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في بعـض عيــوبنا...
التتي  العقبتتات  نستتتعرض  حتتن  	
أشتتقائنا  بلتتوم  نبتتدأ  الثتتورة  تقتتف يف وجتته 
العرب واملستتلمن، وننتهتتي باجملتمع الدولّي 
املتختتاذل أو املتآمتتر، وخنتتّص متتن يطلقتتون 
ستتورية«  »أصدقتتاء  وصتتف  أنفستتهم  علتتى 
بنصيتتٍب وافتتٍر متتن التقريتتع واالتهامتتات. أمتتا 
حنتتن فتتا ينقصنا إال »الدعم« الستتخّي باملال 
والستتاح، وستتننجز أمورنا بأنفستتنا على أمّت 

وجتته.
واحلتتال أن إدارة املتترء ملتتا بتتن يديتته  	
متتن املتتوارد واإلمكانتتات، متتن بشتتريٍة وماليتتٍة 
للطريقتتة  مؤشتتٌر  وسياستتية،  ولوجستتتيٍة 
التتي ستتيدير بهتتا متتا ستتيحصل عليتته متتن 
قتتدراٍت أوستتع. وقتتد تبتتّن لتتكّل ذي بصتترٍة 
منتتا أن ستتلوكنا يف هتتذا الشتتأن خمجتتل، يف 
اجملتتاالت السياستتية والعستتكرية واإلغاثيتتة 
واجملتمعيتتة، وستتواها. فعتتدا عتتن تشتتبث كّل 
ذي رأٍي برأيتته، حتتتى لتتو كان دافعتته إليتته 
شتتخصيًا أو حمليًا أو هوًى حمضًا، فإن أبرز 
ما يستتم إدارتنا لشتتؤوننا هتتو الركاكة، ويف 

كّل اجلوانتتب املشتتار إليهتتا أيضتتًا.
األستتتتتتتتدين  حكتتتتتتتتتم  كتتتتتتان  وإذا  	
هتتو املستتؤول األول عتتن النقتتص يف تأهيتتل 
كوادرنتتا وعتتدم تراكتتم اخلتترات واملعتتارف، 
فنحن املستتؤولون عن ذلك بالدرجة الثانية، 
منتتذ ملكنتتا زمتتام أنفستتنا وأراضينتتا احملتتّررة 
علتتى األقتتّل. ومتتن واجبنتتا جتتتاه اهلل والنتتاس 
أن نتعّلتتم متتا نقتتوم بتته بوجهتته الصحيتتح، أو 
أن نرتكتته ملتتن هتتو أعتترف منتتا بتته. أمتتا أن 
نضتتع أيدينتتا علتتى ما ال نتقنتته من أمور، على 
أمتتل أن نتعلمتته باملمارستتة، فهتتو أمتتٌر يتجاوز 
وقتتٍت حنتتن  »الفهلتتوة«، يف  الركاكتتة إىل 
أحتتوج متتا نكتتون إىل اإلختتاص واالستتتقامة 

كاشتتفة. والثتتورة  والتواضتتع... 
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في الحرب.. هناك وقٌت لألطفال
دير الزور - عدسة أيهم
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 اعتراٌف فرنسيٌّ بخطأ عدم التدخل في سوريا... 
وملفٌّ جديٌد للكلور عقب الكيماوّي

هيئة التحرير

األستتد  بشتتار  ترشتتح  يكتتن  مل  	
يف  إقامتهتتا  املزمتتع  الرئاستتية،  لانتخابتتات 
ستتورية مطلتتع شتتهر حزيتتران القتتادم، مفاجئتتًا 
جملمتتل التتدول التتي حتتذرت متتن إجتتراء هتتذه 
هتتذه  يف  رأى  التتذي  فالغتترب،  االنتخابتتات. 
االنتخابتتات مهزلتتة، عتتّر اليتتوم عتتن يأستته متتن 
العملية السياسية الي سيقودها نظام األسد. 
بأنهتتا  تصّنتتف  دوٍل  عتتّدة  رؤى  تتجتتاوز  ومل 
مماٍرستتٌة للضغتتوط علتتى نظتتام األستتد، جمتتّرد 
ناطقتتن  لستتان  علتتى  التصريتتح  أو  التعليتتق 
إعاميتتن ودبلوماستتين يف خارجيتتات هتتذه 

التتدول.
وأمتتام الصتتورة التتي ترفضهتتا دول  	
"أصدقتتاء ستتوريا"، كان متتن الافت مجلٌة من 
االعرتافتتات بتقصتتر الغتترب جتتتاه الستتورين، 
متتع تصاعتتد العمليات العستتكرية ضد املدنين 
يف عتتّدة متتدٍن ستتوريٍة أهمهتتا حلتتب. فقتتد قتتال 
وزيتتر اخلارجيتتة الفرنستتّي، لتتوران فابيتتوس، 
يف كلمتتٍة لتته أمتتام نتتّواب فرنستتين، إن اخلطتتأ 
التدختتل يف  "عتتدم  الغتترب هتتو  ارتكبتته  التتذي 
ستتوريا"، وإن بريطانيتتا وأمريتتكا لتتو تدخلتتتا 
ختتال الصيتتف املاضتتي إىل جانب فرنستتا لكان 

"تصتتّرف حكومتتة بشتتار األستتد" قتتد اختلتتف.
وأمتتام إعتتان الفشتتل الغربتتّي علتتى  	
األمتتم  جتتاءت  الفرنستتية،  اخلارجيتتة  لستتان 
املتحتتدة أيضتتًا لتعلتتن فشتتًا جديتتداً، جتلتتى يف 
عدم وصول املستتاعدات اإلنستتانية إال إىل 12% 
متتن الستتورين املوجوديتتن يف أماكتتن يصعتتب 

إليهتتا. الوصتتول 
العمليتتات  مستتؤولة  وعتتّرت  	
اإلنستتانية يف األمتتم املتحتتدة، فالتتري أمتتوس، 
الوضتتع  أن  عتتن  الدولتتّي،  األمتتن  يف جملتتس 
بعيتتٌد عتتن التحستتن بتتل "إنتته يتفاقتتم"، فيمتتا ال 
يتتزال "اجلانبتتان" يرتكبتتان انتهتتاكاٍت حلقتتوق 
اإلنستتان. وطالبتتت أمتتوس متترًة جديتتدًة بتتأن 
تتمكتتن القوافتتل اإلنستتانية متتن عبتتور خطتتوط 
اجلبهتتة واحلتتدود الرتكيتتة واألردنيتتة، كمتتا 

أمنيتتة". بت"ضمانتتاٍت  طالبتتت 
ويأتتتي تصريتتح أمتتوس متزامنتتًا متتع  	
تصريح املتحدث باسم األمم املتحدة، ستيفان 
املستتتحيل  متتن  أنتته  أكتتد  التتذي  دوجاريتتك، 
تقديتتم املستتاعدات دون موافقتتة نظتتام األستتد. 

وهتتو املوقتتف التتذي اتفقتتت معتته فيتته ستتفرة 
الواليتتات املتحتتدة يف األمتتم املتحتتدة، ستتامانثا 
باور، حمملًة النظام الستتوري مستتؤولية فشل 
وصتتول املستتاعدات إىل احملتاجتتن إليهتتا داختتل 

األراضتتي الستتورية.
	بعتتتتتثتتتتٌة جتتتتتديتتدٌة يتتتوافتتتتق عتتليتتتتهتا 

نتتتظام األستتتد
متتع انتهتتاء املتتّدة املخّصصتتة لتستتليم  	
الستتاح الكيمتتاوّي املوجتتود لتتدى نظتتام األستتد، 
حظتتر  منظمتتة  قتترار  علتتى  النظتتام  وافتتق 
األستتلحة الكيماويتتة بإرستتال بعثتتٍة لتقّصتتي 
احلقائتتق حتتول هجمتتاٍت بالكلتتور يف ستتوريا، 
حتتتت  الواقعتتة  املناطتتق  بتأمتتن  متعهتتداً 
ستتيطرته، وذلتتك بعتتد أن أعلنتتت املنظمتتة أنهتتا 
ستشتتكل بعثتتًة لتقصتتي احلقائتتق، للتحقتتق 
متتن معلومتتاٍت حصلتتت عليها قبل فتترتٍة قريبٍة 
حتتول هجمتتات بالكلتتور يف ستتوريا. ومتتن جانبتته 
أعتترب األمتتن العتتام لألمتتم املتحتتدة، بتتان كي 
مون، عن دعمه للبعثة، واعداً بتوفر املساعدة 

اللوجستتتية واألمنيتتة هلتتا.
ويأتي قرار تشتتكيل البعثة اجلديدة  	
ملنظمتتة  املشتترتكة  البعثتتة  أعلنتتت  أن  بعتتد 
حظتتر األستتلحة الكيماويتتة واألمتتم املتحتتدة 

يف وقتتٍت ستتابٍق عتتن أن حنتتو %8 متتن الرتستتانة 
يف  وذلتتك  ستتوريا،  يف  تتتزال  ال  الكيمياويتتة 
اليتتوم التتذي كان متتن املفتترتض أن تنجتتز فيتته 
عملية نقل الرتسانة. إذ قالت منسقة البعثة، 
ستتيغريد كاغ، يف مؤمتتتٍر صحتتايفٍّ عقدتتته يف 
دمشتتق، بتتأن املشتتكلة هتتي أن نستتبًة تستتاوي 8 
باملئتتة تقريبتتًا ال تتتزال موجتتودًة يف البتتاد "يف 

موقتتٍع حمتتّدد".
وأمام تقصر نظام األسد يف تسليم  	
خمابراتيتتٌة  مصتتادر  بّينتتت  الرتستتانة،  باقتتي 
املتحتتدة،  والواليتتات  وفرنستتا  بريطانيتتا  متتن 
وفتتق مصتتادر دبلوماستتية أوروبيتتة، أن نظتتام 
األستتد متتا زال حيتفتتظ بقتتدرٍة علتتى استتتعمال 
ونشتتر املزيد من األستتلحة الكيمياوية، وستتط 
تستتريباٍت غربّيتتٍة عتتن فشتتل األستتد بالتخلتتص 
متتن الستتاح الكيمتتاوّي علتتى الرغتتم متتن وعتتوٍد 
كامتتل  بتستتليم  مستتبقًا  قّدمهتتا  قتتد  كان 

الرتستتانة.
ومتتن جانبتته نفتتى النظتتام الستتورّي  	
احتفاظه بالقدرة على نشتتر الستتاح الكيماوّي. 
واصفتتاً متتا جاء على لستتان دبلوماستتين غربين 
باالّدعتتاء، وبأنتته "حماولتتٌة أمركيتتٌة أوروبيتتٌة 
الستخدام سياساتها "الصبيانية" البتزاز حكومة 

األستتد"، وفتتق مصتتادر متتن اخلارجية الستتورية.
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ٍر محاَصر.. إلى غرٍب محتلٍّ محاَصر حلب: من شرٍق محرَّ
جبهـاٌت مشـتعلة.. وريف دمشق تكثف عملياتـــها لتشـتيت قوات األسد

هيئة التحرير

حتتتتتتلب  مديتتتتتتتنة  جبهتتة  زالتتت  متتا  	
األكثر حضورًا على ستتاحة الثورة السورية، 
منتتذ أن بتتدأت معتتارك التقدم، متتن قبل غرفة 
عمليتتات أهتتل الشتتام، حنو مناطق متتن القطاع 
الغربتتّي للمدينتتة، اخلاضتتع لستتيطرة النظام. 
مجعيتتة  معتتارك  ختتال  الثتتّوار  حققتته  فمتتا 
الزهتتراء قلتتب املعادلة على األرض، من شتترٍق 
حمتتّرٍر حماَصتتٍر إىل غتترٍب حمتتتلٍّ حماَصتتر، 
خاصتتًة بعتتد قطتتع طريتتق اإلمتتداد القتتادم متتن 
الراموستتة جنتتوب املدينتتة، وحصار عتتدة أبنيٍة 
خاضعتتٍة لستتيطرة قتتّوات النظتتام، أهمها مبنى 
املخابتترات اجلويتتة يف حتتّي مجعيتتة الزهتتراء.

يف  القاتتتتتتتتتمة  الصتتتتورة  وأمتتام  	
حلتتب،  يف  جيتتتتتتتتري  ملتتا  النظتتتتتتتتام  عيتتتتتون 
احلربيتتة  عمتتتتتتتلياتها  طائراتتته  	استكتتتتتتتملت 
التتي  املدينتتة،  متتن  الشتترقية  األحيتتاء  علتتى 
يقتتوم بقصفهتتا جتتوًا بالراميتتل املتفجتترة منتتذ 
أشتتهر. بينمتتا مل يستتتطع وقتتف تقتتدم فصائتتل 
املعارضتتة يف حميتتط مناطتتق ستتيطرته، ويف 
املراكتتز األمنيتتة والعستتكرية  عمتتق بعتتض 

التتي كانتتت تابعتتًة لتته.
ريتتتتف دمتتتتشتتتق يتصتتتتتّدى حلتتتتتتمتتتلٍة 

عسكريٍة جديدة
متتع تعتتّدد جبهتتات الريف الدمشتتقّي  	
بتتن الغوطتتتن الشتترقية والغربيتتة، إضافتتًة 
إىل  ووصتتواًل  وامتتتداده  القلمتتون  إىل 
اختترتاق  النظتتام  قتتوات  حاولتتت  الزبدانتتي، 
العمتتق احملتتّرر متتن عتتّدة منافتتذ؛ أوهلتتا كان 
منفتتذ املليحتتة التتي تعتتّد أهتتّم مداختتل الغوطة 
الشتترقية، والتتي تشتتهد عمليتتاٍت حربيتتًة منتتذ 
أكثتتر متتن 20 يومًا، بعد استتتهدافها بصواريخ 
أرض ت أرض وقذائف مدفعيٍة من قبل قّوات 
الفصائتتل  أن  إال  حتاصرهتتا.  التتي  النظتتام 
املعارضتتة يف املنطقتتة منعتتت أّي تقتتدٍم لقتتّوات 
حميتتط  يف  عملياتهتتا  وركتتزت  النظتتام، 
املليحتتة، مبستتاندة كتائتتب أختترى عاملتتٍة يف 
دومتتا وريفهتتا. كمتتا عمتتد الثتتوار إىل تشتتتيت 
الرتكيتتز  إعتتادة  ختتال  متتن  النظتتام  قتتوات 
	علتتى جبهتتاٍت أختترى، منهتتا جوبتتر وحرستتتا، 
وضتترب نقتتاط متركتتز قتتّوات النظتتام يف تلك 

املناطتتق، مثل إدارة املركبات. 

إىل  عودتهتتا  وبعتتد  الزبدانتتي،  ويف  	
مقدمة اجلبهات املشتعلة، خاصًة بعد سيطرة 
مناطتتق  عتتّدة  علتتى  وحلفائتته  النظتتام  قتتّوات 
متتن القلمتتون؛ استتتطاع الثتتّوار فيهتتا منتتع قتتوات 
النظتتام متتن التقدم، وضتترب احلواجز والنقاط 
العسكرية الي كان يعتمدها لقصف املدينة. 
بينما ستترت شتتائعاٌت عن حماولة الوصول إىل 
اتفاقيتتٍة يتتتم مبوجبهتتا وقتتف إطاق النتتار على 
جبهتتة املدينتتة، دون أن يظهر للعيان حتى اآلن 
أّي أثتتٍر لتلتتك االتفاقية الي يتداوهلا ناشتتطون 

علتتى صفحتتات الفيتتس بتتوك منتتذ أيتتام.
الغازات السامة من جديد

ختتال  النظتتام  قتتوات  تستتتطع  مل  	
مناطتتق  علتتى  الستتيطرة  املاضيتتة  الفتترتة 
استترتاتيجيٍة يف ريتتف محتتاه الشتتمالّي، كان 
الثتتوار قتتد ستتيطروا عليهتتا مؤختتراً. فحصتتار 
واللطامنتتة وستتواها مل  زيتتتا  متتورك وكفتتر 
يهيتتئ للنظتتام اجتياح تلك البلتتدات الي تقع يف 
منطقتتٍة هامتتٍة للغايتتة على طريتتق محاه حلب. 
فلجتتأ النظتتام إىل استتتخدام الراميتتل املتفجرة 
فيها من جهة، ثم القصف بغاز الكلور من جهٍة 
أختترى، وهتتو ما أّدى إىل وقوع عشتترات الشتتهداء 
متتن املدنيتتن بشتتكٍل ختتاص، وال ستتيما يف كفر 

زيتتتا وقريتتة عطشتتان.

جبهاٌت ال تهدأ
تتتتتتغيتتتتتتتتر  عتتدم  متتن  الرغتتم  علتتى  	
مناطتتتتتتتتق  عتتّدة  يف  السيتتتتتتتتتتطرة  خرائتتتتتتتط 
التتزور  سوتتتتتتتريٍة، ومنهتتا درعتتا جنوبتتًا وديتتر 
احملافظتتتتتتتتن  جتتتبهتتتتتتتتتات  أن  إال  	شتتتتتتتتترقًا، 
أستتتتتتتتتتتتتتتوار  علتتى  فاملناوشتتتتتتتتتتتات  تهتتدأ.  مل 
متتتتتتتستمّرة،  العتتتتتتتتسكري  التتزور  ديتتر  	مطتتار 
متتع حمتتاوالٍت فاشتتلٍة تقتتوم بهتتا قتتّوات األستتد 
بتتن حتتٍن وآختتر للتقتتّدم يف القطتتاع اجلنوبتتّي 
جلبهتتة املطتتار، بهدف الستتيطرة على الطريق 
الدولتتّي املتجتته إىل املياديتتن، تواجههتتا دفاعتتات 
يف  جنحتتت  والتتي  هنتتاك،  املرابطتتن  الثتتوار 
تكبيتتد قتتّوات األستتد خستتائر كبتترًة يف كّل 
هجتتوم. وعلتتى جبهتتات مدينتتة ديتتر التتزور مل 
تستتجل داختتل املدينتتة أّيتتة تغتتراٍت ذات قيمتتة، 
مع نوبات قصٍف عشتتوائيٍة لقّوات االستتد على 

اجلتتزء احملتتّرر.
االشتتتباكات  استتتمّرت  درعتتا  ويف  	
املتقطعتتة ختتال األيتتام املاضيتتة علتتى جبهتتة 
طريتتق الستتّد وخميم درعتتا، وخاصًة يف نقاط 
التمتتاّس بتتن قتتّوات النظتتام والثتتوار، دون أن 
حتتترز أيتتة قتتوٍة حتتتى اليتتوم تقدمتتًا واضحتتًا، 
يف  املعادلتتة  بتغيتتر  تنتتذر  جتهيتتزاٍت  وستتط 

وريفهتتا. أحيائهتتا  بأغلتتب  احملتتّررة  املدينتتة 
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 اللعب ببنود "الهدنة": 
الصـراع يحتدم بين عناصر المرّبع التشبـيحّي في حمص

عبيدة احلمصي

تدختتل مدينتتة محتتص منعطفتتًا حامستتًا علتتى الصعيتتد األمتتّي، بعتتد تتتوارد أنبتتاٍء مؤكتتدٍة متتن مصتتادر داختتل جيتتش النظتتام عتتن  	
انقستتاماٍت كبتترٍة بتتن أربعتتة أطتتراٍف أساستتيٍة تولتتت مهمتتة تدمتتر أحيتتاء محتتص الثائتترة وإبتتادة وتهجتتر أهلهتتا، منتتذ انتتدالع الثتتورة 

الستتورية يف آذار عتتام 2011.

ساحة الساعة يف محص
الفروع األمنية

)السياستتية  األمنيتتة  الفتتروع  تعتتّد  	
والعستتكرية( أقتتوى اجلهتتات املستتيطرة علتتى 
املدينتتة. وتتمتتتع بصاحيتتاٍت واستتعة. وتعتتّد 
العستتتتتتكرية  العملتتتتتتيات  لتتكل  املدبتتر  العقتتل 
واحلمتتتتتات التشبتتتتتتتيحية. وهتتي الستتتتتتتلطة 
متتن  بيتتٍد  تضتترب  التتي  األعلتتى  التنفيذيتتة 
عمليتتات  علتتى  وتشتترف  املدينتتة،  يف  حديتتٍد 
وحتّولتتت  املدنيتتتتتتتن.  وتعتتتتتتتتذيب  اعتتتتتتتتقال 
وأقبيتهتتا  األساستتتتتتتية  مراكزهتتا ومقّراتهتتا 
إىل معتقتتاٍت كبتترٍة أشتتهرها بطشتتًا فتترع 
األمتتن السياستتّي يف حتتّي اإلنشتتاءات الراقتتي 
املدّمتتر. وتتستتع  بابتتا عمتترو  املتتتتتتجاور حلتتي 
واجلماعيتتة  الفرديتتة  الفتترع  هتتذا  زنازيتتن 
إىل حنتتو 1000 ستتجٍن حيشتترون يف زنازيتتن 
تعتتّج  التهويتتة،  وضعيفتتة  ومعتمتتٍة  ضيقتتٍة 
بالرطوبتتة واألمتتراض. وكذلتتك مقتتّر فتترع 
الشتترطة مبركتتز املدينتتة، والتتذي انستتحب 
منتته عناصتتره منتتذ أكثتتر متتن عتتاٍم ونصتتف، 
ثم متكنوا من استتتعادته منذ حنو 7 أشتتهر يف 

اخلالديتتة.  حتتّي  علتتى  العستتكرية  احلملتتة 

جيش النظام
ويأتي جيش النظام يف املرتبة الثانية  	
متتن حيتتث القتتّوة، فهتتو األكثر عتتدداً وعتتتاداً. وما 
زال الستتّنة واملستتيحيون يشتتكلون نستتبة 25% 
متتن بنيتتته حبستتب تقديتترات الثتتوار، والنستتبة 
الباقيتتة األكتتر تشتتكلها عناصتتر متتن الطائفتتة 
العلوية. وتتوىل ميليشتتيات جيش األسد مهمة 
نصتتب احلواجتتز والتمتترتس بستتاحها اخلفيف 
والثقيتتل، وتقطيتتع أوصتتال املدينتتة وتقستتيمها 
إىل كانتونتتات، لتستتهيل أيتتة مهمتتٍة عستتكريٍة 
تقضتتي باجتيتتاٍح عستتكريٍّ ألحتتد األحيتتاء، أو 
محتتات دهتتٍم تعستتفيٍة لرتهيتتب األهالتتي ونهتتب 
املمتلتتكات وحمتويتتات املنتتازل. كمتتا تقتتع علتتى 
للجيتتش  التابعتتة  امليليشتتيات  تلتتك  عاتتتق 
النظامّي مهمة القصف اليومّي املمنهج ألحياء 
محتتص احملاصتترة، التتي تشتتمل )بتتاب الدريتتب، 
بتتاب هتتود، جتتورة الشتتياح، احلميديتتة، بستتتان 
الديوان، السوق التجاري القديم واجلديد، جب 
اجلندلتتي، القصتتور، حتتي الورشتتة، الصفصافتتة، 
 5 علتتى مستتاحة  والتتي متتتتّد  الستتايح(،  وادي 
كيلتتو متترت مربتتع، 90 % منهتتا مدّمتتر بالكامتتل.

الدفاع الوطّي
ويأتتتي يف املرتبتتة الثالثتتة متتا يستتّمى  	
"جيتتش الدفتتاع الوطتتّي"، التتذي أسستته رأس 
 2013 النظتتام بشتتار األستتد يف حزيتتران عتتام 
بوصفٍة إيرانية، بعد أن جنحت تلك التجربة 
 .2009 عتتام  هنتتاك  اخلضتتراء  الثتتورة  وأد  يف 
وموظفتتن  مدنيتتن  متتن  عناصتتره  ويتكتتّون 
حكوميتتن وطتتاب جامعتتاٍت وعاطلتتن عتتن 
واملراهقتتن.  والنستتاء  الرجتتال  متتن  العمتتل 
وكلهتتم متتن ستتكان األحيتتاء العلويتتة املواليتتة 
للنظتتام. ويتوّزعتتون علتتى شتتكل مفتتارز جعلتتت 
متتن الستتاحات العامتتة داختتل األحيتتاء املواليتتة 
مقتتّراٍت هلتتا. وتنطلق جمموعتتاٌت منهم بأوامر 
متتن الفتتروع األمنيتتة لشتتّن غتتزواٍت بربريتتٍة 
علتتى أحيتتاء )الشتتماس، كرم الشتتامي، امليدان، 
أحيتتاٌء  الغوطتتة(، وهتتي  اإلنشتتاءات،  احملطتتة، 
تدختتل  مل  ولكنهتتا  األستتد  حلكتتم  معارضتتٌة 
كبتتر،  بشتتكٍل  املستتلحة  الثتتورة  ختتّط  علتتى 
بتتل حتّولتتت إىل "أحيتتاٍء آمنتتة" تتتؤوي عشتترات 
آالف النازحتتن، وتستتيطر عليها قتتوات النظام. 
ويتتتوىل عناصتتر "جيتتتتتتش الدفتتاع الوطتتتتتتتي" 
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اقتضتتت  إن  واملستتاندة  الدعتتم  مهمتتات 
التتي  االشتتتباكات  يف  خصوصتتًا  الضتترورة، 
أو  بضعتتٍف  النظامتتي  اجليتتش  فيهتتا  يشتتعر 
الستتاخنة. وقتتد  تراجتتٍع يف إحتتدى اجلبهتتات 
توّرطتتت عناصتتر "جيتتش الدفتتاع" يف ارتتتكاب 
جمتتازر طائفيتتٍة مرّوعتتٍة حبتتق املدنيتتن يف 
حتتّي بتتاب الستتباع منذ 14 شتتهرًا، وقبلها يف حّي 
كتترم الزيتتتون، متتا أدى إىل تهجتتٍر كامتتٍل 

لستتكان هذيتتن احليتتن. 
ميليشيات الشبيحة

وأخراً  تأتي جمموعات "الشتتبيحة".  	
املطلتتق  اجملرمتتن  متتن  جمموعتتاٌت  وهتتي 
ستتراحهم واملرتزقتتة والعاطلتتن عتتن العمتتل 
الذيتتن مل يكملتتوا تعليمهتتم. ومتتن بينهتتم متتن 
تستتّرب متتن اخلدمتتة اإللزاميتتة يف اجليتتش. 
ومنهتتم موظفون حكوميتتون حيرتفون أعمال 
التشتتبيح بعتتد دوامهتتم الوظيفتتّي. ومجيعهتتم 
متتن العائتتات العلويتتة املستتحوقة والفقتترة، 
أو  األمتتن  يف  عائلتتيٌّ  دعتتٌم  هلتتا  ليتتس  التتي 
اجليتتش. وهتتم مشتتحونون طائفيتتًا وغرائزيتتًا 
القتتتل والتنكيتتل  بشتتكٍل كبتتر. وميارستتون 
خيضعتتون  وال  محتتص.  بأهالتتي  املمنهتتج 
جمموعاتهتتم  تتصتتف  إذ  عليتتا،  أوامتتر  أليتتة 
متتا  وكثتتراً  االنضبتتاط.  بعتتدم  التشتتبيحية 
يصطدمتتون متتع قتتّوات النظتتام واألمتتن التتي 
يتبعتتون هلا شتتكليًا، بستتبب اندفاعهتتم اجلنونّي 
إجتتراءاٍت  اختتتاذ  دون  اآلمنتتة  األحيتتاء  حنتتو 
احرتازيتتٍة لتفتتادي تعّرضهتتم للتصويتتر أثنتتاء 
غزواتهتتم الربريتتة واقتحتتام بيتتوت املدنيتتن. 
كما تنشتتب مشتتاجراٌت كبرٌة تصل إىل حّد 
التهديتتد بالقتتتل وإشتتهار الستتاح حتتن تأتتتي 
حلظة احملاصصة على الغنائم املستتروقة من 

املنتتازل املدّمتترة أو األحيتتاء املستتتباحة. 
تشتتكل تلتتك املكّونتتات األربعتتة قتتوًة  	
وحشتتيًة وقمعيتتًة ضاربتتة. وهتتي التتي تستتيطر 
علتتى مدينتتة محتتص وأحيائهتتا. وأستتهمت يف 
تهجتتر أكثتتر متتن مليتتون نستتمٍة متتن الستتكان 
إىل ختتارج املدينتتة. ويبلتتغ عتتدد هتتذه القتتوى 
ميلكتتون  عنصتتر،  ألتتف   50 حنتتو  جمتتتتتتتمعًة 
الستتاح الثقيتتل متتن دبابتتاٍت ومدافتتع وقتتواذف 
صواريتتخ، ويتوّزعتتون حتتول األحيتتاء العلويتتة 
املواليتتة لتحصينها ومحايتها، ولشتتّن عمليات 

قصتتٍف علتتى األحيتتاء الثائتترة.
صراع الوحوش

التتتتتتخلخل  هتتو  األمتتر  يف  وامللفتتت  	
الواضتتح بتتن تلتتك القتتوى متتن جهتتة التنستتيق 

صعيتتد  وعلتتى  والعستتكرّي،  العملياتتتّي 
األهتتداف داختتل مدينة محص أيضًا. وظهرت 
تلك اخللخلة يف كثٍر من املناسبات، أبرزها 
الصراع الذي نشتتب بن جمموعات الشتتبيحة 
وبتتن ضبتتاٍط متتن اجليتتش يف األحيتتاء املواليتتة 
يف  عنصتتراً   130 متتن  أكثتتر  مقتتتل  بستتبب 
تفجتتر ستتيارٍة مفخختتٍة مؤختتراً بستتاحة حتتّي 
العباستتية املوالتتي واملتداختتل متتع حتتي البياضة 
الثائتتر، التتذي تعتتّرض للتدمتتر الكامتتل، ونتتزح 
منتتذ  املتواصتتل  القصتتف  جتتّراء  ستتكانه  كّل 
اتهتتام  حنتتو عتتام. وكان ستتبب الصتتراع هتتو 
املشتترفن علتتى  الضبتتاط  لبعتتض  الشتتبيحة 
مقابتتل  الرشتتوة  وتلقتتي  بالتواطتتؤ  احلاجتتز 
الستتماح للثتتّوار بإدختتال املفخختتة إىل تلتتك 
الستتاحة التتي يتجمتتع فيهتتا الشتتبيحة. وإثتتر 
ذلتتك اعتقلتتت قتتّوات األمتتن ضابطتتن من رتٍب 
متوستتطٍة كانتتا يشتترفان علتتى تأمتتن تلتتك 
الستتاحة، وذلتتك المتصتتاص غضتتب الشتتبيحة 
إفستتاٍد  متتن  عنهتتم  ينجتتم  قتتد  متتا  وتفتتادي 

للخطتتط واملعتتارك.
إسقاط اهلدنة

وحتتدث صتتراٌع كبتتٌر بتتن ضبتتاٍط  	
يف اجليتتش متتن حّي الزهراء وآخرين من حّي 
عكرمتتة منتتذ حنتتو أستتبوعن. ونشتتب الصتتراع 
بينهم بعد تقدم الثّوار يف حّي جب اجلندلي، 
ومتكنهتتم متتن تفجتتر ستتيارٍة مفخختتٍة قتلتتت 
أكثر من 50 من عناصر اجليش والشتتبيحة 
معظمهتتم متتن حتتّي عكرمتتة. إال أن احلتتدث 

األبتترز التتذي أظهتتر تبايتتن األهتتداف بتتن تلتتك 
اجملموعتتات وامليليشتتيات التتي حتتتتّل محتتص 
هتتو إعتتان اهلدنتتة بتتن الثتتّوار، بقيتتادة اجلبهة 
تضمنتتت  والتتي  النظتتام.  وبتتن  اإلستتامية، 
متتن بتتن بنودهتتا خروجتتًا آمنتتًا ألكثتتر متتن 
2400 مقاتتتٍل متتن الثتتّوار يف محتتص القدميتتة، 
مقابل اإلفراج عن ضابٍط روستتيٍّ و20 مقاتًا 
أثتتارا  اللتتذان  همتتا  البنتتدان  وهتتذان  إيرانيتتًا. 
غضتتب الشتتبيحة، الذيتتن هتتّددوا شتتخصياٍت 
الثتتّوار  متتع  التفتتاوض  يف  مشتتاركٍة  أمنيتتٍة 
بالتصفيتتة إذا مل يستتقطوا هذيتتن البنديتتن، إذ 
اعتروهمتتا إهانتتًة للطائفتتة التتي تقاتتتل متتن 
أجتتل النظام الذي مل يستتَع لإلفتتراج عن املئات 
من أفرادها الذين تعّرضوا لألسر. كما يرى 
قتتادة ميليشتتيات الشتتبيحة أن "اهلدنتتة" ستتوف 
تغلتتق بتتاب مكاستتٍب واستتٍع هلتتم، ألنهتتا ستتتؤّدي 
وبالتالتتي  العستتكرية.  العمليتتات  توقتتف  إىل 
فتتإن اهلتتدوء واألمتتن علتتى اجلبهتتات يف محص 
ستتوف يتتؤّدي بدوره إىل توقتتف عمليات النهب 
واالبتتتزاز واخلطتتف اليومتتّي التتي ميارستتونها.

وعلتتى الرغتتم متتن تبايتتن األهتتداف  	
يف  األربعتتة  األستتدية  األذرع  بتتن  املنفعيتتة 
محتتص، إال أنهتتا مل ختتلتتف حلظتتًة واحتتدًة 
بالكامتتل،  وتدمتتتتتتترها  املدينتتتتتتة  إبتتادة  علتتى 
والتنكيتتل مبتتن بقتتي متتن سكتتتتتانها. فالصتتراع 
بينهم كصراع الذئاب حول فريستتٍة مهشمٍة 
اشتترتكوا مجيعهتتم يف االنقضتتتتتاض عليهتتا، 

حلمهتتا. نهتتش  يف  واختلفتتوا 

من محص القدمية | عدسة شاب محصي
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معاذ... كتلة القماش الملفوفة
هنادي عبد الوهاب

مل يصتتّدق حلظتهتتا أن تلتتك الكتلتتة امللفوفتتة متتن القمتتاش األبيتتض علتتى جانتتب الطريتتق قتتد ختفتتي بتتن طياتهتتا كائنتتًا بهتتذه  	
الرقتتة. حتتن اقتترتب منهتتا اكتشتتف أنهتتا مل تكتتن جمتتّرد قطعة قمتتاٍش ملقاٍة علتتى األرض، بل كانت طفًا صغراً ال ميلك من وستتائل 

التعبتتر ستتوى الصتتراخ.
القصتتة واحتتدٌة متتن قصتتٍص  هتتذه  	
كان  األختترة  اآلونتتة  يف  حدثتتت  عديتتدٍة 
حمورهتتا أطفاٌل صغاٌر ُعثر عليهم بالصدفة، 
تبتتن أن بعضهتتم خمطوفتتون بستتبب مشتتاكل 
عائليتتٍة أو بقصتتد طلتتب الفديتتة، وقستتٌم منهتتم 
أطفتتاٌل يف ستتنٍّ مبكتترة، ومتتتت استتتعادتهم متتن 
قبتتل ذويهتتم بعتتد التحقتتق متتن األمتتر. "عتتن 
املدينتتة" حاولتتت رصتتد إحتتدى تلتتك القصتتص 
للتعتتّرف علتتى كيفيتتة تعامتتل اجملتمتتع متتع 
ظواهتتر متتن هتتذا النتتوع يف ظل غياب مؤسستتات 
الدولتتة. معتتاذ - كما أطلقتتوا عليه فيما بعد - 
كان طفتتًا رضيعتتًا ال يتجاوز عمره شتتهرين 
حتتن وجتتده شتتابٌّ كان يقتتود دراجتتته الناريتتة 
يف السادستتة صباحتتًا. استتتوقفته تلتتك الكتلتتة 
القماشتتية واقتترتب منهتتا فإذا بهتتا ختفي طفًا 

رضيعتتًا توّجتته بتته إىل حيتتث يقيتتم.
استتتضافته يف  التتي  الستتيدة  قالتتت  	
أيامتته األوىل بعتتد العثور عليه لت"عن املدينة": 

كان منظر القماش على طرف الطريق 
يوحتتي بتتأن هنتتاك متتن وضعتته قصتتداً. 

ورغتتم ارتيتتاب الشتتاّب اقتترتب منتته 
فوجتتده وقتتد نتتام، رمبتتا بعتتد أن 
تعتتب متتن البكاء. أختتذه إىل حيث 
يقيتتم وهنتتا طلبتتُت منتته أن آختتذه 
ريثما يتّم التأكد من وضعه إن 
كان خمطوفتتًا أو أن أمتته رمتتته 
هنتتا علتتى الطريتتق. أبلغتتُت اهليئة 
االعتتان  ومّت  باألمتتر  الشتترعية 
عتتن وجتتوده عندنتتا يف حتتال ستتأل 
اخلطتتف  فظاهتترة  أحتتد،  عنتته 
كانتتت منتشتترة، وكان احتمتتال 

خطفتته وارداً جتتداً. ومتتّرت أيتتاٌم عتتّدٌة مل 
يستتأل عنتته أحتتد. بتتدأُت بالتعلتتق بتته وشتتعرُت 

وكأن اهلل ستتبحانه وتعتتاىل قتتد أرستتله لتتي أنتتا 
بالتتذات، فقتتّررت أن أتبناه رغم رفض اجلميع 
أبنتتاًء  لتتدّي  الفكتترة حبّجتتة أن  حولتتي هلتتذه 
وبنتتاٍت آخريتتن، وميكتتن إعطتتاؤه ألستترٍة ليتتس 
لديهتتا أطفتتال. بعد أياٍم من بقائه عندنا علمنا 
بتتأن اهليئتتة الشتترعية أعلنتتت أنهتتا تبحتتث عتتن 
عائلتتٍة لتتبنتتاه شتترط أن تكتتون أستترًة صاحلة، 
ويفّضتتل أن تكتتون بتتا أطفتتال. هنتتا قتتررُت أن 

أكون أنا وأسرتي تلك العائلة، فقد تعلقنا به 
وأحببنتتاه كثتتراً، وبدأنتتا نتعامتتل معتته كفرٍد 
متتن العائلتتة. هنتتا جتتاءت إلتتّي ستتيدٌة متتن قريتتٍة 
جمتتاورٍة وعرضتتت علتتّي أن تأختتذه لرتبيتته. 
ومتتا هتتي إال أيتتاٌم حتتتى جتتاءت ستتيدٌة أختترى 
وقّدمتتت العتترض نفستته فرفضتتُت كذلك. إال 
أنهتتا ستتألتي وهتتي تهتتّم مبغتتادرة املنتتزل: بكتتم 
تبيعينه؟ صعقي سؤاهلا! كيف يصبح طفٌل 
بهتتذه الروعتتة ستتلعًة ميكن أن تشتترتى وتباع؟! 
إال أن الصاعقة احلقيقية كانت عندما بدأت 
تلتتك الستتيدة باحلديتتث عتتن األمتتر، وانتقمتتت 
مي بأن أشاعت عكس ما حدث متامًا، وبأني 
أنتتا متتن عرضتتُت عليهتتا بيتتع الطفتتل مببلغ 200 
ألتتف لتترة ستتورية! كنتتت أختيتتل أن األمر لن 

	يتجاوز هذا احلّد 

ن  أ لتتتتتتتتتتتى إ
منتتدوٌب  إلتتّي  جتتاء 

الشتتتتتتتترعية  اهلتتتتيئة  عتتن 
وطالبتتي بتستتليم الطفتتل حبّجتتة 

أن  حاولتتُت  للبيتتتتتع.  عرضتتته  قتتد  أنتتي 
أنفتتي األمتتر وأبتتن لتته أن تلتتك جمتتّرد 
يقتتتتتتتتنع،  مل  لكنتته  كاذبتتتتتتة،  	إشتتتتتاعٍة 

واضطتتررُت إىل تستتليم الطفتتل رغمتتًا عتتي. 
أخذوه مي وكأنهم أخذوا أحد أبنائي الذين 
أفكتتر  وأنتتا  وليالتتي  أيامتتًا  أجنبتهتتم. قضيتتُت 
بتته وباحلتتال التتي آل إليهتتا. عرفتتُت فيمتتا بعتتد 
أنتته قتتد مّت تستتليمه إىل عائلتتٍة بتتا أطفتتاٍل يف 
القوريتتة. هتتم بالتأكيد حيتاجون إليه أكثر 
متتي، ولكتتن هتتل ستتربونه كمتتا كنتتت أمتنتتى 
لتته؟ هتتل ستتيحبونه كمتتا أحببته؟ هذا الستتؤال 
يتتدور يف ذهتتي كلمتتا فكتترُت فيتته وتذكرتتته. 
وعلتتى أّي أستتاٍس مّت حتديتتد متتن األصلتتح منتتا 
لرتبيتتته؟ وهتتل حيتتق هلتتم أن يأختتذوه متتي 
بهتتذه الطريقتتة؟ هتتذه احلتتال تعكتتس طريقتتة 
التعامل مع مثل هذه احلاالت، وال أعتقد أنها 

الطريقتتة املائمتتة.
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دير الزور دون بنٍك للدّم!
عمر ظافر

وحتتدث متترًة يف مدينتتة املياديتتن أن  	
أخطأ مؤّذن أحد املساجد فقال: "شهيٌد حباجة 
إىل دم"، وذلك نتيجة االرتباك الذي وقع فيه 
بعتتد أن جاءتتته ستتيارة إستتعاٍف تابعتتة ملشتتفًى 
ميدانتتيٍّ علتتى جبهتتة املطتتار، طالبتتًة منتته أن 
ينتتادي بستترعٍة عتتن حاجتتة املشتتفى للمتّرعن 
بالتتدم، بستتبب كثتترة اإلصابتتات والنقتتص يف 

بعتتض الزمتتر الدمويتتة.
نقص الدم مشكلٌة حديثة

قبتتل الثتتورة كان يوجتتد بنتتٌك للتتدم  	
يف كل حمافظة، يتبع لوزارة الدفاع، إضافًة 
إىل وجتتود حافظتتاٍت للتتدم يف املشتتايف اخلاصتتة 
والعامتتة. لذلتتك كان ظهتتور نقتتٍص يف التتدم 
من األحداث القليلة، باستتتثناء احتياج املشتتايف 
لزمتترة التتدم O ستتليب، التتي تعتتّد متتن الزمتتر 

النتتادرة.
يف  يعمتتل  طبيتتٌب  الناصتتر  وائتتل  	
مشتتفى موحستتن امليدانتتّي، شتترح لنتتا كيتتف 
تتعاطتتى املشتتفى متتع نقتتص التتدم لديهتتا فقتتال: 
"بالنستتبة إلينا، وعلى اعتبار أننا أقرب مشتتفى 
إىل جبهتتة مطتتار ديتتر التتزور العستتكرّي؛ تتكّرر 
لدينتتا حتتاالت نقتتص التتدم. ومبجتتّرد وصتتول 
اإلصابتتات نقتتوم بتحديتتد زمتترة دم املصابتتن، 
ثم نعلن عن احلاجة للدم عر املساجد، ليأتي 
املتّرع فنقوم بالتأكد من زمرة دمه. ثم نقوم 
بنقل الدم من املتّرع إىل املصاب مباشرًة دون 

أن يتستتنى لنا إجتتراء االختبارات والفحوصات 
الازمتتة للمتّرع، كاختبار تصالب زمر الدم 
العامتتل األستترتالي وغرهتتا. نقتتوم  وفحتتص 
بنقتتل التتدم علتتى مستتؤوليتنا، إذ نقتتع أحيانتتًا 
بتتن خياريتتن؛ إمتتا أن ننقتتل التتدم وننقتتذ حيتتاة 
املصتتاب، أو أن جنتتري الفحوصتتات الازمتتة 
مما قد يعّرض حياته للخطر بسبب التأخر، 
ألنه حيتاج إىل عملية نقل دٍم بستترعة، وتلك 

الفحوصتتات حتتتتاج وقتتتًا طويتتًا إلجرائهتتا".
وشتترح لنتتا صتتاحل الكتتدران، الفتتّي  	
عتتن مشتتكلة  املختترّي يف مشتتفى موحستتن، 
التتدم، فقتتال: "هتتذه مشتتكلٌة متعتتّددة  نقتتص 
اجلوانتتب، فقتتد أّدى عتتدم وجتتود بنتتٍك للتتدم إىل 
حفظ الدم يف املشفى. لكن، يف أغلب األحيان، 
قتتد ال حتتتوي املشتتايف حافظتتاٍت خاصتتٍة بالتتدم، 
مما يؤّدي إىل النقل املباشر. ونقوهلا بصراحٍة 
إننتتا نستتتغل وجتتود مرافقتتي املصاب لكتتي نقوم 
بنقتتل التتدم، ألن التتّراد العتتادي ال ميكتتن حفظ 

الدم فيه أكثر من مخسة أيام".
يوجتتد  ال  أنتته  الكتتدران  ويذكتتر  	
إقبتتاٌل علتتى التتتّرع بشتتكٍل طوعتتيٍّ دون الطلب. 
املتقّدمتتن  يلتتزم  كان  النظتتام  أن  ويضيتتف 
للوظائتتف، أو أصحتتاب بعتتض املعامتتات، علتتى 
إحضتتار وثيقتتة تتتّرٍع متتن بنك التتدم، مما كان 
يستتهم يف توفتتر التتدم. وهتتو أمتتٌر إجيابتتيٌّ جتتداً.

فوائد وجود بنك للدم
املؤقتتتة  احلكومتتة  وعتتدت  لقتتد  	
بإنشتتاء بنتتٍك للتتدم يف ديتتر التتزور، وكذلتتك 
وهمتتا  األوكستتجن،  ألستتطوانات  معمتتٍل 
مشتتروعان مهمتتان جتتداً، وأساستتيان لتحستتن 
املستتتوى الصحتتّي يف احملافظتتة. ولكتتن، حتتتى 
هتتذه اللحظتتة، متتا زال املشتتروعان حتتراً علتتى 
التتدم  بنتتك  مشتتروع  تكلفتتة  أن  علمتتًا  ورق. 
ليستتت باهظتتًة بالنستتبة إىل احلكومتتة املؤقتتتة، 
متتن  تنفيتتذه  يستتتحيل  مشتتروٌع  هتتو  بينمتتا 
قبتتل الناشتتطن الطبيتتن، بستتبب عتتدم توافتتر 
احلافظات اخلاّصة بالدم، واالنقطاع املستتتمّر 
للكهربتتاء، واألهتتّم ارتفاع أستتعار أكيتتاس الدم 

وقلتهتتا.
يف  للتتدم  بنتتٍك  وجتتود  فوائتتد  وعتتن  	
احملافظتتة أجتتاب الدكتتتور وائتتل الناصر: "بكل 
تأكيٍد فإن وجود بنٍك للدم سيستتهم يف إنقاذ 
حيتتاة آالف النتتاس، إضافتتًة إىل أنتته سيستتاعد 
أفضتتل  طبيتتٍة  رعايتتٍة  تقديتتم  علتتى  املشتتايف 
ستتيقي  املفحتتوص  التتدم  وتوافتتر  للمصتتاب. 
املرضتتى متتن اضطرابتتاٍت كثتترٍة قتتد حتتتدث 
نتيجتتة نقتتل التتدم مباشتترًة. وبصفتتي طبيبتتًا 
يف مشتتفى موحستتن امليدانتتّي أناشتتد احلكومتتة 
املؤقتتتة بإجنتتاز مشتتروع بنتتك التتدم، وتقديتتم 

املشتتفى". ملختتر  الدمويتتات  أجهتتزة 

تعّد مشتتكلة نقص الدم املشتتكلة األبرز ملشتتايف دير الزور. فقد أّدى عدم وجود بنٍك للدم يف ريف احملافظة، وخروج بنك الدم  	
يف املدينتتة عتتن اخلدمتتة بستتبب املعتتارك، إىل جلتتوء املشتتايف إىل أستتلوب التتتّرع املباشتتر بعد االصابتتة. وغالبًا ما يتّم االعتتان عن ذلك عر 

مكتترات الصتتوت يف املستتاجد.

أثناء الترع بالدم | من أرشيف مشفى موحسن امليداني
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الجدران البّنّية الباهتة... هل نقول وداعًا؟
ليلى الظاهر

الطبيعيتتة،  الظتتروف  هتتذا يف  دومتتًا.  األميتتة ستتالٌك  فتتإن طريتتق  واملشتتاّق  بالصعوبتتات  العلتتم حمفوفتتًا  إذا كان طريتتق  	
فكيتتف يكتتون احلتتال والبلتتد يف ثتتورٍة قلبتتت عاليهتتا ستتافلها؟ إن ضتتوء اإلنتتذار األمحتتر يشتتّع أمتتام كّل بيتتٍت يف ديتتر التتزور، منتتذراً 
بوجتتود طفتتٍل أو أطفتتاٍل ينضّمتتون إىل ركتتب األميتتة الستتائر. إال أن بصيتتص أمتتٍل ينبثتتق هتتذا العتتام ويوحتتي بشتتيٍء متتن التغيتتر. 

ختتارج  التعليميتتة  النقتتاط  ظاهتترة  	
إطتتار املؤسستتات، بشتتقيها التطوعتتي واملأجتتور، 
بتتدأت تنتشتتر يف ديتتر التتزور بصتتورٍة تدعتتو إىل 
التقتتت  املدينتتة"  "عتتن  والتشتتجيع.  التفتتاؤل 
إحتتدى الستتيدات اللواتتتي يعملتتن علتتى تشتتكيل 
مثتتل هتتذه النقتتاط يف مدينتتة املياديتتن، وهتتي 
الرتبيتتة،  يف  )إجتتازة  حممتتد  لبيبتتة  الستتيدة 
معلتتم صتتف(. وقبل احلديث عن هذه الظاهرة 
وضعتنتتا يف صورة الوضتتع التعليمّي لألطفال 
النازحتتن بصتتورٍة خاّصتتة: ال خيفتتى علتتى أحٍد 
الوضتتع التعليمتتّي املرتّدي الذي يعيشتته أطفال 
ديتتر التتزور. فحتتتى يف املناطتتق التتي حتتتتوي 
نستتبٌة  هنتتاك  األطفتتال،  تستتتقبل  متتدارس 
عاليتتٌة منهتتم دخلت حّيز األمّيتتة مبكراً. وبعيداً 
عتتن املعلومتتات التتي قتتد ال تستتتند اىل أستتٍس 
إحصائيتتٍة دقيقتتة، تقّدمهتتا بعتتض اجلهتتات هنا 
وهنتتاك، ميكننتتا مثتتًا زيتتارة جتمتتع متتدارٍس 
يعيتتش فيهتتا النازحتتون للتعتترف علتتى نستتبة 
األمية بن األطفال. ففي جتمع مدارس )ابن 
رشتتد، أبو متام، احلّي اجلنوبي، عائشتتة( يوجد 
حوالي 80 طفًا يف سّن الدراسة، منهم حوالي 
10 أطفال فقط يذهبون إىل املدرسة - وبشكٍل 
متقطتتع - وحوالتتي 70 طفتتًا مل جيلستتوا إىل 
مقاعتتد الدراستتة منتتذ عامتتن، وال توجتتد بدائل 
أن  أي  غتتره.  أو  املنزلتتي  كالتعليتتم  أختترى 

الطريتتق باجتتتاه األميتتة ستتالٌك بستتهولة.
	صيتتف ديتتتتتتتتر التتتتتتزور هتتتتتتذا العتتام... 

صيف الدراسة
عتتن طبيعتتة تلتتك النقتتاط والدافتتع  	
وراء إنشتتائها، حدثنا الستتيد مرهف مصطفى، 
وهتتو معلتتٌم، وأحد الشتتّبان القائمن على إنشتتاء 
هذه النقاط، فقال: أعتقد أن عامن من األمية 
كانتتا كافيتتن إلقنتتاع الناس خبتتروج املدارس 
احلتتل،  متتن مقرتحتتات  التقليديتتة  بصورتهتتا 
وعتتدم ربتتط التعليتتم بهتتا. فقتتد أدرك العديتتد 
متتن الناشتتطن أن أزمتتة التعليتتم احلاليتتة، الي 
ستتببها وجتتود النازحتتن يف املتتدارس، قتتد تطول. 
ومل يعد هناك من داٍع لربط التعليم باملدرسة 
ذات اجلدران البنية الباهتة، وال بفصل الشتاء. 
عاٌم دراستتيٌّ انقضى وال شتتيء يؤكد بأن العام 

القادم قد يأتي حبّل، وآالف األطفال مهددون 
باخلطر. وجدنا أن إجياد مأوًى بديٍل للطاب 
الدارستتن أكثتتر جتتدوى متتن حماولتتة إجيتتاد 
متتأوًى آختتر للنازحتتن. لذلك تستتعى جمموعٌة 
متتن الشتتبان اآلن إىل مجتتع عتتدٍد متتن األطفتتال 
إىل  وتقستتيمهم  مثتتًا  احلتتّي  مستتتوى  علتتى 
صفتتوف، والبتتدء بإعطائهتتم املبتتادئ األساستتية 

يف القتتراءة واحلستتاب.
وهلل  تنتشتتر،  الظاهتترة  هتتذه  بتتدأت  	
احلمتتد، يف مناطتتق عديدة. بعضها يتّم جبهوٍد 
شتتخصيٍة متتن أبنتتاء املنطقتتة، وبعضهتتا اآلختتر 
بشكٍل منظٍم من قبل مؤسساٍت تعنى بالرتبية 
وتتلقتتى دعمتتًا متتن منظمتتاٍت أوربيتتٍة تعنتتى 
بالطفولتتة. وبصراحتتة، يف منطقتنتتا يف ديتتر 
الزور وريفها عمومًا معظم الذين ال يرتادون 
املتتدارس هتتم متتن أطفتتال النازحتتن. فهتتؤالء، 
عتتدا عتتن كونهتتم حييتتون شتتروطًا اجتماعيتتًة 
صعبتتة، إال أن لديهتتم ذكريتتاٍت عتتن القصتتف 
والدمتتار جتعلهتتم ال يرحبتتون بفكتترة ذهتتاب 
أطفاهلتتم إىل مناطتتق التجمعتتات كاملتتدارس. 
لذلك يسعى الناشطون إىل جعل تلك النقاط 
حتمتتل شتتروطًا تهتتّدئ متتن خماوفهتتم، كأن 
يكتتون  وأن  مثتتًا،  األقبيتتة  يف  مكانهتتا  يكتتون 
التتدوام قصتتراً، وال يتواجتتد يف الصتتّف الواحتتد 

عتتدٌد كبتتٌر متتن الطلبتتة، باإلضافتتة إىل ستتعي 
بعتتض املنظمتتات إىل أن تكتتون تلتتك النقتتاط 
قريبتتًة متتن متتكان إقامتتة هتتؤالء الصغتتار. وممتتا 
يشتتجع علتتى تأستتيس هتتذه النقاط وتنشتتيطها 
أن هنتتاك العديتتد متتن املنظمتتات التتي تعمتتل 
علتتى رعايتهتتا وتقديتتم الدعتتم هلتتا، فضتتًا عتتن 
أن فصتتل الصيتتف ميكتتن أن يوفتتر العديتتد متتن 
العاملتتن متتن طلبتتة اجلامعتتات الذيتتن ال عمتتل 
هلم خاله. وذلك باإلضافة إىل تنشيط عمل 
القطتتاع اخلتتاص بانتشتتار العديتتد متتن املعاهتتد 
التتي تتوجتته خبدماتهتتا إىل تاميتتذ املرحلتتة 

االبتدائيتتة.

أطفال من امليادين | عدسة ليلى
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رغيف الخبز... هاجس النازح والمقيم
بال عبد القادر 

متتن أكثتتر الصتتور التتي ستتتعلق طويتتًا يف أذهتتان النتتاس، ممتتن عاشتتوا تفاصيتتل الثتتورة الستتورية، صتتورة رغيتتف اخلبتتز التتذي  	
تساقطت عليه قطراٌت من دم حامله أمام أحد األفران الي تصادف وجوده عندها حلظة قّرر طياٌر مضطرٌب إلقاء محولته فوق الفرن.

للحديتتث عتتن هتتذه األزمتتة اخلانقتتة التتي عانتتت منهتتا املياديتتن  	
التقينتتا بالستتيد حممتتود الناصتتر، أحتتد العاملتتن يف جمتتال اإلغاثتتة، 
فأفادنتتا بالقتتول: أزمتتة اخلبتتز أزمتتٌة مل تكتتن ستتوريا تعيشتتها قبتتل الثتتورة، 
ألن سياسة النظام السابق كانت تقوم على حرمان الناس من كثٍر 
متتن مقّومتتات احليتتاة دون جتويعهتتم، ألنهتتم مل يعرفتتوا متتن الثتتورات إال 
ثتتورات اجليتتاع. لكتتن املعانتتاة متتع رغيتتف اخلبتتز بتتدأت بشتتكٍل جلتتيٍّ بعتتد 
الثتتورة، حتتن أصبتتح ستتاح اخلبتتز متتن األستتلحة الفتاكتتة بيتتد النظتتام 
وأحيانتتًا بيتتد بعتتض فصائتتل املعارضة. مّت احلديث عتتن الكثر من أوجه 
هتتذه املشتتكلة يف منطقتتة املياديتتن، إال أن كثتترة احلديتتث حتتول أمتتٍر ال 
تنبتتئ دائمتتًا بالتوصتتل إىل حتتلٍّ مائتتٍم لتته. فتتا تتتزال املياديتتن تعانتتي متتن 
نقٍص حادٍّ يف مادة اخلبز، وإن توفر فهو يتوفر بصعوبة وبشروٍط غايٍة 
يف السوء. فإن جتد يف اللقمة الي متضغها قطعًة من الزجاج ليس لك 
أن تعتترتض ألنهتتا لتتن حتتتدث إال أثراً ضئيًا ليس جديراً بالذكر، وإن 
وجدَت فيها بقايا حشراٍت صغرٍة كقمل الطحن مثًا فهو أيضًا أمٌر 
ال يعتّد به. أما عن األستتباب الي أّدت إىل استتتفحال هذه األزمة فكانت 
بشتتكٍل أساستتيٍّ منتتع النظتتام مطاحتتن احلبتتوب من بيع متتادة الطحن يف 
املناطتتق احملتتّررة، ممتتا أّدى إىل تعطيتتل العديد متتن األفران وتوقفها عن 

العمل.
ومتتن اجلديتتر بالذكتتر أن هتتذه األزمتتة تركتتت آثتتاراً ستتلبيًة  	
علتتى عاقتتة النازحتتن إىل مدينتتة املياديتتن باملقيمتتن فيهتتا متتن أهلهتتا. 
وعن ذلك حدثتنا الستتيدة أم عبد اهلل، املقيمة يف حّي "احملاريم"، والي 
حاولتتت إيصتتال عريضتتة احتجتتاٍج موقعتتٍة متتن أهالتتي احلتتّي إىل "عتتن 
املدينتتة" لنشتترها: كثتترٌة هي األمساء والصفتتات الي رافقت دير الزور 
كمحافظة، إال أن أكثرها مائمًة لواقع املدينة هو وصفها بت"أرض 

اخلتتر". ويف الوقتتت نفستته يناقض هتتذا الوصف حاهلا متامًا، إذ تتمحور 
همتتوم العديتتد متتن الناس فيها حول رغيف اخلبتتز، وبصورٍة خاصٍة من 
املقيمن. حن بدأ النزوح كان من واجبنا احتواء أهلنا النازحن الذين 
تشتتاركوا معنتتا ظتتروف املدينتتة الصعبتتة، متتن زمحتتة ستتٍر وضعتتٍف يف 
اخلدمتتات وغتتاٍء يف أستتعار املتتواد األساستتية والستتكن. إال أن أزمتتة اخلبز 
ستتّببت لنتتا مشتتكلًة كبتترة، ووضعتتت ستتّداً بيننتتا وبينهتتم. ففتتي الوقتتت 
التتذي جنتتوع فيتته حنتتن وهتتم جتد مجيع املنظمتتات واجلمعيتتات العاملة 
على األرض تسعى إىل خدمة هؤالء وتأمن مادة اخلبز هلم. وإن ذهب 
أحدنتتا إىل إحتتدى تلتتك اجلمعيتتات يتم التعامل معه على أنه متستتّوٌل أو 
شتتخٌص يريتتد االعتتتداء علتتى حتتّق غتتره، ويريتتد حصتتته - وهتتو "املقيتتم" 
- متتن خبتتز النازحتتن. هتتذا احلتتال يؤّرقنتتا مجيعتتًا، ففتتي الوقتتت التتذي قتتد 
نقضي فيه أيامًا بدون خٍر حيصل النازح على هذه املادة بشتتكٍل يوميٍّ 
وبكل بساطٍة من اجلمعيات الي ترعى شؤونه. حنن ندرك أن أوضاع 
هتتؤالء صعبتتٌة عمومتتًا، وأنهتتم مشتتّردون بعيتتداً عتتن بيوتهتتم وأهاليهتتم، 
ولكتتن هتتذا جيتتب أن ال ينطبتتق علتتى متتادة اخلبتتز، فكمتتا أن هلتتم أطفتتااًل 
جيوعتتون فتتإن لنتتا كذلك أطفااًل جيوعون. وهذه الشتتكوى نوجهها من 

ختتال جملتكتتم إىل كل املعنيتتن بتستتير شتتؤون املدينتتة.
وحتتول آفتتاق احلتتّل التتي ميكتتن أن توجتتد هلتتذه األزمتتة التقينتتا  	
الستتيد حممتتد عتتارف حّستتاني، أحتتد العاملتتن يف جمتتال اإلغاثتتة يف 
مدينتتة املياديتتن، التتذي قتتال: إن أزمتتة اخلبتتز متتن أكثتتر األزمتتات التتي 
ينبغتتي اإلستتراع يف معاجلتهتتا متتن قبتتل كل متتن ميتلتتك ستتلطًة تؤهلتته 
لذلك. وبالفعل تعمل فصائل املعارضة اآلن على تشغيل املطاحن الي 
تستتيطر عليها حبيث يتّم توفر مادة الطحن جلميع األفران العاملة 

يف املياديتتن.
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لقــاء مــع رئيــس المجلــس المحلــّي لمحافظة ديــر الزور

المحامي حمزة البّري

1-   بدايًة هل يمكنكم التعريف بالمجلس المحلّي لمحافظة 
دير الزور وهيكليته؟

اجمللتتس احمللتتيّ متتن املؤسستتات الثوريتتة األوىل التتي مّت تشتتكيلها ليديتتر 
شؤون احملافظة عن طريق جمالس حمليٍة فرعيٍة تنتشر يف املناطق 
والبلتتدات، وعددهتتا 96 جملستتًا حملّيتتًا، وتضاف إليهتتا 30 جلنًة خدمية. 
يتألتتف اجمللتتس احمللتتّي متتن عّدة مكاتتتب أهمها: املكتب اخلدمتتّي؛ املكتب 
الزراعّي؛ املكتب اإلعامّي؛ املكتب الصحّي؛ املكتب الرتبوي. ويف املرحلة 
القادمتتة ستتيتم االستتتغناء عتتن بعتتض املكاتتتب وحتويلهتتا إىل مديريتتاٍت 
تتبع للحكومة السورية املؤقتة، فمثا املكتب الصحّي يصبح مديرية 
الصحتتة وهكتتذا بالنستتبة للزراعة. وتصبح اجملالتتس عبارًة عن بلديات.

2-   من هي الجهات أو المنظمات الداعمة لمجلسكم؟

الثتتورة واحلكومتتة الستتورية املؤقتتتة همتتا  االئتتتاف الوطتتّي لقتتوى 
اجلهتتتان الوحيدتتتان املمّولتتتان جمللستتنا، ولكتتن هنتتاك بعتتض اجملالتتس 

الفرعيتتة تتلقتتى دعمتتًا خاّصتتًا متتن منظمتتاٍت عربيتتٍة أو دوليتتة.

3-   ما هي المـــــــناطق التــــــي يـــشرف علــيـها المجـــــلـــس 
المحلّي للمحافظة؟ وكم عدد السكان في تلك المناطق؟

يشتترف اجمللتتس احمللتتّي للمحافظتتة علتتى كامتتل حمافظة ديتتر الزور، 
متتا عتتدا بعتتض األحيتتاء الصغرة الي تقع حتت ستتيطرة النظام.

 ويف إحصائيتتٍة أجراهتتا اجمللتتس مؤختتراً، بلتتغ عتتدد ستتكان تلتتك املناطتتق 
مليونتتًا وستتبعمائة ألتتف نستتمٍة تقريبتتًا.

4-   هل هناك هيئاٌت مدنيٌة عامــلٌة على األرض عدا المجلس 
المحلّي للمحافظة؟

اإلغاثيتتة  األمتتور  علتتى  عملهتتا  يقتصتتر  أختترى  هيئتتاٌت  توجتتد  نعتتم. 
والصحيتتة، ولكتتن اجمللتتس احمللتتّي للمحافظتتة يعتتّد األقتتوى واألنشتتط 

األرض. علتتى 

5-   هل هــــناك تنــــسيٌق بين المــــجلس المــــحلّي والقـــوى 
العسكرية في المناطق المحّررة لمحافظة دير الزور؟

ال يوجتتد تنستتيٌق مباشتتر، إمنتتا هنتتاك احتترتاٌم متبتتادٌل وتعتتاوٌن يف بعتتض 
القضايا.

6-   هل يمكن لك أن تـــذكر لنا أهــــّم المـــــشاريع التــــي تّم 
إنجازها من قبل مجلسكم على مستوى المحافظة؟

يّتبتتع اجمللتتس احمللتتي للمحافظتتة سياستتة الامركزيتتة يف اإلدارة، 
مبعنى أننا ال نتدخل يف شؤون املناطق بشكٍل مباشٍر إلدارة مشاريعها، 
وإمنتتا يتتتّم ختصيتتص حصتتٍة ماليٍة لتتكل جملٍس فرعّي، وعلى أساستتها 

يتختتذ كلٌّ منهتتا قراراتتته يف رستتم خطة مشتتاريعه.
ولكتتن ميكنتتي أن أقتتول إن أبتترز مشتتروٍع مّت إجنتتازه علتتى األرض، 
وكان لتته وقتتٌع كبتتر، هتتو إدارة محلتتة اللقتتاح ضتتد شتتلل األطفتتال يف 
املناطتتق احملتتّررة للمحافظتتة، وذلتتك متتن ختتال الشتتباب التطوعتتّي، 

وبتتإدارة اجمللتتس احمللتتّي للمحافظتتة.
كما كان من أهم املشاريع إجناز االمتحانات يف املناطق احملّررة.

وأقتتول إنتته ال ميكتتن قيتتاس جنتتاح اجمللس احمللتتّي يف هتتذه املرحلة بعدد 
املشتتاريع املنجزة، والستتبب يف ذلك أن املشتتاريع مرتبطٌة بالتمويل.

7-   ما هي التحديات والصعوبات التي واجهت عمل المجلس؟

أهتتم تلتتك الصعوبتتات نقتتص الكتتوادر البشتترية املختّصتتة التتي تتمتتتع 
حبتتّس اإلدارة واخلتترة، ثتتم ضعتتف التمويتتل التتذي يقتتّدم إىل جملستتنا 

مقارنتتًة باملستتاحة وعتتدد الستتكان.

8-   هل حـــــاول الــــمجـــــلس اســــتثــمار المــــوارد الـداخـــلية 
للمحافظة من زراعيٍة ونفطية؟

فشتتل اجمللس يف استتتثمار موارد احملافظة. فعلى ستتبيل املثال فشتتلنا يف 
استتتثمار حمصول القطن، وذلك لقلة الدعم. كما فشتتلنا يف استتتثمار 
آبار النفط، ومل تنجح مساعينا إلدارتها وتوزيع إنتاجها بشكٍل صحيٍح 

على احملافظة.

9-   هل هناك مقياٌس أو معـياٌر لتوزيع الحـــصص المالية بين 
المجالس؟

 املعيتتار املّتبتتع هتتو عتتدد الستتكان التابتتع لتتكّل جملتتٍس حملتتّي. ومؤخراً مت 
استتتثناء مدينتتة املياديتتن ومدينتتة البوكمتتال متتن هتتذا املقيتتاس، نتيجتتة 

الضغتتط الستتكانّي الكبتتر التتذي تعانتتي منتته كلٌّ منهما.

هل حدث أن وقع المجلس المحلّي للمحافظة في   -10
شيٍء من البطء أو الفوضى أو التنازع؟

ستتأكون صرحيتتًا.. اجمللتتس احمللتتّي للمحافظتتة مؤسستتٌة ناشتتئة. ومتتن 
البديهتتّي أن تكتتون هنتتاك صعوبتتات. وهنتتاك بيننتتا متتن يقتتوم بعرقلتتة 

العمتتل، وأحيانتتًا التخريتتب.

محزة الري
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11-   هل يمكن أن تعطــــينا مفّصاًل صــــغيرًا عن التقرير المالي 

لمجلسكم؟

 ال��كّل ل��ه احل��ق يف متابع��ة امل��ال الع��ام، ومنه��م الصحاف��ة طبع��ًا. 
التقري��ر املال��ّي للمجل��س ميك��ن عرض��ه ألّي ش��خٍص عندما ي��زور املكتب 
املال��ّي فس��يجد توضيح��ًا لكل املبال��غ. ال ميكنين ع��رض التفاصيل هنا ألن 
قائم��ة الوارد والصرفي��ات كبرية. ميكنكم زيارة املكت��ب املالّي واالطالع 

على كاف��ة التفاصيل.

12-   حدثت قضايا كبيـرٌة في المحــافظة تضّر بمـــصلحة الوطن 
والمواطن؛ قضية سرقة اآلثار – النفط – مخيم سعلو؟

بالنس��بة لآلث��ار حاولنتتا كثتتراً، وبذلنتتا أقصتتى متتا ميكتتن متتن جهتتٍد 
حلمايتتة تاريتتخ بلدنتتا وتراثنتتا، وخصوصتتًا آثتتار الصاحلية، ولكنا فشتتلنا 
نظراً لعدم وجود جهٍة ساندت مشروعنا هذا أو دعمته. فنحن ال منلك 
ذراعتتًا عستتكريًا تابعًا للمجلس احمللتتّي للمحافظة حلماية اآلثار، ومن 
البديهّي الفشل. وحاولنا التعاون مع القوى العسكرية داخل احملافظة 
لكننتتا مل جنتتد آذانتتًا صاغيتتة؛ فالبعتتض أجتتاز التنقيتتب عن اآلثتتار وبيعها 
متتن ختتال فتتتاوى شتترعية، وهنتتاك متتن أختتذ اآلثتتار وباعهتتا لوجتتود قوٍة 

عستتكريٍة لديتته حتميتته، وآختترون دعمتهم ستتلطتهم العشتتائرية.
أم��ا النف��ط فقتتد عملنتتا وحاولنتتا أن تكتتون هنتتاك آبتتاٌر خاصتتٌة يشتترف 
عليها اجمللس احمللّي للمحافظة، ويعود ريعها له، لكننا فشتتلنا. وحنن 
معتتذورون؛ فاهليئتتات الشتترعية والقتتوى العستتكرية مل تستتتطع فتترض 
ستتلطتها علتتى اآلبتتار النفطيتتة، فمتتا بالتتك باجمللس احمللتتّي للمحافظة، 

التتذي ال ميلتتك ستتاحًا إال االحتترتام؟
وخبص��وص خمي��م س��علو فتتإن واجبنتتا االخاقتتي يدفعنتتا إىل دعتتم املخيم، 
ومل نقّصتتر جتتتاه قاطنيتته. ولكتتي حتصلتتوا علتتى إجابتتٍة أكثتتر دقتتًة 

بإمكانكتتم أن تستتألوهم.
13-   ما هـــي طبــــــيعة عالقــــــاتكم في داخــــــل المجـــــلس؟ 

وبالمجالــس المحلية الفرعية؟

العاقتتة يف اجمللتتس وبتتن اجملالتتس احملليتتة الفرعيتتة عاقتتٌة تنافستتيٌة 
إلجنتتاح العمتتل وتقديتتم األفضتتل. فالتتكّل متعتتاوٌن يف ستتبيل إجناح عمل 

اجمللس.
14-   هل توجد مناطق لم تلتحق بالمجلس المحلّي للمحافظة؟

كّل البلتتدات يف املناطتتق احملتتّررة حملافظتتة ديتتر التتزور تابعتتة للمجلس 
احمللّي للمحافظة.

15-   نحن على أعتاب دورٍة انتـــخابيٍة جديدٍة لمكاتب المجلس 
ورئاسته، كيف االستعداد؟ وما هي معايير انتقاء األعضاء؟

إىل  للوصتتول  االنتخابتتات  إدارة  مهمتهتتا  حتضريتتٌة  جلنتتٌة  هنتتاك 
هيكليتتٍة جديتتدٍة وجملتتٍس جديد. ويتّم تشتتكيل هذه اللجنة من خال 
مرشتتحن يتقدمتتون بأوراقهتتم وستترهم الذاتيتتة إىل وزارة اإلدارة 
احملليتتة يف احلكومتتة الستتورية املؤقتتتة، التتي ستتتختار أعضتتاء اللجنتتة 
وفقتتًا لشتتروٍط معينتتٍة تضعهتتا. ومتتع هتتذه اللجنتتة املنتقتتاة بهذا الشتتكل 
ستتتكون هنتتاك انتخابتتاٌت شتتفافٌة وعمليتتٌة ناجحتتٌة النتقتتاء أعضتتاء 

اجمللتتس.

16-   كيف سيتّم انتـــقاء أعــــضاء ورئيــــس المجلس المحلّي 
للمحافظة؟ هل على مبدأ المحاصصة أو العشائرية أو 

الثورية أو الوالءات؟

ستتأتكلم بتتكّل شتتفافيٍة عتتن كيفيتتة انتقتتاء األعضتتاء والرئيتتس. ستتتقوم 
كل ناحيتتٍة بانتختتاب ممثتتٍل عنهتتا داختتل جملس احملافظتتة، وبعد هذا 
جيتمتتع ممثلتتو النواحتتي واملناطتتق ليختتتاروا الرئيتتس ونائبتته ورؤستتاء 
املكاتتتب التنفيذيتتة. فتتإذًا، تعتمتتد العمليتتة االنتخابيتتة علتتى انتقتتاء 
املمثلتتن يف النواحتتي. وال أخفيتتك أن هنتتاك نواحتتي ختتتتار ممثلهتتا 
حستتب املنطتتق العشتتائرّي، وأختترى حستتب اخلتترة والشتتهادة. وليتتس 
هنتتاك أمتتٌر مطلتتق. يف التتدورة املاضيتتة وقعنتتا يف خطتتأ اختيتتار رؤستتاء 
املكاتتتب علتتى استتاس احملاصصتتة، ويف هتتذه التتدورة ستتيتم جتتتاوز هتتذا 

اخلطتتأ.

17-   هل ترى أن محافـــــظة دير الزور مغـــــيبٌة عن الدعم بين 
المحافظات األخرى؟

ال أقول مغيبة، ولكنها مل تتلّق الدعم الازم. فاحملافظة شتتبه حمّررٍة 
بالكامل، ويؤسفنا أن تكون حصتها كما حصة بعض احملافظات الي 
ر منهتتا حتتتى الربتتع، عند توزيع احلصتتص املالية. وأظن أن هذا  مل حيتترّ

السؤال برسم احلكومة املؤقتة.

18-   في نهاية الحـــديث.. ما هو الـــــــمطلوب من االئتـــــالف 
والحكومة الســورية المؤقتة؟

ال يستتتطيع االئتتتاف أن يقتتّدم ستتوى الدعتتم املالتتي. وحنتتن نطلتتب منتته 
تأهيتتل الكتتوادر ورعايتتة احملافظتتة ومواردهتتا، ألنهتتا متتن احملافظات الي 

تعتتتر متتن عماد االقتصاد الستتوري.

جانب من اجتماع جملس احملافظة
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منظمات اإلغاثة في دير الزور
من دون أّي خراٍت ستتابقة، جنح الناشتتطون اإلغاثيون يف تنظيم أنفستتهم يف منّظماٍت خمتّصة، تلعب اليوم دوراً كبراً يف  	

تأمتتن االحتياجتتات األساستتية للستتكان يف اجلتتزء احملتتّرر متتن مدينتتة ديتتر التتزور.
كان  عتتاّم،  نشتتاطٍ  أّي  مثتتل  مثلتته  	
العمتتل اإلغاثتتّي قبتتل الثتتورة شتتبه حمظتتور، قتتد 
يعّرض صاحبه ملاحقة األجهزة األمنية. فلم 
يستتّجل يف ديتتر التتزور وقتئتتٍذ أّي حضتتوٍر جتتديٍّ 
ملنظمتتٍة أو جلمعيٍة خريتتة. ومع اندالع الثورة 
وستتقوط أوائل الشتتهداء ظهتترت املامح األوىل 
للعمتتل اإلغاثتتّي، إذ تطتتّوع بعتتض الناشتتطن 
للقيتتام بشتتيٍء متتا ملواستتاة ذوي الشتتهداء. تطتتّور 
العمل اإلغاثي خطوًة أخرى يف شتاء عام 2012، 
متتع نتتزوح مئتتات العوائتتل متتن مدينتتة محتتص 
إىل ديتتر التتزور، وقيتتام النشتتطاء بتأمن ما يلزم 
متتن بيتتوٍت وأغطيتتٍة وأثتتاٍث وستتاٍل غذائيتتة، 
وتوفتتر فتترص عمتتٍل ملتتن أراد، وغتتر ذلتتك متتن 
احتياجتتات العوائتتل الوافتتدة. وشتتكل أهالتتي ديتتر 
التتزور املتعاطفتتون متتع نازحتتي محتتص الداعتتم 
اإلغاثيتتن.  الناشتتطن  ألعمتتال  الرئيستتّي 
ليتحتتول هتتؤالء الستتكان أنفستتهم، وبعتتد أشتتهٍر 
قليلتتة، إىل منكوبتتن ومستتتحقي إغاثتتٍة ابتداًء 
متتن حزيتتران عتتام 2012، عندمتتا بتتدأت عمليات 
القصف العشتتوائية لقوات األستتد على األحياء 
املدينتتة.  متتن  احملتتّررة  األجتتزاء  يف  الستتكنية 
بيوتهتتم إىل  عتتن  نتتزح معظتتم ستتكانها  التتي 
حمافظتتات الرقتتة واحلستتكة، وإىل ريتتف ديتتر 
التتزور احملتتّرر مبعظمتته آنتتذاك، أو إىل حّيتتي 
اجلورة والقصور يف اجلزء احملتّل من املدينة.

اشتتتتتتتتتتتعال  بتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتد  	
متتتتتتختتتتتتتتتتتتلف  علتتى  املعتتتتتتتتارك 
جبهتتات القتتتال داختتل ديرالتتزور 
تعطلتتت عجلتتة احليتتاة اليوميتتة، 
الناشتتتتتتطن  ببعتتض  دفتتع  ممتتا 
روافتتتتتد  منظتتتتتتتمة  تأستتيس  إىل 
جهتتاٍت  متتع  بالتعتتاون  اإلغاثيتتة، 
داعمتتٍة يف اخلتتارج.  وشتتخصياٍت 
وتطتتّور عمتتل روافتتد شتتيئًا فشتتيئًا، 
لتصبتتح اليتتوم واحتتدًة متتن أبتترز 

املنظمتتات اإلغاثيتتة يف ديتتر التتزور. ورغتتم كّل 
االنتقتتادات التتي توجتته إىل طريقتتة عمتتل هتتذه 
يف  استتتمرارها  هلتتا  يستتجل  ولكتتن  املنظمتتة، 
النشتتاط يف األوقتتات احلرجتتة، وخاصتتًة أثنتتاء 
محلتتة احلتترس اجلمهتتوري يف بدايتتة الشتتهر 
11 متتن عتتام 2012، وأثنتتاء حصتتار املدينتتة التتذي 
	امتتتّد ألشتتهٍر عتتّدة، حتتن متكتتن ناشتتطو روافتتد 

من تأمن الطتتتتحن لتتتشغيل األفتتتران.

وإىل جانتتب روافتتد بتترز استتم هيئتتة  	.
شتتام اإلستتامية يف األشتتهر االختترة. ويفّستتر 
البعتتض ذلتتك بتتأن حتتّي العرضتتي التتذي يغطيتته 
نشتتاط )شتتام( حتتيٌّ صغتتر، ممتتا 
يعتتي فتترص جنتتاٍح أكتتر هلتتذه 
املنظمتتة. وتذكتتر بتتن املنظمتتات 
التتي بتترزت يف وقتتٍت متتن األوقتتات 
داختتل املدينتتة أيضًا منظمة عطاء 
بعتتض  نفتتذت  التتي  اإلغاثيتتة، 
األعمتتال اهلامتتة مثتتل دعتتم بعتتض 
املتتدارس وتوزيتتع معونتتاٍت ماليتتٍة 
متتع  بالتعتتاون  الشتتهداء،  أليتتتام 
اجمللتتس احمللتتيّ للمدينتتة. ويشتتهد الناشتتطون 
لتتكلٍّ متتن )مناء؛ إحستتان؛ أبنتتاء الفتترات العظيم؛ 
أنصتتار احلتتق( بأنهتتا منظمتتاٌت ناجحتتة، رغتتم 
توقتتف نشتتاط بعضهتتا أو تذبتتذب هتتذا النشتتاط 
حبستتب الظتتروف. وهتتي ظتتروٌف صعبتتٌة يف 
معظتتم األحتتوال، حتكمهتتا عوامتتل جديتتٌة مثتتل 
استتتمرار التمويتتل وخماطتتر الطريتتق وتغتتر 
املعطيتتات متتن يتتوٍم إىل آختتر، وبشتتكٍل كبتتر.

دور اجمللس احمللّي
حتديتتث  علتتى  النشتتطاء  حيتترص  	
بياناتهتتم اإلحصائيتتة باستتتتتتتتمرار. وحبستتتتتتب 
هؤالء الناشتتطن، ازداد عدد ستتكان املدينة مع 
عتتودة كثٍر متتن النازحن إىل بيوتهم، ليبلغ 

40 ألتتف شتتخٍص حاليتتًا. 
ديتتر  متتتتتتدينة  جمتتتتتتتتتتلس  ويبتتذل  	
التتزور احمللتتّي جهتتودًا كبتترًة لتنستتيق العمتتل 
بتتن خمتلتتف املنظمتتات اإلغاثيتتة. وقتتد قتتام 
بإجتتراء إحصتتاٍء تفصيلتتيٍّ شتتامٍل جلمتتتتتتتيع 
التتي مل  املناطتتتتتتق  وحتتّدد  املدينتتة،  ستتاكي 
يغّطهتتا عمتتل أيٍّ متتن املنظمتتات، مثتتل بعتتض 
األجتتتتتتتزاء يف أحيتتاء احلتتتتتتميدية وخستتارات 
واملطتتار القتتتتتتتديم. وتكفتتل املتتتتتتجلس بالعمتتل 
يف األحيتتاء التتي يتوقتتف فيهتتا عمتتل بعتتض 
املنظمتتات. وهتتو ينتظتتر متتن املنظمتتات الكبرة 
	ذات املتتاءة املاديتتة العاليتتة إبتتداء قتتدٍر أكتتر 
متتن التعتتاون معتته، وخاصتتتتتتًة متتع استتتطاعة 
بعضهتتا تغطيتتة املناطتتق اإلغاثية خارج نطاق 

عملهتتا احملّدد.

أثناء توزيع السال الغذائية | دير الزور | عدسة سامر

يقتصتتر عمتتل املنظمتتات 
الستتتتتتتال  تقديتتتتتتتم  يف 
الغذائيتتة علتتى العوائتتل، 
ممتتا يدفتتع كثتتتراً متتن 
إىل  املقيميتتتتتتن  العتتّزاب 
الشكوى من حتتتتترمانهم 

متتن هتتذه الستتال.
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مصافــي النفــط الكهربائيــة... ســماء دير الــزور ترّحب بك
خليل العبد اهلل

صتتراٌع طويتتٌل بتتن الطيتتور يف مستتاء ريتتف ديتتر التتزور ودختتان احلّراقتتات، أّدى إىل انستتحاب هتتذه الكائنتتات مكرهتتًة متتن فضائنا.  	
ولكتتن هنتتاك متتا يبّشتتر اليتتوم بعودتهتتا.

مصتتايف النفتتط الكهربائيتتة ظاهتترٌة  	
بتتدأت تأختتذ متتن اهتمتتام النتتاس حيتتزاً يتناستتب 
مع احليز الي تأخذه على أرض الواقع، وهي 
املصتتايف التتي تعرف جمتتازاً بت"صديقة البيئة"، 
تلك الي تعمل على تكرير مادة النفط اخلام 
وحتويلهتتا إىل مشتتتقاته القابلتتة لاستتتخدام 
والضروريتتة الستتتمرار احليتتاة. "عتتن املدينتتة" 
التقتتت بالشتتاب مصطفتتى عبود، وهتتو مهندس 
بتترتوٍل فقتتد وظيفتتته، واجتتته للعمل يف تكرير 
النفتتط بوستتائل أكثتتر أمنتتًا ممتتا اصطلح على 
مصتتايف  عتتن  فحدثنتتا  باحلّراقتتات،  تستتميته 
النفط الكهربائية وأهميتها ودواعي انتشارها 
قائتتًا: إن الستتبب األساستتّي الجتتتاه البعتتض 
حنتتو املصتتايف الكهربائيتتة كان الفتتتاوى التتي 
الديتتن بتحريتتم  صتتدرت متتن بعتتض رجتتال 
العمتتل يف احلّراقتتات ملتتا هلتتا متتن تأثتتٍر قاتتتٍل 
علتتى البيئتتة عمومتتًا. هتتذه الفتتتاوى، باإلضافتتة 
إىل انتشتتار الوعتتي البيئتتّي، أستتهمت يف توجتته 
الدختتان  إن  إذ  املصتتايف،  هتتذه  حنتتو  البعتتض 
التتذي تبعثتته هتتو حوالتتي %1 متتن ذلتتك املنبعتتث 
متتن احلّراقتتات املنتشتترة يف ريتتف ديتتر التتزور. 
وقتتد انتشتترت مصتتايف النفتتط الكهربائية على 
الرغتتم متتن أن احلّراقتتات أكثتتر جتتدوى متتن 
الناحية االقتصادية ألستتباٍب عديدة. والفارق 
حجتتٍم  أصغتتر  فتكلفتتة  التكلفتتة،  متتن  يبتتدأ 
للحّراقتتة هتتو حبدود 20 ألف لرة، أما املصفاة 
الكهربائيتتة فأصغتتر حجتتٍم هلتتا تكلفتتته تقتتارب 
300 ألتتف لتترة. واحلّراقتتة التتي تتستتع لعشتترة 

براميل نفٍط خاٍم يوضع فيها 8 براميل وتنتج 
7 براميتتل متتن مشتتتقات النفتتط، بينمتتا حتتتتاج 
بشتتكٍل  فيهتتا  توضتتع  براميتتل   8 إىل  املصفتتاة 
دائتتٍم كتتي ال يتتتأذى بيتتت النتتار. باإلضافتتة إىل 
أنهتتا حتتتتاج إىل مولتتدٍة كهربائيتتٍة وحمتتّرٍك 
الستتتجرار امليتتاه )دينمتتو(، وهمتتا ال يلزمتتان يف 
احلّراقتتة. كمتتا أن أعطتتال املصايف مكلفٌة جداً 
مقارنتتًة باحلّراقتتة ذات الثمتتن الزهيتتد، والتتي 
ميكتتن استتتبداهلا ببستتاطٍة يف حتتال تعطلتتت. 
ومتتن جهتتٍة أختترى فتتإن اخلطتتر األكتتر التتذي 
ميكتتن أن نواجهتته يف املصفتتاة هتتو ثقتتب بيتتت 
النتتار، التتذي قتتد يتتؤّدي إىل انفجتتار احلّراقتتة 

وخستتارتها بالكامتتل.
وحتتول آليتتة عملهتتا التقينتتا بالشتتاب  	
معتتاذ الناشتتد، أحتتد مالكتتي تلتتك املصتتايف، التتذي 
قتتال: تتألتتف املصفتتاة الكهربائيتتة متتن مرجتتل، 
وهو خزاٌن كبٌر توضع فيه املادة اخلام. وهذا 
اخلتتزان لتته بيت ناٍر توضع عليه قطعٌة تستتّمى 
"شتتودير" تعطتتي هلبتتًا داختتل بيتتت النتتار، حبيتتث 
يستتخن النفتتط اخلتتام حتتتى يصتتل إىل درجتتة 
ستتاعاٍت  تستتتغرق  العمليتتة  وهتتذه  الغليتتان. 
طويلتتًة حتتتى تتتتّم بشتتكٍل كامتتل. وحتتن يصل 
النفط إىل درجة الغليان يتحّول إىل خبار، إذ 
يتبختتر أواًل البنزيتتن بدرجتتة حتترارٍة بن -150

160 درجتتة مئويتتة، ثم مادة الكاز بن 150-200 
درجتتة، ويليهما املتتازوت 390-200 درجة، وبعد 

ذلتتك الشتتحم. 
ميتتّر هتتذا البختتار عتتر أنابيب يستتكب  	
فوقهتتا املتتاء، وهنتتا يتكاثتتف البختتار ويتحتتول 
إىل متتادٍة ستتائلٍة يتتتم تفريغهتتا متتن األنابيتتب 
وتعبئتهتتا وطرحهتتا للبيتتع يف الستتوق احملليتتة. 
هتتي  ذلتتك  بعتتد  تبقتتى  التتي  الوحيتتدة  املتتادة 
الشتتحم وهذه ال ستتوق هلا عندنا ولكننا نبيعها 
لتجتتاٍر متتن ختتارج احملافظتتة وال نعتترف كيف 
يصرفونهتتا. يف احلّراقتتات يعتتاد استتتخدام هتتذه 

املتتادة يف عمليتتة االشتتتعال.
إنتتتاج  إن  القتتول  ميكتتن  وحاليتتًا  	
احملافظتتة من مشتتتقات النفتتط نصفان؛ األول 
متتن احلّراقتتات والنصتتف الثانتتي متتن املصتتايف 
الكهربائيتتة، التتي يتزايتتد الطلتتب عليهتتا يومتتًا 
بعتتد يتتوم، ممتتا يؤشتتر إىل اقتترتاب اخلتتاص 
متتن احلّراقتتات البدائيتتة وما كانت تستتببه من 
تلتتوٍث يف البيئة بشتتكٍل عتتام. وهناك توجٌه اآلن 
إىل املصايف الكهربائية ذات السعة العالية من 
200 إىل 400 برميتتل، مثتتل مصفتتاة الشتتعييب، 
والتتي تعتتّد من أوىل املصتتايف الضخمة املنتجة 
يف احملافظتتة. كمتتا بتتدأت العديد متتن الكتائب 
التتي  املستتلحة بالتوجتته إىل استتتثمار اآلبتتار 
نفتتٍط  مصتتايف  طريتتق  عتتن  عليهتتا  تستتيطر 
عماقتتة. أي أن عامتتة النتتاس، إن مل يتمكنتتوا 
فلتتن  النفتتط،  عائتتدات  متتن  االستتتفادة  متتن 

يقتلهتتم دخانتته علتتى األقتتّل.
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أبطــال الدفاع المدنــّي في حلب الحّرة
حممود بكري

حيتتدث يف حلتتب، ومنتتذ أشتتهٍر عتتّدة، أن تنطلق مروحيات بشتتار األستتد وطائراته احلربية  	
صباح كّل يوم، ال لإلغارة على طائراٍت عدوٍة أو أرتاٍل مدّرعٍة جليوٍش أخرى، إمنا لتحيل أبنيًة 
يستتكنها أطفتتاٌل وشتتيوٌخ وربتتات منتتازل إىل ركام. وبتتن احلجتتر واحلديتتد وكتل البيتتتون احملّطم 
يفتش عناصر الدفاع املدنّي عن جستتٍد بشتتريٍّ ما تزال فيه رئٌة تتنفس أو قلٌب ينبض، ويفتشتتون 
كذلك عن أجزاٍء آدمية. ويف هذه املواقف يسابق هؤالء الرجال الوقت إلنقاذ من بقيت لديه ولو 
فرصتتٌة ضئيلتتة للحيتتاة، ويبذلتتون لذلتتك جهتتوداً جبتتارًة قد متتتتّد ألياٍم يصلتتون فيها الليتتل بالنهار.

عاٌم من العمل
حمافظتتة  جملتتس  تأستتيس  متتع  	
حلتتب، يف الشتتهر الثالتتث من عام 2013، تشتتكل 
مكتتتب الدفتتاع املدنتتّي. وكان الغتترض منتته 
إنشتتاء منظومتتٍة للدفتتاع املدنتتّي علتتى مستتتوى 
جمموعتتات  تستتتوعب  كلهتتا،  احملافظتتة 
املتطّوعن يف هذا احلقل ضمن إطاٍر مؤّسسيٍّ 
واحتتد. بتتدأ تطبيتتق التجربة مبركتتزي هنانو 
يف املدينتتة واألتتتارب يف الريف، لتفتتح الحقًا 
يبلتتغ  خمتلفتتة،  مناطتتق  يف  أختترى  فتتروٌع 
عددهتتا اليتتوم 14 مركتتزًا تتتتوّزع بتتن الريتتف 
واملدينتتة يف املناطتتق احملتتّررة من حلتتب، يعمل 
فيهتتا 300 شتتخصًا، وهتتو رقتتٌم قليتتٌل إذا قتتورن 
حبجتتم العمتتل املطلتتوب يف الظتترف الراهتتن. 
يضتتاف إىل ذلتتك مقتتدار النقتتص الكبتتر يف 
اآلليتتات واملعتتّدات واألدوات الازمتتة، وخاصًة 
متتع الوظائتتف الكثتترة لرجتتال الدفتتاع املدنتتّي، 
مثتتل عمليتتات رفتتع أنقتتاض األبنيتتة املدّمتترة، 
وانتشتتال األحيتتاء واألمتتوات من بتتن الركام، 
أو  املعتتارك  أثنتتاء  املدنيتتن  وعمليتتات إختتاء 
قبتتل وقوعهتتا، وكذلتتك تقديتتم اإلستتعافات 
األوليتتة للجرحتتى قبتتل نقلهتتم إىل املشتتايف، 

احلرائتتق،  وإطفتتاء 
متتن  ذلتتك  وغتتر 
الوظائتتف التتي تعتمد 
إىل حتتدٍّ كبتتٍر علتتى 
واملعتتّدات،  اآلليتتات 
الروافتتع  مثتتل 

وستتيارات  والباغتتر  والرتكتتس  التلستتكوبية 
اإلطفتتاء وملحقاتهتتا وستتيارات البيتتك آب دبتتل 
العناصتتر واملعتتّدات بالستترعة  كبتتن لنقتتل 
إىل  إضافتتًة  الكارثتتة،  موقتتع  إىل  القصتتوى 
املباعتتدات  مثتتل  الفرديتتة،  اإلنقتتاذ  معتتّدات 
اهليدروليكيتتة واملختتّدات اهلوائيتتة وغتتر ذلتتك 
متتن املستتتلزمات. واألمثلتتة لديهتتم كثتترٌة 
عتتن املتتّرات التتي احتاجتتوا فيهتتا إىل مثتتل هتتذه 

اآلليتتات.

موظٌف يف الدفاع املدنّي
علتتى  خيطتتر  مل  الثتتورة  بدايتتة  يف  	
حلتتب،  جامعتتة  يف  الرياضيتتات  طالتتب  بتتال 
التتذي يعتتّرف نفستته اآلن بت"أبتتو الراءين"، على 
اإلطتتاق أنتته ستتيعمل يف جمال الدفتتاع املدنّي. 
لكنتته، ومنتتذ الشتتهر الستتابع يف العتتام املاضتتي، 
مال إىل هذا العمل ونشتتط فيه. فأصبح اليوم 
مستتؤواًل للعاقتتات العامتتة يف مديريتتة الدفتتاع 
املدنتتّي حللتتب احلتتّرة، 
التتي ُأّسستتت مؤختتراً، 
بعتتد أن أعيتتد تنظيتتم 
املدنتتّي  الدفتتاع  عمتتل 
عتتن  إداريتتًا  لينفصتتل 
احملافظتتة  جملتتس 
احلكومتتة  يف  احملليتتة  اإلدارة  وزارة  ويتبتتع 
املؤقتتتة. ويقتتول هتتذا الشتتاب، التتذي يبلتتغ متتن 
العمتتر 27 عامتتًا: "بالرغم من الطبيعة اإلدارية 
لعملتتي لكنتتي شتتاركت يف عمليتتات اإلنقتتاذ 
القصتتف  موقتتع  كان  عندمتتا  متترات،  عتتّدة 
إحستتاٌس  إنتته  وجتتودي...  متتكان  متتن  قريبتتًا 
رائتتٌع بعتتد أن تشتتارك يف إنقتتاذ حيتتاة إنستتان". 
وحبستتب أبتتو الراءيتتن، هنتتاك جمموعتتٌة متتن 
االحتياجتتات الضروريتتة التتي جيتتب أن تلّبتتى 

متتن قبتتل احلكومتتة املؤقتتتة إلجنتتاح جتربتتة 
الدفتتاع املدنتتّي، مثتتل ضتترورة تأمتتن معتتّداٍت 
وعتتدت احلكومتتة قبتتل شتتهٍر بشتترائها باعتمتتاٍد 
بقيمتتة 550 ألتتف دوالر، ولكنها مل تنفذه حتى 
اآلن. وحيتترص أبتتو الراءيتتن أختتراً أن يقتتّدم 
"الشتتكر لكل من دعم وستتاهم يف إنشتتاء وجناح 
الدفاع املدنّي، واخلزي والعار لكل من حياول 
إفشاله، سواء بالتدخل يف عمله أو باالستياء 
على آلياته، ليحرم عناصره الذين خياطرون 

حبياتهتتم إلنقتتاذ أرواح املدنيتتن".
يقتتّدر عتتدد األشتتخاص الذيتتن أنقذهتتم عناصتتر 
الدفتتاع املدنتتّي ختتال الشتتهرين األول والثانتتي 
متتن العتتام احلالتتي حبوالتتي مئتتة شتتخص. وقتتد 
بلتتغ عتتدد شتتهدائه عشتترًة منتتذ تأسيستته، قضتتوا 
مقّراتهتتم. بقصتتف  أو  اإلنقتتاذ  عمليتتات  أثنتتاء 

من أرشيف الدفاع املدني 

يف  املدنتتّي  الدفتتتتتاع  ناشتتتتتتتتطو  عمتتل 
البدايتتة دون أّي مقابتتتتتتتل متتادّي، ثتتم 
ُوّزعتتت عليهتتم مكافتتآٌت شتتهريٌة بدأت 
متتن 2000 لتترة، لتتتتتتتتزداد بعتتد ذلتتك 
بالتدريتتج. ويف الشتتهر املاضتتي أعلنتتت 
احلكومتتة املؤقتتتة دعمهتتا للمشتتروع، 
ووّزعتتت مبلتتغ 175 $ وستتطيًا كراتٍب 
شهتتتتتتتتتتتتريٍّ لتتكّل عنصتتر، ووعدتتتتت أن 
ال تنستتى شتتهداء الدفتتاع املدنتتّي متتن 
الراتتتتتتتب الشتتهرّي التتذي يستتتتتتتتتحقه 

ذووهتتم، يف املتترة القادمتتة.
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اللثام...
عالمة القّوة والفداء أم وســيلٌة لممارســة التشــبيح؟

علي خطاب
اللثتتام هتتو متتا كان علتتى الفتتم متتن غطتتاء الوجتته. ويطلتتق اليتتوم علتتى غطتتاء الوجتته بكاملتته، أي القنتتاع. ولتته رمزيتتٌة كبتترٌة يف  	
التاريتتخ العربتتّي اإلستتامّي، والتاريتتخ العاملتتّي كذلتتك؛ فقتتد ارتبتتط مبعنتتاه اإلجيابتتّي بالثتتورة والتمتتّرد والعصيان، كمتتا ارتبط مبعناه 

الستتليّب باللصوصيتتة واإلجتترام واخلتتروج علتتى اجملتمتتع وقطتتع الطتترق.
باحليتتاة  وثيقتتٌة  عاقتتٌة  وللثتتام  	
العربيتتة اإلستتامية القدميتتة التتي حكمتهتتا 
ظتتروٌف بيئيتتٌة قاستتية. ومل تكتتن إذ ذاك حاجٌة 
لتريتتر اللثتتام، فقتتد كان يعتتادل لبتتس الكنتتزة 
القطنيتتة حتتتت املابتتس اليتتوم. وكانتتت عتتادة 
اللثام مرتبطًة ارتباطًا وثيقًا بارتداء العمامة، 
إذ كان النتتاس يتلثمتتون بطرفهتتا. وحتتن قيل 
"متتتى أضتتع العمامتتة تعرفونتتي" كان القصد: 
أنتتزع طتترف العمامتتة عتتن وجهتتي. ومتتع تقتتّدم 
احلياة واتساع املدن واجتاهها حنو االستقرار، 
بتتدأ اللثتتام خيتفتتي كعتتادٍة اجتماعيتتة، بينمتتا 
ظتتّل مرتبطتتًا بالستتفر والتنقتتل، كعتتادة البتتدو 
حتتتى يومنتتا هتتذا. ولكنتته عتتاد إىل الظهتتور يف 
العباستتي،  العصتتر  مدينتتٍة كبتترٍة كبغتتداد 
اللصتتوص  تنظيتتم  ظاهتترة  عتتن  ليعتتّر 
يستتّمى  كان  متتا  يف  ألنفستتهم  والنشتتالن 
العّياريتتن، الذيتتن كان ظهورهم مؤشتتراً على 

تتترّدي االوضتتاع. بينمتتا كان اللثتتام مصتتدر 
فختتٍر عنتتد فئتتٍة أختترى، حتتتاول تغيتتر الواقتتع 
باستتتخدام القتتوة، وتتحمتتل لذلتتك الصعتتاب. 

وهتتو متتا يعتتّر عنتته املتنتتيب بقولتته:
		          سأطلب حقي بالقنا ومشايٍخ

كأنهم من طول ما التثموا مرُد 	
ارتبتتتتتتتط  احلتتتتتتتالي،  عصتتتتتترنا  ويف  	
صتتار  حتتتى  الشتتعبية،  باملقاومتتة  اللثتتام 
ستتبيل  علتتى  الفلستتطينية  للمقاومتتة  رمتتزاً 
املثتتال؛ كمتتا ارتبتتط باألنظمتتة االستتتبدادية 
متمثلتتًة  ستتواء،  حتتدٍّ  علتتى  والدميقراطيتتة 
بالتشتتكيات التتي تستتتعملها للحفتتاظ علتتى 
األمتتن القومّي ومكافحتتة اإلرهاب. ويف الثورة 
الستتورية تأرجتتح اللثتتام بتتن انتشتتاٍر واحنستتار، 
منتتذ بدايتهتتا الستتلمية حتتتى اليتتوم. فقتتد جلتتأ 
إليتته البعتتض يف البدايتتة خوفتتًا متتن املخريتتن 
)العواينيتتة(؛ لكتتن توجتتس البعتتض اآلختتر منه، 
ومتتن استتتعمال املخريتتن لتته كذلتتك، جعلهتتم 
اجلميتتع.  وجتتوه  عتتن  نزعتته  علتتى  يصتتّرون 
مدينتتٍة  يف  الستتكانّي  التداختتل  إىل  وبالنظتتر 
كديتتر التتزور، يبقتتى اللثتتام ضروريتتًا بالنستتبة 
إىل البعتتض. وعتتن ذلتتك يقول باستتم، وهو أحد 

املقاتلتتن عنتتد حاجتتز مدختتل املدينتتة: "نلقتتي 
القبتتض أحيانتتًا علتتى عناصتتر متتن الشتتبيحة 
إىل  الدختتول  حياولتتون  الوطتتّي(  )اجليتتش 
املدينتتة. فتتإذا اكتشتتفت هوياتنتتا ستتيتعّرض 
كمتتا  االنتقتتام.  خلطتتر  اجلتتورة  يف  أقاربنتتا 
أننتتا نتصتتّدى حملتتاوالت اللصتتوص واملقاتلتتن 
 - مستتروقة  أغتتراٍض  إختتراج  الفاستتدين 
ومدينتنتتا صغتترٌة ونعتترف بعضنتتا - ومتتا متتن 
شيٍء يف هذه الظروف مينع هؤالء من اغتيال 

أحدنتتا".
اللثتتام  نتتزع  التتذي  شتتاهر،  أمتتا  	
إحتتدى  يف  جمموعتتٍة  قائتتد  وهتتو  حديثتتًا، 
اجلبهتتات، فيقتتول: "إن ارتتتداء عناصتتر بعتتض 
الفصائتتل للثتتام، وإثباتهتتا جتتدارًة يف القتتتال، 
	وحتّولتته إىل رمتتٍز لبعتتض الكتائتتب التتي متثتتل 
عنتتد فئتتٍة متتن النتتاس حماولًة لتغيتتر اجملتمع 
بكاملتته؛ كل ذلتتك جعتتل متتن اللثتتام موضتتًة 
دارجتتًة ستتاقت وراءهتتا شتترحيًة واستتعًة متتن 

الشتتباب املتحّمتتس".
يف  ناشتتٌط  وهتتو  جعفتتر،  أبتتو  أمتتا  	
املدينتتة، فتترى أن اللثتتام قتتد حتتتّول إىل أداٍة 
للتخويتتف والقمتتع والتشتتبيح باستتم الثتتورة، 
فأصبتتح يستتتثمر متتن قبتتل الكثريتتن، كمتتا 

كانتتت النظتتارات الشمستتية الستتوداء تستتتثمر 
متتن قبتتل عناصتتر األمتتن يف الستتابق البتتتزاز 
مظاهتتر التبجيتتل واالحرتام الكاذبن، وفرض 
الرهبتتة الوهميتتة، وبالتالتتي النفتتاق، وكذلتتك 
أصبتتح اللثتتام. بتتل تعتتّدى األمتتر ذلتتك حن منح 
اللثتتام حيتتزاً واستتعًا للعابثتتن وجتتتار األزمتتات 
واإلخفتتاء  واالعتقتتال  اخلطتتف  ملمارستتة 
القستترّي دون تهتتٍم واضحتتة، وهتتو ما انتشتتر يف 

الفتترتة األختترة علتتى نطتتاٍق واستتع".
وعنتتد ستتؤال أحتتتتتتتتتد القانونييتتتتتتتتن  	
املهتمتتن بالشتتأن العتتام عتتن رأيتته باملوضتتوع 
قتتال: "ال تستتتطيع أن حتاستتب النتتاس علتتى متتا 
يلبستتون، إال إن ترتتتب علتتى ذلتتك مضتتّرة. ويف 
ظتتل الظتتروف احلاليتتة، فتتإن النتتاس تستتتطيع 
استتتصدار قتتراٍر متتن اهليئتتة الشتترعية - علتتى 
غتترار متتا حصتتل يف أماكتتن أختترى - متنع فيه 
ارتتتداء القنتتاع داختتل املدينتتة؛ وحتصتتر ارتتتداءه 
بعناصتتر الكتيبتتة األمنيتتة، كإجتتراٍء مؤقتتت، 
على أن يكون رئيس الدورية مكشوف الوجه". 
فهتتل بإمتتكان اهليئتتة اختتتاذ إجتتراٍء  	
كهتتذا، يف حتتن أنهتتا مل تستتتطع الوقتتوف يف 
وجتته ظواهتتر أخطر من اللثتتام بكثر، كاحلّد 

املدنيتتن؟ بتتن  املستتلحة  املظاهتتر  متتن 
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هكتتذا قتتال جتتّزار محتتاة، حافتتظ األستتد، التتذي حتترم جيتتًا متتن األطفتتال متتن آبائهتتم. وكان االبتتن وفيتتًا لتعاليتتم والتتده، فعّلتتم  	
األطفتتال. ويتتا لتته متتن علتتٍم ممتتن تتلمتتذ علتتى يتتد دراكتتوال.

"تعّلموا من األطفال وعّلموهم"

أضتتاف  نيستتان  متتن  يتتوٍم  آختتر  يف  	
الستتفاح جرميتتًة جديتتدًة إىل ستتجله الدمتتوّي، 
عندمتتا انقّضتتت طائتترٌة يقودهتتا طيتتاٌر شتتجاٌع 
شتتعاره "الشتتهادة أو النصر" على مدرستتة عن 
جالتتوت لألطفتتال يف مدينتتة حلتتب. فانتصتتر 
الطيتتار، وأرستتل أرواح أكثتتر متتن 30 إنستتانًا، 
معظمهتتم متتن األطفتتال، إىل الستتماء. هتتا هتتو 
"املقتتاوم واملمانتتع الكبتتر" يظهتتر أنتته يعتترف 
كيتتف يرّبتتي شتتعبه، وإن تطلتتب األمر، يعرف 
كيتتف يرّبتتي الشتتعوب اجملتتاورة كمتتا فعتتل 
والتتده يف لبنتتان. وكأنتتي بتته يصتترخ مناشتتداً 
اليتتوم  بعتتد  حاجتتة  بكتتم  يعتتد  "مل  اآلخريتتن: 
إلستترائيل. هتتي دّمتترت مدرستتة حبتتر البقتتر يف 
مصتتر علتتى رؤوس طابهتتا، أمتتا أنتتا فستتأدّمر 
جيتتًا متتن األطفتتال بكاملتته. إستترائيل قتلتتت 
درًة. أنتتا ستتأقتل كل التتدرر. مناحيتتم بيغتتن 
اإلستترائيلي وأنتتور الستتادات املصتترّي حازا على 
جائزة نوبل للستتام مناصفة، أما أنا فأريدها 
لوحتتدي دون مشتتاركة متتن سيستتي مصتتر أو 
أن  منهمتتا  أجتتدر  ألنتتي  اجلزائتتر،  بوتفليقتتة 
أكتتون حتتارس مصاحلكتتم األمتتن يف العتتامل 
، أمتتا أنتتا فهتتواي قومتتّي.  العربتتي. هواهتتم حملتتيٌّ

تذكتتروا متتا فعتتل والتتدي يف لبنتتان".
ولكتتن فرعتتون ستتوريا ليتتس وحتتده  	

يف اجلرمية الي تستتيل دماء ضحاياها يوميًا. 
عتتون صداقتتة شتتعبنا غائٌص يف  فبعتتض متتن يدَّ
حبتتور الدمتتاء حتتتى أذنيتته. الواليتتات املتحتتدة 
تتابتتع بدقتتٍة عمليتتات الذبتتح التتي يقتتوم بهتتا 
النظتتام يوميتتًا، وهتتي تعطتتي كل التستتهيات 
هلتتذا الطتتران إلمتتتام واجبتته "املمانتتع املقتتاوم". 
كيتتف ال وهتتي متنتتع بإصتتراٍر عنيتتٍد مقاتلتتي 
اجليتتش احلتتّر متتن احلصتتول علتتى مضتتادات 
طراٍن فعالٍة للدفاع عن الشتتعب الستتوري؟ إن 
من يربط يدي شخص يتلقى الصفعات ليس 
أقّل قستتوًة وستتاديًة من الذي يكيل الصفعات. 
والزعتتم أن الواليتتات املتحتتدة ختشتتى وقتتوع 
هتتذه املضاّدات بأيدي إرهابين كاٌم مضلل، 
ألن الصواريتتخ الفعالتتة املضادة للتتدروع بالكاد 
تصتتل إىل اجليتتش احلتتّر. هتتل لصتتاروٍخ مضتتادٍّ 
للتتدروع يقتتع يف األيتتدي "اخلطتتأ" تأثتتٌر علتتى 

األمتتن القومتتّي األمركتتّي؟! 
ولتتن نتكلتتم عتتن لتتؤم وخّستتة بعتتض  	
"األصدقاء" يف التعامل مع الاجئن، وإغاق 
مببالتتغ  عليهتتم  والتمنتتن  أمامهتتم،  احلتتدود 
ُينَفتتق أكثتتر منهتتا علتتى حديقتتة حيوانتتاٍت يف 
بتتاد املاحنتتن. أصدقتتاء النظتتام كانتتوا أوفيتتاء 
ملصاحلهتتم  أوفيتتاء  العمتتق  ويف  لصديقهتتم، 

اإلمراطوريتتة. وهلوستتاتهم 

الستتتتتتياسة  إن  البعتتض  سيتتتتتتقول  	
تستتّرها املصتتاحل، وسياستتات التتدول الكتترى 
جتتتاه الثتتورة طبيعيتتة. ال أعتقتتد أن املصتتاحل 
تستتتلزم اخلّستتة األخاقيتتة جتاه شتتعٍب يريد 
أن ينتتال حريتتته. وعندمتتا حيصتتل ذلتتك، فتتإن 
متتن واجتتب متتن يعتتتر نفستته املمثتتل السياستتي 
للثتتورة فضتتح هتتذا التواطؤ، ومتتن واجبه أيضًا 
رستتم استترتاتيجياٍت ثوريتتٍة وليتتس بازاراتيتتة، 
تعتترف كيتتف جتعتتل اآلخريتتن يتذكتترون 
أن هلتتم مصتتاحل تستتتطيع الثتتورة أن تهّزها إن 

كانتتت علتتى حستتاب الشتتعب الستتوري .
بعتتض  زاد يف بايانتتا احنيتتاز  ومتتا  	
اليستتارين إىل صتتّف النظتتام و"اإلمرياليتتة" 
التتي كانتتوا يشتتتموها ليتتل نهتتار، مّرريتتن 
ستتفالتهم بالتصتتّدي للهجمتتة "األصتتتتتتولية 
الرجعيتتة" التتي تريتتد أن تعيتتد ستتتتتتوريا إىل 
الشتتعر  متتن  وحترمتتتتتتها  الوستتطى،  القتترون 
األدونيستتي واملوستتيقا الكاستتيكية والثقافتتة 
املتترأة. متناستتن موستتيقا  احلديثتتة، وتكّبتتل 
ينتظتترون  متتن  وشتتعر  املتفجتترة،  الراميتتل 
وصتتول املهتتدي املنتظتتر "من درعا ملع الشتترر/ 
خصتتم مهدينتتا ظهتتر/ ومن حرستتتا مننتظر/ 
أول عامتتة"، وإبداعتتات علتتي الديتتك، وثقافٍة 
ومستتخها  احنطاطهتتا  يف  فقتتط  أبدعتتت 
لعقتتول البشتتر. بتتدأت متتع ستتتالن يف االحتتتاد 
الستتوفياتي بقتلهتتا ألجستتاد وأرواح مايتتن 
البشتتر، وَعتتَرت صتتن متتاو تستتي تونتتغ التتي 
إىل  واالستتتتتتتتماع  شكستتبر  قتتراءة  متتتتتتنعت 
املوستتيقا الكاستتيكية، ومل تنتتَس أن متتتّر على 
ليبيتتا وخزعبتتات الكتتتاب األخضتتر وألبانيتتا 
أنتتور خوجتتة وكمبوديتتا بتتول بتتوت، ووصلتتت 
ذراهتتا متتع "ِحَكتتم" حافتتظ األستتد و"املقتتوالت 

الفلستتفية اهلائلتتة" ألبتتو حافتتظ.
لقتتد اختار شتتعبنا وطائعتته املقاتلة  	
الطريتتق. وبقتتي علتتى قيادتتته السياستتية أن 
تكتتون وفيتتًة هلتتذا اخليتتار قتتواًل وفعتتًا. أرواح 
تستتامح  لتتن  جالتتوت  عتتن  مدرستتة  شتتهداء 
النصتتر. ستتاعة  تنتظتتر  وهتتي  املقصتتتتتتترين، 
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يف هتتذا الكتتتاب الصتتادر عتتام 2003،  	
يستتتعرض آلن جورج حصيلة حكم آل األستتد 
لستتورية حتى تاريخ انتهاء حبثه. فهو ال يرى 
أن شتتيئًا جديتتًا قتتد تغتتّر يف الستتنوات األوىل 
حلكتتم بشتتار، التتذي ورث والتتده حتتتت شتتعار 
"التغيتتر يف إطتتار االستتتمرار"، التتذي قتتد يعتتي 
كّل شتتيٍء وقتتد ال يعتتي شتتيئًا، كمتتا أثبتتت 
الواقتتع الستتورّي. فقتتد ظلتتت البتتاد حمكومتتًة 
متتن جمموعتتٍة متتن الرجال األقويتتاء احمليطن 
والقتتوى  املخابتترات  أجهتتزة  عتتر  بالرئيتتس، 
العستتكرية، وحتتتت املظلتتة الدستتتورية لقيتتادة 
حزب البعث. فيما ظّل جملس الشتتعب جمّرد 
نتتاٍد للتتكام، مهمتتته الرئيستتية "البصتتم" علتتى 
قتترارات الرئيتتس. وبقتتي القضتتاء والتجمعتتات 
املهنيتتة واملدنيتتة عبيداً للستتلطات، أي للرئيس 

نفستته.
فقتتد فّصتتل حافتتظ األستتد الستتلطة  	
صتتوره  كانتتت  وفاتتته  وقبتتل  مقاستته.  علتتى 
وبنظتتاراٍت  العستتكرية،  بالبتتّزات  أبنائتته،  متتع 
ستتوداء، تنتشتتر يف الشتتوارع وعلتتى املؤسستتات 
كعائلتتٍة  تظهرهتتم  أنهتتا  رغتتم  احلكوميتتة، 

مستتلحٍة متتن املافيتتا. ومل يكتتن حكتتم 
األستتد األب مشوليتتًا بتتل استتتبداديًا 
فرديتتًا، فقتتد ُخّففتتت أو ُمّيعتتت فكتترة 
البعتتث والقومية العربية إىل درجٍة 
أمتتام  عثتترٍة  حجتتر  فيهتتا  تقتتف  ال 
براغماتيتتة النظتتام وعبتتادة شتتخص 
الرئيتتس، مبا فيهتتا اخرتاع كاريزما 
وأحفتتاده،  أوالده  إىل  تنتقتتل  لتته 
تطلب الستتلطة من مجيع املواطنن 
التستتليم املعلن بها، وعدم التشتتكيك 

للرئيتتس. املطلقتتة  بالزعامتتة 
فطاملتتا  االقتصتتاد  أمتتا  	
كان ثانويتتًا ضمتتن ترتيتتب أولويتتات 
النظتتام، التتذي عتتي بشتتكٍل رئيستتيٍّ 
باستتتقراره وبقائتته، ثتتم بالسياستتة 
اخلارجيتتة إقليميتتًا وعامليتتًا. وكان 
ُجتتّل متتا فعلتته حافتتظ األستتد يف هتتذا 
اجملتتال هتتو استتتجرار الدعتتم بذريعة 
املواجهتتة متتع إستترائيل، ثتتم نتيجتتة 

 ،1991 عتتام  اخلليتتج  حتترب  يف  مشتتاركته 
والتوّستتع يف استتتخراج البتترتول متتن حقتتول 
وادي الفتترات منتتذ الثمانينيتتات. ورغتتم ذلتتك 
كبتترًة  اقتصاديتتًة  أزمتتًة  العقتتد  هتتذا  شتتهد 
البتترتول،  أستتعار  انهيتتار  نتيجتتة  ستتورية،  يف 
وهبوط ستتوية املستتاعدات اخلليجية، وسنواٍت 
من القحط ضربت القطاع الزراعّي. وحاولت 
السلطات معاجلة ذلك باحلّد من املصروفات 
احلكوميتتة وبتقييتتد االستتتراد، األمتتر التتذي 
نّشتتط حركتتة تهريتتب البضائتتع إىل البتتاد، 
الشتتخصيات  بعتتض  وإشتتراف  إدارة  حتتتت 
احلكوميتتة. وحستتب روايتتة املؤّرخ حنتتا بطاطو، 
اقتترتح أحتتد املندوبتتن إىل املؤمتتتر القطتتري 
حلتتزب البعتتث عتتام 1985 إغتتاق جتارة الستتوق 
السوداء من لبنان، الذي كان حتت السيطرة 
الستتورية، فوقفت إحدى املشاركات لتتساءل 
بدهشة: كيف ميكن منع هذه السوق، وكّل 
احلاضريتتن هنتتا يغتنتتون منهتتا؟! وكانتتت رّدة 
فعتتل األستتد قهقهتتٌة عاليتتة. ورغتتم أن عقتتد 
التستتعينيات مل يكن مرضيًا بشتتكٍل كاٍف، إال 
أنتته كان أحستتن حتتااًل متتن ستتابقه. فقتتد شتتهد 

االقتصتتاد  وطتتأة  لتخفيتتف  حتتذرًة  خطتتواٍت 
املوّجتته والستتر يف اجتتتاه احلريتتة االقتصاديتتة 
واملاليتتة، مبتتا يف ذلتتك بعض التشتتجيع للقطاع 
اخلتتاّص. أمتتا أكتتر التحّديتتات التتي تواجتته 
ظتتّل  يف  االقتصتتادّي،  اإلصتتاح  فهتتي  بشتتار 
بنيتتٍة مهرتئتتة، وحمتتاوالت ترقيتتٍع متتن هتتواٍة 
متتن دون ختترة، وأعتتداٍد كبتترٍة متتن الذيتتن 
يدخلتتون ستتوق العمتتل ستتنويًا )200 – 250 ألتتف 
شتتخص(، يبقتتى معظمهتتم عاطتتًا عتتن العمتتل 
نتيجة ندرة الفرص، مما يهّدد بتحّوهلم إىل 
حمتّجن عنيفن، قد يهّزون "أساس" النظام 

نفستته.
رمتتوز  متتع  مطّولتتٍة  لقتتاءات  وعتتر  	
املعارضتتة السياستتية الستتورية، ومنهتتم رياض 
ستتيف وميشتتيل كيلتتو وهيثتتم املتتاحل وعلتتي 
املؤلتتف  البيانونتتي؛ يستتتعرض  الديتتن  صتتدر 
التجربتتة القصتترة واجملهضتتة لربيتتع دمشتتق، 
والي أّدت إىل ستتجن عدٍد من الناشتتطن فيه، 
وأعتتادت إغتتاق الفرجتتة الصغتترة متتن األمتتل 
بإصتتاح النظتتام سياستتيًا، التتي تبتتّدت هلتتؤالء 
املعارضتتن وستتواهم إثتتر تولتتي بشتتار األستتد 
يف  بالتغيتتر  ووعتتوده  الستتلطة 
طريقتتة حكم البتتاد، وما تبع ذلك 
متتن بيانتتات املثقفتتن والناشتتطن 
صحافتهتتم  وبتتوادر  ومنتدياتهتتم 

التتي طالتهتتا يتتد اإلغتتاق.
يف أكثتتر متتن متتكاٍن متتن  	
كتابتته، يستتتذكر الكاتتتب روايتتة 
حيتتث   ،)1984( أورويتتل  جتتورج 
احملمتتول  ذات  الكلمتتات  تعتتي  ال 
السياستتّي معناهتتا العتتادي، وحيتتث 
غتتر  شتتيٍء  أي  هتتتتتتناك  يعتتد  مل 
قانونتتّي، ألنتته مل يعد هنتتاك قانون. 
كما يف ستتورية، الي تقّر املادة 12 
من دستورها أن "الدولة يف خدمة 
عنصتتر  فيهتتتتتتتا  ويوجتتد  الشتتعب"، 
 153 لتتتتتتكل  خمابتتراٍت أو خمتتتتتتتٌر 
جتاوزوا عمر اخلامسة عشرة من 
الستتكان، جيتترون اجلميع على أن 

يكونتتوا يف خدمتتة الرئيتتس.

هل بشار األسد أقّل شعبيًة من والده، ألنه حاز على نسبة %97,29 يف االستفتاء الذي أجري على منصب رئاسة اجلمهورية  	
يف متوز 2000، يف حن حاز حافظ األستتد، يف استتتفتاء شتتباط 1999، على نستتبة %99,987، املنافية للعقل؟ تنّدر ستتاخرون عندما أعلنت 

الستتلطات الستتورية النتائتتج، التتي جتتاء فيهتتا أن 219 ستتوريًا قالتتوا ال لبشتتار!
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التاريخ القديم أحُد جرحى الحرب في سوريا

يرى عاملا اآلثار الفرنستتيان بير لريش وجان مورغرون، اللذان أمضيا عقوداً من الزمن وهما يكشتتفان عن ماضي ستتوريا  	
الغتتّي؛ أنتته متتن املتتؤمل النظتتر إىل حاضرهتتا الكئيتتب. فمنتتذ زمٍن جعلتتت احلرُب العمَل مستتتحيًا يف املدن والبيوت واملعابتتد القدمية الي 

عمتتا فيهتتا فيمتتا مضتتى بكتتدٍّ وطمأنينتتٍة ليفهمتتا احلضتتارات القدميتتة. 

أقالم المدينة

أليسا روبن عن النيويورك تاميز | ترمجة مأمون احلليب خاص عن املدينة

تصتتل أعتتداٌد متزايتتدٌة متتن التقاريتتر  	.
إىل باريس توّثق مدى الضرر الذي حلق بواحٍد 
من أهم السجات التارخيية يف العامل. ويشمل 
ذلتتك الدمتتاَر املتتادّي الناتتتج عتتن القتال، والستتلب 
املتفشتتي للمواقع األثرية، وعمليات النهب من 
املتاحف واجملموعات األخرى. الصورة الصادرة 
عتتن علمتتاء، وعتتن منظمتتة اليونيستتكو، وعتتن 
ختتراء يف ستتوريا؛ هتتي صتتورة بلتتٍد يف ستترورة 
	احّمتتاٍء لتارخيتته الثقتتايف. يقتتول الستتيد لريش، 
وهتتو أستتتاٌذ يف علتتم اآلثتتار عمتتل ألكثتتر من 25 
عامتتًا علتتى نهر الفتترات: "الوضع هنتتاك يف غاية 
الفظاعتتة حاليتتًا. إنهتتم يأتتتون ومعهتتم حفتتاراٌت 

هوائيتتة، وهتتذا يعتتي أن كّل شتتيٍء ُيدّمتتر".
التتذي  مورغتترون،  الستتيد  ويقتتول  	
عمتتل يف موقتتع متتاري، التتذي يعتتود تارخيه إىل 
3000 عامتتًا: "كانتتت متتاري أحتتد احلضتتارات 
املدينيتتة األوىل التتي ستتكنها اإلنستتان. إن نهتتب 
ماري يعي تدمرها. هذه خستتائر ال تَعّوض".

يعيتتش  ستتوريٌّ  وهتتو  احلتتق،  عبتتد  ويقتتول 
نتتدى حستتان، رئيستتة  يف فرنستتا، وتشتتاطره 
اجملموعة العربية يف اليونسكو، الرأي: "هناك 
ثاثتتة أنتتواٍع متتن الدمتتار جتتتري: دمتتار املواقتتع 
األثرية نتيجة القتال الدائر، وأعمال الستتلب 
والنهتتب يف املواقتتع األثريتتة، وستترقة املتاحتتف، 
التتي غالبتتًا متتا يقتتوم بهتتا لصتتوٌص ذوو ِحَرفيتتٍة 
عاليتتة، أتتتوا علتتى ما يبتتدو ليستتتولوا على قطٍع 

حمتتّددة". 

والقتتاع  احلصتتون  كانتتت  لقتتد  	
عرضتتًة للقتتتال أكثتتر متتن أي متتكان، بستتبب 
موقعهتتا املرتفتتع. وعندمتتا كان القتتتال يبتتدأ، 
كان  يرحلتتون؛  األجانتتب  اآلثتتار  وعلمتتاء 
مواقعهتتم.  يرتكتتون  احملليتتون  احلتتّراس 
الذيتتن  املنطقتتة،  أبنتتاء  متتن  الستتكان  فيأتتتي 
كانتتوا بتتا عمتتل، ويفككتتون املبانتتي الي كان 
غتتر  اللقتتى  فيهتتا  حيفظتتون  اآلثتتار  علمتتاء 
املصنفتتة، ويدخلتتون إىل املتاحتتف املقامتتة يف 
مواقتتع التنقيتتب، ويستترقون كّل متتا ميكتتن 

منتته.  االستتتفادة 
ال  إنهتتم  اآلثتتار  علمتتاء  يقتتول  	
يلومتتون الستتكان: "هتتم أنتتاٌس فقتتراء يف أزمتتة، 
وحنتتن قلقتتون عليهتتم. ال توجتتد هواتتتف وال 
املكنتتات  لتشتتغيل  وقتتوٌد  يوجتتد  ال  كهربتتاء. 
الزراعيتتة. ومل يعتتد يوجتتد طعتتام". إال أنهتتم 
متضايقتتون أكثتتر بكثتتٍر ممتتا حتتدث الحقتتًا. 
فقتتد وصتتل، بعد وقتتٍت قصر، منقبتتون أجانب 
ومعهتتم جمرمتتون تبنتتوا أستتلوبًا ال رأفتتة فيتته. 
يقتتول الستتيد لريتتش: "يوجتتد يف موقتتع دورا 
يعملتتون  تقريبتتًا،  شتتخٍص   1000 أوروبتتوس 
ويعمتتل  يبيعونتته.  شتتيئا  ليجتتدوا  يتتوٍم  كّل 
اللصتتوص بتتأدوات استكشتتاٍف معدنيتتٍة حتفتتر 
إشتتاراٌت  ظهتترت  كلمتتا  األرض  يف  أخاديتتد 

علتتى وجتتود معتتادن".
متتع بتتدء احلتترب قامتتت احلكومتتة  	
متاحتتف  يف  األثريتتة  اجملموعتتات  بتأمتتن 

ستتوريا األربعتتن. لكتتن بعتتض املواقتتع األثرية، 
فلتتم  ألميتتال.  متتتتد  القدميتتة،  تدمتتر  مثتتل 
يكتتن بوستتع املوظفتتن أن يفعلتتوا ستتوى إقفتتال 
البوابتتات، متتع معرفتهتتم أنهتتا ميكتتن أن ُتفتتتح 
بسرعٍة بواسطة نسفها. يف بداية األمر كان 
املوظفتتون متفائلتتن أنه ميكتتن إقناع الثّوار أن 
حيافظتتوا علتتى هتتذه املواقتتع، وحصتتل ذلتتك 
مبدئيتتًا. يقتتول أحتتد املوظفتتن: "ستتوريا اآلن 
موزعتتة علتتى خندقتتن: إمتتا متتع احلكومتتة أو 
ضّدهتتا. حافتتظ النتتاس علتتى وعدهتتم حبمايتتة 
املواقتتع األثريتتة، لكتتن املتعصبتتن هتتم املشتتكلة. 
لقتتد قالتتوا ملستتؤول القطتتع األثريتتة يف أحتتد 
املتاحتتف إنتته حتتارس متاثيتتل معاديتتٍة للديتتن".

جتتذوٌر  واملستتيحين  للمستتلمن  	
عميقتتٌة يف البتتاد. وكانتتوا حيرتمتتون تتتراث 
بعضهتتم وتاريتتخ القتترون التتي كانتتت فيهتتا 
البتتاد حتتتت حكم فتتارس القدميتتة واإلغريق 
كان  إن  معرفتتة  الصعتتب  متتن  والرومتتان. 
ممكنتتًا استتتعادة اإلحستتاس مبتتاٍض مشتترتٍك 
ومتنّوٍع يف هذا اجليل أو يف اجليل التالي. لكن 
علماء اآلثار وأناستتًا آخرين يعتقدون بأنه إن 
مل توجتتد موضوعتتاٌت أثريتتٌة ُتتتري الستتورين 
ماضيهم املشتترتك، فإن املهمة ستتتكون أصعب 
بكثتتر. تقتتول رئيستتة اليونيستتكو: "املوضوعات 
األثريتتة ليستتت جمتترد حجتتارة. إنهتتا تتعلتتق 
هويتتة  وحتطيتتم  الستتوري،  الشتتعب  بهويتتة 

النتتاس ضربتتٌة قويتتٌة جملتمعاتهتتم".

من موقع دورا أوروبوس يف دير الزور  | عدسة نوار |  خاص عن املدينة
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ماهر حّجار
منوذجتتًا  ستتاخٌر  دمتتاٌغ  يبتتدع  لتتن  	
هزليتتًا كماهتتر حجتتار، لتتو ُطلب منتته تصميم 
انتخابتتات  يف  األستتد  بشتتار  ينافتتس  مرشتتٍح 
الرئاستتتتتتة. فتتتتتحجار كامتتل األوصتتتتتتاف يف 
احلمتتق والبتتادة وقلة احليتتاء، وكّل ما يلزم 
جلعتتل حتتدث االنتخابتتات جمتتّرد أضحوكتتة. 
وبالطبتتع ال يهتتتم ماهتتر لفرصتته املعدومة يف 
التغلتتب علتتى "منافستته القتتوّي" بشتتار األستتد، 
ال  والتصلتتب  النشتتأة  بكداشتتّي  كان  فمتتن 
فرصتتٌة  فيتته  كانتتت  إن  إال  الواقتتع  يهمتته 
للصعتتود، أّي صعتتوٍد وبتتأّي مستتلك. وستترة 
إىل  انضمامتته  منتتذ  بذلتتك  توحتتي  الرجتتل 
كتلتتة قتتدري مجيتتل املنشتتقة عتتن احلتتزب 
الوطنيتتة  "اللجنتتة  واملستتماة  البكداشتتّي، 
لوحتتدة الشتتيوعين الستتورين"، ثتتم ترشتتحه 
املزمتتن جمللتتس الشتتعب، إىل أن حتقتتق لتته هذا 
يف انتخابات عام 2012، مستغًا رغبة النظام 
األستتدّي بتنويع التشتتكيلة داخل اجمللس بعد 
انتتدالع الثتتورة. ثتتم انشتتقاق حجار عتتن معلمه 
قتتدري مجيتتل، ومطالبتتته باستتتجوابه حتتن 
كان األختتر نائبتتًا لرئيتتس جملتتس التتوزراء. 
وأخرًا، وقبل أستتابيع، ترشتتيح نفسه خلوض 
االنتخابات الشتتكلية الي جيريها نظام بشتتار 

األستتد علتتى منصتتب رئيتتس اجلمهوريتتة.
وال يريتتتتتتتد حجتتتتتتتار أكثتتتتتتر متتن  	
الشتتكل، يضيتتف بتته ستتطرًا آختتر إىل سيتتتتتترته 
الذاتيتتة، فضتتًا عتتن الشتتهرة التتي حقتتتتتقها 
وبأّيتتة طريقتتة، حتتتى لتتو اقرتنتتت بالستتخرية. 
فهتتو متتن النتتوع التتذي يؤمتتن بتتأن لتتكل شتتهرٍة 
مكاستتب، وال بتتأس إن تأجلتتت هتتذه املكاستتب 
قليتتًا. وستتتتصاعد الشتتهرة حتتتى الليلتتة الي 
التلفزيتتون األستتدّي  تذكتتر فيهتتا مذيعتتات 
النهائيتتة لانتتتتتتتخابات بعتتد فتترز  التتتتتتنتائج 

األصتتوات، حتتن ستتيحتّل ماهتتر حجتتار املرتبة 
الثانية بعد بشار األسد، وقبل املنافس اآلخر 
النتتورّي.  حستتان  الدمشتتقّي  األعمتتال  رجتتل 
وستتيتلقى حجتتار التهانتتي حتمتتًا بهذه املرتبة. 
يف  بشتتار  املؤكتتد  الفائتتز  ستتيهنئ  وبتتدوره 
تصريتتٍح للصحافتتة وبرقيتتٍة خاصتتٍة للقصتتر 

اجلمهتتورّي، كمنافتتٍس مهتتزوٍم ونبيتتل.
وحتتتى ذلتتك الوقتتت ستتيكون حجتتار  	
يف دائتترة الضتتوء. وستتيصر علتتى أذى أخوتتته 
الشتتبيحة التتذي يغتترون كّل حلظتتٍة علتتى 
الشختتتتتتتصية  صفحتتته  يف  الوحيتتتتتتد  منتتره 
علتتى الفيستتبوك ويكيلتتون لتته أقتتذع الشتتتائم 
واإلهانتتتتتات. لكنتته يتستتتتتتتامى، فتترّده الوحيتتد 
كمتتا يعلتتق أحيانتتًا: "االختتتاف يف وجهتتات 
النظتتر ال يفستتد للتتوّد قضية". وأحيانًا يغضب 

الفتترتة  يف  املاحتتظ  "متتن  فيكتتتب  الرجتتل 
األخرة أن العديد من املؤيدين لبشتتار األستتد 
يقومتتون بتستتخيف موضوع الرتّشتتح لرئاستتة 
اجلمهوريتتة العربيتتة الستتورية. إن قدح أو ذّم 
ستتخيٍف  بتعليتتٍق  مرشتتٍح  ألّي  التعتتّرض  أو 
إمنتتا ينتتم هتتذا التعليتتق عتتن ستتقوط كاتبتته 
اجتماعيتتًا. وإن أّي تسختتتتتتيٍف ألّي مرشتتتتتتٍح 
للرئاستتة هتتو تستتخيٌف ملقتتام الرئاستتة حبتتد 
ذاتتته". ويوّقتتع كامتته باهلاشتتتاغ )#ماهتتر_

الشبتتتتتتتيحة  ليتتتتتتتستشيط  رئيسا_لستتوريا(، 
غضبتتًا لرفتتع الكلفتتة بن ماهر وبشتتار، فيعلق 
أحدهتتم: "الواحتتد الزم حيتترتم حالتتو حلتتتى 
قتتول  )حمتترتم(  يتتا  بعديتتن  حيرتمتتو.  غتترو 
ستتيادة الرئيتتس ألن لستتاتو ستتيد راستتك وال 

مفكتترو ابتتن دورتتتك وال كتتّر"!
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من أعمال الدفاع المدنّي في حلب 

من أرشيف مديرية الدفاع املدنّي 
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