل�سطين؟ �أو كيف يمكننا �أال ن�ستوعب ثورتهم �أمام �سكوت العالم �أمام
جريمة بحجم جريمة ق�صف الغوطة بال�سالح الكيماوي؟
 .5الجاذب المالي� :إذ �أن الكثير من الملتحقين بقوى الجهاد
الإ�سالمي ،مثل داع�ش و�أخواتها ،هم من ال�شباب المحرومين والعاطلين
عن العمل في بلدانهم والذين يجدون لدى داع�ش «عمالً» مجزي ًا ،ي�ضيف
على متعة االلتزام الديني متعة االكتفاء المادي الدنيوي .ولم يعد خافي ًا
على �أحد �أن هجرة المقاتلين من �ألوية الجي�ش الحر �إلى داع�ش والن�صرة
تلقى في التباين بين المكاف�آت المدفوعة من ه�ؤالء و�أولئك تبريراتها
المبا�شرة.
جاءت المعطيات المذكورة �أعاله ،في غالبيتها ،نتيجة لظروف
تفاعلت لتخلق المناخ المالئم لإنتا�ش بذور العنف على ال�شكل الداع�شي
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�أو الن�صروي .هذا ما ي�سمح لنا باالعتقاد �أن زوال هذه الظروف �سيعيد
عفاريت العنف الكامنة في الثقافة الإ�سالمية �إلى قماقمها� .إن اختيار
داع�ش ،من بين كل �شعاراتها الب�سيطة ،ل�شعار «الدولة الإ�سالمية باقية»
لتلزم الجنود الم�ساقين �إلى �ساحة الإعدام على ترديده �أمام م�صوري
العملية لهو بر�أينا دليل على القناعة الدفينة ،لدى القادة الداع�شيين
�أنف�سهم ،ب�أن بقاء الدولة �أمر �صعب بل م�ستحيل ،و�أنهم كانوا ي�ص ّعدون
الخوف الدفين من الزوال ب�إجبار ال�ضحايا على ترديد البقاء كحقيقة
م�شتهاة.
هذه القناعة ال تدفعنا �إلى الدعوة �إلى اال�ستكانة لتقلبات التاريخ بل
هي دعوة للعمل على قلب التاريخ وح�شد الجهود من �أجل الق�ضاء على هذا
الوح�ش الملثم الذي ال عالقة له بدينٍ �أو ح�ضارة �أو ثقافة عرفها الإن�سان.
� 5أيلول 2013
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�صدر من �سل�سلة «�شهادات �سورية»:
بم�ساعدة من جمعية «مبادرة من �أجل �سورية جديدة» ـ ـ باري�س:
 .1موزاييك الح�صار ،عبد الوهاب عزّاوي.
� .2إلى ابنتي ،هنادي زحلوط.
 .3بين الإله المفقود والج�سد الم�ستعاد ،نبرا�س �شح ّيد.
َ .4ك َمن ي�شهد موته ،محمد ديبو.
 .5حكايات من هذا الزمن ،دلير يو�سف.
 .6لم �أتمدد يوم ًا على �سكة قطار� ،أحمد با�شا.
 .7مزهرية من مجزرة ،م�صطفى تاج الدين المو�سى.
 .8غرفة تطل على الحرب� ،إيديت بوفييه.
� .9إذا قفزت عن ال�سياج ولم �أ�صب ب�أذى ،عمرو كيالني.
� .10أر�ض مائدة� ،ضحى ح�سن.
 .11لم تنته الحكاية بعد ،ر�ؤى الإبراهيمي.
� .12إكثار القليل ،دارا عبد اهلل.
بدعم من المنظمة الأورو ـ ـ متو�سطية لدعم المدافعين عن حقوق
الإن�سان:
 .13ر�سائل من �سورية ،وجدان نا�صيف.
 .14يوميات وق�صائد ،علي جازو.
ان�س دم�شق ،عمر يو�سف �سليمان.
َ .15
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بم�ساعدة من جمعية «مبادرة من �أجل �سورية جديدة» ـ ـ باري�س:

 .16ما تبقّى من حياة� ،سهى زكريا.
ح�سان ع ّبا�س.
 .17ال تغم�ض عينيك! ،دّ .
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