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جمل��ة نص��ف ش��هرية مس��تقلة

يا الله...

ه��ل كن��ا صادقني ي��وم هتفنا «يا اهلل...
�ات
م��ا لن��ا غ�يرك ي��ا اهلل»؟ أم كان��ت جم� ّرد هتاف� ٍ
�عارات تتب�دّد يف اهل��واء مبج� ّرد أن خت��رج من
وش� ٍ
احلناج��ر؟
ه��ل صدقن��ا م��ع اهلل ي��وم قتلن��ا أبري��اء
العامة
بامس��ه؟ أم ي��وم مسحن��ا بنهب املمتل��كاتّ ،
واخلاصة؟ أم يوم اختلفنا ،سياس��يني وناش��طني
ّ
وعس��كريني ومدني�ين وإعالمي�ين وإداري�ين
وإغاثينيٌّ ،
وكل منا يدّعي أب ّوة الثورة وتقدّمها
ويص��ارع ّ
ب��كل الوس��ائل لتص��دّر مش��هدها!
وه��ل ظنن��ا النص��ر يف متن��اول الي��د،
دون أن نأب��ه لس � ّنة التمحي��ص والتنقي��ة ال�تي
أجراه��ا اهلل يف خلق��ه ،ليصطف��ي منه��م خ�ير
م��ن ينف��ع الب�لاد والعب��اد ويرش��دهم ،دون عل� ٍّ�و
وإهالك
وبغي على الناس وال إفسا ٍد يف األرض
ٍ
ٍ
للح��رث والنس��ل؟
الله��م إن ك ّن��ا ق��د نطقن��ا مب��ا مل
�ان عمي� ٍ�ق ب��ك فارف��ع
يس��تق ّر يف قلوبن��ا م��ن إمي� ٍ
قلوبن��ا إىل حضرت��ك وح ّق��ق فيه��ا م��ا زعمت��ه
بتعج��ل .وه��ذا حالن��ا ال خيف��ى علي��ك،
ألس��نتنا ّ
تكالب��ت علين��ا ميليش��يات األم��م ،وع� ّز الصدي��ق.
�دو تس �ّلم أمرن��ا فأغ��ار
ف��إىل م��ن تكلن��ا؟ إىل ع� ٍّ
علين��ا م��ن الس��ماء ي��وم أن أعوزت��ه األرض ،أم
إىل أصدق��اء عاجزي��ن متناحري��ن ف ّرقون��ا ش��يعاً
وح ّولون��ا كت� ً
لا ووالءات؟
ق��دّر اهلل لثورتن��ا أن تك��ون مطه��راً
ً
دم ون��ار .وق �دّر لن��ا أن نع�بر دربه��ا
حقيقي �ا م��ن ٍ
�ية وعناي� ٍ�ة عاليت�ين.
الطوي��ل والرهي��ف حبساس� ٍ
وقدّر أن يتساقط الكثريون على الدرب ،أسارى
ْ
الك�بر والظل��م والطغي��ان واس��تباحة احلق��وق.
وأن يتاب��ع آخ��رون مح��ل أمان��ة احل��ق والع��دل
واحلريّة والكرامة ،الش��عارات اليت هتفناها أ ّول
الث��ورة ،ومس��تم ّرون يف محله��ا اآلن.
دير الزور  -عدسة أحمد
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خالفات في البيت األبيض حول تســليح المعارضة الـسورية
ٌ
تجدد المخاوف
وروسيا ّ
هيئة التحرير

أج��وا ٌء م��ن تراشــــ��ق االتهامـــــ��ات
س��ادت مراك��ز الق��رار السياس� ّ�ي األمريك� ّ�ي
موجة من
خ�لال األي��ام املاضي��ة ،خاص� ً�ة بع��د
ٍ
االنتق��ادات ال�تي وجهتها ٌ
أهمها
دول أوروبيةّ ،
فرنس��ا ،ل�لإدارة األمريكي��ة بس��بب تهاونه��ا
ً
ضرب��ة
يف املل��ف الس��وري ،وع��دم توجيهه��ا
ً
عس��كرية لنظ��ام األس��د ،وع��دم ج ّديته��ا يف
تس��ليح املعارضة املقاتلة يف الداخل الس� ّ
�وري.
يف س��ياق تل��ك االنتق��ادات ب��رز
ص��وت وزي��رة اخلارجية األمريكية الس��ابقة،
هي�لاري كلينت��ون ،م��ن خ�لال مذكراته��ا
�اب مؤخ��راً ،أك��دت في��ه
ال�تي ص��درت يف كت� ٍ
أنه��ا كان��ت مقتنع� ً�ة ب��أن تس��ليح املعارض��ة
الس��ورية ه��و أفض��ل احلل��ول للتص� ّدي لنظام
األس��د ،ولك��ن الرئي��س أوبام��ا كان ّ
يفض��ل
ع��دم التس��ليح وع��دم التدخ��ل.
وم��ن جانب��ه هاج��م روب��رت ف��ورد،
األمريكي الس��ابق يف دمشق ،السياسة
الس��فري
ّ
اخلارجي��ة للبي��ت األبي��ض بش��أن س��وريا،
مؤك��داً أن��ه كان م��ن واج��ب أمري��كا تس��ليح
املعارض��ة املعتدل��ة ،والفتاً يف حواره مع ش��بكة
تلفزي��ون "ب��ي ب��ي إس" إىل أن��ه ،ونتيج��ة تردّد
واشنطن ،فقد زادت املخاطر اليت تتع ّرض هلا
الواليات املتحدة بسبب املتطرفني .وقال فورد
إن��ه مل يع��د يف مرك� ٍ�ز يس��تطيع فيه أن يدافع
عن السياس��ة األمريكية يف س��وريا ،واليت مل
تتمك��ن م��ن معاجل��ة املش��كلة .التصري��ح الذي
ردت علي��ه املتحدث��ة باس��م وزارة اخلارجي��ة،
عادي" ،وله ّ
ٌ
"مواطن ّ
احلق
اليت قالت بأن فورد
يف التعب�ير ع��ن آرائ��ه.
متص��ل أعلن��ت س��وزان
س��ياق
ويف
ٍ
ٍ
القوم��ي للرئي��س
راي��س ،مستش��ارة األم��ن
ّ
األمريك��ي أوبام��ا ،يف تصري� ٍ�ح لش��بكة "س��ي
ّ
�اك تق ّدمه
إن إن" ،ب��أن دعم�اً فت��اكاً وغ�ير فت� ٍ
الوالي��ات املتح��دة حالي�اً للمعارض��ة الس��ورية
ال�تي وصفته��ا باملعتدل��ة .وب ّين��ت راي��س أن
الوالي��ات املتح��دة كثف��ت دعمه��ا للمعارض��ة
�دات م��ن
املعتدل��ة مؤخ��راً ،وذل��ك عق��ب تأكي� ٍ
اخلارجي��ة األمريكي��ة بأنه��ا تكتف��ي بتقدي��م
�اك للمعارض��ة الس��ورية ،خوف�اً
دع� ٍ�م غ�ير فت� ٍ
"جمموع��ات
بأي��دي
األس��لحة
م��ن وق��وع
ٍ
متطرف��ة تنشــــ��ط يف صف��وف
إسالمـــــ��ية
ٍ
ٍ
املعارض��ة".

ومل تل��ق تصرحي��ات راي��س كث�يراً
م��ن املعارض�ين يف مراك��ز الق��رار األمريك� ّ�ي،
فق��د وق��ع  19عض��واً فق��ط من جمل��س النواب
األمريك��ي رس� ً
�الة إىل الرئيس باراك أوباما،
ّ
طالب��وا فيه��ا بع��دم من��ح املعارض��ة الس��ورية
صواري��خ "امل��ان باد" املضادة للطائ��رات ،قائلني
بأن هناك خماطر الس��تعمال هذه الصواريخ
�رب غ�ير مس��تق ّرة".
احملمول��ة "يف منطق��ة ح� ٍ
واملخاط��ر ال�تي يقصده��ا الن��واب ه��ي وق��وع
تل��ك األس��لحة "يف أي��دي اجلهادي�ين" ،الذي��ن
يري��دون "إحل��اق الض��رر بالوالي��ات املتح��دة
وحلفائه��ا".
وأم��ام ذل��ك ّ
فضل��ت اخلارجي��ة
األمريكي��ة ع��دم تبي��ان نوعي��ة األس��لحة
ال�تي أم�� ّدت به��ا ق�� ّوات املعارض��ة الس��ورية،
فرفــــــــ��ضت نائبــــ��ة املتــــــ��حدثة باســــــ��م
اخلارجي��ة األمريكـــــــ��ية ،م��اري ه��ارف،
بيان طبيعة هذه املس��اعداتً ،
قائلة "لن حن ّدد
كل أنواع املس��اعدات اليت نق ّدمها للمعارضة
املعتدل��ة ،لك��ن هدفن��ا م��ن ّ
كل م��ا نفعل��ه ه��و
تغي�ير موازي��ن الق��وى عل��ى األرض ،لدف��ع
النظ��ام إىل الع��ودة إىل طاولــــــ��ة املفاوض��ات،
واحلص��ول عل��ى ح� ٍّ�ل دبلوماس� ّ�ي".

خماوف روسي ٌة جديدة

ج�دّدت اخلارجي��ة الروس��ية مؤخراً
عسكرية قالت
ضربة
مواقفها الرافضة ألية
ٍ
ٍ
إن��ه م��ن احملتم��ل أن توجهها الوالي��ات املتحدة

لس��وريا ،إذ توقع��ت مص��ادر دبلوماس��ية
روس��ية أن الوالي��ات املتحدة س��توجه الضربة
عق��ب إنه��اء نقل وإتالف األس��لحة الكيماوية
الس��ورية.
ويف ه��ذا الس��ياق ح�� ّذر وزي��ر
اخلارجي��ة الروس� ّ�ي ،س�يرجي الف��روف ،م��ن
تقدي��م واش��نطن الدع��م لق��وات املعارض��ة
الس��ورية س��واء باألس��لحة أو بتدري��ب
املقاتل�ين ،معت�براً أن تل��ك اإلج��راءات خط��رة،
طريان قد
وأن تدريب املقاتلني على مضادّات
ٍ
يش��كل خط��ور ًة عل��ى الط�يران املدن� ّ�ي لي��س يف
املنطق��ة فحس��ب.
�ياق متص� ٍ�ل أعلن��ت منظم��ة
ويف س� ٍ
ً
سفينة
حظر األس��لحة الكيمياوية مؤخراً أن
�اوي الس� ّ
نروجيي� ً�ة حتم��ل الس�لاح الكيم� ّ
�وري
أحب��رت إىل فنلن��دا والوالي��ات املتح��دة حي��ث
س��يتم تدمريه��ا ،فيم��ا ال ت��زال الس��فينة
الدامناركــــــ��ية "ارك فوتـــــ��ورا" يف مكانه��ا
أس��لحة
بانتظ��ار أن تتــــ��سلم آخ��ر محــــ��ولة
ٍ
كيمياوي��ة م��ن نظ��ام األس��د.
ٍ
وق��ال املدي��ر التنفي� ّ
�ذي للمنظم��ة،
صادر عنه خبصوص
بيان
أمحد أوزجمو ،يف ٍ
ٍ
�اوي الس� ّ
الس�لاح الكيم� ّ
�وري" :ال ن��زال نرك��ز
كـــ��ميات م��ن األس��لحة
جهدن��ا عل��ى آخ��ر
ٍ
الكيمـــــــ��ياوية املوج��ودة داخ��ل األراضــــــ��ي
الس��ورية ،وحن� ّ
�ض الس��لطات الس��ورية عل��ى
إجن��از تس��ليمها يف أس��رع وق��ت".
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يتقدمون في درعا ..يتراجعون في الالذقية..
الثوار
ّ
ّ
يناقشون هدنة حمص
هيئة التحرير
ّ
الس��وري
ع��ادت جبه��ات اجلن��وب
إىل واجه��ة األح��داث م��ن جدي��د ،م��ع تق��دّم
الث��وار يف ع��دة مناط��ق كان أبرزه��ا ،خ�لال
األي��ام املاضي��ة ،ت��ل اجلم��وع العس� ّ
�كري ال��ذي
يعت�بر م��ن أه� ّ�م النق��اط اإلس�تراتيجية ال�تي
كان��ت تتمرك��ز فيه��ا ق�� ّوات النظ��ام .فق��د
متك��ن اجلي��ش الس� ّ
�وري احل� ّر وجمموع� ٌة من
الفصائ��ل املعارض��ة من حصار ّ
التل واقتحامه
عنيفة ،أدّت إىل
والس��يطرة علي��ه بعد مع��ارك
ٍ
فادحة يف املقاتلني
تكبيد ق ّوات النظام خسائر
ٍ
والعت��اد .ومل تس��تطع ه��ذه الق�� ّوات اس��تعادة
النقاط العسكرية اليت خسرتها يف ّ
التل ،رغم
حماوالت متك ّرر ٍة تبعت س��يطرة الثوار عليه.
ٍ
�ب آخ��ر اس��تطاعت ق � ّوات
وم��ن جان� ٍ
اجلي��ش احل�� ّر وجبه��ة ث��وار س��وريا ص�� ّد
حم��اوالت تق��دّم النظ��ام يف حمي��ط ن��وى،
�كرية جدي��د ٍة أعلنته��ا ق � ّوات
بع��د عملي� ٍ�ة عس� ٍ
النظ��ام للس��يطرة على هذه املدين��ة ،اقتصرت
ممارس��ات النظ��ام فيه��ا عل��ى القص��ف اجل� ّ
�وي
والصاروخي وحماولة التقدّم .ويسعى الثوار،
ّ
يف أهدافه��م املرحلي��ة ،إىل أن يس��يطروا عل��ى
الطري��ق ب�ين ريف��ي درع��ا والقنيط��رة.

وبش��كل واض��ح،
عملي��ات الث�� ّوار يف املنطق��ة،
ٍ
�ات خاطف� ٍ�ة حتقق فيها
إىل ك� ٍّ�ر وف� ّر ،وعملي� ٍ
ً
�ارات س��ريعة تض��رب
فصائ��ل املعارض��ة انتص� ٍ
م��ن خالهل��ا مراك��ز جتم��ع ق�� ّوات النظ��ام،
وتدم��ر م��ا اس��تطاعت م��ن آليات��ه العس��كرية
ّ
وذخائ��ره.
وش��هدت األي��ام املاضي��ة تقدم��اً
للث��وار يف بل��دة رنك��وس ،حي��ث س��يطروا عل��ى
واسعة منها ،فيما ال تزال االشتباكات
أجزا ٍء
ٍ
مس��تم ّر ًة داخ��ل املدين��ة وحميطه��ا .كم��ا
اس��تطاعت ق� ّو ٌ
ات م��ن اجلي��ش احل ّر الس��يطرة
عل��ى  4حواج��ز لق� ّوات األس��د يف عس��ال ال��ورد،
لتعود البلدة بذلك إىل س��يطرة املعارضة من
جدي��د.
ويف غوط��ة دمش��ق الش��رقية مل
جت � ِد جمم��ل حم��اوالت النظ��ام ،من��ذ أكث��ر
أهم
من ش��هرين ،القتحام املليحة اليت تعترب ّ
مداخل الغوطة ،مع استمرار االشتباكات يف
حمي��ط جوب��ر بدمش��ق ،وال�تي حي��اول النظام
�جل
�كل ممنه��ج ،إذ تس� ّ
الس��وري تدمريه��ا بش� ٍ
ٌ
فيه��ا طلع� ٌ
�ات جوي� ٌة يومي�ة تس��تهدف جمم��ل
أحيائه��ا.

مل تنت�� ِه مع��ارك القلم��ون بري��ف
دمش��ق بس��يطرة ق� ّوات النظ��ام على مدنه
الرئيس��ية خ�لال أكث��ر م��ن
�ف مض��ت،
�ام ونص� ٍ
ع� ٍ
إذ حت ّول��ت

املعارض��ة وق�� ّوات النظ��ام يف مدين��ة مح��ص
القدمي��ة ،وال�تي خ��رج مبوجبه��ا الث�� ّوار م��ن
املدين��ة إىل الري��ف؛ جي��ري
هلدنة
حاليـــاًالتـحضـــري ٍ
جديــ��د ٍة يف ح� ّ�ي
الوعـــــــــــــــــر

القـــــ��لمون حتــــ��ت ضـــــربـــات الثـــ ّوار محص ..هدن ٌة جديدة
بع��د توقي��ع اهلدنة األوىل ب�ين ق ّوات
من جديد

يضم أكثر
اخلاض��ع لس��يطرة الث ّوار ،وال��ذي ّ
مدني أغلبهم من النازحني.
من نصف مليون ٍّ
وقد نقل ناش��طون مدنيون أن مس��ودة اهلدنة
بات��ت ش��به جاه��زة ،بع��د أن ّ
مت االتف��اق
عل��ى وق��ف إط�لاق الن��ار يف احل� ّ�ي .وم��ا ت��زال
ً
جاري��ة ح��ول بن��ود اهلدن��ة ،ال�تي
املفاوض��ات
تت� ّ�م برعاي� ٍ�ة إيراني��ة ،وتع�ترض فصائ��ل م��ن
املعارض��ة عليه��ا ،وحتدي��داً عل��ى البن��د ال��ذي
�ص عل��ى تس��ليم س�لاح املقاتل�ين واخل��روج
ين� ّ
�مالي حلم��ص.
إىل الري��ف الش� ّ

كسب يف يد النظام

أش��هر م��ن
بع��د حوال��ي ثالث��ة
ٍ
س��يطرة الث� ّوار على كس��ب يف ريف الالذقية
تتضم��ن مع�براً حدودي �اً م��ع
�مالي ،وال�تي
ّ
الش� ّ
تركي��ا ،متكن��ت ق� ّوات النظ��ام م��ن اس��تعادتها
�جل يف مرحلت��ه
�ف س� ّ
�ف يوم� ٍّ�ي عني� ٍ
بع��د قص� ٍ
األخ�يرة اس��تهداف البل��دة بأكث��ر م��ن 50
صاروخاً يف الدقيقة الواحدة ،أجربت كتائب
املعارض��ة عل��ى االنس��حاب منه��ا.
ّ
واجتــــــ��هت ق��وات املعارضـــ��ة بع��د
االنســــــ��حاب إىل ق��رى جبل��ي األكــــــ��راد
�تباكات ش��به
والرتكمان ،اللذين يش��هدان اش�
ٍ
يومية يواجه من خالهلا الثوار مراكز جتمع
ٍ
ق� ّوات النظ��ام يف املنطق��ة ،واملراص��د اليت تعترب
مصدراً لنريان
النظ��ام جتاه
ا ملنا طـــــ��ق
احمل��ررة.
ّ
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الماسوني في بيت أبو أمجد
المحفل
ّ
علي ّ
خطاب

يزع��م أب��و أجم��د ،وه��و موظ� ٌ
�ف حكوم� ٌّ�ي ق��ارب الس��تني م��ن العم��ر ،أن النظ��ام قط��ع راتب��ه .ويأس��ف يف نفس��ه عل��ى ضي��اع
تؤم��ن ل��ه دخ� ً
لا إضافي��اً.
اإلكرامي��ات ال�تي كان��ت ّ
عندم��ا جيـــ��تمع بأصـــــ��دقائه يف
«التجم��ع» ،وه��م ش��لة املقه��ى س��ابقاً ،وزم�لاء
ّ
ً
الوظيف��ة س��ابقا (ومنه��م املفص��ول بس��بب
ملوج��ة م��ن
مال��ي) ،يس��تع ّد اجل�يران
فس��ا ٍد
ّ
ٍ
الضح��ك ،وق��د يضط� ّرون إىل التدخ��ل لف��ك
االش��تباك ب�ين ش��لة اخلتاي��رة ال�تي يس��تحيل
أن يتن��ازل أح��د أعضائه��ا ع��ن رأي��ه مهم��ا
كل��ف األم��ر .ولك��ن ه��ذا لي��س كل ش��يء،
فهن��اك الكث�ير م��ن املؤام��رات ال�تي حت��اك يف
�وت ال ي��كاد يس��مع.
تل��ك الغرف��ة ،ولك��ن بص� ٍ
يف طريق��ه إىل لق��اء «الش��لة» ،يق��وم
أب��و زاه��ر بالكث�ير؛ فينص��ح ه��ذا اإلعالم� ّ�ي،
أو يق� ّدم خط� ً�ة عس� ً
�كرية ل��ذاك املقات��ل ،وق��د
يس��اعد يف إطف��اء حري� ٍ�ق أو إس��عاف جري��ح.
وعندم��ا يص��ل إىل بي��ت أب��ي أجم��د تل ّف��ه
غيم��ة دخ��ان الس��جائر ،بعد أن تكون قد ل ّفته
أص��وات أصدقائ��ه العالي��ة وق��د ب��دأوا .يأت��ي
ص��وت أب��ي أجم��د أعل��ى م��ن بقي��ة األص��وات
ألن��ه املضي��ف ،ويب��دأ ع��اد ًة عل��ى ه��ذا النح��و:
«واهلل حن��ن دراوي��ش؛ نفكر حالنا نعمل ش��ي،
ب��س الواق��ع أن��ه كل الث��ورات واألنظم��ة
فاش��لة .ي��ا أخ��ي كل ه��ذا مؤام��رة م��ن قب��ل
املاسونية العامليةّ ،
خمططة من زمان».
ً
وهن��ا يك��ون صوت��ه هادئ �ا ولكن��ه
حيم��ل الكث�ير م��ن االزدراء.
«ي��ا أب��و حمم��د قلن��ا ل��ك
ه��ذا كالم جه��ال،
تـــ��را املســــــــ��ألة
مس��ألة ص��راع
طبقــــــ��ات»،
يـــــ��ر ّد أبـــ��و
ز ا هــــــــــ��ر
حمـاو ً
ال
ت�لايف

النق��اش القدي��م اجلدي��د .فيتدخ��ل عنده��ا
أب��و س�لام ليح��رف مس��ار احلدي��ث« :ي��ا أخ��ي
ه��ذا ص��راع أطب��اق ب�ين الزع�تر والكب��اب.
صح��ي ش��قد ح��ق كيل��و الكب��اب بامليادي��ن؟»،
موجه�اً الس��ؤال ألب��ي زاهر الذي ذهب مش��وار
طريق إىل حطلة ليوصل «األمانة» .يعود أبو
ٍ
أجم��د لتوجي��ه احلدي��ث ،مص ّراً عل��ى مفاجأة
الش��لة« :إق��راّ ،
اطل��ع ،ش��وف التاري��خ :تفه��م
أن��ه املعمع��ة احلاصل��ة تتك � ّرر كل عش��رين
قس��موا الناس
س��نة؛ باألربعين��ات قبل اجلالء ّ
ينس��ونهم االس��تقالل،
ب�ين األح��زاب بده��م ّ
وبالس��تينات نف��س الش��ي ف ّوتون��ا مبعمع��ة
وتنازلن��ا ع��ن فلس��طني ،وبالثمانين��ات تنازلن��ا
ع��ن اجل��والن ولبن��ان .وحالي��اً م��ا أع��رف
غرضه��م ،ب��س أكي��د ب��ي غاي��ة ّ
تب�ين بع��د
ف�ترة» .يتدخ��ل أب��و ش��اكر بن�بر ٍة هادئ��ة،
وهو أصغرهم س��ناً وقد جتاوز اخلمس�ين« :يا
أب��و أجم��د م��ن الثمانين��ات لعن��د قي��ام الث��ورة
ثالث�ين س��نة م��و عش��رين! بعدي��ن النظ��ام
ه��و ي ّدع��ي إن املاس��ونية ورا الث��ورة .عل��ى ه��ذا
احلس��اب أن��ت حتليلك نف��س حتليل النظام».

هن��ا يص��ل ص��وت أب��ي أجم��د أقص��ى ح��دوده،
إميائية
�ركات
وق��د يلج��أ إىل الوق��وف مع ح�
ٍ
ٍ
استفزازية« :خليهم يضحكون علينا األجانب
بالثقاف��ة وه��ذا الع�لاك املص�� ّدي وه��م
ياخ��ذون من��ا النف��ط ...دود اخل��ل من��و وب��ي...
االئت�لاف يضح��ك علين��ا ،وحكوم��ة أمح��د
طعم��ة تضح��ك علين��ا ،واجملل��س يضح��ك
علين��ا ،واهليئ��ة تضح��ك علين��ا» .ث��م تتداخ��ل
األص��وات وتعل��و ،م��ع الكث�ير م��ن الش��تائم
وال��كالم الب��ذيء .ويف أوج النق��اش يهم��س
أب��و ش��اكر« :مسع��ت الي��وم أن حاج��ز اهليئ��ة
مس��ك س��يارة خب��ز ،مظب��وط ه��ذا ال��كالم؟».
تنقط��ع األص��وات فج��أ ًة ليتح�� ّول ال��كالم
إىل اهلم��س ،يف مؤام��ر ٍة حتيكه��ا الش��لة
ّ
تظ��ن أن اجل�يران ح�ين ال يس��معون
وه��ي
كالمه��م ل��ن يعرف��وا مبوض��وع بي��ع اخلب��ز
�اش
ّ
اجملان��ي خ��ارج املدين��ة .يتفق��ون ،بع��د نق� ٍ
عقالني هادئ( ،بالقلم واملس��طرة) ،أن يتأنوا
ٍّ
قلي� ً
لا يف إخ��راج الكمي��ة (الفائض��ة كم��ا
يس� ّ�مونها) ال�تي مجعوه��ا م��ن اخلب��ز ،ريثم��ا
ينس��ى الناس س��يارة اخلبز املصادرة؛ «يا أخي
واهلل صرفنا مثنها على أش��ياء أكثر
فائ��دة للن��اس .وغ�ير هذا
الش��ي بي��ع الـــــ��خبز
م��و ممن��وع .الن��اس
خــــــــ��ارج املدينـــــ��ة
م��ا يوصله��ا اخلب��ز»،
عل��ى أن يس��تمر بي��ع
امل��واد (الفائضــــــ��ة) م��ن
املعونـــــ��ات .وح�ين ينتهــــــ��ون
م��ن مؤامرته��م يع��ودون إىل
حتلي��ل املؤامرة ال�تي نكتوي بنارها،
فيق��ول أب��و أجم��د ،كأن الذي��ن
يوج��ه إليه��م كالم��ه
ال يـــــــــعرفـــ��ونه
البت��ة« :مؤام��رة
واهلل مؤام��رة»...
«وي��ن الش��اي ي��ا أم
أجم��د؟».
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لماذا انتخب سعيد بشار األسد؟!
هادي الفيصل

ي��وم االنتخاب��ات ،ويف اجل��زء احملت� ّ�ل م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور ،ذه��ب س��عي ٌد ليص � ّوت لبش��ار األس��د ،ومب��لء إرادت��ه.

من خيمة التـأييد حبي اجلورة بدير الزور

حت��ى ل��و كان العم��ل قبيح �اً ،مث��ل
انتخ��اب األس��د ،ف��إن س��عيداً (خري��ج االقتصاد،
واب��ن ال��ـ 25عام��اً) يع��رف كي��ف يداف��ع ع��ن
نفس��ه .ب��ل ويس��تنكر س��ؤالي ع��ن الس��بب:
"لس��اكم تش��كون مبن��و الص��ح؟ ...لس��ا م��ا
اقتنعت��م أن��ه الدكت��ور بش��ار ،ورغ��م كلش��ي،
ه��و الضمان��ة حلي��اة هالن��اس ومس��تقبل
هالبل��د؟" .ج��اءت كلم��ة الدكت��ور غريب��ة
بالنس��بة إل� ّ�ي ،ففيه��ا طاب� ٌ�ع ش��به رمس� ٍّ�ي أراد
صديق��ي – الس��ابق  -أن يضفي��ه عل��ى حديث��ه،
وفيه��ا أيض �اً إل��زا ٌم ل��ي بالت��أدّب وع��دم جت��اوز
رر،
احل��دود .أحسس��ت باإلهان��ة دون م�ب ّ
فلي��س يف كالم��ه إس��اء ٌة ش��خصية ،وبينن��ا
عش��رة ح��ار ٍة ومدرس� ٍ�ة وجامع��ة .وبينن��ا أيض�اً
وح��دة ح��ال ،حن��ن النازح�ين م��ع أهليهم��ا م��ن
ح��ي احلميدي��ة احمل � ّرر إىل القص��ور احملتل��ة.
"والث��ورة فش��لت م��ن أول ي��وم ش��ارك بيه��ا
احلرامي والسرس��ري واحلش��اش ،وفشلت من
أول س��اعة انرفع بيها سالح"؛ إضاف ٌة حتليلي ٌة
من سعيد ،انتظر مين تعليقاً عليها وهو ينظر
ً
�كالم ه��ام .لق��د أصبح
إل� ّ�ي معت��زا بأن��ه ينط��ق ب� ٍ
للول��د ال��ذي خي�بر أم��ه ب� ّ
�كل ش��ي ٍء رأي بالثورة
خببث،
هو اآلخر ،وأصبح لديه موقف .س��ألته
ٍ
�ال مب��ا ق��ال" :مو أج�بروا كل املوظفات
غ�ير مب� ٍ
واملوظف�ين ينتخب��ون؟" أجاب�ني منفع� ً
لا" :م��و
صحي��ح هاحلك��ي ...إم��ي وخاالت��ي انتخب��وا
ب��دون م��ا ح��دا يق��ل هل��م .ول��و ب��ي صنادي��ق

بالري��ف كان كل الن��اس انتخب��ت" .كان
ش��يئاً لطيف�اً أن أختي��ل وف��داً عائلي�اً مؤلف�اً من
أربعينيات يذهنب برفقة أبنائهن إىل
شقيقات
ٍ
ٍ
مدرس� ٍ�ة أو دائ��ر ٍة حكومي��ة .ولطي� ٌ
�ف أيض�اً أن
أفس��ر فعل س��عي ٍد مبجرد أوامر أمه القوية له.
ّ
هك��ذا وه��ي توقظ��ه من النوم" :ي�لا قوم تا تنزل
معان��ا تنتخ��ب قب��ل ما تصري زمح��ة باملراكز".
يف��رك الش��اب عيني��ه ث��م ينه��ض منصاع��اً
ألوام��ر األم ،وكذل��ك يفع��ل أبن��اء خاالت��ه.

إضافـي لبشار
مجهو ٌر
ٌّ

حبي��اد ،ميك��ن الق��ول إن نس��بة م��ن
ص ّوت��وا لبش��ار مب��لء إرادته��م يف ح ّي��ي اجل��ورة
والقصور قليل ٌة إذا ما قورنت بنس��بة اجملربين
عل��ى التصوي��ت ،وإذا اس��تثنينا الش��بيحة
واملخربي��ن .ورغ��م القل��ة حتم��ل تل��ك النس��بة
دالالت هام��ة؛ فه��ؤالء املتط ّوع��ون للمش��اركة
ٍ
باالنتخ��اب حس��موا أمره��م أخ�يراً بع��د س��نوات
ثالث��ة م��ن ال�تردد ،واخت��اروا الوق��وف يف ص� ّ
�ف
النظ��ام ال��ذي يب��دو عام��راً ح�ين تعق��د الدبك��ة
ويطل��ق مك� ّبر الص��وت أغني��ة تث�ني على بش��ار.
ويؤل��ف ه��ؤالء املتطوع��ون مبوقفه��م ه��ذا
ً
جرمية ّ
معنى
مجه��وراً مؤي��داً ومل يرتك��ب
بأي ّ
م��ن املعان��ي القانوني��ة للجرمي��ة .مجه��و ٌر اعت ّز
ب��ه بش��ار وه��و يش��اهده ب��أ ّم عيني��ه هاتف �اً حب �اً
وحي��ا ًة ل��ه خ�لال زيارات��ه إىل احملافظ��ات قب��ل
الث��ورة ،لكن��ه خس��ره يف مجل��ة م��ا خس��ر بفع��ل

الوحش��ي جت��اه الث��ورة .وحش��ية
س��لوكه
ّ
ً
جعل��ت أش��د الن��اس أناني��ة وحرص�ا عل��ى مث��ار
احلي��اة املس��تق ّرة يش��عرون باحل��رج .وبالطب��ع،
ال ينف��ع س��عيد وخاالت��ه الث��ور َة يف ش��ي ٍء إن
مال��وا إليه��ا ،لكنه��م ينفع��ون النظ��ام إن أي��دوه.
فه��م الن��اس الذي��ن حيت��اج إليه��م النظ��ام م��ن
خ��ارج بيئت��ه ،ليق��ول هل��ذه البيئ��ة أو ً
ال إنه��م
ليس��وا لوحده��م ،وليق��ول للع��امل ثاني��اً إن
مؤيدي��ه م��ن كل مكون��ات الش��عب .ويف ه��ذا،
ر حقق��ه
إن ج��از إط�لاق احلك��م ،نص � ٌر صغ�ي ٌ
األس��د يف االنتخاب��ات ،ال�تي نراها حن��ن ويراها
الع��امل مهزل��ة .غ�ير أن ه��ذا النص��ر ل��ن يؤخ��ر
وق��ت س��قوطه س� ً
�اعة واح��دة ،ول��ن يعي��د أيام��ه
السعيدة ،حني كان البعض يقول "بشار جيد
والس��وء يف احلاش��ية".
كان س��عيد طال��ب اقتص��ا ٍد حيل��م
�اص م��ن
بع��د خترج��ه بوظيف� ٍ�ة يف مص� ٍ
�رف خ� ٍّ
ً
سلس��لة املص��ارف ال�تي تع ّد ملمح�ا من مالمح
ّ
البش��اري الناش��ئ ،وكان حيل��م
االقتص��اد
بزوج� ٍ�ة ذات رات��ب .لك��ن الث��ورة ،يق��ول س��عيد
يف نفسه" :تباً للثورة خ ّربت كل ذلك" .ولكنه
ٌ
مؤق��ت كم��ا يؤم��ن ،وال ب��د أن تع��ود
خ��راب
ٌ
احلي��اة إىل طبيعته��ا .وه��ا ه��ي تعود الي��وم أمام
االنتخاب��ي ،وجب��وار س��يارة (األم��ن)
املرك��ز
ّ
ذات الدف��ع الرباع� ّ�ي ،ال�تي يف��رح ركابها أيضاً
لع��ودة املاض��ي ،لكنه��ا ع��ود ٌة غ�ير تل��ك ال�تي
يتمناه��ا س��عيد وأم��ه وخاالت��ه.
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النفطي...
التلوث
ّ
ّ

المنزلية
ي واألعباء
بين التهديد
ّ
الصح ّ
ّ
هنادي عبد الوهاب

رمب��ا كان��ت "التل� ّوث" املف��ردة األكث��ر اس��تخداماً يف ري��ف دي��ر الزور خالل العام�ين األخريين ،والكلمة األكثر ش��يوعاً على
خاص��ة ،ألن معاناته� ّ�ن م��ع التل � ّوث ختتل��ف ع��ن معان��اة الرج��ل.
ألس��نة الن��اس عموم �اً ،والنس��اء بص��ور ٍة ّ

"ع�ين املدين��ة" جال��ت العدي��د م��ن
الق��رى وامل��دن ال�تي ترتفع فيها نس��بة التل ّوث،
بس��بب عملي��ة التكري��ر البدائي��ة للب�ترول،
وحاول��ت أن تس��لط الض��وء عل��ى معان��اة امل��رأة
م��ع ه��ذه الظاه��رة ،وال�تي تب��دأ م��ع امله��ام
واألعب��اء املنزلية اإلضافية املرتبطة بالتل ّوث،
وتنته��ي باملخ��اوف املتزاي��دة م��ن األم��راض
منزل
ال�تي قد يس�ّببها .الس��يدة أم ط��ارق ،ربّة ٍ
إلي
من ريف امليادين ،قالت" :التل ّوث بالنس��بة ّ
هو الس��واد الذي يعلق على البالط واجلدران
ويتطل��ب ّ
م�ني جه��داً أك�بر للتنظي��ف ،وه��و
أيض��اً الس��واد ال��ذي أج��د آث��اره عل��ى وج��وه
أبنائ��ي ّ
كل صب��اح ،وإن تواني��ت ع��ن تنظيف��ه
خارج��ة م��ن
كائن��ات
حت�� ّول األطف��ال إىل
ٍ
ٍ
كه��ف .باختص��ار ه��و ع��ب ٌء آخ��ر يض��اف إىل
أعبائ��ي الكث�يرة".
ّ
كث�ير
ولع��ل ه��ذا ه��و آخ��ر هم��وم
ٍ
م��ن الس��يدات اللوات��ي أس� ّ
�عفهن م��ا لديه� ّ�ن من
كارثة بيئيةً
ً
وعي لريين يف استمرار التل ّوث
ٍ
ٌ
رهيبة .الس��يدة مي شاهني ،مهندسة زراعية،
ت��رى أن��ه لي��س م��ن الغري��ب أن نص��ل إىل هذه
الدرج��ة م��ن التل� ّوث بع��د عام�ين م��ن التكري��ر
العش��وائي اجملن��ون مل��ادة النف��ط اخل��ام ،ولك��ن
الغري��ب ،عل��ى ح��د تعبريه��ا" :أن ال جت��د أي
توج � ٍه ل��دى أ ّي��ة جه� ٍ�ة م��ن اجله��ات م��ن أج��ل
ّ

دراس��ة ه��ذه الظاه��رة ومعرفة م��دى التدهور
�االت عل��ى
احلاص��ل يف املنطق��ة .جمموع��ة مق� ٍ
مس��توى احملافظ��ة وفت��اوى م��ن بع��ض رج��ال
الدي��ن؛ ه��ل ه��ذا ّ
كل م��ا ميك��ن أن يق�دّم أم��ام
موت باجلملة بعد
ظاهر ٍة ميكن أن تؤدّي إىل ٍ
وقت قصري؟! كان األجدر باجلهات املسؤولة
ٍ
اآلن ،أو ال�تي تعت�بر نفس��ها كذل��ك ،أن تب��ادر
بإمكاني��ات
أحب��اث ول��و
إىل إنش��اء مرك��ز
ٍ
ٍ
مبدئ ّي� ٍ�ة م��ن أجل دراس��ة ه��ذه القضية ،وبذل
حقيق��ي يف س��بيل معاجل��ة آثاره��ا
جمه��و ٍد
ٍّ
البيئي��ة ال�تي تتفاق��م وتعان��ي منه��ا امل��رأة
خاص��ة".
بص��ور ٍة ّ
ً
البديهـــــ��ي إذا أن امل��رأة يف
وم��ن
ّ
مباش��ر
متاس
على
هي
النفط
أماكن تكرير
ٍ
ٍّ
م��ع آث��اره مرت�ين؛ م��ر ًة ح�ين تستنش��قه وم��ر ًة
ح�ين حت��اول حم��و آث��اره ع��ن أجس��اد أبنائه��ا
وع��ن أرضي��ة وأث��اث املن��زل .باإلضاف��ة إىل
احلم��ل واإلجن��اب وتأث�ير ذل��ك عل��ى صحته��ا
وصح��ة جنينه��ا ،األم��ر ال��ذي مل تنش��ر
دراس�� ٌة وافي�� ٌة حول��ه حت��ى اآلن ،ومل تق��م
يب أ ّي��ة محل� ٍ�ة للتنبي��ه إىل
عل��ى املس��توى الش��ع ّ
أخط��اره .وهن��ا تش�ير الس��يدة م��ي إىل ظاه��ر ٍة
خط�ير ٍة مرتبط��ة بالتلوث" :ال ب� ّد من التنويه،
أثن��اء احلدي��ث ع��ن تكرير النف��ط ،إىل أن عدد
�كل
النس��اء اللوات��ي يتعامل��ن م��ع ه��ذه املادة بش� ٍ

مباش��ر يف ازدي��اد .فل��م يع��د التكري��ر حك��راً
ٍ
عل��ى الرج��ال ،إذ دفع العوز ببعض النس��اء إىل
العم��ل يف التكري��ر أو يف بي��ع مش��تقاته .وه��ذه
ظاه��ر ٌة خط�ير ٌة ج��داً ،وآثاره��ا عل��ى امل��رأة
وأس��رتها كارثي��ة".

ّ
حديث خارج س��عر الكاز ال
كل
ٍ
قيمة له

ويف زمح��ة ه��ؤالء النس��وة املعن ّي��ات
بآث��ار التكري��ر جت��د نس��ا ًء ال يعت�برن التل � ّوث
ظاه��ر ًة تس�ترعي االنتب��اه .فالس��يدة أم ضي��اء،
ال�تي تق��ف عل��ى الطري��ق الع��ام ب�ين دي��ر
�طة عليه��ا
ال��زور والبص�يرة ،لتش�تري م��ن بس� ٍ
العش��رات م��ن عل��ب الك��وال والبق�ين اململ��وءة
مبش��تقات النف��ط؛ ال ت��رى يف التكري��ر إال
تر م��ن ال��كاز
الس��عر ال��ذي حتص��ل ب��ه عل��ى لي� ٍ
أو البنزي��ن" :م��اذا يهم�ني م��ن التكري��ر س��وى
ارتف��اع أو اخنف��اض س��عر مش��تقات النف��ط،
لا؟ ّ
كال��كاز ال��ذي أطب��خ ب��ه مث� ً
كل م��ا ع��دا
ذل��ك ليس��ت ل��ه قيم��ة .التنظي��ف أم� ٌر اعتدن��ا
علي��ه م��ع التل�� ّوث وبدون��ه .أم��ا ع��ن اآلث��ار
الصحية واألمراض فهذه من عند اهلل مقدّر ٌة
ومكتوبة ،س��وا ًء أكان عندنا ٌ
تلوث أم ال .فمن
كت��ب ل��ه "أن مي��وت به��ذاك امل��رض س��يموت.
وم��ن كت��ب ل��ه اهلل أن يعي��ش فس��يعيش حتى
ل��و كان غارق �اً يف النف��ط حت��ى أذني��ه".

من قرى اخلابور | عدسة هاشم
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كأس العالم في البوكمال
عمر ظافر

قب��ل الث��ورة كان��ت ملش��اهدة مب��ارا ٍة متع� ٌة خاص��ة ،ال باللعب��ة وحده��ا ب��ل بظراف��ة
تغيت.
اجلمه��ور .ويب��دو م��ن املباري��ات األوىل لكأس العامل أن محاس��ة ه��ذا اجلمهور قد ّ
تعص��ب أمح��د
مل ينق��ص م��ن ّ
ري هذا العام ،فقد
ملنتخب األرجنتني شي ٌء كث ٌ
اشرتى قميصاً خمططاً وعلماً حاول أن يعلقه
انتق��ادات ونصائ��ح
عل��ى مدخ��ل بيت��ه ،لك��ن
ٍ
كث�ير ًة دفعت��ه إىل الك��ف ع��ن ذل��ك ،ليكتف��ي
مبتابع��ة املوندي��ال يف املن��زل ع�بر قن��ا ٍة أرضي� ٍ�ة
عراقي��ة يص��ل بثه��ا إىل مدين��ة البوكم��ال
ٍ
احلدودي��ة .ورغ��م "ثوريت��ه" جي��د أمح��د رغب� ً�ة
قوي� ً�ة يف حض��ور املباري��ات" ،لك��ن لي��س كم��ا
ّ
الكروي لديه
سبق" مثلما يقول ،إذ كان املزاج
بكثري من اليوم ،وكانت لديه جمموعة
أعلى ٍ
أصدق��ا ٍء كث� ٍ�ر يأخ��ذون مقاعده��م يف (ن��ادي
البوكم��ال) أو يف (مقاص��ف الكورني��ش) عل��ى
�ت أم��ام شاش��ة الع��رض ،حيمل
النه��ر ،قب��ل وق� ٍ
ً
بعضه��م أعالم��ا ويرت��دي آخ��رون قمص��ان
منتخباته��م املفضلة ،وتنش��غل ّ
جمموعة
كل
ٍ
بتح �دّي اجملموع��ات األخ��رى .خط��ر ل��ه ه��ذه
الس��نة أن حي��اول م��ع م��ن بق��ي م��ن األصدق��اء
ليصن��ع "ج� ّواً" ،لكن��ه مل يفل��ح يف ذل��ك .وحت��ى
ه��و نفس��ه مل جي��رؤ عل��ى تعلي��ق عل��م أو ارتداء
قميص املنتخب األرجنتيين الذي حيب .يشعر
أمح��د بالف��رح وه��و يتذك��ر موندي��ال ،2010
ح�ين تنافس��ت املقاه��ي عل��ى اجت��ذاب الزبائ��ن
عرض كب�ير ٍة وزيادة عدد
برتكي��ب شاش��ات ٍ
الط��اوالت وتعلي��ق أع�لام املنتخب��ات الك�برى.
ويبالغ بعض الش��يء حني يقول بأن املئات من
ش��باب البوكم��ال املغرتب�ين يف اخللي��ج قدّم��وا
وقت إجازتهم الصيفية ليتابعوا كأس العامل
يف البوكم��ال.

الربازيل واألرجنتني

يزع��م مش��جعو الربازي��ل أنه��م
أكثري��ة ،ويزع��م ذل��ك مش��جعو األرجنت�ين.
�جع ،وعلى غري الع��ادة ،الفريقني
لك��ن عيد يش� ّ
مع�اً! فمن��ذ نعوم��ة أظفاره تابع عي��د ( 40عاماً)
بط��والت ال��كأس العاملي��ة ،وأح��ب مارادون��ا
وس��قراط وزيك��و ،ومتن��ى أن تلتق��ي الربازي��ل
باألرجنت�ين يف املب��اراة النهائي��ة ،لك��ن ه��ذا مل
يتحقق .يبتسم عند احلديث عن هذه األمنية،
ويشعر باالستغراب من نفسه ألنه يتكلم بهذا
احلن�ين ع��ن ش��ي ٍء ال يس��تطيع أن يهت� ّ�م به ولو
جبدية
�وط واح� ٍد وف��ق تعب�يره .ث��م جيي��ب
لش� ٍ
ٍ

أنه من عش��اق األرجنتني ،عند س��ؤاله عن
الفريق الذي يشجع ،وهو السؤال الذي
اس��تنكره عزي��ز ،الن��ازح م��ن دي��ر الزور
إىل البوكم��ال" :ب��ي ن��اس فس��كانة
وفاضية ش��غال ...ق��ال مونديال قال..
عيشتنا صايرة مونديال" .يق ّر عامر
( 30عام�اً) بصعوب��ة أن جيد اإلنس��ان
"راح��ة ب��ال ختلي��ه حيض��ر مب��اراة"،
لكن��ه "حي��اول أن يتاب��ع يف بع��ض
املقاه��ي أو بي��وت بع��ض األصدق��اء".
ويش�ير إىل مش��كلتني تواجه��ان متابع��ي
املباري��ات ،هم��ا انقط��اع التي��ار الكهربائ� ّ�ي،
وارتف��اع مث��ن االش�تراك بقن��اة اجلزي��رة
الرياضي��ة ،إذ يص��ل إىل ( )500دوالر،
ر بالل�يرة الس��ورية .حيل��م
وه��و رق� ٌ�م كب�ي ٌ
�جع منتخبه��ا
عام��ر بالس��فر إىل أملاني��ا ،ويش� ّ
ألنه��ا تس��تقبل النازح�ين الس��وريني وتعامله��م
بإنس��انية ،بينما مل تفعل ذلك الدول العربية،
وف��ق تعب�يره.

الثورة واحلرب واملونديال

ال يكف��ي الش��رط ال��ذي وضعت��ه
الطالب��ة اجلامعي��ة ميس��اء" ،ب��أن ال يش��جع
الواح��د إي��ران أو منتخب��ات ال��دول ال�تي تس��اند
نظ��ام األس��د" ،ملن��ح "راح��ة الضم�ير" ملن يش��اهد
مباراة .ففي هذه الظروف ،وحبسب من ينأون
بأنفسهم من (الرياضيني) عن متابعة مباريات
كأس العامل ،فإن ّ
طبيعي ال ميكن
�وري
أي س� ٍّ
ٍّ
أن جي��د يف نفس��ه الرغب��ة الكافي��ة لينش��غل
حوال��ي الس��اعتني بش��ي ٍء آخ��ر س��وى اهلم��وم
ً
ومأوى وغذاء ،ولن يقدر على
أمن
احلالية ،من ٍ
جتاهل اآلالم العميقة اليت خلفتها احلرب يف
�بان أحدهم
نفس��ه .أبو أنس ،وهو ٌ
أب ألربعة ش� ٍ
شهي ٌد وآخر مقاتل على اجلبهات ،ال يستطيع،
حبس��ب قول��ه ،أن "خيط��ف س� ً
�اعة م��ن الزم��ن
ليحض��ر فيه��ا مب��اراة" .ويتذك��ر حس�ين،
ال��ذي كان يلص��ق ص��ورة الالعب األرجنتيين
(ميس��ي) عل��ى دفات��ره املدرس��ية ،أي��ام ش��غفه
ّ
به��ذا الالعب قبل الث��ورة .واآلن ،وبعد أن كرب
�نوات مألت الثورة ّ
دقيقة
كل
حس�ين ثالث س� ٍ
ٍ
منها ،بالكاد يس��أل إن كان جنمه القديم يف
صف��وف املنتخ��ب.
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عـــمراني قد تجهز علــيه الحرب
نمط
ٌ
الــديري،
ٌّ
ّ

ٌّ
جلي يف دير الزور املدينة ،وبقيت بعض
طرا ٌز
معماري ٌّ
خاص متيزت به مراكز املدن يف حمافظة دير الزور ،يوجد ٍ
بشكل ٍّ
اآلث��ار ال�تي ت� ّ
كل م��ن امليادي��ن والبوكم��ال ،وه��و م��ا يطل��ق علي��ه األهال��ي "البي��ت العرب� ّ�ي".
�دل علي��ه يف ٍّ

بعد إزالة بيت قديم | امليادين | عدسة بالل

إىل ّ
ً
م��دى أس��همت احل��رب
أي
الدائ��رة عل��ى األراض��ي الس��ورية يف اختف��اء
العرب��ي وتس��ريع اندث��ار ه��ذا النم��ط
البي��ت
ّ
م��ن العم��ران؟ "ع�ين املدينة" حاول��ت تتبع هذه
الظاه��رة ،فالتق��ت بداي� ً�ة باملهن��دس املعم� ّ
�اري
عب��د الرمح��ن عب��د اهلل ،م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور،
ال��ذي وص��ف البي��ت الدي� ّ
�ري وميزات��ه بالق��ول:
التوس��ع العمران� ّ�ي ال��ذي ش��هدته
بالرغ��م م��ن ّ
حبالة من العش��وائية
احملافظة  -والذي ا ّتس��م
ٍ
جعل��ت املدين��ة تب��دو ب��دون مع��امل متيزه��ا -
فق��د احتفظ��ت دي��ر ال��زور بالعديد م��ن البيوت
خاص
�راز معم� ٍّ
�اري ٍّ
ال�تي ظل��ت ش��اهداً عل��ى ط� ٍ
العربي
عرفت به مراكز املدن .ويتميز البيت
ّ
�س مدروس� ٍ�ة
ب��أن بن��اءه كان يق��وم عل��ى أس� ٍ
م��ن الناحيت�ين البيئي��ة واملناخي��ة ،فامل��ادة
األساس��ية املس��تخدمة يف بن��اء تل��ك البي��وت
ه��ي اخلش��ب والط�ين ،وهم��ا مادت��ان عازلت��ان،
وم��ن البيئ��ة احمللي��ة ،ك��ي تتوف��ر ال�برودة
ٌ
بي��وت
يف الصي��ف وال��دفء يف الش��تاء .وه��ي
مساوية داخلها،
فسحة
مشمس� ٌة بس��بب وجود
ٍ
ٍ
�ص األبي��ض ،وذات
ومكس� ّو ٌة م��ن الداخ��ل باجل� ّ
�قوف مرتفع��ة .ويتأل��ف البي��ت الدي� ّ
�ري يف
س� ٍ
الغال��ب م��ن حجرت�ين وبينهما مس��اح ٌة تس��مى
ً
ً
مفتوحة
مساحة
الكاشف ،وأمام الكاشف جتد
تس��مى احل��وش ،حي��وي قس� ٌ�م منه��ا يف الع��ادة

�وت أو خنيل.
�ات أو كرم� ٍ�ة أو ت� ٍ
أش��جار محضي� ٍ
ً
يسمى "النحيت"،
وتتميز تلك البيوت أيضا مبا ّ
فق��د تعل��م البن��اءون م��ن أه��ل الدي��ر حن��ت
احلج��ر ونقش��ه ،فكث��رت يف منازهل��م األعم��دة
باب مصنو ٌع
واألقواس املنحوتة .وهلذه البيوت ٌ
ً
بدرفة أو درفتني ،وغالبا ما يكون
من اخلش��ب
ٍ
ً
الط��رف العل� ّ
�وي م��ن الب��اب مقوس�ا .وق��د يوجد
يف بع��ض منازل امليس��ورين ما يس� ّ�مى بالعلية،
وتكون فوق إحدى غرف املنزل ،ويتم الوصول
داخلي.
درج
ّ
إليه��ا ع�بر ٍ
وح��ول تس��ارع اندث��ار ه��ذا النم��ط
م��ن البي��وت التقينا بالس��يد ناص��ر خليف ،أحد
أصح��اب املكاتب العقارية يف البوكمال ،الذي
ق��ال :طبع�اً قوب��ل البن��اء اإلمسن�ت ّ
ي حبال� ٍ�ة م��ن
التذم��ر م��ن قب��ل كب��ار الس��ن ،ولكن��ه ف��رض
كأم��ر واق��ع ،كم��ا يف��رض البن��اء
نفس��ه
ٍ
كأمر واقع .وقد أسهمت
الطابقي اليوم نفسه
ّ
ٍ
�ت يف اختف��اء
�
ملف
�ارع
�
بتس
�ة
�
احلالي
�روف
الظ�
ٍ
ٍ
�باب عدي��دة .ف�لا ي��كاد مي� ّر
البي��ت العرب� ّ�ي ،ألس� ٍ
أس��بو ٌع عل��ى تس��وية أح��د ه��ذه املن��ازل باألرض
ال آخ��ر يتبع��ه ،لتنه��ض ب��د ً
حت��ى جت��د من��ز ً
ال
من��ه بناي� ٌة م��ن ع�دّة طواب��ق .وإن كان املن��زل
يف أح��د الش��وارع الرئيس��ية مت حج��ز الطاب��ق
األرض� ّ�ي للمح�لات التجاري��ة .اختف��ى العدي��د
م��ن ه��ذه املن��ازل يف دي��ر ال��زور املدين��ة بس��بب

القص��ف ال��ذي حل��ق بها من قبل ق� ّوات النظام،
ً
وخاص��ة يف منطق�تي احلميدي��ة والش��يخ
ياس�ين ،حيث كانت تتو ّزع العديد من البيوت
�اص .أم��ا يف امليادين
ذات الطاب��ع العمران� ّ�ي اخل� ّ
والبوكم��ال وغريهم��ا م��ن مراك��ز امل��دن
يف احملافظ��ة فالقص��ف يبق��ى عام� ً
لا ثانوي��اً،
الرئيسي وراء تسارع اختفائها يتمثل
والس��بب
ّ
أساس��ي بالتغ�يرات االقتصادي��ة ال�تي
بش��كل
ٍ
ٍّ
حلق��ت باملدينت�ين ،والكثافة الس��كانية الكبرية
ج��داً اليت س��كنتهما بس��بب نزوح غالبي��ة أهالي
�جع أصحاب
مدين��ة دي��ر الزور إليهما ،مما يش� ّ
ه��ذه املن��ازل عل��ى هدمه��ا وإقامة مس��اكن من
ع�دّة طواب��ق .يدفع إىل ذلك االرتفاع اهلائل يف
أس��عار العقارات ،وأزمة الس��كن ،وارتفاع إجيار
املن��ازل ،أي أن الرب��ح الس��ريع ال��ذي ميك��ن أن
جين��ى م��ن جع��ل تل��ك املن��ازل ركام �اً وإع��ادة
بنائه��ا كان س��بباً أساس��ياً وراء ه��ذه الظاه��رة.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن قس��ماً كب�يراً م��ن
وراثة
تلك املنازل كان مغلقاً بسبب مشاكل ٍ
ّ
مت��ت تس��ويتها عل��ى عج� ٍ�ل م��ن قب��ل القائم�ين
عليه��ا خ�لال ه��ذه الف�ترة ،مس��تغلني غي��اب ّ
أي
�كل من أش��كال التشريع العقاري أو الرقابة،
ش� ٍ
�كل نهائ� ٍّ�ي،
مم��ا ين��ذر باختف��اء تل��ك البي��وت بش� ٍ
رمب��ا ،خ�لال ف�تر ٍة قصرية .ول��ن يبقى من تلك
املن��ازل س��وى الص��ور املو ّزع��ة هن��ا.
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اإلغاثية في الميادين...
الجمعيات
ّ

أعداد كبيرة ،وفعاليةٌ محدودة ...وغياب التنسيق
ٌ
بثينة حممود

مع دخول الثورة السورية عامها الثالث ،وإكمال حالة نزوح أبناء مدينة دير الزور عامها الثاني ،هناك العديد من األسئلة
ال�تي تط��رح ع��ن اجله��ود املبذول��ة يف مدين��ة امليادي��ن الحت��واء أزم��ة الن��زوح والتخفي��ف م��ن آثاره��ا.
هن��اك ّ
خط��ان ميك��ن تتبعهم��ا عن��د اإلجاب��ة على هذا الس��ؤال؛
األول هو عدد اجلمعيات اليت تقدّم خدماتها للنازحني ،وهم يف الغالب
م��ن أبن��اء دي��ر الزور املدينة ،وحتديداً أبن��اء اجلزء احمل ّرر منها ،واخلط
احلقيقي الذي تلعب��ه بعيداً
الثان��ي ه��و فعالي��ة ه��ذه اجلمعي��ات وال��دور
ّ
ع��ن املبالغ��ة واالدّع��اء" .ع�ين املدين��ة" التق��ت بالس��يد حمم��ود الراش��د،
أح��د العامل�ين يف جم��ال اإلغاث��ة يف امليادي��ن ،وال��ذي حت�دّث ع��ن ح��ال
تل��ك اجلمعي��ات والف��روق بينه��ا فق��ال" :ختتل��ف ه��ذه اجلمعي��ات أو ً
ال
ٌ
مجعيات فاعل ٌة وأخرى شبه وهمية.
حسب نشاطها وفعاليتها ،فهناك
تتوج��ه إليه��ا؛
وختتل��ف ثاني��اً حبس��ب الش��رحية االجتماعي��ة ال�تي ّ
يتوج��ه إىل النازح�ين املقيم�ين يف املن��ازل ،مثل مجعية "حفظ
فبعضه��ا ّ
النعم��ة" ،والبع��ض اآلخ��ر إىل النازح�ين املقيم�ين يف مراك��ز اإلي��واء،
يتوجه إىل أسر الشهداء ،والبعض
مثل مجعية "زاد اخلريية" ،وبعضها ّ
تتوجه إىل ّ
كل هذه
اآلخر إىل األيتام عموماً .باإلضافة إىل
مجعيات ّ
ٍ
ً
الش��رائح االجتماعي��ة دون متيي��ز .وختتل��ف ثالث�ا حبس��ب إدارته��ا؛ ه��ل
ه��م واف��دون أم م��ن أه��ل املدينة؟ وحبس��ب اجلهة ال�تي مت ّوهلا ،فبعضها
يعتم��د يف متويل��ه عل��ى أه��ل اخل�ير يف املدين��ة وبعضه��ا اآلخ��ر عل��ى
اإلغاثي يأتي عن
مساعدات املغرتبني .إال أن القسم األكرب من اجلهد
ّ
طري��ق برنام��ج الغ��ذاء العامل� ّ�ي.
م��ن يراق��ب حرك��ة ه��ذه اجلمعي��ات واملنظم��ات يكتش��ف
كبري ال يتناس��ب مع حمدوديّة اخلدمات اليت تقدّم
�كل
أنها تزداد بش� ٍ
ٍ
للنازحني ولفقراء املدينة .فال يكاد مير أس��بوعٌ ،مث ً
ال ،حتى تس��مع عن
مجعي� ٍ�ة جدي��دة ،مم��ا ي� ّ
�دل عل��ى أن ع��دداً كبرياً من ه��ذه اجلمعيات له
ررات اليت
�كلي عل��ى الس��احة اإلغاثي��ة ،يس� ّوغ بالعدي��د م��ن امل�ب ّ
وج��و ٌد ش� ٌّ
بدافع
املشاركة
يف
بالرغبة
رات
رب
امل
أوىل
تبدأ
بقوله:
الراشد
يعرضها
ّ
ٍ

من توزيع املساعدات الغذائية يف امليادين

التكس��ب ،وتنتهي تلك االتهامات بأن بعض
�اني بالفعل ،أو بغرض ّ
إنس� ٍّ
كنوع من تبييض مسعة بعض اجلهات،
إنشائها
عن
تعلن
اجلمعيات
ٍ
وخاص� ً�ة تل��ك املرتبط��ة بالث��روة النفطي��ة .ال ميك��ن ألح � ٍد أن ّ
يؤك��د
ذل��ك ،إال أن ّ
املؤك��د أن ال فعالي��ة هل��ا عل��ى األرض".

"حنن" و"هم"

أما بالنس��بة إىل اجلمعيات الفاعلة فتعاني ،مع األس��ف ،من
ير م��ن س��وء التنس��يق فيم��ا بينه��ا ،وأحيان�اً يكون هذا التنس��يق
ق� ٍ
�در كب� ٍ
ً
�ص إغاثي� ٍ�ة إىل أس��ر ٍة معين� ٍ�ة
معدوم�ا ،مم��ا ق��د ي��ؤدّي إىل وص��ول حص� ٍ
م��ن ع�دّة جه��ات ،وباملقابل حرمان أس� ٍ�ر أخرى من ّ
�كل من أش��كال
أي ش� ٍ
تسجل يف عد ٍد من هذه اجلمعيات وحتصل
املعونة .فقد جتد أسر ًة ما ّ
على ما يفوق حاجتها من املواد الغذائية ش��هرياً .أما األس��باب وراء هذه
الفوض��ى وس��وء التنس��يق فق��د تع�دّدت كث�يراً .ويعرضه��ا الس��يد عب��د
اجللي��ل عبي��د ،وه��و ناش� ٌ
�ط إغاث� ٌّ�ي م��ن ري��ف امليادي��ن ،بالق��ول" :هن��اك
ر تقدّم��ه مجعي� ٌ
�ات فاعل� ٌة ومعروف��ة ،يب��ذل كوادره��ا كل
جه� ٌد كب�ي ٌ
م��ا بوس��عهم لتقدي��م الع��ون ،إال أنه��ا تعان��ي م��ن س��وء التنس��يق بينه��ا.
جهة يوكل
ولعل الس��بب األساس� ّ�ي وراء س��وء التنس��يق هو عدم وجود ٍ
إليه��ا تنظي��م العم��ل اإلغاث� ّ�ي يف املدينة  -وكان م��ن املفرتض أن يقوم
احملل��ي به��ذا ال��دور  -و ّ
هيئة
اجملل��س ّ
كل احملاوالت اليت بذلت إلجياد ٍ
�باب عدي��د ٍة ال ختفى
عام� ٍ�ة لإلش��راف عل��ى العم��ل اإلغاث� ّ�ي فش��لت ألس� ٍ
عل��ى ّ
ش��خص يعم��ل يف ه��ذا اجمل��ال ،وأهمه��ا غي��اب روح الفري��ق
أي
ٍ
�اتي ،إذ يكف��ي أن خيتل��ف رئيس��ا مجعيتني حتى
وثقاف��ة العم��ل املؤسس� ّ
يتالشى ّ
شكل من أشكال التنسيق بينهما ،ويبدأ مسلسل االتهامات
أي ٍ
اجلاه��زة ،م��ن قل��ة األمان��ة إىل العمال��ة للنظام .عدا ع��ن وجود العقلية
املناطقي��ة ،فكث�يراً م��ا تس��مع عبارات "حن��ن" و"هم" ،حبي��ث تعود "حنن"
عل��ى أه��ل املدين��ة ،و"هم" على النازحني ،أو يقص��د باألوىل أبناء الريف
وبالثاني��ة أه��ل امليادين.
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قائمة الطعام من أكثر القوائم التي طالها الحذف
إبراهيم النادر

حني حتاول أن تستعرض أصناف املأكوالت أمام أحدهم وتذكر الفواكه واخلضار واللحوم ...عليك أن تكون حذراً وأن
ال تتعام��ل معه��ا عل��ى أنه��ا األصن��اف الطبيعي��ة للمائ��دة الديري��ة.
بع��د عام�ين م��ن تش� ّرد أهال��ي دي��ر ال��زور يف اجله��ات األرب��ع
تغ� ّيرت الكث�ير م��ن أولوياته��م .ورمب��ا كان��ت قائم��ة الطع��ام م��ن أكثر
القوائ��م ال�تي طاهل��ا التغي�ير ل��دى عام��ة الس��كان ،الذي��ن اقتن��ع الكث�ير
منه��م أن بع��ض األصن��اف ال توج��د يف األس��واق لت��ؤكل ب��ل للفرج��ة
كث�ير م��ن الن��اس  -ولتعط��ي انطباع��اً ب��أن ش��يئاً مل
 بالنس��بة إىلٍ
يتغ�ير ،فالفواك��ه ص��ارت يف اآلونة األخرية ضيفاً عزيزاً ال ميكن ّ
لكل
خضار وفاكهة،
عائلة أن حتظى بشرف استقباله .أمحد نعمان ،بائع
ٍ
ٍ
ً
حدثن��ا ع��ن إحج��ام الن��اس ع��ن ش��راء الفواك��ه عموم�ا ،فق��ال" :طال��ت
موج��ة الغ�لاء ّ
كل الس��لع الغذائي��ة تقريب��اً ،إال أن الفواك��ه كان
�اص ج��داً .فدي��ر ال��زور ليس��ت مدين� ً�ة منتج��ة للفواك��ه،
هل��ا وض� ٌ�ع خ� ٌّ
دول أخ��رى ،وبالتال��ي ف��إن
�ن
�
م
أو
�ات
�
حمافظ
�ن
�
م
�ا
�
غالبيته
ب��ل تس��تورد
ٍ
ٍ
�كل طبيع� ٍّ�ي يف ارتف��اع
ارتف��اع أج��ور املواص�لات ال ب � ّد وأن يتس �ّبب بش� ٍ
أس��عارها ،عدا عن خماطر الطريق واملش��اكل اليت يعاني منها التجار
فرص كبري ٌة لالحتكار
أثناء نقل احلمولة إىل دير الزور .وهنا تنش��أ ٌ
ورف��ع األس��عار بطريق� ٍ�ة ال تتناس��ب م��ع دخ��ل املواط��ن الع� ّ
�ادي".
ولكن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هنا :إن كان ارتفاع أس��عار
بع��ض أن��واع الفاكه��ة مرتبط�اً بصعوبة النقل وتكاليف��ه الباهظة ،فما
السبب وراء ارتفاع أسعار األنواع القليلة من الفواكه الين تزرع يف دير
ال��زور ،مث��ل الت�ين والتف��اح الدي��ري والبطي��خ األصف��ر؟!

"الكليجة
إ .ن

قائمة أسعار الفواكه:
املشمش  300ل .س
املوز  250ل .س

الــــتفاح  250ل .س
البطيخ  125ل .س
الـــدراق  300ل .س

ً
بعيدا عن دير الزور
الديرية"يفتقدها النازح

ال ميك��ن الق��ول إن دي��ر ال��زور مش��هور ٌة بصناع��ة احللوي��ات واملعجن��ات ،إال أن أح��داً ال ينك��ر أيض�اً أن هل��ا صنفه��ا املم ّي��ز ال��ذي
اعت��ادت اجل��دّات عل��ى صناعت��ه.
مهم��ا تع�دّدت أن��واع احلل��وى عل��ى الطاول��ة يبق��ى "للكليج��ة"
مكان الصدارة ،فلماذا يندر أن جتدها اآلن يف حمالت احللويات ،على
الرغ��م م��ن أن أع��داد ه��ذه احمل�لات يف ازدي��اد؟ الس��يد ن��ادر مصطف��ى،
صاح��ب أح��د حم�لات احللوي��ات يف البوكم��ال ،وه��و يعم��ل في��ه بع��د
�ام ونص��ف ،ش��رح ذل��ك بقول��ه:
نزوح��ه م��ن دي��ر ال��زور من��ذ قراب��ة ع� ٍ
"الكليجة" ٌ
صنف من أصناف احللويات املش��هورة اليت مت ّيز دير الزور،
وال��ذي ميي��ل إلي��ه أهال��ي املدين��ة بش�دّة ،حت��ى أن بعضه��م اعت��اد عل��ى
ر م��ن
نكهته��ا م��ن حم� ٍّ�ل
�نوات ال يغ� ّيره أب��داً .قس� ٌ�م كب�ي ٌ
مع�ين ع�دّة س� ٍ
ٍ
ً
حمالتن��ا كان��ت تعرضه��ا للبي��ع طيل��ة الع��ام وتلق��ى إقباال كب�يراً ،إال
خاص��ة .وق��د
أن االقب��ال عليه��ا كان ي��زداد يف مواس��م األعي��اد بص��ور ٍة ّ
انتق��ل الكث�ير م��ن أصحاب حم�لات احللويات يف دير ال��زور املدينة إىل
ري��ف احملافظ��ة ومدنه��ا بع��د النزوح ،مث��ل البصرية وامليادين والكس��رة
والبوكمال .ووجد هؤالء أنفس��هم جمربين على صنع األصناف اليت
توافق الذوق العام يف األماكن اليت يعملون فيها .ويبدو أن الكليجة يف
ه��ذه املناط��ق ليس��ت الصن��ف ّ
املفضل .وحتى يف األعي��اد مييل أبناء هذه

املناطق إىل صناعتها يف املنزل .يف البوكمال ،حيث أعمل مث ً
ال ،مييل
الن��اس أكث��ر إىل أصن��اف احلل��وى ذات الس��عرات احلراري��ة العالي��ة،
وال�تي حت��وي نس� ً
�بة عالي� ً�ة م��ن الس��من وم��ن الس��كر ،مث��ل الش��عيبيات
واهلريس��ة والبق�لاوة .وميك��ن الق��ول إنه��ا حال� ٌة ش��به عام� ٍ�ة يف الري��ف.
وش��يئاً فش��يئاً ،وم��ع تض��اؤل الطل��ب ،وج��دت أن "الكليج��ة" أصبح��ت يف
ذي��ل القائم��ة ،إىل أن اضط��ررت إىل حذفه��ا يف النهاي��ة ،وحتويله��ا م��ن
ثانوي
صنف
دائم  -كنت يف دير الزور ش��به
خمتص به  -إىل ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
صنف ٍ
أصنع��ه يف مواس��م األعي��اد فق��ط".
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منظمات اإلغاثة...
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متطلبات الصمود أيام األزمات
إمساعيل فياض

حباجة
عن��د أصغ��ر ه��ز ٍة يتع� ّرض هل��ا طري��ق اإلم��داد يف دي��ر الزور  -وهو دائ��م االهتزاز  -تغدو الكثري من املنظم��ات اإلغاثية
ٍ
إىل إغاث��ة؛ وال تس��تثنى م��ن ه��ذا الوض��ع حت��ى أك�بر املنظم��ات وأقدمه��ا يف عم��ر الث��ورة الس��ورية.
وع��ن ه��ذا املوض��وع يق��ول أح��د العامل�ين يف
منظمة روافد اإلغاثية ،اليت توقفت عن بيع
اخلب��ز املدع��وم ،بع��د يوم�ين فق��ط م��ن قط��ع
طري��ق اإلم��داد ع��ن دي��ر ال��زور ،إث��ر ارتف��اع
ح ّدة املعارك بني تنظيم "الدولة االس�لامية"
وخصوم��ه من الفصائ��ل األخرى" :ليس لدى
املنظم��ة خم� ٌ
تراتيجي كب�ير ...كل
�زون اس�
ٌّ
م��ا تبق��ى لدين��ا ه��و مخس��ة عش��ر طن �اً ،ه��ي
للرم��ق األخ�ير كم��ا يق��ال" .ولك��ن أال يب��دو
منظمة بهذا احلجم،
هذا غريباً بالنس��بة إىل
ٍ
اكتس��بت خ�بر ًة واس� ً
ظروف
�عة بتعاملها مع
ٍ
أقس��ى م��ن ه��ذا الظ��رف بكث�ير؟ وبرغ��م أن
كمي��ة اخلب��ز اليومي��ة ال�تي كان��ت تقدمه��ا
تب��دو صغ�ير ًة بالنس��بة إىل إمكانياته��ا؛ إذ إنها
كان��ت تق�� ّدم  1500 - 1000ك��غ يف الي��وم،
ً
منظم��ة
وه��ي كمي�� ٌة يصع��ب أن تس��تنفد
إغاثي� ً�ة به��ذه الس��رعة؛ كل ذل��ك دف��ع الكثري
م��ن أهال��ي املدين��ة إىل االعتق��اد ب��أن توق��ف
املنظم��ة ع��ن تقدي��م اخلب��ز املدع��وم ق��د ج��اء
�أزق
�رار م��دروس ،ولي��س نتيج��ة م� ٍ
نتيج��ة ق� ٍ
مال� ّ�ي ،وه��و م��ا يع�بر عنه خالد ،أح��د العاملني
يف اجمل��ال اإلغاث��ي يف دي��ر ال��زور" :الن��اس

هن��ا تع��رف أن��ه م��ا زال ل��دى املنظم��ة الكث�ير
م��ن الطح�ين ،فق��د ش��اهد اجلمي��ع الكمي��ات
س��ابق عل��ى
وق��ت
الكب�يرة ال�تي أدخلته��ا يف ٍ
ٍ
منطق��ي
ر
قط��ع الطري��ق .وال يوج��د تفس�ي ٌ
ٌّ
لتوقفه��ا ع��ن تش��غيل املخبز إال بأن يكون هذا
بأم� ٍ�ر م��ن اخل��ارج .والن��اس تعتق��د أن الكث�ير
م��ن املنظم��ات تتبع نف��س الطريقة يف حجب
املعون��ات" .وإذا تس��اءل امل��رء ع��ن اهل��دف ال��ذي
يدف��ع املنظم��ات إىل مث��ل ه��ذه التصرف��ات،
كم��ا ي��رى الن��اس ،يأتي��ه اجل��واب" :ق��د يكون

على باب مجعية إغاثية يف دير الزور

�راف أخ��رى
لش��راء ال��والءات" ،أو "إلح��راج أط� ٍ
تعم��ل عل��ى األرض" ،وق��د يص��ل أحيان �اً إىل
"بيع املعونات" .ولكن ،إن مل يشأ املرء تصديق
مبالغ��ات البس��طاء وإش��اعات املغرض�ين وقدح
اخلص��وم؛ فه��ل توج��د منظم� ٌة إنس��اني ٌة  -إال
يف الن��ادر  -ال ختض��ع للضغ��وط املتع��ددة
م��ن الداعــــ��مني أو التــــ��يارات الســـــ��ياسية؟
كم��ا ه��ل ختل��و منظم � ٌة م��ن مي��ول وأه��واء
املشرفني عليها؟

أيام من كتابة هذا املقال.
* عادت منظمة روافد لتقدّم اخلبز املدعوم بعد ٍ

ترحيل القمامة....

المحلي ومساهمة السكان
بين المجلس
ّ
إ .ف

يتذم��ر الكث�ير م��ن الن��اس م��ن اجملل��س احملل� ّ�ي يف مدينة دير الزور ،بس��بب تأخره يف مجع القمام��ة وترحيلها .كما يطلقون
ّ
الن��كات عل��ى اهتم��ام اجملل��س بتنظي��ف بع��ض الش��وارع بعينه��ا.
يس��مون أح��د الش��وارع (ش��ارع احملاف��ظ) ،يف
فق��د ص��اروا ّ
ري عل��ى اجمللس ،تدفعه
إش��ار ٍة إىل وج��ود ش�
�خصيات ب��ارز ٍة في��ه ،هلا تأث ٌ
ٍ
إىل تنظي��ف الش��ارع دون تلك��ؤ .لك��ن أعضاء اجملل��س يتذمرون كذلك
ً
خاصة يف موضوع النظافة؛ فيقولون:
من سلبية الناس جتاه اجمللس،
"ال يلت��زم الكث�ير م��ن الن��اس بأماك��ن إلق��اء القمام��ة ،كم��ا أنه��م مل
يس��تجيبوا لدع��وات اجملل��س والناش��طني إىل املش��اركة يف مح�لات
منظمات أهلي��ة .كما أن
النظاف��ة ال�تي ق��ام به��ا اجملل��س ،بالتعاون م��ع
ٍ
اجل ّراف��ة الوحي��دة  -املس��تأجرة  -ال�تي يعم��ل بها اجملل��س ،ال متكنه من

القي��ام بأكث��ر مم��ا يق��وم ب��ه .باإلضاف��ة إىل أن الكتائ��ب مل مت� ّد لن��ا ي��د
املس��اعدة بتقدي��م الس��يارات الالزم��ة لرتحي��ل القمام��ة" .وي��رى بع��ض
الناش��طني أن مطالب��ة األهال��ي مبس��اعدة اجملل��س يف تنظي��ف املدين��ة
ليس��ت واقعي��ة ،إذ إن النظاف��ة مس��ؤولية اجملل��س ،ومس��اعدته ه��ي
مب��ادر ٌة ذاتي� ٌة مل يعت��د اجملتم��ع عليها بعد .لك��ن املراقب يالحظ  -رغم
جتمع القمامة يف الكثري من األماكن بعد إغالق طرق املدينة نهائياً
صحيح أن اجمللس ال يس��تطيع القيام
 نظافة الش��وارع النس��بية ،فهلٌ
بأكث��ر م��ن ذلك؟
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فوضى السالح...

عنف تزداد وتيرته بين الشباب
ٌ
حياة اخلضر

فوض��ى الس�لاح ...غي��اب األم��ان ...غي��اب املدرس��ة ...إن اجتمع��ت ه��ذه العوام��ل م��ع حال� ٍ�ة م��ن الوف��رة املادي��ة ،إىل م��اذا ميك��ن أن
ووض��وح ش��ديدين ش��وارع دي��ر ال��زور ومراهقوه��ا.
بدق��ة
ت��ؤدّي؟ ه��ذا الس��ؤال جتي��ب علي��ه
ٍ
ٍ
ش��هد ري��ف دي��ر ال��زور انتش��اراً
واس��عاً لظاه��رة العن��ف ب�ين الش��باب ،ال�تي
�كل واض� ٍ�ح ج��داً خ�لال الع��ام
ب��دأت تتفاق��م بش� ٍ
األخ�ير م��ن عم��ر الث��ورة .ع��ن ه��ذه الظاه��رة
حدثن��ا األس��تاذ عب��د اجللي��ل فرح��ان ،امل��د ّرس
يف إح��دى امل��دارس اإلعدادي��ة يف العش��ارة،
فق��ال :إن ظاه��رة انتش��ار العن��ف ب�ين الش��باب
يف س� ّ�ن املراهق��ة ليس��ت مقتص��ر ًة على مدينة
العش��ارة فقط ،بل تنس��حب على كل ما يتبع
�دن وأري��اف .وم��ن يرص��د
لدي��ر ال��زور م��ن م� ٍ
التط � ّورات االجتماعي��ة يف ه��ذه املنطق��ة اآلن
�كل
ال ب��د أن جي��د ه��ذه الس��لوكات تتس��ع بش� ٍ
يس� ّ
�تحق التوق��ف والتفك�ير .وهل��ذه الظاه��رة
�باب عديد ٌة منها ما هو غري مباش��ر ،يرتبط
أس� ٌ
وكم العنف
باحل��رب والضغ��ط الذي تول��دهّ ،
الش��اب كل ي��وم ،كم��ا أن
ال��ذي يش��اهده
ّ
هن��اك أس��باباً مباش��رة ،إذ ميك��ن أن نعت�بر
توف��ر الس�لاح وس��هولة احلص��ول علي��ه م��ن
األس��واق ب�لا رقاب� ٍ�ة أ ّول أس��باب انتش��ار ه��ذه
الظاه��رة .فم��ن الن��ادر ه��ذه األي��ام أن جت��د
ش��اباً ف��وق اخلامس��ة عش��رة م��ن عم��ره ،تتميز
س�لاح
عائلت��ه بيس��ر احل��ال ،وال ميتلك قطعة
ٍ
خاص��ة ب��ه .وحت��ى أبن��اء العائ�لات الفق�يرة
ٍ
س�لاح
قطع��ة
ش��راء
ف��إن
ذل��ك.
إىل
يس��عون
ٍ
يعت�بر هدف�اً يفك��ر في��ه غالبية الش��بان يف س� ّ�ن
املراهق��ة ،ه��و يفكر كيف حيصل على قطعة
س�لاح "حيمي بها نفس��ه" .والسبب الثاني وراء
ٍ
ه��ذه الظاه��رة ه��و حال��ة الف��راغ ال�تي يعيش��ها
الش��باب اآلن؛ فم��ن مل يلتح��ق منه��م جببه��ات
�ب فيه��ا طاقته
القت��ال ،وال توج��د م��دارس يص� ّ
االجتماع��ي،
الدراس��ي والتواص��ل
باجله��د
ّ
ّ
ويف الوق��ت نفس��ه ال توج��د أندي�� ٌة ميك��ن أن
يف� ّرغ طاقت��ه يف أنش��طتها؛ ال ب� ّد وأن��ه يعي��ش
ً
حالة من الفراغ القاتل .إذاً فإن فوضى السالح
إذا اجتمع��ت م��ع فق��دان التوعي��ة والتوجي��ه
النفس��ي ،بس��بب احل��رب
ووج��ود الضغ��ط
ّ
الدائ��رة يف س��وريا ب��دون أف� ٍ�ق للح��ل؛ ال ب� ّد أن
س��لبية أهمه��ا
ت��ؤدّي يف النهاي��ة إىل ظواه��ر
ٍ

العن��ف ال��ذي ي��زداد ب�ين الش��باب ،ويتجل��ى يف
صورت��ه القص��وى يف ارتف��اع مع�دّل اجلرمي��ة
واستس��هال فع��ل القت��ل.

محاية إىل
السالح من مصدر
ٍ
كابوس

وح��ول أب��رز مالم��ح تل��ك الظاه��رة
التقين��ا بالس��يدة نص��رة ع� ّواد ،من أهال��ي بلدة
العش��ارة ،وال�تي تعان��ي من ه��ذه الظاهرة على
الش��خصي .وق��د قال��ت :كث��رت يف
املس��توى
ّ
اآلون��ة األخ�يرة ح��وادث الش��جار ب�ين الش��بان،
وخاص� ً�ة تل��ك احل��االت ال�تي ميك��ن أن تتط� ّور
أم لش��ابني حت��ت
إىل اس��تخدام الس�لاح .أن��ا ٌّ
س�لاح
كل منهم��ا قطع��ة
العش��رين ،ل��دى ٍّ
ٍ
اش�تريناها له بغرض احلماية من ّ
عارض
أي
ٍ
ميكن أن حيدث ،ولكنها حت ّولت إىل كابوس.
حت��ى وه��و مي��ارس الرياض��ة مث� ً
لا ص��ارت
ترافقه .أش��عر أنها جلبت لنا القلق أكثر مما
جلبت األمان .ومع ازدياد استخدام الرصاص
ُ
ُ
مسع��ت
ص��رت كلم��ا
احل��ي يف املش��اجرات،
ّ

رص��اص أض��ع ي��دي عل��ى ص��دري،
ص��وت
ٍ
وأختي��ل أن أحدهم��ا ق��د اس��تخدم مسدس��ه أو
أن ش��خصاً م��ا ق��د اس��تخدم س�لاحاً ض �دّه.
الس��يد ثام��ر األس��ود م��ن ري��ف
مدن��ي يف اخلمس�ين م��ن
مهن��دس
امليادي��ن،
ٌ
ٌّ
عم��ره ،حت��دث ع��ن آث��ار تل��ك الظاه��رة علي��ه
�اص ،وه��و م��ا ميك��ن أن ينطب��ق عل��ى
�كل خ� ّ
بش� ٍ
كثريي��ن غ�يره ،فق��ال :ح�ين أس�ير يف ش��وارع
امليادي��ن ص��رت أجتن��ب االحت��كاك ب� ّ
�أي أح � ٍد
إال ّ
باحل��د األدن��ى .فالش��باب ،س��وا ًء أكان��وا
مس��لحني أم غ�ير مس��لحني ،أش��عر أن الواح��د
منهم قد حت ّول إىل ما يش��به القنبلة املوقوتة،
ال حتت��اج إىل الكث�ير م��ن اجلهد حتى خترجه
ع��ن ط��وره .بصراح��ة ،حتى إن كن� ُ
�ت صاحب
ح� ٍّ�ق أتن��ازل عن حقي إذا كان احلصول عليه
جدال مع أحد الشبان هنا.
يتطلب الدخول يف ٍ
انه��م يتص ّرف��ون ب�لا عق� ٍ�ل قب��ل ه��ذه الفوضى،
فكي��ف يفك��ر أحده��م الي��وم وق��د ب��اع نص��ف
عقل��ه ح�ين اش�ترى س�لاحاً؟!
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صحية
يهدد بكارثةٍ
انقطاع المياه في حلب
ّ
ّ
نزار حممد

أصب��ح انتش��ار األوبئ��ة ،بالتزام��ن م��ع قّل��ة الرعاي��ة الصح ّي��ة ،مص��در خت � ّوف األهال��ي املوجودي��ن يف مجي��ع أحي��اء حل��ب.
فبع��د اس��تهداف نظ��ام األس��د لش��بكة
أنابي��ب املي��اه يف بس��تان الباش��ا ،تو ّق��ف ض� ّ�خ املياه
مم��ا ين��ذر بوق��وع كارث� ٍ�ة
إىل مناط��ق حل��بّ ،
إنس��ان ّي ٍة قريب� ٍ�ة ب�ين األهال��ي ،الذي��ن يطالب��ون
حب� ٍّ�ل عاج� ٍ�ل وإص�لاح أعط��ال الش��بكات .إذ ّ
إن
انقط��اع املي��اه أش� ّد م��ن فق��دان مق ّوم��ات احلي��اة
األخ��رى.
الرتك��ي
كم��ا أ ّث��ر قط��ع اجلان��ب
ّ
مما
ملي��اه الف��رات على اخنفاض منس��وب النهرّ ،
تس�ّبب يف تو ّق��ف ض��خ املي��اه حن��و مدين��ة حل��ب،
م��ع تأ ّث��ر حج��م تولي��د الطاق��ة الكهربائ ّي��ة.
ويُرجع ناشطون سبب ذلك إىل انشغال اجلانب
الرتك� ّ�ي بتحوي��ل مي��اه الف��رات ملش��اريع ال� ّ
�ري
�رق واض� ٍ�ح
ال�تي تق��ع عل��ى جان�بي النه��ر ،يف خ� ٍ
كل من
لالتفاق ّي��ات الدول ّي��ة اليت عقدتها م��ع ٍّ
س��وريا والع��راق ع��ام .1990

أزم ٌة خانقة

األحي��اء احمل � ّررة م��ن مدين��ة حل��ب،
اليت اشتهرت بانتهاكات نظام األسد املستم ّرة
املتفج��رة ،تش��هد
وتدم�يره معظمه��ا بالربامي��ل ّ
�نوات
هذه األيّام أس��وأ األوضاع على م ّر ثالث س� ٍ
وأكث��ر م��ن عم��ر الث��ورة؛ انقط��اع الكهرب��اء
ر ّ
ح��ل باملبان��ي
لس��اعات طويل��ة ،دم��ا ٌر كب�ي ٌ
ٍ
الس��كن ّية ،انتش��ار احلش��رات والق��وارض ب�ين
ركام املبان��ي ،وف��وق ذل��ك انقط��اع املي��اه .يق��ول
ناشطون ّ
إن األمر الوحيد الذي ال ميكن ألهالي
حل��ب االعتي��اد عل��ى انقطاع��ه ه��و مي��اه الش��رب.
يتجــــ��مع األهالـــ��ي يومـــــ��ياً عن��د
ّ
ٌ
ر
ش��خص
كل
اجلوام��ع ،وم��ع
غال��ون كب�ي ٌ
ٍ
م��ن أجل تعبئت��ه باملياه .ينتظر املصط ّف��ون وراء
�ض ب��دء توزي��ع املي��اه عليه��م .وال يعرف��ون إن
بع� ٍ
متفج��ر،
كان��وا س��يصبحون ضحاي��ا لربمي� ٍ�ل ّ
يتوج��ه آخ��رون إىل ش��راء املي��اه م��ن
يف ح�ين ّ
الصهاري��ج لتعبئ��ة خزاناته��م.
ع�بر "ع�ين املدين��ة" نّب��ه الناش��ط
اإلعالمي أمين إىل األزمة الصح ّية اليت ميكن
أن تظه��ر خ�لال األ ّي��ام القادم��ة ،قائ� ً
لا" :مل يب��ق
أهم الوسائل
على شهر رمضان إال القليل ،واملاء ّ
ال�تي حيتاجه��ا الن��اس يف ه��ذا الش��هر .فاملن��اخ
احل��ا ّر وقصف الطريان املتك� ّرر وجبهات القتال
�روف س��يم ّر به��ا أهال��ي حل��ب
توح��ي بأس��وأ ظ� ٍ
يف األيّام القادمة".

ٌ
حلول ومشاكل صح ّية

ويتخ�� ّوف األهال��ي م��ن تفاق��م
ه��ذه املش��كلة ،يف ّ
ظ��ل م��ا وصف��ه البع��ض
بهجم��ة إنس��ان ّي ٍة يفتعله��ا النظ��ام به��دف
ٍ
مض��ي أس��ابيع عل��ى
تهج�ير األهال��ي ،بع��د
ّ
أعط��ال شبــــــ��كة املي��اه يف بـــــ��ستان الباش��ا.
وق��د ُ
كل��ف اهل�لال األحــــ��مر بإصــــــ�لاح
الش��بكات ولك��ن هن��اك تقاع��س م��ن قبله��م،
عل��ى حس��ب م��ا أفادن��ا ب��ه بع��ض األهال��ي.
ويف ظ� ّ�ل حاج��ة الن��اس اليوم ّي��ة ملي��اه الش��رب
والطب��خ والغس��يل عم��د بعضه��م إىل حف��ر
اآلب��ار االرتوازيّ��ة م��ن أج��ل اس��تخراج املي��اه
اجلوف ّي��ة ،ولكنه��ا ذات طبيع� ٍ�ة كلس� ّية ،وق��د
تس��بب أمراض�اً كث�يرة .ولذلك يتخ� ّوف أبناء
حل��ب م��ن ك��وارث صح ّي��ة نتيج��ة اس��تعمال
املي��اه غ�ير الصاحل��ة للش��رب يف قض��اء كل
االحتياج��ات.
ي��رى الــــ��شاب عب��د الــــ��جليل ّ
"أن
املس��تنقعات ال�تي تك ّون��ت ح��ول األنابي��ب ال�تي

عدسة حسن قطان | حلب

ّ
كل م��ن ك��رم اجلب��ل وبس��تان
تعطل��ت يف ٍّ
الباش��ا ق��د أصبح��ت احل� ّ�ل الوحي��د لألهال��ي،
الذي��ن ص��اروا يقوم��ون بغل��ي امل��اء قب��ل
اس��تعماله للطب��خ والش��رب واالس��تحمام".
يبق��ى احتم��ال إص�لاح أنابــــ��يب
املعطل��ة يف أحي��اء حل��ب جمه��و ً
ض��خّ املي��اه ّ
ال،
بالتزام��ن مع املعارك اليت تش��تعل بها جبهات
حل��ب يف خمتل��ف أحي��اء املدين��ة ،فيما حياول
األهال��ي التعاي��ش ب� ّ
�أي الس��بل م��ع الظ��روف
ال�تي ُفرض��ت عليه��م ،إذ ي��رى البع��ض ّ
أن
املتفج��رة ق��د أصبح��ت ج��زءاً م��ن
الربامي��ل
ّ
حياة األهالي ،ويف املس��تقبل س��يصبح انقطاع
كاف��ة اخلدم��ات ،مبا فيها مياه الش��رب ،أمراً
عاد ّي �اً.
يف نف��س الس��ياق ،ورغ��م الظ��روف
يتجم��ع أهال��ي األحي��اء ملس��اعدة
الصعب��ة،
ّ
بعضه��م ،يف مظاه��ر إنـــ��سان ّي ٍة تنب��ذ ّ
كل
احتم��االت التج��ارة باحتياج��ات الناس ،واليت
مل تظه��ر ح ّت��ى اآلن.
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لم تقتله القذيفة ...لكنها حرمته من النطق
عبد اهلل حسن

حتى وإن مل تصب نريان األسد أحداً ،فإن الرعب الذي تتس ّبب به قد يرتك آثاراً لن متحى يف املستقبل .قصة الطفل حممد
واح��د ٌة م��ن آالف القص��ص ال�تي حت��دث يف حل��ب.
حمم��د ،ذو العش��رة أع��وام،
مل يك��ن ّ
ق��ادراً عل��ى القي��ام ب� ّ
إخباري
�ى
�
حت
أو
فعل،
�أي
ِ
�ص حال َت � ُه ال�تي بات��ت تس��و ُء يف ظ� ّ�ل
عم��ا خي� ّ
ّ
ر أن وال��د ُه ال َ
زال حيم��لُ
ظ��روف الن��زوح .غ�ي َ
ذك��رى و َل� ِده األليم��ة ّأي��ا ِذكــــــــ��رى ،فق��د
�رات وه��و
خانت � ُه دموع � ُه ع��ن كب ِته��ا ع��دة م� ٍ
يعي��د اس�ترجاع تفاصي��ل احلادث��ة أمام��ي،
ويتمت��م بش��فاهه العطشــــــ��ى يف حلظ��ات
صم ِتن��ا" :اهلل موج��ود".
ُ
حمم��د َّ
إن م��ا َ
ح��د َث
يق��ول أب��و
ّ
ألك�بر أبنائ��ه مل يس��بق أن مس� َ�ع مبثل��ه م��ن
قب��ل وال رأى ،وإن عج� َز أطب��اء مدين��ة حل��ب
ع�لاج حلالت��ه آن��ذاك أثب� َ
�ت ذل��ك
ع��ن إجي��ا ِد
ٍ
جل ّي��اً .
الـــــــ��طفل
ب��دأت مأســــــ��اة ه��ذا
ِ
 كــــــ��ما ي��روي وال � ُده  -قب��ل نزوحه��م إىلح��ي
ضف��اف حب�يرة الف��رات ،يف منزل��ه يف ّ
(املش��هد) يف حل��ب .كان ذل��ك يف الســـ��اعة
الواح��دة ظه��راً ،إذ كان الـــــ��طفل نائـــــــ��ماً
احل��ي بع�� ّدة قذائ��ف
ح�ين مت اســـــ��تهداف
ّ
ه��اون م��ن قب��ل قوــــّ��ات النظ��ام ،سقـــــ��طت
إحداه��ا يف الش � ّقة ال�تي تعل��و م��كان إقامته��م
آن��ذاك .استـــــ��يقظ حمم��د باكــــ��ياً عاج��زاً
ع��ن الـــــ��قيام عل��ى قدمي��ه ،وق��د تب � ّول عل��ى
نفســــ��ه م��ن ش��دة اخلـــــ��وف .يــــــ��قول وال � ُده:
«إجي��ت لعن��دو إلمحل��و ب��س م��ا كــــــ��ان ع��م
يق��در يوق��ف ع رجلي��ه».

ُ
�ام عل��ى
بق��ي الطف��ل مل��دة مخس��ة أي� ٍ
�ادر عل��ى القي��ام مطلق�اً،
ه��ذي احلال� ِ�ة ،غ�ي َ
ر ق� ٍ
�ب عّل � ُه جي��د
مم��ا دف� َ�ع أب��ا ُه ألخ��ذ ِه إىل طبي� ٍ
عالج��اً حلال��ة ول��د ِه الصغ�ير ،ولك��ن دومن��ا
الطبي��ب باإلش��ارة
ج��دوى .فق��د اكتف��ى
ُ
ٌ
أع��راض جانبي�� ٌة
إىل أن م��ا يُعاني��ه حمم��د
للخ��وف ،وأن��ه سيس��تعي ُد عافي َت�� ُه قريب��اً.
ب��دأت حال��ة الطف��ل بالتده��ور
تدرجيي �اً ،ومل ت��زدد تل��ك الف�تر ُة (القريب��ة)
الطبي��ب إال بُع��داً .فبع��د
ال�تي أش��ار إليه��ا
ُ
ش��هر عل��ى حادثت�� ِه م��ا زال حمم��د
م��رور
ٍ
�ادر عل��ى حتري��ك يدي��ه وال حت��ى عل��ى
غ�ير ق� ٍ
ال��كالم ،ناهي��ك ع��ن أن��ه يس��تيقظ م��ن نوم��ه
صارخ��اً .بع��د ذل��ك مت َع ُ
��رض حمم��د عل��ى
�ب اكتف��وا بإعطائ��ه بع� َ
�ض
أكث��ر م��ن طبي� ٍ
األدوي��ة البس��يطة ،إضاف��ة إىل تلق��ي الع�لاج
الفيزيائ� ّ�ي دون جدوى .ومع تس��ارع األحداث
امليداني��ة يف حل��ب ،وال�تي أدّت إىل ن��زوح
آالف العائ�لات ،اضط� َّ�رت عائل��ة حمم��د إىل
ُ
املطاف إىل
الن��زوح خ��ارج املدينة ،ليص��ل بهم
ضف��اف حب�يرة الف��رات ق��رب مدين��ة مس��كنة
املكو َن��ة
�رقي .لتب�ني عائل ُت � ُه َّ
بري��ف حل��ب الش� ّ
م��ن س��بعة أف��راد ،مب��ا فيه��م وال��دا ُه وع��د ٌد من
أقارب��ه ،بع��ض اخلي��م هن��اك ،حي� ُ
�ث التقي� ُ
�ت
به��م.
بع��د م��ا يق��ارب الش��هر تقريب �اً م��ن
استقرار تلك العائالت على ضفاف البحرية،

عمل
كان وال� ُد حمم��د ق��د أعيا ُه البح��ث عن ٍ
ُ
ع�لاج
يعي��ل ب��ه أس��ر َت ُه الفق�يرة ،وإجي��اد
ٍ
بطبيب
ألك�بر أطفال��ه؛ متك ّنا من االس��تعانة
ٍ
نفس� ٍّ�ي ق� ّدم مس��اعدت ُه باجمل��ان حملم��د ،ليثبت
أيض �اً  -عل��ى ح��د تعب�يره  -أن حال��ة حمم��د
مل يُلح��ظ مث ُله��ا س��ابقاً ،إال أن � ُه مث��ة ح� ٌ
�االت
ض هل��ا أطف��الٌ
ش��بيه ٌة بع��ض الش��يء تع�� ّر َ
آخرون نتيجة ش��دة اهللع؛ منها ارتفاع نس��بة
الس� ّكر يف ال��دم ومش��كلة س��لس الب��ول الليلي.
لكن��ه اعت��ذر ع��ن ع��دم اس��تطاعته تقدي��م أي��ة
ملموس��ة يُرج��ى نف ُعه��ا للطف��ل
مس��اعد ٍة
ٍ
املص��اب بالش��لل نتيج��ة اخل��وف ،مم��ا زا َد
أس��ى األب واألم اللذي��ن ال ي��زاالن إىل اآلن
لتحس�ين
أم��ل يرش��دهما
يرج��وان
َ
بصي��ص ٍ
ِ
حال��ة طفلهم��ا غ�ير الق��ادر عل��ى احل��راك
ُ
املعي��ل الوحي��د
مطلق��اً .وال جي�� ُد وال��دهُ،
ينتظ��ر املس��اعدات الغذائي��ة
لألس��رة ،إال أن
َ
م��ن منظم��ة اهل�لال األمح��ر ،بع��د فقدان�� ِه
لعمل � ِه يف مدين��ة حل��ب ،وعج��زه ع��ن إجي��اد
فرص��ة عم� ٍ�ل أخ��رى يف أ ّي��ة مدين� ٍ�ة قريب��ة،
�اغر ل��ه ولعائلت��ه،
لع��دم توف��ر م��كان إقام� ٍ�ة ش� ٍ
حت��ى يف امل��دارس أو األبني��ة احلكومي��ة،
بضي��وف آخري��ن..
املأهول��ة
ٍ
يتنهّ�� ُد أب��و حمم��د يف صــــ��مت ِه
ج�� ّرا َء عـــــ��جزه وقل��ة حيلت�� ِه ،ويتمــــ��تم يف
تـــــ��لك اللحـــــ��ظات وأن��ا أُ ُ
ط��رق لســــــ��ماع ِه
يق��ول" :اهلل موجود".

الطفل حممد
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واقتناص لحظةٍ  ...مؤقتة
حممد عثمان

رمب��ا كان��ت الصدف��ة ه��ي س��بب نش��ر جمموع��ة األزمات الدولية لتقريريها األخريين عن س��ورية ،خالل ش��هر أيار املنصرم،
كل م��ن ح��زب االحت��اد الدميقراط� ّ�ي الك� ّ
�ردي  ،pydودور ح��زب اهلل عل��ى األراض��ي الس��ورية .ولك��ن تش��ابه احلزب�ين اللذي��ن تربي��ا،
ع��ن ٍّ
�وري ،ويتولي��ان اآلن مش��اركته يف قم��ع الث��ورةٌّ ،
�ب متفاوت� ٍ�ة ،يف كن��ف النظ��ام الس� ّ
كل إىل الدرج��ة وبالطريق��ة ال�تي تناس��به،
بنس� ٍ
وحبس��ب أجندات��ه ومناط��ق نف��وذه احليوي��ة؛ ه��و أم� ٌر أعم��ق م��ن جم� ّرد املصادف��ة احملض��ة.

الصــــــــ��عود اهلـــ� ّ
�ش حلـــ��زب االحت��اد
الدميقراط� ّ�ي الك� ّ
�ردي

�تاني،
تأس��س ح��زب العم��ال الكردس� ّ
�ردي ترك� ّ�ي ،ع��ام  .1978وخ�لال
�زب ك� ٍّ
كح� ٍ
العقدي��ن التالي�ين حظ��ي برعاي��ة الرئي��س
ّ
الس��وري الراح��ل حاف��ظ األس��د ،وال س��يما
م��ع تده��ور العالق��ات الس��ورية الرتكي��ة
يف الثمانيني��ات؛ إذ مسح��ت س��لطات دمش��ق
للح��زب بفت��ح مكاتب ل��ه يف العاصمة ،وإقامة
تدري��ب وجتني�� ٍد يف مش��ال الب�لاد،
مراك��ز
ٍ
ومعس��كرات حت��ت محايته��ا يف لبن��ان .وإث��ر
ٍ
تهدي��د تركي��ا لنظ��ام األس��د ّ
مت ط��رد رئي��س
احل��زب ،عب��د اهلل أوج�لان ،عل��ى عج� ٍ�لُّ ،
واتذ
ق��را ٌر حبظ��ر التنظيم .ويف الس��نوات اليت تلت،
ّ
الك��ردي،
الدميقراط��ي
ظه��ر ح��زب االحت��اد
ّ
ً
ال��ذي أعل��ن ع��ن تأسيس��ه رمسي��ا يف ،2003
كف��رع حل��زب العم��ال يف س��ورية .وعم��ل
ٍ
�كل ش��به س� ّري ،وأبق��ى معظم
ه��ذا احل��زب بش� ٍ
مقاتلي��ه خ��ارج الب�لاد ،وال س��يما م��ع التق��ارب
املتزاي��د ب�ين س��لطة بش��ار األس��د واجل��ار
الرتك��ي.
ّ
ولك��ن ،م��ع ان��دالع الث��ورة الس��ورية،
والش��قاق الس��ريع – وص��و ً
ال إىل الع��داء
الواض��ح – ب�ين دمش��ق وأنق��رة ،تغ� ّيرت احل��ال
بس��رعة .فقد عاد صاحل مس��لم ،زعيم االحتاد
الدميقراط��ي ،م��ن منف��اه يف قندي��ل .وش��يئاً
ّ
فش��يئاً أخ��ذت األص��وات ال�تي تته��م احل��زب
مبش��اركة النظ��ام يف ضب��ط االنتفاض��ة ب�ين
األكراد تتزايد ،مروراً بانسحاب ق ّوات اجليش
واألم��ن م��ن املناط��ق ذات الغالبي��ة الكردي��ة يف
مت��وز  ،2012وص��و ً
ال إىل إع�لان احل��زب ع��ن
انتقالية يف «كردستان الغربية»،
إقامة إدارة
ٍ
جي��وب منفصل��ة ،ه��ي
املك ّون��ة م��ن ثالث��ة
ٍ
عفري��ن وع�ين الع��رب (كوبان��ي) واجلزي��رة
الس��ورية ،يف تش��رين الثان��ي .2013
ير م��ن
وعل��ى الرغ��م م��ن وج��ود كث� ٍ
اخلص��وم للح��زب ب�ين األك��راد ،إال أن تش��تت
هؤالء املنافسني وترهلهم حال دون إمساكهم

بالورق��ة الكردية على األرض ،رغم االعرتاف
واإلقليم��ي واع�تراف املعارض��ة
الدول��ي
ّ
ّ
السورية بهم .بينما قدّم احلزب نفسه لسكان
املناطق ذات األغلبية الكردية بوصفه احلامي
ّ
الق��وي م��ن هجم��ات الفصائ��ل اإلس�لامية
ّ
املقاتل��ة ،ومنظم الش��ؤون الداخلية واخلدمية
املختلفة ،عرب قوى الش��رطة (األش��ايس) اليت
تضم بعض
�ات
فرعية أخرىّ ،
ّ
أسس��ها ،وكيان� ٍ
ٍ
ً
خمالفي��ه م��ن األك��راد ،وعرب �ا وآش��وريني ال
كاف .ولك��ن احل��زب يبق��ى
ير ٍ
حيظ��ون بتأث� ٍ
أس�ير حلظت��ه الطارئ��ة ،ال�تي تش��كلت م��ن
اندراج��ه يف حل��ف دمش��ق وطه��ران وحكوم��ة
الع��راق ،وأس�ير اعتماده على القوة العس��كرية
فق��ط ،واالس��تثمار يف خم��اوف األك��راد م��ن
اجلهادي�ين.

يتوجه شــــرقاً حنو سورية
حزب اهلل ّ

أم��ا ح��زب اهلل ،ال��ذي يس��تثمر أيض�اً
يف خماوف الش��يعة من اجلهاديني ،حتى قبل
أن يظه��ر األخ�يرون عل��ى الس��احة الس��ورية
أص� ً
ّ
ّ
العس��كري املعل��ن إىل
فريك��ز عمل��ه
لا،
جان��ب النظ��ام عل��ى املناط��ق احملاذي��ة للح��دود
اللبناني��ة ،م��ن مح��ص إىل ري��ف دمش��ق ،وم��ن
هن��ا ج��اء احتفاله مبعركيت القص�ير ويربود.
ويف سبيل احتفاظه مبا يعتربه شريان احلياة
ضح��ى
ال��ذي مي��دّه باألس��لحة م��ن إي��رانّ ،
احل��زب باجلاذبي��ة العالي��ة ال�تي كان يتمت��ع

به��ا ب�ين الس��وريني والع��رب عموم �اً ،نتيج��ة
صراع��ه م��ع إس��رائيل ،ورض��ي بالظه��ور
حبذر
ك��رأس حرب� ٍ�ة طائف� ّ�ي ،بع��د أن تعام��ل
ٍ
�نوات طويلة ،خارج
ش��دي ٍد مع هذه املس��ألة لس� ٍ
لبن��ان عل��ى األق� ّ�ل.
رح��ب احل��زب بالربي��ع
فق��د ّ
العرب� ّ�ي ،حت��ى وصل��ت تباش�يره إىل س��ورية.
وحينه��ا ب��دأت قيادات احل��زب وأجهزة إعالمه
بالتصري��ح ب��أن م��ا حي��دث يف ه��ذا البل��د ه��و
مؤام��ر ٌة إس��رائيلي ٌة وأمريكي�� ٌة تس��تهدف
ش��عارات
حم��ور املمانع��ة ،وس��وى ذل��ك م��ن
ٍ
�ات يع�ترف بع��ض املق ّرب�ين م��ن احلزب
واتهام� ٍ
ٌ
خمصص�ة الس��تهالك مجهوره فحس��ب،
أنه��ا ّ
بينم��ا تث�ير الش��عور باإلهان��ة ل��دى فصائ��ل
املعارض��ة الس��ورية املختلف��ة.
ويب��دو أن ال س��بيل للح��زب إىل
ّ
الس��وري،
انتش��ال نفس��ه م��ن الثق��ب األس��ود
بوحش��ية يف دم��اء املقاتل�ين
بع��د أن ت��و ّرط
ٍ
واملدني�ين ،مغذي�اً لديهم أس��وأ مش��اعر الرغبة
يف االنتق��ام ،ال�تي تضاف��رت م��ع ارتف��اع ح �دّة
ش��عور
الطائف��ي يف املنطق��ة ،وم��ع
الص��راع
ّ
ٍ
ّ
باإلحب��اط املدي��د يع� ّ�م س�نة لبن��ان ،مم��ا يه�دّد
مبخاط��ر متن ّوع� ٍ�ة يف املس��تقبل املنظ��ور ،رغ��م
اس��تطاعة احل��زب س��رقة حلظ� ٍ�ة م��ن التاريخ،
أنق��ذ فيه��ا األس��د م��ن الس��قوط حت��ى اآلن،
ومعادية متاماً
ً
مدن ص��ارت مهدّم� ً�ة
باحت�لال ٍ
للنظ��ام وحلفائ��ه الطائفي�ين.
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ال تلوموا القبيسيات
محاد
معاوية ّ

إث��ر ظه��ور صوره� ّ�ن م��ع بش��ار األس��د ّ
�ات للمدرس��ة
مؤخ��راً ،ش� ّ�ن الكات��ب املع��ارض عب��د ال��رزاق عي��د هجوم�اً عنيف�اً عل��ى تابع� ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
«املنشق» حممد حبش.
السوري
صحفية ر ّد عليها عضو جملس الشعب
جنسية غري الئقة ،يف ما ّد ٍة
اتهامات
عليهن
القبيسية ،وأطلق
ٍ
ٍ
يف دمش��ق ،يف مثانيني��ات الق��رن
املاض��ي ،ح�ين اس��تباحت جمامي��ع أتباع حافظ
األس��د ،وش��قيقه رفع��ت ،املدين��ة ،وه��دّدوا
هويتها وأمناط احلياة فيها ،يف ما يشبه الغزو؛
�قي باخلط��ر .إنه تهدي ٌد
أح��س اجملتمع الدمش� ّ
غاش� ٌ�م ل��ن ينج��و من��ه س��وى م��ن حيت��ال علي��ه.
وكم احتال الدمشقيون على غزاة ،مما طبع
أغلبي��ة س��كان ه��ذه املدين��ة العريق��ة بطاب� ٍ�ع
أق��رب إىل التقي��ة ،جيامل��ون في��ه احلاك��م
�ف حم� ٌ
اتق��ا ًء لش��روره .ه��ذا تك ّي� ٌ
�ض مم��ا يفعله
املغلوب��ون ع��اد ًة ،تس��اوقاً م��ع العي��ش حتت قهر
الغال��ب عس��ى أن ي�ترك املغلوب�ين وش��أنهم.
ه��ذا ،تقريب��اً ،م��ا فعلت��ه احلاج��ة
من�يرة القبيس��ي ،الداعي��ة الديني��ة املنفصل��ة
ع��ن ش��يخها أمح��د كفت��ارو ،مف�تي س��وريا
يف ذل��ك الوق��ت .كان��ت من�يرة ،املول��ودة ع��ام
 ،1933ام��رأ ًة يف منتص��ف العم��ر ،جت��د يف
نفس��ها اإلرادة والق��درة عل��ى صن��ع ش��ي ٍء م��ا.
خاص ٍة م ّيزتها عن س��واها
وكان��ت ذات رؤي� ٍ�ة ّ
م��ن الداعي��ات التقليدي��ات ،إذ آمن��ت بضرورة
ّ
النس��ائي إىل خ��ارج
الدع��وي
نق��ل العم��ل
ّ
املس��جد ،متتين��اً هلوي��ة املدين��ة احملافظ��ة،
وم��ن دون أن تتح�� ّدى غطرس��ة النظ��ام،
املتمثل��ة آن��ذاك بنزوات رفعت األس��د ومنوذج
امل��رأة الس��ورية ال�تي أراد إنتاجه��ا يف دروس
الرتبي��ة العس��كرية ومظلي��ات ش��بيبة الث��ورة،
وغ�ير ذل��ك م��ن أعم��ال القس��ر ال�تي وصل��ت
ح � ّداً متطرف �اً بن��زع الغط��اء يف الش��وارع م��ن
عل��ى رؤوس احملجب��ات .وإىل جان��ب رفع��ت
كان��ت أجه��زة األم��ن ترتب��ص ب��كل م��ن
�اط ع��ام ،وال س��يما
يفك��ر يف القي��ام ب��أي نش� ٍ
إسالمي.
بعنوان
ّ
ٍ

ويف خط��و ٍة جتم��ع الدع��وة بالتعلي��م
بالتج��ارة اجته��ت احلاج��ة من�يرة إىل حق��ل
اخلاص ،فاش�ترت اجلماعة القبيسية
التعليم
ّ
��ة متعث��رة،
رخص��اً قدمي��ة مل��دارس ّ
خاص ٍ
وأع��ادت إط�لاق العملي��ة التعليمي��ة فيه��ا م��ن
جدي��د .وبأس��لوب اجلماعة ،الص��ارم واللطيف
مع��اً ،يف اإلدارة والرتبي��ة والتعلي��م ،حقق��ت
ه��ذه امل��دارس ف��ور انطالقه��ا جناحاً الفت�اً ،برز
مدرس��ية ممت��از ٍة جعلته��ا يف أعل��ى
بس��معة
ٍ
ٍ
املراتب من الناحية التعليمية .وكان هذا مثار
انتب��ا ٍه دائ� ٍ�م لعيون املخاب��رات اليت ض ّيقت على
�رات ع�دّة .لك��ن ابتع��اد القبيس��يات
اجلماع��ة م� ٍ
أصيل
كمنهج
عن السياس��ة ،وإعالنه� ّ�ن ذلك
ٍ
ٍ
يف دعوته� ّ�ن ،خ ّف��ف م��ن ح �دّة ه��ذا التضيي��ق،
م��ن دون أن ي��زول اخلط��ر متام�اً .ال��ذي كان
يش��ت ّد يف بع��ض األحي��ان ،كم��ا ح��دث يف
النص��ف الثان��ي من الثمانينيات ،وعام  2010يف
نهاي��ة العق��د املاض��ي ،ح�ين تع ّرض��ت اجلماعة
�هري عنيف� ٍ�ة م��ن قب��ل صحفي�ين
حلم�لات تش� ٍ
وكتاب «تقدميني» من النمط احمل ّبب لزمرة
ٍ
وفس��رت احلملة األوىل ضمن س��ياقها
األس��دّ .
القمع��ي الع��ام ،بع��د ف��راغ األجه��زة األمني��ة
ّ
ّ
سياس��ي خمال��ف،
د
وج��و
كل
تصفي��ة
م��ن
ٍ
ٍّ
�تئصالي ال��ذي اس��تهوى
وضم��ن اإلط��ار االس�
ّ
ّ
كتاب�اً يس��اريني مل يكون��وا منزهني عن امللمح
تفس��ر يف
الطائفي .وميكن للحملة الثانية أن ّ
ّ
سياق «التحديث والتطوير» على طريقة بشار
األس��د ،ال�تي ضاق��ت ذرع�اً ،وفجأ ًة ،م��ن الوجود
ّّ
الس�ني التقلي� ّ
�دي ،فان�برى كث� ٌر يدافعون عن
ّ
ّ
ومنعهن
عملهن التدريس� ّ�ي،
نقل املنقبات من
م��ن الدخ��ول إىل اجلامع��ات ،وتقيي�� ٍد أش�� ّد
لل��دروس الديني��ة يف اجلوام��ع ،وتغيري قوانني

األح��وال الش��خصية ،وغ�ير ذل��ك .وقته��ا ب��دت
القبيس��يات هدف�اً س��ه ً
ال مل��ن ش��اركوا يف ه��ذه
احلمل��ة ،فأنت��ج مسلس� ٌ�ل تلفزيون� ٌّ�ي يظهره� ّ�ن
جش��عة ومنافق��ة .ووج��د
ككائن��ات ش��رير ٍة
ٍ
ٍ
ّ
وبيئته��ن
مثقف��ون يف الني��ل م��ن القبيس��يات
ً
بقضية عامة ،وقد أعوزتهم
وسيلة لالنشغال
ٍ
القضاي��ا ال�تي يتي��ح هلم النظام اخل��وض فيها.
(وم��ن املفي��د هن��ا أن نتذك��ر أن عب��د ال��رزاق
�جاعة ض ّد من��ع املنقبات
عي��د كت��ب وقتها بش� ٍ
من التعلم والتعليم ،فيما دافع «الشيخ» حممد
حب��ش ع��ن ح� ّ�ق مؤسس��ات «الدول��ة» يف من��ع
دخ��ول «امللثم�ين» إليه��ا!).
مع اندالع الثورة ،أخذت القبيس��يات
ّ
مجاعته��ن،
الطبيع��ي جلماع��ة مث��ل
املوق��ف
ّ
�لوك يع� ّبر ع��ن
فحاول��ن التمّل��ص م��ن إب��راز س� ٍ
ّ
موقفهن جتاه ما حيدث ،من دون جدوى .فلم
ٌ
ٌ
تع��د هن��اك مس��احة رمادية بالنس��بة إىل نظام
بشار ،وال ب ّد أن يقف معه ّ
كل من يقدر على
ٌ
ممث�لات
إجب��اره أو الضغ��ط علي��ه .ل ُتجل��ب
ع��ن ه��ذه اجلماع��ة وس��واها إىل خان��ة التبعي��ة
املباش��رة ل��ه واالصطف��اف يف خندق��ه ،مما دفع
به��ؤالء الس��يدات الع��زالوات إىل أن يأخ��ذن
موقف�اً غ�ير الئ� ٍ�ق ّ
بهن ،بعذر االك��راه .وبالغت
ّ
بعضه��ن يف إظه��ار ال��والء إىل ح�� ّد االبت��ذال،
كم��ا ح��دث يف اجلام��ع األم� ّ
�وي يف دمش��ق ،يف
إط��ار التحض�ير النتخ��اب بش��ار األس��د.
عاصف��ة مث��ل ه��ذه األي��ام،
أي��ام
ٍ
يف ٍ
ويف مدين� ٍ�ة حمتل� ٍ�ة مث��ل دمش��ق ،جي��ب أن ال
يق��اس كل ش��ي ٍء باملس��طرة ،وأن ال يُطل��ب
�ات
م��ن معلم��ات مدرس� ٍ�ة ورب��ات من��ازل وطالب� ٍ
يعل��ن موقف��اً مناهض��اً
ّ
لس��فاح
جامعي��ات أن
ٍ
ٍ
مضط��رب مث��ل بش��ار األس��د.
ٍ
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�كل متزاي� ٍد الطغي��ان ،والضع��ف
يف س��وريا ومص��ر والع��راق وليبي��ا ويف أماك��ن أخ��رى ،أصبح��ت الق��وة السياس��ية تع�ني بش� ٍ
الغرب��ي يس��مح هل��ذا األم��ر أن حي��دث.
ّ

كان مث��ة ش��ي ٌء مق� ّز ٌز وص��اد ٌم يف ص��ور ٍة ال ُتقط��ت األس��بوع
انتخابي يف دمشق ،وزوجته
مركز
املاضي لألسد وهو يدلي بصوته يف
ٍّ
ٍ
أمس��اء ،ذات تصفيف��ة الش��عر اجلميل��ة ،ومناص��روه (املنحبكجي��ة)
يتف ّرج��ون علي��ه .األم��ر مق� ّز ٌز ألن��ه حت��ى عندم��ا ل� ّوح القائ��د الس� ّ
�وري
بورق��ة االق�تراع كان��ت ق ّوات��ه العس��كرية تلق��ي برمي� ً
لا عل��ى مواط�ني
�وذج راس��خٌ
حل��ب ،وص��اد ٌم ألن ص��ور ًة مرتب� ً�ة م��ن ه��ذا الن��وع ه��ي من� ٌ
للدميقراطي��ة يف أحن��اء ش��تى م��ن الع��امل .إنه��ا ن��و ٌع م��ن الص��ور حي��ب
ً
ً
�تعراضية
وضعية اس�
�كان أن يتخ��ذوا
السياس��يون املنتخب��ون يف كل م� ٍ
ك��ي ُتلتق��ط هل��م .ص��و ٌر م��ن ه��ذا الن��وع ترس��ل رس� ً
�الة ْ
مطم ِئن� ً�ة ع��ن
اس��تتباب األم��ن والنظ��ام ،وع��ن طبيعي��ة األم��ور ،وع��ن التواض��ع ال��ذي
�وت واح��د .كم��ا ت��رون :الرج��ل العظي��م ه��و
�خص واح� ٍد وص� ٍ
يلي��ق بش� ٍ
ببس��اطة مثل��ك ومثل��ي .ناهي��ك ع��ن أن األس��د لي��س ش��خصاً عادي �اً،
فه��و دكتات��ور ،و"انتخابات��ه الرئاس��ية" ال�تي أقيم��ت فق��ط يف املناط��ق
املديني��ة الواقع��ة حت��ت س��يطرة احلكوم��ة ،وقاطعته��ا كل جمموعات
ً
ش��كلية وتزييف��اً.
املعارض��ة ذات املصداقي��ة ،كان��ت حم��اكا ًة
إن��ه حيك��م ألن وال��ده الراح��ل والطغم��ة العلوي��ة يف س��وريا
س��لموه املنص��ب ع��ام .2000
طيب��ة
ف��رص
ومل ُيس��ن االس��تفادة من��ذ البداي��ة م��ن
ٍ
ٍ
لتحقي��ق اإلص�لاح .ومن��ذ أن ب��دأت املظاه��رات الس��لمية ض��د نظام��ه
غ�بي وجب� ٌ
�ان وعدي��م الش��فقة .فق��د فاق��م االنقس��امات
بره��ن عل��ى أن��ه ٌّ
�ش أكث��ر بطش �اً .إن��ه لي��س
َ
وص َّع��د احل��رب باللج��وء إىل عن� ٍ
�ف طائ� ٍ
ٌ
ً
�رب تزين��ت قائمت��ه االنتخابي��ة بأمس��اء
رئيس �ا .إن��ه قات��ل وجم��رم ح� ٍ
 160000قتي��ل س��وري.
ٌ
ومتماثل
�ش،
�
بط
صاحب
فهو
�ر.
�
آخ
�ا
�
م
ء
�ي
�
ش
�د
تارخيي�اً ،األس�
ٌ
ٍ
�خاص
م��ع التقالي��د املرعب��ة ملنطق� ٍ�ة تب��دو ميال� ً�ة ألن يهيم��ن عليها أش� ٌ
األخالق��ي
ميت��ازون بالفظاظ��ة وشرس��ون يفتق��رون إىل ال��وازع
ّ
ّ
ومعمر
ولديه��م ن��زو ٌع
دكتاتوري .صدام حس�ين كان من ه��ذا النوعّ ،
الق��ذايف كان كذل��ك أيض�اً .ويف مص��ر ،مب��ارك َخ َل��ف أن��ور الس��ادات،
ال��ذي كان وارث�اً جلم��ال عب��د الناص��ر .بع��د اإلطاح��ة مبب��ارك جت��د
مص��ر نفس��ها عرض� ً�ة لسياس��ة رج��ل البط��ش م��ع صع��ود جن��رال آخ��ر،
السيس��ي ،الذي متت الش��رعنة املفرتضة لرئاس��ته يف انتخابات الش��هر
املاض��ي .مث��ة أم � ٌر واض� ٌ�ح اآلن :السيس��ي لي��س دميقراطي �اً ،ومعظ��م
منتخب يف مصر ،حممد مرس��ي،
رئيس
املصريني يعرفون ذلك .أول ٍ
ٍ
يقب��ع يف الس��جن ،بع��د أن أط��اح به السيس��ي ،مع  15000م��ن مناصريه،
مؤسسات
وبعد مقتل  1400شخص .شبح السيسي ّ
املتوعد حيوم فوق ّ
املؤسس��تان القضائي��ة واإلعالمي��ة ،وعب��ادة الف��رد
مص��ر ،مب��ا فيه��ا ّ
عملي � ٌة جت��ري صناعته��ا عل��ى املس��توى الرمس� ّ�ي .ويف مقارب� ٍ�ة ي�تردّد
صداه��ا حت��ى وص��ل إىل تايلن��د ،اليت يبدو أن قادة االنقالب العس��كري
فيه��ا ق��د استنس��خوا جترب��ة السيس��ي ،يش� ّدد رج��ل مص��ر الق��وي عل��ى
االس��تقرار عل��ى حس��اب حق��وق اإلنس��ان واحلري��ات املدني��ة.
بع��د الفش��ل يف تش��كيل حكوم��ة وح��د ٍة وطني� ٍ�ة رغ��م ع � ّدة
يرحب��ون ،بصع��ود اجلن��رال
حم��اوالت ،يش��هد الليبي��ون ،وإىل ح� ٍّ�د م��ا ّ

املالك��ي باهليمن��ة
خليف��ة حف�تر يف الش��رق .ويف الع��راق يس��تم ّر
ّ
السياس��ية ،وه��و يبح��ث ع��ن والي� ٍ�ة ثالث� ٍ�ة رغ��م الصعوب��ات ال�تي عاناه��ا
يف االنتخاب��ات الش��هر املاض��ي ،ورغ��م فش��له يف كب��ح العن��ف الطائفي.
من اجلزائر ،اليت انتخبت رئيس األمر الواقع ،إىل اليمن ،اليت تعيش
عمليتها االنتقالية يف غرفة اإلنعاش ،تذبل الطموحات الدميقراطية
ألن أقوي��اء ج��دد يس��تعرضون عضالته��م ،أو أقوي��اء قدام��ى يرفض��ون
التخل��ي ع��ن مناصبهم.
تفس��ر رس��وخ ظاه��رة الرج��ل الق� ّ
�وي ه��و
أح��د العوام��ل ال�تي ّ
مرغ��وب يف
التدخ��ل األجن�بي .فاألس��د حياف��ظ عل��ى بقائ��ه ال ألن��ه
ٌ
�رعة
س��ورية ،ب��ل ألن املتنافس�ين اخلارجي�ين يس��محون بذل��ك .وبس� ٍ
كس��ب سيس��ي مص��ر مس��اندة أمري��كا وتابعيه��ا ،ألنه��م ي��رون في��ه
ً
�خصية ميك��ن أن
ش��خصية موالي� ً�ة للغ��رب وم��ن من��وذج مب��ارك .ش�
يعمل��وا معه��ا " بيزن��س" ،واأله��م م��ن ذل��ك أن��ه لي��س مرس��ي .ويف ليبي��ا
حيظ��ى حف�تر بالقب��ول احل��ذر م��ن وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة.
فش��ل الدميقراطي��ات الغربي��ة يف مس��اندة الدميقراطي��ة
يساعد أيضاً على اندفاعة أصحاب البطش .من املريح أكثر ،بالنسبة
ش��خصيات
األورب��ي ،التعام��ل م��ع
إىل الوالي��ات املتح��دة واالحت��اد
ّ
ٍ
ناعم��ة مؤث��ر ٍة تط�� ّور
مألوف��ة عل��ى التعام��ل م��ع ق��و ٍة
اس��تبدادية
ٍ
ٍ
ٍ
خيارات تعددية.
ٍ
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حشيش سوري أصلي...
رضوان دياب

يواص��ل "جيش��نا الباس��ل" تصدّي��ه
امللحم��ي للع��دوان ال��ذي تش�� ّنه عل��ى س��وريا
ّ
"الصم��ود" عصاب� ٌ
�ات إرهابي� ٌة مس��لح ٌة أتت من
أكثر من ً 80
دولة بهدف كس��ر إرادة جيش��نا
وشعبنا الذي تربّى يف مدرسة "القائد اخلالد"
وش��بله.
فالوالي��ات املتح��دة ت��رى أن احل��رب
الباردة مل تتوقف رغم غياب االحتاد السوفياتي
وباق��ي الرف��اق ،وق��د تصبح حرباً س� ً
�اخنة طاملا
أن هناك ٌ
تنظيمات
ممانع مع
تراكي
بعث اش�
ٌ
ٌّ
ٍ
قة وليست عتيقة ،قد تنفخ النار
شيوعية مع ََّت ٍ
ٍ
يف الرم��اد وته��دّد ق�لاع الرأمسالي��ة العاملي��ة.
لق��د اس��تخدم "اإلمربيالي��ون" كل أصن��اف
املؤام��رات دون ج��دوى؛ مل��ؤوا س��احة العاص��ي
يف مح��اة ب��آالف املتظاهري��ن ،بع��د أن و ّزع��وا
عليه��م مالي�ين ال��دوالرات ،حس��ب "ش��ريف
ب��ن ش��رف وش��ريفة" (الل��ي رج��ع م��ن بلجي��كا
ألن��و م��ا ش��اف فيه��ا وال ص��ورة حلبيب��و س��بع
الس��باع) ،وأوهموه��م أن م��ا ح��دث يف مدينته��م
ع��ام  1982كان بفع��ل ضرب��ات جن��ود األس��د
ولي��س م��ن غض��ب اهلل عليه��م ألنه��م تهاون��وا
قلي� ً
لا يف املب��اراة االقتصادي��ة اليت كانت تدور
جهة وبني س��وريا
ب�ين ال��دول االمربيالي��ة م��ن ٍ
األس��دية االش�تراكية م��ن جه� ٍ�ة أخ��رى .لك��ن
أهال��ي مح��اة الطيب�ين س��رعان م��ا كش��فوا
ه��ذه اللعب��ة اخلسيس��ة ،وع��ادوا إىل أعماهل��م
يتس��ابقون إىل الف��وز بلق��ب "بط��ل اإلنت��اج".
كم��ا ح��اول املتآم��رون أن يقنع��وا أهال��ي حل��ب
باحت�لال س��احة س��عد اهلل اجلاب��ري ،وعندم��ا
فشلوا يف هذا املسعى ،نتيجة وعي سكان حلب
الوط� ّ
والطبق��ي ،ال��ذي تك�� ّون يف م��دارس
ني
ّ
البعث��ي ،مع�� ّززاً
ّ
املعن��وي والتثقي��ف
التوجي��ه
ّ
يب واألمحر
�ات من الكت��اب األخضر اللي ّ
جبرع� ٍ
الصي� ّ
ّ
الدميقراط��ي؛
الك��وري
ني والكرب��اج
ّ
كان ال َّ
ب��د م��ن حتري��ك عمالئه��م لدخ��ول
مدجج�ين ب��كل أصناف األس��لحة
ه��ذه املدين��ة ّ
الثقيل��ة ،وحت��ى م��ا ف��وق الثقيل��ة (كالقناب��ل
�زات إلكرتوني� ٍ�ة
الذري��ة التكتيكي��ة) ،م��ع جتهي� ٍ
واس��تنفار
كب�ير
دوالرات��ي
ياباني��ة وم��د ٍد
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
غربي يف خدمة املتم ّردين
صهيو
استخباراتي
ٍّ
ٍّ
املأجوري��ن .هك��ذا تس��لل اإلرهابي��ون إىل حل��ب
عل��ى غفل� ٍ�ة من رجال خمابراتن��ا الذين كانوا
حيرس��ون ه�لال رمض��ان خش��ية أن يس��رقه
املتآم��رون ،فتق��ع األم��ة يف الضالل��ة وتضي��ع
برك��ة النف��ط.

وتت��وارد اآلن تقاري��ر مؤك��د ٌة أن
ملعركة فاصلة،
ي ّض��رون
اخلونة وس��ادتهم ُ َ
ٍ
فم��ا ه��ي خط��ة ال��ر ّد ال�تي رمسه��ا أس��د س��وريا
الثان��ي العمي��د ماه��ر ،وقادتن��ا الروحي��ون م��ن
حساس�ين ّ
ومساح��ات
��وفات
وحشاش�ين ّ
ٍ
ووس ٍ
وأس��اقفة؟
يف احلقيق��ة ،لي��س الوض��ع س��ه ً
ال،
وجه��وا
خصوص��اً إذا علمن��ا أن األع��داء ق��د ّ
�اروخ ثقي� ٍ�ل (ب��س م��و أتق��ل
أكث��ر م��ن أل��ف ص� ٍ
م��ن املعل��م ولي��د) حن��و البن��ى الفوقي��ة لبلدن��ا
(حنن��ا م��ا عندن��ا بن��ى حتتي��ة ...م��و عي��ب!) ،م��ع
استنفار للوحدات النووية اإلسرائيلية خشية
ٍ
حس��ون لبن��ان .ل��ذا ،وبع��د االت��كال
أن يغ��در به��ا ّ
عل��ى اهلل وعل��ى الزخ��م الذي نس��تمدّه من روح
القائد املغفور له وش��بله ،فقد ّ
مت رس��م اخلطة
التالي��ة:
 _1إخ�لاء املدني�ين م��ن س��وريا إىل
خارجه��ا ،ك��ي ال ينش��غل بواس��لنا وجوارحن��ا
وكواسرنا بتأمني مستلزمات احلياة اليومية
للس��كان ،م��ع اعتم��اد الربامي��ل املتفج��رة
تراتيجي ثبت��ت فعاليت��ه بع��د
ردع اس�
ٍّ
كس�لاح ٍ
أن ّ
مت جتريب��ه يف الكث�ير من املناطق الس��ورية
ال�تي تط�� ّوع أهله��ا إلج��راء التجرب��ة عليه��م.
 _2تفعي��ل دور البن��ى الفوقي��ة
(لآلخ��ر) والب� ّ
�ث املتواص��ل لألغان��ي الوطني��ة
ِ
واملواعظ احلماس��ية للمرحوم مروان ش��يخو.
تنوي��ه :ارت��أى "غوبل��ز" س��وريا ،عم��ران الزعيب،
ع��دم ض��رورة ب��ث خطاب��ات "القائ��د اخلال��د"،

ألنها حمفور ٌة يف صدور ّ
كل الشرفاء.
 _3الس��ماح ملف�تي اجلمهوري��ة أن
يش��كل فرق �اً فدائي� ً�ة س��تضرب يف قل��ب م��دن
األع��داء إن مل يرتدع��وا.
 _4نب��ش قص��ص الفس��اد األخالق� ّ�ي
واملالي لعد ٍد من قادة الدول األوربية ،والطلب
ّ
م��ن جل��ان حق��وق اإلنس��ان التحقي��ق يف
االنته��اكات ال�تي حدث��ت يف إنكل�ترا وتركيا،
وإدان��ة اعتق��ال  3مواطن�ين فلس��طينيني يف
الضف��ة الغربي��ة الش��هر املاض��ي.
 _5الطل��ب م��ن إخوتن��ا يف ال��دم
والعروب��ة (محدي��ن صباح��ي وبوتفليق��ة)
وأصدقائن��ا يف كوري��ا الدميقراطي��ة وغريه��ا
م��ن الدميقراطي��ات "الش��عبية" العريق��ة ع��دم
تكافؤ يف "املنازلة
التدخ��ل ك��ي ال حيدث عدم ٍ
الك�برى".
 _6إص��دار عف� ٍ�و ع��ن ّ
كل املغ ّرر بهم،
مب��ن فيهم من ّ
تلطخ��ت أياديهم بالدماءّ ،
فكل
�كل مباش� ٍ�ر
ب�ني آدم مل يش��رف عل��ى تربيت��ه بش� ٍ
"قائدن��ا إىل األب��د" َّ
خط��اء ،وخ�ير اخلطائ�ين
الت ّواب��ون.
قلي��ل أن الق�� ّوات املعادي��ة
عاج��ل :ورد من��ذ
ٍ
بدأت باالنس��حاب من دول اجلوار ،وأن متعدّد
عجل من
األلوان "برهو اجلزائري" أُوفد على ٍ
قب��ل جمل��س األم��ن إىل س��وريا إلقناعه��ا أن ال
ح� ّ�ل عس��كرياً للتوت��رات احلاصل��ة بينه��ا وب�ين
�وار أول� ٍّ�ي قب��ل
أمري��كا ،وليدع��و س��وريا إىل ح� ٍ
الش��روع يف حمادث��ات جني��ف .10
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صياد المدينة
ّ

عبد الحميد الدشــتي وخيرات الخولي واألســد
�ارع متف� ّر ٍع عن س��احة النجمة
يف ش� ٍ
بوس��ط دمش��ق ،يق��ع مكت��ب ش��ركة العقيل��ة،
يف بن��ا ٍء فخ��م .لوح � ٌة أنيق � ٌة تش�ير إىل االس��م
ال تع� ّرف امل��ا ّرة مب��ا يكف��ي ع��ن ه��ذه الش��ركة
ال�تي تب��دأ حكايته��ا م��ن نهاي��ة الع��ام  ،2007يف
أسس��ها رج��ل
أوج حك��م بش��ار األس��د ،ح�ين ّ
ٌّ
كوي�تي ه��و عب��د احلمي��د الدش�تي،
أعم��ال
ٍ
م��ع ش��ركاء س��وريني ي��دورون يف فل��ك رام��ي
ر حل��زب
�وال كب�ي ٌ
خمل��وف .والدش�تي ه��ذا م� ٍ
اهلل وإي��ران وآل األس��د .ينتم��ي إىل الطائف��ة
الش�يرازية ،وه��ي أكثري�� ٌة يف وس��ط ش��يعة
�ول فارس��ية .ويع� ّد
الكوي��ت .ويتح�دّر م��ن أص� ٍ
ً
واح��داً م��ن أكث��ر الش��خصيات إث��ارة للج��دل
يف الكوي��ت ،إذ يس� ّ
�تغل من��اخ احلري��ة النس��بية
�ية متنق ً
ال
املت��اح هناك فينش��غل بقضايا سياس� ٍ
�وب للقض��اء
ب�ين أح� ٍ
�وال خمتلف��ة ،م��ن مطل� ٍ
وش��خصية
برملان��ي
نائ��ب
بته��م فس��ا ٍد إىل
ٍ
ٍّ
ٍ
حملي��ة
ورأي يف ش��ؤون
عام��ة ذات
ٍ
ٍ
ٍ
حض��ور ٍ
وإقليمي��ة .ث��م ال يلب��ث أن يه��دأ م � ّد ًة وجي��ز ًة
ليخ��وض بعده��ا صراع �اً مالي �اً ،يظه��ر عل��ى
الصح��ف ،م��ع ش��ركاء ل��ه م��ن ذات التابعي��ة
اإليراني��ة أحيان �اً ،أو يطل��ق محل� ً�ة عام� ً�ة ذات
�ية ،مث��ل ترؤس��ه حلمل� ٍ�ة تناصر
أه� ٍ
�داف سياس� ٍ
املعارض��ة البحريني��ة.
يف س��وريا عمل��ت العقيل��ة يف
حق��ول التأم�ين واالس��تثمارات الفندقي��ة
والعقاري��ة .وحصل��ت عل��ى عق��و ٍد كب�ير ٍة،
مث��ل مش��روع توس��عة مق��ام الس��يدة زين��ب،
املم�� ّول إيراني��اً ،وتطوي��ر البني��ة الس��ياحية
يف وادي النص��ارى يف ري��ف مح��ص .وم��ن
�وح يس� ّ�مي نفس��ه
ه��ذا ال��وادي ظه��ر رج� ٌ�ل طم� ٌ
(خ�يرات اخلول��ي) ،كبدي� ٍ�ل أرق��ى م��ن االس��م
احلقيق� ّ�ي (خ�ير اهلل أس��عد احلول��ي) ،وج��د يف
العقيل��ة والدش�تي فرص� ً�ة ال تع � ّوض .فدخ��ل
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ً
كش��ريك
حمل��ي ث��م
كسمس��ار
بداي��ة
ٍ
ٍّ
ٍ
ّ
احتي��ال
لينق��ض أخ�يراً ،ويف عملي��ة
صغ�ير،
ٍ
ٍ
ك�برى ،عل��ى معلم��ه الكوي ّ
يت ،ويس��تولي على
ج��ز ٍء مه� ٍّ�م من الش��ركة .فيستش��يط الدش�تي
ّ
ّ
��م ض�� ّد
ويش��ن مح�لات
غضب��اً،
ٍ
تش��هري وتظل ٍ
اخلول��ي ،وحي � ّرك دع��اوى ك�برى ض � ّد ه��ذا
اخلص��م الصاع��د ،وكذل��ك يفع��ل اخلول��ي.
ويلج��أ الطرف��ان إىل حمم��د خمل��وف (وال��د
رام��ي) ال��ذي يتمهّ��ل مس��تغ ً
ال االثن�ين ،ث��م
ميي��ل لص��احل اخلول��ي ويطلق��ه كرج� ٍ�ل م��ن
رجال��ه ودمي� ٍ�ة من الدم��ى االقتصادية النامية
�رعة يف س��وريا آن��ذاك .دون أن يؤث��ر ه��ذا
بس� ٍ
االحني��از الظ��امل عل��ى موق��ف الدش�تي ووالئه
الثاب��ت حن��و (األس��د ،إي��ران ،ح��زب اهلل).
ولتخف��ت بع��د ذل��ك ح��دّة املواجه��ة .ويل��وذ
الدش�تي امله��زوم بالصم��ت .ويتاب��ع اخلول��ي
واس��عة
ممتل��كات
صع��وده ،فيس��تحوذ عل��ى
ٍ
ٍ
يف املنطق��ة ذات الطبيع��ة اجلميل��ة يف وادي

�يحي
النصارى ،ويتق ّرب من رجال الدين املس� ّ
مرتفع للسيدة العذراء
ومتثال
كنيسة
ببناء
ٍ
ٍ
ٍ
الزم ملث��ل
هن��اك ،وي�ترأس  -يف
ٍ
نش��اط ٍّ
ع��ام ٍ
ه��ذه الش��خصيات  -ن��ادي الوثب��ة الرياض� ّ�ي يف
مدين��ة محص.
بع��د الث��ورة نش��ط الرج�لان ،كلٌّ
من موقعه ،يف الدفاع عن نظام األسد .فانضم
الدش�تي إىل قائم��ة األب��واق التلفزيوني�ين
ال�تي تتح�دّث ع��ن مؤام��ر ٍة حت��اك ض� ّد حم��ور
املقاوم��ةّ .
ً
ً
خاص��ة
جمموع��ة
ونظ��م اخلول��ي
م��ن الش��بيحة ،يش��رف عليه��ا ابن��ه ش��جاع.
ونش��ط كالهما يف الش��بكة املالية اليت م ّولت
النظ��ام وو ّف��رت ل��ه الغط��اء ال�لازم للته�� ّرب
م��ن العقوب��ات الدولي��ة .ويف آخ��ر أعم��ال
الرجلني ظهر اخلولي إىل جانب بش��ار األس��د
أثن��اء زيارت��ه األخ�يرة ملعل��وال ،وق��ام الدش�تي
خاص��ة لنق��ل مؤي��دي
طائ��رات
باس��تئجار
ٍ
ٍ
األس��د يف الكوي��ت لينتخب��وه يف دمش��ق.

نصف شهرية سياسية متنوعة مستقلة

 ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة. -ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابق ًا.

فيس بوك
facebook.com/3aynAlmadina
تويتر
twiter.com/3aynAlmadina
www.3ayn-almadina.com | info@3ayn-almadina.com
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