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سوريا

على الغالف

شعرة
معاوية
إيلي حنا

ّ
ً
لم تغط الدماء املشهد كامال .مساحة صغيرة
خلقها مقاتلون متواجهون كانت كفيلة بنزع
صفة «خط نار» عن مناطق عديدة .قد تالزم
الحرب في سوريا كل زاوية ...لكن بمرور
ُ
السنوات األربع ،ابتدعت مساحة على الهامش.
كانت ّ
ضيقة ،لكن كفيلة في جمع ّ
«عدوين».
التواصل بني عناصر من الجيش ومقاتلني في
الضفة املقابلة ليس جديدًا .أمر ّ
«تطور» إلى
مصالحات شعبية ووطنية حافظت على أرواح
وممتلكات .سوريا في حاجة أكثر من أي وقت
مضى لهذه املصالحات ،والحتضان الجنود
ّ
(الفارين) واملواطنني الذي حملوا السالح.
ّ
«الفارين» و«املستسلمني»
الدول تستوعب
و«التائبني» و«العائدين».
ال مكان في عملية إعادة بناء «سوريا الواحدة»
ّ
للتخوف من ّ
رد فعل شعبية في الحارة
الفالنية أو طلب القصاص من هارب إلى الريف
ُ
البعيد .ال يزال في أماكن نزوح تسمع عبارات
ّ
تتصف بالعنصرية« .النسوان واألوالد هون
والرجال عم يقاتلو الجيش» ،يقول البعض .هي
ردود فعل «طبيعية» لكن ال تخدم «املصلحة
العامة» .عدد كبير من العناصر السورية في
املعارضة املسلحة يجب سماع مطالبهم إن
كانت تحت سقف الدولة وجيشها .شهدنا
نماذج كثيرة لحوارات بني مقاتلني سوريني
على مختلف الجبهات ،وملصالحات متفرقة.
هؤالء لم ينتقلوا من ميليشيا إلى ميليشيا ،بل
من ميليشيا إلى الدولة املسؤولة عن 185000
كلم مربع.
في حرب ضخمة بوجود آالف املسحلني
املدربني من عشرات دول العالم ،أصبحت حرب
سوريا (كل سوريا) في مواجهة سرطان
متشعب قلبه في أرض الشام.
هي «شعرة معاوية» التي ال تزال تجمع بني
السوريني .شعرة من هذا النوع ال يحتملها
التكفيريون األجانب الحرصاء على قطع
أي تواصل بني السوريني .في النهاية ،هي
حرب تختلط فيها األيديولوجيا مع البزنس
واملصالح اإلقليمية والدولية .فيها الكثير
من املستفيدين من اقتتال السوريني ومن
املتربحني من دمائهم.
بارقة أمل ،اليوم ،أن ال تكون كل بندقية في
ّ
سوري هي آلة قتل دائمة .يوم تنتهي هذه
يد
َ
الحرب الدموية بطرد أو قتل آخر «مستورد»
بالوكالة إلى سوريا ،أمام السوريني طريق
طويل شائك إلبراز صورة هويتهم مجددًا.
«صيغة» ال تعني استيراد واحدة من نوع
طائف لبنان أو عراق بول بريمر.
في سوريا الدولة ّ
املوحدة يعيش فيها
املواطنون تحت بند واحد :مواطنون متساوون
من حوران إلى عفرين.

«طالقيات» أخرى يحدثها جنود في الجيش السوري ومسلحون
في جدار المواجهة بينهم« ...طالقيات» ليست للرصد والقنص
والــرصــاص ،بل للكالم وإيصال رسائل بإمكان وقــف إراقــة دماء
بعضهم بعضًا

السوريون على الجبهات

رصاص ...وكالم

زياد غصن
فيما ك ــان كـثـيــرون فــي منتصف عــام
 2013ي ــذخ ــرون بـنــادقـهــم بـمــزيــد من
ال ـط ـل ـقــات اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـجــولــة جــديــدة
م ــن الـ ـقـ ـت ــال ،ك ـ ــان ال ـع ـق ـي ــد مـصـطـفــى
ش ـ ـ ــدود مـ ــن م ــرتـ ـب ــات إدارة ال ــدف ــاع
الـجــوي يشق طريقه أع ــزل نحو أحد
مـتــاريــس املسلحني فــي ريــف دمشق،
طالبًا الحوار معهم لوقف إراقة دماء
السوريني وتهديم البالد.
خـطــوة الـضــابــط ال ــذي قـضــى شهيدًا
ف ـ ــي م ـ ــا بـ ـع ــد ب ـ ــرص ـ ــاص م ـس ـل ـح ــن،
شجعت كثيرين على تـكــرار املـبــادرة
عـلــى أك ـثــر م ــن جـبـهــة ،بـعـضـهــا وجــد
طريقه إلــى الــرأي العام عبر كاميرات
الهاتف املحمول وشبكات التواصل
االجتماعي ،وبعضها اآلخر ظل بعيدًا
عن األضواء بانتظار من يفتش عنه.
وفـ ــي ك ــا ال ـح ــال ـت ــن ك ــان ــت ال ــرس ــال ــة
امل ـ ـ ـ ــراد إيـ ـص ــالـ ـه ــا :لـ ـي ــس الـ ــرصـ ــاص
وحده الناظم لعالقات السوريني على
جميع جبهات الـقـتــال ...فثمة فسحة
ما للكالم والرسائل عنوانها سورية
تتسع للجميع.
يـ ــروي ضــابــط ف ــي ال ـج ـيــش ال ـســوري
ك ــان ع ــائ ـدًا لـلـتــو م ــن إحـ ــدى جـبـهــات
الـ ـقـ ـت ــال ،أن ـ ــه خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة اق ـت ـح ــام
ملنطقة سكنية توجد فيها مجموعات
مسلحة عدة ،استشهد أحد العناصر،
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـتـ ـمـ ـك ــن زم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه م ـ ـ ــن س ـح ــب

جثته ،إلــى أن جــاءت مــع تــراجــع حدة
االشـتـبــاكــات سـيــدة كبيرة فــي السن،
وأص ـ ّـرت على الـسـمــاح لها بالدخول
إلــى املنطقة ،لتتفقد منزلها وإخــراج
بـعــض متعلقاتها الـشـخـصـيــة« .فما
ك ــان مـنــي إال أن ّ
حملتها رســالــة إلــى
قائد املجموعة املسلحة ،وهو سوري،
مفادها رغبتنا في وقف إطالق النار
ليتاح سحب جثث الطرفني» ،يضيف
الضابط.
غ ــاب ــت ال ـس ـيــدة ل ـبــرهــة م ــن ال ــزم ــن ثم
عـ ـ ــادت ل ـت ـطــل م ــن ب ـع ـي ــد ،وهـ ــي تـجــر
خـلـفـهــا لــوحــا مـعــدنـيــا عـلـيــه جـثـمــان
الـجـنــدي الشهيد وتسلمه للضابط،
وعندما ّ
همت السيدة لتعود أدراجها
ّ
لتطمئن على منزلها ،حملها الضابط
رســالــة أخ ــرى كــانــت هــذه امل ــرة عبارة
ع ــن ُس ـب ـح ــة م ـك ـت ــوب ع ـل ـي ـهــا أس ـم ــاء

ما كان يصوره
اإلعالم منذ بداية األزمة
كمحرمات سقط مع
أول مصالحة

الـلــه الحسنى هــديــة لقائد املجموعة
ً
املسلحة قائال له :إن ما يجمعنا أكثر
بكثير مما يفرقنا.
بـ ـع ــد م ـ ـضـ ـ ّـي ف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن ال ـ ــزم ـ ــن عـلــى
ت ـلــك ال ـح ــادث ــة ،ك ـســر ال ــرج ــان حــاجــز
الــرصــاص لـيـتـبــادال مــن بعيد حديثًا
عــن «عبثية مــواجـهــة ال ـســوري ألخيه
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» ،وي ـخ ـل ــص الـ ـض ــاب ــط فــي
حــديـثــه إل ــى أن «املـشـكـلــة فــي النهاية
تـكـمــن ف ــي مــوقــف امل ـقــات ـلــن األجــانــب
وال ـس ــوري ــن املـنـضــويــن تـحــت عـبــاءة
املـ ـش ــروع ال ـت ـك ـف ـيــري ،ال ــراف ـض ــن ألي
حوار بني السوريني ،بدليل مجاهرتهم
عــانـيــة بــرفــض مـشــاريــع املصالحات
ف ــي ب ـعــض امل ـن ــاط ــق ،وق ـت ـل ـهــم ك ــل من
يـسـيــر ف ــي رك ــاب ـه ــا» .وهـ ــذا م ــا يفسر
إصـ ــرار ق ـي ــادة الـجـيــش عـلــى مطلبها
الدائم في جميع مشاريع املصالحات
بـطــرد املقاتلني األجــانــب ،وإخــراجـهــم
من املناطق التي تشملها املصالحات.
م ــا ك ــان ي ـص ــوره اإلع ـ ــام م ـنــذ بــدايــة
األزم ـ ـ ـ ــة كـ ـمـ ـح ــرم ــات ،سـ ـق ــط مـ ــع أول
مـصــالـحــة طـبـقــت ع ـلــى أرض ال ــواقــع
ف ــي مـنـطـقــة ب ـ ــرزة ال ـب ـلــد ف ــي دم ـشــق.
ه ـنــاك ك ــان مـسـتـخــدمــو طــريــق ب ــرزة ـ
ال ـتــل مــن املــدن ـيــن ،ي ـســألــون أنفسهم
بـ ـحـ ـس ــرة وألـ ـ ـ ـ ــم ،وه ـ ـ ــم يـ ـ ـم ـ ــرون ع ـلــى
حواجز الطرفني التي ال يفصل بينها
سوى بضعة أمتار :إذا كان بإمكانهم
أن يتالقوا بعضهم مــع بعض هكذا،
فلماذا فعلوا بنا ما فعلوه؟

حوارات من خلف المتاريس
أربع سنوات من الحرب
السورية ،والمقاتلون
يتمترسون متواجهين
على مسافات قريبة
سمحت بتبادل األحاديث في
ما بينهم .أحاديث تتراوح
بين الشتائم والمفاوضات
ومحاوالت إقناع تثمر أحيانًا.
هي لغة يتقنها السوريون
على جانبي الصراع،
ويحاول المسلحون األجانب
التشويش عليها

ق ــرب املـســافــة بــن امل ـت ـحــاربــن« .أبــو
مـشـحــم» ال ــذي لــم يـتـجــاوز  18عامًا
مــن العمر كــان مــوجــودًا خلف ساتر
م ــواج ــه مل ـقــات ـلــي ال ـج ـيــش ال ـس ــوري،
ّ
مستعدًا لتنفيذ ّ
مهمته الـتــي يقول
ّ
ّ
إنها «تنغيص حياتهم» .لكن األيام
كــانــت طــويـلــة ،وك ــان ال ب ـ ّـد ،كـمــا هي
ال ـعــادة بــن املـتــاريــس املـتـقــابـلــة ،من
أن ي ـن ـشــأ ش ـ ــيء م ــن الـ ـت ــواص ــل بــن
جـنــود الـجـيــش وأب ــو مـشـحــم .يــروي
أحد الجنود حكايته مع أبو مشحم،
فيقول« :ك ــان يعمل ،أحـيــانــا ،بعدما
يفرغ من تبادل الشتائم مع الجنود،
عـ ـل ــى تـ ـب ــدي ــل تـ ـ ـ ـ ـ ــرددات ال ــاس ـل ـك ــي
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــويـ ـ ــش ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ل ـت ـع ـط ـي ــل
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت» .وي ـ ـتـ ــابـ ــع الـ ـجـ ـن ــدي:
«صــرنــا فــي نهاية املـطــاف نتحاشى
الـخــاف معه ،فهو يعطينا إشــارات
مــن خلف املـتــراس .وتـطـ ّـور األمــر في

مرح ماشي
تحت مبدأ «إن جنحوا للسلم فاجنح
ل ـه ــا» دخـ ــل ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري بـلــدة
حلفايا ،في ريف حماة الغربي ،بعد
هـ ـ ــروب ع ـن ــاص ــر «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
باتجاه ريف إدلب الجنوبي ،وهروب
ّ
امل ـســلــح غـيــر الـشـهـيــر «أب ــو مشحم»
ّ
م ـع ـه ــم .مـ ـع ــارك ع ـن ـي ـفــة دارت أليـ ــام
ّ
طــويـلــة تخل ُلها الكثير مــن املــواقــف
الـحــرجــة ،واملـضـحـكــة أحـيــانــا ،ج ـ ّـراء

من خلف المتاريس
كان أحمد يحاول
بأن
إقناع مروان ّ
األجانب هم األعداء

مــا بيننا حتى بتنا نناديه أحيانًا
ساخرين (أبو مشحم فقدنا االتصال
مع العمليات دخلك خبرهن يتصلوا
فينا .أبــو مشحم ّ
خبر حسن يحكي
م ــع ال ـع ـم ـل ـي ــات) وكـ ـ ــان أب ـ ــو مـشـحــم
يستجيب لـنــا ،فــي محاولة سخرية
مضادة ،ويتصل بحسن ويخبره عن
ضرورة االتصال بالعمليات» .أخيرًا
هرب أبو مشحم ،اآلتي من حلب ،مع
من هربوا إلى خان شيخون ،في ريف
إدلب ،فافتقده جيرانه املقاتلون.
بـحـســب مــا يــرويــه الـج ـنــود عــن تلك
ّ
األي ـ ــام ،ف ــإن األح ــادي ــث بـيـنـهــم وبــن
امل ـق ــات ـل ــن فـ ــي امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر كــانــت
ت ـبــدأ بــاالت ـهــامــات الـطــائـفـيــة ،تليها
الشتائم ،قبل أن يتبع ذلــك محاولة
ّ
ك ـ ــل ط ـ ــرف إقـ ـت ــاع اآلخـ ـ ــر ب ـصــوابـ ّـيــة
موقفه.
ع ـلــي ،ال ـج ـنــدي ال ــذي قــاتــل فــي ريــف
ح ـمــاة الـشـمــالــي ،ي ــروي كـيــف حــاور
مسلحني ســوريــن ،على «املـحــرس»
ّ
ال ـخ ــاص ب ـق ـطــاعــه ،وي ـش ــرح أن «مــن
املمكن إيـجــاد أمــور للكالم عنها مع
السوريني ،حتى لو كانوا مسلحني.
لكن املسلحني األجانب كانوا عرضة
لسخريتنا وشـتــائـمـنــا ورصــاصـنــا
ّ
ّ
طـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت» .ويـ ــؤكـ ــد أن األمـ ــور
ّ
تبدأ بالشتائم دائمًا كــون كــل طرف
منهما ي ــرى فــي اآلخ ــر ع ـ ـ ّ
ـدوًا ،ولكن
الوصول إلى نقاط مشتركة هو أمر
ّ
ّ
مـتــوقــع فــي ك ــل م ــرة ،ويــذكــر عـلــي أن

