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الجئو درعا وعبثية «السياسة»
تشهد األوضــاع يف سوريا تحوالت رسيعة وكربى نتيجة التغري يف
التحالفات الدولية واالقليمية ،الذي بدأ مع التقارب الرتيك الرويس
اإليراين ،والتوصل إىل اتفاقية خفض التصعيد التي شملت أربع مناطق
يف سوريا ،وما تالها من اتفاق بني الواليات املتحدة وروسيا حول
الوضع يف الجنوب السوري.
سعت هذه التحالفات الجديدة لاللتفاف عىل القرارات الدولية
بشأن سوريا ،واملسار التفاويض يف جنيف ،عن طريق إيجاد مؤمترات
تفاوضية بديلة ،ومتكنت من تغيري الكثري يف املعادلة السورية ،بدءاً
من تسليم حلب للنظام بعد االتفاق بني تركيا وروسيا ،وصوالً إىل
تسليم الغوطة الرشقية مقابل تسليم عفرين لألتراك ،واليوم يتكرر
السيناريو نفسه يف مناطق الجنوب.
يحاول النظام السوري وداعموه فرض إرادتهم عرب استخدام العنف
العاري ،من أجل القبول باملساومة التي تقوم يف جوهرها عىل تغيري
كل منطقة يتم السيطر عليها دميوغرافياً ،عرب تهجري أهلها دون أي
رادع قانوين أو إنساين.
ومع بدء الحرب التي يشنها النظام والروس ضد الجنوب السوري،
يبدو أن مسار «خفض التصعيد» نفسه قد وىل دون رجعة ،وباتت
تتضح مالمح مشهد جديد يف محافظة درعا ،حيث ال ُيستبعد وجود
اتفاق ضمني بني الطرفني األمرييك والرويس عىل إبعاد إيران عن
الحدود اإلرسئيلية مقابل سيطرة النظام يف الجنوب.
كل هذه الحسابات اإلقليمية تأيت عىل حساب كارثة إنسانية

كربى تعيشها درعا اليوم ،ضحاياها األساسيون املدنيون العزل ،الذين
هجروا منازلهم وقراهم ،وباتوا يهيمون عىل وجوههم يف العراء ،تحت
شمس الجنوب الالهبة ،بحثاً عن ملجأ يقيهم من ويالت الحرب .يف
الوقت الذي يغلق فيه «األخوة» الحدود ومينعون دخول الالجئني.
لطاملا كانت قضية الالجئني السوريني مجاالً لالستثامر السيايس
واالبتزاز األخالقي ،فقد استغلتها سابقاً حكومات تركيا واألردن ولبنان
وإرسائيل ،ولكن يبدو أن الجئي درعا الجدد ال ميلكون قيمة سوقية
قابلة لالستثامر ،ولذلك يتجاهل الجميع مأساتهم ،و ُيرتكون ملصريهم
دون أدىن حس إنساين.
هذه املهزلة يجب أن تنتهي ،وإذا كان املجتمع الدويل قد فشل يف
إيجاد حل سيايس للحرب السورية ،وإنهاء العوامل املسببة للجوء،
فعليه عىل األقل أن يتحمل مسؤوليته اإلنسانية يف إيجاد مالذ آمن
لالجئني يف الجنوب السوري ،يضمن الحد األدىن من رشوط الحياة
والكرامة اإلنسانية.
هــذه املهمة ال تــبــدو «مستحيلة» مثلام قــد تــبــدو مهمة
تحقيق االنتقال السيايس يف سوريا ،وميكن لهيئات املعارضة
الــســوريــة ومــنــظــات املجتمع املـــدين أن تعمل لتحقيقها،
وتضغط إليصال وقائع املأساة للعامل أجمع .ذلك أجدى من اإلنشغال
العبثي بتفاصيل املؤمترات واملفاوضات وغريها من
«الصيغ السياسية» ،التي أثبتت األيام أنها ال تساوي
قيمة الورق الذي كتبت عليه.
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الغوطة الشرقية ..الحكاية الكاملة
كامل الرسوجي
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المر للعمل المدني في الغوطة الشرقية
الحصاد
ّ
جورج.ك.ميالة

نازحو الغوطة الشرقية بين المعاناة ومخاوف االستثمار السياسي
ليليا نحاس

آالف المدنيين بقبضة النظام ،وتحريض إعالمي متزايد
محمد هامم زيادة
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تع ّرضت الغوطة الرشقية منذ بداية الحراك الشعبي املناهض للنظام السوري لعمليات تدمري ممنهج ،استهدفت البنية االجتامعية
واالقتصادية للمنطقة ،عىل يد النظام السوري وحلفائه من الروس واإليرانيني وامليليشيات األجنبية املساندة له .مارست هذه القوى
املتحالفة انتهاكات ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،كالقتل خارج القانون واالختفاء القرسي والتعذيب والقصف العشوايئ
املتعمد لألهداف املشمولة بالحامية مبوجب االتفاقيات الدولية واتفاقيات الحرب ،وصوالً
املتعمد والحصار والعنف الجنيس ،واالستهداف
َّ
َّ
للتهجري القرسي والتغيري الدميغرايف.
و ّثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان منذ
آذار  2011حتى الرابع والعرشين من شباط
 ،2018مقتل ما ال ّ
يقل عن  12763مدينّ،
بينهم  1463طفل و 1127أنثى بالغة.
وحسب الشبكة فإن  6583ما يزالون قيد
التعسفي والتغييب القرسي ،كام
االعتقال
ّ
قتل تحت التعذيب  1218شخصاً ،بينهم ثالثة
أطفال وسبع إناث بالغات.
كام و ّثقت الشبكة وفاة  427شخصاً ،بينهم
 221طف ًال ،و 72أنثى بالغة ج ـ ّراء حصار
الغوطة منذ بداية ترشين األول .2017
ومع نهاية عام  2017بدأ النظام السوري
بالتمهيد السيايس والعسكري للسيطرة عىل
الغوطة الرشقية ،دون اكرتاث مبصري قرابة
أربعمئة ألف مدين يسكنون فيها.
وحسب أرقــام الشبكة يف الفرتة املمتدة

منذ  14ترشين الثاين  2017حتى  24شباط
تم توثيق مقتل  1121مد ّين ،بينهم
ّ ،2018
 281طفل و 171أنثى بالغة ،واستهداف 18
منشأة ط ّبية ،و 32سوقاً شعبياً ،و 11مدرسة،
واستخدم أسلحة مح ّرمة دولياً ،إضافة ملختلف
أصناف األسلحة التقليدية.
باملقابل يرى كثري من النشطاء أن الخسائر
البرشية أكرب من ذلك بكثري ،إال أن توثيقها
يعاين من صعوبات شديدة ،نتيجة تع ّذر
التواجد عىل األرض ،والتعتيم اإلعالمي عىل
الكثري من املل ّفات ،ال سيام أعداد القتىل الذين
انض ّموا للفصائل العسكرية املعارضة ،وهم
من أبناء تلك املدن والبلدات.
ويف أثناء الحملة العسكرية األخرية ص ّعدت
قوات النظام العنف ،وبدأت بقضم أجزاء من
الغوطة تدريجياً ،وبعد حوايل  50يوماً ،مت ّكنت
من السيطرة عىل  80باملئة منها ،عن طريق

تقسيمها لثالثة قطاعات ،وعقد اتفاقيات
انفرادية مع كل قطاع عىل حدة.
تم االتفاق
يف الخامس والعرشين من آذار ّ
مع جهات من مدينة دومــا ،كربى بلدات
الغوطة الرشقية ،عىل خروج َمن يرغب من
السكان واملقاتلني بالسالح الخفيف ،وبقاء َمن
يرغب من األهايل رشيطة تسوية أوضاعهم،
لكن االتفاقية ُنقضت ،وعاود النظام تكثيف
حملته عىل املدينة ،ويف السابع من نيسان
تع ّرضت املدينة لهجومني باألسلحة الكياموية
املح ّرمة دولياً ،قتل ج ّرائهام ما يقارب 60
مدنياً ،وأصيب حوايل األلف ،ما أدّى ملتابعة
املفاوضات ،والتي أفضت لخروج األهايل
باتجاه الشامل السوري.
ً
بعد استخدام الكياموي مجدّدا ،عاد الحراك
للشارع السوري املعارض ،وع ّمت املظاهرات
والوقفات االحتجاجية دول اللجوء يف الجوار
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السوري ،واملدن األوروبية ،وخرجت بيانات
تنديد واسعة من منظامت وهيئات دولية غري
حكومية .وعاد الخرب السوري لشاشات التلفزة
األوروبية والصحف األوروبية ،بعدما غ ّيب
لفرتات طويلة.
ونتيجة للضغوط حول العامل ،نشط من جديد
الحراك السيايس ملجلس األمن ،مع تصاعد
النربة الدولية برضورة معاقبة النظام السوري.
ومببادرة من دول الكويت وفرنسا والسويد،
تم عقد عدّة جلسات ماراثونية يف مجلس
ّ
األمن ،عىل أمل الخروج باتفاق يفيض ملعاقبة
النظام السوري ،لكن العرقلة الروسية والتهديد
الدائم باستخدام الفيتو دفع املجلس للخروج
بقرار اعتربه كثري من السوريني ال يح ّقق نتائج
عملية ،وأن قيمته ال تتعدّى الحرب الذي ُكتب
به ،ما ش ّكل خيبة أمل للسوريني ،واملتعاطفني
معهم حول العامل.
العرقلة يف مجلس األمــن دفعت كـ ًّـا من
الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا
ّ
للتدخل بشكل منفرد ،وتوجيه رضبات جوية
ملواقع للنظام السوري.
ويف منتصف نيسان املايض ،أطلقت القوات

املتحالفة أكرث من  100صاروخ ،يف أول رضبات
موجهة إىل الحكومة السورية،
منسقة ّ
غربية ّ
استهدفت مواقع لألسلحة الكياموية.
سياسياً م ّثلت الرضبات الغربية املحدودة
درساً تأديبياً أكرث منه تدمريياً للنظام السوري،
وجهت من خالله رسائل لروسيا حول سلوكها
ّ
ّ
يف سوريا ،وملفات سياسية دولية أخرى عالقة
تتع ّلق بأزمة القرم والعالقات مع أوروبا.
كام تض ّمنت الرضبة رسائل إليـران تتع ّلق
بنفوذها العسكري يف سوريا واملنطقة بشكل
عــام ،يف ضــوء عــدم الرضا اإلرسائــيــي من
ازدياد النفود العسكري اإليراين ومتدّده نحو
جنوب سوريا ،األمر الذي يهدّد األمن القومي
اإلرسائييل.
ويرى متابعون أن هناك رسائل ُو ّجهت لرتكيا
حول سياستها بالتحالف مع روسيا وإيران
لتحقيق توازن يف سوريا ،وذلك لثنيها عن هذا
التحالف.
أ ّما يف الشارع السوري املعارض ،فانقسم
السوريون حــول مــدى جــدوى العمليات
العسكرية وفعال ّيتها يف ردع النظام السوري،
وتــجــدّدت الــتــســاؤالت حــول املسموح

مثلت الضربات الغربية درسًا
تأديبيًا أكثر منه تدميريًا
للنظام السوري ،وجهت من
خالله رسائل لروسيا حول
سلوكها في سوريا ،كما
تضمنت الضربة رسائل إليران
تتعلق بنفوذها العسكري
في سوريا والمنطقة بشكل
عام ،في ضوء عدم الرضى
اإلسرائيلي من ازدياد النفود
العسكري اإليراني

واملمنوع استخدامه ضد املدنيني ،خصوصاً
أن الترصيحات األمريكية أ ّكدت أن الرضبة
أتت ملحاسبة النظام نتيجة استخدامه السالح
الكياموي ،وال سيام غاز السارين املحظور
دولياً.
سخر كثري من الناشطني من هذه الترصيحات،
التي تبدو كأنها تعطي إشــعــاراً للنظام
السوري بقتل املدنيني بكل أشكال األسلحة
إال الكياموي منها ،فيام بدت الرضبة محبطة
لكثري من املتابعني ،نتيجة عدم فعال ّيتها
ومحدودية قدرتها عىل ردع النظام من
استخدام الكياموي مجدّداً.
«صــور» ّ
ملف الغوطة الرشقية ،منذ
تفتح ُ
انطالق الحراك الشعبي ،مــروراً بتجارب
املجتمع املــدين وصعوبات عمله ،وصــوالً
للتهجري وأحــوال النازحني ،ومستقبل قرابة
أربعمئة ألف مدين ُأجربوا عىل ترك منازلهم،
وساروا نحو مستقبل مجهول غري آمن.
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المر للعمل المدني في الغوطة الشرقية
الحصاد
ّ
جورج.ك.ميالة
بعد خروج غوطة دمشق عن سيطرة النظام السوري ،بدأ املجتمع األهيل بإفراز أشكال تنظيمية أولية ،تط ّورت لتأخذ طابعاً أكرث تط ّوراً عرب
جمعيات ومنظامت ومجالس محلية.
املؤسسات الخدمية التابعة للفصائل العسكرية ،ومنظامت املجتمع املدين ،واملجالس املحلية التي تط ّورت عرب
تشمل هذه التنظيامت ّ
ً
ُ
عمليات انتخابية حقيقية ،مل تخل من شوائب ،إال أنها نالت رغم ذلك استحسان كثريين ،قياسا باملدة القصرية لتجاربها الدميقراطية
واالنتخابية عىل الصعيد املحيل ،والتي مل يعت ِد السوريون عليها سابقاً.
تح ّولت هذه الكيانات الجديدة لبديل عن سلطة النظام السوري ،يف ّ
ظل ظروف حصار خانق ومعاناة إنسانية شديدة ،طاملا شغلت وسائل
اإلعالم حول العامل.
ما تب ّقى من املجتمع املدين
ُ
تقدّر أرقام غري رسمية وجود  160منظمة وجمعية أحدثت بعد انطالق
االحتجاجات السورية يف مختلف مدن وبلدات الغوطة الرشقية ،لتأخذ
عىل عاتقها القسم األسايس من املسؤوليات الخدمية للسكان .وامت ّد
نشاطها ليشمل جميع مناحي الحياة من الصحة والتعليم واإلغاثة
والشؤون املدنية ،وصوالً للدفاع املدين الذي تح ّمل جانباً كبرياً من
ّ
املهمت الصعبة.
ومع تصاعد الحصار عىل الغوطة الرشقية ،والذي استم ّر لسنوات،
تعاظمت جهود املنظامت ونشاطها .وحصلت مواجهات بني الناشطنب
والسلطات العسكرية يف املنطقة ،نتيجة ّ
تدخلها يف عمل املجتمع املدين،
وصلت إىل ح ّد اعتقال نشطاء دون سبب وجيه ،وقيام مظاهرات ضد
هذه الفصائل.
ومع سيطرة النظام عىل املناطق تباعاً يف الغوطة الرشقية ،اضط ّر غالبية
القامئني عىل هذه املنظامت للخروج نحو الشامل السوري ،نتيجة

املخاوف من تصفيتهم واعتقالهم يف حال بقائهم يف املنطقة أسوة
باملدنيني اآلخرين.
ّ
تقول الناشطة هبة عواد (اسم مستعار للرضورة األمنية) للمجلة:
«قليلون من تج ّرؤوا عىل البقاء يف الغوطة ،ألن غالبيتهم من املطلوبني
تم تحضريها منذ سنوات العتقالهم
للنظام منذ بداية الثورة .هناك قوائم ّ
وتصفيتهم ،فالناشط املدين عىل رأس املستهدفني من النظام السوري».
وتضيف هبة« :بعض املطلوبني ليسوا من أبناء الغوطة ،بل هم أفراد
من مناطق أخرى ،ش ّكلت الغوطة لهم سابقاً مالذاً آمناً من قبضة النظام
األمنية ،وظ ّلوا أوفياء لألهايل وقضيتهم حتى لحظة خروجنا جميعاً».
اختلفت تجارب املنظامت أثناء التحضريات للخروج ،فبعض الجمعيات
تم نهب مق ّراتها ،ورسقة محتويات مستودعاتها من قبل أشخاص من
ّ
الغوطة ،أو من قوات النظام التي سيطرت عىل هذه املق ّرات ،ما اضط ّر
عديداً من العاملني فيها للهروب وتركها عند اقرتاب قوات النظام ،نحو
مناطق يف عمق الغوطة أكرث أمناً.
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يقول الناشط املدين أوس املبارك ملج ّلة ُص َور :املح ّلية لتمثيل أنفسهم ضمن مجالس منتخبة
«هناك منظامت خرجت مبحتويات مكاتبها تح ّقق تط ّلعاتهم ورغباتهم ،ولعبت املجالس
الورقية واإلداريــة ،إضافة لصناديقها املالية ،املحلية دوراً محورياً يف تقديم الخدمات
وترك كوادرها خلفهم سنوات من العمل املدين األساسية واكتسبت ثقة الناس ،من خالل
امل ّر ،سنوات من الحصار واملوت واالستهداف املشاريع الخدمية والتنموية التي ن ّفذتها
اليومي للناشطني املدنيني مل يعرف العامل له ضمن ظروف الحصار ،إضافة لوقوفها يف وجه
كثري من التجاوزات التي قامت بها الفصائل
مثي ًال من قبل».
ويتابع« :تعدّدت خسائر املنظامت :بعضها العسكرية املسيطرة عىل املنطقة .كام قدّمت
خرس كل يشء ،خصوصاً املنظامت العاملة يف هذه املجالس ،أسوة مبختلف رشائح املجتمع،
املجال الط ّبي واإلغايث ،التي خرست ما راكمته العديد من الضحايا واملصابني أثناء مامرسة
مؤسسايت هناك طيلة السنوات عملهم ،وصوالً للحظة إخالء املنطقة.
من فكر ّ
املاضية ،ومنها من مل يخرس شيئاً ،خصوصاً يقول مم ّثل مجلس محافظة ريف دمشق يف
توجه عملها ملساعدة تركيا مهران عيون ملج ّلة ُص َور« :قرابة  70باملئة
املنظامت التي كانت ّ
السكان املحليني عىل تعزيز قيم الدميقراطية من كوادر مجلس املحافظة واملجالس الفرعية،
والــحــريــات وحــقــوق اإلنــســان ،ومراقبة وحوايل  50باملئة من الكادر التعليمي و70
والح ْو َكمة وتشجيع مشاركة باملئة من الكادر الط ّبي ،خرجوا باتجاه الشامل
االنتخابات
َ
السوري».
املجتمعات املحلية يف ا ّتخاذ القرار».
وعن مستقبل هذه الجمعيات يقول املبارك عانت املجالس املحلية يف الفرتات السابقة
للمج ّلة« :بعضهم سيتو ّقف عن العمل ،من نقص تدريجي يف متويل ودعم املشاريع
وبعضهم سوف يندمج مع هيئات أخرى ،التنموية التي تعزّز صمود األهايل ،األمر الذي
وقسم منهم سوف يتابع عمله مع مكاتب دفع كثرياً من املتابعني العتبار تخفيض الدعم
تابعة لنفس املنظمة يف فروعها األخرى بريف أحد أوراق الضغط السياسية غري املبارشة
عىل املجالس والسكان لدفعهم للخروج من
حلب».
ويتابع« :هناك جهود حثيثة لالستمرار يف مناطقهم.
لـ«صور»« :انخفض
العمل رغم كل الصعوبات ،بعض املنظامت وعن املوضوع يقول عيون ُ
يف صدد تحضري خطط جديدة لدمج بعض الدعم عن املجالس املحلية لغوطة دمشق
الكوادر الواصلة حديثاً يف مكاتب الشامل بشكل ملحوظ ،وبقيت مجموعة مشاريع كنّا
السوري ،كام يعملون عىل إنشاء مكاتب نعمل عليها يف الغوطة ،ميكن أن يستم ّر متويلها
جديدة كانت مــوجــودة يف الغوطة وغري حتى تنتهي قريباً ،ومع نهاية العام الجاري
متواجدة يف شامل سوريا ،لتطوير العمل يف نتو ّقع تو ّقف الدعم بشكل كامل ،حجم الدعم
املقدّم خالل  2018يساوي  20باملئة فقط من
مناطق النزوح الجديدة».
الدعم الذي كان يقدّم يف عام .»2015
وعن مستقبل املجالس والهيئات التابعة لها
املجالس املح ّل ّية
ش ّكلت تجربة املجالس املحلية يف ريف يقول عيون« :ستكون مه ّمتنا إعادة تجميع
دمشق خطوة متقدّمة نحو تعزيز ِق َيم الكوادر التعليمية والط ّبية وغريها ،وإعادة
الدميقراطية ،وتعزيز ودعم أفراد املجتمعات تفعليها يف املناطق التي وصلت إليها ،كام
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سنحاول تشكيل لجان وهيئات لإلرشاف عىل
املهجرين من ريف دمشقٌّ ،
كل حسب
شؤون ّ
يتم ّ
حل هذه اللجان
منطقته ،وأتو ّقع أن ّ
جميعاً عند انتهاء هذه األمور التنظيمية».
نشطاء يصلون إىل مناطق النظام
نسبة قليلة من ناشطي املجتمع املدين ّ
فضلوا
البقاء يف الغوطة عىل مسؤول ّيتهم الشخصية،
منهم مجموعة من األطباء العاملني ،تل ّقوا
وعــوداً مبتابعة حياتهم الطبيعة ودراستهم

الجامعية من أطراف دولية ،وبعض السوريني
الذين لعبوا دوراً كبرياً يف إبرام اتفاقية الخروج،
لكن النظام رسعان ما نكص بالوعود التي
قدّمتها هذه الجهات ،وعــرض عىل شاشة
تلفزته الرسمية اثنني من هؤالء األطباء أدليا
بشهادات معاكسةِ ،قيل أنها تدحض مجزرة
الكياموي األخرية ،وأرسلهام ليك ّررا أقوالهام
هذه يف مق ّر منظمة حظر األسلحة الكيامئية
مبدينة الهاي الهولندية.
يق ّلل حقوقيون من شأن هده الشهادات

التي قدّمها النظام السوري عرب العاملني يف
الحقل الطبي .يقول املحامي أحمد سيفان
تم عرضهم عىل
ملج ّلة ُص َور« :األشخاص الذين ّ
شاشات التلفاز مل يعودوا صالحني كشهود أمام
فرق التحقيق الدولية ومحاكمها ،نتيجة كشف
هو ّيتهم الحقيقية ،فالتحقيقات الدولية تتكتّم
عىل هوية الشهود ،كام يف ّ
ملف قيرص الذي
كشف ُصور ضحايا التعذيب يف سجون النظام،
ومن الناحية القانونية تتعارض شهاداتهم
نتيجة اعتبارهم جــزءاً من القضية ،إضافة
لوجود عرشات الضحايا والشهود اآلخرين،
قدّموا روايــات مخالفة ملا جاء عىل لسان
هؤالء».
ويتابع« :القايص والــداين يعرف أن النظام
السوري هو من جاء بهم ،وهو املتّهم األول
بجرائم الكياموي ،لن يكون لشهاداتهم أي
صــدى ســوى لــدى بعض الــدوائــر اإلعالمية
الدولية التي تساند النظام السوري وتدور يف
فلكه».
رزان زيتونة ورفاقهاّ :
امللف الحارض الغائب
ش ّكل اختطاف مديرة مكتب توثيق االنتهاكات
رزان زيتونة وزمالئها من قلب مدينة دوما
صفعة مبكرة للمجتمع املدين السوري عموماً،
ومل تفلح الجهود املدنية والسياسية بالكشف
عن مصريهم ،ومع بدء خروج القوى العسكرية
املسيطرة نحو الشامل السوري ،وجهت أطياف
من املجتمع املدين السوري مناشدات لجيش
اإلسالم ،أحد املتّهمني بالقضية ،برضورة الكشف
عن الحقيقة .ورغم الجهود املك ّثفة والحمالت
واملناشدات عرب وسائل التواصل االجتامعي ،مل
يتم تحقيق أي خرق يف هذا ّ
امللف ،الذي لطاملا
ّ
بقي عالقاً ومسار جدال بني األوساط السورية
املعارضة.
ومع سيطرة النظام عىل املنطقة يزداد موضوع
الكشف عن مصري املغيبني تعقيداً وصعوبة،

نتيجة صعوبة وصول فرق تحقيق محايدة،
ليتح ّول ّ
ملف اختفائهم للغز يزداد تعقيداً،
ُيضاف إىل قوائم االنتهاكات التي طالت
النشطاء املدنيني.
استجابات طارئة
سارعت الكثري من التجم ّعات املدنية املنترشة
يف تركيا والشامل السوري لالستجابة لحاجات
ومطالب أهايل الغوطة ،رغم ضعف إمكانياتها.
لـ«صور»« :كثري
تقول الناشطة هبة عوار ُ
رحبت بنا يف تركيا،
من التج ّمعات الشبابية ّ
وعرضوا املساعدةٌّ ،
كل حسب قدرته ،ندرك
أن األزمة أكرب من قدرة الجميع ،معظم من
يحاول مساعدتنا يحتاج هو نفسه للمساعدة،
وهنا تكمن عظمة الشعب السوري ،منكوب
يساعد منكوباً آخر».
يف جنوب تركيا سارعت الهيئة الطالبية يف
مدينة غازي عينتاب ،وهي تج ّمع شبايب ّأسسه
طالب سوريون يدرسون يف جامعة املدينة،
لتنظيم ندوات خاصة تحمل عنوان« :الدراسة
يف تركيا ألهل الغوطة» ،يف محاولة منهم
ملساعدة الراغبني مبتابعة تحصيلهم العلمي
يف معرفة مضمون ورشوط الدراسة يف تركيا
ومعايريها ،إضافة للمنح الدراسية املقدّمة،
واإلجــراءات الالزم ا ّتباعها من أجل القبول
الجامعي.
تص مبادرة «الغوطة» ،التي
يف سياق آخر ّ
أطلقها نشطاء سوريون للتعريف بالحصار
الخانق التي كانت تعيشه املنطقة ،عىل ّأل
تنتهي حكاية أهلها مبج ّرد خروجهم منها،
وذلك عن طريق الحشد عرب وسائل اإلعالم،
والتواصل مع نشطاء حول العامل .ويقوم
متط ّوعو املبادرة مبرشوع ملساعدة الطالب
الراغبني مبتابعة تحصيلهم العلمي ،لخلق فرص
حقيقية ملتابعة دراستهم الجامعية التي حرموا
منها منذ سنوات.
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نازحو الغوطة الشرقية بين المعاناة ومخاوف االستثمار السياسي
ليليا نحاس
مع وصول ما يزيد عن أربعني ألفاً من أهايل الغوطة الرشقية للشامل السوري ،بدأت املنظامت واملجتمعات املحلية يف محافظة إدلب
وريف حلب ،باالستنفار لتقديم العون واملساعدة للهم .ووضعت الكثري من املحالت يف إدلب عبارات الرتحيب بأهايل الغوطة واعالنات
تقديم املواد الغذائية والخدمات باملجان لهم ،وتم تداول هذه الصور بكرثة عرب مواقع التواصل االجتامعي.
وبالتزامن مع ذلك سارع األفراد بتقديم وجبات الطعام وجميع أنواع املساعدات للنازحني ،يف نوع من رد الجميل لصمودهم يف وجه
حصار النظام السوري لعدة سنوات.كام قامت املنظامت والجمعيات بإعالن حالة الطوارئ لتقديم املساعدات املستعجلة.
لكن املشاكل بدأت بالظهور بعد أسابيع قليلة ،بسبب قلة الدعم الدويل املخصص ألهايل الغوطة ،واستنفاذ املنظامت ملخصصاتها
لالستجابة للنازحني الذين وصلوا سابقاً.
النازحون إىل مناطق سيطرة املعارضة
يغيب دور منظامت األمم املتحدة يف الشامل السوري نتيجة لعدة
أسباب ،أبرزها حالة عدم االستقرار األمني التي خلفتها حالة الرصاع
املتبادل بني الفصائل املسلحة هناك ،وتقترص املساعدات املقدمة عىل
جمعيات تركية ومحلية ،هذا الواقع جعل مكاتب األمم املتحدة تتعرض
النتقادات كثرية ،ومطالبات باالبتعاد عن أي رصاع سيايس والوقوف إىل
جانب املدنيني.
أم أنور ،ممرضة يف إحدى املشايف بالقرب من باب الهوى عىل الحدود
لـ«صور»« :تعمل املنظامت بطاقتها القصوى
السورية الرتكية ،تقول ُ
بغية االستجابة الطارئة للواصلني حديثاً من الغوطة يف جميع املجاالت،
كتأمني املسكن والغذاء ،والرعاية الصحية .نرسل الحاالت الطبية الخطرة
التي ال ميكن عالجها بشكل فوري لرتكيا ،األقل خطورة نقدم لها جميع
الخدمات املطلوبة .الكثري من الواصلني بحاجة للرعاية والرقابة الطبية
املستمرة ،غالبية األطفال والنساء مصابني بنقص التغذية جراء الحصار
الطويل».
«صور» مخي ًام عشوائياً بني عىل عجل بالقرب من مدينة
استطلعت ُ
معرة مرصين شامل إدلب.
يقول أبو خالد ،وهو رجل خمسيني قادم من بلدة حمورية« :يضم
املخيم مئة خيمة ،قمنا ببنائه بجهودنا الذاتية بالقرب من مخيم القرية
الطينية ،لالستفادة من الحاممات املوجودة فيه».
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ويتابع« :يف األسبوع األول تم توزع وجبات غذائية جاهزة ،باإلضافة
للخيم وبعض الفرش واألغطية ،لكنها ال تسد الحاجة ،نعيش يف خيام
قامشية ،ومقبلون عىل صيف حار ،بحاجة لعوازل تقينا الحر ،ووجود
مصادر مستمرة للكهرباء ،إضافة لتجهيز أرضية املخيم ،ملنع انتشار
الحرشات والقوارض».
ويضيف أبو خالد« :نستخدم الحاممات ودورات املياه يف املخيم املجاور،
ما زاد الضغط عليه ،نحن بحاجة مستعجلة لهده األشياء األساسية،
ولحاويات القاممة منعاً النتشار األمراض نتيجة قلة النظافة».
أما أم خالد فتقول للمجلة« :كام ترون نحن  6أشخاص ولدينا أربع
فرشات وأربعة أغطية ،قبلنا بالسكن يف خيمة بدالً من بيوتنا هناك،
أمتنى من املنظامت الدولية التي سارعت لرعاية اتفاقية تهجرينا أن
تؤمن لنا أساسيات الحياة التي شاركوا برسمها لنا».
النازحون إىل مناطق السيطرة الرتكية يف عفرين
تبدي بعض األوساط السورية املعارضة أو املقربة من قوات سوريا
الدميقراطية تخوفات من أن يفيض النزاع يف سوريا إىل تشكيل كانتون
موايل لرتكيا يف الشامل السوري ،خصوصاً بعد وصول كربى الفصائل
املعارضة من ريف دمشق كجيش اإلسالم املقرب من السعودية ،يف
حني تؤكد أوساط أخرى أن هذه املخاوف هي مجرد دعايات إعالمية
مصدرها تيارات مقربة من حزب العامل الكردستاين وقوات حامية
الشعب.

لـ«صور»« :تم تخفيف الدعم املقدم
يقول املقدم املنشق أبو إبراهيم ُ
من السعودية لجيش اإلسالم بشكل كبري ،لذلك رأينا محاوالت من
قيادات جيش اإلسالم للتقرب من تركيا عرب فصائل درع الفرات ،لكن
املؤكد أن جيش اإلسالم يف أضعف حاالته ،وعىل ما يظهر أن اتفاقيات
التهدئة تسري قدماً مبوجب التفاهامت التي ترعاها روسيا وتركيا ،ويبدو
أن الرصاع املسلح سوف يتم تجميده عىل املدى القريب بشكل كامل،
وغالب ُا ما ستندمج جميع الفصائل يف الجيش الوطني الذي بدأ تأسيسه يف
الشامل .أما مخاوف التغيري الدميغرايف فهي حمالت إعالمية منظمة من
تيارات أصبحت معروفة للجميع .باملقابل علينا جميعاً إيجاد توافقات،
تكفل الحفاظ عىل الرتكيبة السكانية لجميع املناطق يف الشامل السوري،
وأهمها الحفاظ عىل الطابع الكردي ملنطقة عفرين».
لـ«صور»« :وصلنا يف البداية ملدينة
الهام ،وهي سيدة أربعينية ،تقول ُ
إدلب ،حاولنا البحث عن سكن هناك ،فلم نوفق بذلك ،مخاطر أمنية
كبرية تحيط بزوجي نتيجة انتامئه لجيش اإلسالم املعادي لجبهة النرصة،
األحاديث املستمرة حول احتاملية تعرض املحافظة لعمليات عسكرية
دفعتنا للبحث عن مكان أكرث أمناً .مل نعد قادرين عىل تحمل املزيد،
فقد خرجنا من موت محتم ،هل نذهب لنفس املصري؟ يجب أن يرتاح
أطفالنا من القصف اليومي الذي كربوا معه».
تتابع الهام « :انتقلنا لعفرين ووجدنا هناك بعض املنازل املهجورة
واملدمرة جزئياً ،استقرينا يف أحدها .املنزل شبه خال من التجهيزات ،يف

أول ليلة وجدنا حولنا بعض الفرش واألغطية ،جلبناها لكل نبيت ليلتنا
األوىل .لسنا سعداء بالسكن يف بيوت مدمرة ،وال أمتنى ألهل عفرين أن
تدمر بيوتهم ،هم أشخاص طيبون ،لكن الظروف أوصلتنا لهذا .يجب أن
نبدأ حياتنا من نقطة الصفر .نحن متعبون ،والغد مجهول بالنسبة لنا».
أحمد ،وهو شاب يبلغ الخامسة والعرشين من العمر ،يقول للمجلة:
«عاهدت نفيس أن أترك السالح ،يف الغوطة كنت أحارب النظام،
املسؤول عن مقتل أخي وأرسته ،هنا عىل ما يبدو ال حرب مع النظام،
سأسعى للتطوع مع الرشطة الحرة ،وإن مل أنجح سأفتح بسطة أعتاش
منها ،ألمتكن من متابعة حيايت».
باملقابل هنالك مخاوف لدى الشارع الكردي مام يحصل ،نتيجة
االنتهاكات املستمرة من قبل فصائل املعارضة التابعة لرتكية التي
أصبحت تسيطر عىل املدينة ،لفرض تغريات طويلة األمد ،تؤدي لفرار
الكثري من الكرد من عفرين السباب متعددة يايت يف مقدمتها االنتهاكات
التي تحصل بحقهم.
نرشت هيومن رايتس تقريراً بعنوان استيالء جامعات تدعمها تركيا
عىل املمتلكات يف عفرين ذكرت فيها أن فصائل املعارضة» استولت
عىل ممتلكات املدنيني األكـراد ونهبتها ودمرتها يف منطقة عفرين
شاميل سوريا .وأسكنت جامعات املسلحة املناهضة للحكومة مقاتلني
وعائالتهم يف منازل السكان ،ودمرت املمتلكات املدنية ونهبتها دون
تعويض أصحابها».
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لـ«صور»« :ابنتي ّ
تحض المتحانات الشهادة الثانوية ،وابني
تقول نارين ،وهي سيدة خمسينية ُ
سيقدمها يف العام القادم ،سابقاً كانا يستطيعان بعد النجاح باالمتحانات متابعة دراستهم يف
الجامعات التابعة للنظام ،أما اليوم األمر غري ممكن ،لذلك نفكر جدياً ببيع بيتنا واالنتقال
لحلب ،من أجل مستقبل أوالدي وليس حباً بالنظام ،لكنه الخيار األفضل ،ففي مناطق املعارضة
ال يوجد جامعات ،وليس لنا قدرة مادية إلرسالهم للدراسة يف الخارج».
أما أبو كرمو فيقول لصور« :أهل الغوطة وجميع السوريني هم أهلنا ،حارتنا ممتلئة بالساكنني
الجدد ،أمتنى أن يحافظوا عىل أخالقهم التي طاملا عرفوا بها ،وال ينج ّروا خلف املفسدين ،كنا
نكره قوات األسايش ،واليوم نكره قوات درع الفرات ،أمتنى أن يبقى الود بيننا بعيداً عن كل
املشاكل السياسية ،يك نستمر بالتعايش واقتسام رغيف الخبز».
باملقابل يقول جانو ،وهو صاحب أحد محالت البقالة يف منطقة عفرين لصور« :كرثة الوافدين
الجدد زادت املبيعات ورفعت األسعار ،كام عززت الفوارق بني الناس ،بعضهم ازداد فقراً نتيجة
قلة فرص العمل ،أما تجار الحروب واألزمات فزادت ثرواتهم».
يبدي جانو تخوفه من املستقبل بقوله« :لدينا تخوفات من قيام تجار الحروب واألزمات
بافتتاح مشاريع والسيطرة عىل األسواق ،وبالتايل يكون مصري مئات التجار الصغار كحالتي
مجهوالً يف املستقبل».
األطفال مجدداً
يعاين أطفال الغوطة الواصلني حديثاً من مشاكل متعددة ،أهمها حالة الحصار والحرب التي
عايشوها طوال السنوات السابقة ،إضافة لتقطع يف التعليم ،ومشاكل نفسية جراء ما شهدوه
من عنف منظم.
«صور» مع إحدى املعلامت يف منطقة األتارب عن أحوال هؤالء األطفال فأكدت
تحدثت ُ
للمجلة« :أطفال الغوطة الرشقية بحاجة لرعاية خاصة ،الكثري منهم كرب وهو ال يعرف سوى
الحرب والقصف والدمار ,إنهم ال يعرفون الوجه اآلخر للحياة ،لذلك هم بحاجة لرعاية وبرامج
خاصة بهم عىل عدة مستويات ،أولها مستعجل ،يتضمن أنشطة وبرامج ترفيهية ،وهذا ما
نطالب جميع املنظامت املعنية باالهتامم به .ثم خطط متوسطة املدى ،وهذا واجب مديريات
الرتبية والتعليم ،من خالل إجراء تقييم شامل ملستوياتهم التعليمية ،متهيداً إلدخالهم يف الدورة
التعليمية املوجودة لدينا».
وتتابع املعلمة« :هناك حاالت بحاجة لرعاية خاصة ،ألطفال لديهم مشاكل نفسية ،كحاالت
الهلع والخوف الدائم نتيجة ما عاشوه لسنوات ،أو نتيجة صدمات تعرضوا لها نتيجة فقدانهم
أحد األبوين أو كليهام ،وهؤالء بحاجة لجلسات عالجية كل حسب حالته ،بدءاً من األنشطة
الرتفيهية كالرسم والرياضة التي تحفزهم عىل إخراج ما يف نفوسهم من طاقة سلبية ،وصوالً
للعالجات السلوكية والدوائية».
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آالف المدنيين
بقبضة النظام،
وتحريض
إعالمي متزايد
محمد هامم زيادة

وبعض األغطية ،النظافة العامة س ّيئة ودورات
املياه ال تعمل بشكل جيد».
ومن الناحية األمنية يقول« :هناك مضايقات
أمنية كثرية ،تع ّرضنا للشتائم والسباب من قبل
الشبيحة وعنارص الدفاع الوطني أمام أعني
موظفي ومتط ّوعي الهالل األحمر .الذكور بني
 50-16يساقون لتسوية أوضاعهم ،بعضهم
ُأجرب عىل التوقيع عىل أوراق أنه تعاون مع
وتم اعتقاله،
املجموعات اإلرهابية املسلحة ّ
ومل نعرف مصريه حتى اآلن».

مع سيطرة النظام تدريجياً عىل مدن وبلدات
الغوطة الرشقية ،اضط ّر آالف من السكان
للتوجه نحو العاصمة دمشق ،رغبة منهم
ّ
بعدم ترك مدينتهم التي عاشوا فيها ،رغم
املخاطر األمنية املحدقة بهم من جانب
األجهزة األمنية التابعة للنظام السوري.
وكــان النظام قد رصح عرب جريدة الوطن
املق ّربة منه أن قرابة  42ألفاً من أهايل الغوطة
قد وصلوا إىل مراكز اإليواء التي أقامها ،يف حني
ذكرت مصادر روسية مسؤولة عن املصالحة
ومق ّربة من قاعدة حميميم العسكرية
الروسية أن األعداد قد فاقت مئة ألف.

األوضاع الس ّيئة التي يعاين منها النازحون،
دفعت عيل الزعرتي ،املم ّثل املقيم ألنشطة
األمم املتحدة يف سوريا ،للخروج عن صمته
يف ترصيحات صحفية لوكالة فرانس بريس،
بعد زيارته لبعض مراكز اإليــواء ،أ ّكد فيها
أن الوضع مأساوي يف مراكز اإليواء يف عدرا،
فهي غري مه ّيأة الستقبال املدنيني .وأضاف:
«اليوجد أحد يقبل بالبقاء هنا لخمس دقائق.
هؤالء أشخاص هربوا من القتال وعدم األمن
يف الغوطة إىل مكان ال يجدون فيه مكا ًنا
لالستحامم».

أوضاع ال إنسانية
يف األسابيع القليلة الالحقة لخروج النازحني،
تم توزيعهم عىل عدة مناطق ومراكز إيواء،
ّ
كمنطقة الدوير يف عدرا ،ومركز حرجلة بريف
دمشق الغريب ،باإلضافة إىل مراكز أخرى يف
قلب العاصمة.
يقول أحد هؤالء النازحني ،رفض ذكر اسمه
للرضورة األمنية ،مقيم يف مركز حرجلة
بالقرب من الكسوة بريف دمشق« :هذه
األماكن أشبه باملعتقالت ،وضعونا يف أحد
املدارس وو ّزعوا علينا حاجات بسيطة كالفرش

بعد أسابيع قليلة بدأ النظام السوري بالسامح
لبعض األهايل بالعودة ملناطقهم ،بعد تسوية
أوضاعهم ،كبلدات حمورية وسقبا.
يقول أحد العائدين« :قبلنا بالعودة بعدما
رأينا أن الحياة مستحيلة يف مراكز اإليواء،
فهي أشبه باملعتقالت ،رضيت بالسكن يف
بيتي املهدّم ،الذي فوجئت برسقة ما تركته
فيه من أثاث قديم« ،ع ّفشوا» املروحة والرباد،
ومل يرتكوا لنا شيئاً ،لكن ال بأس .الحياة هنا
أفضل من الحياة الجامعية يف مراكز اإليواء،
هنا تتمتّع ببعض من ح ّريتك الشخصية داخل
بيتك املهدّم واملرسوق».

ويبدي أبو كامل تخ ّوفه من املستقبل قائ ًال:
«عداك عن الفقر وغياب فرص العمل ،أتخ ّوف
من أن يساق ولداي للخدمة العسكرية بعدما
و ّقعوا عىل تسوية أوضاعهم ،هل ُيعقل بعدما
عشناه طيلة السنوات املاضية ،أن يحملوا
السالح مجدّداً
ويتوجهوا إىل جبهات القتال؟».
ّ
نرص مؤ ّزر
مع سيطرة النظام الكاملة عىل الغوطة
الرشقية برعاية روسية ،بــدأ املــوالــون له
باحتفاالت كبرية يف قلب العاصمة دمشق،
ومسريات مؤ ّيدة للنظام السوري ،األمر الذي
جعلهم مثار انتقاد أوســاط موالية أخرى
للنظام ،نتيجة حجم املأساة التي تع ّرفوا
عليها من خالل أهايل الغوطة الواصلني ملراكز
اإليواء.
وبالتزامن مع ذلك انطلقت وسائل إعالم
تابعة للنظام ،وأخرى لبنانية مق ّربة من دوائر
حزب الله ،يف تغطية إعالمية غري مسبوقة،
وقدّمت عرشات التقارير املص ّورة عن األنفاق
التي كانت ُتستخدم لتهريب املواد الغذائية.
يقول املصور والناشط اإلعالمي محمد كركص
ملج ّلة ُص َور« :مل أ َر مسبقاً تغطية إعالمية بهذه
القوة ،ص ّوروا األنفاق التي كانت تستخدم
إلدخال املواد الغذائية األساسية واألدويــة،
وقدّموها بأسلوب أسطوري ،هذا العرض
موجه بشكل خاص للموالني،
بهذه الطريقة ّ
بغرض زيادة شيطنة الثوار واملدنيني املقيمني
هناك ،يريد النظام بعدما د ّمر مدنهم ونهبها،
أن يعزّز الحقد تجاههم».
ويتابع كركص« :هناك تقارير أخرى عرضت
ك ّميات كبرية من األسلحة ،قالت وسائل إعالم
النظام أن اإلرهابيني قد تركوها ،يف رسالة
واضحة لعنارصه وميليشياته لتعزيز الكراهية

والعنف تجاه أي أحد ينتمي للمناطق التي
انتفضت يف وجه النظام عىل املدى الطويل،
وهو نوع من التحريض سيرتك آثاره لسنوات
التوصل ّ
لحل سيايس ما
تم
ّ
طويلة ،حتى لو ّ
يف سوريا».
إعادة اإلعامر
نقلت وسائل إعالم تابعة للنظام السوري
أنباء عن عدّة اجتامعات قام مجلس وزرائه
بعقدها بهدف وضع خطط إلعــادة إعامر
الغوطة الرشقية ،إلعــادة هو ّيتها الزراعية
والحرفية التي طاملا اشتهرت بها عىل مدى
عرشات السنوات.
باملقابل يق ّلل متابعون للشأن السوري من
قدرة النظام عىل القيام بأي يشء حقيقي
تجاه الغوطة الرشقية.
يقول كركص املتابع لشؤون الغوطة« :اعتدنا
عىل ترصيحات النظام والدوائر املقربة من
إيران وروسيا بإعادة اإلعامر والتأهيل الرسيع
للكثري من املناطق ،لو كان النظام جدياً لكان
أعاد إعامر حمص التي سيطر عليها منذ عدة
سنوات وكذلك حلب ،حتى آثار القصف مل
يستطع ترحيلها حتى اآلن ،كلها وعود واهية
يقدّمها ألنصاره ولرجال أعامل مق ّربني منه،
لدفعهم للدخول يف مشاريع اقتصادية يف هذه
املناطق».
ويتابع كركص« :رؤوس األموال الكبرية القادرة
للتصدّي لهذه املشاريع ال تعمل يف مثل
هذه الظروف األمنية ،فال ثقة بالنظام أبد ُا،
النظام ال يرغب بالقيام بيشء حقيقي تجاه
هذا ّ
امللف ،فهو يريد متابعة مخطط التغيري
الدميغرايف الذي بدأه منذ سنوات ،ويريد
حصد نتائجه التي قدّم من أجلها الكثري».
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في الكـــادر

التوجه المتشدد لدى االئتالف والفصائل يسلب الهيئة وظيفتها
التفاوضية ويحاول زجها طرفًا سياسيًا ضمن الصراع الدولي
واإلقليمي
إن شعاري الحسم واإلسقاط هما شعاران ساقطان ،ولن يتحقق
أي منهما؛ ألن طبيعة األزمة السورية من جهة ،والتوازن الدولي
واإلقليمي من الجهة األخرى لن يسمحا بذلك
«صور» تحاور الدكتور قدري جميل رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية
ُ

حاوره :كامل أوسكان

الدكتور قدري جميل أمني مجلس حزب اإلرادة الشعبية
يف سوريا ،رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية .يحمل
شهادة الدكتوراه يف االقتصاد السيايس من جامعة موسكو
عام 1984ـ أستاذ محارض يف معهد تخطيط التنمية
االقتصادية االجتامعية يف دمشق سابقاً ،وكان عضواً يف
الحزب الشيوعي السوري منذ عام  .1966له مؤلفات
وأبحاث مختلفة يف املجاالت الفكرية واالقتصادية
والسياسية ،وصدر له كتاب تحت عنوان «الحضارة
البرشية عىل مفرتق طرق» ،وآخر تحت عنوان «قضايا
اقتصادية».
كان لـ«صُ ور» هذا الحوار مع الدكتور قدري حول الحرب
واملفاوضات والدستور السوري املستقبيل ،وغريها من
القضايا التي تشهدها الساحة السورية.
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في الكـــادر

لنبدأ من منصة موسكو التي يرتأسها الدكتور قدري جميل ،والتي
تشكلت يف  2014بعد مؤمترات ولقاءات عقدت يف موسكو .هل
تعرفنا بها أكرث؟ ما هي رؤيتها للقضية السورية ،وما هي القوى
السياسية التي تضمها ،ومكانتها يف الحياة السياسية يف سوريا؟
تضم منصة موسكو مجموعة من القوى واألحزاب هي حزب اإلرادة
الشعبية املوجود يف كل املحافظات السورية ،ومجلس العشائر
العربية الذي قدم وحده  2500شهيداً يف مواجهاته مع داعش،
وكذلك تيار طريق التغيري السلمي ،والتيار الثالث ألجل سورية،
والحزب الدميقراطي االجتامعي ،وتجمع سورية األم ،والحزب الوطني
الدميقراطي .القوى املمثلة يف منصة موسكو هي بشكل أسايس قوى
جبهة التغيري والتحرير التي تبنت منذ السنة األوىل من األزمة الحوار
سبي ًال ومخرجاً من األزمة ،ورفضت التدخل الخارجي والعنف بأشكاله
املختلفة.
متيزت هذه القوى أنها رفعت نــدا ًء لألمم املتحدة مل يوقعه كل
املشاركني من املعارضة بل أغلبيتهم ،وطالبت فيه باستعادة مسرية
جنيف وتطبيق بيان جنيف ،1وشكل املوقعون عىل هذا النداء لجنة
متابعة أصبحت تعرف مجازاً مبنصة موسكو مع ان كل املشاركني فيها
من قوى موجودة يف سورية .وقفت هذه القوى ضد االنقسام الوهمي
بني مواالة ومعارضة ،ومتسكت ّ
بأن مصلحة أكرث من  90باملئة من
الشعب السوري هي مصلحة واحدة بالضد من مصالح قلة قليلة من
الفاسدين الكبار وتجار الحروب املوجودين يف النظام واملعارضة عىل
السواء ،وشكلت نوعاً جديداً من املعارضة مختلفاً كلياً عن ذاك الذي
جرى ترويجه خالل التسعينيات وبداية األلفية( ،عىل غرار املعارضة
العراقية) ،حيث كانت وصفة املعارضة أنها تكون معارضة بقدر ما
تستدعي التدخل الخارجي وبقدر ما تتامهى مع الطروحات الغربية.
عىل العكس من ذلك ظهرت يف سورية معارضة وطنية تعمل لتغيري
النظام تغيرياً جذرياً عميقاً بكل االتجاهات ،وترفض التدخل الخارجي
وتقف ضده حتى النهاية ،وتتمسك مبوقف وطني صلب ضد الكيان
الصهيوين وضد القوى الغربية االستعامرية.
الطرح السيايس الذي يثبت الواقع صحته يعزز مواقع القوى التي
تطرحه ،وهذا بالضبط ما يحصل مع منصة موسكو.
دكتور قدري جميل َ
كنت من الشخصيات التي دعت إىل الحوار منذ
بداية األزمة السور ّية ،لكن إىل اآلن مل نشهد أي تقدم يف املسار
التفاويض ،كام أننا مل نشهد أي حوار حقيقي بني األطراف املتصارعة

عىل الساحة السورية رغم وجود القرار الدويل  ،2254برأيكم من
يعيق هذا التقدم ،وما سبب هذا االستعصاء؟
هنالك جانبان لهذه املسألة ،األول دويل وإقليمي والثاين داخيل.
يف الجانب األولّ ،
فإن مشكلتنا ،وفرصتنا يف الوقت ذاته ،أن األزمة
السورية تزامنت مع تغري ميزان القوى الدويل ،حيث ترتاجع املنظومة
الغربية بعقليتها االستعامرية وتتقدم منظومة جديدة عىل رأسها
روسيا والصني .لو كانت الغلبة لألمريكان كام يف التسعينيات وحتى
العقد األول من األلفية ،لكان مصرينا مشابهاً إىل حد ما ملصري العراق
أو ليبيا ،حيث انتهت أزمتهام شكلياً ولكنها مستمرة وتتعمق فعلياً.
ما يجري يف سورية هو الذهاب نحو منوذج جديد بالكامل للحلول
السياسية ،يقوم عىل مواجهة التدخالت الخارجية إلنهائها وتصفري
محصلتها ،بحيث يستطيع الشعب السوري أن يقرر مصريه بنفسه
فع ًال وحقاً .وتحقق هذا النموذج الجديد بتطبيق القرار  2254يعني
دولياً إعالناً لنتيجة الرصاع الدويل الذي حسم من حيث املبدأ وبقي
أن يظهر بشكله الكامل ،وهذا ما يؤدي إىل االستعصاء والتأخري.
الجانب الثاين الداخيل ،هو إىل حد بعيد مشتق من الجانب األول،
فالفاسدون الكبار ضمن النظام واملتامهون مع الغرب من املعارضة،
كالهام مرتبط بشكل أو بآخر باملنظومة الغربية ويعلمون علم اليقني
ّأن انتهاء األزمة والذهاب باتجاه الحوار يعني خسارة محققة لهم،
ولذا فهم يتمسكون بالحرب حتى آخر لحظة ،وحتى آخر سوري ،لعل
وعىس تنقلب املوازين الدولية...
مشاركة السوريني يف املؤمترات واملفاوضات من أجل وقف الحرب
واالقتتال ،وإيجاد حل سيايس يف سوريا مرهونان إلرادة قوى إقليمية
ودولية .إىل أي درجة ميكن لهذه املفاوضات أن تثمر بنتائج تخدم
مصلحة السوريني؟
كام قلت سابقاً ،طبيعة الرصاع الدويل واإلقليمي تتجه نحو تصفري
محصلة قوى التدخالت ،وبهذا املعنى ّ
فإن كلمة السوريني يف شؤون
بلدهم ستصبح هي األعىل ،والقرار  2254الذي ميثل إرادة ومصلحة
الدول الصاعدة ،يضمن هذا الحق للسوريني بشكل ال لبس فيه.
انض ّمت منصة موسكو إىل الهيئة العليا للمفاوضات رغم وجود
خالفات كبرية بني الكتلتني .هل تعتقد أنكم قادرون عىل بناء رؤية
مشرتكة للحل السيايس يف سوريا؟
نحن مل ننضم إىل الهيئة العليا للمفاوضات ،الهيئة العليا للمفاوضات
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أصبحت من املايض؛ ما جرى هو أن منصات املعارضة الثالث املذكورة
يف القرار ( 2254موسكو -القاهرة -الرياض) اتفقت عىل تشكيل هيئة
املفاوضات السورية لتشكيل وفد واحد للمعارضة ،وقدمنا بذلك تنازالً
كبرياً مبا يتعلق بنسب التمثيل ،وكان هدفنا من ذلك هو الوصول إىل
املفاوضات املبارشة مع النظام ،والتي ال مخرج دونها .ورغم تشكيل
الهيئة إال أننا حافظنا عىل استقاللنا السيايس الكامل ،وكثرياً ما يجري
نقاش وأحياناً صدام مع مواقف تتخذها كتل ضمن الهيئة وتحاول
فرضها عىل الهيئة ككل ،وجزء من هذا النقاش قد خرج لإلعالم.
وأثبتت الوقائع أن تشكيل هذا الوفد الواحد ليس كافياً للوصول
إىل الحل ،خاصة ّأن التوجه املتشدد وخاصة لدى االئتالف والفصائل
يسلب الهيئة وظيفتها التفاوضية ويحاول زجها طرفاً سياسياً ضمن
الرصاع الدويل واإلقليمي .ولذلك ّ
فإن خطوات عدة قد اتخذت إلصالح
هذا العطل ،من بينها استمرار مسار أستانا وعقد مؤمتر الحوار الوطني
يف سوتيش وما نتج عنه.
يف ما يتعلق بالرؤية املشرتكة ،فهي القرار  ،2254ال أكرث وال أقل،
كاف أساساً للتفاوض املبارش ،أما محاولة
ودون اجتهادات؛ هذا القرار ٍ
البحث عن رؤى سياسية مشرتكة فهي مسألة مستحيلة وال داعي لها
أساساً ،فتصارع الرؤى السياسية مكانه هو أول انتخابات حرة قادمة،
وليس طاولة املفاوضات ذات املهمة الواضحة واملحددة يف إيقاف
الكارثة اإلنسانية ،إنهاء األزمة ،وفتح باب التغيري الواسع أمام الشعب
السوري ليحدد أي سورية يريد.
بعيداً عن الخالفات الجوهرية بينكم؛ وبني مكونات أخرى ضمن
هيئة التفاوض السورية ،ما نقاط االلتقاء التي تجمعكم مع تجمع
هيثم مناع وتيارالغد أحمد الجربا؟ وهل من الطبيعي أن تقدموا
األسامء املرشحة مع كال التيارين يف وقت أنتم متثلون منصة موسكو
يف الهيئة ،والجربا جزء من منصة القاهرة ،عل ًام أن جميع املنصات
كانت قد توصلت لالتفاق يف اجتامع الرياض 2حني شكلت وفداً
موحداً للمعارضة؟
ما يجمعنا مع السيد هيثم مناع ومع تيار الغد هو عىل األقل أننا
جميعاً شاركنا يف مؤمتر سوتيش الذي أقر بيانه الختامي تشكيل
اللجنة الدستورية ،يف حني أننا كنا الوحيدين ضمن هيئة التفاوض
الذين شاركنا يف سوتيش ،رغم أن آخرين كانت لديهم الرغبة لكنهم
مل يشاركوا يف نهاية املطاف .إضافة إىل ذلك ّ
فإن الهيئة مل تقدم قامئة
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القضية الكردية هي قضية محقة ،وحلها
يتم على مستويين ،ضمن اإلطار السوري
يبدأ الحل عبر الحل السياسي وتطبيق 2254
وصياغة دستور يضمن الحقوق الثقافية
والحقوق المدنية الكاملة للكرد السوريين
ويضمن لهم كما لغيرهم من السوريين
تنمية حقيقية وعادلة

مرشحيها حتى اللحظة نتيجة تعطيل يقوم به مكونان هام االئتالف
والفصائل ،رغم أن أربعة مكونات من أصل ستة تدفع باتجاه تسليم
القامئة ،لكن املكونني املعطلني يأخذان الهيئة رهينة لهام ،ويعطالن
تسليم القامئة.
بكل األحوال ،موقفنا هو أن متثيل املعارضة ضمن اللجنة الدستورية
يجب أن يكون شام ًال وال يقيص أحداً ّ
ألن مسألة بحجم الدستور الذي
سيؤثر عىل حياة السوريني لسنوات طويلة قادمة ،يجب أن تتم بأوسع
مشاركة ممكنة دون إقصاء أو استثناء أحد .ومن ناحية أخرى فإن
مختلف القوائم التي يجري تقدميها هي قوائم مرشحني لعضوية
اللجنة وليس قامئة أعضاء حك ًام ،لذا ال مانع من وجود عدة قوائم،
بل ّإن تعدد القوائم أفضل لعملية االختيار الذي سيتم يف النهاية من
خالل التشاور والتوافق بني الدول الضامنة من جهة وبالتشاور مع دي
مستورا من جهة أخرى ومع األطراف السورية أيضاً.
أنتم متهمون بشكل مستم ّر من بعض قادة املعارضة عىل أن
املواقف التي تتخذونها إن مل نقل بالحرف موازية للنظام وتكرار
ملواقفه حسب قولهم ،فإنها «محابية» للنظام ،وخاصة يف موضوع
الرئاسة وبقاء بشار األسد يف الفرتة االنتقالية؟
منذ اللحظة األوىل كنا نقول إن شعاري الحسم واإلسقاط هام شعاران
ساقطان ،ولن يتحقق أي منهام؛ ألن طبيعة األزمة السورية من جهة،
والتوازن الدويل واإلقليمي من الجهة األخرى لن يسمحا بذلك .ولذا
ينبغي أن نسأل :ما الذي يريده أولئك الذين يرصون عىل شعار

في الكـــادر
إسقاط النظام وشعار رحيل األسد رشطاً مسبقاً إذا كانوا يعلمون
علم اليقني أنه شعار غري قابل للتحقيق؟ وباملقابل ما الذي يريده
أولئك الذين يرصون عىل شعار الحسم العسكري وبقاء األسد رشطاً
مسبقاً مع علمهم أن ذلك غري قابل للتحقيق .اإلجابة عن السؤالني
هي أن املتشددين يف طريف األزمة متفقون عىل إطالة أمدها قدر
اإلمكان لعل وعىس يصلون إىل نوع ما من تحاصص السلطة عىل
الشاكلة اللبنانية رمبا ،حيث جرى اقتسام السلطة بني أمراء الحرب
وبقي الشعب اللبناين خارج قوس ،وهذا كله مشتق مام أسلفنا قوله
أن املتشددين مرتبطون بشكل أو بآخر باملنظومة الغربية ،وهام
وجهان لعملة واحدة يف نهاية املطاف هي الدوالر األمرييك .ومن
حسن حظ الشعب السوري ّأن األمريكان يرتاجعون وينهزمون ولذا
سيهزم معهم متشددو الطرفني .بكالم آخر ميكن القول ّإن قس ًام من
املعارضة هو «معارضة للسلطة» وليس «معارضة للنظام»؛ إذ ال
مشكلة لدى هؤالء ببقاء النظام عىل حاله رشط استالمهم السلطة
أو تقاسمهم إياها مع السلطة الحالية ...نحن معارضة من نوع آخر:
معارضة جذرية تريد تغيري النظام السيايس واالقتصادي االجتامعي
الذي يكرس مصالح الناهبني ،نحو نظام يكرس مصالح املنهوبني الذين
يشكلون أكرث من  %90من السوريني ،وينهي الظلم والقمع الواقع
عليهم ،ولذلك من الطبيعي أن نتلقى هجوماً مستمراً من الناهبني
والفاسدين واملتشددين يف الطرفني.
تحتاج سوريا إىل حوار بني مكوناتها القومية والدينية والسياسية،
ولكن حتى اآلن هذا الحوار شبه مقطوع يف ما عدا ما يجري يف
جنيف وأستانة وسوتيش بنسخها املتتالية .برأيك هل كانت هذه
معبة عن مشاركة كافة املكونات السورية ،وهل كانت
املؤمترات ّ
الحوارات التي جرت يف تلك املؤمترات معربة عن مطالب الشعب
السوري؟
الحوار األسايس املطلوب هو الحوار السيايس بني املكونات السياسية،
والحوار الثقايف بني املكونات السورية عىل العموم .وثقافة الحوار
ال تزال يف بداية تبلورها ّ
ألن انخفاض مستوى الحريات السياسية
التاريخي ك ّرس اإلقصاء وفرض الرأي ،وغ ّيب التوافق ومحاولة الوصول
إليه عرب تطوير األفكار املتناقضة وصوالً ألفكار جديدة إبداعية تحقق
مصالح الجميع.
يدور الحديث حول تشكيل لجنة لصياغة أو تعديل الدستور ،ويف

موازاة ذلك تجري معارك قوية بني األطراف املتصارعة عىل األرض
السورية عىل الرغم من وجــود اتفاقات مناطق خفض التوتر
بضامنات قوى إقليمية ودولية .إىل أي حد ميكن أن تساهم صياغة
الدستور يف إيقاف دوامة العنف؟
الدستور هو أحد املداخل الرئيسية لتحديد شكل الدولة السورية
املقبلة ،مبا يف ذلك طريقة فصل السلطات وتوزيع الصالحيات ،واألهم
هو تحديد طريقة حكم الشعب لنفسه؛ ولذلك ّ
فإن العمل عىل
املسألة الدستورية هو جزء مهم من عملية التغيري املطلوب ،وهو
أحد بنود القرار  .2254أي ّأن العمل عىل الدستور هو فعلياً البدء
بعملية التغيري املطلوبة.
سوريا كانت دولة شديدة املركزية يحكمها حزب أخضع املجتمع
والدولة لحكمه ،بعد سبع سنوات من الحرب والدمار ،كيف يجب
أن تكون سوريا وفق رؤيتكم يف دستورها الجديد؟
املركزية الشديدة لعبت دوراً مه ًام باملعنى التاريخي يف سورية حيث
أنجزت مرحلتها األوىل بتوسيع قطاع الدولة وزيادة دور الدولة يف
مختلف املجاالت ،ولكن بعد ذلك تحولت إىل عائق للتطور السابق
خاصة يف أوائل التسعينات ،وأرادت املراكز الرئيسة الحفاظ عىل
دورها وصالحياتها رغم انتهاء الرضورة التاريخية لذلك بغرض نقل
املوارد من األطراف نحو املراكز األساسية لتعظيم النهب ،وجرى
تهميش تنمية األطـراف وتهميش االستثامر فيها رغم أنها تسهم
بالقسم األكرب من الناتج الوطني .سورية الجديدة يجب أن تكون
مزيجاً من املركزية السياسية والالمركزية اإلداريــة ،بحيث يجري
توزيع املوازنة االستثامرية بشكل مناسب وعادل عىل جميع أنحاء
سورية ،واألهم هو أن نصل إىل مجالس شعب محلية منتخبة مبارشة
وعىل أساس نسبي من املناطق وقابلة للعزل بأي وقت يرى فيه
الناخبون أن املنتخبني مل يلتزموا بوعودهم ،وأن تكون هذا املجالس
أداة الرقابة املبارشة للناس عىل أجهزة الدولة يف مناطقها.
عىل املستوى الكيل ينبغي تعزيز املركزية السياسية يف املجاالت
األساسية الكربى ،الخارجية ،الدفاع ،البنك املركزي ،السياسات الكربى
االقتصادية واملالية ،لضامن وحدة البالد.
النموذج الجديد للمركزية وطريقة توزيع الصالحيات لألطراف مسألة
تحتاج إىل بحث جدي ضمن الدستور ،نحن لدينا تصور متكامل حول
هذه النقطة ،وسنطرحه حني يبدأ نقاش هذه املسألة.
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إذا ما اتفقت األطراف السياسية حول التغريات أو التعديالت ،هل
باإلمكان فرضها عىل السوريني يف ظل االنقسام الحاد الذي يعيشه
موحدة) ما تزال ممكنة؟
املجتمع السوري؟ هل (سوريا َّ
موحدة هو االحتامل الوحيد املمكن ،فاألساس أن التوازن
سورية ّ
الدويل لن يسمح بتقسيم سورية ،وأن السوريني أنفسهم ال يرغبون
بتقسيم بلدهم .ولن يفرض يشء عىل السوريني فرضاً ،إذ ستمر
التغيريات والتعديالت عرب استفتاء شعبي وعرب انتخابات حرة.
خلقت األزمة السورية استقطاباً حاداً بني املكونات السورية أشبه
بالحرب األهلية ،كام أنها أظهرت رصاعاً آخر بني تيارين عىل الساحة
السورية بعد سيطرة قوى إسالمية متشددة عىل املشهد يف املناطق
التي خضعت لسيطرة املعارضة ،وغياب شبه تام لقوى علامنية
ودميقراطية .كيف تنظرون إىل هذا التحول لصالح اإلسالميني؟
يف مراحل األزمات ،ومراحل الحراك الشعبي الواسع ،ال يعلق الناس
أهمية كبرية عىل اليافطات األيديولوجية العريضة التي ترفعها
القوى السياسية ،أي أنهم ال يهتمون كثرياً هل هذه القوة قومية
أم شيوعية أم إسالمية ،ما يهمهم حقاً هو املوقف امللموس لها مام
يجري عىل أرض الواقع؛ ما يهمهم هو الربامج والحلول العملية
ملشاكل حياتهم .وإذا نظرنا للوحة السورية نجد اختالطاً هائ ًال
ضمن التيارات األيديولوجية يف مواقفها السياسية ،حيث يوجد
بني العلامنيني من يــرى الــواليــات املتحدة حليفاً لــه ،ويوجد
العكس ،كذلك األمــر مع اإلسالميني والقوميني والشيوعيني.
جوهر املسألة أن الفضاء السيايس القديم املتشكل يف خمسينيات
القرن املايض قد انتهى ،ونحن أمام والدة فضاء سيايس جديد ،تتقدم
ضمنه القوى التي تقدم برامج حقيقية للخروج من األزمة ولليوم
األول بعد األزمة ،وذلك بغض النظر عن «الطربوش» األيديولوجي
الذي تلبسه.
هل ميتلك أي تيار أو قوى سياسية يف سوريا مرشوعاً وطنياً يستطيع
من خالله استقطاب السوريني وخلق أرضية لبناء سوريا جديدة؟
نزعم أننا منتلك برنامجاً وطنياً شام ًال لليوم األول بعد األزمــة،
سياسياً واقتصادياً -اجتامعياً وثقافياً ،مالمحه األساسية تتلخص يف
ثالثة شعارات( :السلطة للشعب ،الكرامة للوطن ،الرثوة للجميع)،
وعند أول انتخابات حرة قادمة سنصارع إلقناع السوريني بربنامجنا،
ولتطبيقه بعد ذلك.
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أنت أقرب شخصية سورية إىل الروس ماذا تريد روسيا من سوريا؟
أفضل القول إن روسيا هي األقرب بسياساتها ملصلحة السوريني؛
ما تريده روسيا ،ومصلحتها العميقة ،هي تطويق النزعة الحربية
األمريكية وإخامد حرائقها ،ويف الخاص السوري ّ
فإن هذا األمر يستلزم
أمرين :الحرب عىل اإلرهــاب ،والحل السيايس عىل أساس القرار
 ،2254والذي يسمح للشعب السوري بتقرير مصريه بنفسه ،ويسمح
تالياً بتحقيق استقرار حقيقي يف سورية ،وهذا هدف اسرتاتيجي
وجيوسيايس بالنسبة لروسيا.
تقدم روسيا دع ًام سياسياً وعسكرياً للنظام السوري من أجل الحفاظ
عليه والحيلولة دون السقوط ،هل تتفق مع الروس يف رؤيتهم إىل
النظام السوري؟
ً
املسألة بالنسبة للروس كام يرصحون وكام نفهمها ،ليست دفاعا عن
النظام السوري ،بل عن سورية ووحدتها؛ الحليف الحقيقي لروسيا يف
سورية هو الشعب السوري.
باعتباركم من عائلة كردية كبرية كيف تنظرون اىل مستقبل القضية
الكردية يف سوريا ،وما هو تقييمكم لقوات سوريا الدميوقراطية
واالحتالل الرتيك لعفرين؟
القضية الكردية هي قضية محقة ،وحلها يتم عىل مستويني ،ضمن
اإلطار السوري يبدأ الحل عرب الحل السيايس وتطبيق  2254وصياغة
دستور يضمن الحقوق الثقافية والحقوق املدنية الكاملة للكرد
السوريني ويضمن لهم كام لغريهم من السوريني تنمية حقيقية
وعادلة يف مناطقهم وإمكانية رقابة ومحاسبة جدية عىل أجهزة الدولة
بحيث تعمل ملصلحة أغلبية الناس بعيداً عن الفساد واملحسوبيات
والتمييز بأشكاله املختلفة .عىل املستوى الكيلّ ،
فإن حل القضية
الكردية يف البلدان األربعة التي يتواجد فيها الكرد ال ميكن أن تتم
إال عىل أساس التفاهم األخوي بني شعوب هذه الدول ،مبا يضمن
مصالحها جميعها ،وبالضد مام كان سائداً حتى اآلن حيث تستخدم
حكومات هذه الدول إضافة للدول الغربية املسألة القومية لرضب
الشعوب ببعضها والستمرار نهبها واستالب حقوقها.
لدينا عدد كبري من املالحظات واالنتقادات عىل قــوات سورية
الدميقراطية ،لكن الدور الذي لعبوه يف محاربة داعش هو دور مهم
وقدموا خالله تضحيات كبرية ،ونحن نرص عىل حقهم يف املشاركة

في الكـــادر

الفاعلة ضمن العملية السياسية ككل ،وضمن اللجنة الدستورية
خاصة.
الدور الرتيك عموماً هو دور سلبي ،ونحن ندين االحتالل الرتيك لعفرين.
رغم ذلك ّ
فإن اشرتاك تركيا ضمن مسار أستانا ثم يف سوتيش هو أمر
إيجايب يحمل إشارات عن إمكانية استدارة تركية بعيداً عن الغرب،
ْ
وإن كانت هذه العملية ال تزال يف بداياتها وستأخذ وقتها ،واملصلحة
الطبيعية لرتكيا هي عكس سلوكها طوال القرن املايض تقريباً ،أي ّأن
مصلحتها هي مع الدول املجاورة لها ومع دول الرشق وليست مع
الغرب.
أنت أحد املختصني باالقتصاد ،وكنت نائب رئيس مجلس الوزراء
للشؤون االقتصادية يف بداية األزمة السورية .كيف تنظر إىل ما آلت
إليه األوضاع االقتصادية يف سوريا بعد سنوات من الحرب املدمرة.
وكيف ميكن النهوض باالقتصاد السوري وما ُد ِّم َر بعد انتهاء الحرب
يف سوريا؟
إن بناء االقتصاد السوري يتطلب تجاوز مرحلتني :املرحلة األوىل هي
العودة إىل مستوى  2011والثانية هي االنطالق إىل األمام لتجاوز كل
املشاكل والثغرات التي كانت منتصبة سابقاً وساهمت بشكل مبارش
يف انفجار األزمة السورية ،إذ إن الوضع االقتصادي قبل  2011قد
وضع األساس املادي االقتصادي االجتامعي لالنفجار السيايس الذي
جرى .املشاكل االقتصادية الكربى لالقتصاد السوري منذ  2005بشكل
واضح للعيان هي الفقر البطالة املهمشني الخدمات التعليم الصحة..
إلخ ،لذلك املطلوب إيجاد حلول جذرية لهذه القضايا.
بالنسبة إلعادة اإلعامر ،فمشكلتها األساسية هي املوارد ،الغرب بشقيه
األمرييك واألورويب يحاول أن يدفعنا باتجاه حلول معينة يف إعادة
اإلعامر يك يستفيد هو من هذه العملية عرب تشغيل رشكاته ،وأشك ّأن
لديه القدرة أن يقدم عون مادي حقيقي ،مع أن من املطلوب منه أن
يساهم يف التعويض ألن الغرب ساهم بشكل مبارش بالتخريب الذي
جرى يف سورية .موارد إعادة اإلعامر يف سورية ،هي أوالً التعويضات
التي يجب تحصيلها واستيفاؤها من تلك الدول التي دفعت مئات
املليارات يف الحرب السورية ودمرت البنية التحتية واالقتصاد السوري
ومنازل السوريني ،ناهيك عن الضحايا مبئات اآلالف ،واملعاقني واأليتام
واألرامل...
وهذه التعويضات يجب تجميعها يف صندوق سيادي سوري ،يتقرر
سورياً ،وفقط سورياً ،كيف يتم رصفها إلعادة اإلعامر.

املورد الثاين هو العمل مع األصدقاء الذين يسمح وضعهم املادي
بذلك ،وأقصد بالدرجة األوىل بلدان بريكس وخاصة الصني والهند
وروسيا ،هذه البلدان لديها إمكانيات كبرية ويجب إعطاؤها
اإلمكانيات الالزمة لتعمل يف إعادة بناء سورية.
ً
املورد الثالث ،هو املوارد الذاتية لسورية .سورية بلد غني جدا لكنه
غري مستفيد من موارده ألن عمليات الفساد والنهب التي كانت تجري
تاريخياً كانت تهتم فقط بعمليات االسترياد والتصدير (نفط ،قمح،
قطن ،غاز..إلخ) دون االعتامد عىل تصنيع املواد املوجودة بسورية
التي ميكن أن تحقق فوائد كبرية لالقتصاد السوري واملواطن السوري.
املطلوب هو خريطة استثامرية مدروسة جديا ترفع العائد يف
التوظيف االستثامري الذي يجب أن يجري وميكن أن تفتح البلد
لالستثامرات عىل أساس هذه الخريطة مع رشوط معينة تحافظ عىل
السيادة السورية واالستقالل الوطني ،هذه هي رؤيتنا ملوارد إعادة
اإلعامر.
يف ما يخص املرحلة بعد إعادة اإلعامر ،وكيف يجب أن يكون البناء
االقتصادي ،فهذا متعلق بالحلول السياسية وكيف ستحسم ،ألن البناء
االقتصادي ال ميكن أن يكون محايداً هو إما ملصلحة الفقراء املظلومني
أو ملصلحة األغنياء الذين كانوا يستفيدون قبل الحرب واستفادوا
خاللها ويريدون أن يستمروا باالستفادة بعد الحرب .هناك يف نهاية
املطاف برنامجان سيتصارعان عىل استاملة قلوب وعقول السوريني،
نحن لدينا برنامجنا ،برنامج اليوم األول بعد األزمة لحل كل القضايا
الكربى التي تنتصب أمام بالدنا وأمام شعبنا.
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رأي

رأي

عن العلمانية واالنعتاق السياسي والمواطنة
جاد الكريم الجباعي
ُتختزل العلامنية ،عندنا ،إىل عالقة الدين بالسياسة أو عالقة الدين بالدولة ،ولكن ماذا عن عالقة الدولة برشوطها وافرتاضاتها املسبقة ،وال
سيام الرشط العرقي أو اإلثني ،كام عربت عنه األيديولوجيا القومية العربية( ،الجمهورية العربية املتحدة ،أو الجمهورية العربية السورية
عبت عنه األيديولوجيا املاركسية اللينينية (دكتانورية الربوليتاريا) ،أو
أو جمهورية مرص العربية) ،أو الرشط االجتامعي (الطبقي) ،كام ّ
تعب عنه األيديولوجيا اإلسالمية ،التي تتبنّاها جامعات اإلسالم السيايس وجامعات املقاومة اإلسالمية (الدولة
الرشط الثقايف (الديني) ،كام ّ
اإلسالمية)؟! إن تجربتنا الخاصة متيل علينا إعادة تعريف العلامنية بداللة الدولة الوطنية الحديثة وداللة املواطنة املتساوية ،وبسط معنى
الوطنية ،الذي يكشف تعارض الدولة السياسية مع جميع الرشوط واالفرتاضات املسبقة ،غري السياسية ،اجتامعية كانت هذه الرشوط أم
ثقافية .وذلك انطالقاً من افرتاضنا أن العلامنية هي جوهر الدولة الوطنية الحديثة ومضمون الوطنية ،وإال ستظل األخرية ،أي الوطنية،
قيمة معيارية ،وشك ًال خاوياً من أي مضمون.
يتع ّلق األمر ،يف اعتقادنا ،مبا ّ
سمه كارل ماركس« :االنعتاق
السيايس» ،نعني االنعتاق من الرشط الديني ،الذي يفرتض
(دين الدولة) ،ومن الرشط اإلثني ،الذي يفرتض
(إثنية الدولة ،عروبة الدولة ،مث ًال) ،ومن الرشط
االجتامعي ،الطبقي أو الفئوي ،الذي يفرتض
(طبقية الدولة) ،ومن سائر الرشوط
غري السياسية واالفرتاضات التي
متليها البنى والتشكيالت ما
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قبل الوطنية ،التي تحول دون ارتقاء جامعة ما وتح ّولها إىل أمة حديثة.
االنعتاق السيايس ،بهذا املعنى ،رشط الزم لتساوي جميع أفراد املجتمع
املدين يف عضوية األمة ويف عضوية الدولة ،بالتالزم ،ورشط الزم للمواطنة
وتساوي جميع مواطني الدولة ومواطناتها أمام القانون .إن إثنية أو عرقية
الدولة وطبقيتها ال يختلفان يف يشء عن دينيتها ،ألن هذه جميعاً من قبيل
فرض رشط غري سيايس وغري أخالقي عىل الكائن السيايس واألخالقي ،الذي
هو الدولة ،ومن قبيل تحديد العام بالخاص ،وتحديد الكل بأحد أجزائه،
ومن شأن ذلك أن يبقي عىل االنقسامات العمودية ،التي تح ّد من التواصل
االجتامعي واإلنساين ،إن مل َتحل دونه.
إن «دين الدولة» ينتج بالرضورة معارضة دينية أو مذهبية أو طائفية،
ال للسلطة الدينية أو املذهبية أو الطائفية ،بل للدولة ذاتها ،وعروبتها
تنتج بالرضورة أيضاً معارضة إثنية ،ال للسلطة «القومية» ،كسلطة حزب
البعث العريب االشرتايك يف سورية ،بل للدولة ذاتها .واحتكار الدولة من
قبل طبقة معينة يخرج الطبقات أو الفئات االجتامعية األخرى من دائرة
األمة ومن دائرة الدولة .وهذه جميعاً ّ
مم ينفي عن الدولة طابعها
السيايس ،الوطني ،ويؤدّي إىل حروب أهلية دورية .الدول التي
تنفجر فيها حروب أهلية ليست دوالً سياسية بعد ،ليست
دوالً وطنية ،وأفرادها ليسوا مواطنات ومواطنني بعد،
بل رعايا فحسب.
«الــدولــة السياسية الكاملة هــي ،حسب
جوهرها ،حياة اإلنسان النوعية ،العامة،

يف معارضة حياته الخاصة أو الشخصية .كل افرتاضات الحياة الخاصة
تواصل بقاءها يف املجتمع املدين( ،بوصفها) خصائص املجتمع املدين
(البورجوازي)» 1.ما يعني أن التعارض بني الحياة الخاصة والحياة النوعية
(العامة) هو باألحرى تعارض جديل ،ال ميكن معه حذف أي من هذين
الحدّين املتعارضني ،بل إن هذين الحدّين ،اللذين يذهب كل منهام يف
اآلخر ،يذهبان معاً يف تركيب جديد ،يف كل لحظة من لحظات النمو
والتط ّور ،هذا الرتكيب الجديد هو الكلية العينية ،التي يرسي فيها كل
ما هو عام ّ
وكل يف ثنايا ما هو خاص وجزيئ ،فريقى ما هو خاص وجزيئ
مقرتباً شيئاً فشيئاً من العام ّ
والكل ،وصوالً إىل املجتمع املؤ ْن َسن ،الذي
هو وحدة الخاص والعام ،ووحدة الشكل واملضمون ،ووحدة الحرية
والقانون.
بيد أن هذه الوحدة ليست وحدة بسيطة ومبارشة ،كاتحاد املتص ّوف
وموسطة بالقانون،
بالذات اإللهية ،بل هي وحدة مر ّكبة وغري مبارشة
َّ
أو بنمط التنظيم االجتامعي ،وقد صارت الحرية شكله ومضمونه ،وصار
هو نفسه ،أعني القانون ،ضمرياً أخالقياً .إن الفرد أو الشعب ،الذي يتبع
قوانني عامة يف فكره وعمله ،سيتط ّور تاريخياً ،ألن القوانني العامة لها
أساسها يف العقل ويف الحرية ،وهي تنمو مع تقدّم العقل ومنو الحرية،
وميكن تح ّقق هذا التقدّم بصورة أكيدة وعىل نحو أسهل ،عىل أساس أن
يغي هذه
العقل ،يف قوانينه ،إمنا يتعامل مع منتجاته هو ،وإذا أراد أن ّ
القوانني فإنه ليس يف حاجة إىل أن يطلب اإلذن من أي قوة غريبة أو
مفارقة .أ ّما ما ّ
يتخطى عقل اإلنسان ،وليس له أن يربره أو يسوغه ،فليس
للعقل عليه أي سلطة .إن أي رشيعة دينية ستحتفظ بقيمتها إىل أن
يحذفها من وضعها (أي التاريخ) ،بالدقة والرصاحة اللتني وضعها بهام.
التعارض بني الدولة السياسية وافرتاضاتها ومقدّماتها األولية ،سواء كانت
مادية ،كامللكية الخاصة ،أو روحية ،كالثقافة والدين ،هو تعارض علامين،
دنيوي ،من نوع تعارض املصلحة الخاصة واملصلحة العامة ،أو تعارض
الحياة الخاصة والحياة العامة ،أو تعارض الفرد واملجتمع ،والحرية
الذاتية والحرية املوضوعية (الحرية والقانون) ،واألخالق الذاتية واألخالق
املوضوعية (االقتناع الذايت والعقد االجتامعي) .جميع هذه التعارضات
 -1باور وماركس ،حول املسألة اليهودية ،ترجمة إلياس مرقص ،دار الحقيقة ،بريوت ،بال
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ّ
تنحل يف تعارض الدولة السياسية واملجتمع املدين.
وهو تعارض بني حدّين كل منهام رضوري لآلخر،
بالقدر ذاته ،وانتفاء أحدهام هو انتفاء اآلخر بالرضورة .فإن
متييز املجتمع املدين من املجتمع السيايس وفهم التعارض الجديل
بينهام ،ووعي واقع أنهام معاً ك ّلية عينية ،أو وحدة تناقضية ثالثة
رشوط رضورية لوضع العلامنية يف سياقها الواقعي ،بوصفها جوهر الدولة
السياسية ،أو الدولة الوطنية وحقيقتها الواقعية.
لع ّلنا ال نستطيع أن نقول اليشء ذاته عن تعارض السامء واألرض ،أو
الدين والدنيا ،إال إذا نظرنا إىل الدين ،بوجه عام ،عىل أنه الحياة األخالقية
النوعية لإلنسان ،وإىل كل واحد من األديان الخاصة ،كاملسيحية أو اإلسالم
أو اليهودية ،...عىل أنه الحياة األخالقية املوضوعية الخاصة باملسيحيني
أو املسلمني أو اليهود أو غريهم من أتباع الديانات واملذاهب األخرى.
وهذه النظرة يف غاية األهمية ،ألن كل دين خاص هو دين ،مثلام كل
فرد هو إنسان (كل ما هو خاص هو عام ،ألن ما هو عام ّ
وكل ال يوجد
وجوداً فعلياً إال يف ما هو خاص وجزيئ)؛ فإن مستقبل أي دين من األديان
الخاصة يتو ّقف عىل مدى ا ّتساقه مع ما هو جوهري يف جميع األديان،
بال استثناء ،أي مع الروح اإلنساين ،الذي يرسي يف الدين .عىل أساس هذه
النظرة يقوم التسامح الديني ،الذي يتعدّى االعرتاف باآلخر والقبول به،
كام هو ،إىل االعرتاف مبرشوعية ما مل تكن الذات تستسيغه يف اآلخر فكراً
وعم ًال ،واالعرتاف بتساوي جميع األديان واملذاهب يف القيمة الروحية ويف
املرشوعية .التسامح قرين االعتدال ،وهام عامالن ذاتيان يتضافران مع
العوامل املوضوعية لبلوغ االنعتاق السيايس.
االنعتاق السيايس تقدّم كبري يف حياة البرشية ،وتط ّور نوعي يف تاريخها،
ومقدّمة رضورية لالنعتاق اإلنساين« .صحيح أنه ليس الشكل األخري
لالنعتاق اإلنساين ،ولكنه الشكل األخري لالنعتاق اإلنساين يف نظام العامل
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رأي

ماركس« :نحن نتحدّث هنا عن االنعتاق
الراهن .لنتفاهم جيداً ،يقول
ً
الواقعي ،عن االنعتاق الفعيل» 2.اإلنسان يتح ّرر سياسياً من الدين بإخراج
الدين من الحقّ العام إىل الحقّ الخاص ،الحقّ العام هو حقّ اإلنسان
وحقّ املواطن؛ الدين ال يعود هو روح الدولة( ،عىل افرتاض أنه كان
كذلك) ،الدولة فضاء سيايس وأخالقي عام ال يقبل أي تحديدات خاصة؛
يترصف بصفته كائناً نوعياً عاماً ،يف اشرتاك مع برش آخرين ،وإن
اإلنسان ّ
يف دوائر مخصوصة هي دول وطنية مختلفة« .
«الدولة ّ
املسمة مسيحية هي النفي املسيحي للدولة؛ وهي دولة ناقصة
3
والدين املسيحي هو إكامل نقصها وتقديسه ،فهو إذاً وسيلة بالرضورة».
باملعنى نفسه ميكننا القول إن «الدولة اإلسالمية» نفي إسالمي للدولة؛
وإن دولة ال تزال تتّخذ من دين خاص أساساً لها ال تزال عاجزة عن
إعالن نفسها دولة سياسية لجميع مواطناتها ومواطنيها بالتساوي .وليس
من قبيل املصادفة أن الجامعات اإلسالمية وجامعات ما يس ّمى املقاومة
اإلسالمية جميعها مناهضة للدولة يف بلدانها ،ال للسلطات السياسية
يف هذه البلدان فقط ،ما يجعل من هذه الجامعات إ ّما بطانة
لالستبداد وإ ّما مشاريع أنظمة استبدادية وإ ّما مشاريع
حروب أهلية ،وال فرق ،كام هي الحال يف سوريا
والعراق ولبنان وفلسطني والسودان والصومال
والجزائر وغريها.

رأي

انعتاق الدولة من الدين ال يعني نفي الدين ،بل يعني نفي امتياز أي
دين بأن يكون ديناً للدولة ،ونفي جميع االمتيازات األخرى ،ونفي انحياز
الدولة إىل أي دين ،ونفي أي نوع من أنواع انحياز الدولة؛ فالدولة ال ميكن
أن تنحاز إىل دين أو مذهب أو جامعة إثنية أو نظرية سياسية أو إىل
حزب سيايس ..وتظل مع ذلك دولة وطنية (االنعتاق السيايس هو انعتاق
من نظام االمتيازات والوالءات الشخصية والوالءات ما قبل الوطنية).
تعب عن كلية
بعبارة أخرى ال ميكن أن تكون الدولة دولة وطنية إال حني ّ
املجتمع املدين العينية ،أي حني تكون دولة جميع مواطناتها ومواطنيها بال
استثناء وال متييز( ,نظام االمتيازات نظام سابق عىل ظهور الدولة الوطنية
الحديثة ومتناقض معها عىل طول الخط)
ال متيل هذه املناقشة إىل مثلنة الدولة الوطنية ،أو إىل تجاهل نواقصها
وتناقضاتها الداخلية ،ما دامت مج ّرد دولة سياسية مل َ
ترق إىل دولة
دميقراطية .ولكنها ،أي املناقشة ،تحرص عىل بسط املفاهيم واملبادئ
التأسيسية ،وبلورة اإلطار النظري ملادية املجتمع املدين ومثالية الدولة
السياسية ،اإلطار الذي من خالله ميكن نقد الدولة السياسية واملجتمع
املدين والكشف عن نواقص كل منهام ،بداللة التعارض املقيم بني الشكل
واملضمون ،بني املثالية واملادية.
إن مفاهيم :اإلنسانية والعقالنية والعلامنية والدميقراطية ومبادئها
تبدو لنا مفاهيم رضورية بالتساوي ،سواء للتأسيس أو للنقد .ذلك أن
أي جامعة تتط ّلع إىل الحرية ال ب ّد أن ترشع يف إزالة جميع الحواجز
والعقبات التي تحول دون تح ّولها إىل جامعة سياسية ،إىل أمة حديثة.
وأكرث تلك الحواجز والعقبات ُك ْؤداً هي التي تتع ّلق بالوعي عامة ،ووعي
الذات خاصة .إن كلمة الرس لعملية التح ّول إىل جامعة سياسية هي وعي
الفرد الطبيعي (األناين) ذاته كائناً كلياً عاق ًال وأخالقياً ،متساوياً يف ذلك
مع جميع نظرائه ونظرائها ،ووعي التعارض املقيم أيضاً بني حياة الفرد
الخاصة وحياته العامة ،وبني الحياة الخاصة والحياة العامة ،بني الفرد
الطبيعي ،عضو املجتمع املدين وبني املواطن ،عضو املجتمع السيايس .هذا
التعارض ،هذا االنقسام أو االنشطار ،هو أساس الوحدة وعامل النمو
والتقدّم ،هو ما يجعل الحياة الخاصة ترثى وتغتني برثوة الحياة
العامة وترقى بارتقائها ،وما سيؤدّي إىل تصالح الفرد مع ذاته
ومع عامله ،وإىل أنسنة الحياة االجتامعية.
 -1املصدر السابق ،ص 181

ما هو اإلنجاز المفقود؟
نارت عبد الكريم
مل يكن متشامئاً ،مبا فيه الكفاية ،حيال مستقبل البرشية بسبب العنف املالزم ملسريتها ،بل حتى أ َّنه ،باملقارنة اىل واقع الحال،
كان متفائ ًال جداً ،فال «عرس يف الحضارة» .وهذا هو عنوان أخر مؤلفات سيغموند فرويد ،أو ما قبل اﻷخري ،الذي تنبأ من
خالله مبستقبل قاتم للبرشية حيث ال دواء لدائها املزمن ،أي العدوانية التي تحرق األخرض واليابس .ورغم واقعيته وصوابية
تشاؤمه إ َّال أنه تعرث يف تشخيصه ،فالعرس قد ال يكون نعتاً لحضارتنا أو مرضا أصابها ،بل هي حضارة عرس وحضارة وهم َّ
ألن
ُج َّل إنجازاتنا ،العلمية منها واألدبية ،ناهيك عن الدينية والفلسفية ،مشتقة من بذرة واحدة فاسدة مضمونها َّأن هذا الكائن
أرقى من كل الكائنات األخرى ،ومعها ،أي مع هذه الفكرة ،وقع االنفصال وتم البرت.
وهذه الفكرة ،التي تبدو بسيطة جداً وواضحة ،قد تكون منبع رشورنا وعلة مآسينا كاف ًة .فام هو اإلنجاز األهم للبرشية ْأن
يسري اإلنسان عىل سطح املاء أو عىل سطح القمر واملريخ؟ أ ْم أن يسري اإلنسان ،عىل سطح األرض ،بسالم؟ ومن دون السالم
ما فائدة العلم واملال والجاه؟.
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إيقاع العدسة
عدسة :حبيب زايف  -كنيسة السيدة العذراء للرسيان االرثوذكس /القامشيل

إيقاع العدسة
عدسة :جيان حاج يوسف  -مخيم عني عيىس

عدسة :هاشم حاج بكري  -ريف الالذقية /جبل االكراد

عدسة :سلطان سلطان  -منبج /حلب
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ملف 2

جيش اإلسالم
من حكم الغوطة الشرقية إلى الوصاية التركية
طارق عزيزة
ّ
المحطات
تتناول الورقة بعض
األساسية في سيرة «جيش
اإلسالم» ،فتستعرض بداياته في
مناطق غوطة دمشق الشرقية
 ،2011وظروف تنامي حجمه ودوره
وخلف ّيته األيديولوجية ،إضافة
إلى الصراعات التي خاضها
سعيًا لالنفراد بالسيطرة على
الغوطة ،والكيفية التي حكم
بها المناطق الخاضعة لسلطته،
وصو ً
ال إلى خروجه منها في
نيسان (أبريل)  ،2018وتناقش
ما ينتظره بعد انتقال قيادته
وتهجير القسم األكبر من
مقاتليه وعائالتهم إلى الشمال
السوري ،وتحديدًا مناطق «درع
الفرات» حيث السيطرة الفعلية
بيد تركيا ،ثم تختم بخالصة
حول طبيعة دور فصيل جيش
اإلسالم والجماعات المماثلة
وانعكاساته على الثورة السورية.
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أو ًال :ظروف النشأة والتط ّور الرسيع
بعد نحو خمسة أشهر عىل انطالق الثورة السورية ،وتحديداً يف
أيلول (سبتمرب)  ،2011ظهرت النواة األوىل ملا سيصبح الحقاً «جيش
اإلسالم» يف البساتني املحيطة مبدينة دوما ،كربى مدن ريف دمشق
والغوطة الرشقية ،وكانت عبارة عن مجموعة مس ّلحة صغرية حملت
اسم «رسية اإلسالم» بقيادة الشيخ زهران علوش ،الداعية السلفي
الخارج حديثاً من سجن صيدنايا سيىء الصيت  .1اقترص عمل الرسية
بادئ األمر عىل التصدي لقوات النظام عند مداخل دوما ،إضافة إىل
اغتيال عدد من الشخصيات األمنية ،ثم رشعت بالهجوم عىل بعض
املواقع العسكرية .بعد أقل من عام ونتيجة لتزايد أعداد املقاتلني،
أعلن زهران علوش يف األول من حزيران (يونيو)  ،2012عن تأسيس
ضم يف صفوفه آالف املقاتلني ،مو ّزعني عىل
«لواء اإلســام» الذي ّ
ً2
ً
عرشات الكتائب فض ًال عن عرشين مكتبا إداريا .ومع انضامم املزيد
وتوحدها معه ،ا ّتخذ التشكيل اسم «جيش اإلسالم» يف
من الكتائب ّ
3
 29أيلول (سبتمرب) .2013
إذن ،خالل عامني فقط مت ّكن زهران علوش من تأسيس وقيادة أحد
4
أكرب تشكيالت املعارضة املسلحة يف سوريا من ناحية العدد والع ّدة،
فض ًال عن التنظيم والتمويل الجيد ومتاسك القيادة .واستطاع بسط
سيطرته عىل معظم مناطق الغوطة الرشقية مبا فيها مدينة دوما مركز
 -1اسمه محمد زهران علوش ،ولد يف  25كانون األول (ديسمرب)  1970يف دوما بريف
دمشق ألرسة متدينة ومحافظة ،والده عبدالله علوش من مشايخ التيار السلفي.
درس زهران يف كلية الرشيعة بجامعة دمشق ،وبعد تخ ّرجه سافر إىل اململكة العربية
السعودية وتابع دراسته يف الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف كلية الحديث الرشيف
والدراسات اإلسالمية .عاد بعدها إىل سوريا ونشط يف نرش األفكار السلفية ،مام ع ّرضه
للمالحقة األمنية من قبل مخابرات النظام ،فاعتقل يف عام  2009وأودع سجن صيدنايا،
حتى أيار (مايو)  ،2011حيث خرج مع مئات السجناء اإلسالميني مبوجب عفو عام أصدره
رأس النظام السوري .ويرى العديد من الباحثني ّأن ذلك العفو ش ّكل نقطة تح ّول ها ّمة
أسهمت يف دفع الثورة السورية نحو العنف والتط ّرفُ .ق ِتل زهران علوش نتيجة استهدافه
بغارة للطريان الحريب الرويس يف  25كانون األول  ،2015وخ ِلفه عصام بويضاين ،يف قيادة
جيش اإلسالم وكذلك «القيادة املوحدة يف الغوطة»
 -2تفاصيل إضافية عن مرحلة البدايات يف املوقع الرسمي للجيش ،عىل الرابط:
www.jaishalislam.com/about
 -3متكن مشاهدة تسجيل مصور لإلعالن عن «جيش اإلسالم» وأسامء الكتائب واأللوية
التي يضمها ،عىل الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=HIuho6NuBDY :
 -4بحسب األرقام املتداولة ،تراوحت التقديرات لعدد عنارص جيش اإلسالم يف أوج قوته
ما بني  12إىل  20ألف مقاتل.

أهم الجبهات مع
ثقله
الرئييس ،وبالتايل كان يرشف عىل عدد من ّ
ّ
النظام عند مشارف العاصمة دمشق ويف محيط مطارها الدويل ،عدا
عن انتشار عرشات الكتائب التابعة له بشكل فعيل تنظيمياً ومالياً يف
مختلف املناطق السورية ،كالجبال الساحلية يف الغرب ،وريف درعا
تم له
والقنيطرة يف الجنوب ،وحتى يف بعض املناطق الشاملية .فكيف ّ
قيايس نسبياً؟
ذلك يف زمن
ّ
املؤسس أو
الشطر األكرب من اإلجابة عن السؤال ال يتع ّلق بشخصية ّ
شعب ّيته يف منطقته وال بتاريخه الدعوي ،وإمنا يرتبط بالبعد اإلقليمي
الذي خ ّيم باكراً عىل الثورة السورية .فال ميكن الحديث عن جيش
اإلسالم وتفسري صعوده الرسيع مبعزل عن الدور السعودي يف سوريا،
بش ّقيه املايل واأليديولوجي ،وفق ما اقتضته أولويات اململكة ومصالحها
سياسياً وأمنياً .ذلك ّأن السعودية وإن دعمت املعارضة السورية
رصاحة وبأشكال مختلفة منذ بدايات الثورة ضد نظام األسد ،إال أ ّنها
يف الوقت عينه مل تكن مرتاح ًة لتنامي نفوذ جامعة اإلخوان املسلمني
ومن ورائها قطر وتركيا يف أوساط املعارضة ،سواء عىل الصعيد امليداين
أو السيايس ،لهذا عملت عىل تظهري ودعم من يوالونها من مقاتلني
عىل األرض ،وكذلك ضمن هيئات املعارضة السياسية.
كام ّأن ظهور تنظيم «القاعدة» يف املشهد السوري أواخــر عام
الثورة األول ،ثم اإلعالن عنه رصاح ًة يف كانون الثاين (يناير) ،2012
ممث ًال بفرعه السوري «جبهة النرصة ألهل الشام» بزعامة أيب
محمد الجوالين 5،وكذلك مت ّدد الفرع العراقي للتنظيم إىل سوريا
من خالل «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» بقيادة أيب بكر
البغدادي ،مل يكن خــارج مخاوف وحسابات السعودية ،لذلك
بتوجهاتها األيديولوجية
عمدت إىل زيادة دعم السلفيني املرتبطني ّ
والسياسية ،كام سعت إىل جمعهم يف إطار واحد ،بغية مواجهة سلفيي
«القاعدة» ومشتقاتها من تيار الجهاد العاملي 6،الذي تقاطر جهاديوه
من أصقاع األرض للمشاركة يف «الجهاد» عىل األرض السورية .وإىل
جانب رغبة السعودية يف إيجاد من مي ّثل مصالحها ويساهم يف كبح
النفوذ اإلخواين ،وتالياً الرتيك والقطري ،كذلك كانت مهت ّمة مبواجهة
 -5للمزيد راجع ،للكاتب :جبهة النرصة ألهل الشام القاعدة يف طبعتها السورية
(املجموعة السورية للدراسات واألبحاث ،الطبعة األوىل  .)2013وأيضاً« :القاعدة»
«صور» ،العدد  ،33أيلول وترشين األول .2016
وتحوالتها يف سورياُ ,
 -6للمزيد ،رويرتز« :السعودية تدعم منافيس القاعدة السلفيني يف سوريا».
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التم ّدد اإليراين يف سوريا والضغط عىل األسد ،بطبيعة الحال ،انسجاماً
مع موقفها الداعم آنذاك لجهود إسقاطه.
ثانياً« :سلفية شامية» معدّلة ومدعومة وهّ ابياً
يف ضوء تلك املعطيات ،مل يكن السعوديون ليجدوا أفضل من زهران
ع ّلوش لخدمة مصالحهم ،فهو تتلمذ عىل يد مشايخهم ،ور ّكز خالل
نشاطه الدعوي لسنوات عديدة قبل الثورة عىل نرش األيديولوجيا التي
طاملا دعموها ور ّوجوا لها .ذلك ّأن زهران خالل دراسته يف السعودية
«لَ ِقي ُم َحدِّث العرص الشيخ محمد نارص الدِّين األلباين ،والشيخ عبد
العزيز بن باز ،والشيخ محمد بن صالح العثيمني ،والشيخ عبد الله بن
عقيل والشيخ عبد املحسن العباد والشيخ عبد الله الغنيامن وسمع
من الشيخ محمد بن محمد املختار الشنقيطي والشيخ محمد الحسن
7
الددو الشنقيطي وقرأ عليهم يف جميع العلوم اإلسالمية».
والكالم الذي يردّده بعضهم عن زهران بوصفه سليل «مدرسة التجديد
الشامية» أو «املدرسة الشامية اإلصالحية» فحسب ،أو الرتكيز عىل
دور مشايخ دمشق يف تنشئته الدينية لإليحاء بـ»اعتدال» مزعوم
ثم إليه قياساً بتط ّرف سلف ّيي السعودية،
ُينسب إىل تلك املدرسة ومن ّ
هو كالم ينطوي عىل تجاهل للتأثريات األعمق التي حفرتها السلفية
الوهّ ابية يف فكره ،وترجمها بنفسه عملياً يف منهجه وسلوكه ،أو لع ّلها
رغبة مضمرة يف تربئة «املدرسة الشامية» من شبهة التط ّرف ،وهي
متسك رموزها األبرز بزهران ودفاعهم عنه وعن مامرساته
التي ييش ّ
ومباركتهم له ،بأنها ال تختلف يف املآل عن النسخة الوهّ ابية من
السلفية .والتأثري الوهّ ايب ظهر جلياً يف املصطلحات واألفكار املتط ّرفة
الواردة يف خطب زهران وأحاديثه ،مثل تبنّيه «األطروحات السلفية
يف اعتامد مبدأ العقيدة ميزاناً للوالء والرباء» 8،وكذلك رفضه الرصيح
للدميقراطية ،أو موقفه من الديانات األخرى واملذاهب اإلسالمية من
9
غري السنّة.
 -7أويس العبد الله ،زهران علوش فكراً ومنهجاً وسلوكاً( ،نسخة إلكرتونية دون تاريخ
أو مكان الطبع) .ص .22
 -8مجلة البيان« :حوار مع قائد فصيل (لواء اإلسالم)» ،منشور بتاريخ .2013/7/5
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نصه« :نحن نكفر بالدميقراطية جمل ًة
 -9يف خطبة لــزهـران علوش ،قــال ما ّ
ٌ
موضوعة تحت أقدامنا» و«اإلســام فقط هو الحق وباقي
وتفصي ًال»و»الدميقراطية
األديان باطل ،السنة فقط هو الحق وباقي املذاهب باطل» .ويف مناسبة أخرى ،قال عن
الشيعة والعلويني« :املرتدون حقاً من الرافضة والنصرييني» .انظر :أويس العبدالله «الداء
والدواء  -يف نقض شبهات الخوارج للشيخ زهران بن عبدالله علوش (رحمه الله)» ،نسخة
الكرتونية ،ص.18

رغم ذلك ،أنكر جيش اإلسالم عىل لسان قائده تل ّقي دعم الحكومة
السعودية ،وأ ّكد أن ما نسبته  90باملئة من عتاده وتسليحه يعود
إىل الغنائم التي أخذوها من قوات النظام وهذه النسبة تشمل
10
األسلحة الثقيلة واملدرعات ،و 10باملئة فقط من السوق السوداء.
لكن ،حتى لو صدق الكالم بشأن البنية التحتية العسكرية (املع ّدات
واألسلحة الثقيلة واملق ّرات ،)..إال ّأن املسألة ال تتعلق بالسالح فقط؛
فامذا عن املاليني التي يحتاجها شهرياً من أجل دفع رواتب آالف
العنارص ،وتجهيزهم وتأمني مستلزماتهم يف املعارك؟ وكيف أمكن له
اإلنفاق عىل عرشات املكاتب واملؤسسات العاملة يف املجاالت اإلغاثية
و»الرشعية» والتعليمية واالجتامعية ،وسواها من أدوات «الق ّوة
الناعمة» التي أراد من خاللها ،يف البدايات ،توطيد سلطته واستاملة
السكان يف طور سعيه إىل حكم الغوطة.
من املؤ ّكد ّأن «التمويل الذايت» ال يق ّدم إجاب ًة شافية ،سيام وأنه جاء
يف مرحلة الحقة ويف ظروف الحصار الذي فرضه النظام عىل الغوطة،
وما تاله من ازدهار «تجارة األنفاق» بينه وبني ح ّكامها ،كذلك مسألة
التصنيع املحيل لبعض أنواع الذخائر واألسلحة ،حيث ظهرت يف وقت
متأخر نسبياً .بالتايل ،اعتمد جيش اإلسالم بشكل كبري عىل الدعم املايل
والسيايس القادم من الخارج منذ بداية الثورة 11،ال سيام من السعودية
التي تربط قادته عالقات طيبة بها ،سواء بشكل مبارش أو عرب بعض
الدعاة واملشايخ ،فض ًال عن األموال التي تد ّفقت عليه من مت ّربعني
12
كويتيني ،بينهم مسؤولون كبار ينتمون إىل التيار السلفي نفسه.
عىل ذلك ،ال ُيستبعد أن تكون بعض رصاعات جيش اإلسالم ض ّد غريه
يتم بداللة
من الفصائل ،أو قيامه بفتح معارك مع ّينة أو إيقافها كان ّ
توجيهات السعوديني وحساباتهم السياسية ،وهو الذي مل يو ّفر فرصةً
لتأييد سياستهم 13.وهم بدورهم ،فرضوا ممثلني عن جيش اإلسالم
 -10تسجيل مص ّور لزهران علوش« :الرد عىل من زعم ان جيش اإلسالم يتلقى الدعم من
الحكومة السعودية».
مرسبُ ،نرش عىل يوتيوب ،بعد مقتل علوش ،بعنوان «اعرتافات زهران
 -11يف فيديو ّ
علوش بإدخال ماليني الدوالرات إىل الغوطة» ،أ ّكد قائد جيش اإلسالم أنه التقى «بداعمي
جيش اإلسالم الذين يدعمونه منذ خمس سنوات ،منذ أول الثورة».
 -12مزيد من التفاصيل عن دور التمويل السلفي :أخوة الزكاة املمولون السلفيون
والثورة السورية ،مركز كارنغي للرشق األوسط.
 -13من ذلك« :بيان حول عاصفة الحزم يف اليمن» ،بتاريخ  27آذار (مارس)  .2015وفيه
يعلن جيش اإلسالم تأييده العملية ،وأمله يف أن متتد إىل سوريا.

ال يمكن الحديث عن جيش اإلسالم
وتفسير صعوده السريع بمعزل عن
ّ
بشقيه
الدور السعودي في سوريا،
المالي واأليديولوجي ،وفق ما
اقتضته أولويات المملكة ومصالحها
سياسيًا وأمنيًا

للمشاركة يف مؤمتر الرياض للمعارضة السورية و»الهيئة العليا
للمفاوضات» املنبثقة عنه ،وأن يرأس مسؤوله السيايس آنذاك ،محمد
ع ّلوش ،وفد املعارضة املفاوض يف مؤمتر جنيف 14.وعىل النحو نفسه،
مل يكن غريباً أن يتأ ّثر وضع جيش اإلسالم بشكل ملحوظ عىل مختلف
األصعدة ،عندما تبدّلت أولويات اململكة ور ّكزت ّ
جل اهتاممها عىل
ّ
للملف
حربها يف اليمن ،وبصورة أكرب بعد أن اختلفت مقاربتها
السوري ّ
عم كانت عليه يف بداية الثورة.
ثالثاً :الرصاع عىل الغوطة الرشقية
مل يكن جيش اإلسالم التنظيم املس ّلح الوحيد العامل يف الغوطة
الرشقية ،وإن كان أكربها من حيث العدد والعتاد واإلمكانيات
ضم
املالية والتنظيمية ،وتالياً أكرثها حضوراً وتأثرياً .ورغم مت ّكنه من ّ
عرشات الفصائل إليه إال أن غريها حافظ عىل وجوده وثقله عىل
األرض ،مثل «فيلق الرحمن» و»أحرار الشام» و»االتحاد اإلسالمي
ألجناد الشام» و»ألوية الحبيب املصطفى» .ويف أواخر آب (أغسطس)
توصلت هذه الفصائل مع جيش اإلسالم إىل اإلعالن عن تشكيل
ّ ،2014
15
«القيادة العسكرية املوحدة» ،والتوافق عىل تسمية زهران علوش
قائداً عسكرياً لها ،ليصبح لقبه «القائد العام للغوطة الرشقية».
يف الــوقــت نفسه ،كــان مــا يـــزال هــنــاك مجموعات مسلحة
أخـــرى ،يحسبها بعضهم عــى «الــجــيــش الــحــ ّر» أو قريبة
 -14عُ قد املؤمتر يف  9كانون األول (ديسمرب)  ،2015وضم طيفاً واسعاً من املعارضة
السياسية السورية ،منها :االئتالف الوطني ،وهيئة التنسيق ،واملجلس الوطني الكردي،
وتيار بناء الدولة ،وعدد من املستقلني .وبعض قوى املعارضة املس ّلحة كجيش اإلسالم،
وأحرار الشام وفصائل من الجيش الحر.
 -15بيان تشكيل «القيادة العسكرية املوحدة» للغوطة الرشقية ،عىل الرابطhttps:// :
www.youtube.com/watch?v=vdJsO0uGbmM
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رئييس هو الخالف مع جيش
منه ،ومــا كــان يجمعها بشكل
ّ
اإلســـام ورشكــائــه يف «الــقــيــادة العسكرية املــوحــدة» ألسباب
مختلفة .أرادت ه ــذه املــجــمــوعــات أن تــحـ ّقــق نــوع ـاً من
فتوحدت عرش منها تحت اســم «جيش
الــتــوازن يف الغوطة،
ّ
األمـــة» يف أيــلــول (سبتمرب)  .2014لكن رسعـــان مــا انتهى
أمر التشكيل الجديد بعد ّ
أقل من أربعة أشهر ،إثر حملة شنها جيش
ُ
«عمليات تطه ِري البالد
اإلسالم ض ّده مطلع عام  ،2015تحت شعار
رجس الفساد» ،فاقتحم مق ّراته واعتقل العديد من قادته 16،كام
من ِ
17
ً
أعدم بعضهم الحقا عىل خلفية اتهامات بالفساد وتجارة املخدرات.
ورغم إعالن القوى األخرى يف «القيادة املوحدة» دعم التح ّرك ضد
ترصف جيش اإلسالم منفرداً ضد جيش
«الفاسدين» ،إال أنها رفضت ّ
األمة ،إذ رأت يف هذا العمل خروجاً عن مظلة القضاء املوحد يف
الغوطة الرشقية ،مام أعطى ّ
مؤشاً عىل عدم متاسك أطراف «القيادة
املوحدة» ،وهي التي ال تخلو أص ًال من خالفات داخلها بعضها يتع ّلق
18
مبسائل الدعم والتمويل.
تفاقمت الخالفات ووصلت إىل مواجهات عسكرية مبارشة،
ذهب ضح ّيتها مئات القتىل والجرحى من املقاتلني ومن املدنيني
عىل السواء ،إضافة إىل حمالت اعتقال واغتياالت متبادلة .كان
من أبــرز تلك املواجهات ما شهدته الغوطة مــراراً بني جيش
تقسمت الغوطة إىل قطاع
اإلســام وفيلق الرحمن 19،وبنتيجته ّ
أوسط تحت سيطرة الفيلق ،وقطاع دوما وما حولها تحت سيطرة
الجيش 20.وكذلك قتال جيش اإلسالم ضد «االتحاد اإلسالمي ألجناد
الشام» ال سيام بعد انضامم األخري إىل الفيلق ،ومثله املعارك مع
«هيئة تحرير الشام» (جبهة النرصة سابقاً) .أ ّما قتاله ض ّد تنظيم
الدولة اإلسالمية (داعش) ،فيأيت يف سياق آخر ال يندرج ضمن رصاعات
 -16موقع عريب « :21جبش اإلسالم» يعتقل قادة «جيش األمة» يف دوما.
 -17االتحاد :PRESSإعدام أبو عيل خبية وأربعة آخرين برصاص جيش اإلسالم.
 -18التسجيل الوارد ذكره يف الهامش رقم  ،10يظهر خالفات بني زهران ورشكائه يف
أرص أنها لجيش اإلسالم ،يف حني ر ّد
«القيادة املوحدة» بشأن مبلغ  12مليون دوالر ،فهو ّ
عليه اآلخرون أنها للغوطة وفصائلها ّ
ككل.
 -19للمزيد من تفاصيل الرصاع بني الفصيلني ،انظر :راديو روزنة ،كل يشء عن النزاع
بني فصائل الغوطة.
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 -20املدن« :فيلق الرحمن» و»جيش اإلسالم» يتقاسامن الغوطة الرشقية.

الغوطة 21،فهو مل يقترص عىل مناطقها وال تو ّقف بعد سقوطها يف
22
املناطق األخرى النتشار كتائب تتبع لجيش اإلسالم.
عىل نحو ما جرى يف غريها من مناطق سيطرة املعارضة املسلحة عموماً
بخاصة ،كذلك الحال يف الغوطة ،مل يكن االقتتال الفصائيل
واإلسالمية ّ
يف بعض أوجهه سوى ترجمة ميدانية لتنافس الجهات الداعمة ،ومثله
معي ،إذ يحدث أن
بعض حاالت االندماج أو التوافق عىل إنهاء فصيل ّ
تأيت يف إطار تفاهامت الداعمني أنفسهم .غري ّأن هذا ال يكفي وحده
تخص الفصائل نفسها
لتفسري الظاهرة ،حيث أن هناك رشوطاً ذاتية ّ
ال شأن فيها للظروف املوضوعية املتعلقة بالداعمنيّ .
فإن كل واحدة
من الجامعات اإلسالمية املقاتلة تجد يف نفسها التعبري األصدق عن
«صحيح الدين» ،فيام تنظر إىل غريها من اإلسالميني عىل أنهم يف مرتبة
أدىن ،سواء عىل مستوى االعتقاد أو املامرسة أو كليهام معاً ،ناهيك
عن تكفري غريهم .وال يختلف جيش اإلسالم يف هذا عن سواه ،فهو،
شأن بقية التنظيامت الدينية – العسكرية ،ال يقبل مشاركة السلطة
مع أحد.
ً
وحتى إذا استثنيت الدوافع األيديولوجية (مثال جيش اإلسالم عىل
«املنهج السلفي» ،يف حني أن معظم عنارص فيلق الرحمن من
«املذهب الشافعي»ّ ،)23
فإن الطموحات الشخصية لقادة الفصائل
والرصاع فيام بينهم من أجل االستحواذ عىل مزيد من املوارد وتوسيع
مناطق السيطرة والنفوذ ،تأيت لتم ّد املقاتلني مبا يكفي من أسباب
االقتتال .لذلك ّ
التوحد واندماج الفصائل يف الغوطة
فإن دعوات
ّ
 -21يع ّد «جيش اإلسالم» من أوائل فصائل املعارضة التي قاتلت تنظيم داعش ،فخاض
مواجهات ضدهم يف القلمون بريف دمشق ،ويف الشامل يف رسمدا واألتارب وريف حلب
الغريب .واشت ّد الرصاع بني الجانبني إىل درجة مل يتوان فيها «جيش اإلسالم» عن تنفيذ
إعدامات بحق عنارص من داعش وتصويرها بالطريقة االستعراضية ذاتها التي اشتهر بها
خصهم ع ّلوش بكت ّيب أع ّده وألقى
التنظيم ،انظر« :جيش اإلسالم يف وجه داعش» .كام ّ
فقرات منه يف عدة مناسبات ،وبعد مقتله نرشه أويس العبدلله بعنوان« :الداء والدواء
 يف نقض شبهات الخوارج للشيخ زهران بن عبدالله علوش». -22يف  6أيار (مايو)  ،2018نرش الجيش عىل حسابه الرسمي عىل تويرت تغريدة مرفقة
بالصور ملا قال أنه « :رباط مجاهدي #جيش_اإلسالم يف «حوض الريموك» بريف درعا
عىل مواقع عصابة داعش ورصد لتحركاتهم» .ويف  24من الشهر نفسه ،نرش خرباً مرفقاً
بالصور يقول« :ألقى أحد حواجزنا يف قرية املليحة الرشقية القبض عىل  ٢٠عنرصاً من
عصابة داعش (دواعش الحجر االسود) ،كانوا قد تسللوا إىل ريف درعا الرشقي» .وبعدها
بعرشة أيام ،نرش خرباً آخر ملا قال أنه «استهداف مواقع عصابة داعش بتل عشرتة يف ريف
درعا الغريب باملدرعات واملدفعية الثقيلة».
 -23راديو روزنة ،مصدر سابق.

واالنضواء تحت قيادة موحدة مل تكن تعني ،من منظور جيش اإلسالم
وهو الفصيل األكرب ،سوى الخضوع له والتسليم بسلطته ،وقائده هو
الذي قال« :لن نسمح برأسني لجسد واحد يف الغوطة».24
لقد أراد جيش اإلسالم الظهور مبظهر الفصيل األكرث قوة وتنظي ًام يف
محيط دمشق ،وأجرى عرضاً عسكرياً يف  30نيسان (أبريل) ،2015
ُوصف بأ ّنه األضخم من نوعه بالنسبة للمعارضة املسلحة ،يف خطوة
مح ّملة برسائل للداخل والخارج عىل السواء ،غرضها اإليحاء بأنه
س ّيد الغوطة الرشقية الفعيل ،وأن من غري املمكن تجاهل دوره عند
25
الحديث عن مصري العاصمة دمشق ومستقبلها.
رابعاً :دولة جيش اإلسالم
مل ينجح جيش اإلسالم يف إحكام السيطرة عىل كامل الغوطة نظراً
لوجود العديد من الفصائل التي رفضت الخضوع له مثل فيلق
الرحمن وأحرار الشام وجبهة النرصة بأسامئها املختلفة ،غري أنه يف
مناطق نفوذه ومن ضمنها دوما ،كربى مدن الغوطة ومركز محافظة
ّ
ّ
التدخل والتح ّكم
ومنظم عىل
ريف دمشق ،عمل بشكل مدروس
يف كا ّفة مفاصل الحياة ،بجوانبها األمنية واالقتصادية والخدمية
والتعليمية والطبية واإلعالمية وغريها .ولتحقيق ذلك ،اعتمد أسلوبني
متناقضني شك ًال ،لكنهام يتكامالن يف الغاية والنتائج املراد الوصول
إليها أي الهيمنة عىل الغوطة.
األسلوب األول هو ما ميكن إدراجه تحت وصف «الق ّوة الناعمة»،
املؤسسات واملكاتب التي تعنى مبجاالت اجتامعية
من خالل عرشات ّ
وخدمية وإغاثيةُ ،أنشئ العديد منها منذ مرحلة «لواء اإلسالم»،
بفضل اإلمكانات املالية الكبرية املق ّدمة من الرعاة والداعمني .أ ّما
األسلوب اآلخر ،فتم ّثل بدرجات مختلفة من القوة العارية ،تبدأ
بالتهديد والتحريض والتضييق وتصل إىل االعتقال أو التصفية.
وهو إذ اعتمد األسلوب األول بصورة أكرب يف البدايات الستاملة
 -24عكس السري« :زهران علوش :لن نسمح برأسني لجسد واحد يف الغوطة الرشقية».
 -25رابط تسجيل مص ّور للعرض عىل يوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=cnVZllh1r3Q
جدير بالذكر ّأن محاوالت إظهار هذا الجانب املنظم و»املؤسسايت» استمرت حتى بعد
مقتل زهران علوش ،وإن كان عىل نطاق هزيل وض ّيق قياساً بالعرض السابق ،مث ًال:
تخريج عنارص من الرشطة ،أو من «الكلية الحربية».
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عموم األهايل ،إال أ ّنه بعد تنامي سلطته ونجاحه يف تكريس دوره
بوصفه سلطة األمر الواقع ابتدا ًء من عام  ،2013لجأ إىل األسلوب
الثاين بشكل متزايد ض ّد مجموعات الناشطني واملكاتب واملنظامت
املدنية املستقلة العاملة يف الغوطة عىل اختالف مجاالت عملها،
توجهاته السلفية املتش ّددةّ .
ولعل «قض ّية
بهدف إخضاعها أو فرض ّ
مخطويف دوما األربعة» 26تك ّثف عقلية وأسلوب جيش اإلسالم يف
التعامل مع أي نشاط مد ّين مستقل عنه ،أو اليتوافق مع توجهاته.
وعندما تع ّلق األمر بالهيئات التي اضط ّر للتوافق حولها مع بقية
الفصائل العاملة يف الغوطة عند إنشائها ،مثل «مجلس القضاء األعىل»
وغريه من الهيئات واملجالس املدنية ،استخدم مزيجاً من األسلوبني
معاً لتعزيز دوره وفرض رؤاه وسياساته.
مامرسات جيش اإلسالم السلطوية وسياساته اإلقصائية مل تقترص عىل
الفصائل املس ّلحة املنافسة بل طالت السكان املدنيني أيضاً ،فهم مل
يسلموا من بطش هيئاته األمنية بوصفه سلطة األمر الواقع ،وتع ّرضت
أعداد كبرية منهم لالعتقال والتعذيب أو االختفاء القرسي وقىض
البعض تحت التعذيب يف سجونه العديدة ،ومن أشهرها «سجن
التوبة» و»سجن الكهف» و»سجن الباطون» .وكثرياً ما خرج األهايل يف
27
مظاهرات للمطالبة بإطالق رساح ذويهم املعتقلني يف تلك السجون،
واملفارقة ّأن اعتقال املدنيني دون محاكامت وتعذيبهم مل يكن وحده ما
سار عليه جيش اإلسالم من نهج النظام ،وإمنا أيضاً أسلوب «املكرمات»
املتعايل عند إطالق رساحهم عىل الطريقة األسدية ،بإصدار «عفو عام»
28
عن بعض املعتقلني يف مناسبات معينة!
التعسفية ليست أوجه املعاناة
التس ّلط وقمع الح ّريات واالعتقاالت
ّ
الوحيدة للمدنيني تحت حكم جيش اإلسالم ،فهو تح ّكم بأرزاقهم
وسبل عيشهم أيضاً ،ال سيام بعد إطباق النظام حصاره عىل الغوطة
 -26هم رزان زيتونة ،سمرية الخليل ،وائل حامدة ،ناظم حامدي ،الذين اختطفوا بتاريخ
 9كانون األول (ديسمرب)  ،2013من مقر عملهم يف «مكتب مركز توثيق االنتهاكات يف
سوريا» مبدينة دوما .مازال مصريهم مجهوالً ،واملتهم باملسؤولية هو «جيش اإلسالم»
املسيطر عىل املنطقة آنذاك ،والذي شنّ املشايخ التابعون له حملة تحريض واسعة ضد
النشطاء األربعة يف الفرتة التي سبقت عملية الخطف.
 -27شبكة شام« :أمهات املعتقلني يطالنب بإخراج أبنائهن من سجون جيش اإلسالم».
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 -28موقع جيش اإلسالم« :إصدار عفو عام من قائد جيش اإلسالم عن عدد من املتورطني
ببعض الجرائم مبناسبة عيد الفطر املبارك» ،منشور بتاريخ 18-7-2017

وما نتج عنه من تدهور يف الوضع املعييش للسكان بلغ ح ّد املجاعة
وموت الكثريين جوعاً .حتّى يف تلك الظروف الحالكة ،مل ّ
يكف جيش
اإلسالم عن نهجه املتس ّلط واالحتكاري يف الجانب االقتصادي.

لم يكن االقتتال الفصائلي في بعض
أوجهه سوى ترجمة ميدانية لتنافس
الجهات الداعمة ،ومثله بعض حاالت
االندماج أو التوافق على إنهاء فصيل
مع ّين ،إذ يحدث أن تأتي في إطار
تفاهمات الداعمين أنفسهم.

كانت مامرساته أشبه بحصا ٍر داخيل يتكامل مع حصار النظام للغوطة
من خارجها ،من خالل السيطرة عىل حركة املعابر واألنفاق ،والتح ّكم
بها وبأسعار وكميات وأنواع السلع واملواد وكل ما ميكن أن يدخل إىل
مناطقه ،وذلك بالرشاكة مع قوات النظام املمسكة بالجهة األخرى.
وقد أدّى نهجه مبا فيه من احتكار للسلع واملواد الغذائية إىل وقوع
مواجهات بني عنارصه وبني املدنيني ،الذين سقط عدد منهم 29جرحى فكان يستغل انشغال الفصائل برصاعاتها ليستعيد السيطرة تدريجياً
بعد محاولتهم اقتحام مستودعاته اإلغاثية للمطالبة بحصصهم ،وهم
عىل مزيد من األرايض ويتق ّدم با ّتجاه الغوطة مطبقاً الخناق عليها
الذين ضاعت أرواحهم وممتلكاتهم تحت وطأة آلة القتل األسدية
أكرث فأكرث.
التي يزعم جيش اإلسالم وأرضابه قتالها وحاميتهم منها.
كان هذا أحد العوامل الحاسمة يف املصري الكاريث الذي انتهت إليه
الغوطة ،فالخالفات الداخلية مل تنت ِه بشكل ج ّدي حتى يف األيام األخرية
خاصة بني «الفيلق» و»الجيش» ،وهام اللذان
التي سبقت السقوطّ ،
32
توسط جهات خارجية بينهام لوقف اقتتالهام،
احتاجا مراراً إىل ّ
وكانا يعاودان الك ّرة ويتبادالن االتهامات بخرق االتفاقات .لقد كانت
الجبهات مف ّككة م ّقطعة األوصال ،والتنسيق العسكري والسيايس شبه
معدوم ،بدليل سعي كل فصيل يف النهاية إىل مفاوضة الروس والنظام
منفرداً بشأن مصري البقعة الجغرافية التي يسيطر عليها وكيفية تد ّبر
رشدوا إىل الشامل السوري تباعاً
أمر مقاتليه وعائالتهم .وحني هُ ّجروا و ّ
مبوجب اتفاقات منفصلة ،راحوا يتبادلون االبتسام أمام الكامريات،
طي صفحة االنقسام لكن بإرشاف تريك هذه
ويعلنون من هناك ّ
33
املرة.

خامساً :سقوط الغوطة واالنتقال إىل الوصاية الرتكية
الهجوم العسكري األخري الذي شنّه النظام وحلفاؤه عىل مختلف
محاور الغوطة ،بدءاً من  18شباط (فرباير) وحتى  8نيسان (أبريل)
 ،2018واستخدامه شتّى صنوف األسلحة حتى املح ّرمة دولياً 30،كان
من الرضاوة والوحشية مبا يفوق قدرة الفصائل املرشذمة عىل إحباطه،
فاستطاع استعادة كامل مدن وبلدات وقرى الغوطة ،وبعضها من
31
دون قتال ،وتهجري مقاتيل املعارضة وذويهم إىل الشامل السوري.
غري ّأن أدا ًء عسكرياً وسياسياً أفضل من قبل الفصائل املس ّلحة ،كان
من شأنه أن مينع ذلك االنهيار املتسارع للجبهات ،ويتيح رشوطاً
أفضل للتفاوض عىل نهاية ّ
أقل مأساوية تجنّب املدنيني مغ ّبة التهجري
والنزوح .وطبعاً ،مل يكن ذلك ممكناً ألن إرصار جيش اإلسالم عىل
إقصاء الرشكاء والقضاء عىل املنافسني مبا يعنيه هذا من رصاعات بينية
ال تنتهي ،فرض مناخاً من التو ّتر واالنقسام واالقتتال الفصائيل الدوري
يف رحلته إىل الشامل ،كانت خيارات جيش اإلسالم محدودة للغاية،
عانت منه الغوطة وأهلها لسنوات ،وعادت فائدته عىل النظام وحده،
فإدلب وريفها يف قبضة جبهة النرصة وأحرار الشام وحلفائهام ،وهؤالء
لهم عنده ثأر ثقيل من أيام معاركه السابقة يف الغوطة ض ّدهم .هكذا،
 -29انظر ،مث ًال« :اشتباكات بني أهايل دوما وجيش اإلسالم بريف دمشق احتجاجاً عىل استق ّر به املقام يف مناطق «درع الفرات» ،التي تنترش فيها فصائل
احتكار التجار للمواد الغذائية.

 -30يف  7نيسان (أبريل)  ،2018تع ّرضت مدينة دوما لهجوم باألسلحة الكياموية أسفر
عن سقوط نحو 60قتي ًال وإصابة مئات آخرين.
 -31يف  14نيسان ،أعلنت القيادة العامة لجيش النظام السوري يف بيان رسمي ،عن خلو
الغوطة الرشقية من املس ّلحني بعد رحيل آخر مسلحي املعارضة من مدينة دوما باتجاه
شامل البالد.

 -32انظر« :جيش اإلسالم وفيلق الرحمن يتفقان عىل وقف إطالق نار بالدوحة» يف أيار
(مايو)  ،2016وكذلك« :فيلق الرحمن» و«جيش اإلسالم» ينهيان نزاعهام يف الغوطة».
آب (أغسطس) 2017
 -33انظر« :بحضور تريك ..مصالحة بني قيادات جيش اإلسالم وفيلق الرحمن».
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تعمل تحت إرشاف تر ّ
يك مبارش ،وقد وصلت قيادة جيش اإلسالم
إليها مع أكرث من عرشة آالف شخص ،هم عنارص الجيش وعائالتهم
34
ومدنيون آخرون.
تبي الوجهة التي سيميض فيها جيش اإلسالم يف املرحلة املقبلة
وميكن ّ
ً
من خالل سلوك قادته وترصيحاتهم أيضا .ذلك ّأن قائد جيش اإلسالم
عصام بويضاين ،يسعى إىل إبقاء فصيله متامسكاً والحفاظ عىل بنيته
التنظيمية ،ويبدو أن األتراك مل يعارضوا ذلك ،فقد سمحوا له ولرئيس
مكتبه السيايس بالتج ّول وزيارة أماكن تواجد مقاتليه ،مثل مخيم دير
بلوط بريف حلب الشاميل ،حيث اجتمع بقادة وعنارص الجيش املقيمني
هجرين
يف املخيم واملناطق القريبة ،باإلضافة إىل عرشات الشبان ا ُمل ّ
الذين كانوا منضوين يف فصائل أخرى ،ودعاهم لاللتحاق بصفوفه
إلعادة تشكيل الجيش ،وطأمنهم بخصوص أوضاعهم املعيشية ،وأن
القيادة بصدد تأمني منازل لهم يف مناطق متقاربة ،وتع ّهد بتقديم منح
مالية لتأمني حاجياتهم املعيشية األساسية ،وس ّلم بعض العنارص مبالغ
مالية ودراجات نارية .كام تقوم قيادة الجيش برشاء األسلحة الثقيلة
والذخائر والسيارات لإلرساع بإنجاز مرشوعها ،ويقدّر عدد املقاتلني
بحوايل خمسة آالف يتج ّمعون يف مدن جرابلس والباب وعفرين وأعزاز
35
وأريافها.
سبق هذه التحركات تأكيد قادة جيش اإلسالم أنهم موجودون يف مناطق
(درع الفرات) ويعملون ضمن السياسة العامة املتّبعة فيها ،وهو كالم
يناقض ما جاء يف البيان نفسه ،من أن الجيش ليس له «أي ارتباط
تخص الشامل السوري».36
مع أي دولة تعمل عىل ترتيبات جديدة ّ
وجه التناقض هنا ّأن لرتكيا الدور الرئيس يف املناطق التي هُ ّجر إليها
جيش اإلسالم ،فعملية «درع الفرات» ومثلها «غصن الزيتون» جزء
من مخطط تر ّ
يك أوسع لكن بأدوات سورية .الحكومة الرتكية هي التي
مت ّول الفصائل املشاركة يف العمليتني املذكورتني وترشف عليها وترسم
تح ّركاتها .فال مجال لتواجد أو عمل أي فصيل هناك ما مل يكن موالياً
لألتراك وملتزماً بسياساتهم .واألرجح ّأن ما ينتظر جيش اإلسالم فيام لو
أراد البقاء هناك ،هو توظيف مقاتليه وفق مقتضيات املصلحة الرتكية،
ومن ضمنها االلتزامات األمنية والعسكرية يف «مناطق خفض التصعيد»،
التي ّ
يتول األتـراك مهام الضبط واملراقبة يف العديد منها مبوجب
 -34املدن« :جيش اإلسالم» يف «درع الفرات» :معضلة الوجود.
 -35املدن« ،جيش اإلسالم» يتوحد يف الشامل السوري2018-5-17 ،

34

 -36ميكن االطالع عىل البيان عرب الرابط:
https://twitter.com/jaishalislam/status/989406645900935168

مخرجات اجتامعات أستانة ،والتفاهامت مع الضامنَني اآلخرين ،إيران
وروسيا ،فض ًال عن العمل ض ّد األكراد يف املناطق الحدودية.
تصب يف ذلك االتجاه ،سواء عرب تأكيدهم
ترصيحات قيادة جيش اإلسالم ّ
العمل ضمن السياسة العامة املتّبعة يف مناطق درع الفرات ،أو من
خالل ما قاله يارس دلوان رئيس املكتب السيايس ،من ّأن لجيش اإلسالم
ثالثة أعداء «الفصائل الكردية وداعش وهيئة تحرير الشام ،وإنهم بصدد
مقاتلتها بعد تشكيل كيان عسكري قوي ومنظم» ،وهو ما يتطابق مع
السياسات الرتكية املعلنة يف هذا الصددّ .
ولعل من املفيد التذكري بأ ّنه
سبق للهيئة الرشعية يف جيش اإلسالم أن أعلنت تأييدها لفتوى «املجلس
اإلسالمي السوري» بشأن القتال إىل جانب الجيش الرتيك ض ّد داعش
37
وحزب االتحاد الدميقراطي (الكردي)  ،PYDقبل نحو عامني.

األرجح أن ما ينتظر جيش اإلسالم فيما
لو أراد البقاء في الشمال ،هو توظيف
مقاتليه وفق مقتضيات المصلحة التركية،
ومن ضمنها االلتزامات األمنية والعسكرية
في «مناطق خفض التصعيد» ،التي يتولى
األتراك مهام الضبط والمراقبة في
العديد منها بموجب مخرجات اجتماعات
أستانة ،والتفاهمات مع الضام َنين اآلخرين،
إيران وروسيا ،فض ً
ضد األكراد
ال عن العمل ّ
في المناطق الحدودية.

يف مختلف أنحاء الجغرافيا السورية .اصطبغ السواد األعظم
منها باللون اإلسالمي عىل اختالف درجاته ،وتفاوت تأثريها تبعاً
للحجم والقوة واالنتشار والدعم ،وتباينت أجنداتها وفقاً ملصادر
األخري .معظم تلك املجموعات تالشت بعد انقطاع الدعم عنها أو
بالقضاء عليها عىل يد الخصوم واملنافسني ،فيام ذاب غريها يف تشكيالت
أكرب باالندماج ،وكثرياً ما كانت التجمعات االندماجية تنقسم ثانية إىل
مجموعات جديدة ،أو ُيعاد تنظيمها.
إال ّأن الفصائل التي م ّثلت الخطر األكرب عىل مسار الثورة السورية
وكانت صاحبة التأثري السلبي األكرب ،هي التي حافظت عىل مستويات
جيدة من االستقرار التنظيمي واأليديولوجي ،وا ّتسمت بوضوح الرؤيا
والهدف من البداية ،فاستم ّرت تنمو تدريجياً مبا يتناسب مع مشاريع
محدّدة جاءت بها ،وعملت عىل فرض مناذجها النقيضة ملا كان
السوريون يأملونه من ثورتهم الغابرة.
جيش اإلسالم يش ّكل مثاالً منوذجياً لتلك الجامعات ،فض ًال عن كونه أحد
أبرز تج ّليات عسكرة الثورة وأسلمتها بصورة منظ ّمة واعية ،ومرتبطة
واألهم ،أ ّنه قدم تجرب ًة
بأبعاد إقليمية تنبع من دوافع مذهبية طائفية.
ّ
عملي ًة ملا تعد به األيديولوجيا السلفية التي يحمل لواءها ،لتبلغ الحالة
ذراها حني تكاملت النتائج العملية لهذه التجربة مع جهود النظام
وحلفائه يف إجهاض الثورة ،وإعادة املناطق التي ثارت فيام مىض إىل
بيت الطاعة .وحتى لو انتمت جامعات كهذه إىل «سلفية إصالحية
رضب من اإلقطاع
دعوية» تزعم االعتدال ،فليس أسهل من تح ّولها إىل ٍ
العسكري /الجهادي ،مبا يعنيه من استبداد وإقصاء وتشدّد ونفاق،
وك ّله باسم «اإلسالم».

ّإن سرية جيش اإلسالم وأرضابه ،مبا انطوت عليه من تأثري كاريث عىل
ثورة السوريني ،تؤ ّكد رضورة القطع نهائ ّياً مع هكذا جامعات بفكرها
خامتة
38
ً
ً
لقد أدّى تصاعد وترية عسكرة الثورة السورية وأسلمتها  ،معطوفا وخطابها ومامرساتها ،والت ّربؤ منها ومن ومشاريعها نهائيا ،وإعادة
عىل استثامر العديد من األطراف الخارجية فيها إىل ظهور الفصائل االعتبار إىل الوطنية السورية كهوية جامعة للسوريني تقع يف تضا ّد
املسلحة وتكاثرها يف مرحلة من املراحل حتى زادت عىل األلف مع كل ما م ّثلته هذه املجموعات الطائفية املرتهنة لقوى خارجية.
والتأكيد عىل الدميقراطية كمرجعية وهدف نها ّيئ لكل من ينشد
الخالص من نظام األسد أوالً ،ومن االستبداد بكا ّفة مس ّمياته ثانياً،
 -37ميكن االطالع عىل البيان عرب الرابط:
https://www.jaishalislam.com/statement/136
سواء استند املستب ّد إىل مرجعيات وضعية أو دينية.
«صور» ،العدد ،28
 -38للمزيد انظر للكاتب :قراءة يف ظاهرة «أسلمة» الثورة السوريةُ ،
شباط .2016
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منوعـات

الرجل «الكيوت» والمرأة الدمية ،عصر السيليكون
ضحى عاشور
هل ميكن أن ينفجر السيليكون يف يدي أو داخل فمي؟ هل سأتل ّوث مبفرزات قذرة؟ وهل تعترب العالقة مع الروبوتات الجنسية خيانة
زوجية؟ ماذا لو تع ّرضت الدمية إىل قرصنة أدّت إىل إيذاء املستخدم أو قتله بدالً من خدمته وإمتاعه؟
إنها بعض األسئلة األكرث شيوعاً عن الدمى الجنسية وشبيهاتها من الجيل اإللكرتوين املط ّور الذي َيعد بإمكانات غري مسبوقة .فبعد أن
كانت بحسب املر ّوجني « س ّيدة حقيقية ،خيالية ،دامئاً عىل استعداد »...أصبح من املتو ّقع أن تصبح ُأ ّماً وتنجب أطفاالً يف السنوات
(ربا) ،ما يفرتض أن عمليات البحث عن مصادره وتنقيته
القليلة القادمة .األمر الذي يعني أن عامل السيليكون صار واقعاً ومستقب ًال ّ
متغيات اقتصادية واجتامعية ،مع مالحظة أننا هنا
وتحسينه ستش ّكل مالمح مرحلة تذ ّكر بفورة اكتشاف النفط وما نتج عنها من ّ
متغي نوعي يتم ّثل باخرتاع «نوع جديد» لن يكون له تح ّدياته املعرفية والقانونية واالجتامعية وغريها فقط ،بل سيو ّلد عقبات
أمام ّ
ومواجهات بني النوعني االجتامعيني (الرجل واملرأة) ،تزيد الطني ِب ّلة.
ما عالقة املرأة الدمية بالرجل الكيوت؟
بدأ الرتويج للربوتات الجنسية تحت شعارات
وأهــداف «إنسانية» كالعادة :هناك مريض
رسطان يف مراحله األخرية وال يريد أن يرتك
وراءه أرملة ،فتز ّوج من روبوت وألبسها فستاناً
ليلك ّياً...إلخ هذه املعزوفات الفانتازية ،وهنا
مع ّوق وثالث خجول ورابع يعيش يف عزلة.
عىل حني تقول البيانات أن معظم الزبائن
شباب «يسعون إىل تأسيس مسريتهم املهنية
وليس لديهم وقتاً للحياة الخاصة» .املسرية
األهم يف حياة الشباب بالنسبة
املهنية ،هي
ّ
لعامل املال ،هذه املسرية التي يجب أن ّ
تظل
تسري بال تو ّقف وإىل النهاية ،طاملا هناك الكثري

36

من «األرشار» املنافسني والخصوم من الزمالء
واألصدقاء الذين يجب التف ّوق عليهم وسحقهم
يف سبيل الــر ّقــي وكسب املزيد من املال
الرضوري ملواصلة الدراسة والدورات وتحسني
مهارات استخدام التكنولوجيا وامتالك أحدث
وسائلها وأرسعها وأفخرها مبا يتناسب مع الرجل
يهتم برشاقته وعطره
العرصيّ الوسيم الذي ّ
وأظافره ووشمه (التاتو) وكلبه ،ويتد ّرب عىل
حركات جسده وعدد كلامته ونظرته ورقصته،
ويحيص سعراته الحرارية ،ويسرتخي يف كورس
اليوغا ،وعرب كل ذلك ينمو لديه شغف مستبدّ:
ملس األزرار والشاشات الناعمة ،يشرتي ويبيع
ويقبض ويتع ّلم ويعمل ويشاهد أفالمه بلمسة

شاشة ،بكبسة زر .ويف آخر اليوم ،هو منهك
ووحيد و»ليس لديه وقتاً للحياة الخاصة»
وال يعرف كيف يبادر إىل أية حياة أص ًال،
ليجد ضالته يف الروبوت الدمية املص ّممة
ألجله هو بالتحديد ،املعزول النموذجي ،فهي
«تهدف إىل تلبية حاجات الرجل دون تذ ّمر،
وتجنّبه األزمات العاطفية وتحميه من الخيانة
الزوجية» .إنه عامل املال الساحر ،بلمسة يدفع
لك أجرك ،وبأخرى يو ّفر لك طرقاً سهلة وآمنة
لترصفه ،وإن مل يتو ّفر لك مثن رشاء دميتك،
ميكنك استئجار واحدة ،ودامئاً لديك خيار ملس
شاشة التح ّكم بدرجة الصوت ونوع الحديث
ّ
املفضلة لديك (وفق آليات
وتكرار الكلامت

منوعـات

الذكاء االصطناعي) ،وإن شعرت بالضجر كام
يليق بأي رجل كيوت (أو أم ّور أو م ّز أو مزيون)
كام أصبح متعارفاً عىل تسميتك يف األحاديث
اليومية عندنا ويف املسلسالت والسينام العربية
أيضاً ،ال عليك ،ميكنك أن متيض قدماً يف تأسيس
مسريتك املهنية لتجني املزيد من املال ،وقتها
ال يشء مينعك أن تقتني دمية أخرى وثالثة
وعارشة ...حتى أنه هناك رجل ما ميلك منها
 45واحدة ويعيش معهن جميعاً .وكلام دفعت
أكرث تستمتع أكرث باللمس املبارش عىل جلد
الدمية ،أقصد سيليكونها ،الحساس ل ّلمس ،ما
يؤدّي إىل اهتزازها.
يف سياق حديثه عن الخطاب االجتامعي
يقول فوكو « :هــذا الخطاب يــرز الذكر
يف شكله القوي واملسيطر ،ويقيص األنثى
ويضعها خارج السياق» .مل يعش فوكو لريى
الذكر يف شكله العاجز املتس ّمر أمام شاشات
اللمس رغم سيطرة خطابه ،وال األنثى التي
تخرج من السياق واقعياً ،وليس عىل صعيد
الخطاب االجتامعي فقط .إنها منفية متاماً ،غري
مرئية ،غري موجودة إال مللء فراغات تفصيلية
مرشوطة برضوخها للعيش مع رشيكاتها من
الربوتات ،أو بتح ّولها هي نفسها إىل دمية.
األمر الذي شهدناه منذ سنني طويلة بأشكال
مختلفة قبل عرص السيليكون وبعده ،بل
تم اختبارها
إن التجارب السيليكونية األوىل ّ
عىل أجساد نساء بعد «متكينهنّ االقتصادي»
وبسببه استطعن هــدر أموالهن وقامرن
بسالمتهن وعانني اآلالم وااللتزامات القاهرة
لضامن نجاح العمليات ،وكثريات منهن يتابعنَ
بهوس هستريي شتم النسويات والت ّربؤ منهن
جنباً إىل جنب مع مراجعة كتاب « الرجال
من املريخ والنساء من الزهرة» ،وال يف ّوتن
واحداً من فيديوهات « أح ّبيه ،اطبخي له ،ال
تنتقديه ،ال تتعبيه بهمومك وطلباتك ،سامحيه،

الروبوت الجنسي جاء
تتويجًا لعملية عزل البشر
وتنميطهم والتحكم
في أفكارهم وتوجيه
خياالتهم ودوافعهم
لضمان الهيمنة عليهم،
فالسيليكون هو خيار عالم
المال الذي يهرب من أزماته
بإشعال حرائق وكوارث
ومطامع تتلطى وراء
أقنعة وادعاءات لينة ولزجة
سيليكونية

اهت ّمي بأهله وأوالده وثيابه وأصدقائه وعمله
وهواياته ،ال تشتيك ،ال ترفعي صوتك ،البيس
له »...أي باختصار كوين دميته (سندرياله)،
وهنّ بالفعل يسع َ
ني بإخالص ،لكن املعضلة
تكمن يف الرجل الكيوت .الرجل الذي ترك
يهتم بيشء
نفسه يف مرحلة الطفولة ومل
ّ
عدا مسريته املهنية ،ليجدها أسرية صورتني
متناقضتني عن املرأة :صورة األم التي متنحه
وتقبل عليه وتقبله دون مقابل ،وصــورة
العشيقة التي تغويه لكنه يخىش هجرها ألنه
يدرك يف أعامقه أنه يريد منها الكثري دون أن
يبادلها أو يتفاعل مع احتياجاتها ،فهو مازال
الطفل األناين املعتاد الحصول عىل كل ما يريد
دون جهد يذكر .كام للنساء معضلتهن الخاصة
بالتص ّورات الثقافية الجائرة عن العالقة مع
الرجل والتي متيل عىل الضعيف إرضاء القوي
وتطمينه وإبداء حسن الن ّية تجاهه متم ّثلة
مبقولة» كوين امرأته ،ليكون رجلك» ،ولذلك
فهي عندما تجهد لتكون األم أو الحبيبة تنتظر

أن يكون هو رجلها القوي العارف الحامي
املحب الفارس الذي يه ّيئ لها سبل
العادل
ّ
االنطالق إىل الحياة الحرة الكرمية .وعندما
ت ْيئَس من ظهور «أمريها» ،تجد هي أيضاً خيار
الروبوت الدمية الذكر وقد أصبح متاحاً ،ولو
عىل نطاق أضيق .ويف الواقع ،إن عامل املال ال
مي ّيز بني املرأة والرجل بوصفهام زبائن ،ال ّ
يكف
عن خلق احتياجاتهم وتلبيتها.
وباملحصلة ،الروبوت الجنيس جاء تتويجاً
لعملية عزل البرش وتنميطهم والتح ّكم يف
أفكارهم وتوجيه خياالتهم ودوافعهم لضامن
الهيمنة عليهم ،فالسيليكون هو خيار عامل
املال الذي يهرب من أزماته بإشعال حرائق
وكوارث ومطامع ّ
تتلطى وراء أقنعة وادّعاءات
ل ّينة ولزجة سيليكونية ،والتفاعل والتشارك بني
البرش هو خشبة خالص العامل املغلوب عىل
أمره ،واالنفتاح.
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زواج المسلمة بغير المسلم في المشرق العربي
د .نائل جرجس
قد يبدو من الرتف معالجة مسألة الزواج
الديني املختلط يف املرشق العريب الذي متزّقه
الحروب والرصاعات املرتافقة بجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم حرب .لكن يدفعنا هذا إىل
البحث يف جذور هذه الرصاعات التي تأخذ
أبعاداً ديني ًة وطائفي ًة .فالطائفية املسترشية
أهم أسباب اندالع هذه
يف املرشق هي من ّ
ال ـراعــات واســتــمـرارهــا ،والعامل األبــرز
لتغذيتها .كام يعود تقوقع أتباع الطوائف
وانغالقها عىل بعضها ،وشعور بعض أتباعها
بأنهم «مواطنون من الدرجة الثانية» إىل
حظربعض أنواع الزيجات املختلطة ووجود
قوانني ومحاكم دينية مختلفة بحسب التبعية
الدينية والطائفية للمواطنني ،ال تقيم وزناً ملبدأ
املساواة بني املواطنني وتنتهك حرياتهم الدينية.
ولهذا الب ّد يف ّ
ظل هذه الرصاعات الدموية من
استرشاف املستقبل والسعي لتجنّب تكرار
مآيس املايض من خالل بناء دولة دميقراطية
تحرتم حقوق مواطنيها وحرياتهم الدينية مبا
فيها حقّ الزواج وتأسيس أرسة ،دون أيِّ قيد
عىل أساس الدِّين ،وبأن يكون الرجل واملرأة
متساويان يف الحقوق لدى التز ُّوج وخالل

قيام الزواج ولدى انحالله ،كام جاء رصاحة يف
املادة  16من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
ُيع ّد الــزواج الديني املختلط  -الذي يجمع
شخصني منتميني إىل ديانتني أو طائفتني
مختلفتني  -ذو أهمية بالغة لتحقيق الغنى
الثقايف واملساهمة يف الح ّد من الطائفية
املسترشية يف مجتمعات املرشق العريب .فض ًال
عن القيود االجتامعية ،التي متنع أغلب القوانني
املعمول بها يف دول املــرق العريب إبرام
بعض أنواع عقود الزيجات املختلطة ،وخاصة
املسلمة بغري املسلم ،وكذلك املسلم بغري
فتنص املادة 48
املسلمة ما مل تكن كتابية (ّ .)1
من قانون األحوال الشخصية السوري الحايل
عىل بطالن زواج املسلمة بغري املسلم ،وهو
ما تؤ ّكده أيضاً املادة  28من قانون األحوال
الشخصية األردين لعام  .2010هذا الحظر غري
منصوص عليه رصاحة يف الترشيع املرصي ،ويف
النص الرصيحُ ،يلزم
هذه الحالة ،أي غياب ّ
القايض بالرجوع إىل أحكام املذهب الحنفي

املقنّنة يف كتاب قدري باشا .هذا األخري يتض ّمن
بنوداً لحظر هكذا نوع من الزيجات املختلطة،
نصت املادة  126منه « :إذا كان الزوجان
فقد ّ
غري مسلمني فأسلمت املرأة ،يعرض اإلسالم
عىل زوجها ،فإن أسلم يق ّران عىل نكاحهام ،ما
مل تكن املرأة محرماً له ،وإن أىب اإلسالم أو أسلم
وهي محرم له ،يف ّرق الحاكم بينهام يف الحال،
ولو كان صغرياً مميزاً أو معتوهاً ،فإن كان غري
مم ّيز ينتظر متييزه ،وإن كان مجنوناً فال ينتظر
شفاؤه ،بل يعرض اإلسالم عىل أبويه ال بطريق
اإللزام ،فإن أسلم أحدهام تبعه الولد وبقي
النكاح عىل حاله ،وإن أباه كل منهام يف ّرق
بينه وبني زوجته ( .»)..وتضيف املادة 127
من كتاب قدري باشا عىل أنه «إذا أسلم الزوج
وكانت امرأته كتابية ،فالنكاح باقٍ عىل حاله،
وإن كانت غري كتابية يعرض عليها اإلسالم،
فإن أسلمت فهي زوجته ،وإن أبت اإلسالم
أو أسلمت وكانت محرماً له ،يف ّرق بينهام،

والتفريق بإبائها فسخ ال طالق ،وما مل يف ّرق
الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق».
ُتتيح كذلك املنظومة الترشيعية والقضائية
يف أغلب بلدان املرشق ألي مواطن بتحريك
القضاء يف إطار ما ُيس ّمى «دعوى الحسبة»
( )2من أجل الحكم ببطالن وتفريق املعارشة
املحظورة مبقتىض تفسريات الرشيعة اإلسالمية
السائدة ،باعتبار ذلك مخالفاً للنظام العام.
غري ّأن الوضع يف لبنان يختلف إىل ح ٍّد ما ّ
عم
هو معمول به يف الدول املجاورة .فعىل الرغم
من تنصيص أغلب قوانني األحوال الشخصية
املعمول بها يف لبنان عىل تقييدات تتع ّلق
يتم االعرتاف بعقود
بالزواج املختلط ،غري أ ّنه ّ
الزواج املختلطة املربمة يف الخارج واملحظورة
عىل األرايض اللبنانية ( ..)3ويسعى التيار
املدين يف لبنان لوضع قانون مدين لألحوال
الشخصية مبا يسهم يف تجاوز مسألة الطائفية

التي كان من بني تبعاتها حرباً أهلي ًة استم ّرت
لعقود .فقد شه َد لبنان خالل السنوات املاضية
تسجيل عدّة حاالت للزواج املدين عىل أراضيه،
وذلك مبقتىض القرار  60ر.ل لعام )4( .1936
غري ّأن معارضة بعض السياسيني وغريهم من
زعامء الطوائف ورجال الدين ،الذين يسعون
إىل استمرار ضامن سيطرتهم ونفوذهم من
مؤسسة الزواج الديني ،كان
خالل اإلبقاء عىل ّ
واليزال حجر عرثة يف طريق إقرار الزواج املدين
بشكل واضح ورصيح.
ّإن تقييد حرية األشخاص يف اختيار رشيك
الحياة يؤدّي إىل القضاء عىل أسمى العالقات
حب وتوافق عاطفي وبناء أرسة
اإلنسانية من ّ
متامسكة .باإلضافة إىل املشاكل الطائفية
واالحتقان الديني ،يرت ّتب عىل حظر الزواج
املختلط آثاراً اجتامعي ًة وقانوني ًة س ّيئ ًة كإنجاب
أطفال خارج إطار العالقة الزوجية ( ُيعدّون
غري رشعيني) وأيضاً التحايل عىل القانون ،وذلك

بإقدام الراغبني بالزواج عىل تغيري الدين لغاية
الزواج فقط ،فض ًال عن ّأن الكثري من جرائم
«الرشف» تعقب حاالت الزواج املختلط التي
غالباً ما يرفضها املجتمع ألسباب عديدة ،منها
تحريم القوانني لبعض أنواعها .ففي هكذا
حظر انتهاك لحقّ املرأة املسلمة يف اختيار
رشيك حياتها ،ولحقّ غري املسلم الذي يتع ّرض
أيضاً للتمييز؛ ألن القوانني املعمول بها تجيز
زواج املسلم بكتابية.
تنبئ األحداث الجارية يف املرشق ّ
بأن الرصاع
سيبقى مستم ّراً بني أنصار التيارين الديني
واالستبدادي الساعني ألزلية أيدلوجياتهم
وتس ّلطهم ،من جهة ،وبني تيار مدين يسعى
لبناء دولــة مواطنة مدنية لجميع أبنائها
برصف النظر عن انتامءاتهم املختلفة مبا فيها
الدينية والعرقية ،و ُي َ ْ
شعن فيها قانوناً مدنياً يف
مجال األحوال الشخصية ينطبق عىل جميع
املواطنني ،خالياً من التمييز بني املرأة والرجل
وبني املسلم وغريه ،ومراعياً لحقوق وملصلحة
األطفال.

تنص أيضاً أغلب قوانني األحوال الشخصية الخاصة بالطوائف املسيحية يف دول املرشق العريب عىل تحريم الزواج بني أتباع الديانات أو حتى الطوائف املسيحية
-1
ّ
املختلفة ،إال أنه يتم غالباً استبعاد هذه القوانني يف القضايا املشرتكة بني املسلمني واملسيحيني لصالح تطبيق الرشيعة اإلسالمية التي ٌتبيح زواج املسلم باملسيحية.
 -2أنظر عىل سبيل املثال القانون رقم  3لعام  1966يف مرص.
 -3الب ّد من التأكيد ّ
بأن الوضع يف لبنان يش ّكل استثناء ملا هو معمول به يف بقية دول املرشق العريب من ناحية املساواة بني املسلمني وغري املسلمني يف مجال
قوانني األحوال الشخصية .ومع ذلك تشتمل هذه األخرية عىل العديد من أوجه التمييز ضد املرأة.
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فتنص الفقرة الثانية من املادة العارشة من هذا القرار« :يخضع السوريون واللبنانيون املنتمون إىل طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون
-4
ّ
واللبنانيون الذين ال ينتمون لطائفة ما للقانون املدين يف األمور املتعلقة باألحوال الشخصية».
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سيـنما

فيلم خزائن األلم ،سينما ترصد الحروب

عندما تصبح قضية االقتتال َه َوسًا بال هدف
وخوضها عادة بمغانم الخسائر
رشا الصالح

ّ
والحل الناري الذي
الحرب ذاك ال ِّرهاب املستعر،
ً
يشنّ منذ بدء الخليقة ،إ ّما دفاعا عن قضية
حقّ  ،أو طمعا مبغنم سيايس واقتصادي يستحوذ
عىل الدول وشعوبها ومواردها ،حاملة أوزارها
ّ
لتحط شظاياها من أمل وفقدان وخسائر عىل
القامئني بها وعىل املستقبلني ألوجاعهاّ ،
ولعل
أبشع تلك الحروب هي التي ا ّتخذ القامئون
عليها فلسفة قيامتها خدمة ل َه َوس االقتتال
ُّ
والتدخل مبصائر العامل ،والتي استطاع
والسيطرة
تاريخ الفنّ السابع نقله لنا عرب عدّة أفالم ومن
أه ّمها فيلم (خزائن األمل) عام 2008
وهو فيلم سيايس اجتامعي من إنتاج وإخراج
أمرييك لـ (كاثرين بيجلو) ،والذي ينقل حكاية
ّ
التدخل العسكري األمرييك يف العراق ،والذي
تم تصويره يف األردن مست ّغ ًال تشابه البيئة
ّ
الجغرافية واألمن ،هنا الفيلم يحيك قصة لكتيبة
مك ّونة من  3جنود من الجيش األمرييك مه ّمتها
املتفجرات والقنابل املزروعة يف طرقات
إزالة
ّ
ً
وأبنية العراق وإبطال مفعولها ،متط ّرقا لحال
وحياة هؤالء الجنود األمريكيني وأهاليهم أثناء
حرب العراق خــارج وطنهم األ ّم مستعرضاً
أحداثاً يومية يف حياة الكتيبة واآلالم النفسية
التي يعاين منها الجنود خالل أيام حياتهم ،مع
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محاولة إبراز بعض الجوانب الشخصية فيهم،
إضافة إىل الرصاعات واملواجهات التي يتع ّرضون
إليها مع مجموعة من املرتزقة املس ّلحة يف
عملهم لنزع القنابل ،وما يشهدونه من الغارات
مفساً األسباب
والتفجريات عىل املستودعاتّ .
النفسية التي جعلت هؤالء الجنود يدمنون عىل
خوض الحروب يف وطن غري وطنهم ،ويقاتلون
ألسباب ،أحياناً ،ال تكون مفهومة ،مجتازاً
أحدهم كل االعتبارات للعالقات اإلنسانية التي
تربطه باآلخرين واملحيط ،لينقل الفيلم فلسفة
الحروب وقسوتها والطريقة التي كانت متّبعة
يف حروب العسكر مع ذواتهم التي و ّلدت الكثري
من االنفجارات النفسية بهم ،والتي كانت
تلهو باملوت بلعبة مفجعة ومأساوية عىل كل
الجهات.
من خالل رصده لأليام الصعبة والظروف املميتة
التي تستحوذها الحرب ،وأثرها عىل الجنود
القامئني بها وعىل البلد املتع ّرض لجحيم ويالتها،
الحقيقي لعميلة املواجهة الدامئة
وتصويره
ّ
مع املوت ،والقدر املدمي ،واإلرهاب والتط ّرف
الواقع يف األجواء.
البداية يف الفيلم تنطلق من موت قائد الكتيبة
مم سبب أملاً نفسياً
تفجر قنبلة فيهّ ،
نتيجة ّ
شديداً لدى الجنديني الباقيني .بعد ذلك جاء

املخرجة كاثرين بيجلو

قائد جديد غريب األطـــوار ،وذو شخصية
تفجرت به
مختلفة متاماً عن القائد السابق الذي ّ
القنبلة ,حيث مل ينسجم معه الجنديان الباقيان
يف الكتيبة؛ ألنهم كانوا يقارنوه بسابقه.
يستم ّر الفيلم مبشاهده مص ّوراً لنا طباع ثالثة
األشخاص ،أبطال الفيلم ،واملك ّون منها الكتيبة
التي تعمل يف العراق ،والذين مي ّثلون أهم رشائح
املجتمع األمرييك.
أ ّولها الجندي الجبان وغري امللتزم بأي قانون أو
يحب أن يخضع لسيطرة أحد،
قيد ،والذي ال ّ
ويريد البقاء ح ّراً يفعل ما يريد ضمن مالهيه
ورغباته الشخصية ،وال يوجد لديه هدف أو
قضية ملشاركته يف الحرب سوى نتيجة فرض
واجب التجنيد عليه من بالده ،فهو أكرث األفراد
عرضة للقلق واالضطرابات النفسية واالنهزامية
نتيجة مجريات الحرب ،حيث تع ّرض هذا
الجندي ألمل نفيس شديد نتيجة موت القائد
الذي يح ّبه ،وخضع نتيجة لذلك لعالج نفيس،
فنشاهده بالفيلم يتّهم الطبيب بأنه ال يشعر
مبعاناته ألنه يجلس ليل نهار يف معالجة الجنود
نفسياً ،وال ينزل امليدان مثله ،كام تدهورت

تفجرت أيضاً قنبلة
الحالة النفسية له عندما ّ
بالطبيب املعالجّ ،
ً
مم زاد األمر سوءا ،ونلحظ
هذا الجندي يف إحدى املواجهات مع املقاومة
يف الصحراء ،ترك الجنود وذهب مختبئاً يبيك
تأسفاً عىل حاله وما آلوا إليه.
كاألطفال ّ
هذا الجندي أصيب يف نهاية الفيلم ،واضط ّروا
لنقله إىل أمريكا للعالج ،والذي كان رغم إصابته
سعيداً مبغادرة هذه الحرب وللعودة إىل بالده.
أ ّمــا الجندي الثاين يف الكتيبة ،فكان يحرتم
الدولة ويتبع التعليامت ،ويؤمن بأنه يدافع
عن الدولة واألمن القومي ضد األرشار ،كان
يعشق التعليامت ،وكان دامئاً يف حالة رصاع مع
قائده الجديد بسبب أفعاله املته ّورة؛ كونه ال
يلتزم بالتعليامت .مربمج عىل مبادئ وقناعات
تقول إن خوضه للحرب دفاعاً عن الحقّ وسلطة
أمريكا يف العامل ،وهو ال يتنازل عنها بل يدافع
مسترشساً عنها بأنه جندي الحقّ والح ّرية.
ليكتشف يف نهاية الفيلم خطأه نادماً
متحساً
ّ
عليها ،مف ّكراً بزوجته وعائلته وحياته الشخصية
واملصري الذي ينتظره.
الشخصية الثالثة يف الكتيبة ،وهــو القائد
الجديد ،وهو شخصية مته ّورة متاماً ،مجازف
جداً وشجاع جداً ،لكنه ال يعرف من أجل ماذا
يقاتل ،وال يعلم سوى انبهاره
برتبة القائد ،والضجيج حول
بسالته وإقدامه يف امله ّمة
املوكل إليها من بالده لنرصة
تلك الحرب.
كــان يــذهــب دامئـــاً إىل

املتفجرات بنفسه مرتدياً البزّة الخاصة ،وال
ّ
يخاف بل أحياناً كان يلقي قنبلة الغاز املضللّ
الذي يحجب الرؤية حتى ال يتابعه أحد من
الجنود ،ويص ّور لنا الفيلم اندفاعه وتح ّرره من
الخوف عندما نزع كذلك البزّة الواقية يف مرة
من املرات عندما طفح به الكيل يف نزع إحدى
املتفجرات ،ومخربا الجنود أنه إن كان سيموت،
ّ
فإنه يريد أن ميوت مرتاحاً.
يستم ّر الفيلم باستعراض مشاهد الكتيبة
وجنودها وطباعهم وصوالً إىل مشهد إسقاطي،
وهو جلوس الجندي القائد املته ّور مع الجندي
املتّبع للتعليامت ،وهو جندي أسود البرشة
باملناسبة ،داخــل السيارة يف لحظة صفاء،
واألطفال العراقيون يف الشارع يرشقون سيارتهم
بالحجارة ،ويبدأ كالهام يف الفضفضة والبوح ،ك ًال
منهام لآلخر ،ويبدأ الجندي ذو البرشة السوداء
املتّبع للتعليامت يفصح يف الحديث لقائده عن
تط ّلعاته نحو مستقبله ،وكيف يتخ ّيله ،وكيف
أنه يحلم بأن ينجب طف ًال ،ويبدأ يف البكاء،
وكيف وجوده يف الحرب هذه بال جدوى ،ويبدأ
بالبكاء كاألطفال ألنه ال يرى املستقبل املرشق
أمامه أو خلفه حتى.

ليسال قائده املته ّور ،ملاذا هو مته ّور هكذا؟ ملاذا
يبدو عليه الجرأة واإلقدام وعدم الخوف من
املوت؟ فيجيبه القائد« :ال أدري» بلغة سينامئية
مبسطة تختزل عنوان الحرب وأهدافها.
حوارية ّ
أهــم األفالم
ليكون فيلم «خزائن األمل» من ّ
التي تصدّت ملوضوع الحرب يف العراق ،من
خالل درامــا سينامئية مثرية للجدل وبلغة
احرتافية فيها جالء برصي وصــوري وتحلييل
لكل من البيئة والشخوص ،تنقل قلق الحرب
املتفجرات التي هزّت األنفس قبل
وأصــوات
ّ
اآلذان ،ومعرفة الهدف الكامن وراء الحروب،
والرس الذي يدفع اآلخرين لالقتتال .هل أصبح
ّ
القتال عادة قبل أن يكون هدفاً ها ّماً للح ّريات
واستعادة الحقوق والقضاء عىل الظلم ونرصة
الحقّ ؟
استدعى الفيلم اهتامم النقاد السينامئيني،
حيث حاز عىل جائزة أوسكار أفضل فيلم يف
حفل توزيع جوائز أكادميية الفنون والعلوم
السينامئية لعام  ،2009باإلضافة إىل ّ
ست
جوائز أخرى من بينها جائزة أفضل مخرج
لكاثرين بيجلو.
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الديــك

ذلك هو قاتلي
نبيل امللحم
اليقتلني املحارب ،يقتلني من يهتف للحرب .ال يقتلني الطغاة ،يقتلني
من يص ّفق للطغاة .اليقتلني الحصان ،يقتلني البغل وقد ُح ّمل بألقاب
الخيول ..اليقتلني مارسيل خلفية ،يقتلني جمهور مارسيل .اليقتلني
املوت ،يقتلني الن ّواحات .اليقتلني الحب ،تقتلني الخيانة ،وال تقتلني
الهجرة ،تقتلني افرتاضات الوطن.
ال تقتلني قدمي ،يقتلني الحذاء الض ّيق .وال تقتلني املسافات ،يقتلني
ّ
قطاع الطرق .وال تقتلني الفكرة ،يقتلني تكرارها .وال يقتلني القتل،
تقتلني الكذبة .وال يقتلني الله ،يقتلني املؤمنون بسطوته .واليقتلني
الجنس ،تقتلني أفالم البورنو.
ال تقتلني الشجرة ،تقتلني العصا وقد قطفت من الشجرة .وال يقتلني
الذئب ،يقتلني الكلب وقد انحدر من ساللته .وال تقتلني الحر ّية،
يقتلني عبيدها وقد ح ّولوها إىل بزنس .والتقتلني السلطة ،يقتلني
وهمها ،والتقتلني املعارضة ،يقتلني استنساخها للسلطة .وال يقتلني
فريد األطرش ،تقتلني مناديل غرامه وقد بات العشاق ميسحون أنوفهم
بأكاممهم .واليقتلني منر الغابة ،تقتلني الذبابة يف طبقي .وال يقتلني
اإلمام املهدي ،يقتلني منتظروه وقد اصطفوا عىل باب الجنّة لتكون
الجنة حرصية بعامماتهم .وال يقتلني السيد املسيح ،يقتلني حرمانه
من األب البيولوجي ،كحق رصف لكل املخلوقات الفقرية وهو منهم.
التقتلني اللغة ،يقتلني الفيس بوك وأديباته اللوايت يكتنب الشعر من
أقفيتهن بالغة الروعة .واليقتلني اللجوء ،تقتلني مباركته .وال تقتلني
املراهقة ،يقتلني استعجال الزمن .وال يقتلني الزمن ،يقتلني بطئه .وال
تقتلني الطوائف ،تقتلني لعنتها ،وال يقتلني الرصاع الطبقي ،تقتلني
معاول جائعي مواسمه .والتقتلني إرسائيل ،يقتلني الصمود والتصدي.
ال يقتلني الوقت ،تقتلني الروزنامة ومن ثم إحصائه عىل أصابع يدي.
وال يقتلني الجدار ،تقتلني الصورة امللقاة عىل كتفه لرجل يبتسم وقد
امتد حافره يف وجهي .وال تقتلني الهزمية ،تقتلني احتفاالت النرص
فيام يعقبها .وال تقتلني القضية ،يقتلني حاملها كشخشيخة تع ّلق يف
ربطة عنقه ،وال تقتلني ربطة العنق ،تقتلني عقدتها ،وال يقتلني عنقي،
يقتلني ضيق التنفس.
ال يقتلني التكاثر ،تقتلني زيارة املقابر ،واليقتلني نهيق الحامر ،يقتلني
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أن ليس يل صوته .وال تقتلني العتمة ،يقتلني انطفاء الرساج ليزيد
من وحشة عمري .والتقتلني حرية املرأة ،تقتلني القحبنة .وال تقتلني
العاهرات ،تقتلني البرتونات اللوايت يس ّوقنها .وال تقتلني اللصوصية،
يقتلني لصوص الدجاح ،وقد سبق وأن رسقوا املرصف .واليقتلني البنك
الدويل ،يقتلني مرصف التسليف الشعبي ،وقد انقرض الشعب إىل غري
رجعة.
التقتلني مؤمترات السالم الوطني ،تقتلني الوجبات التي تلحق بهم يف
رسة نومهم .اليقتلني الفقر ،تقتلني رغبة امتالك ما ليس
الفنادق إىل أ ّ
من حقي ،وال يقتلني تغيري الخرائط ،يقتلني أنني مل أدرك أنها مكتوبة
بأقالم الرصاص لتكون من حصة املمحاة فيام يستقبل من الزمن.
ال تقتلني التجارب ،يقتلني الندم إذا ما ندمت عىل أنها تجاريب .اليقتلني
املايض ،يقتلني أن يعاود حضوره حتى الميل من كرسي .اليقتلني حسني
الديك ،يقتلني أنه هو ،وبعظمة لسانه وعظمة رقبتي أنه موروث
أهيل .وال تقتلني تلك املذيعة التلفزيونية ،يقتلني طبيب التجميل وقد
نفخ شفاهها حتى باتت شفاهها تنافس قفاها يف الثخانة والربربة.
السجان ،يقتلني السجني .اليقتلني القيد ،يقتلني إن كان من
اليقتلني ّ
ذهب .التقتلني الوحدة ،تقتلني إن كانت وحدة يف (العجقة) .اليقتلني
الطريان ،تقتلني جاذبية هذا الكوكب ،وال يقتلني املطر ،يقتلني الوحل.
وال أغرق يف النهر ،أغرق يف املستنقع .وال أتعرث بجبل ..أتعرث ببحصة
يف قدمي.
يقتلني أنني ال اعرف قاتيل ..ليت يدي تقتلني ،ليتها تفعل ذلك ألضع
ما بني السبابة واإلصبع الوسطى لفافة تبغ ،وأقول لها:
 بصحتك.كف ّ
منج م ًعا سيجارة قاتلتي ،وأدعوها لتصفعني ألف ّ
وكف ،ثم
ثم ّ
أصفق لها باليد الثانية ،مع أنني أعلم أن يدًا واحدة التص ّفق.
ليت للرجل قلبني ،واحد من حصة القاتل ،والثاين من حصة القتيل
وبعدها:
 -يختار أحدهام.

جعلوا مني ضحية
وسأجعل من نفسي ناجية
#أنا_هي
شبكة انا هي
دور فاعل للنساء في الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
قيم شبكة أنا هي:
• حرية
• عدالة
• مشاركة
• شفافية
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كأس الترشد والقهر
عمل للفنان السوري :مصطفى يعقوب
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