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مبادراٌت... ومبادرات
تصاعييد احلديييث يف اآلونيية األخييرة  	
عيين عييدٍد ميين املبييادرات املطروحيية يف الشييأن 
السورّي؛ مبادرة املبعوث الدولّي دي ميستورا، 
الييي مييا زالييت تراوح يف مكانها، ودعوة موسييكو 
للقيياٍء بيين بعييض ممثلييي مييا تييراه معارضييًة 
معتدلييًة وممثليين عيين النظييام، ومييا يشيياع عن 

مبييادرٍة مصريييٍة غامضييٍة هييي األخييرى.
ولعلييه ميين عالميييييييات الوعيييييييي مييا  	
نلحظييه عند قوى الثييورة الفاعلة، ومجهورها 
األعييرض، ميين عييدم اكييراٍث بهييذه املبييادرات، 
املعارضيين  ميين  ضيقييٍة  شييرحيٍة  خبييالف 
السياسين وكّتاب مقاالت الرأي، وإعالمين 
يضطّرهم العمل إىل املتابعة وإبداء االهتمام.

وإذا كان عيب مبادرة دي ميسييتورا  	
يف ضآليية مييا تِعييد بإجنييازه، مييع آميياٍل مبهمييٍة 
بتعميمييه يف املسييتقبل؛ فييإن طييرح روسيييا ال 
يتجيياوز كونييه تضييعيياً للوقييت، بييل كسييبًا 
لييه لصيياحل النظييام، الييذي ال ُيسييتبعد أن يكييون 
أحييد مهندسييي املبييادرة أصيياًل، إلعطيياء ذريعييٍة 
أخييرى للمجتمييع الدولييّي كييي خيييّدر نفسييه 
بييأن البحييث جيياٍر عيين »حييلٍّ لألزميية السييورية«. 
أمييا مبييادرٌة ميين نظام ديكتاتور الغفليية اهلزلّي 
يف مصيير، يف زميين حطييام التماثيييل ومتزيييق 
الصييور، فليسييت أكثيير ميين مزحييٍة مسجيية.

أييية مبييادرة ميكيين التعويييل عليهييا  	
اآلن، وبعييد أن زكمييت سييخافات االئتييالف 
واحلكوميية املؤقتييييية أرواح السييييييورين؟ إنهييا 
كّل  يف  املقاتليية  الفصائييل  وحييدة  مبييادرات 
حمافظييٍة أو منطقٍة كبرٍة علييى األقّل، وهو 
مييا نشييهده –ونشييهد عكسييه يف الوقييت نفسييه- 
ومبادرات اإليواء واإلطعام والتدفئة والتعليم، 
الييي يبييادر إليهييا السييوريون رغييم كّل اآلالم.
ستشرق الشمس من سورية، عندما  	

حنارب شتاءها القارس.
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مل يكيين مفاجئييًا اإلعييالن عيين عييزم  	
بالنظييام  السييورية  املعارضيية  مجييع  روسيييا 
علييى طاولييٍة واحييدٍة يف موسييكو. فمييا محلييه 
نائييب وزييير خارجيتهييا بوغدانوف منييذ حوالي 
شييهٍر يف زيارتييه لألسييد يف دمشييق، ولقيياءه مييع 
معارضيين سييورين يف إسييطنبول الركييية، 
كان مفيياده أن مؤمتييراً سيييعقد يف موسييكو 
للتفيياوض علييى حلٍّ سياسييّي. كمييا أن زيارات 
لروسيييا يف  السييورين  املعارضيين  ميين  عييدٍد 
الفييرة األخييرة كانييت دلييياًل واضحييًا على أن 
روسيييا تعتييزم أن تتييوىل مجييع األطييراف علييى 

طاولييٍة واحييدة.
ومييع إعييالن القيييادة الروسييية عيين  	
أن أعمييال املؤمتيير سييتبدأ مييع نهاييية الشييهر 
األول من عام 2015، سارعت الواليات املتحدة 
األمريكييية إىل التعبيير عيين "أملهييا" بييأن تكييون 
هلييذا الييدور الروسييّي آثيياٌر إجيابيييٌة ودالالٌت 
على أن موقف موسكو يتجه اليوم حنو "إجياد 
خمييرٍج سياسيييٍّ لألزميية السييورية". وأعلنييت 
أمريييكا أنهييا ال تعلييم بتفاصيييل املؤمتيير، وأنهييا 
غيير مطلعييٍة علييى خطييوات التنسيييق وصييواًل 
إىل موسييكو1. فيمييا كانييت اإلشييارة الروسييية 
واضحييًة إىل أن املشييكلة القائميية حاليييًا هييي 
مييع املعارضيية السييورية ألنهييا منقسييمة، وألن 
بعييض أطيافهييا يرفييض احلضييور إىل موسييكو 

للتفيياوض مييع النظييام.
اللييذان  )الطرفييان  وميين جانبيهمييا  	
ينويييان حضييور املؤمتر، النظام السييورّي وجزء 
ميين املعارضيية( عييّرا عيين موافقتهمييا علييى أن 
يكييون بيييان جنيييف1 وقييرارات جملييس األميين 
سييوريا،  يف  السياسييّي  للحييّل  أساسييًا  املعنييية 
ضييرورٌة  واإلقليمييّي  الدولييّي  "التوافييق  وأن 
التفاوضييية".  العملييية  لنجيياح  أساسيييٌة 
تسييفر  أن  املراقبيين  ميين  كثييٌر  يتوقييع  وال 
عقييده  املزمييع  املؤمتيير  أو  الروسييية  اجلهييود 
أّييية نتائييج ذات أثيير. ويقلييل 	يف موسييكو إىل 

 آخييرون ميين جدييية النوايييا الروسييية، وخاصييًة 
والشييخصيات  الفنانييات،  بعييض  دعييوة  مييع 
امللتبسيية التصنيييف بيين تأييييد نظييام األسييد أو 

معارضتييه، حلضييور هييذا املؤمتيير.

مصر تبييييحث عن دوٍر إقليييييييميٍّ من 
خالل القضية السورية

للييدور  كامييٍل  شييبه  غييياٍب  بعييد  	
املصرّي عن القضايا اإلقليمية والعربية، بعد 
ثورة 25 يناير، وجدت القيادة املصرية فرصًة 
السييتعادة حضييور القاهييرة ميين خييالل امللييف 
السييورّي. وحتدثت تسييريباٌت عّدٌة عن مبادرٍة 
مصريييٍة حلييلٍّ سياسيييٍّ تبييدأ جبمييع أطييراف 
والتشيياور،  للتباحييث  بينهييا  فيمييا  املعارضيية 
بالتزاميين مييع جييّس نبييض نظييام األسييد الييذي 
مل يتوقييف عيين إرسييال مبعوثيين خاّصيين يف 
الييي اكتفييت  القاهييرة،  زييياراٍت سييّريٍة إىل 
بالرحيييب مبييا أمستييه حييواراً سييوريًا سييوريًا 
ميكيين أن يقييّدم مييا يرضييي الشييعب السييوري. 
ويف السياق ذاته أعلنت اخلارجية املصرية أن 
أحييد مراكييز األحبيياث بالقاهرة سيسييتضيف 
مؤمتيير  قبييل  املعارضيية  أطييراف  بيين  حييواراً 
موسييكو، لالتفيياق علييى وثيقٍة موّحييدٍة تعكس 
رؤيتهييم لكيفييية التوصييل إىل حييلٍّ سياسيييٍّ يف 

سييوريا.
الدولييّي  املبعييوث  أيييد  جانبييه  وميين  	
إىل سييوريا دي ميسييتورا أييية مبييادرٍة سياسيييٍة 
األطييراف  مجيييع  ودعييا  حييّل،  إىل  للتوصييل 
إىل املشيياركة. فيمييا بّينييت مصييادر إعالميييٌة 
إعدادهييا  يتييّم  ورقييًة  أن  معارضييٌة  سييوريٌة 
حاليييًا ميين قبييل عييّدة أطييراٍف معارضييٍة، بينهييا 

االئتييالف الوطييّي السييورّي، ليتييّم عرضهييا يف 
املؤمتيير. فيمييا ُسييّربت ورقييٌة تتضّميين وثيقيية 
مبييادئ جتمييع بيين االئتييالف وهيئيية التنسيييق 
واملبييادئ  جنيييف1،  بيييان  تتضّميين  الوطنييية، 
األساسييية جلنيييف2، وخارطيية الطريييق الييي 

أقّرتهييا عييّدة قييوى معارضيية.
القاهييرة  إىل  األخييرة  زيارتييه  ويف  	
قييال رئيييس االئتييالف الوطّي السييورّي، هادي 
البحييرة، إن االئتييالف "منفتييٌح علييى كافيية 
أبييواٌب مغلقييٌة للحييوار  األطييياف. وال توجييد 
حييول آليييات االنتقييال السياسييّي الييذي يعتمييد 
وإعييادة  تأسيسييية،  مجعيييٍة  انتخيياب  علييى 
كتابيية الدسييتور يف ظييروف حمايييدٍة وآمنيية، 
حسييبما يرغييب بييه السييوريون". وكان البحييرة 
قييد صييّرح سييابقًا أنييه ليسييت هنيياك أييية ورقييٍة 
تضعها روسيا أو مصر أو سواهما قبل املؤمتر، 
وأن املعارضيية سييتقوم بوضييع وثيقيية مبييادئ 

تدخييل بهييا إليييه.
الدبلوماسييية،  اجلهييود  تلقييى  وال  	
املتسييمة بكثييٍر ميين الغمييوض وتعييّدد اجلهييات 
الراعية هلا، اهتمامًا يذكر يف الشارع السورّي، 
وخاصًة لدى اجلمهور املعارض لنظام األسد. 
فيمييا يصييّر موالييوه وحمللوه السياسيييون على 
أن مؤمتيير موسييكو وحتييّركات القاهييرة هييي 
نتيجيية  جيياءت  للنظييام  سياسيييٌة  جناحيياٌت 

انتصييارات جيشييه علييى األرض.

"موسكو1".. مــبادئ جنيــــف على طاولـــــٍة 
روســـيٍة بمباركٍة أمريكيٍة مصرية

هيئة التحرير
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معييييييييسكري  انتصيييييييارات  حققيييييت  	
احلامدييية ووادي الضيييف أفضليييًة معنويييًة 
للتشييكيالت املقاتليية لنظييام األسييد، وخاصيية 
يف جبهييات الشييمال. لتنعكييس هييذه األفضلييية، 
بشييكٍل واضييٍح، يف اسييتعادة زمييام املبييادرة علييى 
اجلبهات الشمالية والشمالية الشرقية ملدينة 
انتصيياراٍت  احلييّر  كتائييب  حققييت  إذ  حلييب. 
موضعيييًة عييّدًة خييالل األسييبوعن األخرييين 
يف كلٍّ ميين "املييالح" وخميييم حنييدرات مشييال 
حلب، حيث سيييطر الثوار على منطقة املعامل 
بعييد معييارك عنيفييٍة تكّبييدت فيهييا قّوات األسييد، 
والعراقييية  األفغانييية  الشيييعية  وامليليشيييات 
واجملموعييات األخييرى املتحالفة معها، خسييائر 
سييقط  اآلخيير  اجلانييب  ويف  فادحيية.  بشييريًة 
لكتائب اجليش احلّر، وخاصًة حلركة حزم، 
العديد من الشهداء. وحتبط انتصارات "املالح" 
و"حندرات" خطة القّوات األسدية يف هجومها 
اهلييادف حلصييار مدينيية حلب، بالسيييطرة على 
طييرق إمدادهييا القريبيية ميين جهييات القتييال. 
والقييوى  وميكيين لتشييكيالت اجليييش احلييّر، 
املدافعيية األخييرى، أن تسييتثمر مييا حققتييه يف 
األيييام املاضييية بشييّن هجماٍت أخييرى متالحقٍة 
التهديييدات  وتبييّدد  األسييد  قييوات  بهييا  تبعييد 

احملتمليية الييي متثلهييا.
ورافق حتّسيين الواقييع امليدانّي للثوار  	
يف حلييب إعييالن كييرى التشييكيالت املقاتليية 

باسييم  واحييدٍة  قيييادٍة  حتييت  توّحدهييا  هنيياك 
"اجلبهيية الشييامية"، تضييّم كاًل ميين )اجلبهيية 
اإلسييالمية حبلب، جيييش اجملاهدين، حركة 
الزنكييي، جتمييع فاسييتقم كمييا  الدييين  نييور 
أمييرت، جبهيية األصاليية والتنمييية( بقيييادة عبد 
العزيييز سييالمة، قائييد اجلبهيية اإلسييالمية يف 
الشييمال سييابقًا. وأطلقت اجلبهيية بيانًا تعهدت 
فيييه بالدفيياع عيين املدنييين والتصييّدي للنظييام، 
واحلفيياظ علييى وحييدة سييوريا، وحتقيييق رغبيية 
الشييعب يف توحيييد الفصائييل العسييكرية علييى 

األرض.
تراجع تنظيم الدولة اإلسالمية يف 

عن العرب/ كوباني
تقييدٌم  املاضييية  األيييام  يف  ُسييّجل  	
لقييّوات محاية الشييعب الكردييية يف عن العرب 
)كوبانييي(، إذ بييات أكثيير ميين ثلثييي املدينيية 
حتت سيطرتها، بعد هجماٍت عّدٍة شنتها على 
مواقييع ونقاط سيييطرة التنظيم داخل املدينة.

األكييراد  املقاتليين  تقييّدم  وجيياء  	
مييع تصاعييد غييارات التحالييف الدولييّي بقيييادة 
مواقييع  علييى  األمريكييية  املتحييدة  الواليييات 
التنظيييم يف حميييط عيين العييرب واحلسييكة 
والرقيية وأطييراف دييير الييزور، خاصييًة بعد أسيير 
التنظيييم للطيييار األردنييّي معيياذ الكساسييبة، 
	إثيير إسييقاط طائرتييه يف موقييٍع قريييٍب ميين 

مدينة الرقة.

تراجع اهلدن
خييرق النظييام هدنييًة كان قد وقعها  	
منييذ أكثيير ميين عيياٍم مييع الفصائييل املقاتليية يف 
حييّي بييرزة شييرق دمشييق، حيين قامييت قييّوات 
األميين السييورّي بتنفيييذ عييّدة محييالت اعتقيياٍل 
لشييباٍن ميين احلييّي، إضافييًة إىل اعتقييال نسيياٍء 
علييى احلواجييز الواقعيية علييى أطرافييه. وهييو مييا 
أّدى إىل إضييراٍب عييامٍّ ميين قبييل سييكان احلييّي، 
إضافييًة إىل قطييع طريقييي بييرزة ي التييل، وبييرزة 
ي مشييفى تشييرين العسييكري. ويأتييي اإلضييراب 
أيضييًا بعييد رفييض النظييام إطييالق سييراح بقييية 
املعتقليين، إذ مل يفييرج إال عيين 50 معتقاًل رغم 
تعهييده بإطييالق 350 ميين أبنيياء بييرزة املعتقليين 

يف سييجونه.
ورغييم احلديث املتواصل عن اقراب  	
التوقيييع علييى هدنييٍة مشييابهٍة يف حييّي الوعيير 
األسييدية  القييّوات  تواصييل  محييص،  مبدينيية 
قصفها له، مسييتخدمًة أحيانًا قذائف حتتوي 
على مادة النابامل شديدة اخلطورة، مما أوقع 
العشييرات بيين شييهيٍد وجريييٍح، معظمهييم ميين 

النسيياء واألطفييال.
ريف دمشق.. غاراٌت باجلملة

شييهدت مناطييق ميين دمشييق وريفهييا  	
قصفييًا جّويييًا ميين قبييل مقاتييالت النظييام، هييو 
األكيير ميين نوعييه خييالل أكثيير من سيينة. إذ 
تضاعييف عييدد الغييارات اليومييية، مركييزًة يف 
غالبيتهييا علييى دومييا وحميطهييا، ومناطييق من 
القلمييون والزبدانييي، وحييّي جوبيير الدمشييقّي، 
الييذي نييال احلصيية األكيير من هييذه الغارات. 
فيمييا اختتييم بشييار األسييد عييام 2014 بزيييارٍة 
جلنييوده يف حييّي الزبلطانييي بدمشييق، قّدمتهييا 
وسييائل إعالمييه علييى أنهييا تفقييٌد خلطييوط 
متيياّس قّواتييه يف حييّي جوبيير. لتتحييّول هييذه 
الزيييارة إىل مييادٍة للتنييدر والسييييييخرية ميين 
يف  وإعالمييه  لألسييد  الفاشييلة"  "التمثيلييية 
مواقييع التواصييل االجتماعييّي، حبسييب وصييف 
الثييّوار خليييييييطوة األسييد. إذ ظهييييييرت لوحييٌة 
تشيييييييير إىل مبنييى "املواصييالت" يف الزبلطانييي 
	يف مقاطييع الفييييييييديو والصييور امللتيييييقطة يف 

هذه الزيارة.

 الثوار يتقّدمون شمااًل.. 
ومئات الغارات العــشوائّية قبيل زيارة األسد لجنوده في دمشق

هيئة التحرير
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 أكثر من 30 ألف شــهيٍد، ونصف مليون الجئ...

جمــود الجبهــات وتمّدد داعــش يفتحان باب تدويل النزاع

متوز
انتخابييات  يف  يفييوز  البحييرة  هييادي  	 
رئاسيية االئتييالف الوطييّي. ورئيييس االئتييالف 
األسييبق معيياذ اخلطيييب يطييرح مبييادرًة حلييلٍّ 
. تعييين سييتافان دي ميسييتورا مبعوثييًا  سياسيييٍّ
دوليييًا جديييداً إىل سييوريا. وبشييار، يف خطيياب 
القسم، يعلن عن عزمه إعادة الرقة وحلب إىل 

الوطيين". "حضيين 
مييييييورك  حيييّرر  احلييييييّر  اجليييييييييش  	
ويسيييطر علييى رحبيية خطيياب يف ريييف محيياة. 
ويكّبييد النظييام خسييائر فادحييًة يف معاركييه يف 
القنيطييرة وريييف إدلييب. عشييرات القتلييى ميين 
ميليشيييات حييزب اهلل بعييد اشييتباكات الثييّوار 
معهييم يف القلمييون. وسيييطرة كتائييب احلييّر 

علييى حاجييز عارفيية يف جوبيير.
النظام يسييييتعيد حقل الشيياعر الذي  	

سبق وأن احتله داعش.
سيييارٌة مفخخييٌة يف منطقييٍة مواليييٍة  	
للنظييام حبمييص تييودي بسييبعة مدنييين علييى 
األقّل. وأخرى يف قرية أطمة احلدودية تودي 

15 مدنيييًا. حبييياة 
يف  تعليين  الدولييية  العفييو  منظميية  	
تقريييٍر هلييا عيين وفيياة 271 شييخصًا يف خميييم 
الرمييوك نتيجيية اجلييوع وظييروف احلصييار. 
وآخيير ملنظميية هيومييان رايتييس ووتييش تقييول 
فيييه إن النظييام قام بي650 عملية قصٍف كبرٍة 
بالراميييل املتفجييرة علييى أحييياء مدينيية حلييب 
منييذ صييدور قرار جملس األمن يف نهاية شييهر 
شباط املاضي، وإن 1655 مدنيًا قتلوا جّراء تلك 

الغييارات.
آب

داعييش ينشيير فيديييو ذبييح الصحفييّي  	
األمريكييّي جيمييس فولييي ممييا يثيير اسييتنكاراً 
عامليييًا. ويسيييطر على مطار الطبقة العسييكرّي 
بعييد قتييل املئييات ميين جنييود األسييد. ويرتكييب 

جمزرًة بعشرة الشعيطات املناوئة له يف ريف 
دييير الييزور، وأخييرى بسييكان منطقيية سيينجار 
العراقييية ميين اإليزيدييين بعد السيييطرة عليها 
وسيب نسائها. أوباما يعلن عن تشكيل التحالف 

الدولييّي ضييد التنظيييم.
أردوغييان يفييوز بالرئاسيية الركييية.  	
وحيدر العبادي خيلف نوري املالكي يف رئاسيية 

العييراق. وزراء 
استشييييييييهاد 59 سييييييييوريًا، بينهييم 17  	
طفيياًل و8 سيييدات، بعد قصييف اجليش اللبنانّي 

عرسييال.  ملخيييم  اهلل  حييزب  وميليشيييا 
جبهيية النصييرة تسيييطر علييى معيير  	
القنيطييرة احلييدودّي مييع اجلييوالن، وتعليين عن 
اعتقييال 45 عنصييراً ميين قييّوات حفييظ السييالم 

املتحييدة. لألمييم  التابعيية 
مقتييل قيييس القطاعنيية، أحييد أبييرز  	
قيييادات اجليييش احلييّر يف درعييا. واإلعييالن عيين 
قيييادٍة عسييكريٍة موّحييدٍة يف الغوطيية الشييرقية.

اسييتمرار النظييام األسييدّي يف ارتييكاب  	
اجملييازر وإلقيياء الراميييل علييى أرييياف دمشييق 
ومحيياة وإدلييب وعلييى مدينييي حلييب والرقيية 
ودييير الييزور. وقّواته تسيييطر علييى بلدة املليحة 
بعد اشييتباكاٍت دامت 135 يومًا. وهدنٌة يف حّي 

القييدم الدمشييقّي بعييد حصيياٍر طويييل.
أيلول	

قريييًة   67 حيتييّل  الدوليية  تنظيييم  	
كرديييًة يف طريقييه حملاصييرة عيين العييرب/ 
كوبانييي. ويذبييح الصحفّي سييتيفن سييوتلوف. 
وعمليييات التحالييف الدولييّي ضييد التنظيم تبدأ 
يف سييوريا باسييتهداف معسييكراته وجتّمعاتييه. 
جملييس الشيييوخ األمريكييّي يقييّر خّطيية تدريييب 
وتسييليح املعارضيية السييورية. وتسييريباٌت عيين 

منطقييٍة عازلييٍة داخييل البييالد

شييهد عام 2014 جمموعًة من األحداث اهلاّمة يف مسييار ثورة الكرامة السييورية، فيما برزت إىل السييطح التعقيدات السياسييية  	
والعسكرية معًا. وشكل ظهور تنظيم داعش وتراجع تشكيالت اجليش احلّر إحدى معامل فشل سياسة االئتالف الوطّي ومن وراءه 
من دوٍل أكثرت الوعود والتخّوفات والتخّبط جتاه القضية السورية. فيما مل يصّب أيٌّ من هذه التطّورات يف صاحل النظام األسدّي 
وامليليشيات املقاتلة معه. فما زال النظام يراوح يف مكانه باحثًا عن خرافات احلسم العسكرّي واالنتصار الذي جاء موضعيًا يف بعض 
املناطييق بفعييل اجملييازر ومحييالت القصييف اجلنونييّي، باإلضافيية إىل اسييتخدام األسييلحة الكيماوييية. فيمييا يسييتمّر اسييتنزافه يف مناطييق 

أخييرى مبعارك الكييّر والفّر.
يف هذا العدد، نستكمل ما تناولناه يف العدد السابق من استعراض أبرز أحداث العام حبسب األشهر: 	
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وّزعتهييا  احلصبيية،  ضييّد  لقاحيياٌت  	
احلكوميية السييورية املؤقتيية، أّدت إىل وفيياة 17 
طفيياًل يف ريييف إدلييب. وهييذه احلكوميية تعليين 
عيين تشييكيل جلنيية متابعييٍة ملعرفيية األسييباب 
احلقيقييية الييي أّدت إىل هييذه الكارثيية وتدفييع 

الضحايييا. لييذوي  تعويضييات 
منظميية حظيير األسييلحة الكيماوييية  	
تعليين أن مفتشيييها عثييروا علييى "أدلييٍة دامغييٍة 
بطريقييٍة  كسييالٍح  الكلييور  غيياز  السييتخدام 
ممنهجٍة ومتكّررٍة يف مشال سوريا هذا العام". 
ووزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند يدين 
اسييتخدام جيييش النظييام لغيياز الكلييور السييام.

انفجيياٌر غامييٌض يييودي حبييياة قائييد  	
أحييرار الشييام حسييان عبييود ومخسيين ميين قييادة 
النصييرة  جبهيية  احلركيية.  يف  األّول  الصييف 
تأسيير جمموعييًة من اجلنييود اللبنانين، بعد أن 
نشر تنظيم داعش مقطعًا لذبٍح جنديٍّ لبنانيٍّ 
قييام باحتجييازه يف وقييٍت سييابق. وأعقبييت ذلييك 
اعتييداءاٌت علييى الالجئيين السييورين يف لبنييان.

يف  الدخانييية  علييى  يسيييطر  احلييّر  	
دمشييق، وأجييزاٍء ميين الدويلعيية وخييان الشيييح. 
وإمتييام السيييطرة علييى القنيطييرة وحميطهييا 
باسييتثناء خييان أرنبيية والبعييث. مييع اسييتمرار 
القلمييون. يف  اهلل  حييزب  ميليشيييا  اسييتنزاف 

طائييرات النظييام ترتكييب جمييزرًة يف  	
سييراقب راح ضحيتها العشييرات، تضيياف إىل 52 

ذاتييه. الشييهر  يف  ُسييّجلت  جمييزرًة 
تشرين األول

تتصييّدر  كوبانييي  العييرب/  عيين  	
 100 ميين  أكثيير  ودخييول  اإلعالمييّي.  املشييهد 
مقاتييٍل ميين البشييمركة الكردييية و200 ميين 
اجليش احلّر للدفاع عن املدينة احملاصرة من 
قبل داعش. ومساعداٌت غربيٌة للمقاتلن فيها. 

عازليية. منطقييٍة  إىل  تدعييو  وتركيييا 
اإلغاثييييية  عاميييييييل  ييييييييعدم  داعييش  	
اإلنسييانية الريطانييّي آليين هينينييغ. وطييران 
التحالييف يقتييل مدنييين أثنيياء قصفييه مواقييع 

الييزور. دييير  ريييف  يف  داعييش 
كتائييب اجليييش احلييّر تعليين عيين  	
درعييا.  يف  وحميطهييا  ونييوى  احليياّرة  حترييير 
إدلييب.  مدينيية  داخييل  عنيفييٌة  واشييتباكاٌت 
لبنان يعلن وقف اسييتقبال الالجئن  	
السييورين. واألمييم املتحييدة تدعييو أوروبييا إىل 
اسييتقبال املزيييد منهييم، بالتزاميين مييع وصييول 
أول دفعيية الجئيين سييورين إىل األورغييواي يف 

الالتينييية. أمييركا 
الشييبكة السييورية حلقييوق اإلنسييان  	
تعلن عن مقتل ما يزيد عن 118 شخصًا حتت 
التعذيييب يف سييجون األسييد. وجمييزرٌة يف حييّي 

الوعيير حبمييص بعييد تصعيييٍد ميين قبييل النظييام.
النظييام يف  صييّد هجوميين جليييش  	
كلٍّ ميين حلييب وجوبيير. و8 قتلييى ميين حزب اهلل 
إثر هجوٍم للنصرة وكتائب القلمون يف عمق 

اللبنانييية. امليليشيييا  مواقييع 
تشرين الثاني

اإلعالن عن تأسيييس جملٍس لقيادة  	
الثييورة يضييم 100 من الفصائل املقاتلة للنظام.

اسييتقالة تشيياك هيغييل، وزييير الدفيياع  	
األمريكييّي، ألسييباٍب يقال إنها خييالٌف يف الرؤى 
مييع أوبامييا حييول سياسيية التصييّدي لتنظيييم 
داعييش. وغييارات التحالييف تتواصل علييى مواقع 
التنظيييم يف سييوريا. والتنظيييم يعييدم الرهينيية 

األمريكييّي بييير كاسييينغ.
دي ميسييتورا يطييرح مبييادرًة تقضييي  	
بتجميييد القتييال يف حلييب. ويدخييل مسيياعداٍت 
إغاثيييًة إىل حييّي الوعيير احملاصيير يف محييص.

	 اتفيياٌق بيين ثييّوار وادي بردى والنظام 
يقضييي بإطييالق سييراح املعتقييالت ميين املنطقيية 
وانسييحاب امليليشيييات األسييدية وإدخييال املييؤن 
واألدوييية، مقابييل إعييادة ضييّخ مييياه نبع الفيجة 
الييي سييبق أن قطعهييا الثييّوار عن مدينة دمشييق.

حتقييييييق  يواصييييييلون  درعيييييييا  ثييّوار  	
االنتصيييييييارات، وييييييحّررون نييوى وحميطهييا. 
والنصييرة تسيييطر علييى جبييل الزاوييية معقييل 

سييوريا. ثييوار  جبهيية 
جمييازر متنيييييقلٌة ترتكبهييا طائييرات  	
األسييد يف الرقيية وحلب ومحييص ودرعا وإدلب، 

املئييات. ضحيتهييا  راح 
كانون األّول

جوالتييه  يواصييييييل  مييييييييستورا  دي  	
القاضييية  ملبادرتييه  الدعييم  حلشييد  األوربييية 
بتجميييد القتييال وإدخييال املسيياعدات إىل حلييب. 
ونائييب وزييير اخلارجييية الروسييّي يتحييدث عيين 
اجتميياٍع بيين ميين وصفهييم باملعارضيية والنظييام 
يف موسييكو قريبييًا. وجملييس األميين ميّدد العمل 
بقييرار إدخييال املسيياعدات اإلنسييانية إىل سييوريا 

النظييام. موافقيية  دون 
اقتحييام  الدوليية  حميياوالت تنظيييم  	
مييييييييطار دييييييير اليييييييزور العسييكري. وتواصييل 
االشييتباكات يف املناطييق احمليطيية بييه. سييقوط 
طائييرٍة أردنيييٍة للتحالييف الدولييّي قييرب الرقيية 
الدوليية. يييد تنظيييم  واعتقييال طيارهييا علييى 

تقريييٌر للجنيية محاييية الصحفييين  	
الدولييية يوثييق مقتل ما ال يقّل عن 17 صحفيًا 
خييالل هييذا العييام، ممييا جيعييل سييوريا املييكان 

الصحفييين.  علييى  العييامل  يف  األخطيير 
للنظييام  مواقييع  تقصييف  إسييرائيل  	
دمشيييييييييق. العاصييييييييييمة  حييول  األسيييييييييدّي 

جيييبهة النييييييييصرة تعيييييييدم أسراً من  	
اجلييييش اللبنانّي. وحيييملٌة ميييييسعورٌة يف لبنان 

ضد الالجئن السورين.
الضيييف  وادي  معسييكري  حترييير  	
واحلامدييية يف ريييف إدلييب علييى أيييدي أحييرار 
الشام وجبهة النصرة. مع تواصل االشتباكات 
واملرصييد  حلييب.  ميين  الشييمالية  املناطييق  يف 
السييورّي حلقييوق اإلنسييان حيصييي أكثيير ميين 
120 ألييف قتيييٍل ميين قييّوات النظييام وامليليشيييات 
املتحالفيية معييه منييذ بييدء الثييورة، سييقط 10949 
منهييم منييذ خطيياب بشييار يف منتصييف متييوز 
املاضي، بينهم ما يقارب 100 من عناصر حزب 

اهلل اللبنانييّي.	
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فــي قريــة الباغوز الحدودية:
فرحــٌة بإزالــة الحدود مــع العراق، وخوٌف من "داعش"

أمحد اهلامشي
يبلييغ عييدد سييكان قرييية الباغييوز 15 ألييف نسييمة. وتبعييد 140 كييم تقريبييًا عيين مدينيية دير الزور، إىل الشييرق منهييا، على الضفة  	

الشييمالية لنهيير الفييرات، مالصقييًة للحييدود الييي قسييمت القرييية إىل جزئيين يف كلٍّ ميين سييوريا والعييراق.
اجملموعييات  تقطيين  الباغوزييين  يف  	
العشييائرية والعائلييية ذاتهييا، وال سيييما عشييرة 
املرامسيية وعائييالت الراوين. ويرتبط السييكان 
بروابييط القربييى والنسييب واملصاهييرة. ورغييم 
اإلغييالق الصارم للحدود، الذي اسييتمّر لعقوٍد 
حييياة  يف  فعالييًة  الروابييط  هييذه  تبييدو  عييّدة، 
القريتن، وخاصًة بعد أن أزال تنظيم "الدولة 

اإلسييالمية" احلييدود قبييل سييتة أشييهر.
قبييل الثييورة، ُعرفييت الباغييوز بأنهييا  	
طريييٌق هييامٌّ ميين طييرق تهريييب البضائييع بيين 
سييوريا والعييراق، ممييا جعلهييا حمييّل تركيييٍز 
وتدخييٍل فييوق املعتيياد ميين أجهييزة املخابييرات 
بعييض  التدخييل-  -بهييذا  ليحظييى  السييورية، 
هييذه  لييدى  وحظييوٍة  بأفضليييٍة  املخرييين 
أشييكال  تناوبييت  أن  وبعييد  واليييوم،  األجهييزة. 
سييلطٍة خمتلفييٌة علييى هييذه القرييية، ومييا رافق 
ذلييك ميين فوضييى ومن حييوادث داميٍة يف بعض 
املييّرات، مييع انهييياٍر كامييٍل ملنظوميية اخلدمييات 
والصحيية والتعليييم؛ ال يوجييد كثييٌر من أهالي 
الباغييوز مميين يذكيير عهييد عائليية األسييد بييأّي 
خيير، رغييم كّل الظييروف الصعبيية الييي مييّرت 
بهييا القرييية خييالل السيينوات الثييالث املاضييية. 
ومن غر أن يرافق ذلك أّي تفاؤٍل باملسييتقبل، 
بل يبدي معظم السكان مشاعر هي أقرب إىل 
التسييليم بالقضيياء والقييدر. وأيضييًا، ميين غر أن 
يدافع البعض عن تنظيم "الدولة اإلسالمية" 
بييأن لييه "إجيابييياٍت" كثييرًة، كمييا يقول شييابٌّ 

بصفيية  املدينيية"  "عيين  بييه  تعييّرف  أن  طلييب 
ناشٍط سابٍق من سكان الباغوز: "الدولة شالت 
احلييدود، وصييارت النيياس تييروح وجتييي علييى 
كيفهييا مييا حييدا يسييأهلا وييين الطريييق. وصييار 
الواحييد يكييدر خيطييب ميين هيين أو هيين. وحلييّد 
اآلن تسييع بنييات انزفيين ميين الباغييوز السييورية 
للعراقييية". يف قريييٍة واحييدٍة، مّت شييطرها إىل 
جزئيين، ميكيين بسييهولٍة فهييم أهمييية إزاليية 
احلييدود. فقييد أعيياد هلييم تنظيييم "الدوليية" جزءاً 
ميين ذاتهييم اجلغرافييية واالجتماعييية، حبسييب 
مييا حيياول الناشييط السييابق أن يشييرح: "هذا أخو 
هييذاك، وهييذاك عييم هييذا، وهييي خاليية هييذاك". 
معظييم العائييالت هلا قرابٌة ميين الدرجة األوىل 
تسييكن يف اجلييزء اآلخيير بعييد احلييدود. وخييالل 
اليييوم يتنقييل الكثييرون سييراً علييى األقييدام 
لتفّقييد قريييٍب أو لزيارة تسييليٍة عنييد صديٍق أو 
لقضاء شييأٍن من الشييؤون. وخالل عشيير دقائق 
ميكيين لشييابٍّ ميين الباغوز السييورية أن يتمشييى 

لزيييارة شييقيقته الييي تزّوجييت يف العييراق.
ويذكيير الناشييط السييابق "إجيابيًة"  	
أخييرى لتنظيييم "الدوليية اإلسييالمية"، وهييي 
تشييغيلهم حملطيية تصفييية املييياه: "ميين ثييالث 
سيينن واقفيية بسييبب انقطيياع الكهربييا، ومييا حدا 
شّغلها غرهم. جابو مولدة ضخمة من العراق 
"إجيابيييات"  جانييب  وإىل  احملطيية".  وشييّغلو 
التنظيييم هناك سييلبياٌت كثييرٌة يتحدث عنها 
التضييييق  وأهمهييا  وحبييذر،  خفيييًة  البعييض 

الشييديد علييى السييكان، والتدخييل يف شييؤونهم 
اخلاّصيية، وإجبارهييم علييى سييلوكياٍت وأفعيياٍل 
مل يعهدوهييا ميين قبييل: "يعييي مثيياًل جيييرون 
احلرميية تغطييي وجههييا علييى طييول. وحنيين 
بقرييية، ونسييواننا تشييتغل بالفالحيية و بالبقيير، 
وصعبة تظل الوحدة مغطاية بالشغل"، يقول 
رجٌل عجوٌز متذمراً من قوانن "الدولة"، رغم 
اعرافه بأهمية تسهيل التنقل بن الباغوزين. 
لكيين هييذا ال حيجييب حقيقيية أنهييم "جيلييدون 
الناس ويسجنون ويصلبون ويقطعون روس"، 
حبسييب مييا يضيييف الرجل الييذي أحّل هو اآلخر 

علييى اخفيياء هويته. 
اسييتفاد كثييٌر علييى جانيييب احلييدود  	
الباغييوز  ميين  تاجييٌر  افتتييح  إذ  إزالتهييا،  ميين 
لبيييع اإلمسنييت  العراقييية مسييتودعًا كبييراً 
يف اجلييزء السييورّي، وحيمييل عشييرات الشييبان 
السييورين كّل يييوٍم بضاعتهييم ميين املشييتقات 
النفطييية البدائييية لبيعهييا يف العييراق، إضافييًة 
إىل تفضيل مالكي السيارات صيانة سياراتهم 

العراقييية.  التصليييح  ورشييات  لييدى 
ولكيين، رغييم التقييارب واسييييييييتئناف  	
العالقييات  ورغييم  االجيييييييتماعية،  العالقييات 
ورغييم  اجلانبيين،  بيين  النامييية  االقتصادييية 
سيييطرة "الدوليية اإلسييالمية"؛ مييا يييزال سييكان 
كلٍّ من الباغوزين يعّرفون أنفييييييييسهم بأنهم 
سييوريون أو عراقيييييييييون. وال يبيييييييدو أن هييذا 
الييييييييتعريف يف طيييييييريقه إىل اليييييييزوال قريبييًا.

قرية الباغوز - الصورة من شبكة أحرار الباغوز
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ســتة إال ربع... الشــريان المقطوع
علي خطاب

يف حزييييييران 2012، ومييع سيييييييييطرة  	
اجليييش احلييّر علييى معظييم أحييياء املدينيية، ومييا 
رافييق ذلييك ميين هجميياٍت مضيياّدٍة شيينتها قييّوات 
األسييد، أغلييق التجييار حمالتهم،علييى أمييل أن 
ال يتجيياوز هييذا اإلغييالق بضعيية أييياٍم يعييودون 
األّول  االقتحييام  يف  حصييل  كمييا  بعدهييا، 
للجيييش األسييدّي. لكيين هذه اآلمييال مل تكن يف 

حملهييا، فقييد اسييتمّر اإلغييالق حتييى اليييوم.
ومييع اسييييييتمرار هجيييييييمات القييّوات  	
أدرك  هلييا،  احلييّر  اجليييش  وصييّد  األسييدية، 
التجييار حبّسييهم اخليياّص أن احلييرب سييتكون 
طويليية. واقربييت خطييوط اجلبهييات يف مييّراٍت 
عييّدٍة ميين هييذا الشييارع، ممييا دفييع الكثرييين إىل 
إفييراغ حمالتهييم ونقييل بضائعهييم إىل خييارج 
املدينة. وأسهم يف زيادة خماوف التجار اختاذ 
بعييض كتائييب اجليييش احلييّر مقييّراٍت هلييا يف 
األبنييية املطليية علييى هييذا الشييارع، ملييا تتمتييع بييه 
ميين مواصفيياٍت حتقييق معاييير أميياٍن أعلييى يف 
أوقات القصف، يف أقبيتها وارتفاعها الطابقي. 
وتقامسييت الكتائييب آنييذاك الشييارع وتفّرعاتييه 
فيمييا بينهييا إىل مناطق نفوٍذ وسيييطرٍة فصلت 
بينها احلواجز واملتاريس. وحتّدثت الشييائعات 
عيين عمليييات سييطٍو ونهييٍب كبييرٍة تقييوم بهييا 
هييذه الكتائييب ملتاجيير "سييتة إال ربييع" وخمازنه. 
وكان األوفيير حظييًا بيين التجييار هييو ميين وقييع 
حملييه يف قّطيياع جبهيية النصييرة، الييي حظيييت 
بسمعٍة جيدٍة من ناحية احرامها للممتلكات 
ومحايتهييا ميين اللصييوص، رغييم أن النصييرة 
مل تسييلم ميين االتهامييات بالسييرقة وبفييرض 
أتيياوات احلماييية، بيين شييائعاٍت أخييرى حتدثت 
عن مبالغ شييهريٍة يدفعها بعض التجار لقادة 
التشييكيالت املسييلحة لقيياء محاييية حمالتهييم 

ميين السييرقة.
يف "سييييييتة إال ربع" اليوم ال يعرض  	
النفسييّي  احلاجييز  سييوى  حاجييز،  أّي  امليياّرة 
الييذي يفرضييه تنظيييم "الدوليية اإلسييالمية" 
الييذي اختييذ ميين بعييض األبنييييييية مقييّرات لييه، 

كي"احلسييبة" والسييجن. ومييا يرافييق ذلييك ميين 
مظاهيير اهليبيية والنفييوذ، الييي يعّدهييا بعييض 
الناشييطن السييابقن عالميياٍت معنويييًة تؤكد 
السيييطرة املطلقيية علييى املدينيية انطالقييًا ميين 
هييذا الشييارع الييذي تنافسييت للسيييطرة عليييه 
كتائييب اجليش احلّر سييابقًا، ولذات األسييباب 

الرمزييية. 
املدينيية  عيين  احلييييييصار  فييّك  وبعييد  	
–بتحرييير املدخييل الشييمالّي هلييا قبييل عاميين- 
بييدأت عييودٌة تدرجييييٌة للنازحيين، واسييتعادت 
احلييياة بعييض مظاهرهييا، لكن سييتة إال ربع مل 
يسييتعد شيييئًا ميين مظاهيير حيويته. إذ انسييحب 
التجييارّي للمدينيية منييه إىل شييارع  العصييب 
التكايييا، ومل يبييق ميين مظاهيير املاضييي سييوى 
حمييّل التوابييل الشييهر ملالكييه "خلييوف األمسيير" 
وأوالده. والواقييع أن احليياج خلييوف تييويف منييذ 
زمييٍن طويييٍل، واسييتمّر أبنيياؤه يف إدارة احملييّل، 
وصمييد أحدهييم فلييم ينزح عيين املدينيية، ليبقى 

-وكمييا جييرت العييادة- يفتييح احملييل صباحييًا 
وكأن املعييارك ليييس هلييا أّي تأثييٍر يف برنامييج 

 . عمله
سيييبب  حييييول  التفسييرات  تفاوتييت  	
تسييمية الشييارع باسييم سييتة إال ربييع، فمنهييم 
احملييييييالت،  افتتييييييياح  سيييييياعة  إىل  رّدهييا  ميين 
املواعيييد  توقيييت  بسييبب  ميين جعلهييا  ومنهييم 
يذهييب  فيمييا  العشيياق،  بيين  فيييه  املضروبيية 
آخييرون إىل أن التسييمية نشييأت ميين عييرض 
الشييارع البالييغ سييتة أمتيياٍر إال ربعييًا. وهنيياك 
	تفسييٌر آخيير ينّبييه إليييه التاجيير عبييد السييتار، 
وهييو أن تسييمية الشييارع اشييتقت ميين احلاليية 
العقلييية املضطربيية لزبائنييه وفييق مييا يصييف 
الديريييون "عقلييه سييتة إال ربع"، وهو اضطراٌب 
يعييرف بييه العشيياق عندمييا يتواعييدون للقيياء يف 
هذا الشارع. ويؤكد عبد الستار هذه التسمية، 
وخاصييًة بعييد حتييّول املييكان ميين شييارٍع للعشيياق 

اجملانيين إىل شييارٍع للمقاتليين اجملانيين.

يلّخييص شييارع سييتة إال ربييع كّل النهضيية التجارييية الصغييرة نسييبيًا ملدينيية دييير الييزور، بتفّرعاتييه وأزقتييه وحمالتييه وأقبيتييه  	
وعياداتييه وكافيرياتييه... فليييس غريبييًا أن يّدعييي البعييض أن نصييف ثييروة األهالي تسييتثمر فيه. لكن منظر إغالق السييّحابات املعدنية 
للمحييالت )اخلّراطييات(، الييذي مل يكيين يشيياهد قبييل الثييورة، يعييّر اليييوم عيين النييزف الييذي أحال الشييارع إىل جثييٍة هامدة، ختلييو من تلك 

احلركيية الييي )مل يكيين لييك فيهييا حمييّط رجييل( يف املاضييي، كمييا يقييول عبييد السييتار، أحييد التجييار السييابقن.

شارع ستة إال ربع قبل الثورة - صفحة "ستة إال ربع" على الفيسبوك
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فــي الجــورة والقصــور يفتتــح المحامــون مكاتبهم في دكاكين
وتعمــل رّبــات المنــازل إلــى جانب أزواجهّن في مطاعم مــن واجهات البيوت

عايدة عبد الكريم

كّل مييٍر مربييٍع يف حّيييي اجلييورة والقصييور، اخلاضعيين لسيييطرة النظييام مبدينيية دييير الييزور، يسييتفاد منييه باسييتثماٍر مييا ميين  	
السييكان الذييين تضاعييف عددهييم مييّراٍت عييّدًة منييذ عاميين ونصييف إىل اآلن.

عييدد  عيين  إحصائييياٌت  توجييد  ال  	
لكيين  والقصييور،  اجلييورة  يف  اليييوم  املقيميين 
 250 رقييم  إىل  تشيير  دقيقييٍة  غيير  تقديييراٍت 
ألييف نسييمة. ويكشييف التجييّول يف شييوارعهما 
اهلائييل  االزدحييام  عيين  والفرعييية  الرئيسييية 
الييذي يعيشييه هييذان احلّيييان اللييذان اسييتوعبا 
جييزءاً ال بييأس به من النشيياط اخلدمييّي واملهّي 
نقلييه  الييذي  الييزور،  دييير  ملدينيية  والتجييارّي 
النازحييون إليهمييا، إضافييًة إىل ترّكييز العمييل 
احلكومييّي الرمسييّي فيهما، وكذلييك حتّوهلما 
إىل مركييز خدميياٍت لوجسييتيٍة لقييّوات األسييد 
الييي تقاتييل يف اجلبهييات القريبيية ويف جبهيية 
املطار العسييكرّي. ويصف بعض أصحاب املهن 
املنتقليين إىل اجلييورة والقصور ظروف العمل 
فيهمييا بأنهييا غريبييٌة وصعبييٌة وغيير متوازنيية، 
كمييا يشييرح أحدهييم لي"عيين املدينيية": "حنيين 
نشييتغل مبثييل اجلزيييرة املقطوعيية. وكل يييوم 
بييي تغييّر جديييد. وشييغلنا متقّطييع ومييا بييي أّي 
توفر أو أرباح، بس شييي يا دوب ميّشييي احلال. 
هييون عايشيية عالرواتييب، وهييي  النيياس  كّل 
مصدر السيولة الوحيد". يصعب حتديد العدد 
التقرييييّب لعييدد ميين حيصلييون علييى رواتييب 
شييهريٍة ميين النظييام، لكيين ميكيين تصنيفهييم يف 
فئتيين؛ األوىل هييي فئيية املوظفيين احلكومييين 
الذين حتتشييد بهم األبنية الرمسية املفتتحة 
علييى عجييل، ويرّجييح البعييض أن أعييداد هييؤالء 
الثانييية  والفئيية  موظييف.  آالف   10 تفييوق 
هييي فئيية العامليين يف سييلك القييّوات األسييدية 
وملحقاتها، وعلى وجه اخلصوص املتطّوعن 
يف مييا يسييمى بي"الدفيياع الوطّي"، الذييين تراوح 
500 إىل  بيين  تقديييراٍت-  أعدادهييم -حبسييب 
1000 متطييّوٍع ميين أبنيياء حمافظيية دييير الييزور 
ميين الريييف واملدينيية. يضيياف إليهييم املخييرون 
أو اجلواسيييس واألشييخاص اآلخييرون الذييين 
يقّدمييون خدميياٍت أمنيييًة ألجهييزة خمابييرات 
النظييام. والتحييق بييكّل هييؤالء مؤخييراً العشييرات 
ميين أبنيياء عشييرة الشييعيطات اهلاربيين ميين 
)داعييش(،  اإلسييالمية"  "الدوليية  تنظيييم 
واملنضوييين يف تشييكيٍل خيياصٍّ يقاتل إىل جانب 

قّوات األسييد، بعد ختّرجهم يف معسييكر تدريٍب 
يف مدينة تدمر.

حتايٌل ألجل العيش
يتحييّدث معظييم السييكان بييأن مبلييغ  	
50 ألييف لييرٍة يف الشييهر 250- دوالرًا- هييو احلييّد 
األدنى الذي يضمن الكفاف لعائلٍة مؤلفٍة من 
مخسيية أشييخاص. وهييو مبلييٌغ كبييٌر باملقارنيية 
مييع متوسييط أجييور املوظفن، الييذي ال يتجاوز 
20 ألف لرٍة شهريًا يف أفضل األحوال. مما دفع 
مبعظييم السييكان إىل البحييث عيين فييرص عمييٍل 
إضافيييٍة يف حّيييٍز جغييرايفٍّ ضيٍق ال يتجيياوز 3.5 
كييم2 تقريبييًا، هييي مسيياحة احلّييين. لتتحييّول 
بذلييك كثييٌر ميين احلدائييق املنزلييية وغييرف 
الواجهيية يف البيييوت، وكذلييك األرصفيية، إىل 
مطاعم ودكاكن خضاٍر وصالونات حالقٍة 
ومتاجيير ألبسييٍة مسييتعملٍة وغيير ذلييك ميين 
األعمال الي امتهنها الكثرون من غر عالقٍة 
سييابقٍة بهييا. فيما وجد أصحيياب املهن الرفيعة، 
ميين األطبيياء والصيادليية واحملاميين النازحيين 
والقصييور، صعوبييًة كبييرًة يف  اجلييورة  إىل 
العثييور علييى عييياداٍت أو مكاتييب، فحييّول بعييض 
األطبيياء غرفييًا يف منييازل نزوحهييم املسييتأجرة 
إىل عيييادات، وافتتييح حمامييون مكاتييب هلييم يف 
تشييكيالٍت بيتونيييٍة يف احلدائييق هييي أقييرب إىل 

الدكاكيين. وعلييى زوايييا كّل شييارٍع تنتشيير 
"بسييطات" بيييع املفييّرق للمشييتقات النفطييية 
املكييّررة بطييرٍق بدائييية، يف حن امتهيين آخرون 
جتارًة مجلُتها من الريف اخلارج عن سيطرة 
النظييام، يتييّم إدخاهلييا بتسييهيالٍت ميين احلواجز 

األمنييية والعسييكرية.
تعيياون  الييي  )م(،  السيييدة  تقييول  	
زوجهييا يف مطعييٍم للفالفييل افتتحتييه العائليية 
يف غرفييٍة تطييّل على الشييارع، إنها سييّدت العجز 
بيين الييوارد واملصييروف بهييذا املطعييم. وتقييول 
ربيية منييزٍل أخييرى إنهييا ال تشييعر باحلييرج ميين 
املفتتييح  الغذائييية  املييواد  دكان  يف  وقوفهييا 
الفتيييات  تشييعر  ال  كمييا  منزهلييا.  حبديقيية 
الشييابات العامييالت يف هييذه املشيياريع العائلييية 
الصغييرة باحلييرج أيضييًا، رغييم وجودهييّن يف 
الشييارع نصييف النهييار تقريبييًا: "كأنييه نشييتغل 
بالشييارع، ونتعامييل مييع ميين مييا كان"، تقييول 
إحدى الفتيات واصفًة عملها الذي صار شيئًا 
مألوفييًا يف هييذا اجلييّو الييذي يكافح فيييه اجلميع 
كي ال يتحّولوا إىل متسّولن. وتفّسر معلمة 
مدرسييٍة ظاهييرة انضمييام ربييات املنييازل و"بنييات 
البيييوت" -حبسييب تعبرهييا- إىل سييوق العمييل 
بهجييرة الشييباب إىل خييارج مناطييق سيييطرة 
النظام، هربًا من اخلدمة يف قّواته، وحبثًا عن 

فييرص العمييل والدراسيية خييارج البييالد.

من حي اجلورة - صفحة "ملتيميديا اجلورة والقصور" على الفيسبوك
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 مقاتلــو ديــر الزور في إدلب:
داعــش عقوبــة.. وننتظر فــرج رب العالمين

سعد عبد الباري

مل تكن للمقاتلن الذين تصّدوا هلجوم تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( على دير الزور مصائر متشابهٌة بعد خروجهم  	
ميين احملافظيية وتفّرقهييم يف أمكنييٍة شييتى.

مسيياًء، يف قريييٍة صغييرٍة قييرب بّوابيية  	
"بيياب اهلييوى" احلدودييية مييع تركيييا، يوقييد أبييو 
خالييد النييار يف صفيحييٍة معدنيييٍة أمييام املنييزل 
الذي اسييتأجره مع ثالثة شييباٍن آخرين، انتهى 
بهم املطاف -مثلما انتهى به- إىل هذه البقعة 
النائييية يف ريييف إدلييب. يفّضييل أبييو خالييد، وهييو 
قائد كتيبٍة صغرٍة سييابق، السييهر أمام املنزل 
رغييم الييرد، فقييد اعتيياد علييى "اهلييواء املفتييوح" 
حبسب تعبره منذ أن انضّم إىل اجليش احلّر. 
وهييو يشيييد باأليييام األوىل ملقارعة النظام، قبل 
أضييّرت  الييي  األمييوال  خطييورة  إىل  ينّبييه  أن 
بالثييورة: "املصيياري وطييول املييّدة حرفييت النيياس 
عيين مبادئهييا، وحتّولييت الثييورة عنييد البعييض 
لتجارة". يصمت أبو خالد فجأًة ليسأل الشابَّ 
املنشييغل إىل جانبييه بالتقيياط إشييارة االتصييال 
بشييبكة اإلنرنييت عيير جييّواٍل حديييث، إن كان 
قييد متّكيين ميين الدخييول إىل الشييبكة: "لقييط؟ 
شييوف لنا شييكون األخبار!". وال حتمل األخبار، 
الييي حتّصل عليها الشيياّب بعييد عناٍء، أّي جديٍد 
القتحييام  املتكييّررة  داعييش  حميياوالت  سييوى 
مطييار دييير الييزور العسييكرّي. تلييك احمليياوالت 
الييي فتحييت الباب لنييوٍع جديٍد من السييجاالت: 
"اللي قام يستشهدون عاملطار هسع هّم جيش 
حّر، داعش تقاتل بشار بكتايب اجليش احلّر"؛ 
"اللهييم اضرب الظاملن بالظاملن"؛ "ياخي خلي 
النيياس ختلييص ميين الطييران والقصييف، وانشييا 

اهلل بإيدييين الشيييطان يكييون هاخلييالص".
التقييى أبييو خالييد وميين معييه يف هييذا  	
البيييت مبحييض الصدفيية. ومل يكيين جيمعهييم 
ميين قبييل سييوى قتييال النظييام ثييم قتييال داعييش، 
كلٌّ يف فصيلييه أو تشييكيله اخليياّص. ويظهيير 
التنّوع السابق هلم يف املواقف النقدية املختلفة 
الذي يأخذها كلٌّ منهم يف النقاشات املتكّررة 
إىل  أحدهييم  فيلّمييح  مسيياء؛  كّل  واملفتوحيية 
فسيياٍد سييّريٍّ وحمسييوبياٍت وواسييطٍة كانييت 
مستشييريًة يف صفييوف جبهيية النصييرة، فيمييا 
يرّد منتٍم سابٌق إليها بالتذكر بقادة كتائب 
احلييّر الذييين هربييوا، كلٌّ مبييا سييرقه ميين مييال. 

وسييرعان مييا يتفييق اجلميييع علييى أن داعييش 
هييي عقوبييٌة حقيقيييٌة أنزهلييا اهلل بهييم، عسييى 
للمسييتقبل.  الييدروس  ويأخييذوا  يتعلمييوا  أن 
أنتمييي إال  مييا راح  "لييو رجعنييا وشييلنا سييالح 
جليييش موّحييد"، يقييول الشيياّب صاحييب اجلّوال 
احلديييث، "ميين األّول حنيين متفّرقيين، وكّل 
واحييد بينييا زعيييم وقائييد وقييراره وتصرفاتييه 
ميين راسييه. شييوفو داعييش، شييوفو جيييش بشييار، 
بييي راس واحييد والييكّل متشييي وراه. حنيين كنييا 
جيييش  نشييّكل  أسييبوعن  كّل  داعييش  قبييل 
وبيانييات وتكبييرات، وكلييه عشييان الداعميين 
واملصيياري". يصمييت اجلميييع برهييًة أمييام دعوة 
الوحدة املتأخرة هذه. ويستأنف الشاب حديثه 
بالتذكيير خبطييٍط ومشيياريع قتيياٍل كثييرٍة 
القييادة  و"تعييّدد  والفوضييى  الفرقيية  كانييت 

والييرؤوس" سييببًا لفشييلها. 
ميين  كلٌّ  ينصييرف  النهييار،  يف  	
املقاتليين السييابقن األربعيية إىل شييأنه اخلاّص 
يف تأميين رزقييه. فقييد حصييل أبييو خالييد علييى 
قطعيية أرٍض بييدأ حبراثتهييا لرزعهييا بالقمييح، 
فهييو فييالٌح قبييل الثييورة. فيما جنح أحد الشييّبان 
عنييد  منهييا  يييرّزق  فييول  "عربيية  امتييالك  يف 

البوابيية". ويعمييل اآلخييران يف حتميييل البضائع 
وتفريغهييا ميين الشيياحنات. وال تبييدو قصييص 
تركيييا،  إىل  النييزوح  أو  أوربييا،  إىل  اهلجييرة 
مغريييًة أليٍّ منهييم، بالرغييم من صعوبة تأمن 
مييا يكفيهييم للعيييش. يقييول أبييو خالييد إنهييم 
هنييا "ينتظييرون رمحيية رب العامليين وفرجييه". 
فرأيييه، يسيياعد البقيياء يف سييوريا، ولييو من دون 
سييالٍح، علييى البقيياء قريبييًا ميين الثييورة، ويدفييع 
النييزوح أو اهلجييرة إىل النسيييان. وهييو ال يريييد 

أن ينسييى.
عيين  والبعيييدة  القريبيية  القييرى  يف  	
منييزل أبييي خالد ورفاقييه، هناك منازل كثرٌة 
ملقاتليين سييابقن من دير الييزور، ترك بعضهم 
السالح، وانضّم آخرون إىل كتائب وتشكيالٍت 
يف حمافظييي إدلييب وحلييب ليواصلييوا قتييال 
إىل  بييه  بييأس  ال  جييزٌء  وذهييب  األسييد،  قييّوات 
أمرهييم  آخييرون  ورافييق  الشييرقّي،  القلمييون 
أبييو ماريييا القحطانييي شييرعّي جبهيية النصييرة 
العام. أما اجلزء األكر فقد اسييتقّر بهم حال 
التنقييل أخييراً يف املييدن الركييية وخميماتهييا. 
فيما متكنت أعداٌد أقّل من الوصول إىل إحدى 

الييدول األوربييية وطلييب اللجييوء هنيياك.

عين المدينة | العدد )40( | 1 كانون الثاني 2015

اجليش احلر سابقًا قرب مطار دير الزور العسكري- عدسة كرم - خاص عن املدينة
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أحــوال الطــرق والمواصالت في دير الزور
فراس العمري

مييع بييدء حييراك الثييورة املسييلح، نشييبت الكثيير من املعارك للسيييطرة على طرق املواصييالت يف حمافظة دير الييزور، مثلها مثل  	
كثٍر من املناطق السييورية الثائرة. لكن، باملقابل، يعطي وجود نهر الفرات أهميًة وخصوصيًة لتلك الطرق وحلركة سييفر وتنقل 

السييكان يف احملافظيية، إذ يقسييم مناطقهييا إىل جزئيين؛ "جزيييرة" و"شييامية".

أمييا علييى املسييتوى العسييكرّي اآلن،  	
فتنقسييم دييير الييزور املدينيية إىل منطقتيين، 
النظييام،  تعييّد إحداهييا منطقييًة حمييّررًة ميين 
تضيياف إىل جممييل ريييف احملافظيية اخلاضييع 
لسيييطرة تنظيييم الدوليية، فيمييا يبقييى مدخييال 
إىل  باإلضافيية  واجلنوبييّي،  الغربييّي  املدينيية 
حّيي اجلورة والقصور، حتت سيييطرة النظام. 
وأّدى استمرار االشتباكات يف نقاط التماّس، 
داخل املدينة وعلى أطرافها، إىل انتقال عقدة 
املواصييالت ميين دييير الييزور املدينيية إىل مدينيية 
واألمييان  اجلغييرايّف  ملوقعهييا  نظييراً  امليادييين، 
النسيييّب الييذي تتمتييع بييه. لتييؤّدي جممييل هييذه 
العوامييل إىل تغييّر خارطيية الطييرق وحركيية 
املواصييالت، وأجييور النقييل، وحتييى وسييائطه يف 

بعييض املناطييق. 
التنّقل من وإىل املناطق اخلاضعة 

لسيطرة النظام
اجلييورة  حّيييي  سييكان  يعانييي  	
والقصييور ميين صعوبيية االنتقييال إىل املناطييق 
باقييي  داخييل احملافظيية، وحتييى إىل  رة  احملييرّ
املناطييق خارجهييا. لكن السييفر إىل قرى "اخلط 
الغربييّي شييامية" يبقييى أسييهل، ألنييه يتييّم ميين 
خالل السرافيس املتجّمعة بالقرب من جامع 
قباء يف شارع اجلورة الرئيسّي. ليتغّر الوضع 
"اخلييط  ومييدن  بلييدات  إىل  السييفر  حييال  يف 
الشييرقّي جزيييرة"، حيين ال بييّد ميين االنتقييال 
بواسييطة السييرافيس، ميين حييّي اجلييورة أيضييًا، 
إىل قرييية "حوايييج شييامية" يف الريييف الغربييّي، 
الييي يسيييطر عليهييا تنظيييم الدوليية. ثم يقطع 
املسييافر نهيير الفييرات، بواسييطة القييوارب، إىل 
قرييية "حوايييج جزيييرة" علييى الضفيية األخييرى. 
لتبييدأ الرحليية بعييد ذلييك بواسييطة السييرافيس 
إىل امليادييين، مقابييل 800 لييرٍة للراكب، ومنها 
إىل باقييي املناطييق. وليسييتغرق الطريييق أكثر 
ميين ثالث سيياعاٍت يف أقييّل تقدير، بعد أن كان 
ال يتجيياوز نصييف السيياعة. وميكيين للمسييافر 
مباشييٍر  سييرفيٍس  أخييذ  الرقيية  مدينيية  إىل 
إليهييا، ينطلييق أيضييًا ميين مكان التجّمييع يف حّي 

علييى  تقريبييًا،  لييرٍة   600 وبأجييرة  اجلييورة، 
طريييق دييير الييزور الرقة القديم. وهييو الطريق 
الوحيد الباقي على حاله إىل مدينة دير الزور. 
وختييدم الباصييات املتجّمعيية يف شييارع الييوادي، 
التابييع حلييّي اجلييورة، املسييافرين ميين اجلييورة 
والقصييور إىل دمشييق. لكيين، ونظييراً إلغييالق 
"البانورمييا"، الطريييق الرئيسييية املتّجهيية حنييو 
العاصميية، نتيجيية االشييتباكات شييبه الدائميية 
يف املنطقة؛ يضطّر السائقون إىل االجتاه غربًا 
علييى طريق الرقيية إىل قرية "عن البومجعة"، 
ثييم االحنييراف إىل البادييية جنوبييًا، وصييواًل إىل 
منطقة الشوال على طريق )دير الزور- تدمر(. 
وميين هنيياك تتجييه السيييارات إىل محص ومنها 
إىل دمشق، بعد انقطاع طريق )تدمر- دمشق( 
املباشيير. ليسييتغرق الطريييق زمنييًا قييد يصل إىل 
16 ساعًة، وبأجرٍة تعّد منخفضًة نسبيًا بالنظر 
إىل طييول املسييافة املقطوعيية، وهييي 3500 لييرة.

وبعييد أن كان زميين االنتقييال ميين  	
حييّي القصييور إىل مركييز املدينيية، الييذي خييرج 
عيين سيييطرة النظييام منييذ عاميين ونصييف، ال 
يسييتغرق أكثيير من عشيير دقائق، أصبييح اليوم 
يزيييد علييى الثييالث سيياعات. إذ جيييب الركييوب 

إىل قرييية احلوايييج، وعبييور النهيير ميين هنيياك 
بأجييرة 50 لييرًة عيير القييارب، ثييم بالسييرافيس 
إىل دّوار احللبييية. كمييا يف طريق اخلروج إىل 
شيياطئ النهيير بالدراجيية النارييية أو السييرفيس، 
ثييم عبييور النهيير جمييّدداً إىل اجلييزء احملييّرر ميين 

املدينة. 
من املناطق احملّررة وإليها

تصّنييف األحييياء الباقييية ميين مدينيية  	
دييير الييزور باحملييّررة، أو كمناطييق متيياسٍّ بيين 
تنظيييم الدوليية وقييّوات النظييام. وكان اجلسيير 
حتييى  بي"السياسييية"،  املعييروف  اليوغسيياليّف 
وقييت تفجييره، منفييذاً مرحيييًا نسييبيًا لسييكان 
هييذه املناطييق. أمييا اآلن، فيتّم االنتقييال من تلك 
األحييياء إىل قرييية حطليية علييى ضفيية النهيير 
األخييرى ميين خالل القييوارب، وبتكلفيية 25 لرًة 
للراكييب، الييذي يسييتطيع االختيييار بعدها بن 
امتطيياء دراجييٍة ناريييٍة بييي200 لييرٍة أو ركييوب 
تاكسييي بييي500 لييرة، لتقلييه إىل دوار احللبييية 
وهنيياك  للمدينيية.  الشييمالّي  املدخييل  أّول  يف 
تتجّمييع سييرافيس النقييل العامليية علييى خييط 
امليادييين، مقابييل 700 لييرٍة للراكييب. أمييا فيمييا 
خيّص قرى ومدن الريف الشرقّي لدير الزور؛ 
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فلييم تطييرأ تغيييراٌت علييى طريقهييا ميين وإىل 
فأجييرة  النقييل.  أجييور  بارتفيياع  إال  امليادييين، 
الراكييب ميين امليادييين إىل العشييارة، الييي تبعييد 
20 كييم، تصييل إىل 200 لييرٍة. وتكلييف الرحليية 
 500 البوكمييال وبالعكييس  امليادييين إىل  ميين 
لييرة. ونظييراً الرتفيياع تكاليييف النقييل يفّضييل 
امليادييين  إىل  الوصييول  القييرى  بعييض  سييكان 
بسيييارات البيييك آب الكبييرة الييي تنقييل عييدداً 
أكيير، وتسيياعدهم علييى محييل حاجياتهييم، 
مقابييل أجييٍر أرخييص ميين أجور السييرافيس. أما 
بالنسييبة إىل الريييف الغربييّي، فقد جاءت إعادة 
تأهيييل جسيير معييدان لتخفف، إىل حييدٍّ كبٍر، 
ميين معانيياة السييكان الذييين يعتمييدون علييى 
مدينيية معييدان، القريبيية من اجلسيير، والتابعة 
حملافظيية الرقيية، كمركييٍز جتيياريٍّ وخدميييٍّ 

للمنطقيية. 
إىل  السييفر  قاصييد  علييى  يبقييى  	
مديني احلسكة أو القامشلي التوّجه أواًل إىل 
امليادييين، حيييث تنطلييق السييرافيس يف طريييٍق 
حييياذي نهيير اخلابييور يف أّولييه، ثييم مييييل إىل 
بلييدة الصييَور الواقعيية على طريق )دييير الزور- 
احلسييكة( القديييم، ومنهييا إىل الشييّدادي. ثييم، 
وقبييل عشييرة كيلومييراٍت ميين احلسييكة، تبييدأ 
منطقيية سيييطرة النظييام. بينمييا ُهجيير طريييق 
)دييير الييزور- احلسييكة( "اجلديييد"، واملعييروف 
بي"اخلييرايف" نسييبًة إىل الشييركة الييي نفذتييه، 
بسييبب حتييّول عاصميية احملافظيية إىل امليادييين 
الي يبعد طريقها عنه. وتبلغ تكاليف الرحلة 
إىل احلسييكة 1500 لرٍة تقريبًا، يف حن يدفع 
1200 لييرة.  املسييافر ميين امليادييين إىل الرقيية 
أمييا الباصييات املتجهيية ميين امليادييين إىل دمشييق 
فتسييلك الطريييق الدولييّي باجتيياه مدينيية دييير 
الييزور، وقبييل مسييافٍة منهييا تنحييرف يف طريييٍق 
صحييراويٍّ ملسييافة 20 كييم تقريبييًا لتصييل إىل 
منقطة الشوال، وتتابع طريقها من هناك إىل 
تدميير. فيمييا ال يقصييد الكثيير ميين أهالييي دييير 

الزور السييفر إىل حلب 
وإدلييب، إال إذا كانييت 
وجهتهيييييم األراضيييييييي 
الركييييييية تهريبييًا أو 
من خييالل معري باب 
السييالمة وبيياب اهلييوى 
احلدودييين، وبتكلفييٍة 
تزيييد علييى 8000 لييرٍة، 
أجييرة  اليهييا  تضيياف 
املهّربيين عيير احلييدود 
اليييييييتهريب.  حاليية  يف 
وهنييا، ييييييجد بعييييييييض 
اسييتثماراً  السيييييييائقن 
إضافيييًا بالتعامييل مييع 
حمّددييين  مهّربييييييييين 
مقابييل عمولييٍة خاّصييٍة 
علييى كّل مسييييافٍر أو 
تعيييييييبر  وفييق  "رأٍس"، 
بعض السائقن الذين 
منهييم  كثيييييٌر  أثييرى 
نتيجيية هييذه التغييرات 
اليييييهائلة الييي طييرأت 
التنقييل  علييى وجهييات 

والسييفر.
وخييالل األشييهر املاضييية، بعييد إزاليية  	
احلييدود مييع العييراق، ظهييرت خطييوط نقييٍل 
جديييدٌة إىل مييدن القائييم واملوصييل، يف رحييالٍت 
يوميييٍة تنطلييق ميين مدينيية امليادين أيضييًا، تقّل 
والفضولييين،  التجييار  ركابهييا  غالبييية  يف 
وبأجرة 1000 لرٍة إىل القائم العراقية، و4000 
لرٍة إىل املوصل. وال يتقاضى عناصر تنظيم 
الدولة أية ضرائب او رسييوٍم من سيييارات نقل 
الييركاب يف معر البوكمال احلدودّي، الذي 
حتييّول إىل جمييّرد نقطيية تفتيييٍش عادييية. يف 
حيين يدفع سييائقو الشيياحنات مبلييغ 3000 لرٍة 
كرسييم عبييور، أو ضريبييٍة، لعناصيير التنظيم. 

مرتفعيييييييييًة  النقييل  تكاليييييييف  تعييّد  	
، وتفييوق اإلمكانييات املادييية ملعظييم  بشييكٍل عييامٍّ
دومييًا  السييائقون  ويتييذّرع  احملافظيية.  سييكان 
بارتفيياع أسييعار الوقييود، ومبخاطيير الطرقييات، 
سييياراتهم  تصيييب  الييي  األعطييال  وبكثييرة 
نتيجيية اهتييالك الطييرق وكثييرة احلفيير فيها، 
والييدروب الرابييية اجلديييدة الييي يسييلكونها. 
كمييا حتّولييت الشييكوى ميين مييازوت احلّراقييات 
يشيييييكك  فييييييييما  دائييم.  تقليييٍد  إىل  البدائييّي 
الييركاب بهييذه األعييذار، مّتهميين السييائقن 
	باجلشييع واسييتغالل الظييروف لتحقيييق أربيياٍح 

سريعٍة وفاحشة.

شييهد النقييل النهييرّي عيير الفييرات ازدهيياراً الفتييًا نتيجيية تقّطييع الطييرق بيين مييدن وبلييدات احملافظيية، فظهييرت عشييرات  	
املراكييب الصغييرة املخّصصيية لنقييل الييركاب بن الضفتن. فيما طّور البعض سييفنًا أو عّباراٍت خاّصًة لنقل السيييارات، تكون على 
شييكل سيياحٍة مسييتطيلٍة أو مربعٍة تتالصق يف أسييفلها عشييرات الراميل، وترتبط يف أغلب احلاالت بي"كبٍل" بن الضفتن يضمن 

عييدم جنوحهييا مييع تيييار امليياء. وبأجييرة 1500 لييرٍة للسيييارة الواحييدة، دون أن ينييزل الييركاب ميين مقاعدهييم.

تكاليف التنقل يف ومن حمافظة دير الزور )باللرة السورية(
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محّل "يلعن روحك يا حافظ" في برلين!
سامر اجلوري - برلن

منييذ بداييية الثييورة، أسييهم السييوريون املغربييون يف دعييم احلييراك الثييورّي. وكانييت هييذه املسيياهمات تأخييذ أشييكااًل معروفيية،  	
كالدعييم املييادّي واملسيياعدات العينييية وغرهييا. لكيين يف شييارع )زونيين آلييي(، ذي الغالبييية العربييية يف برلن؛ اختار أحييد أصحاب احملالت 

التجارييية ميين السييورين طريقييًة "غريبييًة" يف دعييم الثييورة وإعييالن موقفييه املعييارض لنظييام األسييد.
)فقط يف سييوريا: ابن املهندس بصر  	
مهندس وابن األسييتاذ بصر أسييتاذ وابن الكلب 
بصيير رئيييس(، )يلعيين روحييك يييا حافييظ...(، 
مبثييل هييذه العبييارات -ومييا ال يسييعنا نشييره- 
متتلييئ واجهيية حمييل )الشييرق(، الييي حتّولييت 
األسييد ومؤيديييه. وليصبييح  لشييتم  إىل منييرٍ 
احملّل نقطة عالٍم للسورين يف املدينة، ومكانًا 
مكروهييًا ملؤيييدي النظييام القالئييل ميين العييرب 
والسييورين يف املنطقيية. يشييرح صاحييب احملييل، 
لطفييي احلبييال، ابيين مدينيية دمشييق، األسييباب 
الييي دفعتييه إىل التعبيير عيين بغضييه للنظييام 
بهييذه الطريقيية فيقول: "غادرت سييوريا صغراً، 
منييذ 29 عامييًا. وافتتحييت حملييي قبييل 12 سيينة. 
وكنت، كمعظم السورين، أذهب إىل سوريا 
للزيييارة قبييل الثورة، وأالحظ فسيياد النظام وما 
فعلييه بالبلييد وبالنيياس. لكيين، مييع بداييية الثييورة 
ومييا رأينيياه ميين إجييرام األسييد وأتباعييه؛ انكسيير 
جييدار اخلييوف لييدى السييورين، فوجييدت أّن ميين 
الضرورّي أن أعلن عن موقفي ضّد هذا النظام 
ومؤيديييه، أسييوًة بالثييّوار يف الداخييل ودعميياً هلم. 
فاخييرت واجهيية حملييي أللفييت نظيير امليياّرة يف 
الشارع، خصوصاً وأّن غالبية سكان املنطقة من 
العييرب، وبييدأت بلصييق اجلمييل والشييعارات الييي 
تعجبييي والييي رأيتهييا تعييّر عيين شييعوري جتيياه 

النظييام". 
ولييدى سييؤاله عمييا إذا كانييت هييذه  	
الشييعارات سييليطًة ومهينييًة لألسييد وأتباعييه، 
بعييض  تسييتفّز  أو  احملييل  عمييل  علييى  وتؤثيير 
اجلران والزبائن، يقول: "أواًل، الرزق على اهلل. 
ثانيًا، أرى أن هذه العبارات والرسوم عاديٌة جداً. 
واهلدف منها كسيير شييوكة هذا النظام الذي 

داس الشييعب السييورّي علييى متاثيلييه منييذ يييوم 
الثورة األّول. وفيما خيّص مؤيدي النظام؛ فال 
شييك يف أنهييا تسييتفّزهم، فيأتييي بعضهم حبّجة 
الشييراء لكييي يدافعييوا عيين سيييدهم ويقولييوا إّن 
بشار جيد، وإن الثورة خربت البلد، وإّن التعليم 
والطبابة كانتا جمانيتن، وإىل ما هنالك من 
كالٍم فييارغ -علميياً أن معظمهم من اللبنانين 
الذييين يعيشييون هنييا يف أملانيييا حبّرييية- فأقييوم 
بطردهم. ويف إحدى املّرات أتى أحد األشخاص 
ليقييول إّن عبييارة "يلعيين روحك يييا حافظ"، الي 
وضعتهييا يف صييدر احملييل، حييرام، فقلييت لييه إّن 
احلييرام هييو الصمييت عمييا يرتكبييه النظييام حبييق 
أهلنييا يف سييوريا. لكيين، باملقابييل، يأتي الكثر من 
الزبائيين الذييين يبييدون مسيياندتهم ودعمهييم. 
حتييى أنييي مييا زلييت أحتفييظ بقصاصييٍة ورقيييٍة 
وجدتهييا معّلقًة على بيياب احملّل يف الصباح وقد 

كتييب عليهييا )روح... اهلل حمّيييي أصلييك(".

يقصييد احملييّل الكثيير ميين الزبائيين،  	
األراكيييل  لشييراء  العييرب،  ميين  وغالبيتهييم 
والعطييور وسيييديات املوسيييقى واألفييالم، إىل 
الثييورة اليدوييية. ويف  جانييب مشييغوالت علييم 
تعليقييه على هييذه العبارات يقييول حممود، وهو 
الجييٌئ سييوريٌّ يف برليين، وأحييد زبائيين احملييّل: 
"عندمييا أتيييت ألّول مييّرٍة إىل هييذا الشييارع لفتييت 
واجهيية احملييّل انتباهييي، وضحكييت كثييراً فهييي 
طريفيية. وأعجبتييي صييورٌة رأيتهييا سييابقاً علييى 
الفيسييبوك ملقارنيية الشييبه بيين بشييار وصييالح 
جديد، أحد قيادي البعث. لكي مل أكن أتصّور 
أن أراهييا معّلقييًة علييى واجهة حمييّل، وخصوصًا 
يف برلن، فقّررت الدخول وشييراء أّي شيييٍء من 

احملييلّ دون أن أعييرف حتييى ميياذا يبيييع".
تنتشيير علييى ضفييي شييارع )زونييان  	
آلييي( الكثيير ميين احمليياّل العربية الييي ال ختفي 
هويتها وأمساءها، كمقهى أم كلثوم، وفروج 
طييه  ومؤسسيية  احلنييان،  وسييفريات  املدينيية، 
وياسن اإلسالمية لدفن املوتى، باإلضافة إىل 
عشرات احملاّل واملهن على طول الشارع احليوّي 
املمتييّد لكيلومييرات. وُيعييرض معظييم أصحيياب 
احملالت عن إعالن مواقفهم السياسية، حفاظًا 
على الزبائن، فيما يسييتنكر لطفي احلبال هذا 
ويقول: "رمبا خيافون، هم أحرار. أنا من جهي 
سأسييتمّر بقول رأيي السياسييّي ووضع ما أشيياء 

حتييى بعييد سييقوط نظييام األسييد".
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العالم مجرم. و"باســط" بطل الســوريين
مالك داغستاني

عندما، شيييئًا فشيييئًا، بدأ الساروت يتحّول إىل أيقونٍة سوريٍة  	
عابييرٍة للمشيياعر، آثيير عديييٌد ميين السييورين أال يييروه. بييل كانييت كتييٌل 
عديييدٌة ميين املثقفيين و)املعارضيين( عامييدًة تتجاهييل وجييوده الييذي بييدأ 
حيفر يف الوجدان الشييعيّب كّل يوٍم أكثر. مل تره وهو يغي لعشييرات 
اآلالف عن احلرية وعن سوريا الواحدة والشعب الواحد. بل ومل يروه 
وهو يقف كتفًا لكتٍف مع الفنانة السورية "فدوى سليمان" يف البياضة 
واخلالدية ليمثال بهذا الظهور الثنائّي أبهى صور الثورة. لكن، عندما 
بثت القناة الفرنسييية عام 2012 شييريطًا يظهر فيه السيياروت وهو يرّدد 
مع شييخٍص آخر هتافًا طائفيًا؛ بدأت جوقة هؤالء، وعلى حنٍو مفاجٍئ، 
تشر إليه باعتباره ميثل الثورة املنحرفة عن أهدافها. وكأنهم كانوا 
يتابعون نقاشًا مل ينخرطوا فيه أساسًا إال بصورٍة سلبيٍة تكاد تشّكل يف 

بعييض أوجههييا حالييًة بالغيية االنسييجام مييع طروحات إعييالم النظام.
مل يكيين حتييّول السيياروت إىل بطييٍل شييعيبٍّ أو أسييطورٍة ميين  	
نتاجييات املخيليية الشييعبية الي تضفي على أبطاهلييا صفاٍت خارقًة فوق 
بشييريٍة غيير موجييودٍة فيهييم أصيياًل. مل يقسيير اسييم السيياروت املخيلييَة 
الشييعبية السييورية علييى ابتييكار احلكايييا املتخيليية عنييه. لكنييه، وببسيياطٍة 
م من صفاته وسييلوكه لألسييطورة  غر متوقعٍة من شييابٍّ يف عمره، قدَّ
كّل عناصرهييا لتتكامييل بصفتهييا أسييطورة. ظهيير السيياروت بوجهييه 
املكشييوف حيين كانييت األكثرييية ختفييي هوياتهييا. تواجييد يف كّل 
األماكيين اخلطييرة الييي مل يتخيييل أحييٌد يومهييا ظهييوره فيهييا. غّنييى يف 
بابا عمرو حن كان احلّي حماصراً. دخل إىل محص احملاصرة حن 
كان اآلخييرون يفكييرون ويبحثييون عيين طريقييٍة ملغادرتهييا. ويف حصييار 
املدينيية أكل كغييره أوراق الشييجر والزيتييون املييّر. وعندما غادرها راح 
يعمل وأصدقاءه بقطاف الزيتون كي يؤّمنوا كفاف يومهم. وكان، 
يف كّل حلظييةٍ يف الثييورة وحتييى اليييوم، جييياور املييوت وال يهابييه. بييل، 
ويف الكثيير ميين املواقييف، كان يتجييّرأ عليييه ويتحاَرُشييه بشييجاعٍة غيير 

مألوفة.
مل ُيسييتجَلب السيياروت ميين خييارج املييكان 	

بيين  ميين  نبييت  فقييد  والزمييان، 
النيياس،  عيييون  ومحتييه  النيياس، 
وغالبًا هو ختلَّق بشييكٍل ال يتالءم 
مييع صراميية نظريييات الكتييب. مل 
بطيياًل  وال  سياسيييًا،  قائييداً  يكيين 

حزبيًا، سييّوقه حزٌب ما، أو جبهة 
مركييزّي،  بقييراٍر  أحييزاٍب 

َطوَّبتييه مبوجبييه كبطييل. 
ولييذا، ولييذات 

املقّدمات، لن يسييتطيع أحٌد اليوم أن يسييحب منه ألقابه. فهو ببسيياطٍة 
بطييل النيياس، والنيياس ال تكييرث كثييراً أو قلييياًل مبييا يييرّدده املتعالييون 
عليهم. من قلب الناس جاء، وخالل شهوٍر قليلٍة حقق من اجلماهرية 
ما عجزت عن حتقيق ُعشييره كّل األحزاب السييورية مبا فيها "احلزب 
القائييد"... ميين أحييياء الفقييراء واملقهورييين اندلييع عبييد الباسييط السيياروت 
ليصبييح منوذجييًا نضاليييًا لشييباب سييوريا.. ميين ُطهيير النيياس جيياء، وبيين 
البيييوت املهّدميية علييى رؤوس أصحابهييا محييل سييالحه.. وعلييى بعييد 
أمتيياٍر ميين أسيينان جنازييير الدبابييات تابييع غنيياءه، واحتضنتييه واحتضنييت 
أغانيييه كّل أحييياء البييالد. وعلييى طييول طريقِه مشييى حمفوفييًا براحات 
واألصيييييييدقاء. واألهيييييييل  اإلخييوة  جنيييييييازات  وبعشييرات  املظلوميين، 

املتعالييون علييى النيياس )والذييين، يف أفضييل حيياالت افييراض  	
النوايا الطيبة( أرادوه أن يبقى بلباًل للثورة، حن كانت كّل الظروف 
ميين حولييه تدفعييه دفعًا ليصبح النسيير الذي هو عليييه اآلن. وليس بعيداً 
عيين اخلطييأ القييول إن السيياروت بتحّوالتييه كان ممثيياًل أمينييًا ملييا ُدفعييت 

إليييه ثييورة السييورين ميين حتييّوالٍت مل يكونييوا يتخيلونهييا.
عبييد الباسييط، ومعييه عشييرات آالف الشييباب الذييين هتفييوا  	
للحرييية والكراميية، ينسييحبون اليييوم إىل املواقييع الييي مل يتمنوهييا، ومل 
يتمّنهييا أيٌّ ميين األحييرار هلييم. وعلييى األرصفيية، وخييارج دائييرة أّي فعييل، 
هناك من يتبارون لكيل االتهامات هلم. نعم، التطرف الديّي شرٌّ يكاد 
يكييون مطلقييًا. ولكيين هؤالء الشييباب أبطيياٌل. وقد دفعهم العييامل دفعًا إىل 

حيييث هييم اآلن.
"باسييط" يقييف كالرمييح  يييوٍم مييا، يف اخلالدييية، كان  يف  	
والشييهداء...  واحلرييية  للثييورة  ينشييد  كالنسيير،  ذراعيييه  وحيييّرك 
والشييباب  والرجييال  النسيياء  أمسييُع  كنييت  للحظييٍة،  توقييف  وكلمييا 

ل  طفييا أل ا يهتفييون   "عبييد الباسييط.. اهلل حيميييك". مل و
أشيياركهم اهلتيياف يومهييا، فقييد 
مبراقبيية  مشييغواًل  كنييت 
الييي تشييّع ميين  الضراعيية 
العيييون حيين يذكييرون 
حيميييك"..  "اهلل  كلميية 
هييل شيياهدُت فعيياًل سييرب 
فوقييه  ترفييرف  مالئكييٍة 
لتحميييه؟.. لسييُت متأكداً.. 
لكيين مييا هييو أكيييٌد أنييه ال 
ميكيين لعدالة السييماء أن 
ختييذل الضراعيية الييي 
كانت تتدفييييق من 
العييييييون...  	تلييك 
"عبد الباسييط... 
اهلل حيميك".
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 »أيــام في بابا عمرو«
الصور المتعّددة للثورة

حممد عثمان
حتى اآلن، ظهر العديد من الكتب عن الثورة السورية، توثيقًا أو شهادًة أو حتلياًل. كما ُنشرت أعماٌل أدبيٌة قليلٌة واكبتها،  	
كان ميين أشييهرها هييذه الرواييية الييي كتبهييا الصحييايّف السييورّي عبييد اهلل مكسييور، وصييدرت طبعتها األوىل عييام 2012 عيين دار فضاءات 

بعّمييان، وتلتهييا روايتييه »عائد إىل حلييب« عام 2013.
ومبييا أن املؤلييف يعييّرف عملييه هييذا بأنييه »رواييية كييوالج«،  	
كاسييتعارٍة ميين الفييّن التشييكيلّي، حيين جيمييع الرسييام عناصيير لوحتييه 
ميين قصاصيياٍت وأجييزاء ميين هنييا وهنيياك؛ فييإن هييذه الرواييية تتكييئ علييى 
أحييداٍث واقعيييٍة يف الثييورة السييورية، كمييا تتقاطع مع التجربة واملسييار 

ملؤلفهييا. الشييخصين 
فبطييل الرواييية صحييايفٌّ وأديييٌب أيضييًا، يقييّرر قطييع عملييه  	
يف اخلليييج العربييّي والعييودة إىل سييورية، إثيير انييدالع الثييورة، حبثييًا عيين 
كرامته املهدورة منذ طفولته األوىل الي شييهد فيها إجرام النظام يف 
مدينتييه محيياة. ومنييذ بوابة البالد احلدودية تبدأ متاعب العائد، فاملهنة 
»صحفييّي«، واالسييم مطابييٌق السييم عييمٍّ سييبق أن قضييى يف سييجن تدميير 
الرهيب أحد عشر عامًا »على ذمة التحقيق«، ألن أحد املشتبه فيهم يف 
مثانينيات القرن املاضي قضى ليلته يف منزل العّم! وبعد حتقيٍق جلٍف 
يسييمح الضابييط للبطييل بالدخييول إىل بييالده، بعييد أن يوّقييع تعهييداً بعدم 

ممارسيية مهنيية الصحافيية طيليية مييّدة وجييوده فيهييا.
ولكيين املتاعييب مل تبييدأ بعييد، فعنييد أّول حاجييٍز لقييّوات النظييام  	
يرفض العسييكرّي االكتفاء جبواز السييفر الذي حيمله الراوي، مصّراً 
	علييى ضييرورة وجييود البطاقيية الشييخصية )اهلوييية( الييي تركهييا البطل 

يف البييالد منييذ أن أتيحييت لييه فرصيية محييل جييواٍز مبغادرتهييا. فُيقيياد 
الصحييايّف العائييد إىل فييرع املخابييرات اجلوييية حبمييص، متَّهمييًا حبمييل 
السييالح ضييّد النظييام. وهنيياك يعاين الوحشييية يف أوج توترها وفجورها؛ 
إهاناٍت وتعذيبًا وقتاًل عشييوائيًا يسييتباح الناس فيه دون مسيياءلة. ولكن 
هذا التوقيف سيصبح املدخل إىل الثورة والتزكية لالندماج يف حبرها 
الواسع. إذ ينّفذ البطل وصية أحد السجناء قبل مقتله باالتصال بذويه 
وإبالغهم، مبجّرد خروجه من الفرع بعد شييهرين، إثر مرسييوم »عفو«. 
وبعد سييويعاٍت جيد نفسييه مع شييقيق الشييهيد يف املقّر اإلعالمّي للثورة 
يف حييّي بابييا عمييرو، ثييم يف املشييفى امليدانييّي إثيير تعييّرض احلييّي ملداهمييٍة 
مرّوعييٍة شيياهد فيهييا البطييل أشيينع فظاعييات جيييش النظييام وشييّبيحته. 
واخنييرط بعدهييا فييوراً يف إجنيياز األفييالم الوثائقييية، بعييد أن زّوده الثييّوار 

بالكامييرا، وبنييى يف أوسيياطهم عالقيياٍت ممتييازًة سييّهلت عملييه.
وتتواىل الوجوه: علي، الزميل القديم يف كلية اآلداب، الذي  	
عييرض عليييه مسييؤول احلييزب يف اجلامعيية، حيييث يعمييل موظفييًا، محييل 
مسدٍس حلماية الوطن من »املخّربن« يف هذه »األزمة«، مع صالحياٍت 
كاملٍة بإطالق النار جملّرد االشتباه! فاختار أن ينضّم إىل الثّوار، ينّظم 
سجالت املنشقن اجلدد وامللتحقن بالعمل العسكرّي. أما عامر، الذي 
مل يتجاوز العشرين من العمر، فكان طالبًا يف كلية الصيدلة، قبل أن 
تقتييل قييّوات النظييام والييده الييذي اختذ موقييف احلياد أصاًل، فقييّرر االبن 
الوحيييد محييل السييالح. ومييا هييي إال أييياٌم حتييى خييرج يف مهمييٍة لتفخيييخ 

جسييٍر سييتعره دبابييات النظييام، ومل يعد منها.
وينييوي بطييل الرواييية أن يتابييع تصوييير فيلمييه يف مدينتييه  	
الثييّوار إىل هنيياك عيير الطييرق الرابييية،  محيياة، فيصطحبييه بعييض 
متحاشيين احلواجييز الطيارة الي تقيمهييا دوريات النظام، حتى يدخلوا 
املدينيية وعاملهييا الثييورّي السييرّي، حيييث تتييواىل وجييوٌه أخييرى وقصييٌص 
متعييّددة للثييّوار. وميين هنيياك يصييّر الييراوي أن خيييرج إىل قريتييه »طيبيية 
اإلمييام«، ليعيييش ألّول مييّرٍة أجييواء املناطييق احملييّررة من ربقة االسييتعباد 
واالستبداد والظلم. وهناك يلحظ بوضوٍح متظهر الثورة على األرض، 
وحتّوهلييا إىل حمييور حييياة النيياس فعليييًا، بيين مؤيييٍد السييتمرار نهجهييا 
السلمّي ومظاهراتها االحتجاجية فقط، وبن من ال يرى سوى العمل 
املسييّلح سييبياًل القتييالع نظيياٍم بلييغ ميين العتّو يف اإلجييرام هييذا املبلغ، وبن 
ميين مل يييِرد للثييورة أن تقييوم أصيياًل، ويقييرح اآلن انتظييار وعييود النظييام 
باإلصالح، وبن من يلتزم الصمت جبنًا عن احلديث وخوف أن حُيَسب 

علييى أّي طييرف.
ُيصييّور الييرواي كّل شيييء؛ املظاهييرات العارميية إثيير صييالة  	
اجلمعيية، تشييييع الشييهداء إىل مثاويهييم األخييرة، مشيياهد االقتحامييات 
والتفتيش عن املقاتلن املعارضن. وحن يقّرر أن يغادر البالد بوثائق 
مييزّورٍة، كييي ينجييز العمليييات الفنييية لفيلمييه، يفاجييأ باتصيياٍل غامييٍض 

ينهييي الرواييية نهايييًة مفتوحييًة، كمييا هييو حييال الثييورة... حتييى اآلن. 
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 عيد الميالد في سوريا 
الصالة من أجل الســالم في أرٍض مّزقتها الحرب

	املطران أنطوان أودو )رئيس طائفة الكلدان يف سورية(/ الدايلي تلغراف
ترمجة مأمون حليب

سييأفعل مييا بوسييعي ألنشيير األمييل  	
يف حلييب يف عيييد امليييالد هييذا، لكيين ميين الصعب 
أن حنتفييل عندمييا تكييون مدينتنييا مدّمرة. قبل 
أربع سنواٍت كانت حلب مكانًا مزدهراً، إال أن 
اجلميييع عانييى ميين احلييرب الفظيعيية الدائييرة. 
األغنييياء رحلييوا، والطبقييات الوسييطى أصبحت 
فقييرة، والفقييراء أصبحييوا بؤسيياء. أربعييٌة ميين 
كّل مخسيية أشييخاٍص ال عمل لديهم. عندما 
أجييوب الشييوارع أشييعر بالفقيير يهامجي، وأرى 
الذييين  اليائسيين  واملتعبيين  املرضييى  منظيير 
فقدوا األمل باملستقبل. حاليًا، حلب مقسومٌة 
املناطييق ميكيين  ميين  إىل قسييمن؛ يف كثييرٍ 
للمييرء أن يقنييع نفسييه أن احلييياة مسييتمّرٌة 
الكنائييس  إىل  يذهبييون  -أنيياٌس  كاملعتيياد 
واملسيياجد، وأطفيياٌل يداومييون علييى املييدارس، 
وطييالٌب يرتييادون اجلامعيية- لكنييك ال تعييرف 
أبييداً أييين سيسييقط الصيياروخ التالييي. مناطييق 
أخرى، كاملدينة القدمية واألسواق واملسجد 

األمييوّي اجلميييل، ّدمرهييا القتييال.
الطقييس شييديد الييرودة هذا الشييتاء،  	
مييع انعييدام التدفئة والكهربيياء يف املدينة. كّل 
مسيياٍء حتّل الظلمة باكراً. هنا، يف األسقفية، 
نشييعل املدفييأة مسييتعملن الكراسييي كوقييود، 
خمّصصيين كرسيييًا واحييداً كّل يييوم. عندمييا 
الطقييس  يكييون  مييا  غالبييًا  فراشييي،  إىل  آوي 
بييارداً إىل درجيية أنييي أقيياوم ألسييتطيع النييوم. 
لكيين، حتييى عندمييا أسييتلقي مضطجعييًا وأنييا 
أنييا  كييم  أتذّكيير  أغطيييي،  حتييت  أرجتييف 
حمظييوٌظ مقارنييًة بأخوتييي وأخواتييي الذييين 
فيييه،  يسييرحيون  آمييٌن  مييكاٌن  لديهييم  ليييس 
وكثييٌر منهييم يف حاجييٍة ماّسييٍة إىل الطعييام 
والرعاييية الصحييية. إنه أمٌر مفهوٌم أن كثراً 
ميين أولئييك الذييين يسييتطيعون حتّمييل أعبيياء 
الرحيييل قييد رحلييوا. حوالييي نصييف املسيييحين 
الذين كانوا يعيشون هنا فّروا، معظمهم إىل 
البلييدان اجمليياورة وأوروبييا وأمريييكا. يف حلييب 
45 كنيسييًة، لكيين الكثيير منهييا فارغييٌة اآلن. يف 
العراق اجملاور مل يتبّق مسيحّيون يف املوصل، 
وهييي مدينييٌة ازدهييرت فيهييا الثقافيية املسيييحية 
يف  إمياننييا  سيييصمد  متييى  إىل  عييام.  أللفييي 
سييورية؟ منييذ أمييٍد قريييٍب قييال لييي رجييل ديييٍن 

مسييلٌم إنييه ال يسييتطيع أن يتخيييل البلييد دون 
مسيييحين، وقييال أيضييًا إنهييم الالحييم الييذي 
حيافييظ علييى وحييدة سييورية. أمييا حنيين فلسيينا 
مييع طييرٍف ضييد آخيير يف هييذه احلييرب. فقييط 

نريييد هلييا أن تنتهييي.
عييييييشية عيييد املييييييييالد ليين حنتفييل  	
بالقييّداس عنييد منتصييف الليييل، كمييا اعتدنييا 
أن نفعييل ميين قبييل. فميين اخلطيير الشييديد أن 
لييياًل. عوضييًا عيين  الشييوارع  النيياس يف  يكييون 
ذلك، سيينتجّمع يف اخلامسيية مساًء، وهذا وقٌت 
مبكييٌر مبييا يكفييي للجميع للذهيياب إىل بيوتهم 
بسييالم. اعتدنييا دائمييًا يف عيييد امليييالد أن نتناول 
عشيياًء فاخييراً يف الكاتدرائييية، وأن نرقييص يف 
املسيياء. لكننييا ال نسييتطيع أن نفعييل ذلييك اآلن. 
فالنيياس ال يسييتطيعون أن يتحّملييوا كلفيية 
الطعييام، وميين الصعييب أن نعييّر عيين الفييرح 
أننييا، يف  الشييديدة. غيير  املعانيياة  وسييط هييذه 
الكنائس املنتشرة يف حلب، ال نزال نعمل جبدٍّ 
لالسييتعداد لعيييد امليييالد. لقييد نّظمنييا جوقييات 
وأشييجار  املسيييح  والدة  ومشيياهد  املنشييدين 
امليالد. وبالرغم من اخلوف والعنف نعتقد أن 
السالم ممكٌن. وحنن نصلي وننتظر. اجلميع 
متعبون، لكنهم يعملون ما بوسييعهم ليعيشييوا. 
وهييم يبحثييون عيين النييور القييادم ميين السييماء، 
ال ميين األرض. ومهمييا كانييت املصاعييب الييي 

نواجههييا، حلييب هييي موطييي، وفيهييا ولييدت 
وترعييرت. خييياف الناس أحيانًا على سييالمي، 
ويقولييون لييي إنييه ليييس آمنًا أن أجوب الشييوارع 
وأنا أرتدي مالبسي الكهنوتية، غر أني لست 

خائفًا. 
األمييل يف عيييد  الييذي يعطيييي  مييا  	
يرعييون  الذييين  النيياس  عطييف  هييذا؟  امليييالد 
لإلنسييانية،  الصغييرة  والعالمييات  بعضهييم، 
عندمييا يتشييارك النيياس الشيييء القليييل الييذي 
ميلكونييه، وتضاميين أخوتييي وأخواتييي يف شييتى 
أحنيياء العييامل. أبييرز مييا مينحييي األمييل هييو 
إميانييي. أصلييي يف الصبيياح وأقييرأ كالم اهلل، 
وهييذا مييا يعطيييي القناعيية أننييا نسييتطيع أن 
نسييتمّر. علينييا أن نواصييل مسيياندة بعضنييا. 
علينييا أن حنييرم واحدنييا اآلخيير وأن نعامييل 
بعضنييا بكرامييٍة وأن نتفهييم معانيياة بعضنييا، 
وعلينييا أن نبييدأ بييأن نييرى أنفسيينا ال بصفتنييا 
أورثوذكسييًا أو كاثوليييكًا، سيينًة أو شيييعًة أو 
علوييين، وإمنييا بصفتنييا سييورين يسييتطيعون 

أن يعيشييوا معييًا بسييالم.
بريطانيييا  يف  ألصدقائييي  رسييالي  	
هييي: سييوريا بلييٌد مجيل. رجاًء سيياعدوا يف نشيير 
رسييالة السييالم. ميين الصعييب وجييود األمييل يف 
حلييب يف عيييد امليييالد هييذا، لكيين مييا زال هنيياك 

شيييٌء ميين الفييرح يف قليييب.

املطران أنطوان أودو 

عين المدينة | العدد )40( | 1 كانون الثاني 2015



أقالم المدينة16

 تجارب األسلحة الكيماوية على المعتقلين في سورية:
تعقيٌب من نزار نّيوف، ورّد من المجلة

على خلفية املادة الي نشرتها "عن املدينة" يف عددها السابق عن إجراء النظام السورّي جتارب كيماوية على السجناء  	
السياسين، وردتنا الرسالة اآلتية من السيد نزار نّيوف. وها حنن ننشرها هنا ونعقبها برّدنا على أبرز ما ورد فيها.

نشيير موقعييييييكم  	
تقريييراً عيين قضية 
أسليييييييحة  اختبييار 
كيميائيييييية علييى 
معتقيييييييييييلن فيييييي 
وتيييطّرق  سييييييوريا، 
التقرير إىل امسي 
باعتبيياري أول ميين 
حتييدث عيين القضييية. التقرييير، يف جمملييه، 
عبييارة عيين ترهييات ال أسيياس له، تؤكييد أن من 
كتبه ال يعرف شيييئًا عن القضية، وأن ما قام 
بييه جمييرد جتميييع ملعلومييات قلتهييا أو كتبتهييا 
يف مناسييبات خمتلفيية، قبييل أن يضيييف إليهييا 
أشييياء وأمسيياء ال عالقيية هلييا باملوضييوع ميين 
قريييب أو بعيييد. وأبييرز دليييل علييى ذلييك هييو أنييه 
يذكيير شييخصًا باسييم "نزيييه حسييون"، وصفييه 
بأنه رائد، رغم أنه كان جمرد مساعد أول يف 
شييرطة انضباط سييجن تدمر، وأصبح مساعد 
انضبيياط سييجن صيدنايييا الحقييا! وهييو يدحش 
اسييم العميييد علييى عبييد الكريييم، قائييد فييوج 
الصواريييخ أرض ي أرض، رغييم أنييه ال عالقيية له 
باألمر من قريب أو بعيد، ومل يسمع بالقصة 
يف حياتييه إال بعييد أن حتدثييت أنييا عنهييا. وأظيين 
أنييه مل يسييمع حتييى مييا قلتييه أنييا. وفيمييا يلييي 
مجليية ميين املغالطييات الغبييية والفاضحيية الييي 

وردت يف هييذا التقرييير املهزليية:
املوضييوع منييذ  أنييا اكتشييفت  ي  أواًل  	
قبييل  سيينوات   3 عليييه  وعملييت   ،1988 العييام 
اعتقالييي على ذميية "جلان الدفاع عن احلريات 
الدميقراطية" نهاية العام 1991 مع 18 آخرين 
من زمالئي آنذاك. والعميد عصام أبو عجيب 
كان معتقيياًل منييذ العييام 1989 علييى خلفييية 
قضية ال عالقة هلا باألمر من قريب أو بعيد، 
بييل بييكالم قالييه يف اجتميياع قيييادة الفرقيية عيين 
باسييل األسييد. والعميييد عصييام كان قائييدي 
خييالل فييرة ميين فييرات خدمييي العسييكرية 
مطلييع الثمانينيييات، قبييل أن يصبييح صديقييي 
ووالييد خطيبييي الييي كانييت علييى وشييك أن 
تصبييح زوجييي. وحيين أبلغييي العميييد عصييام 

.1988 العييام  بالقضييية، كان ذلييك يف 

ثانيييًا ي حيين اعتقلييت يف 2 كانييون  	
الثانييي 1991، ضبطييت دورييية فييرع فلسييطن 
)بقيييادة العميييد عبييد احملسيين هالل( جييزءاً من 
امللييف يف منزلييي. وعلييى أثييره اجتمعييت اللجنة 
األمنييية العليييا )برئاسيية علييي دوبييا( وحققييت 
معييي يف مكتييب العميييد هشييام خبتيييار )رئيييس 
فييرع املنطقيية( بعييد أن أصيبييت بالذهول جلهة 
معرفييي بالقضييية. فميين املعلييوم أن مخسيية 
أو سييتة أشييخاص يف سييوريا كانييوا علييى علييم 
بالقضييية )حافييظ األسييد، مصطفييى طييالس، 
علييي  العلمييية،  للشييؤون  آنييذاك  مستشيياره 
العلمييية  البحييوث  مركييز  رئيييس  مملييوك، 
وبعض األطباء والعلماء العاملن يف املركز(. 
يكيين علييى علييم  دوبييا نفسييه مل  حتييى علييي 
بالقضييية الييي كانييت جتري داخييل املخابرات 
اجلوييية. وباسييتثناء العميييد الراحييل عصييام أبو 
عجيييب، وعلييي مملييوك، ليييس هنيياك شييخص 
واحييد مميين ورد ذكرهييم يف تقريركم كان 

علييى علييم بالقضييية!
ي بعييد انتهيياء التحقيييق معنييا  ثالثييًا  	
 ،1992 العييام  يف  صيدنايييا  سييجن  إىل  ونقلنييا 
كتييب زميلنييا آنييذاك، احملامييي أكثييم نعيسيية، 

تقريييراً إىل مكتييب األميين القومييي قييال فيييه 
إن نيييوف خيفييي جييزءاً ميين امللييف لييدى زوجتييه 
يف منييزل أهلهييا. وبعييد حتقيقييات ومداهمييات 
اكتشفوا تتمة التحقيق الذي كنت أجنزته 
حتييى ذلييك احليين، وهو يقييع يف أكثر من 500 
صفحيية فولسييكاب! وبسييببه جييرى نقلييي إىل 
سييجن تدميير ووضعييي يف السييجن االنفييرادي 

حتييى إطييالق سييراحي بعييد عشيير سيينوات.
رابعييًا ي بعييد إطييالق سييراحي يف العييام  	
2001، تابعت العمل على القصة، واكتشييفت ي 
بالوثائق الي أصبحت معي ي تورط أربع دول 
غربية يف اجلرمية، إحداها فرنسا الي قدمت 
"املييواد اخلييام" واخلييرات مقابييل احلصييول على 
"النتائييج العلمية"! وحن اكتشييفت املخابرات 
الفرنسييية أنييي أصبحييت علييى علييم بتورطهم، 
اختطفتييي يف بلجيييكا خييالل مشيياركي يف 
املؤمتيير السيينوي للجمعييية العاملييية لناشييري 
الصحييف الييي كانييت منحتييي جائزتهييا وأنييا 
ذلييك  يف  لييي  تسييليمها  وقييررت  السييجن  يف 
اليييوم. وقضييية االختطيياف معروفيية إعالميييًا، 
وحتولييت إىل قضييية أميين قومييي يف بلجيييكا، 

وقضييية رأي عييام يف فرنسييا.
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خامسيييًا ي بييييييييييييييسبب هييذا  	 	
امللييف، وبيييييييسبب جرائييم أخييرى اكيييييتشفت 
علييى  فيهييا  الفرنسييية  املخابييرات  تييورط 
األراضيييييييي السيييييييورية، غييادرت فرنسيييييييا مبييا 
حيييث  آخيير،  أوربييي  بلييد  إىل  "الفييرار"  يشييبه 
احليين،  ذلييك  منييذ  أخضييع حلماييية خاصيية 
	بعييد أن تأكييد لييي أنهييم ليين يركونييي حيييًا. 
قليية  وبسييبب  التييييييقرير،  ي  سادسييًا  	
األمانيية وسييوء النييية وخبثهييا، مل يكتييف فقييط 
قبيييل  ميين  حقييرة  بتعابيير  امسييي  بإرفيياق 
"ملتبس"، بل نسب لي كالمًا مل يسمعه أحد 
مييي. وهييذا ي بافييراض حسيين النييية ي يعييي أن 
كاتييب التقرييير ال يفهييم فيمييا يكتييب عنييه إال 
بقييدر مييا أفهييم أنييا يف طبييخ "احلييراق بإصبعه"! 
وسييوء النييية يتضح من التعابيير احلقرة الي 
)فييالن علييوي، وفييالن  بالنيياس  ألصقتموهييا 
مسيحي، وفالن سي وفالن ]...[ ابن ]...[! متى 
تكفييون عيين هذا اهلييراء احلقر أيهييا األوباش!؟ 

كانييوا  الذييين  أعشييار  تسييعة  إن  لعلمكييم: 
موجليين بارتييكاب هييذا اهلولوكوسييت البيييو 
ي كيميائييي ينحييدرون ميين املسييلمن السيينة، 
منيييح  والوضيييع!  الرقيييع  قاموسييكم  حسييب 

انبسييطتوا؟(. هيييك؟ 
سييابعًا ي التجييارب، وخبييالف زعمكييم  	
اجلاهييل والغيييب، كانييت مسييتمرة حتييى العييام 
2004 علييى األقييل، ومل تتوقييف يف العييام 1988 
عشييرين  ميين  أكثيير  ولييدي  زعمتييم،  كمييا 

وثيقيية علييى ذلييك.
ثامنييًا ي أنييا مل أقيييييييل يف أي يييوم إن  	
الضحايييا جيياؤوا ميين سييجون خمتلفيية، بييل 
ميين سييجن تدميير حصييرًا )وفييرع التحقيييق يف 
املخابييرات اجلوية( وبتهم متعددة، بينها تهم 
جنائييية حبتيية. الضحايييا كانييوا ميين األخييوان 
املسييلمن وبعث العراق والفلسييطينين )فتح( 
واألردنييين واللبنانييين. ولييدي العشييرات ميين 
التعهييدات الييي وقعهييا هييؤالء قبييل خضوعهييم 

للتجارب )باعتبارهم يهبون أجسادهم لوزارة 
الصحيية من أجييل االختبار السييريري لعقاقر 

طبييية قيييد التصنيييع!(.
نصيحيية ختاميييييييية: ال تدحشييييييييوا  	
أنوفكييم يف قضايييا ال تفهمييون فيهييا. فهذا امللف 
الييذي أعمييل عليييه منييذ 26 عامييًا، ومل ينتييه بعد 
فهو حباجة مللحق تقي يتعلق بتحليل عينات 
"دي إن إي" للضحايا وأقاربهم، وهو ما حيتاج 
خلمسيين ألييف دوالر مل أسييتطع تأمينهييا، ال 
ميكن مسخه بتقرير تافه ومفرك من النوع 
الييذي نشييرمتوه. مييا فعلتمييوه جمييرد ]... ... ...[!

أعييرف أنكييييييييييم ليين تنشيييييييروا هييذه  	
الرسييالة، ولكيين هييي جمييرد حماوليية لردعكم 
عيين االسييتمرار يف هييذا االبتييذال. وليين أتييردد 
يف شرشييحتكم إذا مل تنشييروا هييذا الييرد، وإذا 
مييا اسييتمريتم يف هييذه املهزليية الييي جتمييع 
التفاهيية والغبيياء كما مل جيمعهما شيييء آخر 

ميين قبييل!

رّد اليميجلة:
بدايييًة، هييا حنيين ننشيير رسييالة  	-1
)باسييتثناء  كاملييًة  إلينييا  نّيييوف  السيييّد 
بعييض األلفيياظ النابييية، الييي اسييتعضنا 
عنهييا بالنقيياط بيين قوسيين ]...[ التزامييًا 
منييا مبواثيييق ومبييادئ العمييل الصحفييي(. 
وبهييذا نريييد أن نؤّكييد أن هدفنييا باألصل 
هو تسليط الضوء على هذا امللف اخلطر 
ومجييع وإغنيياء املعلومييات حولييه، مبييا فيهييا 
تلييك املعلومييات الييي وردت يف الرسييالة 
أو  تأكيدهييا  اسييتطاعتنا  دون  أعيياله، 

نفيهييا.
وبنيياًء علييى ذلييك كنييا نتمنييى  	-2
هييذا  عيين  يرّفييع  أن  نّيييوف  السييّيد  ميين 
األسييلوب ميين التهجييم والعدوانييية، سييعيًا 
مجيييع  بتعيياون  اجلهييود  تكامييل  وراء 
اجلهييات الييي ميكيين أن تسييهم يف ذلييك، 
سييواًء أكانييت إعالميييًة أم حقوقييية. وأن 
ال ينظيير إىل هييذا امللييف وكأنييه جييزٌء ميين 
إقطاعاتييه املعرفييية اخلاّصيية الييي حيظر 
ملييٌك  فاملوضييوع  نبشييها!  كان  أيٍّ  علييى 
لييكّل السييورين، وميين حقهييم –وواجبهم- 
العمييل علييى كشييف مالبسيياته الكامليية.

الييذي  الشيياهد  إىل  بالرجييوع  	-3
، يف املييادة  اعتمدنييا عليييه، بشييكٍل أساسيييٍّ

صّحيية  بوضييوٍح  لنييا  أّكييد  السييابقة؛ 
املعلومييات الييي أوردناهييا عيين كلٍّ ميين 
الرائد )اللواء اآلن( نزيه حسييون والعميد 
علييي عبييد الكريييم. وليسييت لييدى اجملليية 
وسائل أخرى للتأكد من مدى دقة هذه 

املعلومييات حاليييًا.
للسيييد  تغيييريدة  إىل  باإلشييارة  	-4
عليييييييى  الشخيييييييصّي  حسييابه  ميين  نيييوف 
املرفقييييييية(،  الصيييييييورة  )انظيييييييير  	تويييييير 
علييى  بالتحرييييييييض  فيهييا  يتهمنييا  الييي 
الييي رصييييييييدنا  املواقييييييع  أحييد  "تفجيير" 
مشيياركتها يف هييذه التجارب؛ نؤّكد أننا 
مل نييدُع إىل تفجيير أّي موقييع، سييواًء تلييك 

أو  فيهييا  التجييارب  إجييراء  ثبييت  الييي 
املييزة هييذا.  املشييتبهة بذلييك مثييل موقييع 
كمييا أننييا ال ندعييو إىل االنتقييام ميين أيٍّ 
ميين املسييؤولن عيين هذه اجلرائييم املذهلة، 
حماكييم  إىل  بتقدميهييم  نطالييب  بييل 
عادليية. وهييو مييا ميكيين أن نلجييأ إليييه حبّق 
السييّيد نّيييوف أيضييًا، يف حييال اسييتمراره 
يف رمييي تهييم اإلرهيياب علييى فريييق اجمللة. 
أمييا الشييتائم الييواردة أعيياله فسيينتغاضى 
عنهييا، ألن الوضييع السييورّي الراهيين أعقييد 
وأصعييب ميين أن يتيييح "تييرف" الوقييوف 
عنييد كلميياٍت عارضيية وغيير متزنيية مثييل 

تعبييرات السيييد نيييوف.
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على مستوى النظام وشبيحته
يشييارك النظييام يف مؤمتيير )جنيف3(  	
بوفٍد يضّم سالف فواخرجي وطاووٍس وفرقة 
رقييٍص معاصيير، لييري العييامل مييدى جديتييه 
يف حماربيية اإلرهيياب. واسييتمرار وليييد املعلييم 
بالسييفر إىل روسيييا لتقبيييل األيييادي، ليصييّرح 
بعييد كّل رحليية: )"الييدب الروسييي" معنييا علييى 

طييول اخلييط(.
البييوط  ارتييداء  موضييييييية  انتشييييييييار  	
الشييباب  أوسيياط  بيين  العسييكري كيييييييقالدٍة 
املواليين، فيمييا يكتفييي مسييؤولو الدوليية بوضعه 
على صدرهم كشييعاٍر وطّي. ويأتي ذلك بعد 
محلة #وينن6 الي تطالب بالكشف عن مصر 

جمنييدي األسييد الذييين فقييد أثرهييم.
قذيفيية هيياون طائشيية تفسييد حفييل  	
الشييابة  اجلعفييري  بشييار  "كرمييية"  زفيياف 
وزييير  الزعيييب،  الشيياّب عمييران  ميين  شييهرزاد 
اإلعييالم. واتهاميياٌت تطييال جهييًة عليييا بوقوفهييا 

احلادثيية. خلييف 
ميليشيييا أبييو الفضل العبيياس حتجر  	
علييى العميييد عصييام زهيير الدييين بعييد نشييره 
لتسييجيٍل مصييّوٍر يظهيير فيييه وهييو يركييض 
عاريييًا يف الييراري ويصييرخ مردداً )أنا نافذ أسييد 
اهلل، أنييا نافييذ أسييد اهلل(. ورسييتم غزاليية يفّجيير 
قصر املهاجرين عن طريق اخلطأ بعد أن اختذ 

تفجيير قصييور املسييؤولن هوايييًة لييه.
تسيييييريب صييورة "سيييلفي" ألمسيياء  	
األسييد مييع مزهريييٍة خزفيييٍة اشييرتها للتييّو.

على مستوى االئتالف واملعارضة 
السورية

بييان كييي مييون يدعييو دول أوروبييا  	
إىل االقتييداء بنمييوذج االئتييالف الوطييّي لقييوى 
الثورة واملعارضة كنظاٍم سياسي، نظراً لكثرة 
الدميقراطييّي  وللحييّس  االئتييالف  انتخابييات 
العالييي الييذي تتمتييع بييه مؤسسيياته. واجلربييا 
يعييود إىل واجهيية العمييل السياسييّي ميين خييالل 
تبنيه شعار "الضرب بيٍد من حديد" أثناء توليه 
عملييية اإلصييالح اإلدارّي ومكافحيية املفسييدين 

االئتييالف. يف 
إنشيياء جتمييٍع سياسيييٍّ جديييٍد يهييدف  	
داعييش  األسييد وحماربيية  إسييقاط نظييام  إىل 
)وكأن التجمعييات األخييرى تقييول غيير ذلييك(. 
املعييارض السييوري هيثييم منيياع يعييود  	
عيين عبارتييه الشييهرة )يلييي بييدو جياهييد يييروح 

جياهييد ببيييت أهلييو( لصيياحل )يلييي بييدو 
جياهييد يييروح جياهييد وين مييا بدو(، 

بعييد أن أرهقييه اسييتمرار وجييود 
وجييه  علييى  والسييعودية  قطيير 

العييامل.
معيياذ اخلطيييب يعلن  	
عيين سلسييلة مبييادراٍت جديييدة.

على الصعيد الدولّي 
والداعشّي

عييييين  يعليييييين  أوبييييييياما  	
التوصل إىل اتفاٍق سّريٍّ مع إيييران 

يقضي بتطويل احلبل الذي ربط به 
اجلزرة على حسيياب تقصر العصا. 
وإيييران ترحييب بأّي شيييٍء فيه أكل.

أميير قطيير يرشييق السيسييي  	
املصيييييييرّي  والرئيييييييس  ميياء.  بزجاجيية 

يسييتخدم لفظييًا نابيييًا يف القميية العربييية 
"املزمييع عقدهييا". وولييّي العهد السييعودّي يقول: 
)عيييب عيييب يييا مجاعيية. ترا القييذايف ما سييّواها(.

ظهييوٌر جديييٌد ألبييي بكيير البغييدادي  	
وهييو يرتييدي سيياعة كاسيييو مقلييدة بكسييتٍك 
معدنيييٍّ )أم اخلمسيين لييرة(. وفشييل التنظيييم 
يف احلييدّ ميين التدخيين يف أراضييي "الدوليية" 

اخلمييرة.  معاقييرة  إىل  اخلليفيية  يدفييع 
تنظيييم الدوليييييييية يعتييييييمد قوانيين  	
واخلييييييييطط  الزراعيييييييّي  واإلصييالح  التأميييم 
اخلمسية، بعد فشل سياسته املالية. ويعلن عن 
إصييداٍر جديييٍد عيين زراعة الزهييورات يف املناطق 

الييي يسيييطر عليهييا. 
على الصعيد االقتصادّي

الروبييل الروسيييييييي ينهييييييار. ووزييير  	
اخلارجية سييرغي الفروف يعلن أنه سيييتجه 
شييرقًا، لييرى وليييد املعلييم جالسييًا علييى زاوييية 
الصن، فيقرر إثر ذلك العودة أدراجه ليتذلل 
العقوبييات  رفييع  يف  أميياًل  وأوروبييا  ألمييركا 

بييالده. عيين  االقتصادييية 
عملييًة  يصييدر  السييورّي  النظييام  	
جديييدَة ميين فئيية )املية ومخساوعشييرين لرة( 
يف حماولييةٍ منييه لتثبيت سييعر صييرف الدوالر. 
عيين صييّك عملتييه  يتنييازل  الدوليية  وتنظيييم 
بالذهييب والفضيية، لصيياحل األملنيييوم املعتمييد يف 
الشيياي.  أباريييق  وبعييض  الطناجيييييير  تصنيييع 

على الصعيد اإلعالمّي
قنيياة تالقييي السييورية تدخييل كتيياب  	
غينيييس كأكثيير قنيياٍة حتيياول دخييول كتيياب 
غينيس يف العامل. وسييلوم حّداد يقدم برناجمًا 
يوميييًا علييى قنيياة مسييا بعنييوان )يلييال نبكييي( 
يسييتضيف فيييه شييخصياٍت سييوريًة مشييهورًة 

لتبكييي علييى اهلييواء مباشييرًة.
العيييييييامل حيتفييييييييييل بالذكيييييييييييرى  	
السيينوية الرابعيية آلخيير مشيياركٍة تلفزيونيييٍة 
صقيير.  ووحيييد  القربييي  عمييار  للمعارَضيين 
وظهييوٌر مثييٌر للريبيية للعميييد صفييوت الزيييات 
وهييو يسييتخدم سييكن مطبييٍخ حيياّدًة يف تقطيييع 
خريطييٍة معلقييٍة أمامييه. ومراقبييون يفّسييرون 
هييذا التصييّرف بأنييه جتسيييٌد حيييٌّ لقطييع طييرق 

اإلمييداد الييي لطاملييا شييغلت وقتييه.
السييييييييياسين  احمللليييييييين  مواظبيية  	
والعسكرين على ترديد عبارة )إنها ال تفيد...( 
الدولييّي  التحالييف  يف تعليقهييم علييى غييارات 
ضييد داعييش. وعناصيير التنظيييم يتحّولييون إىل 
خييياالٍت يف النهايييييية ميين كثييرة اختبائهييم.

التوقعــات "الفلكيــة" لعــام 2015 الموافــق لـــ 1436 هجرية
ناصر عنتابي
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة

نيييازي،  مييييييجد  طييييييييردت  هكيييييييذا  	
بيياب  حييّي  يف  أوكسييييجن  مطعييم  صاحبيية 
يف  األمريكييييييّي  السيييييييفر  الدمشييقّي،  تومييا 
دمشييق يف العييام 2005. وهكييذا ابتسييم احلييظ 
ونفعييت الوقاحيية السيييدة نيييازي لتنتقييل بيين 
عهدييين ميين عهييود حياتهييا؛ ميين سيييدٍة تعييّد 
مكافحيية الشيييخوخة قضيييًة رئيسيييًة للنسييوة 
اجلميييالت، وتنشييغل بأصبغيية الشييعر وأنييواع 
أمحر الشييفاه، إىل شييخصيٍة عامٍة حيتفي بها 
املمانعييون بأمناطهييم املختلفيية. لتكييون نيييازي 
شيئًا معدوداً تقّدره أجهزة املخابرات وكّتاب 
األعمييدة الصحفييية واملعلقييون التلفزيونيييون 
ومثقفييو اليسييار املختلييط باإلميييان بعصميية 
عشييرات  إىل  إضافييًة  واخلامنئييي.  اهلل  نصيير 
الزبائيين اليومييين ملطعمهييا، وخاصًة يف أواخر 
بالبييرة  السييهرات، عندمييا ختتلييط اإلشييادة 
والتبوليية بشييجاعة ومبدئييية السيييدة نيييازي، 
وحرمتهييا  املتحييدة،  الواليييات  قاومييت  الييي 

اجللييوس إىل هييذه الطاوليية أو تلييك.
الالحقيية  السييّت  السيينوات  وخييالل  	
لطييرد السييفر وحتييى انييدالع الثييورة، متنييت 
نيازي صالتها بالشأن العاّم وبالفن التشكيلّي 
واالسييتثمار.  والسييياحة  الثقافيية  وقضايييا 
وجيياءت الثييورة لتمّكيين هييذا التمتيين، فتقفييز 
وتتفييّرغ  األعلييى،  إىل  قفييزاٍت  بضييع  نيييازي 
حتييت  اخليياّص  حزبهييا  مؤسسييًة  للسياسيية 
مجعييت  الييي  الداخييل"،  "معارضيية  يافطيية 
طائفييًة ميين املغامرييين حتييت "سييقف الوطيين" 
بأحييزاٍب وتييياراٍت ميكيين مجعهييا كلهييا، مييع 
أنصارهييا وعائالتهييم، يف صاليية أفييراٍح مؤلفييٍة 

ميين مئييي كرسييّي. 
السيييييييياسية  الرؤيييا  تتبييع  وميكيين  	
ملعارضيية الداخييييييل جمييد نيييازي ميين خييالل 
إطالالتهييا اإلعالمييية علييى وسييائل املقاوميية، 

فيهييا  تدعييو  الييي  الفيسييبوكية  وأنشييطتها 
الوطيين،  حضيين  يف  التفاهييم  إىل  يييوٍم  كّل 
وتقديس اجليش السييورّي، ومكافحة الفسيياد 
الداخلييّي متمثيياًل مبسييؤولن ميين الدرجييات 
املتدنييية، مثييل عبد اهلل األمحيير ومدراء عاّمن 
وبعييض قييادة الشييرطة يف بعييض احملافظييات. 
وعيين املسييتقبل، حتلييم السيييدة نيييازي، الييي 
يتهمهييا البعييض بييإدارة طيياوالت قميياٍر لنخبيية 
النظييام األسييدّي، مبجتمييٍع خاٍل ميين الطوائف 
، وإغالق املسيياجد  كّل الطوائف، وزواٍج مدنيٍّ
حتييى يتم التأكد أنها مكاٌن ملمارسيية طقوس 
الزعيميية  أعمييال  ختلييو  وال  فقييط.  التعبييد 
مؤمتيير  حلضييور  اليييوم  املدعييّوة  السياسييية، 
موسييكو1 -كييرأٍس ميين رؤوس املعارضة- من 
دعييواٍت لقتييل القرضيياوي والعرعييور، والنزول 
يف مسييرات تأييييٍد مفتوحٍة ومسييتمّرٍة للقائد 
بشييار، الييذي تصييّرح يف كّل يييوٍم ثييالث مييّراٍت 
أنهييا حتبييه كإنسيياٍن ومواطييٍن وقائييد أميية.
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نيازي  مجد 
مــن طاولــة القمار إلــى طاولة المفاوضات

 والفنانة ســهير 
سياســيٌة أيضًا

"مسر روبرتو: أنت شخص غر مرغوب به يف مطعمي، وعليك أن تغادر فورًا"

السياسييية  واملعارضيية  للفنانيية  	
الداخلييية سييهر سييرميي مرجعيتييان يف 
الفكيير والسياسيية؛ األوىل هييي رئيس شييعبة 
املتقاعييد  اللييواء  األميين السياسييّي األسييبق 
حممد منصورة، والثانية هي الفتى املدلل 
لذلييك اللييواء، ومنقييذه ميين دعيياوى النصييب 
واالحتيييال، ماهيير مرهييج، األميين العييام ملييا 
يسييّمى حييزب الشييباب الوطييّي السييورّي، 
املؤلييف ميين سييبعة أعضيياء تقريبيياً، أوهلييم 
وأكثرهييم أهميييًة علييى اإلطالق احلسييناء 
سييرميي. وبإهليياٍم ميين كال املرجعيتيين 
انتقلييت سييرميي ميين الفييّن إىل السياسيية، 
ودون أن تنقطييع عيين مهنتهييا األصلييية يف 
إخييراج اسييتعراضاٍت راقصييٍة وأفييالٍم يرغب 
املشيياهد خالهلييا يف النظيير اىل احليطييان. 
لسييرميي تصرحياٌت مأثورٌة يف  	
الفّن واألدب السياسّي: "ما حبب مسلسالت 
البيئة الشامية"، و"الشللية ظاهرة صحية 
وصحيحيية"، و"يا وطييي وكأنك يف غربة، 
وكأنييك تبحييث عيين وطيين أنييت ليأويييك". 
وهلييا أيضيياً منطلقيياٌت إنسييانيٌة خاّصييٌة بهييا، 
تقييوم علييى عبارة سييعد اهلل ونوس الشييهرة 
وحتّقييَق،  باألمييل".  حمكومييون  "حنيين 
ويتحّقق األمل كّل يوٍم هلذه الشابة -الي 
يناسييبها أن تكييون بائعًة يف وكالة ألبسيية- 
بييأن تصبييح هي األخييرى مفاوضييًة ذات دوٍر 

تارخييييٍّ يف مفاوضييات موسييكو املقبليية.
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