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خرجـُت مواطنـة وُعـدُت �سـائحة 
هنا دم�سـق

2013/1/2

عند عبورك �لحدود �إلى �سورية ت�سعر بالجفاء، فال�سقيع يرت�سم على 
وجوه رجال �لأمن �لمنت�سرين هناك. تحمل جو�ز �سفرك، وتخّبئ هاتفك. 
تاأخذ نف�سًا عميقًا. تتوّجه �إلى �ل�سخ�ض �لجال�ض خلف �لزجاج، يحّدق بك 
�ل�سف  في  �سديقك  �إلى  تنظر  يدك،  تمّد  �لمكان،  في  �لموجودين  وبكل 

�لمجاور. لن تنتظر كثيرً�، فالمغادرون �ليوم هم �لأكثرّية.
بعيدً�  تقف  م�سرعًا.  وتخرج  �ل�سعد�ء،  فتتنّف�ض  �سفرك  جو�ز  ُيخَتم 
قلياًل في �نتظار �سديقك، يخرج، تركبان �ل�سّيارة وتبت�سمان. لقد تجاوزتما 

�لمرحلة �لأولى وها هي ذي �لطريق �إلى دم�سق مفتوحة �أمامكما.

ن�سوة عارمة ت�سيبك ما �إن تطاأ قدماك �لأر��سي �ل�سورية، وت�ستمر �إلى 
�أن ي�ستوقفك �لحاجز �لأول. �ساب �سغير يبدو �أنه بلغ �لحلم قبل قليل. �سارباه 
لم ينبتا بعد. يطلب هويتيكما ويفتح �سندوق �ل�سيارة، يفت�ض �ل�سيارة، وينّظم 
رجل  �آخر:  حاجز  ي�ستوقفك  كيلومتر،   100 بعد  بتاأّهب.  تبت�سمان  �لمرور. 
نف�سك:  ت�ساأل  هنا،  وجوده  ت�ستغرب  لطيفة،  �لعمر، مالمحه  من  �لـ50  في 
 50 �أن يرى �لهوية. وبعد  »�ألم يتقاعد بعد؟«، ي�سير بيده كي تمّر� من دون 
كيلومترً�، حاجز مختلف يتمركز بجانبه رجل ثالثيني قا�سي �لمالمح يحمل 
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منك  يطلب  وجهه.  مالمح  غر�ر  على  بـ»عنف«،  يدخنها  �سيجارة  يده  في 
ويدّقق  �ل�سيارة  يفت�ض  فري�سته.  �لتقط  كاأنه  وجهيكما.  في  ويحّدق  �لتوقف 

بالهويات وقد فاحت منه ر�ئحة تبغ عفن. يعطيك �لإيعاز بالمغادرة.
�لزجاج  خلف  �لجال�ض  �لرجل  ووجه  �لحو�جز  هذه  كل  تجاهل  تحاول 
للتاأكد من هوّيتك، وعين �لع�سكري �لنهمة  وهو يحّرك يده على �لحا�سوب 

وهو ينفث �لدخان ويحّدق بكما.
و�أخيرً�، هنا دم�سق. 

تفترقان كلٌّ �إلى وطنه د�خل �لوطن.
من  �لمنبعثة  �لق�سف  �أ�سو�ت  يو�زي  »�ل�سام«  في  �لم�ساعر  �سر�ع 
�سعبه  ب�سمود  �لمكان  �متياز  بفكرة  �لتم�ّسك  في  ملّحة  رغبة  قا�سيون. 
�لنا�ض  و�لمتعبة.  �لمتاأّهبة  �أهلها  عيون  و�أخرى  لحظة  بين  تهّزها  و�سبره، 
في دم�سق يجولون في �ل�سو�رع متجاهلين بحكم �لعادة �لطائر�ت �لمتوّجهة 

نحو هدف جديد.
ل �أن تن�سبه �إلى حالة �لطق�ض،  �سماء �لمدينة يعّمها �سباب رمادي ُتف�سّ
في حين تبّرر لنف�سك عدم قدرتك على �لت�سال بمعظم �لأرقام �لم�سّجلة 
ــ ميت(. تحاول �أن تلتقي بمن  ــ مهّجرـ  ــ منفيـ  ــ م�سافرـ  على هاتفك )معتقلـ 
�أمامهم و�أنت تجلد نف�سك  بقي منهم و�لذين »نف�سك فيهم«. ت�سعر بثقلك 
فت�سفعك  وتغليفها،  تجميلها  تحاول  عنهم،  غيابك  هروبك،  �أ�سباب  بكل 
�بت�ساماتهم �أثناء �لتحّدث عن كيفية �لعتياد على �لحياة �ليومية �لجديدة 
على �إيقاع �لو�سع �لحالي، �لذي تغّير تغّيرً� كبيرً� في �لأ�سهر �لثالثة �لأخيرة.
�لتقيت باأ�سدقائي في بيت جمعنا كثيرً� قبل �لثورة وخاللها. بد�أ �سباق 
�لخبز هدية  �أ�سبحت »ربطة«  �أخبارهم وعّما يجري، وكيف  �لأحاديث عن 
هذه �لأيام. عن �ل�سو�رع �لتي علينا �أن ن�سلكها وما ُقطع منها، وموعد �لعودة 
�إلى �لمنزل لياًل، و�أوقات ق�سوها معًا �أثناء �رتفاع حدة �لق�سف و�لمد�همات 

و�لعتقالت.
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حو�رنا  وقطعت  �سديق،  �ساألني  �ل�سنة؟  ر�أ�ض  ليلة  هنا  �ساأكون  هل 
ح�سنته  �لمغادرة.  موعد  و�قتر�ب  �لكهرباء  لنقطاع  �ل�ستعد�د  �إجر�ء�ت 

بقّوة. حاولت �أن �أجفف دموعي قبل �أن ت�سقط كما فعل هو. و�فترقنا.
لقاء�ت كثيرة كهذه، كانت حميمّية وموجعة، و�سعور بالذنب ل يفارقك، 
تلك،  زيارتك  في  �لم�سي  تحاول  �سو�ك.  منها  يمنعك  ل  بالبقاء  ورغبة 
و�إن كنت تمتع�ض من �سعور �أنك »�سائح«. �إنها حقيقة، فاأنت لم تعد تعي�ض 
تفا�سيل ما يمر به َمن بقي هناك، ي�سدمك �رتفاع �أ�سعار �لمو�د �لغذ�ئية 
�لم�ستمر،  �لكهرباء  قطع  �لحو�جز،  �زدياد  جديدة،  طرق  �إغالق  وغيرها، 

ورحيل �آخرين.
في  �أ�سبحت  �أنت  حياتهم،  ت�ساركهم  تعد  لم  فاأنت  و�أكثر،  هذ�  كل 
�لخارج، تعلن حزنك، �سوقك، غ�سبك، وحبك عن طريق و�سائل �لت�سال 
�لتي تمر بها في  ئ �لأحد�ث  �أحاديثهم وتخبِّ �لى  �آخر. ت�ستمع  كاأي مغترب 
بقائه  خطورة  رغم  و�آخر  معتقاًل،  ز�ل  ما  �سديقك  خجاًل،  �لمجاور  �لبلد 

هناك ما ز�ل متم�سكًا بالبقاء و�إن كانت نهاية تعّنته مقتله.

�ل�سباح في دم�سق �سباق مع �لزمن قبل �أن يحَلَّ �لم�ساء وتنام �ل�سو�رع. 
معظم �لطرق مقفلة بمتاري�ض وحو�جز، ما ي�سّكل زحمة �سير خانقة. عليك 
�ل�سارع  �لى  ت�سل  �أن  قبل  �ساعات  �لوقوف  لتتجنب  قدميك  على  ت�سير  �أن 

�لمقابل.
�لأ�سدقاء هناك.. �أو من تبقى منهم ما ز�لو� ي�سربون �لقهوة �ل�سباحية 
في �لمكان �لمعتاد، يذهبون �إلى �أعمالهم، ويلتقون في �لم�ساء حتى �ساعة 
يك�سف  �لحالة  هذه  في  �ل�سوء  لكن  �لنهار،  كما  �آمنًا  لي�ض  فالليل  محددة، 

�ل�سماء.
�لعالقات �لجتماعية �أ�سبحت حميمة �أكثر، �لتكاتف من �أجل �لبقاء في 

�لد�خل يخلق حالة مختلفة تمامًا في �لعالقات �لب�سرية �لعتيادية.
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لياًل، في دم�سق، ُيعلن حظر خفي للتجّول، و�إن خرقه �لبع�ض، فالغالبّية 
�لمدينة. ماذ� حلَّ  �سو�رع  �لحياة في  وتغيب معها  �ل�سم�ض  تغيب  به.  تلتزم 

بمدينتي خالل 3 �أ�سهر؟ 
ربما لم يكن علّي �لمغادرة مجددً�.

ربما كان علّي �أن �أبقى. �أن ل �أغادر هذه �لأُلفة.
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حيـن قالـت لـي معلرّمتـي: 
»حافـظ االأ�سـد كمـا اللـه ال يمـوت!«

2013/1/23

ن�سحق  و�أن  و�لرجعية،  و�ل�سهيونية  لالإمبريالية  نت�سّدى  �أن  »عهُدنا 
�أد�تهم �لمجرمة ع�سابة �لإخو�ن �لم�سلمين �لعميلة«.

�أفكر  �أن  دون  من  لأحفظها،  �لعبارة  هذه  �أرّدد  رحُت  �لمر�آة  �أمام 
�لع�سكرية  »كنزتي«  �أق�ّض  و�أنا  طوياًل  رّددتها  مّنا.  ُطلب  هكذ�  بفحو�ها. 

ليبقى منها ياقة �أرتديها تحت �ل�سترة �لع�سكرية.
فيها  ��سُتبِدلت  �لتي  �ل�سوفييتية  �ألملم دفاتري  يوم كنت  في �سباح كل 
�لكتب،  بع�ض  و�أجمُع  �لت�سحيح«،  م�سيرة  »قائد  �سورة  »�ستالين«  ب�سورة 
ومنها كتاب �لقومية �لعربية �لم�سّبعة باأقو�ل »�لقائد �لرمز« حافظ �لأ�سد، 

ولحقًا باأقو�ل »�ل�سيد �لرئي�ض �لدكتور ب�سار �لأ�سد«، و�أتجه �إلى �لمدر�سة.
هكذ� ن�ساأنا نحن تحت قبعة »�لبعث« باإ�سر�ف »�لأب �لقائد«، م�ساريَع 
جنوٍد �سغاٍر منذ عمر �ل�سنو�ت �ل�سبع. �إذ من ذ�ك �لعمر كان و�جبًا علينا 
�لنت�ساب لمنظمة »طالئع �لبعث« مرورً� بـ»�سبيبة �لثورة«، و�سوًل �إلى �لحزب 

»�لعمالق«.
�ل�ساعة �ل�سابعة �سباحًا، ن�سطف جميعنا في طابور �لمدر�سة بانتظام، 
�لمحّجبات  �لطالبات  تك�سف  )�ل�سيد�رة(،  �لر�سمي  �لزي  قبعات  نرتدي 
عن �سعورهّن، فال حجاب م�سموحًا د�خل �لمد�ر�ض. على خ�سورنا �سددنا 
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من  �لتاأكد  يتم  �لنطاق(،  با�سم  )�لمعروف  �لزيتي«  »�لحز�م  كالرجال 
بة  �أ�سابع مدرِّ �إم�ساك رمو�سنا وحّفها بين  �أي تبّرج عبر  خلو مالمحنا من 
»�لع�سكرية«. في بع�ض �لحالت تم�سك �لمدربة بر�أ�ض �إحد�نا وت�سعه تحت 
�لماء، وتفرك �لوجه بيديها �لغليظتين، حتى تتاأكد من �أن ل �سيء �سيعّكر 

�لوجه �لبعثي في �لطابور �لمقّد�ض �لذي ت�سرف عليه.
ناأخذ �لإيعاز، نرفع روؤو�سنا باتجاه �لَعلم �ل�سوري �لمرفرف على حافة 
يقف  و�أمامنا  �لع�سكرية،  لالأو�مر  م�ستعّدين  �لجاف  �لحجري  �لحائط 

�أ�ساتذتنا بزّيهم �لمدني، ثم ي�سدح �لن�سيد �لوطني.
�لعديدة:  �لأ�سد  �نت�سار�ت  ظل  في  �أكثرها  ما  �لوطنية،  �لمنا�سبات 
�لتي  ت�سرين  �لمجيدة، وحرب  �لت�سحيحية  �لحركة  �لحزب، ذكرى  ميالد 
�أقو�ل  بح�سب  �لغا�سم«،  �لعدو  على  �ل�سوري  �لجي�ض  �إر�دة  فيها  »�نت�سرت 
و�لتي  كلها،  �لمدر�سة  جدر�ن  غزت  �لتي  �لأ�سد«  حافظ  �لخالد  »�لرئي�ض 

ر »قو�تنا �لبا�سلة«. تتر�فق مع ر�سومات ت�سوِّ
كل  لها  تتح�سر  �أن  �عتادت  كما  �لمنا�سبات،  لهذه  ن�ستعد  نحن  وكنا 
�لمجيد  �ليوم  هذ�  ي�سبق  وكان  و�لخا�سة،  �لحكومية  و�لموؤ�س�سات  �لدو�ئر 
عطلة للتح�سير للرق�سات و�لعرو�ض �لم�سرحية و�لهتافات و�لأنا�سيد �لتي 
تمجد �لقائد وتبّجل �لقائد وتحتفي بالقائد. وكّنا نقف جميعنا »رعايا �لأ�سد« 
م�ستعدين، ويبد�أ �لأطفال مرتدين زّي �لطالئع بالغناء �أمام �سورة �لرئي�ض: 
»للبعث يا طالئع، للن�سر يا طالئع، �أقد�منا حقول، طريقنا م�سانع، وتلمع 
وهكذ�  �لق�سية...«،  �سعلة  يا  �لحرية  ر�ية  يا  �لطالئع،  مو�كب  في  �لر�يات 
يتحّول �لطفل �إلى ع�سكري، ويبد�أ بتعّلم �أن يكون جزءً� من �لقطيع، و�لتبعية 

�لخال�سة للقوة �لأكبر، ويعتاد على ترد�د ما يقال له.
ويهجم »�أ�سبال �لأ�سد« �سبيبة �لثورة، برق�سة ع�سكرية على وقع �أنغام 
يا  �لر�ية  عّليت  حافظ،  يا  �لماليين  �أمل  حافظ،  يا  لل�سعب  »ت�سلم  ن�سيد: 
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عر�سهم  �لثانوية  طلبة  من  �لبعث«  »حزب  رجال  ز  يجهِّ فيما  حافظ...«، 
بقيادة  و�نت�سار�ته  �لحزب  منجز�ت  تمثيل  لإعادة  محاولة  في  �لم�سرحي 
�لأ�سد. وتختتم �لحتفالت وي�سبع �لنظام غريزته في �ل�سلطة بروؤية �لجيل 

�لجديد خا�سعًا له.
�أنت، كـ �سوري مر�هق ُمجَبر على �لنت�ساب ل�سبيبة �لثورة ومن ثم لحزب 
�لبعث، خيارك فيهما �أن تنت�سب �أو �أن تنت�سب. �أما �أن تكون مر�هقًا كرديًا 
�سوريًا، فعليك �أنت غير �لعربي �أن تقول، على نحو ما ح�سل مع زميلتي: »�أّمة 
عربية و�حدة ذ�ت ر�سالة خالدة«، فهذه مفارقة ل تعنيهم. عليك �أن تقول 

ذلك، حتى لو لم تكن موؤمنًا به. قله وغادر �إلى منزلك وَنم.
وهنا  ترتجف،  بد�أت  �أطر�فك  و�أن  تخدر،  ل�سانك  باأن  ت�سعر  لأول مرة 
نف�سك  على  �لأولى  للمرة  بالخوف  وت�سعر  �لنظام  لأو�مر  �لن�سياع  تتعلم 
�أ�سرتك، تتعلم �ل�سمت تحت ق�سم �لنت�ساب وفق �لف�ساد �لد�ستوري  وعلى 
للمدر�سة و�لقائمين عليها، فيما يتعلم �لطلبة في بالد �أخرى كيفية �لتعامل 

مع مرحلة �لبلوغ.
10 حزير�ن 2000 مات حافظ �لأ�سد، وكان موته معجزة �سماوية، كّنا 

للنطق،  تعّلمي  �أثناء  �ليومي  فتمجيده  يموت،  ل  »�لأب«  �لديكتاتور  �أن  نظن 
جعل موته ع�سيًا حتى على �لآلهة.

�سيفية  عطلة  بعد  �لمدر�سة  �إلى  دخلُت  �لرئا�سة  ب�سار  ��ستلم  حينما 
توّزعت بين �لحزن على موت »�لخالد«، و�لتهليل بتعيين �لبن، كنا مرتبكين 
خالد  كلمة  باإ�سافة  �إل  تختلف  لم  بها  و�إذ  �سعار�ت،  من  �سنرّدده  ما  حول 
�لأ�سد،  حافظ  )�لخالد(  �لأمين  �لأبد  �إلى  قائدنا  بقي  ل�سمه،  مالزمة 

و»��سترح«...
�إلى �لرك�ض نحو  �إلى �سفوفهم، دفعني ف�سولي �لمر�هق  دخل �لجميع 
�لعادة(  )بح�سب  �لأر�ض  في  ر�أ�سي  وو�سعت  عميقًا  نف�سًا  �أخذُت  �لمديرة. 
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وقلت لها: »بما �إنو حافظ مات و��ستلم ب�سار، لي�ض ما بنقول قائدنا �إلى �لأبد 
�إلى  و�أدخلتني  �للحظة  تلك  في  �سعري  �أم�سكتني من  �لأ�سد«،  ب�سار  �لأمين 
ما  �لأ�سد  حافظ  »�لرئي�ض  خافت:  ب�سوت  وقالت  �لباب،  و�أغلقت  مكتبها 

بيموت، متل �هلل«.
مدربة  نادت  �ل�سغير،  كتفي  على  �لثقيلة  يدها  و�سَعت  �لباب،  فتَحت 
وبعدين  �ل�ساحة،  كل  تزحف  خّليها  لتحت  »نّزليها  لها:  وقالت  »�لع�سكرية« 
توقف على رجل وحدة طول �لنهار«. لم ت�ساألها عن �ل�سبب ولم يكن يحق لي 

�لعتر��ض �آنذ�ك.
ذ�ك �ليوم �أ�سابني �إرهاق قوي بما يريدونني �أن �أكون، مر�هقة تمار�ض 
بعثهم بكل ��ست�سالم، �إلى �أن تم ت�سريحي من �لمدر�سة بعد �لثانوية، وبد�أُت 
�أركل فيها كل ما في د�خلي من نظامهم، بحذر.. عبر غزة  �أخرى  مرحلة 
من  �لخوف  �لكثيرون  فعل  كما  لأفّجر  �للحظة  �أتت  �أن  �إلى  وليبيا،  وم�سر 
�لأب �لخالد و�لبن، ومن نظام �لمخابر�ت �لذي �أل�سق نف�سه على ن�سوجي، 
وكانت �لولدة �لحقيقية و�لبلوغ �لطبيعي لأجيال عّدة ترّبت كالع�سكر �لخا�سع 
لتخدم �لأ�سد، باأن تلعن روحه وتثور �سده و�سد 40 عامًا من تاريخهم معه.

فتيات في   3 2012 خرَجت  �آذ�ر  �أيام  �أحد  �لو�حدة ظهرً� في  �ل�ساعة 
و�سط دم�سق، حملن لفتات �لحرية، وتوّجهن نحو �لمدر�سة �لتي تلّقين فيها 
تعليمهن. وقفن �أمامها، على رغم وجود رجال �ل�سرطة وعنا�سر �لأمن في 
كل ثقوب �ل�سارع. على مر�أى من كل �لعابرين، رفعن لفتاتهن في وجه 18 

عامًا.
�لنظام  وجه  في  �لخا�سة  ثورتهن  �لثالث  �لفتيات  هوؤلء  نّفذت  لقد 

و�نتقمن لطفولة دّمرها نظام »�لبعث«.
كل  لكن  �لنظام،  على  �لثورة  في  ينخرط  كي  �سببه  لكٍل  �أن  �سحيح 

�ل�سوريين تعر�سو� لت�سويه و�حد في مد�ر�ض »�لبعث« �لع�سكرية.
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اإلى با�سل �سحادة في ذكرى رحيله

2013/5/28

َور«، و�سوت و�حد يترّدد  10 لياًل، في ر�أ�سي مدينة »�سُ دم�سق �ل�ساعة 
بقّوة: »�أنا ما رح موت!«.

�أذكره جيدً�... لقاء �لعيون في تلك �لليلة كان �سعبًا جدً�، كما �لوقوف 
تمامًا.

ثقل �لموت قا�ٍض، يمكن �إدر�كه في وجوه �لأ�سدقاء �لمبعثرة على �سلم 
�لمنزل �لطويل �لذي يبدو �ساعدً� �إلى �ل�سماء، وفي �سمت �لمدينة �ل�سارم 
�لمقطوع بدقات قلوبنا �لتي �أ�سبحت و�حدة، و�أ�سو�ت تدحرج �لقذ�ئف على 

�أطر�ف �لمدينة، وجه �سديقتي، »حبيبته«، ومالمحه معًا.
ز�ئفًا..  يبدو  كان  �سيء  �لليلة، كل  تلك  �لموقف في  �سيد  �لنكر�ن  كان 

مقطع �لفيديو.. مكالمات و�ت�سالت توؤكد ما حدث.
نحن  حتى  تكّذب..  �لإخبارية  �لمحطات  تكّذب،  �لفاي�سبوك  �سفحات 
ل  بالتاأكيد..  هو  »لي�ض  مرّددين:  نكّذب  كّنا  �لطويل  �لدرج  على  �لو�قفين 

يمكن ذلك«، �أن »نرى ج�سد �سديقنا �سامتًا مدويًا ر�حاًل عنا«.
بعد �ساعات قليلة تحّولت �لوجوه �لمفجوعة �إلى وجوه غا�سبة حزينة، 
وَهبَّ �لحديث عن كيفية ت�سييع حزننا، عن �ل�سكل �لذي �سنخبر فيه �لمدينة 
كانت  تهمته  و�أن  ��ست�سهد،  �لبت�سامة  �ساحب  »�سديقنا  �أن  باأجمعه  و�لبلد 

»حامل �لكامير�«.
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�سديقي ذو �لبت�سامة
من �لقبر �إلى �ل�سماء...

�لموت في �لوطن، هو تمامًا كالعودة �إلى �لحياة �لحقيقية، و�لحياة في 
ت�سد�أ،  حتى  عليك  بنف�سها  تلقي  �لجمجمة،  في  �لقبور  تر�كم  كما  �لغربة 

وكاأنك تحفر باأظافرك في تابوت ل ر�ئحة له، فارغ تمامًا �إل منا.
�لوطن �ليوم ل ي�سبه �لوطن قبل عام، ربما نحن لم نعد كما كّنا قبل 
عام، لم نعد نح�سي عدد �لموتى، بل تقّم�سنا �لجثث، وبقي �لأحياء هناك 

فوق �لتر�ب وتحته.
في مكان ما على �لحدود خارج �لوطن تتكئ �لمخّيمات على �لفر�غات 

�لتي لم تحتلها �لقبور، بين �أ�سابع �لأقد�م �لعارية.
و�أنت يا �ساحب �بت�سامة طفل �سغير، ما زلنا ن�سمعك تدندن في �لكادر 

بين دم�سق وحم�ض: »ول حكم �لنذل فينا«، حينئذ فقط نبت�سم...
و�لحب يا �سديقي، فقدنا منه �لكثير، �أما حبيبتك فما زلنا نر�ها تقّلم 

�سعرك على وجهها، وتغني لك تر�تيل �ل�سالم.
 يا �سديقي، �أما زلت تدير كاميرتك؟ هل ما زلنا في �لكادر؟
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رة: ثورة ثانية بوجه »الن�سرة« ة المحَررّ »NOW« في الرقرّ

2013/6/26

ثورة م�سادة بد�أت في محافظة �لرّقة �ل�سورية بعد تحريرها من �لنظام 
�ل�سوري. فكّل ما ت�سهده �لمدينة ُينبئ بذلك، من �لجدر�ن �لتي ُر�سم عليها 
�لعلم  �سد  �ل�ستقالل  عَلم  �لمت�سّدد،  �ل�سالح  �سلطة  �سد  �لمدنّية  �سر�ع 
�لأ�سود، وخّط �سعار�ت �لثورة في مو�جهة عبار�ت »جبهة �لن�سرة« و»�أحر�ر 

�ل�سام«.
هذ� هو تمامًا حال �لحياة في �لمدينة �لمحررة. في 2013/3/4 دخلت 
مجموعات من �لملّثمين باللبا�ض �لأ�سود، مدّججين بال�سالح، وهم يهتفون: 
»قائدنا لالأبد �سيدنا محمد«، وكانو� ي�سيحون ب�سوت و�حد: »تكبير«، وفق 
ما قال لنا �أحمد، وهو �أحد هّتافة �لتظاهر�ت في �لرقة، و�أ�ساف: »حينذ�ك 
�سعرنا بال�سعادة للحظات �أثناء هروب عنا�سر جي�ض �لنظام و�لأمن خارج 
رين عن  �لمحرِّ �ل�سعادة تال�ست فورً� عندما بحثنا بين  �لمدينة، لكن هذه 
علوية..  ول  �سّنية  »ل  وهتفنا:  �لدلة«،  »دّو�ر  �إلى  توّجهنا  �ل�ستقالل،  علم 
�سورية وحدة وطنية«، لم ندرك حينذ�ك �أن من قامو� بتحرير مدينتنا هم 

�أنف�سهم من �سيحتلونها«.
�أ�سباح،  مدينة  �إلى  �لرقة  تحّولت  �لتحرير،  من  �لأول  �لأ�سبوع  في 
�أحمد: »خرج  وتابع  �لمدينة،  �سكان  تبّقى من  وَمن  �لم�سلحون  فيها  يتجول 
�لم�ستمر من  �لق�سف  ب�سبب  �لأول،  �لأ�سبوع  في  �لرقة  �لأهالي من  معظم 



18

قبل �لطائر�ت �لحربية �لتابعة لجي�ض �لنظام، في حين فر�ض �لمت�سددون 
�ألزمو�  كما  و�سو�رعها،  »رّقتنا«  جدر�ن  على  فري�ستهم  �لجدد  �لقادمون 
»تن�ستر«، �سيطرو� على كل  �لن�ساء كي  بتطبيق �سريعتهم، ولحقو�  �ل�سكان 
�لمباني �لر�سمية و�لدو�ئر �لحكومية، وعاقبو� كل من عار�سهم بطريقتهم 

�لخا�سة«.
قابلنا �أحمد �لفتى ذ� �لع�سرين عامًا، وهو طالب في »جامعة �لتحاد« 
يدر�ض �إد�رة �لأعمال، جل�سنا د�خل مبنى »تن�سيقية �سباب �لرقة«، فاأدركت 
�لرقة«، �لذي لطالما  �لمبت�سم، هو ذ�ته »قا�سو�ض  �ل�ساب �ل�سغير  �أن هذ� 

�سدح �سوته في �لتظاهر�ت �سد �لنظام �ل�سوري.
�لمدني  �ل�سباب  �سر�ع  عن  �لتحرير،  بعد  �لرّقة  عن  �أحمد  يخبرني 
�أ�سدلُت علم  �لرقة  »عندما تحررت  �ل�سام«:  �أحر�ر  و»حركة  »�لجبهة«  �سد 
�ل�ستقالل على طول �لمبنى �لذي �أقطن فيه، �سعرُت ب�سعادة عارمة، ها �أنا 
�أرى من كانو� يعتقلوننا ويقتلوننا يهربون كالأر�نب«، و�أكمل: »�أخذُت �أبحث 
في  �أ�سغي جيدً�  �أن  �لثورة، حاولُت  �أعالم  �لحر«، عن  »�لجي�ض  كتائب  عن 

هتافات �لقادمين، من هوؤلء؟«.
�أحمد كان �عُتقل على يد قو�ت �لأمن �ل�سوري في �لرقة، قبل �لتحرير، 
لدى  بد�يًة  �سهرين،  لمدة  �لمحافظات  في عدد من  �لأمن  فروع  بين  تنّقل 
�لأمن �لع�سكري في �لرقة مرورً� بالأمن �لع�سكري في دير �لزور، ُنقل بعد 
وكانت  حم�ض.  في  �لبولوني  �ل�سجن  �إلى  ثم  ومن  تدمر،  �سجن  �إلى  ذلك 
دم�سق �أي�سًا �إحدى محطات �عتقاله في �ل�سرطة �لع�سكرية بالقابون، وفي 
�لفروع 291 و215 وفرع فل�سطين، ومن هناك نقله �لأمن �ل�سوري بطائرة 
�لمطاف في �سجن  به  و�نتهى  �إلى �سجن حلب،  �لع�سكري  �لمّزة  من مطار 
�لرقة �لمدني. تعر�ض �لحاج خالل هذه �لرحلة �إلى كل �أنو�ع �لتعذيب �لتي 

تعر�ض لها �لعديد من �سباب �لثورة �ل�سورية على �أيدي عنا�سر �لأمن.
�سكان  »معظم  �إن  ليقول  �ل�سوري  �لنظام  مع  مو�جهته  بتاريخ  ي�ستدّل 
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�لرقة م�ستعدون لمو�جهة �لنظام �لجديد«، ويتابع: »فعاًل ��ستطعنا �لوقوف 
د�خل  مر�كزهم  �إلى  فورً�  تر�جعو�  �لذين  و»�لأحر�ر«  »�لجبهة«  وجه  في 
ن�سمح  �لوقت، ولن  �ل�سوري كل هذ�  �لنظام  �لمدينة، لقد �سمدنا في وجه 
تغّير  �لوقت  ذلك  منذ  علينا،  ��ستبد�دهم  بفر�ض  �لمت�سددين  للع�سكر 

تعاملهم معنا، وقطعو� تو��سلهم مع �لمدنيين«.
حمل �أحمد �ل�سالح بعد خروجه من �سجون �لنظام، توّجه حينذ�ك �إلى 
تل �أبي�ض و�ن�سّم �إلى »جبهة �لن�سرة«، �لتي �أعطته �ل�سالح و�لذخيرة وكامل 
�ل�سلطة، لكنه لم ي�ستطع �لبقاء معهم لأكثر من 10 �أيام. �ألقى �سالحه وعاد 

ليهتف مع �لمتظاهرين �ل�سلميين في �لرقة.
قبل  ما  »تظاهر�ت  عنو�ن  تحت  �لو�دي  ب�سارع  تظاهرة  في  »خرجنا 
خرجنا  �لتي  �لثورة  بمبادئ  �لجميع  لتذكير  محاولة  في  وذلك  �لتحرير«، 
من �أجلها، طلبنا من �لجميع رفع �أعالم �لثورة و�إنز�ل كل �لأعالم �لأخرى، 
حينذ�ك رف�ض »�أحر�ر �ل�سام« �إنز�ل ر�ياتهم بحجة �أن »��سم �هلل يجب �أن 
يبقى عاليًا«، هتفنا للحرية و�لمدنية، وهم هتفو� لتطبيق �سرع �هلل، وبد�أت 
هذه  مع  �لأول  �سد�منا  هذ�  كان  هتافاتهم،  على  لتغطي  ت�سدح  �أ�سو�تنا 

�لحركة«.
�ل�سام«  �لن�سرة« و»�أحر�ر  �لتظاهر�ت �سد »جبهة  �لعديد من  خرجت 
ردً� على �لنتهاكات �لتي يقومون بها �سد �لمدنيين في �لمدينة، كانت �آخرها 
يوم �لثنين �أمام مبنى �لمحافظة، �لذي �أ�سبح مقر »�لدولة �لإ�سالمية في 
�لعتقال  و�سد  �لمعتقلين  عن  بالإفر�ج  للمطالبة  وكانت  و�ل�سام«،  �لعر�ق 

�لتع�سفي بحق �لنا�سطين �ل�سلميين.

�لحياة �ليوم في �لرقة ل ت�سبه �أبدً� �لم�سهد �لذي تتناقله و�سائل �لإعالم، 
�أو �لمظهر �لخارجي لها، �ل�سباب يتجولون في �ل�سو�رع ويقفون �أمام مر�كز 
تجمعاتهم �لمدنية، �لن�ساء يتم�سين ويرَتْدن �لمقاهي حتى �ساعات متاأخرة 
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من �لليل. »و�سعُت �لحجاب في �لأيام �لأولى من �لتحرير، لم �أكن �أعرف 
حينذ�ك ماذ� �ستكون ردة فعل »�لجبهة« حينها، لكني قمت بخلعه في �ليوم 
�لخام�ض ولم يتعر�ض لي �أحد، لقد فر�سنا �سروطنا عليهم وها �أنا �أجل�ض في 

�لمقهى مع �سديقاتي وقد تعدت �ل�ساعة 11 لياًل«، تقول ريم.
منظمي  من  كّن  منهن،  و�حدة  ريم  �لمدينة،  في  �لفتيات  من  �لعديد 
�لتظاهر�ت في �لمدينة، وما زلن حتى �ليوم يتظاهرن �سد �لجبهة و�لأحر�ر، 

وهن �أع�ساء في عدد من �لتجمعات �لمدنية.
�أحاديث �لأهالي مزيج من �لإحباط و�لغ�سب تجاه �لم�سيطر �لحالي، 
قريبًا.  �إليه  �ستوؤول  وما  �لمدينة  بتحرير  فخورون  ذ�ته  �لوقت  في  لكنهم 
ي�سردون ق�س�سهم قبل �لتحرير ب�سعادة وتفاوؤل. »هي ثورتنا وما رح نخّلي 
وفتياتها،  �لرقة  �سباب  ت�سمعها من معظم  �لعبارة  ي�سرقها منا«، هذه  حد� 
وهم يخو�سون ثورتهم �لثانية �سد �لنظام �لجديد، �لذي ل ي�سبه �أبدً� حلم 

�ل�سكان بـ »رّقتهم« �لمحررة.
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من »طريق الباب« في حلب: 
اأحاديث الثورة في ملجاأ »عدنان«

2013/7/3

�لثورة، طفُل معركة حلب  �لباب« قبل  �أو »طريق  �لعربي«،  »�لربيع  حي 
�لُمتَعب. تلك �لمعركة �لتي لم ت�سع �أوز�رها بعد، ُتغِرق �سو�رع �لحي بفقٍر 
جاف، تغيب كل معالم �لحياة فيه مع �ختفاء �ل�سم�ض، وتبقى �آثار �لمعركة 

�لجارية �ساهدً� وحيدً� على حد�د د�ئم.
يتعّر�ض �لحي لق�سٍف متقطع هذه �لأيام. �لمنازل �لمدّمرة في كل مكان 
�لتهمتها  �سو�رع  �سابقة.  فتر�ت  في  �لمتو��سل  �لق�سف  عنف  على  �ساهدة 
ثورتهم  مر�حل  يتذكرون  ز�لو�  ما  �لحي  �أهالي  لكن  »�سكود«،  �سو�ريخ 
�لأولى ب�سيء من �لحنين: تظاهر�ت و�حتجاجات �سلمية للمطالبة بالحرية 

و�لكر�مة. �ليوم يبدو �لحي بكل دماره هذ�، كمن يقبع في غيبوبة موؤلمة.
�أقمنا في بيت �لنا�سط »عدنان �لغجر« لأربعة �أيام. هذ� �لمنزل �ل�سغير 
ومع  �لليل.  هبوط  بعد  �أوقاتهم  معظم  فيه  يق�سون  �لحي،  �سباب  ملجاأ  هو 
�نقطاع �لكهرباء �لم�ستمر، تتوقف �لحركة في �أغلب �لمناطق، وتبقى د�خل 
�لمنزل حيث �لمالذ �لآمن على �سوء �ل�سموع. منزل »عدنان« ي�سبه �لمنازل 
�لعربية �لقديمة، موؤّلف من طبقتين و»�أر�ض ديار« �سغيرة، ينام �لجميع في 
�أمانًا في حال تعر�سو� للق�سف من قبل طير�ن  �أكثر  �لطابق �لأر�سي لأنه 

�لنظام.
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تدور معظم �أحاديثهم عن �لو�سع �لحالي للحّي، عن �لعت�سامات �سد 
»�لكتائب« �لإ�سالمية �لمت�سّددة و�عتر��سهم على وجودها، عن عدم تمثيل 
و�أ�سباب  �لمدني  �لحر�ك  �أجله، عن  ولما خرجو� من  لهم  �ل�سرعية  �لهيئة 

تر�جعه في »طريق �لباب« وما حوله بعد �لتحرير.
في  �لجبهات  جمود  عن  نتجت  �لتي  »�ل�سغوط  عن  »�لغجر«  يحدثنا 
جانب  �إلى  �لمناطق،  من  عدد  تحرير  بعد  �إليها  و�سلت  �لتي  مر�كزها 
بالياأ�ض  �لمحررة  �لمدينة  �سكان  �سعر  فقد  �لمو�رد،  و�نقطاع  �لق�سف 
و�لإحباط«. يعتقد �لغجر �أن »هذ� �لأمر مفهوم جدً�، فالكثير من �لعائالت 
فقدت منازلها و�أبناءها، �إلى جانب خ�سارة �أعمالها«، وي�سيف: »في �لأ�سهر 
�لأولى �نقطعت �لمو�رد �لغذ�ئية وتوّقف عمل �لأفر�ن ب�سكل كامل، �أذكر في 
تلك �لفترة �أني ��ستيقظت �ل�ساعة 3 �سباحًا من �سدة �لجوع، وتوّجهت �إلى 
منزل �سديقي لربما وجدت �سيئًا لآكله، كان عنده رغيَفا خبز و�لقليل من 

�لزيتون، ل �أعرف كيف �أ�سف �سعوري بال�سعادة حينذ�ك«.
 

في 2011/7/21 تحّول »طريق �لباب« �إلى بو�بة تحرير �لمدينة، يقول 
ب�سرب  �لحي،  �سباب  �سّكلها  �لتي  معاوية«  »�أبو  مجموعة  »قامت  �لغجر، 
�أنه »لم  �إلى  �إليه«، م�سيرً�  �لحو�جز �لمتمركزة فيه لت�سهيل دخول �لكتائب 
�لخيار  �إعطاوؤهم  تم  بل  �لحو�جز،  �لتي كانت تقف عند  �لعنا�سر  يتم قتل 
بين �لن�سقاق و�لم�ساركة في معركة تحرير حلب، �أو �لعودة �إلى منازلهم«. 
ثم و�سلت تعزيز�ت ع�سكرية من �لنظام ل�سّد هجوم كتائب »�لجي�ض �لحر« 
�لحربية،  بالطائر�ت  ق�سف  مع  بالتو�زي  �لحي،  �إلى  �لدخول  من  ومنِعها 
وي�سيف عدنان: »قمنا بقطع �ل�سو�رع حينذ�ك م�ستخدمين �لدو�ليب، وقام 
»�لجي�ض �لحر« بردع قو�ت �لنظام، وفي �ليوم �لثاني، ُحّرر �لحي ب�سكل كامل 
�أعالم �لثورة، وهي تهتف: »�لجي�ض �لحر لالأبد  �إليه ترفع  ودخلت �لكتائب 
غ�سب عنك يا �أ�سد«، و»حرية لالأبد...«، » لو�ء �لتوحيد قادم �إلى دم�سق««.
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�ل�ساخور،  تباعًا، م�ساكن هنانو،  �ل�سرقية  �أحياء مدينة حلب  تحّررت 
�لحيديرية، طريق �لباب، وغيرها من �لأحياء، حينئذ ظّنت كتائب »�لجي�ض 
�ل�سوري �لحر« باأنها �ستكون قادرة على تحرير مدينة حلب كّلها وريفها خالل 
�أ�سبوع من بد�ية �لمعركة، وهذ� ما ظّنه �لأهالي �أي�سًا، لكن �لحال بقي على 

ما هو عليه بعد �أكثر من عام ون�سف �لعام من تحرير هذه �لمناطق.
مع بد�ية �لمعركة نزح معظم �سكان �لحي ب�سبب ق�سف طير�ن �لنظام، 
لكن  بالبقاء،  كانت  رغبته  فيما  غادر  عدنان  وعائلته.  عدنان  بينهم  ومن 
و�لده قال �إنه �سيبقى معه �إذ� لم يغادر. بعد �سهر تقريبًا، عاد �إلى حّيه حيث 

�سعر بـ »معنى �لحرية«، فـ»�لمناطق محررة، و�أعالم �لثورة في كل مكان«.
مع بد�ية ظهور �ل�سالح في مدينة حلب، تر�جع �لحر�ك �لمدني، يقول 
�لمدني  �لحر�ك  �سباب  �سعر  »لقد  �أحمد:  مجد  �لباب«  »حي  في  �لنا�سط 
�أنه لم يعد لهم دور، و�لغالبية �أ�سبحو� متفرجين، و�أنا و�حد منهم«. خرج 
مر�ت   3 �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  �عتقلته  �لتظاهر�ت،  من  �لعديد  في  مجد 
بالمجل�ض  �لخا�ض  �لإعالمي  �لمكتب  في  يعمل  �ليوم  وهو  مدينة حلب،  في 

�لمحلي للمدينة.
�أثناء عملية �لتحرير وبعد دخول »لو�ء �لتوحيد« �إلى حلب، دخلت »جبهة 
�لن�سرة«، ثم »�لدولة �لإ�سالمية في �لعر�ق و�ل�سام« وكتيبة »�لمهاجرين«. 
كلٌّ بح�سب  �لتظاهر�ت  ليهتف في  قلنا  �لحريات،  �لبد�ية ومن منطق  »في 
وبعد  و�لمطالب،  �لالفتات  بخ�سو�ض  �ختلفنا  �لنهاية  في  لكننا  قناعاته، 
ذلك �نف�سلت �لتظاهر�ت«، يقول عدنان. يوؤكد مجد كالم رفيقه، وي�سيف: 
»�ليوم هناك تظاهر�ت مدنية تطالب باإ�سقاط �لنظام، وتعتر�ض في �لوقت 
نف�سه على �لهيئة �ل�سرعية و�لكتائب �لإ�سالمية �لمت�سددة، وتظاهر�ت يغلب 

عليها �لطابع �لإ�سالمي �لمت�سدد تنادي بالخالفة �لإ�سالمية«.
�أفر�د  �سلوك  على  يطغى  و�لغنائم  �لن�سباط  منطق  �أن  �لو��سح  من 
ل  فالمقاتلون  �آخر،  �سيء  �أي  من  �أكثر  �لإ�سالمية«  و»�لدولة  »�لن�سرة« 
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يكون  قد  قليلة،  حالت  في  �إل  �لحّي،  لحياة  �ليومية  بالتفا�سيل  يتدّخلون 
ذلك ب�سبب �لفقر �لمدقع فيه وقّلة �لمكا�سب �لممكنة منه، لكنهم في �لوقت 
ذ�ته يلتزمون مقّر�تهم، مع وجود متو�تر لهم على بع�ض �لحو�جز كمحاولة 

لإثبات �لوجود.
»جبهة  �إلى  �لحر«  �ل�سوري  »�لجي�ض  عنا�سر  من  كبير  عدد  �ن�سّم 
يقول  �لع�سكري؛  �لعتاد  يمتلكان  لأنهما  �لإ�سالمية«،  و»�لدولة  �لن�سرة« 
عدنان �إن »�لم�سكلة تكمن في �أن »�لجبهة« و»�لدولة« لديهما �لقوة و�ل�سالح 
�لمدينة  �لخروج من  �أن نطلب منهم  ن�ستطيع  لذلك ل  »�لحر«،  على عك�ض 
�لمعركة«،  �سنخ�سر  �لمرحلة  هذه  في  خروجهم  مع  �أنه  �أظن  لأني  وريفها، 
�أن »�لعديد من �لكتائب ��سطرت لرفع �ل�سعار�ت �لإ�سالمية من  �إلى  لفتًا 

�أجل �لح�سول على دعم«.
يقترب مني عدنان قلياًل في نهاية �لحديث، وي�سير �إلى هاتفه: »�أر�سلت 
لي حبيبتي ر�سالًة للتو، من 6 �أ�سهر لم �أَرها، فهي ت�سكن في �لمناطق �لمحتلة، 
كل ما �أحلم به �ليوم �أن نتحّرر ب�سكل كامل، كي يتوقف �لقتل و�لدمار ويعود 
�لجميع �إلى منازلهم، حينئذ ن�ستطيع �أن ن�سير في �ل�سو�رع من دون �أن يكون 
هناك �حتمال لقن�سنا، و�أن �أكمل در��ستي في �لفل�سفة و�أتخرج، �أما في ما 

يتعلق بالمت�سددين فنحن ن�ستطيع �لنت�سار عليهم في �لفترة �لقادمة«.
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اأم حمزة »الذباحة« 
انة الن�ساء في �سجن الرقة ال�سرعي �سجرّ

2013/7/10

جاءت »�أم حمزة« �إلى �لرقة بعد تحريرها، مرتديًة �للبا�ض �لباك�ستاني 
�ل�سرعي، تغطي وجهها »بالنقاب« �لأ�سود ما يجعله مقت�سرً� على نظار�ت 
وعلى  »رو�سية«  بندقية  �لكتف، عّلقت  فوق  د�كن.  قناع م�سدود  و�سط  طبية 
خ�سرها ربطت �ل�سكين و�لـ»�لكلب�سات« وفي يدها كبل كهرباء، وفق و�سف 
كثير من �ل�سهود، وعلى ر�أ�سهم رمال نوفل، �ل�سبية ذ�ت �لـ 26 عامًا، و�لتي 
ُكتب لها �أن تخو�ض جولت عدة معها بعدما تحّولت ق�ستها �إلى ق�سية ر�أي 

عام.
»�أم حمزة« �ل�سّجانة �لملقبة بـ»�لذباحة«، »ت�سبه ن�ساء �لكو�بي�ض« على 
حد تعبير رمال، فهي ل تتجول في �سو�رع �لمدينة كثيرً�، �إذ تم�سي معظم 

نهارها في حر��سة �لمعتقالت في �سجن �لهيئة �ل�سرعية في �لرقة.
ولكنها كما ي�سفها »�أبو �إبر�هيم«، �لقا�سي في �لهيئة �ل�سرعية، »�مر�أة 

م�سلمة ت�سهر على حماية �لن�ساء في �ل�سجون و�لعتناء بهّن لي�ض غير«.
في  �لإ�ساعات  م�ساحة  تت�سع  حار�سة«  و»�مر�أة  ذباحة«  »�سّجانة  بين 
طرفين  بين  ومعلن  م�ستتر  �سر�ع  ظروف  تغذيها  �لمحررة،  �لمدينة 
عد�ه  ما  كل  في  ويختلفان  �لأ�سد،  نظام  كر�هية  و�حد:  �أمر  على  يتفقان 
�إلى  �لجوع  �لهائل،  �لإعالمي  �ل�ستقطاب  �لمختلفة،  �لأجند�ت  تقريبًا. 
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حدود  توخي  �إمكانية  يجعل  ذلك  كل  �أحيانًا،  �لرخي�ض  �ل�سحافي،  �ل�سبق 
�لمو�سوعية �لمعقولة م�ساألة �سعبة.

كثيرون ممن �لتقيت في �لرقة يتحدثون ب�سر�حة عن حالت �لجلد �لتي 
حدثت، و�لتي ظلت طي �لكتمان منذ دخول �لكتائب �لمت�سددة، وتعززت هذه 
�لحو�دث بمقاطع فيديو ر�سح بع�سها �إلى مو�قع �لإنترنت، لكن وجهة نظر 
�ل�سرعي  فالقا�سي  وتف�سياًل.  جملة  �لوقائع  هذه  مثل  حدوث  تنفي  �أخرى 
»�أبو �بر�هيم« ينفي ذلك، بذريعة �أن »�لحد ل يقام في �لحروب«، م�سيفًا �أن 
»من �لم�ستحيل حدوث حالت كهذه، حتى �أن رجالنا يمار�سون �سبط �لنف�ض 
�إلى �أق�سى �لدرجات«. ويبرهن على ذلك �أن �إحدى �لفتيات قامت بارتد�ء 
مالب�ض فا�سحة و»�لتمختر« �أمام مقر جبهة �لن�سرة في محاولة ل�ستفز�ز 

�لحر��ض، فما كان منهم �إل �أن �أغلقو� �لأبو�ب و�ن�سحبو� د�خل �لمقر«.
 

�لفتاة  رمال،  ��ستقبلتني  زرت،  �لتي  �لرقة  بيوت  معظم  ي�سبه  بيت  في 
�لمدينة،  �أهل  ل�سان  على  �لأ�سبوع  ذلك  في  �لق�سة  �سارت  �لتي  �لمحجبة 

ور�سحت بع�ض تفا�سيل »حادثة �لفناجين« �إلى �لف�ساء �لإلكتروني.
نوفل  رمال  مع  �أطلقت  �لنا�سطين،  من  مجموعة  �أن  �لحادثة  ملخ�ض 
مبادرة خيرية »رم�سان �لخير وزكاة �لخير«، فقد قامو� بر�سم علم �لثورة 
�لنقود  بع�ض  جمع  بهدف  �لحد�ئق  �إحدى  في  وبيعها  قهوة  فناجين  على 

لتمويل �سلل غذ�ئية توزع على �لعائالت �لفقيرة خالل �سهر رم�سان.
منهم  وطلب  �لملثمين  �أحد  �إليهم  تقّدم  �لعمل،  �أثناء  �إنهم  نوفل  تقول 
جمع �لأغر��ض و�إخالء �لحديقة خالل ن�سف �ساعة، معّرفًا عن نف�سه باأنه 
من �لهيئة �ل�سرعية. بالطبع لم تمتثل رمال وزمالوؤها لهذ� �لقر�ر �لتع�سفي، 
فما كان من �لم�سلحين �لمدججين بال�سالح وعددهم 15 �إل �أن هاجموهم. 
باأنه �لم�سوؤول  تروي رمال: »�أحد �لأ�سدقاء �لم�ساركين في �لمبادرة �ّدعى 
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خ�سية �إيقافي، فقامو� باعتقاله وجّروه �إلى �ل�سيارة وهو يتلقى �سربًا مبرحًا 
خالل �لطريق«.

مال  بجمع  »�تُّهمنا  وجهها:  على  ة  ُمَرّ �سحكة  علقت  وقد  رمال  ت�سرح 
�لم�سلمين من دون �إذن، و�أن علينا �لتقدم بطلب للهيئة �ل�سرعية كي نح�سل 
و�سربه،  �سديقي  �عتقال  �إلى  �أدت  �لتي  تهمتنا  تلك  كانت  �لمو�فقة؛  على 

و��ستدعائي في �ليوم �لتالي وَجلدي«.
بهدوء، تك�سف رمال عن �لق�سم �لأ�سفل من ج�سدها، عالمات �ل�سياط 
�أ�سفل �لقدمين. تقول باأ�سى: »لم  تغطي �لجزء �لممتد من �لخا�سرة حتى 

يكتفو� باعتقالي، لقد قامو� بَجلدي �أي�سًا«.
على �سفحتها على موقع »فاي�سبوك«، كتبت رمال تفا�سيل ما حدث معها 
ت�سليمي  �لمحقق  طلب  �لعتقال  »بعد  لنا:  روتها  كما  تمامًا  �لعتقال،  بعد 
لأم حمزة، قامت �لأخيرة بترك »�لرو�سية« مع �لحار�ض �لموجود على �لباب 
بكبل  ب�سربي  وبد�أت  بتقييدي،  قامت  �لزنز�نة. هناك  �إلى  تجّرني  �أن  قبل 
�لكهرباء على قدمّي و�ساقّي. لقد كان �سعوري مرتبكًا بين �ل�سدمة و�لألم. 
لم �أ�سّدق �أن هذ� يحدث معي في �لرقة و�أن من يقوم به لي�ست قو�ت �لنظام 
�لمعلق  �أم حمزة �سكينها  �ل�سوري«. ت�سيف رمال ب�سوت مخنوق: »�سحبت 
�إلى  وجهي  �أدرت  لك.  �ساأقطعه  ل�سانك،  »�أخرجي  وقالت:  خا�سرتها  على 
�أل  �طلبي من �هلل  فعاًل،  �أذبح  �أنا  �لتاأكيد:  �إلى  �أم حمزة  فعادت  �لحائط، 
تبقي �لليلة هنا كي ل �أعلقك على �لحائط و�أت�سلى بك. كل ذلك حدث على 

مر�أى وم�سمع �لحار�ض �لو�قف عند �لباب«.
�لإفر�ج  قر�ر  ُيتخذ  �أن  قبل  قليلة،  �ساعات  زنز�نتها  في  رمال  مكثت 
عنها، لكن مع و�سولها �إلى بو�بة �لمقر، تقول رمال: »�سمعت �سوت �أم حمزة 
تناديني وقد وقف بجانبها �أحد �لملثمين، لقد طلبو� مني �لعودة �إلى �لد�خل 
بذريعة �أن �أحد �ل�سيوخ �أق�سم بعدم خروجي �ليوم من زنز�نة �لهيئة، حاولت 
�لزنز�نة نزوًل عند ق�سم  �إلى  �لعودة  �لتمل�ض لكن لم يكن هناك مفر من 
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�أم حمزة بيدي وقالت لي ب�سوت هادئ:  »�أم�سكت  �ل�سيخ!«. ت�سيف رمال: 
»ما بدي �أ�سمع �سوتك م�سان ما �سايقك، بتقعدي بالزنز�نة بدون ما تعملي 
�أعيد �لدر�ض  �إذ� �سمعت �سوتك بدبحك!«، وجعلتني  �سي ما بقرب عليكي، 
�أحد  كلمات  تتابعها  �ل�سجن  من  رمال  خرجت  �ساعات،  بعد  ور�ئها«.  من 
تمت  ولقد  تاأديبك،  �أردنا  لكننا  ب�سيء،  تقم  »لم  �ل�سرعية.  �لهيئة  �أع�ساء 

م�سامحتك«.
على �لطرف �لآخر ي�سّر قا�سي �لهيئة �ل�سرعية �أبو �إبر�هيم على نفي 
كل  كذبة،  �إل  لي�ض  رمال  تّدعيه  ما  �أن  باهلل  »�أق�سم  �أ�سا�سها:  من  �لحادثة 
و�لق�ساة  �لمحقق  �أن تحدثت مع  �رتكبت خطاأ  لقد  �لحقيقة،  نريده هو  ما 
ت�سرخ  كانت  لقد  لها،  �ل�سرعية  �لهيئة  تمثيل  ورف�ست  جارحة،  بطريقة 
�لجميع«.  �سامحها  ذلك  ورغم  تمثلني«،  ل  �ل�سرعية  »�لهيئة  عال:  ب�سوت 
نقم  لم  ونحن  بالأمر،  لها  عالقة  ل  »نوفل  مو�سحًا:  �لقا�سي  وي�سيف 
با�ستدعائها، بل �عتقلنا �سديقها وهو م�ستبه به«. يختم �أبو �إبر�هيم حديثه: 
»علينا �أن نكون �سادقين مع �أنف�سنا �أي�سًا، �لأهالي يريدون ف�سل �لدين عن 

�ل�سلطة، وهذ� �أمر ي�ستحيل حدوثه«.
 8 من  موؤلفة  لجنة  وهي  �لحكماء«  »لجنة  تقف  �لطرفين  هذين  بين 
�لنتخابات  بتح�سير  يقومون  �لذين  �لرقة،  مدينة  �أعيان  ت�سم  �أ�سخا�ض 
و�لهيئة،  �لأهالي  بين  توفيقيًا  دورً�  ويلعبون  �لمحلي  بالمجل�ض  �لخا�سة 

ليتحّول ��سمهم �إلى �للجنة �لتح�سيرية للمجل�ض.
باأن »�لن�سرة و�لأحر�ر  �أحد موؤ�س�سي هذه �للجنة،  »�أبو مهيار«،  يعتقد 
�لنظام  قو�ت  �أن  وبخا�سة  �ليوم،  �إليهم  حاجتنا  �إنكار  يمكننا  ول  �أقوياء، 
لي�ست بعيدة عنا، ف�ساًل عن عدم وجود �سغط مدني كاف لت�سلم �ل�سلطة«، 
مو�سحًا �أن �لهيئة �ل�سرعية هي »حالة �سحية في حال وجود تو�زن قوى بين 
�لكتائب، و�سيادة �لحالة �ل�سلمية، لكن في �لرقة من �لو��سح �أن هذ� �لتو�زن 
معدوم ما يجعلها تحت �سيطرة �لن�سرة و�لأحر�ر، وما يجعل قو�نين �لهيئة 
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تطّبق على �ل�سعيف دون �لقوي، لذ� ل يحق لنا �لتعليق على ممار�ساتهم ما 
دمنا عاجزين عن �قتر�ح بد�ئل«.

�لأطر�ف  ��ستقبال  �عتاد  �لذي  �لخم�سيني  �لرجل  مهيار«،  »�أبو  لكن 
جميعًا في منزله، بدءً� من �سباب �لحر�ك �لمدني ومقاتلي »�لجي�ض �لحر«، 
و�أفر�د �لكتائب �لمت�سددة، ما ز�ل كما يبدو يتمتع بمخزون كاٍف من �لأمل 
للخروج من هذه �لأزمة، فهو يعّلق م�ستدركًا: »لم يعد �ل�سباب يخافون من 
�سيء، يخرجون في �عت�سامات وتظاهر�ت �أمام مقر�ت هذه �لكتائب ومقر 

�لهيئة �ل�سرعية، هناك �أمل حقيقي في �ل�سارع«.
 

�لكتائب  وممار�سات  �ل�سرعية  �لهيئة  �نتهاكات  تقت�سر  ل  بالتاأكيد، 
»�لن�سرة  ��ستيالء  من  �لأمّرين  »�لرقاويون«  يعاني  �إذ  ذلك،  على  �لمقاتلة 
ينفي  خلفهم.  وتركوها  �سكانها  عنها  نزح  �لتي  �لأمالك  على  و�لأحر�ر« 
بع�سهم وقوع مثل هذه �لحو�دث، فيما ي�سدد �آخرون على وقوعها مرددين 
َع �لملك وبياخدوه«. �لنا�سط و�لمدر�ض فر��ض �لنايف كان  عبارة: »ِبكبرو� 
�أن  �أخبرنا  �لمدينة.  في  وقعت  �لتي  �ل�ستيالء  حو�دث  �إحدى  على  �ساهدً� 
�أفر�دً� من »�أحر�ر �ل�سام« حاولو� »�أخذ منزل جارنا �لذي ��ستاأمننا عليه قبل 
�سفره. حاولت منعهم وذهبت �إلى مقرهم. هناك �لتقيت بالأمير و�أخبرني 
�أنهم �سياأخذون �لمنزل بالقوة. قلت لهم: »مافي �سي بيتاخد بالقوة«، و�سرت 
متجهًا نحو �لباب، فهجمو� علّي وقامو� ب�سربي«، يتابع �لنايف: »�قتادوني 
�إلى غرفة �لتحقيق، ثم �إلى �لزنز�نة. �سمعت �سوت �أخي في �لخارج وخ�سيت 
�أن يقومو� ب�سربه«. يتابع �لنايف بمر�رة: »�نتهى �لمو�سوع باأن �أفرجو� عني 
بعد �ساعة، بعد �أن قام �أميرهم بجلدي«. وي�سيف �أن »هناك 5 زنازين مليئة 

بالمعتقلين، من بينهم جنود من�سقون، كبار في �ل�سن و�سباب«.
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اأطفال الجي�س الحر: البنادق ثقيلة... لكننا �سنقاتل

2013/7/22

ذلك  في  ع�سكرية  مالب�ض  مرتديًا  �ل�سغير،  كتفه  فوق  بندقية  يحمل 
�لمكان �سبه �لمهجور �إّل من عنا�سر »لو�ء �لتوحيد« )�أحد �لألوية �لأ�سا�سية 
�لمقاتلة في �لجي�ض �ل�سوري �لحر(، �لذين يحمون ما تّم تحريره من �لنظام 
مقاتلي  من  و�حد  هو  عامًا،  ع�سر  خم�سة  �لعمر  من  �لبالغ  �أحمد  �ل�سوري. 
�لجبهة، �لقاطن على مر�أى قّنا�سة �لنظام بين �لمباني و�ل�سو�رع �لمهّدمة.

»�أقاتل  ببحة رجٍل هرم:  ُمثقٍل  وب�سوٍت  �أحمد حكايته بخجل،  لي  روى 
في هذه �لجبهة منذ عام«. لم يكن هو �لمقاتل �لوحيد في طور �لبلوغ، ففي 
�لكتائب �لمعار�سة مقاتلون يافعون كثٌر، تتر�وح �أعمارهم بين 15 و18 عامًا.
ق�سة �أحمد بد�أت يوم �إ�سابته �أثناء ق�سف �لنظام بلدته معّرة �لنعمان 
في �إدلب، وُنِقل على �إثرها �إلى �أحد �لم�سافي �لميد�نية في حلب، لكّنه لم 
فتوّجه  �لوقت،  ذلك  في  �لطريق  قطع  ب�سبب  بلدته  �إلى  �لعودة  من  يتمكن 
لم  �لذي  �لفتى  وي�سيف  �لحر«.  �ل�سوري  »�لجي�ض  �إلى  و�ن�سم  �لجبهة  �إلى 
ينبت �سارباه بعد: »في بد�ية �لثورة �ساركُت في �لعديد من �لتظاهر�ت، لم 
�أكن �أفكر في حمل �ل�سالح، �إلى �أن ُقتل كثيرون من �أفر�د عائلتي، وتعّر�ست 

لالإ�سابة في بطني، فحملُت �ل�سالح لكي �أد�فع عن بلدي«.
ينتهي �لحديث مع �أحمد ـــ �لمقاتل �لمر�هق ـــ �سريعًا، �إذ كانت �لكتيبة 
�سقوط  بعد  �ل�سالح  �أترك  »لن  �أخرى.  تمركز  نقطة  �إلى  لتتحرك  بانتظاره 
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�لنظام، �ساأبقى مع »�لجي�ض �لحر«، �لحاج عزيزي )قيادي في كتائب �لحر( 
يعتني بي، و�لمقاتلون هنا �أخوتي، و�أنا �أحبهم كثيرً�«.

حكايات �لأطفال �لمقاتلين في �سورية لم تعد مرتبطة بالق�س�ض �لتي 
�أخذت منحًى  و�لجتماعي، فقد  �لأ�سري  �لعنف  �سماعها عن  �لنا�ض  �عتاد 
�آخر. عندما تنتقل م�ساحة �لطفل من �لملعب �إلى �لميد�ن، من �لألعاب �إلى 
�لبندقية و�لقنابل، ويتحّول �لعقاب من �لحرمان من م�ساهدة �لتلفاز ب�سبب 
ي�سبح  عندئذ  و�لقتل،  و�لتعذيب  �لعتقال  �إلى  در��ستهم  في  تق�سيرهم 
وبع�ض  �أنا  محاولتي  �أثناء  مدر�ستي  على  �لأمن  »هجم  �آخر.  ُبعد  للم�ساألة 
وتم  �لهرب،  �إلى  ��سطرني  ما  �لمدر�سة،  د�خل  تظاهرة  تن�سيق  �لأ�سدقاء 
�سمعناها هناك،  �لتي  �لحكايات  �لإد�رة«. هذه و�حدة من  ف�سلي من قبل 

و�لتي يتردد ما يو�زيها على �أل�سن �لكثير من �لفتية �لمقاتلين.
يقول »�أبو �لن�سر«، �ل�سم �لذي �أطلقه عليه زمالوؤه في �لكتيبة، �لفتى 
�ن�سّم  و�لذي  حلب،  في  �لحيدرية  منطقة  من  عامًا،   16 �لعمر  من  �لبالغ 
�لعام تقريبًا: »�لنظام كان يقتلنا في  �لتوحيد« قبل عام ون�سف  �إلى »لو�ء 
باأ�سو�تنا  نو�جههم  كّنا  �سكينًا،  لم نحمل �سدهم حتى  ونحن  �لتظاهر�ت، 
وهتافاتنا، وكانو� يرّدون علينا بالر�سا�ض و�لعتقالت و�لتعذيب، �أتمنى لو 

كنت �أحمل �ل�سالح حينذ�ك لكنت قتلتهم كما قتلو� �أ�سدقائي«.
�عتقلت قو�ت �لأمن �ل�سوري �لفتى »�أبو �لن�سر« في فرع �لأمن �لجنائي 
�أنو�ع  لكل  تعّر�ض  حيث  �لتظاهر�ت،  في  م�ساركته  ب�سبب  حلب  مدينة  في 
�أ�سارك  بقيت  بل  �لمعتقل،  من  خروجي  فور  �ل�سالح  �أحمل  »لم  �لتعذيب. 
في �لتظاهر�ت، �إلى لحظة دخول »�لجي�ض �لحر«، وكل ما �أريده بعد �سقوط 

�لنظام �أن �أكمل در��ستي و�أ�سبح �إن�سانًا ناجحًا«.
ثمة  �لمحّررة.  �ل�سورية  �لمدن  في  هاج�سًا  �لموت  من  �لخوف  يعد  لم 
�سيء من �عتياد وجوده بالقرب من �لنا�ض. هذه �لحقيقة �ساعدت في �ت�ساع 
ظاهرة �لأطفال �لمقاتلين �لذين يحاربون مع »�لجي�ض �لحر«، فال فارق بين 
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رجل ومر�هق في �لميد�ن، �إل في تلك �للحظات �لقليلة عندما تقترب منهم 
وتحّدثهم.

�لتعبير. نظر  �أكثر ق�ساوة في  �لجبهة، كان  فتيان  �آخر من  »علي« فتى 
مد�فعًا عّما يقوم به قبل �أن ُي�ساأل بعد. وب�سوٍت حاد قال: »�نظرو� �إلى كل 
�لنظام كي  لإ�سقاط  نحارب  نحن  �لدمار،  وكل هذ�  �لخالية،  �لمباني  هذه 
يعود �ل�سكان �إلى منازلهم ويعي�سو� في �أمان«. علي �لبالغ من �لعمر 14 �سنة، 
ل ي�سبه �أتر�به �لآخرين من �أطفال »�لجي�ض �لحر«، على �لرغم من �أنه حمل 
�ل�سالح قبل �سهرين فقط. يتحدث بثقة وبروح مقاتل �سر�ض: »ل�سُت بعمر 
�سغير ل يخّولني حمل �ل�سالح، �أنا �أملك �لقدرة على �لقتال، وعلى �لرغم 
�إليهم، وذهبت  �أ�سِغ  لم  �أنني  �إل  �لبد�ية،  �لأمر في  �أن عائلتي رف�ست  من 
لالن�سمام �إلى »�لجي�ض �لحر«. لم �أ�ستطع �أن �أرى قو�ت �لنظام وهي تقتل 
ثقيلة على ظهري  »�لبندقية  و�أ�ساف:  كل من حولي. كان علّي فعل ذلك«. 
لكن علّي �أن �أحملها و�أ�سارك مع »�لحر« �لذي يد�فع بكل ما لديه من �أجل �أن 

تنت�سر �لثورة، وحينئذ �ساألقي بها بعيدً�«.
�لتي  �لع�سكرة  ظو�هر  من  �لكثير  ور�ء  �لنظام  ممار�سات  كانت  �إذ� 
قادة  بع�ض  عند  �لكافي  �لوعي  غياب  فاإن  �سورية،  �سمال  مناطق  ت�سهدها 
�لكتائب و�لألوية يجعل منهم �سركاء بطريقة �أو باأخرى في هذه �لنتهاكات.

�إذ قمنا بالعتناء  �أن خ�سرو� عائالتهم،  �إلينا بعد  »لقد جاء معظمهم 
نمنعهم من ذلك«، هذ�  ولن  بلدهم  �ل�سالح لحماية  �أر�دو� حمل  بهم، هم 
�لأطفال  معظم  �لمر�بطة.  �لكتائب  �أحد  قادة  من  �سمعته  �لذي  �لجو�ب 
�لذين قابلتهم جاوؤو� �إلى �لكتائب غا�سبين و�ساخطين �إثر ق�سف منازلهم 
و�إبادة عائالتهم، مندفعين بغريزة �لثاأر و�لنتقام »�لطفولية« من �لنظام. 
طالبو� بال�سالح لتحقيق هدفهم، فما كان من قادة »�لكتائب«، �إل �أن �سّمو� 
كانت  لطفولة  حدً�  بذلك  و��سعين  �لبالغين  �لمقاتلين  �سفوف  �إلى  هوؤلء 

مرتقبة ولو بعد حين.
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�ساً اأمير �سابق في »جبهة الن�سرة« عاد ُمدرِّ

2013/8/6

�لع�سر و�لي�سر، و�لمن�سط و�لمكره،  �ل�سمع و�لطاعة، في  »�أُبايعك على 
وعلى �أثره علينا، و�أن ل ننازع �لأمر �أهله، ما لم نَر كفرً� بو�حًا عندنا عليه 
حجة من �لكتاب و�ل�سّنة«.... ما �إن �أنهى »�أبو �أ�سيد« كلماته هذه �أمام �أمير 
ن �أميرً� على »�سر�يا خالد  »جبهة �لن�سرة« حتى �أ�سبح من مقاتليها، ثم ُعيِّ
بن �لوليد« �لمتمركزة في ريف �لرّقة قبل �لتحرير. هكذ� فقط تحّول عبد 
في  �أمير  �إلى  و�لمتظاهر،  �لنا�سط  �لريا�سيات،  �ض  ُمدرِّ �لح�سين  �لبا�سط 

»جبهة �لن�سرة«.
كان  �لتي  �لمدر�سة  نطاق  �أ�سيد«  بـ»�أبو  �لملقب  �لح�سين  حلم  يتعَدّ  لم 
�ض فيها وعائلته �ل�سغيرة �لتي �أخذت تتكّون قبل �لثورة بعام و�حد فقط.  يدرِّ
وحين بد�أت �لتظاهر�ت بالخروج في �لرّقة كان من �أول �لم�ساركين فيها هو 
وزوجته و�بنه �ل�سغير، �لذي لم يكن بلغ �لعام بعد، و�لذي ُطِلب �إلى �لتحقيق 
مع و�لده، �إذ �سّوره �أحد رجال �لأمن وهو على كتف و�لده محاوًل �لهتاف في 

�لتظاهرة.
�سّكل دخول �لح�سين �إلى �لمعتقل �سرخًا في عالقته مع معظم من حوله 
تجاه  وعائالتهم  �لطلبة  معاملة  تغّيرت  �إذ  �أي�سًا،  �لمدر�سة  وفي  �لحي  في 
ممن  �لبع�ض  عند  خائنًا  �أو  لأمنهم  تهديدً�  �لمرحلة  تلك  في  �عتبروه  من 
يقفون في �سفوف �لنظام، على حد قول »�أبو �أ�سيد«، �لذي ��سطر حينذ�ك 
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مع  �لحتكاك  لتفادي  منه  محاولة  في  فقط،  �لحا�سوب  مادة  �إعطاء  �إلى 
�لموجودين في �لمدر�سة، كما �ن�سحب �لطلبة من �لدرو�ض �لخ�سو�سية �لتي 

كان يدّر�سهم �إّياها.
على  �لح�سين  �لبا�سط  عبد  كان  �لرّقة  من  �لنظام  قو�ت  خروج  قبل 
لئحة �لمطلوبين من قبل قو�ت �لأمن �ل�سوري، وتحديدً� بعد حادثة تفجير 
�أحد �لبا�سات �لذي كان يقّل مجموعة من �ل�سّبيحة، فقد قام �سديقه �لذي 
كان ي�سنع معه �لمتفجر�ت، باإعطاء عدد منها لمن قام بالعملية. و�أو�سح 
»�أبو �أ�سيد« �أن �لأمن ��ستدعى �أخاه للتحقيق عن مكان وجوده، وعندما �أنكر 
4 قطع  �إلى  �إلى عائلتي مقّطعًا  معرفته بمكانه، �أخبروه باأنهم »�سيعيدونني 

في حال قب�سو� علّي«.
�ن�سّم »�أبو �أ�سيد« �إلى »�لجي�ض �لحر« لي�سبح مقاتاًل. لم يكن ��ستخد�م 
�ل�سالح غريبًا عليه، فهو تعّلم �لتعامل مع �لبنادق في مع�سكر �لطلبة �أثناء 
در�سًا  بها  و�لت�سويب  وفّكها  �لت�سيكية  �لبندقية  تركيب  كان  وقد  �لمدر�سة، 

من درو�ض ح�سة �لتربية �لع�سكرية في مرحلتي �لإعد�دي و�لثانوي.
في  �لحر«  »�لجي�ض  عنا�سر  مع  وعمل  �لحدود  �إلى  �لبا�سط  عبد  توّجه 
م�ساعدة �لالجئين �ل�سوريين و�إي�سالهم �إلى �لجهة �لتركية، كما �أُوِكلت �إليه 
مهّمة مالحقة �لمهّربين. لكّنه بعد �أيام �سعر �أن ُجّل ما يقوم به »هو مالحقة 
�لمهربين �لذين هم من �أهالي �لمناطق ذ�تها، و�لذين لم يتغّير عملهم عّما 

كان عليه قبل �لثورة«، لذلك لم يبَق هناك �أكثر من 15 يومًا.
قاتل »�أبو �أ�سيد« مع عدة كتائب. بد�يًة مع »كتيبة �سقور �ل�سّنة«، �نتقل 
بعد ذلك �إلى كتيبة »معاوية بن �أبي �سفيان«، ومنها �أ�سبح مقاتاًل في كتيبة 
�أميرً� على  »�أ�سامة بن زيد« �لتابعة لقيادة »لو�ء �لق�سام«، لينتهى به �لأمر 
»�سر�يا خالد بن �لوليد« �لتابعة للكتائب �لإ�سالمية �لمت�سددة. ي�سيف: »�أنا 
�إن�سان ملتزم دينيًا من قبل �لثورة، لم يغّير �ن�سمامي �إلى �لكتائب �لمت�سددة 
من هذ� �لأمر، وما زلت �أتمنى �أن �أكون معهم، لأنهم �أكثر �لكتائب �سدقًا من 
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غيرهم، وتقوم �أغلب �لكتائب �لإ�سالمية باإن�ساء مع�سكر�ت تدريب وهناك 
تتم �لمبايعة، هو خيار ل ُيجبر �أحد على �لقيام به، و�أنا بايعت �آنذ�ك جبهة 

�لن�سرة«.
خا�ض عبد �لبا�سط �لكثير من �لمعارك �لع�سكرية �سد جي�ض �لنظام. 
ينزع »�أبو �أ�سيد« �سخ�سّيته �لمدنية، حين تحّدث عن �لمقاتلين في �سر�ياه 
�لظروف  كل  رغم  حديدي  قلب  لهم  »معظمهم  �لمفاخر:  �لقائد  بلغة 
�ل�سبان من �لن�سمام  و�لخطورة، ولم يكن هناك �سوى �سرط و�حد يمّكن 
عدم  لأن  بال�سالة،  �لتز�مهم  وهو  عنها،  م�سوؤوًل  كنت  �لتي  �ل�سر�يا  �إلى 

�لتز�مهم بالفر�ض يوؤجل �لن�سر وي�سعفه«.
�للحية  �ساحب  �لثالثيني،  �لرجل  �أ�سيد«،  »�أبو  حررت  �لرّقة  حرية 
�لكتائب  وترك  »�لن�سرة«  مبايعة  ل  ف�سّ �إذ  �ل�سالح،  ثقل  من  �لم�سّذبة 
�لم�سّلحة، وعاد �إلى �سفوف �لمدنيين، ليوؤ�س�ض مع مجموعة من �لمدر�سين 
�أنه »لم يعد هناك د�ٍع لحمل �ل�سالح  »�تحاد �لمعلمين �لأحر�ر«، فهو يرى 
د�خل �لمدينة بعد �لتحرير، فحمُله في منطقة محّررة هو ت�سبيح بحد ذ�ته، 

علينا �لعودة �إلى �أدو�رنا �ل�سابقة في هذه �لمرحلة«.
�لمعلمين  »�تحاد  منهم،  و�حد  �أ�سيد«  و»�أبو  �لرّقة  �سو  مدرِّ �أ�س�ّض  �ليوم 
�لمناطق  مع  بالتن�سيق  �لدر��سية  �لمتحانات  باإجر�ء  وقامو�  �لأحر�ر«، 
�أن  �إلى  �أ�سيد«  »�أبو  يلفت  مركزً�.  وع�سرين  �أربعة  في  �لأخرى  �لمحررة 
و»�سنقوم  تطوعي«،  ب�سكل  »يعملون  ومدّر�سات  مدّر�سين  ي�سّم  �لتحاد 
باإجر�ء �متحانات �لبكالوريا قريبًا، نحن و�جبنا كمدّر�سين �أن نتيح لل�سباب 

�أن يتابعو� تعليمهم رغم كل �لظروف«.
�ألغى »�لمعلمون �لأحر�ر« �لتدريب �لع�سكري ومادة �لقومية، كما قامو� 
�إ�سر�ف لجنة  �لتاريخ، وذلك تحت  �لأ�سد« من كتاب  �آل  بحذف »منجز�ت 
مخت�سة من �لمدر�سين �لقد�مى. قام �لتحاد باإجر�ء بع�ض �لتعديالت على 
�أ�سيد« بتباٍه  »�أبو  �لمرتبطة بالنظام فقط و�إنجاز�ته، يتحدث  �لمنهاج تلك 



36

كانت  �سو�ء  و�جهناها،  �لتي  �ل�سعوبات  كل  »رغم  �لمتحانات:  �إجر�ء  عن 
متعّلقة ببع�ض �لموؤّيدين �لذين حاولو� تخويف �لأهالي من �إر�سال �أولدهم 
�إلى �لمد�ر�ض بحجة �أن �لنظام يق�سف مر�كز �لتجمعات، �أو مادية حيث لم 

يقم �أحد بدعمنا، حتى �لئتالف �لوطني �ل�سوري«.
قد ل ن�ستطيع �أن نجزم بتعميم نموذج عبد �لبا�سط، »�أبو �أ�سيد« �سابقًا، 
على �لجميع، فقد يرف�ض بع�ض �لمقاتلين �لتخلي عن �سطوة �ل�سالح، وقد ل 
نتفق معهم على مفهوم �لدولة �لإ�سالمية، ومن �لممكن �أن يكونو� قد �أدمنو� 
�لحرب ونارها. لكننا �ليوم �أمام مثال حي لرجل عا�ض �لثورة بكل مر�حلها 
�لر�أ�ض، وعودة  �ل�سود�ء على  �إلى �لع�سبة  �ل�سلمي و�سوًل  �لهتاف  بدءً� من 
�لمحررة:  �لمناطق  �أمام  باتت  عدة  �حتمالت  هناك  �لمدني.  �لخيار  �إلى 
�سباب  �عت�سامات  و�لَجلد،  �لختطاف  عمليات  �لمت�سددون،  �لإ�سالميون 
�لحر�ك �لمدني �سد �لجبهة و�لدولة، �لدعم �لمفقود من �أطر�ف �لمعار�سة 
من  وغيرها  �لرّقة  ي�سع  ذلك  كل  �لتحتية.  �لبنى  تجاه  �لر�سمية  �ل�سيا�سية 

�لمناطق �ليوم في حالة مخا�ض جديد ل �أفق له حتى �ل�ساعة.
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رزان زيتونة بعد تهديدها: 
لم اأ�سعر بالخوف... لكن بالمرارة

2013/9/24

�لعامة  و�لمن�ّسقة  �ل�سورية،  و�لكاتبة  �لحقوقية  �لنا�سطة  زيتونة،  رز�ن 
بيانات  قاعدة  يكّون  لأن  ي�سعى  �لذي  �سورية،  في  �لنتهاكات  توثيق  لمركز 
��سطرت  �لثورة  بد�ية  مع  �لإن�سان.  لحقوق  �لأ�سد  ب�سار  نظام  لنتهاكات 
زيتونة للتخفي ب�سبب ن�ساطها �لإعالمي، ول تز�ل حتى �ل�ساعة تو�كب عن 

كثب كل ما يجري على �لأر�ض في �سورية. 
�سورية،  في  �لمحلية  �لتن�سيق  لجان  في  موؤ�س�ض  ع�سو  وهي  زيتونة، 
وعلى  �لإن�سان،  حقوق  عن  للمد�فعات  بوليتكوف�سكايا«  »�آنا  جائزة  حازت 
جائزة »�ساخاروف« �لممنوحة من �لبرلمان �لأوروبي بال�ستر�ك مع ر�سام 
لتهديد�ت  �لأخيرة  �لآونة  في  تعّر�ست  فرز�ت،  علي  �ل�سوري  �لكاريكاتير 
هذه  بل  �عتادت،  كما  �لنظام  م�سدرها  يكن  لم  عديدة،  تخوين  وحمالت 

�لمرة من طرف �آخر لم يتقّبل فكرة ما تقوم به.
�أي�سًا، هذ�  �لموقع  �لزميلة في  زيتونة،  رز�ن  �أجرى مع   »NOW« موقع 

�لحديث:
�ست لها في االآونة االأخيرة؟ ــــ ما هو م�سمون التهديدات التي تعررّ

�أخرى تعّر�ض  �أمني. في مناطق  ـــ نحن في ثورة. هناك فو�سى وفر�غ 
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في  �لمميز  �لتخوين.  وحمالت  �لتهديد  من  بكثير  �أكثر  هو  لما  ن�سطاء 
من  و�أنها  فاعل،  مدني  حر�ك  هناك  يز�ل  ل  �أنه  �ل�سرقية  �لغوطة  منطقة 
�أقل �لمناطق �لمحررة �لتي ت�سهد حو�دث �لفو�سى و�لفر�غ �لأمني، ب�سبب 
تما�سك كتائبها، ولأن �لأغلبية �ل�ساحقة من �لمقاتلين هم من �أهل �لمدن 
و�لبلد�ت �لمحررة نف�سها، ف�ساًل عن قلة وجود �لغرباء )د�ع�ض و�أمثالهم( 

حتى �للحظة.
رغم جميع �لأخطاء تبقى �لغوطة �ل�سرقية �أجمل مثال للثورة �ل�سورية 
بوجهها �لنا�سع. لذلك قلنا ونقول ل تتركو� �لغوطة لم�سيرها، فهي بحاجة 
�إلى تقوية عنا�سر �لقوة فيها لتكون قادرة على مو�جهة �ل�سلبيات �لتي و�جهت 
من  ي�ستفيدو�  لم  من  د�ئمًا  هناك  �لأحو�ل،  بكل  �لمحررة.  �لمناطق  بقية 
در�ض �لثورة، ويعتقدون �أن باإمكانهم ��ستن�ساخ تجربة �للون �لو�حد و�ل�سوت 
�لو�حد. هذ� م�ستحيل، �لزمن لن يعود �إلى �لور�ء. وهوؤلء �سي�سقطون كما 
قبل  من  بالآلف  و�غتيالهم  و�عتقالهم  �لن�سطاء  تهديد  �لنظام.  �سي�سقط 
�لنظام لم يوؤدِّ �إلى وقف �لثورة �أو تر�جعها، فلماذ� يعتقد �لبع�ض �أنه بمثل 

هذه �لممار�سات قد يفر�ض روؤيته وخّطه ولونه؟!
 

هذه  من  لك  كافية  ح�سانة  االأهلي  المجتمع  حماية  ت�سكرّل  هل  ــــ 
التهديدات؟

ع�سكريًا  �سند  ل  لمدني  بالن�سبة  �لثورة  �أجو�ء  في  �لحماية،  مو�سوع  ـــ 
قبل  و�لمده�ض من  �لو��سع  �لت�سامن  �لمهم  لكن  �لو�قعي.  بالأمر  لي�ض  له، 
قد  �لتي  »�لرمزية«  بالقوة  �أ�سعر  �لأر�ض.  على  و�لأهالي  �لمدنية  �لفعاليات 
ل ت�ستطيع �لوقوف في وجه تهديد�ت ج�سدية، لكنها قادرة على �لوقوف في 
نا جميعًا بطاقة لال�ستمر�ر حتى �آخر  وجه جميع �لإحباطات، وقادرة على مدِّ
لحظة. �لمدني للمدني �سند. وقوة �لت�سامن بين �لفعاليات �لمدنية وبينهم 
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وبين �لأهالي �سمانة �أ�سا�سية لآلية �إ�سالح من د�خل �لثورة �سد �ل�سلبيات 
و�لأخطاء �لطارئة. وهو بالدرجة �لأولى قوة و�سمانة لتلك �لفعاليات نف�سها.
وكتائب  �ألوية  من  ت�سامن  هناك  كان  �لع�سكري،  �ل�سعيد  على  حتى 
من �أق�سى �لغوطة �إلى �أق�ساها. على �ل�سعيد �ل�سخ�سي، �أ�سعر بالمتنان 
�ل�سديد، لجميع �لأ�سدقاء �لذي بادرو� �إلى حملة �لت�سامن في �لد�خل وفي 
�لخارج. �أعجز عن �سكرهم كفاية. و�ل�سكر �أي�سًا لجميع �لمجال�ض �لمحلية 
�لذي  بالأمل  لهم  مدينة  �أنا  فيها.  �نخرطو�  �لذين  و�لن�سطاء  و�لمكاتب 

منحوني �إياه وبالمحبة �لتي �أحاطوني بها.
 

ــــ هل هناك ف�سائل مت�سددة في منطقة الغوطة ال�سرقية على غرار 
»داع�س« و»الن�سرة« و�سواهما؟

ـــ هناك وجود لجبهة �لن�سرة، وموؤخرً� بد�أ ظهور خجول لد�ع�ض. لم 
�أ�سمع حتى �للحظة عن ردود فعل من �لكتائب تجاه وجود د�ع�ض في منطقة 
ظل  في  خا�سة  �لأمر،  مع  �لتعامل  �سيتم  كيف  �أعلم  ل  �ل�سرقية.  �لغوطة 
�لتطور�ت �لأخيرة في �أعز�ز وغيرها. �أعتقد �أن �لأهالي يعّولون على جي�سهم 

�لحر للتعامل مع �لأمر باكرً� وقبل فو�ت �لأو�ن.
لي�ض من �ل�سهل على �لكتائب �أن تترك جبهاتها و�أن تفتح معارك جانبية. 
هذ� مفهوم تمامًا. خا�سة �أن معظمها يعاني من قلة �لدعم. و�أخ�ض بالذكر 
�لنظام.  �إ�سقاط  با�ستثناء  �أجند�ت  تحمل  ل  �لتي  و�لكتائب  �لألوية  تلك 
�لفو�سى  لعنا�سره. من يخ�سى من  يتمكن حتى من دفع رو�تب  معظمها ل 
�أن يفعل �سيئًا لم�ساعدة هوؤلء لال�ستمر�ر، بدل  �إرهاب »د�ع�ض« عليه  ومن 

�لندب و�لإد�نة ورثاء �لثورة.
 

ــــ ما نوع العمل الذي تقومين به في هذه الفترة في الغوطة؟
ـــ �أول ما �أقوم به �سخ�سيًا هو �أنني »�أعي�ض« في �لغوطة �ل�سرقية، مو�طنًة 
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في  �لأول  �سّقان،  فهناك  �لعمل  �سعيد  على  �أما  بلدي.  من  محرر  جزء  في 
مركز توثيق �لنتهاكات في �سورية، باإعد�د �لتقارير �لميد�نية حول �لأو�ساع 
�لجانب  و�سو�ها.  �لكيماوي  �سربة  لتقرير  بالن�سبة  فعلنا  كما  �لمنطقة  في 
�ل�سكان على مو�جهة  لإعانة  �لمنطقة  �لخدمي في  �لجانب  �لآخر هو دعم 

�لح�سار �لذي يفر�سه �لنظام عليهم لتركيعهم.
�لغوطة تذوي. �لثروة �لنباتية و�لحيو�نية في طريقها �إلى كارثة. �لجوع 
من  ما  حد  �إلى  تخفف  قد  �لأمور  بع�ض  هناك  �لآلف.  تتهدد  و�لأمر��ض 
�آثار �لح�سار وتعين �لأهالي على مقاومته، وتزيح عبئًا عن �لمقاتلين على 
�لجبهات. بقية �لمناطق �لمحررة ُتركت حتى ��ستفحلت فيها �لم�ساكل قبل 

�أن تبد�أ محاولت �لإحاطة بها، ما �أدى �إلى عجز �سبه كامل. 
�لإحاطة  على  للعمل  دم�سق،  بو�بة  �لغوطة،  في  موؤ�تية  �لفر�سة  �ليوم 
�لأ�سو�أ.  مو�جهة  على  قادرة  �لمنطقة  تبقى  كي  �لمور  بتلك  �لإمكان  قدر 
�لغوطة..  منطقة  في  متكامل  بم�سروع  يتوجه  �أن  �لوطني«  »�لئتالف  على 
على �لجهات �لمانحة �أن تكر�ض جزءً� ملحوظًا من ن�ساطها لم�ساعدة هذه 
فمهما  �لمثال،  �سبيل  على  للقمامة  حلول  �إيجاد  �ل�سمود.  على  �لمنطقة 
�أوبئة و�أمر��ض وخ�سارة  �أقل كلفة من معالجة  كانت مكلفة ماديًا، ف�ستكون 
في �لأرو�ح. م�ساعدة �لمجال�ض �لمحلية على �إد�رة �سوؤون مناطقها �سيكون 
تلك  فعالية  غياب  عن  �ستنجم  �لتي  �لفو�سى  معالجة  من  بكثير  كلفة  �أقل 

�لمجال�ض. وقي�سي على ذلك جميع �لأمور �لأخرى.
 

ــــ هل ت�سعرين االآن بالخوف؟ بالندم؟ هل تفكرين بالرحيل؟
�لمر�رة!  من  بكثير  �لبد�ية  في  �أح�س�ست  لكنني  بالخوف،  �أ�سعر  لم  ـــ 
�لعمل  ��ستمر�ر  من  يمنعني  ول  يعزلني  مكان  �إلى  بالرحيل  لوهلة  فكرت 
»مهمة«  ل�ست في  �أنا  �أكثر..  ل  �إحباط  كانت لحظة  لكنها  به.  بد�أت  ما  في 
باب  �ساأغلق  �أفعله  ما  هناك  يكون  لن  وعندما  �أعي�ض!  �أنا  قلت،  كما  هنا.. 
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بيتي علّي، بيتي في �لمنطقة �لمحررة من بلدي.. ف�ساًل عن �أنني �رتبطت 
عاطفيًا بالع�سر�ت من �لأ�سدقاء �لذين �أعجز عن �إخبارهم كم �أحبهم، وكم 
�أحب �لثورة بهم، وكم �أرى �سورية في عيونهم.. مدنيون ون�سطاء وثو�ر على 

�لجبهات.
ل يفكر �أحد �أن ي�سطاد في �لمياه �لعكرة ويحاول �إد�نة ثورتنا لبع�ض 
و�أعز�ز.  �لرقة  في  يح�سل  كما  فعاًل  كارثي  هو  ما  ومنه  فيها،  يح�سل  ما 
�سنتان ون�سف عمر ثورة يتيمة هي معجزة في ��ستمر�رها و�سمودها وجميع 
على  �أو  �لعتقال  قيد  يز�لون  ل  �أو  ��ست�سهدو�  ممن  و�أبطالها  تفا�سيلها 

�لجبهات �أو في �أعمالهم �لمدنية و�لإغاثية و�لخدمية.
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»داع�س« من رحم النظام واإليه.. 
يجو �سجون االأ�سد وقادتها خررّ

2013/11/9

�لحر  �ل�سوري  �لجي�ض  مع  �أعمل  كنت  �إذ�  عما  �ساألوني  هوّيتي،  »طلبو� 
يوم  ق�سته  ر�ويًا  �لحكو�تي،  عبد  �لم�سّور  قال  �لع�سكري«،  �لمجل�ض  �أو 
�لمحّررة  �ل�سورية  �لرّقة  �لحاجز عند مدخل مدينة  ملّثم على  �أوقفه رجلٌ 
»مبدئيًا«. تحّدث معه �لرجل بلهجة عر�قية: »ل يمكنك �لدخول �إلى �لرّقة 

قبل �لح�سول على مو�فقة �لأمير!«. 
�أي  مع  �ساألني  �آخر  ملّثم  جاءني  قليل  »بعد  حديثه:  �لحكو�تي  ويكمل 
مني  �أخذ  معها.  �أتو��سل  �لتي  �لإعالمية  �لقنو�ت  هي  وما  �أعمل،  موؤ�س�سة 
عنو�ن �ل�سخ�ض �لذي �ساأذهب �إليه في �لرقة، و�سبب زيارتي له، ثم منحني 
كاأننا  مرة،  لأول  �أزوره  غريبًا،  بلدً�  �أدخل  باأنني  �أح�س�سُت  بالمرور.  �لإذن 
�إ�سالمي  ب�سكل  لكن  وقمعه،  ��ستبد�ده  بكل  �ل�سوري  �لنظام  �أيام  �إلى  عدنا 

متطرف«.
ب�سطت  �لتي  »د�ع�ض«،  مولوده  فجاءنا  �لأ�سد  نظام  عنف  تمّخ�ض 
يومًا  �ُسّميت  �لتي  �لمناطق  على  �ل�سيف  حّدها  عقائدية  ب�سيغة  �سيطرتها 
�أفالم  بت�سوير  وبد�أ   2012 بد�ية  في  كاميرته  �لحكو�تي  حمل  بالمحررة. 
وثائقية ق�سيرة في منطقة �ل�سمال �ل�سوري. »في �لميادين بدير �لزور، جاء 
رجل ملثم و�سّدني من �سعري و�أخذ ي�ستمني ويهّددني بالذبح، �أدخلني �إلى 
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�لهيئة �ل�سرعية، حاول �سديقي �لتدخل وقال لهم: نحن �أولد ثورة و�حدة، 
فاأجابه �لملّثم: �أنا ما دخلني بكل ثورتك«.

لالإهانة  فيها  تعر�سنا  �ساعات   5 من  �أكثر  »بعد  �لحكو�تي:  ويتابع 
و�لتهديد�ت د�خل �لمحكمة �ل�سرعية، جاء �أمير جبهة �لن�سرة، �ألقى نظرة 
ومجل�ض  �لأحر�ر  �لمحامون  تدخل  وذهب،  �لتقطناها  �لتي  �ل�سور  على 
�لمدينة و�أُطلق �سبيلنا. وقبل مدة �أر�سلو� لي تهديدً� بقطع ر�أ�سي عن ج�سدي«.
بالتفاق  و�ل�سام  �لعر�ق  في  �لإ�سالمية  �لدولة  �أ�سدرت  �أيام  منذ 
�لق�سا�ض  و»طرق  »�لمحّرمات«  جدول  ت�سّمن  بيانًا  �ل�سرعية  �لهيئة  مع 
و�لعقوبات« �لتي �ستنال من كل من يخالف تعليماتها، وب�سمنهم من يلّقب 

»د�ع�ض« بهذ� �ل�سم.
عنا�سر  بها  و�سفني  �لتي  �لكلمات  هي  زنديقة،  علمانية،  »كافرة، 
»د�ع�ض«، مع نعرة بالبندقية، �أثناء م�ساركتي في �لعت�سامات، لم �أخ�َسهم، 
�أو�ئل  من  نوفل  �سعاد  وقناع«.  بلحية  �لنظام  رجال  �أنتم  لهم:  �أقول  كنُت 
�لنا�سطين في محافظة �لرقة قبل تحرير �لمدينة من جي�ض �لنظام �ل�سوري 
�أحمل  »كنُت  بقوتها و�سدقها وعفويتها.  ت�سعر  �إليك  تتحدث  وبعده. عندما 
و�أرفعها في وجه  �ل�سابق  �ليوم  �أكتب عليها ما حدث في  �لكرتونة كل يوم، 

�لملثمين«.
عن  �ل�سليب  باإنز�ل  »د�ع�ض«  قيام  على  ردً�  كثيرة  تظاهر�ت  خرجت 
�لرّد  فكان  محتوياتهما.  و�إحر�ق  �ل�سهد�ء  وكني�سة  �لب�سارة  �سيدة  كني�سَتي 
»حملُت  �لمتظاهرين.  و�عتقال  عليها  �لنار  �إطالق  �لتظاهر�ت  هذه  على 
كرتونة كنت ر�سمت عليها �لهالل و�ل�سليب معًا، وكتبت عليها »دولة �ل�سّر«. 
هذه  وقال:  تون�سية  بلهجة  تحدث  تقريبًا،  عامًا   16 عمره  �ساب  علّي  هجم 
ها �لقتل،  �لمر�أة تد�فع عن بيوت �لكفرة و�لن�سارى، وهي كافرة مثلهم وحدُّ
و�أحاطوني،  �لتون�سيين  �لم�سلحين  من  عدد  فيها  �سيارة  جاءت  ذلك  بعد 

قامو� بتلقيم �لبنادق وتوجيهها نحوي«، �أ�سافت نوفل.
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15 طالبًا من مدر�سة �لتجارة في �لرقة، ب�سبب  2013/9/29 ُقتل  في 
ق�سفها بطير�ن �لنظام، تقول نوفل: »توجهت �إلى مقر �لدولة، و�نهالت علّي 
�ل�ستائم من �لتون�سيين �لملثمين. �سحبو� �لالفتة من يدي، فهرعت م�سرعة 
�إلى بيت �إحدى �سديقاتي. �ليوم �أنا مالحقة من قبل د�ع�ض �لتي هدر �أميرها 
دمي، وهّدد عائلتي. ما ل �أفهمه لماذ� يق�سف �لنظام �لمدر�سة ولم يق�سف 

مر�كز �لأمن �لتي تتمركز فيها د�ع�ض وجبهة �لن�سرة؟«.

�لتي  �لبطن  هي  �لنظام  �سجون  باأن  تفيد  وتقارير  كثيرة  �أبحاث 
�أطلقت معظم �لإ�سالميين �لمتطرفين �لذين �أ�سبحو� �ليوم قادة »د�ع�ض« 

و»�لن�سرة« وغيرهما.
يقول �لنا�سط ماهر �إ�سبر: »ر�أيت �سجناء كانو� معي في �سجن �سيدنايا 
جبهة  ظهور  بد�ية  منذ  �ليوتيوب  على  ُن�سرت  �لتي  �لفيديوهات  بمعظم 

�لن�سرة، ثم د�ع�ض و�لكتائب �لإ�سالمية �لأخرى«.
عليه  وحكمت   ،2006 في  �إ�سبر  ماهر  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  �عتقلت 
�أن  بال�سجن لمدة �سبع �سنو�ت، ق�سى خم�سًا منها في �سجن �سيدنايا قبل 

ي�سمله �لعفو �لرئا�سي �لذي �سدر في بد�ية �لثورة.
14 ع�سيرة في  ر�أيته في فيديو مبايعة  �أن »هناك �سخ�سًا  �إ�سبر  يوؤكد 
فوق  �ل�سرير  في  ينام  كان  وهو  و�ل�سام،  �لعر�ق  في  �لإ�سالم  لدولة  �لرقة 
تورطهم  من  �لرغم  على  هوؤلء  �سر�ح  �لنظام  �أطلق  لقد  تمامًا.  �سريري 
قادة  �أو  جزءً�  �أ�سبحو�  ر�أيتهم  من  وكل  �ل�سجن،  د�خل  حتى  قتل  بعمليات 
�أو لجي�ض �لإ�سالم  �أو للن�سرة مثل بهاء �لبا�ض،  لد�ع�ض مثل نديم بالو�ض، 
�ل�سيخ  عي�سى  و�أحمد  �ل�سام،  لأحر�ر  عبود  ح�سان  �أو  علو�ض،  زهر�ن  مثل 

لألوية �سقور �ل�سام«.
قبل  من  و�لم�سّورين  و�لإعالميين  �لن�سطاء  خطف  عمليات  �زد�دت 
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يحمل  من  كل  باعتقال  �ل�سوري  �لنظام  نهج  على  ت�سير  �لتي  »د�ع�ض«، 
�لكامير� وقتله، �إذ خطفت في �لآونة �لأخيرة �لم�سور زياد �لحم�سي بتاريخ 

2013/10/28 في ريف �لرقة.

وو�لدته  �لنظام،  �سجون  في  معتقل  و�لده  دوما،  من  نا�سط  زياد.. 
محا�سرة في مع�سمية �ل�سام بريف دم�سق. �أ�سماٌء عديدة ُن�سرت لإعالميين 
�أنهم في قب�سة  و�سحافيين �ختفو� في �لمناطق �لمحررة، و�كُت�سف لحقًا 
�لدولة �لإ�سالمية في �لعر�ق و�ل�سام، مثل �ل�سحافي عبيدة �لبطل، وفريق 
وفريق  ك�ساب،  �سمير  �للبناني  و�ل�سحافي  وريفها،  �إدلب  في  »�لأورينت« 
»�سكاي نيوز« في حلب وغيرهم، ولم تتوقف د�ع�ض عند �لخطف بل بد�أت 

بت�سفية �لإعالميين، وكان �آخرهم �ل�سحافي محمد �سعيد في حلب.
من  مطر  نور  محمد  �لم�سّور  �لنا�سط  ُخِطف   2013/8/14 بتاريخ 
نور:  محمد  �سقيق  مطر،  عامر  �ل�سحافي  يقول  �لرقة.  في   1993 مو�ليد 
»خطفت د�ع�ض �أخي للمرة �لثانية، ولم ن�ستطع �لح�سول على �أية معلومات 
في  �لإ�سالمية  �لدولة  معركة  خالل  نور  محمد  �ختفى  �للحظة،  حتى  عنه 
�لعر�ق و�ل�سام مع »لو�ء �أحفاد �لر�سول« في 14 �آب �لما�سي بالرقة. وجدنا 
�لرقة  م�سفى  في  بحثنا  حينذ�ك  له،  �أثر  ول  �لمكان  في  متفّحمة  كاميرته 
�إليها، لكننا لم نجد �سيئًا  �لوطني بعدما و�سل نباأ و�سول �لجثث و�لأ�سالء 

يدلنا �إليه، لي�سلنا بعد ذلك خبر وجوده في �سجن د�ع�ض«.
من  �لعديد  �سّور  �لرقة،  مدينة  من  �إعالمي  نا�سط  مطر،  نور  محمد 
�لأفالم �لتي ُعر�ست على قنو�ت �لتلفزة، منها فيلم ق�سير بعنو�ن »�سقط 
�لكابو�ض هنا«، و�آخر بعنو�ن »�أعرف قبري جيدً�«، وله فيلم قيد �لإنجاز عن 

تحرير مدينة �لرقة بعنو�ن: »جثة و�حدة هناك«.
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»اأبو علي« حامي �سيف الدولة في حلب بقب�سة »داع�س«

2013/11/27

�لعر�ق و�ل�سام خطفت قائد  �لإ�سالمية في  �لدولة  �أن  �أيام  علمُت منذ 
»جبهة �سيف �لدولة« في حلب »�أبو علي«، �لرجل �لذي كنُت �سّجلت مقابلة 
جيدً�.  حينذ�ك  �لأول  �نطباعي  �أتذّكر  �أن�سرها.  ولم   2013 تموز  في  معه 
�لإعجاب  بمزيج من  يومئذ  �سعرُت  و�سجاعة.  با�ستهتار  �لموت  حّدثني عن 

و�لمبالغة. �سوته �لعالي وكلماته �لو�ثقة ُت�سبه خطو�ته.
خبر �ختطافه �سّكل لحظًة غريبة، فـ »�أبو علي« من �أج�سر �لمقاتلين. كان 
على يقين �أن �لدولة �لإ�سالمية في �لعر�ق و�ل�سام وغيرها من �لتنظيمات 
ذلك  �إن  قال  كما  تعلم  لأنها  »�لجبهة«،  رجال  وجه  في  تقف  لن  �لمتطرفة 

�سيهّدد تمركز �لجي�ض �ل�سوري �لحر �لذي �سيرّد على ذلك.
م�ساء �أم�ض و�سلني خبر يوؤكد �إعد�م »�أبو علي« من قبل د�ع�ض. ل تز�ل 
�لأخبار تت�سارب حول م�سيره، لكّن هذ� لن يغّير حقيقة َمن هو هذ� �لرجل 

وكيف بد�أت ق�سته.
»خرجت مع 20 �ألف متظاهر قبل رم�سان 2012 بثالثة �أ�سابيع، كنُت 
�لم�سّلح �لوحيد بينهم، قتل �لنظام 27 من �لمتظاهرين �ل�سلميين في ذلك 
�ليوم، ما ��سطرني �إلى �إطالق �لر�سا�سة �لأولى في منطقة �سالح �لدين، 
و�أ�سبت �ثنين من قو�ت �لنظام«. حمل �لقائد �لع�سكري في �سيف �لدولة »�أبو 
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علي« �ل�سالح قبل و�سول �لجي�ض �لحر �إلى مدينة حلب، وذلك بعد خروجه 
في �لمظاهر�ت، لي�سّكل �إثر ذلك مجموعة �سغيرة نّفذ معها عمليات �غتيال 

ل�سباط تابعين لجي�ض �لنظام.
تحّدث �لرجل �لنحيل طويل �لقامة ذو �لمالمح �لقا�سية، �لم�سّمد من 
�إ�سابات معركة خرج منها في �لليلة �ل�سابقة: »لم �أحمل �ل�سالح رغبة في 
�لنتقام مّما فعله �لنظام مع عائلتي، بل لأننا �سعب نحب �لحرية، كنت على 
�أن �لنظام ل يفهم لغة �لحو�ر و�لتفاو�ض و�لنقا�ض، وهو من بد�أ  يقين من 

بالقتل و�لعتقالت و�لتعذيب«.
في عام 1979، وجد �أحمد �سليبة ) �أي »�أبو علي«( نف�سه هو وَمن تبّقى 
�ل�سليبة في  �إلى حلب، وترك منطقتهم  �لنتقال  ُمجَبرين على  من عائلته 
�لالذقية، بعدما �سجن �لنظام �ل�سوري و�لده وو�لدته على خلفية �ن�سمام 
ولديهما، �سقيقي »�أبو علي«، �إلى تنظيم �لإخو�ن �لم�سلمين. يقول �أبو علي: 
�أما  �أعو�م،   10 بعد  و�أخي  �أعو�م،   6 بعد  وو�لدي  بعد عام  و�لدتي  »خرجت 
ممار�سة  ل�سنو�ت  حاولنا  �لآن،  حتى  �سيء  �أي  عنه  ن�سمع  فلم  �لثاني  �أخي 
حياتنا ب�سكل طبيعي، لكن ما بد� طبيعيًا في ذلك �لوقت حمل خوفًا لم يتبدد 

حتى بد�ية �لثورة«.
منطقة �سيف �لدولة في حلب، ت�سبه �لأمعاء �لمقلوبة �إلى �لخارج، حالها 
حال مناطق عديدة في حلب تحّولت �إلى جبهات بين »�لحر« و�لنظام. غرف 
�لمالب�ض  و�لكهرباء،  �لماء  تمديد�ت  �لحمامات،  �لجلو�ض،  غرف  �لنوم، 
و�ألعاب �لأطفال، �لكتب و�لأور�ق.. كل �سيء فيها تر�ه دون �أن تطاأ قدماك 
عند  �ليومية  وحياتهم  �سكانها  ق�س�ض  تقتحم  باأنك  ت�سعر  �لأبنية،  جوف 
مرورك �إلى �ل�سارع �لآخر عبر غرفهم و�أغر��سهم �ل�سخ�سية �لمتناثرة هنا 
�إلى ر�سا�ض  ت�ستمع  �لقنابل، بينما  �لتفجير�ت ومخلفات  وهناك بين ركام 

�لقنا�سة يتردد في �سو�رع �لمدينة من �لطرف �لآخر.
�أعلن �لجي�ض �ل�سوري �لحر �سيطرته على حي   ،2012 28 تموز  �سباح 
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�سالح �لدين في حلب بعد ��ستباكات عنيفة مع قو�ت �لنظام، يقول �أبو علي: 
»خ�سنا معركة »�سارع 15« على �أوتو�ستر�د �لحمد�نية �لذي ح�سد فيه �لنظام 
قو�ته، ومنها حررنا مناطق عدة وتقّدمنا �أكثر و�أكثر و�أ�سبحنا �أكبر و�أقوى«، 
ويكمل: »لم يكن هناك ما ي�سمى بالكتائب �أو جبهة �لن�سرة �أو �أحر�ر �ل�سام 
بد�أت  رم�سان  منت�سف  بعد  وغيرهم.  �لأن�ساري  �لأيوب  �أبو  �أو  د�ع�ض  �أو 
�لكتائب �ل�سخمة ومن ذكرتهم �سابقًا بالقدوم ممّولين ومدعومين بال�سالح 

و�لعتاد«. 
�ل�سام  و�أحر�ر  �لن�سرة  جبهة  به  قامت  ما  ننكر  ل  »نحن  و�أ�ساف: 
تفكيرهم  طريقة  على  �عتر��سي  من  �لرغم  وعلى  �لمعارك،  في  وغيرهما 
و�سكل �لدولة �لإ�سالمية �لتي يريدون، �إل �أنني �أرى �أن هذ� �لأمر موؤجل لما 

بعد �نتهاء �لثورة«.
يعتمد �لجي�ض �ل�سوري �لحر في جبهة �سيف �لدولة على �لأ�سلحة �لمحلية 
منها.  بع�ض  ب�سنع  علي«  »�أبو  يقوم  �لتي  »�لنقيفة«،  مثل  و�لبد�ئية  �ل�سنع 
»�لذخيرة و�ل�سالح �لذي نملكه بد�ئي، �إذ نقوم بت�سنيع معظم �لأ�سلحة من 
�أدو�ت ب�سيطة، في حين تملك جبهة �لن�سرة و�لدولة �لإ�سالمية في �لعر�ق 
�سورية«،  لتحرير  تكفي  و�لذخيرة  �لأ�سلحة  م�ستودعات �سخمة من  و�ل�سام 
قال م�سيرً� �إلى �أن »هذه �لف�سائل تقوم ب�سرب �لأرياف ل�سهولة �ل�سيطرة 
لن  و�لمال  و�ل�سالح  �لدبابات  �لغنائم، فمن يح�سل على  �إلى جانب  عليها 

ير�بط على �لجبهات«.
»د�ع�ض«:  عنا�سر  �أحد  مع  �لأولى  ��سطد�مه  حادثة  علي«  »�أبو  يروي 
معي  �لذي  �ل�ساب  من  �قترب  تون�سي،  رجل  عزة  د�ر  حاجز  على  »�أوقفنا 
في �ل�سيارة و�ساأله: »�أنتم جي�ض حر؟«، نقرت باأ�سابعي على �ل�سباك وقلت 
له: »بتروح بت�سّب غر��سك وبتطلع على بلدك، هي بلدي مو بلدك«. حينئذ 
�سمت و�أكملنا طريقنا«، م�سيفًا: »�أنا ل �أقبل �أن يتحّكمو� بنا. نحن بالن�سبة 
لهم كَفرة، �أذكر عندما كّنا جميعنا في �لجبهة بعد تحريرها، وب�سكل مفاجئ 
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ر�أيت �أحر�ر �ل�سام وبكري عمارة و�لمهاجرين وجبهة �لن�سرة وغيرهم قد 
حملو� �أمتعتهم ورحلو� وهم يقولون »�لكفرة يقتلو� بع�ض««.

في م�ستودع تحت منزله، و�سع »�أبو علي« ممتلكات �ل�سكان �لتي تركوها 
»�لأمانات«  غرفة  في  �لعائالت  �أ�سماء  عليها  كتب  �سناديق  في  خلفهم 
�لخا�سة  �لممتلكات  بجمع  »قمنا  ذلك:  على  يعّلق  ومقاتلوه.  هو  يحر�سها 
باأهالي �لمنطقة �لذين خرجو� من منازلهم من دون �أن يحملو� معهم �سوى 
�لأحياء  دّمر  �لذي  �لنظام  جي�ض  من  �لعنيف  �لق�سف  ب�سبب  �أرو�حهم، 
هذه  �أحد  من  علي  �أبو  يحمل  �لحربي«.  و�لطير�ن  بالمدفعية  �ل�سكنية 
�ل�سناديق �أ�ساور وقالئد من ذهب وهو يقول: »هذه �أمانة عندنا حتى يعود 

�أ�سحابها، نحن هنا لنحمي �لبلد ل لن�سرقه كما يقول �لبع�ض«.
يعي�ض في �لجبهة مع زوجته، وهي ع�سو في �لمجل�ض �لع�سكري، و�أولده 
�لثالثة: »�أنا وزوجتي ما زلنا نعي�ض عالقة حب بعد ع�سرين عامًا، لن �أتخلى 
�لنافذة �لمه�ّسمة ويقول ب�سكل �عتر��سي: »�نظري  عنها«. يمد يده باتجاه 
�إلى تلك �لبناية �أمامنا، هناك يتمركز �لعدو«، ويعود ليكمل: »وقفت زوجتي 
�إلى جانبي و�ساركتني �لكثير من �لعمليات �لتي قمت بها، لذلك �سنبقى معًا«. 
ويتابع: »على �سورية �أن تكون �لبلد �لذي �أ�ستطيع �أن �أفعل فيه ما �أ�ساء، كما 
لو �أردت �أن �أذهب �إلى �لبحر و�أنا �أرتدي »�ل�سورت« وزوجتي بـ»�لبكيني«، هذ� 
بلد متعدد �لطو�ئف ل حو�جز بيننا، في حال ذهبِت �إلى منطقتنا في حارة 
�لأميركان في �ل�سليبة بالالذقية �أتحّد�ِك �أن تمّيزي بين م�سيحي وم�سلم، 

هذ� هو �ل�سعب �ل�سوري«.
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انتبه... اأمامك هاون

2013/12/6

يبدو  دم�سق  �لعا�سمة  في  �لمنزل  د�خل  �لبقاء  �أن  من  �لرغم  على 
�ليومية  �لحياة  متطلبات  �أّن  �إل  �لجارية،  �لأحد�ث  ظل  في  �لأمثل  �لخيار 
�أو  تفر�ض نف�سها على �سكان �لعا�سمة، فاحتمال وقوع قذيفة هاون �أمامك 
خلفك �أو حتى فوق ر�أ�سك، قائم كل �لوقت، لذ� ل بّد من �لتفكير مطوًل في 
�نتقاء �ل�سو�رع و�لطرقات �لتي يجب �لمرور بها، وتحديد �لجهة �لآمنة من 
�لر�سيف في تلك �ل�سو�رع، �إذ �أ�سبحت عملية �لخروج �إلى �ل�سارع مرتبطة 

بتح�سير�ت و��ستعد�د�ت ل بّد منها.
�أو  �سا�ساتها  تت�سدر  �لتي  �لإعالم  و�سائل  �أغفلتها  دم�سقية  يوميات 
�لمتطرفة  �لمجموعات  �أخبار  �إلى  �إ�سافة  �لقتلى،  �أعد�د  �لأولى  �سفحاتها 
�لنا�سطة في �سورية. مي فتاة في �لع�سرينيات �أخذت قر�رً� و��سحًا بالبقاء 
بالخوف.  �أ�سعر  كنت  �لأحد�ث  بد�ية  »في  تقول:  زوجها،  مع  دم�سق  د�خل 
عندما بد�أ �لهاون ي�سقط ب�سكل يومي في »�ل�سام«، كنت �أم�سي متلفتة حولي، 
حال  في  فعلي  لرّدة  مختلفة  �سيناريوهات  �أتخّيل  و�أنا  �ل�سماء،  في  �أحّدق 
�سقوطه بقربي. ومع مرور �لوقت ل �أدري كيف تال�سى �لخوف من �لهاون. 

يبدو �أنني قد �عتدته«.
وت�سيف مي: »ما زلت عند مروري في �لمناطق �لتي تتعر�ض ل�سربات 
�لهاون بكثافة �أحّدق في وجوه �ل�سكان لأحفظها، فلربما �ساركتهم �لم�سير 
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ذ�ته في هذه �للحظة. و�أفكر بالتفا�سيل �لتي �ست�ساعدهم في تحديد هويتي 
بعد �أن �أتحّول �إلى جثة متفحمة �أو �أن �أ�ساعدهم لأتعرف على هوّية من �أحب«.
�حتالل  مظاهر  تغزوه  معزوًل  �لمدينة  قلب  يز�ل  ل  حيث  دم�سق،  في 
لما  �لكثيف  و�لجوي  �لمدفعي  �لق�سف  �ل�ساهدة على  �لمدينة  �أمني جائر، 
حولها ولمحيطها وبع�ض �أحيائها، »�ل�سام« �لتي ت�سمع وترى وتطَلق منها ما 

يدّمر، تتعّر�ض منذ �أ�سهر ل�سربات يومية من قذ�ئف �لهاون و�لتفجير�ت. 
يوم �لأربعاء 6 ت�سرين �لثاني 2013 »يوم �لهاون« كما �أطلق عليه �لبع�ض، 
�أوروبا: »قمت  يقول �أحمد �لذي غادر دم�سق ليلتحق باإحدى �لجامعات في 
م�سيُت  �لقذ�ئف،  �سقوط  �حتمالت  على  بناًء  م�سبقًا  �سيري  خط  بدر��سة 
�لى �لجهة �لي�سرى، لتكون �لأبنية �لتي على يميني في وجه �لقذ�ئف، وبعد 
ور�أيت  كّله،  �لمكان  هّز  �سمعت �سوتًا  بغد�د  �سارع  �إلى منت�سف  و�سلت  �أن 
�لدخان يت�ساعد حيث كنت قبل قليل، نظرت �إلى بائع �لمازوت �لذي كان 
و�قفًا بجانبي يحّدق في �لتجاه ذ�ته قلت له: »�إن�ساهلل ما يكون حد� تاأذى، 

و�هلل ي�ستر من وحدة تانية«.
»بال�سام ماعم ي�سير �سي«، �لجملة �لتي ما زلنا ن�سمعها حتى �للحظة. 
�لمدينة  �سكان هذه  لكن  �لأخرى،  بالمحافظات  مقارنًة  ربما هي �سحيحة 
بحو�جز  �ل�سو�رع  وتق�سيم  �لأمني  و�لح�سار  و�لعتقال  للموت  يتعّر�سون 

يحر�سها في كثير من �لأحيان مر�هقون تحّولو� �إلى �سبيحة وع�سكر.
�أنه كان قريبًا جدً�،  يروي �أمجد قائاًل: »�أم�ض �سمعت �سوتًا قويًا يبدو 
�سممت ر�ئحة �لبارود وتجاهلته، وقررت �أن �أذهب �إلى عملي. ما �إن و�سلت 
هناك حتى بد�أت �أ�سو�ت �لقذ�ئف ت�سدح وتقطع حديثي �ليومي مع زمالئي. 
غزت ر�ئحة �لبارود �أنفي، لكنني �أكملت �لحديث �ليومي، وبعد �أن خرجت 
من �لعمل، و�أثناء �سيري مبتعدً�، بد�أت �أ�سعر ب�سعف في ركبي، لكن ل وقت 

للخوف«.
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�أمجد �لثالثيني �لذي يهز ر�أ�سه نافيًا ب�سكل عفوي عندما ي�ساأله �أحدهم 
�إن كان �سيغادر دم�سق، يقول: »لن �أغادر �لبلد، ل نقا�ض في هذ� �لأمر«. وفي 
�أ�ساف:  �لبد�ية،  �لأمر كما كان عليه في  �لموت لم يعد  يتعلق باحتمال  ما 
»عندما بد�أنا ن�سادف �لهاون و�لجرحى و�لقتلى و�لدماء في �لمدينة، بعد 
فترة �أ�سبح �لتعامل معه �أمرً� ل �إر�ديًا، و�أن تنتهي حياتك في �أية لحظة لم 

يعد مو�سوعًا نتحدث فيه مع من حولنا �أو مع �أنف�سنا«.
فكرة �لموت �ل�سادمة لم تعد موجودة في �سورية، كذلك في �لعا�سمة 
�أ�سبح �لحديث عن �حتمال وقوعه �أمرً� عاديًا وب�سيطًا �إلى هذ� �لحد، لم يعد 
�أو لحكاية يتناقلها �سكان �لمدينة.  �سقوط �لهاون حدثًا ينفع لق�سة مثيرة 
�أ�سبح �لموت عاديًا، مجرد حدث متكرر يتم ذكره ونتائجه في حديث يومي 

عابر �أو لُيكتب على �سفحات »�لفاي�سبوك« بنَف�ٍض ل يخلو من �ل�سخرية. 
»�سباح �ليوم دخل هاون �إلى �لمطبخ، لم يحدث لي �سيء، لكن هناك 
و�سرقو�  �لقذيفة  على مخّلفات  ليك�سفو�  �لبيت  �إلى  �سعدو�  �أمن  عنا�سر   3
هاتفي �ل�سخ�سي«. �آخر قال: »�سقط هاون على �ل�سرفة فوق منزلنا، �أنا لم 

�أمت لكن ماتت جارتنا، وُقطعت ر�أ�ض �ل�سلحفاة خا�ستي«.
معظم  في  �لإجابة  تكون  هاتفية،  مكالمة  في  �لحال  عن  �ل�سوؤ�ل  وبعد 
بالهاون«،  مات  لقد  مدر�ستك؟  جانب  �لنظار�ت  بائع  »�أتذكرين  �لأوقات: 
�أو »�سقط هاون على �لمحل �لذي كنت فيه قبل قليل«، و�أخرى تقول: »دّمر 
يركن  �لذي  �لعجوز  »�أتذكر  ي�ساأل:  و�آخر  �لمنزل«،  �أمام  �سيارتي  �لهاون 
على  �لهاون  وقع  عندما  قدمه  خ�سر  �أنه  زميله  �أخبرني  �ل�سركة؟  �سيار�ت 

مقربة منه.. يجيب: �هلل �سترو، منيح �إنو ل�ّساتو عاي�ض!«.
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»رزان زيتونة« امراأة تتمرن على العدالة
»�سهاد�ت من رفاق رز�ن زيتونة �لذين عاي�سو� ن�سالها �لمدني«

2013/12/14

�لمنزل  باب  ُفتح  �لعا�سمة �ل�سورية دم�سق،  في  �لأبنية  �أحد  د�خل 
ببطء �سديد. �أطّلت فتاة ثالثينية من �لباب بحذر بادلُتها �إياه على �لفور. 
�لموقف ل يحتمل �لخطاأ. تتدّخل »هّرة« �سقر�ء وُتخِرج ر�أ�سها من �لباب، 
�إلى  �أدر�جي موؤنبة نف�سي على »دخولي  و�أعود  �أ�ستدير  �أن  وللحظة قررت 
لي  �أر�سَلْته  �لذي  �لعنو�ن  في  تدقيقي  وعدم  �لثانية،  للمرة  �لخطاأ  �لبناء 
�إلى  ودخلت  بهدوء  نف�سي  با�سمي.. حملت  نادتني  �أتحرك  �أن  قبل  و..«، 

�لمنزل. فاأنا لم �أكن قد �لتقيتها وجهًا لوجه قبل �آب 2011.
هي �لنطباعات  �لطيب،  �لقلب  �ساحبة  �لو��سحة،  �لعنيدة،  �لفتاة 
بعد  �ل�سفات يومًا  وتتر�كم هذه  لديك،  رز�ن زيتونة  تتركها  �لتي  �لأولى 

�آخر. رز�ن هي �أكثر �سجاعًة و�سالبًة و�سبرً� مما ظننت.
زيتونة وفريق عملها: )و�ئل حمادة،  �أيام، خطف ملثمون رز�ن  منذ 
حقوق  �نتهاكات  »توثيق  مركز  من  �لحمادي(  وناظم  �لخليل،  �سميرة 

�لإن�سان في �سورية«، في دوما بريف دم�سق.
و�لتفكير«،  و�لتجاه  �لحلم  �سريكة  �ل�سديقات.  �أقرب  من  »رز�ن 
يقول �لكاتب �ل�سوري يا�سين �لحاج �سالح، »هي �أ�سجع �لن�ساء �ل�سوريات 
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�أو �لأ�سجع �إطالقًا. و�إذ� تمّثلت �لثورة �ل�سورية ب�سخ�ض و�حد فقط، فهذ� 
�ل�سخ�ض هو رز�ن، هي �أكثر �لنا�ض تو�ريًا عن �لو�جهة، و�أكثر من يتطابق 

فكره مع عمله وممار�سته«.
بعد  حقوقية  نا�سطًة  1977( عملها  زيتونة )مو�ليد  رز�ن  بد�أت 
متابعة  في  �آنذ�ك  ن�ساطها  ترّكز  �لحقوق.  كلية  في  مبا�سرة  تخّرجها 
�لمعتقلين و�أُ�سِرهم وتوثيق �نتهاكات �لنظام. »�أعرف رز�ن منذ �أكثر من 
15 عامًا. كانت مري�سة جدً� في �أول �أيام �لثورة، فطلبُت منها �أن ترتاح، 

ك ياني �رتاح؟!«، تقول  و�أجابتني: ق�سيت عمري عم �إ�ستنى هاد �ليوم، بدِّ
منى، �لأم �لتي تحّول منزلها �إلى ح�سن للنا�سطين �لهاربين من �لأمن.

في منزل �لأم منى �جتمعو� معًا؛ رز�ن وناظم وو�ئل و�سميرة ويا�سين 
�إلى  ورقيقة  �سفافة  �لحق،  بطلب  عنيدة  »رز�ن �إن�سانة  كثيرون،  وغيرهم 

حد �له�سا�سة �أمام �لمظلوم، �لثورة لمن يعرف رز�ن هي كل حياتها«.
�عتادت رز�ن �لنتقال من منزل �إلى �آخر منذ بد�ية �لثورة �ل�سورية، 
�لتي كانت تبحث عنها، ولطالما فاجاأت  في محاولة لت�سليل قوى �لأمن 
�لمتظاهرين بوجودها بينهم في �لتظاهر�ت. كما عملت زيتونة مع معظم 
�لنا�سطين �أو »�لثو�ر« وفق ما كانت تحب �أن ت�سّميهم. »رز�ن ملهمتي �لأولى 
رز�ن محا�سرة  لنف�سي �إن  �أقول  بال�سعف  �سعرت  ما  �لثورة، كل  في هذه 
وتعمل بجهد جبار«، تقول �لمدّونة رز�ن غز�وي، وت�سيف: »زيتونة لي�ست 
ثائرة فح�سب، بل هي تحلم باأن تكون �سورية �أكثر �لدول عدًل في �لعالم«.
لجان  و�لنا�سطين  �لحقوقيين  من  مجموعة  مع  زيتونة  رز�ن  �أ�ّس�ست 
�لتن�سيق �لمحلية في �سورية، �لتي تحّولت ب�سرعة كبيرة �إلى �سبكة �إعالمية 
�إغاثية في كل �لمحافظات و�لمدن و�لبلد�ت �ل�سورية، »كانت تخاف على 
كل من حولها، وعندما يكون �لق�سف في �أ�سده تقول لي: عم ��سمع �سوت 
قالت  ما  على  باإيطاليا«،  تانغو  عم �أرق�ض  وعم �إحلم �إني  �لمطر،  حبات 
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لنا يا�سمين �لبر�زي من�ّسقة �لمكتب �لإعالمي للجان �لتن�سيق. »لم يتوقف 
عمل رز�ن على �لن�ساط �لحقوقي و�لتوثيقي وتن�سيق �لتظاهر�ت و�لم�ساركة 
فيها و�لعمل في �للجان، بل كانت تزور �أي�سًا مقر�ت �لجي�ض �ل�سوري �لحر، 
و�لقانون  �لأَ�سرى  بحقوق  مرتبطة  ور�سات  لهم  وتنّظم  وتحاور عنا�سره 
وغيرها. �أ�سّرت على �أّن من يحمل �ل�سالح، عليه �أن يعرف ما هي حقوقه 

وو�جباته«.
�سّمت لجان �لتن�سيق �لمحلية عددً� كبيرً� من �لنا�سطين د�خل �سورية 
وخارجها، ووّزعت مهامهم بدقة. »�لتقيت رز�ن في �أول تظاهرة خرجت 
�لمرة  هذه  �لميالد،  عيد  في  زملكا  في  كانت  �لثانية  �لمرة  حر�ستا،  في 
�لأولى �لتي تعرفت عليها وتحدثت معها«، تو�سح ماجدة، �لفتاة �لتي بد�أت 
رز�ن  مع  وت�سيف: »بد�أُت �لعمل  تقريبًا،  عامين  قبل  �للجان  في  عملها 
�لحازمة و�ل�سارمة �أثناء �لعمل، و�أكثرهم طيبة في �لحياة �لعادية. تحب 
�لثورة و�لنا�ض، لم ترف�ض يومًا م�ساعدة من طلب م�ساعدتها، ود�ئمًا تعمل 

فوق طاقتها«.
�نتقلت رز�ن زيتونة وفريق عملها من دم�سق �لمحا�سرة من �لنظام 
م�سر�با،  �سقبا،  عربين،  دوما،  من  �لمحررة،  �لغوطة  �إلى  و�سّبيحته 
و�أطلقت  دوما،  �إلى  ثم عادت  وحزة،  حر�ستا،  جوبر،  حمورية،  �لمليحة، 
حقوق  �نتهاكات  توثيق  »مركز  �لثورة:  بد�ية  منذ  بعمله  بد�أت  ما  هناك 

�لن�سان في �سوريا«.
مدنها  معظم  في  بجولة  بد�أنا  �ل�سرقية  �لغوطة  �إلى  و�سلنا  »عندما 
وقر�ها. في �لبد�ية كانت رز�ن مهتّمة بر�سد �لموؤ�س�سات �لثورية و�لكتابة 
و�ل�سجون،  و�ل�سرطة  �لق�سائية  بالموؤ�س�سات  �هتمت  ثم  ومن  عنها، 
و�أ�سدرت تقريرً� عن حالة �لق�ساء و�ل�سجون«، يقول �أ�سامة ن�سار، �ل�ساب 
بجانبها،  هناك  وبقي  �لغوطة،  �إلى  و�سولهما  منذ  رز�ن  مع  تنّقل  �لذي 
وتابع: »تعمل رز�ن على كل �لجبهات معًا، لديها مو�قف �سارمة وحادة من 
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�أحيانًا تزعج من حولها بحّدتها، لكن لول هذه �لحدة لما  �أ�سياء كثيرة، 
كان ��ستمر �لعمل«. 

�ل�سرقية  �لغوطة  منطقة  �ل�سوري  �لنظام  �سرب   2013 21 �آب 

مدني. مركز   1500 من  �أكثر  عن مقتل  �أ�سفر  ما  �لكيماوية،  بالأ�سلحة 
�لتجربة  هناك، وعا�ض  �لحالت  معظم  بتوثيق  قام  �لنتهاكات  توثيق 
ببطء  �ليوم  ذلك  تفا�سيل  ��سترجاع  رز�ن يومها: »�أحاول  ذ�تها. قالت 
»طبيعي«  ب�سخ�ض  يفتر�ض  كما  و�لنو�ح،  بال�سر�خ  �أنفجر  عّلي  �سديد 
يلف  �لذي  و�ل�سباب  �سدري،  في  �أح�ّسه  �لذي  �لخدر  يرعبني  يفعل.  �أن 
�ل�سور �لمتالحقة في ذهني. لي�ض هكذ� تكون ردة �لفعل بعد نهار حافل 
�لردهات  في  �لبع�ض،  بع�سها  جانب  �إلى  ت  َفّ �سُ �لتي  بالأج�ساد  بالتعّثر 
�لطويلة �لمعتمة، وُلّفت بالأكفان �لبي�ساء �أو �لبطانيات �لقديمة، ل يظهر 
منها �إل وجوه مزرّقة ورغوة جمدت على زو�يا �لأفو�ه، و�أحيانًا خيط من 
�لدماء يختلط بالزبد. على �لجبين �أو على �لكفن، ُكتب رقم، �أو ��سم، �أو 

كلمة »مجهول««.
د�ر  حديثًا  �سابقًا(  �لتن�سيق  لجان  �أع�ساء  )من  باري�ض  منهل  يروي 
معك  بّدي �أعمل  منهل  لي:  قالت  �لأيام  �أحد  يومًا: »في  رز�ن  وبين  بينه 
ن�ست�سهد«،  ما  قبل  نوّثق  فاأجابتني: لزم  �ل�سبب  عن  حو�ر. �ساألتها 

ويكمل: »�أجبتها: »ق�سدك نموت؟«، ف�سحكت، وقالت: بعيد �ل�سر!«.
�لح�سار  �لإ�سالمية فك  و�لكتائب  �لحر  �ل�سوري  �لجي�ض  ي�ستطع  لم 
و�لطبية  �لغذ�ئية  للمو�د  �لنظام  ي�سمح  لم  كما  �ل�سرقية،  �لغوطة  عن 
�لح�سار  �ختبرو�  عملها  وفريق  �لمحررة. رز�ن  �لمنطقة  �إلى  بالمرور 
ر لي  بكل �أوجهه، وكتبت في مقالها �لأخير في NOW عن �لح�سار: »ُقدِّ
ت �سنو�ت عّدة من حياتها في  �أن �أعي�ض تجربة �لح�سار مع �سديقة ق�سَ
�لمعتقل. يندر �أن يمر موقف من غير �أن تقارن �لح�سار بال�سجن، تقول 
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�أوجه كثيرة«، �سميرة �لخليل  �إلى حّد بعيد في  �إن �لتجربتين مت�سابهتان 
هي هذه �ل�سديقة.

�عتقلت  �سالح،  �لحاج  يا�سين  �لكاتب  هي زوجة  �لخليل،  �سميرة 
�لعمل  حزب  �إلى  �نتمائها  ب�سبب  �لثمانينيات  في  �لنظام  قو�ت  قبل  من 
�ل�سيوعي، وبقيت في �سجن دوما لمدة �أربع �سنو�ت، و�ن�سّمت لحقًا �إلى 
�سفوف �لمتظاهرين و�لنا�سطين منذ بد�ية �لثورة �ل�سورية، ثم �فترقت 

عن زوجها �لذي ��سطر بعد فترة �إلى �لتخفي ب�سبب مالحقة �لأمن له.
»كنت �أر�قب طريق منزلها من نافذة مطبخي، وعندما تعّج �ل�ساحة 
بها  لالت�سال  �أُ�سِرع  �لجي�ض  عنا�سر  �أو  بالأمن  ومنزلها  منزلي  بين 
و�لطمئنان عليها، �إذ كانت �سميرة ت�سكن وحيدًة في �لمنزل«، تقول لينا 
بدوما،  �لمعتقل  في  وزميلتها  �لثمانينيات،  منذ  �سميرة  �سديقة  �لوفائي 
ورفيقة �لحما�ض و�لن�سال و�لثورة. »بعد �أكثر من عام غادرُت �سورية وهي 
�لمنفى،  �إلى  و�أنا رحلت  �لغوطة  �إلى  يا�سين  �أكثر، لحقت  للد�خل  ذهبت 

�ليوم �أعي�ض عقدة ذنب �لناجي، و�سديقتي خطفت من جهة مجهولة«.
�إلى  �لما�سية  �لقليلة  �لأ�سهر  وفريق عملها في  زيتونة  رز�ن  تعّر�ست 
تهديد�ت وحمالت تخوين عديدة، لم يكن م�سدرها �لنظام كما �عتادت، 
�أ�سبح  به. »�لأمر  تقوم  يتقّبل فكرة ما  لم  �آخر  �لمرة من طرف  بل هذه 
ب�سبب  مدنية،  �سلمّية  لنا�سطة  بالن�سبة  �ل�سرقية،  �لغوطة  في  �سعبًا جدً� 
�لو�قع �لع�سكري في �لمنطقة، ووجود قوى مت�سددة قد ل ترغب بوجودها 
وعملها �لذي يكّر�ض �لمدني ويقّدم �لمعونات �لإغاثية للنا�ض من دون �أية 
�أجند�ت«، تعّلق �لكاتبة ريما فليحان، »رغم كل �سيء كانت رز�ن م�سّرة 

على �لبقاء حتى ي�سقط �لنظام، و�أنها لن تغادر مهما ح�سل«.
توثيق  على  يقت�سر  لم  �ل�سرقية  �لغوطة  في  وفريقها  رز�ن  عمل 
بتاأ�سي�ض  �لنا�سطين  من  �لعديد  بم�ساعدة  �أي�سًا  قامو�  بل  �لنتهاكات، 
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مع  و�أ�ّس�ست  و�لمبادر�ت،  �ل�سغيرة  �لم�ساريع  لدعم  خا�سة  موؤ�س�سة 
للن�ساء،  مر�كز في �لغوطة  ثالثة  �لتنمية«،  �أجل  من  �سوريات  »منظمة 
تحمل ��سم »�لن�ساء �لآن«، كما عملو� على تنفيذ م�ساريع ثقافية، فاأن�سوؤو� 
مكتبة عامة وقاعة مطالعة في عربين وحمورية، وكانو� على و�سك �فتتاح 
�قت�سادية �أخرى �سغيرة  وم�ساريع  �ختطافهم،  قبل  دوما  في  �لمكتبة 

لتمكين �لن�ساء.
»كانت حو�ر�تنا عملية: ما هي نوعية �لكتب �لمطلوبة لإن�ساء مكتبات. 
حول  �لخارجي.  بالعالم  �ت�سالهن  و�سائل  للن�ساء.  �لمختارة  �لم�ساريع 
�إلى  تمّت  ل  تفا�سيل  �لح�سار.  ظروف  في  لهن  �لممكن  �لعمل  طبيعة 
بجمل  نتحدث  �لرطينة.  �لنخبوية  �لم�سطلحات  �إلى  ول  �لكتابة،  عالم 
موتنا  مثل  وعابرة،  �عتيادية،  مفرد�ت  جدً�،  ب�سيطة  كلمات  مقت�سدة، 
�ليومي«، تقول �لكاتبة �سمر يزبك، »ُتعّلُمك �ل�سبر و�ل�سمت، وكيف يمكن 
لك �أن تفّكر ب�سورية قادمة، يعي�ض فيها �أطفال �لقاتل و�لقتيل، في م�ستقبل 
�لغفر�ن  وغفر�نًا.  ت�سامحًا  �لكر�هية  تزيدك  �أن  يمكن  وكيف  ممكن. 
�ل�سورية  للثورة  مقّدرً�  كان  �إذ�  بالتاأكيد.  �لعادل  �لق�سا�ض  على  �لقائم 
�أن ترفع �أيقونتها، ف�سورة »رز�ن« �ستح�سر في �لمرتبة �لأولى، وخطفها 
�لثورة، و�نزياحها عن  ورفاقها يمّثل �لفعل �لأكثر و�سوحًا ل�سرقة جوهر 
تتمرن  �أ�ستطيع و�سف رز�ن زيتونة: �مر�أة  �لعادل، هكذ�  �لوطني  هدفها 
على �لعد�لة، ب�سالبة �لحديد، ورقة �لفر��سة، وتحمل �لثقلين معًا، ثقل 

�له�سا�سة، ومكابدة �سيرورة �لمعنى«.
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عودة �سلطة الخوف منذ اإعالن »مباراة الموت«

2014/1/4

ما  �لمحتّلة،  بالمدينة  نعي�ض خوف مختلف،  �أعمل، عم  �سو  بعرف  »ما 
بعرف �إذ� ��سمو خوف، وما بعرف �إذ� بنزل �إنتخب، يعني �سعبة و�هلل، �سعبة 
�أب�سم للي عّذبني 6 �سهور بفرع �لمخابر�ت، �أو لزم خو�ض »مبار�ة �لموت«، 

قال �ل�سديق.
�أ ف ب، دم�سق ـــ �أدلى �لناخبون في �لمناطق �لتي ي�سيطر عليها �لنظام 
�ل�سوري، �لثالثاء، باأ�سو�تهم في �نتخابات رئا�سية مح�سومة �سلفًا ل�سالح 

�لرئي�ض ب�سار �لأ�سد، فيما �لعمليات �لع�سكرية على وتيرتها �لت�سعيدية.
ــ م�سهد �لح�سود �لمتدفقة �إلى مر�كز �لقتر�ع على �متد�د  �سانا، �لنظامـ 
�لجغر�فيا �ل�سورية منذ �ساعات �ل�سباح �لباكر �أربك ح�سابات �أعد�ء �ل�سعب 
�ل�سوري، وخلط �أور�قهم وحّطم �أحالمهم، ور�سم مالمح �لطريق �إلى �سورية 
�لم�ستقبل �لتي �سّوت من �أجلها �ل�سوريون كي تكون عامرة بالأمن و�لأمان 
�لدخيل  وفكرهم  و�لمرتزقة  و�لإرهابيين  �لإرهاب  من  وخالية  و�ل�ستقر�ر 

�لغريب.
 

عر�س الدم
م�سياف، حماة ـــ يخرج من منزله، مرتديًا قبعة، نظار�ت �سم�سية، يد 
في جيبه و�لأخرى ي�سقلب �سيجارة ن�سف محترقة بين �أ�سابعه، ي�سعها في 
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ة، ع�سو�ئية، معّلقة  فمه، ي�سعلها، يلقي بها، يه�سمها بقدمه... �سوٌر متر��سّ
على طول �ل�سارع. يقف جانبًا في �نتظار �سيارة �أجرة لتقله. يمر طفل �سغير 
مرتديًا �لوجه ذ�ته �لموجود في �ل�سور، ي�سّد على فكيه بقوة، يلمح �أ�ستاذه 
و�بتعد  تجاهله  و�لذي  نف�سها،  �ل�سورة  ذ�تها،  �لكنزة  مرتديًا  بعيد  من 
م�سرعًا. يوقف �سيارة �لأجرة، �أدخل ن�سف ج�سده، نظر �إلى �ل�سائق وقفز 

�إلى �لخارج... �ل�سائق يرتدي وجه قاتل �أبيه.
كانو�  �أخرى  وقلة  خجاًل،  بوجوههم  �أ�ساحو�  يعرفونني  ممن  »�ثنان 
�أز�ح يده  �أما �سديقي، فقد  �لر�سا�ض،  يرمون دعابة علي، يقاطعها �سوت 
بهدوء من جانبه وو�سعها في جيبه بعد �أن لمحت �إ�سبعه، �أوماأ بر�أ�سه من 

بعيد وم�سى..«، قال يو�سف.
 

وم�سرفين،  لالنتخابات  مركز  في  كان  �ل�سغل،  على  »رحت  ـــ  دم�سق 
على  يدورو�  »بّل�سو�  وتكمل:  �لع�سرينية،  �لفتاة  تقول  مخبرين«،  في  وطبعًا 
�لمكاتب ويطلبو� منا ننزل على �لطابق �للي تحت لننتخب، وقفت وم�سيت، 
بعدين فتت على �لحمام و�سّكرت �لباب، بقيت �سوي، خل�ض �لدو�م وطلعت، 
لحّد هلق ما حد� �نتبه«. وت�سيف: »مابعرف �إذ� هاد �للي عم �أعملو� غباء �أو 

�سو، ب�ض مو ز�بطة �إني �إنتخب هاد �لمجرم �سو ما كان �لتمن«.
 

مباراة الموت
�لمت�سخ،  �لطويل  بجر�به  �لمهترئ  حذ�ءه  يم�سح  �لملعب،  �إلى  يدخل 
�إلى  يرك�ض  ع�سكري.  ن�سفه  مدني،  ن�سفه  �لجمهور  �لجمهور،  �إلى  ينظر 
منت�سف �لملعب، وكذلك يفعل باقي �لفريق، �لالعب �لأخير يتاأخر قلياًل، 
يم�سح حذ�ءه بجر�به، ينف�ض �لغبار �لأبي�ض عن كفيه ووجهه ومالب�سه، ي�سد 

كتفيه ويلتحق بباقي �لفريق.
�لعام  من  �أغ�سط�ض  �آب/  من  ع�سر  �لثامن  في  عليهم  �لقب�ض  »�أُلقي 
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نف�سه، وبح�سب و�لدي فاإن �سيارة تابعة للجي�ض �لألماني �قتربت من �لم�سنع 
)�لجي�ستابو(  �لألمانية  �ل�سرية  �ل�سرطة  مقر  �إلى  �لفريق  �أع�ساء  و�قتادت 
�لفريق  �أبناء لعبي  �أحد  يومًا هناك«.  وع�سرين  و�لدي ثالثة  �أم�سى  حيث 

�لأوكر�ني.
�آنذ�ك،  �لنازية  �لألمانية  �لدولة  من  محتلة  �أوكر�نيا  كانت   1942
�لمباريات كانت �إحدى �لمو�جهات بين �لبلدين، �لمنتخب �لأوكر�ني �لذي 
يعمل �أع�ساوؤه خبازين وعماًل رف�سو� �لخ�سوع لطلب �سابط �لجي�ض �لنازي 
�أن  �لذي هددهم بعد �نتهاء �ل�سوط �لأول ل�سالح �لأوكر�نيين: »ل تتوقعو� 
�إن �نت�سرتم«، وعلى �لرغم  �للقاء وعليكم �لتفكير في �لعو�قب  تفوزو� في 
�لألمان، لكنهم  �لنهاية، وفاز على  من ذلك لعب �لمنتخب �لأوكر�ني حتى 
�لمبار�ة  �أن هذه  �لمبار�ة  وثائق عن  ُن�سر من  يعلمون بح�سب ما  يكونو�  لم 

�ست�سمى لحقًا بـ »مبار�ة �لموت«.
 

الر�سوخ اأو الموت اأو االعتقال
دم�سق ـــ يك�سف عن كّفه، 20 حبة دو�ء. �سوت قطار �سريع يقتحم ر�أ�سه 
كل 5 ثو�ٍن. يغر�ض ر�أ�سه بين ركبتيه، يرفعه مجددً�. كرر �لحركة ذ�تها 30 
كتفيه،  ي�سد  جيبه،  في  �لدو�ء  يخفي  يقف،  �لأخيرة.  �ل�ساعة  خالل  مرة 
ي�سد  ثالثًا،  خطوتين  خطوة  يتر�جع  يقع.  بالحائط،  يرتطم  حتى  ويرك�ض 
يرتطم،  ويرك�ض،  �لحائط،  باتجاه  »حربة«  �سكل  على  ر�أ�سه  يوّجه  كتفيه، 
يقع. يفتح عينيه، ما ز�ل يب�سر، يد�عب �لدو�ء في جيبه، ويعدُّ »و�حد �ثنين 
ثالثة..«، يفتح و�لده �لباب: »رح تقوم ننتخب ب�سار �لأ�سد، ما عنا حل تاني، 
بدك يعتقلوك كمان مرة ويبهدلونا كلنا، رح �إ�ستناك بّر�«. ُيخرج كل ما في 

جيبه ويقحمهم في فمه مع �أ�سابعه �لخم�ض. 
مالب�سه  يرتدي  �لدو�ء،  يب�سق  تمامًا..  فارغة  �لماء،  قنينة  يحمل 

ويخرج.
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ــ �آلف �لمدنيين ي�سيرون باتجاه �ل�سفارة �ل�سورية في بيروت. هذ�  لبنانـ 
هو �لم�سهد من بعيد. بع�ض من �لنازحين �لهاربين و�لعمال �لمتو�جدين في 
لبنان قبل 2011 يحملون �سورً� لب�سار �لأ�سد، و�أعالم �لنظام. �لم�سهد هو 

كذلك تمامًا من بعيد.. بعيد جدً�.

عت في �لدو�ئر �لحكومية و�لموؤ�س�سات،  دم�سق ـــ مر�كز �لنتخابات ُوزِّ
»و�سلت على �لمكتب، فتت لقيت في مركز لالنتخابات، �سندوق وم�سرفين«، 
تقول �إحدى �لمو�طنات �ل�سوريات، وتكمل: »قائمة �لأ�سماء جاهزة، �لبطاقة 
�للي �لمفرو�ض ن�سوفها لنختار م�سكرة ومحطوطة بظرف، قالولي غّط�سي 
�إ�سبعك بالحبر وفوتي على �لمكتب، من مبارح و�أنا عم حاول �إم�سح �لحبر 
عن �أ�سبعي بكل �لطرق ب�ض ل�سه ما ر�ح«. وت�سيف: »حتى في زميل فل�سطيني 
معي بال�سغل، خّلوه يحط �أ�سبعو بالحبر، مع �إنو ما بحق للفل�سطيني ينتخب«.

مباراة الر�سوخ
فيال�سكو  خو�ن  �لبيرو  ثورة  لحكومة  �لأعلى  �لحاكم  �أمر   1978 عام 
مع  �سيلعبونها  �لتي  �لمبار�ة  بخ�سارة  �لبيرو  منتخب  �أع�ساء  �ألفار�دو 
قّدمتها  ر�سوة  بعد  وذلك  �لثاني،  للدوري  تتاأهل  كي  نقاط   4 بـ  �لأرجنتين 
�لأرجنتين له. رف�ض �لفريق ذلك وقررو� �لن�سحاب من �لمبار�ة، فما كان 
عليها.  �سيترتب  وما  �لخيانة  بتهمة  بمعاقبتهم  هددهم  �أن  �إل  �لحاكم  من 

دخل �لفريق �إلى �لمبار�ة، وفازت �لأرجنتين بـ 0-6.
 

عن الخوف
بالعودة �إلى بع�ض �ل�سهاد�ت �لتي ح�سلت عليها زميلَتي في �لعمل نادين 
�لعلي في �لجنوب �للبناني ومايا جبيلي �أثناء تغطيتهما لالنتخابات بالقرب 
من �ل�سفارة �ل�سورية في بيروت وما تم ن�سره في NOW، وبع�ض ما ��ستطعت 

�لح�سول عليه.
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قبل �أ�سبوعين تقريبًا من بدء �لنتخابات �لتي يقيمها �لنظام �ل�سوري، 
بد�أت لجان تابعة للنظام و�آخرون من حزب �هلل و�لحزب �ل�سوري �لقومي 
في مناطق محددة في لبنان، منها حاروف وبنت جبيل في �لجنوب، بتهديد 
وترهيب �ل�سوريين هناك من نازحين وعمال بترحيلهم و�إيقافهم عن �لعمل 
كما  �لنتخابات،  في  ت�سجيلها  ليتّم  هوياتهم  ي�سّلمو�  لم  بحال  و�سجنهم 
هددوهم بحال عدم نزولهم �إلى �ل�سفارة �ل�سورية في لبنان و�نتخاب ب�سار 

�لأ�سد.
كما قال نازحون �سوريون في عر�سال �لتقاهم NOW، �أكثرهم من قرى 
منطقة �لقلمون �ل�سورية، �إّن �لإغر�ء�ت �لتي ُقّدمت لهم كثيرة، منها ت�سوية 
م�ساعد�ت  وتقديم  جديدة،  �سفر  وجو�ز�ت  هويات  و�إعطاوؤهم  �أو�ساعهم 
»زياد«  بح�سب  �سورية،  في  بيوتهم  �إلى  عودتهم  وت�سهيل  وعينية،  مادية 
�لنازح من بلدة يبرود. في حين قال »�أبو محمد« من قارة �إن �إحدى �لجهات 
بالعودة  قبلو�  حال  في  �أكبر  »�ستكون  و�لم�ساعد�ت  �لمكافاآت  باأن  وعدتهم 

و�لإدلء باأ�سو�تهم د�خل �لأر��سي �ل�سورية«.
بح�سب �لب�سيكولوجي �لفرن�سي بيير مانوني »�إن �لخوف يحمي �أو يقي 
�سلطة  �أي ممار�سة  نف�سه«،  �لخوف  ملجاأ من  نحو  يدفعه  �لمرء من حديث 
في  �لنتخابات  حالة  في  �ل�سلطة.  من  �لخوف  مقاومة  �أجل  من  �لخوف 

�سورية، �لقتر�ع في �سورية هو حرية �لخوف في وجه �لخوف من �لأ�سد.
 

في البحث عن مباراة الموت وال�سديق في بداية الن�س
خم�سة و�أربعون �ألف متفرج ح�سرو� مبار�ة جمعت �سنة �ألف وت�سعمئة 
تابع  نازي  وفريق  كييف  مدينة  من  هاٍو  محلي  فريق  بين  و�أربعين،  و�ثنين 
�إثرها  على  ُقتل  مبار�ة  لأوكر�نيا.  �ألمانيا  �حتالل  غد�ة  �لألماني  للجي�ض 

معظم �أع�ساء �لنادي �لأوكر�ني.
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تقول �لرو�ية: »تلقى �لفتية ��ستدعاء�ت من �ل�سرطة �ل�سرية �لألمانية 
�لو�حد تلو �لآخر حتى �كتمل عددهم، و�أُر�سلو� �إلى �أحد �لمعتقالت �لألمانية. 
تم تعذيبهم. توفي بع�سهم تحت �لتعذيب و�أُعدم �آخرون رميًا بالر�سا�ض، 

ومنهم من ��ستطاع �لهرب بعد �أكثر من 6 �أ�سهر«.
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تفكيك مالمح وجه حافظ االأ�سد

2014/1/11

الرجل الم�سنرّ = الديكتاتور
رجل م�سّن، ر�أ�ض كبير، وجه طويل، جبين عري�ض، �سعر خفيف م�سّذب 
ومم�سط بفْرٍق جانبي، �أذنان كبيرتان، �سو�رب بي�ساء، �أنف متو�سط �لحجم، 
عينان غائرتان �إلى حد ما، و�بت�سامة.. نعم �بت�سامة. ل يميز هذ� �لوجه �أي 
مالمح حادة، �أو عظام بارزة. رجل كبير في �ل�سن، �إنه رجل كبير في �ل�سن 

فقط، ل �سيء لفتًا في مالمحه �لعادية، )�ل�سورة �لمجردة(.
�إنه مبت�سم، كانو�  �إلو وهو مبت�سم، ما بعرف.. ما بتذكر  »ما في �سور 
يعّلق  بيبت�سم«،  لهيك ما  �لأ�سد قوي وخيالي.  �إنو حافظ  بالمدر�سة  يعلمونا 

و �إل �سورة م�سطحة«. عامر مطر )27 عامًا(، ويكمل: »ما بعرف ِوجُّ
ور�ه  كبير  ر��ض  �ل�سرفي�ض،  على  �سوفا  كنت  �للي  �سورتو  فورً�  »بتذكر 
في �سو ولب�ض بيريه«، يقول نو�ر قا�سم )26 عامًا(، وي�سيف: »عيونو زغار 
�بت�سامة  يبت�سم  عم  يكون  ممكن  �لوّج،  لم�ساحة  بالن�سبة  كبيرة  وجمجمة 

خفيفة«.
 

تركيب وجه الديكتاتور
لنتخّيل وجه حافظ �لأ�سد دون �لعودة �إلى �أر�سيف �ل�سور، كما طلبت 
من مجموعة من �لأ�سخا�ض في عمر �لع�سرينيات و�أو�ئل �لثالثينيات. جمعت 
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ما قالوه في محاولة لر�سم وجه �لأ�سد ومالمحه، فكانت �ل�سورة �لمركبة 
من ذ�كرتهم �لجماعية هي �لتالي:

باردة،  مالمح  خفيف،  �سعر  عري�ض،  جبين  كبير،  ر�أ�ض  م�سن،  رجل 
�سارمة، �بت�سامة ماكرة، ديكتاتور، وح�ض، مجرم.

بعرفها،  �للي  �لوجوه  كل  من  �أكبر  �أكيد  كتير،  كبير  كان  �لوج  »بتذّكر 
وحتى وج �أبي. وكان هذ� كتير طبيعي لأنه �لرئي�ض«، تقول مها )30 عامًا(.

�للون  هو  �لأ�سد،  لحافظ  �سكاًل  �أتخّيل  �أن  حقًا  �أ�ستطيع  ل  »ب�سر�حة 
 24( �هلل  عبد  د�ر�  يو�سح  �لعين«،  �إغما�سة  عند  �لمت�سّكل  �لكالح  �لأ�سود 
عامًا( »�ل�سور �لخا�سة بحياة حافظ �لأ�سد �ل�سخ�سية هي قليلة، معظمها 
�سور �سارمة ور�سمّية ومدر�سّية، تالِئم �ت�ساع �لمباني �لحكومية �لمقفرة، 
وت�سابه �لأبنية �ل�سكنية، لأّن �لحياة �لخا�سة فيها من �لح�ض �لإن�ساني �ليومي 
�لذي يبعثُر هالَة �أية �سلطة، لذلك ل �سور لحياة حافظ �لأ�سد �ليومية. حتى 

تبقى هكذ�، �سلطة غام�سة فوقية«.
ُعلِّقت �سور حافظ �لأ�سد في كل مكان، على دفاتر �لمدر�سة وجدر�نها، 
كذلك في �لجامعات، �لدو�ئر �لحكومية، جدر�ن �ل�سركات �لخا�سة �أي�سًا. 
�إذً� وجهه بقي �أمام �لعين ب�سكل م�ستمر، يومي، ولزم �لطفولة و�لمر�هقة 

و�ل�سباب.
�للي موجود  �أ�ستغرب د�يمًا وقت كنت �سغيرة من تمثال حافظ  »كنت 
�سورية  رئي�ض  تمثال  لي�ض  �لقدمو�ض،  ـــ مدخل  عطريق طرطو�ض من حماة 
�إيدو �أكبر من ر��سو؟ وكاأنو جاهز د�ئمًا لي�سفق يلي تحتو كّف«، تقول �سارة 

)25 عامًا(.
 

فر�سية
�حتفاظ �لذ�كرة بهذه �ل�سورة �أخذ �سكاًل مختلفًا عن �سكلها �لمجرد 
�لفيزيولوجي، �إ�سقاط �سخ�سية �ل�سخ�ض، �أفعالها، ما ت�سمع عنها، نظرتك 
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�إليها، لإعادة خلق �لوجه و�لمالمح وبناء غيرها، �لتي من �لممكن �أن تكون 
�لمالمح ب�سكل دقيق ع�سيًا بحالة حافظ  �أو ي�سبح و�سف  مختلفة تمامًا، 
�لأ�سد عند �لكثيرين، �إذ تتم �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل: �أو�سف مالمح وجه حافظ 
حامل  وح�ض،  »خ�سي�ض،  هو:  �ساألتهم  من  �أغلب  عند  كان  �لجو�ب  �لأ�سد؟ 

و عم ينّقط �سّم(«. �سكين، غ�سبان، )وجُّ
»�أول ما بل�ست �لثورة ر�سمتو لحافظ �لأ�سد، عملت �إ�سقاط بينو وبين فيتو 
كورليوني من فيلم �لعّر�ب، في ت�سابه بالن�ساأة و�لم�سار، بين �ل�سخ�سيتين، 
مافيوية  �إمبر�طورية  يعملو�  قدرو�  و�لـ2  نكرة،  �أ�سخا�ض  كانو�  �لـ2  يعني 
ر�سامي  �أحد  يقول  لالبن«،  �لع�سابة  �إد�رة  وّرثو�  و�لـ2  �لعائلة..  بتحكمها 
�أر�سمو  �إرجع  بدي  »�إذ�  �لفاح�ض«:  »مفك  بـ  �لملقب  �أحمد جالل  كفرنبل، 
هلق، يعني �أكيد ما فيه �سفات ب�سرية.. مزيج بين وح�ض مفتر�ض و�سيطان«.

�سية الذاكرة الررّ
»في ما يتعلق بحافظ �لأ�سد، من �ل�سعب تمييز ذلك �لوجه ذي �لمالمح 
�لإن�سانية من �لناحية �لو�سفية �لبحتة، �إذ غالبًا ما يتم ��ستح�سار جملة من 
�لمحتويات �لذ�كرية و�لأفكار »�لنمطية« �سبه �لجاهزة، �لمدعومة بمرويات 
و�لباحث في علم  يو�سح �لخت�سا�سي  و�آخر جمعي«،  لها ن�سيب �سخ�سي 
دكتاتور،  �أي  ب�سورة  بالتفكير  ُنجاَبه  »عندما  ويكمل:  �سبح،  جمال  �لنف�ض 
وحافظ �لأ�سد منهم، يتم في �لذ�ت، وعلى درجة كبيرة من �لوثوقية، تفعيل 
�لّر�سية« )traumatic memory(، حيث  »�لذ�كرة  بـ  يمكن و�سفه  �سيء 
�لفجو�ت �لمتعددة، �لعو�طف �ل�سلبية �لموؤّججة، ل مكان للتفا�سيل مقابل 

�ل�سمول �لأعم للوحة �لذ�كرية �لم�ستح�سرة«.
  

المخزون الب�سري والعقلي والح�سي ــــ مجزرة حماة
ي�سمع �سوت �أقد�م كثيرة تهرول باتجاههم. لم يكن يفهم ماذ� يحدث، 
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�سجة  يبكون،  �لأطفال  �لقر�آن،  يقر�أن  �لن�ساء  كثيف،  ر�سا�ض  تفجير�ت، 
د�خله  وبقينا  للجميع  يت�سع  كبيرً�  ملجاأ  »وجدنا  ورعب،  م�ستمرة،  وحركة 
لمدة يومين قبل و�سول �لجي�ض �لعربي �ل�سوري، ليتحّول �لملجاأ �إلى معتقل، 
�أن  �أ�ستطيع  جيدً�،  �أتذكرها  �لر�ئحة  حتى  ذ�كرتي،  في  ثابتة  �أيام  ثالثة 

�أ�ستعيد �لر�ئحة حتى �لآن«، �لفنان خالد �لخاني.
�إعادة تذكر مالمح �لوجه، له �سقان بح�سب ر�أيي، �لأول هو  �أن  »�أظن 
�ل�سوري(،  �لجي�ض  )جنود  �إجر�مهم  وعن  هوؤلء  عن  �لم�سبق  �لتح�سير 
و�لثاني عدم �لتكافوؤ بيننا وبينهم«، يو�سح �لخاني »كنت �سوف وجوهن وجوه 

وحو�ض. ما كنت �إقدر �سوفهن ب�سر بمالمح عادية �أو ب�سبهونا«.
7 �سنو�ت كان متعلقًا بعّمته، �لتي كانت ت�سكن مع �أخيها  �لطفل ذو �لـ 
»�أمي«.  يناديها  �لخاني  كان  لذلك  زمن،  منذ  ذ�ته  �لمنزل  في  وزوجته 
طلب و�لد خالد �لخاني من زوجته �أن تاأخذ �لأولد وتزحف معهم �إلى حي 
�لأميرية، لم يقبل �لطفل �أن يترك عمته �لعجوز، �سفعه و�لده و�أمره �سارمًا 

�أن يلتحق بو�لدته.
»بر�أيي �ل�سلوك يطغى على �ل�سكل �لب�سري ب�سكل عام، ل �أ�ستطيع تذكر 
وجه عمتي �آنذ�ك عندما ُطلب مني �لن�سمام �إلى �أمي، �إذ� حاولت تذكرها 
�لآن في تلك �للحظة، بتخّيلها تمثال جامد، ماعاد في دم فيو، وقتا ماعملت 

�أيا ردة فعل، كانت تمامًا هيك وهيك بتذكر وجهها«، قال خالد.
 

عملية التحطيم
�لذي  �لم�سّن،  �لرجل  كثيرة عن  �سور  �ل�سوري،  �لتلفزيون  �أر�سيف  في 
حاول  �لتي  �لأب  �سورة  �لمد�ر�ض،  �إحدى  في  �سغار  باأطفال  نف�سه  يحيط 

فر�سها. و�لتي تعود �إليها �أر�سيفيًا في �سوره، »�لرجل �لم�سّن، �لمبت�سم«.
باأن  نكاد نجزم  »�إننا  �لنف�ض جمال �سبح:  يعّلق �لخت�سا�سي في علم 



69

عن  �لذهنية  �ل�سور  توحيد  على  قامت  قد  �لثورة  بعد  ما  �لأحد�ث  طبيعة 
ة لتاأخذ �سيغة  �لدكتاتور �لبائد/�لحا�سر في ثنايا �لذ�كر�ت �لفردية �لخا�سّ

جمعية �أعم«.
�لأب،  �لديكتاتور  من  �لخوف  ك�سرت  بد�يتها،  منذ  �ل�سورية،  �لثورة 
�متد�دً� لالبن، فككت �ل�سورة من �لذ�كرة �لب�سرية بعد �أن قامت باقتالع 
�لحقيقي  �لوجه  ر�سم  و�أعادت  �لمالمح،  على  لل�سبابية  �لم�سببة  �لهالة 

لل�سورة �لب�سرية �لو�قعية، وجه �لديكتاتور.
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الممانعة تطعم اأهالي اليرموك �سوك ال�سبار

2014/1/15

عليه  و�سغط  بر�أ�سي  �أم�سك  �لقد�ض!«،  بنت  يا  »�أنِت  �أذني:  في  هم�ض 
بقوة. �سّد �لقيد على مع�سمّي ثم �أرجع ر�أ�سي �إلى �لور�ء �ساغطًا على عينّي 

بالع�سابة �ل�سود�ء وقد �أل�سق قدمه على قدمي.
ونحن  �لنظام  �سد  مظاهرة  بتطلعي  »كيف  تدريجيًا:  يعلو  �سوته  بد�أ 
خ�سرنا كتير م�سان بلدكن، �أح�سن �سي نكبُكن على �لحدود«. هذه هي �لمرة 
�لأولى �لتي �أ�سطدم فيها ب�سكل مبا�سر مع هويتي. ما قاله �لمحقق في فرع 
طفولتي،  عن  ف�سلي  محاولته  لي،  بالن�سبة  غريبًا  كان  �لجوية  �لمخابر�ت 
مر�هقتي و�سبابي وذ�كرتي، �سلخي عن وطن ما �سعرت يومًا �أني غريبة فيه، 
جعلني �أطرح على نف�سي للمرة �لأولى �سوؤ�ًل.. هل �أنا فل�سطينية �أم �سورية؟؟ 

وهل يجب �أن يكون هناك فرق؟!
�سوريين،  �أم  كانو�  فل�سطينيين  �ليرموك،  مخّيم  �سكان  يعاني  �ليوم 
�ل�سوري،  �لنظام  عليهم  فر�سه  �لذي  �لح�سار  د�خل  نف�سها  �لمعاناة 
�لنظام ذ�ته �لذي يّدعي في خطاباته �لم�ستمرة »وقوفه �إلى جانب �لق�سية 

�لفل�سطينية ودفاعه عنها«.
ر بـ 2.11 كم مربع  �أُن�سئ مخّيم �ليرموك عام 1957، على م�ساحة تقدَّ
وهو  �سورية،  في  �لفل�سطينيين  لالجئين  و�لم�سكن  �لإقامة  لتوفير  فقط، 
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تجمع  �أكبر  وهو  ر�سميًا.  مخّيمًا  يعتبر  ل  �لأونرو�  وكالة  ت�سنيف  حيث  من 
لالجئين �لفل�سطينيين في �سورية.

12-2012 بد�أ �لح�سار على �لمخّيم ب�سكل جزئي بعد �لق�سف �لعنيف 
�لوقت  في  �لمدنيين  من  �لعديد  مقتل  عن  �أ�سفر  و�لذي  له،  تعر�ض  �لذي 
�لذي تو�فد �إليه �آللف �لنازحين من �لمناطق �لمجاورة هربًا من �لق�سف 
�لعنيف عليها. مّر �لح�سار بعدة مر�حل، �آخرها كان في 5 رم�سان �لما�سي 
دم�سق  من  �لجنوبية  �لمنطقة  ومخارج  مد�خل  �إغالق جميع  �إحكام  تم  �إذ 

ب�سكل كامل.
�لإغاثية،  �لمو�د  تاأمين  قـادرين على  �ل�سكان  �لح�سار كان  بد�ية  »في 
ومنع  �لح�سار  حدة  �زدياد  مع  تنفد  بد�أت  و�لطبية  �لغذ�ئية  �لمو�د  لكن 
�سوء  نتيجة  �لوفاة  حالت  �رتفعت  �لمخّيم.  �إلى  مو�د  �أي  دخول  �لنظام 
�لتغذية..«، يقول عبد �هلل �أحد �سباب �لمخّيم، ويتابع: »�أكثر من 1000 حالة 
بحاجة �إلى عمليات �سريعة طارئة، وم�سفى فل�سطين �لتابع للهالل �لأحمر 
يعمل بالحد �لأدنى، ذلك �أن 90 % من �لمو�د �لطبية غير متوفرة، كما �أنه 
�لم�سفى �لوحيد �لموجود �لآن في �لمخّيم و�لذي لم ي�سلم من ق�سف �لنظام 

له«.
و�أ�ساف عبد �هلل: »لم يعد �أمام �سكان �لمخّيم �سوى تدبير �أمر معي�ستهم 
مما تجود به قارعة �لطريق.. لكن ذلك لي�ض بالأمر �ل�سهل، ول �لآمن. قبل 
�لأب  �أخرى حاول  �لقطط. عائلة  �أكلها  ب�سبب  كاملة  ت�سممت عائلة  يومين 
حرق �أطفاله لأنه غير قادر على تاأمين �لطعام لهم، فمثاًل يترو�ح �سعر كيلو 
�لأرز بين 10 �آلف و12 �ألف ليرة �سورية، و�لأهالي ل يملكون �لمال ل�سر�ئه 
بهذ� �ل�سعر، �أنا من �لأ�سخا�ض �لقالئل �لذين ي�ستطيعون �أكل وجبة مكّونة 

من »�لمخّلل« و�لأع�ساب )لوح �ل�سبارة، خبيزة(، »�إذً� �أنا غني«.
يعمل عبد �هلل )24 عامًا( مع مجموعة من �سباب مخّيم �ليرموك في 
نقل �لأخبار وتوثيق �لحالت و�لإغاثة، ويعي�ض عبد �هلل في �لمخّيم مع و�لدته 



72

�لنا�سطة هناك �أي�سًا، »�لمخّيم بالن�سبة �إلي هو فل�سطين، و�لثورة �ل�سورية 
»ل  ويكمل:  �لتحرير«.  وجه  في  عثرة  حجر  هو  �لذي  �سد  منها  جزء  نحن 
�إن�سانيًا قبل كل �سيء،  �لبلد  �أنا منتٍم لهذ�  �أو �سوري،  باأني فل�سطيني  �أفّكر 
ولن �أخرج من مخّيم �ليرموك �إل بحال �أ�سبح وجودي مثل عدمه، وفي حال 
خرجت منه لن �أعود.. ل �أ�ستطيع �أن �أتخّيل �سو�رع �لمخّيم من دون وجود 
ح�سان و�أحمد كو�سى و�أحمد �ل�سهلي ومنير �لخطيب وب�سام حميدي و�أيا�ض 

نعيمي وجعفر..«.
محاولت �لنظام �إخ�ساع �لمخّيم لم تبد�أ بالح�سار فقط. �إن ��ستخفاف 
�لنظام بالفل�سطينيين وحيو�تهم خالل �لثورة بد�أ حين ��ستخدمهم في بد�ية 
�لثورة لإي�سال ر�سالة �إلى �إ�سر�ئيل، �إذ غرر �لنظام �ل�سوري و�لجبهة �ل�سعبية 
تحرير  حلم  ور�ء  �لمندفعين  �لفل�سطينيين  �ل�سباب  ببع�ض  �لعامة  �لقيادة 
�لنظام  وفكَّ  �لجولن،  عبر  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سورية  �لحدود  لقتحام  �لأر�ض 
�لنظام  �لجولن. خطة  �إلى  �لموؤدية  �لطرقات  �لأمنية على  حينئذ حو�جزه 
30 فل�سطينيًا على �لحدود بالر�سا�ض �لإ�سر�ئيلي،  �أ�سفرت عن مقتل  هذه 
�لتي  �لجبهة  بر�سا�ض  �لمخّيم  في  �لحدود  قتلى  ت�سييع  �أثناء  �آخرين  و20 

�أطلقت �لنار عليهم، في ما �سّمي بـ »�لمجزرة �لخال�سة«.
»يبدو �أن �لنظام طلب من �أحمد جبريل �أن يحاول فر�ض �سيطرته على 
بـ  م�ستعينًا  به  �لقيام  جبريل  حاول  ما  وهذ�  ممكنة،  طريقة  باأي  �ليرموك 
�لذين قامو� بم�سايقة �لجي�ض �لحر وتعطيل بع�ض عملياته، كما  »زعر�نه« 
�عتقال  على  �لنظام  و�ساعدو�  بال�سالح،  وترهيبهم  �لنا�ض  با�ستعباد  قامو� 

عدد كبير من �سباب �لمخّيم«.
يقول محمد �ل�ساب �لذي نزح قبل �إعالن �لح�سار �لكامل على �ليرموك 
)ر�ف�سًا �أن يذكر ��سمه �لحقيقي خ�سيًة على جزء من عائلته بقي هناك(: 
»�زد�د �لغليان في �لمخّيم من قبل �ل�سكان و�لجي�ض �ل�سوري �لحر �لذي هو 
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من �سباب و�أهالي �لمخّيم، وعادت �لتظاهر�ت من جديد وبقوة �أكبر �إلى �أن 
ُق�سفنا بالميغ«.

��ستخدم �لنظام في مرحلة ق�سف �ليرموك �لأولى طير�ن �لميغ، �لذي 
كان نقطة تحّول كامل لو�سع �لمخّيم، �إذ ق�سف حينذ�ك جامع عبد �لقادر 
�لح�سيني و�لمنازل �لتي حوله، ما �أ�سفر عن مقتل 170 مدنيًا، ونزوح عدد 

كبير من �سكان �لمخّيم �إلى لبنان.
رفع  �إذ  �لأولى،  �لأ�سهر  منذ  �ل�سورية  �لثورة  في  �ليرموك  »�سارك 
�سوري  »فل�سطيني  عنو�ن:  تحت  ذ�تها  �ل�سورية  �لثورة  �سعار�ت  �سبابه 
�أتقا�سم  �أنني ل�ست فل�سطينيًا فقط، بل فل�سطيني �سوري،  و�حد«. �كت�سفُت 
�لمخّيم  حدود  ود�خل  و�ل�سو�ريخ،  و�لقذ�ئف  و�لماء  �لهو�ء  �ل�سوريين  مع 
خالل  من  �لأو�ئل  �لفل�سطينيين  بالالجئين  حلَّ  ما  وفد�حة  �سكل  �كت�سفت 
معاي�ستي لنزوح �ل�سوريين من مختلف �لأنحاء و�لأرجاء ليتخذو� �ليرموك 

ملجاأً لهم من قمع �لع�سكر«، يعّلق ثائر �ل�سهلي.
 

�ليرموك  �رتمى في ح�سنها. مخّيم  وهو  �لمخّيم،  ُبعٌد في هذ�  لل�سام 
»�لمنفى«  مع  ت�ساد  على  �لمبنية  �لوطنية«  »�لخ�سو�سية  من  عالمًا  كان 
وخد�سًا بارزً� في �لهوية، »ل �أعرف �إن كنت �ساأ�سعر بفل�سطينيتي من دونه«.
ت�ساعدت �لند�ء�ت �لإن�سانية لإنقاذ �سكان �لمخّيم �لمحا�سرين منذ 
�أكثر من 8 �أ�سهر، لكن دون جدوى، �إذ حاولت عدة قو�فل �إغاثية �لدخول �إلى 
�ليرموك لكنها ف�سلت. �آخرها قافلة يوم �لثنين �لما�سي تعر�ست لإطالق 

نار كثيف من قبل قو�ت �لنظام و�أعادتها من حيث جاءت.
»كان هناك �أكثر من محاولة هذ� �ل�سهر لإدخال �لم�ساعد�ت من مو�د 
�ل�سوري  �لنظام  لكن  عدة،  �أطر�ف  قبل  من  �ليرموك  �إلى  وطبية  غذ�ئية 
دولية  منظمات  من  كانت  �لتي  تلك  حتى  �لدخول  من  ومنعها  لها  ت�سدى 
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كالأونرو� و�ل�سليب �لأحمر«، ي�سير عبد �هلل »لربما ُتَحل هذه �لأزمة وتدخل 
�سحايا  و�لمحا�سرون  »�لمدنيون  و�أ�ساف:   .»2 جنيف  بعد  �لم�ساعد�ت 
قب�سة نظام ل يرحم.. لكّن �لمخّيم باٍق.. حتى و�إن �سار جزءً� من مخّيم 

�آخر كبير يدعى �سورية«.
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ن�سقط كي ن�ستيقظ

2014/1/21

النوم ــــ الحلم
عا�ست �ل�سعوب �لعربية تحت �أنظمة ديكتاتورية لعقود عدة، تعر�ض كل 
من حاول مو�جهتها لالعتقال و�لقتل. على �لرغم من �أن �ل�سعوب في تلك 

�لمرحلة عانت من �لكبت و�لقمع، �إل �أنها كانت تحلم بالتحرر.

اال�ستيقاظ ــــ الواقع
�نتف�ست �ل�سعوب �لعربية معلنة في »�لربيع �لعربي« بدء محاولة �إ�سقاط 
�لأنظمة �لديكتاتورية. تظاهر�ت مالأت �سو�رع �لبالد، رفعت �سعار �إ�سقاط 
�لنظام، وعلى �لرغم من �أن رد هذه �لأنظمة كان �لعتقال و�لقتل وتدمير 
�لمدن، �إل �أن �ل�سعوب �لثائرة لم تتنازل عن مطلبها ذ�ك، �إذً� تحقق حلم 

�لثورة. )�لو�قع(.

هبة تقفز اإلى الواقع
�لخ�سبي، جل�ست  �لكر�سي  �لقاهرة، د�خل �لغرفة على  �أحد منازل  في 
�ساعتها،  �إلى  نظرت  �أمامها،  �لحائط  في  تحّدق  تمامًا،  �سامتة  هبة، 
ثم �إلى هاتفها. »5 دقائق فقط، �لوقت يمر ببطء �سديد«، تمتمت. �سو�ساء 
�لمدينة في �لخارج لم تطَغ على �ل�سر�ع �لمحتدم في ر�أ�سها، �إلى �أن قطع 
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من  وخرجت  �لباب  �إلى  هبة  قفزت  �ل�سكون.  وحلَّ  كل ذلك،  �لهاتف  رنين 
منزلها م�سرعة.

مع  وطلعنا  �أ�سحابي  بنتين  قابلت  جدً�،  خايفة  ب�ض  متحّم�سة  »كنت 
بع�ض، و�بتدينا نم�سي في �لم�سيرة وكنت م�ض م�سدقة نف�سي، بالذ�ت لما 
�لمظاهرة كانت بتهتف للنا�ض في �لبلكونات: »�نزل.. �نزل«، و�لنا�ض كانت 
بتنزل من بيوتها. ح�سيت �إن دي ثورة«، تقول هبة غنام )28 عامًا( در�ست 

�لعلوم �ل�سيا�سية في جامعة �لقاهرة. 
 

ماهر قفز اإلى الواقع اأي�ساً
و�إيابًا. يفتح  ذهابًا  ماهر  يم�سي  دم�سق،  بالعا�سمة  �سغيرة،  في غرفة 
�لباب، يدخل طارق مندفعًا، ويم�سي ذهابًا و�إيابًا كذلك. ل ينظر �أحدهما 
�إلى �لآخر. بعد مرور ن�سف �ساعة، يقف ماهر في مو�جهة طارق ويقول له: 

»معقول ي�سير عنا نف�ض �ل�سي، متخّيل لو �سار عنا ثورة؟«.
»وقت �سارت �لدعوة لأول مظاهرة بال�سام ما كنت م�سّدق، نزلت بدون 
�أنا وطارق  �إنو بدي �سّرخ. �عتقلوني  ما فّكر، وبدون ما ح�ّض باأي �سي غير 
للتعذيب«. وتعر�سنا  �أ�سبوعين  �سي  بقينا  �لأولى،  �لأموي  �لجامع  بمظاهرة 
يقول ماهر )30 عامًا(، خريج كلية �لهند�سة. »وقت كّنا بال�سجن، كّنا عما 
نقول: �سوي وبفوتو� �لثو�ر وبحررونا، ما كان فيني ما فّكر هيك، �لنا�ض نزلت 

على �ل�سو�رع عم تنادي حرية«.
وي�سيف ماهر: »مين كان متوقع �إنو هالحلم ي�سير حقيقة، و�إنو نوقف 
بوّجه �لنظام، نحن حاملين ج�سمنا معنا وهني حاملين ر�سا�سات، ما كان 

مهم، �لمهم �إنو ن�سرخ ب�سوت عالي: �ل�سعب يريد �إ�سقاط �لنظام«.

ك البحث  محررّ
�لكبت(،  )مرحلة  �لنوم  من  ��ستيقظا  وماهر  هبة  �إن  �لقول  ي�سح  قد 
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وقفز� �إلى �لو�قع، في حال ��ستندنا �إلى �أحد تف�سير�ت »فرويد« في ما يتعلق 
تدب  �لنوم  خالل  �لالعقلية.  رغباتنا  هو  �لأحالم  يحرك  بالأحالم. »ما 
عندما  �لوجود  بحق  لها  �لعتر�ف  نريد  ل  �لتي  �لحو�فز  من  بعدد  �لحياة 

نكون م�ستيقظين«.
نريد  ول  عقالني  غير  كان  �لثورة  حلم  و�لقمع،  �لكبت  مرحلة  في 
�لعتر�ف له بحق �لوجود، وذلك لأنه في ذلك �لوقت مجرد �لتفكير فيه كان 

له عو�قبه �لوخيمة.

الثورة واقع

م�سر
�لنظام،  باإ�سقاط  طالبت  م�سر  في  خرجت  عدة  تظاهر�ت   2011
لل�سرب  �لمتظاهرون  خاللها  تعر�ض  �أيامًا،  ��ستمرت  كثيرة  و�عت�سامات 

و�لعتقال.
�لرئي�ض  نائب  �أعلن   2011 �سباط   11 �لجمعة  م�ساء  �ل�ساد�سة من  في 
عمر �سليمان في بيان ق�سير عن تخلي ح�سني مبارك عن من�سبه، و�أنه كّلف 

�لمجل�ض �لأعلى للقو�ت �لم�سلحة �إد�رة �سوؤون �لبالد.

�سورية
في  و�لأرياف  �لمدن  معظم  �ل�سلمية  �لتظاهر�ت  عّمت   2012-2011
�سورية. وعلى �لرغم من حمالت �لعتقالت �لوح�سية و�لقتل و�لق�سف �إل 

�أن �لثو�ر لم يتوقفو� عن �لن�سال لتحقيق مطلبهم في »�إ�سقاط �لنظام«.

مرحلة النوم ــــ الكابو�س
�سنو�ت. تبّدل  ثالث  بعد  �سورية  في  ي�سقط  لم  �لديكتاتوري  �لنظام 
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كما  موجودة  تعد  لم  بالع�سكر. �لتظاهر�ت  م�سر  في  �لديكتاتوري  �لنظام 
�لإخو�ن  �لن�سرة،  جبهة  د�ع�ض،  �لقاعدة،  �ل�سالح،  �لو�قع(،  )مرحلة  في 

�لم�سلمون، �لع�سكر، �لحرب.
�لممكن  من  �أنه  �أعتقد  لكني  �لعربية،  �لثور�ت  كل  على  م  يعَمّ ل  )هذ� 
من  �لرغم  على  �لمثال،  �سبيل  على  وم�سر،  �سورية  من  كل  على  �إ�سقاطه 

�لختالف بينهما في �لتاريخ و�لأحد�ث و�لنتائج(.

الحلم
رفعت �لثورة في م�سر وكذلك في �سورية وليبيا و�ليمن و�لبحرين وتون�ض 
 �سعار�ت كثيرة منها »حلم �لتغيير«، »حلم �لثورة«، »ل�ستكمال حلم �لثورة«.
هل من �لممكن �أن نقول �إن »�إرفاق كلمة حلم بالو�قع �لثوري تعني �أن ما رو�ه 
كل من ماهر وهبة عن �لثورة في م�سر و�سورية، مجرد حلم ولي�ض و�قعًا!!«.
هل كان ت�سدير فكرة �لثورة على �أنها حلم، هو �ل�سبب �لذي جعل �لثو�ر 
�أن تتحّول رد�ت فعلهم على  �أي  �أنه كابو�ض،  يتعاملون مع �لو�قع �ليوم على 

�لأحد�ث تمامًا كما لو كانو� نيامًا؟

الكابو�س
تكون  فيه  �لأحد�ث  تجاه  �لفعل  رد�ت  �لكابو�ض،  ويبد�أ  ننام،  عندما 
�لرك�ض  �أو  �لحركة،  على  �لقدرة  عدم  �لكالم،  على  �لقدرة  عدم  �لهرب، 

�لم�ستمر، �لغرق، �ل�سقوط و�ل�سلل... �إلخ.

هبة
بعد �سقوط مبارك، ��ستطاع �لإخو�ن �لم�سلمون �لح�سول على �أ�سو�ت 
وجاء  �ل�ستمر�ر،  في  ف�سلو�  لكنهم  م�سر،  برئا�سة  للفوز  توؤهلهم  �نتخابية 
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�لع�سكر �لذي فر�ض �سيطرته، وعّين نف�سه حاكمًا عليها بقوة �ل�سالح و�لقمع 
و�لترهيب.

»�لنهارده �لأغلبية �أعتقد ندمانه على �أن �لثورة �نخطفت من �لإ�سالميين 
و�لنزعة  بالرئا�سة  �ل�سي�سي  �ل�سيا�سة. فوز  �عتزلت  �سخ�سيًا  �أنا  و�لع�سكر، 
»�لقومية« �لفا�سية �للي في �لبلد بتفر�ض علينا ولو فترة هدوء موؤقتة«، تقول 

هبة.

ماهر
�لعام  وبد�ية   2012 �لثاني  �لعام  �أو�خر  في  �سورية  في  �لثورة  �نتقلت 
�أكثر  بل  وح�سيته،  من  ز�د  �ل�سوري  �لنظام  �آخر،  منحى  �إلى   2013 �لثالث 
�لثائرة  و�لمناطق  للمدن  �لممنهج  �لتدمير  ��ستر�تيجية  �عتمد  ذلك  من 
ب�سطتا  �للتان  و�لن�سرة،  د�ع�ض  ُخلقت  كما  فيها.  �لمدنيين  روؤو�ض  على 
�سيطرتهما على بع�ض �لمناطق �لمحررة، و�تبعتا منهج �لنظام ذ�ته في قمع 
�لمتظاهرين و�لن�ساطات �لمدنية. و�نُتخب ب�سار �لأ�سد نف�سه مجددً�. )هذ� 

بالتاأكيد جزء من �لحدث(.
د�ع�ض،  ب�سبب  ر  للمحرَّ يروح  �لو�حد  مجال  في  كان  ما  طلعت  »وقت 
وبال�سام �سارت �لحركة و�قفة، و�أي ن�ساط �أو مظاهرة �سار �سبه م�ستحيل، 
�لمعتقل،  بعد ما طلعو� من  �لبلد  بّر�ت  �لثو�ر كتير منهن ��سطرو� يطلعو� 
وكتير  ي�سافرو�،  �إنو  غير  حل  قّد�مون  كان  ما  مطلوبين،  كانو�  منهن  وفي 
منهن �عتقلو� �أو ��ست�سهدو�«. يقول ماهر. ويكمل: »قلت بركي َبّر� بقدر �أعمل 
�سي، �أو �ساعد باأي �سكل، على �لأقل فيني �أتحرك، ما طلعت لأني خايف ب�ض 

لأنو ما عاد قدرت �أعمل �سي، ح�سيت وجودي متل عدم وجودي«.

ن�سقط كي ن�ستيقظ
مهاجمته  يحاول  من  هناك  �أ�سود،  لونها  �لأر�ض  �أ�سود،  لونها  �ل�سماء 
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�أن  يحاول  منزله،  باتجاه  مبتعدً�  يرك�ض  بو�سوح  ير�ه  �أن  ي�ستطيع  ل  لكنه 
ي�سعر برعب  �أر�سًا،  ل�سانه  ي�سقط  يفتح فمه،  لينقذه،  و�لده  ي�سرخ مناديًا 
يهاجمه،  حوله  ما  كل  معًا،  كلها  �أ�سنانه  تت�ساقط  وجهه،  في  و�ألم  �سديد 

يرك�ض ويرك�ض ويرك�ض ي�سل �إلى ج�سر عاٍل، يقفز.
من �لممكن �أن نقول: معظمنا نقع �أو نلقي باأنف�سنا في مكان ما د�خل 
�لكابو�ض، وهذ� يحدث بالفعل، ن�سعر تمامًا بحالة �ل�سقوط، عندما ن�ستيقظ 
ن�سعر باأن �أج�سادنا عادت �إلى �لحياة، �لقلب يدق ب�سرعة، وهناك من يقع 

فعاًل من فر��سه عندما ي�ستيقظ، �أو ينتف�ض ج�سده بالكامل.
�إننا في كل �لأحو�ل ن�ستيقظ، ونذهب �إلى �لو�قع.
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َحَكم المونديال: وقت م�ستقطع... تفجير الطيرّونة

2014/1/25

التفجير وال�سا�سة والم�ساهد 

�ل�ساعة 11:35 لياًل، �لطّيونة ـــ بيروت
�سخ�ض ما، ل نعرف �إذ� كان ذكرً� �أو �أنثى يقود �أو تقود �سيارة مر�سيد�ض 
�لخارج  في  �ل�سيارة.  مقود  خلف  ي/تجل�ض  �للون،  حمر�ء  �أو  �للون  بي�ساء 

�سجيج و�سرخات متقطعة.

�سا�سة �لتلفزيون و�لم�ساهدون
يتم  �لملعب  في  �لكرة  وحكام،  لعبون  غفير،  جمهور  �أخ�سر،  ملعب 
تقاذفها ب�سرعة، �لقدم ت�سرب، �لقدم ترفع، و�لقدم ت�سدد �لهدف، �لبر�زيل 
تدخل هدفًا، �لم�ساهدون في هذه �للحظة قفزو�، �سرخو�، و�سفقو�، تز�من 
هذ� مع �لمفرقعات �لمر�فقة للـ »غول« )هوؤلء هم م�سجعو �لبر�زيل(، بينما 

م�سجعو �لفريق �لثاني �سمتو�، تذمرو�، غ�سبو�، وتململو�.

�ل�ساعة 11:40 لياًل، �لطّيونة
�لمخلوق ذ�ته خلف مقود �ل�سيارة �لبي�ساء �أو �لحمر�ء. ما زلنا ل نعرف 

�إذ� كان ذكرً� �أم �أنثى، ي/تقف بالقرب من �أحد �لمقاهي..
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�سا�سة �لتلفاز و�لم�ساهدون
�لكرة �لموجودة في �لملعب ما ز�لت تتدحرج بين �لأقد�م، �لجمهور في 

�ل�سا�سة يهتف وي�سجع، �لم�ساهدون يفعلون �لمثل.

الُم�ساهد يدخل ال�سا�سة 

11:44 لياًل 

�لم�ساهدون في �لمقاهي و�لمنازل يتابعون مبار�ة �لبر�زيل و�لكاميرون 
�لتي تتر�فق مع �أ�سو�ت �لمفرقعات و�لر�سا�ض من م�سجعي �لفريق �لبر�زيلي 
في بيروت، بعد لحظات دوى �سوت قوي هّز �لمدينة، وهنا تغّيرت �لمو�قع. 

م�ساهدو �لمبار�ة �أ�سبحو� هم �لحدث، و�نتقلو �إلى د�خل �ل�سا�سة.

لحظة وقوع الحدث وتداعياته في الـ 30 دقيقة االأولى
بالحدث،  تاأثر  معظمهم  �لآن،  �لم�سهد  من  جزءً�  �لمدينة  قاطنو  باَت 
ج�سديًا ونف�سيًا، �إذ �سّبب �لتفجير �أ�سر�رً� ج�سدية لمن كان بقربه، ونف�سية 
ما  وتابع  �لخبر،  �سمع  �أو  �سببه  �لذي  بالهتز�ز  �سعر  �سوته.  �سمع  لكل من 
�أو  نف�سه  على  و�لهلع  و�لخوف  و�لرعب  �لقلق  �لإعالم، )حالة  و�سائل  نقلته 

على �لآخر(.
�إذ� �فتر�سنا �أن �لجمهور �لذي كان يتابع �لمبار�ة �أو جزءً� كبيرً� منه 
�نتقل من حالة �لُمتاِبع �إلى �لُمتاَبع من قبل �لم�ساهدين في �لبلد�ن �لأخرى 

عبر �سا�سات �لتلفزيون.

االإعالم الم�ساِهد
يعّلق �لم�ساهدون عادًة �أثناء متابعتهم �لمبار�ة بجمل �سريعة متحم�سة 
»�لفريق  �لمثال:  �سبيل  لفريق محدد،على  ت�سجيعهم  و�نفعالية، مبنية على 
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فاول«،  هاد  كان  �لحكم  �نتبه  »لو  كاميرون«،  على  يفوز  رح  �أكيد  �لبر�زيلي 
»لو هجم �لفريق �لكاميروني من جهة �ليمين كان دخل غول«، »لو ما �سرب 

�لالعب �لطابة برجلو �ل�سمال ما كانت طلعت بّر�ت �لملعب«.
مع  تعامل  �إذ  للتفجير،  نقله  في  �لم�ساِهد  دور  �أخذ  �للبناني  �لإعالم 

�لنقل و�لتعليق على وقائع �لحدث وتفا�سيله، كما لو كان يتابع مبار�ة ما.
ـــ قناة �لم�ستقبل: »معلومات عن �سقوط 3 �سهد�ء و�أكثر من 20 جريحًا«. 
ـــ قناة �إل بي �سي: »3 �سهد�ء، و15 جريحًا في �لمح�سلة �لأولى لنفجار 

�لطّيونة«.
�إ�سابة  15 جريحًا  �لح�سيلة  �للبناني:  �لأحمر  »�ل�سليب  �لم�ستقبل:  ـــ 

معظهم طفيفة«.
ـــ �إم تي في: »حتى �ل�ساعة تاأكد �سقوط �سهيد و4 جرحى و�لعدد مرجح 

بقوة لالرتفاع«.
ـــ �إل بي �سي: »ل �سهد�ء في �لنفجار �لذي ح�سل في منطقة �لطّيونة«.

ـــ قناة �لجديد: »�لنفجار وقع في �سيارة مر�سيد�ض من طر�ز �إم �ل«.
مر�سيد�ض  نوع  �لطّيونة  تفجير  في  �لم�ستخدمة  »�ل�سيارة  �لم�ستقبل:  ـــ 

من طر�ز 180 موديل 1961«. 
ـــ �إم تي في: »�لنتحارية �أر�دت تجاوز �لحاجز ولكن عندما ��ستبه بها 

�لعنا�سر قامت بتفجير نف�سها«.
�لرتباك  عليه  وبد�  �سورية  بلهجة  معهما  تحدث  »�لنتحاري  �لنهار:  ـــ 
�لو��سح متذرعًا باأن عطاًل طر�أ على �ل�سيارة. �ل�سابان �أ�سرعا �إلى �لحاجز 
لإعالم عنا�سر �لجي�ض بالأمر وهدد�ه بذلك، وما �إن �ساهدهما يقتربان من 

�لحاجز حتى فّجر نف�سه«.
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في التعامل مع الموت الطازج 
�أحد  في  و�أ�سدقاوؤها  هي  كاميرون  مع  �لبر�زيل  مبار�ة  لمى  ت�ساهد 
�لكاميرون.  �أ�سدقاوؤها  ي�سجع  حين  في  �لبر�زيل،  ت�سجع  لمى  �لمقاهي. 
�أيادي �لجميع تتحرك ب�سكل �نفعالي على مجريات �لمبار�ة. �لمقهى مكتظ 
بالم�ساهدين و�أعالم �لمونديال. يحدث �سيء ما يقطع هذه �ل�سو�ساء. ينقل 
�ساحب �لمقهى �لقناة �إلى �إحدى �لقنو�ت �لإخبارية، »تفجير في �لطّيونة«. 
يت�سلون  �لنفجار،  خبر  على  يعّلقون  ي�ستنفرون،  �لمقهى  في  وَمن  لمى 
بالأقارب و�لأ�سدقاء للتاأكد من �سالمتهم. �لموجودون في �لمقهى يتابعون 
�ساحب  يعيد  دقيقة،   15 بعد  �لجتماعي.  �لتو��سل  و�سائل  على  ويعّلقون 
�لمقهى �لقناة �لتي تنقل �لمبار�ة، يجل�ض �لجميع، ويتابعون �لمبار�ة. ُتدخل 
�لبر�زيل هدفًا �آخر. �أ�سو�ت �لت�سفيق تعلو وكذلك �لمناو�سات بين م�سجعي 

�لفريقين.

لمى وماكينة الحماية
�عتادت لمى كغيرها في لبنان �أن ت�سهد تفجير�ت كثيرة، قريبة وبعيدة 
�أو  لمى  من  يقترب  لم  �لموت  لكن  �لمدنيين.  من  كثير  خاللها  ُقتل  عنها، 

�أقربائها و�أ�سدقائها ب�سكل مبا�سر.
��ستمر�ر حدوثه  لكن  �أو مخيفًا،  مفاجئًا  يعد  لم  �ل�سكل،  بهذ�  »�لموت 
يجعلنا ن�سعر بالحزن و�لياأ�ض، وبما �أننا غير قادرين على �إيقافه، علينا �أن 
نحمي �أنف�سنا من �آثاره، ومع �لوقت )بت�ستغل ماكينة حماية �لنف�ض لوحد�( 
في مثل هذه �لمو�قف ب�سكل ل �إر�دي، �أما في ما يتعلق بالقلق فاإنه يتوقف 
فور تاأكدك من �سالمة من تعرفهم«. تقول لمى. وتكمل: »وجودي في �لمقهى 
مع �لأ�سدقاء جعل �لمدة �لزمنية للقلق و�ل�ستنفار بخبر �لتفجير، ق�سيرة، 
)و�إنو  و�لياأ�ض  بالحزن  �سعوري  يلغي  ل  هذ�  لكن  �إنقاذً�،  كانت  و�لمبار�ة 
فقعت معي(. في �لنهاية ما فينا نعمل �سي غير نعي�ض �أو نحاول على �لأقل«. 
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ب مّنا كيف  �أ�سافت: »�سديقي موؤيد، ما قدر يكفي �لمبار�ة، حتى �إنو ع�سّ
قادرين نكفي و�لو�سع هيك، وم�سي«.

انق�سام االأنا 
تعودنا، ومنحاول نت�سرف على هيد�  �إنو  نفكر  �إنو نحنا قررنا  »بعتقد 
�إنو ما تعودنا، كلو موجود جّو�تنا، نحنا منخّزن كل  �لأ�سا�ض، ب�ض �لحقيقة 
هالأحد�ث �للي ب�سكل �أو باآخر بتعطبنا، وبتاأثر على كل �سي منعملو بحياتنا، 
حتى لو ما كنا منتبهين �إنو هي �ل�سبب«، يقول موؤيد، ويكمل: »ما قدرت كّفي 
�لمبار�ة، ح�سيت �إني مني �إن�ساني، �إذ� تجاهلت هال�سي، بعدين نمت، وتاني 
نهار �أنا ور�يح على �ل�سغل كان في جزء مني عم يتجاهل �سو �سار قبل بيوم 

�أو عم بحاول، ما بعرف«.
لم�ساهدة  متكرر  ب�سكل  �لتعر�ض  �إن  �لقول  يمكننا  �لحالة هل  في هذه 
ردة  من  جعلت  �لمثال،  �سبيل  على  �لتفجير�ت  خالل  من  �لجماعي  �لموت 
هل  �ل�سدمة؟  لحالة  ونا�سفًا  �عتياديًا  �أمرً�  مجددً�،  حدوثها  تجاه  �لفعل 
على  �لقدرة  بعدم  �لإح�سا�ض  هو  �أم  �لموت  فكرة  �إنكار  �أم  �لبقاء  غريزة 
تغيير �لو�قع في �لحا�سر و�لم�ستقبل، ما �أدى �إلى �نق�سام �لأنا في �لعملية 

�لدفاعية؟ 
�لإن�سان  ذ�ته  �لوقت  وفي  �لموت،  فكرة  على  �عتاد  �أنه  ي�سعر  �لإن�سان 

نف�سه ل يعتاد على فكرة �لموت.
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من موت اإلى موت اآخر بـ »اإ�سراف دولي«

2014/2/9

»و�هلل ما طلعت �إل غ�سب عني«، هذ� ما قاله �أول �لو�فدين من �لم�سّنين 
�إلى حي �لوعر في حم�ض و�سط هتافات �سكانها.

حتمية  توؤكد  �لثاني  �لو�فد  و�بت�سامة  �لثابت  و�ل�سوت  �لوجه  مالمح 
�لن�سر �نعكا�سًا لل�سمود في �لمنطقة �لمحا�سرة هناك.

ما  لكن هناك  �لمبد�أ،  وحلب مختلفة من حيث  �لمجريات في حم�ض 
ربط �لأحد�ث في �لمنطقتين: »�لنزوح«، توزيع �سكاني يعيد �لنظام �ل�سوري 
دون  مناطقه  �إلى  �لنزوح  على  �ل�سكان  باإرغام  حلب  في  يقوم  �إذ  تكوينه، 

�إ�سر�ف دولي، بل تحت �إ�سر�ف �لبر�ميل �لمتفجرة و�لقتل و�لدمار.

حم�س
في حم�ض يتم �إخالء �لمناطق �لمحا�سرة من عجزة ون�ساء و�أطفال، 
�إلى منطقة محا�سرة �أخرى تحت �إ�سر�ف دولي، يتخلله ق�سف على �لمناطق 

�لمحا�سرة ذ�تها وخرق للهدنة �لمتفق عليها.
�أم�سكت بيد طفلها، �أ�ساحت وجهها عن زوجها و�بنها �ل�ساب �ل�سغير 
�لمتهاوية،  �لمنازل  �لمدّمر،  �ل�سارع  �إلى  بعد، نظرت  �سارباه  ينُم  لم  �لذي 
ويبقى  �سيخرجون،  �ليوم  �لر�سيف،  �أطر�ف  على  �لمتر�كمة  �لنفايات 



87

�ل�سباب و�لرجال من �إخوة و�آباء و�أزو�ج، وهي على يقين �أن �لنظام �سي�سن 
�ل�سغير وهم�ست في  ر�أ�ض طفلها  هجمته عليهم قريبًا. و�سعت يدها على 

�أذنه: »�ذهب وّدع �أباك و�أخاك«.
ع�سرة،  �لخام�سة  �سن  تحت  و�لأطفال  �لن�ساء  من  مدنيًا   83 خرج 
�لنار  �إطالق  وقف  هدنة  بح�سب  و�لخم�سين  �لخام�سة  �سن  فوق  و�لعجزة 
�لذين  �لأهالي،  و�إخالء  �لم�ساعد�ت  دخول  خاللها  يتم  �أيام،   4 ومدتها 
ذهب بع�سهم �إلى منطقة �لوعر »تحت �سيطرة �لمعار�سة« و�آخرون »�أخذهم 

�لنظام �إلى مناطقه« بح�سب �أحد �لنا�سطين.
وجود �لأمم �لمتحدة في حم�ض لم يمنع �لنظام و�سبيحته من �إطالق 
�لنار على �لعابرين من �لمنطقة �لمحا�سرة �إلى طريق �لوعر، �إذ �أ�سيب �أحد 
�لعجزة في بطنه وُنقل �إلى �لم�سفى، كما ��ستهدف �لنظام قافلة �لم�ساعد�ت 

�لإن�سانية وقتل �ثنين من ركابها.
�أن يتم �لتفاق على نقل �لأهالي من �لمنطقة �لمحا�سرة �إلى �لمنطقة 
يومًا   190 من  �أكثر  منذ  �لح�سار  تحت  ترزح  �لتي  �لأخرى،  �لمحا�سرة 
تقريبًا، فيما �لق�سف م�ستمر و�إطالق �لنار من قبل �لقنا�سة �لمتمركزين 

على �أطر�ف �لحي بمو�فقة �لأمم �لمتحدة، يثير ��ستغر�ب �لكثيرين. 
»ل �أدري كيف و�فقت �لأمم �لمتحدة على �إخر�ج �لمدنيين من ح�سار 
�إلى ح�سار«، يعّلق �لناطق با�سم �ئتالف �سباب �لثورة في محافظة حم�ض، 
ح�سن �أبو �لزين، »و�ليوم تجّمع �سكان �لأحياء �لمو�لية لمنع خروج �لمدنيين 
�لأحياء  وق�سف  �لهدنة  بخرق  �لنظام  قام  كما  لهم،  �لم�ساعد�ت  و�إدخال 

�لمحا�سرة بالهاون و�لتي �ساهد �سقوطها مندوبو �لأمم �لمتحدة«.
 

حلب
�قترب رجل م�سّن من �بنيه، »�ألن تن�سما �إلينا؟ �لبقاء هنا يعني حتمية 
�لبرميل عليه، ولقد �سمعت  �لمنزل لمتنا بعد �سقوط  لو كنا د�خل  �لموت، 
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�أن �لمعبر �سيتم �إغالقه قريبًا«. لكنهما رف�سا محاولة �أبيهما �لأخيرة، ثم 
وّدعا و�لدهما و�أمهما و�أختهما �ل�سغيرة. بد�أت �أ�سو�ت �لعابرين تعلو و�سط 
�لح�سود  بين  �لعائلة  �بت�سما، و�ختفت  �إليهما.  �لأب  �لق�سف، نظر  �أ�سو�ت 

�لمتجهة �إلى �لطرف �لآخر.
�لمي�سر  منطقة  �لنظام  ��ستهدف  عندما  �لمحرر  �سكان  نزوح  »بد�أ 
وم�ساكن هنانو بالبر�ميل �لمتفجرة. ز�د �لنزوح في �لأيام �لقليلة �لما�سية 
بعد �لإ�ساعات �لتي ُن�سرت حول �أن �لنظام �سيقوم بتدمير حلب بالكامل بعد 

�أن يغلق �لمعبر«، يقول �لنا�سط �لإعالمي و�ئل عادل.
وي�سيف: »ما ز�لت هناك �آثار دماء على بنطالي بعد �أن �أ�ساب قنا�سة 
قمنا  خطرة،  �إ�ساباتهم  �آخرين  و3  �سدره  في  �لنازحين  �أحد  �لنظام 

باإ�سعافهم �إلى �أحد �لم�سافي �لميد�نية«.
لأهالي  �ليومية  �لمو�جهة  �لحجز«، حيث  »كر�ج  �لق�سر،  ب�ستان  معبر 

حلب مع �حتمالية �لموت.
�لم�سّور و�لنا�سط ح�سام قطان )22 عامًا(، يذهب كل يوم �إلى �لمعبر 
عم  �لنا�ض  لقيت  كتير،  ر�سا�ض  �سوت  »�سمعت  هذه.  �لعبور  رحلة  لي�سّور 
وعم  جنب  على  و�قف  �سغير  ولد  لقيت  �سوي  وبعد  و�سمال،  يمين  ترك�ض 
يبكي، و�أبوه م�سطح على �لأر�ض ومت�ساوب وما حد� عم يقدر يقّرب، بقي 
ينزف �سي ن�ض �ساعة قبل ما ي�سعفوه، لأنو كل ما حد� كان عم يحاول يقّرب 

ببل�ض �لقنا�ض يطلق ر�سا�ض عليه«.
لم يعد �لمعبر رحلة عبور يومية فقط لأكثر من 4000 مدني من تجار 
وطالب وعمال وموظفين في �لدو�ئر �لحكومية �لذين ي�سقط منهم �سخ�ض 
جامع  مئذنة  على  �لمتمركزين  �لنظام  قنا�سة  يد  على  يوم  كل  �ثنان  �أو 
�لرئي�ض �لتي تك�سف كل �لمعبر و�سوق �لخ�سرة، بل تحّول �إلى �لمنفذ �لذي 

�سيو�سلهم �إلى �لمنطقة �لمحتلة، �لتي �أ�سبحت بالن�سبة لهم �أكثر �أمانًا.
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�لأ�سبوع  �سديدً�  �زدحامًا  �لحدودي  �ل�سالمة  معبر  �سهد  كّل�ض  في 
في  �لمخّيم  ��ستيعاب  عدم  �إثر  باإغالقه  �لتركية  �لجهة  قامت  �لما�سي. 
جديدة  عائلة   700 دخول  بعد  �لالجئين  من  �أخرى  �أعد�دً�  �لآخر  �لطرف 
�لثورة،  بد�ية  منذ  �لأكبر  �لنزوح  هذ�  »ُيعتبر  فر��ض:  �لنا�سط  يقول  �إليه، 
مناطقهم  �لنظام  ق�سف  ب�سبب  �لمحررة،  �ل�سرقية  حلب  �سكان  هرب  �إذ 

بالبر�ميل �لمتفجرة«.

�لعام �لثالث، وتد�عيات جنيف 2، خيار بين �لموت بالبر�ميل و�لق�سف 
و�لجوع و�لمر�ض، �أو �لتوجه �إلى مناطق �لقاتل، حيث كل �لحتمالت مفتوحة 

فيما يتعلق بالعتقال و�لتعذيب و�لقتل �أي�سًا.
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تة: فل�سطين ــــ دم�سق ــــ بيروت الهوية الموؤقرّ
»في �لذكرى �لثالثة للثورة �ل�سورية«

2014/3/13

عام  تقريبًا،  �ساعة   48 �ل�سورية  للثورة  �لثالثة  �لذكرى  عن  تف�سلنا 
و�أنا خارج دم�سق  ثالث �نق�سى م�سبعًا بالدم و�لدمار و�لغياب، عام م�سى 
يومًا،  ذ�كرتي  تخونني  �أن  خ�سية  بقوة  بالتفا�سيل  �أت�سّبث  مثلي،  كماليين 
عن تلك �لمدينة �لتي ح�سنت طفولتي ومر�هقتي و�سبابي، وحريتي وبد�ية 

هرمي �لمبكر.

تقع  �ليد كي ل  بقب�سة  �لقلب  �إم�ساك  ُتحاول  المبكر:  الهرم  ـــ  بيروت 
في هلو�سات �لحنين �لمفجع �إلى تلك �لقهوة �ل�سباحية ما بين �سارع �لعابد 
و�لعمل،  �لبقاء  في  �ل�سغيرة  و�لأحالم  �لأ�سدقاء،  وتجّمعات  و�ل�سعالن، 
ومخططات قديمة عن �لم�ستقبل، وعاما �لثورة هناك. تبذل جهدً� كبيرً� في 
محاولة خلق عالِمك �ل�سغير هنا في بيروت، بحثًا عن منزل وعمل وبع�ض 
�لأ�سدقاء و�لأماكن �لتي تذهب �إليها، لأنك تعرف �أن هناك وجوهًا ت�ساطرك 
�لبحث.. �لبحث عّما ي�سبه بلدك. لكن مكانك �لجديد لي�ض �إل ممرً� للكثير 
قطار  محطة  �إلى  فتتحّول  و�لمغادرين،  �لقادمين  رحلة  في  �لأ�سدقاء  من 
وتخور  ج�سدك  وي�سعف  قدماك،  تخونك  قليلة،  �أ�سهر  وبعد  )تر�نزيت(. 

قو�ك، فاأنَت �ليوم هرٌم للغاية.
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�لذ�كرة مليئة بالثقوب، �لعودة �إليها تكّلفك كل �لطاقة �لتي بقيت لديك، 
بالمرحلة  تمر  بد�أت  �أنك  من  للتاأكد  يدفعك  �ل�سور  من  �لكثير  وتال�سي 

�لأخيرة من �لتطور �لب�سري، �لكهولة.

الكويت ـــ دم�سق: تختزن ذ�كرتي من طفولتي �سورً� �سبابية، تعود ل�سنة 
�لتي  باأمتعتنا،  �لمحّملة  �ل�ساحنة  تلك  و�لحدود، عن  �لمالجئ  1991، عن 
ظننت حينذ�ك �أنها تالحقنا طو�ل �لطريق من �لكويت �إلى دم�سق، مرورً� 
بدولتين عربّيتين، جَعلت �إحد�ها من �ل�سيارة �لتي كان يقودها و�لدي غرفًة 
ننام فيها تلك �لليلة، خ�سية �أن ندخل �أر��سيها ون�ستقر فيها نحن �لالجئين 
�لفل�سطينين �ل�سوريين. وتفا�سيل �أخرى ل �أتذكر منها �إل ما �أخبروني به، 
فاختفى   ،2011/3/25 في  �لزنز�نة  باب  علّي  �أُغِلق  �لتي  �للحظة  تلك  �إلى 
�لمقعد  في  �لهادئ  و�لدتي  بنحيب  متمثاًل  جليًا  �لما�سي  وجاء  �لحا�سر 
�لأمامي طو�ل رحلة �لأيام �لثالثة تلك، و�أنا في �لخام�سة من عمري مت�سبثة 
عمتي  ومقتل  �أطر�فهما،  �ل�سو�د  لفح  �للتان  و�لدي  وعينا  �سغيرة،  بدمية 

و�بنتها، و�بن خالتي، وخالي، حينذ�ك.

�ليدين  مكّبلة  �لعينّين  مغم�سة  وُجررت  �لز�نزنة،  باب  ُفتح  دم�سق: 
�إلى غرفة �لتحقيق، وهناك حّملوني غربة كنت �أتجاهلها �سمنيًا: »هاي مو 
�لزو�يا  �إلى  �لعودة  �لحدود؟!«. كان طريق  نزّتك على  بتحّبي نرجع  بلدك، 
�لأربع طوياًل وباردً� و�أكثر ��سود�دً�، �رتطمُت خاللها باأج�ساد مكّبلة ومبعثرة 
على �أطر�ف �لممر �لطويل، وبين �لأنفا�ض �لمتقّطعة لمن هم خلف �لأبو�ب 
من  �لآلف  له  تعّر�ض  ذ�ته  �لتعذيب  �لتعذيب.  جل�سات  من  عودتهم  بعد 

�لمدنيين �ل�سلميين، و�لكثير من �أ�سدقائي.

�أخت  بيروت  »بتح�ّسي  �ل�سوريين:  �لأ�سدقاء  �أحد  لي  قال  بيروت: 
ولقاطنيها،  للبحر  تدير ظهرها  �سقيقة مدينتي  �أب«.  َب�ض من غير  �ل�سام، 
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على  تتناثر  ز�لت  ما  وثقوبًا  �أي�سًا،  ثقاًل  يحملون  جيلي  من  بيروت  �أبناء 
جدر�ن �لأبنية �لقديمة، حكايا �حتالل �لنظام �ل�سوري للبنان، حّدثوني عن 
�لحو�جز، عن �لمالجئ و�لق�سف، عن مقتل �أ�سدقاء و�ختفاء �آخرين، عن 
�لنظام �ل�سوري، وما قام به في لبنان، �لذي ي�سبه ب�سكل �أو باآخر ما يقوم به 
في �سورية. وما قامت به �إ�سر�ئيل في لبنان، وي�سبه ب�سكل �أو باآخر ما قام به 

�لنظام �ل�سوري في بالدنا، لكن ب�سكل �أكثر فجاجة...

دم�سق: �أرجل متر��سفة، ظالل �لأج�سام �لمتمايلة �لمتال�سقة، �لأيدي 
على �لأكتاف، �ل�سوت يعلو �سيئًا ف�سيئًا: »�سكابا يا دموع �لعين �سكابا على 
�سهد�ء �سورية و�سبابا!«، وكاأننا خارج �لزمن، �لقلوب تخفق ب�سدة، و�لكف 
ي�سغط على �لكتف �لذي ي�سند نف�سه عليه وكاأنه يقول »ل تخ�َض �سيئًا.. �أنا 

هنا.. بجانبك«، عر�ض ليلي جال معظم �أحياء �لمدينة طو�ل عامي �لثورة.
�ألمح  �أن  ��ستطعت  فورً�،  �أتحرك  لم  �أر�سًا،  يرتطم  بر�أ�سي  �سعرت 
في  �لبرد  كان  �ساكنة.  و�أقد�مًا  طوياًل  ممرً�  �لعينين«  »ع�سابة  تحت  من 
ه حينذ�ك، ل �أدري كم مّر من �لوقت و�أنا �أقف هكذ�، �قتربت قدمان  �أ�ُسدِّ
باتجاهي، �سّدني من �سعري ورفعني به، �أم�سك بكتفي ودفعني �إلى �لحائط، 

ك على �لحيط!«. ف�سمعت طقطقة عظام �أنفي، »وجِّ

�لأيام،  ت�سبهنا كثيرً� هذه  �لتي  بالتناق�سات،  �لمحّمل  �لمكان  بيروت: 
هو ربما �نعكا�ض للحروب �لتي مّرو� بها هنا و�لتي نعي�سها نحن هناك، ولكن 
�لألفة،  وم�ساعر  �لحّب  من  �لكثير  فيها  هذه  �لبحر  مدينة  مختلف،  ب�سكل 
�لكثير من �لطائفية ونزعات عن�سرية، يو�جهك هذ� �لخليط يوميًا في كل 
ما تقوم به، قالت �سديقة لبنانية: »من بعد ما �سار عندي �أ�سحاب �سوريين 
جديد،  عن  �لمدينة  �كت�سفت  رجعت  كاأنو  ببيوتن،  زورن  و�سرت  ببيروت، 
وتعّرفت على حار�ت )متل ما ب�سّموها �ل�سوريين( ما كنت بعرفها قبل«. فيما 
قال لي �أحدهم في بيروت: »�أنتم �ل�سوريون ما رح تتركونا بحالنا، خربتو� 
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�لبلد، جبتو� �لتفجير�ت وخليتو� �لبلد ترجع تعي�ض بحرب، نحن كل �سي بدنا 
ياه �إنو تطلعو� من هون ونرجع نعي�ض باأمان«. هذ� هو �لحال.

َور«،  دم�سق ـــ )من مقال �سابق(: �ل�ساعة 10 لياًل، في ر�أ�سي مدينة »�سُ
و�سوت و�حد يترّدد بقوة: »�أنا ما رح موت«. �أذكره جيدً�... لقاء �لعيون في 

تلك �لليلة كان �سعبًا جدً�، كما �لوقوف تمامًا حينذ�ك.
ثقل �لموت قا�ٍض، يمكن �إدر�كه في وجوه �لأ�سدقاء �لمبعثرة على �سلم 
�لمنزل �لطويل �لذي يبدو �ساعدً� �إلى �ل�سماء، وفي �سمت �لمدينة �ل�سارم 
�لمقطوع بدقات قلوبنا �لتي �أ�سبحت و�حدة، و�أ�سو�ت تدحرج �لقذ�ئف على 
�أطر�ف �لمدينة، وجه �سديقتي، »حبيبته«، ومالمحه معًا. كان �لنكر�ن �سيد 
�لموقف في تلك �لليلة، كل �سيء كان يبدو ز�ئفًا.. مقطع �لفيديو.. مكالمات 

و�ت�سالت توؤكد ما حدث.
�لإخبارية تكّذب.. حتى نحن،  �لمحطات  �لفاي�سبوك تكّذب،  �سفحات 
ل  بالتاأكيد..  هو  »لي�ض  مرّددين:  نكّذب  كّنا  �لطويل،  �لدرج  على  �لو�قفين 

يمكن ذلك«، �أن »نرى ج�سد �سديقنا �سامتًا مدويًا ر�حاًل عنا«.

ح�سن،  �سحى  ��سمي  بيروت:  ــــ  دم�سق  ــــ  فل�سطين  تة:  الموؤقرّ الهوية 
من  خروجه  �أثناء  جّدي،  �أن  فالو�قع  �لحقيقية،  ن�سبتي  لي�ست  »ح�سن« 
فل�سطين، كتب بعجلة ��سمه و��سم و�لده و��سم جده ون�سي �لن�سبة، ل �أدري 
ِلَم لم ي�ساأل �أبناوؤه لحقًا عن ن�سبتهم �لأ�سلية، لكنهم كانو� يتحدثون كثيرً� 
عن حيفا ويافا، �أعادو� ق�ّض �لحكايا ذ�تها �لتي رو�ها لي جدي عندما كنت 
�سغيرة، وعندما عرفت �أنني ل �أحمل ��سم �لعائلة �لحقيقي، كان �لأو�ن قد 
م�ض  �أو...  �أو...  �إما...  يا  هو  �لعائلة  »��سم  �لهِرم:  جدي  لي  قال  �إذ  فات، 
متذّكر، ب�ض نحن كنا عيلة كبيرة بفل�سطين، من حيفا«، وفي جل�سة �أخرى 
�أجد�دنا على فل�سطين،  ب�ض �سافرو�  لبنان،  �أ�سلنا من  بنتي نحن  »يا  قال: 
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وبحرب  �لكويت،  على  بعدين  �ل�سام،  على  رحنا   ،48 وقت  نزحنا  بعدين 
�لخليج رجعنا على بلدنا �ل�سام!«.

�أي  �للبنانية،  جدي  زوجة  �إلى  تعود  �للبنانية،  �لأ�سول  ق�سة  �أن  يبدو 
�لعمر، وقبل وفاته  باأعو�م، فما كان منه في هذ�  �لتي توفيت قبله  جدتي، 

باأيام، �إل �أن ين�سب �أ�سله �إليها.
�أ�سولي  ينبعا من  لم  لفل�سطين،  �لفل�سطينية وحبي  بالق�سية  �هتمامي 
�لفل�سطينية، فاأنا لم �أزر فل�سطين يومًا كما لم يفعل و�لدي، هو ذ�ته �هتمام 
�أي�سًا من  �ل�سوريين و�للبنانيين وغيرهم بالق�سية، �لذين �سحو� بحياتهم 
�أجلها. وثيقة �ل�سفر: »لجئ فل�سطيني �سوري«، وهوية موؤقتة هي ما �أحمل، 
لكنني في �سورية لم �أ�سعر باللجوء يومًا، ذ�كرتي تحمل »خريطة حياتي في 
دم�سق منذ عامي �لخام�ض حتى �ل�سابع و�لع�سرين، هذه �لذ�كرة هي جو�ز 

�سفري وهويتي �لد�ئمة«.
�لفل�سطيني  باللجوء  ُي�سعرني  باأن  كافيًا  كان  و�حد  فعام  لبنان  في  �أما 
و�لدين،  و�لهوية  �لمكان  عن  بالأ�سئلة  �لم�ستمر  �ل�سطد�م  معًا،  و�ل�سوري 
من �أين �أنت؟ من »�ل�سام«، من وين من �ل�سام؟ من »فل�سطين«، يعني �أنت 
م�ض  فل�سطينية  »�أنِت  قال:  بع�سهم  و�سورية«،  »فل�سطينية  �أنا  فل�سطينية؟ 
�سورية«، وبع�سهم �لآخر قال: »�أنِت �سورية م�ض فل�سطينية، لأنو بحياتك ما 
�سفِت فل�سطين«، �إلى جانب �لرتطام بالقانون �لذي يميز، من حيث �لإقامة، 

وجود �ل�سوري في لبنان عن �لفل�سطيني �ل�سوري في لبنان.
في مكان و��سع جدً�، حقيبة �سفر ن�سف مغلقة بد�أ يك�سوها �لغبار، و�إلى 
جانبها حقائب �أخرى، يد تدفع بحقيبة جديدة �إلى جانبهم، تلقي �لو��سلة 
�لجديدة نظرة �إلى باقي �لحقائب، تم�سك �لحقيبة �سحابها بقوة، فهي تظن 

�أنها �ستغادر قريبًا.
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في الطريق اإلى القبر

2014/4/8

دم�سق،  �أطر�ف  تطرق  �لق�سف  �أ�سو�ت  كانت  وبينما  �أيام،  عّدة  قبل 
وخبطات �لهاون �لع�سو�ئية تقتلع روحًا ما، توفي و�لد �أحدهم ب�سبب �سكتة 

قلبية. وهذ� لي�ض حدثًا مختلقًا.

القبر ــــ ال�ساعة 9:30 لياًل
يكن  لم  �لأمر  قبر،  عن  و�أ�سدقاوؤه  �لمتوفى  �لرجل  �بن  �ل�ساب  بحث 
ب�سببها  �عتقلو�  �لميت يحملون هويات من ريف دم�سق  �أولد  �إن  �إذ  �سهاًل، 

�أكثر من مرة. لذلك، توّجب عليهم �إيجاد قبر في مقبرة تقع قبل �لحاجز.
بعد �ساعات طويلة من �لبحث، وجدو� �لقبر �لمنا�سب بمبلغ مليون ليرة 
�سورية. فا�ستهجن �أحد �ل�سباب قائاًل: »كنا ن�ستري بيت بهيك مبلغ«، فاأجابه 
�لم�سوؤول في مكتب دفن �لموتى: »و�هلل يا �بني هالأيام �لطلب على �لقبور 

�أكتر بكتير من �لبيوت«.

حلب ــــ ال�ساعة 9:30 لياًل
مدينة  �أحياء  �ل�سوري  �لنظام  ق�سف  �لمحلية:  �لتن�سيق  لجان  ـــ  خبر 

حلب �ل�سمالية باأكثر من 33 برمياًل متفجرً�، ما �أودى بحياة 88 مدنيًا.
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غ�سيل الميت ــــ ال�ساعة 8:30 �سباحاً
�سو�رع  في  �سار�  �أكتافهما،  على  �لتابوت  وحمال  عميقًا  نف�سًا  �أخذ� 
�لعا�سمة دم�سق �لمكتظة ب�سبب �لحو�جز �لأمنية، من �سارع بغد�د �إلى باب 

�سرقي، لغ�سيل �لأب �لمتوفى. 
�أربعون دقيقة تقريبًا هي �لمدة �لتي ��ستغرقتها �لم�سافة �لتي قطعاها 
على �لأقد�م، تفاديًا لعقبات ��ستخر�ج مو�فقات �أمنية تجيز عبور كل تلك 

�لحو�جز.

الغوطة ال�سرقية ــــ ال�ساعة 8:30 �سباحاً
وع�سكريًا  مدنيًا   150 من  �أكثر  �سقوط  �لإخبارية:  �سام  �سبكة  ـــ  خبر 
�أثناء مغادرتهم �لغوطة  في كمين لقو�ت �لنظام �ل�سوري و»حزب �هلل« في 

�ل�سرقية في ريف دم�سق.

الدفن ــــ ال�ساعة 10:15 �سباحاً
خافت.  ب�سوٍت  �لقر�آن  من  �آيات  تقر�أ  وهي  بالتر�ب  �أ�سابعها  غمرت 
حّفار  يغمرها  �لتي  و�لده  في جثة  يحّدق  ينظر حوله،  بتوتر،  قدمه  يحّرك 
�لقبور بالتر�ب �سيئًا ف�سيئًا. ثالثة �سبان يقفون �إلى جانب �لزوجة و�لبن، 
يطالبونهم  �أمن،  عنا�سر  حولهم  يقف  بينما  �لحفرة،  في  جميعًا  يحّدقون 

باإنهاء عملية �لدفن ب�سرعة ومغادرة �لمقبرة.

دم�سق ــــ ال�ساعة 10:15 �سباحاً 
خبر ـــ لجان �لتن�سيق �لمحلية: مقتل �ثنين من �لمدنيين جر�ء �سقوط 

قذيقة هاون على د�ر �لأوبر� �لقريبة من �ساحة �لأمويين.

عّم  �أجبر  ما  قد�سيا،  بق�سف  �ل�سوري  �لنظام  قام  �أيام،  عّدة  قبل 
و�لرك�ض نحو �ساحية قد�سيا. في �سباح  �سيارته  �لترّجل من  �أحدهم على 



97

�ليوم �لثاني، قّرر �لرجل �لذهاب لإح�سار �سيارته و�لخروج من �لبلدة. مّد 
لي�ض حادثًا  �لأر�ض. هذ�  �ل�سيارة، رجفت يد�ه بقوة، و�سقط على  يده نحو 

مختلقًا.

الموت ــــ ال�ساعة 11:00 �سباحاً
�أغلقت �لطرقات من قد�سيا و�إليها، وبقي »�لعم« م�ستلقيًا على �لأر�ض 

لمدة �ساعتين حتى لفظ �أنفا�سه جر�ء �سكتة قلبية.

درعا ــــ ال�ساعة 11:00 �سباحاً
�لتن�سيق �لمحلية: �سقوط قتيل وعدد من �لجرحى جر�ء  ـــ لجان  خبر 

ق�سف �لطير�ن �لمروحي لموقع بالقرب من طيبة �لإمام في حماة.

 موظف البلدية ــــ ال�ساعة 11:45 �سباحاً
�قترب موظف �لبلدية من �لجثة، وحملها �إلى جامع �لعمر في �لبلدة. 
�أم�سك بهاتف �لعم و�أخرج منه �لرقم �لأخير �لموجود على قائمة �لت�سالت، 

و�ت�سل بزوجته ليخبرها عن وفاة زوجها.

درعا ــــ ال�ساعة 11:15 �سباحاً
ـــ �سبكة �سام �لإخبارية: تدور ��ستباكات عنيفة بين �لجي�ض �لحّر  خبر 

وقو�ت �لنظام في حّي �لمن�سية في درعا �لبلد.

الجثة ــــ ال�ساعة 12:35 ظهراً
تجيز  �أمنية  مو�فقة  على  �لح�سول  من  �لمتوفى  �لعّم  �أقرباء  تمّكن 
و�سعا  �لعمر،  جامع  �إلى  و�سولهم  بعد  �لجثة.  و�إخر�ج  قد�سيا  �إلى  �لدخول 
من  خروجهم  �أثناء  وفي  �لت�سريح.  ن�ضَّ  كما  �ل�سيارة  »طّبون«  في  �لميت 
�لجامع، وبالقرب من �لحاجز، بد�أت �ل�ستباكات بين �لجي�ض �لحّر وعنا�سر 
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في  �لبا�سل«  »م�سفى  �إلى  �لمتوفى  �لعم  �إي�سال  ��ستطاعو�  لكنهم  �لأمن، 
م�سروع دمر، ليدفنو� �لجّثة في �سباح �ليوم �لتالي.

حم�س ــــ ال�ساعة 12:30 ظهراً
خبر ـــ لجان �لتن�سيق �لمحلية: مقتل �لأب فر�ن�سي�ض فندرلخت على يد 
�لديو�ن في  ب�ستان  �لي�سوعيين في حي  �لآباء  كني�سة  م�سّلٍح مجهول، د�خل 

حم�ض �لقديمة.

على روح الميت ــــ ال�ساعة 1:00 ظهراً
في �أحد جو�مع منطقة �ل�سيخ محي �لدين، تجّمع �أقرباء �لعم و�أ�سدقاوؤه 
لل�سالة على �لميت، دخل عنا�سر �لأمن �إلى �لجامع وطلبو� منهم �لت�سريح 
�لنتظار  �لح�سور  من  �لميت  �أخو  طلب  ذلك،  فعل  يخّولهم  �لذي  �لأمني 
ريثما يذهب لإح�سار �لمو�فقة �لأمنية من فرع �لأربعين، وهو »فرع مكافحة 

�لإرهاب«، ويقع في منطقة �لج�سر �لأبي�ض في و�سط دم�سق.
دخل �لرجل �إلى مكتب �لم�سوؤول �لأمني في �لفرع، وقّدم طلب مو�فقة 
�إنو ما ي�سير  »�ل�سالة على روح �لميت«، ف�ساأله رجل �لأمن: »فيك ت�سمن 
�سي؟«، �أجابه �لرجل: »�أ�سغر و�حد فينا رح يكون عمرو 50 �سنة«. فاأعطاه 

ت�سريحًا بال�سالة على روح �لميت.

الرقة ــــ ال�ساعة 1:00 ظهراً
خبر ـــ �سبكة �سام �لإخبارية: �أعدم تنظيم �لقاعدة في �لعر�ق و�ل�سام 
»د�ع�ض«، �أحد �ل�سبان في �ساحة مدينة �لرّقة بتهمة �ل�سرقة و�لقتل �لمتعمد.

الطريق ــــ ال�ساعة 1:45 ظهراً
لدفن  »�لمهاجرين«  باتجاه  �لموتى،  نقل  �سيارة  يتحرك خلف  �لموكب 
ي�سلو�  �أن  قبل  �لجثة.  وكذلك  �لجميع  يفت�ض  لالأمن،  يوقفهم حاجز  �لعّم. 
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تفقد عنا�سره  �ل�سعبية،  �للجان  يتوقفون مجّددً� عند حاجز  �لمقبرة،  �إلى 
هوياتهم، وكذلك �لميت. ك�سفو� عن �لجثمان.

ح�سيلة القتلى لهذا اليوم ــــ ال�ساعة 1:45 ظهراً 
�لتن�سيق �لمحلية في �سورية  �أفادت لجان  حتى منت�سف نهار �لثنين، 
�سورية، معظمهم  في  �ل�سوري  �لنظام  يد  على  �ليوم  �سقطو�  قتيل  مئة  باأن 

من حلب.
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»انتخبوا« ماهر حجار رئي�ساً لـ »�سورية االأ�سد«

2014/4/30

�أعلن »رئي�ض مجل�ض �ل�سعب �ل�سوري« محمد جهاد �للحام تلّقي �لمجل�ض 
بطلب  �لأ�سد  حافظ  ب�سار  بتقّدم  �لعليا«  �لد�ستورية  »�لمحكمة  من  �إ�سعارً� 
�لمر�سح  هو  ليكون  �ل�سورية،  �لعربية  �لجمهورية  رئا�سة  لمن�سب  تر�ّسح 
�ل�سابع لهذه �لنتخابات �لتي قرر �لأ�سد نف�سه �إجر�ءها في حزير�ن �لمقبل.
ح�سان  حجار،  �لحفيظ  عبد  ماهر  فهم  �لأ�سد،  �إلى  تر�ّسحو�  من  �أّما 
�ل�سالم  وعبد  رجوح،  فر��ض  محمد  معال،  �سمير  �لحد�د،  �سو�سن  �لنوري، 

�سالمة.
 ،2000 حزير�ن  في  �لأ�سد  حافظ  �ل�سابق  �ل�سوري  �لرئي�ض  وفاة  بعد 
ليت�سّلم  �لد�ستور،  تعديل  �آنذ�ك  �لحالي، جرى  �ل�سابع«  »�لمر�سح  و�لد  وهو 
�لأ�سد �لبن �لُحكم، وفق »�نتخابات« ح�سل بنتيجتها على 97 % من �أ�سو�ت 

�ل�سعب �ل�سوري.
ي�سعو�  �أن  �سوى  للمو�طنين،  خيار  من  هناك  يكن  لم  �لوقت  ذلك  في 
فروع  �أقبية  �إلى  �ُسحبو�  و�إّل  �لت�سويت،  ورقة  في  »نعم«  خانة  على  عالمة 
�لمخابر�ت. »�أم�سكُت يومذ�ك بالورقة وترّددُت قلياًل قبل �أن �أ�سع �لإ�سارة، 
�لجو�ب  على  باإ�سبعها  �إلّي  ت�سير  �لطاولة  على  تجل�ض  �لتي  بالموظفة  فاإذ� 
�لأمن  عنا�سر  فوجدُت  حولي  نظرُت  بخوف،  وجهي  في  وحّدقت  »نعم«، 



101

منت�سرين في كل مكان، �بت�سمت، و�سعت �لإ�سارة على نعم، وخرجت. هكذ� 
فعل �لجميع«، قال �أحد �لمو�طنين �ل�سوريين.

ع�سية �ل�ستفتاء �لرئا�سي �لذي ت�سلم فيه ب�سار �لأ�سد رئا�سة �لجمهورية 
�لعربية �ل�سورية، عام 2000، قّدم �لتلفزيون �ل�سوري تقريرً� عن �سخ�سه. 
بد�أته �لمذيعة بقولها: »كان منارًة لالأدب و�لتهذيب و�لن�سباط و�لجتهاد 

في �لمدر�سة مع رفاقه ومع �أ�ساتذته و�لإد�ريين«.
 124927 بقتل  لحقًا  قام  نف�سه،  و�لمجتهد«  »�لمهّذب  �لرجل  لكن 
�سخ�سًا تقريبًا من �ل�سوريين، بينهم �أكثر من 14314 طفاًل و12935 �مر�أة، 
بق�سف قو�ته �لمدن و�لأحياء �ل�سكنية وتدميرها. كما قتل �أكثر من 11 �ألف 

�سخ�سًا تحت �لتعذيب، بح�سب �ل�سبكة �ل�سورية لحقوق �لإن�سان.
و�أكملت �لمذيعة و�سفها ب�سار �لأ�سد عام 2000: »�سديد �لتو��سع، ودود 
مع �لجميع، ولم ي�سعر يومًا �أي �أحد من �لمحيطين به، �أ�ساتذة وطالبًا، �أنه 

�أحد �أهم زعماء �ل�سرق �لأو�سط«.
وفاة  �إلى  �أدى  ما  مدنًا عدة لحقًا،  �لودود« هذ�، حا�سر  »�لرجل  لكّن 
�ليرموك و109 في  135 في مخّيم  279 مدنيًا من �لجوع، منهم  �أكثر من 

�لغوطة قرب �لعا�سمة دم�سق وحدها.
�لأ�سد  ب�سار  »�لرئي�ض  �إن   2000 عام  قالت  �ل�سوري  �لتلفزيون  مذيعة 
رعايتهم  في  �ساهم  �لذين  �لبريطانيين  �لمو�طنين  من  �لعديد  يذكره 

�ل�سحية، باأنه متو��سع ولطيف«.
�إل �أن »ب�سار �لأ�سد«، قتل �لدكتور �لبريطاني عبا�ض خان في �أحد فروع 
�لمخابر�ت �ل�سورية، فيما �ّدعى �لنظام �أن خان �سنق نف�سه في �ل�سجن قبل 

�أن يطلق �سر�حه بـ 4 �أيام.
وعينين  مم�سوقة  طويلة  بقامة  »يتمّيز  ب�سار  �أن  ذكرت  كانت  �لمذيعة 
زرقاوين، نظر�ته ثاقبة وحادة تدل على �أفقه �لبعيد و��ست�سر�فه بالم�ستقبل، 

وتذّكر ب�سخ�سية �أبيه �لر�حل حافظ �لأ�سد«.
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وهنا �أ�سابت.
وح�سية على مدينة حماة،  �لأ�سد حملة  �سّن حافظ   1982 �إذ في عام 
و�عتقل  للتدمير،  �لمدينة  تعر�ست  كما  �ألف مدني،   25 من  �أكثر  فيها  قتل 
�لبن على  �ليوم. ف�سار  �لكثير منهم حتى  لم يعرف م�سير  �لذين  �لمئات 
خطى و�لده في �لمدينة ذ�تها، �إذ قام منذ بد�ية 2011 بقتل �أكثر من 6598 

مدنيًا و�عتقال 4301 مو�طن.
�لمذيعة كانت ��ستر�سلت بحديثها عن �سفات �لرئي�ض �لجديد: »يحيط 
بالمطالعة  �سغوف  هادئ.  من�سبط،  كبيرين.  ولطف  باحتر�م  حوله  من 

ويوؤمن بالتكامل بين �لأجيال و�لمر�حل«.
وّثق مركز توثيق �نتهاكات حقوق �لإن�سان في �سورية �أن �لنظام �ل�سوري 

بقيادة ب�سار �لأ�سد �عتقل �أكثر من 1265 طفاًل دون 18 �سنة. 
نوعية  نقلة  �سورية  »نقل  �لبن:  �لأ�سد  ب�سخ�ض  �لمذيعة  و��ستفا�ست 
�لمعلوماتية  ن�سر  خالل  من  و�لأتمتة  �ل�سناعية  �لمنتجات  �أحدث  باتجاه 

وجعلها متاحة لجميع �لمو�طنين«.
�لأ�سلحة   2014 لنتخابات  �ل�سابع  و�لمر�سح  �لبن  �لرئي�ض  ��ستخدم 
و�لغربية  �ل�سرقية  �لغوطة  �إذ قام بق�سف  �سورية،  �لكيماوية في عدة مدن 
في ريف دم�سق بالغاز�ت �لكيماوية، ما �أدى �إلى مقتل 1500 �سخ�ض في يوم 
بالبر�ميل  �ل�سوري وحم�ض كذلك،  �ل�سمال  �لأ�سد مدن  و�حد. كما ق�سف 
�لمتفجرة و�ل�سكود، ما �أدى �إلى مقتل �آلف �لمدنيين وتدمير كامل لأحياء 

عدة.
 

العائلة الحاكمة
»�أُهيب بالمو�طنين �ل�سوريين جميعًا عدم �إطالق �لنار تعبيرً� عن �لفرح 
تخو�سها  �لتي  �لنتخابات  �أجو�ء  نعي�ض  ونحن  خا�سة  كانت،  منا�سبة  باأي 
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�سورية لأول مرة«. �سرح »ب�سار �لأ�سد« بعد تر�سحه لنتخابات �لرئا�سة هذه 
�لمرة.

�أجو�ء  تعي�ض  �سورية  باأن  �لأ�سد  ب�سار  �عترف  �لت�سريح  وبح�سب 
عامًا   44 طو�ل  ل�سورية  وعائلته  بحكمه  �أقّر  �أنه  �أي  مرة،  لأول  �لنتخابات 

فار�سين �أنف�سهم على �ل�سعب �ل�سوري ب�سيغة �لور�ثة.
لم�سيرة  قائدً�  »�نُتخب  �لأ�سد:  ب�سار  قّدمت  يوم  قالت  �لمذيعة  �أن  �إل 
�لحزب و�ل�سعب، �أمينًا عامًا للجنة �لمركزية للحزب، �أمينًا قطريًا لحزب 
�أي�سًا  عنه  وُعِرف  �لف�ساد  محاربة  عنه  ُعِرف  �ل�ستر�كي،  �لعربي  �لبعث 

�لفكر �لحد�ثي �لمتطور«.
في  �لأ�سد  ب�سار  �أ�سدره  رئا�سي«  بـ»عفو  تجّلى  �لحد�ثي  �لفكر  وهذ� 
بد�ية �لثورة 2011، �أطلق بموجبه �سر�ح مئات �لم�ساجين، منهم �أبو محمد 
في  �لقائد  �لبا�ض  وبهاء  »د�ع�ض«،  قادة  �أحد  وهو  بالو�ض  نديم  �لجولني، 
�أحد  عبود  وح�سان  علو�ض،  زهر�ن  �لإ�سالم  جي�ض  وقائد  �لن�سرة،  جبهة 

زعماء �أحر�ر �ل�سام، و�أحمد عي�سى �ل�سيخ �أحد قادة �ألوية �سقور �ل�سام.
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حين يقا�س القبر بج�سد حيرّ

2014/5/8

َق في وجوه َمن حوله، نظَر �إلى �لج�سد �لمغّطى بالكفن، وجه �سديقه  حَدّ
باأطر�ف  لم�ض  فيها،  بالكامل  مدَّ ج�سده  �أمامه،  �لحفرة  �إلى  قفز  �لنائم؛ 
�أ�سابعه حو�ف �لقبر، وحفَّ بقدميه �لتر�ب، عيناه تحفر�ن �ل�سماء، غّطى 
بكاءه. تاأكد من �ت�ساع �لقبر لجثمان �سديقه: »جفر�، �سامحني، �ل�سما ما 

بت�سعك حتى ي�سعك �لقبر!«.
»كل �سّب ��ست�سهد بالمخّيم هو جزء من حياتي، خ�سارتن خّلتني فّكر 
بقيمة �لحياة وباأهمية �إنو عي�ض �أو موت«، عبد �هلل �لذي يبلغ من �لعمر 18 
عامًا َدفن مع محمد و�إبر�هيم �أ�سدقاء كثرً�، »عالقتي مع �ل�سهد�ء ما بّل�ست 
مع �لثورة. ب�ّض �لثورة قّربتنا من بع�ض �أكتر. كنا نحاول خلق طقو�ض لك�سر 
�لح�سار، مّر�ت بقعدة �إبريق �ساي، ب�ّض �ل�سو�ريخ كانت د�يمًا تاخد �سديق 

ور� �سديق، ونحن نغّير �لبيت ور� �لبيت«.
حا�سر �لنظام �ل�سوري مخّيم �ليرموك لما يقارب �لعام، تعّر�ض خاللها 
�لمخّيم لق�سف عنيف �أدى �إلى مقتل �لعديد من �لمدنيين. كما �أغلق �لنظام 
كل منافذ �إدخال �لمو�د �لغذ�ئية و�لطبية ما �أ�سفر عن مقتل �لمئات جوعًا.

في الموت
تت�سع حدقتا عينيه، قلبه يدق بهدوء، ببطء �سديد، كاأنه على و�سك �أن 
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يتوقف؛ �لر�سا�سة تقترب �أكثر و�أكثر حتى �قتحمت ر�أ�ض �ل�ساب، �لكامير� 
ماز�لت تدور، قفز لي�سحب جثة �سديقه، و�إذ بر�سا�ستين ُتخرجان »�أمعاءه« 
�إلى خارج ج�سده؛ يجرُّ نف�سه �إلى �لأ�سفل �ساندً� بكّفه ما يخرج من معدته، 

»��ست�سهد منير«.
ما  �لموت  لأنو  لإلن،  ربح  هي  تبعي  �لخ�سارة  يمكن  كتير..  »خ�سرت 
بوّجع غير �لأحياء«، �أُ�سيب �لفتى �لع�سريني في بطنه �أثناء قيامه بت�سوير 
�ل�ستباكات. »��سمي �بر�هيم، فل�سطيني �سوري من حيفا«، هكذ� عّرف عن 
نف�سه، »�أنا ولدت ب�سورية، بح�ض حالي �بن �لق�سية، �إذ� �ل�سوري عندو مبرر 
�أول و�حد لأني فل�سطيني وتاني و�حد لأني  �تنين،  �أنا عندي  ليكون بالثورة 

�سوري«. 
عا�ض �ليرموك 3 محاولت لـ »�لهدنة«، كانت نتيجة �لأخيرة منها فّك 
في  يقبع  �لمخّيم  ز�ل  ما  حين  في  �لمخّيم،  عن  فقط  �لتمويني  �لح�سار 
�لظالم بعد مغيب �ل�سم�ض، �إذ ل كهرباء �إل من موّلد�ت يتّم ت�سغيلها بفتر�ت 
�لخدمات  ومعظم  �لماء  كذلك  و�لبنزين،  �لمازوت  نق�ض  ب�سبب  محددة 

�لأ�سا�سية.

في الغياب
ليلة هادئة للغاية. يقترب من �لمجموعة �لتي تقوم بَخْبِز »ُخبز �لعد�ض«، 
يعمل  �لذي يجل�ض قريبًا منه  �أحمد  يلتفت نحو �سديقه  ياأكل ق�سمة منها، 
على حا�سوبه �ل�سخ�سي، و�إذ� ب�سوت �ساروخ يقترب ب�سرعة هائلة منهم، 
يهتّز �لمكان، يدير وجهه نحو باقي �أ�سدقائه، يلتفت مجددً� ويرى �ل�سخرة 
�لكبيرة تتهاوى على �أحمد، ينظر �إلى �لأعلى و�إذ� ب�سخرة �أقل حجمًا تهجم 

على ر�أ�سه، ي�سقط. دقائق وُيحمل ج�سده، »مجد، �أحمد.. �أحمد«...
»�لمخّيم بالن�سبة �إلي هو وطن بكل معنى �لكلمة، فيه �نولدنا، وترّبينا، 
�ل�سديق  محمد،  قال  ينا«،  حَبّ وفيه  �سد�قة،  عالقات  فيه  وبنينا  ودر�سنا، 
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�لثالث �لذي �سهد �أي�سًا �لموت حّيًا، »كل ما ي�ست�سهد و�حد من �سحابي كان 
ي�سير معي رهاب من �لمكان، ب�ض بنف�ض �لوقت كنت �تم�سك فيه �أكتر«.

عن الحياة
�لطريق،  طرفي  على  �لمدّمرة  �لمنازل  تجل�ض  �لحي،  �سو�رع  �أحد  في 
تحمل بين �سقوقها حكايات وذكريات وبقايا قذ�ئف، وفي �لمنت�سف تمامًا 
�لمو�سيقى  تعلو  »�أيهم«،  حول  و�لأطفال  �ل�سبان  من  مجموعة  تلتف  هناك، 
ويتحّول  يتال�سى،  �لأ�سود  �سوريالي،  م�سهد  �أ�سو�تهم،  كذلك  ف�سيئًا،  �سيئًا 

�لمكان �إلى حديقة تعود فيها �لحياة لدقائق. 
وكذلك  لال�ستمر�ر،  محاولة  في  �لبيانو  مع  �ليرموك  يجول  »�أيهم« 
ن�ساطات  بتنظيم  يوميًا  يحاولون  �لذين  و�ل�سابات  �ل�سبان  من  كبير  عدد 
�لمخّيم  �لموجودة في  �لموؤ�س�سات  قيام  �إلى جانب  و�لم�سّنين،  �لأطفال  مع 
�لجماعي  و�لعمل  �لتفكير  بمهار�ت  تتعلق  وتعليمية  تدريبية  بور�سات 

و�لمو�طنة و�لإعالم و�لتمري�ض.
�أحلى  �لمازوت،  �نوجد  �إذ�  كهرباء  �ساعات   5 �إنو  بالح�سار  »تعّلمنا 
من 24 �ساعة، و�سوت �لموّلد حنون!«، يقول عبد �هلل، »�سرنا نح�ّض بقيمة 
�لأ�سياء، بقيمة �لأع�ساب يّللي على �لأر�ض، بقيمة �لورق على �ل�سجر، بقيمة 
�لب�سينات و�لكالب، لأنو ممكن يكونو� وجبة �إلك بيوم ما«، ويكمل: »�لح�سار 
عّلمنا �إنو لو�ح �ل�سّبار بت�سير �أكل. ب�ض �ل�سربة على �ل�سيف. و�إنو �ل�ساي 

بال �سكر �أطيب، و�لنا�ض هبل ما بتعرف هاد �ل�سر«.
عبد �هلل، محمد، و�إبر�هيم، يكملون �ليوم ما بدوؤوه مع رفاقهم، بالقرب 
�إنو  3 �لأخيرين،  �لـ  �أخدناه نحن  جدً� من �سو�هد قبور �لأحبة، »�أهم قر�ر 
نروح �سو� ونيجي �سو�، بحال �سار �سي، ي�سير لإلنا مع بع�ض، ما عاد نتحّمل 

خ�سارة جديدة بالمطلق«.
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تهوي اليد.. ُيغَر�س الوتد

2014/5/16

ب�سطت لحافًا �سغيرً� على �لطاولة، حملت طفلها �لذي يبلغ عامًا و�حدً� 
فقط، و�سّدت �للحاف باتجاهه و�سمتهما �إلى �سدرها. ناد�ها زوجها باإلحاح 
وخرجت.  خفيف،  ب�سال  ر�أ�سها  فغّطت  �لمنزل،  من  �لخروج  في  ت�سرع  �أن 
في �لطريق �أخبرت زوجها �أنها تركت نافذة �لمطبخ مفتوحة، �أم�سك جدي 

بيدها و�أجابها: »يومين وبنرجع ما رح يدخل حد� على �لبيت«.

النكبة ــــ فل�سطين
مئات  وتهجير  بت�سريد  وقامت  �لفل�سطينية،  �لمدن  �إ�سر�ئيل  �حتلت 
�آلف �لفل�سطينيين، كما �رتكبت مجارز عديدة، في محاولة منها لل�سيطرة 
على �لبلد. لجاأ �لفل�سطينيون �آنذ�ك �إلى �لدول �لعربية �لمجاورة، كما لجاأ 

�آخرون �إلى �لمدن و�لقرى و�لبلد�ت �لآمنة.
�لأكبر(،  خرج جدي من مدينة حيفا برفقة جدتي و�بنهما )�أي عمي 
وم�سيا مع �لقو�فل �لمهاجرة، رجاًل ون�ساًء وكهوًل و�أطفاًل. حمل بع�سهم ما 
��ستطاع قبل �أن ُيقتل وُيباد. كما خرج �آخرون محّملين باأج�سادهم وعائالتهم 

فقط، و�أمٍل قريٍب في �لعودة.

النكبة ــــ �سورية
�جتاح �لنظام �ل�سوري �لمدن و�لقرى �ل�سورية، في محاولة منه للق�ساء 
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�لتحتية  �لبنى  �ل�سكنية،  �لأحياء  بهما؛  يرتبط  ما  وكل  و�لثو�ر  �لثورة  على 
�لممنهج  �لتدمير  �لنظام في عملية  و��ستمر�ر  �لوقت  و�لمدنيين. مع مرور 
ومالحقة �لمو�طنين وقتلهم و�عتقالهم، ُهجر �لكثيرون �إلى �لدول �لعربية 
�لمجاورة، كما نزح عدد كبير �إلى �لبلد�ت و�لقرى و�لمدن �لتي تعتبر �أكثر 
�أمانًا �إلى حد ما، حاملين معهم �لقليل من متاعهم. وحمل �آخرون �أنف�سهم 

فقط مجّردين �إل من �لثياب �لتي يرتدونها.
نزح محمد مع زوجته وطفليهما من حر�ستا بريف دم�سق تحت ق�سف 
�إلى منطقة �لت�سامن في �لعا�سمة دم�سق  �سديد من قبل �لنظام �ل�سوري، 
لتدمير  لحقًا  �لت�سامن  منطقة  تعر�ست  ثم  �لمد�ر�ض،  �إحدى  في  و��ستقر 
لبنان.  �إلى  للتوجه  �لعائلة  ��سطر  ما  �ل�سوري،  �لجي�ض  قبل  كامل من  �سبه 
�أنه  �إذ كان على يقين من  �أن ي�سجل نف�سه لجئًا،  رف�ض محمد في �لبد�ية 
�سيعود قريبًا �إلى منزله، �إلى �أن �ت�سل به �أحد �لأقرباء و�أخبره باأن منزله 
في  �سوريين  لجئين  وعائلته  نف�سه  ف�سجل  م�سغله.  وكذلك  بالكامل،  ُدّمر 

لبنان.

المخيرّمات
متفاوتة،  باأعمار  �أطفال  ثالثة  �لمخّيمات،  لأحد  �سور  ثالث  �سادفت 
يح�سن كل منهم �لآخر، يحّدقون جميعهم في �لكامير�. �لطفلة في �لو�سط 
تنظر بغ�سب، بغ�سب �سديد. خلفهم يظهر جزء من �لخيمة وطرف برميل. 
�ل�سورة �لثانية لرجل عجوز ينظر �إلى �لعد�سة بق�سوة وحزن، وكاأنه يحكي 
وجهها  وتدير  عليه  ج�سدها  ت�سند  �سغيرة  فتاة  جانبه  و�إلى  كلها،  �لق�سة 

بعيدً�.. بعيدً� جدً�..
�أعمدتها  ت�سند  �لمتر��سة،  �لخّيم  من  نهر  ففيها  �لثالثة،  �ل�سورة  �أما 
بع�سها �لبع�ض، تربطها جميعًا حبال كثيرة، وثياب تح�سن و�حدتها �لأخرى.
توقفت للحظة و�أنا �أقّلب �ل�سور �لثالث. �للون، هو �لفارق �لوحيد �لذي 
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ف�سل بين �لما�سي و�لحا�سر، بين مخّيمات 1948 ومخّيمات �ليوم. ثالث 
و�لقليل من  و�لأبي�ض  �لأزرق  بالألو�ن،  و�لأ�سود، ثالث �سور  بالأبي�ض  �سور 
�إحد�هما  م�ستمرتان،  نكبتان  م�ستمر�ن،  و�قعان  و�لأخ�سر.  و�لبني  �لأحمر 

بلغ عمرها 65 عامًا، و�لأخرى ثالثة �أعو�م.
من  فل�سطيني  لجئ  �ألف   800 من  �أكثر  �لفل�سطينية  �لنكبة  �أخرجت 
�أر�سهم، بح�سب تقرير لالأونرو� في 1948، بعد �سدور �لقر�ر 194 �لخا�ض 
�لأمم  �سجلت  بينما  تقريبًا،  ماليين   4 �ليوم  عددهم  و�أ�سبح  بالعودة، 

�لمتحدة 9.3 ماليين لجئ �سوري تقريبًا حتى �لآن..

2014-1948

و�سل جّد�ي و�بنهما �إلى جنوب لبنان، و��ستقرو� في منزل عائلة جدتي 
�للبنانية �لأ�سل، »وقتا �إللي بيعرف عالم قعد عندن �أو قر�يب، و�لباقي توزع 
على �لمخّيمات و�ل�سو�رع، كنا مفكرين �إنو هي فترة موؤقتة«، �أخبرني جدي 
ذ�ت يوم.. لم يكن هناك وقت كاف لأعرف جدي �أكثر، �أو �أعرف تفا�سيل 

لجوئه. جدي �لذي لم يخلع كوفيته يومًا.
ت�ساعدت حدة �لقتال في فل�سطين بعد قر�ر �لتق�سيم، وذلك في بد�ية 
1948. مع �نتهاء �لنتد�ب �لبريطاني و�إعالن دولة �إ�سر�ئيل و�عتباره �ساري 
�لعربية  و�لدول  �لجديد  �ل�سهيوني  �لكيان  بين  �لحرب  بد�أت  �لمفعول، 
من   %  78 �إ�سر�ئيل  باحتالل  و�نتهت  �لفل�سطينية،  و�لمجموعات  �لمجاورة 
�أ�سهرها  عديدة،  مجازر  بارتكاب  خاللها  قامت  �لفل�سطينية،  �لأر��سي 
 360 �أكثر من  �إ�سر�ئيل فيها  �لتي قتلت  �لقد�ض،  يا�سين غرب  مجزرة دير 

مدنيًا من �أطفال ون�ساء ورجال وعجزة.
�أخبرو�  �إدلب، حيث  �إلى  �لأربعة  و�أولدهما  لحقًا، ذهب جدي وجدتي 
كان  �إليها،  ذهبو�  �لتي  �لبلدة  �سر�قب  �سورية.  في  عمل  فر�ض  عن  جدي 
�لبرد  �لطين.  بيت من  �إلى  �نتقلو�  ثم  ومن  فيها،  �لجديد  منزلهم  �لجامع 
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وق�سوة �لحياة في ذلك �لوقت، �أّديا �إلى وفاة طفلين من �أ�سقاء و�لدي �لذي 
�أنجبته جدتي هناك، ومن ثم توجها �إلى دم�سق وبقيا فيها..

�رتكب �لنظام �ل�سوري حتى �للحظة مجازر كثيرة بحق �لمدنيين خالل 
مجزرته  ونّفذ  �لأ�سلحة،  �أنو�ع  كل  فيها  ��ستخدم  �لأخيرة،  �لثالثة  �لأعو�م 
بكل وح�سية. في د�ريا نّفذ مجزرة ر�ح �سحيتها 600 مدني �أعدمو� ميد�نيًا. 
وفي �لغوطة 1500 مدني ُقتلو� بالأ�سلحة �لكيماوية، �إ�سافة �إلى مجازر كثيرة 

�أخرى.

عن العودة
كنت قد بلغت 14 من عمري، عندما �أثار ف�سولي �سبب �حتفاظ عائلتي 
�إلى  وتوجهت  بالمفتاح  �أم�سكت  منزلنا،  غرف  �إحدى  في  �لمعّلق  بالمفتاح 
�ل�سنو�ت،  هذه  كل  بعد  �لمفتاح  بهذ�  عائلتي  تعلُّق  �أفهم  �أكن  لم  و�لدتي، 
وعرفت لحقًا �أن كثيرً� من �لفل�سطينيين يحملون مفاتيح منازلهم �أو ن�سخًا 
عنها من فل�سطين. �إرث عائلي يتم تناقله منذ ذلك �لوقت. »�إذ� مارجعنا 
نحن بترجعو� �نتو، هّي بلدكن يا بنتي«، �أثار هذ� �لجو�ب ��ستغر�بي، فاأكملت 

حديثها: »ب�ض تكبري بتعرفي �سو ق�سدي«.
وقت  في  نف�سها  �لتجربة  �ساأختبر  �أنني  �آنذ�ك  و�لدتي  تعلم  تكن  لم 
قريب، �لتم�سك بفكرة »حق �لعودة«. كما لم تتوقع �أن تكون �إلى دم�سق، لم 
يفهم و�لد�ي تعلقي �ل�سديد بالعودة �إلى �سورية، لكنني �ليوم �أ�سبحت �أفهم 

تعلقهما ذ�ك جيدً�..

�نتقل �أحمد للعي�ض في لبنان بعد تجربة �عتقال في فروع �لأمن �ل�سورية 
�لعام �لما�سي. خرجت عائلة �أحمد من �لجولن �أثناء �لجتياح �لإ�سر�ئيلي 
�إلى  و�لده  �سافر  �لعمل،  ولدو�فع  و��ستقرو� هناك.  �ل�سام  �إلى  توجهو�  لها. 
و�أ�سرته  و�لتحق هو  �أحمد في دم�سق،  �لكويت. ولد  �آخرها  بلد�ن عدة كان 
دم�سق.  �إلى  َثّم  ومن  �لأردن،  �إلى  ذلك  بعد  وذهب  �أعو�م،  بعد  بو�لده 
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بد�ية  هو  �لنظام  �سقوط  و�حد،  �إلي  بالن�سبة  �ل�سوري  و�لنظام  »�إ�سر�ئيل 
لتحرير �لجولن«.

يكمل �أحمد: »�أنا بدي �إرجع على �ل�سام، بعرف �أ�سلي من �لجولن ب�ض 
�لبلد مو رقم  بي لدم�سق، طفولتي، مر�هقتي، در��ستي وحياتي فيها،  تع�سّ
خانة ول هوية بت�سجل �نتمائي وين، �لجولن مابعرفا ول بحياتي �سفتا، ب�ض 
�إذ� بقدر �ساعد �إنو ترجع ب�ساعد، بتعنيلي متل �أّيا �سوري، ب�ض �ل�سام قطعة 

مني و�أكتر من هيك«.

ُرّحل هاني عبا�ض من مخّيم �ليرموك �لعام �لما�سي �إلى �سوي�سر�. لجاأ 
جد هاني من بلدة �سفورية في ق�ساء �لنا�سرة �إلى دم�سق في �لنكبة، و�نتقل 
و�لده،  وكذلك  حياته  هاني  جد  عا�ض  هناك  تاأ�سي�سه،  بعد  �ليرموك  �إلى 
تغرب  حد�  �أنا  �ل�سام،  على  م�ض  فل�سطين،  على  »برجع  قال:  هاني  و�أي�سًا 
وت�سرد وعرف �سو يعني كلمة �إنك ببلدك و�بن بلد و�إنك على �أر�سك، مهما 

كانت �لأمور قا�سية بيكفي هالكلمة، �أنا حد� تعب من كلمة لجئ وتو�بعها«.

فرع  في  �لتعذيب  تحت  ُقتل  �سوري،  فل�سطيني  لجئ  ح�سان،  ح�سان 
فل�سطين في دم�سق 2013.

جهاد عبد �لرحمن �لطويل، فل�سطيني من �لقد�ض، ُقتل تحت �لتعذيب 
في �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية 2014.

�ل�سوري  �لنظام  �سجون  في  �لتعذيب  تحت  ُقتل  �سوري،  مر�د،  فادي 
.2014

يد نحيلة جافة للغاية، تحمل وتدً�، ترفعه ببطء �سديد، عروق �ليد بارزة 
يكرر  �لأر�ض،  في  �لوتد  وُيغر�ض  �ليد  تهوي  فيها،  �لدم  ترى مجرى  وكاأنك 
�لم�سهد ذ�ته، �ليد تهوي وُيغر�ض �لوتد مجددً�، ترفع �ليد، تهوي �ليد، ُيغر�ض 

�لوتد...
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ْف ممنوع الدخول على الحدود ال�سورية ــــ اللبنانية: توَقرّ

2014/5/21

تعميم رقم 1 ــــ لبنان ــــ االأمن العام
بنقل  �ل�سماح  عدم  �لمو�سوع:  ـــ  �لطير�ن  �سركات  جميع  �إلى  »تعميم 
�أي م�سافر  �إليكم عدم نقل  ـــ ُيطلب  �أي م�سافر فل�سطيني لجئ في �سورية 
تكن  و�أيًا  �لأ�سباب،  كانت  مهما  لبنان،  �إلى  �سورية  في  لجئ  فل�سطيني 
�ل�سركات  تغريم  طائلة  تحت  يحملها،  �لتي  �لثبوتية  و�لوثائق  �لم�ستند�ت 

�لناقلة في حال �لمخالفة و�إعادته من حيث �أتى«.

 دم�سق ـــ يلدا
�أ�سابع قدم �سغيرة تت�سبث بـ»�سحاطة« تالم�ض »كرة« ملّونة وتلقي بها 
نافذة  نحو  �لطفل  يلتفت  بعيد،  من  ق�سف  �سوت  ُي�سمع  �لحائط.  باتجاه 
عن  قلياًل  مختلف  �آخر  �سوت  �لغد�ء.  طعام  ُتعّد  وهي  و�لدته  يرى  منزله، 
يتابع  �لنافذة  في  محّدقًا  يبقى  بالتاأكيد،  قذيفة  �سوت  لكنه  �سبقه،  �لذي 
�لطابة«،  �أم�سك  ياهلل  »�أ�سامة،  �لنافذة،  زجاج  على  �لمرتمي  و�لدته  خيال 
باتجاهه  وترك�ض  �لطابة  تحمل  �لتي  �ل�سغيرة  �أخته  نحو  وجهه  يدير 
مبت�سمة، �سوت قذيفة قريبة جدً�، تقع �لكرة على �لأر�ض وتتدحرج، يتابعها 
بعينيه، ي�سد باأ�سابعه �ل�سغيرة على �أنف �أخته ممازحًا �إياها، يم�سك يدها 

ويهرعان �إلى �لمنزل.
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بالدبابات  دم�سق  بريف  يلد�  بلدة  �ل�سوري  �لنظام  �قتحم  ـــ  عاجل 
و�لمدّرعات، بعدما قام بق�سف �لأحياء �ل�سكنية فيها.

بيروت ــــ عين الحلوة
�إحدى  �إلى  نف�سها،  �لالجئة  و�لأكيا�ض،  �لحقائب  ُجّرت  �لباب،  ُفتح 
مي  ت�سّد  �آخر،  وبلد  �أخرى،  مدينة  في  �آخر  منزل  حولهم،  نظرو�  �لزو�يا. 
طرف كنزة �أمها، »وين بدنا ننام؟«، تنظر �لأم حولها، تتنهد. ودون �أن تنظر 
�لمنزل  �أرجاء  في  وزوجها  هي  تحوم  بنتي«.  يا  بن�سوف  »هلق  �بنتها:  �إلى 
�لقديم �ل�سغير جدً�، يفتحون �لنو�فذ لتخرج ر�ئحة �لعفن من �لمنزل، 4 
خياطة  ُمخاطة  فتاة  دمية  �سكين،  قليلة،  ثياب  �سحون،  �سوك،   4 مالعق، 
رديئة. تخلع �لأم حجابها وت�سعه جانبًا، تدخل �إلى �لمطبخ، تخرج طنجرة 
ويلقي  �لفارغة  �لحقائب  زوجها  يجّر  �لمجلى،  على طرف  �ل�سد�أ  يك�سوها 

بها خارج �لمنزل.

دم�سق
»خ�سر زوجي �سغلو بالمعمل، و�لأولد ر�حت عليهن �لمدر�سة«، عادت �أم 
�أ�سامة �إلى دم�سق قبل 3 �أ�سابيع لإح�سار بع�ض �لأور�ق من هناك، »و�سلت 
�إلى دم�سق، و�سدر قر�ر من �لأمن �لعام �للبناني بمنعنا من �لعودة، حاولت 
�لم�ستحيل لنرجع ب�ض ما في �أمل. عم يقولو� ممنوع دخول فل�سطيني �سوري 

على لبنان«.

 الم�سنع ــــ بيروت
ر�أ�سه  �أمال  منتفخان.  جفناه  كبير،  بجهد  عينيه  يفتح  ذقنه،  يحّك 
قلياًل نحو �ليمين لي�ستمَّ نف�سه، يبعد �أنفه فورً� عن ج�سده. ي�سحب �لحقيبة 
من تحت رجليه، يخرج منها فر�ساة يم�سط بها �سعره، يخرج مزيل �لعرق 
ويرطب به تحت �إبطيه، ينف�ض �لغبار عن قمي�سه، ويقف، يتجه مجددً� نحو 
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رجال �لأمن �للبنانيين: »�سباح �لخير معلم«، ومن دون �أن ينظر �إليه رجل 
�لأمن من خلف �لزجاج: »ممنوع تفوت على لبنان، فل�سطيني �سوري ممنوع 
يفوت. خبرتك هال�سي من مبارح«، يل�سق وجهه بالزجاج، ويتحدث ب�سوت 
متوتر: »�سرلي يومين نايم على �لر�سيف، عيلتي كلها بلبنان وبيتي تدّمر ما 
في مكان روح عليه بال�سام، وين بدي روح، عم قلك عيلتي كلها بلبنان«. ي�سع 
�إلى رجل �لأمن �لذي تجاهله تمامًا،  �لزجاج وي�سد بقوة، ينظر  كفيه على 
يه عن �لزجاج �لذي تعرق من �سدة �سغطهما، جّر حقيبته وعاد  �سحب كَفّ

�إلى �لمجهول.

دم�سق
وعلى  �لبيت،  �أجار  وعقد  �لمدر�سة،  في  �لأولد  ت�سجيل  �أور�ق  »معي 
حدود �سورية ما كان في م�سكلة«، توؤكد �أم �أ�سامة، »�لم�سكلة كانت على حدود 
�لم�سنع، يا بنتي نحن قاعدين هلق ببيت �أختي هون بال�سام ع�سرين �سخ�ض 
ببيت �سغير، و�سعنا كتير �سعب، فكري نروح على لبنان، هون ما عّنا �سي، 

و�أنا عيلتي �لكبيرة من فل�سطينية لبنان يعني على �لأقل هونيك �إلنا حد�«.

الم�سنع ــــ بيروت ــــ 2014/5/17 ــــ الرابطة الفل�سطينية
طابور طويل من �لن�ساء و�لأطفال ومتاعهم. تدخل هي و�بنها ذو �لـ13 
عامًا، تقف في �لدور �لمتز�حم، تمتمات وغ�سب، وجوه متجهمة وحزينة، 
تخلوني  ما  منطقي  م�ض  جّو�  »�أهلي  �أمامها:  �لتي  �لمر�أة  من  يعلو  �سر�خ 
»مد�م  �إليها،  ينظر  يم�سكها،  �لمرتجفة،  يدها  تمد  �أكثر،  تقترب  فوت«، 
ممنوع تفوتي على لبنان«، تجيبه بتاأتاأة و��سحة جدً�: »�أنا مقدمة على فيز� 
لّم �سمل، زوجي في لبنان«، �أخذت نف�سًا عميقًا كي تكمل حديثها، في محاولة 

لأن تتمالك نف�سها وتاأتاأتها �لمفاجئة.
وقبل �أن تكمل �ألقى بجو�ز �سفرها من �لنافذة �ل�سغيرة: »�إذ� رح ت�سلي 
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�ل�سام«،  �رجعي على  فهمانة،  بحياتك.  لبنان  فوتة على  �إلك  تتاأتئي ماعاد 
حملت �أور�قها، نادت �بنها، نظرت �إلى موظف �لأونرو� �لو�قف هناك و�لذي 
قال على �لفور: »�رجعو� �إلى �سورية و�نتظرو� قر�ر�ت جديدة بخ�سو�سكم، 

ممكن بعد �أ�سبوع، ع�سر �أيام، �سهر، �سهرين... �آ�سف كتير«.

تعميم رقم 2 ــــ لبنان ــــ االأمن العام
�إلى  �لدخول  له  يحق  �لذي  �سورية  في  �لالجئ  �لفل�سطيني  �لمو�سوع: 

لبنان ـــ يطلب من جميع �سركات �لطير�ن �لتقيد بما ياأتي:
�ل�سماح بنقل �لالجئ �لفل�سطيني في �سورية �لذي يحمل: بطاقة �إقامة 
�سنوية لبنانية )�سنة و�حدة، 3 �سنو�ت مجانًا(، �سمة خروج مع عودة عدة 
�سفر�ت غير منتهية �ل�سالحية. منح �لفل�سطيني �لالجئ في �سورية �سمة 
مرور لمدة 24 �ساعة بحال: كان قد غادر �سابقًا عبر مطار رفيق �لحريري 
عن  �سورية  �إلى  بالعودة  ويرغب  �لخارج  في  �سالحة  �إقامة  ولديه  �لدولي، 

طريق لبنان.

الداخلية اللبنانية تو�سح
عّلق م�ست�سار وزير �لد�خلية خليل جبارة لموقع NOW حول قر�ر عّممه 
تم  »لقد  بالقول:  �ل�سوري  �لفل�سطيني  بالالجئ  يتعلق  ما  في  �لعام  �لأمن 
�إ�سد�ر تعميم بمنع �لالجئ �لفل�سطيني في �سورية من �لدخول �إلى لبنان، 
ومن ثم قامت وز�رة �لد�خلية بالتعاون مع �لأمن �لعام باإ�سد�ر تعميم �آخر 

ي�سمح بدخول �لفل�سطيني في �سورية �سمن بنود و�آلية محددة«.
�لنظر  باإعادة  �لأونرو�  مع  �ليوم  �لد�خلية  وز�رة  »تقوم  ويكمل جـبارة: 
�ست�سدر  �لتي  �لنتائج  �سمن  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �لآلية  بهذه 
�ل�سوريين  �لنازحين  ب�سوؤون  �لمعنية  �لوز�رية  �للجنة  نقا�ض  �إطار  �سمن 

و�لفل�سطينيين«.
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�إلى �لأونرو� و�لإبالغ  �أ�سحاب �ل�سكاوي بالتوجه  و�أ�ساف: »نحن ندعو 
عن م�ساكلهم، ونحن �سنقوم بمعالجتها لأننا في تن�سيق م�ستمر مع �لأونرو�«.

دم�سق
»رحت على عين كر�ض بال�سام لطالع �أور�ق �لت�سريح لهم، قالولي لزم 
�أولدها  يحمل  �سورية  مجد،  �أم  �للبناني«،  �لعام  �لأمن  من  مو�فقة  تجيبي 
تقول:  �سنو�ت،  و6  و4   2 �أعمارهم  �سوري.  فل�سطيني  لجئ  �سفر  وثيقة 
»�ل�سفارة �للبنانية قالولي ما دخلنا، بعتت حد� من �لأقرباء على �لأمن �لعام 
�للي  ر�سوة،   $  550 ولد  كل  على  طلبو�  مفاو�سات طويلة،  وبعد  لبنان،  في 

$ ب�ض هني بدهن �أكتر لجيبتهن«. عرفتو �إنو لزم ندفع على �لولد 100 

االأمن العام اللبناني
حاول NOW �لت�سال بالأمن �لعام مر�ت عّدة للح�سول على �أجوبة �أو 
تو�سيح في ما يتعلق بالتعميم و�لمعاملة على �لحدود و�سحة خبر �لر�سوة، 

لكننا لم نلَق منهم جو�بًا.

دم�سق
قر�ر  طالع  قالو�  �لم�سنع،  على  و�سلت  �أيار،   6 �لتالتا  موعدنا  »كان 
تعميمي بمنع دخول �لفل�سطيني �ل�سوري �إلى لبنان، لو بت�سوفي كيف �لمعاملة 
هونيك، 4 �ساعات عالحدود بدون �أيا نتيجة«، فدوى �لفتاة �لع�سرينية كانت 
في لقاء مع زوجها �لذي ي�سكن في �أميركا وذلك لإجر�ء �لأور�ق في �ل�سفارة 
�ل�سفارة  بعد غياب عام ون�سف: »جّربت كل �سي..  �إليه  لتن�سم  �لأميركية 
�للبنانية ب�سورية، �لم�سنع كل �سي.. ما في نتيجة، ما بتعرفي �أدي�ض مجروحة 
ومزعوجة، يعني معقول كل و�حد ي�سل منا ببلد، ما بدي �إبقى بلبنان بدي 

روح قّدم �أور�قي بال�سفارة و�إرجع لتطلع �لنتيجة هاد كل �سي«.
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لأ�سخا�ض  وهمية  �أ�سماء  مي،  �أ�سامة،  مجد،  �أحمد،  �أم  �أمجد،  �أم 
حقيقيين و�أحد�ث حقيقية، حدثت وما ز�لت تحدث على �لحدود بين �سورية 

ولبنان ـــ �لم�سنع.
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�سورية وحيدة في فم الوح�س

2014/5/28

�ل�ساعة �لتا�سعة �سباحًا، �لعا�سمة دم�سق: �ل�سو�رع �سبه خالية، �سمت 
وحدها  هناك  �لقاطنين  قلوب  دّقات  �ل�سكنية.  �لأبنية  حول  يحوم  خفي 
تتما�سى مع �سربات �لهاون و�أ�سو�ت �لق�سف. �لتر�سانات و�لحو�جز، وجه 

�لأ�سد في كل مكان، و�لنعو�ت كذلك.
»�لنجمتين عالعلم بتح�ّسيهن عم يالحقوكي وين ما رحتي.. �أنا �سخ�سيًا 
بح�ّسن عيون حد� عم يعاتب.. �أعالم منّك�سة ـــ برغم �إنو �لعَلم من زمان ما 
عاد بيمثلني ـــ ب�ض هيك بح�ّض.. علم منّك�ض وعيون عم تالحقنا وتعاتبنا.. 
�لوقت«، روت  �لطريق وكل  للَحد�د، كل  و�أ�سود  للكفن،  و�أبي�ض  للدم،  �أحمر 

�إحدى �لقاطنات في دم�سق.

االنتخابات
موعد  �للحام،  جهاد  محمد  �ل�سوري،  �ل�سعب  مجل�ض  رئي�ض  �أعلن 

�لنتخابات �لرئا�سية في �لثالث من حزير�ن/ يونيو.

العا�سمة دم�سق
تطوي �لقطعة تلو �لأخرى، وتتمتم: »هاد �لأزرق بيلبقلك يا �بني، �هلل 
يحميك!«. تحمل قلمًا وتكتب على ورقة عّلقتها بجانب �سورة �ساب يبدو �أنه 
ما تجاوز 15 عامًا، »�سارو� 600 يوم يا هاني، كل يوم بقول رح تطلع بكر�«.
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قائدنا  بحكمة  �نت�سر،  �ل�سوري  �ل�سعب  وب�ّض،  وب�سار  �سورية  »�هلل 
و�لجي�ض«. يقترب �ل�سوت �أكثر فاأكثر، يعلو �سيئًا ف�سيئًا، تهرع م�سرعًة �إلى 
باب �لمنزل، تغلقه جيدً�، �لقفل �لأول، �لقفل �لثاني، �لقفل �لثالث... تذهب 
�إلى �لغرفة �لأخرى تمد ر�أ�سها من خلف �لباب، تحّدق بابنتها �لنائمة، تغلق 
يبتعد  وتجل�ض.  �ل�سورة  تحمل  �لأخرى،  �لغرفة  �إلى  تعود  بالمفتاح،  عليها 

�ل�سوت، �لزمامير كذلك. »طلبنا على �لموت نلبيك«..

2011

�لنظام  وقتل  �عتقالت  على  رّدً�  �لبالد  �أرجاء  في  �سلمية  تظاهر�ت 
همجية  حمالت  تبعه  �لذي  �لطو�رئ  قانون  �إلغاء  �سورية.  في  للمدنيين 

للنظام، منها مجزرة �لجامع �لعمري في درعا. 
��ستمرت �لتظاهر�ت �ل�سلمية، فوقعت مجزرة �أطفال �لحرية في حماة. 
�لعربية. حو�سرت  ُعّلقت ع�سوية �سورية في �لجامعة  �لحر،  �لجي�ض  ت�سّكل 
�إ�سر�ب  �ل�سبيكر�ت،  حمالت  �ل�سوري.  �لوطني  �لمجل�ض  ت�سّكل  حم�ض. 
�لكر�مة. زيارة بعثة �لمر�قبين �لدوليين �إلى حم�ض، �جتياح بابا عمرو بعد 

ق�سفه.
»لو �سقط �لنظام بال�سنة �لأولى، كان حي�سير قليل من �لفو�سى وخا�سة 
ببع�ض �لمناطق �لمحتقنة طائفيًا، كان ممكن �لحفاظ على موؤ�س�سة �لجي�ض 
يامن  يقول  �سيا�سية«،  �نتخابات  �سارت  وكانت  �لو�سع،  ل�سبط  و�ل�سرطة 

ح�سين، �سحافي �سوري.
رجال  باتجاه  �لأزهار  حاملين  �لمتظاهرون  يتقّدم  ثابتة  بخطو�ت 
وعنا�سر �لجي�ض و�لأمن �لمدججين باأ�سلحتهم، �لأعين تحّدق بالأعين، »�إيد 
وحدة �إيد وحدة«، يهتف �لمتظاهرون، يمدون �لزهور نحو �لجي�ض �لذي مّد 
يده باتجاههم �أي�سًا. يقع �ل�سف �لأول من �لمتظاهرين على �لأر�ض، كذلك 

�لزهور �لتي غرقت في دمائهم.
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مجل�ض  �إلى  ت�ستند  �نتقالية  عملية  ثورة،  �سنة  باأول  �لنظام  �سقط  »لو 
ق�سائية  هيئة  �إلى  �إ�سافة  ورئا�سية،  ت�سريعية  لنتخابات  ر  ُيح�سّ تاأ�سي�سي 
�إ�سالحية  وطنية لمر�جعة �لنتهاكات و�لمحا�سبة عليها، مع �إطالق عملية 
عقيدة  على  تعتمد  �لم�سلحة،  و�لقو�ت  �لأمنية  �لأجهزة  تركيبة  في  جذرية 
وطنية ولي�ست �أيديولوجية. وتقوم هيئة منتخبة بو�سع قو�عد �إطالق �لم�سار 
�لد�ستوري �لجديد بعد �نتهاء �لعملية �لنتخابية«. �سالم كو�كبي، باحث في 

�ل�سوؤون �ل�سيا�سية.

2012

�لأول  �لفيتو  �سورية.  في  �سفار�تها  تغلق  و�لعربية  �لغربية  �لدول  بد�أت 
�لأمم  بعثة  �ن�سحاب  �لأمن.  مجل�ض  قر�ر  �سد  و�ل�سين  رو�سيا  ��ستخدمته 
�لمعار�سة. �سقوط  ت�سليح  توؤكد على فكرة  �ل�سعودية  �لمتحدة من حم�ض. 
�لأزمة.  خلية  و�نفجار  حلب،  معركة  بدء  بالكامل.  تدميره  بعد  عمرو  بابا 
تز�يد �لن�سقاقات من �سباط وع�سكر و�سفر�ء و�سخ�سيات �سيا�سية. ت�سكيل 
�لوطني  �لئتالف  ت�سّكل  و�لحولة.  �لكبرى  د�ريا  �لوطني. مجزرة  �لمجل�ض 
�ل�سوري. ظهور جبهة �لن�سرة وتنظيم �لدولة �لإ�سالمية في �لعر�ق و�ل�سام.

جنيف 1.
ثورتنا  نخو�ض  �ليوم  كنا  للثورة،  �لثانية  �ل�سنة  في  �لنظام  �سقط  »لو 
ولكان  �لدولة،  خ�سرنا  نكن  لم  بالتاأكيد  لكن  �ل�سالح،  فو�سى  �سد  �لثانية 
من �لممكن �لبدء بتكوين دولة �لموؤ�س�سات و�لتكنوقر�ط بعد حين، ولكن ل 
بّد لنا من �أن نمّر بفترة فو�سى. وكان من �ل�سهل �لعمل على �ل�سلم �لأهلي 
د�ع�ض  كابو�ض  من  �رتحنا  ولكنا  �ل�سوري.  �ل�سعب  مكونات  على  و�لحفاظ 

�ل�سرطان �لع�سال �لذي ل يقل خطورة عن �لنظام«. علي دياب، �سحافي.
»لو �سقط �لنظام في �ل�سنة �لثانية. �ل�سرخ كان �سيكون �أعمق، وكانت 
و�قعًا. مع ذلك، ومع غياب �سيطرة كبيرة  �ستكون  �لحرب«  »�أمر�ء  ظاهرة 
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�ل�سالح.  فو�سى  ظاهرة  ��ستيعاب  بالإمكان  كان  �لجهادية،  للجماعات 
�سيا�سيًا، �لأمور �سعبة. �لنظام خ�سر كل و�جهاته »�ل�سيا�سية« و�أ�سبح مكّونًا 
ميلي�سياويًا مك�سوفًا، وبالتالي ي�سعب �لبناء فوق �لموجود. مع ذلك، ما ز�ل 
�سويحة،  يا�سين  كبير«،  حد  �إلى  متمايز  معار�ض  قطب  �لأقل،  على  هناك، 

مدون �سوري.

العا�سمة
�أنيابه،  عن  مك�سرً�  �ساحكًا،  مبت�سمًا،  غا�سبًا،   ، �لتفتَّ �أينما  »وجهه 
�أ�سكاًل  ياأخذ  �لعرق  �ليوم،  حادة  �ل�سم�ض  ع�سكري«.  بلبا�ض  مدني،  بلبا�ض 
مختلفة على جبينه، يتجول �ل�ساب في �أحياء �لمدينة، عليه �لآن قطع تجمع 
لالنتخابات، )يبّكل( زر قمي�سه �لأ�سود. �لأ�سود لأنه لم يرتِد لونًا �آخر منذ 
�لم�سافة  بدت  هناك.  منزلهم  ق�سف  �إثر  حم�ض  في  وو�لدته  �أخته  مقتل 

لتجاوز هذ� �لتجمع طويلة جدً�.
يرق�سون على �ألحان عر�ئ�سية ولطميات، »كايدهم، بال�سحكة �لحلوة 
�لأ�سد  �إنو  ن�سيو  بّكير  على  �رحل  قالو�  ترعبهم،  عينك  نظرة  مجّننهم، 
كبير«. �ّتجه نحوهم، حّدق في وجوههم، وقبل �أن يكمل طريقه �أم�سكه �أحد 
�لمتو�جدين، رجلٌ في �لـ30 من �لعمر حليق �لر�أ�ض، ذو ذقن كثيفة، يرتدي 
كنزة �سود�ء وبنطلونًا ع�سكريًا، »�لرو�سية« على كتفه، و�أعطاه �سورة لب�سار 
�لأ�سد ليرفعها؛ توقف �لوقت و�ختفى �ل�سوت، ت�سارعت �ل�سور �إلى ر�أ�سه، 6 
�أ�سهر تحت �لتعذيب في فرع �لجوّية، حمل �ل�سورة، رفعها، و�أغم�ض عينيه.
»لو �سقط �لنظام في �ل�سنة �لثالثة لكانت �لثورة �ل�سورية ثورة �إقليمية 
ولي�ست محلية فقط، كان ممكنًا �أن ت�سقط روؤو�ض رجالت دول، لذلك كان 
من �ل�سعب على �أي طرف دولي �تخاذ �أي قر�ر حا�سم في ما يخ�ض �لو�سع 

�ل�سوري«، عماد حورية، ناقد م�سرحي ونا�سر.
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2013

�لنظام  �ن�سحب  »�لحّر«.  يد  على  �ل�سورية  �لمدن  من  �لعديد  تحرر 
�لعر�ق  في  �لإ�سالم  دولة  »تنظيم  لـ  �لرقة  و�سّلم  قتال،  دون  من  �ل�سوري 
�هلل.  وحزب  �لنظام  بيد  �لق�سير  �سقطت  �لن�سرة«.  و»جبهة  و�ل�سام« 
برد  طالب  �لأميركي  �لرئي�ض  دم�سق.  بريف  �لغوطة  في  �لكيماوي  مجزرة 
عن  تر�جع  ثم  �لكيماوي.  �ل�سالح  ��ستخد�مه  �إثر  �لنظام  على  ع�سكري 
قر�ر �ل�سربة �لع�سكرية بعد تعّهد بت�سليم �لنظام لأ�سلحته �لكيماوية. ب�سار 
�لأ�سد في مقابلة تلفزيونية يوؤكد �أن ل �سيء يمنع تر�سحه لالنتخابات �لعام 
�لنظام  يد  على  �لحر  �لجي�ض  من  وقادة  ومقاتلين  كتائب  ت�سفية  �لقادم. 
تحت  �إ�سالمية  �سبع جماعات  توحد  �لإعالن عن  �لن�سرة.  وجبهة  ود�ع�ض 
�سورية.  في  �لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  مركز  �أع�ساء  �ختطاف  و�حد.  لو�ء 
�لم�سّلحة. ح�سار مخّيم  للمعار�سة  تعّلقان م�ساعد�تهما  �أميركا وبريطانيا 

�ليرموك. �لإعالن عن تنفيذ �تفاق �لم�سالحة في مع�سمية �ل�سام.
»م�سار �لعد�لة �لنتقالية �سياأخذ وقتًا طوياًل، و�ستكون �لغلبة في �لحكم 
ل�سنو�ت طويلة،  �لإعمار بحاجة  و�إعادة  �ل�سلفيين،  لالإ�سالميين وجزء من 
و�لعد�لة،  �لمحا�سبة  عن  عو�سًا  و�لم�سالحة  �لت�سامح  مبد�أ  ينت�سر  و�سوف 
تزد�د  �لأو�ساع  ولكن  يبد�أ،  �سوف  �لنتقالية  �لعد�لة  م�سار  فاإن  �لآن  �أما 
�سوءً� وتتعقد �لأمور �أكثر، وهذ� ما ي�سعى �إليه �لنظام باإطالة عمر �ل�سر�ع 
�لم�سّلح، و�ستبقى �لجماعات �ل�سلفية متمركزة في مناطق �سورية و�ستعمل 

على عدم ��ستقر�ر �لبلد«. �سباح حالق، نا�سطة في حقوق �لمر�أة.
ع�سكريًا،  �لنظام  �سقط  بحال  و��سعة  �أهلية  بحرب  نفوت  رح  »بتخّيل 

بدون مفاو�سات بت�سيغ حل �سيا�سي و��سح«، ن�سال �لدب�ض، مخرج.
ت�ستمر  �أن  �لمرجح  من  كان  �أظن  �لثالثة  �ل�سنة  في  �لنظام  �سقط  »لو 
�لحرب حتى �لآن، مع محاولت لل�سيطرة على �لو�سع، و�إن كانت �لتدخالت 
�لدولية في �لو�سع �لد�خلي �ستكون �أكثر فجاجة، و�سيطرة للقاعدة في بع�ض 
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�لو�سع  �سيكون  �لأهلي  �ل�سلم  ناحية  من  م�ستمرة.  تفجير�ت  مع  �لمناطق 
�سر�عات �أهلية غير معلنة، ولكنها و��سحة في كثير من �لمدن و�لمناطق، 
مع تهمي�ض لفقر�ء �لفلول �أو مو�لي �لنظام، ومع بقاء �لنافذين �لكبار باأ�سكال 
غير معلنة ولكن تنتظر لحظة �نق�سا�ض جديدة على مفا�سل �لبلد«. خولة 

دنيا، كاتبة.

2014

معارك بين د�ع�ض و�لن�سرة و�لحر. دخول �تفاق �لهدنة في �ليرموك 
حيز �لتنفيذ، ثم �نهياره. جنيف 2 من دون �لو�سول �إلى �أية نتائج. مجزرة 
�لغوطة �لثانية بحق �لنازحين. �كت�ساف مقابر جماعية بعد تحرير »�لحر« 
لمناطق كانت تخ�سع ل�سيطرة د�ع�ض. عملية تبادل �إفر�ج �لر�هبات. �سيطرة 

�لنظام على حم�ض �لقديمة.

دم�سق
بخطو�ت  تم�سي  �لظهر،  بعد   4 �لـ  تقارب  �ل�ساعة  عملها،  من  تخرج 
لالأ�سد،  »نعم  عليها  كتب  �لأ�سد  لب�سار  �سور  �أعالم،  حولها،  تنظر  هادئة، 
نعم ل�سورية �لأمان«، و�أخرى »�سهيد ور� �سهيد غير �لأ�سد ما نريد«، تالم�ض 
قدماها �لر�سيف، تتوقف لتقطع �ل�سارع، �إ�سارة �لمرور )�للون �لأحمر(، 6 
ُيخرجون  �ل�سيار�ت  ر�كبو  �لأ�سد.  وبوجه  �لنظام،  باأعالم  مغطاة  �سيار�ت 
�لجبين،  عالي  يا  �أنت  مين،  متلك  ب�سار  »يا  يغنون:  �ل�سباك،  من  روؤو�سهم 
�لأخرى، ترخيهما جانبًا،  بكفها  نحن جنودك ماليين«، ت�سغط على كفها 

�لإ�سارة خ�سر�ء، تدخل �لمقهى.
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مجانين في ع�سر الخالفة

2014/7/1

�لوجوه  �أكثر،  تقترب  �لعد�سة  هائل،  بدمار  محاطة  ة  متر��سّ جثث 
زرقاء، �أعين مفتوحة تنظر �إلى �لفر�غ، �لمكان لي�ض بالبعيد �أبدً�. هناك من 
�ساهد �لجثث تلك مبا�سرًة، �سورة �أخرى قريبة جدً� على �لأج�ساد �لممزقة 

و�لدماء.
غير  �أو  مبا�سر  ب�سكل  �لحدث  هذ�  وعا�سو�  �ساهدو�  �لذين  �لأ�سخا�ض 
فمدتها  تتال�سى،  تلك  �ل�سدمة  حالة  لكن  حادة،  ل�سدمة  تعر�سو�  مبا�سر 
�لزمنية ق�سيرة، يبتلعها �لإن�سان في محاولة لإكمال حياته، لكن تد�عيات 
هذه �ل�سدمة تبد�أ بالمتد�د د�خل �لج�سد كله نف�سيًا وماديًا، وتختلف �آثارها 
ُتعتبر �سدمة  �إنها في حالة كهذه  �لقول  �إنما يمكننا  �آخر،  �إلى  من �سخ�ض 

جماعية، �أي �إن �آثارها و�ل�سطر�بات �لتي تن�ساأ عنها جماعية �إلى حد ما.
�ل�سدمة  من  جعلت  �سورية،  في  و�لدموية  �لعنيفة  �لأحد�ث  ��ستمر�ر 
وتد�عياتها �أمرً� غير قابل للعالج، �إذ �إن �لن�سان كبت �ل�سطر�بات �لناتجة 

عنها، ب�سبب تعر�سه ل�سدمة تلو �ل�سدمة خالل فتر�ت زمنية ق�سيرة.
 

تداعي الج�سد
عندما ي�ستنفر �لعقل بحالته �لدفاعية �لق�سوى، يقمع �لذ�كرة �لمتعلقة 
بال�سدمة، ما يوؤدي �إلى �أن تظهر �أعر��سها ج�سديًا ونف�سيًا، مثل �لكتئاب 
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وفقد�ن �ل�سهية و�لتوتر و�آلم في �لمعدة، كما يفقد جزءً� من �لذ�كرة �أي�سًا.
ماذ�  �إذً�،  �لو�حدة،  لل�سدمة  �لإن�سان  تعر�ض  حالة  في  عادًة  هذ�  يحدث 

يحدث في حالت �ل�سدمات �لمتكررة؟
 

الحياة اليومية
�ل�ساعة 6 �سباحًا، �لغرفة مظلمة، يرّن �لمنّبه، ل �أحد يحاول �إ�سكاته، 
تفتح عينيها، تنظر �إلى �ل�سقف، ن�سف �ساعة ل تحرك فرح �ساكنًا، ما ز�لت 
تحّدق في �ل�سقف، تلقي برجليها على �لأر�ض، ثم ج�سدها، تقف وتتجه نحو 

�لحّمام، ترتدي مالب�سها وتخرج �إلى �لعمل.
»بح�ض �إني بجّر حالي جّر من �لتخت، ب�ض ما عندي حل، بدي �إ�ستغل«، 
تقريبًا،  عام  منذ  بيروت  �إلى  �نتقلت  عامًا   20 �لعمر  من  �لبالغة  فرح 
�عتقلت في دم�سق لمدة �سهر ون�سف، وتعر�ست كغيرها من �ل�سوريين لكل 
�ل�سدمات �لمتتالية، »بحاول د�يمًا �إنو كّفي �لنهار، عندي م�ساكل بالذ�كرة 
من 3 �سنين، وبل�ض ي�سير عندي م�ساكل بالتو��سل، وما بح�ّض بال�سعادة �سو 

ما �سار معي«.
دقيقة،  لمدة  بنفعل  يمكن،  بالفر�غ  ح�ّض،  عم  �سو  »مابعرف  وت�سيف: 
بتوّتر لمدة دقيقة، بح�ّض بالهدوء لمدة دقيقة، وبنام 20 �ساعة، ب�ض بتخَيّل 

�إني منيحة«.
 

الق�سير ــــ اأبو �سقار
�أثناء معركة �لق�سير، وهو  ُن�سر فيديو لرجل ي�سّمي نف�سه »�أبو �سقار« 
يحمل قلب �أحد عنا�سر �لنظام �أثناء �قتحام �لأخير �لمدينة. �لرجل و�سع 

�لقلب مال�سقًا لفمه. لم يظهر في �لفيديو �أن �لرجل ياأكل �لقلب.
هي  �ل�سدمة  للغاية.  م�سطربة  كانت  �لحادثة  هذه  على  �لفعل  ردود 
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�لحدث نف�سه، �أما تد�عياته و��سطر�باته في ردود �لفعل عليه، وتناق�ساتها 
من �لأ�سخا�ض �أنف�سهم في تعبيرهم عّما قام به �أبو �سقار.

�سفتو«،  �أنا  �لقلب،  �أكل  وح�ض،  �لرجل  »هذ�  �لقلب«،  �أكل  ما  »�لزلمة 
»كيف قدر يحطو بتّمو؟«، »هاد مجرم«، »�سو متوقعين من حد� عيلتو �نقتلت 
ب ويحقد و�للي عملو �أبو �سقار  قّد�مه؟«، »�أنا بقدر �إفهم �إنو �لن�سان يع�سّ

طبيعي بحالتو«، »ما في �أيا �سي بيخلي �إن�سان يعمل �للي عملو �أبو �سقار«...

رزان زيتونة ــــ الخدر
قتل �لنظام �ل�سوري �آلف �لمدنيين في يوم و�حد با�ستخد�مه �ل�سالح 
�لمجزرة  �سور  �سدمة،  حالة  في  �لجميع  �ل�سرقية.  �لغوطة  في  �لكيماوي 

تنت�سر في كل مكان. 
يعادل  فوري  بفعل  يقوم  �أن  عليه  كان  �لغوطة،  في  �لمجزرة  �سهد  من 
�أن  عليه  كان  �إذ  �لمبا�سرة،  بال�سدمة  �سعوره  �أّجل  �أنه  �أي  زمنيًا،  �لحدث 

يحمل �لجثث ويدفنها ويوّثق �لموتى، و�أن ينقذ من ي�ستطيع �إنقاذه.
»�أحاول ��سترجاع تفا�سيل ذلك �ليوم ببطء �سديد عّلي �أنفجر بال�سر�خ 
و�لنو�ح كما يفتر�ض ب�سخ�ض »طبيعي« �أن يفعل. يرعبني �لخدر �لذي �أح�سه 
لي�ض هكذ�  في ذهني.  �لمتالحقة  �ل�سور  يلف  �لذي  و�ل�سباب  في �سدري 
جانب  �إلى  ت  َفّ �سُ �لتي  بالأج�ساد  بالتعثر  حافل  نهار  بعد  �لفعل  ردة  تكون 
�أو  �لبي�ساء  بالأكفان  ت  ُلَفّ �لمعتمة.  �لطويلة  �لردهات  في  �لبع�ض  بع�سها 
�لبطانيات �لقديمة، ل يظهر منها �إل وجوه مزرّقة ورغوة جمدت على زو�يا 
�لأفو�ه، و�أحيانًا خيط من �لدماء يختلط بالزبد. على �لجبين �أو على �لكفن، 

ُكتب رقم، �أو ��سم، �أو كلمة »مجهول««، كتبت رز�ن زيتونة.
�إذ� كان �سحيحًا ما �سعرت به رز�ن، »�لخدر« �أثناء ��سترجاعها تفا�سيل 
�لمجزرة، لماذ� �أنهت مقالتها بهذه �لجملة: »�لعالم قذر ومتوح�ض. �ستفهم 

يومًا حين تكبر، �إذ� �أتيح لك �أن تكبر! ت�سبح على وطن يا بني«؟
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قطع الراأ�س
في تلك �لأثناء �لتي ما ز�ل يحاول �لإن�سان �لتعامل مع �سدمة �لكيماوي 
�لإعالم  ن�سر  �لأخرى،  �ل�سدمات  كل  جانب  �إلى  و��سطر�باته  وتد�عياتها 
مناطق  �إحدى  في  �لمدنيين  �أحد  ر�أ�ض  قطعه  �أثناء  »د�ع�سي«  لرجل  �سورة 

�ل�سمال �ل�سوري. �سدمة جديدة..
 

نحو الجنون
�لقديمة،  و�ل�سدمات  �لجديدة،  �ل�سدمة  �إن  �لقول  يمكننا  هل 
وتد�عياتها و��سطر�باتها، وما تقوم به و�سائل �لإعالم من �ل�سخ �لم�ستمر 
و�لتفجير�ت  �لعنف  و��ستمر�ر  �لمتلقي،  عند  �ل�سطر�بات  م�ستوى  لرفع 
توقف  وعدم  جهة،  من  �لأليمة  لالأحد�ث  �ل�سريعة  و�لحركة  و�لعتقالت 
�لحياة من جهة �أخرى، فال خيار �إل �أن تكمل يومك وتنتقل لليوم �لذي بعده، 

قد تقودنا �إلى �لجنون؟!
 

الخالفة وع�سر الجنون
ن�سر تنظيم �لدولة �لإ�سالمية في �لعر�ق و�ل�سام »د�ع�ض«، �لأحد، كلمة 

جديدة للناطق �لر�سمي با�سم �لتنظيم �أبو محمد �لعدناني �ل�سامي.
و�أعلن �لعدناني ب�سكل ر�سمي قيام �لخالفة �لإ�سالمية وتن�سيب خليفة 

للم�سلمين ومبايعة عبد �هلل �إبر�هيم »�أبوبكر �لبغد�دي« �لذي َقِبل �لبيعة.
كان  �لتنظيم  قبل  من  �لإ�سالمية  �لخالفة  �إعالن  مع  �لنا�ض  تعامل 
�سفحات  �لخالفة  مو�سوع  من  �ل�ساخرة  �لتعليقات  مالأت  �إذ  هي�ستيريًا، 

�لتو��سل �لجتماعي، وفي تعليقات �لأ�سخا�ض �أثناء �للقاء وفي �لعمل..
»يبدو نحن جّنينا، �للي عم ي�سير �سي ما فينا ن�ستوعبو، كل �سي �سار 
خالل هالتالت �سنين، قتل ودمار، وت�سرد ونزوح ولجوء، و�لن�سرة ود�ع�ض، 



128

ويكمل:  فوؤ�د.  يقول  �لمبكي«.  �لم�سحك  هاد  هلق،  �لإ�سالمية  و�لخالفة 
»بنبكي، بنكتئب، بن�سحك، بنع�سب، كلو بنف�ض �لوقت، �أكيد جّنينا«.

وهي  �لخا�سة،  �أدو�ته  �إحدى  باعتباره  �لجنون  �لعقل  �كت�سف  »لقد 
طريقة �أخرى ل�ستبعاد كل ما يمكن �أن ي�سّكل �سلطة خارجية �أو عد�ء ل حّد 

له«، مي�سيل فوكو.
�لإ�سالمية  �لخالفة  �إعالن  على  �ساخر  ب�سكل  �لتعليق  �لجميع  �ساركُت 
»�لفي�ض بوك«، لكني توقفت بعد ن�سف �ساعة، وكاأن  ب�سكل هي�ستيري على 
يقول  �لخبر  نكتة،  لي�ض  �لإعالن  هذ�  وجهي،  على  ب�سربي  قام  �أحدهم 
»خالفة �إ�سالمية في 2014«. �لخالفة حقًا قامت. بعد دقائق عدت �إلى حالة 

�لجنون تلك مع �لح�سود...
 

م�سفى  د�خل  م�ستمرة  كهربائية  ل�سدمات  نتعر�ض  �إننا  قلنا  �إذ� 
على  �لم�سرفون  هم  وتو�بعهما،  ود�ع�ض  �لنظام  �لحالة  بهذه  �لمجانين، 

�لم�سفى �لذي نعي�ض فيه. ونحن �ليوم مجانين في ع�سر �لخالفة.



129

حين رفع المحقق ع�سابة العينين

2014/7/8

هناك  �ليدين.  مكّبلة  �لعينين،  مع�سوبة  �أجل�ض  �لأمني،  �لفرع  د�خل 
يوّجه  غليظ،  �سوته  م�ستمر،  ب�سكل  ي�ستجوبني  حولي،  يدور  �آخر  �سخ�ض 
�لتهامات، وي�سرب ر�أ�سي ووجهي بين �لحين و�لآخر. �أظن �أنه رجل طويل، 
نحيل للغاية، يرتدي بنطاًل �أ�سود، وقمي�سًا �أبي�ض مخّططًا بالأ�سفر، �سعره 
�أ�سّم  �أن  �أ�ستطيع  �إذ  �أنه ي�سع زيت �لزيتون على �سعره،  �أ�سود خفيف، يبدو 
�لر�ئحة جيدً�. �لمحقق يتحّدث و�أنا �أ�سغي بتمّعن، �أحاول �أن �أحّدد �أجوبتي، 

بينما ي�سّكل خيالي وجهه.

الخيال والمحقق
و�سع �لمحقق يده على ر�أ�سي و�لأخرى على كتفي، �سعرُت بخاتم غليظ 
يحفر جمجمتي، �أخذ ي�سغط ب�سدة، �سوته قريب جدً� من �أذني، عيناي ما 
�إدر�كي للوقت في هذه  �أن تب�سر� �سكل هذ� �لرجل. يختفي  ز�لتا تحاولن 
�لو�سعية. تهد�أ حركة حدقتي، وتغرقان في �ل�سو�د. �سعرُت �أني قفزت �إلى 
�إلى �لخلف،  �ليدين  �لعينين مكّبلة  ر�أيُت فتاة مع�سوبة  �إذ  �لجهة �لأخرى، 
ي�سغط  غليظتين،  ويدين  بالزيت،  مغطى  خفيف  �سعره  نحيل،  طويل  رجل 
بهما على كتف �لفتاة ور�أ�سها، ��ستطعت روؤية �أ�سابعه و�لخاتم �لذهبي �لعتيق 



130

على يده �لي�سرى، عيناه �لبنيتان، وب�سرته �لحنطية، �سارباه �لرفيعان، و�أنفه 
�لغليظ، وهالة �سود�ء من حوله.

كف الب�سر
عندما يتم �إجبارك على عدم �لروؤية، ت�سعر با�سطر�ب �سديد. �لظالم 
كاأنك  عاٍل،  بتو�تر  حدقتيك  تحّرك  رعبًا،  �لأماكن  �أكثر  في  و�أنت  حالك، 
�سكل  حولك،  يحدث  ما  تب�سر  و�أن  تلك،  �لجلد  قطعة  تخترق  �أن  تحاول 

�لغرفة، عنا�سر �لأمن، �ل�سّجان، �لمحقق.
ت�ستنفر �أذناك، وكاأنها تحاول �أن تمت�ض كل �لأ�سو�ت حولك، �إذ ت�سّكل 
عبرهما �سورة �فتر��سية في دماغك، وهي تتحّول بفعل �لظرف �إلى �سور 

وح�سية، ب�سعة وقبيحة.
 

�سلرّ الحركة
يتم �سد �ليدين �إلى �لخلف، وتقييدهما جيدً�، في تلك �للحظة، ت�سعر 
وكاأن يديك �ستنف�سالن عن ج�سدك في �أي لحظة. �أ�سبحَت م�سلوًل ب�سكل 

كّلي، على �لرغم من �أن �لأمر مقت�سر على يديك وعينيك فقط.
 

المحقق
�لأولى  �لمرحلة  �لحالة.  هذه  في  �لمحقق  دور  �أخذت  �أنني  �ساأفتر�ض 
�أجعل �سجيني ي�سعر بالخوف، �لال�أمان، �لنهيار، �لتدمير �لنف�سي  �أن  هي 
و�إعادة �ل�سجين �إلى ردة �لفعل �لطفولية لفكرة �لعقاب و�لثو�ب، بالتالي علّي 

�أن �أجّرده من محيطه، كف �لب�سر.
فحا�سة �لب�سر يعتمد عليها �لإن�سان �عتمادً� كبيرً� ل�ستيعاب ما حوله، 
كما يبني عليها رد�ت �لفعل وم�ساعره. �إذً� �أرفع عتبة �لمجهول عند �ل�سجين، 
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مع دعم كف �لب�سر، بالظروف �لمنا�سبة، �ل�سر�خ و�لتعذيب و�لتهديد، كما 
�ساأجبره على �لجلو�ض على �لأر�ض بو�سعية �لجنين طو�ل �لوقت.

المعتقل )1( والمحقق
»حّطولي كي�ض نايلون وربطولي �إيدي، �أخدوني على مفرزة �أمنية بمعرة 
�أخدوني عند  باإدلب، وحطوني ببرميل مازوت معّبى ن�سو، بعدين  �لنعمان 
�لمحقق«، يقول محمد. و�أ�ساف: »كنت عم حاول �أتخّيل �سكلو، رجال ق�سير 
عليه،  تعودت  بعدين  ب�ض  �ل�سّبيح،  �سكل  متل  دقن،  وعندو  و�أ�سلع  و�سمين 
�سربني كتير. ب�ض كمان حكينا كتير، �سارت عالقتنا و��سحة. وكنت خايف 

روح لفرع تاني، �أول مين و�جهت معو م�ساعر �لخوف و�لقلق و�لتوتر«.
نقل  �أجل  لوكالت عدة من  2012، م�سّورً�  �آذ�ر  �سهر  عمل محمد في 
قو�ت  �عتقلُته  �ل�سوري.  �ل�سمال  مناطق  د�خل  �سورية  في  �ل�سعبي  �لحر�ك 
�إلى فرع  ُنقل  �لأمن و�ُسِجن في مفرزة �لأمن �لع�سكري بمعرة �لنعمان، ثم 
�لأمن �لع�سكري في �إدلب، و�ل�سرطة �لع�سكرية في حلب، و�للجنة �لرباعية 
في حم�ض، و�ل�سرطة �لع�سكرية في �لقابون بدم�سق، وفرع فل�سطين، فرع 

�لدوريات، و�سجن حم�ض �لمركزي، فترة �لعتقال �لكاملة عام ون�سف.
 

المعتقل )2( والمحقق
يم�سك عن�سر �لأمن �لحلوى من يده ويلقيها بعيدً�. يهجم عليه عنا�سر 
ي�سل  عينيه.  حول  ع�سابة  وو�سع  بتقييده  �لفور  على  قامو�  �لذين  �لأمن، 
�إلى فرع »�لجوية« �سبه مغمى عليه من �سدة �ل�سرب �لذي تعر�ض له  ر�ئد 

طو�ل �لطريق.
»�َسَبحوه«، كانت هذه �لمرة �لأولى �لتي ي�سمع فيها ر�ئد �سوت �لمحقق. 
�للقاء �لأول مع �لرجل �لذي لزمه طو�ل 6 �أ�سهر، وبعد دقائق من �ل�سرب 
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في  �أ�سابيع   3 بعد  �لمحقق  »�سوت«  بـ  و�لتقى  ثم عاد  كليًا،  وعيه  ر�ئد  فقد 
�لمنفردة.

ناعم  �سوتو،  من  �سكلو  �أتخّيل  قدرت  وي�ستجوبني،  ي�سرخ  بّل�ض  »لّما 
�لمطلوب  يعمل  عم  يعني  وي�سرخ.  ب  يع�سّ يحاول  عم  �إنو  وح�سيت  ورفيع، 
منو كمحقق بفرع مخابر�ت، كان طول �لوقت عم ياأمر �لعنا�سر ي�سربوني، 
ويعذبوني، و�أحيانًا كان ي�سربني هو«، يقول ر�ئد. »�أثناء �لتحقيق كنت �أجل�ض 

جاثيًا �أو في و�سعية �لجنين، وكذلك د�خل �لزنز�نة«.
فرع  في  �لأولى  �لمرة  هويته،  ب�سبب  مّرتين  �لحاجز  على  ر�ئد  �عُتِقل 

�لخطيب لمدة 9 �أ�سهر، و�لمرة �لثانية في فرع �لجوية لمدة 6 �أ�سهر.
 

حيوان في قف�س
لنفتر�ض �أن �لمحقق في �لحالت �ل�سابقة، �أ�سَعر �لمعتقلين باأن هناك 
�لممكن  فمن  �لإن�سانية(،  )�لحياة  �لعتيادية  حياتهم  من  جّردهم  من 
قف�ض،  في  و�سعو�  �لبرية،  من  ��سطيادهم  تم  حيو�نات  مثل  يكونو�  �أن 
يطعمونهم حين يريدون، ي�سربونهم كي يخ�سعو� لهم، �أي �أنهم )مخلوقات 

تم ��سطيادها و�سجنها، وتعي�ض �لآن تحت رحمة �ل�سياد(.
على  لناأخذ  �لأ�سرة،  �إلى  �لفر�سية  هذه  �إرجاع  �لممكن  من  يكون  قد 
�سبيل �لمثال: �لأب �لقا�سي و�لطفل. يعّنف �لأب �بنه ذ� �لـ3 �سنو�ت ب�سكل 
�سغيرة  هدية  حاماًل  يدخل  �لأيام  �أحد  في  لكنه  وج�سديًا،  نف�سيًا  م�ستمر 
ويقّدمها لبنه دون �أي �سبب وهو يبت�سم، ماذ� ي�سعر �لطفل تجاه و�لده في 
هذه �للحظة، وما هي ردة فعله؟ في �لعادة يبت�سم له بالمقابل، ي�سعر بالقليل 

من �لرتياح مع و�لده و�لر�سا تجاه نف�سه.
 

المحقق يك�سف الب�سر عني
�لمحقق  يطلب  �ل�سابقة،  �لحالت  تكر�ر  وبعد  �لأخير،  �لتحقيق  في 
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من �أحد �لعنا�سر �لموجودين في �لغرفة �أن يم�سح وجهي �لملّطخ بمحرمة 
نظيفة، »�سيل عن عيونها«، وكاأنه �سوت رجل �آخر، يرفع �لع�سبة، �أفتح عيني 

نحو �ل�سوت.
ثالثة رجال خلف �لمكتب، من في �لمنت�سف هو �لمحقق، رجل �سمين، 
وجه لطيف، مبت�سم، ودون �أن �أفكر ب�سيء بادلته �لبت�سامة ب�سكل ل �إر�دي، 
دون �أن يغّير هذ� م�ساعري تجاهه، لكن ردة فعلي )�أي �لبت�سامة( �أربكتني 

قلياًل، و�سعوري بال�سترخاء بعدها.
»�أنت متل بنتي، عندك م�ستقبل وحياة ل ت�سّيعيها بهيك ق�س�ض، نحن 

هون كلنا عيلة«، قال �لمحقق. 
 

ك�سف الب�سر عن محمد
ما  قبل  �لع�سابة،  �سال  عنيف،  ب�سكل  مرة  كذ�  معي  حقق  ما  »بعد 
�أ�ستوعب �أي �سي، جبلي مي و�سندوي�سة بي�ض، و�ساألني بلطف �إذ� كنت منيح، 
وقتا رجعت بل�ض ح�ّض ب�سوية �أمان«، ويكمل: »�سار يخبرني عن مرتو وولدو 
بالخدمة  لأنو  �ل�سيعة  �للي عم يطّبق مرتو، وما في يروح على  �لجار  وعن 
و�سيفني  غالي،  �لعادي  �لدخان  لأنو  دخان،  لف  كيف  وعلمني  �لإجبارية، 
�بت�سمتلو،  و�نا  �بت�سلمي،  �أول ما رفع عن عيوني،  و�أ�ساف: »حتى  �سجاير«. 

ما عم �فهم ليه«.
 

ك�سف الب�سر عن رائد
»بعد كذ� تحقيق، �أخد كلمة �ل�سر تبع �لفي�ض بوك و�سار يقّلب بال�سور، 
وبعدين قلي: قّرب و�سيل عن عيونك! و�سار ي�ساألني عن �ل�سبايا �لموجودين، 
و�إنو �إذ� كنت بعالقة حب مع حد� مّنن، وقت خّبرتو عن �سبية كنت حبها، 
ي�سيفني  بعدين  »�سار  ويكمل:  ورق�سنا«،  �لع�سا  على  عزمتها  �إذ�  �ساألني 
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دخان وقلتلو عن عالقات �لحب، وكيف كنت عي�ض، �سّيفني برتقال، ودخان، 
تغّير كل �سكل �لتحقيق، كان هال�سي كتير غريب، وح�ّسيت �إني �رتحت �سوي«.

المحقق
�لثانية،  �لمرحلة  �أدخل في  �أن  �لآن  �لمحقق من جديد. علّي  �آخذ دور 
وهي �أن �أعيده ب�سكل ب�سيط، �إلى ما ي�سبه �لحالة �لطبيعية باأدنى درجاتها، 
�لب�سر،  دعم كف  عنا�سر  و�أ�سحب عن�سرين من  �لعينين  �ساأرفع ع�سابة 
�لإن�ساني،  �لتو��سل  ما من  �إلى حد  قريبًا  �سكاًل  و�آخذ  و�لتعذيب،  �ل�سر�خ 
معه ك�سديق، كابن، كاأخ، وذلك ب�سكل مفاجئ، وكاأني �أعطيه قبل �أن يموت 
من �لعط�ض �لقليل من �لماء، �أو كالطفل �ل�سغير �لذي عاقبته بحب�سه في 
غرفته، و�سربه لمدة �سهر كامل ومن ثم �أح�سرت له هدية �سغيرة، ورّبتُّ 

على كتفه.
لكنه بعد �لمرحلة �لأولى وعلى �لرغم مما قمت به �لآن، يدرك تمامًا 
�أني قادر على �إعادة ما قمت به �سابقًا. و�أن �سعوره بالرتياح تجاهي �سيجعله 
�أعد  لم  �أنا  معي،  عالقته  �سكل  �سيختلف  كما  باآخر.  �أو  ب�سكل  لي  يخ�سع 

بالن�سبة ل�سجيني مجرد محقق بل �أكثر من ذلك.
 

خروج الجنين
�لمكان  �زدحام  وب�سبب  �لمحقق  من  باأو�مر  مجبرً�،  �لمعتَقل  ياأخذ 
�أي�سًا، و�سعية �لجنين �أثناء جلو�سه، ويعتاد عليها بعد فترة. هذ� ما حدث 
من  �لخروج  في  �ألحظ محاولته  بد�أت  �لأخيرة  �لآونة  في  لكني  ر�ئد،  مع 

و�سعية �لجنين تلك.
يجل�ض ر�ئد منحني �لظهر، ر�أ�سه مطاأطئ قلياًل، بعد لحظات �أر�ه وقد 
ي�سد  لكنه  مجددً�،  ظهره  فينحني  قلياًل  ي�سترخي  ر�أ�سه،  ورفع  ظهره  �سد 

ظهره حتى ي�ستقيم، يرفع ر�أ�سه، يعيد هذ� مر�رً� وتكر�رً�.
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نحن اأبناء قابيل

2014/7/12

لقطة بعيدة لمدينة. �لزمان �أم�ض، �أو ربما �ليوم. �لغبار يك�سو �لتفا�سيل 
�لممزوج  �لرمادي  �لكثيف  �لدخان  في  للتحديق  تقفز  �لعين  �ل�سورة.  في 

باللون �لأحمر �لمت�ساعد من ثالثة مو�قع في تلك �لمدينة.
ـــ فل�سطين �ليوم: غارة �إ�سر�ئيلية على مدينة غزة.

ـــ لجان �لتن�سيق �لمحلية في �سورية: طير�ن �لنظام �ل�سوري ي�سّن غارة 
على مدينة حلب.

الموت ذاته مع اختالف المنطقة الجغرافية
عيناه  �سنو�ت،  خم�ض  �أو  �أربع  �لعمر  من  يبلغ  �أنه  يبدو  �سغير،  طفل 

مغم�ستان، على ج�سده لطخات دماء، �لمكان يبدو ماألوفًا، �لموت كذلك.
ـــ فل�سطين �لآن: قتل طفل فل�سطيني يبلغ من �لعمر خم�ض �سنو�ت في 

غارة �إ�سر�ئيلية على �سمال قطاع غزة �سباح �لخمي�ض.
ـــ لجان �لتن�سيق �لمحلية: مقتل طفل يبلغ من �لعمر خم�ض �سنو�ت في 

غارة لطير�ن �لنظام �ل�سوري على �لغوطة بريف دم�سق.
تحمل  تبكي،  �أنها  يبدو  ت�سرخ،  �أنها  يبدو  �ل�سورة،  في  �لأم  ترك�ض 
لي�ست  �لحياة؟ هل تحمل جثة طفلها؟..  قيد  في يدها طفاًل، هل هو على 
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وحدها في �ل�سورة، هناك رجال ون�ساء يحملون �أطفالهم �أي�سًا، يبدو �أنهم 
�سبه  حولهم  �لمكان  قلياًل،  �لور�ء  �إلى  عد  يبكون.  �أنهم  �أظن  ي�سرخون، 

مدّمر، �أحدهم ينظر �إلى �لور�ء مثلك، هناك جثث على �لأر�ض...
ـــ �سبكة قد�ض �لإخبارية: مقتل 9 مدنيين في قطاع غزة، ب�سبب �لق�سف 

�لإ�سر�ئيلي على �لأحياء �ل�سكنية.
ـــ �سبكة �سام �لإخبارية: مقتل 9 مدنيين في درعا �لبلد، ب�سبب ق�سف 

�لنظام �ل�سوري �لأحياء �ل�سكنية.

في الموت
و�لخائفون  و�لجرحى  �لمقتولون  �أي  �ل�سور،  في  �لتي  �لمخلوقات 
و�لمدّمرون هي لـ )ب�سر(، في حال جّردنا عنهم فكرة �لهوية، و�لتاأطير�ت 

�ل�سيا�سية، و�لتاريخ �لمرتبط بالمكان �لذي يعي�سون فيه.
�لآخر  �لإن�سان  هو  �لمجرد  �لإن�سان  يقتل  من  �إن  �لقول  ن�ستطيع  قد 
�لمجرد، وربما يمكننا �أن نقول �إن ُم�ساهد �ل�سور و�لأحد�ث هذه هو �أي�سًا 
�إن�سان مجرد، يحّدق في تفا�سيل �ل�سور.. �أج�ساد ممزقة، دماء، دمار. هو 
يتاأثر �أي�سًا، وتتر�كم عنده م�ساعر من �لحزن و�لألم �سّببها له �إن�سان، كما 
و�نتمائه  �تجاهاته  بح�سب  �لأحد�ث،  هذه  نتيجة  �لإن�سان  �لُم�ساهد  يحمل 

وتاريخه، م�ساعر غ�سب وحقد تجاه �لإن�سان �لآخر.

الغريزة التدميرية
ن�سمع  �ل�سخ�سية،  وبناء  للحياة  �إدر�كنا  طور  في  ونحن  ُولدنا  �أن  منذ 
ق�س�سًا كثيرة عن �لموت و�لقتل و�لمعارك و�لحروب.. �لأخ �لذي قتل �أخاه 
من �أجل �ل�سلطة، من �أجل �لثاأر، �ل�سرف، �لغيرة، �لملكية، مجازر يرتكبها 
ب�سر تجاه ب�سر �آخرين، �إباد�ت جماعية.. تاريخ هذ� �لموت و�لإجر�م و�لقتل 
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روت  كما  �لب�سرية،  بد�ية  �إلى  يعود  �لإن�سان  تجاه  �لإن�سان  �رتكبه  �لذي 
�لأ�ساطير. وما ز�ل م�ستمرً� ن�سهده ونعي�سه نحن �ليوم.

في حال �عتمدنا �لرو�ية �لميثولوجية �لكبرى في �سياق �لتكوين �لب�سري 
�لأ�سل، و�لتي تقول �إن قابيل قتل �أخاه هابيل ب�سبب �لغ�سب و�لغيرة، )�أو�ئل 
�لتدميرية  �لمجريات  تتابع  بنا(، فهذ� يجعل من  �لخا�ض  �لب�سري  �لجن�ض 
�لب�سرية يتفق مع تلك �لروؤية �لتي تزعم �أن �لقتل �أمر غر�ئزي عند �لإن�سان.
�إذً�، قد ن�ستطيع �لقول �إن �لإن�سان لديه فطرة عدو�نية، �أي �إن �لإن�سان 
هو عدو�ني بطبعه، وذلك لأنه منذ �لأزل كان عدو�نيًا، كما �لحيو�نات تمامًا، 
�إل �أن �لذئب �لجائع يتوقف عن �لقتل في حال �أح�ّض بالكتفاء، كما �أن �لدب 

ل يقتل 1000 دب، في حال �سعر �أن دبًا و�حدً� يهدد وجوده.

في الحياة
يحق لالإن�سان �أن يعي�ض ب�سالم، و�أن تتمحور حياته حول �لبناء و�لتطور. 
نحن على يقين �أن ل حياة مثالية ول مدينة فا�سلة كذلك، و�أن هناك د�ئمًا 
جو�نب �سود�ء، طرقات م�سدودة، خ�سار�ت، �أزمات، لكن لماذ� على �لموت 
�لتي  �لمتطرفة  �لمجتمعية  و�لأطر  و�لجغر�فية  �ل�سيا�سية  و�لنتماء�ت 
ُفر�ست علينا، �أن ت�سبح هي �لحياة �لخا�سة بنا بكل تد�عياتها، وبالأجيال 
�لتي �سبقتنا، و�لتي �ستاأتي لحقًا؟ �ل�سر�عات �ليوم و�سابقًا هي من حددت 
من  عديدة  �أ�سكاًل  تخلق  وتعدمنا،  تلغينا  وم�ساعرنا،  يومياتنا  مجريات 

م�ساعر �لثاأر و�لغ�سب و�لنتقام من �لعالم.

في االعتياد على الدم ــــ االأ�ساحي
هذه �لعاد�ت لم يعد تطبيقها �أو تنفيذها معممًا في �لكثير من �لدول �إل 

�أن هذ� ل ينفي تاأثيرها تاريخيًا على �لالوعي �لب�سري.
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�لعنيفة،  للنزعات  رو�دع  �أن�ساأت  و�لمحدثة  �لقديمة  �لأديان  معظم 
بالحيو�نات  كالأ�سحية  وطقو�سًا  عاد�ت  �لعدو�نية  بالتجليات  و��ستبدلت 

و�لنذور.
�لأعياد  في  �لخرفان  وغيرهم  و�ليهود  و�لم�سيحيون  �لم�سلمون  يذبح 
وذلك تقليد، ولربما هذ� يبدو �أمرً� طبيعيًا على عك�ض �لطريقة �لتي يقومون 
عملية  ي�ساهدون  �لأطفال  و�لأم،  �لأب  يخرج  �لمنزل،  �أمام  �لخروف  بها: 
ير�قبون  �لأطفال  يموت،  حتى  ويتركانه  بال�سكين  رقبته  ي�سربان  �لنحر، 
حركة ج�سد �لخروف و�لدماء �لتي ت�سيل من رقبته على �لأر�ض حتى يلفظ 
�أنفا�سه �لأخيرة، ثم يطلبان منهم �أن يقفزو� فوقه وي�سعون لهم نقاطًا من 
دمه على ر�أ�سهم. هذ� لي�ض كل �سيء، فعلى غد�ء �لعيد يطبخون لهم �أجز�ء 

منه، ويطعمونه لالأطفال �ل�سهود على عملية �لنحر.
و�لإمكانيات  �لعنف  تفريغ  �أنو�ع  �أحد  �لتقاليد،  هذه  كانت  لربما 
تقديم  �أي  �جتماعيًا،  مقبول  �سكل  �إلى  وتحويله  �لب�سرية،  لدى  �لعدو�نية 
�لأ�سحية �لحيو�ن بدًل من �لأ�سحية )�لإن�سان(، لكن هذ� �لتبديل، ل ينفي 
�أن فكرة �لأ�سحية وتطبيقها قد تمكننا من �فتر��ض �أنه )�أ�سبح لدينا �أطفال 
�لنحر،  عملية  ي�ساهدو�  �أن  ـــ  و�لو�لدة  �لو�لد  كما  تدرَك  �أن  دون  ــ  �عتادو� 
�لذبح و�لقتل، وكذلك تقليد �سرب دم �لم�سيح، و�إن كان �لدم لي�ض حقيقيًا، 
لكن تكر�ر �لفكرة، و�لطق�ض �لمر�فق لها، وتقديم �للون �لأحمر �أي �لنبيذ 
ـــ على  لالأطفال تحت م�سمى دم �لم�سيح، يجعلهم يعتادون دون �أن يدركو� 
فكرة �لدم و�سربه من ج�سد ميت، و�إن كان �لق�سد من �لطق�ض تطهيريًا ول 

يدعو للعنف بحد ذ�ته(.

االعتياد على الدم في ال�سَور
عن  يعلن  �لر�ديو  �لعمل،  �إلى  �لنقل  و�سيلة  ن�ستقل  �سباحًا،  ن�ستيقظ 
ت�سل  �إلخ.  �لعر�ق«..  في  »قتلى  فل�سطين«،  في  »قتلى  �سورية«،  في  »قتلى 
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�إلى �لمكتب، تدخل �إلى ح�سابك في �إحدى و�سائل �لتو��سل �لجتماعية، �أو 
تفتح �أحد �لمو�قع �لإخبارية، ت�ساهد �سورً� كثيرة، جثثًا، دماء و�أ�سالء.. في 
�لمرة �لأولى، تتو�ّسع حدقتا �لعينين، وتت�سارع دقات قلبك، ت�سعر بالغثيان، 
بالحزن، بالألم و�لغ�سب.. بعد مدة، ت�ساهد �سورً� م�سابهة بل من �لممكن �أن 
تكون �أكثر دموية، حدقتا عينيك ل تتو�سعان، دقات قلبك تبقى منتظمة، �أما 
م�ساعرك فيتغّير تو�ترها �لنفعالي ب�سكل مت�سارع، وتق�سر مدتها �لزمنية.

اد االأرقام عدرّ
فل�سطين: ح�سيلة �لقتلى منذ بدء �لغار�ت �لإ�سر�ئيلة في �لأيام �لقليلة 

�لما�سية هي 97 قتياًل حتى �للحظة.
�لنظام  ق�سف  ب�سبب  لليوم،  �لقتلى  �لمحلية: ح�سيلة  �لتن�سيق  لجان 

�ل�سوري للمدن �ل�سورية هي 150 قتياًل.

الم�ستقبل دموي اأي�ساً
به  يقوم  ما  وكذلك  عدو�ن،  هو  فل�سطين  في  �إ�سر�ئيل  به  قامت  ما 
�لنظام �ل�سوري بكل تاأكيد، لكن يبدو �أن �لتاريخ �لدموي لجن�سنا �لب�سري، 
وخا�سة في �لعالم �لعربي، ل يب�ّسر �إل بم�ستقبل دموي �آخر. )�لإن�سان يقتل 
�لإن�سان(. �أظن �أنه في هذه �لحالة قد تكون مقولة »�لإن�سان ُوجد كي يموت« 

�سحيحة.
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ال�سوري واللبناني وجهاً لوجه

2014/7/18

و�ل�سعيف،  �لقوي  بين  عنيفة،  �سر�عات  عا�ست  جدً�،  بعيدة  بالد  في 
بين �لحاكم و�لحاكم �لآخر، بين �لقائد و�لقائد �لآخر، بين �ل�سعب و�ل�سعب 
�لآخر، بين �ل�سعب و�لقائد، بين �لمدير �لأكثر نفوذً� و�لأقل نفوذً�. ��ستطاع 
مدير د�ر لالأيتام �أن يفر�ض جبروته على مدير د�ر لالأيتام �أي�سًا في �لبلد 

�لمجاور.
 

)فر�سطع(  �لمدير  على  فر�ض  �لقوي  )خرنف�ض(  �لمدير  ـــ   1989
في  �لأيتام  دور  لرعاية  �لكبرى  �لموؤ�س�سة  �إ�سر�ف  تحت  �تفاقًا  �ل�سعيف 
�لمنطقة، وهو ين�ض على �أن »يخ�سع �أيتام د�ر فر�سطع لـ خرنف�ض، كي ينظم 
�لد�ر ويعتني بالأيتام وي�سرف عليهم كد�عم لـ فر�سطع في عمله هذ�، بناًء 

على طلب �لأخير«.
وكخطوة �أولى لتنفيذ هذ� �لتفاق، طلب خرنف�ض من مجموعة �لمدربين 
خرنف�ض  �أو�مر  كاأيتام،  �لأخرى  �لد�ر  يدخلو�  �أن  خا�سته  و�لم�سرفين 
فر�سطع  د�ر  �أيتام  تجاه  �لقمعية  �لو�سائل  كل  ��ستخد�م  هي  للم�سرفين 

لل�سيطرة عليه، وفر�ض نفوذه.
»مابفهم كيف كانو� يقولو� نحن �سعب و�حد ب�ض ببلدين، هال�سعبين ما 

بيعرفو� بع�ض بالأ�سل« ـــ لبنان.
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»كانو� يقولولنا �لجي�ض �ل�سوري عم يحمي لبنان لأنو نحن �سعب و�حد، 
وبالنهاية لبنان �متد�د جغر�في ل�سورية« ـــ �سورية.

خلق خرنف�ض حالة عد�ئية بين �لأيتام في �لد�رين بم�ساعدة فر�سطع 
د�ر  �أيتام  �أ�سبح  �لوقت،  مرور  وبعد  و�لمخت�سين،  �لم�سرفة  و�لموؤ�س�سة 
للعي�ض  قِدمو�  يظنونهم  كانو�  �إذ  د�ر »خرنف�ض«،  �أيتام  يحتقرون  »فر�سطع« 
معهم، وبناًء على هذ� �لحتقار، �أ�سبح �أيتام د�ر خرنف�ض يكّنون �لم�ساعر 
لم  �لد�رين  في  �لأيتام  فاإن  �لحقيقة،  في  لكن  فر�سطع،  د�ر  لأيتام  ذ�تها 
يلتقو� ولم يكبرو� معًا، كما �أفاد خرنف�ض وفر�سطع، وَمْن خلفه في تقاريرهم 

للموؤ�س�سة �لكبرى.
�أيا �سي عن �لحياة في �سورية، كانت مربوطة بالن�سبة  »ماكنت بعرف 
�إلي بالنظام وب�سار �لأ�سد، �إنو في نا�ض �حتلونا وعندي رعب منهم« ـــ لبنان.
»بالن�سبة �إلي كانو� عن�سريين �سدنا، عندن �سعور �إنو هني �لمتح�سرين 
ما  ب�ض  فيهن  �حتكيت  ما  �إني  مع  بحتة،  طبقية  نظرية  �لمتخلفين،  ونحن 

بعرف ليه هيك كنت ح�ض« ـــ �سورية.

�سيطرة  من  �لتحرر  خرنف�ض  د�ر  �أيتام  من  كبير  عدد  قرر  ـــ   2011
خرنف�ض  فقام  �لع�سيان،  حالة  و�أعلنو�  تجمعو�  عليهم،  �لمفرو�ض  �لأب 
�نتقل  �لع�سيان،  ��ستمر�ر  ومع  وعذبهم،  منهم،  �لكثير  حب�ض  بمعاقبتهم، 
خرنف�ض �إلى قتل �لأيتام �لمعار�سين له، ومحا�سرتهم. فلم يكن �أمام �لأيتام 
هوؤلء �سوى �لهرب من �لد�ر و�لذهاب �إلى د�ر �أيتام فر�سطع على �لرغم من 
كل �لم�ساعر �لعد�ئية �لتي يحملها هوؤلء لأولئك. وهنا كان �للقاء �لأول بين 

�لأيتام في �لد�رين وجهًا لوجه.
تمامًا،  �تجاهلهم  كنت عم حاول  لعنا،  يجو�  �ل�سوريين  بل�سو�  ما  »�أول 
لالأمن  حاجز  على  كف  فيه  �أكلت  �للي  لليوم  برجعوني  �إلي  بالن�سبة  كانو� 

�ل�سوري و�أنا �سغيرة« ـــ لبنان.



142

ر�يحة على  كاأني  �لبيت  �أطلع من  ما  ببيروت كنت ح�ض كل  فترة  »�أول 
ح�ض  كنت  �لبيوت،  و�أ�سحاب  و�ل�سرفي�ض  و�لطرقات  �لنا�ض  قتال،  جبهة 

بالعد�ئية حتى لو ما كانت مبا�سرة« ـــ �سورية.

لم�سرفيه،  �لكاملة  �ل�سالحية  و�أعطى  بالتنحي  فر�سطع  خرنف�ض  �أمر 
�لذين ��ستطاع من خاللهم تق�سيم �لد�ر وقاطنيها �إلى جماعات منف�سلة، 
ثم منح من �أعلن له �لولء نفوذً� على �لجماعات �لأخرى، وذلك ليكونو� يده 

في د�ر فر�سطع.
»�ل�سعب �ل�سوري ما وقف معنا وقت �لحرب �لأهلية، ول عمل �سي وقت 

�حتلنا �لجي�ض �ل�سوري« ـــ لبنان.
»حزب �هلل هو جزء من �ل�سعب �للبناني، هاد �لحزب �للي هلق عم يقتل 

�أهلنا« ـــ �سورية.

بد�أت جماعات خرنف�ض بمهاجمة �لأيتام �لمعار�سين عبر تر�سيخ ما تم 
خلقه من عد�ء في �لما�سي، على عك�ض �لجماعات �لأخرى �لتي لم تخ�سع 

ل�سلطة خرنف�ض. لكن �لم�ساعر �لقديمة ما ز�لت موجودة بينهم.
»كنت ح�ض �إنن عم ينعزلو� مع بع�ض، بنلتقى بحياتنا �ليومية بالقهوة 
ــ لبنان. بال�سارع بكتير �أماكن، ب�ض كان في حاجز بينا بخلينا ما نقرب �أكتر«ـ 
»كنت ح�ض �إنو وجودنا مزعج بالن�سبة لإُلن، و�أيا كلمة ب�سمعها منهن عن 

�ل�سوريين �أد ما كان عادي، بعتبرو هجوم« ـــ �سورية.

�ل�سغير  فر�سطع  د�ر  �إلى  خرنف�ض  د�ر  من  �لقادمين  عدد  �زد�د 
�لمق�سم، ما �أدى �إلى ح�سول م�ساحنات متقطعة تعود جذورها �إلى �لم�ساعر 
بكل  خرنف�ض  جماعات  ��ستغلتها  و�لتي  �لبع�ض،  بع�سهما  تجاه  �لمتر�كمة 
�لطرق �لممكنة، فيما قامت مجموعات من �لأيتام باحت�سان هذه �لأحد�ث 

و�أعلنت ب�سكل و��سح و�سريح وقوفها معهم.
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ف�سول  عندي  �سار  ب�سببهن  لبنانية،  رفقات  عندي  �سار  فترة،  »بعد 
لأعرف كل �سي عن لبنان، وهال�سي ك�سر �ل�سورة �لقديمة« ـــ �سورية.

»من وقت بل�ست حاول �إتعرف على �ل�سوريين �أكتر وقّرب منهن، و�سو  عم 
ي�سير معهن، بّل�ست �أطلع من �ل�سورة �لنمطية �للي كانت بر��سي« ـــ لبنان.

ما ز�لت د�ر �أيتام خرنف�ض تتعر�ض للعنف و�لقمع و�لقتل من قبله، في 
حين يعاني من خرج منها ماديًا ومعنويًا وقانونيًا و�إن�سانيًا، �أما د�ر �أيتام د�ر 
فر�سطع فما ز�لو� يعي�سون مع تد�عيات �لتق�سيمات �لمختلفة و�ل�سر�عات 
بينها، لذلك من �لطبيعي �أن يحتاج �لأيتام من �لبلدين �إلى �لكثير من �لوقت 

لخلق �سكل من �لتعاي�ض بينهما، فهما محّمالن بثقل �لما�سي و�لحا�سر.

العالقة بين ال�سوريين واللبنانيين
�لآخر؟،  �أحدهم  و�للبنانيون  �ل�سوريون  نت�ساءل: هل فعاًل ل يعرف  قد 
بيروت  ح�سار  �لردع،  قو�ت  �ل�سوري،  �لجي�ض  �لطويلة،  �لأهلية  �لحرب 
وخروج منظمة �لتحرير، تفوي�ض �لأ�سد، �ل�سرقات، �لعن�سرية، �لطائفية، 
لبنان  في  �هلل  حزب  �لحريري،  �غتيال  �لعتقالت،  �ل�سورية،  �لمخابر�ت 
وتدخله لحقًا في �سورية �سد �ل�سعب �ل�سوري، �لغتيالت و�لتفجير�ت، كل 
نمطية جاهزة عن  وت�سور�ت  �لأحقاد  تخلق  �أن  �إل  يمكن  �لأحد�ث ل  هذه 

�لآخر.
�لطبيعية  غير  �لأو�ساع  كل  من  �لرغم  وعلى  لحقًا،  حدث  ما  لكن 
و�لمحتقنة، هناك ف�سحة ما وف�سول ل�ستر�ق �لنظر �إلى �لآخر و�كت�سافه، 

في �إطار مختلف بعيد عن �لموؤ�س�سات و�لأنظمة �ل�سيا�سة و�لأمنية.
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نعي�س فرط الموت

2014/8/5

�ل�سور  في  �لأحد�ث  �ليوم.  بالدنا  في  نعي�سه  ما  هذ�  �لموت،  فرط 
�لقديم،  �لتلفاز  �سا�سات  على  ُتعر�ض  كانت  �لتي  تلك  و�ل�سود�ء،  �لبي�ساء 
كتب �لتاريخ، وما جمعته �لأجيال قبلنا، عادت ب�سكل �أكثر فجاجة، غوغائية 
ودموية، لم يعد هناك مكان للون �لأبي�ض و�لأ�سود، بل �لأحمر �أكثر ما يطغى 
�لأر��سي،  من  �سا�سعة  م�ساحات  ت�سلب  �لقبور  �سو�هد  ككل،  �لم�سهد  على 
�لمدن  في  �ل�سورية،  �لمدن  في  �ليومية،  بالحياة  تمتزج  �أ�سحابها  ق�س�ض 
�لعر�قية، في �لمدن �لفل�سطينية، في �لمدن �للبنانية، وكذلك في �أطر�ف 

�لبالد حيث ُن�سبت خّيم �لالجئين.
 

توثيق موت االأحبة
�لجثة �لأولى.. �لجثة �لثانية.. �لجميع يهرع �إلى مكان �لق�سف، �لجثة 
�لثالثة و�لر�بعة، �ثنتان وع�سرون جثة، �ثنان وع�سرون وجهًا، �ثنان وع�سرون 
ج�سدً� متفحمًا، باأحجام و�أ�سكال مختلفة. ل �أثر لأخيه هناك، ر�ئحة �لموت 
�إلى  يعود  يبتعد.  بالغثيان،  ي�سعر  تزد�د رجفة ج�سده،  ت�سغط على قدميه، 

منزله، يلتقي بو�لده، يخبره و�لده �أن �أخاه بخير...
هذ� ما حدث مع محمد �لثائر، �أم�ض، في دوما بريف دم�سق.
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وقتها  �لكامير�،  �لكيماوي ما عاد حملت  »من وقت ما �سّورت مجزرة 
�سّرخ  �سرت  �لتاني،  ور�  و�حد  يموتو�  عم  �لم�سابين،  يجيبو�  عم  كانو� 

و�أرجف، �سارو� يحطوهم فوق بع�ض لأنهم كانو� كتير كتار وما في �أماكن«.
1986، تخّرج في كلية �لحقوق، وهو  محمد �لثائر هو من مو�ليد عام 
�أب لطفل عمره �سهر ون�سف �ل�سهر، يعمل مع فريق �لر�سد �لميد�ني لمركز 

توثيق �لنتهاكات في �لغوطة �ل�سرقية.
»كنت عم ح�ض بدوخة وحا�س�ض حالي رح �أتقياأ باأي لحظة، كنت خايف، 
ب�ض ما كان قد�مي حل غير وّثق �لموتى و�لم�سابين«. ويكمل: »�لموت بخوِّف 
�أهلك.. ب�ض نحنا بحالة حرب، ما حد� بي�سمن  و�إنو يموت حد� من  كتير، 

ي�سل عاي�ض«.
�لأطباء،  على  ينادي  �لأخيرة.  �أنفا�سها  تلفظ  �لعامين  ذ�ت  �لطفلة 
ر�ئحة  و�ل�سرخات،  �لمتجمعة،  �لح�سود  بين  يرك�ض  يبكي،  ي�سرخ، 
ب�سرة  �لأج�ساد،  مئات  بين  �سغير  ج�سد  �لموجودين،  كل  تخترق  �لكيماوي 
بي�ساء، عينان بلون �أبي�ض، �سعر خفيف مل�ض، �لزبد يخرج من فمها، يتذكر 

مالمحها جيدً�... 
»بعد يومين، ما عاد في �ألو�ن بالحياة، وقرفت كل �سي، وح�سيت بالياأ�ض، 

�لحياة مالها �أي معنى بعد �للي �سفته«، قال محمد.

الذهاب اإلى القتال
»وقت حملت �ل�سالح و�أطلقت �أول ر�سا�سة كنت حا�س�ض بالغ�سب. �أول 
مرة قتلت حد� من جي�ض �لنظام بحلب، �نب�سطت كتير، لأنو وقتها كانو� عم 
4 مدنيين قد�مي ومنهم �بن رفيقي  ي�سربو� ر�سا�ض على �لمدنيين، مات 

عمره 14، ما ح�سيت حالي غير عم �أقتل مجرمين وقتلة«.
بال�سهيد،  و�لملقب  و�لع�سرين عامًا،  �لثمانية  �بن  �ل�ساب  قاله  ما  هذ� 
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�لثو�ر  نا�سطًا في �سفوف  �إلى �سفوف �لجي�ض �لحر بعدما كان  �ن�سم  وهو 
لأنو  بالمعركة،  بيخوفني  ما  ب�ض  كتير،  بتخوفني  �لموت  »فكرة  �ل�سلميين. 
من  تتحرر  بلدنا  م�سان  عظيم،  كتير  �سانه  من  حارب  عم  �للي  �إنو  بعرف 
�لظلم، نحن نا�ض بدها تعي�ض بحريتها وكر�متها ويكون عنا م�ستقبل �أف�سل«.
فكرة  �ل�سحايا،  �أ�سالء  �لق�سف،  وقت  �لموت  من  »بخاف  و�أ�ساف: 
�أدي�ض موجع �لموت بهي �لطريقة.. �أحيانًا بزعل وقت �أقتل حد� من عنا�سر 
�لنظام، يمكن يكون ما لهم ذنب متلنا تمامًا، ب�ض ما في حل تاني، هني عم 

يقتلو� �لنا�ض ونحن بدنا ند�فع ونحمي«.

لم يعد الموت م�سادفة 
�سورية ــــ لبنان ــــ فل�سطين ــــ العراق

»�لموت �سيء طبيعي، �لموت هو موتنا نحن، ومع ذلك ل نفكر فيه �إل 
جعلت  �لحرب  لكن  �لإبحار،  في  ن�ستمر  �أن  �لمهم  �لآخرين،  موت  بو�سفه 
للتفكير،  كد�فع  �لموت  به،  �لعتر�ف  على  و�أجبرته  �لموت  يو�جه  �لإن�سان 
�سعورنا  ل  بالذنب،  و�ل�سعور  و�لخلود  �لروح  فكرة  �لبد�ئي،  عند  �لموت 

�لبد�ئي تف�سحه �لحروب«، �سيغموند فرويد.
لكن �لحرب ت�سعنا في مو�جهة مبا�سرة مع �لموت �لجماعي، �لذي قد 
باأننا نحن من �سنموت، ولي�ض  �أن نعترف  �أي  بالموت،  �إلى �لعتر�ف  يوؤدي 

فقط �لآخرون. فالحرب، �إذً�، تف�سح ل�سعورنا ذ�ك.
لبنان ـــ م�سادر من م�سفى �لهيئة �لطبية في عر�سال لـ »�لنهار«: مقتل 

29 مدنيًا منذ بد�ية معارك عر�سال، �أربعة منهم لبنانيون، و175 جريحًا.

�سورية ـــ �سّنت �لقو�ت �ل�سورية حملة ع�سكرية على مدينة دوما �لقريبة 
و�أعلن  �لمناطق،  من  في عدد  �لعنيفة  �لمو�جهات  ��ستمر�ر  مع  دم�سق  من 
�لمر�سد �ل�سوري لحقوق �لإن�سان مقتل 34 مدنيًا بر�سا�ض �لجي�ض �ل�سوري 

بينهم ع�سرة �أطفال.
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العراق )�سوت �لعر�ق( ـــ �أفاد م�سدر في �ل�سرطة، �لأحد، باأن ثمانية 
مدنيين قتلو� بهجمات م�سلحة في مناطق متفرقة من بغد�د.

�لأولى  �لفجر  �ساعات  منذ  �ل�سهد�ء  عدد  ـــ بلغ  )�لجزيرة(  فل�سطين 
�إجمالي  ليرتفع  جريح،  مئة  ونحو  �سهيدً�،  �أربعين  من  �أكثر  �ل�سبت  �ليوم 

�سحايا �لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي منذ بدئه �إلى 1645، و�أكثر من 8500 جريح.

تبدو  باآلف عديدة،  بل  ثالثة،  �أو  �سخ�ض  بقتل  تكتفي  ل  �لحرب  ولأن 
�إلى �لتعامل مع  عملية �لموت عنيفة مت�سارعة، قريبة للغاية، د�فعة �لنا�ض 
بالموت  �لم�سمى  �ل�سيء  ذ�ك  يعد  لم  �لحروب  ففي  ب�سكل مختلف،  �لموت 

مجرد م�سادفة.

في ت�سوير الموت
�لقتل،  �لجثث،  و�لحدث،  �لم�سّور  بين  حاجزً�  �لكامير�  عد�سة  تخلق 
ما  ت�سوير  �إلى  وت�سارع  �لمجريات،  عن  كليًا  م�ساعرك  تنف�سل  �لمعركة.. 

يحدث، �إلى �أن ت�سعها جانبًا، ت�سبح حينئذ جزءً� و�ساهدً� على �لحدث.
�إنو كنت  �إنو ما خاف، ب�ض �ل�سي �لغريب هو  �إذ� كنت قلك  �إكذب  »رح 
خاف بعد ما تخل�ض �لمعركة، و��ساأل حالي: وين كنت و�سو �للي عم ي�سير؟! 
للخط  �لهرب  تبع  �لتكتيك  لقد�م، هاد�  تهربي  بيخليكي  �لخوف على طول 
�لخلفية  بالخطوط  بيكونو�  بيموتو�  �للي  معظم  �إنو  نتيجة  وغالبًا  �لأول، 

بالعادة، فبتالقي �لجبناء هني �للي بيهربو لقد�م«.
�ل�سلمي، �لمعارك، �لق�سف،  �سّور فادي زيد�ن )32 عامًا(، �لحر�ك 
و�لمجازر في �لمدن �ل�سورية: »�أول مرة رحت على مكان عمل ع�سكري كان 
تحرير مدينة �لر�ستن )في ريف حم�ض(، تاني مرة بالعام 2012، ح�سيت 
بالخوف عالطريق، ورح �إكذب �إذ� قلت �إني ما خفت كتير، ب�ض من �للحظة 
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بتعي�سيها  �للي  �لإثارة  كمية  بالخوف..  ح�سيت  عاد  ما  فيها  و�سلت  �للي 
بالمعركة هي �للي بتوّرط �أي م�سّور حربي �إنو ي�سل ب�سغله«.

�إرجع  بحاول  حد�،  ب�سوف  ما  عزلة،  يومين  َبْعمل  �أطلع  »ب�ض  ويكمل: 
�أتذكر كل �لتفا�سيل، وبحلف مليون مرة ما رح عيدها، بعد �أ�سبوع بكون عم 

دّور على فوتة جديدة«.
وبتعرفيهم  بتحبيهم  �للي  �لنا�ض  هو  �لموت  من  »�لأ�سعب  وي�سيف: 

وبتفقديهم، �أما فكرة �أني موت فما عادت تخّوفني«.

لقاء مع الموت داخل الزنزانة
»�أول مرة بح�ض �إنو �لموت قريب علّي بالمعتقل، لأنو �لموت بكون �أب�سع 
بكتير، بتنحرم من تفا�سيل �لموت �لطبيعية، �لموت بالعتمة، بال نا�ض، بال 
ود�ع، مات 3 قد�مي بالزنز�نة.. �أول و�حد حاولت �إنع�سه، ب�ض مات، ما كان 
في وقت نحكي بالمو�سوع، ب�ض �لدكتور �للي فيي ح�ّض بالعجز، و�لإن�سان �للي 

بد�خلي �سعر بالقهر و�لخوف«.
�عتقلت �لمخابر�ت �ل�سورية ب�سار لمدة 11 �سهرً�، �سهد مقتل ثالثة من 
�لمعتقلين، »بيومها ماتو� كمان �تنين ب�ض مو قد�مي، و�سلو� لحافة �لموت.. 

طّلعوهم لبّر� �لزنز�نة وبعدين عرفنا �إنو ماتو�«.
�أقرب،  لأنه  �أكتر،  مجرد  بكون  �لموت  مع  �لتعامل  »بالمعتقل  ويكمل: 
ما في طرق للتحايل �أو �لهرب، هي هيك وجهًا لوجه، �لزعل على �لميتين 

بالمعتقل رفاهية ما كتير متوفرة«.
�إذ�  بعرف  ما  منيح،  كتير  �لموت  بعرف  �سرت  هلق  »ب�ض  و�أ�ساف: 
�نت�سرت عليه �أو هربت منه، �أكيد تغّيرت، ب�ض هاد ما بينفي �إنو بخاف من 

هد�ك �لموت �للي جّو�«.
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في الحياة داخل الموت
في  �لموتى  �أعد�د  غزة،  في  �لموتى  �أعد�د  �سورية،  في  �لموتى  �أعد�د 
لبنان، كلها في �زدياد، و�لأحياء ينق�سون و�حدً� تلو �لآخر، قد يجعلنا ذلك 
�إلى  �لمثال  �سبيل  على  �لحروب هذه  مناطق  في  �لمتو�جدين  �لب�سر  نق�سم 

ق�سمين: �لأمو�ت، و�لم�سابون بحمى �لموت.
تعاي�َض �لإن�سان مع �لموت، �إذ حاول جاهدً� تروي�ض نف�سه و�لم�سي �إلى 
يومه �لتالي، و�إخفاء �لموت د�خل �لحياة، و�إن كانت حياتنا في �لو�قع د�خل 
�لموت ذ�ته، وكاأننا �ليوم نتحّمل �لحياة لنكون في ��ستعد�د كامل لكي نموت.
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�سدر من �سل�سلة »�سهادات �سورية«، بم�ساعدة من جمعية »مبادرة من 
اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�ض، �لكتب �لتالية: 

1. موز�ييك �لح�سار، عبد �لوهاب عّز�وي. 
2. �إلى �بنتي، هنادي زحلوط. 

3. بين �لإله �لمفقود و�لج�سد �لم�ستعاد، نبر��ض �سحّيد. 
4. َكَمن ي�سهد موته، محمد ديبو. 

5. حكايات من هذ� �لزمن، دلير يو�سف. 
6. لم �أتمدد يومًا على �سكة قطار، �أحمد با�سا. 

7. مزهرية من مجزرة، م�سطفى تاج �لدين �لمو�سى. 
8. غرفة تطل على �لحرب، �إيديت بوفييه.

9. �إذ� قفزت عن �ل�سياج ولم �أ�سب باأذى، عمرو كيالني.
10. �أر�ض مائدة، �سحى ح�سن. 
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