




جورج صبرة



ص.ب.: 250641 الرياض: 11391
هاتف: 2170602 1 00966
فاكس: 2170642 1 00966

e-mail: msibaie@daralwarrak.com
www.daralwarrak.com

مينع ن�صخ اأو ا�صتعم�ل اأي جزء من هذا الكت�ب ب�أي و�صيلة ت�صويرية 

اأو اإلكرتونية اأو ميك�نيكية مب� فيه الت�صجيل الفوتوغرايف والت�صجيل 

على اأ�رشطة اأو اأقرا�ص مقروءة اأو اأي و�صيلة ن�رش اأخرى مب� فيه� حفظ 

املعلوم�ت وا�صرتج�عه� من دون اإذن خطي من املوؤلف

جميع احلقوق حمفوظة

الطبعة الأوىل

1437 هــ 2016 م



5

.ا�ستهالل..........................................................9

19............................................................ مقدمة

19....................................... عام.للتاريخ...و�أيام.ال.تن�سى

22.................................... بين.�سيدي.بوزيد.و.دول.�لعرب.

22................................................. �سر�رة.�لبوعزيزي

23..................................................
)2(

ميد�ن.�لتحرير

25.......................................... .تتلقى.�لر�سالة.
)3(

بنغازي

26....................................... �سورية.. والموعد المنتظر

26........................................... وقائع.و�إرها�سات.مبكرة

27........................................... مظاهرة.على.�لفي�سبوك

29................................................. من.دفتر.�ل�سيا�سة.

31............ لقد.ولى.زمن.�ل�سكوت.لن.تبقى.�سورية.مملكة.لل�سمت.

31.............................................................. �لر�أي

حادثة.�لحريقة.....................................................32

34........................................... مظاهرة.�سوق.�لحميدية

�عت�سام.�لمرجة/.�ساحة.�ل�سهد�ء.................................35

�إرها�سات.�سيا�سية...و��ستعد�د�ت..................................37

40......................................... من العمري اإلى �سيدنايا

44............................ »�لدم.�ل�سوري.ثقيل.على.�أعناق.�لقتلة«.

46..................................................... في بيتنا ثورة

47........................................................ جمعة.�لعزة

المحتويات



6

50................................................. من.قلب.�لعا�سمة.

52........................................................... يا.حيف.

�سوت درعا ينداح �سماًل...........................................54

54...................................... ْل .من.درعا.�إلى.�أخو�تها...َحوِّ

55..........................................................
)1(

حم�ص

56..........................................................
)2(

بانيا�ص

57........................................................
)4(

�لالذقية

59.................................................... العتقال الأول

�ختطاف...........................................................59

64.......................................................... في.�لفرع.

66........................................................... �لتحقيق

69......................................... في �سجن عدرا المركزي 

70......................................................... هنا.�لثورة.

72................................................. مفاجاأة.و�كت�ساف.

75................................................... حكايات.متفرقة.

80........................................................ م�سعل.�لتمو

محمد.فليطاني.....................................................81

82............................................................ �لزيارة.

83.................................................. �لجمعة.�لعظيمة.

ريا�ص.�سيف........................................................85

87............................................................ �لعّبادة.

91................................................ في ح�سرة الإفراج

94................................................. ف�سح.�لمخابر�ت.

97................................................. على.باب.�لكني�سة.

100.................................................. �جتماع.في.دكان.



7

قطنا وبواكير ال�سهداء............................................104

في.موكب.�لجنازة..................................................106

109.................................................... ع�سيات.�لعز�ء.

113....................................................... �سوؤ�ل.جارح.

117...................................................... تحت.�لنافذة.

119........................................................... �لحر�ئر.

121........................................ ريف دم�سق الذي انتف�ض.

122........................................................ في.�لك�سوة.

124.......................................... �لمع�سمية.بد�ية.�لبد�ية.

126..................................................... �سهد�ء.�لقدم..

127................................................... دوما.�إن.حكت...

المواجهة من يلوي ذراع من ؟ !..................................130

131..................................... قر�ر�ت.وموؤتمر�ت.وموؤ�مر�ت.

134............................................................ �لحو�ر.

دبابات.في.�سو�رع.�لمدينة..........................................137

143................................................... العتقال الثاني

145........................................ فرع.�لمنطقة.في.رم�سان...

146.............................................................. ب�سير.

148.................................................. تحت.�سم�ص.تموز.

151........................................................ في.�لحّمام.

مع.ر�ستم.غز�لي...وجهًا.لوجه......................................155

160....................................... في فرع التحقيق الع�سكري

162............................................. �إنهم.ي�سرقون.�ل�سالح.

164............................................... نحن.و�لقمل.جير�ن.

166..................................................... غنائم.�الإكر�ه.



8

171...................................................... في المحكمة

�سرطي.على.د�لية..................................................172

عند.�لقا�سي.......................................................173

�إلى.�لبيت..........................................................175

177.............................................. مع.�لحرية.من.جديد

179................................... مرحلة.جديدة.وتنظيمات.وليدة.

المالحقة والتخفي اأي�ساً واأي�ساً..................................184

�لحياة.�ل�سرية......................................................186

حكاية.�سغيرة......................................................188

وعبرنا الحدود.. م�سياً............................................190

ب�سيافة.�لثورة......................................................191

ر�سا�ص.في.بيت.�لنار..............................................193

195........................................................ بين.دولتين.

197........................................... من.بود�ب�ست.�إلى.دم�سق

في بيت عائ�سة.....................................................201

من�سور�ت.في.حقيبة.�سيدة.........................................202

203........................................................... �لح�سار

204................................................. في.محر�ب.�لثورة.

و�قعة.طريفة.......................................................205

207........................................ المجل�ض الوطني ال�سوري

محاوالت.و�أحو�ل...................................................207

لقاء.�لدوحة........................................................209

في.��ستنبول........................................................210

211...................................................... �لموؤتمر.�الأول

214..................................................... جمعات الثورة



9

 استهالل

 ال�شهيُد 
ُ
ر  ال�شاهُد �شهاَدته وُيَقطِّ

َّ
ماذا يكتب كاتب بعد اأن ُيِتم

َدَمه في الكلمات؟

و�شاهٌد  اللحظة،  �شنَّاع  من  �شانٌع  الكاتُب وهو  يكتُب  ماذا 

عليها معًا، بطلها و�شحيتها؟ وكيف له اأن يكتب وهو في قلب 

المعركة؟

 عاٍم واحٍد من اأعوام الخروج من ظالم الكهف اإلى 
ُ
فر هذا �شِ

نور ال�شارع. عام فاتٌح، زحزَح فيه ال�شوريون �شخرًة، اأين منها 

�شخرُة �شيزيف، وراحوا، بعد ن�شف قرن من الظالم والطغيان 

واالآاللم الكبرى، يغ�شلون عالمهم بالنور. 

لم يكن هذا الخروج ي�شيراً، وال هينًا، كما يمكن اأن يح�شل 

بوالدة  يكون  ما  اأ�شبه  االأم��ر  كان  ال�شعيدة.  الحكايات  في 

وت�شحياٍت  عظيم  باأ�ٍس  ووقائع  ع�شيراً،  مخا�شًا  اأعقبت  دامية 

اأ�شطورية.

بقلم  �شبرة  جورج  خطها  للتاريخ،  ُكتبت  �شفحات  هذه 

لو�شف  القديم  العالم  اأ�شاطير  كل  تكفي  ال  �شعٌب  عليه  ائتمنه 
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واقعة الطغيان الفريدة التي واجهها ب�شدره العاري. ولعمري اإن 

هذا لتحد لي�س للكاتب وح�شب، واإنما للغة اأي�شا.

فباأّي لغٍة يمكن لما يفوق الو�شف اأن ُيكتب؟.

***
كتب  انتظارها  طال  التي  بالثورة  و�شغف  واأمانة،  بحرارة، 

الخروج  فر  ل�شِ االأول  العام  وقائع  من  مالمح  �شبرة  جورج 

موقعه  ومن  كمنا�شل،  موقعه  من  كتب  الحرية.  اإلى  ال�شوري 

كاأب، من موقعه كاأديب، ومن موقعه كاإن�شان مهدور الحقوق؛ 

�شجينًا وقائدا �شيا�شيًا، ومتظاهراً في المدينة. م�شلمًا وم�شيحيًا، 

ورداَء  الم�شيح  ال�شيد  جروَح  بالحرية  العميق  اإيمانه  في  جامعا 

اأبي ذر الغفاري، منتقال مع رفاقه في العمل ال�شري ل�شنواٍت اإلى 

الفل�شفات  مهد  لتخلي�س  العلني  الكفاح  اأطوار  من  جديد  طور 

الروحية واالأديان الثائرة الأجل الحرية والأجل ح�شارة االإن�شان، 

من اأعتى الديكتاتوريات التي عرفها ال�شرق والغرب.

***
في  قراأنا  اأن  �شبق  التي  بتلك  البديعة  اليوميات  هذه  رنا  تذكِّ

»ع�شرة  ريد  جون  بكتاب  لل�شعوب،  الحديثة  المالحم  اأزمنة 

اأ�شحابها في  التي دّونها  الكتب  العالم«، واأمثاله من  اأيام هزت 

واالأزيد،  واأممهم.  ل�شعوبهم  الكبرى  التاريخية  االنعطافات 

هنا، مع هذه ال�شفحات، ذلك الوجد الكبير الذي يبعثه الحرف 

عا�شمة  في  الثورة  وقائع  ي�شور  هو  بينما  مثلي،  بعربي  العربي، 
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الم�شرق العربي دم�شق، بعد جور وطغيان جعال من المدينة التي 

تغنى بها اأمراء ال�شعر العربي مقبرة للجمال والحب والحرية. 

اأن  البد  الثورة  بنور  الم�شتعلة  �شبرة  جورج  �شطور  فاإن  لذا 

ة من كيان القاريء العربي التائق اإلى الحرية.
َّ
تالم�س كّل خلي

وهي بال�شرورة �شجل ثوري واإن�شاني لالأجيال القادمة.

 ***
ن في �شحائفه اعتماالت الريف  يح�شب لجورج �شبرة اأنه دوَّ

والمدينة، ولقاءهما المبدع في اأتون الثورة، فكتب توق جميع 

ال�شوريين اإلى العمل العام بعد عقود من الحرمان ال�شيا�شي الأهل 

المجتمع، اإلى ال�شراكة في مجتمع مدني يت�شاوى فيه االأفراد في 

الحقوق والواجبات، ويخل�شهم من »�شلطة االأبد«، وما قابلها 

من ال اأبالية مجتمعية هي تعبير من المجتمع عن ياأ�شه من النظام 

اأكثر منها تعبيراً عن ك�شل روحي اأو  فكري اأو ح�شاري. 

في �شطور هذا الكتاب  نتعرف على المجتمع ال�شوري، كما 

باأمانة و�شعادة كيف تفجرت  راً  لو لم نكن نعرفه من قبل، م�شوِّ

الطاقات، وبان المعدُن الثمين لالإن�شان ال�شوري. 

�شفحات في كل �شطر منها يقفز ذلك ال�شغف بالحرية وقد 

اأبدعتها  �شبل  من  نعهد  لم  وما  عهدنا  بما  ال�شوريون  عنه  عبر 

بها  واإيمانهم  الحرية  اإلى  عط�شهم  وجعلها  الثائرة،  القرائح 

مقد�شة. اأيقونات 

اإنها الثورة، اإذن، تعيد خلق االإن�شان على هيئته االأجمل. 
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البعد  ذلك  هو  الكتاب  هذا  في  لي  يتراءى  ما  اأعمق  ولعل 

الطغيان،  غبار  الثورة  عنه  اأزال��ت  وقد  لالإن�شان،  الح�شاري 

وك�شفت للعالم عن بهائه الم�شتتر.

***
�شبرة  جورج  �شاَق  منها  محطة  كل  في  محطة.  ع�شرون 

اأحداثًا ووقائع واأ�شماء ومعطيات توؤرخ للوقائع المتالحقة على 

االأر�س بكثافة تريد اأن تلم باأحداث مت�شارعة، ال تترك لمتتبعها 

وقتا وال الأنفا�شه المبهورة اأن تهداأ.

في  �شاركت  التي  ال�شخ�شيات  اإلى  االإ�شارة  �شبرة  يهمل  لم 

مواقعها  من  انطالقا  اليومي،  وال�شيا�شي  االجتماعي  الحراك 

المختلفة، ومن م�شتويات عملها المتباينة، والتي ت�شب كلها في 

واأدوارها،  م�شاهمتها  م�شتعر�شا  المتعاظمة،  االنتفا�شة  عجلة 

من  غفال  وثالثة  االأول  باال�شم  واأخ��رى  ال�شريح  باال�شم  تارة 

اال�شم، حفاظًا على اأمن من ما برح في عمٍل �شرٍي داخل مناطق 

النظام. �شيطرة 

ولكنه  محايداً،  موؤرخًا  لي�س  فهو  ويم�شي،  الكاتب  الي�شرد 

�شاحب ر�شالة باحث عن خيط النور في اأكدا�س الظالم. لذلك 

في  يكن  لم  لمن  ليتيح  المعنى،  وي�شتخرج  ويحلل،  ي�شرد  فهو 

لما  ت�شورته  عليه  ويبني  ما حدث  اأبعاد  يعي  اأن  الحدث،  موقع 

يتب�شر في موقع  اأن  الحدث  اأن يحدث، ولمن في موقع  يمكن 

قدميه.
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 اإنها الثورة، اإذن.. ال يكف جورج �شبرة، وفي اأكثر لحظات 

االألم والخطر، عن االإبتهاج بها ك�شوفي في ح�شرة الحق. 

هي الثورة، وهي بال �شك فاتحة قيامة ال�شوريين.

***
الكائنات  وتزهو  ال�شجاعة،  تولد  الع�شيبة  االأوق��ات  في 

ال�شدائد  على  الرجال  وي�شتعين  االأريحية،  وتبين  النبل،  بمعادن 

في  الم�شتقبل.  وعود  مع  جنب  اإلى  جنبا  والفكاهة،  بالطرفة 

الملمات يلمع الذهب وي�شيء جمال االإن�شان. باأ�س المنا�شلين 

حرية.  المع�شم  في  والقيد  ابت�شامة،  االأ�شى  يحيل  ال�شدائد  في 

قطرات  وراء  من  ت�شرق  ابت�شامات  اليوميات  من  �شطور  وفي 

االأولى  االأيام  في  المعتقلين  الرفاق  جروح  من  تنزف  التي  الدم 

الب�شيط، واالأكاديمي، والطالب  العامل، والبائع  للثورة، وبينهم 

الجامعي، والمنا�شل ال�شيا�شي، ال�شاب والكهل، الفقير والغني، 

عين  وبطرفة  اإنما،  �شيقة،  زنزانة  في  بالع�شرات  اجتمعوا  وقد 

الرفاق  باأبي �شادي ويح�شرونه مع هوؤالء  ال�شجانون  ياتي  اأن  ما 

الثائرين حتى يحيل هذا الح�شد االأ�شير الزنزانة ال�شيقة اإلى قاعة 

بالم�شتقبل. احتفال 

اإنها الثورة اإذن..

وفي مابعد، عندما ياأتي ال�شجانون ليطلقوا �شراحه من �شجن 

عدرا، �شيكتب جورج �شبرة في واحدة من اأوراقه: كنُت اأرفع 

تركتهم  الذين  الثورة،  �شباب  وداع  في  االأخيرة  بالتلويحة  يدي 
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وخرجت في العا�شر من اأيار، و�شلت اإلى م�شمعي اآخر كلماتهم 

ال  »اأ�شتاذ..  حملها:  على  ائُتمنُت  حا�شمة،  و�شية  �شكل  على 

حوار، ها«.

***
في  االأجمل  كانت  محطات  في  �شبرة  جورج  اإلى  تعرفت 

اأنا المنفي بعيدا عنه لثالثة عقود ونيف.  تاريخ عالقتي ب�شعبي، 

ال�شوريين،  بقية  فيها  وجده  ما  الثورة  في  وجدت  قد  وكنت 

واأخذت منها جذوة االأمل بعد ياأ�س مطبق. اأذكر منها محطتين، 

ال�شوريين  الكتاب  رابطة  تاأ�شي�س  اإلى  دعوتي  خالل  االأول��ى 

كان  والمفكرين.  الكتاب  من  لفيف  مع  الفكرة  على  وعملي 

كيان  اإقامة  الأجل  الجهد  هذا  في  كبيرة  ح�شة  �شبرة  لجورج 

يكن  ولم  �شعبهم،  بثورة  التحقوا  الذين  ال�شوريين  للكتاب   
ّ
حر

تعبيراً  خالله  من  وين�شطون  منه،  ينطلقون  جامع  اإطار  لديهم 

كل  �شادر  الذي  النظام،  مع  وال�شراع  الثورة  من  مواقفهم  عن 

اأبا  موؤ�ش�شات المجتمع ال�شوري وبينها موؤ�ش�شة الكتاب. فكان 

ال�شورية.  المعار�شة  قادة  بين  للفكرة، من  االأول  الداعم  �شادي 

والم�شّجع االأكثر حما�شة على الم�شي بها، وباأي ثمن. �شاندها 

العالم  كتاب  واعتبرها  الرابطة.  وتاأ�ش�شت  تحققت،  اأن  اإلى 

جورج  ال�شورية.  للثورة  االأول  الديمقراطي  المولود  العربي 

�شبرة كان ع�شواً في الرابطة وم�شاركًا في موؤتمرها االأول الذي 

عقد في القاهرة.
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تاأ�شي�س �شحيفة يومية م�شتقلة تنطق  مرًة عر�شت عليه فكرة 

فكرية  ومن�شة  ومجتمعا  موئال  وتكون  ال�شوريين،  جميع  با�شم 

اأفكارهم  اختالف  على  بالم�شتقبل،  الموؤمنين  لل�شوريين  واأدبية 

الديمقراطية.  نحو  االنتقال  منعطف  في  ومذاهبهم،  وتياراتهم 

اأطلقنا على ال�شحيفة  حينها ا�شم »ال�شام« وجعلنا �شعارها  وقد 

»َظِماأَ ال�شرق فيا �شام ا�شكبي«. يومها وجدت لدى ابي �شادي 

يجتمع  اأن  ال�شوري  لل�شوت  يتيح  كهذا  عمل  باأهمية  اإيمانا 

مرهونًا  حلمًا  وظلت  الفكرة  تتحقق  لم  لالأ�شف،  وي�شتقل. 

بقيامة الوعي ونه�شة المجتمع ال�شوري من الحطام.

***
تقاطروا  االأ�شد ولكنهم  ب�شار  ال�شوريون الإ�شقاط   لم يخرج 

اإلى ال�شوارع الإ�شقاط نظام ديكتاتوري لم يكن في و�شع زهور 

اآلته  تخر�س  اأن  البنادق  فوهات  في  و�شعت  التي  مطر  غياث 

القمعية العمياء، وتجعله يتوارى على االأنظار، كما توارى نظام 

التي  ال�شوريين  ثورة  البرتغال.  في  القرنفل  ثورة  في  �شاالزار 

منذ  كانت  العالم،  عنها  وتخلى  الدم  في  الموت  نظام  اأغرقها 

القرن  لن�شف  حياتهم  على  رب�شت  �شخرة  �شد  حربًا  البداية 

وجعلت من عالمهم كهفا اأريد لهم اأن ي�شكنوه اإلى االأبد.

اإلى االأذهان �شور  وقائع عديدة، هنا، في هذا الكتاب تعيد 

باألقها  للثورة،  المجيدة  االأول��ى  واالأ�شهر  واالأ�شابيع  االأي��ام 

واأحيائها  بقرابينها  ارتقت  وقد  االإن�شانية،  وبطوالتنها  وجمالها 
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االإن�شانية  والبطولة  الكرامة  في  وقائع  االأ�شاطير.  مراتب  اإلى 

اإلى  الدمع  قطرة  الوجد  من  تو�شل  النا�س  ب�شطاء  عن  ال�شادرة 

الماآقي.

ال عودة اإلى الكهف، اإذن. وما خرج ال�شوريون الأجله باتوا 

م�شتعدين اأن يدفعوا الأجله االأرواح بال عدد وال رجعة. وهكذا 

الجدد،  وقد�شيهم  اأبطالهم  خم�س  �شنوات  في  لل�شوريين  بات 

من االأطفال وال�شبان، والفتيات، والرجال، والن�شاء، وال�شيوخ 

ما لم يكن لهم منهم في تواريخ ال تح�شى عدداً. 

***
عما  يطرح  يني  ال  الذي  ال�شوؤال  عن  تجيب  اليوميات  هذه 

اإذا كان ال�شباب المتعط�شون للحرية الذين اخرجوا التظاهرات 

نظام  من  وكرامتهم  حريتهم  با�شتعادة  مطاِلبين  االأولى  ال�شلمية 

�شيكون  به  يطالبون  ما خرجوا  اأن  يعرفون  عاما   40 ا�شتعمرهم 

اإلى حطام  ن�شمة  مليون  مربع و23  كم  األف   185 تحويل  ثمنه 

تنتظر  وهي  اأرواحهم  تلفت  ربيعا  اعتقدوه  ما  واأن  تراجيدي، 

وحجراً  و�شرعا  زرعا  �شوريا  من  �شيجعل  اأزه��اره  عبير  تن�شم 

وب�شراً، خراباِت وجنائز.

ال�شوريون  نعم  تردد:  وبال  وغداً،  واليوم  اأم�س  والجواب، 

كانوا يحد�شون ذلك، بل ويدركونه، وبين هتافات المتظاهرين 

اليوميات  هذه  �شاحب  �شاقها  التي  الثائرة  والبلدات  المدن  في 

ما يقطع ال�شك باليقين.  
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في مكان ما من هذا الكتاب قراأت: »جاءنا الرجل الحر«. 

هذا  من  الح�شد  هذا  اإياها  يمنحني  م�شرفة،  �شهادة  اأي  اإلهي  يا 

المكان وفي هذا الوقت، ال تعلو عليها �شهادة، وال ي�شمو اإليها 

تحتاج  ال  تكون حراً  فاأن  لها.  م�شتحقًا  اأكون  اأن  اأرجو  و�شام! 

ل�شيء بعد ذلك، ولي�س بو�شعك اأن تطلب اأكثر.

مغامرتهم  القراء  من  غيره  على  ي�شادر  اأن  لقارىء  يجوز   ال 

للحق  واإحقاقا  والمعرفة،  للمتعة  طلبا  كتاب،  مع  ال�شخ�شية 

ال�شخ�شي في االكت�شاف. لذلك، اأطلب من قارىء هذا الكتاب 

اأن يغفر لي ولهذه المقدمة ما �شادرت من حقه، وقد طالت.

نوري الجراح

 2016-1-25 لندن في 
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مقدمة

عام للتاريخ.. و�أيام ال تن�سى 

ال�شيا�شيون  وُيقِلّب  العام،  هذا  اأمام  كثيراً  الموؤرخون  �شيتوقف 

التي  والبيانات  والتقارير  الوثائق  من  اأطنانًا  العلم  وطلبة  والباحثون 

الوثائق  ماليين  تعر�س  اأن  لل�شا�شات  يت�شنى  ولن  فيه،  �شدرت 

ر�شداً  كانت  اأو  ومجرياته،  وقائعه  اأنتجتها  التي  والب�شرية  ال�شمعية 

له  اهتزت  المعاني والمعايير،  تاريخي بكل  اإنه حدث  لها.  وتوثيقًا 

المنطقة، و�شدم العالم �شيا�شيًا واإن�شانيًا واأخالقيًا، ولم يبِق حااًل على 

العربية،  المنطقة  في  وال�شعوب  والجماعات  االأفراد  حاله في حياة 

التي حرمت بفعل التاريخ والجغرافية من نعمة اال�شتقرار.

بوابة  من   – عليها  دخل  اأو   –  2011 عام  العرب  بالد  دخلت 

“اأينعت وحان  الدول المت�شدعة واالأنظمة ال�شائخة والروؤو�س التي 

وبداأ  ال�شقوط،  باتجاه  �شريعًا  الروؤ�شاء  بع�س  فتدحرج  قطافها”. 

اآخرون يتلم�شون روؤو�شهم. فدومينو الجمهوريات العربية المنهارة، 

لم يدع مجااًل لل�شك في اتجاهه وتوجهاته.

حمل الربيع العربي لنا – نحن ال�شوريين – حالوة ن�شينا طعمها، 

ل�شاننا،  عقدة  درعا  اأطفال  فك  عندما  توقعنا،  مما  اأكبر  واأحالمًا 

البالد  واأدخلوا  يولد،  جديد  زمن  معالم  الغ�شة  باأ�شابعهم  ور�شموا 
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كل  من  المخاطر  به  وتحف  المجهول،  يغلفه  زمن  فيه.  والعباد 

يتركوا  ولم  الحياة.  و�شهوة  والعزيمة  باالأمل  مدجج  لكنه  �شوب. 

ل�شائل اأن ي�شاأل، ولمتردد اأن يعيق الطريق. فالحرية تنادي مفتقديهاِ.

طمرت المعار�شة ال�شيا�شية والن�شطاء المدنيون والديمقراطيون 

)ا�شتراتيجيًا وتكتيكيًا(  المح�شوبة  اأوراقهم وجهودهم وتحركاتهم 

تحت اأقدام المتظاهرين الذين قالوا ما ال يقال، وفعلوا ما كان ع�شيًا 

على الفعل. ف�شار ال�شارع بزنود �شبابه و�شعاراتهم وهتافاتهم القائد 

الوحيد لثورة، لي�س الأحد اأن يدعي قيادتها، اأو ممار�شة اأي دور مميز 

فيها. كنا نلهث راك�شين، لنلحق ب�شباب ي�شعد على دمه اإلى الحرية 

جنازات  في  بفخر  نعو�شهم  وراء  ون�شير  بالر�شا�س.  عابىء  غير 

اال�شت�شهاد اليومية. هو �شرف كبير ُقدر لي اأن اأحظى به، واأيام ع�شتها 

معهم عزيزة وال تن�شى. كثيرة هي االأفخاخ والمطبات التي زرعت 

على طريق الثورة والثوار. وعديدة هي موائد الت�شليل والنفاق التي 

مدت اأمامهم. غير اأن وعيهم وتعففهم كانا ع�شيين على االختراق. 

فمن يق�شد الحرية والكرامة، ال يقنع اإال بالو�شول اإليهما.

االأكف  عام  و�شلميتها،  وطنيتها  عام  االأول  الثورة  عام  �شوريًا: 

واحدة.  جهة  من  والموت  النا�شع  اال�شت�شهاد  عام  والحناجر، 

تتيح  وال  اأحد،  وراء  ت�شير  ال  بنف�شها،  تكتفي  التي  العذراء  والثورة 

تريد مجاراة  تفعل. ال  بما  يتطاول عليها. �شبورة وواثقة  اأن  الأحد 

ال�شوارع  في  راأيتها  يوظفها. هكذا  اأن  كان  الأي  ت�شمح  الغير، وال 

عبر المظاهرات والجنازات واالعت�شامات، وع�شت معها في فروع 

التحقيق والزنازين وباحات ال�شجون.

�شخ�شيًا: هي اأحلى اأيام العمر. جعلت لحياتي معنى، واأظهرت 
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َين�شى، وال  الن�شالي عند �شعب �شبور ومعطاء، ال  التراكم  لي ثمرة 

الوطنية  ذائقته  تلوث  ولم  يجحد،  ال  االألوان.  ناظريه  اأمام  تختلط 

الدين  بين  يفرق  كيف  جيداً  يعرف  المديد.  اال�شتبداد  �شنوات 

والطائفية. 

هي وقائع واأحداث �شهدتها وعاي�شتها و�شاركت فيها، تخ�شني 

بدقة  نقلتها  و�شيا�شيًا.  وجغرافيًا  اجتماعيًا  المقربة  دائرتي  وتخ�س 

اإلى  لتاأخذ مكانها  الذاكرة والت�شجيل،  اأ�شعفتني  واأمانة على قدر ما 

جانب ال�شهادات العديدة للذين تكلموا عن تلك المرحلة، وكتبوا 

غابوا  الذين  وحق  علينا،  �شورية  فحق  �شيفعلون.  والذين  عنها. 

كل  ويقدم  �شمعنا،  وما  راأينا  ما  ن�شرد  اأن  الجليلة،  ت�شحياتهم  وراء 

التي  ال�شوريين،  لثورة  المن�شف  التاريخ  �شفر  ليت�شكل  �شهادته،  منا 

كانت امتحانًا اإقليميًا ودوليًا �شعبًا. ا�شتولدت اآمااًل لنا ومخاطر على 

اآخرين. 

دوليًا: ك�شفت عن حقيقة ما قيل من اأن “�شورية اأكبر بلد �شغير 

الدولي  الخذالن  ومداراة  مواربة  بال  ت 
َّ
عر مثلما  الخريطة”.  على 

اإنما  فح�شب.  والعدل  االإن�شان  وحقوق  للحرية  لي�س  المخزي، 

لالإن�شان كاإن�شان اأي�شًا.

 2015 /8 /15
جورج �صبرة 
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بين سيدي بوزيد و دول العرب 

�سر�رة �لبوعزيزي 

يوم  نف�شه  اأح��رق  ال��ذي   
)1(

البوعزيزي محمد  بو�شع  يكن  لم 

فيها  اأ�شعل  التي  ال�شرارة  اأن  ليعلم،  بوزيد  �شيدي  في   2010/12/17
ج�شده النحيل، كانت ت�شعل في الوقت نف�شه ج�شداً ه�شًا ومتهالكًا 

وهتكت  المديد،  اال�شتبداد  عقابيل  اأنهكته  العربي”،  “الوطن  ا�شمه 

حكمته  التي  القمعية،  الفئوية  الت�شلطية  الدولة  االجتماعي  ن�شيجه 

ل�شنين طويلة، ونهبت خيراته تاركة ال�شعب والبالد جلداً على عظم 

مثل حطب ياب�س قابل لال�شتعال من اأي �شرارة.

اأبنائها  �شيدي بوزيد قرية وادعة ومن�شية في الريف التون�شي، بين 

�شاب ا�شمه محمد البوعزيزي، نموذج الآالف ال�شباب العرب الذين 

تح�شلوا على قدر من العلم والمعرفة، واأرادوا اأن يعي�شوا بكرامة في 

من  محرومين  كانوا  لكنهم  واأجدادهم،  اآبائهم  اأر�س  وعلى  وطنهم 

على  م�شممًا  كان  البوعزيزي  اأن  غير  اآن.  في  الكرامة  ومن  العي�س 

الخ�شار، يجرها من  لبيع  العي�س والكرامة معًا. ف�شنع عربة  تح�شيل 

�شارع اإلى اآخر �شعيًا وراء الرزق. فنجح في تحدي الحياة، لكن من 

من�شية  قرية  في  وحيداً  والقهر  الت�شلط  مواجهة  في  ينجح  اأن  له  اأين 

وعلى عربة من خ�شب ؟ !
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امراأة في جهاز ال�شرطة اأغلقت باب العي�س والكرامة الذي فتحه، 

اإنها  يردها.  اأن  ي�شتطيع  وال  ليقبلها،  يكن  لم  ب�شفعة،  اإهانته  وتولت 

التي  تلك  و�شطوتها.  �شلطانها  بكل  وق�شوتها،  بكل جبروتها  الدولة 

�شنعناها لخدمتنا، فحولتنا اإلى عبيد عندها. حكومة ال راد لقراراتها، 

وال  رجل،  كرامة  من  خيط  اآخر  تنزع  و�شرطية  الرزق.  اأبواب  ت�شد 

للحياة  ولي�س  طعم،  للعي�س  يعد  لم  حقًا  كرامته.  ي�شون  اأن  ي�شتطيع 

معنى في ظل عجز مطبق كهذا. قرر البوعزيزي، ونفذ ما ي�شبه بيانًا 

تكون  زمن  جديد.  زمن  وبداية  زمن  انتهاء  �شرورة  يعلن  تاريخيًا، 

تحقيق  في  المبادرة  زمام  وتت�شلم  ال�شورة،  قلب  في  ال�شعوب  فيه 

اإرادتها، باأن تعي�س كما يليق. وو�شع نف�شه – دون اأن يدري – على 

اأواًل،  التون�شية  المدن  في  الناري  نداءه  ت 
ّ
لب التي  المظاهرات  راأ�س 

وفي العديد من بالد العرب تاليًا. ليعلن ال�شباب في هذه المظاهرات 

“الربيع العربي” الذي يبقى رغم كل الماآ�شي  واالعت�شامات انطالق 

واالآالم واالإ�شكاالت التي �شاحبته، لي�س ربيعًا للعرب فح�شب، اإنما 

ربيع للحرية، ربيع للكرامة، ربيع لالإن�شان. وتحركت تون�س... 

** ** **
ميد�ن �لتحرير)2(

هرب”،  علي  بن  هرب..  علي  و“بن  التون�شية  ال�شلطة  �شقطت 

اأ�شرع مما حلم الحالمون. لكن ال�شرارة موعودة باالمتداد، واله�شيم 

العربي ينتظرها بفارغ ال�شبر. فا�شتجابت م�شر، حيث يراكم التاريخ 

ومتعب،  �شبور  �شعب  ظهر  على  والنهب  والقهر  الظلم  من  دهوراً 

جعلت العي�س الكريم �شعب المنال. لكن “اأم الدنيا” لم تن�س دورها، 

وال ت�شتطيع. قالها حافظ اإبراهيم �شاعرها الكبير: 
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درت��ه منه  وم�صر  ت��اج  ال�صرق جي�ش وم�صر حامل العلم  ال�صرق 

فانفجر ال�شارع الم�شري في 25 / 1 / 2011، و�شار “ميدان التحرير” 

تترك  ال  تتحرك  عندما  م�شر،  فهذه  للعرب.  ميدنًا  القاهرة  قلب  في 

العرب،  بقية  مثل  ال�شوريين  نحن  وكنا  وحدها.  تتحرك  وال  �شاكنًا، 

نتفرج على ما يجري في ذلك الميدان، ونتعلم منه. هي الثورة حقًا 

بنادق  ال  الكتب.  في  عنها  قراأنا  طالما  التي  ولحمها(  )ب�شحمها 

بيان رقم واحد، ال  نيا�شين، ال مار�شات ع�شكرية وال  ُرتب وال  وال 

�شراخ في االإذاعات، وال �شعارات معلبة وكاذبة، خادعة ومخادعة. 

اإنها بب�شاطة ثورة الم�شريين بعفويتهم و�شفافيتهم وروحهم المرحة. 

في  ما  بكل  الم�شرية  الثورة  الإبداعات  ميدانًا  التحرير  ميدان  و�شار 

م�شر من عمق وغنى.

يا م�شر هانت وبانت

كلها كم يوم 

نهارنا بادي ونهار النذل م�س باين

الدولة ما ف�شل�س فيها غير �شوية �شوم

لو م�س م�شدق تعال ع الميدان عاين. 

11 / 2 / 2011 رحل ح�شني مبارك معلنًا تخليه عن من�شب رئي�س 
الجمهورية، وبدا اأن الثورة ذاهبة في طريق االنت�شار.

وبانت�شار الثورة في م�شر �شار الربيع العربي حدثًا دوليًا،

وحقيقة تاريخية واقعة.

وبداأ النا�س يت�شاورون ويتراهنون

عن الموقع التالي لدومينو اال�شتبداد العربي الذي بداأ يتهاوى.
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بنغازي)3( تتلقى �لر�سالة 

يوجد  حيث  ليبيا،  اإل��ى  ال�شرارة  انتقلت   2011  /  2  /  17 في 

ر بال�شلطة كاأقدم طاغية عربي م�شتمر في حكم ليبيا  “عقيدها” الُمَعمِّ
اعتباطيًا وكيفيًا منذ عام 1969. واجه القذافي ثورة الليبيين با�شتخفاف 

لجاأ  اأن  بعد  ليبيا،  �شوارع  في  وقتل  ؟”.  اأنتم..  “من  �شارخًا  وعنف 

الحياة. هكذا  قيد  للبقاء على  ال�شعب وطلبًا  من  هربًا  اإلى مجاريرها 

ب نف�شه  كانت نهاية “زعيم زعماء العرب وملك ملوك اأفريقيا” كما لقَّ

يجل�س  والكذب،  والنيا�شين  باالأو�شمة  مدجج  �شغير  عربي  كطاغية 

على بئر من النفط �شانداً ظهره اإلى جبل من الغطر�شة والحماقة.

بوزيد  �شيدي  مدينة  في  ولد  تون�شي،  �شاب  البوعزيزي  محمد  الطيب  طارق   )1(

احتجاجًا  الوالية،  مقر  اأمام  نف�شه  باإحراق   2010  /12  /17 الجمعة  يوم  قام  التون�شية. 

ي�س منها. وعلى اإهانته من قبل ال�شرطية فادية  على م�شادرة عربة الخ�شار، التي كان يتعَّ

حمدي، التي �شفعته اأمام المالأ. توفي متاأثراً بحروقه يوم 4 / 1 / 2011. اأقيم له تمثال 

تذكاري في العا�شمة الفرن�شية باري�س تخليداً لذكراه.

للخديوي  ن�شبة  االإ�شماعيلية  ميدان  با�شم  ن�شاأ  القاهرة،  مدينة  في  �شاحة  اأكبر    )2(

اإ�شماعيل، ثم تّغير اإلى ميدان التحرير بعد ثورة 1919، وا�شتمر كذلك بعد ثورة 1952. 

ي�شم العديد من االأماكن االأثرية والهامة ال�شهيرة: المتحف الم�شري، مقر جامعة الدول 

العربية، م�شجد عمر مكرم، كني�شة ق�شر الدوبارة، الجامعة االأمريكية بالقاهرة. اكت�شب 

اأهمية خا�شة بعد احت�شاد ماليين الم�شريين فيه خالل ثورة 25 / 1 / 2011 ونجاحهم 

في فر�س تنحي الرئي�س واإ�شقاط الحكومة. 

)3(  ثاني اأكبر مدينة في ليبيا، تقع في اإقليم برقة، وتطل على البحر المتو�شط. وهي مدينة 

قديمة في تاأ�شي�شها وعمرانها، اندلعت فيها احتجاجات �شعبية �شد حكم العقيد معمر 

“فيها، وعمل  االنتقالي  الوطني  “المجل�س  ت�شكيل  2011، وتم   /  2  /  15 القذافي في 

انطالقًا منها. بحيث �شارت المدينة مهداً للثورة الليبية وعا�شمتها. ت�شم الجامعة الليبية 

واأهم مكتبة في البالد. ا�شتهرت با�شم )رباية الدايح(، اأي بيت من ال بيت له.
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سورية.. والموعد المنتظر

وقائع و�إرها�سات مبكرة 

اإيقاع  على  نظامه  و�شقط  مبارك،  ح�شني  رحل   2011  /  2  /  11
فاأي  النظام”.  اإ�شقاط  يريد  “ال�شعب  التحرير  الثورة في ميدان  هتاف 

�شر في هذا، اأن يتنادى اأطفال درعا في 13 / 2 / 2011، ليكتبوا على 

الم�شريين في  تت�شمن هتاف  ال�شلطة،  �شعارات �شد  المدينة  جدران 

فعاًل،  �شر  هو  وهل  النظام”؟  اإ�شقاط  يريد  “ال�شعب  التحرير  ميدان 

بعبقرية  اإليه  اأ�شافوا  اأن  بعد  والمعرفة،  والبوح  الك�شف  على  ع�شي 

�شاخرة “جاءك الدور يا دكتور”؟ ! 

فيها.  االأمن  اأجهزة  جنون  وجن   ،
)1(

درعا في  ال�شلطة  ا�شتنفرت 

اأعلن  اأن  “التفاف ال�شعب حول القيادة”، بعد  فمن يجروؤ على ك�شر 

مختلف،  اآخر  �شيء  �شورية  واأن  “االلتفاف”،  بهذا  ثقته  “القائد” 
وبعيدة عن ما يجري في البلدان العربية االأخرى ؟ فتمت مالحقة 27 

طفاًل مطلوبًا، واعتقل 18 منهم في 15 / 2 / 2011. خ�شع االأطفال 

للتعذيب، وتعر�س ذووهم لالإهانة والتحقير من قبل االأجهزة، وعلى 

ب�شار  خالة  ابن  �شخ�شيًا،   
)2(

نجيب عاطف  ا�شمه  معروف  �شّفاح  يد 

االأ�شد واأعلى �شلطة اأمنية في المحافظة.

بداأت درعا تغلي، فما يجري فوق طاقة التحمل. لقد بلغ ال�شيل 
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الزبى، بينما االنتفا�س على مرمى حجر، والنداء الم�شري ملء ال�شمع 

االأمر، وترطيب  تدبر  “العقالء” بمحاولة  و  الكبار  فان�شغل  والب�شر. 

االأجواء تمهيداً لحل ممكن، بينما م�شى ال�شباب في غ�شبهم باتجاه 

اآخر.

مظاهرة على �لفي�سبوك 

احت�شاد  جاء  للجميع،  مفاجاأة  كانت  التي  التون�شية  الدراما  بعد 

ميدان التحرير بال�شباب الم�شري الثائر، ليقول بو�شوح ال تلعثم فيه: 

االأر�س  على  يجري  ويعتقد،  يبدو  مما  اأكثر  وجديًا،  �شيئًا جديداً  اإن 

ال�شوارع  الحديث هم�شًا في  فبداأ  ال�شباب.  العط�شى ل�شوت  العربية 

وفي البيوت اأمام اأجهزة التلفاز عن �شورية، ومتى ي�شل لهيب الثورة 

اإليها. وت�شاءل النا�س بما ي�شبه ال�شهوة والح�شرة: هل يمكن اأن نرى 

�شيئًا مماثاًل في بالد الدولة االأمنية و“القائد الرمز”؟ 

)الفي�شبوك(  االجتماعي  التوا�شل  �شفحات  على  ال�شباب  تبادل 

تغريدات مختلفة حول المو�شوع. وتنادى بع�شهم للتجمع والتظاهر 

“يوم غ�شب �شوري” بتاريخ  اأجل  البرلمان في دم�شق من  اأمام مبنى 

5 / 2 / 2011، وذلك رداً على ت�شريحات راأ�س النظام، باأن الو�شع 
م�شتقر في �شورية، و“لي�س هناك من احتماالت النت�شار االحتجاجات 

فيها، الأن ال�شعب ملتف حول القيادة”. كانت مجرد نداءات تجريبية 

اأولية، ال يمكن اأن تاأخذها على محمل الجد، وفي الوقت نف�شه، لي�س 

بو�شعك اأن تهملها، على �شوء ما ح�شل في كل من تون�س وم�شر.

قررت الجري وراء اأحالمي، حتى لو كانت مغلفة بغالف �شميك 

من ال�شكوك واالأوهام، ونزلت اإلى دم�شق. ركنت ال�شيارة في مكان 

ق�شي عن قلب المدينة، وم�شيت بتمهل ظاهر باتجاه مبنى البرلمان، 
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واأنا اأمّني النف�س بم�شهد طالما انتظرته، وافتقدته البالد لعقود طويلة. 

كانت االأجواء عادية وطبيعية، وال �شيء ي�شير اإلى اأمر ا�شتثنائي يمكن 

اأن يح�شل. حركة ال�شير، المحال التجارية، وجوه المارة وحركاتهم. 

ترى وال  باأنها ال  تتظاهر  الجميع.  ويعرفها  اأعرفها،  التي  اإنها دم�شق 

ت�شمع، وغير معنية بما يجري حولها. 

بداأ  البرلمان،  مبنى  وبين  ال�شالحية(  )بوابة  اأيار   29 �شاحة  بين 

يظهر في الم�شهد رجال يعرفهم ال�شوريون جيداً من طريقة وقوفهم 

ونظراتهم وحركاتهم، يقفون هنا وي�شيرون هناك، ب�شكل يحاول اأن 

اإلى  االأجهزة  �شبقتنا  اإذن  لنف�شي:  فقلت  ريبة.  اأو  توج�س  اأي  يثير  ال 

الموعد والمكان. وهذا اأمر عهدناه طوياًل خالل ن�شاطات االعت�شام 

المدن  مختلف  في   2000 عام  بعد   
)3( دم�شق”  “ربيع  اأيام  والتظاهر 

ال�شورية. 

بداأ  الم�شهد  اأن  غير  البرلمان.  مدخل  اأمام  عادي  غير  �شيء  ال 

تقاطع  للبناء، عند  ال�شرقية  ال�شمالية  الزاوية  اإلى  بعد و�شولي  بالتغير، 

و�شابات،  �شباب  وجوه  فظهرت  العابد.  �شارع  مع  ال�شالحية  طريق 

تنظر حولها بلهفة من ينتظر موعداً، اأو يترقب وافداً. يحاول الجميع 

اأن ي�شطنع اأجواء وت�شرفات طبيعية من قبيل التمويه. وتنغر�س عيون 

مق�شودة  المباالة  هوؤالء  فيبدي  ال�شباب،  وجوه  في  االأمن  عنا�شر 

ومفتعلة، ويتابعون الطريق بتمهل ال يخفي الخيبة.

انعطفت ي�شاراً، ودخلت �شارع العابد الموؤدي اإلى �شاحة النجمة. 

كانت حديقة البرلمان الخلفية تعج برجال االأمن في اأو�شاع الراحة 

المختلفة. بينما كان بع�س ال�شباب، ولم يتجاوز عددهم الع�شرات، 

اأمام  ويقفون  الجانبية،  ال�شوارع  في  منفردين  اأو  اثنين  اثنين  يم�شون 
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دون  ما  �شيء  وبانتظار  للوقت  تم�شية  التجارية  المحال  واجهات 

�شاحة  باتجاه  الحمراء  �شارع  في  ودخلت  يمينًا  انعطفت  جدوى. 

عرنو�س، وهناك بدا الم�شهد مختلفًا. با�شات ر�شمية بلونها االأخ�شر 

النظام”  “حفظ  وعنا�شر  ال�شاحة،  جنبات  على  مركونة  المعروف 

ال�شوارع  الزوايا وفي  الر�شمي وال�شالح الكامل على  باللبا�س  يقفون 

بحرات.  وال�شبع  عرنو�س  �شاحة  بين  الم�شافة  امتداد  على  الجانبية 

دخلت في �شارع العابد من جهة ال�شرق، و�شار الم�شهد االأمني اأكثر 

االطمئنان،  ت�شطنع  ال�شارع  في  قليلة  وجوه  مثل  وجهي  و�شوحًا. 

وتطل منها الخيبة. بينما كانت وجوه االآخرين تائهة مت�شائلة موزعة 

بين من يبحث عن �شبب هذا التواجد االأمني، ومن يتمتم بكلمات غير 

مفهومة ليخفي قلقًا مبرراً. 

عدت بخيبة، كمن عاد من المولد )بال حّم�س(، الأن المولد لم 

يح�شل. ويبدو اأن اأوان المولد ال�شوري لم ياأت بعد. وبقيت مظاهرة 

ذلك اليوم 5 / 2 / 2011 معلقة على ال�شبكة وفي �شفحات الفي�شبوك 

ذكرى حلم، لم يتحقق.

من دفتر �ل�سيا�سة 

ب�شوق  نتابع  ال�شورية،  المعار�شة  في حقل  المنتظمين  نحن  كنا، 

ي�شل حد الوله وقائع الربيع العربي ومجرياته في �شمالي افريقيا. تابعنا 

الحدث التون�شي كمن يتابع فرجة درامية مده�شة، خا�شة ومقطوعة 

حدود  عند  وتقف  معزولة،  لكنها  وممتعة،  جميلة  �شياق.  اأي  عن 

الفرح المو�شعي واالآني. لكن الحدث الم�شري وم�شاهده ونتائجه 

االإيجابية ال�شريعة، اأ�شعلت عندنا االآمال، وبعثت الثقة بمو�شم �شوري 

ودرو�شه  التاريخ  معطيات  نعرف  فنحن  يتاأخر.  ولن  قادم  م�شابه، 
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الكثيرة حول مدى التاأثر والتاأثير بين م�شر و�شورية. و�شرنا متاأكدين 

اأبواب  تطرق  الثورة  واأن  محالة،  ال  قادمة  ال�شورية  االنتفا�شة  باأن 

ال�شطح.  يبدو على  الذي  الر�شا�شي  ال�شكون  اأنف هذا  دم�شق رغم 

وتوطدت هذه الثقة بعد انفجار الو�شع في ليبيا يوم 17 / 2 / 2011 

بهذا االتجاه، وبداأنا نعمل ون�شتعد..

الوطني  للتغيير  دم�شق  “اإعالن  اأ�شدر   2011  /  2  /  25 ففي 

 بيانًا بعنوان “نداء اإلى ال�شوريين جميعًا”يعلن فيه “اإن 
الديمقراطي”)4(

البلدان  في  يجري  ما  �س  وُي�شخِّ المنطقة”.  على  هبت  التغيير  رياح 

“اإنه  �شياقه  في  �شورية  وا�شعًا  التالي  ال�شكل  على  المنتف�شة  العربية 

ال�شوري  ال�شعب  ليفتح  وطننا،  اأمام  المتاحة  وفر�شته  التاريخ  نداء 

تفا�شيل  نعرف  والأننا  الديمقراطي”.  التغيير  باب  وت�شميمه  باإرادته 

الو�شع ال�شعب في بالدنا، وحجم االآثار ال�شلبية على تما�شك الدولة 

ووحدة المجتمع التي اأورثتها حقبة الت�شلط والتمييز والقمع المديد، 

وندرك اأهمية الموقع الخطير ل�شورية في التاريخ والجغرافية ال�شيا�شية 

للمنطقة، واأنها في موقع ح�شا�س على �شلم االهتمامات اال�شتراتيجية 

والجيو�شيا�شية للقوى االإقليمية والدولية، كنا ن�شعى وراء تجربة �شورية 

مح�شة للتغيير الديمقراطي، تاأخذ خ�شو�شيات الو�شع ال�شوري بعين 

االعتبار، وتجنبنا مخاطر المكابرة والتمتر�س وراء االأوهام، وتجاهل 

معطيات الواقع الذي يمكن اأن يدخل اأو�شاع البالد مداخل تكتنفها 

“ال�شعب”  باأن  البيان  فاأعلن  وال�شعب.  الوطن  �شورية  على  المخاطر 

اال�شتبداد،  للخروج من  الخا�س  ي�شنع طريقه  اأن  بمقدوره  ال�شوري 

الجميع،  م�شوؤولية  الكبير  المخا�س  هذا  اآالم  �شورية  “تجنيب  واإن 

اإلى  وتوجه  والت�شحية”،  والحكمة  ال�شجاعة  من  الكثير  وتتطلب 
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اإلى  “نتوجه  اأن الثورة على االأبواب قائاًل  ال�شوريين بيقين من يعرف 

جميع ال�شوريين، وخا�شة الطاقات ال�شابة الواعدة منهم بنداء من اأجل 

الثقة بالنف�س وبقدرة ال�شعب على اإجراء التغيير.. وندعو اإلى االلتزام 

وعدم  التمييز..  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  ورف�س  ال�شلمي..  بالتحرك 

ثم  االنتقام”.  اأو  العنف  اأو  التطرف  االنجرار الأي مظهر من مظاهر 

خل�س اإلى البوح بالحقيقة ال�شاطعة ودعوة ال�شباب اإلى التحرك قائاًل: 

“اإنها �شاعة الحقيقة، فم�شتقبل �شورية ينادي �شعبها، فتحية لمن يبادر 
في تلبية النداء”.

لقد ولى زمن �ل�سكوت لن تبقى �سورية مملكة لل�سمت 

، وهو اأبرز وجوه المعار�شة، 
)5(

في �شباط 2011 وجه ريا�س الترك

بقرب  ال�شوريين  فيه  يب�شر  ال�شوري،  لل�شعب  الوطني  النداء  ي�شبه  ما 

اإطالق  في  والم�شاركة  لال�شتعداد  ويدعوهم  الحرية،  مع  موعدهم 

الربيع العربي في �شورية. ومما جاء فيه: “في �شورية اليوم طيف ا�شمه 

في  التي هبت  التغيير  الوطن، ورياح  اأرجاء  يهيمن على كل  الحرية، 

االأ�شهر الثالث االأخيرة على كل العالم العربي من اأق�شاه اإلى اأق�شاه، ال 

يمكن لها في النهاية اإال اأن تطرق باب ال�شجن ال�شوري الكبير، فنحن 

ال نعي�س في جزيرة منعزلة، والتاريخ لن يتوقف عند دولتنا العتيدة.. 

التغيير اآت ال محالة، و�شورية لم ولن تكون اأبداً اال�شتثناء”.

�لر�أي 

ال�شعب  حزب  بل�شان  الناطقة  “الراأي”  جريدة  افتتاحية  في  جاء 

، العدد 104 �شباط 2011 ما يلي: 
)6(

الديمقراطي ال�شوري

انتفا�شة ال�شعب ولدت من هدير مكتوم، راكمته عقود من القمع 
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والمهانة والجوع الكافر.

�شاخت االأنظمة العربية مع حكامها.. واأغلقت الباب اأمام التغيير.. 

وا�شتولدت �شعاراً �شلطانيًا ينتمي اإلى العبودية والقرون الو�شطى ا�شمه 

“اإلى االأبد”.
و�شلت اأكاذيب الن�شال الوطني وم�شاريع التنمية الملفقة واإنجازات 

التطوير والتحديث و�شعارات العدل االجتماعي اإلى نهاية كارثية.

تون�س.. دراما مده�شة، والتاريخ ي�شنع في بر م�شر.

عملية التغيير الديمقراطي في المنطقة قد بداأت، وها هي ال�شعوب 

ت�شحح م�شيرة االأوطان من جديد، وتنجز اأجنداتها الخا�شة بيد اأبنائها 

ولم�شلحتهم. والمطر الهاطل على اأر�س تون�س وم�شر ال بد اأن ينع�س 

التراب ال�شوري اأي�شًا.

نتوجه لجميع اأبناء �شعبنا ال�شوري على اختالف انتماءاتهم، وحيثما 

كانت مواقعهم في النظام اأو المعار�شة.. ب�شرورة االإ�شغاء اإلى �شوت 

اأجل  من  بالتغيير  واإرادته  ال�شعب  لغ�شب  المكبوت  والهدير  ال�شباب 

اال�شتجابة لنداء التاريخ. فهل من الحكمة والواقعية اأن ت�شتمر ال�شلطة 

في معاندة التاريخ واال�شتمرار في المعاناة ؟ ! فالتغيير قادم قادم.

مواقف  االأخ��رى  والثقافية  ال�شيا�شية  والمنظمات  للقوى  كان 

وير�شدها  الباحثون،  يذكرها  اأن  بد  ال  م�شابهة،  وريادية  ا�شت�شرافية 

التاأريخ ال�شيا�شي للثورة ال�شورية.

حادثة �لحريقة 

الحرائق  من  ا�شمه  اأخذ  التجارية.  دم�شق  اأحياء  من  حي  الحريقة 

التي اأ�شعلها ق�شف دم�شق في 29 اأيار 1945 من قبل �شلطات االنتداب 

الفرن�شي، اأحدث الق�شف حريقًا هائاًل في المنطقة الممتدة بين باب 
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األ�شنة  على  ا�شمه  ودرج  الحي،  بناء  اأعيد  الحميدية.  و�شوق  الجابية 

النا�س با�شم حي الحريقة. اإنه حي تجاري مركزي وتاريخي للتجارة 

الدم�شقية. يتو�شط الم�شافة بين �شوق مدحت با�شا و�شوق الحميدية، 

ويتوا�شل مع �شوق ال�شاغة و�شوق البزورية من جهة ال�شرق، ويتربع 

في و�شطه مقر غرفة تجارة دم�شق.

لالعتداء  الحي  تجار  اأبناء  من  �شاب  تعر�س   2011  /  2  /  17 في 

من  ال�شاب  والد  المنطقة.  في  العاملين  من  �شرطي  قبل  من  واالإهانة 

التجار المعروفين في الو�شط التجاري الدم�شقي. فعز على اأ�شحاب 

محله،  في  الدم�شقي  على  يعتدى  اأن  عندهم  والعاملين  المحالت 

ويتعر�س لالبتزاز واالإهانة. فتجمع الم�شتنكرون لالعتداء اأمام محل 

بالنا�س،  ال�شاحة  امتالأت  معه.  للت�شامن  اآخ��رون  وتنادى  الرجل، 

ما  ال�شوري  “ال�شعب  وموجباتها  اللحظة  ا�شتولدته  هتاف  وت�شاعد 

بينذل” مع �شيحات هنا وهناك “حرامية.. حرامية” وهي تعني جهاز 

اأي�شًا،  النظام  تعني  لكنها  مبا�شرة.  وتخ�شهم  فيه،  والعاملين  ال�شرطة 

وت�شتهدف زبانيته في المقام االأول. 

كان الم�شهد في �شاحة الحريقة في ذلك اليوم ا�شتثناء باهراً. حادث 

عر�شي ي�شتدعي هذا االحت�شاد، ويقدم م�شهد احتجاج �شعبي مبا�شر 

�شّمور  �شعيد  الداخلية  وزير  ح�شور  اقت�شى  م�شبوق،  وغير  و�شجاع 

�شخ�شيًا اإلى المكان في محاولة ال�شتيعاب الحدث ومنع تطوره. كان 

النظام اأول من فهم الدالالت ال�شيا�شية لحادثة الحريقة ومراميها، وما 

يمكن اأن ت�شتولده، عندما �شرخ الوزير اأمام المحت�شدين بلهجة يتمازج 

فيها الخوف مع التحذير والتهديد “عيب يا �شباب.. هذه مظاهرة”.

للتظاهر.  كبير  ا�شتعداد  عن  �شارخ  تعبير  اأو  فعاًل،  مظاهرة  هي 
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لكن لماذا العيب؟! من الموؤكد اأن اأي وزير في اأي حكومة يعرف اأن 

التظاهر لي�س عيبًا، وال يمكن اأن يكون كذلك. بل حق طبيعي ين�س 

االأحكام  وزير  لكن  للنا�س.  ت�شمنه  اأن  الدولة  وعلى  الد�شتور،  عليه 

فهو عمل  به،  ن�شمح  وال  ممنوع وخطير  اإنه  يقول:  اأن  يريد  العرفية 

يعمل  الذي  االأبدية،  الطوارئ  حكومة  عرف  في  م 
َّ
ُمجر بل  م 

َّ
ُمحر

“�شيادته” كحار�س اأمين لها.
ومعانيها  اآثارها  لكن  ب�شالم.  ال�شارع  في  الحريقة  حادثة  انتهت 

في  وتربعت  االأف��واه،  على  �شارت  ا�شتح�شرتها  التي  واالإمكانيات 

ر عن 
َّ
اأنتجه ما قبله، ويكون له ما بعده. عب بيوت ال�شوريين كحدث 

قدرتهم  وعن  اأعماقهم،  وفي  ال�شوريين  �شدور  في  االحتقان  حجم 

على فعل �شيء هام تلبية ل�شيحة جدية. وطارت ال�شور والفيديوهات 

بين و�شائل االت�شال، لتن�شر للراأي العام الم�شهد المفاجئ كا�شتطالع 

للتحرك الحلم، الذي بداأ في مكان ما، وُينتظر في �شورية.

مظاهرة �سوق �لحميدية

للفترة  يعود  دم�شق،  قلب  في  م�شقوف  تجاري  �شوق  الحميدية 

مثلما  العرب  يعرفه  الثاني.  الحميد  عبد  ال�شلطان  اأي��ام  العثمانية 

والعراقيون  واالأردنيون  اللبنانيون  فيه  ق  وت�شوَّ ال�شوريون.  يعرفه 

ق فيه اأهل حم�س وحلب وحماة والالذقية  والفل�شطينيون مثلما ت�شوَّ

ودير الزور وبقية المدن ال�شورية.

بين م�شدق  اأخبارها  النا�س  تبادل  �شارة ومده�شة،  كانت مفاجاأة 

�شور   2011  /  3  /  15 يوم  ظهر  بعد  ن�شرت  عندما  م�شدق،  وغير 

لمظاهرة �شغيرة �شبابية ونخبوية، انطلقت من مدخل الجامع االأموي 

ومن جنبات “الم�شكية” �شوق المكتبات ال�شهير الذي يتو�شط مدخل 
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ظاهر،  بتردد  ال�شباب  المتظاهرون  انطلق  الحميدية.  ونهاية  االأموي 

طوائف  لمختلف  وينتمون  الجامعات،  طلبة  من  معظمهم  وكان 

الدرزي  والم�شيحي،  الم�شلم  فمنهم  ومكوناته.  ال�شوري  ال�شعب 

والتركماني،  وال�شرك�شي  والكردي  العربي  واالإ�شماعيلي،  والعلوي 

باخت�شار كانت نخبة �شورية، تتحرك ب�شرعة واندفاع وحذر، كمن 

يجري في اأر�س مزروعة باالألغام. جاءت الهتافات مبت�شرة و�شريعة، 

هتافات  م�شبق.  اإعداد  دون  اأطلقت  اأو  عجل،  على  اأعدت  وكاأنها 

المغلقة، وتخو�س  االأبواب  للحرية، تختبر قدرتها الأول مرة خارج 

غمار معركة هي كفكرة مغامرة بحد ذاتها، فكيف اإذا �شارت �شوتًا 

و�شورة في قلب دم�شق ؟ !

اإذ �شرعان ما  اأن تتقدم كثيراً،  لم ت�شتطع مظاهرة �شوق الحميدية 

هاجمها االأمن بفروعه العديدة، ود�س عنا�شره بين المتظاهرين، ف�شهل 

الحريقة،  �شوق  مدخل  حدود  اإلى  و�شلت  عندما  تفريقها،  عليهم 

بالكلب�شات  المدججة  و�شياراتها  االأمن  قوى  تنتظرهم  كانت  حيث 

واالأ�شلحة. ع�شرات من االأمتار فقط قطعتها مظاهرة الحميدية، لكنها 

ال�شنين  وال�شجاع ع�شرات  التاريخي  الريادي  العمل  في هذا  قطعت 

اإلى غير رجعة،  ال�شوريين  من الخوف وال�شمت، ورمتها وراء ظهر 

بل  ممكنًا  اأ�شبح  م�شتحيل،  اأنه  يعتقد  اأو  يبدو  كان  ما  اأن  واأظهرت 

مطلوبًا. ا�شتقبلنا هذا الحدث بفرح وترقب يفتحان باب االأمل، مثل 

جر�س الم�شرح عندما يعلن فتح ال�شتارة واال�شتعداد لبداية العر�س.

�عت�سام �لمرجة/ �ساحة �ل�سهد�ء 

يرتفع  ال�شورية، حيث  العا�شمة  في  المركزية  ال�شاحة  المرجة هي 

ن�شب تذكاري من اأيام الفترة العثمانية، ويوجد المقر االأول للحكومة 
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لوزارة  مقر  اإلى  بعد  فيما  تحول  الذي  الفي�شلي،  العهد  في  ال�شورية 

الداخلية، وما زال كذلك حتى اليوم. غير اأن �شهداء 6 اأيار 1916 هم 

من اأعطى لل�شاحة ا�شمها الجديد “�شاحة ال�شهداء “ ورمزيتها الوطنية. 

حين علق جمال با�شا ال�شفاح على اأعواد الم�شانق فيها نخبة من الوطنيين 

النه�شويين العرب، تحفظ كتب التاريخ اأ�شماءهم و�شيرهم اإلى االأبد.

وزارة  مدخل  عند  ال�شاحة  في  احت�شدت   2011  /  3  /  16 في 

الداخلية نخبة جديدة ومعا�شرة من الوطنيين والنه�شويين ال�شوريين، 

�شراح  باإطالق  المطالبة  اأجل  من  �شخ�شًا،   150 عددهم  يتجاوز  ال 

المعتقلين وال�شجناء ال�شيا�شيين، ووقف العمل باالأحكام العرفية التي 

ت�شمح لل�شلطة باعتقال اأي كان بدون �شبب، اإال ما ي�شمى “مقت�شيات 

ال�شلطة  ح�شا�شية  اأن  غير  كبيراً،  الح�شد  يكن  لم  العام”.  الم�شلحة 

التحركات  بعد  المنطقة  العامة في  التجمهر، واالأو�شاع  المزمنة من 

فاأكثر،  اأكثر  ي�شيق  ال�شلطة  �شدر  جعلت  وليبيا  وم�شر  تون�س  في 

ير�شلها  التي  المزيفة  االطمئنان  ر�شائل  يزداد ويت�شخم رغم  وخوفها 

اإعالم النظام ليل نهار. فهاجمت المعت�شمين بقوات االأمن، واعتقلت 

لفيفًا من الرجال والن�شاء، بلغ عددهم 24 �شخ�شًا. كان بينهم: �شهير 

 واآخرين.
)8(

 و طيب تيزيني
)7(

االأتا�شي

لم يكن اعت�شام الداخلية – كما �شمي فيما بعد – كبير االأثر، لكنه 

�شهوة مكبوتة  للتعبير عن  ال�شورية  التحركات  �شياق  الداللة في  كبير 

للتحرك، كانت مطلوبة ومتوقعة، وقد اأ�شبحت اليوم راهنة وممكنة. 

في  مكانه  اأخذ  جهدهم  لكن  ب�شرعة،  ال�شجن  من  المعتقلون  خرج 

من  العربي  الربيع  في  �شريعًا  �شورية  لتدخل  االإيجابي،  التراكم  عملية 

بابه العري�س.
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�إرها�سات �سيا�سية.. و��ستعد�د�ت 

الديمقراطي  ال�شعب  “حزب  لحزبنا  المركزية  اللجنة  اجتمعت 

واأ�شدرت  عادية،  انعقاد  دورة  في   ،2011 اآذار  اأوائل  ال�شوري” في 

بالغًا في تقييم االأو�شاع في المنطقة، والتوقعات القادمة في �شورية، 

ورد فيه حرفيًا: 

انتظارها.  طال  اإنقاذية،  حاجة  بالدنا  في  الديمقراطي  التغيير 

لهذا  المو�شوعية  ال�شروط  يوفر  المنطقة،  ال�شائد في  المناخ  وها هو 

التغيير.. بعيداً عن اأي �شكل من اأ�شكال التطرف والعنف واال�شتبعاد 

في   – االأ�ش�س  هذه  اإل��ى  ا�شتناداً   – االنخراط  وقررنا  واالنتقام. 

تح�شل  اأن  يمكن  التي  وال�شبابية  ال�شعبية  والن�شاطات  التحركات 

اأبنائهم وعلى  بيد  لل�شوريين،  ال�شعبية  االإرادة  وفق  ال�شبيل..  هذا  في 

ندعم  ال�شعب.  يريده  ما  اإال  نريد  ال  واأهدافهم.  م�شالحهم  هدي 

اإرادته وتوجهاته، ون�شاند قراراته، ونلبي نداء �شبابه، ون�شاركه االأمل 

بالنجاح واال�شتعداد للتحرك والقيام بالواجب.

التغيير الديمقراطي المطلوب الذي ن�شعى اإليه لن يكون �شد اأي 

يتم  اأن  وناأمل  الجميع،  لم�شلحة  اإنه  طرف،  اأي  لم�شلحة  اأو  طرف 

اأي�شًا، الأنه من اأجل �شورية وم�شتقبل �شعبها )185  بم�شاركة الجميع 

يقدم طريقه  اأن  ل�شعبنا  ن�شمة(.. ويمكن  مليون   23 و  األف كم مربع 

الخا�س االآمن وال�شلمي للتغيير الديمقراطي بم�شاهمة الكل الوطني. 

هي  العربي  الوطن  في  الديمقراطية  الثورة  في  االأ�شا�شية  االأداة 

عن  البعيدة  الخ�شو�س،  وجه  على  منه  ال�شابة  واالأو�شاط  ال�شعب 

ب 
َّ
م القوة، وقر الوالءات الحزبية واالنتماءات التنظيمية.. وهو ما عظَّ

موعد االنت�شار. 
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�شورية تحتاج اإلى جهود بنيها حاكمين ومحكومين وعلى تنوع 

نحو  وتتجه  وعثراته،  الما�شي  غبار  من  وجهها  لتغ�شل  انتماءاتهم، 

الم�شتقبل حيث الحرية والعدل والتنمية للجميع.

)1( مركز محافظة درعا، تقع جنوبي �شورية بالقرب من الحدود االأردنية. قديمة 

في اإعمارها وبنائها، وهي عا�شمة اإقليم حوران. عرفت بكتب التاريخ واالأدب 

االأولى  المحطة  الحجازي. كانت  الحديدي  الخط  فيها  يمر  عات”، 
ُ
“اأدر با�شم 

النطالقة الثورة ال�شورية، حيث �شقط فيها ومن اأبنائها اأول ال�شهداء يوم الجمعة 

في 18 / 3 / 2011.

لفرع  رئي�شًا  عمل  الجي�س.  في  عميد  رتبة  يحمل  االأ�شد،  ب�شار  خالة  ابن   )2(

�س 
َّ
االأمن ال�شيا�شي في درعا حتى عام 2011. �شجن اأطفال المدينة وعذبهم، وعر

 ،2011 اآذار  اإلى تفجر االنتفا�شة ال�شعبية بالمدينة في  اأدى  اأهاليهم لالإهانة. مما 

ومن هناك انتقلت اإلى بقية المدن ال�شورية.

)3( هي تلك الفترة الواقعة بين تموز 2000 واآب – اأيلول 2001. حيث عاينت  

�شورية فترة ق�شيرة من االنفراج ال�شيا�شي والثقافي واالجتماعي، اأمل كثيرون باأن 

�شهدت  اإذ  البالد.  حياة  في  المتدرج  ال�شلمي  الديمقراطي  للتغيير  طريقًا  يكون 

المجتمع  منظمات  ون�شاط  المنتديات  ظاهرة  وبروز  للمثقفين،  بيانات  �شدور 

المدني. لم يدم ذلك اأكثر من عام حتى اأغلقت المنتديات، وحظرت الن�شاطات، 

واأعيد فتح باب ال�شجون للمعار�شين من جديد.

)4( تحالف �شيا�شي معار�س، تم اإ�شهاره للراأي العام بموؤتمر �شحفي يوم 16 / 

10 / 2005 في دم�شق. وقعت على بيانه التاأ�شي�شي اأحزاب وقوى �شيا�شية ولجان 
التيارات  لمختلف  تنتمي  م�شتقلة،  وطنية  و�شخ�شيات  المدني  المجتمع  اإحياء 

معظم  وت�شمل  والي�شارية،  واالإ�شالمية  والقومية  اللبرالية  ال�شيا�شية  واالتجاهات 

مكونات ال�شعب ال�شوري القومية والدينية والطائفية. وكان في حينه اأكبر تحالف 

للمعار�شة ال�شورية. ركز االإعالن في تحركه ون�شاطه على “تعبئة طاقات �شورية 

عالمي  كنظام حديث  الديمقراطية  التغيير و“اعتماد  اأجل  وال�شعب” من  الوطن 

قادته  من  العديد  كبيرة، طالت  اعتقال  لحملة  االإعالن  تعر�س  واالأ�ش�س”.  القيم 

ورموزه عام 2007، حيث اأم�شوا �شنوات في ال�شجن.
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في �شفوف  منا�شاًل  اأم�شى عمره   ،1930 مواليد حم�س  �شوري من  )5( محام 

اتجاه  تزعم   ،1972 عام  الحزب  انق�شم  وعندما  ال�شوري.  ال�شيوعي  الحزب 

م�شيرته  خالل  تعر�س   .1974 عام  االأول  اأمينه  و�شار  ال�شيا�شي(،  )المكتب 

 ،1960  ،1952 االأعوام  في  عديدة  مرات  وال�شجن  لالعتقال  الطويلة  ال�شيا�شية 

اأيام حكم   1998 –  1980 عامي  بين  كانت  الطويلة  �شجنه  فترة  اأن  غير   ،2001
حزب  قيادة  وفي  الديمقراطي،  الوطني  التجمع  قيادة  في  عمل  االأ�شد.  حافظ 

للمعار�شة،  �شورية ورمزاً  ال�شوري، ويعتبر �شخ�شية وطنية  الديمقراطي  ال�شعب 

التي ت�شدت با�شتمرار لنظم اال�شتبداد والقمع في �شورية.

ال�شيوعي  “الحزب  با�شم  �شابقًا  عرف  �شوري،  ديمقراطي  ا�شتراكي  حزب   )6(

اآل االأ�شد  اأربعة عقود في معار�شة نظام  اأم�شى  ال�شيا�شي(”.  ال�شوري )المكتب 

اال�شتبدادي، وتعر�س المئات من اأع�شائه وكوادره لالعتقال وال�شجن الطويل . 

ر الحزب ا�شمه وتوجهاته الفكرية وال�شيا�شية، 
َّ
وفي موؤتمره ال�شاد�س عام 2005 غي

التجمع  في  موؤ�ش�س  ع�شو  الديمقراطية.  اال�شتراكية  اإلى  ال�شيوعية  من  وانتقل 

موؤ�ش�شات  في  وي�شارك   .2005 دم�شق  اإعالن  وفي   ،1979 الديمقراطي  الوطني 

الثورة  لقوى  الوطني  واالئتالف  ال�شوري،  الوطني  كالمجل�س  المعار�شة 

والمعار�شة ال�شورية، من خالل م�شاركة اإعالن دم�شق.

 ،1971 دم�شق  في  االأتا�شي. ولدت  الدكتور جمال  وال�شيا�شي  المفكر  ابنة   )7(

منتدى جمال  رئا�شة  تولت  دم�شق.  بجامعة  الفرن�شية  اللغة  ق�شم  من  وتخرجت 

الحقوقي  المجال  في  الثورة  خالل  ون�شطت  الديمقراطي،  للحوار  االأتا�شي 

في  موؤ�ش�شًا  ع�شواً  كانت  للثورة.  العامة  الهيئة  اإطار  في  عملت  اإذ  والثوري، 

االئتالف الوطني، وانتخبت نائبًا لرئي�شه عام 2012.

األمانيا،  1934. در�س الفل�شفة في  اأ�شتاذ في جامعة دم�شق. ولد في حم�س   )8(

اأبرز فال�شفة  1973. اختير واحداً من  الفل�شفية  العلوم  وح�شل على دكتوراه في 

العالم 1998. ن�شر العديد من البحوث والدرا�شات الفل�شفية. من كتبه: من التراث 

االإن�شان،  في مجال حقوق  ن�شط  العربي.  والتنوير  النه�شة  في  بيان  الثورة،  اإلى 

و�شاهم عام 2004 بتاأ�شي�س المنظمة ال�شورية لحقوق االإن�شان.

** ** **
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من العمري إلى صيدنايا

رن  بقليل،  الظهر  وبعد   2011 اآذار  من  ع�شر  الثامن  الجمعة  يوم 

غير عادي، وي�شبح  لينقل خبراً  رنة عادية،  الهاتف في جيبي  جر�س 

التاريخ  في  ا�شتثنائيًا  بل  عادي،  غير  يومًا   2011  /  3  /18 اليوم  هذا 

اآخرين،  رجال  باأ�شوات  مختلطًا  محدثي  �شوت  جاء  ال�شوري. 

يا  “ا�شمع  قائاًل:  اأذني  في  و�شرخ  المقلق.  الفرح  ي�شبه  بما  ومفعمًا 

ا�شمع   ،
)1(

العمري الجامع  من  بالمظاهرة  طلعنا  ْع 
َّ

َه�ش �شادي..  اأبو 

الهتافات.. ا�شمع �شوت ال�شباب”. وبداأت اأ�شمع.

من  يحدثني   ،
)2(

االأ�شود اأيمن  الخط  من  االآخر  الطرف  على  كان 

اأمام الجامع العمري بدرعا، ومن قلب المظاهرة ال�شعبية االأولى، التي 

انطلقت من هناك معلنة بدء انتفا�شة حوران وانطالق الثورة ال�شورية، 

ثورة “الحرية والكرامة” في وجه دولة الف�شاد والت�شلط، دولة حزب 

اأربعة  من  الأكثر  دامت  التي  والفئوية  القمع  دولة  االأ�شد،  واآل  البعث 

اأتتني  “الحوارنة” التي  اأ�شوات  باأن  اأحلم  اأو  الأعلم  اأكن  ولم  عقود. 

من بعيد، ت�شق �شمت المدينة بنداء “اهلل اأكبر”، �شوف تك�شر �شمت 

لها حكم الع�شكر  �شورية المزمن مرة واحدة واإلى االأبد، بعد اأن حوَّ

اإلى “مملكة لل�شمت”، تتزاحم فيها ال�شجون والمعتقالت، ويزدهر 

فيها القهر والرعب، لي�شبح الخوف جلي�س ال�شوريين الدائم.
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اإلي  زفها  التي  الب�شرى  ماطرة،  لغيمة  عط�شى  كاأر�س  ا�شتقبلت، 

�شديقي اأيمن. وكانت اأ�شوات المتظاهرين ت�شلني عبر الهاتف مزيجًا 

المعاني  كل  تحمل  و�شاخبة،  عالية  والغناء  وال�شراخ  الهتاف  من 

واالحتماالت. لكنها تقول �شيئًا وا�شحًا وبكل اللغات، لقد بداأ زمن 

الحرية، وفتح على م�شراعيه باب تاريخ جديد في �شورية.

هل حقًا حط طيف  اأفكر:  واأنا  وئيدة  بخطى  الطاولة  اإلى  عدت 

الحرية في درعا ؟ اأيمكن اأن يفعلها اأبناء حوران. اأطفالهم دقوا جدران 

ال�شمت، ورجالهم تحطم �شنم الخوف ؟ ! هو الحلم لي�س اإال، لكن 

من قال: اإن اأحالم ال�شعوب ال تتحقق ؟

)3(، وهم اإخوة 
كان جميع جل�شائي على مائدة الغداء في �شيدنايا

اإلي وينتظرون اأن اأقول  واأخوات واأبناء من اأ�شرتي ال�شغيرة، ينظرون 

العظيم  بالفرح  فب�شرتهم  يقال.  اأن  يمكن  بما  مزدحم  فوجهي  �شيئًا. 

الذي تعد به الرجولة، التي انطلقت من الجامع العمري، وت�شير على 

وكلمات  تعليقات  الح�شور  تبادل  االآن.  درعا  �شوارع   في  قدميها 

النتائج  اإليه االأمور، وعن  توؤول  اأن  �شريعة ومخت�شرة حول ما يمكن 

المترتبة على حدث كهذا، لم يعرف حجمه، ولم تدرك اأبعاده بعد. 

يمكن  ال  ثقيلة،  بمخاوف  القادم  والفرح  االأمل  تبا�شير  واختلطت 

ا�شتبعادها، كانت تجوب االأحاديث من فم الآخر.

يرى  اأن  يريد  الذي  التائه،  البّحار  بخيال  بعيداً  �شرحت  وحدي 

في  يجري  لما  في خاطري �شورة محتملة  اأر�شم  وبداأت  قريبًا.  البر 

ن مجريات الواقع هناك واأت�شاءل: هل هم  �شوارع درعا االآن، واأخمِّ

ب�شعة رجال خرجوا بعد �شالة الجمعة معلنين غ�شبًا موؤقتًا ؟ هل هم 

مجموعة من الفتية وال�شباب، يخو�شون مغامرة اأعدت على عجل ؟ 
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هل هم اأقارب االأطفال الذين اعتقلهم عاطف نجيب، يعلنون موقفًا 

احتجاجيًا وح�شب ؟ اأم هي ن�شخة ثانية من المظاهرة التجريبية التي 

�شارت في �شوق الحميدية بدم�شق قبل اأيام ؟ !

“ميدان  اإل��ى  الم�شي  من  خيالي  اأكبح  اأن  ا�شتطع  لم  اأنني  غير 

ب�شيء  اأ�شمع  اأو  م�شابهًا،  �شيئًا  اأرى  اأن  الأ�شتهي  القاهرة،  التحرير” في 

المرارة  جمر  على  تقلَّبنا  لطالما  هناك.  جرى  ما  يحاكي  هنا،  يجري 

واالإحباط، عندما كنا نتجمع ب�شع ع�شرات فقط على اأر�شفة دم�شق في 

اأيام  �شاحة “عرنو�س”، اأو اأمام الق�شر العدلي، اأو مقر االأمم المتحدة، 

“ربيع دم�شق” للمطالبة بوقف العمل باالأحكام العرفية واإطالق �شراح 
المعتقلين وال�شجناء ال�شيا�شيين واإلغاء القانون 49 لعام 1980، اأو الإحياء 

والمزرعة  الكفر  ومعركة  مي�شلون  معركة  كذكرى  وطنية،  منا�شبات 

من  نخرج  اأن  يمكن  هل  نف�شي:  في  وت�شاءلت  الجالء.  واحتفاالت 

اجتماعات النخبة وتجمعاتها اإلى ف�شاء التحركات االجتماعية وال�شعبية 

باآالف االأقدام والحناجر ؟ وم�شى خيالي بعيداً في تخمين ما يجري في 

�شوارع درعا في ذلك الوقت. هل هو تكرار لما كنا نفعله على اأر�شفة 

دم�شق، اأم ي�شبه ما �شهدناه في �شوارع تون�س وم�شر، اأم بين بين ؟ وبقي 

جناح االأمنيات والطموح مكبوحًا ب�شردية الوقائع المرة التي واجهها 

ال�شوريون في ع�شر �شنوات من حكم ب�شار االأ�شد.

مازلنا  كنا  المقارنة.  غفوة  من  واأيقظني  جديد،  من  الهاتف  رن 

االأ�شود  اأيمن  عندما جاء �شوت  بعد،  نغادرها  لم  الغداء،  مائدة  على 

ثانية، لكنه مختلف هذه المرة. ي�شرخ في وجهي، وكاأنني الم�شوؤول 

عما يجري اأمامه هناك: “ا�شمع يا اأبو �شادي اأ�شوات الر�شا�س الحي 

ال�شهداء  النار، و�شقط  اإنهم يطلقون علينا  للدموع.  الم�شيلة  والقنابل 
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والجرحى”. و�شلني عبر ال�شماعة �شخب و�شجيج، تخالطه اأ�شوات 

طلقات من اأ�شلحة نارية ونداءات ا�شتغاثة، واأ�شوات �شراخ وغ�شب 

اأ�شمعه كافيًا لر�شم �شورة حقيقية لما  ال�شماء. لم يكن ما  ي�شق عنان 

اأن ما كنا  اأ�شدق  اأن  اأريد  اأكن  لم  اأو ربما  يح�شل في �شوارع درعا. 

لما  ت�شديقي  عدم  عن  ر 
ِّ
اأعب واأنا  الأيمن  فقلت  وقع.  قد  منه  نتخوف 

�شاأن�شر  فاأنا  يجري،  ما  حقيقة  لي  قل  اأيمن،  يا  ا�شمع  واأ�شمع:  يقول 

ذلك على المالأ. �شرخ الرجل في وجهي غا�شبًا: وهل اأثرت عني غير 

ذلك من قبل ؟ �شاأوافيك باأ�شماء ال�شهداء والجرحى فيما بعد. وانتهى 

االأ�شد،  ب�شار  فعلها  اإذن  لنف�شي هام�شًا:  بيننا. قلت  الهاتفي  االت�شال 

و�شدقت مخاوفنا. وهل يحق لنا اأن ن�شتغرب ما فعله، وما يمكن اأن 

يفعله في حاالت كهذه ؟ !

عدت اإلى اأ�شرتي على مائدة الغداء م�شدومًا بوجه علته المخاوف 

والذهول مما يجري في بداية البداية. واجهتني العيون واالأفواه مت�شائلة 

و�شريعة  حادة  كلماتي  كانت  الر�شا�س  من  زخة  ومثل  ح�شل.  عما 

ومبا�شرة: “يال.. يال.. قوموا، يجب اأن نذهب. لقد بداأت الثورة، وقد 

ال ن�شتطيع اأن نلتقي مثل هذا اللقاء مرة ثانية”. وبالفعل خرجنا ب�شرعة، 

وم�شى حتى االآن اأكثر من اأربع �شنوات، ولم ن�شتطع اأن نفعل ذلك.

ومن ذلك التاريخ بداأت جمعات الثورة بجمعة 18 / 3 / 2011، 

الثورة  ل�شهداء  الت�شاعدي  العد  وبداأ  الكرامة”.  “جمعة  �شميت  التي 

لت مظاهرة الجامع العمري  ال�شورية من جمعة درعا و�شهدائها. و�شجَّ

في درعا با�شمها اأول �شهداء الثورة ال�شورية وهما ال�شديقان: ح�شام 

عيا�س و محمود الجوابرة. م�شى ح�شام اأواًل اإلى جنان الخلد، وتبعه 

عيا�س  ال�شهيدان  د�شن  اإ�شعافه.  محاواًل  عليه  انكب  عندما  محمود 
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والجوابرة بدمائهما الزكية بداية الثورة ال�شورية، وتقدما قافلة طويلة 

من ال�شهداء، تعز عن الو�شف، وتعلو فوق كل الت�شحيات. 

»�لدم �ل�سوري ثقيل على �أعناق �لقتلة« 

الديمقراطي  ال�شعب  حزب  جريدة  “الراأي”  عنونت  هكذا 

فيما  وقالت   .2011 اآذار   30 في  ال�شادر  للعدد  افتتاحيتها  ال�شوري 

ي�شبه اال�شت�شراف للم�شتقبل والتحذير من نتائج ما ح�شل في درعا: 

“اإن المغامرة التي ارتكبت بزج الجي�س في اأعمال القمع تنطوي على 
على  توؤثر  اأن  يمكن  والوطن،  وال�شعب  الجي�س  على  فعلية  مخاطر 

من  لي�شت  مهمة  في  يزج  الأنه  المعنوية،  وروحه  وان�شباطه  تما�شكه 

مهامه، مثلما يمكن اأن توؤذي الوحدة الوطنية لل�شعب. كما يخ�شى اأن 

تطال عقابيلها ال�شلبية بنيتنا الوطنية”.

ال�شباب  تحركات  عنها  عبرت  التي  “المطالب  واأ�شافت: 

اأحد، وهي ال  يقف �شدها  اأن  وي�شتغرب  ب�شيطة وطبيعية،  ال�شوري 

ت�شتدعي مواجهات و�شدامات، الأنها تتم �شمن احترام �شيادة الدولة 

التعر�س  عدم  يتوجب  المواطنين.  جميع  ولم�شلحة  المجتمع  وقيم 

للمتظاهرين، بل تاأمين الحماية لهم، بغ�س النظر عما اإذا كانوا موؤيدين 

لل�شلطة اأو معار�شين لها. فهذا حق د�شتوري، يجب توفيره للجميع”.

وفي بيانه بتاريخ 7 / 4 / 2011، اأجرى اإعالن دم�شق تقييمًا للو�شع 

المتفجر في البالد كما يلي:

ال�شعب هو  الوحيد حتى االآن في مواجهة مطالب  النظام  “خيار 
الخيار االأمني والقتل المتعمد.. هذه الحرب غير المبررة على ال�شعب 

باالأكاذيب  مليئة  �شر�شة  اإعالمية  بحرب  النظام  يواكبها  ال�شوري، 

وت�شويه الحقائق”.
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المرفو�شة  الطائفية  الم�شاعر  وا�شتفزاز  “تاأجيج  اإلى  النظر  ولفت 

بطريقة ا�شتعرا�شية موؤذية”.

دائرة  لتو�شيع  فئاته”  بكل  ال�شوري  “ال�شعب  االإع��الن  يدعو 

اأماكن  في  كل  �شورية  ت�شهده  الذي  الحراك  في  والفاعلية  الم�شاركة 

تواجده. واأن يدعم حركة ال�شباب بكل ما هو ممكن.

بلغت درجة  الحراك مهما  �شلمية  الحر�س على  )االإعالن(  يوؤكد 

العامة  الممتلكات  على  والحر�س  النظام،  يمار�شها  التي  العنف 

والخا�شة، ونبذ االنق�شام وتاأكيد الوحدة الوطنية.

َمري في درعا هو اأحد الجوامع االأثرية المنت�شرة في محافظة درعا، يقع 
ُ
)1( الجامع الع�

با�شم  ا�شمه  ارتبط  االأولى.  االإ�شالمية  للفترة  يعود  اأثري  بناء  القديمة، وهو  المدينة  و�شط 

الخليفة عمر بن الخطاب الذي اأمر ببنائه عند زيارته لحوران. اأقيم له العديد من عمليات 

الترميم نظرا لقدمه. يعتبر رمزا من رموز الثورة ال�شورية، حيث انطلقت منه اأول مظاهرة 

�شعبية، اأعلنت االنطالقة الحقيقية للثورة في 18 / 3 / 2011. تعر�س الم�شجد العتداء من 

قبل جي�س النظام ال�شوري، مما اأدى اإلى هدم مئذنته في 13 ني�شان 2013.

المحافظة  في  المعار�شة  ن�شاطات  في  �شارك  درعا.  مدينة  من  ريا�شيات  مدر�س   )2(

ال�شورية وملتقى  للمعار�شة  بيتًا  نتيجة ذلك. كان منزله  التعليم  الثورة، و�شرف من  قبل 

لن�شطائها. لعب دوراً هامًا ومتفرداً على ال�شعيد االإعالمي في بداية الثورة عبر الف�شائيات، 

ونقل ما يجري في ال�شارع بداأب و�شجاعة ملحوظتين. خرج اإلى االأردن ثم اإلى فرن�شا، 

و�شار ع�شواً في االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعار�شة ال�شورية ك�شخ�شية م�شتقلة.

)3( مدينة �شورية في ريف دم�شق، تقع في ناحية التل اإلى ال�شمال ال�شرقي من العا�شمة. 

ا�شمها باالآرامية يعني “�شيدتنا”، وت�شم اأحد اأهم االأديرة الم�شيحية في العالم، وهو دير 

“ال�شيدة “اأي مريم العذراء، الذي بناه االمبراطور الروماني جو�شتنيان. يزوره الم�شيحيون 
وغير الم�شيحيين من جميع بلدان ال�شرق االأو�شط. في المدينة 21 ديراً و40 كني�شة والكثير 

من المواقع والمن�شاآت ال�شياحية. 

د�شن النظام فيها عام 1989 �شجنًا كبيراً، يعرف با�شم )�شجن �شيدنايا الع�شكري(. �شار 

رمزاً لكل اأ�شكال االنتهاكات واال�شطهاد.
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في بيتنا ثورة

الهامة  المكاتب  اأحد  في  يعمل  �شاب،  محام  اأيهم  الثالث  ولدي 

من  الثالثة  يتجاوز  لم  �شغيراً  طفاًل  كان  بدم�شق.  المحاماة  لمهنة 

عمره، عندما بداأت في بيتنا مرحلة المالحقة واالعتقال عام 1984. 

وعندما خرجت من ال�شجن عام 1995، كان في نهاية مرحلة الدرا�شة 

االإعدادية. لذلك اأم�شى طفولته ويفاعته متجواًل برفقة اأمه في زيارات 

دورية ومتتالية لفروع االأمن ومراكز التوقيف وال�شجون بحثًا عن اأب 

بالكاد يعرفه، وطلبًا للقاء معه. 

والتفتي�س  المداهمة  حاالت  محاميًا  �شار  الذي  الطفل  عاي�س 

طويلة  ل�شنين  عاين  مثلما  البيت،  من  االجتماعات  وف�س  واالعتقال 

ا�شتمع  وطالما  ورفاقه.  اأبيه  مثل  الق�شبان  وراء  ال�شجناء  م�شاهد 

البيت،  يمالأ  الذي  والخوف  والقهر  الظلم  عن  الهام�شة  لالأحاديث 

ويفي�س اإلى البيوت االأخرى التي يعرف اأ�شحابها في مدينتنا ال�شغيرة. 

لقد عرف الرجل )وهو طفل( معنى حالة الطوارئ واالأحكام العرفية 

واالعتقال ال�شيا�شي ومحكمة اأمن الدولة في واقع الحياة اليومية ببيته، 

مظاهر  و�شاهد  �شمع  ما  وكثيراً  القانون.  كتب  في  عنها  يقراأ  اأن  قبل 

اال�شطهاد ال�شيا�شي باأم عينه، قبل اأن يطلع عليها من تقارير منظمات 

حقوق االإن�شان واللجان المخت�شة بذلك. باخت�شار كان يعرف حالة 
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القهر في البالد ويعي�شها، ويدرك ك�شاب – ربما اأكثر من االآخرين – 

الحاجة اإلى الثورة. 

وعندما بداأت ن�شاطات وفعاليات “ربيع دم�شق”، عا�س تفا�شيلها 

اأو  م�شاهداً  ف�شائها،  في  تلقائيًا  نف�شه  وجد  التي  المعار�شة  اإطار  في 

للمعار�شة. وهذا  اأب معار�س في بيت  اأو مكلفًا بمهام من  م�شاركًا 

ما و�شعه في مركز االأ�شئلة واال�شتف�شارات من قبل اأ�شدقائه وزمالئه 

حول االأو�شاع الجارية والتطورات المحتملة، وجعله م�شدراً موثوقًا 

للمعلومات عما يجري في اأو�شاط المعار�شة والنظام.

ومع مطلع العام 2011 وتفجر االنتفا�شات العربية، �شارت غرفته 

في البيت ملتقى �شبه يومي ل�شباب من جيله اأثارهم الحدث، وحفزهم 

حول  بحوارات  معهم  اأدخ��ل  كنت  ما  وكثيراً  باهتمام.  لمتابعته 

والتوقعات  واالحتماالت  العربي  الربيع  واقع  في  االأمور  مجريات 

ا�شتمرار  واإمكانية  منهم(  بطلب  ومرات  مني  بتطفل  )مرات  القادمة 

وغير  عادي  غير  �شغفًا  اأواجه  كنت  �شورية.  اإلى  لت�شل  االنتفا�شات 

م�شتهى،  لموعد  محدود  غير  و�شوقًا  والمعرفة،  باال�شتفهام  ماألوف 

 – واأ�شدقاوؤه  ابني   – ال�شباب  هوؤالء  ل  �شكَّ ال�شاب.  الجيل  ينتظره 

مفاجاأة جميلة ومده�شة في زمن فتح باب المفاجاآت.

جمعة �لعزة 

لكن مفاجاأتي االأكبر منهم وبهم، كانت في “جمعة العزة”، يوم 

الجمعة 25 / 3 / 2011. فعلى غير العادة كان اللقاء ال�شبابي في بيتنا 

�شباحًا في ذلك اليوم، بينما كانت العادة اأن تكون اللقاءات م�شائية. 

�شحكات  حينًا  وتخد�شه  تتخلله  الغرفة،  في  ي�شدح  فيروز  �شوت 

لكنها  عال،  ب�شوت  ون��داءات  �شيحات  واأحيانًا  وجماعية  فردية 
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الغرفة من  اأجواء  غير مفهومة. هناك ما ي�شبه الهرج. هكذا و�شلتني 

المغلق. حالة �شباب يمرح الأ�شباب ال يعرفها  الباب  داخلها وخلف 

ال�شاخب  الفرح  هذا  اال�شتطالع القتحام  دفعني حب  غيرهم.  اأحد 

والمرج  الهرج  انقطع  حتى  الباب  فتحت  اأن  وما  فيه.  والم�شاركة 

فجاأة، وبقيت فيروز وحدها، تمالأ المكان بال�شوت والنغم. اأربكني 

معهم،  باب حوار  لفتح  قليلة  بكلمات  فتحدثت  المفاجئ.  �شمتهم 

لكنه بقي مغلقًا. كانوا محرجين ومنكم�شين وم�شممين على ال�شمت 

خوف االفت�شاح. اأح�ش�شت اأنني غير مرغوب فيه ومتطفل على مكان 

�س محرجة، وال يريدون 
ُّ
الأ�شباب ال اأعرفها، اأو اأنني داهمتهم بحالة تلب

ك�شفها. عيونهم، �شمتهم، حركاتهم غير المت�شقة، كانت تقول ذلك. 

فخرجت من الغرفة �شامتًا وخائبًا، ال األوي على �شيء. وما اأن اأغلقت 

الباب خلفي، حتى ت�شاعدت ال�شيحات وال�شحكات من جديد.

غير  اال�شتثنائية  ال�شباحية  الجل�شة  هذه  لهم  م�شاركتي  اأن  اأيقنت 

اأفلح.  فلم  االأ�شباب،  لمعرفة  قلياًل  ت�شاغلت  مرفو�شة.  بل  م�شتحبة 

حاولت تكرار المحاولة بقالب اآخر م�شتف�شراً من اأيهم عن �شيء عابر، 

انغر�شت في  التي  العيون  الراف�شة نف�شها. فنظرات  فوجدت االأجواء 

وجهي وا�شحة ال�شد وعدم الترحاب دون مواربة. عدت اإلى مقعدي 

كمالكم مهزوم، خ�شر جولة حا�شمة، ي�شغله التفكير باالأ�شباب.

لم يم�س من الزمن اأكثر من �شاعة حتى خرج هوؤالء ال�شباب واحداً 

خلف االآخر بتوؤدة وحذر، مثل جماعة مقاتلة في حرب الع�شابات، 

تخترق فجوة اأو تعبر اأ�شالكًا �شائكة. وبالكاد خاطبني اأحدهم قائاًل: 

“بخاطرك عم” في محاولة للتمويه وتخفيف الحرج. فاأجبت مازحًا: 
“مع ال�شالمة يا �شباب، خلونا ن�شوفكم مرة ثانية”.
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زلت  ما  التي  االأ�شماء  بع�س  زين،  ح�شان،  نبيل،  مالك،  رامي، 

البيت،  من  اأمامي  الذين خرجوا  ال�شباب،  من  الثلة  تلك  من  اأذكرها 

�شباب  اأمامي،  الم�شهد  في  دققت  جليلة.  مهمة  في  ذاهبون  وكاأنهم 

في الع�شرينات من عمرهم، ينتعلون اأحذية ريا�شية، يلب�شون �شراويل 

اأو  مطوية  قب�شات  غير  اأيديهم  في  لي�س  الجلد،  و�شترات  الجينز 

مفتوحة، يتواثبون في الخروج من البيت برغبة جامحة.

على الباب واجهت زوجتي ابنها بال�شوؤال: اإلى اأين يا اأيهم ؟ فاأجاب 

ب�شرعة واخت�شار: اإلى المكتب. فقالت بتلقائية االأم: اهلل معك. اأما اأنا 

فقد قادتني قدماي اإلى الغرفة، حيث كان “الهرج والمرج “قبل قليل. 

�شمت ثقيل، واأجواء ملبدة باآثار الزفير والتدخين وكمبيوتر مفتوح، 

واإ�شارة ا�شتفهام كبرى، تقلق راحتي دون جواب. تقدمت نحو �شا�شة 

الكمبيوتر، لت�شفعني المفاجاأة، وت�شعني في قلب الحدث مجيبة على 

ن�شائح  ال�شا�شة  على  الدح�س.  يقبل  ال  بو�شوح  ال�شابقة  ت�شاوؤالتي 

واإر�شادات، يقدمها اأحد الثوار الم�شريين من ميدان التحرير للن�شطاء 

االآخرين في بالد العرب ملخ�شًا تجربتهم في التظاهر ومواجهة قوات 

ال�شرطة واالأمن. “الب�شوا االأحذية الريا�شية، وارتدوا �شراويل الجينز 

و�شترات الجلد اأو ما ي�شبهها، كي تتمكنوا من التخل�س ب�شهولة من 

الطريق،  و�شط  و�شيروا  المظاهرة،  في  تما�شكوا  المخبرين.  اأيدي 

من  طويلة  قائمة  اآخر  اإلى  للدموع...  الم�شيلة  القنابل  من  واحتر�شوا 

المالحظات والتعليمات ال�شرورية. كنت اأقراأ على ال�شا�شة، واأ�شتذكر 

منظر هوؤالء الذين غادروا اأمامي قبل قليل، الأكت�شف بي�شر وثقة ودون 

اأي تردد، باأنهم ذاهبون اإلى مظاهرة. 

خرجت اإلى زوجتي اأناق�شها، ودار بيننا الحوار التالي: 
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اأنا: اإلى اأين ذهب ابنك يا مدام ؟ 

االأم: اإلى المكتب. 

موؤ�ش�شات  وال  اأبوابها  تفح  محاكم  ال  جمعة،  يوم  اليوم  اأن��ا: 

حكومية، فلماذا يذهب المحامي اإلى مكتبه ؟

االأم: ربما لديه موعد مع بع�س الموكلين اأو اأقاربهم. 

اإلى مكاتبهم بخفافات الريا�شة  اأنا: ومنذ متى يذهب المحامون 

وبناطيل الجينز ؟ 

االأم: اإلى اأين اإذن ذهب ؟

اأنا: ابنك يا �شت ذهب اإلى المظاهرة.

االأم: واأين هي المظاهرات.. هل هناك مظاهرات ؟ 

اأنا: ال اأعرف.. لكن هوؤالء الذين خرجوا من البيت االآن ذاهبون 

اإلى مظاهرة.

و�شمتنا، وم�شى خيالنا اإلى ما يمكن اأن يح�شل اليوم.

من قلب �لعا�سمة 

تكن  لم  لكنها  ومتوترة،  ثقيلة  واالنتظار  الترقب  �شاعات  م�شت 

ال�شباب، يزغردون ويت�شاحكون  اأكثر من ثالث �شاعات، حتى عاد 

وال�شورة  بال�شوت  الحدث  توثق  موبايالت  وباأيديهم  ويت�شايحون، 

لمظاهرة، انطلقت من جامع بني اأمية الكبير بدم�شق، وعبرت �شوق 

�شاحة  اإلى  وانتهت  البالد،  علم  يتقدمها  الن�شر  و�شارع  الحميدية 

ال�شهداء )المرجة( في الخام�س والع�شرين من اآذار 2011. اإنها “جمعة 

العزة”. حيث هتف المتظاهرون “بالروح.. بالدم نفديك يا درعا” و 

“اهلل.. �شورية.. حرية وب�س”.
ا�شتمعت بانتباه وا�شتمتاع لرواياتهم المتفرقة للمظاهرة، والتجربة 
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ال�شخ�شية لكل منهم في هذا الحدث الدم�شقي المبكر والمفاجىء. 

وغير  م�شلمين  الم�شجد  في  الم�شلين  بين  وجودهم  تفا�شيل  ورووا 

التحرك  ببداية  ت��وؤذن  التي  اأكبر”  “اهلل  �شيحة  ينتظرون  م�شلمين، 

اأحمد  ال�شيخ  اآنذاك  ال�شباب خطيب الجمعة  للتظاهر. وكيف هاجم 

واندفعوا..  اأر�شًا  واألقوه  به  فاأم�شكوا  دم�شق(،  )مفتي  القباني  �شامر 

في  والمخبرين  االأم��ن  عنا�شر  مع  العراك  ببدء  اإيذانًا  ذلك  وك��ان 

الم�شجد. 

محاوالت  )رغم  الم�شكية  اإلى  الم�شجد  من  المظاهرة  خرجت 

الحميدية،  �شوق  عبر  طريقها  و�شقت  الخروج(،  من  لمنعها  االأمن 

وهي تهتف “بالروح بالدم نفديك يا درعا” و“اهلل.. �شورية.. حرية.. 

وب�س”. ا�شتماتت قوى االأمن من اأجل تفريقها ومنعها من اال�شتمرار، 

غير اأن المتظاهرين و�شلوا اإلى المرجة من اأكثر من محور، وجددوا 

�شجاعة  عن  �شمعتها  طريفة  حكايات  ال�شاحة.  مركز  في  تجمعهم 

الن�شب  اأعلى  اإل��ى  بع�شهم  �شعد  حين  وت�شامنهم،  المتظاهرين 

عن  االأمن  وعنا�شر  المخبرون  وعجز  المرجة،  قلب  في  التذكاري 

مواجهة غ�شب المتظاهرين الذين نقلوا غ�شب اأهل حوران اإلى قلب 

العا�شمة ب�شرعة قيا�شية. اإنه تاريخ جديد، تاريخ �شعب يريد اأن ي�شتعيد 

دوره، ويفر�س اإرادته.

بعتب  �شاءلتهم  وحركاته،  المرح  و�شيحات  الق�ش�س  انتهاء  بعد 

من  تخرجون  ؟  االأوالد  اأيها  ذلك  تفعلوا  اأن  تجراأتم  كيف  غا�شب: 

اأمامي دون علم اأو خبر. تنامون على �شر تعرفون اأنني اأنتظره ب�شوق 

ولهفة. اأي موؤامرة �شنعتم اأيها االأوغاد ؟ !

قال اأحدهم: ال نريد اأن نكون عبئًا عليكم، اأو تكونوا قيداً علينا. 



52

اأنتم فعلتم ما عليكم وما ا�شتطعتم، ونحن نفعل ما علينا وما ن�شتطيع. 

واأ�شاليب  طرقنا  ولنا  ومعار�شتكم،  عملكم  وطرق  اأ�شاليبكم  لكم 

عملنا وثورتنا... 

عندها فقط اأيقنت اأن �شيئًا جديداً كلهب مقد�س يولد في �شورية، 

�شيئًا يختلف عما �شبقه، ويكون له ما بعده. واأن ثورة ال�شباب ت�شق 

طريقها بمعزل عن الجميع، وبغنى عن االآخرين في الداخل والخارج. 

�شلبية  اأحاديث  الذي طالما كان مو�شوع  ال�شوري  ال�شباب  وها هو 

اأن يكون  اإلى حيث يجب  اليوم  يتقدم  وتندرات واتهامات بالخواء، 

ل�شناعة تاريخ جديد طالما انتظرته البالد. وت�شاءلت بفرح غامر: اإذا 

اأمام  وبمعزل عني. يحدث  بيتي ودون علمي  في  يح�شل  ذلك  كان 

عيني وال اأراه. اأنتظره طوال عمري، ويخرج من اأمامي واثقًا بنف�شه 

معتمداً عليها، وبعيداً عن الحاجة لي ولغيري. فما بالك بما يمكن اأن 

يجري في البيوت االأخرى؟ ! اإنها بالغة الثورة ودر�شها الكبير القديم 

الجديد. 

يا حيف 

الثورة،  انطالقة  من  اأيام  ع�شرة  وبعد  اآذار،  �شهر  يم�شي  اأن  قبل 

“يا  اأن�شودته    2011  / 3  / 28  في 
)1(

الفنان الكبير �شميح �شقير اأطلق 

حيف” التي اأهداها اإلى “�شهداء الحرية في درعا”. وكانت هدية ثمينة 

لي�س الأطفال درعا الذين تغنيهم فح�شب، بل للثورة ال�شورية البازغة، 

والوطن ال�شوري بكل ما فيه ومن فيه. ك�شفت باألم وح�شرة، ب�شجب 

باأيدي  ال�شوريون  اأن يموت  ترتكب،  التي  الجريمة  وا�شتنكار حجم 

النا�س، كباكورة  الدنيا و�شغل  للثورة مالأ  ن�شيداً  ال�شوريين. و�شارت 

والوطنية  بال�شجاعة  وال�شفافية،  بال�شدق  تتميز  الثورة،  الإبداعات 
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بداياتها  منذ  للثورة  البارزة  ال�شمات  اإحدى  وهي  معانيها.  باأبهى 

االأولى.

زخ ر�صا�ش على النا�ش العزل يا حيف

واأطفال بعمر الورد تقتلهم كيف كيـف  كيف

وانت ابن بالدي، تقتل بوالدي ظهرك للعادي، وعليي هاجم بال�صيف

وهذا اللي �صاير يا حيف بدرعا يا يما ويا حيف

�صمعت هال�صباب يما الحرية ع الباب يما  طلعوا يهتفوا لها،

�صافوا البواريد يما، قالوا اإخوتنا هنوم�ش رح ي�صربونا

�صربونا يما بالر�صا�ش الحي متنا.. بيد اإخوتنا با�صم اأمن الوطن

واحنا مين احنا ا�صاألوا التاريخ، يقرا �صفحتنا م�ش تاري ال�صجان

يما كلمة حرية واحدة، هزت له اأركانه  من �صرخة الجموع يما

اأ�صبح كالمل�صوع يما، ي�صلينا بنيرانه واحنا اللي قلنا:

اللي بيقتل �صعبه خاين يكون مين كاين

ال�صعب مثل القدر، من ينتخب ماين  واالأمل باين  يا حيـف.

)1( فنان �شوري كبير من مواليد مدينة ال�شويداء، يكتب اأغانيه ويلحنها بنف�شه، 

كما غنى لبع�س ال�شعراء العرب الكبار. عرف باأغانيه الوجدانية والوطنية الثورية. 

واأعلن انحيازه لل�شعب وللثورة منذ اأيامها االأولى. بداأ بتقديم اإنتاجه على الم�شرح 

عام 1982. اأقام العديد من الحفالت الغنائية والجوالت العربية والعالمية، و�شارك 

في المهرجانات الدولية من�شداً ل�شورية الوطن وال�شعب. تنقل بين اأمكنة عديدة 

في العالم، ويقيم اليوم في باري�س.
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صوت درعا ينداح شماالً

ْل  من درعا �إلى �أخو�تها.. َحوِّ

اإلى  درعا  �شرارة  طارت  وم�شتقبل،  مر�شل  بين  برقية  �شيفرة  مثل 

المدن ال�شورية االأخرى. وكاأن االأجهزة والترددات واأيدي العاملين 

اإ�شارة  وتنتظر  عليها،  ومتفق  معروفة  عيارات  على  م�شبوطة  كانت 

البدء. وما اأن اأتت االإ�شارة من نداء “اهلل اأكبر” اأمام الجامع العمري في 

درعا، حتى تجاوبت اأ�شداء هذا النداء في العديد من المدن ال�شورية 

مبا�شرة وفي جميعها تاليًا.

في اليوم التالي ل�شقوط اأول �شهداء الثورة ال�شبت 19/ 3/ 2011، 

الت�شدي  تم  وغا�شبة،  عارمة  مظاهرة  في  ال�شهداء  ت�شييع  واأثناء 

للمتظاهرين بالر�شا�س الحي، و�شقط المزيد من ال�شهداء والجرحى. 

فتنادت مدن حوران وقراها لن�شرة درعا، وا�شتمر انطالق المظاهرات 

يوميًا وطوال االأ�شبوع بين “جمعة الكرامة” و “جمعة العزة”. وعمت 

هذه االعت�شامات والتظاهرات معظم مدن المحافظة: جا�شم – نوى 

– طف�س.. وغيرها من مدن  – اإنخل  – ال�شنمين  – ال�شيخ م�شكين 
وقرى الريف الحوراني الوا�شع.

تلقى  من  اأول  وريفها  ودم�شق  والالذقية  وبانيا�س  حم�س  كانت 

اإلى  محلية  بنكهات  �شداه  واأعاد  االأخرى،  المحافظات  من  النداء 
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مختلف اأنحاء البالد، التي تتابع وتترقب ب�شوق وحذر. 

)1(
حم�ص

�شاب ا�شمه خ�شر من حي الوعر، ت�شلق واجهة نادي ال�شباط في 

المدينة، وبداأ يحاول اإ�شقاط �شورة حافظ االأ�شد فلم ي�شتطع، فما كان 

منه اإال اأن بداأ يركلها بقدمه بطريقة انفعالية دوؤوبة و�شارمة، لبت �شهوة 

مكتومة عند ال�شوريين منذ زمن، وقال كثير منهم �شلمت رجلك اأيها 

ال�شوري، فاأنت تفعل ما كان يجب اأن يفعل منذ وقت طويل. ركالت 

عنيفة ومتواترة بغ�شب ال حدود له، تابعها ال�شوريون على ال�شا�شات 

ب�شغف مقلق، وهم يت�شاءلون: اأحقيقة ما نرى ؟ هل نحن في حلم اأم 

في علم ؟ ومن يجروؤ اأن يفعل هذا في و�شح النهار واأمام الكاميرات 

؟ وهل اآن اأوان ال�شقوط فعاًل ؟ كان ذلك يوم الجمعة 25 / 3 / 2011 

في “جمعة العزة”، حين انتقلت موجة االحتجاجات ال�شلمية ب�شرعة 

قيا�شية من درعا اإلى المدن ال�شورية االأخرى. وتابعت حم�س ثورتها 

مختلف  في  والتظاهرات  االعت�شامات  فتكررت  مده�شة.  باندفاعة 

ر الثوار 
ّ
“�شاحة ال�شاعة” التي غي اأ�شهرها اعت�شام  اأنحاء المدينة. كان 

ا�شمها اإلى “�شاحة الحرية”. وا�شتمرت حم�س في ثورتها و�شمودها 

�شاعتها  ن�شب  و�شار  ال�شورية،  للثورة  عا�شمة  نف�شها  توجت  حتى 

بجدارة،  التتويج  هذا  فا�شتحقت  والت�شحية.  لل�شمود  رمزاً  ال�شهيرة 

ال�شفحات  على  تتردد  علم  اأ�شماء  القديمة  اأحياوؤها  �شارت  حتى 

وال�شا�شات واأل�شنة ال�شحفيين في جميع اأنحاء العالم. )باب ال�شباع – 

بابا عمرو - الخالدية – باب هود – باب تدمر – باب الدريب...(. 

النظام  اإجرام  المقاومة وال�شمود في وجه  اأ�شطورة  و�شارت حم�س 

و�شمت العالم.
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)2(

بانيا�ص

من اأوائل المدن التي لبت نداء ن�شرة درعا. خرجت اأول مظاهرة 

و�شارت  المدينة،  في  الرحمن  جامع  من   2011/3/18 يوم  فيها 

باتجاه دوار المحطة القريب من الجامع، حيث اعت�شم المتظاهرون 

ال�شعب  ال�شوت،  ال�شوت.. عّلي  “عّلي  �شعارات  ل�شاعات، ورفعوا 

حرية  �شورية..  و“اهلل..  حرية”  “حرية..  و  بيموت”  ما  ال�شوري 

وب�س”.

 كلمة حما�شية في المعت�شمين، 
)3(

األقى ال�شيخ ال�شاب اأن�س عيروط

حدد فيها اإرادة  المحتجين، التي بداأت مطلبية اجتماعية، وت�شاعدت 

حتى و�شلت اإلى المطالب ال�شيا�شية والوطنية. وكان اأهمها: 

منع االختالط في المدار�س.

اإعادة المنقبات اإلى مهنة التعليم.

عدم اعتقال المتظاهرين.

اإطالق �شراح المعتقلين.

اإيجاد فر�س للعاطلين عن العمل.

رفع قانون الطوارئ.

ال�شماح بعودة المغتربين الممنوعين.

توفير حرية الراأي والفكر.

 ،2011 ني�شان  �شهر  المدينة طوال  في  المظاهرات  توالى خروج 

في جمعة ال�شهداء وجمعة ال�شمود وجمعة االإ�شرار والجمعة العظيمة 

وجمعة الغ�شب، اإلى اأن تم اجتياحها في 3 / 5 / 2011، حيث �شقط 

العديد من ال�شهداء والجرحى.

بانيا�س،  في  كبيرة  النظام مجزرة  قوات  ارتكبت  اليوم،  ذلك  في 
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القرى  وبع�س  القلعة،  التقوى،  الرحمن،  النبع،  راأ�س  اأحياء:  طالت 

المدينة.  جنوب  اإلى  تقع  التي  البي�شا  قرية  وخا�شة  لها،  المجاورة 

تال  بال�شكاكين.  وذبحًا  بالر�شا�س  رميًا  ال�شهداء  من  المئات  ف�شقط 

ذلك نزوح االآالف عن المدينة وما حولها طلبًا للنجاة.

)4(
�لالذقية

خرجت اأولى المظاهرات في الالذقية لن�شرة درعا في جمعة العزة 

يوم 25 / 3 / 2011 بعد �شالة الظهر من جامع خالد بن الوليد على 

طريق الحر�س. وتالقت في �شاحة ال�شيخ �شاهر مع مظاهرات اأخرى، 

انطلقت من جامع الح�شين وجامع بيرقدار. تعر�س المتظاهرون بعد 

وقت ق�شير من و�شول المظاهرة اإلى �شاحة ال�شيخ �شاهر  لمهاجمة 

معروفة  فع�شاباتهم  المدينة،  بهم  تعج  الذين  يحة 
ّ
وال�شب االأمن  قوات 

وم�شهورة في المدينة ومحافظتها باأ�شمائهم وجرائمهم، ف�شقط ثالثة 

�شهداء وعدد من الجرحى على يد ال�شرطة الع�شكرية.

تركزت التحركات في االأحياء القديمة من المدينة مثل: ال�شليبة، 

ال�شعارات  اأبرز  ومن  الجنوبي.  الرمل  الطابيات،  القلعة،  الفارو�س، 

التي ارتفعت في الالذقية، وهتف بها المتظاهرون “يللي بيقتل �شعبه 

خاين” و“ما في خوف بعد اليوم” و “بالروح بالدم نفديك يا درعا”  

ال�شاد�س  ويوم  ال�شوري وين”.  ال�شعب  اثنين،  اثنين.. واحد  “واحد 
ع�شر من رم�شان 2011، تم اجتياح المدينة بالمدرعات وكافة اأنواع 

االأ�شلحة، كما تم فيه مهاجمة ال�شعب ال�شوري الأول مرة من البحر، 

عندما ق�شفت بوارج النظام الحربية حي الرمل الجنوبي.

اأي�شًا،  دم�شق  مدينة  في  عدة  اأحياء  تحركت  نف�شه  الوقت  في 

و�شهدت اعت�شامات ومظاهرات مختلفة الحجم والديمومة. اأهمها: 
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المزة، القابون، كفر �شو�شة، الحجر االأ�شود. كما تحركت عدة مدن 

اأهمها  ن�شاطات وفعاليات م�شابهة، كان  في ريف دم�شق، و�شهدت 

ما جرى في: التل، مع�شمية ال�شام، الك�شوة، داريا، دوما، الزبداني. 

و�شهدت معظم هذه المدن �شقوط اأوائل ال�شهداء والجرحى فيها. 

ومع بداية ال�شهر الرابع في جمعة ال�شهداء، بداأ التحرك في الجزيرة، 

وقد افتتحته كل من القام�شلي وعامودا، في محافظة الح�شكة.

)1( المدينة الثالثة في �شورية، تقع و�شط البالد على نهر العا�شي. اأ�ش�شها ال�شلوقيون 

في القرن الرابع قبل الميالد، وعرفت باال�شم اليوناني “اإمي�شا”. دخلها العرب عام 

والقائد  ال�شحابي  دفن  حيث  الوليد،  بن  خالد  جامع  معالمها  اأ�شهر  من  م.   632
الع�شكري المعروف عام 641 م، وين�شب له حي الخالدية. كذلك كني�شة اأم الزنار 

)ن�شبة اإلى زنار ال�شيدة مريم العذراء الذي حفظ فيها(. �شيدت الكني�شة في عام 59 

للميالد، وتعتبر من اأقدم الكنائ�س في العالم.

المتو�شط. تقع  البحر  ال�شاحل”، وهي مدينة تطل على  “بانيا�س  با�شم  )2( تعرف 

جنوبي مدينة جبلة، وتتبع لمحافظة طرطو�س. ي�شكنها حوالي مئة األف ن�شمة من 

مختلف الطوائف. يخترقها نهر بانيا�س، وتتو�شط منطقة تكثر فيها المواقع االأثرية 

الهامة مثل: قلعة المرقب، برج ال�شبي، خان بيت جبور. فيها م�شفاة تكرير للنفط 

ومحطة توليد للكهرباء، هي اإحدى اأكبر محطات توليد الطاقة في �شورية.

لقيادة االحتجاجات  المبادرين  اأوائل  بانيا�س، كان من  �شاب من مدينة  �شيخ   )3(

ال�شعبية في مدينته ومحيطها. ا�شتهدفته االأجهزة القمعية، فا�شطر لمغادرة البالد. 

انخرط في الن�شاط الثوري مع “المجل�س االأعلى لقيادة الثورة”. و�شار ع�شواً في 

المجل�س الوطني ال�شوري واالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعار�شة ال�شورية.

عن  ترتفع  ال�شورية.  المدن  قائمة  في  الخام�شة  المدينة  تعتبر  �شاحلية،  مدينة   )4(

�شطح البحر 11م، وت�شل م�شاحتها اإلى 28 كيلو متر مربع، ي�شكنها حوالي المليون 

ن�شمة. يعود تاريخها اإلى االألف ال�شاد�س قبل الميالد. اأ�شماها االمبراطور �شلوق�س 

نيكاتور “الوذيكيا” على ا�شم اأمه، حين اأعاد اإعمارها عام 300 قبل الميالد. فتحها 

�شلمًا القائد العربي عبادة بن ال�شامت عام 637 م دون قتال كاأغلب المدن ال�شامية.
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االعتقال األول

ا�شتيقظت باكراً �شباح ذلك اليوم تلبية لموعد في منزلي مع ريا�س 

في  للتحرك  مقترحة  خطة  نناق�س  المنزل،  حديقة  في  كنا   .
)1(

�شيف

اإطار “اإعالن دم�شق”، عندما اقتربت زوجتي لتقول ب�شوت خفي�س: 

االأمن يمالأ الحارة، و�شيارات المخابرات تجول في ال�شوارع. قلت 

م�شيراً اإلى �شيفي: اأرجح اأنهم من متابعي )اأبو جواد(، ولحقوا به من 

قد�شيا اإلى هنا. وتوقعت اأن يلحقوا به عندما يغادر، لكنهم لم يفعلوا. 

الوقت  بع�س  وانتظرت  اأوراق��ي،  رتبت  الم�شتهدف.  اأنني  فاأيقنت 

متوقعًا اقتحام المنزل في اأية لحظة. وكذلك فعل اأهل بيتي ا�شتعداداً 

لهذه الواقعة المعهودة التي تكررت في المنزل مرات عديدة.

يتحركون  الذي  الوقت  في  اأحد،  بابنا  يطرق  ولم  انتظارنا،  طال 

فيه بالمكان بو�شوح ظاهر، فاأردت اختبار الو�شع واكت�شاف حقيقة 

الموقف. خرجت من المنزل قا�شداً ال�شوق مت�شنعًا الرغبة ب�شراء بع�س 

ال�شيارة ع�شرات االأمتار حتى لحظت من  الحاجيات. ولم تم�س بي 

المراآة �شيارات )ال�شباب( تالحقني. فاأيقنت �شاعتها اأنني المطلوب.

�ختطاف 

ح��دث ذلك �ش��باح االأحد العا�ش��ر من ني�ش��ان 2011 في مدينتي 

. اخترق��ت �ش��وارع المدين��ة ب�ش��يارتي قا�ش��داً الموؤ�ش�ش��ة 
)2(

قطن��ا
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اال�شتهالكية، وقافلة من ال�شيارات المتنوعة االأ�شكال واالألوان تتبعني. 

نزل��ت من ال�ش��يارة الأرى �ش��يارة االأمن بكامل عنا�ش��رها، ت�ش��طف 

خلف��ي بحركة طبيعية وادعة. لم يكلمني اأحد، ولم يقترب مني اأحد. 

اأنهيت عملي في الموؤ�ش�ش��ة، وخرجت حاماًل ح�شة االأ�شرة من االأرز 

التمويني. هاجمتن��ي عيونهم بنظرات متوعدة وكاأنها تقول: اإلى متى 

ع علينا الوقت اأيها ال� )...( تحملناك كثيراً، وطال االنتظار. 
ِّ
ت�شي

من  خال  اأنه  فجاأة  و�شعرت  مغاير،  طريق  عن  البيت  اإلى  عدت 

اندفعت  غرة،  الطريق وعلى حين  منت�شف  وفي  وال�شيارات.  المارة 

بلمح  فتجاوزتني  �شرعة،  باأق�شى  بالعنا�شر  مملوءة  “�شتي�شن”  �شيارة 

الب�شر، وانحرفت يمينًا اأمامي مبا�شرة لت�شد الطريق، بينما كانت �شيارة 

“�شغيرة تندفع ورائي لت�شد الطريق من الخلف، وتمنعني  “بيك اأب 
من التحرك، فوقعت في الم�شيدة.

ال�شيارة  اأب��واب  فتحوا  العنا�شر،  من  مجموعة  نحوي  اندفعت 

االأربع، ودون اأن ينب�شوا ببنت �شفة، قاموا باقتالعي من ال�شيارة، بينما 

نا�س ع�شابة تختطفني، من  يا  قتلة.. مجرمون..  اأ�شرخ فيهم:  كنت 

انتباه  اأرفع �شوتي في محاولة لجذب  تريدون؟، وبداأت  ماذا  ؟  اأنتم 

النا�س، لعل اأحداً يمر، اأو يفتح النافذة، اأو ي�شمع �شوتًا. الأنني اأيقنت 

اأنهم يريدون اختطافي واعتقالي واإخفاء عملهم، كي ال يعرف به اأحد. 

و�شع  المرات،  اآالف  كرره  عماًل  اأتقن  من  وبمهارة  خاطفة  ب�شرعة 

اأحدهم “الطما�شة” على وجهي، بينما كان اآخران يلويان ذراعي اإلى 

الخلف، لتطبق عليهما “الكلب�شة” باإحكام.

ح�شرت بين وح�شين في اأحد مقاعد �شيارتهم، الأكت�شف ب�شرعة 

اأن مجموعة منهم تمالأ المقعد خلفي، واأخرى تحتل المقعد اأمامي، 
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اأر�س  الملقاة على  بنادق الكال�شنكوف  اأتح�ش�س بقدمي  بينما كنت 

ال�شيارة. وغرقنا في �شمت مطبق، فال �شيء ي�شمع اإال هدير المحرك. 

�شمت يثير الريبة والخوف معًا.

بداأت اأتابع بخيالي خط ال�شير. والأنني اأعرف مدينتي �شبراً �شبراً، 

كنت اأر�شم هذا الخط، واأتابع تمهل ال�شيارة وتوقفاتها في المنعطفات 

يمكن  هل  ت�شاءلت:  الطريق.  اأ�شل  ال  كي  كبيرة،  بدقة  والتقاطعات 

اأحد  �شمع  هل  ؟  اعتقلت  اأنني  ويعرف  ال�شيارة،  في  اأحد  يراني  اأن 

�شراخي، ليخبر اأهلي اأنني بحوزة جهاز المخابرات ؟ غير اأن ال�شمت 

الثقيل كان يعطي اإجابات �شلبية قا�شية.

باتجاه  واندفعت  المدينة،  من  للخروج  طريقها  ال�شيارة  اأخذت 

�شرير  يتح�ش�س  كما  ومطباته،  بانعطافاته  الطريق  اأتابع  واأنا  ال�شرق، 

ممرات بيته بخبرة وحذر، كي ال ي�شطدم ب�شيء اأو ي�شل �شواء ال�شبيل. 

وفجاأة تخفف ال�شيارة من �شرعتها، وتنعطف نحو الي�شار. هزني هذا 

حقل  اإلى  متوجهين  كنا  فقد  كبيرة.  �شدمة  لي  و�شكل  االنعطاف، 

الرمي. )ا�شمه حقل رمي عرطوز، يتو�شط الم�شافة بين قطنا وعرطوز، 

تجري فيه قطعات الجي�س تدريبات الرمي بالذخيرة الحية، كما يتم 

الم�شلحة.  القوات  عنا�شر  على  ال�شادرة  االإعدام  اأحكام  تنفيذ  فيه 

وطالما �شهد اأبناء المنطقة ما يجري هنا باأم العين. فالموقع قريب من 

الطريق ومك�شوف للمارة(.

عن  مختلف  �شيء  فكل  الل�شان.  تلجم  �شاعقة  مفاجاأتي  كانت 

حاالت االعتقال ال�شابقة، التي طالما عرفناها و�شمعنا بها خالل اأربعة 

عقود م�شت. اختطاف من ال�شارع.. محاولة اإخفاء.. �شمت مطبق.. 

وتوجه اإلى حقل الرمي. ما الذي يعنيه كل ذلك ؟ هل يمكن اأن يح�شل 



62

الرماة  من  وع�شرة  عمود،  اإلى  موثوقًا  نف�شي  اأتخيل  وبداأت  ؟  حقًا 

المهرة يواجهونني ببنادق مح�شوة وم�شوبة، وبكلمة “نار” ينتهي كل 

�شيء. ثم اأعود اإلى نف�شي الأقول: لكن لماذا ؟ ! ما الذي ح�شل ؟ ! ما 

الذي فعلناه حتى يتجروؤون على فعل كهذا ؟ ال زالت الثورة في بدايتها 

�شلمية و�شيا�شية، وال �شيء يبرر اإجراءات من هذا القبيل.

نف�شي  وبين  بيني  الداخلي  المونولوج  يخرجني من هذا  يكن  لم 

وي�شاراً،  يمينًا  ال�شيارة  عجالت  تقذفه  الذي  الح�شى  اأ�شوات  غير 

تتجاوز  بالح�شى. ال  ترابي ممهد ومفرو�س  ن�شير في طريق  فقد كنا 

اثنين،  ميلين  من  اأكثر  الرمي  حقل  و�شدر  العام  الطريق  بين  الم�شافة 

وروحي  عقلي  على  كانت  لكنها  معدودة.  بدقائق  ال�شيارة  قطتهما 

الأقول:  اأ�شتدرك  ثم  يفعلوها،  اأن  يمكن  ال  اأقول:  فمرة  كاماًل.  دهراً 

1963 مع زمالئهم  تموز   18 في  فعلوها  فقد  ؟  يمكن  لماذا ال  لكن 

في القوات الم�شلحة و�شركائهم النا�شريين في انقالب 8 اآذار 1963. 

الم�شلمين،  االإخوان  مع  الثمانينات  في  تدمر  �شجن  في  فعلوها  كما 

وبانيا�س  وحم�س  درعا  في  العزل  المتظاهرين  مع  يفعلونها  هم  وها 

والالذقية ومدن كثيرة في ريف دم�شق. 

ق اأن ما يجري، وما يمكن اأن يجري،  ق وغير ُم�شدِّ كنت بين ُم�شدِّ

الهواج�س  وازدح��ام  المفاجاأة  هول  حرمني  وقد  حقيقة.  فعاًل  هو 

واالأفكار في زمن ال يتجاوز ب�شع دقائق من معاناة الخوف ورهبته. 

اإذ كنت في حالة من اال�شت�شالم المطلق، تحولُت فيها اإلى اأذن �شاغية 

اللتقاط الهم�شات وال�شكنات بانتظار قدوم القدر.

من  لحظات  وبداأت  ذهولي.  من  واأخرجتني  ال�شيارة،  توقفت 

االنتظار القاتل، اأح�شب اأن اأنفا�شي توقفت خاللها. فتح باب ال�شيارة 
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يميني،  الرجل عن  نزل  الروح.  يرهق  بطيء  بان�شحاب  مني  القريب 

و�شمعت �شوت ارتطام قدميه على ح�شى الطريق، بداأت اأنتظر.. ال 

اأحدهم  وينهرني  الخلف،  �شتدفعني على كتفي من  غليظة  يداً  اأن  بد 

لت�شحبني  جانبي  من  يد  تمتد  اأو  الخروج.  اأجل  من  بذيئة  بكلمات 

برفق كي اأنزل ب�شالم. فلي�س للمكبل والمطم�س والم�شلوب اأن ينزل 

كت كتفي االأيمن – وهو ما اأ�شتطيعه – الأتحقق 
َّ
من �شيارة ب�شالم. حر

من االأمر. فاأغلق باب ال�شيارة بحركة خاطفة، اأغلقت باب التوقعات، 

لكنها لم تغلق باب المخاوف.

عدت اإلى هواج�شي وقلت في نف�شي: ربما لم ن�شل اإلى المكان 

قدمًا  الم�شي  في  و�شن�شتمر  االإعدام.  عمليات  تتم  حيث  المطلوب، 

ال�شيارة  ا�شتدارة  اأن  غير  المحدد.  المكان  حيث  الحقل  عمق  اإلى 

وعودتها من حيث اأتت، اأتحفتني بمفاجاأة جديدة، لكنها �شارة هذه 

المرة. وبداأت اأفكر ب�شيناريوهات مختلفة.

�شالكة  الي�شار  نحو  وانعطفت  الرمي،  ال�شيارة من حقل  خرجت 

الطريق اإلى دم�شق. فتنف�شت ال�شعداء، وا�شتبعدت احتماالت الت�شفية 

والقتل. لكن المخاطر ما زالت جاثمة على الطريق، ف�شوف نمر اأمام 

 ،)3(
االأ�شد  الرابعة، حيث ماهر  الحر�س الجمهوري والفرقة  مع�شكر 

وما اأدراك ما ماهر االأ�شد وجالوزته. فهل يمكن اأن يكون االختطاف 

اإلى هناك ؟ 

تجاوزت ال�شيارة المطب االأول عند بوابة مع�شكر تدريب الحر�س 

 .
)4(

عرطوز قرية  من  مقربة  على  وهو  الرابعة،  والفرقة  الجمهوري 

اأ�شغيت بعمق الأ�شتك�شف الم�شار. هل تنعطف ي�شاراً باتجاه مدخل 

تتجاوز  ال�شيارة  اللحظة كانت  تلك  في  ؟  الطريق  تتابع  اأم  المع�شكر 
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في  االأمن  فروع  اإلى  اإذن  فقلت:  ب�شرعة،  وتنطلق  الثاني،  المطب 

اأتابع  طريق ال�شيارة اإلى عرطوز، فجديدة عرطوز،  دم�شق. و�شرت 

وبعدها اإلى مع�شمية ال�شام فال�شومرية ومطار المزة الع�شكري، حتى 

دخلنا اإلى اأوتو�شتراد المزة. كل �شيء كان وا�شحًا اأمامي من ب�شيرتي 

اأربعين عامًا  الطريق وعاي�شته الأكثر من  وتجربتي، فقد اختبرت هذا 

في الذهاب اليومي واالإياب بين مدينتي والعا�شمة. وبقيت محتفظًا 

بقدرتي على ر�شد م�شار ال�شيارة حتى دخلت مدينة دم�شق. وعند دوار 

والتوقفات  والممرات  المداخل  واختلطت  روؤيتي  تاهت  الجمارك 

نف�شي  المدينة.  طماأنت  في  نتجه  اأين  اإلى  اأعرف  اأعد  ولم  العديدة، 

وقلت: اإذن هو االعتقال من جديد، لكنه ب�شرية و�شمت هذه المرة.

في �لفرع 

توقفت ال�شيارة، وتناول اأحدهم ذراعي االأيمن، ودعاني للنزول: 

“يال.. انزل”. قادني الرجل ب�شع خطوات اإلى حيث يوجد زميل له 
وهو  ذراعي،  االأخر  العن�شر  تناول  وكالعادة،  القبو.  درج  اأعلى  في 

فت 
َّ
�شر و�شهاًل..  “اأهاًل  قائاًل:  بتهديد  ممزوجة  ب�شخرية  بي  يرحب 

واهلل”. وهبطنا الدرج.

الطما�شة  ورفع  الكلب�شات،  من  يدي  الرجل  القبو حرر  باحة  في 

عن عيني، وقال: الحقني. وبالتفاتة �شريعة يمنة وي�شرى عرفت اأنني 

اأم�شيت عامين كاملين في  الدولة، فقد  الداخلي الأمن  الفرع  في قبو 

هذا المكان نائمًا على حذائي في العديد من زنازينه االنفرادية. كان 

ذلك قبل اأكثر من عقدين من الزمن في عامي 1987 و 1988 خالل 

فترة اعتقالي الطويلة بين 1987 – 1995. �شلَّمت االأغرا�س في غرفة 

�شاعات  فيها  اأم�شيت  لطالما  وتعرفني،  جيداً  اأعرفها  التي  التحقيق 
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طويلة اأثناء التحقيق واقفًا اأو جال�شًا اأو مرميًا على االأر�س، و�شراخي 

العواميد”  ان 
ّ
“حر اإلى  اأو  ال�شابعة  ال�شماء  اإلى  وي�شل  المكان،  يمالأ 

كما كان يهددني �شاخراً اأحد عنا�شر الفرع. اأعرف دواليب التعذيب 

واالأ�شواط  الجدار،  اإلى  بعناية  الم�شنود  الفلق  وجهاز  الزاوية،  في 

بترتيب  ومعلقة  بعناية  المجدولة  الرباعية  الكابالت  من  الم�شنوعة 

خلف الباب. واأعرف كلمات التهديد والتاأنيب البذيئة بلكنة �شاحلية 

معروفة ومميزة.

حولي  دققت  الخارجية.  المنفردات  اإحدى  اإلى  اأحدهم  قادني 

نف�شه،  المطبخ  المكان.  نف�س  هو  هو..  به  واإذا  المكان،  متفح�شًا 

وكذلك الف�شحة ال�شماوية ال�شيقة، الزنازين ال�شغيرة باأبوابها الخ�شبية 

اقاتها المفتوحة با�شتمرار، وال�شمت الر�شا�شي الثقيل لم يغادر 
ّ
و�شر

المكان. وكاأن ما اأراه اأمامي االآن من اأوابد �شورية التي ال تحول وال 

التي  الثالث،  الباب  رتاجات  و�شمعت  خلفي،  الباب  اأغلق  تزول. 

األفها �شمعي بثمانينات القرن الما�شي وبنف�س المكان. بقيت واقفًا، 

هنا  من  مروا  اأن  �شبق  �شوريين  اآثار  باحثًا عن  الزنزانة،  اأتفقد جدران 

الأ�شباب تتعدد بتعدد �شوؤون الحياة. وكنت اأبحث بالتحديد عن ذلك 

البيت من ال�شعر الذي قراأته في هذا المكان على جدار اآخر قبل زمن 

بعيد، واأخرجني وقتها من الياأ�س اإلى االأمل ومن القنوط اإلى الرجاء. 

وبالتالي من �شجن النظام اإلى ف�شاء �شورية الرحب. لم اأجده، لكنني 

وجدت نف�شي اأ�شتذكره ب�شوت م�شموع: 

تُفرج�صاقت، ولّما  ا�صتحكمت حلقاتها ال  اأظنها،  وكنت  ُفرجت، 

وها  المكان،  هذا  في  التجربة  هذه  دخلت  عمري  من  االأربعين  في 

اأنا على اأبواب الخام�شة وال�شتين اأدخلها من جديد لذات االأمر وفي 
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ر اإال اأعمار النا�س. 
َّ
نف�س المكان. وك�اأن البالد هي البالد، ال �شيء تغي

 اأن اأعترف، اأنها اليوم بمذاق اآخر. ل�شنا وحدنا من يتكلم، 
َّ
لكن علي

�شمتها.  خلعت  ال�شامتة،  ف�شورية  ال�شجون.  في  وحدنا  نكون  ولن 

وال�شعب الذي نام طوياًل على ال�شبر والخوف، ينه�س لك�شر ق�شبان 

ال�شجن الكبير. كنت هادئًا وواثقًا وال مباليًا الأ�شباب عميقة، ال تطفو 

على ال�شطح، اأح�س بها وال اأعرفها.

لم تطل اإقامتي هذه المرة في “فرع االأمن الداخلي” غير يوم واحد، 

– اأن يجري التحقيق في المقر  – كما ظهر فيما بعد  الأن المطلوب 

العام الأمن الدولة في كفر�شو�شة. وفي ال�شيارة التي اأقلت المجموعة 

والزميل  ال�شديق  العامة”، �شادفت  المخابرات  “اإدارة  اإلى  المطلوبة 

�شجن  ال�شمالي من  القبو  في  المجموعة.  ، وكان �شمن 
)5(

�شارة فايز 

كفر �شو�شة )الذي اأعرفه اأي�شًا، و�شبق اأن اأم�شيت فيه اأيامًا طويلة( نزلنا 

في منفردة واحدة فايز واأنا، اإ�شافة اإلى مدر�س من اآل ال�شيخ، اقتلعوه 

المكان  حافيًا.  ال�شجن  اإلى  وو�شل  ال�شام،  مع�شمية  مظاهرات  من 

كل  اإلى  رحابتها  حملت  ال�شعبية  االنتفا�شة  اأن  غير  ال�شيق،  �شديد 

اأيام ال اأكثر، هي  مكان. فات�شعت االأمكنة وال�شدور واالآمال. ب�شعة 

فترة التحقيق، اأم�شيناها هنا.

�لتحقيق 

في غرفة �شغيرة ح�شنة الفر�س والهندام، با�شر �شابط �شاب التحقيق 

معي. اأمامه ملف �شميك، يعطى له ويوؤخذ منه بكلتا اليدين. وبعد فترة 

اأ�شتاذ  اأهاًل  وبادرني:  راأ�شه  رفع  االأوراق،  وتقليب  القراءة  من  طويلة 

باأدب جم:  �شاألني  الثورة.  اأولى ف�شائل  لنف�شي: هذه  جورج. فقلت 

األي�س كذلك ؟  ال�شوري،  الديمقراطي  ال�شعب  اأنت ع�شو في حزب 
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فاأجبت: بل اأنا ع�شو في اللجنة المركزية للحزب اأي�شًا. قلت لنف�شي: 

باأنك  المحقق،  اأمام  االآن  تقر   ! ؟  يا رجل  الذي حدث  ما  اهلل  اهلل.. 

ع�شو في الحزب وم�شوؤول عن اأقواله واأفعاله. بينما كنت في ال�شابق 

– بل كنتم جميعًا – تنفون ذلك. وتتحايلون بمختلف الو�شائل لتبرير 
ال�شلة والتن�شل من م�شوؤولياتها. فكم من مرة قلت باأنك مجرد �شديق 

للحزب، قراأت جريدته فقط، اأو تبرعت له مرة لم�شاعدة اأ�شرة معتقل. 

واأنت االآن تقول بالفم المالآن، باأنك ع�شو لجنة مركزية في الحزب. 

بفرح  وقلت  للمحقق.  ابت�شامتي  بانت  وربما  �شري،  في  ابت�شمت 

�شامت: لقد بداأ التغيير فعاًل. اإنها بع�س نتائج اأ�شوات المتظاهرين في 

ال�شوارع “�شورية بّدا حرية”، فانك�شر الخوف في كل مكان.

تركز التحقيق على الظهور االإعالمي، الذي اأقوم به على محطات 

من  جملة  وعلى  اأطلقتها،  التي  والت�شريحات  واالإذاع���ة  التلفزة 

االت�شاالت الهاتفية مع رفاقنا في دول الخليج، يعر�شون علينا اإر�شال 

التن�شيقيات، وكنا  لتاأمين ات�شاالت فعالة واآمنة بين  “الثريا”،  هواتف 

في اأم�س الحاجة اإلى ذلك. لكن االأمر كان يتواله الرفيق “اأبو �شرار”، 

ولم يكن لي من االأمر �شيئًا، اإال اأن اأكون �شلة الو�شل. 

مر التحقيق معي ب�شالم، وكاأنه اإجراء �شبط في مخفر لل�شرطة 

عن م�شاجرة اأو �شياع مفقودات. فال اإكراه وال عنف وال تهديد. ال 

�شتائم وال تقريع وال تخوين. اإنها بركات الثورة، فر�شت التغيير في 

البالد على كل �شيء، فلي�س الأحد اأو ل�شيء اأن يبقى على حاله بعد 

اليوم. لكنني لم اأكن الأعلم – اإال فيما بعد – اأن الرفيق “اأبو �شرار” 

نف�شه  الوقت  المو�شوع، كان في  االأولى عن  الم�شوؤولية  �شاحب 

في الفرع، ويتعر�س لتعذيب �شديد اأو�شله اإلى حافة الموت. ولم 
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ينقذه اإال �شدور العفو العام في ذلك الوقت.

في  عمل  الو�شطى.  الطبقة  من  عائلة  من   1946 عام  دم�شق  مدينة  في  ولد   )1(

ال�شناعة، وبرز ا�شمه في هذا الميدان كرجل اأعمال ناجح. �شار ع�شواً في مجل�س 

ال�شعب خالل دورتي 1994 و1998. �شارك في ن�شاطات ربيع دم�شق، واأثار ق�شية 

الهاتف الخليوي عام 2001، مما اأورثه غ�شب ال�شلطة وانتقامها، فاأودعته ال�شجن 

الديمقراطي  الوطني  للتغيير  دم�شق  اإعالن  اإطالق  في  �شارك  �شنوات.  لمدة خم�س 

�شار  ثم   .2007 عام  فيه  العامة  لالأمانة  رئي�شًا  وانتخب  م�شتقلة،  وطنية  ك�شخ�شية 

ع�شواً في المجل�س الوطني ال�شوري وع�شواً في االئتالف.  

عند  كم   20 بعد  على  العا�شمة  من  الغربي  الجنوب  اإلى  تقع  �شورية،  مدينة   )2(

اأقدام جبل ال�شيخ. �شميت “كاتاني” التي تعني باليونانية مفترق الطرق، الأنها على 

ل�  كعا�شمة  قديمًا  عرفت  واالأردن.  ولبنان  فل�شطين  اإلى  ال�شام  من  الذاهبة  الطريق 

هذا  لتوفر  الباّلن”،  “اإقليم  با�شم  جغرافيًا  المنطقة  عرفت  كما  العجم”،  “وادي 
النبات ال�شوكي في اأرا�شيها بكثرة. هي مدينتي، ولدت فيها وترعرت، تعلمت من 

اأ�شاتذتها وعّلمت اأبناءها، و�شاركت �شبابها هموم الثورة ون�شاطاتها.

كبير،  واإرهابي  برتبة عميد  1967. �شابط  مواليد  االأ�شد من  اأبناء حافظ  ثالث   )3(

له  النظام.  اأحد جالوزة  الجمهوري، وهو  الرابعة مدرعات والحر�س  الفرقة  يقود 

دور كبير في القمع والقتل والتدمير الذي ح�شل في �شورية اأثناء الثورة.

)4( بلدة تابعة لمنطقة قطنا في ريف دم�شق، تبعد عن العا�شمة 15 كم. يعني ا�شمها 

اإلى دم�شق والقنيطرة  الذاهبة  الطرق  التقاء  تقع عند  الطريق”.  “تنح عن  بال�شريانية 

اأبناء  كبير من  1967 عدد  بعد عام  �شكنها  االأعوج.  نهر  فرع من  منها  يمر  وقطنا. 

ال�شيا�شي  الثوري  للن�شاط  مركزاً  �شار  الذي  ال�شهرة،  حي  في  النازحين  الجوالن 

واالإغاثي والع�شكري. 

عام  فقيرة  اأ�شرة  من  دم�شق  بريف  جيرود  في  ولد  معار�س،  وكاتب  �شحفي   )5(

المنابر  من  عدد  تاأ�شي�س  في  و�شارك   ،1973 عام  منذ  ال�شحافة  في  عمل   .1950
الإعالن  الوطني  المجل�س  في  ع�شواً  كان  المدني.  المجتمع  ومنظمات  االإعالمية 

دم�شق 2007، واعتقل عام 2008 نتيجة لذلك. �شار ع�شواً في هيئة التن�شيق الوطنية 

2011، ثم ع�شواً في االئتالف الوطني 2013. 
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في سجن عدرا المركزي

للتحقيق  كافية  كانت  العامة  المخابرات  اإدارة  في  اأي��ام  ثالثة 

– �شمن  واأنا  – فايز  الق�شاء. كنا  اإلى  بعدها  تم تحويلنا  معنا، حيث 

تمهيداً  المركزي  عدرا  �شجن  اإلى  نقلت  اأي�شًا،  واح��دة  مجموعة 

من  بود  ا�شتقبالنا  تم  )اأ(  الجناح  من  االأول  المهجع  في  للمحاكمة. 

فعل  وكذلك  االعتقال.  اإلى  �شبقونا  الذين  الثورة  ن�شطاء  بع�س  قبل 

بع�س االآخرين، الذين يم�شون عقوبات �شجن الأ�شباب غير �شيا�شية. 

فالمناخ العام في المهجع كان للثورة وحراكها وم�شتقبلها. و�شوت 

الن�شطاء والثوريين هو االأعلى، حيث كان معظم النزالء منهم. وكان 

من الماألوف اأن يزج ال�شيا�شيون مع الق�شائيين في مكان واحد. وهي 

البالد،  ال�شيا�شي في  االأنظار عن اال�شطهاد  النظام لحرف  �شنها  �ُشنَّة 

وت�شوير اعتقال ال�شيا�شيين ون�شطاء المعار�شة باأنه يتم في اإطار القانون 

وموؤ�ش�شاته، واأنه اإجراء جزائي، يتم تحت طائلة القوانين العامة. بداأت 

قام  2000، حين  “ربيع دم�شق” بعد عام  ن�شاطات  اأيام  ال�شابقة  هذه 

بين  الفترة  تلك  في  ال�شيا�شيين  وال�شجناء  الراأي  معتقلي  بزج  النظام 

المرتكبين للجنح والجرائم والمخالفات القانونية المختلفة اإمعانًا في 

ا�شطهادهم وزيادة عذابات ال�شجن عليهم. وكذلك فعل مع معتقلي 

“اإعالن دم�شق” عام 2007.
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، اأحد المعار�شين الدائمين 
)1(

كان من هوؤالء ال�شديق حبيب �شالح

في  ون�شطائها  المعار�شة  رموز  معظم  رافق  جذرية.  واالأكثر  للنظام 

الطويلة. ومن  ال�شجن و�شنواته  اأيام  اأعمالهم ون�شاطاتهم، و�شاركهم 

حظنا اأنه كان في ا�شتقبالنا في �شجن عدرا، وفي المهجع نف�شه. ومنه 

يتعرف المرء اإلى ال�شجن بكل مداخله ومخارجه وتعقيداته. فهو من 

اأ�شحاب المحل ورواده الدائمين، ومعروف من الجميع. 

هنا �لثورة

في باحة الجناح، حيث يخرج ال�شجناء لق�شاء بع�س الوقت طلبًا 

لجرعة هواء نقي و�شعاع �شم�س دافىء، كان الم�شهد �شادمًا. رجال 

يع�شب  بع�شهم  ال�شورية،  المناطق  مختلف  ومن  االأعمار  كل  من 

اأقدامهم وي�شتخدمون  راأ�شه ويديه بلفافات طبية، واآخرون ك�شرت 

وال  مختلفة،  واإ�شابات  لجراح  تعر�س  منهم  والكثير  عكازات، 

وثقافية  �شيا�شية  وجوه  و�شراويلهم.  قم�شانهم  على  الدم  بقع  زالت 

الحرية  اأجل  من  ال�شراع  غمار  يخو�س  ع�شريني  و�شباب  معروفة، 

الم�شهد الأتمتم في �شري  الظروف. دفعني هذا  الأول مرة وباأق�شى 

في  مماثاًل  م�شهداً  وتذكرت  الثورة”.  ي�شجنون  اإنهم  لهم..  “تبًا 
و�شاهدت  دخلته  عندما   ،1989 عام  الع�شكري  �شيدنايا  �شجن 

القومية  االنتماءات  جميع  من  ال�شوريين  من  اآالفًا  كانوا  ال�شجناء. 

والدينية والطائفية والجهوية، ينتمون لمختلف االتجاهات ال�شيا�شية 

والفكرية والعقائدية، اأتى بهم النظام من جميع اأنحاء البالد لي�شتتب 

له االأمر. فقلت وقتها ب�شوت عال: “اهلل ال يوفقك يا حافظ االأ�شد، 

اإنه ي�شجن �شورية”.

من  الوافدون  كان  الثورة،  اأحداث  من  المبكر  الوقت  ذلك  في 
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رت في تحركها خالل �شهري اآذار وني�شان.  جميع المناطق التي بكَّ

من درعا ومدن حوران المنتف�شة، من دوما وداريا والزبداني ووادي 

بردى والتل وقرى الغوطة، من �شبينة وحجيرة واأحياء دم�شق الجنوبية 

االأ�شود  والحجر  وكفر�شو�شة  وجوبر  وبرزة  القابون  من  وال�شرقية، 

جميع  من  كانوا  ال�شباب  المعتقلين  اأن  غير  والقدم.  عي�شة  ونهر 

والديري  والحم�شي  والحموي  الحلبي  ففيهم  ال�شورية.  المناطق 

وال�شويداء.  وادلب  وطرطو�س  والالذقية  الح�شكة  وابن  والرقاوي، 

والم�شيحي  الم�شلم  وفيهم  والتركماني،  والعربي  الكردي  ومنهم 

مظاهرات  في  ي�شاركون  الذين  والعلوي،  واالإ�شماعيلي  والدرزي 

يعبرون عن  �شوريين،  �شجناء  النزالء  كان  باخت�شار،  دم�شق وريفها. 

�شورة الثورة وحقيقتها، عن �شوريتها ووطنيتها و�شلميتها.

كانت الحميمية وروح الود والتعاون بين النزالء تكاد ال ت�شدق. 

الطرائف  يتبادلون  مرة،  ب�شخرية  يت�شاحكون  يتكافلون،  يت�شامنون، 

المميزة في الوقائع الخا�شة بالثورة في مناطقهم.ايام قليلة جعلت منهم 

فريقًا واحداً يقدر عمره بال�شنوات. حما�س للبذل منقطع النظير، ثقة 

بانت�شار الثورة ال حدود لها، ولي�شت مو�شع نقا�س. واالنتماء للثورة 

وعند  �شخ�شي،   
ّ
هم بع�شهم  عند  مفقودة،  كرامة  عن  دوؤوب  بحث 

الكثيرين هم وطني جامع. ال تردد وال �شكوك، فلي�س غير اال�شتمرار. 

من  خرج   – واحد  ل�شهر  معهم  اإقامتي  وخالل   – بع�شهم  اأن  حتى 

ال�شجن وعاد اإليه ثانية بعد اأيام ال�شتراكه في مظاهرة جديدة في مكان 

اآخر. 

هي الثورة، قب�س من عظمة ال�شعب، كبيرة بحجم البالد، وع�شية 

على الكبح والتعليب. هكذا الم�شتها.. هكذا عاينتها في �شجن عدرا.
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مفاجاأة و�كت�ساف 

وفرا�س  نادر  معتز  ال�شابين  موقع  كان  المهجع  زوايا  اإحدى  في 

من  الثالثينات  مقتبل  في  العرب  جبل  من  �شابان  وهما  المحيثاوي 

العمر، يتحركان ب�شمت وتهذيب، ويت�شرفان بكبرياء واحت�شام كعادة 

الموحدين الدروز. كان الرجالن مثااًل للتعفف والغيرية واللباقة التي 

تورثها المجال�س والم�شافات لمن يتربى في حناياها. كل ذلك وغيره 

كان حافزاً لالحتكاك والتفاعل االإيجابي والتوا�شل ال�شريع بيننا. ومن 

التالي: لماذا  بال�شوؤال  ال�شجناء  بين  التعارف  يبداأ حديث  اأن  الطبيعي 

حكاية  الرجل  حكى  االإجابة.  معتز  وتولى  ؟  فعلتم  ماذا  ؟  هنا  اأنتم 

ال�شديقين بب�شاطة و�شال�شة، مثلما يروي طفل الأمه مجريات اأول يوم 

من اأيامه في المدر�شة. وبدا لي الم�شهد داخل الحكاية كذلك بالفعل، 

بعد اأن اأحطت بكل جوانبها.

م�شاء الجمعة 17 / 12 / 2010، اليوم الذي �شج فيه العالم بحادثة 

محمد البوعزيزي في تون�س، كان ال�شديقان – وهما طالبان في جامعة 

– يتابعان االأخبار، عندما قال  المدينة الجامعية  دم�شق، ي�شكنان في 

اإن�شان  اأنه  واأثبت  مفيداً،  �شيئًا  البوعزيزي عمل  لالآخر: هذا  اأحدهما 

حر. فما الذي نفعله نحن ؟ نكتفي بالم�شاهدة واالأ�شف والتبرم مما 

اأثارت هذه الوخزة  اإلى ال�شمت وننخرط بالقطيع.  يجري، ثم نعود 

الجارحة حمية االآخر، وهب في وجه �شديقه �شائحًا: وماذا ن�شتطيع 

اأن نفعل ؟ قل ما تريد واأنا جاهز. اقترح ال�شديق على �شديقه اأن يكتبا 

بيانًا �شد النظام، يوزعانه في المدينة الجامعية. وهذا ما كان.

اال�شتبداد  �شد  اللهجة  �شديد  اليد  بخط  بيانًا  ال�شديقان  كتب 

والديكتاتورية، يهاجم ت�شلط اأجهزة االأمن، ويف�شح ف�شاد الم�شوؤولين، 
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ويطالب بالحرية لل�شعب. وبعد ت�شوير العديد من الن�شخ، قام الرجالن 

اأوت�شتراد  على  الجامعية  المدينة  من  متفرقة  اأنحاء  في  البيان  بتوزيع 

المزة. لم يحرك البيان �شعرة في مفرق دم�شق النائمة وجامعتها التي 

ت�شير بقوة االن�شياع. ومن المرجح اأن عددا قلياًل من طالب الجامعة 

“الحر�س  الأن  عليه.  واطلع  البيان  قراأ  اأقل  وع��ددا  بالواقعة،  �شمع 

اأي �شجة  اإثارة  دون  واحتراف  ب�شرعة  البيان  الجامعي” تولى جمع 

اأو بلبلة. في اليوم التالي لم يح�شل اأي رد فعل في المدينة الجامعية، 

فكاأن �شيئًا لم يكن. ولم تعر اأجهزة االأمن بيان ال�شديقين المحتجين 

اأثر ليد  اأنه عمل فردي، لي�س فيه اأي  اأي اهتمام ظاهر. فمن الوا�شح 

المدينة  في  التوزيع  ومحدود  اليد  بخط  مكتوب  منظمة.  �شيا�شية 

الجامعية فقط. لذلك قوبل بالتجاهل واال�شتخفاف من قبل ال�شلطة، 

فال �شيء ي�شتدعي القلق.

في م�شاء اليوم التالي عاد االحتكاك بين الرجلين، عندما قال االأول 

�شاخراً: ما الذي فعلته يا بطل ؟ لم ينتبه اأحد اإلى ما فعلت، ولم ي�شمع 

ويلفت  االهتمام  يثير  كبيراً،  �شيئًا  نفعل  ال  لماذا  الثاني:  قال  اأحد.  به 

النا�س.  وي�شمع كل  ليرى  المدينة،  نكتب على جدران  تعال  االأنظار؟ 

الدهان. وعند  لبيع  اأول محل  اإلى  ال�شديقان  انطلق  ولم يطل الحوار. 

الدهان  بخاخات  يحمالن  دم�شق،  قلب  اإلى  و�شال  الليل  منت�شف 

من  جناحين  على  محموالن  ال�شمت،  ك�شر  على  وت�شميمًا  االأ�شود 

�شجاعة وحلم. والهدف وا�شح: ال بد من اإيقاظ ال�شوريين، فقد طال 

نومهم.

بداأ الحوار ال�شعب بين الكتابة والجدران، في ذلك الليل الدم�شقي 

ال�شنجقدار  اإلى  نزواًل  دم�شق،  لقلعة  الغربي  الجدار  من  الدام�س، 
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ال�شاعد  الج�شر  اأمام  وهناك  فكتوريا.  ج�شر  اإلى  و�شواًل  فالمرجة، 

على منطقة البح�شة، بداأت دراما الرجلين المجهولة وال�شامتة. األقي 

مالأ  وقاعدته.  الج�شر  قوائم  على  يكتبان  كانا  بينما  عليهما،  القب�س 

وتدعو  بالف�شاد،  تندد  كتابات  دم�شق  قلب  وفرا�س  معتز  ال�شديقان 

واإطالق  والديمقراطية  بالحرية  وتطالب  ورئي�شه،  النظام  الأ�شقاط 

�شراح المعتقلين وال�شجناء ال�شيا�شيين.

بقع  ب�شع  �شيء.  �شفوها  يعكر  ال  البال،  خالية  دم�شق  ا�شتيقظت 

من الدهان االأبي�س، تلطخ الجدران ب�شكل ع�شوائي، وتخفي خطوطًا 

�شوداء باهتة وغير مقروءة، موزعة على جدران المنطقة الممتدة بين 

�شوق الحميدية وفندق �شمير اأمي�س. و�شابان من اأق�شى جنوب البالد 

الم�شهود،  بالجرم  �شبطا  اأحد.  بهما  يعلم  ال  االأمن،  اأقبية  اأحد  في 

ويتعر�شان لال�شتجواب والتحقيق. 

ال �شيء يثير الريبة والقلق فيما فعله ويقوله الفاعالن. وال يبدو اأنهما 

وما فعاله جزء من حركة عامة. ولي�س هناك ما ي�شير اإلى اأن وراء االأكمة 

جماعة اأو حزب اأو منظمة. وبدا لالأجهزة االأمنية اأن ما جرى في قلب 

اأو  “ولدنة” �شباب  2010 مجرد  العا�شر من عام  ال�شهر  العا�شمة في 

فُدفع  النظام.  �شفو  تعكر  اأن  لها  لي�س  ومنحرفين،  �شالين  “حماقة” 
الرجالن اإلى زنزانة ق�شية، ورميت ق�شيتهما بالن�شيان. لكن التاريخ، 

ولم  مماثلة.  و�شجاعة  �شبيهة  باأيد  يتغير  كان  والمنطقة  �شورية  تاريخ 

يكن الأي منهما اأن يعلم بما يجري في �شورية والمنطقة اإال بعد ثالثة 

اأ�شهر، عندما نقال اإلى �شجن عدرا. كانت مفاجاأة �شارة لهما، وكانا 

مفاجاأة مده�شة للجميع.

عندما انفجر البركان ال�شوري بعد منت�شف اآذار، وامتالأت االأقبية 
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وال�شجون وغرف التحقيق بالمنتف�شين والمتظاهرين، تذكر جالوزة 

االأمن الع�شكري، حيث يوجد �شجينان من�شيان بال ق�شية، اأنهما جزء 

من “الموؤامرة الدولية” ظهرا على ال�شطح في وقت مبكر. بل كانا من 

طالئع “المخربين” الذين يتحركون اليوم في طول البالد وعر�شها. 

من  عدرا  �شجن  اإلى  تفد  كانت  التي  ال�شباب  بجموع  فاألحقوهما 

مختلف اأنحاء البالد بنف�س التهمة ولنف�س الغر�س.

اأن عرفا  بعد  الرجلين  اأقل من ده�شة  اأ�شمع،  لما  لم تكن ده�شتي 

التي  البالد  وفي  واليمن،  وليبيا  وم�شر  تون�س  في  ويجري  جرى  ما 

االمتالء.  حتى  ب�شراخها  ت�شج  اليوم  وهي  دهراً،  ب�شمتها  �شاقت 

وكان الهتاف المكتوب والممحي على جدار قلعة دم�شق في �شياق 

 – الهتافات الم�شموعة اليوم في �شورية. بل كان عزفًا منفرداً ورائداً 

كق�شف تمهيدي – في معركة العزف الثوري الم�شتمرة. 

دلياًل  اأكت�شف  واأنا  انتابتني  التي  تلك  الل�شان،  تعقد  فرحة  كانت 

التي لم  المبكرة  اإرها�شاتها  ال�شورين، واأحد  جديداً على عمق ثورة 

االأول من  المهجع  في  اأبطالها  تروى، وي�شاهد  اأن  قبل  اأحد  بها  يدر 

الجناح )اأ( في ال�شجن الذي ينغل فيه الثوار كالدبابير، وتنداح منه اإلى 

ف�شاء �شورية حكاياتهم المده�شة.

اأنا على يقين اليوم، اأن ثمة اإرها�شات كثيرة للثورة ال�شورية مماثلة 

ومختلفة، مازالت مخبوءة تحت االأل�شنة اأو في الذكريات وبال�شدور، 

لل�شديقين  واإعجاب  محبة  فتحية  ويرويها.  عنها  يك�شف  من  تنتظر 

معتز وفرا�س حيث يقيمان ويتجهان.

حكايات متفرقة 

كانت حوران تت�شم�س معنا بال�شجن في تلك االأيام الني�شانية. �شباب 
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ويافعون، كهول ابي�شت مفارقهم، واأثقل الدهر كواهلهم. لقد قذفت 

فلم  الطاعة.  ع�شا  النظام  وجه  في  ورمت  كبركان،  غ�شبها  حوران 

تت�شع مراكز التوقيف في المحافظة – على كثرتها وات�شاعها – اأعداد 

الطاغية:  بتهديد  واأردفوها  اللغات.  بكل  ال..  قالوا  الذين  الحوارنة 

�شرنا  لوي�س  “اأ�شتاذ  منهم:  �شاب  لي  قال  بدرعا”.  علقان  اإنت  “وك 
بعثية، اأنا بعثي، واأبوي رئي�س اتحاد الفالحين في المحافظة”. قلت: 

ال اأعرف، ا�شاأل اأباك، فاأجاب: “هناك هو قاعد بال�شم�س” واأ�شار اإلى 

الجهة االأخرى، حيث يوجد البعثي خلف الق�شبان في �شجن حزبه.

ولمحمد الدرعاوي حكاية طريفة. �شاب ع�شريني، يعمل في محل 

المتظاهرين،  هتافات  �شمع  اأن  ما  درعا.  مدينة  في  الموبايالت  لبيع 

وعنف  تتقدم،  المظاهرة  كانت  اإليهم.  وان�شم  المحل  اأغلق  حتى 

ي�شعى مع زمالئه في  ي�شتد. وبينما كان محمد  النظام في مواجهتها 

نقل الم�شابين واإ�شعاف الجرحى، رن جر�س الهاتف في جيبه، واإذا 

ب�شوت اأمه يناديه: وينك اإنت يا محمد. )قال لي محمد: خ�شيت اأن 

تفزع وتردعني اإذا علمت اأنني في المظاهرة( فقلت: في المحل يّما. 

فما كان منها اإال اأن قالت: “تفو عليك، رفقاتك في المظاهرة، واإنت 

األحقهم  هال�شع  يّما،  “حا�شر  بالمحل” فقلت:  الن�شوان  مثل  جال�س 

بالمظاهرة”. فاأي تحية يمكن اأن تليق بهذه االأم، وترتقي اإلى عظمتها 

اأم  اأمهات مثل  �شورية  اأخرجت  الرائعة. وكم كان في حوران، وكم 

محمد الحورانية ؟ ! 

ال  �شاب  اأيام،  لعدة  راقبته  عدرا.  في  حكاية  البخاخ”  “للرجل 
اإلى  مهذب  خجول،  �شامت،  هادئ،  عمره،  من  الع�شرين  يتجاوز 

درجة ت�شتفزك. ال يفعل �شيئًا اإال اأن ي�شرب ال�شاي، وينظر في وجوه 
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والتلقائية،  الب�شاطة  من   م�شحة  وجهه  على  زائغة.  نظرات  النا�س 

تعطي انطباعًا باأن الرجل �شبه اأبله. �شاألته ال�شوؤال المعتاد. واأنت ماذا 

على  تكتب  قلت:  البخاخ.  الرجل  اأنا  مطلقة:  بعفوية  قال  ؟  فعلت 

كتبت؟  اأين  قلت:  نعم.  وقال  براأ�شه  فاأوماأ  ؟  كذلك  األي�س  الحيطان 

فاأجاب دون اهتمام يذكر: على جدران وزارة الداخلية. رفعت راأ�شي 

جدران  على  وم�شتنكراً:  متعجبًا  كالمل�شوع  اإليه  ونظرت  بانتباه، 

اأقل خطراً، تكتب عليها؟!  اأمكنة  األم تجد  وزارة الداخلية يا رجل ! 

فاأجاب ببرود متناهي الب�شاطة: مالأت جدران دم�شق، اأنا اأكتب وهم 

يم�شحون خلفي. ا�شتيقظت يومًا في منت�شف الليل، وفكرت اأن اأكتب 

في مكان يف�شحهم اإذا طر�شوه بالبيا�س. فاقترحت على نف�شي مبنى 

وزارة الداخلية في المرجة، وهكذا فعلت. ف�شاألته با�شتغراب: وهل 

كنت تتوقع اأن تكتب هناك دون اأن يقب�س عليك اأحد ؟ فقال الرجل: 

لم اأفكر في ذلك. كل ما فكرت فيه هو تحديهم وف�شحهم. 

نجح الرجل البخاخ في اإتمام عبارته على الجدار ال�شرقي لوزارة 

الجدار  على  الثانية  عبارته  يتم  اأن  وقبل  اأحد.  يراه  اأن  دون  الداخلية 

تحت  المنطقة  اأن  حيث  االأم��ن.  قب�شة  في  وقع  للوزارة،  الجنوبي 

ال�شيطرة على مدار ال�شاعة. 

اأكثر  وبعد  مرات.  عدة  منه  ال�شجن وخرج  البخاخ  زميلي  دخل 

ال�شجاعة،  المندفعة  لروحه  فتحية  ا�شت�شهد.  اأنه  علمت  عام  من 

يوؤلمني  االقتحام.  اإلى درجة  الثورة  �شقف  التي رفعت  البارعة  وليده 

ويخجلني، اأنني لم اأعد اأذكر ا�شمه. لكنني اأعرف اأنه من حي “باب 

�شريجة” اأحد اأحياء دم�شق القديمة.

ول� “كا�شر الروؤو�س” حكايته اأي�شًا. ا�شمه �شعيد، وكان �شعيداً بما 



78

“االأ�شنام”،  بتحطيم  العديدة  الثورة  فعاليات  من  اخت�س  فقد  يفعله. 

ويق�شد بها تماثيل حافظ االأ�شد. كان يتنقل مع المظاهرات المتنقلة 

اإلى حد  المف�شلة  ليمار�س هوايته  المتال�شقة،  في قرى غوطة دم�شق 

من  مظاهرة  في  خرجنا  قال:  اعتقاله  تم  كيف  �شاألته  ولما  الهو�س. 

للعا�شمة  المال�شق  الدم�شقي  الريف  قرى  اإحدى  )وهي  “حجيرة” 
من جهة الجنوب(، واتجهت المظاهرة باتجاه مدخل القرية من اأجل 

تقاطع  وعند  زينب.  وال�شيدة  �شبينة  المجاورة،  القرى  اإلى  الخروج 

من  قاعدة  على  ن�شفي  �شنم  جثم  العام،  الطريق  مع  حجيرة  مدخل 

قال  مدخلها.  عند  القرية  في  والمنافقون  المتنفذون  و�شعه  الرخام، 

نف�شي.  اأتمالك  فلم  التحدي،  نظرات  اإلي  ينظر  التمثال  كان  �شعيد: 

قفزت فوق المن�شة التي تحمله، وبداأت اأركله بقدمي الإهانته وك�شر 

واإ�شقاطه  تحطيمه  وحاولنا  معي،  االآخرون  �شعد  المعنوية.  �شوكته 

اأن  يمكنه  من  لكن  بعناية.  ومثبتًا  متينًا  كان  نفلح.  فلم  الو�شائل  بكل 

ينزل قبل اأن يحطم ال�شنم. وتعالى الت�شفيق والهتاف حولي. فلم اأعد 

به  اأركل  وبقيت  ثمن.  باأي  اإ�شقاطه  اأريد  �شيئًا.  اأرى  اأو  �شيئًا،  اأ�شمع 

واأدفعه بجنون  باليمنى مرة وبالي�شرى مرات، حتى �شقط. و�شقطت 

معه على االأر�س، فقد ك�شرت قدمي. قلت مازحًا: ما �شر هذا العداء 

الموجودة  البالوي  كل  “اأ�شتاذ..  فقال:  ال�شلطة.  �شنم  وبين  بينك 

اليوم، هي من اأف�شال ذاك الطاغية المقبور”.

“النازحون”  ف�  حكايات.  بل  خا�شة  حكاية  الجوالن  والأبناء 

اأر�شهم  عن  نزحوا  الذين  المحتل،  الجوالن  اأهل  على  اأطلق  )هكذا 

الثورة  في  انخرطوا   )1967 “اإ�شقاطها” عام  اأو  القنيطرة  �شقوط  بعد 

اكت�شفوا  فقد  للنظر.  مثير والفت  ب�شكل  االأولى  اأيامها  منذ  ال�شورية 
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والتهمي�س  واالإذالل  باالإهمال  رماهم  النظام  – اأن  حين  بعد  – ولو 
زمنًا طوياًل. فال هو �شاعدهم على ا�شتعادة اأر�شهم وبيوتهم المحتلة، 

ولم يوؤمن لهم �شبل التعليم والعمل والعي�س الكريم، كما يليق وينبغي. 

لذلك وقعوا تحت ظالمات مركبة. فهم �شوريون مثل الجميع، لكنهم 

اأواًل واآخراً نازحون.

لم  اأفخاذهم،  في  والر�شا�س  ال�شجن  اإلى  الجوالن  اأبناء  و�شل 

ي�شتخرج بعد. رغم اأنهم اأم�شوا اأ�شابيع في الفروع. هبت تجمعاتهم 

بقوة، ورمى معظمهم اأنف�شهم في ح�شن الثورة. فوفد المعتقلون من 

مختلف مناطق ريف دم�شق، ومن االأحياء الهام�شية والطرفية للمدينة، 

نهر  �شبينة،  القدم،  الف�شل،  جديدة  عرطوز،  من  يتواجدون.  حيث 

ع�شائر،  والأنهم  اأخرى عديدة.  مناطق  االأ�شود، ومن  الحجر  عي�شة، 

كان لزعامة الع�شيرة دور بارز في اإطالق يد الثورة في تجمعات اأبناء 

الجوالن. قال محمد، وهو ابن اأحد زعماء الع�شائر البارزين في نهر 

عي�شة: اأو�شانا اأهلنا، اأن افعلوا ما ت�شاوؤون، وال ترتبطوا معنا ومع ما 

نقول ونفعل. خذوا حريتكم، وال ت�شاألوا عن اأحد. وال ت�شتجيبوا لنا 

اإنه اتفاق �شمني، واإذا �شئت “تواطوؤ” كي تمر الثورة  اإذا ا�شطررنا. 

من كل االأبواب، ويقل دفع الثمن.

باأعلى  ت�شيح   – بقطنا  النازحين  تجمع  من   – ريا�س  اأم  كانت 

“ِولكن  ال�شبعة:  اأوالدها  مو�شية  الجميع  من  م�شمع  وعلى  �شوتها، 

واحد..  بيوم  تموتون  ريدكن  ما  بع�س،  مع  بالمظاهرة  تطلعن  ال 

اطلعن تنين تنين”. اق�شعر بدني عندما �شمعت بهذه الق�شة الأول مرة. 

وبحثت في الذاكرة الثقافية والتاريخية لالأمم من التراجيديا اليونانية 

وحتى اليوم، لم اأجد مثياًل لها. اأم تدفع اأوالدها للتظاهر، وهي تعرف 
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تبالي.  اأحد مفارق الطريق، وال  – اأن الموت قابع في  – بل متاأكدة 
اأم قررت  ثقيل على  فهذا  يوم واحد.  يموتوا في  اأن ال  يهمها  ما  كل 

الت�شحية باأغلى ما تملك من اأجل اأمل بالخال�س.

الحرية  في �شناعة  المعا�شرة  ال�شورية  التراجيديا  اإنها  للهول..  يا 

اهلل  رحمة  التاريخ.  �شفحات  في  وتقراأ  تكتب،  اأن  بد  ال  والكرامة. 

عليك يا اأم ريا�س حية وميتة. 

م�سعل �لتمو

الجناح  في  موجود   
)2(

التمو م�شعل  باأن  االأق��دم،  النزالء  اأفادنا 

المجاور، ويمكن اأن يطل علينا ونحادثه عبر نافذة الجناح المفتوحة 

على باحتنا، وهكذا كان. موعدان لنا – فايز واأنا – واحد قبل الظهر 

االأخبار.  ن�شرة  وتلقي  للحوار  والنافذة  م�شعل  مع  الظهر  بعد  واآخر 

االأو�شاع في �شورية على �شفيح �شاخن، والتطورات �شريعة ومتحولة 

كل يوم بل كل �شاعة. وفي الجناح االآخر جهاز راديو، ينقل االأخبار. 

وخبرة.  بعناية  اليوم  في  مرتين  لنا  االأخبار  يذيع  م�شعل  �شار  لذلك 

تنظيمًا  ويتزعم  وموثوقية،  ب�شدقية  يتمتع  معروف،  �شيا�شي  فالرجل 

بارزاً بين االأحزاب الكردية ا�شمه “تيار الم�شتقبل”.

م�شامعنا  على  يتلو  وهو  المعالم،  وا�شح  م�شعل  وجه  يكن  لم 

الزجاج  ف�شتار كثيف من  �شارة.  نراها في مجملها  التي كنا  اأخباره، 

الر�شين  �شوته  لكن  الروؤية.  و�شوح  دون  يحول  الناعم،  وال�شبك 

وف�شاحة لغته الوا�شحة، واأهمية مجريات الحدث ال�شوري والعربي 

الموعد  �شار  بو�شوح.  ي�شلنا  وكان  وننتظره،  نحتاجه  كنا  ما  هي 

والخلف.  االأمام  من  النافذة  طرفي  على  للمنتظرين  بالن�شبة  مقد�شًا 

ومن الطريف اأن ال�شجناء االآخرين على جانبي النافذة كانوا يحترمون 
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بل  التطفل.  يحاولون  وال  يقتحمونها،  فال  بيننا،  الخ�شو�شية  هذه 

يكتفون اأحيانًا باال�شتف�شار عن االأو�شاع في الخارج بداعي المعرفة 

واالطمئنان.

�شدره،  ورحابة  بوقته  علينا  كريمًا  كان  م�شعل  اأن  اليوم  اأعترف 

اأو  نافلة  اأحيانًا  تكون  التي  وا�شتف�شاراتنا،  اأ�شئلتنا  تحمل  في  وحليمًا 

فوق الطاقة اأو زائدة عن اللزوم. ولي�س اأقل من النبل يمكن اأن ت�شف 

�شلة  على  اأبقتنا  كامل،  بانتظام  مهمة  اأداء  على  داأب  الذي  �شلوكه 

اأخوية ووطنية،  مع الخارج طوال �شهر كامل، وتعامل معها كمهمة 

ت�شتحق العناء. 

األف  التمو  م�شعل  ال�شهيد  الكردي  ال�شوري  الوطني  روح  فاإلى 

مرة  الأول  ال�شجن  في  قابلته  اأنني  يحزنني  ما  ول�شد  ورحمة.  رحمة 

يد   – ال�شجن  من  خروجه  بعد   – طوياًل  تمهله  لم  اإذ  مرة.  والآخر 

الخيانة والغدر المعادية ل�شورية الم�شتقبل، فقد اغتالته تحقيقًا لماآرب 

النظام في طعن الثورة، وتغييب اأحرارها. الأنه كان بحق م�شعاًل كرديًا 

في الثورة ال�شورية.

محمد فليطاني 

 في الباحة، كنا ك�شديقين 
)3(

عندما قابلت ال�شهيد محمد فليطاني

بابن  فمعرفتي  موعد.  غير  وعلى  فجاأة  والتقيا  افترقا طوياًل  حميمين 

دوما البار معرفة �شيا�شية. فقد عملنا معًا ولمدة طويلة من خالل حزبينا 

في اإطار “التجمع الوطني الديمقراطي”. فنحن نعرف عن بع�شنا من 

األ�شنة االآخرين اأكثر مما اأتاح لنا الزمن من فر�س للتعارف المبا�شر. كان 

اأبو عدنان ع�شواً في قيادة “االتحاد اال�شتراكي العربي الديمقراطي”، 

وقائداً بارزاً للحراك المبكر للثورة في مدينته دوما. وفد اإلى ال�شجن 
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ك�شديقين،  التقينا  اأخيه.  واأبناء  ابنه  بينهم  اأبنائها،  من  الع�شرات  مع 

م�شار  وفي  الطويل،  المعار�شة  درب  على  كرفيقين  طوياًل  وتحدثنا 

الثورة التي ارتمينا في اأتونها. ا�شتمع اإلى �شكواي من العجز والتق�شير 

والتردد الذي يحكم �شلوك واأفكار بع�س المعار�شين، وا�شتمعت اإلى 

بع�س  مع  الروؤية  في  والتباين  الراأي  في  الخالفات  من  وقلقه  همومه 

اأع�شاء القيادة في “االتحاد” حول الثورة وم�شاريع النظام الحتوائها 

وحرفها عن م�شارها. وات�شح لي واأنا في ال�شجن اأن محمد فليطاني 

 في الثورة، بينما يراوح االآخرون في مواقع معار�شة 
)4(

وعدنان وهبة

بمكان ما بين الثورة والنظام. وهذا ما كان، فقد م�شى محمد وعدنان 

على راأ�س �شهداء دوما، �شهداء الثورة ال�شورية. 

ا�شتمر التوا�شل بيننا بعد الخروج من ال�شجن وخروجي من البالد 

الدعم  تاأمين  اأجل  من  االأخرى،  االألكترونية  والو�شائل  الهاتف  عبر 

االإغاثي وال�شيا�شي لدوما والغوطة ال�شرقية.وقد فعلنا ذلك بف�شل حينًا 

ونجاح اأحيانًا. اإذ لم تتوفر دائمًا االأيدي االأمينة والنزيهة الأداء المهمة. 

اأعطى محمد فليطاني كل ما ي�شتطيع واأغلى ما يملك للثورة دون 

ح�شاب، كما فعلت اأر�س دوما.. وت�شتمر.

�لزيارة 

كانت الزيارة اأ�شبوعية، ينادي ال�شرطي على الموقوف، وي�شطحبه 

اإلى مكان محدد عند اأحد مداخل ال�شجن، حيث ال�شبك الذي يف�شل 

ني�شان   23 ال�شبت  يوم  وعواطفهم.  ونظراتهم  االأهل  كلمات  بين 

اإذالل  ت�شتهدف  كيدية  بالتفاتة  ال�شجن  مدير  واأمر  زيارتي.  جاءت 

لبا�س  الزيارة  اأثناء  الُمزار  ال�شجين  يرتدي  باأن  ال�شيا�شيين،  ال�شجناء 

ال�شجن المعروف، كما يفعل عادة ال�شجناء العاديون. واللبا�س عبارة 
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عن قمي�س وبنطال من القما�س المخطط طوليًا بخطوط عري�شة، ي�شلم 

اللبا�س،  هذا  ال�شجن  اإدارة  ت�شلمنا  لم  ال�شجن.  دخوله  عند  لل�شجين 

لكنها طلبت اأن ن�شتعيره من االآخرين، ونلب�شه اأثناء الزيارة.

بعد م�شاورة ق�شيرة بيننا قررنا عدم اال�شتجابة لطلب مدير ال�شجن، 

التي  التحدي والمواجهة  اأ�شر على ذلك. فروح  اإذا  الزيارة  ونرف�س 

تحدى فيها الثوار ال�شلطة في ال�شارع، ا�شتمرت معهم داخل ال�شجن. 

اأهلكم  ليقول:  ال�شرطي  جاء  القرار.  بهذا  التزموا  ال�شباب  ومعظم 

على الباب ينتظرون، ووقت الزيارة �شارف على االنتهاء. ت�شدى له 

زياد بنبرة ديرية �شارمة: قل لمعلمك ل�شنا مرتكبين حتى نلب�س لبا�س 

ال�شجن. اأتى والد زياد من دير الزور، وهو ينتظر الزيارة منذ ال�شباح. 

وهكذا فعل �شياء. وهو �شاب دم�شقي من اأ�شرة مي�شورة، ال ت�شغلها 

هموم العي�س، لكنها اندفعت في �شياق الثورة من اأجل �شورية واأهلها 

ب�شبب  ال�شجن  اإلى  دخل  والكرامة.  الحرية  �شبيل  وفي  وم�شتقبلها، 

ويحوم  الثورة،  ر�شالة  يحمل  وا�شتمر  مرات،  عدة  منه  وخرج  ذلك 

في ف�شائها مثل حمام دم�شقي زاجل مخل�س ودوؤوب، همه اأن ت�شل 

ال�شجن،  مدير  لتعليمات  وان�شياعهم  البع�س  تردد  ورغم  الر�شالة. 

اإلى  ليقول:  ال�شرطي  وعاد  ال�شجان،  على  اإرادتنا  فر�س  في  نجحنا 

الزيارة يا �شباب كما تريدون.

�لجمعة �لعظيمة 

كثيراً  كالمًا  و�شمعت  اأ�شرتي،  اأفراد  من  عديدة  وجوهًا  �شاهدت 

من اأفواههم. غير اأن وجه زوجتي وكلماتها التي تروي خروج اأول 

قالت  ووجداني.  وقلبي  ذاكرتي  في  االأبقى  هي  قطنا  في  مظاهرة 

العظيمة. واأثناء  الجمعة  ني�شان، كانت   22 الجمعة  اأم�س  المراأة: يوم 
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خطبة الجمعة في م�شجد الغالييني، وبينما كان ال�شيخ يدعو للرئي�س، 

اأنت  اهلل  خزاك  ا�شكت  اأن  الم�شجد،  داخل  من  ال�شباب  به  �شاح 

المنبر،  فاأنزله عن  اأحدهم،  له  وت�شدى  الخطيب،  �شتموا  ورئي�شك. 

اأول  في  وخرجوا  واأقدامهم.  ال�شباب  يدي  بين  االأر�س  على  ورماه 

مظاهرة بالمدينة. 

اإليهم  وان�شم  الجامع،  مدخل  عند  ال�شاحة  في  الم�شلون  تجمع 

اآخرون كانوا ينتظرون خارج الم�شجد، واحت�شدت المظاهرة. انطلق 

يحملون  ال�شريان،  �شاحة  باتجاه  ر�شد  ابن  �شارع  في  المتظاهرون 

ف�شارع  البيت،  اإلى  الخبر  و�شلنا  �شراحك.  باإطالق  تطالب  الفتات 

اإخوتك واأوالدك وبع�س االأقارب لاللتحاق بالمظاهرة. و�شاروا معها 

ر�شالتها،  اأدت  اأن  بعد  تفرقت  حيث  العبد،  �شاحة  اإلى  الطريق  بقية 

كاأول �شرخة للثورة في مدينة مدججة بالع�شكر وال�شالح والمواالة.

عدت اإلى المهجع متهلاًل، فبادرني ابن وادي بردى، وهو زميل 

فقلت  االأهل.  حال  عن  ي�شاأل  المعار�شة،  اأحزاب  اأحد  في  منا�شل 

ا�شاألني يا اأبا محمد عن حال البلد. اليوم تاأكدت اأنها بخير. وتوجهت 

ال�شوريين  حكاية  لكم  الأحكي  تعالوا  م�شموع:  ب�شوت  لالآخرين 

دموعي  اأحب�س  اأن  اأ�شتطع  لم  الثورة.  طائفية  لتروا  تعالوا  والطائفية، 

قطنا  في  للم�شلمين  واأ�شفت:  الزيارة.  في  �شمعته  ما  لهم  اأروي  واأنا 

اأكثر من ع�شرين �شجينًا �شيا�شيًا في �شجن �شيدنايا، وخرجوا من جامع 

المدينة،  اأهل  من  م�شيحي  ا�شم  يرفعون  مظاهرة،  اأول  في  الغالييني 

ويطالبون باإطالق �شراحه. واأ�شفت بفرح داخلي غامر: اأراأيتم طائفية 

الثورة يا �شباب، وهل هناك مثال اأو�شح عن طائفية ال�شعب ال�شوري ؟ 

يثر  لم  العظيمة”،  “الجمعة  عن  ال�شبك  على  االأهل  حدثني  عندما 
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الف�شح.  عيد  باقتراب  يذكرونني  اأنهم  اعتقدت  الأني  اهتمامي،  االأمر 

فالجمعة العظيمة هي التي ت�شبق اأحد الف�شح مبا�شرة، وهو العيد الديني 

لكن  الكبير.  العيد  ي�شمونه  لذلك  ال�شرق،  في  الم�شيحيين  عند  االأهم 

عنما ن�شرت االأخبار اأن “الجمعة العظيمة” هي اإحدى جمعات الثورة، 

اأطلق الثوار ا�شمها على يوم الجمعة 22 ني�شان 2011، جاءني هذا اال�شم 

– كما جاء لالآخرين – كدليل اآخر على “طائفية” ال�شوريين وثورتهم. 
ريا�ص �سيف 

المهجع، واأدخل  5 /2011، فتح باب   /  6 التحدي  م�شاء جمعة 

علينا ريا�س �شيف ب�شكل مفاجئ. كانت بقع الدم واآثار االعتداء عليه 

الح�شن  اأمام جامع  من  مبا�شرة  نقل  اإذ  على وجهه ومالب�شه.  ظاهرة 

في حي الميدان الدم�شقي العريق حيث كانت المظاهرة، وو�شل اإلى 

الرجل  بدا  االأمن.  فرع  في  اأم�شاها  فقط،  �شاعات  عدة  بعد  ال�شجن 

اأن  غير  ظاهر،  بترحاب  ا�شتقبل  كبير.  �شجار  من  للتو  خارج  وكاأنه 

االزدحام في المكان لم ُيبِق �شريراً فارغًا لقادم جديد. وهناك العديد 

من ال�شجناء يفتر�شون االأر�س في الفرجة ال�شيقة بين �شريرين. غير اأن 

اإعطاء �شريره للوافد الجديد. فوقف مثل م�شيف  “فرا�س” اأ�شر على 
على باب م�شافة في جبل العرب وقال: االأ�شتاذ ريا�س �شيفي ومكانه 

جاهز. كان اأبو جواد متوا�شعًا ومهيئًا لمثل هذه المواقف، فقال: اأنام 

وفي  مرة  من  اأكثر  التجربة  بهذه  مررت  اأن  �شبق  وقد  االأر�س،  على 

هذا ال�شجن بالذات، فال تقلقوا. غير اأن اإ�شرار فرا�س ومبادرته برمي 

حداً  وو�شع  �شيء،  كل  قال  عليها،  واال�شتلقاء  االأر�س  على  بطانية 

للنقا�س ب�شكل حا�شم.

الدم�شقي  ال�شناعي  وهو  �شيف،  ريا�س  كان   2000 العام  في 
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بانتقادات  عقيرته  يرفع  وبداأ  ال�شعب.  مجل�س  في  ع�شواً  المعروف 

االإدارة، ويدعو لك�شف الف�شاد والمف�شدين. واأبرز الملفات التي �شلط 

ال�شوء عليها ب�شكل منهجي ومميز، كان ملف الهاتف الخليوي. فاأعد 

المجتمع  من  وا�شعة  اأو�شاط  على  عمم  كرا�س،  في  ون�شرها  درا�شة، 

ال�شوري. اعتقد الرجل اأنه يمار�س م�شوؤولياته الوطنية وواجباته كنائب 

ت له مطعنًا. 
َّ
عن ال�شعب في البرلمان. فحمل عليه النظام، وبي

انتقل ريا�س نقلة نوعية في العمل العام باالتجاه ال�شيا�شي مقتربًا 

من المعار�شة اأكثر فاأكثر، عندما فتح منزله في �شحنايا، ليكون مقراً 

ل� “منتدى الحوار الديمقراطي”. با�شر المنتدى اأولى حلقاته في نف�س 

في   
)5(

مقد�شي اأنطون  المعروف  ال�شوري  للمثقف  بمحا�شرة  العام 

 ،
)6(

مو�شوع المجتمع المدني. ودعا المفكر ال�شوري برهان غليون 

المنتدى ومو�شوعها  البالد، الإلقاء محا�شرة في  يعي�س خارج  الذي 

اهتمام  اأثار  مميزاً،  حدثًا  المحا�شرة  كانت  الديمقراطي.  االنتقال 

الو�شط الثقافي وال�شيا�شي، وجاء النا�س لح�شورها من اأقا�شي �شورية.

�شاق �شدر ال�شلطة بتحركات الرجل، التي ترافقت مع تحركات 

�شيا�شية وثقافية عمت البالد وعرفت با�شم “ربيع دم�شق”. فاعتقلته في 

ان�شم خاللها  �شجن.  �شنوات  عليه بخم�س  2001، وحكمت  اأيلول 

– وهو في ال�شجن – اإلى اإعالن دم�شق، وكان من اأبرز ال�شخ�شيات 
الوطنية التي وقعت على وثيقته التاأ�شي�شية. وعندما خرج من ال�شجن، 

الوطني  المجل�س  في  دم�شق،  الإعالن  العامة  لالأمانة  رئي�شًا  انتخب 

االأول، الذي عقده االإعالن في منزل ريا�س �شيف بدم�شق في كانون 

االأول 2007. وفي مطلع 2008 اعتقل مجدداً ب�شحبة عدد من قادة 

ون�شف.  عامين  بال�شجن   – االآخرين  كما   – عليه  وحكم  االإعالن، 
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ليخرج عند منت�شف عام 2010.

قبل  دم�شق  اإعالن  اإطار  “في  جواد  “اأبو  ال�شديق  برفقة  عملت 

�شجن  من  خروجنا  اأن  بعد  الم�شترك  للعمل  وعدنا  ال�شجن.  دخوله 

في  البالد،  خارج  المعار�شة  باأطر  العمل  في  ثانية  والتقينا  عدرا. 

“المجل�س الوطني ال�شوري” و�شمن “االئتالف الوطني لقوى الثورة 
والمعار�شة ال�شورية”. 

�لعّبادة 

في  �شريعًا  رت  بكَّ دم�شق،  غوطة  ق��رى  من  �شغيرة  قرية  هي 

ا�شتجابتها لنداء الثورة، وبقيت في ميدانها االأو�شع في كل المراحل، 

اأ�شا�شيًا لعمل الجي�س ال�شوري الحر في الغوطة،  حتى �شارت مركزاً 

ومنطلقًا لن�شاطاته في العمليات الع�شكرية  واللوج�شتية واالإغاثية. 

في المهجع عدة �شباب من العبادة اأبرزهم جمال. �شاب ثالثيني 

الذكاء  من  كبير  بقدر  ويتمتع  نكتة،  �شاحب  القامة،  متو�شط  نحيل، 

قريته،  على  �شيخًا  نف�شه  الرجل  ب  ن�شّ المرحة.  وال��روح  الفطري 

ومن  الكتب  بع�س  من  متوا�شعة  دينية  ثقافة  من  ح�شله  بما  مت�شلحًا 

ك�شيخ  نف�شه  ويقب�س  �شادق،  ومتوا�شع،  طيب،  المنطقة.  م�شايخ 

للفالح  ال�شعب،  اإنه نموذج البن  لن�شرها.  بعقيدته ومتحم�س  موؤمن 

الم�شلم في بالد ال�شام. كان يكفي اأنني م�شيحي، ليقترب جمال مني 

باندفاع وحرارة. تحادثنا طوياًل بال قيود، اختلفنا حينًا واتفقنا اأحيانًا، 

مناكفة  في  مرة  له  قلت  االأوقات.  كل  في  واحترام  بمحية  وتجادلنا 

فاأنت  هنا  اأما  ادة. 
ّ
العب اأهل  على  �شيخ  اأنت  جمال،  يا  ا�شمع  ودودة: 

تلميذ، ويمكنك اأن تتعلم الكثير عن االإ�شالم من الموجودين هنا، وال 

وثق  الأنه  بحميمية،  معًا  م�شيحي. �شحكنا  اأحدهم  كان  اإذا  تتعجب 
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بعد حواراتنا الطويلة بحقيقة ما اأقول.وبالفعل كنت اأروي له الكثير 

من وقائع ال�شيرة النبوية التي لم يطلع عليها، واأذكره ببع�س االأحاديث 

ال�شريفة التي ن�شيها، اأو لم تمر على م�شامعه قط. وكنا نتناق�س معًا في 

معاني بع�س االآيات الكريمة ومراميها واأ�شباب نزولها.

ي�شميها، فقال:  اأن  ادة” كما يحب 
ّ
العب “ثورة  حدثني جمال عن 

اأنهم  متاأكد،  )الأنني  لحيتي  فحلقت  بمظاهرة.  نخرج  اأن  قررنا 

�شينتفونها اإذا قب�شوا علي(، وقررنا الخروج بعد �شالة الجمعة. اتفقت 

خرجت  وبالفعل  االأهالي.  جميع  خروج  �شرورة  على  ال�شباب  مع 

ال�شيعة بكاملها. اأغلق النا�س بيوتهم، وخرجوا ن�شاء ورجااًل واأطفااًل. 

تجمعنا اأمام الم�شجد وانطلقنا في �شوارع القرية مثل كل المظاهرات. 

عن  بحثًا  ال�شوارع  تجوب  المخابرات  �شيارات  كانت  الم�شاء  وفي 

المتظاهرين. وكنت في عداد القافلة االأولى من المعتقلين الذين تراهم 

معنا االآن. قلت مازحًا: اإذن �شعب العبادة ينتف�س من �شيخ الجامع اإلى 

�شبي الحالق، و�شحكنا.

ما اأن نجل�س )جمال واأنا( على طرف �شرير اأو حول طاولة، حتى 

اأو  محببة،  طرفة  اأو  �شيق،  بحديث  لال�شتمتاع  حولنا  الزمالء  يتجمع 

معقول  اأ�شتاذ..  مرة:  لي  قال  بها.  والتحدث  �شماعها  يحلو  مناكفة 

م�شلمًا.  اأجعلك  )اأُ�شّويك(  اأن  اأقدر  وال  يومًا  ع�شرين  معك  اأبقى  اأن 

قلت: ما تطق عينك يا جمال ما رح �شير م�شلم. بتعرف لي�س، من�شان 

خللي هالثورة �شورية. اإذا اأنا �شرت م�شلم، ما بيزيدوا الم�شلمين، وال 

�شوريتها. وحتى  من  �شيء  بتخ�شر  الثورة  لكن  الم�شيحيين.  بينق�شوا 

اإلى ح�شنها.  االآخرين  نجيب كل  �شورية، الزم  وطنية  هالثورة  تبقى 

وما تطق عينك ما راح �شير م�شلم. و�شحكنا، و�شحك الجميع.
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لكن ما فعله ابن العبادة ليلة العا�شر من اأيار، وهي اآخر ليلة اأم�شيتها 

دمه  وخفة  لطرافته  يبرحها  ال  الذاكرة،  في  يبقى  عدرا،  �شجن  في 

والعفوية ال�شعبية التي عبر عنها. كنا فايز واأنا نتح�شر لمغادرة ال�شجن 

جل�شنا  االعتقال.  من  �شهر  بعد  عنا  باالإفراج  المحكمة  قرار  بعد 

ومالحظاتهم  االآخرين  الزمالء  تو�شيات  نحمل  �شريري،  حافة  على 

وكلماتهم الطيبة. وكان جمال قد اتخذ موقعه كاإمام للم�شلين �شالة 

اأكبر” من  “اهلل  اأن عال نداء  المتطاولة. وما  المهجع  الع�شاء في باحة 

اأفواه الم�شتوين لل�شالة، حتى ترك جمال مكان االإمامة، ووقف اأمامي 

“ما اهلل هداك قبل ما تروح، تقوم  قائاًل ب�شوت عال ولهجة محببة: 

ذلك  في  ت�شاوى  بال�شحك.  المهجع  وانفجر  ركعتين”.  لك  تعمل 

كلمة  اأطرف  وكانت  االأ�شرة.  على  والجال�شون  لل�شالة  الم�شتوون 

وداع واأظرفها بين �شجينين. اأحببتها كثيراً، ورويتها كثيراً ولم اأتعب.

ابن  ادة، 
ّ
العب ابن  جمال  ل�شديقي  تو�شف  ال  محبة  القلب  في 

ال�شاب،  �شيخها  من  عرفتها  التي  ادة 
ّ
وللعب �شورية،  ابن  الم�شلمين، 

واحت�شانها لجذوة الثورة.

 اأن اأقول: بينما كان ال�شجان يهم 
َّ
وقبل اأن نغادر �شجن عدرا علي

باإغالق باب المهجع، وكنت اأرفع يدي بالتلويحة االأخيرة في وداع 

�شباب الثورة، الذين تركتهم وخرجت في العا�شر من اأيار، و�شلت اإلى 

م�شمعي اآخر كلماتهم على �شكل و�شية حا�شمة، اأُتمنُت على حملها 

تكاثرت،  التي  الحوار  دعوات  على  رداً  ها”.  حوار،  ال  “اأ�شتاذ.. 
وازدحمت على طريق الثورة في تلك الفترة.

)1( كاتب و�شيا�شي معار�س، ولد في طرطو�س 1947. �شارك في ن�شاطات ربيع 

تعر�س لالعتقال والمحاكمة عدة مرات،  وال�شيا�شية والميدانية.  الثقافية  دم�شق 
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و�شجن �شنين طويلة على خلفية اآرائه ومواقفه. 

الح�شكة  بمحافظة  الدربا�شية  مدينة  في  ولد  بارز،  كردي  �شوري  معار�س   )2(

عام 1957. انخرط في الن�شاط ال�شيا�شي مبكراً، وعمل مع لجان اإحياء المجتمع 

المدني. اأ�ش�س “تيار الم�شتقبل “الكردي عام 2005. اعتقل عام 2008، وحكم 

اأعمال  في  �شارك   .2011 حزيران  في  عنه  اأفرج  �شنوات.  ثالث  بال�شجن  عليه 

موؤتمر االإنقاذ الوطني، وتم اغتياله في 7 / 10 / 2011 من قبل م�شلحين من دوائر 

النظام، بعد خم�شة اأيام فقط من تاأ�شي�س المجل�س الوطني ال�شوري وان�شمامه اإليه. 

)3( ع�شو المكتب ال�شيا�شي في حزب االتحاد اال�شتراكي العربي الديمقراطي. 

له  كان  مثلما  الثمانينات،  منذ  المعار�شة  في  �شيا�شي  كنا�شط  بارز  دور  له  كان 

دور كبير في فعاليات الثورة في مدينته دوما، قادته اإلى المعتقل. رئ�س المجل�س 

 .2011  /  3  /  18 فيها  االأولى  المظاهرة  اإطالق  في  و�شاهم  للمدينة،  المحلي 

�شمي في مدينته “معلم الثورة “ن�شبة لمهنته كمدر�س. قدم خطابًا رزينًا ومتوازنًا 

الثورة. المنكوبين والمحا�شرين واأبناء  با�شم  اإغاثية ملمو�شة، وتحدث  وجهوداً 

ا�شت�شهد في 7 / 5 / 2014 على يد ع�شابة من �شتة م�شلحين وملثمين.

)4( طبيب من دوما، ع�شو اللجنة المركزية في حزب االتحاد اال�شتراكي العربي 

التي قدمها  الجليلة  للخدمات  “تقديراً  الثورة  “حكيم  لقبته مدينته  الديمقراطي، 

تح�شينها  على  وعمل  للمدينة،  المحلي  المجل�س  تراأ�س  ال�شحي.  المجال  في 

وتاأمين اأ�شباب �شمودها. اغتيل بخ�شة وغدر في عيادته بتاريخ 3 / 6 / 2012 من 

قبل االأمن ال�شوري.

)5( مفكر ومثقف �شوري كبير، ولد في مدينة يبرود عام 1914. در�س الفل�شفة في 

جامعة مونبلييه الفرن�شية والحقوق والعلوم ال�شيا�شية في بيروت. عمل في وزارة 

ربيع دم�شق،  اإطار  في  والترجمة. تحرك  التاأليف  لمديرية  مديراً  ال�شورية  الثقافة 

فوجه ر�شالة اإلى ب�شار االأ�شد، ن�شرتها جريدة الحياة، يحثه فيها على تحويل �شعب 

�شورية من الرعية اإلى المواطنة. توفي عام 2005.

الفل�شفة في  1945. در�س  )6( مفكر ومثقف �شوري ولد في مدينة حم�س عام 

جامعة دم�شق والعلوم االجتماعية واالإن�شانية في ال�شوربون. انتخب اأول رئي�س 

للمجل�س الوطني ال�شوري في 2 / 10 / 2011. ع�شو في االئتالف الوطني لقوى 

الثورة والمعار�شة، ومن اأبرز المعار�شين لنظام اآل االأ�شد.

من موؤلفاته: الم�شاألة الطائفية وم�شكلة االأقليات – بيان من اأجل الديمقراطية – 

اغتيال العقل – الماأ�شاة العربية: الدولة �شد االأمة.
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في حضرة اإلفراج

ال اأعتقد اأن اأي فرحة في الحياة، يمكن اأن ت�شاوي فرحة ال�شجين 

نخو�س  اأن  اأ�شرتي،  ون�شيب  ن�شيبي  من  وكان  االإفراج.  �شاعة  واأهله 

اأن  مرات.  عدة  الفرحة  هذه  ونعي�س  والعر�س،  بالطول  التجربة  هذه 

تكون حراً، هو اكتمالك كاإن�شان. واأن تذوق طعم الحرية بعد حرمان، 

هو عودة اإن�شانيتك اإليك بعد انتقا�س. فالخروج من باب ال�شجن، هو 

دخول في بوابة الحياة. وعندما �شلمني ال�شرطي االأمانات )الموجودات 

جديد،  من  الحياة  مفتاح  �شلمني  اأنه  اأح�ش�شت  ال�شخ�شية(،  والهوية 

نف�س  ينتابني  كان  مرة  كل  في  القف�س.  باب  وفتح  جناحين  واأعطاني 

ال�شعور. وقد كتبت مرة في ال�شجن، وكان �شجنًا طوياًل بال�شنوات: 

دخل عيونك اأوعي تنامي خّلي خيالك قدامي  

ما هم ان كانّو ما تحققي بقى ع دفتر اأحالمي 

دخل عيونك اأوعي تنامي 

دفتر اأحالمي عم يكبر  قد العمر ويمكن اأكثر 

وا�صمك انِت برا�ش الدفتر اأحلى من كل االأ�صامي 

دخل عيونك اأوعي تنامي 

من اأيام �صبارتاكو�ش ولعت بحبك النفو�ش 

وياما طارت فيك رو�ش   مهرك غالي ما بتنالمي 
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دخل عيونك اأوعي تنامي 

مين البدو يوعي النا�ش تيعي�صوا من دون حّرا�ش 

ويم�صوا مرفوعين الرا�ش ويبقوا م�صدودين القامِة

دخل عيونك اأوعي تنامي  

اأوعي تنامي يا حرية يا عظيمة يا ع�صية 

د الكون بيبقى ال طعم وال لون  لو نمِت بي�صوَّ

وان غبِت بيموت الحق و�صدر العدالة بين�صق 

وال حدا بيقول الأ اأهون لو قامت القيامة 

دخل عيونك اأوعي تنامي 

يتم االإفراج الذي ي�شمى بلغة ال�شجون “اإخالء ال�شبيل” في �شجن 

عدرا عند منت�شف الليل، بحيث تعلن الدقائق االأخيرة من اليوم انتهاء 

في  بالقانون،  للتقيد  �شكلية  التفاتة  في  التوقيف.  اأو  االحتجاز  مدة 

ال�شجون على روؤو�س  القوانين في هذه  فيه روح  الذي تهدر  الوقت 

التي  والق�شائية،  االأمنية  والدروب  الم�شالك  جميع  وعبر  االأ�شهاد، 

توؤدي اإليها في دولة األ االأ�شد. 

وال�شحكات  والهالهل  الزغاريد  ت�شتقبلني  فلم  البيت  دخلت 

يلف  و�شمت  العيون،  من  تطل  ودم��وع  عاب�شة،  وجوه  كالعادة. 

المكان بغاللة من الحزن والقنوط، ال يمكن اإخفاوؤها. بالكاد التقطت 

فمن  ال�شمت.  و�شاد  اأيهم.  اأخذوا  الهم�س:  ت�شبه  كلمات  م�شامعي 

االأولى  ال�شباح  �شاعات  البيت في  اإلى  اأ�شل  اأن  الغريبة،  الم�شادفات 

قبل  معتقاًل  اأيهم  االأ�شغر  ابني  اأيار، الأجد  العا�شر من  الثالثاء  يوم  من 

و�شولي ب�شاعات، �شمن حملة ا�شتهدفت �شباب التظاهرات في قطنا. 

لم يطل غيابي هذه المرة غير �شهر واحد. لكن زمن الثورة جعل 
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انهارت  لقد  الجديد.  على  مفتوحة  والتطورات  كبيرة  التغييرات 

كان  اأن  بعد  القمقم،  اإلى  وتراجع خوفهم  النا�س،  بين  كثيرة  جدران 

�شار  الثورة،  عمر  من  �شهرين  من  اأقل  بعد  االأمكنة.  كل  يمالأ  مارداً 

وللهواء  �شكل جديد،  لل�شم�س  بنا.  يحيط  ما  في كل  ملمو�شًا  التغيير 

طعم اآخر. ووجوه النا�س التي كانت غائمة، تمطر اليوم فرحة واأماًل 

وا�شتب�شاراً، وتر�شل نظرات فيها الكثير من ال�شماتة والوعيد. هم�س 

الرجال �شار �شراخًا، وتمتمة الن�شاء �شارت كلمات وا�شحة. حتى 

ف�شاروا  والهتاف،  واالحت�شاد  التجمهر  اأج��واء  اأخذتهم  االأطفال 

المدينة  من  اختطفت  وعندما  و�شوق.  بترقب  وينتظرونها  يقلدونها 

قبل �شهر، لم تكن تعرف التظاهرات على اأر�شها وفي �شوارعها. كان 

المع�شمية  في  التحركات  اأخبار  يتناقلون  فح�شب،  متفرجين  اأهلها 

وداريا ودوما، وي�شرع ال�شباب اإلى هناك للم�شاركة. بينما هي اليوم 

التظاهر.  في  للم�شاركة  الجمعة  اأيام  النا�س  ينتظر  الحدث.  قلب  في 

وكثيرة هي االأ�شابيع التي لم ينتظروا فيها يوم الجمعة، فاأقاموا التجمهر 

واالعت�شام والتظاهر، كلما ا�شتطاعوا اإلى ذلك �شبياًل.

جموع المهنئين تق�شد البيت في كل االأوقات من مختلف اأنحاء 

المدينة ومن القرى المجاورة. وفود تاأتي ب�شياراتها اإلى مدخل البيت، 

ال  االأمن  فدورية  المجاورة.  ال�شوارع  في  ال�شيارات  تركن  واأخرى 

تبارح المكان، وت�شجل اأرقام ال�شيارات، لت�شل اإلى اأ�شماء الزائرين. 

كان بع�شهم يلتفت اإلى الدورية هازئًا ويقول: هل اأخذت رقم ال�شيارة 

جيداً ؟ اأعطيك رقم هويتي اأي�شًا اإذا اأردت. وكما �شاهدت في ال�شجن 

ولدت  التي  المدينة،  في  اليوم  اأنا  ها  لل�شوريين،  الجديدة  ال��والدة 

وترعرعت فيها، اأ�شهد والدة جديدة للعالقات والحياة العامة فيها.
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ف�سح �لمخابر�ت 

جاء عيد الف�شح المجيد في الرابع والع�شرين من ني�شان هذا العام. 

جمعة  ال�شهر  من  والع�شرين  الثاني  في  العظيمة  جمعته  و�شادفت 

عظيمة للثورة وال�شعب ال�شوري العظيم. و يا لها من رمزية بليغة، اأن 

المجيد، وي�شمونها  الف�شح  �شورية في جمعة  في  الم�شلمون  يتظاهر 

“الجمعة العظيمة”، في م�شعى لتجذير هوية الثورة  با�شتدعاء الوطنية 
الم�شلمين  جمع  الذي  الوطني  بالم�شار  والتذكير  الجامعة،  ال�شورية 

والم�شيحيين في بناء الدولة الوطنية بعد اال�شتقالل. وفي ذلك ما فيه من 

ر�شائل عن وطنية الثورة ال�شورية و�شلميتها ونبل اأهدافها التي تخ�س 

جميع ال�شوريين. ر�شائل للذي يريد اأن يتلقى في الداخل والخارج.

الف�شح،  بقدوم  تحتفي  الثورة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  لكن 

ت�شادف  التي  الثورة  لجمعة  كا�شم  العظيمة”  “الجمعة  ا�شم  باعتماد 

تخطط  االأمن  اأجهزة  كانت  للف�شح،  العظيمة  الجمعة  في  وقوعها 

ل�شيء مختلف. وتفبرك ف�شحًا اآخر، ال عالقة له بال�شيد الم�شيح وال 

بالم�شيحيين اأي�شًا.

ومعاذ  عمر  المقربين  اأ�شدقائي  لي  رواه  مما  ح�شل  بما  عرفت 

وكانوا  ذك،  بعد  االأمر  عن  منهم  ا�شتف�شرت  ممن  وغيرهم  وعاطف 

غا�شبين وم�شتغربين. فقد فوجئ النا�س �شباح اأحد الف�شح في كني�شة 

اأبناء  �شباب من  االأرثوذك�س في قطنا بوجود  للروم  الغيور  اليا�س  مار 

الطائفة حول الكني�شة وباحتها وفي اأعلى االأ�شوار، يحملون الع�شي 

متوقعة  المكان من غارة  لحماية  ت�شوير  ي�شبه عملية  بما  والحواجز، 

عليه. 

ا�شتغرب كل من �شاهد المنظر، فهو غريب وا�شتثنائي، لم يح�شل 
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االأيام  وقائع  في  ولي�س  غيرها.  اأو  المنا�شبات  هذه  مثل  في  قبل  من 

للم�شهد و�شلت  ال�شمنية  ال�شلبية  الر�شالة  اأن  غير  يبرره.  ما  الما�شية 

اإلى م�شلمي المدينة، وخا�شة اأولئك الذين اعتادوا اأن يزوروا الكني�شة 

اال�شتغراب  بعد  الكبير  ال�شوؤال  وكان  للتهنئة.  االأعياد  منا�شبات  في 

واالمتعا�س واالألم، من اأمر بفعل ذلك ؟ ولماذا ؟ 

كنت مغتاظًا لدرجة االنفجار، واأنا اأدخل مكتب االأب فادي راعي 

الكني�شة، الأ�شتنكر الفعل واأ�شتو�شح االأمر. فما جرى يحمل موؤ�شرات 

على مخطط، يهدد  ال�شلم االجتماعي في المدينة، وي�شتهدف الثورة 

اأواًل واآخراً. بغ�س النظر عن الذي اأوحى، والذي نفذ، ومن يح�شد 

اأحدهما  م�شيحيان  الكني�شة.  في  مكتبه  داخل  وحدنا  كنا  النتائج. 

وطنية  اأر�شية  على  يتواجهان  النا�شوت،  من  واالآخر  الكهنوت  من 

الذي  واجتماعية. كالنا يعرف االآخر بعمق، فيما ينطوي عليه، وما 

يريده. بادرني االأب بقوله: “بعرف لي�س زعالن”. ودار بيننا الحوار 

التالي: 

االأمر بي�شتاهل اأكثر من الزعل يا اأبونا.

مين اللي قال لك ؟

الذين تلقوا الر�شالة الم�شمومة فيما فعلتم.

االأمر ب�شيط، ال تكبروها، اتخذنا اإجراءات، لنحمي بناتنا واأوالدنا.

وهل ح�شل اأن تعر�س اأحد لمكروه اأو اعتداء من قبل ؟

ون�شاءنا  بناتنا  اأن  تعرف،  واأنت  احتياطات.  مجرد  لكنها  اأبداً.. 

لهن لبا�س خا�س في العيد، ويمكن اأن يتعر�س لهن اأحد من هنا وهناك 

بالتحر�س واالعتداء. فقلنا نكف البالء.

كم عمر الكني�شة في هذه المدينة ؟ 
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- ال اأعرف.. مئات ال�شنوات.

م�شلم رمى  �شمعت عن  ؟ هل  �شيء من ذلك  قبل  هل ح�شل من 

حجراً على كني�شة في طول البالد وعر�شها ؟

- لم يح�شل، لكن درهم وقاية - يا اأ�شتاذ - خير من قنطار عالج.

فباأي  او موؤ�شرات على اعتداء مدبر،  اأن هناك تهديد،  لنفر�س   -

حق تتولى اأنت مهمة ال�شرطة؟ اأال يوجد مخفر وحرا�س، ومن مهامهم 

حفظ االأمن ؟ 

رها، قلنا نحن نتدبر االأمر. 
ّ
- ما بدنا نكب

- بتعرف يا اأبونا، لوكنت هنا لرفعت عليك �شكوى، باأنك تتجاوز 

الدولة وموؤ�ش�شاتها، وتقيم اأمنًا ذاتيًا. وتخيل اأن تعمل كل جماعة على 

حفظ اأمنها بيدها. فما دور الدولة؟ وما الو�شع الذي ي�شير عليه الحال 

بعد ذلك ؟ 

- )�شاحكًا( الحمد هلل اأنك لم تكن هنا.

لمائدة  �شتدعوهم  الذين  الم�شلمين  محترم  يا  �شتواجه  كيف   -

اإفطار في رم�شان القادم كالعادة ؟ فمن جهة تحتفي بهم، ومن جهة 

ت�شكك فيهم وتحذر منهم.

رها يا رجل، فاأنا األتقي بهم كل يوم في ال�شارع.
ّ
- ال تكب

لقد  قلوبهم مما ح�شل.  في  ما  تعرف  لكنك ال  اأعرف ذلك،   -

فاتحوني باالأمر، ومهم حق. واإذا هم �شامحوكم، فاأنا لن اأ�شامح. لي 

�شيء في هذه الكني�شة. والخطاأ كان بحقها وحق اأبنائها، قبل اأن يكون 

اأي �شيء اآخر.

- اإلى هذه الدرجة اأنت حانق؟ 

- واأكثر.. الأنني اأخ�شى اأن تبتعد الكني�شة عن الم�شيح، واأخ�شى اأن 
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اإنكم تطردون الم�شيح  ال يكون الكهنوت ممثاًل حقيقيًا للم�شيحية. 

من الكني�شة. وب�شراحة، يبدو اأن م�شير الم�شيحيين ال يهمكم. لكننا 

لن نترككم تعبثون به. ونحن ال نريدكم اأن ت�شيروا معار�شة، بل اأن 

تبقوا م�شيحيين. 

)و�شمت الرجل(.

وب�شراحة اأكثر، واأرجو اأن تنقلها لغبطة البطريرك، اإنكم تخونون 

ال�شيرة االإيمانية والوطنية لهذه الكني�شة، وت�شوهون تاريخها. تقولون 

كالمًا طيبًا، وتفعلون اأفعااًل �شارة.

هذا  ببالنا  يخطر  وال  موقفي،  تعرف  اأنت  �شادي.  اأبو  يا  ارحمنا 

االأمر. لكن المخابرات الع�شكرية طلبت منا اأن نفعل ذلك.

بذنب مخجل،  يعترف  ب�شوت ك�شير وخفي�س، كمن  ذلك  قال 

عرف  بعد  فيما  ال�شمت.  و�شاد  موؤتمن.  م�شمع  على  �شراً  يلقي  اأو 

اأ�شل الحكاية. لكن ارتداداتها تبقى رهينة  الم�شيحيون والم�شلمون 

ذكاء ال�شوريين ووعيهم. وهنا تذكرت حكاية �شابقة، جرت وقائعها 

في المدينة نف�شها، رويتها لالأب فادي واأرويها االآن.

على باب �لكني�سة 

كل النا�س في �شورية يعرفون كيف يحتفل الم�شلمون بعيد المولد 

تتردد  مولداً  ويقيمون  الم�شجد،  في  م�شاء  ُي�شّلون  ال�شريف.  النبوي 

االحتفال  مظاهر  كل  وتبقى  النبوية.  والمدائح  الدينية  االأنا�شيد  فيه 

في  التاريخ  عبر  ذلك  يح�شل  الم�شجد.  �شحن  وداخل  الجامع  في 

بداأت  فقط  �شنوات  ب�شع  منذ  االأخرى.  ال�شورية  المدن  وفي  مدينتنا 

تظهر معالم احتفاالت خارج الم�شاجد. اإذ تزين المداخل والممرات 

يحمل  الكريم،  الر�شول  راية  اإلى  ترمز  خ�شراء،  باأعالم  والواجهات 



98

بع�شها كتابات تحيي الذكرى و�شاحبها بكلمات من ن�شو�س دينية 

اأو �شوفية.

اأمر  كنت  وبينما   ،2010 عام  ال�شريف  النبوي  المولد  ذكرى  في 

حزمة  وجود  الحظت  مدينتي،  في  االأرثوذك�س  الروم  كني�شة  اأمام 

كبيرة من االأعالم التي ترفع في هذه المنا�شبة معلقة ومدالة من باب 

عند  تلتقي  بخيوط  ال�شارع  من  الثاني  الطرف  اإلى  الرئي�شي  الكني�شة 

باب الكني�شة، وتتفرع اإلى االتجاه االآخر. كان �شيئًا غير معهود وغير 

باب  على  نبيهم  بعيد  الم�شلمون  يحتفل  لماذا  لي.  بالن�شبة  مفهوم 

الكني�شة ؟ م�شيت في طريقي باتجاه الكني�شة االأخرى، كني�شة ال�شريان 

الكاثوليك، الأرى الم�شهد نف�شه من باب الكني�شة اإلى الجهة المقابلة. 

مررت بطريق العودة اأمام م�شجد الغالييني، واأده�شني اأنني لم اأجد اأي 

حبال ورايات من�شوبة الأجل االحتفال. كان �شيئًا غريبًا اأراه الأول مرة، 

اأن يعلق الم�شلمون راياتهم االحتفالية على اأبواب الكنائ�س، دون اأن 

اأخرى، وت�شاءلت: ما  يكون مثيل لها على باب الجامع وفي مناطق 

موجب ذلك ؟ واأي يد غبية اأو خبيثة فعلته ؟ 

“اأبو يمان” الأبثه ا�شتغرابي  اإلى بيت �شديقي  اإلى بيتي بل  اأعد  لم 

وهواج�شي مما راأيت، واأ�شتك�شف �شيئًا من الحقيقة. فالبد اأنه �شاهد 

ما �شاهدت، ولديه ما يقوله في هذا المجال. لم يقل الرجل كلمة في 

المو�شوع، بل اقترح علي اأن اأرافقه في م�شوار ق�شير، يلبي رغبتي في 

معرفة الحقيقة. ونزلنا اإلى دم�شق. 

�شريجة،  باب  اأحياء  في  الم�شاجد  من  العديد  اأمام  ال�شيارة  مرت 

االأعالم  واح��داً.  الم�شهد  وكان  الجابية،  باب  الميدان،  ال�شويقة، 

التعليق.  الحبال وطريقة  نف�شه، وكذلك  والترتيب  نف�شها،  والرايات 



99

فقال: هل راأيت بعينك، هو الم�شهد نف�شه، وبالتاأكيد لي�س اأهل قطنا 

من و�شع الزينة هنا. فاليد التي و�شعت هذه هنا، و�شعت تلك هناك. 

اإرادة الم�شلمين  اإذا كنت �شاطراً. واأردف: لي�شت  واحزر من تكون 

من و�شعت حبال الزينة على اأبواب الكنائ�س.

الذي  الطائفي  التوتير  العودة تحدثنا طوياًل عن مظاهر  في طريق 

تفتعله ال�شلطة وتغذيه “لغاية في نف�س يعقوب “من اأجل تك�شير وحدة 

المجتمع واإيقاع الفرقة والتباعد والتباغ�س بين مكوناته، وخا�شة بين 

الم�شلمين والم�شيحيين.

في  جديدة  عادة  االأخيرة  االآونة  في  برزت  كيف  معًا  وا�شتذكرنا 

كانت  اإذ  ال��دورة.  ي�شمى  فيما  الف�شح  بعيد  الم�شيحيين  احتفاالت 

باحتها  اإلى  الكني�شة  الكاهن من  الم�شلين خلف  تقت�شر على خروج 

بداأنا  االأخيرة  ال�شنوات  وفي  محبب.  واجتماعي  ديني  احتفال  في 

ال�شاحات  اإلى  منطلقًا  العام،  ال�شارع  اإلى  الموكب  نرى خروج هذا 

�شليب  على  متقدمة  االأ�شد  ب�شار  �شورة  تت�شدره  ديني،  احتفال  في 

الم�شيح. وكان هذا االأمر م�شتغربًا ومرفو�شًا ومثار انتقادات واعية من 

ا�شتفزازية وا�شحة،  اإ�شارات  الم�شيحيين، الأنه يحمل  العديد من  قبل 

اإلى ال�شيا�شي، وينقل عمل الكني�شة من  ويخرج االحتفال من الديني 

الكني�شة  ينقل  باخت�شار،  االأر�شية.  الوظيفة  اإلى  ال�شماوية  الر�شالة 

النظام وال�شلطة. ويلقي  اإلى خدمة  الم�شيحيين والمجتمع  من خدمة 

بظالل قاتمة على العالقة بين الم�شيحيين واأبناء وطنهم. واتفقنا اأن كال 

االأمرين هذا وذاك لم يكن من �شنع الم�شيحيين والم�شلمين، ولم يتم 

باإرادتهم. وبغ�س النظر عن المنفذ، فهو من �شنع �شباط المخابرات 

المجتمع  تفتيت  عبر  وت�شلطهم  الأجهزتهم  االأم��ان  يوفرون  الذين 
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واالإيقاع بين فئاته ومكوناته.

فالنظام الطائفي ال يعي�س وال ي�شتمر اإال بنقل بذوره المر�شية اإلى 

في  وخا�شة  الطويل  بتاريخه  ال�شوري  النظام  داأب  وقد  المجتمع. 

يده  لتبقى  االأمر،  في هذا  واالإبداع  االجتهاد  االأخيرة على  ال�شنوات 

“رمتني  العربي  للماأثور  وتطبيقًا  ت�شد”،  “فرق  مبداأ  على  العليا  هي 

بدائها وان�شلت”.

�جتماع في دكان 

والخاطر،  البال  وت�شر  الذاكرة،  عن  تغيب  ال  التي  الم�شاهد  من 

2011. ق�شدت  اأيار  اأيام �شهر  ما حدث عند مدخل المدينة في اأحد 

جهة  من  المدينة  مدخل  عند  الواقع  ال�شيارات  مغ�شل  الظهيرة  عند 

العربات  خدمة  ومحالت  الوقود  محطات  توجد  حيث  ال�شرق، 

الغيار، وغيرها من االأعمال  ميكانيكيًا وكهربائيًا ومحالت بيع قطع 

على جانبي الطريق الموؤدي اإلى العا�شمة. انتظرت في ظل �شجرة اأمام 

المغ�شل حتى انتهاء العمل. وعندما كنت اأهم بالخروج، واإذا ب�شابين 

يقطعان علي الطريق باإ�شارات فهمت منها اأن علي اأن اأتوقف واأنزل 

لمحادثتهما. ففعلت.

قال االأول: لوين يا اأ�شتاذ، �شار لنا �شاعة ننتظرك.. اهلل يخليك.

قال الثاني: عطلنا �شغلنا من�شانك.. وابريق ال�شاي جاهز.

المحل  ذلك  داخل  وطقو�شيًا  �شرياليًا  الم�شهد  لي  بدا  وم�شينا. 

عجل  على  اأ�شياوؤه  رتبت  �شيارات(.  وت�شويج  حدادة  )محل  الوا�شع 

للتنظيف  بالمياه  اأو�شع ف�شاء ممكن، ور�شت االأر�س  للح�شول على 

بع�شها  اتفق.  كيفما  و�شائل  على  الحا�شرون  وجل�س  والترطيب، 

علب  وبع�شها  فارغة،  التنك  من  �شفائح  وبع�شها  مه�شمة،  كرا�س 
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دهان، وبع�شهم قعد على �شناديق العدة اأو على االأر�س.

والعاملين  المحالت  اأ�شحاب  من  و�شغاراً  كباراً  الح�شور  كان 

المكان  في  للوجود  ال�شدفة  �شاقتهم  الذين  الزبائن  بع�س  ومن  فيها، 

�شاعة تو�شيبه. رجال في العقد الرابع والخام�س من العمر واأطفال بين 

العا�شرة والخام�شة ع�شرة وما اأكثرهم، يعملون في مثل هذه المحالت 

ب�شدر  كر�شي  على  للجلو�س  ظاهر  بترحاب  دعيت  والور�شات. 

المحل في مواجهة الباب المفتوح. كان مقعدي الوحيد في المكان 

الذي ي�شتحق ا�شم كر�شي. وفي قلب الف�شحة، تتو�شط المحل �شينية 

الحقيقي، وقد اختلف  وكا�شات واإبريق �شاي، ال يعرف لون معدنه 

�شكله كثيراً عما كان عليه عندما خرج من يد ال�شانع. وهو نف�شه ال 

ال�شدمات  وعدد  االأر�س،  على  فيها  �شقط  التي  المرات  عدد  يعرف 

والكدمات التي تلقاها في عمره الطويل بين اأيدي العاملين المغط�شة 

بالعرق والزيت وال�شحم من م�شرق ال�شم�س حتى مغربها.

بادرني “المعلم “الكبير: بدنا نعرف اأ�شتاذ �شو عم بي�شير، ولوين 

رايحين. بالعربي الف�شيح.. في اأمل من هذه المظاهرات ؟ 

اأح�شره  ا�شمه،  ي�شتحق  ومفتوح،  عام  �شعبي  اجتماع  اأول  اإنه 

واأ�شارك فيه. ول�شدة ما هو عام، فاأنا ال اأعرف ا�شم اأحد من الحا�شرين. 

وهو مفتوح لدرجة اأن  بوابة المحل بعر�س اأربعة اأمتار مفتوحة على 

كل  وتجيء  تروح  الع�شكري  االأمن  و�شيارة  مبا�شرة،  العام  الطريق 

خم�س دقائق، تمر اأمام الباب ال تلوي على �شيء، اإال اأن تقول نحن 

هنا في الم�شهد اأي�شًا. 

ير�شلها. الأن  التي  الر�شالة  في  الو�شوح  و�شديد  منظرنا الفتًا  كان 

حيث  اإلى  وعمالهم  اأ�شحابها  ح�شر  اإذ  فارغة،  االأخرى  المحالت 
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ين�شت  دع��وة.  دون  وبع�شهم  بدعوة  بع�شهم  االجتماع،  يوجد 

الجميع اإلى �شجين �شيا�شي معروف، خرج لتوه من ال�شجن، وين�شط 

في اإطار االنتفا�شة ال�شعبية. لفت نظري اأحدهم قائاًل: اأ�شتاذ الجماعة 

حاي�شين.. �شايف ال�شيارة تعبت من الروحة والجية.

تكلمت كثيراً، وتحدثوا قلياًل. لكن بريق عيونهم باالأمل – الكبار 

على  باال�شتمرار  الت�شميم  عالمات  اإحدى  كان   – وال�شغار  منهم 

والم�شاعب  المتاعب  �شورة  في  و�شعتهم  اأنني  رغم  الطريق.  هذه 

واالحتماالت الخطيرة التي يمكن اأن تح�شل. ف�شورية �شعبة، وفيها 

وعندما  العربي.  الربيع  بلدان  من  مثيالتها  عن  تختلف  كثيرة  اأ�شياء 

�شئلت عن موقفي ال�شخ�شي قلت: اأنا في قلب المعركة، هي معركة 

كانت  التاريخ  وعبر  ذلك.  تقول  ال�شعب  واإرادة  اأوانها  اآن  الحرية، 

�شوت  جاءني  ؟  نتردد  فهل  وت�شتحق.  �شعبة  دومًا  الحرية  معارك 

يعد  لم  اأي  اإيدها(.  )طلعْت  اأ�شتاذ،  اأبداً  الجهات:  كل  من  جماعي 

ال�شبر ممكنًا.

غير اأن حواري مع نف�شي كان طوياًل وعميقًا. اهلل.. اهلل، من كان 

التحدي وفي و�شح  ال�شوريين يجروؤون على �شنع هذا  اأن  يتخيل 

النهار ؟ ! يجتمعون في لقاء �شيا�شي وا�شح المجريات والهدف، 

ومفتوح اإلى حد العلنية على قارعة الطريق. واأن جهاز المخابرات 

– الذي طالما اأرعب البالد والعباد – يحذر اأو ال يجروؤ على اقتحام 
بالر�شد والمراقبة عن  فيكتفي  التطاول عليه،  اأو  المكان والتطفل 

بعد. كل ذلك ح�شيلة �شهرين فقط من الثورة، فما الذي يمكن اأن 

ناأمل به، وننتظره في القادم من االأيام ؟ حقًا التغيير قد بداأ. �شورية 

تتغير، وكذلك يفعل ال�شوريون. فما بعد اآذار 2011 غير ما قبله. اإنه 
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زمن ال�شعوب، ولم يتخلف ال�شعب ال�شوري عن احتالل مكانه في 

م�شيرة الربيع العربي. 

قد  المفتوح  الدكان  ذلك  في  جل�شائي  بع�س  اأن  الموؤكد  من 

ا�شت�شهد، وبع�شهم تعر�س الإ�شابات ومحن مختلفة. وبع�شهم حمل 

بندقية وان�شم اإلى الثوار المقاتلين. لكننا جميعًا في ذلك الوقت، ومن 

الت�شلط  على  تمرداً  نعلن  كنا  اآن،  في  والرحب  ال�شيق  المكان  ذلك 

والقهر في و�شح النهار، وتحديًا الآلته القمعية. وكنا نحتفي بحريتنا 

الموعودة القادمة ولو بعد حين. 
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قطنا وبواكير الشهداء

بدءاً من اأوائل اأيار، انتظمت ن�شاطات الثورة في المدينة. واعتادت 

�شاحة  حول  تع�شكر  وح��دات،  تر�شل  اأن  المختلفة  االأمن  اأجهزة 

ع�شكرية  با�شات  الجمعة.  و�شالة  الكير  الجامع  حيث  الغالييني، 

تحمل الع�شرات من “وحدات حفظ النظام” وعربات مفارز االأمن 

ال�شيا�شي والع�شكري، اإ�شافة اإلى عنا�شر ال�شرطة المدنية والع�شكرية 

يوم  كل  المدينة  قلب  في  الم�شهد  كان  المنطقة.  في  المتواجدة 

جمعة، يوحي بمعركة و�شيكة. عنا�شر داخل الم�شجد، اآخرون على 

اأ�شطحة المنازل المجاورة، وكثيرون على مداخل الحارات واالأزقة 

الجانبية. تزيد من كثافة االزدحام ال�شيارات التي تقطع ال�شاحة جيئة 

وذهابًا اإلى قرى جبل ال�شيخ، حيث تقع ال�شاحة عند مدخل المدينة 

من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه عرنة وقلعة جندل. 

 – له  وتعمل  ال�شلطة،  تريده  الذي   – المبا�شر  لال�شطدام  تجنبًا 

اعتمد المتظاهرون تكتيكات مغايرة، يلجوؤون اإليها بين حين واآخر. 

يكون  ال  حيث  الليلي،  بالتظاهر  النهاري  التظاهر  ا�شتبدال  ومنها 

اإلى  ا�شتنفار االأجهزة م�شبقًا وكاماًل. وفي بع�س االأوقات ين�شرفون 

موعد جديد ومكان اآخر، تنطلق منه المظاهرة. وفي معظم االأحيان 

و�شار  الع�شاء.  �شالة  بع�س  يوميًا  تنطلق  الم�شائية  المظاهرة  كانت 
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النا�س كل م�شاء، ويتابعون اأخبار المظاهرة. وما اأن ي�شمعوا �شوت 

المظاهرة”.  “طلعت  �شائح:  ي�شيح  حتى  �شداها،  اأو  الهتافات 

الكبار  ويقول  والم�شاركة،  للم�شاهدة  واالأوالد  الفتيان  يتراك�س 

ب�شوت م�شموع اأو غير م�شموع “اهلل ي�شتر”. فاأخبار �شقوط ال�شهداء 

والجرحى، بداأت تتوالى من المدن والقرى المجاورة، ومن المدن 

البعيدة في طول البالد وعر�شها.

الجمعة،  �شالة  بعد   ،2011/  5  /  27 الديار  حماة  جمعة  في 

في  ال�شهداء  اأوائل  �شقط  الغالييني،  جامع  من  الم�شلين  خروج  اإثر 

التقى الم�شلون الخارجون من الجامع مع الذين ينتظرون  المدينة. 

لب�شع  الن�شطاء  بين  الت�شاور  بداأ  حولها.  وما  ال�شاحة  في  الموعد 

دقائق حول طريق المظاهرة والتكتيكات المطلوبة في مواجهة هذا 

الح�شد الم�شلح الذي يبدو في حالة ا�شتنفار وتوتر. وبال �شبب ودون 

�شفوف  واخترق  الظهيرة،  في  ال�شلطة  ر�شا�س  لعلع  اإنذار،  �شابق 

المتجمعين و�شدور البع�س منهم. ف�شقط ال�شهيدان: بكر عو�س و 

يامن ال�شيخ، واأ�شيب يا�شر عرفة بجراح خطيرة، ا�شت�شهد على اأثرها 

في اليوم نف�شه. وهم باكورة �شهداء المدينة في الثورة. ومرة اأخرى 

يكون الهتاف والحجر في مواجهة الر�شا�س.

كنت في منزلي، عندما طار الخبر، و�شجت المدينة بما حدث. 

وعندما و�شلت مع بع�س االأ�شدقاء للم�شاركة، كان موكب الغ�شب 

ال�شعبي يحمل جثامين ال�شهداء مخترقًا ال�شارع الرئي�شي اإلى بيوت 

الم�شجد  داخ��ل  االآالف  تجمع  فائقة  وب�شرعة  للوداع.  اأهلهم 

توترت  ال�شهداء.  على  الجنازة  �شالة  انتهاء  ينتظرون  وخارجه، 

االأجواء، واهتزت المدينة للحدث. خرج معظم النا�س اإلى ال�شوارع 
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وال�شرفات لال�شتطالع والم�شاهدة، وكثيرون منهم للم�شاركة. بينما 

دخل اآخرون بيوتهم، واأغلقوا االأبواب هربًا من احتماالت خطيرة. 

بدت لي قطنا واأنا اأهرول في �شوارعها لمتابعة الحدث والم�شاركة 

مدينة مك�شورة الخاطر، لكنها غا�شبة. انك�شر خاطرها بهبوط موت 

المكبوت  اأ�شعل غ�شبها  مفاجئ الختطاف عزمها وعزيمتها، لكنه 

منذ زمن طويل. بدت لي مدينتي في ذلك الوقت قريبة من ال�شماء 

في �شعودها، مثل “حرية” فران�شي�شكو غويا مطعونة لكنها واقفة، 

جريحة وت�شرخ بغ�شب، و�شعت قدميها في نهر الثورة، لتخو�س 

مع مثيالتها معركة �شورية بت�شميم را�شخ.

في موكب �لجنازة 

�شوت  وارتفع  الم�شجد،  باب  من  ال�شهداء  جثامين  خرجت 

يتدافعون  ال�شباب  انطلق  اأكبر”.  “اهلل  �شماوي  هدير  مثل  التكبير 

فهو  اليوم  اأما  ك، 
ُّ
وتبر واجب  فهو  ال�شهيد،  حمل  في  للم�شاركة 

عمل ثوري اأي�شًا. بع�س ال�شهداء في نع�س، وبع�شهم محمول على 

�شّلم ودماوؤهم لم تجف بعد. عيون حانقة وقب�شات مرفوعة واأفواه 

ت�شرخ بغ�شب. اإنها الثورة كما هي، وكما يجب اأن تكون. ال تنظيم 

لنداء  العظيمة  اال�شتجابة  اإنها  تو�شيب.  وال  اإعداد  وال  ترتيب  وال 

جائزاً.  اأو  ممكنًا  تحملها  يعد  لم  ارتكابات،  على  والرد  الواجب، 

هي الينابيع التي �شاقت باالحتبا�س، فاندفعت في نهر متدفق، يلقي 

االأمل في قلوب والرعب في قلوب اأخرى. ومثل لبوة جريحة كانت 

تزاأر المدينة.

ب�شع خطوات ال اأكثر �شرت مع زمالئي في موكب الت�شييع، قبل 

اأن اأجد نف�شي محمواًل على االأكتاف، ومئات العيون تتطلع نحوي 
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كهدير  االأعلى  في  م�شامعي  اإلى  ي�شل  الم�شيعين  �شوت  وتنتظر. 

اإال  اإله  �شهيد” “ال  يا  نفديك  بالدم،  “بالروح..  ومن�شجم  متواقت 

الهتاف  تلقفت هذا  اأن  اإال  اهلل وال�شهيد حبيب اهلل”. فما كان مني 

واأعدت �شياغته �شائحًا: “ال اإله اإال اهلل والقاتل عدو اهلل”. و�شرت 

اأكبر على  اهلل  اأكبر..  اهلل  اأكبر..  “اهلل  واآخر مردداً:  بين حين  اأقطعه 

هتافات  الموكب  في  وترددت  المجرمين”.  على  اأكبر  اهلل  القتلة.. 

في  التظاهرات  عم  الذي  والهتاف  خاين”  االأ�شد  “ب�شار  جذرية 

مختلف المدن “ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام”.

ال�شارع  لكن  والمقبرة،  الم�شجد  بين  كبيرة  الم�شافة  تكن  لم 

عري�س، وعلى عر�شه ازدحم بالم�شاركين في وداع ال�شهداء. و�شل 

وتوقف.  وا�شعة،  ف�شحة  توجد  حيث  المقبرة،  بوابة  اإلى  الموكب 

ليبداأ مزيج من الطقو�س ال�شوفية واالأفعال الثورية. وتقاليد اجتماعية 

يعلن  يريد.  وكما  طريقته،  وعلى  اأر�شه  من  كل  عقائدية.  باأ�شول 

يحدث،  اأن  يمكن  وما  الم�شتقبل  اإلى  ي�شير  �شاطعًا،  غ�شبًا  الجميع 

اأكثر مما يعبر عن الما�شي ومجرياته. ولك اأن تتخيل ذلك الموكب 

الم�شلمين  اآالف  ال�شهداء.  وداع  وفي  المقبرة  باب  على  المهيب 

اآ�شرة.  يحملون ال�شهداء على االأكف، ويدورون في حلقة احتفالية 

في  يزغردن  بال�شواد،  والمت�شحات  المحجبات  الن�شاء  من  ومئات 

“اهلل  بالجموع:  ي�شرخ  االأكتاف  على  وم�شيحي  ال�شهادة،  عر�س 

تكن  لم  االأ�شد”  ب�شار  وي�شقط  �شورية  عا�شت  اأكبر.  اهلل  اأكبر.. 

في  واأنا  ت�شلني  كانت  التي  تلك  الزئير،  اإلى  اأقرب  هي  اأ�شواتًا، 

االأعلى. ال�شم�س في رابعة النهار، والجباه بداأت تت�شبب عرقًا، وال 

ت�شتطيع الحناجر اأن تلتقط اأنفا�شها. اإنها �شاعة الوجد الوطني بحثًا 
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عن الحرية والم�شتقبل، ال ي�شتطيع اأحد ا�شطناعها، ولي�س بمقدور 

اأحد اأن يتجاوزها.

ير�شون وجهي من  اإلى كتف، وال�شباب  متنقاًل من كتف  بقيت 

يقولون:  وكاأنهم  ال�شم�س،  وهج  من  للتخفيف  البارد  بالماء  بعيد 

ال�شوق  من  ذلك  كل  فهمت  ممنوع.  فالتوقف  باال�شتمرار،  عليك 

ال�شادحة.  اأ�شواتهم  في  االإيجابية  واال�شتجابة  عيونهم  في  ال�شارخ 

اقترب مني اأخي وهم�س في اأذني بلهجة تحذيرية �شارمة: “يقولون 

اأن القنا�شة ما زالوا على اأ�شطحة المنازل”. فاأجبته ب�شرعة: اإذا قتلت 

جادة:  بدعابة  فقال  بالفعل.  بابها  على  وكنا  قريبة.  المقبرة  فهذه 

هوؤالء االأوبا�س راح يخلونا ناخذك على غير محل”.  مفكر  “لي�س 
وابت�شمنا وحدنا، دون اأن يعرف �شرنا اأحد.

اأرواحهم  و�شعدت  مرتاحين،  قبورهم  في  الثالث  ال�شهداء  نام 

اأيدينا  بين  وتركوا  الجنة.  لت�شكن  مر�شية،  را�شية  ربها  اإلى  الزكية 

جمرة الحرية والكرامة التي اأوقدوها، وتثمير الت�شحية التي قدموها. 

ذهبوا اإلى الراحة االأبدية، وفتحوا لنا با�شت�شهادهم بوابات المتاعب 

التي بداأت ب�شكل جديد وعلى نحو اآخر.

في طريق عودتنا اإلى البيت، بادرني اأحد اإخوتي بقوله: منذ اأربعين 

اليوم  اأما  اأ�شدقك.  اأكن  ولم  �شي�شقط،  النظام  اأن  تقول  واأنت  عامًا 

فقد �شدقتك، النظام �شي�شقط بالتاأكيد. من كان ي�شدق، اأن تفعلوا ما 

فعلتم، وتهتفوا ما هتفتم به، و�شيارات المخابرات وعنا�شر االأمن ال 

ال�شترة. تتهرب من الموقف، وتعت�شم بال�شمت.  تتدخل، بل تريد 

قلت: هي الثورة يا اأخي، تعز اأ�شحابها وتقويهم، وت�شعف اأعداءها 

وتذلهم. هي �شرخة ال�شعوب التي ي�شتجيب القدر الإرادتها.
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ع�سيات �لعز�ء 

اأ�شربت المدينة لثالثة اأيام، واأقامت قطنا ل�شهدائها االأوائل مجل�س 

يلزم.  بما  االأندل�س، وجهزت  �شاحة  اأفرغت  االأيام.  هذه  عزاء خالل 

لالحتفال  ا�شتعداداً  ال�شوت  اأجهزة  المن�شة،  الطاوالت،  الكرا�شي، 

والثورة،  بال�شهداء  واحتفائيًا  احتفاليًا  مهرجانًا  الم�شهد  كان  الليلي. 

اأكثر منه مجل�س عزاء.  المكان رحب يت�شع للمئات، ومفتوح للدخول 

فيه بحما�س وحرية ومرح،  ال�شباب  يتحرك  ب�شهولة وي�شر.  الخروج 

كمن يح�شر لحفلة عر�س. عيون االأجهزة تر�شد المكان، لكن ال اأحد 

يبالي بها، اأو يريد اأن يراها. ال�شلطة غائبة واإرادة النا�س تقرر وتفعل. 

يت�شرفون  كما  العام،  المكان  هذا  في  يت�شرفون  الثورة  �شباب  كان 

واللباقة  وبالتهذيب  والم�شوؤولية،  والحر�س  الجدية  بنف�س  بيوتهم،  في 

واالأدب ذاته. يا اهلل من اأين اأتى هوؤالء ال�شباب بهذه الروح الجديدة، واأين 

كان مخبوءاً كل هذا النبل. ال �شك اأنه بيدر الثورة ومو�شم ال�شعب الذي 

طال انتظاره. هي ينابيع الحرية التي تفجرت في غير مكان، ومن ي�شرب 

منها ال يجوع، وال يعرى، وال يجف له ل�شان. ولنا من اأف�شالها ن�شيب. 

واالأ�شدقاء  االأه��ل  من  عدد  برفقة  الثالثة  االأم�شيات  ح�شرت 

لل�شاحة، حتى تواجهنا  ال�شمالي  المدخل  اإلى  اأن ن�شل  والرفاق. وما 

والكرامة.  للحرية  وتهتف  الثورة  تحيي  على عجل،  اأعدت  عرا�شة، 

واعتاد ال�شباب على ا�شتقبالنا بنف�س الحفاوة في نف�س المكان. وبلمحة 

اأ�شبح على كتفي �شاب متين، يتقدم ال�شفوف، وندخل ال�شاحة  عين 

البالد.  اأنحاء  كل  في  يجري  ما  وطنية  يحاكي  وطني،  با�شتعرا�س 

المكان.  رفدت  نوعية  اإ�شافة  باأن  مقاعدهم  في  الجال�شون  وي�شعر 

وتدخل ال�شاحة في احتفالية جديدة غير ماألوفة من قبل، ولي�س لها ا�شم 
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معروف. مزيج من االأفراح واالأتراح، من الغ�شب واال�شتب�شار. اأغان 

واأهازيج وهتافات واأحيانًا �شتائم، تنفلت من االأفواه كفراخ طير طال 

احتبا�شها. اأحاول �شبط اإيقاع التظاهرة من االأعلى، فيحالفني التوفيق 

مرة، ومرة ال. اإنه اإبداع الثورة العفوي المتعدد والمنفلت من كل قيد 

با�شتثناء قيد االأخالق.

اأنحاء  في  تدوي  ثم  الحفل.  ويلمحنا عريف  المن�شة،  من  نقترب 

ال�شاحة ثالث كلمات “جاءنا الرجل الحر”. يا اإلهي اأي �شهادة م�شرفة، 

تعلو  الوقت، ال  المكان وفي هذا  الح�شد من هذا  اإياها هذا  يمنحني 

عليها �شهادة، وال ي�شمو اإليها و�شام ! اأرجو اأن اأكون م�شتحقًا لها. فاأن 

تكون حراً ال تحتاج ل�شيء بعد ذلك، ولي�س بو�شعك اأن تطلب اأكثر. 

بالحرية وحدها ي�شبح االإن�شان اأعظم مخلوقات اهلل. يربح نف�شه، وما 

ع�شاه اأن يخ�شر بعد ذلك، ولو خ�شر العالم. “ماذا ينفع المرء اإذا ربح 

العالم وخ�شر نف�شه” قالها ال�شيد الم�شيح قبل األفين من ال�شنين، وتبقى 

حقيقة الحقائق مدى الدهر، وما بقي الكون واالإن�شان.

الب�شر جموع  مرمى  وعلى  الذاكرة،  في  �شهداء  القلب،  في  ثورة 

ت�شتقبلك بحفاوة، وعليك اأن ترد. محفل مهيب ي�شتحثك، اأن تح�شد 

طاقاتك وت�شمو اإلى �شويته، وت�شبح قرينًا له. اأيتها ال�شجاعة المقد�شة 

امنحيني بع�شًا من قب�شك. اأيتها الكلمات الجميلة، تعالي اإلى ل�شاني، 

فهذا وقت االحتكام  تتخلي عني،  الحكمة ال  القول.اأيتها  فهذا زمن 

منه  لي  يكون  اأطيبه، هل  وما  النجاح  اأ�شعب  ما  اهلل  يا  الحكمة.  اإلى 

ن�شيب في هذا االمتحان ال�شعب ؟ ! لكن من يجد نف�شه في البحر، 

ال بد اأن ي�شبح. وبحر الجموع لي�س اأقل هواًل ومهابة وروعة من بحر 

ر عن زنود الفكر، واأقدح زناده مفتتحًا القول: “اهلل اأكبر”.  المياه. اأُ�شمِّ
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لذكر  االأكف  هتاف  بل  الت�شفيق،  ي�شبه  ال  بت�شفيق  ال�شاحة  وتدوي 

الرحمن وا�شتن�شاره. واأبداأ.

ولي�س  يخ�شني،  �شخ�شي  �شاأن  الحفاوة  هذه  اأن  للحظة  اأتوهم  لم 

في  ال�شوري  الوطني  بالح�شور  حفاوة  اإنها  ذلك.  يعتقد  اأن  الأحد 

المر�شل  وكالهما  اإليها.  والحاجة  الحقة  الوطنية  انبعاث  لحظة 

والمتلقي متفاهمان على جوهر هذه الر�شالة. ومن اأحق من دم االأبرياء 

واأرواحهم الزكية في تفتيح براعم الوطنية، واإحياء جذورها العميقة في 

بنية المجتمع ؟ !

تحدثت في االأم�شيات الثالثة، كل اأم�شية بمو�شوع. ومن الطبيعي 

اأبنائها. خا�شة  ل�شلوك  المطلوبة  والمعايير  الثورة  باأخالقيات  نبداأ  اأن 

واأن م�شاعي اال�شتفزاز ومحاوالت جر ال�شباب اإلى �شدامات جانبية 

كانت وا�شحة. وكان علينا حرمان ال�شلطة واأذنابها من تحقيق ماآربهم 

يحة، 
ّ
بال�شب تعج  فالمدينة  المطلوب.  الهدف  عن  وحرفنا  اإ�شغالنا  في 

من  واآخ��رون  المجاورة،  القرى  من  وبع�شهم  اأبنائها،  من  بع�شهم 

وميلي�شياوي  واأمني  ع�شكري  �شلطوي  مركز  فقطنا  فيها.  القاطنين 

الجوالن،  حدود  اإلى  العا�شمة  حدود  من  ووا�شعة  ح�شا�شة  لمنطقة 

ويتعدى ذلك اأحيانًا. ولي�س هناك فرع من فروع االأمن لي�س له مفارز 

ومواقع ومرتكزات فيها. تركز هدفنا على منع االحتكاك وال�شدام مع 

تجمعات معادية للثورة وموؤيدة للنظام، حاول بع�شهم ت�شييرها الإيقاع 

ال�شدام وتبرير التدخل، لف�س جميع االعت�شامات والمظاهرات. 

و�شرورة  الوطنية،  الوحدة  مو�شوع  كانت  الثانية  االهتمام  نقطة 

الثورة. الأن  لتوفير مناخات مالئمة النت�شار  تقديمها على ما عداها، 

اأهم  اأحد   – البلد  في  كما   – المنطقة  في  والمذهبي  الديني  التعدد 
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حقائق التنوع ال�شكاني والوجود االجتماعي فيها. خا�شة واأن اللعب 

المف�شلة  النظام  هوايات  من  االأقليات  وق�شية  الطائفية  حبال  على 

الجبهة  هذه  على  نحارب  اأن  علينا  فكان  فيها.  برع  التي  ومواهبه 

في  التفاوت  رغم  الجميع،  تخ�س  الثورة  بانت�شار  فالم�شلحة  اأي�شًا.، 

المظلومية. فالثورة م�شروع اإنقاذي لل�شعب ال�شوري بجميع مكوناته 

فيه، فال  نبحر  الذي  الواحد  المركب  اإنه  القومية والدينية والمذهبية. 

نجاة الأحد منا اإال ب�شالمته.

لقد  و�شعوبة.  وخطورة  اأهمية  اأكثرها  فكانت  الثالثة،  الق�شية  اأما 

المدينة،  قلب  في  المميز  العلني  تحقيق ح�شورهم  ال�شباب  ا�شتطاب 

اإلى موقع اعت�شام دائم، وتثبيت موطىء  واأرادوا تحويل محفل العزاء 

الخروج  فرف�شوا  بكاملها.  المنطقة  قلب  وفي  المدينة  داخل  قدم 

فيه  ترتفع  في وقت  الطبيعي.  اإلى مجراها  االأمور  ال�شاحة وعودة  من 

بالقوة،  االأمنية  االإجراءات  العنف وتطبيق  با�شتخدام  النظام  تهديدات 

المدينة ع�شكريًا. لم ي�شتطع االآباء والعقالء والمقربون  اقتحام  وحتى 

الأي  فلي�س  فعله.  ينوون  وما  يفعلونه،  ما  بخطورة  الثوار  اإقناع  من 

اأو  اأن يردع روح ال�شباب المتوثبة،  اأو اأي نوع من المخاطر،  تهديد 

و�شار  النفو�س.  في  ا�شتعل  الذي  والثورة  االنتفا�س  لولع  حداً  ي�شع 

ال�شدام قاب قو�شين اأو اأدنى، ولي�س غير �شاعات قليلة تف�شلنا عنه، هي 

�شاعات ال�شباح االأولى. فال�شلطات الع�شكرية واالأمنية فقدت �شبرها، 

اإلى  المدينة  وترجع  غداً،  �شيء  كل  ينته  لم  اإن  اأع�شابها،  تفقد  وتكاد 

واالأزالم  المثبطين  من  المدينة وخلفهم جي�س  �شابق عهدها. وعقالء 

باأي  ال�شالمة  يريدون  الثورة على كرا�شيهم ومنافعهم،  والخائفين من 

�شكل واأي ثمن.
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عند منت�شف الليل طرق بابي لفيف من وجهاء المدينة، بينهم اآباء 

ال�شباب واأقاربهم وبع�س اأع�شاء المجل�س المحلي في المدينة، يطلبون 

ا�شتمر.  اإذا  ما يجري  ال�شباب بخطورة  اإقناع  في  األعب دوراً  اأن  مني 

اأي  من  اأكثر  اإلي  وي�شغون  ال�شباب،  عند  م�شموعة  كلمتي  باعتبار 

�شخ�س اآخر. واأن اأ�شاعدهم في اإنهاء االعت�شام في ال�شاحة �شلميًا، واإال 

�شتكون النتائج كارثية على المدينة واأهلها. فنوايا النظام ال تردد فيها، 

والمعلومات كافية ووا�شحة بهذا الخ�شو�س.

نقطة  وجعله  االعت�شام،  ا�شتمرار  مع  كنت  وم�شاعري  بعزيمتي 

تمركز وانطالق اإلى المناطق االأخرى. لكن بعقلي وخبرتي واطالعي 

على ما يفعله النظام في اأماكن اأخرى، وما يمكن اأن يفعله هنا، كنت 

اأميل اإلى روؤية االآباء والم�شنين. وهذا كان مو�شوع ر�شالتي اإلى ال�شباب 

في ال�شاحة في اآخر ليلة من ليالي العزاء. اأعقب ذلك جل�شات حوارية 

اإقناعهم.  في  نجحنا  لكنا  ي�شيراً،  االأمر  يكن  لم  لوجه.  وجهًا  بيننا 

�شبابية  لن�شاطات  التالي م�شرحًا  اليوم  ال�شاحة �شباح  وبالفعل، كانت 

اإلى  واإعادتها  ال�شاحة  وتنظيف  �شيء  كل  باإزالة  قاموا  اآخر.  نوع  من 

العزاء،  الثورة واأم�شيات  �شابق عهدها. �شيء وحيد تغير فيها من فعل 

اإنه اال�شم الجديد الذي اكت�شبته “�شاحة ال�شهداء”. وهو االقتراح الذي 

قدمته علنًا اأمام المتظاهرين والمعزين في اليوم االأول عندما قلت: “منذ 

اليوم �شيكون لهذه ال�شاحة ا�شم جديد، �شاحة ال�شهداء”. وبالفعل ثبت 

ال�شباب بالبنط العري�س هذا اال�شم في قلب ال�شاحة.

�سوؤ�ل جارح 

تحدثت في اليوم االأخير عن روح الت�شامح التي يجب اأن نتحلى 

بها، وم�شروع الم�شالحة الوطنية الذي يجب اأن نعد له لو�شع البالد 
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�شورية،  في  الحقيقية  الوطنية  الوحدة  فا�شتعادة  ال�شالمة.  �شكة  على 

ال بد اأن تكون على راأ�س قائمة اهتمامات الثورة والثوار. الأن النظام 

بنهجه الفئوي والطائفي و�شيا�شاته التمييزية بين المواطنين التي اأعطت 

االجتماعي،  بالتما�شك  االأذى  األحقت  االآخرين،  دون  لفئة  امتيازات 

و�شدعت الوحدة الوطنية لل�شعب. 

وها هو اليوم يم�شي  بعيداً في تعميق ال�شرخ بين مكونات المجتمع 

بقتل النا�س في ال�شوارع لمجرد اأنهم يتظاهرون للمطالبة بحق طبيعي 

م�شلوب. وال بد من روؤية الحقيقة الفاقعة، التي تفقاأ العيون، باأن القاتل 

من جهة وال�شحايا من جهة اأخرى. مع انك�شاف �شعي النظام لتمويه 

فئات  كل  من  واأذن��اب  مت�شلقين  با�شتخدام  عليها  والتغطية  طائفيته 

المجتمع وطوائفه. 

الم�شت  حتى  المو�شوع،  عن  الحديث  في  اأ�شرفت  اأنني  يبدو 

االأيمن، فحول  “من �شربك على خدك  المعروف  الم�شيحي  ال�شعار 

له االأي�شر”. وهو اأمر ال ي�شتقيم في ح�شرة ال�شهداء والدم الذي يجري 

وتواجه  بارد،  بدم  ال�شباب  تقتل  التي  االإجرام  و�شلطة  ال�شوارع،  في 

اأنهيت  اأن  فما  للحرية.  ت�شفق  التي  العزالء  االأيدي  الحي  بالر�شا�س 

من  �شاب  مني  تقدم  حتى  المنبر،  اأمام  خطوتين  وخطوت  حديثي، 

الذين يقودون المظاهرات، ولهم دور فعال في ترتيب اأم�شيات العزاء. 

ا�شتوقفني الرجل وهو متوتر وغا�شب، ويكاد ال�شرر يطفر من عينيه، 

بدو  مين  ال�شهداء،  وهوؤالء  “اأ�شتاذ..  المر:  �شوؤاله  وجهي  في  ورمى 

ياأخذ بثاأرهم.. واّل بدو يروح دمهم هدر”؟

اأعترف اأن ال�شوؤال كان �شعبًا وجارحًا، لدرجة اأنه اأوقعني باالإرباك 

واالإحراج. مرت لحظات من ال�شمت الحائر، قبل اأن اأ�شتجمع نف�شي، 
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واأعود اإلى ذاكرتي وما يمكن اأن ت�شعفني به لتجاوز الموقف. فذهبت 

المكرمة.  يوم فتح مكة  بني  يا  لل�شاب هل تذكر  اإلى فتح مكة. قلت 

عندما دخلها الر�شول الكريم على راأ�س جي�س الم�شلمين من جهاتها 

الحق  جاء  “قل  ال�شريف  المكي  الحرم  في  المنادي  ونادى  االأربعة، 

وزهق الباطل، اإن الباطل كان زهوقا” فهز راأ�شه باالإيجاب، وتابعت. 

وهل تذكر ما قاله النبي الأهل مكة عندما ظفر بهم، وكاوا قد اأو�شعوه 

و�شحبه �شرراً واأذية، حتى ا�شطروهم للهجرة اإلى بالد الحب�شة ثم اإلى 

المدينة ؟ قال لهم: “اذهبوا فاأنتم الطلقاء”، واأ�شاف: “من دخل الكعبة 

فهو اآمن، ومن دخل بيت اأبي �شفيان فهو اآمن، ومن دخل بيته واأغلق 

بنت  هند  بيت  هو  �شفيان  اأبي  بيت  اأن  تعرف  واأنت  اآمن”.  فهو  بابه 

عتبة التي قتلت الحمزة عم الر�شول، والكت كبده في اأُحد. فاأي عفو 

في الدنيا يبز هذا العفو ؟ هو در�س االأنبياء والكبار يا بني، ليتعلم منه 

النا�س وال�شغار اأمثالنا. لكن الت�شامح ال يلغي العدل، بل ي�شتوجبه.الأن 

“حتى  الكبار  المرتكبين  بع�س  على  الجزاء  باإيقاع  اأقر  نف�شه  الر�شول 

ولو تعلق باأ�شتار الكعبة”. 

الذي  هو  بني  يا  الن�شر  اإن  فتابعت:  يقتنع،  لم  الرجل  اأن  لي  وبدا 

البالد حريتها من  تنال  المراق. وعندما  لل�شهداء، الأنه ثمرة دمهم  يثاأر 

المت�شلطين لن يكون هدر لدم ال�شهداء، بل تثمير له وتثمين لت�شحياتهم. 

�شيء،  كل  قبل  اأهلها  اإلى  المظالم  ورد  ال�شحايا  اإن�شاف  من  والبد 

واإحقاق الحق واإقامة العدل بجزاء المرتكبين جزاء عاداًل على قاعدة “ال 

تزر وازرة وزر اأخرى” فاالإن�شاف اأواًل ثم تاأتي الم�شامحة. يا بني  يجب 

اأن ال ن�شمح للطغاة اأن يف�شدوا م�شتقبل البالد وال�شعب، كما فعلوا في 

الما�شي لعقود طويلة. وال اأن يدفعنا ظلمهم الأن ناأخذ البريء بجريرة 
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المذنب. فالعدل اأ�شا�س الملك، و“ العادل” من اأ�شماء اهلل الح�شنى. 

�شمُت، وبقي ال�شاب �شامتًا، ينظر اإلي بوداعة طفل، وبريق عينيه 

ت�شفيق  و�شط  تعانقنا  اعتبار.  محل  وهي  و�شلت،  ر�شالتي  باأن  ي�شي 

زمالئه الذين تجمعوا، وكانوا في وقفة الحوار بيننا. 

لم اأعرف ذلك ال�شاب، وال اأعرف اليوم م�شيره. لكن ما قاله وما 

فعله، ي�شكل وخزة مبكرة، اأ�شارت اإلى ما يمكن اأن توؤول اإليه االأمور 

بقاء  يتوقع  اأن  الأحد  لي�س  وعندها،  وا�شتفحالها.  القتل  جرائم  بفعل 

الحال على حاله. وهذا ما كان.

اأنحاء  بقية  في  االنتفا�شة  اأجواء  لتحريك  منا�شبة  العزاء  اأيام  كانت 

اأن انطلقت في م�شيرة الثورة،  المنطقة، في المدن والقرى التي �شبق 

تق�شد  والثورية  ال�شعبية  الوفود  كانت  اإذ  تنتظر.  زال  ما  التي  تلك  اأو 

بفعاليات  بل  فقط،  العزاء  بواجب  لي�س  للم�شاركة،  ليلة  كل  المدينة 

الثورة اأي�شًا. من عرطوز وجديدة عرطوز والمع�شمية وداريا والك�شوة 

وخان ال�شيح وكناكر وبيت تيما وبيت جن، ومن مختلف مناطق ريف 

دم�شق الجنوبي الغربي، من حدود العا�شمة اإلى جبل ال�شيخ.  

بينهم  وكان  دم�شق.  من  والم�شاركين  المعزين  من  العديد  ح�شر 

المجال  في  اأبدعوا  الذين  الثورة  ن�شطاء  من  وهو  ف��ادي،  ال�شديق 

طلة  ذات  الكالم،  قليلة  �شقراء  دم�شقية  �شيدة  ب�شحبة  جاء  االإعالمي. 

بهية وهيئة وقورة. لم يعرفها اأحد. وفي اليوم التالي �شرت بين النا�س 

للم�شاركة  �شيوفي  بين  باأن  تقول،  اأ�شاعها(  االأمن  اأن  )يبدو  �شائعة 

بالعزاء، كانت زوجة ال�شفير الفرن�شي بدم�شق. ومن ال�شخرية المرة اأن 

تكون هذه االإ�شاعة �شمن الملف الذي حوكمت على اأ�شا�شه فيما بعد 

خالل االعتقال الثاني. 
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�شوفالييه،  اإيريك  الفرن�شي  ال�شفير  على  تعرفت  قد  وقتها  اأكن  لم 

وحتى االآن ال اأعرف زوجته. وعندما التقينا خارج البالد، كان ال�شفير 

يا  كيف  ب�شخرية:  قائاًل  فعاتبني  والمحكمة،  االإ�شاعة  باأمر  �شمع  قد 

؟ و�شحكنا.  تدعوني  ومدينتك وال  بيتك  اإلى  تدعو زوجتي  جورج 

قبل  غادرتها  الفترة،  تلك  �شورية  في  زوجتي  تكن  لم  الرجل:  وتابع 

وقت طويل، والجميع يعرف ذلك.

تحت �لنافذة 

بعد احتفاء المدينة ب�شهدائها، وتثبيت حقائق االعت�شام والتظاهر 

الدوري لياًل ونهاراً، بداأنا بن�شاطات اأخرى خارج المدينة، لم�شاركة 

المدن والقرى االأخرى منا�شباتها الثورية. كنا ن�شكل وفوداً تتجمع في 

اأو  المنا�شبة  توجد  اإلى حيث  وننطلق  الم�شجد،  اأمام  الغالييني  �شاحة 

تكون الدعوة. في الك�شوة، في المع�شمية، في القدم، في دوما وغيرها 

من المواقع.

الليل  منت�شف  بعد  فرا�شي  في  ا�شتيقظت  الليالي،  اإح��دى  وفي 

نافذتي  تحت  ال�شارع  في  يتحدثون  �شباب،  اأ�شوات  على  ب�شاعات 

اأ�شاأت  اأن  ا�شتغربت ذلك، وخرجت ال�شتي�شاح االأمر. وما  مبا�شرة. 

م�شباح البوابة، وخرجت اإلى الر�شيف، حتى بادرني �شوت لم اأتبين 

نحنا  وارت��اح..  نام  فوت  �شي.  في  ما  اأ�شتاذ..  �شي  في  “ما  �شاحبه: 

فوجدت  نافذتي  تحت  الر�شيف  على  الجال�شين  من  اقتربت  هون”. 

بود  ا�شتقبلوني  عامًا.  ع�شرين  اأكبرهم  عمر  يتجاوز  ال  �شباب  اأربعة 

وب�شا�شة، ولم اأعرف اأحداً منهم. ت�شافحنا وبداأ بيننا الحوار التالي: 

اآبائهم،  واأ�شماء  باأ�شمائهم  اأنف�شهم  فقدموا  ؟  اأنتم  من  �شاألتهم: 

فعرفت بع�س االآباء، كانوا من اأ�شدقائي ومعارفي.
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قلت: وماذا تفعلون هنا ؟ 

اأجاب كبيرهم: نحنا هون من�شانك اأ�شتاذ، بلكي حدا من هاالأوبا�س 

ب عليك. 
ِّ
حاول يقر

قلت ومن كلفكم بهذه المهمة ؟ 

قالوا: ال اأحد، نحنا من حالنا، فكرنا اأنهم يمكن يوؤذوك.

ليل بهيم، وبراءة �شباب، ونبل ثورة. فقلت منفعاًل ومتاأثراً بما راأيت 

اأحيي وعيكم وغيرتكم وحر�شكم،  و�شمعت: �شكراً لكم يا �شباب، 

لكن ما في �شرورة. اأنا بخير، ولم يتعر�س لي اأحد حتى االآن. 

فقال اأحدهم: �شو اأ�شتاذ الزم ن�شتناهم حتى يتعر�شوا لك ؟ 

وقال اآخر: هو نا�س ما بيتاأمن لهم اأ�شتاذ. 

حاولت اإنهاء الحوار والمهمة فقلت: ما في �شي يا �شباب، اتكلوا 

على اهلل وروحوا ارتاحوا من�شان بكرة.

فاأجاب كبيرهم: نحنا مرتاحين اأ�شتاذ، اأنت اتكل على اهلل، وفوت 

نام. 

والذهول.  التفكير  من  حال  في  غرفتي  دخلت  فعلت.  وهكذا 

ف�شاألت:  ما.  مكان  اإلى  ما  ب�شيء  ماأخوذ  اأنني  زوجتي  فالحظت 

مالك.. من هوؤالء.. ما الذي جرى ؟ فحكيت لها حكاية ال�شاهرين 

تحت النافذة في مهمة تطوعية، لم يكلفهم بها اأحد، وال يعلم بها اأحد 

اأ�شاًل. واأم�شينا بقية الليل نتحدث عن هذه الثورة، وما فعلته بالنا�س، 

وما يمكن اأن تفعله بنا. وت�شاءلت: هل بداأ التغيير حقًا ؟ األي�س ما نراه 

ون�شمعه من دالئله الوا�شحة ؟ كم هدرنا من الحبر والورق، وكم كتبنا 

ذلك، وكم �شحى  اأجل  من  ال�شجون  دخلنا  ومقاالت، وكم  بيانات 

عليه  ع�شية  البالد  وبقيت  التغيير،  اأجل  من  يملكون  ما  باأغلى  اأنا�س 
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عقوداً طويلة. وها هي اأ�شوات ال�شباب وهتافاتهم ودماوؤهم التي تمالأ 

ال�شوارع، تفتح باب التغيير على م�شراعيه، وتجعله حقيقة واقعة. فلله 

درك اأيتها الثورة.

�لحر�ئر 

�شيدة ا�شمها �شفاء من اأ�شرة كبيرة في المدينة، عرف اأبناوؤها بالعلم 

والثقافي  الخيري  اأ�شكاله،  بكل  العام  العمل  في  والتقوى واالنخراط 

وال�شيا�شي، ق�شدت بيتي بعد خروجي من ال�شجن، هناأتني بال�شالمة، 

الثوري همها  الحراك  كان  ال�شاب.  ابنها  برفقة  علينا  تتردد  و�شارت 

االأمام  اإلى  دفعه  اأجل  من  جهداً  تدخر  وال  بتاأ�شي�شه،  �شغوفة  الكبير، 

الثورة  اأتون  في  حولها  ومن  نف�شها  رمت  اأنها  لي  وبدت  وانت�شاره. 

دون ح�شاب. وفي اإحدى الزيارات، جاءت ب�شحبة عدد من �شيدات 

لن على قدر وافر من التح�شيل العلمي والموقع  المدينة، اللواتي تح�شَّ

جامعية،  �شيدة  )وهي  اآمنة  فاجاأتني  الحياتية.  والتجربة  االجتماعي 

ع حولها عدد كبير من المريدات وطالبات العلم(  �شيخة ابنة �شيخ، تجمَّ

يا  لنا  �شاألتني: هل ت�شمح  الوقت نف�شه عندما  بطلب �شغير وكبير في 

لزوجتي:  قلت  ؟  ال�شيا�شة  لنتعلم  واآخر  بين حين  اإليك  ناأتي  اأن  اأ�شتاذ 

م�شيحي  رجل  بيت  يق�شدن  المحجبات  قطنا  حرائر  ا�شمعي،  تعالي 

لتعلم ال�شيا�شة. اأما فاطمة فقد كان اهتمامها مركزاً على وقائع الثورة 

ومجرياتها والتوقعات القادمة. قالت زوجتي وكانت زميلة لبع�شهن: 

هي الثورة يا رجل، خروج على الرتابة والماألوف في كل �شيء. األي�س 

هذا ما كنتم تتحدثون عنه، وتب�شرون به في اأوراقكم ؟ ! 

اأي جوع عتيق للعمل بال�شاأن العام يتحكم بال�شوريين، واأي �شوق 

لل�شيا�شة ي�شكنهم ! فبعد عمر من التحريم والتجريم للعمل ال�شيا�شي، ها 
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هي الثورة تفتح الباب النتزاع هذا الحق دون ا�شتئذان اأحد. وكان الفتًا 

اأن المراأة ال�شورية من ذلك الوقت المبكر، بداأت ت�شع نف�شها بقوة في 

قلب الحدث، وتحقق دوراً رائداً وم�شاركة مميزًة في جميع المهمات 

والمراحل. حتى ي�شح اأن يقال اأن المراأة ال�شورية كانت اإحدى اأجمل 

المفاجاآت التي قدمتها الثورة، وهي البطل الحقيقي فيها. 

ريف  “حرائر  منظمة  عن  زياراتها  اإح��دى  في  �شفاء  حدثتني 

دم�شق”، التي تتجمع خيوط بنائها في جميع المناطق. وطلبت الن�شح 

بيان  اأول  م�شروع  معًا  و�شغنا  تجنبه.  ينبغي  وما  عمله،  يتوجب  فيما 

لهذه المنظمة.  

يوم  ربها  القادري وجه  تلقى �شفاء  اأن  والموؤلم حقًا  المحزن  من 

الثالثاء  26 / 8 / 2015 غريبة والجئة في لبنان، قبل اأن ت�شهد انت�شار 

الثورة، التي قدمت لها ما بو�شعها واأكثر. هي اأم لل�شهداء واأخت لهم، 

فذ  نموذج  للثورة.  االأولى  االأيام  منذ  للثوار  وحاذقة  �شجاعة  ومربية 

للمراأة ال�شورية، التي كانت وتظل البطل االأكبر في الثورة دون منازع. 

منحتها الوجه االإن�شاني، واأعطتها الروح الغنية التي �شمدت، وبذلت 

ب�شخاء ال يو�شف. 
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ريف دمشق الذي انتفض

في  النظام  وعنف  درعا،  انطالقة  من  �شهرين  بعد  على  االآن  نحن 

ت�شاعد م�شتمر. لم يدرك اأن ر�شا�شه الذي يقتل النا�س في ال�شوارع، لم 

يحل، ولن يحل الم�شكلة. واأن ما يجري في البالد اأكبر واأعمق واأخطر 

الجرح  تزيد  اأن  اإال  تفعل  تعالجه غطر�شة ومكابرة وحماقة، ال  اأن  من 

القتل،  العنف واأعمال  اأيار وحزيران بحمولة من  عمقًا وات�شاعًا. فجاء 

اإلى قافلة التظاهر  �شملت معظم مدن ريف دم�شق، التي ان�شمت تباعًا 

والت�شييع التي عمت البالد، وكاأن المدن والبلدات في �شباق تتابع على 

تاأتي  ثم  البدء،  ال�شر واإ�شارة  الثورة. ت�شلم واحدة االأخرى كلمة  طريق 

الهموم  نت�شارك  اأن  علينا  وكان  الجهود.  وتن�شيق  والموا�شاة  للتعزية 

ونتقا�شم المحنة، ونتوازع �شرف الم�شاركة. فاالأمر الهام هو اال�شتمرار. 

لمنطقة  الكبير  التحدي  اإنه  هناك.  فتيل  ي�شتعل  هنا،  فتيل  انطفاأ  واإذا 

تزدحم بالمع�شكرات والثكنات، وقريبة من االإدارات المركزية الأجهزة 

الح�شا�شية  للثورة، وكبيرة  بالن�شبة  االأهمية  �شديدة  العا�شمة.  في  االأمن 

والخطورة بالن�شبة للنظام. لذلك كان “ك�شر العظم” هو ال�شيا�شة المتبعة 

من ال�شلطات لمواجهة انتفا�شات المنطقة، التي تحيط بدم�شق كهالل 

�شبه مكتمل بين طريق بيروت الذاهب اإلى الغرب، مروراً بطريق درعا 

الذاهب اإلى الجنوب، وحتى طريق حم�س الذاهب اإلى ال�شمال.
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في �لك�سوة 

الك�شوة مدينة من مدن ريف دم�شق، تقع على الطريق الموؤدي اإلى 

الجنوب.  باتجاه  18 كم  اأكثر من  تبعد عن دم�شق  محافظة درعا، ال 

االأعوج  نهر  يخترقها  للعا�شمة.  الجنوبية  البوابة  التاريخ  عبر  �شكلت 

البلدان”  “معجم  في  ورد  لذلك  خ�شراء.  جنة  اإلى  محيطها  اًل  محوِّ

ة بالخ�شرة. لكنها  لياقوت الحموي، باأنها �شميت الك�شوة الأنها مك�شوَّ

اأخذت ا�شمها في العهد االأموي من “ك�شوة الكعبة” التي كانت تن�شج 

اإلى موكب الحجيج ال�شامي،  ب في �شرة خا�شة، لتن�شم  �شَ فيها وتوَّ

ال�شنوية. وا�شتمر هذا  المكرمة في رحلة الحج  اإلى مكة  وت�شافر معه 

الو�شع كذلك اأيام العثمانيين، حيث ينطلق موكب الرحلة من ا�شتنبول 

اإلى اأر�س الحجاز عبر دم�شق برعاية با�شا الحج العثماني.

واالآثار  واالأعمدة  المقابر  من  الكثير  وفيها  قديم،  المدينة  اإعمار 

الرومانية والمواقع االأثرية، منها الجامع الكبير والحمامات والمطحنة. 

بالزراعة،  اأهلها  يعمل  ن�شمة،  األف  وخم�شين  مئة  من  اأكثر  ي�شكنها 

وت�شتهر بالمنتجات الزراعية الحقلية والمروية، واأبرزها الثوم.

كانت الك�شوة من مدن ريف دم�شق االأولى التي ا�شتجابت لن�شرة 

درعا، اإذا قامت اأول مظاهرة فيها يوم 25 اآذار 2011 في جمعة العزة. 

ومع بداية �شهر ني�شان توالى خروج المظاهرات النهارية والليلية فيها، 

وبداأ �شقوط ال�شهداء. وكان اأيار �شهر ح�شور كثيف للك�شوة واأهلها 

في فعاليات الثورة.

2011، كانت الك�شوة تقيم احتفااًل  يوم االثنين الرابع من ني�شان 

ليليًا لتاأبين اأحد ال�شهداء، وذهبنا للم�شاركة. اآالف الم�شيعين بم�شهد 

في  �شقط  الذي  ال�شهيد،  ل��وداع  الكبيرة  ال�شاحة  قلب  في  مهيب 
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الك�شوة، وينطلق موكبه اإلى م�شقط راأ�شه في تل كلخ. اأنهى الم�شيعون 

ال�شهيد بمهرجان خطابي وهتافات وعر�شات. م�شى  مرا�شم وداع 

اأهل الك�شوة طريقهم في  اإلى بلده، واأخذ  ال�شهيد في طريقه  جثمان 

مظاهرة ليلية ب�شوارع المدينة.

قطنا  من  قدم  ال��ذي  الوفد  ب�شحبة  الر�شيف  على  واقفًا  كنت 

ال�شارع  عر�س  على  يجري  الب�شر،  من  نهر  واأمامي  للم�شاركة، 

في  للبقاء  بيوتهم  هجروا  الك�شوة  اأهل  اأن  لتح�شب  حتى  العري�س، 

ال�شارع تلك الليلة. اأ�شهد باأن الك�شوة اأتحفتني، الأول مرة في حياتي، 

بمنظر الجموع التي تتدفق بع�شرات االآالف، وتندفع في تيار واحد 

كال�شيل. هتفت الك�شوة هتافاتها الثورية على األحان االأهازيج ال�شعبية 

التي ت�شمى “العر�شة” ورددت جماهيرها الغا�شبة: 

الحرية” يوم  اليوم  �صورية..  يومك  “اليوم 
“يا ب�شار �شماع �شماع ال�شعب ال�شوري ما بينباع” 

يلعن خوانك”  اهلل  نحنا رجالك،  “�صورية 
وهتفت منذ وقت مبكر “ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام”

من  اأحدهم  يخرج  الرائع،  الم�شهد  هذا  في  ماأخوذون  ونحن 

فمه  يفتح  اأن  ودون  الر�شيف،  على  نحوي  ويتجه  المظاهرة  قلب 

ليلحق بزمالئه في  الوجنتين، ويم�شي،  يعانقني ويقبلني على  بكلمة، 

المظاهرة. وبعد دقائق يخرج �شاب يافع، ويفعل ال�شيء ذاته ب�شمت. 

تكررت هذه الواقعة عدة مرات، ولفتت انتباه الحا�شرين. ونحن في 

نف�س المكان نتابع المتظاهرين باأ�شعف االإيمان، ونحييهم بتلويحة من 

اليد. �شاألني اأخي الواقف اإلى جانبي: هل تعرف هوؤالء الذين يعانقونك 

؟ قلت: اأبداً.. ال اأعرف اأحداً منهم، اأال ترى اأننا ال نكلم بع�شنا ! 
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خبر  على  يت�شتر  اأو  بهيج،  فعل  على  ينام  اأن  يريد  كمن  و�شمتنا، 

مفرح.

ليلة الك�شوة تلك. مدينة تحتفي ب�شهيد لي�س  اأن�شى ما حييت  لن 

قبالت  م�شبوقة.  غير  ليلية  تظاهرة  في  االآالف  ع�شرات  اأبنائها.  من 

اأولئك الذين ال اأعرفهم، غا�شت في قلبي ووجداني. وي�شهد الجميع 

اأن الك�شوة من المدن البا�شلة في الثورة.

�لمع�سمية بد�ية �لبد�ية 

هي مع�شمية ال�شام، وتعرف اخت�شاراً بالمع�شمية. تقع في غوطة 

دم�شق الغربية اإلى الجنوب الغربي من العا�شمة على بعد 4 كم فقط. 

ترجع ت�شميتها اإلى الملك المعظم،عي�شى بن اأيوب، ابن اأخي النا�شر 

ف 
ِّ
�شالح الدين االأيوبي. الذي ا�شتقر في المنطقة، وتوفي فيها. وُحر

اال�شم مع الزمن من المعظمية اإلى المع�شمية.

اأول  وخرجت  درعا،  نداء  لبت  الدم�شقي  الريف  في  مدينة  اأول 

مظاهراتها يوم االثنين 21 / 3 /2011. و�شقط اأول �شهدائها يوم جمعة 

العزة 25 /3 /2011، وهو ال�شهيد محي الدين الدمراني. ومنذ ذلك 

مبكر  وقت  وفي  وت�شتمر.  ومدرعاته  النظام  قوات  طوقتها  التاريخ 

هاجمتها ال�شلطة بال�شيارات المفخخة، واأوقعت عليها ح�شاراً �شديداً 

مع بداية عام 2013، اأ�شبح معروفًا وم�شهوداً على ال�شعيدين االإقليمي 

والدولي.

ال�شهداء. وقد  تاأبين  نزلنا من قطنا بوفد كبير للم�شاركة في حفل 

القديم  الزيتونة  جامع  من  بالقرب  كبيرة  ف�شحة  في  الح�شد  اكتمل 

والتاريخي في المدينة. ن�شبت الخيمة الكبيرة، وا�شطفت الكرا�شي، 

من  وهو  نا�شر،  اأبو  ال�شديق  الحفل  عريف  قدمني  االحتفال.  وبداأ 
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منا�شلي المدينة المعروفين. بذلت ق�شارى جهدي الأكون على �شوية 

المنا�شبة، ووفيًا كما يجب لمدينة، تربطني بها عالقة خا�شة. اأعرفها 

وتعرفني، واأحبها كواحد من اأبنائها.

من  حا�شدة  مظاهرة  خرجت   2011/  4  /8 ال�شمود  جمعة  في 

م�شافات  ال  حيث  المع�شمية،  قا�شدة  غربًا  وتوجهت  داريا،  مدينة 

وال حدود، تف�شل بين المدينتين. فالبيوت المتطرفة تعانق بع�شها من 

تميزت  الم�شترك.  الوجع  عن  م�شتركًا  تعبيراً  وكانت  الجانبين.  كال 

بهتافاتها الوطنية الم�شتحدثة: 

“ع المك�شوف.. ع المك�شوف، والحرية بدنا ن�شوف”
“ونطالب بالحرية، اإ�صالم وم�صيحية”

“يا ديراني قوم قوم، اأح�شن ما ت�شلك مظلوم”
القرن  �شتينيات  ففي  الطفولة.  قدم  قديمة  بالمع�شمية  عالقتي 

توجد  التي  الوحيدة  والمدينة  المنطقة  مركز  قطنا  كانت  الما�شي، 

القرى  من  جيلي  اأبناء  جميع  فاإن  وبالتالي  اإعدادية.  مدر�شة  فيها 

المجاورة در�شوا في قطنا. من المع�شمية اإلى بيت تيما، ومن الك�شوة 

لتتجدد وت�شتمر مع  بيننا كفتيان،  العالقات  ال�شبورة. وتوطدت  اإلى 

ال�شباب. اأعرف بيوتهم، فقرهم، معاناتهم، زيتهم و زيتونهم، م�شادرة 

وتح�شلت  ذلك.  مثل  عني  يعرفون  وكذلك  وا�شتمالكها.  اأرا�شيهم 

مدينة  الكثير.  ال�شيء  وكرمهم  واأخالقهم  تربيتهم  وح�شن  اأدبهم  من 

في حزب  لرفاقنا  كان  واالجتماعي.  الوطني  بالهم  ومتخمة  م�شي�شة 

ال�شعب الديمقراطي ال�شوري من اأبناء المع�شمية دور في بناء الوعي 

اأهالي  ِمن  وَمن  فيها.  وال�شمود  المقاومة  روح  وتر�شيخ  الوطني، 

و�شكان المع�شمية وجميع المدن والبلدات المجاورة، ال يعرف “اأبو 



126

الثورة  قبل  الم�شهودة  واأدواره ومواقفه  �شعي” الدكتور علي خليفة، 

وبعدها ؟

من اأبرز ما اأ�شافته المع�شمية اإلى تراث الثورة وم�شاهدها المميزة 

“حرية”. فهناك �شورة  اأبنائها الذي ارتقى، ليخط على الحيطان  دم 

م�شهورة لجريح مع�شماني، اأ�شيب بيده وتدفق مها الدم، فنه�س اإلى 

جراحه.  ت�شمد  اأن  قبل  “حرية”  كلمة  المدرار  بدمه  وكتب  الجدار 

الم�شتمر  الح�شار  الذين �شنعوه، خالل  المدينة والرجال  اأما �شمود 

ل�شنوات، فتلك حكاية اأخرى، بل حكايات. �شتجد لها مكانًا الئقًا 

في �شجل الثورة.

�سهد�ء �لقدم  

دم�شق.  لمدينة  الجنوبي  المدخل  عند  ال�شريف  القدم  حي  يقع 

�شمي كذلك لوجود اأثر لقدم، يقال اإنها قدم الر�شول الكريم محمد، 

في الم�شجد الكبير للحي. وهو اأقدم م�شجد مازال عامراً في دم�شق، 

بناه الم�شلمون في بداية فتح ال�شام. ويقال باأن اال�شم االأ�شلي للحي 

“ُقَدم” ب�شم القاف، وهو ا�شم بلدة في اليمن، هجرها اأهلها مع الفتح 
االإ�شالمي، وا�شتوطنوا هذه المدينة. اإنه من االأحياء الطرفية للعا�شمة 

رت في التحرك  مثل: جوبر، برزة، القابون، الحجر االأ�شود، التي بكَّ

لن�شرة درعا واالنخراط بالثورة.

في  ال�شهداء  قوافل  بداأت   ،2011  /  4  /  29 الغ�شب  جمعة  في 

الحي، حيث يقع و�شط منطقة ملتهبة. داريا والمع�شمية من جهة ونهر 

اأيام  من  يوم  في  االأخرى.  الجهة  من  و�شبينة  االأ�شود  والحجر  عي�شة 

�شهر اأيار كان موعدنا للم�شاركة في تاأبين ال�شهداء، الذي �شار ن�شاطًا 

دائمًا بفعل اأعمال القتل اليومي الم�شتمرة. هي منا�شبات ليلية لتحدي 
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ال�شلطة، واإعالن الت�شامن والوحدة، واالإعداد للمظاهرات الالحقة.

بوفد كبير نزلنا اإلى القدم، ودخلنا بمظاهرة اإلى �شاحة االحتفال، 

الحي  وجهاء  يت�شدرها  مرتفعة،  من�شة  الترتيب.  ح�شن  كان  الذي 

جانب.  كل  من  الثوار  ال�شباب  بها  يحيط  وال�شيوف،  وم�شايخه 

مهرجان  اإلى  وتحوله  المكان،  تمالأ  والعر�شات  الثورية  والهتافات 

�شعبي، ال يبالي بال�شلطة وعيونها واأجهزتها المترب�شة. تحدثت با�شم 

الحر�س  اأهمية  على  وركزت  المعهود.  الثورة  حديث  المدينة  وفد 

ما  اإلى  االنجرار  من  الحذر  و�شرورة  و�شلميتها،  الثورة  وطنية  على 

لتاأمين  الطويل،  بالنف�س  نتحلى  اأن  علينا  اإليه.  ننجر  اأن  النظام  يريدنا 

�شبل اال�شتمرار. فالقدرة على اال�شتمرار كان هاج�شنا االأكبر في االأيام 

واالأ�شابيع االأولى.

من  اأخواتها  منا�شبات  في  االأخرى  المدن  م�شاركات  اأهمية  تاأتي 

اأن  اأجل  من  لبع�شهم،  النا�س  يقدمه  الذي  الجماعي  التح�شين  اأهمية 

ال�شالح  وجه  في  بالوقوف  اال�شتمرار  من  العزالء  االأي��دي  تتمكن 

المجرم. هذا ما كنا بحاجة اإليه، وما كنا بت�شميم ولهفة نفعله.

دوما �إن حكت.. 

دوما مدينة كبيرة في محافظة ريف دم�شق، والمركز االإداري لها. 

روماني  ا�شمها  ال�شرقي.  ال�شمال  باتجاه  كم   14 العا�شمة  عن  تبعد 

االأ�شل، يعني الراحة والهدوء. يقال باأنها �شميت كذلك ن�شبة اإلى �شجر 

الدوم، ومفرده دومة اأو دوما، وقد وجدت �شجرة واحدة منه بجانب 

التي  اإلى دوما من جوبر  اليهودية  انتقلت  الجامع الكبير في المدينة. 

الي�شع   وتلميذه  )اإليا�س(  اإيليا  النبي  �شكنها  اإذ  لليهودية.  مركزاً  كانت 

853 ق.م. تردد النبي اإيليا على دوما، وكان له فيها بع�س االأتباع. عام 
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64 م �شارت دوما م�شيحية نتيجة �شكنى بني تغلب فيها. وهم قبيلة 
االأرثوذك�س.  الم�شيحيين  من  وكانوا  تميم،  بن  ربيعة  بني  من  قي�شية 

فتحها خالد بن الوليد عام 635 م قبل دخوله دم�شق، واأ�شلمت بع�س 

عائالتها. بني الجامع الكبير فيها عام 1136 م، وجدد بناوؤه عام 1900 

م، واأعيد بناوؤه وتو�شع عام 1983 م. 

كانت دوما من مدن الريف الدم�شقي التي �شارعت للت�شامن مع 

اأهلك  “كلنا   2011  /  3  /  25 العزة  المدينة في جمعة  درعا. فهتفت 

حوران”  يا  نفديك  بالدم   الفزعة” “بالروح  يوم  ورجالك  درعا،  يا 

اإ�شقاط االإرهاب”. وفي  الف�شاد، ال�شعب يريد  اإ�شقاط  “ال�شعب يريد 
بع�شرات  �شخمة  مظاهرة  خرجت   2011  /  4  /  1 ال�شهداء  جمعة 

االآالف من الجامع الكبير متوجهة اإلى �شاحة البلدية. هاجمتها قوات 

االأمن، وا�شت�شهد ثمانية �شهداء، تم ت�شييعهم بعد يومين بموكب �شخم 

قل نظيره. وبعدها �شارت فعاليات الثورة ن�شاطًا يوميًا في مدينة ثائرة.

وفي جمعة االإ�شرار 15 / 4 / 2011 خرجت المظاهرة من دوما اإلى 

حر�شتا، ثم اإلى عربين وزملكا وجوبر. وتوجهت نحو قلب العا�شمة 

قا�شدة �شاحة العبا�شيين.وعند مدخل ال�شاحة هاجمها الجي�س وقوات 

ال�شاحة. كان يومًا م�شهوداً  اإلى  الو�شول  المختلفة لمنعها من  االأمن 

اأبواب  انطلقت من دوما، وتطرق  ال�شرقي،  دم�شق  لحملة من ريف 

دم�شق بجموع لم ت�شهدها البالد من قبل.

تميزت تحركات دوما بالثقة بالنف�س والح�شم منذ البداية. فرفعت 

المدينة  قامت  كما  البعث.  حزب  اإ�شقاط  نوع  من  جذرية  �شعارات 

ودا�شتها  و�شعارات  والفتات  �شور  من  والت�شلط  ال�شلطة  اآثار  باإزالة 

ودوائر  الحكومية  للمن�شاآت  ذاتية  �شعبية  اإدارة  باالأقدام.واأقامت 
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الدولة. ومثلما كانت دوما مميزة بين المدن، كذلك كانت ن�شاطاتها 

وفعالياتها مميزة في اإطار الثورة. 

ل�شهداء  عزاء  اأم�شيات  اإحياء  في  �شاركت  اأنني  حظي  ح�شن  من 

المدينة. وكنت في اإحداها ب�شحبة منتهى االأطر�س، ال�شيدة الجليلة، 

با�شا  �شلطان  وزعيمه  العرب  جبل  في  االأ�شيل  الثوري  البيت  ابنة 

قد  ال�شوريون  وكان   .1925 الكبرى  ال�شورية  الثورة  قائد  االأطر�س، 

األفوا ذلك ال�شوت الن�شوي الذي يفي�س �شجاعة ووطنية في مواجهة 

اأر�س  القرّيا” مثل  “دار  ابنة  للثورة. كانت  االأولى  االأيام  ال�شلطة منذ 

التي  الحرية  ب�شاطة  وب�شيطة  وحا�شمة،  وا�شحة  اأنبتتها  التي  الجبل 

ين�شدها ال�شوريون، وي�شحون من اأجلها.

منبر  على  م�شيحي  ورجل  درزية  ل�شيدة  حافاًل  اال�شتقبال  كان 

في  اآخر  در�شًا  تقدم  دوما  كانت  الحفاوة  وبهذه  دوما.  في  ال�شهداء 

المكان  ال�شعب. واأ�شاءت  يتنا�شى حقيقة هذا  اأو  ين�شى  الوطنية لمن 

التاريخيين  القادة  عن  واالأحاديث  الكلمات  في  وردت  ذكريات 

للوطنية ال�شورية من رجال �شيا�شة وثوار مثل ح�شن الخراط، محمد 

االأ�شمر، اأبناء البكري، �شكري القوتلي، عبد الرحمن ال�شهبندر، فار�س 

بوا با�شا القرّيا زعيمًا  الخوري اإبراهيم هنانو، �شالح العلي، الذين ن�شَّ

عليهم، و�شلموه مقاليد االأمور كقائد للثورة �شد المحتل الفرن�شي.

االقت�شادي  دورها  في  حجمها،  في  كبيرة،  وتبقى  كبيرة  دوما 

الريف  محافظة  حياة  في  بل  وغوطتها،  دم�شق  حياة  في  واالإداري 

العطاء.  اأجزل  للثورة  عطائها  في  حقًا  كبيرة  كانت  كما  باأ�شرها. 

اأن تبقى وت�شتمر مترا�شًا  اأبنائها وجهودهم في  ونجحت بف�شل دماء 

للثورة في خا�شرة العا�شمة، و�شوكتها الكبرى في حلق النظام. 
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 المواجهة

من يلوي ذر�ع من ؟ !

في  ال�شعبية  واالحتجاجات  للمظاهرات  الوا�شع  االنت�شار  بعد 

لت�شويه  اعتمدها  التي  الدعاية  اأن  النظام  اأيقن  وعر�شها،  البالد  طول 

للخارج  والعمالة  والطائفية  واالإرهاب  بالعنف  واتهامها  الثورة  �شورة 

مقاربة  فحاول  ا�شتعااًل.  النار  زادت  اأن  اإال  تفعل  ولم  منها.  ال جدوى 

الو�شع باالأيدي الناعمة ك�شبًا للوقت. فلب�س قفاز العقالنية والم�شلحة 

في  �شعاراتها  بع�س  المعار�شة  من  وا�شتعار  االأهلي،  وال�شلم  الوطنية 

محاربة الف�شاد واال�شتماع اإلى ال�شعب وتلبية المطالب المحقة. فجند 

العديد من وجهاء المدن والمتنفذين االإداريين واالقت�شاديين في المناطق 

يجري،  لما  الجذرية  الروؤية  ت�شفيه  على  والعمل  النا�س  بين  لالنخراط 

وتترك  بالوعود  تعالج  �شغيرة،  مطالب  اإلى  االأمر  تحويل  على  والعمل 

للزمن. كان بع�س الم�شوؤولين في الحزب الحاكم والدولة والعديد من 

رجال االأعمال ورجال الدين بوابات �شالحة لهذه المهمة وجاهزة لتلبية 

االأوامر. ولم يكن بعيداً عن االأمر بع�س ال�شيا�شيين والمثقفين الموالين 

للنظام اأو الذين انتحوا مو�شعًا و�شطًا تحت رايات الواقعية والعقالنية.

لم يكن لل�شعب اأن يتراجع. وكلما فتحت النخب الو�شطية االنتهازية 

باإغالقه عبر �شدورهم  ال�شباب  الن�شطاء  اأ�شرع  التردد والنكو�س،  باب 
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العارية التي تواجه الر�شا�س ودمائهم التي تمالأ ال�شوارع. ولي�س للنظام 

ما يقدمه �شوى النفاق والمراوغة والتهديد. باخت�شار، اعتمد ا�شتراتيجية 

الوعد والوعيد، دون اأن يعي – رغم الموؤ�شرات الكبيرة – اأن المرحلة 

تجاوزتهما معًا.

ل ماكينته الدعائية وزبانيته الذين يحتفظ بهم ليوم كهذا ودور  لكنه فعَّ

كالذي يحتاجه االآن. وا�شتمر في �شحذ اآلة القتل الكبيرة التي يمتلكها، 

يقم  ي�شاء. ولم  يلزم، ومتى  ا�شتخدامها حيث  يتردد لحظة في  اأن  دون 

وذر الرماد في العيون – بم�شاءلة �شخ�س اأو  المراءاة  قبيل  من  حتى   –
المناطق،  مختلف  في  تجري  التي  االرتكابات  عن  م�شوؤول  محا�شبة 

وتزيد من غ�شب ال�شعب.

قر�ر�ت وموؤتمر�ت وموؤ�مر�ت 

واالجتماعية  ال�شيا�شية  التحركات  الفترة  تلك  ف��ي  ن�شطت 

للم�شالحة،  للحوار، وم�شاع  موؤتمرات  تتحدث عن  التي  واالإعالمية، 

مراكز  في  م�شتوى  اأعلى  على  فيها  البحث  يجري  لالإ�شالح،  وخطط 

القرار وموؤ�ش�شات الدولة. جاء ذلك في اأول خطاب لراأ�س النظام في 31 

اآذار. و�شدرت اإثر ذلك قرارات ومرا�شيم رئا�شية في محاولة المت�شا�س 

النقمة وااللتفاف على الثورة. ف�شدر في 7 ني�شان مر�شوم منح الجن�شية 

االإح�شاء  عام  منذ  كاأجانب،  الم�شجلين  الكرد  من  االآالف  لع�شرات 

منه  والع�شرين  الحادي  وفي   .1961 الح�شكة  محافظة  في  اال�شتثنائي 

�شدر المر�شوم الذي يرفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ �شباح 8 اآذار 

مر�شوم  نف�شه. كما �شدر  الطوارئ  قانون  يبقي على  لكنه   ،1963 عام 

باإلغاء محكمة اأمن الدولة العليا، واآخر ل�شمان حق التظاهر ال�شلمي. غير 

اأن قتل المتظاهرين لم يتوقف يومًا واحداً وال �شاعة واحدة. وفي الرابع 
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قانون  منه  والع�شرين  الثامن  وفي  االأحزاب،  قانون  اآب �شدر  �شهر  من 

االإعالم.  وفي 10/15/ 2011 تم ت�شكيل لجنة الإعادة كتابة الد�شتور، 

الذي �شدر في 26 / 2 / 2012. لكن كل ذلك بقي حبراً على ورق، الأن 

النظام تعرى، وفقد كل م�شداقية. فالتاريخ قال كلمته، والثورة ال تقبل 

جوائز التر�شية. فلم ت�شتطع كل هذه القرارات والمرا�شيم واالإجراءات 

الخلَّبية اأن تخدع النا�س، ولم يكن لها اأي منعك�س اإيجابي في مجريات 

االأمور على االأر�س. 

بتاريخ  بدم�شق  �شميرامي�س  فندق  في  عقد  الذي  الموؤتمر  كان 

والث�ق�اف�ي�ة  ال�شي�ا�شي�ة  ال�شخ�ش�ي��ات  بع�س  2011/6/27 وح�شرت�ه 
 وفايز �شارة، وبع�س 

)2(
 ولوؤي ح�شين

)1(
المعار�شة اأبرزها مي�شيل كيلو

من  ذاك  اأو  ال�شكل  بهذا  المعار�شة  اإلى  ينت�شبون  الذين  المعار�شين 

اأبرز الن�شاطات في تلك المرحلة. عقد الموؤتمر تحت �شعار “�شورية 

النظام  ممثلي  بع�س  من  بت�شجيع  مدنية”،  ديمقراطية  دولة  للجميع 

 ،
)3(

وبموافقته، و�شاهم في ت�شهيل انعقاده المحامي اإبراهيم الدراجي

المقرب من ال�شلطة واأحد معتمديها االإعالميين. اأكد الموؤتمر في بيانه 

التدخل  ورف�س  ال�شعبي،  الحراك  من  “جزء  الموؤتمرين  اأن  الختامي 

االأجنبي، ودعا اإلى اإنهاء الحل االأمني”. وفي الرابع من تموز عقد في 

�شارك  الم�شتقلين  للبرلمانيين  م�شابه  موؤتمر  اأي�شًا  اأمي�س  �شمير  فندق 

يكتمل،  لم  اأنه  غير   .
)4(

حب�س محمد  النائب  وقاده  ع�شواً  �شتين  فيه 

فقد انتهى بخالف مع اإدارة الفندق التي �شرفتهم. وياأتي �شمن هذه 

الجهود اللقاء الذي تم في منزل االإعالمية �شميرة الم�شالمة )المدير 

من�شبها،  من  عزلت  التي  والن�شر،  لل�شحافة  ت�شرين  لموؤ�ش�شة  العام 

االئتالف  في  ع�شواً  و�شارت  المعار�شة،  اإلى  الحقًا  وان�شمت 
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الع�شكريين  وبع�س  المعار�شين  ال�شيا�شيين  بع�س  وح�شره  الوطني( 

المكلفين بهذه المهمة والمعنيين بنجاحها. 

تو�شعت ظاهرة ا�شتقبال الق�شر الجمهوري لوفود �شعبية وثورية من 

المدن التي ت�شهد تحركات ون�شاطات ثورية وتوترات، و�شملت معظم 

 من 
)5(

المدن واالأحياء النا�شطة في العا�شمة. برز ا�شم العقيد ح�شام �شكر

التي ينفذها  الق�شر الجمهوري، وترددت االأحاديث عنه وعن المهمة 

من اأجل تنفي�س االحتقان، وتلبية بع�س المطالب االجتماعية والخدمية 

التي تم�س حياة النا�س في المناطق. وكاأن ال�شوريين ثاروا لنق�س الخبز 

وانقطاع الكهرباء وق�شور خدمات الهاتف. اأو من اأجل تح�شين قانون 

اال�شتمالك وتمديد اآجال القرو�س الزراعية، اأو لتحديد وتحرير اأرا�شي 

واأ�شباهها  الموا�شيع  هذه  كانت  ال�شيوع.  على  مازالت  التي  الريف 

احتجاجات  الأي  ونفيًا  ا�شتباقًا  والو�شطاء  الم�شوؤولين  قبل  من  تطرح 

النظام  واأتباع  الوفود  قبل  من  اأحيانًا  وتطرح  عميقة.  �شيا�شية  ومطالب 

الذين يت�شدرونها بغية خدمة النظام، واإيجاد دور جديد لهم، على قاعدة 

“ال يموت الذئب، وال يفنى الغنم”. 
ذهبت وفود من المدينة وعادت بخفي حنين. عاد بع�شهم باأكثر من 

التغيير واالإ�شالح  اأن باب  اإذ بدا لهم وا�شحًا  ذلك خيبة وياأ�شًا وقلقًا، 

ال�شيا�شي – وهو المطلوب �شعبيًا وثوريًا – مو�شد باألف رتاج. واأن ما 

تقدمه ال�شلطة، وما تفكر فيه لي�س اأكثر من م�شكنات تلهي بها النا�س. 

حتى  ومحظور  المنال،  بعيد  ا�شتهدافه  وتعلن  الثورة،  اإليه  تطمح  وما 

الحديث عنه. لذلك كان قرارنا في المعار�شة مقاطعة هذه الن�شاطات 

وعدم الم�شاركة في الوفود. الأنها تهدف اإلى تفريق ال�شفوف، وتبديد 

عزم الثورة في ال�شارع واإحباطه. وقد اعتذرت �شخ�شيًا عن تلبية هذه 
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منف�شلة.  جهات  ثالث  عبر  اأتت  مرات،  ثالث  واللقاءات  الدعوات 

والثانية  الديمقراطي”  الوطني  “التجمع  هي  �شيا�شية  جهة  عبر  االأولى 

و�شلت من الق�شر الجمهوري عبر الكني�شة. والثالثة من خالل “اللجنة 

كلف  الذي  الت�شاوري”  اللقاء   – الوطني  الحوار  لهيئة  التح�شيرية 

فاروق  الجمهورية  رئي�س  نائب  اأعماله  الإدارة  والتح�شير  له  باالإعداد 

م�شارك    200 بح�شور  بدم�شق  �شحاري  مجمع  في  وعقد   ،
)6(

ال�شرع

بين 10 – 11 تموز 2011. 

�لحو�ر 

هو  �شيا�شيًا  م�شمونًا  وتحمل  وجدية،  اأهمية  اأكثرها  الثالثة  الدعوة 

الدكتور  رئي�شها  نائب  مكتب  في  اللجنة  مع  التقيت  الم�شكلة.  جوهر 

في   )1938 القام�شلي  مواليد  من  اقت�شادي  )باحث  الحم�س  منير 

ال�شالحية قرب �شاحة عرنو�س. وبعد حوار طويل عن اأهمية االإ�شالح 

التي تحيط باالأو�شاع  وراهنيته، و�شرورة مراعاة الظروف والمخاطر 

االأوان  اآن  وقد  محقة،  ال�شعب  مطالب  باأن  واالإقرار  البالد،  في  العامة 

�شمانات  لديكم  هل  محدثي:  �شاألت  الالزم،  التغيير  واإجراء  لتلبيتها 

الموؤتمرون  اإليها  يخل�س  اأن  يمكن  التي  والتو�شيات  القرارات  بتنفيذ 

يكفي  بما  وحكيما  ونزيهًا  �شادقًا  الرجل  كان  ؟  االأزمة  من  للخروج 

ليقول الحقيقة. فلم يتردد بقول “ال.. لي�س هناك اأي �شمانات من اأحد 

والأي كان. اأنت تعرف جيداً من يدير البلد وكيف تدار”. قلت �شاعتها 

للم�شاركة في مهرجان خطابي،  اأنت تدعوني  “اإذن  بابت�شامة عري�شة: 

ن�شحك به على ذقون النا�س ؟ ! واعتذرت، وقبل اعتذاري دون عناء.

موقفنا مما �شمي ب� “الحوار” وا�شح وثابت ونهائي، وي�شتند اإلى 

روؤية محددة و�شروط تتحقق على اأر�س الواقع، لتحول دون اأن يكون 
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اأداة تالعب بم�شاعر النا�س وعواطفهم، و�شبياًل لاللتفاف على مطالب 

الثورة واأهدافها. قدمت جريدتنا “الراأي” في افتتاحية عددها ال�شادر 

بتاريخ 14 / 7 / 2011 مفهومنا للحوار وروؤيتنا للن�شاطات المعلنة عنه 

فقالت: “اإن ف�شل الحل االأمني وانك�شاف النظام في جوهره وو�شائله 

ال�شوري وات�شاعها  ال�شعب  ثورة  واأ�شاليب عمله من جهة، وت�شاعد 

لت�شمل مختلف اأنحاء البالد من جهة ثانية، هما الدافع االأ�شا�س اللتفات 

“لي�س  اأزمتها”واأ�شافت:  الحوار كمدخل للخروج من  ال�شلطة نحو 

الحوار هدفًا بذاته.. ونعتقد باأهميته و�شرورته، واأنه الطريق االإلزامي 

االعتراف  ي�شتدعي  الزمن..  طال  مهما  محنتها  من  بالدنا  لخروج 

بوجود االأزمة الوطنية واأبعادها، وبف�شل الحل االأمني واإيقافه ولملمة 

تبعاته على االأر�س.. الحوار وا�شتمرار العنف في ال�شارع ال يتوافقان، 

يكون حدهما حقيقيًا واالآخر زائفًا. والدم عندما ي�شيل في ال�شوارع 

الحوار  يكون  االأمني،  الخيار  ا�شتمرار  ظل  وفي  زائفًا.  يكون  ال 

لمطالب  باال�شتجابة  والخارج  الداخل  واإيهام  للت�شليل  دخانية  قنبلة 

“في  يكونوا  اأن  يجب  المعار�شة  وقوى  الثائر  فال�شباب  ال�شعب”. 

االأولى  ب�شعبتين  القرار  وكان  يح�شل”.  اأن  يمكن  حوار  اأي  �شدر 

“اأي تالق مع ال�شلطة تحت اأي ذريعة كانت بما يتعار�س مع اأهداف 
وطعنًا  المهدورة..  ال�شورية  للدماء  خيانة  ي�شّكل  و�شبابها،  الثورة 

لمطالب ال�شعب ال�شوري”. والثانية “نرى اأن ت�شتند وحدة المعار�شة 

للمخارج  والت�شور  والروؤية  الهدف  ووحدة  المواقف  جذرية  على 

وكانت  والمت�شرع”.  الكمي  للتجميع  ال�شعي  من  اأكثر  وو�شوحها 

قد بداأت مرحلة من الديماغوجيا والت�شليل وخلط االأوراق، لت�شويق 

معار�شة جديدة وطارئة، تلعب دور النظام وتمثله في حلبة المعار�شة. 
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وتنفذ على االأر�س مقولة: “قلوبنا معك و�شيوفنا مع بني اأمية”.

“اطلعت  التالي:  الموقف  اإلى   2011 حزيران  في  كحزب  وخل�شنا 

م�شروع  من  ال�شلطة  اأعلنته  ما  ومجريات  تفا�شيل  على  المركزية  اللجنة 

الحوار..  ا�شم  ي�شتحق  ال  جرى  ما  اأن  اإلى  وخل�شت  وناق�شته،  للحوار 

اأعلن  الالزمة الإجرائه غير متوفرة.. وما  ال�شرورية واالأر�شية  المناخات 

لي�س اأكثر من ر�شائل خادعة للداخل والخارج غير �شالحة للتعامل معها”.

كانت ال�شلطة في تلك الفترة تعمل على محورين منف�شلين، يقودان 

لهيب  واإخماد  ال�شارع  في  التحركات  وقف  هو  الواحد،  الهدف  اإلى 

للتوا�شل مع  اأر�شلت ر�شلها  الع�شا والجزرة.  الثورة. فاعتمدت �شيا�شة 

النا�س عن طريق المفاتيح ال�شيا�شية واالجتماعية والدينية لعر�س الفتات 

القابل للبذل. وهو ما جوبه برف�س عام و�شامل في جميع المناطق رغم 

جهود االنتهازيين الذين اأراقوا ماء وجههم باالتجاهين، مع ال�شلطة ومع 

النا�س. لقد قطعت التحركات مرحلة الوقوع في ال�شرك، اأو اال�شتجابة 

زمن  تجاوزت  اأنها  كما  والتثبيط.  والتجويف  الحرف  لمحاوالت 

التخويف واالإرهاب، فدم ال�شهداء بدد اإمكانية ذلك وقطع م�شالكه. 

لكن ال�شلطة التي كانت واثقة من جذرية االأمر وجديته، كانت تعد 

الموؤ�ش�شة  لتدخل  الظروف  وتهيء  االأ�شكال،  بمختلف  للقمع  اأجهزة 

الع�شكرية في الوقت المنا�شب. ويبدو اأن ال�شباق بين محوري العمل لم 

يطل، الأن قرار ال�شلطة كان واحداً في النهاية. ك�شفه ال�شعار التدميري 

المتوح�س الذي رفعه ال�شبيحة “االأ�شد اأو نحرق البلد”. وبداأت مرحلة 

اقتحام المدن.

بداأت في تلك الفترة اأي�شًا ظاهرة االن�شقاق عن الجي�س والموؤ�ش�شة 

اأن  ال�شرفاء،  الوطنيين  ال�شباط  بع�س  على  عز  اإذ  واالأمنية،  الع�شكرية 
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اإلى  ال�شالح  توجيه  منهم  ويطلب  مهامهم،  من  لي�س  مهام  اإليهم  ت�شند 

�شدر ال�شعب، اإ�شافة اإلى اأنهم ي�شاركون الثوار همومهم واأهدافهم في 

ال�شباط  اأول   
)7(

هرمو�س المقدم ح�شين  كان  والكرامة.  الحرية  تحقيق 

الذين اأعلنوا ان�شقاقهم في بداية حزيران، واأن�شاأ حركة ال�شباط االأحرار. 

غير اأن ال�شلطة نجحت في القب�س عليه واإعادته اإلى �شورية مختطفًا من 

تركيا بعملية تاآمرية، �شارك فيها �شوريون واأتراك. وفي التا�شع والع�شرين 

 
)8(

العقيد ريا�س االأ�شعد “الجي�س ال�شوري الحر” بقيادة  من تموز ولد 

الذي ان�شق في تلك الفترة اأي�شًا. وتوالى بعد ذلك ان�شقاق الع�شكريين 

واالأمنيين من مختلف الرتب، وموظفي االإدارة من جميع الم�شتويات.

دبابات في �سو�رع �لمدينة 

العظيمة  الجمعة  ي��وم  بين  الج�شر  تحت  كثيرة  مياه  ج��رت 

وبين  قطنا،  في  للثورة  جماهيري  تحرك  اأول  تاريخ   2011/4/22
فخالل  للمدينة.  االأول  االقتحام  تاريخ   2011/7/16 ال�شبت  يوم 

الثورة  لفعاليات  يوميًا  م�شرحًا  المدينة  كانت  اأيار وحزيران  �شهري 

المختلفة، و�شارت اأيام الجمع موعداً �شبه ثابت للتظاهرات. تخلل 

الت�شييع،  ومواكب  المدينة،  واإ�شراب  ال�شهداء،  اأول  �شقوط  ذلك 

مهرجانات  اإلى  تحولت  التي  والمفتوحة  العلنية  العزاء  ومجال�س 

المدينة  في  الثورة  ن�شطاء  م�شاركة  كانت  كذلك  بامتياز.  �شيا�شية 

�شبابًا ويافعين في منا�شبات م�شابهة في المدن والقرى المجاورة في 

مختلف اأنحاء المنطقة. تمت هذه الن�شاطات تحت اأنظار االأجهزة 

ال�شبر  اآثرت  لكنها  المطلوبين.  والحر�س  بالدقة  وتابعتها  االأمنية، 

�شيا�شة  اإطار  في  ال�شعب،  مع  المبا�شرة  المواجهة  وعدم  واالنكفاء 

ا�شتيعاب عامة، انتهجتها ال�شلطة ونفذتها االأجهزة.
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الحرية  اأ�شرى  وجمعة   ،2011  /  5  /  27 الديار  حماة  جمعة  بين 

الثوري، ون�شطت  االنتعا�س  المدينة حالة من  2011 عا�شت   /  7  /  15
مختلف التحركات داخلها وفي المواقع المجاورة. فخرجت مظاهرة 

2011، كانت موؤ�شراً كبيراً على ا�شتمرار الن�شاط   / 6  / 19 ن�شائية يوم 

على  ال�شخ�شي  دوري  في  ت�شاعداً  الفترة  تلك  و�شهدت  بالت�شاعد. 

ال�شوري  الحدث  لتغطية  ن�شطت  التي  التلفزة،  محطات  وعبر  االأر�س 

باهتمام  مثل: الجزيرة، الحرة، بردى، اأورينت، وغيرها. حاول النظام 

القريبة  القرى  فيها ومن  والقاطنين  اأبنائها  واأزالمه من  يحته 
ّ
�شب تحريك 

طائفيًا  ليعبىء  الجوامع،  من  المظاهرات  خروج  م�شتغاًل  المجاورة، 

�شرق  في  المتواجدة  الع�شكرية  الم�شاكن  من  اأف��راداً  فحرك  �شدها. 

االأجهزة  عمالء  من  عدد  مع  ال�شمالية،  اأحيائها  وقرب  المدينة  وغرب 

من قرية امبيا المجاورة. حاول هوؤالء اعترا�س المظاهرات بتحركات 

مناكفة الفتعال ال�شدام وتبرير تدخل الجي�س، لكننا اأف�شلنا مخططاتهم، 

وفوتنا عليهم هذه الفر�شة. حاولوا اإقامة تجمعات موازية بحرا�شة من 

االأجهزة االأمنية وت�شجيعها، لتقدم وجهة نظر اأخرى داعمة للنظام، غير 

اأن الم�شهد كان هزياًل جداً وبائ�شًا، فلم يتكرر. 

لم ت�شتطع محاوالتهم التاأثير على مجرى االنتفا�شة في المدينة، اأو 

جرنا اإلى �شدام مغر�س. كان بيتنا في هذه الفترة مكانًا للقاء م�شائي �شبه 

اأو  والمعنيين دون موعد  والفاعلين  الن�شطاء  المدينة من  لمفاتيح  يومي 

اتفاق. �شار البيت “بيت اليا�شمين”–  اأطلق عليه هذا اال�شم الأن واجهته 

والت�شاور  للحوار  مفتوحًا  – مكانًا  اليا�شمين  باأزهار  مطوقة ومزدحمة 

اآفاق  وا�شتك�شاف  لها،  الم�شادة  والن�شاطات  الثورة  ن�شاطات  ب�شاأن 

العمل الوطني العام. اإذ يعرف الجميع، اأنني جزء من المعار�شة الوطنية 



139

الديمقراطية، التي تعمل من اأجل التغيير. وهكذا و�شعت المدينة على 

القائمة ال�شوداء للنظام، واأدرجت على الئحة االقتحامات.

يوم ال�شبت 16 / 7 / 2011، كنا على موعد مع اقتحام المدينة. فمنذ 

للمدرعات والم�شفحات  االأخبار عن تجمعات  تتوارد  بداأت  ال�شباح 

وناقالت الجند عند مدخل المدينة من جهة ال�شرق، وكذلك من الجهة 

ال�شمالية حيث توجد المع�شكرات. توردت خدود ال�شامتين والخائفين 

وعادت  تقترب.  النهاية  هي  ها  اإذن  مكتومة.  بابت�شامات  والخانعين 

اإنها  الأجهزتها.  الكالحة  والوجوه  وحديدها  بنارها  للح�شور  ال�شلطة 

قوة القهر الجاهزة دائمًا لخنق �شوت ال�شعب. غابت موؤقتًا – ب�شكل 

بكل جبروتها  من جديد  تظهر  – وها هي  للظروف  وتقديراً  تكتيكي 

واأنيابها الحادة.

المدينة  اإلى  بعد الظهر بقليل بداأت قوافل الجي�س واآلياته بالدخول 

يمينهم  بعرق جبينهم وكد  ال�شوريون  ا�شتراه  الذي  لتفتحها. وال�شالح 

اأبوابهم  اأمام  يقف  هو  ها  االإ�شرائيلي،  االحتالل  من  الجوالن  لتحرير 

الديار”  “حماة  هم  وها  الطاعة.  بيت  اإلى  ويعيدهم  اأنفا�شهم،  ليكتم 

الذين احتفت بهم الثورة، وخ�ش�شت لهم اإحدى جمعاتها، اأتوا لخنقها 

عدا  الترقب.  ياأخذها  وكئيبة،  �شامتة  المدينة  كانت  �شبابها.  واعتقال 

القليل من العهر الذي كان يظهر مطاًل براأ�شه هنا وهناك، ليقدم وجهًا 

مطلوبين.  عن  بحثًا  وتفتي�شها  البيوت  اقتحام  وب��داأ  ال�شلطة.  تريده 

القوائم باأيدي عنا�شر المخابرات والبنادق باأيدي الجنود، وال�شيارات 

ت�شتبه  اأو  عليهم  تعثر  الذين  من  الع�شرات  تح�شر  والبا�شات  الع�شكرية 

بهم. و�شرعان ما تناقلت المدينة خبر مقتل الطفل محمد اأحمد �شبورة 

في ح�شن والدته، وهو لم يتجاوز ال�شهر ال�شابع من عمره.  
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 �شخ�شيًا، رئي�س فرع 
)9(

كان يقود الحملة ويديرها اللواء ر�شتم غزالي

المدرعة  والعربات  الدبابات  تمركزت  الجوية.  للمخابرات  المنطقة 

ال�شوارع  في  الجند  عربات  وجالت  المفارق،  وعلى  ال�شاحات  في 

المخا�شة.  الحاللة،  ح�شن،  كال�شيخ  للمدينة،  الجنوبية  والحارات 

حارة  المعرة،  ال�شوجة،  طريق  فاترة،  عين  مثل  ال�شمالية  والحارات 

النازحين. حيث يتركز وجود الن�شطاء والمعار�شين بكثافة. وح�شل ما 

ال�شديق  ابنة  م�شير  على  قلقت  المدينة.  في  اختياري  تجول  منع  ي�شبه 

، التي كانت وحدها في البيت، حيث توفيت 
)10(

المنا�شل علي العبد اهلل

فاأر�شلت  النظام.  �شجون  في  واأخواها  اأبوها  ويقبع  اأ�شهر،  قبل  والدتها 

فاأنا  الحاجة.  عند  الم�شاعدة  وتقديم  عليها  لالطمئنان  واأختي  زوجتي 

اأعرف اأن بيت علي العبد اهلل �شيكون مق�شوداً باالقتحام والتفتي�س، الأنه 

ع�شو اأمانة عامة في اإعالن دم�شق للتغيير الوطني الديمقراطي. وهو اأكبر 

تجمع للمعار�شة في ذلك الوقت.

بقيت في البيت، اأنتظر اقتحامه واعتقالي لحظة بلحظة. خا�شة بعد 

اأن و�شلتني االأخبار التي انت�شرت في المدينة، باأنهم يبحثون عني. وفي 

اأختبىء. ويطلبون  اأين  ي�شاألون عني  يفت�شونها،  التي  البيوت  العديد من 

من  كان  اختبائي.  يدلون على مكان  اأو  ي�شلمونني،  اأن  البيت  اأهل  من 

الوا�شح اأنهم يريدون اإ�شاعة الرعب واالن�شياع بين النا�س. فهم يعرفون 

الرفاق في دم�شق،  الت�شاور مع  فبعد  اأغادره.  لم  اأنني  بيتي، ومتاأكدون 

االختطاف  احتماالت  تحمل  مغادرته  الأن  المنزل.  اأغادر  ال  اأن  تقرر 

والت�شفية. واإال فلماذا يهددون باالعتقال، وال يدخلون البيت وهم على 

بعد خطوات منه ؟ ! 

لنكون  المدينة،  في  الو�شع  ال�شتك�شاف  الرفاق  بع�س  اأر�شلت 
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�شغيرة  محفظة  الباب  خلف  ركنت  االأر�س.  على  يجري  ما  ب�شورة 

مع  التوا�شل  وتابعت  لل�شجين.  تلزم  التي  ال�شرورية  الحاجات  تحوي 

من�شوب  وبداأ  واالأخبار.  الوقائع  لنقل  التلفزة  ومحطات  الف�شائيات 

احتماالت اعتقالي يتراجع، اأو هكذا اعتقدنا. فقد مرت ثالثة اأيام بلياليها 

واأنا ملتزم البيت، دون اأن يطرق بابي اأحد من ال�شلطة. اأعداد المعتقلين 

تجاوزت المئات رجااًل ون�شاء من مختلف االأعمار. وتواترت االأخبار 

عن ان�شحاب بع�س المدرعات واالآليات من ال�شوارع، وتراجع الوجود 

الع�شكري فيها. وبداأت الحياة الطبيعية اأو ما ي�شبهها تعود �شيئًا ف�شيئًا. 

وفي مقابلة هاتفية مع محطة تلفزيون  “اأورينت” م�شاء 19 / 7 / 2011، 

الطبيعية  حياتها  اإلى  وتعود  المدينة،  من  ين�شحب  الجي�س  اأن  اأخبرتهم 

والأ�شرتي  لي  القادمة  ال�شاعات  تخبىء  اأن  اأتوقع  اأكن  ولم  بالتدريج. 

مفاجاأة من العيار الثقيل، بحيث تجعل الحياة في البيت غير طبيعية لمدة 

اأن و�شلهم  – ختام الحملة، بعد  – كما يبدو  اإذ كان اعتقالي  �شهرين. 

اأمر االعتقال.

في  1970. ولد  عام  منذ  المعار�شة  واأحد وجوه  بارز،  �شيا�شي  مثقف وكاتب   )1(

الالذقية 1940 في اأ�شرة فقيرة. عمل في االأحزاب والتحالفات ال�شيا�شية ومنظمات 

عدة  وال�شجن  لالعتقال  تعر�س  منها.  العديد  بتاأ�شي�س  و�شارك  المدني،  المجتمع 

الوطني  االئتالف  في  ع�شواً  �شار   .2009  –  2006 عامي  بين  اأكبرها  كان  مرات، 

لقوى الثورة والمعار�شة. يكتب في ال�شحافة، وله عدة كتب مترجمة.

)2( موؤ�ش�س دار بترا للن�شر، ورئي�س تيار بناء الدولة منذ ن�شوئه 13 / 9 / 2011. ولد 

عام 1960، و�شجن بين عامي 1984 – 1991 ب�شبب انتمائه لحزب العمل ال�شيوعي 

المحظور. خرج من �شورية عام 2015. 

)3( ولد في درعا عام 1972. ح�شل على اإجازة في الحقوق من جامعة دم�شق، وعلى 

وم�شت�شاراً  جامعيًا  اأ�شتاذاً  عمل   .2002 بالقاهرة  �شم�س  عين  جامعة  من  الدكتوراه 

قانونيًا مقربًا من ال�شلطة وموؤ�ش�شاتها واأجهزتها.
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)4( من مواليد دم�شق 1962. در�س ال�شريعة في جامعة دم�شق، وح�شل على درجة 

الدكتوراه من جامعة القراآن الكريم في الخرطوم. مقرب من المفتي اأحمد كفتارو 

فكريًا و�شيا�شيًا واجتماعيًا. �شار ع�شواً في مجل�س ال�شعب اأكثر من دورة. 

)5( �شابط من اأ�شرة دم�شقية، كان من المقربين للواء غازي كنعان. عمل في االأمن 

اأمني. كان له  ال�شيا�شي، واختاره ب�شار االأ�شد، ليعمل في مكتبه الخا�س كم�شت�شار 

ن�شاط بارز في االأ�شهر االأولى للثورة لخدمة الق�شر الجمهوري.

حياته  وبداأ  دم�شق،  في جامعة  االإنكليزية  اللغة  در�س   .1938 درعا  مواليد  من   )6(

موظفًا في �شركة الطيران ال�شورية. عين وزير دولة لل�شوؤون الخارجية 1980، ووزيراً 

االأ�شد  حافظ  مدر�شة  خريج   .2006 الجمهورية  لرئي�س  ونائبًا   ،1984 للخارجية 

الفكرية وال�شيا�شية، توارى عن الم�شرح منذ عام 2012.

)7( مقدم في الجي�س ال�شوري من جبل الزاوية في محافظة اإدلب. اأول �شابط ان�شق 

تركيا،  من  اختطف  االأحرار.  ال�شباط  لواء  واأ�ش�س   ،2011  /  6  /  10 في  النظام  عن 

واأعيد اإلى �شورية بعملية مخابراتية ا�شترك فيها اأتراك و�شوريون.

)8( عقيد في القوات الجوية ال�شورية من جبل الزاوية / محافظة اإدلب. اأعلن ان�شقاقه 

في 4 / 7 / 2011، واأ�ش�س الجي�س ال�شوري الحر. تعر�س في 14 اآذار 2013 لمحاولة 

اغتيال داخل �شورية، اأدت اإلى فقدان اإحدى �شاقيه. 

)9( �شابط �شوري برتبة لواء من مواليد قرية قرفا بمحافظة درعا عام 1953، خلف 

ل  مقر  اللواء غازي كنعان عام 2002 كرئي�س لال�شتخبارات الع�شكرية في لبنان. �شكَّ

قيادته في عنجر م�شدر رعب وكره لمعظم اللبنانيين. ورد ا�شمه مراراً في ملف اغتيال 

رفيق الحريري. عين عام 2012 رئي�شًا لالأمن ال�شيا�شي في �شورية، وكان واحداً من 

اأبرز اأدوات القمع للثورة ال�شورية. توفي عام 2015 متاأثراً بجراحه، اإثر عملية ت�شفية 

قام بها االأمن الع�شكري، نتيجة �شدام م�شلح مع رئي�شه اللواء وفيق �شحادة.

الزور  دير  في  ولد  معروف.  معار�س  و�شيا�شي  كاتب  اهلل،  العبد  �شالح  علي   )10(

جامعة  في  الفل�شفة  ودر�س  القام�شلي،  مدار�س  في  تعلم   .1950 عام  فقيرة  الأ�شرة 

بين  بلبنان  الفل�شطيني  التخطيط  مركز  في  عمل   .1976 عام  منها  وتخرج  دم�شق، 

اإحياء  لجان  في  وعمل  دم�شق،  ربيع  ن�شاطات  في  �شارك   .1994  –  1977 عامي 

المجتمع المدني عام 2002. ان�شم الإعالن دم�شق، وانتخب ع�شواً في اأمانته العامة 

عام 2007، تعر�س لالعتقال وال�شجن عدة مرات ب�شبب ن�شاطه المعار�س. يكتب 

في عدد من ال�شحف العربية منذ 1977.
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االعتقال الثاني

 /  20 االأربعاء  ليوم  االأولى  ال�شباح  �شاعات  ومع  الليلة،  تلك  في 

المنزل،  اأمام  ال�شيارات  لعدد من  لتوقف مفاجئ  تنبهت   ،2011  /  7
فرا�شي حتى  من  اأن تحركت  وما  م�شموعة.  وح�شول حركة وجلبة 

في  كنت  قدموا.  وقد  هم،  اأنهم  فاأيقنت  يرن.  الباب  جر�س  �شمعت 

ثيابي الداخلية عندما فتحت الباب ب�شرعة، كي ال يحطموه ويدخلوا. 

قال ال�شابط مت�شائاًل: هل اأنت جورج ؟ قلت: نعم. قال: تعال معنا. 

ثيابي. فاأجاب وهو ي�شحبني من ذراعي: ما في  قلت: لحظة الألب�س 

وذهبت  لي�شحبوني،  الجنود  على  ونادى  اأح�شن.  هيك  �شرورة، 

معهم. 

المقايي�س.  بكل  ا�شتثنائيًا  البيت  اأمام  ال�شارع  في  الم�شهد  كان 

بحالة  اأ�شلحتهم  يحملون  الكامل،  الحربي  باللبا�س  الجنود  ع�شرات 

االأحجام  مختلف  من  ع�شكرية  �شيارات  المكان.  ويملوؤون  تاأهب 

واالأنواع، ت�شد منافذ ال�شارع من الجهتين. عدد كبير من الجنود يعتلي 

اأ�شطحة المنازل المجاورة والحارات وال�شوارع الخلفية. ا�شتعرا�س 

للقوة ال مبرر له، ولم يح�شل من قبل. عرفت تفا�شيله فيما بعد من 

اأهل الحارة. ح�شرني الجنود بينهم بعنف وق�شوة، ت�شي بما ينتظرني 

فيما بعد. وم�شينا اإلى مفرزة االأمن الع�شكري في قطنا. كان الجيران 
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يزيحون اأطراف �شتائرهم في العتمة، ليعرفوا ما يجري في ال�شارع. 

ولم ي�شدق كثيرون اأن ما يجري هو اعتقال ل�شخ�س. وب�شرعة البرق 

في  يجري  مفهوم،  وغير  خطيراً  ما  �شيئًا  باأن  الثوار،  اإلى  الخبر  طار 

“بيت اليا�شمين”.
وبع�س  وقمي�شًا  بنطااًل  تحمل  م�شرعة،  خلفي  زوجتي  خرجت 

المال، وهي ت�شرخ في ال�شارع: “حرام عليكم، رجل عمره خم�شة 

يعطيني  اأن  ال�شابط  ترجو  و�شارت  عريانا”.  تاأخذونه  عامًا،  و�شتين 

الثياب.

يحمل  الذي  المفرزة  رئي�س  حافاًل.  اال�شتقبال  كان  المفرزة  في 

�شاهدني  اأن  وما  طعام.  مائدة  اإلى  يجل�س  عي�شى،  وا�شم  عقيد  رتبة 

حتى نه�س متهلاًل بغ�شب وفجور وقال: اأهاًل و�شهاًل، من زمان واأنا 

اأنتظر هذه اللحظة. رميت على االأر�س، بداأ ي�شتمني باأقذع الكلمات، 

ثم  تعب.  اأو  غيظه  روى  حتى  هائج،  كثور  ورجليه  بيديه  وي�شربني 

مظلمة  في حجرة  مكباًل  بعدها  رميت  المهمة.  اإكمال  لجنوده  ترك 

تحت االأر�س، اأفكر فيما يعنيه هذا اال�شتقبال، وماذا يمكن اأن تكون 

الخطوة التالية.

تناهى اإلى �شمعي من خالل الظلمة الحالكة �شوت اآدمي يتنف�س. 

حاولت التوا�شل معه، كما يفعل ال�شجناء عادة، فلم اأفلح في الح�شول 

في  �شابًا  اأج��اور  اأنني  اكت�شفت  ال�شباح  وعند  ا�شتجابة.  اأي  على 

الع�شرين من عمره من قرية كفرقوق المجاورة، وقد تم اعتقاله لنف�س 

مذعوراً  كان  اإذ  روعه،  من  فهداأت  يعرفني،  ال�شاب  كان  االأ�شباب. 

الذي  ما  يعرف  وال  مرة،  الأول  التجربة  هذه  يخو�شون  الذين  ككل 

ال�شّجان  الت�شرف في مواجهة  باأ�شول  فاأفدته  اأن يجري معه.  يمكن 
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يعتقد،  الذي  ال�شوء  بذاك  يكون  لن  االأمر  باأن  وطماأنته  والتحقيق، 

مقدمًا له الن�شائح التي ت�شاعد على عدم اإطالة التحقيق اأو تو�شيعه.

اأ�شيبت   التي  ذراعي  جراح  �شمدوا  دم�شق،  اإلى  اأنقل  اأن  وقبل 

خالل اال�شتقبال الليلة الما�شية، وما زالت اآثار تلك الجراح بادية على 

ذراعي، الأنها لم تعالج بال�شكل الالزم والوقت المنا�شب.

فرع �لمنطقة في رم�سان   

نقلت اإلى “فرع المنطقة” الذي يتولى الحملة على المدينة. يقع 

عدداً  ي�شم  الذي  الجمارك،  غربي  االأمني  المربع  في  الرئي�س  مقره 

كبيراً من فروع �شعبة المخابرات الع�شكرية. كنت اأدخل الفرع الأول 

ال�شخرية  من  بمزيج  لديهم  معروف  ك�شيف  ا�شتقبلت  اأنني  اإال  مرة، 

االأول.  المهجع  اإلى  ياأخذني  اأن  واأمر  �شاب،  ا�شتدعي  واال�شتنكار. 

حلزونية  االأر�س  تحت  ممرات  في  بحذر  اأتبعه  واأنا  اأمامي،  ف�شار 

عند  وفجاأة..  المكان.  �شيق  من  االأنفا�س  على  تطبق  تكاد  و�شيقة، 

يدي،  يقبل  بداأ  نحوي،  وهجم  ال�شاب  ا�شتدار  المنعطفات،  اأحد 

ويردد كلمات فيها الكثير من الحنان والمحبة، ويقول: “نحنا نحبك 

اأ�شتاذ. اهلل يوفقك ويحميك”. �شرت اأتراجع للخلف �شاحبًا كفي من 

يديه، الأخفف من تاأثير هذا الم�شهد المفاجىء الذي ال اأعرف �شره. 

ونحن  الك�شوة،  من  “اأنا  فاأجاب:  ؟  تريد  وماذا  ؟  اأنت  من  ف�شاألته: 

اأنه من معتقلي مدينة  اكت�شفت �شريعًا،  نعرفك. واأنا هنا بخدمتك”. 

الك�شوة. وهو من الذين يتم فرزهم للم�شاعدة في االأعمال اليومية في 

الفرع وخدمة الوافدين الجدد، ويطلق عليهم ا�شم “ال�شخرة”. 

كان االزدحام في فرع المنطقة كبيراً لدرجة ال ت�شدق. فاأنت ال 

تجد مكانًا للوقوف على قدمين اأحيانًا. اللحم على اللحم كما يقال. 
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الن�شاطات  اأبناء مدينتي و�شركائي في  �شادفت في المهجع عدداً من 

فيها، وقد �شبقوني اإلى االعتقال بعدة اأيام، واآخرين من مختلف اأنحاء 

مدينة دم�شق وريفها. تنقلت في العديد من المواقع داخل المعتقل، من 

الزنزانة المنفردة اإلى الزنزانة الجماعية ال�شغيرة اإلى المهجع اإلى باحة 

المئات  لتوؤوي  على عجل  اأعدت  �شماوية،  ف�شحة  )وهي  االعتقال. 

ظروف  ح�شب  اآخر  اإلى  مكان  من  ال�شجناء  نقل  يتم  ال�شجناء(.  من 

في  لكن  و�شروطه.  اال�شتيعاب  حاجات  ووفق  ومراحله،  التحقيق 

االأمكنة، من جن�س واحد وموا�شفات  االأمكنة هي  الحاالت  جميع 

م�شتركة. �شجن من بالط وهواء وازدحام. فرا�شك االأر�س، و�شادتك 

حذاوؤك، غطاوؤك هواء قليل االأوك�شجين لدرجة ي�شعب عليك التنف�س 

اأحيانًا.

ب�سير 

االأولى  االأيام  في  ال�شجناء  يكون  كما  �شاهمًا،  زنزانتي  في  كنت 

للتحقيق،  المحتملة  ال�شيناريوهات  واأقلِّب  االأمر،  في  اأفكر  عادة، 

اأبناء  من  كبيراً  عدداً  واأن  خا�شة  يت�شمنها.  التي  المحتملة  واالأ�شئلة 

مدينتي االآن هنا، يخ�شعون للظروف نف�شها وللتحقيق نف�شه. وال بد 

من االنتباه لتقاطع المعلومات وعدم ت�شاربها.

وفجاأة، ينفتح الباب، وتمتد يد �شابة، لت�شع �شحن الطعام، وترمي 

كمية كبيرة من الكرز على االأر�س. �شمعته يقول قبل اأن يغلق الباب: 

“خذ اأ�شتاذ.. �شحتين اإن �شاء اهلل”. بقيت اأفكر ل�شاعات في من يكون 
الرجل ؟ وماذا يريد مني ؟ والأن �شوء الظن هو االأ�شا�س في مثل هذه 

ال�شجناء  لتفريق  ال�شّجان  اأحابيل  اإحدى  اأنها  افتر�شت  الحاالت، 

واالإيقاع بهم. فاعتمدت الحذر لمواجهة احتماالت كهذه. وما هي 
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الباب  واأغلق  ب�شرعة،  الزنزانة  فاقتحم  ال�شاب،  عاد  حتى  دقائق  اإال 

خلفه. هجم علي يقبلني ويقول: “اأنا ب�شير االأجوة من دوما، �شار لي 

ثالثة اأ�شهر هنا. قتلوا اأبي، واعتقلوني. ال تقلق اأ�شتاذ �شغلتهم فا�شية، 

واأي �شيء تريده اأنا جاهز”. خرج ب�شرعة، واأغلق الباب دون اأن ينتظر 

اأي كلمة مني اأو رد فعل.

�شار ب�شير يتردد علي، لي�شعني ب�شورة الو�شع. فهو لولب المكان 

يعرف  بال�شخرة.  العاملين  من  والأن��ه  وذكائه.  و�شجاعته  بحيويته 

القادمين الجدد، ومن يطلق �شراحهم. ومن ال�شابط المناوب ودرجة 

حيونته ورعونته. يعرف الل�شو�س الذين ي�شرقون ال�شجناء من قوتهم 

اإلى موجوداتهم ومقتنياتهم، و�شبكات ال�شما�شرة والماأجورين الذين 

اأجل  من  الخارج  في  االأهل  ويبتزون  هنا،  �شغيرة  خدمات  يقدمون 

التخفيف عن االأبناء والم�شاعدة في اإطالق �شراحهم. 

يثير  ب�شكل  بن�شاطاتها  ومنغم�شًا  للثورة  متحم�شًا  ال�شاب  كان 

اأخبار يومية عن المظاهرات  الح�شد واالإعجاب معًا. ينقل لي ن�شرة 

فهو  ودوليًا.  محليًا  الثورة  حول  ال�شيا�شية  والن�شاطات  واالعتقاالت 

دائم الحركة في ردهات ال�شجن. يقراأ الجرائد، وي�شتمع اإلى الراديو 

والتلفزيون، وي�شترق ال�شمع اإلى حوارات ال�شباط ومجريات التحقيق، 

فهو يدخل تلك الغرف اأي�شًا. وكثيراً ما تعمد اأن ياأخذني بنف�شه اإلى 

المغا�شل، فنتبادل الحديث ذهابًا واإيابًا ب�شوت خفي�س. ونجتهد ما 

ا�شتطعنا في اإطالة وقت لقائنا منفردين، وخا�شة اأثناء الحمام. وتنقطع 

لقاءاتنا واأحاديثنا عنوة بنداء ال�شّجان على ب�شير من اأجل مهمة جديدة 

في مكان اآخر. 

بقي ب�شير نافذتنا الوحيدة على العالم الخارجي في ذلك المكان 
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تلقيت  اأنني  اأ�شهد  المكان.  تمالأ  واإن�شانية  ثورية  طاقة  الفترة.  وتلك 

منها دعمًا معنويًا، ال يمكنك االإفالت من حميميته، مثلما خفف عني 

العالقة  ا�شتمرت  ال�شغيرة.  المادية  ال�شجن وحاجاته  اأعباء  الكثير من 

بيننا بعد خروجنا وبعد مغادرتي البالد. ول�شد ما يحزنني اأنني كنت 

اأن  اأتوا�شل معه عبر ال�شكايب قبل �شاعة واحدة من ا�شت�شهاده، بعد 

اإلى كل  “جي�س االأمة”. ا�شتمعت منه  اأ�شبح الم�شوؤول االإعالمي في 

ناق�شنا  كما  والمحتملة.  القائمة  والمخاطر  االأر�س  على  المجريات 

االأفكار والخطط المعتمدة لعمل قوى الثورة في الغوطة ال�شرقية وفي 

�شهداء  من  �شهيداً  االأجوة  ب�شير  �شقط  الخ�شو�س.  وجه  على  دوما 

االأخير.  االأولى ونف�شه  �شهقته  �شهدت  التي  اأر�س دوما،  الثورة على 

اأال �شلت اليد  اإليها.  اأبنائها والمنت�شبين  للثورة بيد بع�س  �شقط �شهيداً 

بحاجة  �شورية  تبقى  ومعطاءة،  و�شجاعة  نبيلة  روحًا  اختطفت  التي 

اإليها.

تحت �سم�ص تموز 

االأعلى،  من  وزنازينه. مك�شوفة  اأق�شامه  تتو�شط  الفرع،  في  باحة 

اأعدت على عجل لت�شبح مهجعًا، ي�شاهم في حل م�شكلة االزدحام، 

الذي يزداد كل يوم على اإيقاع الن�شاط االحتجاجي المتزايد. و�شعوا 

للباحة �شقفًا موؤقتًا من البال�شتيك ال�شفاف، يحجب الهواء، وي�شمح 

متر  مئة  تتجاوز  ال  بم�شاحة  وتركيز.  بكثافة  ال�شم�س  اأ�شعة  بمرور 

بمقدور  لي�س  �شجين.  ثالثمائة  من  اأكثر  دائم  ب�شكل  ينح�شر  مربع، 

االأر�س  تغطي  الرجال  فاأج�شاد  ولونه،  البالط  �شكل  يعرف  اأن  اأحد 

كليًا، وتحول دون ذلك. يجب اأن تعتاد على النوم جلو�شًا، وفي بع�س 

االأحيان وقوفًا. واإذا كنت من المحظوظين تح�شل على م�شند ظهر 
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على الجدار. لكن لن تح�شل عليه ثانية اإذا  فقدته. لم يكن حظي من 

وتربيتهم  وتهذيبهم  ال�شباب  ذوق  اإنما  الجدار،  قرب  مكانًا  لي  وفر 

كهالن  واأنا،  جان  �شديقي  كنا،  وهكذا  الم�شنين.  احترام  في  البيتية 

يتكئان على بع�س وي�شتندان اإلى جدار. )اعتقل جان وولديه مي�شيل 

وح�شان مع اأبناء المدينة في تلك الحملة(. وبين المعتقلين مجموعة 

القامة  طويل  القاق،  اآل  من  �شابًا  منهم  اأذكر  جرمانا.  مدينة  اأبناء  من 

ي�شقط  اأن  وكاد  واقفًا،  فنام  للجلو�س،  حتى  مكانًا  يجد  لم  ونحيل، 

من طوله، فا�شطررت لتبادل الموقع معه من اأجل توفير فر�شة للنوم 

جلو�شًا لكل منا بالتتالي.

�شريعة  وبح�شبة  واحدة.  ومغ�شلة  واحد  وحمام  رجل  ثالثمائة 

تكت�شف اأنه ال يمكنك اأن تذهب اإلى الحمام اإال مرة واحدة في اليوم، 

اأن  الم�شاء، عليك  في  تق�شي حاجة  اأن  اأردت  واإذا  ت�شتطيع.  وقد ال 

تقف بالدور ل�شاعات طويلة منذ ال�شباح. وكان الو�شول اإلى المغ�شلة 

عبوراً فوق االأج�شاد من المهام ال�شاقة والموؤلمة التي عليك اجتيازها. 

فاأي عذاب غير مق�شود هذا الذي ي�شاف اإلى عذابات ال�شجن ؟ ! 

الحمام كان �شهاًل،  اإلى  باأن و�شولي  اأعترف  اأن  لكن من واجبي 

قبل  من  االأث��رة  بحظوة  اأحظى  كنت  اإذ  اأنتظر،  اأن  علي  يكن  ولم 

اإلى  اإ�شافة  الثورة وتهذيب �شبابها.  اأخالق  ال�شباب. وهذا بع�س من 

المغ�شلة،  قا�شداً  اأقف  اأن  فما  وثقافته.  مجتمعنا  قيم  �شلب  من  اأنه 

القامات  فتن�شحب  �شباب.  يا  لالأ�شتاذ  طريق  اأحدهم:  ي�شيح  حتى 

ممر  عن  المكان  وينفرج  وتنطوي،  االأرجل  وتتراجع  الممدودة، 

�شغير بين الروؤو�س واالأكتاف واالأقدام التي تتو�شد االأر�س، الختراع 

وفي  اال�شطرار.  مكان  اإلى  الخطو  تتبادالن  لقدمين،  �شغيرة  ف�شحة 
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الدور اأمام المغ�شلة، ال يتركك ال�شباب تنتظر اإذ يقول اأحدهم: دورك 

محفوظ اأ�شتاذ.. تف�شل.

كبيرة في  لكنها  تافهة.  للبع�س  االأ�شياء، وربما بدت  �شغيرة هذه 

وثقافته،  �شعبنا  عظمة  موؤ�شرات  من  عندي  فهي  ومدلوالتها.  معناها 

ونبل ثورته ووطنيتها.

قبل الظهر، حيث يلقي الجدار ال�شرقي ظالله على المكان، تبدو 

الحياة ممكنة وعادية. لكن ما اأن ينت�شف النهار، ويبدو قر�س ال�شم�س 

واقفًا في �شماء الباحة، ال يحجبه عن االأج�شاد المتالحمة غير غ�شاء 

�شفاف من البال�شتيك، ي�شبح للعي�س طعمًا اآخر. تتحول الباحة اإلى ما 

ي�شبه المقلى، تتلوى فيه االأج�شاد التي تت�شبب عرقًا وتاأففًا من جميع 

م�شاماتها، وتتقلب على جمر المكان ال�شيق والهواء الفا�شد. وت�شبح 

ال�شم�س التي طالما كانت �شهوة ال�شجناء الدائمة عدواً كبيراً لهم، لي�س 

بينهما غير الكراهية والتجنب والذكريات المرة. هنا في هذا المكان، 

وفي هذا الوقت بالذات، تكت�شف كم هي الحياة �شاقة وقا�شية. لكنك 

ال تت�شور اأن ت�شل اإلى هذا الحد، فت�شبح اأحلى االأمنيات خيط من ظل 

و�شهقة من هواء بارد. وكثيراً ما تعر�س رجال م�شنون و�شباب اأحيانًا، 

لحاالت من االإغماء و�شعوبة التنف�س التي قاربت االختناق. وت�شاءل 

بع�شنا: هل جهنم الحمراء بهذا ال�شوء ؟ الأننا كثيراً ما تمنينا الخروج 

ة قبر” هذا هو حالنا، الذي  من هذا التنور ولو اإلى جهنم. “موت وع�شَّ

تحدثت عنه االأمثال ال�شعبية.

اإنه ال يطاق، كنا ننتظر غروب  في و�شع كهذا، اأقل ما يقال فيه: 

ال�شجن.  من  للخروج  انتظارنا  من  اأكثر  قدومه،  ون�شتعجل  ال�شم�س 

ولم يعد الخروج اأغلى االأمنيات. ف�شهوة الحياة تقدمت على �شهوة 
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فاأمنية  الجالد.  �شياط  تن�شينا  تكاد  الحارق،  اللهيب  و�شياط  الحرية. 

الجميع – واأنا منهم – الخروج من هذا المكان فح�شب. ومحظوظ 

من يتحقق له ذلك، ويتلقى التهاني. وكنت بين المحظوظين.

في �لحّمام 

نقلت اإلى الحّمام، بعد اأن اأعد �شريعًا ال�شتيعاب مجموعة �شغيرة 

متر  وعر�شها  ون�شف  متران  طولها  �شغيرة  حجرة  المعتقلين.  من 

في  اال�شتلقاء  يتم  ع�شرة.  واأحيانًا  رجال  ثمانية  فيها  ح�شر  ون�شف، 

عر�س المكان، وبالتالي ال مكان لقامة رجل يتمدد على طوله. فاأنت 

اأن ت�شند راأ�شك على االأر�س، وترفع قدميك على الجدار  مخير بين 

على  �شاقيك  وممدداً  الجدار  اإلى  ظهرك  م�شنداً  تجل�س  اأو  المقابل، 

النوم جلو�شًا والنوم م�شبوحًا. هذا  اأن تختار بين  اأي عليك  االأر�س. 

النوم. ففي مثل هذه الظروف واالأمكنة، ال يكون  اإذا كنت ت�شتطيع 

النوم اإمكانية اأو حاجة، اإنما فعل قهر اأو نتيجة له. �شتنام الأن جفنيك 

اأطبقا دون ا�شتئذان، ولم يعد بو�شعك اأن تفعل �شيئًا غير اال�شت�شالم. 

يذكرك منظر الم�شطفين )راأ�س وكعب( بمنظر لفائف ورق العري�س 

اأر�س  بانتظام على  التي ت�شمى )اليبرق(، وهي م�شطفة  اأو الملفوف 

الطنجرة. ال يمكن الأحد اأن يتحرك اأو ي�شتدير اإال بوجود مكان �شاغر 

لق�شاء حاجة، من  اأو خروجه  اأحدنا  ن�شتغل وقوف  ما. فكنا  ل�شبب 

قلياًل  الج�شم  طي  اأو  بكتف،  كتف  وا�شتبدال  ال�شاقين  تحريك  اأجل 

واال�شتدارة، طلبًا للحظة من الراحة العابرة.

نحن االآن في �شهر رم�شان للعام 1432 للهجرة، الذي توافق مع 

�شهر اآب 2011 للميالد. وال�شيام لي�س �شهاًل في مثل هذه الظروف، 

لكن موجبات اأقوى ت�شتدعيه في مثل هذه الظروف اأي�شًا. فاإلى جانب 
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وجوبه كفري�شة دينية عند الم�شلمين، فاإنه يرتدي اأهمية اإ�شافية في اأيام 

اأولئك  عند  الف�شيل، حتى  ال�شهر  �شيام  ت�شتدعي  وال�شدة،  االعتقال 

الذين لم يواظبوا على �شيامه. وفي حمام فرع المنطقة برم�شان من 

ذلك العام، لي�س لم�شيحي اأن ياأكل وي�شرب وحده في زحمة خانقة، 

وفي ظل �شنك و�شدة، ت�شتلزمان التما�شك والوحدة. ف�شام رم�شان 

كاالآخرين. لذلك كان نهارنا بين المغرب وال�شحور، وليلنا بقية اليوم. 

ونح�س بانق�شاء اليوم وقدوم يوم اآخر من الجلبة التي تاأتي من النافذة.

المدخل.  جهة  من  الفرع  باحة  على  تطل  عالية،  نافذة  للحمام 

بعد  واإليه.  الفرع  من  واإيابًا  ذهابًا  الجارية  للتحركات  ن�شتمع  ونحن 

اآذان المغرب واالإفطار، تزداد الجلبة وال�شو�شاء في الخارج. ن�شمع 

قعقعة ال�شالح، وحركة االأقدام وال�شيارات و�شط همروجة، ي�شطنعها 

من  والمتظاهرين  المحتجين  ال�شطياد  الذاهبون  المداهمة  عنا�شر 

ال�شو�شاء  تغيب  التراويح.  بعد �شالة  المحيطة  الم�شاجد والحارات 

�شاعة اأو �شاعتين، لتعود اأ�شد �شخبًا بعودة القافلة م�شحوبة بما تي�شر 

ت�شادف  اأنا�شًا  الحمالت  هذه  �شملت  ما  وكثيراً  معتقلين.  من  لها 

وجودهم في المكان، دون اأن يكون لهم من االأمر �شيئًا.

القادمون على �شكل رتل في الممرات بانتظار اال�شتالم  ي�شطف 

والت�شليم، واإتمام االأمور االإدارية. ويكون ن�شيب باب الحمام - حيث 

التعرف  فر�شة  لنا  وفر  مما  كبيرة.  ح�شة  االزدحام  هذا  من   - نحن 

على الوقائع والمجريات من خالل حديثنا مع القادمين الجدد، عبر 

حملة  عن  الكثير  فنعرف  الباب.  خ�ش�س  من  اأو  المفتوحة  ال�شراقة 

والهوية  العدد  عن  واأ�شياء  م�شجد،  اأي  اأمام  ومن  اأي حي  من  الليلة. 

واالأ�شماء البارزة اإن وجدت، وعدد ال�شهداء والجرحى الذين �شقطوا. 
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ونحن بدورنا نهدىء من روعهم، ونخفف عنهم، ونطمئنهم اإلى اأن 

في  موقعنا  لنا  اأتاح  لقد  يتخيلون.  الذي  ال�شوء  بهذا  لي�شت  االأمور 

ال�شجن وخارجه،  الحمام فر�شة االطالع على حقيقة االأمور داخل 

ومعرفة بع�س تفا�شيل الحركة في الموقعين. كان النا�س ُي�شّلون �شالة 

التراويح في رم�شان من ذلك العام، وكنا ننتظر و�شول بع�س الم�شلين 

على  االعتقال  اأن عمل  بعد  الحدث،  قلب  اإلى  لنعود  والمتظاهرين، 

اإخراجنا منه.

القادمون من مختلف االأعمار، ومن مختلف االأو�شاط االجتماعية. 

�شيب و�شباب، ن�شاء ورجال، اأطفال دون الثامنة ع�شرة واأحيانًا دون 

الخام�شة ع�شرة - بع�شهم ال يتوقف عن البكاء مناديًا على اأمه واأبيه - 

اأطباء ومهند�شون، مدر�شون واأ�شحاب محالت، موظفون ومهنيون، 

وطبقاته  مكوناته  بمختلف  ال�شوري  ال�شعب  من  قب�شة  بب�شاطة 

االجتماعية، واالنتماءات الفكرية وال�شيا�شية التي ي�شمها. 

اأحمد،  ا�شمه  يفي�س حيوية ورجولة   ،)1(
�شاب ثالثيني من حر�شتا

يعمل بتجارة الخ�شار والفاكهة، وله محل في قلب ال�شارع الرئي�شي 

في المدينة. تذكر اأحمد في الفرع اأنه ترك المحل مفتوحًا، ولم يكن 

اأمام المحل، وكان فيها  اأحداً. وحدثنا قائاًل: مرت المظاهرة من  به 

كل اأهلي ومعارفي. لم اأدر كيف دخلت في زحمتها، وان�شجمت مع 

الت�شفيق والهتاف. واأنا �شوتي طيب اأ�شتاذ وبعجبك، فرفعوني على 

البا�س  بقلب  واأنا  اإال  ح�شيت  وما  عربين.  طريق  واأخذنا  االأكتاف، 

والبواريد حوالينا. هلق تذكرت، اأنني تركت المحل مفتوحًا، وحتى 

تروح  العيال  ر 
ِّ
نخب طريقة  �شي  في  بلهفة:  و�شاألني  الغلق.  لت  نزَّ ما 

ر المحل ؟ قلت له: هل اأنت حر�شتاني ؟ فاأجاب ب�شرعة: اأبًا عن  ت�شكِّ
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جد. فقلت: ال تخف على المحل اإذن. 

من اأغرب الوقائع واأطرفها، تلك التي كان بطلها فتى دون الخام�شة 

اأمام باب الحّمام، يحمل  ع�شرة من العمر، يقف بالرتل مع الواقفين 

بيده لفافة من الورق المقوى على �شكل اأ�شطوانة، كان يرفعها كالفتة 

في المظاهرة، وال يريد التخلي عنها. يحتفظ بها كاأمانة ع�شية على 

االعتقال،  اأثناء  ال�شارع  في  برميها  من حوله  الكبار  ن�شحه  التفريط. 

فلم يفعل. وعند دخول الفرع ن�شحه كثيرون بالتخلي عنها من اأجل 

�شالمته فاأبى. بل زاد تم�شكه بها، وتاأبطها تحت ذراعه بحزم. تدخل 

بع�شنا الإقناعه بعدم فائدتها هنا، واأنها �شتحمل له ال�شرر واالأذى اأثناء 

التحقيق. لكنه ظل متم�شكًا بها كحرز ثمين، يدافع عنه بروحه، وال 

بجانب  يتركها  باأن  اأحدهم  اأقنعه  اأخيراً،  ثمن.  باأي  يفقده  اأن  يريد 

حمل  التالي  اليوم  وفي  ففعل.  للتعذيب،  يتعر�س  ال  كي  الجدار، 

مدير ال�شجن الالفتة الملفوفة، وفتح باب المهجع �شائحًا: لمن هذه 

وقال:  الجميع  بين  من  نه�س  اأن  اإال  الفتى  من  كان  فما  ؟  الكرتونة 

“اإلي.. اإلي”. وبلع ريقه بقلق، من يعرف اأ�شل الحكاية ومنتهاها.
اأتاح لنا الوجود في هذا المكان ال�شيق )الحّمام( اأن نرى ون�شمع 

اأ�شياء عن مجريات االأمور في الخارج. عرفنا ما جرى في كفر�شو�شة 

بالح�شار  علمًا  واأخذنا  الح�شن.  وفي جامع  الرفاعي،  م�شجد  واأمام 

الذي تتعر�س له الم�شاجد االأخرى وخا�شة في اأحياء دم�شق القديمة. 

والمتحلق  وبرزة  جوبر  في  المظاهرات  تفا�شيل  على  اطلعنا  وقد 

الجنوبية  دم�شق  اأحياء  وفي  االأ�شود،  والحجر  والع�شالي  الجنوبي 

والغربية مثل الميدان والقدم ونهر عي�شة والمزة. لم يكن االعتقال اأو 

بغياب  ي�شعرهم  بل  الثورة.  ل�شباب  بالن�شبة  اأو كابحًا  التوقيف مرعبًا 
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ويت�شاءلون:  النحو  هذا  على  ويت�شرفون  التظاهرات.  عن  موؤقت 

التجربة  “اأ�شتاذ.. كتير بدنا نطّول هون” والعديد منهم تعر�س لهذه 
الحراك، وهذا  من  النوع  هذا  األفوا  فقد  الثورة،  مرة خالل  من  اأكثر 

ال�شكل من ال�شراع مع ال�شلطة.

لي.  بالن�شبة  وعاديًا  روتينيًا  التحقيق  ق�شم  قبل  من  التحقيق  كان 

اأمامه، ويقّلب  اإ�شبارة �شميكة، ي�شعها المحقق  اإلى  فمجرياته ت�شتند 

بب�شاطة  اآخر.  حينًا  مباالة  وال  وب�شرعة  حينًا،  وتاأن  ب�شبر  �شفحاتها 

يريدون منا اأن نتخلى عن هذا الن�شاط الذي “ال طائل منه”. وتتردد 

على م�شامعنا كلمات من نوع “االأ�شابع الخارجية التي تحرك االأمور، 

واأعمال التخريب واالإرهاب التي يقوم بها المتظاهرون”.  ويتحدثون 

االجتماعي،  وموقعي  �شمعتي  وعلى  ك�شخ�س  علي  الحر�س  بلغة 

النهاية  وفي  عليهم.  اأح�شب  اأو  هوؤالء،  �شمن  اأكون  اأن  وي�شتغربون 

لماذا  مواربة:  ودون  عارية  ب�شراحة  ويقولونها  البح�شة(،  )يبقون 

اأنت مع هوؤالء ؟ اإذ لم يكن ي�شايقهم اأنني معار�س ومنخرط في هذه 

الن�شاطات، كان ي�شايقهم اأكثر، اأنني م�شيحي.

مع ر�ستم غز�لي.. وجهًا لوجه 

بعد اأ�شبوع من االعتقال انتهى التحقيق، واأخذت االأمور مجراها 

الباب، ونادى با�شمي. في  االعتيادي بالن�شبة لي. فتح مدير ال�شجن 

مكتبه بان على الرجل قدر من الحيرة والقلق، فيما عليه اأن يفعل. فاأنا 

�شجين كغيره من ال�شجناء وفي نف�س الق�شية. لكن ما يجري في مكتب 

رئي�س الفرع، حيث طلب منه اإح�شاري، ي�شي ب�شيء مختلف. �شار 

يفتر�س  كما  يدي،  في  الكلب�شة  وي�شع  يطم�شني  هل  نف�شه،  ي�شاور 

دائمًا عند مرافقة �شجين اإلى مقابلة اأو تحقيق ؟ لكن االأمر يبدو مختلفًا 
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واهتدى  والتقريع؟  للم�شاءلة  يتعر�س  األن  يفعل،  لم  واإذا  المرة.  هذه 

يدي  في  الأم�شكها  الكلب�شة  اأعطاني  الم�شكلة.  لحل  و�شط  اأمر  اإلى 

تمكن  االأمر،  ا�شتك�شاف  وبعد  بيده.  الطما�شة  وراء ظهري، وحمل 

من الت�شرف كما يجب. اأوقفني عند الباب، ودخل يطلب االإذن من 

مدير الفرع للدخول، ف�شمعت الحوار التالي: 

مدير ال�شجن: �شيدي الموقوف جورج جاهز.

رئي�س الفرع: �شع له كر�شيًا هنا، واأح�شر القهوة.

فهم الرجل اأن ال �شرورة لكلب�شة اأو طما�شة، هناك �شيء خا�س في 

هذه المقابلة. فتناول الكلب�شة من يدي، ودخلنا.

على  �شدرها  في  يجل�س  الكلمة،  بمعنى  �شا�شعة  وا�شعة  حجرة 

لالأمن  المنطقة  ف��رع  رئي�س  غزالي،  ر�شتم  اللواء  مهيب  مكتب 

الع�شكري. و�شاحب اال�شم الذي ا�شتهر في لبنان، قبل اأن يعرف في 

�شورية. الأن ذكر ا�شمه بين اللبنانيين �شار مثار حوقلة وتمتمة وتقطيب 

جبين. تلك كانت المرة االأولى التي اأقابله فيها واالأخيرة اأي�شًا. وفي 

الحجرة �شبعة من ال�شباط، يلب�شون بزات ع�شكرية دون رتب، اثنان 

منهم من مالك الق�شر الجمهوري. عرفت ذلك من هندامهم ومواقع 

جلو�شهم في المكتب، وطريقة التعامل معهم.

ما اأن ا�شتويت في مقعدي، وانتهيت من ا�شتك�شاف المكان بنظرة 

عابرة، حتى �شمعت �شوتًا يقول: “كيفك يا اأ�شتاذ محمد”؟ فاعتبرت 

اأن هذا النداء ال يخ�شني، وبقيت اأجول بناظري في اأنحاء المكتب. 

و�شرعان ما �شمعت من جديد: “�شو يا اأ�شتاذ محمد جورج �شبرة، ما 

بدك ترد علينا”. فالتفت اإليه وقلت م�شتغربًا: “عفواً هل هذا الكالم 

لي؟ ظننت اأنك تخاطب �شخ�شًا اآخر”. ودار بيننا الحوار التالي: 
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اأنا  لكن  به.  ر 
ّ
اأتعي وال  اال�شم،  هذا  يعيبني  ال  اأنا  اللواء،  �شيادة  يا 

فلذلك  ديني،  اأو  ا�شمي  ر 
ّ
اأغي اأن  اأريد  وعندما  �شبرة.  جورج  ا�شمي 

طرق قانونية علنية ومعروفة.

اأكبر”، �شو  “اهلل  اأكبر”. وين ما رحت  “اهلل  �شو ق�شتك مع  اإذن، 

دخلكم اأنتم باهلل اأكبر. 

اأكبر  اهلل  عندنا  اأي�شًا  نحن  اإلكم وحدكم.  اأكبر  اهلل  اإنو  قال  ومين 

�شيء. وفي كل ديانات العالم اهلل اأكبر واأعلم واأقدر. واأنا در�شت في 

وينام  اأكبر.  اهلل  ثقافة  من  في جامعاتها  وتثقفت  البالد،  مدار�س هذه 

ال�شوريون وي�شتفيقون كل يوم خم�س مرات على نداء اهلل اأكبر. وهذه 

المكتبة العامرة خلفك من ثقافة اهلل اأكبر )كانت خلفه مكتبة �شخمة 

التراثية  والمجلدات  الكتب  اأمهات  ت�شم  الجدار،  م�شاحة  على 

األقمته  للحظات، وكاأنك  الرجل  ال�شمت. �شكت  المعروفة(. و�شاد 

حجراً. ثم تابعنا.

اأنا لم اأكن اأريد اعتقالك، الأني ال اأريد اأن اأ�شنع منك بطاًل. لكن 

يدي.  فوق  وعالية  كبيرة  يد  من  واأتى  يدي،  من  خرج  اعتقالك  اأمر 

لذلك اأوقفناك بعد اأن اأنهينا الو�شع في قطنا.

طيب يا اأخي، األم تدع اإلى الق�شر الجمهوري، فلماذا لم تذهب ؟ 

اذهب يا اأخي وقل ما تريده هناك، وال�شيد الرئي�س �شدره وا�شع وقلبه 

كبير، واأنتم ك�شيا�شيين يمكن اأن تتفاهموا.

اأو حفلة زجل بين فريقين، حتى يقول  االأمر لي�س مباراة كالمية، 

كل واحد ما يريده ويم�شي. االأمر يتعلق بم�شروع نظام جديد، يريده 

ال�شوريون. واإذا لم تتوفر اإرادة التغيير، فال فائدة من اللقاءات والحوار. 

واأنت تعلم اأنه جرت حوارات كثيرة، وعقدت موؤتمرات وندوات، 



158

اال�شتمرار  من  الفائدة  فما  �شيء.  اأي  يتغير  اأن  دون  الكثير  فيها  قيل 

بطرق، ال توؤدي اإلى النتائج المطلوبة ؟ 

- كيف تر�شى على حالك اأن تم�شي مع هذه الحثالة من المخربين، 

واأنت اأ�شتاذ معروف و�شيا�شي مثقف ومحترم ؟ �شو بدهم ي�شاووا لك 

بوك عليها ؟  اإمارة اإ�شالمية، وين�شِّ

�شيا�شية  برامج  منذ زمن طويل، ولدينا  نريده نحن معروف  ما   -

مكتوبة ومعلنة، ووثائق تعرفونها جيداً. ولم اأ�شمع اأحداً يتحدث عن 

اإمارة اإ�شالمية. فالهتافات تنح�شر بطلب الحرية والكرامة واإقامة نظام 

جديد.

والم�شيحيون  والكني�شة  الخوري  �شدك.  كلهم  جماعتك   -

جميعًا.

- اأنا عربي �شوري اواًل واأخيراً. وجماعتي هم ال�شوريون كلهم، 

م�شيحيون وغير م�شيحيين، هنا وفي كل مكان. 

موها، 
ّ

ويق�ش البد  يخربوا  وبدهن  كتار،  اأعداءنا  اإنو  �شايف  مالك 

توحدت  لما  لوالها  التي  الكريمة،  االأ�شرة  لنا هذه  بعث  اهلل  اأن  لوال 

البلد وتقدمت، و�شار فيها تحديث وتطوير وا�شتقرار. فاهلل يديمهم 

فوق را�شنا. 

بقيت �شامتًا اأتلفت في اأنحاء المكان متفح�شًا، ومعتبراً اأن الكالم 

غير موجه لي، وال يخ�شني. بل يخ�س غيري ليحمله اإلى اآخرين في 

لحال  الرثاء  من  نف�شي  اأمنع  اأن  اأ�شتطع  لم  لكنني  وعال.  بعيد  مكان 

جنرال برتبة عالية وموقع خطير، ي�شطر الإعالن والئه بطريقة رخي�شة 

تدعو لل�شفقة والقرف.

- جورج.. اأنت ما عاد اإلك اعتقال عندنا.
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كانت الر�شالة وا�شحة وال تقبل التاأويل. ولهجة التهديد في نقلها 

ال يمكن مداراتها. ولم يعد في الموقف بيننا ما يقال. فرن الجر�س، 

عن  و�شاألني  يوميًا.  باأهله  باالت�شال  له  ا�شمح  ال�شجن:  لمدير  وقال 

طبيعية  باأنها  فاأفدت  األقاها.  التي  المعاملة  وعن  ال�شجن  في  اأحوالي 

ولي�س لي ما اأطلبه. وانتهت المقابلة. 

اأي منهم.  اأ�شمع �شوت  فلم  يقولونه،  ال�شبعة ما  لل�شباط  لم يكن 

اإنما اكتفوا باال�شتماع والتحديق والمتابعة وت�شجيل بع�س الكلمات 

في مفكراتهم المفتوحة.

اإذ  ال�شبر.  بفارغ  الزمالء  ينتظرني  حيث  الحّمام،  اإلى  عدت 

تطور  اإلى  موؤ�شرات  قد تحمل  اال�شتثنائية  المقابلة  باأن هذه  يعتقدون 

ال�شلطة  اأو ت�شيء على مخططات  اأن يح�شل،  االأو�شاع، وما يمكن 

ونواياها. وبالطبع كانوا م�شغولين بالخروج من ال�شجن اأواًل واأخيراً.

فمن  قريب.  بانفراج  يب�شرهم  اأو  يطمئنهم  ما  لزمالئي  اأحمل  لم 

م�شممون  اأنهم  اأي�شًا  الوا�شح  من  لكن  النفق.  بداية  في  اأننا  الوا�شح 

على اإدخالنا والبالد فيه. لم اأ�شمح لنف�شي با�شتخدام منحة التوا�شل مع 

االأ�شرة عبر الهاتف، الأنني ال اأقبل ك�شجين �شيا�شي ومعار�س تاريخي 

للنظام، اأن اأتمايز عن زمالئي. واأن ي�شع الجالد في زمن الثورة على 

عنقي خ�شبة.

في  كم   5 بعد  على  العا�شمة  �شرقي  تقع  دم�شق،  ريف  محافظة  في  مدينة   )1(

منت�شف الم�شافة بينها وبين دوما. ا�شمها اآرامي يعني “االأر�س الخ�شنة”. كانت 

في  والخيرات  واالأ�شجار  الماء  لوفرة  االأموية،  والمتنزهات  للق�شور  مركزاً 

بداية  منذ  دم�شق  غوطة  في  الثوري  الحراك  من  اأ�شا�شيًا  جزءاً  �شكلت  اأرا�شيها. 

الثورة. 
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في فرع التحقيق العسكري

بعد �شهر من التوقيف والتحقيق، تبداأ في ال�شجن عمليات من نوع 

اآخر. اإطالق �شراح البع�س، وتحويل البع�س اإلى المحاكم، واالحتفاظ 

اأو  التحقيق  مجريات  على  بناء  اأخرى  فروع  اإلى  تحويلهم  اأو  باآخرين 

تقارير خا�شة. نودي على المطلوبين للتحرك وكنت بينهم، وكان النداء 

م�شفوعًا بالكلمتين ال�شحريتين عند ال�شجين “�شب اأغرا�شك”، وتعنيان 

عنا في الباحة االأمامية ع�شرات من مختلف  الخروج من ال�شجن. تجمَّ

العناوين  ويتبادلون  بفرح،  لبع�س  بع�شهم  يلوح  م�شتب�شرون  المناطق، 

مدينتي،  اأبناء  من  كبير  بينهم عدد  بكلمات موجزة.  التوا�شل  وو�شائل 

اأبناء ق�شية واحدة. �شعد  بالفعل  “اأوالد ق�شيتي” ونحن  ال�شجن  وبلغة 

الرجال  من  قب�شة  مع  وبقيت  بهم،  وانطلقت  الحافالت  اإلى  الجميع 

اإلى  ونوؤخذ  جديد،  من  اأيدينا  على  لتطبق  الكلب�شات  فجاءت  ننتظر. 

مكان اآخر.

المق�شود والغاية من  المكان  الت�شاوؤالت والتخمينات عن  لم تطل 

ذلك. اإذ �شرعان ما توقفت ال�شيارة اأمام باب فرع التحقيق الع�شكري، 

وهو من فروع االأمن العديدة المتواجدة في المنطقة. وكالعادة ت�شجيل 

واأ�شد  ه��دوءاً  واأكثر  اأرح��ب  هنا  المكان  ومنفردة.  اأغرا�س  وت�شليم 

زنازين  هنا  ال�شيئة.  واالحتماالت  والقلق  بالرهبة  يوحي  لكنه  انتظامًا، 
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اأر�شها بطانية  الت�شييد باردة ومظلمة، تفر�س  من نوع مختلف. حديثة 

مهترئة، لتغطي فتحة التواليت المحفورة في الو�شط. وفيها �شنبور ماء 

وال  بابها  يفتح  ال  لذلك  اقة، 
ّ
ال�شر من  الطعام  ال�شجين  يتناول  �شحيح. 

اأن يبقى فيها �شهوراً طويلة و�شنوات  اإلى التحقيق. ويمكن  اإال  يغادرها 

على هذه الحال. اإنها قبر موؤقت، اأو ما ي�شبه القبر مع وقف التنفيذ.

ون�شائح  وكلب�شة  طما�شة  وكالعادة  اأيام.  بعد  التحقيق  اإلى  دعيت 

للتعاون. ما اأن وقفنا اأمام باب الغرفة حتى �شمعت �شوتًا، ي�شيح بلهجة 

تطم�شو”.  ال  يقطعك..  اهلل  �شيل..  هالطما�شة  “�شيل  وا�شحة  م�شرحية 

الطما�شة،  ُرفعت  واالبتزاز.  المراوغة  زمن  في  داخلون  اأننا  فاأيقنت 

ووجدتني جال�شًا على كر�شي وثير اأمام مكتب فاخر، يجل�س خلفه رئي�س 

الفرع ورئي�س ق�شم التحقيق )كما علمت فيما بعد(. بادرني الرجل الذي 

يبدو اأعلى رتبة ومقامًا: “�شو ما يعمل جورج �شبرة عندي هون”، وتابع: 

“لي�س جابوك لعندي.. لي�س اأنت بالحب�س يا جورج”. قلت له: “واهلل ال 
اأعرف، اأنا عندي نف�س االأ�شئلة”. ابت�شم وقال: “�شي موؤ�شف اأنك رجل 

مثقف ومحترم، وتكون هون. غيمة وبتزول، ب�شيطة اأ�شتاذ”.

دار بيننا نحن الثالثة حديث عن االأو�شاع بالبلد، وعن رغبة “ال�شيد 

ال  واحدة  فيد  �شهاًل،  لي�س  االأمر  لكن  الف�شاد.  محاربة  في  الرئي�س” 

عبد  اأمثال  البلد”  “خربوا  الذين  من  االأ�شماء  بع�س  ذكر  وتم  ت�شفق. 

الكبار  والتجار   
)3(

كنعان وغازي   
)2(

الزعبي ومحمود   
)1(

خدام الحليم 

الكبير  ال�شابط  كان  وبينما   .“ عظم  وتركوها  لحم  “اأكلوها  الذين 

اإثارة ال�شفقة على الرئي�س، الذي يعمل ليل نهار من اأجل  ي�شتفي�س في 

لبع�س  تحتاج  الق�شية  واأن  جهوده.  االآخرون  يعاك�س  بينما  ال�شعب، 

هل  هوؤالء.  اأمر  عليه  يكون  فيما  واأفكر  نف�شي،  اأحدث  كنت  الوقت، 
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يتجاهلون  اأم  ما يجري ومدى عمقه وخطورته؟  فعاًل حقيقة  يجهلون 

بعقولهم  اللعب  ومحاولة  النا�س  ا�شتجهال  في  وي�شتمرون  ذل��ك، 

تهدئة  في  الجمهوري  الق�شر  لجهود  الحديث  وتطرق  وعواطفهم؟! 

االأو�شاع واإ�شالحها، كما تناول الحوارات ال�شيا�شية الجارية واأهميتها 

و�شرورة االنخراط فيها.

بعد  فيما  جرى  فالتحقيق  توقعت،  كما  تحقيق  جل�شة  تكن  لم 

بمكان اآخر. لكنها جل�شة تطويع، فيها الكثير من الترغيب والترهيب، 

والكثير من االأوهام والمخادعات والوعود الكاذبة. وختامها معروف، 

وتلبية  الخا�شة،  والعناية  المميزة،  المعاملة  بتقديم  ال�شجن  لمدير  اأمر 

الطلبات. 

�إنهم ي�سرقون �ل�سالح 

ما اأن يغلق باب الزنزانة، وي�شعر االآخرون بذلك، حتى يبداأ الطرق 

التعارف  بهدف  التوا�شل،  الإقامة  والقب�شات  باالأ�شابع  الجدران  على 

بقوة  جواري  من  الطرق  جاءني  ثانيًا.  يجري  عما  �شيء  ومعرفة  اأواًل، 

ق�شيتك”.  و�شو  اإنت..  “مين  التقليدي  بال�شوؤال  م�شفوعًا  واإلحاح، 

فذكرت له ا�شمي وا�شم مدينتي. فقال: “اإنت اللي بتطلع بالتلفزيون”. 

فاأجبت باالإيجاب. فلم يعد يهتم بالق�شية، الأنه كما يبدو يعرفها جيداً. 

عن  �شاألته  وعندما  بالفرع.  اإقامتي  ومدة  �شحتي  عن  بال�شوؤال  فاكتفى 

ا�شمه، اأجاب با�شم، بدا لي غير حقيقي ومزيف، فلم اأهتم له، ولم يثبت 

في ذاكرتي. وانتهى الحوار. 

كان الرجل ملحاحًا ولجوجًا في الطرق على الجدران للتوا�شل 

�شخ�س  مع  التحدث  وهي  غايته،  اإلى  ي�شل  اأن  ويريد  االآخرين.  مع 

بعينه، ومتاأكد من وجوده بيننا. كان بجحًا ومتطفاًل في طرق الباب 
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ال�شتدعاء ال�شجان، وتبادل الحديث معه هم�شًا. وتعجبت من ا�شتجابة 

ال�شّجان الدائمة لدعواته المتكررة دون تاأفف اأو غ�شب، كما يح�شل 

مع بقية النزالء.

اإلحاحه في النداء على “اأبو علي” لم يفتر، لكن دون ا�شتجابة مقابلة. 

والأنه كان متاأكداً من وجوده بيننا واإ�شغائه للنداء، ا�شتمر في طلبه دون 

كلل. اأخيراً وبعد �شاعات طويلة جاءه الرد. وكان بينهما الحوار التالي: 

- بوعلي.. رد عليي يا بوعلي.

- )بغ�شب وا�شح( �شو حالك.. �شو حالك.

- كيفك اليوم.. اإن �شا اهلل مليح.

- الحمد هلل.

- �شو.. قابلوك بالكبير ؟

- لحد هلق ال.. ما �شفتو. لي�س جابوه ؟

- قابلوني معو.. مبارح بالليل. 

- اإيه.. و�شو قلت اإلهن ؟

- اأنا ما �شفت �شي، وال �شمعت �شي.

- الحمد هلل، اأنا ما بعرفو وال بيعرفني.

- جابوا لك �شيرة قاذفات اللهب ؟ 

- ال.. ما حدي جاب �شيرتن.

- والقنا�شات ؟

- ق�شتهن �شارت معروفة عندهن بالتف�شيل.

- على كل حال.. تطمن يا بوعلي، ما لنا مطولين.

فك ؟ 
َّ
- �شو عر

- مالك �شايفهن رايحين جايين عالباب. الكبار عم يحّلوها.
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تقطع الحديث بينهما كثيراً، وا�شتوؤنف كثيراً. وترددت فيه عبارات 

المالمة والتطمين وتقاذف الم�شوؤولية، واأحيانًا رميها على غائبين. لكن 

عنا�شر  من  ع�شابة  الحوار.  �شمع  من  لكل  وا�شحة  �شارت  الحكاية 

يحة من المدنيين، باإ�شراف م�شوؤول ع�شكري برتبة عالية 
ّ
الجي�س وال�شب

خارج  ليباع  ويهربونه،  ال�شالح  ي�شرقون  حم�س،  ثكنات  اإحدى  في 

المع�شكر، وي�شل اإلى اأيدي الثوار.

لكن حم�شيًا اآخر، ناداني بطرقات مختلفة وكلمات واأفكار مغايرة. 

�شاقيه،  في  نارية  بطلقات  اأ�شيب  اأن  بعد  المظاهرة  قلب  من  انتزعوه 

وحملوه اإلى الفرع بعد ت�شميد �شريع وكيفي لجراحه. تعارفنا، واطماأن 

ي�شاألني عن  الثورة في حم�س، و�شار  اأخبار  منه  لالآخر. عرفت  اأحدنا 

الو�شع العام واإمكانية توقف اأعمال القتل. ويوؤلمني بمرارة عندما يطلب 

من ال�شجان م�شاهدة الطبيب لمداواة جراحه، اإذ �شار ي�شم رائحة اللحم 

الميت في �شاقيه. ويجابهه ال�شجان بالرف�س وال�شتائم والتهديد.

به  يهتم  اأن  دون  حم�س،  ثوار  من  �شاب  لحم  تاأكل  الغنغرينا،  اإنها 

اأحد، ودون اأن يعلم به اأحد. وفوق جراحه واآالمه وحالته المرعبة، كان 

هنا،  ا�شتراحة  في  اأننا  منه  فهمت  فقد  حم�س.  اإلى  يعاد  اأن  من  خائفًا 

الع�شكرية بحم�س، حيث  المخابرات  فرع  في  الزوؤام  بالموت  مقارنة 

اأم�شى �شهرين من الموت اليومي.

نحن و�لقمل جير�ن 

اأكثر من الحب�س االنفرادي في هذا الفرع، بداأت  اأو  اأ�شبوع  بعد 

الج�شم  من  مختلفة  مناطق  في  جلدية  بحكة  واآخر  حين  بين  اأ�شعر 

وخا�شة في الراأ�س. وبينما كنت اأتلم�س �شعري، واأحك فروة الراأ�س، 

و�شعته  ويتحرك.  جداً،  �شغير  اأ�شابعي  بين  وقع  ب�شيء  اأح�ش�شت 
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على راحة كفي، فبدا وا�شحًا، اإنه القمل. وكي اأقطع ال�شك باليقين، 

�شوت  ف�شمعت  عليها،  و�شغط  االإبهامين،  ظفري  بين  و�شعتها 

ت�شمى  العملية  ذات درع �شلب. هذه  ق�شرية  فهي ح�شرة  ته�شمها، 

اأو تق�شيعه”. اأعرف هذه التجربة من طفولتي، حين  “تفقي�س القمل 
كانت جدتي تفعل ال�شيء ذاته قبل اأكثر من خم�شين عامًا، بينما كانت 

تم�شط �شعرها. كما اأذكر ن�شاء القرية، وهن ينف�شن ثيابهن فوق التنور 

للتخل�س من القمل، وكنت اأ�شغي اإلى اأ�شوات فق�س هذه الح�شرات 

وموتها على الجمر، باأ�شوات ت�شبه فرقعة حبات الذرة، وهي تتحول 

فوق نار حامية اإلى بو�شار. اأ�شوات انفجارات �شغيرة متتالية الأج�شام 

ق�شرية، تحرقها النار.

اإلى  اأنه ذهب  اعتقدت  القمل من جديد بعد دهر،  فاجاأتني روؤية 

غير رجعة. فهرعت اإلى الباب، وبداأت الطرق بعنف. جاء ال�شّجان، 

وبادرته قبل اأن ي�شاأل: “في بالزنزانة قمل.. اأرجو اأن تخبر مدير ال�شجن 

بذلك”. قال الرجل ب�شخرية: “باهلل.. في قمل”. فاأجبت بجدية عالية 

الم�شتوى: “نعم.. اأنا متاأكد.. واأعرف هذه الح�شرة جيداً”. فاأفادني 

وهو يهم بالمغادرة، بينما يرمقني بنظرات اال�شتخفاف واال�شتهتار، 

كمن ينظر اإلى اأهبل: “قعود.. قعود.. ال�شجن كله مليان بالقمل”.

بواطن  قلبت  فيها.  ت�شرح  القمل  اأ�شراب  البطانية الأرى  اإلى  عدت 

ثيابي الأكت�شف م�شتعمرات من القمل وال�شئبان )بيو�س القمل( تحتل 

ل”. اإذن لم اأعد وحيداً  الثنايا والطيات. واأ�شحكتني الفكرة “�شجن مقمِّ

في الزنزانة. والفرع مقمل بق�شه وق�شي�شه، فماذا يمكن اأن ن�شمي هذه 

الدولة، وهي دولة بولي�شية اأمنية في المقام االأول ؟ وبداأت اأنحت لها 

المخابرات والقمل”،  “دولة  لة”،  المقمِّ الفروع  “دولة  ت�شليني  اأ�شماء 
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ب�شار  مرحلة  عنوان  وطالما  لة”  المقمِّ والجبهة  القائد  القمل  “دولة 
االأ�شد “التطوير والتحديث”، فمن ال�شهولة اأن ي�شبح ا�شمها “التفقي�س 

االأ�شد في  اآل  اإنجازات  من  اإنجازاً جديداً  اكت�شفت  والتق�شيع”. وهنا 

النا�س بعد ن�شف قرن من  اإلى روؤو�س  القمل  ا�شتعادة  اأال وهو  �شورية، 

مو�شوعة  في  الالئق  مكانه  ليحتل  النظام  بتر�شيح  وفكرت  اندثاره. 

الذي نجح بعد خم�شين عامًا  النظام  القيا�شية. ليكون  جيني�س لالأرقام 

فقط، اأم�شاها في الحكم، من اإعادة القمل اإلى حياة ال�شعب.

وهكذا ق�شيت �شهراً اآخر في المعتقل ب�شحبة القمل. ي�شرب من 

اليوم  في  مرات  ثالث  نتالقى  النهار.  في  منه  واأنال  الليل،  في  دمي 

له  وبالن�شبة  �شالمًا،  اأظل  اأن  اأجل  لي من  بالن�شبة  في معركة م�شيرية. 

طلبًا للبقاء على قيد الحياة.اأخلع ثيابي الداخلية، وتبداأ عملية البحث 

والتنقيب والتفقي�س. �شيء ما بين الت�شلية والعمل. و�شرت خبيراً في 

تبي�س، كيف  اأين  �شلوكها وطباعها،  لونها،  الح�شرة، حجمها،  هذه 

فر�شة  هي  قمل.  اإلى  ال�شئبان  يتحول  ومتى  �شئبانًا،  البي�س  ي�شبح 

نادرة لخبرة ا�شتثنائية، في مكان ا�شتثنائي، وفي ظل ظروف ا�شتثنائية، 

تر�شمها حالة الطوارئ واالأحكام العرفية اال�شتثنائية.

غنائم �الإكر�ه 

“االأجهزة  التي ي�شمونها  الجهنمية،  االآلة  هنا تتك�شف حقيقة هذه 

االبتزاز  وفي  وال�شيطرة،  التحكم  في  اأ�شاليب عملها  وتظهر  االأمنية”. 

فالفرع  وجه.  اأكمل  وعلى  ت�شتر  دون  واالإف�شاد  والف�شاد  والنهب 

مركزي، يجري تحويل المواطنين اإليه من مختلف المحافظات، بعد اأن 

يق�شوا اأ�شابيع واأ�شهراً في معتقالت محافظاتهم. ومن ينجو من �شبكات 

الت�شلط واالحتيال هناك، يقع في اأحابيلها هنا. وهذا يف�شر ات�شاع دوائر 
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االعتقال والتوقيف، التي طالت وتطال العديد من االأطفال والم�شنين 

يتم  واأحيانًا  ال�شدفة.  بمح�س  المارة  وبع�س  باالأمر،  المعنيين  وغير 

نتيجة  بيوتهم،  اأو من  الحدودية  المنافذ  االأ�شخا�س من  ا�شطياد بع�س 

تقارير خا�شة ومعلومات عن اأو�شاعهم المادية ون�شاطاتهم االقت�شادية، 

فل�شفة  تجد  وهنا  والتجارة.  واالأعمال  المال  اأو�شاط  اإلى  وانتمائهم 

وحرفية  بخبرة  الفرع  في  يمار�شونها  مظاهرها،  اأبهى  في  “الغنيمة” 
عاليتين. فاإن اأتت بمح�س ال�شدفة جاهزون للتعامل معها، واإال فيمكن 

من  لالغتناء  الفر�س  اغتنام  اإنه  وت�شنيعها.  بل  لقدومها  ال�شروط  توفير 

يجري  ما  باأن  اأي وقت م�شى،  من  اأكثر  وتثق  النا�س و�شائقتهم.  اآالم 

حفر في جراحات �شعب، وعبث بم�شير وطن. 

تبداأ الحكاية بوقوف اأحد العنا�شر اأمام باب الزنزانة، ليبا�شر حديثًا 

يليه عتاب  اأحواله و�شحته،  بال�شوؤال عن  يبداأ  الموقوف.  هام�شًا مع 

تلبى حاجة  ثم  به.  له  منه وال حاجة  فيما ال طائل  تورطه  رقيق على 

ب�شيطة لل�شجين اإذا كانت مطلوبة. وبعدها يم�شي الحوار عميقًا باتجاه 

العائلة، وماذا تعمل، واأين توجد الم�شالح والمحالت. ثم �شوؤال عن 

العناوين، واإن كان يريد اأن يو�شل خبراً الأهله. فاإذا كان ال�شيد ثمينًا، 

في  واالحترام  الود  من�شوب  وارتفع  واالأحاديث،  الزيارات  تكررت 

الكلمات، وازدادت مرات التوا�شل، وفتح باب الزنزانة وخا�شة في 

للعناء  ال�شيد غير مجد  اأو كان  ال�شبكة،  الطير في  يقع  لم  الليل. واإذا 

خلفه، ينتهي الحديث �شريعًا اإلى غير رجعة. 

عملية ال�شبر واال�شتك�شاف هذه ن�شاط يومي، وعلى قدر و�شول 

القادمين الجدد. وعندما ت�شمع �شجانًا ي�شاأل �شجينًا “من وين اإنت”، 

تعرف اأنه اأول خيط من خيوط ال�شرك. فاإذا كان ال�شجين من الريف، 
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جاء الجواب �شريعًا و�شارمًا “اقعد، وال تدق الباب مرة ثانية”. اأما اإذا 

كان من المدينة، في�شتمر الحديث لمزيد من اال�شتف�شار واال�شتعالم، 

ويكون فاتحة اأحاديث تالية، تاأتي بالتدريج على طرفي باب الزنزانة 

هنا، وفي المحالت التجارية والمكاتب والبيوت هناك، مع االأهل في 

ال�شّجان.  غير �شوت  ي�شمع  ال  ال�شجن  في حوارات  المدينة.  اأنحاء 

اقة لي�شمع كلمات ال�شجين بو�شوح، 
ّ
الأنه ي�شطر لو�شع اأذنه على ال�شر

�شوت  ي�شمع  وبالكاد  فارغة.  زنزانة  تحدثه  الذي  ال�شدى  ب�شبب 

ال�شجين، كاأنما ياأتي من عمق بئر غير وا�شح وغير مفهوم، وال تلتقط 

من كلماته �شيئًا. لم يكن بو�شعنا اأن ن�شمع الديالوغ كاماًل بين ال�شجين 

وال�شّجان، اإنما ن�شمع طرفًا واحداً من الحوار، اأي مونولوغ ال�شجان 

وهو الجزء الم�شموع والمفهوم ب�شكل وا�شح:

�شو ا�شمك ؟ 

منين اإنت ؟

من نف�س المدينة وال من الريف ؟

�شو بي�شتغل اأبوك ؟

تجارة �شو ؟ 

وين المحل ؟

والبيت وين ؟

مين بيقعد بالمحل ؟

اإنت الكبير بين اإخواتك ؟

لك يا ابني �شو مورطك هالورطة مع المخربين ؟

بعرف.. بعرف.. اأهلك اأوادم وما بيهون عليهن.

بدك �شي هلق ؟ 
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باأيدي  اأو  ال�شّجان  نف�س  بيد  اأخرى،  حكاية  الخارج  في  وتبداأ 

�شركائه. وكثيراً ما تتم هذه العملية برعاية �شابط كبير. وفي المحالت 

والبيوت، يجري الحديث عن �شعوبة الو�شع. فالولد متورط ب�شكل 

يعلم  كبير واعترافاته خطيرة،  واالعترافات عليه كثيرة. واهلل وحده 

اأين �شيقوده هذا الملف الكبير في التحقيق. لكن المعلم )هكذا  اإلى 

ي�شمون كبيرهم في الفرع( قلبه كبير، ويمكن اأن ي�شاعدنا اإذا بتحبوا. 

وبعد اأخذ ورد وافتعال تمنع و�شعوبات، تنعقد ال�شفقة.

في حماة  الثمانينات  منذ محنة  واأمثالها  ال�شفقات  انتع�شت هذه 

اإنما  �شجين،  عن  لالإفراج  معظمها  يكن  ولم  ال�شورية.  المدن  وبقية 

لتاأمين زيارة. واأحيانًا لروؤيته من بعيد واالطمئنان على اأنه حي فقط. 

ماليين الماليين من الليرات، واآالف االأون�شات الذهبية مالأت خزائن 

لكنها  ومعاناتهم.  ال�شوريين  اآالم  من  و�شما�شرتهم  النظام  جالوزة 

اليوم تحمل بعداً اآخر اأ�شد ظلمًا وق�شوة، ووجهًا اأكثر قبحًا وب�شاعة. 

يقتلونك، ويدّفعونك الدية.

في رواية عبد الرحمن منيف الرائعة “�شرق المتو�شط”، يخاطب 

بطلها ال�شجين ال�شيا�شي، الذي عانى من نظام القمع والمخابرات ما 

من  هربًا  الخارج  اإلى  اأقلَّته  التي  “اأ�شيلو�س”  اليونانية  ال�شفينة  عانى، 

نك اأنه لي�س لك 
َّ
جحيم اال�شطهاد فيقول: اأ�شيلو�س يا اأ�شيلو�س، ال يغر

قدمان ي�شربونك عليهما، ي�شنعون لك قدمين وي�شربونك.

وها هم يخترعون تهمًا، لي�شطنعوا لنا ق�شايا، والأهلنا و�شائل ابتزاز.

)1( ولد في مدينة بانيا�س ال�شاحل، وتخرج من كلية الحقوق بدم�شق. عمل محاميًا، 

وانخرط في العمل ال�شيا�شي مبكراً بانت�شابه اإلى حزب البعث. تولى منا�شب عديدة 

فمحافظًا   ،1967 عام  للقنيطرة  محافظًا  فكان  المختلفة.  ال�شورية  ال�شلطات  في 
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ثم  الخارجية،  والتجارة  لالقت�شاد  وزيراً  عمل  ثم  دم�شق.  لريف  وبعدها  لحماة، 

�شمي  فيما  له  �شريكًا  كان  الذي  االأ�شد،  حافظ  حكم  فترة  طوال  للخارجية  وزيراً 

“الحركة الت�شحيحية” 1970، وممثاًل له في لبنان، حيث تولى اإدارة الملف اللبناني 
وتفرعاته الكثيرة لمدة عقدين. اأعلن ان�شقاقه عن النظام في ال�شهر االأخير من عام 

2005، وغادر البالد اإلى فرن�شا، ليعي�س في منفاه االختياري. اأ�ش�س “جبهة الخال�س 
الوطني” عام 2006 باال�شتراك مع االإخوان الم�شلمين، ولم تدم اأكثر من عامين.

1935، وعمل  عام  درعا  بمحافظة  غزالة  قرية خربة  في  ولد  �شوري،  �شيا�شي   )2(

كمهند�س زراعي في م�شروع حو�س الفرات. تقلد العديد من المنا�شب ال�شيا�شية، 

رئي�شًا  وعمل   ،1987  –  1981 ال�شعب  لمجل�س  ورئي�شًا  للزراعة  وزي��راً  ف�شار 

للحكومة 1987 – 2000. قدم ا�شتقالته بعد اتهامات بالف�شاد و�شوء االإدارة، وطرد 

من حزب البعث، وو�شع تحت االإقامة الجبرية. انتحر بمنزله في ني�شان 2000 بعد 

فترة وجيزة من ا�شتقالته. وي�شكك كثيرون في ق�شة االنتحار، ويرجحون اأن تكون 

عملية اغتيال من قبل ال�شلطة.

بحمرا  قرية  في   1942 عام  ولد  ال�شورية.  االأمنية  الموؤ�ش�شة  رموز  اأ�شهر  اأحد   )3(

عقيد  برتبة  �شار  وعندما  ال�شلك،  في  تدرج  الالذقية.  محافظة  في  القرداحة  قرب 

ا�شتلم المخابرات الع�شكرية في حم�س عام 1982. تراأ�س ما �شمي ب� “قوات االأمن 

ال�شوري على  النظام  قب�شة  اإحكام  في  الف�شل  اإليه  ويعود  لبنان،  واال�شتطالع” في 

لبنان. كان �شمن الم�شوؤولين ال�شوريين الذين تم ا�شتجوابهم في ق�شية اغتيال رفيق 

 ،2004 عام  للداخلية  وزيراً  ثم  ال�شيا�شي،  لالأمن  مديراً   2001 عام  عين  الحريري. 

وبقي كذلك حتى انتحاره في مكتبه بوزارة الداخلية يوم االأربعاء 12 / 10 / 2005.
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في المحكمة

يبدو اأن �شهرين من التنقل بين الفروع والمنفردات والجماعيات، 

المدة  هذه  خالل  واجهت  المحكمة.  اإلى  للو�شول  كافية  كانت 

اأبناء  وجوه  من  والمئات  الكالحة،  ال�شجانين  وجوه  من  الع�شرات 

الثورة الم�شيئة، التي ت�شع اماًل ورجولة وت�شميمًا. ففي فرع ال�شرطة 

من  وخا�شة  ال�شمال،  ثوار  من  جديدة  بمجموعة  التقينا  الع�شكرية 

اإدلب مثل زيتونها، يت�شمون  اأبناء  جبل الزاوية وريف حلب. وكان 

االأرق��ام  فتبادلنا  الثورة.  ف�شاء  في  والر�شوخ  والتوا�شع  بالعطاء 

والمعلومات والوعود با�شتمرار التوا�شل. وقد ا�شتطعنا تنفيذ بع�س 

من تلك الوعود، وما زال بع�شها ينتظر. قررت المحكمة الع�شكرية 

)ح�شب  منطقته  في  كل  المدنية،  المحاكم  اإلى  تحويلنا  دم�شق  في 

االخت�شا�س(. فلي�س لها اأن تحاكم مدنيين، ال عالقة لهم وال للق�شية 

الموقوفين على ا�شمها باالأمور الع�شكرية. 

وفي الطريق اإلى مدينتي قطنا في 22 / 9 / 2011، كان قد م�شى 

اأي  ي�شلهم  اأن  ودون  اعتقالي،  مكان  اأهلي  يعرف  اأن  دون  �شهران 

خبر حقيقي مني. فقد اأفاد اأبناء المدينة بعد خروجهم، باأنني ُرحّلُت 

اإلى مكان اآخر. وفي الطريق ا�شتعرت باالأجرة موبايل اأحد عنا�شر 

ال�شرطة الذين يتولون نقلنا اإلى المحكمة، وتحدثت مع اأ�شرتي طالبُا 
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اإح�شار ثياب اإلى المحكمة. فخالل �شهرين لم اأبدل ثيابي. 

اليوم  اأن نبيت في مخفر ال�شرطة حتى  و�شلنا متاأخرين، وال بد 

اأبناء المنطقة، من  التالي، حيث تنعقد المحكمة. كنا مجموعة من 

جديدة عرطوز وخان ال�شيح والك�شوة وكناكر، وكنت وحدي من 

يق�شون  وهم  ب�شيافتي،  الجميع  يكون  اأن  يفتر�س  وبالتالي  قطنا. 

ليلتهم في مخفر مدينتي. وهذا ما كان. 

�سرطي على د�لية

نم�شي  كنا  عنب،  دالية  االأعلى  من  تغطيها  �شماوية  ف�شحة  في 

يعرف  ال  الغد،  في  محكمة  ينتظرون  الرجال  من  كقب�شة  �شهرتنا، 

�شيء عن طبيعتها وعن قراراتها. ومن الطبيعي اأن يكون الحديث بيننا 

حول النظام وارتكاباته في ال�شارع، وتبادل المعلومات عن الوقائع 

واالأفعال  الجرائم  وقرانا. وكذلك عن  مدننا  في  االأمور  ومجريات 

اأننا  ويبدو  المعتقالت.  داخل  و�شاهدناها  بها  مررنا  التي  ال�شنيعة 

يتحمله مخفر  اأن  يمكن  مما  واأكثر  الالزم،  من  اأكثر  بحرية  تحدثنا 

لكن  �شاحبه،  نرى  ال  االأعلى،  من  �شوت  ينهرنا  وفجاأة  �شرطة. 

طريقته الحازمة والجدية، لم تبق مجااًل لل�شك باأنها ال�شلطة. 

قال ال�شوت:  مين اللي عم يحكي هالحكي.. فرجيني وجهك. 

فقد  اأجيب،  اأن  علي  كان  للحظات.  الثقيل  ال�شمت  و�شاد 

اأراه، الأننا تحت الدالية  اأن  توجهت االأنظار نحوي. فخاطبته دون 

اأنا عم بحكي  الكثيفة:   بع�س خ�شرتها  فوقها، وتحجبنا عن  وهو 

و.. �شو بتريد من محبو�شين اأن يحكوا عن اللي حاب�شهم ؟ وعاد 
ّ
خي

ال�شمت من جديد، وت�شاءمت التوقعات من الخطوة التالية. 

ك�شر ال�شرطي الجال�س في االأعلى ال�شمت، وخاطبنا قائاًل: في 
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علبة  فرمى  دخان.  معنا  ما  لكن  نعم،  قلت:  ؟  بيدخن  منكن  حدا 

اإيجابية، لت�شتمر  اإ�شارة  اأكبر  �شجائر وقداحة وقال: دخنوا. وكانت 

�شهرة ال�شجناء في المخفر على حالها، وكاأنها في واحد من بيوتنا. 

لم نر وجه الرجل، ولم نعرف ا�شمه، اأو نتعرف على مدينته وخلفيته، 

لكننا تذوقنا طعم �شجائره. كان يكفينا اأنه �شديق لنا، �شديق للثورة. 

اأزور  كنت  بينما  واجهتها  ومده�شة،  �شارة  �شدفة  من  لها  يا  و 

راأ�س  على   2013 عام  تركيا  في  ال�شوريين  لالجئين  “نزيب”  مخيم 

وفد من المجل�س الوطني ال�شوري، عندما تقدم مني �شاب ثالثيني 

وقال: هل تذكرني اأ�شتاذ ؟ نظرت في الوجه مليًا، ولم يت�شكل لدي 

اأنا اآ�شف نحن نكبر بالعمر، ويبدو اأن  اأي انطباع اأو ذكرى. قلت: 

ذاكرتنا ت�شيخ معنا. قال الرجل: هل تذكر ذلك ال�شرطي فوق الدالية 

اأن  يمكن  قلت: وهل  ؟  ال�شجائر  لكم  رمى  الذي  قطنا،  في مخفر 

اأن�شاه؟! قال: اأنا هو ذلك ال�شرطي، وتعانقنا. 

ال�شرطة  عنا�شر  من  كبير  عدد  تعاطف  بو�شوح  نالحظ  كنا 

المدنية مع ال�شجناء ال�شيا�شيين.ومعتقلي الثورة ال�شباب، وظهر ذلك 

ال�شرطة  العدلي بدم�شق. وكذلك في مخافر  الق�شر  اأروقة  جليًا في 

كبير  ب�شكل  برز ذلك  اأي�شًا. وقد  المدنية  ال�شجون  المختلفة، وفي 

من عدد �شباط ال�شرطة وعنا�شر وزارة الداخلية والعاملين فيها، ممن 

ان�شقوا عن النظام من مختلف المراتب والرتب، ومن جميع اأنحاء 

البالد.

عند �لقا�سي 

قا�شية  عمرها،  من  الثالثينات  منت�شف  في  دم�شقية  �شيدة 

ال�شديق  المحامي  اأمامها وبجانبي  الجزاء. جل�شت  بداية  بمحكمة 
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بتقليب  القا�شية  الدفاع. بداأت  يتولى مهمة  الذي   ،
)1(

خليل معتوق

المقعد  في  المحكمة  كاتب  اإل��ى  التفتت  ثم  اأمامها،  االإ�شبارة 

المح�شر، وهو يكتب. وبعدها  بداية  المجاور، وبداأت تملي عليه 

اتجهت نحوي، وبداأ اال�شتجواب.

- اأنت متهم بت�شكيل اإمارة اإ�شالمية في قطنا، فماذا تقول ؟

منهم  يبق  ولم  جميعهم،  الم�شلمون  مات  هل  اأ�شتاذة،  لي�س   -

اأحد، حتى ياأتي م�شيحي لي�شكل لهم اإمارة اإ�شالمية ؟ 

- اأنا اأ�شاألك فقط، بناء على ما جاء في االإ�شبارة.

- اإذا كان ال بد من توجيه تهم، فلتكن تهمًا يمكن ت�شديقها.

- واأنت متهم بالتحري�س على التظاهر.

 32 المادة  باأن  اأتذكر  ؟  القانون  وفق  ممنوع  التظاهر  وهل   -

من الد�شتور، تعطي الحق لل�شوريين بالتظاهر. واأنا اأدعو ال�شوريين 

ال�شتخدام حقهم الد�شتوري، فهل هذه جريمة ؟ 

- التظاهر ال�شلمي حق مكفول بالد�شتور.

التي تجري في  ا�شتركت بها، وتلك  التي  المظاهرات  - جميع 

البالد �شلمية.

- هل دعيت بع�س االأجانب لال�شتراك في المظاهرات ؟ 

- ال.. لم يح�شل.

- هل لديك اأقوال اأخرى، اأو تريد اأن ت�شيف �شيئًا؟

الق�شائية  الموؤ�ش�شة  باأن  وفخري  اعتزازي  عن  اأعبر  اأن  اأريد   -

ال�شورية، ما زالت ت�شم في �شفوفها قا�شيات، هن نموذج لل�شجاعة 

والنزاهة والعدل.

- ما زلنا بخير يا �شيد.
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- اإن �شاء اهلل نبقى بخير اأي�شًا.

- اأنا تركتك.

واأغلقت االإ�شبارة اأمامها. 

المحامي  اإلى  فالتفت  ق�شائي.  كم�شطلح  ذلك  معنى  اأفهم  لم 

الأجده يطوي اأوراقه والفرح يغمر ق�شمات وجهه. فقلت له مت�شائاًل: 

لوين على عدرا ؟ فاأجاب بحزم: بل اإلى البيت.

اأفادني  واالح��ت��رام.  االإع��ج��اب  ت�شتحق  قا�شية  بحق  كانت 

ا�شتمرار  اإمكانية  مع  ال�شبيل  اإخ��الء  يعني  الترك  ب��اأن  المحامي، 

المحاكمة طليقًا. لكن ذلك لم يح�شل.

�إلى �لبيت 

تجمع  الق�شائي،  المجمع  ردهات  وفي  المحكمة  قاعة  خارج 

عدد كبير من االأهل واالأ�شدقاء. وعندما خرجنا بقرار “الترك”، كان 

الم�شهد االحتفالي موؤثراً ورائعًا. لم يكن اأحد لي�شدق – بما فيهم 

اأن ي�شدر في هذه االأوقات  – اأن قراراً مثل هذا، يمكن  المحامون 

بالذات قرب نهاية اأيلول، في 23 / 9 / 2011. اإنها مفاجاأة �شارة، 

ا�شتقبلها الجميع بفرح وا�شتب�شار.

على  اأيمن(  )اأبو  عمر  اإ�شماعيل  عدنان  ال�شهيد  المرحوم   
َّ
اأ�شر

ا�شطحابي ب�شيارته اإلى المنزل.وهو �شديق قديم وعزيز، وطني من 

الطراز الرفيع، متحم�س للثورة وفاعل في ن�شاطاتها وقيادتها محليًا. 

ل ا�شمه  بكلمة واحدة مخل�س لل�شعب والق�شية. ونتيجة لذلك �شجَّ

في �شجل �شهداء الثورة ال�شورية بجدارة وا�شتحقاق. فقد تم اغتياله 

من قبل ال�شلطة في و�شح النهار، بقلب مدينته وغير بعيد عن باب 

بيته.
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ومن الحكايات التي رواها لي االأهل واالأ�شحاب هذه الحكاية، 

التي رواها لي اأخي فقال: كنا ننتظرك في ردهات المحكمة خالل 

منهم  االآخرين.  المنتظرين  بع�س  بجانبنا  وكان  الما�شيين.  اليومين 

اأين  من  اأحدهما:  ف�شاألت  نعرفهما.  ال  المدينة،  خارج  من  �شابان 

ال�شباب ؟ فاأجاب اأحدهم: من كناكر. هل تنتظران اأحداً، هل لكما 

اأحد بين الموقوفين ؟ فقال واحد منهم: ننتظر واحداً بالداخل. ولما 

وذكر  فالن،  فاأجاب:  ؟  يكون  من  قلت:  غيرك،  بالداخل  يكن  لم 

فقال: ال.. ال  ؟  اأ�شدقائه  اأنتم من  تعرفونه، هل  قلت: هل  ا�شمك. 

اإليه  نتعرف  اأن  يعرفنا. لكننا نعرف كل �شيء عنه، ونريد  نعرفه وال 

�شخ�شيًا، ونكون في ا�شتقباله عندما يخرج.

وفي البيت تفاجاأ االأهل واالأ�شدقاء بده�شة، اأن �شابين من كناكر، 

ينتظران ليومين متتاليين خروج �شجين من المحكمة، لم ي�شبق لهما 

معرفته، ولي�س لهما اأي عالقة به، با�شتثناء عالقة الثورة.

هي �شهادة لل�شابين والأهل كناكر وللثورة ال�شورية، قبل اأن تكون 

اأي �شيء اآخر.

لق�شاء  التابعة  الم�شيرفة  قرية  في   1959 عام  مواليد  معتوق من  )1( خليل مرعي 

الراأي  معتقلي  دافعوا عن  الذين  المحامين  اأبرز  من  في محافظة حم�س.  تلكلخ 

وال�شجناء ال�شيا�شيين. يدير المركز ال�شوري للدار�شات واالأبحاث القانونية. ومع 

اندالع الثورة، وا�شل خليل م�شيرته الوطنية والقانونية في الدفاع عن المعتقلين 

والمظلومين. تم اعتقاله بتاريخ 2 / 10 / 2012 من قبل اإدارة اأمن الدولة بقرار، 

اتخذته اأعلى مواقع في ال�شلطة.
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مع الحرية من جديد

الوطن  في  وات�شاعًا  اأ�شهر، وامتدت عمقًا  �شتة  الثورة  االآن �شار عمر 

على  وو�شلت  اأفقيًا،  ن�شاطاتها  دوائر  انداحت  و�شعبًا.  اأر�شًا  ال�شوري 

بنى  في  لتتجذر  عموديًا،  وم�شت  المحافظات.  اأبعد  في  النائية  القرى 

تن�شيقيات  فت�شكلت  المدني.  المجتمع  ومنظمات  االأهلي  المجتمع 

الثورة، وبداأت تظهر اإلى العلن منظماتها ون�شاطاتها ال�شيا�شية واالإعالمية 

واالإغاثية. وكان المحامون من اأبرز اأ�شحاب المهن العلمية الذين تجاوبوا 

مبكراً مع نداء الثورة، وانخرطوا في فعالياتها. وبا�شروا ن�شاطات م�شتقلة 

االأو�شاط  وفي  المحاكم،  داخل  الق�شائي  ال�شلك  في  لخدمتها  وموازية 

االجتماعية وال�شيا�شية خارجها.

وفود الزائرين ب�شكل علني ومفتوح لم تنقطع عن المنزل. وتحت غطاء 

تبحث  �شيا�شية،  لقاءات  نجري  كنا  الزيارات،  لهذه  االجتماعي  الجانب 

ال�شاأن العام في البالد، واأحوال الثورة واحتياجاتها على وجه الخ�شو�س. 

كان وجع النا�س من ا�شتمرار القتل اليومي، و�شمت المجتمع الدولي يكاد 

يبلغ الذروة. خا�شة بعد اأن قدمت الثورة �شهادات وبينات ال تقبل الدح�س 

المجتمع  داخل  تجذرها  وعمق  و�شلميتها  جماهيريتها  على  التجاهل  اأو 

اإرادة ال�شوريين. فقد تظاهرت حماة بن�شف مليون �شخ�س ب�شلمية  وفي 

لفتت اأنظار العالم، �شهدها روبرت فورد واإيريك �شوفالييه �شفيرا الواليات 
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“ال  الواقع. ح�شل هذا في جمعة  اأر�س  المتحدة االأمريكية وفرن�شا على 

حوار” في 8 / 7 / 2011. وكذلك فعلت دير الزور، اإذ خرجت بثالثمائة 

األف متظاهر من اأبناء الفرات، وقدموا الر�شالة المطلوبة، لمن له عين ترى 

واأذن ت�شمع، في جمعة “اأحفاد خالد” 22 / 7 / 2011. 

 2011  / 9  / 23 اأول الزائرين الذين ا�شتقبلتهم في المنزل ذلك اليوم 

المكون  الديمقراطي  الوطني  للتغيير  دم�شق  الإعالن  العامة  االأمانة  وفد 

 رئي�س االأمانة وعلي العبد اهلل اأحد اأع�شائها. 
)1(

من ال�شديقين �شمير ن�شار

ومنهما اطلعت على اآخر االأخبار والم�شتجدات في ن�شاطات المعار�شة، 

�شيا�شي  ج�شم  �شكل  على  للثورة  غطاء  لت�شكيل  الدائبة  الم�شاعي  وعلى 

الدوحة  لقاء  عن  فتحدثنا  تطلعاتها.  عن  ويعبر  اأهدافها،  يتبنى  تحالفي، 

 وبع�س 
)2(

الوطنية التن�شيق  اإلى جانب هيئة  اإعالن دم�شق  فيه  �شارك  الذي 

الغر�س.  لهذا  االأخرى  وال�شخ�شيات  ال�شيا�شية  والمنظمات  الجماعات 

و�شرح لنا االأخ �شمير )الذي ح�شر لقاء الدوحة( االأ�شباب التي حالت دون 

االآخر  المنتظر  الموعد  تناولنا  كما  ملمو�شة.  اإيجابية  نتائج  اإلى  الو�شول 

يجري  حيث  م�شابه،  م�شروع  والدة  اإمكانية  يحمل  الذي  ا�شتنبول،  في 

االإعداد لتاأ�شي�س المجل�س الوطني ال�شوري. 

ومنظم،  ر�شمي  جماعي  ب�شكل  دم�شق  محامي  من  الع�شرات  زارني 

مع  للتفاعل  كبيراً  ا�شتعداداً  يبدون  للعمل،  وم�شاريع  روؤى  يحملون 

لتكون  ن�شاطاتها،  في  واالنخراط  والثورية،  ال�شيا�شية  المعار�شة  قوى 

با�شروا  وقد  الثورة.  وتحتاجها  بذلها،  يريدون  نوعية  اإ�شافة  م�شاهمتهم 

بالفعل اإن�شاء منظمات وليدة وموازية لنقابة المحامين الر�شمية، اأو لنقل في 

اأح�شائها، كان بينهم عدد من الوجوه البارزة في المهنة، يتم الك�شف عنهم 

البالد.  داخل  بالعمل  م�شتمرون  معظمهم  الأن  م�شتقباًل،  اأدوارهم  وعن 
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التعاون واال�شتمرار  العزم على  بيننا، وعقدنا  ات�شال  �شبكة  واأقمنا  تواثقنا 

والت�شعيد، وهذا ما ح�شل.

مرحلة جديدة وتنظيمات وليدة 

الثورة  ن�شاطات  في  نوعيًا  تحواًل  العام  هذا  ال�شيف  �شهور  �شهدت 

والعنف  والتدمير  القتل  اأعمال  اإيقاع  ت�شاعد  مع  بالتوازي  والمعار�شة، 

المنظم والمجازر الجماعية التي داأب النظام على ارتكابها بحرية ودون 

غير  الجدية  من  مرحلة  والمعار�س  الثوري  الوطني  العمل  رادع. ودخل 

م�شبوقة. فاأرقام ال�شحايا من ال�شهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين 

في ت�شاعد م�شتمر. وبرزت االأهمية الفائقة لوجود منظمات �شبابية ثورية 

حاجتها  عن  ف�شيح  بل�شان  تعلن  الثورة  وبداأت  الوطني،  الم�شتوى  على 

والتحركات  االت�شاالت  وتتولى  ال�شيا�شي،  العمل  تبا�شر  مركزية  لقيادة 

االإقليمية والدولية لف�شح النظام وخدمة الثورة. 

التن�شيقيات  من  العديد  ن�شاطات  اأيار  �شهر  من  مبكر  في وقت  بداأت 

التي �شكلت لجانًا للتوا�شل وتنظيم العمل الميداني، وتجمعت تحت ا�شم 

“لجان التن�شيق المحلية”. امتد ن�شاط هذه اللجان على معظم المحافظات 
ال�شورية. وفي بيان اللجان ال�شادر في 11 / 6 / 2011، تحت عنوان “روؤية 

�شيا�شية  معالجة  اللجان  قدمت  �شورية”  لم�شتقبل  المحلية  التن�شيق  لجان 

لل�شاأن ال�شوري من اأجل “تنح �شلمي واآمن للنظام القائم”. باال�شتناد اإلى 

اأن “الثورة ال�شلمية هي م�شدر ال�شرعية ال�شيا�شية في البالد”. تتكون الروؤية 

من ثالث نقاط كما يلي: 

وقف القتل والعنف وا�شتهداف المظاهرات.. واالإفراج الفوري عن 

الثورة  ن�شطاء  بحق  والمالحقة  االعتقال  ووقف  ال�شيا�شيين،  المعتقلين 

والمعار�شين.
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الدعوة لموؤتمر وطني من اأجل التحول نحو نظام ديمقراطي تعددي 

قائم على الحريات العامة والم�شاواة الحقوقية وال�شيا�شية بين ال�شوريين.

�شورية جمهورية ودولة مدنية، يملكها ال�شوريون، ولي�س فرداً اأو اأ�شرة 

اأو حزبًا.

واأعلنت اللجان في بيان خا�س روؤيتها لمو�شوع “الحماية الدولية”، 

الذي جرى الحديث حوله في حينه، وجاء فيه يلي:

“يتظاهر اآالف المواطنين كل يوم، في حركات اجتماعية من جذور 
يطالبون  حيث  ال�شلمي،  التجمع  اأ�شكال  جميع  وي�شتخدمون  المجتمع، 

لقيم  والتاأ�شي�س  القائم،  والعائلي  اال�شتبدادي  الحكم  نظام  مع  بالقطع 

الحرية والكرامة لجميع المواطنين في �شورية. واجه النظام ال�شوري ثورة 

مكونات  تاأليب  وبمحاولة  المحا�شبة،  من  االإفالت  على  باالإ�شرار  القيم 

المجتمع على بع�شها، وبممار�شة اأب�شع اأ�شكال القمع. .. 

حقوق  ومنظمات  المتحدة  االأم��م  عن  ال�شادرة  التقارير  �شجلت 

االإن�شان الدولية اأنماط االنتهاكات الممنهجة التي يقوم بها النظام ال�شوري 

لحقوق االإن�شان والقانون الدولي االإن�شاني، في مواجهة التظاهر ال�شلمي، 

للمتظاهرين بمن فيهم االأطفال ؛ وال�شجن والحرمان  العمد  القتل  ومنها 

من الحرية البدنية ؛ والتعذيب والمعاملة الالاإن�شانية ؛ واالختفاء الق�شري 

لالأ�شخا�س..  

اإننا نرى باأن و�شائل الحماية الدولية، التي يجب اإقرارها بقرار �شادر 

عن مجل�س االأمن الذي يت�شرف بموجب الف�شل ال�شابع لالأمم المتحدة، 

للتجمع  المالئمة  الظروف  �شمان  يلي:  فيما  مح�شورة  تبقى  اأن  يجب 

اإليها  ان�شمت  التي  االإن�شان  حقوق  اتفاقيات  مع  يتوافق  بما  ال�شلمي 

�شورية، وي�شمل ذلك:الطلب من جميع الدول االأع�شاء في االأمم المتحدة 
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باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع اأنواع االأ�شلحة وما يت�شل بها 

اإلى النظام ال�شوري.الزام النظام ال�شوري برفع كافة القيود فوراً  من عتاد 

ال�شوري ب�شمان دخول االآمن  النظام  عن و�شائط االإعالم المختلفة.الزام 

ال�شورية  والقرى  المدن  اإلى  االإن�شانية  المتحدة  االأمم  وكاالت  لجميع 

كافة، وذلك لالإ�شراف على الوقف الفوري للقتل والعنف، واالإفراج عن 

المعتقلين وك�شف م�شير المفقودين، اإحالة الو�شع القائم في �شورية منذ 

15 اآذار 2011 اإلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع اإلزام النظام 
ما  وتقديم  العام،  والمدعي  المحكمة  مع  الكامل  التعاون  على  ال�شوري 

يلزم من الم�شاعدة لتمكين المدعي العام والمحكمة من اأداء مهامهما.” 

والقانوني  الحقوقي  بالعمل  اهتمامًا خا�شًا  المحلية  التن�شيق  لجان  اأبدت 

في اإطار الثورة. فتابعت بتركيز االإ�شاءة على انتهاكات حقوق االإن�شان، 

عن  النظر  بغ�س  المرتكبة  والجرائم  االنتهاكات  لتوثيق  مركزاً  واأ�ش�شت 

منهل   – دروي�س  مازن   –)3(
زيتونة  رزان  ن�شطائها:  اأبرز  ومن  الفاعلين. 

باري�س – عمر اإدلبي – هوزان اإبراهيم.

في 18 / 8 / 2011 اأعلن عن تاأ�شي�س “الهيئة العامة للثورة ال�شورية” 

ال�شورية، وقعت على  تن�شيقية من مختلف المدن والمناطق   44 باندماج 

م “دعوة مفتوحة اإلى بقية التن�شيقيات والتكتالت  البيان التاأ�شي�شي، الذي قدَّ

تخدم  م�شلحة  من  ذلك  في  لما  الهيئة،  هذه  �شمن  للتوحد  والتجمعات 

اأهداف الثورة، وتو�شل �شوتها لكل اأ�شقاع الدنيا، ولتقدم روؤيتنا ب�شكل 

موحد، يرقى اإلى جهود الفاعلين على االأر�س في كل مدينة وقرية �شورية”.

كما  ال�شوري  ال�شاأن  في  روؤيتها  “الهيئة”  حددت  البيان  متن  وفي 

“التزامًا ب�شرورة العمل الم�شترك والحاجة الملحة لتوحيد الجهود  يلي: 

الميدانية واالإعالمية وال�شيا�شية، ول�شرورة االن�شهار ببوتقة عمل واحدة، 
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تتمثل  التي  والتن�شيقيات،  االئتالفات  بمختلف  الثوار  لدى  الروؤى  توحد 

بداية باإ�شقاط نظام ب�شار االأ�شد وموؤ�ش�شاته القمعية والنفعية، ومن ثم بناء 

�شورية كدولة ديمقراطية مدنية دولة موؤ�ش�شات، ت�شمن الحرية والم�شاواة 

والكرامة واحترام حقوق االإن�شان لكافة مواطنيها”.

اأ�شماء  اأن الهيئة ركزت في ن�شاطاتها االإعالمية والحركية على  ورغم 

اإال  ال�شيا�شي”  “المكتب  الثوري”و  “المجل�س  مثل:  وهيئات  موؤ�ش�شات 

 – ن�شال دروي�س  اأبرزهم:  الثوري  العمل  لنا�شطين في  اأ�شماء  اأنها قدمت 

�شهير االأتا�شي – �شالح الحموي.  

اأ�ش�س “المجل�س االأعلى لقيادة الثورة” في 4 / 9 / 2011 من اندماج 

40 مجل�شًا ثوريًا في مناطق مختلفة من البالد اأهمها: حم�س – اإدلب – 
حماة – دم�شق – حلب – دير الزور. واأطلق خم�شة مكاتب متخ�ش�شة 

للعمل وخدمة الثورة: 

المكتب ال�صيا�صي 

المكتب االإعالمي 

المكتب اللوج�صتي 

مكتب االإغاثة 

مكتب الخدمات 

ومهنيين  اأكاديميين  من  االأعلى”  “المجل�س  ل�  االأ�شا�شية  البنية  تتكون 

العديد  وي�شم  الو�شطى.  الطبقة  اأبناء  من  يتحدرون  دينية،  و�شخ�شيات 

اأعلن  ال�شرعية. وقد  العلوم  التح�شيل في  الم�شاجد واأ�شحاب  من خطباء 

�شورية  وتحرير  النظام  “اإ�شقاط  اإلى  تهدف  علمانية”،  “منظمة  نف�شه  عن 

من اأجل اإر�شاء دولة ديمقراطية، تقوم على العدالة والحرية والم�شاواة”. 

وتنظيم  للثوار،  ال�شيا�شي  التمثيل  بمهمة  يقوم  ثوري  “ج�شم  ك�  وتعمل 
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العمل الميداني، وا�شتقبال وتوزيع الدعم للثورة والثوار”. 

اأعلن “المجل�س االأعلى لقيادة الثورة” عن وجود “تن�شيق مقبول” مع 

لجان التن�شيق المحلية والهيئة العامة للثورة. واأن الرئا�شة في المجل�س يتم 

محمد  ال�شيخ  له  رئي�س  اأول  كان  �شهرين.  كل  المحافظات  بين  تداولها 

�شعيد �شالم. ومن الوجوه البارزة فيه: ح�شين ال�شيد – وا�شل ال�شمالي – 

مطيع البطين.

في  اإجازة  يحمل   .1945 مواليد حلب  من  بارز  �شوري ومعار�س  اأعمال  )1( رجل 

ربيع  مع  ال�شيا�شي  ن�شاطه  بداأ  الحرة.  التجارة  حقل  في  ويعمل  والتجارة،  االقت�شاد 

عام  الكواكبي  منتدى  اأ�ش�س  ثم  المدني،  المجتمع  اإحياء  لجان  في  بالعمل  دم�شق 

تاأ�شي�س  في  و�شارك   ،2010 عام  دم�شق  الإعالن  العامة  لالأمانة  رئي�شًا  �شار   .2005
المجل�س الوطني ال�شوري عام 2011 في ا�شتنبول. و�شار ع�شواً في االئتالف الوطني 

لقوى الثورة والمعار�شة ال�شورية.

)2( هيئة التن�شيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وعرفت اخت�شاراً ب� “هيئة التن�شيق 

و�شخ�شيات  �شيا�شية  وقوى  اأحزاب  من  تتكون  معار�شة،  �شيا�شية  جماعة  الوطنية”. 

بيانها  م�شتقلة، ت�شعة منها عربية وي�شارية ومارك�شية واأحد ع�شر حزبًا كرديًا. �شدر 

النظام  من  “االنتقال  بهدف  اأن�شئت  اأنها  واأعلن   ،2011  /  6  /  30 في  التاأ�شي�شي 

النظام الديمقراطي المن�شود”. عقدت موؤتمرها االأول في  اإلى  الديكتاتوري الحالي 

بلدة حلبون التابعة لريف دم�شق في 6 / 10 / 2011. من�شقها العام ح�شن عبد العظيم 

وان�شحابات  وانق�شامات  لت�شدعات  الهيئة  تعر�شت  مناع.  هيثم  الخارج  ومن�شق 

عديدة من قبل اأفراد وتنظيمات.

)3( محامية �شابة، ولدت عام 1977. عملت في مجال الحريات الديمقراطية وحقوق 

قبل  الراأي  و�شجناء  ال�شيا�شيين  المعتقلين  من  العديد  عن  الدفاع  تولت  اإذ  االإن�شان. 

الثورة. انخرطت في الثورة منذ اليوم االأول، وا�شطرت للتخفي والعمل على متابعة 

ن�شاطها ب�شكل �شري. اختطفت مع ثالثة من زمالئها في مركز توثيق االنتهاكات عام 

2013 من مدينة دوما. ح�شلت على عدة جوائز عالمية.



184

المالحقة والتخفي أيضًا وأيضًا 

والدة  منه  الثاني  اليوم  �شهد  وقد  العا�شر،  ال�شهر  في  االآن  نحن 

المجل�س الوطني ال�شوري. وكان تاأ�شي�شه ثمرة جهود مكثفة، بذلتها 

اأحزاب وقوى �شيا�شية و�شخ�شيات وطنية من الداخل والخارج، بهدف 

اأقل  اإليها ملحة. وبعد  الحاجة  اأ�شحت  للثورة،  �شيا�شية  ت�شكيل مظلة 

من اأ�شبوع، خ�ش�شت الثورة اإحدى الجمع  لدعم “المجل�س الوطني 

ال�شوري”، في 7 / 10 / 2011 واأ�شمتها “المجل�س الوطني يمثلني”. 

حمل المتظاهرون في جميع مواقع التظاهر الفتات تقول: “المجل�س 

الذين  حتى  يتوقعها  لم  �شارة،  مفاجاأة  وكانت  يمثلني”.  الوطني 

اجتمعوا في ا�شتنبول، واأعلنوا تاأ�شي�س المجل�س في 2 / 10 / 2011. 

للمجل�س،  مميزاً  دعمًا  مبكر،  وقت  ومنذ  ال�شورية،  الثورة  قدمت 

تعامل  على  ملحوظة  وب�شرعة  اإيجابيًا  انعك�س  مما  تمثيلها.  واأوكلته 

القوى االإقليمية والمجتمع الدولي معه. و�شارت هتافات المتظاهرين 

و“بو�شتاتهم” على و�شائل التوا�شل االجتماعي بطاقة اعتماد للمجل�س 

واالأممية  االإقليمية  الموؤ�ش�شات  وعند  الدولية،  ال�شيا�شية  االأو�شاط  في 

المعنية، كجامعة الدول العربية وهيئة االأمم المتحدة. 

عبر  ال�شوري  الوطني  المجل�س  ت�شكيل  في  م�شاركتنا  كانت 

�شكلت  التي  القوى  اأبرز  من  كان  الذي  دم�شق،  اإعالن  في  ع�شويتنا 
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بترحاب  المجل�س  والدة  واالإع��الن  الحزب  وا�شتقبل  المجل�س. 

ر�شدت   ،2011 الثاني  ت�شرين  في  ال�شادر  عددها  ففي  وتفاوؤل. 

“تعبير  اأنه  على  وترحاب  بحفاوة  المجل�س  “ظهور  “الراأي  جريدة 

الثوار على  عن نجاح المعار�شة في االئتالف والتوحد، وتلبية لنداء 

وتوجهاتها.  اإرادتها  يعبر عن  �شيا�شي،  لكيان  الثورة  االأر�س وحاجة 

ويمثلها في الف�شائين العربي والدولي. وو�شفته باأنه “يتبنى �شعارات 

الثورة ومطالبها، وينحاز اإلى �شف الثورة ال�شورية التي دخلت مرحلة 

جديدة في تبني �شعار اإ�شقاط النظام”. واأ�شافت باأنه “يمكن للمجل�س 

اإذا اأح�شن الت�شرف، ون�شق مع قوى الثورة اأن ي�شكل الغطاء ال�شيا�شي 

الكثير  ويزيل  نظرها،  ي�شرح وجهة  �شفيرها.  يكون  واأن  لفعالياتها.. 

من المخاوف والتحفظات”. وبنت عليه اآمااًل وتوقعات بعد اأن �شّمته 

ال�شوري  لمجتمعنا  يقدم  اأن  الوطني..  مجل�شنا  من  “ناأمل  مجل�شنا 

واأهدافه  اال�شتراتيجية  روؤيته  والدولي  واالإقليمي  العربي  ومحيطه 

الراهنة، اأي المهام المطلوبة في مرحلة التغيير القائمة”.

وفي الفترة نف�شها، وبمنا�شبة انطالق المجل�س الوطني ال�شوري، 

وجه المعار�س ال�شوري البارز ريا�س الترك ر�شالة اإلى ال�شوريين يقول 

فيها: “منذ �شبعة اأ�شهر وبنات �شورية واأبناوؤها ي�شنعون التاريخ بدمائهم 

و�شمودهم وبطوالتهم.. و�شمم ال�شعب على ا�شتعادة وطنه من براثن 

لالأو�شاع،  تقييمًا  ر�شالته  في  واأ�شاف  المت�شلطة”.  العائلية  المافيا 

“ال�شارع ملك ال�شعب والحرية تولد في الحناجر واالأيدي المرفوعة 
�شارت  �شهدائنا  بدماء  رويناها  التي  واالأر�س  ال�شامخة..  والقامات 

اليوم ملك ال�شهداء واإرث االأحياء، الذي ال يمكن الأحد اأن يفرط به. 

وثورتنا �شلمية و�شعبية، ترف�س الطائفية التي يحاول اال�شتبداد االحتماء 
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بها. األمنا واحد واآمالنا واحدة وم�شتقبلنا واحد.. الجي�س جي�شنا ومن 

واجبه اليوم اأن ي�شون �شالحه عن ارتكاب المحرمات.. يد ال�شعب 

الممدودة اإلى الجي�س، تنتظر يد الجي�س الوطني، التي تنقذ �شورية من 

كابو�س اال�شتبداد”. 

 /  5  /  27 في  جمعتها  خ�ش�شت  الثورة  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 

الديار” تيمنًا  “حماة  الوطني، و�شّمتها جمعة  بالجي�س  2011 احتفاء 
واأماًل باأن يكون جي�شًا للوطن وال�شعب، واأهاًل ليكون مطلعًا للن�شيد 

يد  كانت  اإذ  واد.  في  �شيحة  كانت  لالأ�شف  لكن  ال�شوري.  الوطني 

اإطباقًا واأكثر تحكمًا، فبقي  اأ�شد  الوطنية  الموؤ�ش�شة  ال�شلطة على هذه 

والت�شلط  القمع  اأدوات  من  اأداة  واأبرز  ال�شلطة،  عند  موظفًا  الجي�س 

واالإجرام بيدها.

�لحياة �ل�سرية 

ت�شاعدت وتيرة ال�شراع بين ال�شعب وال�شلطة، وارتفعت حرارة 

في  يغرق  النظام  اأن  للجميع  وات�شح  الجانبين.  بين  الفعل  الفعل ورد 

اأزمته، ويم�شي في غيه بهدر دم ال�شوريين اأكثر فاأكثر. وانتقل ب�شكل 

اقتراف  اإلى  الحماقات  ارتكاب  اإلى  االأخطاء  في  الوقوع  من  �شريع 

الجرائم المو�شوفة. وو�شع م�شير البالد والعباد في دائرة المجهول، 

بعيداً عن اأي حد من الم�شوؤولية الوطنية واالأخالقية واالإن�شانية. ولم 

يعد بو�شعنا اإال اأن ناأخذ تهديداته على محمل الجد، فقررنا العودة اإلى 

الحياة ال�شرية، والعمل في ظروف المالحقة والتخفي من جديد.

اإلى دم�شق وفي جيبي ثالثة  البيت برفقة زوجتي، ونزلت  تركت 

للعمل  ومقراً  للتخفي  مكانًا  تكون  اأن  يمكن  بيوت،  لثالثة  مفاتيح 

)ابن  ال�شناعية  المنطقة  في  واأخر  الجابية  باب  في  واحد  ال�شري. 
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. تعرفت على اأ�شحاب هذه البيوت 
)1(

ع�شاكر( والثالث في ركن الدين

من خالل ن�شاطات الثورة، ولم يكن لي معرفة بهم من قبل. زاملت 

بع�شهم في ال�شجن، ورافقت اآخرين في فعاليات الثورة على االأر�س.

لم تكن حياة المالحقة والتخفي جديدة بالن�شبة لي، فقد عهدتها 

القا�شية  الحملة  اأثناء  الما�شي،  القرن  ثمانينات  في  ل�شنوات  وع�شتها 

ع�شيراً. على  اأمراً  ال�شري  العمل  اإلى  االنتقال  يكن  لم  الحزب.  على 

العك�س فاإن �شروط التخفي في ظل الثورة اأكثر �شهولة واأعظم جدوى. 

في  ينا  تخفَّ ال�شابق.  في  االأمر  عليه  كان  عما  جوهريًا  يختلف  لكنه 

الثمانينات لنتوارى عن االأنظار، وننتقل في عملنا ال�شيا�شي من العلنية 

بينما  المتواري.  الح�شور  اإلى  المك�شوف  الح�شور  ال�شرية. من  اإلى 

لك  توفر  التي  ال�شعبية  والحا�شنة  الواعدة،  الثورة  ظروف  في  اليوم 

العري�شة،  واالآمال  الممكن  الدعم  وتقدم  واال�شتمرار،  العمل  دوافع 

فنحن ننتقل بن�شاطاتنا من �شاحة اإلى �شاحة، ومن موقع اأ�شبح فيه عملنا 

فيه  تتوفر  موقع  اإلى  المبا�شرة،  اليومية  بالمخاطر  ومحفوفًا  محا�شراً 

�شروط اأمان اأف�شل وجهود اأكثر فائدة.

في بيت ركن الدين، كان علي اأن اأعبر كل يوم اأكثر من مرة جمهرة 

اإذ  اإلى منزلي.  عنا�شر االأمن والجي�س في قلب �شاحة �شمدين الأ�شل 

تع�شكر هذه الجمهرة طوال اليوم اأمام الجامع الكبير في ال�شاحة. اأما 

في يوم الجمعة فتتحول ال�شاحة وما حولها اإلى ما ي�شبه المع�شكر. ولم 

يكن ع�شيراً على �شتيني اأ�شيب، يبدو عابر �شبيل وغريبًا عن المكان، 

اأن يجتاز ال�شاحة المحتلة من قبل قوات النظام معظم الوقت، خا�شة 

واأنه اختبر طوياًل هذا النوع من النا�س وهذا ال�شكل من التحديات.

غير اأن اأ�شعب الظروف التي واجهتني هنا، كانت اعتقال ولدي 
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اأيهم للمرة الثانية خالل الثورة. اعتقل هذه المرة من مدر�شة ال�شرطة 

“خدمة  االإلزامية  الخدمة  يق�شي  كان  حيث  القابون،  في  الع�شكرية 

العلم”. والأنه محام تم فرزه اإلى ال�شرطة الع�شكرية. الو�شع �شعب، 

بالمظاهرات  ال�شتراكه    2011 اأيار  في  اعتقل  اأن  لل�شاب  �شبق  فقد 

الموؤ�ش�شة  بقب�شة  االآن  وهو  وغيرها.  والمع�شمية  وقطنا  دم�شق  في 

وقمع  الثورة  مواجهة  في  االأكبر  ال��دور  تلعب  التي  الع�شكرية، 

ن�شاطاتها. وزاد من �شعوبة الو�شع اأننا لم نتمكن من معرفة اأي �شيء 

عن مكان احتجازه وم�شيره. وظل الت�شرينان االأول والثاني من ذلك 

العام �شهرين من المرار ال �شابق لهما في حياة االأ�شرة. وكان علي اأن 

اأبحث عن ابني، واأتابع ق�شيته، واأنا في ظروف التخفي والمالحقة. 

اأفرج عنه، ونقل من ال�شرطة الع�شكرية، وتم فرزه للخدمة في  اأخيراً 

القطعات الع�شكرية المقاتلة في دير الزور.

حكاية �سغيرة 

اثناء وجود ابني في مدر�شة ال�شرطة الع�شكرية بالقابون، تعرف اإلى 

زمالء يخ�شعون لدورات �شف ال�شباط واالأفراد في نف�س المدر�شة. 

كان بينهم اأحمد من محافظة الرقة، الذي تم فرزه اإلى قطنا للخدمة في 

مفرزة ال�شرطة الع�شكرية فيها. اأعطاه اأيهم رقم هاتف المنزل للتوا�شل 

معنا، كما يفعل االأ�شدقاء، اإذا احتاج الأي خدمة. وفعاًل ات�شل ال�شاب 

الحاجات  اأمر  تدبرنا  الحاجات.  بع�س  واأريد  اأيهم  اأنا �شديق  وقال: 

واالأغرا�س التي طلبها الرجل، وزرناه في مقر عمله، موؤكدين عليه اأن 

ال يتردد في طلب اأي خدمة، كما يفعل النا�س عادة عندما يكون لهم 

اأ�شدقاء، فنحن بمثابة اأهله هنا. 

في  اأ�شدقائه  لزيارة  وم�شى  دم�شق،  اإلى  ال�شاب  نزل  اأ�شابيع  بعد 
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مدر�شة ال�شرطة الع�شكرية. وعندما �شاأله اأيهم عن اأحوال عمله في قطنا 

وتاأقلمه مع المكان الجديد. اأجاب باالرتياح واالإيجاب. ثم انتف�س 

كمن ل�شعه عقرب، اأو تذكر �شيئًا خطيراً يجدر ذكره قائاًل: ا�شمع يا 

�شديقي كل �شيء جيد هناك، اإال اأن اإرهابيًا كبيراً ا�شمه جورج �شبرة، 

ي�شكل ع�شابات لقتل النا�س و�شرقة المحالت، وي�شغل بال الجميع. 

ونحن ال ننام الليل خوفًا من و�شول ع�شاباته اإلينا. وكل االأجهزة في 

يا  ا�شمع  خفي�س.  ب�شوت  اأيهم  فبادره  اأجله.  من  دائم  ا�شتنفار  حالة 

اأحمد، هل تذكر الرجل الذي حمل لك االأغرا�س اإلى مقر عملك ؟ 

هذا هو االإرهابي الذي يتحدثون عنه، اإنه اأبي. عقدت ال�شدمة ل�شان 

ال�شاب، ثم اأجه�س بالبكاء، و�شار يعتذر. 

اأحمد الرقاوي مثل كثيرين، اكت�شفوا حقيقة ما يجري متاأخرين. 

لكن في النهاية انجلى كل �شيء، فلي�س للخديعة اأن ت�شمد اأمام الحقيقة 

طوياًل.

كذلك  �شمي  قا�شيون.  جبل  �شفح  عند  المدينة  �شمالي  يقع  دم�شقي،  حي   )1(

لوجود جامع ركن الدين في �شاحته الرئي�شة )�شاحة �شمدين(. يعرف اأي�شًا با�شم 

“حارة االأكراد”، الأن غالبية �شكانه من ال�شوريين الكرد. يعود تاريخه اإلى الفترة 
االأيوبية 1170 م. كان با�شتمرار حا�شنة للن�شاطات ال�شيا�شية والوطنية المتنوعة، 

ومقراً للزعامات الدينية والزمنية.



190

وعبرنا الحدود.. مشيًا

انطلق المجل�س الوطني ال�شوري في مهمة تمثيل الثورة بثقة، بعد 

المجل�س  اأع�شاء  لكن  الفت.  ودولي  محلي  اعتماد  على  تح�شل  اأن 

اأنف�شهم، واالأو�شاط الدولية الحظت �شعف التمثيل الداخلي في هيئات 

المجل�س. فمعظم اأع�شاء هذه الهيئات من ال�شوريين الذين اأم�شوا عقوداً 

االغتراب،  بالد  في  ولد وترعرع  منهم  والبع�س  البالد.  طويلة خارج 

دون اأن تتاح له فر�شة زيارة ل�شورية ولو مرة واحدة. مع العلم اأن هجرة 

وثقافية،  واجتماعية  �شيا�شية  ومنظمات  وجماعات  اأف��راداً  معظمهم 

بعد  ال�شيا�شي، وخا�شة  اال�شطهاد  اإنما تحت �شغط  تكن طوعية،  لم 

اأحداث الثمانينات. فارتفعت االأ�شوات بطريقة مبا�شرة وغير مبا�شرة، 

تتحدث عن الحاجة لوجود  ممثلين قادمين من الداخل، مار�شوا العمل 

هي  الما�شية.  االأ�شهر  خالل  الثورة  فعاليات  في  و�شاركوا  ال�شيا�شي، 

خطوة باالتجاه ال�شحيح، تمثل رغبة في تعزيز �شرعية تمثيل المجل�س 

للمعار�شة ال�شورية وقوى الثورة. تمت تلبية هذه الحاجة بخروج عدد 

من الفاعلين ال�شيا�شيين ون�شطاء الثورة لالن�شمام اإلى المجل�س الوطني، 

وكنت واحداً منهم. تبلغت القرار �شخ�شيًا من قيادة الحزب، وبالطبع 

كان قراراً لقيادة اإعالن دم�شق.

ثكنته  وغ��ادر  الجي�س،  من  اأيهم  ول��دي  ان�شق  الفترة  ه��ذه  في 
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اإدلب من  اإلى  الزور، حيث كانوا يعدون الإر�شالهم  الع�شكرية في دير 

منذ  الثورة  فعاليات  في  �شارك  �شاب  بو�شع  يكن  ولم  اقتحامها.  اأجل 

اليوم االأول لن�شوئها، ودخل ال�شجن مرتين ب�شبب ذلك، اإال اأن ين�شق 

عن موؤ�ش�شة تقتل اأهله وا�شدقاءه وزمالءه في الم�شروع الوطني الثوري 

الإنقاذ البالد. ولي�س له منجاة من اأي ي�شبح قاتاًل اأو قتياًل، اإال اأن ين�شق 

مهما كانت المخاطر. وهكذا فعل.

عليها،  الح�شول  اأ�شتطيع  اأكن  ولم  �شفر،  وثيقة  بحوزتي  يكن  لم 

وكذلك ابني. فقد �شحب مني جواز ال�شفر بعد عودتي عام 1978 من 

منحة درا�شية في جامعة انديانا االأمريكية، مبعوثًا من قبل وزارة التربية.

الوقت. فكان  المغادرة” منذ ذلك  “ممنوع من  وو�شعت على قوائم 

ال بد من م�شاعدة للح�شول على وثيقة �شفر لدخول بلد اأوروبي، قام 

الفرن�شيون بتوفيرها لبع�س المعار�شين ال�شوريين، وكنت في عدادهم. 

اإيريك  ال�شيد  الفرن�شي  ال�شفير  من  فرن�شا  اإلى  �شفر  وثيقة  وا�شتلمت 

�شوفالييه، في منزل ال�شديق ريا�س �شيف.

يكون  اأن  تقرر  فقد  الحرجة،  وال�شيا�شية  االأمنية  للظروف  وبالنظر 

 .2011  /  12  /  17 ال�شبت  يوم  باري�س  اإلى  ومنها  عمان،  اإلى  ال�شفر 

االأق��دام،  على  �شيراً  االأردن  اإلى  الحدود  عبور  من  بد  ال  وبالتاأكيد 

بم�شاعدة الثوار في محافظة درعا. 

ب�سيافة �لثورة 

االأردنية.  الحدود  اإلى  الذاهبة  الدولية  الطريق  من  الثوار  ا�شتقبلنا 

مدينة  في  المتطرفة  االأحياء  من  حي  في  لهم  تجمع  مركز  اإلى  وذهبنا 

بين  تلمع  االآلية  فالبنادق  الثورة الأول مرة.  درعا. وهناك راأيت �شالح 

المكان  يفي�س  خ�شورهم.  على  تبرز  والم�شد�شات  ال�شباب،  اأيدي 



192

والنظام  االن�شباط  ويبدو  واالأمل.  بالثقة  ويطفح  والن�شاط،  بالحيوية 

فلي�س  لالطمئنان.  ويدعو  باالأمل،  ينب�س  الق�شوى. مكان  في حدوده 

ال�شباب بحرارة  ما يخ�شى عليه. وترحيب  هناك من يخ�شى منه، وال 

وحميمية، يغر�س فيك الهدوء واال�شت�شالم.

جرت ات�شاالت كثيرة ومكثفة الختيار الموقع الحدودي المنا�شب 

لعبورنا ب�شكل اآمن. وتحاوروا مع بع�شهم عن المكان االأن�شب في هذا 

 
)1(

�شهاب تل  في  الحدودية  النقطة  اعتماد  تم  واأخيراً  بالذات.  الوقت 

التي  المحتملة،  بالمخاطر  ت�شي  بحفاوة،  الثوار  ودعنا  منها.  لعبورنا 

اأربعة في �شيارة م�شفوعين  اأن تواجهنا على الطريق. ثم انطلقنا  يمكن 

بدعوات ال�شالمة والنجاح.

كنا في المقعد الخلفي لل�شيارة، ابني واأنا، الئذين بال�شمت. ومثل 

والخوف،  الرهبة  بين  ما  �شيء  التعليمات.  وننفذ  ونفكر  ننظر  اأ�شرى 

فر�شه  للمجهول،  ا�شت�شالم  حال  كل  على  لكنه  المكان.  في  يحوم 

ودروب  جانبية  اأزقة  في  ال�شيارة  مرت  ال�شرورة.  وحتمته  الواجب 

قوات  عن  �شاألت  وعندما  درع��ا.  مدينة  من  كثيرة  اأنحاء  في  ملتوية 

االأمن والجي�س ومواقع تمركزها، وكيف ي�شيرون كثوار بهذه الحرية 

وم�شلحين في مدينة الزال النظام ي�شيطر عليها. قال لي اأحد الثائرين في 

المقعد االأمامي، بينما كانت ال�شيارة تنحرف لتاأخذ طريقًا اآخر: انظر 

خلفك اأ�شتاذ، لترى وتعرف. 

ي�شد  ترابيًا  حاجزاً  ال�شيارة،  عن  بعيد  وغير  الخلف،  في  راأي��ت 

والمخابرات.  الجي�س  عنا�شر  من  حماية  قوة  جانبيه  وعلى  ال�شارع، 

والمواقع  الجي�س  لحواجز  خريطة  عن  وا�شحة  ر�شالة  فو�شلتني 

الع�شكرية واالأمنية، يحفظها الثوار عن ظهر قلب، فيدارونها ويدورون 
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مداخلها  يعرفون  الجانبية،  والممرات  الم�شارب  وه��ذه  حولها. 

ومخارجها كبيوتهم، فقد األفوا اللعب والجري فيها منذ ال�شغر. وهم 

يتقنون اليوم ا�شتخدامها ببراعة من اأجل االلتفاف على الحواجز االأمنية 

ومواقع الخطر لتفادي ال�شدام. اإنها الحرب الوقائية اإذن، تجنبًا لحرب 

�شدامية قادمة، اأو تاأخيراً لها.

ر�سا�ص في بيت �لنار 

في موقع ما على م�شارف الدخول اإلى منطقة تل �شهاب، توقفت 

االآلية  والبنادق  الحربية  الم�شد�شات  لتلقيم  وانتبهت  فجاأة،  ال�شيارة 

باأيدي الثوار في ال�شيارة. ناولني ال�شائق م�شد�شًا مح�شواً، وهو يقول: 

و�شع  ا�شتعماله.  اأتقن  ال  الأنني  فاعتذرت  تحتاجه.  قد  اأ�شتاذ  ام�شك 

والم�شد�شين  ال�شيارة،  اأر�س  على  ملقمة  الكال�شنكوف  )ال�شباب( 

بجانبهما على المقعد، وا�شتاأنفنا ال�شير. 

واالرتباك  الخوف  عالمات  علينا  الحظوا  )ال�شباب(  اأن  يبدو 

كانوا  اإذا  اهلل  باإذن  اأ�شتاذ،  تقلق  ال  قائاًل:  اأحدهما  فبادرني  الوا�شحة، 

ال�شدام  هل  جديًا:  االأمر  اأ�شبح  وقد  فقلت  همهم.  تحمل  ال  ع�شرة، 

معهم اأمر محتمل ؟ فاأجاب ب�شرعة، وكاأنه يقراأ في كتاب: طريقنا يمر 

اإجباريًا اأمام اآخر موقع للنظام قبل الحدود. فاإذا اأوقفونا، نعم و�شنقاتل. 

ثم اأ�شاف: لكن كما قلت لك، اإذا كانوا ع�شرة ال تهتم. 

وعدت اإلى نف�شي اأحدثها: اإنها الحرب اإذن، تخو�شها على حين 

غرة، واأنت ال تتقنها. لكن ال وقت للتفكير اأو التردد اأو التراجع. انتظار 

فقط للخطوة القادمة.

الح من بعيد الموقع الع�شكري والجندي الذي يقف اأمامه. يحمل 

على كتفه بندقية، ويتلهى ب�شيء في يديه. ال يبعد عن الطريق اأكثر من 
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اأي  فيها  تظهر  ال  للجنود،  ع�شكرية  خيمة  خلفه  وبدت  اأمتار.  ب�شعة 

حركة. �شمعت في ال�شيارة اأحداً يقول لالآخر: اإذا اأعطى اإ�شارة التوقف، 

ا�شربه فوراً. واأنا �شاأفعل الالزم. 

لي  بانت  بارتياح.  �شاهمًا  يقف  كان  اأكثر،  الجندي  من  اقتربنا 

ق�شمات وجهه مطمئنة وهادئة، وبدا لي مثل كل اأبناء �شورية الطيبين، 

يعتقد اأنه يقوم بواجبه. وكنا نحن االأربعة من اأبناء �شورية الطيبين اأي�شًا، 

ومخل�شين كما يليق. ونوؤمن مثله اأننا نقوم بواجبنا. لكن االقتتال بيننا 

من  قربًا  اأ�شد  وربما  نتوقع،  مما  اأقرب  يكون  وقد  ومحتمل.  ممكن 

الحاجب اإلى العين. 

نحن االآن على بعد خطوات من الجندي. مد ال�شائق يده من نافذة 

ال�شيارة، ورفعها في الهواء ملوحًا باإ�شارة التحية، بينما كانت يد زميله 

تقب�س على الم�شد�س واإ�شبعها على الزناد. يا اهلل.. اإنها لحظة الم�شير. 

ب�شالمة  العي�س  لنتابع  جميعًا،  ونم�شي  التحية،  الجندي  يرد  اأن  فاإما 

واأمان. اأو ي�شير اإلى ال�شيارة بالتوقف، فيقتل على الفور، وتقع معركة، 

اإلى  طارت  وعيوني  وقلبي  روحي  الخا�شر.  من  الرابح  فيها  يعرف  ال 

ذلك الجندي، ترجوه عن بعد، اأن يرد التحية.

باأح�شن  التحية  راداً  يده  الجندي  رفع  ال�شارة،  المفاجاأة  لهول  يا 

منها، ومررنا ب�شالم وتجاوزناه. كانت دقات قلبي تعلو في �شجيجها 

وبينما  �شرعتها.  باأق�شى  جديد  من  انطلقت  التي  ال�شيارة،  هدير  على 

اإلى و�شعه  ال�شالح  ويعيد  النار،  بيت  من  الر�شا�شة  يخرج  الثائر  كان 

الطبيعي، التفت اإلي وقال: اأ�شتاذ.. يبدو اأنك مر�شي الوالدين، واأمك 

داعية لك. قلت: نعم يا �شديقي، اأمي واأم ولدي اأي�شًا. واأ�شاف معلقًا: 

لذلك اأموركم مي�شرة باإذن اهلل.
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بين دولتين 

توقفت ال�شيارة اأمام بيت، خرج منه �شاب هو دليلنا الجديد. فودعنا 

ال�شابين اللذين اأنهيا مهمتهما بنجاح، وركبنا معه �شيارة اأخرى، انتقلت 

اإلى مزرعة مجاورة، فيها القليل من البيوت والكثير من االأ�شجار.  بنا 

يركب  والثقة،  والخبرة  باالطمئنان  وجهه  يفي�س  �شاب،  ينتظرنا  هنا 

دراجة نارية. ركبنا خلفه، و�شار ب�شرعة كبيرة بين المزارع والب�شاتين، 

اأن  اإلى  الب�شاتين،  داخل  واأحيانًا  �شغيرة،  ودروب  مدقات  على  حينًا 

اأر�س مفلوحة جيداً، ت�شير فيها عجالت الدراجة ب�شعوبة  اإلى  و�شلنا 

بالغة. وفجاأة �شمعت �شوتًا يقول: انزلوا هنا. فنزلنا حاملين اأغرا�شنا. 

رفع الرجل يده اإلى الجندي االأردني الواقف على تلة عالية، ال يبعد اأكثر 

من خم�شمائة متر عن موقعنا، واأ�شار له علينا، كاأنما يدعوه لال�شتالم. 

فهمت اأن علينا اأن نتابع من هنا وحدنا، فلم يعد من الممكن اأن يرافقنا 

معلقة  وعيوننا  مفلوحة،  اأر�س  في  االثنين  نحن  الهوينا  فم�شينا  اأحد. 

بذلك الجندي، الذي ياأخذ مكانه كحار�س للحدود، ياألف ما يجري 

منذ فترة ويتفهمه.

تتم�شى  النارية �شوت غا�شب: عم  الدراجة  نهرني من خلفي عن 

على مهلك.. طير.. اأنت تحت نظر القّنا�س. اإذن هو احتمال الموت 

من جديد. ولي�س غير الجري باأق�شى �شرعة، يمكن اأن يحقق النجاة. 

 17 ال�شبت  يوم  بعد ظهر  الرابعة والخام�شة من  بين  ال�شاعة  كانت 

/ 12 / 2011، وال�شم�س تميل ناحية الغروب. اأب وابنه يجريان بكل 

ما فيهما من عزم وعزيمة لعبور الحدود بين دولتين، رغبة في الو�شول 

الموت  لكن  �شعب،  المفلوحة  االأر�س  في  الجري  اآمن.  مكان  اإلى 

بر�شا�س القّنا�س اأ�شعب. واالأكثر �شعوبة اأن ي�شقط االبن اأمام اأبيه. فال 
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بد من �شد الهمة وم�شاعفة الجهد.

من  والعبور  رفعها  �شعبًا  يكن  ولم  ال�شائكة،  االأ�شالك  و�شلنا 

اإلى  وو�شلنا  البلدين،  بين  الفا�شل  الخندق  اإلى  نزلنا  وبعدها  خاللها. 

االأردنية،  االأرا�شي  االآن في  االأردنية، وعبرنا. نحن  ال�شائكة  االأ�شالك 

لكن الخطر مازال قائمًا. فر�شا�س القن�س يمكن اأن يطالك حتى ت�شل 

اإلى موقع الجندي االأردني، عندها فقط ت�شبح باأمان.

بيننا وبين حار�س الحدود الواقف ينتظرنا ثالثمائة متر من االأر�س 

فقط. لكنها �شاعدة ومك�شوفة، فالرجل يقف على راأ�س تلة. و�شعت 

اأمامي،  اأن ي�شير  ابني خوفًا عليه، وحر�شت على  المحفظة على ظهر 

الأن الر�شا�س اإذا اأتى �شياأتي من الخلف من االأرا�شي ال�شورية، حيث 

ال�شوريين.  لقتل  النظام  فها  وظَّ �شورية،  بندقية  وبيده  القّنا�س،  يوجد 

اأكثر، لكنني  اأن يحمل عني المحفظة، كي ن�شرع الخطو  اأيهم  حاول 

رف�شت، الأنني اأريدها درع حماية على ظهره.

يا هلل لماذا ال ن�شل ؟ هل هي ثالثمائة متر اأم ثالثمائة ميل ؟ هي ب�شع 

دقائق، اأح�ش�شتها دهراً كاماًل، تلك المدة التي اأم�شيناها جريًا بين مكان 

توقف الدراجة النارية، ومكان وقوف حر�س الحدود االأردني.

حفرة  اأر�س  على  كحجرين  الحار�س  اأمام  وارتمينا  و�شلنا،  اأخيراً 

على  هلل  الحمد  الرجل:  بادرنا  ك��الم.  وال  ونتنف�س  نلهث  وا�شعة. 

ال�شالمة. قبلكم ب�شاعات قتلت امراأة، وهي تعبر من الممر المجاور. 

بلطف  فا�شتجاب  االأهل،  لطماأنة  الجوال  الهاتف  با�شتخدام  ا�شتاأذنته 

وكيا�شة على اأن ال يطول االت�شال. وهكذا فعلت.

يعرفان  وابني،  زوجتي  توجد  حيث  باري�س،  على  الخط  فتحت 

بخير  “نحن  المطمئن.  الخبر  و�شول  وينتظران  المغامرة  مجريات 
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ما  لنقل  كافية  كانت  فقط  كلمات  االأردنية”. خم�س  االأرا�شي  و�شلنا 

اأريد، وو�شول ما يريدون. 

ونحن م�شتلقيان على االأر�س، التفت اإلي اأيهم وقال: انظر يا اأبي، لقد 

در�شت الحقوق و�شرت محاميًا، الأعمل على تر�شيخ الحياة الد�شتورية 

و�شيادة القانون. وها اأنا في اأول خروج لي من بلدي، اأخرج ب�شكل غير 

قانوني كالمهربين. اأي نوع من الماأ�شاة، تحيط بنا كاأفراد وك�شعب ؟ 

، اأخذ 
)2(

بعد تحقيق �شريع اأجرته ال�شلطات االأردنية في مدينة الرمثا

الحدود.  يعبرون  الذين  المن�شقون،  الع�شكريون  يوؤخذ  اإلى حيث  اأيهم 

الالجئين  من  العديد  يقيم  حيث  )الب�شاب�شة(،  مخيم  اإل��ى  واأخ��ذت 

ال�شوريين الهاربين من جحيم الق�شف والقتل والتدمير في بالدهم. وهو 

مجموعة من االأبنية تعود اإلى عائلة الب�شاب�شة المعروفة في المنطقة، التي 

قامت بمبادرة اأخوية واإن�شانية بتجهيز المكان واإعداده الإيواء الالجئين 

اأم�شينا  المنطقة.  تلك  في  لهم  العي�س  اأ�شا�شيات  وتقديم  ال�شوريين، 

الوطني  العمل  في  القديم  بال�شديق  التقيت  وهناك  ليلتين.  المخيم  في 

اأيمن االأ�شود، الذي كان من نزالء ذلك المكان  الثورة  المعار�س وفي 

الأ�شهر عدة.

من بود�ب�ست �إلى دم�سق 

باري�س.و�شباح  اإلى  لل�شفر  لنا  التذاكر  قطع  العاملين  اأحد  تولى 

عمان  في  علياء  الملكة  مطار  من  �شافرنا   ،2011  /  12  /  19 االثنين 

االأ�شود  اأيمن  ال�شديق  ب�شحبة  الهنغارية،  الجوية  الخطوط  متن  على 

الذي كان معنا على نف�س الرحلة و�شمن الظروف نف�شها، وبم�شاعدة 

، وبينما كنا نمر بالترانزيت 
)3(

ال�شلطات الفرن�شية اأي�شًا. في بوداب�شت

ياأمر  الهنغاري،  بالبولي�س  واإذا  باري�س،  اإلى  الفرن�شية  الطائرة  لن�شتقل 
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بتوقيفنا نحن الثالثة، وي�شادر وثائقنا المت�شابهة، ويقول: لي�س لديكم 

اأتيتم، ح�شب المكان الذي  فيزا لدخول هنغاريا، �شنعيدكم من حيث 

�شدرت منه وثائقكم. اأيمن اإلى عمان، واأنا وابني اإلى دم�شق. 

لل�شلطات  ومطلوب  مالحق  اأب  ا�شتقبل  كيف  تتخيل  اأن  ولك 

مطار  في  البولي�س  قرار  الجي�س،  عن  المن�شق  ابنه  برفقة  ال�شورية، 

بوداب�شت باإعادتنا اإلى دم�شق. اأبلغنا البولي�س القرار – كما يفعل عادة 

االنتظار وعدم مغادرة المكان.  منا  – بلغة وا�شحة و�شارمة، وطلب 
حيث  عمان  اإلى  نعود  اأن  يمكن  ؟  دم�شق  اإلى  لماذا  البولي�س:  �شاألت 

ال�شفارة  عن  �شادرة  �شفرنا  وثائق  باأن  فاأجاب:  هناك.  من  �شافرنا 

الفرن�شية في دم�شق، وال بد من عودتنا اإلى هناك.

في  نف�شي  ح�شرت  هذه،  الكبرى  ال�شدمة  من  اأخ��رج  اأن  وقبل 

الطائرة  �شلم  نازاًل من  نف�شي  اأتخيل  بداأت  اأكبر، عندما  �شدمة كارثية 

في مطار دم�شق الدولي، وب�شحبتي ولدي المن�شق عن الجي�س، الأرى 

اأ�شفل ال�شلم  وقد ا�شطفوا عند  االأمنية،  الفروع  جميع  “ال�شباب” من 
وي�شتعدون  والكلب�شات،  الطما�شات  يحملون  بقدومنا،  مرحبين 

الحتفال خا�س. بالتاأكيد �شيكون ا�شتقبااًل مميزاً بكل المعايير بالن�شبة 

لهم، ونهاية كارثية بالن�شبة لنا.

وبمحاذاة  الخطر،  على حافة  مررنا   ! ؟  ذلك  احتمال  يمكن  كيف 

الموت اأكثر من مرة، وكنا من ال�شالمين. واالآن من االأر�س االأوروبية، 

وبعد اأن تراءى لنا حبل النجاة، واأم�شكنا به، نر�شل اإلى وكر الذئب من 

اأجلك  من  لي�س   ! تتحمله  اأن  فكيف  ذلك،  تتخيل  اأن  ي�شعب   ! جديد 

فقط، بل من اأجل ابن �شاب، م�شى خلفك مقتديًا على درب الحرية اأي�شًا.

ب�شوت  اأخاطبه  البولي�س  اإلى  فنه�شت  الفكرة،  تحمل  اأ�شتطع  لم 
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عال وبانفعال اأبوي اإلى اأق�شى الحدود: اأنا معار�س �شيا�شي في بلدي 

�شورية، و�شتكون حياتي وحياة ابني في خطر، اإن فعلتم ذلك. و�شوف 

االأمر  يترتب على هذا  لما  الم�شوؤولية االأخالقية وال�شيا�شية،  تتحملون 

من نتائج. وطلبت منه مقابلة روؤ�شائه.

التوا�شل  اإلى روؤ�شائه للت�شاور، وذهبت اأحاول جاداً  ذهب الرجل 

للمجل�س  التنفيذي  المكتب  اأع�شاء  روؤ�شائي،  اأنهم  يفتر�س  من  مع، 

المجل�س،  رئي�س  غليون  برهان  االأخ  اأ�شمع �شوت  اأن  الوطني. ع�شى 

عله يفعل �شيئًا. فلم اأفلح، اإذ كان الجميع في تون�س، يعقدون االجتماع 

االأول للهيئة العامة للمجل�س الوطني في تون�س العا�شمة باليوم نف�شه. 

طربقت علينا من كل الجهات )كما يقولون(. وال اأدري كيف مرت 

�شاعة وبع�س ال�شاعة، قبل اأن ياأتي �شابط كبير من البولي�س الهنغاري، 

ونتحاور في المو�شوع لحل الم�شكلة.

قال: هناك مخالفة لقوانين الطيران المدني العالمية، فلي�س لديكم 

تاأ�شيرة دخول اإلى هنغاريا. والقانون ي�شتوجب اإعادتكم.

ال�شركة  اإذا كان هناك مخالفة، فل�شنا نحن من ارتكبها. بل  قلت: 

اإلى  ذاهبون  اأننا  تعرف  وهي  ال�شفر.  بطاقات  اأعطتنا  التي  الهنغارية 

باري�س عبر بوداب�شت.

وال  دائمًا،  القانون  نطبق  اأن  علينا  اأخطاأ،  من  يهمنا  ال  نحن  قال: 

ن�شمح بتجاوزه. واأنتم االآن على اأر�س هنغارية دون تاأ�شيرة دخول اأو 

اإذن قانوني.

قلت: ال�شركة الهنغارية �شركة ر�شمية تابعة للحكومة مثلكم، وهي 

التي ارتكبت الخطاأ. وعليها وعليكم وعلى الحكومة الهنغارية �شاحبة 

ال�شاأن، اأن ت�شلح الخطاأ وتجد الحل.
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قال: نعم، وهذا ما �شيح�شل. �شتبقون هنا في الحرا�شة الم�شددة، 

ال تتحركون من المكان. وعند و�شول الطائرة الفرن�شية تنقلون اإليها. 

طعمًا  الفرن�شية  الطائرة  النتظار  وجعلت  االأجواء،  كلماته  رت 
َّ
غي

اآخر. هو طعم الع�شل بعد المرار. و�شار يمكن اأن نبت�شم اأو نتكلم، بل 

اأن نتنف�س بحرية. فها هو �شبح الموت، يبتعد عنا من جديد. 

وهكذا كان، ا�شطحبنا البولي�س الهنغاري اإلى داخل الطائرة، ولم 

اأن  يجب  التي  “الب�شاعة”  و�شلَّم  مقاعدنا،  في  اأجل�شنا  حتى  يطمئن 

تخرج من بوداب�شت اإلى باري�س بكل الحر�س وباأق�شى �شرعة. 

و�شلنا باري�س بعد يومين من المفاجاآت والمغامرات غير المتوقعة 

اأن نالم�شه  وغير المح�شوبة. كنا نقترب من حافة الخطر، حتى كدنا 

االأج��واء  وفي  عنه.  بعيداً  تدفعنا  اأو  عنا،  تدفعه  ما  ويد  عدة.  مرات 

طالما  الذي  ال�شعبي  المثل  تذكرت  وباري�س  بوداب�شت  بين  االأوروبية 

�شمعته من اأمي “من له عمر، ال تقتله �شدة”. 

)1( بلدة تقع اإلى الجنوب الغربي من مدينة درعا. تعود ت�شميتها على ال�شهابيين 

العهد  من  مائية  فيها طواحين  ال�شام.  فتح  عند  الوليد  بن  مع خالد  الذين جاوؤوا 

اإلى وادي اليرموك  الروماني، واأخذت �شهرتها من �شالالتها الجميلة التي تهبط 

ة.
َّ
فنهر االأردن. يمر فيها الخط الحديدي الذاهب اإلى الحم

)2( مدينة اأردنية من محافظة اإربد، تقع قرب الحدود مع �شورية. ا�شمها �شرياني 

يعني “العلو واالرتفاع”. ت�شتهر بالتراث الفولكلوري االأردني بالدبكة والغناء. 

�شاد�س مدينة في االأردن، كانت مع �شقيقتها “المفرق” المق�شد االأول لالجئين 

ال�شوريين الذين عبروا اإلى االأردن.

الدانوب.  نهر  �شفتي  على  تقع  مدنها.  واأكبر  )هنغاريا(  المجر  عا�شمة   )3(

ال�شفة  على  “ب�شت”  و  الغربية  ال�شفة  على  “بودا”  مدينتي  توحد  من  ون�شاأت 

ال�شرقية عام 1873. ي�شكنها مليونان، وهي �شاد�س مدينة في االتحاد االأوروبي.
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في بيت عائشة 

اأخيراً.. و�شلنا اإلى باري�س. وعندما نفكر بباري�س – اأ�شرتي واأنا – 

نفكر ببيت عائ�شة. فهو باري�س بالن�شبة لنا. الوجه المثقف والودود، 

ب�شا�شة اال�شتقبال وحرارته، مملكة الحروف واالألوان التي تغتني بها، 

وال ت�شتغني عنها، البيت الذي نق�شده ونرتاح فيه، لي�س الأنه كبيتنا، بل 

الأنه بيتنا بالفعل. وهذه المرة مثل مرات �شابقة بالن�شبة لي والأ�شرتي، 

كانت لنا باري�شنا الخا�شة في باري�س.

في  �شابين  وكنا   ،
)1(

اأرناوؤوط عائ�شة  على  تعرفت   1970 عام  في 

فريق  �شمن  التربية  وزارة  انتدبتنا  العمر.  من  الع�شرينات  منت�شف 

من  الأكثر  وبقينا  التلفزيونية”.  التعليمية  “البرامج  حقل  في  للعمل 

البرامج. توثقت العالقة بين  ع�شر �شنوات، نعد ونقدم ونخرج تلك 

االأ�شرتين، و�شارت عائ�شة بالن�شبة لي والأ�شرتي اأخت و�شديقة واأكثر 

حيوية  العالقة  بهذه  باالحتفاظ   – ونحن  هي   – ونجحنا  ذلك.  من 

وبناءة ونقية وذات معنى لكلينا، الأكثر من اأربعة عقود.

، زوج عائ�شة، 
)2(

الت�شكيلي �شخر فرزات الفنان  المرحوم  وكان 

حي  في  بيتهما  وك��ان  االأ�شرتين.  بين  العالقة  هذه  من  القلب  في 

الديوانية بدم�شق مق�شداً للمثقفين والمبدعين االأحرار، �شوريين وغير 

الديمقراطية  الوطنية  للثقافة  الدائم  الملتقى  بالتالي  و�شار  �شوريين. 
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بتنوعها وتعدد مواردها. تعرفت في ذلك البيت على نخبة معتبرة من 

المثقفين ال�شوريين والعرب من اأ�شحاب القلم والري�شة واللحن، ومن 

قادة الفكر والراأي والموقف. 

الم�شترك.  العمل  غير  بيننا  جمعت  التي  االأ�شياء  هي  كثيرة 

والت�شلط  القمع  نظم  من  الموقف  ال�شورية،  لل�شوؤون  الوطنية  الروؤية 

واال�شتبداد، ق�شايا الحرية والديمقراطية والكرامة االإن�شانية والعدل، 

مفاهيم الثقافة والحداثة والنه�شة، المواجهة المبا�شرة وال�شريحة مع 

العمل  في  االأخالقي  العا�شم  ب�شيطة،  االأدوات  كانت  مهما  الجميع 

اأن بيننا نوع من الفهم الم�شترك للحياة، ينبع من  وال�شلوك. اأح�شب 

غديرين مختلفين، يمتح اأحدهما من االآخر، ويرفده بتوافق واإعجاب 

رت عنه االأ�شوات والحروف. واأعترف اأنني 
َّ
داخلي �شامت، قلما عب

من  مكنني  ما  و�شدقها وعطائها،  و�شفافيتها  عائ�شة  ثقافة  من  نهلت 

اال�شتغناء عن موارد كثيرة، و�شاعدني على البناء الذاتي في وقت مبكر 

وجدانيًا وثقافيًا واجتماعيًا. بداأ تعارفنا ك�شابين في عمل، وها نحن 

على اأبواب ال�شيخوخة ن�شتمر ك�شديقين في الحياة. 

واأتيت  الكوني،  الحرية  وف�شاء  المدينة  رحابة  من  هي  جاءت 

الحزبي.  بالعمل  وااللتزام  االأيديولوجيا  وم�شالك  الريف  مقلع  من 

الهموم  �شنعتها  محطات  وجمعتنا  دروبنا،  تقاطعت  ما  كثيراً  لكن 

نحو  الم�شترك  والتوجه  العالية  ال�شدقية  ب�شبب  والم�شوؤوليات، 

االإن�شان كقيمة عليا. 

من�سور�ت في حقيبة �سيدة

المبا�شر  التدخل  ح�شل   ،1976 العام  من  حزيران  منت�شف  عند 

والعلني  لقوات النظام ال�شوري في لبنان. كما وقع ح�شار المخيمات 
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النظام وتحت رعايته.  الزعتر بوجود  الفل�شطينية، وتمت مجازر تل 

هو  وا�شح  الهدف  الأن  التدخل،  بهذا  فيه  يندد  بيانًا  حزبنا  فاأ�شدر 

 اأن 
َّ
�شرب المقاومة الفل�شطينية والحركة الوطنية اللبنانية. وكان علي

اأنقل ن�شخ البيان المطبوعة اإلى قطنا، لتوزع في المنطقة، وقد اأتعر�س 

للتفتي�س على حاجز ال�شرطة الع�شكرية في عرطوز. 

اأن  وما  ت�شرفاتي.  وفي  وجهي  على  باديًا  القلق  عائ�شة  �شاهدت 

علمت ال�شبب حتى قالت: اأنا اأحمل البيان واأو�شله اإلى البيت. فتحت 

الجلد  عن غالف  البطانة  وف�شلت  تتقنها،  ببراعة  الن�شائية  محفظتها 

الخارجي، واأودعت البيان في هذه الف�شحة. ثم اأعادت خياطتها من 

جديد. ولم يعد الأي تفتي�س اأن يعثر على �شيء في المحفظة. وذهب 

البيان اإلى قطنا في محفظة عائ�شة وبيدها، ليوزع هناك.

�لح�سار 

اأثناء ح�شار تل الزعتر، كنت �شخ�شيًا بين ح�شارين. ح�شار ال�شاعر 

الثورة  اإذاعة  من  الليل  في  ي�شرخ  وهو   ،
)3(

ب�شي�شو معين  الفل�شطيني 

يمر  “لن  !”و  �شنبلة  فوق  قنبلة  األف  ع�شرون  “دم�شق..  الفل�شطينية 

حافظ االأ�شد”. وح�شار عائ�شة وق�شائدها اليومية، التي فّجرتها وقائع 

الح�شار. اإذ كانت م�شكونة بالتل وما يجري فيه اإلى حد المر�س. وقد 

اأروع ق�شائدها. ومن ح�شن حظي  الفترة بع�شًا من  اأنتجت في تلك 

ومبعث اعتزازي اأنني كنت اأول المتلقين لتلك الق�شائد والمتذوقين 

لها ب�شكل يومي. قليل اأن نتحدث عن عائ�شة االإن�شان في اأ�شطر، لكن 

هذا ما ت�شمح به الفر�شة. اأما عائ�شة االأديبة والفنانة والمربية، فهذا من 

المجاالت  هذه  في  ونتاجها  فجهودها  والمتابعين،  المخت�شين  �شاأن 

ع�شية على التجاهل واالإهمال. 
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في محر�ب �لثورة 

لم تتردد ال�شاعرة التي نذرت نف�شها للحرية واالإن�شان في االنخراط 

بالثورة ال�شورية ون�شاطاتها منذ اليوم االأول. واأح�شب اأنها لم تت�شاور 

باالأمر حتى مع نف�شها. فمكانها معروف في معارك الحرية في العالم، 

فكيف في بلدها وعند �شعبها.

�شوريتها طافحة، وتمالأ كل  اأن  اإال  األبانية،  اأ�شول  اأنها من  ورغم 

كيانها. لذلك لم يتعجب اأحد من تكري�س جل طاقتها خالل �شنوات 

الثورة لخدمة �شورية وال�شوريين. يعرف هذه الحقيقة معظم ال�شوريين 

الذين  اإليها،  الالجئين  من  العديد  وعاي�شها  عاينها  مثلما  فرن�شا.  في 

معهم  ووقفت  العي�س،  لقمة  معهم  وتقا�شمت  بيتها،  في  ا�شت�شافتهم 

وفي �شفوفهم اأمام مراكز اللجوء واالإغاثة، وغيرها من االأماكن التي 

يتوجب على الالجئين وال�شحايا اأن يق�شدوها.

كانت في عداد اأول قائمة من اأع�شاء المجل�س الوطني ال�شوري، اإال 

اأنها ف�شلت العمل التطوعي الميداني الخا�س، ومن خالل منظمات 

المجتمع المدني )عربية وفرن�شية وم�شتركة(.

ثالثة اأ�شهر اأم�شيتها واأ�شرتي في ذك البيت. ا�شتقبلت فيه ال�شحفيين 

هذه  خالل  عائ�شة  وكانت  بهم.  اللقاء  توجب  من  وكل  وال�شيا�شيين 

والن�شيحة  ال�شديد  والراأي  المفتوح  القلب  دائمًا،  الفترة، كما كانت 

وجوه  من  نخبة  اإلى  التعرف  �شرف  لي  كان  بيتها  وفي  المخل�شة. 

الجالية ال�شورية في فرن�شا، والعديد من ال�شخ�شيات الفرن�شية ال�شديقة 

لل�شعب ال�شوري وثورته. لقد �شهد ذلك البيت بالن�شبة لي نهاية مرحلة 

من العمل الميداني ال�شيا�شي والثوري الذي مار�شته داخل �شورية لمدة 

عقود، لتبداأ مرحلة جديدة من العمل ال�شيا�شي خارج البالد، في اإطار 
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العالقات  ميدان  وفي  الثورة،  وموؤ�ش�شات  ال�شوري  الوطني  المجل�س 

الدولية والعمل مع المنظمات االإقليمية واالأممية ذات العالقة.

و�قعة طريفة 

في عام 2000 اأرادت عائ�شة اأن تنجز معاملة االبن الوحيد في �شعبة 

التجنيد بدم�شق البنها عدنان من اأجل االحتفاظ بالجن�شية ال�شورية، 

ورغبة منها في اإبقاء موطىء قدم له في �شورية، يتيح له اأن يدخل اإلى 

وطن اأبويه، ويخرج بحرية. رغم اأنه ولد في فرن�شا ويحمل الجن�شية 

جهوداً  وبذلوا  واالأ�شدقاء،  االأهل  اإلى  المعاملة  فاأر�شلت  الفرن�شية. 

اأقرباء  اأو  الوالدين  اأحد  وجود  يتطلب  االأمر  الأن  نجاح،  دون  طيبة 

الدرجة االأولى. فطلبُت االإ�شبارة الأحاول من جهتي اأي�شًا.

ق�شدت �شعبة التجنيد، وو�شعت االإ�شبارة اأمام الموظف. ف�شاألني 

اأنا خاله. فطلب هويتي، وتفح�شها  عن �شلة القرابة بال�شاب، قلت: 

يدي،  في  فاأ�شقط  ؟  عائ�شة  واأم��ه  جورج  اأنت  خاله،  كيف  وق��ال: 

في  طلقة  اآخر  ي�شتخدم  كمن  والجد،  المزح  بين  المواجهة  وقررت 

جعبته، فقلت بلهجة �شارمة، واأنا اأنظر في عينيه بجدية: األم يمر عليك 

وجهي  في  نظره  ثبت  ؟!  عائ�شة  ا�شمها  اأخت  وله  جورج  بحياتك 

للحظة داللة اأنه فهمني جيداً، وفهم مق�شدي، ثم قال بارتياح: بلى.. 

بعدها ختم االأوراق، و�شادق على المعاملة.

باري�س. ولدت  في  وتقيم  والفرن�شية،  بالعربية  تكتب  �شورية،  �شاعرة وروائية   )1(

عام 1946 في دم�شق. ودر�شت اللغة الفرن�شية واآدابها في جامعتها، وتخرجت منها 

ودبلوم   ،1985 ال�شوربون  من  المعمقة  الدرا�شات  دبلوم  على  1977. حازت  عام 

في البروتوكول من باري�س 1991. عملت في  حقل البرامج التعليمية التلفزيونية في 

وزارة التربية ب�شورية. 
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بداأت الكتابة والن�شر في �شن مبكرة، منذ عام 1960. ولها م�شاركات في الندوات 

ال�شعرية التي عقدت في دم�شق وفرن�شا واإيطاليا واالأردن وتون�س واألبانيا والواليات 

المتحدة االأمريكية.

ت�شقط” 1986،  “على غمد ورقة  “الحريق” 1981،  المطبوعة:  ال�شعرية  دواوينها 

“الوطن المحرم” 1987، “م�شروع ق�شيدة” 1979 )بالفرن�شية(، “اأقودك اإلى غيري” 
)رواية( 2006. ترجم العديد من اأعمالها اإلى االإنكليزية واالألبانية واليوغو�شالفية.

كانت ع�شواً في اتحاد الكتاب العرب، وان�شحبت منه بعد الثورة ال�شورية، لتنت�شب 

اإلى رابطة الكتاب ال�شوريين، احتجاجًا على مواقف االتحاد من الربيع العربي. 

)2( فنان ت�شكيلي �شوري، ولد في مدينة بانيا�س ال�شورية عام 1943. در�س الفنون 

�س الفنون في مدار�شها. اأقام اأكثر من 30 معر�شًا  الت�شكيلية في جامعة دم�شق، ودرَّ

اإلى  هاجر  والعالم.  �شورية  في  الجماعية  المعار�س  من  العديد  في  و�شارك  فرديًا، 

فرن�شا، واأقام فيها منذ عام 1977. توجد اأعماله الفنية �شمن الكثير من المجموعات 

وعمان  وجنيف  باري�س  في  المختلفة،  والموؤ�ش�شات  المتاحف  وفي  ال�شخ�شية، 

ودم�شق واالإمارات العربية المتحدة وتون�س. توفي في فرن�شا، ودفن في قرية “�شينيي 

“قرب مدينة بواتييه يوم االأربعاء 7 اآذار 2007.
في  ال�شحافة  ودر�س  م�شر  في  عا�س   ،1926 غزة  مواليد  من  فل�شطيني  �شاعر   )3(

مبكرة  �شن  في  انخرط   .1952 عام  منها  وتخرج  القاهرة،  في  االأمريكية  الجامعة 

بالعمل الوطني الديمقراطي، وعمل في �شفوف الحزب ال�شيوعي الفل�شطيني حتى 

وفاته عام 1984. ترك اأكثر من 15 ديوانًا مطبوعًا، من “الم�شافر” 1952 اإلى “حين 

تمطر االأحجار” 1982. ترجمت اأعماله ال�شعرية واالأدبية اإلى االإنكليزية والفرن�شية 

واالألمانية والرو�شية.
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المجلس الوطني السوري

اأعمال  ال�شتمرار  ونتيجة  الثورة،  عمر  من  ال�شاد�س  ال�شهر  في 

النظام  به  واجه  الذي  واالإج��رام  العنف  م�شتوى  وت�شاعد  القتل، 

لحاجتهم  وتلبية  اال�شتمرار،  على  الثوار  لت�شميم  وا�شتجابة  ال�شعب. 

الجهود  وتن�شق  العمل  تقود  الوطني،  الم�شتوى  على  منظمات  اإلى 

اإلى العلن  الثورية  والن�شاطات. ظهرت اللجان والهيئات والمجال�س 

المحلية،  التن�شيق  لجان  واإعالن  ن�شوء  بعد  البالد.  اأنحاء  جميع  في 

والهيئة العامة للثورة، والمجل�س االأعلى لقيادة الثورة.

على  �شيا�شية  جهة  وجود  اإلى  الحاجة  برزت  نف�شه،  الوقت  وفي 

�شكل تحالف وطني من نوع ما، يحمل نداء الثورة وهمومها، ويلتزم 

االأو�شاط  لها في  �شيا�شيًا وتمثيليًا  اأهدافها ويعبر عنها، وي�شكل غطاء 

االإقليمية والدولية.

محاوالت و�أحو�ل   

جرت محاوالت عديدة داخل البالد وخارجها لهذا الهدف. منها 

ما تطور وا�شتمر مثل “هيئة التن�شيق الوطني” التي نجحت في تثبيت 

نف�شها طرفًا من اأطراف المعار�شة – رغم كل ما اعتراها من تفكك 

وبرنامجها  روؤيتها  لها  معار�شة،  �شيا�شية  جماعة  وتبقى   – و�شعف 

العربية  اللقاءات  وفي  المعار�شة  ن�شاطات  في  ت�شارك  وهيئاتها. 
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والدولية، لبحث ال�شاأن ال�شوري والحلول ال�شيا�شية المطروحة.

ومنها ما كان مبت�شراً ومت�شرعًا وغير مدرو�س، فظهر ب�شكل موؤقت 

وعابر. وتال�شى �شريعًا مثل فقاعة اإعالمية، لم يبق منها غير ح�شن النوايا 

والذكريات الخائبة. يندرج في هذه القائمة “موؤتمر االإنقاذ الوطني” 

. امتد هذا الم�شروع 
)1(

الذي ت�شدر القائمين عليه االأ�شتاذ هيثم المالح

اأن  دون   2011  /  7  /  16 ال�شبت  يوم  وانعقد  وا�شتنبول،  دم�شق  بين 

يحرز اأي نجاح. بل كان �شببًا في ا�شت�شهاد 20 �شخ�شًا و�شقوط عدد 

كبير من الجرحى جراء مهاجمة النظام لموقع انعقاد الموؤتمر في حي 

القابون بدم�شق، وح�شول اأول جريمة مروعة، يقوم بها النظام بهذا 

الحجم �شد ن�شطاء �شلميين، يجتمعون لهدف �شيا�شي. 

كما ياأتي في هذا ال�شياق اأي�شًا م�شروع اإطالق ما �شمي “المجل�س 

الوطني ال�شوري” بالخارج في �شهر اأيلول 2011. حين �شدرت قائمة 

باأ�شماء اأ�شخا�س لم تتم ا�شت�شارتهم ليكونوا اأع�شاء في المجل�س. 

كذلك فعل ن�شطاء �شوريون – في خطوة جزئية وغير مكتملة – 

الوطني  “المجل�س  با�شم   2011  /  9  /  15 بتاريخ  بيانًا  اأ�شدروا  باأن 

ال�شوري”، يلخ�س اأهداف المجل�س بخم�س نقاط هي: 

بكل  الدولة  موؤ�ش�شات  وحماية  النظام  اإ�شقاط  على  العمل   –  1
الو�شائل الم�شروعة.

2 – الحفاظ على الطابع ال�شلمي للثورة.
3 – الحفاظ على الوحدة الوطنية.

4 – االنحياز الكامل للثورة وااللتزام بمبادئها واأهدافها واآلياتها.
5 – ال�شعي الإقامة دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي، يكفل 

الحرية والعدل والم�شاواة لجميع المواطنين.
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اأنطاليا  بين  التي تمت في الخارج  الن�شطاء،  اأن جهود هوؤالء  غير 

2011 لم تذهب هدراً. فقد دخلت في  اأيلول  وا�شتنبول خالل �شهر 

�شياق الجهود واالت�شاالت الجديدة والجادة، التي جرت بين الداخل 

والخارج لبناء م�شروع جديد. 

لقاء �لدوحة 

ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  “المركز  ورعاها  اأطلقها  محاولة  هي 

الجتماع  دعا  حين   ،
)2(

ب�شارة عزمي  الدكتور  برئا�شة  ال�شيا�شات” 

في قطر، ي�شم معار�شين من الداخل والخارج. يمثل بع�شهم اأحزابًا 

وطنية  ك�شخ�شية  نف�شه  يمثل  وبع�شهم  �شيا�شية،  وقوى  وتحالفات 

بين  االجتماع  جرى  ثقافيًا.  اأو  فكريًا  اأو  �شيا�شيًا  العام  بال�شاأن  تعمل 

الخام�س وال�شابع من �شهر اأيلول.

لبى الدعوة من الداخل ممثلون عن اإعالن دم�شق وهيئة التن�شيق 

االإخ��وان  الخارج  من  لباها  كما  م�شتقلة.  و�شخ�شيات  الوطنية 

اللقاء  ا�شتمر  م�شتقلة.  و�شخ�شيات   )74( ال�  ومجموعة  الم�شلمون 

مرجعية  لت�شكيل  جادة  حوارات  وجرت  يثمر.  اأن  دون  اأيام  لعدة 

واجهتها  وتكون  الثورة،  اأه��داف  تلتزم  جامعة،  وطنية  �شيا�شية 

ال�شيا�شية والمعبر عنها. لكن محاولة الدوحة انتهت اإلى الف�شل ولم 

تحقق نتائج تذكر. وبقيت الحاجة لوجود هذا الج�شم قائمة وملحة، 

تزيدها االأيام ومجريات االأمور داخل البالد اأهمية وخطورة. وتجعل 

اإنجاز ذلك م�شوؤولية وطنية باأعناق نخبة العمل ال�شيا�شي  التاأخر في 

والفكري والثقافي الوطني. مثلما ت�شترك في تحمل هذه الم�شوؤولية 

المنظمات الثورية التي برزت على م�شتوى البالد وتمار�س ن�شاطها 

على االأر�س.
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في ��ستنبول 

دم�شق  اإعالن  قيادة  اإلى  دعوتان  اأيلول، و�شلت  �شهر  نهاية  قرب 

من  واأخ��رى  الم�شلمين  االإخ��وان  جماعة  من  واح��دة  الداخل.  في 

مجموعة ال� )74(. )وهي مجموعة ت�شم هذا العدد من االأكاديميين 

والتكنوقراط وال�شيا�شيين من ال�شوريين الذين يعي�شون في الخارج منذ 

زمن والأ�شباب مختلفة( لح�شور لقاء في ا�شتنبول من اأجل تحقيق هذا 

الهدف الوطني الذي يهم الجميع ويقلقهم.

اأمانته العامة �شمير ن�شار بالخروج من  اإعالن دم�شق رئي�س  كلف 

دم�شق، ليراأ�س وفد اإعالن دم�شق اإلى ذلك اللقاء وان�شم اإلى الوفد من 

 .
)4(

 واأن�س العبدة
)3(

الخارج كل من: جبر ال�شوفي

ح�شرت اللقاء وفود تمثل المنظمات الثورية العاملة على االأر�س: 

االأعلى  المجل�س   – للثورة  العامة  الهيئة   – المحلية  التن�شيق  لجان 

برئا�شة  الوطنية،  التن�شيق  هيئة  يمثل  وفد  ح�شره  كما  الثورة.  لقيادة 

. غير اأن وفد الهيئة ان�شحب من اللقاء، ولم يتابع 
)5(

الدكتور حازم نهار

الحوارات والم�شاورات التي جرت فيه.

المجل�س  باإطالق  وتوجت  اأيام،  ثالثة  اللقاء  فعاليات  ا�شتمرت 

والمهمة  وا�شحة،  واالأهداف  نا�شجة،  فاالأفكار  ال�شوري.  الوطني 

اأف��راداً  الجميع  قبل  من  لحظة  كل  في  �شرورتها  وتعلن  راهنة، 

لم  لذلك  الالزم.  التنظيمي  االإطار  �شياغة  غير  يبق  ولم  وتنظيمات. 

تكن المهمة ع�شيرة. فاأعلن عن تاأ�شي�س المجل�س عبر موؤتمر �شحفي 

التنفيذي،  المكتب  2011 من قبل   /  10  /  2 ا�شتنبول يوم االأحد  في 

الذي �شم في حينه: 

الدكتور برهان غليون ممثاًل لكتلة الديمقراطيين الم�شتقلين 
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�شمير ن�شار ممثاًل الإعالن دم�شق 

فاروق طيفور  ممثاًل لالإخوان الم�شلمين 

عبد االأحد ا�شطيفوممثاًل للمنظمة االآثورية الديمقراطية 

اأحمد رم�شان  ممثاًل لمجموعة ال� )74( 

الدكتور عبد البا�شط �شيدا  ممثاًل للكتلة الكردية الم�شتقلة 

مطيع البطين   ممثاًل للحراك الثوري 

ثم �شم المكتب التنفيذي لع�شويته الدكتورة ب�شمة ق�شماني ممثلة 

للمراأة ال�شورية.

اأول  غليون  برهان  الدكتور  تام  بتوافق  التنفيذي  المكتب  اختار 

تداولية  الرئا�شة  تكون  اأن  على  ال�شوري،  الوطني  للمجل�س  رئي�س 

القرارات  تتخذ  واأن  التنفيذي،  المكتب  اأع�شاء  بين  اأ�شهر  ثالثة  كل 

بالتوافق. 

جميع  في  �شاركت  للثورة  العامة  الهيئة  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 

واأعلنت  المجل�س،  اأنتجت  التي  والم�شاورات  واللقاءات  الحوارات 

تاأييدها له، لكنها امتنعت عن االنخراط تنظيميًا في هيئاته وموؤ�ش�شاته. 

�لموؤتمر �الأول 

انعقد   ،2011 االأول  كانون  من  ع�شر  والثامن  ع�شر  ال�شابع  في 

الوطني  للمجل�س  العامة  للهيئة  االأول  االجتماع  العا�شمة  تون�س  في 

ال�شوري. ور�شد البيان ال�شادر يوم االثنين 19 / 12 / 2011 اأعمال 

ذلك الموؤتمر واأهم مقرراته:

والنظام  للمجل�س  ال�شيا�شي  “البرنامج  واأق��ر  الموؤتمر  ناق�س 

الموؤ�ش�شات”.  بين مختلف  والعالقات  العمل  ينظم  الذي  االأ�شا�شي، 

واأعاد “هيكلة مكاتبه التخ�ش�شية با�شتثمار الطاقات المتوافرة”.. بما 



212

في ذلك “تعزيز ح�شور المراأة في موؤ�ش�شاته”. 

موا�شلة الجهود “لتوحيد ال�شف الوطني”.

رموزه  وكل  براأ�شه  النظام  اإ�شقاط  “في  التزامه  المجل�س  جدد 

واأركانه”.

و  الكردية”  القومية  بالهوية  الد�شتوري  باالعتراف  “التزامه  اأكد 

“الهوية القومية االآ�شورية ال�شريانية”.
المطالبة ب�شرورة “حماية المدنيين والثوار في �شورية، وذلك في 

مناطق اآمنة”.

تعهد المجل�س “بتوفير الدعم والرعاية للجي�س ال�شوري الحر”. 

والمجتمع  العربية  الدول  جامعة  مع  التعاون  على  “حر�شه  اأكد 

الدولي والمنظمات الدولية”. 

اأكد على اأن “�شورية الجديدة �شتعمل على ا�شتعادة ال�شيادة الوطنية 

في الجوالن المحتل”. 

اإلى  و�شولي  فور  الوطني  المجل�س  رئا�شة  مع  توا�شلي  با�شرت 

واأ�شبحت ع�شواً  مقرر.  اإليه ح�شبما هو  الن�شمامي  تمهيداً  باري�س، 

انتخابي  وتم   .2012 اآذار  في  التنفيذي  والمكتب  العامة  االأمانة  في 

رئي�شًا للمجل�س في 9 / 11 / 2012.

من  �شرفه  وبعد  الق�شاء،  في  1931. عمل  دم�شق  مواليد  من  �شوري  محام   )1(

الخدمة الأ�شباب �شيا�شية عاد لمهنة المحاماة. بداأ ن�شاطه ال�شيا�شي مبكراً، واعتقل 

العلمية  النقابات  على  النظام  حملة  اإطار  في  �شنوات،  �شت  لمدة   1980 عام 

والمعار�شين ال�شيا�شيين. �شارك بتاأ�شي�س الجمعية ال�شورية لحقوق االإن�شان. كان 

ع�شواً في المجل�س الوطني ال�شوري، ورئي�شًا للجنة القانونية باالئتالف.

ولد  فل�شطين.  من  قومي  ومفكر  �شيا�شي،  وكاتب  كبير،  عربي  اأكاديمي   )2(

اأ�ش�س وقاد حزب  األمانيا.  بالفل�شفة من  1956، يحمل دكتوراه  النا�شرة عام  في 
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“التجمع الوطني الديمقراطي”، وكان نائبًا عنه في الكني�شت االإ�شرائيلي. مدير 
للثورات  منا�شر  الدوحة.  في  ال�شيا�شات”  ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  “المركز 
العربية منذ انطالقتها في الربيع العربي. اأ�ش�س �شحيفة العربي الجديد في لندن، 

 – تاريخي  �شياق  في  والعلمانية  الدين  كتبه:  من  عالمية.  جوائز  على  وح�شل 

�شورية: درب االآالم نحو الحرية – في الثورة والقابلية للثورة – المجتمع المدني: 

درا�شة نقدية. 

)3( مدر�س لغة عربية من محافظة ال�شويداء، عمل في �شفوف الحزب ال�شيوعي 

ال�شوري 1970 – 1986. ا�شترك في ن�شاطات ربيع دم�شق من خالل لجان الدفاع 

عن الحريات الديمقراطية وحقوق االإن�شان. انت�شب اإلى اإعالن دم�شق، وانتخب 

ع�شواً في اأمانته العامة، واعتقل ب�شبب ذلك 2007 – 2010. ع�شو في المجل�س 

الوطني ال�شوري.

اأم�شى  لذلك  م�شايا،  مدينة  من  معار�شة  الأ�شرة   1967 عام  دم�شق  في  ولد   )4(

معظم حياته في الخارج. انتقل اإلى بريطانيا عام 1989. يعمل في اإدارة تكنولوجيا 

المعلومات. اأ�ش�س حركة العدالة والبناء، وتراأ�شها عام 2006. ان�شم مع الحركة 

ال�شوري،  الوطني  المجل�س  منه الحقًا. ع�شو في  اإعالن دم�شق، وان�شحب  اإلى 

وفي االئتالف.

)5( مثقف وكاتب و�شيا�شي معار�س. قيادي في حزب العمال الثوري، والتجمع 

الوطني الديمقراطي في �شورية. ن�شط خالل ربيع دم�شق في لجان اإحياء المجتمع 

المدني، وفي منتدى جمال االأتا�شي للحوار الديمقراطي. يعمل باحثًا في المركز 

العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات في قطر. يكتب في ال�شحافة العربية.
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جمعات الثورة

42 جمعة هي اأيام الجمع التي �شهدت ن�شاطات الثورة وفعالياتها 
العام بجمعة  3، واختتم   / “الكرامة” 18  بداأت بجمعة   .2011 عام 

على  ال�شورية  الثورة  �شفحة  تولت  الحرية”.  �شاحات  اإلى  “الزحف 
ال�شبكة )الفي�شبوك( وال�شفحات الثورية االأخرى اإدارة اال�شتفتاء على 

اال�شم، بطرح المقترحات وتنظيم الت�شويت واإعالن النتائج. يجري 

الت�شاور ب�شاأن االأ�شماء المقترحة والتداول بها من خالل التن�شيقيات، 

للمناق�شة  المقترحة  االأ�شماء  تطرح  كانت  األكترونيًا.  الت�شويت  ويتم 

عند  حتمًا  الباب  ويقفل  االأ�شبوع،  اأيام  خالل  والت�شويت  والحوار 

الت�شويت  ن�شبة  تعتمد  بحيث  االأربعاء.  ليل  من  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة 

باأعلى  الفائز  اال�شم  ويعلن  اأ�شبوع،  كل  من  الخمي�س  �شباح  المعلنة 

ن�شبة من االأ�شوات العتماده ون�شره. وجاءت جمع 2011  كما يلي:

 

25 / 3 جمعة العزة• 18 / 3 جمعة الكرامة

8 / 4 جمعة ال�صمود• 1 / 4 جمعة ال�صهداء

22/ 4 الجمعة العظيمة • 15 / 4 جمعة االإ�صرار

6 / 5 جمعة التحدي • 29 / 4 جمعة الغ�صب

20 / 5 جمعة اآزادي • 13 / 5 جمعة الحرائر
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3 / 6 جمعة اأطفال الحرية • 27 / 5 جمعة حماة الديار

17 / 6 جمعة �صالح العلي • 10 / 6 جمعة الع�صائر
وال�صرفاء 

1 / 7 جمعة اإرحل • 24 / 6 جمعة �صقوط ال�صرعية

15 / 7 جمعة اأ�صرى الحرية • 8 / 7 جمعة ال للحوار

29 / 7 جمعة �صمتكم يقتلنا • 22 / 7 جمعة اأحفاد خالد

12 / 8 جمعة لن نركع • 5 / 8 جمعة اهلل معنا

26 / 8 جمعة ال�صبر والثبات • 19 / 8 جمعة ب�صائر الن�صر

9 / 9 جمعة الحماية الدولية • 2 / 9 جمعة الموت وال المذلة

23 / 9 جمعة وحدة المعار�صة • 16 / 9 جمعة ما�صون

7 / 10 جمعة المجل�ش الوطني • 30 / 9 جمعة الن�صر ل�صامنا ويمننا
يمثلني 

 / 10 جمعة �صهداء المهلة العربية • 14 / 10 جمعة اأحرار الجي�ش21

4 / 11 جمعة اهلل اأكبر • 28 / 10 جمعة الحظر الجوي

الع�صوية  تجميد  جمعة   11  /  11  •
مطلبنا

18 / 11 جمعة طرد ال�صفراء 

الحر  الجي�ش  جمعة   11  /  25  •
يمثلني

2 / 12 جمعة المنطقة العازلة 
مطلبنا 

16 / 12 جمعة الجامعة العربية • 9 / 12 جمعة اإ�صراب الكرامة
تقتلنا 

30 / 12 الزحف اإلى �صاحات • 23 / 12 جمعة بروتوكول الموت
الحرية 

ثم دخل العام 2012، ولمجرياته ووقائعه حديث اآخر. 




