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ـدت �سـائحة
خرج ُـت مواطنـة و ُع ُ
هنا دم�شـق
2013/1/2

عند عبورك الحدود �إلى �سورية ت�شعر بالجفاء ،فال�صقيع يرت�سم على
وجوه رجال الأمن المنت�شرين هناك .تحمل جواز �سفرك ،وتخ ّبئ هاتفك.
تتوجه �إلى ال�شخ�ص الجال�س خلف الزجاج ،يح ّدق بك
ت�أخذ نف�س ًا عميق ًاّ .
وبكل الموجودين في المكان ،تم ّد يدك ،تنظر �إلى �صديقك في ال�صف
المجاور .لن تنتظر كثيراً ،فالمغادرون اليوم هم الأكثر ّية.
ُيخ َتم جواز �سفرك فتتنفّ�س ال�صعداء ،وتخرج م�سرع ًا .تقف بعيد ًا
قلي ًال في انتظار �صديقك ،يخرج ،تركبان ال�س ّيارة وتبت�سمان .لقد تجاوزتما
المرحلة الأولى وها هي ذي الطريق �إلى دم�شق مفتوحة �أمامكما.
ن�شوة عارمة ت�صيبك ما �إن تط�أ قدماك الأرا�ضي ال�سورية ،وت�ستمر �إلى
�أن ي�ستوقفك الحاجز الأول� .شاب �صغير يبدو �أنه بلغ الحلم قبل قليل� .شارباه
لم ينبتا بعد .يطلب هويتيكما ويفتح �صندوق ال�سيارة ،يفت�ش ال�سيارة ،وينظّ م
المرور .تبت�سمان بت� ّأهب .بعد  100كيلومتر ،ي�ستوقفك حاجز �آخر :رجل
في الـ 50من العمر ،مالمحه لطيفة ،ت�ستغرب وجوده هنا ،ت�س�أل نف�سك:
«�ألم يتقاعد بعد؟» ،ي�شير بيده كي تم ّرا من دون �أن يرى الهوية .وبعد 50
كيلومتراً ،حاجز مختلف يتمركز بجانبه رجل ثالثيني قا�سي المالمح يحمل
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في يده �سيجارة يدخنها بـ«عنف» ،على غرار مالمح وجهه .يطلب منك
التوقف ويح ّدق في وجهيكما .ك�أنه التقط فري�سته .يفت�ش ال�سيارة ويدقّق
بالهويات وقد فاحت منه رائحة تبغ عفن .يعطيك الإيعاز بالمغادرة.
تحاول تجاهل كل هذه الحواجز ووجه الرجل الجال�س خلف الزجاج
وهو يح ّرك يده على الحا�سوب للت�أكد من هو ّيتك ،وعين الع�سكري النهمة
وهو ينفث الدخان ويح ّدق بكما.
و�أخيراً ،هنا دم�شق.
تفترقان ك ٌّل �إلى وطنه داخل الوطن.
�صراع الم�شاعر في «ال�شام» يوازي �أ�صوات الق�صف المنبعثة من
التم�سك بفكرة امتياز المكان ب�صمود �شعبه
ملحة في
قا�سيون .رغبة ّ
ّ
و�صبره ،ته ّزها بين لحظة و�أخرى عيون �أهلها المت� ّأهبة والمتعبة .النا�س
المتوجهة
في دم�شق يجولون في ال�شوارع متجاهلين بحكم العادة الطائرات
ّ
نحو هدف جديد.
ف�ضل �أن تن�سبه �إلى حالة الطق�س،
�سماء المدينة يع ّمها �ضباب رمادي ُت ّ
الم�سجلة
في حين تب ّرر لنف�سك عدم قدرتك على االت�صال بمعظم الأرقام
ّ
مهجر ـ ـ ميت) .تحاول �أن تلتقي بمن
على هاتفك (معتقل ـ ـ م�سافر ـ ـ منفي ـ ـ ّ
بقي منهم والذين «نف�سك فيهم» .ت�شعر بثقلك �أمامهم و�أنت تجلد نف�سك
بكل �أ�سباب هروبك ،غيابك عنهم ،تحاول تجميلها وتغليفها ،فت�صفعك
ابت�ساماتهم �أثناء التح ّدث عن كيفية االعتياد على الحياة اليومية الجديدة
على �إيقاع الو�ضع الحالي ،الذي تغ ّير تغ ّير ًا كبير ًا في الأ�شهر الثالثة الأخيرة.
التقيت ب�أ�صدقائي في بيت جمعنا كثير ًا قبل الثورة وخاللها .بد�أ �سباق
الأحاديث عن �أخبارهم وع ّما يجري ،وكيف �أ�صبحت «ربطة» الخبز هدية
هذه الأيام .عن ال�شوارع التي علينا �أن ن�سلكها وما قُطع منها ،وموعد العودة
�إلى المنزل ليالً ،و�أوقات ق�ضوها مع ًا �أثناء ارتفاع حدة الق�صف والمداهمات
واالعتقاالت.
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هل �س�أكون هنا ليلة ر�أ�س ال�سنة؟ �س�ألني �صديق ،وقطعت حوارنا
�إجراءات اال�ستعداد النقطاع الكهرباء واقتراب موعد المغادرة .ح�ضنته
بق ّوة .حاولت �أن �أجفف دموعي قبل �أن ت�سقط كما فعل هو .وافترقنا.
لقاءات كثيرة كهذه ،كانت حميم ّية وموجعة ،و�شعور بالذنب ال يفارقك،
ورغبة بالبقاء ال يمنعك منها �سواك .تحاول الم�ضي في زيارتك تلك،
و�إن كنت تمتع�ض من �شعور �أنك «�سائح»� .إنها حقيقة ،ف�أنت لم تعد تعي�ش
تفا�صيل ما يمر به َمن بقي هناك ،ي�صدمك ارتفاع �أ�سعار المواد الغذائية
وغيرها� ،إغالق طرق جديدة ،ازدياد الحواجز ،قطع الكهرباء الم�ستمر،
ورحيل �آخرين.
كل هذا و�أكثر ،ف�أنت لم تعد ت�شاركهم حياتهم� ،أنت �أ�صبحت في
الخارج ،تعلن حزنك� ،شوقك ،غ�ضبك ،وحبك عن طريق و�سائل االت�صال
ك�أي مغترب �آخر .ت�ستمع الى �أحاديثهم وتخ ِّبئ الأحداث التي تمر بها في
البلد المجاور خجالً� ،صديقك ما زال معتقالً ،و�آخر رغم خطورة بقائه
هناك ما زال متم�سك ًا بالبقاء و�إن كانت نهاية تعنّته مقتله.
ال�صباح في دم�شق �سباق مع الزمن قبل �أن يح ََّل الم�ساء وتنام ال�شوارع.
معظم الطرق مقفلة بمتاري�س وحواجز ،ما ي�شكّل زحمة �سير خانقة .عليك
�أن ت�سير على قدميك لتتجنب الوقوف �ساعات قبل �أن ت�صل الى ال�شارع
المقابل.
الأ�صدقاء هناك� ..أو من تبقى منهم ما زالوا ي�شربون القهوة ال�صباحية
في المكان المعتاد ،يذهبون �إلى �أعمالهم ،ويلتقون في الم�ساء حتى �ساعة
محددة ،فالليل لي�س �آمن ًا كما النهار ،لكن ال�ضوء في هذه الحالة يك�شف
ال�سماء.
العالقات االجتماعية �أ�صبحت حميمة �أكثر ،التكاتف من �أجل البقاء في
الداخل يخلق حالة مختلفة تمام ًا في العالقات الب�شرية االعتيادية.
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ليالً ،في دم�شقُ ،يعلن حظر خفي للتج ّول ،و�إن خرقه البع�ض ،فالغالب ّية
تلتزم به .تغيب ال�شم�س وتغيب معها الحياة في �شوارع المدينة .ماذا ح َّل
بمدينتي خالل � 3أ�شهر؟
علي المغادرة مجدداً.
ربما لم يكن ّ
علي �أن �أبقى� .أن ال �أغادر هذه الأُلفة.
ربما كان ّ
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حيـن قالـت لـي مع ّلمتـي:
«حافـظ الأ�سـد كمـا اللـه ال يمـوت!»
2013/1/23

«عه ُدنا �أن نت�ص ّدى للإمبريالية وال�صهيونية والرجعية ،و�أن ن�سحق
�أداتهم المجرمة ع�صابة الإخوان الم�سلمين العميلة».
رحت �أر ّدد هذه العبارة لأحفظها ،من دون �أن �أفكر
�أمام المر�آة ُ
أق�ص «كنزتي» الع�سكرية
بفحواها .هكذا ُطلب منّا .ر ّددتها طوي ًال و�أنا � ّ
ليبقى منها ياقة �أرتديها تحت ال�سترة الع�سكرية.
في �صباح كل يوم كنت �ألملم دفاتري ال�سوفييتية التي ا�س ُت ِبدلت فيها
ب�صورة «�ستالين» �صورة «قائد م�سيرة الت�صحيح» ،و�أجم ُع بع�ض الكتب،
ومنها كتاب القومية العربية الم�ش ّبعة ب�أقوال «القائد الرمز» حافظ الأ�سد،
والحق ًا ب�أقوال «ال�سيد الرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد» ،و�أتجه �إلى المدر�سة.
هكذا ن�ش�أنا نحن تحت قبعة «البعث» ب�إ�شراف «الأب القائد» ،م�شاري َع
ٍ
جنود �صغا ٍر منذ عمر ال�سنوات ال�سبع� .إذ من ذاك العمر كان واجب ًا علينا
االنت�ساب لمنظمة «طالئع البعث» مرور ًا بـ«�شبيبة الثورة» ،و�صو ًال �إلى الحزب
«العمالق».
ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا ،ن�صطف جميعنا في طابور المدر�سة بانتظام،
المحجبات
نرتدي قبعات الزي الر�سمي (ال�سيدارة) ،تك�شف الطالبات
ّ
�شعورهن ،فال حجاب م�سموح ًا داخل المدار�س .على خ�صورنا �شددنا
عن
ّ
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كالرجال «الحزام الزيتي» (المعروف با�سم النطاق) ،يتم الت�أكد من
خلو مالمحنا من �أي تب ّرج عبر �إم�ساك رمو�شنا وح ّفها بين �أ�صابع مد ِّربة
«الع�سكرية» .في بع�ض الحاالت تم�سك المدربة بر�أ�س �إحدانا وت�ضعه تحت
الماء ،وتفرك الوجه بيديها الغليظتين ،حتى تت�أكد من �أن ال �شيء �سيعكّر
الوجه البعثي في الطابور المق ّد�س الذي ت�شرف عليه.
ن�أخذ الإيعاز ،نرفع ر�ؤو�سنا باتجاه ال َعلم ال�سوري المرفرف على حافة
الحائط الحجري الجاف م�ستع ّدين للأوامر الع�سكرية ،و�أمامنا يقف
�أ�ساتذتنا بز ّيهم المدني ،ثم ي�صدح الن�شيد الوطني.
المنا�سبات الوطنية ،ما �أكثرها في ظل انت�صارات الأ�سد العديدة:
ميالد الحزب ،ذكرى الحركة الت�صحيحية المجيدة ،وحرب ت�شرين التي
«انت�صرت فيها �إرادة الجي�ش ال�سوري على العدو الغا�شم» ،بح�سب �أقوال
«الرئي�س الخالد حافظ الأ�سد» التي غزت جدران المدر�سة كلها ،والتي
تترافق مع ر�سومات ت�ص ِّور «قواتنا البا�سلة».
وكنا نحن ن�ستعد لهذه المنا�سبات ،كما اعتادت �أن تتح�ضر لها كل
الدوائر والم�ؤ�س�سات الحكومية والخا�صة ،وكان ي�سبق هذا اليوم المجيد
عطلة للتح�ضير للرق�صات والعرو�ض الم�سرحية والهتافات والأنا�شيد التي
وتبجل القائد وتحتفي بالقائد .وكنّا نقف جميعنا «رعايا الأ�سد»
تمجد القائد ّ
زي الطالئع بالغناء �أمام �صورة الرئي�س:
م�ستعدين ،ويبد�أ الأطفال مرتدين ّ
«للبعث يا طالئع ،للن�صر يا طالئع� ،أقدامنا حقول ،طريقنا م�صانع ،وتلمع
الرايات في مواكب الطالئع ،يا راية الحرية يا �شعلة الق�ضية ،»...وهكذا
يتح ّول الطفل �إلى ع�سكري ،ويبد�أ بتعلّم �أن يكون جزء ًا من القطيع ،والتبعية
الخال�صة للقوة الأكبر ،ويعتاد على ترداد ما يقال له.
ويهجم «�أ�شبال الأ�سد» �شبيبة الثورة ،برق�صة ع�سكرية على وقع �أنغام
ن�شيد« :ت�سلم لل�شعب يا حافظ� ،أمل الماليين يا حافظ ،ع ّليت الراية يا
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حافظ ،»...فيما يج ِّهز رجال «حزب البعث» من طلبة الثانوية عر�ضهم
الم�سرحي في محاولة لإعادة تمثيل منجزات الحزب وانت�صاراته بقيادة
الأ�سد .وتختتم االحتفاالت وي�شبع النظام غريزته في ال�سلطة بر�ؤية الجيل
الجديد خا�ضع ًا له.
�أنت ،كـ �سوري مراهق ُمج َبر على االنت�ساب ل�شبيبة الثورة ومن ثم لحزب
البعث ،خيارك فيهما �أن تنت�سب �أو �أن تنت�سب� .أما �أن تكون مراهق ًا كردي ًا
�سوري ًا ،فعليك �أنت غير العربي �أن تقول ،على نحو ما ح�صل مع زميلتي�« :أ ّمة
عربية واحدة ذات ر�سالة خالدة» ،فهذه مفارقة ال تعنيهم .عليك �أن تقول
ذلك ،حتى لو لم تكن م�ؤمن ًا به .قله وغادر �إلى منزلك ونَم.
لأول مرة ت�شعر ب�أن ل�سانك تخدر ،و�أن �أطرافك بد�أت ترتجف ،وهنا
تتعلم االن�صياع لأوامر النظام وت�شعر بالخوف للمرة الأولى على نف�سك
وعلى �أ�سرتك ،تتعلم ال�صمت تحت ق�سم االنت�ساب وفق الف�ساد الد�ستوري
للمدر�سة والقائمين عليها ،فيما يتعلم الطلبة في بالد �أخرى كيفية التعامل
مع مرحلة البلوغ.
 10حزيران  2000مات حافظ الأ�سد ،وكان موته معجزة �سماوية ،كنّا
نظن �أن الديكتاتور «الأب» ال يموت ،فتمجيده اليومي �أثناء تعلّمي للنطق،
جعل موته ع�صي ًا حتى على الآلهة.
دخلت �إلى المدر�سة بعد عطلة �صيفية
حينما ا�ستلم ب�شار الرئا�سة
ُ
توزّعت بين الحزن على موت «الخالد» ،والتهليل بتعيين االبن ،كنا مرتبكين
حول ما �سنر ّدده من �شعارات ،و�إذ بها لم تختلف �إال ب�إ�ضافة كلمة خالد
مالزمة ال�سمه ،بقي قائدنا �إلى الأبد الأمين (الخالد) حافظ الأ�سد،
و«ا�سترح»...
دخل الجميع �إلى �صفوفهم ،دفعني ف�ضولي المراهق �إلى الرك�ض نحو
أخذت نف�س ًا عميق ًا وو�ضعت ر�أ�سي في الأر�ض (بح�سب العادة)
المديرةُ � .
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وقلت لها« :بما �إنو حافظ مات وا�ستلم ب�شار ،لي�ش ما بنقول قائدنا �إلى الأبد
الأمين ب�شار الأ�سد»� ،أم�سكتني من �شعري في تلك اللحظة و�أدخلتني �إلى
مكتبها و�أغلقت الباب ،وقالت ب�صوت خافت« :الرئي�س حافظ الأ�سد ما
بيموت ،متل اهلل».
فتحت الباب ،و�ض َعت يدها الثقيلة على كتفي ال�صغير ،نادت مدربة
َ
«الع�سكرية» وقالت لها« :ن ّزليها لتحت خلّيها تزحف كل ال�ساحة ،وبعدين
توقف على رجل وحدة طول النهار» .لم ت�س�ألها عن ال�سبب ولم يكن يحق لي
االعترا�ض �آنذاك.
ذاك اليوم �أ�صابني �إرهاق قوي بما يريدونني �أن �أكون ،مراهقة تمار�س
بعثهم بكل ا�ست�سالم� ،إلى �أن تم ت�سريحي من المدر�سة بعد الثانوية ،وبد� ُأت
مرحلة �أخرى �أركل فيها كل ما في داخلي من نظامهم ،بحذر ..عبر غزة
أفجر كما فعل الكثيرون الخوف من
وم�صر وليبيا� ،إلى �أن �أتت اللحظة ل ّ
الأب الخالد واالبن ،ومن نظام المخابرات الذي �أل�صق نف�سه على ن�ضوجي،
وكانت الوالدة الحقيقية والبلوغ الطبيعي لأجيال ع ّدة تر ّبت كالع�سكر الخا�ضع
لتخدم الأ�سد ،ب�أن تلعن روحه وتثور �ضده و�ضد  40عام ًا من تاريخهم معه.
خرجت  3فتيات في
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا في �أحد �أيام �آذار َ 2012
وتوجهن نحو المدر�سة التي تل ّقين فيها
و�سط دم�شق ،حملن الفتات الحريةّ ،
تعليمهن .وقفن �أمامها ،على رغم وجود رجال ال�شرطة وعنا�صر الأمن في
كل ثقوب ال�شارع .على مر�أى من كل العابرين ،رفعن الفتاتهن في وجه 18
عام ًا.
لقد ن ّفذت ه�ؤالء الفتيات الثالث ثورتهن الخا�صة في وجه النظام
وانتقمن لطفولة د ّمرها نظام «البعث».
�صحيح �أن لكلٍ �سببه كي ينخرط في الثورة على النظام ،لكن كل
ال�سوريين تعر�ضوا لت�شويه واحد في مدار�س «البعث» الع�سكرية.
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�إلى با�سل �شحادة في ذكرى رحيله
2013/5/28

«�ص َور» ،و�صوت واحد يتر ّدد
دم�شق ال�ساعة  10ليالً ،في ر�أ�سي مدينة ُ
بق ّوة�« :أنا ما رح موت!».
�أذكره جيداً ...لقاء العيون في تلك الليلة كان �صعب ًا جداً ،كما الوقوف
تمام ًا.
ثقل الموت ٍ
قا�س ،يمكن �إدراكه في وجوه الأ�صدقاء المبعثرة على �سلم
المنزل الطويل الذي يبدو �صاعد ًا �إلى ال�سماء ،وفي �صمت المدينة ال�صارم
المقطوع بدقات قلوبنا التي �أ�صبحت واحدة ،و�أ�صوات تدحرج القذائف على
�أطراف المدينة ،وجه �صديقتي« ،حبيبته» ،ومالمحه مع ًا.
كان النكران �سيد الموقف في تلك الليلة ،كل �شيء كان يبدو زائف ًا..
مقطع الفيديو ..مكالمات وات�صاالت ت�ؤكد ما حدث.
�صفحات الفاي�سبوك تكذّب ،المحطات الإخبارية تكذّب ..حتى نحن
الواقفين على الدرج الطويل كنّا نكذّب مر ّددين« :لي�س هو بالت�أكيد ..ال
يمكن ذلك»� ،أن «نرى ج�سد �صديقنا �صامت ًا مدوي ًا راح ًال عنا».
بعد �ساعات قليلة تح ّولت الوجوه المفجوعة �إلى وجوه غا�ضبة حزينة،
وه َّب الحديث عن كيفية ت�شييع حزننا ،عن ال�شكل الذي �سنخبر فيه المدينة
َ
والبلد ب�أجمعه �أن «�صديقنا �صاحب االبت�سامة ا�ست�شهد ،و�أن تهمته كانت
«حامل الكاميرا».
15

�صديقي ذو االبت�سامة
من القبر �إلى ال�سماء...
الموت في الوطن ،هو تمام ًا كالعودة �إلى الحياة الحقيقية ،والحياة في
الغربة كما تراكم القبور في الجمجمة ،تلقي بنف�سها عليك حتى ت�صد�أ،
وك�أنك تحفر ب�أظافرك في تابوت ال رائحة له ،فارغ تمام ًا �إال منا.
الوطن اليوم ال ي�شبه الوطن قبل عام ،ربما نحن لم نعد كما كنّا قبل
عام ،لم نعد نح�صي عدد الموتى ،بل تق ّم�صنا الجثث ،وبقي الأحياء هناك
فوق التراب وتحته.
في مكان ما على الحدود خارج الوطن تتكئ المخ ّيمات على الفراغات
التي لم تحتلها القبور ،بين �أ�صابع الأقدام العارية.
و�أنت يا �صاحب ابت�سامة طفل �صغير ،ما زلنا ن�سمعك تدندن في الكادر
بين دم�شق وحم�ص« :وال حكم النذل فينا» ،حينئذ فقط نبت�سم...
والحب يا �صديقي ،فقدنا منه الكثير� ،أما حبيبتك فما زلنا نراها تقلّم
�شعرك على وجهها ،وتغني لك تراتيل ال�سالم.
يا �صديقي� ،أما زلت تدير كاميرتك؟ هل ما زلنا في الكادر؟
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« »NOWفي الر ّقة المح َّررة :ثورة ثانية بوجه «الن�صرة»
2013/6/26

ثورة م�ضادة بد�أت في محافظة الرقّة ال�سورية بعد تحريرها من النظام
ال�سوري .فك ّل ما ت�شهده المدينة ُينبئ بذلك ،من الجدران التي ُر�سم عليها
�صراع المدن ّية �ضد �سلطة ال�سالح المت�ش ّدد ،ع َلم اال�ستقالل �ضد العلم
الأ�سودّ ،
وخط �شعارات الثورة في مواجهة عبارات «جبهة الن�صرة» و«�أحرار
ال�شام».
هذا هو تمام ًا حال الحياة في المدينة المحررة .في  2013/3/4دخلت
مدججين بال�سالح ،وهم يهتفون:
مجموعات من المل ّثمين باللبا�س الأ�سودّ ،
«قائدنا للأبد �سيدنا محمد» ،وكانوا ي�صيحون ب�صوت واحد« :تكبير» ،وفق
ما قال لنا �أحمد ،وهو �أحد ه ّتافة التظاهرات في الرقة ،و�أ�ضاف« :حينذاك
�شعرنا بال�سعادة للحظات �أثناء هروب عنا�صر جي�ش النظام والأمن خارج
المدينة ،لكن هذه ال�سعادة تال�شت فور ًا عندما بحثنا بين المح ِّررين عن
توجهنا �إلى «د ّوار الدلة» ،وهتفنا« :ال �سنّية وال علوية..
علم اال�ستقاللّ ،
�سورية وحدة وطنية» ،لم ندرك حينذاك �أن من قاموا بتحرير مدينتنا هم
�أنف�سهم من �سيحتلونها».
في الأ�سبوع الأول من التحرير ،تح ّولت الرقة �إلى مدينة �أ�شباح،
يتجول فيها الم�سلحون َومن تبقّى من �سكان المدينة ،وتابع �أحمد« :خرج
معظم الأهالي من الرقة في الأ�سبوع الأول ،ب�سبب الق�صف الم�ستمر من
17

قبل الطائرات الحربية التابعة لجي�ش النظام ،في حين فر�ض المت�شددون
القادمون الجدد فري�ضتهم على جدران «رقّتنا» و�شوارعها ،كما �ألزموا
ال�سكان بتطبيق �شريعتهم ،والحقوا الن�ساء كي «تن�ستر»� ،سيطروا على كل
المباني الر�سمية والدوائر الحكومية ،وعاقبوا كل من عار�ضهم بطريقتهم
الخا�صة».
قابلنا �أحمد الفتى ذا الع�شرين عام ًا ،وهو طالب في «جامعة االتحاد»
يدر�س �إدارة الأعمال ،جل�سنا داخل مبنى «تن�سيقية �شباب الرقة» ،ف�أدركت
�أن هذا ال�شاب ال�صغير المبت�سم ،هو ذاته «قا�شو�ش الرقة» ،الذي لطالما
�صدح �صوته في التظاهرات �ضد النظام ال�سوري.
يخبرني �أحمد عن الرقّة بعد التحرير ،عن �صراع ال�شباب المدني
أ�سدلت علم
�ضد «الجبهة» و«حركة �أحرار ال�شام»« :عندما تحررت الرقة � ُ
�شعرت ب�سعادة عارمة ،ها �أنا
اال�ستقالل على طول المبنى الذي �أقطن فيه،
ُ
أخذت �أبحث
�أرى من كانوا يعتقلوننا ويقتلوننا يهربون كالأرانب» ،و�أكملُ �« :
حاولت �أن �أ�صغي جيد ًا في
عن كتائب «الجي�ش الحر» ،عن �أعالم الثورة،
ُ
هتافات القادمين ،من ه�ؤالء؟».
�أحمد كان اع ُتقل على يد قوات الأمن ال�سوري في الرقة ،قبل التحرير،
تن ّقل بين فروع الأمن في عدد من المحافظات لمدة �شهرين ،بداي ًة لدى
الأمن الع�سكري في الرقة مرور ًا بالأمن الع�سكري في دير الزور ،نُقل بعد
ذلك �إلى �سجن تدمر ،ومن ثم �إلى ال�سجن البولوني في حم�ص .وكانت
دم�شق �أي�ض ًا �إحدى محطات اعتقاله في ال�شرطة الع�سكرية بالقابون ،وفي
الفروع  291و 215وفرع فل�سطين ،ومن هناك نقله الأمن ال�سوري بطائرة
من مطار الم ّزة الع�سكري �إلى �سجن حلب ،وانتهى به المطاف في �سجن
الرقة المدني .تعر�ض الحاج خالل هذه الرحلة �إلى كل �أنواع التعذيب التي
تعر�ض لها العديد من �شباب الثورة ال�سورية على �أيدي عنا�صر الأمن.
ي�ستد ّل بتاريخ مواجهته مع النظام ال�سوري ليقول �إن «معظم �سكان
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الرقة م�ستعدون لمواجهة النظام الجديد» ،ويتابع« :فع ًال ا�ستطعنا الوقوف
في وجه «الجبهة» و«الأحرار» الذين تراجعوا فور ًا �إلى مراكزهم داخل
المدينة ،لقد �صمدنا في وجه النظام ال�سوري كل هذا الوقت ،ولن ن�سمح
للع�سكر المت�شددين بفر�ض ا�ستبدادهم علينا ،منذ ذلك الوقت تغ ّير
تعاملهم معنا ،وقطعوا توا�صلهم مع المدنيين».
توجه حينذاك �إلى
حمل �أحمد ال�سالح بعد خروجه من �سجون النظامّ ،
وان�ضم �إلى «جبهة الن�صرة» ،التي �أعطته ال�سالح والذخيرة وكامل
تل �أبي�ض
ّ
ال�سلطة ،لكنه لم ي�ستطع البقاء معهم لأكثر من � 10أيام� .ألقى �سالحه وعاد
ليهتف مع المتظاهرين ال�سلميين في الرقة.
«خرجنا في تظاهرة ب�شارع الوادي تحت عنوان «تظاهرات ما قبل
التحرير» ،وذلك في محاولة لتذكير الجميع بمبادئ الثورة التي خرجنا
من �أجلها ،طلبنا من الجميع رفع �أعالم الثورة و�إنزال كل الأعالم الأخرى،
حينذاك رف�ض «�أحرار ال�شام» �إنزال راياتهم بحجة �أن «ا�سم اهلل يجب �أن
يبقى عالي ًا» ،هتفنا للحرية والمدنية ،وهم هتفوا لتطبيق �شرع اهلل ،وبد�أت
�أ�صواتنا ت�صدح لتغطي على هتافاتهم ،كان هذا �صدامنا الأول مع هذه
الحركة».
خرجت العديد من التظاهرات �ضد «جبهة الن�صرة» و«�أحرار ال�شام»
رد ًا على االنتهاكات التي يقومون بها �ضد المدنيين في المدينة ،كانت �آخرها
يوم االثنين �أمام مبنى المحافظة ،الذي �أ�صبح مقر «الدولة الإ�سالمية في
العراق وال�شام» ،وكانت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين و�ضد االعتقال
التع�سفي بحق النا�شطين ال�سلميين.
الحياة اليوم في الرقة ال ت�شبه �أبد ًا الم�شهد الذي تتناقله و�سائل الإعالم،
�أو المظهر الخارجي لها ،ال�شباب يتجولون في ال�شوارع ويقفون �أمام مراكز
تجمعاتهم المدنية ،الن�ساء يتم�شين ويرت َْدن المقاهي حتى �ساعات مت�أخرة
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«و�ضعت الحجاب في الأيام الأولى من التحرير ،لم �أكن �أعرف
من الليل.
ُ
حينذاك ماذا �ستكون ردة فعل «الجبهة» حينها ،لكني قمت بخلعه في اليوم
الخام�س ولم يتعر�ض لي �أحد ،لقد فر�ضنا �شروطنا عليهم وها �أنا �أجل�س في
المقهى مع �صديقاتي وقد تعدت ال�ساعة  11ليالً» ،تقول ريم.
كن من منظمي
العديد من الفتيات في المدينة ،ريم واحدة منهنّ ،
التظاهرات في المدينة ،وما زلن حتى اليوم يتظاهرن �ضد الجبهة والأحرار،
وهن �أع�ضاء في عدد من التجمعات المدنية.
�أحاديث الأهالي مزيج من الإحباط والغ�ضب تجاه الم�سيطر الحالي،
لكنهم في الوقت ذاته فخورون بتحرير المدينة وما �ست�ؤول �إليه قريب ًا.
ي�سردون ق�ص�صهم قبل التحرير ب�سعادة وتفا�ؤل« .هي ثورتنا وما رح نخ ّلي
حدا ي�سرقها منا» ،هذه العبارة ت�سمعها من معظم �شباب الرقة وفتياتها،
وهم يخو�ضون ثورتهم الثانية �ضد النظام الجديد ،الذي ال ي�شبه �أبد ًا حلم
ال�سكان بـ «رقّتهم» المحررة.
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من «طريق الباب» في حلب:
�أحاديث الثورة في ملج�أ «عدنان»
2013/7/3

حي «الربيع العربي»� ،أو «طريق الباب» قبل الثورة ،طف ُل معركة حلب
ال ُمت َعب .تلك المعركة التي لم ت�ضع �أوزارها بعدُ ،تغرِ ق �شوارع الحي بفقرٍ
جاف ،تغيب كل معالم الحياة فيه مع اختفاء ال�شم�س ،وتبقى �آثار المعركة
الجارية �شاهد ًا وحيد ًا على حداد دائم.
ٍ
لق�صف متقطع هذه الأيام .المنازل المد ّمرة في كل مكان
يتع ّر�ض الحي
�شاهدة على عنف الق�صف المتوا�صل في فترات �سابقة� .شوارع التهمتها
�صواريخ «�سكود» ،لكن �أهالي الحي ما زالوا يتذكرون مراحل ثورتهم
الأولى ب�شيء من الحنين :تظاهرات واحتجاجات �سلمية للمطالبة بالحرية
والكرامة .اليوم يبدو الحي بكل دماره هذا ،كمن يقبع في غيبوبة م�ؤلمة.
�أقمنا في بيت النا�شط «عدنان الغجر» لأربعة �أيام .هذا المنزل ال�صغير
هو ملج�أ �شباب الحي ،يق�ضون فيه معظم �أوقاتهم بعد هبوط الليل .ومع
انقطاع الكهرباء الم�ستمر ،تتوقف الحركة في �أغلب المناطق ،وتبقى داخل
المنزل حيث المالذ الآمن على �ضوء ال�شموع .منزل «عدنان» ي�شبه المنازل
العربية القديمة ،م�ؤلّف من طبقتين و«�أر�ض ديار» �صغيرة ،ينام الجميع في
الطابق الأر�ضي لأنه �أكثر �أمان ًا في حال تعر�ضوا للق�صف من قبل طيران
النظام.
21

للحي ،عن االعت�صامات �ضد
تدور معظم �أحاديثهم عن الو�ضع الحالي ّ
«الكتائب» الإ�سالمية المت�ش ّددة واعترا�ضهم على وجودها ،عن عدم تمثيل
الهيئة ال�شرعية لهم ولما خرجوا من �أجله ،عن الحراك المدني و�أ�سباب
تراجعه في «طريق الباب» وما حوله بعد التحرير.
يحدثنا «الغجر» عن «ال�ضغوط التي نتجت عن جمود الجبهات في
مراكزها التي و�صلت �إليها بعد تحرير عدد من المناطق� ،إلى جانب
الق�صف وانقطاع الموارد ،فقد �شعر �سكان المدينة المحررة بالي�أ�س
والإحباط» .يعتقد الغجر �أن «هذا الأمر مفهوم جداً ،فالكثير من العائالت
فقدت منازلها و�أبناءها� ،إلى جانب خ�سارة �أعمالها» ،وي�ضيف« :في الأ�شهر
الأولى انقطعت الموارد الغذائية وتوقّف عمل الأفران ب�شكل كامل� ،أذكر في
وتوجهت �إلى
تلك الفترة �أني ا�ستيقظت ال�ساعة � 3صباح ًا من �شدة الجوعّ ،
منزل �صديقي لربما وجدت �شيئ ًا لآكله ،كان عنده رغيفَا خبز والقليل من
الزيتون ،ال �أعرف كيف �أ�صف �شعوري بال�سعادة حينذاك».
في  2011/7/21تح ّول «طريق الباب» �إلى بوابة تحرير المدينة ،يقول
الغجر« ،قامت مجموعة «�أبو معاوية» التي �شكّلها �شباب الحي ،ب�ضرب
الحواجز المتمركزة فيه لت�سهيل دخول الكتائب �إليه» ،م�شير ًا �إلى �أنه «لم
يتم قتل العنا�صر التي كانت تقف عند الحواجز ،بل تم �إعطا�ؤهم الخيار
بين االن�شقاق والم�شاركة في معركة تحرير حلب� ،أو العودة �إلى منازلهم».
ثم و�صلت تعزيزات ع�سكرية من النظام ل�ص ّد هجوم كتائب «الجي�ش الحر»
ومن ِعها من الدخول �إلى الحي ،بالتوازي مع ق�صف بالطائرات الحربية،
وي�ضيف عدنان« :قمنا بقطع ال�شوارع حينذاك م�ستخدمين الدواليب ،وقام
«الجي�ش الحر» بردع قوات النظام ،وفي اليوم الثانيُ ،ح ّرر الحي ب�شكل كامل
ودخلت الكتائب �إليه ترفع �أعالم الثورة ،وهي تهتف« :الجي�ش الحر للأبد
غ�صب عنك يا �أ�سد» ،و«حرية للأبد « ،»...لواء التوحيد قادم �إلى دم�شق»».
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تح ّررت �أحياء مدينة حلب ال�شرقية تباع ًا ،م�ساكن هنانو ،ال�صاخور،
الحيديرية ،طريق الباب ،وغيرها من الأحياء ،حينئذ ظنّت كتائب «الجي�ش
ال�سوري الحر» ب�أنها �ستكون قادرة على تحرير مدينة حلب كلّها وريفها خالل
�أ�سبوع من بداية المعركة ،وهذا ما ظنّه الأهالي �أي�ض ًا ،لكن الحال بقي على
ما هو عليه بعد �أكثر من عام ون�صف العام من تحرير هذه المناطق.
مع بداية المعركة نزح معظم �سكان الحي ب�سبب ق�صف طيران النظام،
ومن بينهم عدنان وعائلته .عدنان غادر فيما رغبته كانت بالبقاء ،لكن
والده قال �إنه �سيبقى معه �إذا لم يغادر .بعد �شهر تقريب ًا ،عاد �إلى ح ّيه حيث
�شعر بـ «معنى الحرية» ،فـ«المناطق محررة ،و�أعالم الثورة في كل مكان».
مع بداية ظهور ال�سالح في مدينة حلب ،تراجع الحراك المدني ،يقول
النا�شط في «حي الباب» مجد �أحمد« :لقد �شعر �شباب الحراك المدني
�أنه لم يعد لهم دور ،والغالبية �أ�صبحوا متفرجين ،و�أنا واحد منهم» .خرج
مجد في العديد من التظاهرات ،اعتقلته قوات النظام ال�سوري  3مرات
في مدينة حلب ،وهو اليوم يعمل في المكتب الإعالمي الخا�ص بالمجل�س
المحلي للمدينة.
�أثناء عملية التحرير وبعد دخول «لواء التوحيد» �إلى حلب ،دخلت «جبهة
الن�صرة» ،ثم «الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام» وكتيبة «المهاجرين».
«في البداية ومن منطق الحريات ،قلنا ليهتف في التظاهرات ك ٌّل بح�سب
قناعاته ،لكننا في النهاية اختلفنا بخ�صو�ص الالفتات والمطالب ،وبعد
ذلك انف�صلت التظاهرات» ،يقول عدنان .ي�ؤكد مجد كالم رفيقه ،وي�ضيف:
«اليوم هناك تظاهرات مدنية تطالب ب�إ�سقاط النظام ،وتعتر�ض في الوقت
نف�سه على الهيئة ال�شرعية والكتائب الإ�سالمية المت�شددة ،وتظاهرات يغلب
عليها الطابع الإ�سالمي المت�شدد تنادي بالخالفة الإ�سالمية».
من الوا�ضح �أن منطق االن�ضباط والغنائم يطغى على �سلوك �أفراد
«الن�صرة» و«الدولة الإ�سالمية» �أكثر من �أي �شيء �آخر ،فالمقاتلون ال
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الحي� ،إال في حاالت قليلة ،قد يكون
ّ
يتدخلون بالتفا�صيل اليومية لحياة ّ
ذلك ب�سبب الفقر المدقع فيه وق ّلة المكا�سب الممكنة منه ،لكنهم في الوقت
ذاته يلتزمون مق ّراتهم ،مع وجود متواتر لهم على بع�ض الحواجز كمحاولة
لإثبات الوجود.
ان�ضم عدد كبير من عنا�صر «الجي�ش ال�سوري الحر» �إلى «جبهة
ّ
الن�صرة» و«الدولة الإ�سالمية» ،لأنهما يمتلكان العتاد الع�سكري؛ يقول
عدنان �إن «الم�شكلة تكمن في �أن «الجبهة» و«الدولة» لديهما القوة وال�سالح
على عك�س «الحر» ،لذلك ال ن�ستطيع �أن نطلب منهم الخروج من المدينة
وريفها ،لأني �أظن �أنه مع خروجهم في هذه المرحلة �سنخ�سر المعركة»،
الفت ًا �إلى �أن «العديد من الكتائب ا�ضطرت لرفع ال�شعارات الإ�سالمية من
�أجل الح�صول على دعم».
يقترب مني عدنان قلي ًال في نهاية الحديث ،وي�شير �إلى هاتفه�« :أر�سلت
لي حبيبتي ر�سال ًة للتو ،من � 6أ�شهر لم �أ َرها ،فهي ت�سكن في المناطق المحتلة،
كل ما �أحلم به اليوم �أن نتح ّرر ب�شكل كامل ،كي يتوقف القتل والدمار ويعود
الجميع �إلى منازلهم ،حينئذ ن�ستطيع �أن ن�سير في ال�شوارع من دون �أن يكون
هناك احتمال لقن�صنا ،و�أن �أكمل درا�ستي في الفل�سفة و�أتخرج� ،أما في ما
يتعلق بالمت�شددين فنحن ن�ستطيع االنت�صار عليهم في الفترة القادمة».

24

�أم حمزة «الذباحة»
�سجانة الن�ساء في �سجن الرقة ال�شرعي
ّ
2013/7/10

جاءت «�أم حمزة» �إلى الرقة بعد تحريرها ،مرتدي ًة اللبا�س الباك�ستاني
ال�شرعي ،تغطي وجهها «بالنقاب» الأ�سود ما يجعله مقت�صر ًا على نظارات
طبية و�سط قناع م�شدود داكن .فوق الكتف ،علّقت بندقية «رو�سية» وعلى
خ�صرها ربطت ال�سكين والـ«الكلب�شات» وفي يدها كبل كهرباء ،وفق و�صف
كثير من ال�شهود ،وعلى ر�أ�سهم رمال نوفل ،ال�صبية ذات الـ  26عام ًا ،والتي
كُتب لها �أن تخو�ض جوالت عدة معها بعدما تح ّولت ق�صتها �إلى ق�ضية ر�أي
عام.
ال�سجانة الملقبة بـ«الذباحة»« ،ت�شبه ن�ساء الكوابي�س» على
«�أم حمزة» ّ
حد تعبير رمال ،فهي ال تتجول في �شوارع المدينة كثيراً� ،إذ تم�ضي معظم
نهارها في حرا�سة المعتقالت في �سجن الهيئة ال�شرعية في الرقة.
ولكنها كما ي�صفها «�أبو �إبراهيم» ،القا�ضي في الهيئة ال�شرعية« ،امر�أة
بهن لي�س غير».
م�سلمة ت�سهر على حماية الن�ساء في ال�سجون واالعتناء ّ
«�سجانة ذباحة» و«امر�أة حار�سة» تت�سع م�ساحة الإ�شاعات في
بين ّ
المدينة المحررة ،تغذيها ظروف �صراع م�ستتر ومعلن بين طرفين
يتفقان على �أمر واحد :كراهية نظام الأ�سد ،ويختلفان في كل ما عداه
تقريب ًا .الأجندات المختلفة ،اال�ستقطاب الإعالمي الهائل ،الجوع �إلى
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ال�سبق ال�صحافي ،الرخي�ص �أحيان ًا ،كل ذلك يجعل �إمكانية توخي حدود
المو�ضوعية المعقولة م�س�ألة �صعبة.
كثيرون ممن التقيت في الرقة يتحدثون ب�صراحة عن حاالت الجلد التي
حدثت ،والتي ظلت طي الكتمان منذ دخول الكتائب المت�شددة ،وتعززت هذه
الحوادث بمقاطع فيديو ر�شح بع�ضها �إلى مواقع الإنترنت ،لكن وجهة نظر
�أخرى تنفي حدوث مثل هذه الوقائع جملة وتف�صيالً .فالقا�ضي ال�شرعي
«�أبو ابراهيم» ينفي ذلك ،بذريعة �أن «الحد ال يقام في الحروب» ،م�ضيف ًا �أن
«من الم�ستحيل حدوث حاالت كهذه ،حتى �أن رجالنا يمار�سون �ضبط النف�س
�إلى �أق�صى الدرجات» .ويبرهن على ذلك �أن �إحدى الفتيات قامت بارتداء
مالب�س فا�ضحة و«التمختر» �أمام مقر جبهة الن�صرة في محاولة ال�ستفزاز
الحرا�س ،فما كان منهم �إال �أن �أغلقوا الأبواب وان�سحبوا داخل المقر».
في بيت ي�شبه معظم بيوت الرقة التي زرت ،ا�ستقبلتني رمال ،الفتاة
المحجبة التي �صارت الق�صة في ذلك الأ�سبوع على ل�سان �أهل المدينة،
ور�شحت بع�ض تفا�صيل «حادثة الفناجين» �إلى الف�ضاء الإلكتروني.
ملخ�ص الحادثة �أن مجموعة من النا�شطين� ،أطلقت مع رمال نوفل
مبادرة خيرية «رم�ضان الخير وزكاة الخير» ،فقد قاموا بر�سم علم الثورة
على فناجين قهوة وبيعها في �إحدى الحدائق بهدف جمع بع�ض النقود
لتمويل �سلل غذائية توزع على العائالت الفقيرة خالل �شهر رم�ضان.
تقول نوفل �إنهم �أثناء العمل ،تق ّدم �إليهم �أحد الملثمين وطلب منهم
جمع الأغرا�ض و�إخالء الحديقة خالل ن�صف �ساعة ،مع ّرف ًا عن نف�سه ب�أنه
من الهيئة ال�شرعية .بالطبع لم تمتثل رمال وزمال�ؤها لهذا القرار التع�سفي،
فما كان من الم�سلحين المدججين بال�سالح وعددهم � 15إال �أن هاجموهم.
تروي رمال�« :أحد الأ�صدقاء الم�شاركين في المبادرة ا ّدعى ب�أنه الم�س�ؤول
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خ�شية �إيقافي ،فقاموا باعتقاله وج ّروه �إلى ال�سيارة وهو يتلقى �ضرب ًا مبرح ًا
خالل الطريق».
ت�شرح رمال وقد علقت �ضحكة ُم َّرة على وجهها« :ا ُّتهمنا بجمع مال
الم�سلمين من دون �إذن ،و�أن علينا التقدم بطلب للهيئة ال�شرعية كي نح�صل
على الموافقة؛ كانت تلك تهمتنا التي �أدت �إلى اعتقال �صديقي و�ضربه،
وجلدي».
وا�ستدعائي في اليوم التالي َ
بهدوء ،تك�شف رمال عن الق�سم الأ�سفل من ج�سدها ،عالمات ال�سياط
تغطي الجزء الممتد من الخا�صرة حتى �أ�سفل القدمين .تقول ب�أ�سى« :لم
بجلدي �أي�ض ًا».
يكتفوا باعتقالي ،لقد قاموا َ
على �صفحتها على موقع «فاي�سبوك» ،كتبت رمال تفا�صيل ما حدث معها
بعد االعتقال ،تمام ًا كما روتها لنا« :بعد االعتقال طلب المحقق ت�سليمي
لأم حمزة ،قامت الأخيرة بترك «الرو�سية» مع الحار�س الموجود على الباب
قبل �أن تج ّرني �إلى الزنزانة .هناك قامت بتقييدي ،وبد�أت ب�ضربي بكبل
و�ساقي .لقد كان �شعوري مرتبك ًا بين ال�صدمة والألم.
قدمي
ّ
الكهرباء على ّ
لم �أ�ص ّدق �أن هذا يحدث معي في الرقة و�أن من يقوم به لي�ست قوات النظام
ال�سوري» .ت�ضيف رمال ب�صوت مخنوق�« :سحبت �أم حمزة �سكينها المعلق
على خا�صرتها وقالت�« :أخرجي ل�سانك� ،س�أقطعه لك� .أدرت وجهي �إلى
الحائط ،فعادت �أم حمزة �إلى الت�أكيد� :أنا �أذبح فعالً ،اطلبي من اهلل �أال
تبقي الليلة هنا كي ال �أعلقك على الحائط و�أت�سلى بك .كل ذلك حدث على
مر�أى وم�سمع الحار�س الواقف عند الباب».
مكثت رمال في زنزانتها �ساعات قليلة ،قبل �أن ُيتخذ قرار الإفراج
عنها ،لكن مع و�صولها �إلى بوابة المقر ،تقول رمال�« :سمعت �صوت �أم حمزة
تناديني وقد وقف بجانبها �أحد الملثمين ،لقد طلبوا مني العودة �إلى الداخل
بذريعة �أن �أحد ال�شيوخ �أق�سم بعدم خروجي اليوم من زنزانة الهيئة ،حاولت
التمل�ص لكن لم يكن هناك مفر من العودة �إلى الزنزانة نزو ًال عند ق�سم
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ال�شيخ!» .ت�ضيف رمال�« :أم�سكت �أم حمزة بيدي وقالت لي ب�صوت هادئ:
«ما بدي �أ�سمع �صوتك م�شان ما �ضايقك ،بتقعدي بالزنزانة بدون ما تعملي
�شي ما بقرب عليكي� ،إذا �سمعت �صوتك بدبحك!» ،وجعلتني �أعيد الدر�س
من ورائها» .بعد �ساعات ،خرجت رمال من ال�سجن تتابعها كلمات �أحد
�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية« .لم تقم ب�شيء ،لكننا �أردنا ت�أديبك ،ولقد تمت
م�سامحتك».
على الطرف الآخر ي�ص ّر قا�ضي الهيئة ال�شرعية �أبو �إبراهيم على نفي
الحادثة من �أ�سا�سها�« :أق�سم باهلل �أن ما ت ّدعيه رمال لي�س �إال كذبة ،كل
ما نريده هو الحقيقة ،لقد ارتكبت خط�أ �أن تحدثت مع المحقق والق�ضاة
بطريقة جارحة ،ورف�ضت تمثيل الهيئة ال�شرعية لها ،لقد كانت ت�صرخ
ب�صوت عال« :الهيئة ال�شرعية ال تمثلني» ،ورغم ذلك �سامحها الجميع».
وي�ضيف القا�ضي مو�ضح ًا« :نوفل ال عالقة لها بالأمر ،ونحن لم نقم
با�ستدعائها ،بل اعتقلنا �صديقها وهو م�شتبه به» .يختم �أبو �إبراهيم حديثه:
«علينا �أن نكون �صادقين مع �أنف�سنا �أي�ض ًا ،الأهالي يريدون ف�صل الدين عن
ال�سلطة ،وهذا �أمر ي�ستحيل حدوثه».
بين هذين الطرفين تقف «لجنة الحكماء» وهي لجنة م�ؤلفة من 8
�أ�شخا�ص ت�ضم �أعيان مدينة الرقة ،الذين يقومون بتح�ضير االنتخابات
الخا�صة بالمجل�س المحلي ويلعبون دور ًا توفيقي ًا بين الأهالي والهيئة،
ليتح ّول ا�سمهم �إلى اللجنة التح�ضيرية للمجل�س.
يعتقد «�أبو مهيار»� ،أحد م�ؤ�س�سي هذه اللجنة ،ب�أن «الن�صرة والأحرار
�أقوياء ،وال يمكننا �إنكار حاجتنا �إليهم اليوم ،وبخا�صة �أن قوات النظام
لي�ست بعيدة عنا ،ف�ض ًال عن عدم وجود �ضغط مدني كاف لت�سلم ال�سلطة»،
مو�ضح ًا �أن الهيئة ال�شرعية هي «حالة �صحية في حال وجود توازن قوى بين
الكتائب ،و�سيادة الحالة ال�سلمية ،لكن في الرقة من الوا�ضح �أن هذا التوازن
معدوم ما يجعلها تحت �سيطرة الن�صرة والأحرار ،وما يجعل قوانين الهيئة
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تط ّبق على ال�ضعيف دون القوي ،لذا ال يحق لنا التعليق على ممار�ساتهم ما
دمنا عاجزين عن اقتراح بدائل».
لكن «�أبو مهيار» ،الرجل الخم�سيني الذي اعتاد ا�ستقبال الأطراف
جميع ًا في منزله ،بدء ًا من �شباب الحراك المدني ومقاتلي «الجي�ش الحر»،
و�أفراد الكتائب المت�شددة ،ما زال كما يبدو يتمتع بمخزون ٍ
كاف من الأمل
للخروج من هذه الأزمة ،فهو يعلّق م�ستدرك ًا« :لم يعد ال�شباب يخافون من
�شيء ،يخرجون في اعت�صامات وتظاهرات �أمام مقرات هذه الكتائب ومقر
الهيئة ال�شرعية ،هناك �أمل حقيقي في ال�شارع».
بالت�أكيد ،ال تقت�صر انتهاكات الهيئة ال�شرعية وممار�سات الكتائب
المقاتلة على ذلك� ،إذ يعاني «الرقاويون» الأم ّرين من ا�ستيالء «الن�صرة
والأحرار» على الأمالك التي نزح عنها �سكانها وتركوها خلفهم .ينفي
بع�ضهم وقوع مثل هذه الحوادث ،فيما ي�شدد �آخرون على وقوعها مرددين
عبارة« :بِكبروا َع الملك وبياخدوه» .النا�شط والمدر�س فرا�س النايف كان
�شاهد ًا على �إحدى حوادث اال�ستيالء التي وقعت في المدينة� .أخبرنا �أن
�أفراد ًا من «�أحرار ال�شام» حاولوا «�أخذ منزل جارنا الذي ا�ست�أمننا عليه قبل
�سفره .حاولت منعهم وذهبت �إلى مقرهم .هناك التقيت بالأمير و�أخبرني
�أنهم �سي�أخذون المنزل بالقوة .قلت لهم« :مافي �شي بيتاخد بالقوة» ،و�سرت
علي وقاموا ب�ضربي» ،يتابع النايف« :اقتادوني
متجه ًا نحو الباب ،فهجموا ّ
�إلى غرفة التحقيق ،ثم �إلى الزنزانة� .سمعت �صوت �أخي في الخارج وخ�شيت
�أن يقوموا ب�ضربه» .يتابع النايف بمرارة« :انتهى المو�ضوع ب�أن �أفرجوا عني
بعد �ساعة ،بعد �أن قام �أميرهم بجلدي» .وي�ضيف �أن «هناك  5زنازين مليئة
بالمعتقلين ،من بينهم جنود من�شقون ،كبار في ال�سن و�شباب».
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�أطفال الجي�ش الحر :البنادق ثقيلة ...لكننا �سنقاتل
2013/7/22

يحمل بندقية فوق كتفه ال�صغير ،مرتدي ًا مالب�س ع�سكرية في ذلك
المكان �شبه المهجور � اّإل من عنا�صر «لواء التوحيد» (�أحد الألوية الأ�سا�سية
المقاتلة في الجي�ش ال�سوري الحر) ،الذين يحمون ما ّتم تحريره من النظام
ال�سوري� .أحمد البالغ من العمر خم�سة ع�شر عام ًا ،هو واحد من مقاتلي
الجبهة ،القاطن على مر�أى قنّا�صة النظام بين المباني وال�شوارع المه ّدمة.
ٍ
وب�صوت ُمثقلٍ ببحة رجلٍ هرم�« :أقاتل
روى لي �أحمد حكايته بخجل،
في هذه الجبهة منذ عام» .لم يكن هو المقاتل الوحيد في طور البلوغ ،ففي
الكتائب المعار�ضة مقاتلون يافعون كث ٌر ،تتراوح �أعمارهم بين  15و 18عام ًا.
ق�صة �أحمد بد�أت يوم �إ�صابته �أثناء ق�صف النظام بلدته مع ّرة النعمان
في �إدلب ،و ُن ِقل على �إثرها �إلى �أحد الم�شافي الميدانية في حلب ،لكنّه لم
فتوجه
يتمكن من العودة �إلى بلدته ب�سبب قطع الطريق في ذلك الوقتّ ،
�إلى الجبهة وان�ضم �إلى «الجي�ش ال�سوري الحر» .وي�ضيف الفتى الذي لم
�شاركت في العديد من التظاهرات ،لم
ينبت �شارباه بعد« :في بداية الثورة
ُ
�أكن �أفكر في حمل ال�سالح� ،إلى �أن قُتل كثيرون من �أفراد عائلتي ،وتع ّر�ضت
فحملت ال�سالح لكي �أدافع عن بلدي».
للإ�صابة في بطني،
ُ
ينتهي الحديث مع �أحمد ـ ـ المقاتل المراهق ـ ـ �سريع ًا� ،إذ كانت الكتيبة
بانتظاره لتتحرك �إلى نقطة تمركز �أخرى« .لن �أترك ال�سالح بعد �سقوط
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النظام� ،س�أبقى مع «الجي�ش الحر» ،الحاج عزيزي (قيادي في كتائب الحر)
يعتني بي ،والمقاتلون هنا �أخوتي ،و�أنا �أحبهم كثيراً».
حكايات الأطفال المقاتلين في �سورية لم تعد مرتبطة بالق�ص�ص التي
منحى
اعتاد النا�س �سماعها عن العنف الأ�سري واالجتماعي ،فقد �أخذت
ً
�آخر .عندما تنتقل م�ساحة الطفل من الملعب �إلى الميدان ،من الألعاب �إلى
البندقية والقنابل ،ويتح ّول العقاب من الحرمان من م�شاهدة التلفاز ب�سبب
تق�صيرهم في درا�ستهم �إلى االعتقال والتعذيب والقتل ،عندئذ ي�صبح
للم�س�ألة ُبعد �آخر« .هجم الأمن على مدر�ستي �أثناء محاولتي �أنا وبع�ض
الأ�صدقاء تن�سيق تظاهرة داخل المدر�سة ،ما ا�ضطرني �إلى الهرب ،وتم
ف�صلي من قبل الإدارة» .هذه واحدة من الحكايات التي �سمعناها هناك،
والتي يتردد ما يوازيها على �أل�سن الكثير من الفتية المقاتلين.
يقول «�أبو الن�صر» ،اال�سم الذي �أطلقه عليه زمال�ؤه في الكتيبة ،الفتى
ان�ضم
البالغ من العمر  16عام ًا ،من منطقة الحيدرية في حلب ،والذي
ّ
�إلى «لواء التوحيد» قبل عام ون�صف العام تقريب ًا« :النظام كان يقتلنا في
التظاهرات ،ونحن لم نحمل �ضدهم حتى �سكين ًا ،كنّا نواجههم ب�أ�صواتنا
وهتافاتنا ،وكانوا ير ّدون علينا بالر�صا�ص واالعتقاالت والتعذيب� ،أتمنى لو
كنت �أحمل ال�سالح حينذاك لكنت قتلتهم كما قتلوا �أ�صدقائي».
اعتقلت قوات الأمن ال�سوري الفتى «�أبو الن�صر» في فرع الأمن الجنائي
في مدينة حلب ب�سبب م�شاركته في التظاهرات ،حيث تع ّر�ض لكل �أنواع
التعذيب« .لم �أحمل ال�سالح فور خروجي من المعتقل ،بل بقيت �أ�شارك
في التظاهرات� ،إلى لحظة دخول «الجي�ش الحر» ،وكل ما �أريده بعد �سقوط
النظام �أن �أكمل درا�ستي و�أ�صبح �إن�سان ًا ناجح ًا».
لم يعد الخوف من الموت هاج�س ًا في المدن ال�سورية المح ّررة .ثمة
�شيء من اعتياد وجوده بالقرب من النا�س .هذه الحقيقة �ساعدت في ات�ساع
ظاهرة الأطفال المقاتلين الذين يحاربون مع «الجي�ش الحر» ،فال فارق بين
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رجل ومراهق في الميدان� ،إال في تلك اللحظات القليلة عندما تقترب منهم
وتح ّدثهم.
«علي» فتى �آخر من فتيان الجبهة ،كان �أكثر ق�ساوة في التعبير .نظر
ٍ
وب�صوت حاد قال« :انظروا �إلى كل
مدافع ًا ع ّما يقوم به قبل �أن ُي�س�أل بعد.
هذه المباني الخالية ،وكل هذا الدمار ،نحن نحارب لإ�سقاط النظام كي
يعود ال�سكان �إلى منازلهم ويعي�شوا في �أمان» .علي البالغ من العمر � 14سنة،
ال ي�شبه �أترابه الآخرين من �أطفال «الجي�ش الحر» ،على الرغم من �أنه حمل
«ل�ست بعمر
ال�سالح قبل �شهرين فقط .يتحدث بثقة وبروح مقاتل �شر�سُ :
�صغير ال يخ ّولني حمل ال�سالح� ،أنا �أملك القدرة على القتال ،وعلى الرغم
من �أن عائلتي رف�ضت الأمر في البداية� ،إال �أنني لم �أ�ص ِغ �إليهم ،وذهبت
لالن�ضمام �إلى «الجي�ش الحر» .لم �أ�ستطع �أن �أرى قوات النظام وهي تقتل
علي فعل ذلك» .و�أ�ضاف« :البندقية ثقيلة على ظهري
كل من حولي .كان ّ
علي �أن �أحملها و�أ�شارك مع «الحر» الذي يدافع بكل ما لديه من �أجل �أن
لكن ّ
تنت�صر الثورة ،وحينئذ �س�ألقي بها بعيداً».
�إذا كانت ممار�سات النظام وراء الكثير من ظواهر الع�سكرة التي
ت�شهدها مناطق �شمال �سورية ،ف�إن غياب الوعي الكافي عند بع�ض قادة
الكتائب والألوية يجعل منهم �شركاء بطريقة �أو ب�أخرى في هذه االنتهاكات.
«لقد جاء معظمهم �إلينا بعد �أن خ�سروا عائالتهم� ،إذ قمنا باالعتناء
بهم ،هم �أرادوا حمل ال�سالح لحماية بلدهم ولن نمنعهم من ذلك» ،هذا
الجواب الذي �سمعته من قادة �أحد الكتائب المرابطة .معظم الأطفال
الذين قابلتهم جا�ؤوا �إلى الكتائب غا�ضبين و�ساخطين �إثر ق�صف منازلهم
و�إبادة عائالتهم ،مندفعين بغريزة الث�أر واالنتقام «الطفولية» من النظام.
طالبوا بال�سالح لتحقيق هدفهم ،فما كان من قادة «الكتائب»� ،إال �أن �ض ّموا
ه�ؤالء �إلى �صفوف المقاتلين البالغين وا�ضعين بذلك حد ًا لطفولة كانت
مرتقبة ولو بعد حين.
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�أمير �سابق في «جبهة الن�صرة» عاد ُمد ِّر�ساً
2013/8/6

«�أُبايعك على ال�سمع والطاعة ،في الع�سر والي�سر ،والمن�شط والمكره،
وعلى �أثره علينا ،و�أن ال ننازع الأمر �أهله ،ما لم ن َر كفر ًا بواح ًا عندنا عليه
حجة من الكتاب وال�سنّة» ....ما �إن �أنهى «�أبو �أ�سيد» كلماته هذه �أمام �أمير
«جبهة الن�صرة» حتى �أ�صبح من مقاتليها ،ثم ُع ِّين �أمير ًا على «�سرايا خالد
بن الوليد» المتمركزة في ريف الرقّة قبل التحرير .هكذا فقط تح ّول عبد
البا�سط الح�سين ُمد ِّر�س الريا�ضيات ،النا�شط والمتظاهر� ،إلى �أمير في
«جبهة الن�صرة».
يتعد حلم الح�سين الملقب بـ«�أبو �أ�سيد» نطاق المدر�سة التي كان
لم َّ
يد ِّر�س فيها وعائلته ال�صغيرة التي �أخذت تتك ّون قبل الثورة بعام واحد فقط.
وحين بد�أت التظاهرات بالخروج في الرقّة كان من �أول الم�شاركين فيها هو
وزوجته وابنه ال�صغير ،الذي لم يكن بلغ العام بعد ،والذي ُط ِلب �إلى التحقيق
مع والده� ،إذ �ص ّوره �أحد رجال الأمن وهو على كتف والده محاو ًال الهتاف في
التظاهرة.
�شكّل دخول الح�سين �إلى المعتقل �شرخ ًا في عالقته مع معظم من حوله
في الحي وفي المدر�سة �أي�ض ًا� ،إذ تغ ّيرت معاملة الطلبة وعائالتهم تجاه
من اعتبروه في تلك المرحلة تهديد ًا لأمنهم �أو خائن ًا عند البع�ض ممن
يقفون في �صفوف النظام ،على حد قول «�أبو �أ�سيد» ،الذي ا�ضطر حينذاك
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�إلى �إعطاء مادة الحا�سوب فقط ،في محاولة منه لتفادي االحتكاك مع
الموجودين في المدر�سة ،كما ان�سحب الطلبة من الدرو�س الخ�صو�صية التي
كان يد ّر�سهم �إ ّياها.
قبل خروج قوات النظام من الرقّة كان عبد البا�سط الح�سين على
الئحة المطلوبين من قبل قوات الأمن ال�سوري ،وتحديد ًا بعد حادثة تفجير
�أحد البا�صات الذي كان يق ّل مجموعة من ال�ش ّبيحة ،فقد قام �صديقه الذي
كان ي�صنع معه المتفجرات ،ب�إعطاء عدد منها لمن قام بالعملية .و�أو�ضح
«�أبو �أ�سيد» �أن الأمن ا�ستدعى �أخاه للتحقيق عن مكان وجوده ،وعندما �أنكر
معرفته بمكانه� ،أخبروه ب�أنهم «�سيعيدونني �إلى عائلتي مقطّ ع ًا �إلى  4قطع
علي».
في حال قب�ضوا ّ
ان�ضم «�أبو �أ�سيد» �إلى «الجي�ش الحر» لي�صبح مقاتالً .لم يكن ا�ستخدام
ّ
ال�سالح غريب ًا عليه ،فهو تعلّم التعامل مع البنادق في مع�سكر الطلبة �أثناء
المدر�سة ،وقد كان تركيب البندقية الت�شيكية وفكّها والت�صويب بها در�س ًا
من درو�س ح�صة التربية الع�سكرية في مرحلتي الإعدادي والثانوي.
توجه عبد البا�سط �إلى الحدود وعمل مع عنا�صر «الجي�ش الحر» في
ّ
م�ساعدة الالجئين ال�سوريين و�إي�صالهم �إلى الجهة التركية ،كما �أُ ِوكلت �إليه
مه ّمة مالحقة المه ّربين .لكنّه بعد �أيام �شعر �أن ُج ّل ما يقوم به «هو مالحقة
المهربين الذين هم من �أهالي المناطق ذاتها ،والذين لم يتغ ّير عملهم ع ّما
يبق هناك �أكثر من  15يوم ًا.
كان عليه قبل الثورة» ،لذلك لم َ
قاتل «�أبو �أ�سيد» مع عدة كتائب .بداي ًة مع «كتيبة �صقور ال�سنّة» ،انتقل
بعد ذلك �إلى كتيبة «معاوية بن �أبي �سفيان» ،ومنها �أ�صبح مقات ًال في كتيبة
«�أ�سامة بن زيد» التابعة لقيادة «لواء الق�سام» ،لينتهى به الأمر �أمير ًا على
«�سرايا خالد بن الوليد» التابعة للكتائب الإ�سالمية المت�شددة .ي�ضيف�« :أنا
�إن�سان ملتزم ديني ًا من قبل الثورة ،لم يغ ّير ان�ضمامي �إلى الكتائب المت�شددة
من هذا الأمر ،وما زلت �أتمنى �أن �أكون معهم ،لأنهم �أكثر الكتائب �صدق ًا من
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غيرهم ،وتقوم �أغلب الكتائب الإ�سالمية ب�إن�شاء مع�سكرات تدريب وهناك
تتم المبايعة ،هو خيار ال ُيجبر �أحد على القيام به ،و�أنا بايعت �آنذاك جبهة
الن�صرة».
خا�ض عبد البا�سط الكثير من المعارك الع�سكرية �ضد جي�ش النظام.
ينزع «�أبو �أ�سيد» �شخ�ص ّيته المدنية ،حين تح ّدث عن المقاتلين في �سراياه
بلغة القائد المفاخر« :معظمهم لهم قلب حديدي رغم كل الظروف
والخطورة ،ولم يكن هناك �سوى �شرط واحد يمكّن ال�شبان من االن�ضمام
�إلى ال�سرايا التي كنت م�س�ؤو ًال عنها ،وهو التزامهم بال�صالة ،لأن عدم
التزامهم بالفر�ض ي�ؤجل الن�صر وي�ضعفه».
حرية الرقّة حررت «�أبو �أ�سيد» ،الرجل الثالثيني� ،صاحب اللحية
ف�ضل مبايعة «الن�صرة» وترك الكتائب
الم�شذّبة من ثقل ال�سالح� ،إذ ّ
الم�سلّحة ،وعاد �إلى �صفوف المدنيين ،لي�ؤ�س�س مع مجموعة من المدر�سين
داع لحمل ال�سالح
«اتحاد المعلمين الأحرار» ،فهو يرى �أنه «لم يعد هناك ٍ
داخل المدينة بعد التحرير ،فحملُه في منطقة مح ّررة هو ت�شبيح بحد ذاته،
علينا العودة �إلى �أدوارنا ال�سابقة في هذه المرحلة».
أ�س�س مد ِّر�سو الرقّة و«�أبو �أ�سيد» واحد منهم« ،اتحاد المعلمين
اليوم � ّ
الأحرار» ،وقاموا ب�إجراء االمتحانات الدرا�سية بالتن�سيق مع المناطق
المحررة الأخرى في �أربعة وع�شرين مركزاً .يلفت «�أبو �أ�سيد» �إلى �أن
ي�ضم مد ّر�سين ومد ّر�سات «يعملون ب�شكل تطوعي» ،و«�سنقوم
االتحاد ّ
ب�إجراء امتحانات البكالوريا قريب ًا ،نحن واجبنا كمد ّر�سين �أن نتيح لل�شباب
�أن يتابعوا تعليمهم رغم كل الظروف».
�ألغى «المعلمون الأحرار» التدريب الع�سكري ومادة القومية ،كما قاموا
بحذف «منجزات �آل الأ�سد» من كتاب التاريخ ،وذلك تحت �إ�شراف لجنة
مخت�صة من المدر�سين القدامى .قام االتحاد ب�إجراء بع�ض التعديالت على
المنهاج تلك المرتبطة بالنظام فقط و�إنجازاته ،يتحدث «�أبو �أ�سيد» بتبا ٍه
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عن �إجراء االمتحانات« :رغم كل ال�صعوبات التي واجهناها� ،سواء كانت
متعلّقة ببع�ض الم�ؤ ّيدين الذين حاولوا تخويف الأهالي من �إر�سال �أوالدهم
�إلى المدار�س بحجة �أن النظام يق�صف مراكز التجمعات� ،أو مادية حيث لم
يقم �أحد بدعمنا ،حتى االئتالف الوطني ال�سوري».
قد ال ن�ستطيع �أن نجزم بتعميم نموذج عبد البا�سط�« ،أبو �أ�سيد» �سابق ًا،
على الجميع ،فقد يرف�ض بع�ض المقاتلين التخلي عن �سطوة ال�سالح ،وقد ال
نتفق معهم على مفهوم الدولة الإ�سالمية ،ومن الممكن �أن يكونوا قد �أدمنوا
الحرب ونارها .لكننا اليوم �أمام مثال حي لرجل عا�ش الثورة بكل مراحلها
بدء ًا من الهتاف ال�سلمي و�صو ًال �إلى الع�صبة ال�سوداء على الر�أ�س ،وعودة
�إلى الخيار المدني .هناك احتماالت عدة باتت �أمام المناطق المحررة:
والجلد ،اعت�صامات �شباب
الإ�سالميون المت�شددون ،عمليات االختطاف َ
الحراك المدني �ضد الجبهة والدولة ،الدعم المفقود من �أطراف المعار�ضة
ال�سيا�سية الر�سمية تجاه البنى التحتية .كل ذلك ي�ضع الرقّة وغيرها من
المناطق اليوم في حالة مخا�ض جديد ال �أفق له حتى ال�ساعة.
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رزان زيتونة بعد تهديدها:
لم �أ�شعر بالخوف ...لكن بالمرارة
2013/9/24

والمن�سقة العامة
رزان زيتونة ،النا�شطة الحقوقية والكاتبة ال�سورية،
ّ
لمركز توثيق االنتهاكات في �سورية ،الذي ي�سعى لأن يك ّون قاعدة بيانات
النتهاكات نظام ب�شار الأ�سد لحقوق الإن�سان .مع بداية الثورة ا�ضطرت
زيتونة للتخفي ب�سبب ن�شاطها الإعالمي ،وال تزال حتى ال�ساعة تواكب عن
كثب كل ما يجري على الأر�ض في �سورية.
زيتونة ،وهي ع�ضو م�ؤ�س�س في لجان التن�سيق المحلية في �سورية،
حازت جائزة «�آنا بوليتكوف�سكايا» للمدافعات عن حقوق الإن�سان ،وعلى
جائزة «�ساخاروف» الممنوحة من البرلمان الأوروبي باال�شتراك مع ر�سام
الكاريكاتير ال�سوري علي فرزات ،تع ّر�ضت في الآونة الأخيرة لتهديدات
وحمالت تخوين عديدة ،لم يكن م�صدرها النظام كما اعتادت ،بل هذه
المرة من طرف �آخر لم يتق ّبل فكرة ما تقوم به.
موقع «� »NOWأجرى مع رزان زيتونة ،الزميلة في الموقع �أي�ض ًا ،هذا
الحديث:
ـ ـ ما هو م�ضمون التهديدات التي تع ّر�ضت لها في الآونة الأخيرة؟
ـ ـ نحن في ثورة .هناك فو�ضى وفراغ �أمني .في مناطق �أخرى تع ّر�ض
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ن�شطاء لما هو �أكثر بكثير من التهديد وحمالت التخوين .المميز في
منطقة الغوطة ال�شرقية �أنه ال يزال هناك حراك مدني فاعل ،و�أنها من
�أقل المناطق المحررة التي ت�شهد حوادث الفو�ضى والفراغ الأمني ،ب�سبب
تما�سك كتائبها ،ولأن الأغلبية ال�ساحقة من المقاتلين هم من �أهل المدن
والبلدات المحررة نف�سها ،ف�ض ًال عن قلة وجود الغرباء (داع�ش و�أمثالهم)
حتى اللحظة.
رغم جميع الأخطاء تبقى الغوطة ال�شرقية �أجمل مثال للثورة ال�سورية
بوجهها النا�صع .لذلك قلنا ونقول ال تتركوا الغوطة لم�صيرها ،فهي بحاجة
�إلى تقوية عنا�صر القوة فيها لتكون قادرة على مواجهة ال�سلبيات التي واجهت
بقية المناطق المحررة .بكل الأحوال ،هناك دائم ًا من لم ي�ستفيدوا من
در�س الثورة ،ويعتقدون �أن ب�إمكانهم ا�ستن�ساخ تجربة اللون الواحد وال�صوت
الواحد .هذا م�ستحيل ،الزمن لن يعود �إلى الوراء .وه�ؤالء �سي�سقطون كما
�سي�سقط النظام .تهديد الن�شطاء واعتقالهم واغتيالهم بالآالف من قبل
النظام لم ي�ؤ ِّد �إلى وقف الثورة �أو تراجعها ،فلماذا يعتقد البع�ض �أنه بمثل
هذه الممار�سات قد يفر�ض ر�ؤيته ّ
وخطه ولونه؟!
ـ ـ هل ت�شكّل حماية المجتمع الأهلي ح�صانة كافية لك من هذه
التهديدات؟
ـ ـ مو�ضوع الحماية ،في �أجواء الثورة بالن�سبة لمدني ال �سند ع�سكري ًا
له ،لي�س بالأمر الواقعي .لكن المهم الت�ضامن الوا�سع والمده�ش من قبل
الفعاليات المدنية والأهالي على الأر�ض� .أ�شعر بالقوة «الرمزية» التي قد
ال ت�ستطيع الوقوف في وجه تهديدات ج�سدية ،لكنها قادرة على الوقوف في
مدنا جميع ًا بطاقة لال�ستمرار حتى �آخر
وجه جميع الإحباطات ،وقادرة على ِّ
لحظة .المدني للمدني �سند .وقوة الت�ضامن بين الفعاليات المدنية وبينهم
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وبين الأهالي �ضمانة �أ�سا�سية لآلية �إ�صالح من داخل الثورة �ضد ال�سلبيات
والأخطاء الطارئة .وهو بالدرجة الأولى قوة و�ضمانة لتلك الفعاليات نف�سها.
حتى على ال�صعيد الع�سكري ،كان هناك ت�ضامن من �ألوية وكتائب
من �أق�صى الغوطة �إلى �أق�صاها .على ال�صعيد ال�شخ�صي� ،أ�شعر باالمتنان
ال�شديد ،لجميع الأ�صدقاء الذي بادروا �إلى حملة الت�ضامن في الداخل وفي
الخارج� .أعجز عن �شكرهم كفاية .وال�شكر �أي�ض ًا لجميع المجال�س المحلية
والمكاتب والن�شطاء الذين انخرطوا فيها� .أنا مدينة لهم بالأمل الذي
منحوني �إياه وبالمحبة التي �أحاطوني بها.
ـ ـ هل هناك ف�صائل مت�شددة في منطقة الغوطة ال�شرقية على غرار
«داع�ش» و«الن�صرة» و�سواهما؟
ـ ـ هناك وجود لجبهة الن�صرة ،وم�ؤخر ًا بد�أ ظهور خجول لداع�ش .لم
�أ�سمع حتى اللحظة عن ردود فعل من الكتائب تجاه وجود داع�ش في منطقة
الغوطة ال�شرقية .ال �أعلم كيف �سيتم التعامل مع الأمر ،خا�صة في ظل
التطورات الأخيرة في �أعزاز وغيرها� .أعتقد �أن الأهالي يع ّولون على جي�شهم
الحر للتعامل مع الأمر باكر ًا وقبل فوات الأوان.
لي�س من ال�سهل على الكتائب �أن تترك جبهاتها و�أن تفتح معارك جانبية.
هذا مفهوم تمام ًا .خا�صة �أن معظمها يعاني من قلة الدعم .و�أخ�ص بالذكر
تلك الألوية والكتائب التي ال تحمل �أجندات با�ستثناء �إ�سقاط النظام.
معظمها ال يتمكن حتى من دفع رواتب لعنا�صره .من يخ�شى من الفو�ضى
ومن �إرهاب «داع�ش» عليه �أن يفعل �شيئ ًا لم�ساعدة ه�ؤالء لال�ستمرار ،بدل
الندب والإدانة ورثاء الثورة.
ـ ـ ما نوع العمل الذي تقومين به في هذه الفترة في الغوطة؟
ـ ـ �أول ما �أقوم به �شخ�صي ًا هو �أنني «�أعي�ش» في الغوطة ال�شرقية ،مواطن ًة
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في جزء محرر من بلدي� .أما على �صعيد العمل فهناك �ش ّقان ،الأول في
مركز توثيق االنتهاكات في �سورية ،ب�إعداد التقارير الميدانية حول الأو�ضاع
في المنطقة كما فعلنا بالن�سبة لتقرير �ضربة الكيماوي و�سواها .الجانب
الآخر هو دعم الجانب الخدمي في المنطقة لإعانة ال�سكان على مواجهة
الح�صار الذي يفر�ضه النظام عليهم لتركيعهم.
الغوطة تذوي .الثروة النباتية والحيوانية في طريقها �إلى كارثة .الجوع
والأمرا�ض تتهدد الآالف .هناك بع�ض الأمور قد تخفف �إلى حد ما من
�آثار الح�صار وتعين الأهالي على مقاومته ،وتزيح عبئ ًا عن المقاتلين على
الجبهات .بقية المناطق المحررة ُتركت حتى ا�ستفحلت فيها الم�شاكل قبل
�أن تبد�أ محاوالت الإحاطة بها ،ما �أدى �إلى عجز �شبه كامل.
اليوم الفر�صة م�ؤاتية في الغوطة ،بوابة دم�شق ،للعمل على الإحاطة
قدر الإمكان بتلك االمور كي تبقى المنطقة قادرة على مواجهة الأ�سو�أ.
على «االئتالف الوطني» �أن يتوجه بم�شروع متكامل في منطقة الغوطة..
على الجهات المانحة �أن تكر�س جزء ًا ملحوظ ًا من ن�شاطها لم�ساعدة هذه
المنطقة على ال�صمود� .إيجاد حلول للقمامة على �سبيل المثال ،فمهما
كانت مكلفة مادي ًا ،ف�ستكون �أقل كلفة من معالجة �أوبئة و�أمرا�ض وخ�سارة
في الأرواح .م�ساعدة المجال�س المحلية على �إدارة �ش�ؤون مناطقها �سيكون
�أقل كلفة بكثير من معالجة الفو�ضى التي �ستنجم عن غياب فعالية تلك
المجال�س .وقي�سي على ذلك جميع الأمور الأخرى.
ـ ـ هل ت�شعرين الآن بالخوف؟ بالندم؟ هل تفكرين بالرحيل؟
ـ ـ لم �أ�شعر بالخوف ،لكنني �أح�س�ست في البداية بكثير من المرارة!
فكرت لوهلة بالرحيل �إلى مكان يعزلني وال يمنعني من ا�ستمرار العمل
في ما بد�أت به .لكنها كانت لحظة �إحباط ال �أكثر� ..أنا ل�ست في «مهمة»
هنا ..كما قلت� ،أنا �أعي�ش! وعندما لن يكون هناك ما �أفعله �س�أغلق باب
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علي ،بيتي في المنطقة المحررة من بلدي ..ف�ض ًال عن �أنني ارتبطت
بيتي ّ
عاطفي ًا بالع�شرات من الأ�صدقاء الذين �أعجز عن �إخبارهم كم �أحبهم ،وكم
�أحب الثورة بهم ،وكم �أرى �سورية في عيونهم ..مدنيون ون�شطاء وثوار على
الجبهات.
ال يفكر �أحد �أن ي�صطاد في المياه العكرة ويحاول �إدانة ثورتنا لبع�ض
ما يح�صل فيها ،ومنه ما هو كارثي فع ًال كما يح�صل في الرقة و�أعزاز.
�سنتان ون�صف عمر ثورة يتيمة هي معجزة في ا�ستمرارها و�صمودها وجميع
تفا�صيلها و�أبطالها ممن ا�ست�شهدوا �أو ال يزالون قيد االعتقال �أو على
الجبهات �أو في �أعمالهم المدنية والإغاثية والخدمية.
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«داع�ش» من رحم النظام و�إليه..
وقادتها خ ّريجو �سجون الأ�سد
2013/11/9

«طلبوا هو ّيتي� ،س�ألوني عما �إذا كنت �أعمل مع الجي�ش ال�سوري الحر
�أو المجل�س الع�سكري» ،قال الم�ص ّور عبد الحكواتي ،راوي ًا ق�صته يوم
�أوقفه رجلٌ ملثّم على الحاجز عند مدخل مدينة الرقّة ال�سورية المح ّررة
«مبدئي ًا» .تح ّدث معه الرجل بلهجة عراقية« :ال يمكنك الدخول �إلى الرقّة
قبل الح�صول على موافقة الأمير!».
ويكمل الحكواتي حديثه« :بعد قليل جاءني ملثّم �آخر �س�ألني مع �أي
م�ؤ�س�سة �أعمل ،وما هي القنوات الإعالمية التي �أتوا�صل معها� .أخذ مني
عنوان ال�شخ�ص الذي �س�أذهب �إليه في الرقة ،و�سبب زيارتي له ،ثم منحني
أح�س�ست ب�أنني �أدخل بلد ًا غريب ًا� ،أزوره لأول مرة ،ك�أننا
الإذن بالمرور� .
ُ
عدنا �إلى �أيام النظام ال�سوري بكل ا�ستبداده وقمعه ،لكن ب�شكل �إ�سالمي
متطرف».
تمخ�ض عنف نظام الأ�سد فجاءنا مولوده «داع�ش» ،التي ب�سطت
ّ
�سيطرتها ب�صيغة عقائدية ح ّدها ال�سيف على المناطق التي ُ�س ّميت يوم ًا
بالمحررة .حمل الحكواتي كاميرته في بداية  2012وبد�أ بت�صوير �أفالم
وثائقية ق�صيرة في منطقة ال�شمال ال�سوري« .في الميادين بدير الزور ،جاء
رجل ملثم و�ش ّدني من �شعري و�أخذ ي�شتمني ويه ّددني بالذبح� ،أدخلني �إلى
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الهيئة ال�شرعية ،حاول �صديقي التدخل وقال لهم :نحن �أوالد ثورة واحدة،
ف�أجابه الملثّم� :أنا ما دخلني بكل ثورتك».
ويتابع الحكواتي« :بعد �أكثر من � 5ساعات تعر�ضنا فيها للإهانة
والتهديدات داخل المحكمة ال�شرعية ،جاء �أمير جبهة الن�صرة� ،ألقى نظرة
على ال�صور التي التقطناها وذهب ،تدخل المحامون الأحرار ومجل�س
المدينة و�أُطلق �سبيلنا .وقبل مدة �أر�سلوا لي تهديد ًا بقطع ر�أ�سي عن ج�سدي».
منذ �أيام �أ�صدرت الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام باالتفاق
مع الهيئة ال�شرعية بيان ًا ت�ض ّمن جدول «المح ّرمات» و«طرق الق�صا�ص
والعقوبات» التي �ستنال من كل من يخالف تعليماتها ،وب�ضمنهم من يل ّقب
«داع�ش» بهذا اال�سم.
«كافرة ،علمانية ،زنديقة ،هي الكلمات التي و�صفني بها عنا�صر
«داع�ش» ،مع نعرة بالبندقية� ،أثناء م�شاركتي في االعت�صامات ،لم �أخ�شَ هم،
كنت �أقول لهم� :أنتم رجال النظام بلحية وقناع»� .سعاد نوفل من �أوائل
ُ
النا�شطين في محافظة الرقة قبل تحرير المدينة من جي�ش النظام ال�سوري
«كنت �أحمل
وبعده .عندما تتحدث �إليك ت�شعر بقوتها و�صدقها وعفويتهاُ .
الكرتونة كل يوم� ،أكتب عليها ما حدث في اليوم ال�سابق و�أرفعها في وجه
الملثمين».
خرجت تظاهرات كثيرة رد ًا على قيام «داع�ش» ب�إنزال ال�صليب عن
كني�ستَي �سيدة الب�شارة وكني�سة ال�شهداء و�إحراق محتوياتهما .فكان الر ّد
«حملت
على هذه التظاهرات �إطالق النار عليها واعتقال المتظاهرين.
ُ
كرتونة كنت ر�سمت عليها الهالل وال�صليب مع ًا ،وكتبت عليها «دولة ال�ش ّر».
علي �شاب عمره  16عام ًا تقريب ًا ،تحدث بلهجة تون�سية وقال :هذه
هجم ّ
المر�أة تدافع عن بيوت الكفرة والن�صارى ،وهي كافرة مثلهم وح ُّدها القتل،
بعد ذلك جاءت �سيارة فيها عدد من الم�سلحين التون�سيين و�أحاطوني،
قاموا بتلقيم البنادق وتوجيهها نحوي»� ،أ�ضافت نوفل.
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في  2013/9/29قُتل  15طالب ًا من مدر�سة التجارة في الرقة ،ب�سبب
علي
ق�صفها بطيران النظام ،تقول نوفل« :توجهت �إلى مقر الدولة ،وانهالت ّ
ال�شتائم من التون�سيين الملثمين� .سحبوا الالفتة من يدي ،فهرعت م�سرعة
�إلى بيت �إحدى �صديقاتي .اليوم �أنا مالحقة من قبل داع�ش التي هدر �أميرها
دمي ،وه ّدد عائلتي .ما ال �أفهمه لماذا يق�صف النظام المدر�سة ولم يق�صف
مراكز الأمن التي تتمركز فيها داع�ش وجبهة الن�صرة؟».
�أبحاث كثيرة وتقارير تفيد ب�أن �سجون النظام هي البطن التي
�أطلقت معظم الإ�سالميين المتطرفين الذين �أ�صبحوا اليوم قادة «داع�ش»
و«الن�صرة» وغيرهما.
يقول النا�شط ماهر �إ�سبر« :ر�أيت �سجناء كانوا معي في �سجن �صيدنايا
بمعظم الفيديوهات التي نُ�شرت على اليوتيوب منذ بداية ظهور جبهة
الن�صرة ،ثم داع�ش والكتائب الإ�سالمية الأخرى».
اعتقلت قوات النظام ال�سوري ماهر �إ�سبر في  ،2006وحكمت عليه
بال�سجن لمدة �سبع �سنوات ،ق�ضى خم�س ًا منها في �سجن �صيدنايا قبل �أن
ي�شمله العفو الرئا�سي الذي �صدر في بداية الثورة.
ي�ؤكد �إ�سبر �أن «هناك �شخ�ص ًا ر�أيته في فيديو مبايعة  14ع�شيرة في
الرقة لدولة الإ�سالم في العراق وال�شام ،وهو كان ينام في ال�سرير فوق
�سريري تمام ًا .لقد �أطلق النظام �سراح ه�ؤالء على الرغم من تورطهم
بعمليات قتل حتى داخل ال�سجن ،وكل من ر�أيتهم �أ�صبحوا جزء ًا �أو قادة
لداع�ش مثل نديم بالو�س� ،أو للن�صرة مثل بهاء البا�ش� ،أو لجي�ش الإ�سالم
مثل زهران علو�ش� ،أو ح�سان عبود لأحرار ال�شام ،و�أحمد عي�سى ال�شيخ
لألوية �صقور ال�شام».
ازدادت عمليات خطف الن�شطاء والإعالميين والم�ص ّورين من قبل
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«داع�ش» ،التي ت�سير على نهج النظام ال�سوري باعتقال كل من يحمل
الكاميرا وقتله� ،إذ خطفت في الآونة الأخيرة الم�صور زياد الحم�صي بتاريخ
 2013/10/28في ريف الرقة.
زياد ..نا�شط من دوما ،والده معتقل في �سجون النظام ،ووالدته
محا�صرة في مع�ضمية ال�شام بريف دم�شق� .أ�سما ٌء عديدة نُ�شرت لإعالميين
و�صحافيين اختفوا في المناطق المحررة ،واك ُت�شف الحق ًا �أنهم في قب�ضة
الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام ،مثل ال�صحافي عبيدة البطل ،وفريق
«الأورينت» في �إدلب وريفها ،وال�صحافي اللبناني �سمير ك�ساب ،وفريق
«�سكاي نيوز» في حلب وغيرهم ،ولم تتوقف داع�ش عند الخطف بل بد�أت
بت�صفية الإعالميين ،وكان �آخرهم ال�صحافي محمد �سعيد في حلب.
بتاريخ ُ 2013/8/14خ ِطف النا�شط الم�ص ّور محمد نور مطر من
مواليد  1993في الرقة .يقول ال�صحافي عامر مطر� ،شقيق محمد نور:
«خطفت داع�ش �أخي للمرة الثانية ،ولم ن�ستطع الح�صول على �أية معلومات
عنه حتى اللحظة ،اختفى محمد نور خالل معركة الدولة الإ�سالمية في
العراق وال�شام مع «لواء �أحفاد الر�سول» في � 14آب الما�ضي بالرقة .وجدنا
متفحمة في المكان وال �أثر له ،حينذاك بحثنا في م�شفى الرقة
كاميرته ّ
الوطني بعدما و�صل نب�أ و�صول الجثث والأ�شالء �إليها ،لكننا لم نجد �شيئ ًا
يدلنا �إليه ،لي�صلنا بعد ذلك خبر وجوده في �سجن داع�ش».
محمد نور مطر ،نا�شط �إعالمي من مدينة الرقة� ،ص ّور العديد من
الأفالم التي ُعر�ضت على قنوات التلفزة ،منها فيلم ق�صير بعنوان «�سقط
الكابو�س هنا» ،و�آخر بعنوان «�أعرف قبري جيداً» ،وله فيلم قيد الإنجاز عن
تحرير مدينة الرقة بعنوان« :جثة واحدة هناك».
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«�أبو علي» حامي �سيف الدولة في حلب بقب�ضة «داع�ش»
2013/11/27

علمت منذ �أيام �أن الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام خطفت قائد
ُ
�سجلت مقابلة
«جبهة �سيف الدولة» في حلب «�أبو علي» ،الرجل الذي ُ
كنت ّ
معه في تموز  2013ولم �أن�شرها� .أتذ ّكر انطباعي الأول حينذاك جيداً.
�شعرت يومئذ بمزيج من الإعجاب
ح ّدثني عن الموت با�ستهتار و�شجاعة.
ُ
والمبالغة� .صوته العالي وكلماته الواثقة ُت�شبه خطواته.
خبر اختطافه �شكّل لحظ ًة غريبة ،فـ «�أبو علي» من �أج�سر المقاتلين .كان
على يقين �أن الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام وغيرها من التنظيمات
المتطرفة لن تقف في وجه رجال «الجبهة» ،لأنها تعلم كما قال �إن ذلك
�سيه ّدد تمركز الجي�ش ال�سوري الحر الذي �سير ّد على ذلك.
م�ساء �أم�س و�صلني خبر ي�ؤكد �إعدام «�أبو علي» من قبل داع�ش .ال تزال
لكن هذا لن يغ ّير حقيقة َمن هو هذا الرجل
الأخبار تت�ضارب حول م�صيرهّ ،
وكيف بد�أت ق�صته.
كنت
«خرجت مع � 20ألف متظاهر قبل رم�ضان  2012بثالثة �أ�سابيعُ ،
الم�سلّح الوحيد بينهم ،قتل النظام  27من المتظاهرين ال�سلميين في ذلك
اليوم ،ما ا�ضطرني �إلى �إطالق الر�صا�صة الأولى في منطقة �صالح الدين،
و�أ�صبت اثنين من قوات النظام» .حمل القائد الع�سكري في �سيف الدولة «�أبو
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علي» ال�سالح قبل و�صول الجي�ش الحر �إلى مدينة حلب ،وذلك بعد خروجه
في المظاهرات ،لي�شكّل �إثر ذلك مجموعة �صغيرة ن ّفذ معها عمليات اغتيال
ل�ضباط تابعين لجي�ش النظام.
تح ّدث الرجل النحيل طويل القامة ذو المالمح القا�سية ،الم�ض ّمد من
�إ�صابات معركة خرج منها في الليلة ال�سابقة« :لم �أحمل ال�سالح رغبة في
االنتقام م ّما فعله النظام مع عائلتي ،بل لأننا �شعب نحب الحرية ،كنت على
يقين من �أن النظام ال يفهم لغة الحوار والتفاو�ض والنقا�ش ،وهو من بد�أ
بالقتل واالعتقاالت والتعذيب».
في عام  ،1979وجد �أحمد �صليبة ( �أي «�أبو علي») نف�سه هو َومن تب ّقى
من عائلته ُمج َبرين على االنتقال �إلى حلب ،وترك منطقتهم ال�صليبة في
الالذقية ،بعدما �سجن النظام ال�سوري والده ووالدته على خلفية ان�ضمام
ولديهما� ،شقيقي «�أبو علي»� ،إلى تنظيم الإخوان الم�سلمين .يقول �أبو علي:
«خرجت والدتي بعد عام ووالدي بعد � 6أعوام ،و�أخي بعد � 10أعوام� ،أما
�أخي الثاني فلم ن�سمع عنه �أي �شيء حتى الآن ،حاولنا ل�سنوات ممار�سة
حياتنا ب�شكل طبيعي ،لكن ما بدا طبيعي ًا في ذلك الوقت حمل خوف ًا لم يتبدد
حتى بداية الثورة».
منطقة �سيف الدولة في حلب ،ت�شبه الأمعاء المقلوبة �إلى الخارج ،حالها
حال مناطق عديدة في حلب تح ّولت �إلى جبهات بين «الحر» والنظام .غرف
النوم ،غرف الجلو�س ،الحمامات ،تمديدات الماء والكهرباء ،المالب�س
و�ألعاب الأطفال ،الكتب والأوراق ..كل �شيء فيها تراه دون �أن تط�أ قدماك
جوف الأبنية ،ت�شعر ب�أنك تقتحم ق�ص�ص �سكانها وحياتهم اليومية عند
مرورك �إلى ال�شارع الآخر عبر غرفهم و�أغرا�ضهم ال�شخ�صية المتناثرة هنا
وهناك بين ركام التفجيرات ومخلفات القنابل ،بينما ت�ستمع �إلى ر�صا�ص
القنا�صة يتردد في �شوارع المدينة من الطرف الآخر.
�صباح  28تموز � ،2012أعلن الجي�ش ال�سوري الحر �سيطرته على حي
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�صالح الدين في حلب بعد ا�شتباكات عنيفة مع قوات النظام ،يقول �أبو علي:
«خ�ضنا معركة «�شارع  »15على �أوتو�ستراد الحمدانية الذي ح�شد فيه النظام
قواته ،ومنها حررنا مناطق عدة وتق ّدمنا �أكثر و�أكثر و�أ�صبحنا �أكبر و�أقوى»،
ويكمل« :لم يكن هناك ما ي�سمى بالكتائب �أو جبهة الن�صرة �أو �أحرار ال�شام
�أو داع�ش �أو �أبو الأيوب الأن�صاري وغيرهم .بعد منت�صف رم�ضان بد�أت
الكتائب ال�ضخمة ومن ذكرتهم �سابق ًا بالقدوم مم ّولين ومدعومين بال�سالح
والعتاد».
و�أ�ضاف« :نحن ال ننكر ما قامت به جبهة الن�صرة و�أحرار ال�شام
وغيرهما في المعارك ،وعلى الرغم من اعترا�ضي على طريقة تفكيرهم
و�شكل الدولة الإ�سالمية التي يريدون� ،إال �أنني �أرى �أن هذا الأمر م�ؤجل لما
بعد انتهاء الثورة».
يعتمد الجي�ش ال�سوري الحر في جبهة �سيف الدولة على الأ�سلحة المحلية
ال�صنع والبدائية مثل «النقيفة» ،التي يقوم «�أبو علي» ب�صنع بع�ض منها.
«الذخيرة وال�سالح الذي نملكه بدائي� ،إذ نقوم بت�صنيع معظم الأ�سلحة من
�أدوات ب�سيطة ،في حين تملك جبهة الن�صرة والدولة الإ�سالمية في العراق
وال�شام م�ستودعات �ضخمة من الأ�سلحة والذخيرة تكفي لتحرير �سورية»،
قال م�شير ًا �إلى �أن «هذه الف�صائل تقوم ب�ضرب الأرياف ل�سهولة ال�سيطرة
عليها �إلى جانب الغنائم ،فمن يح�صل على الدبابات وال�سالح والمال لن
يرابط على الجبهات».
يروي «�أبو علي» حادثة ا�صطدامه الأولى مع �أحد عنا�صر «داع�ش»:
«�أوقفنا على حاجز دار عزة رجل تون�سي ،اقترب من ال�شاب الذي معي
في ال�سيارة و�س�أله�« :أنتم جي�ش حر؟» ،نقرت ب�أ�صابعي على ال�شباك وقلت
بت�ضب غرا�ضك وبتطلع على بلدك ،هي بلدي مو بلدك» .حينئذ
له« :بتروح
ّ
�صمت و�أكملنا طريقنا» ،م�ضيف ًا�« :أنا ال �أقبل �أن يتح ّكموا بنا .نحن بالن�سبة
لهم ك َفرة� ،أذكر عندما كنّا جميعنا في الجبهة بعد تحريرها ،وب�شكل مفاجئ
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ر�أيت �أحرار ال�شام وبكري عمارة والمهاجرين وجبهة الن�صرة وغيرهم قد
حملوا �أمتعتهم ورحلوا وهم يقولون «الكفرة يقتلوا بع�ض»».
في م�ستودع تحت منزله ،و�ضع «�أبو علي» ممتلكات ال�سكان التي تركوها
خلفهم في �صناديق كتب عليها �أ�سماء العائالت في غرفة «الأمانات»
يحر�سها هو ومقاتلوه .يعلّق على ذلك« :قمنا بجمع الممتلكات الخا�صة
ب�أهالي المنطقة الذين خرجوا من منازلهم من دون �أن يحملوا معهم �سوى
�أرواحهم ،ب�سبب الق�صف العنيف من جي�ش النظام الذي د ّمر الأحياء
ال�سكنية بالمدفعية والطيران الحربي» .يحمل �أبو علي من �أحد هذه
ال�صناديق �أ�ساور وقالئد من ذهب وهو يقول« :هذه �أمانة عندنا حتى يعود
�أ�صحابها ،نحن هنا لنحمي البلد ال لن�سرقه كما يقول البع�ض».
يعي�ش في الجبهة مع زوجته ،وهي ع�ضو في المجل�س الع�سكري ،و�أوالده
الثالثة�« :أنا وزوجتي ما زلنا نعي�ش عالقة حب بعد ع�شرين عام ًا ،لن �أتخلى
عنها» .يمد يده باتجاه النافذة المه�شّ مة ويقول ب�شكل اعترا�ضي« :انظري
�إلى تلك البناية �أمامنا ،هناك يتمركز العدو» ،ويعود ليكمل« :وقفت زوجتي
�إلى جانبي و�شاركتني الكثير من العمليات التي قمت بها ،لذلك �سنبقى مع ًا».
ويتابع« :على �سورية �أن تكون البلد الذي �أ�ستطيع �أن �أفعل فيه ما �أ�شاء ،كما
لو �أردت �أن �أذهب �إلى البحر و�أنا �أرتدي «ال�شورت» وزوجتي بـ«البكيني» ،هذا
بلد متعدد الطوائف ال حواجز بيننا ،في حال ِ
ذهبت �إلى منطقتنا في حارة
الأميركان في ال�صليبة بالالذقية �أتح ّد ِ
اك �أن تم ّيزي بين م�سيحي وم�سلم،
هذا هو ال�شعب ال�سوري».
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انتبه� ...أمامك هاون
2013/12/6

على الرغم من �أن البقاء داخل المنزل في العا�صمة دم�شق يبدو
الخيار الأمثل في ظل الأحداث الجارية� ،إال � ّأن متطلبات الحياة اليومية
تفر�ض نف�سها على �سكان العا�صمة ،فاحتمال وقوع قذيفة هاون �أمامك �أو
خلفك �أو حتى فوق ر�أ�سك ،قائم كل الوقت ،لذا ال ب ّد من التفكير مطو ًال في
انتقاء ال�شوارع والطرقات التي يجب المرور بها ،وتحديد الجهة الآمنة من
الر�صيف في تلك ال�شوارع� ،إذ �أ�صبحت عملية الخروج �إلى ال�شارع مرتبطة
بتح�ضيرات وا�ستعدادات ال ب ّد منها.
يوميات دم�شقية �أغفلتها و�سائل الإعالم التي تت�صدر �شا�شاتها �أو
�صفحاتها الأولى �أعداد القتلى� ،إ�ضافة �إلى �أخبار المجموعات المتطرفة
النا�شطة في �سورية .مي فتاة في الع�شرينيات �أخذت قرار ًا وا�ضح ًا بالبقاء
داخل دم�شق مع زوجها ،تقول« :في بداية الأحداث كنت �أ�شعر بالخوف.
عندما بد�أ الهاون ي�سقط ب�شكل يومي في «ال�شام» ،كنت �أم�شي متلفتة حولي،
�أح ّدق في ال�سماء ،و�أنا �أتخ ّيل �سيناريوهات مختلفة لر ّدة فعلي في حال
�سقوطه بقربي .ومع مرور الوقت ال �أدري كيف تال�شى الخوف من الهاون.
يبدو �أنني قد اعتدته».
وت�ضيف مي« :ما زلت عند مروري في المناطق التي تتعر�ض ل�ضربات
الهاون بكثافة �أح ّدق في وجوه ال�سكان لأحفظها ،فلربما �شاركتهم الم�صير
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ذاته في هذه اللحظة .و�أفكر بالتفا�صيل التي �ست�ساعدهم في تحديد هويتي
بعد �أن �أتح ّول �إلى جثة متفحمة �أو �أن �أ�ساعدهم لأتعرف على هو ّية من �أحب».
في دم�شق ،حيث ال يزال قلب المدينة معزو ًال تغزوه مظاهر احتالل
�أمني جائر ،المدينة ال�شاهدة على الق�صف المدفعي والجوي الكثيف لما
حولها ولمحيطها وبع�ض �أحيائها« ،ال�شام» التي ت�سمع وترى وتط َلق منها ما
تتعر�ض منذ �أ�شهر ل�ضربات يومية من قذائف الهاون والتفجيرات.
يد ّمرّ ،
يوم الأربعاء  6ت�شرين الثاني « 2013يوم الهاون» كما �أطلق عليه البع�ض،
يقول �أحمد الذي غادر دم�شق ليلتحق ب�إحدى الجامعات في �أوروبا« :قمت
م�شيت
بناء على احتماالت �سقوط القذائف،
ُ
بدرا�سة خط �سيري م�سبق ًا ً
الى الجهة الي�سرى ،لتكون الأبنية التي على يميني في وجه القذائف ،وبعد
�أن و�صلت �إلى منت�صف �شارع بغداد �سمعت �صوت ًا ه ّز المكان كلّه ،ور�أيت
الدخان يت�صاعد حيث كنت قبل قليل ،نظرت �إلى بائع المازوت الذي كان
واقف ًا بجانبي يح ّدق في االتجاه ذاته قلت له�« :إن�شاهلل ما يكون حدا ت�أذى،
واهلل ي�ستر من وحدة تانية».
«بال�شام ماعم ي�صير �شي» ،الجملة التي ما زلنا ن�سمعها حتى اللحظة.
ربما هي �صحيحة مقارن ًة بالمحافظات الأخرى ،لكن �سكان هذه المدينة
يتع ّر�ضون للموت واالعتقال والح�صار الأمني وتق�سيم ال�شوارع بحواجز
يحر�سها في كثير من الأحيان مراهقون تح ّولوا �إلى �شبيحة وع�سكر.
يروي �أمجد قائالً�« :أم�س �سمعت �صوت ًا قوي ًا يبدو �أنه كان قريب ًا جداً،
�شممت رائحة البارود وتجاهلته ،وقررت �أن �أذهب �إلى عملي .ما �إن و�صلت
هناك حتى بد�أت �أ�صوات القذائف ت�صدح وتقطع حديثي اليومي مع زمالئي.
غزت رائحة البارود �أنفي ،لكنني �أكملت الحديث اليومي ،وبعد �أن خرجت
من العمل ،و�أثناء �سيري مبتعداً ،بد�أت �أ�شعر ب�ضعف في ركبي ،لكن ال وقت
للخوف».
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�أمجد الثالثيني الذي يهز ر�أ�سه نافي ًا ب�شكل عفوي عندما ي�س�أله �أحدهم
�إن كان �سيغادر دم�شق ،يقول« :لن �أغادر البلد ،ال نقا�ش في هذا الأمر» .وفي
ما يتعلق باحتمال الموت لم يعد الأمر كما كان عليه في البداية� ،أ�ضاف:
«عندما بد�أنا ن�صادف الهاون والجرحى والقتلى والدماء في المدينة ،بعد
فترة �أ�صبح التعامل معه �أمر ًا ال �إرادي ًا ،و�أن تنتهي حياتك في �أية لحظة لم
يعد مو�ضوع ًا نتحدث فيه مع من حولنا �أو مع �أنف�سنا».
فكرة الموت ال�صادمة لم تعد موجودة في �سورية ،كذلك في العا�صمة
�أ�صبح الحديث عن احتمال وقوعه �أمر ًا عادي ًا وب�سيط ًا �إلى هذا الحد ،لم يعد
�سقوط الهاون حدث ًا ينفع لق�صة مثيرة �أو لحكاية يتناقلها �سكان المدينة.
�أ�صبح الموت عادي ًا ،مجرد حدث متكرر يتم ذكره ونتائجه في حديث يومي
عابر �أو ل ُيكتب على �صفحات «الفاي�سبوك» بن َف ٍ�س ال يخلو من ال�سخرية.
«�صباح اليوم دخل هاون �إلى المطبخ ،لم يحدث لي �شيء ،لكن هناك
 3عنا�صر �أمن �صعدوا �إلى البيت ليك�شفوا على مخلّفات القذيفة و�سرقوا
هاتفي ال�شخ�صي»� .آخر قال�« :سقط هاون على ال�شرفة فوق منزلنا� ،أنا لم
�أمت لكن ماتت جارتنا ،وقُطعت ر�أ�س ال�سلحفاة خا�صتي».
وبعد ال�س�ؤال عن الحال في مكالمة هاتفية ،تكون الإجابة في معظم
الأوقات�« :أتذكرين بائع النظارات جانب مدر�ستك؟ لقد مات بالهاون»،
�أو «�سقط هاون على المحل الذي كنت فيه قبل قليل» ،و�أخرى تقول« :د ّمر
الهاون �سيارتي �أمام المنزل» ،و�آخر ي�س�أل�« :أتذكر العجوز الذي يركن
�سيارات ال�شركة؟ �أخبرني زميله �أنه خ�سر قدمه عندما وقع الهاون على
ل�ساتو عاي�ش!».
مقربة منه ..يجيب :اهلل �سترو ،منيح �إنو ّ
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«رزان زيتونة» امر�أة تتمرن على العدالة
«�شهادات من رفاق رزان زيتونة الذين عاي�شوا ن�ضالها المدني»
2013/12/14

داخل �أحد الأبنية في العا�صمة ال�سورية دم�شق ،فُتح باب المنزل
ببطء �شديد� .أطلّت فتاة ثالثينية من الباب بحذر بادل ُتها �إياه على الفور.
تتدخل «ه ّرة» �شقراء و ُتخرِ ج ر�أ�سها من الباب،
الموقف ال يحتمل الخط�أّ .
وللحظة قررت �أن �أ�ستدير و�أعود �أدراجي م�ؤنبة نف�سي على «دخولي �إلى
البناء الخط�أ للمرة الثانية ،وعدم تدقيقي في العنوان الذي �أر�س َل ْته لي
و ،»..قبل �أن �أتحرك نادتني با�سمي ..حملت نف�سي بهدوء ودخلت �إلى
المنزل .ف�أنا لم �أكن قد التقيتها وجه ًا لوجه قبل �آب .2011
الفتاة العنيدة ،الوا�ضحة� ،صاحبة القلب الطيب ،هي االنطباعات
الأولى التي تتركها رزان زيتونة لديك ،وتتراكم هذه ال�صفات يوم ًا بعد
�آخر .رزان هي �أكثر �شجاع ًة و�صالب ًة و�صبر ًا مما ظننت.
منذ �أيام ،خطف ملثمون رزان زيتونة وفريق عملها( :وائل حمادة،
�سميرة الخليل ،وناظم الحمادي) من مركز «توثيق انتهاكات حقوق
الإن�سان في �سورية» ،في دوما بريف دم�شق.
«رزان من �أقرب ال�صديقات� .شريكة الحلم واالتجاه والتفكير»،
يقول الكاتب ال�سوري يا�سين الحاج �صالح« ،هي �أ�شجع الن�ساء ال�سوريات
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�أو الأ�شجع �إطالق ًا .و�إذا تمثّلت الثورة ال�سورية ب�شخ�ص واحد فقط ،فهذا
ال�شخ�ص هو رزان ،هي �أكثر النا�س تواري ًا عن الواجهة ،و�أكثر من يتطابق
فكره مع عمله وممار�سته».
بد�أت رزان زيتونة (مواليد  )1977عملها نا�شط ًة حقوقية بعد
تخ ّرجها مبا�شرة في كلية الحقوق .تركّز ن�شاطها �آنذاك في متابعة
المعتقلين و�أُ�سرِ هم وتوثيق انتهاكات النظام�« .أعرف رزان منذ �أكثر من
فطلبت منها �أن ترتاح،
 15عام ًا .كانت مري�ضة جد ًا في �أول �أيام الثورة،
ُ
و�أجابتني :ق�ضيت عمري عم �إ�ستنى هاد اليومِّ ،بدك ياني ارتاح؟!» ،تقول
منى ،الأم التي تح ّول منزلها �إلى ح�ضن للنا�شطين الهاربين من الأمن.
في منزل الأم منى اجتمعوا مع ًا؛ رزان وناظم ووائل و�سميرة ويا�سين
وغيرهم كثيرون« ،رزان �إن�سانة عنيدة بطلب الحق� ،شفافة ورقيقة �إلى
حد اله�شا�شة �أمام المظلوم ،الثورة لمن يعرف رزان هي كل حياتها».
اعتادت رزان االنتقال من منزل �إلى �آخر منذ بداية الثورة ال�سورية،
في محاولة لت�ضليل قوى الأمن التي كانت تبحث عنها ،ولطالما فاج�أت
المتظاهرين بوجودها بينهم في التظاهرات .كما عملت زيتونة مع معظم
النا�شطين �أو «الثوار» وفق ما كانت تحب �أن ت�س ّميهم« .رزان ملهمتي الأولى
في هذه الثورة ،كل ما �شعرت بال�ضعف �أقول لنف�سي �إن رزان محا�صرة
وتعمل بجهد جبار» ،تقول المد ّونة رزان غزاوي ،وت�ضيف« :زيتونة لي�ست
ثائرة فح�سب ،بل هي تحلم ب�أن تكون �سورية �أكثر الدول عد ًال في العالم».
� ّأ�س�ست رزان زيتونة مع مجموعة من الحقوقيين والنا�شطين لجان
التن�سيق المحلية في �سورية ،التي تح ّولت ب�سرعة كبيرة �إلى �شبكة �إعالمية
�إغاثية في كل المحافظات والمدن والبلدات ال�سورية« ،كانت تخاف على
كل من حولها ،وعندما يكون الق�صف في �أ�شده تقول لي :عم ا�سمع �صوت
حبات المطر ،وعم �إحلم �إني عم �أرق�ص تانغو ب�إيطاليا» ،على ما قالت
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من�سقة المكتب الإعالمي للجان التن�سيق« .لم يتوقف
لنا يا�سمين البرازي ّ
عمل رزان على الن�شاط الحقوقي والتوثيقي وتن�سيق التظاهرات والم�شاركة
فيها والعمل في اللجان ،بل كانت تزور �أي�ض ًا مقرات الجي�ش ال�سوري الحر،
وتحاور عنا�صره ّ
وتنظم لهم ور�شات مرتبطة بحقوق الأَ�سرى والقانون
وغيرها� .أ�ص ّرت على � ّأن من يحمل ال�سالح ،عليه �أن يعرف ما هي حقوقه
وواجباته».
�ض ّمت لجان التن�سيق المحلية عدد ًا كبير ًا من النا�شطين داخل �سورية
وخارجها ،ووزّعت مهامهم بدقة« .التقيت رزان في �أول تظاهرة خرجت
في حر�ستا ،المرة الثانية كانت في زملكا في عيد الميالد ،هذه المرة
الأولى التي تعرفت عليها وتحدثت معها» ،تو�ضح ماجدة ،الفتاة التي بد�أت
عملها في اللجان قبل عامين تقريب ًا ،وت�ضيف« :بد� ُأت العمل مع رزان
الحازمة وال�صارمة �أثناء العمل ،و�أكثرهم طيبة في الحياة العادية .تحب
الثورة والنا�س ،لم ترف�ض يوم ًا م�ساعدة من طلب م�ساعدتها ،ودائم ًا تعمل
فوق طاقتها».
انتقلت رزان زيتونة وفريق عملها من دم�شق المحا�صرة من النظام
و�ش ّبيحته �إلى الغوطة المحررة ،من دوما ،عربين� ،سقبا ،م�سرابا،
المليحة ،حمورية ،جوبر ،حر�ستا ،وحزة ،ثم عادت �إلى دوما ،و�أطلقت
هناك ما بد�أت بعمله منذ بداية الثورة« :مركز توثيق انتهاكات حقوق
االن�سان في �سوريا».
«عندما و�صلنا �إلى الغوطة ال�شرقية بد�أنا بجولة في معظم مدنها
وقراها .في البداية كانت رزان مهت ّمة بر�صد الم�ؤ�س�سات الثورية والكتابة
عنها ،ومن ثم اهتمت بالم�ؤ�س�سات الق�ضائية وال�شرطة وال�سجون،
و�أ�صدرت تقرير ًا عن حالة الق�ضاء وال�سجون» ،يقول �أ�سامة ن�صار ،ال�شاب
الذي تن ّقل مع رزان منذ و�صولهما �إلى الغوطة ،وبقي هناك بجانبها،
وتابع« :تعمل رزان على كل الجبهات مع ًا ،لديها مواقف �صارمة وحادة من
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�أ�شياء كثيرة� ،أحيان ًا تزعج من حولها بح ّدتها ،لكن لوال هذه الحدة لما
كان ا�ستمر العمل».
� 21آب � 2013ضرب النظام ال�سوري منطقة الغوطة ال�شرقية
بالأ�سلحة الكيماوية ،ما �أ�سفر عن مقتل �أكثر من  1500مدني .مركز
توثيق االنتهاكات قام بتوثيق معظم الحاالت هناك ،وعا�ش التجربة
ذاتها .قالت رزان يومها�« :أحاول ا�سترجاع تفا�صيل ذلك اليوم ببطء
�شديد ع ّلي �أنفجر بال�صراخ والنواح ،كما يفتر�ض ب�شخ�ص «طبيعي»
أح�سه في �صدري ،وال�ضباب الذي يلف
�أن يفعل .يرعبني الخدر الذي � ّ
ال�صور المتالحقة في ذهني .لي�س هكذا تكون ردة الفعل بعد نهار حافل
بالتعثّر بالأج�ساد التي ُ�ص َّفت �إلى جانب بع�ضها البع�ض ،في الردهات
الطويلة المعتمة ،و ُل ّفت بالأكفان البي�ضاء �أو البطانيات القديمة ،ال يظهر
منها �إال وجوه مزرقّة ورغوة جمدت على زوايا الأفواه ،و�أحيان ًا خيط من
الدماء يختلط بالزبد .على الجبين �أو على الكفن ،كُتب رقم� ،أو ا�سم� ،أو
كلمة «مجهول»».
يروي منهل باري�ش (من �أع�ضاء لجان التن�سيق �سابق ًا) حديث ًا دار
بينه وبين رزان يوم ًا« :في �أحد الأيام قالت لي :منهل ب ّدي �أعمل معك
حوار� .س�ألتها عن ال�سبب ف�أجابتني :الزم نوثّق قبل ما ن�ست�شهد»،
ويكمل�« :أجبتها« :ق�صدك نموت؟» ،ف�ضحكت ،وقالت :بعيد ال�شر!».
لم ي�ستطع الجي�ش ال�سوري الحر والكتائب الإ�سالمية فك الح�صار
عن الغوطة ال�شرقية ،كما لم ي�سمح النظام للمواد الغذائية والطبية
بالمرور �إلى المنطقة المحررة .رزان وفريق عملها اختبروا الح�صار
بكل �أوجهه ،وكتبت في مقالها الأخير في  NOWعن الح�صار« :ق ُِّدر لي
ق�ضت �سنوات ع ّدة من حياتها في
�أن �أعي�ش تجربة الح�صار مع �صديقة َ
المعتقل .يندر �أن يمر موقف من غير �أن تقارن الح�صار بال�سجن ،تقول
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�إن التجربتين مت�شابهتان �إلى ح ّد بعيد في �أوجه كثيرة»� ،سميرة الخليل
هي هذه ال�صديقة.
�سميرة الخليل ،هي زوجة الكاتب يا�سين الحاج �صالح ،اعتقلت
من قبل قوات النظام في الثمانينيات ب�سبب انتمائها �إلى حزب العمل
ال�شيوعي ،وبقيت في �سجن دوما لمدة �أربع �سنوات ،وان�ض ّمت الحق ًا �إلى
�صفوف المتظاهرين والنا�شطين منذ بداية الثورة ال�سورية ،ثم افترقت
عن زوجها الذي ا�ضطر بعد فترة �إلى التخفي ب�سبب مالحقة الأمن له.
تعج ال�ساحة
«كنت �أراقب طريق منزلها من نافذة مطبخي ،وعندما ّ
بين منزلي ومنزلها بالأمن �أو عنا�صر الجي�ش �أُ�سرِ ع لالت�صال بها
واالطمئنان عليها� ،إذ كانت �سميرة ت�سكن وحيد ًة في المنزل» ،تقول لينا
الوفائي �صديقة �سميرة منذ الثمانينيات ،وزميلتها في المعتقل بدوما،
غادرت �سورية وهي
ورفيقة الحما�س والن�ضال والثورة« .بعد �أكثر من عام
ُ
ذهبت للداخل �أكثر ،لحقت يا�سين �إلى الغوطة و�أنا رحلت �إلى المنفى،
اليوم �أعي�ش عقدة ذنب الناجي ،و�صديقتي خطفت من جهة مجهولة».
تع ّر�ضت رزان زيتونة وفريق عملها في الأ�شهر القليلة الما�ضية �إلى
تهديدات وحمالت تخوين عديدة ،لم يكن م�صدرها النظام كما اعتادت،
بل هذه المرة من طرف �آخر لم يتق ّبل فكرة ما تقوم به« .الأمر �أ�صبح
�صعب ًا جد ًا في الغوطة ال�شرقية ،بالن�سبة لنا�شطة �سلم ّية مدنية ،ب�سبب
الواقع الع�سكري في المنطقة ،ووجود قوى مت�شددة قد ال ترغب بوجودها
وعملها الذي يك ّر�س المدني ويق ّدم المعونات الإغاثية للنا�س من دون �أية
�أجندات» ،تعلّق الكاتبة ريما فليحان« ،رغم كل �شيء كانت رزان م�ص ّرة
على البقاء حتى ي�سقط النظام ،و�أنها لن تغادر مهما ح�صل».
عمل رزان وفريقها في الغوطة ال�شرقية لم يقت�صر على توثيق
االنتهاكات ،بل قاموا �أي�ض ًا بم�ساعدة العديد من النا�شطين بت�أ�سي�س
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م�ؤ�س�سة خا�صة لدعم الم�شاريع ال�صغيرة والمبادرات ،و� ّأ�س�ست مع
«منظمة �سوريات من �أجل التنمية» ،ثالثة مراكز في الغوطة للن�ساء،
تحمل ا�سم «الن�ساء الآن» ،كما عملوا على تنفيذ م�شاريع ثقافية ،ف�أن�ش�ؤوا
مكتبة عامة وقاعة مطالعة في عربين وحمورية ،وكانوا على و�شك افتتاح
المكتبة في دوما قبل اختطافهم ،وم�شاريع اقت�صادية �أخرى �صغيرة
لتمكين الن�ساء.
«كانت حواراتنا عملية :ما هي نوعية الكتب المطلوبة لإن�شاء مكتبات.
الم�شاريع المختارة للن�ساء .و�سائل ات�صالهن بالعالم الخارجي .حول
تمت �إلى
طبيعة العمل الممكن لهن في ظروف الح�صار .تفا�صيل ال ّ
عالم الكتابة ،وال �إلى الم�صطلحات النخبوية الرطينة .نتحدث بجمل
مقت�صدة ،كلمات ب�سيطة جداً ،مفردات اعتيادية ،وعابرة ،مثل موتنا
اليومي» ،تقول الكاتبة �سمر يزبكُ « ،تع ّل ُمك ال�صبر وال�صمت ،وكيف يمكن
لك �أن تفكّر ب�سورية قادمة ،يعي�ش فيها �أطفال القاتل والقتيل ،في م�ستقبل
ممكن .وكيف يمكن �أن تزيدك الكراهية ت�سامح ًا وغفران ًا .الغفران
القائم على الق�صا�ص العادل بالت�أكيد� .إذا كان مق ّدر ًا للثورة ال�سورية
�أن ترفع �أيقونتها ،ف�صورة «رزان» �ستح�ضر في المرتبة الأولى ،وخطفها
ورفاقها يمثّل الفعل الأكثر و�ضوح ًا ل�سرقة جوهر الثورة ،وانزياحها عن
هدفها الوطني العادل ،هكذا �أ�ستطيع و�صف رزان زيتونة :امر�أة تتمرن
على العدالة ،ب�صالبة الحديد ،ورقة الفرا�شة ،وتحمل الثقلين مع ًا ،ثقل
اله�شا�شة ،ومكابدة �صيرورة المعنى».
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عودة �سلطة الخوف منذ �إعالن «مباراة الموت»
2014/1/4

«ما بعرف �شو �أعمل ،عم نعي�ش خوف مختلف ،بالمدينة المحتلّة ،ما
بعرف �إذا ا�سمو خوف ،وما بعرف �إذا بنزل �إنتخب ،يعني �صعبة واهلل� ،صعبة
�أب�صم للي عذّبني � 6شهور بفرع المخابرات� ،أو الزم خو�ض «مباراة الموت»،
قال ال�صديق.
�أ ف ب ،دم�شق ـ ـ �أدلى الناخبون في المناطق التي ي�سيطر عليها النظام
ال�سوري ،الثالثاء ،ب�أ�صواتهم في انتخابات رئا�سية مح�سومة �سلف ًا ل�صالح
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،فيما العمليات الع�سكرية على وتيرتها الت�صعيدية.
�سانا ،النظام ـ ـ م�شهد الح�شود المتدفقة �إلى مراكز االقتراع على امتداد
الجغرافيا ال�سورية منذ �ساعات ال�صباح الباكر �أربك ح�سابات �أعداء ال�شعب
ال�سوري ،وخلط �أوراقهم ّ
وحطم �أحالمهم ،ور�سم مالمح الطريق �إلى �سورية
الم�ستقبل التي �ص ّوت من �أجلها ال�سوريون كي تكون عامرة بالأمن والأمان
واال�ستقرار وخالية من الإرهاب والإرهابيين والمرتزقة وفكرهم الدخيل
الغريب.
عر�س الدم
م�صياف ،حماة ـ ـ يخرج من منزله ،مرتدي ًا قبعة ،نظارات �شم�سية ،يد
في جيبه والأخرى ي�شقلب �سيجارة ن�صف محترقة بين �أ�صابعه ،ي�ضعها في
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مترا�صة ،ع�شوائية ،معلّقة
فمه ،ي�شعلها ،يلقي بها ،يه�شمها بقدمه� ...صو ٌر
ّ
على طول ال�شارع .يقف جانب ًا في انتظار �سيارة �أجرة لتقله .يمر طفل �صغير
مرتدي ًا الوجه ذاته الموجود في ال�صور ،ي�ش ّد على فكيه بقوة ،يلمح �أ�ستاذه
من بعيد مرتدي ًا الكنزة ذاتها ،ال�صورة نف�سها ،والذي تجاهله وابتعد
م�سرع ًا .يوقف �سيارة الأجرة� ،أدخل ن�صف ج�سده ،نظر �إلى ال�سائق وقفز
�إلى الخارج ...ال�سائق يرتدي وجه قاتل �أبيه.
«اثنان ممن يعرفونني �أ�شاحوا بوجوههم خجالً ،وقلة �أخرى كانوا
يرمون دعابة علي ،يقاطعها �صوت الر�صا�ص� ،أما �صديقي ،فقد �أزاح يده
بهدوء من جانبه وو�ضعها في جيبه بعد �أن لمحت �إ�صبعه� ،أوم�أ بر�أ�سه من
بعيد وم�ضى ،»..قال يو�سف.
دم�شق ـ ـ «رحت على ال�شغل ،كان في مركز لالنتخابات وم�شرفين،
وطبع ًا في مخبرين» ،تقول الفتاة الع�شرينية ،وتكمل« :بلّ�شوا يدوروا على
المكاتب ويطلبوا منا ننزل على الطابق اللي تحت لننتخب ،وقفت وم�شيت،
بعدين فتت على الحمام و�س ّكرت الباب ،بقيت �شوي ،خل�ص الدوام وطلعت،
لح ّد هلق ما حدا انتبه» .وت�ضيف« :مابعرف �إذا هاد اللي عم �أعملوا غباء �أو
�شو ،ب�س مو زابطة �إني �إنتخب هاد المجرم �شو ما كان التمن».
مباراة الموت
يدخل �إلى الملعب ،يم�سح حذاءه المهترئ بجرابه الطويل المت�سخ،
ينظر �إلى الجمهور ،الجمهور ن�صفه مدني ،ن�صفه ع�سكري .يرك�ض �إلى
منت�صف الملعب ،وكذلك يفعل باقي الفريق ،الالعب الأخير يت�أخر قليالً،
يم�سح حذاءه بجرابه ،ينف�ض الغبار الأبي�ض عن كفيه ووجهه ومالب�سه ،ي�شد
كتفيه ويلتحق بباقي الفريق.
«�أُلقي القب�ض عليهم في الثامن ع�شر من �آب� /أغ�سط�س من العام
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نف�سه ،وبح�سب والدي ف�إن �سيارة تابعة للجي�ش الألماني اقتربت من الم�صنع
واقتادت �أع�ضاء الفريق �إلى مقر ال�شرطة ال�سرية الألمانية (الجي�ستابو)
حيث �أم�ضى والدي ثالثة وع�شرين يوم ًا هناك»� .أحد �أبناء العبي الفريق
الأوكراني.
 1942كانت �أوكرانيا محتلة من الدولة الألمانية النازية �آنذاك،
المباريات كانت �إحدى المواجهات بين البلدين ،المنتخب الأوكراني الذي
يعمل �أع�ضا�ؤه خبازين وعما ًال رف�ضوا الخ�ضوع لطلب �ضابط الجي�ش النازي
الذي هددهم بعد انتهاء ال�شوط الأول ل�صالح الأوكرانيين« :ال تتوقعوا �أن
تفوزوا في اللقاء وعليكم التفكير في العواقب �إن انت�صرتم» ،وعلى الرغم
من ذلك لعب المنتخب الأوكراني حتى النهاية ،وفاز على الألمان ،لكنهم
لم يكونوا يعلمون بح�سب ما نُ�شر من وثائق عن المباراة �أن هذه المباراة
�ست�سمى الحق ًا بـ «مباراة الموت».
الر�ضوخ �أو الموت �أو االعتقال
دم�شق ـ ـ يك�شف عن ك ّفه 20 ،حبة دواء� .صوت قطار �سريع يقتحم ر�أ�سه
كل  5ثوانٍ  .يغر�س ر�أ�سه بين ركبتيه ،يرفعه مجدداً .كرر الحركة ذاتها 30
مرة خالل ال�ساعة الأخيرة .يقف ،يخفي الدواء في جيبه ،ي�شد كتفيه،
ويرك�ض حتى يرتطم بالحائط ،يقع .يتراجع خطوة خطوتين ثالث ًا ،ي�شد
يوجه ر�أ�سه على �شكل «حربة» باتجاه الحائط ،ويرك�ض ،يرتطم،
كتفيهّ ،
يقع .يفتح عينيه ،ما زال يب�صر ،يداعب الدواء في جيبه ،ويع ُّد «واحد اثنين
ثالثة ،»..يفتح والده الباب« :رح تقوم ننتخب ب�شار الأ�سد ،ما عنا حل تاني،
بدك يعتقلوك كمان مرة ويبهدلونا كلنا ،رح �إ�ستناك ب ّرا»ُ .يخرج كل ما في
جيبه ويقحمهم في فمه مع �أ�صابعه الخم�س.
يحمل قنينة الماء ،فارغة تمام ًا ..يب�صق الدواء ،يرتدي مالب�سه
ويخرج.
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لبنان ـ ـ �آالف المدنيين ي�سيرون باتجاه ال�سفارة ال�سورية في بيروت .هذا
هو الم�شهد من بعيد .بع�ض من النازحين الهاربين والعمال المتواجدين في
لبنان قبل  2011يحملون �صور ًا لب�شار الأ�سد ،و�أعالم النظام .الم�شهد هو
كذلك تمام ًا من بعيد ..بعيد جداً.
دم�شق ـ ـ مراكز االنتخابات ُوزِّعت في الدوائر الحكومية والم�ؤ�س�سات،
«و�صلت على المكتب ،فتت لقيت في مركز لالنتخابات� ،صندوق وم�شرفين»،
تقول �إحدى المواطنات ال�سوريات ،وتكمل« :قائمة الأ�سماء جاهزة ،البطاقة
اللي المفرو�ض ن�شوفها لنختار م�سكرة ومحطوطة بظرف ،قالولي ّ
غط�سي
�إ�صبعك بالحبر وفوتي على المكتب ،من مبارح و�أنا عم حاول �إم�سح الحبر
عن �أ�صبعي بكل الطرق ب�س ل�سه ما راح» .وت�ضيف« :حتى في زميل فل�سطيني
معي بال�شغل ،خ ّلوه يحط �أ�صبعو بالحبر ،مع �إنو ما بحق للفل�سطيني ينتخب».
مباراة الر�ضوخ
عام � 1978أمر الحاكم الأعلى لحكومة ثورة البيرو خوان فيال�سكو
�ألفارادو �أع�ضاء منتخب البيرو بخ�سارة المباراة التي �سيلعبونها مع
الأرجنتين بـ  4نقاط كي تت�أهل للدوري الثاني ،وذلك بعد ر�شوة ق ّدمتها
الأرجنتين له .رف�ض الفريق ذلك وقرروا االن�سحاب من المباراة ،فما كان
من الحاكم �إال �أن هددهم بمعاقبتهم بتهمة الخيانة وما �سيترتب عليها.
دخل الفريق �إلى المباراة ،وفازت الأرجنتين بـ .0-6
عن الخوف
بالعودة �إلى بع�ض ال�شهادات التي ح�صلت عليها زميلتَي في العمل نادين
العلي في الجنوب اللبناني ومايا جبيلي �أثناء تغطيتهما لالنتخابات بالقرب
من ال�سفارة ال�سورية في بيروت وما تم ن�شره في  ،NOWوبع�ض ما ا�ستطعت
الح�صول عليه.
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قبل �أ�سبوعين تقريب ًا من بدء االنتخابات التي يقيمها النظام ال�سوري،
بد�أت لجان تابعة للنظام و�آخرون من حزب اهلل والحزب ال�سوري القومي
في مناطق محددة في لبنان ،منها حاروف وبنت جبيل في الجنوب ،بتهديد
وترهيب ال�سوريين هناك من نازحين وعمال بترحيلهم و�إيقافهم عن العمل
ليتم ت�سجيلها في االنتخابات ،كما
و�سجنهم بحال لم ي�سلّموا هوياتهم ّ
هددوهم بحال عدم نزولهم �إلى ال�سفارة ال�سورية في لبنان وانتخاب ب�شار
الأ�سد.
كما قال نازحون �سوريون في عر�سال التقاهم � ،NOWأكثرهم من قرى
منطقة القلمون ال�سوريةّ � ،إن الإغراءات التي ُق ّدمت لهم كثيرة ،منها ت�سوية
�أو�ضاعهم و�إعطا�ؤهم هويات وجوازات �سفر جديدة ،وتقديم م�ساعدات
مادية وعينية ،وت�سهيل عودتهم �إلى بيوتهم في �سورية ،بح�سب «زياد»
النازح من بلدة يبرود .في حين قال «�أبو محمد» من قارة �إن �إحدى الجهات
وعدتهم ب�أن المكاف�آت والم�ساعدات «�ستكون �أكبر في حال قبلوا بالعودة
والإدالء ب�أ�صواتهم داخل الأرا�ضي ال�سورية».
بح�سب الب�سيكولوجي الفرن�سي بيير مانوني «�إن الخوف يحمي �أو يقي
المرء من حديث يدفعه نحو ملج�أ من الخوف نف�سه»� ،أي ممار�سة �سلطة
الخوف من �أجل مقاومة الخوف من ال�سلطة .في حالة االنتخابات في
�سورية ،االقتراع في �سورية هو حرية الخوف في وجه الخوف من الأ�سد.
في البحث عن مباراة الموت وال�صديق في بداية الن�ص
خم�سة و�أربعون �ألف متفرج ح�ضروا مباراة جمعت �سنة �ألف وت�سعمئة
واثنين و�أربعين ،بين فريق محلي ها ٍو من مدينة كييف وفريق نازي تابع
للجي�ش الألماني غداة احتالل �ألمانيا لأوكرانيا .مباراة قُتل على �إثرها
معظم �أع�ضاء النادي الأوكراني.
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تقول الرواية« :تلقى الفتية ا�ستدعاءات من ال�شرطة ال�سرية الألمانية
الواحد تلو الآخر حتى اكتمل عددهم ،و�أُر�سلوا �إلى �أحد المعتقالت الألمانية.
تم تعذيبهم .توفي بع�ضهم تحت التعذيب و�أُعدم �آخرون رمي ًا بالر�صا�ص،
ومنهم من ا�ستطاع الهرب بعد �أكثر من � 6أ�شهر».
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تفكيك مالمح وجه حافظ الأ�سد
2014/1/11

الرجل الم�سنّ = الديكتاتور
م�سن ،ر�أ�س كبير ،وجه طويل ،جبين عري�ض� ،شعر خفيف م�شذّب
رجل ّ
ومم�شط بف ْرقٍ جانبي� ،أذنان كبيرتان� ،شوارب بي�ضاء� ،أنف متو�سط الحجم،
عينان غائرتان �إلى حد ما ،وابت�سامة ..نعم ابت�سامة .ال يميز هذا الوجه �أي
مالمح حادة� ،أو عظام بارزة .رجل كبير في ال�سن� ،إنه رجل كبير في ال�سن
فقط ،ال �شيء الفت ًا في مالمحه العادية( ،ال�صورة المجردة).
«ما في �صور �إلو وهو مبت�سم ،ما بعرف ..ما بتذكر �إنه مبت�سم ،كانوا
يعلمونا بالمدر�سة �إنو حافظ الأ�سد قوي وخيالي .لهيك ما بيبت�سم» ،يع ّلق
عامر مطر ( 27عام ًا) ،ويكمل« :ما بعرف و ُِّجو �إال �صورة م�سطحة».
«بتذكر فور ًا �صورتو اللي كنت �شوفا على ال�سرفي�س ،را�س كبير وراه
في �ضو والب�س بيريه» ،يقول نوار قا�سم ( 26عام ًا) ،وي�ضيف« :عيونو زغار
الوج ،ممكن يكون عم يبت�سم ابت�سامة
وجمجمة كبيرة بالن�سبة لم�ساحة ّ
خفيفة».
تركيب وجه الديكتاتور
لنتخ ّيل وجه حافظ الأ�سد دون العودة �إلى �أر�شيف ال�صور ،كما طلبت
من مجموعة من الأ�شخا�ص في عمر الع�شرينيات و�أوائل الثالثينيات .جمعت
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ما قالوه في محاولة لر�سم وجه الأ�سد ومالمحه ،فكانت ال�صورة المركبة
من ذاكرتهم الجماعية هي التالي:
رجل م�سن ،ر�أ�س كبير ،جبين عري�ض� ،شعر خفيف ،مالمح باردة،
�صارمة ،ابت�سامة ماكرة ،ديكتاتور ،وح�ش ،مجرم.
«بتذكّر الوج كان كبير كتير� ،أكيد �أكبر من كل الوجوه اللي بعرفها،
وحتى وج �أبي .وكان هذا كتير طبيعي لأنه الرئي�س» ،تقول مها ( 30عام ًا).
«ب�صراحة ال �أ�ستطيع حق ًا �أن �أتخ ّيل �شك ًال لحافظ الأ�سد ،هو اللون
الأ�سود الكالح المت�شكّل عند �إغما�ضة العين» ،يو�ضح دارا عبد اهلل (24
عام ًا) «ال�صور الخا�صة بحياة حافظ الأ�سد ال�شخ�صية هي قليلة ،معظمها
�صور �صارمة ور�سم ّية ومدر�س ّية ،تال ِئم ات�ساع المباني الحكومية المقفرة،
وت�شابه الأبنية ال�سكنية ،ل ّأن الحياة الخا�صة فيها من الح�س الإن�ساني اليومي
الذي يبعث ُر هال َة �أية �سلطة ،لذلك ال �صور لحياة حافظ الأ�سد اليومية .حتى
تبقى هكذا� ،سلطة غام�ضة فوقية».
ُع ِّلقت �صور حافظ الأ�سد في كل مكان ،على دفاتر المدر�سة وجدرانها،
كذلك في الجامعات ،الدوائر الحكومية ،جدران ال�شركات الخا�صة �أي�ض ًا.
�إذ ًا وجهه بقي �أمام العين ب�شكل م�ستمر ،يومي ،والزم الطفولة والمراهقة
وال�شباب.
«كنت �أ�ستغرب دايم ًا وقت كنت �صغيرة من تمثال حافظ اللي موجود
عطريق طرطو�س من حماة ـ ـ مدخل القدمو�س ،لي�ش تمثال رئي�س �سورية
كف» ،تقول �سارة
�إيدو �أكبر من را�سو؟ وك�أنو جاهز دائم ًا لي�سفق يلي تحتو ّ
( 25عام ًا).
فر�ضية
احتفاظ الذاكرة بهذه ال�صورة �أخذ �شك ًال مختلف ًا عن �شكلها المجرد
الفيزيولوجي� ،إ�سقاط �شخ�صية ال�شخ�ص� ،أفعالها ،ما ت�سمع عنها ،نظرتك
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�إليها ،لإعادة خلق الوجه والمالمح وبناء غيرها ،التي من الممكن �أن تكون
مختلفة تمام ًا� ،أو ي�صبح و�صف المالمح ب�شكل دقيق ع�صي ًا بحالة حافظ
الأ�سد عند الكثيرين� ،إذ تتم الإجابة عن ال�س�ؤال� :أو�صف مالمح وجه حافظ
الأ�سد؟ الجواب كان عند �أغلب من �س�ألتهم هو« :خ�سي�س ،وح�ش ،حامل
�سم)».
�سكين ،غ�ضبانُّ ،
(وجو عم ين ّقط ّ
«�أول ما بل�شت الثورة ر�سمتو لحافظ الأ�سد ،عملت �إ�سقاط بينو وبين فيتو
كورليوني من فيلم الع ّراب ،في ت�شابه بالن�ش�أة والم�سار ،بين ال�شخ�صيتين،
يعني الـ 2كانوا �أ�شخا�ص نكرة ،والـ 2قدروا يعملوا �إمبراطورية مافيوية
بتحكمها العائلة ..والـ 2و ّرثوا �إدارة الع�صابة لالبن» ،يقول �أحد ر�سامي
كفرنبل� ،أحمد جالل الملقب بـ «مفك الفاح�ص»�« :إذا بدي �إرجع �أر�سمو
هلق ،يعني �أكيد ما فيه �صفات ب�شرية ..مزيج بين وح�ش مفتر�س و�شيطان».
الذاكرة ال ّر�ضية
«في ما يتعلق بحافظ الأ�سد ،من ال�صعب تمييز ذلك الوجه ذي المالمح
الإن�سانية من الناحية الو�صفية البحتة� ،إذ غالب ًا ما يتم ا�ستح�ضار جملة من
المحتويات الذاكرية والأفكار «النمطية» �شبه الجاهزة ،المدعومة بمرويات
لها ن�صيب �شخ�صي و�آخر جمعي» ،يو�ضح االخت�صا�صي والباحث في علم
النف�س جمال �صبح ،ويكمل« :عندما نُجا َبه بالتفكير ب�صورة �أي دكتاتور،
وحافظ الأ�سد منهم ،يتم في الذات ،وعلى درجة كبيرة من الوثوقية ،تفعيل
�شيء يمكن و�صفه بـ «الذاكرة ال ّر�ضية» ( ،)traumatic memoryحيث
الفجوات المتعددة ،العواطف ال�سلبية الم� ّؤججة ،ال مكان للتفا�صيل مقابل
ال�شمول الأعم للوحة الذاكرية الم�ستح�ضرة».
  
المخزون الب�صري والعقلي والح�سي ـ ـ مجزرة حماة
ي�سمع �صوت �أقدام كثيرة تهرول باتجاههم .لم يكن يفهم ماذا يحدث،
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تفجيرات ،ر�صا�ص كثيف ،الن�ساء يقر�أن القر�آن ،الأطفال يبكون� ،ضجة
وحركة م�ستمرة ،ورعب« ،وجدنا ملج�أ كبير ًا يت�سع للجميع وبقينا داخله
لمدة يومين قبل و�صول الجي�ش العربي ال�سوري ،ليتح ّول الملج�أ �إلى معتقل،
ثالثة �أيام ثابتة في ذاكرتي ،حتى الرائحة �أتذكرها جيداً� ،أ�ستطيع �أن
�أ�ستعيد الرائحة حتى الآن» ،الفنان خالد الخاني.
«�أظن �أن �إعادة تذكر مالمح الوجه ،له �شقان بح�سب ر�أيي ،الأول هو
التح�ضير الم�سبق عن ه�ؤالء وعن �إجرامهم (جنود الجي�ش ال�سوري)،
والثاني عدم التكاف�ؤ بيننا وبينهم» ،يو�ضح الخاني «كنت �شوف وجوهن وجوه
وحو�ش .ما كنت �إقدر �شوفهن ب�شر بمالمح عادية �أو ب�شبهونا».
الطفل ذو الـ � 7سنوات كان متعلق ًا بع ّمته ،التي كانت ت�سكن مع �أخيها
وزوجته في المنزل ذاته منذ زمن ،لذلك كان الخاني يناديها «�أمي».
طلب والد خالد الخاني من زوجته �أن ت�أخذ الأوالد وتزحف معهم �إلى حي
الأميرية ،لم يقبل الطفل �أن يترك عمته العجوز� ،صفعه والده و�أمره �صارم ًا
�أن يلتحق بوالدته.
«بر�أيي ال�سلوك يطغى على ال�شكل الب�صري ب�شكل عام ،ال �أ�ستطيع تذكر
وجه عمتي �آنذاك عندما طُ لب مني االن�ضمام �إلى �أمي� ،إذا حاولت تذكرها
الآن في تلك اللحظة ،بتخ ّيلها تمثال جامد ،ماعاد في دم فيو ،وقتا ماعملت
�أيا ردة فعل ،كانت تمام ًا هيك وهيك بتذكر وجهها» ،قال خالد.
عملية التحطيم
الم�سن ،الذي
في �أر�شيف التلفزيون ال�سوري� ،صور كثيرة عن الرجل
ّ
يحيط نف�سه ب�أطفال �صغار في �إحدى المدار�س� ،صورة الأب التي حاول
الم�سن ،المبت�سم».
فر�ضها .والتي تعود �إليها �أر�شيفي ًا في �صوره« ،الرجل
ّ
يع ّلق االخت�صا�صي في علم النف�س جمال �صبح�« :إننا نكاد نجزم ب�أن
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طبيعة الأحداث ما بعد الثورة قد قامت على توحيد ال�صور الذهنية عن
الخا�صة لت�أخذ �صيغة
الدكتاتور البائد/الحا�ضر في ثنايا الذاكرات الفردية
ّ
جمعية �أعم».
الثورة ال�سورية ،منذ بدايتها ،ك�سرت الخوف من الديكتاتور الأب،
امتداد ًا لالبن ،فككت ال�صورة من الذاكرة الب�صرية بعد �أن قامت باقتالع
الهالة الم�سببة لل�ضبابية على المالمح ،و�أعادت ر�سم الوجه الحقيقي
لل�صورة الب�صرية الواقعية ،وجه الديكتاتور.
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الممانعة تطعم �أهالي اليرموك �شوك ال�صبار
2014/1/15

هم�س في �أذنيِ �« :
أنت يا بنت القد�س!»� ،أم�سك بر�أ�سي و�ضغط عليه
عيني
بقوة� .ش ّد القيد على
مع�صمي ثم �أرجع ر�أ�سي �إلى الوراء �ضاغط ًا على ّ
ّ
بالع�صابة ال�سوداء وقد �أل�صق قدمه على قدمي.
بد�أ �صوته يعلو تدريجي ًا« :كيف بتطلعي مظاهرة �ضد النظام ونحن
خ�سرنا كتير م�شان بلدكن� ،أح�سن �شي نكب ُكن على الحدود» .هذه هي المرة
الأولى التي �أ�صطدم فيها ب�شكل مبا�شر مع هويتي .ما قاله المحقق في فرع
المخابرات الجوية كان غريب ًا بالن�سبة لي ،محاولته ف�صلي عن طفولتي،
مراهقتي و�شبابي وذاكرتي� ،سلخي عن وطن ما �شعرت يوم ًا �أني غريبة فيه،
جعلني �أطرح على نف�سي للمرة الأولى �س�ؤاالً ..هل �أنا فل�سطينية �أم �سورية؟؟
وهل يجب �أن يكون هناك فرق؟!
اليوم يعاني �سكان مخ ّيم اليرموك ،فل�سطينيين كانوا �أم �سوريين،
المعاناة نف�سها داخل الح�صار الذي فر�ضه عليهم النظام ال�سوري،
النظام ذاته الذي ي ّدعي في خطاباته الم�ستمرة «وقوفه �إلى جانب الق�ضية
الفل�سطينية ودفاعه عنها».
�أُن�شئ مخ ّيم اليرموك عام  ،1957على م�ساحة تق َّدر بـ  2.11كم مربع
فقط ،لتوفير الإقامة والم�سكن لالجئين الفل�سطينيين في �سورية ،وهو
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من حيث ت�صنيف وكالة الأونروا ال يعتبر مخ ّيم ًا ر�سمي ًا .وهو �أكبر تجمع
لالجئين الفل�سطينيين في �سورية.
 2012-12بد�أ الح�صار على المخ ّيم ب�شكل جزئي بعد الق�صف العنيف
الذي تعر�ض له ،والذي �أ�سفر عن مقتل العديد من المدنيين في الوقت
الذي توافد �إليه �آالالف النازحين من المناطق المجاورة هرب ًا من الق�صف
العنيف عليها .م ّر الح�صار بعدة مراحل� ،آخرها كان في  5رم�ضان الما�ضي
�إذ تم �إحكام �إغالق جميع مداخل ومخارج المنطقة الجنوبية من دم�شق
ب�شكل كامل.
«في بداية الح�صار كان ال�سكان قـادرين على ت�أمين المواد الإغاثية،
لكن المواد الغذائية والطبية بد�أت تنفد مع ازدياد حدة الح�صار ومنع
النظام دخول �أي مواد �إلى المخ ّيم .ارتفعت حاالت الوفاة نتيجة �سوء
التغذية ،»..يقول عبد اهلل �أحد �شباب المخ ّيم ،ويتابع�« :أكثر من  1000حالة
بحاجة �إلى عمليات �سريعة طارئة ،وم�شفى فل�سطين التابع للهالل الأحمر
يعمل بالحد الأدنى ،ذلك �أن  %90من المواد الطبية غير متوفرة ،كما �أنه
الم�شفى الوحيد الموجود الآن في المخ ّيم والذي لم ي�سلم من ق�صف النظام
له».
و�أ�ضاف عبد اهلل« :لم يعد �أمام �سكان المخ ّيم �سوى تدبير �أمر معي�شتهم
مما تجود به قارعة الطريق ..لكن ذلك لي�س بالأمر ال�سهل ،وال الآمن .قبل
يومين ت�سممت عائلة كاملة ب�سبب �أكلها القطط .عائلة �أخرى حاول الأب
حرق �أطفاله لأنه غير قادر على ت�أمين الطعام لهم ،فمث ًال يترواح �سعر كيلو
الأرز بين � 10آالف و� 12ألف ليرة �سورية ،والأهالي ال يملكون المال ل�شرائه
بهذا ال�سعر� ،أنا من الأ�شخا�ص القالئل الذين ي�ستطيعون �أكل وجبة مك ّونة
من «المخ ّلل» والأع�شاب (لوح ال�صبارة ،خبيزة)�« ،إذ ًا �أنا غني».
يعمل عبد اهلل ( 24عام ًا) مع مجموعة من �شباب مخ ّيم اليرموك في
نقل الأخبار وتوثيق الحاالت والإغاثة ،ويعي�ش عبد اهلل في المخ ّيم مع والدته
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النا�شطة هناك �أي�ض ًا« ،المخ ّيم بالن�سبة �إلي هو فل�سطين ،والثورة ال�سورية
نحن جزء منها �ضد الذي هو حجر عثرة في وجه التحرير» .ويكمل« :ال
�أفكّر ب�أني فل�سطيني �أو �سوري� ،أنا منتمٍ لهذا البلد �إن�ساني ًا قبل كل �شيء،
ولن �أخرج من مخ ّيم اليرموك �إال بحال �أ�صبح وجودي مثل عدمه ،وفي حال
خرجت منه لن �أعود ..ال �أ�ستطيع �أن �أتخ ّيل �شوارع المخ ّيم من دون وجود
ح�سان و�أحمد كو�سى و�أحمد ال�سهلي ومنير الخطيب وب�سام حميدي و�أيا�س
نعيمي وجعفر.»..
محاوالت النظام �إخ�ضاع المخ ّيم لم تبد�أ بالح�صار فقط� .إن ا�ستخفاف
النظام بالفل�سطينيين وحيواتهم خالل الثورة بد�أ حين ا�ستخدمهم في بداية
الثورة لإي�صال ر�سالة �إلى �إ�سرائيل� ،إذ غرر النظام ال�سوري والجبهة ال�شعبية
القيادة العامة ببع�ض ال�شباب الفل�سطينيين المندفعين وراء حلم تحرير
وفك النظام
الأر�ض القتحام الحدود ال�سورية الإ�سرائيلية عبر الجوالنَّ ،
حينئذ حواجزه الأمنية على الطرقات الم�ؤدية �إلى الجوالن .خطة النظام
هذه �أ�سفرت عن مقتل  30فل�سطيني ًا على الحدود بالر�صا�ص الإ�سرائيلي،
و� 20آخرين �أثناء ت�شييع قتلى الحدود في المخ ّيم بر�صا�ص الجبهة التي
�أطلقت النار عليهم ،في ما �س ّمي بـ «المجزرة الخال�صة».
«يبدو �أن النظام طلب من �أحمد جبريل �أن يحاول فر�ض �سيطرته على
اليرموك ب�أي طريقة ممكنة ،وهذا ما حاول جبريل القيام به م�ستعين ًا بـ
«زعرانه» الذين قاموا بم�ضايقة الجي�ش الحر وتعطيل بع�ض عملياته ،كما
قاموا با�ستعباد النا�س وترهيبهم بال�سالح ،و�ساعدوا النظام على اعتقال
عدد كبير من �شباب المخ ّيم».
يقول محمد ال�شاب الذي نزح قبل �إعالن الح�صار الكامل على اليرموك
(راف�ض ًا �أن يذكر ا�سمه الحقيقي خ�شي ًة على جزء من عائلته بقي هناك):
«ازداد الغليان في المخ ّيم من قبل ال�سكان والجي�ش ال�سوري الحر الذي هو
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من �شباب و�أهالي المخ ّيم ،وعادت التظاهرات من جديد وبقوة �أكبر �إلى �أن
قُ�صفنا بالميغ».
ا�ستخدم النظام في مرحلة ق�صف اليرموك الأولى طيران الميغ ،الذي
كان نقطة تح ّول كامل لو�ضع المخ ّيم� ،إذ ق�صف حينذاك جامع عبد القادر
الح�سيني والمنازل التي حوله ،ما �أ�سفر عن مقتل  170مدني ًا ،ونزوح عدد
كبير من �سكان المخ ّيم �إلى لبنان.
«�شارك اليرموك في الثورة ال�سورية منذ الأ�شهر الأولى� ،إذ رفع
�شبابه �شعارات الثورة ال�سورية ذاتها تحت عنوان« :فل�سطيني �سوري
اكت�شفت �أنني ل�ست فل�سطيني ًا فقط ،بل فل�سطيني �سوري� ،أتقا�سم
واحد».
ُ
مع ال�سوريين الهواء والماء والقذائف وال�صواريخ ،وداخل حدود المخ ّيم
اكت�شفت �شكل وفداحة ما ح َّل بالالجئين الفل�سطينيين الأوائل من خالل
معاي�شتي لنزوح ال�سوريين من مختلف الأنحاء والأرجاء ليتخذوا اليرموك
ملج�أً لهم من قمع الع�سكر» ،يعلّق ثائر ال�سهلي.
لل�شام ُبع ٌد في هذا المخ ّيم ،وهو ارتمى في ح�ضنها .مخ ّيم اليرموك
كان عالم ًا من «الخ�صو�صية الوطنية» المبنية على ت�ضاد مع «المنفى»
وخد�ش ًا بارز ًا في الهوية« ،ال �أعرف �إن كنت �س�أ�شعر بفل�سطينيتي من دونه».
ت�صاعدت النداءات الإن�سانية لإنقاذ �سكان المخ ّيم المحا�صرين منذ
�أكثر من � 8أ�شهر ،لكن دون جدوى� ،إذ حاولت عدة قوافل �إغاثية الدخول �إلى
اليرموك لكنها ف�شلت� .آخرها قافلة يوم االثنين الما�ضي تعر�ضت لإطالق
نار كثيف من قبل قوات النظام و�أعادتها من حيث جاءت.
«كان هناك �أكثر من محاولة هذا ال�شهر لإدخال الم�ساعدات من مواد
غذائية وطبية �إلى اليرموك من قبل �أطراف عدة ،لكن النظام ال�سوري
ت�صدى لها ومنعها من الدخول حتى تلك التي كانت من منظمات دولية
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كالأونروا وال�صليب الأحمر» ،ي�شير عبد اهلل «لربما ُت َحل هذه الأزمة وتدخل
الم�ساعدات بعد جنيف  .»2و�أ�ضاف« :المدنيون والمحا�صرون �ضحايا
لكن المخ ّيم باقٍ  ..حتى و�إن �صار جزء ًا من مخ ّيم
قب�ضة نظام ال يرحمّ ..
�آخر كبير يدعى �سورية».
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ن�سقط كي ن�ستيقظ
2014/1/21

النوم ـ ـ الحلم
عا�شت ال�شعوب العربية تحت �أنظمة ديكتاتورية لعقود عدة ،تعر�ض كل
من حاول مواجهتها لالعتقال والقتل .على الرغم من �أن ال�شعوب في تلك
المرحلة عانت من الكبت والقمع� ،إال �أنها كانت تحلم بالتحرر.
اال�ستيقاظ ـ ـ الواقع
انتف�ضت ال�شعوب العربية معلنة في «الربيع العربي» بدء محاولة �إ�سقاط
الأنظمة الديكتاتورية .تظاهرات ملأت �شوارع البالد ،رفعت �شعار �إ�سقاط
النظام ،وعلى الرغم من �أن رد هذه الأنظمة كان االعتقال والقتل وتدمير
المدن� ،إال �أن ال�شعوب الثائرة لم تتنازل عن مطلبها ذاك� ،إذ ًا تحقق حلم
الثورة( .الواقع).
هبة تقفز �إلى الواقع
في �أحد منازل القاهرة ،داخل الغرفة على الكر�سي الخ�شبي ،جل�ست
هبة� ،صامتة تمام ًا ،تح ّدق في الحائط �أمامها ،نظرت �إلى �ساعتها،
ثم �إلى هاتفها 5« .دقائق فقط ،الوقت يمر ببطء �شديد» ،تمتمت� .ضو�ضاء
المدينة في الخارج لم تط َغ على ال�صراع المحتدم في ر�أ�سها� ،إلى �أن قطع
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رنين الهاتف كل ذلك ،وح َّل ال�سكون .قفزت هبة �إلى الباب وخرجت من
منزلها م�سرعة.
«كنت متح ّم�سة ب�س خايفة جداً ،قابلت بنتين �أ�صحابي وطلعنا مع
بع�ض ،وابتدينا نم�شي في الم�سيرة وكنت م�ش م�صدقة نف�سي ،بالذات لما
المظاهرة كانت بتهتف للنا�س في البلكونات« :انزل ..انزل» ،والنا�س كانت
بتنزل من بيوتها .ح�سيت �إن دي ثورة» ،تقول هبة غنام ( 28عام ًا) در�ست
العلوم ال�سيا�سية في جامعة القاهرة.
ماهر قفز �إلى الواقع �أي�ضاً
في غرفة �صغيرة ،بالعا�صمة دم�شق ،يم�شي ماهر ذهاب ًا و�إياب ًا .يفتح
الباب ،يدخل طارق مندفع ًا ،ويم�شي ذهاب ًا و�إياب ًا كذلك .ال ينظر �أحدهما
�إلى الآخر .بعد مرور ن�صف �ساعة ،يقف ماهر في مواجهة طارق ويقول له:
«معقول ي�صير عنا نف�س ال�شي ،متخ ّيل لو �صار عنا ثورة؟».
«وقت �صارت الدعوة لأول مظاهرة بال�شام ما كنت م�ص ّدق ،نزلت بدون
ح�س ب�أي �شي غير �إنو بدي �ص ّرخ .اعتقلوني �أنا وطارق
ما فكّر ،وبدون ما ّ
بمظاهرة الجامع الأموي الأولى ،بقينا �شي �أ�سبوعين وتعر�ضنا للتعذيب».
يقول ماهر ( 30عام ًا) ،خريج كلية الهند�سة« .وقت كنّا بال�سجن ،كنّا عما
نقول� :شوي وبفوتوا الثوار وبحررونا ،ما كان فيني ما فكّر هيك ،النا�س نزلت
على ال�شوارع عم تنادي حرية».
وي�ضيف ماهر« :مين كان متوقع �إنو هالحلم ي�صير حقيقة ،و�إنو نوقف
بوجه النظام ،نحن حاملين ج�سمنا معنا وهني حاملين ر�شا�شات ،ما كان
ّ
مهم ،المهم �إنو ن�صرخ ب�صوت عالي :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام».
مح ّرك البحث
قد ي�صح القول �إن هبة وماهر ا�ستيقظا من النوم (مرحلة الكبت)،
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وقفزا �إلى الواقع ،في حال ا�ستندنا �إلى �أحد تف�سيرات «فرويد» في ما يتعلق
بالأحالم« .ما يحرك الأحالم هو رغباتنا الالعقلية .خالل النوم تدب
الحياة بعدد من الحوافز التي ال نريد االعتراف لها بحق الوجود عندما
نكون م�ستيقظين».
في مرحلة الكبت والقمع ،حلم الثورة كان غير عقالني وال نريد
االعتراف له بحق الوجود ،وذلك لأنه في ذلك الوقت مجرد التفكير فيه كان
له عواقبه الوخيمة.

الثورة واقع
م�صر
 2011تظاهرات عدة خرجت في م�صر طالبت ب�إ�سقاط النظام،
واعت�صامات كثيرة ا�ستمرت �أيام ًا ،تعر�ض خاللها المتظاهرون لل�ضرب
واالعتقال.
في ال�ساد�سة من م�ساء الجمعة � 11شباط � 2011أعلن نائب الرئي�س
عمر �سليمان في بيان ق�صير عن تخلي ح�سني مبارك عن من�صبه ،و�أنه كلّف
المجل�س الأعلى للقوات الم�سلحة �إدارة �ش�ؤون البالد.
�سورية
 2012-2011ع ّمت التظاهرات ال�سلمية معظم المدن والأرياف في
�سورية .وعلى الرغم من حمالت االعتقاالت الوح�شية والقتل والق�صف �إال
�أن الثوار لم يتوقفوا عن الن�ضال لتحقيق مطلبهم في «�إ�سقاط النظام».
مرحلة النوم ـ ـ الكابو�س
النظام الديكتاتوري لم ي�سقط في �سورية بعد ثالث �سنوات .تب ّدل
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النظام الديكتاتوري في م�صر بالع�سكر .التظاهرات لم تعد موجودة كما
في (مرحلة الواقع) ،ال�سالح ،القاعدة ،داع�ش ،جبهة الن�صرة ،الإخوان
الم�سلمون ،الع�سكر ،الحرب.
(هذا ال يع َّمم على كل الثورات العربية ،لكني �أعتقد �أنه من الممكن
�إ�سقاطه على كل من �سورية وم�صر ،على �سبيل المثال ،على الرغم من
االختالف بينهما في التاريخ والأحداث والنتائج).
الحلم
رفعت الثورة في م�صر وكذلك في �سورية وليبيا واليمن والبحرين وتون�س
�شعارات كثيرة منها «حلم التغيير»« ،حلم الثورة»« ،ال�ستكمال حلم الثورة».
هل من الممكن �أن نقول �إن «�إرفاق كلمة حلم بالواقع الثوري تعني �أن ما رواه
كل من ماهر وهبة عن الثورة في م�صر و�سورية ،مجرد حلم ولي�س واقع ًا!!».
هل كان ت�صدير فكرة الثورة على �أنها حلم ،هو ال�سبب الذي جعل الثوار
يتعاملون مع الواقع اليوم على �أنه كابو�س� ،أي �أن تتح ّول ردات فعلهم على
الأحداث تمام ًا كما لو كانوا نيام ًا؟
الكابو�س
عندما ننام ،ويبد�أ الكابو�س ،ردات الفعل تجاه الأحداث فيه تكون
الهرب ،عدم القدرة على الكالم ،عدم القدرة على الحركة� ،أو الرك�ض
الم�ستمر ،الغرق ،ال�سقوط وال�شلل� ...إلخ.
هبة
بعد �سقوط مبارك ،ا�ستطاع الإخوان الم�سلمون الح�صول على �أ�صوات
انتخابية ت�ؤهلهم للفوز برئا�سة م�صر ،لكنهم ف�شلوا في اال�ستمرار ،وجاء
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الع�سكر الذي فر�ض �سيطرته ،وع ّين نف�سه حاكم ًا عليها بقوة ال�سالح والقمع
والترهيب.
«النهارده الأغلبية �أعتقد ندمانه على �أن الثورة انخطفت من الإ�سالميين
والع�سكر� ،أنا �شخ�صي ًا اعتزلت ال�سيا�سة .فوز ال�سي�سي بالرئا�سة والنزعة
«القومية» الفا�شية اللي في البلد بتفر�ض علينا ولو فترة هدوء م�ؤقتة» ،تقول
هبة.
ماهر
انتقلت الثورة في �سورية في �أواخر العام الثاني  2012وبداية العام
الثالث � 2013إلى منحى �آخر ،النظام ال�سوري زاد من وح�شيته ،بل �أكثر
من ذلك اعتمد ا�ستراتيجية التدمير الممنهج للمدن والمناطق الثائرة
على ر�ؤو�س المدنيين فيها .كما ُخلقت داع�ش والن�صرة ،اللتان ب�سطتا
�سيطرتهما على بع�ض المناطق المحررة ،واتبعتا منهج النظام ذاته في قمع
المتظاهرين والن�شاطات المدنية .وان ُتخب ب�شار الأ�سد نف�سه مجدداً( .هذا
بالت�أكيد جزء من الحدث).
«وقت طلعت ما كان في مجال الواحد يروح للمح َّرر ب�سبب داع�ش،
وبال�شام �صارت الحركة واقفة ،و�أي ن�شاط �أو مظاهرة �صار �شبه م�ستحيل،
الثوار كتير منهن ا�ضطروا يطلعوا ب ّرات البلد بعد ما طلعوا من المعتقل،
وفي منهن كانوا مطلوبين ،ما كان ق ّدامون حل غير �إنو ي�سافروا ،وكتير
منهن اعتقلوا �أو ا�ست�شهدوا» .يقول ماهر .ويكمل« :قلت بركي َب ّرا بقدر �أعمل
�شي� ،أو �ساعد ب�أي �شكل ،على الأقل فيني �أتحرك ،ما طلعت لأني خايف ب�س
لأنو ما عاد قدرت �أعمل �شي ،ح�سيت وجودي متل عدم وجودي».
ن�سقط كي ن�ستيقظ
ال�سماء لونها �أ�سود ،الأر�ض لونها �أ�سود ،هناك من يحاول مهاجمته
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لكنه ال ي�ستطيع �أن يراه بو�ضوح يرك�ض مبتعد ًا باتجاه منزله ،يحاول �أن
ي�صرخ منادي ًا والده لينقذه ،يفتح فمه ،ي�سقط ل�سانه �أر�ض ًا ،ي�شعر برعب
�شديد و�ألم في وجهه ،تت�ساقط �أ�سنانه كلها مع ًا ،كل ما حوله يهاجمه،
يرك�ض ويرك�ض ويرك�ض ي�صل �إلى ج�سر عالٍ  ،يقفز.
من الممكن �أن نقول :معظمنا نقع �أو نلقي ب�أنف�سنا في مكان ما داخل
الكابو�س ،وهذا يحدث بالفعل ،ن�شعر تمام ًا بحالة ال�سقوط ،عندما ن�ستيقظ
ن�شعر ب�أن �أج�سادنا عادت �إلى الحياة ،القلب يدق ب�سرعة ،وهناك من يقع
فع ًال من فرا�شه عندما ي�ستيقظ� ،أو ينتف�ض ج�سده بالكامل.
�إننا في كل الأحوال ن�ستيقظ ،ونذهب �إلى الواقع.
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َحكَم المونديال :وقت م�ستقطع ...تفجير الط ّيونة
2014/1/25

التفجير وال�شا�شة والم�شاهد
ال�ساعة  11:35ليالً ،الط ّيونة ـ ـ بيروت
�شخ�ص ما ،ال نعرف �إذا كان ذكر ًا �أو �أنثى يقود �أو تقود �سيارة مر�سيد�س
بي�ضاء اللون �أو حمراء اللون ،ي/تجل�س خلف مقود ال�سيارة .في الخارج
�ضجيج و�صرخات متقطعة.
�شا�شة التلفزيون والم�شاهدون
ملعب �أخ�ضر ،جمهور غفير ،العبون وحكام ،الكرة في الملعب يتم
تقاذفها ب�سرعة ،القدم ت�ضرب ،القدم ترفع ،والقدم ت�سدد الهدف ،البرازيل
تدخل هدف ًا ،الم�شاهدون في هذه اللحظة قفزوا� ،صرخوا ،و�صفقوا ،تزامن
هذا مع المفرقعات المرافقة للـ «غول» (ه�ؤالء هم م�شجعو البرازيل) ،بينما
م�شجعو الفريق الثاني �صمتوا ،تذمروا ،غ�ضبوا ،وتململوا.
ال�ساعة  11:40ليالً ،الط ّيونة
المخلوق ذاته خلف مقود ال�سيارة البي�ضاء �أو الحمراء .ما زلنا ال نعرف
�إذا كان ذكر ًا �أم �أنثى ،ي/تقف بالقرب من �أحد المقاهي..
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�شا�شة التلفاز والم�شاهدون
الكرة الموجودة في الملعب ما زالت تتدحرج بين الأقدام ،الجمهور في
ال�شا�شة يهتف وي�شجع ،الم�شاهدون يفعلون المثل.
ال ُم�شاهد يدخل ال�شا�شة
 11:44لي ًال
الم�شاهدون في المقاهي والمنازل يتابعون مباراة البرازيل والكاميرون
التي تترافق مع �أ�صوات المفرقعات والر�صا�ص من م�شجعي الفريق البرازيلي
في بيروت ،بعد لحظات دوى �صوت قوي ه ّز المدينة ،وهنا تغ ّيرت المواقع.
م�شاهدو المباراة �أ�صبحوا هم الحدث ،وانتقلو �إلى داخل ال�شا�شة.
لحظة وقوع الحدث وتداعياته في الـ  30دقيقة الأولى
بات قاطنو المدينة جزء ًا من الم�شهد الآن ،معظمهم ت�أثر بالحدث،
َ
ج�سدي ًا ونف�سي ًا� ،إذ �س ّبب التفجير �أ�ضرار ًا ج�سدية لمن كان بقربه ،ونف�سية
لكل من �سمع �صوته� .شعر باالهتزاز الذي �سببه �أو �سمع الخبر ،وتابع ما
نقلته و�سائل الإعالم( ،حالة القلق والرعب والخوف والهلع على نف�سه �أو
على الآخر).
�إذا افتر�ضنا �أن الجمهور الذي كان يتابع المباراة �أو جزء ًا كبير ًا منه
انتقل من حالة ال ُمتابِع �إلى ال ُمتا َبع من قبل الم�شاهدين في البلدان الأخرى
عبر �شا�شات التلفزيون.
ِ
الم�شاهد
الإعالم
يعلّق الم�شاهدون عاد ًة �أثناء متابعتهم المباراة بجمل �سريعة متحم�سة
وانفعالية ،مبنية على ت�شجيعهم لفريق محدد،على �سبيل المثال« :الفريق
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البرازيلي �أكيد رح يفوز على كاميرون»« ،لو انتبه الحكم كان هاد فاول»،
«لو هجم الفريق الكاميروني من جهة اليمين كان دخل غول»« ،لو ما �ضرب
الالعب الطابة برجلو ال�شمال ما كانت طلعت ب ّرات الملعب».
ِ
الم�شاهد في نقله للتفجير� ،إذ تعامل مع
الإعالم اللبناني �أخذ دور
النقل والتعليق على وقائع الحدث وتفا�صيله ،كما لو كان يتابع مباراة ما.
ـ ـ قناة الم�ستقبل« :معلومات عن �سقوط � 3شهداء و�أكثر من  20جريح ًا».
ـ ـ قناة �إل بي �سي� 3« :شهداء ،و 15جريح ًا في المح�صلة الأولى النفجار
الط ّيونة».
ـ ـ الم�ستقبل« :ال�صليب الأحمر اللبناني :الح�صيلة  15جريح ًا �إ�صابة
معظهم طفيفة».
ـ ـ �إم تي في« :حتى ال�ساعة ت�أكد �سقوط �شهيد و 4جرحى والعدد مرجح
بقوة لالرتفاع».
ـ ـ �إل بي �سي« :ال �شهداء في االنفجار الذي ح�صل في منطقة الط ّيونة».
ـ ـ قناة الجديد« :االنفجار وقع في �سيارة مر�سيد�س من طراز �إم ال».
ـ ـ الم�ستقبل« :ال�سيارة الم�ستخدمة في تفجير الط ّيونة نوع مر�سيد�س
من طراز  180موديل .»1961
ـ ـ �إم تي في« :االنتحارية �أرادت تجاوز الحاجز ولكن عندما ا�شتبه بها
العنا�صر قامت بتفجير نف�سها».
ـ ـ النهار« :االنتحاري تحدث معهما بلهجة �سورية وبدا عليه االرتباك
الوا�ضح متذرع ًا ب�أن عط ًال طر�أ على ال�سيارة .ال�شابان �أ�سرعا �إلى الحاجز
لإعالم عنا�صر الجي�ش بالأمر وهدداه بذلك ،وما �إن �شاهدهما يقتربان من
فجر نف�سه».
الحاجز حتى ّ
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في التعامل مع الموت الطازج
ت�شاهد لمى مباراة البرازيل مع كاميرون هي و�أ�صدقا�ؤها في �أحد
المقاهي .لمى ت�شجع البرازيل ،في حين ي�شجع �أ�صدقا�ؤها الكاميرون.
�أيادي الجميع تتحرك ب�شكل انفعالي على مجريات المباراة .المقهى مكتظ
بالم�شاهدين و�أعالم المونديال .يحدث �شيء ما يقطع هذه ال�ضو�ضاء .ينقل
�صاحب المقهى القناة �إلى �إحدى القنوات الإخبارية« ،تفجير في الط ّيونة».
لمى َومن في المقهى ي�ستنفرون ،يعلّقون على خبر االنفجار ،يت�صلون
بالأقارب والأ�صدقاء للت�أكد من �سالمتهم .الموجودون في المقهى يتابعون
ويعلّقون على و�سائل التوا�صل االجتماعي .بعد  15دقيقة ،يعيد �صاحب
المقهى القناة التي تنقل المباراة ،يجل�س الجميع ،ويتابعون المباراةُ .تدخل
البرازيل هدف ًا �آخر� .أ�صوات الت�صفيق تعلو وكذلك المناو�شات بين م�شجعي
الفريقين.
لمى وماكينة الحماية
اعتادت لمى كغيرها في لبنان �أن ت�شهد تفجيرات كثيرة ،قريبة وبعيدة
عنها ،قُتل خاللها كثير من المدنيين .لكن الموت لم يقترب من لمى �أو
�أقربائها و�أ�صدقائها ب�شكل مبا�شر.
«الموت بهذا ال�شكل ،لم يعد مفاجئ ًا �أو مخيف ًا ،لكن ا�ستمرار حدوثه
يجعلنا ن�شعر بالحزن والي�أ�س ،وبما �أننا غير قادرين على �إيقافه ،علينا �أن
نحمي �أنف�سنا من �آثاره ،ومع الوقت (بت�شتغل ماكينة حماية النف�س لوحدا)
في مثل هذه المواقف ب�شكل ال �إرادي� ،أما في ما يتعلق بالقلق ف�إنه يتوقف
فور ت�أكدك من �سالمة من تعرفهم» .تقول لمى .وتكمل« :وجودي في المقهى
مع الأ�صدقاء جعل المدة الزمنية للقلق واال�ستنفار بخبر التفجير ،ق�صيرة،
والمباراة كانت �إنقاذاً ،لكن هذا ال يلغي �شعوري بالحزن والي�أ�س (و�إنو
فقعت معي) .في النهاية ما فينا نعمل �شي غير نعي�ش �أو نحاول على الأقل».
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ع�صب منّا كيف
�أ�ضافت�« :صديقي م�ؤيد ،ما قدر يكفي المباراة ،حتى �إنو ّ
قادرين نكفي والو�ضع هيك ،وم�شي».
انق�سام الأنا
«بعتقد �إنو نحنا قررنا نفكر �إنو تعودنا ،ومنحاول نت�صرف على هيدا
الأ�سا�س ،ب�س الحقيقة �إنو ما تعودنا ،كلو موجود ج ّواتنا ،نحنا منخ ّزن كل
هالأحداث اللي ب�شكل �أو ب�آخر بتعطبنا ،وبت�أثر على كل �شي منعملو بحياتنا،
حتى لو ما كنا منتبهين �إنو هي ال�سبب» ،يقول م�ؤيد ،ويكمل« :ما قدرت ك ّفي
المباراة ،ح�سيت �إني مني �إن�ساني� ،إذا تجاهلت هال�شي ،بعدين نمت ،وتاني
نهار �أنا ورايح على ال�شغل كان في جزء مني عم يتجاهل �شو �صار قبل بيوم
�أو عم بحاول ،ما بعرف».
في هذه الحالة هل يمكننا القول �إن التعر�ض ب�شكل متكرر لم�شاهدة
الموت الجماعي من خالل التفجيرات على �سبيل المثال ،جعلت من ردة
الفعل تجاه حدوثها مجدداً� ،أمر ًا اعتيادي ًا ونا�سف ًا لحالة ال�صدمة؟ هل
غريزة البقاء �أم �إنكار فكرة الموت �أم هو الإح�سا�س بعدم القدرة على
تغيير الواقع في الحا�ضر والم�ستقبل ،ما �أدى �إلى انق�سام الأنا في العملية
الدفاعية؟
الإن�سان ي�شعر �أنه اعتاد على فكرة الموت ،وفي الوقت ذاته الإن�سان
نف�سه ال يعتاد على فكرة الموت.
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من موت �إلى موت �آخر بـ «�إ�شراف دولي»
2014/2/9

«واهلل ما طلعت �إال غ�صب عني» ،هذا ما قاله �أول الوافدين من الم�سنّين
�إلى حي الوعر في حم�ص و�سط هتافات �سكانها.
مالمح الوجه وال�صوت الثابت وابت�سامة الوافد الثاني ت�ؤكد حتمية
الن�صر انعكا�س ًا لل�صمود في المنطقة المحا�صرة هناك.
المجريات في حم�ص وحلب مختلفة من حيث المبد�أ ،لكن هناك ما
ربط الأحداث في المنطقتين« :النزوح» ،توزيع �سكاني يعيد النظام ال�سوري
تكوينه� ،إذ يقوم في حلب ب�إرغام ال�سكان على النزوح �إلى مناطقه دون
�إ�شراف دولي ،بل تحت �إ�شراف البراميل المتفجرة والقتل والدمار.
حم�ص
في حم�ص يتم �إخالء المناطق المحا�صرة من عجزة ون�ساء و�أطفال،
�إلى منطقة محا�صرة �أخرى تحت �إ�شراف دولي ،يتخلله ق�صف على المناطق
المحا�صرة ذاتها وخرق للهدنة المتفق عليها.
�أم�سكت بيد طفلها� ،أ�شاحت وجهها عن زوجها وابنها ال�شاب ال�صغير
ينم �شارباه بعد ،نظرت �إلى ال�شارع المد ّمر ،المنازل المتهاوية،
الذي لم ُ
النفايات المتراكمة على �أطراف الر�صيف ،اليوم �سيخرجون ،ويبقى
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ال�شباب والرجال من �إخوة و�آباء و�أزواج ،وهي على يقين �أن النظام �سي�شن
هجمته عليهم قريب ًا .و�ضعت يدها على ر�أ�س طفلها ال�صغير وهم�ست في
�أذنه« :اذهب و ّدع �أباك و�أخاك».
خرج  83مدني ًا من الن�ساء والأطفال تحت �سن الخام�سة ع�شرة،
والعجزة فوق �سن الخام�سة والخم�سين بح�سب هدنة وقف �إطالق النار
ومدتها � 4أيام ،يتم خاللها دخول الم�ساعدات و�إخالء الأهالي ،الذين
ذهب بع�ضهم �إلى منطقة الوعر «تحت �سيطرة المعار�ضة» و�آخرون «�أخذهم
النظام �إلى مناطقه» بح�سب �أحد النا�شطين.
وجود الأمم المتحدة في حم�ص لم يمنع النظام و�شبيحته من �إطالق
النار على العابرين من المنطقة المحا�صرة �إلى طريق الوعر� ،إذ �أ�صيب �أحد
العجزة في بطنه ونُقل �إلى الم�شفى ،كما ا�ستهدف النظام قافلة الم�ساعدات
الإن�سانية وقتل اثنين من ركابها.
�أن يتم االتفاق على نقل الأهالي من المنطقة المحا�صرة �إلى المنطقة
المحا�صرة الأخرى ،التي ترزح تحت الح�صار منذ �أكثر من  190يوم ًا
تقريب ًا ،فيما الق�صف م�ستمر و�إطالق النار من قبل القنا�صة المتمركزين
على �أطراف الحي بموافقة الأمم المتحدة ،يثير ا�ستغراب الكثيرين.
«ال �أدري كيف وافقت الأمم المتحدة على �إخراج المدنيين من ح�صار
�إلى ح�صار» ،يع ّلق الناطق با�سم ائتالف �شباب الثورة في محافظة حم�ص،
ح�سن �أبو الزين« ،واليوم تج ّمع �سكان الأحياء الموالية لمنع خروج المدنيين
و�إدخال الم�ساعدات لهم ،كما قام النظام بخرق الهدنة وق�صف الأحياء
المحا�صرة بالهاون والتي �شاهد �سقوطها مندوبو الأمم المتحدة».
حلب
م�سن من ابنيه�« ،ألن تن�ضما �إلينا؟ البقاء هنا يعني حتمية
اقترب رجل ّ
الموت ،لو كنا داخل المنزل لمتنا بعد �سقوط البرميل عليه ،ولقد �سمعت
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�أن المعبر �سيتم �إغالقه قريب ًا» .لكنهما رف�ضا محاولة �أبيهما الأخيرة ،ثم
و ّدعا والدهما و�أمهما و�أختهما ال�صغيرة .بد�أت �أ�صوات العابرين تعلو و�سط
�أ�صوات الق�صف ،نظر الأب �إليهما .ابت�سما ،واختفت العائلة بين الح�شود
المتجهة �إلى الطرف الآخر.
«بد�أ نزوح �سكان المحرر عندما ا�ستهدف النظام منطقة المي�سر
وم�ساكن هنانو بالبراميل المتفجرة .زاد النزوح في الأيام القليلة الما�ضية
بعد الإ�شاعات التي نُ�شرت حول �أن النظام �سيقوم بتدمير حلب بالكامل بعد
�أن يغلق المعبر» ،يقول النا�شط الإعالمي وائل عادل.
وي�ضيف« :ما زالت هناك �آثار دماء على بنطالي بعد �أن �أ�صاب قنا�صة
النظام �أحد النازحين في �صدره و� 3آخرين �إ�صاباتهم خطرة ،قمنا
ب�إ�سعافهم �إلى �أحد الم�شافي الميدانية».
معبر ب�ستان الق�صر« ،كراج الحجز» ،حيث المواجهة اليومية لأهالي
حلب مع احتمالية الموت.
الم�ص ّور والنا�شط ح�سام قطان ( 22عام ًا) ،يذهب كل يوم �إلى المعبر
لي�ص ّور رحلة العبور هذه�« .سمعت �صوت ر�صا�ص كتير ،لقيت النا�س عم
ترك�ض يمين و�شمال ،وبعد �شوي لقيت ولد �صغير واقف على جنب وعم
يبكي ،و�أبوه م�سطح على الأر�ض ومت�صاوب وما حدا عم يقدر يق ّرب ،بقي
ينزف �شي ن�ص �ساعة قبل ما ي�سعفوه ،لأنو كل ما حدا كان عم يحاول يق ّرب
ببل�ش القنا�ص يطلق ر�صا�ص عليه».
لم يعد المعبر رحلة عبور يومية فقط لأكثر من  4000مدني من تجار
وطالب وعمال وموظفين في الدوائر الحكومية الذين ي�سقط منهم �شخ�ص
�أو اثنان كل يوم على يد قنا�صة النظام المتمركزين على مئذنة جامع
الرئي�س التي تك�شف كل المعبر و�سوق الخ�ضرة ،بل تح ّول �إلى المنفذ الذي
�سيو�صلهم �إلى المنطقة المحتلة ،التي �أ�صبحت بالن�سبة لهم �أكثر �أمان ًا.
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في ك ّل�س �شهد معبر ال�سالمة الحدودي ازدحام ًا �شديد ًا الأ�سبوع
الما�ضي .قامت الجهة التركية ب�إغالقه �إثر عدم ا�ستيعاب المخ ّيم في
الطرف الآخر �أعداد ًا �أخرى من الالجئين بعد دخول  700عائلة جديدة
�إليه ،يقول النا�شط فرا�سُ « :يعتبر هذا النزوح الأكبر منذ بداية الثورة،
�إذ هرب �سكان حلب ال�شرقية المحررة ،ب�سبب ق�صف النظام مناطقهم
بالبراميل المتفجرة».
العام الثالث ،وتداعيات جنيف  ،2خيار بين الموت بالبراميل والق�صف
والجوع والمر�ض� ،أو التوجه �إلى مناطق القاتل ،حيث كل االحتماالت مفتوحة
فيما يتعلق باالعتقال والتعذيب والقتل �أي�ض ًا.
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الهوية الم�ؤقّتة :فل�سطين ـ ـ دم�شق ـ ـ بيروت
«في الذكرى الثالثة للثورة ال�سورية»

2014/3/13

تف�صلنا عن الذكرى الثالثة للثورة ال�سورية � 48ساعة تقريب ًا ،عام
ثالث انق�ضى م�شبع ًا بالدم والدمار والغياب ،عام م�ضى و�أنا خارج دم�شق
كماليين مثلي� ،أت�ش ّبث بالتفا�صيل بقوة خ�شية �أن تخونني ذاكرتي يوم ًا،
عن تلك المدينة التي ح�ضنت طفولتي ومراهقتي و�شبابي ،وحريتي وبداية
هرمي المبكر.
بيروت ـ ـ الهرم المبكرُ :تحاول �إم�ساك القلب بقب�ضة اليد كي ال تقع
في هلو�سات الحنين المفجع �إلى تلك القهوة ال�صباحية ما بين �شارع العابد
وال�شعالن ،وتج ّمعات الأ�صدقاء ،والأحالم ال�صغيرة في البقاء والعمل،
ومخططات قديمة عن الم�ستقبل ،وعاما الثورة هناك .تبذل جهد ًا كبير ًا في
محاولة خلق ِ
عالمك ال�صغير هنا في بيروت ،بحث ًا عن منزل وعمل وبع�ض
الأ�صدقاء والأماكن التي تذهب �إليها ،لأنك تعرف �أن هناك وجوه ًا ت�شاطرك
البحث ..البحث ع ّما ي�شبه بلدك .لكن مكانك الجديد لي�س �إال ممر ًا للكثير
فتتحول �إلى محطة قطار
من الأ�صدقاء في رحلة القادمين والمغادرين،
ّ
(ترانزيت) .وبعد �أ�شهر قليلة ،تخونك قدماك ،وي�ضعف ج�سدك وتخور
أنت اليوم هر ٌم للغاية.
قواك ،ف� َ
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الذاكرة مليئة بالثقوب ،العودة �إليها تكلّفك كل الطاقة التي بقيت لديك،
وتال�شي الكثير من ال�صور يدفعك للت�أكد من �أنك بد�أت تمر بالمرحلة
الأخيرة من التطور الب�شري ،الكهولة.
الكويت ـ ـ دم�شق :تختزن ذاكرتي من طفولتي �صور ًا �ضبابية ،تعود ل�سنة
 ،1991عن المالجئ والحدود ،عن تلك ال�شاحنة المح ّملة ب�أمتعتنا ،التي
ظننت حينذاك �أنها تالحقنا طوال الطريق من الكويت �إلى دم�شق ،مرور ًا
بدولتين عرب ّيتين ،ج َعلت �إحداها من ال�سيارة التي كان يقودها والدي غرف ًة
ننام فيها تلك الليلة ،خ�شية �أن ندخل �أرا�ضيها ون�ستقر فيها نحن الالجئين
الفل�سطينين ال�سوريين .وتفا�صيل �أخرى ال �أتذكر منها �إال ما �أخبروني به،
علي باب الزنزانة في  ،2011/3/25فاختفى
�إلى تلك اللحظة التي �أُغ ِلق ّ
الحا�ضر وجاء الما�ضي جلي ًا متمث ًال بنحيب والدتي الهادئ في المقعد
الأمامي طوال رحلة الأيام الثالثة تلك ،و�أنا في الخام�سة من عمري مت�شبثة
بدمية �صغيرة ،وعينا والدي اللتان لفح ال�سواد �أطرافهما ،ومقتل عمتي
وابنتها ،وابن خالتي ،وخالي ،حينذاك.
وجررت مغم�ضة العين ّين مك ّبلة اليدين
دم�شق :فُتح باب الزانزنةُ ،
�إلى غرفة التحقيق ،وهناك ح ّملوني غربة كنت �أتجاهلها �ضمني ًا« :هاي مو
بلدك ،بتح ّبي نرجع نز ّتك على الحدود؟!» .كان طريق العودة �إلى الزوايا
ارتطمت خاللها ب�أج�ساد مك ّبلة ومبعثرة
الأربع طوي ًال وبارد ًا و�أكثر ا�سوداداً،
ُ
ّ
المتقطعة لمن هم خلف الأبواب
على �أطراف الممر الطويل ،وبين الأنفا�س
بعد عودتهم من جل�سات التعذيب .التعذيب ذاته تع ّر�ض له الآالف من
المدنيين ال�سلميين ،والكثير من �أ�صدقائي.
«بتح�سي بيروت �أخت
بيروت :قال لي �أحد الأ�صدقاء ال�سوريين:
ّ
ال�شامَ ،ب�س من غير �أب»� .شقيقة مدينتي تدير ظهرها للبحر ولقاطنيها،
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�أبناء بيروت من جيلي يحملون ثق ًال �أي�ض ًا ،وثقوب ًا ما زالت تتناثر على
جدران الأبنية القديمة ،حكايا احتالل النظام ال�سوري للبنان ،ح ّدثوني عن
الحواجز ،عن المالجئ والق�صف ،عن مقتل �أ�صدقاء واختفاء �آخرين ،عن
النظام ال�سوري ،وما قام به في لبنان ،الذي ي�شبه ب�شكل �أو ب�آخر ما يقوم به
في �سورية .وما قامت به �إ�سرائيل في لبنان ،وي�شبه ب�شكل �أو ب�آخر ما قام به
النظام ال�سوري في بالدنا ،لكن ب�شكل �أكثر فجاجة...
دم�شق� :أرجل مترا�صفة ،ظالل الأج�سام المتمايلة المتال�صقة ،الأيدي
على الأكتاف ،ال�صوت يعلو �شيئ ًا ف�شيئ ًا�« :سكابا يا دموع العين �سكابا على
�شهداء �سورية و�شبابا!» ،وك�أننا خارج الزمن ،القلوب تخفق ب�شدة ،والكف
تخ�ش �شيئ ًا� ..أنا
ي�ضغط على الكتف الذي ي�سند نف�سه عليه وك�أنه يقول «ال َ
هنا ..بجانبك» ،عر�س ليلي جال معظم �أحياء المدينة طوال عامي الثورة.
�شعرت بر�أ�سي يرتطم �أر�ض ًا ،لم �أتحرك فوراً ،ا�ستطعت �أن �ألمح
من تحت «ع�صابة العينين» ممر ًا طوي ًال و�أقدام ًا �ساكنة .كان البرد في
�أ�شُ ِّده حينذاك ،ال �أدري كم م ّر من الوقت و�أنا �أقف هكذا ،اقتربت قدمان
باتجاهي� ،ش ّدني من �شعري ورفعني به� ،أم�سك بكتفي ودفعني �إلى الحائط،
«وجك على الحيط!».
ف�سمعت طقطقة عظام �أنفيِّ ،
بيروت :المكان المح ّمل بالتناق�ضات ،التي ت�شبهنا كثير ًا هذه الأيام،
مروا بها هنا والتي نعي�شها نحن هناك ،ولكن
هو ربما انعكا�س للحروب التي ّ
الحب وم�شاعر الألفة،
ب�شكل مختلف ،مدينة البحر هذه فيها الكثير من ّ
الكثير من الطائفية ونزعات عن�صرية ،يواجهك هذا الخليط يومي ًا في كل
ما تقوم به ،قالت �صديقة لبنانية« :من بعد ما �صار عندي �أ�صحاب �سوريين
ببيروت ،و�صرت زورن ببيوتن ،ك�أنو رجعت اكت�شفت المدينة عن جديد،
وتع ّرفت على حارات (متل ما ب�س ّموها ال�سوريين) ما كنت بعرفها قبل» .فيما
قال لي �أحدهم في بيروت�« :أنتم ال�سوريون ما رح تتركونا بحالنا ،خربتوا
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البلد ،جبتوا التفجيرات وخليتوا البلد ترجع تعي�ش بحرب ،نحن كل �شي بدنا
ياه �إنو تطلعوا من هون ونرجع نعي�ش ب�أمان» .هذا هو الحال.
«�ص َور»،
دم�شق ـ ـ (من مقال �سابق) :ال�ساعة  10ليالً ،في ر�أ�سي مدينة ُ
و�صوت واحد يتر ّدد بقوة�« :أنا ما رح موت»� .أذكره جيداً ...لقاء العيون في
تلك الليلة كان �صعب ًا جداً ،كما الوقوف تمام ًا حينذاك.
ثقل الموت ٍ
قا�س ،يمكن �إدراكه في وجوه الأ�صدقاء المبعثرة على �سلم
المنزل الطويل الذي يبدو �صاعد ًا �إلى ال�سماء ،وفي �صمت المدينة ال�صارم
المقطوع بدقات قلوبنا التي �أ�صبحت واحدة ،و�أ�صوات تدحرج القذائف على
�أطراف المدينة ،وجه �صديقتي« ،حبيبته» ،ومالمحه مع ًا .كان النكران �سيد
الموقف في تلك الليلة ،كل �شيء كان يبدو زائف ًا ..مقطع الفيديو ..مكالمات
وات�صاالت ت�ؤكد ما حدث.
�صفحات الفاي�سبوك تكذّب ،المحطات الإخبارية تكذّب ..حتى نحن،
الواقفين على الدرج الطويل ،كنّا نكذّب مر ّددين« :لي�س هو بالت�أكيد ..ال
يمكن ذلك»� ،أن «نرى ج�سد �صديقنا �صامت ًا مدوي ًا راح ًال عنا».
الهوية الم�ؤ ّقتة :فل�سطين ـ ـ دم�شق ـ ـ بيروت :ا�سمي �ضحى ح�سن،
«ح�سن» لي�ست ن�سبتي الحقيقية ،فالواقع �أن ج ّدي� ،أثناء خروجه من
فل�سطين ،كتب بعجلة ا�سمه وا�سم والده وا�سم جده ون�سي الن�سبة ،ال �أدري
ِل َم لم ي�س�أل �أبنا�ؤه الحق ًا عن ن�سبتهم الأ�صلية ،لكنهم كانوا يتحدثون كثير ًا
ق�ص الحكايا ذاتها التي رواها لي جدي عندما كنت
عن حيفا ويافا� ،أعادوا ّ
�صغيرة ،وعندما عرفت �أنني ال �أحمل ا�سم العائلة الحقيقي ،كان الأوان قد
فات� ،إذ قال لي جدي الهرِ م« :ا�سم العائلة هو يا �إما� ...أو� ...أو ...م�ش
متذ ّكر ،ب�س نحن كنا عيلة كبيرة بفل�سطين ،من حيفا» ،وفي جل�سة �أخرى
قال« :يا بنتي نحن �أ�صلنا من لبنان ،ب�س �سافروا �أجدادنا على فل�سطين،
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بعدين نزحنا وقت  ،48رحنا على ال�شام ،بعدين على الكويت ،وبحرب
الخليج رجعنا على بلدنا ال�شام!».
يبدو �أن ق�صة الأ�صول اللبنانية ،تعود �إلى زوجة جدي اللبنانية� ،أي
جدتي ،التي توفيت قبله ب�أعوام ،فما كان منه في هذا العمر ،وقبل وفاته
ب�أيام� ،إال �أن ين�سب �أ�صله �إليها.
اهتمامي بالق�ضية الفل�سطينية وحبي لفل�سطين ،لم ينبعا من �أ�صولي
الفل�سطينية ،ف�أنا لم �أزر فل�سطين يوم ًا كما لم يفعل والدي ،هو ذاته اهتمام
ال�سوريين واللبنانيين وغيرهم بالق�ضية ،الذين �ضحوا بحياتهم �أي�ض ًا من
�أجلها .وثيقة ال�سفر« :الجئ فل�سطيني �سوري» ،وهوية م�ؤقتة هي ما �أحمل،
لكنني في �سورية لم �أ�شعر باللجوء يوم ًا ،ذاكرتي تحمل «خريطة حياتي في
دم�شق منذ عامي الخام�س حتى ال�سابع والع�شرين ،هذه الذاكرة هي جواز
�سفري وهويتي الدائمة».
�أما في لبنان فعام واحد كان كافي ًا ب�أن ُي�شعرني باللجوء الفل�سطيني
وال�سوري مع ًا ،اال�صطدام الم�ستمر بالأ�سئلة عن المكان والهوية والدين،
من �أين �أنت؟ من «ال�شام» ،من وين من ال�شام؟ من «فل�سطين» ،يعني �أنت
فل�سطينية؟ �أنا «فل�سطينية و�سورية» ،بع�ضهم قالِ �« :
أنت فل�سطينية م�ش
�سورية» ،وبع�ضهم الآخر قالِ �« :
أنت �سورية م�ش فل�سطينية ،لأنو بحياتك ما
ِ
�شفت فل�سطين»� ،إلى جانب االرتطام بالقانون الذي يميز ،من حيث الإقامة،
وجود ال�سوري في لبنان عن الفل�سطيني ال�سوري في لبنان.
في مكان وا�سع جداً ،حقيبة �سفر ن�صف مغلقة بد�أ يك�سوها الغبار ،و�إلى
جانبها حقائب �أخرى ،يد تدفع بحقيبة جديدة �إلى جانبهم ،تلقي الوا�صلة
الجديدة نظرة �إلى باقي الحقائب ،تم�سك الحقيبة �سحابها بقوة ،فهي تظن
�أنها �ستغادر قريب ًا.
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في الطريق �إلى القبر
2014/4/8

قبل ع ّدة �أيام ،وبينما كانت �أ�صوات الق�صف تطرق �أطراف دم�شق،
وخبطات الهاون الع�شوائية تقتلع روح ًا ما ،توفي والد �أحدهم ب�سبب �سكتة
قلبية .وهذا لي�س حدث ًا مختلق ًا.
القبر ـ ـ ال�ساعة  9:30لي ً
ال
بحث ال�شاب ابن الرجل المتوفى و�أ�صدقا�ؤه عن قبر ،الأمر لم يكن
�سهالً� ،إذ �إن �أوالد الميت يحملون هويات من ريف دم�شق اعتقلوا ب�سببها
توجب عليهم �إيجاد قبر في مقبرة تقع قبل الحاجز.
�أكثر من مرة .لذلكّ ،
بعد �ساعات طويلة من البحث ،وجدوا القبر المنا�سب بمبلغ مليون ليرة
�سورية .فا�ستهجن �أحد ال�شباب قائالً« :كنا ن�شتري بيت بهيك مبلغ» ،ف�أجابه
الم�س�ؤول في مكتب دفن الموتى« :واهلل يا ابني هالأيام الطلب على القبور
�أكتر بكتير من البيوت».
حلب ـ ـ ال�ساعة  9:30لي ً
ال
خبر ـ ـ لجان التن�سيق المحلية :ق�صف النظام ال�سوري �أحياء مدينة
حلب ال�شمالية ب�أكثر من  33برمي ًال متفجراً ،ما �أودى بحياة  88مدني ًا.
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غ�سيل الميت ـ ـ ال�ساعة � 8:30صباحاً
�أخذا نف�س ًا عميق ًا وحمال التابوت على �أكتافهما� ،سارا في �شوارع
العا�صمة دم�شق المكتظة ب�سبب الحواجز الأمنية ،من �شارع بغداد �إلى باب
�شرقي ،لغ�سيل الأب المتوفى.
�أربعون دقيقة تقريب ًا هي المدة التي ا�ستغرقتها الم�سافة التي قطعاها
على الأقدام ،تفادي ًا لعقبات ا�ستخراج موافقات �أمنية تجيز عبور كل تلك
الحواجز.
الغوطة ال�شرقية ـ ـ ال�ساعة � 8:30صباحاً
خبر ـ ـ �شبكة �شام الإخبارية� :سقوط �أكثر من  150مدني ًا وع�سكري ًا
في كمين لقوات النظام ال�سوري و«حزب اهلل» في �أثناء مغادرتهم الغوطة
ال�شرقية في ريف دم�شق.
الدفن ـ ـ ال�ساعة � 10:15صباحاً
ٍ
ب�صوت خافت.
غمرت �أ�صابعها بالتراب وهي تقر�أ �آيات من القر�آن
يح ّرك قدمه بتوتر ،ينظر حوله ،يح ّدق في جثة والده التي يغمرها ح ّفار
القبور بالتراب �شيئ ًا ف�شيئ ًا .ثالثة �شبان يقفون �إلى جانب الزوجة واالبن،
يح ّدقون جميع ًا في الحفرة ،بينما يقف حولهم عنا�صر �أمن ،يطالبونهم
ب�إنهاء عملية الدفن ب�سرعة ومغادرة المقبرة.
دم�شق ـ ـ ال�ساعة � 10:15صباحاً
خبر ـ ـ لجان التن�سيق المحلية :مقتل اثنين من المدنيين جراء �سقوط
قذيقة هاون على دار الأوبرا القريبة من �ساحة الأمويين.
عم
قبل ع ّدة �أيام ،قام النظام ال�سوري بق�صف قد�سيا ،ما �أجبر ّ
الترجل من �سيارته والرك�ض نحو �ضاحية قد�سيا .في �صباح
�أحدهم على ّ
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اليوم الثاني ،ق ّرر الرجل الذهاب لإح�ضار �سيارته والخروج من البلدة .م ّد
يده نحو ال�سيارة ،رجفت يداه بقوة ،و�سقط على الأر�ض .هذا لي�س حادث ًا
مختلق ًا.
الموت ـ ـ ال�ساعة � 11:00صباحاً
�أغلقت الطرقات من قد�سيا و�إليها ،وبقي «العم» م�ستلقي ًا على الأر�ض
لمدة �ساعتين حتى لفظ �أنفا�سه جراء �سكتة قلبية.
درعا ـ ـ ال�ساعة � 11:00صباحاً
خبر ـ ـ لجان التن�سيق المحلية� :سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء
ق�صف الطيران المروحي لموقع بالقرب من طيبة الإمام في حماة.
موظف البلدية ـ ـ ال�ساعة � 11:45صباحاً
اقترب موظف البلدية من الجثة ،وحملها �إلى جامع العمر في البلدة.
�أم�سك بهاتف العم و�أخرج منه الرقم الأخير الموجود على قائمة االت�صاالت،
وات�صل بزوجته ليخبرها عن وفاة زوجها.
درعا ـ ـ ال�ساعة � 11:15صباحاً
خبر ـ ـ �شبكة �شام الإخبارية :تدور ا�شتباكات عنيفة بين الجي�ش الح ّر
حي المن�شية في درعا البلد.
وقوات النظام في ّ
الجثة ـ ـ ال�ساعة  12:35ظهراً
العم المتوفى من الح�صول على موافقة �أمنية تجيز
تمكّن �أقرباء ّ
الدخول �إلى قد�سيا و�إخراج الجثة .بعد و�صولهم �إلى جامع العمر ،و�ضعا
ن�ص الت�صريح .وفي �أثناء خروجهم من
الميت في «ط ّبون» ال�سيارة كما َّ
الجامع ،وبالقرب من الحاجز ،بد�أت اال�شتباكات بين الجي�ش الح ّر وعنا�صر
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الأمن ،لكنهم ا�ستطاعوا �إي�صال العم المتوفى �إلى «م�شفى البا�سل» في
م�شروع دمر ،ليدفنوا الجثّة في �صباح اليوم التالي.
حم�ص ـ ـ ال�ساعة  12:30ظهراً
خبر ـ ـ لجان التن�سيق المحلية :مقتل الأب فران�سي�س فندرلخت على يد
م�س ّل ٍح مجهول ،داخل كني�سة الآباء الي�سوعيين في حي ب�ستان الديوان في
حم�ص القديمة.
على روح الميت ـ ـ ال�ساعة  1:00ظهراً
في �أحد جوامع منطقة ال�شيخ محي الدين ،تج ّمع �أقرباء العم و�أ�صدقا�ؤه
لل�صالة على الميت ،دخل عنا�صر الأمن �إلى الجامع وطلبوا منهم الت�صريح
الأمني الذي يخ ّولهم فعل ذلك ،طلب �أخو الميت من الح�ضور االنتظار
ريثما يذهب لإح�ضار الموافقة الأمنية من فرع الأربعين ،وهو «فرع مكافحة
الإرهاب» ،ويقع في منطقة الج�سر الأبي�ض في و�سط دم�شق.
دخل الرجل �إلى مكتب الم�س�ؤول الأمني في الفرع ،وق ّدم طلب موافقة
«ال�صالة على روح الميت» ،ف�س�أله رجل الأمن« :فيك ت�ضمن �إنو ما ي�صير
�شي؟»� ،أجابه الرجل�« :أ�صغر واحد فينا رح يكون عمرو � 50سنة» .ف�أعطاه
ت�صريح ًا بال�صالة على روح الميت.
الرقة ـ ـ ال�ساعة  1:00ظهراً
خبر ـ ـ �شبكة �شام الإخبارية� :أعدم تنظيم القاعدة في العراق وال�شام
«داع�ش»� ،أحد ال�شبان في �ساحة مدينة الرقّة بتهمة ال�سرقة والقتل المتعمد.
الطريق ـ ـ ال�ساعة  1:45ظهراً
الموكب يتحرك خلف �سيارة نقل الموتى ،باتجاه «المهاجرين» لدفن
العم .يوقفهم حاجز للأمن ،يفت�ش الجميع وكذلك الجثة .قبل �أن ي�صلوا
ّ
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�إلى المقبرة ،يتوقفون مج ّدد ًا عند حاجز اللجان ال�شعبية ،تفقد عنا�صره
هوياتهم ،وكذلك الميت .ك�شفوا عن الجثمان.
ح�صيلة القتلى لهذا اليوم ـ ـ ال�ساعة  1:45ظهراً
حتى منت�صف نهار االثنين� ،أفادت لجان التن�سيق المحلية في �سورية
ب�أن مئة قتيل �سقطوا اليوم على يد النظام ال�سوري في �سورية ،معظمهم
من حلب.

99

«انتخبوا» ماهر حجار رئي�ساً لـ «�سورية الأ�سد»
2014/4/30

�أعلن «رئي�س مجل�س ال�شعب ال�سوري» محمد جهاد اللحام تلقّي المجل�س
�إ�شعار ًا من «المحكمة الد�ستورية العليا» بتق ّدم ب�شار حافظ الأ�سد بطلب
تر�شّ ح لمن�صب رئا�سة الجمهورية العربية ال�سورية ،ليكون هو المر�شح
ال�سابع لهذه االنتخابات التي قرر الأ�سد نف�سه �إجراءها في حزيران المقبل.
�أ ّما من تر�شّ حوا �إلى الأ�سد ،فهم ماهر عبد الحفيظ حجار ،ح�سان
النوري� ،سو�سن الحداد� ،سمير معال ،محمد فرا�س رجوح ،وعبد ال�سالم
�سالمة.
بعد وفاة الرئي�س ال�سوري ال�سابق حافظ الأ�سد في حزيران ،2000
وهو والد «المر�شح ال�سابع» الحالي ،جرى �آنذاك تعديل الد�ستور ،ليت�سلّم
الحكم ،وفق «انتخابات» ح�صل بنتيجتها على  %97من �أ�صوات
الأ�سد االبن ُ
ال�شعب ال�سوري.
في ذلك الوقت لم يكن هناك من خيار للمواطنين� ،سوى �أن ي�ضعوا
عالمة على خانة «نعم» في ورقة الت�صويت ،و� اّإل ُ�سحبوا �إلى �أقبية فروع
دت قلي ًال قبل �أن �أ�ضع الإ�شارة،
أم�سكت يومذاك بالورقة وتر ّد ُ
المخابراتُ �« .
ف�إذا بالموظفة التي تجل�س على الطاولة ت�شير � ّإلي ب�إ�صبعها على الجواب
فوجدت عنا�صر الأمن
نظرت حولي
«نعم» ،وح ّدقت في وجهي بخوف،
ُ
ُ
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منت�شرين في كل مكان ،ابت�سمت ،و�ضعت الإ�شارة على نعم ،وخرجت .هكذا
فعل الجميع» ،قال �أحد المواطنين ال�سوريين.
ع�شية اال�ستفتاء الرئا�سي الذي ت�سلم فيه ب�شار الأ�سد رئا�سة الجمهورية
العربية ال�سورية ،عام  ،2000ق ّدم التلفزيون ال�سوري تقرير ًا عن �شخ�صه.
بد�أته المذيعة بقولها« :كان منار ًة للأدب والتهذيب واالن�ضباط واالجتهاد
في المدر�سة مع رفاقه ومع �أ�ساتذته والإداريين».
لكن الرجل «المهذّب والمجتهد» نف�سه ،قام الحق ًا بقتل 124927
�شخ�ص ًا تقريب ًا من ال�سوريين ،بينهم �أكثر من  14314طف ًال و 12935امر�أة،
بق�صف قواته المدن والأحياء ال�سكنية وتدميرها .كما قتل �أكثر من � 11ألف
�شخ�ص ًا تحت التعذيب ،بح�سب ال�شبكة ال�سورية لحقوق الإن�سان.
و�أكملت المذيعة و�صفها ب�شار الأ�سد عام �« :2000شديد التوا�ضع ،ودود
مع الجميع ،ولم ي�شعر يوم ًا �أي �أحد من المحيطين به� ،أ�ساتذة وطالب ًا� ،أنه
�أحد �أهم زعماء ال�شرق الأو�سط».
لكن «الرجل الودود» هذا ،حا�صر مدن ًا عدة الحق ًا ،ما �أدى �إلى وفاة
ّ
�أكثر من  279مدني ًا من الجوع ،منهم  135في مخ ّيم اليرموك و 109في
الغوطة قرب العا�صمة دم�شق وحدها.
مذيعة التلفزيون ال�سوري قالت عام � 2000إن «الرئي�س ب�شار الأ�سد
يذكره العديد من المواطنين البريطانيين الذين �ساهم في رعايتهم
ال�صحية ،ب�أنه متوا�ضع ولطيف».
�إال �أن «ب�شار الأ�سد» ،قتل الدكتور البريطاني عبا�س خان في �أحد فروع
المخابرات ال�سورية ،فيما ا ّدعى النظام �أن خان �شنق نف�سه في ال�سجن قبل
�أن يطلق �سراحه بـ � 4أيام.
المذيعة كانت ذكرت �أن ب�شار «يتم ّيز بقامة طويلة مم�شوقة وعينين
زرقاوين ،نظراته ثاقبة وحادة تدل على �أفقه البعيد وا�ست�شرافه بالم�ستقبل،
وتذكّر ب�شخ�صية �أبيه الراحل حافظ الأ�سد».
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وهنا �أ�صابت.
�شن حافظ الأ�سد حملة وح�شية على مدينة حماة،
�إذ في عام ّ 1982
قتل فيها �أكثر من � 25ألف مدني ،كما تعر�ضت المدينة للتدمير ،واعتقل
المئات الذين لم يعرف م�صير الكثير منهم حتى اليوم .ف�سار االبن على
خطى والده في المدينة ذاتها� ،إذ قام منذ بداية  2011بقتل �أكثر من 6598
مدني ًا واعتقال  4301مواطن.
المذيعة كانت ا�ستر�سلت بحديثها عن �صفات الرئي�س الجديد« :يحيط
من حوله باحترام ولطف كبيرين .من�ضبط ،هادئ� .شغوف بالمطالعة
وي�ؤمن بالتكامل بين الأجيال والمراحل».
وثّق مركز توثيق انتهاكات حقوق الإن�سان في �سورية �أن النظام ال�سوري
بقيادة ب�شار الأ�سد اعتقل �أكثر من  1265طف ًال دون � 18سنة.
وا�ستفا�ضت المذيعة ب�شخ�ص الأ�سد االبن« :نقل �سورية نقلة نوعية
باتجاه �أحدث المنتجات ال�صناعية والأتمتة من خالل ن�شر المعلوماتية
وجعلها متاحة لجميع المواطنين».
ا�ستخدم الرئي�س االبن والمر�شح ال�سابع النتخابات  2014الأ�سلحة
الكيماوية في عدة مدن �سورية� ،إذ قام بق�صف الغوطة ال�شرقية والغربية
في ريف دم�شق بالغازات الكيماوية ،ما �أدى �إلى مقتل � 1500شخ�ص في يوم
واحد .كما ق�صف الأ�سد مدن ال�شمال ال�سوري وحم�ص كذلك ،بالبراميل
المتفجرة وال�سكود ،ما �أدى �إلى مقتل �آالف المدنيين وتدمير كامل لأحياء
عدة.
العائلة الحاكمة
«�أُهيب بالمواطنين ال�سوريين جميع ًا عدم �إطالق النار تعبير ًا عن الفرح
ب�أي منا�سبة كانت ،خا�صة ونحن نعي�ش �أجواء االنتخابات التي تخو�ضها
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�سورية لأول مرة»� .صرح «ب�شار الأ�سد» بعد تر�شحه النتخابات الرئا�سة هذه
المرة.
وبح�سب الت�صريح اعترف ب�شار الأ�سد ب�أن �سورية تعي�ش �أجواء
االنتخابات لأول مرة� ،أي �أنه �أق ّر بحكمه وعائلته ل�سورية طوال  44عام ًا
فار�ضين �أنف�سهم على ال�شعب ال�سوري ب�صيغة الوراثة.
�إال �أن المذيعة قالت يوم ق ّدمت ب�شار الأ�سد« :ان ُتخب قائد ًا لم�سيرة
الحزب وال�شعب� ،أمين ًا عام ًا للجنة المركزية للحزب� ،أمين ًا قطري ًا لحزب
وعرِ ف عنه �أي�ض ًا
البعث العربي اال�شتراكيُ ،عرِ ف عنه محاربة الف�ساد ُ
الفكر الحداثي المتطور».
وهذا الفكر الحداثي تجلّى بـ«عفو رئا�سي» �أ�صدره ب�شار الأ�سد في
بداية الثورة � ،2011أطلق بموجبه �سراح مئات الم�ساجين ،منهم �أبو محمد
الجوالني ،نديم بالو�س وهو �أحد قادة «داع�ش» ،وبهاء البا�ش القائد في
جبهة الن�صرة ،وقائد جي�ش الإ�سالم زهران علو�ش ،وح�سان عبود �أحد
زعماء �أحرار ال�شام ،و�أحمد عي�سى ال�شيخ �أحد قادة �ألوية �صقور ال�شام.
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حي
حين يقا�س القبر بج�سد ّ
2014/5/8

حدقَ في وجوه َمن حوله ،نظ َر �إلى الج�سد المغطّ ى بالكفن ،وجه �صديقه
َّ
النائم؛ قفز �إلى الحفرة �أمامه ،م َّد ج�سده بالكامل فيها ،الم�س ب�أطراف
وحف بقدميه التراب ،عيناه تحفران ال�سماء ،غطّ ى
�أ�صابعه حواف القبرَّ ،
بكاءه .ت�أكد من ات�ساع القبر لجثمان �صديقه« :جفرا� ،سامحني ،ال�سما ما
بت�سعك حتى ي�سعك القبر!».
�شب ا�ست�شهد بالمخ ّيم هو جزء من حياتي ،خ�سارتن خلّتني فكّر
«كل ّ
بقيمة الحياة وب�أهمية �إنو عي�ش �أو موت» ،عبد اهلل الذي يبلغ من العمر 18
عام ًا َدفن مع محمد و�إبراهيم �أ�صدقاء كثراً« ،عالقتي مع ال�شهداء ما ب ّل�شت
ب�س الثورة ق ّربتنا من بع�ض �أكتر .كنا نحاول خلق طقو�س لك�سر
مع الثورةّ .
ب�س ال�صواريخ كانت دايم ًا تاخد �صديق
الح�صار ،م ّرات بقعدة �إبريق �شايّ ،
ورا �صديق ،ونحن نغ ّير البيت ورا البيت».
حا�صر النظام ال�سوري مخ ّيم اليرموك لما يقارب العام ،تع ّر�ض خاللها
المخ ّيم لق�صف عنيف �أدى �إلى مقتل العديد من المدنيين .كما �أغلق النظام
كل منافذ �إدخال المواد الغذائية والطبية ما �أ�سفر عن مقتل المئات جوع ًا.
في الموت
تت�سع حدقتا عينيه ،قلبه يدق بهدوء ،ببطء �شديد ،ك�أنه على و�شك �أن
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يتوقف؛ الر�صا�صة تقترب �أكثر و�أكثر حتى اقتحمت ر�أ�س ال�شاب ،الكاميرا
مازالت تدور ،قفز لي�سحب جثة �صديقه ،و�إذ بر�صا�صتين ُتخرجان «�أمعاءه»
�إلى خارج ج�سده؛ يج ُّر نف�سه �إلى الأ�سفل �ساند ًا بك ّفه ما يخرج من معدته،
«ا�ست�شهد منير».
«خ�سرت كتير ..يمكن الخ�سارة تبعي هي ربح لإلن ،لأنو الموت ما
بوجع غير الأحياء» ،أُ��صيب الفتى الع�شريني في بطنه �أثناء قيامه بت�صوير
ّ
اال�شتباكات« .ا�سمي ابراهيم ،فل�سطيني �سوري من حيفا» ،هكذا ع ّرف عن
نف�سه�« ،أنا ولدت ب�سورية ،بح�س حالي ابن الق�ضية� ،إذا ال�سوري عندو مبرر
ليكون بالثورة �أنا عندي اتنين� ،أول واحد لأني فل�سطيني وتاني واحد لأني
�سوري».
فك
عا�ش اليرموك  3محاوالت لـ «الهدنة» ،كانت نتيجة الأخيرة منها ّ
الح�صار التمويني فقط عن المخ ّيم ،في حين ما زال المخ ّيم يقبع في
يتم ت�شغيلها بفترات
الظالم بعد مغيب ال�شم�س� ،إذ ال كهرباء �إال من مولّدات ّ
محددة ب�سبب نق�ص المازوت والبنزين ،كذلك الماء ومعظم الخدمات
الأ�سا�سية.
في الغياب
«خبز العد�س»،
ليلة هادئة للغاية .يقترب من المجموعة التي تقوم بخَ ْبزِ ُ
ي�أكل ق�ضمة منها ،يلتفت نحو �صديقه �أحمد الذي يجل�س قريب ًا منه يعمل
على حا�سوبه ال�شخ�صي ،و�إذا ب�صوت �صاروخ يقترب ب�سرعة هائلة منهم،
يهت ّز المكان ،يدير وجهه نحو باقي �أ�صدقائه ،يلتفت مجدد ًا ويرى ال�صخرة
الكبيرة تتهاوى على �أحمد ،ينظر �إلى الأعلى و�إذا ب�صخرة �أقل حجم ًا تهجم
على ر�أ�سه ،ي�سقط .دقائق و ُيحمل ج�سده« ،مجد� ،أحمد� ..أحمد»...
«المخ ّيم بالن�سبة �إلي هو وطن بكل معنى الكلمة ،فيه انولدنا ،وتر ّبينا،
ودر�سنا ،وبنينا فيه عالقات �صداقة ،وفيه ح َّبينا» ،قال محمد ،ال�صديق
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الثالث الذي �شهد �أي�ض ًا الموت ح ّي ًا« ،كل ما ي�ست�شهد واحد من �صحابي كان
ي�صير معي رهاب من المكان ،ب�س بنف�س الوقت كنت اتم�سك فيه �أكتر».
عن الحياة
في �أحد �شوارع الحي ،تجل�س المنازل المد ّمرة على طرفي الطريق،
تحمل بين �شقوقها حكايات وذكريات وبقايا قذائف ،وفي المنت�صف تمام ًا
هناك ،تلتف مجموعة من ال�شبان والأطفال حول «�أيهم» ،تعلو المو�سيقى
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،كذلك �أ�صواتهم ،م�شهد �سوريالي ،الأ�سود يتال�شى ،ويتح ّول
المكان �إلى حديقة تعود فيها الحياة لدقائق.
«�أيهم» يجول اليرموك مع البيانو في محاولة لال�ستمرار ،وكذلك
عدد كبير من ال�شبان وال�شابات الذين يحاولون يومي ًا بتنظيم ن�شاطات
مع الأطفال والم�سنّين� ،إلى جانب قيام الم�ؤ�س�سات الموجودة في المخ ّيم
بور�شات تدريبية وتعليمية تتعلق بمهارات التفكير والعمل الجماعي
والمواطنة والإعالم والتمري�ض.
«تعلّمنا بالح�صار �إنو � 5ساعات كهرباء �إذا انوجد المازوت� ،أحلى
نح�س بقيمة
من � 24ساعة ،و�صوت المو ّلد حنون!» ،يقول عبد اهلل�« ،صرنا ّ
الأ�شياء ،بقيمة الأع�شاب يلّلي على الأر�ض ،بقيمة الورق على ال�شجر ،بقيمة
الب�سينات والكالب ،لأنو ممكن يكونوا وجبة �إلك بيوم ما» ،ويكمل« :الح�صار
علّمنا �إنو لواح ال�ص ّبار بت�صير �أكل .ب�س ال�ضربة على ال�شيف .و�إنو ال�شاي
بال �سكر �أطيب ،والنا�س هبل ما بتعرف هاد ال�سر».
عبد اهلل ،محمد ،و�إبراهيم ،يكملون اليوم ما بد�ؤوه مع رفاقهم ،بالقرب
جد ًا من �شواهد قبور الأحبة�« ،أهم قرار �أخدناه نحن الـ  3الأخيرين� ،إنو
نروح �سوا ونيجي �سوا ،بحال �صار �شي ،ي�صير لإلنا مع بع�ض ،ما عاد نتح ّمل
خ�سارة جديدة بالمطلق».
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تهوي اليدُ ..يغ َر�س الوتد
2014/5/16

ب�سطت لحاف ًا �صغير ًا على الطاولة ،حملت طفلها الذي يبلغ عام ًا واحد ًا
فقط ،و�ش ّدت اللحاف باتجاهه و�ضمتهما �إلى �صدرها .ناداها زوجها ب�إلحاح
�أن ت�سرع في الخروج من المنزلّ ،
فغطت ر�أ�سها ب�شال خفيف ،وخرجت.
في الطريق �أخبرت زوجها �أنها تركت نافذة المطبخ مفتوحة� ،أم�سك جدي
بيدها و�أجابها« :يومين وبنرجع ما رح يدخل حدا على البيت».
النكبة ـ ـ فل�سطين
احتلت �إ�سرائيل المدن الفل�سطينية ،وقامت بت�شريد وتهجير مئات
�آالف الفل�سطينيين ،كما ارتكبت مجارز عديدة ،في محاولة منها لل�سيطرة
على البلد .لج�أ الفل�سطينيون �آنذاك �إلى الدول العربية المجاورة ،كما لج�أ
�آخرون �إلى المدن والقرى والبلدات الآمنة.
خرج جدي من مدينة حيفا برفقة جدتي وابنهما (�أي عمي الأكبر)،
وم�شيا مع القوافل المهاجرة ،رجا ًال ون�سا ًء وكهو ًال و�أطفاالً .حمل بع�ضهم ما
ا�ستطاع قبل �أن ُيقتل و ُيباد .كما خرج �آخرون مح ّملين ب�أج�سادهم وعائالتهم
فقط ،و�أملٍ ٍ
قريب في العودة.
النكبة ـ ـ �سورية
اجتاح النظام ال�سوري المدن والقرى ال�سورية ،في محاولة منه للق�ضاء
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على الثورة والثوار وكل ما يرتبط بهما؛ الأحياء ال�سكنية ،البنى التحتية
والمدنيين .مع مرور الوقت وا�ستمرار النظام في عملية التدمير الممنهج
ومالحقة المواطنين وقتلهم واعتقالهمُ ،هجر الكثيرون �إلى الدول العربية
المجاورة ،كما نزح عدد كبير �إلى البلدات والقرى والمدن التي تعتبر �أكثر
�أمان ًا �إلى حد ما ،حاملين معهم القليل من متاعهم .وحمل �آخرون �أنف�سهم
فقط مج ّردين �إال من الثياب التي يرتدونها.
نزح محمد مع زوجته وطفليهما من حر�ستا بريف دم�شق تحت ق�صف
�شديد من قبل النظام ال�سوري� ،إلى منطقة الت�ضامن في العا�صمة دم�شق
وا�ستقر في �إحدى المدار�س ،ثم تعر�ضت منطقة الت�ضامن الحق ًا لتدمير
�شبه كامل من قبل الجي�ش ال�سوري ،ما ا�ضطر العائلة للتوجه �إلى لبنان.
رف�ض محمد في البداية �أن ي�سجل نف�سه الجئ ًا� ،إذ كان على يقين من �أنه
�سيعود قريب ًا �إلى منزله� ،إلى �أن ات�صل به �أحد الأقرباء و�أخبره ب�أن منزله
ُد ّمر بالكامل ،وكذلك م�شغله .ف�سجل نف�سه وعائلته الجئين �سوريين في
لبنان.
المخ ّيمات
�صادفت ثالث �صور لأحد المخ ّيمات ،ثالثة �أطفال ب�أعمار متفاوتة،
يح�ضن كل منهم الآخر ،يح ّدقون جميعهم في الكاميرا .الطفلة في الو�سط
تنظر بغ�ضب ،بغ�ضب �شديد .خلفهم يظهر جزء من الخيمة وطرف برميل.
ال�صورة الثانية لرجل عجوز ينظر �إلى العد�سة بق�سوة وحزن ،وك�أنه يحكي
الق�صة كلها ،و�إلى جانبه فتاة �صغيرة ت�سند ج�سدها عليه وتدير وجهها
بعيداً ..بعيد ًا جداً..
�أما ال�صورة الثالثة ،ففيها نهر من الخ ّيم المترا�صة ،ت�سند �أعمدتها
بع�ضها البع�ض ،تربطها جميع ًا حبال كثيرة ،وثياب تح�ضن واحدتها الأخرى.
توقفت للحظة و�أنا �أقلّب ال�صور الثالث .اللون ،هو الفارق الوحيد الذي
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ف�صل بين الما�ضي والحا�ضر ،بين مخ ّيمات  1948ومخ ّيمات اليوم .ثالث
�صور بالأبي�ض والأ�سود ،ثالث �صور بالألوان ،الأزرق والأبي�ض والقليل من
الأحمر والبني والأخ�ضر .واقعان م�ستمران ،نكبتان م�ستمرتان� ،إحداهما
بلغ عمرها  65عام ًا ،والأخرى ثالثة �أعوام.
�أخرجت النكبة الفل�سطينية �أكثر من � 800ألف الجئ فل�سطيني من
�أر�ضهم ،بح�سب تقرير للأونروا في  ،1948بعد �صدور القرار  194الخا�ص
بالعودة ،و�أ�صبح عددهم اليوم  4ماليين تقريب ًا ،بينما �سجلت الأمم
المتحدة  9.3ماليين الجئ �سوري تقريب ًا حتى الآن..
2014-1948

و�صل ج ّداي وابنهما �إلى جنوب لبنان ،وا�ستقروا في منزل عائلة جدتي
اللبنانية الأ�صل« ،وقتا �إللي بيعرف عالم قعد عندن �أو قرايب ،والباقي توزع
على المخ ّيمات وال�شوارع ،كنا مفكرين �إنو هي فترة م�ؤقتة»� ،أخبرني جدي
ذات يوم ..لم يكن هناك وقت كاف لأعرف جدي �أكثر� ،أو �أعرف تفا�صيل
لجوئه .جدي الذي لم يخلع كوفيته يوم ًا.
ت�صاعدت حدة القتال في فل�سطين بعد قرار التق�سيم ،وذلك في بداية
 .1948مع انتهاء االنتداب البريطاني و�إعالن دولة �إ�سرائيل واعتباره �ساري
المفعول ،بد�أت الحرب بين الكيان ال�صهيوني الجديد والدول العربية
المجاورة والمجموعات الفل�سطينية ،وانتهت باحتالل �إ�سرائيل  %78من
الأرا�ضي الفل�سطينية ،قامت خاللها بارتكاب مجازر عديدة� ،أ�شهرها
مجزرة دير يا�سين غرب القد�س ،التي قتلت �إ�سرائيل فيها �أكثر من 360
مدني ًا من �أطفال ون�ساء ورجال وعجزة.
الحق ًا ،ذهب جدي وجدتي و�أوالدهما الأربعة �إلى �إدلب ،حيث �أخبروا
جدي عن فر�ص عمل في �سورية� .سراقب البلدة التي ذهبوا �إليها ،كان
الجامع منزلهم الجديد فيها ،ومن ثم انتقلوا �إلى بيت من الطين .البرد
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وق�سوة الحياة في ذلك الوقت� ،أ ّديا �إلى وفاة طفلين من �أ�شقاء والدي الذي
�أنجبته جدتي هناك ،ومن ثم توجها �إلى دم�شق وبقيا فيها..
ارتكب النظام ال�سوري حتى اللحظة مجازر كثيرة بحق المدنيين خالل
الأعوام الثالثة الأخيرة ،ا�ستخدم فيها كل �أنواع الأ�سلحة ،ون ّفذ مجزرته
بكل وح�شية .في داريا ن ّفذ مجزرة راح �ضحيتها  600مدني �أعدموا ميداني ًا.
وفي الغوطة  1500مدني قُتلوا بالأ�سلحة الكيماوية� ،إ�ضافة �إلى مجازر كثيرة
�أخرى.
عن العودة
كنت قد بلغت  14من عمري ،عندما �أثار ف�ضولي �سبب احتفاظ عائلتي
بالمفتاح المعلّق في �إحدى غرف منزلنا� ،أم�سكت بالمفتاح وتوجهت �إلى
والدتي ،لم �أكن �أفهم تعلُّق عائلتي بهذا المفتاح بعد كل هذه ال�سنوات،
وعرفت الحق ًا �أن كثير ًا من الفل�سطينيين يحملون مفاتيح منازلهم �أو ن�سخ ًا
عنها من فل�سطين� .إرث عائلي يتم تناقله منذ ذلك الوقت�« .إذا مارجعنا
هي بلدكن يا بنتي»� ،أثار هذا الجواب ا�ستغرابي ،ف�أكملت
نحن بترجعوا انتوّ ،
حديثها« :ب�س تكبري بتعرفي �شو ق�صدي».
لم تكن تعلم والدتي �آنذاك �أنني �س�أختبر التجربة نف�سها في وقت
قريب ،التم�سك بفكرة «حق العودة» .كما لم تتوقع �أن تكون �إلى دم�شق ،لم
يفهم والداي تعلقي ال�شديد بالعودة �إلى �سورية ،لكنني اليوم �أ�صبحت �أفهم
تعلقهما ذاك جيداً..
انتقل �أحمد للعي�ش في لبنان بعد تجربة اعتقال في فروع الأمن ال�سورية
العام الما�ضي .خرجت عائلة �أحمد من الجوالن �أثناء االجتياح الإ�سرائيلي
لها .توجهوا �إلى ال�شام وا�ستقروا هناك .ولدوافع العمل� ،سافر والده �إلى
بلدان عدة كان �آخرها الكويت .ولد �أحمد في دم�شق ،والتحق هو و�أ�سرته
بوالده بعد �أعوام ،وذهب بعد ذلك �إلى الأردن ،ومن َث ّم �إلى دم�شق.
110

«�إ�سرائيل والنظام ال�سوري بالن�سبة �إلي واحد� ،سقوط النظام هو بداية
لتحرير الجوالن».
يكمل �أحمد�« :أنا بدي �إرجع على ال�شام ،بعرف �أ�صلي من الجوالن ب�س
تع�صبي لدم�شق ،طفولتي ،مراهقتي ،درا�ستي وحياتي فيها ،البلد مو رقم
ّ
خانة وال هوية بت�سجل انتمائي وين ،الجوالن مابعرفا وال بحياتي �شفتا ،ب�س
�إذا بقدر �ساعد �إنو ترجع ب�ساعد ،بتعنيلي متل �أ ّيا �سوري ،ب�س ال�شام قطعة
مني و�أكتر من هيك».
ُر ّحل هاني عبا�س من مخ ّيم اليرموك العام الما�ضي �إلى �سوي�سرا .لج�أ
جد هاني من بلدة �صفورية في ق�ضاء النا�صرة �إلى دم�شق في النكبة ،وانتقل
�إلى اليرموك بعد ت�أ�سي�سه ،هناك عا�ش جد هاني حياته وكذلك والده،
و�أي�ض ًا هاني قال« :برجع على فل�سطين ،م�ش على ال�شام� ،أنا حدا تغرب
وت�شرد وعرف �شو يعني كلمة �إنك ببلدك وابن بلد و�إنك على �أر�ضك ،مهما
كانت الأمور قا�سية بيكفي هالكلمة� ،أنا حدا تعب من كلمة الجئ وتوابعها».
ح�سان ح�سان ،الجئ فل�سطيني �سوري ،قُتل تحت التعذيب في فرع
فل�سطين في دم�شق .2013
جهاد عبد الرحمن الطويل ،فل�سطيني من القد�س ،قُتل تحت التعذيب
في ال�سجون الإ�سرائيلية .2014
فادي مراد� ،سوري ،قُتل تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري
.2014
يد نحيلة جافة للغاية ،تحمل وتداً ،ترفعه ببطء �شديد ،عروق اليد بارزة
وك�أنك ترى مجرى الدم فيها ،تهوي اليد و ُيغر�س الوتد في الأر�ض ،يكرر
الم�شهد ذاته ،اليد تهوي و ُيغر�س الوتد مجدداً ،ترفع اليد ،تهوي اليدُ ،يغر�س
الوتد...
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على الحدود ال�سورية ـ ـ اللبنانية :تو َّقفْ ممنوع الدخول
2014/5/21

تعميم رقم  1ـ ـ لبنان ـ ـ الأمن العام
«تعميم �إلى جميع �شركات الطيران ـ ـ المو�ضوع :عدم ال�سماح بنقل
�أي م�سافر فل�سطيني الجئ في �سورية ـ ـ ُيطلب �إليكم عدم نقل �أي م�سافر
فل�سطيني الجئ في �سورية �إلى لبنان ،مهما كانت الأ�سباب ،و�أي ًا تكن
الم�ستندات والوثائق الثبوتية التي يحملها ،تحت طائلة تغريم ال�شركات
الناقلة في حال المخالفة و�إعادته من حيث �أتى».
دم�شق ـ ـ يلدا
�أ�صابع قدم �صغيرة تت�شبث بـ«�شحاطة» تالم�س «كرة» مل ّونة وتلقي بها
باتجاه الحائطُ .ي�سمع �صوت ق�صف من بعيد ،يلتفت الطفل نحو نافذة
منزله ،يرى والدته وهي ُتع ّد طعام الغداء� .صوت �آخر مختلف قلي ًال عن
الذي �سبقه ،لكنه �صوت قذيفة بالت�أكيد ،يبقى مح ّدق ًا في النافذة يتابع
خيال والدته المرتمي على زجاج النافذة�« ،أ�سامة ،ياهلل �أم�سك الطابة»،
يدير وجهه نحو �أخته ال�صغيرة التي تحمل الطابة وترك�ض باتجاهه
مبت�سمة� ،صوت قذيفة قريبة جداً ،تقع الكرة على الأر�ض وتتدحرج ،يتابعها
بعينيه ،ي�شد ب�أ�صابعه ال�صغيرة على �أنف �أخته ممازح ًا �إياها ،يم�سك يدها
ويهرعان �إلى المنزل.
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عاجل ـ ـ اقتحم النظام ال�سوري بلدة يلدا بريف دم�شق بالدبابات
والمد ّرعات ،بعدما قام بق�صف الأحياء ال�سكنية فيها.
بيروت ـ ـ عين الحلوة
فُتح البابُ ،ج ّرت الحقائب والأكيا�س ،الالجئة نف�سها� ،إلى �إحدى
الزوايا .نظروا حولهم ،منزل �آخر في مدينة �أخرى ،وبلد �آخر ،ت�ش ّد مي
طرف كنزة �أمها« ،وين بدنا ننام؟» ،تنظر الأم حولها ،تتنهد .ودون �أن تنظر
�إلى ابنتها« :هلق بن�شوف يا بنتي» .تحوم هي وزوجها في �أرجاء المنزل
القديم ال�صغير جداً ،يفتحون النوافذ لتخرج رائحة العفن من المنزل4 ،
مالعق� 4 ،شوك� ،صحون ،ثياب قليلة� ،سكين ،دمية فتاة ُمخاطة خياطة
رديئة .تخلع الأم حجابها وت�ضعه جانب ًا ،تدخل �إلى المطبخ ،تخرج طنجرة
يك�سوها ال�صد�أ على طرف المجلى ،يج ّر زوجها الحقائب الفارغة ويلقي
بها خارج المنزل.
دم�شق
«خ�سر زوجي �شغلو بالمعمل ،والأوالد راحت عليهن المدر�سة» ،عادت �أم
�أ�سامة �إلى دم�شق قبل � 3أ�سابيع لإح�ضار بع�ض الأوراق من هناك« ،و�صلت
�إلى دم�شق ،و�صدر قرار من الأمن العام اللبناني بمنعنا من العودة ،حاولت
الم�ستحيل لنرجع ب�س ما في �أمل .عم يقولوا ممنوع دخول فل�سطيني �سوري
على لبنان».
الم�صنع ـ ـ بيروت
يحك ذقنه ،يفتح عينيه بجهد كبير ،جفناه منتفخان� .أمال ر�أ�سه
ّ
لي�شتم نف�سه ،يبعد �أنفه فور ًا عن ج�سده .ي�سحب الحقيبة
قلي ًال نحو اليمين
َّ
من تحت رجليه ،يخرج منها فر�شاة يم�شط بها �شعره ،يخرج مزيل العرق
ويرطب به تحت �إبطيه ،ينف�ض الغبار عن قمي�صه ،ويقف ،يتجه مجدد ًا نحو
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رجال الأمن اللبنانيين�« :صباح الخير معلم» ،ومن دون �أن ينظر �إليه رجل
الأمن من خلف الزجاج« :ممنوع تفوت على لبنان ،فل�سطيني �سوري ممنوع
يفوت .خبرتك هال�شي من مبارح» ،يل�صق وجهه بالزجاج ،ويتحدث ب�صوت
متوتر�« :صرلي يومين نايم على الر�صيف ،عيلتي كلها بلبنان وبيتي تد ّمر ما
في مكان روح عليه بال�شام ،وين بدي روح ،عم قلك عيلتي كلها بلبنان» .ي�ضع
كفيه على الزجاج وي�شد بقوة ،ينظر �إلى رجل الأمن الذي تجاهله تمام ًا،
�سحب ك َّفيه عن الزجاج الذي تعرق من �شدة �ضغطهما ،ج ّر حقيبته وعاد
�إلى المجهول.
دم�شق
«معي �أوراق ت�سجيل الأوالد في المدر�سة ،وعقد �أجار البيت ،وعلى
حدود �سورية ما كان في م�شكلة» ،ت�ؤكد �أم �أ�سامة« ،الم�شكلة كانت على حدود
الم�صنع ،يا بنتي نحن قاعدين هلق ببيت �أختي هون بال�شام ع�شرين �شخ�ص
ببيت �صغير ،و�ضعنا كتير �صعب ،فكري نروح على لبنان ،هون ما عنّا �شي،
و�أنا عيلتي الكبيرة من فل�سطينية لبنان يعني على الأقل هونيك �إلنا حدا».
الم�صنع ـ ـ بيروت ـ ـ  2014/5/17ـ ـ الرابطة الفل�سطينية
طابور طويل من الن�ساء والأطفال ومتاعهم .تدخل هي وابنها ذو الـ13
عام ًا ،تقف في الدور المتزاحم ،تمتمات وغ�ضب ،وجوه متجهمة وحزينة،
�صراخ يعلو من المر�أة التي �أمامها�« :أهلي ج ّوا م�ش منطقي ما تخلوني
فوت» ،تقترب �أكثر ،تمد يدها المرتجفة ،يم�سكها ،ينظر �إليها« ،مدام
ممنوع تفوتي على لبنان» ،تجيبه بت�أت�أة وا�ضحة جداً�« :أنا مقدمة على فيزا
ّلم �شمل ،زوجي في لبنان»� ،أخذت نف�س ًا عميق ًا كي تكمل حديثها ،في محاولة
لأن تتمالك نف�سها وت�أت�أتها المفاجئة.
وقبل �أن تكمل �ألقى بجواز �سفرها من النافذة ال�صغيرة�« :إذا رح ت�ضلي
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تت�أتئي ماعاد �إلك فوتة على لبنان بحياتك .فهمانة ،ارجعي على ال�شام»،
حملت �أوراقها ،نادت ابنها ،نظرت �إلى موظف الأونروا الواقف هناك والذي
قال على الفور« :ارجعوا �إلى �سورية وانتظروا قرارات جديدة بخ�صو�صكم،
ممكن بعد �أ�سبوع ،ع�شر �أيام� ،شهر� ،شهرين� ...آ�سف كتير».
تعميم رقم  2ـ ـ لبنان ـ ـ الأمن العام
المو�ضوع :الفل�سطيني الالجئ في �سورية الذي يحق له الدخول �إلى
لبنان ـ ـ يطلب من جميع �شركات الطيران التقيد بما ي�أتي:
ال�سماح بنقل الالجئ الفل�سطيني في �سورية الذي يحمل :بطاقة �إقامة
�سنوية لبنانية (�سنة واحدة� 3 ،سنوات مجان ًا)� ،سمة خروج مع عودة عدة
�سفرات غير منتهية ال�صالحية .منح الفل�سطيني الالجئ في �سورية �سمة
مرور لمدة � 24ساعة بحال :كان قد غادر �سابق ًا عبر مطار رفيق الحريري
الدولي ،ولديه �إقامة �صالحة في الخارج ويرغب بالعودة �إلى �سورية عن
طريق لبنان.
الداخلية اللبنانية تو�ضح
ع ّلق م�ست�شار وزير الداخلية خليل جبارة لموقع  NOWحول قرار ع ّممه
الأمن العام في ما يتعلق بالالجئ الفل�سطيني ال�سوري بالقول« :لقد تم
�إ�صدار تعميم بمنع الالجئ الفل�سطيني في �سورية من الدخول �إلى لبنان،
ومن ثم قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمن العام ب�إ�صدار تعميم �آخر
ي�سمح بدخول الفل�سطيني في �سورية �ضمن بنود و�آلية محددة».
ويكمل جـبارة« :تقوم وزارة الداخلية اليوم مع الأونروا ب�إعادة النظر
بهذه الآلية واتخاذ الإجراءات الالزمة �ضمن النتائج التي �ست�صدر
�ضمن �إطار نقا�ش اللجنة الوزارية المعنية ب�ش�ؤون النازحين ال�سوريين
والفل�سطينيين».
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و�أ�ضاف« :نحن ندعو �أ�صحاب ال�شكاوي بالتوجه �إلى الأونروا والإبالغ
عن م�شاكلهم ،ونحن �سنقوم بمعالجتها لأننا في تن�سيق م�ستمر مع الأونروا».
دم�شق
«رحت على عين كر�ش بال�شام لطالع �أوراق الت�صريح لهم ،قالولي الزم
تجيبي موافقة من الأمن العام اللبناني»� ،أم مجد� ،سورية يحمل �أوالدها
وثيقة �سفر الجئ فل�سطيني �سوري� .أعمارهم  2و 4و� 6سنوات ،تقول:
«ال�سفارة اللبنانية قالولي ما دخلنا ،بعتت حدا من الأقرباء على الأمن العام
في لبنان ،وبعد مفاو�ضات طويلة ،طلبوا على كل ولد  $ 550ر�شوة ،اللي
عرفتو �إنو الزم ندفع على الولد  $ 100ب�س هني بدهن �أكتر لجيبتهن».
الأمن العام اللبناني
حاول  NOWاالت�صال بالأمن العام مرات ع ّدة للح�صول على �أجوبة �أو
تو�ضيح في ما يتعلق بالتعميم والمعاملة على الحدود و�صحة خبر الر�شوة،
لكننا لم نلقَ منهم جواب ًا.
دم�شق
«كان موعدنا التالتا � 6أيار ،و�صلت على الم�صنع ،قالوا طالع قرار
تعميمي بمنع دخول الفل�سطيني ال�سوري �إلى لبنان ،لو بت�شوفي كيف المعاملة
هونيك� 4 ،ساعات عالحدود بدون �أيا نتيجة» ،فدوى الفتاة الع�شرينية كانت
في لقاء مع زوجها الذي ي�سكن في �أميركا وذلك لإجراء الأوراق في ال�سفارة
الأميركية لتن�ضم �إليه بعد غياب عام ون�صف« :ج ّربت كل �شي ..ال�سفارة
اللبنانية ب�سورية ،الم�صنع كل �شي ..ما في نتيجة ،ما بتعرفي �أدي�ش مجروحة
ومزعوجة ،يعني معقول كل واحد ي�ضل منا ببلد ،ما بدي �إبقى بلبنان بدي
روح ق ّدم �أوراقي بال�سفارة و�إرجع لتطلع النتيجة هاد كل �شي».
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�أم �أمجد� ،أم �أحمد ،مجد� ،أ�سامة ،مي� ،أ�سماء وهمية لأ�شخا�ص
حقيقيين و�أحداث حقيقية ،حدثت وما زالت تحدث على الحدود بين �سورية
ولبنان ـ ـ الم�صنع.

117

�سورية وحيدة في فم الوح�ش
2014/5/28

ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ،العا�صمة دم�شق :ال�شوارع �شبه خالية� ،صمت
خفي يحوم حول الأبنية ال�سكنية .دقّات قلوب القاطنين هناك وحدها
تتما�شى مع �ضربات الهاون و�أ�صوات الق�صف .التر�سانات والحواجز ،وجه
الأ�سد في كل مكان ،والنعوات كذلك.
بتح�سيهن عم يالحقوكي وين ما رحتي� ..أنا �شخ�صي ًا
«النجمتين عالعلم ّ
بح�سن عيون حدا عم يعاتب� ..أعالم منكّ�سة ـ ـ برغم �إنو الع َلم من زمان ما
ّ
بح�س ..علم منكّ�س وعيون عم تالحقنا وتعاتبنا..
عاد بيمثلني ـ ـ ب�س هيك ّ
للحداد ،كل الطريق وكل الوقت» ،روت
�أحمر للدم ،و�أبي�ض للكفن ،و�أ�سود َ
�إحدى القاطنات في دم�شق.
االنتخابات
�أعلن رئي�س مجل�س ال�شعب ال�سوري ،محمد جهاد اللحام ،موعد
االنتخابات الرئا�سية في الثالث من حزيران /يونيو.
العا�صمة دم�شق
تطوي القطعة تلو الأخرى ،وتتمتم« :هاد الأزرق بيلبقلك يا ابني ،اهلل
يحميك!» .تحمل قلم ًا وتكتب على ورقة ع ّلقتها بجانب �صورة �شاب يبدو �أنه
ما تجاوز  15عام ًا�« ،صاروا  600يوم يا هاني ،كل يوم بقول رح تطلع بكرا».
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وب�س ،ال�شعب ال�سوري انت�صر ،بحكمة قائدنا
«اهلل �سورية وب�شار ّ
والجي�ش» .يقترب ال�صوت �أكثر ف�أكثر ،يعلو �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،تهرع م�سرع ًة �إلى
باب المنزل ،تغلقه جيداً ،القفل الأول ،القفل الثاني ،القفل الثالث ...تذهب
�إلى الغرفة الأخرى تمد ر�أ�سها من خلف الباب ،تح ّدق بابنتها النائمة ،تغلق
عليها بالمفتاح ،تعود �إلى الغرفة الأخرى ،تحمل ال�صورة وتجل�س .يبتعد
ال�صوت ،الزمامير كذلك« .طلبنا على الموت نلبيك»..
2011

تظاهرات �سلمية في �أرجاء البالد ر ّد ًا على اعتقاالت وقتل النظام
للمدنيين في �سورية� .إلغاء قانون الطوارئ الذي تبعه حمالت همجية
للنظام ،منها مجزرة الجامع العمري في درعا.
ا�ستمرت التظاهرات ال�سلمية ،فوقعت مجزرة �أطفال الحرية في حماة.
ت�شكّل الجي�ش الحرُ ،علّقت ع�ضوية �سورية في الجامعة العربية .حو�صرت
حم�ص .ت�شكّل المجل�س الوطني ال�سوري .حمالت ال�سبيكرات� ،إ�ضراب
الكرامة .زيارة بعثة المراقبين الدوليين �إلى حم�ص ،اجتياح بابا عمرو بعد
ق�صفه.
«لو �سقط النظام بال�سنة الأولى ،كان حي�صير قليل من الفو�ضى وخا�صة
ببع�ض المناطق المحتقنة طائفي ًا ،كان ممكن الحفاظ على م�ؤ�س�سة الجي�ش
وال�شرطة ل�ضبط الو�ضع ،وكانت �صارت انتخابات �سيا�سية» ،يقول يامن
ح�سين� ،صحافي �سوري.
بخطوات ثابتة يتق ّدم المتظاهرون حاملين الأزهار باتجاه رجال
وعنا�صر الجي�ش والأمن المدججين ب�أ�سلحتهم ،الأعين تح ّدق بالأعين�« ،إيد
وحدة �إيد وحدة» ،يهتف المتظاهرون ،يمدون الزهور نحو الجي�ش الذي م ّد
يده باتجاههم �أي�ض ًا .يقع ال�صف الأول من المتظاهرين على الأر�ض ،كذلك
الزهور التي غرقت في دمائهم.
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«لو �سقط النظام ب�أول �سنة ثورة ،عملية انتقالية ت�ستند �إلى مجل�س
ح�ضر النتخابات ت�شريعية ورئا�سية� ،إ�ضافة �إلى هيئة ق�ضائية
ت�أ�سي�سي ُي ّ
وطنية لمراجعة االنتهاكات والمحا�سبة عليها ،مع �إطالق عملية �إ�صالحية
جذرية في تركيبة الأجهزة الأمنية والقوات الم�سلحة ،تعتمد على عقيدة
وطنية ولي�ست �أيديولوجية .وتقوم هيئة منتخبة بو�ضع قواعد �إطالق الم�سار
الد�ستوري الجديد بعد انتهاء العملية االنتخابية»� .سالم كواكبي ،باحث في
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
2012

بد�أت الدول الغربية والعربية تغلق �سفاراتها في �سورية .الفيتو الأول
ا�ستخدمته رو�سيا وال�صين �ضد قرار مجل�س الأمن .ان�سحاب بعثة الأمم
المتحدة من حم�ص .ال�سعودية ت�ؤكد على فكرة ت�سليح المعار�ضة� .سقوط
بابا عمرو بعد تدميره بالكامل .بدء معركة حلب ،وانفجار خلية الأزمة.
تزايد االن�شقاقات من �ضباط وع�سكر و�سفراء و�شخ�صيات �سيا�سية .ت�شكيل
المجل�س الوطني .مجزرة داريا الكبرى والحولة .ت�شكّل االئتالف الوطني
ال�سوري .ظهور جبهة الن�صرة وتنظيم الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام.
جنيف .1
«لو �سقط النظام في ال�سنة الثانية للثورة ،كنا اليوم نخو�ض ثورتنا
الثانية �ضد فو�ضى ال�سالح ،لكن بالت�أكيد لم نكن خ�سرنا الدولة ،ولكان
من الممكن البدء بتكوين دولة الم�ؤ�س�سات والتكنوقراط بعد حين ،ولكن ال
ب ّد لنا من �أن نم ّر بفترة فو�ضى .وكان من ال�سهل العمل على ال�سلم الأهلي
والحفاظ على مكونات ال�شعب ال�سوري .ولكنا ارتحنا من كابو�س داع�ش
ال�سرطان الع�ضال الذي ال يقل خطورة عن النظام» .علي دياب� ،صحافي.
«لو �سقط النظام في ال�سنة الثانية .ال�شرخ كان �سيكون �أعمق ،وكانت
ظاهرة «�أمراء الحرب» �ستكون واقع ًا .مع ذلك ،ومع غياب �سيطرة كبيرة
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للجماعات الجهادية ،كان بالإمكان ا�ستيعاب ظاهرة فو�ضى ال�سالح.
�سيا�سي ًا ،الأمور �صعبة .النظام خ�سر كل واجهاته «ال�سيا�سية» و�أ�صبح مك ّون ًا
ميلي�شياوي ًا مك�شوف ًا ،وبالتالي ي�صعب البناء فوق الموجود .مع ذلك ،ما زال
هناك ،على الأقل ،قطب معار�ض متمايز �إلى حد كبير» ،يا�سين �سويحة،
مدون �سوري.
العا�صمة
التفت ،غا�ضب ًا ،مبت�سم ًا� ،ضاحك ًا ،مك�شر ًا عن �أنيابه،
«وجهه �أينما
َّ
بلبا�س مدني ،بلبا�س ع�سكري» .ال�شم�س حادة اليوم ،العرق ي�أخذ �أ�شكا ًال
مختلفة على جبينه ،يتجول ال�شاب في �أحياء المدينة ،عليه الآن قطع تجمع
لالنتخابات( ،يبكّل) زر قمي�صه الأ�سود .الأ�سود لأنه لم ِ
يرتد لون ًا �آخر منذ
مقتل �أخته ووالدته في حم�ص �إثر ق�صف منزلهم هناك .بدت الم�سافة
لتجاوز هذا التجمع طويلة جداً.
يرق�صون على �ألحان عرائ�سية ولطميات« ،كايدهم ،بال�ضحكة الحلوة
مجنّنهم ،نظرة عينك ترعبهم ،قالوا ارحل على بكّير ن�سيو �إنو الأ�سد
كبير» .اتّجه نحوهم ،ح ّدق في وجوههم ،وقبل �أن يكمل طريقه �أم�سكه �أحد
المتواجدين ،رجلٌ في الـ 30من العمر حليق الر�أ�س ،ذو ذقن كثيفة ،يرتدي
كنزة �سوداء وبنطلون ًا ع�سكري ًا« ،الرو�سية» على كتفه ،و�أعطاه �صورة لب�شار
الأ�سد ليرفعها؛ توقف الوقت واختفى ال�صوت ،ت�سارعت ال�صور �إلى ر�أ�سه6 ،
�أ�شهر تحت التعذيب في فرع الجو ّية ،حمل ال�صورة ،رفعها ،و�أغم�ض عينيه.
«لو �سقط النظام في ال�سنة الثالثة لكانت الثورة ال�سورية ثورة �إقليمية
ولي�ست محلية فقط ،كان ممكن ًا �أن ت�سقط ر�ؤو�س رجاالت دول ،لذلك كان
من ال�صعب على �أي طرف دولي اتخاذ �أي قرار حا�سم في ما يخ�ص الو�ضع
ال�سوري» ،عماد حورية ،ناقد م�سرحي ونا�شر.
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2013

تحرر العديد من المدن ال�سورية على يد «الح ّر» .ان�سحب النظام
ال�سوري من دون قتال ،و�سلّم الرقة لـ «تنظيم دولة الإ�سالم في العراق
وال�شام» و«جبهة الن�صرة»� .سقطت الق�صير بيد النظام وحزب اهلل.
مجزرة الكيماوي في الغوطة بريف دم�شق .الرئي�س الأميركي طالب برد
ع�سكري على النظام �إثر ا�ستخدامه ال�سالح الكيماوي .ثم تراجع عن
قرار ال�ضربة الع�سكرية بعد تع ّهد بت�سليم النظام لأ�سلحته الكيماوية .ب�شار
الأ�سد في مقابلة تلفزيونية ي�ؤكد �أن ال �شيء يمنع تر�شحه لالنتخابات العام
القادم .ت�صفية كتائب ومقاتلين وقادة من الجي�ش الحر على يد النظام
وداع�ش وجبهة الن�صرة .الإعالن عن توحد �سبع جماعات �إ�سالمية تحت
لواء واحد .اختطاف �أع�ضاء مركز انتهاكات حقوق الإن�سان في �سورية.
�أميركا وبريطانيا تعلّقان م�ساعداتهما للمعار�ضة الم�سلّحة .ح�صار مخ ّيم
اليرموك .الإعالن عن تنفيذ اتفاق الم�صالحة في مع�ضمية ال�شام.
«م�سار العدالة االنتقالية �سي�أخذ وقت ًا طويالً ،و�ستكون الغلبة في الحكم
للإ�سالميين وجزء من ال�سلفيين ،و�إعادة الإعمار بحاجة ل�سنوات طويلة،
و�سوف ينت�شر مبد�أ الت�سامح والم�صالحة عو�ض ًا عن المحا�سبة والعدالة،
�أما الآن ف�إن م�سار العدالة االنتقالية �سوف يبد�أ ،ولكن الأو�ضاع تزداد
�سوء ًا وتتعقد الأمور �أكثر ،وهذا ما ي�سعى �إليه النظام ب�إطالة عمر ال�صراع
الم�سلّح ،و�ستبقى الجماعات ال�سلفية متمركزة في مناطق �سورية و�ستعمل
على عدم ا�ستقرار البلد»� .صباح حالق ،نا�شطة في حقوق المر�أة.
«بتخ ّيل رح نفوت بحرب �أهلية وا�سعة بحال �سقط النظام ع�سكري ًا،
بدون مفاو�ضات بت�صيغ حل �سيا�سي وا�ضح» ،ن�ضال الدب�س ،مخرج.
«لو �سقط النظام في ال�سنة الثالثة �أظن كان من المرجح �أن ت�ستمر
الحرب حتى الآن ،مع محاوالت لل�سيطرة على الو�ضع ،و�إن كانت التدخالت
الدولية في الو�ضع الداخلي �ستكون �أكثر فجاجة ،و�سيطرة للقاعدة في بع�ض
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المناطق مع تفجيرات م�ستمرة .من ناحية ال�سلم الأهلي �سيكون الو�ضع
�صراعات �أهلية غير معلنة ،ولكنها وا�ضحة في كثير من المدن والمناطق،
مع تهمي�ش لفقراء الفلول �أو موالي النظام ،ومع بقاء النافذين الكبار ب�أ�شكال
غير معلنة ولكن تنتظر لحظة انق�ضا�ض جديدة على مفا�صل البلد» .خولة
دنيا ،كاتبة.
2014

معارك بين داع�ش والن�صرة والحر .دخول اتفاق الهدنة في اليرموك
حيز التنفيذ ،ثم انهياره .جنيف  2من دون الو�صول �إلى �أية نتائج .مجزرة
الغوطة الثانية بحق النازحين .اكت�شاف مقابر جماعية بعد تحرير «الحر»
لمناطق كانت تخ�ضع ل�سيطرة داع�ش .عملية تبادل �إفراج الراهبات� .سيطرة
النظام على حم�ص القديمة.
دم�شق
تخرج من عملها ،ال�ساعة تقارب الـ  4بعد الظهر ،تم�شي بخطوات
هادئة ،تنظر حولها� ،أعالم� ،صور لب�شار الأ�سد كتب عليها «نعم للأ�سد،
نعم ل�سورية الأمان» ،و�أخرى «�شهيد ورا �شهيد غير الأ�سد ما نريد» ،تالم�س
قدماها الر�صيف ،تتوقف لتقطع ال�شارع� ،إ�شارة المرور (اللون الأحمر)6 ،
�سيارات مغطاة ب�أعالم النظام ،وبوجه الأ�سد .راكبو ال�سيارات ُيخرجون
ر�ؤو�سهم من ال�شباك ،يغنون« :يا ب�شار متلك مين� ،أنت يا عالي الجبين،
نحن جنودك ماليين» ،ت�ضغط على كفها بكفها الأخرى ،ترخيهما جانب ًا،
الإ�شارة خ�ضراء ،تدخل المقهى.
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مجانين في ع�صر الخالفة
2014/7/1

مترا�صة محاطة بدمار هائل ،العد�سة تقترب �أكثر ،الوجوه
جثث
ّ
زرقاء� ،أعين مفتوحة تنظر �إلى الفراغ ،المكان لي�س بالبعيد �أبداً .هناك من
�شاهد الجثث تلك مبا�شر ًة� ،صورة �أخرى قريبة جد ًا على الأج�ساد الممزقة
والدماء.
الأ�شخا�ص الذين �شاهدوا وعا�شوا هذا الحدث ب�شكل مبا�شر �أو غير
مبا�شر تعر�ضوا ل�صدمة حادة ،لكن حالة ال�صدمة تلك تتال�شى ،فمدتها
الزمنية ق�صيرة ،يبتلعها الإن�سان في محاولة لإكمال حياته ،لكن تداعيات
هذه ال�صدمة تبد�أ باالمتداد داخل الج�سد كله نف�سي ًا ومادي ًا ،وتختلف �آثارها
من �شخ�ص �إلى �آخر� ،إنما يمكننا القول �إنها في حالة كهذه ُتعتبر �صدمة
جماعية� ،أي �إن �آثارها واال�ضطرابات التي تن�ش�أ عنها جماعية �إلى حد ما.
ا�ستمرار الأحداث العنيفة والدموية في �سورية ،جعلت من ال�صدمة
وتداعياتها �أمر ًا غير قابل للعالج� ،إذ �إن االن�سان كبت اال�ضطرابات الناتجة
عنها ،ب�سبب تعر�ضه ل�صدمة تلو ال�صدمة خالل فترات زمنية ق�صيرة.
تداعي الج�سد
عندما ي�ستنفر العقل بحالته الدفاعية الق�صوى ،يقمع الذاكرة المتعلقة
بال�صدمة ،ما ي�ؤدي �إلى �أن تظهر �أعرا�ضها ج�سدي ًا ونف�سي ًا ،مثل االكتئاب
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وفقدان ال�شهية والتوتر و�آالم في المعدة ،كما يفقد جزء ًا من الذاكرة �أي�ض ًا.
يحدث هذا عاد ًة في حالة تعر�ض الإن�سان لل�صدمة الواحدة� ،إذاً ،ماذا
يحدث في حاالت ال�صدمات المتكررة؟
الحياة اليومية
يرن المن ّبه ،ال �أحد يحاول �إ�سكاته،
ال�ساعة � 6صباح ًا ،الغرفة مظلمةّ ،
تفتح عينيها ،تنظر �إلى ال�سقف ،ن�صف �ساعة ال تحرك فرح �ساكن ًا ،ما زالت
تح ّدق في ال�سقف ،تلقي برجليها على الأر�ض ،ثم ج�سدها ،تقف وتتجه نحو
الح ّمام ،ترتدي مالب�سها وتخرج �إلى العمل.
«بح�س �إني بج ّر حالي ج ّر من التخت ،ب�س ما عندي حل ،بدي �إ�شتغل»،
فرح البالغة من العمر  20عام ًا انتقلت �إلى بيروت منذ عام تقريب ًا،
اعتقلت في دم�شق لمدة �شهر ون�صف ،وتعر�ضت كغيرها من ال�سوريين لكل
ال�صدمات المتتالية« ،بحاول دايم ًا �إنو ك ّفي النهار ،عندي م�شاكل بالذاكرة
بح�س بال�سعادة �شو
من � 3سنين ،وبل�ش ي�صير عندي م�شاكل بالتوا�صل ،وما ّ
ما �صار معي».
ح�س ،بالفراغ يمكن ،بنفعل لمدة دقيقة،
وت�ضيف« :مابعرف �شو عم ّ
بح�س بالهدوء لمدة دقيقة ،وبنام � 20ساعة ،ب�س بتخ َّيل
بتوتّر لمدة دقيقةّ ،
�إني منيحة».
الق�صير ـ ـ �أبو �صقار
نُ�شر فيديو لرجل ي�س ّمي نف�سه «�أبو �صقار» �أثناء معركة الق�صير ،وهو
يحمل قلب �أحد عنا�صر النظام �أثناء اقتحام الأخير المدينة .الرجل و�ضع
القلب مال�صق ًا لفمه .لم يظهر في الفيديو �أن الرجل ي�أكل القلب.
ردود الفعل على هذه الحادثة كانت م�ضطربة للغاية .ال�صدمة هي
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الحدث نف�سه� ،أما تداعياته وا�ضطراباته في ردود الفعل عليه ،وتناق�ضاتها
من الأ�شخا�ص �أنف�سهم في تعبيرهم ع ّما قام به �أبو �صقار.
«الزلمة ما �أكل القلب»« ،هذا الرجل وح�ش� ،أكل القلب� ،أنا �شفتو»،
«كيف قدر يحطو بت ّمو؟»« ،هاد مجرم»�« ،شو متوقعين من حدا عيلتو انقتلت
يع�صب ويحقد واللي عملو �أبو �صقار
ق ّدامه؟»�« ،أنا بقدر �إفهم �إنو االن�سان ّ
طبيعي بحالتو»« ،ما في �أيا �شي بيخلي �إن�سان يعمل اللي عملو �أبو �صقار»...
رزان زيتونة ـ ـ الخدر
قتل النظام ال�سوري �آالف المدنيين في يوم واحد با�ستخدامه ال�سالح
الكيماوي في الغوطة ال�شرقية .الجميع في حالة �صدمة� ،صور المجزرة
تنت�شر في كل مكان.
من �شهد المجزرة في الغوطة ،كان عليه �أن يقوم بفعل فوري يعادل
الحدث زمني ًا� ،أي �أنه � ّأجل �شعوره بال�صدمة المبا�شرة� ،إذ كان عليه �أن
يحمل الجثث ويدفنها ويوثّق الموتى ،و�أن ينقذ من ي�ستطيع �إنقاذه.
«�أحاول ا�سترجاع تفا�صيل ذلك اليوم ببطء �شديد ع ّلي �أنفجر بال�صراخ
والنواح كما يفتر�ض ب�شخ�ص «طبيعي» �أن يفعل .يرعبني الخدر الذي �أح�سه
في �صدري وال�ضباب الذي يلف ال�صور المتالحقة في ذهني .لي�س هكذا
تكون ردة الفعل بعد نهار حافل بالتعثر بالأج�ساد التي ُ�ص َّفت �إلى جانب
بع�ضها البع�ض في الردهات الطويلة المعتمةُ .ل َّفت بالأكفان البي�ضاء �أو
البطانيات القديمة ،ال يظهر منها �إال وجوه مزرقّة ورغوة جمدت على زوايا
الأفواه ،و�أحيان ًا خيط من الدماء يختلط بالزبد .على الجبين �أو على الكفن،
كُتب رقم� ،أو ا�سم� ،أو كلمة «مجهول»» ،كتبت رزان زيتونة.
�إذا كان �صحيح ًا ما �شعرت به رزان« ،الخدر» �أثناء ا�سترجاعها تفا�صيل
المجزرة ،لماذا �أنهت مقالتها بهذه الجملة« :العالم قذر ومتوح�ش� .ستفهم
يوم ًا حين تكبر� ،إذا �أتيح لك �أن تكبر! ت�صبح على وطن يا بني»؟
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قطع الر�أ�س
في تلك الأثناء التي ما زال يحاول الإن�سان التعامل مع �صدمة الكيماوي
وتداعياتها وا�ضطراباته �إلى جانب كل ال�صدمات الأخرى ،ن�شر الإعالم
�صورة لرجل «داع�شي» �أثناء قطعه ر�أ�س �أحد المدنيين في �إحدى مناطق
ال�شمال ال�سوري� .صدمة جديدة..
نحو الجنون
هل يمكننا القول �إن ال�صدمة الجديدة ،وال�صدمات القديمة،
وتداعياتها وا�ضطراباتها ،وما تقوم به و�سائل الإعالم من ال�ضخ الم�ستمر
لرفع م�ستوى اال�ضطرابات عند المتلقي ،وا�ستمرار العنف والتفجيرات
واالعتقاالت والحركة ال�سريعة للأحداث الأليمة من جهة ،وعدم توقف
الحياة من جهة �أخرى ،فال خيار �إال �أن تكمل يومك وتنتقل لليوم الذي بعده،
قد تقودنا �إلى الجنون؟!
الخالفة وع�صر الجنون
ن�شر تنظيم الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام «داع�ش» ،الأحد ،كلمة
جديدة للناطق الر�سمي با�سم التنظيم �أبو محمد العدناني ال�شامي.
و�أعلن العدناني ب�شكل ر�سمي قيام الخالفة الإ�سالمية وتن�صيب خليفة
للم�سلمين ومبايعة عبد اهلل �إبراهيم «�أبوبكر البغدادي» الذي َقبِل البيعة.
تعامل النا�س مع �إعالن الخالفة الإ�سالمية من قبل التنظيم كان
هي�ستيري ًا� ،إذ ملأت التعليقات ال�ساخرة من مو�ضوع الخالفة �صفحات
التوا�صل االجتماعي ،وفي تعليقات الأ�شخا�ص �أثناء اللقاء وفي العمل..
«يبدو نحن جنّينا ،اللي عم ي�صير �شي ما فينا ن�ستوعبو ،كل �شي �صار
خالل هالتالت �سنين ،قتل ودمار ،وت�شرد ونزوح ولجوء ،والن�صرة وداع�ش،
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والخالفة الإ�سالمية هلق ،هاد الم�ضحك المبكي» .يقول ف�ؤاد .ويكمل:
«بنبكي ،بنكتئب ،بن�ضحك ،بنع�صب ،كلو بنف�س الوقت� ،أكيد جنّينا».
«لقد اكت�شف العقل الجنون باعتباره �إحدى �أدواته الخا�صة ،وهي
طريقة �أخرى ال�ستبعاد كل ما يمكن �أن ي�شكّل �سلطة خارجية �أو عداء ال ح ّد
له» ،مي�شيل فوكو.
�شاركت الجميع التعليق ب�شكل �ساخر على �إعالن الخالفة الإ�سالمية
ُ
ب�شكل هي�ستيري على «الفي�س بوك» ،لكني توقفت بعد ن�صف �ساعة ،وك�أن
�أحدهم قام ب�ضربي على وجهي ،هذا الإعالن لي�س نكتة ،الخبر يقول
«خالفة �إ�سالمية في  .»2014الخالفة حق ًا قامت .بعد دقائق عدت �إلى حالة
الجنون تلك مع الح�شود...
�إذا قلنا �إننا نتعر�ض ل�صدمات كهربائية م�ستمرة داخل م�شفى
المجانين ،بهذه الحالة النظام وداع�ش وتوابعهما ،هم الم�شرفون على
الم�شفى الذي نعي�ش فيه .ونحن اليوم مجانين في ع�صر الخالفة.
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حين رفع المحقق ع�صابة العينين
2014/7/8

داخل الفرع الأمني� ،أجل�س مع�صوبة العينين ،مك ّبلة اليدين .هناك
يوجه
�شخ�ص �آخر يدور حولي ،ي�ستجوبني ب�شكل م�ستمر� ،صوته غليظّ ،
االتهامات ،وي�ضرب ر�أ�سي ووجهي بين الحين والآخر� .أظن �أنه رجل طويل،
نحيل للغاية ،يرتدي بنطا ًال �أ�سود ،وقمي�ص ًا �أبي�ض ّ
مخطط ًا بالأ�صفر� ،شعره
أ�شم
�أ�سود خفيف ،يبدو �أنه ي�ضع زيت الزيتون على �شعره� ،إذ �أ�ستطيع �أن � ّ
الرائحة جيداً .المحقق يتح ّدث و�أنا �أ�صغي بتم ّعن� ،أحاول �أن �أح ّدد �أجوبتي،
بينما ي�شكّل خيالي وجهه.
الخيال والمحقق
�شعرت بخاتم غليظ
و�ضع المحقق يده على ر�أ�سي والأخرى على كتفي،
ُ
يحفر جمجمتي� ،أخذ ي�ضغط ب�شدة� ،صوته قريب جد ًا من �أذني ،عيناي ما
زالتا تحاوالن �أن تب�صرا �شكل هذا الرجل .يختفي �إدراكي للوقت في هذه
�شعرت �أني قفزت �إلى
الو�ضعية .تهد�أ حركة حدقتي ،وتغرقان في ال�سواد.
ُ
أيت فتاة مع�صوبة العينين مك ّبلة اليدين �إلى الخلف،
الجهة الأخرى� ،إذ ر� ُ
رجل طويل نحيل� ،شعره خفيف مغطى بالزيت ،ويدين غليظتين ،ي�ضغط
بهما على كتف الفتاة ور�أ�سها ،ا�ستطعت ر�ؤية �أ�صابعه والخاتم الذهبي العتيق
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على يده الي�سرى ،عيناه البنيتان ،وب�شرته الحنطية� ،شارباه الرفيعان ،و�أنفه
الغليظ ،وهالة �سوداء من حوله.
كف الب�صر
عندما يتم �إجبارك على عدم الر�ؤية ،ت�شعر با�ضطراب �شديد .الظالم
حالك ،و�أنت في �أكثر الأماكن رعب ًا ،تح ّرك حدقتيك بتواتر عالٍ  ،ك�أنك
تحاول �أن تخترق قطعة الجلد تلك ،و�أن تب�صر ما يحدث حولك� ،شكل
ال�سجان ،المحقق.
الغرفة ،عنا�صر الأمنّ ،
ت�ستنفر �أذناك ،وك�أنها تحاول �أن تمت�ص كل الأ�صوات حولك� ،إذ ت�شكّل
عبرهما �صورة افترا�ضية في دماغك ،وهي تتح ّول بفعل الظرف �إلى �صور
وح�شية ،ب�شعة وقبيحة.
�ش ّل الحركة
يتم �شد اليدين �إلى الخلف ،وتقييدهما جيداً ،في تلك اللحظة ،ت�شعر
أ�صبحت م�شلو ًال ب�شكل
وك�أن يديك �ستنف�صالن عن ج�سدك في �أي لحظة� .
َ
كلّي ،على الرغم من �أن الأمر مقت�صر على يديك وعينيك فقط.
المحقق
�س�أفتر�ض �أنني �أخذت دور المحقق في هذه الحالة .المرحلة الأولى
هي �أن �أجعل �سجيني ي�شعر بالخوف ،الال�أمان ،االنهيار ،التدمير النف�سي
علي
و�إعادة ال�سجين �إلى ردة الفعل الطفولية لفكرة العقاب والثواب ،بالتالي ّ
�أن �أج ّرده من محيطه ،كف الب�صر.
فحا�سة الب�صر يعتمد عليها الإن�سان اعتماد ًا كبير ًا ال�ستيعاب ما حوله،
كما يبني عليها ردات الفعل وم�شاعره� .إذ ًا �أرفع عتبة المجهول عند ال�سجين،
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مع دعم كف الب�صر ،بالظروف المنا�سبة ،ال�صراخ والتعذيب والتهديد ،كما
�س�أجبره على الجلو�س على الأر�ض بو�ضعية الجنين طوال الوقت.
المعتقل ( )1والمحقق
«حطّ ولي كي�س نايلون وربطولي �إيدي� ،أخدوني على مفرزة �أمنية بمعرة
النعمان ب�إدلب ،وحطوني ببرميل مازوت مع ّبى ن�صو ،بعدين �أخدوني عند
المحقق» ،يقول محمد .و�أ�ضاف« :كنت عم حاول �أتخ ّيل �شكلو ،رجال ق�صير
و�سمين و�أ�صلع وعندو دقن ،متل �شكل ال�ش ّبيح ،ب�س بعدين تعودت عليه،
�ضربني كتير .ب�س كمان حكينا كتير� ،صارت عالقتنا وا�ضحة .وكنت خايف
روح لفرع تاني� ،أول مين واجهت معو م�شاعر الخوف والقلق والتوتر».
عمل محمد في �شهر �آذار  ،2012م�ص ّور ًا لوكاالت عدة من �أجل نقل
الحراك ال�شعبي في �سورية داخل مناطق ال�شمال ال�سوري .اعتقل ُته قوات
و�سجِ ن في مفرزة الأمن الع�سكري بمعرة النعمان ،ثم نُقل �إلى فرع
الأمن ُ
الأمن الع�سكري في �إدلب ،وال�شرطة الع�سكرية في حلب ،واللجنة الرباعية
في حم�ص ،وال�شرطة الع�سكرية في القابون بدم�شق ،وفرع فل�سطين ،فرع
الدوريات ،و�سجن حم�ص المركزي ،فترة االعتقال الكاملة عام ون�صف.
المعتقل ( )2والمحقق
يم�سك عن�صر الأمن الحلوى من يده ويلقيها بعيداً .يهجم عليه عنا�صر
الأمن ،الذين قاموا على الفور بتقييده وو�ضع ع�صابة حول عينيه .ي�صل
رائد �إلى فرع «الجوية» �شبه مغمى عليه من �شدة ال�ضرب الذي تعر�ض له
طوال الطريق.
«�شَ َبحوه» ،كانت هذه المرة الأولى التي ي�سمع فيها رائد �صوت المحقق.
اللقاء الأول مع الرجل الذي الزمه طوال � 6أ�شهر ،وبعد دقائق من ال�ضرب
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فقد رائد وعيه كلي ًا ،ثم عاد والتقى بـ «�صوت» المحقق بعد � 3أ�سابيع في
المنفردة.
«ل ّما بلّ�ش ي�صرخ وي�ستجوبني ،قدرت �أتخ ّيل �شكلو من �صوتو ،ناعم
يع�صب وي�صرخ .يعني عم يعمل المطلوب
ورفيع ،وح�سيت �إنو عم يحاول ّ
منو كمحقق بفرع مخابرات ،كان طول الوقت عم ي�أمر العنا�صر ي�ضربوني،
ويعذبوني ،و�أحيان ًا كان ي�ضربني هو» ،يقول رائد�« .أثناء التحقيق كنت �أجل�س
جاثي ًا �أو في و�ضعية الجنين ،وكذلك داخل الزنزانة».
اع ُت ِقل رائد على الحاجز م ّرتين ب�سبب هويته ،المرة الأولى في فرع
الخطيب لمدة � 9أ�شهر ،والمرة الثانية في فرع الجوية لمدة � 6أ�شهر.
حيوان في قف�ص
لنفتر�ض �أن المحقق في الحاالت ال�سابقة� ،أ�ش َعر المعتقلين ب�أن هناك
من ج ّردهم من حياتهم االعتيادية (الحياة الإن�سانية) ،فمن الممكن
�أن يكونوا مثل حيوانات تم ا�صطيادهم من البرية ،و�ضعوا في قف�ص،
يطعمونهم حين يريدون ،ي�ضربونهم كي يخ�ضعوا لهم� ،أي �أنهم (مخلوقات
تم ا�صطيادها و�سجنها ،وتعي�ش الآن تحت رحمة ال�صياد).
قد يكون من الممكن �إرجاع هذه الفر�ضية �إلى الأ�سرة ،لن�أخذ على
�سبيل المثال :الأب القا�سي والطفل .يعنّف الأب ابنه ذا الـ� 3سنوات ب�شكل
م�ستمر نف�سي ًا وج�سدي ًا ،لكنه في �أحد الأيام يدخل حام ًال هدية �صغيرة
ويق ّدمها البنه دون �أي �سبب وهو يبت�سم ،ماذا ي�شعر الطفل تجاه والده في
هذه اللحظة ،وما هي ردة فعله؟ في العادة يبت�سم له بالمقابل ،ي�شعر بالقليل
من االرتياح مع والده والر�ضا تجاه نف�سه.
المحقق يك�شف الب�صر عني
في التحقيق الأخير ،وبعد تكرار الحاالت ال�سابقة ،يطلب المحقق
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من �أحد العنا�صر الموجودين في الغرفة �أن يم�سح وجهي الملطّ خ بمحرمة
نظيفة�« ،شيل عن عيونها» ،وك�أنه �صوت رجل �آخر ،يرفع الع�صبة� ،أفتح عيني
نحو ال�صوت.
ثالثة رجال خلف المكتب ،من في المنت�صف هو المحقق ،رجل �سمين،
وجه لطيف ،مبت�سم ،ودون �أن �أفكر ب�شيء بادلته االبت�سامة ب�شكل ال �إرادي،
دون �أن يغ ّير هذا م�شاعري تجاهه ،لكن ردة فعلي (�أي االبت�سامة) �أربكتني
قليالً ،و�شعوري باال�سترخاء بعدها.
«�أنت متل بنتي ،عندك م�ستقبل وحياة ال ت�ض ّيعيها بهيك ق�ص�ص ،نحن
هون كلنا عيلة» ،قال المحقق.
ك�شف الب�صر عن محمد
«بعد ما حقق معي كذا مرة ب�شكل عنيف� ،شال الع�صابة ،قبل ما
�أ�ستوعب �أي �شي ،جبلي مي و�سندوي�شة بي�ض ،و�س�ألني بلطف �إذا كنت منيح،
ح�س ب�شوية �أمان» ،ويكمل�« :صار يخبرني عن مرتو ووالدو
وقتا رجعت بل�ش ّ
وعن الجار اللي عم يط ّبق مرتو ،وما في يروح على ال�ضيعة لأنو بالخدمة
الإجبارية ،وعلمني كيف لف دخان ،لأنو الدخان العادي غالي ،و�ضيفني
�سجاير» .و�أ�ضاف« :حتى �أول ما رفع عن عيوني ،ابت�سلمي ،وانا ابت�سمتلو،
ما عم افهم ليه».
ك�شف الب�صر عن رائد
«بعد كذا تحقيق� ،أخد كلمة ال�سر تبع الفي�س بوك و�صار يقلّب بال�صور،
وبعدين قلي :ق ّرب و�شيل عن عيونك! و�صار ي�س�ألني عن ال�صبايا الموجودين،
و�إنو �إذا كنت بعالقة حب مع حدا منّن ،وقت خ ّبرتو عن �صبية كنت حبها،
�س�ألني �إذا عزمتها على الع�شا ورق�صنا» ،ويكمل�« :صار بعدين ي�ضيفني
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دخان وقلتلو عن عالقات الحب ،وكيف كنت عي�ش� ،ض ّيفني برتقال ،ودخان،
وح�سيت �إني ارتحت �شوي».
تغ ّير كل �شكل التحقيق ،كان هال�شي كتير غريبّ ،
المحقق
علي الآن �أن �أدخل في المرحلة الثانية،
�آخذ دور المحقق من جديدّ .
وهي �أن �أعيده ب�شكل ب�سيط� ،إلى ما ي�شبه الحالة الطبيعية ب�أدنى درجاتها،
�س�أرفع ع�صابة العينين و�أ�سحب عن�صرين من عنا�صر دعم كف الب�صر،
ال�صراخ والتعذيب ،و�آخذ �شك ًال قريب ًا �إلى حد ما من التوا�صل الإن�ساني،
معه ك�صديق ،كابن ،ك�أخ ،وذلك ب�شكل مفاجئ ،وك�أني �أعطيه قبل �أن يموت
من العط�ش القليل من الماء� ،أو كالطفل ال�صغير الذي عاقبته بحب�سه في
غرفته ،و�ضربه لمدة �شهر كامل ومن ثم �أح�ضرت له هدية �صغيرة ،ور ّب ُّت
على كتفه.
لكنه بعد المرحلة الأولى وعلى الرغم مما قمت به الآن ،يدرك تمام ًا
�أني قادر على �إعادة ما قمت به �سابق ًا .و�أن �شعوره باالرتياح تجاهي �سيجعله
يخ�ضع لي ب�شكل �أو ب�آخر .كما �سيختلف �شكل عالقته معي� ،أنا لم �أعد
بالن�سبة ل�سجيني مجرد محقق بل �أكثر من ذلك.
خروج الجنين
ي�أخذ المعتقَل مجبراً ،ب�أوامر من المحقق وب�سبب ازدحام المكان
�أي�ض ًا ،و�ضعية الجنين �أثناء جلو�سه ،ويعتاد عليها بعد فترة .هذا ما حدث
مع رائد ،لكني في الآونة الأخيرة بد�أت �أالحظ محاوالته في الخروج من
و�ضعية الجنين تلك.
يجل�س رائد منحني الظهر ،ر�أ�سه مط�أطئ قليالً ،بعد لحظات �أراه وقد
�شد ظهره ورفع ر�أ�سه ،ي�سترخي قلي ًال فينحني ظهره مجدداً ،لكنه ي�شد
ظهره حتى ي�ستقيم ،يرفع ر�أ�سه ،يعيد هذا مرار ًا وتكراراً.
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لقطة بعيدة لمدينة .الزمان �أم�س� ،أو ربما اليوم .الغبار يك�سو التفا�صيل
في ال�صورة .العين تقفز للتحديق في الدخان الكثيف الرمادي الممزوج
باللون الأحمر المت�صاعد من ثالثة مواقع في تلك المدينة.
ـ ـ فل�سطين اليوم :غارة �إ�سرائيلية على مدينة غزة.
ي�شن غارة
ـ ـ لجان التن�سيق المحلية في �سورية :طيران النظام ال�سوري ّ
على مدينة حلب.
الموت ذاته مع اختالف المنطقة الجغرافية
طفل �صغير ،يبدو �أنه يبلغ من العمر �أربع �أو خم�س �سنوات ،عيناه
مغم�ضتان ،على ج�سده لطخات دماء ،المكان يبدو م�ألوف ًا ،الموت كذلك.
ـ ـ فل�سطين الآن :قتل طفل فل�سطيني يبلغ من العمر خم�س �سنوات في
غارة �إ�سرائيلية على �شمال قطاع غزة �صباح الخمي�س.
ـ ـ لجان التن�سيق المحلية :مقتل طفل يبلغ من العمر خم�س �سنوات في
غارة لطيران النظام ال�سوري على الغوطة بريف دم�شق.
ترك�ض الأم في ال�صورة ،يبدو �أنها ت�صرخ ،يبدو �أنها تبكي ،تحمل
في يدها طفالً ،هل هو على قيد الحياة؟ هل تحمل جثة طفلها؟ ..لي�ست
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وحدها في ال�صورة ،هناك رجال ون�ساء يحملون �أطفالهم �أي�ض ًا ،يبدو �أنهم
ي�صرخون� ،أظن �أنهم يبكون .عد �إلى الوراء قليالً ،المكان حولهم �شبه
مد ّمر� ،أحدهم ينظر �إلى الوراء مثلك ،هناك جثث على الأر�ض...
ـ ـ �شبكة قد�س الإخبارية :مقتل  9مدنيين في قطاع غزة ،ب�سبب الق�صف
الإ�سرائيلي على الأحياء ال�سكنية.
ـ ـ �شبكة �شام الإخبارية :مقتل  9مدنيين في درعا البلد ،ب�سبب ق�صف
النظام ال�سوري الأحياء ال�سكنية.
في الموت
المخلوقات التي في ال�صور� ،أي المقتولون والجرحى والخائفون
والمد ّمرون هي لـ (ب�شر) ،في حال ج ّردنا عنهم فكرة الهوية ،والت�أطيرات
ال�سيا�سية ،والتاريخ المرتبط بالمكان الذي يعي�شون فيه.
قد ن�ستطيع القول �إن من يقتل الإن�سان المجرد هو الإن�سان الآخر
المجرد ،وربما يمكننا �أن نقول �إن ُم�شاهد ال�صور والأحداث هذه هو �أي�ض ًا
�إن�سان مجرد ،يح ّدق في تفا�صيل ال�صور� ..أج�ساد ممزقة ،دماء ،دمار .هو
يت�أثر �أي�ض ًا ،وتتراكم عنده م�شاعر من الحزن والألم �س ّببها له �إن�سان ،كما
يحمل ال ُم�شاهد الإن�سان نتيجة هذه الأحداث ،بح�سب اتجاهاته وانتمائه
وتاريخه ،م�شاعر غ�ضب وحقد تجاه الإن�سان الآخر.
الغريزة التدميرية
منذ �أن ُولدنا ونحن في طور �إدراكنا للحياة وبناء ال�شخ�صية ،ن�سمع
ق�ص�ص ًا كثيرة عن الموت والقتل والمعارك والحروب ..الأخ الذي قتل �أخاه
من �أجل ال�سلطة ،من �أجل الث�أر ،ال�شرف ،الغيرة ،الملكية ،مجازر يرتكبها
ب�شر تجاه ب�شر �آخرين� ،إبادات جماعية ..تاريخ هذا الموت والإجرام والقتل
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الذي ارتكبه الإن�سان تجاه الإن�سان يعود �إلى بداية الب�شرية ،كما روت
الأ�ساطير .وما زال م�ستمر ًا ن�شهده ونعي�شه نحن اليوم.
في حال اعتمدنا الرواية الميثولوجية الكبرى في �سياق التكوين الب�شري
الأ�صل ،والتي تقول �إن قابيل قتل �أخاه هابيل ب�سبب الغ�ضب والغيرة�( ،أوائل
الجن�س الب�شري الخا�ص بنا) ،فهذا يجعل من تتابع المجريات التدميرية
الب�شرية يتفق مع تلك الر�ؤية التي تزعم �أن القتل �أمر غرائزي عند الإن�سان.
�إذاً ،قد ن�ستطيع القول �إن الإن�سان لديه فطرة عدوانية� ،أي �إن الإن�سان
هو عدواني بطبعه ،وذلك لأنه منذ الأزل كان عدواني ًا ،كما الحيوانات تمام ًا،
أح�س باالكتفاء ،كما �أن الدب
�إال �أن الذئب الجائع يتوقف عن القتل في حال � ّ
ال يقتل  1000دب ،في حال �شعر �أن دب ًا واحد ًا يهدد وجوده.
في الحياة
يحق للإن�سان �أن يعي�ش ب�سالم ،و�أن تتمحور حياته حول البناء والتطور.
نحن على يقين �أن ال حياة مثالية وال مدينة فا�ضلة كذلك ،و�أن هناك دائم ًا
جوانب �سوداء ،طرقات م�سدودة ،خ�سارات� ،أزمات ،لكن لماذا على الموت
واالنتماءات ال�سيا�سية والجغرافية والأطر المجتمعية المتطرفة التي
فُر�ضت علينا� ،أن ت�صبح هي الحياة الخا�صة بنا بكل تداعياتها ،وبالأجيال
التي �سبقتنا ،والتي �ست�أتي الحق ًا؟ ال�صراعات اليوم و�سابق ًا هي من حددت
مجريات يومياتنا وم�شاعرنا ،تلغينا وتعدمنا ،تخلق �أ�شكا ًال عديدة من
م�شاعر الث�أر والغ�ضب واالنتقام من العالم.
في االعتياد على الدم ـ ـ الأ�ضاحي
هذه العادات لم يعد تطبيقها �أو تنفيذها معمم ًا في الكثير من الدول �إال
�أن هذا ال ينفي ت�أثيرها تاريخي ًا على الالوعي الب�شري.
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معظم الأديان القديمة والمحدثة �أن�ش�أت روادع للنزعات العنيفة،
وا�ستبدلت بالتجليات العدوانية عادات وطقو�س ًا كالأ�ضحية بالحيوانات
والنذور.
يذبح الم�سلمون والم�سيحيون واليهود وغيرهم الخرفان في الأعياد
وذلك تقليد ،ولربما هذا يبدو �أمر ًا طبيعي ًا على عك�س الطريقة التي يقومون
بها :الخروف �أمام المنزل ،يخرج الأب والأم ،الأطفال ي�شاهدون عملية
النحر ،ي�ضربان رقبته بال�سكين ويتركانه حتى يموت ،الأطفال يراقبون
حركة ج�سد الخروف والدماء التي ت�سيل من رقبته على الأر�ض حتى يلفظ
�أنفا�سه الأخيرة ،ثم يطلبان منهم �أن يقفزوا فوقه وي�ضعون لهم نقاط ًا من
دمه على ر�أ�سهم .هذا لي�س كل �شيء ،فعلى غداء العيد يطبخون لهم �أجزاء
منه ،ويطعمونه للأطفال ال�شهود على عملية النحر.
لربما كانت هذه التقاليد� ،أحد �أنواع تفريغ العنف والإمكانيات
العدوانية لدى الب�شرية ،وتحويله �إلى �شكل مقبول اجتماعي ًا� ،أي تقديم
الأ�ضحية الحيوان بد ًال من الأ�ضحية (الإن�سان) ،لكن هذا التبديل ،ال ينفي
�أن فكرة الأ�ضحية وتطبيقها قد تمكننا من افترا�ض �أنه (�أ�صبح لدينا �أطفال
تدرك كما الوالد والوالدة ـ ـ �أن ي�شاهدوا عملية النحر،
اعتادوا ـ دون �أن َ
الذبح والقتل ،وكذلك تقليد �شرب دم الم�سيح ،و�إن كان الدم لي�س حقيقي ًا،
لكن تكرار الفكرة ،والطق�س المرافق لها ،وتقديم اللون الأحمر �أي النبيذ
للأطفال تحت م�سمى دم الم�سيح ،يجعلهم يعتادون دون �أن يدركوا ـ ـ على
فكرة الدم و�شربه من ج�سد ميت ،و�إن كان الق�صد من الطق�س تطهيري ًا وال
يدعو للعنف بحد ذاته).
االعتياد على الدم في ال�ص َور
ن�ستيقظ �صباح ًا ،ن�ستقل و�سيلة النقل �إلى العمل ،الراديو يعلن عن
«قتلى في �سورية»« ،قتلى في فل�سطين»« ،قتلى في العراق»� ..إلخ .ت�صل
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�إلى المكتب ،تدخل �إلى ح�سابك في �إحدى و�سائل التوا�صل االجتماعية� ،أو
تفتح �أحد المواقع الإخبارية ،ت�شاهد �صور ًا كثيرة ،جثث ًا ،دماء و�أ�شالء ..في
تتو�سع حدقتا العينين ،وتت�سارع دقات قلبك ،ت�شعر بالغثيان،
المرة الأولىّ ،
بالحزن ،بالألم والغ�ضب ..بعد مدة ،ت�شاهد �صور ًا م�شابهة بل من الممكن �أن
تكون �أكثر دموية ،حدقتا عينيك ال تتو�سعان ،دقات قلبك تبقى منتظمة� ،أما
م�شاعرك فيتغ ّير تواترها االنفعالي ب�شكل مت�سارع ،وتق�صر مدتها الزمنية.
ع ّداد الأرقام
فل�سطين :ح�صيلة القتلى منذ بدء الغارات الإ�سرائيلة في الأيام القليلة
الما�ضية هي  97قتي ًال حتى اللحظة.
لجان التن�سيق المحلية :ح�صيلة القتلى لليوم ،ب�سبب ق�صف النظام
ال�سوري للمدن ال�سورية هي  150قتيالً.
الم�ستقبل دموي �أي�ضاً
ما قامت به �إ�سرائيل في فل�سطين هو عدوان ،وكذلك ما يقوم به
النظام ال�سوري بكل ت�أكيد ،لكن يبدو �أن التاريخ الدموي لجن�سنا الب�شري،
وخا�صة في العالم العربي ،ال يب�شّ ر �إال بم�ستقبل دموي �آخر( .الإن�سان يقتل
الإن�سان)� .أظن �أنه في هذه الحالة قد تكون مقولة «الإن�سان ُوجد كي يموت»
�صحيحة.
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ال�سوري واللبناني وجهاً لوجه
2014/7/18

في بالد بعيدة جداً ،عا�شت �صراعات عنيفة ،بين القوي وال�ضعيف،
بين الحاكم والحاكم الآخر ،بين القائد والقائد الآخر ،بين ال�شعب وال�شعب
الآخر ،بين ال�شعب والقائد ،بين المدير الأكثر نفوذ ًا والأقل نفوذاً .ا�ستطاع
مدير دار للأيتام �أن يفر�ض جبروته على مدير دار للأيتام �أي�ض ًا في البلد
المجاور.
 1989ـ ـ المدير (خرنف�ش) القوي فر�ض على المدير (فر�سطع)
ال�ضعيف اتفاق ًا تحت �إ�شراف الم�ؤ�س�سة الكبرى لرعاية دور الأيتام في
المنطقة ،وهو ين�ص على �أن «يخ�ضع �أيتام دار فر�سطع لـ خرنف�ش ،كي ينظم
الدار ويعتني بالأيتام وي�شرف عليهم كداعم لـ فر�سطع في عمله هذا ،بنا ًء
على طلب الأخير».
وكخطوة �أولى لتنفيذ هذا االتفاق ،طلب خرنف�ش من مجموعة المدربين
والم�شرفين خا�صته �أن يدخلوا الدار الأخرى ك�أيتام� ،أوامر خرنف�ش
للم�شرفين هي ا�ستخدام كل الو�سائل القمعية تجاه �أيتام دار فر�سطع
لل�سيطرة عليه ،وفر�ض نفوذه.
«مابفهم كيف كانوا يقولوا نحن �شعب واحد ب�س ببلدين ،هال�شعبين ما
بيعرفوا بع�ض بالأ�صل» ـ ـ لبنان.
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«كانوا يقولولنا الجي�ش ال�سوري عم يحمي لبنان لأنو نحن �شعب واحد،
وبالنهاية لبنان امتداد جغرافي ل�سورية» ـ ـ �سورية.
خلق خرنف�ش حالة عدائية بين الأيتام في الدارين بم�ساعدة فر�سطع
والم�ؤ�س�سة الم�شرفة والمخت�صين ،وبعد مرور الوقت� ،أ�صبح �أيتام دار
«فر�سطع» يحتقرون �أيتام دار «خرنف�ش»� ،إذ كانوا يظنونهم ِ
قدموا للعي�ش
وبناء على هذا االحتقار� ،أ�صبح �أيتام دار خرنف�ش يك ّنون الم�شاعر
معهمً ،
ذاتها لأيتام دار فر�سطع ،لكن في الحقيقة ،ف�إن الأيتام في الدارين لم
يلتقوا ولم يكبروا مع ًا ،كما �أفاد خرنف�ش وفر�سطعَ ،وم ْن خلفه في تقاريرهم
للم�ؤ�س�سة الكبرى.
«ماكنت بعرف �أيا �شي عن الحياة في �سورية ،كانت مربوطة بالن�سبة
�إلي بالنظام وب�شار الأ�سد� ،إنو في نا�س احتلونا وعندي رعب منهم» ـ ـ لبنان.
«بالن�سبة �إلي كانوا عن�صريين �ضدنا ،عندن �شعور �إنو هني المتح�ضرين
ونحن المتخلفين ،نظرية طبقية بحتة ،مع �إني ما احتكيت فيهن ب�س ما
بعرف ليه هيك كنت ح�س» ـ ـ �سورية.
 2011ـ ـ قرر عدد كبير من �أيتام دار خرنف�ش التحرر من �سيطرة
الأب المفرو�ض عليهم ،تجمعوا و�أعلنوا حالة الع�صيان ،فقام خرنف�ش
بمعاقبتهم ،حب�س الكثير منهم ،وعذبهم ،ومع ا�ستمرار الع�صيان ،انتقل
خرنف�ش �إلى قتل الأيتام المعار�ضين له ،ومحا�صرتهم .فلم يكن �أمام الأيتام
ه�ؤالء �سوى الهرب من الدار والذهاب �إلى دار �أيتام فر�سطع على الرغم من
كل الم�شاعر العدائية التي يحملها ه�ؤالء لأولئك .وهنا كان اللقاء الأول بين
الأيتام في الدارين وجه ًا لوجه.
«�أول ما بل�شوا ال�سوريين يجوا لعنا ،كنت عم حاول اتجاهلهم تمام ًا،
كانوا بالن�سبة �إلي برجعوني لليوم اللي �أكلت فيه كف على حاجز للأمن
ال�سوري و�أنا �صغيرة» ـ ـ لبنان.
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«�أول فترة ببيروت كنت ح�س كل ما �أطلع من البيت ك�أني رايحة على
جبهة قتال ،النا�س والطرقات وال�سرفي�س و�أ�صحاب البيوت ،كنت ح�س
بالعدائية حتى لو ما كانت مبا�شرة» ـ ـ �سورية.
�أمر خرنف�ش فر�سطع بالتنحي و�أعطى ال�صالحية الكاملة لم�شرفيه،
الذين ا�ستطاع من خاللهم تق�سيم الدار وقاطنيها �إلى جماعات منف�صلة،
ثم منح من �أعلن له الوالء نفوذ ًا على الجماعات الأخرى ،وذلك ليكونوا يده
في دار فر�سطع.
«ال�شعب ال�سوري ما وقف معنا وقت الحرب الأهلية ،وال عمل �شي وقت
احتلنا الجي�ش ال�سوري» ـ ـ لبنان.
«حزب اهلل هو جزء من ال�شعب اللبناني ،هاد الحزب اللي هلق عم يقتل
�أهلنا» ـ ـ �سورية.
بد�أت جماعات خرنف�ش بمهاجمة الأيتام المعار�ضين عبر تر�سيخ ما تم
خلقه من عداء في الما�ضي ،على عك�س الجماعات الأخرى التي لم تخ�ضع
ل�سلطة خرنف�ش .لكن الم�شاعر القديمة ما زالت موجودة بينهم.
«كنت ح�س �إنن عم ينعزلوا مع بع�ض ،بنلتقى بحياتنا اليومية بالقهوة
بال�شارع بكتير �أماكن ،ب�س كان في حاجز بينا بخلينا ما نقرب �أكتر» ـ ـ لبنان.
«كنت ح�س �إنو وجودنا مزعج بالن�سبة لإلُن ،و�أيا كلمة ب�سمعها منهن عن
ال�سوريين �أد ما كان عادي ،بعتبرو هجوم» ـ ـ �سورية.
ازداد عدد القادمين من دار خرنف�ش �إلى دار فر�سطع ال�صغير
المق�سم ،ما �أدى �إلى ح�صول م�شاحنات متقطعة تعود جذورها �إلى الم�شاعر
المتراكمة تجاه بع�ضهما البع�ض ،والتي ا�ستغلتها جماعات خرنف�ش بكل
الطرق الممكنة ،فيما قامت مجموعات من الأيتام باحت�ضان هذه الأحداث
و�أعلنت ب�شكل وا�ضح و�صريح وقوفها معهم.
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«بعد فترة� ،صار عندي رفقات لبنانية ،ب�سببهن �صار عندي ف�ضول
لأعرف كل �شي عن لبنان ،وهال�شي ك�سر ال�صورة القديمة» ـ ـ �سورية.
«من وقت بل�شت حاول �إتعرف على ال�سوريين �أكتر وق ّرب منهن ،و�شو عم
ي�صير معهن ،بلّ�شت �أطلع من ال�صورة النمطية اللي كانت برا�سي» ـ ـ لبنان.
ما زالت دار �أيتام خرنف�ش تتعر�ض للعنف والقمع والقتل من قبله ،في
حين يعاني من خرج منها مادي ًا ومعنوي ًا وقانوني ًا و�إن�ساني ًا� ،أما دار �أيتام دار
فر�سطع فما زالوا يعي�شون مع تداعيات التق�سيمات المختلفة وال�صراعات
بينها ،لذلك من الطبيعي �أن يحتاج الأيتام من البلدين �إلى الكثير من الوقت
محمالن بثقل الما�ضي والحا�ضر.
لخلق �شكل من التعاي�ش بينهما ،فهما ّ
العالقة بين ال�سوريين واللبنانيين
قد نت�ساءل :هل فع ًال ال يعرف ال�سوريون واللبنانيون �أحدهم الآخر؟،
الحرب الأهلية الطويلة ،الجي�ش ال�سوري ،قوات الردع ،ح�صار بيروت
وخروج منظمة التحرير ،تفوي�ض الأ�سد ،ال�سرقات ،العن�صرية ،الطائفية،
المخابرات ال�سورية ،االعتقاالت ،اغتيال الحريري ،حزب اهلل في لبنان
وتدخله الحق ًا في �سورية �ضد ال�شعب ال�سوري ،االغتياالت والتفجيرات ،كل
هذه الأحداث ال يمكن �إال �أن تخلق الأحقاد وت�صورات نمطية جاهزة عن
الآخر.
لكن ما حدث الحق ًا ،وعلى الرغم من كل الأو�ضاع غير الطبيعية
والمحتقنة ،هناك ف�سحة ما وف�ضول ال�ستراق النظر �إلى الآخر واكت�شافه،
في �إطار مختلف بعيد عن الم�ؤ�س�سات والأنظمة ال�سيا�سة والأمنية.
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نعي�ش فرط الموت
2014/8/5

فرط الموت ،هذا ما نعي�شه في بالدنا اليوم .الأحداث في ال�صور
البي�ضاء وال�سوداء ،تلك التي كانت ُتعر�ض على �شا�شات التلفاز القديم،
كتب التاريخ ،وما جمعته الأجيال قبلنا ،عادت ب�شكل �أكثر فجاجة ،غوغائية
ودموية ،لم يعد هناك مكان للون الأبي�ض والأ�سود ،بل الأحمر �أكثر ما يطغى
على الم�شهد ككل� ،شواهد القبور ت�سلب م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي،
ق�ص�ص �أ�صحابها تمتزج بالحياة اليومية ،في المدن ال�سورية ،في المدن
العراقية ،في المدن الفل�سطينية ،في المدن اللبنانية ،وكذلك في �أطراف
البالد حيث نُ�صبت خ ّيم الالجئين.
توثيق موت الأحبة
الجثة الأولى ..الجثة الثانية ..الجميع يهرع �إلى مكان الق�صف ،الجثة
الثالثة والرابعة ،اثنتان وع�شرون جثة ،اثنان وع�شرون وجه ًا ،اثنان وع�شرون
ج�سد ًا متفحم ًا ،ب�أحجام و�أ�شكال مختلفة .ال �أثر لأخيه هناك ،رائحة الموت
ت�ضغط على قدميه ،تزداد رجفة ج�سده ،ي�شعر بالغثيان ،يبتعد .يعود �إلى
منزله ،يلتقي بوالده ،يخبره والده �أن �أخاه بخير...
هذا ما حدث مع محمد الثائر� ،أم�س ،في دوما بريف دم�شق.
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«من وقت ما �ص ّورت مجزرة الكيماوي ما عاد حملت الكاميرا ،وقتها
كانوا عم يجيبوا الم�صابين ،عم يموتوا واحد ورا التاني� ،صرت �ص ّرخ
و�أرجف� ،صاروا يحطوهم فوق بع�ض لأنهم كانوا كتير كتار وما في �أماكن».
تخرج في كلية الحقوق ،وهو
محمد الثائر هو من مواليد عام ّ ،1986
�أب لطفل عمره �شهر ون�صف ال�شهر ،يعمل مع فريق الر�صد الميداني لمركز
توثيق االنتهاكات في الغوطة ال�شرقية.
«كنت عم ح�س بدوخة وحا�س�س حالي رح �أتقي�أ ب�أي لحظة ،كنت خايف،
ب�س ما كان قدامي حل غير وثّق الموتى والم�صابين» .ويكمل« :الموت بخ ِّوف
كتير ،و�إنو يموت حدا من �أهلك ..ب�س نحنا بحالة حرب ،ما حدا بي�ضمن
ي�ضل عاي�ش».
الطفلة ذات العامين تلفظ �أنفا�سها الأخيرة .ينادي على الأطباء،
ي�صرخ ،يبكي ،يرك�ض بين الح�شود المتجمعة ،وال�صرخات ،رائحة
الكيماوي تخترق كل الموجودين ،ج�سد �صغير بين مئات الأج�ساد ،ب�شرة
بي�ضاء ،عينان بلون �أبي�ض� ،شعر خفيف مل�س ،الزبد يخرج من فمها ،يتذكر
مالمحها جيداً...
«بعد يومين ،ما عاد في �ألوان بالحياة ،وقرفت كل �شي ،وح�سيت بالي�أ�س،
الحياة مالها �أي معنى بعد اللي �شفته» ،قال محمد.
الذهاب �إلى القتال
«وقت حملت ال�سالح و�أطلقت �أول ر�صا�صة كنت حا�س�س بالغ�ضب� .أول
مرة قتلت حدا من جي�ش النظام بحلب ،انب�سطت كتير ،لأنو وقتها كانوا عم
ي�ضربوا ر�صا�ص على المدنيين ،مات  4مدنيين قدامي ومنهم ابن رفيقي
عمره  ،14ما ح�سيت حالي غير عم �أقتل مجرمين وقتلة».
هذا ما قاله ال�شاب ابن الثمانية والع�شرين عام ًا ،والملقب بال�شهيد،
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وهو ان�ضم �إلى �صفوف الجي�ش الحر بعدما كان نا�شط ًا في �صفوف الثوار
ال�سلميين« .فكرة الموت بتخوفني كتير ،ب�س ما بيخوفني بالمعركة ،لأنو
بعرف �إنو اللي عم حارب من �شانه كتير عظيم ،م�شان بلدنا تتحرر من
الظلم ،نحن نا�س بدها تعي�ش بحريتها وكرامتها ويكون عنا م�ستقبل �أف�ضل».
و�أ�ضاف« :بخاف من الموت وقت الق�صف� ،أ�شالء ال�ضحايا ،فكرة
�أدي�ش موجع الموت بهي الطريقة� ..أحيان ًا بزعل وقت �أقتل حدا من عنا�صر
النظام ،يمكن يكون ما لهم ذنب متلنا تمام ًا ،ب�س ما في حل تاني ،هني عم
يقتلوا النا�س ونحن بدنا ندافع ونحمي».
لم يعد الموت م�صادفة
�سورية ـ ـ لبنان ـ ـ فل�سطين ـ ـ العراق
«الموت �شيء طبيعي ،الموت هو موتنا نحن ،ومع ذلك ال نفكر فيه �إال
بو�صفه موت الآخرين ،المهم �أن ن�ستمر في الإبحار ،لكن الحرب جعلت
الإن�سان يواجه الموت و�أجبرته على االعتراف به ،الموت كدافع للتفكير،
الموت عند البدائي ،فكرة الروح والخلود وال�شعور بالذنب ،ال �شعورنا
البدائي تف�ضحه الحروب»� ،سيغموند فرويد.
لكن الحرب ت�ضعنا في مواجهة مبا�شرة مع الموت الجماعي ،الذي قد
ي�ؤدي �إلى االعتراف بالموت� ،أي �أن نعترف ب�أننا نحن من �سنموت ،ولي�س
فقط الآخرون .فالحرب� ،إذاً ،تف�ضح ال�شعورنا ذاك.
لبنان ـ ـ م�صادر من م�شفى الهيئة الطبية في عر�سال لـ «النهار» :مقتل
 29مدني ًا منذ بداية معارك عر�سال� ،أربعة منهم لبنانيون ،و 175جريح ًا.
�سورية ـ ـ �ش ّنت القوات ال�سورية حملة ع�سكرية على مدينة دوما القريبة
من دم�شق مع ا�ستمرار المواجهات العنيفة في عدد من المناطق ،و�أعلن
المر�صد ال�سوري لحقوق الإن�سان مقتل  34مدني ًا بر�صا�ص الجي�ش ال�سوري
بينهم ع�شرة �أطفال.
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العراق (�صوت العراق) ـ ـ �أفاد م�صدر في ال�شرطة ،الأحد ،ب�أن ثمانية
مدنيين قتلوا بهجمات م�سلحة في مناطق متفرقة من بغداد.
فل�سطين (الجزيرة) ـ ـ بلغ عدد ال�شهداء منذ �ساعات الفجر الأولى
اليوم ال�سبت �أكثر من �أربعين �شهيداً ،ونحو مئة جريح ،ليرتفع �إجمالي
�ضحايا العدوان الإ�سرائيلي منذ بدئه �إلى  ،1645و�أكثر من  8500جريح.
ولأن الحرب ال تكتفي بقتل �شخ�ص �أو ثالثة ،بل ب�آالف عديدة ،تبدو
عملية الموت عنيفة مت�سارعة ،قريبة للغاية ،دافعة النا�س �إلى التعامل مع
الموت ب�شكل مختلف ،ففي الحروب لم يعد ذاك ال�شيء الم�سمى بالموت
مجرد م�صادفة.
في ت�صوير الموت
تخلق عد�سة الكاميرا حاجز ًا بين الم�ص ّور والحدث ،الجثث ،القتل،
المعركة ..تنف�صل م�شاعرك كلي ًا عن المجريات ،وت�سارع �إلى ت�صوير ما
يحدث� ،إلى �أن ت�ضعها جانب ًا ،ت�صبح حينئذ جزء ًا و�شاهد ًا على الحدث.
«رح �إكذب �إذا كنت قلك �إنو ما خاف ،ب�س ال�شي الغريب هو �إنو كنت
خاف بعد ما تخل�ص المعركة ،وا�س�أل حالي :وين كنت و�شو اللي عم ي�صير؟!
الخوف على طول بيخليكي تهربي لقدام ،هادا التكتيك تبع الهرب للخط
الأول ،وغالب ًا نتيجة �إنو معظم اللي بيموتوا بيكونوا بالخطوط الخلفية
بالعادة ،فبتالقي الجبناء هني اللي بيهربو لقدام».
�ص ّور فادي زيدان ( 32عام ًا) ،الحراك ال�سلمي ،المعارك ،الق�صف،
والمجازر في المدن ال�سورية�« :أول مرة رحت على مكان عمل ع�سكري كان
تحرير مدينة الر�ستن (في ريف حم�ص) ،تاني مرة بالعام  ،2012ح�سيت
بالخوف عالطريق ،ورح �إكذب �إذا قلت �إني ما خفت كتير ،ب�س من اللحظة
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اللي و�صلت فيها ما عاد ح�سيت بالخوف ..كمية الإثارة اللي بتعي�شيها
بالمعركة هي اللي بتو ّرط �أي م�ص ّور حربي �إنو ي�ضل ب�شغله».
ويكمل« :ب�س �أطلع َب ْعمل يومين عزلة ،ما ب�شوف حدا ،بحاول �إرجع
�أتذكر كل التفا�صيل ،وبحلف مليون مرة ما رح عيدها ،بعد �أ�سبوع بكون عم
د ّور على فوتة جديدة».
وي�ضيف« :الأ�صعب من الموت هو النا�س اللي بتحبيهم وبتعرفيهم
وبتفقديهم� ،أما فكرة �أني موت فما عادت تخ ّوفني».
لقاء مع الموت داخل الزنزانة
علي بالمعتقل ،لأنو الموت بكون �أب�شع
«�أول مرة بح�س �إنو الموت قريب ّ
بكتير ،بتنحرم من تفا�صيل الموت الطبيعية ،الموت بالعتمة ،بال نا�س ،بال
وداع ،مات  3قدامي بالزنزانة� ..أول واحد حاولت �إنع�شه ،ب�س مات ،ما كان
ح�س بالعجز ،والإن�سان اللي
في وقت نحكي بالمو�ضوع ،ب�س الدكتور اللي فيي ّ
بداخلي �شعر بالقهر والخوف».
اعتقلت المخابرات ال�سورية ب�شار لمدة � 11شهراً� ،شهد مقتل ثالثة من
المعتقلين« ،بيومها ماتوا كمان اتنين ب�س مو قدامي ،و�صلوا لحافة الموت..
طلّعوهم لب ّرا الزنزانة وبعدين عرفنا �إنو ماتوا».
ويكمل« :بالمعتقل التعامل مع الموت بكون مجرد �أكتر ،لأنه �أقرب،
ما في طرق للتحايل �أو الهرب ،هي هيك وجه ًا لوجه ،الزعل على الميتين
بالمعتقل رفاهية ما كتير متوفرة».
و�أ�ضاف« :ب�س هلق �صرت بعرف الموت كتير منيح ،ما بعرف �إذا
انت�صرت عليه �أو هربت منه� ،أكيد تغ ّيرت ،ب�س هاد ما بينفي �إنو بخاف من
هداك الموت اللي ج ّوا».
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في الحياة داخل الموت
�أعداد الموتى في �سورية� ،أعداد الموتى في غزة� ،أعداد الموتى في
لبنان ،كلها في ازدياد ،والأحياء ينق�صون واحد ًا تلو الآخر ،قد يجعلنا ذلك
نق�سم الب�شر المتواجدين في مناطق الحروب هذه على �سبيل المثال �إلى
ق�سمين :الأموات ،والم�صابون بحمى الموت.
تعاي�ش الإن�سان مع الموت� ،إذ حاول جاهد ًا تروي�ض نف�سه والم�ضي �إلى
َ
يومه التالي ،و�إخفاء الموت داخل الحياة ،و�إن كانت حياتنا في الواقع داخل
الموت ذاته ،وك�أننا اليوم نتح ّمل الحياة لنكون في ا�ستعداد كامل لكي نموت.
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�صدر من �سل�سلة «�شهادات �سورية» ،بم�ساعدة من جمعية «مبادرة من
�أجل �سورية جديدة» ـ ـ باري�س ،الكتب التالية:
 .1موزاييك الح�صار ،عبد الوهاب ع ّزاوي.
� .2إلى ابنتي ،هنادي زحلوط.
 .3بين الإله المفقود والج�سد الم�ستعاد ،نبرا�س �شح ّيد.
َ .4ك َمن ي�شهد موته ،محمد ديبو.
 .5حكايات من هذا الزمن ،دلير يو�سف.
 .6لم �أتمدد يوم ًا على �سكة قطار� ،أحمد با�شا.
 .7مزهرية من مجزرة ،م�صطفى تاج الدين المو�سى.
 .8غرفة تطل على الحرب� ،إيديت بوفييه.
� .9إذا قفزت عن ال�سياج ولم �أ�صب ب�أذى ،عمرو كيالني.
� .10أر�ض مائدة� ،ضحى ح�سن.
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