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ال ت��كاد أبصارن��ا تغض��ي منكس��رًة ع��ن مش��اهد اجلث��ث يف م��كاٍن م��ا م��ن س��ورية حت��ى تطالعه��ا ص��ور  	
جثٍث أخرى، تنافس األوىل يف البش��اعة والش��ناعة واألمل. وال نكاد نطلق هاش��تاغ اس��تغاثة مدينٍة حتى يعلو 

عوي��ل ش��قيقٍة هل��ا تطال��ب حبّقه��ا يف ه��ذا التضام��ن الكلي��ل قلي��ل اجل��دوى...
جنح��ت محل��ة التضام��ن م��ع حل��ب –إىل ح��ني- فانتقلت الطعن��ات إىل إدلب ومح��ص وداريا، بل قل  	
إنها مل تتوقف عنها أصاًل. وحني يهدأ طريان األسد وحليفه الروسّي، وتندحر قّواته وحلفاؤها اإليرانيون 
ومش��تقاتهم؛ تباغ��ت داع��ش ري��ف حل��ب الش��مالّي، أو تس��تعّد الق��ّوات الكردي��ة وغطاؤه��ا العرب��ّي القش��رّي 
للهج��وم عل��ى التنظي��م يف ريفه��ا الش��رقّي. وح��ني تتق��ادم مش��اهد اجلث��ث م��ن دي��ر ال��زور قلي��اًل يتوّعد طرفا 

اإلج��رام، اإلس��المّي املزع��وم والدميقراط��ّي املزع��وم، بعضهم��ا مبذاب��ح طازج��ٍة يف الرق��ة..
أما الناس فيحملون متاعهم القليل ويهرعون مسرعني من تيٍه إىل آخر، بعد أن مل تعد املخّيمات  	

تتس��ع هل��م، رغ��م أنه��ا مل تع��د خ��ارج دائ��رة القص��ف يف اآلون��ة األخ��رية.
وما العمل؟ 	

ل��ن يغرين��ا اإلنش��اء بالق��ول إن الش��عب الس��ورّي عظي��ٌم، فه��و كغريه م��ن ش��عوب األرض، وقد أبدى  	
م��ن ص��روف النب��ل وع��دم االك��راث، والصمود واالنتهازي��ة، والصرب وضيق الصدر، ما ه��و طبيعيٌّ يف حياة 
أّي ش��عٍب يعي��ش حمن��ًة عظم��ى كال��ي نعي��ش. ولكنن��ا نق��ول إن��ه يس��تحق احلي��اة بالتأكي��د، وإن أطفال��ه 
يس��تحقون األم��ان والغ��ذاء اجلي��د وامل��دارس واحلدائ��ق مث��ل كّل أطف��ال األرض. ونق��ول أيض��ًا إن مجه��ور 
الث��ورة الباق��ي يف س��ورية، م��ن مدني��ني ومقاتل��ني، ق��د دف��ع أكث��ر م��ن املطل��وب بكث��ري، وإن التدخ��ل إلنه��اء 
معانات��ه ه��و واج��ٌب مس��تحقٌّ عل��ى اجملتم��ع الدول��ّي من��ذ مخ��س س��نواٍت وأكث��ر، يف مواجه��ة ق��وى اإلج��رام 

املنفلت��ة من��ذ الرصاص��ة وحت��ى الطائ��رة، م��روراً بالكيم��اوي.
س��تنتهي ه��ذه احملن��ة يوم��ًا م��ا، ورمب��ا س��ينظر إليه��ا التاري��خ السياس��ّي املعاص��ر كإح��دى صفح��ات  	
ع��اره، ولك��ن كي��ف سيس��تطيع م��ن تعّرض��وا ل��كّل ه��ذا األمل أن يس��تعيدوا عالقته��م الس��وية بالع��امل وأن 

يندرج��وا يف منظوم��ة قيم��ه األخالقي��ة والقانوني��ة املفرض��ة؟
ويسألونك: من أين اندلعت داعش؟! 	
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ال خيف��ى عل��ى أح��ٍد اهل��وى العراق��ّي ال��ذي محل��ه أهال��ي  	
املدين��ة عل��ى م��دى عق��ود، إضاف��ًة إىل التداخ��ل االجتماع��ّي ال��ذي 
احتفظ به وعّززه الكثريون منهم. ورغم أن ذلك اهلوى ما زال ميلي 
عليه��م خياراته��م عل��ى أكث��ر م��ن مس��توى )كن��وع الطع��ام وبرامج 
التلفزي��ون واألغان��ي واملع��ارف الش��عبية) إال أن��ه تراج��ع ع��ن كون��ه 
هاجسًا يدفع إىل الوالءات السياسية. بل أكثر من ذلك حياول هذا 
اهلوى اليوم الفكاك من احلاضر العراقّي الرديء املتمثل يف سيطرة 
التنظي��م، والتماه��ي م��ع ماضيه املتمثل يف العه��د الصدامّي الذي ما 

زال ي��راه مجي��اًل.
أكث��ر م��ا يظه��ر فصام اهلوى هذا يف حّي طويبة الش��عيب،  	
حي��ث تعق��د اجللس��ات العائلي��ة أم��ام البي��وت، وعل��ى هام��ش قوان��ني 
التنظي��م، بش��وارب الرج��ال الكث��ة وس��جائرهم املش��رعة، ووج��وه 
النس��اء املطل��ة م��ن األب��واب. عل��ى أن ق��ادة التنظي��م فطن��وا إىل احلياة 
املنعزل��ة ال��ي تعيش��ها املدين��ة بعي��داً عنه��م وم��ا ق��د تش��كله ملس��تقبل 
دولته��م، فراح��وا حياول��ون إبق��اء زم��ام األم��ور يف أيديه��م، رغم أنهم 
صاروا متأكدين من أن التنظيم مل يعد مرحبًا به وسط ما كانوا 
يعتق��دون أن��ه حاضنته��م الش��عبية.  فف��ي إح��دى خط��ب اجلمع��ة 
األخ��رية ح��ذر خطب��اء م��ن مغب��ة التع��ّرض للعراقي��ني املوجودي��ن يف 
املدين��ة عل��ى أكثر من مس��توى، وحبس��ب ما نقل ع��ن أحد اخلطباء 
فإن »أي شخٍص يتشاجر مع عراقّي، أو يسيء له بالكالم، أو يقول: 
إن العراقي��ني ه��م س��بب غ��الء االس��عار، أو إنه��م س��بب املش��اكل؛ 
فس��تكون عقوبت��ه 100 جل��دٍة يف س��احة الفيح��ا«. األم��ر ال��ذي يع��رّب 
ع��ن ت��رّبم الس��وريني بالعراقي��ني رغم أنه��م زبائن مفضل��ون للتجار، 
كم��ا يفص��ح ع��ن عدده��م الكب��ري يف البوكم��ال ألس��باٍب متع��ددٍة 
صف��وف  يف  العامل��ني  برفق��ة  بلده��م  م��ن  الق��دوم  إىل  دفعته��م 
التنظي��م، كاهل��رب م��ن احل��رب أو البح��ث ع��ن ف��رٍص للعم��ل يف 

مدين��ٍة مس��تقرٍة نس��بيًا.
وم��ا زال��ت عمليات مهامجة احلواجز واالنش��قاق أو الفرار  	
م��ن صف��وف التنظي��م جتري يف ش��وارع البوكم��ال. وكان أكربها 
-كما ينقل البعض- عملية انش��قاق منتصف الش��هر اجلاري، وقد 
ف��رض التنظي��م بعده��ا حظ��راً للتج��وال اس��تمّر مل��دة أرب��ع س��اعاٍت 

ش��رق  ك��م   129( البوكم��ال  مدين��ة  تعي��ش  	
دي��ر ال��زور( الي��وم خماض��اٍت ع��ّدًة يف ظ��ّل تنظي��م الدول��ة 
اإلس��المية، لي��س أوهل��ا حس��م أهاليه��ا أم��ر انتمائه��م إىل 
ال��ي  العراقي��ة  الس��ورية  احل��دود  م��ن  الس��ورّي  اجلان��ب 
يعيش��ون قربه��ا، ولي��س آخره��ا انتظ��ار م��ا س��يفعله »جي��ش 
سوريا اجلديد« املرابط يف معرب التنف احلدودّي )247 كم 

البوكم��ال(. غرب��ي  جن��وب   236 دمش��ق،  ش��رق 
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ونصف، اس��تجلب خالهلا أس��لحًة ثقيلًة وقام حبملة دهٍم وتفتيٍش 
ملن��ازل املدني��ني. وق��د ترك��زت احلمل��ة يف ح��ّي طويبة، ال��ذي يعتقد 
الق��ادة احمللي��ون للتنظي��م أن��ه ملج��أ الفاّري��ن واملناوئني ل��ه؛ االعتقاد 
الذي تعزز مع بيانات خزعل السرحان، قائد »جيش سوريا اجلديد«، 
بعد سيطرة األخري على معرب التنف احلدودّي منذ شهرين، بدعٍم 
من طريان التحالف. وقد اعتقلت قوى التنظيم -حبسب إعالميني 
حملي��ني- م��ا يق��ارب اخلمس��مائة ش��ابٍّ بدع��وى البح��ث ع��ن خالي��ا 
مرتبط��ٍة بالس��رحان ال��ذي تبن��ى عملي��اٍت ض��د التنظي��م ق��ام به��ا 

جمهول��ون.
وبالتزام��ن م��ع مح��الت التفتي��ش واالعتق��ال بع��د كّل  	
التنظي��م  يرس��ل  البوكم��ال،  يف  حاج��ٍز  عل��ى  هج��وٍم  أو  انش��قاٍق 
مفخخات��ه باجت��اه التن��ف. وق��د س��قط العش��رات م��ن ق��وات »جي��ش 
س��وريا اجلدي��د« ب��ني قتي��ٍل وجري��ٍح يف مفخخ��ٍة أرس��لها التنظي��م 
منتص��ف الش��هر اجل��اري، كان أكثره��م م��ن أبن��اء املدين��ة، على أن 
األهالي مل يستطيعوا إقامة مراسم العزاء بأبنائهم خوفًا من انتقام 
التنظيم. وقد اسُتعمل السالح الكيماوّي ضد جيش سوريا اجلديد، 
حبس��ب م��ا أعل��ن األخ��ري؛ بينم��ا اس��تقبل األهال��ي برق��ٍب تس��ريبًا 
منقواًل عن السرحان يقول فيه إن دخوله املدينة سيكون يف رمضان 
بعد أيام، رغم أن اجلميع بات يدرك تواضع عدد قواته، خاّصًة بعد 
املفخخة الي سقط فيها أربعون شخصًا بني قتيٍل وجريٍح حبسب 
أحد اإلعالميني )يصل الرقم إىل مخسٍة وستني قتياًل حبسب أحد 

أقرب��اء القتل��ى يف املدين��ة(.
ينظ��ر البع��ض إىل عملي��ات الف��رار أو مهامج��ة حواج��ز  	
التنظي��م يف البوكم��ال عل��ى أنه��ا فاحت��ة املصائ��ب ال��ي يتحم��ل 
نتائجه��ا املدني��ون بالدرج��ة األوىل، يف ح��ني تبق��ى ق��وات الس��رحان 
حبم��اٍس  البع��ض  إليه��ا  وينظ��ر  انعكاس��اتها،  ع��ن  بعي��دًة  وغ��ريه 
مصح��وٍب بإعج��اٍب وثق��ٍة بالس��الح األمريك��ّي. وبالت��وازي م��ع ذل��ك 
ب��ات أهال��ي البوكم��ال يدرك��ون م��دى أهمي��ة مدينته��م للتنظي��م، 
وم��ا ق��د حيمل��ه إغ��الق احلدود يف وجهه من إضع��اف »دولته«، إن مل 
يك��ن س��قوطها، بينم��ا يب��دو التحال��ف الدول��ّي، وعلى رأس��ه أمريكا، 
يف س��باٍق غ��ري معل��ٍن م��ع التنظي��م النت��زاع املدين��ة م��ن قبضت��ه؛ فه��ل 

س��يكون لألهال��ي دوٌر يف ه��ذه العملي��ة؟

رادار املدينة
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كيف تعيش العوائل الديرّية يف ظّل احلصار

باق��ي احتياج��ات عائلت��ه املكّون��ة م��ن س��تة 
أف��راد. يق��ول: »يف األس��بوع األول م��ن الش��هر 
إىل  الغذائي��ة  امل��واد  أس��عار  التج��ار  يرف��ع 
الضع��ف، ثم خيفضونها يف منتصف الش��هر، 
وخيل��و الس��وق تقريب��ًا يف األس��بوع األخ��ري«. 
حيت��اج س��امر إىل نص��ف مرتب��ه لش��راء م��ا 
يكفي��ه م��ن احلط��ب ولش��حن بطاري��ة املن��زل 
وهوات��ف عائلت��ه، بينم��ا ينف��ق النص��ف اآلخر 
لش��راء اخلب��ز وثالث��ة أل��واٍح م��ن الصاب��ون 
ونص��ف كيل��و م��ن مس��حوق الغس��يل ومثل��ه 

م��ن س��ائل اجلل��ي.
الشاي املكّرر وروح السّكر 

-25( الش��اي  كيل��و  س��عر  يبل��غ  	
27( أل��ف ل��رية، لك��ن 100 غ��راٍم كان��ت تكف��ي 

عائل��ة م��راد، اخلارج حديثًا من احلصار، ملّدة 
ش��هٍر كامل: »بعد االنتهاء من ش��رب الش��اي 
ننش��ر ورق��ه حت��ت أش��عة الش��مس ث��م نعي��د 
اس��تخدامها يف الي��وم التال��ي، وبعده��ا ننش��ر 
ورق��ه جم��ّدداً لنس��تخدمها م��ّرًة ثالث��ة. ه��ذه 
حال��ٌة عام��ٌة لدى األهال��ي يف احلصار«. تدفع 

عائل��ة م��راد، املكّون��ة م��ن س��تة أش��خاٍص، 
5 آالف لريٍة لشراء كيلو من السّكر لكنها ال 
تستخدمه يف حتلية الشاي، فمراد وأخواه يف 
حاج��ٍة إىل كمي��اٍت من الطاقة تعينهم على 
نق��ل املي��اه من خزانات اهلالل يف القصور إىل 
منزهل��م يف الطاب��ق اخلام��س، بس��بب انقط��اع 

حتت احلصار اخلانق الذي يفرضه تنظيم داعش على مناطق سيطرة النظام يف دير الزور منذ 15 شهراً، ومع األسعار اخليالية  	
للم��واد الغذائي��ة املتواف��رة يف األس��واق؛ تعي��ش قراب��ة 17 أل��ف عائل��ة، حبس��ب أح��د أعض��اء منظم��ة اهل��الل األمح��ر. ولك��ن كي��ف تتدب��ر ه��ذه 

العوائ��ل أمره��ا!

أمحد مهيدي

اعت��ادت أم حمم��د االس��تيقاظ يف  	
الثالث��ة فج��راً، ألن أّي تأخ��رٍي ع��ن ه��ذا املوع��د 
ق��د حي��رم عائلته��ا، املكّون��ة م��ن أربع��ة أف��راد، 
م��ن اخلب��ز ليوٍم كام��ل، فداء الس��كرّي مينع 
زوجها الستييّن من القيام بهذه املهمة. »أقف 
800 ش��خٍص  لس��ّت س��اعاٍت يف طاب��وٍر م��ن 
يف  مثاني��ة  أو  رغف��ان  س��تة  عل��ى  ألحص��ل 
أحس��ن األحوال«. تعود أم حممد يف العاش��رة 
لتع��ّد اإلفط��ار املك��ّون من رغيفي خبٍز وش��اٍي 
فقط، ثم تذهب إىل السوق لشراء البقدونس 
أو اجلرج��ري »وجب��ة الغ��داء الوحي��دة«. خترج 
الكهرب��اء،  ش��حن  حم��ال  أح��د  إىل  جم��ّدداً 
حامل��ًة بطاري��ًة صغ��ريًة تس��تخدمها يف إنارة 
منزهل��ا وموباي��ل، ث��م تكم��ل طريقه��ا لش��راء 
كيل��و حط��ب. تعود مس��اًء بعد أن أنفقت 850 
ل��ريًة س��وريًة. تن��ام العائل��ة دون عش��اٍء ألن 30 
أل��ف ل��رية، مرت��ب زوجها، وهي دخ��ل العائلة 
الوحيد »بالكاد تكفي ليعيش أربعة أشخاٍص 

يف ه��ذا احلص��ار«.
يعتم��د األهال��ي يف احلص��ار عل��ى  	
روات��ب الوظائ��ف احلكومي��ة وعل��ى احلواالت 
املالي��ة ال��ي ت��رد م��ن أقربائه��م. س��امر معل��م 
يف  ألف��ًا،   34 البال��غ  مرتب��ه،  ينف��ق  مدرس��ٍة 
عل��ى  ويعتم��د  الش��هر،  م��ن  األول  األس��بوع 
احلوال��ة ال��ي ترس��لها أخت��ه م��ن دمش��ق لس��ّد 

املي��اه املس��تمّر. أم��ا لتحلية الش��اي فتس��تعمل 
الس��كر  روح  م��ن  واح��دًة  معلق��ًة  العائل��ة 
كيميائي��ٌة  م��ادٌة  الس��كر  وروح  لإلبري��ق. 
هل��ا ق��درٌة عالي��ٌة عل��ى التحلي��ة تس��تخدمها 
معام��ل املش��روبات الغازي��ة وتب��اع يف أس��واق 
احلص��ار. يس��ّبب االس��تهالك املس��تمّر هل��ذه 
املادة سرطاناٍت وهشاشًة يف العظام -حبسب 
أطباء خمتّصني- لكن مراد ال يكرث: »خطر 
اإلصابة بالسرطان ليس أسوأ من العيش يف 

احلص��ار!«.
احلشائش وجبة الغداء الرئيسية

البقدون��س  األهال��ي  ي��زرع  	
وبع��ض  والبقل��ة  واخل��س  واجلرج��ري 
اخلض��روات يف املناط��ق الزراعي��ة املوج��ودة 
يف أط��راف األحي��اء احملاص��رة، وتب��اع بأس��عاٍر 
مالئم��ٍة ولذل��ك تعتم��د أغل��ب العوائ��ل عليها 
لوجبة الغداء. »أشعر أني خروٌف بسبب أكل 
البقدون��س واخل��س واجلرج��ري كّل ي��وم«، 
يقول عامر مازحًا. عائلته، املكّونة من سبعة 
أش��خاٍص، ال متل��ك دخ��اًل، ولذل��ك يق��ف م��ع 
أبي��ه وأخوي��ه عل��ى طاب��ور الف��رن ألكثر من 
14 س��اعٍة يومي��ًا يبيع��ون فيه��ا م��ا اش��روه من 

اخلب��ز بس��عٍر مضاع��ٍف خ��ارج الطابور. جتين 
تكف��ي  ال  يومي��ًا،  ل��ريٍة   )800-600( العائل��ة 

لتن��اول أكث��ر م��ن وجب��ٍة واح��دة.

 عدسة مراد ـ خاص عني املدينة

صورة حديثة من حّي القصور
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 عدسة مراد ـ خاص عني املدينة

صورة حديثة من حّي القصور
السعر املادة
5000 سكر )كيلو(

25000 ورق شاي )كيلو(

300 حطب )كيلو(

300-250 بقدونس، جرجري )ربطة(

1000 روح السكر )100 غ(

1500 صابون )لوح واحد(

5000 مسحوق غسيل )كيلو(

3000 سائل جيل )كيلو(

100 شحن بطارية صغرية )ساعة(

200 شحن بطارية وسط )ساعة(

300 شحن بطارية كبرية )ساعة(

50 شحن موبايل )ساعة(

عن��د ضف��ة النه��ر جتتم��ع حش��وٌد  	
م��ن األهال��ي يومي��ًا لتق��وم بتعبئة مي��اه النهر 
يف بيدون��اٍت وبرامي��ل وكّل م��ا اتف��ق هل��م 
م��ن أواٍن، بع��د أن عج��زت مؤّسس��ة املي��اه ع��ن 
اهل��الل  التصفي��ة، وك��ذا  تش��غيل حمط��ة 
األمح��ر عن تأمني مي��اٍه بالصهاريج، معللني 
ذلك باخلوف من قناصة تنظيم داعش على 
الط��رف املقاب��ل من النهر، الذين يس��تهدفون 

أّي س��يارٍة تق��رب من��ه.
»م��ا اس��تجّد ش��ي، ب��س زي��ادة تع��ب  	
وبهدل��ة وم��رض«، يق��ول عم��ر، أح��د س��كان 
حّي القصور س��اخراً، ويضيف: »نطلع يوميًا، 
أنا وعيلي، منش��ي 3 كم حلتى نعيّب ثالثة 
بدون��ات وقنينت��ني، يع��ين 62 ل��ر م��ي!«. ويعّد 
احلص��ول عل��ى املي��اه يف املناط��ق احملاص��رة 
أم��راً يف غاي��ة الصعوبة، فعلى مدى 15 ش��هراً 
-أي من��ذ بداية احلصار- اخنفضت كميات 
املياه الي تضّخ لألهالي تدرجييًا بس��بب قلة 
الوق��ود املخّص��ص حملط��ة اإلذاع��ة الرئيس��ية 
واحملط��ة الثالث��ة ق��رب فن��دق ف��رات الش��ام. 
وبع��د س��يطرة تنظي��م داع��ش عل��ى منطق��ة 
اإلذاع��ة، مطل��ع الع��ام احلال��ّي، اقتص��ر الضّخ 
عل��ى احملط��ة الثالث��ة الي تعم��ل بطاقة %30 
بس��بب قل��ة الوق��ود، م��ا جع��ل املي��اه تص��ل إىل 
األحي��اء ألرب��ع س��اعاٍت فق��ط كّل مخس��ة 

أي��ام، وحتدي��داً إىل الطواب��ق الس��فلية. 

ت��ويف ش��ابٌّ يف التاس��عة والعش��رين م��ن عم��ره إثر إصابته جبرثوم��ٍة يف املعدة رّجح  	
األطب��اء أنه��ا بس��بب ش��ربه م��ن مي��اه نه��ر الف��رات دون تعقيمه��ا. ح��دث ذل��ك من��ذ ع��ّدة أي��اٍم يف 
األحي��اء احملاص��رة م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور، بع��د توق��ف حمطة ض��ّخ املي��اه الوحيدة ع��ن العمل 

بس��بب نف��اد الوق��ود ال��الزم لتش��غيلها.

أزمة املياه يف األحياء احملاصرة
محمد العمر

اآلبار كحلٍّ ولكن!
مؤخ��راً، وقع��ت منظمة اليونيس��ف  	
عق��داً م��ع أح��د املتعهدي��ن املعروف��ني بعمله��م 
لص��احل الل��واء حمم��د خض��ور، قائ��د عملي��ات 
املنطق��ة الش��رقية، لتجهي��ز بئري��ن يعم��الن 
مالي��ٍة  بتكلف��ٍة  الشمس��ية،  الطاق��ة  عل��ى 
ضخمة. وحيتاج هذا التجهيز إىل نقل قطٍع 
وم��واّد م��ن دمش��ق جّواً. وحبس��ب أح��د أعضاء 
العق��د حفيظ��ة  ه��ذا  أث��ار  األمح��ر  اهل��الل 
ضب��اٍط يف األم��ن العس��كرّي ب��دأوا بعرقل��ة 
توري��د القط��ع بالط��ريان ألنهم مل يس��تفيدوا 
أم��ور  يس��رّي  ال��ذي  خض��ور  اس��تفاد  كم��ا 
املتعه��د بالس��فر باملروحي��ة مت��ى ش��اء. علم��ت 
اليونيس��ف به��ذه املش��اكل وق��ررت التوق��ف 
عن جتهيز البئر الثاني، بعد أن كان املتعهد 
ط��ب  منطق��ة  يف  األّول  جتهي��ز  أنه��ى  ق��د 

الس��اعة. 3 م مكع��ب يف  اجل��ورة بطاق��ة 
مصائب قوٍم عند قوٍم فوائد

األخ��رية،  اآلون��ة  يف  انتش��رت  	
ل��دى بع��ض م��ن ال ميلك��ون دخ��اًل يعينه��م 
عل��ى حتم��ل أعب��اء احلص��ار، ظاهرة بي��ع املاء. 
وبرامي��ل  خزان��اٍت  بتعبئ��ة  ه��ؤالء  يق��وم  إذ 
حممول��ٍة عل��ى عرب��اٍت أو س��ياراٍت م��ن النهر، 
ث��م جيّرونه��ا إىل األحي��اء ويبيعونه��ا بأل��ف 
ل��ريٍة للربمي��ل. كم��ا انتش��ر يف األس��واق بي��ع 
عربات األطفال، لتصل الواحدة منها إىل 30 
أل��ف ل��رية، ألنه��ا تس��اعد عل��ى ختفي��ف أعباء 

نق��ل املي��اه.

رهن املنازل وبيع األدوات الكهربائية 
دي��ر  خ��ارج  التج��ار  بع��ض  يق��وم  	
الزور بتشغيل أشخاٍص يف األحياء احملاصرة 
لش��راء األدوات املنزلي��ة بأس��عاٍر خبس��ة، إذ 
يباع الرباد أو الغسالة أو الفرن مببلغ 3 آالف 
ل��ريٍة كح��دٍّ أقصى. حس��ام، ال��ذي يعيش مع 
عائلت��ه يف ح��ّي اجل��ورة، ب��اع أدوات منزل��ه 
بعش��رة آالف ل��رية: »ال حاج��ة هل��ا، فالكهرب��اء 
مقطوع��ٌة من��ذ بداي��ة احلص��ار«. يواف��ق عل��ى 
أن املبل��غ قلي��ٌل لكن��ه يق��ول إن��ه يبق��ى أفض��ل 
م��ن ره��ن بيت��ه مقاب��ل أربع��ة أكي��اٍس م��ن 
الس��كر، وزن الواحد منها 50 كغ، كما فعل 

أح��د أصدقائ��ه يف ح��ّي ال��وادي.

جدول بأسعار بعض املواد )باللرية السورية(
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الجامع يف باحة املتحف بعد قصفه - خاص 

عني املدينة

حليم كاوا

ي بامس��ه الحقًا، أن هذا البناء ال��ذي صمد منذ العه��د العثمانّي  مل يك��ن م��راد باش��ا اجلل��يب يعل��م، عندم��ا بن��ى ع��ام 1595م خان��ًا مُسّ 	
س��يكون مص��ريه التدم��ري بط��ريان األس��د وحلفائ��ه.

العدد 73 / 1 حزيران 2016

قصف��ه األس��د بعد أن حّوله إىل مقرٍّ عس��كريٍّ لقّواته!

متحف مع��ّرة النعمان:

أّدى خ��ان م��راد باش��ا ع��ّدة وظائ��ف، فكان حمطة اس��راحٍة  	
وفندق��ًا وتكي��ًة إلطع��ام املس��افرين وأبناء الس��بيل. كيف ال وهو يقع 
يف مدينة معّرة النعمان يف حمافظة إدلب، على طريق قافلة احلّج 
املتجه��ة م��ن إس��طنبول إىل احل��رم املك��ّي م��روراً بدمش��ق ال��ي يبع��د 

عنه��ا حوال��ي 280 ك��م، وع��ن مدين��ة حل��ب 80 ك��م.
ومن��ذ ع��ام 1987 أصب��ح اخل��ان متحف��ًا مُجع��ت في��ه كل  	
املكتش��فات األثري��ة ال��ي ُعث��ر عليه��ا يف املنطق��ة. وُتع��رض في��ه أيضًا 
م2 مت ختزينه��ا يف   400 باإلضاف��ة إىل  الفسيفس��اء،  م��ن  م2   1600

املس��تودعات، ليصب��ح أه��ّم متح��ف فسيفس��اٍء يف منطق��ة الش��رق 
األوس��ط والثان��ي عاملي��ًا.

املتحف ثكنٌة عسكريٌة ومقّر اعتقال
يش��ري قي��س أب��و النص��ر، وه��و ناش��ٌط إعالم��يٌّ م��ن مدين��ة  	
معّرة النعمان، إىل أن النظام السورّي حّول املتحف، بني عامي 2011 
و2012، إىل ثكن��ٍة عس��كرية، فيق��ول: »اقتح��م جي��ش النظ��ام مدين��ة 

مع��ّرة النعم��ان ع��ام 2011 ليقم��ع مظاهراته��ا ال��ي كان��ت س��لمية 
متام��ًا، وأصبح��ت املنطق��ة الواقعة بني املتحف والس��رايا مربعًا أمنيًا 
يصع��ب اخراق��ه. ومل ينت��ه املوض��وع هن��ا، بل ق��ام أيضًا بوض��ع قّناٍص 
عل��ى س��طح املتح��ف، رص��د معظ��م الط��رق الرئيس��ية ومنه��ا س��وق 
اخلض��ار، وعم��ل عل��ى تقطيع أوصال املدينة وف��رض حظر التجّول 

لياًل«.
وي��رى أب��و النص��ر أن ه��ذا القن��اص ه��و املس��ؤول األول ع��ن  	
كل الشهداء املدنيني الذين ًقتلوا يف تلك الفرة. ويضيف: »مل يكتف 
النظام، بذلك بل أصبح املتحف مكانًا العتقال األهالي واحتجازهم 

وتعذيبه��م، نظ��راً لق��رب احلواج��ز األمني��ة من��ه«.
وبع��د حوال��ي الع��ام متّك��ن الث��وار م��ن حتري��ر ه��ذا املرب��ع  	
. ومبج��رد دخوهل��م املتح��ف فوجئ��وا -وه��م أبن��اء املدين��ة- ب��أّن  األم��ينّ
معظم اخلزائن الي كانت حتوي قطعًا ومكتشفاٍت أثريًة خفيفة 
الوزن وصغرية احلجم قد اختفت. وتضاربت األنباء إن كان النظام 

الجامع يف باحة املتحف بعد قصفه  

خاص عني املدينة

ق��د نقله��ا إىل دمش��ق أو أن عناص��ره قام��وا بس��رقتها.
األسد يقصف املتحف

بع��د حتري��ر املتح��ف أصبح حتت محاية اجمللس العس��كرّي،  	
ث��م اس��تلم محايت��ه ل��واء ش��هداء معّرة النعم��ان الذي غ��رّي امسه ليصبح 
»جبهة أنصار اإلسالم«. كان وجود جهٍة حتمي املتحف ضروريًا، منعًا 
لس��رقته أو االعت��داء علي��ه والعب��ث مبحتويات��ه، وخصوص��ًا الصلب��ان 

التارخيي��ة ال��ي م��ا زال��ت موج��ودًة حت��ى ه��ذه اللحظ��ة.
يق��ول لن��ا أح��د املقاتل��ني الذي��ن التقيناه��م يف املتح��ف: »حن��ن  	
بضعة عناصر من أبناء املنطقة، ومهمتنا هنا هي حراس��ة املتحف من 
أّي اعت��داٍء أو حماول��ٍة للس��رقة. مل ول��ن جنعل��ه مق��ّراً عس��كريًا كي��ال 
نعط��ي م��ربراً للنظ��ام لقصف��ه. احلف��اظ عل��ى املتح��ف وعل��ى ال��راث 
أولوي��ٌة بالنس��بة إلين��ا، ول��ن نس��مح ألحٍد بإي��ذاء آثارن��ا وحضارتنا. وقد 
حافظن��ا عل��ى املتح��ف وقمن��ا حبمايته طيلة األعوام الس��ابقة من كّل 

ش��يٍء ع��دا قص��ف الط��ريان األس��دّي!«.
تع��ّرض املتح��ف للقص��ف ع��ّدة م��ّراٍت، كان آخره��ا من��ذ  	
أي��اٍم ح��ني اس��تهدفته غ��ارٌة جوي��ٌة أحلق��ت أضراراً ب��ه وبعدٍد م��ن املباني 
اجمل��اورة. التقين��ا أب��و حمم��د، وهو من أهالي املنطقة ويس��كن يف منزٍل 
قري��ٍب م��ن املتح��ف، فق��ال لن��ا: »ق��ام النظ��ام باس��تهداف املتح��ف ع��ّدة 
مّراٍت كان أش��ّدها قبل عاٍم يف ش��هر حزيران 2015. أذكر أّن الطريان 
املروح��ّي ق��ام وقته��ا بإلقاء برميلني متفجرين س��قطا يف باحة املتحف 
مم��ا أّدى إىل أض��راٍر كب��ريٍة في��ه، وخصوص��ًا يف اجلام��ع واملكتب��ة 

الواقع��ني يف وس��طه«.
وق��د أدان��ت إيرين��ا بوكوف��ا، املدي��رة العام��ة ملنظم��ة األم��م  	
املتح��دة للربي��ة والعل��م والثقاف��ة )اليونس��كو(، م��ا تع��ّرض ل��ه املتح��ف 
ع��ام 2015 وقال��ت: »إن��ين أش��عر بأس��ًى ش��ديٍد للخس��ائر ال��ي حلق��ت 
باملتح��ف«. وناش��دت بوكوفا كافة األط��راف باحرام ومحاية الراث 
الثق��ايّف يف س��ورية، فق��د ارتفع��ت مس��تويات التدم��ري ارتفاع��ًا كب��رياً، 

عل��ى ح��ّد قوهل��ا.
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تق��ع قلع��ة مسع��ان عل��ى بع��د 30 ك��م غ��رب مدين��ة حل��ب، 
بالق��رب م��ن ناحي��ة دارة ع��ّزة. وكان��ت باألص��ل كنيس��ًة ُبني��ت ع��ام 
490م، قبل أن تصبح قلعًة ش��هدت العديد من احلروب. وعندما وصل 

الفت��ح اإلس��المّي إليه��ا كان مصريه��ا كمص��ري الكنائ��س يف حل��ب 
ودمش��ق واملنطق��ة ككّل، فق��د أظه��ر املس��لمون مساح��ة دينه��م وأبقوا 

عليه��ا كم��ا هي.
مُسي��ت بقلع��ة مسع��ان نس��بًة إىل مسع��ان العام��ودي، ال��ذي 
ول��د ع��ام 389م وأمض��ى حيات��ه يف ه��ذا اجلب��ل يتعّب��د عل��ى عم��وٍد طوله 
15 مر )ومن هنا جاءت تسميته( ميضي عليه أيامًا طويلة لياًل ونهاراً 

وه��و صائ��م، وُيق��ال إّن��ه ت��ويف عل��ى ه��ذه اهليئ��ة. وُتع��ّد القلع��ة أحد أهم 
الروائع املعمارية يف عهد اإلمرباطور زينون، ومن أهم املعامل األثرية 
املس��يحية وأغناه��ا يف س��ورية. وأب��رز م��ن ُدف��ن فيه��ا مسع��ان العامودي 

وعم��ر بن عب��د العزيز.
تعّم��د النظ��ام الس��ورّي قص��ف قلع��ة مسع��ان خ��الل س��نوات 
الث��ورة. فف��ي ب��ادئ األم��ر تعّرض��ت للقص��ف املدفع��ّي يف ش��هري أي��ار 
وحزي��ران ع��ام 2012، لتتع��ّرض للقص��ف اجل��وّي بالط��ريان احلرب��ّي 
ملّراٍت عديدٍة تاليٍة كان آخرها يف نيسان املاضي )غارة جوية واحدة(. 
أما يف أيار املنصرم فشهدت قصفًا مكثفًا على مدى يومني متواصلني، 

ويف إحدى الغارات أطلقت طائرٌة حربيٌة أربعة صواريخ دفعًة واحدًة 
باجتاهها، حس��ب ش��هوٍد كانوا يف املنطقة، ونتج عن ذلك دماٌر كبرٌي 

يف أماك��ن ع��ّدٍة من القلعة.
التقين��ا زكري��ا، وه��و طال��ٌب جامعيٌّ مقي��ٌم يف إحدى القرى 
اجمل��اورة، فحدثن��ا ع��ن صدمته من صمت اجملتم��ع الدولّي إزاء قصف 
القلع��ة، وق��ال: »تعّودن��ا أن يصمت��وا ع��ن الضحاي��ا البش��ر، فقد أصبحنا 
جم��ّرد أرق��اٍم ت��زداد يوم��ًا بع��د ي��وم، ولك��ن م��اذا ع��ن احلج��ر؟ لق��د رأين��ا 
كي��ف احتف��ل الع��امل بع��د س��يطرة النظ��ام عل��ى تدم��ر، إال أن��ه مل يقل 

ش��يئًا بع��د قصف��ه قلعة مسع��ان األثري��ة، فما ه��ذا التناقض!«.
وأنهى زكريا حديثه مستغربًا: »دعونا من السياسة، فهناك 
حس��اباٌت وتوازن��اٌت دولي��ٌة كث��رية حتكمه��ا. ولك��ن أين ه��ي اجلمعيات 

الدولية الي ُتعنى باالهتمام باآلثار؟ أي هي اليونيس��كو؟!«.
وجت��در اإلش��ارة إىل أن��ه مل يص��در أّي بي��اٍن م��ن أّي جه��ٍة 
دوليٍة يدين قصف النظام قلعة مسعان األثرية، الي أدرجتها املديرة 
العامة ملنظمة األمم املتحدة للربية والعلم والثقافة )اليونسكو( عام 

2011 ضم��ن قائمة ال��راث العاملّي.

يقصف  و
قلعة 

ن مسعا

لوحات الفسيفساء خبري! ما السبب؟!
بع��د تع��ّرض املتح��ف للقص��ف أول م��ّرٍة تضاف��رت اجله��ود  	
ب��ني اجملموع��ة املس��ؤولة ع��ن محايت��ه وبع��ض املختّص��ني وأهال��ي 
املدين��ة، فقام��وا ببع��ض اإلصالحات والرمي��م، باإلضافة إىل تغطية 
لوح��ات الفسيفس��اء بالقم��اش، وتكدي��س أكي��اس الرم��ل جبان��ب 
اللوح��ات اجلداري��ة وف��وق اللوح��ات األرضي��ة، لتخفي��ف الض��رر يف 
ح��ال تع��ّرض املتح��ف للقص��ف جمدداً، وهو ما حص��ل بالفعل! فرغم 
قص��ف املتح��ف م��ّراٍت ع��ّدًة خالل ه��ذه الس��نوات إال أن أضرار لوحات 

الفسيفس��اء كان��ت جزئي��ة.
ولك��ن أقس��امًا عدي��دًة م��ن املتح��ف انه��ارت بفع��ل القص��ف،  	
وه��و اآلن يف خط��ٍر كب��رٍي بس��بب تص��ّدع أج��زاٍء عديدٍة من��ه. ويف حال 
تعّرض��ه للقص��ف جم��دداً فمن املؤّكد أنه س��ينهار بش��كٍل كبرٍي جداً 

لتخس��ر س��ورية والع��امل أمج��ع!

النظام السورّي وروسيا يكذبان
يق��ول قي��س أب��و النص��ر: »تّدع��ي روس��يا أنه��ا ال تقص��ف إال  	
جبه��ة النص��رة، وم��ع ذل��ك فق��د تعّرض��ت مع��ّرة النعمان لع��ّدة غاراٍت 
جويٍة كان املتحف أحد ضحاياها، رغم عدم وجود أّي مقرٍّ عسكريٍّ 

للنص��رة يف املدين��ة«.
واجلدي��ر بالذك��ر أن مع��ّرة النعم��ان تش��هد، من��ذ ش��هرين  	
ونص��ف، احتجاج��اٍت ش��عبيًة يومي��ًة دون انقط��اع، ب��دأت بع��د اعت��داء 
ت��اله  للنظ��ام،  النص��رة عل��ى مظاه��راٍت س��لميٍة مناهض��ٍة  جبه��ة 
اعت��داٌء عل��ى مق��ّرات الفرق��ة 13 التابع��ة للجي��ش الس��ورّي احل��ّر، 
نت��ج عن��ه استش��هاد س��بعة مقاتل��ني م��ن الفرق��ة. كم��ا قام��ت اجلبهة 
أيض��ًا باالس��تيالء عل��ى معظ��م س��الح الفرق��ة 13 من ثقيٍل ومتوّس��ٍط 
وخفي��ف، باإلضاف��ة إىل كمي��اٍت م��ن الذخائ��ر. واعتقل��ت عش��رات 
العناص��ر وبع��ض املتظاهري��ن وأفرجت عنهم يف ما بعد حتت ضغط 
املظاه��رات الش��عبية ال��ي هتف��ت ض��د جبه��ة النص��رة )ف��رع تنظي��م 

القاع��دة يف ب��الد الش��ام( ون��ادت بإس��قاط أمريه��ا اجلوالن��ي.

رادار املدينة
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القابضون على اجلمر
مش��اريع برنامج »متكني« 

يف قرية دير حّسان

رادار املدينة

أبو حممد اإلدليب

لعل��ه م��ن األم��ور الش��ائعة أن يكت��ب متابع��و أم��ور املناط��ق  	
رة يف س��ورية ع��ن النق��اط الس��لبية الكث��رية، به��دف أن يت��ّم  احمُل��رّ
جتاوزه��ا م��ن ِقب��ِل املعني��ني، وأن يت��ّم فض��ح م��ن وراءه��ا، ألّن غاي��ة 
اإلع��الم احل��ّر ه��ي الدفاع عن ش��عٍب ضّحى وم��ا زال ُيضّحي –مرغمًا 
أحيان��ًا– بالكث��ري يف س��بيل حي��اٍة أفض��ل، حي��اٍة عادل��ٍة وكرمي��ة. لك��ّن 
الواج��ب يقتض��ي أن ُن��ربز اإلجن��ازات والتضحي��ات والعم��ل اجلب��ار 
ال��ذي يق��وم ب��ه بع��ض الش��باب الذي��ن مل ينجرف��وا م��ع التي��ار، وبق��وا 
يعمل��ون ويفّك��رون ويتعب��ون ويكافح��ون ض��د ذواته��م وض��د األف��كار 
الس��لبية الس��ائدة وض��د كاف��ة املعّوق��ات، م��ن أج��ل بن��اء جداٍر يس��تند 

إلي��ه الفق��راء واملس��اكني.
وم��ن أب��رز األعم��ال ال��ي ُأجن��زت يف ه��ذا اجمل��ال مش��اريع  	
»برنام��ج متك��ني« يف املناط��ق احمُلّررة، وس��يكون مثالنا ه��و ما ُأجِنَز يف 

قري��ة »دي��ر حس��ان« يف مش��ال إدل��ب. 
»متكني« برنامٌج تابٌع لوزارة التنمية الربيطانية، يعمل يف  	
املناط��ق احمل��ّررة م��ن ري��ف دمش��ق، ودرع��ا، وحل��ب، وريف إدل��ب، منذ 
ثالث��ة أع��وام. ُيق��ّدم الربنام��ج املال إلجناز مش��اريع خيتارها اجملتمع 
األهل��ّي حس��ب احتياجات��ه ضمن ما ُيس��ّمى »اإلدارة الرش��يدة«. عنوان 
هذا الربنامج الشفافية والعلنية واملشاركة اجملتمعية ضمن آلياٍت 
وخطواٍت عمليٍة متنع الفساد وال تعطي جمااًل سوى للعمل النظيف 
وللمب��ادرات اخلالق��ة. يق��ود عم��ل ه��ذا الربنام��ج ش��باٌب س��وريون 
مؤهل��ون تأهي��اًل عالي��ًا: علمي��ًا وثقافي��ًا وأخالقي��ًا. ُينّف��ذ الربنام��ُج 
مش��اريع يف جم��االت الُبن��ى التحتي��ة والصح��ة والتعلي��م وحتس��ني 
مس��توى املعيش��ة ع��رب إنش��اء أعم��اٍل اس��تثماريٍة وتأهي��ل ك��وادر م��ن 

خ��الل دورات تأهي��ٍل للش��باب املتط��ّوع الراغ��ب 
يف العم��ل.

حس��ان  دي��ر  قري��ة  اس��م  ُط��رح  	
للدخ��ول يف الربنام��ج، ال��ذي انت��دب موظف��ًا 
لديه مبهمة »منسٍق ميدانّي«، جاء إىل القرية 
واجتم��ع م��ع الوج��وه املعروف��ة وط��رح عليه��م 
الفك��رة وطل��ب منه��م تش��كيل جلن��ة ُتدي��ر 
العم��ل، وش��ّدد عل��ى أن تكون م��ن املوثوق بهم. 
تكّون��ت جلن��ٌة م��ن س��تة أش��خاٍص برئاس��ة 
طبي��ب األس��نان حس��ن منصور، املع��روف على 
نط��اٍق واس��ٍع واحملب��وب م��ن اجلمي��ع. يق��ول د. 
حس��ن: »عندم��ا رأيت إخ��وًة من مناطق أخرى 
يعمل��ون م��ن أج��ل قريتن��ا مل أت��ردد حلظ��ًة 
واحدة. كان عملي يف عيادتي يس��تغرق مين 

وقت��ًا طوي��اًل وجه��داً هائ��اًل، لك��ن القرية تس��تحق م��ين أن أضحي مبا 
يتبق��ى ل��دّي م��ن وق��ٍت خُمّصٍص لعائل��ي وألصدقائي«. ابت��دأ العمل 
حسب ما هو خمطٌط له: اجتماعاٌت عامٌة مع الناس –جرت عادًة يف 
املس��جد– لط��رح الفك��رة واختي��ار املش��اريع ال��ي حتتاجه��ا القرية. ثم 
جرى استبياٌن خطيٌّ حلوالي 500 رجٍل ومثله للنساء، وكانت هناك 
جلن��ٌة نس��ائيٌة تتواص��ل م��ع نس��اء القري��ة وُتش��ركهم مثله��م مث��ل 
الرج��ال، إىل أن مّت اختي��ار املش��اريع ال��ي قّدم��ت للربنام��ج للموافقة 

عليه��ا والب��دء يف تنفيذه��ا، وه��ذا م��ا كان.
يق��ول األس��تاذ معت��ز قدور، املنس��ق امليدان��ّي للربنامج، وهو  	
م��ن قري��ة أطم��ة: »عندم��ا جئ��ت إىل دير حس��ان اعتم��دت على بعض 
األصدق��اء يف مج��ع الن��اس ح��ول الفك��رة، ويف تش��كيل اللجنة، إىل أن 
انطل��ق العم��ل بس��رعة. صادفتن��ا معّوق��اٌت كث��رية، لكنن��ا جتاوزناه��ا 
بهم��ٍة عالي��ٍة إىل أن مّت إجن��از املش��اريع«. مت انتق��اء أربع��ة مش��اريع: 
إحص��اٌء ط��يبٌّ لألم��راض املوج��ودة يف القري��ة، وه��و مش��روٌع مش��رٌك 
م��ع قري��ة )ت��ل ع��ادة(، وبن��اء مس��توصٍف للقرية، وكان هذا املش��روع 
م��ن اختي��ار اللجن��ة النس��ائية ال��ي ش��اركت يف اإلش��راف عل��ى بنائ��ه 
وبن��اء منه��ل م��اء، وه��و م��ا س��ّهل تأم��ني امل��اء جلمي��ع س��كان القري��ة 
بأسعاٍر معقولٍة جداً بداًل من نقله من مناطق بعيدٍة وبكلفٍة زائدة. 
أم��ا املش��روع الراب��ع ف��كان تعبي��د ج��زٍء م��ن طري��ق القري��ة الرئيس��ّي. 
يق��ول د. حس��ن: »نش��عر حب��الوة االنتص��ار عل��ى واقعن��ا.  	
كان��ت الصعوب��ات هائل��ة. حن��ن جلن��ٌة تطّوعي��ة، وه��ذا أم��ٌر ن��ادٌر يف 
جمتمعن��ا. كان��ت مش��اركة اجملتم��ع يف قريتن��ا ضعيف��ًة وس��لبية، 
حيض��ر ثالث��ون رج��اًل اجتماعاتن��ا العام��ة فيما س��كان القرية حوالي 
8000 نس��مة. كن��ا نس��مع الس��خرية واالس��تهزاء والتح��دي. كان��ت 

الالمب��االة ه��ي الس��مة العام��ة للس��كان. رمب��ا مل يك��ن عملن��ا مثالي��ًا 
متامًا، فخربتنا ضعيفٌة ووقتنا ضيق، لكننا واصلنا الساعات الطوال 
يف عملن��ا. انقط��اع م��ادة امل��ازوت وارتف��اع س��عرها، والطق��س الش��توي 
وقس��وته، عوام��ل مل تك��ن بال تأث��ري. ُتضاف إىل ذلك الوعود الي أخلَّ 
به��ا بع��ض م��ن تعاقدنا معه��م... لكننا صربنا وقطفن��ا الثمار. مربوك 

أله��ل القري��ة«.
دوالٍر   40000 املش��اريع  ه��ذه  إلجن��از  امُلق��ّدم  املبل��غ  كان  	
أمريك��ّي. لك��ن الربنام��ج واف��ق عل��ى مرحل��ٍة ثاني��ٍة مببل��ٍغ يقرب من 
50000 دوالر، وب��دأت اللجن��ة عمله��ا من جديٍد بنش��اٍط أكرب وخربٍة 

أفض��ل وس��رعٍة جي��دٍة لتحقي��ق مش��اريع املرحل��ة الثاني��ة.

من صفحة متكني ديرحسان 
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مصاعب زراعيٌة متنّوعة
عن أس��عار وأنواع الس��ماد حدثنا عماد، أحد مزارعي ريف  	
جس��ر الش��غور، قائ��اًل: »اعتم��د كث��رٌي م��ن املزارع��ني عل��ى نوعني من 
الس��ماد، وهم��ا اآلزوت 46 ون��رات الصودي��وم 33. وبل��غ مث��ن الكي��س 
الواح��د 7 آالف ل��ريٍة س��وريٍة بس��بب ندرت��ه، وه��و يه��ّرب م��ن مناط��ق 
النظ��ام إىل الري��ف الش��مالّي. أم��ا املبي��دات فنج��د صعوب��ًة كب��ريًة 
يف إجياده��ا ألن املنطق��ة بات��ت تفتق��ر إىل الصيدلي��ات الزراعي��ة، 
ولذل��ك ندف��ع مث��ن املبي��دات مضاعف��ًا بس��بب حاجتن��ا امللح��ة إليه��ا. 
وهناك الكثري من املواد الفاسدة أو املزّورة بسبب غياب الرقابة على 

ه��ذه األدوي��ة وعل��ى امل��واد الزراعي��ة«.
وم��ن الصعوب��ات ال��ي ت��زداد تفاقم��ًا ن��درة املي��اه وضع��ف  	
املوارد الطبيعية بس��بب توقف الس��دود وأقنية الرّي عن العمل، مما 
شّكل عقبًة كبريًة أمام املزارع الذي كان يعتمد على مياه السدود 
يف رّي حمصول��ه يف س��نوات ن��درة األمط��ار. كم��ا كان الرتف��اع 
أسعار الوقود الالزم الستخراج املياه اجلوفية دوره يف تراجع جودة 

احملاصي��ل وأهمه��ا القم��ح.
املزارع��ني  اق��راب موع��د احلص��اد يعان��ي غالبي��ة  وم��ع  	
لتأم��ني امل��واد الضروري��ة حملص��ول القم��ح، وغالئها إن وج��دت. فقد 
بل��غ مث��ن كي��س اخلي��ش الواح��د 200 ل��رية، مم��ا جي��رب امل��زارع عل��ى 
جتمي��ع احملص��ول عل��ى األرض ريثم��ا يت��م تأم��ني األكي��اس. كما 
قّل عدد اآلليات اخلاصة جبين احملصول )احلصادة( بسبب كثرة 
حواجز النظام، فلم يعد أصحاب تلك اآلليات جيرؤون على العمل، 
مم��ا يضط��ّر امل��زارع إىل اللجوء إىل الطرق البدائي��ة اليدوية املتعبة 

ال��ي تزي��د م��ن تكالي��ف احلص��اد.
يق��ول امل��زارع أب��و صط��وف، من الريف الغرب��ّي إلدلب: »يف  	
الع��ام املاض��ي مل نس��تطع ج��ين احملص��ول بآليات احلص��اد )احلصادة 
)بس��بب كث��رة حواج��ز النظ��ام الي باتت تس��تهدف تل��ك اآلليات، أو 
تتقاض��ى مبال��غ كب��ريًة مقاب��ل الس��ماح هل��ا بالعب��ور. وبع��د حتري��ر 
املنطقة عادت بعض اآلليات إىل العمل هذا العام، لكن إجيار حصاد 
الدومن الواحد صار يصل إىل 7 آالف لرية، بسبب ارتفاع مثن الوقود 

وصعوب��ة تنق��ل ه��ذه اآللي��ات وجش��ع بع��ض مالكيه��ا«.
خطورة احلصاد

احلص��اد م��ن أخط��ر األعم��ال ال��ي يق��وم به��ا الف��الح، فق��د  	

موسم 
حصاد 
القمح

تعّرض��ت حق��ول قم��ٍح للح��رق بالقذائ��ف أو الذخائ��ر املتفّج��رة أثن��اء 
احلص��اد، م��ا يش��ّكل خط��ورًة كب��ريًة عل��ى اآللي��ات وعل��ى الفالح��ني. 
كم��ا حص��ل الع��ام املاض��ي عندم��ا اس��تهدف حاج��ٌز للنظ��ام، موج��وٌد يف 
قري��ة املغ��ري يف الري��ف الش��مالّي حلم��اة، حق��ل قم��ٍح يف بل��دة كفرزيتا 
أثناء احلصاد بقذائف حارقة، ما تسّبب يف حرق أكثر من 100 هكتاٍر 
وإصاب��ة أربع��ة عم��ال حص��اٍد حب��روٍق خط��رية. كم��ا اس��تهدف طريان 
النظام بلدة السرمانية بعدٍد من الغارات اجلوية أّدت إىل حرق أكثر 
م��ن 150 هكت��اراً م��ن القمح، ناهيك ع��ن حرق حماصيل أخرى يف قرًى 
وبل��داٍت جم��اورة. ويف الع��ام املاض��ي مّت ح��رق الكث��ري م��ن احملاصي��ل 
بش��كٍل كامل، وخباّصة يف األراضي احمليطة حبواجز النظام، عقوبًة 

للفالح��ني أو بس��بب رفضه��م دف��ع اإلت��اوات هل��ذه احلواج��ز.
ويف الكث��ري م��ن املناط��ق تأقل��م الفالح��ون م��ع الوض��ع ق��در  	
اإلم��كان، فق��ام بعضه��م بتوزي��ع خزان��ات م��اٍء يف مناط��ق متفّرق��ٍة م��ن 
األرض لتكون جاهزًة يف حال نشوب حريق، كما قام آخرون بتقسيم 
احلق��ل الواح��د إىل ع��ّدة قط��ٍع تفص��ل بينه��ا مس��افات، حت��ى ال تلته��م 

الن��ريان مس��احاٍت كب��ريًة منه��ا عن��د احلري��ق.
بيع احملصول

س��ّعر النظام كيلو القمح بـ100 لريٍة )أي ما يعادل 14 س��نتًا(  	
يف املناطق الي يس��يطر عليها، وفرضت »قوات س��ورية الدميقراطية« 
التس��عرية نفس��ها يف مناطق احلس��كة. وال يغطي هذا الس��عر مصاريف 
اإلنتاج، وبالتالي سيتعّرض الكثري من الفالحني خلسارٍة كبرية. أما 
يف مناطق ريف إدلب ومحاة وحلب فقد مت حتديد سعر كيلو القمح 
بـــ150 ل��ريًة من قبل اهليئات التابعة للمعارضة املتمثلة يف االئتالف أو 

املنظم��ات العامل��ة يف اجمل��ال اإلنس��انّي، و140 ل��ريًة لكيل��و الش��عري.
وكان مزارع��و ري��ف مح��اة قد باعوا أكثر من 450 ألف طنٍّ  	
م��ن القم��ح للنظ��ام بأس��عاٍر زهيدٍة ال تتجاوز الـ40 ل��ريًة للكيلو يف العام 
املاضي، لعدم وجود مؤّسساٍت تتبع للمعارضة تستجّر كامل اإلنتاج، 
إذ كان��ت الكمي��ات ال��ي اش��رتها مؤّسس��ات املعارض��ة قليل��ًة ج��داً. ويف 
هذا العام يتخّوف املزارعون من تكرار جتربة العام الفائت بعدم وجود 
منفٍذ لتصريف حمصوهلم إال عرب مؤّسسات النظام الذي يعمل على 
بيع القمح السورّي عالي اجلودة للخارج واسترياد كمياٍت من القمح 

ذات ج��ودٍة متدني��ٍة للرّب��ح بفارق األس��عار.

مريم أمحد

ني املدينة
ص ع

يب ـ خا
ب الجنو

ف إدل
ري
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إىل  املنح��ازون  الرياضي��ون  رأى  	
الث��ورة أن��ه ال ب��ّد م��ن إح��داث كي��اٍن رياض��يٍّ 
يضمه��م ويهي��ئ هل��م املن��اخ املناس��ب ملواصل��ة 
نشاطاتهم، فأعلن عن تأسيس »اهليئة العامة 
للرياض��ة والش��باب يف س��وريا« كمنظم��ٍة 
مس��تقلٍة تهتم بش��ؤون الرياضيني السوريني 
األحرار. مقّر اهليئة األساس��يّ يف حلب حتى 
اآلن، وتش��مل 6 جل��اٍن تنفيذي��ٍة داخل وخارج 
س��وريا و10 احت��ادات ألع��اٍب مجاعي��ٍة وفرديٍة 
وع��دداً من املنتخبات الوطنية يف عّدة ألعاب.

جلنٌة تنفيذيٌة حملافظة حلب
تنفيذي��ًة  جلن��ًة  اهليئ��ة  أحدث��ت  	
حلل��ب تض��م 11 عض��واً، مهمته��ا ترخي��ص 
األندية وإعداد الكوادر الرياضية للمسابقات 
وتش��كيل اللج��ان الفني��ة لأللع��اب. وبل��غ عدد 
األندي��ة ال��ي تقدم��ت بطل��ب الرخي��ص يف 
حل��ب وريفه��ا 12 ناديًا، تتناف��س ضمن دوري 
التصنيفات الذي انطلق قبل أياٍم على ملعب 
»هنان��و« بالتع��اون ب��ني االحتاد الس��ورّي احلّر 

لك��رة الق��دم ومجعي��ة »فس��حة أم��ل«.
وع��ن نش��اطات اللجن��ة التنفيذي��ة  	
حلل��ب يق��ول رئي��س اهليئة العام��ة للرياضة 
والش��باب، ع��روة قنوات��ي، يف تصري��ٍح ل�«ع��ني 
املدين��ة«: »تق��وم اللجن��ة حالي��ًا بزي��اراٍت إىل 
الريف��ني الش��مالّي والغرب��ّي حلل��ب لدع��وة 
األندي��ة والرياضي��ني للعم��ل ضم��ن م��الك 
اهليئة. كما أجنزت اللجنة مهرجان الثورة 
الرياض��ّي، خ��الل إحي��اء الذك��رى الس��نوية 
اخلامس��ة النطالقته��ا يف آذار املاضي، ومشل 
ع��دداً م��ن الع��روض واملس��ابقات الرياضي��ة 

لع��ّدة فئ��اٍت عمري��ة«.
الطفل الرياضّي السورّي

حتت��اج  ال��ي  املصاري��ف  وع��ن  	
ق��ال  تغطيه��ا  ال��ي  واجله��ة  اللجن��ة  إليه��ا 

رئي��س اهليئ��ة: »وقع��ت اللجن��ة عق��داً لرعاية 
العم��ل  ومصاري��ف  الرياضي��ة  النش��اطات 
م��ع مؤّسس��ة عب��د الق��ادر الس��نكري لألعمال 
اإلنسانية يف آذار املاضي، يستمّر حتى نهاية 

.»2016 ع��ام 
وتاب��ع قنوات��ي: »هن��اك ع��دٌد م��ن  	
بالتع��اون  اهليئ��ة  أطلقته��ا  ال��ي  املش��اريع 
م��ع منظم��اٍت داعم��ة، منه��ا مش��روع الطف��ل 
مرحلت��ه  دخ��ل  ال��ذي  الس��ورّي،  الرياض��ّي 
الثاني��ة قب��ل ش��هر، ومت إطالق��ه أواخ��ر الع��ام 
2015 بالتع��اون ب��ني االحت��اد الس��ورّي لك��رة 

س��وريا«. بيتن��ا  ومنظم��ة  الق��دم 
وع��ن ه��ذا املش��روع حت��دث قنوات��ي:  	
»مّت إح��داث ثالث��ة مراك��ز لتدري��ب ك��رة 
الق��دم ومرك��ٍز لفن��ون الدف��اع ع��ن النف��س 
يف ريف حلب. ويس��توعب املش��روع 200 طفٍل 
م��ن أبن��اء احملافظ��ة، يش��رف عل��ى تدريبه��م 
وإعداده��م طاق��ٌم م��ن املدرب��ني واإلداري��ني. 
وتشمل املرحلة اجلديدة من املشروع إحداث 
لأللع��اب  وصال��ٍة  الق��دم  لك��رة  مركزي��ن 
ومرك��ٍز لفنون الدفاع عن النفس واجلمباز 

يف ري��ف حل��ب الش��مالي«.
»ع��ني  مراس��ل  س��ؤال  عل��ى  ورداً  	
تواجهه��ا  ال��ي  الصعوب��ات  ح��ول  املدين��ة« 
ق��ال  يف حل��ب  التنفيذي��ة  اهليئ��ة وجلنته��ا 
قنوات��ي: »تعان��ي رياض��ة املناط��ق احمل��ّررة يف 
حل��ب م��ن ش��ّح املنش��آت والبن��ى التحتي��ة يف 
م��ا خي��ّص الص��االت واملالع��ب، املوج��ودة يف 
مناط��ق س��يطرة النظ��ام. األمر ال��ذي يضطّر 
الرياضي��ني يف مناط��ق الث��وار إىل االعتم��اد 
عل��ى املالع��ب الرابي��ة أو الصغ��رية املعش��بة 

الصغ��رية«. واألقبي��ة  والص��االت 
نشاطاٌت صيفيٌة وجدوٌل طويل

اللجن��ة  أعم��ال  ج��دول  وع��ن  	

مكت��ب  مس��ؤول  ق��ال  القادم��ة  ونش��اطاتها 
يف  العام��ة  والعالق��ات  الفردي��ة  األلع��اب 
تنفيذي��ة حل��ب، عب��د الق��ادر ص��الح الدي��ن، 
ل�»عني املدينة«: »اجتمعنا مع األندية قبل أياٍم 
الس��تكمال أوراق فرقه��م الكروي��ة وتس��جيل 
الالعب��ني. ومّت تس��ليمهم نس��خًة ع��ن نظ��ام 
األندي��ة يف اهليئ��ة وش��رح ع��دٍد م��ن فق��رات 
االجتم��اع،  داخ��ل  للهيئ��ة  الداخل��ّي  النظ��ام 
حتض��رياً لل��دوري العام املقّرر أن ينطلق بعد 

املقب��ل«. رمض��ان 
وأضاف صالح الدين: »أما بالنسبة  	
إىل ألع��اب الق��وى فالتحض��ريات، بالتنس��يق 
مع األندية يف حلب والريف، جاريٌة وبش��كٍل 
س��ريع. كم��ا تعم��ل اللج��ان الفني��ة أللع��اب 
الق��وى عل��ى تش��كيل جلن��ٍة ل��كّل لعب��ٍة حس��ب 

املتواف��ر يف األندي��ة«.
املكت��ب  عض��و  أك��د  ح��ني  يف  	
التنفي��ذي يف اهليئ��ة ورئي��س مكت��ب األلع��اب 
الفردية، السيد أمحد شرم، أن جدواًل طوياًل 
م��ن النش��اطات ينتظ��ر األس��رة الرياضي��ة يف 
حل��ب وأحيائه��ا احمل��ررة. وتش��مل النش��اطات 
تأهي��ل األطف��ال وإعداده��م اإلع��داد الس��ليم 
والصحي��ح يف مراك��ز تدريبي��ٍة لع��ّدة ألع��اٍب 
لرفدهم مستقباًل ضمن األندية واملنتخبات 
لفئ��ة  واملس��ابقات  والبط��والت  الوطني��ة، 
الش��باب والرج��ال وإجي��اد األرضي��ة املناس��بة 
إىل  وإعادته��م  الش��باب  طاق��ات  الس��تيعاب 
املنافس��ة.  ج��ّو  وإىل  الرياضي��ة  احلي��اة 
ول��ن يقتص��ر ه��ذا األم��ر عل��ى حل��ب وريفه��ا 
فق��ط، ب��ل س��ينفذ يف ع��دٍد م��ن احملافظ��ات 
واملناط��ق ع��رب البط��والت الكروي��ة والفردي��ة 
واملهرجان��ات الرياضي��ة، كم��ا حي��دث حالي��ًا 
يف ح��ّي )الوع��ر( احملاص��ر مبدين��ة مح��ص.

انطلقت »اهليئة العامة للرياضة والش��باب يف س��وريا« من حلب، يف آب 2013، حتت اس��م »االحتاد الرياضي الس��وري احلر«. واعتمد  	
االس��م احلال��ي بع��د اندم��اج رياضّي��ي املنطق��ة الش��رقية م��ن 3 حمافظ��اٍت م��ع رياضّي��ي حل��ب، يف آذار 2014، يف مدين��ة أورف��ا الركي��ة

تنظيم 
الرياضة 

احلّرة 
وآفاقها
أمحد أبو زيد
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أحد منشورات التحالف

حوار مع د. وائل الش��يخ أمني

حممد إقبال
أنا إنسان ما يل حيوان!  

ــوريني  ــرة الس ــرت يف ذاك ــي حف ــات الت ــرز الرصخ ــدى أب ــزال إح ــت وال ت ــارة كان ــذه العب ــل ه لع  

الحّريــة.. هتافــات  أوىل  انطلقــت  حينــام   2011 مطلــع  وقلوبهــم 

أساس��يٌّ  مطل��ٌب  احلري��ة  وألن 
وإنص��اف  بالع��دل  إال  يتحق��ق  ال  لإلنس��ان 
املظلوم��ني، ان��ربى ع��دٌد من املثّقف��ني والّدعاة 
الس��وريني إىل إط��الق محل��ة )ف��ال تظامل��وا( 
الع��دل  مفه��وم  ترس��يخ  إىل  ته��دف  ال��ي 
الق��ت  وق��د  أساس��ية.  كقيم��ٍة  وتعزي��زه 
احلمل��ُة ص��دى واس��عًا عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ّي، ليت��ّم التصوي��ت عليه��ا فتصب��ح 
ش��عار مظاه��رات اجلمع��ة 20 أي��ار املاض��ي.

طبيع��ة  عل��ى  أكث��ر  وللوق��وف 
احلمل��ة وأهدافه��ا نس��تضيف د. وائ��ل الش��يخ 
أم��ني، أح��د أب��رز داعم��ي )ف��ال تظامل��وا(. وه��و 
طبي��ب أس��ناٍن س��ورّي، وم��درٌِّب خمت��صٌّ يف 

فن��ون القي��ادة والتطوي��ر والتغي��ري.
م��ا ه��ي طبيع��ة احلمل��ة وأس��باب إطالقه��ا 

وأهدافه��ا؟
ل��و اس��تمعَت إىل احل��وارات الغالب��ة  	
لوجدته��م  الي��وم  األح��رار  الس��وريني  ب��ني 
يشتكون القمع الوحشّي للنظام، وتآمر قوى 
الش��رق والغ��رب عليه��م، فض��اًل ع��ن خ��ذالن 
وتقص��ري م��ن ُترجت��ى مس��اعدتهم! كّل ه��ذا 
صحي��ح، لكن��ه لي��س الس��بب األساس��ّي يف م��ا 
الق��رآن  جي��ري لن��ا. يق��ول اهلل س��بحانه يف 
َفِبَم��ا  ِم��ْن ُمِصيَب��ٍة  َأَصاَبُك��ْم  }َوَم��ا  الكري��م: 
َكَس��َبْت َأْيِديُك��ْم َوَيْعُف��و َع��ْن َكِث��رٍي{. وق��د 
حت��ى  فعلن��ا  وم��اذا  األوىل:  للوهل��ة  تق��ول 
نس��تحق كل ه��ذه املصائ��ب؟ لكن��ك عندم��ا 
ُتدّق��ق النظ��ر وت��رى املظ��امل املنتش��رة بينن��ا 
رة؛ تعل��م ما كس��بت أيدينا،  يف املناط��ق احمل��رّ
وتعلم ملاذا سّلط اهلل علينا قوى الشّر والظلم 
يف الع��امل، ب��ل تق��ول: احلمد هلل الذي عفا عن 

كث��ري!
أطلْقن��ا احلمل��ة لُنطال��ب أنفس��نا 
أواًل -وكّل الّس��وريني األح��رار- بالك��ّف ع��ن 
الّش��كوى، واألخ��ذ بزم��ام املب��ادرة إىل العم��ل 
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بإحس��ان، ورف��ع الظل��م بينن��ا، وإرس��اء الع��دل 
قيم��ًة أساس��ّيًة ال حني��ُد عنه��ا.

من وراء احلملة؟ وما دورك فيها؟
وراءه��ا  تق��ف  جه��ٌة  محل��ٍة  ل��كّل 
أّن��ات  تق��ف  )ف��ال تظامل��وا(  ب��ال ش��ّك. ووراء 
املس��تضعفني واملظلومني ودماء الشهداء الي 
صارت لدى البعض ماء! كذلك دفَعنا الوفاُء 
للث��ورة ال��ي أول ما خرج��ت ضّد الظلم، فهل 

يعق��ل أن ت��رزح حتت��ه الي��وم؟
لس��ت إال أح��د جن��ود وداعم��ي ه��ذه 
الّصرخ��ة، ومعظمه��م م��ن املثّقف��ني والكّت��اب 
الس��احة  يف  املؤّثري��ن  والناش��طني  والّدع��اة 
الس��ورية. ونتيج��ة اهتمام��ي بف��ّن القي��ادة 
والتغي��ري ج��اء دعم��ي الكب��ري هل��ا وتفاعل��ي 
معه��ا، ألن��ين أؤم��ن ب��أن َغ��ْرَس القي��م الّنبيل��ة 
ه��و م��ن أفضل ُط��ُرق التغيري وأجنعه��ا. ولعّل 
مفه��وم الع��دل أه��مُّ قيم��ٍة حنت��اُج إليه��ا يف 

وس��طنا الث��ورّي.
توقيتها؟	

م��ع  بالتزام��ن  احلمل��ة  ج��اءت  	
ظه��ور خ��ذالن ُأَم��م األرض لن��ا، وَص��َدق فين��ا 
ِش��عار الّث��ورة األول: »ي��ا اهلل م��ا لن��ا غ��ريك ي��ا 
اهلل«، ولك��ن كي��ف يك��وُن معن��ا وه��و القائ��ل 
يف احلدي��ث القدس��ّي: )ي��ا عب��ادي إّني حّرمت 
الّظل��َم عل��ى نفس��ي وجعلت��ه بينك��م حمّرم��ًا 

تظامل��وا(. ف��ال 
َدْعوُتن��ا ه��ذه ليس��ت رّدة فع��ل عل��ى 
حادث��ٍة ج��اءت يف س��ياٍق زمان��يٍّ أو مكان��يٍّ هن��ا 
أو هن��اك، وإمن��ا ه��ي مراجع��ٌة لل��ّذات ودع��وٌة 

إىل تصحي��ح املس��ار.
من ختاطبون؟

برف��ع  ومع��ينٌّ  خماَط��ٌب  اجلمي��ع  	
الظلم... كلٌّ يف مكانه. ولطاملا عزونا الفساَد 
إىل ما يفرضه النظاُم علينا، وها قد كسرنا 
القي��د فلم��اذا نقب��ُل الي��وم بالفس��اد والظل��م 

بينن��ا!

آَس��ُف إذ أق��ول: إّن بعض املؤّسس��ات 
والدوائ��ر  املؤسس��ات  تش��ابه  بات��ت  الّثوري��ة 
يف عه��د األس��د يف طريق��ة تعامله��ا. ال ش��ك 
أن تغي��ري الثقاف��ة والتعام��ل ال يك��ون به��ذه 
الس��رعة، وق��د يتحق��ق م��ع م��رور الوق��ت، إال 
أن��ه يتوق��ف عل��ى مق��دار العمل وب��ذل اجلهد.
هل هناك نتائج عمليٌة وجناحاٌت للحملة؟

الّنج��اح ال��ذي نس��عى إلي��ه ه��و نش��ر 
ثقافة رفض الظلم، أيًا كان ش��كله، لتصبح 
راس��خًة وثابت��ًة يف وع��ي الف��رد واجملتم��ع. 
الظل��م  أنظم��ة  أعت��ى  ض��ّد  خ��رج  فم��ن 
والطغي��ان ح��ريٌّ ب��ه أال يقب��ل أّي ظل��ٍم آخ��ر! 
وق��د ب��دأِت احلملُة تنمو ش��يئًا فش��يئًا، ولعّلها 

تأخ��ذ أش��كااًل جدي��دة يف املس��تقبل.
وم��ن النتائ��ج العملي��ة ال��ي رأيناها 
بيان اهليئة القضائية حلركة أحرار الشام، 
ال��ي خّصص��ت رقمًا لتلقي الش��كاوى ضد أّي 
إساءٍة من أعضاء احلركة. كما َعِلْمنا أيضًا 
أّن بع��ض احملاك��م ترّت��ب خلطواٍت مهّمة يف 
ه��ذا الص��دد، وكذل��ك أبلغتنا بع��ض اجلهات 
العسكرية بتشكيل ديواٍن للمظامل يقّدم فيه 
العناص��ر ش��كاواهم ضد قادتهم أو املس��ؤولني 
عنه��م. وهن��اك ع��ّدة مب��ادراٍت عملّي��ة أخ��رى، 
إال أن معظمه��ا ال ي��زال يف ط��ور الفك��رة ال��ي 

مل تنض��ج بعد.
أخرياً...

الض��وء  تس��ليط  عل��ى  أش��كركم  	
على احلملة الي ال شك يف أن جناحها جناٌح 
بالض��رورة تصحي��ح  للجمي��ع، ألن��ه يع��ين 
مس��ار الث��ورة وتعبي��د الطري��ق حن��و وصوهل��ا 
إىل هدفها بش��كل أس��رع، ويتأّت��ى ذلك بزيادة 
فاعلي��ة العامل��ني فيه��ا، وع��ودة م��ن أع��رض 
عنه��ا بس��بب ظلٍم وقع علي��ه، وبالتالي إعطاُء 
قّوٍة ناعمٍة وزخٍم أكرب للثورة ليعود الّناس 

فيجذب��وا إليه��ا م��ن جدي��د!

لقاء
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اهلجوم 
على 
الرقة

تقرير خاص

أطلقت قّوات س��وريا الدميقراطية، يف 24 من الش��هر املاضي، معركًة ضد تنظيم داعش جنوب تل أبيض النتزاع مدينة الرقة  	
من��ه. وبع��د أس��بوٍع م��ن ذل��ك تضارب��ت التصرحي��ات وف��رت املع��ارك عل��ى األرض، فم��ا ال��ذي حي��دث؟ وه��ل ب��ات خ��روج التنظي��م م��ن الرق��ة 

وش��يكًا؟
بط��ريان  مدعوم��ًة  الدميقراطي��ة،  س��وريا  ق��وات  ش��نت  	
التحالف، هجومًا على الريف الشمالّي ملدينة الرقة انطالقًا من عني 
عيس��ى. وأعل��ن املتح��دث باس��م تل��ك الق��وات أنه��ا س��يطرت عل��ى قريي 
النمرودية واهليش��ة، باإلضافة إىل عّدة مزارع جنوب عني عيس��ى، يف 
الي��وم الثان��ي م��ن املعرك��ة، فيما نف��ت وكالة أعم��اق التابعة لتنظيم 
داع��ش تل��ك التصرحي��ات وبث��ت تس��جياًل مص��ّوراً يظه��ر مقاتل��ني م��ن 
التنظيم يف قرية اهليشة، كما أعلنت عن مقتل 33 عنصراً من القوات 
الكردي��ة بتفج��ري عرب��ٍة مفخخٍة عند حاجٍز لتل��ك القّوات جنوب عني 
عيسى. وبعد عّدة أياٍم على املعركة أعلنت روجا فيالت، القيادية يف 
ق��ّوات س��وريا الدميقراطي��ة، أنه��م بدأوا بفتح جبهٍة جديدٍة ش��رق نهر 
الف��رات للهج��وم عل��ى مدينة الطبقة. ومل تس��فر االش��تباكات عن أّي 
تق��دٍم وقته��ا. وكان��ت الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ق��د أرس��لت، يف 25 
نيسان املاضي، 250 عسكريًا إىل سوريا قالت إن مهمتهم تقتصر على 
تدريب قوات سوريا الدميقراطية. وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن 
اجلن��رال جوزي��ف فوتي��ل، قائد القوات األمريكية يف الش��رق األوس��ط، 
ق��ام بزي��ارٍة خاطف��ٍة إىل س��وريا قبي��ل انط��الق معرك��ة الرق��ة. وأعلن 
بري��ت ماكغ��ورك، املبعوث اخلاّص للرئيس األمريكّي للتحالف ضد 
تنظي��م داع��ش، أن زيارة فوتيل كانت للتحضري للمعركة. وكانت 
القوات الكردية قد سيطرت على مدينة تل أبيض يف منتصف حزيران 
2015 بدعٍم من طريان التحالف، وأكملت التقدم لتس��يطر على س��د 
تش��رين يف أواخ��ر الع��ام املاض��ي حتت اس��م قوات س��وريا الدميقراطية، 
 YPG وهي حتالف قّواٍت عربيٍة وأرمنيٍة وتركمانيٍة وكرديٍة بقيادة
)اجلن��اح العس��كرّي حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي PYD( ال��ذي يش��كل 
عناص��ره الغالبي��ة العظمى من مقاتلي ه��ذه القوات. ومنذ ذلك احلني 

اس��تقرت جبهات القتال بني القوات الكردية وتنظيم داعش، باس��تثناء 
عملي��ات التس��لل ال��ي ق��ام به��ا مقاتل��ون م��ن التنظي��م يف مدين��ي ت��ل 
أبيض وكوباني. وتفصل بني الطرفني قرى خربة هدال والفرحانية 
والفاطس��ة ومش��ال خني��ز، وه��ي تق��ع عل��ى طري��ق الرق��ة حل��ب جنوب 

غرب عني عيس��ى.

أهالي الرقة ال حوٌل وال قوة
قبي��ل انط��الق املعرك��ة ألق��ت طائ��رات التحال��ف منش��وراٍت  	
تطال��ب أهال��ي الرق��ة مبغادرته��ا، مم��ا س��ّبب نزوح��ًا خوف��ًا م��ن قص��ف 
التحالف. يعيش يف مدينة الرقة حاليًا قرابة 350 ألف نسمة، 50 ألفًا 
منه��م نازح��ون م��ن م��دٍن أخ��رى، حبس��ب ناش��طني م��ن الرق��ة قال��وا إن 
تنظيم داعش أعلن، عرب مكرّبات الصوت يف املس��اجد، الس��ماح بالنزوح 
إىل ري��ف الرق��ة اجلنوب��ّي. ونش��رت صفح��اٌت إخباري��ٌة عل��ى الفي��س 
ب��وك أن التنظي��م من��ع األهال��ي م��ن مح��ل أث��اث منازهل��م. ويذك��ر أن 
التنظي��م كان مين��ع األهال��ي م��ن مغ��ادرة مناطق س��يطرته، منذ عّدة 
أشهٍر، إال للحاالت الطبية أو التجارية، وهو ما يراه ناشطون حماولًة 

الس��تخدامهم ك��دروٍع بش��رية.
ويتخّوف األهالي من سيطرة الوحدات الكردية على الرقة  	
بس��بب االنته��اكات ال��ي ارتكبته��ا يف منطق��ة ت��ل أبي��ض، م��ن تهج��رٍي 
للقرى العربية واضطهاٍد لألهالي واعتقاٍل حبّجة االنتماء إىل تنظيم 
داع��ش. وه��و م��ا اس��تغله التنظي��م يف خط��ب اجلمع��ة حمّرض��ًا األهالي 
عل��ى االنضم��ام إىل صفوف��ه للدف��اع ع��ن أرضه��م. ويق��ول أحد الس��كان 
إن ه��ذه الن��داءات الق��ت قب��واًل عند بعض األهال��ي الذين يفضلون بقاء 

التنظي��م عل��ى س��يطرة الوح��دات الكردي��ة.
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اهلجوم بني رغبة أمريكا وطموح الوحدات الكردية
بع��د أس��بوٍع م��ن انط��الق املعرك��ة مل تفل��ح ق��ّوات س��وريا  	
الدميوقراطي��ة يف التق��دم كث��رياً، واقتص��رت س��يطرتها عل��ى بع��ض 
امل��زارع بالق��رب م��ن ع��ني عيس��ى، عل��ى عك��س م��ا حص��ل عن��د س��يطرة 
تل��ك الق��وات عل��ى مدين��ة الش��دادي عندم��ا اس��تغرقت املعرك��ة ثالث��ة 
أي��اٍم فق��ط. وكان��ت صحيفة الفايننش��ال تامي��ز الربيطانية قد نقلت 
عن طالل س��لو، املتحدث باس��م قّوات س��وريا الدميوقراطية، أن هدف 
املعركة هو السيطرة على الريف الشمالّي للرقة وال توجد أّي خطٍة 
ملا بعد ذلك. وأضاف أن املعركة ستسري ببطٍء بسبب استخدام داعش 
األلغام واملفخخات. بينما يرى حمللون أن الوحدات الكردية ال ترغب 
يف السيطرة على مدينة الرقة، وأن دخوهلا املعركة هو لكسب رضى 
األمريكان واحلصول على مساعدتهم يف استكمال معركة الوحدات 
لوصل املناطق الي تسيطر عليها يف الشمال السورّي ببعضها. وهذا ما 
صّرح به إدريس نعسان، املسؤول السياسّي حلزب االحتاد الدميقراطي 
يف مدين��ة ع��ني الع��رب )كوبان��ي(، إلح��دى وس��ائل اإلع��الم، ح��ني قال 
إن��ه يعتق��د أن الوح��دات الكردي��ة س��تحظى، بع��د اهلج��وم عل��ى الرق��ة، 
مبوافقة أمريكا للهجوم على منبج. ويرى ناشطون أن السيطرة على 
الرقة ستش��كل عبئًا ثقياًل على الوحدات الكردية يس��تنزف مقاتليها، 
كما أنها ال تقع ضمن اجلغرافيا الي تس��عى الوحدات إىل الس��يطرة 

عليها.

رّدة فعل داعش على املعركة
يف الوقت الذي تهاجم فيه قوات سوريا الدميقراطية الرقة  	
شّن التنظيم هجومًا على مدينة مارع يف ريف حلب الشمالّي وسيطر 
عل��ى ع��دٍد م��ن الق��رى بالق��رب م��ن احل��دود الركي��ة، وبذل��ك قط��ع 
خ��ط اإلم��داد ال��ذي يص��ل مارع بإعزاز وك��ّرر حماوالته اقتحام مارع. 
وحبس��ب مص��ادر مقّرب��ٍة م��ن التنظي��م فإن��ه اس��تقدم -ولع��ّدة م��ّرات- 
تعزيزاٍت من دير الزور باجتاه ريف حلب الش��مالّي يف الوقت الذي مل 
تش��هد فيه جبهات القتال يف الرقة أّي حش��ٍد من قبل التنظيم. ويقول 
ناشطون إن اهلجوم على مارع يدّل على اطمئناٍن غريٍب لدى التنظيم 
جتاه معركة الرقة أكده بعض سكانها بعدم مشاهدتهم حتّركاٍت 
عس��كريٍة يف املدين��ة كم��ا ح��دث عن��د س��يطرة الوح��دات الكردية على 
ت��ل أبي��ض. وي��رى أح��د احمللل��ني ان إص��رار التنظيم عل��ى اهلجوم على 
م��ارع يف ه��ذا الوق��ت يعك��س رغبت��ه يف ج��ّر تركي��ا إىل معرك��ٍة ل��ن 

 PYD تس��لم الوح��دات الكردي��ة منه��ا. فكم��ا ه��و مع��روٌف يس��عى ح��زب
إىل الس��يطرة عل��ى إع��زاز، ول��ن جي��د م��رّبراً أفضل من س��يطرة داعش 
عل��ى تل��ك املنطق��ة لتنفي��ذ خمطط��ه، وحينه��ا س��يكون األت��راك أم��ام 
خياراٍت صعبة؛ فداعش -الي تقصف مدينة كلس الركية بشكٍل 
مس��تمّر- أصبحت على متاسٍّ معهم، وإال فس��تمّدد الوحدات الكردية 
-عدّو تركيا األكرب- على مس��احاٍت أوس��ع عند الش��ريط احلدودّي، 
وعندها سيضطّر األتراك إىل تدخٍل بّريٍّ تكون الوحدات الكردية أحد 
أهداف��ه إن مل تك��ن هدف��ه األول، م��ا يع��ين اس��تنزافًا للق��ّوة ال��ي تعتم��د 
عليه��ا الوالي��ات املتح��دة األمريكية يف حماربة داعش يف س��وريا، وهذا 
م��ا يبح��ث عن��ه التنظي��م ليضمن بق��اءه ألطول مّدٍة ممكن��ة. ولكن هل 

س��ينجح التنظي��م يف ذلك؟
داع��ش منهك��ٌة  إن  التنظي��م  ش��ؤون  متابع��ي  أح��د  يق��ول  	
عسكريًا وتعاني من نقٍص حادٍّ يف املقاتلني، ومل تعد قادرًة على حشد 
أع��داٍد كب��ريٍة ملعاركه��ا كم��ا ح��دث يف كوباني واحلس��كة. إذ فقدت 
ع��دداً هائ��اًل منه��م ج��ّراء قص��ف التحال��ف واملع��ارك ال��ي خاضته��ا منذ 
عام��ني حت��ى اآلن، ولذل��ك تعتم��د يف قتاهل��ا عل��ى املفخخ��ات ال��ي قلما 
تنف��ع يف املع��ارك عل��ى أرٍض مفتوح��ٍة كال��ي ختوضه��ا يف األري��اف 
وأط��راف امل��دن. إضاف��ًة إىل أن قس��مًا كب��رياً م��ن مقاتل��ي التنظي��م يف 
س��وريا حالي��ًا ه��م م��ن املراهق��ني الذي��ن ال ميلك��ون أّي خ��ربٍة يف القتال. 
وهذا ما جيعل مسألة سيطرته على مارع أمراً مستبعداً، وكما رأينا 
فق��د تراجع��ت داع��ش ع��ن بع��ض الق��رى ال��ي س��يطرت عليه��ا مؤخ��راً. 
وإن حش��د قواته��ا عل��ى م��ارع يف الوق��ت ال��ذي تس��تعّد في��ه ق��وات س��وريا 
الدميقراطية للهجوم على منبج دليٌل على ختّبط التنظيم الذي قد 
خيسر مناطق سيطرته يف الريف الشمالّي حللب بالكامل لو سيطرت 
قوات سوريا الدميقراطية على منبج. ويرى أحد اخلرباء يف السياسة 
الركي��ة أن تدخ��اًل بري��ًا م��ن األت��راك س��يزعزع أمنه��م، ول��و كان يف 
مقدورهم لفعلوه منذ زمٍن قبل أن تتمّدد الوحدات الكردية وتسيطر 
على مساحاٍت واسعٍة من احلدود مع تركيا. ولذا فإن املرّجح سيكون 
تفاهمًا أمريكيًا تركيًا يقضي أن تكمل الوحدات الكردية معركتها 
ض��د داع��ش يف منب��ج والب��اب وص��واًل إىل ت��ل رفع��ت، تارك��ًة الش��ريط 
احل��دودّي املمت��د م��ن إعزاز إىل جرابلس حتت س��يطرة اجليش احلّر.

حت��ى اآلن تس��ري معرك��ة الرق��ة بب��طٍء وباس��راتيجيٍة غري  	
واضح��ة املع��امل. فبالتزام��ن م��ع اهلج��وم عل��ى الرق��ة قام��ت الوح��دات 
الكردية بفتح جبهٍة جديدٍة يف املعركة مع داعش غرب س��د تش��رين 
بالقرب من منبج، فهل ستؤجل اهلجوم على الرقة على حساب منبج؟
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فاضل عيساوي
يف قري��ٍة م��ن ري��ف الرق��ة الش��رقّي، وأثن��اء جلس��ٍة دعوي��ٍة لداعش، قال أبو تقوى، وهو أحد ش��رعّيي التنظي��م هناك: »حنن  	

فرح��ون باحل��رب القادم��ة. وحتال��ف الق��وى العاملي��ة ضّدن��ا م��ا ه��و إال دلي��ٌل عل��ى أحقيتن��ا باخلالف��ة اإلس��المية«.
تس��اءل أب��و تقوى يف اجللس��ة ذاتها:  	
»بدك��م وح��دة جتي حتكمكم وتس��ّب ربكم؟ 
)قاصداً املقاتالت يف صفوف القوات الكردية( 
والش��يوخ ماش��يني وراه��ا مث��ل اخلرف��ان )أي 
ش��يوخ العش��ائر العربي��ة(؟ وتقّل��ه: ي��ا عرب��ي! 
بدك��م ح��دا حيكمك��م مش��ان يرخ��ص لك��م 
األس��عار؟ وما تعرفون أنه برخيص األس��عار 
راح��ت عّزتك��م. ت��دّورون الدني��ا وتنس��ون ع��ّز 

اآلخ��رة«.
رأي��ه  ع��ن  تق��وى  أب��و  يع��ربّ  ال  	
يف  وارٍد  احتم��اٍل  ع��ن  ب��ل  الش��خصّي، 
أم��ام  الرق��ة  مص��ري  ع��ن  الدواع��ش  أذه��ان 
اهلج��وم احملتم��ل مل��ا ُيع��رف ب�»ق��وات س��وريا 
مص��دٌر  ق��ال  م��ا  وحس��ب  الدميقراطي��ة«. 
مطل��ٌع عل��ى أح��وال التنظي��م م��ن الرق��ة فق��د 
أحّس بعض مسؤولي داعش مبكراً باخلطر، 
أبرزه��ا  ش��تى  بط��رٍق  التمل��ص  وحاول��وا 
طلب��ات االنتق��ال إىل الع��راق، وخاّص��ًة م��ن 
العراقيني، مثلما فعل أبو عمر قارداش، وهو 
االس��م األخ��ري ال��ذي اختذه القائ��د األهم بني 
قادة داعش العراقيني يف الرقة، والذي تفوق 
مكانت��ه يف صف��وف التنظي��م مكان��ة أّي قائ��ٍد 
آخ��ر يف س��ورية، وح��ني مل ُيل��بَّ طلُب��ه أرس��ل 
عائلت��ه إىل املوص��ل. وكذل��ك فع��ل مراق��ب 
البغ��دادي اخل��اّص يف س��ورية، امللق��ب »ع��ني 
البغ��دادي«، وق��ادٌة آخ��رون، مم��ا يؤك��د حال��ة 
الي��أس املتزاي��دة ل��دى املس��تويات األعل��ى يف 
املظل��م  املس��تقبل  إىل  وبالنظ��ر  التنظي��م. 
ال��ذي ينتظ��ر هؤالء أينما ذهب��وا، فال بّد أنهم 

يفضل��ون أن تك��ون معركته��م األخ��رية يف 
موطنه��م عل��ى أن يقتل��وا يف الرق��ة.

م��ع مظاه��ر اهلزمي��ة  وبالتزام��ن  	
القادم��ة لداع��ش يف الرق��ة، ووصاي��ا ش��رعّيي 
التنظي��م ودعات��ه لألهال��ي بضرورة التمس��ك 
بالدين يف حال وقعت املدينة يف يد »مالحدة 
عل��ى  عزمه��م  الدواع��ش  يعل��ن  األك��راد«؛ 
ويتوع��دون  عنه��ا،  والدف��اع  به��ا  التمس��ك 
املهامج��ني ب��أن االنس��حاب م��ن مدين��ة ت��ل 
أبي��ض، قب��ل ع��اٍم تقريبًا، لن يتك��ّرر يف الرقة، 
وب��أن خ��روج معق��ل اخلالف��ة ع��ن س��يطرة 

التنظي��م ه��و حم��ض خي��ال. 
أطلق��ت  األخ��رية  اآلون��ة  ويف  	
الرق��ة« مح��الت جتني��ٍد  »والي��ة  داع��ش يف 
جديدٍة حلّض الش��بان واملراهقني واألطفال، 
األخ��رى، عل��ى  العمري��ة  الفئ��ات  وكذل��ك 
االنضم��ام إىل التنظي��م. ووص��ل األم��ر، م��ع 
ع��ن  املدين��ة  ال��ي تفص��ل  املس��افات  ت��آكل 
خط��وط االش��تباك يف الري��ف الش��مالّي، إىل 
إط��الق دع��وات النف��ري الع��ام ع��رب مك��رّبات 

املس��اجد. ص��وت 
ال متل��ك داع��ش الكث��ري م��ن وس��ائل  	
املقاوم��ة أم��ام احلش��ود املدعوم��ة بطائ��راٍت 
وق��ّواٍت أمريكي��ٍة خاّص��ة، س��وى االنتحاري��ني 
والس��يارات املفخخ��ة وبع��ض احلي��ل البائس��ة 
مثل تغطية الشوارع من أعلى البيوت حلجب 
الرؤي��ة م��ن الس��ماء، واحلؤول دون اس��تهداف 
ق��ادة التنظي��م وس��ياراته. إضاف��ًة إىل إغ��الق 
جس��ر املغل��ة على نهر الف��رات بني حمافظي 
الرق��ة ودير الزور، وإغالق اجلس��ر الرئيس��ّي 
جن��وب املدين��ة حبّج��ة الصيان��ة، لتفخيخ��ه 

أو ملن��ع الس��كان م��ن الن��زوح الختاذه��م الحق��ًا 
ك��دروٍع بش��رية، كم��ا يق��ول كث��ريون.

تتض��اءل اخلي��ارات أم��ام الن��اس مع  	
األفع��ال واألق��وال املتناقض��ة ال��ي تص��در ع��ن 
الدواع��ش. وب��ني ط��ريف الص��راع ال يب��دو أن 
أح��داً يبال��ي بأحواهلم وإراداته��م ومصائرهم. 
الزائ��ف  الطاب��ع  بالتأكي��د  يفل��ح  ول��ن 
لدميقراطي��ة الق��وات املهامج��ة يف طمأنتهم، 
وال انتم��اء أع��داٍد م��ن املقاتل��ني الع��رب إليه��ا، 
كثريًة أكانت هذه األعداد أم قليلة. وحتى 
ل��و احناز س��كان الرق��ة إىل املهامجني فإن هذا 
 PYD ل��ن يغ��رّي م��ن الطبيع��ة الفاش��ّية حل��زب
أو مش��تقاته العس��كرية ذات األمس��اء الرّباق��ة، 
تؤك��د ذل��ك التج��ارب القريب��ة مل��دٍن وبل��داٍت 
وق��رًى وقع��ت حت��ت س��يطرة ه��ذا احل��زب، 
عان��ى ويعان��ي أهله��ا الي��وم م��ن االضطه��اد 
عل��ى أس��اٍس عرقّي. ب��ل إن جمموعاٍت عربيًة 
حتالف��ت م��ع PYD وقاتل��ت داع��ش إىل جانب��ه 
ملّدٍة طويلة، مثل لواء »ثوار الرقة«، عانت هي 
األخ��رى م��ن االضطه��اد والس��لوك العنصرّي 
واإلك��راه إىل درج��ٍة ُأجرب فيها »أبو عيس��ى«، 
قائ��د ه��ذا الل��واء، عل��ى االنضم��ام إىل »ق��وات 
س��وريا الدميقراطي��ة« وح��ّل جي��ش العش��ائر 
ال��ذي أّسس��ه لقت��ال داع��ش وحلف��ظ كرام��ة 
الس��كان العرب أمام املمارسات املهينة للقوات 

الكردي��ة.
املعق��دة  املعطي��ات  بتجاهله��ا  	
ملعرك��ة الرقة، تتحمل احلكومة األمريكية 
كّل املس��ؤولية عم��ا س��يحدث، وم��ا س��يتولد 
م��ن ردات فع��ل، يف ح��ال خرج��ت الرق��ة م��ن 
احت��الل داع��ش ووقع��ت يف احت��الٍل جدي��د.

ملف
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مقاتلون من داعش يف الرقة
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عشّية معركة الرقة
»قوات سوريا الدميوقراطية« »ح�زب االت��ح��اد الدميوقراطي«	

»األمة الدميوقراطية« »جملس سوريا الدميوقراطية«	
»اإلدارة الذاتية الدميوقراطية«                  

بكر صدقي

ه��ذه ليس��ت قصي��دًة عمودي��ًة  	 	
يف ش��طرين، ب��ل أمس��اء كيان��اٍت ومفاهي��م 
سياسيٍة–»فلس��فيٍة« ال ميك��ن إدراك معانيه��ا 
العميق��ة م��ا مل نذك��ر معه��ا ص��ور اجلث��ث 
املكّوم��ة ف��وق ش��احناٍت كب��رية، تس��تعرضها 
»ق��وات محاي��ة الش��عب« التابعة للش��طر األول 
م��ن البي��ت األول م��ن الالقصي��دة املذك��ورة 
»كانت��ون«  أو  عفري��ن،  مدين��ة  يف  أع��اله، 
عفري��ن. واجلث��ث لضحاي��ا فصائ��ل عس��كريٍة 
تقات��ل دفاع��ًا ع��ن قراه��ا يف الري��ف الش��مالّي ملدينة حل��ب، وتتعّرض اليوم 
إىل هج��وٍم متزام��ٍن م��ن ثالثة: داعش وفس��د املدعوم��ني من طريان نظام 

الروس��ّي. وحليف��ه  الكيم��اوّي  الربامي��ل 
ه��ذه ه��ي لوح��ة الص��راع العس��كرّي يف مش��ال حل��ب، ال يغ��رّي  	
منه��ا ش��يئًا الت��ذّرع بقص��ف فصائ��ل عس��كريٍة يف حل��ب للش��يخ مقص��ود، أو 
املع��ارك الدائ��رة ب��ني داع��ش وق��ّوات النظ��ام يف دي��ر ال��زور، أو ب��ني وح��دات 
»احلماي��ة« وق��وات النظ��ام –الش��هر املاض��ي– يف القامش��لي. أي أن أولئ��ك 
الذي��ن يس��عون إىل حتصي��ل ش��رعيٍة ألنفس��هم من قتاهل��م لداعش )نظام 

الكيم��اوي وق��وات فس��د( يس��اعدون داع��ش عملي��ًا عل��ى إس��قاط م��ارع. 
ب��ل  ح��ال،  أّي  عل��ى  اجتماعي��ة،  ش��رعيٍة  إىل  يس��عون  ه��م ال  	
ش��رعيٍة أمريكي��ٍة يظن��ون أنه��ا كافي��ٌة ليضع��وا أنفس��هم عل��ى الط��رف 
»اجليد« من املعادلة، متامًا كظنهم أن السطو على صفة »الدميوقراطي/ 
الدميوقراطي��ة« يف أمس��اء دكاكينه��م، يكف��ي جلعله��م م��ن »األخيار« يف 

مواجه��ة »األش��رار«.
كل ه��ذه البهلواني��ات والش��طارة واألكاذي��ب ل��ن تغط��ي عل��ى  	
كون »االحتاد الدميوقراطي« اليوم جمرد بيدٍق يف يد الواليات املتحدة 
وروس��يا مع��ًا، ي��رّبر ل��ألوىل سياس��تها املدم��رة يف س��وريا، ويس��اعد الثاني��ة 
عل��ى ض��رب بقاي��ا املعارض��ة املس��لحة م��ن جه��ة، وتصفي��ة حس��اباتها م��ع 
تركي��ا وإخراجه��ا م��ن مع��ادالت الص��راع الس��ورّي، م��ن جه��ة ثاني��ة. أم��ا 
تعام��ل »ق��وات احلماي��ة« م��ع الس��كان يف مناط��ق س��يطرتها فيعط��ي صورًة 

ش��فافًة ع��ن مس��تقبل الكي��ان الفيدرال��ّي ال��ذي أعلن��وا عن��ه قب��ل ح��ني.
املناط��ق  يف  الع��رب  اجل��ريان  اس��تعدوا  أوىل،  جه��ٍة  فم��ن  	
املختلط��ة، م��ن خ��الل التهج��ري القس��رّي ال��ذي قام��وا ب��ه يف ع��دٍد من قرى 
منطق��ي ت��ل أبي��ض واجلزي��رة، ويرفض��ون الي��وم اس��تقبال النازح��ني 
املدني��ني م��ن م��ارع والق��رى اجمل��اورة هل��ا، ب��ل فعل��وا م��ا ه��و أس��وأ م��ن ذل��ك 
حني احتجزوا حرية إحدى موجات النزوح املبكرة ليس��اوموا على النس��اء 
واألطف��ال. حق��ًا ين��دى جبني أّي كرديٍّ من هذا الدرك الوضيع لعصابٍة 
تنتم��ي إليه��م عرقي��ًا، وتتح��دث أم��ام ال��روس واألمريكي��ني بامسه��م.

وم��ن جه��ٍة ثاني��ة، يقرف��ون كل الش��رور الدكتاتوري��ة حب��ّق  	
الك��رد اخلاضع��ني لس��لطتهم، فيقتل��ون ويش��ّردون ويعتقل��ون ويش��وِّلون 
أح��داً  كأن  عنه��م،  خمتلف��ٍة  بطريق��ٍة  يفك��ر  ك��رديٍّ  كّل  ممتل��كات 
كلفهم جبعل الكرد يرمحون على حكم نظام بش��ار الكيماوّي الس��اقط 

وأجهزة خمابراته، ويكرهون حّق تقرير املصري الذي طاملا تاقوا إليه، إذا 
كان ه��ذا س��يجعل ش��ذاذ اآلف��اق والقتل��ة املأجوري��ن يتحكم��ون برقابه��م.

والي��وم ق��رر الس��يد أوبام��ا أن حيق��ق »إجن��ازًا« ي��رّبر به سياس��ته  	
الناخ��ب األمريك��ّي، قب��ل أن حي��زم  أم��ام  املش��ينة يف س��وريا والع��راق 
حقائب��ه ويغ��ادر البي��ت األبي��ض، فأعط��ى إش��ارة الب��دء بتحري��ر الرق��ة 
ومنب��ج والفلوج��ة واملوص��ل م��ن داع��ش. فأطلق��ت »فس��د« )أي قوات صاحل 
مس��لم املغلف��ة حبلف��اء ع��رب( محلته��ا باجت��اه الرق��ة، يف ح��ني م��ا زال ش��د 
احلب��ال مس��تمرًا ب��ني اإلدارة األمريكية وأردوغان لتحدي��د مصري منبج 

وم��ن س��يحّررها م��ن داع��ش.
وبق��در م��ا يث��ري إف��الت قطع��ان احلش��د الش��يعّي عل��ى مدين��ة  	
الفلوجة من خماوف، يثري إفالت قوات »فسد« باجتاه الرقة. فهنا وهناك 
ي��زداد االحتق��ان األهل��ّي، ويؤس��س لكراهي��ٍة طائفي��ٍة وقومي��ٍة مدي��دٍة بني 
الس��كان، مم��ا يرف��ع م��ن رصي��د املنظم��ات العدمي��ة كداع��ش ال��ذي م��ن 
املف��رض أن��ه ه��و املس��تهدف يف ه��ذه احلمل��ة املزدوج��ة بقي��ادة الوالي��ات 

املتح��دة.
ال��ي  الدميوقراطي��ة  الال-قصي��دة  يف  ناق��ٌص  ش��طٌر  هن��اك  	
تص��ّدرت ه��ذه املقال��ة، وال ب��د م��ن البح��ث عنه. وخ��ري طريقٍة هل��ذا البحث 

ر!«. دوَّ األص��ل  »ع  الش��هري:  الروجي��ّي  التعب��ري  ذل��ك  ه��ي 
« أصي��ٌل مي��زج ب��ني عناص��ر م��ن  واألص��ل »من��وذٌج حض��اريٌّ 	
العقي��دة الش��يوعية وأخ��رى م��ن فلس��فٍة حملي��ٍة ابتكرها الزعيم املؤّس��س 
كي��م إي��ل س��ونغ كنس��خٍة وطني��ٍة م��ن الش��يوعية أطل��ق عليه��ا اس��م 
»زوتش��ية«، كان��ت م��ن مص��ادر إهل��ام مؤّس��س نظ��ام الربامي��ل يف س��وريا.

وهك��ذا يكتم��ل ش��طرنا الناق��ص: دولة الرعب واجملاعة املس��ماة  	
الش��عبية«! الدميوقراطي��ة  كوري��ا  »مجهوري��ة 
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مسهر اخلالد

من سري املبايعني يف دير الزور
ملاذا أثري كّل هذا اللغط حول مقتل أبو حممد األنصارّي

تناقل��ت مواق��ع إعالمي��ة، بتاري��خ 13 أي��ار املنص��رم، خ��رب مقت��ل أبو حممد األنصاري كأح��د قياديي تنظيم الدولة اإلس��المية يف  	
مدين��ة دي��ر ال��زور. وع��زا ناش��طون حملي��ون مقتل��ه إىل اش��تباٍك م��ع ق��ّوات النظام يف ح��ّي الصناعة. ليث��ور اخلالف إثر ذلك بني الناش��طني 

واملتفاعل��ني عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ّي، وبنس��بٍة أق��ّل ب��ني أهال��ي املدين��ة، منقس��مني حول��ه ب��ني ش��امتني ومرمح��ني.
لي��س م��ن الصع��ب تفه��م اخت��الف  	
نظرة األهالي والناشطني إىل بيعة العناصر 
احملليني. فمن املؤمنني بتنظيم الدولة حتى 
املقاتلني ضده تتدّرج املواقف واآلراء حبسب 
درج��ة الق��رب م��ن ه��ؤالء العناص��ر، ومعرفة 
أحواهل��م ومبادئه��م، وألس��باٍب أخ��رى تتعل��ق 
ورفضه��م  القت��ال،  جبه��ات  عل��ى  ببقائه��م 
تركه��ا ألّي س��بٍب كان. األم��ر ال��ذي يدف��ع 
الكثريي��ن إىل املنافح��ة ع��ن ه��ؤالء العناص��ر، 
وخل��ق هال��ٍة ح��ول بعضه��م وع��دم الس��ماح 
باملساس بهم، رغم أنهم منضوون حتت راية 
التنظي��م، وهو اجلهة الي يعاديها املنافحون 
أو يفضلون أّي سلطٍة على سلطتها. ومتكن 
مالحظ��ة أن حج��م املنافح��ة يتناس��ب ط��رداً 
م��ع حج��م العنص��ر وتأث��ريه عل��ى األح��داث، 
بالتزام��ن م��ع س��رد قص��ص ووقائ��ع مجع��ت 
وكأن  الش��خصيات،  تل��ك  م��ع  املنافح��ني 
االم��ر يتعل��ق بالبح��ث ع��ن موط��ئ ق��دٍم إىل 
جان��ب أمسائه��م ال��ي س��يتذكرها اجلمي��ع 
إىل م��ا بع��د ح��ني، بغ��ّض النظ��ر ع��ن اجله��ة 
ال��ي ينتم��ون إليه��ا، إذ تك��ون  األمس��اء ذاته��ا، 
يف الذاك��رة الش��عبية، رم��زاً يس��تمد طاقت��ه 

م��ن ذاته. 
األنص��اري  خي��ّص  م��ا  يف  	
)مصطف��ى احل��داوي( خّري��ج االقتص��اد ذا 
األربعة والثالثني عامًا، ال ختتلف الروايات 
ح��ول اخنراط��ه يف الث��ورة كمتظاه��ٍر أواًل، 
ث��م انتمائ��ه إىل كتيبة األنصار اإلس��المية، 
فعضويته يف حركة أبناء اإلس��الم )تش��كيٌل 
وتوّجه��ه  فصائ��ل(،  ع��دة  ض��ّم  عس��كريٌّ 
م��ع جمموع��ٍة م��ن رفاق��ه -بع��د خ��الٍف يف 
احلرك��ة -إىل فصي��ل الفاحت��ون م��ن أرض 
الشام، ثم، وعلى خلفية رفضه ورفاقه قتال 
تنظي��م الدول��ة م��ع احلرك��ة، تركه��ا بع��د 
م��ّدٍة قص��رية، ليخت��ار س��راً مبايع��ة التنظي��م 
ال��ذي كان يتم��دد عل��ى مقرب��ة م��ن املدينة.

واخل��الف  االخت��الف  أن  عل��ى  	
يب��دآن م��ع التفاصي��ل ال��ي حت��اول وض��ع 
س��ريته يف س��ياق األحداث. فهناك من يسوق 
األح��كام الفقهي��ة ال��ي تتسلس��ل حت��ى تص��ل 
إىل رف��ض قت��ال التنظي��م، فضاًل ع��ن الدفاع 

عن املدينة وجتنيبها االقتتال؛ وهما تربيران 
يتص��الن بال��رأي ح��ول مت��دد التنظي��م ل��دى 
الكثريي��ن، إذ يس��وقون احلج��ج ح��ول )تف��رغ 
فصائ��ل الري��ف للعم��ل يف النف��ط، ث��م قتاهل��ا 
وتوريطه��ا  عمله��ا،  ع��ن  للدف��اع  التنظي��م 
نكوصه��ا  وأخ��رياً  القت��ال،  يف  املدين��ة  أبن��اء 
واستس��المها وتركه��ا املدينة تواجه قدرها(. 
ويف ه��ذا الس��ياق يأخ��ذ احل��داوي دور املنق��ذ 
ال��ذي أخ��ذ بيع��ات فصائ��ل ومقاتل��ي املدين��ة، 
بع��د دخ��ول التنظي��م إليه��ا، لتجنيبه��م انتقام 

األخ��ري.
وهن��اك م��ن يس��لط الض��وء عل��ى  	
مراح��ل م��ن س��رية احل��داوي يف عم��ر الث��ورة 
ك��ي يص��ل إىل أن بيعت��ه ج��اءت لالنتقام من 
اخلصوم يف التشكيالت الي عمل بها، أو الي 
نافس��ت تل��ك التش��كيالت عل��ى قي��ادة العم��ل 
العس��كرّي. وهن��ا تأتي قيادت��ه لكتيبة األنصار 
مل��ّدٍة بس��يطة، ث��م تنحيت��ه م��ن قب��ل جمل��س 
ش��وراها ليصب��ح قائ��داً عس��كريًا، وحماولت��ه 
االنتق��ام م��ن جبه��ة النص��رة ال��ي اس��تأثرت 
بس��الح حرك��ة أبن��اء اإلس��الم ومل تس��مح ل��ه 
بأخ��ذ س��الحه عن��د انضمام��ه إىل الفاحت��ون 
م��ن أرض الش��ام. ويف ه��ذا الس��ياق يصب��ح 
احل��داوي أح��د ممه��دي الطري��ق لس��يطرة 
يف  من��ه  لالس��تفادة  املدين��ة  عل��ى  التنظي��م 
القض��اء عل��ى خص��وم األم��س الذي��ن يرب��ط 

التنظي��م هل��م بتحري��ض  البع��ض تصفي��ة 
احل��داوي. وم��ن وجه��ة النظ��ر ه��ذه يس��تطيع 
املتاب��ع فه��م اخل��رب ال��ذي تداولت��ه صفح��اٌت 
مقت��ل  ح��ول  وعربي��ٌة  س��وريٌة  إعالمي��ٌة 
يع��زو  وفي��ه  الرش��دية،  ح��ّي  يف  احل��داوي 
ناش��طون حملي��ون مقتل��ه إىل عملي��ة اغتيال 
نفذها جمهول، قد يكون أحد أهالي الضحايا 
الذي��ن كان األنص��اري س��ببًا يف قتله��م عل��ى 

ي��د التنظي��م. 
مقّرب��ون  يق��ول  وذاك  ه��ذا  وب��ني  	 
م��ن احل��داوي إن��ه تقّب��ل وضع��ه كش��خصيٍة 
تتعل��ق  ألس��باٍب  األم  كتيبت��ه  يف  ثانوي��ٍة 
بالداعم��ني. وبع��د انضمامه إىل حركة أبناء 
اإلسالم مل يعد يف اإلمكان إقناعه باالنصياع 
لسياس��ات الفصائ��ل وداعميه��ا، م��ا أدى إىل 
تش��كيٍل  أّي  يف  ورفاق��ه  اندماج��ه  اس��تعصاء 
يف املدين��ة. وق��د ح��اول إقن��اع املقاتل��ني ببيع��ة 
التنظي��م وق��ت مت��دده بع��د أن حص��ل عل��ى 
وع��وٍد من��ه أن��ه س��يرك الكتائ��ب عل��ى حاهل��ا 
إذا قبل��ت باالنضم��ام إليه، األم��ر الذي عايش 
احلداوي خالفه وهو يش��غل مناصب صغريًة 
يف املدين��ة، ث��م ليع��ود مقات��اًل عل��ى اجلبه��ات.

ألم��ر  املكرث��ني  أكث��ر  أن  عل��ى  	
احلداوي وذكره بعد موته هم من معارضي 

! لتنظي��م ا
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إما احلمم أو محيميم!

ذات  الروس��ية  السياس��ة  ع��ن  يكش��ف  ال��ذي  األم��ر  وه��و  	
العقلي��ة االس��تبدادية املتج��ذرة واملرافق��ة لطبيع��ة نش��وء الدول��ة 
هن��اك، ال��ي تعتمد احلضور الكلّي لرأس��ها مبتلعًا اجملتمع وتعبرياته 
احلية، ومعيداً تشكيله قسريًا وفق أهواء »الزعيم«. هذه السياسة الي 
يكّرس��ها اليوم بوتني اآلتي من رحم »احلزب« الس��تالييّن وخمابراته، 
مس��تلهمًا بش��غٍف جترب��ة »معّلم��ه« ال��ذي أذاق املواطن��ني ال��روس 
-وغريه��م م��ن دول م��ا كان ُيع��رف باالحت��اد الس��وفياتّي- الوي��الت، 
وتقدي��س  عبادت��ه  إىل  وص��واًل  باحل��زب  اجملتم��ع  اخت��زل  وال��ذي 
ش��خصه، يف م��ا ُع��رف بعبادة الفرد-الزعي��م الذي كان مصري من ال 

يعب��ده معروف��ًا، الغي��اب الكل��ّي.
تل��ك جترب��ٌة تس��تهوي كّل الطغ��اة واملس��تبدين. وكان  	
جوه��ر العالق��ة ب��ني الدكتات��ور األس��د األب والس��وفيات يق��وم عل��ى 
استنس��اخ التجرب��ة وأدواته��ا وعقليته��ا ال��ي تعتم��د مبدأ »إم��ا... أو...«. 
فس��ادت األش��كال املش��ّوهة من جهٍة، واخلانقة لكّل أش��كال احلياة يف 
اجملتم��ع م��ن جه��ٍة أخ��رى، م��ن املنظمات الش��عبية -ال��ي كان آخرها 
الطالئ��ع- إىل أجه��زة اإلخض��اع والرعب، املخاب��رات، الي تكمل دورة 
الس��يطرة عل��ى األف��راد واجملتم��ع، وال��ي ورثها الطاغية االبن بش��كٍل 

هزل��ّي.
ال خت��رج سياس��ة األزع��ر بوت��ني و»ذيل��ه« املس��خ ع��ن تل��ك  	
العقلي��ة. فم��ا مل حتقق��ه خماب��رات األس��د وقّوات��ه طيل��ة الس��نوات 
اخلم��س املاضي��ة، وفت��اوى »املرش��د« لتحش��يد كّل قطع��ان امل��وت 
املذهبي��ة، يري��د حتقيق��ه الدع��م اخللف��ّي الروس��ّي أواًل ثم املش��اركة 

املباش��رة ال��ي ص��ارت محيمي��م منطلق��ًا هل��ا ورم��زاً.
وال يقتص��ر ال��دور الروس��ّي عل��ى عملي��ات القت��ل اليومي��ة،  	
ف��ال ب��ّد م��ن اس��تكمال املهم��ة بش��كٍل آخ��ر أكث��ر نعوم��ًة وأناق��ة، أي 
الروس��ية  الرؤي��ا  السياس��ّي ع��رب تكوي��ن »معارض��ٍة« وف��ق  الش��كل 
املعتم��دة عل��ى املقات��الت، وهو م��ا عرّب عنه صراحًة »املندوب الس��امي« 
الف��روف بقول��ه مؤخ��راً: »إن املقات��الت الروس��ية مته��د الطري��ق جيداً 
للمفاوض��ات يف س��ورية«. فاهل��ّم األساس��ّي لل��روس ه��و إفش��ال ث��ورة 
الس��وريني وإعادته��م إىل نظ��اٍم باجلوه��ر ذات��ه، التطوي��ع واخلن��ق.

كان طبيعي��ًا، يف جمتم��ٍع مّزقت��ه املخاب��رات حت��ى أصغ��ر  	
تشكيالته وخنرتها حتى القاع، أن تالقي الدعوات الروسية لتشكيل 
وف��وٍد »معارض��ٍة« بديل��ٍة أو موازيٍة لوفد املعارضة الس��ورية الش��رعّي 
قبواًل. وبالطبع كان ذلك القبول حمصوراً مبجموعاٍت وشخصياٍت 
خمتلفٍة يف س��ورية، ومن منابت ش��تى، ولكن تنظمها ذات العقيدة/

املذهب: العداء للمجتمع واالغراب عنه؛ من شخصياٍت دينيٍة ترّبت 
على تعليمات فروع املخابرات وفتات موائدها، جتّر عقلها »املستقيل« 
وق��ت طل��ب الفت��اوى الس��لطانية، إىل ش��خصيات »احل��زب« احلدي��ث 
« إلجي��ار بندقيت��ه، م��روراً ببع��ض  ال��ذي يعل��ن صراح��ًة أن��ه »مس��تعدٌّ
قدام��ى »اليس��ار الش��يوعّي«، ال��ذي وج��د مالذه األخري ضم��ن »هويته« 
العميق��ة، ليعل��ن أن اخلط��ر األساس��ّي ق��ادٌم م��ن الفاش��ية اإلس��المية 
ه��ؤالء  كل  وش��ارحيه«.  الدس��تور  »صّن��اع  نس��يان  دون  املتطّرف��ة، 
يتالق��ون ويرّوج��ون للوج��ه الروس��ّي الناع��م بع��د غ��ّض الط��رف ع��ن 
الوجه البش��ع- إن مل يكن ضرورًة هلم!– الذي يرس��م عنوًة مس��تقبل 
س��ورية بش��كٍل يس��تعدي الغالبي��ة وحم��وره األقلي��ات و«علمانيته��م«. 
فالقص��ف الوحش��ّي ال��ذي تتع��ّرض ل��ه حل��ب يف الف��رة  	
األخ��رية، متزامن��ًا م��ع تعث��ر املفاوض��ات وع��دم التج��اوب أو اخلض��وع 
للمطالب الروسية، هذا القصف الذي مشل كّل مرتكزات ما تبقى 
من حياٍة، وما سّببه من تهجرٍي؛ هو التعبري عن تلك السياسة، بل هو 
اجلن��اح اهل��اّم فيه��ا، إن ص��ّح الق��ول إن السياس��ة الروس��ية جبناح��ني، 
يعرّب عن جوهرها مبدأ: إما، أو؛ إما الطائرات وقذائفها أو قاعة كبار 

ال��زوار يف املط��ارات، واهل��دف واح��ٌد وإن اختلف��ت الط��رق ظاهري��ًا.
لك��ن خيار الس��وريني هو احلري��ة -الي تتنافى جوهريًا مع  	
ال��روس الذي��ن بات��وا يتعامل��ون م��ع س��ورية كإح��دى مجهورياته��م- 
خي��ار الفض��اء الكب��ري الذي يتس��ع للجمي��ع وأوهلم املختل��ف، والبديل 
احلقيق��ّي خلي��ار املس��تبدين املتلخ��ص يف خي��ار إم��ا، أو. فرغ��م كّل 
الدم��ار ال��ذي حل��ق بالبل��د ظ��ّل الس��وريون يرفضون ما طرحه األس��د 
منذ البداية »إما أنا أو أحرق البلد«، وهم مس��تمّرون يف رفض الدور 
الروس��ّي »إم��ا احلم��م أو محيمي��م«، ورف��ض اإلغ��راءات بالذه��اب إىل 

قاع��دة امل��وت ال��ي ل��ن تصب��ح أب��داً مرك��زاً للس��الم.

ب��ني  اجلميل��ة  القري��ة  محيمي��م،  	
جبل��ة والقرداح��ة يف جب��ال العلوي��ني، حتّولت 
إىل أه��ّم قاع��دٍة عس��كريٍة روس��يٍة يف س��ورية، 
ت��وّزع احلم��م  ال��ي  الطائ��رات  تنطل��ق منه��ا 
من��ذ الي��وم األخ��ري أليل��ول 2015 وحت��ى يومنا. 
وزي��ادًة عل��ى دوره��ا يف القت��ل اليوم��ّي صار هلا 
دوٌر إضايفٌّ تكميليٌّ يف إخضاع السوريني، عرب 
م��ا ُيع��رف بلق��اءات محيمي��م السياس��ية ال��ي 

نتج��ت عنه��ا »معارض��ة« محيمي��م.

أمحد عيشة
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من��ذ قراب��ة 4 س��نواٍت وحل��ب الش��رقية ه��دٌف لقص��ف ق��ّوات  	
النظ��ام اجلوي��ة، م��ع انضم��ام روس��يا إىل محل��ة القص��ف من��ذ أيل��ول 
املاض��ي. وق��ف إط��الق الن��ار ال��ذي ُأعِل��َن عن��ه يف ش��باط غ��رّي الوض��ع 
لوق��ٍت قص��رٍي فق��ط، إذ س��رعان م��ا زاد جي��ش النظ��ام م��ن اس��تهدافه 
للمدني��ني. ح��دث القص��ف األكث��ر مأس��اويًة قب��ل حوال��ي 3 أس��ابيع، 
عندم��ا أطلق��ت طائ��رات النظ��ام صوارخيه��ا مدّم��رًة مش��فى الق��دس، 
ال��ذي تدعم��ه منظم��ة »أطب��اء بال حدود«. م��ات يف هذا القصف أكثر 
م��ن 50 ش��خصًا، بينه��م حمم��د وس��يم مع��از، أحد آخر أطب��اء األطفال 

املتبق��ني يف املدين��ة.
أس��امة أب��و الع��ز، جّراٌح يبلغ الثالث��ني عامًا، هو أحد األطباء  	
القالئل الذين ما زالوا صامدين. يف بداية املقابلة -الي متت بواسطة 
اهلات��ف- ق��ال الطبي��ب إن حديثنا قد ينقطع إن كان عليه أن جيري 

عملي��ًة طارئ��ة، أو إن اقرب��ت الطائ��رات م��ن املش��فى. 
هل كان للهجوم على مشفى القدس تأثرٌي عليك وعلى عملك؟

حام��ت  كلم��ا  القب��و  إىل  جن��ري  ن��زال  م��ا  بالتأكي��د.  	
الطائ��رات ف��وق املدين��ة. فه��م ق��ادرون عل��ى االس��تهداف بدق��ٍة أك��رب 
بكثرٍي مما كانوا يستطيعون من قبل، عندما كانوا يلقون براميلهم 
غري املوّجهة. كانت الرباميل قويًة جداً، لكنها كانت تصيب أهدافها 
بدرج��ٍة أق��ّل. حالي��ًا يصيب��ون أهدافه��م، وم��ن الواض��ح أنه��م يري��دون 

إصاب��ة وقت��ل آخ��ر األطب��اء واملمّرض��ني يف حل��ب الش��رقية. 
كن��ت تع��رف أح��د ضحاي��ا اهلج��وم األخ��ري بش��كٍل جي��د، طبي��ب 

األطف��ال حمم��د وس��يم مع��از.
كانت تربطنا صداقٌة محيمة. مل يكن لديه عائلة، وكان  	
يعيش يف املش��فى تقريبًا، ويعاجل يوميًا 100 وأحيانًا 150 طفاًل. كان 
ال ينقط��ع ع��ن العم��ل. واأله��م م��ن ه��ذا أن��ه كان أم��ل أطف��ال حل��ب. 
كان أب��و عب��دو يزي��ل كّل خ��وٍف يتملكه��م عندم��ا كان��وا يأتون إليه 
ينزف��ون. لق��د تلق��ى عروضًا للعمل يف أماك��ن أخرى، لكنه مل يغادر.

وأنت؟ هل ستستمّر يف البقاء؟
ل��ن أرح��ل. إن رحلن��ا حن��ن األطب��اء فإنن��ا ال نس��رق م��ن  	
الن��اس فرصته��م يف تلق��ي الع��الج فق��ط، وإمن��ا نس��رق منه��م أيض��ًا 
األم��ل ب��أن مدينتن��ا س��تبقى حي��ة. ال يوجد بديٌل ألّي طبي��ٍب يغادر أو 

أحد األطباء القالئل املتبقني يف حلب يناقش وضع املدينة اليائس، ويتكلم عن اهلجمات الي تستهدف األطباء واملشايف،  	
ش��اعراً باألس��ى لعج��زه ع��ن تقدي��م عالج��اٍت وافي��ٍة يف منطق��ٍة دمرته��ا احل��رب.

»يف انتظار العامل«

مقابل��ة م��ع أح��د آخ��ر 
األطب��اء املوجودين يف حلب

كريستوف روير
دير شبيغل/ 25 أيار

ترمجة مأمون حليب عن اإلنكليزية

ميوت. كثرٌي من الناس هنا يتملكهم الغضب الشديد بسبب اخلوف 
والي��أس. األطف��ال يف ح��اٍل م��ن اهليس��ترييا، ويبول��ون يف ثيابه��م. 
كب��ار الس��ن يصاب��ون بتس��ّرٍع يف دق��ات القل��ب عندما يس��معون صوت 
الطائ��رات. م��ن فضل��ك اعذرن��ي لنص��ف س��اعة... هن��اك حال��ٌة طارئة.

متضي ساعتان قبل أن يعود الطبيب. 	
حال��ة ب��ر. لدين��ا كث��رٌي م��ن احل��االت ال��ي جي��ب علين��ا  	
فيه��ا أن جن��ري عملي��ات ب��ٍر مس��تعجلة. قب��ل بضع��ة أي��اٍم كان ل��دّي 
هن��ا طف��ٌل عم��ره 12 عام��ًا. كان يعان��ي م��ن ش��ظايا يف بطن��ه، وكانت 
أمع��اؤه تت��دىل خارج��ًا. لكن��ه كان يعان��ي أيض��ًا م��ن ش��ظايا يف ص��دره 
ومججمت��ه وإصاب��ٍة يف عين��ه اليس��رى. اس��تطعنا تأمين��ه إىل تركي��ا، 

وأعتق��د أن��ه فق��د عين��ه.
أنت ال تعتقد أن اهلجمات عشوائية؟

مبش��اركتهم  أق��وم  كن��ت  زم��الٍء   3 ل��ي  كان  إطالق��ًا.  	
الرعاي��ة للمحتّج��ني اجلرح��ى يف عام 2011. يف أيار 2012 اعتقلوا معًا 
عن��د أح��د حواج��ز النظ��ام. بع��د 3 أي��اٍم وجد األهالي 3 جث��ٍث متفحمة. 
يف الطباب��ة الش��رعية تعّرف��ت أس��ر األطب��اء الثالث��ة إىل أبنائه��ا. 

ماذا تقول لعائلتك خبصوص قرارك بالبقاء يف حلب؟ 
زوج��ي وأبنائ��ي الثالث��ة يعيش��ون حالي��ًا يف تركي��ا. عندما  	
نتكل��م ع��ن ه��ذا األم��ر أق��ول هل��م إن حياتن��ا يف ي��د اخلال��ق. آم��ل أن��ه 
س��يحمينا. إن م��تُّ يف مش��فانا فعل��ى األق��ل ذاك ه��و امل��كان الصحي��ح. 
ق��د أغ��ادر املدين��ة وأموت يف أّي م��كاٍن من العامل حبادٍث مرورّي. ذلك 
س��يعترب خيانًة لكّل الذين يأملون أن هذا النظام اجملرم س��يزول ذات 
يوم. ال أريد ألطفالي أن يكربوا كالجئني. ينبغي أن يكونوا قادرين 

عل��ى العي��ش كأن��اٍس أح��رار.
ما الذي حتتاجونه بشكٍل ُملحٍّ وعاجل؟

أطب��اء وأجه��زة خمربي��ة. لك��ن مل َيُع��د أح��ٌد جي��رؤ عل��ى  	
اجمل��يء إىل هن��ا. أح��د القالئ��ل الذي��ن أت��وا كان الطبي��ب عب��اس خ��ان، 
الربيطان��ّي اجلنس��ية. بينم��ا كان يتن��زه مش��يًا يف أح��د األي��ام ض��ّل 
الطري��ق وانته��ى ب��ه األم��ر إىل منطق��ٍة يس��يطر عليه��ا النظ��ام. ألق��ي 
القب��ض علي��ه وم��ات بع��د س��نٍة من التعذي��ب. حنتاج أيضًا إىل مش��فًى 

عل��ى احل��دود الركي��ة ال يك��ون عرض��ًة للقص��ف.
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- ال تع��رب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

منفع��اًل، وبكث��رٍي م��ن الزه��و والتباه��ي، ظه��ر حمم��د عل��ي  	
الب��ودي يف املقط��ع ال��ذي يص��ّور ش��ابًا ألقي القبض علي��ه كواحٍد من 
املتهم��ني بالتفج��ريات ال��ي ضرب��ت مدين��ي جبل��ة وطرط��وس. لكن، 
وخالل س��اعاٍت بعد أن حقق املقطع عدداً هائاًل من املش��اهدات، تبنّي 
أن ذل��ك املته��م جن��ديٌّ حل��يبٌّ يف جي��ش األس��د، كان يف إج��ازٍة لزيارة 
أهله النازحني إىل جبلة، فانقلبت محلة اإلطراء واإلعجاب بالبودي 
إىل شتائم غاضبٍة باعتباره منوذجًا على الفساد والفوضى والتشبيح 
غ��ري املوّج��ه باجتاه��ه الصحي��ح. وعلى صفحته على الفيس��بوك نش��ر 

الب��ودي مدافع��ًا عن نفس��ه:
» هاام لكل من يسيئ لي.... 	

1. انا دمي وروحي فدا سوريا االسد 	
2. ان��ا انق��ذت العس��كري م��ن امل��وت م��ن ي��د 50 واح��د كان��و  	
يضرب��وه م��ن ام��ام مش��فى الن��ور وس��يعرف بذل��ك ام��ام الكام��ريا 

3. انا سلمته باليد ملفرزة اجلويه جببله  	
ترقب��و الفيدي��و ان��ا والعس��كري بوج��ود مراس��ل االخباري��ه  	

يه ر لس��و ا
وللعل��م م��ن ب��دأ بإث��ارة ه��ذه الفتن��ه مع��روف وه��و اب��ن  	
مس��ؤول انبع��ص م��ين الن��ي تكفل��ت بان��ين اس��تطيع ايق��اف الفتن��ه 
جببل��ه واخذته��ا عه��د على عاتقي واقس��مت بذل��ك وكان االمر وهذا 

م��ا اذهل��ه«.
وس��وى منش��ورات الفيس��بوك ظه��ر الب��ودي، متحدي��ًا م��ن  	
أذاع��وا خ��رب اعتقال��ه، يف مواك��ب تش��ييع بع��ض ضحاي��ا التفج��ريات، 
كما كان يفعل دومًا مع كّل قتيٍل جليش األسد من قريته البودي 
أو من القرى اجملاورة. وزيادًة يف إثبات إخالصه ووالئه أعلن أن الفرن 

الذي افتتحه 
يف القري��ة س��يوّزع 

اخلبز جمانًا لذوي الش��هداء 
مل��ّدة يومني. 

وارٍد  يف  الب��ودي  كان  الث��ورة  قب��ل  	
آخ��ر، فق��د ب��دأ رحلت��ه أوائ��ل التس��عينات مع مك��رّب صوٍت 

ضخم، استعمله إلقامة حفالٍت واستعراضاٍت يف قريته لزجالني 
ومغّن��ني ومهّرج��ني والع��يب خفة، قبل أن يتط��ّور األمر إىل مهرجاٍن 
س��نويٍّ الق��ى ش��هرًة واس��عًة يف الس��احل. وتكيف��ًا م��ع الظ��روف ال��ي 
أض��ّرت مبهنت��ه بع��د الث��ورة ابتك��ر الب��ودي عم��اًل جدي��داً ه��و مرافق��ة 
مواك��ب قتل��ى جي��ش النظ��ام بس��يارته، مس��خراً أجهزة ص��وت ملهى 
»الصي��اد« ال��ذي ميلكه يف إلقاء كلمات رثاٍء محاس��يٍة عن »الش��هيد«، 
تتخلله��ا أق��واٌل حلاف��ظ األس��د، وأبيات ش��عٍر ش��عيّب، ومواويل حزينة 
أحيانًا. وعندما يكون القتيل ذا ش��أٍن أو برتبٍة عاليٍة حيرص البودي 

أن يص��ّور لق��اًء خاطف��ًا م��ع واح��ٍد م��ن عائلت��ه.
ورغ��م اخت��اذه لق��ب »قائ��د الدف��اع الوط��ين يف ري��ف جبل��ة«،  	
ومحل��ه البن��ادق واملسدس��ات، ال يب��دو الرج��ل شرس��ًا أو ش��ريراً كم��ا 
ينبغ��ي، ب��ل جم��ّرد عاب��ٍث طموٍح حي��اول اغتن��ام كّل فرصٍة لتحقيق 
املزي��د م��ن الظه��ور، مثلم��ا فع��ل برش��حه لعضوي��ة جمل��س الش��عب، 
قب��ل أن ينس��حب اعراض��ًا عل��ى مؤام��رٍة مزعوم��ٍة حيك��ت ض��ده. 
مؤام��رٌة يق��ول الب��ودي إنه��ا مس��تمّرٌة وال تقتص��ر علي��ه، كم��ا حي��ّذر 

عل��ى صفحت��ه:
»انتبه��و هن��اك محل��ة عل��ى كل وط��ين م��ن الطائف��ة م��ن  	
كبريها إن كان األستاذ رامي خملوف إىل صغريها ولو كنت أنا«!

ال تظلموا 
حممد 

علي 
البودي



أكياس الرمل تحمي لوحات الفسيفساء
عدسة حليم كاواـ  خاص عني 

المكتبة ما زالت موجودة

متحف معّرة  النعمان


