
تصدر عن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي

  09/07/2012جسور سوريا ـ جريدة نصف شهرية ـ العدد السادس عشر  ـ ا%ثن"  ـ     

تــكـمـن الــحـقـيـقـة في 

ــــــــــنـــاغــــــــــم الـــقول  تــ

والـفــكـرة والـفــعـــل

سQََمـاً ِحْمُص ... 
سQََمـاً لِْلِجداِر يُعاِنقُ الِجَداْر ... 

سQََمـاً للزYوايَا الَعتيَقِة تُعاِنقُ أَْحزَاني فَـتَرُْسَم اVََكاْن ... 
سQََمـاً لِْلُحطَامِ يَِئن\ بَْ[َ ُمْقَلِة "بَاِسٍل" و بَْ[َ الر\َكامْ 

سQََمـاً aَِِميرٍَة تَـنَْحني أَلِِفي َلها و َقاَمتي و لُِكلb اaَبْطَاْل! 
 Jam 

من يملك قرار "وقف النار" في سوريا؟
تــــــــتراوح الــــــــتقديــــــرات بــــــــخصوص أعــــــــداد 
"اOســـلح" الـــسوريـــ"" مـــن خـــارج أطـــر 
الـــــــــنظام ومـــــــــيليشياتـــــــــه مـــــــــا بـــــــــ" 100- 
200 ألـــــــــــــف مســـــــــــــلح، يـــــــــــــتوزعـــــــــــــون على 
وحــــــــــــــدات "الــــــــــــــجيش الــــــــــــــسوري الحــــــــــــــر" 
واOـــلحقة بـــها والـــدائـرة في فـــلكه، فـــض^ً 
عـــــــــــــن مـــــــــــــيليشيات إســـــــــــــ^مـــــــــــــية (إخـــــــــــوان 
وســــــــــــلفي") و"الــــــــــــقاعــــــــــــدة" وشــــــــــــقيقاتــــــــــــه، 
ونــــاشــــط" محــــلي" إلى جــــانــــب لــــصوص 
وقــــــطاع طــــــرق اتخــــــذوا مــــــما يجــــــري في 
ســـــوريـــــا، ســـــانـــــحة % تـــــتكرر لـــــيعيثوا في  

n.ًرض فساداpا
هــــــــؤ%ء لــــــــــيسوا "جــــــــــماعــــــــــات مســــــــــلحة أو 
إرهــــــــابــــــــية"...هــــــــذه جــــــــيوش تــــــــقاتــــــــل على 
اpرض الـــــــــــــسوريـــــــــــــة...تـــــــــــــتوزع و%ءاتـــــــــــــها 
وأجــنداتــها ومراكــز صنع قراراتــها، وفــقـاً 
Oــــــصادر التســــــليح والــــــتمويــــــل والــــــتدريــــــب 
وا|يــــــواء، هـــــــنا تـــــــبرز الـــــــسعوديـــــــة وقـــــــطر 
وتـــــــــركـــــــــــيا، بــــــــــوصـــــــــــفها أكـــــــــــثر اpطـــــــــراف 
ا|قـــــــليمية فـــــــاعـــــــلية على مســـــرح الحـــــرب 
الـــدائـرة في ســـوريـــا وعـــليها...مـــا يـــجعل 
اOشهــد الــسوري أشــد تــعقيداً مــما يــلوح 
في أذهــــان كــــثيٍر مــــن اOــــتفائــــل" بــــفرص 
الحـــــــل الـــــــسياسي واجـــــــتماعـــــــات جـــــــنيف 
ومــــبادرتي كـــوفي عــــنان اpولى والــــثانــــية  

n.عّدلةOا
مـــقابـــل "فــوضى الـــجيوش" هـــذه، يـــتوفـــر 
الــــنظام على مــــا يــــقرب مــــن 400 مــــائــــة 
ألـــــــــف جـــــــــندي تـــــــــحت الســـــــ^ح، و% أحـــــــــد 
يــــــــعرف كــــــــم تبلغ أعــــــــداد اOنتســــــــب" إلى 
أجهـــــزتــــــه اpمــــــنية اOــــــتعددة، فــــــض^ عــــــن 
مـــــــــيليشات مـــــــــن "الشـــــــــبيحة" الـــــــــجاهــــــــزة 
لــــــــ^ســــــــتدعــــــــاء في أيــــــــة لحــــــــظة لــــــــتحويــــــــل 
مــــــناطــــــق ا%شــــــتباك إلى مــــــسارح دامــــــية 
للجـريـمة، مـا يـدفـعنا على ا|عـتقاد بـأنـنا 
أمـــــام نـــــصف مـــــليون جـــــندي ورجـــــل أمـــــن 
يشــتبكون في حـروب مــتنقلة ودامــية، مع 
"جــــــــــــيوش اOســــــــــــلح" ومــــــــــــيليشياتــــــــــــهم"، 
يــدعــمهم حــلف طــويــل وعــريــض يــمتد مــن 
موســكو إلى الــضاحــية الــجنوبــية لــبيروت  

n.مروراً بطهران وبك" وغيرهما 
إنــتهينا إلى وضــعية لــم يــعد فــيها حــديــث 
اOــعارضــة التي نــعرف، داخــلية كــانــت أم 
خـــارجـــية، بـــاpمـــر اOـــثير لـــ�هـــتمام...هـــذه 
اOــعارضــة، تســتطيع قــلة مــن بــينها فــقط، 

أن تمـارس نفــوذاً على "جـــزء مــن 

 اOـســــــــــــــــــلـحـ""، ربــــــــــــــــــمـا الـجـــــــــــــــــزء اpقــــــــــــــــــل 
ِقـــــــبَلَ   ̂ أهـــــــمية...أمـــــــا بـــــــقية الـــــــجيوش، فـــــــ
pحــد عــليها، وهي % تخضع |مرة أحــد 
مـمن اجـتمعوا في الـقاهرة ومـن قـبل في 
بــروكســـل واســـطنبول...هـــذه اOـــعارضـــات 
قــــد تــــكون الــــضحية الــــتالــــية، إن لــــم نــــقل 
اpولى، لــــهــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــفــــلــــتــــان اpمــــني/ 
الـــعسكري الـــذي يـــجتاح ســوريـــا ويتهـــدد 

مستقبل وحدتها ومصير شعبها.
لـــــــقد بـــــــلغت اpزمـــــــة الـــــــسوريـــــــة حـــــــداً مـــــــن 
الــــــــــــــتفاقــــــــــــــم يــــــــــــــكاد يــــــــــــــ^مــــــــــــــس ضــــــــــــــفاف 
ا%ســـــتعصاء على الحـــــل...أمـــــا بـــــصيص 
اpمــــــــــــــــل فــــــــــــــــيتمثل في قــــــــــــــــدرة الــــــــــــــــقطب" 
الـــــروسي واpمــــــريكي على بــــــناء تــــــفاهــــــم 
عــــميق حــــول مــــ^مح اOخــــرج مــــن اpزمــــة 
الــسوريــة، وتوفــر ا|رادة الــسياســية لــدى 
الـعاصـمت" موسـكو وبـك" لـلضغط على 
حــــلفائــــهما في ســــوريــــا وا|قــــليم، لـــوقــــف 
ضخ الســـــــــ^ح لــــــــــلطرفــــــــــ"، وإلـــــــــزامــــــــــهما 
بـــالجـــلوس حـــول مـــائـــدة الـــحوار لـــتشكيل 
حـــــكومـــــة الـــوحـــــدة الـــوطـــــنية اOــــؤقـــــتة التي 
ســــــــــــــــــتــــشــرف عــــلى إدارة اOــــــــــــــــرحــــــــــــــــــلــــة 
ا|نــــتقالــــية...مــــن دون إنخــراط كــــل هــــذه 
اpطـــراف الـــــعربـــــية وا|قـــــليمية والـــــدولـــــية، 
في الحــل وبجــديــة كــامــلة ونـوايــا حــسنة، 
ســــيكون مــــن الــــصعب جــــداً وقــــف شــــ^ل 
الـدمـاء في سـوريـا...لـكن مـا هـو أصـعب 
مــن هــذا ا|حــتمال الــصعب، هــو وصــول 
هــــــــــذه اpطــــــــراف إلى تـــــــــوافــــــــــق مــــــــــشفوع 
بــــا|رادة الــــقويــــة والــــنوايــــا الــــحسنة حــــول 
خــــريــــطة طــــريــــق لــــسوريــــا...كــــان ا� في 

عون السوري".
عريب الرنتاوي
http://alqudscenter.org/
a r a b i c / p a g e s . p h p ?
menu_id=14&local_type=129
&local_id&local_details=0

كيف يؤدي الQلتزام بالQعنف إلى اختQل في ميزان القوى؟

 إن مـواجـــهة أســـلحة الـــعنف بـــأســـلحة الـــ^عـــنف يخـــلق مـوقـــفـاً مـــعقداً وحـــالـــة مـــن عـــدم 
الــــتكافــــؤ ا%ســــتراتيجي، فــــأحــــد اpطــراف يــــعتمد الــــنشاط الــــ^عــــنيف، وا�خــــر يــــعتمد 
الـــعنف، وتـــعتمد فـرص نـــجاح الـــ^عـــنف على مـــدى الـــتزام اOـــقاومـــ" بـــأســـلوبـــهم الـــذي 
اخــــــتاروه، والــــــتطبيق اOــــــحترف الــــواعي لــــوســــــائــــــله، بــــــحيث يــــرتــــــد القمع الــــــعنيف على 
الــــخصم اOــــعتدي، ويــــفقد الــــنظام الــــديــــكتاتــــوري تــوازنــــه الــــسياسي، ويــــتكبد خــــسائــــر 
فـــادحـــة وتـــكالـــيف بـــاهـــظة، تُـــفقد الـــعنف فـــاعـــليته، وتـــعكس نـــتائـــجه. فـــح" يبلغ الـــعنف 
مــنتهاه، ويســتنفذ أعلى طــاقــاتــه، ويفشــل في كســر إرادة اOــقاومــة، ويظهــر عجزه عــن 
الــتحكم في مــقالــيد اpمـور بــعد أن اســتخدم آخــر مــا في جــعبته؛ تــبدأ هــزيــمته بــتبدد 
شرعـيته، وانـكسار إرادتـه، ثـم تـضعف مـنظومـته عـندمـا يتخـلى عـن قواتـه، ويـبحث في 
صـفوفـه عـن كـبش الـفداء لـتبريـر الجرائـم التي ارتـكبها في حـق اOجتمع، فـيصل إلى 

مستوى التفكك، وعدم القدرة على ا%ستمرار.
عـنف بـ" ا%سـتراتـيجية  فـإذا كـانـت سـياسـات الـخصم غـير مـبررة، وجـمعت حركـة ال̂ـ
الواعـية، والـصورة الـحضاريـة، وعـدد النشـطاء الـكافي، ثـم تـمكنت في مواجـهة القمع 
مــــن اOــــحافــــظة على ضــــبط الــــنفس وعــــقدت الــــعزم على اOــــقاومــــة في مــــسارهــــا اOــــعد. 
فـإنـها تـحقق إنـجازات كـبيرة، خـاصـة عـندمـا يتسع نـطاق الـتمرد. ويـفقد الـنظام الـدعـم 

الجماهيري والدولي.
وعــندمــا يــفقد الــنظام اOــبرر اpخــ^قي %ســتخدام القمع أمــام حركــة حــضاريــة، فــإنــه 
حـــــينها قـــــد يتمنى أن تـــــلجأ اOـــــقاومـــــة إلى الـــــعنف، حـــــيث يـــــمكنه الـــــتعامـــــل مـــــعها وفـــــق 
قــوانــــ" الــــلعبة التي يــــجيدهــــا، وحشــــد اOــــبررات اOحــــلية وا|قــــليمية والــــعاOــــية ضــــدهــــا، 
وحــــ" ينتهي الــــنظام إلى اســــتخدام القمع يــــكون دور اOــــقاومــــة قــــد بــــدأ |فــــقاد هــــذا 
القمع أثره. فتتخــذ اOــقاومــة مــن ترســانــة أســلحتها الــ^عــنيفة اOــتنوعــة مــا يــتناســب مع 

التحدي الذي تجابهه. 
من كتاب "أسلحة حر ب ال^عنف"- أكاديمية التغيير

http://syrianncb.org/
https://www.facebook.com/josouria
https://www.facebook.com/josouria
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
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جريدة جسور سوريا         العدد السادس عشر

السQح: انتصار الثورة أم مقتلها؟

 الـــــــــسكوت عـــــــــن أخـــــــــطاء الـــــــــنظام أوصـــــــــلتنا إلى هـــــــــذه 
الكارثة التي تهدد سورية بكل اOعاني. 

 وا�ن ... الــــسكوت عن أي خــــطأ مــــن أي جــــهة كــــان 
هـــو بـــمثابـــة الـــخيانـــة لـــسوريـــة , إن كـــنا ســـنعيد انـــتاج 
نـــــــفس منهج الـــــــتعامي والـــــــتواطـــــــؤ فـــــــنحن نـــــــعيد انـــــــتاج 

الطغيان .
 %تقتلوا سورية مرت" ......!!!
   Bassam Yousef 

رح بلش قلك 
شي

قلك عن وطن 
ضايع

عن حبل غسيل
عن اسمي اللي 

انسرق
عن حب ضايع
عن شتات... عن 

ملجأ
رح احكيلك 

شي ... عن بلد
وطفل صغير 

عم يلعب 
بالشارع

عن سرفيس... 
وعجقة شارع 

الثورة
وبنت حلوة 

ماشية 
بالطريق... عن 

أرض
فيها ا�دان 

عشق... 
وجراس.

فيها رقص 
وغنا... وأعياد
رح احكيلك عن 

سما
طاير فيها 
الطير

كشات حمام 
ونواطير

عن بلد خيا�ت 
وصور

عن حلم ما 
بيضيع عن 

صور
عن صياعات 
اVدينة القديمة
عن حكايا ما 
بتخلص

رح احكيلك عن 
بلد

كي � ننســى

الحرية لجميع اVعتقل[ في سجون النظام
بالتزامن مع ا|فراج عن قسطنط" ح^ل صباح اpحد 2012/07/08  
 تم اعتقال  اOهندس أحمد العسراوي عضو اOكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية

ـــــــــة نـــــــــفقَ  مـــــــــنذ دخـــــــــول ا%نـــــــــتفاضـــــــــة الـــــــــسوريّ
التســــــــــّلح، هــــــــــيمن اتــــــــــجاهــــــــــان في الــــــــــتفكير 
والــــــفعل الــــــثورّي على أوســــــاط اOــــــناصــــــريــــــن 
لـلثورة واOنخرطـ" في نـشاطـاتـها كـافـة: بـ" 
َمــــــْن يــــــــرى أّن الســـــــ^ح هــــــــو وحــــــــده الــــــــكفيل 
بـــإســـقاط نـــظام وصـــل حـــدّ الـــعسف اOـــطلق؛ 
وبـــــــ" َمـــــْن يـــــــرى أّن الســـــــلميّة هي وحـــــــدهـــــــا 
الــــــــــــــقادرة على تــــــــــــــفكيكه، مع إبــــــــــــــقاء خــــــــــــــيار 
اســــــــــتخدام الســـــــــ^ح في حــــــــــا%ت الــــــــــدفــــــــــاع 
اOــباشــر عــن الــنفس أو لحــمايــة الــتظاهرات  

n   .فقط
جــوهــــر الــــنقاشــــات التي تــــصّب على تــــأكــــيد 
شـــــرعـــــــيّة التســــــّلح يســـــــتمّد مشــــــروعـــــــيّته مـــــــن 
بـــــــطش الـــــــنظام في مــــــواجـــــــهة شـــــــعبه، عـــــــبر 
الـــقول إّن هـــذا الـــبطش هـــو مـــا أجـــبر الـــثورةَ 
على التســـــــــلح. وهـــــــــذا يعني أّن مشــــــــروعـــــــــيّة 
الســ^ح تـــأتي هـــنا بـــد%لـــة الـــخصم، % عـــبر 
طرح أسـئلة جوهـريّـة تـتعّلق بـمدى قـدرة هـذا 
الســ^ح على تـــحقيق الهـــدف الـــذي امــــتُشق 

n.ترتّبة عليهOجله، وتكاليفه، والنتائج اp
يسـتند أصـحاُب التسّلح في تـبريـر مـنهجهم 
الـكفاحيّ هـذا إلى أّن الـثورات كـانـت دائًما 
مســــــّلحة، غــــــير أّن هــــــذا الــــرأي يُــــــسقط مــــــن 
حـــــــــسابـــــــــه اخـــــــــت^َف الـــــــــظروف بـــــــــ" اpمـــــــــس 
والـــــيوم، وأّن خـــــيارًا كهـــــذا يـــــحتاج حـــــاضــــــنًا 
اجـتماعـيًّا على مسـتوى الوطـن، إضـافًة إلى 

n.  حاضن عاOيّ
كــــــلنا نــــــدرك أّن الــــــتعبئة الــــــعاّمــــــة في بــــــدايــــــة 
الـــثورة كـــانـــت لـــ^تـــجاه الســـلميّ ــ وهـــو أمـــر 
أثـــمر إيـــجابًـــا لـــدى الجـــمهور الـــسورّي الـــذي 
احــتضن الــثّوار الســلمي" في الــبدايــة. إلى 
في الـــــــــظهور، فـــــــــلم تَـــــــــْقدر  أن بـــــــــدأ التســـــــــّلحُ 
الــــقطاعــــاُت الــــشعبية وأوســــاُط الــرأي الــــعامّ 
أن تـــفهم هـــذا الـــتحّول. هـــنا خسـرت الـــثورةُ 
الــــــكثيَر مــــــن حــــواضــــــنها، وفــــــقدْت قــــــطاعــــــاتٍ 
أخـــــــــــــــرى كـــــــــــــــان يـــــــــــــــمكن أن تـــــــــــــــنضّم إلـــــــــــــــيها 
خصوًصا في أوساط الطبقات الوسطى.

أمـا على صـعيد اOـناخ الـدوليّ الـعاOيّ، فـقد 
بـــــــاتـــــــت الـــــــسمة التي تـــــــطبعه هي الـــــــ^عـــــــنفَ 
ورفَض الحـــروب واســـتخدامِ الســ^ح. فـــمنذ 
ربيع پـــــراغ وانـــــــهيار ا%تـــــــحاد الـــــــسوڤـــــــياتيّ 
وســـــــــــطوع الـــــــــــثورات اOـــــــــــلّونـــــــــــة، تـــــــــراجع وهجُ 
الـــــــــــــثورات اOســــــــــــّلحة التي تـــــــــــــعتمد أســـــــــــــلوبَ 
الــــعصابــــات لــــصالح الــــثورات الســــلميّة التي 
ل¦  وك تــــعتمد الــــتظاهــراِت والــــعصياَن اOــــدنيّ 
أنواع الـنشاطـات السـلميّة. وتُّوج هـذا اpمرُ 
برعــايــة اpمــم اOتحــدة لــثقافــة الــ^عــنف، مــن 
خـــــــــــ^ل إعـــــــــــ^ن الـــــــــــعْقد اOـــــــــــمتد بـــــــــــ" سنتيْ 
2001 و2010 عــــــــقًدا لتشجيع «ثــــــــقافــــــــة 
الس^م وال^عنف ولصالح أطفال العالم.»
إذن، كـــــما نـــــقول إّن خـــــيار الســـــلطة اpمنيّ 
في اسـتعادة مـناخ الـثمانـينيّات فـاشٌل جـدًّا 
بســــــــبب اخــــــــت^ف الــــــــظروف وتــــــــغيّر اOــــــــحيط 
ًضا إنّ  الــــــدوليّ وا|قليميّ، فــــــإنــــــنا نــــــقول أي
خــــــيار تســــــليح الــــــثورة فــــــاشــٌل بســــــبب تــــــغيّر 
الـــــظروف نـــــفسها. فـــــالســـــلطة بحـــــلها اpمنيّ 
تــــــــــعالج مــــــــــشاكــــــَل الــــــــــيوم بحــــــــــلول اpمــــــــــس؛ 
وأصـــحاُب خـــيار التســّلح يـــعالـــجون مـــشاكلَ 
الوطــن بحــلول ســابــقة قــد تنجح في إســقاط 
َجها اpخـــرى كـــارثـــيّة على  الـــنظام لـــكّن نـــتائ
اOجتمع وعلى بـــــــناء الـــــــدولـــــــة الـــــــديـــــــمقراطـــــــيّة 

التي ينشدها السوريون اpحرار.
% يـــــــــــساورنـــــــــــا أدنى شــــــّك في أّن الســـــــــــلطة 
غـــــّضت الـــــــــــــنظر على التســـــــــــــّلح وشــــــــــّجعـتْه، 
وصّعدْت عــنفَها بــغية دفع الــناس إلــيه، إلى 
اpرض الوحيدة التي تجيد اللعَب فوقها.
نــــــحن نــــــرى أّن انــــــتقال الــــــثورة مــــــن الــــــخيار 
الســـــــــلميّ إلى الـــــــــخيار اOســــــــّلح فتح الـــــــــبابَ 
لجـميع الـقوى والـدول وأجهزة ا%سـتخبارات 
ــــــــــــــة لــــــــــــــتحقيق  لــــــــــــــلعمل على اpرض الــــــــــــــسوريّ

أجندات مضاّدة pهداف السوري".
¨محمد ديبو .  كاتب وشاعر سورّي.
http://www.adabmag.com/
node/479

السمكة اaكبر..
بـاتـت اجـتماعـات ‘اصـدقـاء سـوريـة’ تـذكرنـا بـاجـتماعـات 
الـــــــجامـــــــعة الـــــــعربـــــــية، مجـــــرد خـــــــطب قـــــــويـــــــة في مـــــــعظم 
اpحــــيان تــــطالــــب بــــأقـــوال % افــــعال، ثــــم يــــنفض الجــــمع 
n.يعود كل منهم الى ب^ده انتظاراً %جتماع جديد
اOــعسكر الــعربي في مـؤتــمر بــاريــس ا%خــير بــات قــلقـاً 
مــــن اطــــالــــة أمــــد اpزمــــة الــــسوريــــة، ويســــتعجل الــــتدخــــل 
الــــــعسكري اpجنبي، ودون اي الــــــتزام بمجــــــلس اpمــــــن 
الـدولي وقراراتـه، تـمامـا مـثلما كـان الـحال في كوسوفـو، 
ويـــــــريـــــــد مـــــــن الـــــــغرب ان يـــــــقوم بـــــــمهمة اســـــــقاط الـــــــنظام 
الــسوري، مــثلما اســقط نــظام الرئــيس الــعراقي صــدام 
حســ"، واطــاح بحركــة طــالــبان في افــغانســتان، ونــظام 

العقيد معمر القذافي في ليبيا.
اOــــعارضــــة الــــسوريــــة التي شــــاركــــت في اOـــؤتــــمر مــــمثلة 
بـــــــاOجـــــــلس الــــــوطني الـــــــسوري، طـــــــالـــــــبت بحـــــــظر جـــــــوي 
ومـــمرات آمـــنة، واسهـــبت في وصـــف الـوضع اOـــأســـاوي 
على ا%رض، حـيث سـقط اكـثر مـن عشـريـن الـف قـتيل، 
ولـــكن مـــثل هـــذه اOـــطالـــب قـــوبـــلت بـــالـــصمت، في الـوقـــت 

الراهن على اpقل.
مـــن اOـؤكـــد ان الـــنظام الـــسوري بـــدأ يـــشعر بـــالـــضعف، 
وانـــعكس ذلـــك في حـــدوث شـــروخ في بـــنيته الـــسياســـية 
والــــعسكريــــة، تــــمثلت في تــزايــــد وتــــيرة ا%نــــشقاقــــات مــــن 
قــــــبل ضــــــباط وجــــــنود، بــــــينهم عشــــرة جــــــنرا%ت، حســــــب  

n.تصريحات منسوبة للقيادة التركية
الـــسمكة اpكـــبر، حســـب الـــتعبيرات الـــغربـــية، تـــمثلت في 
س قـائـد أحـد أبرز  ن عـن هروب الـعميد مـناف ط̂ـ ا%ع̂ـ
اpولـــــــــويـــــــــة في الحـــــــرس الجـــــــــمهوري الـــــــــسوري، وأحـــــــــد 
ا%صدقاء واOقرب" للرئيس السوري بشار ا%سد.
الـــسؤال الـــذي يـــطرح نـــفسه بـــقوة هـــو كـــيفية تـــمكنه مـــن 
الهرب، في ظـل وجود اكـثر مـن 17 جـهاز اسـتخبارات 
في ســـوريـــة يـــقال انـــها تـرصـــد كـــل صـــغيرة وكـــبيرة في 
الــــب^د، وهــــل تــــم هــــذا الهــرب بــــتنسيق ورعــــايــــة اطــراف 
داخـــلية ام خـــارجـــية، بـــعلم الـــنظام او بـــدونـــه، في اطـــار 

صفقة او بدون ذلك؟
التكهنات كثيرة....

عبد الباري عطوان
http://syrianncb.org/2012/07/07/
/ط^س-رئيسـاً-لسورية-الجديدة؟-عبد-البار
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طائفة بدل ضائع
كــان يســتمع الى اpخــبار بــقلق و خـوف عــيناه شــاخــصة الى الشــريــط اpحــمر الــذي 
يـــقرفـــص اســـفل شـــاشـــة الـــتلفزيـــون متحـــديـــا مـــادا لـــسانـــه على طـــول السخـــريـــة التي 
ن يـصرح و فـليتان يهـدد. جـميع الـشخصيات اOـهمة و غـير  ن يـقول و ع̂ـ يـحتويـها،ف̂ـ
اOــهمة في الــعالــم تــقول ان الــب^د مــتجهة نــحو حرب أهــلية و بــعضهم يــسميها حرب 
طـائـفية، رئـيس امـريـكا ووزيرة الـخارجـية الرجـل ذو الـعينان الـصغيرتـان الـذي يـتكلم و 
كـــأنـــه يـــئن مـــن اpلـــم بـــان كي مـــون زعـــماء أوربـــا كـــبيرهـــم و صـــغيرهـــم و شـــخصيات 
أخــــرى لــــم يسمع بــــها طــوال حــــياتــــه كــــل هــؤ%ء يــــقولــــون بــــأن حــرب أهــــلية تــــقف خــــلف 
الـــــباب.حـــــاول تـــــخفيف حـــــدة الـــــقلق بـــــا|ســـراع بـــــفصفصة الـــــبزر اOـــــكوم في الـــــصحن 
أحــس بــألــم في اســنانــه اpمــامــية و تملح في شــفتية شرب مــا تبقى مــن اOــاء الراكــد 

في قعر الكأس و تمطى بكامل جسدة و كأنه يعد نفسه للحرب الطائفية.
شــــــاهــــــد اOــــــناظــــــر التي يــــــبثها الــــــتلفزيــــــون طــــوال الــــوقــــــت pطــــــفال مــــــقتولــــــ" مــــــشوهي 
اpجـساد، شـعر بـالـغضب و الـضيق و لـكنه تـناول عـشاؤه ذلـك اOـساء و نـام اسـتفاق 
مـذعـورا ثـم عـاد الى الـنوم ،نـهاره الـتالي كـان هـادىء داهـمته صـور اpطـفال و فـارقـته 
بسرعــة بــعد أن نــظر الى ثــ^جــته الــخالــية، هــز انــبوبــة الــبوتـوغــاز اOــقلوبــة رأســا على 
عـــقب يـــريـــد ان يـــعتصر كـــل قـــطرة فـــيها لتغلي دولـــة الـــقهوة مـرة واحـــدة على اpقـــل و 
لــــــكن أمــــــله خــــــاب فــــــقد خبى الــــــضياء اpزرق الــــــذي يــــــنبعث مــــــن ثــــــقوب راس الــــــغاز و 
أنـــسحب الى الـــداخـــل. تـرك هـــو ا�خـــر اســـطوانـــة الـــغاز رافـــعة رجـــليها بـــإســـتس^م و 
أنــــدفع الى كــــمبيوتــره، اpنثى التي تــــلقب نــــفسها "الــــشق الــــكبير" % تــرد على طــــلب 
الـصداقـة الـذي ارسـلة، اسـم الـشق الـكبير يحـمل مـدلو% فـاسـقا يـروق لـه. يـبدو أن % 

مكان لشخص آخر داخل ذلك الشق الكبير لذك فهي % ترد.
تـذكـر الحرب اpهـلية أو الـطائـفية مرة أخـرى عـندمـا عـاودتـه صـور اpطـفال اOـقتولـ" و 
تـصريـحات اOـسؤلـ". يـريـد أن يـعد نـفسه لـها، سمع عـن حروب أهـلية كـثيرة قـديـمة و 
حـديـثة قرأ في مـكان مـا بـأن حـروب مـا بـعد موقـت النبي كـانـت حـروبـا أهـلية، حـروب 
كهـذهـه % تـشغل بـالـه جـيشان يواجـه أحـدهـما ا�خـر يـمكنه أن يختبىء حتى تنجـلي 
اpمــــور،و لــــكن هــــناك حــــروب تــــتجول فــــيها مجــــموعــــات مســــلحة بــــعتاد مــــخيف بــــنادق 
ســــيوف و رمــــاح و خـــوازيــــق كــــيف الســــبيل للتخفي أمــــام هــؤ%ء تــــذكــــر قــــصص قــــبعة 
ا|خـفاء و كـذلـك مسـلسل الرجـل الخفي، يـمكنه أن يـعتمر الـقبعة حتى تنتهي الحرب 
ل  الـطائـفية و بـعد أن تهـدأ اpمور يـعود لـيم انـبوبـة الـغاز و يـكمل قـهوتـه براحـة و خ̂ـ

فترة إختفائه قد تكون الشق الكبير قبلت صداقته.
يـــجب أن يـــعد ســـ^حـــا للحـرب اpهـــلية اOـــقبلة، يـــعرف الـــبنادق و 
اOســـدســـات و الـــعربـــات اOـــدرعـــة عـــندمـــا كـــان في الـــجيش تـــدرب 
عــــــليها و لــــــكنه نسي كــــــل شيء ا�ن و لــــــيس لــــــديــــــه يــــــنادق و % 
مســـــــــدســـــــــات، اســـــــرع الى اOطبخ أنـــــــــبوبـــــــــة الـــــــــغاز غـــــــــيرت مـــــــــن 
وضـــــعيتها فـــــقد ســـــقطت على جـــــانـــــبها و تـــــدحـــرجـــــت بـــــعيدا عـــــن 
الـــغاز و اpنـــبوب اOـــطاطي يســـتلقي كـــحبل ســـري مـــيت. ســـك" 
اOطبخ ينفع لـــــــديـــــــه نـــــوعـــــــان واحـــــــد بـــــــمنشار و ا�خـــــــر أمـــــــلس و 
ا|ثــــنان بــــ^ حــــد مــــاض % يــــقطعان بــــالــــل®، لــــديــــه مــــطرقــــة وزن 
نــــصف كــــيلوغــرام مــــن الــــنوع الــــذي يســــتعمله نــــجارو الــــباطــــون، 
تــــبدو جــــيدة، و لــــكنها % تكفي إذا قــــذفــــها في وجــــه الــــطائــــفي" 
سيبقى أعز%. يـجب أن يجـد سـيفا الـسيف مـنظره مـخيف و قـد 
يــرهــــب الــــعدو و لــــكن ايــــن سيجــــد ســــيفا. كــــل هــــذه اســــلحة مــــن 
مخـلفات الـعصور الـقديـمة مسـدس أخـف و اسهـل و فـعال اكـثر 

صوت الطلقة وحده يبعث على الرعب.
و لـكن قـبل ا|سـتعداد و تـحضير اpسـلحة يـجب أن يـعرف ايـن سـيقف في اي طرف 
سـيحارب، فـكر قـلي^ بـطائـفته لـم يـتذكـر رجع الى بـطاقـة الـهويـة % يوجـد شيء دائرة 
السجــل اOــدني هــيئة عــلمانــية % تــذكــر هــذه اpشــياء، جواز الــسفر؟ لــيس لــديــه جواز، 
رفــضت وزارة الــداخــلية مــنحه جواز ســفر pنــه لــم يســتطع الــحصول على موافــقة مــن 
الـــجهات اOـــختصة،% يســـتطيع أن يـــسأل ابـوه pنـــه قـــتل في الحـرب و مـــاتـــت أمـــه بـــعد 
ان تـزوجـت بـعدة سـنوات بسرطـان الـثدي.أخوه الوحـيد هـاجـر مـنذ زمـن بـعيد بـعد أن 
حـظي بـموافـقة الـجهات اOـختصة و أنـقطعت أخـباره، نـظر الى نـفسه في اOرآة % بـد 
أن لــكل طــائــفة شــكل مــميز، لــم يجــد في وجــهه مــا يــدل على طــائــفة مــد لــسانــة و شــد 
جــفن عــينه السفلي فــلم يجــد مــا يــريــد. شــعر بــالـوحــدة و الــخوف، كــيف ســقطت مــنه 
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الربيع السورّي :   
خطاب الجنس وأ�عيبه
لـيس جـديـًدا اسـتخداُم الـجنس لـترذيـل الـخصوم، وتـسفيِه مـعتقداتـهم، وسـلِب حـقوقـهم. 
فـالخـطاب الجنسيّ س^ٌح لـجأ إلـيه اOـتخاصـمون مـنذ أقـدم الـعصور. وقـد تجـّلى ذلـك 
في الـتعبيرات الـقديـمة التي جـعلت اغـتصاَب عرِش اOـلك يرافـقه اغـتصاُب اOـلكة كـذلـك 
(كـــــــما في اغـــــــتصاب كـــــــلوديـــــوس لـــــــعرش أخـــــــيه وزوجـــــــته مـــــًعا في مســـــرحـــــــيّة هـــــــامـــــــلت 
لشكسـپير). ولهـذا جـرى تـصويُر احـت^ل الـب^د، في مـختلف الـثقافـات البشـريّـة، على 
ـــتْلوه أو  ًما يَ أنـــه اغـــتصاب بـــمعناه الجنسيّ الـــبحت؛ ذلـــك pّن احـــت^ل أّي بـــلد كـــان دائ
يُــــصاحــــبه اغــــتصاٌب أو ســــبيٌ لــــنسائــــه. ومــــن هــــنا لــــم يــــعد الــــتعاون مع اOــــحتّل خــــيانـــةً 
عظمى فحســب، بــل بــمثابــة مــضاجــعته أيًضا؛ وصــار تــقاعُس أهــل الــب^د اOــحتّلة عــن 

مقاومة ا%حت^ل ُعـن¦ًة وُخصاًء.

َحـظ أّن تـجنيس الـصراعـات يـتّخـذ شـكل": فـح" يـكون الـصراع عـسكريًّـا خـارجـيًّا  اÔـ
يــلجأ اOــتصارعــون إلى الــلعب على وتــر اOــخاوف الــجنسيّة (كــا%غــتصاب والـُخصاء)؛ 

وح" يكون عقائديًّا يلجأون إلى الترذيل الجنسيّ (كتهم «الشذوذ» وغيره).

حــ" انــدلــعت ا%حــتجاجــاُت في مــديــنة درعــا الــسوريّــة، راجــت بــ" صــفوف اOــعارضــة 
في اOــديــنة،  شــائــعٌة مــفاُدهــا أّن الــعقيد عــاطــف نــجيب، رئــيَس فرع اpمــن الــسياسيّ 
وابَن خــالــة الرئــيس بّشار اpســد، قــال pهــالي درعــا الــذيــن جــاؤوه لــيُفرج عــن أو%دهــم 
الـــذيـــن كـــتبوا على جـــدران مـــدرســـتهم شـــعاراٍت مـــناوئــًة لـــلنظام: «انـــسوا هـؤ%ء اpو%د. 
روحــــوا نــــــامــــوا مع نــــــسائــــــكم وخـــــّلفوا أو%ًدا غــــــيرَهــــــم. وإْن كــــــنتم عــــــاجــــــزيــــــن عــــــن ذلــــــك، 
فـبإمـكانـنا نـحن أن نـفعل بـنسائـكم كـذا وكـذا.» ويـضيف مرّوجـو هـذه ا|شـاعـة أّن هـذا 
هــــــو الســــــبب الــــــذي دفع مــــــتظاهــــــري درعــــــا ذاِت اOجتمع الــــــعشائــــــرّي إلى رفع شــــــعار 
«اOــوت و% اOـــذّلـــة» في اOـــظاهـرات التي انـــطلقْت في إثـــر ذلـــك الـــلقاء اOُهـــ". وســواءً 
ـد أّن مـا سـاعـد على انـتشارهـا هـو أنـها قـابـلة  ت تـلك ا|شـاعـة أْم لـم تصح¦، فـاOؤك¦ أصح¦
لــلتصديــق لســبب": طــبيعة تــعامــل اpجهزة اpمــنيّة الــسوريّــة مــنذ مــا يــزيــد على نــصف 
ل كل¦  قــرن مع اOواطــن" بــطريــقة مــذّلــة؛ ومــطابــقة ا|شــاعــة لــلخيال الشعبيّ الــذي يــحو±

تهديٍد إلى عقدة ُخصاء.

ثــم تــحّقق قــلُق الــخصاء هــذا على أرض الواقع حــ" ُقــتل الــطفل حــمزة الخــطيب، ابنُ 
مــحافــظة درعــا، على أيــدي أجهزة اOــخابرات، التي لــم تــكتِف بــتعذيــبه، بــل زادت على 
ذلـك أن بـترْت قـضيـبَه ووضـعـتْه في فـمه، بـحجة ان ابـن الـث^ثـة عشـر عـاًمـا كـان ذاهــبًا 
إلى ســــكن الــــضـبّاط %غــــتصاب نــــسائــــهم! والــــحّق أّن الــــذيــــن بــــتروا قــــضيَب حــــمزة، أو 
سو¦غوا بــترَه، كــانوا يســتجيبون لــنداٍء مــن أعــمق أعــماق الــ^شــعور يــقول لــهم: اخــصوا 
هـذا اOـعتدي الـصغير واجـعلوا مـنه عـبرةً قـبل أن يـخِصيَكم َمْن هـم أكـبُر مـنه! الجـديـر 
ذكرُه أّن الـبتر جزٌء مـن تـكتيك الـتخويـف الـذي بـموجـبه اقــتُلعْت أيًضا حنجرةُ إبراهـيم 
رْت يـدا رسـام الـكاريـكاتـير علي فرزات، pّن اpول غـنّى لـلثورة وا�خرَ  الـقاشوش وُكس±

رَسم لها.

موسى الزبيدي

كاتب سورّي مقيم في الخارج. وا%سم مستعار.

http://www.adabmag.com/node/478
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بـيـان شباب هـيـئـة الـتـنـسـيق الوطـنـيـة في الـداخـل والـخـارج بـخـصوص مؤتـمـر الـقـاهرة
إلى أبناء وطننا الحبيب:  

يـــمر وطـــننا الـــحبيب بـــأخـــطر أزمـــة مـــنذ أن انـــطلقت 
أول صـــــيحة حـــــريـــــة وكـــرامـــــة مـــــن درعـــــا الـــــخالـــــدة ، 
والتي مــــا لــــبثت أن عــــمت أرجــــاء الــوطــــن ، مــــطالــــبة 
بـما حرمـنا مـنه مـن حـقوق ومواطـنة حـقة، وبـإسـقاط 
نـــــظام القهـــــر والـــــدكـــــتاتـــــوريـــــة الـــــذي لـــــم يجـــــد رادعــــــاً 
أخــ^قــيـاً أو وطــنيـاً أو انــسانــيـاً |عــ^ن الحرب على 
شــعبه لــيوصــلنا إلى مــا نــحن عــليه ا�ن مــن جراحٍ 

وتفتٍت وضياع.
ل اpحـــزاب والــــهيئات   % غــرابــــة إذاً أن تــــتعرض ك
والتجـــــــمعات الـــــــسياســـــــية اOـــــــعارِضـــــــة على اخـــــــت^ف 
تـــــوجـــــــهاتـــــــها إلى هــــــزاٍت ومـــــوجـــــــات اضـــــــطراٍب بـــــــ" 
صـعود وهـبوط ، ورهـانـاٍت بـعضها مـصيب وبـعضها 
مـــــثير للجـــــدل ، وبـــــعضها ا�خـــــر مــــوجـــــٌه بـــــأجـــــندات 
خـــــارجـــــية مـــــختلفة، مع مـــــا يـــــتعرض لـــــه شـــــعبنا مـــــن 
حــمــ^ت إع^مــية مشبوهه وتضليل كبير وتزييف 

 لوعيه الوطني اpصيل. 
ينا في هــــيئة الــــتنسيق الـــوطــــنية ومــــا زلــــنا  ان لــــقد ع
نـــــعاني مـــــن مـــــثل هـــــذه الهــــزات إّ% أنـــــنا لـــــم نـــــسّوق 
يــومـــــاً لــوهــــم بــــل نــواجــــهها ونــوّجــــهها ونــــحاول دومــــا 
ءاتـنا اOـعروفـة  ابـعاد أي خـطر يـمكن لـه اOـساس ب̂ـ
ومــــــبادئــــــنا اpســــــاســــــية ، التي وثــــــق بــــــها كــــــثير مــــــن 
أعــضائــنا ومــن شــعبنا فــعولوا عــلينا أمــ^ للمســتقبل 
وضــــــامــــــنا لــــوحــــــدة الــــــشعب والــــــب^د ، في حــــــ" ان 
عــــــــنف الــــــــنظام والــــــــعنف الــــــــضاد كــــــــان يجهــــــــز على 
̂نــــية الــــسياســــية وعلى رمــــوز ومــــنافع الــــنضال  الــــعق
الســــلمي كنهج نــــاجع في مــواجــــهة الــــنظام تــــمهيدا  

|سقاطه.
نــــــحن نــــــعلم أنــــــه % يــــــمكن مــــــناقــــــشة الــــــعنف بــــــشكل 
نــظري فــقط ، pن الــنتائج الــعملية هي التي تحــدد 
طـــــبيعته وشـــــكله ، لـــــكن الـــــذي جـــــمعنا هـــــو الـــــتصور 
الـــــــــعام لـــــــــصيرورة الـــــــــعنف في اOجتمع الـــــــــسوري ، 
والـنتائج الـكارثية التي سـتترتب عـنه ، إضـافـة إلى 
الــــنتائج اOــــجتمعية مــــن تــــفكك اجــــتماعي وتــــكريــــس 
لــــلطائــــفية والــــقومــــية الــــعمياء ومــــن ابــــرز مــــظاهــرهــــا 
حــــالــــيا هــــذا الــــصراع الــــحاد بــــ" الــــقومــــية الــــعربــــية 

الكردية . 
هــــــــذا هــــــــو الــــــــتصور الــــــــعام الــــــــذي يــــــــجعلنا نــــــــتمسك 
بــــ^ءاتــــنا ، ولــــيس pنــــها مــــقدســــة أو pنــــنا غــــانــــديــــون 
طــــوبــــاويــــون. هــــذه الــــثوابــــت هي التي جــــعلت هــــيئة 
الــــتنسيق قــوة مســــتهدفــــة جــردتــــها الــــقوى ا%قــــليميه 
والــــــدولــــــيه التي %تــــــريــــــد رؤيــــــة ســــــوريــــــا بــــــلدا حــــــررا 
مسـتق^ من كـل وسـائـل دفـاعـها ، ا% انـنا رغـم ذلـك 
لــم نســتسلم نــقدم الــتناز%ت ولــم نــساوم ، وتــمسكنا 
بهــذا الــطرح بــثبات وعــضضنا عــليه بــاســنانــنا %نــنا 

نعرف بأن مانمسك به هو وطن ومواطن" ..
نــــــــحن أعــــــــضاء هــــــــيئة الــــــــتنسيق فــــــرع اOهجــــــــر وفي 
خـــــــضم هـــــــذا الـــــــفرز الـــــــكبير لـــــــكل الـــــــتوجـــــــهات ومـــــــن 
ضــــــــــمنها بــــــــــعض الــــــــــتدرج (الــــــــــديــــــــــبلومــــــــــاسي) في 
الخـــــطاب الـــرسمي لـــــبعض أعـــــضائـــــنا أو قـــــياداتـــــنا 
في هيئة التنسيق الوطنية ، والذي ينال من رفض

الــــعنف كــــإحــــدى أهــــم مــــقومــــات الــــهيئة التي قــــامــــت 
على أسـاسـها ، نؤكـد مـن جـديـد على ثوابـتنا التي 
قــــامــــت عــــليه ثـــورة شــــعبنا الــــسوري ومــــبادئــــها التي 
اسســــت لــــهيئة الــــتنسيق الـــوطــــنية كمشـــروع لــــلثورة 
في ســوريــة والتي تــعكس مــبدئــية وروحــية اOـواطــنة 
كحــل مــدني ديــمقراطي لــلقضاء على الــديــكتاتــوريــة 
وا|ســتبداد ، وإرســاء عــقد اجــتماعي جــديــد يــحقق 
ا|نـــــتقال إلى ســـــوريـــــة اOـــواطـــــنة ـ الحـــــلم اOـــــنشود. 
كـــــــــما نـــــــرفـــــــــض هـــــــــذا الـــــــــتغير في النهج الخـــــــــطابي 
والــتهاون الــذي يــدفــعنا لــلدخــول في نــفٍق أراده لــنا 
نـــــــظاٌم قمعي وتـــــــحالـــــــفات إقـــــــليمية ودولـــــــية %يـــــــعنيها 

ا|نسان السوري بشيء. 
إن هـيئة الـتنسيق ا�ن تواجـه مـشكلة كـبيرة تسمى 
“فشل خـطة كوفي عـنان” التي أدت ـ ضـمن واقع 
مــــيداني شــــديــــد الــــسوء ـ الى تــــبلور تــوجهــــ" يــــعبر 
عـــــــــنهما قـــــــــسمان اولـــــــــهما يـــــــــكرس ويـــــــــؤيـــــــــد التســـــــــلح 
وانــــجاح الــــعسكرة ، وا�خــــر يــــلزم بــــيته pنــــه ُهــــمش 
تـــــــمامـــــــا في الحـــــراك بســـــــبب الـــــــعنف ، وعـــــــليه فـــــــإن 
رفـــــض الـــــتدخـــــل الـــــخارجي والـــــطائـــــفية % يســـــتكمل 
ركــــائــزه دون رفــــض الــــعنف مــــن أي مــــصدر كــــان . 
وOــــــا كــــــان الــــــنظام هــــــو اOــــــصدر اpســــــاسي واOنتج 
اpول لــــلعنف بــــكل أشــــكالــــه بــــحق اOجتمع واpفــراد 
في سـوريـة وعبر تاريخه الـطويـل ، نجـد بـأنـه نـفهم 
ونـــتفهم ردود اpفـــعال ونـؤكـــد على حـــق الـــدفـــاع عـــن 
الــنفس ردا على عــنف الــنظام ، كــما نــثمن اOـوقــف 
ا|يـجابي والوطني لـلمنشق" عـن الـجيش الـسوري 
الـــــذيـــــن رفـــــضوا إطـــــ^ق الـــرصـــــاص على شـــــعبهم ، 
ونـــثمن أيـــضـاً مـواقـــف لـــجان الـــدفـــاع الشعبي التي 
وجدت في بـــعض اpحـــياء واOـــدن والـــذيـــن يـــقومـــون 
بـــــدور إغـــــاثي ولـــــيس دورا عـــــسكريـــــا - ســـــياســـــيا . 
اننا نـرى بـأن كـل أشـكال التسـليح والـعسكرة تـحت 
ر " % تخــــدم  جيش الح أيــــة مسمى جــــاءت كـ " ال

الحراك الثوري وpسباب عديدة:
١- أنـه % يخضع pي تـنظيم مؤسـساتي بـاعـتراف 
الجــــــميع ، فعلى الــــرغــــــم مــــــن أن الــــــبعض يــــــناقــــــش 
وبـــحسن نـــيه بـــان الجيش الحر اصبح امـرا واقـــعا 
ومــــن ا%فــــضل ا%ســــتفاده مــــنه وضــــمه تــــحت جــــناح 
الــــــثوره لــــــتقويــــــة ازرهــــــا ، عــــــلما بــــــأن هــــــذا التحــــــليل 
الـــناقـــص يـــغفل كـــل الـــتجارب الـــتاريخيه التي تـؤكـــد 
ضــم الــعسكر لــكل أشــكال الــنضال تــحت جــناحــهم 
ولـيس الـعكس ، وقد رأيـنا بتجـربـتنا الـشخصية مـا 
حـــــــصل مــــــؤخـــــرا مـــــــن رفـــــــض الـــــــجيش الحـــــــر جـــــــملة 
وتــــفصي^ اجــــتماع الــــقاهــره لــــلمعارضــــه الــــسوريــــه ، 
مــــــنصبـاً نــــــفسه اOــــرجع الشــــرعي والـــــوحــــــيد لــــــلثورة 

ومخونا كل رجا%ت اOعارضة دون استثناء.
في وطـــن قـــد أمـــعن  ٢- pنـــه يـــكرس عـــنفـاً مـــجتمعيـاً 
الــــنظام في تــــفكيك شــرائــــحه، ويفتح ثــــغرة لــــلتطرف 
اOجتمعي بجـــــــميع أشـــــــكالـــــــه، وهـــــــذا مـــــــارأيـــــــناه في 
الخــــطاب الــــطائفي الــــصريح على اOــــ لــــعدة قــــادة  

بارزين فيه. 
٣- يسمح بتسلل عناصر أجنبية وحركات جهاديه

ويودي باOجتمع إلى فوضى الس^ح. 
٤- تسمح بــعض الــكتائــب بــل إنــها تــمارس الــعنف 
وتـــدعـــو الـــعناصـــر اOـــنشقه إلى مـــمارســـة الـــعنف مع 
اpطـــــــــــــراف التي تـــــــــــــــخالـــــــــــــــفها في الـــــــــــــــعقيدة أو في 

اOوقف.
٥- أن دعم الــجيش الحر يتطلب امــكانــيات مــاديــه 
كـــبيره % يـــمتلكها الـــسوريـــون ، وســـيكون ســـببا %ن 
يــــطلب الــــدعــــم مــــن جــــهات اخــــرى لــــديــــها اجــــنداتــــها 
وحــروبـــها ومـــصالـــحها ، وســـيتحول بـــل تـــحول قـــسم 
مــنه فــع^ ضمن و%ءات غــريــبه عــن الــسوريــ" وعــن 

مصالحهم . 
 ٦- لـم يـقدم الـجيش الحر حتى ا�ن أيـة ايـجابـية 
في اOــــــناطــــــق التي نشــــــط فــــــيها غــــــير زيــــــادة نســــــبة 
الشهـــــداء ونســـــبة الـــــدمـــــار ، اضـــــافـــــة لـــــتأكـــــيد روايـــــة 
الــــنظام بـــوجـــود الــــعصابــــات اOســــلحة ، على اpقــــل 
بــــ" صــــفوف الــــجيش الــــنظامي الــــذيــــن بــــاتـــوا ا�ن 
بـــصدد الـــدفـــاع عـــن أنـــفسهم بـــد% مـــن تـــعامـــلهم مع 
أزمــة ضــمير بــاتــجاه شــعبهم والتي بــالــتأكــيد كــانــت  

ستولد ما % يرغبه النظام
لن يكون الــجيش الحر أو الــعنف إ% مــقت^ً لــلوطــن 
بــالرغــم مــن تــفهمنا كونــه ظــاهرة فرضــتها اpحــداث 
والــتطورات ، لــكن هذا يشرح أســباب الــظاهرة و% 
يـــبررهـــا ، ونـــحن نـــذكـــر هـــنا على سبيل اOـــثال بـــان 
مـــــــــمارســـــــــة الـــــــــنظام قـــــــــد افــــــــرزت ايـــــــــضا الـــــــــطائـــــــــفية 

والجريمة والخطف والتطرف الديني.
 عــــــــلينا ان نــــــــتصدى Oــــــــا يــــــــفرزه قمع الــــــــنظام مــــــــن 
ظــــواهــــــر خــــــطيره ، % أن نــــــمتطيها لــــــنحقق مكســــــبا 
شعبيا أو إعــ^مياً، رغــم ضــبابــية مــفهوم الــشعبية ، 
فــــلسنا في حــــملة انــــتخابــــات ، شــــعبنا يســــتحق ان 
نسعى مــن أجــل مــصلحته ولــيس مــن أجــل ارضــاءه 
لحـظيـاً، أو الهرولة وراء انـفعا%تـه ، عـلينا أن نـكون 

صريح" معه ولو خاطرنا بشعبيتنا.
إنــــــنا أيــــــها ا%خـــــوه نــــــعلن أنــــــنا غــــــير مــــــلزمــــــ" بــــــأي 
خــــطاب ومــــن أي جــــهة كــــانــــت تتبنى فــــكرة الــــجيش 
الحـــر الـــذي قـــدم نـــفسه كـــشكل مـــن أشـــكال الـــعنف 
وتــــــــــكريــــــــــسه ، فــــــــــنحن % يــــــــــمثلنا ا% مــــــــــيثاق العهـــــــــد 
الـوطني كـــامـــ^ غـــير مـــنقوص بـــما فـــيه جـــملة الـــديـــن 
� والـوطـــن للجـــميع ، وعـــليه فان الـوثـــيقة الـــصادرة 
عن مـؤتــمر الــقاهرة اpخــير % تــعنينا بــتاتــا ا% في 
الـــجوانب التي نجـــدهـــا ايـــجابـــية في خـــدمـــة الـــثورة 
السـلمية والـشعب الـسوري ، كـما نؤكـد على حـقيقة 
أن هــــــــــــناك ظــــــــــــلم تــــــــــــاريخي حــــــــــــدث بــــــــــــحق اpخــــــــــوة 
اpكراد ، وعليه وردا على هـذا الـظلم نـحن نـتمسك 
بـــمبدأ اســـاسي عـــنوانـــه أنـــنا % نـــقبل بـــاي تـــهميش 
pي جـــــــماعـــــــات أو أقـــــــليات أو قـــــومـــــــيات وتـــــــحت أي 
تـــــعريـــــف ســـــياسي ، فهـــــذا حـــــق مشــــروع لـــــلمواطـــــن 
على وطـــنه ....لـــن نـــقبل ان يـــكون هـــناك مــواطـــن" 

من الدرجه الثانيه تحت أي ذريعة كانت. 

http://syrianncb.org/2012/07/07/
/بيان-شباب-هيئة-التنسيق-الوطنية-في-الدا
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