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الموت... وال المذلة
س��ورية  متظاه��رو  هت��ف  عندم��ا  	
بأحد شعاراتهم الشهرية »املوت وال املذلة« أو 
»الش��عب الس��ورّي م��ا بين��ذّل« كان��وا قد ذاقوا 
م��ن اإلهان��ة م��ا يبدو اليوم مس��حوب الدس��م، 
مقارن��ًة ب��كّل ه��ذا اهل��ول الكارث��ّي املتس��اقط 
عليه��م ألنه��م عص��وا إرادة جالده��م األرع��ن، 
الذي يأتي اآلن جبنوده ومهّرجيه البائس��ن 
انتخاب��ه، مرتبع��ًا  إع��ادة  ليطرح��وا مهزل��ة 
عل��ى كوم��ٍة خرافّي��ٍة م��ن اجلث��ث! وبع��د 
كّل األمل ال��ذي زرع��ه يف قل��وب املالين؛ من 
فق��دوا عزي��زاً، أو عاش��وا الرع��ب من الرباميل 
والقص��ف بالط��ريان واملداف��ع والدباب��ات، أو 
أخرج��وا م��ن دياره��م بغ��ري ح��قٍّ فتاه��وا يف 

املخّيم��ات لس��نوات!
ولكن��ه هك��ذا يفك��ر! م��ن مل يرهب��ه  	
القم��ع فاحل��ّل مع��ه ه��و املزي��د م��ن القم��ع، 
وم��ن ث��اروا ألج��ل قت��ل بضع��ة متظاهري��ن 
بيوته��م،  إىل  س��كود  صواري��خ  فس��تعيدهم 
ل��ه  املخاب��رات  عناص��ر  إذالل  رف��ض  وم��ن 
علي��ه عش��رات  فلنطل��ق  ودوري��اٍت،  ف��رادى 
األل��وف منه��م مس��عورين، وأضعافه��م م��ن 
الش��ّبيحة واملهووس��ن الطائفي��ن. وبعده��ا 
س��تكون األم��ور عل��ى ما ي��رام، وس��نعمل على 
تألي��ف قل��وب كّل جحاف��ل م��ن أصابته��م 
ه��ذه الق��ّوة احلربي��ة اجملنون��ة، وم��ن أذلته��م 
ظ��روف الن��زوح إىل درجات اس��تجداء رغيف 

اخلب��ز!
أّي ج��ن�������وٍن ه�����ذا؟! وأّي ع����������مًى  	
يف البصرية؟! وماذا فع��ل هذا الكائن امل��ختّل 
ب�ديارنا وأه��ل����ها من أجل هوس�����ه املرض����ّي 

بالسلطة فقط؟
ال ي�������حارب الس�������وريون طاغ����يًة  	
حمل�����������يًا حيكم بلداً ص�������غرياً فحسب، بل 
يؤّدون قسطهم من الصراع اإلنسانّي الكبري 
ضّد مفاهيم الط����غيان واس�������تباحة احلياة 

والكرامة. وهل���ذا سينتصرون.

مس��تقلة ية  ش��هر نص��ف  جمل��ة  ن 2014                                                                                       ع��ن املدين��ة | الع��دد )26( | 16 نيس��ا

مخيم الكرامة - بلدة أطمة الحدودية
عدسة حسين عمار
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فيتو روسّي جديد... وأمريكا تسخر من "انتصارات األسد!!".. 
وبروٌد دوليٌّ مستمر
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م��رًة أخ��رى، مل تت��وان روس��يا ع��ن  	
"الفيت��و"  النق��ض  ح��ق  باس��تخدام  التلوي��ح 
طرح��ه  فرنس��ا  تعت��زم  ال��ذي  الق��رار  ض��د 
عل��ى جمل��س األم��ن الدول��ّي، وال��ذي يطل��ب 
واجلرائ��م  احل��رب  جرائ��م  "مجي��ع"  إحال��ة 
ض��د اإلنس��انية ال��ي ارتكب��ت يف س��وريا إىل 
احملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة. وم��رّبر روس��يا 
ه��ذه امل��رة ه��و أن ه��ذا الط��رح ق��د يؤث��ر عل��ى 
بتدم��ري  ب��ه  تق��وم  ال��ذي  الوق��ت  يف  دمش��ق 

الكيماوي��ة. ترس��انتها 
إال أن أطراف��ًا أوروبي��ة تص��ّر عل��ى  	
ط��رح الق��رار، حت��ى ل��و واج��ه الفيتو الروس��ي. 
ورأى دبلوماس��يون غربيون أن القرار سيزيد 
الضغط على النظام الس��وري ويعزل موس��كو 

داخ��ل جمل��س األم��ن.
طرح��ه  املع����������تزم  الق��رار  ويأت��ي  	
م��ن  ج����������ملٍة  بع��د  اجملل��س  يف  للت��داول 
التحقيق��ات الدولي��ة ال��ي أجرته��ا املفوض��ة 
اإلنس��ان،  حلق��وق  املتح��دة  لألم��م  العلي��ا 
ال��ي قال��ت رئيس��تها ن��ايف بي��الي إن حال��ة 
الس��ورية،  الس��جون  يف  معمم��ٌة  	التعذي��ب 
وإن النتائ��ج تؤك��د أن التعذي��ب مس��تخدٌم 
بش��كٍل ش��ائٍع يف مراك��ز االعتق��ال احلكومية 
يف س��وريا، وإن بع��ض "اجملموع��ات املس��لحة" 

تس��تعمله أيض��ًا.
لص��احل  متي��ل  ال  الص��راع  جمري��ات 

األس��د
يف الوق��ت ال��ذي أعل��ن في��ه رئي��س  	
النظم الس��وري بش��ار األس��د أن احلرب متيل 
لصاحل��ه، وأن قوات��ه تتق��دم عل��ى خمتل��ف 
اجلبه��ات داخ��ل س��وريا، صّرح��ت املتحدث��ة 
باس��م وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة "جنيف��ر 
بس��اكي" ب��أن م��ا جي��ري يف س��وريا ه��و ح��رب 
اس��تنزاف، ال حي��رز فيه��ا أّي ط��رٍف مكاس��ب 
مهم��ة. منتق��دًة تصريح األس��د، ومؤكدًة أن 

جمري��ات "احل��رب" ال متي��ل لصاحل��ه.
"م��ن  أن  بس��������اكي  واعتب�������رت  	
الطبيع��ي" أن يدل��ي األس��د به��ذا التصري��ح، 
وأن م��ا قال��ه لي��س غريب��ًا، إال أن��ه م��ن اخلط��أ 
االعتق��اد بأن كف��ة االنتصار متيل لصاحله. 
مبين��ًة أن اجملت�������مع الدول�������ي يراق������ب م��ا 
	حيصل، وهناك قلٌق واس��ٌع من أفعال األس��د.

انتقاداٌت واسعٌة للمجتمع الدولّي
مل خي��ف عل��ى أّي مراق��ٍب للوض��ع  	
ب��روداً  أن  املاضي��ة  األش��هر  الس��ورّي خ��الل 
طاغي��ًا يظه��ر يف موق��ف وس��لوك اجملتم��ع 
الدول��ّي جت��اه م��ا حيص��ل يف س��وريا، وأن م��ا 
يص��در ع��ن جمم��ل اجله��ات ذات الش��أن يف 
القضي��ة الس��ورية ه��و تصرحي��ات تلح��ق أي 
تل��ك  تط��وٍر عس��كريٍّ عل��ى األرض. وتأت��ي 
التصرحي��ات عل��ى ش��كل قل��ٍق أو خم��اوف أو 

أكث��ر. ال  تنبيه��اٍت 
اهل������������يئ�������ات  خم������تلف  وتتج��ه  	
رأس������������ها  وعل��ى  املعارض������������ة،  الس������ورية 
الس������������ورّي،  ال������������وط�������ّي  	االئ�������ت�������الف 
ب��أن يأخ��ذ  الدول��ّي  حن��و مطالب��ة اجملتم��ع 
دوره بش��كٍل جديٍّ جتاه ما حيصل يف س��وريا، 
يرتكبه��ا  ال��ي  اإلب��ادة  جم��ازر  م��ع  خاص��ة 

جي��ش النظ��ام يف حل��ب.
ويف رس��الٍة م��ن رئي��س االئت��الف  	
الس��ورّي أمح��د اجلرب��ا إىل وزي��ر  الوط��ّي 
يف  ك��ريي،  ج��ون  األمريك��ي  اخلارجي��ة 
اجلرب��ا  نف��ى  احلال��ي،  نيس��ان  م��ن  الثام��ن 
بارت��كاب  املعارض�����ة  إىل  املوج�������هة  الته��م 
الالذقي��ة،  ري�����ف  يف  األرم��ن  ض��د  جم��ازر 
لوق��ف  الدول��ّي  اجملتم��ع  بتدخ��ل  وطال��ب 
اجلي��ش  طائ������رات  ترتكبه��ا  ال��ي  اجمل�����ازر 
احمل�������ّررة. حل��ب  أح�����������ياء  يف  	األس��������دي 

األسد لواليٍة جديدة
أش��ارت مص��ادر رمسي��ٌة يف النظ��ام  	
االنتخاب��ات  ب��اب  أن  إىل  مؤخ��رًا  األس��دّي 
الق��ادم،  األس��بوع  خ��الل  س��يفتح  الرئاس��ية 
وم��ن املرج��ح أن يك��ون تاري��خ 21 نيس��ان ه��و 
ي��وم فت��ح ذل��ك الب��اب، ال��ذي كث��ر حدي��ث 
مس��ؤولي ومنظ��ري نظ��ام األس��د عن��ه، وبأن��ه 
س��يكون "عرس��ًا دميقراطي��ًا"، وب��أن القي��ادة 
عل��ى  دولي��ٍة  برقاب��ٍة  تس��مح  ل��ن  الس��ورية 

س��وريا. يف  االنتخاب��ات  مس��رية 
دوٍل  ع��دة  عارض��ت  جانبه��ا  م��ن  	
س��وريا،  يف  الرئاس��ية  االنتخاب��ات  إج��راء 
القاض��ي  انته��اكًا مليث��اق جني��ف  واعتربت��ه 
واس��عة  انتقالي��ٍة  حك��ٍم  هيئ��ة  بتأس��يس 

. ت حي��ا لصال ا
وم��ن جانبه��ا أيض��ًا أعلن��ت خمتل��ف  	
مقاطعته��ا  الس��ورية  املعارض��ة  تي��ارات 
لالنتخاب��ات، ووصفته��ا بالتح��دي للمجتم��ع 
الدول��ي، بينما س��خرت اخلارجي��ة األمريكية 
باملهزل��ة.  ووصفته��ا  االنتخاب��ات  ه��ذه  م��ن 
العربي��ة  اململك��ة  اعت��ربت  جانبه��ا  وم��ن 
عل��ى  خارج��ًة  االنتخاب��ات  تل��ك  الس��عودية 
قرارات جملس األمن، خاصًة يف ظّل حتّدي 
النظ��ام جملم��ل الق��رارات الدولي��ة الص��ادرة 
حب��ق قي��ادة النظ��ام خ��الل الف��رتة األخ��رية، 
م��ن جني��ف 1 إىل جلس��ات اجلمعي��ة العام��ة 

املتح��دة. األم��م  األم��ن يف  وجمل��س 
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الس��ورية،  الث��ورة  جبه��ات  كع��ادة  	
تطغ��ى إحداه��ا إعالميًا على األخرى بناًء على 
معاي��ري التق��دم عل��ى األرض والس��يطرة عل��ى 
نق��اٍط اس��رتاتيجية، إضاف��ًة إىل معي��ار أهمية 
جبهات املدن الكربى، وهو رمبا ما جعل التقدم 
يف حل��ب الي��وم األكث��ر حض��وراً عل��ى الس��احة 
الس��ورية. خاصًة وأنه كس��ر نظرية استقرار 
املعارض��ة ومخوهل��ا حت��ت وط��أة الربامي��ل يف 
مناطق وأحياء حلب الش��رقية، مقابل اش��تعال 
اجلبهة الغربية من عاصمة الش��مال، بالرغم 
م��ن الثكن��ات واحلواج��ز العس��كرية الكب��رية 

هن��اك.
م��ن  الثوري��ة،  الق��وى  تق��دم  كان  	
خ��الل غرف��ة عملي��ات أه��ل الش��ام يف حل��ب، 
مفاجئ��ًا إىل ح��دٍّ م��ا، عل��ى األق��ّل للنظ��ام، الذي 
ح��ّي  حص��ار  حس��اب  بع��د  حيس��ب  يك��ن  مل 
اجلوي��ة،  املخاب��رات  وبن��اء  الزه��راء  مجعي��ة 
امل��رتاس األم��يّ العس��كرّي األك��رب يف حل��ب. 
إال أن العملي��ة العس��كرية ال��ي وصل��ت إىل 
ح��دود البن��اء، وال��ي ترافق��ت م��ع تق��دم الث��ّوار 
يف اجلن��وب الغرب��ّي يف الراموس��ة وقطع طرق 
اإلم��داد، ث��م التق��دم باجت��اه ثكن��ة هنان��و داخ��ل 
املدين��ة، جعل��ت األج��زاء احملتل��ة يف حلب حتت 
حص��اٍر جدي��د، وفتح��ت الب��اب أم��ام احتم��االٍت 
جدي��دٍة ق��د يكون أرجحه��ا خروج قّوات النظام 

النهائ��ّي م��ن حل��ب.
لنظ��ام  املظل��م  املس��تقبل  وأم��ام  	
ح��لٍّ  أّي  قوات��ه  جت��د  ال  هن��اك  األس��د  بش��ار 
والقص��ف  اجلوي��ة  الغ��ارات  باس��تمرار  إال 
بالربامي��ل عل��ى األحي��اء احمل��ّررة، أو حماول��ة 
اس��رتجاع بع��ض نق��اط مترك��زه فيه��ا، وه��و 

م��ا مل حيص��ل، خاص��ًة مع تق��ّدم الثوار يف عّدة 
جدي��دة. حم��اور 

جبهاٌت أخرى مل تهدأ..
نتائ��ج  يب��دو،  م��ا  عل��ى  اس��تقّرت،  	
املع��ارك العنيف��ة يف جبه��ة الس��احل. وظه��ر 
عج��ز ق��وات األس��د ع��ن اس��تعادة املواق��ع ال��ي 
فقدها أمام الثوار خالل األسابيع املاضية، مع 
األهمي��ة اإلس��رتاتيجية الك��ربى لتل��ك املواق��ع 
من الناحيتن العسكرية والنفسية يف معادلة 
مرم��ى  عل��ى  القرداح��ة  ص��ارت  اذ  الص��راع، 

ونريانه��م. الث��وار  صواري��خ 
وم��ا نقلت��ه الكام��ريات ع��ن أس��لوب  	
النظام يف التعامل مع قضية كسب عسكريًا، 
يب��ن احلال��ة الس��يئة ال��ي وصل��ت إليه��ا ق��وات 
األس��د هن��اك. وال س��يما رّدات الفع��ل العصبي��ة 
واملضطرب��ة آللته االعالمي��ة، وما يرافق ذلك 
م��ن عملي��ات القص��ف العش��وائية، وم��ن ث��م 
اهلجم��ات الفاش��لة يف حتقي��ق أي تق��دٍم ذي 

ب��ال.
ويف دي��ر ال��زور م��ا ت��زال قوات األس��د  	
تق��وم ب��ن ح��ن وآخ��ر بهجم��ات متالحق��ة يف 
جبهة املطار العس��كري ش��رق املدين��ة. وتتكبد، 
األرواح  يف  كب��ريًة  خس��ائر  م��رة،  كل  ويف 
والعت��اد. وكذل��ك احل��ال يف جبه��ات املدين��ة.

محص حنو حصار جديد
جمم��ل  عل��ى  النظ��ام  تق��دم  بع��د  	
امل��دن  عل��ى  وس��يطرته  القلم��ون،  جبه��ات 
الرئيس��ية فيه��ا، ث��م س��يطرته عل��ى مناط��ق 
م��ن ري��ف مح��ص كانت ق��د خضع��ت حلصاٍر 
طويل وألكثر من عام، مثل الزارة واحلصن 

وس��واهما؛ ع��اد لريك��ز عل��ى احت��الل األج��زاء 
اخلارجة عن سيطرته يف املدينة، وهو ما عجز 
ع��ن حتقيق��ه خ��الل س��نتن. إال أن حم��اوالت 
التق��دم الي��وم باجت��اه مح��ص القدمي��ة، ال��ي 
تتع��ّرض لقص��ٍف متواص��ل، تش��كل بالفع��ل 
تهدي��داً كب��رياً عل��ى املدين��ة ال��ي طامل��ا كانت 
هدف��ًا صع��ب املن��ال، ووصل��ت إىل مرحلٍة باتت 
فيها شعاراً لصمود الثورة من جهة وكابوسًا 
يالحق النظام من جهة أخرى. لذا فقد جاءت 
إلنق��اذ  والعس��كرية  املدني��ة  اهليئ��ات  دع��وة 
مح��ص م��ن كارث��ٍة رهيب��ٍة ته��ّدد احملاصرين 

هن��اك.
املليحة واجهة الغوطة..

يوظ��ف النظ��ام الي��وم أج��زاًء مهم��ًة  	
العاصم��ة  يف  املوج��ودة  الربي��ة  قوات��ه  م��ن 
مس��تمّرة،  جوي��ٍة  مس��اندٍة  م��ع  وحميطه��ا، 
القتح��ام املليح��ة، ال��ي تعت��رب م��ن أه��م مداخل 
مراك��ز  اىل  واألق��رب  الش��رقية  الغوط��ة 
عسكرية رئيسية. واأليام املاضية، الي شهدت 
قصفًا غري مسبوق على البلدة، مل تهيء للنظام 
أّي تق��دٍم عمل��يٍّ يذك��ر. وكذل��ك يف جبه��ة 
زمل��كا وجوب��ر وحرس��تا، إذ مل ميّك��ن القص��ف 
احيان��ًا  يرتاف��ق  وال��ذي  املختلف��ة،  بأش��كاله 
باس��تخدام الغ��ازات الكيماوي��ة، م��ن حتقي��ق 
تق��دٍم للنظ��ام.. ويف الزبدان��ي مل خيتلف األمر 
كثرياً، على الرغم من أن احلملة عليها أش��د 
خط��ورة ملش��اركة ق��وات ح��زب اهلل اللبنان��ي 
بشكل كثيف فيها، ولكونها جزءاً من سلسلة 
ال��ي  القلم��ون واملناط��ق احلدودي��ة  مع��ارك 

يوليه��ا النظ��ام األس��دّي أهمي��ًة ك��ربى.

عدسة حسن عمار | القلمون | خاص عن املدينة
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الدّراجات النارية الحّرة!
قد تكون الدّراجة النارية أكثر من وسيلة نقل، فهي سلوٌك يف بعض األحيان، وهي موقٌف أو منط حياٍة يف أحياٍن أخرى. 	

ينطل��ق أمح��د )16 عام��ًا( بدراجت��ه الناري��ة عص��ر كّل ي��وٍم  	
يف ش��وارع العش��ارة - ش��رق دير الزور - بعد أن خيضع دراجته حلفلة 
غس��يٍل أم��ام منزل��ه، وتزي��ٍن بآخ��ر اإلكسس��وارات ال��ي تع��رض يف 
الس��وق. وحي��رص، قب��ل مش��واره اليوم��ّي، عل��ى أمري��ن؛ أن تك��ون علب��ة 
التب��غ م��ن ن��وع )اجلل��واز األمح��ر( خمتوم��ًة يف جي��ب قميص��ه، وأن 
تك��ون امل��رآة نقي��ًة لريص��د م��ن خالهل��ا تعاب��ري وج��وه س��ائقي الس��يارات 
ال��ي يتجاوزه��ا، ويلتق��ط كذلك ردود أفعال اجلالس��ن على أرصفة 
منازهل��م عل��ى عب��وره املغرور أمامهم. خب��الف التقاليد، ال حيب أمحد 
إلق��اء الس��الم. فه��و، وحبس��ب قول��ه، يتجن��ب متت��ن العالق��ات م��ع أيٍّ 
كان. فل��ه جترب��ٌة س��يئٌة ح��ن نش��ط يف االغاث��ة، اذ مس��ع أطراف��ًا م��ن 
أحادي��ث تش��كك بنزاهت��ه. ليك��ّف بع��د ذل��ك، وحبس��ب قول��ه أيض��ًا، ع��ن 
التعام��ل م��ع املدني��ن. ولينص��رف ب��كّل طاقت��ه ملس��اعدة اجلي��ش احلّر، 
ويتف��ّرغ خلدمات��ه م��دًة ال ب��أس بها، دون أن يهت��م هلذه اخلدمات أحد. 
ولينص��رف أخ��ريًا إىل ش��ؤونه اخلاص��ة. فق��د أدى واجب��ه، وم��ن أراد 
أن يكم��ل الث��ورة فليكمله��ا، ولي��رتك أمح��د يل��ّف قبض��ة البنزي��ن عل��ى 
مق��ود دراج��ة part ال��ي اش��رتاها مؤخ��رًا بع��د جه��ٍد وأح��الٍم واس��تدانٍة 

وتقس��يط، وينطل��ق.
سفري جهنم أو قاهر األسد

مل يس��تقّر ال��رأي بع��د، عن��د أمح��د، عل��ى عب��ارٍة مناس��بٍة  	
��ّط عل��ى لوح��ٍة صغ��ريٍة يف اخللف أو على جان��ي الدّراجة. هو يهزأ  ُتَ
م��ن العب��ارات ال��ي اختاره��ا أقران��ه، لكن��ه يتذم��ر يف س��ّره م��ن ظهور ما 
كان يفك��ر في��ه عل��ى دراج��ات اآلخري��ن، وهم كثٌر ج��دًا. "ألف مطور 
يف العش��ارة وحده��ا"، يق��ول أمح��د واصف��ًا الطفرة يف اقتن��اء الدّراجات. 
ويتحدث آخرون عن "مئات املطورات القادمة من تركيا كّل شهر". 
واملؤك��د أن أعداده��ا تضاعف��ت م��ّراٍت يف م��دن دي��ر ال��زور وبلداته��ا 
بع��د التحري��ر. فف��ي العه��د األس��دّي اتهم��ت عائلة ش��اليش يف الس��احل 
الس��ورّي، حبس��ب ه��واة الدراج��ات الناري��ة، باحت��كار تهريبه��ا. وتغ��ريت 
األح��وال الي��وم بع��د انف��الت احل��دود، لتنخف��ض أس��عارها وتتع��دد 

أنواعه��ا، م��ع حف��اظ ن��وع part الصي��ّي عل��ى تفوق��ه عددي��ًا بينه��ا.
وبالع��ودة اىل أمح��د والعب��ارة ال��ي يريده��ا عالم��ًة لدراجته،  	
بع��د أن اس��تحوذ املنافس��ون عل��ى أب��رز العب��ارات وأبل��غ األمس��اء، فه��و 
يري��د ش��يئًا م��ن قبي��ل "س��فري جهن��م" أو "قاه��ر األس��د"، ألنه��ا توح��ي 
بالق��وة واخلط��ورة. ويعج��ب ب���"ال تصف��ن ت��دوخ... أه��ل النف��ط ص��اروا 
ش��يوخ"، فهي ناقدٌة وحكيمٌة تلخص تغريات الزمان وتعرّب عن ارتفاع 
ش��أن م��ن ال ش��أن ل��ه، لكنه��ا طويل��ة. وأم��ا "ع��ن املدين��ة" ال��ي اختاره��ا 
صدي��ٌق للمجل��ة لتك��ون عنوان��ًا لدراجت��ه فهي، بالنس��بة ألمح��د، عبارٌة 
خالي��ٌة م��ن املعن��ى. ويعل��ق الصدي��ق الس��اخر للمجل��ة ب��أن "املعن��ى يف 
قل��ب الش��اعر". لك��ن أمح��د يب��دو يف مس��توًى دّراجيٍّ أعلى، رغ��م تفهمه 
خليارات السفري والقاهر وال تصفن وعن املدينة، ورغم تفهمه أيضًا 
لتعل��ق نف��ٍر م��ن الدّراج��ن ببع��ض ش��عارات الث��ورة األوىل، ك�"هي هلل" 
و"ننتص��ر أو من��وت". وال يؤاخ��ذ أمح��د، حبس��ب رأٍي نهائ��يٍّ قال��ه خالل 
سهرٍة حافلٍة على رصيف أحدهم، إال من يتفاخر بعشريته، وحياول 
أن حيتك��ر هل��ا األس��بقية يف الث��ورة، وينس��ب إليه��ا وحده��ا فضائ��ل 

اهلج��وم والتح��ّدي وإحل��اق اهلزمي��ة بق��ّوات بش��ار. وبع��د أن يش��غل 
أمح��د دراجت��ه ينتق��ل احلدي��ث، ودون تسلس��ٍل منطق��ّي، إىل أه��م ي��وٍم 
يف تاري��خ الدراج��ات الناري��ة بدي��ر ال��زور؛ ي��وم هوج��م ك��راج حجزه��ا 

القري��ب م��ن مق��ربة الش��هداء م��ن قب��ل بع��ض املش��يعن الغاضب��ن.
حفلة الدراجات الدامية

يتذك��ر س��كان مدين��ة دي��ر ال��زور ذل��ك الغ��روب الدام��ي يف  	
منتص��ف الش��هر الس��ابع م��ن الع��ام 2011، ح��ن ش��يع عش��رات اآلالف 
ش��هيداً إىل املق��ربة، وح��ن هاج��م العش��رات منهم ُبعيد التش��ييع كراج 
حج��ز الدراج��ات الناري��ة القري��ب م��ن املق��ربة، ليس��قط بعضه��م قتل��ى 
خ��الل املواجه��ة م��ع ق��وات املخاب��رات هن��اك. أث��ارت ه��ذه احلادث��ة يف 
حينه��ا اس��تياًء كب��رياً ل��دى ال��رأي الع��ام املتس��م بالس��لمية ونب��ذ العن��ف 
واحل��رص عل��ى املمتل��كات العام��ة يف ذل��ك الوقت.لكنه��ا مل تل��ف 
االنطب��اع نفس��ه ل��دى بع��ض ه��واة الدراجات النارية من الث��ّوار، بل على 
العكس، إذ رأوا فيها حتطيمًا لغطرسة عناصر األمن وإجرامهم حبق 

عش��رات الدراج��ات الناري��ة

علي نبيل
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هرابش

بصعوب��ٍة تعثر الذاكرة على ش��يٍء  	
تقوله عن هرابش، فليس يف هذا احلّي الكثري 
م��ن املزاي��ا، س��وى بقاي��ا ص��وٍر م��ن قب��ل الثورة، 
عن شارٍع عريٍض باجتاهن، ومتاجر تعرض 
بضائعه��ا عل��ى الرصي��ف، وزبائ��ن م��ن ركاب 
احلافالت املتجهة اىل الريف الشرقّي. نشاط 
بي��ٍع يعت��ربه س��كان هراب��ش عه��د ازده��ار، وقد 
وىّل الي��وم بس��بب احل��رب ال��ي حتي��ط به��م 
م��ن كل اجله��ات، ش��رقًا عل��ى أس��وار املط��ار 
القريب، وغربًا يف أحياء الصناعة والرصافة. 
لك��ن ال ب��أس، احلم��د هلل منطقتن��ا هادئ��ة، 
وكل شيء من خبز وكهرباء ووقود متوفر؛ 
يقول القاطن يف هرابش لنفس��ه حن يس��مع 
ع��ن األه��وال يف باقي املناطق. ويقول أيضًا إن 
عناصر قّوات النظام الي تس��يطر على احلي 
مؤدب��ون، وإن هن��اك أوامر مش��ّددًة بأن يكونوا 
كذل��ك. فه��و يعت��رب ح��االت التعاطف أو عدم 
األذى ال��ي يبديه��ا بعض اجملندين األس��دين 
أحيان��ًا أدب��ًا وأوام��ر مش��ّددة، لك��ن األم��ر ه��و 
حم��ض إش��فاٍق ق��د يظه��ر يف ح��االٍت قليل��ٍة 
ح��ن يتذك��ر جنديٌّ من الس��احل أب��اه كلما 
شاهد كهاًل يف عمره يذهب صباح كل يوٍم 
ببذلٍة عس��كريٍة إىل مكان عمله. هناك نس��بُة 
ال ب��أس به��ا م��ن س��كان هراب��ش متطّوع��ون 
بوظائ��ف عس��كرية، مث��ل اإلش��ارة واملش��فى 
العس��كرّي واهلندس��ة العس��كرية وغ��ري ذل��ك 

م��ن اإلدارات التابع��ة جلي��ش األس��د.
مل يعتب أحٌد على هرابش!

يف أي��ام املظاه��رات الك��ربى مطل��ع  	
الث��ورة يف دي��ر ال������زور، كان��ت يف م������عظم 

األحي��اء ش��خصياٌت حملي��ٌة ب��ارزٌة تق��ود ه��ذه 
الس��احات  حن��و  مناطقه��ا  م��ن  املظاه��رات 
الرئيس��ية، إال هراب��ش، إذ ي��ذوب ش��بانها يف 
القدي��م.  القادم��ة م��ن ح��ّي املط��ار  احلش��ود 
والالف��ت أن ذل��ك مل يؤخ��ذ عل��ى اهلرابش��ين! 
ومل يس��ألوا أي��ن مظاهراتك��م؟ ومل��اذا صم��دت 
ص��ور األس��د عل��ى حيط��ان مدارس��كم؟ وحتى 
اآلن، ال تث��ري إجاب��ة "يف هراب��ش" أّي انطب��اٍع 
ل��دى عنص��ر اجليش احلّر عل��ى احلاجز حن 
يس��أل راك��ب س��يارٍة عاب��رٍة "أي��ن تس��كن؟". 
ويف التش��كيالت املقاتل��ة ق��د يعث��ر عل��ى ش��ابٍّ 
هرابش��يٍّ يقي��م أهل��ه هن��اك، وق��د يك��ون أب��وه 
م��ا زال عل��ى رأس عمل��ه متطوع��ًا عس��كريًا 
يف واح��دٍة م��ن القطع��ات اهلامش��ية جلي��ش 
األسد. وقد يفّسر املقاتل الشاب هذا التناقض 
يف موق��ف أف��راد األس��رة م��ن الث��ورة بالق��ول: 
"ح��رام ينش��ّق، باق��ي ل��ه س��نة ويطل��ع تقاع��د". 
وعل��ى الط��رف اآلخ��ر يضم��ن األب النتيج��ة 
إن حس��مت ألّي الفريق��ن، فه��و م��ع النظ��ام 
إن  الث��ورة  وم��ع  انتص��ر ألن��ه عس��كرّي،  إن 
انتص��رت ألن ابن��ه يف اجلي��ش احل��ّر. يتب��ادل 
اهلرابش��يون ب��ن بعضه��م محاس��هم الس��رّي 
للهجم��ات الناجح��ة ال��ي يش��نها الث��ّوار، وال 
خيف��ون أيض��ًا احرتامه��م لق��وة عص��ام زه��ر 
الدي��ن، وقبل��ه لذكاء جام��ع جامع، الذي أمر 
ذات ي��وٍم، ح��ن فق��د الوق��ود يف الش��تاء، ببذل��ه 

رخيص��ًا هل��م.
يف كّل األح��وال، لي������ست الث����ورة  	
ل��سكان هرابش إال ح��دثًا درام�����يًا ط��������وياًل 

وكثري احللقات وهم متفرجون.

ابت��داًء م��ن س��تينات الق��رن املاضي، نش��أ حي هرابش بب��طء، يف طرف مدينة  	
دي��ر ال��زور الش��رقّي. وخ��الل الث��ورة، ورغ��م األح��داث العنيف��ة ال��ي ش��هدتها املدين��ة، 

حاف��ظ ه��ذا احل��ّي عل��ى هدوئ��ه.

مدخل حي هرابش

ال��ي أحرق��ت قب��ل ذل��ك عل��ى احلواج��ز ويف 
بس��بب  أصحابه��ا،  عي��ون  أم��ام  املداهم��ات 
وأنش��طتها  الث��ورة  أعم��ال  يف  اس��تخدامها 
وإلص��اق  املنش��ورات  توزي��ع  مث��ل  املختلف��ة، 
املتظاهري��ن،  عل��ى  الثل��ج  وتوزي��ع  النع��وات 
وتق��ّدم الدراج��ات قب��ل احلش��ود كاس��تطالٍع 
للش��وارع، أو أن يش��كل الدّراجون قافلًة طويلًة 
حتم��ل علم��ًا، أو ينف��رد دّراٌج ماهٌر حبمل رايٍة 
مرتفع��ٍة ج��داً. وحبس��ب أرق��اٍم غ��ري مؤك��دٍة 
بل��غ ع��دد الدراج��ات احمل��ّررة أو املس��روقة بع��د 
اهلج��وم عل��ى ك��راج احلج��ز )500( دراج��ة، 
بي��ع بعضه��ا عل��ى عج��ٍل وبأس��عاٍر هبط��ت إىل 
أق��ّل م��ن أل��ف ل��رية. بينم��ا عم��ل متظاه��رو 
س��احة املدجلي على تعديل الصورة جبمع ما 
متكن��وا م��ن مجع��ه منه��ا، ث��م االع��الن عنه��ا يف 
مك��رّب الص��وت بس��احة االعتص��ام ليس��تعيدها 

مالكه��ا األصلي��ون قب��ل املص��ادرة.
م��ا زال��ت الي��وم، وبالرغ��م م��ن وف��رة  	
الس��يارات، للدراج��ات الناري��ة أهميته��ا ل��دى 
الثّوار الذين محلوا السالح. إذ يقوم الدّراجون 
مبهماٍت قتاليٍة على اجلبهات تتطلب السرعة 
واخلف��ة، أو بأعم��ال االس��تطالع العس��كرّي، أو 
حت��ى بعملي��ات إخ��الء اجلرح��ى أثن��اء املعارك.

هادي الفيصل
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من نتائج التكرير العشوائّي للنفط

انتشار مرض الربو
د. سامي احلمد

دي��ر ال��زور حمافظ��ٌة غني��ٌة باخل��ريات، وم��ن ه��ذه اخل��ريات النف��ط. إال أن��ه حت��ّول إىل نقم��ٍة يف اآلون��ة األخ��رية، نتيج��ة  	
التكري��ر العش��وائّي واالس��تخدام غ��ري املنضب��ط، م��ا أّدى إىل تل��ّوٍث كب��رٍي يف البيئ��ة، فالغ��ازات والدخان املنبعث تؤثر عل��ى كل األحياء.

صحة

الصدرّي��ة  األم��راض  عل��ى  هن��ا  وس��نعّرج 
الرب��و،  وحتدي��داً  التكري��ر،  ع��ن  النامج��ة 
Asth� ف قدمي��ًا وأطل��ق علي��ه اس��م  ال��ذي ُع��رِّ

ma، وتع��ي الله��اث. وه��و متالزم��ٌة تنفس��يٌة 
تتمي��ز حب��دوث هجم��اٍت متقطع��ٍة م��ن الزل��ة 
التنفس��ية املصّوت��ة )ص��وت أزي��ٍز أو صف��ري(. 
تنج��م ع��ن وج��ود ف��رط ارت��كاٍس م��ع الته��اٍب 
قص��يٍّ نتيج��ة منبه��اٍت خمتلف��ٍة ومتع��ّددة. 

ت��زول بش��كٍل عف��ويٍّ أو باملعاجل��ة.
اضط��راٌب  بأن��ه  حديث��ًا  ف  وُع��رِّ 	
اهلوائي��ة،  الط��رق  يصي��ب  مزم��ٌن  التهاب��يٌّ 
يف  )تغ��رياٍت  النس��يجية  املالم��ح  تتضّم��ن  إذ 
املخاطي��ة التنفس��ية – توّضع��ات الكوالج��ن 
– وذم��ًة يف الط��رق اهلوائي��ة – تفعي��ل اخلالي��ا 
االلتهابي��ة  اخلالي��ا  يف  ارتش��احًا   – البدني��ة 
والغ��دد  امللس��اء  العض��الت  يف  ضخام��ًة   –
املخاطي��ة(. ويرج��ع ه��ذا االلته��اب إىل ف��رط 
حساس��ية الط��رق اهلوائي��ة، ال��ذي ي��ؤّدي إىل 
أن تصاح��َب تدف��ق اهل��واء أع��راٌض صدري��ٌة 
تتضّمن هجماٍت معاودٍة من األزيز، مع قصٍر 
يف التنفس، وسعاٍل يف الليل والصباح الباكر 
خاص��ًة. ونوج��ز احل��وادث املرضي��ة يف آليت��ن:

1�  ف��رط التهي�������������ج. وه��و إم��ا َخلق��يٌّ وراث����يٌّ 
أو م������ن منش����أ مكت��سب.

2�  االلتهاب املزمن.
أسباب الربو

قّس��م قدمي��ًا إىل داخل��يٍّ وخارج��ّي  	 
إىل: فيقس��م  ح�������ديثًا  أم��ا  املنش��أ. 

لعام��ٍل  التع��ّرض  س��ببه   . حتّسس��يٌّ رب��ٌو    �1
حم��دٍد )غب��ار الطل��ع – ع��ّث املن��زل(.

. سببه بؤرة إنتانية. 2�  ربٌو إنتانيٌّ
. س��ببه اس��تعمال بعض األدوية،  3�  ربٌو دوائيٌّ

كاألسبريين.
3�  ربٌو مهيٌّ. ربو احلالقن وعمال األفران.

. 5�  ربٌو جهديٌّ
. وهو األهم يف موضوعنا. وينجم  6�  ربٌو بيئيٌّ

عن التلّوث اجلّوي وتغري العوامل البيئية.
. يعرض يف الشّدات النفسية. 7�  ربٌو نفسيٌّ

. س��ببه االضطراب��ات الغّدي��ة  8�  رب��ٌو داخل��يٌّ
واهلرموني��ة

9�   الربو جمهول السبب.
أما الربو القصّي فله عّدة أشكاٍل، منها:

1�  الربو الطفلّي.
2�  الربو اجلان.

3�  الربو الرطب.
4�  الربو املرتافق مع قصوٍر تنفسّي.

5�  الرب��و املرتاف��ق م��ع ترف��ٍع ح��روريٍّ وآف��ٍة 
موّصف��ة ش��عاعيًا.

6�  الرب��و املق��اوم، أو م��ا يس��ّمى بالرب��و الصعب. 
وهو من األشكال الالمنوذجية للربو القصّي، 
إذ يكون مقاومًا للمعاجلة ويؤّدي إىل نوٍع من 

العجز الوظيفّي والتعليمّي.
وميك��ن إمج��ال أس��باب اس��تفحال ه��ذا امل��رض 

مبا يلي:
1�  سوء متابعة معاجلة الربو.

املعاجل��ة  مناط��ق  إىل  الوص��ول  2�  صعوب��ة 
واإلس��عاف.

3�  وجود عامل نفسّي لدى املريض.
4�  التعّرض املتكّرر والشديد للمحّسسات.

5�  التلوث البيئّي الشديد.
الوق��ت  يف  موج��ودة  األس��باب  ه��ذه  ومجي��ع 
احلال��ّي يف جمتمعن��ا؛ فاألدوي��ة قليل��ة، يش��كو 
مرض��ى الرب��و م��ن صعوب��ٍة بالغ��ٍة يف تأمينه��ا، 
)البخاخ��ات(.  اإلنش��اقية  األدوي��ة  وخاص��ًة 

البيئ��ّي موج��وٌد يف مناطقن��ا بش��ّدٍة  والتل��ّوث 
نتيج��ة تكري��ر النف��ط. وم��ن خ��الل الزي��ارات 
امليداني��ة تب��ّن تضاع��ف ع��دد املرض��ى الذي��ن 
يش��كون م��ن مش��اكل تنفس��ية، فف��ي مش��فى 
يف  يوج��د  وال��ذي  لوح��ده،  امليدان��ي  بق��رص 
منطق��ٍة تعان��ي م��ن التل��ّوث، حّدثن��ا املم��ّرض 
أشرف، املسؤول يف قسم اإلسعاف، عن استقبال 
املش��فى لع��دٍد كب��رٍي م��ن املرض��ى واملراجع��ن 
حب��االٍت تنفس��ّية، يبل��غ يف الوق��ت احلال��ّي ب��ن 
7 – 10 حاالٍت يوميًا، حمّولن من عياداٍت ومن 

أطب��اء خاّص��ن. والع��دد يف ازدي��اد.
وس��يم  الدكت��ور  حدثن��ا  بينم��ا  	
احلم��دان ع��ن حاالت الس��عال املزم��ن واحلاالت 
الربوي��ة ال��ي تراج��ع العي��ادة، قائ��اًل: األع��داد 
عل��ى  يومي��اًً  ح��االت  عش��ر  حوال��ي  خميف��ة. 
األق��ّل حتت��اج إىل جلس��ات ال��رذاذ. واالس��تجابة 
للمعاجل��ة أبط��أ، واألدوي��ة أق��ّل ج��دوى. ألن 
الس��بب – وه��و التل��ّوث البيئ��ّي – موج��وٌد وغ��ري 
مع��اجل، رغ��م احمل��اوالت ال��ي مّت��ت م��ن قب��ل 
العديد من اجلهات. فقد حاول اجمللس احمللّي 
للمحافظ��ة جاه��داً، ووض��ع خطط��ًا حل��ّل ه��ذه 
انتش��ار  نتيج��ة  ج��دوى،  دون  لك��ن  املش��كلة، 
عمليات التكرير بشكٍل كبرٍي وخميٍف للغاية.

 طفلة مصابة بضيق التنفس بسبب تلوث اهلواء | أرشيف مشفى بقرص امليداني
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مياه دير الزور... مشكالٌت ال تنتهي
وائل حّنان )مهندس مدني وخبري يف تنقية املياه(

تأتي مياه الش��رب يف أّول س��ّلم احلاجات احليوية اليومية للس��كان، وهي واحدٌة من همومهم الكربى اليوم يف حمافظة دير  	
ال��زور، رغ��م وق��وع معظ��م م��دن ومناط��ق وق��رى احملافظ��ة عل��ى نه��ر الف��رات!

أرقام
يبل��غ ع��دد حمط��ات تصفي��ة مي��اه  	
الش��رب يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور )110(، منه��ا 
)10( حمط��اٍت يف مدين��ة دي��ر ال��زور مرك��ز 
احملافظ��ة. ويبل��غ ع��دد العامل��ن املس��جلن يف 
مؤسس��ة املياه )1500( ش��خصًا، بينهم املهندس 
والفّي واإلدارّي والعامل. يتوزع )1200( منهم 
عل��ى حمط��ات الريف، ويعم��ل الباقي يف إدارة 
املؤسس��ة وحمط��ات املدين��ة. ومث��ل غريه��ا م��ن 
اخلدم��ات تأث��رت خدم��ة تأم��ن مي��اه الش��رب 
باحل��رب اجلاري��ة اآلن، وخاص��ًة يف املناط��ق 
رة. ورغ��م ذل��ك متك��ن ال��كادر العام��ل يف  احمل��رّ
مصلح��ة املي��اه م��ن مواصل��ة تش��غيل منش��آتها 
الكب��رية،  املصاع��ب  عل��ى  والتغل��ب  املختلف��ة 
ورغ��م قط��ع الرواتب الش��هرية لبعض العمال 
 )100( ب���  عدده��م  يق��در  والذي��ن  واملوظف��ن 
رأس  عل��ى  قائم��ًا  نصفه��م  زال  م��ا  ش��خٍص 
عمل��ه م��ن دون مقاب��ٍل أو حت��ى اهتم��ام، إال 
بع��ض املكاف��آت البس��يطة م��ن األهال��ي وم��ن 
بع��ض اجملال��س احمللي��ة، عل��ى قل��ة م��وارد تلك 
اجملالس. ورغم ذلك مل يرتاجع محاس هؤالء 
يف تأدي��ة أعماهل��م، نظ��راً إلدراكه��م ألهمي��ة 

م��ا يقوم��ون ب��ه.
مشاكل يف خدمات املياه

أو  الصعوب��ات  تلخي��ص  ميك��ن  	
املش��اكل ال��ي تؤث��ر يف عم��ل خدم��ات مي��اه 

التالي��ة: بالنق��اط  الش��رب 
صعوب��ة تأم��ن مادة الكلور )الس��ائل  	-
أو اجل��اف( املس��تخدمة يف تنقي��ة مياه الش��رب 

التصفي��ة. حمط��ات  يف 
تراج��ع أعم��ال صيان��ة التجهي��زات  	-
للم�������حّركات  وامليكاني�����كية  الكهربائي��ة 
واملضخ��ات، ون��درة امل��واد األولي��ة والتجهيزات 
الالزم��ة للصيان��ة يف أس��واق املناط��ق احمل��ّررة.

النق��ص يف م��ادة الدي��زل أو امل��ازوت  	-
احمل��ّركات. لتش��غيل  كوق��وٍد  املس��تخدمة 

الش��بكات  خط��وط  عل��ى  التع��ّدي  	-
الرئيس��ية املصمم��ة لنق��ل املي��اه اىل اخلزانات، 
س��قاية  يف  البع��ض  قب��ل  م��ن  الس��تخدامها 

املزروع��ات.
ت��ربز قل��ة اخل��ربة وغي��اب تنس��يق  	-
م��ع  احمللي��ة  اجملال��س  يف  اخلدم��ات  مكات��ب 

التصفي��ة،  حمط��ات  ك��وادر  وم��ع  بعضه��ا، 
يف  اإلداري��ة  املصاع��ب  أو  املش��اكل  كأول 

املي��اه. خدم��ات 
النه��ر  مي��اه  تل��ّوث  ي��ربز  كم��ا  	-
مبخلف��ات أعم��ال التكري��ر العش��وائّي للنف��ط 
كتهدي��ٍد كب��رٍي للصح��ة العام��ة يف الري��ف، 
وخاص��ة يف املناط��ق ال��ي حت��دث فيه��ا أعم��ال 
مواق��ع  وق��رب  النه��ر  ضف��ة  عل��ى  التكري��ر 
احملطات. وحتى اآلن تعجز السلطات احمللية، 
مبختلف تسمياتها وتشكيالتها، عن وضع حدٍّ 
هل��ذه الظاه��رة املدّمرة. وال ميكن التغلب على 
هذه املشكلة إال حبلٍّ بسيٍط هو إبعاد حّراقات 
النف��ط ع��ن ضف��ة النه��ر ملس��افٍة كافي��ة، أو 
برتكي��ب حمط��ات فص��ٍل ميكانيك��ٍة تع��زل 
الزي��وت وخملف��ات التكري��ر ع��ن املي��اه قب��ل 
إخضاعه��ا ملراحل التنقي��ة املختلفة، وهذا حلٌّ 
مكل��ٌف ج��داً م��ن الناحي��ة املادي��ة. ويتوج��ب يف 
ه��ذه احلال��ة أيض��ًا تركي��ب خماب��ر متط��ّورة 
ناحي��ة  م��ن  املي��اه  الختب��ار  حمط��ةٍ  كل  يف 
امللوث��ات والس��موم، علم��ًا أن املخاب��ر احلالي��ة 
املوج��ودة يف بع��ض وح��دات املي��اه الك��ربى يف 
م��دن امليادي��ن والبوكم��ال والبص��رية يقتصر 
عمله��ا عل��ى حتدي��د نس��بة الكل��ور واألم��الح 

والع��كارة يف املي��اه.
أين احلكومة املؤقتة؟

أهمي��ٍة  ذي  مش��روٍع  أي  ��ذ  ينفَّ مل  	
يف قط��اع مي��اه الش��رب مبحافظ��ة دي��ر ال��زور، 

رغ��م االهتم��ام الش��كلّي ال��ذي تبدي��ه اهليئ��ات 
واملؤسس��ات واملنظم��ات املختلف��ة بهذا اجلانب. 
بع��ض  عل��ى  املنف��ذة  املش��اريع  واقتص��رت 
أعم��ال الصيان��ة البس��يطة يف بع��ض احملطات، 
كإص��الح حم��رٍك هن��ا ومتدي��د أنب��وٍب هناك. 
ومل يسمع أحٌد من عمال املياه إىل اآلن بكياٍن 
احلكوم��ة  يف  التحتي��ة"  البن��ى  "وزارة  امس��ه 
املؤقت��ة، إذ مل تتص��ل هذه الوزارة بأّي ش��خٍص 
م��ن ذوي االختص��اص خبدم��ات املي��اه! ول��و 
توق��ف نظ��ام بش��ار األس��د ع��ن دف��ع الروات��ب 
الش��هرية لعم��ال املي��اه يف مناط��ق دي��ر ال��زور 
رة، ول��و توقف��ت أيض��ًا منظم��ة اهل��الل  احمل��رّ
األمحر عن تزويد حمطات التصفية بالشكل 
القلي��ل واملتقط��ع ال��ذي تق��وم ب��ه اآلن مب��ادة 
الكل��ور؛ حلدث��ت كارثٌة ب��كّل معنى الكلمة يف 

خدم��ات املي��اه.

حمطة املياه |  صفحة "اجمللس احمللي بامليادين" 
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الفرات العظيم... هكذا ُيَرّد إليه فضله
بالل عبد القادر

ح��ن جتل��س عل��ى ضّف��ة الف��رات ح��اول أن جتع��ل نظ��رك يتج��ه حن��و األف��ق. اس��تمتع مب��ا حيمل��ه إلي��ك نيس��ان م��ن  	
ارتف��اٍع يف منس��وب النه��ر، وباجل��ّو الربيع��ّي اهل��ادئ. ابتع��د ق��در اإلم��كان ع��ن مراقب��ة ضف��ّي النه��ر، ففيهم��ا عل��ى األغل��ب م��ا ال يس��ّر.

تس��ّمم  مصان��ع  وج��ود  ع��دم  كان  	
مي��اه الف��رات يف منطق��ة امليادين نعمًة كبريًة 
م��ن الناحي��ة البيئي��ة، جعل��ت مياه��ه، إىل ح��دٍّ 
"ف��رات".  حتمل��ه  ال��ذي  االس��م  تس��تحّق  م��ا، 
يع��ي  ال  املصان��ع  تل��ك  وج��ود  ع��دم  أن  إال 
أن  أخ��رى ال ميك��ن  أن قطاع��اٍت  بالض��رورة 
جت��د ملخلفاته��ا م��أوًى غ��ري النه��ر، وه��ذا احلال 
ينطب��ق بص��ورٍة خاّصٍة على قطاع الصحة مع 
األس��ف. فالعدي��د م��ن املش��ايف ترم��ي نفاياته��ا 
وخملفاته��ا الطبي��ة يف النه��ر اآلن. وبالتال��ي 
فه��ي تع��اجل الن��اس بيمناه��ا لتزه��ق أرواحه��م 
باليس��رى. "عن املدينة" التقت بالطبيب ياسر 
ص��ادق، ال��ذي كان يعم��ل يف إح��دى مش��ايف 
امليادي��ن، وال��ذي ق��ال: ح��ن يت��م احلدي��ث ع��ن 
رم��ي النفاي��ات املنزلي��ة يف النه��ر فه��ذا أم��ٌر 
يس��تدعي التدخ��ل م��ن قب��ل اجله��ات صاحب��ة 
العالق��ة، أم��ا ح��ن يك��ون احلدي��ث ع��ن رم��ي 
النفاي��ات وخملف��ات املش��ايف في��ه فه��ذا األم��ر 
عاملي��ًا،  بأس��ره.  اجملتم��ع  حت��ّرك  يس��تدعي 
كان التعام��ل م��ع نفاي��ات املش��ايف س��ابقًا يت��ّم 
ع��ن طري��ق احل��رق، إال أن م��ا يس��ّببه ذل��ك م��ن 
تل��ّوٍث يف اهل��واء أّدى إىل ظه��ور بدائ��ل أخ��رى 
عل��ى رأس��ها التعقي��م بالبخ��ار. ولكن يف س��وريا 
بقيت املعاجلة تتّم بشكٍل عامٍّ عن طريق حرق 
ه��ذه املخلف��ات، وبدرجات ح��رارٍة غري كافية، 
مم��ا يتس��بب يف انبع��اث دخ��اٍن حيت��وي عل��ى 
م��ا يس��مى "الديوكس��ينات" وغ��ازاٍت كث��ريٍة 
أخ��رى، أو ع��ن طري��ق رم��ي ه��ذه النفاي��ات يف 
مك��ّب النفاي��ات املنزلي��ة. ه��ذا كل��ه كان م��ن 
األم��ور ال��ي جت��ري حت��ت أع��ن اجلمي��ع، دون 
أن يفك��ر أح��د بق��رع ناق��وس اخلط��ر. أم��ا رم��ي 
تل��ك املخلف��ات يف النه��ر فه��ذا م��ا يرف��ع درج��ة 
اخلطورة إىل احلّد األقصى، فهو يعي أن تلك 

املخلفات ونواجتها صارت تدخل كل بيٍت من 
بيوتن��ا، اذا أخذن��ا بع��ن االعتب��ار احلال��ة املث��رية 
للشفقة الي تعاني منها حمطات تنقية املياه.

اآلث��ار  ف��إن  األس��ف،  م��ع  ولك��ن،  	
السلبية هلذه املخلفات جمهولٌة حتى بالنسبة 
إىل العدي��د م��ن العاملن يف احلقل الطّي. وال 
يوج��د أّي ش��كٍل من أش��كال التدري��ب للعاملن 
وأكث��ر  منه��ا.  التخل��ص  كيفي��ة  ح��ول 
املخلف��ات الطبي��ة يأت��ي م��ن أقس��ام التولي��د 
واجلراح��ة واألطف��ال. وأخط��ر ه��ذه النفاي��ات 
أعض��اء اجلس��م ال��ي مّت اس��تئصاهلا نتيج��ة 
العملي��ات اجلراحي��ة، باإلضاف��ة إىل ضم��ادات 
اجل��روح، والص��ور الش��عاعية، واإلب��ر، وبقاي��ا 
األدوية املستخدمة، واألدوية غري املستخدمة 

الصالحي��ة.  النته��اء 
أح��������د  يف  العام�������ل  ن،  حمم��د.  	
املخلف��ات  برم��ي  يع��رتف  الطبي��ة،  املراك��ز 
الطبي��ة يف النه��ر: أرم��ي النفاي��ات الطبي��ة يف 
النه��ر بع��د إح��كام إغ��الق األكي��اس، ول��دّي 
النه��ر  م��ن أضراره��ا.  ذل��ك  أم��ٌل أن خيّف��ف 
	عزي��ٌز عل��ّي ولك��ي عدي��م احليل��ة. أن��ا موظ��ٌف 
يف م��كاٍن ي��رى القائم��ون علي��ه يف رم��ي ه��ذه 
املخلفات يف النهر الطريقة األفضل واألس��هل 

للتخل��ص منها.

النفايات والسيارة الي ال تأتي
ولك��ن النه��ر لي��س ضحي��ة القط��اع  	
ال��ي  واملطاع��م  فاملقاص��ف  فق��ط،  الط��ي 
ترتب��ع عل��ى ضفتي��ه ال توف��ر أي جه��ٍد م��ن 
أج��ل قتل��ه وتش��ويهه. التق��ت "ع��ن املدين��ة" 
املقاص��ف،  تل��ك  رّواد  أح��د  احملم��د،  بعام��ر 
للح�������ديث ع��ن ه��ذه الظاه������رة، فق����������ال: 
العامل��ون يف املطاع��م م��ن رم��ي  ال خيج��ل 
النفاي��ات، من بالس��تيٍك وورٍق وبقايا طعام، 
يف النه��ر يف وض��ح النه��ار، وحت��ت أع��ن رواد 
املطع������م، م��ع أن كل زبائنه��م ال يأت��ون إال 
م��ن أج��ل االس��تمتاع بالنه��ر. به��ذه الطريق��ة 
ه��م ي��رّدون للنه��ر فضل��ه عليه��م. وه��م ال 
خيجل��ون ألن ه��ذا الس��لوك ص��ار س��لوكًا 
اعتيادي��ًا، وص��ار النه��ر مبثاب��ة مك��ّب نفاي��اٍت 
ممك��ٌن  منه��ا  الت���������خلص  أن  م��ع  طبيع��ّي، 

بوس��ائل أخ��رى كث��رية.
الكث��ري م��ن الزبائ��ن حيتّج��ون عل��ى  	
ه��ذا الس��لوك، ويعتربون��ه مث��ريًا ل��الزدراء. 
ويف كل م��رٍة يق��ول العامل إنها املرة األوىل 
واألخ��رية، بس��بب تأخ��ر الس��يارة ال��ي حتمل 
نفاياته��م. وبالطب��ع، ه��ذه الس��يارة يف حال��ة 

"تأخ��ٍر" دائ��م.

على شاطئ الفرات - مدينة امليادين
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في بلدة الطّيانة... ثلثا األراضي الزراعّية توقفت عن العمل 

والمجلــس المحلــّي يعمــل بمــا يتوافر لديه مــن إمكانات
حممود األحية

الس��كان  الطّيان��ة. ويق��ّدر ع��دد  بل��دة  ال��زور تق��ع  الف��رات، وعل��ى مس��افة )60( ك��م ش��رقّي دي��ر  الش��مالية لنه��ر  عل��ى الضف��ة 
املواش��ي. وتربي��ة  الزراع��ة  يف  الس��كان  معظ��م  ويعم��ل  النازح��ن.  م��ن  أل��ٍف  حن��و  إليه��م  يض��اف  نس��مة،  أل��ف   )14( ب���  فيه��ا 

من أعمال اجمللس احمللّي
تأّس��س اجملل��س احملل��ّي يف الطيان��ة  	
يف منتص��ف ش��هر تش��رين الثان��ي م��ن الع��ام 
م��ن  بالكث��ري  اضطل��ع  تش��كله  وف��ور   .2012

املهم��ات اإلغاثي��ة واخلدمي��ة يف البلدة. ويقول 
احملامي سعيد املنادي، رئيس جملس الطيانة 
، ل�"ع��ن املدين��ة": "ق��ام مكت��ب اخلدمات  احملل��يّ
التاب��ع للمجل��س بع��دٍد م��ن املش��اريع اخلدمي��ة 
يف البل��دة. فف��ي جم��ال مي��اه الش��رب، وبع��د 
احنس��ار مي��اه نه��ر الف��رات مبتع��داً ع��ن أنابي��ب 
ب��ادر مكت��ب  التصفي��ة،  الس��حب يف حمط��ة 
اخلدم��ات بالتص��ّدي هل��ذه املش��كلة، فاس��تقّر 
رأي املختص��ن عل��ى متدي��د أنابي��ب الس��حب 
إىل داخ��ل النه��ر لضم��ان وص��وٍل دائ��ٍم ملي��اه 
الع��ام. ويتلخ��ص  أوق��ات  النه��ر يف خمتل��ف 
املش��روع يف إنش��اء لس��اٍن صخ��ريٍّ مبس��افة 80 
م��رتاً داخ��ل النه��ر، يعل��وه جس��ٌر بيتون��يٌّ حلم��ل 
أنابيب س��حب املياه إىل حمطة التصفية. نفذ 
املش��روع بكلف��ة )2.400.000( ل. س. وق��د س��اعد 
أهال��ي البل��دة يف تأمن هذا املبلغ". وعن أعمال 
اجملل��س يف جان��ب خدم��ات الص��رف الصح��ّي 
يق��ول املن��ادي إن مكت��ب اخلدمات ق��ام بصيانة 
25 غرف��ة تفتي��ٍش أو "رجي��ار" بع��د توقفه��ا ع��ن 

العم��ل، وخاص��ة بع��د هط��ول األمط��ار. ويق��وم 
اجملل��س الي��وم بدف��ع مكاف��آٍت مالي��ٍة لعم��ال 
أعم��ال صيان��ة  والتنظيف��ات. وع��ن  البلدي��ة 
الشبكة الكهربائية يف البلدة يقول املنادي: "قام 

مكت��ب اخلدم��ات بتأم��ن قواط��ع كهربائي��ٍة 
وحمط��ات حتوي��ٍل للش��بكة، وبلغ��ت مصاري��ف 
أعمال الكهرباء )7.00.000( ل. س". ومن جانٍب 
آخ��ر يتح��دث املن��ادي ع��ن قي��ام مكت��ب التعلي��م 
يف اجملل��س بصيان��ة بع��ض امل��دارس املتض��ّررة، 
البل��دة.  يف  التعليمي��ة  العملي��ة  الس��تئناف 
وكذل��ك تقدي��م م��ا يل��زم م��ن كت��ٍب ودفات��ر 

وقرطاس��ية.
زراعة الطّيانة يف خطر 

أوائ��ل  يف  والقم��ح  القط��ن  يع��ّد  	
املنتج��ات الزراعي��ة للطّيان��ة. إال أن الزراع��ة 
يف ه��ذه البل��دة الصغ��رية تتع��ّرض لتهدي��داٍت 
وخماط��ر كث��رية، يلخصه��ا املن��ادي مبش��كلة 
الرّي أواًل، إذ تضاءلت غزارة املياه الواصلة إىل 
البل��دة عرب مش��روع ال��رّي املنفذ س��ابقًا، والذي 
يبدأ من قرية الزر وميّر ببلداٍت وقرًى كثريٍة 
وينتهي بالطّيانة، مما يعي تعّرض مياه الرّي 
لكث��رٍي م��ن الضياع��ات ألس��باٍب كث��رية، منه��ا 
تراج��ع أعم��ال الصيان��ة، وكذل��ك الفوض��ى 
واإلهم��ال، مم��ا ي��ؤّدي اىل انقطاع��اٍت متك��ررٍة 
للمي��اه أو الش��ّح فيه��ا. ويذك��ر املن��ادي مش��كلًة 
أخ��رى م��ن مش��اكل الزراع��ة يف البل��دة، وه��ي 
متل��ح الرتب��ة بس��بب توق��ف أعم��ال الصيان��ة 
وتعط��ل  الص��رف،  خن��ادق  يف  والتجري��ف 
حمركات سحب املياه املاحلة. كل ذلك أّدى، 
وحبسب املنادي، إىل تراجع العمل الزراعّي يف 
البلدة إىل حدٍّ كبرٍي جداً مقارنًة باحلال قبل 

الث��ورة. فم��ن أص��ل 1800 هكت��اٍر م��ن جمم��وع 
مس��احة األراض��ي الزراعي��ة يف الطّيان��ة ت��زرع 
الي��وم 600 هكت��اٍر فق��ط، مما يعي خروج ثلثي 
األراض��ي الزراعي��ة يف البلدة عن العمل. وهذه 
نس��بة خط��رٌة ج��داً ته��ّدد العملي��ة الزراعي��ة 
كله��ا. ويض��اف إىل املخاط��ر الس��ابقة غ��الء 
أس��عار الب��ذار والس��ماد واحملروق��ات، وكذل��ك 
مشاكل تسويق احملاصيل، ومشاكل التلوث 
العش��وائّي،  النف��ط  تكري��ر  عملي��ات  بدخ��ان 
وتأث��ري ذل��ك عل��ى ج��ودة ه��ذه احملاصي��ل، إذ 
تغ��ريت أل��وان أوراق املزروع��ات ومثارها. وفوق 
كّل ه��ذه املش��اكل ب��رزت مش��كلٌة أخ��رى ال 
تق��ّل أهمي��ًة ه��ي فت��ور الفالح��ن حن��و عمله��م 
يف األرض، بظه��ور النف��ط اخل��ام وصناعات��ه 
الكب��رية  واألرب��اح  ب��ه  والتج��ارة  البدائي��ة 
والسريعة الناجتة عن ذلك، مما أغرى الكثري 
من الفالحن بهجر الزراعة إىل النفط طمعًا 

باألرب��اح الس��هلة.
ويك��ّرر حمم��د احلس��ن، وه��و خري��ج  	
معهٍد زراعيٍّ وفالح، ذكر املش��كالت الس��ابقة، 
ويؤك��د عل��ى خطره��ا الكب��ري عل��ى مس��تقبل 
الزراع��ة يف البل��دة. ولكن��ه يش��ري إىل أن معان��اة 
الفالح��ن يف الطيان��ة تش��ابه معاناة الفالحن 
وال  ال��زور.  دي��ر  حمافظ��ة  ري��ف  كام��ل  يف 
يب��دو أن مناش��دتهم للهيئات واملؤسس��ات، على 
اختالف تسمياتها، للتدخل واملساعدة، جتدي 

نفع��ًا حت��ى اآلن.

الطيانة | عدسة حممود

عين المدينة | العدد )26( | 16 نيسان 2014



رادار المدينة عين المدينة | العدد )26( | 16 نيسان 102014

حلب... معارك وحصاٌر... فغالء
حممد نزار

يب��دو أّن��ه مل يس��تجب لطلب��ات الناش��طن يف احلمل��ة املش��رتكة ال��ي أطلقوه��ا يف هاش��تاغ save_aleppo# غ��ري الث��ّوار عل��ى  	
األرض. فف��ي مدين��ة حل��ب اش��تّدت االش��تباكات ب��ن الطرف��ن من اجلهة الغربّي��ة اجلنوبّية، بعدما أطلق الث��ّوار معركة "االعتصام 
ب��اهلل" وس��ط تق��ّدٍم ملح��وٍظ هل��م عل��ى اجلبه��ة. وتناق��ل الناش��طون م��ن أرض املعرك��ة أّن الث��وار متّكن��وا م��ن الس��يطرة عل��ى ع��ّدة 
مب��اٍن غرب��ي حل��ب، وقت��ل العش��رات م��ن عناص��ر النظ��ام، كم��ا متّكن��وا م��ن قط��ع الط��رق الواصل��ة إىل حل��ب احملتل��ة فبات��ت حماص��رة.

مسرياٌت مؤّيدٌة فّرقتها القذائف
ش��هدت املناط��ق اخلاضع��ة للنظ��ام  	
عّدة مسرياٍت مؤّيدٍة محلت عنوانن خمتلفة 
أبرزهم��ا كان جتدي��د البيع��ة لبش��ار األس��د 
نظ��راً الق��رتاب موع��د االنتخاب��ات الرئاس��ية، 
وثانيهم��ا ذك��رى مي��الد حزب��ه. وق��د أفادن��ا 
البع��ض ب��أّن املواطن��ن مل يش��اركوا يف ه��ذه 
امل��اّرة يف  إجب��ار  ب��ل ج��رى  املس��ريات طوع��ًا، 
الش��وارع على االنضم��ام إليها من قبل عناصر 
الش��بيحة الذي��ن انتش��روا بش��كٍل مكّث��ٍف ب��ن 

الس��كنية. األحي��اء 
أح��د  أظه��ر  نفس��ه  الس��ياق  ويف  	
مقاط��ع الفيدي��و ال��ذي نش��رته صفح��ة "حل��ب 
اآلن" تّب��ط وجن��ون الش��بيحة بالق��رب م��ن 
س��احة س��عد اهلل اجلاب��ري يف منتص��ف حل��ب، 
الش��ارع  عل��ى  س��قطت  ال��ي  القذائ��ف  بع��د 
والس��احة،  العام��ة  احلديق��ة  ب��ن  الفاص��ل 
مناط��ق  يف  مس��رياتهم  قي��ام  م��ع  بالتزام��ن 
وس��احة  اهلل  س��عد  س��احة  مث��ل  خمتلف��ة 

 . مع��ة اجلا
ه���، م"، أح��د ط��الب اجلامع��ة، ق��ال  	
ل�"عن املدينة": "أغلقوا الكلّيات وانتش��ر األمن 
ضم��ن احل��رم اجلامع��ي يدع��و إىل املش��اركة 
أص��وات  كان��ت  املقاب��ل  يف  املس��رية.  يف 
االنفج��ارات احلاصل��ة يف املناطق احملّررة تهّز 
امل��كان، يف الوق��ت ال��ذي مت��أل ش��وارعنا أص��وات 
مك��رّبات الص��وت. حق��ًا... انقس��مت حل��ب إىل 
قس��من؛ األول ينعم باألمان ويش��عل الش��وارع 
باملس��ريات، والثان��ي يش��تعل بالن��ار م��ن ح��رق 

الربامي��ل".
الرّد أتى سريعًا

يف معرك��ٍة ه��ي األه��ّم م��ن نوعه��ا  	
عل��ى مس��توى مدين��ة حل��ب أعلن��ت الغرف��ة 
املش��رتكة أله��ل الش��ام يف حل��ب وريفه��ا ع��ن 
ب��دء معرك��ة "االعتص��ام ب��اهلل"، وتس��تهدف 

التالي��ة:  املواق��ع  م��ن  كلٍّ  حتري��ر 
-  كلية املدفعية. 	

-  الراموسة. 	

	

احل���������������ك��������مة. م��������درس������������ة   ---------
-  تّلي الشرفة ومؤتة. 	

الث��وار  متّك��ن  مّتص��ٍل  س��ياٍق  ويف  	
م��ن الس��يطرة عل��ى مس��اكن الضّب��اط ق��رب 
ضاحي��ة األس��د، باإلضاف��ة إىل الس��يطرة على 
س��وق اجلب��س والطري��ق اآلت��ي م��ن خناص��ر 
إىل حل��ب. فيم��ا أمط��ر الثوار مدرس��ة احلكمة 
وال��ي  الراموس��ة،  مدفعي��ة  م��ن  القريب��ة 
يتحّص��ن فيها عدٌد من أفراد ميليش��يا حالش، 

والصواري��خ. القذائ��ف  م��ن  بالعدي��د 
وكان م��ن نتائ��ج املعرك��ة أيض��ًا  	
وق��وع عش��رات القتل��ى ب��ن صف��وف ميليش��يا 
حال��ش وكتائ��ب األس��د، إذ أف��اد أح��د املص��ادر 
مبقت��ل أكث��ر م��ن 40 عنص��راً معظمه��م م��ن 
حال��ش من��ذ بداي��ة الش��هر احلال��ي. باإلضاف��ة 
إىل متّك��ن الث��وار م��ن أس��ر مخس��ة عناص��ر، 
مقاب��ل استش��هاد حن��و تس��عة من الث��وار وجرح 

آخري��ن. ومتّك��ن الث��وار الحق��ًا م��ن إس��قاط 
مروحّي��ٍة بواس��طة ص��اروٍخ ح��راريٍّ بالق��رب 
م��ن مدرس��ة احلكم��ة، فيم��ا ألق��ى الط��ريان 
املروح��ي أكث��ر م��ن عش��رين برمي��اًل عل��ى 
املؤّش��رات  أّن  بالذك��ر  واجلدي��ر  حميطه��ا. 
احلالّي��ة جعل��ت املّطلع��ن يقتنع��ون باق��رتاب 
حتري��ر حل��ب، خاّص��ًة بع��د فت��ح الث��ّوار مجي��ع 
تب��دو  نق��اط  لع��ّدة  وحتريره��م  اجلبه��ات 

جغرافي��ًا. إس��رتاتيجيًة 
وباملقاب��ل ازدادت ش��كاوى املؤيدي��ن  	
عل��ى اجله��ات املس��ؤولة ع��ن إدارة حلب وفروع 
األم��ن ال��ي أصبحت اليوم على مرمًى مباش��ٍر 
م��ن قب��ل الث��وار. فق��د كان لفتح ه��ذه اجلبهة 
تأث��رٌي ه��و األول من نوعه عل��ى مجهور النظام 
ومقاتليه يف حلب، إذ أصبحت الشكوك تتوارد 
ل��دى بعضه��م بأّن حلب ق��د بيعت لإلرهابين! 
فيم��ا ق��ال آخ��رون: لدين��ا نق��ٌص يف الذخ��رية، 

والقي��ادة نائم��ة.

الصورة ملركز حلب اإلعالمي



11رادار المدينة عين المدينة | العدد )26( | 16 نيسان 2014

معيشيًا
حل��ب  يف  املعيش��ي  الواق��ع  أصب��ح  	
بع��د احلص��ار مثل��ه مث��ل املناط��ق احملاص��رة يف 
مح��ص القدمي��ة والغوط��ة الش��رقية وداري��ا، 
فق��د ارتفع��ت أس��عار معظ��م امل��واد الغذائّي��ة، 
باإلضاف��ة إىل قّل��ة نس��بة احملروق��ات وازدي��اد 
حكوم��ة  م��ن  األخ��ري  الق��رار  بع��د  أس��عارها 
النظام، والذي رفعها بنسبة %20. فيما مل تكن 
املناط��ق احمل��ّررة م��ن حل��ب أفض��ل ح��ااًل بكثري.

الل��رية  قيم��ة  اخنف��اض  فبع��د  	
إىل  ووصوهل��ا  املاضي��ة  األّي��ام  يف  الس��ورّية 
معظ��م  ب��دأ  الواح��د،  لل��دوالر  ال���180  أعت��اب 
التّج��ار بتعدي��ل أس��عار امل��واد الغذائّي��ة. وي��رى 
مواطنون أّن هذه احلالة ال يكون ضحيتها إال 
املواط��ن ذا الدخ��ل احمل��دود، مم��ن يعتم��د عل��ى 
رات��ٍب وس��طيٍّ ي��كاد يغطي احتياجات��ه اليومّية. 
احلج��ج  ببع��ض  االحتم��اء  التّج��ار  وحي��اول 
كان  عندم��ا  وش��رائها  البضاع��ة  كق��دم 
ال��دوالر مرتفع��ًا، أو ارتفاع تكاليف نقلها. فيما 
انقطع��ت الس��بل بالكث��ري مم��ن يعتم��دون على 
املعون��ات، بع��د إغالق معظم اهليئ��ات اإلغاثّية.

غالٌء قتل البعض
يتك��ّرر أم��ر غ��الء الس��لع الغذائّية يف  	
املناطق الي تشهد صراعًا، فتتوقف احلركة 
االقتصادّي��ة بش��كٍل كام��ل، يرافقه��ا احت��كار 
التّج��ار لبضائعه��م مس��تغّلن احتي��اج الن��اس. 
حدث��ت ه��ذه القص��ة م��راراً وتك��راراً يف معظ��م 
امل��دن الس��ورّية، وال يب��دو هل��ا أّي ح��ّل. ال س��يما 
وأن الث��وار منش��غلون باملع��ارك واجلبه��ات م��ن 
جه��ة، وتغي��ب اإلدارة املدنّي��ة يف بع��ض املناطق 
رة ع��ن وق��ف جتاوزات بع��ض التّجار من  احمل��رّ

جه��ٍة أخ��رى.
ري��ف  م��ن  ش��يخو  خال��د  الش��اب  	
"أعم��ل  املدين��ة" قائ��اًل:  ل�"ع��ن  حل��ب يتكل��م 
س��ائق تاكس��ي. وم��ا أحّصل��ه يف الش��هر بال��كاد 
تتغ��ري  ي��وم  كل  عائل��ي.  مص��روف  يغّط��ي 
أس��عار امل��واد، فربط��ة اخلب��ز كان��ت ب��� 25 ل��رية 
سورية أّما اليوم فتجاوزت ال�100. ومثل اخلبز 
ال��رز والع��دس والس��كر وباق��ي امل��واد الغذائّي��ة. 
كّن��ا نس��تفيد يف الس��ابق م��ن معون��ات اهل��الل 
األمح��ر، لكن��ه توق��ف ع��ن التوزي��ع بع��د اختفاء 

املعون��ات م��ن املس��تودعات دون عل��م أح��د".
التّج��ار  "يتحّك��م  خال��د:  ويضي��ف  	
حباجتن��ا كحج��ر الش��طرنج، لك��ن بتخطيٍط 
ق��ذٍر وأنان��ّي. هّمه��م أن ميل��ؤوا جيوبه��م بامل��ال، 
حت��ى أن بعضه��م يتمن��ى أن تبق��ى احلال كما 

ه��ي علي��ه".

تعقيب التّجار
آراء  اس��تطلعنا  اآلخ��ر  الط��رف  يف  	
بع��ض التّج��ار، وق��د تبّن أن مش��اكلهم تفوق 
يف حج��م ضرره��ا املتوّق��ع ش��كاوى املواطن��ن. 
يق��ول أح��د التج��ار ل�"ع��ن املدين��ة": "عندم��ا 
أجل��ب بضاع��ي م��ن تركيا عرب مع��رب كّلس 
ال ب��ّد ل��ي أن أدف��ع م��ن النق��ود ما تيّس��ر لبعض 
احلواج��ز ال��ي أم��ّر بطريق��ي منها حتى تس��لم 
بضاع��ي. وال توج��د ل��دّي طريق��ٌة ألع��ّوض 

اخلس��ارة إال برف��ع س��عر الس��لع أحيان��ًا".
فيق��ول:  اجلمل��ة  باع��ة  أح��د  أم��ا  	
"دائم��ًا يتهمن��ا الزبائ��ن برف��ع أس��عار بضائعن��ا 
ف��وق املعق��ول. ولك��ن أحيان��ًا نش��رتي البضاع��ة 
بال��دوالر ونبيعه��ا باللرية، فكي��ف لنا أن نوازن 
ب��ن حج��م اخلس��ارة والرب��ح إذا أبقين��ا الس��لع 
عل��ى أس��عاٍر يتقّبله��ا املواط��ن؟! واملش��كلة أن��ه 
لي��س كل الن��اس يتفّه��م طبيع��ة جتارتن��ا".

ف��رض  يف  التض��ارب  ه��ذا  ويأت��ي  	
م��ن  أحيان��ًا  املواط��ن  تقّب��ل  وع��دم  األس��عار 
صعوب��ة حتصي��ل البضاع��ة، وخط��ر بع��ض 
احلواج��ز غ��ري املعروف��ة، ع��دا عن التأثر بس��عر 

. ف لص��ر ا
املوظفون يعانون األمرّين

وليس��ت ح��ال املوظف��ن أفض��ل م��ن  	
غريهم من األهالي، خاّصًة بعد حصر استالم 
رواتبه��م يف مناط��ق النظ��ام حبل��ب وبش��كل 
ش��خصّي. وق��د وّل��د ذل��ك خوف��ًا ل��دى بعضه��م 
من خطر االعتقال أو االستهداف بالقناصات 

أثن��اء امل��رور مبع��رب ك��راج احلج��ز س��ابقًا.
منب��ج  مدين��ة  م��ن  خ  ك،  املعلم��ة  	
ال��ي  املعان��اة  ع��ن  املدين��ة"  ل�"ع��ن  حتّدث��ت 

تعيش��ها كل نهاي��ة ش��هر ح��ن ذهابه��ا إىل 
حل��ب، فقال��ت: "الي��وم ال��ذي أفّك��ر في��ه ط��وال 
الش��هر ه��و ذل��ك ال��ذي أذه��ب في��ه إىل حل��ب 
وأخ��وض مغام��رة عب��ور مع��رب ك��راج احلج��ز 
م��ن أج��ل الوص��ول إىل مديري��ة الرتبي��ة ك��ي 
أحص��ل عل��ى رات��ي ال��ذي يق��ّدر ب��� 22 أل��ف ل. 
س. بع��د إغ��الق مع��رب ك��راج احلج��ز أصب��ح 
الطري��ق إىل حل��ب طوي��اًل ويكّلفن��ا كأج��رة 
ذهاٍب وإياٍب حنو 4500 ل.س، أي ربع الراتب!".

وتضي���������ف: "ال يغ������ّطي الرات���������ب  	
أّم��ا  أش��خاص.  س��تة  م��ن  عائل��ة  مصاري��ف 
الذي��ن  الوحي��دون  فه��م  الروات��ب  معتم��دو 
تالع��ب  بس��بب  الوض��ع،  ه��ذا  م��ن  اس��تفادوا 

بالروات��ب". بعضه��م 
اجلدي��ر بالذك��ر أّن تقاري��ر األم��م  	
املّتح��دة، ال��ي ص��درت أواخ��ر الع��ام املاض��ي، 
أف��ادت ب��أّن نص��ف س��كان س��وريا ص��اروا حت��ت 
مالي��ن  أربع��ة  هنال��ك  فيم��ا  الفق��ر.  خ��ط 
ال  الي��وم...  مدقع��ًا.  فق��راً  يعيش��ون  ونص��ف 
يطل��ب الس��وريون إال م��ا حيتاجون��ه م��ن م��واد 
تؤّمن اس��تمرار معيشتهم، مثل اخلبز والسكر 
وبع��ض اخلض��روات ال��ي ت��زرع ح��ول امل��دن.

أسعار بعض املواد يف حلب احملاصرة:
كيلو حلمة: 3000 ل. س.

ربطة بقدونس: 100
جرة غاز: 12000
لرت بنزين: 1000

معظم اخلضروات شبه مفقودة.

عدسة حممد | حلب
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 حرب "الكهرباء" واألحزمة الناسفة.. 

تكتيكاٌت جديدٌة في الجبهات لتركيع األسد 
عبيدة محصي

حق��ق ث��ّوار الس��احل الس��وري تقدم��ًا  	
نوعي��ًا الش��هر الفائ��ت، بع��د فش��لهم يف ذل��ك يف 
آب م��ن الع��ام املاض��ي. إذ قلب��وا الطاول��ة عل��ى 
النظ��ام م��ن الناحي��ة العس��كرية، بع��د نش��وة 
الش��يعي  اهلل  ح��زب  ميليش��يا  بنج��اح  األس��د 
اللبنان��ّي يف تدم��ري ي��ربود، آخ��ر امل��دن الكب��رية 
الي شكلت معاقل للثوار يف منطقة القلمون. 
للتجرب��ة  مغاي��راً  تكتي��كًا  الث��ّوار  اتب��ع  فق��د 
الفاش��لة الس��ابقة يف حتري��ر ق��رى الس��احل 
ال��ي تقطنه��ا أغلبي��ٌة م��ن الطائف��ة العلوي��ة 

املوالي��ة لألس��د.
جبهة الس��احل: زحف الغابات

إليه��ا  اس��تند  ال��ي  النق��اط  أب��رز  	
الث��وار يف حتقي��ق االنتص��ار وحتري��ر مع��رب 
كسب احلدودي مع تركيا بريف الالذقية، 
وه��و آخ��ر املعاب��ر ال��ي يس��يطر عليه��ا النظ��ام 
عل��ى احل��دود الرتكي��ة، ه��و عنص��ر املباغت��ة، 
واملنح��درات  الكت��ل  داخ��ل  إىل  واالنس��الل 
اجلبلي��ة ع��رب جمموع��اٍت عس��كريٍة صغ��رية، 
مستغلن الغابات الكثيفة للتمويه، ثم التقدم 
الس��ريع مبجموع��اٍت كب��ريٍة واالنقض��اض 
عل��ى املفارز والتجمعات العس��كرية للش��بيحة 

م��ن أبن��اء الق��رى اجمل��اورة. 
يف  "األنف��ال"  معرك��ة  وتعت��رب  	
الس��احل، ال��ي أطلقها الثوار لتحرير كس��ب، 
يف  ووضوح��ًا  حس��مًا  املع��ارك  أكث��ر  م��ن 
األه��داف يف تل��ك املنطق��ة. وجن��م عنها تبٌط 
عس��كريٌّ وأم��يٌّ يف بني��ة النظ��ام العس��كرية 
واألمنية يف مدن وأرياف الساحل املوالية، وال 
س��يما بعد أن بدأت طالئع 

صواري��خ "غ��راد" تض��رب القرداح��ة مس��قط 
رأس األس��د، م��ا أّدى إىل هب��وٍط يف معنوي��ات 
املوال��ن ل��ه يف بيئت��ه احلاضن��ة، وكذل��ك إىل 
انتش��ار حالٍة من الفوضى والذعر يف صفوف 
مليش��يات األسد مبدينة الالذقية أكرب مدن 
الس��احل، خصوص��ًا بع��د متك��ن الث��ّوار من قتل 
ه��الل األس��د، قائد جي��ش الدفاع الوطّي وابن 

ع��م رأس النظ��ام. 
وأب��رز النق��اط ال��ي حّرره��ا الث��وار  	
بش��كٍل كام��ٍل ه��ي: مع��رب كس��ب احل��دودي، 
خمف��ر الصخ��رة، خمف��ر كس��ب الرئيس��ي، 
خمف��ر جب��ل األق��رع، خمف��ر نب��ع امل��ر، جب��ل 
النس��ر، خمف��ر الس��مرا، قري��ة الس��مرا. بعد أن 
أحلق��وا بالنظ��ام خس��ائر بش��ريًة كب��ريًة أّدت 
إىل تذّم��ٍر ب��ن أبن��اء الطائف��ة العلوية، رافعن 
ش��عاراٍت تطال��ب حبماية أبن��اء الطائفة وعدم 
معاقله��م. يف  للهزائ��م  يتعرض��ون  	تركه��م 

جبه��ة حلب: قطع ش��ريان الطاقة
ي��رى حملل��ون عس��كريون أن تق��ّدم  	
الس��احل وحتري��ر كس��ب  الث��وار يف جبه��ة 
ق��د أدى إىل الدف��ع جببه��ات س��وريا األخ��رى 
��د والتق��ّدم، كم��ا يف حل��ب. فبحس��ب  للتوقَّ
أدبي��ات العل��وم العس��كرية ميك��ن أن تنتق��ل 
االنتص��ارات بالع��دوى م��ن جبه��ٍة إىل أخ��رى 
إذا م��ا مّت اس��تثمارها بش��كل جي��د. وق��د حق��ق 
اجلي��ش احل��ّر يف جبه��ة حل��ب تقدم��ًا نوعي��ًا 
مب��وازاة مع��ارك كس��ب يف الس��احل، فش��ّن 
الث��ّوار هجم��اٍت قوي��ًة ومنظم��ًة عل��ى مواق��ع 
"اللريم��ون"  ح��ّي  النظ��ام يف  ق��وات  مترك��ز 
اإلس��رتاتيجي، ومتكن��وا م��ن نق��ل س��الحهم 

الثقي��ل م��ن دباب��اٍت ومداف��ع إىل مواق��ع أق��رب 
إىل امل��دى اجمل��دي للقذائ��ف، وذل��ك لتحقي��ق 
املخاب��رات  مق��ّر  بض��رب  حقيقي��ٍة  فاعلي��ٍة 
ال��ذي  اجلوي��ة يف "مجعي��ة الزه��راء"، األم��ر 
أج��رب عناص��ر النظ��ام عل��ى ت��رك مواقعه��م 
عناص��ر  وانس��حاب  العش��وائّي،  واالنتش��ار 
"الدف��اع الوط��ي" إىل مب��اٍن أكث��ر حتصين��ًا، 
تارك��ن ل��واء الق��دس الش��يعّي يقات��ل وحي��داً. 
وه��ذا األم��ر س��ّربه بع��ض اجلن��ود املنش��قن 
الذي��ن متكن��وا من اس��تغالل حال��ة الفوضى يف 
صفوف جيش النظام. وبذلك حقق ثّوار حلب 
حمدوديت��ه  رغ��م  س��احقًا  ميداني��ًا  انتص��اراً 
جغرافي��ًا، وكذل��ك وّجه��وا ضرب��ًة معنويًة يف 
صف��وف النظ��ام، إىل درج��ة أن بعض منظري 
الشبيحة يف دمشق قد أطلق على جبهة حلب 
لق��ب "جبه��ة اجلبن��اء واخلونة"، يف إش��ارٍة منه 

إىل كتائ��ب األس��د ال��ي الذت بالف��رار.
عل��ى  تكتي��ٍك عس��كريٍّ جدي��ٍد  ويف  	
صعي��د مواجه��ة ق��وات النظ��ام املتحصن��ة يف 
مدينة حلب، جلأ الثوار مؤخراً إىل اسرتاتيجية 
الطاق��ة  بقط��ع  وتتمث��ل  الكهرب��اء"،  "ح��رب 
ال��ي يس��تفيد منه��ا النظ��ام داخ��ل املدين��ة. على 
الرغ��م م��ن االنتق��ادات املوجه��ة هل��ذا التكتي��ك، 

ن حبج��ة أن��ه م��ن املمك��ن أن  أ
يت��أذى من��ه املدني��ون 

الذي��ن يس��كنون يف 
أحي���اء تق��ع حتت 

سيطرة النظام 
وال يأب�����ه بهم 

. أساس��ًا

عين المدينة | العدد )26( | 16 نيسان 2014رادار المدينة
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محص: تكتيك األحزمة الناس��فة
يؤك��د الكث��ري م��ن الناش��طن عل��ى  	
أن جبه��ة مح��ص ه��ي األق��ل إم��داداً وتس��ليحًا 
م��ن ب��ن معظ��م اجلبه��ات الس��ورية املش��تعلة. 
ويرجع��ون ذل��ك إىل ع��ّدة أس��باب؛ ب��دءاً م��ن 
املؤام��رات وتصفي��ات احلس��اب ب��ن الفصائ��ل 
املتع��ددة يف الري��ف الش��مالّي املتص��ل م��ع ريف 
مح��اة وبع��ض املناط��ق الش��رقية واجلنوبي��ة 
الغربي��ة حلم��ص، وانته��اءاً بأوام��ر م��ن جه��اٍت 
داعم��ٍة تقض��ي بتفضيل جبه��اٍت أخرى أكثر 
النظ��ام رس��خت  فاعلي��ة، ال س��يما أن ق��ّوات 
نفوذه��ا ح��ول ق��رى مح��ص وأحكم��ت إغ��الق 

املدين��ة.
وتبق��ى أحي��اء مح��ص القدمية )باب  	
ه��ود، احلميدي��ة، ب��اب الدري��ب، الصفصاف��ة، 
وادي  القدي��م،  الس��وق  الرتكم��ان،  ب��اب 
الس��ايح(، واملمت��ّدة عل��ى مس��احة 4 كيلوم��رت 
مرب��ع، األكث��ر صم��وداً عل��ى م��دار 24 ش��هراً 
همجي��ة  م��ن  الرغ��م  عل��ى  احلص��ار،  م��ن 
القص��ف اجل��وّي اليوم��ّي، واس��تنزاف الكث��ري 
م��ن املقاتل��ن داخ��ل أس��وار املدين��ة. وكش��فت 
احلملة العس��كرية األخرية الي ش��نها النظام 
عل��ى املدين��ة القدمي��ة من��ذ أس��بوع أكاذي��ب 
الس��يطرة عل��ى املدين��ة بالكام��ل، كم��ا كان 
ي��رّوج ع��رب وس��ائل إعالم��ه. فق��د ملع��ت أحي��اء 
ع��رب  والقص��ور  الش��ياح  البغطاس��ية وج��ورة 
"قت��ال  تكتي��ك  مت��ارس  مس��تمرٍة  مناوش��اٍت 
التح��رك  يف  الس��رّية  اعتم��اد  م��ع  الش��وارع" 
مبقاتل��ن مزّودي��ن بصواري��خ حممول��ٍة عل��ى 
أرعب��ت  وقناب��ل  خفيف��ٍة  وأس��لحٍة  الكت��ف 
ميليش��يات األس��د املس��رتخية من��ذ أش��هر، 
بات��ت  األحي��اء  تل��ك  أن  معتق��دًة 

خالي��ًة م��ن الث��وار.
		

                واتبع ثّوار محص حتت وطأة القصف 
املتواص��ل للنظ��ام "ح��رب األحزم��ة الناس��فة"، 
وهو تكتيٌك جديٌد من حيث جغرافية تنفيذه. 
وحت��اول قّوات األس��د اقتح��ام املدينة القدمية 
به��ا ح��ي  اقتحم��ت  ال��ي  بالطريق��ة نفس��ها 
اخلالدي��ة الصيف املاض��ي، وذلك عرب حتقيق 
تق��دٍم بط��يٍء ومتدرٍج للس��يطرة على األبنية، 
بع��د تغطي��ٍة جويٍة همجيٍة مركزٍة ومكثفة. 
إال أن الث��ّوار، الذي��ن يق��ّدر عدده��م داخ��ل تل��ك 
األحي��اء بأق��ّل م��ن أل��ف مقات��ل، جنح��وا يف 
عرقل��ة ه��ذا التق��دم، ب��ل ومتكن��وا م��ن اس��تالم 
زم��ام املب��ادرة ع��رب خل��ق حال��ٍة م��ن "ت��وازن 
الرع��ب" بقص��ف مواق��ع لتجمع��ات الش��بيحة 
يف حّي��ي الس��بيل والزه��راء املوالي��ن للنظ��ام 
"غ��راد". بصواري��خ  مح��ص  مدين��ة  ش��رقّي 

العاص�������مة: مواجه��������اٌت مباش�������رٌة 
املناطق وصمود 

وريفه��ا  العاصم��ة  جبه��ات  تع��ّد  	
األكثر تعقيداً على صعيد املواجهات املباشرة 
القاب��ون وجوب��ر يف  املباش��رة. فأحي��اء  وغ��ري 
قل��ب دمش��ق م��ا ت��زال جبه��اٍت س��اخنًة حي��ارب 
فيه��ا الث��وار ببس��الة. وعج��ز فيه��ا النظام، رغم 
حس��م  ع��ن  ودبابات��ه،  اجل��وّي  س��الحه  كل 
املع��ارك. ويلج��أ الثوار إىل تكتيك التحّركات 
وداخ��ل  الش��وارع  يف  للمجموع��ات  الرش��يقة 
األبني��ة، مس��تغلن ال��ركام اهلائ��ل لألبني��ة 
املدّمرة جراء القصف، وحمّولينها إىل دهاليز 
املن��اورة بينه��ا ويف  وزواري��ب وأنفاق��ًا ميك��ن 
داخله��ا. األم��ر الذي اس��تنزف قذائف الطريان 
احلربي وقذائف مدافع جبل قاسيون، إذ بات 
القص��ف ب��ال ج��دوى. والث��وار ين��اورون ب��كّل 
ش��جاعٍة رغ��م خماط��ر القص��ف، وأحيان��ًا 
يتمكن��ون م��ن إعط��اب آلياٍت ثقيل��ٍة لقّوات 
تل��ك  عل��ى مش��ارف  النظ��ام متمرك��زٍة 

األحي��اء املس��تعصية. 

ويف م��دن الري��ف الك��ربى م��ا ت��زال  	
دوم��ا وحرس��تا م��ن أكث��ر املناط��ق اس��تعصاًء 
عل��ى ق��وات األس��د. وال يتب��ع الث��ّوار هن��اك أّي 
تكتيك حمدد أو مكشوف، بل تعتمد خططهم 
النائم��ة،  اخلالي��ا  مب��دأ  عل��ى  املواجه��ات  يف 
واس��تغالل عنص��ر املباغت��ة يف أّي��ة حلظ��ٍة ق��د 
يتمكنون فيها من القيام بهجوٍم خاطٍف على 

مواق��ع عس��كريٍة وأمني��ٍة متامخ��ة.
ويف ري��ف دمش��ق الش��رقّي، ت��ربز يف  	
املليح��ة املع��ارك الطاحن��ة، ال��ي ق��د تص��ل إىل 
مواجه��اٍت عس��كريٍة مباش��رة. وحي��اول النظام 
كس��ب تل��ك املعرك��ة بش��تى الوس��ائل، ولك��ن 
اجلي��ش احل��ّر ف��ّوت علي��ه ف��رص التق��دم ب��راً، 
من خالل استخدامه القنص اجملدي ومدافع 
حملي��ة الصن��ع أثبت��ت فاعلي��ة ردعي��ة، م��ع 
حت��ركات عناص��ر كث��رية الع��دد ومتس��لحة 
بأس��لحة ثقيل��ة يف كث��ري م��ن األحي��ان. األمر 
ال��ذي يش��كل خط��راً كب��رياً عل��ى ميليش��يات 
الش��جاعة  عنص��ري  متتل��ك  ال  ال��ي  األس��د 
والقضي��ة العادل��ة للتمك��ن م��ن احت��الل أرٍض 

يداف��ع عنه��ا أصحابه��ا. 
وتب��دو دارّي��ا أق��وى امل��دن الثائ��رة يف  	
الري��ف اجلنوب��ّي الغرب��ّي للعاصم��ة، فس��جّلها 
حاف��ٌل باالنتص��ارات يف معظ��م املواجهات. وقد 
أحب��ط الث��وار فيه��ا كّل حم��اوالت االجتي��اح 
ال��ربّي ال��ي جنح فيه��ا النظام يف بلداٍت قريبٍة 
مث��ل جدي��دة الفض��ل، ال��ي نف��ذت فيه��ا ق��وات 
األس��د مذحبًة مرّوعًة حبق املدنين. يف حن 
متك��ن ث��ّوار داري��ا م��ن قت��ل ثالث��ٍة م��ن ق��ادة 

احلم��الت عليه��ا خ��الل س��بعة أش��هر. 
وتبق��ى منطق��ة القلم��ون جرحي��ًة  	
اهلل  ح��زب  وميليش��يات  النظ��ام  متك��ن  بع��د 
م��ن  متطرف��ة،  عراقي��ٍة  وأخ��رى  اللبناني��ة، 
احتالل مدنها وبلداتها الرئيسية. إال أن جيوب 
الث��وار يف جب��ال القلم��ون م��ا زال��ت تكب��د النظام 
خس��ائر ع��رب حرب العصاب��ات والكمائن، جتنبًا 
للمواجهات الكبرية املباشرة، بسبب عدم تكافؤ 
الع��دد والعت��اد. وق��د بلغ��ت خس��ائر النظام يف 
األس��بوع املاض��ي 11 دباب��ًة وطائرت��ي مي��غ 

واجل����رح���������ى.وعش����������رات  الق���������تلى 

رادار المدينة عين المدينة | العدد )26( | 16 نيسان 2014

عدسة حسن | القلمون | خاص عن املدينة



عين المدينة | العدد )26( | 16 نيسان 2014رادار المدينة14

العمــل الثــورّي المدنــّي فــي مأزق!
عمر ظافر

معوقاٌت أم مطباٌت ميكن اجتيازها؟
لوح��ظ يف األش��هر االخ��رية ت��آكل  	
الثوري��ة،  اجملتمع��ات  يف  الس��لمية  الق��وة 
وانف��راط عق��د الكثري من تش��كيالتها الفاعلة. 
ويتس��اءل كث��ريون ع��ن أس��باب تراج��ع العم��ل 
الس��لمّي، وغي��اب ناش��طيه وعجزهم ع��ن إعادة 
يف  دوره��م  وتالش��ي  املدن��ّي،  اجلان��ب  إحي��اء 
التأث��ري مبجري��ات األح��داث. وه��م م��ن فّج��ر 
الث��ورة، وكان��وا أول من جابه النظام األس��دّي، 

وأكث��ر م��ن صم��د يف وج��ه آلت��ه القمعي��ة.
أح��د  عام��ًا(،   30( الف��رات  أصي��ل  	
ناش��طي العم��ل املدن��ّي األوائ��ل يف مدين��ة دي��ر 
الزور، فّضل اليوم التوقف عن نش��اطه. وأجاب 
ع��ن س��ؤالنا خبص��وص دواف��ع ق��راره املؤس��ف 
أه��ّم  "إن  بالق��ول:  املبك��ر  الث��ورّي  بالتقاع��د 
املعوق��ات أم��ام العم��ل املدنّي اآلن ه��ي التكتالت 
ال��ي تتب��ع أليدولوجيات معينة، والي تش��كلت 
داخ��ل جس��د الث��ورة، فابتع��دت بش��كٍل أو بآخ��ر 
عن نهج الثورة األّول. إضافًة إىل تدخل الكثري 
م��ن الفصائ��ل املس��لحة يف العم��ل املدن��ّي، مم��ا 
أس��هم يف جتميد بعض املش��اريع لفرتٍة مؤقتة، 

وتوق��ف بعضه��ا بش��كٍل دائ��م".
أم��ا حمم��د أب��و وض��اح، أح��د أعض��اء  	
احتاد طلبة سوريا األحرار، فينظر إىل موضوع 
املعوق��ات عل��ى أنه��ا مش��اكل متوقع��ة، وأن م��ن 
يريد االستمرار يف العمل املدنّي وخدمة الناس 
عليه أال يتوقف عند هذه األمور. ويرى حممد 
أن هذه املعوقات باتت تعطي للعمل املدني لذًة 

ومتع��ًة إضافيت��ن بالنس��بة إلي��ه.

النشاط املدنّي اليوم
اهت��م ناش��طو الث��ورة يف دي��ر ال��زور،  	
عق��ب تحري��ر ريف احملافظة وأغلب املناطق 
فيه��ا، بتكري��س مفه��وم احلي��اة املدني��ة ل��دى 
الن��اس، ولعب��وا دورًا مهم��ًا يف مكافحة اآلفات 
االجتماعي��ة والتص��ّدي لبع��ض التصرف��ات 

اخلاطئ��ة ال��ي تتناف��ى م��ع قي��م الث��ورة.
ينس��ى  أن  للمراق��ب  ميك��ن  وال  	
احلم��الت ال��ي بدأه��ا الناش��طون يف توعي��ة 
العش��وائي  التكري��ر  خط��ورة  بش��أن  الن��اس 
للنف��ط، والتحذي��ر م��ن عواق��ب ذل��ك عل��ى 
الصح��ة والبيئ��ة. وكي��ف متك��ن الناش��طون 
واألم��راض  األوبئ��ة  ملوج��ات  التص��ّدي  م��ن 
هل��م  كان  إذ  احملافظ��ة،  أصاب��ت  ال��ي 
م��ن  للوقاي��ة  الن��اس  توعي��ة  دوٌر كب��رٌي يف 
	الالمشاني��ا وش��لل األطف��ال. لك��ن، يف املقاب��ل، 
يتس��اءل البع��ض أي��ن الناش��طون الي��وم م��ن 
عنه��ا  العش��وائي  والتنقي��ب  اآلث��ار  جت��ارة 
وتري��ب املواق��ع األثري��ة؟ ومل��اذا توقف��وا ع��ن 
متابع��ة موض��وع التكري��ر عل��ى الرغ��م م��ن 

ازدي��اده؟
دي��ر  يف  املدن��ي  العم��ل  أن  ش��ك  ال  	
الزور اليوم يعاني اخلمول يف بعض القضايا، 
ويعان��ي التعطي��ل يف قضاي��ا أخ��رى، ويعان��ي 
ع��ّوض  بينم��ا  ثالث��ة.  قضاي��ا  يف  التجاه��ل 
العدي��د م��ن الناش��طن عجزه��م ع��ن مواجهة 
قطاع��اٍت  إىل  بااللتف��ات  إش��كاليٍة  ش��ؤوٍن 
ال تث��ري املتاع��ب، مث��ل العناي��ة باألطف��ال أو 

األمري��ن. هذي��ن  أهمي��ة  عل��ى  النازح��ن، 

مقارنٌة مطلوبة
وع��ن رأي��ه يف النش��اط املدن��ّي يف  	
بداي��ة الث��ورة ومقارنت��ه بالوق��ت احلال��ّي، 
لدين��ا  تك��ن  "مل  قائ��اًل:  أصي��ل  جيي��ب 
جت��ارب مدني��ة حقيق��ة قب��ل الث��ورة، لكنن��ا 
املدن��ّي يف  النش��اط  إن  نق��ول  أن  نس��تطيع 
بداي��ة الث��ورة - عل��ى بس��اطته - جي��ٌد ج��داً 
مقارن��ة بالظ��روف واإلمكان��ات. أم��ا الي��وم، 
وم��ع اإلمكان��ات املتاح��ة والظ��روف الي قد 
املدن��ّي  النش��اط  ف��إن  إنه��ا مقبول��ة،  يق��ال 
يف احملافظ��ة س��يء. ويع��ود ذل��ك إىل ع��دم 
وج��ود اخل��ربات الكافي��ة، وهج��رة الش��باب، 
العس��كرّي،  بالعم��ل  معظمه��م  والتح��اق 
وع��دم رس��وخ فك��رة الدول��ة ل��دى غالبي��ة 
احلال��ة  م��ع  يتعامل��ون  الذي��ن  الناش��طن، 
املش��اكل  ويعاجل��ون  مؤقت��ة،  أنه��ا  عل��ى 

وقائي��ة". وليس��ت  إس��عافيًة  معاجل��اٍت 
الن������شاط  أن  حمم��د  ي��رى  فيم��ا  	
الث���������������ورة  بداي����������������������ة  يف  املدن������������ّي 
ب��ه  ق��ام  ال��ذي  العم��ل  ولك��ن  جي��دًا،  كان 
الش��باب حينه��ا كان نابع��ًا ع��ن غض������������ٍب 
فيختل��ف  الي��وم  الع����������مل  أم��ا  ومحاس��ة، 
املتطلب��ات  تباين�����������ت  إذ  كام��ل،  بش��كٍل 
والعراقي���������������ل.  واملش��اكل  والت�����حديات 
ت�����������تلف،  الوع��ي  درج��ة  أن  واأله����������ّم 
	"فق��د ك����������نا يف بداي��ة الث��ورة مندفع��ن، 
الي��وم فأصبحن��ا أكث��ر دق��ة، ومني��ل  أم��ا 
عل��ى  والرتكي��ز  املطّول��ة  الدراس��ات  إىل 

واألبع��اد". النتائ��ج 

من مظاهرات الزبداني
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نســاء البصيــرة: أطفالنــا خارج المدارس، ونحــن في قلب الكارثة
هنادي عبد الوهاب

ظاه��رٌة خميف��ٌة أفرزته��ا حال��ة الفوض��ى التعليمي��ة يف دي��ر ال��زور وريفه��ا، وه��ي وج��ود ع��دٍد كب��رٍي م��ن األطف��ال بعي��داً ع��ن  	
املدرسة. هلذه الظاهرة تأثرٌي كبرٌي على الطفل السورّي ومستقبله الدراسّي. وهي، باإلضافة إىل ذلك، تفرز شكاًل من اشكال املعاناة 

تعيش��ه األم أيض��ًا، مم��ا يرت��ب عليه��ا العدي��د م��ن املس��ؤوليات اإلضافي��ة.

طال������������ٍب  م��ن  حت�����ّول  	"ول�����������دي 
مت����شّرد" إىل 

"أش��عر أن ول��دي، بع��د عام��ن م��ن  	
االنقط��اع ع��ن الدراس��ة، حت��ّول م��ن طال��ٍب 
الكلم��ات  به��ذه  متش��رد".  إىل  االبتدائي��ة  يف 
خّلص��ت إح��دى الس��يدات املقيم��ات يف مدين��ة 
البص��رية معاناته��ا اليومي��ة م��ع ابنه��ا، ال��ذي 
بل��غ م��ن العم��ر الثاني��ة عش��رة، بينم��ا وص��ل 
الراب��ع  الص��ف  إىل  الدراس��ي  حتصيل��ه  يف 
ك��ي  الصب��اح  ينتظ��ر  "ول��دي  االبتدائ��ي. 
يأت��ي، ليغ��ادر املن��زل ويع��ود بع��د الظه��رية. يف 
البداي��ة كن��ت أعتق��د أن��ه يذه��ب ليلع��ب م��ع 
رفاق��ه، وكان األم��ر طبيعي��ًا نوع��ًا م��ا، ث��م 
تط��ّور األم��ر ح��ن ب��دأت أعث��ر يف جيب��ه عل��ى 
بع��ض النق��ود. عرف��ت أن��ه يبي��ع البس��كويت 
يف ك��راج البص��رية. وعرف��ت أن ه��ذه املهن��ة 
بات��ت مهن��ًة لعش��راٍت م��ن أبناء املدين��ة، الذين 
أم��ام  التس��ّول  تش��به  ع��ادًة  ميارس��ون  بات��وا 
الس��رافيس يف الك��راج حبج��ة بي��ع الس��كاكر 
والبس��كويت. ول��دي ال حيت��اج إىل ه��ذه املهن��ة 
دفع��ه إىل  يعيش��ه  ال��ذي  الف��راغ  لك��ّن  أب��دًا، 
تقلي��د ه��ؤالء الفتي��ة. حاول��ت ق��در اإلم��كان 
مس��اعدته عل��ى مواصل��ة تعليم��ه يف املن��زل. 
جنح��ت إىل ح��دٍّ م��ا ولكن��ي اس��تنتجت أن��ه 
بالرغ��م م��ن س��وء النظ��ام التعليمّي يف س��وريا 
قب��ل الث��ورة، إال أن املدرس��ة مل تك��ن فق��ط 
مكان��ًا لتلق��ي العل��م، ب��ل كان��ت أيض��ًا مكان��ًا 
لتعل��م االنضب��اط والنظ��ام. ويف اجل��ّو ال��ذي 
كان يعيش��ه الطف��ل فيه��ا كان يتحق��ق ل��ه 
بع��ض التفري��غ النفس��ي. ه��ذا كل��ه فق��ده 
أطفالن��ا دفع��ًة واح��دة، مم��ا أّدى إىل العدي��د 
م��ن املش��اكل النفس��ية ال��ي، وحبك��م طبيع��ة 
جمتمعن��ا، تق��ع تبعاته��ا عل��ى األم، فه��ي ال��ي 
تك��ون عل��ى مت��اسٍّ مباش��ٍر م��ع األبن��اء أكث��ر 

م��ن رّب األس��رة".
أبن��اء  م��ن  ع��الوي،  ن��ور  الس��يدة  	
البص��رية، حتدث��ت ع��ن أبرز م��ا تعانيه بس��بب 
انقطاع ابنها عن الذهاب إىل املدرسة، فقالت: 
لدّي ثالثة أطفال يف س��نّ الدراس��ة. بالنسبة 
إىل م��ن ه��م يف املرحل��ة الدني��ا، أي صف��وف 

األول والثان��ي والثال��ث، ال توج��د مش��اكل 
أعان��ي منه��ا، ألن��ه ال تصع��ب عل��ّي الس��يطرة 
عليه��م باختص��ار. املش��كلة تأت��ي م��ع األطف��ال 
يف احللقة الثانية من املرحلة االبتدائية، أي 
س��ّن العش��ر س��نوات وم��ا بعده��ا. ليس��ت ل��دّي، 
أن  ميك��ن  وس��يلٍة  أّي��ة  مثيالت��ي،  ل��دى  وال 
تس��اعدنا يف تاليف اآلثار النفس��ية الي ترتتب 
عل��ى ذل��ك. إنن��ا نق��ف عاج��زاٍت أم��ام ضي��اع 
أبنائن��ا، ولي��س ضي��اع مس��تقبلهم الدراس��ي 
فق��ط. ول��دي األك��رب أصب��ح شرس��ًا بص��ورٍة 
ال تط��اق، وال متكن��ي معاجلته��ا. وهذا احلال 
ينطب��ق عل��ى العدي��د م��ن األمه��ات اللوات��ي 
املعان��اة ولك��ن بص��وٍر وأش��كاٍل  يعش��ن ه��ذه 
االجتماع��ّي  الظ��رف  حبس��ب  خمتلف��ة، 
واالقتص��ادّي ال��ذي يعش��نه، وحبس��ب أعم��ار 
أبنائه��ّن. ه��ذا غ��ري م��ا ميك��ن لوق��ت الفراغ من 
أن جي��ّر إلي��ه أبناءن��ا م��ن س��لوكياٍت وع��اداٍت 
س��يئة، ولع��ّل أقله��ا التدخ��ن. فق��د ارتفع��ت 

نس��بة األطف��ال املدخن��ن بش��كٍل ال يوصف يف 
البص��رية، مم��ا يرّت��ب علينا مس��ؤولية مراقبة 
أبنائن��ا لي��ل نه��ار. أش��عر أحيان��ًا أن أّي��ة س��اعة 
غي��اٍب الب��ي خ��ارج املن��زل ميك��ن أن تش��كل 
كارث��ًة م��ا، لكث��رة األوالد الذي��ن يتجّول��ون 
يف الش��وارع ب��ال ه��دى. مل أك��ن أتي��ل يوم��ًا 
أن املدرس��ة تلع��ب ه��ذا ال��دور يف حياتن��ا. يوم��ًا 
بع��د ي��وم يزداد عدد األطف��ال الذين ميتهنون 
مهن��ًا بس��يطة، كبيع البس��كويت واحملروقات 
الداف��ع ه��و  وحت��ى مس��ح األحذي��ة. ولي��س 
الف��راغ  وإمن��ا  دائم��ًا،  االقتص��ادي  الوض��ع 
القات��ل ال��ذي يعيش��ونه. ال تتوق��ف الكارث��ة 
عل��ى انقطاعه��م ع��ن التعلي��م وضي��اع عام��ن 
دراس��ين حت��ى اآلن، ب��ل تكم��ن يف صعوب��ة 
الع��ودة إىل الدراس��ة يوم��ًا م��ا. وحن��ن نناش��د 
اجله��ات ال��ي تعن��ى به��ذه القضي��ة أن تعم��ل 
عل��ى  منه��ا  التخفي��ف  عل��ى  أو  حله��ا،  عل��ى 

األق��ّل.

أطفال من البصرية | عدسة بالل
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الجالء... عيٌد بأّية حاٍل عدَت يا عيُد 
يوسف عبد األحد

بع��د قراب��ة س��بعن عام��ًا عل��ى رحي��ل االس��تعمار الفرنس��ّي، وبع��د س��يادٍة واس��عٍة لألف��كار "التقدمي��ة"، إن كان عل��ى مس��توى  	
النخب الثقافية أو السياسية؛ يكتشف السوريون أنفسهم حفاًة عراًة إال من إرادٍة منت وترعرعت وتصلبت عرب تاريٍخ طويٍل ُكِتبْت 
حروفه يف ذي قار والريموك وحطن، وصواًل إىل درعا والغوطة ومحص وحلب ودير الزور وباقي امليادين، يف وطٍن يتكالب األقزام 

عل��ى نه��ش روحه وجس��ده.

من عام 1946 وحتى عام 2014 عاش��ت س��وريا س��ريورة انتقاٍل  	
تارخي��يٍّ م��ن اس��تعماٍر تقلي��ديٍّ إىل اس��تعماٍر اس��تيطانيٍّ نس��ج ح��زب 
البع��ث خيوط��ه األوىل واألساس��ية، وكان حج��ر األس��اس في��ه هزمي��ة 
1967 وابتالع الكيان الصهيوني للجوالن. والحقًا، بعد دخول البعث يف 

حال��ة موٍت س��ريرّي، اس��تلمت الن��ول حثاالت س��رايا االنبطاح وضابطو 
اإليقاع من أجهزٍة خمابراتيٍة دموية، مع تغطيٍة نظريٍة من حمّنطي 
ما مّسي باجلبهة الوطنية التقدمية. ووصل هذا االستعمار ذروته يف 
أيامن��ا ه��ذه، م��ع دخ��ول عصاباٍت إجراميٍة اس��تقدمها النظ��ام من إيران 
والع��راق ولبن��ان واجلزائ��ر وغريه��ا م��ن البل��دان للدف��اع ع��ن س��لطانه 
املته��اوي، م��ع قرع طبوٍل من إعالمي��ن "مقاومن وممانعن" لبنانين 

كان��وا خمربي��ن أي��ام االحت��الل األس��دّي لبلده��م.
املاض��ي  الق��رن  مخس��ينيات  يف  االحنط��اط  فص��ول  ب��دأت  	
ال��ي كان��ت  "التقدمي��ة"،  السياس��ية  الق��وى  ب��ن  بتناف��ٍس صاخ��ٍب 
تتس��ابق يف م��زاودٍة ش��عاراتيٍة تّدع��ي متثي��ل اجلمه��ور والعم��ل عل��ى 
خدمت��ه ومتدين��ه وفت��ح أب��واب امللك��وت األرض��ّي له، مع ش��يطنٍة كليٍة 
"للرجعي��ة" وحتميله��ا مس��ؤولية كل املصائ��ب. اكتم��ل النص��اب يف 
الس��تينيات بدخ��ول احلرك��ة الناصري��ة الس��ريك السياس��ي، فأصب��ح 
ل��دى اجلمه��ور املس��كن طالئ��ع م��ن كل النكه��ات تتس��ابق لتحم��ل 
"الوع��ي" ل��ه وحت��ّرره م��ن اجله��ل والتخل��ف. وظهرت كتائ��ب احلرس 
"القوم��ّي والربوليت��ارّي والفالح��ّي"، وص��واًل إىل احل��رس "الناص��ري 
والبوتفليق��ي" يف ع��ام 2014. ويف حقب��ة الس��بعينيات أط��ّل مفكرون��ا 
العباق��رة وكش��فوا زي��ف التاريخ الذي كتب��ه "املنتصرون" الرجعيون، 
فأحتفونا بوجود يس��اٍر يف اإلس��الم ميثله الش��يعة، واكتش��ف أدونيس 
"الثاب��ت" والعق��ل املس��تقيل ال��ذي ينتم��ي إلي��ه أغلبي��ة اجلمه��ور، مقابل 

"العق��ل" ال��ذي حيتك��م إلي��ه مالك��ي الع��راق ومالل��ي إي��ران ولبن��ان.
تكم��ن يف أس��اس ه��ذا التضلي��ل رغب��ٌة حمموم��ٌة يف تش��كيل  	
س��يادٍة مادي��ٍة لصوصي��ٍة ومعنوي��ٍة تافه��ٍة وس��طحية، يك��ون ش��رط 
اس��تمرارها فصل الش��عب عن السياس��ة عرب فكرة الوكيل "الطليعّي"، 
وفصل��ه ع��ن الدي��ن باملعن��ى التح��ررّي، ع��رب "حساس��ن" حتول��وا إىل 
ضفادع تسّبح حبمد ومديح السلطان، وفصله عن أي تشكٍل اجتماعيٍّ 
وجتميع��يٍّ إال يف مس��ريات التأيي��د واألع��راس "القومي��ة" ومباري��ات 
ك��رة الق��دم والس��لة ال��ي عم��ل النظ��ام الس��ورّي وغ��ريه عل��ى حتويله��ا 
إىل حروٍب بن قطاعات أهلية. ومباراة الكرامة واالحتاد يف الالذقية، 
ومب��اراة الفت��وة واجله��اد يف القامش��لي ع��ام 2004، ومباري��ات االحت��اد 

والوح��دة بك��رة الس��لة؛ أمثل��ٌة عل��ى ذل��ك.
كان م��ن الطبيع��ّي غي��اب كل "الطالئ��ع" السياس��ية عندم��ا  	
حض��ر الش��عب إىل ميادي��ن التح��ّرر يف آذار 2011. اختف��ت "الطليع��ة" 
البعثي��ة وح��ّل حملها "اجليش العقائدّي واجلهات املختصة" احلاصلة 
عل��ى وس��ام االس��تحقاق اهلتل��رّي يف التص��ّدي للمؤام��رة املزعوم��ة. 
واختفت "طالئع" املعارضة وتوارت خلف الشعب الثائر بتواضٍع زائف، 

حبّج��ة أنه��ا ال تري��د أن تفس��د عفوي��ة احلرك��ة الش��عبية، يف حن أنها 
شعرت يف حقيقة األمر بوالدة منافٍس ليس من السهل تطويعه، يريد 
أن يق��ول كلمت��ه ب��دون وس��اطة مساس��رة ال��كالم، ويؤّس��س لس��يادٍة 

يك��ون ه��و مص��در الش��رعية فيه��ا.
مل يك��ن أم��ام نظ��ام االس��تعباد م��ن س��بيٍل للبق��اء حت��ى اآلن  	
س��وى التعوي��ل عل��ى "األصدق��اء". ومل يك��ن أم��ام ق��وى املعارض��ة س��وى 
التعوي��ل عل��ى "أصدق��اء الش��عب الس��وري" - يا س��الم! - وتذكرينا كّل 
ي��وٍم ب��أن أوراق احل��ّل يف ي��د الق��وى العظمى، وهي مقولٌة س��بقهم إليها 
أنور السادات قبل 40 عامًا. مل يكن هذا رأي الشعب الفيتنامّي، ومل يقل 
مثل هذا الشعب األفغانّي، ولن يقول هذا الشعب السورّي، الذي يعرف 
أن م��ن مين��ع عن��ه مض��ادات الطريان ليس أقّل وحش��يًة م��ن الذي يلقي 
عليه براميل املوت. ويعرف أن فورد، الذي شهد ذبح األغلبية بضحكٍة 

خفّي��ة، لي��س مكرتث��ًا حلق��وق األقليات.
م��ن يري��د أن يش��ارك يف صناع��ة أف��راح النص��ر لش��عبنا علي��ه  	
أن يكون صرحيًا مع هذا الش��عب. وعليه أن يعرف أن السياس��ة ليس��ت 
حرتق��ًة وفهل��وًة وتطبيق��اٍت وكوالي��س عل��ى طريق��ة فري��ال خ��امن يف 
مسلسل باب احلارة، بل هي التزاٌم مبصاحل الوطن العليا وتنافٌس على 
التضحي��ة ال عل��ى احت��الل املس��احات الواس��عة عل��ى شاش��ات التلف��زة.

من صفحة "دولي" على الفيسبوك



1717
عن الدير العتيق...

م. علي سراج الدين

ش��هدت مدين��ة دي��ر ال��زور حت��والٍت فكري��ًة واجتماعي��ًة واقتصادي��ًة عميقًة س��ّببت إرباكا قوي��ًا ومفاجئًا أفرز تأث��رياً واضحًا  	
يف عم��ارة وعم��ران املدين��ة، كان م��ن أبرزه��ا إزال��ة "الدي��ر العتيق" عام 1968م )يف عهد احملافظ أس��عد صقر(، والذي كان يتألف من 
ثالثة أحياٍء ذات نسيٍج متضامٍّ ودروٍب ضيقٍة وملتوية. أما املباني فكانت من طن اللنب واحلجارة احمللية بارتفاع طابٍق أو طابقن، 

وذات فن��اٍء داخلّي.

إن م��ا ح��ّل بالدي��ر العتي��ق باألم��س  	
ه��و خط��ٌأ قات��ٌل مبنظ��ور الي��وم، رغ��م امل��رّبرات 
املوضوعية الي قدمها املدافعون عن إزالته يف 
ذلك الوقت - وال ننسى أن فكرة احلفاظ على 
ال��رتاث مل تك��ن ج��زءًا م��ن الثقاف��ة املعماري��ة 
حينها - لتخسر دير الزور بذلك جزءاً شديد 
األهمي��ة م��ن هويته��ا. الحق��ًا، ويف ع��ام 1998، 
ح��اول حماف��ٌظ بعث��يٌّ آخ��ر، هو ص��الح كناج، 
إزال��ة الس��وق املقي، لكن��ه مل يتمكن من ذلك. 
حلس��ن ح��ظ ه��ذه املدين��ة، قليل��ة احل��ّظ، م��ن 

الناحي��ة الرتاثي��ة واملعماري��ة عل��ى األق��ل.
حملٌة تارخيية

العتي��ق(  )الدي��ر  املدين��ة  قام��ت  	
عل��ى ت��لٍّ اصطناع��يٍّ مك��ّوٍن م��ن تراك��م ع��ّدة 
حض��اراٍت عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات. 
وق��د ورد ذكره��ا يف العدي��د م��ن كتاب��ات 
الرحال��ة األجان��ب. ويذك��ر الطبي��ب والع��امل 
املدين��ة  يف  توق��ف  ال��ذي  "رودل��ف"،  النبات��ي 
س��نة 1574م: "أنه��ا مدين��ة صغ��رية حيكمه��ا 
األت��راك وس��كانها ع��رب... البي��وت مبني��ٌة على 
اجله��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات. وه��ي حماط��ٌة 
بس��وٍر وخندق". وتذك��ر الرحالة الربيطانية 
1878م:  ع��ام  الدي��ر  زارت  ال��ي  بالن��ت"،  "آن 
"ارتفع��ت مدين��ة الدي��ر ف��وق رب��وٍة صغ��ريٍة 
وحوهل��ا بع��ض األط��الل الي ت��دّل آثارها على 
العم��ران القدي��م واألفني��ة ال��ي متت��د خلفه��ا. 
وهن��اك ع��دٌد كب��رٌي م��ن القب��ور ح��ول املدين��ة، 

ت��دّل عل��ى ماض��ي مدين��ٍة كب��رية". 
وجده��ا العثماني��ون بل��دًة صغ��ريًة  	
باس��م "الدي��ر" فاختاروه��ا مرك��زاً ملوظفيه��م، 
وكان��ت تابع��ة لوالية "أورف��ا". وعندما أعلنوا 
1864م،  ع��ام  الثاني��ة،  اإلداري��ة  التش��كيالت 
أضاف��وا كلم��ة "ال��زور" إىل امسه��ا لتمييزه��ا. 
وأصبح��ت "دير ال��زور" قائمقامي��ة )منطقة(، 
فأنش��ئت فيه��ا أول داٍر للحكوم��ة ه��ي الس��رايا 
القدمي��ة. وخ��الل أق��ّل م��ن س��نٍة حتّول��ت إىل 
س��نجٍق )متصرفي��ة( تابع��ة حلل��ب. لرتتب��ط 
وليتبعه��ا  باآلس��تانة،  مباش��رًة  1868م  ع��ام 
العدي��د م��ن األقضي��ة والنواح��ي. ولتتط��ور 

خ�������الل  بس�������رعٍة 
س������نًة  ال���ثالثي��������ن 

الالحقة، فقد أنشئت 
وبني��������ت  امل�������دارس 
املس��اجد، كم������ا ب��ي 
جس��ٌر حج��ريٌّ )ته��ّدم 
ث���������م  1990م(.  ع��ام 
خضع��ت دي��ر ال�����زور 
للس��يطرة الربيطانية 
لي������حل  1919م،  ع��ام 
الفرنس������يون  بعده��م 
)1921م(، الذي��ن أعلن��وا 

وصايته��م عل��ى كام��ل 
س��ورية. 

"الدي������ر  يتأل����ف  	
العتي��ق" م��ن ثالث��ة أحي��اء، 

ح�������ي  وأعرق������ها  أق���������دمها 
الوس��ط )احمل��اذي لألس��واق 
الغربي�������ة(  ال��������جهة  م��ن 
ث��������م  الش�������رق  ح��ي  ث��م 
ح��ي الغ�������رب. ول��كل ح��يٍّ 

مس��جده؛ فف��ي الوس��ط مس��جد الوس��ط ذو 
املئذن��ة املثمن��ة املبني��ة باآلج��ر )ويعتق��د أن 
تاري��خ إنش��ائها يع��ود إىل العه��د األيوب��ي أو 
عل��ي  م��ال  جام��ع  الش��رق  ويف  اململوك��ي(، 
ال��ذي أنش��ئ ع��ام 1893م، ورمب��ا أعي��د بن��اؤه 
يف ه��ذا التاري��خ ويع��ود بن��اؤه إىل تاري��ٍخ أقدم، 
أم��ا يف الغ��رب فيوج��د جام��ع الغ��رب. وكان��ت 
املدينة حماطًة بس��وٍر تليه س��اقيٌة من اجلهة 
اجلنوبي��ة متفّرع��ٌة م��ن نه��ر الف��رات، وذل��ك 

الب��دو. هجم��ات  لص��ّد 
التط����������ّور الع���������مرانّي للم���������ناطق 

الس��كنية يف املدينة
خ��الل النص��ف الثان��ي م��ن الق��رن  	
التاس��ع عش��ر وحت��ى الق��رن العش��رين، نش��أت 
األحي��اء الس��كنية يف مدين��ة ديرال��زور، وفق��ًا 
ملوق��ع منطق��ة األس��واق )األس��واق التقليدي��ة 
الظ��الم(.  أو  التج��ار  بأس��واق  يع��رف  م��ا  أو 
فق��د توّس��عت املدين��ة ح��ول األس��واق لتك��ون 

م��ن  قريب��ًة  واحلرفي��ن  التج��ار  مس��اكن 
أماك��ن عمله��م. وه��و م��ا يفّس��ر نش��وء املدينة 
بش��كٍل متجان��ٍس ملس��توى املس��اكن، وبالتال��ي 
م��ن  بالق��رب  الفق��رية  األحي��اء  نش��وء  ع��دم 
األس��واق، مما دفع الفقراء ومتوس��طي احلال 
إىل الس��كن عل��ى أط��راف املدين��ة، وج��ّل ه��ذه 
الطبق��ة م��ن القادم��ن م��ن الري��ف والغرب��اء.

وأه��ّم م��ا أص��اب املدين��ة م��ن تغرياٍت  	
عمراني��ٍة خ��الل النص��ف الثان��ي م��ن الق��رن 
التاس��ع عش��ر ه��و فت��ح الش��ارع الع��ام وبن��اء 
)1887-1864م(  عام��ي  ب��ن  التج��ار  أس��واق 
وذل��ك زم��ن املتص��رف أرس��الن باش��ا. كم��ا 
ب��ي قص��ر الباش��ا وس��راي احلكوم��ة 1868م. 
ويف ع��ام 1883 أح��دث ح��ي الغ��رب وح��ي عب��د 
العزيز. ويف عام 1889م، زمن املتصرف صاحل 
باش��ا، توّس��عت املدين��ة حن��و الش��رق والغ��رب 
عل��ى الطري��ق الع��ام، ونش��أ حّي الش��يخ ياس��ن 
والرش��دية وأب��و عاب��د. وتوّس��عت املدين��ة م��ن 
جه��ة الغ��رب والش��رق ب��دءًا م��ن ع��ام 1864م.

رس��ٌم هندس��ّي ملوق��ع الدي��ر العتي��ق � األس��ود عل��ى اليم��ن ه��و موق��ع البي��وت في��ه، 
والرس��م عل��ى اليس��ار يب��ّن األبني��ة احلديث��ة ال��ي أنش��ئت بع��د إزالت��ه.

صوٌر فوتوغرافية على الغالف اخللفّي.

أقالم المدينةعين المدينة | العدد )26( | 16 نيسان 2014
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الفساد األخالقّي لسياستنا تجاه سوريا
	جينيفر روبن، كاتبة مقاالت يف الواشنطن بوست

ترمجة: مأمون حلي

، لتتح��دث باألس��اس ع��ن أوكرانيا. ويف  ظه��رت مسانث��ا َب��َور، الس��فرية األمريكي��ة يف األم��م املتح��دة، يف تلفزي��وٍن أمريك��يٍّ 	
نهاي��ة املقابل��ة س��نحت فرص��ٌة للمضي��ف ليس��أهلا ع��ن س��وريا.

فيدي��و  ش��ريط  يتح��دث  املضي��ف:  	
ق��ادم م��ن س��وريا ه��ذا األس��بوع ع��ن هج��وٍم 
كيماويٍّ آخر بالغازات السامة. هل نستطيع 
أن نعرف من خلف هذا اهلجوم الذي تتبادل 
حول��ه؟  الته��م  واحلكوم��ة  املعارض��ة  ق��وات 
َب��َور: حن��اول أن نعث��ر عل��ى الفاع��ل.  	
حت��ى اآلن ال يوج��د دلي��ل، لكنن��ا أظهرن��ا يف 
املاض��ي أنن��ا س��نفعل كل م��ا نس��تطيع لنتبن 
م��ا ح��دث ث��م ن��درس خط��وات ال��رّد املمكن��ة. 
احلكوم��ة  كان��ت  إن  املضي��ف:  	
الس��ورية ه��ي املس��ؤولة ع��ن ه��ذا بعد أن رس��م 
وع��دوا  أن  وبع��د  األمح��ر،  اخل��ط  الرئي��س 
بتس��ليم األس��لحة الكيماوي��ة؛ ه��ل لدين��ا أي 

عس��كريًا؟  الض��رب  س��وى  خي��ار 
لكن��ه  الرئي��س،  أس��تبق  ل��ن  َب��َور:  	
ب��نََّ بوض��وح أن��ه ي��رى اس��تعمال األس��لحة 
الكيماوي��ة خميف��ًا ومش��ينًا ج��دًا. هل��ذا وض��ع 
عل��ى  العس��كرية  بالق��وة  اجل��دّي  التهدي��د 
الطاولة، وهلذا استطعنا تدمري وإزالة أكثر 
الس��ورية  الكيماوي��ة  األس��لحة  نص��ف  م��ن 
حت��ى اللحظ��ة. لك��ن اهل��دف مم��ا فعلن��اه حتى 

آخ��ر. اس��تعماٍل  أّي  من��ع  ه��و  اآلن 
جدي��ٌر  احملس��وب  َب��َور  كالم  	
باملالحظ��ة. لنتذك��ر أن َب��َور ألف��ت كتاب��ًا 
ح��ول التدخ��ل اإلنس��انّي ح��از عل��ى جائ��زة 
بوليت��زر، وه��و دع��وٌة جريئ��ٌة للفع��ل عندم��ا 
األبري��اء.  حب��ق  مجاعي��ٌة  جم��ازر  حت��دث 
وألنه��ا كان��ت مش��مئزًة م��ن ع��دم تدخلن��ا يف 
أح��داث إب��ادة عرقي��ة مث��ل روان��دا، فق��د نالت 
واحملافظ��ن  الليربالي��ن  م��ن  االستحس��ان 
تدرجيي��ًا  تط��ّورت  لسياس��ٍة  إدانته��ا  عل��ى 
حت��ت بص��ر س��وزان راي��س، وال��ي ه��ي اآلن 

القوم��ّي. األم��ن  مستش��ارة 
أوبام��ا  الرئي��س  يتح��رك  مل  	
بش��كٍل كاٍف،  الث��ّوار  ليس��اعد  أو  عس��كريًا، 
200000 يف  ليمن��ع ع��دد قتل��ى يق��رتب م��ن 
س��وريا. ينبغ��ي عل��ى أحدن��ا أن يس��أل َب��َوريف 
وعم��ا  ذل��ك،  يف  رأيه��ا  ع��ن  قادم��ٍة  مقابل��ٍة 
إذا كان��ت جرمي��ة قت��ٍل مجاعي��ٍة بوس��ائل 
أن  تعتق��د  وم��اذا  فظاع��ًة؟  أق��ّل  تقليدي��ٍة 
التاري��خ س��يقول ع��ن أعم��ال ه��ذه اإلدارة؟ 

بصراح��ة، الكث��ريون من��ا يري��دون أن يعرف��وا 
ر أن تن��ام يف اللي��ل وه��ي  كي��ف تس��تطيع َب��وَََ
إدارة  جترب��ة  يك��ّرر  رئيس��ها  أن  تع��رف 

أغضبته��ا. ال��ي  كلينت��ون 
م��ا  كل  "س��نفعل  تق��ول  إنه��ا  	
ذل��ك  وبع��د  ح��دث"،  م��ا  لنتب��ن  نس��تطيع 
"س��ندرس خط��وات ال��رّد املمكن��ة" فق��ط. إنهم 
"يدرس��ون" وعش��رات اآلالف ميوت��ون. إنه��م 
يعمل��ون جب��دٍّ كب��رٍي لتحدي��د م��ا ح��دث، إال 
أن ذل��ك ال ُيرتَج��م إىل فع��ٍل ل��ه معن��ى. وم��ن 
اجلميل أن نعرف أن الرئيس جيد اس��تعمال 
األس��لحة الكيماوي��ة "مفزع��ًا ومش��ينًا" ألنه��ا 
اسُتعملت مراٍت كثرية، قبل أن َيِعد بالعمل، 
وبع��د ذل��ك مل يعم��ل، وأخ��ريًا رم��ى املش��كلة 
باجت��اه روس��يا. عندم��ا يك��ون إع��ادة ج��زٍء م��ن 
خم��زون األس��لحة الكيماوي��ة الضخ��م الثمن 
الوحي��د ال��ذي ُيدَف��ع بع��د أن ُتس��َتعمل ه��ذه 
األس��لحة بش��كل متك��ّرر، فم��ا ه��ي الرس��الة 

ال��ي يعنيه��ا ه��ذا؟ 
ال ب��دَّ أن َب��َور تدعن��ا عندم��ا قال��ت  	
إن الرئي��س "وض��ع التهدي��د اجل��ّدّي بالق��وة 
العس��كرية عل��ى الطاول��ة". نع��م، لق��د فع��ل 
ذلك، ثم اعتمد على الكونغرس ليخرجه من 
ه��ذا الوض��ع الصع��ب، وبع��د ذل��ك مل يس��تعمل 
ه��ذا التهدي��د بالق��وة. وأخ��ريًا تفش��ي س��رًا أن 

األس��د لدي��ه نص��ف خمزون��ه م��ن األس��لحة 
الكيماوي��ة قياس��ًا إىل الع��ام املاض��ي. أوبام��ا 
مل ين��زع س��الح األس��د، ومل يس��تخدم الق��وة 
ليمن��ع اس��تخدام ه��ذه األس��لحة مس��تقباًل. 
ل��ذا جي��ب أال يك��ون مفاجئ��ًا أن��ه م��ا زال ل��دى 
األس��د الكث��ري م��ن األس��لحة الكيماوي��ة، وم��ن 

املمك��ن أن��ه م��ا زال يس��تعملها.
مقابل��ة َب��َور تذكرن��ي بس��ؤال: أمل  	
يع��د أح��ٌد يس��تقيل ألس��باب مبدئي��ة؟ أع��رف 
عل��ى  حيصل��ون  وآخري��ن  ُيط��ردون،  أناس��ًا 
أعم��ال أكث��ر رحب��اًُ، لك��ن ماذا حدث لرس��الٍة 
مكتوب��ٍة بكلم��اٍت قوي��ٍة تش��رح مل��اذا ال يس��مح 
اخلدم��ة  يف  باالس��تمرار  صاحبه��ا  ضم��ري 

األمريكي��ة؟ ب��اإلدارة 
األي��ام  ه��ذه  يف  الن��اس  أن  أظ��ن  	
خيدع��ون أنفس��هم عندم��ا يعتق��دون أن هل��م 
املهني��ة  النجومي��ة  ص��ارت  رمب��ا  أو  تأث��ري. 
ف��وق كل االعتب��ارات. َب��َور ليس��ت أس��وأ م��ن 
كتاباته��ا  لك��ن  أعتق��د،  م��ا  عل��ى  اآلخري��ن 
إىل  الكثريي��ن  دفع��ت  الس��ابقة  وخطبه��ا 
ح��ول  أخالقي��ًا  مرتك��زًا  لديه��ا  أن  االعتق��اد 
هذه القضايا. إني أتس��اءل من الذي س��يكتب 
الكت��اب ع��ن اجمل��زرة ال��ي مل يتح��رك فري��ق 
ج��ون  كلينت��ون،  هي��الري  َب��َور،  أوبام��ا؛ 

إلنهائه��ا؟ ك��ريي، 
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.
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 على وقع الهزائم في حلب: 
صراعاٌت في صفوف الشّبيحة

face� موق��ع عل��ى  حل��ب  يف  الش��ّبيحة  صفح��ات  توف��ر  مل  	 
book بعضه��ا البع��ض م��ن االتهام��ات، بع��د اهلزائم األخ��رية الي تلقتها 

جمامي��ع العصاب��ات األس��دية مبختل��ف تس��مياتها يف ميادي��ن القت��ال. 
فهامج��ت صفح��ة "عش��اق العقي��د النم��ر"، أي عش��اق الس��فاح س��هيل 
حس��ن، جمموع��ًة تش��بيحيًة أخ��رى ه��ي اللج��ان الش��عبية، بقوهل��ا: "ي��ا 
س��فهاء وأوغ��اد اللج��ان الش��عبية حبل��ب، س��رقتم أه��ل حل��ب ونهبت��م 
وتطاولت��م ووو وخنت��م جيش��نا يف العدي��د م��ن املع��ارك وانس��حبتم 
كاجلبن��اء". وأك��دت الصفح��ة أن اللج��ان حاول��ت اغتي��ال قائ��د م��ا 
يس��ّمى لواء القدس، وهي عصابٌة فلس��طينيٌة تنش��ط يف خميم النريب 
وتقات��ل إىل جان��ب ق��ّوات األس��د. فحاول��ت الصفح��ة إث��ارة ال��رأي الع��ام 
املؤي��د ض��د اللج��ان يف خ��رٍب مث��رٍي لقطع��ان الش��بيحة عنوان��ه "حماول��ة 
اغتي��اٍل فاش��لٍة لقائ��د ل��واء القدس الفلس��طيي"، ج��اء يف تفاصيله "بعد 
أن س��طر ل��واء الق��دس أروع مالح��م البطول��ة والش��رف، وكان فدائي��ة 
الل��واء م��ن أول األبط��ال الذي��ن ص��دوا هجم��ات اإلرهابين عل��ى حلب... 
وه��م أول م��ن س��اند بواس��ل جيش��نا العرب��ي الس��وري ...ف��كان اجل��زاء 
أن يتع��رض قائ��د ه��ؤالء األبط��ال حملاول��ة اغتي��ال، ولألس��ف م��ن قب��ل 

عناص��ر تابع��ة للج��ان الش��عبية حبل��ب".
وش��ككت صفح��ة "عش��اق العقي��د النم��ر"، وصفح��اٌت أخ��رى  	
حليف��ة، بش��جاعة مقاتل��ي اللج��ان الش��عبية، ال��ي تطل��ق عل��ى نفس��ها 
اس��م )ق��وات الدف��اع الوط��ي – حل��ب(. واتهمته��ا باجل��نب واهل��روب أم��ام 
هجمات مقاتلي الكتائب املعارضة، وخاصًة يف معارك الراموسة. لرتّد 
"الق��وات" عل��ى صفحته��ا الرمسي��ة بالق��ول: "تنوي��ٌه ه��امٌّ ج��داً.. للتعميم 
والنش��ر.. تتناقل بعض الصفحات الوطنية بعفويٍة أخباراًً منقولة من 
صفح��اٍت تّدع��ي الوطني��ة.. مفاده��ا أن ق��وات الدف��اع الوط��ي انس��حبت 
م��ن معرك��ة الراموس��ة.. وترك��ت ق��وات اجلي��ش العرب��ي الس��وري 
وحي��دًة يف املعرك��ة.. حنيطك��م علم��ًا أن ق��وات الدف��اع الوطي يف حلب 
مل تش��ارك يف معركة الراموس��ة.. وأن كامل نش��اطها منحصٌر اآلن 
يف التص��ّدي هلجم��ات املس��لحن يف ح��ّي الزه��راء". ومل تكت��ف صفح��ة 
الق��وات بدح��ض االتهام��ات ب��ل غم��زت م��ن ط��رف صفح��ة "عش��اق 
الفتن��ة: "إن  ب��ث  النم��ر" وش��ككت يف إخالصه��ا واتهمته��ا مبحاول��ة 
صفح��ة عش��اق العقي��د النم��ر ه��ي صفح��ٌة ق��د مت وض��ع العدي��د م��ن 

إش��ارات االس��تفهام حوهل��ا.. وفيم��ا بع��د مت التأك��د م��ن أن املس��ؤولن 
عنه��ا حياول��ون ب��ث التفرق��ة يف صفوف الق��وات املقاتل��ة يف حلب.. وبث 
الش��ائعات ليفق��د أه��ل حلب ثقته��م باجليش العربي الس��وري والقوات 

املقاتل��ة يف حلب".
ال تتوق��ف االتهام��ات املتبادلة بن ه��ذه العصابات اإلجرامية  	
ب��ل ت��زداد وتريته��ا يوم��ًا بع��د يوم، وخاصًة يف األوق��ات احلرجة هلا مثل 
ه��ذه األي��ام. م��ع تراج��ٍع ملح��وٍظ ألهمي��ة "كتائ��ب بش��ار" أو م��ا يع��رف 
اآلن ب�"اجلي��ش األس��دّي"، ال��ذي حت��ّول يف أدائ��ه وعقيدت��ه القتالية إىل 

جم��ّرد عصاب��ٍة حليف��ٍة لتل��ك العصاب��ات.
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بيــوٌت لــم يعــد لهــا أثــر... مــن الديــر العتيق
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