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3 ســنواٍت من الثورة
م�������ّرت  ال��ي  الس�������نواُت  ُت��زد  مل  	
بثورته������م، خب��اف  يقين��ًا  إال  الس������وريني 
الك�����ام الذي يطلقه البعض جزافًا أو بنزٍق 
متس��ّرع. تعب��وا كث��راً – بالطب��ع – كأف��راٍد 
وجمتمع��اٍت وم��دن، لكن ه��ذا التعب مل ينتج 
فعلي��ًا إال املزي��د م��ن الرف��ض، رف��ض عصابة 
األس��د ال��ي أس��فرت ع��ن قب��ٍح ال يص��ّدق مل 
ي��رك احتم��ااًل ول��و ضئي��ًا ألي��ة تس��وية. 
بدأت ثورتنا بعشرات، وها هي تضّم املايني. 
بدأن��ا خائف��ني تتخّطفن��ا أجه��زة األم��ن م��ن 
بيوتن��ا كالعصافر،ث��م م��ا لبثن��ا أن حّررن��ا 
نص��ف الب��اد. ول��وال اس��تقدام حك��م األس��د 
ملرتزق��ٍة وحلف��اء طائفي��ني، يقات��ل ه��و إىل 
جانبه��م ووف��ق خططه��م ال��ي يس��ّخر هل��ا م��ا 
تبقى من جنوده كوقود، ملا استطاع الصمود 

حت��ى اآلن.
ال تغّرنك��م مظاه��ر التع��ب، فليس��ت  	
هل��ا النتائ��ج ال��ي حيل��م به��ا الس��اكن املخت��ّل 
للقصر اجلمهورّي. الس��وريون ليس��وا أبطااًل 
خارقني ولكنه هو نفسه، باملزيج من الرعونة 
والوحش��ية والغطرس��ة، م��ن وضعه��م عل��ى 
س��ّكة الاع��ودة، بع��د أن أيس��وا م��ن إمكاني��ة 
التعاي��ش م��ع أي ج��زٍء م��ن نس��يجه القدي��م 

امل��رع بالدم��اء.
م��ن يقب��ل اهلدن��ة الي��وم أو يدع��و  	
إليها هو أحد ش��خصني؛ إما ثائٌر خارت قوى 
	أبن��اء حّي��ه أو بلدت��ه بس��بب حص��ار اجل��وع، 
واثق��ًا  األمل،  م��ن  املزي��د  أن جيّنبه��م  ف��أراد 
م��ن أن��ه س��يتابع املعرك��ة يف وق��ٍت قري��ب، 
وأن الث��ورة أك��ر م��ن أن تتأث��ر باالس��تكانة 
املؤقت��ة جل��زٍء صغ��ٍر منه��ا. وإم��ا مؤيٌد س��ابٌق 
لألس��د، يكفين��ا نص��راً أن��ه مل يع��د يس��تطيع 
الدف��اع ع��ن الطاغي��ة بوقاح��ٍة كم��ا كان 

يفع��ل، ب��ل تس��ريبًا!
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تراف��ق تف��اؤل املبع��وث الدول��ّي إىل  	
س��وريا، األخض��ر اإلبراهيم��ّي، بعق��د جول��ٍة 
حتذي��راٍت  م��ع  جني��ف،  مؤمت��ر  م��ن  ثالث��ٍة 
أن  مفاده��ا  الس��ورّي  النظ��ام  إىل  وّجهه��ا 
ترش��يح بش��ار األس��د لانتخاب��ات الرئاس��ّية 
القادم��ة ه��و مبثاب��ة انفج��اٍر سياس��يٍّ يزي��د 
املوق��ف تعقي��دًا. وه��و أيضًا م��ا اعترته القيادة 
عل��ى  لامشئ��زاز،  مث��رًا  أم��رًا  األمريكي��ة 
لس��ان مس��اعدة املتحدث��ة باس��م خارجيته��ا 
م��اري ه��ارف، ال��ي قال��ت إن األس��د فق��د كل 
ش��رعيٍة لقي��ادة ش��عبه، وإن أي��ة انتخاب��اٍت ق��د 
يرش��ح األس��د نفس��ه فيه��ا س��تكون مهين��ة، 
بع��د كل املمارس��ات حب��ّق الش��عب الس��ورّي 
خال األش��هر األخرة. بينما اكتفى األمني 
الع��ام لألم��م املتح��دة، ب��ان كي م��ون، بالقول 
إن ترش��ح األس��د م��ن ش��أنه أن يعق��د عملي��ة 

جني��ف.
الدولي��ة  االنتق��ادات  ه��ذه  وأم��ام  	
يأتي الرّد الرمسّي الس��ورّي على لس��ان وزير 
إع��ام النظ��ام عم��ران الزع��ي، ال��ذي ق��ال إن 
الس��لطات  تق��رره  ش��أٌن  االنتخاب��ات  إج��راء 
يعّط��ل  أن  أح��ٌد  يس��تطيع  وال  الس��ورية، 
س��ورية.  يف  الدست�������ورية"  "االستح������قاقات 
كم��ا رّد الزع��ي عل��ى حتذي��رات اإلبراهيمي 
مبهمت��ه  االلت��زام  األخ��ر  عل��ى  إن  بالق��ول 
ودوره، وال حي��قّ ل��ه وال لغ��ره التدخ��ل يف 
مرف��وٌض  وه��ذا  الس��ورّي.  الوط��ّي  الش��أن 

وتفصي��ًا. مجل��ًة 
أن  يب��دو  الس��ورّي  الداخ��ل  ويف  	
ترش��يح األس��د ب��ات أم��رًا واقع��ًا، بع��د أن أق��ّر 
"جمل��س الش��عب" البن��ود املتعلق��ة بش��روط 
الرش��ح، وال��ي وصف��ت بأنه��ا مفصل��ٌة عل��ى 
"قي��اس األس��د"، وتس��تبعد أّي ص��وٍت معارٍض 
أو أّي��ة ش��خصيٍة أخ��رى ق��د تنت��وي الرش��ح، 
كونه��ا تف��رض عل��ى املرش��ح أن يك��ون ق��د 
أق��ام يف س��وريا مل��دٍة متواصل��ٍة خ��ال األع��وام 

املاضي��ة. العش��رة 
حالي��اً،  الس��وري  النظ��ام  وحيش��د  	
س�������احات  يف  مؤيدي��ه  يوم�������ّي،  وبش��������كٍل 
لرف��ع  عليه��ا،  يس��يطر  زال  م��ا  ال��ي  امل��دن 
بالرش��ح  الن������ظام  رأس  مطالب��ة  الافت��ات 
اإلع��ام  يتج��ه  بينم��ا  جدي��دة،  	لوالي������ٍة 
لتصوي��ر م��ا حيدث على أنه ضغٌط ش��عيٌّ من 

واج��ب القي��ادة االس��تجابة ل��ه والرش��ح م��رًة 
أخرى.

ع��ن  املؤّي��د  اجلمه��ور  يك��ّف  ومل  	
اإلف��راج  مت  الات��ي  معل��وال  راهب��ات  انتق��اد 
وذل��ك  التب������ادل،  صفق��ة  ض������من  عنه��ّن 
ملوقفه��ا،  النص�����رة  جلبه��ة  ش��كرهّن  بع��د 
ل��ألذى  يتعرض�����ن  مل  أنه��ّن  مؤك��داٍت 
خ��ال ف��رة اختطافه��ن، مم��ا زاد م��ن غض��ب 
املوال��ني للنظ��ام ودفعه��م إىل انتق��اد قنوات��ه 
اإلف��راج،  وقائ��ع  نقل��ت  ال��ي  التلفزيوني��ة 
ختوي��ٍن  حبم��ات  القي��ام  إىل  إضاف��ًة 
بفصائ��ل  باالرتب��اط  تص������فهّن  للراهب��ات 
ع��دّوٍة  لبنان�����يٍة  وبشخ������صياٍت  املعارض��ة 
للنظ��ام الس��وري... وال يتوق��ف انتقاد مؤيدي 
النظ��ام عن��د ه��ذا احلّد بل يص��ل كعادته إىل 
رس��م ص��وٍر خيالي��ٍة ورواي��اٍت كوميدي��ٍة يتم 
تناقله��ا عل��ى صفح��ات الفي��س ب��وك املؤي��دة.

ه���������ؤالء  موق������ف  ينطل���������ق  وال  	
فحس��ب،  الراهب��ات  تصري��ح  م��ن  املؤيدي��ن 
نظا������مهم  لس��لوك  انتقاده��م  م��ن  وإمن��ا 
أبنائ������هم  عل��ى  الراهب��ات  فّض�������ل  ال������ذي 
وكتائ��ب  احل��ّر  اجلي�����ش  ل��دى  	املعتقل��ني 
املعارض��ة األخرى. ف����يكتب أحد املؤيدين من 
الساحل السورّي: "على ما يبدو فإن حزب اهلل 
	واإليرانيني هم أهم من أبنائنا لدى النظام".

تله���������يه  الروس������ّي... ال  احل����لي����ف 
أوكراني��ا ع��ن إص��راره عل��ى األس�����د

يكت��������في  دول��يٍّ  موق��ٍف  وأم��������ام  	
األس��د، بوصف��ه معط��ًا  باس��تهجان ترش��ح 
جملري��ات التجهي�����ز ملؤمت��ر جني��ف3، يبق��ى 
احللي��ف الروس��ّي، املس��ؤول حبس��ب مراقب��ني 
ع��ن فش��ل مفاوض��ات جني��ف2، املؤّي��د األكثر 
ق��وًة لرش��يح األس��د لوالي��ٍة جدي��دة، دون أن 
تك��ون س��خونة القضي��ة األوكرانية قد أهلته 
ع��ن مصاحل��ه يف ما هو أبعد عن حدود دولته.

اآلن  الروس��ي  الفيت��و  وال خيتل��ف  	
بش��أن أوكراني��ا ع��ن فيت��و اس��تخدم س��ابقًا 
أكث��ر م��ن م��ّرٍة يف جمل��س األم��ن، تعطي��ًا 
ألي��ة مب��ادرة ح��لٍّ يف س��وريا. فروس��������يا، ال��ي 
جتّهز الستفتاء شبه جزيرة القرم لانضمام 
إليه��ا، منفصل��ًة ع��ن أوكراني��ا ال��ي أس��قطت 
ثورته��ا الدكتاتوري��ة املرتبط��ة بالكرمل��ني؛ 
م��ا زال��ت تتمس��ك بنظ��ام األس��د "س��فرها يف 
وأمريك��يٍّ  أوروب��يٍّ  ت��رّدٍد  ظ��ّل  يف  الش��رق"، 
الروس��ية  التصرف��ات  يقتص��ر عل��ى وص��ف 
إذ  العج��وز.  الق��ارة  يف  السياس��ّي  بالتج��اوز 
التصرحي��ات األمريكي��ة  مل يتج��اوز س��قف 
أوكراني��ا  يف  الروس������ّي  التدخ������ل  بش��أن 
	الش��جب ووص��ف التدخ��ل بأن��ه خلٌق ملش��كاٍت 

جديدٍة خطرة.
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خمتل��ف  عل��ى  املع��ارك  تس��تمّر  	
اجلبه��ات وتتصاع��د يوم��ًا بع��د ي��وّم، وبش��كلٍّ 
خ��اصٍّ بع��د ع��ودة جمموع��ٍة م��ن اجلبهات إىل 
الواجه��ة، بع��د أن ش��هدت ب��روداً ووقف��ًا غ��ر 
معل��ٍن إلط��اق الن��ار خ��ال أس��ابيع س��ابقة. 
فتح��اول ق��ّوات النظ��ام م��ن جدي��ٍد الس��يطرة 
بينم��ا  حم��ّررة،  إس��راتيجيٍة  مناط��ق  عل��ى 
حتاول قوات اجليش احلّر وكتائب املعارضة 
األخ��رى توس��يع جم��ال س��يطرتها والتق��ّدم 

عل��ى أكث��ر م��ن جبه��ة.
درعا... عودة املدينة إىل الواجهة

اتض��ح خ��ال الف��رة املاضي��ة ع��دم  	
األحي��اء  اس��تعادة  النظ��ام عل��ى  ق��ّوات  ق��درة 
رة ضم��ن مدين��ة درع��ا ويف حميطه��ا،  احمل��رّ
درع��ا.  الس��د وخمي��م  وخاص��ًة ح��ّي طري��ق 
بالرامي��ل  ج��ّواً  القص��ف  أس��لوب  فانتهج��ت 
املتفجرة أو االستهداف الصاروخّي واملدفعّي، 
وال س��يما للمناط��ق ال��ي تف��رض عليه��ا ق��وات 

ش��ديداً. حص��اراً  املعارض��ة 
وُس��جلت حم��اوالٌت كث��رٌة خ��ال  	
األي��ام املاضي��ة لف��ّك احلص��ار ال��ذي يفرض��ه 
اجلي��ش احل��ّر عل��ى س��جن درع��ا املرك��زّي 
وحاج��ز صوام��ع احلب��وب بالق��رب م��ن بل��دة 
تق��دٍم  أّي  النظ��ام  حي��رز  أن  دون  النعيم��ة، 
يف املنطق��ة. ويأت��ي ذل��ك وس��ط تش��تت ق��ّوات 
النظ��ام ب��ني ع��ّدة جبه��اٍت حتق��ق فيه��ا ق��وات 
املعارض��ة تقّدم��ًا، م��ن جنوب درع��ا وصواًل إىل 

دمش��ق. وطري��ق  القنيط��رة  جبه��ات 
ري��ف دمش��ق... اهل��دن عل��ى هام��ش 

احل��دث
بع��د أن أصبح��ت جبه��ات اجلن��وب  	
الرم��وك  خمي��م  وخباص��ة  الدمش��قّي، 
ب��ني  املوقع��ة  لله��دن  رهين��ّة  ويل��دا،  وببي��ا 
أهال��ي تل��ك املناط��ق وق��وات النظ��ام، إلدخ��ال 
امل��واد الغذائي��ة إليه��ا؛ اس��تعادت ع��دة جبه��اٍت 
النظ��ام  تراج��ع  إث��ر  نش��اطها  املنطق��ة  يف 
ع��ن االلت��زام بش��روط اهل��دن، وإث��ر خ��روج 
الغوط��ة الش��رقية بكاف��ة مناطقه��ا عن س��ياق 
تل��ك اهل��دن. فاس��تمّرت االش��تباكات عل��ى 
أكث��ر م��ن جبه��ة، وخاص��ًة يف امل��دن القريب��ة 
م��ن املتحل��ق اجلنوب��ّي، وال��ي حي��اول النظ��ام 
دخوهل��ا، ويف ع��درا ال��ي تش��هد تقدم��ًا ش��به 

يوم��يٍّ لق��وات املعارض��ة بع��د ع��دة كمائ��ن 
ناجح��ٍة نف��ذت يف املدين��ة وأّدت إىل تراج��ع 
ق��وات النظ��ام ع��ن مناط��ق كان ق��د س��يطر 

عليه��ا من��ذ م��ّدة.
وتنته��ج ق��وات النظ��ام يف الغوط��ة  	
الش��رقية أس��لوب الرامي��ل املتفج��رة أيض��ًا، 
وخاص��ًة يف منطق��ة امل��رج، يف حماول��ٍة منه��ا 
لقط��ع ط��رق اإلم��داد وكس��ر ق��وة اجلي��ش 
إس��راتيجيًة  األكث��ر  املنطق��ة  يف  احل��ّر 
وحيوي��ًة لق��ّوات املعارض��ة يف ري��ف دمش��ق.

مح��اة وإدل��ب: تق��ّدٌم وحماول��ة وص��ل 
جبهات

احل��ّر  اجلي��ش  س��يطرة  كان��ت  	
عل��ى مدين��ة م��ورك وحميطه��ا مبثابة كس��ٍر 
لش��وكة جي��ش النظ��ام يف املنطق��ة الوس��طى 
وري��ف مح��اة الش��مالي. وأّدت تل��ك الس��يطرة 
تابع��ًة  كان��ت  عس��كريٍة  مواق��ع  إخ��اء  إىل 
للنظ��ام وكان��ت مص��دراً أساس��يًا لنران��ه يف 
االش��تباك  جتدي��د  إىل  أّدت  كم��ا  املنطق��ة. 
عل��ى جبه��اٍت جديدة، وخباص��ٍة يف ريف إدلب 
اجلنوب��ّي، ال��ذي اندلع��ت في��ه ع��ّدة مع��ارك 
مؤخ��راً، كان��ت أهمه��ا مع��ارك الس��يطرة على 
حواج��ز خ��ان ش��يخون وص��واًل إىل الطري��ق 
الذي يصل جبهات ريف إدلب اجلنوبّي بريف 
مح��اة الش��مالّي، م��ا جيع��ل تلك املنطق��ة تتجه 
لتك��ون مس��احًة إس��راتيجيًة للجي��ش احل��ّر 
يف مواجه��ة ق��ّوات النظ��ام يف أكث��ر من موقع، 

أهّمه��ا ري��ف مح��اة الغرب��ّي.

جبه��ات  جت��ّدد  الش��رقية  املنطق��ة 
القت��ال

كان��ت املع��ارك واملواجه��ات العنيف��ة  	
يف حمي��ط مط��ار دي��ر ال��زور العس��كري ه��ي 
م��ن  س��عٍي  يف  احملافظ��ة،  يف  األب��رز  احل��دث 

املط��ار. ح��ول  وضع��ه  لتحس��ني  النظ��ام 
قري��ة  يف  عنيف��ٍة  مع��ارك  فبع��د  	
حوجي��ة املريعي��ة اجملاورة للمطار، اس��تطاعت 
الدي��ن،  زه��ر  عص��ام  بقي��ادة  األس��د،  ق��وات 
تس��جيل تق��دٍم هن��اك. ل��رّد مقاتل��و اجلي��ش 
اجلنوب��ّي  القط��اع  يف  مباغ��ٍت  بهج��وٍم  احّل��ر 
جلبه��ة املط��ار، س��يطروا م��ن خال��ه عل��ى ع��ّدة 
نقاٍط إسراتيجية، مل يلبثوا أن فقدوا بعضها 
بهج��وٍم مض��ادٍّ ش��نته القوات األس��دية يف اليوم 

التال��ي.
ويف الرق��ة، وبع��د اس��تعادة النظ��ام  	
هل��دوء الفرق��ة 17 وإيص��ال اإلم��داد إىل قوات��ه 
فيها وحماولة التوس��ع حوهلا؛ قامت قّواٌت من 
تنظي��م الدول��ة اإلس��امية يف الع��راق والش��ام 
بتجدي��د املعارك على اجلبه��ة، مما أجر قوات 
األسد على الراجع عن املواقع الي تقّدمت إليها 
	س��ابقًا، مع تكبيدها خس��ائر يف األرواح والعتاد.

وم��ن جان��ٍب آخ��ر، تس��تمّر مع��ارك  	
باق��ي اجلبه��ات يف حل��ب وري��ف إدل��ب وري��ف 
الاذقي��ة والقلم��ون بش��كل ك��رٍّ وف��ّر. بينم��ا 
يظه��ر تق��دم ق��ّوات النظ��ام جليًا يف ي��رود، بعد 
توجي��ه أرت��اٍل عس��كريٍة كب��رٍة من قب��ل قّوات 

املدين��ة. اللبنان��ّي حن��و  ح��زب اهلل 

على جبهة مطار دير الزور | عدسة أمحد | خاص عني املدينة
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 مع المؤلفة قلوبهـم... 
يوٌم في األرض الـمحتـلة

هادي الفيصل
"يا ها بربع الشرطة، أها بيكم... هذا بشار األسد هاحلاميكم" 	

ه��ذا ه��و مطل��ع األغني��ة ال��ي اختاره��ا عنص��ر املخاب��رات لتص��دح ع��ر مك��ر الص��وت يف مقص��ف كلي��ة اآلداب، قب��ل أن يش��ري علب��ي 
عص��ٍر وخياط��ب بلهج��ة س��احلية عنص��راً آخ��ر يق��ف عل��ى الب��اب: "ه��ي لعيونك وعيون األس��د".

كن��ا صامت��ني يف حض��ور العنص��ر،  	
فطاولتن��ا ه��ي األقرب إلي��ه. مل تلتِق، واحلمد 
ت��رّددي  رغ��م  زل��ت،  فم��ا  بعين��ه.  عي��ي  هلل، 
دي��ر  م��ن  احملتل��ة  األحي��اء  إىل  املتواص��ل 
ال��زور، غ��ر ق��ادٍر عل��ى النظ��ر يف عي��ون جن��ود 
معه��م.  التطبي��ع  عل��ى  ق��ادٍر  وغ��ر  األس��د، 
ح��ااًل  أفض��ل  و)ع(  حمم��د  صديق��اي  كان 
م��ي، فهم��ا س��اكنان دائمان يف ه��ذه األحياء، 
تكّيف��ا م��ع مش��اهد االحت��ال اليومي��ة فيه��ا. 
ابتس��م )ع( مرتب��كًا بع��ض الش��يء وه��و يس��مع 
أغني��ة عل��ي الدي��ك كأنه��ا ش��يٌء غ��ر م��ؤٍذ، 
ب��ني  املخاب��رات  عنص��ر  اس��تعراض  وكأن 
األغني��ة عليه��م  ط��اٍب جامعي��ني وفرض��ه 
جم��رد مس��ألة ذوٍق وخش��ونٍة ش��بابيٍة فق��ط. 
راح يق��ول، بع��د ذه��اب العنص��ر، إن األغني��ة 
حل��وٌة وتدف��ع إىل الدبك��ة. وذّكرن��ا برحل��ٍة 
خاهل��ا  دب��ك  احلص��ن  قلع��ة  إىل  طابي��ٍة 
مبس��وطني...  "كن��ا  حيات��ه:  يف  م��رة  ألول 
وم��ا أع��رف ش��كون ص��ار بعدي��ن. اهلل يرّج��ع 
هذي��ك األي��ام". )ع( لي��س مؤي��دًا للنظ��ام رغ��م 
ش��وقه ألي��ام م��ا قب��ل الث��ورة وتفاعل��ه الزائ��ف 
أيض��ًا،  للث��ورة  مؤي��دًا  ولي��س  األغني��ة،  م��ع 
قلوبه��م".  ب�"املؤلف��ة  أمّسي��ه  مل��ا  ينتم��ي  ه��و 
وه��ؤالء فئ��ٌة م��ن الن��اس يف أحي��اء اجل��ورة 
	والقص��ور وتوابعه��ا، بعضه��م نازح��ون إليه��ا 
كان��وا  األصلي��ني.  س��كانها  م��ن  وبعضه��م 
متفرجني يف بداية الثورة ثم مالوا إليها بعد 
انكس��ار هيب��ة النظ��ام أمام حش��ود املتظاهرين 
اهلائل��ة، ليميل��وا بالعك��س بع��د دخول اجليش 
األس��دّي إىل دي��ر ال��زور، ث��م لينقم��وا عل��ى 
الث��ورة بع��د أن باش��ر النظ��ام محل��ة قص��ٍف 

مس��تمّرٍة بع��د حتري��ر املدين��ة. 
يف س��يارة )ع(، ويف طري��ق عودتن��ا  	
"البل��د"، أحبب��ُت  القص��ر م��ن اجلامع��ة إىل 
الس��خيف  إلعجاب��ه  انتقام��ًا  أشاكس��ه  أن 
إن كان ش��يٌء يف حيات��ه  س��ألته  باألغني��ة. 
أو حي��اة عائلت��ه ق��د خت��ّرب، فه��و عل��ى وش��ك 
أج��ور  م��ن  الطبي��ب  وال��ده  وغّل��ة  التخ��ّرج، 

رغ��م  تنق��ص  مل  املرض��ى  عل��ى  الكش��ف 
انتق��ال عيادت��ه م��ن مرك��ز املدين��ة - بع��د 
حتري��ره - إىل م��كاٍن آخ��ر. فأجابي مس��تنكراً 
س��ؤالي بس��ؤال: "لي��ش من��و ق��ال ل��ك إن��و إحن��ا 
كله��ا  البل��د  ت��رى  بهالوض��ع؟  مبس��وطني 
خرب��ت ومس��تقبلها ض��اع". وأش��ار إىل املق��رة 
جبان��ب الطري��ق، وه��و خيّف��ف م��ن س��رعة 
الس��يارة لنتمك��ن م��ن مش��اهدة جن��ازٍة تتأل��ف 
صندوقه��ا  يف  حتم��ل  صغ��رٍة  ش��احنٍة  م��ن 
اخللف��ي تابوت��ًا حييط به أربعة رج��اٍل تتبعها 
س��يارٌة واح��دٌة فق��ط. وحبس��ب رواي��ة )ع(، 
اخللف��ي،  املقع��د  م��ن  حمم��د  أّكده��ا  ال��ي 
ه��ذه جن��ازة ش��ابٍّ ُقت��ل بقذيف��ٍة عش��وائيٍة من 
القذائ��ف ال��ي يطلقه��ا اجلي��ش احل��ّر باجت��اه 
يف  هدفه��ا  فتخط��ئ  األس��د  ق��وات  مراك��ز 

غال��ب األحي��ان لتصي��ب ش��خصًا بريئ��ًا.
أم��ن  لبن��اء  اجمل��اور  احلاج��ز  عل��ى  	

تفتي��ٍش  أم��ام  س��يارتنا  توقف��ت  الدول��ة 
س��ريٍع ختم��ه اجلن��دي جبمل��ة: "اهلل معك��م 
ي��ا ش��باب"، الي رفع��ت من معنوي��ات صديقّي 
مؤّلف��ي القل��ب. ف��رّدد األول عب��ارًة تقليدي��ًة 
ع��ن اخت��اف أس��لوب احلاج��ز حبس��ب طب��اع 
القائ��د املن��اوب أو طب��اع العنص��ر ال��ذي يفتش 
نس��بّية  عل��ى  الثان��ي  وبره��ن  الس��يارات، 
التوح��ش مبث��اٍل ع��ن حاج��ز الضم��ر املرع��ب 
ألبن��اء دي��ر ال��زور، ح��ني م��ّر ه��و نفس��ه به��ذا 
احلاج��ز قادم��ًا م��ن دمش��ق قب��ل أي��اٍم، فصع��د 
ضابٌط مؤّدٌب - بالرغم من أنه علوي - ووّبخ 
جندي��ًا "رقاوي��ًا" كان يؤّخ��ر الب��اص. يتذكر 
)ع( ه��و اآلخ��ر مثال��ه اخل��اص، عندم��ا ش��اهد 
يضرب��ون  الدي��ن  زه��ر  عناص��ر  عيني��ه  ب��أّم 
عنص��رًا تابع��ًا لف��راس العراقي��ة م��ن الدف��اع 
الوط��ّي ويلق��ون ب��ه يف "ب��وكاج" س��يارتهم، 

عقوب��ًة عل��ى حتّرش��ه بفت��اة. 

جمموعة من "الدفاع الوطي" دير الزور
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حواج��ز  م��ن  أفض��ل  ليس��ت  وحواجزك��م 
الدف��اع الوط��ّي - خياطب��ي )ع( - وه��و ي��روي 
ش��ائعاٍت رائج��ٍة يف أوس��اط املؤلف��ة قلوبه��م 
مس��افرين  وتش��ليح  س��ياراٍت  س��رقة  ع��ن 
وإذالل القادم��ني م��ن اجل��ورة والقص��ور إىل 
املناط��ق احمل��ّررة حبج��ة أنه��م ش��بيحة. يتاب��ع 
)ع(: "وال تس��مع منه��م إال: "طّف��ي س��يجارتك 
ي��ا ش��يخ"، و"لي��ش راي��ح عاجل��ورة ي��ا ش��يخ؟". 
يق��ل ل��ك طّف��ي س��يجارتك ي��ا ش��يخ وم��ا يقول 
حلال��ه لي��ش يطف��ون علين��ا الكهرب��ا كل م��ا 
رادو يك��رون البوق��ة م��ن الغ��از؟ والل��ي ما قدر 
يب��وق ص��ار ي��دّور تس��وية وض��ع". "ش��وف نّص 
اجلي��ش احل��ّر قل��ب دف��اع وطي بعد م��ا خربوا 
البل��د. واالثن��ني ح��ّر ودف��اع - ينبه��ي حممد - 
م��ن والد البل��د". فأنتبه إىل وس��يلٍة أخرى من 
وس��ائل مؤلف��ي القل��وب يف دفاعهم عن احملتّل 
الغري��ب، بإحال��ة الش��رور إىل "نفوس��نا" وإىل 

كيان��اٍت حملي��ة.
م��ن  قلوبه��م  املؤلف��ة  مجاع��ة  	
خمتل��ف الطبق��ات، أغني��اٌء وفقراء ومتوس��طو 
وأمي��ون،  رفيع��ًا  تعليم��ًا  متعلم��ون  ح��ال، 
متدينون وغر متدينني. لكن ما جيمعهم هو 
الرغب��ة يف االس��تقرار بأي��ة طريق��ٍة وبأس��رع 
ه��ذه  األس��د راجح��ٌة  أن كف��ة  وق��ت. ومب��ا 
األيام فهم معه ليسحق الثورة كيفما كان. 
حيتف��ي املؤلف��ة قلوبه��م باألنب��اء املتداول��ة بني 
وحنٍي وآخر عن جرائم مزعومٍة وحقيقيٍة يف 
املناط��ق احمل��ّررة. وجيمعه��م كذل��ك تعلقه��م 
بالكيان��ات الرمسي��ة، رغ��م غطرس��تها عليه��م، 
فه��ي ملجأه��م النفس��ي يف ترؤه��م م��ن ق��ذارة 

ش��بيحة الدف��اع الوط��ّي.

شارع التكايا

مب��ا تيّس��ر م��ن ثي��اب، تتأن��ق فت��اٌة  	
ال��ذي  التكاي��ا،  ش��ارع  إىل  خطيبه��ا  برفق��ة 
اس��تعاد ش��يئًا م��ن عافيت��ه الس��ابقة. وأم��ام 
بقالي��ٍة توق��ف العروس��ان إللق��اء نظ��رٍة عل��ى 
جمموعة احللّي املعروضة إىل جانب عبوات 
الزي��ت والبس��كويت وعل��ب الدخ��ان. مؤخ��راً 
أض��اف صاح��ب البقالي��ة اخل��وامت واألس��اور 
الذهبي��ة إىل بضاعت��ه، م��رراً ذل��ك، ووف��ق 
تعب��ره الضاح��ك، برغبت��ه يف من��ح العرائ��س 
حلظ��ًة رومانس��يًة ُحرم��ن منه��ا، فق��د كان 
اخلاط��ب يذه��ب إىل امليادين وحيداً ليش��ري 
تطوي��ر  وبع��د  الي��وم،  أم��ا  ال��زواج.  خ��امت 
البقالية، تستطيع العروس انتقاء خامتها أو 

إس��وارتها ال��ي تري��د.
عه��ده  ع��ن  التكاي��ا  ش��ارع  تغ��ّر  	
وتغ��ّرت  رّواده،  هيئ��ات  وتغ��ّرت  الس��ابق، 
نوعي��ة البضائ��ع والزبائ��ن كذل��ك. فش��اربو 
مل  حديث��ًا  املفتت��ح  احمل��ل  يف  الكوكتي��ل 
يع��ودوا ش��بانًا يبالغ��ون يف متش��يط ش��عورهم 
مقاتل��ني  ص��اروا  ب��ل  ذقونه��م،  وحنج��رة 
خمتلف��ة  بكوفي��اٍت  رؤوس��هم  يعصب��ون 
تش��اهد  املعروض��ة  البضائ��ع  م��ن  األل��وان. 
ل��وازم ضروري��ًة ألي��ام احل��رب، مث��ل أل��واح 
ع��ن  كبدي��ٍل  تس��تخدم  ال��ي  الباس��تيك 
القص��ف،  بفع��ل  املتحّط��م  النواف��ذ  زج��اج 
األب��واب  إلغ��اق  واألقف��ال  واجلنازي��ر 
بإح��كاٍم خش��ية الس��رقة، ولواص��ق الفئ��ران 
االنتب��اه  يلف��ت  الرصي��ف  املتكاث��رة. وعل��ى 
يس��تخدمه  منفج��ٍر  غ��ر  طي��ارٍة  ص��اروخ 
كلوح��ٍة تاجر ذخ��رٍة للداللة على بضاعته 
املصفوف��ة عل��ى بطاني��ٍة عل��ى الرصي��ف، م��ن 
طلق��اٍت ملختل��ف أن��واع األس��لحة، كالبن��ادق 
و14.5،   12.5 ومض��ادات  س��ي  ك��ي  وال��ي 

وحش��وات مض��اّد ال��دروع RBG. كان تاج��ر 
احل��ّر،  اجلي��ش  يف  مقات��ًا  ه��ذا  الذخ��رة 
أصدقائ��ه،  بع��ض  م��ع  وبش��راكٍة  لكن��ه، 
م��ن  بضاعت��ه  جيل��ب  التج��ارة.  إىل  حت��ّول 
	الري��ف ويبيعه��ا باملف��ّرق للكتائ��ب الفق��رة 
بهام��ش رب��ٍح بس��يط، كم��ا يق��ول لزبون��ه يف 
مفاوض��ٍة عاجلٍة تفاخر خاهلا بقدرته على 
جل��ب قذائ��ف الدباب��ات وعرضه��ا عل��ى ه��ذه 

البسطة.
م��ن ش��ارٍع جانيٍّ يأت��ي صوت رجٍل  	
يهّدد رئيس ورش��ة نقل أثاٍث بالش��كوى عليه 
عن��د اهليئ��ة الش��رعية ألن��ه مل ينق��ل كام��ل 
األغ��راض إىل حطل��ة. نق��ل األث��اث مهن��ٌة 
رائج��ٌة يف دي��ر ال��زور. وتش��رف عليه��ا اهليئ��ة 
الش��رعية لقم��ع عملي��ات الس��رقة. وكذل��ك 
مهن��ة حل��ام األب��واب إلح��كام إغاقه��ا، بع��د 
أن تغّل��ب اللص��وص على األقفال واجلنازير. 
تنظي��ف البي��وت م��ن ال��ركام مهن��ٌة جدي��دٌة 
العائدي��ن  بع��ض  عل��ى  يصع��ب  إذ  أيض��ًا، 
إىل  فيلج��أون  وحده��م،  بيوته��م  تنظي��ف 
ورش��اٍت متخصص��ٍة يف ه��ذا العم��ل. ووف��ق 
تقديرات الناشطني بلغ عدد العوائل العائدة 
إىل اجل��زء احمل��رر م��ن املدين��ة ثاث��ة آالف 
عائل��ة. لرتف��ع الع��دد الكل��ّي للقاطن��ني إىل 
مخس��ة آالف عائل��ة، يتوّزع��ون مبعظمه��م 
عل��ى أحي��اء احلميدي��ة والعرض��ي والش��يخ 
العث��ور  إىل  الس��كان  بع��ض  يوّف��ق  ياس��ني. 
كام��ل  لس��ّد  يكف��ي  ال  بأج��ٍر  عم��ٍل  عل��ى 
االحتياج��ات، ولك��ن أّي وارٍد مال��يٍّ يف ه��ذه 
الظ��روف - كم��ا يق��ول أح��د عم��ال نق��ل 
األث��اث - ه��و وارٌد ناف��ع، وخاص��ًة م��ع جن��اح 
املنظم��ات اإلغاثي��ة يف تقدي��م س��اٍل غذائي��ٍة 

ملعظ��م الس��كان بش��كٍل منتظ��م.

بائع خبز يف شارع التكايا بعد القصف -عدسة أمحد - خاص عني املدينة

أحد عناصر زهر الدين



6

على حيطان البوكمال 
الـــرجل الــبّخاخ: أين عــائــدات النفط؟

ثائر منصور 
حيتف��ل الس��وريون يف ه��ذه األي��ام بالذك��رى الثالث��ة النط��اق ثورته��م، تل��ك الث��ورة ال��ي أش��علتها أنام��ل صغ��رٌة خّط��ت  	
	عل��ى ج��دران إح��دى امل��دارس )الش��عب يري��د إس��قاط النظ��ام(. ث��ورٌة عظيم��ٌة لش��عٍب أعظ��م خيل��ق م��ن الصم��ت حكاي��ة مت��ّرٍد عل��ى 

اخلطأ والفساد والظلم.
الرجل البّخاخ

عل��ى  بدايته��ا  يف  الث��ورة  اعتم��دت  	
اجل��دران،  عل��ى  جمهول��ني  ش��ّباٍن  كتاب��ات 
كان��ت تس��تنهض اهلمم وحت��ّرض الصامتني 
عل��ى التح��ّرك إلس��قاط اخل��وف ث��م إس��قاط 
النظ��ام. ومتك��ن ه��ؤالء اجملهول��ون م��ن ج��ّر 
املظاه��رات  وإعط��اء  الس��احات  إىل  الن��اس 
زمخ��ًا كب��راً. وال ختف��ى عل��ى أح��ٍد األخط��ار 
ال��ي كان يتع��ّرض هل��ا ه��ؤالء الش��باب أثن��اء 
كتابته��م عل��ى اجل��دران، إذ كث��راً م��ا انته��ى 
املط��اف به��م إىل امل��وت يف س��جون النظ��ام أو 

برصاص��ه.
اختف��ى الرج��ل البّخ��اخ م��ن حي��اة  	
الس��وريني يف املناط��ق احمل��ّررة مل��ّدٍة معين��ة، 
ليع��ود الي��وم م��ن جدي��ٍد بع��د تراك��م األخطاء 
وارت��داء  للث��ورة  املفس��دين  بع��ض  وتس��لق 
اللص��وص ث��وب الث��ّوار، فتطلب��ت ه��ذه احلال��ة 
ع��ودة الرج��ل البخ��اخ إىل الش��وارع احمل��ّررة 
يف  البوكم��ال  مدين��ة  يف  املس��ار.  لتصحي��ح 
أقص��ى الش��رق ق��ّرر ش��ابٌّ ب��دء ث��ورٍة جدي��دٍة 
م��ن قل��ب الث��ورة الس��ورية، دون اخل��روج ع��ن 
ومبادئه��ا.  قيمه��ا  ع��ن  التخل��ي  وال  إطاره��ا 
مي��أل )م. د(، كم��ا حي��ب أن يس��مي نفس��ه، 
ج��دران مدين��ة البوكمال الي��وم بكتاباته الي 
تنتق��د املنحرف��ني ع��ن نه��ج الث��ورة، وختاط��ب 
اللصوص واملتس��لقني، وتفضح ما يقومون به 
م��ن فس��اٍد وس��رقٍة وجت��اوزاٍت ال مت��ّت للث��ورة 

بصل��ة.
ثورٌة يف قلب الثورة

اللق��اء  املدين��ة" م��ن  "ع��ني  متكن��ت  	
به��ذا الش��اب لتس��أله ع��ن الداف��ع وراء عمل��ه 
اخلط��ر فأج��اب: "ه��ذه الث��ورة ث��ورٌة عظيم��ة، 
فه��ي كاش��فٌة فاضحة. وكلم��ا طالت كلما 
نف��وس  فس��اد  واكتش��فنا  احلقائ��ق  بان��ت 
البع��ض. م��ا دفع��ي إىل اجلدران هو إحساس��ي 
أن الث��ورة ب��دأت تنح��رف ع��ن مس��ارها، فأن��ا 
يومي��ًا أمس��ع الكث��ر م��ن عب��ارات ال��ذّم والق��دح 
به��ذه الث��ورة م��ن قب��ل بع��ض الن��اس البس��طاء 
اللص��وص  تصرف��ات  يش��اهدون  الذي��ن 

ث��ورٍة  عل��ى  بالس��وء  فيحكم��ون  واملتس��لقني 
الش��هداء". عظيم��ٍة دفعن��ا مثنه��ا آالف 

وع��ن املخاط��ر الي ق��د يتعّرض هلا،  	
وع��ن ش��عوره أثن��اء الكتابة عل��ى اجلدران قال: 
"مل يرهبن��ا النظ��ام س��ابقًا حت��ى يرهبن��ا بع��ض 
ضع��اف النف��وس. أرى أن م��ا أق��وم ب��ه ج��زٌء 
ال يتج��ّزأ م��ن العم��ل الث��ورّي، فالس��كوت ع��ن 
األخطاء س��يؤّدي يف نهاية املطاف إىل صناعة 

طغ��اٍة ج��دد".
مع الناس

"مل يِط��ل اهلل ه��ذه الث��ورة إال ليمي��ز  	
اخلبي��ث م��ن الطي��ب"؛ "س��نظل نكت��ب حت��ى ل��و 
اضطررنا لكتابة األمساء"؛ "شّوهتم إسامنا"؛ 
"ال تعبث��وا بثورتن��ا"؛ "أي��ن عائ��دات النف��ط؟"، 
وغره��ا م��ن العب��ارات بات��ت تلف��ت االنتب��اه يف 
املدين��ة وأصبح��ت ظاه��رًة حيوي��ًة وطريف��ًة 
حبس��ب م��ا يرى كث��ٌر من س��كان البوكمال.

رج��ٌل  وه��و  حمم��د،  أب��و  يق��ول  	
مخسييٌّ كتب )م. د( على حائط منزله: "يف 
بداي��ة الث��ورة كن��ا خنش��ى م��ن الش��باب الذين 
يكتبون على اجلدران، بسبب ممارسات األمن 

ضدن��ا. لك��ن الي��وم األم��ر خمتل��ف، فق��د صرنا 
ن��رى يف ه��ذه الكتاب��ة وعيًا كبراً لدى ش��بابنا 
وخوفه��م عل��ى مصلحة بلده��م. ومل يزعجي 

وجودها عل��ى جداري".
فيه��ا  ف��رى  اهلل  عب��د  احل��اج  أم��ا  	
س��لوكًا حمق��ًا ولك��ن يف التوقي��ت اخلاط��ئ، 
ح��ني ق��ال: "صحيٌح أن ه��ذه الكتابات حتاكي 
اهل��دف  ع��ن  االنتب��اه  تش��تت  لكنه��ا  الواق��ع، 
وأركان��ه.  النظ��ام  إس��قاط  وه��و  الرئيس��ّي 
االندفاع املوجود لدى هذا الشاب مجيل، ولكن 

وحكم��ة". ص��ٍر  إىل  حيت��اج  األم��ر 
إىل  ن��ازٌح  وه��و  ياس��ر،  وي��رى  	
احلائطي��ة  د(  )م.  نش��اطات  يف  البوكم��ال، 
فك��رًة مجيل��ًة متكن تس��ميتها بتنظيف الثورة 
م��ن الداخ��ل. ويتمنى أن يك��ون هناك من يعر 
اهتمام��ًا هل��ذه الكتاب��ات، وحياس��ب اللص��وص 

أفعاهل��م. عل��ى  والفاس��دين 
أح��د  وه��و  أمي��ن،  يعتق��د  بينم��ا  	
ش��باب مدين��ة البوكم��ال الذي��ن ش��اركوا يف 
املظاهرات ضّد النظام، أن هذه الكتابات تسهم 
يف ضّخ دماٍء جديدٍة يف جسم الثورة، وجتعلنا 

حن��ّس أنه��ا ل��ن مت��وت يف ص��در الش��عب.

كتابات حائطية من البوكمال 
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الواقع التعليمّي في مدينة القورّية
نقمٌة على النظام وعتٌب على الثورة...

حممود األحية 

يف ظ��ّل الظ��روف احلالي��ة وغي��اب الدول��ة البديل��ة وعج��ز الث��ورة وحال��ة الف��راغ ال��ذي مل مت��أله ق��وى الث��ورة؛ ب��دأت املناط��ق  	
"احملّررة" تعيش يف أزمٍة حقيقيٍة متفاقمٍة على كافة املستويات يومًا بعد يوم. ومنها املستوى التعليمّي الذي احندر وتراجع بشكٍل 

ح��ادٍّ نتيج��ة وقوع��ه ب��ني س��ندان النظ��ام ومطرق��ة الث��ورة.
مدين�������ة  يف  امل�������دارس  تعان��ي  إذ  	
القورّية، مثلها مثل بقية املناطق احملّررة، من 
أزم��اٍت مراكمٍة ومتتابعٍة دفعت كثراً من 
الطلبة إىل ترك املدرسة والتوّجه إىل ساحات 
القتال أو االنصراف إىل شؤوٍن أخرى بعضها 
يهّدد األمن االجتماعّي. فاألزمات بدأت فعليًا 
بتخري��ب وس��رقة مؤسس��ات الدول��ة عامًة مبا 
فيه��ا امل��دارس، عم��ًا حبج��ة إس��قاط النظ��ام، 
بينما الذي حصل فعليًا هو إسقاط املؤّسسات 
ال��ي ه��ي مل��ٌك الش��عب. ومل يت��ّم التميي��ز ب��ني 
ه��ذه املؤّسس��ات الوطني��ة بوصفها بن��ًى حتتيًة 
للدول��ة والش��عب وليس��ت للنظ��ام، مم��ا أدى 
النظ��ام  وبق��اء  الدول��ة  س��قوط  إىل  عملي��ًا 

واإلض��رار مبكان��ة الث��ورة ودوره��ا.
وم��ن األزم��ات املراكم��ة واملتتالية  	
أزمة تس��رب الطاب من املدارس وما هلا من 
منعكس��اٍت خط��رٍة عل��ى مس��تقبلهم قد تؤّدي 
إىل ضياعه��م ودخوهل��م ع��وامل غ��ر طبيعي��ٍة 
بالنس��بة إليه��م كطلب��ة. فعل��ى س��بيل املث��ال 
مل يداوم يف الصف العاش��ر يف ثانوية الزوية 
س��وى عش��رة ط��اٍب فق��ط، بينم��ا كان ع��دد 
ط��اب ه��ذا الص��ّف قب��ل الث��ورة يق��ارب املئ��ة 
طال��ب يداوم��ون يف ثاث��ة ش��عٍب صّفي��ة. هذا 
أواًل، أم��ا ثاني��ًا فهن��اك أزم��ٌة أخ��رى تتمث��ل 
احل��ّر  اجلي��ش  كتائ�������ب  بع��ض  باحت��ال 
للم��دارس وحتويله��ا إىل ثكن��اٍت عس��كرية. 
يف  القاطن��ني  الاجئ��ني  مش��كلة  وكذل��ك 
بش��كل  عليه��ا  التغل��ب  مّت  وال��ي  امل��دارس، 
جزئ��ّي. أم��ا املش��كلة الثالث��ة فتمثل��ت بغي��اب 
مدّرس��ني  م��ن  األساس��ّي  التعليم��ّي  ال��كادر 
املؤي��دة  ملواقفه��م  فصل��وا  الذي��ن  ومعلم��ني، 
للثورة ليحّل مكانهم آخرون نصف متعلمني 
وغ��ر مؤهل��ني أب��دًا للتدريس، والذي��ن يطلق 
وق��د  الث��ورة".  "وكاء  لق��ب  تن��درًا  عليه��م 
الك��وادر  ح��دث ذل��ك بتخطي��ٍط م��ن بع��ض 
القدمي��ة  التقليدي��ة  والتعليمي��ة  اإلداري��ة 
املتش��ّربة بأف��كار الس��لطة والبع��ث ومناه��ج 
الوطني��ة والقومي��ة ال��ي متج��د األس��د وأب��اه. 

وتض��اف إىل ه��ذه املش��اكل يف حق��ل التعلي��م 
ندرة الكتب املدرس��ية، الي ال ميكن احلصول 
عليها اليوم إال من الس��وق وبأس��عاٍر مرتفعة.

أم��ا املش��كلة الرابع��ة فه��ي مش��كلة  	
األس��اتذة الذي��ن انضم��وا إىل صف��وف الث��ورة 
وقطع��ت رواتبه��م، مم��ا دف��ع به��م إىل مصائ��ر 
غريب��ٍة نوع��ًا م��ا. وكم��ا يعل��ق الظرف��اء عل��ى 
عل��ى  حتص��ل  مل  إن  املفصول��ني:  املعلم��ني 
منصٍب قياديٍّ يف اجليش احلّر مل يبق أمامك 
إال املزاد لتعمل عتااًل فيه، كما حصل لبعض 

الش��رفاء. األس��اتذة 
التدخ��ل  ه��ي  اخلامس��ة  واملش��كلة  	
الس��لّي م��ن قب��ل الراع��ي والف��اح والش��يخ 
وبع��ض كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر يف العملي��ة 
التعليمية، كٌل حسب هواه. فبعض الفصائل 
عل��ى  أيديولوجيته��ا  ف��رض  تري��د  املقاتل��ة 
امل��دارس، كف��رض لب��اس معنّيٍ عل��ى الطلبة.

يف  الربي��ة  مكت��ب  مدي��ر  يق��ول  	
األس��تاذ  القوري��ة،  ملدين��ة  احملل��يّ  اجملل��س 
ق��در  حي��اول  اجملل��س  إن  العكل��ة،  عدن��ان 
توف��ر  املتواضع��ة،  وباإلمكاني��ات  املس��تطاع، 
م��ن كت��ٍب  امل���������دارس  بع��ض مست�����لزمات 
وقرطاس��يٍة ومقاع��د وخّزان��ات مي��اه. ولكن��ه، 

به��ذه اإلمكانيات ونق��ص الدعم من االئتاف 
واجله��ات الوطنية األخ��رى، أصبح عاجزاً عن 
توف��ر متطلب��ات امل��دارس والط��اب، إضاف��ًة 
إىل عدم امتاكه أّية س��لطٍة ملزمٍة إلخراج 

بع��ض الكتائ��ب والاجئني م��ن املدارس.
أم��ا األس��تاذ ن��ادر اخل��ري )م��دّرس  	
لغ��ة إنكليزي��ة( فق��ال: هن��اك تراج��ٌع واض��ٌح 
يف مس��توى التعلي��م يف املدين��ة، وه��ذا يعود إىل 
عّدة أسباٍب منها عدم متكن طاب الشهادتني 
اإلعدادية والثانوية من تقديم االمتحانات يف 
املناطق اخلاضعة للنظام خوفًا من االعتقال، 
وكذل��ك نقص التجهي��زات الازمة للعملية 
التعليمي��ة، وال��ي مّت��ت س��رقتها م��ن امل��دارس.

الس�������ورّية  املدرس�������ة  غي������اب  إن  	
الطبيعي��ة س��يدفع ه��ذا اجلي��ل إىل االلتح��اق 
مب��دارس أخ��رى هي مدارس الظام، مدارس 
االحن�����������ال األخاق�����ي والضي��اع يف دروب 
اجمله��ول ال��ذي ال يبش��ر ببن��اء أجي��ال العل��م 
واملعرف��ة. وم��ن املع��روف أن ه��دم أّي جمتم��ع 
يتم من خال هدم العملية التعليمية يف هذا 
اجملتم��ع، ولذل��ك فإنن��ا أم��ام آف��ٍة س��تهّدد بن��اء 

س��ورية املس��تقبل.

أطفال يف املدرسة - القورية - عدسة حممود 



رادار المدينة عين المدينة | العدد )24( | 16 آذار 82014

 المـجلس الـمدنـّي في مارع... 
هموٌم ونجاحات

خالد اخلطيب
مارع مدينٌة ريفّيٌة تتبع حملافظة حلب. تبعد عنها مس��افة 30 كم، وتتوّس��ط ريفها الش��مالي املمتّد حتى احلدود الركية  	
عل��ى بع��د 25 ك��م، يف عق��دة مواص��اٍت هاّم��ة. تق��ع م��ارع يف س��هٍل زراع��ّي، وتع��ّد الزراع��ة العم��ل الرئيس��ّي ملعظ��م س��كانها الذي��ن يبل��غ 

عدده��م األربع��ني أل��ف نس��مة.

كان��ت م��ارع م��ن امل��دن الس��باقة يف  	
رف��ع راي��ة الث��ورة، ح��ني اندلع��ت مظاهراته��ا 
األوىل من��ذ الش��هر الراب��ع يف ع��ام 2011. وبع��د 
والعس��كرية  األمني��ة  القم��ع  محل��ة  اش��تداد 
لنظ��ام األس��د، يف حماولت��ه س��حق الث��ورة يف 
املدين��ة، رف��ع ث��ّوار م��ارع الس��اح دفاع��ًا ع��ن 
أنفس��هم، لتتش��كل فيه��ا الن��واة األوىل لل��واء 
التوحيد، الذي يعّد أبرز فصائل اجليش احلّر 
يف حمافظ��ة حلب، بقيادة الش��هيد عبد القادر 
الص��احل، اب��ن م��ارع ال��ذي يعت��ز أهله��ا بانتمائ��ه 

مدينته��م. إىل 
وبع��د ط��رد ق��وات األس��د وحتري��ر  	
املنطقة كان ال بّد من إنشاء هيئاٍت ومؤسساٍت 
تتحّمل مس��ؤوليات العم��ل اخلدمّي والصحّي 
والتعليم��ّي وغره��ا م��ن احتياج��ات الس��كان. 
وال ب��ّد هن��ا م��ن ذك��ر دور الش��هيد الص��احل 
وتش��جيعه عل��ى تأس��يس جمل��ٍس مدن��يٍّ يف 
م��ارع احمل��ّررة، يتأل��ف م��ن مكات��ب ع��ّدٍة منه��ا 

واإلغاث��ّي. والتعليم��ّي  والصح��ّي  اخلدم��ّي 
م��ن  الكثي�����������ر  امل��������جلس  واج������ه  	
الصعوب��ات والتحدي��ات م��ع بداي��ة تش��كيله، 
لك��ن إص��رار أعضائه البالغ عدده��م 30 عضواً، 
واملوّزعني على مكاتبه املختلفة، مّكن اجمللس 
والقي��ام  التحدي��ات  وج��ه  يف  الصم��ود  	م��ن 

بدوره ومهاّمه.

فعل��ى س��بيل املث��ال جن��ح اجملل��س  	
يف جت��اوز الوض��ع الكارث��ّي مل��دارس املدين��ة، 
وال��ي تعّرض��ت لدم��اٍر هائ��ٍل نتيج��ة القص��ف، 
مم��ا جعله��ا غ��ر مؤهل��ٍة الس��تقبال الط��اب. 
فعم��ل عل��ى إجي��اد بدائ��ل مؤقت��ة، باس��تئجار 
بي��وٍت وجتهيزه��ا مبا يل��زم لتس��تأنف العملية 
ب��ه  تق��وم  م��ا  ه��ذا  إىل  ويض��اف  التعليمي��ة. 
املس��اجد م��ن تعلي��م ع��دٍد كب��ٍر م��ن األطف��ال.

ونال��ت اخلدم��ات اهتمام��ًا خاّصًا من  	
، نظ��راً ألهميته��ا الكب��رة يف  اجملل��س احملل��يّ
حياة الناس اليومية. فرغيف اخلبز وخدمات 
الكهرب��اء وامل��اء والنظافة العامة أموٌر ال ميكن 
االستغناء عنها يف خمتلف الظروف. واستطاع 
م��ا  وتأم��ني  املدين��ة  أف��ران  تش��غيل  اجملل��س 
يلزمها من مادة الطحني بشرائه من األسواق 
ث��م بي��ع اخلب��ز بس��عر التكلف��ة فقط. ويش��رف 
اجملل��س عل��ى جمموع��ات التولي��د الكهربائي��ة 
اخلاّص��ة ال��ي تغط��ي خدماته��ا معظ��م أج��زاء 
املدين��ة مبقاب��ٍل ش��هريٍّ يدفع��ه املس��تفيدون، 
القي��ام مب��ا يل��زم م��ن أعم��ال الصيان��ة  م��ع 
الش��بكة  الكهرب��اء ع��ن  املرافق��ة، بع��د غي��اب 
وتعت��ر  طويل��ة.  ألش��هٍر  املدين��ة  يف  العام��ة 
خدم��ة مياه الش��رب أفضل ح��ااًل من الكهرباء، 
املوّل��دات  بتأم��ني  اخلدم��ّي  املكت��ب  ق��ام  إذ 
	الازم��ة الس��تخراج املاء م��ن اآلبار، مع تقديم

 احملروق��ات الازم��ة هل��ذه العملي��ة، ثم توزيع 
مياه الش��رب على خمتلف أحياء املدينة.

وكغ��ره م��ن اجملال��س احمللي��ة الي  	
نش��أت يف املناط��ق الس��ورية احمل��ّررة، يعان��ي 
اجملل��س املدن��ّي يف م��ارع الكث��ر م��ن املش��اكل 
واملصاع��ب. ول��وال املب��ادرات األهلي��ة لعجز عن 

القي��ام بعمل��ه.
حس��ن  اجملل��س،  رئي��س  ويش��كو  	
إىل  أّدت  ال��ي  امل��وارد  قل��ة  م��ن  اخلطي��ب، 
العج��ز ع��ن القي��ام ببع��ض األعم��ال احليوي��ة 
واهلامة، فكثٌر من اخلدمات متوقفة الرتفاع 
كلفته��ا ولقل��ة الدع��م. وهل��ذا الس��بب حي��اول 
اجملل��س جاه��داً تأم��ني احلاجّي��ات الضروري��ة 
بش��كٍل  اليومي��ة  الن��اس  حي��اة  مت��ّس  ال��ي 
والتعلي��م  واملي��اه  اخلب��ز  كرغي��ف  مباش��ر، 
املدين��ة  أن  اخلطي��ب  وأك��د  والنظاف��ة. 
كب��رًة  أعب��اًء  األخ��رة  اآلون��ة  يف  حتّمل��ت 
ألنه��ا اس��تقبلت أع��داداً هائل��ًة م��ن النازح��ني 
الذي��ن ش��كلوا ضغط��ًا إضافي��ًا عل��ى اخلدم��ات 
"متكن��ا  تعب��ره:  حبس��ب  ولك��ن،  واملراف��ق. 
م��ن جت��اوز ه��ذه األزم��ة مبس��اعدة األهال��ي 
للنازح��ني  اإلعان��ات  تقدي��م  خ��ال  م��ن  لن��ا 
ومنحه��م األغطي��ة وم��ا يلزم ملعيش��تهم ووفق 
	املس��تطاع، بع��د أن هرب��وا م��ن الرامي��ل ال��ي

 حّول��ت منازهلم إىل ركام".

املدخل الرئيسي ملدينة مارع
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مؤسسة التوحيد الطبية...
عنايٌة متكاملٌة بالجرحى

نزار حممد 
بعد أن ُدّمرت البنى التحتية الصحّية وغالبية املشايف الوطنّية يف املدن احملّررة، بسبب قصف الطران وبفعل االشتباكات،  	
نشأ العديد من املشايف امليدانية يف هذه املناطق. ولكن، بسبب ضعف اإلمكانيات ونقص الكوادر الطبّية وعدم القدرة على تأمني كّل 
م��ا ق��د حيتاج��ه الع��اج م��ن جتهي��زات؛ ج��اءت فك��رة إنش��اء دور استش��فاٍء يف املدن الركي��ة اجلنوبية املتامخ��ة للحدود الس��ورية، نظراً 
ل نقل اجلرحى الس��وريني هو القرارات الي اختذتها احلكومة الركية، مثل مداواة  لقرب املس��افة بينها وبني املدن احملّررة. وما س��هّ

مجي��ع الس��وريني يف املش��ايف الركي��ة، وليس فقط اجلرح��ى، باجملان.
دور استش��فاء ل��واء التوحيد

امل��دن  يف  االستش��فاء  دور  قام��ت  	
الركي��ة به��دف مس��اعدة اجلرح��ى ومتابع��ة 
حالتهم بشكٍل دورّي، بإشراف أطباء سوريني. 
كلٍّ  يف  استش��فاٍء  دور  ثاث��ة  تأس��يس  ومت 
م��ن عنت��اب؛ ني��زب؛ كل��س، من أج��ل أن تقابل 
البواب��ات احلدودي��ة، وتك��ون قريبًة من املش��ايف 
الركية، لس��هولة نقل اجلريح بعد اس��تقرار 

حالت��ه الصحي��ة.
يتح��دث الدكت��ور ص��اح الصفدي  	
ل�"ع��ني املدين��ة" ع��ن طبيع��ة عم��ل دور الش��فاء 
وبداياته��ا، فيق��ول: "كان عملن��ا يف البداي��ة 
بإمكانياٍت خجولة، فكّنا نقتصر على مساعدة 
لتس��هيل  هل��م  مرمج��ني  بتأم��ني  اجلرح��ى 
تواصله��م م��ع األطب��اء األت��راك. وم��ع تط��ّور 
الفك��رة وتوس��عها أصبح��ت مؤسس��ة التوحي��د 
الطبية تضم ثاثة دور استشفاٍء موزعٍة على 
ث��اث م��دٍن تركي��ة. وه��ي حت��ت إش��راف لواء 
التوحي��د، أول األلوي��ة املش��ّكلة يف حمافظ��ة 

حل��ب بقي��ادة حج��ي م��ارع، رمح��ه اهلل".
"لق��د  حديث��ه:  الصف��دي  ويتاب��ع  	
شهدت مراكز املؤسسة إقبااًل كبراً، خاصًة 
الداخ��ل  امليداني��ة يف  املش��ايف  اس��تهداف  بع��د 
الس��وري. إذ اس��تقبلنا حت��ى اآلن م��ا يزي��د ع��ن 
1500 مص��اٍب ب��ني جري��ٍح مدن��يٍّ أو عس��كريٍّ 

عل��ى ح��دٍّ س��واء".

م��ا تقّدم��ه املؤسس��ة من خدمات
أح��د  وه��و  إبراهي��م،  أمح��د  أطل��ع  	
نزي��ب  مدين��ة  يف  الش��فاء  دار  يف  املوظف��ني 
الركي��ة، "ع��ني املدينة" على بعض اخلدمات 
الي يتم تقدميها يف املؤسس��ة: "بعد أن ينتقل 
اجلري��ح ال��ذي اس��تقّرت حالت��ه الصحّي��ة إىل 
إح��دى دور الش��فاء ُيق��ّدم ل��ه م��ا حيتاج��ه م��ن 
احتياج��ات الف��رد العادّي، مثل املنامة واملأكل 
واملش��رب، باإلضاف��ة إىل تغطي��ة مصاريف��ه 

الش��خصية، ريثم��ا يش��فى بش��كٍل كام��ل".
أن  املدين��ة"  "ع��ني  واست�����طاعت  	
تلتقي بأحد اجلرحى القاطنني يف دار الشفاء 
لاط��اع عل��ى حالت��ه وعلى رأي��ه يف ما تقّدمه 
الش��اب:  فق��ال  الطبّي��ة،  التوحي��د  مؤسس��ة 
"أصب��ت برصاص��ة قن��اٍص يف حل��ب، تس��ببت 
بقط��ع األوت��ار العصبية يف يدي اليمنى. وبعد 
أن مّت��ت معاجل��ي يف مش��فى غ��ازي عنت��اب 
التق��ى ب��ي أح��د املوظفني يف مؤسس��ة التوحيد 
ليأت��ي ب��ي إىل دار الش��فاء يف نزي��ب. هن��ا كّل 
واملنام��ة  والش��راب  الطع��ام  متوف��ر؛  ش��يٍء 
واملعاين��ات الطبي��ة، باإلضاف��ة إىل مبل��ٍغ مال��يٍّ 
ُيقدم لي كّل أس��بوٍع كمصاريف ش��خصّية. 

وأن  خب��ر،  زال��ت  ال  الث��ورة  أّن  أش��عر  هن��ا 
تضحيتن��ا بأرواحن��ا يف الداخ��ل كان��ت ألج��ل 

ش��عٍب ثائ��ٍر يس��تحقها".
أح��د  وه��و  اجملي��د،  عب��د  وحّدثن��ا  	
القدمي��ة،  حل��ب  أحي��اء  يف  املرابط��ني  الث��ّوار 
ع��ن قصت��ه فق��ال: "كن��ا أن��ا ورفاق��ي الثاث��ة 
القدمي��ة  الدكاك��ني  إح��دى  يف  جالس��ني 
باحل��ّي. وفج��أًة مسعن��ا صف��ر قذيف��ة اهل��اون. 
س��قط س��قف الدكان علينا، فاستش��هد اثنان 
م��ن رفاق��ي فيم��ا مل يص��ب الثال��ث إال جبروح، 
وأصب��ت أن��ا يف فخ��دي األمي��ن. أس��عفوني إىل 
مش��فًى حكوم��يٍّ يف كّل��س، وبعد يومني أتاني 
أحد الشباب وسألي: "شو رأيك ننقلك إىل دار 
الشفاء؟". فنقلوني إىل الدار وأكملت عاجي 
هن��اك. وق��د قّدم��وا ل��ي كّل م��ا أحتاج��ه، حت��ى 

بع��ض امل��ال لقض��اء املصاري��ف الش��خصية".
امل���قاتل�����ون  ين������ظر  النه������اية،  ويف  	
واملدني��ون إىل ه��ذه املؤسس��ة عل��ى أّنه��ا أح��د 
املراك��ز الصحي��ة الثوري��ة الي عملت بصدٍق 
وامتهن��ت خدم��ة الث��ّوار وتقدي��م كل وس��ائل 
املس��اعدة املتاح��ة هل��م، بنف��ٍس ث��وريٍّ عمي��ٍق 

خالص��ة. وطني��ٍة  مبب��ادئ  متش��بٍث 

أثناء توزيع الطعام

 مبنى املؤسسة
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العمل اإلعالمّي الثورّي...
بين ميثاق الشرف والتجاوزات العديدة

عمر ظافر

ال خيف��ى عل��ى أح��ٍد احتي��اج الث��ورة إىل الك��وادر اإلعامي��ة من��ذ بدايته��ا وحت��ى اليوم، بعد 3 س��نني من انطاقته��ا، بالرغم من  	
متك��ن أغل��ب االختصاصي��ني م��ن التخل��ص م��ن القي��ود ال��ي كان��ت مفروض��ًة عليه��م م��ن قب��ل النظ��ام. إذ م��ا زال��ت القن��وات والوس��ائل 
اإلعامي��ة حباج��ٍة إىل الناش��ط اإلعام��ّي مهم��ا كان��ت خرت��ه ودرج��ة فهم��ه لواجب��ه ومعرفت��ه مبب��ادئ العم��ل اإلعام��ّي وش��روطه، 

وكّل ذل��ك ألن��ه عل��ى األرض وبالق��رب م��ن احل��دث وصّناع��ه.

مهن��ٌة مس��تباحٌة أم ظ��رٌف طارئ؟
لي��س غريب��ًا عل��ى مهن��ة اإلع��ام يف  	
سوريا دخول الكوادر غر املختّصة إليها، فقد 
جع��ل النظ��ام ه��ذه املهن��ة حك��راً عل��ى أزالم��ه، 
ف��كان الوص��ول إىل من��ٍر إعام��يٍّ حيت��اج إىل 
رض��ا أصح��اب الس��لطة ورمب��ا بع��ض ضب��اط 
املخاب��رات. وعن��د ق��دوم الث��ورة تف��اءل البعض 
بأن تكون الفرصة الذهبية لكسر قيود النظام 
والتخل��ص م��ن عراقيل��ه، ولك��ن ته��ّرب أغل��ب 
املختّص��ني ع��ن س��احات الث��ورة وم��ن مع��ارك 
التحري��ر - ألس��باٍب عدي��دة - دف��ع بالكثر من 
الش��باب إىل محل صفة اإلعامّي مضطراً يف 
بع��ض األحي��ان، حبكم ض��رورة تغطية الفراغ 
ال��ذي خّلف��ه غي��اب وس��ائل اإلع��ام، ومنته��زاً 
يف  احلقيق��ة  لنق��ل  املاّس��ة  احلاج��ة  فرص��ة 
أحي��اٍن أخرى. فرك��ب موجة اإلعام الثورّي 
بع��ض األش��خاص الذي��ن حّول��وا مهمته��م م��ن 
نق��ل احلقيق��ة إىل تنفي��ذ األجن��دات وكس��ب 
الشهرة، ووجد البعض يف هذا اإلعام فرصًة 

لتصفي��ة حس��اباٍت قدمي��ة.
احلال��ة  ه��ذه  مراقب��ون  ويعي��د  	
	ال��ي أصاب��ت مهن��ة اإلع��ام إىل ع��ّدة أس��باٍب 
أهمه��ا ت��رك الس��احة اإلعامّي��ة م��ن قب��ل 

املختّص��ني، وع��دم فه��م العديد من الناش��طني 
ملفهوم اإلعام، واهتمامهم بنقل اخلر فقط 
وع��دم اكراثه��م مبب��ادئ العم��ل اإلعام��ّي، 
وحاج��ة وس��ائل اإلع��ام لناق��ٍل للخ��ر بع��د 
تغييب اإلعام عن الساحة منذ بداية الثورة، 
مم��ا جع��ل ه��ذه الوس��ائل ختت��ار مراس��ليها 
ومص��ادر أخباره��ا دون اختباره��م أو معرف��ة 
م��ا ميلكون��ه م��ن ختّصٍص وفهٍم ملب��ادئ العمل 

. اإلعام��يّ
وجهة نظر

الق��ادر، وه��و طال��ٌب يف  ي��رى عب��د  	
اإلعامي��ني  كث��رة  يف  أن  اإلع��ام،  كلي��ة 
انعكاس��ًا لتخل��ي الكث��ر من أصح��اب اخلرات 
ع��ن مهامه��م وواجباته��م جتاه الث��ورة، إذ قال: 
"من��ذ كن��ا طاب��ًا يف كلي��ة اإلع��ام وحن��ن 
ن��درك أنن��ا نعم��ل يف مهن��ٍة مس��تباحٍة يف بل��ٍد 
تس��تبيح في��ه الس��لطة كل ش��يء. وأِملن��ا يف 
بداية الثورة أن يتغر هذا الواقع قليًا، ولكن 
تذب��ذب العدي��د م��ن اإلعامي��ني اخلرجي��ني 
وختليه��م ع��ن دوره��م األساس��ّي أعط��ى ملهمة 
احل��دث  أرض  يف  املوج��ود  امليدان��ّي  الناش��ط 
أهمي��ًة أك��ر بكث��ر م��ن اإلعام��ّي ملت��زم 

الصم��ت".
فيم��ا ي��رى أب��و صهي��ب، وه��و ناش��ٌط  	
الث��ورة خلق��ت مصطلح��اٍت  ميدان��ّي، أن 
وصف��اٍت إعامي��ًة جدي��دًة، كإعام��ّي 
الكتيب����������ة، والناش����ط اإلعام�������ّي، 
وت����������سمية تنسيقيات على 
إخباري���������ة.  	ش��بكٍة 

عمل��ه،  للجمي��ع  أن  صهي��ب  أب��و  ويعتق��د 
امليدان��ّي،  الناش��ط  إىل  حيت��اج  فاإلعام��يّ 
التنس��يقيات،  إىل  حتت��اج  اإلع��ام  ووس��ائل 

اإلع��ام. وس��ائل  إىل  حيت��اج  والناش��ط 
سلوك������ياٌت بعي�����دٌة ع��ن اإلع�����ام 

والث��ورة
املش���������ينة  الس�������لوكيات  وتكث������ر  	
والطفولي��ة لبع��ض الناش��طني اإلعامي��ني، 
متناس��ني م��ا حتمل��ه ه��ذه املهن��ة م��ن نب��ل، 
اإلعامي��ة؛  الش��رف  مواثي��ق  ومتجاهل��ني 
ف��ذاك يعتل��ي منراً إعامي��ًا ليتهّجم على من 
خيالف��ه ال��رأي، وآخ��ر يس��وق وس��يلًة إعاميًة 
حل��رٍب م��ع جمموع��ٍة م��ن اإلعامي��ني بس��بب 
التش��هر، ناهي��ك ع��ن إث��ارة الف��ن ب��ني الث��ّوار 

الثوري��ة. واملؤسس��ات 
الس��لوكيات  تل��ك  تغتف��ر  ورمب��ا  	
أم��ام س��وء التص��رف باخل��ر م��ن قب��ل العدي��د 
حت�������ّركات  كش��ف  مث��ل  الناش��طني،  م��ن 
النش��ر،  إىل  التس��ابق  بس��بب  احل��ّر  اجلي��ش 
واملبالغة والتهويل اللذين كثراً ما ينعكسان 
س��لبًا عل��ى جمري��ات املعرك��ة، إضاف��ًة إىل 
احملم��وم  والتس��ويق  اإلعامي��ة  اجلعجع��ة 
أو  ع��دم متامه��ا  ي��ؤّدي  ق��د  عادي��ٍة  ألح��داٍث 

الث��وار. معنوي��ات  يف  انهي��اٍر  إىل  فش��لها 
وال خيف��ى عل��ى أح��ٍد التناف��س ب��ني  	
الناشطني إىل حتقيق السبق اإلعامّي، إال أن 
ه��ذا التناف��س حت��ّول لدى البع��ض إىل عداٍء ال 
معن��ى له. وكثرٌة هي املش��اكل واملش��اجرات 
العلني��ة ب��ني الناش��طني عل��ى صفح��ات مواق��ع 

التواص��ل دون م��ّرر.
وم��ا يث����������ر العج��ب أن غالبي���������ة  	
ق��د الس��������وريني  	الناش��طني اإلعام�������������يني 

 خضع��وا خ��ال الث��ورة ل��دورات تدري��ٍب 
يف دول اجلوار، ولكنها مل جتعل بعضهم 
وامللت��زم  احمل��رف  املس��توى  إىل  يص��ل 

مبب�����ادئ العم��ل اإلع�����امّي.



11رادار المدينة عين المدينة | العدد )24( | 16 آذار 2014

"قواعد" السكن في الحرب العشوائية!
أمحد الصاحل

ال تس��كن يف الطواب��ق العلوّي��ة... ال تس��كن أم��ام مناط��ق مكش��وفة.. جي��ب أن تبح��ث ع��ن من��زٍل يعاك��س اجت��اه القذائ��ف...  	
جتّن��ب املن��ازل العربي��ة القدمي��ة؛ تل��ك قواع��د أساس��يٌة علي��ك أن تل��ّم به��ا قب��ل الس��كن يف مدين��ة دي��ر ال��زور ال��ي تتع��ّرض للقص��ف 

من��ذ عش��رين ش��هرًا.
وتتف��ق ه��ذه القواعد م��ع ما تفرضه  	
ظ��روف احل��رب والقص��ف، إال أن العدي��د م��ن 
الن��اس يش��ّذون ع��ن ه��ذا املنط��ق ال��ذي ال يفت��أ 
اآلخ��رون يس��معونهم إي��اه يف كل مصادف��ٍة 
جتمعه��م أثن��اء اس��راحة جن��ود املداف��ع ف��وق 

اجلب��ل.
يس��كن املدين��ة قرابة اخلمس��ة آالف  	
عائلة، حسب إحصاءات اجمللس احمللّي، تتوّزع  
إىل  املدين��ة  جن��وب  م��ن  املمت��دة  األحي��اء  يف 
مشاهل��ا، إذ إن خط��وط الن��ار تق��ع يف األحي��اء 
الس��كان  أمزج��ة  أن  إال  والش��رقية.  الغربي��ة 
ختتل��ف يف تفضياته��م ملواق��ع املن��ازل ال��ي 
يقطنونه��ا، فنج��د بينه��م م��ن مل يغ��ادر منزل��ه 
رغ��م أن��ه يق��ع يف مس��توًى مرتف��ٍع م��ن البن��اء، 
مما يشكل خطراً كبراً أثناء القصف. يتذّرع 
الواح��د منه��م أن��ه ال يرت��اح إال يف منزل��ه، وه��و 
لي��س مس��تعداً ملغادرت��ه مهم��ا كان الس��بب. 
ويذه��ب بعضه��م إىل أنه��م مس��تعدون للم��وت 
حت��ت ركام منازهل��م. وأكث��ر ه��ؤالء متس��كًا 
ببيوته��م ه��و الع��م أب��و حس��ني، ال��ذي يتج��اوز 
الس��بعني م��ن العم��ر ويس��كن يف منزله القديم 
املب��يّ م��ن الط��وب، ال��ذي ل��ن يصم��د أم��ام أّي��ة 
قذيف��ة. رف��ض أب��و حس��ني ت��رك املن��زل ال��ذي 
تربط��ه ب��ه ذكري��اٌت كث��رة، فق��د ورث��ه ع��ن 
أج��داده الذي��ن يعل��ق صوره��م عل��ى احليط��ان. 
يق��ول: "عش��ت أعوام��ًا طويل��ًة وأن��ا أمتن��ى أن 
ُتطل��ق رصاص��ٌة واح��دٌة يف وج��ه ه��ذا النظ��ام 
القات��ل. واآلن، عندم��ا حتقق��ت تل��ك األمني��ة، 
ف��إن آخ��ر هّم��ي ه��و البح��ث املن��زل اآلم��ن. وإن 

م��ت، فليك��ن موت��ي حي��اًة لطالبيه��ا".
الن��اس  س��كن  طريق��ة  تتبعن��ا  ل��و  	
لوجدن��ا أن اجله��ة الي يتم منها القصف على 
املدين��ة ه��ي ال��ي تف��رض مواق��ع املن��ازل ال��ي 
جيب أن يسكنوا فيها. وقد تتغر هذه اجلهات 
تبع��ًا لتق��ّدم جي��ش النظ��ام أو لتحري��ر الث��ّوار 
مناطق جديدة. منذ عدة أشهٍر يفّضل الناس 
السكن يف املنازل ذات الواجهات الشمالية، ألن 

القص��ف يأت��ي م��ن اجله��ة اجلنوبي��ة.
األساس��يَّ  د  احمل��دِّ ه��ذا  ُيعت��ر  وإذ  	
للس��كن، إال أنن��ا جن��د حمّدداٍت أخ��رى ترتبط 

مبخاوف الناس أيضًا؛ فأكثرهم ال يفضلون 
املكات��ب  أو  الكتائ��ب  مق��ّرات  جبان��ب  الس��كن 
اإلعامي��ة، ظن��ًا منه��م أنه��ا أكث��ر اس��تهدافًا 
م��ن غره��ا. وإن كان��ت هل��م حج��ٌة وجيه��ٌة يف 
الع��زوف ع��ن الس��كن جب��وار مق��ّرات الكتائ��ب، 
الس��كن  جتن��ب  يف  الغريب��ة  حجته��م  أن  إال 
بالق��رب م��ن املكات��ب اإلعامية ه��ي اعتقادهم 
أن النظ��ام يس��تطيع التق��اط إش��ارة أجه��زة 
اإلنرن��ت الفضائ��ّي فيق��وم بتحدي��د أماكنه��ا 
بدق��ٍة ث��م قصفه��ا. وتس��عى بع��ض العوائ��ل إىل 
الس��كن جبوار مقاّر اهليئات اإلغاثية لتس��هيل 
حصوهل��ا عل��ى املعون��ات الغذائي��ة باس��تمرار. 
أم��ا البع��ض اآلخ��ر فإن��ه يفّض��ل الس��كن ضمن 
م��ا يس��مى ب�"املرب��ع األم��ي" يف املدين��ة )اهليئ��ة 
الشرعية(، ألنه يتمتع – باعتقادهم - مبيزاٍت 
خاص��ة، منه��ا ع��دم انقط��اع الكهرب��اء، أو تواف��ر 
األم��ان الش��خصّي، ف��ا جي��رؤ اللص��وص على 

االق��راب منه��م.
حت��ت  الس��كن  موض��وع  ولك��ن  	
إن  إذ  الن��اس،  تفضي��ات  يتع��ّدى  القص��ف 
القسم األكر من العوائل املتبقية يف األحياء 

رة ال تقط��ن يف منازهل��ا األصلي��ة، إم��ا  احمل��رّ
ألنه��ا تعّرض��ت للدم��ار، أو تقع يف األحياء الي 
يس��يطر عليه��ا النظ��ام، أو بالق��رب من جبهات 
القتال. وهؤالء انقس��موا إىل صنفني، أحدهما 
يتحّرى املنزل األنسب دون استئذان أصحابه، 
مش��ّرعًا ذل��ك لنفس��ه بكون��ه بق��ي صام��داً يف 
املدين��ة، وأن��ه يق��وم بدف��ع الفات��ورة األك��ر 
م��ن املعان��اة، كم��ا أن��ه يق��وم حبماي��ة املن��زل 
من الس��رقة. والصنف اآلخر على العكس من 
األول، يفّض��ل امل��وت عل��ى أن يقط��ن يف من��زٍل 
دون موافق��ة أصحاب��ه، بالرغ��م م��ن صعوب��ة 
احلص��ول عليه��ا يف ظ��ّل انقط��اع االتص��االت 
إىل  املن��زل  أصح��اب  ن��زوح  أو  واملواص��ات، 

مناط��ق جمهول��ة.
يتعل��ق  األم��ر  أكان  س��واًء  عموم��اً،  	
الس������كن حت��ت احل��رب  بأس��اليب تف������ضيل 
لل�������ناس  أم بطريق��ة احلص��ول علي��ه، ف��إن 
املنط�������ق  ب��ني  ت��راوح  وم�������ذاهب  ش�������ؤونًا 
	والغراب��ة واملكاب��������رة اخل�������طرة. ويف النهاي��ة 
ه��ؤالء ه��م الس��وريون، وتل��ك ه��ي معاناته��م يف 

ثورته��م اليتيمة.

عدسة أمحد - دير الزور 
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السّل يطل برأسه في ريف دير الزور
د. وائل الناصر

ُس��جلت، وحبس��ب ناش��طني طبي��ني،  	
عّدة إصاباٍت مبرض التدّرن )الس��ّل( يف بعض 
مناط��ق احملافظ��ة، فقد اش��تبه بإصابة مخس��ة 
أش��خاٍص يف مدينة العش��ارة على س��بيل املثال. 
وال ميكن اجلزم بصحة هذه األخبار - حبسب 
الفحوص��ات  كام��ل  إج��راء  دون   - األطب��اء 
الازم��ة إلثب��ات االش��تباهات، وحتدي��داً إج��راء 
الفحص املخرّي بعزل عصية كوخ من أحد 
س��وائل املري��ض كال��دم أو القش��ع أو الب��ول، 
النس��يجي  التحلي��ل  بواس��طة  تش��خيصه  أو 
)باثولوج��ي(، فهذان االختباران فقط ميكنهما 
اجل��زم باإلصاب��ة املؤك��دة، ليخض��ع املري��ض 
بعد ذلك للعاج. لكن الظروف املساعدة لظهور 
امل��رض يف دي��ر ال��زور، م��ن س��وء التغذي��ة إىل 
نقص الرعاية الطبية إىل تلوث اهلواء؛ تفرض 
على اهليئات الطبية العاملة يف احملافظة أخذ 
االحتياط��ات واإلج��راءات الازم��ة للتص��ّدي 
ل��ه. وينب��ه األطب��اء إىل ض��رورة إخض��اع مجي��ع 
املعتقل��ني املف��رج عنه��م م��ن س��جون النظ��ام 
ح��االت  ش��يوع  ذك��ر  إذ  الط��ي،  للفح��ص 
اإلصاب��ة بامل��رض يف أقبي��ة الس��جون بظروفها 
الكارثي��ة م��ن قل��ة التهوي��ة إىل س��وء التغذي��ة 
إىل غي��اب أدن��ى الش��روط الصحي��ة يف ه��ذه 
املعتق��ات، إضاف��ة اىل اكتظاظه��ا بالن��زالء 
وع��دم معاجل��ة املصاب��ني يف ح��االت االش��تباه. 
وال بّد من التذكر بأن مرض السل واحٌد من 
األم��راض املس��توطنة يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور.

حملة عن السّل 
ينت��ج الس��ّل ع��ن ع��دوى جبرثومٍة أو  	
بكري��ا تس��ّمى بعصّي��ة ال��درن أو عصّية كوخ. 
ويصنف التدّرن أو السّل بني األمراض املزمنة، 
حتت ما يعرف باحلّمى جمهولة السبب، وهي 
حال��ة ارتف��اٍع يف درج��ة احل��رارة تتج��اوز م��دة 
األس��بوعني دون س��بٍب واض��ٍح ورغ��م املعاجل��ة 
العرضية. وجيب التمييز بني ما يسمى بالسّل 
األول��ّي والس��ّل الثان��وّي، فاألول��ّي ه��و اإلصاب��ة 
الكامن��ة غ��ر النش��طة )الع��دوى(، وميك��ن أن 
تس��تمّر لس��نواٍت طويلٍة دون أن تظهر أعراض 
اإلصاب��ة عل��ى اجلس��م، أم��ا الثانوّي فه��و حتّول 
اجلراثي��م إىل نش��طة، بس��بب ضع��ف دفاع��ات 
اجلس��م ألي س��بٍب كان. وحبس��ب اإلحصاءات 
الطبية يتحول واحٌد من كّل عشرة أشخاٍص 
م��ن مصاب��ي الس��ّل األولي إىل الثان��وي، وميوت 
أكث��ر م��ن مخس��ني باملئ��ة م��ن ه��ؤالء إن مل 

خيضع��وا للع��اج املناس��ب. 

اإلصابة واألعراض والتشخيص
تنتق��ل اجلرثوم��ة املس��ببة للم��رض  	
ع��ر اهل��واء عن��د استنش��اق الش��خص الس��ليم 
ل��رذاذ عط��اس أو س��عال ش��خٍص مص��اب، أو 
تن��اول احللي��ب واألغذي��ة امللوث��ة بالعصّي��ات. 
يؤثر السّل بشكٍل رئيسيٍّ على الرئتني، وميكن 
أن يصي��ب أج��زاًء أخ��رى مث��ل اجله��از اهلضمي 
والكليت��ني والعظ��ام واحلبل الش��وكي والعقد 
اللمفاوي��ة واللوزت��ني. ويع��ّد الس��عال الش��ديد 
املزم��ن )يتج��اوز ثاثة أس��ابيع( بش��كليه املنتج 
للقش��ع واجل��اف واملراف��ق لصعوب��ة التنف��س، 
الليل��ي  والتع��رق  الوه��ن واحلم��ى  وكذل��ك 
ونقص��ان ال��وزن، م��ن أه��م أع��راض اإلصاب��ة 

به��ذا امل��رض.
العاج

لع��اج الس��ّل تتّب��ع التهوي��ة اجلي��دة  	
وتشميس املكان بشكٍل كاٍف والدعم الغذائي. 
ويتوج��ب ع��زل املري��ض عندم��ا يثب��ت ع��زل 
عصّي��ة ك��وخ يف قش��ع س��عاله، م��ع تطبي��ق 
الص��اّدات  أن��واع  يتضّم��ن  عاج��يٍّ  برنام��ٍج 
احليوي��ة الازم��ة. وجي��ب فح��ص األش��خاص 
للع��اج  وإخضاعه��م  للمري��ض  املخالط��ني 

الوقائ��ّي.

إيدز في الجورة والقصور

حبس��ب أخباٍر مؤك��دٍة يتداوهلا  	
األطب��اء يف اجل��زء احملت��ّل م��ن مدين��ة دي��ر 
الزور، ُسجلت عّدة إصاباٍت مبرض نقص 
املناعة املكتسب )اإليدز( يف كلٍّ من أحياء 
اجل��ورة وال��وادي والقص��ور، وه��ي املناط��ق 
وتضارب��ت  النظ��ام.  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
األنباء حول الرقم األكيد لعدد اإلصابات 
ح��ّي  م��ن  طبي��ٌب  أك��د  فق��د  املس��جلة، 
القص��ور تس��جيل أرب��ع إصاب��ات، يف ح��ني 
قال��ت مص��ادر أخ��رى إن الع��دد املؤك��د ه��و 
17. وح��ّذر بع��ض أئم��ة املس��اجد يف خط��ب 
اجلمع األخرة من خطورة األمر، وحّضوا 
األهال��ي عل��ى االهتم��ام ومراقب��ة أبنائه��م 
وبناته��م وجتنيبه��م ب��ؤر الفس��اد والرذيلة.  
وُيذك��ر أن عصاب��ات األم��ن عمل��ت عل��ى 
محاي��ة وتش��جيع بي��وت الدع��ارة، إضاف��ًة 
إىل تس��هيل اإلجتار والتعاطي للمخدرات 
إش��رافها  وحت��ت  املختلف��ة،  بأش��كاهلا 
جتّس��ٍس  ش��بكات  بذل��ك  لتنش��أ  املباش��ر، 
إضافي��ٍة حُتك��م من خاهلا الس��يطرة على 
أج��زاء املدين��ة احملتل��ة. وحت��ّول ع��دٌد م��ن 
حدائ��ق وس��احات اجل��ورة والقص��ور إىل 
ب��ؤٍر لروي��ج املخ��درات وتس��هيل الدع��ارة، 
مث��ل حديق��ة طليطل��ة وحديق��ة املعلم��ني 
واحلديق��ة املقابل��ة لرابطة أمح��د هويدي 
عش��رات  يرتاده��ا  ال��ي  البع��ث،  لش��بيبة 
عناص��ر األم��ن والش��بيحة برفق��ة فتي��اٍت 
منحرف��اٍت بعضه��ّن م��ن خ��ارج احملافظ��ة.

املناط��ق  يف  األطب��اء  ويش��ّدد  	
إج��راءاٍت  اخت��اذ  ض��رورة  عل��ى  رة  احمل��رّ
مشّددٍة يف عمليات الترع بالدم، ويطالبون 
بتوف��ر املواد والتجهي��زات الازمة إلجراء 
التحالي��ل للكش��ف ع��ن اإلي��دز وغ��ره م��ن 

ال��دم. طري��ق  ع��ن  املنتقل��ة  األم��راض 

صورة أشعة لصدر مصاب بالسل 
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سرق أهل الريف كل شيء.. وتهّدمت بيوتكم يا أهل المدينة..
خليل عبد اهلل

بعد فشله يف حتق���يق أي جناٍح ذي قيمٍة يف امللف��ات املوكل بها، عمل نظام األسد على عزل اللواء ح��ميدان العرسان، قائد  	
ما يسّمى جبيش الدفاع الوطّي، وتعيني املهندس عمار عاوي بداًل عنه.

باملقارن��ة بني الرجلني يبدو عاوي  	
أكث��ر أهمي��ًة بكث��ر م��ن العرس��ان، فالثان��ي 
مث��ل  رخي��ٍص  اس��تعراضيٍّ  ضاب��ٍط  جم��رد 
كل ضباط األس��د، متكن رش��وته خبروٍف أو 
"تنك��ة ج��ٍن" أو جه��از هات��ٍف نق��ال، م��ع مزي��ٍج 
م��ن الباه��ة واخلّس��ة وعق��د النق��ص جت��اه 
أقران��ه م��ن الضباط العلويني. أما عاوي فهو 
أكث��ر تط��وراً وذكاًء يف فهم النظام األس��دّي 
بس��لطاته ومراك��ز ق��واه املتع��ددة، تضاف إىل 
ذل��ك معرفت��ه خبصائ��ص جمتم��ع دي��ر الزور 

وتناقضات��ه.
سرة لصٍّ ناجح

1966، ويف ح��ي احلويق��ة  يف الع��ام  	
بدي��ر ال��زور، ول��د عم��ار اب��ن الضاب��ط وطبيب 
تس��لم  ال��ذي  ع��اوي،  عدن��ان  األس��نان 
بفس��اده  وع��رف  العس��كرّي،  املش��فى  إدارة 
املتين��ة  عاقات��ه  م��ن  مس��تفيداً  اآلخ��ر،  ه��و 
بالعمي��د عب��ود ق��دح رئي��س ف��رع املخاب��رات 
الق��رن  مثانين��ات  يف  باحملافظ��ة  العس��كرية 
الطال��ب يف  املراه��ق عم��ار،  املنص��رم. وكان 
ثانوي��ة الف��رات، يتباه��ى بعاق��ات وال��ده تلك، 
وبإط��اق الن��ار م��ن مس��دس أبي��ه يف رح��ات 

الصي��د ال��ي تعل��ق به��ا من��ذ ذل��ك التاري��خ.
التحق عّمار بكلية اهلندس��ة املدنية  	
جبامعة دمشق وخترج فيها عام 1989. ليعني 
يف الش��ركة العام��ة للبن��اء ث��م ليصب��ح مديراً 
هلا يف عام 1997. ولتظهر بعد ذلك مواهبه يف 
السرقة، وخاصة ملواد اإلمسنت وحديد البناء 
وس��واها. ولي��رك الش��ركة مثقل��ة بالدي��ون، 
منتق��ًا إىل إدارة املش��اريع الصناعي��ة، ث��م إىل 
مؤسسة املياه يف العام 2003. ويف هذه املؤسسة 
ع��اش عم��ار عص��ره الذه��ّي، مس��تفيداً م��ن 
زي��ادة الكتل��ة املالي��ة املخّصص��ة للمحافظ��ة 
م��ن أم��وال املوازن��ة العام��ة للدول��ة، وص��رف 
ج��زٍء كب��ٍر م��ن ه��ذه الزي��ادة لبن��اء حمط��ات 
مي��اٍه جدي��دٍة وكرى ملدن دير الزور وقراها، 
وجتديد ش��بكة أنابيب مياه الش��رب، وملشاريع 
الص��رف الصح��ّي. وكان��ت حّص��ة ع��اوي 
مئ��ات ماي��ني الل��رات يف كّل مش��روٍع م��ن 
ه��ذه املش��اريع إن نف��ذت، أو القيمة االمجالية 
للعق��د كل��ه إن كان��ت واح��دًة م��ن أعم��ال 

الصيان��ة الصغ��رة والوهمي��ة ال��ي مل تنف��ذ 
إال عل��ى ال��ورق. وحبس��ب مقّرب��ني من��ه، بلغت 
رش��وٌة واح��دٌة تلقاه��ا م��ن ش��ركة حمم��د 
حن��اس لألعم��ال الصناعي��ة 400 ملي��ون لرة، 
مقاب��ل تغاضيه عن خمالفة الش��روط الفنية 
يف مش��اريع إنش��اء حمط��ي عي��اش وامليادي��ن 
وصيان��ة  جتدي��د  مش��اريع  م��ن  وغره��ا 
ال��ي نفذته��ا الش��ركة  حمط��ات التصفي��ة 
يف احملافظ��ة. وأث��ارت ه��ذه الرش��وة يف حين��ه 
)2007( فضيح��ًة كب��رًة ُع��زل بعده��ا عاوي 
وت��وارى عن األنظار، وس��جن بع��ض معاونيه، 
إىل أن مّت��ت ترئت��ه حبك��ٍم قضائ��يٍّ م��ن تهمة 
الفس��اد، وتغرمي��ه مببل��ٍغ بس��يٍط كعقوب��ٍة 

عل��ى اإلهم��ال فق��ط!
يحة من احلياد إىل قيادة الش��بّ

ح��رص  الث��ورة،  ان��دالع  من��ذ  	
ع��اوي أن يأخ��ذ موق��ف احلي��اد منتظ��راً م��ا 
ت��ؤول إلي��ه األم��ور، ومنتق��دًا يف الوق��ت ذات��ه 
أس��لوب أجه��زة األم��ن الوحش��ّي يف تعامله��ا 
م��ع املتظاهري��ن. وجتّن��ب الظهور يف مس��رات 
التأيي��د أو عل��ى تلفزيون��ات النظ��ام. ليحس��م 
أم��ره أخ��راً ويقب��ل املنص��ب املع��روض علي��ه 
ذل��ك  م��رراً  ال��زور،  دي��ر  لش��بيحة  كقائ��ٍد 

البل��د  عل��ى  باحل��رص  وأصدقائ��ه  ملعارف��ه 
كم��ا يق��ول، وإيق��اف اخل��راب ال��ذي أصابه��ا 
وش��ّرد أهله��ا. ويف الفي��ا حي��ث يقي��م، جبان��ب 
جام��ع الفت��ح بدي��ر ال��زور، يس��تقبل ع��اوي 
معاوني��ه وبع��ض موظفي��ه الس��ابقني ليحي��ك 
الفتن��ة، بظه��وره مبظه��ر  املؤام��رات وي��زرع 
واملنق��ذ ألهله��ا  املدين��ة  أح��وال  عل��ى  املت��أمل 
املخدوع��ني - كم��ا يقول – "به��ذه الثورة الي 
خس��روا فيه��ا كل ش��يء، وأث��رى غره��م م��ن 
س��كان الري��ف بفضله��ا بس��رقة النف��ط والغ��از 
واآلث��ار، وم��ن دون أن ُتدّم��ر بيوته��م أو ُيهج��ر 
أهله��م". ومتعه��داً يف رس��ائله ألب��رز املطلوب��ني 
بتس��وية  كفي��ٌل  بأن��ه  املدين��ة  أبن��اء  م��ن 
مستش��هداً  الس��اح،  ترك��وا  إن  أوضاعه��م 
بنجاح��ه يف اس��تدراج عش��رين ش��خصًا م��ن 
املطلوب��ني وتس��وية أوضاعه��م. وم��ن جان��ٍب 
آخ��ر حي��اول عاوي أن جيّمل قباحات النظام 
باإلع��ان ع��ن نيت��ه ط��رد مجي��ع اجملرم��ني 
والكح��ول،  املخ��درات  ومدم��ي  واللص��وص 
الذي��ن يش��كلون أغلبي��ًة س��احقًة يف م��ا يس��مى 
جبي��ش الدف��اع الوط��ّي، واس��تقدام عناص��ر 
الس��ابقني يف  أخ��رى م��ن موظفي��ه وأتباع��ه 

املؤسس��ات احلكومي��ة ال��ي عم��ل فيه��ا.
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الوجوه الكثيرة لعنتاب
يوسف عبد األحد

كن��ا، حن��ن جمموع��ة الزبائ��ن القليل��ني، ننتظ��ر بتثاق��ٍل انته��اء إص��اح أجهزتن��ا اخلليوي��ة، حت��ت الض��وء الش��حيح واألث��اث  	
الفق��ر للمح��ّل الس��ورّي، عندم��ا فت��ح ش��ابٌّ الب��اب مس��رعًا وق��ال: مظاه��رة! لس��ت أدري إن كن��ت الوحي��د ال��ذي اخنل��ع قلب��ه للحظ��ات، 
وق��د قف��زت أمام��ي ص��ور الرص��اص والقناص��ني والش��هداء واملش��ايف امليداني��ة واالعتق��االت، قب��ل أن أتذّك��ر أنن��ا يف عنت��اب الركي��ة.

الكث��رون  الس��وريون  يهت��ّم  ال  	
املقيم��ون يف عنت��اب، والزائ��رون هل��ا حبك��م 
احتياج��ات الث��ورة، مبعرف��ة املدينة. يف إحدى 
املكتب��ات العام��ة – ال��ي حت��وي ع��دداً قلي��ًا 
فق��ط م��ن الكت��ب العربية الراثي��ة – تصطّف 
 ،Gaziantep بعن��وان  رفٍّ  يف  الكت��ب  عش��رات 
لكنه��ا تب��دو كخزائ��ن مغلق��ٍة حبك��م اللغ��ة. 
ل��و أن رواي��ًة جيدًة واحدًة فقط منها ترمجت 
فمعلوماتن��ا  كث��رًا،  ألغن��ت  العربي��ة  إىل 
املتناث��رة مأخ��وذٌة من الويكيبيديا ومن مواقع 

أق��ّل أهمي��ًة حت��ى.
ولك��ن يف احلقيق��ة، ه��ل نأبه ملعرفة  	
مدين��ٍة دخل��ت حي��اة كث��ٍر م��ن الس��وريني 
وأصبح��ت ج��زءاً من تاريخ ثورتهم؟ لنعرف، 
اس��تفحل  وال��ي   – املبتذل��ة  النفعي��ة  تق��ود 
أمره��ا م��ع الثورة حبكم االحتياج��ات املتعّددة 
– إىل االستغناء بتحقيق الغرض عن املعرفة 
وعن بناء اجلسور احلقيقية مع دول النزوح، 
ال��ي صرن��ا نتعام��ل معها كجمل��ة إحداثياٍت 
أصلي��ٍة نثّب��ت عليه��ا بتعج��ٍل ورقتن��ا الش��فافة 
واملتكّس��ر  الس��ريع  مس��ارنا  نرس��م  واهلش��ة، 
والفوض��وّي، ث��م منض��ي ال نل��وي عل��ى ش��يء. 
عنت��اب – وس��واها – جم��ّرد خلفي��ٍة لنش��اطنا 

احملم��وم وغ��ر اجمل��دي.
حس��نًا فعل الناش��طون والسياسيون  	
ح��ني ح��ّذروا الس��وريني م��ن املش��اركة يف أيٍّ 
م��ن النش��اطات االنتخابي��ة الركي��ة القائمة 
أن  جي��ب  بديه��يٌّ  س��لوٌك  فه��ذا  والقادم��ة، 
يلت��زم ب��ه أّي ضي��ٍف مؤق��ت. وجتربتن��ا م��ع 
أجه��زة أمن السيس��ي وأب��واق إعامه الرّداحة 
مُت��َح  ومل  الذاك��رة،  يف  حاض��رًة  زال��ت  م��ا 
آثاره��ا العملي��ة بعد. ولكن األمر خمتلٌف عن 
السياس��ة الداخلية واس��تحقاقاتها، ما نقصده 
هو املعرفة، الفهم، االمتنان اجلاّد القائم على 
تواص��ٍل مقب��وٍل م��ع أولئ��ك الذي��ن نعايش��هم.

أن��ا يف فندق توجان
إىل  الناش��طني  حرك��ة  ته��دأ  ال  	
عنت��اب، دوراٌت ون��دواٌت ومنظم��ات... وأخ��راً 
احلكوم��ة املؤقت��ة. يش��ّك الكث��رون يف نواي��ا 
جتني��د  يري��دون  "إنه��م  ال��دورات:  منظم��ي 

العم��اء، ويهدف��ون إىل تفري��غ الداخ��ل م��ن 
ال  م��ن  منه��م  كث��رون،  يق��ول  الفاعل��ني"، 
يت��وّرع ع��ن حض��ور أي��ة دورٍة م��ن تل��ك ال��ي 
ينتقده��ا. وبغ��ّض النظ��ر ع��ن م��دى صّح��ة 
االتهام��ات الس��ابقة م��ن عدم��ه، أو صّحته��ا 
أس��لوب  مراجع��ة  ف��إن  ح��االت،  يف  جزئي��ًا 
ال��دورات الس��ريعة ص��ارت ضروري��ة، بع��د أن 
تراك��م العدي��د منه��ا دون إجن��ازاٍت جدي��ة، 
وبعد أن تغّر األس��اس الذي قامت عليه، وهو 
تقدي��م معرف��ٍة س��ريعٍة وإس��عافيٍة لث��ورٍة قيد 
حتقي��ق أهدافه��ا، إىل مي��ل معظ��م الفاعل��ني 
إىل رؤي��ة الوض��ع الراه��ن عل��ى أن��ه ص��راٌع 
بعي��د امل��دى، حيت��اج إىل خط��ٍط وجه��وٍد ذات 
أف��ٍق متوس��ٍط زمني��ًا، عل��ى األق��ّل. ويق��ال مثل 
ذل��ك ع��ن مؤسس��ات الدع��م املدن��ّي ال��ي ب��دأت 
بدراس��ة بع��ض املش��اريع ال��ي جي��ب أن تؤّم��ن 
ذاتي��ة  م��وارد  واإلدارات  والبل��دات  للق��رى 

معقول��ة.
بّن العلي... وشركاه

بتدقي��ق  املخت��ّص  املوّظ��ف  يس��أل  	
أوراق اس��تخراج اإلقام��ة: مع��ارض أو مؤّي��د 
أو حماي��د؟ اس��تكمااًل غ��ر مفه��وٍم ملتطلب��ات 
معظ��م  خيت��ار  يدي��ه!  ب��ني  ال��ي  املعلوم��ات 
احللبيني – وهم أكثر النازحني إىل عنتاب – 

اإلجاب��ة الثالث��ة. مل تدفع كّل أحداث الثورة، 
وأخ��رًا برامي��ل امل��وت املرّوع��ة، الكثري��ن إىل 
"ال  تركي��ا!  يف  حت��ى  اخل��وف  ع��ن  التخّل��ي 
يأم��ن امل��رء النتيج��ة، فق��د ال يس��قط النظ��ام، 
وق��د ترج��ع تركيا إىل التعاون مع املخابرات 
م��ن  الن��ازح  زال  وم��ا  يقول��ون.  الس��ورية"، 
املناط��ق الواقع��ة حت��ت س��يطرة ق��وات األس��د 
م��ن حل��ب ح��ذرًا، وم��ا زال��ت ثنائي��ة الري��ف 
واملدين��ة والف��وارق االقتصادي��ة ب��ني األحي��اء 

تلق��ي بثقله��ا هن��ا أيض��ًا.
التطمين��ات  الث��ورة  تق��ّدم  مل  	
الازم��ة، ال للمجتمع��ات األقص��ى  الفعلي��ة 
يف التش��كيك به��ا فحس��ب، ب��ل حت��ى للش��قيق 
القري��ب. يف مقاهيه��م املرجتل��ة، يت��داول أبناء 
حل��ب الغني��ة يف عنت��اب أخب��اراً ال تنته��ي ع��ن 
س��رقة املعام��ل، وع��ن خط��ف "أوالد العي��ل" 
طمع��ًا يف الفدي��ة الكب��رة. ويراقب��ون أخب��ار 
قذائ��ف اهل��اون ال��ي تنهال ب��ني احلني واآلخر 
على من تبقى من أهاليهم يف األحياء احملتلة، 
عق��ب حتذي��ٍر قص��ٍر يظه��ر فيه بضع��ة رجاٍل 
غامض��ني عل��ى اليوتي��وب، يطالب��ون عش��رات 
ال��ي  املناط��ق  بإخ��اء  الس��كان  م��ن  األل��وف 
حيّددونه��ا، وال��ي س��تتعّرض للقصف، خال 

48 س��اعة. هك��ذا ببس��اطة! 24 أو 
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ســوريا إلى أين: الخــالص أم الخراب؟
حممد عثمان

كي��ف ميك��ن للث��ورة الس��ورية جتّن��ب الوق��وع يف براث��ن نظ��اٍم قمعيٍّ مشوليٍّ جديد؟ هذا هو الس��ؤال احمل��ّرض للكتاب، والذي  	
وّجهه مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان خلمس��ٍة من املثقفني الس��وريني، هم أمحد حّس��و وأكرم البي وأنور البي ورضوان 

زي��ادة وياس��ني احل��اج ص��احل، ال��ذي ق��ام أيض��ًا بتحري��ر الكت��اب الص��ادر مؤخ��راً.
الس��ورّي  املش��هد  العن��ف  يس��ود  	
الراه��ن. فم��ن ط��رٍف، هن��اك مج��وٌع مهّمش��ٌة 
ُتس��مع صوته��ا وتف��رض كلمته��ا الي��وم ألنها 
تعي��ش  أن  ميك��ن  وكان  الس��اح،  حتم��ل 
ومت��وت وه��ي غ��ر مرئي��ٍة وغ��ر مس��موعة. 
وبالضب��ط ألن��ه عانت من اهلامش��ّية والغياب، 
تع��رض الي��وم أش��كااًل فظ��ًة م��ن احلض��ور، 
أم��ا  الكلم��ة.  ف��رض  م��ن  عدواني��ًة  أش��كااًل 
م��ن ط��رف النظ��ام فهن��اك ح��رٌب متصاع��دٌة 
ومتس��عة، مل تنتظ��ر ظه��ور مقاوم��ٍة مس��لحٍة 
لتب��دأ، وال ه��ي رهن��ت نفس��ها ب��أّي ش��يٍء غ��ر 
التوق��ف الكامل للثورة، واالس��تمرار الصريح 

األس��دّي. للنظ��ام 
وم��ن غ��ر املؤث��ر فعلي��ًا البح��ث ع��ن  	
حل��وٍل حت��ّد م��ن إمكاني��ة ظه��ور طغيان��اٍت 
املعارض��ة  وأجه��زة  خط��اب  يف  جدي��دٍة 
السياس��ية. إذ إن الش��يء ال��ذي يف��وت معظ��م 
الث��ورة  دينامي��ة  أن  ُبع��ٍد  ع��ن  املاحظ��ني 

ودينامي��ة املعارض��ة خمتلفت��ان متام��ًا، 
للث��ورة،  قائ��دًة  ليس��ت  املعارض��ة  وأن 
ولي��س ملعظ��م كوادرها دوٌر مؤث��ٌر فيها. 
ب��ل إن ه��ذه املعارض��ة ال تعط��ي مجه��ور 
واالح��رام،  باجلدي��ة  انطباع��ًا  الث��ورة 
التفك��ر  يف  بالركاك��ة  اتس��مت  فق��د 
م��ن  كث��ٌر  صفوفه��ا  ويف  والس��لوك، 
األناني��ني غ��ر املنش��غلني بش��يٍء س��وى 
ذواته��م، وبينه��م خصوم��اٌت ال تنته��ي، 
لي��س هن��اك م��ا يقن��ع ب��أن وراءه��ا دواٍع 
عام��ٌة وجيه��ة. ولك��ن، عل��ى كل ح��ال، 
حت��ى ل��و ج��رى تغي��ر ه��ذه املعارض��ة أو 
ذل��ك عل��ى  أث��ر  ف��إن  تغي��ر س��لوكها، 
مس��ار الث��ورة س��يكون ضعيف��ًا اآلن. إن 
نقط��ة  يش��كل  ال��ذي  الوحي��د  التغي��ر 
تغي��ر  ه��و  الي��وم  س��وريا  يف  انعط��اٍف 

النظ��ام.
إعام��ٌي  وه��و  حّس��و،  يق��ّدم  	
مع��ارٌض يعي��ش يف أملاني��ا، رص��دًا ألب��رز 
مفاصل الثورة، بالتقابل مع خصوصية 
ال��ي  األنظم��ة  م��ن  س��واه  ع��ن  النظ��ام 
طالته��ا ري��اح الربي��ع العرب��ّي، وال س��يما 

من جهة االعتماد على الطائفة يف الس��يطرة 
يطال��ب  األمني��ة.  واألجه��زة  اجلي��ش  عل��ى 
الث��ورة  أله��داف  االعتب��ار  بإع��ادة  الباح��ث 
كضمان��ة، مع��ّواًل عل��ى النخ��ب الثقافي��ة يف 

إجن��از ذل��ك.
ال��ذي ال يش��ك  الب��ي،  أم��ا أك��رم  	
يف أن النظ��ام ه��و املس��ؤول األول ع��ن إعاق��ة 
مس��ار الث��ورة وإدخاهل��ا يف تعقي��داٍت وأخط��ار 
ال تنته��ي؛ فيؤك��د أن الثق��ة بش��عارات الث��ورة 
ومعاناته��ا، وبص��ور االستبس��ال املذه��ل ال��ي 
أبداها شعٌب انتفض من أجل حقوقه، مل تعد 
كافي��ًة اآلن، ب��ل ال ب��ّد من اس��تعادة السياس��ة 

االخت��اف. واح��رام 
عل��ى  ص��احل  احل��اج  ويع��رض  	
أولوية طرح السؤال. فالكيان السورّي برّمته 
مه��ّدٌد بالتف��كك، برأي��ه، والبلد اليوم س��ورياٌت 
مقطع��ة األوص��ال تتن��ازع التمثي��ل، ال تش��كل 
»س��وريا األس��د« منه��ا غ��ر املنب��ع الديناميك��ي 
للتف��كك واخل��راب الع��ام. وأح��د س��يناريوهات 

إىل  الص��راع  يتم��ادى  أن  ه��ي  املس��تقبل 
إقطاعي��اٍت م��ع ح��رٍب مطلق��ٍة ب��ا ضواب��ط، 
واس��تمرار النزيف املادي والبش��ري، وصعوبة 
األوض��اع اإلنس��انية ال��ي يدف��ع مثنه��ا األفق��ر 

م��ن الس��وريني.
وي��رى أن��ور الب��ي، رئي��س املرك��ز  	
الس��ورّي للدراس��ات واألحب��اث القانوني��ة، أن 
الث��ورة الس��ورية م��ن الن��وع العمي��ق والش��امل 
والواس��ع، ال��ي تعق��ب اه��راء البن��ى احلامل��ة 
جمم��ل  لتقل��ب  فتأت��ي  ككّل،  للمجتم��ع 
مفاهيم��ه وعاقات��ه. ويق��ول إن ضمان��ة ع��دم 
تش��ّكل  من��ع  ه��ي  بديل��ٍة  ديكتاتوري��ٍة  نش��وء 
الركائ��ز ال��ي تس��تند إليه��ا الديكتاتوري��ات 
ع��ادًة يف اس��تمرارها؛ وه��ي اس��تخدام املفاهي��م 
والشعارات الكرى لترير وجودها وتسلطها، 
اجملتم��ع  تضب��ط  ال��ي  العس��كرية  والق��وة 
والس��كوت  املوّج��ه،  واإلع��ام  طريقه��ا،  ع��ن 
الباح��ث  يعتق��د  وال  والدول��ّي.  اإلقليم��ي 
بإم��كان اجتم��اع ه��ذه الش��روط م��ّرًة 
أخرى يف سوريا املستقبل، مع وجود 

قانوني��ة. ضمان��اٍت 
أم��ا رض��وان زي��ادة، مدي��ر املرك��ز  	
الس�������ياسية  للدراس�������ات  الس��وري 
واإلس��راتيجية، فيع��رض املش������روع 
ال��ذي أجن��زه مرك��زه، م��ن خ��ال 
تع��اون م��ا يق��ارب ثامثائة ش��خصيٍة 
م��ن اخل��راء الس��وريني يف خمتل��ف 
االختصاص��������ات، إلدارة مرح�����������لٍة 
انتقالي��ٍة تب��دأ م��ن حلظ��ة س��قوط 
جوان��ب  خمتل��ف  ويتن��اول  النظ��ام، 
احلي��اة العاّمة، ب��رؤًى عامٍة وخطواٍت 
تفصيلي��ة، مؤّسس��ة عل��ى طروح��ات 

وأه��داف الث��ورة.
وأخ��راً، يضّم الكتاب ملحقًا وثائقيًا  	
غني��ًا ومتنوع��ًا، يع��رض وجه��ات نظر 
واملعارض��ة  الثوري��ة  الكت��ل  بع��ض 
الك��رى، والنتائ��ج اخلتامي��ة لبع��ض 
ن��ّص  أب��رز مؤمتراته��ا، وص��واًل إىل 
ق��رار جمل��س األم��ن القاض��ي بن��زع 

الس��اح الكيم��اوي.
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إحـصاء قـتالنا
لينا سرجّية عّطار )مهندسة معمارّية وكاتبة أمريكّية من أصل سورّي(

ترمجة مأمون احللي عن النيويورك تاميز

لي��س م��ن املدهش أنه حت��ى أحامنا  	
حبدائ��ق مس��تقبليٍة تاش��ت يف س��وريا، ولي��س 
م��ن املده��ش أن بي��ي اآلن جي��اور بي��ت املوت��ى، 
ف��كّل س��وريٍّ ميش��ي وأطي��اف املوت��ى ترافق��ه. 
البش��رية  الرغب��ة  م��ن  انبثق��ت  ال��ي  الث��ورة 
األولي��ة للحي��اة علمتن��ا )لس��خرية األق��دار( 
حكم��ة امل��وت الكب��رة عوض��ًا ع��ن ذل��ك. لق��د 

تغلغ��ل امل��وت فين��ا ب��كل أش��كاله.
الث��ورة  س��تدخل  أي��اٍم  ع��ّدة  بع��د  	
الس��ورية عامه��ا الراب��ع. ه��ا ق��د مض��ت ث��اث 
س��نوات من��ذ أن ه��ّب آالف الس��وريني ليقاتل��وا 
وحشية وظلم نظام األسد باألناشيد واألعام، 
فقوبل��ت أناش��يدهم بالرص��اص واالعتق��االت 
مقاومته��م  قوبل��ت  بع��د  وفيم��ا  اجلماعي��ة، 
والصواري��خ  املتفج��رة  بالرامي��ل  املس��لحة 
الكيماوي��ة. س��وريا ال��ي كن��ا نعرفه��ا ضاع��ت، 
فثل��ث س��كانها مهج��رون وأكث��ر م��ن ملي��ون 
بي��ٍت مدّم��ر وأكثر من 100,000 ألف قتيل. مل 
يع��د الربي��ع فص��ًا لاحتف��ال ب��والدٍة جدي��دة، 

إن��ه فص��ٌل للح��داد عل��ى م��وت حل��م بل��د.
عل��ى م��دار الس��نوات الث��اث املاضي��ة  	
أطلق��ت عل��ى كفاح الش��عب الس��وري من أجل 
حقه يف تقرير مصره تسمياٌت عديدة: ثورة، 
انتفاض��ة، ح��رب أهلية، ح��رب بالوكالة، نزاع 
معق��د؛ االس��م لي��س مهم��ًا، فإح��دى احلقائ��ق 
واضح��ة: الع��امل يتف��ّرج عل��ى إب��ادٍة مجاعي��ٍة 

باحلرك��ة البطيئ��ة.
أتذك��ر عندم��ا كان ع��دد القتل��ى  	
يف العش��رينات والثاثين��ات ث��م امت��ّد بب��طٍء 
إىل الس��تينات والثمانينات. كان أول يوٍم بلغ 
فيه عدد القتلى املئة عامًة فارقًة س��رعان ما 
أصبح��ت أم��راً يومي��ًا غ��ر الف��ت. يف آب 2012 
حص��دت جم��زرٌة وقع��ت يف دارّي��ا، وه��ي قل��ب 
 500 أرواح  س��وريا،  يف  الاعنفي��ة  احلرك��ة 
شخص. ُصِدم العامل لكنه مل يتحرك. يف يوٍم 
آخ��ر م��ن أي��ام آب 2013 ُيقَت��ل أكث��ر م��ن 1400 
ش��خٍص بالغ��ازات الس��امة. ه��اج الع��امل لك��ن ال 
ش��يء تغر. يبدو أنه ال رقم للقتلى الس��وريني 

األم��م  وحت��ى  العامل��ي،  الضم��ر  س��يحّرك 
املتح��دة كّف��ت ع��ن إحص��اء قتان��ا. بالنس��بة 
إلين��ا، حن��ن الس��وريني، ل��كل واح��ٍد م��ن ه��ذه 
األرقام اس��ٌم وأس��رٌة وعمٌر بأحاٍم مل تتحقق. 
وجوههم اجلميلة واحلزينة حَتّيينا كل يوٍم 
عل��ى صفح��ات التواص��ل االجتماع��ي، وعندم��ا 
ُندِخ��ل حكاياته��م يف توارخين��ا تصب��ح حكاياتنا 
حنن. ليس لدى الس��وريني نعمة عيون العامل 
ع��ن  نك��ّف  أن  نس��تطيع  ال  فنح��ن  العمي��اء، 
إحص��اء اآلالف م��ن قتان��ا امللفوف��ني بأكف��اٍن 
بيض��اء واملصفوف��ني يف قب��وٍر حمفورٍة يف تربة 
س��وريا ال��ي هل��ا ل��ون الص��دأ، وال نس��تطيع أن 
حن��ّول بصرن��ا ع��ن وجوهه��م أو أمسائه��م. م��ن 
هذه الرغبة بتذكر خس��ارتنا اهلائلة واحلداد 
عليه��ا ُوِل��َد ه��ذا النص��ب الت��ذكاري الصوت��ّي 
لسوريا. يف 12 آذار سيتجمع الناس أمام البيت 
األبي��ض ليق��رؤوا أمس��اء 100,000 س��وريٍّ ُقِتلوا 
عل��ى م��دار الس��نوات الث��اث املاضية. س��تجري 
ه��ذه الق��راءة مل��دة 72 س��اعة متواصل��ة وتنته��ي 
يف 15 آذار، املواف��ق للذك��رى الس��نوية الثالث��ة 
األمس��اء  الق��ّراء  وس��يتلو  الس��ورية.  للث��ورة 
مص��ادر  ثاث��ة  م��ن  ّمع��ة  جُمَ  - قوائ��م  م��ن 
	مس��تقلة - لس��وريني ُقِتل��وا ب��كّل أش��كال العنف

 يف النزاع الوحشّي.

بامس��ه  م��ا  أح��دًا  نس��ّمي  عندم��ا  	
ف��إن ش��يئًا م��ا يتب��ّدى متج��اوزًا التف��ّوه الزائ��ل. 
��دة الس��م امل��رء متث��ل كّل م��ا  املقاط��ع اجمَلسِّ
يكون��ه ه��ذا الش��خص أو كان م��ن املف��رض 
أن يكون��ه. عندم��ا نق��رأ 100,000 اس��ٍم يك��ون 
موتان��ا ق��د نال��وا ق��وة الثن��اء والعرف��ان ال��ذي 
يس��تحقونه. امس��ًا امس��ًا، وس��اعًة بع��د س��اعة، 
م��ن الت��اوة مبكروف��وٍن أم��ام مجه��وِر غ��ارٍق 
مبش��اغله إىل اهلمس��ات يف الظ��ام احمل��اط 
اس��ٍم مرئي������ًا  نائ��م، سن�������جعل كل  بع�����امٍل 
ومسموعًا للحظٍة قبل أن خيتفي مرًة أخرى. 
س��نواجه صم��ت العامل بس��احنا الوحيد الذي 
أش��عل هذه الث��ورة؛ أصواتنا. وس��نطلق العنان 
- لثاث��ة أي��اٍم - لألش�����باح ال��ي بداخلن��ا ب��ني 
يتظاه��رون  الذي��ن  واملس��ؤولني  السياس��يني 
أنه��م يعرف��ون معن��ى اإلنس��انية. ك��م س��وريًا 
أكث��ر جي��ب أن ميوت��وا حتى يفه��م رئيٌس أن 
املأس��اة الس��ورية ال ميك��ن فق��ط أن ُيؤَس��ف 
هل��ا يف فق��رٍة م��ن مذكراته القادم��ة األكثر 
مبيع��ًا؟ ذات ي��وٍم ل��ن يتوج��ب عل��ى الس��وريني 
أن��ه  أخش��ى  الس��ؤال "ك��م س��وريًا أكث��ر؟" 
قائم��ٍة  حديق�����ٍة  كل  س�������تكون  حين��ذاك 
أص���������بحت  ق��د  س��������وريا  يف  مفرض������ٍة  	أو 

مقرًة مقّدسة.

يق��ع بي��ي يف حل��ب يف ش��ارٍع ه��ادٍئ ينته��ي بقطع��ة أرٍض كب��رٍة كان��ت، بق��در م��ا تع��ود ب��ي ذاكرت��ي، أرض��ًا صخري��ًة  	
ج��رداء ب��ني األحي��اء الس��كنية، وكان خمطط��ًا هل��ا أن تك��ون حديق��ًة من��ذ عق��وٍد إال أن ه��ذا مل حيص��ل أب��دًا، كم��ا احل��ال يف معظم 
أحن��اء س��وريا. بلغ��ي األس��بوع املاض��ي أن الن��اس وج��دوا أخ��رًا فرص��ًة الس��تعمال ه��ذه األرض اخلالي��ة؛ لق��د ب��دأوا يدفن��ون موتى 

حل��ب فيه��ا.

أمام البيت األبيض، ناشطون سوريون يقرؤن أمساء شهداء الثورة السورية
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العبور إلى تركيا بحّلة الطبخ!
رضوان دياب 

تع��ي كلم��ة احَلّل��ة، املتداول��ة يف هلجتن��ا، الِق��در الكب��ر ال��ذي يس��تعمل لطه��و اللح��م أو األرز. فالطب��خ هو الوظيف��ة املنطقية  	
الوحيدة للقدور، إال أن السوريني وجدوا هلا وظيفًة أخرى، وهي أن تصبح وسيلة نقٍل مائيةٍ للوصول إىل األراضي الركية تهريبًا 

ب��ني ضف��ي نه��ر العاصي.

ال ميك��ن للم��رء أن يكت��ب جبدي��ٍة  	
ع��ن رحل��ٍة كرحلي، م��ع ما فيها من حلظاٍت 
جتمع املأس��اة باملغام��رة، وجتمع خياالت لعب 
األطف��ال باألس��لوب العمل��ّي ال��ذي ح��ّول آني��ة 
املطب��خ إىل ق��ارٍب ينق��ل املس��افرين م��ن دول��ٍة 

إىل دول��ٍة أخ��رى. 
ب��دأُت س��فرتي )الس��ياحية( األوىل  	
لوح��دي. عندم��ا بلغ��ت )املين��اء( يف العاش��رة 
صباح��ًا فوجئ��ُت بوج��ود مئ��ات الس��ياح الذي��ن 
كان معظمه��م م��ن حمافظ��ة إدل��ب. كان��ت 
وجوهه��م فِرح��ًة وه��م ي��رون احلّل��ة تته��ادى 
كملك��ٍة تع��ود م��ن منفاه��ا. ضح��ك عري��ٌس 
وع��روٌس متزوج��ان حديث��ًا وهم��ا يس��تعّدان 
حلم��ل أمتعتهم��ا والتق��دم باجت��اه )رصي��ف 
م��ع  الثاث��ني  يف  أمٌّ  مللم��ت  الطي��ّي.  املين��اء( 
م��ي  وطلب��ت  البس��يطة  أش��ياءها  أطفاهل��ا 
املس��اعدة يف الوص��ول إىل احلّل��ة. رف��ع رج��ٌل 
لراع��ي  بالدع��اء  أيديهم��ا  وزوجت��ه  مس��نٌّ 
املس��ّنني واملس��ّنات الذي وّفر هلما هذه الرحلة، 
وش��عرا ك��م كان��ا عقوق��ني لنظ��ام احلري��ة 
واالش��راكية، فق��ّررا عل��ى الف��ور أن يبعث��ا 
برقية ش��كٍر مكتوبٍة بدموع الفرح إىل القائد، 
البع��ث  ح��زب  إىل  انتس��اٍب  بطل��ب  مرفق��ة 
ال��ذي بع��ث احلّل��ة م��ن مرقدها. لك��ن ما صعق 
اجلمي��ع إع��ان )القبط��ان( أن الرحل��ة تأجلت 
إىل املس��اء ألن )العس��س( الرك��ي اكتش��ف 
م��ن  املقاب��ل  الط��رف  املؤام��رة فجل��س عل��ى 

النه��ر يرّص��د احلّل��ة. اف��رش الس��ّياح األرض 
بانتظ��ار املس��اء والغّص��ة مت��أل حلوقه��م، أم��ا أنا 
فع��دُت أدراج��ي عازم��ًا عل��ى مع��اودة احملاول��ة 
الحق��ًا مصطحب��ًا أف��راد أس��رتي، مكاف��أًة هل��م 
عل��ى صره��م عل��ّي طيل��ة عش��رين عام��ًا. بع��د 
بضع��ة أي��اٍم تعّمدت وصولنا مبكرين لنس��تغل 
كون املتآمرين على السياحة يف بلدنا ما زالوا 
نائم��ني. مل يك��ن تزاح��م الن��اس للصع��ود إىل 
احلل��ة ق��د ب��دأ حلظ��ة وصولن��ا، لكنن��ا ش��اهدنا 
خم��رج فيل��م )تايتن��ك( يتلّص��ص عل��ى حّلتن��ا 
حي��اول أن يس��رق تصميمه��ا ألن��ه يري��د إعادة 
إخ��راج فيلم��ه دون أن تتحط��م س��فينته، إال 
أن القب��ض ألق��ي علي��ه حت��ت طائل��ة خمالف��ة 
قان��ون ب��راءة االخ��راع. بع��د وصولن��ا بلحظاٍت 
صدح��ت أب��واق احلّل��ة معلن��ة ب��دء الصع��ود 
اهلب��وط إىل قعره��ا   - – عف��واً  إىل س��طحها 
العم��اق ال��ذي يبل��غ حميط��ه حوال��ي 5 أمت��ار، 
لك��ن برك��ة آل األس��د، ومن ش��وق املس��افرين 
الس��ياحية،  منتجعاته��م  إىل  	للوص��ول 
ش��خصًا.   20 م��ن  ألكث��ر  تتس��ع  أن  ميك��ن 
عندم��ا ُطِل��ب م��ن زوج��ي القف��ز إىل باط��ن 
احلل��ة ارتعدت مراجع��ًة ألنها مل تكن ترتدي 
ِحل��ًة وِحلّي��ًا تلي��ق حب��اوة ه��ذه احَلّل��ة ال��ي 
َحّل��ت ضيف��ًة عزي��زًة عل��ى وس��ائل النق��ل يف 
مدينة إدلب، لتش��ارك باحتفاالتنا بالذكرى 
52 حلل��ول ح��زب البع��ث مدي��راً ملرك��ز إجي��اد 
احلل��ول ملش��اكل الع��امل الك��رى والصغ��رى 

)اإلره��اب، تل��وث البيئ��ة، االنفج��ار الس��كانّي، 
عي��ي  يف  الف��رح  دم��وع  ش��اهدت  البطال��ة(. 
به��ذه  إن��ه عرف��اٌن جبمي��ل زوجه��ا  زوج��ي. 
هل��ا  ح��ي  أن  ق��ّدَرْت  األوديس��ية.  الرحل��ة 
ص��ادٌق ومل أنس��ها كم��ا نس��ي أولي��س زوجت��ه 
بينيل��وب. م��ن ناحي��ي ختيل��ُت بط��ل وبطل��ة 
)احل��ب يف زم��ن الكول��را( ملاركيز ومتنيُت لو 
أن رحلة حّلتنا تدوم إىل األبد ألبقى يف نعيٍم 
دائ��م، أن��ا البط��ال، م��ع زوجي البطل��ة. وقّدرُت 
لائت��اف الوط��ي عج��زه ع��ن ح��ل مش��كلة 
جتدي��د ج��وازات الس��فر الس��ورية، وتفّرغ��ه 
لتأمني صواريخ مضادة للطائرات والدبابات، 
ألن حّل مشكلة اجلوازات كان سيحرمنا من 

ه��ذه الرحل��ة الرائع��ة. 
الط��رف األخ��ر  بع��د أن تص��ل إىل  	
م��ن النهر يس��تقبلك تراكت��وٌر )فخٌم( ينقلك 
بأج��ٍر باه��ٍظ ع��ر مس��الك وع��رٍة إىل أن تص��ل 
مبتغ��اك، لتب��دأ التفك��ر بإجي��اد حل��وٍل واقعيٍة 
لرتي��ب أم��ورك الس��ياحية. ه��ل األج��دى أن 
تن��زل يف فن��دق 3 جن��وم )خمّي��م( أم 4 جن��وم 
)كرفان��ات( أم يلي��ق ب��ك أكث��ر 5 جن��وم ي��ا 
اب��ن احلس��ب والنس��ب )من��زٌل يف أح��د زواري��ب 
مدين��ٍة تركي��ٍة م��ا(. طبع��ًا س��تحزن وأن��ت 
تفك��ر بع��دد جن��وم الفن��دق إن ص��دف وكانت 
اب��ن  يف بل��دك مناس��بٌة قومي��ٌة مث��ل طه��ور 
السلطان أو القيام بتجربٍة كيماويٍة ناجحٍة 
يف الغوط��ة، ألن��ك ال تس��تطيع أن تش��ارك به��ا.
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أسماء وخمسة فتية من القرداحة
)مب��ادرة  ش��ّبيحة  ن��ال  وأخ��راً،  	
القرداحة عرين األسد( أمنيتهم، بأن تشرفوا 
بض��ع  م��ن  فتي��ٌة  ه��م  األس��د.  أمس��اء  بلق��اء 
العائ��ات القرداحي��ة، يقوم��ون من��ذ أش��هٍر، 
وب��ني ح��نٍي وآخ��ر، بزي��اراٍت إىل ذوي القتل��ى 
م��ن جن��ود األس��د يف ضي��ع قريب��ٍة مث��ل بس��ني؛ 
عوين��ة الرحي��ان؛ بكرام��ا؛ بش��اما، يقّدم��ون 
خاهل��ا معون��اٍت غذائي��ة، ويف م��ّراٍت قليل��ٍة 
بعض املبالغ النقدية. يش��كك ش��بيحٌة آخرون 
يف أه��داف ه��ؤالء الفتي��ة، ويعلق��ون على صور 
أنش��طتهم بعب��اراٍت خت��دش م��ن كري��اء أّي 
ش��ّبيٍح حتى لو كان س��لميًا مل حيمل بندقيًة 
يف حيات��ه، ومل تضغ��ط س��بابته عل��ى زناده��ا 
ف��ا  أحده��م.  قل��ب  إىل  رصاص��ٍة  إلرس��ال 
تط��اق تهم��ٌة يطلقه��ا معل��ٌق جمه��وٌل ب��أن تلك 
األنش��طة اخلري��ة ه��ي ته��ّرٌب م��ن االلتح��اق 
األعم��ال  ه��ذه  وب��أن  باللج��ان،  أو  باجلي��ش 
الوهمية - حبس��ب املش��ككني - ال ُيراد منها إال 
م لزوج��ة  النه��ب. فمقاب��ل كل أل��ف ل��رٍة تق��دَّ
تكت��ب  كم��ا  آالف،  عش��رة  ُتس��رق  "ش��هيٍد" 
ش��ّبيحٌة تس��مي نفس��ها "احلقيق��ة األس��دية"، 
صغ��رٍة  س��وزوكي  ش��احنة  ص��ورة  حت��ت 
تق��ف أم��ام بي��ت بائ��ٍس لُيه��دى اىل أّم مقت��وٍل 
احملتوي��ات  علي��ه  دت  ُح��دِّ صغ��ٌر  صن��دوٌق 
بالوزن والعدد )حاوة؛ معكرونة؛ زيت؛ ش��اي؛ 
س��كر؛ رز؛ مت��ة(. تعل��ق "احلقيق��ة األس��دية": 

"مقابي��ل كل كرتون��ة معون��ة بتنعط��ى ألم 
ش��هيد، عشر كراتني بتنسرق"، فرّد مشرف 
الصفح��ة عل��ى هذه التهمة بالقول: "لك عيب 
عليك��ي ي��ا حقيق��ة عي��ب، اس��تحي عل��ى حال��ك 
واحرم��ي اس��م األس��د الل��ي الزق��ة حال��ك فيه، 
ما راح رد، أخاقي األسدية ما بتسمح لي رد".

الش��بيحة  ص��ورة  إىل  وع��ودًة  	
اخلري��ني م��ع أمس��اء، ال��ي ُثبت��ت يف أعل��ى 
 facebook التواص��ل  موق��ع  عل��ى  صفحته��م 
كدلي��ٍل يعت��زون ب��ه عل��ى وصوهل��م اىل ذروة 

النج��اح؛ يق��ف ه��ؤالء ح��ول ملكته��م مب��ا يش��به 
وقف��ة االس��راحة بع��د االس��تعداد، كأنه��م 
عس��اكر يلتقط��ون ص��ورًة تذكاري��ًة جبان��ب 
ل��واء، رغ��م ارتدائه��م لباس��ًا مدنيًا يب��دو موحداً 
وخالي��ًا م��ن ال��ذوق، كم��ا ختل��و ابتس��اماتهم 
املفتعل��ة م��ن امل��رح وتوح��ي بش��يٍء م��ن الكلبي��ة 
ش��بيحة  تلق��ى  الص��ورة  وحت��ت  والب��ادة. 
املب��اركات  عش��رات  القرداحي��ون  املب��ادرة 
بتكرميهم هذا، ومتنياٍت بأن يتشرفوا يومًا ما 

بلق��اء س��يدهم الرئي��س.
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آالم خضر عواركة
بداي��ة  يف  الس��وريون  يتذك��ر  	
ثورته��م "خط��ة بن��در"، ال��ي ابتدعه��ا عمي��ل 
املخابرات الس��ورية الس��ابق الصحفّي اللبنانّي 
خض��ر عوارك��ة على موقعه اإلخب��اري "فيلكا 
إس��رائيل". تل��ك اخلط��ة املزعومة، الي ش��كلت 
وقته��ا م��ادة س��خريٍة م��ن باه��ة النظ��ام، ه��ي 
فق��د  عوارك��ة،  وج��دان  يف  مش��رٌق  م��اٍض 
إىل  آن��ذاك  الس��ورّي  األم��ن  ف��روع  حّولته��ا 
برنام��ج حتقي��ٍق مع املعتقل��ني. يعتّز عواركة 
به��ذه اخلط��ة وغره��ا م��ن اخلط��ط كس��اٍح 
فت��اٍك محل��ه م��ن موقع��ه كجن��ديٍّ يف احلرب 
ال��ي  دعايته��ا  يف  للمقاوم��ة،  اإلعامي��ة 
تقلصت لتقتصر على مجهور املؤيدين فقط. 
يلق��ي عوارك��ة بالل��وم يف ه��ذا الراج��ع عل��ى 
بضع��ة أش��خاٍص مث��ل لون��ا الش��بل، مستش��ارة 
األسد اإلعامية، وغسان بن جدو، مدير قناة 

امليادي��ن. ويته��م ه��ؤالء بأس��وأ الته��م، ويش��كك 
يف والئه��م ألنه��م ج��اؤوا إىل إع��ام املقاوم��ة 
م��ن اجلزي��رة القطري��ة. ويزي��د عل��ى ذل��ك 
بأنه��م وراء حرمان��ه م��ن دخ��ول س��وريا: ه��ل 
يعق��ل أن أمن��ع م��ن دخ��ول الب��اد ال��ي عمل��ت 
وأخلص��ت يف خدمته��ا لس��نني؟ وه��ل يعق��ل أن 
يس��اء ل��ي يف بل��د املقاوم��ة؟ ث��م يش��كك يف وف��اء 
ويق��ارن  ألصدقائه��م،  الس��وريني  املس��ؤولني 
البل��د  بينه��م وب��ني مس��ؤولي الكوي��ت، ذل��ك 
ال��ذي عم��ل في��ه س��ابقًا. فيكت��ب غاضب��ًا عل��ى 
صفحت��ه الش��خصية يف الفيس��بوك: "عمل��ت 
وأقم��ت يف الكوي��ت لعش��ر س��نوات إال رب��ع... 
م��ا كان عن��دي عاق��ات سياس��ية م��ع ح��دا 
هوني��ك... ب��س كن��ت ألع��ب ترك��س م��ع كم 
مس��ئول... وكن��ت بطل��ع مش��اوير م��ع ك��م 
مس��ؤول آخ��ر..... ح��دا اس��رجى وقته��ا بالكويت 
يكت��ب ع��ي كلمة عاطلة بصحيفة أو يقوهلا 
بديوانية؟؟ كان الناس اللي بيعرفوني وقتها 
بيقصول��و راس��و. ... بس��ورية يف كاب بتع��وي 

عليي ألني ما قدمتلهم مال.. يف شي عند أهل 
الدول��ة باخللي��ج امس��ه الوف��اء مل��ن ي��ويف معه��م 
لك��ن بس��وريا ش��و الوف��اء الل��ي قوبل��ت في��ه؟؟ 
كي��ف يرك��ون كلب عاوي ياحقي يوميًا 
بالتش��ويه؟... هي��دا ل��و بالكوي��ت م��ش بس��ورية 
عوارك��ة  وخيت��م  لس��انه".  قصول��و  كان��وا 
خاطرت��ه بالق��ول: "ك��ن فع��ااًل يف س��ورية... 
خي��اف من��ك البع��ض وال خي��اف علي��ك... ه��ذا 

ش��عار حقيق��ي".
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تويتر

19صّياد المدينة
دفاعًا عن الشبيحة... دفاعًا عن الحمقى 

يف  كث��رًا  الش��بيحة  يؤاخ��ذ  ال  	
رّدة فعله��م اهلمجي��ة عل��ى ش��هادات راهب��ات 
ح��ول  س��راحهن،  إط��اق  ُبعي��د  معل��وال، 
املعامل��ة احلس��نة ال��ي لقينه��ا م��ن مقاتل��ي 
جبه��ة النص��رة خ��ال م��ّدة احتجازه��ن. وال 
املف��ردات  قام��وس  عل��ى  كذل��ك  يؤاخ��ذون 
البذيئ��ة ال��ي اس��تخدموها يف ش��تم س��يداٍت 
كب��راٍت يف العم��ر والق��در ونعته��ن بأس��وأ 
الصف��ات. فل��م يع��رف الق��وم بع��د أن يف ه��ذه 
احلي��اة آخ��ر ال يش��بههم وال ينظ��ر إىل الع��امل 
كم��ا ينظ��رون، وال ي��رى يف س��يدهم وول��ي 
أمره��م بش��ار األس��د م��ا يرون��ه في��ه. وُيع��ذر، 
ب��ا ش��ك، م��ن ول��د يف أج��واء عب��ادة األس��د إن 
نهل من مناهل نشأته يف قلة األدب والسوقية 
والتوح��ش حينم��ا ع��ر ع��ن اس��تيائه حي��ال 
"حادث��ٍة غريب��ة"، وه��ي أن يوّج��ه الثن��اء، وعل��ى 
الشاشات "الوطنية"، لغر بشار أو لغر احلذاء 
العس��كري. إذ لطامل��ا أحتفن��ا هؤالء بالش��عارات 
ال��ي تش��يد بفض��ل ه��ذا احل��ذاء عليه��م – كما 
ش��بعوا  أن   - املتقاع��دون  ش��يوخهم  يذك��ر 

أو  العم��ران،  عل��ى  وتعّرف��وا  الثي��اب  ولبس��وا 
ش��بانهم  يفخ��ر  كم��ا  املعارض��ني"  "بدع��س 
املتعطش��ون إىل الدم��اء. فه��م أوفي��اء ألول��ي 
النعم��ة عليه��م، ويتعجب��ون كي��ف ال خيلص 
غره��م مل��ا خيلص��ون ل��ه، مفرض��ني أن ه��ذا 
الغر قد أنكر املعروف! فعلى الراهبة بياجيا 
أن تش��كر الس��يد الرئي��س وتث��ي عل��ى أحذي��ة 
جن��وده ألنه��ا ُح��ّررت يف صفق��ة تب��ادل أس��رى، 
وعليه��ا أيض��ًا أن تش��كر س��وريا األس��د ال قط��ر. 
وكأن الراهب��ة بياجي��ا واح��دة منه��م، زوج��ة 
متطوٍع أو أخت متطوٍع أو أم متطوٍع يف جيش 
األسد. أو أنها، وجمموعة الراهبات األخريات، 
موظف��اٌت بالواس��طة يف واح��دٍة م��ن مؤسس��ات 
القط��اع الع��ام ) اخل��اص به��م(، وُحرم��ن أثن��اء 
االحتج��از م��ن قرقع��ة املت��ة خ��ال ال��دوام أو 
طل��ي األظاف��ر بالط��اء الرخي��ص أو مس��اع 

عل��ى الدي��ك يغ��ي ع��ن بق��رات جدت��ه.
ومن جانٍب آخر، ال يؤاخذ الش��بيحة  	
عل��ى إحساس��هم بالغ��ن والتميي��ز والتفرق��ة 
العنصري��ة ال��ي مت��ارس ضده��م ولألس��ف – 

يتأس��ف الش��بيح من كل قلبه عندما يتذكر 
مئ��ات األس��رى العلوي��ني يف قبض��ة الث��وار - 
تص��در ه��ذه املمارس��ة م��ن اجله��ة ال��ي بذل��وا 
يف طاعته��ا أرواحه��م وخدموه��ا بأخل��ص م��ا 
تفع��ل قل��وب اخلدم. فأس��راهم ال يعبأ بش��أنهم 
– احلكوم��ة  أح��ٌد وال تتذكره��م احلكوم��ة 
توري��ًة وتأّدب��ًا ع��ن نق��د بش��ار - وال حت��اول 
إط��اق س��راحهم كم��ا تفع��ل م��ع اإليراني��ني 
واللبناني��ني وغره��م. وه��م عل��ى ح��قٍّ يف ه��ذا، 
فكي��ف لزعي��ٍم طائف��يٍّ مث��ل بش��ار يّدع��ي أن��ه 
يداف��ع ع��ن مص��احل طائفت��ه، ال��ي بذل��ت يف 
س��بيله الغال��ي والرخي��ص، أن يعام��ل أفراده��ا 
كم��ا  س��يجيب،  ومب��اذا  الطريق��ة؟  به��ذه 
افرض مؤيٌد له، عن سؤال أبيه حافظ األسد: 
كي��ف تري��د ممن تعاملهم به��ذه االحتقار أن 

خيلص��وا ل��ك كم��ا أخلص��وا ل��ي إىل األب��د؟
يف أقص���ى التس���لية تضع ص����فحات  	
الش��بيحة زائره��ا، يف قضي��ة إط��اق س��راح 
الراهب��ات وتصرحياته��ّن خبص��وص املعامل��ة 

لقينه��ا. ال��ي  احلس��نة 
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