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االإهداء

اإلى »اآرام« و»يزن«......ِلكيال تن�سيا.
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»وبعد اأن قتل االأخ اأخاه، ودّمر الجار بيت جاره، واغت�سب القب�ساي 
الحي  ن�ساء  جرار  القبلي  الحي  ن�ساء  وك�سرت  المدر�سة،  اأ�ستاذ  اأرملة 
ال�سمالي، وا�ستعلت النيران في حقول الجميع، وانت�سرت القبور كالفطر 
حتى في حدائق البيوت، واأُفقر الجميع حتى باتوا يقتاتون دود االأر�ض... 
من  خجلين  الياب�سة  التوت  �سجرة  تحت  القرية  اأهل  من  بقي  من  جل�ض 
واحد  كل  يقول  اأن  راغبين  اأياديهم،  اقترفت  لما  م�ستنكرين  اأنف�سهم، 
منهم لالآخر: لماذا فعلنا هذا؟! لكن ال�سعور بالعار كان اأقوى من قدرتهم 
على الكالم فقطعوا ال�سجرة وجمعوا حطبها وبالبقية القليلة الباقية من 

اأخالقهم، اأ�سعلوا النار باأنف�سهم، حتى لم يبَق منهم اأحد.
لكن، على هام�ض الحكاية، كان هناك اآخرون، ع�سرات، مئات، اآالف 
اأ�سجار جديدة،  ممن رف�سوا المقتلة، يعملون ليل نهار، يزرعون �ستالت 
يرعونها ب�سبر وثقة واألم، لتكبر، وتينع، وتعطي في ما �سياأتي من اأيام، 
عالمًا بهيًا، يتطاول نحو ال�سم�ض، ويعي�ض بكرامة، ويق�سم اأال تعود حكايتنا، 

حكاية اأ�سالفهم الحمقى، من جديد«.
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ن�سرت ن�سو�ض هذه ال�سهادة في ن�سرة المدن االإلكترونية بين كانون 
ن�سر  الذي  مكان«  ال  »حيث  ن�ض  با�ستثناء   ،2014 واأيلول   2013 الثاني 
»مواقف«،  ون�سو�ض  الحديقة«،  »طفل  عنوان  تحت  ال�سفير  جريدة  في 
والن�سو�ض )3-4-5-6( التي كتبت في عام 2012، وتن�سر هنا الأول مرة. 
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1. مواقف

موقف 1
ال�سيرّد )م( من المخيم

دمر.  م�سروع  في  ال�ساد�سة  الجزيرة  �سوق  في  �سدفة  اليوم  التقيته 
اأن  عليه  اأين  له  اأ�سرت  طعام؟  مالعق  يبيع  دكانًا  هنا  اأجد  اأين  �ساألني: 
يذهب.. ثم اأ�سفت: لكن يمكنك اأن تجد �سحونًا ومالعق بال�ستيكية هنا..

اهلل  �سو  بحنق:  قال  ثم  فرق..  ال  معدن  اأو  بال�ستيكية  اهلل،  يا  قال: 
بالني الأ�سكن في الم�سروع ؟! كنت ملكًا في حارتي. و�ستم من كان ال�سبب. 

كان وا�سحًا اأن لديه حكاية من حكايات الحزن ال�سوري اليومي.
مقيمًا  كنت  يروي:  وبداأ  المخّيم.  قال:  اأنت؟  حارة  اأي  من  �ساألته: 
في المخّيم، وعندي �سقة »تعبان عليها«، واأخي جاري في الطابق نف�سه. 
وعندي محل لبيع االأدوات ال�سحية. عندما بداأ الق�سف اأخذنا ال�سروري 
من اأغرا�سنا، و270 األف ليرة كانت في البيت وركبنا ال�سيارة اأنا وزوجتي 
وابني واأخي. واأ�سرعنا بالهروب. بعد مئتي متر من البيت اأ�سابتنا قذيفة. 
جاءت  ثم  ال�سيارة.  واحترقت  ظهري.  في  �سظية  وجرحتني  اأخي  ُقتل 
الطائرات ودّكت الحي. الطابق الذي ن�سكن فيه ُدّمر كلّيًا والمحل احترق 
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رجل  يا  هنا...  ن�ستاأجر  وجئنا  اأم�ض  اأول  الم�سفى  من  خرجنا  فيه.  بما 
معقول: �سقة 115 مترًا »ما فيها حتى مالعق لناكل« بخم�سين األف ليرة. 

»ب�ض الأنهم عرفونا نازحين؟«.
واأ�سحاب  وموا�ٍض  ف�سولي  بين  حولنا  الموجودين  من  عدد  تحّلق 

حكايات اأخرى...
�سوؤالك  لي  وجهت  عندما  ظننت  فقد  ت�سامحني  اأن  اأرجو  )م(  �سّيد 
ر ل�سهرة عيد الميالد المجيد وتريد �سراء مالعق الأن ما  االأول اأنك تح�سّ

لديك منها في البيت قد ال يكفي للعائلة المجتمعة لالحتفال.

***

موقف 2
اأبو هادي

ككل �سباح، وفي التوقيت ذاته، ومن المكان ذاته. �سعد اأبو هادي اإلى 
الميكروبا�ض المتجه اإلى دم�سق. ما اإن جل�ض حتى اأحاط وجهه باأ�سابعه، 
يا  لي�ض طلعت  لك  تطلع هلق؟  ال  يا هادي  »ماقلّتلك  نف�سه:  يكّلم  بداأ  ثم 
ومرقناها  هالبطانيات  حّطينا  كنا  و�ساعته.  المازوت  اأبو  يلعن  ابني؟ 
لل�سبح. اآخ منك يا هادي، طول عمرك ما بت�سمع الكلمة. حرقتلي قلبي يا 
بّيي. اهلل ي�سامحو اللي قّو�سك لو كان بيعرف قدي�سك طيب وابن نا�ض ما 
كان عمل عملتو. اهلل ي�سامحو. ب�ض هداك اللي عطاه اأمر التقوي�ض اهلل ال 
ي�سامحو، ويفجعو بوالده مثل ما فجعني فيك. لك لي�ض رحت يا هادي، لك 

لي�ض طلعت؟ �سروري كنت تطلع؟ يلعن اأبو المازوت«.
قال �سائق الميكرو: »اعذروه يا جماعة! من يوم ما قن�سولوا ابنو �سار 

بيحكي مع حالو، متل مانكن �سايفين«.

***
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موقف 3
على هذه االأر�س ما ي�ستحق الحزن

قرية  �سماء  في  يمر  »حميمين«  مطار  اإلى  المتجهة  الطائرات  خط 
)د.ب.(، التي يرى اأهلها الطائرات وذيل دخانها االأبي�ض.

عندما مرت طائرة النقل ال�سخمة اليوم، رفعت اأم يو�سف ال�سبعينية 
جايبة  �سب  كم  قولتك  قلبي!  يا  »اآخ  وتنهدت:  �سوبها  ال�سعيف  نظرها 

اليوم؟! اهلل يعين ِامهاتن«.

***

موقف 4
فرا�س

»المكان  في  الرابع  �سهره  الخ�سار  بائع  ابن  فرا�ض  دخل  اليوم 
المجهول«.

يوم 18 اآب، لم يقتنع ال�ساب الم�سّلح الواقف على الحاجز اأن بطاقة 
الذهاب  على  عازمًا  كان  واأنه  �ساعات،  قبل  انك�سرت  ال�سخ�سية  فرا�ض 

لبدء معاملة ا�ستبدالها »ب�ض يطلع ال�سو«.
كان فرا�ض يع�سق النكات، الماجنة تحديدًا، وال يحّررك من حانوته 

قبل اأن ُي�سمعك »ب�ض هي... اآخر وحدة«.
»كولبة«  اأو  اإدارة  اأو  فرعًا  اأو  ِق�سمًا  اأو  مخفرًا  الكهل  االأب  يترك  لم 
ولكن  فقط،  االأ�سغر  ابنه  الأنه  لي�ض  االأ�سغر،  ابنه  عن  فيها  و�ساأل  اإال 
اأبيه. مع  بحفيده  يفرح  اأن  ويريد  اأيام،  بعد  ولد  اأول  تنتظر  كّنته   الأن 
وعودهم  اأثمان  �سلفًا،  وقب�سوا،  االأب،  وعدوا  المهرة  المت�سيدين  بع�ض 
الكاذبة. وبقي يقول: »م�ستعد لدفع ما يطلبون كرمى روؤيته حيًا«. لكنهم 

اختفوا ولم يظهر فرا�ض.
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ذات �سباح، ات�سل مجهولون باالأب ليخبروه اأن ثمة جثثًا ل�سباب على 
طريق زراعي، فذهب هناك وقّلب بين الجثث عّله ي�سفي قلقه بيقين اأ�سد 

ق�سوة من ال�سك. لم يكن ابنه هناك.
تكررت الحكاية مرة، مرتين، ع�سر مرات، وفي كل مرة كان يذهب 

ويقّلب الجثث وبع�سها تكون قد نه�سته الكالب.
قال لي و�سورة الموت تتخايل في عينيه: »لن اأ�سغي لهذه المكالمات 
جرى  ما  اأمرًا  »كاأن  وجاًل:  �ساألته  مكان«.  اأي  اإلى  اأذهب  ولن  االآن،  بعد 
معك؟«، اأجابني: »اليوم، بعد ال�سروق ذهبت اإلى المنطقة التي اأخبروني 
جثة  من  اقتربت  �سباب.  واأربعة  امراأة  جثث،  خم�ض  هناك  كانت  عنها. 
قلبته.  فرا�ض.  اأنه  مقتنعًا  كنت  بقوة.  يخفق  وقلبي  االأر�ض  اإلى  وجهها 
العينان منتفختان، والمعالم غائمة. كان هناك خيط من دم جاف يمتد 
قما�ض  قطعة  اأخذت  االأذن.  تحت  عابرًا  الرقبة  اإلى  الي�سرى  عينه  من 
وراء  قديم  جرح  ندبة  راأيت  ابني.  اأنه  نف�سي  اأقنع  كنت  الدم،  وم�سحت 
هو؟  اأتراه  البتة.  اأذنه  خلف  جرح  عن  فرا�ض  يكلمني  لم  االأذن.  �سيوان 
قلبته ذات اليمين وذات ال�سمال... اأهو ابني؟ يا اهلل كدت اأجن وجل�ست 
اأبكي على هذا ال�ساب... الذي قد يكون ابني! لكن هل هو ابني؟ �سدقني 

ال اأعرف«.
وغرق في �سمت عميق. 

***

موقف 5
جامعة ال�سوربون وعن�سر االأمن

جامع  من  اآخرين  اأ�سدقاء  واأربعة  واأنا  خليفة  خالد  اقتربنا  عندما 
رجال  ثالثة  ا�ستوقفنا  الغزي،  ربيع  ال�ساب  بت�سييع  للم�ساركة  با�سا  الال 
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قادمون  اأنتم  �سباب؟  يا  عليكن  نتعرف  »ممكن   : زعيمهم  و�ساأَلنا  اأمن 
�سهيد«،  هو  اأي�سًا،  لنا  بالن�سبة  الأنو  هيك،  مو  ال�سهيد  بت�سييع  للم�ساركة 
روائي،  خليفة،  خالد  اأنا،  )عني(،  فالن  »الدكتور  للتعريف:  خالد  بادر 
....«، ثم �ساألنا الزعيم اإن كنا من اأهل الفقيد فاأجبته باأننا من اأ�سدقائه 
الثقافي والفقيد كان مو�سيقيًا... ومرت االأمور طبيعية جدًا...   في الجو 
بعد خروج الجثمان من ال�سالة م�سينا، نحو المقبرة. كان بع�ض ال�سباب 
االأمن  عنا�سر  طالبهم  ويكبرون،  الفاتحة  يقروؤون  الخلف  في  االأبطال 
بال�سكوت لكنهم لم ي�سكتوا، بل رفعوا اأ�سواتهم اأكثر. وفجاأة هجم العنا�سر 
كنا  وي�سربونهم.  ي�ستمونهم  واأخذوا  الم�سّيعين،  وال�سبايا  ال�سباب  على 
اإلى المقبرة للم�ساركة في الدفن، فتجاوزنا الجنازة. وما  نريد الو�سول 
اإياه وعنا�سره  اأمامنا الزعيم  راأينا  اأن بلغنا زاوية مقبرة الدحداح حتى 
الـ...  اأخوات  يا  الـ...،  اأوالد  يا  »ارك�سوا  رك�سًا:  المكان  بترك  ياأمروننا 

يا.. يا...«.
الباب  اإلى  الموؤدي  ال�سارع  في  كوليت  و�سديقتنا  واأنا  خالد  م�سينا 
وهجم  الـ...«  اأوالد  يا  »ارك�سوا  الزعيم:  �سرخ  وفجاأة  للمقبرة.  الغربي 
خ�سبية  وبع�سي  اأعناقهم،  في  المعّلقة  باأ�سلحتهم  وعنا�سره  هو  علينا، 
يلّوحون بها في اأيديهم وانهالوا بال�سرب.. توّجهوا نحو خالد اأواًل، ف�سرخ 
في وجههم ب�سوته الهادر. لكن ثالثة منهم التفوا حوله، و�سربه اأحدهم 
بقطعة خ�سبية كاأنها �ساموك خيمة وكان الزعيم يقول له: »مو�سيقا يابن 
�سمعت  بها.  فتلقاها  ال�سربة،  من  ليحتمي  �ساعده  خالد  رفع  الـ....«، 
هادا  ت�سربوه،  عم  »لي�ض  و�سحت:  منهم  اقتربت  ينك�سر.  العظم  �سوت 
اأر�سًا،  اأوقعتني  ظهري  على  ب�سربة  لحظتها  الأ�سعر  ب�سي«  عالقة  له  ما 
وكنت اأ�سمع الزعيم يقول لعنا�سره: خذوه )يعني خالدًا( اإلى ال�سيارة، ثم 
يلتفت نحوي لي�سرخ: »قلت لك ارك�ض يا دكتور الـ....«، وبينما اأنا األتقط 
نظاراتي التي وقعت اأمامي، �سمعت من الخلف �سوت كوليت ينبهني بذعر، 
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فنه�ست م�سرعًا، وفي هذه اللحظة تمامًا، نلت �سربة قوية على قدمي من 
فوق الحذاء و�سمعت عن�سر االأمن الذي �سربني ي�سرخ ب�سخرية ماجنة: 

»دكتور....!  دكتور وما بتعرف ترك�ض؟«.
في  )عرفت  المتوّرمة  قدمي  اأجرجر  الكر�ض«  »عين  حي  في  واأنا 
الم�سفى الحقًا اأنها مك�سورة( ا�سترجعت الجملة االأخيرة، الجوهرة التي 
نطق بها عن�سر االأمن العظيم. ظلُّ الخ�سبة المرفوعة بيده. والتي لوالها 
التي  ال�سوربون  وتنّبهت كم هي جامعة  االأر�ض،  على  اأي ظل  له  كان  لما 
ق�سيت �سنوات كثيرة من عمري اأجتهد فيها الأح�سل على �سهادة علمية 
م�سرفة.. كم هي موؤ�س�سة فا�سلة، وال قيمة لها الأنها لم تعّلمني كيف اأرك�ض 

اأمام عن�سر اأمن، ظلُّ خ�سبة على االأر�ض.

***
موقف 6

ر�سالة اإلى با�سل �سحادة
بدم  مجبولة  طاهرة  اأر�ض  في  ترقد  حيث  با�سل  يا  عليك  ال�سالم 

ال�سهداء.
ال�سالم على روحك التي تطوف في �سمائنا تبدد الظلمة الجاثمة على 

االأفق.
في  االأمل  توّلد  اأيقونة  اأ�سدقاوؤك  يرفعها  ابت�سامتك  على  ال�سالم 

النفو�ض.
ال�سالم على ذكراك تر�سمها �سماتك: اال�ستقامة وال�سدق والت�سامح 

وحب الوطن.
اأذكر يا با�سل اأيامنا ال�سينمائية في دم�سق القديمة واجتهادكم اأنت 
وتبادل  والمعرفة  لالكت�ساف  فر�سة  وجعلها  الإنجاحها  و�سيلينا  وكنانة 

االآراء.
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اأذكر دراجتك الهوائية و�سيلة انتقالك في المدينة، ويوم �ساألتك عن 
مع  �سادقًا  تكون  ولكي  البيئة  اأن�سار حماية  من  اأنك  اأجبتني  بها  تعّلقك 

نف�سك تمتنع عن الم�ساركة في تلويثها.
اأذكر وقت كنت تخطط لرحلتك نحو ال�سرق وكلمتك عن فيلم )لماذا 
ال�سغير  بودي  مثل  اإنك  يومها  لي  قلت  ال�سرق(.  اإلى  دارما  بودي  ذهب 
ترحل هناك لتكت�سف نف�سك. كنت تكلمني كلما اأتيحت لك الفر�سة لتقول 

لي كم جميل هو العالم وكم غنية كانت تجاربك على الطريق.
اأذكر ترددك وقت تقديمك طلب المنحة وكم كنت األّح عليك بمتابعة 

العمل للح�سول عليها.
اأذكر اأحاديثنا بعد �سفرك. �ساألتك مرة عن اأحوالك فاأخبرتني اأنها 
لي�ست م�ستقرة وباأن بالك م�سغول دومًا باأخبار ال�سام. قلت لي: »حا�س�ض 
لكي  رائعة  بفر�سة  اإنك تحظى  قلت لك  ل�ساتني عنكن«.  حالي مو هون، 
االأمر  اأن  فاأجبتني  العلمي...  تح�سيلك  خالل  من  للوطن  خدمة  تقّدم 
لي�ض باإرادتك الأن روحك في �سورية. قلت لك في اآخر حديث هاتفي لنا 
واأنت في اأمريكا: اأقبل يديك ال تعود قبل اأن تنهي درا�ستك فاأجبتني اأنك 

�ستموت قهرًا اإن بقيت...
اأذكر اأخيرًا حديثنا حول الفيلم الذي كنت تعّده عن اأغاني الثورة... 
ونرق�ض  وغنائية.  مَلّحنة  بطريقة  نقولها  الهتافات  نحن حتى  لي:  كتبت 

عليها. من قلب الحزن نرق�ض، مثل زوربا...
ولن  اليوم حزانى على فقدك،  ال�سغير نحن  الزوربا  اأيها  با�سل،  يا 
نرق�ض... لكننا نعدك اأننا �سنفعل ذاك قريبًا كرمى لك ولكل ال�سهداء. 

واأعدك اأن اأرفع اأول كاأ�ض على ا�سمك.
ارقد قرير العين اأيها ال�سهيد ف�سورية، �سوريتك �ستكون بخير. 

***
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موقف 7
فوؤاد

كانوا يلملمون اأنف�سهم ويجتمعون في بيت اأحدهم، اأو بيت اأحدنا، اأو 
في البيت الذي ا�ستاأجره لهم نا�سط مي�سور في منطقة الج�سر االأبي�ض. 
تحت  ُي�سنع  التاريخ  اأن  عرفوا  ع�سرات،  واأحيانا  و�سابات،  �سباب  ب�سعة 
اأب�سارهم، وباأيديهم، فغّذوا ال�سير ليلحقوا بما فاتهم من خبرة، اأو راأي، 
اأو ن�سيحة ظنوا اأنهم واجدوها لدينا، نحن »الجيل القديم«، اأو »اأ�سحاب 
الخبرة« كما كانوا يحبون اأن ينادونا. ع�سرات »الجل�سات« جمعتني معهم. 
المواطنة،  المظاهرات،  �سلمية  توؤرقهم:  التي  الق�سايا  نتناق�ض حول  كّنا 
المدني،  المجتمع  التنظيم،  الد�ستور،  �سورية،  تاريخ  الطائفية،  مقاومة 

العلمانية، اأهمية الحوار... 
ع�سرات ال�سابات وال�سبان ين�سحون بالفرح والجمال والطاقة. كنت 
اأرى فيهم �سم�ض الغد، واأمل الحياة. وكانت اأ�سئلتهم تحفّزني الأجتهد في 

البحث عن اأجوبة ناجعة الأ�سئلتهم.
في نهاية واحدة من هذه الجل�سات، وكانت في بيت في حي ال�سعالن، 
وقبل  منّوعة.  ثقافية  ق�سايا  عن  ي�ساألونني  دوما  من  �سباب  اأربعة  بقي 
خروجهم، واأنا في غمرة الفرح لما نعي�سه ويعي�سونه قلت لهم: اأنا خجل 
في  اأحادثكم  هنا  الأني  اأجبت:  لماذا؟  اأحدهم:  �ساأل  �سباب..  يا  منكم 
مظاهرة  في  الجمعة  يوم  �ستخرجون  اأنتم  بينما  النظريات  وفي  الثقافة 

رافعين اأرواحكم على راحاتكم. 
عّلق اأحدهم، كان من دوما، ا�سمه فوؤاد: ال حكيم... ال حاجة لنا بك 
في المظاهرة، اأنت لن ت�ستطيع اأن ترك�ض وال بّد اأن تقع وعندها �ستحتاج 
الأربعة يحملونك و�ستعطلنا عن عملنا. لذلك من ف�سلك ابَق في البيت... 

و�سحك �سحكة مفرقعة هو واأ�سحابه.
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قوات   ،2012 اآب   24 الجمعة  يوم  دوما  في  كبيرة  مظاهرة  خرجت 
اإطالق  بداأ  ثم  التقدم،  من  ومنعتها  واجهتها،  والمخابرات  الجي�ض  من 
الر�سا�ض. ر�سا�سات تنهمر كالمطر، ا�ستقرت واحدة منها في راأ�ض فوؤاد. 

***
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2. حيث ال مكان

ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا من اآخر يوم جمعة من �سهر اآب عام 2012. 
وم�ساحات  اأخ�سر،  مرج  بقايا  دم�سق.  مدينة  مركز  حدائق  من  حديقة 

ترابية �سّيقة تتداخل لتر�سم ثوبًا مبرقعًا يخفي وجه االأر�ض. 
اأكيا�ض النايلون التي لم ت�سل هنا  على هذه االأر�ض، وبين كثير من 
لتلوين الم�سهد، كتل ب�سرية م�ستلقية، ال تفا�سيل لها، كاأنها �سربات ري�سة 
طرف  وفي  فجاأة،  فو�سوي.  ر�سام  الحديقة،  لوحة  فوق  وّزعها،  خ�سنة 
الم�سهد، ينت�سب ج�سد �سغير، كل ما فيه يوحي من بعيد باأنه ج�سد طفل 
خطى نحو المراهقة. ت�سع �سنوات اأو ع�سر، لي�ض مهمًا اأن نعرف، بل ربما 
لم يعد ممكنًا اأن نعرف، الأن الوثائق التي تثبت ميالده راحت، في جملة 
ما راح، في ذاك الذي كان بيتًا في مكان ما من �سواحي دم�سق المدمرة. 
اأدار الطفل النائم-الواقف راأ�سه بحركة ك�سولة. لم يكن ي�ستطلع المكان، 
في  مختزنة  �سورة  يطابق  ما  معلم  عن  ارتكاز،  نقطة  عن  يبحث  كان 
ذاكرته. لم يوّفق في المحاولة االأولى، فاألحقها باأخرى تحمل قدرًا اأكبر 
تنفعه،  لم  اأي�سًا  اأنها  يبدو  األيف.  معلم  عن  الك�سف  اإرادة  االإرادة،  من 
فاأجه�ض ببكاء كامد ال �سوت له، لكن ارتعا�ض الج�سد، وبع�ض ال�سهقات 
ف�سحته. رفع اإلى وجهه ر�سغين عاجزتين و�سغط بهما على عينيه، وحين 
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راآني اأ�ساح بوجهه، ثم تهاوى اإلى مكانه ال�سابق، كتلًة �سئيلة من بين تلك 
الكتل الم�ستلقية على اأر�ض الحديقة.

ق�سة  »االأوذي�سة«  ال�سهيرة  اليونانية  الملحمة  في  هوميرو�ض  يحكي 
اإلى  عودته  طريق  في  »اأولي�ض«  رفاق  من  �ساب  وهو   ،»Elpinor »اإيلبينور 
موطنه بعد انت�سار طروادة. وذات �سباح، وبعد اأن خمر الجمع احتفااًل 
النائم  »اإيلبينور«  ا�ستيقظ  »�سير�سيه«،  ال�ساحرة  مفاعيل  من  بالخال�ض 
كان  الذي  المكان  معالم  اأِلَف  قد  يكن  لم  اأنه  وبما  ثماًل،  م�سطبة  فوق 
النف�ض  علم  ا�ستثمر  وقد  عنقه.  وُدّقت  الم�سطبة،  عن  �سقط  فيه،  ينام 
عليها  اأطلق  االأعرا�ض،  من  مجموعة  لتو�سيف  االأ�سطورية  الحكاية  هذه 
ا�سم »تناذر اإيلبينور«، تعّبر عن ا�سطراب نف�سي يتجلى بحالة تغّيم وعٍي 
تنمحي خاللها الذاكرة الَمعَلمية للمري�ض، فيفقد توازنه ويهوي، ويمكن 

اأن يقدم اأحيانًا على ارتكاب فعل جرمي. 
غير  اإفاقته  عند  �سقط  الدم�سقية  الحديقة  طفل  اأن  الظن  اأغلب 
�سيء  ال  اإذ  فيه،  نف�سه  وجد  الذي  المكان  على  يتعرف  لم  الأنه  المكتملة 
را�سخة  �سورة  في ذهنه  له  يجد  الموؤقت هذا  ف�سائه  في  به  يحيط  مما 
يتطابق معها. ف�ساوؤه الموؤقت هو الخواء ذاته. ال جدار يحمل �سورة االأب 
اأ�سعة ال�سم�ض،  اآية الكر�سي. ال نافذة تت�سلل عبرها  اأو  اإيقونة  اأو  ال�سهيد 
اأما  ورياح ال�ستاء، ووعود الع�سافير. ال �سقف يمنحه ال�سعور باالأمان... 
االأثاث فاإما »ُنِقلت« قطعه لتمالأ زوايا وغرفًا فارغة في بيوت اأخرى، في 
مناطق اأخرى، واإما اختلط ركامها مع ركام البيت المدّمر اأو احترقت في 

النار التي ع�سفت بالبيوت.  
)الجدار  االأمور  هذه  كل  كانت  الطفل،  منه  جاء  الذي  المكان  في 
بينها.  وكبر  الطفل  ولد  ماثلة،  حا�سرة،  واالأثاث...(  وال�سقف  والنافذة 
في  الطفل  اأفاق  لو  عليها.  اعتمادًا  والمعَلمية  الب�سرية  ذاكرته  وت�سّكلت 
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عتمة الليل لما احتاج هناك اإلى �سوء ليعرف طريقه في زحمة االأ�سياء، 
اأما هنا في الف�ساء الخاوي فهو ال يعرف كيف يتجه في�سقط حيث يقوم. 

وجود،  ثمة  وكان  مكان،  ثمة  كان  الطفل  منه  جاء  الذي  المكان  في 
وكان ثمة ذاكرة. كان ذلك قبل اأن يقرر عقل �سيطاني ي�ستخف بالذاكرة 
ويهزاأ بالوجود )ما عدا وجوده هو(، اأن يدّمر المكان وي�سرد اأهله ويقذف 

بهم اإلى حيث ال مكان.
كم  غدًا؟  �ست�سبح  وكم  االآن؟  �سورية  في  الدمار  م�ساحة  هي  كم 
لم  التي  البيوت  عدد  كم  بيوتهم؟  من  المهجرين  المواطنين  عدد  يبلغ 
ا�سمها؟ كم  �سوى  يبق منها  لم  التي  االأحياء  لل�سكن؟ كم عدد  قابلة  تعد 
االأ�سئلة  بهذه  التفكير  مجّرد  ماأوى؟  بال  اأ�سبحت  التي  العائالت  عدد 
المهرب من  اأين  لكن  االأجوبة!  اإن عرفنا  بالك  واالألم، فما  الياأ�ض  يبعث 
المهرب  اأين  بل  ال�سيطاني؟  العقل  النا�سئ بفعل  الواقع  التفكير في هذا 
من تجاوز االأعداد المجردة والباردة رغم كل ما تبعثه من حزن، للو�سول 
اإلى طفل الحديقة وعائلته،  اإلى الحقيقي في ذاك الواقع،  اإلى االإن�سان، 
اأو من تبقى منها. كيف يمكن له، لهم، اأن يعيدوا بناء ذاكرتهم الب�سرية 
لنا م�سكنًا« يقول »با�سالر«.  اأن يكون  »اأن نكون ب�سرًا يعني  ب�سكل �سوي؟ 
اإ�سافة  واالأثاث..،  والنافذة  وال�سقف  الجدار  هو  اأخرى،  مرة  والم�سكن، 
الذاكرة  هو  الم�سكن  تالفيفها،  وبين  كنفها  في  نما  الذي  »التاريخ«  اإلى 
التي ن�سكن اإليها. اأما في الحديقة، حيث ال مكان، فال يمكن الأحد اأن يبني 

ذاكرة. الذاكرة ال تبنى على خواء.
بحال  لي�سوا  المدر�سية  االأبنية  اإلى  المهّجرون  ال�سوريون  المواطنون 
اإلى  �سكنوا  الأنهم  الحديقة.  �سكان  ماأوى،  بال  الباقين  اأولئك  من  اأف�سل 
�سوى  لي�ست  و�سقوف  ونوافذ  جدران  على  روحهم  اأرخوا  وهمي،  مكان 
وهم يعرفون اأنه ال يعّول عليه. زد على ذلك اأن هذا المكان ال يمكنه اأن 
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يحت�سنهم، فهو مر�سود لحنان من نوع اآخر. حنان عليه اأن يغمر اأطفااًل 
�سياأتون ليتعلموا، في اأمل اأن ي�ساهموا في بناء وطنهم.

اأال يجدوا هذا الوطن. واأن ي�سبح الجميع،  لكن الخوف كل الخوف 
اأهلهم وهم ونحن، حيث ال مكان. 

 2 اأيلول 2012
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3. عصيان طائفي 

مراك�ض،  في  �سورية  اأ�سدقاء  اجتماع  اأمام  موؤخرًا  األقاها  كلمة  في 
بع�سيان  �سورية  في  العلويين  الخطيب  معاذ  اأحمد  ال�سيخ  ال�سيد  طالب 
مدني. قال ال�سيخ: »اأوّجه ر�سالة مبا�سرة اإلى االأخوة العلويين، ونقول، بكل 
وابدوؤوا  لها!  اأيديكم  لكم، فمدوا  يديها  تمد  ال�سورية  الثورة  اإن  �سراحة، 

الع�سيان المدني �سد النظام! فقد ظلمكم كما ظلمنا«. 
طائفة  اأهل  اإلى  عادي  اإن�سان  اأي  توّجه  يبرر  ال  ما  الواقع  في  لي�ض 
نف�سه  ب  ن�سّ عندما  النظام  اإياه  حّملها  تاريخي،  باإثم  ابتليت  بعينها، 
ترتعب  وجودي،  ُرهاب  من  حالة  في  و�سعها  في  ونجح  لوجودها،  حاميًا 
ب�سببه من �سبح عنف قاتل �سيلحق بها اإن �سقط هذا الحامي المزعوم؛ 
واأقنعها اأن الحل الوحيد لعالجها من الرهاب هذا هو اأن ت�ستبق العنف 
بعنف اأكبر منه. على قاعدة: اقتل اليوم من قد يقتلك غدًا. وهي قاعدة 
االأمريكيون  ي�ستخدمه  الذي  الوقائية  الحرب  مبداأ  عن  ب�سيء  تختلف  ال 

واالإ�سرائيليون في عدوانهم على ال�سعوب. 
ولي�ض ثمة ما ال يبرر دعوة �سيخ، وال�سيخ داعية �سلم وت�سامح واإن�سانية 
موقف  اتخاذ  اإلى  �سعبه  اأبناء  من  اأخوًة  الخطيب،  كال�سيخ  بال�سرورة، 
كان  نظام،  �سده.  والوقوف  �سعبه،   يرحم  لم  ظالم  نظام  �سد  عقالني 
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اأزمة لها دوافعها المحقة، �سببًا في موت ع�سرات  اإدارة  �سوُء خبرته في 
المدينة  اأو  اإليها،  ينتمون  التي  بالطائفة  اآبه  غير  ال�سوريين،  من  االآالف 
التي جاوؤوا منها، اأو الجنة اأو الـ)جهنم( التي �سينتهون اإليها. نظام األحق 
قبل  فيه  كانت  الذي  الم�ستوى  اإلى  واأرجعها  البالد  في  والدمار  الخراب 

اأربعين عامًا.
�سيا�سية،  معار�سة  في  يعمل  �سخ�ض  يوجه  اأن  في  حرج  من  ولي�ض 
وخا�سة اإن كانت له مكانة قيادية في هذه المعار�سة، نداء تحري�سيًا اإلى 
فيه  يدعوهم  كانوا،  جن�سي  اأو  اإثني  اأو  قومي  انتماء  اأي  من  المواطنين، 
اإلى ع�سيان مدني، ُكرمى لحٍق مغت�سب اأو لحّرية حجبتها �سلطة عنهم. 
فالع�سيان المدني هو ال�سكل االأرفع واالأ�سمى من اأ�سكال الن�سال ال�سلمي 
التي يمكن للمواطنين اللجوء اإليها في كفاحهم من اأجل ا�ستعادة ما �سلب 

منهم من حريات اأو حقوق.
المواطنية  المبادرات  من  االأ�سكال  هذه  كل  في  لي�ست  الق�سية 
مبادرة  �ساحب  يعتمد  اأن  في  هي  الق�سية  وعرفًا.  د�ستورًا  الم�سروعة 
مدنية كهذه على روؤية جماعوية للمجتمع في الدعوة اإلى مبادرته. قد تكون 
الوقوف  ت�ستوجب  ذلك،  رغم  لكنها،  قلم،  اأو  ل�سان  زلة  م�ساألة  الم�ساألة 
عندها من منطلق يفر�سه االلتزام بالمواطنة وال يثيره اأي موقع �سيا�سي 
« قبل  ما، ال ندعي االنتماء اإليه اأو الدفاع عنه.  فالع�سيان المدني »مدنيٌّ
ير�سى  ال  الذي  المدني  المجتمع  هو  فعاليته  اأن مجال  اأي  اآخر.  اأمر  اأي 
المجتمع  هذا  �سمات  واأهم  لذاته.  نفيه  تحت طائلة  له  اأخرى  �سفة  باأي 
هي الم�ساواة بين اأع�سائه اأمام الدولة والقانون. والم�ساواة لي�ست في اأن 
القانون ينّفذ على الجميع دون تمييز فح�سب، واإنما الم�ساواة في المواطنة 
اأواًل، اأي اأنه ال يوجد، وال يجوز اأن يكون هناك، تمييز اأ�ساًل على اأ�سا�ض 
»نوع« اأو »انتماء« اأو »ثقافة« ... المواطنين الذين �سيطّبق عليهم القانون. 



24

لذا فكل ما يحمل �سفة المدنية هذه يخ�ض كل المجتمع وال يجوز اأن يحمل 
تمييزًا يفا�سل بين جماعاته اأو اأفراده. هذه الم�ساواة المواطنية هي التي 
اأن  اأيمكننا  المواطنون.  يتعرف من خالله  مدني(  )�سجل  وجود  تفر�ض 
نت�سّور وجود دوائر �سجالت خا�سة بالطوائف اأو القوميات في بلد يحكمه 

قانون واحد ُموّحد؟ لالأ�سف هناك من ال ي�ستبعد هذا االحتمال.
اإلى الع�سيان المدني دون  العلويين«  اإن ما يخيف في دعوة »االأخوة 
�سائر المواطنين في المجتمع ال�سوري الموّحد، هو اأن يكون العقل الداعي 
اأفرادها،  ال�سوريين كجماعات منغلقة على  اإلى  المبادرة ينظر  اإلى هذه 
بق�سايا  مت�ساٍو  ب�سكل  معنيين  كمواطنين  ولي�ض  بع�سها،  قرب  »تتعاي�ض« 

مجتمعهم، ويعملون معًا من اأجل اأن »يعي�سوا« مع بع�ض. 

دم�سق، 13 كانون الثاني 2012
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4. تاريخ إلى غبار

»اأتيت ال�سام«...
ذات  الق�سيرة  ق�سيدته  في  النواب«  »مظفر  يدخل  الجملة  بهذه 
العنوان الطويل: »عن ال�سلطنة المتوكلية والدراوي�ض ودخول الفر�ض« بقوة 
وثقة، بال اإ�سافات، اأو تع�سيقات، ُتعين على تخّيل الم�سهد اأو ت�سّور زمانه 
اأو مكانه. »اأتيت ال�سام«... يدخلها كاأعرابي ال حاجة له لو�سيلة اأو مفتاح 
كي يدخل اإلى بيته وبيت اأهله. فال�سام بيت الكل، والكل فيها اأهل، لذلك، 

ّيَق م�ستبٌد ف�سحَة عي�سه اإال وكانت ال�سام قبلته. ما من حٍر �سَ
في  الفقير  للُمهّجر  تاأبه  ال  وبهرجة،  تيهًا  المتدم�سقة  ال�سام،  لكن 
»خلف  اإلى  يذهب  الفقراء،  يجتمع  حيث  اإلى  ين�سّل  تراه  لذا  الق�سيدة، 

مخيم اليرموك«:
»�سرخت بحارة الفقراء

خلف مخيم اليرموك
يدعوكم اأبو ذر اإلى عقد اجتماع جائع

لتدار�ض االأو�ساع«
و»القدم«  و»الت�سامن«  االأ�سود«  »الحجر  في  المخيم،  خلف  فهناك، 
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و»يلدا«... كما في المخيم نف�سه وكما في الع�سوائيات المحيطة بالعا�سمة، 
تحط رحال من ال يقوى على االإقامة في العا�سمة. 

كان اليرموكيون قد اأِلفوا ظهور دالئل تح�سن الو�سع االقت�سادي على 
ُمحيا �ساب عائد من العمل في دول الخليج، اأو �ساب جد واجتهد  فنجح 
الخداعة  الثروة  �سمات  اأما  اأخرى.  حرة  مهنة  اأي  اأو  مهند�سًا  اأو  طبيبًا 
لقادة  اأزالم  هم  قادة،  اأزالم  اخت�سا�ض  من  فكانت  الوهمية  وال�سلطة 
»الثورية«.  اأعرافه  بعد،  عن  ي�سّيرون،  لكنهم  المخيم  ي�سكنون  ال  اآخرين 
عدا ذلك، بقي المخيم بيت الفقراء. لي�ض فقراء الفل�سطينيين ح�سرًا بل 

فقراء كل اأر�ض اأي�سًا. 
في نهايات ال�سبعينيات من القرن الما�سي كان الكثير من الطالب 
حيث  المخيم،  في  ي�سكن  جامعتها  في  للدرا�سة  دم�سق  اإلى  الوافدين 
اأجارات الغرف مقبولة، والحياة »مقدور عليها«. وكانت تلك الغرف ملتقى 
الثورية،  كتبهم  يقروؤون  فيها  العالم.  بتغيير  الحالم  الي�ساري  ال�سباب 
تنطلق  حتى  النقا�سات  حدة  فيها  تخفت  اأن  ما  التي  �سهراتهم  ويق�سون 
حناجرهم باأغاني مر�سيل خليفة وال�سيخ اإمام وخليل ال�سفطلي. في ذاك 
الوقت كان بنطال »الجينز« و�سترة »الفيلد«، وطبعا الكوفية الملفوفة على 
العنق، عالمة م�سجلة فارقة الأولئك ال�سباب. اأما ال�سابات فكانت تمّيزهن 

قّوة ال�سخ�سية التي يمنحها لهن تحررهن وثقافتهن.
المخيم   ا�سم  �سار  �سورية،  في  والثقافية  االجتماعية  التحوالت  ومع 
مدخله  يتخ�س�ض  والذي  بالنا�ض،  دائمًا  المزدحم  �سوقه  اإلى  ي�سير 
طرفه  وينفتح  البّناوؤون،  يحتاجه  ما  وبكل  ال�سحية  باالأدوات  ال�سمالي 
الجنوبي على قرى الغوطة التي تاأتي منها الفالحات كل �سباح محّمالت 
البيوت  اأ�سعار  وارتفعت  الحليب.  وم�ستقات  الخ�سار  من  المزارع  بنتاج 

ومعها اإيجارات الغرف.
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غابت الرومان�سية الثورية عن المخيم. و�سارت الم�ساجد هي ملتقى 
اأغاني  محل  �سعر«  اأبو  »االأخوة  لفرقة  الدينية  االأنا�سيد  وحّلت  ال�سباب، 
�سارت  مثلما  المخيم  في  نادرًا  الثوري  الي�ساري  ال�ساب  و�سار  الثورة، 

الفتاة التي ال تغطي راأ�سها بحجاب نادرة في �سوقه.
و�سل العنف اإلى المخيم، وفي االأيام االأولى من االأ�سبوع الثالث من 
�سهر كانون االأول، كان االزدحام في �سوارعه و�سوقه على عادته، لكنه لم 
يكن ازدحامًا طبيعيًا. فجموع النا�ض كلها ت�سير م�سرعة باتجاه واحد، نحو 
كانت  انتفخت.  حتى  امتالأت  وحقائب  اأكيا�سًا  يحملون  الجميع  الجنوب. 
نزوح  النزوح:  اإنه  واالألم.  والحزن  الخوف  تعابير  في  مت�سابهة  الوجوه 
اإلى المجهول. فالفقراء مهددون بالقتل وحاراتهم تتهياأ للدمار، واأبو ذر 
�ستكون  اأين  وال  االأو�ساع،  لتدار�ض  يجتمعون  اأين  لهم  يقول  ال  الق�سيدة 

الجنازة.
في هذه االأثناء، واأنا اأكتب هذا الن�ض، يرّج زجاج نافذتي من اأ�سوات 
القذائف المنطلقة من اأر�ٍض ومن �سماء باتجاه المخّيم. قذائف ال تفّرق 
نارها بين فل�سطيني و�سوري، وال تمّيز قدرة تدميرها بين بيت وحانوت. 
قذائف تدّك المخيم الذي اآوى الالجئين الفل�سطينيين، وفتح قلبه للفقراء 

ال�سوريين. وتحيل تاريخًا من العي�ض الم�سترك بين ال�سعبين اإلى غبار. 

دم�سق، 20 كانون الثاني 2012
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5. الفساد والخيانة

اأوكل ي�سوع الم�سيح اإلى تلميذه يهوذا االإ�سخريوطي مهمة حفظ اأموال 
الم�سيح  المر�سود لحوائج  الكي�ض  الموؤتمن على  الخازن  الجماعة، فكان 
واأتباعه الدنيوية، وربما، من يدري؟ لترتيبات دينية كان المعّلم �سيتدبرها 
لكن  القد�سية.  لر�سالته  الناكرة  الجموع  بين  االأتباع  من  المزيد  لك�سب 
يهوذا لم يكن جديرًا باالأمانة فكان يختل�ض من الكي�ض، كما يقول االإنجيل 

بو�سوح )يوحنا 12:6(.
الف�ساد،  اأ�سكال  من  ل�سكل  نموذجًا  االإنجيلية  الحكاية  يهوذا  اأ�سبح 
والنموذج اختزال للعام في الخا�ض، وللجمعّي في الفردي. والنموذج في 
جميع االأحوال تعبير ملمو�ض عن ثقافة، اأي عن �سكل من اأ�سكال العالقات 
التي يبنيها االإن�سان الفرد، اأو الب�سر الملتحمين في جماعة، مع العالم. 
وقد ت�سبح هذه العالقات �ساأنًا »طبيعيًا« في حياة الجماعة، فتتحّول اإلى 
لو كانوا ال  االأفراد وجودها، بل ويتعاملون معها حتى  ياألف  ثقافة �ساملة 

يريدونها.
الف�ساد مجااًل في  الثورة مثاًل، لم تترك عالقات  في �سورية ما قبل 
اإليها.  لم ت�سل  االإداري  الهرم  لم تدخله، وال مرتبة من مرتبات  الدولة 
فالم�سوؤول االقت�سادي االأول في النظام حاز في مرحلة ما على لقب ال�سيد 
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عقود  من  لنف�سه  يقتطعها  كان  التي  الن�سبة  على  اعتمادًا  بالمئة  خم�سة 
)انتحارًا(  ُقِتل  الزمن  من  العقدين  يقرب  ِلما  الوزراء  ورئي�ض  الدولة. 
والح�سول  التنفيذي.  الجهاز  في  المتراكم  الف�ساد  حجم  على  تغطية 
لها  كانت وظيفة م�ستخدم، �سار  لو  اخت�سا�سية، حتى  على وظيفٍة غير 
»�سعرها« المعلوم. اأما اأجهزة الرقابة على احترام القوانين والنظم بدءًا 
من �سرطة المرور وانتهاء بمراقبي المخالفات العقارية كلها تغ�ّض الطرف 
عن المخالفات اإذا ما تناهى حفيف االأوراق النقدية اإلى اأ�سماعها. وثمة 
طرفة كان يتناقلها ال�سوريون اآنذاك تقول اإن ابن �سرطي عاد من المدر�سة 
ب�سجله الدرا�سي ال�سنوي الذي ُيعلم اأهله بر�سوبه في �سّفه، فو�سع ال�سبّي 

ورقة نقدية فيه قبل اأن ي�سّلمه الأبيه.
قطاعي  الف�ساد  يدخل  عندما  بالخراب  تبداأ  الدولة  اإن  عادة  يقال 
الق�ساء والتعليم، وبمقدور كل من يعرف �سورية اأن يحّدث بال حرج عن 
ف�سادهما. بل لعل الف�ساد في الجهاز الق�سائي قد بلغ �ساأوًا ال يمكن الأي 

دولة اأخرى اأن ت�ساهيه، حتى لو كانت من الدول الفا�سلة. 
لم يبق في �سورية قطاع �سالم من الف�ساد، بما في ذلك الجي�ض الذي 
يفتر�ض اأن يكون اآخر قالع النزاهة. ولذلك ما اأن و�سلت ال�سرارة العابرة 
لدول الف�ساد العربية �سورية حتى اندلعت فيها انتفا�سة الكرامة. والكرامة 

تعني في ما تعنيه نهاية ثقافة الف�ساد، اإذ ال كرامة في ظل الف�ساد.
الف�ساد  ثقافة  على  الق�ساء  �سار  ثورة،  اإلى  االنتفا�سة  تحّول  ومع 
�سرورة، الأن كل ما و�سعته الثورة من اأهداف يفتر�ض ذلك، فهذه الثقافة 
تقّو�ض اأ�س�ض المواطنة ال�سحيحة، وتئد اأي اإ�سالح ديمقراطي، وتخّرب 

اأي م�سروع لبناء الدولة، وتحبط التنمية، وتمتهن النفو�ض. 
عديدة  اتهامات  حملت  االأخيرة  االأ�سابيع  في  االأخبار  اأن  غير 
ل�سخ�سيات تعمل في الثورة. بع�سها كان من االأ�سماء المعروفة بانتمائها 
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اإلى المعار�سة، وبع�سها اأ�سبح من نجومها على الف�سائيات وعلى منابر 
المبالغ  من  »تلهف«  باأنها  ال�سخ�سيات  هذه  االأخبار  وتتهم  الموؤتمرات. 
المالية المر�سلة لالإغاثة اأو لم�ساعدة الثورة ِن�سبًا اأكبر بكثير من تلك التي 

كان يحتجزها رموز الف�ساد في البالد.  
كان يهوذا في الحكاية االإنجيلية نموذجًا مج�ّسدًا للف�ساد لكن الحكاية 
تقول في خواتمها اإن يهوذا هذا حاك مع روؤو�ساء الكهنة اليهود موؤامرة 
لت�سليمهم الم�سيح مقابل ثالثين قطعة من الف�سة في مكان بعيد عن عيون 
الحكاية  وكاأن  الف�ساد.  �َسين  بعد  الخيانة  و�سمة  بذلك  ليكت�سب  النا�ض، 
تريد اأن تحذرنا فتقول اإن اأي ع�سو في جماعة يقبل ب�سرقة مالها �سيقبل 

حتمًا بخيانتها.  

دم�سق، 27 كانون الثاني 2012
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6. نيران ليلة رأس السنة

كانت �سنة 2012 تلفظ اأنفا�سها االأخيرة. �سكون �سامل وثقيل يخّيم على 
دم�سق. ال دوّي انفجارات وال هدير طائرات وال �سوت ا�ستباكات بال�سالح 
الخفيف. وال�سوريون باتوا بالمنا�سبة خبراء باأ�سوات المقذوفات، فحتى 
ن ع�سلة من ع�سالت وجهك  بية يخبرونك اإن كان ال�سوت الذي غ�سّ ال�سِ
تنّبهًا اأو التفاتًا نحو م�سدره هو �سوت طلقة مدفع اأو دبابة اأو �سوت �ساروخ 
مطلق من طائرة اأو من راجمة، اأو �سوت ر�سا�ض.. كل هذه االأ�سوات كانت 
غائبة قبيل نهاية ال�سنة. هل كان المتقاتلون قد عقدوا هدنة �سرية لل�سماح 
للنا�ض باالحتفال براأ�ض ال�سنة الجديدة، كما اعتادوا على ذلك ل�سنوات 
طويلة خلت؟  هل قبعوا خلف متاري�سهم، اأو في مخابئهم، ي�ستذكرون في 
اأو  عنهم،  القتال  اأبعدهم  الذين  االأحباب  ال�سنة  من  الخا�ض  اليوم  هذا 
االأ�سحاب الذين فقدوهم؟ هل جاءت التعليمات من قادتهم باأن يتركوا 

في هذه الليلة لل�سماء �سكونها، ولالأر�ض رومان�سيتها؟    
فجاأة، وكما لو كان مطرًا م�سيئًا �ساعدًا من االأر�ض �سوب ال�سماء، 
انطلقت نيران اآالف االأ�سلحة الخفيفة من بنادق ور�سا�سات وما �سابهها. 
اأطلقت  �ساعة،  ن�سف  قرابة  هذه  االأوتوماتيكية  النيران  معزوفة  وبقيت 
مع  مواجهٍة  جبهة  وكاأن  الطلقات  اآالف  ع�سرات  اآالف،  مئات،  خاللها 
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ال�سماء قد ُفتحت بتوقيت م�سبوط. لكن، الحق يقال اإن هذه الحفلة لم 
تكن عامة واإنما بقيت منح�سرة في االأحياء الموالية، اأو تلك البعيدة عن 

مراكز القيادات وال تزال ُت�سمى باالأحياء الهادئة. 
قد يرى كثيرون اأن لي�ض ثّمة ما ي�ستحق التوقف عنده في هذا االأمر. 
لدى  االحتفال  ثقافة  في  اأ�سياًل  عن�سرًا  تزال  وال  كانت  واألعابها  فالنار 
عديدة  وتف�سيرات  تحليالت  هناك  كانت  واإن  قاطبة.  االأر�ض  �سعوب 
لمركزية النار في االحتفاالت الجمعية عبر التاريخ، تبقى فكرة التطّهر 
والتطهير هي االأكثر ر�سوخًا في هذا المجال، وغالبًا ما تقترن هذه الفكرة 
ب�سياق انقالبي ما: بداية ال�سنة في بع�ض التقاويم )النيروز ...(، التحّول 
اإلى االإيمان في بع�ض الديانات )عيد الم�سابيح في كوريا  من ال�ساللة 
احتفااًل بدخول البوذية اإليها...(، التجدد واالنبعاث )عيد الف�سح الذي 
ت�سعل فيه ال�سموع بنار جديدة احتفااًل بقيامة الم�سيح...(، وهي جميعها 
حال  اإلى  وانتقاٍل  حال  من  انتهاٍء  لحظة  االإن�سان  فيها  يعي�ض  �سياقات 
جديد، ويرفقها برغبة التخل�ض من االأدران المحمولة من الحال البدئية 
االألعاب  اأن  �سك  من  وما  الجديد.  الحال  اإلى  وعذرية  بطهارة  والدخول 
عبر  المدن  بها  تتباهى  والتي  ال�سنة،  راأ�ض  الحتفاالت  المرافقة  النارية 
يغ اأْفُعِل التف�سيل فيها )االأجمل، االأكبر،  العالم وتتناف�ض للح�سول على �سِ
الممار�َسة  النارية  الطقو�ض  من  موروثة  احتفالية  هي  تكلفة،...(  االأكثر 
في تلك ال�سياقات. وبالتالي لم تكن نيران ليلة راأ�ض ال�سنة �سوى ال�سكل 

المحلي لتلك االألعاب النارية االحتفالية حول العالم. 
ال �سك اأن هذا التف�سير �سحيح في الجوهر، فاالإن�سان واحد في العالم 
اأن  غير  اأ�سولها،  في  تت�سابه  كما  غاياتها  في  تتماثل  الب�سرية  وثقافات 
انح�سار تلك االحتفاالت في الف�ساءات التي ذكرناها يدعونا اإلى ال�سك 
االحتمالين  اإلى  يقودنا  وهذا  اآخر.  اأمر  عن  البحث  واإلى  التف�سير،  في 
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التاليين: اإما اأن قوات النظام قد قامت باحتفاليتها تلك في االأحياء تلك 
لتذّكر �سكانها باأن النار الهائلة التي افتتحت بها �سنتهم الجديدة �ستكون 
لهم بالمر�ساد فيما لو حاولوا اأن يلتحقوا هم اأي�سًا بالثورة؛ واإما اأن الجنود 
في هذه القوات قد تحّركت فيهم ثقافاتهم الكامنة فاأ�سعلوا ال�سماء نارًا 
جديد  حال  اإلى  واالنتقال  البالد  في  ي�سود  الذي  الحال  بانقالب  منذرة 
العنف  يتطهرون من  كانوا  تلك  بر�سا�ساتهم  واأنهم  ال�سوريون،  به  يحلم 

الفظيع الذي مّيز اأفعالهم في ال�سنة الفائتة، ليعودوا ب�سرًا �سويين. 
الليلة  تلك  ح�سل  لما  افترا�سيًا  تف�سيرًا  االحتماالن  هذان  يحمل  ال 
في  االأو�ساع  عليه  تكون  اأن  يمكن  لما  م�سبقة  �سورًة  يقّدمان  بل  فقط، 

�سورية في عام 2013.

3 كانون الثاني 2013
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7. شعارات اإلقصاء

الجي�ض  جالء  من  الممتد  الحديث  تاريخها  خالل  �سورية  عرفت 
�سبعة  من  يقرب  ما  خالل  اأي  اليوم،  حتى   ،1946 عام  عنها،  الفرن�سي 
عقود من الزمان، اأربعة اأعوام فقط من الديمقراطية )الن�سبية(. وهي 
الفترة المنح�سرة بين تنّحي اأديب ال�سي�سكلي عن ال�سلطة يوم 25 �سباط 
1954 وت�سليم مقاليد الحكم في البالد اإلى جمال عبد النا�سر اإثر اإعالن 

ت�سّكل دولة الوحدة يوم 23 �سباط 1958. 
الطامحة  التناف�سية  �سعاراتها  وتعددت  اآنذاك،  االأحزاب  تعددت 
للح�سول  االنتخابية  المعارك  في  اأ�سواتهم  واكت�ساب  المواطنين  لغواية 
على اأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وكانت االأحزاب واعية لكون كل 
حزب منها عن�سرًا من مجموعٍة ت�سّكل الطبقة ال�سيا�سية. وكانت بالتالي 
فكرة التعدد واالختالف ماثلة لدى كل حزب، فلم يكن اأي منها يرى نف�سه 
حزبًا اأوحدًا، له ما ي�ستهي، ولغيره اأن يتحّول اإلى �سبٍح اإن لم ير�َض بوظيفة 

التابع الذليل.
لكن االأمر تغّير بعد انتهاء مقاليد الحكم اإلى يد حزب البعث الذي 
اليوم  من  ال�سيا�سة،  ملعب  في  للتفرد  ومقا�سده  االإق�سائية  نواياه  بانت 

االأول لالنقالب الع�سكري الذي �سار يعرف با�سم ثورة اآذار.
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ولعل ما يعّبر اأف�سل تعبير عن توجه البعث االإق�سائي ذاك، بيت من 
وكان   ،1963 عام  خريف  فلحوط«  »�سابر  ال�سلطة  �ساعر  اأطلقه  ال�سعر 
يقول:  بالجي�ض،  الخا�سة  والتلفزيون  االإذاعة  برامج  على  م�سرفًا  حينها 
»اأنا بعث وليمت اأعداوؤه عربيٌّ عربيُّ عربي«. وقد ُكّر�ض هذا البيت �سعارًا 
البعث  ي�ستثمرها  جماهيرية  منا�سبة  كل  في  والمذيعون  الخطباء  يكّرره 

لُيفِهم المواطنين اأن من يعار�ض البعث غير جدير بحقه في الحياة. 
للمنابر  مالئمة  البيت  لهذا  الف�سيحة  الخطابية  البنية  كانت 
االحتفاالت  ت�ستقبل  كانت  التي  والطرقات  ال�ساحات  في  اأما  واالإذاعة، 
البعثية الجماهيرية، وحيث ال تن�سجم الف�سحى مع عفوية الحياة، فقد 
بقي البعثيون يرددون �سعارًا موروثًا من المظاهرات االحتجاجية في اأيام 
الديكتاتورية الع�سكرية في عهد ال�سي�سكلي، ويقول: »حّيدوا نحنا البعثية 
ال�سعر  لبيت  مطابق  �سعار  وهو  منعبدو«.  اهلل  بعد  البعث  حزب  حّيدوا. 
باللغة  لمعار�سيهم  الموت  المنابر  يريدون على  البعثيون  كان  فاإن  ذاك. 

الف�سحى، فهم يريدون اإق�ساءهم عن ال�سارع )الحيز العام( بالعامية.
وبعد اأن �ساقت ال�سلطة في الدولة لتنح�سر في البعث، بداأت ت�سيق 
لتوؤول  والت�سفيات،  االإق�ساءات  �سل�سلة  نف�سه، عبر  البعث  القيادة داخل 
في الن�سف االأول من ال�سبعينيات اإلى »قائد اأوحد« لم يعد موت اأعدائه 
مجازًا، وال هيمنته على ال�سارع حلمًا. مع االأ�سد اأ�سبح التفرد حقيقة واقعة 
ال تحتاج اإلى �سعر، ولي�ض ثمة ما يمنع من تثبيتها في الد�ستور في مادة 
انتفا�سة  اندالع  اأ�سباب  من  �سببًا  والمواطنين  المجتمع  على  ثقلها  كان 
الكرامة في اآذار 2011. وبما اأن اأي و�سع يحتاج اإلى �سعار يلّخ�سه، اأطلق 
البعثيون �سعار: »اإلى االأبد اإلى االأبد يا حافظ االأ�سد«. الذي يعلن �سراحة 

عن اإق�ساء ال�سيا�سة و�سعاراتها من ال�سارع ال�سوري.
بداية  ومع  االأ�سد.  �سعارات  محلها  وحّلت  البعث،  �سعارات  غابت 
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االنتفا�سة اأّكد االأ�سديون على اإق�سائيتهم وعلى تم�ّسكهم بالتفرد كجزء 
�سورية،  »اهلل،  �سعار:  فاأطلقوا  القائد،  ابنه  اإلى  القائد  االأب  ميراث  من 
ب�سار وب�ض«. وكانت هذه الـ»ب�ض« تعني اأن ب�سار هو وحده الرئي�ض، وتقطع 
كل محاولة تفكير برئي�ض غيره، مق�سية، �سلفًا، كل اإن�سان تخّول له نف�سه 
هذا  لكن  الرئا�سة.  كر�سي  اإلى  ال�سعي  في  المطلق  بحقه  التمتع  محاولة 
لم يمنع ال�سعب من التاأكيد بال انقطاع: »ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام«، 
�سعارهم  وانطلق  لالإق�ساء،  هدفًا  االأ�سديين،  لدى  كله،  ال�سعب  ف�سار 

الجديد: »االأ�سد اأو ال اأحد« بالتزامن مع �سعار: »االأ�سد اأو نحرق البلد«.
�سعارات  تاريخ من  البلد«  »..اأو نحرق  اإلى  اأعداوؤه...«  »..وليمت  من 
اليوم  يلفظ  تاريخ  اال�ستبداد.  من  �سنة  خم�سين  تلّخ�ض  التي  االإق�ساء 

اأنفا�سه، غير ماأ�سوف عليه.

10 كانون الثاني 2013
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8. متعّلمو السحر

األمانيا  ل�ساعر  ال�سحر«  »متعّلم  ق�سيدة  من  االأخيرة  االأبيات  في 
العجوز:  بمعّلمه  م�ستنجدًا  ال�سحر  متعّلم  ال�ساب  ي�سرخ  »غوته«،  االأكبر 
»�سيدي!...ال�سياطين التي اأطلقتها ال اأقوى على التخل�ض منها«. بعد قرن 
على كتابة هذه الق�سيدة، و�سع المو�سيقار الفرن�سي »بول دوكا« ق�سيدة 
ال�سينما  يتذكر ع�ساق  وربما  االأدبي.  �سيمفونية م�ستوحاة من عمل غوته 
اأنتجته  الذي  )فانتازيا(  فيلم  في  العمل  لهذا  خ�س�ض  الذي  المقطع 
�سركة »والت ديزني« عام 1940 ولعب دور ال�سبي متعّلم ال�سحر فيه الفاأر 

االأ�سهر في عالم الق�س�ض الم�سورة و�سينما التحريك: »ميكي«.
»متعّلم  تعبير  اكت�سب  وال�سينما،  والمو�سيقا  االأدب  عوالم  عن  بعيدًا 
ال�سحر« داللة عامة ت�ِسم كل �سخ�ض يقوم بفعل، ال يقّدر نتائجه، فتنقلب 
فالتعريف  ال�سيا�سية.  عالم  في  التعبير  هذا  يطّبق  ما  اأكثر  ولعل  عليه. 
اأو  الممكنة،  المبادرة  من  يجعل  الممكن«  »فن  باأنها  لل�سيا�سة  ال�سائع 
ما  بلوغ  حتمية  في  ارتيابًا  ويطلق  ال�سيا�سي،  العمل  ثقِل  مركز  المتاحة، 
المبادرة  من  هدفه  اإلى  الو�سول  في  ال�سيا�سي  ينجح  قد  اإليه.  تهدف 
الهدف  تحقيق  في  ينجح  وقد  �ساحرًا،  في�سبح  اإطالقها،  )اأمكنه(  التي 
تكن  لم  واأو�ساعًا جديدة  اأحوااًل  بنجاحه هذا،  يخلق،  لكنه  مبادرته  من 
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بالح�سبان، تعود عليه م�سّرًة ووبااًل، وفي الحالتين يكون ال�سيا�سي فا�ساًل، 
ويهوي اإلى م�ساف متعلمي ال�سحر.

نجد  ال  فقد  ال�سحر  متعّلم  تج�ّسد حالة  راهنة  اأمثلة  بحثنا عن  واإذا 
فيها  تمر  التي  لالأزمة  اإدارته  في  وخا�سة  ال�سوري،  النظام  من  اأو�سح 
�سورية اليوم. فمنذ البداية االأولى النتفا�سة الكرامة، وجد النظام نف�سه 
المظاهرات  بها  تمّيزت  التي  ال�سلمية  المواجهة  في  الخا�سر  موقع  في 
المعركة  لنقل  ا�ستطاعته  في  ما  كل  عمل  ولذلك  االأولى.  واالعت�سامات 
من الم�ستوى ال�سيا�سي ال�سلمي الذي الذي يريد المجتمع اأن يطور نف�سه 
من خالله، اإلى الم�ستوى الع�سكري االأمني الذي يمتلك فيه النظام اليد 
الطولى، والذي ال ت�ستطيع االنتفا�سة، مهما ت�سلحت، اأن تجاريه فيه. ولكي 
النظام ثالث �سيا�سات متوازية ومتكاملة:  ينجح في م�سعاه هذا، اعتمد 
1. ممار�سة العنف ب�سكل مت�ساعد ومت�سارع، مما دفع الجمهور العري�ض 
للتعبير  ال�سلمي  ال�سكل  من  التحّول  اإلى  االنتفا�سة  في  المنخرطين  من 
في  يكن  لم  الذي  الم�سلح،  ال�سكل  اإلى  والتغيير  بالحرية  مطالبتهم  عن 
مرحلته البدئية �سوى �سكل م�ساعد لمظاهر االحتجاج، لي�سبح بعد ذلك 
�سكلها الغالب. 2. الت�ساهل في ت�سلح المجتمع. ولم يتم ذلك عبر ت�سليح 
العديد من الفئات ال�سعبية والمناطق الموالية فح�سب، بل اأي�سًا من خالل 
غ�ّض الطرف عن عمليات تهريب االأ�سلحة عبر الحدود، من قبل مهربين 
مع  االنتفا�سة،  بداية  مع  ال�سجن  من  غالبيتهم  �سراح  اأطلق  معروفين، 
اأنهم كانوا م�سجونين بتهم تتعلق باالّتجار بال�سالح وتهريبه. 3. التركيز 
المطرقة  �سيا�سة  للمواجهة عبر ممار�سة  الع�سكري  ال�سكل  اإعالميًا على 

االإعالمية حتى قبل اأن تظهر اأي مجموعة م�سلحة معار�سة.
المواجهة  اإلى  االنتفا�سة  جّر  في  هدفه  النظام  بلغ  وبالنتيجة 
يفعل،  اأن  عليه  كان  ما  الحالتين  وفي  تنا�سى،  اأو  ن�سي،  لكنه  الع�سكرية، 
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مادام يعلن �سباح م�ساء اأنه يتعر�ض لموؤامرة كونية، اأّن من ي�سمح لل�سالح 
بالنزول اإلى ال�سارع لن يقوى على �سّبه حين يرغب في ذلك. واأن ا�ستمرار 
ال�سالح  تّجار  واأن  لمقاومته.  ال�سالح  من  المزيد  �سي�ستجلب  العنف 
اإنتاجهم  اإلى �سوق جديد ي�ستهلك  اأي ثغرة تقودهم  وُحماتهم يتر�سدون 

ويوؤّمن ا�ستمرار العمل في م�سانعهم وزيادة تراكم ثرواتهم. 
عن  عاجزًا  النظام  واأ�سبح  جهاد،  اأر�ض  �سورية  اأ�سبحت  وهكذا 
نظام  اأنه  االأخرى  تلَو  مّرًة  موؤكدًا  اأطلقه.  الذي  الع�سكري  الحل  احتواء 
�سعيف الب�سر، وخفيف الب�سيرة، اأطلق �سياطين ال�سالح وما عاد يقوى 

على ال�سيطرة عليها، تمامًا كذاك ال�ساب في ق�سيدة »غوته«.

22 كانون الثاني 2013
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9. شياطين الخوف

للخوف اأبواب كثيرة تف�سي اإلى روح االإن�سان. منها باب في الزاوية 
اأذن، وعلى  البعيدة عن االأنف، لكل عين، ومنها باب عند كل  الوح�سية، 
القلب اأخطر االأبواب. �سبكة معقدة من الممرات والم�سالك تن�ساب فيها 
تلك الرجفة ال�سوداء التي تجتاح البدن من قمة الراأ�ض حتى تحت االأظافر.
الأبواب الخوف �سياطينها، عند كل باب يترب�ض واحد، دائم اليقظة 
ال ينام، يلتقط من الف�ساء المحيط اأقل ناأمة، اأو حركة، ليحّولها �سيفرة 
�سحرية تفهمها االأع�ساب فتنفعل لمالم�ستها. �سيطان خوف االأذن اأكثرها 
تنّبهًا، فهو ال ينفعل لمالم�سة حقيقة، ك�سوت عواء ذئب اأو �سرخة اآمرة 
اأو �سوت انفجار، فح�سب، بل ينفعل لل�سائعات اأي�سًا. وال�سائعة اأكذوبة قد 
تاأتي اعتباطيًا من تقدير خاطئ لحدث يقع اأو لخبر يعبر �سريعًا، وقد تكون 
ال�سائعات  باأع�ساب م�ستمعه. ومن  مق�سودة تنطلق من تالعب �سخ�ض 
المق�سودة ما ي�سدر، مع �سابق االإ�سرار والت�سميم، عن مجموعة منظمة 
في  االأمني  الو�سع  على  اأو  ال�سوق  على  اأو  عام  مزاج  على  التاأثير  تهدف 

البلد.
يظهر  اأن  دون  لكن  وجوده  يخفي  ال  فهو  �سبح،  العين  خوف  �سيطان 
حركة  وجوده  وقرينة  موجود.  غير  وكاأنه  ويبدو  موجود  هو  حقيقته. 
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الحدقية في العين. لي�ض اعتباطًا اأن يتزايد عار�ض الراأراأة الحدقية مع 
لي�ض  كما  المجتمع.  في  والع�س�ض  والمخبرين  الجوا�سي�ض  انت�سار  تزايد 
اعتباطيًا اأن ي�سمى هوؤالء بالعيون، »العواينية« بالعامية، لمدى ارتباطهم 

ب�سيطان خوف العين.
القادر  هو  واأقواها.  ال�سياطين  اأخطر  فهو  القلب  خوف  �سيطان  اأما 
بالع�سق، كما  باأول كلمة اعتراف  اأن ينطق  يتلعثم قبل  على جعل مراهٍق 
هو قادر على جعل �ساب م�سّلح خائف يطلق النار على �سيارة يرتاب منها 
�سرطة  رجل  اأمام  يتلعثم  مواطن  جعل  على  القادر  هو  فيها.  من  فيقتل 
فيعترف بجرم لم يرتكبه، كما هو قادر على و�سع قلب »الحّجاج« ال�سّفاح 

»بين جناحي طائر« فيجعله عاجزًا عن البروز اإلى »غزالة«.

***
ي�سّكل  لنظامه،  متينة  بنية  الطاغية  ي�سع  اال�ستبداد،  دولة  في 
اأهوائه.  ح�سب  ليديرها  فوقها  ويتربع  القمع  اأجهزة  من  اأعمدتها 
الخوف. ثقافة  على  يعتمد  المواطنين  اأنفا�ض  اال�ستبداد  ي�سبط   ولكي 
ثقافة الخوف هي الزيت الذي ي�سمح لم�سننات نظام اال�ستبداد بالدوران 
الطاغية  يعالج  الذي  المطّري  الدهن  هي  الطاغية.  رغبات  اإيقاع  على 
اإعالمه  �سيتناقلها  التي  بال�سورة  يليقان  معنق�سين  ليبقيا  �ساربيه  به 
الر�سمي وي�سجد لها ع�ساقه الوالهون، ال�سورة التي تذيبها االأمهات في 

حليب اأطفالهن وقاية لهم من جرثومة الحرية.
تتملك ثقافة الخوف ال�سياطين حار�سة اأبوابه، وتحّولهم اإلى مرتزقة 
خونة ال يقومون بعملهم في حرا�سة االأبواب حماية لل�سخ�ض من الخوف 
القادم من الخارج، واإنما ي�سبحون دمى يتالعب بها الخوف وي�سّخرها 
الخوف  عند  اأُجراء  ال�سياطين  ي�سبح  االإن�سان.  روح  اإلى  �سيفرته  لنقل 
اأنظمة  في  المواطنون  يتحّول  لذا  تتر�سده.  التي  الطليعة  جنود  ولي�سوا 
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اال�ستبداد اإلى كائنات رعديدة تخاف من خياالتها. ويعّم الخوف لي�سيب 
الجميع، حتى الجنين في رحم اأمه. 

يف�سح  الذي  »الطوفان«،  لفيلم  خا�سًا  عر�سًا  اأعقبت  مناق�سة  اأثناء 
هادئة  ب�سخرية  اال�ستبداد  ديماغوجية  اأميراالي  عمر  المخرج  فيه 
وعميقة، قالت �سيدة من الح�سور: »�سعرت واأنا اأ�ساهد الفيلم بال�سرور، 
غير اأني انتبهت اإلى م�ساعري فخفت، ثم اأعدت لروحي قناع الجدية بعد 

اأن اطماأننت اأن اأحدًا لم ينتبه اإلى �سروري«.
التقيت هذه ال�سيدة قبل اأ�سهر عائدة من مظاهرة في دم�سق، لم يكن 
في زاويتي عينيها الوح�سيتين اأي اأثر ل�سيطان، اأما قلبها فراأيته يرق�ض 
ترياق  ال�سيدة من  �سربت هذه  لقد  الجناح.  في �سدرها كحمامة طليقة 
وعلى  الخوف،  �سياطين  تروي�ض  على  القادر  الوحيد  الترياق  الحرية. 

اإعادة المواطن اإلى مبدئه االأول: الحرية.

دم�سق، 6 كانون الثاني 2012
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10. جدران الوهم

خطوته  ليخطو  الطبيعي  كهفه  من  خرج  منذ  جدرانًا  االإن�سان  يرفع 
االأولى على طريق الح�سارة. لكن من الجدران ما ي�سبح �سجنًا، لمن راأى 
اأمانًا كان يرتجيه.  اأنها تمنحه  اأو قبرًا، لمن اعتقد  اأ�سوارًا تحميه،  فيها 

تلكم هي جدران الوهم.
من الممكن اأن تختلف وظيفة الجدار ح�سب الزاوية التي ُينظر اإليه 
منها. فقد يكون جدارًا يمنع الخارج، الـ)هناك(، من العبور اإلى الداخل، 
الـ)هنا(، كما يمكنه اأن يكون جدارًا يمنع الداخل، الـ)هنا(، من الفرار 
االأكثر  النموذج  العظيم  ال�سين  �سور  يمّثل  الـ)هناك(.  الخارج،  اإلى 
لجدران  قبحًا  االأكثر  النموذج  العن�سري  الف�سل  جدار  ويمّثل  اإبهارًا، 
الحالة االأولى؛ بينما يمّثل جدار برلين النموذج االأكثر �سهرة، وتمّثل اأ�سوار 
ال�سجون المثال االأكثر انت�سارًا لجدران الحالة الثانية. لكن في الحالتين 

يبقى الجدار �سيفًا يقطع التوا�سل بين النا�ض، و�سّدًا يغلق الف�ساء.
فثمة  وثقيلة،  ملمو�سة،  مادية  حقيقة  واالأ�سوار  الجدران  كانت  ولئن 
جدران غير مرئية، حتى نظن اأنها بنات وهٍم، لكنها ال تقل فّعالية وقوة 
التي  كتلك  الطبيعة  في  الجدران  هذه  نجد  قد  الفوالذ.  من  جدران  عن 
يحددها برائحته الخا�سة ذكر بع�ض اأ�سناف الحيوانات، لتمنع اقتراب 
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بها.  الب�سرية مالأى  المجتمعات  اأن  »بيت حريمه«. غير  اأخرى من  ذكور 
تن�سبه  ما  ومنها  بهم،  خا�ض  لمزاج  اأو  لمر�ٍض،  االأفراد  يرفعه  ما  منها 

الجماعات الإيمان اأو عقيدة اأو خوف.
التقيت موؤخرًا ب�سابة قادمة من بلدة في و�سط �سورية معروفة بجمال 
بفعل  المذهبية  اختالفاتهم  رغم  واختالطهم،  اأهلها  وبانفتاح  طبيعتها، 
)الكورني�ض(  يدعى  طريق  البلدة  في  وكان  طوائف.  اأربع  اإلى  انتمائهم 
يعطي �سورة م�سّغرة عن مجتمع البلد، فعند اأ�سيل كل يوم دافئ، تخرج 
�سبايا البلدة و�سبابها للتنزه فيه نا�سدين الحياة، غير عابئين بما يحملونه 
الحياة في  اأحوال  ال�سابة عن  �ساألُت  اأحالم.  اأو  ثقافات  اأو  انتماءات  من 
وقالت:  بحزن  اإلي  فنظرت  )الكورني�ض(،  على  )الم�سوار(  وعن  البلدة، 
منذ �سنة واأكثر ما عدنا نذهب هناك. �ساألتها: لماذا؟ قالت: الأنه يقع في 
حّيهم فنحن نتجّنب الذهاب عندهم، وهم ال ياأتون عندنا. طبعًا ال�سمائر 

المت�سلة )هم( و)نا( تعود اإلى الطائفتين الكبريين في البلدة.
يقطنها  �سمالية  مجموعة  اإلى  اأحياوؤها  تنق�سم  �ساحلية  مدينة  ومن 
جنوبية  ومجموعة  الغربية،  الجبلية  القرى  من  القادمون  خا�ض  ب�سكل 
ليخبرني  �سديق  لي  هتف  االأ�سليون،  المدينة  اأهل  خا�ض  ب�سكل  يقطنها 
اأن البحر �سار بحرين، واأن )الكورني�ض البحري( انق�سم اإلى كورني�سين، 
ال�سوق  اأن  واأ�ساف  بل  اأي الأتباع طائفة.  اأحيائه،  يتبع مجموعة  كل ق�سم 
التاريخي الموجود في المدينة القديمة لم يعد على حيويته الممتدة اإلى 
قرون خلت، الأن الوافدين من القرى فتحوا �سوقًا خا�سًا بهم في اأحيائهم، 
ت�ستقبل  المدينة  �سمال  في  ظهرت  والمطاعم  المقاهي  من  عددًا  واأن 
الزبائن الذين هجروا االأماكن العامة في المدينة القديمة، الأنها تقع في 

اأحياء )االآخرين(.
ال جدران في هذين المثالين �سوى جدران الوهم التي يرفعها الخوف. 
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اإدارة التنّوع في  الخوف من االآخر. وهو خوف ا�ستنبته ف�سل النظام في 
البالد، ورعته خياراته ال�سيئة في اإدارة االأزمة، وجاءت القوى الجهادية 
الخوف  ولتن�سج  بّلة،  الطين  في  لتزيد  التكفيرية  وخطاباتها  االإ�سالمية 

وتثمره. 
ال يمر يوم اإال وتنت�سر االأخبار عن اإجراء جديد، اأو مجزرة جديدة، 
اإلى و�سع حجر جديد في جدران الخوف،  النا�ض  اأو غزوة جديدة تدفع 
فيرفعونها اأكثر فاأكثر، ع�ساها تحميهم من خطر يت�سّورون قدومه. لكنهم 
باالختناق  اأي�سًا في )غيتويات( محكومة  اأنف�سهم  ي�سجنون  بفعلهم هذا 
ال�سحيق لالختالف  التاريخ  وب�سبب  المتو�سط،  �سرق  والموت. ففي بالد 
انفتحت  اإذا  اإال  البقاء  المجتمعية  للمكونات  يمكن  ال  والت�سابك،  والتنوع 
على بع�سها، وكل محاولة لخنق االآخر هي لي�ست في الحقيقة �سوى عملية 

انتحار. 

25 كانون الثاني 2013
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11. الوحش فينا

الم�سهد االأول: 
رجالن يحتالن كر�سيين من المقعد العري�ض في موؤّخر حافلة متجهة 
من مدينة �ساحلية اإلى دم�سق. الرجالن في العقد الثالث، اأو الرابع، من 
العمر. ثيابهما مدنية، عملية، ال تنم عن �سعة حال، وال عن فقر. يحمل 
وجهاهما تعابير متناق�سة ومتداخلة: �سيء من الفخر المبالغ به، بل ربما 
من الغطر�سة، �سيء من العنفوان، �سيء من الوح�سية، وكثير من الخوف 

المقّنع. 
محفوظة  �سورًا  يقّلبان  المحمولين،  بهاتفيهما  يلهوان  الرجالن 
فيهما، ويتبادالنهما ليرى كل منهما ما يظهره االآخر له. يتكلمان ب�سوت 

عاٍل ُي�سمع حتى ثالثة �سفوف من المقاعد الخلفية. 
ـــ انظر! هذا من االقتحام االأخير لقرية.... هل ترى جثث »الخنازير« 
اأ�سعل بها  الخم�ض هذه. لقد قتلتها بيدي. وانظر في هذه ال�سورة كيف 
الذي ال  اأي�سًا ما بقي منها.... فحم... كتلة فحم. واهلل  النار... وانظر 
اإله اإال هو، لوال العميد الذي اأمرنا بالتوقف، لحرقت كل اأهل القرية بهذا 

ال�سكل.
لقحبات  �سورة  ع�سرة  ثالث  تجد  ال�سور...  هذه  في  قلِّْب   ،! ُخْذ  ـــ 
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اغت�سبتهن حتى االآن. لقد نذرت اأن ي�سلن اإلى الخم�سين، ربي ال تمّوتني 
قبل اأن اأفي بنذري.

***
الم�سهد الثاني: 

ي�سربون  رجال  ب�سعة  العا�سمة.  �سواحي  من  �ساحية  في  بيت  في 
بع�ض  حولها  تناثر  دائرة  الجميع  ي�سّكل  االأر�ض.  على  جلو�سًا  ال�ساي 
ي�سغين  الغرفة  من  ركن  في  المنزويات  الن�ساء  بع�ض  وهناك  االأطفال. 

بانتباه. البيت، رغم �سيقه، ي�ست�سيف اأ�سرتين نازحتين.
ثمة بين الجال�سين زائر من اأهل البلدة يلّقب باأبي اأحمد، كان �سجينًا 

بتهمة تهريب قبل �سنتين، وخرج بعد اأن �سمله العفو الرئا�سي. 
اأم�سكنا  كلما  الب�ساتين.  في  حفٍر  بحفر  قمنا  لقد  اأحمد:  اأبو  يقول 
اأو  الوحو�ض  لتاأتي  الحفرة  في  ونلقيه  النعاج  ذبح  نذبحه  منهم  بواحد 
معهم.  رحماء  كنا  الأننا  البداية،  في  كان هذا  وتاأكله.  ال�ساردة،  الكالب 
اأيديهم خلف ظهرهم، ونقّيدهم،  ن�سّد  يا �سباب!  اليوم فق�سمًا باهلل  اأما 
اأخ لنا  اأحياء. منذ يومين مّر  ونرميهم في الحفرة لتاأكلهم الكالب وهم 
األمًا، وقد نه�سته الكالب  قرب حفرٍة عند الفجر، و�سمع اأحدهم ي�سرخ 
ولم تق�ِض عليه. اقترب منه، ف�سرع االآخر ي�ستغيث، واأخذت الراأفة بقلب 
على  الفاتحة  قراأ  ثم  الحفرة.  امتالأت  حتى  فوقه  التراب  فاأهال  اأخينا. 

روحه وتابع م�سيره. 

***
النا�ض،  يتناقلها  النوع  روايات من هذا  ت�سمع  اأن  دون  يوم  يم�سي  ال 
بانبهار لدى بع�سهم، لكن با�سمئزاز وقرف لدى الغالبية. لكن الت�ساوؤالت 
ذاتها تنطلق لدى الجميع: اأين كنا واأين �سرنا؟ كيف اأ�سبحنا هكذا؟ من 

اأين ظهر هذا الوح�ض؟
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يطرح ال�سوريون اأ�سئلتهم وكاأن اأولئك المروي عنهم، من طبيعة اأخرى 
غير طبيعة هوؤالء الراوين، اأو المن�ستين للرواية. فالوح�ض »منهم« ولي�ض 
الب�سرية  ال�سوريين، بل منت�سرة في  لي�ست حكرًا على  الفكرة  منا. وهذه 

جمعاء. 
الوح�ض كائن له معالمه الخا�سة وله عالمه الخا�ض. قد ي�سبه االإن�سان 
اأحيانًا لكنه غالبًا ما يكون ذا �سحنة قميئة، ويعي�ض في عوالم غير تلك 
اأغلب  يختفي  اأو  االأعين،  عن  يحتجب  الوح�ض  االإن�سان.  اعتادها  التي 
واالإدراك،  العقل  ذوي  الب�سر  عالم  احتمال  بمقدوره  لي�ض  اإذ  االأوقات، 
والعاجزين عن فهم طبيعة الوحو�ض. الوحو�ض تقتل، وتقّطع، وتغت�سب، 
عالم  اإلى  تنتمي  اإنها  الدماء.  وت�سرب  وتدّمر،  وتحرق،  االأطفال،  وتاأكل 
خيالي لم يعرف الح�سارة ولم يع�ض فيه اإن�سان. هذا العالم نراه ربما في 

ال�سينما اأو ن�سمع عنه في حكايات الجدات.
لالإن�سان،  نقي�سًا  الوح�ض  تجعل  والثقافة  والح�سارة  واالأدب  الفن 
كائنًا  تجعله  تطّهره،  االإن�سان،  تنّظف  اإنها  لالإن�سانية.  نقي�سًا  والوح�سية 
ي�سبه المالئكة. فاإن حاد عن �سورته البّراقة هذه، طردته من فردو�سها 

الخيالي ورمته في خانة الوحو�ض.
ف�ساء  في  المتناثرة  العنف  روايات  اإلى  اليوم  ال�سوريون  ين�ست 

بالدهم ويت�ساءلون: من اأين جاءنا هذا الوح�ض؟ اأم تراه كان فينا؟!

2 �سباط 2013



49

12. السيدة مريم

ول اإلى ذكرى اأيهم غزرّ

العزاء  تتلقى  الغرفة  �سدر  في  غ�سان،  اأم  مريم،  ال�سيدة  جل�ست 
بابنها ال�سهيد ذي ال�ستة وع�سرين ربيعًا. البيت ل�سقيقها المعار�ض الذي 
الق�سف  ا�ستد  منذ  اإليه  نزحت  وقد  االعتقال،  تهديد  تحت  البالد  ترك 
العنقود  اآخر  الطبيب  ابنها  كان  عماراته.  من  العديد  وانهار  حّيها  على 
ويف�سله عن �سقيقه عقد و�سنتين. والق�سة اأن العائلة كلها، رغم ابتعاد 
الذكور.  الأخوتها  و�َسكينة  اأبيها  حنان  مهوى  تكون  طفلة  اأرادت  ال�سنين، 

لكن احتماالت الحياة لم تاأت كما ا�ستهت العائلة. وكان »اأيهم«.
يده�سك في ما تراه له من �سوٍر، اأو في ما تحتفظ عنه في مخّيلتك 
من ذكريات، دواُم ابت�سامته. كاأن الحزن لم يدلف يومًا اإلى روحه، اأو كاأن 
هاتفًا قدريًا كان ينبئه بكم �سيترك من اأ�سى في العالم فطالبه بالتعوي�ض 

ُمقّدمًا بدوام االبت�سام.  
زارني بعيد خروجه من �سجنه االأول واأثار التعذيب ال تزال ماثلة على 
واأخجلْت  غ�سبي،  ابت�سامته  اأحرجْت  وقتها،  حركته.  بطء  وفي  م�سيته، 
كاأنه  ترى،  كما  وهو  يومًا  وثمانون  �ستة  رفيقه:  لي  قال  انفعالي.  �سكينته 
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لي�ض في �سجن. فّكرت: ُهَوذا اأخيرًا من يدح�ض اأ�سطورة »الثعالبي« حين 
والحزن  الهموم  اأمطر عليها �سحائب  اآدم  لّما عجن طينة  »اإن اهلل  قال: 
اأربعين �سنة ثم اأمطر عليها ال�سرور والفرح �سنة واحدة فلذلك �سار الهّم 
اأكثر من الفرح والحزن اأكثر من ال�سرور«1، وغبطته، لي�ض ل�سعوبة اإنكار 
اأمام  المكابرة  وعلى  بابت�سامه،  االحتفاظ  على  لقدرته  واإنما  االأ�سطورة 

االأحزان. وت�سّوقت الأعرف �سر تلك المكابرة واأك�سف م�سدرها.
في بيت العزاء جل�ست ال�سيدة مريم ك�سنديانة جبلية، تع�سف الريح 
ن�ساء ورجال، �سباب و�سبايا  اليانعة وتعجز عن هز االأغ�سان.  باأوراقها 
ت�ستقبلهم بوجه �ساٍف، �سامٍت، �سابر يداري روحًا  يدخلون ويخرجون، 

كليمة خ�سية اأن تفي�ض بحزنها فتغرق الحا�سرين.
اأ�سعفها  لّلغة ما  تبًا  اأمٍّ ثكلى بابنها؟  اأي بالغة تقدر على نقل حزِن 

اأمام »دمعة اأجمل االأمهات ووردتها«. 
�سباب و�سابات ملوؤوا المكان، ذهبوا هناك اآملين اأن يمنح تواجُدهم 
بعنفوانها  فاأكرمتهم  الم�ساب،  تحّمل  على  القوة  ال�سهيد  رفيقهم  اأَم 
ومنحتهم نفحات من عمق اإن�سانيتها. قالت �سابة اختارت العمل الميداني 
�سبياًل لثورتها : »كنت بحاجة الأن اأراك قبل نزوحي اإلى الميدان. من كان 
يريد جرعة معنويات و�سالبة وتما�سك، فليم�سك بيد اأمنا، والدة اأيهم«. 
وقالت اأختها النا�سطة في االإغاثة: »خجلنا من دموعنا. قالت لنا: يجب اأن 
تكملوا ما بداأتم به، لي�ض من اأجله بل من اأجلكم«. وقالت ثالثة: »ابت�سامة 

اأم اأيهم اليوم جعلتني اأهزم اإحباطي، واأحيت فّي التفاوؤل«2.
من  موروثة  ابت�سامة  اإنها  اإذن،  الدائمة  االبت�سامة  �سر  يكمن  هنا 

اأو  الطباعة  لتاريخ  ذكر  )بدون  الفكر  دار  الدهور،  وقائع  في  الزهور  بدائع  اإيا�ض،  ابن   -1
لمكانها(، �ض41.

2- من �سفحات متفرقة على موقع التوا�سل االجتماعي. 
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العالم بي�سارها، لي�ض بالعنف والدعوة  اأنها تهّز  التي تعرف  المراأة  هذه 
اإلى القتل واالنتقام، بل بفي�ض االإن�سانية وحكمة االألم. األم االأمهات، كل 
االأمهات ال�سوريات اللواتي يفقدن اأوالدهن في مقتلة يتنا�سل فيها العنف 

من العنف، والجريمة من الجريمة. 
ت�سدر كل يوم اإح�ساءات جديدة تتزايد فيها اأرقام عّداد الخ�سائر 
الب�سرية، اإح�ساءات عن عدد ال�سهداء: �سهداء الثورة من جهة، و�سهداء 
الجي�ض النظامي من جهة اأخرى؛ عدد القتلى من الن�ساء ومن االأطفال، 
االأعداد  واإذا جمعنا  الجرحى...  المعتقلين، عدد  المفقودين، عدد  عدد 
اإلى رقم واحد: عدد  اإلى مح�سلة ت�سير  في كل هذه االإح�ساءات و�سلنا 
االأطراف  اأحد  بانت�سار  الم�سلحة  االأزمة  تنتهي  قد  الكليمات.  االأمهات 
المتحاربة، لكن الخا�سر في جميع االأحوال هي االأم ال�سورية، هي ال�سيدة 

مريم.

9 �سباط 2013
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13. ثمة رأس كان هنا

قد ينطق بهذه الجملة باحث في علم االآثار يعاين تمثااًل قديمًا �ساع 
اأن التمثال لم يجد  اإلى حقيقة  راأ�سه في ِحدثان الدهر، فال تحيل �سوى 
يحّمل  الراهن،  ال�سوري  كال�سياق  اآخر،  �سياقًا  اأن  غير  راأ�سه.  المنقبون 

الجملة ذاتها دالالت متعددة.
اأحدهم  يرفع  بالده�سة،  م�سابون  رجال  ثالثة  نرى  اأولى  �سورة  في 
في  ما  كل  اأزرق.  ثوبًا  ترتدي  لطفلة  ج�سدًا  نظره  م�ستوى  اإلى  يديه  بين 
ال�سورة عادي، لوال اأن ج�سد الطفلة بال راأ�ض. كان له راأ�ض، لكن قذيفة 
اأطلقها عن�سر من القوى المدافعة عن النظام، عقابًا لمواطني بلدة »كفر 

عويد«، محْت الراأ�ض وتركت اأ�سالء من لحم ودم ت�سير اإلى اأنه كان هنا.
اأي  تحتمل  ال  اإنها  مثيرة.  اأو  فريدة  ولي�ست  عادية.  لي�ست  ال�سورة 

تو�سيف الأنها نفي ال�سورة، الال �سورة. 
اأظَهَرت  واإن  مو�سوعها.  وجود  على  كدليل  ال�سور  ُوجدت  منطقيًا، 
فاإنما ُتظهر �سيئًا موجودًا، مو�سوعًا، يبّئر نظرات الم�ساهدين، يجمعها 
في نقطة محرق ويرّدها اإدراكًا ينطبع في العقل، ويطلق اآليات معّينة من 

اآليات التفكير والتذكر والت�سنيف...
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الال  الغائب،  الإظهار  تجهد  الأنها  لل�سورة  نفي  هذه  �سورتنا  لكن 
موجود، الذي كان موجودًا، فتبّئر نظرات الم�ساهدين في الخواء.

اإلى  هنا«  كان  راأ�ض  »ثمة  تحيل جملة  »كفر عويد«  اأمام �سورة طفلة 
�سوهة ا�ستثنائية لم ي�سبق لها اأن �سّجلت في م�سنف التوّح�ض الب�سري.

في �سورة ثانية وثالثة وعا�سرة... وتا�سعة وت�سعين، نرى جثثًا ملقاة 
ال�سريط  في  ن�سمع  اأو  المرافق،  المكتوب  الن�ض  في  نقراأ  االأر�ض.  على 
اأن بع�ض هذه الجثث كانت قد ُحّزت عنها روؤو�سها. تختلف  الم�ساحب، 
المو�سوع  ي�ستثمر  بع�سها  الم�سموعة،  اأو  المقروءة  الن�سو�ض  نبرات 
مرة  يكون  والذي  النكراء،  الفعلة  هذه  باإتيان  المتهم  وح�سية  الإظهار 
النبرات  وبع�ض  االإرهابية«.  »الع�سابات  اأخرى  الوح�سي«، ومرة  »النظام 
ي�ستثمر ال�سورة لتجيي�ض االأن�سار، ورفع معنوياتهم فت�سبح الجثث مرًة 
»لفطاي�ض جرى دع�سها«، وت�سبح مرة اأخرى »لعمالء جرت ت�سفيتهم«. 
وقد حدث اأكثر من مرة اأن جمعت ال�سورة ذاتها بين كل هذه المواقف 

مجتمعة.
في �سورة اأخرى، من �سياق اآخر، نرى تمثااًل ن�سفيًا لل�ساعر الفيل�سوف 
»اأبي العالء المعري«، في بلدته المعرة، وقد اأطيح براأ�سه. ونقراأ على جانب 
زنديقًا،  كان  �ساحبه  الأن  التمثال  راأ�ض  بقطع  قامت  جماعة  اأن  ال�سورة 
بينما نقراأ في مكان اآخر، وبخ�سو�ض ال�سورة ذاتها، اأن جماعة قطعت 

راأ�ض التمثال الأنه �سنم، ويجب اأن ينتهي، في �سورية، زمن االأ�سنام.
وقطع  طفاًل،  كان  اإن  خا�سًة  اآدمي،  راأ�ض  حز  وح�سية  بين  ما  �ستان 
كان  لو  )حتى  الفعلين،  بين  بالمطلق  المقارنة  تجوز  ال  بل  تمثال.  راأ�ض 
قطع راأ�ض التمثال فعاًل مجازيًا يرمز اإلى حّز راأ�ض الزنادقة، والملحدين، 
والمااأدريين، والعلمانيين...(. لكن ثمة قا�سم م�سترك بينهما، ال يمكننا 
اإنكار وجوده، اإنه الهمجية بكل ما تعنيه من وح�سية ودموية وق�ساوة وجهل.



54

�سمات  من  �سمة  الح�سارات،  بع�ض  في  الراأ�ض،  قطع  عملية  مّثلت 
الموت  مع  مقارنًة  رحيم،  اإعدام  عملية  اعُتبرت  الأنها  االأخالقي  التطور 
ال�سلطات  بع�ض  كانت  بل  �سنقًا.  االإعدام  ي�سببه  كان  الذي  البطيء 
تخ�س�سه الإعدام النبالء، في حين تخ�س�ض ال�سنق الإعدام الرعاع. وقد 
اإلغاء  الوحيدة في فرن�سا حتى  المدنيين  اإعدام  بقيت »المق�سلة« و�سيلة 

حكم االإعدام نهائيًا عام 1981.
اأما في هذه المنطقة من العالم فيعّج التاريخ بحكايات قطع الراأ�ض 
وانتقامات  كربالء  و�سهداء  بول�ض  والقدي�ض  المعمدان  يوحنا  من  بدءًا 

العبا�سيين حتى اأحكام االإعدام في ال�سعودية.
اأقّله خالل  البربرية،  العملية  يبدو، هذه  �سورية، على ما  ولم تعرف 
من  وثمة  االأيام  هذه  ت�سقط  كثيرة  روؤو�ض  ثمة  لكن  الما�سي،  القرن 
روؤو�سًا  اأرى  اإني  الحجاج:  قول  لي�سترجع  �سيفًا  حاماًل  المنابر  ي�سعد 
جماعية... روؤو�ض  قطع  بحفالت  متوعدًا  قطافها،  وحان  اأينعت   قد 

اإلى  نظرنا  ما  اإذا  نقول  اأن  طبيعيًا  وبات  راأ�سها،  �سورية  فقدت  اأتراها 
�سورتها: ثمة راأ�ض كان هنا! 

16 �سباط 2013
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14. أشياء السيد »س« التافهة

اإلى ذكرى عمر عزيز

ال�سيد »�ض« اإن�سان عادي يعي�ض في �سورية. يقولون عنه اإنه مثقف. هو 
ال يّدعي هذه القيمة، االآخرون يلب�سونه اإياها. ولي�ض كل رداء بجميل، اأو 

على االأقل، ح�سب الزاوية التي ترى منها االأ�سياء.
مثقف ! تكاد ال�سفة اأن ت�سبح �ُسّبًة اأو �ستيمة، اأو و�سمة عار. المثقفون 
اأولئك الذين  يفّكرون. وهي لعمري م�سيبة وكارثة في زمن يهيمن عليه 

تَوّحد فكرهم ب�سيفهم. زمن االأبطال.
واحدة:  النووية  �سفتهم  واحد.  جوهر  من  الثورات  في  االأبطال 
هو  عقلها.  مظلة  تحت  متكّورة  ح�سرة  فهو  المثقف  اأما  الحقيقة.  ُملكية 
كائن هالمي، الأنه يوؤمن بن�سبية الحقيقة، بينما الحقيقة وا�سحة و�سوح 
االأنا. ومن يملك الحقيقة ي�سرب ب�سيفها. ومن لي�ض معي في حقيقتي هو 

بال�سرورة �سدي، و�سيفي �سيعالج في هيجان الثورة �سداع راأ�سه.
لالأبطال في الثورات، واإن اتحدوا في الجوهر، اأ�سكال مختلفة.

هم اأ�سحاب الع�سالت المفتولة التي ترتجف الغلمان، وتخفق قلوب 
العذارى، لمراآها. والع�سالت، اأيقونة القوة، بطاقة هويٍة ُتعَر�ض عن ُبعد، 
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االآخر،  ج�سد  في  للتمدد  الوقت  من  مت�سعًا  الخوف  لُع�سارة  تعطي  لكي 
المواطن  العادي،  االإن�سان  هو  واالآخر  خالياه.  في  الق�سعريرة  ولن�سر 
مع  تكون  اال�ستعرا�ض  اأو  للعر�ض  االأف�سل  والو�سعية  الالبطل.  المقهور، 
�سالح ما، ال يهّم نوعه اأو حجمه. قد يكون �سكينًا اأو دبابة، المهم اأن يظهر 

البطل مع �سالحه في ال�سورة. 
عبيد  على  �سلطة  لمنظرهم  تمنح  التي  الطويلة  اللحى  اأ�سحاب  هم 
التي  الخطايا  األغام  كوا�سح  اللحى  في  يرون  الذين  هوؤالء  الفقراء.  اهلل 
يزّينها لهم ال�سيطان، وفاتحة دروبهم اإلى الحوريات الموعودات. في�سبح 
ما يقوله الملتحون هو الد�ستور، وتتوقف الحقيقة عن اأن تكون في ما يقوله 

هوؤالء لي�سبح ما يقولونه هو الحقيقة.
ما  لي�سبح  اأنواتهم  تتعاظم  اأي�سًا، مثقفون محترفون،  االأبطال هم، 
يقولونه نبرا�ض الهدى لل�سعفاء الحائرين في فهم تعقيدات االأزمة التي 
ب�سفة  ي�ساركهم  كان  لو  حتى  »�ض«،  ال�سيد  الأمثال  والويل  البلد.  تعي�سها 
»مثقف« الملعونة، اإن وطئ حقل �سلطتهم المعنوية ليدلو بدلوه في اأمر من 
اأمور الثورة. فقد يرى االأمر بح�سا�سيته الخا�سة التي ال تتفق تمامًا مع ظل 
ح�سا�سيتهم على اللغة في�سبح مارقًا، متخاذاًل، مجّهاًل... اإلى ما هنالك 

من �سفات تحمل اأكثر بكثير مما تقول.
يق�سفون  الذين  الف�سائيات،  على  العالية  االأ�سوات  اأ�سحاب  هم 
المواطنين بقنابل �سوتية وبن�سائح تكتيكية، وبتحليالت مرعبة، وبرذاذ 

تفتفاتهم المتطاير عبر االأثير.
ال�سيد »�ض« لي�ض بطاًل. بل هو يعاني من حالة نف�سية تجعله ينكم�ض 
اأ�سياءه  ويتابع  نف�سه  على  يتقوقع  االأ�سكال،  كل  من  االأبطال  �سور  اأمام 
في  ال�سهيد  ابنها  تبحث عن جثة  ومنها: م�ساعدة عائلة منكوبة  التافهة 
م�سرحة م�سفى؛ اإي�سال �سندوقي حليب الأطفال مهجرين في حي بعيد؛ 



57

عائالت  لعدة  جارة  فجاأة  نف�سها  وجدت  ل�سيدة  مالية  م�ساعدة  اإي�سال 
مهّجرة؛ م�ساعدة مجموعة من ال�سباب يريدون تنظيم ن�ساطهم المدني 
في  درا�سته  يتابع  اأن  يريد  لطالب  تو�سية  ورقة  كتابة  كيف؛  يعرفون  وال 
الخارج؛ اإنهاء درا�سة علمية لمركز اأبحاث ي�ست�سيره كخبير؛ البحث عن 
اإمكانية الح�سول على منحة لطالبة ت�ستحق ال�سفر للدرا�سة لكن ال ي�سعفها 
الحال؛ اال�ستعداد للقاء �سخ�ض من عائلة �ساب ا�ست�سهد الإبالغه بالخبر 
الفظيع؛ مراجعة ن�ض كتبه �سديق ويخ�سى اأال يكون قد اأح�سن التعبير عن 
اأفكاره؛ كتابة مقدمة لمجموعة ق�س�سية طلبها منه مبدع �ساب؛ محاولة 
م�ساعدة نا�سط في الح�سول على تاأ�سيرة �سفر من �سفارة ما؛ لقاء بع�ض 
لقاء  جديد؛  من  وبثورتهم  فيهم  االأمل  بعث  ليحاول  المحبطين  ال�سباب 

مجموعة من ال�سباب يطالبونه باالإجابة على ت�ساوؤالت توؤّرقهم...
ما  وفي  التافهة،  باالأ�سياء  مليئة  اأيامه  بطل...  الال  هو  »�ض«  ال�سيد 
يتبقى له من وقت، يحاول اأن ينهي ن�سه االأ�سبوعي للجريدة التي ت�ستكتبه 
قبل اأن يعتقله جهاز ما اأو تنفجر به �سيارة ملغومة اأو تنال منه ر�سا�سة 

قادمة من عالم الغيب.

23 �سباط 2013 
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15. المدرسة السورية، إلى أين؟!

المواطنة،  اأدبيات  تقول كل  المواطنة«، هكذا  »المدر�سة هي م�سنع 
وتطالب  للمواطنة،  التقليدي«  »المفهوم  ت�سميه  ما  تنتقد  التي  تلك  حتى 
باالعتراف بالحقوق الثقافية للجماعات �سمن الوحدة ال�سيا�سية للبلد. وال 
يختلف اثنان باأن المدر�سة ال�سورية لم تكن نموذجًا للمدر�سة المواطنية 
خالل العقود الما�سية. ويعود ذاك اإلى �سببين اأ�سا�سيين: االأول هو الفكر 
اأجيال  تن�سئة  وظيفته  تعبويًا،  جهازًا  المدر�سة  في  يرى  الذي  القومجي 
ب نف�سه قائدًا للدولة والمجتمع؛ الثاني،  م�سبعة بالفكر االأحادي الذي ن�سّ
وهو منبثق عن االأول، البرامج التعليمية التي لم يتم و�سعها �سمن منظور 
يتطلع اإلى تربية المواطن و�سناعته، فعّمقت من الت�سدعات الطبيعية في 
المجتمع، واأن�ساأت اأجيااًل من ال�سوريين غير المدركين لحقيقة االختالف 
التي يت�سف بها مجتمعهم. وهذا ما كان من نتائجه ت�سّكل �سور نمطية 
ت�سّكِله.  داخل  من  َتفَهمه  وال  كينونته،  خارج  من  عليه  ُتلقى  االآخر،  عن 
هل يعرف ال�سوريون العرُب ال�سوريين الكرَد حقًا؟ هل يعرف الم�سلمون 
ال�سوريون الم�سيحيين ال�سوريين حقًا؟ بل حتى داخل االإ�سالم ذاته، هل 

يعرف اأهل طائفٍة الخ�سائ�ض المميزة للطوائف االأخرى؟
تاريخيًا  المت�سّكلة  االختالفات  طم�ض  على  ال�سورية  المدر�سة  عملت 
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بينها.  الجدران  رفعت  طم�سها  على  قادرة  غيَر  كانت  وحين  وثقافيًا، 
وهكذا ن�ساأت اأجيال ال يعرف اأوالدها االآخرين، يجهلونهم، واالإن�سان عدٌو 
الطائفي  لال�ستقطاب  اأر�سية خ�سبة  الجهل،  �سّكل هذا  وقد  يجهل.  لما 
الذي دفع اإليه النظام كواحدٍة من اأدوات حّله االأمني الع�سكري من جهة، 
وللت�سدد القومي لدى المكّونات القومية المغبونة حقوقها من جهة اأخرى.

تدمير عدد  اإلى  االأمني  الحل  اأّدى  العمراني،  المادي  الم�ستوى  على 
هائل من المدار�ض و�سل اإلى اأربعة اآالف مدر�سة، ح�سب بع�ض التقديرات، 
ناهيك عن اأن عددًا من المدار�ض بات ي�ستخدم كمراكز اإيواء للعائالت 
المهّجرة، واأن عددًا اآخر ال تمكن اال�ستفادة منه ل�سعوبة و�سول التالميذ 
و�سواحيها،  كالعا�سمة  ن�سبيًا  االآمنة  االأماكن  في  حتى  اإليه.  واالأ�ساتذة 
من  عليهم  المدر�سة خوفًا  اإلى  اأوالدهم  اإر�سال  في  كثيرًا  االأهالي  يتردد 

مفاجاآت الق�سف الع�سوائي.
التحتية  البنية  في  الج�سيمة  الخ�سارة  هذه  باأن  للمجادلة  مجال  ال 
للموؤ�س�سات التعليمية، اأ�سف اإلى ذلك تاآكل الدولة وموؤ�س�ساتها، وبالدرجة 
التعليمية، في م�ساحات وا�سعة من  اله�ّسة كالموؤ�س�سة  الموؤ�س�سات  االأولى 
البالد، بعد اأن انهارت فيها اآليات ال�سبط والنظام، تخلق م�ساكل جديدة 
م�سكلة  ال�سيئة.  مفاعيلها  تجّنب  �سورية  ت�ستطيع  لن  التعليم  مجال  في 
اإعادة اإعمار البنية التحتية بالدرجة االأولى؛ وم�سكلة »الفجوة التعليمية« 
العدالة  واإنما في  العمل فقط  المهارات ومتطلبات �سوق  بين  لي�ض  ثانيًا، 
التعليمية بين الجن�سين، وبين مختلف المناطق، اإذ اأن ثمة مناطق كثيرة 

لم ينل تالميذها اأي ق�سط من التعليم خالل �سنتين... 
م�ساألة  طرح  من  الخطيرة  الم�ساكل  هذه  ظهور  يمنع  اأال  يجب  لكن 
التربية على المواطنة في المدر�سة على ب�ساط البحث، واعتبارها ق�سية 
ال تقّل في جديتها عن الم�ساكل االأخرى، ما دام الثوار مقتنعين باأن دولة 

المدنية والمواطنة ال تزال هدفًا للثورة.  
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لقد انت�سرت موؤخرًا اأخبار مت�سربة من مخيمات الالجئين ال�سوريين 
في تركيا مفادها اأن ثمة �سفوفًا افتتحت داخل المخيمات لتعليم االأوالد. 
لكن تعليَم المناهج ال�سورية ممنوٌع فيها، واإنما يتم تعليم مادتين فقط في 

تلك ال�سفوف االإغاثية: اللغة التركية والتربية الدينية. 
وبات من المعروف اأن بع�ض المناطق ذات االأغلبية الكردية افتتحت 
كرد�ستان  مدار�ض  من  منقواًل  متكاماًل،  منهجًا  االأطفال  تعّلم  مدار�ض 

العراق، باللغة الكردية.
اإدلب  ريف  من  �سورة  االجتماعية  االت�سال  و�سائل  ف�ساء  وتجوب 
الغرفة  من  طرف  في  مدر�سة.  ك�سف  تخدم  غرفة  في  �سغار  لتالميذ 

تالميذ يقروؤون، وفي الطرف االآخر يقف تالميذ يوؤدون ال�سالة.
و�سنرى الكثير من االأمثلة االأخرى التي اإن دلت على �سيء فاإنما تدل 
هذه  ككل  الوطن  م�ستوى  على  لي�ض  التعبوية  المدر�سة  اإنتاج  اإعادة  على 
المرة واإنما على م�ستوى المكونات المجتمعية الدينية والقومية. مما يعني 

اأكثر فاأكثر من الت�سدعات واأقل فاأقل من المواطنة. 
لذلك وجب الت�ساوؤل: المدر�سة ال�سورية، اإلى اأين؟!

5 اآذار 2013
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16. التمثال والذاكرة الجمعية

اأكثر مطارح الذاكرة الجمعية ر�سوخًا.  تمّثل الم�سيدات مطرحًا من 
�سيا�سية،  اأم  ثقافية  اأم  تاريخية  اأم  دينية  الم�سيدات  تلك  اأكانت  و�سواء 
بع�سهم فقط،  اأم  االأفراد،  نفو�ض غالبية  بهوى في  اأكانت تحظى  و�سواء 
من  حيزًا  الم�سيدات  تحتّل  التي  الجماعة،  اإلى  المنتمين  على  ي�سعب 

ف�سائها الم�سترك، اأن يحّرروا اأذهانهم من ذكراها. 
وت�سّكل التماثيل والن�سب التي تقام في االأماكن العامة، من �ساحات 
وحدائق وطرقات، نموذجًا لما يمكن اأن تحظى به الم�سيدات من ح�سور 
وتاأثير في حياة الجماعة، وفي �سكل العالقة التي يبنيها النا�ض مع تاريخهم 
في  الجمهورية  �ساحة  في  الح�سود  تجتمع  حين  وم�ستقبلهم.  وحا�سرهم 
باري�ض لالحتفال بمنا�سبة �سيا�سية ما فالأن ثّمة رابطة وجدانية تربطها 
برمز »ماريان« التي يتو�سط تمثالها ال�ساحة. وكذلك عندما يقوم جمهور 

بهدم تمثاٍل لحاكمهم فهم يقلبون، رمزيًا، �سفحة من تاريخهم.
كما  الجماعة،  ف�ساء  في  التذكارية  والن�سب  التماثيل  انت�سار  يتبع 
عن  الم�سوؤولة  ال�سلطة  طبيعة  توزعها،  وخارطة  وكثافتها،  عددها،  يتبع 
تنظيم اأمور الجماعة، واأمور حياتها. فهي تعّبر عن حاجة ال�سلطة لوجود 
ذاكرة جمعية توؤِلف بين النا�ض، وتعزز انتماءهم اإلى الجماعة، من خالل 
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فهي  اال�ستبداد  �سلطة  حال  في  اأما  بينهم.  بالم�سترك  الدائم  تذكيرهم 
م�سكونة  م�ستَلبة،  جمعية  ذاكرة  ا�سطناع  في  ال�سلطان  رغبة  عن  تعّبر 
»وين�ستون«،  مع  التحقيق  جولة  ختام  في  اآخر.  �سيء  اأي  دون  ب�سورته 
ال�سخ�سية االأ�سا�سية في رواية »1984«، يقول الجالد اأوبريان: »لن يكون 
فيك  ما  كل  العادية.  االإن�سانية  الم�ساعر  تعرف  اأن  اليوم  بعد  بمقدورك 
نملوؤك  ثم  خاويًا  ت�سبح  حتى  �سنع�سرك  خاويًا.  �ستكون   .]...[ �سيفنى. 
من ذاتنا«. ولبلوغ ذاك الهدف يجب اإغراق المواطن بح�سور ال�سلطان، 

لي�سبح حا�سرًا حتى في ذاته. 
�سورته،  تت�سمن  التي  والجداريات  ال�سلطان،  تماثيل  ت�سبح  هكذا 
اأن تجد  العام. ويغدو من الم�ستحيل  عن�سرًا ب�سريًا طاغيًا في الف�ساء 
اأف�سح �ساحاتها لها. وي�سبح من  اأو بلدة �سغيرة، ال تفرد  مدينة كبيرة، 
الم�ستحيل اأن تجد �سرحًا حكوميًا على طول البالد وعر�سها ال ُيفرد في 
مدخله، اأو في ردهة ا�ستقباله، تمثااًل ن�سفيًا اأو بالقامة الكاملة لل�سلطان، 
من  لي�ض  ولعله  خالد«.  »قائد  اإلى  اال�ستبداد  اأنظمة  في  يتحّول  الذي 
الم�سادفة اأن برامج تعليم اللغات، في وزارة التربية ال�سورية على �سبيل 
المثال، تعتمد لترجمة �سفة »الخالد« في العبارات المنقولة من خطابات 
اأو  الوجود«،  »كلّي  حرفيًا  تعني  التي   )omniprésent( كلمة  الرئي�ض 
»الموجود في كل مكان«. وكاأن ال�سفة العربية التي ترخي بظل القائد على 
الزمان ت�ستكِمل في ال�سفة الفرن�سية هيمنته على المكان لتحقق طموح 

االألوهية على اإحداثيات الوجود. 
المواطنين  على  مبا�سر  نف�سي  تاأثير  والجداريات  والتماثيل  للن�سب 
الأنها تحّول فكرة الوجود الكّلي لل�سلطان اإلى اأمر ماثل في الواقع. تنقلها 
من م�ستوى المتخّيل اإلى م�ستوى المح�سو�ض المادي. وعندما تمالأ تماثيل 
ك�سورة  اأي�سًا  ترت�سم  بالمواطن،  المحيط  الف�ساء  ون�سبه  ال�سلطان 
مهيمنة على ف�سائه الداخلي، تملوؤه، تحتل خياله، وت�سيب روحه بالتخمة، 
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ليحقق  جاهزًا  وي�سبح  ال�سلطان،  ب�سخ�ض  م�سكون  اإن�سان  اإلى  فتحيله 
النظام �سيطرته الخفّية عليه. 

لم تكن عملية اإ�سقاط التمثال في الرقة اإال عملية اأخرى، ولن تكون 
االأخيرة، في �سل�سلة عمليات م�سابهة تقوم بها الجموع الثائرة منذ االأيام 
االأولى الندالع انتفا�سة الكرامة في �سورية. مما دفع عددًا من البلديات 
داأبها  في  الجموع  تكن  ولم  اآمنة.  موا�سع  في  وركنها  التماثيل  رفع  اإلى 
هذا تفرغ �سحنة حقدها على النظام الذي ثارت �سده فح�سب، بل كانت 
اأي�سًا تقوم بعملية »تهوية« لذاكرتها الجمعية. فالذاكرة مختنقة ب�سورة 
اأن يتعلقوا بها  ال�سلطان، وفي الحياة �سور كثيرة اأخرى، من حق النا�ض 

ويركنوا اإليها. 

9 اآذار 2013
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17. تحّوالت في ثقافة الخوف

الم�ستمر.  اليومي  االجتماعي  الَحراك  من  �سنتان  هما  الثورة  �سنتا 
َحراك هادر، كاأنهار الربيع، ال يهداأ ماوؤه لي�ستريح، بل لي�ستجمع قواه لدفق 
اأقوى. لقد اأتاح طول مدة الحراك ت�سّكل منظومات مختلفة من العالقات 
بين النا�ض، تر�ّسخت في اأكثر من مكان، وتحّولت اإلى قوى ال مادية، فاعلة 
وموؤّثرة على جماعات دون اأخرى، اأو على المجتمع ككل. اأي، بمعنى اآخر، 

اإلى ثقافات. 
كان  االآخر،  وبع�سها  المجتمع،  في  را�سخًا  كان  الثقافات  بع�ض هذه 
كامنًا فيه ينتظر انثقاب الغ�ساء ال�ساتر لينفجر وينثر مخزونه، وبع�سها 
الثالث وجد في الحراك، وديناميكياته فر�سة لينغر�ض في تربة تبّين اأنها 

اأكثر ا�ستعدادًا لتلقيه، مما كان ُيظُن اأو ي�ستهى.
في النمط االأول من هذه الثقافات تبرز ثقافة الخوف كثقافة را�سخة، 
الذي  المالط  الخوف هي  ثقافة  منذ عقود طويلة.  ال�سوريين،  في حياة 
النظام  بنية  العنا�سر في  بين  العالقات  لتثبيت  القمع  اأجهزة  ت�ستخدمه 

اال�ستبدادي، وتاأبيدها ك�سرط من �سروط وجوده وا�ستدامته.
لها قواعدها  اأن الخوف بات ثقافة حقيقية  والداني  القا�سي  يعرف 
ورموزها  ال�سلطة  مع  التعامل  �سكل  وفي  اليومية،  الحياة  في  ال�سارية 
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وممثليها. وبلغت هذه الثقافة م�ستوى الهيمنة بفعل اآليات الت�سلط والرقابة 
والو�ساية والتع�سف...اإلخ. التي ارتبطت جميعها باأجهزة القمع ال�سلطوية 
القوية العديدة. لقد ا�ستبطن المواطنون الخوف حتى �سكن في وجدان كل 

مواطن منهم �سرطٌي غير مرئي، يهديه اإلى درب ال�ستر وال�سالمة. 
مع ربيع دم�سق، بداأت تبا�سير خلخلة تلك الثقافة مع ظهور المنتديات، 
وحاولت  الـ99.  بيان  غيره،  على  الأ�سبقيته  واأخطرها،  البيانات  ومع 
و�سائل  و�ساهمت  انغر�ض،  قد  كان  الوتد  لكن  الهيمنة،  ا�ستعادة  االأجهزة 
االت�سال الجديدة بتحويل اأ�سكال عديدة من اآليات الرقابة اإلى اأ�سحوكة، 
لكن الخوف بقي، رغم ذلك، �سفة م�ستقرة في المجتمع. اإلى اأن انطلق 
االأولى  لالأحرف  �سافر  كتحدٍّ  المظاهرات  �سنتين وخرجت  قبل  الحراك 
في اأبجدية القمع. و�سيئًا ف�سيئًا، قويت �سكيمة المواطنين، وتنامت طردًا 
ال�سور  قراءة  النظام  يح�سن  لم  ووح�سيته.  ال�سلطوي  العنف  تنامي  مع 
الكاميرات  كانت  ربما  اأو  ع�س�سه،  وعيون  كاميراته  له  تنقلها  كانت  التي 
م�سابة هي اأي�سًا بجرثومة الخوف. لم ير االأمل الذي كان يلمع في عيون 
المتظاهرين، لم ير الفرح الطفولي يخفق في اأج�سادهم، لم ير ع�سالت 
ي�سبط  قلوبهم  نب�ض  ي�سمع  لم  واإ�سرارًا،  ت�سميمًا  الم�سدودة  وجههم 
كان  �سدورهم  في  القابع  االأمن  عن�سر  اأن  بب�ساطة  يفهم  لم  اأغانيهم. 
ي�سُمر وي�سُمر، واأن �سجاعة ال�سوريين تتحّول اإلى اأمثولة قل نظيرها في 
تاريخ ال�سعوب. لكنه كان ي�سعر بقوة اأنه بات مثااًل على اأب�سع اأنظمة الكون، 

بينما يتحّول �سعبه اإلى اأجمل �سعوبه.
ذلك  وكان  الخوف،  ثقافة  ي�ستعيد  اأن  من  للنظام  بّد  ال  كان  هنا، 
القمع  الثورة.  ه�سمتها  التي  تلك  غير  جديدة  اآليات  ا�ستحداث  يتطّلب 
المنك�سف، العاري، المطلق كان اأولى االآليات الجديدة. اأ�ساليب جديدة ال 
يعرفها قامو�ض العنف ظهرت، وُعّممت في �سور »م�سّربة« تقول اإن الخيال 

الجهنمي يبقى قا�سرًا اأمام حقيقة جهنم)نا( الخا�سة.
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ثم جاءت فزاعة الع�سابات االإرهابية الم�سلحة. جاءت باكرة جدًا، 
الر�سمية.  االإعالمية  للمطرقة  مادة  اأ�سبحت  بل  بكثافة.  وا�سُتخدمت 
لترتعد اأو�سال المحايدين، والمترددين، والمتفرجين، واأهل الحا�سنات 
االجتماعية من كل االأطياف، واأهل الطوائف ال�سغيرة... كانت الفّزاعة 
يقدر  ال  المنطق  على  اأ�سئلة  وتطرح  المراقبين  ريبة  تثير  بحرية  تعمل 

المنطق على حّلها، اإال اإذا اأقام رابطًا بينها وبين خطاب التفزيع.  
كان  الواقع  فاإن ذئب  نذكره،  ياأتي حين  الحكاية  كان ذئب  اإن  لكن، 
مترب�سة  حقول  وهي  مجاورة،  حقول  في  ويقّوى  ُي�سّمن  كان  حقًا.  هنا 
بِخممة البالد وطيورها. وها هو يرخي بظله فوق االأر�ض والنا�ض. وها هي 
االأخبار تتواتر من المناطق الواقعة تحت �سيطرته لتوؤ�س�ض لثقافة الخوف 

من جديد، الخوف من ا�ستبداد قادم لن ُيح�َسَد ال�سعب عليه.
لكن يبقى االأمل باأن �سعبًا ك�سر خوفًا متراكمًا من عقود، لن ي�سعب 

عليه �سّد خوف تتراءى طالئعه براياتها ال�سود. 

16 اآذار 2013 
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18. عن عملية اغتيال البوطي

يمكن  ال  االإ�سالمي  الديني  الفكر  عالم  في  مكانة  البوطي  لل�سيخ 
الأحد المجادلة فيها. وهي مكانة، �سواٌء وافق المرء على اآراء البوطي اأم 
اأنكرها، تنال حظها من التقدير، لي�ض في �سورية فح�سب، بل على امتداد 
رّكبها  التي  ال�سيطرة  اآليات  في  موقع  اأي�سًا،  ولل�سيخ،  االإ�سالمي.  العالم 
ثم ماأ�س�سها النظام ال�سوري، ال يمكن الأحد تجاهل قّوته، وح�سا�سيته، في 
الوقت ذاته. لكن، لعل اإحدى اأخطر المفارقات التي نواجهها عند محاولة 
فهم اآليات ال�سيطرة تلك تكمن، تمامًا، في معرفة كيف ُقّي�ض للبوطي اأن 
يتبّواأ ذاك الموقع لدى نظام ذي لبو�ض حداثي، يعتبر العلمانية والي�سارية 
واالإيديولوجي  الفكري  تكوينه  اأ�س�ض  من  االجتماعي  والتحرر  والقومية 
والثقافي، بينما هو )البوطي( لم يمتنع البتة عن الت�سريح، جهارًا نهارًا، 

بعدائه للعلمانية والي�سارية والقومية والتحرر االجتماعي. 
مع  البوطي  عالقة  قراءة  اإلى  المفارقة  فهم  محاولة  ت�سطرنا 
النظام، في �سياق التحوالت التاريخية التي واجهها هذا االأخير في نهاية 
اأن  المعروف  فمن  الفائت.  القرن  من  الثمانينيات،  وبداية  ال�سبعينيات، 
نظام البعث كان قبل ذاك الوقت قد حّجم دار االإفتاء، الواجهة الدينية 
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بروتوكولية،  بوظيفة  مكتفية  �سكلية  واجهة  اإلى  وحّولها  للدولة،  الر�سمية 
وبالتالي خفتت م�سداقيتها لدى جموع الم�سلمين وفقدت قدرتها التدخلية 
الجماعات  تكن  لم  ثانية،  جهة  من  الناقم.  المتدّين  ال�سارع  �سبط  في 
واأهمها جماعة زيد في دم�سق،  التربوية والدعوية،  الق�سايا  الفاعلة في 
بعين  اإليها  تنظر  كانت  التي  االأمنية  الموؤ�س�سة  من  التام  بالر�سا  تحظى 
النزاع  في  المنخرطين  لل�سباب  الموّلدة  الحا�سنة  فيها  وترى  الريبة، 
ثالثة  الم�سلح مع الطليعة المقاتلة، ثم مع االإخوان ب�سكل عام. من جهة 
لم تكن االأخويات ال�سوفية النازعة، بطبيعتها وباإيمانها، نحو اإر�ساء ولي 
االأمر، لتلق قبواًل لدى ال�سارع الناقم الذي يغمز من قناة تبعيتها للنظام. 
وبطبيعة الحال لم يكن لدى م�سايخ االإخوان المنهكين في ال�سراع والذين 
فرَّ معظمهم خارج البالد، اإن لم يكونوا قد اعتقلوا اأو قتلوا، من ير�سى 
المتدّين.  وال�سارع  ال�سلطة  بين  العالقة  النظام بتحميله م�سوؤولية �سبط 
هذه المعطيات اأوجدت فراغًا اأراد النظام مالأه ب�سخ�سية قادرة على جمع 
�سروط يمّثل اجتماعها في �سخ�ض واحد معادلة بالغة التعقيد. كان على 
تلك ال�سخ�سية اأن تكون: 1. محترمة في حقل العمل الديني على م�ستوى 
العالم االإ�سالمي، 2. ذات �سعبية ولها مريدوها في �سورية، وخارجها، 3. 
م�ستقلة عن النظام )ممثاًل بدار االإفتاء(، 4. قريبة من جماعات العلماء 
دون اأن تكون فيها، 5. وا�سحة الخ�سومة مع االإخوان الم�سلمين، 6. غير 
7. ومقتنعة  اأن تكون في واحدة منها،  ال�سوفية، دون  معادية لالأخويات 
بقد�سية الوالء الأولي االأمر، اأيًا كانت الظروف. ولم يكن هناك غير ال�سيخ 

البوطي من يجمع ب�سخ�سه كل هذه ال�سروط. 
من هنا بداأت اإذن عالقة البوطي مع النظام. لم يكن موظفًا )ر�سميًا( 
لديه، لكنه كان �ساحب وظيفة خطيرة في اآليات �سيطرته، ونجاحه فيها 
هو ما اأوجد له موقعه اال�ستثنائي. كان البوطي حلقة الو�سل بين النظام 
وجمهور وا�سع من الرعية المتدّينة. فمن طرف، كان يتدخل لدى النظام 
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)ومن  االإ�سالم  قيم  من  اأنه  له  يبدو  لما  اإ�ساءة  فيه  يرى  اأمر  لت�سحيح 
ع�سرات  وقعها  ر�سالة  في  اعترا�سه  المجال   هذا  في  المعروفة  مواقفه 
العلماء، ويقال اإن البوطي كاتبها، على قرار اإلغاء الحلقة االإعدادية من 
»�سيداو«،  التفاقية  له  خطبة  في  الالذع  وانتقاده  ال�سرعية،  المدار�ض 
وانتقاده للم�سل�سل  التلفزيوني: »ما ملكت اأيمانكم«، وانتقاده لقرار ف�سل 
يجهد  كان  اآخر،  ومن طرف  التعليم...(.  �سلك  المنقبات من  المعلمات 
في الدفاع عن النظام وفي وعظ مريديه وطالبه ليبقوا على والئهم له. 
ومواقفه في هذا المجال اأكثر من اأن تح�سى. ومنها انتقاده للمحتجين 
المظاهرات،  في  خروجهم  قبل  الم�ساجد  في  يجتمعون  كانوا  الذين 
يعرف  »ال  باأنه  منهم  االأكبر  للق�سم  وو�سفه  والكفر،  بالخيانة  واتهامهم 
جبينه ال�سجود اأبدًا«، وهجومه الم�ستمر على الثورة، وا�ستظهاره للخطاب 

الر�سمي في انتقادها وفي توجيه االتهامات اإليها واإلى الم�ساركين فيها.
لم تكن وظيفة البوطي، وال �سخ�سيته، ب�سيطتين اأبدًا. ويزيد الو�سع 
ال�سعب  من  اأنه  ليبدو  حتى  تعقيدهما،  من  اليوم  �سورية  به  تمر  الذي 
على اأي تحليل عقالني اأن يفهم الخيوط والتداخالت في تركيبهما. وفي 
و�سع كهذا تغدو اأي محاولة لفهم عملية اغتيال البوطي �سكاًل من اأ�سكال 
وهي  العملية،  تلك  في  واحدة  حقيقة  ثمة  اأنه  غير  المندل.  في  ال�سرب 
اأن من قام بها خبير معّتق ب�سوؤون �سورية، ويعمل بحنكة و�سيطانية على 
تخريبها، ويعرف تمامًا اأن عملية من هذا النمط قد تكون ال�سرارة لحريق 
ورغم  االآن،  حتى  يتمكنوا  لم  لكنهم  باإ�سعاله  كثيرون  يرغب  مجتمعي 
الفكري  موقفنا  كان  اأيًا  البوطي،  اغتيال  عملية  اإن  ذلك.  من  �سيء،  كل 
والعاطفي من ال�سخ�ض، هي دفع اإلى دركة اأدنى في الجهنم التي ت�سقط 

فيها �سورية. 

23 اآذار 2013 
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19. الحب في زمن الثورة

بين الحب والثورة قوا�سم م�ستركة، منها اأن كليهما ينه�ض على توٍق 
لتجاوز حاٍل قائم اإلى حاٍل ُم�ستهى. الحب، اأيًا كانت طبيعته، طاقة جّوانية 
ت�سع من اإن�سان وت�سبو اإلى تماٍه في اآخر، اأو حاجة لجوجة ال تن�سرف حتى 
تجد اإ�سباعها في االآخر. والثورة، اأيًا كانت طبيعتها، خروج على و�سع لم 

يعد مقبواًل، وفعلٌ يهدف اإلى خلق و�سع اآخر. 
وال�سجاعة  الجراأة  من  قدر  اإلى  يحتاج  كليهما  اأن  اأي�سًا،  ومنها 
والمجازفة. الحب، بدءًا من حركة التعبير االأولى، يحتاج اإلى التخل�ض من 
الخوف: »ال تجزعن فل�ست اأول مغرم...« )ال�ساب الظريف(. فاإن تجاوز 
اإلى ال�سقم: »تعجبين  اأمره حتى لو قاده  المحب الجزع البدئي، تابع في 
من �سقمي، �سحتي هي العجب« )اأبو النوا�ض(، اأو التلف: »قلبي يحدثني 
باأنك متلفي« )ابن الفار�ض(، اأو االنتحار »�سمعنا اأطعنا ثم متنا فبلغوا...« 
)االأ�سمعي(؛ وكذلك الثورة، يتردد الم�سارك فيها في رفع قب�سته واإطالق 
الهتاف: حرية.. اأو اهلل اأكبر.. لكن ما اإن يفعل حتى تاأخذه الحمية، فيهدم 
حواجز الخوف، ويندفع نحو المزيد من االنخراط الثوري الذي قد يجعل 
اإلى  اأذيٍة تبداأ غالبًا بالعنف اللفظي، لكن �سرعان ما تتطور  منه �سحيَة 

عنف ج�سدي ينتهي به اإلى المعتقل حيث قد يكون الموت في انتظاره.
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الفرد  قيا�ض  على  ثورًة،  االأول  من  يجعل  والثورة  الحب  بين  الت�سابه 
الواقع فيه، ويجعل من الثانية حبًا على قيا�ض الجماعة المنخرطة فيها. 
وعليه، ال�سيء يمنع من اال�ستطراد حتى القول باأن الحب ال يكون حقيقيًا 

اإن لم يكن ثورة، وال الثورة حقيقية اإن لم تكن حبًا. 
مرحلتها  في  تزال  ال  الثورة  كانت  وبينما  ال�سورية،  االنتفا�سة  في 
ال�سلمية، تبرعم العديد من ق�س�ض الحب. كانت جراأة الحالة، حا�سنة 
في  م�ساركتها  عن  ك�سهادة  كتبته  ن�ض  في  �سبية  تقول  الع�ساق.  لجراأة 
الثورة: »هاجمتنا قوات االأمن وقوى حفظ النظام، دخلت بع�ض ال�سبايا 
االأبواب المفتوحة القريبة، لكن طاقة داخلية كانت تدفعني للرك�ض �سوب 
االأزقة الجانبية. كان ال�سباب اأ�سرع منا ف�سبقونا. هناك، �سعرت اأن االأمن 
يدركني، في هذه اللحظة، هذه اللحظة بالذات، كانت يدك ت�سحبني كيد 
�سعور حقيقي  اأول  كان  يدك حينها،  اللجة غريقًا. دفء  ت�سحب من  اإله 
»كنت  اأخرى:  وتقول  قريبة«.  باتت  اأجلها  من  اأتظاهر  التي  الحرية  باأن 
اأتذّرع با�ستياقي الأهلي فاأذهب اإلى مدينتي كل خمي�ض. لكن غايتي كانت 
الم�ساركة بمظاهرات الجمعة، لي�ض الأنني مع الثورة كليًا فقط، لكن الأنه 
في  الم�ساركات  الن�ساء  تحمي  التي  المجموعة  مع  يم�سي  ينتظرني،  كان 
اأنه كان هناك ليحميني. ع�سقته مرتين:  اأعرف  المظاهرة، لكنني كنت 

الأنه هناك، والأنه هناك ليحميني«.
مع التحوالت التي طراأت على طبيعة الثورة، تحّول المناخ الحا�سن 
التي  االألق ذاتها. في داريا،  الحرية على درجة  لق�س�ض الحب، لم تعد 
�سلفية  المتفتحة، خرجت جماعة  ال�سلمية وزهرتها  الثورة  كانت جوهرة 
ببيان يدعو »الحرائر« اإلى االمتناع عن الم�ساركة في المظاهرات، الأنهن، 
بم�ساركتهن الرجال، ي�ستجلبن غواية ال�سيطان. تقول نا�سطة في اإحدى 
ت�سيح  يذهلني،  »تحّولك  الفي�سبوك:  على  �سفحتها  على  الغوطة  بلدات 
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تختلق  كنت  �سنة  وقبل  البيت،  األزم  اأن  مني  تطلب  حين  عني  بوجهك 
الذرائع لتلم�ض يدي في المظاهرة!«.

العنف  من  هربًا  هاجروا  الذين  اأبطاله  مع  هاجر  الق�س�ض  بع�ض 
المت�ساعد والموت المحيط، بع�سها مات با�ست�سهاد اأحد اأبطاله، وبقيت 
ن�ساأ خفيًا وال يزال  الروح. وبع�سها  الفي�سبوك تع�سر  منه �سهادات على 

يحيا في عالم التوا�سل االفترا�سي.
اأجلها،  من  قامت  التي  االأهداف  عن  الثورة  تحويل  محاوالت  ومع 
تجهد قوى خفية للنيل من اأخالقيتها، فتن�سر �سريطًا م�سّورًا لمقاتالت 
لجهاد  تلبية  �سورية  اإلى  جئن  تون�سيات  اإنهن  وتقول  ال�سي�سان  حرب  في 
المناكحة الذي اأفتى به جاهل من ال�سعودية، والذي ال يعدو كونه ت�سريعًا 

ل�سكل من اأ�سكال الدعارة.      
وعلى  عليها  جدية  باأخطار  تهدد  عميقة  لتحوالت  الثورة  خ�سعت 
�سورية. لكن، وحتى في هذا التحول، تبقى الثورة �سبيهة بالحب، فهو اأي�سًا 

»...اأعزكم اهلل، اأوله هزل واآخره ِجد« )ابن حزم(.

31 اآذار 2013



73

20. البيت الموؤود

لي�ض البيت �سقفًا وجدرانًا تحمي من يعي�سون في كنفها، ولي�ض خّزانًا 
للذكريات المبعثرة على كل ذرة من حناياه، ولي�ض عالمًا تربط �ساحبه 
االأمور،  هذه  كل  هو  البيت  والثمينة...  التافهة  اأ�سيائه  مع  عالقة خا�سة 
وغيرها اأمور اأخرى اأغنى واأجّل. فالعالقة بين االإن�سان وبيته هي اأكثر من 

عالقٍة، هي حياة.
البيت هو روح �ساحبه. روح يظهر بريقها فوق الذرات المتناثرة على 
الفرا�ض  رائحة  في  تع�س�ض  روح  زجاج؛  عبر  يت�سلل  �سم�ض  �سعاع  امتداد 
على  غنجة  تتمايل  روح  القرنفل،  وكب�ض  ال�سرفة  ونعناع  المغبّرة  والكتب 

�سوت المفتاح في الباب وتغمر ال�سيف ما اأن يطل.
اأي�سًا، روح تتج�سد في االأغرا�ض، في طريقة  واالإن�سان هو روح بيته 
ترتيبها، في لون الجدران، في ورود المزهرية، في درجة ات�ساع زاوية فتح 
النوافذ، وفي االأ�سرار المخباأة في الزوايا والدروج وتحت اأغطية الفرا�ض.

االإن�سان �ساحبه،  البيت وج�سد  واحدة في ج�سدين: ج�سد  روح  اإنها 
لذا، اإن مات اأحدهما مات االآخر. 

اأرواَح  ُتراكم  وقد  اأ�سحابها،  اأعمار  من  عادة،  اأطول،  البيوت  اأعمار 
وبع�سها  �سعادة.  اأكثرها  هي  البيوت  وهذه  الواحدة،  العائلة  من  اأجيال 
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ي�سيخ وتحفر التجاعيد وجوهه االأربعة، وُت�سّقق عوامل الزمن �سقفه. غير 
اأن بع�ض البيوت يموت دون اإنذار م�سبق، كتلك التي يقلبها زلزال مدّمر اأو 

تقتلعها كارثة طبيعية جارفة. وبع�سها يقتل غيلة، ي�ست�سهد. 
البيوت  لكن عدد  األف،  المئة  ال�سهداء  تجاوز عدد  اليوم  �سورية  في 
ال�سهيدة �سار اأكبر بكثير. اليوم تقتل البيوت ب�ساروخ، بقذيفة، بانفجار، 
واإن كانت اأج�سادها ال تنزف دمًا، فاإن منظرها وقد تحّولت اإلى ركام ال 

يقل ماأ�ساوية عن منظر اإن�سان قتيل.
ل، الأن لجراح ال�سهيد ودمائه عطر  ال�سهيد في الثقافة ال�سائدة ال ُيَغ�سَّ
يقول  كما  الراهب«،  حنظلة  يغ�ّسل  »لم  ومحّمد  الح�ساب،  يوم  به  يعّرف 
االأثر. لكّن ال�سهيد »يكّفن في ثياب �سالحة للكفن«. والبيوت ال�سهيدة ال 
ُتنّظف وال ُتغ�سل وال تكّفن، بل تبقى اأ�سالوؤها المتقطعة تحت رحمة عيون 
تزداد  �سور  ال�سور«.  جمع  يهوى  ل�سائح  »معر�سًا  ت�سبح  وقد  الغرباء. 
»قيمتها« بقدر ما تك�سف من االأ�سياء التي تحمل بقايا من اأرواح اأ�سحابها: 

لعبة طفل، فردة حذاء، اإ�سي�ض ورد، مرايا مه�ّسمة...
اآخر  نمط  ثّمة  ال�سهيدة،  البيوت  من  النمط  هذا  اإلى  اإ�سافة  لكن، 

يحّمل �ساحَبَه اأحزانًا م�ساعفة. اإنها البيوت المووؤودة.
هجره،  اإلى  ب�ساحبه  الظروف  تدفع  الذي  ذاك  هو  المووؤود  البيت 
فيقطع بيده حبل ال�سّرة الوا�سل بين روحه وروح بيته، ويتركه تحت رحمة 
المجهول. اإنه بيٌت �سهيٌد مع وقف التنفيذ. لكنه �سهيد ُيَغ�ّسل وُيكّفن. قد 

يبدو هذا التمّيز نعمًة، لكنها نعمة مجبولة بحرقة وغمٍّ ال قرار لهما.
�سيطنة  اأثار  ذكرياته،  روحه،  بتكفين  البيت  �ساحب  يقوم  عندما 
فيها  نمت  التي  الخا�سة  ال�سوء  ودرجة  العائلية،  االألفة  رائحة  اأوالده، 
عرائ�ض حياته... عندما، قبل لّف االأغرا�ض وتثبيت الثوب ال�سالح للكفن 
فوق ثناياها، يعتذر منها الأنه ال ي�ستطيع حملها معه. عندما يلقي النظرة 
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االأخيرة على كل غرفة قبل اأن يغلق بابها كمن ي�سع »ال�سطيحة« فوق ج�سد 
انتحار  بعملية  يقوم  باأنه  البيت  �ساحب  ي�سعر  قبره.  في  المكّفن  الميت 
بالتق�سيط. كل حركة في م�سار تكفين البيت المووؤود طعنة �سكين في روح 
�ساحبه. طعنة ال �سبيل لعالجها الأنها خطوة في �سل�سلة من الطعنات التي 

عليها اأن ت�ستمر لت�سل اإلى الهدف المحتوم.
واأخيرًا، عندما يغلق �ساحب البيت الباب الخارجي، ويدير المفتاح 
في القفل، يتوقف للحظة قبل �سحب المفتاح، لحظة ق�سيرة ق�سر لحظة 
الموت، وطويلة طول الحياة التي تركها خلفه. لحظة ال يت�ساءل خاللها اإن 
كان قد ن�سي غر�سًا ما ليعود وياأخذه، واإنما ليت�ساءل اإن كان قد ن�سي اأن 

يقول لبيته جملة الوداع المنا�سبة.
تخطر في هذه اللحظة اأمام �ساحب البيت �سورة االأب الذي يئد ابنه 
اأن يقول الجملة الوحيدة المنا�سبة لهذا المقام: يا  اأنه ن�سي  حّيًا فينتبه 

بيتي �سامحني...!

30 ني�سان 2013
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21. صناعة التفاؤل

المهم اأخيرًا... هل اأنت مت�سائم اأم متفائل؟
يكاد ال ينجو نقا�ض بين �سورييَّن يلتقيان بعد غياب من هذا ال�سوؤال 
ّيين متناق�سين: الت�ساوؤم اأو التفاوؤل.  المفتوح على مزدوجة من حالين ق�سِ
بالدرجة  البلد  حال  يخ�ض  الحالين  من  المق�سود  اإن  القول  نافل  ومن 

االأولى قبل حال اأهلها.
يعّرف الم�سّور الفرن�سي »بيكابيا« المت�سائمين باأنهم اأولئك »الذين 
يرون النهار منح�سرًا بين ليلين«، اأما المتفائلين فهم »الذين يرون الليل 
منح�سرًا بين نهارين«. فاإن ترجمنا هذه المعادلة بداللة الو�سع ال�سوري 
عن  طبيعته  في  يختلف  لن  القادم  باأن  يقول  من  هو  المت�سائم  اأن  نجد 
الراحل، واأن اال�ستبداد �سُي�ستبدل باآخر، رغم ا�ستثنائية اللحظة الثورية 
بهّية  كانت  البالد  باأن  المقتنع  فهو  المتفائل  اأما  البالد.  تعرفها  التي 

و�ستعود اأكثر بهاًء بعد انتهاء هذه اللحظة الماأ�ساوية. 
تترك  لم  والكارثة  عميم،  فالم�ساب  يت�ساءموا،  اأن  لل�سوريين  يحق 
عائلة بال اأذى. والفرق بين عائلة واأخرى هو في حجم االأذية التي لحقت 
بها، ولي�ض في مدى نجاتها منها. ويحق لهم اأن يت�ساءموا الأن االأيام تتوالى 
�سحيحة باالأخبار ال�سعيدة، اأو حتى بما يدعو اإلى ترّقب ال�سعادة. بل تبدو 
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ليلهم  في  المعا�سة  العذابات  تكون  قد  بعذابات  حبلى  القادمة  نهاراتهم 
القاتم اليوم رفاهية مقارنًة بها. وكاأن تطور ال�ساأن ال�سوري تظهير لمقولة 

الم�سرحي جان را�سين: »رّب ليٍل اأكثر بهاء من بع�ض النهارات«.
وحدهم تّجار الحروب ال يت�ساءمون. ت�ساوؤمهم يعني اأن القتل ما�ٍض 
اإلى انح�سار. واإن ح�سل ذلك فاإنهم م�ستعدون ل�سّب زيتهم على خامد 
النيران ليعود التهابها، ويعود تفاوؤلهم بغنائم موعودة. ُيروى عن ال�سيا�سي 
اأما  للمتفائلين،  ِملٌك  »العالم  قوله:  غيزو«  »فران�سوا  الفرن�سي  والموؤرخ 
المت�سائمين فلي�سوا اأكثر من متفرجين«. ولم يكن المتفائلون في عقيدة 
»غيزو« غير االأثرياء العاملين على تكدي�ض الثروات اأيًا كانت الو�سيلة اإلى 
ذلك. اأما المت�سائمين فكانوا براأيه اأهل باري�ض الذين قاموا بثورة �سباط 

1848 والذين اقترح على الملك لوي فيليب اأن يبيدهم هم ومتاري�سهم.

هل ين�سجم الت�ساوؤم حقًا مع الثورة؟ اإن لم يكن الت�ساوؤم حالة مر�سية 
لها.  �سروري  بل  فح�سب  الثورة  مع  ين�سجم  ال  فهو  �ساحبها  روح  ت�سحق 
الت�ساوؤم في هذا المعنى و�سع خاّلق يحمي اأن�سار الثورة والفاعلين فيها 
حتمية  اإلى  اال�ست�سالم  من  وينجيهم  االأحالم،  وردية  اأمام  التراخي  من 
عن  يتوقفوا  ال  لكي  الثورة  اأهل  راأ�ض  يقرع  ناقو�ض  هو  الم�ستهى.  تحقيق 
معاينة حالها ودرا�سة واقعها المتبدل معاينة �سارمة، �سادقة، م�ستديمة، 
تفكيك  وعلى  الواقع،  تغّيرات  فهم  على  القدرة  تمّلك  على  ت�ساعدهم 
ماثلة  الثورة  اأهداف  على  تبقي  وروحية  الت�ساوؤم طاقة ذهنية  تعقيداته. 
في عقول اأهلها، وتنبههم اإلى انحراف م�ساراتهم ليقّوموها، واإلى تراخي 

هممهم ليوقظوها.
في هذا ال�سياق، ت�سبح �سناعة التفاوؤل اأهم وظيفة للت�ساوؤم. لي�ض في 
اإنه ا�ستخراج الترياق  اإياه الطبيعة،  اأمر  تعّلمنا  االأمر اأي تناق�ض بل هو 
من ال�سم، اأو ا�ستخدام الميكروبات الم�سببة لمر�ض ما في �سناعة لقاح 
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الن�سالية  القاعدة  عن  الفكرة  هذه  تبتعد  وال  المر�ض.  هذا  من  يحمي 
الغرام�سية: »ت�ساوؤم العقل وتفاوؤل االإرادة«. فت�ساوؤم العقل هنا لي�ض نقي�سًا 
لتفاوؤل االإرادة، واإنما هو المحّفز الم�ستمر لهذه االإرادة لكي ال تتوقف عن 

�سناعة التفاوؤل.
التي تحّولت  الوجهات  واإلى  اليوم،  ال�سوري  الواقع  اإلى  ينظر  اإن من 
اأن  له  يحق  االأو�ساع،  تطور  اإليها  يقود  التي  الماآالت  واإلى  الثورة،  اإليها 
َمَر�سية  �سوداوية  وقع في  الت�ساوؤم ذاك  بقي في حال  اإن  لكنه،  يت�ساءم. 
ال ُتخرج من الحماأة التي نحن فيها، وال تنجي من جهنم التي تنتظرنا. 
اإرادتنا  ن�سحن  لم  واإن  اأكتافنا،  باأثقالها على  ثمة مهمات ج�سيمة ترخي 

الإزاحتها �ست�سحق بلدنا، وت�سحقنا حتى ال يبقى له، ولنا، وجود.
ال�سوريين م�سرقًا، لكن علينا فعل الم�ستحيل  قد ال يكون غدنا نحن 

لنثبت ال�سم�ض في كبد ال�سماء.

9 اأيار 2913
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22. ال تغمض عينيك...!

اإلى اأطفال مذبحة قرية البي�سا

هل �ساهدتم �سوَرهم؟ كثيرون حاولوا اأال ي�ساهدوها. اأ�ساحوا بوجههم 
عن ال�سا�سات التي تتناقلها اأو امتنعوا عن فتح اأي موقع يحملها. اأِل�َساأمهم 
يكون  اأال  في  األرغبتهم  منها؟  تفوح  التي  الدم  ورائحة  القتل،  �سور  من 
االأمر حقيقة اأم لجبنهم في روؤية الحقيقة؟... كل االحتماالت ممكنة، وفي 
جميع االأحوال، اإن كان ثمة من لم ي�ساهدها بعد، فليفعل، لي�سع اإن�سانيته 
واأخالقياته واإيمانه وح�سا�سيته ورهافته ورّقته وامتعا�سه وقرفه ووو... في 

الثالجة للحظات وي�ساهد تلك ال�سور: �سور مجزرة قرية البي�سا.
ثّمة في ما يراه كذبًة ما، غ�ّسًا، تالعبًا،  اإن  للم�ساهد  �سيء ما يقول 
لي�ض الأن ال�سور مفبركة اأو م�سطنعة واإنما الأن ما تنقله ال ي�ستطيع عقل 
ب�سري �سوّي اأن ي�سّدقه. وكذلك ال ي�ستطيع اأن ي�سّدق اأفالم الفيديو التي 
النا�ض  اأي خامة �سنع هوؤالء  تنقل ابتهاج منفذي المجزرة بفعلتهم. من 
الذين يتباهون بعملهم؟ اأي ُع�سارة �سيطانية اأ�سيفت اإلى طين خلقهم؟ 

عندها  ويتوقف  يراها  اأن  للم�ساهد  يمكن  ال  البي�سا،  مجزرة  �سور 
اأن نحاول ذلك في محاولة للبحث عما يبهرنا في  باأ�ض  ليحللها. لكن ال 
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تلك ال�سور، وعن م�سدر قّوتها. في م�ستوى اأول: )م�ستوى ال�سورة كمنَتٍج 
توزيع  لمعادلة  ال�سور  هذه  تحقيق  في  القوة  تلك  تتمّثل  فوتوغرافي( 
عنا�سرها المركزية على نقاط تقاطع �سبكة خطوط القوة، كما يقول نّقاد 
العنا�سر على  انت�سار تلك  اأو من  المتخ�س�سون.  الفوتوغرافي  الت�سوير 
م�سار لولبي خا�ض يذّكر بلوالب »الوا�سطي« في منمنماته ثنائية االأبعاد. 

م�ستوى  هو  الفنية،  النظرة  م�ستوى  من  اأعمق  ثان  م�ستوى  وفي 
االإدراك والفهم، تنبثق قوة ال�سورة من »ا�ستحالتها«، »ال اإمكانيتها«، »ال 
معقوليتها«. كيف يمكن اأن تتحّول قدما طفل ر�سيع اإلى ما ي�سبه خ�سبتين 
محروقتين كما لو كانتا ق�ّستي كبريت؟ كيف يمكن لوجه امراأة اأن ي�سبح 
ن�سف وجه كما لو اأن ذئبًا هائاًل اقتلعه باأنيابه؟ كيف يمكن لعنق �سبي اأن 
ُيحّز كما لو كان َحَماًل مَعّدًا لل�سلخ؟ هذه مو�سوعات لم يعتد الم�ساهدون 
االإبداعات  ي�سبهها في  نلقى ما  الواقع. قد  روؤيتها في �سورة منقولة عن 
الفنية المتخّيلة، في لوحة من لوحات »غويا« في مرحلته ال�سوداوية مثاًل، 
اأو في بع�ض م�ساهد فيلم »�سالو« لـ»بازوليني«، اأو في بع�ض مقاطع رواية 
»�سفر نحو اأعماق الليل« للفرن�سي »�سيلين«، لكن، ربما لم ي�سبق اأن راأينا 

مثياًل لها في �سور الحياة الحقيقية. 
اأما في الم�ستوى الثالث، وهو م�ستوى الوثيقة، اأو الم�ستوى التاريخي، 
فتاأتي قوة ال�سورة من حيث هي �ساهد ودليل اإثبات على ما يرتكبه هذا 
بعد  اأو  غدًا،  ع  �ستو�سَ المعنى  بهذا  وهي  �سعبه.  بحق  النظام من جرائم 
لمقا�ساة جميع  المخت�سة  الدولية  المحاكم  في  الق�ساة  اأيدي  بين  غد، 
الم�سوؤولين عن المجازر التي ترتكب اليوم بحق ال�سعب ال�سوري، و�ست�سهر 
اأمام من ي�سّكلون »هرم الم�سوؤولية عنها«. وهو الهرم الذي يبداأ من اأعلى: 
ثم  بتطبيقها،  واأمر  المتوّح�ض  العنف  �سيا�سة  اختار  الذي  ال�سخ�ض  من 
يتدرج نزواًل اإلى من و�سع خططها ثم اإلى من اأمر بتنفيذها لت�سل اإلى من 
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نّفذها. هذا من �سروط العدالة التي لن ير�سى ال�سعب باأقل منها ليبداأ 
بالخطو نحو الم�سالحة الوطنية، وهي عدالة انتقالية ولي�ست انتقامية. 

حيث  الديجيتاليين«،  قبل  »ما  الفوتوغرافيين  الم�سّورين  غرف  في 
كان ا�ستخدام نور الفال�ض القوي �سروريًا لنجاح ال�سورة، كان الم�سّور 
يقول للطفل الفرح بوعد الح�سول على اأول اعتراف مادي ب�سخ�سيته: ال 
تغم�ض عينيك، حتى ال تظهر في ال�سورة نائمًا..! كان يعرف اأن ال�سوء 
القوي القادم من الفال�ض �سيبهر عيني الطفل ويدفعهما اإلى االإغما�ض. 
ال�سرط  فهو  ال�سوء،  �سدة  ويحتمل  االنبهار،  يقاوم  اأن  الطفل  على  وكان 
للح�سول على �سورة ناجحة، تبرز حقيقته، وت�سّكل وثيقة عن مرحلة من 

حياته ينظر اإليها في غده ليرى كيف تطّور و�سار اإن�سانًا. 
اأمام �سور مذبحة قرية البي�سا، تدفعنا الرغبة اإلى القول لكل �سوري، 
ولكل من �سارك في هذه المجزرة وفي غيرها، لكل االأطفال الذين يق�سي 
اأباوؤهم، ومن يقود اآبائهم، على م�ستقبلهم؛ يدفعنا الغ�سب لل�سراخ في 

وجه العالم المطعون في اإن�سانيته: ال تغم�ض عينيك..!

14 اأيار 2013
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23. سورية، ال أّم لها

على  تاأ�سي�سًا  اأكثر،  اأو  دولتين  اإلى  �سورية  تق�سيم  احتمال  غدا 
من  واحدًا  المجتمع،  في  الكامنة  المذهبية  و/اأو  االإثنية  الت�سدعات 
نقا�سات  في  اأو  االإعالم  �سفحات  على  التداول  ال�سائعة  ال�سيناريوهات 
بالغة الخطورة  التي باتت تطرح بها م�ساألة  ال�سهولة  اإن  اليومية.  الحياة 
عن  والخطير  العميق  ال�سوؤال  االأذهان  اإلى  تعيد  البالد،  تق�سيم  كم�ساألة 
الذاكرة  في  را�سخة  مخاوف  وت�سترجع  ال�سوري،  للوطن  النهائي  ال�سكل 
الجمعية ال�سورية حول هذا المو�سوع. لقد جّند النظام  الدولَة واأجهزتها 
االإيديولوجية المختلفة لتقوم باأدوتة بع�ض هذه المخاوف كق�سايا �سراع، 
ي�ستطيع التالعب بها بما ين�سجم مع م�سالحه ال�سيا�سية والجيو�سيا�سية 
المتغّيرة. لكنه، في الوقت نف�سه، و�سع كل طاقاته لكتم اأي �سوت يذّكر 
ببع�سها االآخر، كما لو كان يريد اأن يمحوها من ذاكرة النا�ض، لغاية لي�ست 
في نف�ض يعقوب، واإنما طّي الوثائق ال�سرية التي قد تنك�سف اأمام االأجيال 

القادمة، اأو تغرق في غياهب الن�سيان.
لمواطنيه حبلى  الوطن كمكان جامع  ال�سورية عن  الجمعية  الذاكرة 

بندوب البتر واال�ستئ�سال واالقتطاع.
بداأت اأولى عمليات تق�سيم المنطقة عام 1916 عندما قررت حكومتا 
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فرن�سا وبريطانيا تق�سيم بالد ال�سام والعراق اإلى دويالت �سغيرة، ح�سب 
الحكومة  اأ�سدرت  االتفاقية،  تلك  من  �سنة  وبعد  بيكو.  �سايك�ض  اتفاقية 
با�سم  بعد،  ما  في  ُتعرف،  �سارت  التي  الر�سالة   1917 عام  البريطانية 
»وعد بلفور« والتي تعّهدت فيها بالم�ساعدة على اإن�ساء وطن قومي لل�سعب 
دولة  تاأ�سي�ض  اأ�سا�ض  الجميع  يعرف  كما  وكان  فل�سطين،  في  اليهودي 

اإ�سرائيل بعد ثالثة عقود من �سدوره. 
الثورة  قوات  دخلت   ،1918 عام  االأول  ت�سرين  من  االأول  اليوم  في 
العربية مدينة دم�سق، وفي ال�سهر نف�سه احتلت فرن�سا ال�ساحل ال�سوري 
ـــ بيكو. وقد رف�ض الموؤتمر ال�سوري العام الذي  تطبيقًا التفاقية �سايك�ض 
انعقد في حزيران 1919 في دم�سق االتفاقية والوعد واالنتداب، وطالب 
لكن  والعراق.  وفل�سطين(  لبنان  فيها  )بما  الطبيعية  �سورية  با�ستقالل 
رئي�سي الوزراء البريطاني »لويد جورج« والفرن�سي »جورج كليمن�سو« عقدا 
اتفاقًا في اأيلول من العام نف�سه اأّكدا فيه على االتفاقية مع تعديل ب�سيط 
يعطي لفرن�سا ال�ساحل ال�سوري مقابل منح المو�سل الإنكلترا. وبناء على 
ذلك االتفاق دخلت قوات االنتداب الفرن�سية �سورية يوم 20 تموز 1920، 
االأربعة  االأق�سية  ب�سم  قرارًا  غورو  اأ�سدر  اآب(   31( يومًا  اأربعين  وبعد 
)بعلبك والبقاع وحا�سبيا ورا�سيا( وال�ساحل اإلى جبل لبنان الإن�ساء دولة 

لبنان الكبير .
عام 1921 عقدت فرن�سا اتفاقية اأنقرة االأولى التي منحت بموجبها 
والرها  واأ�سنة  )كليكيا  ت�سم  التي  االأنا�سول(  )جنوب  منطقة  لتركيا 
اتفاقية  عقدت   1939 حزيران   23 وفي  بكر..(،  وديار  وماردين  وحّران 
تركيا  اإلى  نهائيًا  اإ�سكندرون  لواء  �سم  على  ت  ن�سّ التي  الثانية  اأنقرة 

ال�ستمالتها في الحرب العالمية االأولى �سد األمانيا. 
باحتالل  اإ�سرائيل  قامت  »النك�سة«،   1967 حزيران  حرب  وفي 
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الجوالن، لتقوم من بعد ذلك ب�سّمه، رغم اأنف ال�سرعية الدولية المطالبة 
بعودة االأمور اإلى ما كانت عليه يوم 4 حزيران.

انتهت  المخفية،  اأو  المعلنة،  والمعاهدات  االتفاقيات  من  �سل�سلة 
اأن  بال�سوريين  يجدر  وربما  االآن،  عليه  هي  الذي  ال�سكل  اإلى  ب�سورية 
ي�ستذكروها االآن، لي�ض اإحياًء لمفا�سل األيمة في حياة وطنهم فح�سب، بل 
اإذكاًء ليقظة واجبة وم�ستهاة قبل اأن »يقع الفا�ض بالرا�ض«، ح�سب المثل 

ال�سائر.
يروي العهد القديم في �سفر الملوك )3، 16-28( حكاية عن حكمة 
النبي �سليمان حين مثلت اأمامه امراأتان تّدعيان اأمومة طفل واحد، فاأمر 
االأم  لكّن  ن�سفه.  المدعّيتين  من  امراأة  كل  ومنح  ن�سفين  الطفل  بقطع 
وقد  طفلها.  على  اإ�سفاقًا  حقها  عن  وتتنازل  التجربة  ترف�ض  الحقيقية 
كتابة  الحكاية في  »برتولد بريخت« على هذه  االألماني  الم�سرحي  اعتمد 
م�سرحيته »دائرة الطبا�سير القوقازية« عام 1945. وفي هذه الم�سرحية 
ياأمر القا�سي »اأزداك« بو�سع الطفل المتنازع عليه �سمن دائرة، ثم تقوم 
المراأتان ب�سده وتلك التي تقدر على �سحبه خارج الدائرة تفوز به، وهنا 
اأي�سًا تتنازل االأم التي تحب الطفل اأكثر عن حقها خوفًا على الطفل من 

االأذية.
قوى  تجاذبتها  التي  �سورية  بحق  ظالمًا  المعا�سر  التاريخ  كان  لقد 
قطعت اأو�سالها. واليوم، واأمام الت�ساهل في الحديث عن تق�سيم البالد، 
يمنع  ما  ثمة  اأن  يبدو  ال  اإذ  اإلى جد.  الهزل  يتحّول  اأن  نخ�ساه  ما  اأخ�سى 
تكرار ماآ�سي التاريخ، و�سورية، كما تثبت الوقائع كل يوم، ال اأم لها تحميها.

24 اأيار 2913
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24. رؤوس التبن

عبارة:  ال�سورية  المدار�ض  في  اال�ستعمال  الكثيرة  العبارات  من 
اأدمنوا هذه العبارة.  اأ�ساتذة المدار�ض ال�سورية  ِتبنًا«.  »روؤو�سكم مح�سّوة 
كانوا ي�ستخدمونها لي�سخروا من �سعف قدرة التالميذ على فهم تعاليمهم 
المقد�سة. وهي مقد�سة بنظرهم، الأن من اأول ما كانوا يجبرون التالميذ 
وّفه  للمعّلم  )قْم  والنبي  المعلم  بين  يماهي  ال�سعر  من  بيتًا  حفظه  على 
كانوا  الذين  المدر�سة،  اأ�ساتذة  ر�سوال(.  يكون  اأن  المعلم  كاد  التبجيال 
كانوا  ي�ستحقونه،  الذي  بالتبجيل  معهم  يتعاملون  كيف  التالميذ  يعّلمون 
ال�سوائب  الإزالة  الملح  بروح  اأدمغتهم  ينقعون  كيف  اأي�سًا  يعّلمونهم 
والقاذورات العالقة بعقلهم. واإذ كان من طبيعة التالميذ المراهقين اأاّل 
ياأبهوا لن�سائحهم، كان االأ�ساتذة يتحّولون من الن�سح اإلى العنف �سبياًل 
بين  تتراوح  �سريحة،  اأ�سكااًل  ياأخذ  العنف  ذاك  وكان  الق�سري.  لالإقناع 
ال�سفعة الخاّلقة والفلق )ال�سرب بالع�سا على قفا القدم( المبدع. وكان 
لهاتين ال�سفتين ما يبررهما في عقلية االأ�ساتذة »بناة االأجيال«. فال�سفعة 
كانت خاّلقة الأنها تحّول التبن اإلى كهرباء تنير م�سابيح الفهم في ظلمة 
عدًا في كل  راأ�ض التلميذ، اأما الفلق فكان يحرك الدم من قفا القدمين �سُ

الخاليا محّواًل راأ�ض التبن اإلى م�سنع لالأفكار.
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عندما كانت البالد »تتطّور« في ظل ال�سعار الجهور : »ال حياة في هذا 
البلد اإال للتقدم واال�ستراكية«، بقيت روؤو�سنا، نحن من كنا نعي�ض مراهقتنا 
اأحدًا منا ما كان لي�سّك بالتقدم واال�ستراكية  اآنذاك، مح�سّوة تبنًا. لكن 

الماثلة اآياتهما في كل مكان. 
من تلك االآيات �سدور قرار يمنع ال�سرب في المدار�ض، ا�ستبدل معه 
المنا�سلين من  بثياب  التي كانوا يرفلون فيها  القدا�سة  ثياب  المدر�سون 
الواحد  �سفات  تبدلت  الموّحد«.  اال�ستراكي  العربي  »المجتمع  بناء  اأجل 
منهم من نبي اإلى معمارّي ي�ساهم في بناء مجد الوطن، وتبدلت بالتالي 
ومن  الرجعية  ال�سوائب  من  العقول  وتنظيف  االإقناع  محاوالت  طبيعة 
الميول نحو الثقافات المعادية للفكر القومي اال�ستراكي ب�سيغته البعثوية. 
�سار العنف خفيًا ال تمكن روؤيته، األب�سوه قفازًا مخمليًا، لكن مفاعيله بقيت 

تدل على وجوده.
كيف  طالبه  اإفهام  يحاول  هوؤالء  الح�سارة  بناة  اأحد  كان  يوم  ذات 
ي�سير المجتمع على درب بناء اال�ستراكية، واأن الق�سور الفارهة التي تبزغ 
لي�ست  ال�سيف  اآخر  احترقت  التي  الحراج  بقع  في  و�سحاها  ع�سية  بين 
�سوى الحد االأدنى مما يجب على الوطن تقديمه الأولئك الذين �سّحوا بكل 

ما عندهم كرمى لعين اال�ستراكية. 
الرّنة  ذي  ا�سمه  من  ن�سخر  كنا  الذي  �سباح  �سديقنا  يومها  وقف 

االأنثوية فنناديه �سّبوحة و�ساأل المعلم: وماذا قّدم فالن وفالن؟ 
ال�سباحات  وكل  التالي،  اليوم  �سباح  في  لكن،  المعّلم  يغ�سب  لم 
اإلى  اأر�سلوه  اأنهم  بعد ذلك  المدر�سة. عرفنا  اإلى  ياأت �سباح  لم  التالية، 

م�سغل لتنظيف الروؤو�ض!
مع  لتتما�سى  التربوية  ال�سيا�سة  تغيير  اأي�سًا،  التطور  اآيات  ومن 
ال�سمولية،  اال�ستبدادية  ال�سلطة  مقا�سات  ح�سب  االأدمغة  قولبة  �سيا�سة 
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فانتفت من تقنيات التعليم م�ساحات التفكير النقدي الحر، وطغت اآليات 
التلقين. واختزلت تالوين التاريخ اإلى ثنائيات االأبي�ض واالأ�سود، التقدمي 
والرجعي، العربي والعجمي، الوطني والعميل، االإمبريالي واال�ستراكي... 
لمادة  المجال  في  لتف�سح  الوطنية  التربية  مادة  المناهج  من  واأُزيحت 
»التربية القومية اال�ستراكية«... ودخلت الع�سكرة على المدار�ض، واأُدرجت 
عبادة القائد الخالد في قيم التربية التي يجدد الجميع، كل �سباح، ق�َسَم 

ان�سوائهم تحت راياتها.
ار بالتبن القديم. تطّوٌر تقدمي ا�ستبدل ال�ُسَحّ

َل ال�سعب قطيعًا، والمواطنون رعايا. و�سارت االبتهاجات ال�سعبية  ُحوِّ
يين على القولبة. ومن هوؤالء  والم�سيرات المليونية منا�سبات لت�سّيد الع�سِ

جماعات من النخب الثقافية وال�سيا�سية.
تحمل  كانت  والحرية من عامين،  الكرامة  انتفا�سة  انطلقت  عندما 
بذور الثورة على العقلية التي ترى في روؤو�ض المواطنين اأكيا�سًا مح�سوة 
بكل  الما�سيتين،  ال�سنتين  ماجريات  لكن  ار.  بال�ُسحَّ ُتمالأ  اأوعية  اأو  تبنًا 
ما فيها من مظاهر عنف، وتع�سب، وتطرف، ورف�ض لالآخر، وا�ستعداد 
ت�سّلب  مدى  تظهر  �سيا�سيين...  وغطر�سة  مثقفين،  واأنانية  لال�ستزالم، 
البنية الفكرية التي ر�ّسخها النظام ونظم تعليمه البلهاء، وهذا كّله يحتاج 

اإلى ثورة مواطنية، ال تبدو الثورة المحتدمة اليوم �سوى حلقتها االأولى.

3 حزيران 2013
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25. وإذا نزل النبي...

بها  يقبل  لم  بعبارة  لحظة حنق،  في  تلّفظ،  القطاع«  »محمد  الطفل 
جحر  اإلى  فاقتادوه  الحياة.  على  حرا�سًا  اأنف�سهم  بون  ين�سّ من  بع�ض 
يقررون فيه اأحكامهم، ثم ارتوؤوا اأن يجعلوا منه عبرة الأهل الحي فقاموا 

باإعدامه، اأمام اأعينهم، رميًا بالر�سا�ض.
على الرغم من هول الجرائم التي ترتكب كل يوم في �سورية. ال يجدر 
بنا اعتبار الق�سية عادية، وال�سكوت عنها، امتثااًل لدعوات بع�سهم بعدم 
جواز انتقاد الثورة، اأو ر�سوخًا للذريعة المكررة باأن الثورات ال يقوم بها 
المالئكة، واأن االأخطاء الفردية فيها ال ت�ستحق اأن نعيرها اهتمامًا زائدًا. 
عنده  الوقوف  منها  كل  يحتاج  م�ستويات  عدة  وتحمل  مرّكبة،  فالق�سية 

والتفكير فيه.
ففي م�ستوى اأول هناك ع�سابة، من ثالثة اأ�سخا�ض، حاولت ممار�سة 
عليها  الح�سول  تريد  �سلعة  لها  ليقّدم  ال�ساي،  بائع  الطفل  على  �سلطة 
دون مقابل. لم يمنح اأي اتفاق، اأو حتى م�ساومة، هذه الع�سابة الحق في 
ممار�سة اأي �سلطة اجتماعية. وحده ال�سالح االأعمى هو الذي حّول اأع�ساء 
الع�سابة اإلى متنّفذين متوهمين اأنهم اأ�سحاب �سطوة من دون العاَلمين. 
وهناك في م�ستوى ثاٍن عملية اعتقال اعتباطية لطفل لمجرد تلفظه 
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الثقافي  باإرثه  ا�ستنجد  مراهٍق،  فعِل  كردة  اإال  تف�ّسر  اأن  يمكن  ال  بجملة 
»اإذا  العمرية.  المرحلة  ال�سباب في هذه  الكرامة كما يفهمها  دفاعًا عن 
اأن  في  لل�سك  مكانًا  يترك  ال  الجملة  تركيب  بدّينك«،  ما  النبي  ينزل 
الطفل كان قد اأ�سقط في يده برف�سه الر�سوخ لطلب الع�سابة، فلجاأ اإلى 

ا�ستح�سار المقد�ض )النبي( كو�سيلة للحماية.
لم  بنف�سها،  نف�سها  بت  ن�سّ �سرعية  �سلطة  ثالث  م�ستوى  في  وهناك 
تنل �سالحياتها من اأي م�سدر مجتمعي اأو مواطني اأو �سيا�سي اأو اإداري. 
�سلطة، ال حق اأ�ساًل في وجودها، تمنح نف�سها الحق في محاكمة النا�ض، 
ال�سرع  يفتر�سها  كما  حتى  المحاكمات،  باأ�سول  الحائط  عر�ض  �ساربة 

الذي يتظللون بعباءته.
وهناك في م�ستوى رابع اإطالق حكم باالإعدام، واالأنكى من ذلك، على 
طفل، واالأنكى من ذلك الأمر ظّنوا اأنه جرم، اأو بدا لهم كذلك. ولنفتر�ض 
اأن ما فعله كان جرمًا. هل ثمة في ال�سريعة كلمة ت�ستحق اأن يجازى ناطقها 

بالقتل؟ اأال بئ�ض هذه ال�سريعة اإذن. 
ال  وربما  كبيرة،  جريمة  اإنه  عاديًا.  اأمرًا  القطاع«  »محمد  قتل  لي�ض 
ي�سبهها في ال�سنتين الما�سيتين �سوى جريمة قتل الطفل »حمزة الخطيب« 

في بداية انطالق الثورة. فهما، »الجريمتان«، ت�ستركان باأكثر من نقطة.
فيه  يعّبر  نطق كالمًا  و»الخطيب«، مراهق  »القطاع«  الطفلين،  فكال 
عن عنفوان المراهقين، وعن ورف�سهم لما يعتبرونه امتهانًا لكرامتهم. 
ال�ستبدال  ولي�ض  النا�ض،  لكرامة  انت�سارًا  بكاملها  الثورة  انطلقت  لقد 

ا�ستبداد مموؤ�س�ض با�ستبداد همجي.
�سوى  تقوده  وال  عقل،  يردعه  ال  اأعمى،  لعنف  �سحية  الطفلين  وكال 

الرغبة في ب�سط ال�سلطة والغطر�سة المتباهية بالقوة. 
على  �سيطرتهم  لتمكين  جريمتهم  قاتلوهما  ا�ستخدم  الطفلين  وكال 
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في  واإنما  فح�سب  منهما  التخل�ض  بهدف  يكن  لم  فقتلهما  المجتمع، 
اأداة ترهيب تر�ّسخ الخوف في المحيط  اإلى  اأدوتة الجريمة، اأي تحويلها 

االجتماعي الذي تم تنفيذها فيه.
تمّثل جريمتا قتل »الخطيب« و»القطاع« لحظتين مف�سليتين في تاريخ 
الثورة ال�سورية. �سحيح اأن جريمة قتل »الخطيب« لم تكن ال�سرارة التي 
اأطلقت الثورة، لكنها كانت الحدث الذي حّرك ق�سمًا من الكتلة ال�سامتة 
من ال�سوريين �سد النظام، اأما جريمة قتل »القطاع« فاإنها موؤهلة بامتياز 
تقويم  ل�سالح  المعار�سة  الكتلة  ق�سمًا من  �سيحّرك  الذي  الحدث  لتكون 

م�سار الثورة!
الغيرة على  با�سم  القتلة  لع�سابة  القطاع«  قال »محمد  لقد  واأخيرًا، 
الدين ورموزه: »اإذا ينزل النبي، ما بدّينك«، وبوّدنا اأن نقول لهم: »واإذا 
ينزل النبي لن ن�سامحكم«، ثم ليته ينزل النبي ليرى ما تفعلون، وال �سك 
اأنه عندها �سياأتي بمعجزة تخل�ض �سورية، واالإن�سانية، منكم ومن �سروركم 

المرتكبة، زورًا وبهتانًا، با�سم النبي وهو منكم براء.

12 حزيران 2013
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26. المجتمع المدني القادم

ُيحِدث ال�سراع الدائر في �سورية تغييراٍت كبيرًة في المجتمع المدني 
الأ�سكال  توؤ�س�ض  االأمور،  اإليه  �ستنتهي  الذي  ال�سكل  كان  اأيًا  وهي،  فيها. 
جديدة من العمل المدني، والآليات تن�سجم مع الحاجات التي �سيفرزها 
�سكل الدولة القادمة، وطبيعة العالقات التي �ستحدد حال المواطنة، وهي 

حال لم ي�سبق ل�سورية اأن عرفتها في تاريخها المعا�سر اأو الحديث.
في عودة �سريعة لتاريخ المجتمع المدني ال�سوري منذ بدايات النظام 
بثالث  مّر  قد  اإنه  القول  ن�ستطيع  ال�سبعينيات،  مطالع  من  اأي  الحالي، 
ِحقبات اأ�سا�سية: الحقبة االأولى )1970-2000(، الحقبة الثانية )-2000 
2011(، اأما الحقبة الثالثة فهي التي بداأت مع انطالقة انتفا�سة الكرامة 

وال تزال م�ستمرة با�ستمرار الو�سع القائم.
1963 لم يكن  عندما ا�ستولى حزب البعث على ال�سلطة في انقالب 
المجتمع ال�سوري خاويًا، بل كان ال يزال مّوارًا بالحياة المدنية المتمثلة 
بالجمعيات والنقابات وال�سحافة الحرة واالأحزاب ال�سيا�سية )اإذا اتفقنا 
ال�سلطة  اإلى  ت�سل  لم  دامت  ما  المدني  الحيز  من  جزءًا  اعتبارها  على 
التفّرد  اإجراءات  مع  اال�ستبداد  اإرها�سات  بداأت  اللحظة  تلك  في  بعد(. 
بال�سلطة المتمثلة، ب�سكل خا�ض، بالمرا�سيم ال�سادرة عن مجل�ض قيادة 

الثورة �سبيحة يوم الثامن من اآذار.
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في عام 1970، وبعيد اإحكام قب�سته على مقاليد الحكم، �سّرع االأ�سد 
في  له  النموذجي  التعبير  وجد  الذي  اال�ستبداد  نظام  اأ�س�ض  بو�سع  االأب 
اأ�سبحت  المادة الثامنة، ال�سيئة ال�سيت، من الد�ستور. في هذه الِحقبة 
الموؤ�س�سات المدنية من منظمات واتحادات ونقابات... بل وحتى االأندية 
اأجهزة  من  وتحّولت  الم�ساد«،  »المجتمع  من  حيويًا  جزءًا  الريا�سية، 
و�سيطة تحمي المجتمع من ع�سف ال�سلطة اإلى اأجهزة و�سيطة تنقل ذاك 

الع�سف اإلى المجتمع.
بالوعود  خيرًا  النا�ض  ا�ستب�سر  لل�سلطة،  االبن  االأ�سد  توّلي  مع 
في  واال�ستخباراتية  الدعائية  النظام  اأجهزة  اأ�ساعتها  التي  االإ�سالحية 
البالد. غير اأن ع�سر �سنوات في ال�سلطة لم ت�سهد على م�ستوى المجتمع 
عناوينه  كانت  معلنًا  احتيااًل  �سهدت  واإنما  المن�سود  االإ�سالح  المدني 
الرئي�سة ت�سكيل »منظمات حكومية غير حكومية« اأو ما يعرف عالميًا با�سم 
)الغونغوز Go,Ngo’s(، وهي منظمات تعمل في الحيز العام لكنها �سديدة 
االأْوَليات  ال�سيدات  »منظمات  منها  وتتميز  وبطانته،  بالبالط  االرتباط 
)الفلنغوز Fl,Ngos(. تتمتع هذه المنظمات، على غرار »االأمانة ال�سورية 
للتنمية Trust«، بحمايٍة وحرّية حركٍة وتمويٍل و�سلطات تدخٍل... ال حدود 
لها، مما يحّولها اإلى ما ي�سبه »ثقبًا اأ�سود« يجذب كل الطاقات المتحّفزة 
التي  المادية والمعنوية  المغريات  ال�سباب، بفعل  المدني، وخا�سة  للعمل 
توّفرها لها. على هام�ض هذه المنظمات المتعملقة با�ستمرار، �ُسمح لبع�ض 
المنظر  لتجميل  بالوجود  البيئة،  حماية  كجمعيات  الجديدة،  الجمعيات 
�سيء  يكفي  كان  اإذ  التكوينات،  هذه  كل  تبارح  لم  الرقابة  لكن  العام، 
الت�سامح، كما حدث مع جمعية  للتراجع عن قرار  من غ�سب المتنّفذين 

المبادرة االجتماعية مثاًل.
لقد كانت الثورة ال�سورية في بدايتها انتفا�سة حرية وكرامة، قام بها 
مجتمع مدني غير منظم. لكن �سرعان ما تبّينت اأمام النا�سطين الحاجة 
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اإلى التنظيم المجتمعي، فبداأت تتاأطر مجموعات �سمن لجان تقوم باإدارة 
الَحراك، ثم اأخذت هذه اللجان تتالقى في تجمعات اأكبر لتنظيم العمل 
على م�ستوى اأعّم من م�ستوى مجاميع االأ�سدقاء، اأو ال�سّلة، وا�سعة عالمة 
فارقة على خطى بناء مجتمع مدني جديد ينطلق من حرية االأفراد ويتطلع 
اإلى حرية المجتمع. ثم اأدى تطور االأزمة وما �سببه ت�ساعد العنف ال�سلطوي 
من ت�سريد وتهجير وتدمير اإلى ن�سوء جماعات جديدة تعمل على تقديم 
االإغاثة والم�ساعدة على ا�ستمرار الحياة، في مجاالت عديدة )ال�سحة، 
التعليم، الدعم النف�سي، االإيواء...( وا�ستطاع النا�سطون المدنيون، ومن 

ال�سباب خا�سة، تمّلك خبرة وا�سعة في زمن ق�سير.
الّلهم  با�ستقرار قريب،  اليوم مب�سرًا  القائم  ال�سوري  الو�سع  يبدو  ال 
اإلى  االأمور  فيه  تنتهي  وقت  من  بّد  ال  لكن،  العنف.  في  اال�ستقرار  اإال 
العليا  اليد  المدني  للمجتمع  �سيكون  ال�سورة  هذه  كانت  واأيًا  ما.  �سورة 
في اإظهارها وتكوين اإحداثياتها. اإن ق�سايا من قبيل الم�سالحة الوطنية 
االإرث  االنتقالية، ومراقبة االنتخابات، وحماية  والعدالة  االأهلي،  وال�سلم 
الثقافي... كلها ميادين �ستطرح نف�سها بقوة على المجتمع )اإن لم يكن 
بع�سها قد فعل(، وال يفيدنا باأي حال انتظار الغد للتفكير بما يجب عمله. 

علينا التفكير، اليوم ولي�ض غدًا، ببناء المجتمع المدني القادم.

26 حزيران 2013
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27. بين الَخيار واالختيار

ُتظِهر معاينة الم�سار الذي اتخذته االأحداث في �سورية، منذ اندالع 
الن�سطاء  اأمام  ارت�سمت  التي  المفترقات  من  عددًا  الكرامة،  انتفا�سة 
للمراقب  تبدو  خيارات  اأمام  وو�سعتهم  فيها،  المنخرطين  المدنيين 
كامل  وكاأنه  النا�سط  يظهر  وبالتالي  حّرة،  خيارات  وكاأنها  الخارجي 
الحرية في اعتماد هذا الخيار اأو ذاك. لكن الواقع اأن تطورات االأحداث 
كانت غالبًا ما تاأخذ الن�سطاء في دروب، اأو ت�سعهم في مواقف، ما كانوا 

ليتخذوها، اأو ينا�سروها، لو كانوا يتملكون حقًا حرية االختيار. 
باأن كل ما قام  تقول  البناء على جبرية  المقدمة  ال نق�سد من هذه 
م�سّيرين  اأمامه  اأنف�سهم  وجدوا  محتومًا،  َقَدرًا  كان  الن�سطاء  اأولئك  به 
اأن  على  التاأكيد  علينا  يجب  تمامًا،  العك�ض  على  بل،  ال  مَخّيرين.  لي�سوا 
االحتجاجات  مرحلة  الثورة:  من  االأولى  المرحلة  اأحداث  من  الكثير  في 
ال�سلمية والمظاهرات واالعت�سامات واالإ�سرابات... اأقدم الن�سطاء على 
اختيارات قائمة على الوعي واالإدراك النابَعين من اإح�سا�ض عاٍل بالوالء 
للوطن، ومن قناعة را�سخة بحقهم المطلق في الم�ساركة في م�سيرهم 
و�سعوا  لقد  اأر�سه.  على  الكريم  بالعي�ض  حقهم  وفي  بلدهم،  وم�سير 
عيون  فتحت  التي  والم�ساريع  والخطط  المبادرات  وباإراداتهم  باأيديهم 



95

مارد  اإطالق  في  ال�سبق  ق�سب  لهم  وكان  �سمائرهم،  وحّركت  النا�ض، 
الثورة من قمقم الخوف المحكم. 

ذاك  كان  باكرًا  الن�سطاء  واجهت  التي  المف�سلية  المفترقات  اأحد 
الذي ارت�سم حول مو�سوع اللجوء اإلى العنف. هل يجب البقاء على �سلمية 
يدفع  النظام  كان  التي  الم�سلحة  المواجهة  في  االنخراط  اأم  الَحراك 
االنتفا�سة اإليها بكل ما اأوتي من عنف ووح�سية؟ في البدء، لم يكن لخيار 
العنف منا�سروه، واإن بدا هذا القول اليوم رومان�سيًا فاإنه لم يكن وقتها 
كذلك. فالن�سطاء كانوا م�ستعّدين لمواجهة عنف النظام بوعي، وبرواقية، 
وبمعرفة التكلفة التي يفتر�سها خيار الالعنف المدني؛ وا�ستعادة �سريط 
االأحداث في االأ�سهر االأولى يثبت ذلك بال التبا�ض. لكن �سيا�سة »العنف 
اأو  »االأ�سد  �سعار  القمعية تحت  ال�سلطة  اأجهزة  التي مار�ستها  بال حدود« 
نحرق البلد« ا�ستدرجت حق الدفاع عن النف�ض، على الم�ستويين الفردي 
والجمعي، وانزلق الحراك ق�سرًا في المواجهة التي وقع عبوؤها على كاهل 
الجنود الذين واجهوا في ذواتهم، وفي عمق وعيهم، ال�سراع االأزلي بين 

الواجب الع�سكري والواجب االأخالقي.
الم�سلحة  المواجهة  اإلى  الخيار بين االنزالق  الَحراك  اأمام  لقد كان 
والبقاء على ال�سلمية، لكن اأهله لم يكن في يدهم حق االختيار، وخا�سة بعد 
اأن اأ�سبحت البلد ملعبًا للمقامرين في اقت�ساديات الحرب، وللمتاآمرين 

على المنطقة، وللمغامرين على دروب الِنعم الفردو�سية المتّوَهمة. 
واليوم، يرت�سم اأمام النا�سطين مفترق جديد، قد يكون االأخطر بين 
كل ما واجهوه حتى االآن: هل يجب تقّبل ال�سربة الع�سكرية الغربية اأم يجب 
رف�سها؟ العقل يقول اإن الن�سطاء المنخرطين في الحراك منذ بدايته ال 
يمكن اأن يتقّبلوا ال�سربة. فهم في كل ما فعلوه كان خير الوطن وم�سلحته 
يوافقوا  اأن  لهم  فكيف  اأهدافهم،  نحو  فيه  م�سوا  الذي  ال�سمت  وعزته 



96

البالد؟.  تدمير  اأعني  فعله،  على  النظام  ينتقدون  ما  فعِل  على  الغرب 
لكن العقل يقول اأي�سًا اإن االأحوال التي و�سلنا اإليها تدفع بالنا�سطين اإلى 
»قبول تدّخل ال�سيطان«، اإن كان لهذا التدخل اأن يخرجنا من دوامة العنف 
التي ُجّرت البالد اإليها عنوًة. وخا�سة بعد اأن بات من الوا�سح الجلّي اأن 
االأمل بات �سعيفًا في قيام حوار �سيا�سي عقالني. حوار م�سوؤول ينظر اإلى 
خال�ض البالد، ولي�ض حوارًا ق�سير النظر ال يتطلع اإال اإلى خال�ض اأفراد 

من جانب واإلى مكا�سب اأطراف من الجانب االآخر. 
مرة اأخرى اإذن، يقف النا�سطون اأمام مفترق ترت�سم فيه الخيارات 
لكنهم هذه المرة، واأكثر من اأي وقت م�سى، ي�سعرون بالعجز عن ممار�سة 
حقهم باالختيار الأن االأمر بكل ب�ساطة خرج من يدهم، بل خرج من يد 

�سورية بكاملها. 
معناه:  ما  دو�ستويف�سكي  يقول  والعقاب«  »الجريمة  من  ما  مكان  في 
لي�ض المهم اأن ت�سع اأمام االإن�سان خيارات واإنما اأن تمّكنه من القدرة على 

االختيار. 

3 تموز 2013
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28. ثم يـ أتي »العبث«

منعرجات  2011 عبر  اآذار  منذ  �سورية  التي عرفتها  االأحداث  مرت 
ال�سمولي  ال�سيا�سي  اال�ستبداد  حالة  من  البالد  نقلت  عديدة  ومنعطفات 
الذي تمار�سه دولة م�ستقرة بقوة االأمن والقمع، اإلى حالٍة تنذر با�ستبداد 
من  نا�سئون،  حرب  اأمراء  بها  يتحّكم  فا�سلة  دولة  ظل  في  �سامل  ثقافي 

جهة، وبقايا مافيات موروثة، من جهة اأخرى.
اأو  در�سوها  الذين  للباحثين  فريدة  مادة  االأحداث  هذه  ت�سّكل 
المناهج  وح�سب  والعلمي،  الفكري  اخت�سا�سه  ح�سب  كل  �سيدر�سونها، 
رفوف  اأن  �سك  وال  بحثه.  في  �سي�ستثمرها  التي  واالأدوات  والنظريات 
التي  االأعمال  من  كّمًا  بذلك،  فعاًل  بداأت  قد  وهي  �ستحمل،  المكتبات 

�ستعك�ض بتنّوعها الطبيعة المعقدة، اأ�ساًل، لالأحداث.
واإذا ما قامت تلك االأعمال بمقاربة ما يجري في �سورية من منظور 
اأدبي يعتمد على نظرية االأجنا�ض، فاأغلب الظن اأنها �ستتوقف عند عتبات 
ثالث، ت�سِرف منها على ثالث مراحل متتابعة من الحكاية ال�سورية منذ 

نقطة بدايتها وحتى ما اآلت اإليه اليوم. 
1. العتبة االأولى تطل على مرحلة يمكن و�سفها بالمرحلة الملحمية. 
تتمثل هذه المرحلة بال�سجاعة الفريدة التي اأبدتها جموع من ال�سوريين 
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ك�سرت قمقم الخوف، وقامت بمظاهرات واعت�سامات للمطالبة بالحرية، 
الملحمي  الم�سهد  في  �سوب.  كل  من  عليها  الم�سلطة  القتل  اآلة  متحدية 
العظمة  �سفات  عليها  ُت�سَبغ  اأعمااًل  يحققون  وهم  االأفراد  بطولة  تبرز 
الم�ساركين  اأعداد  ُت�سّخم  التي  الرقمية  المبالغات  تبرز  كما  واالإعجاز، 

بالفعل الملحمي لتخلق لدى المتلقي م�ساعر االإعجاب واالنبهار.  
لها، من جهة،  �سعبية  ثورة  اإلى  االنتفا�سة  تحّولت  المرحلة  في هذه 
�سماتها الم�ستركة مع اأي ثورة في العالم، ولها، من جهة اأخرى، �سماتها 

الخا�سة التي فر�ستها ظروف �سورية واالإقليم وال�سرط التاريخي.
و�سفها  يمكن  التي  المرحلة  اإلى  تنظر  التي  هي  الثانية  العتبة   .2
بالمرحلة التراجيدية. تمّيز هذه المرحلة ب�سكل خا�ض ديناميكية ماأزقية 
دخلت فيها الثورة، من حيث ال ترغب، في حرب داخلية. في هذه المرحلة 
انفتاح  وب�سبب  جهة،  من  للنظام  االأمني  الخيار  ب�سبب  الثورة  تع�سكرت 
االأر�ض ال�سورية اأمام وباء التطرف الجهادي من جهة ثانية. في الم�سهد 
التراجيدي، يبدو الو�سع الذي ُوِجد فيه الحراك و�سعًا بدون مخرج. وتبدو 
ال�سخ�سيات الم�ساركة في الفعل التراجيدي بمثابة اأبطال يوؤدون واجبهم 
وهم مرغمون على التعاي�ض مع فكرة الموت المحتمل. في هذا ال�سياق، 
تظهر ال�سفات الثالث التي تمّيز البطل التراجيدي: ال�سجاعة واالإقدام 
اأواًل، الت�سحية والفداء كرمى القيم ال�سامية ثانيًا، والنقاء االأخالقي الذي 

يدفع به اإلى خو�ض حرب يعرف بكامل وعيه اأنها حرب بال مخرج ثالثًا.
3. العتبة الثالثة هي التي تنفتح على م�سهد الخراب والموت والحزن 
العميم، اإنها المرحلة الماأ�ساوية بامتياز. في هذه المرحلة تتال�سى البنية 
التراجيدية التي ت�سع الفاعلين اأمام م�سير ال يطمحون اإليه لكن ال مفر 
وبكامل  بقناعاتها  بحربها  تقوم  �سخ�سيات  اإلى  االأفراد  ويتحّول  منه. 
بل  م�ستحب  احتمااًل غير  لي�ض  المرحلة  الموت في هذه  ووعيها.  حريتها 



99

الوح�سية  ت�سمو داللته طردًا مع درجة  قتاًل  ي�سبح فعاًل مطلوبًا، ي�سبح 
المتبعة في تطبيقه. والقيم االأخالقية تتال�سى ل�سالح ح�سابات الحرب. 
هنا، ال ينتهي م�سير بطل الماأ�ساة اإلى القدر الذي كتبته عليه قوة ذات 
اإرادة خارجة عن اإرادته، بل ي�سبح هو فاعاًل وم�ساركًا و�سانعًا لقدره وقدر 
االأر�ض التي يحارب عليها. ويمثل هذه المرحلة في الواقع تواجد كتائب، 
اأو  ُدعيت،  اأو  ا�ستوؤجرت،  مرتزقة  مقاتلة  ال�سراع،  اأطراف  بين  موزعة 
اأُر�سلت، اأو ُنقلت... ال تهّم ت�سمية الفعل بل ما يهّم هو الفعل نف�سه: كتائب 

موجودة على اأر�ض الوطن لو�سع اللم�سات االأخيرة على الماأ�ساة.
المتقاتلون  �سيجل�ض  الماأ�ساة،  ينجزوا  اأن  وبعد  قادمة،  مرحلة  في 
منهكين مت�سولين للحل المجّهز �سلفًا. عندها، اإن بقي لدى بع�سهم �سيء 
من ال�سمير، �سينظرون اإلى اأر�ض الخراب ويت�ساءلون في قرارة اأنف�سهم: 

لم فعلنا كل ذلك؟ عندها تبداأ مرحلة »العبث«.

22 اأيلول 2013
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29. صورته في المرآة

الفاخرة  �سيارته  زجاج  �سباحًا  وجد  الذي  ال�سوري  االأعمال  رجل 
كهذه  اأ�سياء  حدوث  باإمكانية  يقتنع  ال  مك�سورة،  وم�سابيحها  مه�ّسمًا، 
مقا�سده:  اإلى  بو�سوح  ي�سير  اأ�سدقائه  اأمام  يردده  الذي  �سوؤاله  �سدفًة. 
لم  لماذا  اأ�سيبت؟  التي  ال�سورية هي  اللوحة  �سيارتي ذات  لماذا وحدها 

ب ال�سدفة ذاتها ال�سيارات اللبنانية المركونة حولها؟ ت�سِ
ال�سورية،  اللوحات  ذات  ال�سيارات  على  لياًل  »هطل«  الذي  الَبي�ض 
في ال�ساحية الجبلية من بيروت، لم يكن من فعل عمال محطات غ�سيل 
ال�سائحين  اإكراميات  من  اأي�سًا  ال�سيف  هذا  ُحرموا  الذين  ال�سيارات 
الم�سطافين  �سيرغمون  هذه،  بفعلتهم  اأنهم،  فظنوا  االأثرياء  العرب 

ال�سوريين على غ�سيل �سياراتهم ذاك اليوم.
ال�سيدة  التي كانت تف�ّسح كلبها �سباح االأحد لم ت�سح بوجهها وتبتعد 
مبرطمة الأن كلب ال�سبية الر�سيقة، التي كانت تقوم بالواجب ال�سباحي 
ذاته، يقل نظافة اأو اأدبًا عن كلبها، واإنما الأنها حين حذرتها من »ال�سوريين 
الذين اأ�سبحوا في كل مكان والذين �سمعت اأنهم يغت�سبون الفتيات« قالت 

لها اإنها هي اأي�سًا �سورية.
ال�سوريون  يعي�سها  التي  الحكايات  ع�سرات  من  ثالثة  اأمثلة  هي 
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اللبنانيين،  المي�سورون الذين ال يقيمون في لبنان عالة على »المعّترين« 
كما كانت تقول �سيدة على اأثير اإذاعة �سباحية، بل ي�ساهمون، لي�ض تكّرمًا 
وال جزية، من خالل االأموال التي نقلوها اإلى لبنان في تعوي�ض جزء من 

خ�سارته ب�سبب غياب المو�سم ال�سياحي.
المجتمع  من  مي�سورة  �سرائح  ت�سكنها  مناطق  من  ثالثة  اأمثلة  وهي 
ي�ستخدمون  الذين  الحرة  المهن  اأ�سحاب  من  الغالب  في  هم  اللبناني. 
خارج  فّروا  الأنهم  لي�ض  حقًا.  »المعترين«  ال�سوريين  العمال  من  جي�سًا 
وطنهم هربًا من الموت فح�سب، بل الأنهم يعملون في �سروط من غياب 

الحد االأدنى من ال�سمان والحماية.
اإلى  جاره  فاأ�سعغه  قلبية،  بذبحة  البناء  ناطور  علي«  »اأبو  اأُ�سيب 
قال:  ال�سمان  في  م�سّجاًل  كان  اإذا  عما  �سوؤاله  ولدى  القريب،  الم�سفى 
»من هذا »المعلم« الذي �سير�سى باأن ي�سّجل عاماًل �سوريًا في التاأمينات، 
ويتكّلف عليه، ما دام ي�ستطيع اأن يجد اآالف العمال ممن ير�سون بالعمل 

مقابل ال�سكن فح�سب؟«.
جميعًا  يعملون  عمال  �ستة  ي�سكنهما  غرفتين  من  بيت  في  جل�سة  في 
منهم  كل  لدى  وكانت  الحياة،  ظروف  عن  الحديث  دار  بناء،  ور�سة  في 
حكاية عن مفاجاأة يوم القب�ض حيث ال يح�سل اأي منهم على كامل المبلغ 

الم�ستحق ل�ساعات اأو اأيام عمله.
وحول طاوالت المقاهي تتناثر الحكايات عن اأ�سحاب ال�سقق الذين 
يرفعون قيمة االإيجارات، العالية اأ�ساًل، والخيالية اأحيانًا، لمجرد معرفة 

اأن طالب االإيجار �سوري.
المعا�سر  اللبناني  التاريخ  من  ال�سورية  الحقبة  اإن  القول  نافل  من 
حملت الكثير من الظلم على لبنان، لكن من يجروؤ على اإنكار اأن م�سدر 
الظلم كان واحدًا في البلدين، واأن معاناة ال�سوريين منه لم تكن اأرحم، 

ولي�ض فقط الأن »ظلم ذوي القربى اأ�سد م�سا�سة«.  
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اإن ال�سراع الدائر في �سورية قد قذف بمئات  اأي�سًا  من نافل القول 
االآالف من ال�سكان اإلى الخارج، منهم ما يزيد عن المليون في لبنان وحده. 
وهذا ي�سّكل عبئًا �سعب التحّمل في بلد يعاني اأ�ساًل من �سائقة اقت�سادية 
غالية  الحياة  كانت  اإذا  العمل  ما  لكن  و�سيا�سية.  اإدارية  م�ساكل  ومن 
والحق فيها مقد�سًا. وما العمل اإذا كانت الجغرافيات الطبيعية والب�سرية 
وال�سيا�سية قد اأوجدت تداخالت بين المواطنين من الدولتين تجعل من 
البديهي لجوء بع�سهم عند بع�ض وقت ال�سدة. األم يفعل اللبنانيون ذلك 

اأكثر من مرة، وخالل �سنوات طوال؟
يمّثل الوجود ال�سوري في لبنان، دون اأي �سك، م�سكلة كبيرة، لكن يبدو 
اأنها اأقل بكثير مما ي�سّخمها االإعالم. لكن هذا الوجود ي�سّكل اأي�سًا �سورة 
اإ�سافية عن تخاذل المجتمع الدولي وكذبه ونفاقه، اإذ اأن هذا المجتمع هو 
الم�سوؤول عن هذه الم�سكلة: م�سوؤول عن عدم اإيجاد حل للو�سع ال�سوري، 
م�سوؤول عن ال�سماح للنظام باإي�سال البلد واأهله اإلى هذه الحال وم�سوؤول 
لبنان على  واأولها  الم�سيفة  الدول  وم�ساعدة  الالجئين  اإغاثة  اأخيرًا عن 

تحّمل اأعباء ا�ست�سافتهم.
ال  المواطنين،  بع�ض  تذمر  بمو�سوعية  قناعتنا  ورغم  اأي�سًا،  لكن 
ن�ستطيع اإال اأن نقول ل�ساحب الزي الر�سمي الذي كان ينهال �سربًا على 
)معّتٍر( �سوري على النقطة الحدودية وي�ستمه بالت�سل�سل التالي: يا كلب، 
الكالم في  وبعيدًا عن  له،  نقول  اأن  اإال  ن�ستطيع  �سوري... ال  يا  يا حقير، 
حقوق االإن�سان، اأن يعود اإلى تاريخه الخا�ض ليجد اأن الروابط الع�سوية 
بينه وبين �سحيته تجعله، �ساء اأم اأبى، �سورة مطابقة له، حتى ليكاد يكون 

�سورته في المراآة.

2 ت�سرين االأول 2013
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30. الرأرأة السورية

اإلى  ي�سير  �سريري  َعَر�ٍض  على  الطب  لغة  في  الراأراأة  م�سطلح  يدل 
خلل في االأجهزة التي تتحكم بحركة العين، ويعود اإلى اإ�سابات مر�سية 
مختلفة. يت�سف هذا العر�ض بحركة اهتزاز ال اإرادية للعين تجعلها تبتعد 
ببطء عن مو�سعها المركزي لتعود ب�سرعة اإليه، وهكذا دواليك. وت�سبب 

الراأراأة درجة من الخلل في الروؤية. 
بعيدًا عن الطب، كانت ُتالَحظ لدى ال�سوريين في �سنوات حكم عائلة 
بعيونهم،  بها  يقومون  اإرادية  ال  حركة  االأب،  حكم  زمن  وخا�سة  االأ�سد، 
وغالبًا ما كانوا يتابعونها بكامل وجههم، حتى اأ�سبحت كالعادة المكت�سبة 
التي تمّيزهم عن �سائر الب�سر. وتتمّيز هذه الحركة بانحراف كرة العين 
عن محورها لتتجه نحو النوافذ اأو االأبواب، في الحيز الذي يجمعهم، فور 
نطقهم، اأو ُنطق اأحد ُمجاِل�سيهم بكلمة اأو اإ�سارة تنال من القائد اأو الحزب 

اأو اأجهزة االأمن ومن ينتمي اإليها. 
بع�سالت  التحكم  اأجهزة  في  خلل  عن  تعبيرًا  الحركة  هذه  تكن  لم 
المواطن  حياة  في  التحكم  اأجهزة  قّوة  عن  تعبيرًا  كانت  ما  بقدر  العين 
ال�سوري، و�سدة الت�ساقها به، ويقظتها في مراقبة درجة انقياده لل�سوابط 
االأمنية  االأجهزة  ونعني  االأجهزة،  تلك  قوة  بلغت  لقد  له.  و�سعتها  التي 
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طبعًا، درجة من التغلغل في حياة المواطنين اأنه بات يتخّيل اأن ثّمة �سبحًا 
د الكالم، ويت�سّيد الهفوات وزاّلت  يقف خلف كل َمنفذ في جدار ليتر�سّ
الزاوية  في  لي�سكن  االأحيان  بع�ض  يقترب  ال�سبح  ذاك  كان  بل  الل�سان. 
اأن ينطق المرء بكلمة قد ال تتفق مع ال�سوابط  الوح�سية من العين، فما 

حتى تنحرف العين نحو ذاك ال�سبح م�ستر�سية، م�سترجية، خائفة.
مع بدء االنتفا�سة، وطوال مرحلة تحّولها اإلى ثورة، حافظ ق�سم من 
َمْعلم  اأن �سار  بعد  بال�سياع  المواطنين على �سبحهم خوفًا من �سعورهم 
ارتكازهم في الوجود؛ و�سحذ ق�سم اآخر �سكينه وا�ستنفر للدفاع عنه الأنه 
اعتقد اأن وجود ال�سبح �سمانة لبقائه. لكن الق�سم االأكبر، اأي اأولئك الذين 
اأو نا�سروها،  الثورة،  اأو عاطفيًا في  اأو ميدانيًا  اأو فكريًا  انخرطوا عمليًا 
فقد تحرروا من طغيان االأ�سباح الجاثمة على نوا�سي حيواتهم واأرغموها 
اأ�سبحت  اأي  تال�سى:  لفعل  الحقيقي  بالمعنى  فتال�ست،  التال�سي،  على 

رويدًا رويدًا ال �سيء.
غير اأن اأ�سباحًا جديدة بداأت تظهر وتتغلغل في ثنايا االأنف�ض، بالتوازي 
مع انفال�ض �ساحة ال�سراع على العنف العاري الذي ت�سترك في ممار�سته 
تنطلق من  اأ�سباح  الديني.  االإرهاب  قوات  مع  الر�سمي،  اال�ستبداد  قوات 
القوى  وح�سية  علنًا، عن  ُيعَر�ض  مما  واالأكثر  خل�سة،  يت�سّرب  مما  الكثير 
ذات الرايات ال�سود التي ت�سعى للهيمنة على المجتمع باأفكارها المنحدرة 

من لحظات غير مجيدة في تاريخ المنطقة. 
تحتكر داع�ض )دولة االإرهاب في العراق وال�سام( ح�سة االأ�سد من 
اأبطالها  االأخبار المطلقة الأ�سباح الخوف. تنطلق هذه االأ�سباح من �سور 
المتباهين بالروؤو�ض المقطوعة يرفعونها باأيديهم، ومن فيديوهات اإعدام 
طفل رف�ض اأن ين�ساع الأمر اأحد رجاالتهم؛ وتنطلق من فتاوى �سيوخهم 
قد  ما  على  والرقابة  والتدخين  اللبا�ض  �سكل  حول  ابتذالها  في  المغرقة 
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ت�سرفات  عن  المن�سوخة  ت�سرفاتهم  حكايات  ومن  الل�سان،  به  يتلفظ 
اأن عرفها حتى  ال�سوري  للمجتمع  ي�سبق  لم  التي  ال�سعوديين  المطاوعين 

في اأكثر اأيامه ظلمًا وكبتًا.
التي  الخوف  لثقافة  بناء  اإعادة  عملية  ت�سّكل  وغيرها  االأمور  هذه 
ا�ستطاع النظام ت�سريبها لل�سوريين قبل اأن ي�ستفيقوا وينتف�سوا. لن يفيدنا 
ل بع�سه االآخر. ما  االآن اأن نناق�ض اإن كان الخوف هو ذاته اأو اأن بع�سه يف�سّ
يهّم هو اأن المواطن ال�سوري، في الحالتين، يخ�سر روحه، وي�سّيع حقوقه، 
ت�سبق  خائف  كائن  اإلى  ويتحّول  ال�سحيحة،  الروؤية  على  القدرة  ويفقد 
ل�سانه.  حركة  الغرباء،  واالأ�سخا�ض  واالأبواب  النوافذ  نحو  عينه،  حركة 

وتعود الراأراأة ك�سمة مالزمة ل�سخ�سيته.  
يقول الباحثون في طب العيون اإن ثمة اأربعين نوعًا من الراأراأة، ربما 

يجب اليوم اإ�سافة نوع جديد: الراأراأة ال�سورية.

15 ت�سرين االأول 2013
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31. عدّو عدّوي...

ال�سورية  االنتفا�سة  لقيام  االأولى  االأ�سهر  في  وا�سحًا  يبدو  كان 
جانب  اإلى  يوم  بعد  يومًا  تميل  االأر�ض  على  الفاعلة  القوى  موازين  اأن 
الحراك المدني، رغم الغياب المطلق الأي تنا�سب بين القوة الع�سكرية، 
المعدومة اآنذاك ولوقت لي�ض بالق�سير، لهذا الحراك والقوة الال متناهية 
للمنظومات الع�سكرية، و�سبه الع�سكرية، العاملة تحت اإمرة النظام. لكن 
التثقيل  عامل  بمثابة  وكان  الحراك  وامتلكه  النظام  افتقده  �سالحًا  ثمة 
ما  بكل  الحق  �سالح  اإنه  با�سطراد:  راجحة  االأخير  هذا  كفة  جعل  الذي 
كانت �سد  فاالنتفا�سة  رمزية.  اأو  معنوية،  اأو  اأخالقية،  اأبعاد  يحمله من 
اال�ستبداد وما ينتجه من اإذالل م�ستمر للمواطن، وهذا ما جعلها انتفا�سة 
اأخالق  في  تهتك  ي�سببه من  وما  الف�ساد  كانت �سد  واالنتفا�سة  للحرية. 

وهذا ما جعلها انتفا�سة للكرامة. 
المظاهرات  في  المواطنين  يحّرك ماليين  كان  ما  هو  ال�سالح  هذا 
كان  ما  وهو  واأجهزته.  للنظام  المت�ساعد  العنف  رغم  واالعت�سامات 
المظاهرات  بمواجهة  لالأوامر  لالمتثال  الراف�سين  بالع�سكريين،  يدفع 
منا�سرًا  عالميًا  راأيًا  يجمع  كان  ما  وهو  االن�سقاق،  اإلى  بالر�سا�ض، 
يق�ّض م�سجع  كان  ما  وهو  القمعية،  والآلياته  للنظام  وراف�سًا  لالنتفا�سة 
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ومن  ال�سيا�سة  بديهيات  من  الأنها  واإنما  لذكائه  لي�ض  يعلم،  الأنه  النظام 
عندما  المقاومة  روح  احتواء  على  يقوى  ال  ال�سالح  اأن  التاريخ،  تعاليم 

تتملك ال�سعب. 
والحال هذه، كان ال مفّر اأمام النظام من  العمل على اأمرين: �سحب 
الحراك من اأر�ض الن�سال ال�سلمي اإلى اأر�ض ال�سراع الم�سلح، من جهة، 

واختالق عدو على �ساكلته، ي�سبهه في توح�سه وتغّوله، من جهة اأخرى. 
واإلى  والمعت�سمين،  المتظاهرين  اإلى  الموّجه  العاري  العنف  تكّفل 
تبعًا  االأول  االأمر  باإنجاز  ال�سلميين،  النا�سطين  واإلى  ال�سعبية،  حا�سنتهم 
قوى  ومنها  قوى خارجية،  ر  تق�سّ ولم  الت�ساعدية.  الفعل  ردود  لمتوالية 
�سورية تعي�ض في الخارج، في �سكب الزيت على النار لماآرب وغايات لم 

تكن مبّيتة بل ُمعلنًة في و�سح النهار. 
اأما االأمر الثاني فقد كان العدو جاهزًا في الحقيقة، وخالل �سنوات 
طوال، لم يكن النظام بعيدًا عن الم�ساهمة في تغذيته وت�سغيله، لكن كاأداة 
يتالعب بها ويوّظفها في �سيا�سة ت�سدير العنف. وهي ال�سيا�سة التي �سعى 
من خاللها اإلى زعزعة ا�ستقرار االإقليم المحيط الكت�ساب مظهر النظام 
الم�ستقر )لطالما قرعت اأبواق النظام »االأكاديمية« اآذاننا باأن �سورية من 
اأكثر الدول اأمانًا في العالم، دون اأن ت�سير البتة اإلى ال�سيا�سات الخارجية 
والداخلية التي كانت تحقق ذاك االأمان ال�سَوري(. وال�سواهد على االأمر 
بعمليات  وانتهاء  لبنان  في  النظام  اأجهزة  دور  من  بدءًا  بقليلة،  لي�ست 
االأطراف  بع�ض  برعاية  مرورًا  العراق،  اإلى  »المجاهدين«  عبور  ت�سهيل 

الكردية، والقائمة تطول.
اآالف  ع�سرات  عن  باالإفراج  النظام  قام  االنتفا�سة  بداية  ومع 
المعتقلين )باعتراف االأ�سد(، كانوا في غالبيتهم العظمى من المتورطين 
اإلى  عادوا  ما  �سرعان  الذين  والمخدرات،  ال�سالح  تهريب  بجرائم 
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وت�سخمه  ازدهاره  ت�سديق  المرء  على  ي�سعب  الذي  التهريبي  ن�ساطهم 
من  وكان  و�سبطه.  مراقبته  عن  الم�سوؤولة  االأجهزة  من  م�ساركة  بدون 
�سرعان  وهابيين،  وغير  وهابيين  من  جهاديون،  �سراحهم  الُمطلق  بين 
من  م�ستفيدين  مقاتلة،  جهادية  بنى  لت�سكيل  الالزمة  الطرق  وجدوا  ما 
مع  المت�سارعة  الحكومات  رغبة  ومن  وتفرعاته،  القاعدة  تنظيم  رعاية 
الجهاديين بالتخل�ض منهم في بالدها، ومن تمويل عدد من �سيوخ النفط 
ال�سلفيين، ومن ت�ساهل الرقابة الحكومية، كي ال نقول تواطوؤها، في تواجد 

هذه البنى. 
لن  الذي  الجديد  الوح�ض  ظهور  في  م�ستركة  العوامل  هذه  �ساهمت 
�سكاًل  النظام  هذا  منح  في  منها  اأكبر  النظام  في محاربة  فائدته  تكون 
من اأ�سكال ال�سرعية الدولية المتمتر�سة وراء الخوف من انت�سار االإ�سالم 
الجهادي. وهكذا �سار لدى النظام، عدو ال�سعب، عدوٌّ �سنٌو له، ال يقل عنه 
�سرا�سة، بل وتتفوق اأفعاله في وح�سيتها على وح�سيته. عدو ال يوقف خراب 

البلد بل يزيد من خرابه، ناهيك عن اأنه يمنح النظام المبرر لحرقه.
ال�سوري  ال�سعب  يقف  العدوين،  هذين  بين  الم�سارعة  حلبة  اأمام 
المنتف�ض من اأجل كرامته، الراف�ض لال�ستبداد ولالإرهاب، المنهك مما 
اأ�سابه من ماآ�ٍض و�سرور، المحبط لم�سهد االأفق المظلم، يقف ليقول: لي�ض 
�سحيحًا اأن عدو عدوي هو �سديقي، اإن عدو عدوي هو اليوم عدوي اأي�سًا.  

13 ت�سرين الثاني 2013
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32. حّراس الذاكرة

اإلى مازن ورزان و�سميرة ووائل وناظم

يبدو  وقد  ال�سعوب«،  �سداأ  تجلو  »نار  الحرب  اأن  �سحيحًا  يبدو  قد 
لي�ض  لكن  رمادها،  من  االأمم  تنبعث  لكي  منه«  بّد  ال  »�سر  اأنها  �سحيحًا 
اآخر،  �سيء  كل  وقبل  اأي�سًا،  هي  الحرب  الأن  فح�سب،  هذا  اأنها  �سحيحًا 
موت ودمار وخراب. قد ت�سق الحروب طريقًا لجديد اآٍت، وقد تهيئ لقيامة 
ر لهما اأن يكونا بدون الويالت  ما، لكن ال هذه القيامة وال ذاك الجديد يقدَّ

التي تنثرها الحروب.
الحرب انتهاك لالإن�سانية ولالإن�سان، ونخ�ض هنا الحرب التي تقوم 
في  الحال  هي  )كما  داخلية  حربًا  اأكانت  �سواء  الواحد،  البلد  اأبناء  بين 
�سورية( اأم حربًا اأهلية. كل ما في الحرب فعٌل جرمي. وكل من ينخرط 
فيها، �سريك، بهذا القدر اأو ذاك، في جريمة. من المفارقة الموؤلمة اأن 
الكثير، بل غالبية، اأولئك ال�سركاء هم �سحايا. لي�سوا �سحايا وقع عليهم 
االنتهاك فُقِتلوا اأو ُجِرحوا اأو �ُسّوهوا فح�سب، بل هم �سحايا الأنهم اأُرغموا 
اأو ا�سطروا اأو اأُجِبروا على الم�ساركة في القتل والجرح والت�سويه. الذين 
تحّولوا اإلى اأدوات قتل في يد نظام م�ستبد اأحمق هم �سحاياه اأواًل، والذين 
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ا�سطروا لحمل ال�سالح دفاعًا عن انتفا�سة كرامتهم هم �سحايا النظام 
المقتلة،  في  وم�ساركتهم  ال�سالح  حمل  اإلى  ا�سطرهم  الأنه  مرة  مرتين: 
ومّرة الأنه قتلهم حقًا، والذين تحّولوا اإلى مرتزقة واأدوات قتل في يد اإرهاب 
والظالمية.  الجهل  و�سدنة  الحرب  اأمراء  �سحايا  ممّول هم  اأعمى  ديني 
نع �سحاياهم لدى  ع �سحايا ليقوموا بدورهم ب�سُ نِّ الحرب اآلة حمقاء ت�سَ
الطرف االآخر. وفي الحرب الداخلية، الكل هو االآخر. حيث ال منطق يبيح 
التي تتج�سد فيها روح الوطن فتنال  الـ)نحن( المطلقة  اأن يكون  لطرف 

�سرعية القتال با�سمه.
الحرب الداخلية م�سنع لل�سحايا يديره مجرمون. وهوؤالء االأخيرون 
ويقتلون  ويعّذبون  النا�ض  ُيخَطف  ي�ستحقونه.  الذي  العقاب  ينالهم  قّلما 
على  يتابعون  قياداتهم  ومراكز  د�سماتهم  في  يقبعون  وهم  منهم،  باأمر 
الخرائط الباردة حركة البيادق المرمية في الميدان. فاإن انت�سر طرف 
جّب  في  ال�سحايا  تغيب  بينما  يريد،  الذي  بال�سكل  كان  لما  اأّرخ  منهم 

الن�سيان. وُتن�سى اأ�سماوؤها واأ�سماء قاتليها.
من هنا كانت فكرة توثيق االنتهاكات في زمن الحرب فكرة عظيمة، 
الأنها، من جهة، تحفظ لل�سحايا ذكراهم، ومن جهة اأخرى تقيم الحجة 
االأمر  اأعطى  الذي  اإلى  خطط  الذي  من  بدءًا  الجرم  في  ال�سركاء  على 
بالتنفيذ اإلى الذي نّفذ. وتكون االنتهاكات الم�سجلة وثيقة ال بّد منها لكل 
بناء ل�سيرورة عدالٍة انتقالية. من هنا يلد حقد الم�سوؤولين عن االإجرام 
على الن�سطاء الحقوقيين، وعلى كل موؤ�س�سة مدنية تعمل في مجال توثيق 
حقوق  مجال  في  الن�سطاء  ويعانيه  عاناه  ما  على  واالأمثلة  االنتهاكات. 
االإن�سان وتوثيق انتهاكات هذه الحقوق في �سورية ال تعد وال تح�سى. ففي 
هوؤالء  االأمنية  االأجهزة  الحقت  اال�ستبداد  نظام  �سد  االنتفا�سة  بداية 
الن�سطاء وحب�ستهم. ومنهم ال�سحفي »مازن دروي�ض«، والمحامي »خليل 
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الخارجة عن  المناطق  غالبية  و�سقوط  الثورة  انحراف  بعد  اأما  معتوق«. 
�سلطة النظام تحت �سطوة االإرهاب االإ�سالمي الظالمي فقد عاد الو�سع 
�سبيهًا بما كان عليه قبل االنتفا�سة، بل وب�سكل اأكثر ب�ساعة. لكن هذا لم 
يمنع الن�سطاء، رغم كل ال�سعوبات، من اال�ستمرار بتوثيق االنتهاكات التي 
تمار�سها القوى المت�سلطة الجديدة. وبالطبع لم يرق هذا الأمراء الحرب 
الملتحين فبدوؤوا بعملية كّم اأفواه الن�سطاء مثل رزان زيتونة ورفاقها الذين 

يكاد يمر اأ�سبوع على اختطافهم على يد »ملثمين«. 
من  قّوة  با�سم  يقتل  الذي  ال�سيا�سي  اال�ستبداد  وبين  �سورية،  في 
ي�سقط  ال�سماء،  من  قّوة  با�سم  يقتل  الذي  الديني  واالإرهاب  االأر�ض، 
�سحايا اأبرياء يتهدد الن�سيان اأ�سماءهم واأ�سكالهم ولون وجوههم. لكنهم 
ويقفون،  لالنتهاكات  يوّثقون  ونا�سطات  نا�سطون  مادام هناك  ُين�سوا  لن 

مثلهم، حّرا�سًا للذاكرة.

15 كانون الثاني 2013
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33. ومع ذلك فهي... تثور

تدخل �سورية عامها الرابع ثورة. »العمر كله« كما نقول احتفاًء بميالد 
مجيد. في البدء تماحكنا وتناظرنا وتعاركنا حول �سرعية الت�سمية. اأهي 
ثورة؟ اأم انتفا�سة؟ اأم حراك ثوري؟ اأم حرب اأهلية؟ اأم موؤامرة كونية؟... 
على  تاأ�سي�سًا  منهم،  ونحن  بع�سنا،  اأطلقها  ت�سميات  من  هنالك  ما  اإلى 
ذاك  بح�سور  ت�سي  ال  اأحداث  على  الم�ستهى  اإ�سقاط  عن  تمتنع  اإرادوية 
يدخل  لم  مذهل  تغيير  لفعل  تبخي�سًا  االآخر  بع�سنا  واأطلقها  الم�ستهى، 
�سمن تخوم خياالته وت�سّوراته، واأطلقها بع�سنا الثالث تهربًا من �سريبة 
ما كان لها اإال اأن ُت�ستحق طال الزمان اأو ق�سر، واأطلقها اآخر رابع تخوفًا 
من اهتزاز بنية نفعية ت�سرنق فيها وبات كل من ي�سير اإليها بالنقد خائنًا 
وعمياًل و»برغيًا« في اآلة الموؤامرة المحاكة على وطن تقّزم حتى تطابق مع 

ج�سد نظام م�سّوه خارج التاريخ...
تعددت االأحكام والواقع واحد.

والواقع هو اأن ما كان انتهى، واأن �سيئًا جديدا اآٍت ال محالة.
اإن حلمت  ترتجف  كائنات خائفة  ال�سوريين  انتهت حقبة جعلت من 
بحرية. انتهى زمن تختزل فيه مواطنية المواطن اإلى الت�سفيق والرق�ض 
اإ�سارة  ُفّرغت من كل محتوى، وغدت  ب�سعاراٍت مقّعرة  احتفاًء  والتهريج 
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ح�سية الإطالق منعك�ض الثغاء الجمعي الجدير بقطيع. انتهى عهد الفرجة، 
الت�سلط  وعلى  القانون،  با�سم  الف�ساد  على  متفرجًا  المواطن  بات  حيث 
با�سم  الخراب  وعلى  االأمن،  حماية  با�سم  القمع  وعلى  الد�ستور،  با�سم 

التطوير والتحديث.
من  له  ويا  التغيير.  مخا�ض  في  البالد  ودخلت  الزمن  ذاك  انتهى 
الحرية،  اإلى  بال�سوق  الحبلى  ال�سعوب  حكايات  في  نظيره  عّز  مخا�ض 
والم�سكونة برجاء القيامة. يا لها من جلجلة يقف اإزاءها التاريخ م�سدوهًا، 
منقطع االأنفا�ض. يا لها من ملحمة تقف الب�سرية دونها خجلة من نف�سها، 

م�سربلة بالعار.
لم يكن المخا�ض كرنفااًل يحتفي بفرح ال�سعوب الطفلي وهي تتلب�ض 
الجديد. ولم يكن تنويعًا، بن�سخة �سورية، ل�سردية انتفا�سٍة ل�سعب مقهور 
ي�ستيقظ نحو خال�سه. لكنه كان النموذج الفريد الأمرين اثنين: �سيطانية 

النظام وماأ�ساة ال�سعب.
تمثلت �سيطانية النظام في اإ�سراره على حفر هاوية بال قرار تجذب، 
كثقب اأ�سود، كل ما يتفاعل في المحيط، بما في ذلك النظام اأي�سًا. كاأن 
كانت  اإن  معي.  الكل  �ساأ�سِقط  بل  وحدي،  اأ�سقط  لن  يقول:  حاله  ل�سان 
ف�ساأكون  محطمين،  ولو  ناجون،  ثمة  كان  واإن  �سينجو.  اأحد  فال  النهاية 
بينهم، محطمًا مثلهم، اأو ربما اأقل. �سيطانية اختزلها �سعار »االأ�سد اأو ال 

اأحد«.
واجتماعي  روحي  خراب  من  لحقه  ما  في  ال�سعب  ماأ�ساة  وتمثلت 
النظام.  �سيطانية  اإليه  انتهت  ما  اأمام  َحيرته  في  اأي�سًا  لكن  وح�ساري، 
التي  الوح�سية  تلك  جاءت  اأين  من  الحيرة:  لهذه  كثيرة  عناوين  وثمة 
بناء  نعيد  اأن  لنا  كيف  وكيا�سة؟  رحمة  من  يمّيزنا  كان  ما  بكل  ع�سفت 
وال  النظام  ظلم  نرف�ض  ونحن  المخرج،  اأين  الم�سترك؟  وجودنا  ن�سيج 
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نريد ظالمية الت�سدد الديني؟ ثم من نحن في نهاية المطاف؟ هل �سنعود 
مواطنين في بلد له ا�سم وهوية وتاريخ اأم �سن�ستفيق على حال نكت�سف فيه 

اأن كل ما ظنناه لم يكن �سوى وهم، واأننا اأ�سرى الأوهام؟ 
ربما تكمن عبقرية المخا�ض هنا تحديدًا، اأي في طرحه الأ�سئلة ال حل 
لها في بقاء الحال القديم، وفي وعده القاطع بجديد ال يترك مجااًل ل�سّك 
بقدومه، حتى لو لم ير�سم مالمح هذا القادم الجديد. في هذه ال�سيرورة 

من القديم المنتهي نحو القادم المبتدئ ترت�سم حياة الثورة.
�سّموها ما �سئتم، انتقدوها كما اأحببتم، اخدعوها، راودوها، تحايلوا 
عليها، احفروا االأر�ض تحت اأقدامها، لّونوها، العنوها، افعلوا ما �سئتم.. 
فهي، وبمحاكاة لما قاله غاليليو غاليليه لمرهبيه: ومع ذلك فهي تثور. هي 
باقية، وهي اأ�ساًل لم تبداأ اإال لتبقى، حتى ت�سل اإلى ما يريده اأهلها: حياة 

كريمة بال ظلم وال ظالمية. 
�سورية تدخل عامها الرابع ثورة.. كل عام واأنت بخير يا وطني. 

7 اآذار 2014
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34. مقاربتان بصريتان للنزوح السوري

التابعة  الالجئين  ل�سوؤون  ال�سامية  للمفو�سية  الر�سمي  الموقع  ذكر 
ق�سرًا  النازحين  اأن عدد   )2014 اآذار   14 الجمعة  المتحدة )يوم  لالأمم 
عن منازلهم في �سورية تخّطى الت�سعة ماليين نازح، اأي ما يقارب 40 %  
�سهودًا  العالم  دول  اأكثر  �سورية  من  يجعل  مما  البالد،  �سكان  عدد  من 
النازحين خارج الحدود(  الق�سري. وتقدر ن�سبة المهّجرين )اأي  للنزوح 

من هوؤالء بحوالي الربع تقريبًا.
هذه،  والمهّجرين  النازحين  لجيو�ض  المخيفة  االأرقام  عن  بعيدًا 
نازح،  ب�سفات  المت�ساركين  النا�ض  عدَد  عديدٌة  وق�س�ض  حكايات  ثّمة 
الجئ، مهّجر، مطرود.. لكل اإن�سان ا�سمه، واإحداثياته الخا�سة، وحكايته 
الحميمة. واأخطر ما في دنيا االإعالم المهتم بق�سايا الم�سائب والويالت 
وهم  وخلف  االأرقام،  اأنقا�ض  تحت  الحكايات  هذه  يغّيب  اأنه  الجمعية 
ال�سورة المثيرة. ومن حين الآخر، تظهر بع�ض االأعمال التي يبحث فيها 
الخا�سة ليخرجوها  الحكايات  تلك  نا�سطون عن  اأو  اأو فنانون  محترفون 
الفنية ك�سهادات  اأمام مجاهرهم  الرمادية وي�سعوها  االأرقام  من قيعان 

اأنموذجية عن الحقيقة التائهة في تدافع االأحداث.
االأول هو  االأعمال:  اأمام عملين من بين هذه  الن�ض  نتوقف في هذا 
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»نحنا مو هيك« للمخرجة اللبنانية »كارول من�سور« وقد عر�ض الأول مرة 
في ال�سابع من �سهر ت�سرين االأول الفائت، في �سالة �سينما في بيروت، اأما 
الثاني فهو فيلم »اآهات الحرية« الذي اأغفل ا�سم مخرجه واأ�سماء الفريق 

التقني اأثناء عر�سه على قناة الجزيرة، وكان عر�سه االأول يوم 12 اآذار.
الفيلمان يت�ساركان في توجههما االإن�ساني. حيث ينتخب المخرجان 
نماذج من المهّجرين ممن يمكن القول اإنهم ينتمون اإلى �سرائح متنوعة 
ا�سم  عادة  عليه  يطلق  الذي  المجتمع  من  الهالمي  المجموع  ذاك  من 
الطبقة الو�سطى. تحدد »من�سور« نماذجها من الن�ساء في حين ينتقيها 
مخرج الفيلم الثاني من الجن�سين دون تمييز. لكن النماذج في الفيلمين 
في  يت�ساركان  الفيلمين  مخرجا  ويكاد  حكاية.  ذوات  كونها  في  ت�سترك 
قبل  ما  الما�سي/  �سوؤال  الحكاية:  اأبواب  لفتح  ذاتها  المفتاحية  االأ�سئلة 
الثورة، و�سوؤال الخروج، و�سوؤال الراهن اأو المنفى. لكن ثمة اختالفًا كبيرًا 
بين الفيلمين في بنيتهما مما يبرز التباين بينهما رغم التماثل، لدرجة 

التطابق تقريبًا، في المو�سوع وفي ا�ستنطاق الحكاية.
تعتمد »من�سور« بنية هند�سية �سارمة لعملها تتمّيز اأواًل بتمركز االأطر 
المحيطة بالحكاية. فالعمل ينفتح بداية على مقدمة عامة محكية ب�سوت 
خارجي ومدعومة ب�سور فوتوغرافية ثابتة من اأر�سيف المفو�سية ال�سامية 
النزوح  ماأ�ساة  عن  لتحكي  اأ�سغر  اإطار  اإلى  تنتقل  ثم  الالجئين،  ل�سوؤون 
ال�سوري، مع لقطات عامة عن المخيمات، ثم تنتقل اإلى اإطار اأ�سغر اأي�سًا 
تقدم فيه ال�سخ�سية �ساحبة الحكاية، لت�ستقر اأخيرًا على الحكاية ذاتها 
مروية ب�سوت �ساحبتها. وتتمّيز ثانيًا بالتقطيع الزمني لمدة الفيلم اإلى 
خم�ض ح�س�ض تكاد تت�ساوى في مددها. كل ح�سة مهداة اإلى واحدة من 
ال�سخ�سيات لتروي فيها ق�ستها، »دراماها« الخا�سة، متكاملة، مما يتيح 
لها قوة الح�سور ويتيح للم�ساهد وقتًا كافيًا لت�سبع الحكاية. وتتمّيز ثالثًا 
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با�ستخدام كاميرا حيادية، باردة، تتال�سى اأمام ال�سخ�سية حتى تكاد اأن 
تذوب.

لفيلمه. حيث  قلقًا  اأكثر  بنية  اعتمد  فقد  الحرية«  »اآهات  اأما مخرج 
لم ي�سع اأي اإطار للحكايات، الأن فيلمه هو الحكاية، وما االأ�سخا�ض الذين 
ولي�ض  للفيلم،  اأدوات  اإال  منهم(  واحد  الن�ض  هذا   )وكاتب  ا�ستنطقهم 
الفيلم اأداة لهم كما عند »من�سور«. الحكاية في الفيلم هي حكاية المنفى. 
والمنفى حكاية الجميع فال حاجة لمن يقّدم لها اأو يوؤّطرها. هكذا ينفتح 
الفيلم على الكالم وينتهي بالكالم بال تمهيد اأو ا�ستخال�ض. فالمخرج ال 
يبحث عن نماذج تعي�ض حالة المنفى واإنما يبحث عن المنفى كما يتمثل 
في االإن�سان. والمنفى ت�ستت، وقلق، وا�سطراب لذلك جاءت بنية الفيلم 
وهي  واأ�سلها،  وحجمها  لونها  قطعة  لكل  )بات�سوورك(  الرقع  ثوب  مثل 
حين تترا�سف مع بع�سها فالأن المخرج الذي يلهو بها، كطفل يلهو بقطع 
من ن�سيج تكّومت اأمامه، اأراد لها هذا الن�سق من المونتاج. اأما الكاميرا 
وجودها  لتثبت  وتخاتل  وتواجه  وتتراجع  فُتقدم  االأخرى،  هي  لعوب  فهي 

كحكواتي ب�سري يروي لنا ق�سة المنفى.
»اآهات الحرية«  اأما في  ال�سخ�سية هي الحكاية،  في »نحنا موهيك« 
فالمنفى هو الحكاية، وفي الحالتين نجح المخرجان، كل من وجهة نظره، 
وكل ح�سب ح�سا�سيته،  في مقاربتهما الب�سرية لماأ�ساة النزوح ال�سوري. 

27 اآذار 2014
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35. سخرية الرئاسة السوداء

مو�سم الرئا�سات العربية المتجددة يقدم م�سهدًا م�سبوغًا بال�سخرية 
ال�سوداء الفريدة في عالم ال�سيا�سة. فال�سورة المنقولة لهذه الرئا�سات 
اأمر  م�سدره  الأن  ويائ�ض  ومرير  قا�ض  �سحك  لكنه  ال�سحك،  على  تبعث 
خطير في حياة البالد واأهليها. ومن هذا التناق�ض، بين خطورة الحقيقة 
وبالهة ال�سورة، تنبثق ال�سخرية ال�سوداء ك�سكل من اأ�سكال دفاع النا�ض 
عبثية  اأمام  الذاتي  التما�سك  اأ�سكال  من  وك�سكل  اأنف�سهم،  عن  العاديين 

االأقدار ال�سيا�سية لهذه البالد.
خطابه  اإكمال  عن  ويعجز  نف�سه  تنخيب  يعيد  زعيم  �سورة  فمن 
الرئا�سي وهو على كر�سيه المتحرك، اإلى زعيم يبداأ تمهيده لالنتخابات 
�سورته  تحويل  على  اأجهزته  وتعمل  المعار�سين  لمئات  اإعدام  باأحكام 
خطبه  ت�سمع  واأنت  لتظن  حتى  جماهير«،  »معبود  اإلى  ع�سكري  من 
ال  �سبح  رئي�ض  اإلى  الخم�سينيات،  من  م�سري  رومان�سي  فيلم  اأمام  اأنك 
ترت�سم مالمحه، فيفّرغ المقام من �ساحبه لغايات حزبية ت�سع م�سالح 
الجماعات فوق م�سالح الوطن، اإلى رئي�ض م�ستبٍد يبالغ في م�سرحة اإعادة 
انتخابه لي�سبح كل اإجراء تتخذه اأجهزة دولته الت�سلطية م�سدرًا ل�سخريٍة 

�سوداء م�سافة. 
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اإليها  اآلت  التي  العبثية  الحالة  على  ت�سهد  الغرائبية  االأمثلة  هذه  كل 
ال�سوري، وهو  المثال  العربي، لكن يبقى  العالم  الرئا�سة في هذا  اأو�ساع 
لل�سخرية  مبعثًا  االأمثلة  تلك  اأكثر  اأعاله،  المذكورة  بين  االأخير  المثال 
ممثاًل  نف�سه  يعتقد  الذي  ال�سعب،  مجل�ض  قرارات  من  بدءًا  ال�سوداء. 
ل�سعب اأين منه هوؤالء الدمى الذين يليق بهم قول معروف الر�سافي: »في 
اإلى مهزلة التر�سيح  اأخر�ض«.  اأ�سم  اأعمى  كل كر�سي ت�سّند نائب متكتف 
مبداأ  على  مر�سحين  ثالثة  ت�سمية  اإلى  اإخراجها  انتهى  التي  والتعددية 
معروفة  مناق�سة  لكل  الموؤ�س�سات  ت�سترطه  الذي  الثالثة«  »العرو�ض 
اأبدى  التي  اإلى الرقابة على االنتخابات  ُتَف�ضَّ مغلفاتها.  اأن  نتائجها قبل 
المجل�ض االأعلى للبرلمان الرو�سي موافقته على الم�ساركة فيها بناء على 
دعوة من رئي�ض مجل�ض ال�سعب ال�سوري في مبادرة تذّكرنا بالمثل ال�سعبي 
الكبرى،  الطامة  وهنا  االنتخابية،  االأ�سد  حملة  اإلى  ذنبه«.  القط  »�سّهد 
التي اختيرت لها كلمة )�سوا( ك�سعار يريدونه توافقيًا على كال ال�سعيدين 
االإعالمية  الماكينة  تظهره  اأن  تحاول  كما  االأقل  على  والدولي،  الداخلي 
بع�ض  في  وخا�سة  للنظام،  الموالين  المحللين  كتابات  وتردده  الر�سمية 

ال�سحف اللبنانية.
اأمر  اأي  على  يتوافق  قد  الوريد  اإلى  الوريد  من  النازف  الوطن  اإن 
اليوم اإال على اعتبار ب�سار االأ�سد رئي�سًا توافقيًا لجموع المواطنين. ففي 
اأن ت�ستقيم هذه اللفظة التوافقية مع  اأي منطق، يمكن  اأي عقل، وح�سب 
�سعار »االأ�سد اأو ال اأحد« الذي رفعه النظام منذ االأ�سابيع االأولى النتفا�سة 
الكرامة؟ وفي اأي عقل اأو منطق يمكن اأن ين�سجم هذا ال�سعار التوافقي مع 
�سعار »االأ�سد اأو نحرق البلد« الذي رفعه النظام قبل ظهور اأي قطعة �سالح 
يمكن  كيف  البالد؟  بتدمير  عمليًا  ثم حققه  المبّكر،  بط�سه  مواجهة  في 
فهم توافقية ال�سعار حيث ينزح  9500 �سوري كل يوم بمعدل عائلة واحدة 
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كل دقيقة ح�سب التقرير الذي اأ�سدره موؤخرًا مركز ر�سد النزوح التابع 
للمجل�ض النرويجي ل�سوؤون الالجئين؟ 

�سبق  بينما كان قد  الـ)�سوا(  ت�ستقيم هذه  اآخرًا كيف  ولي�ض  واأخيرا 
للرئي�ض اأن اأعلن نف�سه رئي�سًا لجزء فقط من المواطنين في خطاب له يوم 
3 حزيران 2012 حين قال: »واأنا اأقول كي اأكون دقيقًا اإن الرئي�ض هو لكل 
من يقف تحت �سقف الوطن والد�ستور والقانون واإال �ساويت بين العميل 
والوطني وبين ال�سحية والجالد وبين الفا�سد وال�سريف وبين من يخرب 
ومن يبني ..«، ول�سنا بحاجة اإلى محللين لغوين لنعرف من المق�سود في 

تلك الت�سنيفات الرئا�سية.
»الوطنية«  المنا�سبات  كل  تفرزه  بما  االنتخابات  حملة  بداأت  لقد 
الحاملة  ال�سبيحة  ال�سيارات  واأبرزها مواكب  االأ�سدية.  الحداثة  في عهد 
ال�سبحية، وهي عرا�سات تجعلنا  بانتخاباتهم  لمواطنين �سبيحة فرحين 
اليقظ  »المت�سكع  قال:  عندما  محقًا  �سويفت«  »جوناتان  كان  كم  نفّكر 
دفن  �سيارات  في  دائمًا  نجدها  ان�سراحًا  الوجوه  اأكثر  اأن  عليه  يخفى  ال 

الموتى«. يا لها من �سخرية �سوداء.

15 اأيار 2014
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36. من أين جاؤوا؟

باتت االأحاديث عن العنف الذي تمار�سه جماعات اإ�سالمية مت�سددة 
في المنطقة محطة مركزية لكل لقاء بين مواطنين حتى لو كان لقاء عابرًا 
ت�سادف  الأبعد من لحظة  ببع�ض  بع�سهم  تمتد معرفة  ال  بين متحادثين 
وجودهم في ذات المكان. وقد ال يخلو حديث منها من الت�ساوؤل المفتوح 
اأين جاء هوؤالء  الت�سديق: من  اأو �سعوبة  اال�ستهجان  اأو  اال�ستغراب  على 
التكفيريون الذين يتباهون بالروؤو�ض المقطوعة وباأعداد من ينّفذون فيهم 

فعل القتل؟! 
ت�ساوؤل ي�سمر غالبًا اإجابة م�ستهاة يتو�ّسلها المتحدث. اإجابة تنفي عن 
الجماعة التي ي�سعر باالنتماء اإليها اأي قرابة، اأو ارتباط، اأو معرفة بهم. 
ال�سيخ الم�سلم يقول هوؤالء ال يمثلون الدين الحنيف. الموالي للنظام يقول 
اإنهم غزاة من بلدان اأخرى. الرئي�ض االأمريكي ينعتهم بال�سرطان في ما 
يمكن اعتباره اإ�سارة منه اإلى كونهم، مثل هذا المر�ض، مجهولي االأ�سل... 
الحقيقة  )ال�سيا�سيون منهم( في  كانوا  واإن  اللوثة،  يتبروؤون من  الجميع 
هذه  ترميها  التي  للحلوى  ا�ست�ساغًة  التطهرّية،  اأقنعتهم  خلف  يتلّمظون، 

الجماعات العنيفة فوق اأطباق م�سالحهم.
اأين جاءت  العنف فمن  يتبروؤون من ظاهرة  اإن كان كل هوؤالء  لكن، 
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هذه اإذن؟ اأتراها انبثقت من العدم كما انبثقت اأثينا من عقل زيو�ض اأم 
هي ثمرة طبيعية لمعطيات ت�سارك متبرئو اليوم في �سنعها اأم�ض؟ 

في البدء، هناك االأر�سية الثقافية التي تحمل بذور العنف. فالدين، 
تاأثيرًا  االأكثر  الثقافي  المكّون  ي�سّكل  الذي  االإ�سالمي خا�سة  الدين  وهنا 
وح�سورًا، ال ينفي العنف والغلبة وال�سدة. وربما بالقدر ذاته الذي ال ينفي 
الدعوات  من  يخلو  ال  القراآني  فالن�ض  والمحبة.  وال�سلم  الت�سامح  فيه 
حتى  الرقاب  »�سرب  والتعذيب  ثقفتموهم«،  حيث  »اقتلوهم  القتل  اإلى 
تقطع  اأو  ي�سّلبوا  اأو  يقّتلوا  »اأن  والتمثيل  الوثاق«،  ف�سّدوا  اأثخنتموهم  اإذا 
العنف  فحكايات  االإ�سالمي  التاريخ  اأما  واأرجلهم من خالف«...  اأيديهم 
فيه، بدءًا من ال�سيرة النبوية وحتى نهاية الخالفة االإ�سالمية في مطالع 

القرن الع�سرين، تتجاور مع حكايات الت�سامح، بل وتزيد عليها اأحيانًا. 
ي�سرعنه  الدينية  للثقافة  الموؤ�ِس�سة  المرجعيات  في  العنف  وجود  اإن 
لذلك.  الموؤاتي  المناخ  ُوجد  ما  اإذا  ممار�سته  بالتالي  يعار�ض  وال  حتمًا، 
في  دنيوي  هو  وما  العقيدة  في  ديني  هو  ما  بين  الرابطة  تقوم  هنا  وفي 
االإنتا�ض.  ظروف  لها  توّفر  وال�سيا�سة  البذار  ترمي  العقيدة  ال�سيا�سة. 
على  بل  الدينية،  الثقافة  بتحييد  ي�سمح  بما  يقم  لم  اال�ستبداد  فنظام 
نكرر  لن  تقدير.  �سوء  وربما  تدلي�سًا،  اأو  مراءاًة  ومّكنها،  قّواها  العك�ض 
ب�ستى طبقاتها  االإ�سالمية  للثقافة  النظام  هنا ما �سار معروفًا من غزل 
حتى الجهادية التي جعل لها موقعًا متقدمًا في البالد تن�سر منه وتنت�سر. 
فهو  للت�سدد.  النظام  يقدمها  التي  الوحيدة  »الخدمة«  تكن  لم  هذه  لكن 
المَرّو�ض  العنَف  اأيقظ  للعنِف  االأ�سطوري،  قل  بل  المفرط،  با�ستخدامه 
في نفو�ض المتدّينين ودفعهم دفعًا اإلى تفعيله في ما اأ�سبح، في نظرهم، 

بمثابة �سراع للدفاع عن الوجود.
اآليات  وفي  جوهره  في  يختلف،  ال  النظام  عنف  على  هذا  الفعل  رّد 
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الغربيين في  واالأ�سوليين على ممار�سات  المتدّينين  ارتكا�ض  بروزه، عن 
وال  الذي عانته  فالظلم  العميق في حياتهم.  التاأثير  الق�سايا ذات  بع�ض 
اإلى  اأفغان�ستان  من  الم�سلمة  االأغلبية  ذات  ال�سعوب  بع�ض  تعانيه  تزال 
االإن�سان  اإ�سرائيل حقوق  العراق وب�سكل خا�ض في فل�سطين حيث تنتهك 
نهارًا جهارًا بال ح�سيب وال رقيب، ال يمكنها اإال اأن تثير حفيظة المتدّينين 

وتدفعهم اإلى الميل نحو الطرف العنيف من مرجعياتهم الثقافية. 
اإن الثقافة الدينية لي�ست عنيفة بالمطلق، وال رحيمة بالمطلق. لكنها 
رحيمة  �سارت  وعاقلة،  رحيمة  ديمقراطية  دنيوية  ب�سيا�سة  حظيت  اإن 
وتعّقلت، واإن تعّثرت ب�سيا�سات ا�ستبدادية وا�ستكبارية �سارت ا�ستبدادية 
ظاهرة  اأمام  ال�سحيح  فال�سوؤال  لذا  فيها.  الكامن  العنف  واأطلقت 
واجتهد  جّد  »َمن  واإنما  جاوؤوا؟«  اأين  »ِمن  لي�ض:  المجرمين  التكفيريين 

حتى يظهروا؟«.

3 اأيلول 2014
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37. الدولة اإلسالمية »ليست« باقية

جاءت »داع�ض« باعتقادي من ت�سافر عدد من المعطيات:
الدعوات  تتجاور  حيث  االإ�سالمية،  الثقافة  في  العنفي  الجانب   .1
اإلى العنف والقتل مع دعوات الت�سامح والرحمة في الن�سو�ض الموؤ�س�سة 
للعقيدة. وكذلك تتداخل ق�س�ض العنف مع ق�س�ض الرحمة في التاريخ 
االإ�سالمي منذ ال�سيرة النبوية حتى اليوم. يكفي اأن ن�ستمع اإلى خطب بع�ض 
العو�سي«  العريفي« و»نبيل  اأمثال »محمد  التطرف من  الدعاة من �سيوخ 
و»�سالح اللحيدان«، على �سبيل المثال ال الح�سر، لنلم�ض العالقة المتينة 

بين الخطاب الديني والت�سدد الذي تمثل داع�ض اإحدى تجلياته.
2. عنف النظام: فقد ت�ساعدت الوح�سية التي مار�ستها اأجهزة القمع 
الر�سمية المختلفة منذ اندالع انتفا�سة  الكرامة لتبلغ درجة ال يمكن معها 
اال�ستغراب من ظهور ردود اأفعال توازي في عنفها عنف النظام. اإن قطع 
لكن  بامتياز  وح�سية  عمليات  الجماعية  واالإعدامات  وال�سلب  الروؤو�ض 
اأ�سكال التعذيب والقتل واالإعدامات الجماعية التي  ما الذي يفّرقها عن 

قامت بها اأجهزة النظام في الميدان اأو في ال�سجون؟
ل  3. االأو�ساع التعبوية والمادية التي وجد فيها الجي�ض الحر: جاء ت�سكُّ
النظام منذ  الذي اختاره  الع�سكري  الحل  رّدًا طبيعيًا على  الحر  الجي�ض 
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اليوم االأول للمظاهرات. هذه النتيجة لم تردها ولم تتمناها غالبية القوى 
لي�ست  مواجهة  اأر�ض  اإلى  ُجّرت  لكنها  ال�سلمية  االنتفا�سة  في  الم�ساركة 
لها فيها اأي خبرة، وال تمتلك فيها ما يكفي من العتاد لمواجهة التر�سانة 
تعوي�ض  على  القادرة  الكافية  المالية  للموارد  وتفتقد  للخ�سم،  الهائلة 
ن�سوب الموارد المالية للمقاتلين وعائالتهم. فما كان من الكثير منهم اإال 
اأن ذهبوا اإلى من لديه الموارد الكافية لتغطية النق�ض في المال والعتاد 
المقاتلة  الكتائب  لغالبية  والطائفية،  الدينية،  ال�سفة  تعزز  بعد  وخا�سة 

في الجي�ض الحر.     
4. الو�سع الحقوقي الدولي اإذ ثّمة تراٍخ دولي محِبط في تقدير كرامة 
الحقوق  وكل  مهانة،  اأ�سبحت  القيم  كل  االإن�سان.  واحترام حقوق  الب�سر 
م�ستباحة، ويجب علينا اأخذ اعتبار ذلك عند الت�ساوؤل عن العنف الناه�ض 
اأال نتفهم ثورة الم�سلمين في  الموؤ�س�ض للحركات الجهادية. كيف يمكننا 
في  والمواثيق  االأعراف  تنتهك  مثاًل  اإ�سرائيل  لروؤية  العالم  في  اأي مكان 
اأمام  العالم  �سكوت  اأمام  ثورتهم  ن�ستوعب  اأال  يمكننا  كيف  اأو  فل�سطين؟ 

جريمة بحجم جريمة ق�سف الغوطة بال�سالح الكيماوي؟ 
الجهاد  بقوى  الملتحقين  من  الكثير  اأن  اإذ  المالي:  الجاذب   .5
االإ�سالمي، مثل داع�ض واأخواتها، هم من ال�سباب المحرومين والعاطلين 
عن العمل في بلدانهم والذين يجدون لدى داع�ض »عماًل« مجزيًا، ي�سيف 
على متعة االلتزام الديني متعة االكتفاء المادي الدنيوي. ولم يعد خافيًا 
على اأحد اأن هجرة المقاتلين من األوية الجي�ض الحر اإلى داع�ض والن�سرة 
تبريراتها  واأولئك  هوؤالء  من  المدفوعة  المكافاآت  بين  التباين  في  تلقى 

المبا�سرة.
لظروف  نتيجة  غالبيتها،  في  اأعاله،  المذكورة  المعطيات  جاءت 
تفاعلت لتخلق المناخ المالئم الإنتا�ض بذور العنف على ال�سكل الداع�سي 
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اأو الن�سروي. هذا ما ي�سمح لنا باالعتقاد اأن زوال هذه الظروف �سيعيد 
اختيار  اإن  قماقمها.  اإلى  االإ�سالمية  الثقافة  في  الكامنة  العنف  عفاريت 
داع�ض، من بين كل �سعاراتها الب�سيطة، ل�سعار »الدولة االإ�سالمية باقية« 
م�سوري  اأمام  ترديده  على  االإعدام  �ساحة  اإلى  الم�ساقين  الجنود  لتلزم 
الداع�سيين  القادة  لدى  الدفينة،  القناعة  على  دليل  براأينا  لهو  العملية 
اأنف�سهم، باأن بقاء الدولة اأمر �سعب بل م�ستحيل، واأنهم كانوا ي�سّعدون 
كحقيقة  البقاء  ترديد  على  ال�سحايا  باإجبار  الزوال  من  الدفين  الخوف 

م�ستهاة.
هذه القناعة ال تدفعنا اإلى الدعوة اإلى اال�ستكانة لتقلبات التاريخ بل 
هي دعوة للعمل على قلب التاريخ وح�سد الجهود من اأجل الق�ساء على هذا 
الوح�ض الملثم الذي ال عالقة له بديٍن اأو ح�سارة اأو ثقافة عرفها االإن�سان.

5 اأيلول 2013
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�سدر من �سل�سلة »�سهادات �سورية«: 

بم�ساعدة من جمعية »مبادرة من اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�س: 

1. موزاييك الح�سار، عبد الوهاب عّزاوي. 
2. اإلى ابنتي، هنادي زحلوط. 

3. بين االإله المفقود والج�سد الم�ستعاد، نبرا�ض �سحّيد. 
4. َكَمن ي�سهد موته، محمد ديبو. 

5. حكايات من هذا الزمن، دلير يو�سف. 
6. لم اأتمدد يومًا على �سكة قطار، اأحمد با�سا. 

7. مزهرية من مجزرة، م�سطفى تاج الدين المو�سى. 
8. غرفة تطل على الحرب، اإيديت بوفييه. 

9. اإذا قفزت عن ال�سياج ولم اأ�سب باأذى، عمرو كيالني. 
10. اأر�ض مائدة، �سحى ح�سن. 

11. لم تنته الحكاية بعد، روؤى االإبراهيمي. 

12. اإكثار القليل، دارا عبد اهلل.

بدعم من المنظمة االأورو ـــ متو�سطية لدعم المدافعين عن حقوق 
االإن�سان: 

13. ر�سائل من �سورية، وجدان نا�سيف.

14. يوميات وق�سائد، علي جازو.

15. ان�َض دم�سق، عمر يو�سف �سليمان.
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بم�ساعدة من جمعية »مبادرة من اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�س: 

16. ما تبّقى من حياة، �سهى زكريا.

17. ال تغم�ض عينيك!، د. ح�ّسان عّبا�ض.


