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كانــت الثــورة علــى حــّق... ومــا تزال

جيب أن نعرتف أن ثورتنا يف أزمة.  	
فه��ذا خيّلصن��ا م��ن كث��ٍر م��ن اللغ��و املكاب��ر 
والنق��اش ال��ذي ال طائ��ل م��ن ورائ��ه، أم��ام 
واق��ٍع ش��هد لنظ��ام األس��د بإح��راز انتص��اراٍت 
عس��كريٍة موضعي��ٍة أو مصاحل��ات. ويش��هد 
للقط��ب الثان��ي م��ن أع��داء الث��ورة، تنظي��م 
بانتص��اراٍت  )داع��ش(  اإلس��امية«  »الدول��ة 
أب��رز، عل��ى ق��ّوات النظ��ام بالدرج��ة األوىل، 
بع��د أن كس��ر ه��ذا التنظي��م االتف��اق غ��ر 
املعل��ن ب��ن الطرف��ن لتجّنب الص��دام عمليًا.

بالفع��ل  ق��امٌت  املش��هد  ه��ل  ولك��ن،  	
كم��ا يب��دو للكثري��ن؟ يف احلقيق��ة، يعان��ي 
إث��ر  النظ��ام وأنص��اره م��ن إحب��اٍط ش��ديٍد 
خس��اراتهم أم��ام داعش يف الرق��ة وأمام قّوات 
والقنيط��رة وري��ف مح��اة.  الث��ّوار يف درع��ا 
وعل��ى خافن��ا حن��ن، يض��ع النظ��ام كّل م��ا 
س��بق يف س��ّلٍة واح��دة، وه��ي ثقيل��ٌة بالفع��ل.

أم��ا داع��ش، فت��كاد تصل س��ريعًا إىل  	
مبتغاها، وهو استعداء العامل كّله، ابتداًء من 
املقات��ل الش��اّب ال��ذي تس��اهل م��ع دخوهل��ا إىل 
دي��ر ال��زور، وحت��ى جملس األم��ن. فهنيئًا هلا 
به��ذا الت��اج من األع��داء، الذي تتص��ّوره داللًة 
عل��ى أنه��ا عل��ى »احل��ق«، يف إح��دى أع��راض 
اجلن��ون االس��رتاتيجّي ال��ذي ل��ن يتأخ��ر دف��ع 

مثن��ه.
احل��������ّق،  عل��ى  الث��������ورة  وحده��ا  	
مايي��������ن  كرام��ات  م��ن  اندلع��ت  ألنه��ا 
الن��اس وتطلعاته�������م إىل الع��دل واحلّري��ة. 
وبالتأكي��د، س��تمّر ه��ذه األي��ام، وس��رحل 
مؤخ��راً  است�������جدى  ال��ذي  األس��د  الطغ��اة؛ 
التع��اون الدول��ّي للقضاء على »اإلرهاب« فلم 
يل��َق إال االس��تنكار، و»اإلره��اب« نفس��ه، ال��ذي 
يستحّق هذا االسم جبدارة. وأما الثورة اليت 

األرض. يف  فس��تمكث  الن��اس  تنف��ع 
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جبهة النصرة على معبر الجوالن... وأمريكا تلّوح بالتدخل... 
واألسد منشغٌل بتشكيل حكومة

هيئة التحرير

اجتاح��ت قضي��ة اجلن��ود التابع��ن  	
لألم��م املتح��دة، الذي��ن قام��ت جبه��ة النص��رة 
بأس��رهم بالق��رب م��ن معرب اجلوالن، وس��ائل 
األم��م  اس��تنفار  مبج��ّرد  العاملي��ة،  اإلع��ام 
مفاوض��اٍت  إج��راء  ع��ن  وإعانه��ا  املتح��دة 
م��ن   44 ع��ن  اإلف��راج  إىل  للتوص��ل  ش��املٍة 
عناص��ر ق��وة حف��ظ الس��ام، وف��ك حص��ار 72 

آخري��ن.
وم��ن جانبه��ا أك��دت اجلبه��ة، يف  	
مع��رض تواصله��ا م��ع األم��م املتح��دة، أنها قد 
احتج��زت 44 جندي��ًا فيجي��ًا م��ن ق��وات حف��ظ 
خب��ر. مجيعه��م  وأن  حلمايته��م،  الس��ام 

ق��د  النص��رة  جبه��ة  وكان��ت  	
اختط���������فت ه��ؤالء اجلن��ود بع��د مع����������ارك 
م��ن  أخ��رى  فصائ��ل  جان��ب  إىل  خاضته��ا، 
اجلي��ش احل��ّر، ض��د ق��ّوات النظ��ام الس��وري 
انته��ت  احل��دودي،  القنيط��رة  مع��رب  عل��ى 
بس��يطرة الفصائ��ل عل��ى املع��رب وف��رار ق��ّوات 

من��ه. الس��ورّي  النظ��ام 
أوبام��ا يل��ّوح بالتدخ��ل الدول��ّي.. ض��د 

تنظي��م الدولة اإلس��امية
ال��ذي  الصحف��ّي،  املؤمت��ر  يك��ن  مل  	
عق��ده وزي��ر خارجي��ة النظ��ام ولي��د املعل��م، 
بعي��دًا ع��ن األج��واء ال��يت تش��ر إىل تهدي��داٍت 
من قبل اجملتمع الدولّي للتدخل ضد تنظيم 
الدول��ة اإلس��امية. فاملعل��م أعل��ن، وبش��كٍل 
التدخ��ل،  يت��م  ب��أن  أن��ه ال مش��كلة  صري��ٍح، 
وإمن��ا بالتنس��يق م��ع النظ��ام الس��ورّي. وه��و 
التصري��ح ال��ذي مل يل��ق ص��دًى ل��دى اإلدارة 
األمريكي��ة، ح��ن مل يعب��أ الرئي��س األمريك��ي 
ب��أن  معلن��ًا  املعل��م،  قال��ه  مب��ا  أوبام��ا  ب��اراك 
طائ��رات االس��تطاع األمريكي��ة حتل��ق ف��وق 
س��وريا، وأن ه��ذا التدخ��ل ج��اء ك��ردٍّ عل��ى 
أمريك��يٍّ  لصحف��يٍّ  داع��ش  تنظي��م  تصفي��ة 
كان خمتطفًا يف سوريا، قائًا: "إن الواليات 
املتح��دة س��تتابع اختاذ إجراءاٍت مباش��رٍة عند 
وأراضيه��ا"،  مواطنيه��ا  حلماي��ة  الض��رورة 
مث��ل  س����������رطاٍن  اس�����������تئصال  "أن  مردف��ًا 
	"الدول��ة اإلس��امية" ل��ن يك��ون س��هًا، ول��ن 

يكون سريعًا".

ال�����بيت  باس��م  ث  املتح��������دّ أن  إال  	
األبي��ض، ج��وش أرنس��ت، كان ق��د أعل��ن ب��أن 
أوبام��ا مل يتخ��ذ بع��د ق��رارًا بتوجي��ه ضرب��اٍت 
الدول��ة  تنظي��م  ملواق��ع  حمت������ملٍة  جوي��ٍة 

س��وريا. يف  اإلس��امية 
واعت��ربت أواس��ٌط س��وريٌة معارضٌة  	
أن تدخ��ل أمري��كا لض��رب داع��ش يف س��وريا 
وه��و  األس��د.  نظ��ام  م��ع  وق��وٌف  ه��و  إمن��ا 
أيض��ًا م��ا ح��ذرت من��ه دوٌل ذات تأث��ٍر عل��ى 
املس��ألة الس��ورية، فق��د لف��ت متح��دٌث باس��م 
ال  أملاني��ا  إن  إىل  األملاني��ة  اخلارجي��ة  وزارة 
األس��د  نظ��ام  م��ع  العاق��ات  إحي��اء  تعت��زم 
بس��بب التهدي��د ال��ذي ميثل��ه تنظي��م الدول��ة 
الرئي��س  نظ��ام  "ارتك��ب  قائ��ًا:  اإلس��امية، 
األس��د ظلم��ًا ال يص��دق ب��كل األش��كال املمكن��ة 
خ��ال احل��رب األهلي��ة املندلع��ة من��ذ ثاث��ة 
أل��ف   200 حن��و  قت��ل  الع��ام،  ونص��ف  أع��وام 

. ش��خص"
ومن جانبه ذهب الرئيس الفرنس��ي  	
فرانسو هوالند أبعد من الدبلوماسية األملانية 
ليقول إن األسد هو حليف اإلرهاب، وإن على 
الغ��رب دع��م الق��ّوات املعارض��ة ال��يت حت��ارب 
"الدول��ة االس��امية" ال دع��م األس��د، مضيف��ًا: 
"م��ن الض��رورّي تش��كيل حتال��ٍف واس��ع. لك��ن 
لتك��ن األم��ور واضح��ة، بش��ار األس��د ال ميك��ن 
أن يك��ون ش��ريكًا يف مكافح��ة اإلره��اب، فه��و 

احللي��ف املوضوع��ّي للجهادي��ن".

الروس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ووج��د  	
مناس��بًة  س��بق  م��ا  كّل  الف��روف  س��رجي 
للق��ول إن الغ��رب يري��د مكافح��ة اإلره��اب يف 
الع��راق فق��ط وال يري��د مكافحت��ه يف س��وريا، 
ألن��ه ال يري��د أن يتع��اون مع النظام الس��ورّي.

األس��د.. يكلف حكومًة جديدة
حي��دث  م��ا  كّل  م��ع  وبالت��وازي  	
توج��ه رئي��س النظ��ام بش��ار األس��د إلكم��ال 
م��ن  الرئاس������ية،  االنتخاب��ات  م��ع  ب��دأه  م��ا 
 11 ضم��ت  جدي��دٍة  حكوم��ٍة  تش��كيل  خ��ال 
وزي��رًا جدي��دًا، حمتفظ��ة برئيس��ها وحقائبه��ا 
الس��يادية م��ع ال��وزراء الس��ابقن ذاته��م. بينما 
ع��ّن حس��ان الن��وري )خصم��ه يف االنتخاب��ات 
الرئاس��ية، حس��بما ص��ّور اإلع��ام الس��وري( 
تنام��ي  ظ��ّل  يف  اإلداري��ة،  للتنمي��ة  وزي��رًا 
 50 م��ن  أكث��ر  ووص��ول  س��وريا،  يف  الفق��ر 
الفق��ر  الش��عب إىل حت��ت عتب��ة  م��ن  باملئ��ة 
املدق��ع، وأكث��ر م��ن 75 باملئ��ة إىل حت��ت عتبة 

الفق��ر.
مص��ادر  س��ّربت  جانبه����������ا  وم��ن  	
قب��ل  أن موف��دًا م��ن  اس��تخباراتيٌة فرنس��يٌة 
األس��د وص��ل إىل فرنس��ا إلقن��اع ش��خصيٍة 
عس��كريٍة س��وريٍة منش��قٍة باس��تام منص��ٍب 
كب��ٍر يف النظ��ام، إال أن املوف��د مل ينج��ح، يف 
خط��ٍة وصف��ت بأنه��ا حماول��ٌة لكس��ب بع��ض 
األط������راف والتح�������ضر ملرحل�������ٍة جدي��دة.
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تقدٌم في القنيطرة وتراجٌع في ريف دمشق.. 
وهزيمٌة نكراء لألسد في الطبقة

هيئة التحرير

اعت��رب نش��طاء حملي��ون معارض��ون  	
مع��رب  عل��ى  الس��ورين  الث��وار  س��يطرة  أن 
القنيط��رة ه��ي أه��ّم ح��دٍث عس��كريٍّ خ��ال 
األي��ام املاضي��ة، مل��ا حيمل��ه ه��ذا احلدث م��ن أثٍر 
سياس��يٍّ وعس��كريٍّ عل��ى جمري��ات األح��داث، 
وألن��ه يربه��ن عل��ى تق��دٍم ملح��وٍظ حيقق��ه 

اجلنوبي��ة. اجلبه��ات  صعي��د  عل��ى  الث��ّوار 
املع��رب  عل��ى  الس��يطرة  وكان��ت  	
مش��رتكًة ب��ن جبه��ة النص��رة وع��ّدة فصائ��ل 
معارض��ٍة أخ��رى اش��تبكت م��ع ق��ّوات النظ��ام 
وق��ّوات الدف��اع الوط��ّي املوالي��ة ل��ه، م��ا أّدى إىل 
مقت��ل العش��رات منه��م، وانته��ى برف��ع عل��م 

املع��رب. عل��ى  الث��ورة 
ق��د  اإلس��رائيلّي  اجلي��ش  وكان  	
عس��كريًة  منطق��ًة  اجل��والن  هضب��ة  أعل��ن 
بع��د س��قوط قذائ��ف يف  م��ّدة،  مغلق��ًة من��ذ 
مناط��ق متفرق��ٍة م��ن اهلضب��ة. كم��ا ح��ذر 
املدني��ن واملزارع��ن من الذه��اب إىل أراضيهم 

املع��رب. م��ن  القريب��ة  املناط��ق  يف 
النصرة تتمرتس يف القلمون

ش��هدتها  عنيف��ٍة  مع��ارك  بع��د  	
ال��يت تض��م آالف  مدين��ة عرس��ال اللبناني��ة، 
النازح��ن الس��ورين م��ن مح��ص وم��ن م��دن 
وق��رى القلم��ون اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام 
الس��ورّي، مترتس��ت ق��ّوات جبه��ة النص��رة يف 
ج��رود القلم��ون حمتج��زًة مقاتل��ن لبناني��ن، 
يقات��ل  ال��ذي  اللبنان��ّي،  اهلل  وحم��ذرًة ح��زب 
إىل جان��ب النظ��ام الس��ورّي، م��ن التدخ��ل يف 

. ن لقلم��و ا
كم��ا اتهم��ت اجلبهة التي��ار الوطّي  	
احلّر مبنع إعادة اجلنود اللبنانين املسيحين 
املخطوف��ن لديه��ا بس��بب م��ا أمست��ه "أفعال��ه 
اللبناني��ن  املس��يحين  وطالب��ت  األخ��رة"، 
بالت��زام احلي��اد. وج��اء ذل��ك بع��د أن أطلق��ت 
النص��رة س��راح مخس��ة مقاتل��ن م��ن اجلي��ش 
اللبنان��ّي كان��ت ق��د احتجزته��م مؤخ��راً عل��ى 

خلفي��ة مع��ارك عرس��ال.
ولي��س بعي��داًً ع��ن القلم��ون س��يطر  	
الث��وار مؤخ��راًً عل��ى مخس��ة حواج��ز يف مدين��ة 
مع��ارك  بع��د  دمش��ق،  ري��ف  يف  الزبدان��ي 
اس��تمّرت حوال��ي يوم��ن ض��د ق��ّوات النظ��ام. 
وأح��د تل��ك احلواج��ز ه��و الفاصل ب��ن مدينيت 

الزبدان��ي وبل��ودان، وال��ذي كان يع��ّد م��ن أهم 
مص��ادر الن��ران ال��يت تقصف بها ق��ّوات النظام 

مدين��ة الزبداني احملّررة.
األي��ام  خ��ال  النظ��ام  تق��ّدم  فيم��ا  	
املاضية يف غوطة دمش��ق الش��رقية، من خال 
س��يطرته عل��ى بل��دة املليحة ال��يت تعّد من أهم 
مداخ��ل الري��ف الش��رقّي لدمش��ق، وذل��ك بع��د 
حصاٍر طويٍل دمر فيه النظام حوالي 75 باملئة 
م��ن مبان��ي املليحة، مس��تخدمًا كافة صنوف 

األس��لحة.
فيم��ا تس��تمّر العلمي��ات العس��كرية  	
يف حميط حّي جوبر الدمشقّي، حيث ركزت 
ق��ّوات النظ��ام قصفه��ا اجل��وّي واملدفع��ّي عل��ى 
احل��ّي، م��ا أّدى إىل س��قوط عش��رات املدني��ن 
ق��ّوات  حتق��ق  أن  دون  وجري��ح،  قتي��ٍل  ب��ن 
النظ��ام أّي تق��دٍم يذك��ر يف ه��ذه املنطقة اليت 
تع��ّد م��ن أه��ّم مناط��ق س��يطرة الث��ّوار بالق��رب 

م��ن العاصم��ة.
محاة.. تقدٌم حنو العمق

مدين��ة  حمي��ط  اش��تباكات  تع��ّد  	
حم��ردة يف ري��ف مح��اة من أش��ّد االش��تباكات 
عنف��ًا يف احملافظ��ة، ال��يت تش��هد غالبي��ة ق��رى 
ريفها الشمالّي والشرقّي وبعض قرى الريف 
الغربّي معارك عنيفة. إال أن معركة حمردة 
تتخذ طابعاًً أكثر عنفًا ألن أكثرية سكانها 
من املس��يحين، وتقع على طريٍق اس��رتاتيجٍة 
حن��و الري��ف الغرب��ّي التاب��ع لس��يطرة النظ��ام.

اجلي��ش  م��ن  ق��ّواٌت  واس��تطاعت  	
احل��ّر دخ��ول احل��ّي الش��رقّي م��ن حم��ردة بع��د 
الس��يطرة عل��ى حاج��ز الش��ليوط، كم��ا أعل��ن 
احل��ّر حم��ردة وم��ا حوهل��ا منطق��ًة عس��كريًة 
بالكامل، جّراء االشتباكات داخل ويف حميط 

املدين��ة.
مح��اة  ري��ف  م��ن  نش��طاء  ونق��ل  	
الغربّي أن قّوات النظام وجيش الدفاع الوطّي 
حيشدون مئات العناصر ملعارك حمردة خوفًا 
من سيطرة احلّر عليها، ما يفتح الطريق حنو 
الس��قيلبية وربيع��ة ال��يت تعّد من أه��م خزانات 
جي��ش الدف��اع الوط��ي، وم��ا يفت��ح الطري��ق 
أيض��ًا إىل حاج��ز دير حم��ردة الذي يعّد أكرب 
حواجز النظام يف املنطقة، وهو املسؤول األهم 
ع��ن قص��ف الريف الش��مالّي واملناط��ق احملّررة 

م��ن الري��ف الغرب��ّي حلم��اة.
وم��ن جانٍب آخ��ر تتجه معارك ريف  	
حل��ب لتك��ون حمص��ورًة ب��ن ق��واٍت معارض��ٍة 
وبن تنظيم الدولة اإلسامية، بينما يقتصر 
حض��ور النظ��ام فيه��ا عل��ى القص��ف اجل��وّي.

ويف املنطق��ة الش��رقية س��قط مط��ار  	
حمافظ��ة  يف  األس��د  جي��وب  آخ��ر  الطبق��ة، 
الرق��ة، بعد هجوٍم عنيٍف ش��نه مقاتلو "الدولة 
ق��وات األس��د خس��ائر  االس��امية"، مكّبدي��ن 
مت  جن��ديٍّ  ب���)500(  ق��ّدرت  فادح��ًة  بش��ريًة 
إعدامه��م، فيم��ا بق��ي مص��ر مئ��اٍت آخري��ن يف 

املفقودي��ن. ع��داد 

طران النظام يف مطار الطبقة بعد حتريره
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ويعتق��د الكث��ر م��ن الن��اس أن تربي��ة  	
احلم��ام هواي��ٌة فق��ط، ميارس��ها املهووس��ون يف 
األحي��اء الش��عبية )وه��ي املناط��ق ال��يت تنتش��ر 
فيه��ا ه��ذه الظاه��رة(. لك��ن احلقيق��ة أن األم��ر 
ال يقتص��ر عل��ى اهلواي��ة دائم��ًا، ب��ل ق��د يتع��ّداه 
إىل كونه��ا عم��ًا ي��دّر عل��ى أصحاب��ه م��ردوداً 
مادي��اً معق��واًل قد يكون، يف كث��ٍر من األحيان، 
ه��و الدخ��ل الوحي��د لصاحبه، خاصًة مع تفّش��ي 
البطال��ة قب��ل الث��ورة وبعده��ا. يف ه��ذه احلال��ة 
تك��ون تربي��ة احلم��ام مهن��ًة أكث��ر منه��ا هواية، 
كم��ا يق��ول خال��د، وه��و أح��د خرجي��ي املعاه��د 
الذي��ن وجدوا أنفس��هم با عمل، رغ��م أنه تقّدم 
ألكث��ر م��ن مس��ابقة تعي��ن، لكن��ه مل ينج��ح 
ألن��ه، كم��ا يق��ول: "م��و م��ن طرط��وس، وم��ا 
عن��دي واس��طة". وه��و اآلن، يف مدينة دير الزور 
رة، مي��ارس ه��ذه املهن��ة - اهلواي��ة بش��غف. احمل��رّ

دي��ر  مدين��ة  يف   - "كان��ت  ويتاب��ع:  	
ال��زور - ش��خصياٌت مثقف��ٌة كث��رة، حتم��ل 
أعل��ى الش��هادات اجلامعي��ة، فمنه��م الطبي��ب 
ومنه��م املهن��دس، ترّب��ي احلم��ام. لك��ن ذل��ك يف 
حالته��م كان هواي��ًة فق��ط". وه��و حي��اول به��ذا 
تبي��ان أن األم��ر لي��س مش��يناً بالض��رورة. إذ إن 
الن��اس يف دي��ر ال��زور، كم��ا يف غره��ا م��ن امل��دن 
الس��ورية، تتص��ّور يف أذهانه��ا ش��خصيًة منطيًة 
لل�)محمج��ي(، أو )احلميمات��ي( كم��ا يس��ّمى 

يف غ��ر م��كان، تنط��وي عل��ى الكثر م��ن الرذائل 
والش��ذوذ.

ب��ن  ختل��ط  "الن��اس  خال��د:  يق��ول  	
إلل��ي  واحلممج��ي  الوق��ت،  به��ذا  احلممج��ي 
يتخيلونه يف قوم لوط عليه السام. بس هذا مو 
صحيح، ألن الرذائل إللي ينسبونها للحممجي 
موج��ودة عن��د غ��ره؛ وباملقاب��ل ب��ي محمجي��ة 

تزع��ل". ال  والدي��ن،  واألدب  األخ��اق  بقم��ة 
اليوم، يضع خالد محامه يف احلديقة اخللفية 
للبي��ت، يف ظ��ّل القص��ف ال��ذي تتع��ّرض ل��ه 
املدين��ة، والقن��ص ال��ذي ق��د يتع��ّرض ل��ه ل��و 
أن��ه وض��ع احلم��ام عل��ى الس��طح، كم��ا كان 
يفع��ل مجي��ع أصح��اب احلم��ام يف الس��ابق. لكن 
الغري��ب أن بع��ض احلممجي��ة م��ا زال مي��ارس 
هوايت��ه عل��ى األس��طح، ويف بع��ض األحي��ان يف 
مناط��ق قريب��ٍة م��ن اجلي��ش األس��دّي. وع��ن 
ه��ذا يق��ول خال��د: "ه��ذا األم��ر لي��س ل��ه س��وى 
تطي��ر  جمان��ن،  أنه��م  إم��ا  تفس��رين؛  أح��د 
احلم��ام عنده��م أغل��ى م��ن حياته��م، أو أن��ه ب��ي 
تفاه��م بينه��م وب��ن اجلي��ش املوج��ود قري��ب 
	منه��م لدرج��ة أن��ه يق��درون يتكلم��ون مع��ه".

بروتوكوالت
لرتبي��ة احلم��ام وتطي��ره خاص��ًة،  	
قوان��ن وتقالي��د )أص��ول( ال خي��رج أح��ٌد عنه��ا 

إال م��ا ن��در. ويذك��ر اجلمي��ع يف دي��ر ال��زور 
اخلافات بن مرّبي احلمام، اليت قد تصل إىل 
القت��ل، بس��بب خ��رق ه��ذه القوان��ن. وم��ن ه��ذه 
القوان��ن أع��راٌف يف ك��ّش احلم��ام )تطي��ره(، 
أس��راب احلم��ام  اخت��اط  م��ن  مف��ّر  ح��ن ال 
)الكش��ات( ببعضه��ا، إم��ا لقل��ة خ��ربة احلم��ام أو 
احلممج��ي، أو بس��بب اجن��ذاب احلم��ام لبعضه. 
ولتف��ادي الص��دام ب��ن أصح��اب احلم��ام يت��ّم 
االتف��اق س��لفًا، ب��ن طرف��ن أو أكث��ر، إما على 
إع��ادة أو عل��ى عدم إعادة احلمام - الذي يدخل 

يف س��رٍب غ��ر س��ربه - إىل صاحب��ه.
وم��ن الع��ادات املعروف��ة ع��ن مرّب��ي  	
به��م،  خ��اصٍّ  مقه��ًى  يف  اجتماعه��م  احلم��ام 
يبيعون ويش��رتون احلمام فيه، أو يستفس��رون 
ع��ن أس��عاره ويتبادل��ون احلدي��ث عنه. وجيتمع 
مرّبو احلمام اليوم يف دكاٍن يف حّي احلميدية، 
حّول��ه صاحب��ه إىل م��ا يش��به املقه��ى، يبيع��ون 
ويش��رتون في��ه، كم��ا يتحدث��ون ع��ن احلم��ام 
واحلرب والسياسة، ويشربون الشاي. والافت 
يف األمر أن صاحب املقهى، الذي يقّدم للجميع 
املشروبات جمانًا، كان قد ترك عمله كخبٍر 
يف ش��ركة نف��ٍط أمريكي��ٍة يف الع��راق، كان 
يتقاض��ى فيه��ا حوال��ي 2000 دوالر، وذل��ك عن��د 
انتش��ار اجلي��ش احل��ّر يف املدين��ة، ليجل��س ب��ن 

أهله وناسه، أو ميوت معهم، كما يقول دائمًا.

وما زال الحمام يطير....
علي خطاب

يف كافة املناطق السورية، تعّد تربية احلمام أمراً مألوفًا وقدميًا؛ إذ يعيدها البعض إىل قوم النيّب لوٍط عليه السام. وهي  	
م��ن احمل��اوالت القدمي��ة لإلنس��ان للس��يطرة عل��ى الطبيع��ة، وإخضاعه��ا إلرادت��ه، واالس��تفادة منه��ا.

alazmenah.com الصورة من
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5 مرأة

املدين��ة" حاول��ت  "ع��ن  	
تتب��ع العدي��د م��ن تل��ك اخلراف��ات 
معه��ا،  الن��اس  تعام��ل  وكيفي��ة 
باإلضاف��ة إىل أس��باب انتش��ارها، 
ال��يت  االجتماعي��ة  والش��رحية 
تؤم��ن به��ا. الس��يدة زه��رة عط��ا 
ري��ف  يف  مدرس��ٍة  معلم��ة  اهلل، 
امليادي��ن، أوضحت ل�"عن املدينة" 
ال��يت  العمري��ة  الش��رحية  أن 
كان��ت  اخلراف��ات  بتل��ك  تؤم��ن 
تنتم��ي إىل كب��رات الس��ّن م��ن 
النس��اء، أم��ا اآلن فه��ي تنتش��ر يف 
منه��ّن  املتعلم��ات  الش��ابات،  ب��ن 
واألمي��ات عل��ى حدٍّ س��واء. حدثتنا 
عط��ا اهلل يف البداي��ة ع��ن "رغي��ف 
يت��ّم  ه��و قطع��ة خب��ٍز  امليادي��ن": 
تداوهل��ا ب��ن النس��اء ويف امل��دارس 
التعام��ل  ويت��ّم  بص��ورٍة خاص��ة. 
م��ع قطع��ة اخلب��ز تل��ك عل��ى أنه��ا 
عل��ى  جي��ب  مبارك��ة.  خب��زٌة 
امل��رأة صاحب��ة احلاج��ة أن تأخ��ذ 
يف  وتضع��ه  ذاك  اخلب��ز  رغي��ف 
وتق��رأ  اإلغ��اق،  حمك��م  إن��اٍء 
علي��ه س��ورة "ي��س"، ث��م تذك��ر 
حاجته��ا. وعليه��ا هن��ا أن حت��رص 
ك��ي ال ي��راه أح��ٌد م��ن الذك��ور 

	حت��ى ل��و كان جم��ّرد طف��ٍل رضي��ع، 
ألن الرغيف سيفس��د ويصبح عديم اجلدوى. أما إن نّفذت املرأة هذه 
النصائح فإن الرغيف سيتحول يف اليوم التالي - عند املرأة الصاحلة 
- إىل رغيف��ن منفصل��ن ف��وق بعضهم��ا البع��ض، عليه��ا أن حتتف��ظ 
بأحدهم��ا وتعط��ي اآلخ��ر الم��رأٍة أخ��رى حتتاج��ه لتحقي��ق رغب��ٍة م��ا. 
بالطب��ع، ح��ن مسع��ُت احلكاي��ة اس��تهجنُتها. ولكن��ي ح��ن ش��اهدت 
صديقات��ي يقبل��ن عل��ى تداوله، وتقس��م كل واح��دٍة منهّن إنها جّربت 
الرغي��ف ووجدت��ه يف الصب��اح وق��د حت��ّول إىل اثن��ن، وإن م��ا كان��ت 
تتمن��اه ق��د حتق��ق؛ ش��عرُت برغب��ٍة ش��ديدٍة تدفع��ي لتصديقه��ّن. لي��س 
لدّي أوالد، وقد يكون مفعول الرغيف حقيقًا؛ هذا ما كانت حتدثي 
ب��ه نفس��ي وأن��ا أرى اندف��اع زميات��ي للحص��ول علي��ه. إال أن��ي أع��ود 

اهلل.  وأس��تغفر  األم��ر  يف  وأفك��ر 
وطبع��ًا يوجد العديد والعديد من 
القص��ص املماثل��ة اليت تنتش��ر ثم 
تع��ود لتضمح��ل. ولك��ن رمب��ا يع��ّد 
ه��ذا الرغي��ف ه��و األش��هر بينه��ا، 
بس��بب س��رعة انتش��اره بن النساء 
األمي��ات كم��ا ب��ن املتعلم��ات، مع 

األسف.
قس��رًا...  الس�����حر  اختف�����اء 

فاق��م اخلراف��ات 
ال��يت  األس��باب  أه��م  وح��ول  	
الظاه��رة  ه��ذه  انتش��ار  إىل  أّدت 
بالس��يد  املدين��ة"  "ع��ن  التق��ت 
ناص��ر ع��اوي، أح��د رج��ال الدين 
يف ري��ف امليادي��ن، وال��ذي رّد ه��ذه 
إىل  األوىل،  بالدرج��ة  الظاه��رة، 
انتشار اجلهل ومظاهره املتعددة، 
حتى بن الشرحية اليت ميكن أن 
ُيطل��ق عليه��ا "املتعلم��ون". كم��ا 
يضي��ف الع��اوي س��ببًا آخ��ر ه��و: 
ط��وُل األزم��ة الس��ورية، وامت��داد 
احل��رب ال��يت مشل��ت آثاره��ا كّل 
م��كاٍن يف س��وريا ب��ا أّي أف��ٍق م��ن 
آف��اق احل��ل. إن ه��ذا األم��ر، ح��ن 
جيتم��ع م��ع ضع��ف اإلمي��ان، ال 
اإلمي��ان  إىل  امل��رء  جي��ّر  وأن  ب��ّد 
باخل��وارق والتعل��ق به��ا وانتظ��ار احل��ّل م��ن غ��ر اهلل ع��ّز وج��ّل، والعي��اذ 
ب��اهلل. وميك��ن الق��ول هن��ا أيض��ًا إن��ه، وعلى م��ّر العقود، كانت ش��رحيٌة 
م��ن الن��اس تتعل��ق بالس��حر والش��عوذة واخلراف��ات. وه��ذه الش��رحية 
العام��ن  ويف  قليل��ة.  كان��ت  وإن  منطقتن��ا،  يف  موج��ودًة  كان��ت 
األخري��ن، م��ع س��يطرة جبه��ة النص��رة، وارتفاع الصوت اإلس��امّي يف 
املنطق��ة، تراج��ع "الس��حر" بش��كٍل كب��ر، وي��كاد يك��ون ق��د اختف��ى م��ن 
املنطق��ة، بس��بب املخ��اوف م��ن العقوب��ة ال��يت ميك��ن أن يتع��ّرض هلا من 
ميارس الش��عوذة أو يدعو إليها. ومع غياب الش��عوذة بدأ يظهر بش��كٍل 
واض��ٍح ه��ذا املي��ل إىل تصدي��ق الكث��ر م��ن اخلرافات، وانتش��ارها بش��كٍل 

ملف��ٍت يس��تحق التوق��ف.

 "رغيف الميادين"... 
الرغيف األكـــــثر شـــهرة

هنادي عبد الوهاب
ح��ن كان��ت إحداه��ّن تن��اول "رغيفه��ا" لألخرى كانت ُتتبع أعطيتها هذه بس��يٍل من التحذي��رات والنصائح للمرأة اجلديدة  	
على التجربة، كي يتحقق مرادها وتنال ما تسعى إليه. هذا ما حيدث اآلن يف ريف امليادين فيما يتعلق ب�"الرغيف" الذي يتّم تداوله 

ب��ن النس��وة، لتحقي��ق األمان��ي. ع��دا ع��ن ك��مٍّ كب��ٍر م��ن اخلراف��ات ال��يت بدأت تش��يع يوم��ًا بعد ي��وٍم يف امليادي��ن وريفها.

عرائس الفرات للفنان عبود سلمان
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 األعشاب الطبية... 
هل تنافس العطارة الطّب الحديث؟

بال عبد القادر

"ع��ن املدين��ة" تابع��ت ه��ذه الظاه��رة  	
حماول��ًة رصده��ا وتبي��ان األس��باب ال��يت أدت 
إىل انتش��ارها عل��ى ه��ذه الص��ورة. ولك��ن، ال ب��ّد 
من التذكر قبل ذلك أن اس��تخدام األعش��اب 
بقص��د العاج ش��ائٌع يف دي��ر الزور قبل الثورة، 
ولك��ن عل��ى نط��اٍق ضيٍق ج��داً، وال يتمتع بثقٍة 
تذكر بن العاّمة إال يف حاالٍت نادرة. وكان 
التداوي باألعش��اب يس��تخدم أساس��ًا يف إحدى 
حالت��ن؛ إم��ا األش��خاص الذي��ن يلج��ؤون إىل 
ع��اج  يف  جناعته��ا  بس��بب  األعش��اب  بع��ض 
أم��راٍض بس��يطٍة كتل��ك النامج��ة ع��ن ال��ربد، 
ع��ن  األطب��اء  يعج��ز  مرضي��ٍة  ح��االٍت  يف  أو 
مداواته��ا فيت��ّم اللجوء إىل التداوي باألعش��اب 
هنا على مبدأ قش��ة الغريق. ولكن، بعد الثورة 
أصب��ح ه��ذا الن��وع م��ن الع��اج يش��هد إقب��ااًل 
كب��راً ب��ن الن��اس. أمح��د منذر الص��احل، أحد 
العطاري��ن يف مدين��ة البوكم��ال، حت��ّدث ع��ن 
األم��راض  أب��رز  وع��ن  باألعش��اب،  الت��داوي 
ال��يت جتع��ل الناس تلج��أ إىل العطارين، فقال: 
العطارة، كمهنة، مل تتوقف أبداً. وظّل جلوء 
الن��اس إىل الت��داوي به��ا موج��وداً، ولك��ن عل��ى 
نطاٍق ضيٍق جداً. إال أن الذي تغّر يف األش��هر 
األخرة هو اإلقبال الواسع عليها لعّدة أسباب، 
أوهل��ا وأهمه��ا فق��دان الثق��ة باألطب��اء عموم��ًا، 
وباألخ��ّص بع��د مغادرة ع��دٍد كبٍر جداً منهم 
إىل خ��ارج القط��ر، وقل��ٌة مم��ن بق��وا ه��م م��ن 
األطب��اء املاهري��ن الذي��ن يوث��ق به��م، ع��دا ع��ن 
األخط��اء الطبي��ة القاتل��ة اليت تس��ببت بكوارث 
صحي��ة، مم��ا جع��ل الن��اس تع��ود إىل الت��داوي 
باألعش��اب ال��يت - وعل��ى حّد تعب��ر الكثرين - 

"إن مل تنف��ع ل��ن تض��ّر".
الس�������نتن  يف  اإلقب�����ال  ازداد  وق��د  	
األخرت��ن عل��ى األعش��اب يف ع��اج األم��راض 
الرب�����و  أم�������راض  وباألخ��ّص  التنفس��������ية، 
بش��كٍل  انتش��رت  ال��يت  القص��يّب،  والتحّس��س 
عي��ادات  امت��اء  إىل  وأّدت  ج��داً،  ج��داً  واس��ٍع 
األم��راض الصدري��ة باملرض��ى. ولك��ن، يف ظ��ّل 
التده��ور احلاص��ل يف البيئ��ة، ونس��بة التل��ّوث 

املرتفع��ة، ف��إن الع��اج باألدوي��ة الكيميائي��ة ال 
جي��دي يف أحي��اٍن كثرٍة مع اس��تمرار العامل 
املس��ّبب للم��رض، وه��و التل��ّوث. وح��ن ال جي��د 
املري��ض أّي ش��كٍل م��ن أش��كال التحّس��ن ال ب��ّد 
وأن يلج��أ إىل ع��اٍج آخ��ر عل��ى أم��ل أن ينق��ذه، 
فانتش��رت ب��ن الن��اس العدي��د م��ن الوصف��ات، 
وب��دأَت جت��د أش��خاصًا يتص��ّدرون ه��ذا املش��هد 
م��ا  ه��ذا  اجمل��ال.  ه��ذا  يف  "خ��رباء"  بصفته��م 
أفادتن��ا ب��ه الس��يدة مسر اجلاس��م م��ن امليادين، 
وأضاف��ت: العدي��د م��ن الن��اس يلج��ؤون إىل 
أطب��اء يف حمافظ��اٍت أخ��رى أو حت��ى خ��ارج 
القط��ر مم��ن ذاع��ت ش��هرتهم يف ه��ذا اجمل��ال، 
وخاص��ًة يف مدين��ة مح��ص ويف دول��ة األردن. 
يت��ّم التواص��ل م��ع ه��ذا "اخلب��ر" ع��ن طري��ق 
اهلات��ف، وش��رح األع��راض ل��ه، فيت��م إعط��اء 
الوصف��ة عل��ى اهلات��ف وإرس��اهلا بع��د حتوي��ل 
مث��ن األعش��اب، ال��ذي ق��د يص��ل إىل مبال��غ 
كبرٍة جداً. وقس��ٌم كبٌر من هذه الوصفات 

ب��ا فائ��دة، وقس��ٌم آخ��ر منها أيض��ًا يعتمد على 
العاج بقوة االعتقاد. كما ينتشر اللجوء إىل 
األعش��اب يف ح��االت الي��أس م��ن الع��اج، مث��ل 
ح��االت م��رض الس��رطان، كس��رطان املع��دة 
مثًا، وخاصًة يف احلاالت املتقّدمة منه، حن 

يعل��ن األطب��اء عجزه��م عن إنق��اذ املصاب به.
يعان��ي  وه��و  راف��ع،  عدن��ان  الس��يد  	
م��ن م��رض احلساس��ية، حت��ّدث ع��ن جتربت��ه 
م��ع ه��ذا الن��وع م��ن الع��اج بالق��ول: معظ��م 
األدوي��ة ال��يت يقّدمه��ا العط��ارون ملث��ل حال��يت 
تتمح��ور ح��ول احلب��ة الس��وداء والزع��رت الرّبّي 
ع��ّي،  النعم��ان.  وش��قائق  والفج��ل  والبص��ل 
أن��ا أش��عر بتحس��ٍن كب��ٍر اآلن، ول��دّي ثق��ٌة 
به��ذه الوصف��ات أكث��ر م��ن األدوي��ة األخ��رى 
ال��يت اس��تمّرت معانات��ي معه��ا قراب��ة س��نتن. 
مجي��ع  عل��ى  ينطب��ق  ال  ال��كام  ه��ذا  ولك��ن 
	احل��االت، فهن��اك أش��خاٌص آخ��رون مل ينف��ع 

معهم هذا العاج.

خ��ال ث��اث س��نواٍت م��ن الث��ورة، ل��ن تب��ذل جه��داً كب��راً يف إحص��اء م��ا تغ��ّر يف دي��ر ال��زور عموم��ًا. فعائ��م التغ��ّر تل��وح  	
ل��ك م��ع كّل مظه��ٍر م��ن مظاه��ر احلي��اة يف م��دن احملافظ��ة وريفه��ا، بعضه��ا مت��ّر علي��ه م��رور الك��رام وبعضه��ا يس��رتعي االنتب��اه. 
ولع��ّل م��ن أب��رز تل��ك املظاه��ر حال��ة اإلقب��ال الش��ديد ال��يت تس��توقفك أم��ام حم��ات العط��ارة وأماك��ن بي��ع األعش��اب الطبي��ة.
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نهر الخَرْيطة الصغير
يوسف اخلضر

يس��تفيد س��كان اخلريط��ة، يف  ل��ن  	
ري��ف دي��ر ال��زور الغرب��ّي، وحده��م م��ن "النه��ر 
الصغ��ر"، بل س��تعّم الفائدة الق��رى اجملاورة يف 
كلٍّ م��ن )زغ��ر ش��امية، احلوايج،عي��اش(. ه��و 
مش��روٌع ه��امٌّ حلي��اة الفاح��ن والس��كان هناك، 
أعم��ال جمل��س  قائم��ة  ُيس��ّجل كنج��اٍح يف 
اخلريط��ة احملل��ّي، وكذل��ك للناش��طن هن��اك 
ولألهالي الذين أبدوا محاسًة إلجناز املشروع. 
يق��ول حمم��د حّس��ان، وه��و ناش��ٌط يف جل��ان 
التنس��يق احمللي��ة باخلريط��ة: "النه��ر الصغ��ر 
انتص��اٌر م��ن انتصارات الثورة على نظام األس��د 
يف دي��ر ال��زور، وجن��اٌح م��ن جناح��ات الث��ّوار يف 

إدارة مناطقه��م وخدم��ة س��كانها".
ُطرح��ت الفك��رة أواًل م��ن قب��ل عب��د  	
احلمي��د احلس��ن، وه��و مّس��اح أراٍض حم��رتٌف 
دراس��ًة  أع��ّد  أن  بع��د  اخلريط��ة،  أبن��اء  م��ن 
أولي��ًة، مب��ا تواف��ر لديه من أجهزة مس��ٍح قاس��ى 
يف س��بيل تأمينه��ا مصاع��ب كث��رة. وأقن��ع 
احلس��ن جمل��س اخلريط��ة جب��دوى املش��روع، 
ليت��ّم تبني��ه ث��م طرح��ه عل��ى اجله��ات املمّول��ة. 
ويف الش��هر الثال��ث م��ن الع��ام احلال��ّي وافق��ت 
احلكوم��ة املؤقت��ة عل��ى متوي��ل املش��روع ورص��د 
الظ��روف  أن  إال  ل��ه.  ال��ازم  املال��ّي  االعتم��اد 
اخلاّص��ة باالش��تباكات ال��يت اندلع��ت يف ذل��ك 
الوقت بن مقاتلي تنظيم "الدولة االس��امية" 
وخصومهم أّخرت البدء بتنفيذ املشروع، لتبدأ 
املباش��رة يف األس��بوع الثان��ي م��ن الش��هر الفائت. 
وخ��ال أش��هٍر، حبس��ب م��ا يضي��ف الناش��ط 
حسان: "ستعاود مياه الفرات جريانها يف النهر 
الصغ��ر، بع��د انقطاعه��ا عنه لس��نواٍت كثرة".

الصغ��ر  النه��ر  كان  املاض��ي،  يف  	
)زغ��ر  م��ن قري��ة  يب��دأ  الف��رات،  م��ن  فرع��ًا 
ش��امية( غربّي اخلريطة، ثم ميّر بها وبقرية 
احلواي��ج، قب��ل أن يص��ّب يف احلوض الرئيس��ّي 
س��بعينيات  ويف  عي��اش.  قري��ة  يف  للف��رات 
الق��رن املنص��رم، وبع��د تش��غيل س��ّد الف��رات، 
اخنفض��ت مناس��يب املي��اه يف ذل��ك احل��وض 
مم��ا أدى إىل توق��ف جري��ان النه��ر الصغ��ر 
ال��ذي حت��ّول ب��دوره، م��ع م��رور الس��نوات، إىل 
احمليط��ة.  البيئ��ة  يل��ّوث  ش��ريطيٍّ  مس��تنقٍع 
ويه��دف املش��روع احلال��ّي إىل إع��ادة املي��اه إىل 
جمراه��ا القدي��م بع��د تنظيف��ه م��ن النبات��ات 
املرتاك��م،  الطم��ي  ورف��ع  أواًل،  املس��تنقعية 
وكذل��ك توس��يعه يف بع��ض املقاط��ع واحلف��ر 
الق��اع، وخاص��ًة  يف مقاط��ع أخ��رى لتعمي��ق 
يف مقدم��ة اجمل��رى، للوص��ول إىل مناس��يب 

كافي��ٍة لتس��هيل م��رور امل��اء م��ن ح��وض النهر 
الرئيس��ّي إىل ه��ذا الف��رع مب��ا حيق��ق الغ��زارات 

املطلوبة.
للمش��روع،  دراس��ة  ن��ّص  حبس��ب  	
سرتوي مياه "النهر الصغر" األراضي الزراعية 
مبس��احة 1000 هكت��اٍر يف أرب��ع ق��رى، بع��د أن 
كان��ت تعان��ي م��ن ش��ّح مي��اه ال��رّي، وس��يتيح 
املش��روع للفاحن اس��تثمار أراضيهم بالش��كل 
األمث��ل وعل��ى مدار الس��نة. وميك��ن للجمعيات 
الفاحي��ة ولألف��راد تركي��ب مضخ��اٍت لرف��ع 
املي��اه عل��ى جان��يب "النه��ر الصغ��ر" مقابل رس��م 
اش��رتاٍك مناس��ٍب ُيدف��ع للمجل��س احملل��ّي يف 
بل��دة اخلريطة لتحقيق عائ��داٍت ماليٍة تغطي 

نفق��ات الصيان��ة والتش��غيل.
خ��ال ش��هٍر تقريب��ًا م��ن املباش��رة،  	
ُنف��ذ %30 م��ن املش��روع. وه��ذا مع��دل إجن��اٍز 
جي��ٌد حقق��ه 16 ش��خصًا ه��م كادر التنفي��ذ. 
وحتّم��ل اجملل��س احملل��ي ديون��ًا لإلنف��اق عل��ى 
بع��ض األعم��ال أو البن��ود الطارئة اليت مل تكن 
حمس��وبًة يف دراس��ة املش��روع، مث��ل اس��تئجار 
بع��ض اآللي��ات ال��يت وع��د جمل��س احملافظ��ة 
ذل��ك  ع��ن  وعج��ز  الدراس��ة  أثن��اء  بتأمينه��ا 
	الحق��ًا بس��بب التغ��رات األخ��رة ال��يت حدث��ت

 يف دير الزور.

تتلّخ��ص فك��رة املش��روع يف ج��ّر مي��اه الف��رات إىل جم��رًى  	
قدي��ٍم للنه��ر، بع��د إع��ادة تأهيل��ه، ل��رّي األراض��ي الزراعي��ة يف بلدة 

اخلريط��ة وث��اث ق��رًى جم��اورٍة هل��ا.

جمرى النهر

خال تنفيذ املشروع

امليزاني�����ة اإلمجالي����ة  بلغ��ت  الدراس�����ة،  حبس��ب  	
املؤقت��ة  احلكوم��ة  اعتمدته��ا  دوالر،  أل��ف   100 للمش��روع 
األوىل. املرحل��ة  لتنفي��ذ  ألف��ًا   40 مبل��غ  منه��ا  وقّدم��ت 

يبلغ طول اجملرى )12.5( كم، والعرض املتوس��ط  	
م��رتاً.  )20  -  10(

الق������يمة املتوق�������عة للتك�����اليف ال�����طارئة - غر  	
احملسوبة يف الدراسة - 8 ماين ل.س، نتيجة استئج�������ار 

بعض اآلليات واملعّدات وتشغيلها.
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تغّيٌر نوعيٌّ يلحق بأسواق دير الزور...
توقــف تصديــر النفــط إلــى الشــمال، وانفتــاٌح علــى أســواق العراق

فراس العمري

كانت لس��يطرة "الدولة االس��امية" على دير الزور آثاٌر كبرٌة على األس��واق يف مدن وبلدات احملافظة، وخاصًة مع إلغاء  	
احل��دود م��ع الع��راق.

امليادي��ن  م��ن  جعل��ت  ع��دٌة  عوام��ل  	
املرك��ز االقتص��ادّي األول يف دي��ر ال��زور بع��د 
الثورة. ويف هذه املدينة ميكن رصد التحّوالت 
ال��يت تطرأ على أس��واق احملافظ��ة، وخاصًة مع 
املق��درة املمي��زة لتجارها عل��ى التكيف مع هذه 
التغ��رات، كم��ا ح��دث مؤخ��راً بع��د س��يطرة 
األج��زاء احمل��ّررة  االس��امية" عل��ى  "الدول��ة 
م��ن احملافظ��ة. فتغ��رت أواًل، ونتيج��ًة هل��ذه 
الس��يطرة م��ع م��ا يرافقه��ا م��ن أح��داث الع��راق، 
س��وق النف��ط املس��تخرج من حقول دي��ر الزور. 
فق��د تراجع��ت، إىل ح��دٍّ كب��ٍر، عملي��ات بي��ع 
النف��ط اخل��ام إىل حمافظ��ات الش��مال والغرب 
الس��ورية لص��احل زبائ��ن ج��دد يف الع��راق، بع��د 
مركزي��ٍة  إلدارٍة  احلق��ول  ه��ذه  أخضع��ت 
صارم��ٍة نظم��ت عملي��ات االس��تخراج والبي��ع 
والتوزي��ع. فل��م تع��د صهاري��ج حل��ب العماق��ة 
تظه��ر عل��ى الطرقات إال نادراً. ومل تعد مكاتب 
الصرافة والتحويل إىل اخلارج تعمل كما يف 
الس��ابق، حينما كان بعض الزبائن من رجال 
النف��ط حيمل��ون عوائ��د آباره��م يف "أكي��اس 
م��ع  النقدي��ة،  ب��األوراق  احملش��وة  البطاط��ا" 

تقديره��ا بال��وزن لصعوبة العّد مع هذه املبالغ 
اهلائلة. ومل يعد للبضائع الكمالية مستهلكون 
كث��ر كذلك، ف�"الطفرة النفطة العش��وائية" 
أصبح��ت ماضي��ًا يتحّس��ر علي��ه املس��تفيدون 
من��ه ويش��مت بذهاب��ه الناقم��ون عل��ى آث��اره. 
ونتيج��ًة هل��ذه التغ��رات تراج��ع الس��وق بش��كٍل 
ع��ام، وتقلصت الكتلة املالي��ة املتداولة، هلروب 
ج��زٍء كب��ٍر م��ن رأس امل��ال إىل بيئ��اٍت أخ��رى، 
أو كمون��ه بانتظ��ار م��ا ستس��فر عن��ه األي��ام 
القادم��ة. وب��رز ه��ذا الكم��ون أكث��ر م��ا ب��رز يف 
س��وق العقارات اليت تراجعت أس��عارها إىل حدٍّ 
كب��ٍر يق��ّدره البع��ض بنس��بة الثل��ث تقريب��ًا، 

باملقارن��ة م��ع أس��عارها قب��ل أش��هٍر قليلة.
طريٌق مفتوحٌة بن سوريا والعراق

يش��هد مع��رب البوكم��ال احل��دودّي،  	
يف  الفت��ًا  نش��اطًا  إغاق��ه،  م��ن  س��نواٍت  بع��د 
حرك��ة انتق��ال البضائ��ع ب��ن جان��يب احلدود، 
أو داخ��ل األرض الواح��دة حبس��ب م��ا يعت��رب 
نظرته��م  يف  االس��امية"  "الدول��ة  مس��ؤولو 
الديني��ة ل��كلٍّ م��ن مدين��يت البوكم��ال والقائم 
وغرهم��ا م��ن م��دن س��وريا والع��راق. وأصب��ح 
مش��هداً مألوف��ًا رؤي��ة جتاٍر عراقين يف أس��واق 
م��دن دي��ر ال��زور والعك��س كذل��ك، حبس��ب ما 
يروي القادمون من العراق. وجيد كاهما ما 
يش��رتيه؛ فاخلض��ار الصيفي��ة املنتج��ة يف ريف 
دي��ر ال��زور، والقادم��ة إليه��ا م��ن احملافظ��ات 
للتج��ار  راحب��ٌة  بضاع��ٌة  األخ��رى،  الس��ورية 
يف  املصنع��ة  األلبس��ة  وكذل��ك  العراقي��ن. 
تركيا أو يف حلب ودمش��ق، جتد هي األخرى 

طلب��ًا متزاي��داً يف أس��واق الع��راق ع��رب مدين��ة 
امليادي��ن. ويث��ر االنتب��اه ظه��ور من��ٍط جدي��ٍد 
وإضاف���يٍّ م��ن الزبائ��ن ه��م مندوب��و املنظم��ات 
اإلغاثي��ة العراقي��ة، الذي��ن يش��رتون كمي��اٍت 
كبرًة من األدوية مبختلف أنواعها. ويش��رح 
جّت��ار ال��دواء أث��ر ه��ذا عل��ى الس��وق، فيق��ول 
دواٍء رف��ض ذك��ر امس��ه:  صاح��ب مس��تودع 
"س��وق ال��دوا انض��رب بع��د م��ا س��يطرت الدول��ة 
عالدي��ر، تراج��ع الطل��ب وخافوا التجار وبلش��وا 
يس��حبون مصاريه��م. وم��ع جي��ة العراقي��ن 
حتسن الوضع". ويفّسر أبو عبد اهلل، وهو تاجر 
أدوي��ة، تراج��ع الطل��ب عل��ى ال��دواء يف أس��واق 
دي��ر ال��زور بن��زوح أع��داٍد مؤث��رة م��ن الس��كان 
"الدول��ة  س��يطرة  بع��د  خ��ارج احملافظ��ة  إىل 
ر عدده��م برق��ٍم - مبال��ٍغ فيه  االس��امية"، يق��دِّ
حس��ب متابع��ن - ه��و مخس��ن ألف��ًا، مم��ا أبع��د 
مس��تهلكن حمتمل��ن ع��ن الس��وق. ويذك��ر 
أيض��ًا س��ببًا آخ��ر ه��و اخنف��اض نس��بة اجلرحى 
املع��ارك.  توق��ف  إث��ر  األخ��رة  األس��ابيع  يف 
وحبس��ب أب��و عب��د اهلل ف��إن منظم��ات اإلغاث��ة 
العراقي��ة أنق��ذت س��وق ال��دواء م��ن الرك��ود، 
ي��ؤدِّ  ومل  مؤخ��راً.  املبيع��ات  حتّس��نت  عندم��ا 
الطل��ب املتزاي��د عل��ى ال��دواء إىل ارتفاع أس��عاره 
حت��ى اآلن. وم��ن جان��ٍب آخ��ر قّدم��ت األس��واق 
العراقي��ة بدائ��ل لبع��ض األدوي��ة املفق��ودة يف 
احملافظ��ة، وتواف��ر حلي��ب األطف��ال الق��ادم م��ن 
الع��راق بأس��عاٍر معقول��ٍة، بع��د أن كان س��لعًة 
	ن��ادرًة من��ذ ش��هر أي��ار الفائ��ت يف صيدلي��ات 

دير الزور.
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متوس��ط أس��عار بع��ض الس��لع الرئيس��ية 
األس��بوعن  خ��ال  امليادي��ن  أس��واق  يف 

األخري��ن:

ليرت بنزين )مفروز كهرباء(: 75 ل.س
 300 لي��رت بنزي��ن نظام��ي )س��ادكوب(: 

ل.س
ليرت املازوت )مفروز كهرباء(: 70 ل.س

ربطة خبز )12 رغيف(: 125 ل.س
1 كغ بندورة: 100 ل.س

1 كغ خيار: 120 ل.س
1 كغ باذجنان: 50 ل.س

1 كغ حلم ضأن: 1600 ل.س
1 كغ حلم بقر: 1300 ل.س

1 كغ سكر: 125 ل.س
1 كغ أرز: 200 ل.س

صهاريج نفط خام يف دير الزور
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خدمــات المجلــس المحلــّي لمدينة دير الــزور... تتهاوى
صاح إبراهيم

حال��ٌة م��ن الرتاج��ع الكب��ر يف اخلدم��ات تعيش��ها حمافظ��ة ديرال��زور من��ذ س��يطرة تنظي��م الدول��ة االس��امية عليه��ا من��ذ م��ا  	
يق��ارب الش��هرين. وق��د أوق��ف اجملل��س احملل��ّي يف املدين��ة الكث��ر م��ن مش��اريعه معل��ًا ذل��ك بتوق��ف املنظم��ات واملؤسس��ات الداعم��ة ع��ن 

االس��تمرار يف التع��اون م��ع اجملل��س أو م��ع املنظم��ات العامل��ة يف املدين��ة، بس��بب س��يطرة التنظي��م عليه��ا.

عودة أزمة اخلبز
"ه��اي آخ��ر ربط��ة خب��ز نوّزعه��ا"؛ مجلٌة مسعه��ا معظم أهالي  	
األحي��اء احمل��ّررة يف مدين��ة دي��ر ال��زور يف آخ��ر أي��ام مش��روع اخلب��ز 
اجملان��يّ ال��ذي نّف��ذه وأش��رف علي��ه املكت��ب اإلغاث��ّي يف اجملل��س احمللّي، 
وال��ذي اس��تمّر م��ا يق��ارب الس��تة أش��هر، ووّف��ر ربط��ات خب��ٍز جماني��ٍة 
لقراب��ة ال���5000 عائل��ٍة مخس��ة أي��اٍم يف األس��بوع. ويق��ول القائمون على 
املشروع إن املنظمة الراعية له توقفت عن دعمه، مما تركهم، وكل 
املهتمن بالشأن املعيشي للديرين، يف حرٍة كبرٍة وترقٍب وخماوف 
من العودة إىل أيام مأساة فقدان مادة اخلبز، واليت يذكرها األهالي 

مب��رارٍة ش��ديدة .
النفاي�������ات تغزو شوارع املدين���������ة من جديد

جول������ٌة صغ��رٌة يف الش�������وارع الرئيس������ية لألحي��اء احمل��ّررة  	
س��تاحظ فيه��ا بوض��وٍح ع��ودة أك��وام النفاي��ات، مم��ا ين��ذر بأزم��ٍة 
انتش��ار األوبئ��ة يف  املس��توى الصح��ّي، واخل��وف م��ن  كب��رٍة عل��ى 
املدين��ة املنكوب��ة. يق��ول أح��د أصح��اب احمل��ات يف ش��ارع التكاي��ا وس��ط 
ق��د ش��هد مس��توًى  ، كان  ع��امٍّ واملدين��ة بش��كٍل  الش��ارع،  إن  املدين��ة 
مقب��واًل ج��داً م��ن النظاف��ة خال األش��هر الس��تة املاضية، وذلك بس��بب 
احملل��ّي.  للمجل��س  التابع��ة  النظاف��ة  ل��ورش  الواضح��ة  	اجمله��ودات 

ولكنن��ا الحظن��ا توق��ف الكث��ر م��ن العم��ال وس��يارة نق��ل النفاي��ات 
ع��ن العم��ل يف األي��ام املاضي��ة، مم��ا س��ّبب ه��ذا الرتاك��م الكب��ر. وعن��د 
استفس��ارنا ع��ن س��بب التوق��ف ب��ّن لن��ا أح��د أعض��اء اجملل��س أنه��م مل 
يع��ودوا قادري��ن عل��ى تغطية نفقات عملية تنظيف الش��وارع. وأضاف: 
علين��ا اآلن دي��وٌن كب��رٌة بس��بب ع��دم قدرتن��ا عل��ى س��داد االلتزام��ات 
الس��ابقة، خاص��ًة م��ع ع��دم وج��ود ميزاني��ٍة ثابت��ٍة للمجل��س، واعتم��اده 
بش��كٍل كام��ٍل عل��ى الدع��م ال��ذي كان��ت تقّدم��ه املنظم��ات اخلارجية، 
إضاف��ًة إىل بع��ض املبال��غ اليت قدمتها احلكومة املؤقتة. وصلت األمور 
إىل درج��ة أنن��ا قمن��ا بإب��اغ العمال أننا غر قادرين على دفع رواتبهم، 
وأنه��م يف ح��لٍّ م��ن العق��ود املوقع��ة معن��ا، وأن من أراد منهم االس��تمرار 
فعمل��ه س��يكون "يف س��بيل اهلل" إىل أن نس��تطيع تأم��ن دفع��اٍت مالي��ٍة 

جدي��دٍة ندف��ع هل��م منه��ا مس��تحقاتهم .
وداع��ًا للوجبات اجملانية

ويف اس��تمراٍر حلال��ة التده��ور ال��يت تعيش��ها اخلدم��ات يف  	
املدين��ة أوق��ف اجملل��س احملل��ّي مطبخ��ه اجملان��ّي، ألس��باب مالي��ة أيض��ًا. 
هذا املطبخ الذي كان يغطي احتياجات ما يقارب ال�400 عائلٍة بشكٍل 
يوم��ّي، ُت��وّزع عليه��م الوجب��ات يف ثاث نقاٍط، أصب��ح من املاضي؛ بهذه 
الكلم��ات احلزين��ة ب��دأ أح��د القائم��ن عل��ى املطب��خ حديث��ه. وأكم��ل 
يق��ول: حالن��ا ح��ال أغلب مش��اريع اجملل��س اليت توقفت ووص��ل بعضها 
اىل حال��ة املديوني��ة والعج��ز، لعدم وجود أّية جهٍة يف نيتها االس��تمرار 
يف دعم اجمللس، مما أرغمنا على إيقاف املطبخ مع معرفتنا لألهمية 
الكب��رة ال��يت ميثله��ا لألهالي املس��تفيدين منه. ولكن، وكما قال: "اهلل 

غالب".
ال ت��زال أبواب املدارس مغلقة

ط��اب دي��ر ال��زور وأهاليه��م يعيش��ون حال��ًة م��ن احل��رة  	
والضي��اع م��ع اق��رتاب الع��ام الدراس��ي اجلدي��د. فأم��ر افتت��اح امل��دارس 
يف املدين��ة، ومن��ذ دخ��ول تنظي��م الدول��ة االس��امية إليه��ا، مل حُيس��م 
بع��د. وحي��اول القائم��ون عل��ى العملي��ة التعليمي��ة، والذي��ن ميثله��م 
املكت��ب الرتب��وّي التاب��ع للمجلس احملل��ّي، التفاهم مع قي��ادات التنظيم 
للوص��ول إىل ح��لٍّ هل��ذه املس��ألة. وإضاف��ًة إىل ه��ذا األم��ر، ال جي��د 
العامل��ون يف اجمل��ال الرتب��وّي أجوب��ًة ألس��ئلٍة تتزاح��م يف أذهانه��م ع��ن 
كيفي��ة تأم��ن القرطاس��ية والكتب املدرس��ية، ومش��كلة إجي��اد كادٍر 
تدريس��يٍّ خمت��صٍّ وتأم��ن روات��ب معقولٍة هلم. وكان العام الدراس��ّي 
املاض��ي ق��د ش��هد جناح��ًا باه��راً متث��ل يف افتت��اح 12 مدرس��ًة ملختل��ف 
املراح��ل التعليمي��ة، كم��ا ش��هد جناح��ًا يف إدارة العملي��ة االمتحاني��ة 
للش��هادتن مّت��ت عل��ى مس��توى احملافظ��ة. ويرتق��ب األهال��ي األي��ام 
القادم��ة بأم��ل افتت��اح ع��اٍم دراس��يٍّ جدي��ٍد ب��ا منغص��ات، وإال فإنه��م 
سيضطّرون إىل النزوح مرًة أخرى حبثًا عن مكاٍن لتعليم أبنائهم، أو 

أن يرتكوه��م ب��ا م��دارس حتف��ظ هل��م م��ا تبق��ى م��ن حق��وق.

عين المدينة | العدد )32( | 1 أيلول 2014



رادار المدينة 10

أطفاٌل أمّيون
وطالٌب بال مدارس وال جامعات..

فراس العمري

يف  التعليمي�������ة  العملي��ة  تش��هد  	
كارثي��ة،  انهي��اٍر  حال��ة  احمل�������ّررة  املناط��ق 
امل��دارس  بع��ض  اس��تمرار  منه��ا  خيف��ف  مل 
املش��غلة م��ن قب��ل وزارة تربي��ة النظ��ام، ومل 
ختف��ف منه��ا كذل��ك احمل��اوالت العش��وائية 
واخلجول��ة للحكوم��ة املؤقتة لتقديم البديل. 
واآلن يس��هل كثرًا أن نعثر يف أّي ش��ارِع من 
ش��وارع امل��دن والبل��دات والق��رى احمل��ّررة على 
طف��ٍل أم��يٍّ يف العاش��رة م��ن العم��ر. وأصب��ح 
مغلق��ة  ابتدائي��ًة  مدرس��ًة  جن��د  أن  مألوف��ًا 
األب��واب - إال أم��ام النازح��ن - من��ذ س��نتن 
أو ث��اٍث، وكذل��ك ح��ال امل��دراس اإلعدادي��ة 

والثانوي��ة.
ي��درك الكث��ر م��ن اآلب��اء واألمه��ات  	
خط��ورة م��ا حي��دث عل��ى حي��اة أبنائه��م، لك��ن 
انش��غاهلم بهم��وم العي��ش اليومي��ة جع��ل م��ن 
أن  اآلن  وين��در  ثانوي��ًا.  هم��ًا  األبن��اء  تعلي��م 
يتذك��ر أٌب مه��ارة طفل��ه بالق��راءة ويتباه��ى 
ب��ه، بع��د أن كان��ت "ش��طارة األوالد" ج��زءاً 
م��ن الفخ��ر العائل��ي لكث��ٍر م��ن أبن��اء الطبق��ة 
الوس��طى - وف��ق املقايي��س الس��ورية - وه��ي 
األكثري��ة س��ابقًا، أو حت��ى كث��ٍر م��ن أبن��اء 
الطبق��ة الفق��رة. ومل يع��د دخ��ول اجلامع��ات 

حدث��ًا س��عيدًا وخط��وًة حن��و مس��تقبٍل أفض��ل، 
بع��د أن كان معرك��ًة يقات��ل فيه��ا األب��وان 

إىل جان��ب ابنه��م لتحصي��ل مرتب��ٍة أعل��ى.
م��دّرٌس  وه��و  مصع��ب،  يتح��ّدث  	
امليادي��ن،  مدين��ة  م��ن  األحي��اء  لعل��م  قدي��ٌم 
التعلي��م  حب��زٍن ع��ن مهنت��ه. ويص��ف حال��ة 
بأنه��ا "يرث��ى هل��ا". ويأس��ف وه��و يص��ف إخفاق 
"الث��ّوار واملعارض��ة" يف اجلان��ب التعليمّي، رغم 
مش��اعر احلم��اس والتف��اؤل ال��يت عاش��وها بعد 
حتري��ر امليادي��ن قب��ل حوال��ي العام��ن، ورغ��م 
أح��رار  حم��اوالت اجملل��س احملل��يّ و"جتم��ع 
امليادي��ن" آن��ذاك لفع��ل ش��يٍء م��ا، لك��ن العوائ��ق 
محاس��هم  م��ن  أك��رب  كان��ت  والصعوب��ات 

جتاوزه��ا. عل��ى  ومقدرته��م 
ورغ��م مأس��اوية املش��هد التعليم��ّي،  	
تلف��ت االنتب��اه يف مدين��ة امليادين ومدٍن أخرى 
رؤي��ة ش��باٍن صغ��اٍر يف فصل الصيف، حيملون 
كتب��ًا ودفات��ر وه��م يتوّجه��ون إىل معه��ٍد أو 
مدّرٍس خاص. هي ظاهرٌة وتقليٌد من تقاليد 
الثانوي��ة العام��ة يف س��وريا قب��ل الث��ورة، لك��ن 
اس��تمرارها، ول��و عل��ى نط��اٍق ضي��ق، أم��ٌر ي��دّل 
عل��ى اإلص��رار م��ن قب��ل بع��ض العوائ��ل عل��ى 
إدخ��ال أبنائه��ا اجلامع��ات. "فاحلي��اة جي��ب أن 

تستمّر"، حبسب هؤالء اآلباء، "ولو يف جامعات 
ابن��ه  إرس��ال  يس��تنكر  م��ن  حبس��ب  األس��د"، 
للدراس��ة يف جامع��ات حل��ب والفرات ودمش��ق. 
وبعضهم "يرسل ابنه اىل الاذقية ليدّرسه يف 
جامعة تش��رين"؛ يعّل��ق موظٌف متقاعٌد يعترب 
الذه��اب إىل اجلامع��ة "من��ح ش��رعيٍة للنظ��ام". 
عائل��ٌة  تدف��ع  كي��ف  املوظ��ف  ويس��تغرب 
معدمٌة مبلغ 120 ألف لرٍة لتكاليف الدورات 
اخلصوصي��ة البنه��ا طال��ب الثانوي��ة العام��ة. 
ويؤي��د رأي املوظ��ف مقات��ٌل م��ن اجليش احلّر، 
كم��ا ع��ّرف ع��ن نفس��ه، فيق��ول: "ال أهمي��ة 
للدراس��ة قب��ل حتري��ر س��وريا وط��رد عصاب��ة 
بش��ار األس��د منه��ا وإع��ادة بنائه��ا م��ن جدي��د". 
ويضي��ف ش��ارحًا: "علي��ك أن ته��دم ه��ذا البن��اء 
وتب��ي ب��داًل عنه، خ��ٌر لك من تبحث يف زواياه 

ع��ن م��كاٍن ملقع��ٍد آم��ٍن للدراس��ة".
متفائ��ٌل  ثائ��ٌر  وه��و  عم��ار،  وي��رى  	
اجلمي��ع،  مس��ؤولية  التعلي��م  أن  ومنطق��ّي، 
وعل��ى كّل ف��رٍد م��ن أبن��اء املناط��ق احمل��ّررة 
املشاركة يف بنائها من جديد، و"إبراز التفّوق 
األس��د".  نظ��ام  عل��ى  واألخاق��ّي  احلض��ارّي 

مل يوّف��ر اخل��راب ال��ذي يعّمم��ه بش��ار األس��د، يف حرب��ه اجملنون��ة عل��ى الس��ورين، أي جان��ٍب م��ن جوان��ب حياتهم. ون��ال التعليم  	
نصيب��ًا واف��راً م��ن ه��ذا اخل��راب.

طاب سوريون يقدمون امتحاناتهم يف خميمات اللجوء
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قب��وٍل يف  عل��ى  م��ن احلص��ول  متك��ن عم��ار 
كلي��ة اهلندس��ة امليكانيكي��ة جبامع��ة ح��ّران 
بوالي��ة أورف��ة الرتكي��ة، بع��د أن جن��ح يف 
امتحان الشهادة الثانوية العامة الذي أجرته 
باحلي��اة  فرحت��ه  وتب��دو  املؤقت��ة.  احلكوم��ة 
فبع��ض  مكتمل��ة،  غ��ر  القادم��ة  اجلامعي��ة 
املدرس��ة  يف  مع��ه  كان��وا  مم��ن  األصدق��اء 
استش��هد، والبع��ض ت��رك املدرس��ة، والبع��ض 
اآلخ��ر مم��ن حص��ل عل��ى ذات البكالوري��ا ال 
يس��تطيع حتم��ل نفق��ات الدراس��ة يف تركي��ا. 
وعج��ز الناجح��ن يف ثانوية احلكومة املؤقتة 
مش��كلٌة  اجلامعي��ة  دراس��تهم  إكم��ال  ع��ن 
كم��ا   - احلكوم��ة  ه��ذه  تفك��ر  مل  كب��رٌة 
ول��وال  ناجع��ة.  بطريق��ٍة  حله��ا  يف   - يب��دو 
اع��رتاف اجلامع��ات الرتكي��ة به��ذه الش��هادة 
بيوته��م.  يف  فيه��ا  الناجح��ن  مجي��ع  لبق��ي 
وال ي��زال املئ��ات منه��م، وبع��د م��رور ع��اٍم عل��ى 
تعليمه��م.  متابع��ة  ع��ن  عاجزي��ن  النج��اح، 
ويس��ّجل للحكوم��ة املؤقت��ة جناحه��ا يف إجراء 
االمتحان��ات، ويؤخذ عليها فش��لها يف موضوع 
اس��تيعاب طلب��ة م��ا بع��د الثانوي��ة يف جامع��اٍت 

ومعاه��د. 
وق��د يك��ون هل��ذا الفش��ل م��ا ي��رّبره  	
م��ن أس��باٍب موضوعي��ٍة تتعل��ق باإلمكاني��ات 
املتواف��رة، لك��ن هن��اك أس��بابًا أخ��رى ذاتي��ًة 
تتعل��ق بطريق��ة العم��ل وكف��اءة العامل��ن 
وإخاصه��م للث��ورة يف ه��ذا اجلان��ب. وهن��اك 
حل��وٌل ميك��ن العم��ل به��ا، مث��ل إنش��اء جامعاٍت 
رة على احل��دود الرتكية،  يف األراض��ي احمل��رّ
أو إنش��اء ف��روٍع جلامع��اٍت قائم��ٍة يف بع��ض 
ال��دول العربي��ة - لتس��هيل عملي��ة االع��رتاف 
- يف ه��ذه األراض��ي. ويش��كل ختّبط احلكومة 
املؤقت��ة يف إدارة العملي��ة التعليمية - وقضايا 
أخ��رى بالطب��ع � بكاف��ة مراحله��ا يف املناط��ق 
احملّررة عامل ريبٍة لدى جزٍء من سكان هذه 
املناط��ق، مم��ا يدفعه��م إىل مواصل��ة الوث��وق 
الدول��ة  مؤسس��ات  أو  النظ��ام  مبؤسس��ات 
الس��ورية - كم��ا يقولون، دفاع��ًا عن خيارهم 
ه��ذا - ال��يت ستس��تمّر بع��د الس��قوط األكي��د 

هل��ذا النظ��ام.
بع��د أي��اٍم س��يبدأ عاٌم دراس��يٌّ جديد،  	
وستكون يف املناطق السورية مناهج تعليميٌة 
خمتلفة، باختاف القوى املسيطرة. ويف دير 
الزور، اليت خضعت مؤخرًا لس��يطرة "الدولة 
االس��امية"، ال يش��عر الكث��رون بالتف��اؤل، 
وخاصًة مع التدخل الكبر ملسؤولي "الدولة" 

يف املناه��ج ويف إدارة العملي��ة التعليمي��ة.

 إحداث تسع جامعاٍت خاّصٍة
لمن نجح في امتحان الثانوية بالخطأ!

مياد بهنو - احلسكة

بعد أن فقد نظام األس��د س��يطرته على أكثر من نصف املناطق الس��ورّية،  	
وبعد الدمار العمرانّي واالقتصادّي الذي حّل بالباد، واألهّم من ذلك كّم الشهداء 
الذي��ن ارتق��وا خ��ال عم��ر الث��ورة، وعدد املعتقل��ن الذين ال ُيعرف مصرهم، وتش��ّرد 
أكثر من مئات األلوف يف خمّيمات اللجوء؛ حياول بش��ار األس��د أن حيّس��ن صورته 

يف أع��ن موالي��ه، بإق��رار مراس��يم تش��ريعّيٍة خاّص��ٍة باجمل��ال التعليم��ّي.

يف  امل��دارس  ت��رك  كام��ٌل  جي��ٌل  	
ه��ذه الس��نوات الث��اث وتوّج��ه إىل العم��ل، 
أغل��ب  أغلق��ت  بعدم��ا  وصغ��اراً،  يافع��ن 
التعليمّي��ة،  العملي��ة  وتوّقف��ت  امل��دارس، 
داع��ش،  تنظي��م  م��دارس  بقي��ت  ح��ن  يف 
وامل��دارس الواقع��ة يف مناط��ق حك��م األس��د، 
تعم��ل، ولك��ن يس��يطر عليه��ا الفس��اد ب��كّل 

أمح��د. األس��تاذ  يق��ول  كم��ا  أنواع��ه، 
امل��دارس،  آالف  القص��ف  وط��ال  	
فيم��ا أصبح��ت مئ��اٌت أخ��رى ملج��ًأ لألخ��وة 
النازح��ن م��ن املناط��ق الس��اخنة، يف ح��ن 
لفصائ��ل  مق��ّراً  امل��دارس  بع��ض  ص��ارت 

. ّية عس��كر
أّم��ا فيم��ا خي��ّص املدّرس��ن فمنهم  	
م��ن مح��ل الس��اح يف وج��ه النظ��ام، ومنه��م 
إح��دى  يف  ش��ارك  ألن��ه  راتب��ه  ُقط��ع  م��ن 
املظاه��رات املن��ّددة بأفع��ال النظام، فيما بقي 
مدّرس��ون حتت ظّل النظ��ام حبّجة احلفاظ 
عل��ى رواتبه��م. لكّن األطفال كانوا املتضّرر 
األك��رب م��ن إغاق املدارس، بعدما انش��غلوا 
بالعم��ل م��ن أجل إعانة أهاليهم على حتّمل 
مش��ّقات احلي��اة، فيم��ا مل تتض��ّرر طائف��ٌة 
قليل��ٌة مم��ن أكمل��وا تعليمه��م يف امل��دارس 

اخلاّص��ة ذات التكالي��ف العالي��ة.
ويف ه��ذه الظ��روف خي��رج األس��د  	
اعت��ربه  جدي��داً  تش��ريعّيًا  مرس��ومًا  ليق��ّر 
البع��ض نت��اج إجرام��ه يف البل��د، وحماول��ًة 
لطم��س آث��ار اجلرمية، إذ يقّرر إنش��اء هيئٍة 
عام��ٍة حتم��ل اس��م املدرس��ة اإللكرتونّية من 
أج��ل إتاح��ة التعلي��م للجمي��ع. ويف س��ياٍق 
آخ��ر أق��ّرت حكوم��ة األس��د تراخي��ص تس��ع 
جامعاٍت خاّصٍة مؤخراً، يف كلٍّ من محص 
والاذقي��ة ومح��اة وطرط��وس والس��ويداء.

س������خر البع��ض م��ن املرس�������وم،  	
باملقارن��ة  اجلامع��ات  ع��دد  كث��رة  وم��ن 
إليه��ا،  املنتس��بن  الطلب��ة  ع��دد  قّل��ة  	م��ع 

ثانوّي��ة  حاج��ة  التعلي������م  أصب��ح  بعدم��ا 
عب��د  الش��اب  وق��ال  الس��������ورين.  ملعظ��م 
ال��رزاق، ال��ذي ت��رك دراس��ته من��ذ س��نتن، 
ل�"ع��ن املدين��ة": "م��ا نف��ع إح��داث جامع��اٍت 
خاّص��ٍة دون أن متتل��ئ بالط��اب؟! ث��ّم ل��ن 
يك��ون التعلي��م متاح��ًا يف ه��ذه اجلامع��ات 
إال ألبن��اء رج��ال األعم��ال املوال��ن للنظ��ام 

وأبن��اء األم��ن".
فرصٌة تعليميٌة للشّبيحة!

باملقاب��ل، أّدت الفوض��ى التعليمّي��ة  	
احلاصل��ة يف مناط��ق النظ��ام إىل تش��جيع 
لامتحان������ات،  التق��ّدم  عل��ى  الشبيح��������ة 
بني��ل  وطامع��ن  س��لطتهم  م���������ستغّلن 
الش��هادة. فكان��ت الس��نوات الث��اث املاضي��ة 
فرص��ًة لعس��اكر النظ��ام القائم��ن عل��ى 
احلواج��ز املوج��ودة داخ��ل امل��دن، وعناص��ر 
األمن والش��رطة، من أجل التقّدم المتحان 
الفوض��ى  واس��تغال  الثانوّي��ة،  الش��هادة 

التعلي��م. جم��ال  يف  اإلدارّي��ة 
"ع��ن املدين��ة" كان��ت ق��د ش��هدت  	
عل��ى بع��ض هؤالء الذي��ن جنحوا يف امتحان 
الثانوّي��ة يف مدين��ة احلس��كة بفض��ل الغ��ش، 
عندما قال أحدهم بفخر: "مّت تصنيفي من 
األوائ��ل عل��ى مس��توى احلس��كة، مبجم��وٍع 
ينق��ص ع��ن العام��ة التاّم��ة مثان��ي درجات. 
والفض��ل، م��ن بع��د اهلل، للكت��ب وألصدقائ��ي 
املراقب��ن الذي��ن غّط��وا عل��ّي عندم��ا كن��ت 

أدخ��ل مع��ي الكت��ب إىل قاع��ة االمتح��ان"!
ومل يق���������تصر األم����������ر عل��������ى  	
امتحان��ات الثانوّي��ة، إمن��ا كان��ت الفوض��ى 
أك��رب يف احل��رم اجلامع��ّي. وم��ن هن��ا، ي��رى 
ال��يت  اخلاّص��ة،  اجلامع��ات  أّن  مّطلع��ون 
أحدث��ت يف مناط��ق النظ��ام مؤّخ��راً، س��تكون 
عناص��ر  م��ن  الناجح��ن  بالطلب��ة  مليئ��ًة 
األم��ن والش��بيحة، وكّل م��ن اس��تفاد م��ن 

الراهن��ة. املرحل��ة  يف  التعلي��م  فوض��ى 

عين المدينة | العدد )32( | 1 أيلول 2014



رادار المدينة12

في المنصورة... الخدمات مستقّرة
فرص عمٍل جديدٌة وانتعاٌش نسبيٌّ لألسواق

كمال الفواز

تع��ّد املنص��ورة بواب��ًة لبادي��ة الش��ام  	
م��ن الرق��ة. وكان��ت فيما س��بق س��وقًا لقاطي 
يف  املنص��ورة  س��كان  معظ��م  يعم��ل  البادي��ة. 
املواش��ي.  وتربي��ة  والقط��ن  احلب��وب  زراع��ة 
ويتاج��ر البع��ض باملنتج��ات احمللي��ة ول��وازم 
الزراع��ة واألع��اف. ويس��افر البع��ض اآلخ��ر 
للعم��ل املومس��ّي يف لبن��ان، أو الدائ��م يف بل��دان 

اخللي��ج.
وخال الثورة مل تسجل أّية أحداٍث  	
حافلٍة يف املنصورة، إذ خرجت بهدوٍء يف مطلع 
الع��ام الفائ��ت من س��يطرة النظ��ام، لتبقى دون 
إدارٍة لبضع��ة أش��هر، إىل أن تش��كل جملس��ها 
احملل��يّ ليش��غل الف��راغ الناج��م يف ه��ذا اجمل��ال. 
ومبراجع��ة أعم��ال ه��ذا اجملل��س ونش��اطاته 
ت��ربز صيان��ة ش��بكة الطاق��ة الكهربائي��ة يف 
مقدم��ة ه��ذه األعم��ال، م��ع بع��ض األنش��طة 
اجملل��س  اس��تطاع  فق��د  للنازح��ن.  اإلغاثي��ة 
احملافظة على مس��توًى جيٍد من خدمة التيار 
الكهربائ��ّي املقّدم��ة للس��كان، يس��اعده يف ذل��ك 
القرب اجلغرايّف من س��دّ الرش��يد الذي تغذي 
عنفات��ه املنص��ورة وجواره��ا. وتتلخ��ص أعم��ال 
بإص��اح  الكهربائ��ّي  التي��ار  ش��بكة  صيان��ة 
احملّول��ة الرئيس��ية يف وس��ط البل��دة، ورب��ط 
بع��ض أحيائها خبط��وط تغذيٍة إضافيٍة، مثل 
خ��ط البادي��ة وخ��ط صوام��ع احلب��وب، بغي��ة 
ختفي��ف احلم��والت وتنوي��ع مص��ادر التغذية، 
مم��ا أّدى إىل احلف��اظ عل��ى ج��ودة اخلدم��ة 
واس��تقرارها. ويش��هد حمم��د، وه��و ش��ابٌّ م��ن 
أهال��ي املنص��ورة، بعم��ل جملس��ها احملل��ّي يف 
ه��ذا اجلان��ب. فالكهرب��اء، حبس��ب حمم��د، "ال 
تنقط��ع إال ن��ادراً. وإن انقطع��ت تق��وم الورش��ة 

بإص��اح العط��ل خ��ال س��اعاٍت فق��ط".

الس��كان  طبيع��ة  إن  الق��ول  ميك��ن  	
املس��املة، وس��رة املنص��ورة خ��ال الث��ورة، فّوت��ا 
س��يطرة  أثن��اء  مواجه��اٍت  الن��دالع  الفرص��ة 
"الدول��ة" عل��ى البل��دة. فتاب��ع اجملل��س احملل��ّي 
عمل��ه، وبق��ي معظ��م أعضائ��ه يف وظائفه��م. 
ح��دٍّ  إىل  تراج��ع  اإلغاث��ّي  النش��اط  أن  غ��ر 
كب��ٍر، حبس��ب م��ا يق��ول أعض��اء اجملل��س، إذ 
توقفت املنظمات اإلغاثية عن إرس��ال الس��ال 
بع��د وقوعه��ا حت��ت  املنص��ورة  الغذائي��ة إىل 
س��يطرة التنظي��م. وحبس��ب بع��ض األعض��اء 
عم��ل اجملل��س، وبتش��جيٍع ومس��اعدٍة م��ن قب��ل 
عل��ى  مالي��ًا،  املقتدري��ن  األش��خاص  بع��ض 
تأس��يس مجعي��ٍة خري��ٍة تعنى بش��ؤون األيتام 
واألرام��ل فق��ط. وأس��هم املترّبع��ون يف إع��ادة 
م��ع  وعمل��وا  الصح��ّي.  املس��توصف  تش��غيل 
اجملل��س عل��ى إقام��ة خمي��ٍم صغ��ٍر للنازح��ن 
جبوار موقع السّد. فيما يقلل بعض النازحن 
أعم��ال  يف  اجملل��س  مش��اركة  أهمي��ة  م��ن 
اإلغاث��ة، وحيصره��ا بتقدي��م بع��ض اخلي��ام 

واألغطي��ة.
رغ��م الظ��روف القاس��ية ال��يت مت��ّر  	
به��ا الباد، وج��دت املنصورة فرصتها اخلاّصة 
نتيج��ة تغ��ر أح��وال الطرق��ات، عندم��ا حت��ّول 
الطري��ق الواص��ل ب��ن املنص��ورة والرصاف��ة 
إىل طري��ٍق رئيس��يٍّ تع��ربه ش��احنات البضائ��ع 
الضخم��ة وحاف��ات نق��ل ال��ركاب املتجه��ة 
إىل امل��دن الس��ورية املختلف��ة، مم��ا جع��ل م��ن 
ه��ذه البل��دة الصغ��رة حمّط��ًة هام��ًة للتج��ارة 
وتقدي��م اخلدم��ات. يق��ول عب��د اهلل، وه��و ن��ازٌح 
م��ن حل��ب، إن أحوال��ه املادي��ة حتّس��نت كث��راً 
بتح��ّول املنص��ورة إىل عق��دة مواص��ات؛ فف��ي 
الس��ابق كان��ت واردات حم��ّل صيانة وتصليح 

تغط��ي  ت��كاد  ال  افتتح��ه  ال��ذي  الس��يارات 
ارتفع��ت  الط��رق  تغ��رات  وبع��د  مصاريف��ه، 
واردات عمل��ه بش��كٍل كب��ر، وه��و يفك��ر الي��وم 
ببن��اء من��زل. "فمصائ��ب ق��وٍم عن��د ق��وٍم فوائد"، 
م��ن  وح��ده  اهلل  عب��د  ولي��س  يق��ول.  كم��ا 
حتّس��نت أحوال��ه، فتج��ار التجزئ��ة وأصح��اب 
املطاع��م والبقالي��ات وغرهم كثٌر وجدوا يف 

تغ��ر خريط��ة املواص��ات باب��ًا ل��ألرزاق.
املنص��ورة إىل عق��دة  راف��ق حت��ّول  	
جدي��دٍة  مه��ٍن  نش��وء  رئيس��يٍة  مواص��اٍت 
مث��ل تكري��ر النف��ط اخل��ام وبي��ع مش��تقاته، 
املنطق��ة.  انتع��������اش  يف  كب��ٌر  عام��ٌل  وه��ذا 
	ويذك�������ر عقل��ة، م��ن أهال��ي املن������������صورة، 
كي��ف ب��ّدل النف��ط حيات��ه؛ إذ كان يس��افر 
لعش��رة أش��هٍر إىل لبن��ان ويع��ود حبصيل��ة 100 
ألف لرٍة س��وريٍة ينفقها يف ش��هرين، ليس��افر 
من جديٍد يف رحلٍة من العذاب والغربة بعيداً 
عن عائلته. لكنه توقف اليوم عن ذلك، وتفّرغ 
لتكري��ر النف��ط اخل��ام عل��ى حّراق��ٍة مب��ردوٍد 
شهريٍّ ال يقّل عن سبعن ألف لرٍة يف الشهر 
الواح��د. "واحلم��د هلل" يبت������سم عقل��ة، "حن��ن 
بأل��ف نعم��ة يف املنص��ورة. وي��ن كن��ا ووي��ن 

صرنا".
أل��ف حراق��ة  املنص��ورة وحده��ا  يف  	
نف��ط، يعم��ل يف كلٍّ منه��ا ثاث��ة أش��خاص، 
مم��ا ي��دّر الدخ��ل عل��ى ثاث��ة آالف عائل��ٍة م��ن 
الفق��ر  ظ��روف  يف  وحده��ا،  التكري��ر  مهن��ة 
والبطال��ة ال��يت تطغ��ى يف س��وريا حالي��ًا. فم��ن 
يستطيع إقناع هؤالء وسواهم بأن ما يفعلونه 
ه��و اس��تباحٌة لث��روٍة وطني��ٍة عام��ٍة، وبط��رٍق 
ويف  والصح��ة،  البيئ��ة  عل��ى  س��لبًا  س��تؤثر 

مقدم��ة ذل��ك صحته��م ه��م أنفس��هم؟!

شارع رئيسي بلدة املنصورة
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شارع رئيسي بلدة املنصورة

آثــار منبــج فــي مهّب كّل أنــواع الباحثين عن الربح
موسى جال

يع��ود أق��دم ذك��ٍر ملنب��ج إىل األل��ف  	
أق��دم دار  املي��اد. وكان��ت تع��ّد  الثان��ي قب��ل 
ضرٍب للمسكوكات يف املنطقة، كما اعتربت 
نقطة عس��كرية وجتارية هامة، يف العصرين 
مرك��زاً  وكان��ت  والبيزنط��ّي.  الرومان��ّي 
ديني��ًا هام��ًا، فق��د ب��ي فيه��ا معب��ٌد لرب��ة املدين��ة 
"أتارغاتي��س"، اعُت��رَب م��ن أكث��ر املعاب��د قداس��ًة 
يف تل��ك الف��رتة. وكان��ت مرك��زاً هام��ًا لف��ن 
النحت الذي متّيز مبفهوٍم مجاليٍّ حمليٍّ تأثر 
بالفن��ون الس��ورية وخاص��ة الف��ن التدم��رّي.

من��ذ س��نتن تس��تمّر عملي��ات احلفر  	
غ��ر الش��رعّي حبث��ًا عن اآلث��ار يف ه��ذه املدينة. 
فعن��د س��يطرة الكتائ��ب املقاتل��ة عليه��ا كان 
احلف��ر جي��ري بش��كلٍّ س��ّريٍّ م��ن قب��ل بع��ض 
األهال��ي، خوف��ًا م��ن اهليئ��ة الش��رعية، أو م��ن 
إح��دى الكتائ��ب ال��يت كان��ت تق��وم مبص��ادرة 
اآلث��ار حبج��ة محايته��ا، ويق��ال إنه��ا كان��ت 
تبيعه��ا فيم��ا بع��د. وبع��د س��يطرة م��ا يع��رف 
ب�"الدول��ة اإلس��امية" أصب��ح احلف��ر بش��كلٍّ 

عل��يٍّ، ألن ه��ذا التنظي��م يس��مح بذل��ك.

ب�������طرٍق  وال������حفر  البح��ث  ويت��م  	
متع��ددة، منه��ا مث��ًا اللج��وء إىل م��ن يّدع��ون 
أنه��م خ��رباء يف اآلث��ار. ودخ��ل املش��هد أيض��ًا 
أش��خاٌص يّدع��ون معرف��ة اإلش��ارات والرم��وز 
وحتليله��ا، وم��ا ي��دّل علي��ه كل رم��ٍز منه��ا. 
وحل��ق به��م املش��عوذون الذي��ن يّدع��ون التعامل 
م��ع اجل��ّن ومعرفة أماك��ن وج��ود )الطماير(، 
دفائ��ن  يع��ي  ال��ذي  الش��عيّب  املصطل��ح  وه��و 
القط��ع الذهبي��ة. وق��د روي أن أح��د أصح��اب 
البي��وت، ال��ذي يبع��د عش��رين م��رتاً ع��ن النه��ر 
اجل��اف ال��ذي مي��ّر م��ن املدين��ة، اعتم��د عل��ى 

كام ه��ؤالء األش��خاص، فب��دأ حبف��ر دائ��رٍة 
قطره��ا يق��ارب امل��رت يف منزل��ه. وتضارب��ت آراء 
اخل��رباء واملش��عوذين، فهذا يأم��ر باحلفر ميينًا 
وذاك يساراً، حتى انتهى بنفٍق يصل طوله إىل 
72 م��رتاً. ومّت متدي��د ش��بكة إن��ارٍة عل��ى ط��ول 
النفق، واستخدمت يف حفره )كومربيسرات( 
كهربائية. وبعد كّل هذا التخريب والتشويه 
مل جي��د صاح��ب البي��ت س��وى بع��ض الِكَس��ر 
الفخاري��ة وبع��ض العظ��ام ال��يت تع��ود هلياكل 
قدمية. ولكن الضرر الذي نتج عن هذا العمل 
كان جس��يمًا، فق��د ُهش��مت قنوات مي��اٍه أثريٌة 
عل��ى عم��ق مرتين م��ن احلفر، وأج��زاء كبرٌة 

م��ن خ��ّزاٍن أث��ريٍّ عل��ى عم��ق أربع��ة أمت��ار.
وهن��اك طريق��ٌة أخ��رى، ُتس��تخدم  	
على نطاٍق ضيق، وهي اخلرائط القدمية اليت 
ت��دّل عل��ى وجود )طماير( يف م��كاٍن معن. وقد 
روى أح��د أهال��ي املدين��ة أن ش��خصًا ق��دم م��ن 
ري��ف األت��ارب، حيم��ل مع��ه خريط��ًة ت��دّل على 
قط��ٍع ذهبي��ٍة موج��ودٍة حت��ت قرب الش��يخ عقيل 
داخ��ل جام��ع الش��يخ نفس��ه، والواق��ع يف س��وق 
املدين��ة. وق��ام ه��ذا الش��خص باس��تئجار من��زٍل 
يبع��د ع��ن اجلامع 500 م��رت، وبدأ باحلفر الذي 
مل يك��ن ه��ذه املّرة عش��وائيًا ب��ل وفق اخلريطة. 
ووص��ل الرج��ل إىل املكان الذي يقصده، ولكنه 
إليه��ا.  س��بقه  م��ن  فهن��اك  القط��ع،  جي��د  مل 
ويذك��ر أن��ه بع��د دخ��ول "الدول��ة اإلس��امية" 

إىل املنطق��ة ق��ام مقاتلوه��ا بنس��ف الق��رب.
وأصبح بعض األش��خاص مسلحن  	
بأجهزٍة حديثٍة تس��تخدم للكش��ف عن املعادن، 
وأجهزة تصويٍر عن طريق األش��عة تكش��ف ما 
ُطِم��َر لعم��ق 15 م��رتاً. ومب��دأ عمله��ا قري��ٌب من 
جهاز )اإليكو(، وأجهزة كشف الفراغ. ومؤخراً 
قام تنظيم" الدولة اإلسامية "باستخدام أحد 
ه��ذه األجه��زة قرب س��ور املش��فى الوط��ّي، ومّت 
العث��ور عل��ى العدي��د م��ن القط��ع والتماثي��ل 

الذهبي��ة، ال��يت مل يع��رف ش��يٌء عنه��ا.
وهن��اك بع��ض احلاالت اليت ُس��جلت  	
ع��ن أصح��اب بي��وٍت قام��وا باحلف��ر وبع��د ع��دة 
أمتاٍر اصطدموا جبدراٍن حجرية، فتوقفوا عن 
املتابعة. ومن املرّجح أن تعود هذه اجلدران إىل 
العصر الرومانّي أو البيزنطّي. وقد قال بعض 

األشخاص إن هناك العديد من اللقى األثرية 
والتماثيل اليت مت استخراجها من حتت بيوت 

بع��ض األحي��اء القدمي��ة م��ن املدينة. 
ب��أن  الق��ول  ميك��ن  ذل��ك  ض��وء  يف  	
أعمال التنقيب العشوائّي وختريب واستخراج 
اآلثار، املس��تمّرة منذ س��نتن وحتى يومنا هذا، 
يتطلب إحصاؤها وتوثيقها عمًا جديًا وش��اقًا 
ج��داً، وجتني��داً جله��ود املهتم��ن باآلث��ار لوق��ف 

ه��ذا النزي��ف احلض��ارّي. 
الوس��ائل  أن  بالذك��ر  واجلدي��ر  	
ال��يت ذكرناه��ا ال تقتص��ر عل��ى منب��ج فق��ط، 
وإمن��ا تس��تخدم أيض��ًا يف مجيع امل��دن واملناطق 
والت��ال األثري��ة ال��يت غاب��ت عنه��ا الس��لطة 
مجي��ع  نناش��د  ولذل��ك  القوان��ن.  وانعدم��ت 
اجله��ات واملنظم��ات اليت تهت��م بالرتاث أن تهّب 
وأن  للبش��رية.  املش��رتك  اإلرث  ه��ذا  لنج��دة 
تصل��وا متأخري��ن خ��ٌر م��ن أن ال تصل��وا أب��داً.

مدين��ة منب��ج بري��ف حل��ب، وال��يت ترتّب��ع ف��وق أه��ّم احلض��ارات القدمي��ة، ُتس��لب وُتنه��ب آثاُره��ا بط��رٍق ووس��ائل متع��ددة، دون  	
الدولي��ة. الداخلي��ة واهليئ��ات واملنظم��ات  الفاعل��ن م��ن مجي��ع األط��راف  االك��رتاث واالهتم��ام 

حفريات لبعثة التنقيب الفرنسية السورية يف منبج

عمات معدنية يف مواقع التنقيب يف منبج

لوحة فسيفساء بيزنطية من قلعة جنم يف منبج
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»فتنة« داعش
)1 من 3(

مداخل نفسية
عمر الباشا

تص��ّدر تنظي��م »الدول��ة اإلس��امية«،  	
واملع��روف اختص��اراً بداع��ش، واجه��ة املش��هد 
الثاث��ة  األش��هر  يف  وحميطه��ا  س��ورية  يف 
األخ��رة، عندم��ا س��يطر على مس��احاٍت واس��عٍة 
م��ن األراض��ي الس��ورية والعراقي��ة، وانتق��ل من 
مرحل��ة الكم��ون والقض��م التدرجيّي للمناطق 
السورية احملّررة، إىل مرحلة اهلجوم املستذئب 
على ش��تى اجلبهات، ففتح معركته مع نظام 
بشار األسد، وصّعدها مع حكومة نوري املالكي 

يف الع��راق، ومل يس��تبعد األراض��ي اللبناني��ة.
ال����������ظروف  هن��ا بص������دد  ولس������نا  	
العس��كرية والسياسية اليت أتاحت هذا التوّسع 
مس��تقبل  اس��تقراء  بص��دد  وال  الس��رطانّي، 
التنظي��م بعدم��ا عم��ل بشراس��ٍة عل��ى اس��تفزاز 
كمي��ٍة غ��ر متص��ّورٍة م��ن األع��داء، ولكنن��ا 
نعن��ى هن��ا بق��راءة واق��ٍع مواك��ٍب هل��ذه األش��هر 
أوس��اط  يف  بش��ّدٍة  ملحوظ��ًا  ب��ات  الصاخب��ة، 
الث��ّوار والناش��طن، وه��و حت��ّول ه��ذا التنظي��م 
إىل موضوع جداالٍت عنيفٍة، ووقوع عدٍد كبٍر 
م��ن ث��ّوار األم��س أس��ارى مس��حورين بقّوت��ه 
احلقيق��ة أو املّدع��اة، وتس��ّرب أم��ارات اإلعج��اب 
املضم��ر حت��ى إىل ثناي��ا خط��اب أعدائ��ه. وهل��ذا 
نص��ف ه��ذه احلال��ة م��ن اخل��اف امل��ّوار ح��ول 
التنظيم ب�»الفتنة«، اليت يكثر فيها اهلرج واملرج، 
ومُتتحن النفوس والعقول، ويهوي على نارها 
الكث��رون جمذوب��ن بق��وًى م��ن املش��اعر ذات 

االس��تحواذّي. الطاب��ع 
متع��ّددة،  أس��باٌب  الظاه��رة  وهل��ذه  	
جي��در االعتن��اء به��ا لتفكيكه��ا وإخراجه��ا م��ن 
دائ��رة الش��عور إىل نط��اق التعّقل. ورمبا كانت 

ه��ي: األس��باب  ه��ذه  أب��رز 
عب��ادة الق��ّوة: وه��و أم��ٌر م��ن طبائ��ع  	-1
الشعوب على العموم، ما مل تسلك يف التحّضر 
واح��رتام القيم مرتقًى رفيعًا. ومن البديهّي أن 
حالن��ا ليس��ت كذل��ك، ب��دءاً م��ن انس��حار قس��ٍم 
كب��ٍر مّن��ا بص��ّدام حس��ن، وت��داول القص��ص 
احلقيقة أو املختلقة عن قّوته وقّوة جيش�»���ه«، 
وص��واًل إىل تأيي��د معظمن��ا حلس��ن نص��ر اهلل، 
وتغّنين��ا بأس��اطر »أبط��ال املقاوم��ة«، قب��ل أن 
نراه��م يقتلونن��ا ب��دٍم ب��ارٍد يف القص��ر وي��ربود 

إخل. وعرس��ال... 

اإلخ��������اص  س������حر  يف  الوق�������وع  	-2
والتفان��ي: ويع��ود ه��ذا أيض��ًا إىل عق��وٍد طويل��ٍة 
أداء  التكاس��ل والت��واكل والته��ّرب م��ن  م��ن 
األعم��ال، فض��ًا ع��ن إتقانه��ا، عش��ناها يف ظ��ّل 
البع��ث وعقلي��ة القّط��اع الع��ام ال��يت حكمت أداء 
الدول��ة في��ه، وعقلي��ة »الفهل��وة« ال��يت حكم��ت 
القّط��اع اخلاّص، وباالرتكاٍز إىل قروٍن طويلٍة 
م��ن االحنط��اط وش��يوع حال��ة احملافظ��ة عل��ى 
حس��اب  عل��ى  ول��و  العي��ش  ش��روط  أخب��س 
العقي��دة أو القي��م أو الكرام��ة. وم��ن هن��ا فم��ن 
الطبيع��ي أن يداخلن��ا الش��عور بالَصغ��ار أم��ام 
م��ن ن��راه ق��د »ت��رك الدني��ا« م��ن املهاجري��ن، 
وال س��يما الغربي��ن واملتنعم��ن منه��م، وج��اء 
مس��تعداً للم��وت يف س��بيل م��ا يؤم��ن ب��ه م��ن 
عقي��دة. وهلذا الَصغار أثٌر مربٌك مينع كثراً 
م��ن احملاكمات العقلية: أّية دنيا تركها هذا 
املراهق التونس��ّي، أو الس��جن السابق واملراقب 
م��ن أجه��زة األمن الس��عودّي؟ وما هي عقيدته 
حقيق��ًة؟ وم��ا هو أثر وجوده وس��لوكه علينا؟

آلي��ٌة  وه��ي  باملعت��دي:  التماه��������ي  	-3
نفس��يٌة معروف��ة، خاصته��ا أن هزمي��ة امل��رء 
أم��ام ش��خٍص م��ا، أو اجلماع��ة أم��ام مجاع��ٍة 
ال  إهان��ًة  امله��زوم  نف��س  يف  تث��ر  أخ��رى، 
ميحوه��ا إال االنتص��ار علي��ه بدرج��ٍة أش��ّد. فإن 
بدا هذا االنتصار غر واضح املعامل على املدى 
املنظ��ور، يق��ع امله��زوم يف أس��ر املعت��دي عل��ى 
الصعي��د النفس��ّي، وميتّص س��لوكاته ومنطه 
ويتمّثله��ا يف ش��خصه ه��و، مس��تمداً منها القّوة 
باإلهان��ة.  الش��عور  م��ن  والتع��ايف  والت��وازن 
وحت��ت ه��ذا التصني��ف يدخ��ل كث��ٌر مم��ن 

هزمته��م داع��ش، س��واًء يف املع��ارك العس��كرية 
أو عل��ى صعي��د مش��روعهم الث��ورّي ال��ذي ب��ات 
منه��كًا. فص��ار القفز من املرك��ب الذي أتعبته 
واالنض��واء  املاضي��ة،  الث��اث  الس��نوات  ري��اح 
حتت الراية الس��وداء اليت تبدو اآلن ش��ابًة إىل 
درج��ٍة ضاّج��ة، خي��اراً لبع��ض م��ن مل تتحّم��ل 
نفوس��هم اجَلزر، ومل تِطق الصرب واإلعداد ملدٍّ 
جدي��د. مثلما كان اس��تخدام اللهجة العلوية 
واالنتح��ال النفس��ّي لش��خصية رج��ل األم��ن 
خيار كثٍر من الس��ورين حتت حكم األس��د.

يذك��ر  ال  »الدول��ة«:  ع��ن  البح��ث  	-4
العام��ة  للحي��اة  منوذج��ًا  الس��ورين  معظ��م 
س��وى تل��ك الدول��ة املركزي��ة ال��يت حكم��ت 
الب��اد من��ذ س��يطر حزب البعث على الس��لطة، 
وال��يت ازدادت مشوليته��ا يف الس��نوات املفصلية 
م��ن حك��م حاف��ظ األس��د، ومل يفككه��ا حك��م 
ابن��ه بق��در م��ا مّجله��ا ببع��ض الرت��وش امللّون��ة. 
ولذل��ك وق��ع أبن��اء املناط��ق احمل��ّررة، وق��د طال 
أش��كاٍل  يف  بديل��ة،  س��لطٍة  دون  الوق��ت  به��ا 
متع��ّددة م��ن الفوض��ى العس��كرية واإلداري��ة 
واخلدمي��ة، نتيج��ة عدم االعتي��اد على املبادرة 
واالبت��كار والعم��ل اجلماع��ّي... إخل. وم��ن هن��ا 
كان م��ن الس��هل عل��ى الكثري��ن، ب��ل كان 
مطلبه��م، الع��ودة إىل ظ��ّل »دول��ة«، وه��و م��ا 
انتحل��ه لنفس��ه ه��ذا التنظي��م. وكم��ا كان 
النظ��ام يفع��ل، ابت��ّزت داع��ش الن��اس بقدرته��ا 
على حتقيق »االستقرار« وتوفر »األمن«، ولو 
بالصل��ب وقط��ع ال��رؤوس، ودون تقدي��م م��ا 
كان النظ��ام يؤّمن��ه من خدماٍت بائس��ٍة حتى.

وللحديث تتّمة...

وصف
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حرب القرون الوسطى
اليمار إمساعيل

ثل��ث  م��ن  أكث��ر  هن��اك  زال  فم��ا  	
الشّبان - على أقّل تقديٍر - من بيئته الطائفية 
املوالية مل يذهبوا للقتال يف صفوفه، كما أّن 
العديد منهم ختّلف عن الَس��وق لاحتياط أو 
للتجني��د اإلجب��ارّي. ورمب��ا إي��راد القلي��ل م��ن 
األرقام قد يفاجئ البعض؛ فمثًا، منذ صيف 
أل��ف  2012 هن��اك أكث��ر م��ن عش��رين  ع��ام 
متخل��ٍف ع��ن الَس��وق لاحتياط من حمافظة 
الاذقي��ة، وم��ن املناط��ق األخ��رى ال��يت تع��ّد 
موالي��ًة للنظ��ام. وه��ذا ألّن النظ��ام ي��رتّدد يف 
الس��وق اإلجب��ارّي هل��ؤالء، موازن��ًا ب��ن اإلبق��اء 
عل��ى هيبت��ه وخوف��ه م��ن خل��ق بيئ��ٍة معاديٍة له 
يف عق��ر داره. وم��ن هن��ا فق��د ترحّن��ت سياس��ته 
يف هذه املس��الة بن عمليات الَس��وق اإلجبارية 

والتغاض��ي الكام��ل!
وم��ن املفي��د هن��ا ذك��ر أّن الش��ّبان  	
الذي��ن اندفع��وا يف بداي��ة الث��ورة إىل ميليش��يا 
الدف��اع الوط��ّي مل يت��ّم طلبه��م لاحتي��اط. 
وحامل��ا ي��رتك أحده��م القت��ال يف صف��وف ه��ذه 
امليليش��يا ُيطل��ب لاحتي��اط، يف تواط��ٍؤ واض��ٍح 
ب��ن ق��ّوات الدف��اع الوط��ّي وش��عب التجني��د، 
ال��يت يش��رف عل��ى هذا األم��ر فيه��ا عناصر من 
املخاب��رات اجلوي��ة. ورغ��م ذل��ك جن��د اآلن م��ن 
ت��رك القت��ال م��ع ه��ذه امليليش��يا ومل يس��تجب 
للَس��وق، كم��ا ناح��ظ أّن هن��اك القلي��ل ممن 
اس��تجابتهم  بع��د  األس��د  جي��ش  م��ن  هرب��وا 

م��ع  تعام��ل  النظ��ام  لك��ن  الَس��وق،  لدع��وة 
خمتلف هذه الظواهر بغاية املرونة، لألسباب 

ال��يت ذكرناه��ا آنف��ًا.
وم��ن جه��ٍة أخ��رى، كي��ف لن��ا أن  	
يف  اهلل  حل��زب   " "إنق��اذيٍّ دوٍر  ع��ن  نتح��ّدث 
احل��رب الس��ورية وتع��داُد عناص��ره املش��اركة 
مقات��ل  أل��ف  العش��رين  يتج��اوز  ال  فيه��ا 
)كتقدي��ٍر أقص��ى(، فيما جند أّن عدد عناصر 
ف��روع أجه��زة األم��ن لوحده��م يتج��اوز املئ��ة 
أل��ف عنص��ر، وأّن ع��دد الس��ورين املش��اركن 
يف احل��رب يتج��اوز األربعمئ��ة أل��ف؟ وكي��ف 
نتح��ّدث ع��ن أهمي��ة م��ا يق��ّل ع��ن عش��رين ألفًا 
م��ن باق��ي املليش��يات ال��يت تقات��ل م��ع النظ��ام 
م��ن غ��ر الس��ورين؟ لك��ن، إذا حتدثن��ا ع��ن 
جتوي��ع املوال��ن وحماربته��م يف لقمة العيش، 
والتلوي��ح ب��أّن منقذه��م الوحي��د ه��و القت��ال، 
بش��تى أن��واع الرتغي��ب والرتهي��ب، والحظن��ا 
غي��اب نس��بٍة ال تق��ّل ع��ن الثل��ث، وه��ي نس��بٌة 
غ��ر قليل��ة، م��ع العل��م أن أكث��ر م��ن الثل��ث 
كان��وا أص��ًا يف صف��وف اجلي��ش قب��ل ان��دالع 
الثورة، أي أّن كل وس��ائل النظام مل تس��تطع 
املوج��ود  البش��رّي  اخل��زان  نص��ف  اس��تجرار 
لدي��ه بع��د الث��ورة، وأّن كل خّزان��ه البش��رّي 
ل��ه طبيع��ٌة خاّص��ٌة ال خت��دم النظ��ام وال أم��راء 
احل��رب يف س��وريا؛ فه��ذا م��ا جييبن��ا ع��ن كل 
النظ��ام  أّن معظ��م مقاتل��ي  تس��اؤالتنا، وه��و 

يدافع��ون عن��ه،  م��ا  لديه��م  لي��س  الس��ورين 
وغوايته��م بالس��لب والنهب ق��د انتهى مفعوهلا 
اآلن، وب��دأوا يتلّمس��ون األس��باب احلقيقي��ة 
وراء القت��ال، ومعظمه��م يع��رف عل��م اليق��ن 
أّن النظ��ام يك��ذب وأّن الث��ورة مل تك��ن يوم��ًا 
إلبادته��م، كأقلي��اٍت أو كعناص��ر موج��ودٍة 

ضم��ن أجه��زة النظ��ام.
اهلل  ح��زب  مقاتل��ي  بعك��س  وذل��ك  	
واملقاتل��ن  العّب��اس  الفض��ل  أب��و  وميليش��يا 
والذي��ن  أيديولوجي��ًا،  املعبئ��ن  اإليراني��ن 
يس��عون حملارب��ة "الس��ّنة" أينم��ا كان��وا عل��ى 
األرض وحت��ت أّي ظ��رف، والذي��ن ُيقتل��ون 
وه��م مطمئن��ون إىل مصره��م بع��د مماته��م، 
كم��ا يؤمنون. وهك��ذا جند أّن املوّلد احلقيقّي 
للح��رب الس��ورية ه��ي األيديولوجي��ا الديني��ة 
املتطّرف��ة، وال��يت تتع��ّرى يوم��ًا إث��ر ي��وم، وه��ي 

الس��ورين. الس��اح اجلدي��د بي��د أع��داء 
نع��رف  عندم��ا  نس��تغرب  ل��ن  إذاً،  	
أّن النظ��ام ق��ام بتس��ريح ثاث��ة آالف مقات��ٍل 
م��ن ميليش��يا الدف��اع الوط��ّي مؤخ��راً. ذل��ك 
أّي  وكذل��ك  علي��ه،  عبئ��ًا  أصبح������وا  أنه��م 
أو  أيديولوجي������ا  حيم��ل  ال  مقات��ٍل  فصي��ٍل 
	عقي��دٍة للدف��اع عنه��ا. ليتح��ّول ه��ذا النظ��ام 
م��ن األوليغارش��ّية إىل نظ��اٍم دي��يٍّ أصول��ّي، 
مرتب��ٍط بش��كٍل وثيٍق ومباش��ٍر م��ع مجيع قوى 

الع��امل األصولي��ة.

حت��ّدث الكث��ر م��ن احمللل��ن، من��ذ بداي��ة الث��ورة وحت��ى اآلن، ع��ن م��وارد النظ��ام البش��رية. مجيعن��ا متفق��ون أّن النظ��ام يعان��ي  	
م��ن نق��ٍص يف املقاتل��ن. ومل يك��ن تدّخ��ل ح��زب اهلل وميليش��يا أب��و الفض��ل العّب��اس، وحت��ى مقاتل��ن إيراني��ن، إال دليًا قاطع��ًا على هذه 
األزمة. لكن الذي تس��لط عليه هذه املقالة الضوء هو أن اخلّزان البش��رّي للنظام مل ينضب حتى يس��تجر مبقاتلن من خارج الباد!

طائرة حتمل جثث القتلى من جنود األسد من أبناء الساحل
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مذكرات عنصٍر في المخابرات العسكرية!
حممد عثمان

فق��د اضط��ّرت الظ��روف صاح��ب ه��ذه القّص��ة إىل االلتح��اق  	
باخلدم��ة اإللزامي��ة يف اجلي��ش األس��دّي، بع��د تعّث��ٍر مفاجٍئ لس��عيه إىل 
الس��فر إىل خ��ارج الب��اد للدراس��ة اجلامعي��ة. ونتيج��ة مش��اعر اخل��وف 
والقل��ق واإلحب��اط ال��يت ظه��رت عل��ى ه��ذا الش��اب احلمص��ّي املتنّع��م، أراد 
أح��د أقربائ��ه، وه��و م��ن كبار جّت��ار املدينة، أن يس��اعده عرب عاقاته مع 
املس��ؤولن، بأن تكون خدمته اإللزامية يف مدينته نفس��ها، وهو ما كان 
مطلب أيٍّ من امللتحقن جبيش األسد. ولكن هذه الواسطة بالذات هي 
ما فتح باب احلكاية، إذ مّت فرز الش��اّب، دون إرادٍة وال توقٍع منه، لصاحل 
جه��از املخاب��رات العس��كرية. كان ذل��ك يف أوائ��ل الثمانيني��ات، يف األي��ام 
األخ��رة لقم��ع النظ��ام لتم��ّرد اإلس��امين ض��ده. وكان االنتس��اب إىل 
أجه��زة األم��ن مث��ار كث��ٍر من الش��كوك واالحتق��ار الداخلّي ل��دى عموم 

الس��ورين.
»إنت��ه م��ن واس��طتك؟ م��ن أّي ضيع��ة إن��ت؟« كان ه��ذان  	
الس��ؤاالن دائم��ن، من��ذ ُنق��ل ه��ذا اجملّن��د م��ن دورة األغ��رار إىل مدرس��ة 
املخاب��رات العس��كرية ق��رب دمش��ق، وحت��ى ف��رزه لف��رع ه��ذا اجله��از يف 
محص. وكانت واس��طته، كما اكتش��ف إثر س��ؤال قريبه، هي العقيد 
غازي كنعان، مدير فرع املخابرات العسكرية حبمص، مما كان يدفع 
��ط له س��نّيًا من محص،  إىل التقدي��ر يف ه��ذه األوس��اط. أم��ا كون املتوسَّ
فكان يثر تساؤالٍت مكتومة، رغم أن من هم يف مثل وضعه ال يسلَّمون 
مواق��ع تع��ّد حساس��ًة، كالتحقي��ق وخمزن الس��اح وحمطة الاس��لكي 

واألرش��يف.
ي��روي الكات��ب العدي��د م��ن القص��ص ع��ن جرائ��م اجله��از حبّق  	
الن��اس، م��ن ابت��زاٍز وإهان��ٍة وتعذي��ٍب وحش��يٍّ يص��ل إىل ح��ّد امل��وت أحيان��ًا، 
مم��ا ه��و مع��روٌف ع��ن املخاب��رات األس��دية. ولك��ن الاف��ت يف روايت��ه ه��و 
تسليط الضوء على حوادث تفصيليٍة لطبيعة الصراع بن أجهزة األمن 
املختلف��ة، والتناف��س الض��اري بينه��ا على نيل رضا حافظ األس��د، وإبراز 
م��ن ه��و األج��در باحلف��اظ عل��ى س��لطته م��ن املتآمري��ن. فق��د وص��ل ه��ذا 
التناف��س إىل درج��ة أن جه��از األمن العس��كرّي حبمص قد بّث خمربين 
ل��ه يف أجه��زة األم��ن األخ��رى! وألن��ه كان يص��ّر عل��ى تص��ّدر مش��هد 
القمع، فقد اصطدمت دورياته أكثر من مّرٍة مع دورياٍت تابعٍة جلهاز 
املخاب��رات اجلوي��ة، أثن��اء تعق��ب اجلهت��ن بع��ض املطلوب��ن. ومل ي��رتّدد 
عناصر األمن العس��كرّي يف اس��تخدام الس��اح خلطف املطلوب من بن 
أي��دي زمائه��م املفرتض��ن. وحت��ت قي��ادة علي دوبا الوحش��ية الش��هرة، 
أحّس عناصر هذا اجلهاز أن هلم اليد الطوىل يف الباد، فقاموا – حبسب 
مش��اهدات املؤل��ف يف مح��ص – مبهامج��ة ف��رع أم��ن الدول��ة إث��ر اش��تباٍك 
ب��ن دوريت��ن للطرف��ن، وإحضار عناصر من ه��ذا الفرع، بينهم ضابٌط 
برتبة مازم، إىل فرع املخابرات العسكرية، وضربهم وإذالهلم. وكان 
عناص��ر األم��ن العس��كرّي ينظ��رون باحتق��اٍر ش��ديٍد إىل عناص��ر األم��ن 
	السياس��ّي، وال ي��رتّددون يف ضربه��م دون س��بٍب وه��م داخ��ل س��ياراتهم 

يف ش��وارع مح��ص، ولذل��ك كان عناص��ر اجلهاز األخ��ر يتجنبون املرور 
أمام دوريات املخابرات العسكرية.

وليس هذا فحس��ب، بل تتنافس فروع هذا اجلهاز نفس��ه مع  	
بعضه��ا، ليثب��ت رئي��س كّل ف��رٍع أم��ام قيادت��ه أحقيت��ه وتقص��ر اآلخر. 
فق��د ق��ام عناصر املخابرات العس��كرية حبمص مبه��اّم عديدٍة العتقال 
مطلوبن يف حمافظاٍت أخرى، بدون علم فروع املخابرات العسكرية يف 
تلك املدن إطاقاً، وبس��ياراٍت حتمل لوحاٍت مدنيٍة مزّورة، كما حصل 

يف حادث��ٍة ش��ارك فيه��ا الش��اهد يف حل��ب.
أم��ا عناص��ر »س��رايا الدف��اع« التابع��ة لرفع��ت األس��د فكانوا هم  	
م��ن يب��ادر إىل التح��ّرش بعناص��ر املخاب��رات العس��كرية واس��تفزازهم. 
حت��ى وق��ع اخل��اف ب��ن قائده��م وش��قيقه الرئي��س، وُكّل��ف عل��ي 
املأل��وف  م��ن  فص��ار  الس��رايا،  ق��ّوات  تفكي��ك  مبهم��ة  وجه��ازه  دوب��ا 
رؤي��ة ضباطه��ا الشرس��ن، وق��د ُنزع��ت الرت��ب ع��ن لباس��هم املربق��ع 
مقّيدي��ن  العس��كرية،  املخاب��رات  ل��دى  حمتجزي��ن  األمح��ر،  بالل��ون 
	ومرمي��ن عل��ى األرض، وُيضرب��ون بوحش�����ية، حاهل��م كح��ال معتقل��ي 

اإلخوان املسلمن!

فتح��ت الث��ورة الس��ورية الب��اب لظه��ور كت��ٍب تس��ّلط الض��وء عل��ى تاري��خ وبني��ة نظ��ام األس��دين، م��ن مؤلف��اٍت كان��ت حبيس��ة  	
األدراج، ومرتمج��اٍت كان��ت ال جت��د م��ن جي��رؤ عل��ى نقله��ا إىل العربي��ة أو م��ن ينش��رها، ومذك��راٍت وج��د أصحابه��ا أن الوق��ت قد حان 
ليفصح��وا عنه��ا. ويف ح��ن ج��اءت معظ��م ه��ذه الش��هادات مم��ن كان��وا ضحاي��ا لقم��ع النظ��ام، ف��إن كت��اب »أي��اٌم منس��ّيٌة م��ع العصاب��ة 
األس��دية«، ال��ذي ظه��ر بش��كٍل إلكرتون��يٍّ فق��ط، أواخ��ر 2011، هو ش��هادة أحد م��ن قادتهم األقدار إىل أن يكونوا ج��زءاً من آلة القمع هذه.

أقالم المدينة

للفنان وسام اجلزايري
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الحرب العربية الباردة
ترمجة منصور العمري عن فورن بوليسي، بتصّرف

معارك جانبية
املفه��وم الغال��ب يف الش��رق األوس��ط  	
ه��و أن املنطق��ة قائم��ٌة على التقس��يم الطائفي 
وتألي��ب الس��ّنة ض��د الش��يعة، ولك��ن كث��راً 
م��ن الصراع��ات احلالي��ة جت��ري ب��ن الق��وى 
اجلوي��ة  فالضرب��ات  الس��نية.  األغلبي��ة  ذات 
املصري��ة واإلماراتي��ة األخرة على امليليش��يات 
اإلس��امية الليبي��ة ه��ي مظه��ٌر واح��ٌد فق��ط 
م��ن ه��ذه املعرك��ة عل��ى القي��ادة ب��ن اململك��ة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
تركي��ا  م��ع  املتحالف��ة  وقط��ر  جه��ة،  م��ن 
ه��ذه  كّل  خاض��ت  وق��د  أخ��رى.  جه��ٍة  م��ن 
ال��دول صراع��اٍت يف الع��راق وس��وريا ومص��ر 
والبحري��ن، واآلن يف ليبي��ا، م��ن أج��ل اعتبارات 
القي��ادة اإلقليمي��ة. أذك��ى ه��ذا التناف��س على 
الس��لطة اإلقليمية العنف والصراع السياس��ّي 
واالس��تقطاب وعّم��ق املش��اكل املتوطن��ة يف 

البل��دان ال��يت س��عى إىل التأث��ر فيه��ا. 
فص��ل  أوبام��ا  ب��اراك  حماول��ة  حتق��ق  ومل 
الوالي��ات املتح��دة ع��ن الصراع��ات يف الش��رق 
األوس��ط إال املزي��د م��ن التناف��س. وم��ن وجه��ة 
نظٍر معينة، فإن الفوضى يف العراق واحلرب 
يف  املتس��ارع  والتف��كك  س��وريا  يف  )األهلي��ة( 
ليبي��ا، متث��ل إخفاق��ات القي��ادة األمركي��ة يف 
املنطقة. فاعتقد حلفاء واش��نطن اإلقليميون، 
تش��كيل  يس��تطيعون  أنه��م  لذل��ك،  نتيج��ًة 

الش��رق األوس��ط اجلدي��د بأنفس��هم. 
الدور الرتكّي

كان من املنطقي متامًا أن يعارض  	
األت��راك انق��اب الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
2013 يف مص��ر. فالدول��ة  يف يوليو/حزي��ران 
الرتكي��ة لديه��ا معان��اٌة قدمي��ٌة وطويل��ٌة م��ن 
أّن  كم��ا  احلك��م،  يف  العس��كرية  التدخ��ات 
رئي��س ال��وزراء الرتك��ي رجب طي��ب أردوغان 
يعلق أهميًة قصوى على التضامن اإلسامّي 
يف إدارة السياس��ة اخلارجي��ة لرتكي��ا. وبع��د 
احل��رب الكامي��ة ب��ن أنق��رة والقاه��رة س��عت 
احلكوم��ة الرتكي��ة إىل دعم مجاع��ة اإلخوان 
املس��لمن، مب��ا يف ذل��ك بّث تلفزي��ون رابعة من 
إس��طنبول، وه��ي حمط��ٌة تلفزيوني��ٌة تابع��ٌة 

ع��ن  الش��رعية  ن��زع  إىل  وتس��عى  لإلخ��وان 
العملي��ة السياس��ية بع��د االنق��اب يف مص��ر.

قطر-السعودية
تري��د القي��ادة القطري��ة أن تق��اوم  	
الضغ��ط الس��عودّي عل��ى الدوح��ة للتماش��ي 
مث��ل  اإلقليمي��ة،  القضاي��ا  يف  الري��اض  م��ع 
إي��ران ومص��ر وغ��ّزة وس��وريا. وتس��عى اململكة 
العربي��ة الس��عودية اآلن إلغ��راء قط��ر بقب��ول 
تفّوقه��ا، فأرس��لت مؤخ��راً وف��داً رفي��ع املس��توى 
إىل الدوح��ة، بع��د التوت��ر الس��ابق ال��ذي متث��ل 
يف س��حب س��فراء جمل��س التع��اون اخلليج��ّي 
من الدوحة، وهي اخلطوة اليت أثبتت فشلها. 
كان��ت قط��ر أق��ل ح��ذراً م��ن غره��ا يف دع��م 
اجلماع��ات املقاتل��ة يف س��وريا والع��راق، رغ��م 
أن مجي��ع األط��راف قّدم��ت التموي��ل الرمس��ّي 
ومسح��ت  س��وريا،  يف  إس��اميٍة  جلماع��اٍت 
إىل  خاّص��ٍة  فردي��ٍة  مس��اهماٍت  بوص��ول 
مجاع��اٍت مب��ا فيه��ا جبه��ة النصرة. وقد س��اعد 
ذل��ك يف خل��ق بيئ��ٍة تض��ّم وتدع��م اجلماع��ات 
العنيف��ة والس��لمية اليت تس��عى لقل��ب النظام. 
حت��ى اآلن، فش��لت مجي��ع األط��راف  	
يف كس��ب املعرك��ة، م��ع اصط��دام اإلس��ام 
واإلماراتي��ة.  الس��عودية  بالق��وى  السياس��ّي 
بينم��ا تعي��ث الق��وة اإليراني��ة دون رادع. وم��ع 
س��لبية اإلدارة األمريكي��ة ومجوده��ا ق��ّررت 
الري��اض وأب��و ظ��يب مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات 

متماس��كة.  بسياس��ٍة 

دعٌم قاتل
م��ن  اهلائل������ة  الكم��������ية  تس��فر  مل  	
امل��ال ال��يت نثره��ا الس��عوديون واإلم����اراتيون 
يف مجي��ع أحن��اء املنطق��ة، حت��ى اآلن، إال ع��ن 
مزي��ٍد م��ن العن��ف. فف��ي مص��ر، ش��ّكل امل��ال 
والدعم السياس��ّي من قبل الرياض وأبو ظيب 
جلنراالت القاهرة غطاًء لاخنراط يف محلٍة 
واسعة النطاق ضد املعارضة السياسية، فُقتل 
2500 ش��خص، وُأصيب 17000، وُس��جن 16000 
ب��ن انق��اب يوليو/حزي��ران 2013 وم��ارس/

آذار املاضي. أّما يف سوريا فقد أثارت اخلافات 
بن دول اخلليج السّنية حول اجلماعات اليت 
جي��ب دعمه��ا مش��اكل عدي��دة من بينه��ا عدم 
وج��ود قيادٍة متماس��كٍة للمعارضة، ما يقّوض 

حم��اوالت إس��قاط األس��د.
عاق��ٌة  الصراع��ات  هل��ذه  ليس��ت  	
بإيران وباالنقسام بن السّنة والشيعة. ولكن 
تواص��ل احل��روب بالوكال��ة ب��ن الس��عودين 
واإلماراتي��ن م��ن جه��ٍة والقطري��ن واألتراك 
من جهٍة أخرى يس��ّبب الفوضى، وهو ما يعود 
بنتائ��ج س��لبيٍة عل��ى املنطقة. وم��ن الواضح أن 
البي��ت األبي��ض يتعل��م ال��درس وه��و عل��ى بع��د 
خطواٍت من ضرب داعش يف سوريا. ويبدو أن 
احلسابات اخلاطئة واألسلوب العقيم حللفاء 
واشنطن يف حماولة حل املشاكل اإلقليمية، 
القي��ام مب��ا كان��ت إدارة أوبام��ا  جنح��ت يف 
ال تري��ده، وه��و تدّخ��ل الوالي��ات املتح��دة م��ّرًة 

أخ��رى يف الش��رق األوس��ط. 

حت��ت عن��وان "ح��ن ابتع��دت الوالي��ات املتح��دة ع��ن الش��رق األوس��ط، ح��اول حلفاؤه��ا م��لء الف��راغ ولك��ن م��ع نتائ��ج كارثي��ة"،  	
حتدث��ت )ف��ورن بوليس��ي( األمريكي��ة ع��ن ان��دالع ح��رٍب بالوكال��ة، متت��ّد من الع��راق عرب س��وريا إىل لبنان وتصل إىل ليبي��ا، كنتيجٍة 

ملعرك��ٍة مري��رٍة ب��ن الق��وى اإلقليمي��ة ح��ول م��ن س��يقود املنطق��ة. 
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مضر خّضور... "وينه"؟

"حال دحبه حال واهلل".
"الزم مي��وت أل��ف موتة قبل ما خيوزقوه".

"اهلل حّي��ي اجلوي��ة.. هل��ق وبعدي��ن ومل��ا حت��رق 
هالكاف��ر وتعلق راس��ه عربة مل��ن اعترب".

"اهلل حي��رق عظام��ه لبّي��ك ي��ا خاي��ن ي��ا اب��ن 
اخلاين��ة".

ه��ذه اللعن��ات، وغره��ا أقب��ح وأش��د  	
ب��ذاءًة، أطلقه��ا كثٌر من مؤيدي األس��د على 
خري��ج احلق��وق الش��اّب مض��ر خّض��ور، أدم��ن 
صفحة )نسور مطار الطبقة(، ومطلق محلة 
"وين��ن" للكش��ف ع��ن مصر اجلن��ود القتلى يف 
ذلك املطار، بعد أن اعتقلته املخابرات اجلوية 
يف دمش��ق من��ذ أي��ام. لُيّته��م، حبس��ب معلق��ن 
فيس��بوكين مؤيدين للنظام، باخليانة وبّث 
الس��موم وحتري��ض املواطن��ن عل��ى "القي��ادة"، 
"يس��تجّر  للمعارض��ة  وبأن��ه كان جاسوس��ًا 
املعلوم��ات م��ن أهال��ي اجلن��ود وينش��ر الرع��ب 
واهلل��ع يف نفوس��هم"، ويته��م قي��ادة اجلي��ش 
باخليان��ة والتخل��ي ع��ن جن��ود مط��ار الطبق��ة 

وتركه��م يواجه��ون امل��وت وحده��م.
مل يك��ن مض��ر أق��ل والًء أو إميان��ًا  	
حب��ّق بش��ار وعائلت��ه يف حك��م س��وريا إىل األبد 
م��ن خمّوني��ه الي��وم، لكنه مل يس��تطع أن يكون 
"إع��ادة جتمي��ع  امل��رة ويص��ّدق  أمح��ق ه��ذه 
القّوات"، و"االنس��حاب اآلمن"، و"الكمائن اليت 
جتمع آالف املس��لحن يف مس��احٍة ضيقٍة قبل 
حرقه��م بصواري��خ الس��كود"، وغ��ر ذل��ك م��ن 
األكاذي��ب الس��اذجة إلع��ام األس��د. فخري��ج 
يف  اجلن��دّي  ش��قيقه  فق��د  ال��ذي  احلق��وق، 
جيش بش��ار، أراد أن يكون هذا اجليش أكثر 
كفاءًة يف س��حق املعارضن، وأكثر اهتمامًا 
بالقتل��ى واملفقودي��ن م��ن جن��وده. وال يتحق��ق 
ه��ذا ح��ن يه��رب الضب��اط الكب��ار واملدعوم��ون 
فجأًة باملروحيات، و"ُيرتك العس��اكر الصغار 

يس��اقون كالنع��اج يف الصح��راء قب��ل قط��ع 
رؤوس��هم".

كان  الش��خصية،  صفحت��ه  عل��ى  	
خّضور مؤيداً بأس��لوبه اخلاّص لنظام األس��د، 
ال يكّف عن الس��خرية من املس��ؤولن املدنين 
هل��ذا النظ��ام، من وزراء وم��دراء وأعضاء قيادة 
بعثين، وحيّمل فس��ادهم جزءاً من املس��ؤولية 
ع��ن "األزم��ة" يف س��وريا واجل��زء اآلخ��ر عل��ى 
املؤام��رة. وال يك��ّف كذل��ك ع��ن غرام��ه جبنود 
اجلي��ش "الفقراء" الذي��ن "يدافعون عن البلد"، 
ويش��يد بالربامي��ل ال��يت تس��حق عظ��ام أطف��ال 
ودرع��ا،  ال��زور  ودي��ر  دمش��ق  وري��ف  حل��ب 
ت��دّك  ح��ن  الصواري��خ  لرامج��ات  ويط��رب 
أحي��اء داري��ا ودوم��ا. فجي��ش بش��ار، بالنس��بة 
ل��دارس احلق��وق الش��اب، "مق��ّدس"، ولي��س 

للمعرتض��ن عل��ى جرائم��ه إال امل��وت.
يك��ون  ق��د  اجلوي��ة  املخاب��رات  يف  	
التعذي��ب خمفف��ًا، ال يتع��ّدى ف��رك أذن مض��ر 
صعق��ًا  يك��ون  وق��د  ال��كام.  تس��مع  مل  ال��يت 
م��ن  طويل��ٍة  لس��اعاٍت  وتعليق��ًا  بالكهرب��اء 
ذراعي��ه، م��ع ج��ّره ب��ن ح��ٍن وآخ��ر إىل غرف��ة 
التحقي��ق مغش��يًا علي��ه. سيس��تغرب احملق��ق 
أن يك��ون مض��ر "مثقف��ًا فهمان��ًا"، ويس��تنكر أن 
" خيون األهل واجلميل،  يكون "علويًا وابن عمٍّ
مجي��ل حاف��ظ األس��د وبش��ار. ول��ن يع��رتف 
مض��ر بأّي��ة تهم��ة، فهو خمل��ٌص وحريٌص وال 
يقب��ل أن يته��م بقل��ة ال��والء. ويف ه��ذه األثن��اء 
بتس��وية  النافذي��ن  أقارب��ه  بع��ض  سينش��غل 
املس��ألة، فاألم��ر ال يع��دو رعون��ة ش��ابٍّ حزي��ٍن 
عل��ى  س��طرين  "كت��ب  أخي��ه  مقت��ل  عل��ى 

الفيس��بوك".
يف ف��رع امل��ّزة ميك��ن ملض��ر أن يول��د  	
من جديد، ويعود إنسانًا إن هو أحّس بعذابات 
جم��اورة. زنزان��اٍت  يف  ميوت��ون  مم��ن  غ��ره 
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ب��دأت ق��وات األم��ن  يف طه��ران،  	
املعارض��������ة  مواق��ع  حب��������سب  الداخل��ّي، 
اإليراني��ة، محلته��ا اجلدي��دة - يف صول��ٍة 
عقائدي��ٍة - عل��ى صح��ون التق��اط القن��وات 
خاص��ًة  وح��داٍت  وخّصص��ت  الفضائي��ة. 
تقوم برصد الصحون البيضاء على أسطح 
املن��ازل، قب��ل انتزاعه��ا بالق��وة حفاظ��ًا عل��ى 
إمي��ان املواطن��ن بوالي��ة مرش��دهم. وي��رّبر 
امل��ا حمس��ي غرغان��ي ه��ذه احلمل��ة، يف 
حديث��ه لوكال��ة ف��ارس لألنباء: "اس��تهدف 
الع��دّو به��ذه الطريق��ة األس��س العقائدي��ة 
واألخاقي��ة للش��باب، حي��ث تب��ّث 120 قن��اًة 
فضائي��ًة برناجمه��ا املوّجه��ة إلي��ران م��ن 
أص��ل 4 آالف قن��اٍة فضائي��ة. وحن��ن قلق��ون 
م��ن ه��ذه القن��وات ال��يت تع��ّرج على الش��ؤون 
السياس��ية، كم��ا أنه��ا تط��رح مس��ائل ض��د 
رج��ال الدي��ن". ويضي��ف غرغان��ي، مطالب��ًا 
بع��دم الته��اون يف ه��ذه القضي��ة: "عليه��م 
م��ن  للوقاي��ة  تداب��ر خاص��ًة  أن يتخ��ذوا 
ه��ذا الس��يل الع��ارم، ألن غ��داً س��يكون الوقت 

متأخ��راً".
وتأت��ي معرك��ة "الدّش��ات" ه��ذه  	
يف س��ياق ح��رٍب ش��املٍة تش��ّنها الس��لطات 
د الرقابة على خدمات  اإليرانية، اليت تش��دّ
اإلنرتن��ت، بع��د أن أجه��زت عل��ى الصح��ف 
غر الناطقة بلسان الولّي الفقيه، والناقدة 
إي��ران  داخ��ل  الث��وري  حرس��ه  لس��لوك 

وخارجه��ا.
عل��ى م��ّر العص��ور، يظ��ّن الطغ��اة  	
أن ش��عوبهم كائن��اٌت قاص��رٌة وضعيف��ة، 
ميكن التغلب على إرادتها واجتثاث نزوعها 
والقم��ع  القه��ر  م��ن  التح��ّرر مبزي��ٍد  إىل 
ومبزي��ٍد م��ن الطغي��ان. وعل��ى م��ر العص��ور 
أيض��ًا كان ظ��ن الطغ��اة يف غ��ر حمل��ه.

 الخامنئي يطارد
"الدّشات"
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة
كرامة وئام وهاب

فج��أًة، أعل��ن وئ��ام وه��اب، رئي��س م��ا يس��ّمى حب��زب التحري��ر  	
العرب��ّي، إغ��اق مكات��ب حزب��ه وتوقف��ه ع��ن أّي نش��اط يف س��وريا، قائ��ًا: 
"ال أقبل علّي ممارساٍت تتعلق بكرامتنا وكرامة حزبي. ومن ميارسها 

جي��ب أن يتوق��ف عن��د ح��ّده. وكرام��يت أه��م م��ن سياس��يت".
ويب��دو م��ن تصري��ح وه��اب أن أحداً من مس��ؤولي نظام األس��د  	
ق��د أزعج��ه بش��يٍء م��ا، وه��و املداف��ع املتط��ّرف ع��ن ه��ذه النظام. وحبس��ب 
تس��ريباٍت نش��رتها وس��ائل إع��اٍم خمتلف��ة، أوق��ف حاج��ٌز أم��يٌّ س��يارًة 
تابع��ًة حل��زب وه��اب وق��ام بتفتيش��ها، واحتج��ز س��ائقها لس��اعاٍت قبل أن 
يطلق سراحه، مما خدش كربياء "زعيم احلزب" أمام مناصريه، وهو 
الرج��ل املغ��رور والباح��ث ع��ن زعام��ٍة ودوٍر ب��ن أبن��اء طائفت��ه، دون أن 
ينج��ح يف ذل��ك، رغ��م األم��وال اإليرانية الطائلة ال��يت تنفق عليه ليكون 
قيم��ًة اجتماعي��ة مؤث��رة. فهن��اك بن أبناء الس��ويداء م��ن يرفض تدخل 
ه��ذا الرج��ل اللبنان��ّي املش��بوه يف ش��ؤونهم. ومل تتكل��ل جه��وده بتأس��يس 

ميليش��يا درزي��ٍة مس��لحٍة تابع��ٍة ل��ه بالنج��اح، حت��ى اآلن.
وبع��د ح��ردٍة قص��رٍة، ع��اد وه��اب فج��أًة إىل س��وريا، ليظه��ر  	
برفق��ة جم��رم احل��رب عص��ام زه��ر الدي��ن، ويقوم��ا س��ويًة ببع��ض 
الزي��ارات ألق��ى خاهل��ا وه��اب كلم��اٍت محاس��يًة ع��ن صم��ود النظ��ام يف 
وج��ه املؤام��رات، متناس��يًا م��ا قال��ه قب��ل أي��اٍم ع��ن كرامت��ه اجلرحي��ة.

ماجدة الرومي... والحرية
تب��دو كلم��ة احلري��ة غريب��ًة ح��ن تس��تخدمها املغني��ة اللبناني��ة ماج��دة الروم��ي عنوان��ًا أللبومه��ا اجلدي��د، وه��ي املنِك��رة النتهاكاٍت  	
تفوق اخليال حدثت يف سوريا على يد عصابات األسد. فاملغنية، وكما صّرحت سابقًا، ال تصّدق "أن يؤذي بشار سورّي"، وهو الزعيم العربّي 
األول ال��ذي "وض��ع ح��ذاءه يف ف��م إس��رائيل والغ��رب وضبط امليليش��يات الفلس��طينية". ويف قدرة بش��ار على اس��تخدام حذائ��ه يف هزمية األعداء 
يكم��ن وع��ي ماج��دة الروم��ي السياس��ّي وترتس��م منطلقاته��ا النظري��ة ب��أن م��ن "حيارب إس��رائيل" أو يّدعي ذل��ك - يف حالة األس��د - ال ميكن أن 
يظلم شعبه. وأما مئتا ألف شهيٍد ونصف مليون معتقٍل وعشرة ماين نازٍح يف الداخل واخلارج فهم جمّرد 

إش��اعٍة يف مفه��وم املغني��ة ال��يت ته��دي أجره��ا يف بع��ض احلف��ات لضحايا احل��روب والكوارث.
يف الع��ادة، ال يؤاخ��ذ املغّن��ون عل��ى م��ا يطلق��ون م��ن تصرحي��اٍت ح��ول أّي ش��يء، وال يؤاخ��ذون قطع��ًا إن  	
هم حتدثوا يف السياسة. لكن ماجدة، اليت عرفها السوريون كمطربٍة رومانسية، 
تؤاخ��ذ عل��ى ذل��ك. ال ألنه��ا أذك��ى م��ن غره��ا م��ن املغّن��ن وأكث��ر مس��ؤولية، ب��ل 
ألنه��ا اخت��ارت النم��ط املثق��ف - إن ص��ّح التعب��ر - م��ن الغن��اء. وه��و النم��ط الذي 
يكل��ف صاحب��ه - ول��و مظه��راً - صرام��ًة أكرب يف التعاطي مع احل��ّكام، وخاصًة 

إن كان احلاك��م وحش��ًا مريض��ًا مثل بش��ار األس��د.
تق��رتب الروم��ي م��ن الس��تن م��ن العم��ر. نتمن��ى هل��ا أن تعي��ش مزي��داً  	
	م��ن الس��نوات لُتس��أل، بع��د أن يك��ون بش��ار جم��ّرد ذك��رى قبيح��ة، ع��ن س��ّر 

جتاهلها لضحاياه. 
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