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ُت��وِّج  ب��ل  إش��اعاٍت،  جم��ّرد  الروس��ّي  العس��كرّي  التدّخ��ل  ع��ن  احلدي��ث  يع��د  مل  	
بتصرحي��اٍت متبادل��ٍة ب��ني ممثل��ي النظام وموس��كو. وإذا كان الكالم عن تفريط حكم بش��ار 
األسد بالسيادة الوطنية للبالد نافاًل، فإن االستغراب من مواقف مؤيديه ما ينفّك يتصاعد، 

م��ع كّل مرحل��ٍة م��ن مراح��ل ص��راع س��وريا الث��ورة م��ع النظ��ام، إىل آف��اٍق جدي��دة.
فم��ن املع��روف أن النظ��ام اته��م املنتفض��ني علي��ه باالرتب��اط بال��دول اخلارجي��ة من��ذ  	
الي��وم األّول، وف��ربك أخب��اراً وص��وراً وفيديوه��اٍت ع��ن مقاتل��ني غ��ر س��وريني يف الب��الد، حت��ى 
ُوجد هؤالء بالفعل فكانت صورهم احلقيقية برداً وسالمًا على أجهزة دعايته اليت احتفلت 
بهذه الفيديوهات وكّررت بثها إىل درجة اإلمالل، تأكيداً ملزاعم »املؤامرة الكونية« ورّصًا 

للص��ّف »الوط��ّي« وراء »اجلي��ش العرب��ي الس��وري«!
ث��ّم، فج��أًة هك��ذا وببس��اطة، يتقاط��ر املقاتل��ون الطائفي��ون، مجاع��اٍت منظم��ًة وم��ن  	
مط��ار دمش��ق الدول��ّي، يبغ��ون نص��رة زين��ب والتمهي��د لظه��ور امله��دّي، وال ي��رّف للنظ��ام 

جف��ن! أّي  ومؤّيدي��ه  العلمان��ّي 
وُتن��اط املس��ائل اإلس��راتيجّية، يف السياس��ة واالقتص��اد كم��ا يف ختطي��ط املع��ارك  	
وأولوياته��ا، ب��ل يف التف��اوض عل��ى اهل��دن الكب��رة وتب��ادالت األس��رى؛ باإليراني��ني مباش��رًة، 
وُي��زّج عل��ى اجلبه��ات باملرتزق��ة األفغ��ان البائس��ني، وال ي��زال مس��ؤولو ح��زب البع��ث يظهرون 
عل��ى شاش��ات النظ��ام، بَش��عرهم املصب��وغ وش��واربهم الكّث��ة، م��ع وف��ٍد هزي��ٍل م��ن فل��ول ح��زٍب 
عرب��يٍّ م��ن هن��ا أو هن��اك، تأّس��س عل��ى ي��دي خماب��رات حاف��ظ األس��د واعت��اش عل��ى معوناته، 

ليحّي��وا ابن��ه، القائ��د القوم��ّي ملس��رة األم��ة العربي��ة، الرم��ز اب��ن الرم��ز!
ث��ّم ه��ا ه��ي الوج��وه الش��قر تط��ّل م��ن الس��احل الس��ورّي فيش��رب مقاتل��و النظ��ام  	
ومؤّي��دوه الف��ودكا معه��ا يف صّح��ة »أب��و عل��ي بوت��ني«، متناس��ني بس��هولٍة س��نواٍت ط��واٍل م��ن 
التغ��ّزل بالوط��ن وم��ن تقس��يم املواق��ف والق��وى، وحت��ى صفح��ات الفايس��بوك، إىل »وطني��ٍة« 

وعميل��ة!
لألس��ف، يثب��ت أنص��ار النظ��ام أن ال عقي��دة فعلي��ة هل��م إال النظ��ام نفس��ه، وال إميان  	
لديه��م إال ب�»الب��وط«، كم��ا ع��رّبوا مراراً، بصريح الكالم وبرمزية الصور والتماثيل والُقبل.

وحن��ن، م��ن خرجن��ا ض��ّد ه��ذا البوط منذ الي��وم األّول، مطالب��ني باحلّرية والكرامة  	
لس��ورية وللس��وريني، ن��رى يف التدّخ��ل العس��كرّي الروس��ّي خط��وًة خط��رًة أخ��رى يف طري��ق 
ارته��ان الب��الد لألجن��دات األجنبي��ة. إذ ال ش��ّك أن ه��ذا التدّخ��ل سيس��تدعي تدّخ��الٍت مض��ادة، 
	دولي��ٍة وإقليمي��ة. ومثلم��ا أن��ه لي��س خ��رباً جي��داً للثائري��ن، ل��ن يك��ون خ��رباً جي��داً لل��روس.. 

وال ل�»أنصارهم« احملليني.

التدّخل الروس��ّي يف سوريا..
ومهاجروه النظام،  أنصار 
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ه��ل س��يغّي التدخل 
الروس����ّي املعادل��ة؟

ه��ل س��يغّي التدخل 
الروس����ّي املعادل��ة؟

القاعدة البحرية الروسية بطرطوس

تحليل سياسي

مل ته��دأ عاصف��ة التقاري��ر اإلعالمي��ة واالس��تخباراتية ال��يت  	
حتدث��ت ع��ن حت��ّركاٍت عس��كريٍة روس��يٍة يف مط��ار محيمي��م )باس��ل 
األس��د( جن��وب الالذقي��ة؛ ب��ل زادت بع��د تصرحي��ات وزي��ر اخلارجي��ة 
الروسّي اليت قطع بها الشكوك اليت دارت حول هذه األنباء، فقد أكد 
س��رغي الفروف تقديم املس��اعدة العس��كرية لنظام األس��د وما أمساه 
»الس��عي لتجهي��ز اجلي��ش الس��وري ب��كل م��ا يلزم ملن��ع تكرار الس��يناريو 
اللي��ّي يف س��وريا«. يف ح��ني أش��ارت التقاري��ر االس��تخباراتية الغربي��ة 
إىل رصد إنزال القّوات الروسية لسبع دبابات ت90 وقطع مدفعية يف 
املط��ار، كم��ا أف��ادت وكالة رويرز ع��ن وصول 200 جنديٍّ من القّوات 
البحري��ة الروس��ية إىل الس��احل الس��ورّي، يف وق��ٍت ي��دور احلدي��ث في��ه 
عن استعداد القوات الروسية لنقل غرٍف سكنيٍة تتسع ل�1500 عسكريٍّ 
وضابٍط، كخطوٍة تسبق حتويل مطار طرطوس الزراعّي إىل قاعدة 

حتّك��م إلدارة العملي��ات اجلّوي��ة يف املرحل��ة القادم��ة.
تط��رح ه��ذه التط��ّورات مجل��ًة م��ن التس��اؤالت ح��ول حقيق��ة  	
هذا التدخل وجديته وأهدافه، وما إذا كانت موسكو قد اختذت قراراً 
فعلي��ًا بالدف��اع ع��ن األس��د عس��كريًا، بع��د أن اقتص��ر دوره��ا يف الس��نوات 
اخلم��س املاضي��ة عل��ى تقدي��م الغط��اء السياس��ّي واللوجس��يّت ل��ه، أم أّن 

للخط��وة أبع��اداً أخ��رى؟ 

تغّي احلسابات الدولية
قب��ل ش��هرين م��ن اآلن، أج��رى املس��ؤولون ال��روس سلس��لًة  	
طويل��ًة م��ن املباحث��ات الديبلوماس��ية م��ع زعم��اء ع��رب ومس��ؤولني 
إيراني��ني وغربي��ني كب��اٍر ووف��وٍد م��ن املعارضة الس��ورية حتت يافطة 
البح��ث ع��ن »خم��رٍج سياس��يٍّ لألزمة الس��ورية«. لك��ن مل تتمخض عن 
ذل��ك أّي نتائ��ج تص��ّب يف صاحل توّجه موس��كو »السياس��ّي«، الذي يوافق 
توّجه��ات النظ��ام بطبيع��ة احل��ال. ورمب��ا كان االس��تنتاج الروس��ّي م��ن 
ذل��ك أن ال أح��د مقتنع��ًا أو ق��ادراً عل��ى جم��اراة تصّور موس��كو للحّل. يف 
وقٍت متيل الكفة فيه دائمًا ضد خيار بقاء النظام. وأثناء ذلك تصاعد 
احلدي��ث يف املعس��كر الغرب��ّي ع��ن إنش��اء املنطق��ة العازل��ة يف الش��مال 
، مب��ا يتضمن��ه ذل��ك م��ن ف��رض حظ��ٍر جويٍّ  الس��ورّي بإش��راٍف ترك��يٍّ
عل��ى طائ��رات األس��د يف تل��ك املناط��ق. وبن��اًء عل��ى ذل��ك، يش��ر العدي��د 
م��ن املراقب��ني إىل أّن التح��رك الروس��ّي، الذي مل ُيع��رف مداه بعد، جاء 
نتيجة رغبٍة يف إرباك احلسابات الغربية، وأمركا خصوصًا، يف حال 
وجود أّي خياراٍت للتدخل ولو بطرٍق غر مباشرة. إذ إّن أّي تدخٍل غر 
متف��ٍق علي��ه م��ع روس��يا، ال��يت أصبح��ت اآلن ق��ّوة أم��ٍر واق��ٍع بع��دٍد قليٍل 
م��ن اجلن��ود وقاع��دٍة عس��كريٍة ُيزع��م إنش��اؤها؛ ق��د ي��ؤّدي إىل تصعي��ٍد 

خطٍر يف العالقات الدولية، ما مينح موسكو ورقًة إضافيًة للتفاوض 
والضغط على القوى الغربية يف امللفات الشائكة األخرى، كالعقوبات 
االقتصادية وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم. أما يف امللف السورّي فقد 
يس��عى ال��روس إىل ف��رض رؤيته��م للح��ّل بش��كٍل مباش��ٍر م��ن خ��الل 
إج��راء تعدي��الٍت ش��كليٍة عل��ى النظ��ام، بإش��راك معارض��ني صوري��ني 
يف حكوم��ة األس��د وتقدي��م ذل��ك لل��دول اإلقليمي��ة والغربي��ة عل��ى أن��ه 
إص��الٌح مّت بالفع��ل. ويف ح��ال مل يقتن��ع أحٌد من القوى الدولية املعنية 
بذلك فستبقى لروسيا حّصٌة يف التفاوض على مستقبل سوريا، وفق 
تصّوٍر مل يدِرك بعد أن ما حيدث يف هذا البلد أكرب من لعبِة مصاحٍل 

وسياسات. 

املخّطط الروسّي أمام الفشل
تعّد مجلة »احلفاظ على مؤّسس��ات الدولة الس��ورية« أكثر  	
العب��ارات ال��يت يتفّوه بها املس��ؤلون ال��روس يف مباحثاتهم مع نظرائهم 
الغربي��ني والع��رب ويف مؤمتراته��م الصحفي��ة ال��يت خت��ّص الش��أن 
الس��ورّي. وإذ ميثل التصعيد الروس��ّي حماولة استنساٍخ لتجربة شبه 
جزي��رة الق��رم األوكراني��ة؛ ف��إن هؤالء املس��ؤولني يعرفون، حبس��اباٍت 
بديهي��ٍة، أّن تدخ��اًل عس��كريًا واس��عًا لقّواته��م عل��ى األرض س��يودي 
بأصحاب��ه إىل احملرق��ة. ل��ذا متي��ل التحلي��الت إىل فرضي��ة اكتف��اء 
الروس بإنش��اء قاعدٍة عس��كريٍة يف الس��احل، وتقديم املزيد من الدعم 
العسكرّي لألسد، أماًل بتقويم وضعه واحلفاظ على منطقة الساحل. 
لك��ن الوض��ع امليدان��ّي للنظ��ام ال يب��دو مؤه��اًل المت��الك زم��ام املب��ادرة؛ 
خاّص��ًة بع��د توال��ي هزائم��ه العس��كرية وحت��ّول قّوات��ه إىل جمموع��اٍت 
ميليش��ياوية متباينة الكفاءة والفعالية، ومتناحرة يف أحياٍن كثرة، 
تداف��ع ع��ن مناط��ق معين��ٍة، وتعج��ز، مع أق��وى حلفائها من امليليش��يات 
الطائفي��ة األخ��رى، ع��ن اس��رداد أّي مواق��ع ختس��رها. وه��ذا م��ا ح��دث 
يف إدل��ب وري��ف مح��اة ومط��ار أب��و الضه��ور مؤخ��راً، تزامن��ًا م��ع صم��ود 
الزبدان��ي ألكث��ر م��ن ش��هرين، وتق��ّدم الفصائ��ل الثوري��ة يف ري��ف 
الالذقي��ة، وم��ا مّت حتقيق��ه ح��ول العاصم��ة دمش��ق يف أكث��ر املناط��ق 
حتصين��ًا وأهمي��ة للنظ��ام. كّل ه��ذا دون أن نتح��دث ع��ن ردود أفع��ال 
الدول اإلقليمية اليت ال تربطها عالقٌة ودودٌة مع نظام بشار وحلفائه 
عل��ى ه��ذه اخلط��وة الروس��ية، قد تكش��ف عنها األي��ام القليل��ة القادمة. 
مل تفل��ح جت��ارب قريب��ٌة، خاضته��ا دوٌل أكث��ر تأهي��اًل م��ن  	
النواح��ي االقتصادي��ة والعس��كرية م��ن روس��يا البوتيني��ة؛ يف ف��رض 
مش��يئتها عل��ى ش��عوٍب ودوٍل مت��ّر مبرحل��ة تغ��ّرٍ تارخي��يٍّ به��ذا العم��ق 

والتعقي��د. واجلذري��ة 
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رادار المدينة

ميثاق شرف لإلعالميني السوريني
طيل��ة أكث��ر م��ن ع��ام، قام��ت جمموع��ٌة م��ن املؤّسس��ات اإلعالمي��ة الس��ورية، م��ن بينه��ا جمل��ة »ع��ني املدين��ة«، بت��دارس االتف��اق  	
عل��ى ضواب��ط أخالقي��ٍة لإلع��الم ال��ذي ح��از مس��احًة غ��ر مس��بوقٍة من احلرية بع��د انطالق الثورة، مم��ا أّدى إىل مظاهر من غي��اب املعاير، 
وب��روز خطاب��اٍت إعالمي��ٍة حت��ّض عل��ى الكراهي��ة والعن��ف املنفل��ت، وال س��يما م��ع ع��دم وج��ود قوان��ني ناظم��ٍة لعمل هذه املؤّسس��ات الناش��ئة. 
ولذل��ك توّج��ه الس��عي إىل صياغ��ة ميث��اق مب��ادئ يلت��زم ب��ه املوّقع��ون علي��ه أخالقي��ًا، وحياول��ون توس��يع دائ��رة املنضوي��ن حتت��ه انطالق��ًا م��ن 
املؤمتر الصحفّي الذي عقد يف إس��طنبول، يف 10 أيلول اجلاري، إلش��هار النس��خة األوىل من امليثاق، اليت نس��تعرض هنا أبرز ما ورد فيها.

مشولية امليثاق
يش��مل ه��ذا امليث��اق مجيع العامل��ني يف احلقل 
ومجاع��اٍت  أف��راٍد  م��ن  الس��ورّي،  اإلعالم��يّ 
وش��ركاٍت ومجعي��اٍت ون��واٍد، والعامل��ني لدى 
م��ن ُذك��ر يف إعداد امل��واد اإلعالمي��ة، املكتوبة 
واملرئي��ة واملس��موعة، أو أّي ش��كٍل آخ��ر م��ن 
أش��كال التعبر عن الرأي بكّل وس��ائل النش��ر.

مصادر امليثاق ومبادئه
أ- يس��تند ه��ذا امليث��اق إىل املب��ادئ  	
املواثي��ق  يف  املق��ّرة  العاّم��ة  األخالقي��ة 
واإلعالن��ات والعه��ود العاملي��ة. وه��ذه املب��ادئ 
ه��ي، ال عل��ى س��بيل احلص��ر، الدق��ة والصح��ة 
واملصداقية يف املعلومة، واملوضوعية والنزاهة 
اإلعالمي��ة،  التغطي��ة  اس��تقاللية  والت��زام 
واح��رام احلقيق��ة وحري��ة التعب��ر، ومراع��اة 
وإعط��اء  والتعددي��ة،  واإلنص��اف  الت��وازن 
مكّون��ات اجملتم��ع فرص��ة التعبر يف الوس��يلة 
الناش��رة بال��رّد والتصوي��ب إن تناولته��م يف 
خ��رب أو حب��ث أو ص��ورة، أو كان م��ن ش��أنها 

إليه��م. اإلس��اءة 
ب- عل��ى اإلعالمي��ني ومؤّسس��ات  	
اإلع��الم املش��مولة به��ذا امليث��اق ع��دم اخلضوع 
للس��لطة وللتنظيم��ات السياس��ية، ومراع��اة 
ومجاع��ات،  أف��راداً  اجلمه��ور  خصوصي��ات 
واح��رام حقه��م يف احلص��ول عل��ى املعلوم��ات، 
وع��دم التميي��ز ب��ني فئ��ات اجلمه��ور بس��بب 
الع��رق  أو  املذه��ب  أو  الطائف��ة  أو  الدي��ن 
الل��ون،  أو  الثقاف��ة  أو  اجلن��س  أو  اللغ��ة  أو 
والتعب��ر،  واملعتق��د  الفك��ر  حري��ة  	واح��رام 
وتعزي��ز املش��اركة والتواص��ل ب��ني املؤّسس��ة 

اإلعالمي��ة واجلمه��ور.
حي��رص  أن  اإلعالم��ّي  عل��ى  ج-  	
على القيام بعمله بطريقٍة أخالقيٍة ومهنيٍة 
خملص��ٍة للصدقية والنزاهة، وأن ميّيز فيما 

ينش��ره م��ن مادٍة إعالميٍة ب��ني اخلرب وأفكاره 
يف  وإفس��احًا  لاللتب��اس  منع��ًا  الش��خصية، 
ل، لنفس��ه  اجملال للمتلقي واحرامًا له، ليش��كّ

الش��خصية. قناعات��ه  وبنفس��ه، 

املوجبات األخالقية لإلعالمّي
ممارس��ته  يف  اإلعالم��ّي،  عل��ى  أ-  	
لعمل��ه، أن حي��رم املب��ادئ العام��ة األساس��ية 
املعل��ن عنه��ا يف العه��ود واملواثي��ق واإلعالن��ات 
الدولي��ة والعربي��ة، وخاّص��ًة منه��ا م��ا يتعل��ق 
اإلنس��ان، وص��ون حق��وق  حبف��ظ كرام��ة 
اخلاّص��ة،  االحتياج��ات  ذوي  األش��خاص 
وفاق��دي األهلية ألس��باٍب قانونيٍة أو صّحية، 
والتعام��ل م��ع األطف��ال والقاصري��ن حب��ذٍر 
أثناء التغطية، وعدم اس��تغالهلم أثناء العمل 
التوّس��ع يف ذك��ر  ، م��ع ض��رورة  اإلعالم��يّ
احملاذي��ر املتعلق��ة باألطف��ال خ��الل التغطي��ة 
اإلعالمية، وبالتحديد تلك اليت تنّص عليها 

اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل.
ب- عل��ى اإلعالم��ّي االمتن��اع ع��ن  	
نش��ر أّي م��ادٍة م��ن ش��أنها أن تش��جع عل��ى 
اجلرمي��ة أو العن��ف، أو خط��اب الكراهي��ة، أو 
التحري��ض الطائف��ي أو اإلث��ي أو املناطق��ّي، 
امل��رأة، أو  العن��ف ض��د  أو تف��كك األس��رة أو 
إحق��اق  إىل  يس��عى  وأن  بالبش��ر،  اإلجت��ار 

والعامل��ّي. األهل��ّي  والس��لم  العدال��ة 
ج- على اإلعالمّي أن ي���لتزم، أثناء  	

ممارسته لعمله، مبا يلي:
- حت��ّري احلقيق��ة والس��عي وراءه��ا ونق��ل 
الوقائع بصدٍق وأمانٍة دون جتاهٍل أو اجتزاء.

- النزاه��ة املهني��ة والعم��ل مبوج��ب  	
مصلح��ة اجلمه��ور وتغليبه��ا عل��ى مصلح��ة 
مؤّسسته اإلعالمية أو مصلحته الشخصية.

وع��دم  اخلصوصي��ة  اح��رام   - 	
إحل��اق الض��رر باألف��راد أو املؤسس��ات ج��ّراء 
النش��ر، واح��رام رغباته��م أو رغب��ة ذويه��م يف 

ع��دم اإلفص��اح ع��ن أمسائه��م أو عناوينه��م 
أمني��ة. أو  معنوي��ٍة  ألس��باٍب 

- ع��دم إط��الق األح��كام املس��بقة،  	
املصطلح��ات  يف  والوض��وح  الدق��ة  وتوخ��ي 
والتعابر املستخدمة يف التغطية الصحفية.
- عدم استغالل الوضع االجتماعّي  	
واإلنس��انّي واالقتص��ادّي يف مناطق التغطية.

- ذك��ر املص��ادر وحتديده��ا بدق��ة،  	
واإلش��ارة إىل أس��باب التحف��ظ عل��ى ذكره��ا 
عن��د احلاج��ة إىل إخفائه��ا، ومحاي��ة املص��ادر 
والش��هود وع��دم اإلفص��اح ع��ن ش��خصياتهم 

القانوني��ة. الض��رورات  باس��تثناء 
- االمتناع عن نشر الصور ومقاطع  	
الف����يديو اليت تسيء إىل ح�����رمة وك����رامة 

الضحايا )موتى أو جرحى(.
- احرام ح��������قوق ال��طبع وال���نشر  	
وال�����تأليف، واإلش������ارة إىل امل�����������صادر ع��ند 

االقتباس.
- إب��الغ اجلمه��ور ع��ن احلاالت اليت  	
ختف��ي فيه��ا الس��لطات ج��زءاً م��ن املعلوم��ات 
ينج��م ع��ن إخفائ��ه ض��رٌر باملصلح��ة العام��ة.
اإلع��الن  م��واد  ب��ني  التميي��ز   - 	
والدعاي��ة والرعاي��ة وب��ني امل��واد الصحفي��ة، 
واالمتن��اع ع��ن الروي��ج ملنت��ج أو لسياس��ة أو 
لتنظيم عرب تقدميها على أنها مادة صحفية 

إخباري��ة. أو 
- جتن��ب التحق��ر والق��دح وال��ذّم  	
باألفراد أو اجلماعات أو املؤّسسات أو اهليئات.

يتضامن املوقعون على هذا امليثاق يف مواجهة 
اإلعالمي��ني،  حب��ّق  تهدي��ٍد  أو  انته��اٍك  أّي 
وخباّص��ٍة إذا حص��ل بس��بب االلت��زام ببن��ود 
امليثاق. ويدعون مجيع اإلعالميني السوريني 
إىل التوقي��ع علي��ه. يلت��زم املوقع��ون ب��كّل امل��واد 
املذكورة، وتتّم متابعة هذا االلتزام من قبل 

هيئ��ٍة مس��تقلٍة قي��د التأس��يس.



رادار المدينة

مسهر اخلالد

اإلشاعة يف دير الزور 
دير الشّعار وأبناؤها من جديد

ت��داول األهال��ي من��ذ ف��رٍة خ��رب ع��زم تنظي��م الدول��ة من��ع التلف��از نهائي��ًا يف األراض��ي ال��يت يس��يطر عليه��ا. مل  	
يس��تغرب الكث��ر م��ن أبن��اء مدين��ة دي��ر ال��زور األم��ر، ألن »الدول��ة تعمله��ا«، لك��ن البع��ض ظ��ّل عل��ى اعتق��اده أنه��ا جم��رد 

إش��اعة، فنح��ن نعي��ش يف دي��ر الش��ّعار.

اس��م  ه��و  )الش��عراء(  الش��ّعار  دي��ر  	
املدينة السورّي قبل ما يقارب القرن ونصف، 
لكثرة الش��عراء فيها. وكان ش��عرهم مكّرس��ًا 
مل��دح ش��يوخ العش��ائر للتكّس��ب. ولذل��ك، وم��ع 
بداي��ة الق��رن املاض��ي، ص��ار األهالي خيجلون 
من ذلك االسم. واليوم تستعمل هذه التسمية 
على نطاٍق واسٍع يف األحاديث اليومية بقصد 
الس��خرية، أو للدع��وة إىل تكذي��ب إش��اعٍة م��ا، 
أو لوص��ف مس��اهمة األهالي أنفس��هم، بكثرة 
كالمه��م، يف قب��ض التنظيم على الكثر من 
معارضي��ه. ويزي��د األم��ور تعقي��داً أن البع��ض 
يؤل��ف اإلش��اعات بغ��رض التس��لية، ويق��وم 
مبراقب��ة التط��ورات ال��يت تط��رأ عليه��ا وم��دى 

انتش��ارها وتصديقه��ا.
دع��ا   2012 ع��ام  منتص��ف  يف  	
عس��كريون منش��قون، باالس��تفادة من أنظمة 
اجليش، إىل تش��كيل كتيبٍة خاّصٍة ملكافحة 
اإلش��اعة، مل��ا هل��ا م��ن أث��ٍر معن��ويٍّ كب��ٍر يف 
احل��روب. لك��ن الدع��وة مل تل��َق اهتمام��ًا حت��ى 
ملس��ت كتائب اجليش احلّر ما لإلش��اعة من 
دوٍر أثن��اء محل��ة احل��رس اجلمه��ورّي؛ فق��د 
ه��رب األهال��ي )بالثي��اب ال��يت عليه��م(، كم��ا 
ألق��ى مس��لحون كث��ر أس��لحتهم يف حاوي��ات 
القمام��ة أو يف املن��ازل املهج��ورة، أو جل��أوا إىل 
دفنه��ا والتس��لل من املدين��ة عن طريق اجلبل 
وس��رى  الش��مال.  يف  النه��ر  أو  اجلن��وب  يف 
اعتقاٌد بني الكتائب املتبقية وقتها أن راكي 
الدراج��ات الناري��ة -الذي��ن نش��روا خرب دخول 

اجلي��ش إىل ح��ّي اجلبيل��ة- هم أتب��اٌع للنظام، 
وج��رت مطاردته��م عل��ى ه��ذا األس��اس.

من��ذ حص��ار ق��ّوات النظ��ام للمدينة  	
يف نهاي��ة 2012 وحت��ى مت��ّدد التنظي��م، لعب��ت 
العام��ة،  احلي��اة  يف  كب��راً  دوراً  اإلش��اعة 
فق��د تبّن��ى اإلع��الم الث��ورّي اّدع��اء القب��ض 
اجلبيل��ة،  ح��ي  يف  إيراني��ني  مقاتل��ني  عل��ى 
واس��تهداف املدين��ة بالكيم��اوّي والعنق��ودّي. 
ب��ني  املنافس��ة  خض��ّم  يف  اس��تعملت  كم��ا 
اجمللس��ني العس��كرّي والث��ورّي، ويف انتخابات 
وتب��ادل  املنظم��ات.  وب��ني   ، احملل��يّ اجملل��س 
للنظ��ام  اخلاضع��ة  املناط��ق  أهال��ي  بع��ض 
واخلارج��ة ع��ن س��يطرته إط��الق اإلش��اعات. 
هدف��ت اإلش��اعة عموم��ًا إىل تش��ويه اخلص��م 
عل��ى  للمنافس��ة  أو  بالتمثي��ل  لالس��تئثار 
وعائلي��ٍة  عش��ائريٍة  حلس��اباٍت  أو  الدع��م، 
ومناطقي��ة. وعمل��ت، م��ن جه��ٍة مقابل��ة، على 
رف��ع املعنوي��ات وتلمي��ع بع��ض الش��خصيات 
وصناع��ة أس��اطر ش��عبيٍة جديدة. وق��د دارت 
اإلش��اعات -وبعضها له أس��اٌس بالطبع- حول 
واالخت��الس  والس��رقة  احملّرم��ة  العالق��ات 
والعمالة للنظام والتحضر ملعارك وحترير 
عل��ى  للمأل��وف  خارق��ٍة  وح��وادث  مناط��ق 

اجلبه��ات.
التنظي��م عل��ى دي��ر  أثن��اء هج��وم  	
الزور اس��تعملت جبهة النصرة وأحرار الشام 
وغرهم��ا اإلش��اعة للتجييش واحلش��د ودفع 
الكتائب لقتال التنظيم. فجرى احلديث عن 

قتله املنش��قني، وس��ي نساء املقاتلني، وتكسر 
أصاب��ع املدخن��ني، وعالقت��ه املباش��رة بالنظام، 
ونيت��ه تس��ليم دي��ر ال��زور ل��ه بع��د تطهره��ا 
م��ن الكتائ��ب. أم��ا التنظي��م نفس��ه فيس��تخدم 
الي��وم اإلش��اعة عل��ى حن��ٍو منّظ��ٍم للتخفي��ف 
أحيان��ًا،  وكس��بهم  األهال��ي  احتق��ان  م��ن 
كاّدعائه إسقاط طائراٍت، ولضبطهم أحيانًا 
أخرى، كإش��اعة فك��رة وجود أجهزة مراقبٍة 
للتجّسس على حمادثات زبائن مقاهي النت.

ونظ��راً لغراب��ة الكث��ر م��ن قوان��ني  	
ب��ني  التميي��ز  يصع��ب  وإجراءات��ه  التنظي��م 
اإلشاعات والنكات والقوانني اليت يفرضها أو 
يزمع فرضها. فقد تناولت األقاويل )حتريم 
الَسَلطة ألنها جتمع بني اخليار وهو مذّكٌر 
والبندورة وهي مؤنثة؛ منع كالش اإلصبع 
ألن��ه يف��ّرق ب��ني األصاب��ع؛ من��ع م��ن مل تنب��ت 
ذقن��ه م��ن إطال��ة ش��عره ألن��ه فتن��ة(، واألوىل 
نكت��ٌة والثاني��ة إش��اعٌة )قوي��ة( أم��ا الثالث��ة 

فحقيق��ة.
اس��تعمال  الدول��ة  تنظي��م  من��ع  	
التلف��از يف أس��واق امل��دن ال��يت يس��يطر عليه��ا، 
»ألن��ه فتن��ة«، لكن��ه مس��ح ببيعه. ولذل��ك يبدو 
املن��ع إج��راًء ضم��ن سياس��ته الحت��كار  ه��ذا 
اجمل��ال الع��اّم. أم��ا بش��أن من��ع التلف��از نهائي��ًا 
فبالبحث عن أصل اخلرب تبنّي أنه من خطبٍة 
ألقاه��ا مهاج��ٌر يف أح��د اجلوام��ع دع��ا فيه��ا 
الن��اس إىل الطل��ب م��ن أب��ي بك��ر البغ��دادّي أن 

يص��در ه��ذا الق��رار!
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علي خطاب

قانون تنظيم الدولة
بيين القضاء واجملال اخلاّص والرصد

زٍة مبض��اّد ط��راٍن  بع��د أن ُرف��ض طلب��ه لل��زواج جل��أ أح��د عناص��ر حس��بة مدين��ة دي��ر ال��زور إىل اس��تقدام دوري��ٍة مع��زَّ 	
العتق��ال العائل��ة ال��يت رفضت��ه، بدع��وى احت��واء منزهل��ا متاثي��ل وأصنامًا وصوراً خليع��ة. وبعد احتجاز ش��باب العائلة ألكثر من 
أسبوعني، وضربهم املضاعف بسبب أمسائهم الغريبة )أمساء كردية(، أخلى القاضي سبيلهم لعدم وجود قضيٍة، وألن االدعاء 

اعتم��د عل��ى التجّس��س، كم��ا أعلمه��م بإمكاني��ة الش��كوى عل��ى صاح��ب الدع��وى.
تع��ّد ه��ذه احلادث��ة عين��ًة م��ن سلس��لٍة طويل��ٍة م��ن غرائ��ب  	
القضاي��ا ال��يت تتفّج��ر يومي��ًا يف ظ��ّل تنظي��م الدول��ة، وتع��رب عن مدى 
اس��تعداد عناص��ره للتج��رّب ح��ني يت��اح هل��م أن يكون��وا يف مراك��ز 
الس��لطة ال��يت ال تع��اَرض. عل��ى أن حم��اوالت محاي��ة الف��رد م��ن 
بطش األجهزة اليت تغّولت س��ريعًا ليس��ت اس��تجابًة لوازٍع دييٍّ لدى 
ش��رعّيي التنظيم وقضاته، حبس��ب أحد معارضيه، بل هي اس��تجابٌة 
لكث��رة الش��كاوى ض��د تل��ك األجهزة م��ن قبل بعض العناص��ر والكثر 
م��ن األهال��ي. ولك��ن أح��د متابع��ي التنظي��م يف املدين��ة يق��ول إن ق��ادة 
األخ��ر دفع��وا باجتاه هذا الش��كل من األجه��زة منذ البداية، ومنحوها 
صالحي��اٍت يف مراقب��ة النواي��ا باإلضاف��ة إىل احلف��اظ عل��ى األم��ن 
ومراقب��ة تطبي��ق التعليم��ات. ولذل��ك جل��أ ه��ؤالء الق��ادة إىل رج��ال 
األم��ن املنش��قني ع��ن النظ��ام، كأبو وس��ام، الذي كان ل��ه دوٌر بارٌز يف 
بن��اء األجه��زة األمني��ة للتنظيم يف املدينة ث��م يف ريفها الغربّي واآلن 

يف تدم��ر.
والتنق��الت  اجلدي��دة  اإلداري��ة  القوان��ني  وط��أة  وحت��ت  	
والعقوب��ات واخل��وف م��ن األجهزة احملدثة )كالش��رطة العس��كرية( 
غ��ّرت األجه��زة األمني��ة تكتيكه��ا لكنه��ا مل تغّر اس��راتيجيتها. فمنذ 
قرابة الشهرين مل تعد تلجأ، إال قلياًل، إىل مداهمة وتفتيش البيوت 
واألش��خاص عل��ى الش��بهة ودون إذن القض��اء، لكنه��ا ص��ارت تعتم��د 

عل��ى م��ا يس��ميه قادته��ا »الرّص��اد«.
يص��ل ق��ادٌة أمني��ون بع��دد الرّص��اد إىل تس��عمئٍة يف مدين��ة  	
دي��ر ال��زور وحده��ا، لك��ن ناش��طني س��ابقني يق��ّدرون عدده��م مب��ا بني 
، ويرتبط��ون  املئ��ة واملئت��ني. ال جتم��ع الرّص��اد ش��بكٌة أو س��جلٌّ رمس��يٌّ
كجماع��اٍت بأش��خاٍص متنفذي��ن داخ��ل األجه��زة وخارجه��ا، م��ع 
احل��رص عل��ى تب��ادل املعلوم��ات ب��ني أولئ��ك املتنفذي��ن. وحبس��ب 
بع��ض الرّص��اد ف��إن الراص��د الصغ��ر واملبت��دئ يتقاض��ى عش��رة آالف 
ل��رٍة يف الش��هر كح��دٍّ أدن��ى مقاب��ل معلوم��اٍت ع��ن حي��ازة األس��لحة 
أو االرتب��اط جبه��اٍت خارجي��ٍة أو التحري��ض عل��ى التنظي��م أو بي��ع 
املمنوع��ات وغره��ا. وهن��اك رّص��اٌد متطّوع��ون، وه��م املؤهل��ون أكث��ر 
م��ن غره��م للصعود الوظيفّي، إذ يرى فيهم القادة »أصحاب عقيدٍة 

قوي��ة«. ويتب��ع بعضه��م ألم��ر مكت��ب العالقات العام��ة أو ألحد القادة 
مباش��رًة، ويتب��ع البع��ض اآلخ��ر لرّص��اٍد حمرف��ني يقّدم��ون األج��ور، 
باإلضاف��ة إىل الوالئ��م والدخ��ان أحيانًا. وحيم��ل الرّصاد الكبار ورقًة 
رمسي��ًة خاّص��ًة لتس��هيل مهامه��م. ويعم��ل بعضه��م بش��راء األس��لحة 
والذخرة، مع التعهد بالس��ّرية التامة، ليش��ريها التنظيم يف الكثر 

م��ن احل��االت، وف��ق الئح��ة أس��عاٍر حم��ّددٍة س��لفًا.
وبس��بب حذره��م اآلن، حي��اول األمني��ون اس��تخدام الرّصاد  	
يف مداهم��ة البي��وت دون إذٍن قضائ��يٍّ مش��روٍط بتوقي��ع ش��اهدين 
عل��ى املعلوم��ة املوجب��ة للمداهم��ة. وتن��درج مش��اركة الراص��د ضمن 
خّطٍة يضعها األمنيون؛ فقد يدفعونه إىل التس��لل إىل منزل صاحب 
السالح لياًل ملعرفة مكانه أو لسرقته، وتتكفل سيارٌة أمنيٌة بالتدخل 
إذا افتض��ح أم��ره، واإليه��ام بأخ��ذه إىل الش��رطة عل��ى أن��ه ل��ّص، بينما 

يطَل��ق س��راحه مبج��ّرد االبتع��اد ع��ن امل��كان. 
أم��ا ملالحق��ة التحري��ض عل��ى التنظي��م فُيس��مح للراص��د  	
حبّري��ة ال��كالم أم��ام املش��تبه به��م )يف بع��ض األحيان يراق��ب العناصر 
أنفس��هم( دون التع��ّرض )هلل والرس��ول واخلليف��ة( كم��ا يوصي��ه 
قادت��ه. ويس��تعمل البع��ض أجه��زة تس��جيٍل صغ��رًة حيمله��ا الرّص��اد 

الكب��ار بش��كل دائ��ٍم لتس��جيل أغل��ب اللق��اءات واالجتماع��ات.
ورغ��م أن الق��ادة يطلب��ون من أصحاب املخالف��ات »التعاون«  	
ح��ني إط��الق س��راحهم، كما طلب ذلك م��ن التجار؛ لكن التنظيم ال 
يع��ّول عل��ى ذل��ك بق��در م��ا يع��ّول عل��ى رّص��اده. أم��ا األهال��ي فيب��دون 
ارتياحهم النسّي لعناصر جيش التنظيم، لكنهم على حذٍر دائٍم من 
عناصر األجهزة، خاّصًة األمنية، باإلضافة إىل جتار السالح. وأكثر 
من ذلك يبدون حذرهم من أقارب أولئك، كاإلخوة واألنس��باء. ألن 
العم��ل االس��تخبارّي للتنظيم يتّم باس��تخدام العالق��ات االجتماعية، 
ويعتمد البحث والتقّصي على كالم األصدقاء واجلران واألقارب. 
األم��ر ال��ذي ينّمي��ه التنظي��م عل��ى م��ا يب��دو، إذ كلما كان الش��خص 
ال��ذي يوق��ع ب��ه الراص��د قريبًا من��ه زادت ثقة التنظي��م به. ورغم ذلك 
ما زال الكثر من أهالي املدينة يرى يف أهالي الريف القادمني للعمل 
عوايني��ة، وي��رى أهال��ي الري��ف أن أهال��ي املدين��ة النازح��ني عوايني��ة.
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داعش اليت مجعت “السرسرية واملخربين والعجيان”
خمييرون متطّوعييون: اإلعالمييّي الذي ينتظر اخلالفيية منييذ 2006، والقرموطي واخلريي وأبييو الطيب وآخرون

على الرصيف، يف هذا الشارع الفرعّي الصغر من حّي  		
احلميدي��ة، ويف ظ��ّل اجل��دار ال��ذي تصنع��ه مش��س العص��ر 
املتأخر؛ تبدو جلستنا وكأنها قبل مخس سنواٍت من اليوم، 
ل��وال بع��ض مظاه��ر الدم��ار يف البي��وت خّلفه��ا القص��ف، 
ول��وال ال��زّي األفغان��ّي ال��ذي ارت��داه أطف��اٌل ال يكف��ون ع��ن 
الركض والراجم باحلجارة قبل أن يهدأوا يف متثيليٍة 

خشنٍة تقطع رأس أحدهم على أنه واحٌد من املرتّدين.

إىل  »داع��ش«  الرصي��ف  عل��ى  مضيفن��ا  يك��ره  	
، ويس��اويها ببش��ار األس��د »يف درج��ة الس��قاطة  أبع��د ح��دٍّ
إال  فرص��ًة  ي��رك  وال  يق��ول.  م��ا  حس��ب  واإلج��رام«، 
وينتهزه��ا للتعب��ر ع��ن ه��ذا الك��ره. ح��اول ط��رد األطف��ال 

»انقلع��و م��ن ه��ون صرعتون��ا«، دون ج��دوى، وب��ّرر ه��ذا ب��أن »داع��ش 
علم��ت العجي��ان عالوقاح��ة«. وانطل��ق يع��ّدد م��ّراٍت كث��رًة حت��ّداه 
فيه��ا األوالد، ب��ل حت��ّداه فيه��ا أحد أبنائه، املراهق الذي تس��لبه صورة 
»الداعش��ي امللث��م عاملض��اد ببي��كاب دب��ل كب��ني مس��رع«. كان إفس��اد 
األطف��ال والفتي��ة باب��ًا لالنتق��ال إىل ش��ؤوٍن »داعش��يٍة« أخ��رى. فه��ذا 
التنظي��م ال��ذي اس��تقطب احلاقدي��ن م��ن أصح��اب »القل��وب الس��ود« 
واحلمقى و«السرس��رية«، يدرك أن ال مس��تقبل له دون غرس بذاره 
يف أنفس »العجيان«. فقوافل االنتهازيني الذين بايعوه فور سيطرته 

عل��ى دي��ر ال��زور ل��ن تصم��د أم��ام أّي اختب��اٍر حقيق��ّي.
كن��ا نس��تمع إىل املضي��ف الغاض��ب الذي قارب اخلمس��ني،  	
وعاش��ر أوغاداً ومتلّونني بعدد ش��عر رأس��ه األشيب، حسب ما ذّكرنا 
بتجربت��ه الواس��عة كموظ��ٍف حكوم��يٍّ قدي��ٍم، وكملت��زٍم بالص��الة 
والصي��ام وبالدي��ن ومنخ��دٍع بكث��ر من املتظاهرين به منذ أول ش��لة 
متدين��ني تع��ّرف عليه��ا أّول ش��بابه. لكن��ه يالحظ هذه امل��ّرة أن األمر 
ص��ار كارثي��ًا وش��ديد اخلط��ورة عل��ى الدي��ن نفس��ه. مب��رارٍة س��اخرٍة 
تساءل إن كان »القرموطي وأبو أمحد اخلري وأبو الطيب سليمية« 
ه��م مح��اة اإلس��الم واملدافع��ني عنه. بع��د هذا التس��اؤل املضحك تنقل 
احلدي��ث ب��ني الش��خصيات الث��الث ال��يت جتمعه��ا صف��ٌة واح��دٌة ه��ي 
»كتاب��ة التقاري��ر«. فالقرموط��ي عام��ٌل س��ابٌق يف مصن��ع الغ��زل 
احلكومّي، أبدى أّول الثورة سخطًا مكتومًا على املتظاهرين ثم على 
اجلي��ش احل��ّر ألن مس��تحقات تقاع��ده الوش��يك تعّرض��ت للتهدي��د 
بس��بب »هاحلرب اللي خّربت كّل ش��ي«، حس��ب التعبر املنقول عنه 
يف األيام األوىل من حترير أحياء يف مدينة دير الزور، وهي األحياء 
املعّرضة دومًا للرباميل والقذائف. لكن ش��يئًا غر مفهوٍم يف س��لوك 
ه��ذا الرج��ل، وه��و عدم مغادرته املدينة، مم��ا يؤّكد أنه خمرٌب أصيٌل 
للنظام. أحببت املشاكسة فقلت إن القرموطي، ورغم »خّسته«، رمبا 
كان حي��ب بيت��ه ويك��ره الن��زوح. ليقاطع��ي املضي��ف بع��دٍد واف��ٍر من 
األدل��ة ش��به الثابت��ة عل��ى أن ه��ذا الرجل خمرٌب قديم، جل��ب معظمها 
م��ن ذاكرت��ه قب��ل الث��ورة، ث��م أّيده��ا باالنتم��اء املتغ��ّر للقرموط��ي 
م��ن عض��ٍو إداريٍّ يف اجملل��س العس��كرّي إىل إداريٍّ يف مكات��ب جبه��ة 

ة  لنص��ر ا
وق��ت صع��ود جنمه��ا 

ال��يت  بداع��ش  انته��اًء  ال��زور،  دي��ر  يف 
بايعه��ا ف��وراً وص��ار أح��د املس��تتيبني فيها لكّل من يش��ك فيه. 

بالتزامن مع كونه ناقل وش��اياٍت يف مرحلة اجليش احلّر، ومطلق 
إش��اعاٍت وخمربًا يف عهد النصرة، ثم كاتب تقارير نوعيٍة أدت إىل 

س��جن أبري��اء وإعدامه��م يف عه��د »داع��ش«.
وال يق��ّل عن��ه يف درج��ة الل��ؤم وخّس��ة الطب��اع أب��و أمح��د  	
اخلري، فّي الصيدلة الذي يزعم أنه صيدالنيٌّ متخّرٌج يف جامعة. 
وكما هو متوقٌع من صياد فرٍص يفعل أّي ش��يٍء، وجد اخلري يف 
»داعش« ضالته ليتس��لق املناصب اإلدارية يف جهازها الصحّي. حتى 
ُع��نّي، بع��د أن زّوج ابنت��ه للمهاج��ر أب��و عبي��دة الغ��زاوّي، رئي��س ديوان 
الصحة، أمرًا لإلمداد الطّي واملس��تودعات يف »والية اخلر« كلها. 
وخ��الل كّل ه��ذا مل تتوق��ف تقارير اخلري بكّل من عمل معه، مما 
أودى برئي��س املكت��ب الط��ّي وبآخري��ن يف س��جون داع��ش، يعتق��د أن 

بعضه��م م��ات حت��ت التعذي��ب.
ع��ن  قلي��اًل  خمتلف��ٌة  ش��خصيٌة  س��ليمية  الطي��ب  أب��و  	
القرموط��ي واخل��ري. إذ مل تع��رف س��وابق ش��ائنٌة هل��ذا الش��اّب الذي 
ارتب��ط امس��ه باس��م املكتب��ة واملطبع��ة األق��دم يف دي��ر ال��زور من��ذ أن 
كان يعم��ل فيه��ا. ولك��ن أب��و الطي��ب، حس��ب تفس��رات س��يد جلس��تنا 
الرصيفي��ة اخلب��ر، حت��ّول م��ن من��وذج اجلب��ان إىل من��وذج املخ��رب 
بس��بب اجل��ن، ف��راح يتط��ّوع لإلب��الغ ع��ن أصح��اب البي��وت اخلالي��ة 
املقيم��ني يف تركي��ا لتس��تولي عليه��ا »داع��ش« وحتّوهل��ا إىل مق��ّراٍت 

لعناصره��ا. ومس��اكن  ومراك��ز 
وإىل جان��ب الثالث��ة اس��تعُرضت سلس��لٌة م��ن خمربي��ن  	
آخري��ن، مث��ل إعالم��يٍّ كان يق��ول إن��ه ينتظ��ر اخلالف��ة من��ذ ع��ام 
2006، ومهن��دٍس عم��ل م��ع منظم��ة إغاث��ٍة أجنبي��ٍة ث��م انقلب يف عهد 
داع��ش ليكّف��ر كل م��ن يعم��ل م��ع األجان��ب، وآخري��ن س��يكونون أّول 
م��ن يقف��ز م��ن مرك��ب »داع��ش« ليس��تأنفوا س��لوكهم يف التمل��ق 

اجلدي��دة. للس��لطة 
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سامر اجلوري - برلني

“لو ما كان يف ناشطني أوربيني وصحافة؛ كانت الشرطة اهلنغارية أكلتنا”

كيف حتّولت أزمة الالجئني الس��وريني إىل قضية رأيٍّ عامٍّ عاملّي؟

احلال��ي؛  أيل��ول  ش��هر  بداي��ة  يف  	
كان��ت ق��د مض��ت ع��ّدة أياٍم عل��ى جتمع آالف 
يف  الس��وريني-  م��ن  -معظمه��م  الالجئ��ني 
حمّط��ة القط��ارات املركزي��ة يف العاصم��ة 

بع��د  بودابس��ت،  اهلنغاري��ة 
احمللي��ة  الس��لطات  إغ��الق 
للمحّط��ة يف وجهه��م. بدأت 
أزمة الالجئني تأخذ منحًى 

خمتلف��ًا إث��ر توال��ي األح��داث املأس��اوية ال��يت 
ختّصهم، مما دفع املئات من ناشطي املنظمات 
والنمس��اويني  األمل��ان  املدني��ني  واملتطّوع��ني 
إىل التوّج��ه حن��و اجمل��ر الس��تقبال الالجئ��ني 
البلدي��ن،  هذي��ن  إىل  نقله��م  يف  واملس��اعدة 
ليس��اهم ذلك يف حتويل قضية الالجئني إىل 
قضي��ة رأيٍّ ع��امٍّ يف البل��دان املعني��ة والع��امل.

بداية األزمة
أعلن��ت الس��لطات اجملري��ة الش��روع  	
، وتش��ديد الرقابة على  يف بن��اء س��ياٍج ح��دوديٍّ
ط��ول حدوده��ا م��ع صربي��ا، املنف��ذ الرئيس��ّي 
م��روراً  اليون��ان  م��ن  القادم��ني  لالجئ��ني 
مبقدوني��ا، يف منتص��ف ش��هر مت��وز املاض��ي. 
أتى ذلك بعد تسجيل دخول ما يزيد عن 200 
أل��ف الج��ٍئ إىل الب��الد خ��الل الع��ام احلال��ي. 

ث��م قام��ت احلكوم��ة األملاني��ة بإلغ��اء العم��ل 
باتفاقي��ة دبل��ن ال��يت تقضي بإع��ادة الالجئني 
إىل البل��دان األوربي��ة ال��يت م��ّروا به��ا قب��ل 
وصوهل��م إىل أراضيه��ا، مم��ا ش��ّجع أع��داداً 
إىل  التوّج��ه  عل��ى  إضافي��ًة 
أملاني��ا. لك��ن األم��ر مل يك��ن 
فش��ل  إذ  الس��هولة؛  به��ذه 
االحت��اد األورب��ّي يف صياغ��ة 
اتف��اٍق ح��ول طريق��ة توزي��ع الالجئني بش��كٍل 
يتناس��ب م��ع طاق��ة ال��دول عل��ى االس��تيعاب، 
اجملري��ة  الس��لطات  اس��تمرار  إىل  أّدى  مم��ا 
باحتج��از الالجئ��ني إىل ح��ني تفّج��ر األزم��ة 

يف نهاي��ة ش��هر آب املاض��ي.
ح��اول مئ��ات الالجئ��ني التوّج��ه إىل  	
النمسا من حمطة بودابست، ولكن السلطات 
رح��الت  تس��ير  بإيق��اف  قام��ت  اجملري��ة 
القط��ارات، ليب��دأ الالجئ��ون باالعتص��ام يف 

احملطة. جاء ذلك بالتزامن 
الس��لطات  اكتش��اف  م��ع 
لش��احنٍة  النمس��اوية 
مهج��ورٍة حت��وي جث��ث 71 

الجئ��ًا س��وريًا قض��وا اختناق��ًا يف داخله��ا. مل 
مت��ض س��وى أي��ام قليل��ة حت��ى ه��ّزت الع��امل 
ص��ورة الطف��ل إي��الن الك��ردي املرمي��ة عل��ى 

ش��اطئ البحر، لتبدأ بعد ذلك محلة تضامٍن 
غ��ر مس��بوقٍة جت��اه الالجئني يف أوربا وس��ط 

ختّب��ٍط يف قرارات الدول األوربية.
استمّر توافد ما يقارب ال�500 الجٍئ  	
بش��كٍل يوم��يٍّ إىل احملط��ة، ليف��وق عدده��م 
ال���3000 آالف ش��خٍص يفرش��ون األرض، إىل 
أن وص��ل املئ��ات م��ن الناش��طني واملتعاطف��ني 
األوربي��ني ووس��ائل اإلع��الم، فقّرر حن��و 1200 
معتص��ٍم بدء مس��ٍر على األق��دام حنو احلدود 
النمس��اوية، رغ��م أّن املس��افة تزي��د عل��ى 200 

كيلوم��ر.

رحلة املئة ميل 
يق��ول أمح��د م��ن احلس��كة: »قّررن��ا  	
نطل��ع، حت��ى ل��و مش��ي، بع��د س��ّت أي��ام انتظ��ار 
باحملطة، وقبلها أس��بوع باملخّيمات اهلنغارية. 
طلعن��ا ي��وم 4 الش��هر ]أيل��ول[ الظه��ر. كن��ا 
أكث��ر م��ن أل��ف. مش��ينا ش��ي 
عال�������طريق  كيلوم��ر   30

الس�������اعة  ص��ارت  الس��ريع. 
والن������اس  باللي��ل،  ون��ص   1
فرط��ت م��ن التع��ب. قّررنا ننام، وبلش��وا العامل 
ينام��وا عل��ى جن��ب الطري��ق. وبعد كم س��اعة 
قالولن��ا رح يبعث��و باص��ات تاخذن��ا عاحل��دود«.

خّصص����������ت احلكوم����ة األملاني��ة 
مبل��غ ملي��ار ي��ورو لس��ّد احتياج��ات 

الالجئ��ني يف الع��ام الق��ادم

ق��ّرر 1200 ع������������الٍق يف م�����حّطة 
بودابس��ت متابع��ة طريقه��م مش��يًا 

إىل احل��دود النمس��اوية

الجئون يعربون احلدود إىل النمسا - خاص عني املدينة
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الن�����ساوية  تسّجل دخول أك������ثر 
م��ن 12 أل��ف الج��ٍئ إىل أراضيه��ا 

خ��الل 48 س��اعة

تقض��ي القوان��ني األملاني��ة باحلكم 
بالس��جن 8 أع��واٍم عل��ى املواطن��ني 
الذي��ن يس��ّهلون ق��دوم أش��خاٍص 

بصف��ٍة غ��ر ش��رعية

األراض��ي  دخل��وا  الج��ٍئ  أل��ف   63

األملاني��ة من��ذ بداي��ة أيل��ول وحت��ى 
الثال��ث عش��ر من��ه

أملاني��ًة  وعائ��الٍت  أف��راداً  »رأي��ت 
ومنساويًة وجمريًة قطعت مئات 
الكيلوم��رات لتقدي��م املس��اعدات 

واس��تقباهلم« لالجئ��ني 

يف غض��ون ذل��ك، اتفق��ت الس��لطات األملاني��ة 
والنمس��اوية واجملري��ة عل��ى إرس��ال حاف��الٍت 

لتق��ّل الالجئني إىل النمس��ا. 
وبالفعل مّت إرسال ما يناهز 
املئ��ة حافل��ة، لكن الكثر من 
الالجئ��ني نظ��روا إىل ه��ذه 
نظ��راً  بتوّج��س،  اخلط��وة 

لتخّوفه��م م��ن أن تغ��ّر احلاف��الت وجهته��ا 
ال��يت  اهلنغاري��ة  املخّيم��ات  طري��ق  وتس��لك 
هرب��وا من س��وء معاملتها. ل��ذا مّت االتفاق بني 
منظمي املسر السوريني وبني الشرطة على 
تس��ير حافلٍة واحدة، وحني يتّم التأكد من 
جي��ري  النمس��اوية  األراض��ي  إىل  وصوهل��ا 
إرس��ال جمموع��ٍة أخرى، وف��ق ما أفاد به آالن 
حص��اف، أح��د الناش��طني املرافق��ني للمس��ر. 
وص��ل الالجئ��ون إىل النمس��ا وس��ط ترحي��ٍب 
، نقل��ت وس��ائل اإلع��الم ص��وراً من��ه.  حمل��يٍّ
بودابس��ت  قط��ارات  حمّط��ة  ُفتح��ت  كم��ا 
م��ع ب��دء تس��ير الرح��الت إىل فيين��ا باجمل��ان. 

مدين��ة  س��لطات  لتس��ّجل 
أملاني��ا  جن��وب  يف  ميون��خ 
دخ��ول 12 أل��ف الج��ٍئ خ��الل 

س��اعة.  48

الناشطون واملتطّوعون األوربيون 
مل تس��تطع أملاني��ا والنمس��ا إيق��اف  	
إىل  واملتضامن��ني  الناش��طني  آالف  توّج��ه 
اجمل��ر لنق��ل الالجئ��ني ومس��اعدتهم، بالرغ��م 
باحلك��م  تقض��ي  الدولت��ني  قوان��ني  أن  م��ن 
بالس��جن مل��ّدٍة تص��ل إىل 8 س��نواٍت عل��ى م��ن 

يس��ّهل عملي��ة إدخ��ال املهاجري��ن بش��كٍل غ��ر 
ش��رعيٍّ إىل الب��الد. يق��ول إلي��اس براب��و، وهو 
أح��د الناش��طني يف منظم��ة 
»ت��نَّ ث��ورة« األملاني��ة: »ح��ني 
وصل��ت إلين��ا أنب��اء جتم��ع 
بودابس��ت  يف  الالجئ��ني 
قّررن��ا التوج��ه م��ن برل�������ني 
إىل ه�����ناك. وبالتنسيق مع جمموعة نشطاء 
منس��اويني قمن��ا بالتحض��ر لتس��ير قافل��ة 

س��ياراٍت حت��ى نتمك��ن م��ن 
وتقدي��م  العالق��ني  نق��ل 
املس��اعدات العيني��ة واملادي��ة 
هل��م والوق��وف إىل جانبه��م. 
كم��ا قمن��ا بالتواص��ل م��ع 
لتغطي��ة  اإلع��الم  وس��ائل 

ه��ذه األح��داث«. 
يقول عمر من دير الزور، وهو أحد  	
الالجئ��ني الذين دخلوا مبس��اعدة الناش��طني: 
»كن��ت باملخّي��م بهنغاري��ا، وكان��ت الش��رطة 
مث��ل  تعاملن��ا  اهلنغاري��ة 
الغن��م. بعدي��ن طلع��ت م��ن 
املخّيم وما كان يف طريقة 
أس��افر فيه��ا عالنم���سا، حتى 
املهّرب��ني كان��و خايف��������ني. أخذن������ا تكس��ي ع 
مدينة هيغيش��الوم على احلدود، بس كانت 
ش��ّبني  القان��ي  باحملط��ة  واقف��ة.  القط��ارات 
منس��اويني معه��م »ف��ان مغل��ق« وس��ألوني إذا 
قالول��ي  إي.  قلتله��م  عالنمس��ا؟  أروح  ب��ّدي 
ط��الع معن��ا. وصلون��ي عل��ى فيين��ا، أن��ا وش��ّب 
كان مع��اي وزمل��ة ومرت��و. ب��س ل��و م��ا كان 

الش��رطة  كان��ت  وصحاف��ة؛  ناش��طني  يف 
أكلتن��ا«. اهلنغاري��ة 

أمح��د:  يفي��د  ذات��ه  الس��ياق  ويف  	
»ببودابس��ت إج��و وجاب��و معه��م أكل وش��رب 
للعامل، حتى دكاترة وحالقني كان يف. وملا 
طلعنا عالنمسا استقبلونا الناس هناك بشكل 
رائع باحملطة، وكلو كان يس��أل إذا الزمي 
ش��ي. م��ا كان ب��ّدي إال أوص��ل عل��ى أملاني��ا، 

ضاح��كًا.  يضي��ف  ووصل��ت«، 
ل��دى س��ؤاله ع��ن دواف��ع  	
ه��ذا التح��ّرك جيي��ب إلياس 
أن  الطبيع��ي  »م��ن  براب��و: 
ن��حاول القيام بأّي مس�اهمٍة 
من ش�������أنها ختفيف حمنة 
الالجئ�������ني، خاص����ّ��ًة بع��د 
حادث��ة الش��احنة يف النمس��ا وص��ورة الطف��ل 
إي��الن وم��ا س��بق ذل��ك م��ن ح��وادث. ووجدن��ا 
يف م��ا حي��دث يف اجمل��ر فرص��ًة للعم��ل بش��كٍل 
مباش��ٍر، مع علمنا أّن أعداد الالجئني كبرٌة 
ج��داً وأنن��ا ال نق��در -كناش��طني ومنظم��اٍت 
مدني��ٍة- تقدي��م املس��اعدة هل��م مجيع��ًا. لك��ن، 
على األقل، نأمل أن نس��تطيع تش��كيل ضغٍط 
عل��ى احلكوم��ات األوربي��ة للتعامل مع جذور 

ه��ذا املل��ّف، وخ������اّصًة يف س��وريا«.
ك������ان  »م������ا  براب��و:  ويض��������يف  	
مفاجئ��ًا بالنس��������بة إل��ّي ه��و ح�����جم التضامن 
الش��عّي م��ع القضي��ة؛ رأي��ت أف��راداً وعائ��الٍت 
أملاني��ًة ومنس��اويًة وجمري��ًة قطع��ت مئ��ات 
لالجئ��ني  املس��اعدات  لتقدي��م  الكيلوم��رات 

واس��تقباهلم«.

أعداد كبرة من الالجئني يف حمطة قطارات بودابست - خاص عني املدينة



على أبواب مركز اللجوء يف برلني
مرك��ز  مبن��ى  ع��ن  بعي��داً  لي��س  	
تقدي��م طلب��ات اللج��وء يف العاصم��ة األملاني��ة 
برلني؛ يفرش عمر األرض، حاله كحال ما 
يق��ارب 1500 م��ن الذي��ن وصل��وا يف األس��بوعني 
اإلج��راءات  ب��طء  م��ن  يش��كون  املاضي��ني، 
واالزدحام الكبر. يقول عمر: »صارلي يومني 
أنتظ��ر أحّص��ل رق��م. أّول ي��وم، بع��د 11 س��اعة 
انتظ��ار، م��ا ق��درت أدخ��ل. أخذون��ا على كامب 
بعي��د ملي��ان، كن��ا 7 بالغرف��ة. جي��ت ثاني يوم 
متأخ��ر وم��ا قدرت أحج��ز دور بعد ما انتظرت 
6 ساعات. اليوم بّدي نام باحلديقة مشان أجي 
أوق��ف الس��اعة 4 الصب��ح أحج��ز دور بالص��ّف 
قب��ل م��ا يفت��ح املرك��ز، وإنش��اهلل أحّص��ل رق��م، 
ألن��و الع��امل ف��وق بعضها. وبعدين نش��وف وين 

ياخذون��ا«.
اللج��وء  مرك��ز  يف  الوض��ع  دف��ع  	
اثن��ني م��ن الالجئ��ني إىل التهدي��د باالنتح��ار 
برم��ي أنفس��هم م��ن س��طح أح��د املبان��ي، مم��ا 
اس��تدعى تدخل الش��رطة والط��وارئ وتعطيل 
عم��ل املرك��ز لس��اعاٍت، ليت��ّم يف النهاي��ة ح��ّل 
املش��كلة واقتياده��م إىل أح��د املخّيم��ات م��ع 
وضعه��م حت��ت اإلش��راف النفس��ّي، حبس��ب م��ا 
قالت إحدى املتطّوعات العامالت مع الالجئني 

املنطق��ة. يف 
رغ��م مش��قة االنتظ��ار، تع��ّد خط��وة  	
تقديم طلب اللجوء أوىل اخلطوات اليت جيب 
اتباعه��ا يف طري��ق اللج��وء الطوي��ل يف أملانيا، إذ 
يت��ّم بع��د ذل��ك ف��رز الالجئ��ني إىل املخّيم��ات 
لينتظ��روا مص��ر ملفاته��م بع��د أن حتال على 
احملكم��ة ال��يت س��تبّت يف طلب��ات جلوئه��م. وال 
ُيع��رف ك��م م��ن األش��هر ق��د تس��تغرق ه��ذه 
اإلج��راءات، بالنظ��ر إىل ع��دم جهوزي��ة أملاني��ا 
للتعام��ل م��ع ه��ذه األع��داد الكب��رة اليت دخلت 
أراضيه��ا هذا الع��ام، ويف األس��بوعني األخرين 
خصوص��اً. م��ا دف��ع املستش��ارة األملاني��ة أجني��ال 
ط��وارئ  خط��ة  ع��ن  احلدي��ث  إىل  م��ركل 
للتعام��ل م��ع أزم��ة الالجئ��ني يف الب��الد، الذين 
يعي��ش أكث��ر 200 أل��ٍف منه��م يف خمّيم��اٍت 
مؤقت��ة. فيم��ا خّصص��ت احلكوم��ة األملاني��ة 
مبل��غ ملي��ار ي��ورو ضم��ن ميزانية الع��ام القادم 
الس��تيعاب احتياج��ات 800 أل��ف الج��ئ، وه��و 
أع��داد  تبلغ��ه  أن  املتوق��ع  م��ن  ال��ذي  الرق��م 

الالجئ��ني يف أملاني��ا خ��الل ه��ذا الع��ام.
ي��وم  األملاني��ة،  الس��لطات  أعلن��ت  	
االثنني املاضي، عن دخول 63 ألف الجٍئ جديٍد 
–يشّكل السوريون معظمهم- إىل البالد خالل 
13 يوم��اً، يف وق��ٍت ب��دأت في��ه بتطبيق إج��راءات 
تشديد الرقابة على حدودها، وإقرار احلكومة 
اجملري��ة لقان��وٍن يتي��ح احتج��از الداخل��ني إىل 
أراضيه��ا بصف��ٍة غ��ر ش��رعيٍة. فيم��ا ال ي��زال 
اخت��الف ال��دول األوربي��ة حول سياس��ة توزيع 
واس��تيعاب الالجئ��ني ب��ني دول االحت��اد قائم��اً. 
اآلن،  حت��ى  الطاول��ة،  عل��ى  تط��رح  أن  دون 
ض��رورة التعام��ل م��ع ج��ذور القضي��ة. ويف 

س��وريا؛ يكم��ن ج��ذر القضي��ة يف دمش��ق.
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حمطة الغاز يف دير الزور

اإلنتاج واملوارد املالية للتنظيم
يصع��ب حتدي��د رق��ٍم دقي��ٍق إلنت��اج تنظي��م الدول��ة م��ن  	

التالي��ة: لألس��باب  اخل��ر«،  »والي��ة  يف  النف��ط 
الكلي��ة، وحص��ر  أرق��ام اإلنت��اج  الش��ديد عل��ى  التكت��م   -1  

النفط��ّي. التنظي��م  جه��از  ع��ن  املهم��ني  باملس��ؤولني  معرفته��ا 
2- تذب��ذب اإلنت��اج ب��ني ي��وٍم وآخ��ر، وأس��بوٍع وآخ��ر، ب����حسب  	

العم��ل. ظ��روف 
3- ه��������جمات طائ��رات الت����حالف، ال��يت فرض��������ت توقف��اٍت  	

املس��تهدفة. املواق��ع  يف  لإلنت��اج  مؤقت��ًة  وانقطاع��اٍت 
ولذل��ك اعتمدن��ا يف احلس��اب عل��ى ش��هاداٍت ت��راوح الثق��ة  	
بها بني الدرجة املنخفضة، وهي الش��هادات اليت أخذها الباحثون من 
عم��ال نف��ٍط وس��ائقي صهاري��ج عمل��وا خالل األش��هر الس��ابقة يف آبار 
وحق��ول نف��ط دي��ر ال��زور، ودرج��ٍة أش��ّد موثوقي��ًة ملهندس��ني وفني��ني 

عمل��وا خ��الل األش��هر الس��ابقة يف آب��ار وحق��ول النف��ط املقص��ودة.
وس��نعتمد يف ه��ذا اإلحص��اء التقدي��رّي التابعي��ة الس��ابقة  	
آلب��ار وحمّط��ات وحق��ول النف��ط يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور يف أغل��ب 

الس��ورية  للش��ركة  تتبع��ان  نفطيت��ني  منش��أتني  يف  إال  احل��االت، 
للنف��ط، وجدن��ا أن��ه م��ن األفض��ل نس��بتهما إىل حق��ول وآب��ار ش��ركة 
الفرات النفط، نظراً لتداخل موقعهما مع »البلوك« احملّدد لشركة 
لش��ركة  التابع��ة  املنش��أة  بالنس��بة إىل  احل��ال  الف��رات. وكذل��ك 
البوكم��ال، ال��يت باش��رت عمله��ا قب��ل ع��اٍم م��ن ان��دالع الث��ورة. وه��ي 

منش��أٌة صغ��رٌة وغ��ر مؤث��رٍة يف نتائ��ج اإلح������صاء.

احلق��ول واملنش��آت التابع��ة لش��ركة الف��رات 
للنف��ط:

اليوم��ّي  الوس������طّي  اإلنت��������اج  يبل��غ  العم��ر:  حق�������ل    -1 		
حملط��ة حق��ل العم��ر الرئيس��ية 12 أل��ف برمي��ٍل يومي��ًا. تض��اف إليه��ا، 
وبش��كٍل متقّط��ٍع، أل��ف برمي��ٍل أخ��رى لنف��ط اآلب��ار الواقع��ة جن��وب 
مدينة القائم العراقية، حتملها الص����هاريج ليتّم خلطه�����ا مع نفط 
العمر قبل املعاجلة يف امل�����حطة الرئيسية. ولن حتسب هذه الكمية 

يف اجمل������موع النهائ��ّي الوس��طّي.

 من س�ية نفط دير الزور 
بعد الثورة

تنظيم الدولة والنفط )2(
)مادٌة مأخوذٌة من دراسٍة عن النفط يف احملافظة، منذ خروجه ومنشآته عن سيطرة النظام وحتى اآلن.  	

أعّدها فريٌق من الباحثني. وصدرت مؤخراًً عن »عني املدينة«(
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يبل��غ متوس��ط جمم��وع إنت��اج اآلب��ار واحملّط��ات األخ��رى  	
التابع��ة للعم��ر، وال��يت ترّك��ز، مبعظمه��ا، يف املناط��ق القريب��ة م��ن 
نه��ر اخلاب��ور، 5 آالف برمي��ٍل. يضاف إليها إنت��اج اآلبار التابعة حملطة 

العزب��ة مبجم��وٍع متوّس��ٍط يص��ل إىل 2000 برمي��ل يومي��ًا.
2-حق��ل التن��ك: يبل��غ اإلنت��اج اليومّي املتوّس��ط حملطة حقل  	
التن��ك –بع��د صيانته��ا وإع��ادة تش��غيلها ورب��ط جمموع��ٍة م��ن اآلب��ار 
القريب��ة والبعي��دة به��ا- 10 آالف برمي��ل. فيم��ا تت��وّزع باق��ي انتاجي��ات 

اآلب��ار عل��ى الش��كل التال��ي:
- جمموعة اآلبار القريبة والتابعة سابقًا حملطة الربغوث:  	

1500 برميل.

- جمموع��ة اآلب��ار القريب��ة وال����تابعة س��ابقًا حملط��ة أب��و  	
حردان: 4000 برميل.

- جمموعة اآلبار القريبة والتابعة سابقًا حملطة السرهيد:  	
1000 برميل.

- جمموعة اآلبار القريبة وال���تابعة س��ابقًا حملطة جنوب  	
العشارة: 3000 برميل.

- جمموع��ة اآلب��ار القريبة والتابعة س��ابقًا حملطة اليونس:  	
برمي��ل.  500

- جمموعة آباٍر أخرى متفّرقٍة: 1500 برميل. 	
3- حق��ل ال��ورد النفط��ّي: قب��ل الث��ورة، تراج��ع إنت��اج اآلب��ار   

التابعة هلذا احلقل إىل حدوٍد دنيا1. وتنبع أهميته من كونه حمّطة 
جتمي��ٍع ألنبوب��ي التصدي��ر القادم��ني م��ن حقل��ي العم��ر والتن��ك، ث��م 
الض��خ اىل احملط��ة الثاني��ة T2. ولكن مُتِكن نس��بة اآلبار التابعة س��ابقًا 
للش��ركة الس��ورية للنف��ط يف بادي��ة البوكم��ال إىل ال��ورد، نظ��راً 
لقربه��ا اجلغراف���ّي من��ه، لنحص��ل عل��ى متوس��ط إنت��اٍج حب��دود 1500 

برمي��ٍل يومي��ًا. 
4- حق��ل التّي��م: ويبلغ املعدل الوس��طّي اليوم��ّي إلنتاجه 800   

برميٍل. ومتكن إضافة إنتاج آبار الش��وال إليه، نظراً للقرب اجلغرايّف. 
ويبل��غ اإلنت��اج اليوم��ّي الوس��طّي هل��ذه اآلب��ار 200 برمي��ٍل.

احلق��ول واملنش��آت التابع��ة لش��ركة دي��ر ال��زور 
: للنفط

يبلغ املعّدل الوسطّي إلنتاج اآلبار التابعة، سابقًا، لشركة دير الزور 
يف حق��ول اجلف��رة والعطال��ة والقه��ار، مضاف��ًا إليه��ا إنت��اج احلاش��ية 
النفطي��ة ملعم��ل الغ��از، 8 آالف برميل يوميًا، يضاف إليها 2000 برميٍل 
من املتكاثفات الغازية )Gas Condensate( املعروفة بالبنزين األمحر، 
والناجت��ة ع��ن معاجل��ة الغ��از يف معم��ل كونيك��و القري��ب م��ن حق��ل 

اجلفرة.

 احلقول واملنشآت التابعة للشركة السورية للنفط

1- جمموع��ة اآلب��ار التابع��ة، س��ابقًا، ملش��روع حق��ل دي��رو:   
ويبل��غ املع��ّدل اليوم��ّي الوس��طّي إلنتاجه��ا 1000 برمي��ٍل، يض��اف إليه��ا 
بئ��را ش��ركة الرش��يد يف منطق��ة الكس��رة مبع��دل إنت��اج 400 برمي��ل 

يومي��ًا.
2- جمموعة آبار حقل أو حمّطة اخلّراطة: يبلغ املعّدل   

الوسطّي إلنتاجها اليومّي 1000 برميل.

املوارد املالية:
ي��راوح س��عر الربمي��ل الواح��د ب��ني 20 دوالراً للنف��ط األق��ّل ج��ودًة، أو 
غ��ر اخلاض��ع للمعاجل��ة يف حمط��ات املعاجل��ة الرئيس��ية، و45 دوالراً 
لنفط هذه احملطات يف حقلي التنك والعمر. فيما ال يقّل سعر برميل 
املتكاثف��ات الغازي��ة، أو البنزي��ن األمح��ر، ع��ن 50 دوالراً. وتض��اف إىل 
واردات النف��ط واردات حمط��ة تعبئ��ة الغ��از، ال��يت يبل��غ إنتاجها اليومّي 

الوس��طّي 5 آالف أس��طوانة.
ويب��نّي اجل��دول التال��ي إنتاجي��ات املواق��ع النفطي��ة، وأس��عار البي��ع، 

وإمجال��ّي ال��واردات، م��ن كلٍّ م��ن ه��ذه املواق��ع:

1 - 200 برميٍل يوميًا.

. تضاف إليها واردات الغاز، وهي يف حدود 10 آالف دوالٍر يوميًا. * اجملموع الكلّي: 2,031 مليون دوالٍر أمريكيٍّ



العالقة النفطّية مع نظام األسد
هن��اك جانب��ان ميك��ن احلديث فيهما ع��ن العالقة الغامضة  	
واملتناقض��ة ب��ني تنظي��م الدول��ة ونظ��ام بش��ار األس��د يف جم��االت 
إىل  الغ��از  بتصدي��ر  التنظي��م  اس��تمرار  ه��و  األّول  والغ��از؛  النف��ط 
املواق��ع اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام، بأعل��ى درج��ٍة متاح��ٍة، وتوف��ر 
أفض��ل الش��روط املمكن��ة لعم��ل معم��ل الغ��از، وف��ق مبدأ )الغ��از مقابل 
الكهرب��اء( ال��ذي تناولن��اه س��ابقًا، ورغ��م تغ��ّراٍت هاّم��ًة ط��رأت من��ذ 
ش��هر نيس��ان 2015، إذ قل��ص النظ��ام اس��تطاعات التي��ار املاّر إىل ش��بكة 
دي��ر ال��زور، بالتزام��ن م��ع توس��يع أهداف��ه العس��كرية لتش��مل حمط��ة 
حتوي��ٍل رئيس��يٍة2، قب��ل أن يقط��ع التي��ار نهائي��ًا ع��ن احملافظ��ة. ح��دث 
ه��ذا دون أن يوق��ف تنظي��م الدول��ة تصدي��ر الغ��از أو يقّل��ص كميات��ه 
ك��رّد فع��ٍل طبيع��يٍّ عل��ى س��لوك النظ��ام، مم��ا يعّم��ق الش��كوك ح��ول 
مناف��ع أخ��رى –غ��ر الكهرباء- يتبادهل��ا الطرفان. قد يكون االفراض 
بأن قطع التيار الكهربائّي عن احملافظة هو حالٌة مؤقتٌة، جنمت عن 
مش��كالٍت فني��ٍة أو عج��ٍز تعان��ي من��ه حمّط��ات توليد الكهرب��اء الواقعة 
حت��ت س��يطرة النظ��ام، افراض��ًا معق��واًل، ل��وال م��ا توح��ي ب��ه سلس��لة 
األعم��ال الكهربائي��ة ال��يت أجنزه��ا التنظي��م3 يف األس��ابيع األخ��رة، 
وال��يت ت��دّل عل��ى تكّي��ٍف ف��ّيٍّ دائٍم مع قطع الكهرباء. إن كّل ما س��بق 
ه��و حتلي��ٌل م��ن غ��ر م��ا يكف��ي م��ن املعطي��ات والدالئ��ل. ويف حماول��ٍة 
لتجّن��ب التحلي��ل احمل��ض جي��ب االنتق��ال إىل اجلان��ب الثان��ي م��ن 
الش��راكة، أو تب��ادل املناف��ع احملتم��ل ب��ني التنظي��م والنظ��ام، وه��و 
النف��ط. وال ب��ّد، يف مقّدم��ة ه��ذا االنتقال، من ش��رح العالقة بني كلٍّ 

م��ن معم��ل كونيك��و للغ��از واملوق��ع الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر.

ت��زّود حمط��ة تولي��د الكهرب��اء، الواقع��ة داخ��ل س��ور املوق��ع  	
الرئيسّي حلقل العمر، معمل كونيكو بالطاقة الكهربائية الالزمة 
لتش��غيل وحدات��ه اإلنتاجي��ة املختلف��ة. ويق��وم املعمل، ب��دوره، بتزويد 
حمّط��ة تولي��د العم��ر للكهرب��اء بالغ��از ال��الزم لتش��غيلها. وهك��ذا، ال 
تس��تغي أيٌّ م��ن املنش��أتني ع��ن األخ��رى. ه��ذا م��ا كان معم��واًل ب��ه 
حتى وقٍت قريٍب، قبل أن ينجح تنظيم الدولة يف فصل الغاز املرافق 
للنف��ط املع��اجل يف حمّطته الرئيس��ية، بتش��غيل وح��دة إنتاج أو معمل 
غاز حقل العمر. مما يغي حمطة توليد الكهرباء عن الغاز املنتج يف 
كونيك��و، وخيف��ف م��ن، أو يلغ��ي، اعتم��اد التنظي��م عل��ى املعم��ل الذي 
مل تع��د املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرته تس��تفيد م��ن كهرب��اء النظ��ام 
املتول��دة بغ��ازه4، وخاّص��ًة م��ع جن��اح التنظي��م يف تش��غيل التوربين��ات 
تفي��ض  وال��يت  التولي��د،  حملّط��ة  مؤخ��رًا-  الرابع��ة  –ث��م  الثالث��ة 
اس��تطاعاتها املنتجة كثرًا5 عن االس��تهالك الالزم لتش��غيل منشآت 

النف��ط يف كونيك��و والعم��ر. 
إن أّي عم��ٍل تق��وم ب��ه ش��ركة الف��رات، ممثل��ًة بكادره��ا  	
احلقل��ّي والرمس��ّي6، وال��ذي يتح��ّرك فق��ط بأوام��ر وتوجيه��اٍت م��ن 
وزارة نف��ط النظ��ام ح��ني يتعل��ق األم��ر برف��ع كش��وفاٍت تقديري��ٍة 
واق��راح أعم��ال صيان��ٍة كب��رٍة –نس��بيًا يف الواقع احلال��ّي- وال خيدم 
اجلزئي��ات الدقيق��ة املش��روحة يف مش��هد العالق��ة الس��ابق ب��ني حق��ل 
العم��ر التاب��ع للش��ركة )ال��يت تتب��ع بدوره��ا للمؤسس��ة الس��ورية 
للنفط( ومعمل الغاز التابع للش��ركة الس��ورية للغاز )تتبع بدورها 
للمؤسس��ة الس��ورية للغ��از(؛ ه��و عم��ٌل يص��ّب يف صاحل تنظي��م الدولة 
فق��ط، نظ��راً ألن الغ��از ه��و االس��تفادة الوحي��دة املتبقي��ة لنظام األس��د 
م��ن ث��روات دي��ر ال��زور الباطني��ة. فأي��ة مقاول��ٍة أو مش��روع صيان��ٍة

2 - دّمرت طائرات األسد حمطة حتويل الدوير، يف الريف الشرقّي لدير الزور، وأخرجتها عن اخلدمة.
3 - توصيل الكهرباء من حمطة توليد العمر إىل نقاٍط ومراكز جديدٍة خارج نطاق تغطية احملّطة سابقًا.

4  - تغ��ّذي حمّط��ات تولي��د الطاق��ة ال��يت يش��غلها النظ��ام حمافظ��ة دي��ر ال��زور حبوالي 130 ميغا واط/ س��ا. وتقلصت هذه التغذي��ة، إىل حدٍّ كبٍر، قبل أن 
تنقطع نهائيًا يف نيس��ان املاضي.

5 - يص��ل إنت��اج حمط��ة تولي��د الكهرب��اء م��ن التوربين��ات األربع��ة يف حق��ل العم��ر إىل )80-60( ميغ��ا واط/ س��ا. يل��زم منه��ا فق��ط أقل من 5 ميغا واط/ س��ا . 
لتش��غيل معمل الغاز ومثلها لباقي املنش��آت األخرى.

6- ما زال العش��رات من موظفي ش��ركة الفرات يف موقع حقل العمر على رأس عملهم، يف خطوٍة كان ُيعتقد أنها ش��كليٌة من جانب النظام. ويتجاوز 
عدد املوظفني، بالوصف ذاته، يف معمل غاز كونيكو، 170 موظفًا.
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7 - قبل خروجها عن سيطرة النظام، قامت بعض الفرق الفنية بإغالق الصّمامات العميقة لبعض اآلبار.
8 - حقٌل غازيٌّ كبٌر كان قيد اإلنشاء قبل أن يسيطر التنظيم على معظم حمافظة األنبار.

http://www.3ayn-almadina.com/?p=4864 - 9

لعم��ٍل نفط��يٍّ أو غ��ازيٍّ غ��ر متعل��ٍق مبعم��ل الغ��از ه��و خدم��ٌة جماني��ٌة 
يقّدمها النظام لعدّوه تنظيم الدولة الذي يتصارع معه على جبهاٍت 
قريب��ٍة، كم��ا يف مط��ار دي��ر ال��زور وداخ��ل مدينته��ا، وأخ��رى بعي��دٍة. 
لق��د قام��ت ش��ركة الف��رات للنف��ط، وع��رب تكليفها لش��ركة أنيس��كو 
اخلاّصة )ENESCO(خلدمات النفط املتعاقدة معها، بأعماٍل متعّددٍة 
كان املستفيد الوحيد فيها هو تنظيم الدولة. بل، ومع تطّور األحداث 
وجتاوزها لنظام بش��ار األس��د ممثاًل بوزارة نفطه، ختلت أنيس��كو، يف 

م��ّراٍت كث��رٍة، ع��ن الش��كليات وعملت مباش��رًة م��ع التنظيم.
قب��ل الث��ورة كان��ت أنيس��كو واح��دًة م��ن ش��ركاٍت خاّص��ٍة  	
خلدم��ات النف��ط تعاق��دت م��ع الش��ركات احلكومي��ة )املش��ركة م��ع 
الشركات األجنبية، على وجه الدقة(. ومن هذه الشركات اخلاّصة 
ش��ركة كنام��ة، ال��يت تعّرض��ت مس��تودعاتها، يف موق��ع 10 كيل��و 
مش��ال دي��ر ال��زور، للنه��ب صي��ف ع��ام 2012، وش��ركة س��ورين، ال��يت 
جنح��ت يف إنق��اذ آلياته��ا بإخراجها إىل مناطق حتت س��يطرة النظام، 
وش��ركة أس��اس، اليت أثارت الش��بهات حوهلا نتيجة التزام موظفيها 
الش��كلّي ألش��هر ع��ّدٍة بال��دوام يف موق��ع حق��ل العم��ر الرئيس��ّي، حت��ت 
سيطرة التنظيم، قبل أن تتفكك ويذوب عماهلا وموظفوها يف جهاز 
تنظي��م الدول��ة الناش��ئ، وبع��د أن متّلص��ت إدارة الش��ركة م��ن العم��ل 
م��ع التنظي��م وتنفي��ذ أعم��اٍل فني��ٍة ل��ه. لك��ن ش��ركة أنيس��كو وحده��ا 
، وتكّيفت مع ظروف ومعطيات  استأنفت أعماهلا بشكٍل شبه طبيعيٍّ
العمل اجلديدة بس��رعٍة، لتعاود ورش��اتها الفنية التنقل من مش��اريع 
لتنظي��م الدول��ة يف »والي��ة اخل��ر« إىل مش��اريع لنظ��ام بش��ار األس��د 
يف بادي��ة مح��ص وحت��ت س��يطرته. ختت��ّص أنيس��كو بصيان��ة اآلب��ار 
النفطي��ة والغازي��ة وتش��غيلها، إضاف��ًة إىل قدرته��ا على تنفي��ذ أعماٍل 
فني��ٍة أخ��رى. تع��ّد خدم��ات اآلب��ار، بأنواعه��ا املختلف��ة، عم��اًل معق��داً 
يتطل��ب تقني��اٍت ومع��ّداٍت متط��ّورة، ال ميك��ن جله��از تنظي��م الدول��ة 
أن يق��وم ب��ه مبف��رده، عل��ى األق��ّل يف الظ��روف احلالي��ة، خ��الل الع��ام 
املاض��ي م��ن س��يطرته عل��ى احملافظ��ة. متتل��ك أنيس��كو اخل��ربة الفنية 
والتجهي��زات واملع��ّدات الالزم��ة، ال��يت تأت��ي يف مقّدمته��ا العرب��ات 
الث��الث لصيان��ة اآلب��ار )Well Maintenance Trucks(، وه��ي عرب��اٌت 
شديدة األهمية وباهظة التكلفة، إضافًة إىل مستودٍع خاصٍّ بها يف 
موق��ع حق��ل العم��ر الرئيس��ّي. وق��د س��ّخرتها مجيعه��ا لص��احل تنظيم 

الدول��ة، يف أعم��اٍل ومش��اريع كث��رٍة كان أبرزه��ا:
1- إع��ادة تش��غيل اآلب��ار املغلق��ة، بفت��ح صّمام��ات األم��ان   
أعم��اٍق ال  املزروع��ة عل��ى   ،)Sub-Surface Safety Valves( الداخلي��ة 
تقّل عن 40 مراً من رأس البئر )Wellhead(. فتحت أنيس��كو عش��رات 
اآلبار املغلقة7 وشّغلتها من جديٍد، وخاّصًة يف حميط وداخل السور 
الرئيسّي حلقل العمر، ويف حقل التنك. مما زاد إنتاج التنظيم آالف 

الربامي��ل يومي��ًا.
2- مس��اعدة جه��از تنظي��م الدول��ة النفط��ّي عل��ى إع��ادة   
 Water Injection( بامل��اء  النف��ط  آب��ار  حق��ن  تكنولوجي��ا  تطبي��ق 
Technology( ع��رب آب��ار احلق��ن اخلاّص��ة)Injector Wells( ، لزي��ادة 
ورف��ع   )Reservoir Pressure( للنف��ط  اخلازن��ة  الطبق��ات  ضغ��ط 
إنتاجية اآلبار املستثمرة. وذلك يف املوقعني الرئيسيني حلقل العمر 
وحق��ل التن��ك، وبع��د صيان��ة أنيس��كو حملّط��يت ض��ّخ املي��اه يف كلٍّ م��ن 
مدين��يت الش��حيل وأب��و مح��ام التابعت��ني للحقل��ني املذكوري��ن عل��ى 
التوال��ي، وصيان��ة أنابي��ب املي��اه املمت��ّدة م��ن هات��ني احملطت��ني حت��ى 

موقع��ي احلقل��ني. 

3- املس��اعدة يف تطبي��ق جه��از تنظي��م الدول��ة لتكنولوجي��ا   
احلق��ن الغ��ازّي )Gas Injection Technology( يف آب��ار احلق��ن اخلاّصة 
بالغ��از يف بع��ض آب��ار حق��ل العم��ر. م��ع القي��ام مب��ا يل��زم م��ن أعم��ال 
 )Compressors( الصيانة الالزمة ألنابيب الغاز املمتّدة بني الضواغط
يف وح��دة فص��ل الغ��از )Gas Separator( وحمط��ة املعاجل��ة الرئيس��ية 

.)Injector Wells( وحت��ى آب��ار احلق��ن )CPF(
يف  التنظي��م  م��ع  عم��ٍل  ش��راكة  يف  أنيس��كو  دخل��ت   -4  
األراض��ي العراقي��ة، يف مش��روع صيان��ة وتش��غيل أربع��ة آب��ار غ��اٍز يف 
حقل عكاز8  الواقع على مسافة 40 كم تقريبًا جنوب مدينة القائم، 
ويعم��ل التنظي��م الي��وم عل��ى متدي��د خ��ط لنق��ل الغ��از م��ن احلق��ل اىل 
حمط��ة تولي��د الكهرب��اء يف حمي��ط املدين��ة. ب��دأ ه��ذا املش��روع قب��ل 
مخس��ة أش��هٍر، وم��ا زال العم��ل في��ه قائم��ًا، حبس��ب م��ا تتيح��ه ظروف 

كلٍّ م��ن أنيس��كو والتنظي��م.
حتى اليوم، يعمل يف أنيس��كو، يف »والية اخلر«، أكثر من  	
60 موظفًا ما زالوا مرتبطني بشكٍل كامٍل بإدارة الشركة ومكاتبها 
يف دمش��ق. وب��ني ح��نٍي وآخ��ر يأت��ي أح��د مفّوض��ي الش��ركة يف زي��ارٍة 

س��ّريٍة للق��اء مس��ؤولني يف تنظي��م الدول��ة.
تنتمي أنيس��كو إىل جمموعة ش��ركات النفط اليت ميلكها  	
رج��ال األعم��ال الش��هر ج��ورج حس��واني، ال��ذي ظه��ر امس��ه يف م��ّراٍت 
س��ابقٍة كش��ريٍك ووس��يٍط ب��ني تنظي��م الدول��ة ونظ��ام بش��ار األس��د، 
كان بينه��ا م��ا تناولت��ه جمل��ة »ع��ني املدين��ة« يف تقريره��ا اخل��اّص 
املنش��ور يف الع��دد 38 ع��ن مش��روع حق��ل توينان للغاز يف بادية الش��ام9.
م��ن الصع��ب التكّه��ن مبس��تقبل التع��اون أو تب��ادل املناف��ع  	
ب��ني النظ��ام والتنظي��م، إذ ينطل��ق كلٌّ منهم��ا يف ه��ذه العالق��ة م��ن 
لك��ن، يف  التغ��ّر.  بالظ��روف ش��ديدة  حس��اباته اخلاّص��ة واملتأث��رة 
داً من أيٍّ من  املس��توى احلال��ّي م��ن الص��راع، ال يبدو ه��ذا التعاون مه��دَّ

العدّوي��ن. الش��ريكني 
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من س��وريا املفيدة إىل السوريني املفيدين

بكر صدقي

اضط��ّرت صحيف��ة »األخب��ار«، املمّول��ة  	
م��ن إي��ران وح��زب اهلل، إىل س��حب مقال��ة 
الكات��ب األردن��ّي املمان��ع ناه��ض ح��ّر م��ن 
موقعه��ا عل��ى ش��بكة اإلنرن��ت، م��ع االعت��ذار 
م��ن الش��عب الس��ورّي. تش��ّكل ه��ذه املقال��ة-

الفضيح��ة دفع��ًا للمنطق املمانع إىل حدوده 
القص��وى، أكث��ر م��ن كونه��ا خروج��ًا عل��ى 
مزعوم��ٍة  وأخالقي��ٍة«  سياس��يٍة  »مب��ادئ 
خبرقه��ا.  ح��ر  اتهم��ت  األخب��ار  جلري��دة 
لذل��ك ب��دا ه��ذا األخ��ر حمق��ًا يف احتجاج��ه عل��ى ح��ذف مقالت��ه ح��ني 
تس��اءل مس��تنكراً: »ما هي »املبادئ«... وملن االعتذار؟« متهمًا صحيفته 
، ب��ني العام��ني 2011 – 2012، وتبي وجهات نظر  بانته��اج نه��ٍج ليربال��يٍّ
»املعارضة« السورية، قبل أن تتخطاها »حتت ضغط احنياز املقاومة، 
ب��ال لب��س، إىل جان��ب الدول��ة الس��ورية« حس��ب تعب��ره. أم��ا »الش��عب 
السورّي« الذي اعتذر منه رئيس حترير الصحيفة، إبراهيم األمني، 
عل��ى ب��ذاءات ح��ر العنصرية حبقه، فهن��اك خالٌف على حتديده بني 

الكات��ب ورئي��س التحري��ر، عل��ى م��ا نفه��م م��ن اس��تنكار ح��ر.
فف��ي املقال��ة، ال��يت محل��ت عنوان��ًا الفت��ًا ه��و »ب��دء املرحل��ة  	
األوىل للح��لّ السياس��ّي يف س��وريا«، س��نفهم أن احل��ّل السياس��ّي ال��ذي 
يقصده الكاتب إمنا هو التخلص من أكرب كمٍّ ممكٍن من املسلمني 
الس��وريني الس��ّنة، الذي��ن يس��ّميهم »املك��ّون الوهاب��ّي« غ��ر الق��ادر على 
»التعاي��ش م��ع التعددي��ة والنمط احلضارّي اخلاّص بس��وريا« حس��ب 
تعب��ره. األم��ر ال��ذي يت��ّم اآلن برأي��ه يف ن��وٍع م��ن االصطف��اء الطبيعّي 
ع��ن طري��ق اهلج��رة إىل الق��ارة األوروبي��ة. ويضيف الكاتب اليس��ارّي 
م��ن غ��ر أن ي��رّف ل��ه جف��ن: »إن خس��ارتهم ال تع��ّد نزيف��ًا دميوغرافيًا، 
يف حني ينبغي إيقاف نزيف الكتلة الوطنية املدنية« اليت »تئن حتت 
وط��أة اهلاون��ات وانقط��اع الكهرب��اء وامل��اء والغ��الء واخنف��اض املس��توى 

املعيش��ّي حت��ى الي��أس«.
ب��ني  للس��وريني  العنص��ري  التقس��يم  ه��ذا  م��ن  واض��ٌح  	
 » »كتل��ة وطني��ة مدنية« )يقصد األقليات الطائفية( و»مكّوٍن وهابيٍّ
)األكثري��ة املس��لمة الس��ّنية( أن معي��ار املمانعة ليس معياراً سياس��يًا 
متغ��راً وعاب��راً لالنتماءات األهلي��ة، بل هو اختالٌف جوهريٌّ ثابٌت يف 

خصائ��ص املكّون��ات، بوصفه��ا كذلك، من��ذ األزل إىل األبد. فاألّولون 
ممانع��ون، خلق��ًة، ألنه��م يقبل��ون بالتعاي��ش م��ع »التعددي��ة والنم��ط 
احلضارّي اخلاّص بسوريا«، يف حني يرفض األخرون هذا التعايش 
ألنه��م  فق��ط  املمانع��ة،  ألع��داء  عم��الء  ويش��تغلون  النم��ط  وذاك 
مس��لمون س��ّنة وليس ألّي س��بٍب آخر له عالقة باملصاحل االجتماعية 
أو السياس��ية أو غره��ا م��ن الدواف��ع املتع��ارف عليه��ا يف عاملن��ا الي��وم. 
الواق��ع أن الكات��ب يق��ّدم بنفس��ه الدلي��ل عل��ى العك��س، فه��و  	
لي��س فق��ط غ��ر ق��ادٍر عل��ى التعاي��ش م��ع املك��ّون املس��لم الس��ّي، ب��ل 
يدعو صراحًة إىل التخلص منه عرب التهجر القسري، واصفًا ذلك 
ب�»املرحل��ة األوىل م��ن احل��ّل السياس��ّي«. إن��ه، م��ن هذا املنظ��ور، يتفّوق 
على نظره قائد جبهة النصرة، أبي حممد اجلوالنّي، الذي منح، يف 
حواره الشهر مع أمحد منصور على قناة اجلزيرة، »الكتلة الوطنية 
املدنية« خيار العودة إىل اإلس��الم وإال تطبيق احلّد حبقهم. فالكاتب 
اليسارّي املمانع حرم »املكّون الوهابّي« خيار تغير دينه ليصبح قادراً 
عل��ى التعاي��ش م��ع التعددي��ة والنم��ط احلض��ارّي اخل��اّص بس��وريا، 
وح��دد ل��ه مص��راً وحي��داً ه��و التهج��ر القس��رّي حت��ت وط��أة برامي��ل 
نظام��ه »الوط��ّي« وس��الحه الكيم��اوّي إىل أرب��ع جه��ات األرض، كما 

ح��دث لألرم��ن واليه��ود والفلس��طينيني م��ن قب��ل.
نق��ل رئي��س حتري��ر صحيف��ة احلي��اة، غس��ان ش��ربل، ع��ن  	
ه كالمًا منس��وبًا للرئيس الروس��ي فالدمير  « مل يس��مّ »زعيٍم عربيٍّ
بوتن صاغه يف شكٍل سؤاٍل وّجهه إىل الزعيم العربّي: »هل تعتقد أن 
الرئي��س األس��د س��يكتفي بقي��ادة دول��ٍة م��ن س��بعة مالي��ني نس��مة أو 
مثانية؟«. ويف آخر ظهوراته اإلعالمية، كان بشار الكيماوي قد مّيز 
ب��ني مناط��ق أكث��ر أهميًة من غره��ا، تربيراً النس��حاباٍت قد تضطّر 
إليه��ا قوات��ه م��ن هن��ا إىل هن��اك. وتتح��دث حتلي��الٌت كث��رٌة بص��دد 
التدخ��ل العس��كرّي الروس��ّي املس��تجّد ع��ن أن األم��ر يتعل��ق، بالنس��بة 
إىل القي��ادة الروس��ية، بتثبي��ت حّصته��ا م��ن ترك��ة الدول��ة الس��ورية 
املنتهية، لتفرض ذلك كأمٍر واقٍع على أّي طاولة مفاوضاٍت دوليٍة 

خاّص��ٍة بتصفي��ة ه��ذه الرك��ة وتوزيعه��ا ب��ني الورث��ة.
يف ه��ذا اإلط��ار لن��ا أن نفه��م ب��ذاءة ناه��ض ح��ر العنصري��ة  	
ال��يت ال ختّص��ه وح��ده، بق��در م��ا تع��ّم عل��ى احمل��ور املمان��ع الش��يعّي 

بامس��ه. الناطق��ني  ومجي��ع 

ناهض حّر

رأي
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بير بيومونت - من مدينة املفرق األردنية
الغارديان/ 14 أيلول

ترمجة مأمون حلي

إنهم ُيدفعون إىل العودة إىل اللهيب
قصة الالجئني الذين يشعرون أنهم مرغمون على العودة إىل سورية

خ������ارج  الس�������وريون  الالجئ�������ون  	
املخّيمات األردنية، والذين يعيشون يف غرٍف 
مس��تأجرٍة وورشات عمٍل ُحوِّلت إىل أماكن 
إيواء، هم من الناس األكثر ضعفًا. ال يرمز 
الالجئ��ون يف مدين��ة املف��رق إىل جن��اح جه��ود 
املس��اعدات الدولي��ة وإمن��ا إىل فش��لها؛ وه��و 
إخف��اٌق يدف��ع بهم بش��كٍل متزاي��ٍد حنو أوروبا 
أو إىل الع��ودة بي��أٍس إىل مناط��ق احل��رب يف 
س��ورية. إن كان تركي��ز اململك��ة املتح��دة 
منصّب��ًا، كم��ا ق��ال رئيس ال��وزراء الربيطانّي 
ديفي��د كام��رون أثن��اء زيارت��ه ل��وادي البقاع 
يف لبن��ان، عل��ى مس��اعدة الالجئ��ني يف لبن��ان 
واألردن »م��ن أج��ل أن نتيقن أننا نثي الناس 
ع��ن القيام بهذه الرحل��ة اخلطرة إىل أوربا«، 
ففي مدينة املفرق وليس يف خميم الزعري 
ن��رى كث��راً م��ن أخط��ر املش��كالت. الكث��ر 
م��ن الن��اس هن��ا، الذي��ن مّت إفقاره��م وأثقل��ت 
الدي��ون كاهله��م، عان��وا ختفيض حصصهم 
خّفض��ت  عندم��ا  املاض��ي  آب  يف  الغذائي��ة 

منظمة برنامج الغذاء العاملّي عدد الالجئني 
الس��وريني الذي��ن يتلق��ون قس��ائمها الغذائي��ة 
بنس��بة الثل��ث، م��ا ت��رك 229 أل��ف ش��خٍص يف 
م��ن  اعتب��اراً  غذائي��ٍة  مس��اعدٍة  دون  األردن 
أيل��ول احلال��ي. الواق��ع ه��و أن جه��ود مس��اعدة 
الس��وريني واجه��ت، بالرغم م��ن كرم الدول 
املاحنة، أزماٍت على عّدة جبهات، من ضمنها 
التموي��ل وحن��ق أولئ��ك الذين ال ي��رون نهايًة 

قريب��ًة للن��زاع الس��ورّي.
عندم��ا هبط��ت حّوام��ة كام��رون  	
يف الزع��ري، كان حمم��ود قروم��ة خيّط��ط 
للرحيل من املفرق إىل أوربا. سيرك عائلته 
وراءه مؤقت��ًا، مب��ن فيه��ا ش��قيق زوجته مازن، 
32 عام��ًا، ال��ذي يعان��ي م��ن إعاق��ٍة عقلي��ة. 
معظ��م أف��راد عائل��ة م��ازن كان��وا ق��د قض��وا 
نتيج��ة ضرب��ٍة صاروخي��ة. يق��ول حمم��ود: 
»مضى عامان على وجودنا هنا«. تقول زوجته 
وف��اء إن حصته��م الغذائي��ة ُقطع��ت الش��هر 
املاض��ي. ومث��ل كث��ٍر من الن��اس، ال يعرفون 

امل��ّرة  أّي مس��اعدٍة يف  إن كان��وا س��يتلقون 
القادم��ة ال��يت تص��در فيه��ا القس��ائم. يق��ول 
حمم��ود: »اجتمع��ت عائلتن��ا بع��د أن ُقطع��ت 
حصتن��ا الغذائي��ة. ل��دّي ج��واز س��فر، ولذل��ك 
أس��تطيع الس��فر جّواً إىل تركيا. مجعنا املال 
ال��الزم للرحل��ة إىل إس��طنبول و1000 دوالٍر 
ملهّرب��ي البش��ر يف إزم��ر«. سيس��افر حمم��ود 
برفق��ة س��بعٍة م��ن جران��ه إىل اليون��ان أواًل 
ث��م إىل أملاني��ا أو الس��ويد. إن��ه لي��س الوحي��د 
الغاردي��ان  الرحل��ة. ذهب��ت  يفك��ر يف  ال��ذي 
لت��زور عائ��الٍت يف مدين��ة املف��رق فأصيب��ت 
باخليب��ة؛ كان��ت تل��ك العائ��الت ق��د رحل��ت. 
أو  رحل��وا  ق��د  ج��راٍن  ع��ن  آخ��رون  حيك��ي 
خيّطط��ون للرحي��ل. يف البناي��ة ال��يت يس��كن 
فيه��ا حمم��ود مل تتب��ّق س��وى عائلت��ني م��ن 
أص��ل 12 عائل��ة. بعضه��م ذهب��وا إىل تركي��ا، 
لك��ن بعضه��م اآلخر، وقد ضاقت بهم الس��بل، 
عادوا إىل س��وريا مفّضلني تعريض أنفس��هم 
ملخاط��ر احل��رب على أن يواصلوا الصراع من 

طفل سوري الجئ يف أحد املخيمات - وكالة األناضول

تبع��د مدين��ة املف��رق، البدوي��ة الطاب��ع، مس��افًة قص��رًة بالس��يارة ع��ن بواب��ات خمي��م الزع��ري لالجئ��ني. غ��ر أن املدين��ة تق��ّدم  	
ص��ورًة مقلق��ًة بش��كٍل أك��رب. فه��ي تس��تضيف قراب��ة مئ��ة أل��ف الج��ئ، وه��و ع��دٌد يف��وق ع��دد س��كانها األردني��ني وع��دد س��كان الزع��ري.
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أجل البقاء يف بلٍد ال يس��تطيعون العمل فيه، 
واملس��اعدات خُتّف��ض بش��كٍل كب��ر، والديون 

العائلي��ة تتصاعد بال توقف.
املس��اعدات،  ومس��ؤولو  الس��وريون  	
على حدٍّ سواء، يقولون إن اإلحساس باليأس 
املتزايد ميكن التقاطه من عّدة مؤش��راٍت، يف 
املخيم��ات وب��ني الالجئ��ني يف مدن األردن. يف 
أح��د أي��ام األس��بوع املاضي، اس��تقّل قرابة 200 
الج��ٍئ الب��اص ال��ذي يذه��ب يومي��ًا من خميم 
الزع��ري إىل احل��دود الس��ورية لك��ي يع��ودوا 
إىل منطق��ة الن��زاع. وهن��اك بع��ض الدالئ��ل 
املبني��ة عل��ى األقاوي��ل توح��ي أن ع��دداً صغراً 
م��ن الن��اس س��يجّربون طري��ق ال��رّب اخلِط��ر 
ع��رب جبه��ات القت��ال الكثرة ك��ي يصلوا إىل 
تركي��ا. ببس��اطٍة، معظمه��م ال ي��رون هل��م 
مس��تقباًل يف األردن، ال��ذي يتلق��ى في��ه 86% 
م��ن الالجئ��ني أق��ّل م��ن 68 دين��اراً يف الش��هر، 
وهو مبلٌغ تعتربه احلكومة األردنية مستوى 
خ��ّط الفق��ر يف الب��الد. وحبس��ب مس��ؤولني 
كب��اٍر يف األم��م املتح��دة، تتزاي��د حاالت زواج 
األطف��ال ألن اأُلس��ر تبح��ث ع��ن م��ن ميك��ن 
أن يع��ول بناته��ا. أولئ��ك الذي��ن يس��تطيعون 
العق��ارات  ذل��ك  يف  مب��ا  ممتلكاته��م،  بي��ع 
واألراض��ي يف س��ورية إن كان ه��ذا ممكن��ًا، 
يفعل��ون ذل��ك. ه��ذا امل��زاج املصّم��م والعص��ّي 
فاقمت��ه ص��ور وس��ائل اإلعالم ألولئ��ك الذين 
شقوا طريقهم إىل أوربا، وماكينة إشاعاٍت 
مثرة. يف مركز االستقبال الرئيسّي التابع 

أخ��ذ ص��ورة  مّت  عّم��ان،  املتح��دة يف  لألم��م 
قزحي��ة ع��ني ف��ؤاد مصطف��ى كج��زٍء م��ن 
عملي��ة التس��جيل. بس��رعٍة يتض��ح أن ف��ؤاد، 
وه��و مهن��دٌس مت��زّوٌج م��ن أردني��ة، كان ق��د 
أت��ى بس��بب إش��اعٍة ُنش��رت على موق��ٍع لبنانيٍّ 
مفادها أنه قد مّت التعاقد مع ش��ركة ش��حٍن 
لتأخ��ذ الالجئ��ني إىل أملاني��ا م��ن أج��ل إع��ادة 
توطينه��م. جذب��ت ه��ذه القص��ة 500 ش��خٍص 
إىل مرك��ز االس��تقبال خالل أكثر من يوٍم 

بقلي��ل.
رئي��س  هارب��ر،  آن��درو  يرس��م  	
األردن،  يف  الالجئ��ني  مفوضي��ة  وكال��ة 
إي��واء  القن��وط جله��ود  تبع��ث عل��ى  ص��ورًة 
الالجئ��ني الس��وريني يف الب��الد، وه��ي جه��وٌد 
ش��هدت جناح��اٍت يف البداي��ة. يق��ول هارب��ر: 
يري��دون  الذي��ن  الس��وريني  ع��دد  »ش��اهدنا 
العودة يرتفع من 60 إىل 120 يف اليوم يف آب، 
وإىل 190 يف ي��وٍم واح��ٍد األس��بوع املاض��ي. م��ن 
املبّك��ر الق��ول إن كان ه��ذا األم��ر مي��اًل عام��ًا، 
إال أنه يتصاعد. علينا أن نقّدم الدعم للناس 
يف امل��كان ال��ذي ه��م في��ه آمن��ون، ال أن خنل��ق 
ظروف��ًا تدف��ع به��م إىل الع��ودة إىل منطق��ة 
احل��رب. إنه��م ال يس��تطيعون العم��ل بش��كٍل 
، واالفتق��ار إىل م��وارد العي��ش يع��ي  قانون��يٍّ
أن الوض��ع لي��س مس��تدامًا. تواج��ه أورب��ا اآلن 
عواق��ب سياس��اتها هن��ا«. احل��ّل ال��ذي يقّدم��ه 
آن��درو هارب��ر من أجل األردن بس��يط؛ متويل 
مش��اريع توف��ر العمل لالجئ��ني وتفيد تنمية 

بل��ٍد مضي��ٍف أخ��ذ يصب��ح بش��كٍل متزاي��ٍد غ��ر 
مك��رٍث بالالجئ��ني الذي��ن اس��تقبلهم. كث��ٌر 
حتدث��ت  الذي��ن  امل��دن  يف  الالجئ��ني  م��ن 
الغاردي��ان إليه��م يرّددون اق��راح هاربر. إنهم 
يقولون لو أنهم يس��تطيعون العمل ملا رحلوا.
عام��ًا،   37 الع��ّواد،  أمي��ن  يعي��ش  	
م��ع عائلت��ه يف غرف��ٍة متهالك��ٍة مبني��ٍة عل��ى 
س��طح، يدف��ع إجياره��ا 100 دين��اٍر يف الش��هر. 
ل��و اس��تطاع، وه��و الالج��ئ الق��ادم م��ن مدين��ة 
درع��ا، اهلج��رة لفعل، لكنه س��يهاجر فقط إن 
كان األم��ر قانوني��ًا. دون أّي مس��اعدٍة لدف��ع 
اإلجي��ار، كان يبي��ع قس��ائم الطعام بأقّل من 
س��عرها ليغّط��ي التكالي��ف. لك��ن من��ذ حص��ل 
التخفي��ض يف القس��ائم، مل يع��د ل��دى الع��ّواد 
م��ا يكف��ي ليغط��ي املدفوع��ات. يق��ول: »نس��رق 
التالف��ة  اخلض��روات  عل��ى  ونعي��ش  اخلب��ز 
ال��يت نس��تطيع العث��ور عليه��ا. نعي��ش عل��ى 
الفت��ات. يف م��ا مض��ى كن��ت أمل��ك خمزن��ًا 
كب��راً. كان��ت ل��دّي مزرع��ٌة وس��يارة. كّل 
م��ا أحتاج��ه ه��و 100 دين��اٍر يف الش��هر. لو كان 
مس��موحًا لبع��ت البن��دورة يف الش��ارع ألتدب��ر 
األم��ور، لك��ن إن فعل��ت ذل��ك س��يلقى القب��ض 
عل��ّي«. يق��ول إن��ه مل يب��َق ل��ه ش��يٌء يف س��ورية 
لكنه يشعر أنه قد تتوجب عليه العودة. »لقد 
تكلم��ت م��ع أف��راد عائليت. س��نجّرب خلمس��ة 
األم��ور،  تتحّس��ن  مل  إن  ش��هور.  س��تة  أو 
ستدفعنا الظروف إىل العودة. ال خيار لدينا. 
إنن��ا ُندف��ع إىل الع��ودة إىل داخ��ل احلري��ق«.

توّزع الالجئني السوريني يف دول اجلوار
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كتاب

حممد عثمان

حني شَرعت اجلدران بالكالم
رميييا فليحان حتفر ثالثيية مسييتوياٍت لذكرياتها

واحدٌة من مقّدماٍت كثية
قب��ل ش��هرين م��ن مظاه��رة احلريق��ة بدمش��ق، يف 17 ش��باط  	
2011، حني سيهتف السوريون للمّرة األوىل »الشعب السوري ما بينذل«؛ 
كان��ت فليح��ان ترك��ب تاكس��يًا يقّله��ا من أب��و رمان��ة إىل احللبوني. 
وعن��د فن��دق روتان��ا الش��هر، أح��د أب��رز مع��امل طريق��ة بش��ار األس��د يف 
حكم البالد، توقفت سيارة هامر كبرة أمام سيارة األجرة اليت كان 
سائقها هرمًا استفّزه سر اهلامر عكس االجتاه ووقوفها أمام سيارته 
فضغط على الزمور ومتتم ببعض الشتائم. نزل سائق اهلامر بغضٍب 
وتقّدم باجتاه الرجل الذي تسّمر مرقبًا خائفًا وثّبت يديه على املقود، 
بينما جتّمدت فليحان يف املقعد اخللفّي وهي حتّدق يف الشاّب امللتحي 
قلياًل يقرب من السيارة كثوٍر هائج، حتاول تبنّي مالحمه اليت بدت 
مألوف��ة. أدخ��ل ي��ده م��ن ش��ّباك التكس��ي وأمس��ك ب��رأس الرج��ل وب��دأ 
بضرب��ه وه��و يص��رخ: »ع��م تزّمرل��ي ي��ا ك��ّر!!!.. ول��ك أن��ا ماهر األس��د يا 
حي��وان!«. امت��ّدت ي��ده إىل املس��ّدس ح��ني مل��ح ارجتاف الراكب��ة فأدخل 
رأس��ه من الش��ّباك وحّدق بها ثم قال للرجل: »لوال هالس��ّت اللي معك 
كن��ت ش��فت ي��ا حيوان«. غ��ادر وصعد إىل س��يارته وانطلق كاجملنون، 

بينم��ا انهم��رت دموع الس��ائق وكاتبة الس��يناريو معًا.
بيان احلليب

أم��ام  ج��رت  ال��يت  االعتصام��ات  يف  فليح��ان  ش��اركت  	
الس��فارتني املصري��ة والليبي��ة تأيي��داً حلراك الش��عبني يف إط��ار الربيع 
العربّي، ثم خرجت يف املظاهرات الس��ورية األوىل. وبكت، مّرًة أخرى، 
بغزارٍة، ولكن بطعٍم خمتلٍف جداً، حني مسعت صوتها يهتف »الشعب 
يري��د إس��قاط النظ��ام«. ولك��ن امسه��ا ارتب��ط مب��ا ع��رف وقته��ا ببي��ان 

احللي��ب.
كان��ت ق��ّوات النظ��ام قد حاصرت درع��ا، أماًل يف خنق الثورة  	
يف مهدها. وبدأت معامل اجلوع تظهر يف احملافظة اجملاورة للسويداء، 
مس��قط رأس فليح��ان ال��يت أب��ت، مث��ل كثري��ن م��ن أبن��اء الس��ويداء 
ال��دروز، االس��تجابة إىل اإلش��ارات الطائفي��ة ال��يت بّثه��ا النظ��ام. كانت 
الواح��دة لي��اًل ح��ني وصلت إىل بريد صفحة فليحان على الفيس��بوك 
صورٌة لطفٍل من درعا، حيمل زجاجة احلليب الفارغة يف يده، وعلى 
جبين��ه ُكت��ب: جوع��ان. ت��وارت كاتب��ة الس��يناريو فجأًة وحض��رت األم 
اليت استذكرت صورة ابنها الذي كان يشبه الطفل من درعا. وخالل 
دقيقتني كتبت –دون أي تفكٍر- نداًء عاجاًل إىل »احلكومة السورية«، 
تطالبها فيه بالسماح بدخول املواد التموينية واألدوية وأغذية األطفال 
»الذين ال ميكن أن يكونوا مندّسني يف أيٍّ من العصابات... أطفال درعا 

جائع��ون وحيتاج��ون لألغذي��ة واألدوية بش��كٍل عاج��ٍل وطارئ«.

خ��الل س��اعتني كان 400 ش��خٍص ق��د وّقع��وا عل��ى البي��ان،  	
وبع��د ي��وٍم واح��ٍد بلغوا 1200، ومّت تداوله على كل الفضائيات العربية 

األنب��اء، وج��ّن ماه��ر األس��د ثاني��ًة. الش��هرة ووكاالت 
فق��د كان م��ن أب��رز املوّقع��ني فنان��ون وخمرج��ون وكّت��اب  	
س��يناريو... إخل، مم��ا يه��ّدد رواي��ة النظ��ام عن العصابات املس��لحة، كما 
مي��ّس بش��كٍل مباش��ٍر إحدى »اإلقطاع��ات« اليت اختّص به��ا ماهر خالل 

عش��ر س��نواٍت م��ن حك��م أخي��ه بش��ار، وه��ي الوس��ط الف��ّيّ.
»1200 مشنقة رح تتعّلق إهلم بساحة األمويني«، هذا ما قاله  	
مكتب ماهر موخّبًا مدير إذاعة شام اليت مل تكن قد التقطت ما يريده 
النظ��ام بالضب��ط، فتج��ّرأت عل��ى اس��تضافة فليح��ان وبع��ض املوّقع��ني 
ليوضحوا موقفهم. بينما كان املخرج جندت أنزور أسرع، فقاد محلًة 
حل��ّض ش��ركات اإلنت��اج على مقاطع��ة املوّقعني. وخّون املخرج هش��ام 

ش��ربتجي ابنت��ه املخرج��ة رش��ا عل��ى اهلواء.
املعارضة... جهوٌد عبثية

خب��الف ذكري��ات فليح��ان ع��ن س��ورية الث��ورة، وص��واًل إىل  	
خروجه��ا م��ن الب��الد يف أيل��ول 2011، إثر تعّرضها لتهدي��دات املخابرات 
اجلّوي��ة بالقت��ل أو بتصفي��ة أحد طفليه��ا؛ تبدو ذاكرته��ا يف املعارضة 
كابي��ًة ومضطرب��ة؛ تكتف��ي ب��إدراج نص��وص البيان��ات أو اخلط��ب أو 
مقاالٍت قدمية، رغم أنها كانت من أوائل أعضاء اجمللس الوطّي ثم 
االئت��الف، كما ش��اركت بفعالي��ٍة يف تنظيم مؤمتر القاهرة لتوحيد 
املعارض��ة، يف 2012، وألق��ت كلم��اٍت يف الربمل��ان األوروب��ّي ويف مؤمت��ر 
أصدق��اء الش��عب الس��وري يف باري��س وس��واهما، وكان��ت عض��و وف��د 
املعارضة ملؤمتر جنيف2، والتقت مبمثلني عن األمم املتحدة ومنظمة 
العفو الدولية وجامعة الدول العربية وشخصياٍت عديدة من وزارات 

خارجي��ٍة كث��رٍة ح��ول العامل.
»ولكن هذا مل يكن ك����افيًا، فوج���ود اهلواء ال يعي أبداً أن  	

األوكسجني كان كافيًا...«.

ص��در ه��ذا الكت��اب مؤخ��راً ع��ن احت��اد الدميقراطي��ني  	
والناش��طة  الس��يناريو  كاتب��ة  في��ه  وتس��تعيد  الس��وريني. 
احلقوقي��ة واملعاِرض��ة الس��ورية قّصتها مع الث��ورة منذ ذاكرة 
القه��ر املدي��د، ال��ذي أصابه��ا كما باقي الس��وريني، إىل الش��هور 
إىل  وص��واًل  والكرام��ة،  للحري��ة  طلب��ًا  لالنتفاض��ة  األوىل 
نش��اطها يف املعارض��ة السياس��ية، ال��ذي انته��ى باس��تقالتها م��ن 

الوط��ّي. االئت��الف 
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حزن لؤي حسني

ملك مصياف...
“بالروح بالدم نفديك أبو حيدر”

صياد المدينة

ونائبت��ه  مرافقت��ه  دون  ووحي��داً،  هادئ��ًا  	
وتابعت��ه –الوحي��دة- منى غامن، ظهر لؤي حس��ني 

قبل أياٍم يف فندٍق يف مدينة أورفا الركية. مل 
يتوق��ع الرج��ل أن جم��ّرد ظه��وره ه��ذا س��يعترب 

وقاح��ًة يف ح��ّق نش��طاء م��ن دير ال��زور كانوا 
صدف��ًة يف امل��كان ذات��ه. ومل يتوق��ع أيض��ًا أن 

جم��ّرد لقائ��ه بنش��طاء آخري��ن م��ن الرق��ة 
واحلس��كة ودي��ر ال��زور س��يجلب هل��م 

نتيج��ة  بعضه��م،  ليتح��ّول  املتاع��ب. 
غض��ب ال��رأي العام للنش��طاء يف أورفا، 

م��ن موق��ف الدف��اع ع��ن ح��ّق امل��رء يف لق��اء أّي 
ش��خٍص كان إىل موق��ف التنّص��ل م��ن اللق��اء ذات��ه. 

لك��ن التنّص��ل مل خيّف��ف إال قلي��اًل م��ن التهّجم عليه��م باعتبارهم 
ق��د جالس��وا خم��رباً، حبس��ب رأي البع��ض عل��ى صفح��ات الفيس��بوك، 
وشبيحًا حسب صفحاٍت أخرى. وظهرت كتاباٌت قاسية اللهجة من 
ن��وع: »أضاف��وا إىل مع��ّرة لقائهم خفيًة بنازع علم الثورة، الش��ّبيح لؤي 
حسني، معّرًة أشنع، من خالل تنّصلهم من اللقاء الفضيحة وأخذهم 
موقع املتفّرج، ورمبا حتى املشارك يف رمي فريٍق آخر بتهمة االجتماع 

بالتاف��ه س��ابق الذك��ر«. وكت��ب ش��خٌص آخ��ر مذّك��راً بواقع��ة إبع��اد 
العل��م: »نس��يتو ل��ؤي احلس��ني ملّ��ا رف��ض يوق��ف وعل��م الثورة 
وراه؟ ب��دال م��ا تش��حطونو بأورفا راحيني تلتقون 

بي��ه؟! ش��نو دينك��م أنت��م!!!«.
	           يص���عب عل��ى حس��ني 
أن يس��توعب اخلانة اليت وضع 
نتيج��ة تصّرفات��ه  فيه��ا  نفس��ه 
احلمق��اء، وه��ي الكلم��ة األكث��ر 
لطف��ًا يف وص��ف سلس��لة األفع��ال 
واألق��وال الص��ادرة عن��ه من��ذ خروجه 
امللتبس من سوريا. ويصعب عليه أيضًا 
أن يستوعب أن جمّرد وجوده الفيزيائّي 
ل��كّل  تهم��ًة  س��يكون  كان  ف��راٍغ  أّي  يف 
ناش��ٍط كان صدف��ًة يف الف��راغ ذات��ه، وعليه 

وال ش��ك أن قلي��اًل م��ن احل��زن س��يعتصر قلب الت��ربؤ منه��ا. 
السياسّي املنشغل بالعثور على خمرٍج »لألزمة السورية« بعد كّل ماء 
الوجه الذي أريق، رغم مواساته لنفسه بالتحّسر على انهيار القانون 

والس��لطة واملخاب��رات بطبيع��ة احل��ال.

ه��و ص��الح عاص��ي، زعي��م أك��رب  	
جمموع��ات الش��ّبيحة ب��ني طرط��وس ومحاة، 
الذي افتدته قبل أياٍم مئات احلناجر الغاضبة 
بال��دم وال��روح يف مس��رة تأيي��ٍد واس��تعراض 
ق��ّوٍة نّظمه��ا أتباع��ه متحّدي��ن بقاي��ا س��لطة 
بش��ار األس��د، بع��د أن جت��ّرأ ف��رع املخاب��رات 
العس��كرية يف طرطوس على توقيف ش��قيقه 
شادي. وجاء التوقيف كرّد فعٍل أو أخٍذ بالثأر 
من الفرع املذكور على سلسلة إهاناٍت علنيٍة 
وجّهه��ا عاص��ي لف��روع األمن املختلف��ة، كان 
أش��هرها ربط��ه رقيب��ًا م��ن أم��ن الدول��ة حبب��ٍل 
يف دّوار الش��هداء يف وض��ح النه��ار ث��م س��حله 
يف ش��وارع مصي��اف، دون أن جي��رؤ أح��ٌد م��ن 
عناص��ر األم��ن والش��رطة واجلي��ش وفصائ��ل 

التش��بيح األخ��رى عل��ى االع��راض.

قري�������ة  ول��د ص������الح عاص��ي يف  	
ط��ر مجل��ة القريب��ة م��ن مصي��اف. وكان 
س��يئة  عائل�����ٍة  يف  شراس��ًة  األكث��ر  الول��د 
الس��معة. وترعرع حارس��ًا على أبواب املالهي 
الليلي��ة، ث��م متعه��د بن��ات لي��ٍل و«فنان��اٍت«، 
الش��يخ  منطق��ة  يف  كازين��و  أخ��راً  ليدي��ر 
الش��مالّي.  مصي��اف  مدخ��ل  عل��ى  	غضب��ان 
وف��ور ان��دالع الث��ورة أّس��س عاص��ي مجاع��ة 
تش��بيٍح م��ن أبن��اء قريت��ه ضم��ن م��ا يس��مى 
أن تضّخم��ت  تلب��ث  الوط��ّي«، مل  ب�«الدف��اع 
م��ع سلس��لة األعم��ال الوحش��ية ال��يت ارتكبه��ا 
عاص��ي يف البل��دات الثائ��رة م��ن ري��ف مح��اة، 
بالتزام��ن م��ع أعم������ال اجلرمي��ة ال������عادية 
	م��ن قت��ٍل وخط��ٍف وس��رقٍة مل يس�����لم منه��ا 

صالح عاصيمؤيدون للنظام.
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