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ا�ستعادة ال�سوريني للمجال العام وللفعل ال�سيا�سي

2

  تَنبه��تُ ف��ي التس��عينيات من الق��رن الماضي إلى 
أهمي��ة "التحقيقات" العلمية للمحدّث الش��يخ عبد الفتاح أبو 
غ��دة رحمه اهلل تعإل��ى، ولكن بما أن اس��مه كان في الالئحة 
السوداء )منذ مطلع الثمانينيات وحتى 1997 حين صدر عفوٌ 
رئاس��ي عنه( كنّا نتحصل على نس��خ من كتب��ه بطرق غير 
ش��رعية عبر تصويرها، وأذكر أن زمياًل لنا في الدراس��ة كان 
يتولى تل��ك المهمة ويتعيّش منها أثناء إقامته في دمش��ق، 
عرفنا فيما بعد أنه اختفى أو "ُأخفيَ" من قِبَل إحدى الجهات 
األمنية. وفي الس��نوات األولى من حكم الوريث بش��ار األسد 
أوقفتني الس��لطات الس��ورية حي��ن كنتُ قادمً��ا من بيروت 
ومُحمَّ��الً بالعديد من اإلصدارات الحديث��ة؛ بذريعة أن إدخال 
الكت��ب ممنوعٌ قانونًا، وما هي إال لحظاتٌ حتى س��ارع رجل 
األمن إلى االتصال "بمعّلمه" قائاًل: "سيدي! وجدنا معه كتب!" 
وبع��د جهد جهيد س��محوا ل��ي بالدخول م��ن دون الكتب التي 

عادت أدراجها مع سائق التاكسي!. 
دل��ت هاتان الحادثتان على أن ش��يًئا ل��م يتغير في بنية 
تفكي��ر النظام، وهما حادثت��ان تكّثفان العال��م الذي كان وال 
ي��زال يحرص النظام على صناعت��ه والتحكم به، فهو يحتكر 
"الحقيق��ة" ويق��رر ما يجب وم��ا ال يج��ب، وإذا كان "أبو غدة" 
خصمًا سياس��يًّا له فال بد من تصفي��ة ذِكره مطلًقا، ال فرق 
بي��ن حقل السياس��ة وحقل العل��م، فالنظام ه��و الذي يقرر 
الحقائق بأنواعها، ولذلك ليس غريبًا أن الس��وريين عاش��وا 
لعق��ود دون أن يتمتعوا بحق الحص��ول على المعلومات إال ما 
تجود عليهم السلطات به؛ بوصفه الحق الذي ال يأتيه الباطل. 
كما أنه ال وجود مس��تقاًل للحقيقة، فهي ال توجد إال مسيس��ة 
عب��ر منتِجه��ا األوحد، وعبًث��ا يحاول غي��رُ الس��وريين فهمَ 
أطروحة النظ��ام اإلطالقية في تكذيب كلِّ من ال يقول بمثل 
قول��ه، مع إغالق كل األب��واب في وجه اإلع��الم، على قاعدة: 

)م��ا ُأريكم إال م��ا أرى(، ليبقى المتلقي/المواط��ن في دوامة 
معضل��ة تض��ارب الروايات بي��ن "الرواية الرس��مية" و"رواية 
المعارض��ة أو قنوات الفتنة" التي هي كل قناة ال تقول )مثل( 

الرواية الرسمية. 
اعتاد السوريّ عبر أربعة عقود أال يكون له رأيٌ مختلف، 
ب��ل أال يك��ون له رأيٌ أصاًل في مس��ائل الش��أن العام، أو في 
مس��ائل التدبير السياس��ي؛ ألن��ه كان يعلم عل��م اليقين أن 
عليه رقيبًا عتيدًا، والخ��وف الذي نما وترعرع قضى على أي 
إمكاني��ة ف��ي التعبير ع��ن مكنونات النفس حت��ى في الغرف 
المغلق��ة، فكثيرًا ما كانت تنهاني أم��ي عن التفوه بأي كلمة 
مناهضة أو مخالفة للس��لطة حتى ف��ي غرفة بيتنا المغلقة!. 
وحين ش��رعت ف��ي مطلع العش��رينيات من عم��ري بتدريس 
اللغ��ة العربية لم ألبث أن اس��تُدعيتُ إلى أحد الفروع األمنية 
ق مع��ي، ثم فوجئت بأنهم طلبوا من��ي التخابر معهم  ليُحَقَّ
ع��ن أي حرك��ة غريب��ة تصدر من الط��الب والمدرّس��ين في 
المدرسة الثانوية، وهكذا كانوا يفعلون مع كل زائر!. بل حتى 
الس��جين السياس��ي أو المعارض يُفرَض عليه اإلقرار على 
نفسه والتنصل من كل أفكاره الشيطانية المخالفة للحقيقة 
المطلق��ة الثاوية في رأس وعقل النظام، م��ا يعني أننا أمام 
إرادة سياسية طاغية طغيانًا مضاعًفا؛ إذ تفرض النفاق على 
ال��دوام ف��ي المجال العام، وه��ي غير معنية أص��اًل بالمقدرة 
اإلقناعية للحقائق الرس��مية وال حت��ى بوجود المقتنعين، بل 
يكفي مجرد التلفظ واإلقرار الظاهري، ولذلك لم يكن غريبًا 
أن انس��حب الس��وريون من المجال العام الذي اس��تولى عليه 
النظام بالكامل وتُرك للناس حريُة "إضمار" ما يش��اؤون في 
نفوس��هم، وبهذا تحول الس��وري من مواطن مسيّس شديد 
التس��ييس حت��ى مش��ارف الس��تينيات إلى مواطن مش��غول 
بنفس��ه فقط ويدفع ضريبة مواطنيته أوزارًا وأثقااًل ال تقف 

عند حد!. 
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إل��ى بعض هذه المعاني نحيل حينما نتحدث عن النظام 
الس��وري بوصفه نظامًا شموليًّا، يسيطر عليه الفكر الواحد 
والحزب الواحد والقائد األوحد الذي تتناسل منه كل السلطات 
والحقائق، والمس��ألة األهم هنا، أنه في األنظمة الش��مولية 
ال مج��ال لالعت��راف بوجود م��ا يس��ميه الفيلس��وف األلماني 
يورغان هابرماز "المجال العام"، ويعني به الفضاء المشترك 
ال��ذي يتجمع أو يلتق��ي فيه الناس معًا، ويناقش��ون - بحرية 
- المش��كالت المجتمعي��ة المحدَّدة لتش��كيل رؤى وتصورات 
مش��تركة عنه��ا، فالتجم��ع ممن��وع إال عل��ى س��بيل التخفي 
واإلحس��اس بالجرم، وتش��كيل الرأي ال يملكه إال "أولو األمر" 
الذي��ن وحدهم يملك��ون الوطن وتصورات��ه ويقبضون على 

مصالحه العليا التي ال يعرفها سواهم. 
وانعدام المجال العام يرجع إلى أن العمومية إنما تنش��أ في 
ظل وج��ود دولة حديثة وم��ع وجود مجتمع مدني مس��تقل عن 
الس��لطة القائمة، وكالهما مُنع��دمٌ في "س��وريا البعث" التي 
عُنيت على ال��دوام بإقصاء المواطني��ن وتحويلهم إلى "رعايا" 
مس��لوبي ال��رأي والفعل السياس��يَّين، فهم جماع��ات وكيانات 
متع��ددة قبلية وعش��ائرية ومناطقية وطوائفي��ة، وهو الوعي 
ال��ذي تحي��ل إليه لقاءات رئي��س الجمهورية ف��ي بدايات الثورة 
الحت��واء األزمة م��ن خالل الوف��ود التي التقى به��ا، وليس أدل 
على انعدام المجال العام من أنه لم يُس��مَح - لعقود - بنش��أة 
معارض��ة حقيقي��ة ل��ه م��ن الداخل في حي��ن أنه م��ن ال يملك 
معارضة من األنظمة السياس��ية الحديثة يس��عى إلى صناعتها 
وإال انعدم��ت الحي��اة السياس��ية أص��اًل، ولكن في س��وريا جرت 
تصفية كل المعارضين بأس��اليب شتى، أش��هرها تهمتا تهديد 
الوح��دة الوطنية وتوهين عزيم��ة األمة أو اإلض��رار بالمصالح 
القومية التي ال نعرف لها تعريًفا أو تحديدًا، أما معارضو الخارج 
الذي��ن ال يُْق��دَر عليهم، فغالبًا ما يلجأ النظ��ام إلى تصفيتهم 
معنويًّا بته��م العمالة والتخوين والفس��اد األخالق��ي؛ ألنه هو 
ال��ذي يحتكر الوطنية والعروبة والسياس��ة والوطن الذي تحول 
من��ذ عق��ود إلى ملك عائلي )س��وريا األس��د(، ألي��س غريبًا أال 
يوجَ��د معارض واحد ينال احترام النظام أو اعترافه، فضاًل عن 

أن يظهر في المجال العام أو على وسيلة إعالمية حكومية؟!. 
لم يكن لهذه الممارس��ات كله��ا إال أن تلد العقم الفكري 
على مدى عقود، كما حدث فعاًل بالنس��بة لالتحاد السوفييتي 
م��ن قبل، األب الروح��ي للنظام، فنتيجة غي��اب المجال العام 
ووحداني��ة مص��در الحقيقة ت��مّ تخليق وع��ي نمطي مزيف 
ُأدخ��ل ف��ي عقول الس��وريين من��ذ طالئ��ع البع��ث )المرحلة 
االبتدائية( مرورًا بشبيبة الثورة )اإلعدادية والثانوية( وصواًل 
إل��ى عضوية حزب البعث ش��به اإلجبارية )ف��ي الجامعة(. أما 
بالنسبة لعموم المواطنين فقد تكفلت بهم الصحف الرسمية 
وقناتا التلفزي��ون اللتان لم يُتَح غيرهما لعموم الس��وريين 
لس��نين طويلة، وما زلت أذكر كيف كنا نتصيد - بمعاناة - بثًّا 
مشوّشً��ا للفضائي��ة األردنية القريبة من الحدود لمش��اهدة 

شيء مختلف!. 
لم يتغير ش��يء في عقل النظام في ظل انفتاح الفضاء 
أمام القنوات وتقنيات التواص��ل والبث، ولم يدرك النظام أن 
المجال العام بدأ يتفلت من س��لطانه، فقد طرأ من ينافس��ه 

عل��ى تقديم المعلوم��ات والحقائق وال��رؤى والتصورات، بدأ 
يتشكل مجال عام خارج حدود إرادته وروايته الرسمية، حاول 
كثيرًا َفْلتَرته، ولكن لم يجد بُدًّا من اإلفس��اح له بحدود، بل 
كان اإلفس��اح له عنوانًا لحداثة يقودها االبن الشاب المثقف 
ال��ذي س��يصبح رئيسً��ا فيما بعد، ه��ذا المجال الذي تش��كل 
وتبلور كان أحد إرهاصات الثورة الوليدة، أدرك النظام أنه غير 
قادر على سد الفضاء كالسابق، فاتبع سياسة التشويش ولجأ 
إلى التشكيك بكل "اآلخرين" بوس��ائل متعددة، فتارًة يرسل 
معلوم��ات مضّللة ثم يع��ود فيكّذبها، وت��ارة يخترع "تأويالت 
صديقة" لواقعة من الوقائع، وثالثة يسعى إلى تشتيت الوعي 
وص��رف األنظار عن الجثة إلى اس��م الضحية، أو عن القضية 
الجوهري��ة إل��ى واح��دة م��ن التفصي��الت الفرعي��ة، ورابعة 

يتَصَيّد أخطاء اآلخرين ويُصَيّرها خطايا ومؤامرات!. 
وف��ي المقاب��ل، صعِدت معارض��ات عديدة إل��ى المجال 
العام، بعضها قديم، وكثيرٌ منها جديدٌ أفرزه الواقع المتغير، 
قي��ل الكثي��ر ع��ن تش��تت المعارض��ة الس��ورية وتناقضاتها 
وصراعاته��ا، وهو م��ا بدا عَصِيًّ��ا على الفه��م، ولكن والدة 
المج��ال الع��ام الس��وري يفس��ر إلى ح��د كبير ما ج��رى، بعد 
عقود من التغييب والتنكيل بالحياة السياس��ية وبالمعارضة، 
فل��م يك��ن َثمَّ فس��حة لتكوي��ن "مجتمع سياس��ي" س��وري، 
وعندما س��نحت الفرصة وُلدت مخاضات عديدة وبرزت أفكار 
ومراهقات سياس��ية على الس��طح أمام الم��أ وهي آخذة في 

النضج أكثر فأكثر؛ لحداثة التجربة وتجدد السياقات. 
راه��نَ النظ��ام ورأس��ه عل��ى أبدي��ة الحال��ة الس��ورية 
التي طبعت ش��خصية الس��وريين للعقود األربع��ة الماضية، 
ولم يخالج بش��ارَ األس��د ش��كٌّ ف��ي عقائ��ده المطلقة حول 
الس��لطة والش��عب والحب والطاعة والخوف، واألهم من ذلك 
ع��ن الحقيقة المسيس��ة على ال��دوام، كان النظ��ام مطمئنًّا 
الس��تئصال السياس��ة، ولعقيدة الخوف، فصرّح قبيل الثورة 
بأنه ليس��ت الثورة مس��تبعدة فقط، بل حتى اإلصالح يحتاج 
إلى جيل أو جيلين؛ ألن الش��عب غير مُهيَّأ لذلك، ولكن وقائع 
الش��هور الماضية كشفت عن أن وعي السوريين سابقٌ على 
وع��ي النظام الحاك��م، وبرهنت على نضج سياس��ي وقيمي 
كبي��ر ال يتوفر الح��د األدنى منه لدى النظ��ام، كما أن النظام 
نفس��ه كان أول ضحاي��ا تغييب فك��رة الرأي الع��ام المتصلة 
اتص��ااًل وثيًقا بفكرة المجال العام، فق��د اخترع - على الدوام 
- ال��رأي الع��ام ال��ذي يريده ورََك��ن إليه حت��ى صدّقه، وهذا 
ما يفس��ر حال��ة اإلن��كار المس��تعصية التي يعيش��ها النظام 
والمؤمنون به، فطول العهد كاد يُطيح بوجود فكرة االختالف 
أصاًل فضاًل عن أن يوجد مختلفون أو مخالفون، وهو ما يفسر 
كذلك حالة العنف اللفظي أللس��نة النظام تجاه المتظاهرين 

والمعارضة على السواء. 
إًذا لق��د تَخَلق المجال العام الس��وري م��ن جديد، وقرر 
كثي��رٌ من الس��وريين االنخ��راط فيه واإلس��هام ف��ي بنائه، 
وسنش��هد مخاضات عديدة وتناقضات متنوعة العناوين حتى 
يستقر المجال العام نفس��ه ويتبلور رأي عام سوري حقيقي 

ومعبر عن تطلعات الشعب وقيمه. 
الدكتور معتز الخطيب
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  روى ل��ي أح��د األصدقاء أن جده بكى بكاء ش��ديدا عند 
س��ماعه نبأ وفاة حافظ األس��د. األم��ر إلى هنا ال يبدو مس��تغربا 
كثي��را، لكنه لن يبق��ى كذلك إذا ما علمنا أن المتوفي كان س��ببا 
في نفي عم صديقي خارج البالد حارما جده من رؤية ابنه البكر 

طيلة عقدين من الزمن! 
في موق��ف منفصل، وغداة اندالع ثورة الخامس عش��ر من 
آذار في س��وريا، التقيت هنا في فرنس��ا بش��اب سوري، فسمعت 
من��ه عبارات تأيي��د للرئيس االبن، لم أس��معها آن��ذاك حتى من 
مؤي��دي الداخل. خطر في بالي أن الش��اب أتى حديث��ا إلى أوربا، 
ولم يلحظ، أو يستوعب، بعد حجم الهوة التي فصلتنا في سوريا 
األس��د ع��ن باقي أرج��اء المعمورة، فم��ا بالكم وال��كالم هنا عن 
خامس قوة في العالم! ال، من جديد يأتي الجواب من الشاب، هو 

في فرنسا منذ سبعة أعوام!
مواق��ف كثي��رة هي تل��ك الت��ي دفعتن��ي إل��ى التفكير في 
ماهي��ة عقول ه��ؤالء األش��خاص، أو فيما عرف آن��ذاك بظاهرة 
"المنحبكجي��ة". رح��ت م��ن يومه��ا أس��أل ت��ارة هنا وأبح��ث تارة 
هناك أمال في أن أصل إلى ضالتي. س��ألت أطباء نفس��يين فكان 
تفسيرهم "متالزمة ستوكهولم" الشهيرة. كنت سعيدا في بادئ 
األمر أنني وأخيرا عثرت على الجواب المنش��ود، لكن س��رعان ما 
اكتش��فت أن هذا التش��خيص ال ينطبق في أحسن األحوال على 
أكث��ر من خمس��ين بالمئة م��ن "المنحبكجية" عالوة على الش��ك 
ال��ذي بق��ي يراودن��ي لجهة أن المنط��ق ال يقبل بوج��ود ماليين 
المرضى النفس��يين في مجتمع ال يتجاوز عدده العشرون مليون 
نس��مة! عدت للبحث، فقال لي صديقي لم أنت مستغرب، فهناك 
المنتفع، والخائف، والتنس��ى الطائفيين و.. الخ. آس��ف، لم أقتنع 
م��ن جدي��د، فصديقي غي��ر متخصص ف��ي المج��ال، وأكثر من 
ذلك، كل هؤالء لن يش��كلوا ما نس��بته خمس��ون بالمئة من تلك 
المخلوق��ات. ل��ن أطيل في الش��رح، فق��د نصحني أح��د الزمالء 
مؤخرا بقراءة مقالة لكاتب فرنس��ي من القرن الس��ادس عش��ر 
الميالدي، تحت عنوان "العبودية الطوعية". لم أصدق نفسي وأنا 
أقرؤه��ا، وأخيرا عثرت على الكنز المفقود! وجدت من يتكلم كما 
لو كان س��وريا، ال فرنس��يا، كما لو كان يعيش معنا اليوم وليس 
قب��ل أربعة قرون. هي بضع صفح��ات، تحتوي على كل األصناف 
الس��ابقة، ال بل وأصناف أخرى تش��ترك في كثير م��ن طبائعها، 
ولأسف، مع البهائم. كيف ال وكاتبنا العظيم ال يتوانى عن وصف 
اإلنسان بال حرية بالبهيمة، بل أضل! وهنا وكي ال أطيل أكثر في 
تقديم الموضوع، س��أكتفي بتقديم اقتباس��ات م��ن مقالة "دو ال 

بويسي". يقول كاتبنا:
"أود أوال أن أدرك كيف أن عددا من الناس، وعددا من البلدات 
والم��دن، وعددا م��ن األمم تعاني األمرين أحيان��ا على يد طاغية 

واحد، ال يملك من قوة س��وى تلك التي يمنحونه إياها، والذي ما 
م��ن قدرة لديه عل��ى اإلضرار بهم إال بمقدار م��ا يريدون هم أن 
يقاس��وا. ال ريب في أن��ه أمر مذهل، ومألوف ج��دا مع ذلك، حتى 
ليثي��ر األل��م أكثر مما يبع��ث على الدهش��ة، لدى رؤي��ة ماليين 
وماليي��ن من الن��اس رازحين ف��ي العبودية والش��قاء وأعناقهم 
تحت النير، وليس��وا مرغمين بفعل قوة قاه��رة، لكنهم )على ما 
يبدو( مفتونين ومس��حورين بفعل اس��م فرد واحد، ليس عليهم 
أن يخش��وا قدرت��ه، ألنه وحي��د، وال أن يحبوا مناقب��ه ألنه عديم 
الرأف��ة بهم ومتوحش! أي ش��ر هو هذا، أي فس��ق، بل أي فجور 
رهي��ب أن ت��رى عددا ال يحصى من الن��اس، ال يطيعون فقط بل 
يَخنع��ون، وال يُسَاس��ون بل يُمتَهن��ون. أموالهم ليس��ت لهم، 
أهلهم ليس��وا لهم، وأوالدهم ليس��وا لهم، حتى حياتهم ليس��ت 
لهم. يتعرضون بوحش��ية ألعمال الس��لب والفجور والعنف، لكن 
لي��س على يد جيش وال من قبل كتيبة من البرابرة الذين ينبغي 
عل��ى المرء التصدي لهم، دفاعا ع��ن دمه وعرضه، وإنما على يد 
ف��رد واحد! وليس ذل��ك الرجل بهرقل وال شمش��ون، بل هو من 
أشباه الرجال، وغالبا ما يكون األكثر جبنا والمخنث في األمة، فهو 
لم يتنش��ق رائحة بارود المعارك، بل لم يكد يطأ الرمل في ساح 
المب��ارزات. فهل نطلق على ذلك اس��م الجبن؟ ل��و كانوا ثالثة أو 
أربعة ال يصمدون لِبطش واحد، َلبَدا األمر عجيبا، إال أنه ممكن. 
لك��ن لو كانوا مئة، أو كانوا ألفا يعانون األمرين بس��بب ش��خص 
واحد، فهل نق��ول إنهم ال يريدون الخوض في نزاع معه أو أنهم 
ال يج��رؤون على ذلك! إذا أي آفة هائلة هي تلك التي ال تس��تحق 
أن توصف حتى بالجبن، والتي ال تجد اسما بشعا بما فيه الكفاية 

تأنف الطبيعة منه وترفض اللغة إطالق اسم عليه؟
إذا، فلنضع خمس��ين ألف مس��لح في مواجهة خمس��ين ألف 
آخري��ن. البع��ض منه��م أح��رار ويقاتل��ون دفاعا ع��ن حريتهم، 
ويس��عى من يقابله��م النتزاعها منهم، ف��أي تتوقعون النصر؟ 
ومن هم الذين في ظنن��ا يدخلون القتال بإقدام أكبر، منهم من 
يضع نصب عيني��ه رغد العيش الماضي بص��ورة دائمة، فيتوقع 
ف��ي المس��تقبل هناء مماثال. يفك��رون بما يكاب��دون طيلة زمن 
المعركة، بقدر ما يفكرون بما س��يعانونه ه��م وذرياتهم، إذا ما 
انهزموا. أما اآلخرون فليس ما يش��حذ همتهم سوى شيء ضئيل 
من الجش��ع الذي تخف حدته بغتة حي��ال الخطر، فتخبو ناره لدى 

أول قطرة دم تسيل من جراحهم. 
إن م��ا يحص��ل ف��ي بعض البل��دان، وم��ن قب��ل كل الناس 
هن��اك، وف��ي كل يوم، أن يق��وم رجل واحد بإس��اءة معاملة مئة 
ألف فيحرمهم من حريتهم، فمن عس��اه يصدق ذلك لو س��مع به 
فقط من غير أن يراه؟ ولو لم يقع ذلك إال في بلدان غريبة وفوق 
أراض بعي��دة، وق��د روي��ت لنا، فه��ل من أحد إال س��يظن أن ذلك 
مصطن��ع ومخترع وليس صحيحا؟". س��أتوقف هنا عن االقتباس 
لضرورة المصادقة على فكرة الكاتب هذه. فاألوربيون هنا حيث 
نح��ن مغتربون، ال يصدقون )حتى ول��و حلفت لهم بكل مقدس( 
كل الرواي��ات الت��ي نقصها عليهم ع��ن طبيعة حياتن��ا في دولة 
األس��د، ليس ألنه��م ال يثقون بنا، بل ألن أح��رارًا وُلِدوا من آباٍء 
وأج��دادٍ أحرار، ال يس��تطيعون تخيل أن ثمة م��ن يقبل أن يكون 
عبدا، طواعي��ة، فيعتبرون رواياتنا بأحس��ن أحوالها، نكات. أتابع 
االقتباس: "إن الشعب الذي يستسلم بنفسه لالستعباد يعمد إلى 
قطع عنقه، والش��عب الذي يكون حي��ال خيار العبودية أو الحرية، 
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زياد الرحاين.. وبروفات املوت
 سؤال خطر ببالي منذ بدأ الربيع العربي..

أين أبو الفهم والعقل زينة؟
أين زياد الرحباني؟

ه��ل )ن��ام وك��دش الفرش��ة وتغطى وس��مك الح��رام؟( 
مقتبس من إحدى أغنياته الناقدة..

هل مازال في الفصل األخير من بروفا موته؟.
أعتقد أنه لم يعد يعني السوريين استيقاظه اآلن..

فليبق في ثباته.
زي��اد الرحبان��ي ال��ذي احتضن��ه الجمه��ور الس��وري مثلما 
احتضن في��روز وروج له وأحبه حقيقة لم��ا كان يحتويه فنه من 
نقد للوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي في لبنان ناهيك 

عن أنه كان، أبو الحرية والديمقراطية، في عالمنا العربي..
ماذا عن الربيع العربي سيد زيادو؟

م��اذا عن س��وريا والقت��ل الممنهج على أرضه��ا من قبل 
عصابة بشار األسد يا أبا اإلنسانية؟

أم أن الفن يتوقف هنا ويمشي هناك !! 
اهلل يرحم��ك يا كارل ماركس لو اس��تيقظت من س��باتك 
ونظ��رت صوب من عب��دوك ألدركت حقًا كي��ف كبّل مريدوك 

أفكارًا لك فقدسوك ونسوا صيرورة التاريخ وتطوره..
)ال أقصد هنا اإلساءة ألي فكر(..

فأن��ا أتحدث عن زي��اد الرحباني ال��ذي كان يدعي الحرية 
مدخ��ال لفك��ره الديالكتيكي كما ادعى.. ول��م يخطر ببالي أنه 

كان يبحث عن تلك الحرية لخدمة ملذاته..
مارح ينقطع النفس الجايبه بهاليومين يا زيادو..

فنحن تنفسنا الحرية ببساطة شعبنا وليس بأيديولوجيات 
مقولبة ال تستطيع القفز على ماضيها المهزوم تاريخيًا..

شكرًا جدًا جزياًل
ظل شجرة

5

في��دع الحرية جانبا ويأخذ نير العبودية وهو الذي يرضى باألذى، 
ب��ل يس��عى باألح��رى وراءه. ولو تكلف ش��يئا الس��تعادة حريته، 
لم��ا قم��ت أنا بحثه على ذل��ك، فماذا يمكن أن يكون أس��مى لدى 
اإلنس��ان من أن يجد نفس��ه ضمن حقه الطبيعي، وأن يعود، إذا 

ماصح القول، من كونه بهيمة إلى كونه إنسانا؟
أيتها الش��عوب المس��كينة والبائس��ة والحمقاء، أيتها األمم 
المكاب��رة في دائها والعمياء عن نعمتها، أنتم تتراخون فتَدَعون 
األجم��ل واألنقى من رزقكم يختطف م��ن أمامكم. يبدو أنكم إذا 
تُِرك لكم نصف ممتلكاتك��م ونصف عائالتكم ونصف حياتكم، 
تعتب��رون ذلك س��عادة كبرى! أما هذا الويل كل��ه وهذه المصيبة 
وه��ذا الدمار، فال يلح��ق بكم على أيدي األع��داء، بل األكيد حقا 
على يد العدو الواحد، يد ذلك الذي جعلتموه كبيرا جدا على ما هو 
عليه. بيد أن هذا الذي يسيطر عليكم كل تلك السيطرة ليس له 
س��وى عينين اثنتين ويدين اثنتين وجسد واحد وليس فيه شيء 
آخر يزيد عن أدنى رجل من سكان مدنكم الالمتناهية، باستثناء 
االمتي��از الذي تهبونه إياه ليتول��ى تدميركم، فمن أين جاء بذلك 
الع��دد الكبير من األعين التي يترصدك��م بها، ما لم تكونوا أنتم 
أعطيتم��وه إياها؟ وأنى له تلك األيدي كلها فيضربكم بها، ما لم 
يأخذه��ا منكم؟ وكيف يجرؤ على الهجوم عليكم لو لم يكن على 
وف��اق معكم؟ وأي أذىً كان بوس��عه فعله لو لم تكونوا ش��ركاء 
للص الذي يسرقكم ومتواطئين مع المجرم الذي يقتلكم وخونة 

حيال أنفسكم؟" 
وف��ي توصيفه للحرية، يقول الكات��ب: "من نافلة القول في 
الحقيق��ة التس��اؤل إن كان��ت الحرية طبيعة، إذ ال يس��عنا اإلبقاء 
عل��ى أي كائ��ن في حال العبودي��ة من دون إلح��اق األذى به، فما 
من ش��يء ف��ي العالم يناق��ض الطبيع��ة العاقلة س��وى الظلم، 
فالحري��ة طبيعية إذا. لذا فأنا أرى، أننا ل��م نولد وحريتنا ملك لنا 
فحس��ب، بل نحن مطالبون بالدفاع عنها. وإذا كان ما زال هنالك 
بعض الذين يشكون في األمر - ممن وهنت فيهم العزيمة حتى 
باتوا يجهلون هبة اهلل فيهم - فينبغي أن أمنحهم الش��رف الذي 
يستحقون وأن أرتقي بهم، إذا ماصح القول من مرتبة بهائم في 
إهاب بشر ألعلمهم حقيقة طبيعتهم ووضعهم، فالبهائم، بعون 

اهلل، تصيح بالبشر الراغبين في سماعها: عاشت الحرية. فالكثير 
منها يموت فور اغتصابها منه، ومثلما يموت السمك فور إخراجه 
م��ن الماء، كذلك ه��ي حالها حي��ن تفضل الموت عل��ى حرمانها 
م��ن حريتها الطبيعية. كما تب��دي حيوانات أخرى، من أكبرها إلى 
أصغرها، مقاومة شرس��ة إذا ما أمس��كنا به��ا، فتدافعنا بمخالبها 
وقرونه��ا ومناقيره��ا، حتى يتبين لن��ا ما الثمن ال��ذي تمنحه لما 
تفقده. أم��ا وقد وقعت في قبضتنا فإنها تظل تعطينا الكثير من 
الدالئل البينة على أنها تعرف ما حل بها من ضيم، ولكم هو نافع 
أن نراه��ا وهي تذوي ب��دال من أن تعيش، وتئن حنينا إلى هنائها 
المفق��ود، بدال من التل��ذذ بالعبودية. وهكذا، فم��ا دام كل كائن 
ذو إحس��اس يش��عر بضيم الذل ويس��عى وراء حريته، ومادامت 
البهائم، حتى المخصصة لخدمة اإلنسان، ال يسعها أن تطيعه إال 
بعد االحتجاج تعبيرا عن رغبة مخالفة، فأي س��وء طالع قد ش��وه 
اإلنس��ان - الوحي��د المولود حقا ليعيش ح��را - حتى أفقده ذكرى 

كينونته األولى والرغبة في استرجاعها؟.
حسن الكنجو
 من مقالة العبودية الطوعية للكاتب الفرنسي الدو بويسي
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بات وطني جدرانا باهتة
 تشرع كل التفاتة غريبة أشد وجعًا من االغتراب

روح تلوح في البعيد وتسأل متى كيف أين؟
متى تنتهي آالم أرواحنا

كيف نبدأ من جديد.. وأين نجد األمل؟
ونحن ما لنا نودع كل ياسمينة معطرة.. بدمع األمهات

بدمعة خائفة على أخاديد الخدود الذابلة
لحبيبة تودعه بصمت

ورفاق ال صوت لهم سوى، يا اهلل
يتردد صداها ليمأ الكون

وسنونو هاربٌ، من صوت الرصاص ورائحة الدم
هل علينا أن نختصر آالمنا وأحزاننا ببضع كلمات، وقد نسينا 

في زمن الدم، وضاعت حروفنا مع إغفاءة كل ياسمينة
أم علينا أن نكتب.. مهما تقزّمت حروفنا

أمام عظمة عطائهم
فلنكتب.. فالكتابة تعني االحتجاج

بنفسج
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 يكث��ر ف��ي ه��ذه األي��ام، ت��داول مصطلح��ات جدي��دة، 
كان��ت غائبًة ولعقود عن المجتمع الس��وري، مث��ل الديمقراطية، 
الليبرالي��ة، والمدني��ة، وفي ه��ذا مظهر عافية الش��ك، ألّن ذلك 
يعن��ي عودة المجتمع الس��وري إلى الحياة بعد ط��ول غياب. ومن 
أكثر المصطلح��ات تداواًل، مصطلح المدنيّ��ة والمجتمع المدني، 
والدولة المدنية وإلى ما هنالك ويظهر من خالل الحوارات الدائرة 
بين ش��رائح المجتمع المختلفة، أّن هذا المصطلح لم يتم تناوله 
بمعناه الدقيق من الناحية االجتماعية، والسياس��ية واالقتصادية 
وبغ��ض النظر عن ذل��ك فال بد من اإلش��ارة بأن الفك��ر المدني 
بش��كله العام إنما يعني: اإليمان بدول��ة المواطنة. بغض النظر 
ع��ن االنتماء العرقي أو الدين��ي أو الفكري، حي��ث يكون االنتماء 
في الدولة المدنية للوطن، ويك��ون االمتثال للقانون، واالحتكام 

للدستور المتفق عليه افتراضيا بين كل فئات المجتمع. 
لك��نْ، لنعترف بأّن الفكر المدني في س��وريا تعتريه عوائق 
وصعوبات جمّة، فهو ال يزال في إطار الحلم الذي نس��عى إليه أو 

لتبنيه على األقل. 
م��ا تعاني��ه التي��ارات المدني��ة ف��ي س��وريا، ه��و حال��ة من 
الش��عاراتية، أي أّن الفك��ر المدني يبقى كش��عار مط��روح، ولم 
يتحول إلى مش��روع حقيقي يتمثل قي سلوكٍ فكري أو سياسي 
أو اجتماعي، س��واء في س��لوك األف��راد أو الجماع��ات أو األحزاب، 
حي��ث ن��رى أّن التي��ارات التي تدعي أنه��ا تنتمي للفك��ر المدني، 
لم تس��تطع التخلص من فئويتها، س��واء كانت قومي��ة أو دينية 
أو عائلي��ة أو قبليّة، فال تلبث هذه التي��ارات أْن تعود إلى دائرتها 
الضَيق��ة عندما توضع على أول محك، وهذا يعني فيما يعني أّن 

الحالة المدنية غير متأصلةٍ فينا. 
وف��ي خطوةٍ أولى، ولك��ي تكون الحال��ة المدنية حقيقية ال 

ب��د أن نؤمن وبقناع��ة بأن مصلحتنا كمجتم��ع وكأفراد، تقتضي 
ب��أن تك��ون المدنية خيارنا م��ن أجل تحقيق العدال��ة االجتماعية 
والطمأنينة على مستقبلنا المشترك بكل حيثياته، يجب أن نقتنع 
ب��أن المدنية هي الش��كل الحضاري إلدارة مش��اكلنا االجتماعية 
والسياسية والوجودية، حيث يتم تحويل الصراع إلى تنافس بنّاء 

يخدم مصلحة المجتمع. 
أثبت��ت األح��داث األخيرة في س��وريا، أّن الجام��ع األقوى بين 
مكونات الش��عب الس��وري ه��و عام��ل الجغرافيا، ومهم��ا حاولنا 
إقناع أنفس��نا بأن مجتمعنا، مجتمع مواطنة. فلن نس��تطيع، ألننا 
ببساطة ال يمكن أن نخدع أنفسنا، وكشرط أول للخروج من هذه 
الحالة، هو اعترافنا بهذا الواقع، الذي ليس هو بالتأكيد طموحنا، 
ب��ل يجب علينا أن نبحث عن العوامل المتس��ببة ف��ي هذا الواقع 

ونعالجها بمنطقية وعقالنية. 
وال ننكر وجود ش��ريحة نخبويّة في المجتمع السوري تؤمن 
بشكل حقيقي بالمواطنة والمدنية كمصلحة حيوية لبناء مجتمع 
حي��وي قادر على النم��و والبقاء، ولك��نّ الغالبي��ة الجماهيرية ال 
تتبن��ى هذه الرؤية بش��كل حقيق��ي، وهذا األم��ر بحاجة لتعزيز 
قناع��ة المواطن ب��أن مصلحته تكم��ن بإقامة عالق��ات مواطنة، 

وبدولة القانون على أرض وطن واحد. 
ما نحن بحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقتٍ  مضى، أْن تحاول 
التيارات والمجموعات المدنية واألحزاب التي تتبنى الفكر المدني 
التخلص من أمراضها وتشوهاتها، وأن تكون على إيمان حقيقي 
بالمب��ادئ التي تطرحه��ا، وأن تحول إيمانه��ا بمبادئها من إيمانٍ 
نظ��ري، إلى إيمان حقيقي، وبذلك فقط تس��تطيع أنْ  تكون أحد 

مكونات المجتمع القادم. 
آرام الدمشقي

 وجهة نظر
فـي الفكر املدين 
فـي �سوريا
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 في الليلة التي سبقت الغد جاءني اتصال من أحدهم وأخبرني 
أن س��راقب غدًا س��تكون هدفًا حقيقيًا لطيران المي��غ، فأجبته بإذن اهلل 
س��نكون بأمان.. حذرن��ي وطلب مني أن أخرج أهل��ي لتوخي الحذر فلم 

أكترث، فما يصيب سراقب يصيبنا واهلل حده هو الحامي الستار.. 
 ج��اء الغ��د وكان��ت تلك اللحظ��ات التي فت��ح فيها محم��د كاميرا 
موبايله كالعادة، وانطلق يركض بحيوية الشباب، وبثورية األحرار بدأ 
م��ن حيث كانت الضربة األولى.. اهلل أكبر ينادي، طيران الميغ يقصف 
س��راقب 6 / 11 / 2012.. اهلل أكب��ر كان��ت الضربات قريب��ة، متتالية، 
س��ريعة، غ��ادرة، وكان ينب��ض بالحي��اة ودمه ينادي: ي��ا اهلل فرجك.. 
ي��ا اهلل نصرٌ من عن��دك ي��ا رب، كان يتوقف بكاميرته حيث تس��قط 
صواري��خ الميغ.. وينادي ي��ا اهلل، جرأته وقوة قلبه كانت واضحة، وهو 
يحاول توثيق ما حصل في ذلك اليوم الدامي، وصل إلى باب المشفى، 
وكنت أس��مع لهاثه وهو مس��رع بخطاه يتنقل من جريح آلخر وأس��مع 
ب��كاء أطفال وص��راخ ش��باب وأرى تبعث��ر الجرحى هنا وهن��اك، كان 
األطباء يخيطون الجراح والمس��عفون يحملون الجرحى والمتطوعون 
ينظمون الحركة والس��يارات يزدحم بها الم��كان، وثمة أناس يبحثون 
بي��ن المصابي��ن عن أقرب��اء ويدع��ون اهلل أال يكونوا بينه��م.. تابعت 
الفيدي��و الذي ص��وّره أكثر من م��رة، وأكثر ما أثَّر فيّ مش��هد طفلة 
صغي��رة بعمر ال��ورد لم تخط بأنامله��ا عامها الخامس بعد.. ش��هيدة 
الورد، سجلت اسمها في تاريخ ثورتنا المباركة، الذي يبدو في الفيديو 
أّن محم��د تذكر أن ل��ه أم وأب وأخت ينتظرون��ه وقلوبهم ترتجف من 
الخوف والرعب والقلق عليه، نادى أمه وطلب منها أن تسرع مع إخوته 

كي يبتعدوا عن المكان المهدد بالضربة القاضية 
 كان واقفًا عند باب الجيران مع جارنا قرب الس��يارة التي جهزها 
وانتظ��ر م��ع رفي��ق له، اقت��رب ص��وت الطائرة ج��دًا، طل��ب منه أحد 
األشخاص أن يدخل إلى البيت، فأبى وفتح كاميرته مرة أخرى، وكانت 

هي األخيرة، ليضيع بين الركام ويختفي.. 
أين أنت محمد، صرخت بقوة؟  محمد أخوي وينك يا محمد؟ 

دمعت��ي التي لم أعد أس��يطر عليها، أقنعتن��ي بأنه بات عند ربه 
شهيدًا إن شاء اهلل.. كل من كان داخل البيت أصيبوا، أبي، أمي، أختي، 
عائلتي كلها، وضيفتنا، وكنت كلما أخرجت أحدًا منهم يس��ألوني عن 

محمد، وكنت أقول لهم بخير، وقلبي يقول ال. 
م��ا أذكره أنني ضعت ما بين جرحى هن��ا وهناك، ومابين عائلة 
رحل��ت م��ن المدينة مبتعدة عن الصدمة الكبي��رة التي لم نكن نفكر 
بها يومًا.. س��اعة وأكثر ربما مضت، ومحمد غائب عنا، بحثت عنه في 

كل مكان، ولكن.. 
عدت للبيت المدمر ألجد أهل الحارة يبحثون عنه حيث كان يقف، 

فوجدوه بآخر أنفاسه.. كان يتنفس بصعوبة تحت الحجارة.. 
محمد تأخرنا عليك، وأنت أس��رعت للقاء ربك كالطير الحر الذي 

عشقته، كم كنت تحب السماء والحرية 
هنيئ��ًا ل��ك بحيات��ك الجدي��دة، أيه��ا الطي��ر المحّلق ف��ي أعلى 

الفضاءات.. 
محمد، طلبت الشهادة كثيرًا ونلتها بإذنه تعالى. 

محمد.. بحبك يا خي.
فادي صفدي

لروح اأخي ال�سهيد

عزام..
 أري��د أن أكتب، ألني أوش��كت على اله��الك كي ينتصر 

الضوء على الظالم..
لكي يفهمني الناس والشجر واألزهار..

بل أريد أن أكتب لكي ننقذ العالم من أيدي هذا السفاح. 
لم تغب عني تلك االبتسامة الجميلة المفعمة بالحياة لم..

تغب عني تلك العين الثاقبة التي تنتظر الفجر الجديد..
لم تغب عني سهرات الصيف التي كنا نتساءل فيها عن ماذا 

وكيف ومتى سينتهي هذا الليل األسود. 
من قال أن كّل الرجال سواء؟..

من قال أّن الرجال كلهم يوضعون في كفة ميزان واحدة..
رحمك اهلل يا عزام.. 

رجٌل ترك كل ش��يء، وسخّر كل ش��يء يملكه في خدمة ما 
يرى أنّه مستقبل جديد. 

لئن غلبني الش��وق واألس��ى على فقد عزي��ز، فهذا ال يعني 
أْن نس��تكين، فالمش��وار م��ا زال طوي��اًل وعلينا أن نب��ذل الغالي 

والنفيس إلكمال ما بدأ به عزام ورفاقه. 
ال للطائفية وال للسرقات وال للخالف..

العدو كبير، والمؤامرة كبيرة لكنّ الهدف أسمى.. 
لن ننساك يا عزام أنت ورفاقك..
سنكمل الطريق الذي بدأتم به..

أنتم أملنا..
أنتم مشاعل النور التي تضيء دربنا..

والنصر قريب إن شاء اهلل
أحمد خليل
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ذكرى اجتياح
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 أزي��ر رصاص وصري��ر جنازي��ر، رائحة 
الم��وت تنبعث من كل مكان أنفاس خوف األطفال 
والنس��اء تخت��رق مس��امات الج��دران، الج��و باردًا 
قاس��يا كتل��ك الوج��وه الت��ي تختبئ تح��ت الخوذ 
والقبع��ات، كن��ت مع الرف��اق وافترقن��ا على تالل 
من الخيبات، لقد كان��ت أعدادهم هائلة وآلياتهم 
مدجج��ة، ونحن ال نمل��ك إال حفنة بنادق، لم يكن 
ينقصن��ا الع��زم وال اإلرادة، وال اإلق��دام، لك��ن ال 
بد لص��وت العق��ل أْن ينتصر فاالندف��اع في هذه 
المواق��ف تهلكة ال محالة دون أية نتائج، لذا قررنا 

االفتراق واالنسحاب بعد أن قتل منْ قتل من أعز الرفاق. 
تركتهم وبقيت أزحف تارة، وأمش��ي تارة أخرى حابسًا األنفاس 
قس��رًا، حتى ظننت أنها لش��دة حبس��ي لها س��تنفجر براكينًا لتفضح 
مكان��ي وت��دل علي نكاية ب��ي واريت س��الحي تحت أك��وام الحجارة 
ف��ي أحد زواي��ا األزقة، ورحت أبح��ث عن طريق آمن ألخ��رج من هذا 
الحص��ار اللعين، ال أعرف ه��ل اقتربت من بيتي مصادفة أم أّن القدر 
س��اقني إلى هناك ألش��هد ما لم أتمنى يومًا أْن أراه، كنت قابعًا تحت 
أح��د الج��دران عندم��ا استش��عرت األرض تهتز تحت قدم��ي من وقع 
المجن��زرات واآللي��ات، وراح ينهال منها س��يل من اإلج��رام الذي راح 
يداه��م البي��وت الخالية إال من بعض النس��اء واألطف��ال، كان نظري 
متس��مرًا بب��اب بيت��ي، أع��رف أنه��م داخل��وه ال محالة، أع��رف أنهم 
سيكس��رون ويعبثون بكل ش��يء ويدوس��ون كل ش��يء، وج��اء إلى 
خاطري في تلك اللحظة صوت زوجتي الذي يعلو عندما أنسى وأدخل 
بحذائي داخل عتبة البيت، فكيف بها إْن رأت هؤالء الذين كسروا الباب 
وداس��وا بأحذيتهم القذرة فوق الس��جاد واألثاث، كن��ت أتجول معهم 

بخاطري فهل هم اآلن في غرفة الجلوس أم في غرفة نوم األطفال، 
أم في المطبخ الذي في كثير من األحيان كنت أشعر أّن زوجتي تحبه 
وتهت��م ب��ه أكثر مني، فم��ا حاله اآلن بي��ن أيديهم، أع��رف تمامًا، أّن 
ه��ذا البيت من البيوت المغض��وب عليها عندهم، لكن أبعدت هاجس 
حرقه عّله ينجو من ش��رارة األش��رار، هي السماء، أشعر أنها انشقت 
فوق��ي عندما راح الدخان ينبعث من نواف��ذ بيتي، رباه ارحم ضعفي 
أم��ام احتراق بيتي، ال أع��رف ماذا تأكل النار اآلن، هل بدأت بس��رير 
ابنتي الصغيرة، أم بدفاتر ابني وكتبه، أثاثنا البسيط أم صورنا، وقع 
أقدامنا، رائحة أنفاسنا، بصمات، أصابعنا، صدى ضحكاتنا، ذكرياتنا، 
خالصة أحالمنا، لقد كان كّل شيء يحترق، وأنا أشتعل بألف نار ونار، 
تآكل��ت خيبة وضعف��ا وعجزًا أمام ما فعله ما ّكن��ا نطلق عليهم حماة 
الديار، وبدأت أزحف هاربا من كل األقدار، يا ليته كان كابوس��ا ألفيق 
من��ه الحقا، أزحف هارب��ا من كل األقدار، يا ليته كان كابوس��ا ألفيق 
من��ه الحقا، لكنني لم أفق إال على دماء، وموت، ونيران، أكلت وأكلت 

وأكلت وال زالت تأكل منّا كل شيء، إاّل األمل. 
ياسمين تموز

رائحة احلرية
و أنا أخرج عبر الحدود نحو تركيا، تخيلت نفسي قد ودعت 
ماضيًا ال يجب نسيانه، عائلتي من شجرة أخرى، وأيامًا تعلمت فيها 
كيف لإلنس��ان أن يكون إنس��انًا، وكيف له أن يتخلى عن إنس��انيته 

ويتاجر في أرواح البشر. 
عرف��ت معنى الحي��اة والم��وت، وعرفت لمن خل��ق اهلل الجنة 
والن��ار، وأي��ن يتجول الخير والش��ر، وكيف يتغير اإلنس��ان وس��ط 
األقنع��ة م��ن مؤي��د ومعارض حس��ب الفص��ول وغلتها، أو حس��ب 
القناع��ة وكتلته��ا، وكيف يقتلع الش��بيح ياس��مينة الث��ورة، وكيف 

يسقي الشباب األرض بدمائهم كي تخرج شقائق النعمان. 
عرف��ت أين كان��ت تذهب أصوات المرش��حين، وكي��ف تتغلب 
أص��وات المتظاهرين على أصوات الصواري��خ، وبين طلقة المدفع 
والس��قوط، يحضر الخوف ويتشكل في أذهاننا شبح مساره، وبين 
صفير سرعته ننسى البرد والجوع وكل ما حولنا، لكن عندما يبتعد 

الصاروخ تتبعه أحاس��يس األنانية، فنتجاهل مكان سقوطه مادام 
لم يثقب س��قف بيتنا، لكننا نرجع إلى وعينا لنواسي الضحية الذي 
حظي بيانصيب الشهادة، كل هذا في ثواني، ألن الوقت هنا أطول. 
بع��د الخ��روج من الح��دود أعدت ترتي��ب أوراقي، ت��اركا ماضي 
قري��ب خلف��ي، أخرجت قلم��ي ألكتب ش��يئا، لكن القل��م لم يصدق 
م��ا أملي��ت عليه، ل��م يصدقني فتركت��ه. صفعني هواء ب��ارد برودة 
العالقات االجتماعية، بعد أن خرجت من دفء أس��ري سراقبي، نظرت 
إلى البنايات أمامي، وتمنيت لو أن شظية أخطأت فأصابتهم، ليعرفوا 
أن الح��دود مجرد خط��وط وهمية، بل مجرد أنانية وضعها اإلنس��ان 
ليعيش سعيدا بمفرده، هل الحدود تقسم اإلنسانية؟ ادعاء باطل.. 

نظرت إلى السماء، لم أعد أحب السماء الصافية، سماء صافية 
تعن��ي ص��وت طائرة »الميغ« تس��بق الص��وت والصرخات، تش��تت 
أس��راب الطير، وتكسر الزجاج.. كل نوافذ البيوت محطمة، لتدخلها 
المالئكة بس��الم، ولتخرج األرواح محلقة في س��ماء سوريا. هناك 

فقط تكمن الحرية.. 
رشيد بوغانم - المغرب
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يا�سمني الثورة
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 أعوام طويلة مرت علينا، كنا قانعين بس��كنى كهوف 
الذل ومنافي الهوان.. 

كن��ا غرباء في أرضن��ا مهجرون في بيوتنا.. وش��اء اهلل أن 
يحترق شابًا في قرطاج لتثور له صور.. 

من قبور قديمة انبعثت رغبة الحياة وكبرياء كان في حالة 
ثبات. 

بن��زق الش��باب وحكمة القدر وش��جاعة الفرس��ان انبعثوا 
في الش��وارع كاألشباح الخارجة من الظالم مكسرين كل صور 

الماضي المهين. 
دم��اء ودموع وحيوات كثيرة دفعت وتدفع قرابين للعروس 

المنتظرة. 
وحي��ن ش��عر ش��بابنا الث��وار أّن أدباءه��م ومثقفيه��م نأوا 
بنفس��هم عن هذه الثورة لم يشعروا أّن ش��يئا فاتهم بل استلوا 

اقالمهم وأرواحهم لمأ الفراغ. 
ومن قلب األلم كانت الروح تحاول أن تلملم تراثها في الحياة 

والجمال والثقافة. 
وان تجد لها بعدا إنسانيا يؤرخ ثورتها اليتيمة والمؤلمة. 

هذه الروح حاولت شعرا.. ورسما.. صورا.. صحفيين.. كتاب.. 
كركات��ورات.. ممثلين أفالم.. تقارير.. نش��اطا إنس��انيا وإداريا.. 

مشاغبين.. حكماء.. 
كانت تبني وطنا جديدا. 

ومن بي��ن ال��ركام خ��رج أهالي قري��ة كفرنب��ل بالفتاتهم 
الس��اخرة، كم أضحكتنا كتاباتهم في البداية، كانت ومضات ألم 
ومخاض، تطورت ومضاتهم فأصبحت فنا وأدبا رفيعا فاستحقت 
بج��دارة أن تصب��ح قبل��ة لكل من كت��ب للثورة، كلمات بس��يطة 
ورسوم جدا عادية، لكنها تحوي فكرًا إنسانيا ووعيًا يفوق المكان. 
ف��ي دير الزور.. دير الكرامة.. اس��تنبطوا فنًا غريبًا، كرتونة 
دي��ر الزور التي ل��م تخطر على بال أحد ف��ي بحثهم عن طريقة 
لتوصي��ل أحالمه��م، راح��وا يكتب��ون م��ا يري��دون على ل��وح ثم 

يقوم��ون بتصويره ونش��ره على الفيس بوك، ك��م كنا فخورين 
بكرتونتهم الصغيرة. 

في ريف دمشق.. في ريف الموت.. في ريف الدمار والقصف 
والمذاب��ح، قام��وا بإنت��اج جريدته��م أوكس��جين ورس��موا وجوه 
أبطالهم وشهدائهم وش��عاراتهم على جدران مدينتهم بطريقة 
صعبة وسريعة بما يسمح لهم الوقت )يفرغون الشكل على ورق 
مق��وى ثم يقوم ببخه على الجدران( ال ننس��ى حماه كيف أنتجت 
قاشوش الثورة الذي انتشى السوريون الثائرون بصوته الرائع. 

ف��ي حم��ص.. كيف غن��ى من يح��رس مرم��ى الكرامة لمن 
يموتون من أجل الكرامة. 

مسرحيات لأطفال ومعارض لرسومهم، أغانيهم. 
حيط��ان س��راقب، س��هرات دوم��ا، صرخ��ات بنش، رس��وم 
األطف��ال في كل مدن س��وريا، س��نديان، س��وريتنا، أكس��جين، 

زيتون... جرائد تدمي وجه النظام. 
ولمن مايزال يميل رأس��ه في تس��ميتها ثورة أن يعيد النظر 

بأي دماء كتبت تلك الجرائد والالفتات والكراتين والحيطان. 
نح��ن أبناء هذه الثورة وحق لنا أن نفخر بكل ما ترش��ح من 
ثقافة وفن حقيقي غير ما كان س��ائدًا وبائدًا، ألنها ثقافة صدق، 

ثقافة شارع، ثقافة ثورة. 
رائد رزوق 

ملن ال يعرفه
 قليلة هي الكلمات القادرة على احتضان قامته، وخجولة 
تل��ك الحروف النائمة في اس��مه لذلك حين تغ��زو قالع المفردات 

تقرع نواقيس الكالم لتحكي عنه تجد األمر بالغ الصعوبة 
أمجد ديبو شاب تخطى العشرين عاما ببضع خطوات لكن 
كل م��ن عرفه وجلس معه كان يرى في��ه رجولة الرجال وحياء 

الشباب وجمال االبتسامة الخجولة 
لم أكن أعرفه قبل الث��ورة، ولكن رداء الجهاد الذي جمعنا 
معًا، فوجدته الش��اب الواعي المجاهد اله��ادئ الذي خرج فقط 
للجه��اد في س��بيل اهلل، ولم ي��رض أن تتلوث ي��داه بالمتاجرة 

بدماء األبرياء.

ول��م يقبل بأن يتس��لق عل��ى جثث األطفال لجن��ي أرباحا 
ماديًة كما فعل لصوص الثورة.

وف��ي كل معرك��ة خضناه��ا س��وية كان مث��ااًل، لإلق��دام 
والش��جاعة وحي��ن يغادرن��ا أح��د الش��هداء كان يح��زن بصمت 
وكبري��اء، وحتى لحظة إصابته أثن��اء معركتنا في مطار تفتناز 
كان يستعجل الشهادة ويؤمن أّن النصر حليفنا وعندما حملناه 
بي��ن أيدين��ا وعدنا به لياًل لتس��تقبله س��راقب بأس��رها باكيًة 

لفراقه كنت أشعر به سعيدًا بشهادته..
لذلك نعاهده أننا على دربه س��ائرون، ال نقبل استس��المًا 
وتن��ازاًل ع��ن أي ه��دف م��ن أهدافنا، ونس��أل اهلل ل��ه الرحمة، 

والصبر ألهله ولكل من أحبه إلى جنان الخلد يا أمجد .
محمود عبد اهلل باكير 
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كفــى
 خل��ف القضب��ان وم��ع أوَِّل تنهي��دةٍ تَصح��و، تَف��ركُ 
عينيه��ا الغائرتين نحو الداخل، المحاصرتان بدوائر من القضبان 
الس��وداء. تنه��ض بتكاس��لها ال��ذي أصابه��ا منذ أن فق��دت أحد 
ت خوفًا  أضالعه��ا، وتتفقد غرفته��ا الضّيقة، الوجوه الت��ي امتأأَ

دين و صرخات أبناءها.  تتجول بين ضحكات الجالاّ
ه��م من ل��م يدرك��وا التّوقي��ت، وال س��يمفونيات الطفولة 
فكان��وا صي��دًا ثمينًا ألني��اب الفخ، تنس��لُّ بين السّ��وط واألَلم، 
تغتاله��ا ذكرياته��م الهاربة من هوِل الزنزان��ة وال تلبُث تتخلص 

من إحداها حتى تدميها األخرى. 
تغتال أيامها الحيرة، تصم��ت، تَجول بنظرها أنحاء الغرفة، 
محاص��رة من اله��واء داخل اله��واء. الحي��رة التي تداه��م أيامها 
تمطره��ا بفي��ٍض م��ن التس��اؤالت التي تش��به العبث م��ع فراغ 
الصمت. تُرتبُ تس��اؤالتها حس��ب التسلس��ل الزمني لحياتها. ال 

تعرف من أين تبدأ.. 
لكنها تبدأ بس��ؤال المكان: َأتبكيهم..! أم تخبرهم أن الجنود 
ال يزالون يتس��كعون في األزقة والمجهول يُخي��مُ على البالد..! 
ث��م كيف.. كيف تقنعهم أن اهلل معهم وهوال يزال متأخرًا بس��نة 
ضوئية..! وأنَّ صلواتهم أخطأت الوجهة و ضّلت طريقها فوصلت 

مسامعَ الجنود وحدَث ما حدث..! وأيضًا.. وأيضًا.. وأيضًا.. 
تنهم��ر التس��اؤالت عليها دون أن تصل محط��ة اإلجابة التي 

تَحُث ذاكرتها على ابتكارها. 
خل��ف القضبان تصحو شمس��نا من جديد، تغس��ل قذارة ما 
رَأت، وتتم��دد عل��ى رمل الش��اطئ تحتس��ي األمل، تنظ��ر البحر 
وت��ركل الم��وج بقدميه��ا العاريتين، تن��ادي مَن تبجح��وا بحجة 
العدالة وحقوق اإلنس��ان، وم��ع أول التفاتة تقف��ز، تنثر أحالمَنا 
أمامه��م � أحالمَنا التي ضاقَ بها الجَّالد وحاش��يته � وتصرخ في 
ت أس��ماؤُهم. كفاكم  وج��ه الحياة: » البارحة من ناٍر ونور.. خُطَّ

محاولًة، لستم مثلهم.. بل لن تكونوا يومًا«. 
الرا صبرا

دفء االأرواح
 غ��ادرت منزل��ي صباح��ًا، عبرتن��ي رأد، المس��ت قلب��ي 
وامتدت إلى أوصالي، تساءلت ما الذي يجري؟ هل تغيرت الفيزياء 
فالجليد يكس��و أطراف الش��وارع و أش��عرُ بحرارة رقيقة، تابعتُ 
طريق��ي حتى إذا م��ا صدفتُ أحدهم يمش��ي في أحد الش��وارع 
هممتُ أن أس��ألهُ عن هذه الحرارة الت��ي تغمرني وتدفئ قلبي، 

بادرني هو بالسؤال قائاًل: أتشعر بالدفء الذي يلفحني؟.
توقف��تُ عن الحرك��ة، جلتُ بخاط��ري في أط��راف المدينة 
وأزقته��ا، وكّلم��ا عبرت ش��ارعًا، أو زقاق، زاد إحساس��ي بالدفء، 
حتى إذا ما رأيت أزه��ارًا تطوف أنحاء المدينة وتمنح الحب هامعًا 
للجميع، علمتُ أنها أرواح الشهداء، تنشرُ عطرها دافئًا، باألمس 
عزامٌ وأمجدُ واليومَ أحمدُ.. ش��هداًء للرحمن نحسبهم ال أرثيه.. 

هي األيادي نرفعها هلل، تضرعًا نشكرهُ ونحمدهُ. 
حمزة أبرش

اأبو مروان اأ�سري حمرر
 في األس��بوع المنصرم، اس��تقبلت جوباس في حفل 
كبي��ر وغير مس��بوق، حيث تجول الش��باب والرج��ال واألطفال 
مشاة وبالسيارات في شوارع القرية، سالت دموع الفرح والحزن 
معًا، وفاًء وتكريما بإطالق س��راح أول منْ رفع راية الثورة في 
القرية والدفاع عن أبنائها وخدمة أهلها، وبفضل اهلل س��بحانه 
وتعال��ى كتبت له الحرية والحياة من جديد، إنه البطل حكم أبو 

مروان الذي اعتقل منذ 14 شهرا. 
لق��د كان قبل الس��جن بطاًل، وداخل الس��جن بط��اًل، وقد 
حدثن��ي عن ف��ن التعذيب داخ��ل المعتقالت فقال ل��ي: إّن هذا 
النظ��ام غبي ب��كل ش��يء إال بفن اإلج��رام والقت��ل واإلرهاب 
والوحشية فأعترف بذكائه بها، وسألته عن كيفية التعذيب في 
الس��جن، فذكر لي واحدة فقال لي:لق��د ربطوني من القدمين 
ويداي ورائي إلى األس��فل بحيث ال تالمس أصابع يدي األرض 
وتركون��ي أربعة أي��ام متتالية دون ماء وال غذاء وال أي ش��يء، 
وقالوا له لن نس��أل عنك إذا أصبحت ميتا، وقال لي بكل صدق 
إّن الموت أس��هل ش��يء، ففي هذه اللحظة ذهلت كثيرًا، وأكاد 
ال أص��دق، وفجأة تذكرت برنامج تلفزيوني أجنبي كان يعرض 
سابقا اسمه أمور ال تصدق فوجدت في النظام السوري المجرم 
كل الصدق في أمور القتل واإلرهاب واإلجرام والبش��اعة وفن 
التش��بيح ووجدت في النظ��ام كل الكذب في الدي��ن والمعاملة 

واألخالق والقيم اإلنسانية النبيلة 
بالنهاي��ة نقول ألهال��ي جوباس وحكم وعائلت��ه الكريمة 

ونخص بالذكر والدته السيدة أم الحكم 
مبروك تحرير األس��ير أبو مروان والحمد هلل على السالمة 

وعقبال تحرير األسرى في سوريا جميعًا.
أبو عمر اإلدلبي
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ملاذا الثورة؟..
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 إلى كل الذين يتس��اءلون هل كان البد من 
قيام الثورة في سوريا أم ال؟

- لقي��ام الثورة في س��وريا أس��باب ع��دة نذكر 
بع��ض منها وعليك أنت أخ��ي المواطن أن تفكر في 
ه��ذه األس��باب لتعرف ه��ل كان البد م��ن قيام هذه 

الثورة المباركة أم ال؟
- قام��ت الث��ورة ألنن��ا وببس��اطة وإن أردن��ا أن 
نخض��ع لحكم الح��زب الواحد فنح��ن ال نخضع لحزب 
واح��د وحس��ب، وإنما نخضع لحكم عائلة األس��د وما 

متّ لها بصلة أو نسب. 
- قام��ت الثورة ألن رج��ل األعمال رامي مخلوف 
يمتلك من ثروة س��وريا %65 أي م��ا يعادل 11 مليار 
ليرة عدا حس��اباته المخفية وعلى الرغم من أن أبيه 

لم يكن إال موظفًا صغيرًا، ولكنه وببساطة ابن خال الرئيس. 
- قام��ت الثورة ألن س��وريا تنت��ج يوميا ما يق��ارب 350 ألف 
برميل من النفط وه��ذه العائدات ال تدخل أبدا في خزينة الدولة 
بل في خزينة آل األسد وعلى الرغم من أنها حق الشعب وحده. 

- قام��ت الث��ورة ألن النظام يمتلك جيش يأت��ي في المرتبة 
السادسة عش��ر في العالم وعلى الرغم من هذا لم يطلق طلقة 

واحدة السترجاع الجوالن.
- قامت الثورة ألن في سجون األمن والمخابرات السورية من 
هو مسجون أكثر من ثالثين عاما دون أي محاكمة أو حتى تهمة.

- قامت الثورة ألن نسبة العاطلين عن العمل 40%.
- قامت الث��ورة ألن التعليم أصبح حك��را على األثرياء فقط 

بعد انتشار الجامعات الخاصة والمحسوبيات.
وإل��ى كل الذين مازالوا يعتقدون بأنه ال ضرورة لهذه الثورة 

ألنهم مازالوا من حلف )ليش الفوضى ما كنا عايشين(.
أواًل: هي ثورة وليست فوضى.

ثانيًا: نحن لم نكن )عايش��ين( ولكننا كنا )منداس��ين(، وأتى 
الوقت الذي نصرخ به وبأعلى صوت )الموت وال المذلة(.

فكان��ت ثورة الكرامة ولذلك ال مجال ألن نفكر ألنه كان البد 
منها فموت مريح خير من فقر صريح. 

عنبر الحرية

مشاركاتكم واقتراحاتكم في جريدة زيتون
مراسلتنا على العنوان التالي

facebook.com/ZaitonMagazine
zaiton.mag@gmail.com

عزام
 ابتسم لي وقال سأعود

أيام مضت وأنا انتظرك
أغفو على الدروب

ألملم بقايا رسائلك.. أوراقك.. وأطيافك
مللت االنتظار

تمر بي قوافل العائدين
ويمضي العمر مع السنين

وأنا انتظرك
وأحلم أّن القادم أنت

القادم أنت
أحمد فرج

الأطفال �سوريا
 عندم��ا تش��رق الش��مس الذهبي��ة، يق��وم األطفال 

باللعب واللهو، وإضاعة األوقات مع أصدقائهم..
لكنْ أطفال س��وريا حين تشرق الشمس وتنشر خيوطها 
الذهبية، يخافون ويختبئون في المالجئ مخافة الطائرات التي 
تنش��ر القتل والدمار، وطفولتهم تقتل داخ��ل المالجئ وتحت 

الخوف..
لك��ن ال بد وأن يأتي اليوم الذي س��يعيش أطفال س��وريا 
تحت الس��الم واألمان وب��ال خوف من الطائ��رات وقصف ودمار 

يلعبون ويمرحون في أراضي سوريا الحرة األبية..
مغردة الحرية - سدرة
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انتحار 
اليا�سمني

12

الطائ��رات تمر تنف��ث في ذواكره��م خرابًا 
ورهابًا

ريح��ه تجعلهم يه��ذون من فرط الس��ؤال 
الالمجاب

عن البعيد.. 
أستاذنا: ما الخوف؟

من هذا الوطن؟
ما الدرس يا معلمي؟

و ما األداة؟
وما الزمن؟

نريد درس��آ خارج الض��رب المجدول للعقول 
وللجسد

احك لنا عن الجموع
عن أننا ودعنا تأريخ الركوع

شممنا رائحة الجديد
أستاذنا: احك المزيد

عن تماري��ن التنفس في الوريقات الصغيرة 
للنبات

هل تبكي عند الخلق
كي تخطوَه فجر الحياة؟

و نحن قبل الشمس المسنا بأيدينا نداها
قالت لنا: فارس النور أتاها

قبّلها ثم مشى وسط الضباب
احك لنا أستاذنا

عن خط��وة أولى تلي خلآل بديهيآ نس��ميه 
الوقوع

عن فراشات البراري
تذهب في رحلتها نحو الرحيق

ترتدي حّلة ضوء وفضاء
يقتلها عبث المصادفة البسيط

تموت حبلى بالوعود
أستاذنا: من ضربنا وطرحنا

من كل تقسيم أتانا من
دروس موجعات في الحساب

قل للحضور وللغياب:
فوق اليباس مشت خطانا

فأصبنا بالندى
و ابتكرناه السحاب

أستاذنا:

من زهرة الوجع الخلود
من بسمة تتلو األنين

قد أصبنا بالمدى
و عرفناه التناقض

فامتهناه انتحار الياسمين
و اكتشفنا بدء حل المسألة

أستاذنا:
من لهاث خلف خبز قد عدا

ليصير خيًاآل خفيفآ من طحين
يضحك منا حين نجريه ويبعد

أستاذنا:
من نزيف مالح خلف الرغيف
قد أصبنا بالسنابل والورود

و عرفناه التناقض
فامتهناها الكرامة

و اجتثثناه المخيف.. مخيفنا
و اكتشفنا بدء حل المسألة
* * *

أستاذنا:
إلى متى سنخاف شنق الورد في وجناتنا

و نخاف شارات التوقف في الوريد
ها نحن أدمنا الولوج معلمي

بكل هذي األسئلة
أستاذنا: قل للجناة

ال.. ال تقل بل دعنا نرسم رسمنا
نرسمها للطائرات كما نشاء

نرسم شيماء القعيدة
و أمانينا الشهيدة

نرسمها بعض القصيدة
ليظل اللون قوسآ
ويظل الظل عرسآ

باألخضر يا معلمي دعنا نلونه الذهب.. 
ذهب الخريف.. 

من زهر لوز نرس��م الغيم الشتائي فيهدينا 
السماء

هذي المساحات لنا
ونحن من ينثر ضوءآ والظالل
ليكون الرسم كالحلم ارتجاآل

وانتقااًل.. واحتمااًل
معلمي:

دعه لنا هذا الفضاء
نرسمه ماءًا.. ترابًا

و هواء
نخلق األلوان واألبعاد كثرة

نهديها ما بعد البعيد
ال ي��دري من ظ��ن الحديد يخي��ف طفآل من 

زغب
أو يلوي في شفتيه ظاًل من شغب
أو يغلق الثقوب في جسد القصب

ال يدري أو ال يعترف
أن الطفولة حين يسري نسغها

أو حين تتلوه الوعيد
لكل أشكال المفولذ تخترق

و تفل ألوية الحديد
خالد شالش
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