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فــي حاجــة الثــورة إلــى نظــام

الع�����قول  إىل  الث�����ورة  تفتق������ر  ال  	
املتمّي��زة يف جم��االٍت خمتلف��ة، فقد حّرضت 
طاق��ات وأذه��ان أع��داٍد يصع��ب إحصاؤه��ا، 
بع��د ط��ول رك��وٍد يف كآب��ة وخ��واء حك��م 
األس��د وابن��ه. ولك��ن م��ا ب��ات ملح��ًا ه��و وج��ود 
نظ��اٍم ذي طاب��ع مرك��زيٍّ حيك��م مس��اراتها 
العس��كرية واملدني��ة يف خط��وٍط عام��ة. وق��د 
م��ّر الوق��ت ال��ذي كن��ا نتغن��ى في��ه بالعفوي��ة 
ال��ي مّي��زت ع��ام الث��ورة األّول، ح��ن قام��ت 
عل��ى ب��ؤٍر متباعدٍة يف أحناء البالد، مما جعل 
م��ن املس��تحيل عل��ى أجه��زة األم��ن أن تقضي 
عليه��ا باس��تئصال عموده��ا الفق��رّي، ألن��ه ال 

وج��ود ل��ه أص��اًل.
الثان��ي للث��ورة  الع��ام  لك��ن، ومن��ذ  	
وحتى اآلن، تزداد احلاجة إىل كتٍل كربى 
تن��درج يف مش��روٍع موّح��د، تق��وده خبط��واٍت 
مدروس��ٍة ضم��ن خط��ٍط تتكام��ل بالنظر إىل 
اخلريطة الس��ورية بشكٍل عام، ال بالرتكيز 
املدين��ة  أو  للمنطق��ة  الضّي��ق  األف��ق  عل��ى 

الواح��دة.
واملض��ّر،  امللح������وظ  الب��طء  ورغ��م  	
تس��ر األم��ور يف ه��ذا الس��ياق؛ م��ن النواح��ي 
ودون  واخلدمي������ة.  واملدن�����ية  العس������كرية 
ذك��ر أي��ة جترب��ٍة بعينه��ا، ميك��ن للمراق��ب 
تلّم��س مع��امل التي��ارات العريض��ة يف األحناء 
الفسيحة لروح الثورة تلتئم وتنمو وتنتظم 
يف هي��اكل تأخ��ذ مهاّمه��ا جبّدي��ٍة متزاي��دة، 
وتس��عى إىل تنظي��م عم��ل كوادره��ا بش��كٍل 

تكامل��يٍّ واح��رتايّف.
ه��ذه ه��ي طبيع��ة املرحل��ة. غ��ر أن  	
هذا ال يعفي أيًا مّنا من القيام مبسؤولياته يف 
الدف��ع يف ه��ذا االجتاه، ودعم هذه »الطبيعة« 
حت��ى تصب��ح واقع��ًا معاش��ًا، واحل��رص عل��ى 
روح العمل اجلماعّي وما يتطلبه من ميزاٍت 

وواجب��اٍت مل نعتده��ا حت��ى اآلن.

مس��تقلة ية  ش��هر نص��ف  جمل��ة  ن 2014                                                                                         ع��ن املدين��ة | الع��دد )25( | 1 نيس��ا
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خالٌف عربيٌّ دوليٌّ متجّدٌد حول القضية السورية...
والعالم يأخذ صفة المراقب لساحة المواجهات
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التط������������ورات  جمم��ل  ختف��ي  ال  	
حملي��ًا  الس�������ورية،  القضي��ة  عل��ى  الراهن��ة 
ودولي��ًا، أن املواجه��ة العس��كرية عل��ى األرض 
بات��ت يف الصدارة بش��كٍل ش��به ت��اّم. بينما يبدو 
اجلدل السياس��ّي اخلارجّي حالًة هامش��يًة يف 
ظ��ّل تغّري��ن واضح��ن ش��هدتهما األس��ابيع 
املاضي��ة؛ أوهلم��ا حال��ة اليأس الش��عيب من أية 
جهوٍد سياسية، وخاصًة بعد فشل مفاوضات 
مؤمتر جنيف2، وثانيهما فتح جبهة الساحل 
الس��وري م��ن جدي��د، وه��ذه امل��ّرة م��ن مدين��ة 

كس��ب احلدودي��ة.
وب��دا م��ع األس��بوع األخ��ر م��ن ش��هر  	
آذار أن األط��راف الدولي��ة األساس��ية املؤث��رة 
الس��ورية بات��ت أيض��ًا يف حال��ة  يف القضي��ة 
مراقب��ٍة لتط��ورات العم��ل العس��كرّي يف ري��ف 
الالذقي��ة. ورمب��ا دخ��ل بع��ض ه��ذه األط��راف 
يف حال��ة ترق��ٍب وح��رٍة قب��ل اخت��اذ موق��ٍف 

صري��ٍح م��ن تل��ك املعرك��ة.
لص��احل  خس��ائره  يس��تغّل  النظ��ام 
تأجي��ل تس��ليم الرتس��انة الكيماوي��ة

إىل  الس��������وري  الن����������ظام  س��ارع  	
الس��احل  التط��ّورات عل��ى جبه��ات  اس��تغالل 
تس��ليم  للرتاخ��ي يف  دمش��ق ومح��اة  وري��ف 
م��ا تبق��ى م��ن ترس��انته الكيماوي��ة. فق��د ج��اء 
تصري��ح مبع��وث النظ��ام الس��ورّي ل��دى األم��م 
الس��ياق  ه��ذا  بش��ار اجلعف��رّي، يف  املتح��دة، 
قائ��اًل ب��أن حكومت��ه ق��د تضط��ّر إىل تأجي��ل 
النق��ل بس��بب الوض��ع األم��ّي، وق��د ال تف��ي 
مبهل��ٍة أخ��رى لنق��ل برناجمه��ا م��ن الغ��ازات 

الب��الد. خ��ارج  إىل  الس��اّمة 
وم��ن جانبه��ا قال��ت رئيس��ة البعث��ة  	
تدم��ر  عملي��ة  عل��ى  املش��رفة  الدولي��ة 
س��وريا  إن  الس��ورية  الكيماوي��ة  األس��لحة 
قام��ت بتجمي��ع حن��و 40 باملئ��ة م��ن ترس��انتها 
م��ن األس��لحة الكيماوي��ة يف حاوي��اٍت لنقله��ا 

وتدمره��ا. الب��الد  خ��ارج  إىل 
ق��د  املش��رتكة  البعث��ة  وكان��ت  	
بض��رورة  الس��ورية  الس��لطات  عل��ى  أحّل��ت 
وق��ٍت  أس��رع  يف  النق��ل  عملي��ات  اس��تئناف 
إلمت��ام  الزمني��ة  باجل��داول  للوف��اء  ممك��ن، 
تفكيك برنامج األس��لحة الكيماوية الس��ورّي 

وتدم��ره.

أصدقاء س��وريا: االنتخابات الرئاسّية 
مهزلة

ويف ظ��ّل تراخ��ي اجملتم��ع الدول��ّي  	
ككّل، ووقوف��ه موق��ف املتف��ّرج جت��اه تط��ّورات 
الوض��ع الس��ورّي، ج��ّددت جمموع��ة أصدق��اء 
س��وريا وقوفه��ا ض��د ترش��ح األس��د لالنتخابات 
الرئاس��ية املزم��ع حصوهل��ا يف يولي��و املقب��ل، 
قائل��ًة ب��أن ه��ذه االنتخاب��ات لن تكون ش��رعيًة، 
وأنها س��تمثل "مهزلًة دميقراطية، وستكش��ف 
رف��ض النظ��ام لقواع��د جني��ف، وس��تزيد ح��ّدة 
االنقس��امات يف الب��الد". ويف بي��اِن ص��ادٍر ع��ن 
"عملي��ًة  أن:  ورد  س��وريا  أصدق��اء  جمموع��ة 
انتخابي��ًة يقوده��ا األس��د تش��كل إهان��ًة لألرواح 

الربيئ��ة ال��ي س��قطت خ��الل الن��زاع".
جدل املقعد السورّي يف القّمة العربية

م��ن جانبها كّررت األنظمة العربية ختّبطها 
وخالفاته��ا جت��اه س��وريا بش��كل أكث��ر وضوحًا 
خ��الل القم��ة ال��ي عق��دت مؤخ��راً يف الكوي��ت. 
فبعد أن س��لم مقعد س��وريا لالئت��الف الوطّي 
الس��ورّي مل يتّم حس��م قضية متثيل س��وريا يف 
القم��ة. وه��و ما ج��ّدد اخلالفات بن من رأى يف 
االئتالف ممثاًل شرعيًا ومن فّضل بقاء املقعد 
الس��وري ش��اغراً، ه��ذا املقع��د ال��ذي هّددت س��بع 
دوٍل باالنسحاب من القمة يف حال مت تسليمه 
رمسي��ًا لالئت��الف. وهو ما وّلد إش��كاالٍت خالل 
اجللسات عنوانها املوقف من القضية السورية.

جدٌل روسيٌّ أمريكيٌّ من جديد
بع��د حمادث��اٍت بن وزي��ر اخلارجية  	
الروس��ّي س��رجي الفروف ونظره األمريكّي 
ص��ّرح  مؤخ��راً،  باري��س  يف  ك��ري  ج��ون 
ت��زّود  ل��ن  األمريكي��ة  القي��ادة  أن  الف��روف 
فصائل املعارضة الس��ورية باملضاّدات اجلوية، 
وأن م��ا تتناقل��ه وس��ائل اإلعالم حول ذلك غر 
حقيق��ّي، وه��ي تس��ريباٌت مزعوم��ٌة بع��د زي��ارة 
الرئي��س األمريك��ي ب��اراك أوبام��ا إىل اململك��ة 
العربية السعودية. واعترب الفروف أن موقف 
واشنطن اليوم يتفق مع املوقف الروسّي حول 
حظ��ر تصدي��ر أنظم��ة الدف��اع اجل��وي إىل أي��ة 

نقط��ٍة س��اخنة.
رداً  الف��روف  تصري��ح  يل��ق  ومل  	
واضح��ًا م��ن ج��ون ك��ري، ال��ذي ك��ّرر يف 
تصرحيات��ه األخ��رة ض��رورة تفعي��ل احل��ّل 
السياس��ّي للقضي��ة الس��ورية. يف ح��ن أك��دت 
مصادر سعوديٌة مّطلعة أن الرئيس األمريكي، 
وخ��الل لقائ��ه بالعاه��ل الس��عودّي، ب��ات أق��رب، 
االقتن��اع  إىل  مض��ى،  وق��ٍت  أي  م��ن  أكث��ر 
بتس��ليح الث��وار مبض��اّدات الط��ران ومض��اّدات 
ال��دروع املتط��ّورة. ويب��دو أن األس��ابيع القادمة 
ستحسم اجلدل والتأكيدات املتناقضة حول 

ه��ذه املس��ألة.

من القمة العربية األخرة يف الكويت | رويرتز
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الحّر يصل إلى البحر...والثّوار يتقّدمون نحو الالذقية
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هيئة التحرير

كان التط��ور امليدان��ّي األه��ّم خ��الل  	
األيام املاضية هو ما حققته الكتائب اإلسالمية 
وبع��ض فصائ��ل اجليش احلّر يف معارك ريف 
الالذقي��ة. إذ اعت��رب التق��دم ال��ذي مّت إح��رازه 
هن��اك، بالس��يطرة عل��ى كس��ب واملرص��د 45 
وقري��ة الس��مرا وجبل تش��املا والنبع��ن وغرها 
من القرى اجملاورة، مبثابة فتٍح واسٍع جلبهٍة 
تعترب من أهّم جبهات الصراع مع قوات األسد، 
نظ��راً لقربه��ا م��ن مدين��ة الالذقي��ة وريفه��ا، 
الذي يعترب املنبع البشرّي األول لقّوات النظام 
الس��وري  الس��احل  كان  ولذل��ك  وش��بيحته، 
املنطق��ة األكث��ر ه��دوءاً خ��الل س��نوات الثورة.

والالف��ت يف ه��ذه املعرك��ة أن كّل  	
احلش��ود العس��كرية اجملّه��زة بأح��دث العت��اد 
اس��رتجاع  اآلن  حت��ى  تس��تطع  مل   احلرب��ّي 
الس��يطرة عل��ى املرص��د 45، ال��ذي يعترب نقطًة 
اس��رتاتيجيًة هامًة يف ريف الساحل، الرتفاعه 
واس��عٍة  مس��احاٍت  رص��د  وإمكاني��ة  الش��اهق 
م��ن خالل��ه. فق��د ب��اءت احلم��الت العس��كرية 
ومني��ت  بالفش��ل.  النظ��ام  جلي��ش  املتتالي��ة 
جمامي��ع الش��بيحة، ممثل��ًة مب��ا يس��ّمى "ق��ّوات 
الدفاع الوطي" وهي امليليش��يا األكثر قوًة يف 
الس��احل، مبقت��ل قائده��ا ه��الل األس��د، إضافة 

إىل قيادي��ن آخري��ن خ��الل املواجه��ات.
وكان انتص��ار الث��ّوار يف معرك��ة  	
يف  الق��ّوة  نق��اط  اس��تعادة  مبثاب��ة  "األنف��ال" 
املنطق��ة الس��احلية، وخاص��ة جبل��ي األك��راد 
والرتكم��ان اللذي��ن تعرض��ا، وخ��الل أكث��ر 
من عام، لقصٍف يوميٍّ دون أن تتطور املعارك 
فيهم��ا إىل أكث��ر من مناوش��اٍت ورمٍي متبادل 

بالقذائ��ف.

كم��ا أن م��ا قّدم��ه الث��وار م��ن دالئ��ل  	
املنطق��ة  التع��ّرض للمدني��ن يف  عل��ى ع��دم 
دح��ض مزاع��م النظ��ام بارت��كاب جم��ازر جت��اه 
األرم��ن، وه��م األكثري��ة ال��ي تقط��ن مدين��ة 
كس��ب وحميطه��ا. إذ تب��ّن أن م��ن تبّق��ى م��ن 
سكان املدينة هم اليوم حتت رعاية الثّوار دون 
تع��ّرض أيٍّ منه��م ألذى، وأن املصاب��ن منه��م 
ج��ّراء املع��ارك يلق��ون عناي��ًة طبي��ًة يف املش��ايف 

امليداني��ة.
ري��ف دمش��ق ع��ودة املواجه��ات عل��ى 

نق��اط التم��اّس
مل تك��ن معرك��ة الس��احل وحده��ا  	
ال��ي اس��تعادت قّوته��ا يف خارط��ة املواجه��ات، 
فق��د جّه��زت جمموع��ٌة م��ن فصائ��ل املعارض��ة 
واجلي��ش احل��ّر يف الغوط��ة الش��رقية بري��ف 
دمش��ق حلمل��ٍة عس��كريٍة حت��اول م��ن خالهل��ا 
التق��ّدم عل��ى جبه��ات املليحة وجوب��ر واملتحلق 
حتق��ق  مل  احلمل��ة  تل��ك  أن  إال  اجلنوب��ّي. 
أهدافه��ا بع��د، فق��د س��ّخر النظام س��رب طراٍن 
كام��ٍل للح��ّد م��ن تق��ّدم الثوار يف تل��ك املناطق 
بعش��رات الغ��ارات يومي��ًا، ولذل��ك مل تس��تطع 
ق��ّوات املعارض��ة حت��ى اآلن حتقي��ق أّي تق��دٍم 
عل��ى صعي��د اجلبه��ة األكث��ر قرب��ًا م��ن وس��ط 

العاصم��ة.
إدلب معارك صدى الساحل

املع��ارك املتج��ّددة يف خ��ان  كان��ت  	
وال��ي أطل��ق عليه��ا  إدل��ب،  ش��يخون بري��ف 
الث��ّوار اس��م ص��دى األنف��ال، أكث��ر فاعلي��ًة 
وسرعًة على األرض. فقد استطاعت الكتائب 
املعارض��ة يف املنطق��ة إكم��ال الس��يطرة عل��ى 
ع��ّدة حواج��ز تابع��ٍة جلي��ش النظ��ام، ال��ذي مل 

أربع��ة  إال  املنطق��ة  يب��َق حت��ت س��يطرته يف 
حواج��ز م��ن أص��ل 14، وه��و م��ا ي��راه نش��طاء 
تقّدم��ًا على الطريق الدولّي، وحماولًة لقطع 
ط��رق اإلم��داد الي يعتمدها النظام، وتوس��يعًا 
لدائ��رة س��يطرة املعارض��ة عل��ى ري��ف إدل��ب.

ويف حل��ب أيض��ًا كان تق��ّدم الث��وار  	
من جهة اللرمون واملدخل الشمالّي للمدينة 
إم��داٍد للنظ��ام، وع��زٍل  مبثاب��ة قط��ع ط��رق 
للري��ف الش��مالّي يف حلب ع��ن مدفعّية وقّوات 
النظ��ام املتمرك��زة عل��ى أط��راف ه��ذا الري��ف، 
وخنٍق للنظام جمّدداً يف أماكن وجوده غرب 

املدين��ة.
مح��اة ودرع��ا مع��ارك احلف��اظ عل��ى 

املكتس��بات
الثورّي��ة  الق��وى  جمم��ل  حاول��ت  	
املقاتل��ة يف كلٍّ م��ن مح��اة ودرع��ا احلف��اظ 
عل��ى التق��ّدم ال��ذي حققت��ه خ��الل األس��ابيع 
املاضي��ة. فل��م تس��تطع ق��وات النظ��ام، حبملتها 
اجلدي��دة عل��ى م��ورك وريفه��ا، اس��تعادة أّي��ة 
نقطٍة جديدة، بل تكّبدت تلك القّوات خس��ائر 
نق��اط  أصبح��ت  أن  بع��د  خاص��ًة  كب��رة، 
التمرك��ز ال��ي يعتمده��ا الث��وار أكث��ر ق��وًة 

واس��تقرارًا.
م��ن  ذات��ه  املش��هد  ي��ربز  درع��ا  ويف  	
الث��ّوار حن��و تأم��ن ومتش��يط  خ��الل توج��ه 
ال��ي خضع��ت لس��يطرتهم مؤخ��راً،  املناط��ق 
وخباص��ٍة حمي��ط الس��جن املرك��زّي كون��ه 
منطق��ة ألغ��ام. ومل تفلح أيضًا محالت النظام 
الس��تعادة تل��ك النق��اط س��واًء يف ري��ف درع��ا أم 
ضم��ن املدين��ة ال��ي م��ا ت��زال تش��هد مواجه��اٍت 

يومي��ٍة عل��ى نق��اط التم��اّس.

 املرصد 45 | ريف الالذقية
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حين تعمل المرأة في حرق النفط الخام
سقراط العلي

م��ن خمّي��م س��علو للنازح��ن، انتقل��ت الس��يدة )س( م��ع أطفاهل��ا اخلمس��ة مش��ااًل إىل ق��رى اخلاب��ور، هرب��ًا من الوض��ع الكارثّي  	
يف املخي��م وأم��اًل بفرص��ة عم��ٍل يف مكانه��ا اجلدي��د. وه��و م��ا ح��دث فع��اًل، إذ حصل��ت )س( عل��ى وظيف��ٍة يف واح��دٍة م��ن حّراق��ات النف��ط 

العش��وائّية املنتش��رة هن��اك.

من سعلو إىل اخلابور
بع��د نزوحه��ا م��ع عائلتها م��ن بيتهم  	
ق��رب مط��ار دي��ر ال��زور العس��كرّي إىل خمّي��م 
سعلو يف ريف احملافظة الشرقّي؛ حاولت هذه 
األم الثالثيني��ة أن حتم��ي أوالده��ا وبناتها من 
اجل��وع والضي��اع، لك��ن هذا مل حيدث يف املخّيم 
املع��روف ب��رتّدي أوض��اع س��اكنيه املعيش��ية. 
مم��ا دف��ع به��ا إىل البحث عن مكاٍن آخر تتوافر 
في��ه بع��ض أس��باب العيش، فقادت أس��رتها إىل 
قري��ٍة صغ��رٍة عل��ى ضف��ة نه��ر اخلاب��ور، ذل��ك 
النه��ر ال��ذي مل يتب��ّق من��ه إال االس��م بعد عقوٍد 
متالحق��ٍة م��ن اجلفاف. كان��ت أعمال النفط 
وتكري��ٍر  اس��تخراٍج  م��ن  املختلف��ة،  بأنواعه��ا 
وتصفي��ٍة إىل البي��ع، ق��د أتاح��ت ف��رص عم��ٍل 
للكث��ر م��ن الس��كان. يف البداي��ة تعلم��ت )س( 
مهن��ة التكري��ر العش��وائّي بواس��طة احلّراق��ات 
البدائي��ة م��ن نس��وٍة أخري��اٍت يعمل��ن يف ح��رق 
النف��ط، لتحص��ل بع��د ذل��ك، وبع��د أن أتقن��ت 
العم��ل، عل��ى وظيف��ٍة بأج��ٍر يوم��يٍّ يف حّراق��ة. 
رغ��م  إليه��ا،  بالنس��بة  مثين��ٌة  فرص��ٌة  وه��ي 
صعوب��ة العم��ل واملش��قة الكب��رة في��ه، إضاف��ًة 
إىل خطورت��ه وآث��اره الس��يئة عل��ى صّحته��ا. 
لك��ن، وكما تق��ول: "لقمتنا معجون��ة بالتعب. 
وأنا أكافح وأحتمل كّل شي عشان والدي".

خرج ومل يعد
مل تب��ِد )س( أّي��ة رغب��ٍة يف احلدي��ث  	
ع��ن زوجه��ا، واكتف��ت بالقول إن��ه تركهم يف 

ه��ذه الظ��روف الصعب��ة وذه��ب. ال تش��كو ه��ذه 
امل��رأة كث��راً إمن��ا تتس��لح بالص��رب واإلرادة. 
فس��اعات العم��ل الطويل��ة أم��ام كتل��ة الن��ار 
ال  ش��اقٌّ  عم��ٌل  النف��ط  حّراق��ة  يف  والدخ��ان 
يتحّمل��ه كث��ٌر م��ن الرج��ال فكي��ف بام��رأة؟! 
لك��ن جناحه��ا يف تأم��ن لقم��ة اخلب��ز ألبنائه��ا 
يس��تحق ه��ذا العن��اء. ووف��ق تعبره��ا: "ه��ذا ه��و 
جه��ادي.. أن أبق��ى ف��وق رؤوس أبنائ��ي أوّف��ر 
هل��م م��ا اس��تطعُت م��ن كس��ر خب��ٍز ليعيش��وا".

النف��ط  ح��رق  ع��ن  )س(  تتح��ّدث  	
ومش��كالتها؛  مهنت��ه  بتفاصي��ل  خب��ٍر  كأّي 
ال  بعضه��ا  خمتلف��ٌة  أن��واٌع  اخل��ام  فللنف��ط 
والبع��ض  للتكري��ر،  طوي��اًل  وقت��ًا  يس��تغرق 
اآلخ��ر يس��تهلك أكث��ر. وخ��ّزان حّراق��ة )س(، 
ال��ذي يّتس��ع خلمس��ة برامي��ل، ق��د يس��تغرق 
تسخينه عشر ساعاٍت يف الوجبة الواحدة وقد 
يس��تغرق وقت��ًا أق��ّل. واألج��رة اليومي��ة واح��دٌة 
مهم��ا تغ��ّر الن��وع، ألف��ا لرٍة ع��ن كّل وجبٍة أو 
عملي��ة تكري��ٍر يف احلّراق��ة. "عمل��ي ن��ّص ي��وم 
تقريب��ًا. وعدد الس��اعات يتغ��ر على هوا نوعية 
النف��ط. ب��ي نف��ط يأخ��ذ م��ي أكث��ر م��ن 12 
ساعة حتى خيلص حرقه وفرزه، وبي نوعية 
م��ا تأخ��ذ حت��ى 5 س��اعات. وبالنوع��ن أجرت��ي 
ألف��ن ل��رة بالي��وم م��ا ت��زود وم��ا تنق��ص". ال 
يكف��ي ه��ذا املبل��غ اليوم��ّي، يف م��ّراٍت كث��رٍة، 
لس��ّد احتياج��ات منزهل��ا أو خيمته��ا. ويف مّراٍت 
كث��رٍة أيض��ًا يتوق��ف العم��ل كل��ه بس��بب 
اضطرابات سوق النفط العشوائّي ومشتقاته؛ 

فأّي اشتباٍك يقع على طريق التجار القادمن 
م��ن ري��ف حل��ب يوق��ف عملي��ة البي��ع وبالتالي 
التكري��ر واحل��رق، مم��ا يع��ي فق��دان األج��رة 
اليومية للس��يدة الي ختش��ى كثراً من مثل 

ه��ذه االضطراب��ات.
أمنيٌة صغرة

لي��س ل��دى )س( طم��وٌح مه��ّي، ب��أن  	
تط��ّور أعماهل��ا النفطية وتصب��ح مثاًل صاحبة 
حّراق��ٍة تش��رتي النف��ط اخل��ام عل��ى حس��ابها 
وتك��ّرره يف حّراقته��ا اخلاص��ة وتبيع��ه. فل��و 
امتلك��ت امل��ال ال��كايف إلنش��اء حّراق��ٍة س��ترتك 
ه��ذا العم��ل ف��وراً، وستش��رتي ع��دداً من رؤوس 
املاش��ية م��ن غن��ٍم أو بق��ٍر وتعم��ل يف تربيته��ا. 
فه��ذا عم��ٌل أفض��ل أل��ف م��ّرة - وف��ق تعبره��ا 
- م��ن ح��رق النف��ط اخل��ام. وه��و كذل��ك أق��ّل 
حرج��ًا هل��ا وألوالده��ا وبناته��ا. ويتي��ح هل��ا وقت��ًا 
تس��تطيع  ال  فه��ي  معه��م،  تقضي��ه  إضافي��ًا 
العناي��ة به��م اآلن مب��ا يكف��ي، وابنته��ا الك��ربى 
تق��وم به��ذا ال��دور بع��د أن تركت املدرس��ة. بل 
وتعت��ي بأمه��ا أيض��ًا، بتحض��ر امل��اء الس��اخن 
والصابون هلا عندما تعود مساًء بلباس العمل؛ 
الثوب الطويل واجلزمة البالستيكية واحلزام 
عن��د البط��ن، واللث��ام األمح��ر ال��ذي يتحول يف 
نهاي��ة الي��وم إىل الل��ون األس��ود بس��بب الدخان. 
تتذك��ر )س( أن استنش��اق الدخ��ان األس��ود 
لوق��ٍت طوي��ٍل كّل ي��وٍم ق��د يس��بب هل��ا أمراض��ًا 
خط��رة، ولك��ّن هذا لن يوقفها أبداً عن العمل.

حّراقات النفط اخلام | ريف دير الزور | عدسة أمحد | خاص عن املدينة
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العنوسة.. همٌّ جديد 

هنادي عبد الوهاب
ه��مٌّ جدي��ٌد تزام��ن ظه��وره م��ع إطال��ة عمر الثورة الس��ورية، لكنه خيتل��ف عن باقي اهلموم الي أثقل��ت كاهل األحرار يف هذا  	
البلد بأنه يستهدف جنسًا معّينًا وشرحيًة معينة، وهي الصبايا الالتي تأخر زواجهّن، إذ بات شبح العنوسة يقّض مضاجعهّن، وحييل 
حياته��ّن إىل كاب��وٍس كب��ر. فالن��زوح ب��ن أرصف��ة امل��دن ويف املخيمات جعل الكثر من العائالت يف وس��ٍط غريٍب يضطّر أفرادها فيه 

إىل الت��زام التواص��ل احل��ذر يف ه��ذه اجملتمع��ات اجلديدة.
بعي��دًا عن األهل واجلران

دي��ر  م��ن  فت��اٌة  عام��ًا(   32( من��ى  	
وأخته��ا يف غرف��ٍة  أمه��ا  م��ع  تعي��ش  ال��زور، 
حمافظ��ة  يف  الن��زوح  مراك��ز  بإح��دى 
احلس��كة. مل تس��تطع إكم��ال تعليمه��ا بع��د 
الش��هادة اإلعدادي��ة بس��بب الظ��روف املادي��ة 
البس��يطة ألس��رتها. ع��رّبت ع��ن معاناته��ا م��ن 
تأخ��ر زواجه��ا بالق��ول: كن��ا نقي��م يف ح��ّي 
يتمّي��ز  ح��يٌّ  وه��و  ال��زور،  بدي��ر  احلميدي��ة 
إن  إذ  س��كانه،  ب��ن  الش��ديدة  باحلميمي��ة 
قس��مًا جيدًا من األس��ر جراٌن منذ أكثر من 
ثالث��ة أجي��ال، لذلك اجلميع يعرف اجلميع، 
وعالق��ات الن��اس - خصوص��ًا من س��كان احلّي 
األساس��ين - عالق��اٌت عميق��ٌة ومجيلة. وقبل 
أن نضط��ّر إىل الن��زوح )وس��كان احلميدي��ة 
ه��م م��ن أوائ��ل النازح��ن م��ن حمافظ��ة دي��ر 
ال��زور، بس��بب خصوصي��ة عالق��ة ه��ذا احل��ّي 
باحل��راك املس��لح(، عندم��ا كن��ت يف منزلن��ا، 
مل تك��ن متض��ي م��ّدٌة طويل��ٌة حت��ى يق��رع بابنا 
خطي��ٌب ل��ي، ولك��ي كن��ت أمتن��ى - كغ��ري 
أكث��ر  بنصي��ٍب  أحظ��ى  أن   - الصباي��ا  م��ن 
مالئم��ًة ل��ي ولظ��ريف األس��رّي. أم��ا خ��الل هذ 
الس��نوات م��ن عمر الث��ورة فلم تطلب يدي إال 
م��رًة واح��دة، ومل يك��ن الش��خص مالئم��ًا أبدًا، 
فهن��اك ف��رٌق يف الس��ّن، وكان متزوجًا ولديه 

أوالد. 
انتظ��ار طابور األخوات

ت��زوج  أن  عل��ى  تص��ّر  أس��ٌر  مث��ة  	
بناته��ا بالرتتي��ب العم��ري، األم��ر ال��ذي حيول 
دون تيس��ر نصي��ب البن��ات بس��بب تعث��ر زواج 
أخته��ّن ال��ي يف املقدم��ة. وح��ول ه��ذه املش��كلة 
أفادتن��ا هدي��ل )34 عامًا، خرجي��ة معهد إعداد 
املدّرس��ن(، والي تقيم هي األخرى مع أهلها 
يف أحد الصفوف يف مدرس��ةٍ بامليادين: أعاني 
مع أخواتي اخلمس��ة، والالتي كلهّن يف س��ّن 
ال��زواج، م��ن عقلي��ة والدين��ا املتش��بثة بفك��رة 
التسلس��ل يف تزوي��ج البن��ات. فبع��د زواج أخ��ي 
الكب��رة، قب��ل الث��ورة بأش��هٍر قليل��ة، ترّس��خت 
ل��دى أهل��ي فكرة أن ميش��ي نصيبنا بالرتتيب. 
لك��ن م��ا عّقد املوضوع هو أننا يف وضٍع طارئ، 

وأغل��ب أصدق��اء األس��رة وأقاربه��ا ق��د نزح��وا 
إىل أماك��ن وم��دٍن أخ��رى وتوّزع��وا يف ق��رى 
الدي��ر املختلف��ة، باإلضاف��ة إىل قس��ٍم بس��يٍط 
يقي��م يف حمافظ��ي احلس��كة والرق��ة، فله��ذا 
ع��دد اخلّط��اب املالئم��ن لظرفن��ا قلي��ٌل ج��دًا. 
وه��ا أن��ا كأخ��ٍت رابع��ٍة يف الرتتي��ب أنتظ��ر 
زواج أخت��ن أك��رب م��ي س��نًا - رغ��م ن��درة 

العرس��ان - حت��ى تت��اح ل��ي الفرص��ة.
الظ��روف غ��ر املهيَّ��أة للش��باب داع��ٌم 

ق��ويٌّ للعنوس��ة
ف��إن  ش��اماًل،  الن��زوح  كان  مل��ا  	
أع��دادًا كب��رًة م��ن الش��باب فق��دت وظائفه��ا 
أو  عم��ٍل  دون  م��ن  ظل��ت  وإم��ا  األساس��ية، 
. ولعلّّ األعداد  مارست مهنًا ذات مردوٍد متدنٍّ
الكب��رة م��ن الي��د العامل��ة الواف��دة هل��ا ال��دور 
األك��رب يف تقلي��ل األج��ور ه��ذا، األم��ر ال��ذي 
يصّب باحملّصلة يف ترّدد أو امتناع كثٍر من 
الش��باب الذي��ن ه��م يف س��ّن ال��زواج ع��ن خطبة 
الفتي��ات. ه��ذا م��ا أوضح��ه ص��الح ص��ربي )35 
ش��ابٌّ  وه��و  صناع��ّي(،  معه��ٍد  خري��ج  عام��ًا، 
م��ن ح��ّي العم��ال بدي��ر ال��زور، بقول��ه: أعي��ش 
حالي��ًا يف قري��ة الطيب��ة اجمل��اورة للميادي��ن، 
أن��ا وأف��راد عائل��ي التس��عة، يف من��زٍل مك��ّوٍن 

م��ن غرفت��ن. وأعم��ل الث��ي عش��رة س��اعًة يف 
الي��وم )وأتقاض��ى أج��رًا ش��هريًا 20000 ل.س( 
ك��ي أس��تطيع مس��اعدة أس��رتي، إضاف��ًة إىل 
دفع إجيار املنزل وهو 15000 لرة ش��هريًا، إذ 
إن رات��ب وال��دي التقاع��دّي )14300 ل��رة( ال 
يكف��ي للمعيش��ة فكي��ف لإلجي��ار! ولس��ت أن��ا 
فق��ط م��ن يعم��ل، فهن��اك أٌخ صغ��ٌر ل��ي يعمل 
كأج��ر مقه��ى بيومي��ٍة تق��در ب���300 ل��رة. 

وكّل ذل��ك حت��ى نس��ّد الرم��ق ال أكث��ر.
فه��ل م��ن خ��الٍص لرحل��ة املعان��اة  	
ه��ذه، لك��ي تنعم أس��رنا باالس��تقرار، وبالتالي 
يت��اح ألبنائه��ا التفك��ر يف بن��اء حي��اٍة جدي��دة؟
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في ريف دير الزور: خـطـر الســّل يـزداد...
د. سامي احلمد

ظهر العديد من إصابات السّل يف ريف حمافظة دير الزور، ومت إثباتها خمربيًا ونسيجيًا. توّزعت هذه اإلصابات على عّدة  	
مناطق أبرزها العشارة الي تصّدرت األعداد بعشر حاالت، وامليادين وبقرص والشحيل والدوير وصبيخان والطّيانة والصور. يزيد 

ه��ذا الت��وّزع املناطق��ّي الكب��ر املش��كلة وإمكاني��ة الع��دوى ال��ي يصب��ح من الصع��ب حصره��ا واإلحاطة بها.

صحة

الس��ل  عصّي��ة  أن  املع��روف  م��ن  	
تصي��ب ع��دة أجه��زٍة م��ن اجلس��م. ويف ح��ال 
%50 م��ن  املعاجل��ة مي��وت أكث��ر م��ن  ع��دم 
املرض��ى. وت��ربز معه��ا العدي��د م��ن املش��اكل 
العالجي��ة، إذ إن ه��ذه العصّي��ة تنم��و بب��طٍء، 
ولذل��ك جي��ب إخضاع املرض��ى لربوتوكوالٍت 
عالجي��ٍة ت��رتاوح مّدته��ا ب��ن 6 أش��هر وس��نتن. 
وم��ن الش��ائع أن تب��دي ه��ذه العوام��ل املمرضة 
مقاومًة جتاه العالج عند املرضى الذين سبق 
أن عوجل��وا م��ن قب��ل، أو الذي��ن مل يلتزم��وا 
بربوتوك��وٍل عالج��يٍّ مع��ن. وهل��ذا الس��بب 
تستخدم عدة أدويٍة عند اإلصابة بالسّل، ملنع 

أو تأخ��ر ظه��ور الس��الالت املقاوم��ة.
للمعاجل��ة،  قواع��د  ع��ّدة  وهن��اك  	

: ه��ي و
1- املشاركة الدوائية.  

2- اجلرعة الصحيحة.  
3- إعط��اء األدوي��ة يومي��ًا أو مّرت��ن   

األس��بوع. يف 
4- املّدة الكافية.  

الع��الج بش��كٍل مباش��ر،  5- مراقب��ة   
خ��الل: م��ن  ذل��ك  ويت��ّم 

احل��رارة  تنخف��ض  إذ  س��ريريًا:  أ�  	
أس��ابيع. 2ـ3  خ��الل 

ب � ش��عاعيًا: تتأخ��ر ع��ودة الص��ورة  	
إىل الوض��ع الطبيع��ي مل��ّدٍة طويل��ة، وميك��ن أن 

التليفي��ة. الندب��ات  بع��ض  تبق��ى 
ج � الف���حص املباشر يصبح س�����لبيًا  	

بعد شهٍر إىل شهرين.
د � يصبح الزرع سلبيًا خالل شهرين  	
إىل ثالث��ة أش��هر، وبذل��ك يصب��ح املريض غر 
مع��ٍد. إال أن��ه جيب االس��تمرار بالعالج كي ال 

تظه��ر مقاوم��ٌة وينك��س املري��ض.
أم��ا بالنس��بة إىل املعاجل��ة الوقائي��ة  	
والريفامب��ن  اآليزونيازي��د  بإعط��اء  فتك��ون 

التالي��ة: احل��االت  يف  أش��هٍر  لس��تة 
1- انق��الب تفاعل الس��ّلن من س��ليبٍّ   

أع���������راض. دون  إي�������جابيٍّ  إىل 
الس�������ليّب  ال���������سّلن  2-_تفاع��ل   
الس��ل،  مري��ض  م��ع  مت��اسٍّ  يف  ألش��خاٍص 
وخاص��ة األطف��ال املخالط��ن. إذ إن تفاع��ل 
الس��ّلن ق��د ينقل��ب لديه��م إىل إجياب��يٍّ خ��الل 
الفع��ال  امل��رض  أن  إال  أش��هر،  ثالث��ة  م��دة 
ميك��ن أن يظه��ر وبش��دٍة قب��ل انق��الب تفاع��ل 
الس��ّلن، ولذل��ك جي��ب ع��الج مجي��ع األطف��ال 
املخالط��ن. وعند عدم املخالطة، س��واًء بش��فاء 
املري��ض أم بالع��زل، جُي��رى تفاع��ل الس��ّلن 

. الع��الج  ف��إذا كان س��لبيًا يوق��ف  للطف��ل 
صعوباٌت يف تأمن األدوية

م��ع  حتدثن��ا  املوض��وع  ه��ذا  ع��ن  	
املكت��ب  رئي��س  املصطف��ى،  عم��اد  الدكت��ور 
بالتواص��ل  واملع��ّي  احملافظ��ة  يف  الصح��ّي 
املباش��ر م��ع وح��دة تنس��يق الدع��م، وس��ألناه 
ع��ن املش��اكل ال��ي تواجهه��م 
امل��رض  ه��ذا  ملكافح��ة 
واإلحاط��ة ب��ه، فأجاب: 
املك�������������تب  "أح������صى 
م��ن  العدي��د  الصح��ّي 
 ، ت ال ل������حا ا
ص��ل  ا تو و
م��ع بعض 

املنظمات كهيئة ش��ام ووحدة تنس��يق الدعم، 
ه��ذه  عل��ى  الوبائ��ّي  الرص��د  فري��ق  وأطل��ع 
احلاالت ملتابعتها والعمل على عالجها واحلّد 
من انتشار العدوى". وللتنويه، يقود الدكتور 
عم��اد محل��ة اللق��اح ض��د ش��لل األطف��ال، وه��و 
ينف��ذ اآلن اجلول��ة الرابع��ة م��ن ه��ذه احلمل��ة 
ال��ي تق��وم جبه��ٍد متمي��ٍز للقض��اء عل��ى ه��ذا 

امل��رض.
وتواصلن��ا م��ع كلٍّ من الس��يد زاهر،  	
املمّرض يف مش��فى بقرص امليدانّي، واألس��تاذ 
حس��ن، املس��ؤول امليدان��ّي يف املرك��ز الث��ورّي 
فري��ق  أنش��أا  واللذي��ن  العش��ارة،  مدين��ة  يف 
عم��ٍل لرص��د األم��راض املوج��ودة يف املنطق��ة 
ومتابعته��ا، حت��ت إش��راف إح��دى املنظم��ات 
الطبي��ة. وحدثان��ا ع��ن الصعوب��ات الكبرة الي 
يواجهانه��ا يف تأم��ن األدوي��ة الالزمة، فقد مّت 
تأم��ن ع��دٍد حم��دوٍد يكف��ي لعش��رة مرض��ى 
فق��ط، يف ح��ن أن��ه مّت إثب��ات اإلصاب��ة الس��ّلية 
ل��دى حوالي 23 مريض��ًا، فما بالك باملخالطن 
هل��ؤالء املرضى، وال��ذي جتب وقايتهم. أي أننا 
أم��ام مش��كلٍة حقيقي��ٍة، وه��ي تأم��ن األدوي��ة 
الالزم��ة للمرض��ى وللحّد م��ن اإلصابات. وقد 
مّت��ت مراس��لة العدي��د م��ن املنظم��ات اإلغاثي��ة 
ريلي��ف  امليدي��كال  كمنظم��ة  والطبي��ة، 
ومنظمة يداً بيد ألجل سورية ووحدة تنسيق 
الدعم، ومت إطالعهم على الوضع. ومجيعهم 

وع��دوا بتأم��ن األدوي��ة الالزم��ة.
خ��الل  وم��ن  بدورن��ا،  وحن��ن  	
جمل��ة "ع��ن املدين��ة"، نناش��د مجي��ع اهليئ��ات 
واملنظم��ات الطبي��ة التع��اون م��ن أج��ل القض��اء 
انتش��اره. م��ن  واحل��ّد  امل��رض  ه��ذا  عل��ى 

األدوي��ة الرئيس��ية، أو م��ا يس��مى بأدوي��ة 
اخل��ط األّول، هي:

 Isoniazid اآليزونيازيد
 Rifampin الريفامبن

 Ethambutul اإليثامبيتول
  Pyrazinamid البرازيناميد

Streptmycin السرتبتومايسن
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7 رادار المدينة

من إنجازات المجلس المحلّي: الخبز مجانًا في دير الزور
أمحد الصاحل

جن��ح جمل��س مدين��ة دي��ر ال��زور احملل��ّي يف تأم��ن اخلب��ز جمان��ًا للس��كان، مم��ا أس��هم إىل ح��دٍّ كب��ٍر يف ختفي��ف معاناته��م  	
الداعم��ة. واهليئ��ات  املؤسس��ات  قب��ل  م��ن  والرعاي��ة  االهتم��ام  التجرب��ة  ه��ذه  تس��تحق  اليومي��ة. 

ال��ي يش��ّنها  دائ��رة احل��رب  تتس��ع  	
النظ��ام عل��ى معارضي��ه، باس��تهدافه املخاب��ز 
يف عدة مناطق خارجٍة عن س��يطرته، إضافًة 
إىل حصارها ومنع دخول املواد الغذائية إليها، 
مم��ا يعط��ي فك��رًة ع��ن طبيع��ة احل��رب ال��ي 
باتت تستهدف سبل احلياة ومقوماتها، وهلذا 
كان��ت املعان��اة كب��رة. أّدى أس��لوب النظ��ام 
ه��ذا إىل ش��حٍّ يف اخلب��ز تعان��ي من��ه كاف��ة 
املناط��ق احمل��ّررة، حي��ث يصع��ب تأم��ن م��ادة 
الطح��ن نظ��راً الحنس��ار املس��احات املزروع��ة 
الزراعي��ة  املناط��ق  قص��ف  نتيج��ة  بالقم��ح 
ونزوح املزارعن، باإلضافة إىل ارتفاع أس��عار 
الوق��ود وفق��ده يف كث��ٍر م��ن األحي��ان. وإن 
تق��ف  املواص��الت  الطح��ن فصعوب��ة  تواف��ر 
عائق��ًا أم��ام تأمين��ه، إضاف��ًة إىل جش��ع بع��ض 

التج��ار.
م��ن  ال��زور  دي��ر  خماب��ز  تس��لم  مل  	
القص��ف مم��ا فاق��م من أزمة اخلبز يف املدينة، 
بإع��ادة  اإلغاثي��ة  املنظم��ات  بع��ض  فقام��ت 
تأهي��ل أح��د األف��ران اآللية املدّم��رة، والتناوب 
بأس��عاٍر  وبيع��ه  اخلب��ز  م��ادة  إنت��اج  عل��ى 
مدعوم��ٍة إىل ح��دٍّ م��ا. وبالرغ��م م��ن أن ه��ذا 
اإلج��راء س��اعد األهال��ي املنكوب��ن، إال أن��ه ظ��ّل 
عاج��زاً ع��ن كفايته��م، وخصوص��ًا م��ع تواف��د 
أع��داٍد كب��رٍة م��ن العائ��الت إىل املدين��ة، م��ا 
أّدى إىل ارتف��اع الطل��ب عل��ى اخلب��ز، م��ع ندرة 
الطح��ن يف األس��واق وصعوب��ة تأمين��ه. فق��ام 
اجمللس احمللّي بإجراء دراسٍة ميدانيٍة ألعداد 
املوجودي��ن يف املدين��ة واحتياجاته��م الغذائي��ة، 
ودراس��ة واق��ع املخاب��ز ال��ي تديره��ا املنظم��ات 
اإلغاثي��ة واملخاب��ز األهلي��ة، وأس��عار اخلب��ز يف 
الس��وق. وعل��ى أث��ر تل��ك الدراس��ة ق��ام اجمللس 
بإع��ادة تأهي��ل أح��د املخاب��ز، ث��م ب��دأ بتوزي��ع 
اخلب��ز جمان��ًا عل��ى األهال��ي واملش��ايف امليدانية. 
لك��ن اخلط��ورة النامج��ة ع��ن جتّم��ع األهال��ي 
أم��ام املخاب��ز لس��اعاٍت طويل��ٍة محل��ت اجملل��س 
عل��ى اخت��اذ إج��راءاٍت تالئ��م واق��ع القص��ف، 
فعم��ل عل��ى افتت��اح مراك��ز لتوزي��ع اخلب��ز يف 

األحي��اء.
املدني��ن  م��ن  الكث��ر  وأب��دى  	
ارتياح��ًا لطريق��ة توزي��ع اخلب��ز ع��ن طري��ق 
ه��ذه املراك��ز، مم��ا جع��ل تأم��ن اخلب��ز أكث��ر 

أمان��ًا م��ن ذي قب��ل، ح��ن كان��وا يضط��ّرون 
إىل الذه��اب أو إرس��ال أبنائه��م إىل األف��ران 
مباش��رًة. لك��ن العدي��د م��ن العوائ��ل تش��تكي 
قل��ة احلّص��ة املخّصص��ة ع��ن احتياجه��م، مم��ا 
م��ن  الف��ارق  ش��راء  إىل  يضط��ّرون  جعله��م 
وكث��ٌر  مرتفع��ة.  بأس��عاٍر  احمللي��ة  الس��وق 
م��ن العوائ��ل ليس��ت لديه��ا الق��درة الش��رائية 

الالزم��ة.
يف  املس��ؤولن  أح��د  م��ع  لقائن��ا  يف  	
املنظم��ات اإلغاثي��ة العامل��ة عل��ى تأم��ن م��ادة 
اخلب��ز، أفادن��ا ب��أن ه��ذه املنظم��ات تق��وم بدع��م 
بع��د  وخصوص��ًا  اس��تطاعتها،  حس��ب  اخلب��ز 
انقط��اع الط��رق بس��بب العملي��ات العس��كرية، 
وبالتال��ي ع��دم وص��ول الطح��ن إىل املدين��ة. 
ومب��ا أن إمكاني��ات دع��م اخلب��ز بش��كٍل كام��ٍل 
غ��ر متواف��رة لديه��ا، تق��وم املنظم��ات بتأم��ن 
الطح��ن ال��الزم فق��ط. أم��ا الس��عر املخّص��ص 
لربط��ة اخلب��ز املكّون��ة م��ن 8 أرغف��ة، والبال��غ 
50 ل. س؛ فهو لتغطية تكاليف الوقود وأجور 

العامل��ن يف األف��ران فق��ط.
يف  اإلغاث��ّي  املكت��ب  رئي��س  أم��ا  	
ق��ال: يس��عى اجملل��س  اجملل��س احملل��يّ فق��د 
جاه��داً لدعم اخلبز رغم كل الصعوبات الي 
تق��ف حائ��اًل دون ذل��ك، ومنه��ا انقط��اع الطرق 
وع��دم وص��ول الس��الل الغذائي��ة إىل املدين��ة، 
املطاح��ن  اس��تطاعة  اخنف��اض  إىل  إضاف��ًة 

اخلاص��ة ع��ن تأم��ن الكمي��ات املطلوب��ة، مم��ا 
كمي��اٍت  ختزي��ن  إمكاني��ة  اجملل��س  أفق��د 
اس��رتاتيجيٍة م��ن الطح��ن، وكذل��ك انقط��اع 
وانقط��اع  القص��ف،  بس��بب  املس��تمّر  املي��اه 
الكهربائ��ي. لك��ن، رغ��م ذل��ك، يعم��ل  التي��ار 
اجملل��س بطاقت��ه القص��وى لتأم��ن ه��ذه امل��ادة 
الضروري��ة. باإلضاف��ة إىل أن افتت��اح مراك��ز 
توزي��ع اخلب��ز ق��د قل��ل م��ن اخلط��ورة النامجة 
ع��ن وق��وف األهال��ي أم��ام األف��ران، وذل��ك م��ن 
خ��الل 11 مرك��زاً منتش��رًة يف األحي��اء، ت��وّزع 
ربطات اخلبز جمانًا، ويقوم األهالي بالتوافد 
إىل هذه املراكز خالل دوامها )11-8 صباحًا( 
عملي��ة  تنظي��م  ومّت  حصته��م.  ليأخ��ذوا 
التوزي��ع م��ن خالل بطاقٍة حت��وي على بياناٍت 
باس��م احل��ّي والعائلة وع��دد األفراد، جمدولٍة 
بأيام األسبوع، ليقوم املوّزع بوضع إشارٍة على 
البطاق��ة. وع��رب هذه اخلطة قام اجمللس أيضًا 
بتأم��ن ف��رص عم��ٍل للعدي��د من أبن��اء املدينة 

بروات��ب مقبول��ة.
ال يواج��ه الثائ��رون حرب��ًا عس��كريًة  	
فقط، بل حربًا أخرى من احلصار والتجويع. 
لك��ن عزمي��ة الس��ورين تدفعه��م إىل ابت��كار 
أس��اليب جدي��دٍة للحي��اة م��ن رح��م معاناته��م، 
ليثبت��وا للع��امل ش��رعية قضيته��م وأحقيته��ا، 
ض��روريٌّ  ش��رٌط  األس��د  نظ��ام  رحي��ل  وأن 

للحي��اة عموم��ًا، ناهي��ك ع��ن السياس��ة.

انظر الغالف اخللفي ملزيد من الصور
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 في الميادين:
مقاٍه ومطاعم جديدٌة على ضّفة الفرات

بالل عبد القادر
عانت امليادين طيلة العقود الس��ابقة من إهماٍل ش��ديٍد يف البنى التحتية، ولذلك قد يأتي احلديث عن اس��تثمار ش��اطئ النهر  	
يف ه��ذه املدين��ة ثانوي��ًا أم��ام انقط��اع امل��اء والكهرب��اء واحلف��ر الي متأل الطرقات. ولك��ن يف ظّل هذا الزحام الذي تش��هده امليادين، إضافًة 
إىل وج��ود رأس م��اٍل ضخ��ٍم فيه��ا نتيج��ة حتّوهل��ا اىل املرك��ز االقتص��ادي األّول للمحافظ��ة، والس��وق االس��تهالكّي األه��م لعائ��دات 
النف��ط؛ كان ال ب��ّد م��ن توظي��ف املي��زة ال��ي حتس��د عليه��ا املدين��ة، وه��ي موقعه��ا عل��ى نه��ر الف��رات، فكان��ت املقاه��ي واملطاع��م املفتتح��ة 

حديث��ًا عل��ى ضف��ة النه��ر واح��دًة م��ن مظاه��ر ه��ذا االقتصاد.
أنش��ئت يف الس��نوات الس��ابقة ع��ّدة  	
مطاع��م عل��ى ش��ريط ش��اطئ النه��ر املقاب��ل 
للمش��فى الوط��ي وملرك��ز التنمي��ة الريفي��ة. 
ولع��ّل للوض��ع امل��ادي البس��يط ألغل��ب س��كان 
امليادي��ن وريفه��ا آن��ذاك دوٌر يف تفعي��ل ه��ذه 
املطاع��م كمق��اٍه أيض��ًا، وخصوص��ًا يف فص��ل 
الصي��ف. وع��ن ذاك حيدثن��ا أبو أنور، وهو أحد 
مرت��ادي ه��ذه األماك��ن يف الصي��ف، بالق��ول:

أت��رّدد أن��ا وجمموع��ٌة م��ن األصدقاء  	
مبع��ّدل مرت��ن يف األس��بوع عل��ى األق��ّل إىل 
أح��د املطاع��م النهري��ة لتن��اول الش��اي وش��رب 
النارجيل��ة عل��ى ش��اطئ الف��رات صيف��ًا، وذل��ك 
ونس��ائمه  مكش��وفًا،  وكون��ه  امل��كان  جلم��ال 
عليل��ة. لك��ن ه��ذه األماك��ن تتصف بأس��عارها 
املرتفع��ة إذا م��ا قيس��ت باملقاه��ي العادي��ة ذات 
الس��قوف املغلق��ة، ولذل��ك ال يس��تطيع أغل��ب 
زوار املقه��ى التقليدي��ن اجمل��يء إليه��ا بش��كٍل 
دورّي. فببس��اطة معادل��ة اجلل��وس يف هك��ذا 
أماك��ن كان��ت واضح��ة: )قعدة حل��وة مقابل 

مبل��غ أك��رب م��ن امل��ال(.
ظاه��رة املقاه��ي النهرية

كان لق��دوم ه��ذا الك��ّم الكب��ر م��ن  	
الوافدي��ن إىل مدين��ة امليادي��ن أث��ٌر كب��ٌر يف 
التزاح��م عل��ى م��وارد ه��ذا البل��د، ال��ذي يش��كو 
أهل��ه أساس��ًا م��ن اإلهم��ال. ولك��ن هل��ذا الع��دد 
م��ن الن��اس كب��ر الفائ��دة م��ن ناحي��ة تطوي��ر 

ب��ل  الك��ّم فق��ط  االقتص��اد ال عل��ى مس��توى 
على مس��توى الكيف أيضًا. وما انتش��ار املقاهي 
اجمل��اورة لش��اطئ النه��ر إال طريق��ٌة لتطوي��ر 
ه��ذا الش��ريط ال��ذي يعاني م��ن اإلهمال. كان 
ذل��ك م��ا أوضح��ه لن��ا حس��ام الفهد، وه��و مالك 

أح��د ه��ذه املقاه��ي، بالق��ول:
من��ذ أواخر الش��تاء ب��دأت بالتحضر  	
للمقهى ليكون جاهزاً مع قدوم فصل الربيع، 
ألن اجل��و يصب��ح عنده��ا مقب��واًل للجل��وس يف 
اخل��ارج. وفع��اًل، ورغ��م حداث��ة املقه��ى ال��ذي 
عم��ره ع��دة ش��هوٍر فق��ط، ب��دأ ع��دٌد كب��ٌر م��ن 
الوافدي��ن يرتاده، وخصوصًا يف أوقات الذروة، 
وال��ي ه��ي يف ه��ذا الفص��ل ب��ن الرابع��ة عص��راً 
والثامنة مس��اءاً. وعندما ت��زداد درجة احلرارة 
م��ع ق��دوم أش��هر الصي��ف ف��إن س��اعات ال��ذروة 
قد تبلغ ضعف هذه املّدة، أي من أربع ساعات 
إىل س��بع أو مثاني س��اعات، إذ يبقى عدٌد جيٌد 
م��ن مرت��ادي املقاه��ي حت��ى الس��اعة احلادي��ة 

عش��رة والثاني��ة عش��رة لي��اًل.
أس��عاٌر منافسة

ويف حديث��ه ع��ن الغ��الء ال��ذي ق��د  	
يك��ون متوقع��ًا يف األس��عار، حبكم كون املقهى 

جم��اوراً للنه��ر، أج��اب الفه��د: عمدن��ا أن تك��ون 
أس��عارنا مش��ابهًة متام��ًا ألس��عار املش��روبات أو 
النارجيل��ة يف املقاه��ي الي ضم��ن البلد، وذلك 
كس��بًا للزبائن. كون الربح يكون هنا بكثرة 
ارتي��اد الزبائ��ن، وليس بغالء املواّد الي يطلبها 

الزبون.
غي��اب املوافق��ات وضٌع مريٌح نس��بيًا

يتاب��ع الفه��د كالم��ه: س��ابقًا كان  	
أو  مقه��ى  الفتت��اح  تؤخ��ذ  ال��ي  للموافق��ات 
مطع��م م��ن اإلزع��اج والتعقي��د والتكلف��ة م��ا 
جيع��ل البع��ض يرتاج��ع ع��ن فك��رة املش��روع 
ذاته، ليتوّجه إىل باٍب آخر الس��تثمار ماله. أما 
اآلن، وألن��ه مل يتبل��ور بع��د قان��وٌن جديٌد ملزٌم 
م��ن األنظم��ة م��ن قب��ل اجملل��س احملل��ّي أو أّي��ة 
جه��ٍة أخ��رى تضب��ط القوان��ن، فق��د س��ّهل هذا 
األم��ر عل��ى م��ن ميلك��ون عق��ارات )طاب��ق أول، 
أو بيت عربي( جماورة للنهر أن يستثمروها. 
وهن��اك حالي��ًا مقهي��ان جدي��دان م��ن النم��ط 
ال��ذي جيم��ع ب��ن رخ��ص األس��عار ومج��ال 
اجللس��ة على ش��اطئ النه��ر. وبتص��ّوري العدد 
قابٌل للزيادة يف األشهر املقبلة، نظراً ملا لذلك 

م��ن عائ��داٍت مرحب��ة.

جانب من ضفة الفرات يف امليادين
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خدمات القورّية: 

انقطاٌع متكّرٌر للكهرباء، وأحياٌء كاملٌة ال تصل إليها المياه
حممود األحية

مث��ل غره��ا م��ن امل��دن احمل��ّررة، تعان��ي مدين��ة القورّي��ة يف ري��ف دي��ر ال��زور م��ن تراج��ع مس��توى اخلدم��ات، رغ��م حم��اوالت  	
اجملل��س احملل��يّ التغل��ب عل��ى املش��كالت ال��ي س��ّببت ه��ذا الرتاج��ع. وتأت��ي خدم��ات الكهرب��اء ومي��اه الش��رب يف أول اهتمام��ات اجملل��س.

التي��ار  انقط��اع  مش��اكل  ترج��ع  	
الكهربائ��ّي إىل خ��روج حمط��اٍت كهربائي��ٍة 
نتيج��ة  أو  أعطاهل��ا،  بس��بب  اخلدم��ة  ع��ن 
تعرضها - كما يقول أحد مهندسي الكهرباء 
وآلي��اٍت  مع��ّداٍت  س��رقة  م��ن  النته��اكاٍت   -
وجتهيزاٍت أساس��يٍة ووقود، وخاصًة يف أش��هر 
الفوض��ى ال��ي أعقبت حترير ريف دير الزور. 
مما انعكس بش��كٍل س��ليبٍّ على كفاءة الشبكة 
الكهربائي��ة، وأّدى إىل عج��ٍز يف االس��تطاعات 
ال��ي ت��زّود حمط��ة التولي��د املوج��ودة يف حق��ل 
التّيم. مما يضطّر القائمن على الكهرباء إىل 
توزيعه��ا بش��كٍل متقط��ٍع ب��ن املناط��ق، علمًا أن 
مدين��ة القوري��ة حتت��اج إىل حوال��ي 10 ميغ��ا 

واط يف الس��اعة م��ن الكهرب��اء.
يش��رح حممود اخلليف��ة، وهو مدير  	
مكت��ب اخلدم��ات يف جمل��س القوري��ة احملل��ّي، 
واقع خدمة الكهرباء فيقول: توجد يف املدينة 
مخس��ون حمّول��ٍة كهربائي��ٍة هوائي��ٍة وعش��ر 
مرك��ٌز  يوج��د  كم��ا  أرضي��ة.  حم��ّوالٍت 
لط��وارئ للكهرب��اء. ويق��وم اجملل��س احملل��ّي، 
ممث��الً باملكت��ب اخلدم��ّي، بالوق��وف عل��ى أه��ّم 
الصعوبات واملعّوقات الي تعرتض سر العمل 
يف هذا القطاع اخلدمّي اهلاّم حلياة الناس. إذ 
ق��ام اجملل��س، من��ذ بداي��ة الثورة، بكاف��ة أعمال 
الصيان��ة الفني��ة وامليكانيكي��ة ملس��تلزمات ه��ذا 
القط��اع، وتأم��ن احملروق��ات آللي��ات مرك��ز 
ألكث��ر  بدائ��ل  فق��ّدم  وصيانته��ا.  الط��وارئ 
مبس��اعدة  معطوب��ة،  حم��ّوالٍت  س��بع  م��ن 
األهال��ي مناصف��ًة. وق��ام بتأم��ن قط��ع تبدي��ٍل 
للمح��ّوالت، م��ن في��وزاٍت وقواط��ع وكاب��الٍت 
الكهربائي��ة  الش��بكات  وصيان��ة  وأس��الك، 
اهلوائي��ة واألرضي��ة ألحي��اء املدين��ة، بالرغ��م 
م��ن وج��ود نق��ٍص يف واردات اجملل��س. علم��ًا 
أن العم��ر االفرتاض��ي للش��بكات الكهربائي��ة 
قد انتهى منذ حوالي س��نة، بس��بب االستجرار 
الزائ��د وامللح��وظ يف اآلون��ة األخ��رة، نتيج��ة 
اعتم��اد األهال��ي عل��ى الكهرب��اء بش��كٍل رئيس��يٍّ 
مص��ادر  ع��ن  كبدي��ٍل  اليومي��ة  حياته��م  يف 
الطاق��ة األخ��رى، وخاص��ة بع��د انقط��اع م��ادة 
الغ��از املنزل��ّي أو قل��ة توافره��ا. وهن��ا نناش��د 

اجله��ات واملنظم��ات املختص��ة مس��اعدتنا يف 
أعم��ال الصيانة، والعمل على جتديد الش��بكة 
الكهربائي��ة ملدين��ة القوري��ة بش��كٍل كام��ل. 
علمًا أن اجمللس أعّد دراساٍت خاصًة مبشاريع 
جتديد شبكة الكهرباء، وقّدم ما يستطيع من 
دع��ٍم مال��يٍّ ولوجس��يٍّ لتحس��ن أداء الش��بكة 
ضم��ن اإلمكان��ات املتواف��رة. وأذك��ر هن��ا أن 
اإلنف��اق الكل��ّي للمجل��س على قط��اع الكهرباء 

يف الع��ام املاض��ي بل��غ ثالث��ة مالي��ن ل��رة.
يف  فتوج��د  الش��رب  مي��اه  ع��ن  أم��ا  	
تصفي��ٍة  حمط��ات  ث��الث  القوري��ة  مدين��ة 
تؤّم��ن املي��اه ملعظ��م األحي��اء. وه��ي ال تكف��ي 
لتغطي��ة املدين��ة كامل��ًة، ف��ال تص��ل املي��اه إىل 
األحي��اء البعي��دة ع��ن ه��ذه احملط��ات، مثل حّي 
"البازول" وأطراف حّي "احلسن األقرع" وحّي 
"الطع��س". يتح��دث اخلليفة ع��ن دور اجمللس 
احملل��يّ يف دع��م وحتس��ن خدم��ة مياه الش��رب 
يف القوري��ة، فيق��ول: أش��رف اجملل��س احملل��ّي، 
ممث��الً باملكت��ب اخلدم��ّي، عل��ى ُحس��ن س��ر 
عم��ل حمط��ات املي��اه الث��الث يف املدين��ة، بع��د 
انقط��اع التدفق��ات املالي��ة والدع��م من اجلهات 
املختص��ة يف النظ��ام من��ذ بداي��ة الث��ورة. إذ قام 

الفني��ة  الصيان��ة  خدم��ات  بتقدي��م  اجملل��س 
وتأم��ن  الث��الث،  للمحط��ات  وامليكانيكي��ة 
ث��الث مولداٍت كهربائيٍة احتياطيٍة لتش��غيل 
احملط��ات يف ح��ال انقط��اع التي��ار الكهربائ��ّي، 
وتأم��ن م��ادة امل��ازوت للمول��دات، وتأمن مادة 
الكل��ور أيض��ًا، وص��رف روات��ب وأج��وٍر لس��تة 
عم��ال مناوب��ٍة فيه��ا، وتأمن كاف��ة املصاريف 
اإلداري��ة هل��ذه احملط��ات. وق��د بل��غ إمجال��ي 
إنف��اق اجملل��س احملل��ّي عل��ى ه��ذه احملط��ات 
يف الع��ام املاض��ي 3400000 ل. س، باإلضاف��ة 
حمط��ة  هيكل��ة  إع��ادة  مش��روع  تقدي��م  إىل 
مي��اه القوري��ة الرئيس��ية مببل��غ ق��دره 29 أل��ف 
دوالر، ومّت تنفي��ذه خ��الل الع��ام نفس��ه، بدع��ٍم 
م��ن بع��ض املنظم��ات التابع��ة لق��وى املعارضة. 
الس�������كاني  للتزاي��د  نظ��راً  اخلليف��ة:  يق��ول 
والعمران��ي يف املدين��ة، وال��ذي يتطل��ب تأم��ن 
حمطة مياٍه رابعة؛ نناش��د اهليئات واملنظمات 
توفي������ر  الداعم��ة  واخل���������رية  اإلنس�������انية 
مس��تلزمات ه��ذه احملط��ة، وكذل��ك املس��اعدة 
يف أعم��ال صيان��ة ش��بكة أنابي��ب املي��اه للتغل��ب 
	على املشكالت يف حقل املياه شديد األهمية يف 

حياة السكان وصحتهم.

حمطة مياه يف القورية

عين المدينة | العدد )25( | 1 نيسان 2014



رادار المدينة 10

أطباٌء وصيادلٌة سوريون...
بيــن فصلهــم مــن الخدمــة أو االنتقــال إلى مناطــق النظام

نزار حممد
تعان��ي س��وريا الي��وم م��ن نق��ٍص ح��ادٍّ يف الك��وادر الطبّية، وحمدودية نس��بة توافر األدوية بالتزامن م��ع االحتياجات املرتاكمة  	
لبع��ض أن��واع األدوي��ة ال��ي أصبح��ت مفق��ودًة بش��كل كام��ل. ويرج��ع ذلك إىل إغ��الق العديد من ش��ركات تصنيع ال��دواء، األمر الذي 
أّدى ب��دوره إىل اعتم��اد املرض��ى يف حتصي��ل دوائه��م عل��ى ال��دول اجمل��اورة مث��ل تركيا ولبنان. ويف س��ياٍق منفصٍل هاج��ر أغلب األطباء 
السورين حبثًا عن فرص عمل أوفر هلم، يف حن قّرر بعضهم البقاء يف سوريا على خطوط اجلبهات ملعاجلة اجلرحى، إميانًا منهم 

بواجباته��م الثورّية.

التشبيح يطال هروب األطباء
بعدم��ا فق��د نظ��ام األس��د نس��بًة كب��رًة م��ن األطب��اء الذي��ن  	
هج��روا املناط��ق ال��ي م��ا زال يس��يطر عليه��ا، بس��بب املضايق��ات األمنّي��ة 
عليهم، أصدر نقيب أطباء سوريا لدى النظام )عبد القادر احلسن( منذ 
ع��ّدة أّي��ام ق��راراً ج��اء يف حمت��واه "كّل طبي��ٍب قد غادر الب��الد دون إعالم 

النقاب��ة وبش��كل خّط��ّي س��يتم ش��طبه".
واملقص��ود هن��ا مبغ��ادرة الب��الد ه��و مغ��ادرة تل��ك املناط��ق ال��ي  	
يسيطر عليها النظام. وقد جاء هذا القرار سعيًا وراء إجبار األطباء على 
الع��ودة إىل أحض��ان النقاب��ة ال��ي توج��د مراكزه��ا يف مناط��ق النظ��ام.

واقٌع صحيٌّ سيء
بع��د أن م��ّرت أكث��ر م��ن ث��الث س��نواٍت عل��ى عم��ر الث��ورة،  	
اس��تنزفت خم��زون مصان��ع األدوي��ة م��ن امل��واّد األولّي��ة. ويف املقاب��ل أّدت 
انته��اكات األس��د إىل تدم��ر الكث��ر م��ن املش��ايف. وق��د أّك��دت منظم��ة 
الصح��ة العاملّي��ة عل��ى ذل��ك يف آخ��ر تقري��ر هل��ا، عندم��ا ذك��رت أّن 38% 
م��ن املش��ايف احلكومّي��ة ق��د أصبح��ت خ��ارج اخلدم��ة بش��كل كّل��ي، فيم��ا 
خرج��ت %22 منه��ا ع��ن اخلدم��ة بش��كٍل جزئ��ّي. أّم��ا بع��ض املناط��ق ال��ي 
تش��هد ان��دالع االش��تباكات بش��كٍل مس��تمرٍّ فق��د خرج��ت مستش��فياتها 
ع��ن اخلدم��ة بواق��ع %100، م��ا أّدى إىل اللج��وء إىل إس��عاف اجلرح��ى 

واملصاب��ن إىل ال��دول اجمل��اورة مث��ل تركي��ا ولبن��ان واألردن.
أطباٌء غادروا ومتطّوعون صامدون

بالنظ��ر إىل واق��ع األطب��اء الس��ورين حالي��ًا يق��ول مّطلع��ون  	
إّن أكث��ر م��ن %80 منه��م ق��د غ��ادروا الب��الد بغي��ة االس��تقرار والعم��ل 
خارج سوريا، بسبب أّن احلياة داخل األراضي السورية أصبحت صعبة. 
رغ��م احلاج��ة امللّح��ة إليه��م يف ه��ذه األّيام العصيبة، إذ ت��ويف العديد من 
الضحاي��ا بس��بب التأّخ��ر يف إس��عافهم. وه��ذا م��ا أّدى ب��دوره إىل إط��الق 
ال��دورات التدريبّي��ة يف اإلس��عافات األولي��ة، وق��د ق��ام به��ا أطب��اٌء ال زال��وا 

داخ��ل س��وريا وبش��كٍل تطّوع��ّي.
حس��ن. م أح��د متطوع��ي اهل��الل األمح��ر يف مدين��ة منب��ج  	
تّكل��م ل�"ع��ن املدين��ة" ع��ن س��بب انتس��ابه إىل ه��ذه املنظم��ة، موّضح��ًا أّن 
اهلدف األمسى إنس��انّي، وأنه ال زال حّتى اآلن يعمل بش��كٍل تطّوعيٍّ هو 
وجمموع��ة م��ن الش��باب مم��ن محلهم ح��ّب الوطن على التف��ّرغ خلدمة 

املواطن��ن.
أم��ا أمي��ن، وه��و أح��د س��كان املدين��ة، فق��د أش��اد جبه��ود أعض��اء  	
اهل��الل قائ��اًل: "م��ا إن ُتقص��ف املدين��ة حت��ى نراه��م يأت��ون بس��يارات 

تبّق��ى عل��ى قي��د احلي��اة". الف��ور إلنق��اذ م��ن  اإلس��عاف عل��ى 

األدوي��ة وصعوب��ة حتصيلها
يف املقاب��ل، طال��ب أطب��اء مدين��ة حل��ب بع��الج مش��كلة تناقص  	
األدوي��ة، بعدم��ا جت��اوزت نس��بة املفق��ودة منه��ا ال���� %40، باإلضاف��ة إىل 

الغ��الء ال��ذي تش��هده أس��عارها بس��بب ندرته��ا.
ويف س��ياٍق آخ��ر ق��ّررت نقابة الصيادل��ة التابعة للنظام إعفاء  	
اخلرجي��ن اجل��دد من ش��رط اخلدم��ة يف األرياف، هادفًة من ذلك إىل 
حص��ر خدمته��م يف امل��دن، وباألخ��ّص تل��ك ال��ي م��ا زالت حتت س��يطرة 

النظ��ام.
يأت��ي ه��ذا احلص��ر الواض��ح م��ن الش��روط املفروض��ة عل��ى  	
األطباء والصيادلة بس��بب نقص الكوادر الطبّية يف املدن الواقعة حتت 
س��يطرة النظ��ام م��ن جهة، وبس��بب ازدحام املش��ايف باملرض��ى واجلرحى 
م��ن عناص��ر النظ��ام وميليش��يات حال��ش. وي��رى الكث��رون أّن ه��ذه 
الق��رارات ج��اءت بغي��ة التضيي��ق عل��ى األطب��اء والصيادل��ة بط��رٍق تبدو 

للعام��ة أّنه��ا قانونّي��ة.

أثناء عملية جراحية يف مشفى ميداني بريف حلب الشمالي
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الحواجز كالعٍب أساسيٍّ في أزمة الغالء
نصف مليون ليرٍة رشوٌة لمقّدٍم من القرداحة

كمال اليوسف

أس��واق يف  كب��ٍر  ح��دٍّ  إىل  البضائ��ع  أس��عار  رف��ع  يف  األس��دّي  النظ��ام  حلواج��ز  املقّدم��ة  اإلجباري��ة  الرش��وة  تس��هم  	
 املناط��ق احملّررة. 

س��يارة  س��ائق  وه��و  ن��وري،  يش��كو  	
ش��حٍن يعم��ل عل��ى طري��ق دمش��ق، االبت��زاز 
واملعاملة الس��يئة الي يلقاها من جنود األس��د 
إىل  الرش��وة  تتح��ّول  حي��ث  احلواج��ز،  عل��ى 
عملي��ة س��لب. ويذك��ر بع��ض الوس��ائل ال��ي 
جل��أ إليه��ا للتخفي��ف م��ن اخلس��ائر، فيق��ول: 
معين��ٍة  أن��واٍع  اختي��ار  األزم��ة  علين��ا  حّتم��ت 
م��ن البضائ��ع، حبي��ث تك��ون غ��ر قابل��ٍة للكس��ر 
ق��در اإلم��كان وليس��ت س��ريعة التلف، وليس��ت 
باهظ��ة الثم��ن أيض��ًا، كّل ذل��ك للتأقل��م م��ع 
التأخ��ر والتش��ليح ال��ذي يتع��ّرض ل��ه الن��اس 

عل��ى حواج��ز اجلي��ش النظام��ّي.
كان��ت  ي��وٍم  ذات  ن��وري:  ويضي��ف  	
محول��ة س��يارتي م��ن املناديل وف��وط األطفال. 
وعند وصولي إىل حاجز أبو الش��امات اش��رتط 
عل��ّي قائ��د احلاج��ز أن أعطي��ه مخس��ة ط��روٍد 
1000 ل��رٍة  م��ن البضاع��ة، قيم��ة كلٍّ منه��ا 
س��ورية. رجوت��ه أن خيف��ض الرق��م املطل��وب، 
لكن��ه ص��رخ يف وجه��ي قائ��اًل: ش��و رأي��ك تن��ّزل 
كل بضاعت��ك هل��ق للتفتي��ش؟ وأمرن��ي أن 
م��رآٍب جم��اوٍر  )أرك��ن( س��يارتي يف  أُص��فَّ 
مّس��اه م��رآب الدباب��ات. وبع��د أن تركته ليهدأ 
اقتن��ع ب��أن يع��ود إىل ش��رطه األول، 5000 ل��رٍة 

س��ورية.
ولك��ن  واح��د،  حاج��ٍز  عل��ى  ه��ذا  	
عملي��ات التش��ليح اس��تمّرت حت��ى دفع��ت م��ا 
محول��ٍة  عل��ى  س��وريٍة  ل��رٍة   15000 يق��ارب 
بس��يطة املرب��ح أساس��ًا، األم��ر ال��ذي يضطّرني 
إىل حتمي��ل ه��ذه اخلس��ائر عل��ى م��ن أعامله��م 
م��ن جّت��ار اجلمل��ة، الذي��ن حيّملونه��ا بدوره��م 

املس��تهلكن. عل��ى 
عص��ام العّب��ار، صاح��ب مكتبة

امليادي��ن كان��ت لن��ا وقف��ٌة م��ع  يف  	
صاح��ب إحدى املكتبات، الذي حاول التخلص 
م��ن أن يرس��ل طلبي��ًة مس��تقلًة بس��يارة ش��حٍن 
العامل��ة  النق��ل  ش��ركات  إح��دى  إىل  فلج��أ 
على خّط الش��ام، والي يش��تهر أغلب س��ائقيها 
بعالقاٍت حس��نٍة مع حواجز اجليش النظامّي، 
تتي��ح هل��م التنق��ل أيس��ر م��ن غره��م. ولكنه مل 

يفل��ت م��ن ابتزاز الش��ركة ل��ه كزبوٍن مقابل 
م��ا يتمت��ع ب��ه س��ائقوها م��ن ش��طارٍة يف التنق��ل 
ب��ن دمش��ق وامليادي��ن، إذ فوج��ئ ب��أن فات��ورة 
نقل عدة صناديٍق من الكتب والقرطاسية قد 
بلغ��ت 45000 ل��رٍة س��ورية. وحّج��ة الش��ركة 
يف ذل��ك أنه��ا تضط��ّر إىل دف��ع مبالغ مقطوعٍة 
عن��د كّل حاج��ٍز كي ال يفّتش الباص بدقة، 
فه��ذه الرش��اوى ال��ي يدفعه��ا الس��ائق، وه��ي 
كّل  عن��د  األق��ّل  عل��ى  ل.س   5000 مبع��ّدل 
حاج��ز، ه��ي بطاق��ة امل��رور الي تتيح ل��ه العبور 
منه��ا بس��هولة نس��بيًا. يق��ول عص��ام: رغ��م أني 
لس��ت راضي��ًا ع��ن زي��ادة قيم��ة الس��لع عل��ى 
زبائ��ي، إال أن��ي مضط��رٌّ إىل ذل��ك. فكي��ف ل��ي 
حتّم��ل هذه اخلس��ارة القس��رية ال��ي يفرضها 

علين��ا التش��بيح وس��لب األم��وال؟
حم��ل  صاح��ب  العم��ران،  ش��ريف 

ألبس��ة
م��ن  عش��رٍة  م��ع  ش��ريف  يش��رتك  	
تت��وّزع  الرجالي��ة،  األلبس��ة  أصح��اب حم��اّل 
ب��ن امليادي��ن والبوكم��ال، يف نق��ل بضاعته��م، 
ال��ي تتج��اوز قيمته��ا الثماني��ة مالي��ن ل��رة 
سورية يف بعض األحيان، مستخدمن سيارة 
قاط��رة ومقط��ورة تنطلق من دمش��ق، مبعدل 

نقل��ٍة كّل ش��هرين إىل ثالث��ة أش��هر. األم��ر 
ال��ذي يس��يل لع��اب ضب��اط احلواج��ز، لتطوي��ر 
تقني��ٍة لس��رقة أك��رب مبل��ٍغ مت��اٍح م��ن ه��ذه 
احلم��الت املغري��ة. وعن الطريق��ة الي يّتبعها 
هؤالء التجار يقول شريف: حنن »نتفاهم« مع 
ضابٍط برتبة مقّدٍم من القرداحة، على حاجٍز 
مهمٍّ وأساس��يٍّ من بن احلواجز ال���ستة عش��ر، 
ويس��ّهل هو باتصاالته اخلاصة مرورنا ببقية 
احلواج��ز، )طبع��ًا هن��اك تقاس��ٌم بين��ه وب��ن 
املسؤولن عنها(. ولكنه يتقاضى مبلغًا كبراً 
جداً مقابل ذلك، يصل إىل نصف مليون لرٍة 
س��وريٍة ع��ادًة عل��ى محولتنا الكب��رة، فيضطّر 
مجيع هؤالء التجار إىل أن يضيفوا إىل أسعار 
البضائ��ع مبال��غ كب��رًة ه��ي األرب��اح + أج��ور 
النقل والرش��ى. فمثاًل اجلاكيت املصنوع من 
اجللد الصناعّي نشرتيه بـ2500 ل.س تقريبًا 
ونبيع��ه ب���4500 ل.س يف أس��وأ األح��وال. وق��س 

عل��ى ذلك.
الغالء إذاً هو لعبٌة من ألعاب النظام،  	
حي��اول به��ا أن يرّك��ع من طال��ب حبقوقه من 
املواطن��ن، م��ن خ��الل حماربته��م يف رزقه��م 
ولقمته��م. ولك��ن هيه��ات ل��ه ذل��ك م��ن ش��عٍب 
يق��ّدم األرواح رخيص��ة، ول��ن يرض��ى بدي��اًل 
س��وى النص��ر، مهم��ا كلف����ه ذل��ك م��ن مث��ن.

www.dw.de حاجز يف دمشق | من موقع
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معبــر المــوت بيــن حلــب المحــّررة والمحتّلــة
زاهر سحلول*

ترمجة وإعداد مأمون احلليب عن جملة الفورين بوليسي

 . يف آخ��ر ي��وٍم ملهّم��ي يف حل��ب ُطل��ب م��ي أن أعاي��ن طف��اًل يف الثالث��ة م��ن العم��ر أصي��ب بطل��ٍق ن��اريٍّ يف الرأس من قب��ل قّناصٍٍ 	
كان امس��ه مح��زة رمض��ان. كان قلب��ه خيف��ق لكن��ه مل ُيظه��ر أي��ة عالم��ٍة م��ن عالم��ات احلي��اة. قي��ل ل��ي إن القّناص��ن اس��تهدفوا 
	مح��زة وأم��ه وأخت��ه بينم��ا كان��وا يركض��ون ع��رب مم��رٍّ يفص��ل اجلان��ب الش��رقّي حلل��ب ع��ن اجلان��ب الغرب��ّي. أصب��ح ه��ذا الش��ارع

 ُيعرف مبعرب املوت.

عل��ى  املتمرك��زون  القّناص��ون  	
أسطح ثالث مبانٍٍ بقبضة النظام حّولوا املكان 
إىل أرٍض للقت��ل. أم مح��زة وأخت��ه قتلت��ا عل��ى 
الف��ور. مت نق��ل الثالث��ة بس��رعٍة إىل املش��فى 
بس��يارٍة عاب��رة. من��ذ ب��دء املظاه��رات األوىل 
يف 2011 ح��اول النظ��ام تصوي��ر املعارضة على 
أنه��ا متطرف��ة وإرهابي��ة، متالعب��ًا باملخ��اوف 
م��ن القاع��دة واجلهادي��ن الس��ائدة يف الغ��رب. 
ف��خ  يف  الغربي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  وقع��ت 
النظ��ام مص��ورًة الن��زاع كقتاٍل ب��ن احلكومة 
واإلرهابي��ن، وأحيان��ًا ُمس��ّوغًة ضمن��ًا جرائ��م 
النظ��ام ض��د ش��عبه. لكن الواقع كما ش��اهدته 
أش��د لؤم��ًا بكث��ر. فحكومة األس��د تش��ّن حربًا، 
ليس فقط ضد عدوٍّ مسلح، وإمنا ضّد شعبها 
أيض��ًا. كان ه��ديف م��ن مهم��ي الطبية خدمة 
القدمي��ة  املدين��ة  تل��ك  يف  احل��رب  ضحاي��ا 
ال��ي ه��ي اآلن نقط��ة ترك��ز القص��ف اجل��وّي 
وال��رّبّي. مل يك��ن بوس��ع أي ق��دٍر م��ن التدري��ب 
يف التعام��ل م��ع الكوارث أن يكون قد حّضرني 
للواق��ع الفظي��ع للمش��فى ال��ذي زرت��ه. أغلبي��ة 
نزالء مش��فانا كانوا س��كانًا حملين مصابن 
املتفّج��رة  بالربامي��ل  هجم��اٍت  م��ن  بش��ظايا 
أو القص��ف العش��وائي. لك��ن كثري��ن، مث��ل 
اس��تهدافهم  مت  مدني��ن  كان��وا  مح��زة، 
مباش��رًة وبأقس��ى طريق��ٍة ممكن��ٍة م��ن قب��ل 
القّناصن. استعمال القناصن ُيكّذب دعايات 
م��ن  متام��ًا  يعرف��ون  فالقّناص��ون  النظ��ام، 
يس��تهدفون ويعرف��ون إن كان اهل��دف طف��اًل 
أو مقات��اًل. معظ��م الضحاي��ا ميوت��ون ف��ورًا، أما 
م��ن يبق��ون أحي��اًء فم��ن املرّج��ح أن يعان��وا م��ن 
إعاق��اٍت دائم��ة. يلع��ب القّناص��ون دوراً هامًا يف 
مي��دان املعرك��ة احلدي��ث ألّن التكنولوجي��ا 
اجلدي��دة جعل��ت مهم��ة القت��ل ع��ن بعٍد أس��هل 
بكث��ر. أثن��اء ح��رب البوس��نة كان القّناص��ون 
كان��وا  الذي��ن  املدني��ن  يقتل��ون  	الص��رب 
غّط��ت  وق��د  املدين��ة،  م��ن  الف��رار  حياول��ون 
احل��وادث  تل��ك  العاملي��ة  اإلع��الم  وس��ائل 
بش��كٍل واس��ع. إال أن قّناص��ي س��وريا، خب��الف 

نظرائه��م الص��رب، يعمل��ون بعي��داً ع��ن رقاب��ة 
وس��ائل اإلعالم إىل حدٍّ كبر. فحلب ليس��ت 
مث��ل س��راييفو م��ن جه��ة إمكاني��ة وص��ول 
القّناص��ن  وضحاي��ا  إليه��ا،  الصحفي��ن 
االنتب��اه،  م��ن  القلي��ل  يلفت��ون  الس��ورين 
تام��ٍة  حبصان��ٍة  االس��د  قّناص��و  يعم��ل  ل��ذا 
مس��تهدفن النس��اء واألطفال، ويقتلون فقط 

واالنتق��ام. والكراهي��ة  اخل��وف  لنش��ر 
القّناص��ون  كان  الن��زاع  بداي��ة  يف  	
يس��تهدفون املدنين كجزٍء من إس��رتاتيجية 
النظام لفّض املظاهرات الس��لمية، مستخدمًا 
اخل��وف الش��ديد ليث��ي الن��اس ع��ن االنضم��ام 
إىل احلرك��ة الالعنفي��ة. عندم��ا ن��زل أهال��ي 
درع��ا إىل الش��وارع ليطالب��وا بإط��الق س��راح 
الفتي��ة الصغ��ار كان القّناص��ون بانتظاره��م، 
فقتل��وا أربعة حمتجّن وجرحوا عدداً كبراً 
بانتظ��ار  أيض��ًا  القّناص��ون  وكان  منه��م، 
أخ��رى.  س��وريٍة  م��دٍن  يف  األوىل  املظاه��رات 
كان م��ن الواض��ح لألطب��اء الذي��ن عاجل��وا 
الضحاي��ا أن اإلس��رتاتيجية قد تغ��ّرت الحقًا: 
مل يُع��د القناص��ون يرعب��ون الس��كان بالتهديد 

بالطلق��ات العش��وائية فحس��ب، ب��ل يتقّصدون 
التس��بب ب��أذًى غ��ر عك��وٍس أو بامل��وت. حك��ى 
ل��ي أطب��اٌء حلبي��ون قصص��ًا فظيع��ة تص��ور 
مناذج س��ادية يف أهداف القناصن. لقد حّول 
القّناص��ون عملي��ات القت��ل إىل هل��ٍو مق��رف، 
فبع��ض مطلق��ي النار يلعب��ون ألعابًا متحّدين 
أنفس��هم ب��أن يصيب��وا ش��خصن برصاص��ة 
القط��ط  باصطي��اد  يقوم��ون  أو  واح��دة، 
والكالب الشاردة. دافيد نوت، وهو جّراٌح عمل 
يف مناط��ق ح��روب عدي��دة، أمض��ى مخس��ة 
أس��ابيٍع يف مش��فانا وحك��ى للتامي��ز اللندني��ة 
أن القّناص��ن كان��وا خيت��ارون التصوي��ب إىل 
أج��زاٍء خمتلف��ٍة من أجس��اد املدنين كل يوم. 
"م��ن أول املصاب��ن الوافدي��ن يف الصباح ميكن 
أن تع��رف م��ا س��رتاه بقي��ة الي��وم" ق��ال ن��وت. 
ويتذك��ر يوم��ًا دخل��ت في��ه املش��فى امرأت��ان 
أصيبت��ا  وق��د  األخ��رة  احلم��ل  مرحل��ة  يف 
القّناص��ن. كال اجلنين��ن مات��ا.  برص��اص 
يف ي��وٍم آخ��ر أصيب��ت 6 نس��وٍة حوام��ل بن��ران 
القناص��ن. كان��ت النس��وة مجيع��ًا مصاب��اٍت 

برصاص��اٍت اخرتق��ت الرح��م.

معرب بستان القصر من اجلانب احملرر

* طبيٌب سوريٌّ يعيش يف الواليات املتحدة. جاء يف عدة مهماٍت طبيٍة إىل سوريا وخميمات الالجئن يف السنوات الثالث األخرة.
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يف  قابلت�����ه  طب�����يٍب  كّل  تقريب����ًا  	
املش��فى حك��ى ل��ي ع��ن أمٍّ حاول��ت العب��ور م��ع 
طفليه��ا. عندم��ا أس��رعت ممس��كًة بطف��ٍل يف 
كّل يٍد استهدف قّناٌص ابنها ذا األربع سنواٍت 
فقتل��ه ف��وراً. ب��دأت تص��رخ ب��أمل. ث��م أصاب��ت 
رصاص��ٌة ابنه��ا ذا الث��الث س��نوات وقتلته أيضًا. 
جلس��ت امل��رأة ب��ن جث��ي ولديه��ا منتظ��رًة أن 
يس��تهدفها القّن��اص لك��ن ه��ذا مل حي��دث. لق��د 
أبق��ى عليه��ا لتعي��ش حمروم��ًة م��ن ولديه��ا 
وليتملكها إحساٌس بفراٍغ مؤمل؛ هذا أمٌر فعله 

القّناص��ون م��ع أمه��اٍت س��ورياٍت كث��رات.
والنظ��ام  القّناص��ون،  جن��ح  لق��د  	
ال��ذي ينش��رهم، يف حتوي��ل حرك��ٍة س��لميٍة 
م��ن أج��ل ث��ورٍة دميقراطي��ٍة إىل ح��رٍب أهلي��ة، 
آالف  عش��رات  وهّج��روا  اخل��وف،  فزرع��وا 
املدني��ن الفاّري��ن حبث��ًا ع��ن الس��المة، وخلق��وا 
الكراهي��ة ب��ن اجلماع��ات العرقي��ة والديني��ة، 
وس��ّعروا الطائفي��ة، واجتذب��وا التط��ّرف. لق��د 
اغتالوا س��وريا، الي تواجه مأس��اًة إنسانّيًة غر 
مسبوقة. إن محزة، شأن ال�12000 طفل الذين 
ُقِتل��وا، لي��س رقم��ًا. لق��د كان طف��اًل يض��ّج 
باحلي��اة، ومث��ل أّي طف��ٍل آخ��ر، كان يلع��ب 
ويضح��ك ويبك��ي وحيل��م. كان م��ن املمكن أن 
يكرب فيصبح طبيبًا أو حماميًا، معلمًا أو حتى 
رئيسًا، لكن قّناصًا حكوميًا بال قلٍب انتزع منه 
تل��ك الفرص��ة. إن املذحب��ة عدمي��ة الش��فقة 
ال��ي يبتل��ي به��ا النظ��ام ش��عبه جرمي��ٌة نك��راء 

جي��ب إيقافه��ا.

من تدمر إلى هارفارد*
حممد عثمان

قص��ي ه��ذه واحدٌة من قصص آالف الس��جناء عدمي��ي الرأي والذين اعتقلوا  	
عل��ى ي��د عدمي��ي الضم��ر يف أّي بل��ٍد ال يقي��م حلي��اة الف��رد قيم��ًة ومنه��ا س��ورية. لكنه��ا 
س��تضفي جوان��ب أخ��رى موثق��ًة بالص��ور وبتواري��خ بذل��ت جه��داً خاّص��ًا أال أنس��اها.

ال��رباء  د.  يفتت��ح  الكلم��ات  به��ذه  	
الس��ّراج كتاب��ه املريع عن جتربته يف س��جن 
تدم��ر، وال��ي دام��ت تس��ع س��نواٍت عج��اف، 
سّجل فيها يف ذاكرته أمساًء وأيامًا وتواريخ 
ش��هدت بع��ض ذرا حف��الت اإلعدام اجلماعّي 
أو التعذي��ب الوحش��ّي، بش��كٍل ص��ار مع��ه ه��ذا 
الكت��اب دلي��اًل حلكاي��ات ومصائ��ر معتقل��ن، 
فضاًل عن رسم صورٍة دقيقٍة لوقائع احلياة 
اليومي��ة يف واح��ٍد م��ن أعت��ى س��جون الع��امل.

م��ن  م���������عروفًا  ص��ار  وكم��ا  	
تدم��ر  يف  الس��جن  س��رة  تب��دأ  الش��هادات، 
حبف��ل االس��تقبال بالكرابي��ج، ال��ي وصل��ت 
ذات م��رٍة إىل رق��ٍم قياس��يٍّ ه��و أل��ف كرب��اج، 
اس��تدرجتهم  م��ن  اس��تقبال  مّت  عندم��ا 
خمابرات النظام من أفراد تنظيم »الطليعة 
اخل��ارج.  م��ن  املس��لمن«  لإلخ��وان  املقاتل��ة 
وم��ع  تفق��د،  كّل  م��ع  التعذي��ب  ويس��تمّر 
كّل حركٍة وس��كنة. وال غرابة إن استبش��ر 
بإيق��اف  األوام��ر  ص��دور  عن��د  الس��جناء 
خروجه��م إىل احلّمام��ات أو احلالق��ة خ��ارج 
يصبح��ون  حرك��ٍة  كّل  فم��ع  املهاج��ع، 
عرض��ًة مل��زاج ووحش��ية الس��جانن وأعوانهم 
م��ن اجملرم��ن القضائي��ن املوثوق��ن، وال��ذي 
ق��د ي��ؤّدي إىل م��وت س��جٍن أو أكث��ر دون 

مس��اءلة.
يغل��ب عل��ى ن��زالء ه��ذا الس��جن أن  	
يكون��وا م��ن اإلس��المين، م��ع وج��ود بعثي��ن 
عراقي��ن وش��يوعين، ولبناني��ن مّت حتوي��ل 
1500 منه��م إىل تدم��ر خ��الل الرب��ع األخ��ر 

هل��ؤالء  يس��مح  وال  فق��ط!   1987 ع��ام  م��ن 
عليه��م  جي��ب  ب��ل  باالخت��الط،  الس��جناء 
وض��ع الطماش��ات عل��ى أعينه��م عن��د نقله��م 
م��ن مهج��ٍع إىل آخ��ر، إىل أن مّت التعمي��م، يف 
مطل��ع ع��ام 1988، بوج��وب وض��ع الطماش��ات 
أثن��اء الن��وم أيض��ًا! ويف صي��ف الع��ام نفس��ه 
ت��ويف 100 س��جٍن بس��بب س��وء التغذي��ة. أم��ا 
»أبو الش��ّياب«، وهو س��جاٌن برتبة رقيب، فقد 
كان مس��ؤواًل لوح��ده ع��ن مقت��ل 50 – 100 
س��جٍن م��ن كب��ار الس��ّن واضح��ي الش��يب، 

خ��اّص.  بش��كٍل  يس��تهدفهم  كان  الذي��ن 
يرّب��ت أواًل عل��ى كت��ف الضحي��ة بلط��ف، 
بينم��ا الس��جناء جل��وٌس عل��ى أرض الباح��ة 
إىل  معق��ودٌة  واألي��دي  األع��ن،  مغمض��ي 
اخلل��ف، ث��م يأم��ره باالس��تلقاء بت��أنٍّ عل��ى 
ظه��ره. وفج��أة، يقف��ز »أب��و الش��ّياب« ضخ��م 
اجلث��ة عل��ى بط��ن الس��جن ال��ذي تتم��زق 
أحش��اؤه، فإما أن يقضي على الفور أو يس��اق 

العس��كرّي. املش��فى  إىل 
بع��د ه��ذه الس��نوات يف تدمر، والي  	
ُع��رض فيه��ا الس��ّراج عل��ى »حمكم��ٍة« دام��ت 
دقيق��ًة واح��دة فق��ط، مّت نقل��ه إىل س��جن 
صيدناي��ا حي��ث قض��ى أقّل من ثالث س��نوات، 
يتخلله��ا لق��اٌء واح��ٌد كّل ع��اٍم جتري��ه جلن��ٌة 
م��ن كب��ار ضب��اط املخاب��رات م��ع الس��جناء 
لتق��ّرر م��ن يس��تحق إخ��الء الس��بيل منه��م. 
وق��د ق��ّررت ه��ذه اللجن��ة إخ��الء س��بيله ع��ام 
1995، ليقض��ي بعده��ا عام��ًا حت��ت الرقاب��ة 

الدوري��ة ألجه��زة األمن، قبل أن يس��محوا له 
باملغ��ادرة إىل أمري��كا لرؤي��ة عائلت��ه. وهن��اك 
سيبدأ حياًة جديدًة من الصفر، بدءاً بالسنة 
اجلامعية األوىل وحتى حصوله على شهادة 

الدكت��وراه.

* ظهر الكتاب على شبكة اإلنرتنت يف صيف عام 2011.
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مناطق النظام...
يوسف عبد األحد

تقريب��ًا،  ع��اٍم  م��ن  أكث��ر  من��ذ  	
استقّرت احلدود الفاصلة أو خطوط التماّس 
ب��ن املناط��ق احمل��ّررة م��ن حك��م األس��د وب��ن 
تلك الي ما زالت تنتمي إىل سورية القدمية 
واألمني��ة  العس��كرية  س��طوته  ظ��ّل  حت��ت 
املباش��رة. وم��ا يش��ّذ ع��ن ه��ذه احلقيق��ة م��ن 
أح��داٍث ال يلب��ث أن يؤكده��ا عن��د اندراج��ه 
أو  الس��ورية،  للخريط��ة  الع��ام  اجملم��ل  يف 
باس��تعادة أح��د ط��ريف الص��راع م��ا س��بق أن 
خسره من أحياء أو جمّرد شوارع وأبنية، بعد 

أس��ابيع قليل��ة. أو  أي��اٍم 
وم��ن البديهي أن ه��ذا منهٌك للثورة  	
بق��در م��ا ينخر يف جس��د النظ��ام، الذي مل يعد 
قادرًا على العيش لوال التغذية اخلارجّية الي 
ص��ارت مت��ّده باملقاتلن واملال والس��الح بش��كٍل 
مباش��ٍر ومعلن. ولكن، فضاًل عن هذا اإلنهاك 
تنبغ��ي مالحظ��ة أمارات ش��قاٍق وتبايٍن عميٍق 
يف امل��زاج ب��ن هات��ن الكتلت��ن اجلغرافيت��ن 
والبش��ريتن الكبرت��ن، ته��ّدد الث��ورة حب��َوٍل 
إض��ايفٍّ يأخ��ذ مكان��ه يف خض��ّم التي��ار اهلائ��ج ملا 
أصابه��ا م��ن اضطراب��ات، طبيعي��ٍة يف الثورات، 
معاجلته��ا  وحماول��ة  إليه��ا  التنبي��ه  ولك��ن 

أم��ران مطلوب��ان عل��ى ال��دوام.
أن  نتذك��ر  أن  ينبغ��ي  البداي��ة  يف  	
املناط��ق الواقع��ة حت��ت س��يطرة النظ��ام، وإن 
كان��ت تض��ّم كت��اًل كب��رًة م��ن مؤيدي��ه 
بالفع��ل، ألس��باٍب طائفي��ٍة أو ألن لديه��م م��ا 
خمتلط��ة  مناط��ق  ه��ي  بزوال��ه؛  خيس��رونه 
إىل ح��دٍّ كب��ٍر م��ن خمتل��ف النواح��ي، فيه��ا 
الكث��ر مم��ن ال يؤي��ده، وم��ن اس��تمّر بالعي��ش 
لعق��وٍد  حت��ت س��لطانه كم��ا فعلن��ا مجيع��ًا 
طويل��ة، مس��تخدمن التقي��ة وامل��داراة، قب��ل 
ال��ي  املناط��ق  وأن  التحري��ر.  وقب��ل  الث��ورة 
خرج��ت ع��ن حكم��ه، وإن كان��ت تض��ّم الكتلة 
الذي��ن  املس��ّلحن،  مناهضي��ه  م��ن  األك��رب 
اس��تطاعوا انت��زاع مدنه��م وقراه��م وأحياءه��م 
م��ن براثن��ه؛ فإنها حت��وي أيضًا أعدادًا كبرًة 
م��ن خص��وم الثورة، الذين وجدوا أنفس��هم يف 
املناط��ق احمل��ّررة بفع��ل س��واهم وحبك��م األمر 
برضاه��م  وال  الذاتي��ة  بإرادته��م  ال  الواق��ع، 
حت��ى. وم��ن هن��ا ف��إن م��ا ق��د يتب��ادر إىل أذهان 
قط��اٍع م��ن الث��ّوار، م��ن تقس��يم العب��اد الناج��م 
عن تقس��يم البالد، إىل فس��طاطن متمايزين 

الوج��ود  حبك��م  واملؤيدي��ن،  املعارض��ن  م��ن 
اجلغ��رايّف، أم��ٌر في��ه الكث��ر م��ن الظل��م، وه��و 
م��ا قام��ت الث��ورة ض��ّده من��ذ ش��عاراتها األوىل. 
فض��اًل ع��ن أن��ه يش��ّكك يف مش��روعية الث��ورة 
نفس��ها، إذا كان��ت تع��رّب بالفع��ل ع��ن أق��ّل م��ن 
نص��ف الس��كان فق��ط، وذلك حبك��م اكتظاظ 
م��ن  اهلارب��ن  بالنازح��ن  النظ��ام  مناط��ق 
بطش��ه ه��و بال��ذات بالقص��ف عل��ى املناط��ق 

رة، كم��ا ه��و مع��روف. احمل��رّ
وم��ن هن��ا جي��ب عل��ى ق��ادة الث��ورة  	
وناش��طيها يف القطاع��ن املدن��ّي والعس��كرّي 
العين��ن ال  النظ��ر بكلت��ا  أن حيافظ��وا عل��ى 
بواح��دة. وأن ال يدفعه��م األمل املف��رط ال��ذي 
تعاني��ه مناطقه��م ج��ّراء اهلجم��ات الرببرّي��ة 
والتجوي��ع  احلص��ار  وسياس��ات  للنظ��ام، 
تقوده��ا  وس��لوكاٍت  نظ��رٍة  إىل  والتش��ريد، 
مم��ن  واالنتق��ام  احلق��د  ومش��اعر  الغرائ��ز 
دفعته��م ظ��روف الث��ورة نفس��ها إىل الن��زوح 
النظ��ام،  الداخل��ّي إىل م��دٍن يس��يطر عليه��ا 
أو لعب��ت املصادف��ة وحده��ا دورًا يف كونه��م 
مل  مم��ا  ذاك،  أو  احل��ّي  ه��ذا  يف  يعيش��ون 
تس��تطع قّوات املعارضة الس��يطرة عليه، أثناء 
الفوض��ى واالرجت��ال والتقلبات امليدانية الي 
صاحب��ت حتري��ر ه��ذا الط��رف م��ن املدينة، أو 
هذا اجلزء من احلّي دون غره. فهل بناًء على 
ه��ذه اخلريط��ة ش��ديدة التع��ّرج والعش��وائية 
جملري��ات مع��ارك التحرير، ُيقس��م الناس إىل 

وموال��ن؟!! معارض��ن 

إىل  النظ��رة  يف  التباي��ن  كان  وإذا  	
الش��ؤون املدني��ة يف ش��طري س��ورية حيم��ل 
املوضوعي��ة، حبك��م  املش��روعية  م��ن  كث��راً 
أن هم��وم س��كان املناط��ق احمل��ّررة ص��ارت يف 
لتأم��ن  املض��ي  بالس��عي  بالفع��ل،  آخ��ر  واٍد 
أبس��ط أن��واع اخلدم��ات احلياتي��ة الضروري��ة 
ع��رب هيئ��اٍت مس��تحدثٍة ومعون��ات خارجي��ة، 
فيم��ا ظّل س��كان مناطق النظ��ام »ينعمون« مبا 
تبق��ى لدي��ه م��ن أج��زاء مؤسس��ات؛ ف��إن األداء 
العس��كرّي ال��ذي ص��ار يعام��ل م��ن ه��م حت��ت 
حك��م األس��د عل��ى أنه��م أع��داء مس��تهدفون ه��و 

أم��ٌر بال��غ اخلط��ورة.
ال��������نظرة  ه��ذه  عل��ى  ي������رتتب  إذ  	
التس��اهل يف دم��اء س��كان ه��ذه املناط��ق، حبّج��ة 
القص��ف عل��ى مق��ّرات النظام بأس��لحٍة بدائيٍة 
ال ت��كاد تصي��ب ه��ذه املق��ّرات إال بالصدف��ة، 
وغالب��ًا م��ا يك��ون ضحاياه��ا م��ن املدني��ن يف 
منازهل��م أو م��ن امل��اّرة بالصدف��ة يف الش��وارع 
واألس��واق. فض��اًل ع��ن حص��ار ه��ذه املناط��ق إن 
أمك��ن، والتضيي��ق عل��ى وص��ول امل��واّد الغذائية 
إليه��ا، بذريعة قط��ع »طرق اإلمداد« عن قّوات 

النظ��ام فيه��ا!!
ال  ال��ي  الس��لوكات،  ه��ذه  مبث��ل  	
توافق شرعًا وال سياسًة وال أيًا من قيم الثورة، 
ندفع معظم س��كان هذه املناطق مكرهن إىل 
حضن من حيميهم مّنا، ويضرب قواتنا بأشّد 
األس��لحة تدمراً وفتكًا، كي ال نس��تطيع بعُد 
إي��ذاء منازهل��م وقتله��م، فه��م ليس��وا مالئك��ة.
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بطٌل من هذا الزمان
رضوان دياب

اعتدنا أن نكتب املراثي وصفحات التمجيد لألبطال بعد استش��هادهم، وهذا حقهم وواجبنا، لكي س��أكتب اليوم عن أبطال  	
ثورتن��ا املرابط��ن عل��ى خط��وط الن��ار م��ن خ��الل حكاي��ات أحده��م ال��ذي التقيت��ه من��ذ ع��دة أي��ام.

أي��ة  املغم��ور  البط��ل  هل��ذا  ليس��ت  	
مزاي��ا اس��تثنائية. فه��و رمب��ا ال يع��رف أين تقع 
مدين��ة جني��ف، لكنه يش��تّم روائح زخنًة تفوح 
م��ن هن��اك ال تس��تطيع كل بارفان��ات الع��امل 
األولوي��ة  ه��ل  يع��رف  تغط��ي عليه��ا. وال  أن 
للسياس��ّي أم للمع��ريّف عندما تناضل الش��عوب 
لنيل حريتها من جالديها. وجيهل الفرق بن 
املثق��ف العض��وّي واملثق��ف التقلي��دّي. حيّب أن 
يس��مع س��رة عن��رتة وبط��والت ص��الح الدي��ن. 
مل يق��رأ "الثاب��ت واملتحول" ألدونيس وال "نقد 
العق��ل العرب��ي" لعاب��د اجلاب��ري، وكذل��ك مل 
يق��رأ الغزال��ي أو اب��ن تيمي��ة. جُي��ّل عل��ي ب��ن 
أب��ي طال��ب كم��ا جُي��ّل عم��ر ب��ن اخلط��اب. ال 
يع��رف طع��م الش��مبانيا واملكّس��رات "الثقيل��ة"، 
لكن��ه حيل��م بس��الٍح ثقي��ٍل ي��رّد ب��ه األذى ع��ن 
"لغ��ة خطابي��ة" جتعل��ه  أبن��اء ش��عبه. عب��ارة 
حي��ّك رأس��ه ليف��ّك أس��رار معانيه��ا، فم��ا بال��ك 
ليس��ت  ثقافت��ه  ريتوريكي��ة"!  "لغ��ة  بعب��ارة 
"غربي��ة" كح��ال بع��ض القيادي��ن العتيدي��ن 
يف ثورتن��ا. يعش��ق منتخ��ب ب��الده بك��رة الق��دم 
ويه��وى الدبك��ة والرقصة العربية. مسفونيته 
املفضل��ة ه��ي "امل��وت وال املذل��ة". مل يلع��ب لعبة 
الكش��تبان وال لعب��ة الديالكتي��ك، س��واًء الواقف 
عل��ى قدمي��ه أم الواق��ف عل��ى رأس��ه. مل يضّي��ع 
عم��ره وه��و يس��أل م��ا العم��ل، ب��ل مش��ر ع��ن 
س��اعة  دق��ت  ح��ن  العم��ل  وباش��ر  س��اعديه 
احلقيق��ة. ومل يش��غله كث��راً ش��كل التحال��ف 
املطل��وب "أه��و حتال��ف طبق��اٍت أم حتالف قوى 
ثوري��ة؟". ومل يس��مع بتحال��ف "ق��وى الش��عب 
العامل��ة". وحلس��ن حظ��ه مل تفتن��ه الليربالي��ة 
بش��قيها "األول��د والني��و". لي��س خب��راً بقضاي��ا 
اإلتيكي��ت، وق��د يك��ون فظ��ًا يف بع��ض األحي��ان 
إال أن��ه داف��ٌئ وحن��وٌن م��ع مجي��ع م��ن حول��ه. مل 
يك��ن أب��داً طائفي��ًا ب��ل كان حريص��ًا، عندم��ا 
تض��ّرر بي��ت أحد أصدقائ��ه "العلوين" بقصف 
قوات النظام، على تأمن مكتبة هذا الصديق. 
ه��و ال��ذي مل يق��رأ يوم��ًا غ��ر الق��رآن الكري��م 
وأحيان��ًا جرائ��د الرياض��ة. ال يفك��ر كث��راً يف 
شكل الدولة السورية القادمة؛ ما يهمه هو أن 

تك��ون دول��ة الع��دل والكرام��ة ل��كل أبنائه��ا.
منذ بداية الثورة اختار االحنياز إىل  	

ص��ّف "الغالب��ة" دون كبر اهتماٍم للتفاصيل 
السياس��ية، فه��و لي��س حمل��اًل اس��رتاتيجيًا وال 
أس��تاذاً يف العل��وم السياس��ية. س��ألي ذات م��رٍة 
ع��ن الف��رق ب��ن احملل��ل االس��رتاتيجّي وحملل 
الب��ول فقل��ت: "ال ش��يء س��وى أن األول ش��عر 
بالغ��رة م��ن الثان��ي فانتح��ل لنفس��ه صف��ة 
احملل��ل ألنه��ا ت��دّر رحب��ًا وف��راً بش��وية ثرث��رة 
وش��خبطة ورس��م مربع��ات ومثلث��ات. علم��ًا 
أن أخط��اء التحلي��ل االس��رتاتيجي ال ترتت��ب 
عليها أية تعويضاٍت للمش��اهد املسكن، عكس 
حتلي��ل الب��ول". ضح��ك وق��ال: "احلم��د هلل أن��ا 
م��و م��ن ه��دول وال من هدول. أن��ا جنار بعرف 
بس��ّوي بواب وش��بابيك كويسة ومسؤول عن 

ج��ودة بضاع��ي".
كان لقائي به لدقائق. مل يأِت ألنه  	
قائ��ٌد ميدان��يٌّ يري��د أن يق��ود املع��ارك ع��ن بع��ٍد 
كما يفعل بعض قادتنا امليدانين املزعومن، 
أت��ى بإج��ازٍة خاطف��ٍة مرافق��ًا ألخت��ه  وإمن��ا 
وأطفاهل��ا الصغ��ار. نظراته إلّي كانت حزينًة 
وعاتب��ًة: "مل��اذا ترتك��ون الب��الد وق��د اق��رتب 
موع��د القطاف؟"، ف��رّدت عيناي: "كي نصبح 
حمللن اس��رتاتيجين ومفكرين َنِصف شكل 
الدول��ة القادم��ة. ولك��ي نع��رف َم��ن ِم��ن الث��وار 

حرف الثورة عن س��لميتها وس��رقها من أيدي 
سياس��يينا الفطاحل وس��لمها أليدي )الغوغاء( 
الذي��ن ش��ّوهوا مجالياته��ا بأص��وات بنادقه��م، 
وحجبوا بشالالت دمائهم بريق ربطات العنق 
)اجلنيفي��ة(، واعت��دوا عل��ى صالحي��ات رئي��س 
جمل��س أمن��اء الث��ورة". هن��ا ابتس��م حمم��ود 
وكأن��ي ب��ه يق��ول متيم��ة درويش��ية: "أحرقن��ا 
مراكبن��ا وعانقن��ا بنادقن��ا. ل��ن ن��رتك اخلن��دق 

حت��ى مي��ّر اللي��ل".
ش��ريط  أمام��ي  فم��ّر  أن��ا  أم��ا  	
بكي��ت كطف��ٍل  ي��وم  الذكري��ات. تذك��رت 
وأن��ا أش��اهد تش��ييع جمموع��ٍة م��ن الش��هداء 
يف موحس��ن، وبينه��م الش��هيد )أب��و ع��رب( اب��ن 
مدين��ة حل��ب ال��ذي أوص��ى أن يدف��ن يف دي��ر 
م��رًة  اآلن  وبكي��ت  استش��هاده.  م��كان  ال��زور؛ 
أخ��رى، لك��ن ب��دون دم��وع، والس��يارة متض��ي 
ب��ي م��ع األمان��ة ال��ي عه��د به��ا إل��ّي حمم��ود، 
إىل حي��ث الس��المة واألم��ان، بينم��ا هو وصقر 
وعل��ي وعب��د الرمح��ن وأمح��د وعب��د املل��ك، 
واآلالف من املقاتلن املغمورين الذين أنبتهم 
الن��ار  خط��وط  إىل  يع��ودون  ب��الدي،  ربي��ع 
مقاتل��ن أو إىل املقاب��ر ش��هداء أب��راراً ليصنع��وا 

لن��ا يوم��ًا ال تغي��ب مشس��ه.
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 عصام زهر الدين، وجّده، وابنه... 

في سيرة عائلٍة مهزومة
معاوية مّح��اد

أن  الدي��ن  زه��ر  لعص��ام  يت��اح  ل��ن  	
الل��واء  ج��ّده  فع��ل  كم��ا  مذكرات��ه  يكت��ب 
عب��د الكري��م، رئي��س هيئ��ة أركان اجلي��ش 
الس��ورّي األس��بق خ��الل عه��د االنفص��ال ب��ن 
مص��ر وس��وريا )1961-1963(. ال تب��دو س��رة 
ه��ذا اجل��ّد مث��رًة لالهتم��ام قب��ل تبّوئ��ه قي��ادة 
ش��هاداٍت  حبس��ب  فه��و،  اجلي��ش.  أركان 
مكتوب��ٍة لبع��ض معاصري��ه، جم��ّرد ضاب��ٍط 
قب��ل   - العس��كرية  حيات��ه  أمض��ى  ضعي��ٍف 
االنفصال - يف إدارٍة غر مؤثرٍة يف جمريات 
األح��داث، ه��ي إدارة اإلم��داد والتموي��ن، مم��ا 
الش��خصية  صفات��ه  إىل  إضاف��ًة  ل��ه،  هي��أ 
املطمئن��ة لرؤس��ائه، ترقي��اٍت روتيني��ٍة حت��ى 
وص��ل إىل رتب��ة ل��واء. وبه��ذه الرتب��ة ش��هد 
عب��د الكري��م زه��ر الدي��ن انق��الب الع��ام 1961 
املق��ّدم  بقي��ادة  االنفص��ال،  إىل  أّدى  ال��ذي 
وم��ن  النح��الوي  الكري��م  عب��د  الدمش��قّي 
مع��ه م��ن ضب��اٍط برت��ٍب متوس��طٍة وصغ��رة. 
االنق��الب  لق��ادة  عاج��ٍل  اجتم��اٍع  وخ��الل 
حض��ره زه��ر الدي��ن مبح��ض الصدف��ة ودون 
دع��وٍة مس��بقة، وق��ع اختي��ار النح��الوي علي��ه 
مل��ا  نظ��رًا  الس��ورّي،  للجي��ش  قائ��دًا  ليعّين��ه 
يتمت��ع ب��ه الرج��ل م��ن طاع��ٍة عمي��اء وقل��ة 
وغ��ر  والتأث��ر،  املطام��ح  وانع��دام  مواه��ٍب 
ذل��ك م��ن صف��اٍت ل��ن جتع��ل من��ه خط��رًا عل��ى 
مش��غليه م��ن الضب��اط الش��بان، ول��ن تؤهل��ه 
حتم��ًا ليك��ون زعيم��ًا يف جي��ٍش مراه��ٍق ميك��ن 
ألّي ضاب��ٍط متوس��ط ال��ذكاء في��ه أن يك��ون 
قائ��د انق��الب. كان ظّن النحالوي يف حمله، 
وق��ع  أن  اىل  الدي��ن  زه��ر  ل��ه  أخل��ص  فق��د 
انق��الٌب آخ��ر ه��و انق��الب الضب��اط البعثي��ن 
بنس��خته األوىل يف ع��ام 1963. وبع��د س��نواٍت 
قليل��ة، وم��ن منف��اه يف لبن��ان، كت��ب زه��ر 
الدي��ن مذكرات��ه ع��ن االنفص��ال، وال��ي مل 
خت��ُل م��ن املغالطات والرّتهات لكنها خلت من 
أي ذك��ٍر الب��ن ش��قيقته امل��الزم أول مع��ّزى، 
وصدي��ق مع��ّزى اجلاس������وس اإلس������رائيلّي 
اس��������تثمر  ال��ذي  كوه��ن،  إيل��ي  الش������هر 
عالقت��ه املتين��ة بابن ش��قيقة رئيس األركان 
ليؤّس��س لش��بكة عالق��اٍت واس��عٍة يف اجلي��ش 
واحلكوم��ة واجملتم��ع. وبع��د انكش��اف أم��ره 
حك��م باإلع��دام ونال معّزى عقوبته بالس��جن 

خلم��س س��نوات. 

العائلة يف العهد األسدّي
قائ��د  األس��د،  حاف��ظ  م��ن  بعف��ٍو  	
االنق��الب األخ��ر يف تاري��خ الب��الد السياس��ّي، 
وال��ذي مل يع��ُف ق��ّط عّم��ن ميك��ن أن يش��كل 
خط��راً ول��و ضئي��اًل علي��ه؛ ع��اد عب��د الكري��م 
زه��ر الدي��ن إىل س��وريا ليعي��ش أربع��ة عق��وٍد 
تقريب��ًا يف قريت��ه الص��ورة الكب��رة يف ري��ف 
الس��ويداء. س��نواٌت كث��رٌة ج��داً مل يتذك��ره 
 ،2009 ع��ام  وفات��ه يف  ي��وم  إىل  أح��ٌد  خالهل��ا 
ح��ن رف��ع حفي��ده العقي��د – آن��ذاك - عص��ام 
ش��اربيه، ووق��ف ببدلت��ه العس��كرية يف "األجر" 
جب��ّده  مفاخ��راً  الفقي��د  آل  كلم��ة  ليلق��ي 
و"مواقف��ه الوطني��ة"، ومتفاخ��راً ب��والء العائلة 
وإخالصها آلل األس��د. وبعد س��نتن من ذلك 
التاري��خ جاءت الفرص��ة للعميد املرّقى حديثًا 
ليثب��ت ه��ذا ال��والء، وليك��ون ش��يئًا مذك��وراَ يف 
طبق��ٍة عس��كريٍة حيكمه��ا ضب��اٌط م��ن طائف��ٍة 
أخ��رى مل تت��وان ع��ن اإلس��اءة لطائفت��ه ه��و. 
لك��ن ه��ذه اإلس��اءة مل تدف��ع ب��ه إال إىل املزي��د 
ملش��غليه،  اجل��ّد  كان  كم��ا  الطاع��ة،  م��ن 

يف   105 الل��واء  ليق��ود  محلت��ه  طاع��ة 
احل��رس اجلمه��ورّي م��ن جم��زرٍة 

وري��ف  مح��ص  يف  أخ��رى  إىل 
ليصب��ح  ال��زور.  ودي��ر  دمش��ق 
به��ذه اجملازر جنم��ًا يتباهى به 

– كم��ا يتمنى - أبناء 
جلدت��ه، ويتباه��ى ب��ه 
كذل��ك ابن��ه البك��ر 
ول��د  ال��ذي  يع��رب، 

ضع��ٍف  مرح����لة  يف 
الع�����ائلة،  س������رة  يف 
اب��ٍن  م�����جّرد  ف��كان 
ومض�����طرٍب  ش��كاٍك 
هامش��ّي؛  لضاب��ٍط 
اب��ٍن متعث��ٍر حيلم أن 
ي��ربز يف ع��امل الف��ن 
ال�����ذي  والتم�����ثيل 

ل�����كن  إلي��ه.  ميي������ل 
اندالع الثورة قاده إىل 

اجلرمي��ة  ع��امل 
والسالح، 

فانتس��ب إىل ميليش��يات الش��ّبيحة يف ري��ف 
يف  اختي��ارّي،  وبش��كٍل  معه��ا،  يقات��ل  دمش��ق 
إىل  زي��اراٌت  تتخلله��ا  يري��د.  ال��ي  املع��ارك 
ق��ّوات  عص��ام  أب��وه  يق��ود  حي��ث  ال��زور  دي��ر 
ه��ذه  خ��الل  يع��رب  يلتق��ط  هن��اك.  األس��د 
يص��ّوب  وه��و  تذكاري��ة  ص��وراً  الزي��ارات 
ه��دٍف  إىل  اس��تعراضيٍة  حبرك��ٍة  قناصت��ه 
بعي��د، يتباه��ى به��ا أم��ام أصدقائ��ه املتكاثري��ن، 
ويتباه��ى أيض��ًا بس��جايا "الوال��د" ال��ي يتناقله��ا 
م��ا تبق��ى م��ن مؤي��دي النظ��ام بدي��ر ال��زور، 
م��ن ش��جاعته وطيب��ة قلب��ه وتواضع��ه وعدل��ه 
وتقّرب��ه م��ن الفقراء ودفاعه عنهم وغر ذلك، 
ليجّمل بهذه الشائعات أو التصرفات املفتعلة 
ش��يئًا م��ن الوج��ه القبي��ح جملرم احل��رب عصام 
زه��ر الدي��ن. ه��ذه العائلة، وبقراءٍة س��ريعٍة يف 
تارخيها، مل تنجح يومًا يف اختاذ قراٍر صائب. 
فه��ي تتس��ّرع دومًا وتتبع الق��وّي الذي ال يلبث 
أن ُيه��زم يف النهاي��ة وُته��زم ه��ي األخ��رى معه.
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مــاذا حــدث في تشــيييع "المجاهد" هالل األســد؟! 
أبو عبيدة احلمصي

ُقت��ل "ه��الل األس��د" وانته��ى األم��ر.  	
ال، ب��ل األص��ح الق��ول: "ُقت��ل الش��بيح الوغ��د 
جي��ش  ميليش��يا  زعي��م  الرعاع��ّي  اجمل��رم 
الدف��اع الطائف��ي.. اب��ن عم اجمل��رم زعيم قصر 
املهاجرين بش��ار األس��د وارث السلطة بتواطٍؤ 
حاف��ظ  الراح��ل  الديكتات��ور  ع��ن  أمريك��يٍّ 
األس��د". بهك��ذا عب��ارٍة ميك��ن أن ينته��ي أم��ر 
ه��ذا "احلثال��ي" منطقي��ًا وأخالقي��ًا بالنس��بة 
إىل الس��ورين، على اعتبار أنه تزّعم عمليات 
القت��ل اجلماع��ي ومح��الت اإلب��ادة واالعتقال 
يف  املدني��ن  حب��ق  واإلذالل  والتعذي��ب 
الالذقي��ة، بتفوي��ٍض رمسيٍّ من رأس النظام، 
وبتغطي��ٍة "بوتيني��ة – الفروفي��ة – ماللي��ة - 

النظ��ر. منقطع��ة  لطمي��ة" 
ق��د  واحلي��اء  املوارب��ة  زم��ن  وألن  	
م��ات بالنس��بة إىل نظ��ام األس��د، فق��د نش��ر 
)ب��كل  الرمس��ّي  وغ��ر  الرمس��ّي  تلفزيون��ه 
فجاج��ة( نب��أ مقت��ل "ه��الل األس��د" كزعي��م 
طائف��ٍة بصبغ��ٍة "مافيوي��ٍة" ال ي��درك حقيق��ة 
ويتس��اءل  الالذقي��ة.  أه��ل  س��وى  قذارته��ا 
"متس��ائلون": "كيف يس��مح النظام بنش��ر نبأ 
مقت��ل رم��ٍز م��ن رم��وز التطه��ر الطائف��ّي يف 
س��وريا حبج��م ه��الل األس��د؟!". ث��م يتس��اءل 
اب��ن  يقب��ل  "وكي��ف  أنفس��هم:  "املتس��ائلون" 
يش��كل  ينش��ر خ��ربًا كه��ذا وه��و  أن  أنيس��ة 
اعرتاف��ًا صرحي��ًا ب��أن نظ��ام حك��م العائل��ة ه��و 
فيجي��ب  اجلمهوري��ة!"،  نظ��ام  يف  الراس��خ 
"اجمليب��ون": "إن بش��ار األس��د، وبالرغ��م م��ن 
كّل بالهت��ه املش��هود به��ا، ي��درك أن الع��امل 
املتحّض��ر ال يك��رتث ملس��ألة حك��م العائل��ة يف 
اجلمهوري��ة الس��ورية، فاس��تثمر ه��ذا مقت��ل 
اب��ن عم��ه ه��الل كرس��الٍة لقس��ٍم كب��ٍر م��ن 
طائفت��ه ال��ي ب��دأت أص��وات النقم��ة ترتف��ع 
فيه��ا بالرص��اص عل��ى زعي��م طائفته��م بش��ار 

الطائف��ة".  بأس��رى  املس��تهرت 
وألن قائ��د "ق��ّوات الدف��اع الوط��ّي"  	
كم��ا  الالذقي��ة"  "رئي��س  أو  األس��د،  ه��الل 
يلقب��ه األهال��ي هن��اك، ق��د م��ات؛ س��واًء أكان 
مقتل��ه يف مع��ارك "كس��ب" بري��ف الالذقي��ة 
األم��ّي"  "املرب��ع  أم يف  النظ��ام،  اّدع��ى  كم��ا 
بالالذقي��ة يف عملي��ٍة نوعي��ٍة ملقاتل��ي اجلي��ش 
حس��اباٍت  تصفي��ة  نتيج��ة  قض��ى  أم  احل��ّر، 
ب��ن "زع��ران الطائف��ة"؛ ف��إن ه��الل األس��د، 
ال��ذي وصف��ه قائ��د جم��زرة البيض��ا بباني��اس 

إرث��ًا  ت��رك  ق��د  ب�"اجملاه��د"،  أورال"  "مه��راج 
روات��ب  ب��ال  الش��بيحة  قطع��ان  م��ن  عظيم��ًا 
"اجملاه��د  ذل��ك  تكم��ن عظم��ة  إذ  وال عم��ل. 
الراح��ل" بأن��ه ميتل��ك جيش��ًا خاص��ًا ب��اآلالف 
أت��ى به��م م��ن الق��رى اجمل��اورة، حيّركه��م 
بإش��ارٍة م��ن إصبع��ه إلب��ادة أكرب ع��دٍد ممكٍن 
أدّق  بتعب��ٍر  أو  الصهاين��ة،  الوهابي��ن  م��ن 
"أه��ل الالذقي��ة الّس��نة". كم��ا وهب��ه القص��ر 
يف  املوج��ود  اخلي��ل"  "إس��طبل  اجلمه��وري 
املدين��ة الرياضي��ة، وه��و أك��رب س��جٍن س��ّريٍّ 
يف س��وريا، حي��ث جت��ري يف أقبيت��ه عملي��ات 

للمعتقل��ن. اجلماعي��ة  اإلب��ادة 
الراح��ل  الش��ّبيح  أتب��اع  حيتش��د  	
يف حمافظ��ة الالذقي��ة لتش��ييعه إىل مث��واه 
الرتهي��ب  م��ن  مهي��ٍب  حف��ٍل  يف  األخ��ر 
املافي��وي وإط��الق الرص��اص باجت��اه األحي��اء 
املعارض��ة ال��ي يقطنه��ا "الصهي��و� وهابي��ون". 
وينف��ذ رجال��ه عملي��ات املداهم��ة واالختط��اف 
واالعتق��ال واخلط��ف واالبت��زاز غ��ر املأج��ور، 
ألن س��يدهم ق��د مات، وتوقف��ت رواتبهم حتى 
إشعاٍر آخر. وتندلع مشاجرٌة يف التشييع بن 
عائلت��ن هلم��ا ب��اٌع طوي��ٌل يف التش��بيح، األوىل 
ب��دأ  وق��د  عب��اس".  "آل  والثاني��ة  صق��ر"  "آل 
األم��ر بينهم��ا خب��الٍف عل��ى اس��تالم تنظي��م 
تط��ّورت  ث��م  املوك��ب،  وحراس��ة  التش��ييع، 
املش��اّدات الكالمي��ة ب��ن عناصرهم��ا لتتح��ول 
الس��ماء،  يف  عش��وائيٍّ  رص��اٍص  إط��الق  إىل 
ث��م لتتوج��ه فوه��ات البن��ادق حن��و مس��اكن 

األحي��اء "الس��نية" املعارض��ة، يف عملي��ة حت��ٍد 
ألوام��ر القصر اجلمه��ورّي بضرورة التهدئة 
وعدم إصدار أي بلبلٍة حترج قصر الكرملن 
ليصب��ح  ث��م  "الق��رم"،  باحت��الل  املنش��غل 
املرس��يدس  س��يارات  قي��ادة  عل��ى  اخل��الف 
الفخم��ة يف املوك��ب. ث��م جيتم��ع أخ��رًا رأس��ا 
الرصي��ف ويب��دآن بتقاس��م  العائلت��ن عل��ى 
أم��الك ه��الل ويتفق��ان عل��ى التهدئ��ة ريثم��ا 
يت��م دف��ن "اجملاه��د" وس��ط حتلي��ق الط��ران 
املروح��ّي على علوٍّ منخفٍض يف مساء املدينة.

تع��ّج صفح��ات الش��بيحة يف مواق��ع  	
التواص��ل االجتماع��ي بعب��ارات احل��زن عل��ى 
زعيمه��م هالل األس��د، لك��ن حزنهم ال يكتمل 
والتحري��ض  الطائف��ي  الش��حن  بعب��ارت  إال 
عل��ى إب��ادة الس��ورين، وه��م يتحدث��ون ع��ن 
"س��ليمان  القاص��ر  الش��بيح  "ف��رخ"  توري��ث 
األسد" أعمال وأمالك والده. ولعل أكثر ما 
أراح قلوب الشبيحة خروج "سليمان" بسيارة 
دف��ٍع رباع��يٍّ حمّمل��ٍة برش��اٍش ثقي��ٍل وقيام��ه 
الش��بيحة  س��يارات  م��ن  ع��دٍد  مبش��اركة 
أطلق��وا  حي��ث  الصليب��ة،  ح��ي  باقتح��ام 
الرص��اص الكثي��ف والقناب��ل اليدوي��ة عل��ى 
أّي ش��يٍء يتح��رك. وي��روي أحد من ش��اركوا 
"البط��ل  أن  الطائفي��ة،  العرب��دة  تل��ك  يف 
الوطّي" س��ليمان األس��د قام بعد مراسم دفن 
وال��ده "اجملاه��د" باقتح��ام أحي��اء "الوهابي��ن" 
بالالذقي��ة وه��و يص��رخ بأعل��ى صوته: "أنا ابن 

قائ��د الس��احل ي��ا أخ��وات الش���.... "!!

سليمان األسد يف تشييع أبيه
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فلك جميل األسد...
تكت��ب  الي��وم،  يف  قصي��دٍة  مبع��ّدل  	
face-  فلك على صفحتها الشخصية يف موقع

book. ويف قصائده��ا اليومي��ة تل��ك تب��دي هذه 

الشاعرة القرداحية تأثرها من مشاهد الدمار 
ال��ذي حل��ق بالب��الد، وتلق��ي بالالئم��ة عل��ى 
ال��دول الغربية وعل��ى دول اخلليج الي تتآمر 
عل��ى س��وريا، وتس��تغرب كي��ف يعام��ل الغرب 
معارضي حكم عائلتها على أنهم ثوار، وجتزم 
أن هذا الغرب منافق وبأوجه متناقضة. تقول 

يف مقط��ٍع م��ن إح��دى قصائده��ا اليومي��ة:
الغرب بدميقراطيته 

متعدد الوجوه 
ومتقلب االفكار.. 

اإلرهابيون الذين قدموا 
من خمتلف األصقاع

وحياربون لدينا هم بنظره ثوار..
وهم أصحاب احلق

مناضلون وأصحاب قضية
هم الكرامة وهم األحرار..

وعندما يعودون لبالدهم
يوضعون حتت املراقبة

يصبحون مصدر قالقل وأخطار..
ال نعجب منهم لشيء 

الن��اس  بع��ض  كم��ا  للحقيق��ة  يك��ون  ق��د 
جه��ن و

وقد تكون ديارهم غر هذه الدار..!!
سوريا يا حبيبي..

عمه��ا  اب��ن  مبقت��ل  فل��ك  وتأث��رت  	
عن��ه: فكتب��ت  ه��الل 

ابن العم الغالي البطل هالل األسد
ارتقي��ت س��المل اجملد والبطول��ة.. ال عجب وال 
حس��د.. فف��ي حناي��ا قلوبن��ا جي��ري فك��ر القائ��د 

اخلالد حافظ األس��د..
وال  حزن��ًا،  يبك��ي  قل��ٌب  ُيع��اُب  ال  الليل��ة.. 

يعل��و رص����اٌص  ُيس��تهجن 
وغ��داً.. زف��ة ش��هيٍد إىل جن��ان اخلل��د ب��كل فخر 

يرتقي ويسمو 
إىل األرواح ال��ي فارقتن��ا رغ��م العن��اق، لك��م 

اجمل��د ولن��ا أم��ل اللق��اء
ل��ك  وهنيئ��ًا  األس��د...  ه��الل  ل��ك...  طوب��ى 

ب��ك.. لن��ا  وهنيئ��ًا  الش��هادة 
وال تكتفي فلك بهذا اإلنش��اء املش��ابه  	
إلنشاء طالبٍة يف الصف األول اإلعدادّي، رغم 
كونه��ا تض��ع لقبًا أكادميي��ًا كدكتورة، بل 
تنتق��ل إىل التحلي��ل السياس��ي فت��ورد اخل��رب 
احلقائ��ق.  إىل  لتخل��ص  تس��تنتج  ث��م  أواًل 
فتعل��ق عل��ى ف��وز ح��زب العدال��ة والتنمي��ة يف 
االنتخاب��ات البلدي��ة: "جن��اح أردوغ��ان يثب��ت 
عل��ى  تركي��ا  يف  استش��رت  األصولي��ة  أن 
حس��اب علماني��ة أتات��ورك.. تركي��ا تقضمه��ا 

األصولي��ة به��دوء من الداخل وس��تنفجر يومًا 
ال��زوال  إرهاب��ًا متطرف��ًا ي��ودي برتكي��ا إىل 

والتقس��يم".
تب��دي ابن��ة مجي��ل وش��قيقة من��ذر  	
وفواز كرهها للطائفية، وتزعم أنها مل تفكر 
يوم��ًا بهذه الطريق��ة. ورمبا كانت صادقًة يف 
ه��ذا، فه��ي تنظ��ر إىل مجي��ع الس��ورين عل��ى 
أنه��م عبي��د، فلماذا التميي��ز بينهم طاملا كانوا 

خملص��ن يف طاع��ة األس��ياد وخدمته��م؟

ناجي جميل 
غّي��ب امل��وت قب��ل أياٍم قليلٍة قائد القوى اجلوّية األس��بق اللواء  	
ناج��ي مجي��ل، بع��د س��نواٍت طويل��ٍة م��ن التقاع��د قضاه��ا يف منزل��ه حبّي 
املالك��ي بدمش��ق. ول��د ناج��ي يف دي��ر ال��زور عام 1932، ألس��رٍة غريبٍة عن 
املنطق��ة ج��اءت إليه��ا، حبس��ب رواي��اٍت كث��رة، م��ن الس��احل الس��ورّي، 
أو م��ن الس��لمية يف ري��ف مح��اة، حبس��ب رواي��اٍت أخ��رى. التح��ق مجي��ل 
بالكلي��ة احلربي��ة وخت��رج فيه��ا ع��ام 1954، ث��م أوف��د إىل بريطاني��ا 
لدراس��ة الط��ران احلرب��ّي. ومث��ل غ��ره م��ن الضب��اط البعثي��ن ش��ارك 
يف أول انق��الٍب للح��زب، وكذل��ك يف االنق��الب الثان��ي. واصط��ّف إىل 
جانب حافظ األسد يف صراعه مع خصمه اللدود صالح جديد، اىل أن 
جن��ح األس��د يف انق��الب ع��ام 1970، ليع��ن تابعه املخل��ص ناجي كقائٍد 
للق��وى اجلوي��ة. واش��تهر مجي��ل خ��الل الس��نوات الثماني��ة ال��ي قضاه��ا 
يف منصب��ه ه��ذا كواح��ٍد م��ن أب��رز الضب��اط املقّرب��ن حلاف��ظ األس��د، 
وكذل��ك كوج��ٍه س��يٍّ ح��رص األس��د عل��ى حض��وره يف أوجه س��لطته، 
إىل أقي��ل ع��ام 1978، بع��د ش��ائعٍة أطلقتها أجه��زة املخابرات بأنه تفاخر 
يف جلس��ٍة خاص��ٍة أنه��م مثلم��ا جاؤوا حبافظ األس��د إىل احلكم قادرون 
عل��ى انتزاع��ه من��ه. لكن هذا جمّرد افرتاٍء على التابع املخلص، فالرجل 
أمض��ى س��نوات خدمت��ه يف طاع��ة األس��د ومل يت��وان ع��ن فع��ل أّي ش��يٍء 

تقرب��ًا ل��ه. ومن��ذ ذل��ك التاري��خ مل يذك��ر لناج��ي مجي��ل أّي دور، رغ��م 
عضويته يف القيادة القومية حلزب البعث، وهو منصٌب شكليٌّ ال يتيح 
له أي حضوٍر ذي قيمة باستثناء بعض األعمال اهلامشية، مثل اللقاء 
م��ع بع��ض املعتقل��ن السياس��ين أو املش��اركة يف بع��ض االجتماع��ات 
والفعالي��ات احلزبي��ة عدمي��ة التأث��ر. وعل��ى ما يبدو من س��رته، تقبل 
مجيل قدره برضوٍخ تامٍّ دون تذمٍر أو احتجاٍج أو حتى مراجعٍة لدوره 
اإلجرام��ّي يف توطي��د حك��م حاف��ظ األس��د. إنه��ا س��تٌة وثالث��ون عام��ًا 
قضاه��ا ناج��ي مجي��ل يف التقاع��د، مل يع��رف الكث��ر ع��ن حال��ه خالهل��ا، 
لك��ن األكي��د أن مش��اعر الف��راغ والع��دم الي أحّس به��ا مل تدفع به إىل 

صح��وة ضمر.
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة

في ذكرى البعث...

بع��د أي��اٍم س��تأتي ذك��رى تأس��يس ح��زب البع��ث، يف الس��ابع  	
م��ن نيس��ان. نتذك��ر، حن��ن الس��ورين الذين ولدن��ا يف مملكة احلزب، 
ه��ذا الي��وم عل��ى أن��ه ي��وم عطل��ٍة فق��ط، عطل��ٍة ختلصن��ا م��ن أعب��اء 
املدرس��ة وواجباته��ا الثقيل��ة، وتتي��ح لن��ا االس��تغراق يف الن��وم حت��ى 
س��اعات الضح��ى، ث��م االنط��الق إىل نه��اٍر كام��ٍل م��ن اللع��ب، ودون 
االلتف��ات إىل مظاه��ر االحتف��ال به��ذه املناس��بة يف برام��ج التلفزي��ون 
أو يف الالفت��ات املعلق��ة عل��ى واجه��ات األبني��ة احلكومي��ة أو يف حفالت 
تدش��ن املنش��آت ووض��ع حج��ر األس��اس وق��ّص الش��ريط احلري��رّي، 
وغ��ر ذل��ك م��ن األنش��طة ال��ي يق��وم به��ا املس��ؤولون احمللي��ون يف ه��ذه 
املناس��بة. ويف يوم املدرس��ة التالي نرّدد أناش��يد البعث قبل حتية العلم 
الصباحي��ة، ك��ي نك��ون مس��تعدين دائم��ًا، حن��ن الرف��اق الطليعي��ن 
"لبن��اء اجملتم��ع العربّي االش��رتاكّي املوّح��د والدفاع عنه"، أو يف حصة 
النش��يد املق��ّررة عل��ى تالمي��ذ املرحل��ة االبتدائي��ة، وال��ي ن��رّدد فيه��ا 
وب��دون تذّم��ٍر األناش��يد األس��دية والبعثي��ة، ال ف��رق بينهم��ا، فامله��ّم 
بالنس��بة إلين��ا أن نطل��ق أصواتن��ا ونص��رخ حمّطم��ن ه��دوء املدرس��ة، 
وم��ن دون اك��رتاٍث أو محاس��ٍة مل��ا نق��ول. فواجبن��ا أن نغ��ّي ع��ن حزبن��ا 
العم��الق يف ذك��رى تأسيس��ه، وأن نغ��ّي نش��يد الش��كر القص��ر املؤلف 
م��ن كلم��ٍة واحدٍة هي "نش��كر"؛ نع��ّدد حروفها حرفًا حرفًا ثم نكّررها 
كاملًة يف مقطٍع واحٍد ثالث مرات، ثم نصرخ حبرف اهلاء املكس��ور. 

وم��ن دون أن نس��أل معلم��ة النش��يد طبع��ًا مل��ن يوّجه هذا الش��كر أو ملاذا 
حزبن��ا عم��الق؟ وق��د كان هذا احلزب عمالقًا فعاًل يف حجم اخلراب 
ال��ذي أحلق��ه ب��كّل صغ��رٍة وكب��رٍة م��ن حي��اة الس��ورين ودولته��م 
ال��ي أف��ردت م��ادًة م��ن دس��تورها بأن يكون ه��ذا احلزب قائ��دًا أبديًا هلا 

وجملتمعه��ا.
لي��س مهم��ًا يف ه��ذه األي��ام الع��ودة إىل ذل��ك الي��وم املش��ؤوم  	
من العام 1947، حن اجتمع بعض احلمقى والرومانس��ين ليؤّسس��وا 
هذا احلزب. وليس مهمًا أيضًا البحث يف أس��باب احنراف احلزب عن 
مقوالت��ه النظري��ة، كم��ا يفع��ل بع��ض املتعاطف��ن م��ع تارخي��ه، ح��ن 
يلق��ون ب��كل الالئم��ة عل��ى حاف��ظ األس��د، ويقول��ون إن الع��دل يقض��ي 
بالفص��ل ب��ن نظري��ة احل��زب وتطبيقات��ه الكارثي��ة عل��ى اجملتم��ع 
الس��وري، وه��ذا صحي��ح. وصحي��ٌح كذل��ك أن النظري��ة البعثي��ة ال 
ميك��ن أن ت��ؤّدي إال إىل مرحل��ٍة كاملرحل��ة األس��دية، وال ميك��ن أن 

تس��تمّر إال برج��اٍل م��ن طين��ة حاف��ظ األس��د.
والي��وم، وبع��د س��نواٍت ث��الٍث م��ن الث��ورة، مل يب��ق م��ن البع��ث  	
إال بع��ض املظاه��ر هن��ا وهن��اك، وحت��ّول إىل موق��ع الدف��اع ع��ن النفس 
أم��ام اس��تخفاف األنص��ار األس��دين مبختل��ف متوضعاته��م، ش��بيحٍة 
مس��تقلن أو عس��كر أو منتس��بن اىل أحزاٍب وتش��كيالٍت موالية، وغر 

ه��ؤالء م��ن املغرم��ن بتألي��ه بش��ار األس��د.
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المجلس المحلي في دير الزور
يوزع الخبز مجانًا على األهالي
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