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شبكة جريون اإلعالمية

ُ
قالــت (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان) ،فــي تقريــر أصدرتــه اليــوم الجمعــة :إن “العديــد مــن األســر الســورية التــي كانــت تجــري معامــات
ترتبــط بأوالدهــم املختفيــن قسـ ًـريا ،فــي دوائــر الســجل املدنــي التابعــة للنظــام ،اكتشــفت أنهــم مســجلون ً
أمواتــا” ،مؤكــدة تكـرار هــذه الحــاالت فــي كل
مــن دمشــق وحمــاة والالذقيــة وحمــص والحســكة.
ذكــر تقريــر الشــبكة أن النظــام تجــاوز متعمـ ًـدا ّ
كل الخطــوات واملراحــل التــي يجــب أن تمـ ّـر بهــا كل حالــة وفــاة حدثــت فــي ســجونه؛ حيــث “ال
يتــم إبــاغ ذوي الشــخص املتوفــى بنبــأ الوفــاة ،وال يتـ ّـم تســليمهم الجثــة أو إعالمهــم بمــكان دفنهــا” .ليخــرق النظــام الســوري بذلــك أبســط حقــوق
الكرامــة اإلنســانية ،ويزيــد مــن معانــاة ذوي الضحايــا.
ً
ووفقــا للتقريــر ،فــإن األشــخاص الذيــن يتــم اعتقالهــم فــي حادثــة واحــدة ،أو الذيــن هــم أقربــاء مــن الدرجــة األولــى ،يقــوم النظــام الســوري
ً
َّ
ً
جميعــا قــد خضعــوا لحكــم إعــدام واحــد قــد يكــون صـ ً
ـادرا عــن محكمــة ســرية.
بتســجيل وفاتهــم أيضــا فــي التاريــخ ذاتــه؛ مــا يحمــل علــى االعتقــاد بأنهــم
بلغــت الحــاالت املســجلة ،منــذ أيــار /مايــو  2018حتــى لحظــة إصــدار التقريــر 161 ،حالــة 94“ :منهــا فــي محافظــة ريــف دمشــق ،و 32فــي محافظــة
حماة ،و 17في محافظة الالذقية ،و 8في محافظة دمشــق ،و 6في محافظة حمص ،و 4في محافظة الحســكة” .بحســب ما ورد في التقرير.
وأكــد التقريــر قيــام النظــام بإخفــاء  90باملئــة مــن املعتقليــن لديــه بشــكل متعمــد؛ مــا يــدل علــى ارتكابــه انتهــاكات واســعة بحقهــم ،إضافــة إلــى
تعذيبهــم بأبشــع أســاليب الســادية والقســوة ،وتركهــم يتأملــون حتــى املــوتَ ،
وقيامــه بــإذالل وإرهــاب املجتمــع وأهالــي املعتقليــن ،عبــر حرمانهــم مــن
َّ
َّ
ً
أبســط معاييــر الحقــوق والكرامــة اإلنســانية ،عــن طريــق عــدم إبالغهــم بوفــاة ابنهــم ،أو االمتنــاع عــن إعطائهــم جثتــه ،وأخيــرا تســجيله علــى أنــه
متوفــى دون علمهــم.

(االقتصاد السيايس) لسوق جوازات السفر السورية
جيرون  -علي العائد
ينــدم كثيــر مــن الســوريين ،فــي داخــل ســورية ،علــى أنهــم تــرددوا فــي الخــروج مبكـ ًـرا مــن البــاد،
عندمــا كان ذلــك أقـ ّـل صعوبــة ،بعــد أن أصبــح هــذا الق ـرار أشــبه بمغامــرة كبــرى ،بعــد منتصــف
عــام  .2016بينمــا يحتفــظ معظــم الســوريين الذيــن اضطــروا إلــى الخــروج مــن ســورية مبكـ ًـرا
بصــورة ال تشــبه ً
مطلقــا البلــد التــي عاشــوا فيهــا أعمارهــم وغادروهــا مضطريــن ،فــي نقطــة زمنيــة مــا
ّ
وحيــه ،ومدينتــه.
بعــد ربيــع عــام عــام  ،2011ومنهــم مــن نــدم علــى الخــروج ،ويريــد العــودة إلــى بيتــهِ ،
فــي فئتيهــم ،يعانــي ســوريو الداخــل والخــارج مــن معضلــة اســتخراج الوثائــق الشــخصية،
ووثائــق الســفر ،وأهمهــا بالطبــع جــواز الســفر الســوري ،علــى الرغــم مــن أنــه يحتــل مرتبــة متأخــرة
جـ ًـدا بيــن جــوازات الســفر التــي تســهل لحاملهــا الســفر واالنتقــال بيــن الــدول ،حيــث ُيعـ ُّـد جــواز
عامليــا ،وثانــي أســوأ جــواز ً
الســفر الســوري “ثالــث أســوأ جــواز ســفر ً
عربيــا ،بعــد الجــواز العراقــي”،
حســب موقــع (يــورو نيــوز) ،الــذي نقــل قائمــة صــادرة عــن مؤشــر جــوازات الســفر العالمــي
(باســابورت إنديكــس) فــي نهايــة العــام املا�ضــي.
ً
ً
فــي إســطنبول ،يكلــف حجــز موعــد فــي القنصليــة  225دوالرا أميركيــا علــى األقــل ،عــدا عــن
دوالرا للجــواز (العــادي) ،أي غيــر املســتعجل ،فاملســتعجل يكلــف ً 825
تكلفــة الجــواز ً 325
دوالرا.
واألمــر مختلــف فــي القنصليــات فــي دول الخليــج العربــي ،أو الــدول األوروبيــة ،فــا دور كبيــراً
هنــاك للسماســرة فــي تعقيــد حجــز املواعيــد ،لكــن الجــواز (العــادي) قــد يســتغرق الحصــول عليــه
شــهرين ،أو أكثــر .ومــدة هــذا الجــواز ً
دائمــا ســنتان فقــط ،وال يمكــن الحصــول علــى جــواز ملــدة أربــع
ســنوات ،أو ســت ســنوات.
تجــارب مــن يعيــش خــارج ســورية تكشــف ً
أيضــا تفاصيــل معقــدة ملــن يريــد اســتخراج جــواز
ســفر مــن دمشــق ،أو حمــاة .فجــواز الســفر العــادي ،الــذي يســتغرق الحصــول عليــه أسـ ً
ـبوعا
واحـ ًـدا ،يكلــف  12ألــف ليــرة ســورية ملــن هــو فــي الداخــل ،و 34ألــف ليــرة ســورية للجــواز املســتعجل
الــذي يتــم اســتخراجه فــي اليــوم نفســه ،بينمــا تبلــغ التكلفــة  300دوالر أمير ـكـي بالعملــة الصعبــة،
وليــس مــا يعادلهــا ،ملــن خــرج مــن ســورية ولديــه قريــب مــن الدرجــة األولــى يســتطيع اســتخراج
جــواز ســفر لــه ،حســب القانــون األســدي املتســاهل للحصــول علــى العملــة الصعبــة .وقــد يحصــل

تقدمــت  40دولــة ،بشــكوى رســمية إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،ومجلــس األمــن
الدولــي ،ضــد (القانــون  )10الــذي أصــدره النظــام األســدي فــي  2نيســان /أبريــل املا�ضــي،
واملتعلــق بامللكيــات العقاريــة لالجئيــن والنازحيــن الســوريين .ومــن بيــن هــذه الــدول ،مجموعــة
دول أوروبيــة وعربيــة ،إضافــة إلــى الواليــات املتحــدة األميركيــة ،وأســتراليا ،واليابــان ،وتركيــا.
وطالــب ســفيرا تركيــا ،وأملانيــا ،الدائميــن فــي األمــم املتحــدة :فريــدون ســينيرلي أوغلــو،
وكريســتوف هيوســغن ،فــي رســالتين متطابقتيــن إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،أنطونيــو
غوتيريــس ،ورئيــس مجلــس األمــن ،الســويدي أولــوف ســكوغ ،الــذي تتولــى بــاده الرئاســة
الدوريــة للمجلــس فــي شــهر تمــوز /يوليــو الجــاري ،رئيـ َ
ـس مجلــس األمــن بتعميــم الرســالتين علــى
األعضــاء ،وإصدارهمــا كوثيقــة مــن وثائــق املجلــس ،وهــو مــا اســتجاب لــه رئيــس املجلــس.
وأعربــت الــدول األربعــون عــن قلقهــا البالــغ مــن تداعيــات القانــون علــى مالييــن النازحيــن
والالجئيــن الســوريين؛ مــا يجعــل عودتهــم إلــى ســورية أكثــر صعوبــة .وأشــارت رســالتا الســفيرين
التر ـكـي واألملانــي إلــى أن “القانــون رقــم  10يجبــر األفـراد ،بمجــرد اختيــار منطقتهــم إلعــادة اإلعمــار
الحضــري ،علــى أن يثبتــوا فــي غضــون ً 30
يومــا حقوقهــم فــي امللكيــة أو الحيــازة ،حتــى يضمنــوا
ألنفســهم الحــق فــي التعويــض”.
وأضاف املندوبان في رسالتيهماً :
“وفقا لتقارير غير مؤكدة ،تم تمديد هذه الفترة إلى سنة

ِ
من اآلخـــر!
باسل العودات

الشــخص ،إن كان ام ـرأة ،أو تجــاوز ســن الخدمــة العســكرية اإللزاميــة ،أو كان ً
معفــى منهــا ،علــى
ً
مطلوبــا لفــرع مــن الفــروع األمنيــة يحصــل علــى جــواز مدتــه ســنتان
جــواز مدتــه  6ســنوات .وإذا كان
فقــط.
في الســنوات األخيرة ،أصبح على املتقدم للحصول على جواز ســفر تقديم بيان قيد (إخراج
قيــد) مســتخرج مــن دوائــر النفــوس ،ولــم تعــد الهويــة الشــخصية تكفــي لذلــك ،وهــذا يكلــف مــن
هــو خــارج ســورية  25ألــف ليــرة ســورية ،واملبلــغ مماثــل الســتخراج (بيــان قيــد عائلــي) فــي حــال
ضــرورة ذلــك .ولذلــك نالحــظ نشــاط السماســرة واملزوريــن الســوريين فــي هــذا املجــال ،وخاصــة
فــي تركيــا .وملــن يريــد ذلــك فمــا عليــه ســوى التواصــل مــع أشــخاص “يقدمــون هــذه الخدمــات” علــى
صفحــات التواصــل االجتماعــي.
هــذه الظاهــرة ليســت جديــدة ً
مطلقــا ،لكنهــا اآلن أكثــر عالنيــة ،وتضخمــت األرقــام وأصبحــت
بالــدوالر األمير ـكـي ،وتوســعت دائــرة الفســاد وممراتــه للتهــرب مــن الش ـراكة مــع الدوائــر األمنيــة
الكبــرى وضباطهــا .وهــؤالء الضبــاط مكتفــون وقانعــون ب ـ (االقتصــاد السيا�ســي لالعتقــال) الــذي
ـدر” عليهــم عش ـرات مالييــن اللي ـرات ً
“يـ ّ
يوميــا ،ليتركــوا ملئــات آالف الفاســدين الصغــار فتــات مــا
تولــده الجــوازات واألوراق الثبوتيــة مــن أمــوال تتــوزع عليهــم.

 40دولة تشكو إىل األمم املتحدة القانون األسدي رقم ()10
جيرون

من يسخر

واحــدة ،تتــم بعدهــا ،مــن دون أي تعويضــات ،مصــادرة األمــاك التــي لــم يطالــب بهــا أصحابهــا”،
ـريعا منفـ ً
كمــا لفتــا فــي الرســالتين النظـ َـر إلــى أن “القانــون ليــس تشـ ً
ـردا ،بــل يأتــي فــي إطــار 40
ً
قانونــا للملكيــات الشــخصية ،تــم ســنها منــذ بدايــة الن ـزاع الســوري” .وتأتــي هــذه القوانيــن
“ضمــن سياســة شــاملة تهــدف إلــى تغييــر التركيبــة الطائفيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية للبــاد ،وتغييــر النســيج األهلــي للمجتمعــات املحليــة”ً ،
وفقــا للرســالتين.
واتهــم الســفيران التر ـكـي واألملانــي نظـ َ
ـام األســد ب ـ “تدميــر ســجالت امللكيــة بشــكل منهجــي”،
ّ
وداريــا والقصيــر ،أتبعهــا “بأعمــال
وضربــا أمثلــة علــى ذلــك مــا جــرى فــي حمــص والزبدانــي
تشــريد للســكان ،واســتقدام آخريــن مواليــن مكانهــم ،بينهــم أف ـراد ميليشــيات اســتقدمت مــن
ً
دول أخــرى” .وأشــارا إلــى أن هــذا (القانــون) قــد يكــون
مخالفــا ملبــدأ حظــر التمييــز علــى أســاس
ق
ال ـرأي السيا�ســي ،واملنصــوص عليــه فــي املــادة  26مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــو املدنيــة
ُ
ً
والسياســية ،الــذي تعــد ســورية طرفــا فيــه.
ُيعـ ّـد القانــون رقــم  10للعــام  2018خطــوة منهجيــة مــن النظــام لتشــريع املرســوم 66
للعــام  2012القا�ضــي بإنشــاء منطقتيــن تنظيميتيــن فــي دمشــق :األولــى تمتــد علــى بســاتين
خلــف ال ـرازي وأج ـزاء مــن املــزة وكفرسوســة ،وســتقام عليهــا مدينــة (ماروتــا ســيتي) ،أو
ً
املشــروع ( ،)66والثانيــة تمتــد جنوبــي املتحلــق الجنوبــي وصــول إلــى القــدم والعســالي وشــارع
الثالثيــن ،وســتقام عليهــا مدينــة (باســيليا ســيتي) .و(ماروتــا) ،و(باســيليا) ،اســمان ســريانيان
يعنيــان “الوطــن” و”الجنــة”!

بعــد ســبع ســنوات عجــاف ،يعتقــد النظــام الســوري ،أفـر ًادا
ومنظومــة ،أنــه اســتطاع أن يســخر مــن كل الدنيــا ،وأن يفــرض
نفســه علــى الجميــع ً
نظامــا ال تســتقيم ســورية إال بــه! كمــا يعتقــد
أنــه اســتطاع الضحــك علــى الحلفــاء واملناوئيــن ،بأخــذه مــن كل
نظامــا ً
طــرف مــا يدعــم اســتمرارهً ،
أبديــا ال ُيشــق لــه غبــار! لكـ ّـن
هــذا النظــام ،بســبب قصــر نظــره وقصــور رؤيتــه ،ال يــرى إال زاويــة
صغيــرة مــن املشــهد ،كمــا ال يــدرك َمــن الــذي يســخر ِمــن اآلخــر!
يعتقــد النظــام الســوري أنــه ســخر مــن روســيا ،وأنهــا مقابــل
تســهيله تدخلهــا العســكري وتســليمها قيــادة املشــهد العســكري
والسيا�ســي ،ســتحتضنه وتضمــه إلــى صدرهــا ،وهــو ال ُيــدرك أن
مــا جــرى هــو العكــس ،وأنهــا ســتتخلى عنــه ،حيــن تضــع الحــرب
أوزارهــا ،ألنــه ال يناســبها حليــف ُمهلهــل وقاتــل يمقتــه شــعبه.
يعتقــد النظــام الســوري أنــه ســخر مــن “إس ـرائيل” ،بعــد أن
خدمهــا طــوال خمســة عقــود ،مــا دفعهــا إلــى أن تطالــب ببقائــه
ً
حارســا لحدودهــا ،وهــو ال ُيــدرك أن مــا جــرى هــو العكــس ،وأن
“إسـرائيل” ســتتخلى عنــه بســهولة ،عندمــا تحيــن ســاعة التســوية
الشــرق أوســطية الشــاملة ،ألنــه ال يناســبها حليــف متلــون باطنــي.
يعتقــد النظــام الســوري أنــه ســخر مــن الواليــات املتحــدة،
بعضــا مــن كيميائيــه كجــزرةّ ،
إذ سـ ّـلمها ً
وصنــع تنظيمــات إرهابيــة
عابــرة للحــدود كعصــا ،وهــو ال ُيــدرك أن للواليــات املتحــدة
حســابات هــو أصغــر بكثيــر مــن أن ُيــرى فيهــا.
ُ
ّ
يعتقد النظام السوري أنه سخر من إيران ،وأنها ستقدسه
ألنــه أبــاح ســورية لهــا ،وسـ ّـهل مشــروعها القومــي الطائفــي ،وهــو
ال ُيــدرك أنــه تــورط معهــا ،وصــار ُيحســب معهــا كنظــام مــارق ال
ُيحتــرم وال يوثــق بــه.
يعتقــد النظــام الســوري أنــه ســخر مــن مواليــه ،وأنــه أقنعهــم
بــأن حــرب الســنوات الســبع هــي حــرب وجــود لهــم ،وهــو ال ُيــدرك
أنهــم وقفــوا إلــى جانبــه ،ألنــه أبــاح لهــم املحرمــات ،وســمح لهــم
بالفســاد والنهــب ،وأنهــم ســينقلبون عليــه مــع أول بــادرة ســام
واســتقرار ،وسـ ّ
ـيحملونه وزر مئــات آالف الضحايــا منهــم.
ُ
ّ
ُ
ابتلــي الســوريون بنظــام ال يميــز ،اختبــأ خلــف شــجرة،
ّ
ّ
واعتقــد أن ظلهــا الكبيــر هــو ظلــه ،فأصابــه جنــون عظمــة،
وانفصــل عــن واقعــه ،وأخــذ يحلــم ً
واهمــا بأبـ ٍـد إلــى ولــد الولــد.
القــوة الذاتيــة للنظــام الســوري نكتــة ســمجة ،وعالقــة
ً
روســيا بــه مرحليــة تكتيكيــة ،والقــوة اإليرانيــة ليســت إال جبــال
نظامــا سـ ً
مــن الحقــد ،وجــدت ً
ـوريا يرســيها ،و”إس ـرائيل” قــوة
ُ
َ
احتــال تعتمــد علــى نظــام عميــل مرحلــي ،ال يمكــن أن يؤمــن
جانبــه ،وبــاد العــم ســام ال تــرى إال نفســها ،ولــم ُتشـ ّـغل ً
نظامــا
فــي العالــم إال تخلــت عنــه ،وجرائــم النظــام كثيــرة ،وال تســقط
ُ
بالتقــادم ،وليســت مزحــة تمـ َّـرر ،ونظــام باطنــي مرتــزق مجــرم لــن
ُ
يكــون موضــع ثقــة حتــى عنــد أصدقائــه ،وســيرمى ،مــع أول دقيقــة
ســام ،كثيــاب باليــة آن أوان اســتبدالها
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إيــــــــــران تطلب
مثن خروجها من سورية

مشعل العدوي
“عـ ً
ـذرا علــي أكبــر واليتــي… كان َليســقط العالــم وســورية
لــن تســقط” ،هــذا كان عنــوان رئيــس ملقــال فــي صحيفــة
(الوطــن) الســوريةً ،ردا علــى مــا صـ ّـرح بــه علــي أكبــر واليتــي
مستشــار املرشــد األعلــى للثــورة اإليرانيــة ،فــي حديــث
للتلفزيــون الرو�ســي فــي برنامــج (آراء معاكســة) ،حيــث قــال:
“لــوال التدخــل اإليرانــي؛ لســقطت حكومــة األســد” ،وهــذه
املــرة األولــى التــي ُيخاطــب فيهــا مســؤول إيرانــي الحكومــة
الســورية بحكومــة األســد ،األمــر الــذي ّ
أجــج غضــب الشــارع
املؤيــد لدكتاتــور دمشــق وحملهــم علــى الــردً ،
علمــا بــأن
وســائل إعــام إيرانيــة قــد وصفــت األســد ،قبــل أشــهر ،بأنــه
“ناكــر للجميــل ومخنــث” ،إثــر توقيــع حكومــة الدكتاتــور
علــى عقــود اقتصاديــة ضخمــه مــع روســيا ،مسـ ً
ـتثنيا منهــا
إي ـران التــي كانــت تتوقــع مــن األســد رد الجميــل ومنحهــا
حصــة أكبــر مــن الكعكــة الســورية.
صحفيــة (الوطــن) ليســت مجــرد صحيفــة مســتقلة،
ً
وغالبــا
وإنمــا هــي ذراع إعالمــي رئيــس مــن أذرع النظــام،
مــا تنشــر مــواد ال تريــد نشــرها حكومــة األمــر الواقــع فــي
مواقعهــا وصحفهــا الرســميةً ،
علمــا بــأن الجميــع يعلــم أنهــا
َ
ليســت مســتقلة ،وال يوجــد أي منصــة إعالميــة مســتقلة فــي
ســورية ،وهــذا األمــر لــن ينطلــي علــى أحــد.
الجديــد فــي املوقــف الســوري هــو التحضيــر لخــروج
أو إخ ـراج إي ـران مــن ســورية ،بعــد أن أصبــح ذلــك ً
مطلبــا
ً
ً
ً
أميركيــا ،وأن املوقــف الرو�ســي
عامليــا ،بعــد أن كان شــرطا
املــوارب تجــاه هــذه القضيــة مــا هــو إال البت ـزاز الحكومــة
األميركيــة ملزيــد مــن التنــازالت ،فــي قضايــا أخــرى بعيــدة عــن
الســاحة الســورية.
بالعــودة إلــى تصريحــات مستشــار املرشــد اإليرانــي،
التــي أكــد فيهــا أن إيـران ســتبقى موجــودة فــي ســورية لحمايــة
ً
نظــام األســد خوفــا مــن عــودة اإلرهــاب؛ نجــد أن هــذه

ً
التصريحــات ُتشـ ّـكل اليــوم ً
هروبــا إلــى األمــام ،وخاصــة بعــد
اجتمــاع هلســنكي بيــن الرئيســين :األمير ـكـي دونالــد ترامــب
والرو�ســي فالديميــر بوتيــن ،حيــث تــم التوافــق علــى خــروج
إي ـران مــن ســورية ،وإي ـران اليــوم ُتحــاول مجـ ً
ـددا املســاومة
وابت ـزاز املجتمــع الدولــي ،ففــي الوقــت الــذي كانــت إي ـران
تفــاوض علــى ملفهــا النــووي قبــل االتفــاق املشــؤوم ،كان
شــرط إطــاق يدهــا فــي املنطقــة علــى طاولــة املفاوضــات،
أمــا اليــوم فالشــرط اختلــف ،فهــي تطلــب ثمــن خروجهــا
مــن ســورية :عــودة الواليــات املتحــدة لالتفــاق النــووي ورفــع
العقوبــات األميركيــة ،وهــذا األمــر لــن تحصــل عليــه مقابــل
امللــف الســوري الــذي ال يعنــي ألميــركا شـ ًـيئا أبعــد مــن أمــن
دولــة االحتــال الصهيونيــة ،وأميــركا قــادرة علــى حمايــة
أمــن “إسـرائيل” دون أي تنــازل إليـران فــي ســورية أو غيرهــا،
فأميــركا لــم تتنــازل لشــركائها األوروبييــن ،مثــل فرنســا وأملانيــا
وبريطانيــا ،فــي مســألة اإلعفــاء مــن العقوبــات ،فكيــف يمكــن
لهــا التنــازل إلي ـران؟
تصريحــات علــي أكبــر واليتــي وقاســم ســليماني وكبــار
ُ ّ
القــادة فــي إي ـران والصحافــة اإليرانيــة ،جميعهــا تكــذب مــا
قالــه م ـر ًارا بشــار األســد حــول عــدم وجــود قــوات إيرانيــة فــي
ً
ســورية محــاول إيهــام العالــم بــأن املوجوديــن هــم عش ـرات
قليلــة مــن الخبـراء فقــطً ،
علمــا بــأن إيـران منــذ العــام 2014
اســتقبلت مــا يزيــد علــى  2500جثــة ملقاتليــن إيرانييــن
وأفغــان وباكســتان ،كانــت قــد أرســلتهم للقتــال علــى مختلــف
الجبهــات فــي ســورية.
ســتحمل األيام القادمة دون شــك ً
مزيدا من األنباء ،عن
اتســاع الهــوة بيــن نظــام املاللــي كأداة للجريمــة ،وبيــن حكومــة
األســد كمجــرم ،وفــي النهايــة سنشــهد املرشــد األعلــى يخــرج
للمــأ إمــا ليتحــدث عــن انتصــار إلهــي عظيــم ،وإمــا ُليخبــر
فق ـراء إي ـران أنــه مضطــر إلــى تجـ ّـرع كأس الســم كمــا تجرعهــا
قبلــه الخمينــي ،والثمــن هــو الثمــن ذاتــه الــذي ِقبلــه بشــار
األســد ،وهــو مجــرد بقــاء كليهمــا علــى كرسـ ّـيه وفــي ســدة الحكــم.

يف لعبة التعمية..
كيف سيقنع األسد ضحاياه
عالء كيالني
كميــة الكــذب التــي يضخهــا نظــام األســد بيــن الحيــن
واآلخــر ،مــن أجــل تحســين صــورة الوضــع القائــم فــي ســورية،
تدعــو إلــى الدهشــة .ليــس ألن التأكيــد املتكــرر علــى تعافــي
االقتصــاد هــو مجــرد خدعــة موصوفــة غيــر قابلــة لإلقنــاع ،وال
ألن التجانــس املجتمعــي الــذي تمخــض عــن إبــادة مكــون رئيــس
وهــو مــا لــم يفصــح عنــه األســد -كان حكـ ًـرا علــى السياســةدون االقتصــاد (دخــل األف ـراد وتوزيــع الثــروة القوميــة بشــكل
عــادل) ،بــل ألن الحديــث الرســمي الــذي ُيسـ ّـوق إنجــازات
ّ
تصنعهــا الدبابــات والطائـرات تكذبــه أجهــزة النظــام ذاتــه ،بغيــر
قصــد ،كمــا يكشــفه الواقــع ً
تاليــا مــن دون مواربــة.
مــا يدعــو إلــى االســتغراب أكثــر أن معظــم الكــوادر العاملــة
فــي صفــوف “حــزب البعــث” الــذي يحكــم البــاد منــذ عــام ،1963
ويبلــغ عــدد أعضائــه نحــو  2مليــون عضــو ،بعضهــم من القيادات
املؤثــرة الفاعلــة ،علــى قناعــة اليــوم بــأن “بعثهــم لــم يبــق منــه ســوى
االســم” ،وأن نظــام األســد بــات فــي حكــم املنتهــي ،وأن الدولــة
التــي ُت ّ
جمــل الحكومــة انتصاراتهــا ،إنمــا هــي مجموعــة أوصيــاء
خارجييــن ،وجماعــات مصالــح ،وشــبكات محليــة ،وعصابــات
متنافســة ،واقتصــاد منهــار ،قوامــه االتجــار بالنفــط والســاح
والبشــر .ومــع ذلــك ،فمعظمهــم ال يحبــذ الجهــر بهــذه الحقيقــة.
فــي األشــهر األولــى مــن الح ـراك املدنــي ،الــذي شــهدته
ّ
ســورية عــام  ،2011تســلم (س) ،وهــو أحــد قيــادات الصــف
الثانــي فــي االتحــاد العــام لنقابــات العمــال ،ه ـراوة مــن الــوزن
الثقيــل ،وكان يجــب عليــه مــع أعضــاء آخريــن فــي الحــزب،
ّ
(أمنيــة) ،قمــع احتجاجــات الشــارع علــى
بحســب تعليمــات
الرغــم مــن ســلميتها.
يعتــرف (س) ،بعــد مــرور ســبع ســنوات علــى الواقعــة:
ّ
“تغيرنا وتغير املناخ في البلد ،كنا نعتقد أن القبضة الحديدية
ســوف تضــع حـ ًـدا للتظاهـرات ،غيــر أن األمــور تطــورت بطريقــة
دراماتيكيــة ،لــم نكــن نحســب لهــا حســاب”.
نشــط (س) فــي أيــام ُ
الج َمــع الشــهيرة ،بفــض عش ـرات
التظاه ـرات داخــل أحيــاء دمشــق ،واتســمت هراوتــه
البالســتيكية ،بالصالبــة ،حيــث كانــت تتــرك أثـ ًـرا ً
دمويــا علــى
جســد كل متظاهــر تنهــال عليــه .وكغيــره مــن أنصــار األســد ،كان
(س) يؤمــن بوجــود مؤامــرة ،أدت إلــى تدهــور األوضــاع علــى هــذا
النحــو املريــع ،لكنــه يقــر اآلن بأخطــاء فادحــة ارتكبهــا نظامــه،
يبــدو مــن الصعــب تداركهــا“ :إن الحــرب التــي كان باإلمــكان
عــدم خوضهــا ،لتجنيــب البلــد الخـراب السيا�ســي واالقتصــادي
الــذي ن ـراه ،وذلــك بقليــل مــن الشــفافية والتشــاركية وبرامــج
اإلصــاح الجــادة ،كانــت نتيجتهــا قاتمــة ،ومظلمــة ،بــل ســيئة
ً
جميعــا” .ويتابــع“ :باتــت أيدينــا غارقــة بالــدم،
للغايــة علينــا
انتصرنــا عسـ ً
ً
ـكريا ،لكننــا فشــلنا سياســيا”.
ال يبــدو أن فشــل النظــام يقتصــر فــي الواقــع علــى هــذا
الجانــب ،فجميــع التقاريــر التــي تحلــل الكارثــة بلغــة األرقــام،
حتــى تقاريــر البعــث نفســه ،تؤكــد أن ســورية بســبب الحــرب
قــد تحولــت إلــى دولــة ممزقــة ،هشــة ،فاشــلة ،يحكمهــا األجنبــي،
بهيمنــة أقــرب إلــى صيغــة الوصايــة أو االنتــداب .كمــا تقودهــا

حكومــة صوريــة ،عاجــزة ،فقــدت حتــى ثقــة املواليــن لهــا،
بعــد أن اســتنفدت قدراتهــا املاليــة ،ولــم يعــد لديهــا مــا تقدمــه
غيــر خزينــة مفلســة لضعــف الــواردات ،وموازنــة عامــة تعانــي
ً
واضحــا  74.1باملئــة ،يــزداد فــي كل ســنة ،ومخــزون قطــع
عجـ ًـزا
أجنبــي تراجــع بنســبة  80باملئــة ،وعجــز فــي مي ـزان املدفوعــات،
ومديونيــة داخليــة وخارجيــة (بلغــت  147باملئــة ،إلــى الناتــج
اإلجمالــي املحلــي فــي عــام  .)2014وتجــارة خارجيــة هزيلــة،
وقاعــدة إنتاجيــة مفككــة ،وقطــاع مصرفــي – مالــي مشــلول.
لقــد أدت الفو�ضــى التــي ّدبــت فــي عمــوم البــاد ،بعــد
انحســار هيبــة الدولــة وتراجــع ســلطتها حتــى داخــل حواضــن
النظــام ،إلــى إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة ،ولكــن بطريقــة
ً
معكوســة؛ فبــدل مــن أن تتــم معالجــة التضخــم والفقــر
ُ
وتراجــع قيمــة الدخــل كنتيجــة للحــرب؛ فتــح املجــال أمــام أزالم
الســلطة ،وأصحــاب األصــول الثابتــة ،واألغنيــاء ،واملضاربيــن،
واملحتكريــن ،وتجــار األزمــة ،لإلثـراء أكثــر ،علــى حســاب طبقــات
تراجــع مســتوى الحيــاة لديهــا بشــكل حــاد .وبحســب تقييمــات
شــبه رســمية ،يمتلــك اليــوم  10باملئــة فقــط أكثــر ممــا تملكــه
الحكومــة نفســها مــن أمــوال ،ويعيشــون حيــاة بــذخ ،بينمــا ينــام
معظــم ســكان البــاد جوعــى.
الكذبــة األكثــر غرابــة أن هنــاك -باســتثناء شــبيحة
النظــام -مــن يظهــر ،بالرغــم مــن كل ذلــك ،علــى قنــوات التلفــزة
ً
الحكوميــة ،ويغــدق علــى األســد أوصافــا وصفــات ،ال تنســحب
إال علــى أنصــاف اآللهــة ،فــي حملــة ترويــج مبرمــج ملرحلــة “عفــا
هللا عمــا ســلف”ً ،
دعمــا لفكــرة اســتمرار الحكــم البولي�ســي
فــي الســلطة ،ومنحــه شــرعية “إعالميــة” ،بصــرف النظــر
عمــا ارتكبــه خــال الســنوات التــي خلــت ،مــن مذابــح ومجــازر
وإعدامــات جماعيــة ،تبلــغ حصيلتهــا األوليــة نحــو مليــون قتيــل،
و 7مالييــن الجــئ فــي الخــارج ،وأقـ ّـل منهــم بقليــل نــازح محلــي،
وانقســام مجتمعــي لــم تشــهده ســورية عبــر تاريخهــا الحديــث.
لكــن األســد ،كعادتــه ،يحجــم فــي أغلــب أحاديثــه املتلفــزة
عــن التطــرق إلــى الوضــع الداخلــي فــي البــاد؛ ذلــك أنــه يــدرك
أن أي إشــارة إلــى تداعيــات حربــه التــي أودت بســورية إلــى
الحضيــض ،علــى مؤشـرات التنميــة واالســتثمار وبيئــة األعمــال
وقطاعــات املــال والدخــل واألمــان والســامة املجتمعيــة،
سـ ّ
ـتقلل مــن حضــوره كطاغيــة ،وديكتاتــور فا�شــي ،مــا زال
َ
يســعى النتصــار عســكري بــأي ثمــن ،ولــو كان الثمــن خســارة
ً
حضريــا
االقتصــاد أكثــر مــن  54باملئــة مــن قيمتــه ،وخر ًابــا
ً
شــامل ،تتصاعــد منــه أدخنــة لحــم بشــري ،شــوته ألســنة لهــب
قنابــل النابالــم والبراميــل املتفجــرة ،التــي يرميهــا علــى شــعبه.
إن لعبــة التعميــة التــي يمارســها اإلعــام الرســمي،
بمشــاركة أبــواق حكوميــة ،ال يمكــن أن تحجــب حقائــق الواقــع،
وال يمكــن أن تقنــع  13مليــون ســوري يعيشــون داخــل ســجن
كبيــر ،ضمــن ظــروف حياتيــة مأســاوية ،أقــرب إلــى مرحلــة مــا
قبــل الدولــة ،الغلبــة فيهــا لألقــوى .ال يمكــن إقناعهــم بــأن األمــور
تســير اليــوم علــى مــا ي ـرام ،وأن البــؤس الــذي حطــم حيــاة 90
باملئــة مــن مجمــل عــدد الســكان فــي األعــوام األخيــرة ،ال عالقــة
لــه بحــرب طائفيــة ،يقودهــا األســد ،فاقــت خســائرها مــا خســرته
 60دولــة ،خــال الحــرب العامليــة الثانيــة.

نتنياهــو يــرب نخــب األســد يف الكرملــن
جيرون
هــي الزيــارة الثالثــة لرئيــس الــوزراء اإلس ـرائيلي إلــى موســكو فــي
غضــون ســتة أشــهر ،وهــي التاســعة علــى مــدار ثالثــة أعــوام ،عكســت
ُ
مــن خاللهــا العالقــة الوطيــدة بيــن موســكو وتــل أبيــب .وتظهــر أهميــة
الزيــارة اليــوم الجهــود الجبــارة التــي بذلتهــا موســكو ،لنقــل التطمينات
للجانــب اإلس ـرائيلي ،عــن اســتمرار مصالحهــا فــي ســورية ممثلــة
ببقــاء نظــام بشــار األســد .عمــل “شـ ّ
ـاق” بذلتــه موســكو لتحقيــق هــذا
الهــدف ،مــن خــال تنســيق متنـ ٍـام لألفعــال واألهــداف ،وال يخفــى
علــى أحــد ،ال فــي موســكو وال فــي تــل أبيــب ،أن األفعــال الروســية
واإلس ـرائيلية أدت إلــى تحقيــق أهــداف مشــتركة بيــن الجانبيــن،
جوهرهــا منــع التحــول الديمقرطــي فــي ســورية ،وتمكيــن األســد مــن
إعــادة الســيطرة علــى األرض خدمــة ألهــداف موســكو وتــل أبيــب.
ُ
عشــية زيــارة نتنياهــو ملوســكو ،ت ّنفــذ “إس ـرائيل” غارتهــا
علــى مطــار (تــي فــور) العســكريً ،
أيضــا للمــرة الثالثــة ،بحيــث

باتــت االعتــداءات شــبه اعتياديــة فــي أكثــر مــن منطقــة ســورية،
ً
منهــا مــا هــو معلــوم ،ومنهــا مــا هــو مكتــوم حفاظــا علــى ســرية
وقــوة الضربــات التــي يوجههــا االحتــال ملواقــع النظــام وحلفائــه
اإليرانييــن وميليشــيا “حــزب هللا” فــي ســورية.
يقــول نتنياهــو عــن زيارتــه الجديــدة إنهــا “تكتســب أهميــة
بالغــة ملواصلــة التنســيق مــع بوتيــن ،فــي مــا يتعلــق بالوضــع فــي
ســورية ،وســأنقل لــه أهميــة أن ُيحافــظ األســد علــى اتفــاق فصــل
القــوات  1974بحذافيــره ،العالقــة مــع موســكو أو الواليــات
املتحــدة أي مــع القوتيــن العظمييــن تحظــى ً
دائمــا بأهميــة كبيــرة
ألمــن إس ـرائيل ،وخاصــة فــي الفتــرة الراهنــة”.
األهميــة التــي يعـ ّـول عليهــا نتنياهــو فــي موســكو تظهــر علــى
األرض ،مــن خــال تمكيــن موســكو لألســد مــن الوصــول إلــى
الحــدود مــع فلســطين املحتلــة وهضبــة الجــوالن الســوري املحتــل،
بمعنــى أن بواعــث القلــق اإلسـرائيلي مــن تدهــور وضــع الحــارس فــي
املنطقــة الشــمالية التــي ســادت خــال األعــوام الســبع املاضيــة،

انجلــت فــي األســابيع املاضيــة ،لتبقــى التطمينــات التــي يبحــث
عنهــا نتنياهــو فــي موســكو مجــرد تفاصيــل علــى هامــش املوضــوع
األســاس .بقــاء الحــارس فــي دمشــق وتمكينــه هــو الجوهــر،
والتفاصيــل حــول قواعــد إي ـران وميليشــياتها فــي طريقهــا إلــى
الحــل ،حســب تعهــدات بوتيــن لنتنياهــو الــذي لــن يقبــل ببقــاء
هــذه القــوات فــي منطقــة الحــدود.
تنظــر “إس ـرائيل” إلــى عمليــات موســكو العســكرية مــع
النظــام ،فــي درعــا والجنــوب الســوري ،بعيــن الرضــا والســرور ،وهــي
توافــق أن تعمــل ميليشــيات إي ـران لتمكيــن األســد مــن العــودة،
ليحــرس األمــن فــي الجنــوب ،وتريــد ضمــان أن ال تطــول إقامــة
تلــك امليليشــيات فــي الجنــوب .وعلــى العمــوم ،يــدرك الطرفــان
اإلس ـرائيلي والرو�ســي أن وجــود إي ـران وميليشــياتها فــي ســورية
يخــدم فــي نهايــة املطــاف املصلحــة اإلسـرائيلية ،لكنهــا ال تريــد لهــذه
امليليشــيات وظيفــة غيــر تلــك املحصــورة بقتــل الســوريين وتدميــر
بالدهــم ومنــع تمكينهــم مــن امتــاك حريــة ترعــب الجميــع.

ال �شيء أبهج لنتنياهو مما اقترفه األسد وحلفاؤه ،لم يتركوا
لـ “إسـرائيل” ســوى بعض القواعد العســكرية لتتصيدها أو تلمع
فيها الحارس ،لم يكن بمقدورها تدمير وتهجير ماليين السوريين
بالطريقــة التــي قــدم فيهــا األســد عربــون الوفــاء للوظيفــة ،لــم يكــن
بمقــدور االحتــال أن يفتــك بأجســاد عش ـرات آالف الســوريين
داخــل معتقــات فاشــية ،ولــم يكــن بمقــدور املحتـ ّـل أن ينــال مــن
ثالثــة أربــاع مــدن ســورية وأريافهــا إال بمســاندة الخفيــر فــي دمشــق.
تحقــق كل ذلــك دون عنــاء كبيــر مــن املحتــل ،بدعــم موســكو ،فــأي
ّ
املدويــة فــي تــل
املباهــج أعلــى :تلــك الباديــة فــي إعــام األســد أم تلــك
أبيــب عــن األســد الخفيــر!
فــي الكرمليــن ،يشــرب نتنياهــو وبوتيــن نخــب الحــارس فــي
دمشــق ،وبقيــة التفاصيــل متفــق عليهــا ،مــن امليليشــيات اإليرانيــة
إلــى املســافات الواجــب الوقــوف عندهــا ،املهــم أن الكــؤوس ترتفــع
والعيــون تلمــع والنفــوس يغمرهــا حبــور طافــح بتهنئــة متبادلــة
بإقامــة األســد الخفيــر مجـ ً
ـددا علــى الحــدود.
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باحثون أمريكيون يرسقون حنطة حلب إلنقاذ مستقبل القمح يف بالدهم
جيرون
خســر مزارعــو القمــح األميركيــون  10فــي املئــة مــن إنتاجهــم
عــام  ،2016أي مــا ال يقــل عــن  6مالييــن طــن ،بســبب ذبابــة
(الهــس) ،فأنتجــوا فقــط  61.6مليــون طــن ،فــي املرتبــة الثالثــة
ً
عامليــا بعــد الصيــن والهنــد .لكــن باحثيــن أميركييــن وجــدوا الحــل فــي
ســالة مــن القمــح الحلبــي الســوري.
تعــود أســباب ذلــك التراجــع فــي اإلنتــاج إلــى عوامــل مناخيــة
تضــرب الواليــات الجنوبيــة فــي أميــركا منــذ ســنوات ،األمــر الــذي
ســاعد فــي انتشــار أم ـراض وآفــات ،منهــا ذبابــة (الهــس) املعروفــة
فــي الشــرق األوســط ،والقادمــة مــن املكســيك وجنــوب الواليــات
املتحــدة ،نحــو واليــة كنســاس ،وأوكالهومــا ،وتكســاس،
وكولــورادو ،ونبراســكا ،وحتــى واليتــي إلينــوي وديكوتــا.
الحــل كان فــي قمــح حلبــي وح�شــي ،أو بــري ،مقــاوم ملــا يتعــرض
لــه القمــح األمير ـكـي ،كان موجـ ً
ـودا فــي (املركــز الدولــي للبحــوث
الزراعيــة فــي املناطــق الجافــة) ،التابــع لألمــم املتحــدة ،واملعــروف
اختصـ ًـارا ب ـ (إيــكاردا).
بــدأت (إيــكاردا) العمــل فــي ســورية عــام  ،1977لتقديــم
الدعــم إلنتــاج البحــوث الزراعيــة ،ودراســة العوامــل البيئيــة
والتقنيــة واالقتصاديــة فــي الــدول الناميــة.
إيغليوبس تاو�شي
االســم العلمــي لســالة القمــح الحلبيــة (إيغيلوبــس تاو�شــي)
ً
ووفقــا لبحــث نشــرته جامعــة ييــل
(.)Aegilops tauschii
األميركيــة ،فــي مجلــة (الغابــات والدراســات البيئيــة ” Yale
 ،)360″فــإن مخــزون الشــتالت مــن هــذا النــوع مــن القمــح،
اســتفاد مــن جينــات اكتســبها خــال آالف الســنين مكنتــه مــن
مقاومــة كل الظــروف املناخيــة.
ينمــو قمــح (إيغيلوبــس تاو�شــي) فــي مناطــق بريــة تحيــط ببلــدة
(تــل حديــة) ،فــي الريــف الجنوبــي الغربــي لحلــب .واكتشــفت عاملــة

النبــات جي�ســي بوالنــد ،أن هنــاك سلســلة مــن األمـراض يســتطيع
هــذا النــوع مــن القمــح مقاومتهــا بســهولة ،ومــن أهمهــا الشــعير
القــزم ،وفيــروس الفسيفســاء ،وصــدأ القمــح .كمــا أظهــر القمــح
الحلبــي قــدرة علــى الوقــوف فــي وجــه مجموعــة مــن الحش ـرات
واآلفــات ،علــى رأســها ذبابــة (الهــس).
نتائج مذهلة
بــدأت قصــة األميــركان مــع هــذه الســالة مــن القمــح فــي ربيــع
عــام  ،2016حيــن كانــت قــوات النظــام الســوري تقصــف حلــب،
بينمــا كان الباحثــون فــي جامعــة كنســاس يتلقــون شــكاوى عاجلــة
مــن املزارعيــن األميركييــن مــن هجمــات تشــنها ذبابــة (الهــس) ،أدت
إلــى خســارة املزارعيــن  10فــي املئــة مــن إجمالــي إنتــاج كل عــام مــن
األعــوام الســابقة لعــام .2016
يقــول أســتاذ علــم الحش ـرات الجزيئيــة فــي جامعــة كنســاس
مينــغ تشــون تشــين“ :فــي العــادة كانــت يرقــات الذبابــة تمــوت بفعــل
بــرودة الطقــس ،لكــن تغيـرات فــي املنــاخ جعلــت البــرد يتأخــر فــي كل
موســم ،فتمكنــت اليرقــات مــن البقــاء والتحــول إلــى ذبابــات”.
وأضــاف“ :عمليــة التهــام هــذا الذبــاب ملحصــول القمــح تشــبه
الخيــال العلمــي .فالذبــاب ليســت لديــه أســنان ،وبالتالــي يقــوم
بإف ـراز مــادة بروتينيــة يبصقهــا علــى النبــات ،فتحولــه إلــى شــكل
مــن أشــكال الطيــن املغــذي الــذي يســتطيع الذبــاب امتصاصــه
وهضمــه”.
وفــي الفتــرة بيــن شــهري تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،ونيســان/
أبريــل مــن هــذا العــام ،أجــرى تشــين مــع عاملــة النبــات ،جي�ســي
بوالنــد ،سلســلة تجــارب فــي مختب ـرات جامعــة كنســاس ،فظهــرت
نتائــج “مذهلــة” ،حســب تعبيــر تشــين ،بعدمــا أطلــق الباحثــان
تشــين وبوالنــد ذبــاب (الهــس) علــى الشــتالت .والنتيجــة :شــتالت
(إيغيلوبــس تاو�شــي) الســورية كانــت الناجــي الوحيــد.
إضافــة إلــى ذلــك ،كان القمــح الحلبــي هــو املنقــذ بســبب
ً
عمومــا،
تعــذر إج ـراء تجــارب علــى الهندســة الوراثيــة للقمــح،

كــون جينــات القمــح مــن األكثــر تعقيـ ًـدا بيــن املحاصيــل الحقليــة.
وقــد فشــلت كل محــاوالت التعديــل الوراثــي التــي أجريــت عليــه فــي
الســابق.
إيكاردا
كانــت شــتالت (إيغيلوبــس تاو�شــي) مخزنــة فــي بنــك
(إيــكاردا) للحبــوب الواقــع فــي (تــل حديــة) ،التــي كانــت جـ ً
ـزءا
مــن مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة حتــى عــام .2016
ووقــع قــادة فصائــل املعارضــة مــع الباحثيــن العامليــن فــي البنــك
ً
اتفاقــا يحمــون بموجبــه البنــك ،ويــزودون مولــدات الكهربــاء
بالوقــود ،ـكـي تحافــظ الشــتالت علــى درجــة ح ـرارة منخفضــة
فــي الداخــل ،مقابــل الت ـزام فريــق (إيــكاردا) بتزويــد املقاتليــن
بالطعــام واملحاصيــل التــي تتــم زراعتهــا فــي الحقــول املخصصــة
للتجــارب العلميــة.
لكــن هــذا االتفــاق انتهــى عندمــا بــدأت قــوات النظــام تتقــدم

فــي حلــب والبلــدات الواقعــة فــي ريفهــا عــام  ،2016وانتهــت ســيطرة
املعارضــة علــى منطقــة (تــل حديــة) ،فســارع الباحثــون فــي املوقــع
إلــى تحميــل الحبــوب املخزنــة فــي (بنــك إيــكاردا) علــى شــاحنة
والف ـرار بهــا إلــى الحــدود اللبنانيــة.
وفــي النتيجــة ،تحولــت حنطــة حلــب إلــى األمــل الوحيــد
للحفــاظ علــى زراعــة القمــح األميركيــة مــن التراجــع .وبينمــا
لــم تنقــذ الواليــات املتحــدة الســوريين مــن اســتعار الحــرب فــي
بالدهــم ،أنقــذ القمــح الحلبــي األميركييــن مــن ضربــة اقتصاديــة
كبيــرة كان ســيتعرض لهــا اقتصادهــم.
ً
التســاؤل الباقــي هنــا :مــا دام مركــز (إيــكاردا) تابعــا لألمــم
املتحــدة ،فهــي املســؤولة عنــه وعــن نتائــج أبحاثــه ،فهــل يحــق
للباحثيــن فيــهً ،أيــا كانــت جنســياتهم ،نقــل الشــتالت إلــى أميــركا،
حتــى فــي الظــروف التــي تــم شــرحها؟ أال ُيعـ ّـد ذلــك ســرقة ،مثلــه
مثــل ســرقة اآلثــار مــن باطــن األرض ،أو مــن املتاحف؟!مشــعل

هل ترسم أزمة (أكواريوس)

خريطة طريق أوروبية ملصلحة اللجوء السوري
محمد السلوم
منــذ اتفــاق االتحــاد األوروبــي مــع تركيــا؛ توقــف طريــق
البلقــان الشــهير ،وانخفــض عــدد املهاجريــن كثيـ ًـرا ،وتوقفــت
ُ
حركــة اللجــوء الســورية التــي تعــد هجــرة لجــوء إنســاني سيا�ســي
مــن الدرجــة األولــى ،نتيجــة الظــروف املرعبــة التــي عاشــها
ويعيشــها الســوريون فــي بالدهــمً ،
هربــا مــن الحــرب الدائــرة
ً
هنــاك ،فضــا عــن القمــع الشــديد الــذي تعرضــوا لــه ،واملجــازر
ُ
التــي ارتكبــت بحقهــم مــن قبــل النظــام الســوري ،وهــي ترتقــي إلــى
مجــازر ضــد اإلنســانية ،بمــا يهــدد حياتهــم ووجودهــم بشــكل
مباشــر ،وليســت هجــرة اقتصاديــة ،كمــا هــي حــال معظــم
الالجئيــن اآلخريــن ،مــن إي ـران وأفغانســتان والع ـراق ،وفرملــة
هــذا اللجــوء داخــل اليونــان وجزرهــا وتركيــا ،باعتبارهمــا دولتــي
اســتقبال وممــر لالجئيــن.
ً
أيضــا ،تـ ّـم فتــح موانــئ مالطــا وصقليــة وقتــذاك ،عندمــا كانت
نســبة الســوريين كبيــرة بيــن األفارقــة وعــرب الشــمال األفريقــي،
ولكــن تدهــور األوضــاع األمنيــة فــي ليبيــا ،وانقــاب مصــر ،وإغــاق
كافــة الطــرق واملمــار واملطــارات العربيــة بوجــه الســوريين ،خفــف
نســبة الســوريين عبــر املتوســط إلــى البوابــة اإليطاليــة واليونانيــة
ً
أيضــا؛ مــا طــرح كثيـ ًـرا مــن التســاؤالت فــي األوســاط األوروبيــة ،حــول
ماهيــة ونوعيــة اللجــوء والهجــرة للقــارة العجــوز.
أشــعلت أزمــة ســفينة (أكواريــوس) األخيــرة فــي البحــر
املتوســط الخالفــات الفرنســية اإليطاليــة ،ورفعــت حــدة التوتــر
بيــن البلديــن ،إثــر انتقــادات الرئيــس الفرن�ســي القاســية لق ـرار
منــع إيطاليــا إنقــاذ أو اســتقبال الســفينة ،فــي مينــاء صقليــة،
التــي كانــت تضــم أكثــر مــن  600مهاجــر “غيــر شــرعي” ،واعتبــرت
فرنســا أن هــذا الفعــل مخالــف للقانــون الدولــي.
منــذ صعــود اليميــن اإليطالــي املتطــرف ،املمثــل بحركــة
خمســة نجــوم الشــعبوية والطليعــة اإليطاليــة ،التــي تبنــت
ُ
سياســة ســد األبــواب فــي وجــه ســفن املهاجريــن؛ طرحــت مســألة
نــوع الهجــرة املتدفقــة إليهــا مــا بيــن السياســية واالقتصاديــة.
تــم نــزع فتيــل األزمــة ،بعــد تخفيــف لهجــة االنتقــادات
الفرنســية الالذعــة ،وعقــد قمــة فــي اإلليزيــه بيــن رئيــس الــوزراء

اإليطالي جوزيبــي كونتي والرئيــس الفرن�ســي إيمانويل ماكــرون،
ليرســما خريطــة طريــق جديــدة لسياســة اللجــوء األوروبيــة،
تتضمــن مخــاوف واعتراضــات إيطاليــا ،باعتبارهــا دولــة اســتقبال
كبيــرة للمهاجريــن ،إذ دخلهــا منــذ عــام  2015أكثــر مــن  700ألــف
مهاجر غير شرعي ،وهي باملرتبة الثانية بعد أملانيا ،من حيث عدد
الالجئيــن ،حيــث وصــل الرقــم األملانــي إلــى مليــون الجــئ معظمهــم
ســوريون ،أمــا فــي إيطاليــا فمعظمهــم أفارقــة ،مــن جنــوب الصحـراء
ال عالقــة لهــم بثــورات الربيــع العربــي ،أو الثــورات املضــادة فــي
العالــم العربــي وقمــع األنظمــة الدكتاتوريــة العربيــة التــي أدت إلــى
هــذا التدهــور اإلنســاني الفظيــع .لكــن تغييــر الحكومــة اإليطاليــة
أدى إلــى تغييــر سياســة البــاب املفتــوح ،التــي تعتبــر نفســها ضحيــة
اتفاقيــة “دبلــن” األوروبيــة ،وترتكــز خريطــة الطريــق الفرنســية –
اإليطاليــة علــى نقطتيــن مهمتيــن همــا :إعــادة النظــر فــي “نظــام دبلن”
الــذي يقــول إن املهاجــر يســجل فــي أول بلــد يصــل إليــه ،ويدخــل
ً
مجحفــا
مــن خاللــه إلــى الفضــاء األوروبــي ،وهــو مــا تعتبــره إيطاليــا
بحقهــا .والثانيــة إيقــاف طــرق املــوت ،بمعنــى منــع املهاجريــن أن
يغــادروا دولهــم األصليــة ،إن لــم يكونــوا ممــن يســتحقون اللجــوء.
هنــا طــرح رئيــس الــوزراء اإليطالــي فكــرة تشــكيل مراكــز

لتســجيل اللجــوء فــي دول املصــدر ،أمــا الرئيــس الفرن�ســي ماكــرون
فقــد ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ باقت ـراح تعزيــز الش ـراكة مــع دول
املصــدر ودول املمــر ملحاربــة املهربيــن ،وليــس فقــط بمســألة
تســجيل الالجئيــن ،مــع التشــديد علــى أن حــق اللجــوء ال يمكــن
إعــادة النظــر فيــه ،وفــي املقابــل ال يمكــن ألوروبــا أن تســتقبل كل
مــن يهاجــرون ألســباب اقتصاديــة ،كمــا تحــدث الرئيــس الفرن�ســي
عــن مقتــرح تعزيــز الحلــول الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي ،ومــن
ضمنهــا الشــواطئ التــي تصــل عبرهــا ســفن املهاجريــن.
الالفــت هنــا إعــان إســبانيا اســتقبال ســفينة (أكواريــوس)،
حاليــا الحـ ُ
ويقــود إســبانيا ً
ـزب االشــتراكي اإلســباني ،الــذي يتبنــى
سياســة االنفتــاح علــى قضايــا الهجــرة واللجــوء .وقــد وصلــت
الســفينة إلــى مينــاء فالنســيا ،وتــم تقديــم الدعــم الطبــي والغذائــي
للمهاجريــن ودراســة ملفاتهــم ملنحهــم حــق اللجــوء ،وأبــدت
فرنســا رغبتهــا فــي اســتقبال مــن يرغــب منهــم فــي اللجــوء إليهــا ،مــع
دراســة وضــع لجــوء كل منهــم .وباملقابــل أيــد رئيــس وزراء املجــر
اليمينــي املتطــرف إيطاليــا فــي خالفهــا مــع فرنســا؛ مــا يؤكــد عمــق
االنقســامات بيــن دول االتحــاد األوروبــي ،حــول ّ
تبنــي سياســة
لجــوء موحــدة .فالعــدد الهائــل للمهاجريــن -خــال الســنوات

القليلــة املاضيــة -أدى إلــى تغييــر امل ـزاج العــام األوروبــي،
وصعــود اليميــن املتطــرف ،والخطــاب الشــعبوي األوروبــي
املعــادي للمهاجريــن.
مــن ناحيــة أخــرى ،نالحــظ معانــاة املستشــارة
األملانية أنجيــا ميركل مــن صعــود اليميــن املتطــرف فــي بالدهــا،
والخالفــات داخــل حزبهــا الحاكــم واألح ـزاب املتحالفــة معهــا
فــي االئتــاف الحاكــم؛ حــول سياســة أملانيــا فــي الهجــرة ،ومــن
الواضــح أنهــا تنــاور فــي تلــك الخالفــات لكســب الوقــت ،إذ تصــر
ً
علــى اســتمرار سياســتها فــي اللجــوء وصــول إلــى بـ ّـر األمــان ،أي
القمــة األوروبيــة املرتقبــة ،وكأنهــا املــاذ األخيــر وطــوق نجاتهــا
مــن أزمــة حكوميــة أملانيــة تلــوح فــي األفــق.
بينمــا ماكــرون ،الــذي هوجــم منــذ فتــرة مــن ناشــطين
فرنســيين وسياســيين إيطالييــنُّ ،
واتهــم بــأن سياســته تقــوم
علــى النفــاق السيا�ســي ،وهــو مــن يغلــق طريــق األلــب بيــن
إيطاليــا وفرنســا ،ويتــرك املهاجريــن يموتــون بـ ً
ـردا فــي صقيــع
الجبــال ،ويتيهــون فــي طرقاتهــا الوعــرة ،بــل بــأن ســلطاته تالحــق
الناشــطين الذيــن يســاعدون املهاجريــن فــي عبورهــا نحــو
فرنســا .ولكــن سياســة الوجهيــن -كمــا يبــدو -توقفــت لــدى
ماكــرون ،بعــد موقفــه الحــازم مــن فضيحــة اســتعباد مهاجريــن
أفارقــة فــي ليبيــا ،وقـراره اســتقبالهم فــي فرنســا ،وإدانتــه لعــودة
العبوديــة فــي إفريقيــا ،وهــي أزمــة إنســانية صادمــة وطارئــة،
ً
تــم وضــع خارطــة طريــق لتالفيهــا مســتقبل؛ كونهــا وصلــت إلــى
مســتوى آخــر معــادل فــي الصدمــة ملأســاة الســوريين املســتمرة
فــي رحــات لجوئهــم املرعبــة ،ســواء فــي قــوارب املــوت إلــى جــزر
اليونــان أو إيطاليــا ،أو طريــق البلقــان الشــهير.
أعتقــد بالنهايــة أن للخصوصيــة الســورية أولويــة فــي
اســتراتيجية أوروبــا املقبلــة ،وخريطــة طريقهــا حــول توزيــع
الالجئيــن الســوريين بمختلــف دول االتحــاد األوروبــي الــذي
تغيــرت هويتــه خــال املأســاة الســورية؛ بخــروج بريطانيــا مــن
االتحــاد األوروبــي ،وتصاعــد خطــاب الشــعبويين واليميــن
األوروبــي املعــادي للقادميــن الجــدد ،وتصاعــد لغــة الكراهيــة
واإلســاموفوبيا ،وســيطرتهم علــى الحكــم فــي عــدد مــن البلــدان
األوروبيــة.
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دراسات

طالل سلمي
ّ
علــى العكــس مــن فرنســا وبريطانيــا اللتيــن شــكلتا معظــم
خرائــط الــدول الحديثــة ،ال ســيما دول منطقــة الشــرق األوســط،
لــم تســتطع الــدول األوروبيــة األخــرى ،ومنهــا إيطاليــا ،التأثيــر كثيـ ًـرا
فــي املســار الجيوسيا�ســي للمنطقــة ،وكذلــك لــم تســتطع الحصــول
ـوذ اســتعماري ملمــوس فيهــا.
علــى نفـ ٍ
لــم تصــل إيطاليــا ،فــي أوج االنبســاط االســتعماري فــي
املنطقــة ،إلــى ســورية قــط ،واملرشــح أن ســورية لــم تكــن فــي
ً
حســاباتها التمدديــة أصــا.
لفتــت وكالــة (األناضــول) بخبرهــا الــذي أوردتــه حــول انتشــار
عــدد مــن الجنــود اإليطالييــن فــي شــمال شــرقي ســورية ،األنظــار
نحــو “دولنــة” تلــك املنطقــة فــي ســورية ،وبحســب الخبــر فــإن 20
ً
جنديــا مــن الجنــود اإليطالييــن تمركــزوا فــي محيــط حقــل العمــر
النفطــي.
ربمــا يتســاءل املتابــع عــن العوامــل التــي دفعــت إيطاليــا إلــى
إرســال قواتهــا إلــى ســورية فــي التوقيــت الحالــي ،أكثــر مــن تســاؤله
عــن مــدى ركاكــة النظــام الســوري فــي حمايــة الســيادة الوطنيــة
التــي طاملــا تغنــى بهــا.
يــكاد ارتبــاط املســألة بمعــادالت تــوازن القــوى الفاعلــة ،أن
يكــون العامــل الرئيــس لوطــئ القــدم اإليطاليــة ســورية .فمــع مــرور
كل يــوم ،يــزداد احتــدام األزمــات فــي دول الربيــع العربــي ،وســط
تبـ ٍـار دولــي تتســنمه الــدول الكبــرى ،مــن أجــل حجــز مقعدهــا
ـدر ممكــن مــن املنافــع الجيوسياســية
للحصــول علــى أكبــر قـ ٍ
والجيواقتصاديــة فــي املنطقــة.
تفعــل إيطاليــا فــي ليبيــا ،التــي تعـ ّـد حديقتهــا الخلفيــة
األساســية فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وهنــاك تخ�شــى ،علــى
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ا إل يطا ليــو ن يف ســور ية . .
ا ســتفحا ل ا ال ســتعام ر
األرجــح ،مــن اتســاع النفــوذ الرو�ســي الداعــم “لجيــش حفتــر”
ضــد حكومــة طرابلــس املعتــرف بهــا ً
دوليــا ،واملحالفــة إليطاليــا
التــي انتشــرت فــي آب /أغســطس املنصــرم فــي مينــاء طرابلــس،
وتعرضــت لتحذي ـرات مــن حفتــر ،وترحيــب مــن حكومــة
طرابلــس.
ً
طلبــا لتحقيــق االســتقرار وتذليــل عواقــب حالــة الفو�ضــى
ـعيا لإلبقــاء علــى امتيازاتهــا فيهــا ً
الفاعلــة فــي ليبيــا ،وسـ ً
قياســا
ً
بالــدول املنافســة ،ال ســيما روســيا ،ورغبــة فــي تخفيــف التوجــه
ً
عمومــا ،وحــوض شــرق املتوســط
الرو�ســي نحــو أفريقيــا
ً
خصوصــا؛ ســعت إيطاليــا ،ربمــا ،نحــو اســتباق الخطــى فــي
االنطــاق فــي مضمــار منافســة روســيا ،فهــي ،فــي ضــوء هــذه
التحديــات ،بحاجــة إلــى ورقــة دبلوماســية وأمنيــة تضغــط بهــا
علــى روســيا فــي منطقـ ٍـة حيويـ ٍـة بالنســبة إليهــا ،بمــا يؤســس لهــا،
أي إليطاليــا ،تــوازن قــوى يرعــى مصالحهــا الحيويــة ،نسـ ًـبيا،
فــي الواحــة الليبيــة .ويبــدو أن الورقــة األفضــل إليطاليــا كانــت
ســورية التــي تركــن إليهــا روســيا كقاعــدة جغرافيــة اســتراتيجية،
تنطلــق منهــا صــوب امليــاه الدافئــة املميــزة باألهميــة
الجيوسياســية والزاخــرة باملصــادر الطبيعيــة ،إضافــة إلــى
املناطــق االســتراتيجية األخــرى فــي املنطقــة.
تحــاول إيطاليــا (العضــو فــي االتحــاد األوروبــي) ،عبــر
التعــاون مــع مصــر وحكومــة طرابلــس ،رفــع مســتوى وجودهــا

الشعب ال يريد إسقاط النظام
ثائرالزعزوع
ال يمكــن وصــف مــا حــدث مؤخـ ًـرا ومــن قبـ ُـل ،مــن اتفاقــات
لتســليم املناطــق ،بأنــه خيانــة .هكــذا بســهولة؛ ألن األمــر سـ ّ
ـيحملنا
تبعــات الشــك فــي كل مــا قــد يحــدث ً
الحقــا ،وســيوقعنا فــي مــأزق عــدم
ُ ّ
الثقــة بــأي �شــيء ،وهــذا بحــد ذاتــه قــد يشــكل ضربــة موجعــة ألي عمــل
ّ
ثــوري مســتقبلي ،طاملــا أن الفصــل األخيــر مــن الثــورة ملــا يكتــب بعــد،
وبمقــدار مــا بــدت االتفاقيــة التــي وقعتهــا بعــض الفصائــل العاملــة فــي
الجنــوب الســوري مــع قــوات االحتــال الرو�ســي ،وأفضــت إلــى إعــادة
َ
تلــك املنطقــة العصيــة إلــى نظــام دمشــق ،اتفاقيــة خــذالن للثــورة،
فــإن علينــا أال نن�ســى أن األمــر برمتــه لــم يبــدأ عنــد تلــك االتفاقيــة،
وأنــه بــدأ باكـ ًـرا جـ ًـدا ،وتحديـ ًـدا حيــن اســتقوت تلــك الفصائــل ذات
الطابــع اإلســاموي ،علــى القــوى الثوريــة الحقيقيــة ،وجردتهــا مــن
عوامــل قوتهــا ،وتحولــت ً
الحقــا إلــى قــوة وحيــدة علــى األرض ،ســواء
فــي غوطــة دمشــق أم فــي درعــا أم فــي ســواها مــن املناطــق ،وهــي أي تلــك
الفصائــل اإلســاموية ،ال تملــك أي انتمــاء إلــى الثــورة ،بــل إنهــا علــى
النقيــض ً
تمامــا مــن فكــرة الثــورة ،وقــد تحايلــت فــي كثيــر مــن األحيــان
لتظهــر أمــام ال ـرأي العــام ،وأمــام بعــض الــدول واملنظمــات املانحــة،
وهــي تحمــل علــم الثــورة وتلــوح بــه ،لكنهــا باملقابــل فرضــت علــى األهالــي
واقعــا مسـ ً
ً
ـتبدا ،وقــد تســببت فــي موجــات نــزوح وهجــرة ،ال تختلــف
عــن تلــك التــي تســببت فيهــا قــوات نظــام دمشــق ،وامتــأت معتقالتهــا
“الس ـرية” بمعار�ضــي ســلطتها مــن الثــوار ،وكان مجــرد توقــع أن
تقــوم تلــك الفصائــل بمقاومــة قــوات االحتــال ،وهــي تتقــدم باتجــاه
محافظــة درعــا ،ضرًبــا مــن الســذاجة ،وســوء ق ـراءة لواقــع ســوري
يمتـ ّـد علــى مــدى ســبع ســنوات ،ومــرة أخــرى نحــن ال نتحــدث عــن
ً
فعــل خيانــة ،لكننــا نتحــدث عــن فعــل كان يجــب أن يكــون
متوقعــا،
فالخيانة ،كما توصف ً
أدبيا ،تأتي ممن ال تتوقع أن يقوم بخيانتك.
يتحــدث بعــض الناشــطين مــن أبنــاء محافظــة درعــا ،وقــد
تحــدث قبلهــم ناشــطون مــن أبنــاء الغوطــة ،عــن قــادة تلــك
الفصائــل ،ويرســمون صــورة واضحــة لهــم ،فهــم بحســب تدوينــة
لواحــدة مــن ناشــطات غوطــة دمشــق“ :عبــارة عــن قــادة فــروع
أمنيــة ،محاطيــن بمرافقيــن ،ولديهــم معتقــات ،وهــم مســتعدون
لتصفيــة أي شــخص مــا بيــن غمضــة عيــن وانتباهتهــا” .ويتطابــق
األمــر مــع مــا كتبــه أحــد أبنــاء محافظــة درعــا“ :قائــد الفصيــل كان
أقــرب إلــى رئيــس دولــة ،يمــر مخفـ ً
ـورا بعش ـرات املرافقيــن ،و ـكـي
تتحــدث معــه يجــب أن تمــر بوســطاء ،وقــد تضطــر فــي كثيــر مــن
األحيــان إلــى دفــع مبلــغ مالــي كبيــر ،ـكـي يلبــي ذلــك القائــد طلبــك
بإطــاق س ـراح ابــن لــك معتقــل فــي ســجنه” .ونســتطيع أن نخــرج
بســرديات ال تنتهــي ،مــن مختلــف املناطــق التــي خضعــت أو مــا
زالــت خاضعــة لســيطرة تلــك الفصائــل ،وينبغــي فــي كل مــرة أن
ّ
نذكــر أنفســنا أن تلــك الفصائــل ال عالقــة لهــا بفكــرة الثــورة،
وإن كانــت قــد أوجعــت النظــام فــي وقــت مــن األوقــات؛ ففــي الثــورة
تحديـ ًـدا ال تصــح مقولــة“ :عــدو عــدوك صديقــك” ،وأظــن أننــا
تعلمنــا هــذا الــدرس جيـ ًـدا جـ ًـدا .وباملناســبة :مــا زال مصيــر كثيــر

مــن أبــرز ناشــطي الثــورة الســورية الذيــن كانــوا معتقليــن فــي
ً
غامضــا حتــى يومنــا هــذا ،ولعــل ذكــر أســماء،
ســجون الفصائــل
مثــل رزان زيتونــة وســميرة الخليــل وناظــم حمــادي ووائــل حمــادة،
ســيقودنا لز ًامــا إلــى قائمــة طويلــة مــن األســماء ،وقــد وجــدت تلــك
الفصائــل مئــات وربمــا آالف املبرريــن ألفعالهــا الــا أخالقيــة،
بذريعــة أنــه فــي الحــرب كل �شــيء جائــز ،وأن أولئــك الناشــطين
ال يمكــن أن يكونــوا أهــم مــن الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي طريــق
االنتصــار للثــورة ،وال نــدري مــا هــي ردة فعلهــم اآلن ،وقــد ســقطت
أقنعــة تلــك الفصائــل ،وحلــق بعــض قادتهــا لحاهــم الطويلــة،
وصــاروا تجـ ًـارا فــي البــاد التــي وصلــوا إليهــا محمليــن بغنائــم الثــورة.
أي ثورة؟
هــي نفســها تلــك الثــورة التــي كانــت تبحــث فــي معادلــة بنــاء دولــة
الالظلــم والعدالــة ،وهــي نفســها الثــورة التــي أرادت القضــاء علــى
ً
االســتبداد ،والفســاد ،فأنتجــت اسـ ً
مضاعفــا ،وتشــظت
ـتبدادا
ً
فيهــا الديكتاتوريــة تشـ ً
مخيفــا ،فصــار لدينــا ديكتاتوريــات
ـظيا
إســاموية ،مســتبدة ،بعضهــا يســتطيع الكــذب حتــى يومنــا هــذا،
وهــو يــردد أنــه مــا خــرج إال لنصــرة هــذا الديــن ،وللقضــاء على النظام
“النصيــري” الكافــر ،نعــم هنــا بــدأت طامتنــا الكبــرى ،فالنظــام
“النصيــري” الكافــر -حســب وصفهــم -هــو نفســه الــذي قــام بتربيــة
عشـرات قــادة الفصائــل فــي ســجونه ،وهــو الــذي أوفدهــم فــي مهمــات
أمنيــة ،ليتوغلــوا فــي صفــوف الكيانــات الثــورة ،ويصبحــوا قــادة لهــا
فيمــا بعــد وهــم يحملــون مظلوميــة االعتقــال ،وهــي مظلوميــة أعتقــد
أن ســوقها مــا زال ر ً
ائجــا حتــى اآلن ،ويمكــن متابعــة عــدد منهــم فــي
آخــر مــا تبقــى مــن مناطــق خارجــة علــى ســيطرة النظــام ،وهــي مناطــق
يتوقــع أن يكــون مصيرهــا مشـ ً
ـابها ملصيــر ســابقاتها ،وقــد بــدأ األهالــي
يعــدون العــدة إمــا لهجــرة أخــرى ،تنقلهــم هــذه املــرة إلــى مخيمــات
جديــدة ،وجغرافيــا ال يعلمــون أيــن ســتكون هــذه املــرة ،وقــد ضاقــت
بهــم البــاد ،وإمــا لعــودة إلــى مــا يســمى ب ـ “حضــن الوطــن” ،أي إلــى
ُحكـ ٍـم تمــردوا عليــه ،وخســروا الكثيــر فــي ســبيل إســقاطه ،ولعــل
هــذه النافــذة هــي التــي دخلــت مــن خاللهــا تلــك الفصائــل والتيــارات
علــى خــط الثــورة وعاثــت بهــا فسـ ًـادا ،أقصــد فكــرة إســقاط النظــام،
فالشــعب الــذي هتــف أنــه يريــد إســقاط النظــام ،كان يعتبــر
إســقاط النظــام وســيلة ال غايــة ،لكــن تلــك التيــارات الجهاديــة،
وبعضهــا متطــرف جـ ًـدا ،أقنعــت النــاس أن الغايــة هــي إســقاط
النظــام ،وهــذه طامــة أخــرى كبــرى ،كان يجــب االنتبــاه إليهــا باكـ ًـرا،
فإســقاط النظــام املســتبد إن لــم ينتــج عنــه نظــام عــادل ،فــا فائــدة
منــه علــى اإلطــاق ،أمــا إســقاطه واإلتيــان بأنظمــة أشــد اسـ ً
ـتبدادا
ً
وتخلفــا منــه؛ فهــذا �شــيء لــم يكــن فــي حســبان الثــورة قــط.
تقــول حكمــة قديمــة :إن إعــادة عقــارب الســاعة إلــى الــوراء
ال يمكــن أن تعيــد الزمــن .وهــذا صحيــح ً
طبعــا ،لكــن الســاعة مــا
الــت تعمــل ،والزمــن الســوري مــا ال ً
مليئــا بالكثيــر ،لــن يتوقــف
ز
ز
هنــا ،ال فــي درعــا ،وال فــي أي مــكان آخــر ،هــو زمــن ســوري مثقــل
باأللــم ،لكنــه يحمــل ً
أيضــا ً
حلمــا ال يمكــن التنــازل عنــه بســهولة،
حلــم الحريــة والعدالــة.

الجيواقتصــادي فــي حــوض شــرق البحــر املتوســط ،وفيمــا يتوافــق
تحركهــا مــع مشــروع االتحــاد األوروبــي االســتراتيجي حيــال املنطقــة
(مشــروع توحيــد شــطري املتوســط)ُ ،ينافســها ودول االتحــاد
األوروبــي وبريطانيــا فــي ذلــك روســيا التــي تســير علــى نهــج مشــروع
“أوراســيا” القائم على توســيع نطاق وصول وســيطرة روســيا على
امليــاه الدافئــة ،فــي منطقتــي آســيا وأوروبــا وفــي أفريقيــا أخيـ ًـرا ،مــن
خــال عقدهــا مــع مصــر عــدة اتفاقيــات اقتصاديــة وعســكرية،
ّ
مكنتهــا مــن الوصــول إلــى بنــاء قاعــدة عســكرية فــي مدينــة ســيدي
ـاق معهــا يق�ضــي بالســماح
برانــي القريبــة مــن ليبيــا ،وتوقيــع اتفـ ٍ
لهــا ،أي لروســيا الداعمــة لحفتــر ،بتبــادل اســتخدام املجــال
الجــوي والقواعــد الجويــة ،باإلضافــة إلــى التعــاون فــي إنشــاء
مفاعــل نــووي لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة .وال بــد مــن اإلشــارة
إلــى التعــاون العســكري واألمنــي والسيا�ســي بيــن روســيا واليونــان
مــن جهــة ،وروســيا وقبــرص اليونانيــة مــن جهـ ٍـة أخــرى ،إذ إنــه
يثيــر خيفــة الــدول األوروبيــة ،ال ســيما إيطاليــا وبريطانيــا ذواتــا
النفــوذ واملصالــح الحيويــة فــي الحــوض .وال ريــب فــي أن اتجــاه
روســيا نحــو رفــع مســتوى وجودهــا العســكري والجيواقتصــادي،
ً
فــي محيــط حــوض البحــر املتوســط ،يدفــع إيطاليــا ودول أوروبيــة
أخــرى إلــى االنتشــار فــي منطقــة حيويــة جـ ًـدا بالنســبة إلــى روســيا.
ومــا يزيــد مــن احتمــال صحــة هــذا الســيناريو ،هــو توجــه إيطاليــا
نحــو االنتشــار فــي ســورية ،فــي الوقــت الــذي أخــذت فيــه األزمــة

الســورية باالتجــاه نحــو التســوية ،وظهــور بــوادر توجــه دولــي نحــو
التنافــس الجيواقتصــادي فــي حــوض شــرق البحــر املتوســط.
ً
ً
أيضــا إيطاليــا التــي كانــت مكتفيــة فــي البدايــة بإرســال األســلحة
والذخائــر والدعــم اإلنســاني ،باتــت اليــوم تشــارك فــي معــارك
ميدانيــة مباشــرة فــي محاربــة (داعــش) ،كمشــاركة قواتهــا فــي تحريــر
قريــة الدشيشــة فــي الحســكة .والغالــب أن مشــاركتها تأتــي فــي إطــار
قصدهــا رفــع مســتوى تواجدهــا ،فــي صياغــة معادلــة التســوية فــي
ســورية التــي تــرى فيهــا ورقــة ضغــط محتملــة ضــد روســيا.
إذا اعتبرنــا ّ
أن عامــل محاولــة إيطاليــا الدخــول فــي ســورية
هــو الترويــج ألســلحتها ،كمــا تفعــل الــدول األخــرى املشــاركة فــي
الن ـزاع الســوري ،واالســتفادة مــن املقــدرات النفطيــة لســورية؛
فــإن االعتقــاد باحتمــال ســعي الواليــات املتحــدة “لدولنــة”
وجودهــا فــي ســورية ،يأتــي فــي إطــار املنطــق ،حيــث يمكــن أن
تســوق الواليــات املتحــدة ســبب تواجدهــا والــدول األخــرى،
تحــت بنــد مبــدأ “مســؤولية الحمايــة” الــذي ينــص علــى انتقــال
مســؤولية حمايــة املدنييــن إلــى دول املجتمــع الدولــي ،فــي حــال
لــم يتــم حمايتهــم مــن قبــل بالدهــم ،أو تعرضــوا النتهــاكات
كبيــرة مــن قبلهــا ،إذ يمكــن ســياق ذريعــة وجــود احتمــال دائــم
الســتخدام النظــام األســلحة الكيميائيــة ضــد املدنييــن ،لذلــك ال
بــد أن تتواجــد “قــوة دوليــة” تراقــب عمليــة الســام فــي األرا�ضــي
الســورية .وقــد يكــون انتشــارها ً
قائمــا فــي إطــار أي ذريعــة شــرعية
أخــرى مــن الســهل عليهــا إيجادهــا.
ً
فــي املحصلــة؛ أضحــت ســورية قاعــدة رئيســة لتقاســم
النفــوذ العالمــي فــي املنطقــة ،ويبــدو أن االنتشــار اإليطالــي الفعلــي
فيهــا يأتــي فــي هــذا اإلطــار ،حيــث يبــدو أنهــا ترمــي إلــى تكريــس
نفوذهــا النســبي ،بمــا يضمــن لهــا رعايــة مصالحهــا فــي الســاحة
الدوليــة.

ســـــورية
ومسألة الدستور الهزلية
أحمد برقاوي
ُ
طرحــت قضيــة صياغــة دســتور جديــد فــي ســورية،
بوصفهــا إحــدى الوســائل الضروريــة للحــل السيا�ســي،
وكان هــذا األمــر حاضـ ًـرا فــي جنيــف وفــي أســتانا ،وليــس هــذا
فحســب ،بل إن الروس ّ
قدموا مشــروع دســتور لســورية،
ً
فضــا عــن قيــام بعــض املثقفيــن بطــرح مشــاريعهم
للدســتور الضــروري الــذي ُيخــرج ســورية مــن خرابهــا،
وكأن جوهــر القضيــة الســورية يكمــن فــي دســتور كان
ً
رديئــا ،وتحتــاج إلــى دســتور جيــد!
ولعمري ،إن من الخداع والكذب والدجل السيا�ســي
االعتقـ َـاد بــأن العلــة فــي ســورية قائمــة فــي الدســتور،
واالعتقـ َـاد بــأن كتابــة دســتور جيــد ســتخرج ســورية مــن
ُ
مأزقهــا؛ ألن الحقائــق ،مــع وعــي زائــف كهــذا ،ت ّزيــف إلخفــاء
جوهــر القضيــة الســورية .ولتأكيــد مــا أذهــب إليــه ،دعوني
أنظــر فــي الدســتور الســوري الحالــي ،ألثبــت للقا�صــي
والدانــي أن املشــكلة فــي ســورية ليســت مشــكلة دســتورية.
يقــول الدســتور إن “الجمهوريــة العربيــة الســورية
دولــة ديمقراطيــة ذات ســيادة تامــة ،غيــر قابلــة
للتجزئــة ،وال يجــوز التنــازل عــن أي جــزء مــن أراضيهــا،
ونظــام الحكــم فــي الدولــة نظــام جمهــوري .الســيادة
للشــعب ،ال يجــوز لفــرد أو جماعــة ادعاؤهــا ،وتقــوم
علــى مبــدأ حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب .يمــارس
الشــعب الســيادة ضمــن األشــكال والحــدود املقــررة فــي
الد ســتور.
يقــوم النظــام السيا�ســي للدولــة علــى مبــدأ التعدديــة
السياســية ،وتتــم ممارســة الســلطة ديمقر ً
اطيــا عبــر
االقت ـراع .الحريــة حــق مقــدس وتكفــل الدولــة للمواطنيــن
حريتهــم الشــخصية ،وتحافــظ علــى كرامتهــم وأمنهــم.
املواطنــة مبــدأ أسا�ســي ينطــوي علــى حقــوق وواجبــات
يتمتــع بهــا كل مواطــن ويمارســها وفــق القانــون .املواطنــون
متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات ،ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك
بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة.
تكفــل الدولــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن املواطنيــن .لــكل
مواطــن الحــق فــي أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة وعلنيــة،
بالقــول أو الكتابــة أو بوســائل التعبيــر كافــة .تكفــل الدولــة
حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ووســائل اإلعــام
واســتقالليتها ً
وفقــا للقانــون .للمواطنيــن حــق االجتمــاع

والتظاهــر سـ ً
ـلميا واإلض ـراب عــن العمــل فــي إطــار مبــادئ
الدســتور ،وينظــم القانــون ممارســة هــذه الحقــوق”.
إذا عرفنــا ســورية فــي الدســتور الــذي يحكــم نظريــاً
ســلوك الدولــة؛ فســنجد:
ســورية دولــة ديمقراطيــة ذات ســيادة ،الســيادة
ّ
والحريــة حــق مقــدس ،والــدول تحافــظ علــى
للشــعب،
الحريــة والكرامــة .وهــي دولــة تعدديــة ،تقــوم الســلطة علــى
االقت ـراع ،املواطنــون متســاوون بمعــزل عــن كل �شــيء،
ً
فهــي إذا دولــة علمانيــة ،اإلنســان حــر فــي اإلعــان عــن رأيــه
بــكل الطــرق ،للمواطنيــن حــق اإلض ـراب والتظاهــر.
هــل يمكــن لســلطة فيهــا هــذه البنــود الدســتورية
أن تمنــع الحريــات بــكل أنواعهــا ،تهــدر كرامــة النــاس،
ُ
تطلــق النــار علــى املتظاهريــن ،تســجن املعــارض وتقتلــه
فــي الســجن ،حكــم الرئيــس فيهــا مطلــق ،وعصابــة حاكمــة
تســري فيهــا روح س ـرايا الدفــاع بــكل همجيتهــا وتطيــح
بالســيادة الوطنيــة؟ الجــواب النظــريً ،
طبعــا ،ال ،ال
يمكــن .ولكــن الــذي حصــل ً
عمليــا هــو مــا أشــير إليــه مــن
ســلوك.
ً
إذا؛ العلــة ال تكمــن فــي الدســتور ،مــع اإلقـرار بأهميــة
وجــود الدســتور الضامــن للحريــة والكرامــة والديمقراطية
والتعدديــة ،وحريــة تكويــن األحـزاب والنقابــات ..إلــخ.
العلــة ،يــا أصحــاب الدســاتير الجميلــة ،تكمــن فــي
جماعــة ذات عصبيــة ســلطوية متعصبــة ،جــاءت إلــى
الســلطة بفضــل انقــاب عســكري ،واســتمرت بفضــل قــوة
ّ
عســكرية وأمنيــة ،وهمهــا الوحيــد هــو البقــاء ،مهمــا كلــف
الوطــن هــذا البقــاء مــن دمــار وقتــل.
ِفــي ضــوء هــذه الحقيقــة ،يجــب النظــر إلــى الخــاص
َ
السيا�ســي الســوري .وعنــدي ،لــو أن دي ميســتورا وبوتيــن
والعالــم كلــه فرضــوا علــى النظــام أرقــى دســتور معاصــر مــع
بقــاء بنيــة النظــام التعصبيــة الدكتاتوريــة؛ فــإن ذلــك لــن
يجــدي ً
نفعــا أبـ ًـدا.
أمــا املثقفــون املخلصــون الذيــن صاغــوا مشــاريع
الدســاتير املقترحــة ،أو مــن هــم فــي ســبيل صوغهــا ،فلهــم
أجــر عنــد الشــعب الــذي يحتــاج إليهــم للوقــوف معــه ،فــي
كفاحــه مــن أجــل الحريــة والكرامــة ،بــكل وضــوح وصرامــة
وشــجاعة.

يف العمق
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أسئلة محرجة
تنتظـــر منا اإلجـابــــة

«مصالحات»
ال ّذل والـقهـــــــر

محمود الحمزة

ميشال شماس
الترويــج “للمصالحــات” ،بالشــكل الــذي فرضــه نظــام
األســد ،بدعــم رو�ســي وإيرانــي وتر ـكـي وأمير ـكـي ،علــى املناطــق
التــي ثــارت ضــد نظامــه ،ومحاولــة إقنــاع األمــم املتحــدة لتبنيهــا
كنمــوذج لحــل املأســاة الســورية ،إنمــا ينطــوي علــى مخاطــر
كبيــرة علــى مســتقبل ســورية والســوريين؛ فهــي مــن جهــة ســتبرئ
نظــام األســد مــن كل جرائمــه ضــد الســوريين ،ومــن جهــة أخــرى
ســيضفي اعتمادهــا الشــرعية والقانونيــة علــى كل مخرجاتهــا،
وخاصــة فــي مــا يتعلــق بعمليــات التغييــر الديموغرافــي التــي طالــت
مئــات اآلالف مــن الســوريين الذيــن أجبــروا علــى تــرك مناطقهــم،
بصفتهــا “عمليــة طبيعيــة وتحصــل فــي الحــروب” ،كمــا وصفهــا
األســد غيــر مــرة ،وأنهــا تســاعد فــي “تنقيــة املجتمــع الســوري
وصفائــه وتجانســه”.
إن إطــاق صفــة “املصالحــات” علــى التســويات التــي يقــوم
بهــا نظــام األســد ،ومحاولــة فرضهــا وشــرعنتها ً
دوليــا كأمــر واقــع،
إنمــا يشــكل تشـ ً
ـويها متعمـ ًـدا ملفهــوم املصالحــة الوطنيــة ،وينســف
كامــل القواعــد القانونيــة واألخالقيــة التــي يجــب أن تتوفــر فــي
املصالحــات الوطنيــة ،كمــا يضــرب عــرض الحائــط بقواعــد
القانــون الدولــي اإلنســاني وبجميــع االتفاقــات واملعاهــدات
الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان.
ً
منــذ متــى كان القهــر واإلذالل مدخــا ملصالحــة وطنيــة؟!
لــم يحــدث هــذا األمــر فــي أي منطقــة فــي العالــم إال فــي ســورية،
حيــث النظــام الســوري ،فــي جميــع التســويات التــي فرضهــا بدعــم
عســكري رو�ســي كامــل ،كان يطلــب ً
دومــا مــن الســكان فــي املناطــق
التــي مــن املفتــرض أن يجــري مصالحــات معهــا ،أن يقدمــوا لــه
ً
أثمانــا مقابــل موافقتــه علــى املصالحــة ،كأن يعترفــوا بأنهــم كانــوا
علــى خطــأ ويطلبــون املغفــرة منــه ،وأن مــن تســبب فــي عذاباتهــم
ودمــر بيوتهــم ّ
ّ
وعفــش ممتلكاتهــم ليســوا مــن جماعــة النظــام وال
مــن الجيــش الســوري ،بــل مــن اإلرهابييــن ،وفــوق ذلــك يطلــب
منهــم تســليم أبنائهــم للقتــال معــه فــي محاربــة اإلرهابييــن الذيــن
ســبق أن أطلــق منهــم اآلالف مــن ســجونه فــي أيــار /مايــو ،2011
وليــس هــذا فحســب بــل أوغــل فــي قهــر النــاس ،عندمــا أجبرهــم علــى
الهتــاف بذلــك الشــعار املقــرف“ :بالــدم بالــروح نفديــك يــا بشــار”،
وعندمــا كان ُيفــرج عــن مجموعــة مــن املعتقليــن يفــرض عليهــم
الهتــاف أمــام كامي ـرات التلفــزة بحيــاة بشــار األســد ،واألمثلــة علــى
ـأي ســام ّ
ذلــك أكثــر مــن أن ُتعــد وتح�صــى ،فـ ّ
وأي مســتقبل يمكــن
أن ينتــج عــن هكــذا “مصالحــات قهريــة”؟!
لقــد أتيــح لــي االطــاع علــى تجربــة العديــد مــن دول العالــم،
كتونــس وجنــوب أفريقيــا وتشــيلي والبيــرو التــي ســبق أن مـ ّـرت
بمــا تمــر بــه ســورية اليــوم ،مــن مــآس وحــروب وربمــا أق�ســى ،وقــد
اســتطاع معظمهــا الخــروج مــن مآســيها وطــي صفحــة املا�ضــي،
بفضــل اعتمادهــا أســلوب “املصالحــة الوطنيــة” ،هــذه املصالحــة
التــي ســاعدت فــي انتقــال بلدانهــم مــن مرحلــة الظلــم واالضطهــاد
والجريمــة والســيطرة والقهــر ،إلــى مرحلــة بلســمة الج ـراح
والتعافــي مــن خــال إج ـراءات سياســية وقانونيــة ومجتمعيــة
واقتصاديــة ،كاســتبدال املســؤولين والحــكام الذيــن تولــوا
املســؤولية خــال مرحلــة األزمــة ،ومحاكمــة الجنــاة ،وتعويــض
املتضرريــن ،وتكريــم الضحايــا ،وإعــادة صياغــة العالقــة بيــن
املجتمــع والدولــة علــى قواعــد جديــدة غيــر تلــك التــي كانــت ســائدة
قبــل حــدوث املأســاة… الــخ.
أما ما جرى في ســورية حتى اآلن تحت مســمى “مصالحات
ً
وطنيــة” ،فــا عالقــة لــه إطالقــا بمفهــوم “املصالحــة الوطنيــة”،

ً
بــل هــي ال تعــدوا كونهــا أفعــال وممارســات قهريــة ،يفرضهــا
نظــام األســد بصفتــه “الغالــب” علــى ضحايــاه “املغلوبيــن”،
فجميــع التســويات التــي حدثــت حتــى اآلن عكســت بوضــوح
حجــم الكارثــة التــي عاشــتها املناطــق التــي قبلــت مرغمــة
بالتســوية ،كمــا جــرى فــي الغوطــة والزبدانــي ّ
وداريــا وحــوران
ومخيــم اليرمــوك… الــخ ،حيــث اعتمــد فيهــا نظــام االســد بقيــادة
روســية واضحــة سياســة األرض املحروقــة والحصــار الشــامل،
دون أي حســاب لحجــم الضحايــا واملعانــاة التــي ســيعانيها
ســكان تلــك املناطــق ،هــذه السياســية التــي اكتفــت بهــا كثيــر
مــن املنظمــات الدوليــة ،ومنهــا األمــم املتحــدة ،بتوصيفهــا علــى
ّ
أنهــا تشــكل جرائــم حــرب موصوفــة ،دون أن يتحركــوا خطــوة
واحــدة إلنقــاذ هــؤالء الســكان الذيــن حاصرتهــم سياســات
األرض املحروقــة التــي قادتهــا روســيا باقتــدار ،وســبق أن
طبقتهــا فــي غروزنــي.
ً
واضحــا للجميــع أن روســيا ربطــت موافقتهــا علــى
كان
وقــف الحصــار والقصــف والتجويــع ،فــي كل املــدن واملناطــق
التــي اســتهدفتها ،بقبــول ســكان تلــك املناطــق بإعــادة خضوعهــم
لســلطة األســد ،واعترافهــم برؤيتهــم الخاطئــة باملشــاركة فــي
الثــورة ومحاربــة نظــام األســد ومخالفتهــم للدســتور والقانــون،
وأن الدولــة ممثلــة بنظــام األســد هــي مــن كانــت علــى الــدوام “تلتــزم
ً
بالدســتور والقوانيــن” ،وبهــذا تريــد روســيا أن تعفــي نفســها أول،
وتعفــي حليفهــا نظــام األســد ،مــن االلتزامــات أو املســؤوليات التــي
قــد تترتــب علــى تلــك التســويات التــي جــرت ،وأن يظهــروا ً
معــا
بمظهــر البــريء وغيــر املســؤول عــن كل مــا جــرى ويجــري فــي ســورية
منــذ ســبع ســنوات.
إن أي حديــث عــن “مصالحــة وطنيــة” فــي ســورية ال معنــى
لــه؛ مــا ال يتضمــن االعت ـراف بحقــوق الضحايــا ورد االعتبــار
إليهــم ،وضمــان عــدم تك ـرار املآ�ســي بحقهــم ،ومــا لــم يتضمــن
محاســبة واضحــة بحــق املســؤولين عمــا آلــت إليــه األوضــاع فــي
البــاد ،ضمــن ســياق واضــح ومحــدد يــؤدي إلــى االنتقــال بســورية،
مــن مرحلــة االســتبداد واالســتئثار بالســلطة إلــى مرحلــة أساســها
صياغــة عقــد جديــد يفتــح الطريــق أمــام قيــام دولــة مدنيــة
ديمقراطيــة ،تعتمــد علــى ســيادة القانــون والقضــاء املســتقل
ّ
وتــداول الســلطة سـ ً
ـلميا ،بمــا يمكــن الســوريات والســوريين مــن
التمتــع بحرياتهــم األساســية وبحقوقهــم املدنيــة والسياســية،
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أســاس مبــدأ
املواطنــة املتســاوية التــي مــن أسســها الحريــة واملســاواة واملشــاركة
واملســؤولية.
ال أحــد فــي ســورية ضــد تحقيــق “املصالحــة الوطنيــة” ســوى
أم ـراء الحــرب والفاســدين مــن جميــع األط ـراف ،فاملصالحــة
الوطنيــة أصبحــت اليــوم حاجــة ضروريــة وملحــة ،إلرســاء الســلم
األهلــي فــي ســورية ،هــذه املصالحــة التــي تقــوم علــى تطبيــق آليــات
العدالــة االنتقاليــة التــي تبــدأ بمحاســبة ومحاكمــة مجرمــي
الحــرب وعزلهــم عــن املجتمــع ،وتعويــض املتضرريــن ،وتخليــد
ذكــرى الضحايــا ودعــم إج ـراء مصالحــة وطنيــة شــاملة وكشــف
الحقيقــة ،ودعــم عمليــة اإلصــاح املؤسســاتي وال ســيما فــي
القضــاء واألمــن والشــرطة والجيــش ،بمــا يعــزز ســيادة القانــون
والحريــات علــى أســاس احت ـرام حقــوق اإلنســان ،واألخــذ بمبــدأ
الديمقراطيــة فــي إدارة الدولــة.
باختصــار شــديد :إن تغييــب مســار العدالــة االنتقاليــة عــن
أي حــل للقضيــة الســورية ســيقلل فــرص تحقيــق الســام فــي
ً
املجتمــع الســوري ،وسـ ُـيبقي الجمــر مشــتعل تحــت الرمــاد ،وال
ُيعــرف متــى ينفجــر مجـ ً
ـددا.

مــا مـ ّـرت بــه ســورية والشــعب الســوري يجــب أن ُيكتــب
ً
ـات عامــة :أنــا ال
عنــه مجلــدات ،وعلـ ّـي أن أقــول بدايــة كلمـ ٍ
أعمــم وال أتحــدث باملطلــق ،بــل أتحــدث عــن ظواهــر ليســت
بســيطة وال جزئيــة ،هيمنــت فــي الفتــرة املاضيــة ،مــع تقديــري
لجهــود كل الشــرفاء واألوفيــاء ،وأنحنــي أمــام أرواح الشــهداء
والناشــطين الشــباب والنســاء الســوريات الذيــن ّ
قدمــوا صــورة
ّ
رائعــة ،وشــكلوا عمــاد ثــورة عظيمــة دخلــت التاريــخ مــن أوســع
ً
أبوابــه ،لكــن هنــاك أســئلة علينــا مجابهتهــا وامتــاك الشــجاعة
فــي تفســيرها.
يجــب تنــاول النظــام قبــل ّ
أي �شــيء :كيــف نشــأ وتأســس،
ومــن َ
دعمــه ،وكيــف فــرض ســلطته علــى الســوريين ،ومــا
هــي األدوار التــي لعبهــا لكــي تهتــم بــه وتدعمــه الــدول والقــوى
العلنيــة واملخفيــة؟ ملــاذا َ
صمــت العالــم كلــه أمــام الجرائــم
ُ
الكبــرى التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري ،وليــس آخرهــا
التهجيــر القســري للمدنييــن مــن منازلهــم التــي عاشــوا فيهــا هــم
وأجدادهــم مــن قــرون! يجــب أن نحلــل الطــرق واألســاليب التــي
انتهجتهــا عصابــة األســد فــي محاربــة الثــورة والثــوار والناشــطين،
وأنمــاط تعامــل عصابــة األســد مــع االقتصــاد واملجتمــع واإلعــام
واملؤسســات ،ونحلل بصدق وموضوعية املؤشـرات اإليجابية،
قبــل الســلبية.
ى
يجــب أن نتحــدث عــن الشــعب الســوري ومــا جــر عليــه
مــن تغيي ـرات خــال مئــة عــام؛ ألن ذلــك سيكشــف الوضــع
الحقيقــي للمجتمــع الســوري ،الــذي بدأنــا منــه الثــورة ،وملــاذا
شــهدنا ظواهــر متناقضــة بشــكل صــارخ ،منهــا مــا هــو عظيــم
ويدعــو لالفتخــار ،ومنهــا مــا تســبب بجــروح عميقــة.
يجــب أن نشـ ّـرح القــوى السياســية املعارضــة ،علــى األقــل
فــي الســتين ســنة املاضيــة ،ونفهــم كيــف ناضــل بعضهــم ودخــل
الســجون ســنوات طويلــة ،وعندمــا اندلعــت ثــورة عظيمــة
حلــم بهــا كل ســوري حــر؛ وجــدوا أنفســهم مقيديــن فــي أقفــاص
حديديــة غيــر قادريــن علــى تقديــم أي �شــيء مفيــد ســوى التغنــي
بتاريخهــم النضالــي ،واعتبــار أنفســهم مرجعيــة الوطنيــة إلــى
األبــد ،ويجــب تشــريح القــوى السياســية واملدنيــة الجديــدة
ومعرفــة األدوار التــي قامــت بهــا ،وملــاذا لــم تشــهد الســاحة
الســورية -حتــى اليــوم -تبلــور جســم سيا�ســي تنظيمــي ثــوري
حقيقــي ؟
يجــب تنــاول املعارضــة كظاهــرة جديــدة فــي ســورية ،ألنهــا
فــي الحقيقــة “شــبه معارضــة” ،وأغلبهــا ُم ّزيــف ومرتهــن ،وهــي
مليئــة باالنتهازييــن واملنافقيــن ،وبعضهــم مختــرق ،وخدعونــا
ســبع ســنوات وهــم يقودوننــا مــن هزيمــة وفشــل إلــى آخــر ،حتــى
فقــد الســوريون ثقتهــم بــكل �شــيء اســمه معارضــة ،ويبــدو أن
املعارضــة عملــت حســب الشــعار القائــل :إذا أردت حــرق
قضيــة؛ فارفــع شــعاراتها ورددهــا ً
يوميــا ،ولكــن اعمــل بالعكــس.
وهــذا مــا حــدث لنــا .يقولــون ثــورة الحريــة والكرامــة ويســرقون
ويقمعــون األصــوات الحــرة ،ويقولــون ثــورة ،وينافقــون
ويرفعــون رايــات ســوداء ويريــدون إعادتنــا إلــى الــوراء ،كمــا كنــا
قبــل عش ـرات القــرون! وهكــذا.
يجــب علينــا أن نكتــب كثيـ ًـرا حــول قصــة الفصائــل املســلحة
التــي أجهضــت الثــورة ،وباعــت القضيــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة
مــن معنــى ،ويجــب أن يعــرف النــاس َمــن أسـ ّ
ـس هــذه الفصائــل،
ومــن ّزودهــا باملــال والســاح ،ومــن دعمهــا مــن داخــل املعارضــة
ومــا زال يبــرر لهــا ســلوكها .يجــب أن نعلــم مــن الــذي قـ ّـرر القضــاء
علــى “الجيــش الســوري الحــر” ،الــذي حــرر فــي الســنة الثانيــة
مــن الثــورة ثلثــي مســاحة ســورية ،وكاد أن ُيســقط النظــام،
وملــاذا جــاءت الفصائــل اإلســامية امللتبســة ،وأزاحــت “الجيــش
الحــر” ،وطــردت الضبــاط املنشــقين الذيــن غامــروا بأرواحهــم
وانشــقوا عــن نظــام مجــرم ال يرحــم.
يجــب أن نشـ ّـرح هيــاكل املعارضــة( :مجلــس وطنــي ،ائتــاف،
هيئــة تفــاوض ،حكومــة مؤقتــة ،أركان الجيــش الحــر ،وهيئــة
تنســيق الدعــم ووووو) ،كيــف نشــأت ،ومــن وراء تأسيســها،
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وكيــف مارســت نشــاطاتها ،وعــن الشــخصيات املعارضــة التــي
تســببت فــي تدميــر الثــورة باســم الثــورة ،أي فعلــت كمــا هــو
البعــث الــذي يقــول وحــدة حريــة اشــتراكية ،لكنــه حقــق عكــس
هــذه الشــعارات بالضبــط.
ُ
علينــا أن نحلــل نشــوء الحــركات اإلرهابيــة مثــل “جبهــة
النصــرة” و”داعــش” ،ونســتق�صي بالضبــط جذورهــا ومهماتهــا،
ُ
ونربــط األشــياء ببعضهــا مــن أجــل املســتقبل .ويجــب أن نحلــل
أدوار الــدول اإلقليميــة الحقيقيــة :هــل كانــت مــع الثــورة أم
حاربتهــا؟ يجــب فهــم حقيقــة املســاعدات والدعــم الــذي قامــت
بــه تلــك الــدول الشــقيقة والصديقــة ،وإلــى أي مـ ًـدى خدمــت
قضيــة الشــعب الســوري.
ى
ل
علينــا تحليــل أدوار الــدو الكبــر واملؤثــرة ،التــي بعضهــا
َ
َ
خدعنــا وجعلنــا نعيــش فــي أوهــام ،كنــا لألســف مهيئيــن لتقبلهــا.
ٌ
وكيــف صــدف أن تفاهمــت دول معاديــة لبعضهــا البعــض،
واتفقــت علــى تدميــر ســورية وتقريــر مصيرهــا املأســوي وهــو
التقســيم .كمــا يجــب أن نــدرس دور “إسـرائيل” وأميــركا وروســيا
وإي ـران وتركيــا ،ونعــرف بالضبــط حيثيــات كل موقــف اتخذتــه
تلــك الــدول ،حتــى يتبيــن الخيــط األبيــض مــن األســود.
علينــا أن نراجــع دور الجاليــات الســورية فــي العالــم،
وملــاذا قصرنــا بحــق الثــورة؟ مــن املســؤول وكيــف حــدث كل
ذلــك؟ وعلينــا أن نرصــد عمليــات الهجــرة والنــزوح الكبــرى،
وعــن الســوريين املهجريــن فــي أصقــاع األرض واملهجريــن داخــل
ســورية ،وعــن مخيمــات اللجــوء ،ومــاذا حــدث لشــعبنا ،ومــا هــي
التطــورات الثقافيــة والنفســية واالجتماعيــة التــي ط ـرأت علــى
عقليــة الســوريين؟
فــي خضــم تلــك الكــوارث ،يجــب رصــد نجاحــات الســوريين
فــي العالــم وتوفقهــم فــي كافــة املجــاالت االقتصاديــة والتعليميــة
واإلنســانية.
ً
علينــا مراجعــة أوضــاع املعتقليــن واملختفيــن قســريا،
وأوضــاع املعتقليــن فــي ســجون العصابــة ،وأن نعــرف قصصهــم
وأســاليب التعذيــب وأســماء املجرميــن الجالديــن ،ـكـي نوثقهــا
للتاريــخ .وأن ال نن�ســى املصابيــن واملعاقيــن والنســاء اللواتــي
تعرضــن لالغتصــاب واالنتهــاكات.
علينــا أخيـ ًـرا أن ال نن�ســى أطفــال ســورية ،ومــاذا جــرى لهــم
مــن إصابــات جســدية ونفســية وعقليــة واجتماعيــة ،وأطفــال
الســجون الذيــن قبعــوا ويقبعــون مــن الســجون وهــم معاقــون
بــكل معنــى الكلمــة ،وعــن حرمانهــم مــن التعليــم ومــن الطفولــة.
أســئلة كثيــرة مــن واجبنــا اإلجابــة عليهــا ،بتـ ٍـأن ورويــة،
واألهــم أن تكــون اإلجابــة عميقــة وموضوعيــة وصريحــة ،ال
تراعــي أي اعتبــار غيــر مصلحــة ســورية وشــعبها .يجــب أن نتنــاول
بالتفصيــل إخفاقاتنــا السياســية واإلعالميــة والعســكرية
والثوريــة واملدنيــة.
صمتنــا عــدة ســنوات فــي بدايــة الثــورة عــن األخطــاء،
وبعضهــا صــارخ بحجــة الدفــاع عــن الثــورة واملعارضــة مــن أجــل
القضيــة األكبــر ولكننــا أخطأنــا ،فقــد كان علينــا معالجــة الخطــأ
فــي حينــه وعــدم التســتر علــى املخطئيــن عــن قصــد وامللتبســين
الذيــن ظهــر بعضهــم علــى حقيقتــه ً
الحقــا ،بأنهــم موالــون
ّ
للنظــام ،وبعضهــم مرتزقــة ووووو ،لكنهــم لعبــوا لعبتهــم وأدوا
ً
أدوارا خطيــرة فــي ضــرب الثــورة مــن داخلهــا.
هنــاك مــن فشــل ومــارس كل املوبقــات بحــق الثــورة،
ثــم يريــد اليـ َ
ـوم أن يتصــدر املشــهد مــن جديــد بثــوب جديــد
وبخطابــات زائفــة ،يريــد خــداع الســوريين مــن خاللهــا.
متــى سنســتفيد مــن تجربتنــا الغنيــة واملؤملــة لكــي ّ
نجنــب
شــعبنا ويــات جديــدة.
ل
لــم أجــد إال قلــة قليلــة ممــن اعتــز العمــل السيا�ســي ،أو
علــى األقــل انســحب مــن صــدارة املشــهد إلدراكــه أنــه فشــل
وهــزم ،ولكــن األغلبيــة متشــبثون بمناصبهــم حتــى املــوت أو علــى
مبــدأ إلــى األبــد.
املنصــب ليــس هــو املشــكلة ،بــل الصمــت عمــا جــرى وملــاذا؟
ملــاذا يســكت أنــاس كانــوا فــي قلــب الحــدث ،وســاهموا فــي صنــع
الهزيمــة العســكرية والسياســية للمعارضــة وال أقــول للثــورة،
فالثــورة لــم تنهــزم ،ألنهــا أدت مهمــة عظيمــة ،حيــث تمكنــت مــن
زعزعــة بنيــان النظــام ،وفتحــت أبــواب الحريــة للســوريين ،ومــن
املســتحيل البقــاء علــى مــا كان قبــل آذار /مــارس .2011
لــوال أن الثــورة الســورية عظيمــة بــكل املقاييــس؛ ملــا
تكالبــت عليهــا كل األمــم والقــوى إلجهاضهــا.
الطريــق الوحيــد أمامنــا -الســوريين الوطنييــن املهتميــن
بســورية ومســتقبلها -هــو أن نجابــه الحقائــق ،وننطلــق مــن
أرضيــة صلبــة بفكــر ووعــي سيا�ســي واضــح وشــامل ،ونمــارس
ً
ً
منظمــا ،ونم�شــي بثقــة نحــو املســتقبل.
عمــا سياسـ ًـيا
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سورية :نهاية املعارضة؟
فــي األســبوع املا�ضــي ،استســلمت املعارضــة الســورية املســيطرة
علــى محافظــة درعــا التــي كان يطلــق عليهــا “مهــد املعارضــة” ضــد نظــام
بشــار األســد.
بلغــت الحملــة عســكرية مــن قبــل النظــام وروســيا ذروتهــا،
مــع رفــع العلــم الوطنــي فــوق درعــا ،فــي  12تمــوز /يوليــو بالقــرب مــن
املســجد الــذي اندلعــت بدايــة االحتجاجــات ضــد النظــام منــه .وكجــزء
مــن الصفقــة مــع روســيا ،يمكــن للمتمرديــن االختيــار بيــن البقــاء فــي
درعــا بعــد تســليم أســلحتهم الثقيلــة ،أو نقلهــم إلــى معقــل املعارضــة
فــي شــمال ســورية ،اسـ ّ
ـتقل نحــو  500مقاتــل  50حافلــة إلــى الشــمال.
قــد تكــون هــذه الهزيمــة هــي األكثــر أهميــة للمعارضــة منــذ عــام
 .2012كانــت درعــا وضواحيهــا مركــز جــذب للمعارضــة املعتدلــة غيــر
اإلســامية املتبقيــة .املجموعــات املعتدلــة انتظمــت تحــت مظلــة
الجيــش الســوري الحــر ،حيــث قامــت محــاوالت مــن قبــل قــوى
إســامية وجهاديــة للســيطرة علــى القــوات الوطنيــة والحلــول مكانهــا،
كمــا حــدث فــي معظــم مناطــق املعارضــة فــي جميــع أنحــاء البــاد .إن
الهزيمــة التــي تعرضــت لهــا املعارضــة فــي درعــا هــي ضربــة قويــة ألي قــوة
معارضــة معتدلــة باقيــة فــي ســورية.
إن انتصــار النظــام فــي درعــا يضيــف ً
زخمــا لسلســلة املكاســب
العســكرية والسياســية التــي حققتهــا دمشــق وحلفاؤهــا .مــع طــرد
جميــع القــوات املنهضــة للحكومــة مــن محيــط دمشــق ،فــإن استســام
املعارضيــن فــي درعــا يعنــي أن النظــام قــد َأمــن العاصمــة ،وأبعــد أي
تهديــد ملعقلهــا فــي وســط وجنــوب ســورية.
املتنافسون على السيطرة
قــد تكــون اآلثــار السياســية للهزائــم فــي ضواحــي العاصمــة وفــي
عــا أكثــر ً
عمقــا علــى املعارضــة ،مــن فائدتهــا علــى النظــام .لقــد أدى
در
طــرد املعارضــة مــن الغوطــة ،قــرب دمشــق ،إلــى والدة ديناميــات
جديــدة .فاملناطــق املتبقيــة التــي هــي خــارج ســيطرة النظــام هــي تحــت

نفــوذ قــوى أجنبيــة ،تدعمهــا قــوات محليــة (أو فــي حالــة املنطقــة
املتاخمــة للحــدود اإلس ـرائيلية ،فــوق دمشــق عبــر روســيا) .أصبحــت
ً
القــوات املناهضــة للحكومــة تعتمــد اعتمـ ًـادا كامــا علــى األجانــب.
فــي شــرق ســورية ،الواليــات املتحــدة وقــوات ســورية
الديمقراطيــة التــي يهميــن عليهــا األك ـراد يســيطرون عليهــا .فــي شــمال
ســورية ،تركيــا تســيطر علــى جرابلــس ،وعفريــن ،وإدلــب .وفــي درعــا،
القنيطــرة والســويداء ،إس ـرائيل تملــك حــق النقــض علــى أي توســع
للنظــام فــي املنطقــة ،ومنــع القــوات املدعومــة مــن إي ـران مــن بنــاء
قواعــد لهــا بالقــرب مــن الحــدود اإلس ـرائيلية األردنيــة.
فــي الحــاالت الثــاث ،روســيا -وليــس دمشــق أو طه ـران -لديهــا
صفقــات قائمــة مــع القــوى األجنبيــة املســيطرة عليهــا .هــذا يعنــي أن
التوســع فــي ســيطرة النظــام كان مســألة تفــاوض بيــن روســيا والــدول
املعنيــة .بعبــارة أخــرى :الص ـراع قــد أصبــح أكثــر تعقيـ ًـدا مــن قبــل
القــوى الدخيلــة.
وممــا يجعــل األمــور أســوأ علــى املعارضــة ،أن جميــع الالعبيــن
األجانــب تقر ًيبــا ،ومنهــم الداعمــون الســابقون للمعارضــة ،يــرون أن
بقــاء نظــام األســد أمــر مفــروغ منــه ،أو أكثــر فائــدة .تعمــل تركيــا بشــكل
وثيــق مــع روســيا ،منــذ عــام  ،2016لتهدئــة الص ـراع فــي الشــمال،
ً
وغالبــا مــا يكــون فــي صالــح النظــام .اآلخــرون -اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،الســعودية ،األردن ،إس ـرائيل واألوروبييــن -يأملــون فــي أن
يــؤدي تخفيــف الضغــط علــى النظــام ،إلــى جعــل طه ـران أقـ ّـل أهميــة
ً
لدمشــق ،وبالتالــي أقــل نفــوذا فــي ســورية.
نصر ملوسكو
استســام درعــا هــو بمثابــة اخت ـراق لروســيا فــي التعامــل مــع
مشــكلة كانــت مســتمرة لدمشــق .كانــت املنطقــة الفرصــة األخيــرة
للقــوى األجنبيــة (الواليــات املتحــدة ،تركيــا ،إس ـرائيل واألردن)
للضغــط علــى النظــام .ومــع قيــام هــذه الــدول ببنــاء تأثيــر لهــا مــن خــال

التدخــل فــي ســورية ،واجــه النظــام معضلــة كيفيــة توســع ســيطرته
ً
مــن دون مواجهــة عســكرية مــع القــوات األجنبيــة تلــك .لكــن بــدل
مــن مطالبــة روســيا باالمتثــال التفاقيــة بشــأن مناطــق التهدئــة داخــل
ســورية ،رضخــت الواليــات املتحــدة وإس ـرائيل واألردن لضغــوط
روســيا.
لــذا ،فالســيطرة علــى درعــا التــي كانــت يأمــل املعارضــون أن
تقــوم الواليــات املتحــدة أو إس ـرائيل بالتدخــل فــي حمايتهــا ،علــى
أســاس املصالــح املشــتركة ،هــي ســابقة تحســب لروســيا فــي تمهيــد
املجــال لقــوات نظــام األســد ،فــي التقــدم فــي املناطــق األخــرى التــي
تحــت ســيطرة الواليــات املتحــدة وتركيــا .فمثلمــا أقنعــت موســكو
إس ـرائيل ،األردن والواليــات املتحــدة ،بقبــول استســام املعارضــة فــي
درعــا ،يمكنهــا إقنــاع واشــنطن فــي الشــرق وتركيــا فــي الشــمال .تســتطيع
موســكو االســتفادة مــن إلهــاء كل مــن الواليــات املتحــدة وتركيــا؛
فواشــنطن أكثــر تركيـ ًـزا مــع إيـران ،فــي حيــن تركيــا مهتمــة بامليليشــيات
الكرديــة فــي ســورية ،أكثــر مــن اهتمامهــا فــي إضعــاف نظــام األســد.
فــي درعــا ،تخلــت الواليــات املتحــدة واألردن وإس ـرائيل عــن
منطقــة ّقيمــة لروســيا؛ إذ كان فــي إمكانهــم اســتخدامها فــي التفــاوض

علــى اتفاقــات ســام أكثــر ديمومــة مــع دمشــق ورعاتهــا ،وكان مــن
املمكــن أن تكــون درعــا ورقــة مســاومة حــول قضايــا مثــل عمليــات
إعــادة تأهيــل النظــام ،الســجناء السياســيين ،والعــودة اآلمنــة
للنازحيــن .ســتحاول روســيا دفــع تركيــا والواليــات املتحــدة إلــى الخــروج
مــن مناطــق نفوذهــا الحاليــة بنفــس الطريقــة ،ولكــن ســيكون مــن
الســذاجة أن نثــق بروســيا فــي تحقيــق األمــن واالســتقرار فــي ســورية.
مــا زال النظــام يواجــه تحديــات مروعــة :مــا يقــارب  35باملئــة
مــن ســورية خــارج ســيطرته ،تحميهــا قــوة قويــة مثــل واشــنطن
وأنقــرة .حتــى لــو قبلــت القــوى الخارجيــة ووقعــت علــى صفقــة مــع
رعاتهــا األجانــب ،فــإن دمشــق لــن تســيطر علــى البــاد بأكملهــا لبعــض
الوقــت ،وفــي هــذه األثنــاء ،بالنســبة إلــى املعارضــة لــم يكــن الصـراع هــو
نفســه بعــد درعــا ،وقــد ال تنتهــي الحــرب بالنســبة إلــى النظــام ،لكنهــا
انتهــت بالنســبة إلــى املعارضــة كمــا نعرفهــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أقل وردية مام يزعم ترامب وبوتني
ّ
العالقات األمريكية الروسية يف سورية
أحمد عيشة
علــى الرغــم مــن التوت ـرات السياســية ،بيــن الواليــات املتحــدة
وروســيا ،فــإن عســكريي البلديــن يتعاونــان بشــكل وثيــق ،ال ســيما فــي
ســورية ،كمــا قــال الرئيســان ترامــب وبوتيــن ،يــوم االثنيــن  16تمــوز/
يوليــو .لكــن ســجل تعاونهــم -أو علــى األقــل الجهــود املبذولــة لتجنــب
الص ـراع -فــي الحــرب فــي ســورية ،أكثــر ً
تنوعــا بكثيــر.
بعــد اجتماعــه مــع الســيد ترامــب فــي هلســنكي ،فنلنــدا ،قــال
الســيد بوتيــن فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك :إن التعــاون العســكري
فــي ســورية يمكــن أن يكــون “أول مثـ ٍـال بــارز علــى العمــل املشــترك
الناجــح” بيــن خصمــي الحــرب البــاردة .وأشــار إلــى أن قنــوات االتصــال
بيــن عســكريي البلديــن تمكنــت مــن «تجنــب الحــوادث الخطيــرة
والتصــادم غيــر املقصــود فــي الجــو ،وفــي األرض».
ً
يقــول ترامــب« :إن عســكريينا متوافقــون
توافقــا كبيـ ًـرا،
ويقومــون بالتنســيق فــي ســورية ،وفــي أماكــن أخــرى .لقــد نجــح
عســكريونا فــي الواقــع علــى األرجــح أفضــل مــن قادتنــا السياســيين،
منــذ ســنوات».
ومــع ذلــك ،ليــس مــن الواضــح مــا هــي املســاحة املتاحــة إلقامــة
عالقــات وثيقــة فــي ســورية – بخــاف منــع وقــوع اشــتباكات علــى
األرض أو تصادمــات فــي الجــو -بالنظــر إلــى دعــم روســيا لحكومــة
بشــار األســد ،ودعــم الواليــات املتحــدة لفصائــل املتمرديــن.
لقــد قاتــل املرتزقــة الــروس الكومانــدوس األمير ـكـي وحلفاءهــم
األك ـراد الســوريين ،وكادت الطائ ـرات الحربيــة الروســية واألميركيــة
أن تشــتبك تقر ًيبــا.
َ
فيمــا يلــي خمســة مجــاالت عبــرت فيهــا الجيــوش األميركيــة
والروســية مســارات فــي ســورية ،خــال العــام املا�ضــي.
الجنراالت
يجتمــع كبــار الضبــاط مــن جي�شــي البلديــن :الجن ـرال جوزيــف
دانفــورد االبــن ،رئيــس هيئــة األركان املشــتركة ،والجن ـرال فاليــري
غيراســيموف ،رئيــس هيئــة األركان العامــة فــي روســيا ،مــن حيــن آلخــر.
ويتحدثون بشــكل متكرر ،بشــكل رئيس للمســاعدة في منع الجيشــين
مــن التصــادم فــي املناطــق القريبــة جـ ًـدا فــي ســورية.
متحــدث باســم الجن ـرال دانفــورد ،قــال :إن الجن ـراالت التقــوا،
فــي  8حزي ـران /يونيــو فــي هلســنكي ،ملناقشــة ســورية ،واألمــن فــي
أوروبــا ،والعالقــات العســكرية بيــن الواليــات املتحــدة وروســيا .كان
أول اجتمــاع ً
وجهــا لوجــه منــذ  6آذار /مــارس  ،2017فــي أنطاليــا،
ً
تركيــا .كمــا اجتمعــوا أيضــا فــي  16شــباط /فبرايــر  2017فــي باكــو،
أذربيجــان.
تحــدث الجن ـرال دانفــورد مــع الجن ـرال غيراســيموف أكثــر مــن
اثنتــي عشــرة مــرة عبــر الهاتــف ،فــي العــام املا�ضــي ،أو مــا يقــرب مــن ذلــك.

«يــدرك كال الزعيميــن أهميــة الحفــاظ علــى التواصــل املنتظــم
مــن أجــل تجنــب الخطــأ فــي التقديــر ،وتعزيــز الشــفافية فــي املناطــق
التــي تعمــل فيهــا جيوشــنا علــى مقربــة مــن بعضهــا» ،كمــا تقــول النقيب
هايلــي ســيمز املتحدثــة باســم دانفــورد ،فــي رســالة بالبريــد اإللكترونــي.
الخطوط الساخنة والحدود املنتهكة
منــذ مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات ،أنشــأت القــوات الروســية
ً
خطــا سـ ً
ـاخنا ً
خاصــا للمســاعدة فــي منــع وقــوع الكــوارث
واألميركيــة
فــي الجــو .أحــد ضبــاط القــوات الجويــة األميركيــة فــي قاعــدة العيديــد
الجويــة فــي قطــر يتصــل مــع ضابــط رو�ســي فــي القاعــدة الجويــة فــي
الالذقيــة ،ســورية ،كل يــوم للتخلــص مــن املشــكالت املحتملــة فــي
ســورية أو “نزعهــا”.
ظلــت املكاملــات الهاتفيــة اليوميــة بيــن ضبــاط الجــو مهنيــة
الطابــع ،لكــن الحــوار ال يترجــم ً
دومــا إلــى تعــاون فــي األجــواء.
فــي كانــون األول /ديســمبر املا�ضــي ،طــارت املقاتــات الروســية
علــى مقربــة مــن الطائـرات الحربيــة األميركيــة فــي شــرق ســورية –حيــث
اقتربــت طائــرة واحــدة إلــى حــد التصــادم -ملــدة شــهر تقر ًيبــا .ووصفهــا
ً
مســؤولون أميركيــون بأنــه نمــط متكــرر مــن روســيا ينتهــك اتفاقــا
إلبقــاء القــوى املتنافســة بعيــدة مــن بعضهــا عنــد اقترابهــا مــن الجيــب
الرئيــس األخيــر ملقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) فــي البــاد.
اتفــق القــادة األميركيــون والــروس علــى الطي ـران علــى جوانــب
متقابلــة علــى امتــداد  45ميــل مــن نهــر الفـرات ملنــع الحــوادث فــي ســماء
شــرق ســورية املزدحمــة جـ ًـدا بالطائ ـرات .لكــن الطائ ـرات الحربيــة
يوميــاً ،
الروســية انتهكــت ذلــك االتفــاق أكثــر مــن مــرة ً
وفقــا للقــادة
العســكريين األميركييــن الذيــن قالــوا إنهــم اشــتكوا إلــى نظرائهــم.
فــي حالــة واحــدة ،اصطدمــت طائرتــان مــن طـراز  A-10تحلقــان
شــرق نهــر الف ـرات بطائــرة روســية مــن نــوع ســو  -24علــى بعــد 300
قــدم فقــط ،وهــي مســافة قريبــة لطائ ـرات تحلــق بســرعة أكثــر مــن
ً
 350ميــا فــي الســاعة .انحرفــت طائرتــا  A-10لتجنــب الطائــرة
الروســية ،التــي كان مــن املفتــرض أن تطيــر فقــط غــرب نهــر الف ـرات.
مســؤولون أميركيــون قالــوا :إن طائ ـرات روســية أخــرى طــارت
ملــدة تصــل إلــى  30دقيقــة علــى مســافة قريبــة أو مباشــرة فــوق قــوات
بريــة متحالفــة؛ مــا صعــد مــن التوت ـرات ومــن مخاطــرة إســقاطها.
ضبــاط أميركيــون قالــوا :إن االنتهــاكات كانــت محاولــة مــن جانــب
ُ
وط ً
عمــا لطيــاري القــوات الجويــة
موســكو الختبــار العزيمــة األميركيــة،
مــن أجــل ردات فعــل متهــورة ،ومســاعدة الجيــش الســوري علــى
الســيطرة علــى األرا�ضــي قبــل املحادثــات الدبلوماســية.
ضربات صواريخ كروز األميركية على سورية
لعبت موسكو ً
أدوارا صغيرة ،ولكنها ذات أهمية جيوبوليتيكية
فــي الهجوميــن األميركييــن بصواريــخ كــروز اللذيــن اســتهدفا فــي نيســان/
أبريــل  2017أحــد املطــارات ،وبعــد ذلــك بعــام ،ضربــا موقعيــن

محتمليــن لألســلحة الكيمياويــة ،ومخبـ ًـرا لألبحــاث الكيمياويــة.
لقــد كانــت موســكو ً
حليفــا أساسـ ًـيا لألســد ،الــذي اســتخدم
الجيــش الرو�ســي لدعــم الجيــش الســوري الضعيــف .فــي املقابــل،
أنشــأت روســيا وجـ ً
ـودا ً
دائمــا فــي مطـ ٍـار أسا�ســي ،ومينــاء فــي غــرب
ســورية.
فــي ضربــات عــام  ،2017نبهــت وزارة الدفــاع األميركيــة موســكو
قبــل أن تطلــق  59صــاروخ (توماهــوك) علــى مطــار الشــعيرات،
ممــا يضمــن عــدم قتــل أو جــرح أحـ ٍـد مــن القــوات الروســية .وقالــت
موســكو إن الضربــات كانــت وفــق «ذريعــة غيــر طبيعيــة» ،ووضعــت
الجيــش الرو�ســي علــى «حافــة املعركــة» مــع القــوات األميركيــة
املتمركــزة فــي شــمال شــرق ســورية.
ً
نتيجــة لذلــك ،زادت روســيا مــن الدوريــات الجويــة بالقــرب
مــن القــوات األميركيــة فــي ســورية .كمــا عــززت الدفاعــات الجويــة
ـوراً .
الســورية بصواريــخ أرض جــو أكثــر تطـ ً
وردا علــى ذلــك ،نشــرت
القــوات الجويــة األميركيــة طائ ـرات إضافيــة متقدمــة لضمــان عــدم
قيــام القــوات الروســية بمهاجمــة القــوات البريــة األميركيــة.
فــي شــهر نيســان /أبريــل املا�ضــي ،كان البنتاغــون أكثــر حـ ً
ـذرا
مــن رد عســكري رو�ســي بعــد أن شــن الســيد ترامــب ضربــة أكبــر ضــد
برنامــج األســلحة الكيمياويــة الســورية.
علــى الرغــم مــن أن املســؤولين فــي االســتخبارات العســكرية
األميركيــة كانــوا يتوقعــون ردة فعــل مــن الــروس ،فــإن مســتوى رد
موســكو لــم يكــن ســوى كلمــات قويــة إلدارة ترامــب .لــم يتــم تفعيــل
الدفاعــات الجويــة الروســية ،عندمــا أطلقــت الطائ ـرات األميركيــة
والفرنســية والبريطانيــة قذائــف الصواريــخ.
أناتولــي أنطونــوف ،ســفير روســيا لــدى الواليــات املتحــدة ،قــال:
ُ
«إن تحذيراتنــا لــم تســمع ،نحــن مهــددون .لقــد حذرنــا مــن أن مثــل
هــذه اإلج ـراءات لــن تمــر مــن دون عواقــب».
هجوم من قبل املرتزقة الروس
فــي  7شــباط /فبرايــر ،هاجــم مــا يقــرب مــن  500مقاتــل مؤيــد
لحكومــة ســورية ً
ً
أميركيــا صغيـ ًـرا شــرقي نهــر الف ـرات .القــوات
موقعــا
األميركيــة هنــاك -وهــي خليــط مــن قــوات العمليــات الخاصــة بمــا فــي
ذلــك قــوات (رينجــرز) الجوالــة ،ونخبــة قــوات دلتــا -كانــوا يدربــون
مجموعــة مــن املقاتليــن األك ـراد ،ويقاتلــون إلــى جانبهــا ،إنهــا قــوات
ســورية الديمقراطيــة.
ن
ن
ن
كان املســؤولون العســكريو األميركيــو يراقبــو املقاتليــن
املؤيديــن لحكومــة ســورية ،وهــم يتجمعــون طيلــة أســبوع تقر ًيبــا،
وفكــوا شــيفرة رســائل الســلكية مــن خــال أشــخاص يتحدثــون
الروســية بينهــم .فــي محاولــة لــدرء معركــة محتملــة -معركــة يمكــن
أن تــؤدي إلــى ص ـراع أوســع -نبــه املســؤولون فــي البنتاغــون نظراءهــم
الــروس.

وكان األمــر بــا جــدوى ،ونفــت موســكو أن يكــون املقاتلــون
الــروس املوجــودون علــى األرض ،علــى صلــة بالجيــش الرو�ســي.
مــا أعقــب ذلــك هــو انــدالع معركــة ناريــة اســتغرقت أربــع
ســاعات ،وأصابــت أحــد املقاتليــن األكـراد املواليــن للواليــات املتحــدة،
وقتــل املئــات مــن الــروس والســوريين .ووصــف البنتاغــون الحــادث
بأنــه دفـ ٌ
ـاع عــن النفــس .أجبــرت عش ـرات الغــارات الجويــة األميركيــة
القــوات الحكوميــة املواليــة لســورية علــى التراجــع ،تاركــة القتلــى فــي
ســاحة املعركــة وجمعتهــا فــي وقــت الحــق.
فــي حيــن أن عــدد القتلــى مــن املعركــة هــو محــل خــاف ،قــال
مســؤولو االســتخبارات األميركية إن الروس كانوا مرتزقة ينتمون
إلــى جماعــة (فاغنــر) التــي تعمــل فــي الظــل ،وهــي شــركة عســكرية
خاصــة معروفــة بالتصــرف لصالــح الكرمليــن مــن دون رقابــة
ً
تقريبــا.
ينســق املرتزقــة مــع الجيــش الرو�ســي فــي ســورية ،وفــي املا�ضــي،
اســتولوا علــى حقــول النفــط والغــاز ملصلحــة حكومــة األســد.
بعــد املعركــة ،بــدأ الجيــش الرو�ســي التشـ َ
ـويش إلكترونيــا علــى
بعــض الطائ ـرات األميركيــة ،والطائ ـرات مــن دون طيــار (درون).
وقف إطالق النار في جنوب غرب سورية ينهار
فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر ،وافــق املتمــردون فــي جنــوب
غــرب ســورية علــى االستســام ،مــن أجــل وقــف إطــاق النــار بوســاطة
روســية ،والتخلــي عــن الســيطرة علــى محافظــة درعــا فــي انتصــار كبيــر
آخــر لألســد وحلفائــه الــروس.
ذكــرت وســائل اإلعــام الحكوميــة أن الحكومــة الســورية
اســتولت علــى معبــر نصيــب الحــدودي مــع األردن ،الــذي ســيطر عليــه
املتمــردون مــدة ثــاث ســنوات ،بعــد هجــوم مدعــوم بالغــارات الجويــة
الروســية علــى منطقــة املتمرديــن.
كانــت املنطقــة جـ ً
ـزءا ممــا يســمى بمنطقــة خفــض التصعيــد،
وهــو وقــف إلطــاق النــار تــم التوصــل إليــه فــي العــام املا�ضــي برعايــة
األردن وروســيا والواليــات املتحــدة للحــد مــن القتــال .وكانــت إدارة
ترامــب قــد حــذرت قبــل الضربــات الجويــة الروســية مــن أن واشــنطن
ســترد علــى أي انتهــاكات لالتفــاق.
فــي النهايــة ،لــم تفعــل اإلدارة أي �شــيء ،حيــث قــال قــادة
املتمرديــن :إن الواليــات املتحــدة أخبرتهــم بــأال يتوقعــوا أي مســاعدة
عســكرية أميركيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم املقالة األصلي:
American-Russian Relations in Syria? Less Rosy Than
Trump and Putin Claim
الكاتب :إيريك شميدت وتوماس جيبون -نيف
مكان النشر :نيو يورك تايمز
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علي الكردي

ثقافة الحياة ..وثقافة املوت

ً
لــم ينفــك اإلنســان ً
قديمــا وحديثــا ،عــن شــغفه املتمــادي
ّ
فــي طموحــه ،لحـ ّـل اللغــز الــذي حيــره عبــر األزمــان ،وهــو ســؤاله
ُ
الوجــودي عــن املــوت والحيــاة .تــرى مــاذا يحـ ُّـل بالكائــن الحــي
بعــد املــوت؟!
نســجت الشــعوب القديمــة مالحــم أســطورية حــول هــذا
الســؤال ،وصنعــت لهــا آلهــة مــن القــوى الطبيعيــة الجبــارة،
التــي لــم تســتطع أن تتحكــم فيهــا ،كالشــمس والريــاح والــزالزل
والبراكيــن… الــخ .ولعــل ملحمــة “جلجامــش” الــذي راح يصــارع
ً
بحثــا عــن عشــبة الخلــود ،هــي مثــال ســاطع علــى مــا ذهبنــا إليــه.
كل الت ـراث البشــري الفكــري والفلســفي والدينــي ،عبــر
الحضــارات املتعاقبــة ،كان ومــا ي ـزال يتمحــور حــول هــذا
الســؤال ،الــذي أنتــج نظريــات فلســفية مثاليــة ،أو ماديــة،
ّ
اقتربــت أو كانــت علــى النقيــض مــن األديــان التــي ســلمت بالحــق
املطلــق ،القــادر علــى كل �شــيء.
أنتــج الخيــال الســينمائي الهوليــودي مالحــم ســينمائية،
ّ
تعبــر عــن هــذا التــوق البشــري لحــل لغــز الوجــود والعــدم،
وســاعدت التقنيــات الحديثــة علــى تحليــق الخيــال إلــى
آمــاد واســعة ،تقــارب عوالــم “فانتازيــة” مغرقــة فــي عبثيتهــا
التجريبيــة ،وأفكارهــا التــي تنــدرج فــي إطــار الالمعقــول ،والخيال
العلمــي ،كأفــام اختـراق الزمــن ،ســواء بالعــودة إلــى املا�ضــي ..أو
القفــز باتجــاه املســتقبل.
ّ
يذكرنــي هــذا بمــا كتبــه ســعد هللا ونــوس عــن تلــك
الهلوســات التــي شــعر بهــا ،وهــو فــي حالــة الغيبوبــة ،بعــد
الجرعــات التــي كان ُيحقــن بهــا أثنــاء معالجتــه مــرض الســرطان،
ولعــل النــص الــذي كتبــه ســعد هللا فــي مقاربتــه لذلــك البــرزخ،

وتأمالتــه الوجوديــة فــي املــوت والحيــاة ،هــو أجمــل مــا كتــب،
ً
–أيضــا -الراحــل محمــود درويــش ،بعــد
وقــد قــارب التجربــة
نجاتــه مــن الذبحــة القلبيــة األولــى.
نــص ســعد هللا ..ونــص محمــود درويــش كانــا احتفــاء
ُ
بضــوء الحيــاة التــي تســتحق أن تعــاش ،أكثــر مــن كونهمــا
تمجيـ ًـدا لظلمــة املــوت ،بيــد أن مــا ّ
يحيــر فــي واقعنــا املريــر
ً
الراهــن هــو انتشــار ثقافــة املــوت ،التــي تدفــع شــبابا بعمــر
الــورد إلــى القتــل بــدم بــارد ،والقيــام بعمليــات انتحاريــة تزهــق،
إضافــة إلــى أرواحهــم ،أرواح وحيــوات عش ـرات األبريــاء ،علــى
ّ
غفلــة منهــم ،ناهيــك عــن الدمــار والخـراب الــذي تخلفــه عبــوات
االنفجــارات التــي يحملونهــا.
ي
هــذا العنــف التكفيــر الــذي اجتــاح العالــم العربــي،
راح يتطــاول ،ويتغــذى علــى عنــف األنظمــة التــي زرعــت بــذور
اســتبداد وبطــش ،انفجــر بعــد عقــود فــي وجههــا ،بعــد أن فــاض
الكيــل ،علــى شــكل انتفاضــات ،واحتجاجــات بــدأت ســلمية،
لكــن إيغــال األنظمــة بالعنــف ،ولـ ّـد ً
عنفــا مضـ ًـادا ،وحـ ّـول الربيــع
ً
ـتاء مظلــم ،تدفــع شــعوب املنطقــة ثمنــه ســيول
العربــي إلــى شـ ٍ
مــن الدمــاء ،والجثــث ،والدمــار والحرائــق واملهجريــن.
ً
مفاجئــا بالنســبة إلــى
لــم يكــن العنــف ،والعنــف املضــاد
الكثيريــن ،بيــد أن كســر حاجــز الخــوف ،والح ـراك الــذي بــدأ
سـ ً
ـلميا ،كان هــو املفاجــأة الكبــرى ،لســبب بســيط هــو أن
الخطــاب العربــي ،واألدبيــات العربيــة ،لــم تمتــدح فــي يــوم مــن
األيــام الســلم ،ولــم تتغــن بــه أو ترفــع شــعاراته ،بــل لــم يكــن
لثقافــة الســلم ،وأولويــة الحــوار وحــل النزاعــات بأســاليب غيــر
عنفيــة ،موطــئ قــدم فــي ثقافتنــا ،وأغلــب الظــن كان للســلم فــي
قاموســنا معنــى الحيــاد ،والحــذر ،واالبتعــاد عــن الشــر والغنــاء

لــه ،كذلــك لــم يكــن الخطــاب العنفــي بــا جــذور ،أو ت ـراث ،أو
ً
موروثــا ً
حربيــا
تقاليــد ،بــل كان موروثنــا األدبــي -فــي مجملــه-
ّ
ّ
يمجــد العنــف ،والقــوة ،ويتغنــى بالفروســية والحــرب ،ولعــل
بعــض أفضــل القصائــد امللحميــة كانــت فــي مديــح الحــروب ،وكل
ّ
هــذه املرويــات كانــت تحشــو النفــوس واملشــاعر ،وتعلــم ،وترفــع
مــن شــأن الخطــاب السيا�ســي العنفــي ،وفــي املقابــل قــد ال نجــد
ً
مديحــا للســلم ،إال فيمــا نــدر ،وإذا ُوجــد
فــي األدبيــات العربيــة
فهــو محــض حــث علــى التســامح والتســاكن والعيــش املشــترك..
كذلــك لــم يبتعــد األدب الشــعبي عــن التغنــي بالحــروب ومديحهــا،
وليــس ّأدل علــى ذلــك مــن تغريبــة بنــي هــال ،والزيــر ســالم،
وعنتــرة… إلــخ ،التــي تــروي ســيرة معــارك طاحنــة ،تتطايــر خاللهــا
الــرؤوسّ ،
وتســيل فيهــا أنهــار الدمــاء ..وإذا أضفنــا إلــى هــذا كلــه،
خطــاب الجهاديــة الدينيــة؛ وجدنــا أن خطــاب العنــف يتســلل
فــي نســغ حياتنــاّ ،
ويمهــد املنــاخ واألرضيــة املالئمــة ،لغســل أدمغــة
الشــباب؛ األمــر الــذي جعــل بعضهــم ينتقــل مــن تقديــس الخطــاب
ً
العنفــي إلــى ممارســته فعــا ،باعتبــاره قيمــة بحـ ِّـد ذاتــه ،حيــث ثمــة
حيــاة أخــرى بانتظــاره ،يذهــب إليهــا مطمئــن البــال ،ليجــد أمامــه
“الحــور العيــن”.
كــم مــن الســنوات نحتــاج فــي ســورية ،وفــي هــذا املحيــط
العربــي املترامــي األطـراف ،ليــس إلعــادة بنــاء مــا هدمتــه الحــرب،
بــل إلعــادة بنــاء النفــوس ،ونشــر ثقافــة الحيــاة والحــب الســام،
وإعــاء شــأن الحــوار ،كوســيلة لحــل النزاعــات ،ال بوصفهــا
ً
تنــازل عــن حــق ،أو عــدم مســاءلة مــن قــام بارتــكاب الجرائــم ،أو
ً
نســيان فاعليهــا؛ بــل بوصفهــا تحقيقــا لعدالــة انتقاليــة ،تشــيع
التســامح ،واحتـرام كرامــة البشــر وحريتهــم ،علــى ضــوء احتـرام
القانــون ،وإحقــاق الحــق ألصحابــه.

انحرفت مع األرملة
ُ
عندما
تاج الدين املو�سى
ُ
قررت أن انحرف.
أنا يا جماعة،
– أبو الفوارس ،أريد أن أنحرف ،ساعدني بخبرتك..
– اقرأ كتابي (كيف تنحرف في خمسة أيام)..
– يســتر علــى عرضــك ،بــدون ق ـراءات ..توجيهــات كريمــة
علــى الســريع ،ولــك زجاجــة فــودكا ثانيــة ،أريــد أن انحــرف مــع
جارتنــا األرملــة..
– أنت اختصاصك أرامل ومطلقات..
الحقيــر ف ـراس ،ابــن األقليــة “الفودكاويــة” ..كلمــا شــربنا
فــي الحانــة أخــذ علبــة ســجائري ،وكأن ســجائري ..تطمينــات.
ضاقــت علـ ّـي هــذه الحانــة ،شـ ُ
ـربت كأس عــرق آخــر ..روحــي
مثــل البــاد ،ذاهبــة نحو التقســيم.
علــى الهاتــف ،أمــي غيــر مهتمــة لقذائــف األصدقــاء
واألعــداء علــى حارتنــا ،تصــرخ:
– هللا ير�ضى عليك ال تنحرف..
يخطف أخي الصغير السماعة منها.
– والاااه ،إيــاك أن تنحــرف مــع بنــت تركيــة ،انحــرف مــع
بنــت ســورية ..أبنــاء مظاه ـرات نحــن ،كل �شــيء إال ســمعتنا
الوطنيــة.
ً
يعجبنــي كثيــرا هــذا الديناصــور الصغيــر ،بعــد مئــة
مظاهــرة اعتقلــوه حمــاة الفزاعــة! كان َّ
كل ليلــة ،بعــد إرجاعــه
إلــى الزنزانــة ،إثــر حفلــة تعذيــب فــي فــرع األمــن السيا�ســي،
يجلــس ،يبتســم ..يشــعل ســيجارة وهــو يضــع ســاقه املكســورة
علــى ســاقه املشــوهة ،ثـ َّـم يشــرح للمعتقليــن الشــباب الطــرق
املضمونــة ل ـ (تطبيــق) بنــات املدرســة الثانويــة ،مــع ضــرورة
وجــود (موتــور) وأهميــة (التشــبيب) ،ك ـ عنصــر ســاحر ل ـ
(املســطوالت) جمــع (مســطولة) ،وهــي -بحســب قامــوس
حارتنــا ل ـ حمــدو املنهــوج -املراهقــة الضائعــة بيــن أغنيــات هانــي
شــاكر.
ُّ
كل األغنيات ،ذاهبة إلى التقسيم.
صباح هروبي من سورية ،قال لي الديناصور الصغير:
– اهــرب مــن هنــا ،البــاد خربــت! أنــت لــك مســتقبل،
كاتب وابن جامعات وجميل ،تلحس حالك ،نحن الفاشــلون
ً
ســنبقى هنــا ،فــي هــذه البــاد ،أرســل لنــا عرقــا برحمــة أبيــك..
وهربـ ُـت بحقيبتيــن وكتــب كثيــرة وورقــة عليهــا مقاديــر
طبخــة األرز ،ق ـر ُ
أت ّ
كل الكتــب ،ولــم أق ـرأ هــذه الورقــة.
فــي ذلــك الصبــاح البــارد ،بعــد كالم أخــي ،بكــت بيــوت
الحــارة ،واملظاهــرة ..صــار فســتانها أطــول.

– يــا بنــي ،برحمــة أبيــك ال تنحــرف ،إن انحرفــت ُّ
كل
األديــان ســوف تزعــل منــك.
ّ
– أمــي ،هللا ير�ضــى عليــك أنـ ِـت ..حلــي عنــي ،ثـ َّـم أنـ ِـت
شــبعانة مــن زمــان..
– يلعنك يا حقيييير…
– هههه تكبييييير…
متأكــد ،وحــده نهــد األرملــة ســوف ينقذنــي مــن هــذه
الوحــدة املوحشــة.
– ما َ
أيك بـ فستاني؟
ر
سألتني األرملة بدالل عذب ،عندما دخلنا الحانة.
– بصراحــة ،ليــس لــدي خبــرة فــي الفســاتين ،لكــن لــدي
خبــرة فــي الســيقان الجميلــة ،أســتطيع أن أعطيــك ر ًأيــا ً
مهمــا
ـاقيك..
فــي سـ ِ
مــا أجمــل رب ضحكتهــا ولكمتهــا الناعمــة علــى كتفــي ،ال
تمــت أيهــا الديناصــور الصغيــر بقذيفــة لألصدقــاء ،حتــى ال
يشــمت بنــا التاريــخ.
– أريد أن أعمل هنا في الخياطة ،ماذا تنوي أن تعمل؟
– أحــاول أن أفتتــح ً
دكانــا للبوظــة أمــام ثانويــة للبنــات،
بوظــة علــى الفحــم ،مدقوقــة ً
وفقــا للشــريعة اإلســامية،
لحــس حــال..
شــربنا ً
كثيرا ورقصنا مخمورين بين الطاوالت كمهرجين
في مســرحية شــاحبةُّ .
كل املســرحيات ..ذاهبة إلى التقســيم.
ً
أيك أن نشرب كأسا آخر في غرفتي؟
– ما ر ِ
ْ
ٌ
غمزتهــا فابتســمت بخجــل ،أنــا قــادم أيهــا االنح ـراف،

صرخـ ُـت علــى ســائق ســيارة األجــرة ،أن يســرع.
خلفــه ،شــرعنا بقبــات شـ ّ
ـهوانية ،الديناصــور الصغيــر
راح يهــذي فــي املـرآة العلويــة للســيارة ،زوجهــا املقتــول ،تســلل
مــن العالــم اآلخــر ،وصــار يخبــط بجنــون علــى زجــاج الشــباك
بجانبــي.
أمص شفتها السفلى.
– ســنبقى فــي هــذه البــاد ،نحــن الفاشــلون ،نحــن
الفا شــلون ..
أصابعي تتم�شى على فخذها.
– يــا حقيــر ،ابتعــد عــن زوجتــي! عندمــا تأتــي إلــى العالــم
اآلخــر ســوف أنحــرف معــك كثيـ ًـرا ،يــا حقيــر ..يــا حقيــر..
ُ
وضعت كفي على نهدها.
– هللا ير�ضى عليك ال تنحرف..
باحـ ْـت بآهــة طويلــة ،انحرفـ ْـت بنــا الســيارة ،لتصطــدم
ب ـ عامــود كهربــاء ،انقلبـ ْـت عــدة م ـرات ثـ َّـم اسـ ْ
ـتلقت علــى
الرصيــف وهــي تحتــرق ببــطء.
خرجـ ُـت بصعوبــة مــن حطامهــا ،سـ ُ
ـحبت األرملــة والدمــاء
تســيل مــن وجههــا ،صرخـ ُـت بهــا ،مسـ ُ
ـحت علــى مالمحهــا،
حضنـ ُـت جثتهــا.
ً
ْ
فجــأة ،اقتربــت منــا لتتناثــر حولنــا كأطيــاف شــفافة ،فــي
صمــت ليــل هــذا الشــارع! نظـ ُ
ـرت بخجـ ٍـل إليهــا ،ذبحنــي النــدم،
كلهــا ..رمقتنــي بحــزن ،حاولـ ُـت أن أبــرر لهــا ،لكــن كلماتــي
اختنقـ ْـت فــي حلقــي.
ّ
تأملتها ،كانت ُّ
كل األديان ،زعالنة مني.
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نكوص طائفي

لدى بعض

املثقفني
طالل املصطفى

الحالة الطبيعية أن تظهر تعبيرات ثقافية طائفية ومذهبية
مستحدثة ،تعكس حالة من الكراهية والعداء لآلخرين في سورية،
نتيجة ما شهدته من خالفات وتخندقات سياسية ،بين موالي النظام
السوري ومعارضيه في األنساق االجتماعية السورية كافة ،التي
هددت بنيتها بالتفكك والضياع.
أما الحالة غير الطبيعية فهي ظهور الذهنية الطائفية
التعصبية ،لدى بعض املثقفين املوجودين في املقلب اآلخر من
النظام ،أي من املحسوبين على املعارضة للنظام السوري ،حيث
لوحظ في اآلونة األخيرة انخراط بعض املثقفين في خوض سجاالت
حول موضوعات طائفية ،تعكس صورة نكوص طائفي ،من خالل
العودة إلى ثقافة ّ
تعبر عن أنساق اجتماعية تقليدية ،أي إلى ثقافة
دينية طائفية تعصبية ،من املفترض تجاوزها لدى هؤالء ،بحكم
انتمائهم إلى ثقافات عابرة للطوائف واملذاهب الدينية.
بروز هذه الثقافة الطائفية التعصبية لدى هؤالء في الوقت
الحالي يستدعي الوقوف على العوامل املرتبطة بها ،التي تلعب ً
دورا في
ظهورها واستمرارها ،بهدف التوصل إلى فهم موضوعي لها.
بدايةّ ،
يعرف علماء النفس االجتماعي التعصب بأنه“ :الرأي
املسبق أو التحيز ضد أو مع شخص معين أو �شيء معين ،مع أن اآلراء
املتحيزة يمكن أن تكون إيجابية ،كما يمكن أن تكون سلبية ،إال أنه
لوحظ أن املصطلح يشير في الغالب إلى اتجاه سلبي ،أو غير إيجابي تجاه
جماعة أو تجاه أفراد جماعة معينة .ويتسم هذا التعصب باملعتقدات
املتأثرة بالصور النمطية التي لم تختبر على محك الواقع ،وإنما تستند
إلى مشاعر الشخص واتجاهاته” ،وبالتالي فإن هذه الذهنية الطائفية
ً
التعصبية تتضمن ً
معرفيا ،يتمثل في الصور النمطية التي يحملها
جانبا
الفرد عن اآلخرين ،ويتجسد في االبتعاد عن العقالنية من خالل
األحكام املتعجلة أو املسبقة أو التعميم املفرط ،أو التفكير في إطار
القوالب النمطية ،ورفض تعديل اآلراء في ظل ظهور دالئل جديدة،
إضافة إلى الجانب الوجداني الذي يتمثل في مشاعر الكراهية التي
يحملها الفرد ذو الذهنية الطائفية عن األفراد اآلخرين ،واالبتعاد عن
معيار املشاعر اإلنسانية الذي ينتقل من الالمباالة من خالل الرفض
إلى العداوة النشطة ،أي عدم التحملً ،
وأخيرا الجانب السلوكي الذي
يتمثل في املسافة االجتماعية التي يضعها الشخص الطائفي ،بينه وبين
اآلخرين ،أي االبتعاد عن معيار العدالة كمؤشر للمساواة في املعاملة،
فهو يتطلب وجود املساواة في املعاملة بين األشخاص جميعهم ،في كل
مجاالت االهتمامات العامة ما عدا املعامالت الفارقة التي تقوم على
ً
وظيفيا بمتطلبات
أساس تمايز القدرات ،وأشكال اإلنجاز التي ترتبط
املوقف ،ويسمى السلوك الذي ينحرف عن هذا املعيار بـ “التمييز”،
ويفرض معيار العدالة على الشخص الالطائفي أن يتجنب هذا
التمييز ،وأن يعيه ويعارضه حينما يراه ً
موجها إلى طرف ثالث.
وتمثل الذهنية الطائفية التعصبية واحدة من تلك املتغيرات
التي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة أمن األنساق االجتماعية واستقرارها؛
ما يولد عالقات كراهية وتناحر وتنافر بين الجماعات املختلفة
ً
أحيانا إلى حد العنف
ضمن النسق االجتماعي الواحد ،قد تصل
وبالتالي تفكك روابطه.
عادة ما ينظر إلى التعصب الثقافي القيمي على أنه مشكلة في
التفاعل االجتماعي ،وأنه يشوه العالقات بين األفراد ضمن النسق
ً
حاجزا ضد كل ما هو جديد ،على الصعيد
االجتماعي الواحد ،ويقف
الثقافي واملعرفي بكل عام ،ويعزل أصحابه عن الجماعات والفئات
األخرى في النسق االجتماعي ذاته ويبعده منهم ،إنه مرض التعصب
والرفض وامليل للعنف ،لهذا تنظر إليه كثير من الدراسات باعتباره
ً
ً
ً
سياسيا.
اجتماعيا
مرضا
أهم العوامل التي تقف وراء هذا النكوص الطائفي فهي ادعاء
البعض امتالك املعرفة املطلقة بكل القضايا الحياتية ،كما أن
غياب ثقافة املواطنة في املمارسة الحياتية اليومية لدى البعض أدى
بهم إلى النكوص لالنتماء إلى هويات فرعية طائفية ،من خالل الدفاع
عن معتقدات طائفية بغض النظر عن الثقافة اإلنسانية الجامعة،
وكذلك فإن االستكانة لكل ما هو موروث وتقليدي ً
ثقافيا في املواقف
والسلوك تؤدي إلى مقاومة التغيير في الذهنية الثقافية ،كما أن
إشكالية عدم تقبل اآلخر والتصور التآمري لآلخر تجعل الشخص
يرى أن اآلخر متآمر عليه وعلى طائفته ،دون النظر إليه كمواطن
وشريك في هذا الوطن.
ً
وأخيرا للخروج من مستنقع الثقافة الطائفية؛ أجد أن ال ّبد
من تعزيز ثقافة االعتراف بالحقوق املتساوية لألفراد والجماعات،
ً
مواطنا كامل األهلية في ممارسة الحقوق
والقبول باآلخر واعتباره
والواجبات ،بغض النظر عن معتقداته الدينية واأليديولوجية
والسياسية ،من خالل التربية على الحوار في املؤسسات السياسية
االجتماعية كافة ،التي من شأنها أن تعزز مجموعة من القيم
الثقافية املتمثلة في إفساح املجال لسماع الرأي والرأي اآلخر،
ً
تطوعا ،وإيجاد
واستعراض مشكالت أفرادها املنتسبين إليها
حلول مناسبة لها ،ألن الدراسات أشارت إلى أن فتح قنوات الحوار
واملصارحة واملكاشفة تعزز الثقة وتكشف عن أسبابها ،كما أن
التربية على الحوار تؤدي إلى آثار إيجابية في سلوك الفرد ،تتمثل في
بناء شخصية متزنة محصنة من الفكر التعصبي ،من خالل سماع
ً
رأي اآلخر والرد عليه ،ويبقى الحوار ً
مشروعا.
أمرا

8

األخرية

العدد التجريبي ( 10 - )3متوز  /يوليو 2018

الطريقة
السورية
للحـــــــــل
هنادي الخطيب

روســيا تدفــع إلعادة إعامر ســورية

ُ
تحــاول روســيا دفــع ملــف إعــادة اإلعمــار إلــى األروقــة الدوليــة،
ســاعية لتخفيــف العقوبــات عــن النظــام ،وإقنــاع االتحــاد األوروبــي
بــأن ملــف إعــادة اإلعمــار غيــر مرتبــط بالتغييـرات السياســية ،وذلــك
بالتزامــن مــع إشــكاالت فــي تنفيــذ حيثيــات اتفــاق الجنــوب واالتفاقــات
التــي تمـ ّ
ـس الوجــود فــي ســورية.
قــال الســفير الرو�ســي إلــى األمــم املتحــدة ديمتــري بوليانســكي:
“سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين ،االنضمام إلى املساعدة
فــي جهــود تعافــي ســورية ،واالبتعــاد مــن الربــط املصطنــع بالضغــط
ً
مضيفــا خــال جلســة ملجلــس األمــن أمــس الجمعــة ،أن
السيا�ســي”،

قوائم املوت
تحت التعذيب

تصل حلب والحسكة

كشــف ناشــطون ،أمــس الجمعــة ،أن دوائــر الســجل
املدنــي التابعــة للنظــام ّ
تلقــت قوائــم ،تضــم أســماء مئــات
املعتقليــن الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب ،فــي كل مــن ّ
داريــا
وحلــب والحســكة وتــل كلــخ ويبــرود.
مصــدر خــاص طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه ،مــن
مدينــة الحســكة ،أكــد ل ـ (جيــرون) أن “مئــات العوائــل
ّ
تجمعــت أمــام مديريــة نفــوس الحســكة ،للبحــث عــن أســماء
أبنائهــم املعتقليــن فــي ســجون النظــام ،بعــد وصــول قوائــم
ضمــت  750اسـ ًـما ممــن ق�ضــى فــي معتقــات النظــام ،ومــن
بيــن هــؤالء عــدد مــن األشــقاء ،وعش ـرات الشــبان مــن حــي
غويــران”.
فــي ســياق متصــل ،نقــل موقــع (جــرف نيــوز) ،عــن مصــدر
ّ
فــي مديريــة نفــوس حلــب ،أن “النظــام ســلم املديريــة أســماء
 550معتقـ ًـا قضــوا فــي الســجون مــن أبنــاء املدينــةً ،
طالبــا
إبــاغ ذويهــم الســتالم شــهادات الوفــاة”.
إلــى ذلــك ،أكــد ناشــطون مــن (تــل كلــخ) فــي ريــف حمــص
“وصــول  300اســم ملعتقليــن مــن أبنــاء املدينــة” ،كمــا نشــرت
مديريــة الســجل املدنــي فــي يبــرود بريــف دمشــق صـ ً
ـورا لقوائــم
ضمــت  30اسـ ًـما مــن معتقلــي املدينــة قضــوا فــي ســجون
األســد.
كانــت (تنســيقية ّ
داريــا فــي الشــتات) أعلنــت ،صبــاح
أمــس الجمعــة ،تســليم النظــام “قوائــم ضمــت مــا بيــن 950
إلــى  1000اســم ،مــن أبنــاء املدينــة املعتقليــن فــي ســجونه،
وقضــوا تحــت التعذيــب” ،كمــا تــم اإلعــان قبــل ثالثــة أســابيع
ً
عــن مقتــل  180معتقــا مــن مدينــة املعضميــة بريــف دمشــق،
و 50آخريــن مــن مخيــم (العائديــن) لالجئيــن الفلســطينيين فــي
مدينــة حمــاة.
جريون  -صحيفة أسبوعية
تصدر مؤقتًا شهريًا
عن شبكة جريون اإلعالمية

“إنعــاش االقتصــاد الســوري يشــكل ً
تحديــا حاسـ ًـما ،فــي الوقــت الــذي
تعانــي فيــه ســورية مــن نقــص حــاد فــي مــواد البنــاء واآلليــات الثقيلــة
واملحروقــات ،إلعــادة بنــاء مناطــق بأكملهــا ُدمــرت فــي املعــارك”.
كمــا أشــار املســؤول الرو�ســي إلــى أن “الــدول يجــب أال تربــط
املســاعدة بمطالبهــا بإجـراء تغييـرات سياســية فــي نظــام بشــار األســد”،
فــي إشــارة إلــى االتحــاد األوروبــي الــذي ربــط مســاهمته بإعــادة اإلعمــار،
بالتغييــر السيا�ســي فــي ســورية.
ّ
إال أن الســفير الفرن�ســي فرنســوا دوالتــر عــد أن “األســد يحقــق
انتصــارات مــن دون ســام” ،ومؤكـ ًـدا خــال الجلســة ذاتهــا ،عـ َ
ـدم

املشــاركة “فــي إعــادة إعمــار ســورية؛ مــا لــم يجــر انتقــال سيا�ســي ً
فعليــا
بمواكبــة عمليتيــن دســتورية وانتخابيــة ،بطريقــة جديــة ومجديــة”،
ً
وتابــع أن انتقــال سياسـ ًـيا هــو شــرط أسا�ســي لالســتقرار ..مــن دون
اســتقرار؛ ال ســبب يبــرر لفرنســا واالتحــاد األوروبــي تمويــل جهــود
إعــادة اإلعمــار”.
كمــا بحــث مجلــس األمــن ،خــال الجلســة ،تقريــر األميــن العــام
لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــس الشــهري حــول الوضــع فــي ســورية،
الــذي شــدد فيــه علــى أنــه “ال يمكــن إنهــاء النـزاع فــي ســورية ،عــن طريــق
تحقيــق مكاســب عســكرية ،وإنمــا فقــط مــن خــال حــل سيا�ســي”.

ســوريون ُيصدرون
وثيقــة فكريــة سياســية
حــول “واقــع ومســتقبل ســورية”

أصــدرت مجموعــة مــن الســوريين وثيقــة فكريــة سياســية،
فيهــا رؤيــة ُم ّ
فصلــة حــول واقــع ســورية ومســتقبلها ،طرحــوا فيهــا
مجموعــة مــن القضايــا املهمــة واألساســية املتعلقــة بالقضيــة
الســورية منهــا :اللحظــة السياســية الراهنــة (املشــكالت
والفــرص) ،واملســار املا�ضــي (مراجعــة نقديــة) ،ونقطــة
االنطــاق نحــو ســورية املســتقبل ،ونقطــة االنطــاق (فكــرة
جامعــة جديــدة) ،والجامعــة الســورية والوطنيــة الســورية
الجامعــة ،وقضيــة التنــوع واالندمــاج الوطنــي ،واملرحلــة
االنتقاليــة والحــل املنشــود ،واملبــادئ األساســية فــي املرحلــة
االنتقاليــة ،واملرتك ـزات القانونيــة والتقنيــة لهــذه املرحلــة،
ً
وموضــوع العدالــة االنتقاليــة ،بوصفهــا مدخــا إلــى املصالحــة

رئيس التحرير

باسل العودات

الوطنيــة وبنــاء النظــام الديمقراطــي.
وتحــت عنــوان (رؤيــة إلــى واقــع ومســتقبل ســورية) ،أعـ ّـد
ســوريون وثيقــة فكريــة سياســية ،تهــدف إلــى إطــاق حــوار
ســوري جــاد إلنضــاج (املشــروع الوطنــي الســوري) ،وهــم:
أحمــد برقــاوي ،حــازم نهــار ،خضــر زكريــا ،ز ـكـي اللبابيــدي،
عبــد الباســط ســيدا ،عبــد هللا تركمانــي ،ماجــد كيالــي ،محمــود
حمــزة ،ميشــيل كيلــو ويوســف ســامة.وبحثت الوثيقــة أســاس
الحــل السيا�ســي ومنطلقاتــه ،واملحــددات األوليــة للبــدء
فيــه ،ومرجعياتــه القانونيــة ،وكذلــك ّ
تعمقــت فــي املرحلــة
إقليميــا ودوليــاً
ً
االنتقاليــة وأهدافهــا ،والدعــم املطلــوب
لهــذه املرحلــة ،ومــن ضمنهــا عقــدة رأس النظــام الســوري.
مدير القسم الثقايف :غسان الجباعي
مدير اإلنتاج الفني :باسل الحافظ
مسؤول القسم اللغوي :محمد املصطفى

فــي جملــة عابــرة علــى (فيســبوك) ،لخــص ماهــر الحالــة الســورية،
ً
قائــا إن “هنــاك ثــاث طــرق إلنجــاز األعمــال :الطريقــة الصحيحــة،
والطريقــة الخاطئــة ،والطريقــة الســورية ،وأمــا الطريقــة الســورية فهــي
تجريــب كل الخيــارات الخاطئــة ،قبــل الوصــول إلــى الخيــار الصحيــح”،
ً
صحيحــا؟!
فهــل وصلنــا ولــو مــرة واحــدة إلــى مــا يمكــن أن نســميه خيـ ًـارا
ّ
ليســت عابــرة تلــك النتيجــة ،ربمــا يمكــن وضعهــا فــي خانــة البليــة
املضحكــة ،أو الواقــع الحقيقــي الــذي نمارســه ً
يوميــا علــى املســتوى
الفــردي والجمعــي ،وإال فمــا معنــى الجوقــات التــي تســتخدم الصــوت
العالــي وربمــا املبالــغ فــي صخبــه ،قبــل كل مؤتمــر أو مباحثــاتً ،
رفضــا
ً
وتخوينــا لــكل مــن يحضرهــا ،ومــا إن يبــدأ املؤتمــر
لتلــك االجتماعــات
“جنيــف ،أســتانا” حتــى يصمــت الجميــع ،ويذهــب مــن يســمون أنفســهم
معارضــة سياســية للحضــور ،ويخرجــون فارغــي اليديــن ،فيعــودون إلــى
حالــة الص ـراخ مــن جديــد!
قبــل دفــن أســتانا ،اختــرع الــروس مــا يســمى مؤتمــر سوت�شــي،
الــذي تحــول ً
حرفيــا إلــى عــرس صاخــب مــن الولولــة اإلعالميــة مــن جانــب
املعارضــة ،مــا بيــن رفــض للحضــور ومواقــف متتاليــة ضــد املؤتمــر ،ومــا
بيــن إعــام كـ ّـرس جهــده بالكامــل للتعليــق علــى كل تفصيــل التقطتــه
الكامي ـرات فــي املؤتمــر ،للســخرية مــن الحاضريــن املؤيديــن ومــن النظــام
الــذي يمثلونــه ،عــدا عــن بعــض املعارضيــن الذيــن كانــوا يتبــوؤون
مناصــب فــي مؤسســات املعارضــة والذيــن وصلــوا إلــى سوت�شــي ،وعــادوا
بعــد قضــاء ليلــة فــي املطــار بواحــد مــن أكثــر املشــاهد اســتفز ًازا.
بعد سوت�شــي ،أعلن دي ميســتورا عما يســمى اللجنة الدســتورية،
فاســتنكفت املعارضــة وغضبــت ونــددت ،وقاطعــت ،وبــدأ تســريب
قوائــم املشــاركين بمــا يســمى اللجنــة الدســتورية ،فأنكــر االئتــاف
وأنكــرت هيئــة التفــاوض ،ومــا لبــث أن ثبتــت صحــة القوائــم ،واكتشــف
ً
الســوريون أن األســماء املســربة صحيحــة ،وأنهــم سيشــاركون فعــا فــي
اللجنــة الدســتورية ،وأكثــر مــن ذلــك سيشــاركون فــي سوت�شــي.
ً
هــل نعيــش -الســوريين -بذاكــرة الســمكة فعــا ،كمــا نتحــدث
أو كمــا نتهكــم فــي جلســاتنا املغلقــة ،أم أن الســوري يجــرب كل الطــرق
الصاخبــة والخاطئــة ،قبــل أن يصــل إلــى طريقــة يعتقــد أنهــا صحيحــة،
وفــي الحالــة هــذه قبــل أن يعلــن رضوخــه إلرادات الــدول املتحكمــة
بالعمليــة السياســية بالكامــل واملتحكمــة بالشــخوص مــن دون أي
اســتثناء ،وإال ،مــاذا يمكــن أن نســمي هــذه التصرفــات إن لــم تكــن
اسـ ً
ـتهتارا بالنــاس علــى جميــع املســتويات وبجميــع األشــكال.
يــرى الكثيــرون أن الحــل الوحيــد مــع هــذا الصخــب الفــارغ ،ومــع
الرفــض ومــن ثــم القبــول ،هــو حـ ّـل كل مؤسســات املعارضــة مــن هيئــة
تفــاوض وائتــاف ،علــى اعتبــار أن الحــرب الســورية لــم تتــرك ألي مــن
هــذه الهيئــات أي قــدرة أو إرادة علــى التغييــر ،ولكــن ســنوات املــوت
الســوري تســتمر ،و”انتصــارات” النظــام تســتمر ،وتــدرك املعارضــة
السياســية أنهــا ال تملــك ق ـرار اختيــار كر�ســي فــي أي مكتــب يتبــع لهــا،
ومــع ذلــك فــإن ًأيــا مــن هــذه الــدول املتحكمــة ال تســمح ،ويبــدو أنهــا
لــن تســمح ،بحــل هــذه الهيئــات ،وال حتــى إعــان نهايــة وجــود مــا يســمى
“الجيــش الحــر” ،فوجودهــم ضــرورة ليبقــى هنــاك ديكــور ســوري ،فــي
واجهــة االتفاقــات وتقاســم ســورية.
إلــى سوت�شــي بعــد حوالــي األســبوعين ،بعــد ســقوط درعــا ،وتســارع
أخبار القنيطرة ،وانشــغال الســوريين في الداخل بتأمين ثمن الرغيف،
والســوريين فــي مخيمــات لبنــان بكوابيــس العــودة إلــى ظــل النظــام ،بعــد
أن حاربتهــم الحكومــة اللبنانيــة واألمــن اللبنانــي والعنصريــة اللبنانيــة،
ً
إلــى الدرجــة التــي جعلتهــم يقبلــون جهنــم النظــام بــدل مــن جهنــم لبنــان،
ُيعلــن املعارضــون الســوريون أنهــم ذاهبــون إلــى سوت�شــي ،دون أن يــدري
أحــد منهــم وال مــن باقــي الشــعب مــا الســبب الحقيقــي وراء ذهابهــم إلــى
هنــاك غيــر لعــب دورهــم كشــهود زور.
لكــن يعــود العقــل ليســتيقظ سـ ً
ـريعا ،بعــد خبــرة ســت ســنوات مــن
التســويغ والتســويف واألالعيــب ،وتوزيــع اللــوم علــى اآلخريــن والنظــام
والــدول ،وجهــاد قــادة هــذه الفصائــل بعضهــم ضــد بعــض ،ولنــدرك
بســرعة الحقيقــة املــرة :يــا ســوريين ليــس لكــم ســوى هللا ،ودموعكــم
وأملكــم وحلمكــم.
هــل يحــق لنــا أن نطلــب تعاطــف العالــم ،فــي الوقــت الــذي يتصــدر
املشــهد سياســيون فاشــلون تابعــون لــدول يهمهــا مصلحتهــا ،ملتصقــون
بالكرا�ســي ،متشــبثون بجنســياتهم الثانيــة التــي حصــل جــزء كبيــر منهــم
عليهــا ،وعلــى املقلــب اآلخــر يتصــدر املشــهد عســكريون حكمــوا الســوريين
فــي مناطــق ســيطرتهم ،بالرصــاص واألحــكام التعســفية ،وتركــوا الســاح
وعقــدوا الصفقــات بعــد تشـريد اآلالف ،ليخرجــوا هــم وعائالتهــم ســاملين.
املأســاة الســورية تســتمر ،والتصريحــات تســتمر ،والــدم ال
يتوقــف ،والتاريــخ ينتظــر املنتصــر ليكتبــه ،وقــد حصــل أوبامــا علــى
جائــزة نوبــل للســام ً
يومــا مــا ،وحصــل تشرشــل علــى نوبــل اآلداب ،وألن
الحــرب ال تحــدد مــن هــو صاحــب الحــق ،وإنمــا تحــدد مــن بقــي ،فــإن
املهروليــن إلــى سوت�شــي يشــاركون اليــوم وغـ ًـدا ،كمــا شــاركوا باألمــس ،فــي
تزويــر التاريــخ وفــي التوقيــع علــى شــهادة وفــاة الشــعب املقهــور.
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