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إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مام ورد يف هذا امللحق ال تعرّب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وال تعكس وجهة نظر الربنامج. ويتحّمل كتّاب املقاالت وحدهم املسؤولية عام ورد فيها.

ووحدته،  املميّزة  اللبناين  الشعب  مرونة  عىل  الضوء  املتحدة  األمم  سلّطت  لطاملا 
مواجهة  أجل  من  وللحكومة  املضيفة  ملجتمعاته  الدعم  توفري  أهمية  وشّددت عىل 

التحديات املتعّددة التي تفرضها األزمة السورية.
يف هذا السياق، عملت أرسة األمم املتحدة يف إطار تعاوٍن وثيٍق مع الحكومة اللبنانية 
ورشكاء دوليني عىل تطوير خطة استجابة لألزمة يف لبنان لعامي 2015 - 2016. وركّزت 
املجتمعات  إىل  املقّدمة  املساعدة  حجم  زيادة  إىل  وهدفت  واللبنانيني،  لبنان  عىل 
الضعيفة التي تستضيف النازحني السوريني، ودعم البلديات وغريها من املؤسسات 
أقرّتها  التي  الدولية لعام 2015 أولويات إرساء االستقرار  العامة. وستعّزز االستجابة 

الحكومة اللبنانية وتشّدد عىل دور الحكومة يف إدارة االستجابة.
اإلنسانية  املساعدة  توفري  أهداف:  ثالثة  تحقيق  سبيل  يف  الخطة  هذه  وستكافح 
والحامية للنازحني السوريني واملجتمعات اللبنانية األكرث ضعفاً، تفعيل قدرات أنظمة 
والبيئي  واملؤسسايت  االقتصادي  الرفاه  وتعزيز  واملحلية،  الوطنية  الخدمات  تقديم 

واالجتامعي يف لبنان.
 70 من  أكرث  استشارة  من  استفادت  وقد  الواجهة،  يف  الحكومة  تضع  الخطة  هذه 
رشيكاً لضامن شموليّتها. وتناهز امليزانية اإلجاملية املتوقعة 2.1 مليار دوالر أمرييك 
مع تخصيص ثلثها ثم ثلثيها عىل التوايل إلرساء االستقرار والربامج اإلنسانية. وعموماً، 

سيستفيد 2.9 مليون شخص )50 يف املئة منهم من اللبنانيني( من تدابري مختلفة.
من  التخفيف  إىل  تهدف  عدة  مبادرات  لبنان  يف  لألزمة  االستجابة  خطة  وتتضّمن 
اإلخباري  امللحق  غرار  عىل  مبادرات  بينها  ومن  واللبنانيني،  السوريني  بني  التوتّرات 
النسخة  إىل  باإلضافة  و«السفري«،  »النهار«  جريديت  مع  اليوم  يوزّع  الذي  املشرتك 

املرتجمة إىل اللغة اإلنكليزية التي توّزع مع جريدة »داييل ستار«.
وكام هي الحال بالنسبة إىل األعداد الخمسة السابقة، سيحاول هذا العدد السادس من 
امللحق اإلخباري املشرتك مرة أخرى، تحديد قصص تعكس املرونة واملهارة االستثنائية 
التي يتحىّل بها األفراد واملجموعات يف مواصلة عيش حياتهم، واالحتفاء بهذه القصص. 
ميثّلون  لبنان  يف  مقيمني  وسوريني  لبنانيني  لصحافيني  مقاالت  الغرض، جمعنا  ولهذا 
و«العريب  »الحياة«  صحيفتا  ضمنها  ومن  متعّددة،  نظر  وجهات  عن  تعرّب  صحفاً 
الجديد«، وصحيفة »املدن« اإللكرتونية، وموقع »ناو« اإللكرتوين، مع مساهمة عىل 
الغالف الخلفي من الفنان السوري وسام الجزائري الذي شارك يف أعامل فنية متعّددة 

الوسائط حول األزمة السورية.

روس ماوننت
املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة االمنايئ يف لبنان

لدينا فساد.

فساد يف السياسة، رسقة ونهب يف االقتصاد. فساد 

يف األغذية، يف الهواء، ومياهنا آسنة.

فساد يف النفوس يكاد يتغلغل إىل األرواح.

لدينا حروبنا الكثرية.

لدينا حروب ساستنا كل عىل اآلخر، وحروب كل 

منهم علينا.

كل  يف  الحرصيني«  »الوكالء  بني  حروب  لدينا 

والتجارية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت، 

والطائفية واملذهبية واملخابراتية...

لدينا حروب بني كل منا و»اآلخر«، أي آخر كان، 

فاالختالف ممنوع...

لدينا حروب عىل الثغرات املمتدة بني حدود ما 

اقتسم من بالدكم وجعل »وطننا«، وبني حدود 

املدن  وسائر  وحلب  دمشق  حاضنة  الحبيبة، 

السورية.

لدينا حرب محّقة واحدة، تكاد تصبح منسيّة يف 

نفوس معظم أبناء هذه األرض. حرب من أجل 

فلسطني، ولها، لعلّها إن تحّررت تحّرر معها كل 

من  واملاء،  املاء  حدود  بني  ما  يحيا  حّي،  كائن 

املحيط إىل الخليج، من أقىص املغرب العريب إىل 

أقىص رشقه، فجنوبه وخليجه.

واإلميان،  األخالق،  يف  النقص  من  الكثري  لدينا 

والثقافة  والعلم  والصدق،  والذاكرة،  والوفاء، 

واملقدرة عىل التغيري.

وحّس  الكرمية،  الحياة  وحب  الذوق،  يف  نقٌص 

املشاركة، والتخطيط للغّد.

نقص يف الثقة بالّذات، الفردية والجامعيّة.

نقٌص يف حب الّذاِت أساساً، وفاقد اليشء ال يِهبه.

لدينا نقٌص مريَضٌّ باألمل.

لدينا صغائر تشغلنا ِبَعتٍَه عاّم سواها مهام استُِحّق.

لدينا كبائر تُرتكب بال حسيب أو رقيٍب، أو رَفِّة 

عني.

لدينا صغار يتلّهون بنا.

لدينا كباٌر قّررنا أن نصّغرهم.

لدينا ظلٌم كثرٌي، فكيف ميكننا أن نُنصفكم؟

ذلك بعُض ما لدينا، فامذا نُعطيكم؟

هنادي سلامن

مديرة تحرير صحيفة »السفري«

مواجهة 
االختبار 

الحّساس 
لالستقرار 
والمرونة

املعرض  عنوان  هو  أرى؟«،  ما  ترون  »هل 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  نظّمته  الذي 

مراهقون  شارك  حيث  زحلة،  يف  الالجئني 

رؤية  يف  والنزوح،  التهجري  اختربوا  سوريون 

جديدة لواقعهم. وقد أريَد للمعرض أن يكون 

من  أوضاعهم  هؤالء  فيه  ينقل  للواقع،  صورة 

دون أن يعرّب اآلخرون عنهم. ولعلَّ يف تعبريهم 

يف  سائدة  احتقان  لحالة  تنفيساً  أنفسهم  عن 

رحاب  إىل  عزلتهم  من  وإخراجهم  صفوفهم، 

وأيضاً  الفنية،  الحياة  وتحديداً  العامة،  الحياة 

حياة  يف  ورجاء  أمل  فسحات  عىل  الرتكيز 

الركام  تحت  قضوا  بآخرين  مقارنة  اللجوء 

حركتهم،  تعّوق  صارت  بعاهات  أصيبوا  أو 

الهرب. من  ومتنعهم حتى 

الحرام  ومن  الذات،  من  خروج  املعرض  يف 

حملها  التي  األخرى  القيود  وكل  واملمنوع، 

السوريون معهم اىل لبنان. ولعّل الجانب املفيد 

مع  وتفاعلهم  له،  اللبنانيني  مشاهدة  فيه  أيضاً 

وقرية،  مدينة  كل  يف  أصبحوا  الذين  جريانهم 

واالطالع عىل واقع الحياة الذي اختربه اللبنانيون 

زمن الحروب املتتالية التي عاشوها يف بلدهم.

لبنان  حياة  إىل  عبور  جواز  املعرض  يشّكل 

تلك  تجول  أن  مفيداً  يكون  وقد  االجتامعية، 

اللبنانية،  املناطق  كل  عىل  املصورة  اللقطات 

فنعّمق  ومناقشة،  مشاهدة  محّط  وتكون 

ثقافتنا لحقوق االنسان، بل ونخترب مدى إمياننا 

تظل حرباً  إياها، حتى ال  والتزامنا  بها،  العميق 

عىل ورق، وتسقط أمام االختبارات املتتالية.

»هل ترون ما أرى؟«، فكرة ممتازة لرنى بعيون 

اآلخرين، علّنا نحّس بقلوبهم، ونتحّسس آالمهم 

عيد  امليالد،  عيد  أبواب  عىل  ونحن  وأوجاعهم، 

املحبة، والرحمة، عيد الطفل الذي ولد يف مذود 

فقري، لكنه انترص للحق والحقيقة واملحبة.

غسان حجار

مدير تحرير صحيفة »النهار«

ماذا نُعطيُكم؟هل ترون ما أرى؟

مساعدة اللبنانيين والسوريين على التعامل مع األزمة
عدد  وارتفاع  اإلرهاب،  انتشار  أبرزها  لبنان،  عىل  كبرية  تحدياٍت  املطوَّلة  السورية  األزمة  تفرض 
الالجئني السوريني يف أنحائه. وال يزال من امللّح بالنسبة إىل املجتمع الدويل مساعدته يف االستجابة 

لهذه التحديات بفعاليّة.
واليابان، باعتبارها دولة مانحة، تدعم جهود األمم املتحدة الرامية إىل "تعزيز الرشاكات من أجل 
استقرار لبنان"، وحشد املوارد املالية ملساعدة الفئات املستضعفة، فضالً عن االستثامرات يف الخدمات 
واالقتصاد واملؤسسات يف املناطق املحرومة. وعلينا أن نحّدد هدفاً لضامن استقرار هذا البلد من 

خالل وضع مقاربة اسرتاتيجية ومتكاملة لدعم الفئات التي تعاين  ظروفاً صعبة.
العام املايض، ويهدف   اليابانية خالل  الحكومة  به  التزمت  الذي  العمل يف املرشوع  حالياً، يجري 
األطفال  تستقبل  التي  الحكومية  واملستشفيات  الرسمية  للمدارس  الرضورية  املعدات  توفري  إىل 
واملرىض السوريني. ونُعطي األولوية لتلك املدارس واملستشفيات التي أُنهكت مرافقها بشّدة جراء 

هذا العبء اإلضايف.
وكانت سفارة اليابان قد أنجزت مؤخراً مرشوعاً لرتكيب معدات لتنقية املياه يف املدارس الرسمية 
القادمون  واألشخاص  اللبنانيون  الطلبة  اآلن  ويستفيد  لبنان،  جنوب   - الزهراين  منطقة  ساحل  يف 

املستضعفون من مياه نظيفة.
الحاجات اإلنسانية الطارئة  تلبّي أيضاً  إن هذه املشاريع ال تساعد فقط عىل تنمية املنطقة وإمنا 
يف  نأخذ  خربتنا،  ومن خالل  الطويل.  األمد  عىل  البالد  يف  االستقرار  تعزيز  يف  تساهم  كام  لألفراد، 

االعتبار هذه التأثريات، ونتشاور مع السلطات اللبنانية للوصول إىل الحل األمثل.

سئيتيش أوتسوكا
سفري اليابان لدى لبنان
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مام ال شك فيه أن القوى السياسية اللبنانية تعاطت 
بل  الرعونة،  من  بكثري  السوري  اللجوء  قضية  مع 
إىل  السياسة، ومن خالل نظرة كل فريق  بكثري من 
واقع ما يجري يف دمشق. فهناك محور مع املامنعة 
ومحور ضده، وكالهام كان له الدور يف فشل الوصول 
إىل تعاٍط إنساين - واقعي، بعيداً عن كل الحسابات 
السبب األساس يف منع إنشاء  التي كانت  السياسية 
مخيامت فيها الحد األدىن من مقّومات الحياة. وقد 
اليوم  يدفع  وهو  االنقسام،  هذا  مثن  النازح  دفع 
مثن  يدفع  كام  فيها،  ومن  الحكومة  استخفاف  مثن 
اللّه«  »حزب  تدخل  نتيجة  الحدود  عىل  يحصل  ما 
وحسابات  السوري،  النظام  جانب  إىل  عسكرياً 
عن  نجم  وما  القلمون،  يف  املوجودين  املسلحني 
وتحميلهم  الالجئني  عىل  تضييق  من  عرسال  معارك 

مسؤولية هويتهم السورية، ال أكرث.
يف بدء اللجوء، أي منذ ما يقارب الثالث سنوات، رُسّب 
مخيامت  إقامة  دعم  »املستقبل«  تيّار  نيّة  عن  كالم 
عىل  »املستقبل«  نواب  انترش  رسيعاً،  ثُم  للنازحني. 
املنابر اإلعالمية وغري اإلعالمية ينفون هذه النيّة. توازياً، 

إنشاء مخيّامت،  يهّول من اخطار  آذار  كان فريق 8 
املسلحني  إليواء  أماكن  إىل  ستتحّول  رأيهم  يف  ألنها 
وتدريبهم قبل عودتهم للقتال إىل جانب من سّموهم، 

كام ساّمهم النظام السوري، الجامعات اإلرهابية. 
يف  املسيحي  الفريق  كان  الثالث،  السنوات  هذه  يف 
8 آذار، أي »التيّار الوطني الحر«، يحاول أن يكسب 
مسيحياً عىل حساب الالجئني. وهو حمل شعار حامية 
األقليّات ليطالب منذ السنة األوىل لبدء اللجوء، بإقفال 
الحدود، وإرسال من أصبحوا هنا إىل مخيامت داخل 
األرايض السورية. ثُم ذهب هذا التيّار أبعد من حليفه 
»حزب اللّه« ومن يدور يف فلكه، إذ ابتدع ودامئاً خدمة 
مطلب  أن  مرّوجاً  الالجئني،  توطني  كذبة  لشعبيّته، 
إنشاء املخيّامت يصّب يف هذا اإلطار، واتفق معه يف 
ذلك حزب الكتائب املحسوب عىل فريق 14 آذار إذ 

قال إنه يُنارص حق اإلنسان السوري يف تقرير مصريه.
مسؤولية  من  آذار   14 فريق  فإن هرب  املقابل،  يف 
إنشاء املخيامت مل تستتبعه محاوالت جادة أو ضغط 
بعض  وكان  وإيوائهم،  النازحني  تنظيم  أجل  من  ما 
يف  يجول  وهو  له  صور  التقاط  يُفضل  الفريق  هذا 

باتجاه  ملموساً  شيئاً  يفعل  أن  عىل  النزوح،  أماكن 
متكني هذا النازح من الصمود. وهذا الصمود رضوري 
األسد،  نظام  يرغب يف سقوط  الفريق  كان هذا  إذا 

الذي يعاديه منذ عامي 2004 - 2005.
الحكومة، سواء  تقم  فلم  الرسمي  املستوى  أما عىل 
تلك التي ترأسها نجيب ميقايت، أم التي يرتأسها حالياً 
متام سالم، بالكثري من الجهد من أجل النازحني. فعىل 
السياسية  األهواء  أيضاً  حرضت  الرسايا،  يف  الطاولة 
لكل فريق، لرتسو يف النهاية عىل خطة أقل ما يُقال 
تأجيل  عىل  اعتادت  سلطة  مع  فاشلة،  إنها  فيها 
عرجاء،  بطريقة  إقرارها  حني  إىل  املهّمة،  امللفات 
وبتأخري يُقارب الثالث سنوات، دفع يف خاللها النازح 
هذا  مثن  اللبناين  املواطن  دفع  كام  الثمن،  السوري 

الغياب الحكومي عن معالجة ملف بهذه األهمية.
سوريا،  يف  املُستمر  املوت  من  السوري  النازح  يهرب 
ليكتشف أن القضايا اإلنسانيّة يف لبنان خاضعة دامئاً 
لألهواء السياسية والحسابات املحليّة. فهو كنازح، رُشّح 
عىل طاولة االنقسام اللبناين حتى صار العزم عىل نزعه 
من هذه الصفة وسيلة للهرب من ُعقم السلطة وعدم 

قُدرتها عىل التعاطي مع اإلنسان، إالّ بصفته سلعة يف 

سوق الحسابات الرقمية والجغرافية والدميوغرافية، لكل 

فئة من فئات ما يُسّمى اإلجامع اللبناين الذي أفىض إىل 

حكومة قيل إنها لـ»املصلحة الوطنية«.

بعد ثالث سنوات من بدء النزوح، تُشجع الحكومة 

اللبنانية التي مُتثل كل األطياف السياسية تقريباً، عىل 

إقامة ُمخيامت لالجئني يف الداخل السوري، يعني أن 

أرضه،  عىل  الدائر  االقتتال  ومن  املوت  من  الهارب 

مُيكنه اللجوء إىل ُمخيم حدودي لن يكون مبنأى عن 

النار امللتهبة يف أنحاء سوريا. إنها خالصة لهذا الكّم 

من الاّلمباالة بحق قضية إنسانية، أدخلها اللبنانيون 

يف زواريب عجزهم عن االتفاق عىل أي يش.

كتلة  بيان  مثالً  السوري  الالجئ  يقرأ  أن  فبُمجرد 

إىل  تقف  انها  اىل  اشارت  لطاملا  التي  »املستقبل« 

جانبه، والذي تُهّنئ من خالله الحكومة عىل إقرارها 

وأن  وحيداً،  أصبح  أنه  يُدرك  النازحني«،  »ورقة 

الجميع. فحتى  العنرصي صار معّمامً عىل  الخطاب 

الهواء، قد يقاسمونه إياه الحقاً أو اآلن، ال فرق.

السوريون بين 8 و ١٤ آذار:

سقطت القضيّة اإلنسانيّة
أمين رشوف

مؤخراً، تّوجت الحكومة اللبنانية جهودها »الكبرية« تجاه النازحني السوريني بحيث أقرّت، بعد أكرث من ثالث سنوات، ما سّمته خطة مواجهة. وهي باختصار، خطة تقوم 

عىل إقفال الحدود أمام عبور أي نازح جديد، وإيجاد طريقة ما لرتحيل نسبة ال بأس بها من النازحني املوجودين عىل األرايض اللبنانية.

© دار املصّور
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اختبار أن تكون نفسك واآلخر... وصورة عن ذلك المتخيّل

محطات سورية في لبنانيّتي

يف ما ييل ثالث محطات من التجارب الشخصية يف العالقة اللبنانية - السورية حيث شّكلت األخرية جزءاً أصيالً من هوية األوىل. ثالث قصص هي جزء يسري من محطات 

كثرية، وال تخترص العالقة، لكنها تقدم نافذة عىل تشابك املسارات الكربى مع تلك الفردية والحميمة. وعليه، فللقارئ أن يطالعها برتتيبها املعروض، أو أن »يشقلبها« بيشء 

من الخّفة والتسامح الذي تتيحه تلك العالقة املتينة رغم كل يشء.

بيسان الشيخ

كان عمري قد تجاوز العارشة بقليل عندما دخلت مع أمي إىل املحل 
الصغري يف احدى أسواق دمشق القدمية، عسانا نجد »الرششف الشامي 
بعامية  يسّمى  ما  إنه  به.  نعود  بأن  علينا جديت  ألّحت  الذي  األصيل« 
منطقتنا »الرششف املجّفر« رمبا ليشء فيه أقرب إىل التضاريس منه إىل 
الزخرفة. وهو عىل أي حال، مقتصد يف األلوان والزركشة، كام أنه عميّل 

وعىل قدر من السامكة بحيث يخدم غطاء للرسير نهاراً وللنائم ليالً.
حّذرتنا  طلبها،  يخالف  أّي رششف  للكالب«  »ترمي  بأن  هّددتنا جديت 
أي  تقارن  ال  ومرصية،  لبنانية  مقلَّدة  ببضاعة  أُغرقت  السوق  أن  من 
منها بالصناعة الشامية. فتلك وحدها، برأي جديت، هي األصلية، واملتينة، 
السورية  الصناعات  برسد  وتستطرد  آن.  يف  امللمس  عىل  والناعمة 

»األصلية« من سمن حموي وزعرت حلبي وحلو شامي وغريها.
دخلنا أمي وأنا املحل متشبّعتني بتلك التوصيات فإذا بالتيار الكهربايئ 
ينقطع فجأة. ارتبكت امي ملا قد يعني ذلك من سوء طالع، فإذا بالتاجر 
الكهرباء،  ألن  الكلب«  »والدين  اللبنانيني  ويشتم  للدخول،  يدعونا 

بحسبه، تُقطع عن السوريني لتيضء كاباريهات بريوت.
تسبق  التي  التعابري  تلك  وجهها  وعىل  بالخروج  وهّمت  أمي  ارتبكت 
إىل  خطوتني  أعود  نفيس  فرأيت  يغضبها.  ما  عىل  أقدم  حني  معاقبتي 

الخلف وأقول للبائع »عّمو.. نحنا لبنانيّي.. وما عّنا كهربا«.
ال داعي طبعاً لرسد الحفاوة التي عاد الرجل واستقبلنا بها، فأغدق عيّل 
السكاكر وعىل أمي تخفيضات جعلتها تشرتي أكرث مام تنوي من تلك 

البضاعة التي ال مثيل لها عندنا.
هكذا كانت سوريا كلها بالنسبة إلينا، نحن أبناء املناطق الحدودية. هي 
غطاء أصيل ومتني، يقينا الحر والربد وال ينافسه يف حميميته يشء، بينام 

لبنان عندهم تخترصه بريوت بصورة املدينة الصاخبة واملاجنة.
الحرب،  خالل  عنا  ُمنعت  اللبنانية،  املناطق  وبقية  تلك،  بريوت  وفيام 
إليها، من دون إذن  كانت حمص مدينتنا بعد طرابلس، نقود سياراتنا 
لقوات  حاجز  بأي  ميّر  كمن  الحدود  فنعرب  أحياناً،  األهل  من  مسبق 

»الردع« املنترشة بكرثة يف منطقتنا.
نشأنا  البرتون،  مدينة  نفق  لبنان  تلفزيون  بث  فيه  يتجاوز  مل  زمن  ويف 
وإعالناته  السوري،  التلفزيون  برامج  عىل  السوريني  األطفال  من  كغرينا 

)تصوير: بيسان الشيخ(عربة مشاوي و"كبة حلبية" يف منطقة الشيخ مقصود يف حلب
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واستعراضاته العسكرية. وكنت إذا أردت إضحاك رفاقي أروح أقلّد نداء 
مذيع التعاونيات الزراعية فأردد بصوت جهوري »أخي الفالح يف محافظة 
الحسكة...«. وتنتابنا نوبة  املواطن يف محافظة  أو »أخي  الزور...«،  دير 
ضحك ال تقطعها إالّ بداية حلقة جديدة من مسلسالت »غوار الطوشة«.

تلك وغريها تفاصيل ال يشاركني بها أبناء وبنات جييل من مناطق لبنان 
مسيحية  كلية  يف  الجامعية  الدراسة  سنوات  يف  زاملتهم  ومن  األخرى 
أكون  أن  إىل  أقرب  هناك  فأنا  منقوصة،  لبنانيتي  كانت  فرانكوفونية. 
سوريا.  يف  خالصة  و»لبنانية«  فلسطيني!(،  بإسم  )واألسوأ  »سورية« 
أصعد  الشاملية،  بلديت  يف  لزياريت  وجاءوا  شجاعتهم  استجمعوا  وكلام 
بهم إىل الرشفة وأشري إىل هضبة قريبة وأقول بنربة فرحة »هذه سوريا«، 

فيتوجّسون ويهبطون إىل حيث لبنان أقرب إليهم.
الغطاء  ذلك  خشونة  ألدرك  وجيز  غري  وقت  استغرقني  فقد  أنا،  أما 
»األصيل واملتني« علينا نحن اللبنانيني، وأنه ال يكفي صاحبه... ما مل يكن 

دون العارشة أو فوق الستني.

***
أعلمه بقدومي  بباسم  اتصلت  عندما  الطقس يف اسطنبول قارساً  كان 
وبرغبتي يف لقائه. باسم شاب سوري من حلب، خرج منها وهو طفل 
املسلمني«،  »اإلخوان  لجامعة  عائلته  انتامء  بسبب  الثامنينات  مطلع 
وهو عاد وانضوى فيها بدوره، وبلغ موقعاً متقدماً قبل أن ينهي سنواته 

الثالثني.
ال يعرف باسم من سوريا إالّ ما حملته العائلة من أخبار وبعض الصور 
يف  املقابل  يف  تعّمق  لكنه  والعراق.  اليمن  يف  املتقطعة  إقامتها  خالل 
قراءة تجربتها السياسية، وعاش بالتواتر مأساة اآلباء يف حامه وحلب، 

حتى يكاد يدمع كلام يأيت عىل ذكر تلك املجازر كأنه عاشها بنفسه.
عندما التقيت باسم للمرة األوىل عرب أصدقاء مشرتكني، كان مىض عىل 
انطالق الثورة السورية 6 أو 7 أشهر واألمل ال يزال كبرياً بأن يكون موعدنا 
املقبل يف دمشق، أو هكذا بدا يل. كان لقاؤنا من ضمن مجموعة يف مقهى 
فاخر مطل عىل ساحة »تقسيم«. مل أحسب أن شاباً إخوانياً قد يجلس يف 
مكان يقدم املرشوبات الكحولية إىل جانب القهوة والحلويات من دون 
أن يبدي انزعاجاً، لكن يف املقابل، كانت سحنته البيضاء »الشامية« تتلّون 

بيشء من الخفر عندما تحّدق فيه احدانا وهي تخاطبه.
ومع تأجيل موعدنا الدمشقي إىل أجل غري مسّمى، تحّولت اسطنبول 
والريحانية  كلس  عنتاب ومخيامت  وغازي  انطاكية  من  وتركيا عموماً 
وغريها، محطة عمل دورية للقاء السوريني، وصار باسم بدوره موعداً 
رأيته، أجده وقد  العمل. وكنت كلام  وثقًة يف  إيّل وعوناً  بالنسبة  ثابتاً 
متكن أكرث من معرفته برتكيا، وراح أخرياً يتعلّم لغتها، ويتابع شؤونها إىل 
جانب نشاطه السيايس املرتبط ببلده، عكس كثري من السوريني الذين 

أقاموا فيها أو يف بلدي، لبنان.
وإذ رأى كثري من األصدقاء السوريني واللبنانيني عىل السواء، يف النموذج 
االخوان  »ازدواجية  عىل  دليالً  وأقوال  سلوك  من  باسم  يقدمه  الذي 
ونفاقهم«، وجدت فيه باباً رحباً ملعرفة جزء من سوريا بقي طويالً طّي 

الكتامن.
والواقع أنني مل ألحظ متى نشأت تلك الثقة بيننا عىل اختالف انتامءاتنا 
الفكرية والدينية والسياسية، خصوصاً مع ما يحمله كل منا من أحكام 

مسبقة عن اآلخر. فأنا لبنانية غري متديّنة، وهو سوري إخواين!
لكني ويف كل مرة، كنت أجده مقبالً عىل لقايئ بقدر إقبايل عىل لقائه. 
والخالفات  فيه،  السوريني  ووضع  لبنان  عن  أكرث  يعرف  أن  يريد  هو 
وعامة  شخصية  روايات  املقابل  يف  منه  أنتزع  كام  الشيعية،   - السنية 
وأرقام أناس التقيتهم يف ذلك الشتات، ومعلومات مل يبخل عيّل بها، سواء 

للنرش الفوري أم املؤجل.
فأتهمه  األسد،  بعد  سوريا  شكل  إىل  يقودنا  دامئاً  الحديث  كان  هكذا 
مبطامع »اإلخوان« بحكم البلد وفرض الرشيعة وابتالع لبنان، فيامزحني 
جناح  تشكيل  ذاك،  إذ  أولوياته  رأس  عىل  يجعل  بأن  املقابل  يف  هو 

لـ»األخوات العلامنيّات« يوكلني به.

***
يك  السالمة«  »باب  معرب  عند  ياسني  التقيت   2013 شباط  مطلع  يف 
تواصلت  قد  كنت  وريفها.  حلب  يف  املحررة«  »املناطق  إىل  معه  أعرب 
معه سابقاً عرب »الفايس« و»سكايب« ومل أقابله قط. بدأ اللقاء بإرباك 
أو فريق تصوير، فيام توقعت  برفقة زمالء  أنني سأكون  افرتض  لكونه 
أسبوعني.  نحو  سأميض  حيث  البيت  يف  تقيم  عائلته  أن  املقابل  يف  أنا 
فوجئنا بأننا سنكون وحدنا يف منزل يف إحدى أكرث بلدات ريف حلب 

محافظة. متلمل ياسني بداية، ومل يعرف كيف يخرج من هذه الورطة، 
لكن الرتاجع ما كان ممكناً عند هذه املرحلة. قال إنه فور وصولنا يجب 
إبالغ »الضابطة الرشعية« باملوضوع ملزيد من االطمئنان، عدا أننا مبطلق 
غطاء  أنزع  بأالّ  ونصحني  وعملنا،  بوجودنا  نخربهم  أن  يجب  األحوال 

الرأس الذي كنت أصالً متمّسكة به أكرث منه بسبب الصقيع.
بعد عناء الرحلة، توجهنا فوراً إىل مركز »الضابطة الرشعية«، وكانت تلك 
وتفرض شيئاً  املحررة،  املناطق  إىل  تشّق طريقها حديثاً  بدأت  الهيئات 
من النظام عىل حياة السكان، ال يغيب عنه الطابع اإلسالمي. مل يتوقف 
املسؤول كثرياً عند تفاصيل إقامتي، لكنه مل يطمنئ لكوين لبنانية. هكذا 
وجدت نفيس متنازعة بني مرافق منزعج من جنيس، ومسؤول ممتعض 

من جنسيتي، فيام أنا بحاجة اىل ثقتهام وحاميتهام معاً.
معه،  بعضها  فأكمل  قرآنية،  بآيات  معي  حديثه  يطّعم  املسؤول  راح 
أما  ديانتي.  يخترب  كان  أنه  أخرى، وقد فهمت من ذلك  وأصمت عن 
وزاد  بدوره،  مرتبكاً  فكان  كثرياً،  إيّل  التعرف  له  يتح  مل  الذي  ياسني 
يعرفها.  ال  أنه  واضحاً  فبدا  اآليات،  ببعض  يتلعثم  راح  حني  ارتباكه 
اغتاظ املسؤول وما عاد قادراً عىل ضبط نفسه، فسأل مزمجراً: »من 
اآلِخر... إنِت سنيّة أو شيعيّة؟«. قلت له: »أفهم من سؤالك أنك تريد 
أن تعرف إن كنت مع الثورة أو ضدها؟ حسناً، ال داعي للخوف، فأنا 
أؤيد الثورة«. لكن موقفي السيايس مل يكن كافياً إلقناعه، وكان ال بد 

من طائفة متنح الثقة. مل يعجبني األمر، ورحت أنظر إىل ياسني نظرات 
رصت  كام  »ياسينو«  فإن  الحقاً،  اختربت  ما  وعىل  إلنقاذي.  استجداء 
وال  إناث،  أخوات  بني  ألمه  وحيد  وبسيط،  طيّب  ريفي  شاب  أناديه، 
ميلك من الحّجة أو النفوذ ما يسعفني. كل رصيده سمعة جيدة وشبكة 
عالقات وطيدة بني شباب الثورة األوائل، هؤالء املدنيني الحاملني الذين 

خرج معهم مطالباً بالحرية، وما زال يتمتع مثلهم ببعض االحرتام.
ولشّدة حرية الشيخ املسؤول يف طائفتي، راح يخربين أنه خدم يف قوات 
الردع يف لبنان، ويسّمي مناطق ذات لون واحد مر بها، لريى إن كنت 
من إحداها، ثم قرر استدعاء جندي سجني لديه من الطائفة العلوية، 

ليخربين األخري عن »ُحسن املعاملة« التي يتلقاها.
بعد نحو ساعة من االستجواب بال طائل، وتأكيد ياسني أنه يأخذين عىل 
ورّحب يب صديقة  األمان،  ومنحني  املسؤول  استسلم  عاتقه وضامنته، 

للثورة.
كانت الخطة تقتيض بأن أعود إىل ريف حلب بعد بعضة أشهر، أي يف 
نهاية صيف 2013 أو بداية الخريف. لكن »ياسينو« نفسه كان قد غادر 
بلدته وانضم إىل عائلته يف غازي عنتاب بعدما قىض كثري ممن التقيناهم 

من ثوار وقادة كتائب، وبعدما أمسكت جبهة »النرصة« بزمام األمور.
ليخربين أن بلدته وجوارها ما عادت  لقد جاءين صوته من تركيا حزيناً 

تتسع ملن هم "مثلنا".

)تصوير: بيسان الشيخ(أحد مداخل مدينة حلب التي طوقتها النفايات وتسببت يف االمراض

رشاء املازوت وبيعه يف حي الشعار يف حلب
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»الحلم البيروتي«
عهد الهندي

قبل أن أغادر سوريا وإىل األبد، كنت أسافر إىل لبنان بني فرتة وأخرى، حيث كانت بريوت بالنسبة إيلَّ جرعة أمل وحياة. ومل أكن قد انخرطت يف أي نشاط معارض يومها، 

لكن ألوان هذا البلد كانت تجذبني، عىل عكس لون بلدي الذي كنت أراه أسود.

كان هذا الشعور ينتاب املسافر السوري منذ لحظة دخوله إىل نقطة املصنع الحدوديّة. فالبيوت يف لبنان ملّونة، واملحال تحتوي عىل بضائع ال تراها يف سوريا اإلشرتاكية، 

م بشكل أجمل، ووجوه الناس تضحك أكرث، ومنصات الصحف كانت أكرث ما يغريني. واألطعمة تُقدَّ

هربت  قد  أكن  ومل   .2007 العام  صيف  فيها  وسكنت  بريوت  قصدت 
من حرب أو اقتتال، كام غالبية الالجئني السوريني اليوم، بل ألنني كنت 

ي نفسها املعارضة السوريَّة. واحداً من مجموعة صغرية تسمِّ
ممن  البريوتيون  كان  بسيط،  طاليب  لنشاط  سوريا  يف  اعتقلت  لقد 
عرفتهم الحقاً، يقومون به ويتناقشون يف السياسة وهم يدخنون سجائر 
الحشيش من دون خوف أو قلق. كان ذلك بالنسبة إيلَّ هو أعىل مستوى 
الالجئ  أشبَه بذلك  إليه. كنت حينها  أن يصل  للفرد  الحرية ميكن  من 
الكوري الشاميل الذي وصل إىل الصني للمرة األوىل، وصاح: هذا بالتأكيد 

أكرث بلد حّر يف العامل!
كانت جلسة يف "مقهى يونس" البريويت ملناقشة موضوع سيايس عادي 
كانا يف  ولبنان  بأسوارها. فبريوت  املحبوسة  به يف دمشق  أحلم  مل  ترفاً 
عينيَّ كل يشء: الحريّة االجتامعيّة، والحريّة السياسيّة، وكل هذا مل أكن 

أعرفه يف سوريا.
كنت أرى يومها أن أصدقايئ اللبنانيني كثريو الشكوى، فال يعجبهم قدر 
أعتربهم  كنت  اعرتاضهم.  سبب  أدرك  ومل  به،  يتمتعون  الذي  الحّرية 
ال  حّر  مجتمع  ويف  حرّة،  دولة  يف  تعيش  أن  نعمة  رون  واليقدِّ مرتفني، 

يحاسبك عىل اختالفك، ويحرتم بجزء منه طاقات األفراد واختالفاتهم.

كانت نظرة السوري إىل لبنان هي أنه كيان وليس وطناً، لكنني يف بريوت 
عرفت العكس، ووجدت أنه بالرغم ماّم يسّمى انقساماً طائفياً، كانت 
املوجودة يف سوريا،  تلك  أكرث من  متجّذرة  لبنانية  هناك هويّة وطنية 

وكانت للبنانيني صفات مشرتكة أكرث من تلك التي تجمع السوريني.
يف لبنان رأيت للمرة األوىل أن مفهوم الوطن هو حينام يكون جزء كبري 
املفقود،  الوطن  ذلك  وجدت  مختلفون.  أنهم  عىل  متفقني  أفراده  من 
الوطن الذي أستطيع به أن أعرّب عن الكثري من آرايئ، وأن أمارس هوايايت 

من دون الخوف من نظام قمعي أو مجتمع ينبذ املختلف.
وجدُت يف لبنان حفنة من الشباب الثائرين الحاملني، يجتمعون عالنية، 
بلدهم، ويجدون يف ذلك  ما هو موجود يف  كّل  يناقشون غضبهم من 
صلة وثيقة مبا هو قائم يف بلدي. ومل يطل األمر حتى رصت واحداً منهم، 
كيف ال؟ ألَسنا "شعباً واحداً يف دولتني"؟. حتى هذه العبارة التي مل تكن 
محبّبة إىل قلبي من قبل، صار لها نكهة جديدة ومعنى جديد حني رأيت 
نفيس واحداً من مجموعة تضع كل كالمها وسخريتها وتهّكمها يف نرشة 
طالبيّة ال توفّر طرفاً سياسياً يف لبنان، وال نظام الحكم يف أي دولة عربيّة، 
وتوزّع جهاراً نهاراً يف مختلف جامعات بريوت واملناطق. باختصار، كنت 

أعيش بريوت الحلم.

اليوم تغرّيت الصورة، فأنا أعيش يف أمريكا منذ ست سنوات، والكثري من 

صفات لبنان مل تعد هي هي..

فحتى يف أوج االغتياالت التي استهدفت القياديني واملفّكرين اللبنانيني 

لدرجة  والحركة  للتعبري  هامش  هناك  كان  السوري،  للنظام  املعارضني 

جعلتني أرى يف لبنان ذلك الوطن املخلّص. أما اليوم فالسوريون مل يأتوا 

موت  من  خوفاً  أتوا  بل  قبل،  من  أنا  فعلُت  كام  وطن  عن  بحثاً  إليه 

. السوري يشعر أنه  ومن قتل يومّي، وليس لديهم أصدقاء كام كان لديَّ

مكروه سياسياً من فريق لبناين واسع، ومنبوذ عنرصياً من الفريق اآلخر، 

علامً أننا كسوريني معارضني شعرنا آنذاك بنوع من الدالل من الفريق 

اللبناين املعارض للنظام السوري، والذي يتهمه بقتل قادته واحتالل بلده.

بـ"الحلم  األرض  أصقاع  مختلف  يف  يُسّمى  بلد  يف  أعيش  أنني  ومع 

األمرييك"، ما زال للبنان يف عينّي رونق خاص عىل الرغم من كل التغرّيات 

السلبيّة الطارئة عليه.. وما زلت أرى فيه ما تقوله الرواية الدينيّة عن 

تطول  وقد  "إخوته"،  عن  املختلف  الجميل  البلد  ذلك  يوسف..  النبي 

عبوديّته، لكنه يف النهاية سيخرج حراً، وسيبقى جميالً.

© دار املصّور»منّصات الصحف كانت أكرث ما تغريني«
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قصة يامن جميلة: فيها الكثري من املآيس، الكثري من 

األذى، الكثري من العنرصية، و... الكثري من األمل.

يف أشهر لجوئه األوىل، مل يعرف هو وعائلته املؤلّفة 

لكن  العنرصية.  من  شيئاً  أخوة،  وثالثة  وأم  أب  من 

مع مرور األيام، ارتفع عدد السوريني يف لبنان، ومعه 

ارتفع خطاب مل يفهمه الطفل الحلبي يف البداية. كان 

وهو يقطع الطريق يسمع شتائم بحق أمه. وعندما 

يسأله صاحب  اللبنة  علبة  ليشرتي  الدكان  إىل  يصل 

املتجر: »إذا ما معك مصاري إميش من هون«. مل يكن 

يفهم. ثّم عال الصوت. بات يُقال له: »سوري كلب«، 

وهو يلعب بالطابة مع أخيه. لكن والدة يامن كانت 

طيلة هذه األسابيع تعلّمه كيف يقرأ، وكيف يكتب... 

الذي  املال  من  امللّونة  والقصص  الكتب،  له  تشرتي 

تجمعه مع زوجها.

األب دّهان يف النهار، وبواب بقية اليوم، واألم تعمل 

يف  صغرية  غرفة  يف  يعيشان  الذي  املبنى  بيوت  يف 

بقي  فيام  الرسمية،  املدرسة  يامن  دخل  مدخله. 

ولد«  منفّوت  سنة  كل  »معليش،  البيت.  يف  إخوته 

كانت تقول أم يامن. وانقىض العام الدرايس، ويامن 

متفّوق. مييش يف مدخل املبنى حيث يسكنون، يرّدد 

دروسه، ويعلّم شقيقه األصغر كيف يكتب اسمه.

ييّل  يامن... من مساكن هنانو يف حلب. حلب  »أنا 

بسوريا«. يقول عندما يسأله أحدهم »شو إسمك«. 

هذه  الرسمية  املدرسة  يف  مكاناً  له  يجد  مل  وهو 

لكّن  ألّمه.  قالوا  السوريني،  لألطفال  مكان  ال  السنة. 
تفّوقه شَفع له. إحدى املدرّسات يف املدرسة الرسمية 
مدرسة  تدير  التي  الراهبة،  عمتها  لدى  له  توسطت 
خاصة صغرية. وأخربت عّمتها عن تفّوقه واجتهاده...

قبلت الراهبة، ودخل يامن املدرسة يف ما يشبه املنحة 
املدرسية، وال يزال متفوقاً. وتفّوقه أذهل املعلامت، 
الصف  يف  زمالؤه  أما  رفاقه.  أذهل  كام  والراهبات، 
فكانوا يسخرون من لهجته، يسخرون من كلامت مل 
يسمعوها من قبل. كان الطفل الحلبي يقول »أبوي« 
»كيف«...  بدل  »شلون«  يقول  وكان  »بابا«.  بدل 
وهم أطفال رمبا يسمعون يومياً يف بيوتهم مطّوالت 

عن »السوريني الوقحني الذين احتلوا البلد«.
أظهر  املدرسة  يف  شهر  أول  منذ  متفوقاً،  يامن  كان 
الحساب،  ويجيد  دروسه،  كل  يحفظ  كان  تفّوقه. 
أوالد  وبني  رفاقه،  بني  مرجعاً  وصار  كثرياً.  ويقرأ 
لهم:  ويقول  الكتب  بعض  منهم  يستعري  الجريان، 
»أريد أن أصبح طبيباً«، ليعالج األطفال يف سوريا. هو 
ال يحلم، »انا شاطر، وبكرا بجيب منحة من الجامعة 
معي  وبيصري  أمريكا،  بسافر عىل  وبعدين  األمريكية، 
جنسيّة، وباخد أبوي وأمي وخوايت، ومنعيش هونيك 
ببيت كبري، مع جنينة، متل جنينتنا بالبيت القديم«.

ـــ  البيت  اليوم.  الصغري  بيته  من  يامن  يخجل  ال 
الغرفة يستقبل فيه رفيقني له من مدرسته الجديدة. 
وتنهمك األم يف تحضري الحلوى لرفيَقي ابنها، حتى لو 
اضطرت اىل االستدانة من املتجر املجاور الذي بات 

يعرف العائلة جيداً.
يقول  وهكذا  أمه،  تقول  هكذا  محظوظ«  »يامن 
للحظ  مكان  ال  شاطر«،  »أنا  فيقول  هو  أما  أبوه. 
اللجوء وصوالً إىل بريوت  إليه، فقصته منذ  بالنسبة 
خلت من أي »حظ«. هو يعرف أنه مجتهد، لذلك 
ال يزال يف املدرسة، ولذلك يحبّه رفاقه، ولذلك سيكرب 

ويصبح طبيباً.
ما  كل  من  السياسة،  يف  الحديث  يريد  ال  يامن 
يجري يف سوريا ال يعرف سوى »راح البيت«. يخرب 
رفيقيه جورج وفادي عن بيته الذي كان هناك، عن 
كانت  التي  الورود  عن  موجوداً،  كان  الذي  الزرع 
قرب  الكبرية  الساحة  وعن  يوم،  كل  أّمه  بها  تهتم 
بيت جّده. وعندما يسمع انتقاداً صغرياً، أو تعليقاً 
االبتسامة  تلك  يبتسم  وال  يسكت،  يعد  مل  بشعاً، 
الخائفة. وعندما يناديه أحدهم »يا سوري«، يجيب 
من  »يامن«...  انا  سوري«،  »يا  مش  »أنا  بتلقائيّة: 
سوريا  بسوريا«.  ييّل  حلب  بحلب،  هنانو  مساكن 
التي ال يذكر منها سوى البيت الجميل. سوريا هي 

فقط ذاك البيت الجميل.

عن يامن الذي من حلب...

حلب التي في سوريا

لُنسّمه يامن. قد يكون اسمه حقيقياً وقد ال يكون. املهّم أنه هو نفسه حقيقي. حقيقي أكرث من كل ما نسمعه كل يوم من تهويل وتخويف من »قنبلة النازحني السوريني 

التي ستنفجر يف وجه اللبنانيني«.

عندما غادر يامن »مساكن هنانو« يف حلب كان يف السابعة من عمره، »كِنت ولد« يقول. أما اليوم فهو يف العارشة »رصت رجال« يقول أيضاً مبتسامً ابتسامة عريضة 

تتوسط وجهه األسمر الجميل.

ليال حداد

© دار املصّور»سوريا التي ال يذكر منها سوى البيت الجميل«
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هذه  إىل  االنتامء  أريد  أكن  مل  ألنني  »هربت  يقول:  املرحلة  تلك  عن 

املؤسسة، مل أكن قادراً عىل إدخال دمار نفيس إضايف إىل حيايت. وعيت 

فيه،  العقوبات  املخيفة، ونوعية  الجيش  الحياة وأنا أسمع قصص  عىل 

السنة  التعاطي داخله. كنت أهرب من متضية سنتني ونصف  وبشاعة 

من الرعب، من أن أقول سيدي طوال الوقت، بعدما كان األب يف املنزل 

يف  و»الزعوري«  سيدي،  واملدير  سيدي،  املدرسة  يف  واألستاذ  سيدي، 

الشارع سيدي. كنت أشعر وكأنه سيتم اغتصاب سنتني من حيايت، من 

املفرتض أنهام ذروة الطاقة واإلنتاج«.

خالل سنوات الهروب من الخدمة، عمل زياد عىل مشاريع فنية مختلفة، 

وأنجز فيلمه األول: »آي دل« أو »أيها القلب«. ويتذكر: »عند مروري 

ذات يوم من »عني ديوار« إىل »كوباين« )يف الرشيط الحدودي السوري 

الشاميل(، سحرت بجامل الطبيعة وألوان القمح، وبعادات وثقافة الناس 

هناك، وقّررت أن أصّور حكايا الناس املعتَّم عليها يف سوريا - إذ ممنوع 

مجموعة  أصوات  أنقل  وأن   - صوتهم  وإيصال  األكراد  موضوع  تناول 

من النساء يحكني عن حياتهن ويعرّبن عن وجعهن باملوسيقى والغناء 

البكايئ«.

وبعدما استنفد كل خياراته ومل يعد لديه أي فرصة للهرب من الجيش، 

شّجعني  »ما  ويقول:   ،2010 عام  العسكرية  املؤسسة  إىل  زياد  دخل 

حكاية مخرج سوري مع بيروت
و»معمرجيّيها«

»يف 10-2-2013 وصلُت إىل بريوت، بعدما هربت من الشام عرب الحدود السورية - اللبنانية. كانت هذه أول مرّة آيت فيها إىل هذه املدينة التي كنت أسمع عنها من األغاين 

والشعر ومن أصدقاء يل كانوا يقصدونها ليمضوا فيها أيام ُعطَلهم«.

هكذا يروي زياد كلثوم بداية عالقته ببريوت، وهو مخرج سوري ترك مدينته حمص عند تخرّجه من املدرسة ليدرس السينام يف روسيا، وعاد منها إىل الشام، وبقي مثاين 

سنوات هارباً من تأدية الخدمة العسكرية، ومل يكن قادراً بسبب ذلك عىل السفر خارج البالد.

ريان ماجد

)تصوير: طالل خوري(
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العام ذاته، أُصدر عفو عن كل من تخلّف عن االلتحاق  أنه يف  وقتها 

بالجيش سابقاً يف حال التحق بعد صدوره، وُخّفضت الخدمة من سنتني 

ونصف السنة إىل سنة ونصف السنة. إلتحقت عندها، واندلعت الثورة 

واحتفظوا بنا وألغوا الترسيح، وأمضيت ثالث سنوات يف ما هربت منه 

الذي  وأنا  بالدبابات.  البيوت  تُدّك  كيف  رأيت  خاللها،  عمري.  طوال 

كنت ضّد ما يحدث، أُجربت عىل البقاء«.

يؤثر  »ال  علّه  الوضع  عىل  زياد  »تحايل«  النفيس،  الضغط  هذا  حيال 

كثرياً« عليه: »هناك من كان يسعى إىل تربية وحش يف داخل كل واحد 

تزال  ال  كانت  إنسانيتي  ألن  قمعه،  أحاول  كنت  بتغذيته.  ويقوم  مّنا 

أقوى من هذا الوحش«.

وقّرر توثيق املكان الذي كان فيه يف املؤسسة العسكرية: »أنا سيناميئ 

أصّور  الكامريا. أخذت  التعامل معها هي  أعرف  التي  الوحيدة  واألداة 

إالّ وعليه 50  يوجد حائط  واأللوان. ال  الحيطان  املحيطة يب،  البشاعة 

صورة لبشار األسد، كنت مرغامً عىل البقاء محاطاً بها يومياً من السادسة 

صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر. كنت أذهب بعد الدوام للتصوير مع 

محمد ملص )مخرج سوري( يف الفيلم الذي كان ينجزه يف الشام. وكان 

عميل هذا مبثابة عالج يل رغم صعوبة االنتقال بني مكانني متناقضني. 

بني الصبح واملساء، كنت أشعر بتوازن وبانفصام يف آن«.

هرب زياد أخرياً من الجيش، وعن تجربته يقول: »هربت يك ال أتحول 

إىل قاتل، مل يعد لدّي خيار آخر«، وتخّفى ريثام أنهى فيلمه، »الرقيب 

الخالد«. »مل أكن أريد الخروج من سوريا قبل أن أحيك عن جزء من 

التجربة التي عشتها«.

أىت من بعدها إىل بريوت، محّمالً مبشاهد الحرب ومبجزرتني قام بهام 

يف  الساعة«  »اعتصام  ومجزرة  »التلبيسة«  مجزرة  السوري،  النظام 

حمص. وبدأ البحث عن موضوع فيلم جديد، ليحافظ عىل توازن نفيس 

نسبي.

»عندما أميش يف بريوت، أتذكر الحرب، هي يف كل مكان، يف التامثيل 

وورش العامر واألبنية. ضجيج العامر والجبّاالت وآالت الحفر هي السمة 

املسيطرة عىل املدينة. وعندما أرفع رأيس إىل السامء، أرى أشخاصاً يف 

النهار »يتدندلون« من السامء، و»يتعمشقون« عىل البنايات، ويقفون 

هنا  األرض.  تحت  إىل  السامء  من  ينزلون  الليل،  ويف  السقاالت،  عىل 

كحفرة يعيش فيها 400 شخص. هم العامل السوريون، أساس عملية 

اإلعامر، الذين ال يستغني عنهم أصحاب رأس املال ألنهم يحققون لهم 

رشوط ربح ال توصف، وهم يف الوقت ذاته محارصون ومحاربون من 

املجتمع اللبناين«.

ولّدت هذه املشاهدات أسئلة كثرية عند زياد، وتساءل: »ما هي حكايا 

هؤالء العاّمل، هل هذا ما سيحصل يف سوريا عند انتهاء الحرب؟ هل 

هكذا سيكون شكل البناء؟ هل سيرتك العامل لبنان ويعودون إىل سوريا 

لتنفيذ عملية إعادة اإلعامر؟«.

وأصبح عنده رغبة أكرب بالتعرّف عىل تفاصيل حياتهم وتاريخهم: »نحن 

بريوت  إىل  ونظرتنا  ذاتها.  والخلفية  والبلد  ذاتها  الحرب  من  هاربون 

والتي،  وأصدقاء،  أحباباً  فيها  التي خرست  املدينة  فهذه  أيضاً.  تتشابه 

أفرغتني مام  الكبرية،  الحياة فيها ومتطلباتها  بسبب قسوتها وصعوبة 

بداخيل ومعه كل  الذي كان  الوحش  لدّي من طاقة، وأخرجت  تبقى 

تدور كام  أراها  بريوت.  دّوختني  األليمة.  والذكريات  املكبوت  العنف 

تدور الجبّالة حول النقطة ذاتها«.

أراد زياد تصوير فيلم انطباعي عن العاّمل وعن حياته يف بريوت التي أىت 

إليها الجئاً فجمعته بهم، »من دون تسّول عواطف أو بكائيات«.

فيه  رأى  تفاصيلها،  صّور  الذي  العامل  هذا  حياة  قساوة  من  فبالرغم 

بلداً، ويف  يعّمر  العمل: »هو  يتوقف عن  الذي ال  اإلنسان  عن  منوذجاً 

الوقت ذاته بلده يُدّمر. كان ُمهاناً يف بلده من النظام وهو اليوم ُمهان 

من املجتمع اللبناين. يهرب من خوف إىل خوف لكنه يستمر. يحفر يف 

الباطون، ينحت يف الصخر، يشيّد هو ورفاقه بناية من 35 طابقاً وعندما 

ينتهي من بنائها، ينتقل إىل ورشة ثانية، ليحفر جورة وأساسات جديدة. 

يعمل 30 يوماً يف الشهر ليتمّكن من إرسال املال إىل عائلته، متمنياً أن 

الذي  مثله. وهو  يصبح معمرجياً  ال  وأن  إبنه،  مع  أرحم  الحياة  تكون 

سيبني سوريا يف املستقبل«.

وصف زياد بريوت بأنها كانت »مرآة« له. هو الهارب من حرب، متاهى 

مع أبنيتها املهّدمة واملحروقة واملخردقة، لكنه يف الوقت ذاته، أخذ قّوة 

الروح واإلرصار من العامل السوري، الذي يعّمر ويعمل من دون توقّف: 

»يف لحظة ما، مل أعد أريد أن أكون تلك البناية املخردقة، املرتوكة آثار 

الحرب يف داخلها من دون ترميم، بل تلك التي يبنيها العامل. هو يعّمر، 

وأنا أيضاً سأعّمر عىل طريقتي«.

بريوت«،  »ديك  الثالث،  الطويل  فيلمه  تصوير  السوري  املخرج  أنجز 

وغادر هذه املدينة، منتقالً إىل محطّة أخرى وبداية جديدة، كام العامل 

السوري، بالرغم من وطأة األحامل.

املخرج زياد كلثوم بني عاملني سوريني

»هو يعّمر بلداً، ويف الوقت ذاته بلده يُدّمر«

)تصوير: طالل خوري(



في لبنان10 ملحق مشروع
العدد رقم 6، كانون األول 2014

مناهضو العنصريّة في لبنان:
المعركة طويلة

نضال أيوب

يخطئ من يظن أّن العنرصيّة يف لبنان تجاه السوريني حديثة العهد، أو أنّها حرصاً تجاههم. فللعامل األجانب أيضاً نصيب من ارتفاع منسوب الكراهيّة والعنرصيّة. كام أن 

التخّوف من »الخطر السوري« الذي يعتمده من ميارسون العنرصية حجًة كان قد سبقه قبل سنوات تخّوف من »الخطر الفلسطيني« أيضاً.

لكننا اليوم نشهد ازدياداً مرعباً لحاالت االعتداء عىل العامل السوريني 
يف أنحاء مختلفة من لبنان. وهذه الحالة مشابهة ملا حدث ضدهم عام 
2005 حيث أصدرت حينها منظمة العفو الدولية تقريراً أشارت فيه إىل 
مقتل حواىل 20 عامالً، فضالً عن 31 عملية إرضام نريان بشكل متعّمد يف 
ممتلكاتهم وإتالفها، عدا عن إحصاء نحو 700 مفقود سوري بني األعوام 

2005 و2010 بحسب جريدة »األخبار« اللبنانية.
والواضح أن االعتداءات السابقة والحاليّة عىل السوريني ليست »أعامالً 
فرديّة«، كام يروَّج، بل تأيت ضمن سياق ممنهج من التحريض العنرصي 
ضدهم، يبدأ من ترصيحات السياسيني، مروراً بوسائل اإلعالم واألحزاب 
وقرارات  التعسفيّة  الحكومية  اإلجراءات  إىل  وصوالً  اتجاهاتها،  بتعدد 
البلديات. ويف ظل هذا الواقع املزري لالجئني، نشهد ندرة يف املواقف 
املناهضة لهذه العنرصيّة، وأغلبيتها تنحرص يف العامل اإلفرتايض. أما عىل 
أرض الواقع فالتحركات تكاد ال تتخطى أًصابع اليد، ومن املؤسف القول 
أنّها تصدر عن املجموعات ذاتها، مام يطرح العديد من التساؤالت حول 

الجديّة يف معالجة هذه املشكلة.
ومن املفيد التذكري هنا بأنه، قبل ثالث سنوات، قامت »الحركة املناهضة 
الناشطني والناشطات، بإنتاج فيديو  للعنرصيّة«، مبساعدة مجموعة من 
عىل صفحات  كثيفاً  انتشاراً  العنرصيّة القى  الترصيحات  يرّد عىل  قصري 
الترصيحات بل  لتلك  بالتأكيد مل يضع حّداً  أنه  إاّل  اإلجتامعي،  التواصل 
رسعان ما بادر العديد من البلديات بنرش الفتات عىل امتداد لبنان تقريباً، 

قامت  ذلك  أثر  وعىل  بالتجّول.  حّقهم  من  السوريني  العامل  فيها  متنع 
الحركة نفسها بالتنسيق مع »نسويّة« و»املنتدى اإلشرتايك« بتعليق ثالث 
العنرصيّة.  اإلنتهاكات  عن  واعتذرت  بالسوريني،  رحبت  مضادة،  الفتات 
ولكنها ثالث الفتات فقط ُحرصت يف مناطق بريوت يقابلها عرشات من 
الالفتات العنرصيّة يف مناطق مختلفة - كام تقول العضو يف الحركة فرح 
سلكا - وتضيف: »كنا نأمل أن يبادر آخرون يف مناطق أخرى للعمل باملثل 
ولكن هذا األمر مل يحصل«، وتؤكد أّن »العنرصيّة تأخذ أشكاالً متعددة، 
ويف كل فرتة تُوّجه نحو فئة معيّنة كالعامل األجانب، والفلسطينيني، واليوم 
نشهد تزايداً مرعباً يف منسوبها ضد السوريني. ولألسف، فإن الجهات التي 

من املفرتض أن تحاسب الفاعلني، هي من تحرّض عىل هذه األفعال«.
»الحملة  يف  املشاركني  أحد  وهو  عبدو،  متيم  يقول  عينه،  السياق  ويف 
عىل  القيّمون  أدرك  البدء،  »منذ  العنرصية«:  بوجه  للسوريني  الداعمة 
الحملة أّن التحركات االفرتاضيّة من شأنها أن تستقطب عدداً أكرب من 
املشاركني، باإلضافة إىل أنّها قد تساهم يف إيصال صوت مغاير للسوريني، 
ال سيّام أن وسائل اإلعالم باتت تهّمش التحركات املناهضة للعنرصيّة يف 

حني تزيد من تهويلها للمشاكل الناتجة من وجود الالجئني«.
السنوات  العنرصي خالل  الخطاب  وترية  تصاعد  ومع  أخرى،  جّهة  من 
الثالث املنرصمة، نُظّم اعتصام وحيد قام به »املنتدى االشرتايك« تضامناً 
مع الالجئني والالجئات، ترافق مع نرش بيانات ورسومات كرتونيّة تصّور 
وليد  املنتدى  عضو  ويقول  العنرصيّة.  التربيرات  عىل  وترد  واقعهم، 

متفرّقة عىل  بنشاطات  أو  زر،  بكبسة  تتم  العنرصيّة ال  ضو: »مواجهة 
أهميتها«، كام يشري إىل أّن »هذه املرحلة تتطلّب البناء والتنظيم ملواجهة 
ال  والفاشية  للعنرصية  املناهض  فالحراك  والالحقة.  الحالية  التحديات 
يزال يف بداياته، وقد يكون غري ملموس، ولكن بناء حركة متينة وراسخة 
يتطلّب وقتاً ومجهوداً كبريين، وحتى يتحقق ذلك، لن نصمت ولن نرتك 

الساحة خالية لخفافيش الليل والنهار«.
إن الطريق ليس سهالً ال سيّام أّن النقابات التي تّدعي التغيري استثنت 
السوريني من جدول أعاملها، ومل تدافع ولو بكلمة عنهم وكأنّهم ليسوا 
مل  التي  التقليدية  اليساريّة  األحزاب  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر  عامالً. 
تصدر أي موقف تجاه قضيّة الالجئني، وال حتى بياناً يندد بالعنرصيّة أو 
االستغالل اللذين يتعرض لهام السوريون. انطالقاً من هنا، فإن الحل لن 
يكون إاّل بإعادة بناء حركة عامليّة قاعديّة تشمل كل الطبقة العاملة، 

من كل الجنسيات ومن دون أي تفرقة.
تجدر اإلشارة إىل أنه ، بعيداً عن اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتامعي، ووفقاً 
لجمعيّة »دعم لبنان«، لوحظ يف بعض املناطق كـ »فرن الشباك، وعني الرمانة، 
والحدث، والصنايع، ومار مخايل - النهر«، ظهور بوسرتات ومنشورات تدعو 
إىل »رفع األيدي العنرصية عن الالجئني والعامل السوريني«، وهي موقّعة 
باسم »لجنة مناهضة الطائفيّة والعنرصيّة«. وقد نرشت الجمعية يف موقعها 
النص املكتوب مع بعض الصور املرفقة. إاّل أنه حتى اآلن ال معلومات عن 

هويّة هذه اللجنة ومثيالتها أو عن خطّة عملها وخطواتها التالية.

© دار املصّور مناشري موقعة بإسم »لجنة مناهضة الطائفية والعنرصية«
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سوريون يحفرون مالمح بيروت

بريوت كانت حلامً يراود فّناين سورية وكتّابها املتمرّدين عىل تراتيل جيل »طالئع البعث« و»شبيبة الثورة« ضمن النظام الشمويل »البعثي« يف سوريا. هذه املدينة التي 

ال تفصلها عن دمشق سوى مسرية ساعتني ونصف الساعة بالسيارة، كانت متنفساً للحلم، ومنصة لإلبداع، و مجاالً لحريتهم املأسورة. فذلك الجيل الذي مل يعش الحرب 

اللبنانيني تجاه  املقابل من بعض  التنميط  اللبناين بوصفه »كارهاً« و»عنرصياً«. كذلك كُرس  الظامل تجاه  التنميط  اتفاق »الطائف«، مل يرث  يتذكر  اللبنانية، وال  األهلية 

السوريني من خالل اعتبارهم كتلة واحدة »محتلّة« يف شخصني: رجل أمن وعامل.

دميا ونوس

بريوت التي كانت »حلامً« للشباب الباحثني عن عمل بعيداً من قيود 
الشيوعيني  جيل  ذاكرة  أيضاً  كانت  »االشرتايك«،  االقتصاد  »بروليتارية« 
وكبرية.  صغرية  وحروباً  عسكرية  انقالبات  عارصوا  الذين  واليساريني 
يتقاسمون  وروحاً  فكراً  قريبني  وأصدقاء  جميل  بزمن  ذاكرتهم  وتعج 

معهم اليوتوبيا واألحالم ذاتها... ويناضلون ضد »عدّو« واحد.
متتد  ال  وقد  وعائالتهم.  السوريني  املسؤولني  نزهة  بريوت  كانت  أيضاً، 
أعناقهم إىل أبعد من بلدة شتورا أو مدينة زحلة يف املقلب اآلخر من 
الحدود، حيث املطاعم الفخمة واملحال التجارية املرتعة ببضائع ال تصل 

إىل سوريا.
كذلك كان يف بريوت، »امللهى اللييل« ألبناء املسؤولني والتجار الدمشقيني 
كان  املبّكر.  لـ»التشبيح«  ومتريناً  مرتعاً  فيه  يجدون  األعامل،  ورجال 
البارات  يف  الليل  فيقضون  الخميس،  مساء  دمشق  يرتكون  هؤالء 
واملالهي اللبنانية، يأكلون، يرشبون، يرقصون، يعيشون حياتهم بجانبيها 
»علبة  إىل  األسبوع  بداية  مع  يعودون  ثم  و»الرّسي«،  »االفرتايض« 
الكربيت«، وكأن شيئاً مل يكن. وعندما خرجت القوات العسكرية واألمنية 
»بريوتهم«  املتنفّذون  هؤالء  صنع   ،2005 العام  يف  لبنان  من  السورية 
وسياراتها ومصارفها...  ومحالها  ومقاهيها  باراتها  واستوردوا  يف دمشق، 

وعادات »بعضها«.
ما هي الوجوه التي تقابل السوريني يف بريوت؟

سوري  الجئ  مليون  ونصف  ملليون  حدودها  فتحت  التي  بريوت  مثة 
هارب من القصف والدمار والكياموي والخوف، ومن الخدمة اإللزامية 
عدة  ِخيامً  كانت  الـ»بريوت«  تلك  والتعذيب.  السجن  ومن  القتل،  يف 

يقطنها أشخاص كثريون مل تتأقلم أجسادهم بعد مع الحرارة القاتلة يف 
الصيف والربد القارس يف الشتاء. وقبل أيام قليلة، توفيت طفلة يف أحد 

املخيامت من الربد )هذا ما نعرفه(.
يعيش السوريون القادمون من محافظات عديدة ظروفاً معيشية صعبة 
قدمية،  مالبس  قليلة،  غذائية  مواد  القلب.  نبض  فيه  يخفت  حد  إىل 
استسالم لرحمة »شاويش« املخيم الذي يصدف أن يكون يسء األخالق 
أحياناً وال يفّوت فرصة لالبتزاز واالستغالل. وهناك أيضاً، تحّولت املرأة 
السورية أماً وأباً ومعيالً، نظراً اىل هشاشة األزواج واستسالمهم لإلحباط 
والقلق. ومن هؤالء رجل فقد عقله، فراحت زوجته »تخدم« يف بيوت 

قريبة.
ومثة بريوت املطلة عىل البحر، حيث األبنية اإلسمنتية الكئيبة رغامً عن 
األضواء املتأللئة يف واجهاتها الزجاجية. تلك األبنية تعّج بعائالت رجال 
األعامل السوريني، ورؤساء أجهزة مخابرات، ومسؤولني موغلني يف الدم 
انفصال كامل  العائالت يف  الدم، تعيش تلك  من  السوري. ولكن بعيداً 
طائلة  مبالغ  دفعت  فهي  كيلومرت.  مئة  من  أقل  بعد  عىل  يجري  عام 
من  فيها  ما  بكل  بيوتها  معها  وحملت  املكلفة،  العقارات  تلك  لرشاء 
تفاصيل وكأن شيئاً مل يكن. وأبناؤها قد يقصدون عرض أزياء للمصمم 
التي  املخيامت  زيارة  يستثقلون  لكنهم  صعب،  إييل  الشهري  اللبناين 
يقطنها سوريون. نرضب مثالً ابنة مسؤول سوري جاءت إىل بريوت يف 
بداية الثورة، وسجلت أبناءها يف إحدى املدارس الفرنسية، وبعد أقل من 
شهر، »هربت« بأبنائها إىل مدرسة أخرى ألن األهايل الذين تلتقي بهم 
صباحاً وظهراً عىل باب املدرسة، ينتمون إىل الطبقة الوسطى يف لبنان، 

ويأتون من عملهم بثياب عادية متواضعة، ويحكون بأمور حياتية يومية 
تعيش يف  الثورة،  انطالق  كانت، حتى  التي  الضابط  ابنة  تستسيغها  ال 

سوريا وليس يف باريس!
وقريطم حيث  وبرج حمود  مخايل  ومار  الحمرا  شارع  بريوت  وهناك 
يعيش نشطاء سوريون وفّنانون يعملون يف املوسيقى واملرسح والكتابة. 
هذه  يف  للعيش  باالنتقال  ومراهقتهم  طفولتهم  طوال  حلموا  هؤالء 
بعضهم ال ميلك جواز سفر، وبعضهم  فيها،  يعيشون  املدينة، وها هم 
وبعضهم  الثبوتيّة،  أوراقه  صالحية  انتهاء  موعد  القرتاب  قلقاً  يعيش 
الواقع  يف  إنهم  وإهانة.  لرضب  وتعرّض  اعتقل  وبعضهم  مالحق، 

مسجونون يف هذه املدينة التي كان هواؤها ميأل صدورهم.
يف  كربوا  ِصبيٌة  يعمل  حيث  الـ»سوبرماركت«،  بريوت  هناك  كذلك 
أو  اللبنانيني  بيوت  فيها إىل  ثقيلة، ويدورون  أكياساً  شوارعها، يحملون 
السوريني. ويف تلك األكياس ما ال يستطيعون امتالكه وأكله. إنهم يكّررون 
فارهة وينامون يف  تجربة العامل السوريني الذين عّمروا قصوراً وبيوتاً 

األقبية وغرف العشوائيات.
ماذا يف بريوت أيضاً؟

هناك الرشخ الذي تحفره بني السوريني. تصّوروا َصبيًّة كانت متلك بيتاً 
وعائلة وسيارة بسيطة، وتعمل ممرضة يف مستشفى مبدينة حلب، وها 
أثرياء بعدما قصف  هي تعمل اآلن خادمة يف بيوت »أخوة« سوريني 
َصبيّة مل  األنقاض. هي  بيتها، وفقد زوجها عمله، ودفن والداها تحت 
يبق لها وملاليني غريها سوى ذاكرة قدمية... وأخرى تُحفر اآلن... وثالثة 

حني تعود.

© دار املصّور هناك بريوت شارع الحمرا ومار مخايل وبرج حمود وقريطم حيث يعيش نشطاء سوريون وفّنانون يعملون يف املوسيقى واملرسح والكتابة
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لوحة لـ: وسام الجزائري

يعمل »مشروع بناء السالم في لبنان« التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

منذ العام 2007 على تعزيز التفاهم المتبادل والتماسك اإلجتماعي بطريقة 

تشاركيّة مع الشباب والمدرسين ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية، 

باإلضافة إلى المجالس البلدية واإلختيارية والقيادات المحلية.

اللبنانية  المجتمعات  على  السورية  األزمة  أثر  إلنعكاسات  واستجابة 

المضيفة ومن أجل تخفيف حّدة التوترات المتزايدة حديثاً في البالد، يعمل 

محلية  قيادت  من  المجتمع  فئات  مختلف  قدرات  تعزيز  على  المشروع 

ومدرسين وإعالميين ومجتمع مدني، على إدارة هذه األزمة وبناء السالم 

والتعامل الالعنفي مع النزاعات ومساندتهم من أجل تطوير إستراتيجيات 

بناء سالم متوسطة وطويلة األمد.

يعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ شبكة التنمية العاملية التابعة لألمم املتحدة وهو يدعو إىل التغيري 
وإىل تحقيق نفاذ البلدان إىل املعرفة والخربة واملوارد من أجل مساعدة الشعوب عىل التمتع بحياة أفضل. 

ملزيد من املعلومات
مرشوع بناء السالم يف لبنان التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،

مبنى البنك العريب اإلفريقي الدويل
شارع رياض الصلح - النجمة، بريوت - لبنان،

هاتف: 980583 - 01 / 119160 - 70
www.lb.undp.org

UNDP Lebanon

تصميم وتنفيذ: عمر حرقوص، حسان يوسف

خليل ماجدخط:  

اللجوء األبدي
»في هذا البحر ال يوجد حروب ال يوجد طوائف وال أحقاد سوى اللجوء األبدي«


