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الحدث

السلميون ينسحبون إلى «اإلغاثة»
النشطاء
ّ
طالت األزمة السورية
وتشعبت ،حتى أصبح
السالح رفيقًا دائمًا في
املعركة ضد النظام،
فيما ّ
يصر آخرون على
رفضه ،متسلحني بأهمية
سلمية الثورة .أشهر
األزمة الطويلة لم تبدل
من آراء الطرح السلمي،
بل زادتهم اقتناعًا
بخياراتهم .هؤالء نشطاء
سلميون ،لن يستطيع
أحد ما يومًا املزايدة
عليهم ،وخصوصًا أن
بعضهم تعرض للسجن،
ويخاطر بحياته يوميًا
ملساعدة املدنيني.
وهم إن وجدوا أنفسهم
بني سندان قوات النظام
ومطرقة الجيش السوري
الحر ،ولم يسلموا من
العنف من الطرفني ،فإن
ذلك ليس همهم .جل ما
يشغل بالهم خشيتهم
على مصير التعايش بنيً
الشعب السوري مستقبال

دمشق ــ أنس زرزر
عشية ق�ي��ام ال��وح��دة ب�ين س��وري��ا ومصر
عام  ،1958حذر الرئيس السوري السابق،
ش �ك��ري ال�ق��وت�ل��ي ،ال��زع�ي��م ال�ع��رب��ي جمال
ع�ب��د ال�ن��اص��ر ق��ائ�ل ً�ا« :ك��ل س ��وري يعتقد
نفسه سياسيًا ،وواح��د من اثنني يعتبر
ن�ف�س��ه ق��ائ �دًا وط �ن �ي��ًا ،وواح � ��د م��ن أرب �ع��ة
يعتقد بأنه نبي ،وواحد من عشرة يعتقد
ب��أن��ه ال �ل ��ه ،ف�ك�ي��ف ي�م�ك��ن أن ت�ح�ك��م ب�ل�دًا
ك�ه��ذا؟» .ومنذ ذل��ك الوقت ،تحول تحذير
ال�ق��وت�ل��ي ه��ذا إل��ى م�ث��ل وع �ب��رة يتناقلها
أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ف ��ي أح��ادي �ث �ه��م
وجلساتهم ونقاشاتهم ،بغض النظر عن
طبيعة الحياة السياسية والديموقراطية
التي تكونت سريعًا بعد انهيار الوحدة،
وسلسلة االنقالبات السياسية املتالحقة،
�وال إل � ��ى ت �س� ّ�ل��م ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��وري
وص � � � ً
الراحل حافظ األسد السلطة عام .1970
لطاملا تميز املجتمع ال �س��وري ع��ن غيره
من املجتمعات العربية ،بتلك التشكيلة
الواسعة من القوى املعتدلة ،واملعارضة
الذكية للنظام الحاكم ،وإن بقيت ّ
خفية
مستترة تعمل بعيدًا عن األنظار لفترات
ط ��وي� �ل ��ة .ك �م ��ا ت �م �ي��ز امل �ج �ت �م��ع ب ��ال �ق ��درة
االستثنائية على التسامح الديني .هذه
التركيبة الفريدة ألبناء الشعب السوري
وف� �ئ ��ات ��ه امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ك ��رس ��ت ف� ��ي ال��وع��ي
وأس� �ل ��وب ال �ت �ف �ك �ي��ر ال� �ف ��ردي وال �ج �م �ع��ي،
م� �ف� �ه ��وم «س �ل �م �ي��ة ال� �ت� �ع ��اي ��ش وال� �ح� �ي ��اة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة» .ل ��ذل ��ك ل� ��م ي �ك ��ن م �س �ت �غ��رب��ًا،
وب� ��اع � �ت� ��راف أس � �م� ��اء ب � � ��ارزة م� ��ن ال �ن �ظ��ام
السوري ،أن تكون «انطالقة احتجاجات
االن �ت �ف��اض��ة ال �س ��وري ��ة س�ل�م�ي��ة ب��امل�ط�ل��ق
ف��ي ب��داي�ت�ه��ا» .لكن ل��م تكمل «االنتفاضة
السلمية» الشهر األول من عمرها ،حتى
بدأت أشكال العنف املسلح بالظهور إلى
الواجهة بشكل علني منظم .بدورها ،لم
ت �ع �ت��رف أط �ي��اف م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن امل �ع��ارض��ة
السورية «بالعنف املسلح من قبل بعض
امل �ت �ظ��اه��ري��ن أو م ��ن ان � � � ّ
�دس ب �ي �ن �ه��م م��ن
مخربني» ،حسب رواي��ة اإلع�لام الرسمي
ومن في حكمه من اإلعالم الخاص .أشهر
قليلة ما لبثت خاللها أن تطورت مظاهر
«تسلح الحراك الشعبي» بشكل تدريجي،
ح�ت��ى أع �ل��ن ت��أس�ي��س «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال �ح��ر» ف��ي  29ت �م��وز ال �ع��ام امل��اض��ي على
يد العقيد املنشق رياض موسى األسعد.
ش� �ه ��دت االن� �ت� �ف ��اض ��ة ال � �س ��وري ��ة ب �ع��ده��ا
�وال أك �ث��ر دم��وي��ة،
ت�ص�ع�ي�دًا ج��دي �دًا وف �ص� ً

عندما أعلنت حكومات عربية مناهضة
لسياسة النظام ال�س��وري بشكل صريح،
دع �م �ه��ا ل�ل�ج�ي��ش ال �ح��ر ب ��امل ��ال وال �س�ل�اح
ل �ع �ن��اص��ره امل �ن �ش �ق�ي�ن .اخ �ت �ل �ف��ت ق � ��راءات
ن�ش�ط��اء ال �ح��راك ال�س�ل�م��ي ،ح ��ول عسكرة
ث��ورت�ه��م ال�ت��ي أرادوه � ��ا أن ت�ك��ون وتبقى
وتستمر «شعبية ،سلمية ،عفوية ،بعيدة
ع��ن ال�خ�ط��اب��ات السياسية أو التدخالت
الخارجية».
على الرغم من التطورات الدموية الكثيرة
ال�ح��اص�ل��ة ،ال�ت��ي أف�ق��دت ال �ح��راك السلمي
حضوره وبريقه الذي أعلن منذ بدايته ،ال
ّ
مصرون
يزال بعض الناشطني السلميني
ع�ل��ى أن «ال �ث��ورة ب��ال��وس��ائ��ل السلمية ال
تزال موجودة وقائمة ،إال أن عنف النظام
يقضمها باستمرار ،لكن مع ذلك ستبقى
ال �ب �ق �ي��ة ال �ب��اق �ي��ة ت ��ؤم ��ن ب��ال �س �ل �م �ي��ة إل��ى
النهاية ،وتحمل جذوتها التي سترسم
م �س��ار امل �س �ت �ق �ب��ل» ،ك �م��ا أخ �ب��رن��ا ال�ك��ات��ب
ال ��روائ ��ي امل �ع��ارض ع�ب��د ال �ن��اص��ر ال�ع��اي��د

من الصعب إقناع
من تعرض أهله وأقرباؤه
للعنف بالعودة إلى
التعايش السلمي
قيام الجيش الحر دعم
بشكل غير محدود نظرية
النظام بوجود جماعات
مسلحة تمارس اإلرهاب
( 37عامًا) ،ال��ذي اعتقل أول من أم��س في
تركيا.
وي ��رى ال �ع��اي��د ،ال ��ذي س�ب��ق أن اع�ت�ق��ل مع
ب��داي��ة االن �ت �ف��اض��ة ال �س��وري��ة ،أن ال�س�ب��ب
الرئيسي لعسكرة االنتفاضة السورية،
بموافقة بعض أطياف النشاط السلمي
سد الطريق
«هو ما أبداه النظام من عنف َّ
ع�ل��ى ك��ل أم ��ل ب�ح��ل س �ي��اس��ي» .ويصنف
امل� �ع ��ارض ال� �س ��وري ح��ام �ل��ي ال �س�ل�اح في
وج��ه النظام الحاكم ال�ي��وم ضمن فئتني.

الفئة األول ��ى «ت�ض��م أش�خ��اص��ًا تعرضوا
ل �ع �ن��ف ش ��دي ��د م� ��ن ق �ب ��ل أج � �ه� ��زة األم � ��ن،
والثانية يشكلها الذين فقدوا األمل بحل
س �ي��اس��ي» .ال ينكر ال�ع��اي��د تحفظه على
عسكرة الثورة ،وعلى الحال التي وصلت
إل�ي�ه��ا االن�ت�ف��اض��ة ال�س�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ساهم
م ��ع رف ��اق ��ه ف ��ي إش �ع ��ال ف�ت�ي�ل�ه��ا ،مضيفًا
«أن��ا أوم��ن ب��أن ال��وج��ه اآلخ��ر للحق ليس
ال �ب ��اط ��ل ،ب ��ل ال �ع �ن��ف .ال �ع �س �ك��رة ل ��م ول��ن
ت �خ��دم ال � �ث ��ورة ،ل�ك�ن�ه��ا أي �ض��ًا ص �ب��ت في
غ�ي��ر مصلحة ال�ن�ظ��ام ،ال ��ذي دف��ع ال�ن��اس
إليها دفعًا» .ويختم حديثه بالقول «في
النهاية ،حل األزمة السورية لن يكون إال
سياسيًا».
ب�ع��د ع ��دة م� �ح ��اوالت ،اق�ت�ن��ع ث��ائ��ر ن��وف��ل،
وه� � ��و االس � � ��م امل� �س� �ت� �ع ��ار ال � � ��ذي اخ � �ت� ��اره
امل � �ع� ��ارض وال� �ن ��اش ��ط ال �س �ل �م��ي ل�ي�خ�ف��ي
ش�خ�ص�ي�ت��ه ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة خ�ل�ف��ه ،ب��ال�ح��دي��ث
قائال «لطاملا اعتبرت تسليح
ال��ذي ب��دأه
ً
ال�ث��ورة وال�ح��راك الشعبي السلمي ،لعبة
قذرة للنيل من سوريا كلها .مهما تسلح
الجيش الحر ،فإنه لن يصل إلى مستوى
تسلح وعتاد الجيش السوري النظامي».
ويضيف «أما تطور عملياته على األرض،
ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ق��ري �ب��ة امل��اض �ي��ة ب �م��ا سمي
معركة دمشق ،فكان سببًا كافيًا في إرباك
ال �ن �ظ��ام وأج �ه��زت��ه األم �ن �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة،
ليس أكثر» .وال يتردد املعارض السوري
في القول «إن نشأة الجيش الحر ال تزال
مشبوهة وملتبسة ،ودع ��وات االنشقاق
التي نسمعها ونشهدها يوميًا ،ستكون
سببًا كافيًا لتوجيه ضربة قوية للجيش
ال �ن �ظ��ام��ي» .ل �ك��ن ،ي ��رى امل �ع ��ارض ال�ش��اب
أن عمليات الجيش ال�ح��ر أع�ط��ت النظام
ال �س��وري م �ب��ررًا مقنعًا ع�ل��ى الصعيدين
ال��داخ �ل��ي وال ��دول ��ي ،ل�ت�ص�ع�ي��د عملياته
األمنية.
زياد (اسم مستعار) ناشط عاش تجربة
االعتقال واملالحقة األمنية لشهور عدة،
ي��ؤك��د أن ��ه ال ي �ع��رف م �ص��در ال �ت �ه��دي��دات
التي يتلقاها هو ورفاقه يوميًا .ويضيف
«ال ن��زال نقوم بنشاطاتنا السلمية منذ
بداية األحداث حتى اآلن ،بما فيها توزيع
املساعدات اإلنسانية على النازحني من
مناطق القصف ،غير مكترثني بتناقص
أع ��دادن ��ا ن�ت�ي�ج��ة االع �ت �ق ��االت ال ��دوري ��ة».
وي �ت��اب��ع «ج�م�ي�ع�ن��ا غ �ي��ر راض ب��امل�ط�ل��ق
ع ��ن ع �س �ك��رة ال� �ث ��ورة وال ع ��ن م �م��ارس��ات
ال �ج �ي ��ش ال � �ح� ��ر ،وإن ك ��ان ��ت م �م ��ارس ��ات
األجهزة األمنية التابعة للنظام السوري

قد سبقتها في العنف والدموية ،وكانت
سببًا م�ب��اش�رًا ف��ي ت�ح��ول االنتفاضة من
ال�س�ل�م�ي��ة إل ��ى ح �م��ل ال �س�ل�اح ،ب �ع �ي �دًا عن
م�ف�ه��وم امل��ؤام��رة ال�خ��ارج�ي��ة ال ��ذي ن��درك��ه
جميعًا».
يتعرض زياد اليوم للمالحقة من عناصر
ووح� ��دات ال�ج�ي��ش ال �ح��ر ،ل �ع��دم موافقته
مع رفاقه في النشاط السلمي على حمل
ال�س�لاح أو امل�ش��ارك��ة ف��ي عمليات كتائب
ال �ج �ي��ش ال �ح��ر .وي � ��روي «ت �ع��رض بعض
رف��اق��ي للتصفية أو االع�ت�ق��ال على أي��دي
ع �ن��اص��ر م��ن ال �ج �ي��ش ال �ح��ر ،ع �ن��دم��ا كنا
نحاول إدخ��ال مساعدات غذائية وطبية
لبعض املناطق املنكوبة ،مثل صحنايا
ومخيم ال �ي��رم��وك» ،قبل أن ي�ت�س��اءل «أال
تتشابه ه��ذه امل�م��ارس��ات م��ع م��ا ت�ق��وم به
أج�ه��زة األم��ن ال�س��وري��ة ،حسب م��ا يقوله
وي � �س � ّ�وق ل ��ه دع � ��اة امل �ع ��ارض ��ة وال �ج �ي��ش
الحر؟».
ي��أس��ف ال �ن��اش��ط ال� �س ��وري ل �ل �ح��ال ال�ت��ي
وص �ل��ت إل �ي �ه��ا ب�ل��اده ال� �ي ��وم ،وال ي�ت��وق��ع
ع� � ��ودة ال� �ع�ل�اق ��ات ك �م��ا ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه ب�ين
الفئات املختلفة املكونة للشعب السوري
ف��ي ال �ق��ري��ب ال �ع��اج��ل ،الف �ت��ًا إل ��ى أن «م��ن
ال�ص�ع��ب ب��ل م��ن املستحيل ف��ي م�ث��ل ه��ذه
الظروف ،إقناع من تعرض أهله وأقرباؤه
للعنف والقتل على أيدي األمن السوري،
أو من قبل كتائب الجيش السوري الحر،
بالعودة إلى التعايش السلمي».
وطالب زياد من املوالني للنظام السوري
ب �ت�ق �ب��ل ف �ك ��رة وج � ��ود «ف �ئ ��ة م ��ن ال �ش �ب��اب
السوري املعارض ،تتبنى املمانعة وخط
امل �ق��اوم��ة ورف� ��ض امل ��ؤام ��رة ع �ل��ى ال �ب�ل�اد،
ل �ك��ن ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ت ��رف ��ض ال �ع �ن��ف
والقمع الذي مارسه النظام السوري على
م��دى ع �ق��ود ط��وي�ل��ة ،ال ��ذي ت��رج��م م��ؤخ�رًا
بمواجهة االن�ت�ف��اض��ة وال �ث��ورة السورية
ب��ال �ح��ل األم �ن��ي م �ن��ذ ب��داي �ت �ه��ا ،وال � ��ذي ال
ي ��زال م�س�ت�م�رًا ح�ت��ى اآلن ب�ح��ق ع ��دد من
الناشطني السلميني».
ال ت �خ �ت �ل��ف آراء ووج � �ه � ��ات ال �ن��اش �ط�ين
السلميني في مدينة حلب ،عن رفاقهم في
دمشق ،وربما في بقية املدن واملحافظات
ال �س ��وري ��ة ج �م �ي �ع �ه��ا .ن �س��ري��ن األن��اب �ل��ي،
صحافية وناشطة مدنية ،تعتبر الحراك
ال�س�ل�م��ي وس�ي�ل��ة ل�ج��ذب اه�ت�م��ام وتأييد
ال�ن��اس .لكن مع دخ��ول ال�ث��ورة في خندق
التسليح والعسكرة ،فقدت جزءًا أساسيًا
م ��ن امل �ض �م ��ون وال � �ط� ��رح ال��دي �م��وق��راط��ي
لالنتفاضة .وتضيف الناشطة الحلبية إن

تدرب أكرادًا لمرحـ
داوود أوغلو إلى أربيل اليوم ...وكردستان ّ
إسطنبول ــ حسني محلي

داوود أوغلو يستبقبل عضو املجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك في أنقرة امس (أدم ألتان ــ أ ف ب)

ي �ص��ل وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت ��رك��ي أح �م��د
داوود أوغلو إلى أربيل اليوم ،في زيارة
م �ه �م��ة س �ت �ح��دد م�ل�ام��ح امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
ف��ي السياسة التركية ال�خ��اص��ة بسوريا
والقضية الكردية ،وال سيما بعد تهديدات
األخ � �ي� ��ر ب ��إق ��ام ��ة م �ن �ط �ق��ة ع� ��ازل� ��ة داخ� ��ل
�رد على أي عمل
األراض ��ي ال�س��وري��ة وب��ال� ّ
ع��دوان��ي س ��وري ب��األس�ل�ح��ة الكيميائية
ض� ّ�د الالجئني السوريني ،بحيث تستمر
الحشود التركية العسكرية بالتوافد على
ط��ول ال �ح��دود التركية م��ع س��وري��ا ،وهي
بطول  900كيلومتر تقريبًا.
وأع� �ل� �ن ��ت م � �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة ت��رك �ي��ة
أن داوود أوغ �ل��و س�ي�ع� ّ�ب��ر ل��رئ�ي��س إقليم
ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق مسعود ال�ب��رزان��ي عن
ق �ل �ق��ه م ��ن ت �ص��ري �ح��ات األخ� �ي ��ر األس �ب��وع
امل ��اض ��ي ح � ��ول أن اإلق �ل �ي ��م ّ
درب امل �ئ��ات
م��ن أك ��راد س��وري��ا بعدما جمع ال�ق�ي��ادات

الكردية السورية في أربيل ،ودعاها إلى
توحيد قواها ،واع �دًا إياها بتقديم كافة
أنواع الدعم واملساعدة لها.
وتوقعت املصادر أن يجتمع داوود أوغلو
م ��ع ب �ع��ض ال �ق �ي ��ادات ال �ك��ردي��ة ال �س��وري��ة
ف��ي أرب �ي��ل ،وأن يطلب منها ال�ت�ه� ّ�رب من
أي ع �م��ل اس � �ت � �ف ��زازي ض ��د ت ��رك� �ي ��ا ،ب�ع��د
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت ��ي ت �ح��دث��ت ع ��ن س�ي�ط��رة
األكراد السوريني من أنصار حزب العمال
الكردستاني التركي وأتباعه على جميع
امل��دن والبلدات والقرى الكردية السورية
املتاخمة للحدود مع تركيا.
حذر من أن أنقرة
وكان الوزير التركي قد ّ
ّ
�رد ع �ل��ى أي عمل
�ردد ف ��ي ال � � ّ
«ال ول ��ن ت� �ت � ّ
اس�ت�ف��زازي ك��ردي م��ن الجانب ال�س��وري».
ورأى أن ذلك سيكون في مقدمة املبررات
ال�ت��رك�ي��ة إلق��ام��ة ح ��زام أم�ن��ي ت��رك��ي داخ��ل
األراض � � ��ي ال� �س ��وري ��ة ،م ��ن دون أن يهمل
اإلش � � ��ارة إل� ��ى ح ��ق األك � � ��راد ف ��ي ال�ت�م�ث�ي��ل
ال��دي�م��وق��راط��ي داخ��ل ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د في

سوريا بعد سقوط بشار األسد.
وفي السياقّ ،أكد مسؤول مكتب العالقات
ال �خ ��ارج �ي ��ة ف ��ي ال� �ح ��زب ال��دي �م��وق��راط��ي
ال �ك��ردس �ت��ان��ي ب��زع��ام��ة ال �ب��رزان��ي ،هيمن
ه ��ورام ��ي ،أن ق ��وات ك��ردي��ة درب ��ت أك ��رادًا
س��وري�ين ف��ي م�خ�ي�م��ات إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان
ال �ع��راق مل ��لء أي ف ��راغ أم �ن��ي ب�ع��د سقوط
ال�ن�ظ��ام ال �س��وري .وق ��ال« :ال �ش �ب��اب ال�ك��رد
ود ِّرب� � ��وا
ال �س ��وري ��ون ع ��دده ��م ق �ل �ي��ل ج � �دًا ُ
ت��دري�ب��ات ب��دائ�ي��ة ف��ي مخيمات اإلق�ل�ي��م».
وأض��اف أن ه��ذه التدريبات التي تلقاها
األكراد السوريون على أيدي قوات كردية
ت� �ه ��دف إل � ��ى «م� � ��لء أي ف� � ��راغ أم� �ن ��ي ب�ع��د
سقوط النظام السوري».
وأوض � � ��ح ه � ��ورام � ��ي« :ن� �ح ��ن ف ��ي ال �ح��زب
الديموقراطي الكردستاني نهتم بالشأن
السوري بسبب وج��ود أكثر من مليوني
ك� � ��ردي ف ��ي س � ��وري � ��ا» .وأك � � ��د« :ن� �ح ��ن ف��ي
ال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي وح�ك��وم��ة اإلقليم
ل ��ن ن �ت��دخ��ل ف ��ي ال � �ش� ��أن ال� � �س � ��وري ،ول��ن

