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قليــٌل من الموعظة
رآه��ا  رؤي�����ٍة  الث�����ورة، ويف  قب��ل  	
فيضان��ًا  الف��رات  ف��اض  ص��ادق،  رج��ٌل 
عظيم��ًا ليبل��غ ح��ّد اجلب��ال، وتطف��و عل��ى 
وجه��ه الكائن��ات اهلالك��ة، إىل أن - وب��ا 
منطقي��ة األح��ام - تأت��ي صفيح��ٌة م��ن 
حدي��ٍد وتقط��ع رأس الس��لطان، فينحس��ر 
امل��اء ويع�����ود النه�����ر إىل م��ج����راه األول 

ونقي��ًا. ونش��يطًا  ص�����افيًا 
ط�����ريقة  وعل��ى  إذن،  لنطمئ��ن  	
ال��رؤى، إىل أن��ه، ويف ي��وٍم م��ا قري����بٍ  أو 
بعي��د، س��تبلغ ثورتن��ا غاياته��ا، حتم��ًا، بن��ا 
أو م��ن دونن��ا. وس��تهزم ه��ذه الث��ورة مجوع 
الس��فاح ويرح��ل، كم��ا رح��ل قبل��ه طغ��اٌة 
آخ��رون أك��ر من��ه وأش��ّد. ف��ا ميك��ن أبداً 
لطاغي��ة، ومهم��ا اجتم��ع ل��ه من الق��وة، أن 
خي��رق س��نن الك��ون فيعي��د التاري��خ إىل 

اخلل��ف. 
لنطمئ��ن... ولك��ن، بع��د أن يس��أل  	
كلٌّ مّنا نفس��ه آخر النهار، ماذا قدمت يف 
يوم��ي ه��ذا ملصلح��ة الث��ورة؟ وه��ل أهدرت 
من وقٍت وجهٍد وإمكاناٍت يف غري خدمتها؟ 
ولينشغل أيضًا كل من ينسب نفسه إىل 
الث��ورة بواجب��ه، وواجب��ه فق��ط، صغ��رياً 
كان ه��ذا الواج��ب أم كب��رياً، وم��ن دون 
أن ينح��رف بعين��ه إىل أخط��اء اآلخري��ن. 
فمتى احنرفت العيون ستنحرف القلوب 
ثم تنحرف البنادق عن هدفها النبيل إىل 
أه��داٍف أخ��رى ليس��ت م��ن فضائ��ل الث��ورة 

يف ش��يء.
وإىل م�����ن يظ�����ن أن الث�����ورة ال  	
تس��تغين ع��ن خدماته، أو يريد باس��تعمال 
الث��ورة تش��كيل الع��امل كل��ه وف��ق خياالته 
وه��واه، وإىل م��ن ي��رى فيه��ا وس��يلة رزٍق 
أو ج��اٍه أو س��لطة... ح��ذار م��ن أن تكون��وا 
	م��ن الكائن��ات اهلالك��ة يف فيض��ان النه��ر 

عن جمراه.
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جولة جنيف الثانية:
النظام يمـّيع "البنود" بالـتلفيقات والشـتائم.. واإلبراهيـمّي يعتذر!

هيئة التحرير
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م��ن  الثاني��ة  اجلول��ة  انته��ت  	
مفاوض��ات جني��ف2 بفش��ٍل ذري��ٍع أعلنه املوفد 
اإلبراهيم��ّي،  األخض��ر  األمم��ّي  والوس��يط 
بع��د حمادث��اٍت ماراتوني��ٍة ب��دأت يف العاش��ر 
النظ��ام  وف��د  انته��ج  اجل��اري،  الش��هر  م��ن 
"كس��ر  ديبلوماس��ية  خاهل��ا  الس��ورّي 
العظ��م" لتميي��ع بن��ود جني��ف1، وإقح��ام بن��د 
"مكافح��ة اإلره��اب"، ال��ذي يدغ��دغ مش��اعر 
الغ��رب، واإلص��رار علي��ه وتنصيب��ه كأولوي��ٍة 
"ش��رطيٍة" ملناقش��ة البن��ود األخ��رى، وأبرزه��ا 
"تش��كيل هيئ��ة احلك��م االنتقالي��ة"، ال��ي دخ��ل 

أجله��ا.  م��ن  املفاوض��ات  املعارض��ة  وف��د 
وق��ال ل��ؤي ص��ايف، املتح��دث باس��م  	
وف��د االئت��اف، إن وف��د النظ��ام عم��د من��ذ 
البداي��ة إىل تعطي��ل املؤمت��ر، وإن اإلبراهيم��ي 
اع��رف ب��أن م��ن يق��وم بتعطي��ل املفاوض��ات 
ه��و وف��د النظ��ام، بع��د أن متّلص م��ن موافقته 
عل��ى مناقش��ة ج��دول األعم��ال كم��ا ق��ّرره 
اإلبراهيم��ي، وال��ذي تضّم��ن مناقش��ة ملّف��ي 

االنتقالي��ة". و"اهليئ��ة  "اإلره��اب" 
االئت��اف  رئي��س  ويأت��ي تصري��ح  	
أمح��د اجلرب��ا )مفاجئ��ًا(، ال بتوقيت��ه وإمن��ا 
مبص��دره اجلغ��رايف، عندما أعل��ن من الداخل 
الس��ورّي، خ��ال زيارت��ه لقي��اداٍت م��ن اجليش 
أن  ميك��ن  "ال  أن��ه:  إدل��ب،  مبحافظ��ة  احل��ّر 
نرض��ى ب��أّي ح��لٍّ سياس��يٍّ يك��ون األس��د ج��زءاً 
منه، فا مكان للمجرمن يف سوريا احلرية. 
والنظ��ام، ال��ذي قت��ل حتى اآلن م��ا ال يقّل عن 
200 أل��ف مواط��ٍن س��ورّي، وهّج��ر املاي��ن يف 

داخل وخارج س��وريا، واعتقل عش��رات اآلالف 
ح��لٍّ  إىل  للوص��ول  يس��عى  ال  الش��باب؛  م��ن 
سياس��ّي، وهدف��ه األساس��ّي اس��تنزاف الوق��ت 

املتلط��خ بدم��اء الس��ورين".
وكان وف��د املعارض��ة ق��ّدم "وثيق��ًة  	
سياسيًة" النتقال السلطة، تتضمن مسّودتها 
24 بن��دًا متح��ورت ح��ول تش��كيل هيئ��ة احلك��م 

االنتقال��ّي يف س��وريا ومهامه��ا ومس��ؤلياتها. 
وتن��ّص البن��ود على عقد مؤمت��ر توافٍق وطينٍّ 
م��ن أج��ل صياغ��ة جمموع��ة مب��ادئ تش��كل 
أساس��ًا لصياغ��ة الدس��تور اجلدي��د، وإقام��ة 
النظ��ام الدس��تورّي اجلدي��د م��ن قب��ل الش��عب 

الس��ورّي ع��ر االس��تفتاء الع��ام، وقي��ام هيئ��ة 
احلك��م االنتقال��ّي بالتحضري النتخاباٍت حّرٍة 

ونزيه��ٍة وتعددية.
يف ح��ن واص��ل وف��د النظ��ام، وع��ر  	
قنوات��ه اإللكروني��ة ب��ن القص��ر اجلمه��ورّي 
واملكاب��رة  التعن��ت  املؤمت��ر،  وقاع��ة  بدمش��ق 
الصبياني��ة  والش��تائم  االتهام��ات  وكي��ل 
ديبلوماس��يٍّ  غط��اٍء  حت��ت  املعارض��ة،  لوف��د 
روس��يٍّ "ترقيع��ّي" ب��دا جلي��ًا م��ن خ��ال تناغ��م 
دع��وة موس��كو إلص��دار ق��راٍر يدي��ن أعم��ال 
"اإلره��اب" م��ع خطاب دمش��ق الذي يس��تخدم 
ه��ذا املصطل��ح لوص��ف كل م��ن يقاتل��ون م��ن 
أج��ل اإلطاح��ة ببش��ار األس��د. يف ح��ن وّج��ه 
وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ّي س��ريجي الف��روف 
اتهام��ًا )غريب��ًا( للمعارض��ة الس��ورية بس��عيها 
إىل "تغي��ري النظ��ام"! وق��ال إن تش��كيل هيئ��ة 
حك��ٍم انتقال��يٍّ جي��ب أال يك��ون اهل��دف الوحي��د 
الس��ام يف جني��ف. كم��ا قّدم��ت  حملادث��ات 
موس��كو مس��ّودة قراري��ن جمللس األم��ن التابع 
املس��اعدات  إدخ��ال  بش��أن  املتح��دة  لألم��م 

اإلره��اب". و"حمارب��ة  اإلنس��انية 
أم��ا املوق��ف األمريك��ي م��ن جني��ف2،  	
فل��م يك��ن بالق��در ال��كايف م��ن الق��ّوة ال��ي دخل 
به��ا ال��روس عل��ى خ��ط املفاوض��ات، إذ قال��ت 
مس��اعدة وزي��ر اخلارجي��ة األمريكي��ة إن��ه مت 
االتف��اق ب��ن واش��نطن وموس��كو عل��ى تنفي��ذ 
بن��ود جني��ف1 كامل��ًة، وم��ن ضمنه��ا احلك��م 
االتف��اق  ه��ذا  يظه��ر  مل  ولك��ن  االنتقال��ي، 

إىل الن��ور. واكتف��ت اخلارجي��ة األمريكي��ة 
بتصري��ٍح يطل��ب م��ن روس��يا الضغ��ط عل��ى 
النظام يف سوريا من أجل املشاركة بطريقٍة 

جّدي��ٍة وبن��اءٍة يف مفاوض��ات جني��ف.
آخ��ر  ب��دّق  اإلبراهيم��ّي  واكتف��ى  	
م��ن  الثاني������ة  اجل�����ولة  نع��ش  يف  إس��فٍن 
املفاوض�����ات، ع��ر توج�����يه "اعت��ذاٍر" للش��عب 
ب��أن وف��د النظ��ام رف��ض  الس��ورّي، معرف��ًا 
مناقش��ة ثل��ث م��ا ج��اء يف أجن��دة التف��اوض، 
ورف��ض بند هيئ��ة احلكم االنتقالّي. ويف هذه 
األثن��اء مّحل��ت باريس نظام األس��د مس��ؤولية 
املفاوض��ات، وق��ال وزي��ر اخلارجي������ة  فش��ل 
الفرنس��ّي، ل��وران فابي��وس، إن "فرنس��ا تدي��ن 
موقف النظام الس��وري الذي عرقل أّي تقدٍم 
حنو تشكيل حكومٍة انتقالية، وكثف أعمال 
وكذل��ك  املدني��ن".  الس��كان  حب��ق  العن��ف 
وص��ف وزي��ر اخلارجي��ة الريطان��ّي، ولي��ام 
هي��غ، فش��ل مفاوض��ات جني��ف بأن��ه "إخف��اٌق 
كب��ري"، حمّم��ًا النظ��ام مس��ؤولية الوص��ول 

إىل ه��ذا "امل��أزق".
وهك��ذا، انته��ت اجلول��ة الثاني��ة م��ن  	
جني��ف2 دون أّي ب��وادر ح��ّل، وليخت��م بش��ار 
وباملقاب��ل  الش��تائم،  اجلعف��ري بتصرحي��ات 
يعل��ن وف��د املعارض��ة موافقت��ه عل��ى مق��رح 
وإدارة  األعم��ال  ج��دول  ح��ول  اإلبراهيم��ّي 
العملي��ة التفاوضي��ة، دون أن حي��ّدد األخ��ري 
موع��د اجلول��ة الثالث��ة، ويبق��ى ش��ال ال��دم 

السورّي مستمرًا حتت وطأة براميل األسد.
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 الحّر ينتصر في القنيطرة وحماة.. 
وتأهٌب لصّد هجمات حزب الله بالقلمون

3

هيئة التحرير

قص��ف  النظ��ام  ق��وات  تواص��ل  	
منطق��ة القلم��ون ب��راً وج��واً، متهي��داً الحت��ال 
مدين��ة ي��رود بري��ف دمش��ق. وأحب��ط الث��ّوار 
حماول��ة تس��لل عناص��ر م��ن ح��زب اهلل م��ن 
ألوي��ة  القس��طل، حي��ث تص��ّدت هل��م  جبه��ة 
اجلي��ش احل��ّر ومنعته��م م��ن دخ��ول املنطق��ة. 
كم��ا اش��تبك اجلي��ش احل��ّر م��ع ق��ّوات النظ��ام 
يف ث��اث جبه��اٍت ومنعه��ا م��ن التق��دم، رغ��م 
حش��د النظ��ام لرس��انٍة كب��ريٍة م��ن األس��لحة 

املنطق��ة. تل��ك  يف  والق��ّوات 
اجلي��ش  عملي��ات  غرف��ة  وتتأه��ب  	
احلّر يف القلمون للّدفاع عن املنطقة واملدنين 
النازح��ن إليه��ا، والذين يق��ّدر عددهم بأكثر 
م��ن 10 آالف، كم��ا ناش��دت الفصائ��ل األخرى 
م��ن  ختوف��ًا  املس��اندة،  املنطق��ة  يف  املوج��ودة 
اقتح��ام  ح��ال  يف  إنس��انيٍة  كارث��ٍة  ح��دوث 
املنطق��ة م��ن قب��ل ق��ّوات النظ��ام املدعوم��ة م��ن 
ميليش��يات ح��زب اهلل وأب��و الفض��ل العب��اس 

الش��يعية.
ك������شفت  منفص��ل،  س��ياٍق  ويف  	
الق�����صر  حمي������ط  أن  عس������كرية  مص��ادر 
اجلمه��وري بدمش��ق وحمي��ط جب��ل قاس��يون 
بات��ا حت��ت س��يطرة ه��ذه امليليش��يات بالكام��ل، 
إىل  يه��دف  إيراني��ًا  م�����خططًا  هن��اك  وأن 
الس������يطرة عل��ى أك��ر مس������احٍة ممك�����نة 
م��ن األراض��ي الس�����ورية. وأض��اف خ��راء أن 
املليش��يات الش��يعية ال��ي تقات��ل يف س��وريا ه��ي 
إح��دى تش��كيات جي��ٍش متع��ّدد اجلنس��يات 
أنش��أه احل��رس الث��ورّي اإليران��ّي الس��تخدامه 
يف أماك��ن أخ��رى م��ن الع��امل، مثل باكس��تان 
وأفغانس��تان وجن��وب لبن��ان، وجت��اوزت أعداده 

60 أل��ف مقات��ل. 

جبهة حلب
أعلن��ت ألوي��ة صق��ور الش��ام، التابع��ة  	
للجبه��ة اإلس��امية، مس��ؤوليتها ع��ن تفج��ري 
فن��دق الكارلت��ون، مرك��ز غرف��ة عمليات ق��ّوات 
األس��د يف حل��ب القدمي��ة، مم��ا أّدى إىل مقت��ل 
عشرات اجلنود. ونقلت تنسيقيات الثورة عن أبي 
مصعب، القائد العسكرّي لصقور الشام، قوله يف 
ش��ريط فيديو بثه ناش��طون على اإلنرن��ت: "إن 
احلرك��ة قامت باس��تطاع املكان وق��ّررت حفر 
نف��ٍق إىل مرك��ز عملي��ات نظ��ام األس��د يف حلب 

القدمي��ة م��ن أج��ل تنفي��ذ عملي��ة التفج��ري".

ومتكن��ت ق��ّوات الكتائ��ب اإلس��امية  	.
من حترير مس��احاٍت واس��عٍة من س��جن حلب 
اس��م  عليه��ا  أطل��ق  معرك��ٍة  يف  املرك��زّي، 
"وامعتصم��اه"، وذل��ك بع��د حص��اٍر ل��ه اس��تمّر 
قراب��ة الس��نة م��ن قب��ل الث��ّوار، وبع��د ش��هرين 
ش��ّن النظ��ام فيهم��ا أعن��ف هجوٍم عل��ى املدينة 
ملنع الثّوار من التقّدم على جبهة سجن حلب 

وس��واها.
عمليات احلّر 

ووّثق��ت تنس��يقيات الث��ورة الس��ورية  	
ق����ّوات  م��ن عناص��ر  املئ�����ات  مقت��ل وإصاب��ة 
األس��د وميليش��يا ح��زب اهلل خ��ال األس��بوعن 
املاضي��ن، فق��د قت��ل العش��رات م��ن عناص��ر 
الدمش��قّي،  الري��ف  يف  اهلل  ح��زب  ميليش��يا 
دباب��ٍة  تدم��ري  م��ن  احل��ّر  اجلي��ش  ومتّك��ن 
إىل  باإلض�����افة  دباب��ات،   3 عل��ى  والس��يطرة 

مدرع��ة. آلي��اٍت   3 تدم��ري 
وحبس��ب إحصائي��ٍة نش��رها املوق��ع  	
س��يطر  فق��د  املع��ارض  لائت��اف  الرمس��ّي 
اجلي��ش احل��ّر عل��ى عدٍد من املواق��ع يف جنوب 
يف  واح��د  وموق��ع  القنيط��رة،  يف   11( الب��اد 
درع��ا(، بينم��ا بل��غ ع��دد قتل��ى ق��وات األس��د يف 
القنيط��رة 100، و17 عنص��رًا يف درع��ا، وع��دد 
الدبابات الي مت الس��يطرة عليها 9 دباباٍت يف 
القنيط��رة و5 دباب��اٍت يف درع��ا، بينم��ا متّك��ن 

الث��وار م��ن تدم��ري 20 دباب��ٍة وآلي��ٍة مدّرع��ٍة يف 
احملافظتن.

حمافظ��ي  يف  س��وريا،  وس��ط  ويف  	
مح��ص ومح��اة، س��يطر احل��ّر عل��ى 7 مناط��ق 
يف مح��اة، وبل��غ ع��دد قتل��ى ق��ّوات األس��د 91 
عنص�����رًا، بينم��ا متك��ن الث����ّوار م��ن قت��ل 10 
عناص����ر لق��ّوات األس����د يف مح��ص، ليص��ل 
ع��دد الدباب��ات ال��ي س��يطر عليه��ا الث��وار يف 
احملافظت��ن إىل 19 دباب��ة، 14 منه��ا يف مح��اة، 
واس��تطاع اجلي��ش احل��ّر يف مح��ص تدم��ري 
آلي��اٍت   10 دباب��ٍة واح��دة، ودم��ر ث��وار مح��اة 

ودباب��ة. مدرع��ٍة 
مش��ال  يف  اإلحصائي��ة  وحتّدث��ت  	
احل��ّر يف حل��ب  ع��ن متك��ن اجلي��ش  س��وريا 
 121 وقت��ل  مناط��ق   5 عل��ى  السي�����طرة  م��ن 
عنص��راً تابع��ن لق��ّوات األس��د، بينم��ا ُدّم��رت 
5 دباب��اٍت ل�������قّوات النظ��ام، وسي�����طر الث��وار 
عل��ى 10. ويف إدل��ب بل��غ ع��دد قتل��ى النظ��ام 
20 عنص��راً، بينم��ا متك��ن الث��ّوار م��ن تدم��ري 

أخ��رى. أرب�����ٍع  عل��ى  والسي�������طرة  دباب��اٍت   4 
وأف��اد اجملل��س احملل��ّي حل��ّي الق��دم  	
بالعاصم��ة دمش��ق ع��ن إمت��ام صفق��ة تب��ادٍل 
اجلي��ش  ش��هداء  جث��ث  تس����ليم  عل��ى  تن��ّص 
احل��ّر مقاب��ل جث��ث قتل��ى قّوات األس��د، والذين 
س��قطوا خ��ال معرك��ة "إح��دى احلس��نين"، 

ال��ي ش��ّنها الث��ّوار هن��اك.

بانتظارسقوط الراميل يف حلب | من رويرز ل� سعد أبو إبراهيم 



جولة المدينة 4

مشاهد من الحسكة
مياد بهنو

إنه��ا املدين��ة الصغ��رية يف مش��ال ش��رق الب��اد، ذات التن��وع العرق��ّي والدي��يّن الكب��ري. تعيش، ومن��ذ اندالع الثورة، حي��اًة أخرى ال  	
ختل��و م��ن غراب��ٍة تض��اف إىل غراب��ٍة أصلي��ٍة فيه��ا، وال تش��به حي��اة غريه��ا م��ن م��دن دي��ر ال��زور والرق��ة وحل��ب، القريب��ة.

وال ب��ّد أن يص��اب أّي ق��ادٍم م��ن ه��ذه  	
احملافظ��ات بالدهش��ة، وأن يتكي��ف عكس��ًا م��ن 
جدي��د؛ فبش��ار األس��د مل يط��رد بع��د م��ن حي��اة 
س��كان احلس��كة، ومراك��ز س��لطته وص��وره 
متج��ده  ال��ي  احلائ��ط  وكتاب��ات  وأعام��ه 
ب�"حنن أشبال األسد" و"األسد أو حنرق البلد" 
م��ا ت��زال هن��ا، وم��ا ت��زال للنظام هيب��ٌة يف قلوب 
الن��اس، تل��ك القل��وب ال��ي تتمن��ى أن تفل��ت 
مدينته��ا من احلرب وتبقى بعيدًة عن الدمار، 
فه��ي - كم��ا يق��ول معظ��م الس��كان مبختل��ف 
آرائه��م السياس��ية - ال تفي��د اجلي��ش احل��ّر يف 
ش��يء، وه��ي أيض��ًا ملج��ٌأ لعش��رات اآلالف م��ن 
نازح��ي امل��دن األخ��رى، وه��ي الناف��ذة املتبقي��ة 
لتس��يري املعام��ات احلكومي��ة املتوقف��ة يف تلك 

امل��دن.
امللّثمون 

بع��د أش��هٍر قليل��ٍة م��ن ان��دالع الث��ورة  	
أّس��س حمم��د الف��ارس، وه��و ش��يٌخ عش��ائريٌّ 
م��ن قبيل��ة ط��ّي العربي��ة، جمموع��اٍت مس��لحًة 
كدلي��ٍل عل��ى ش��ّدة والئ��ه لعائل��ة األس��د يف 
حمنته��ا. عرف��ت ه��ذه اجملموع��ات بامللثم��ن 
نظ��راً الس��تخدام معظ��م عناصره��ا األقنع��ة 
األم��ن يف مح��ات  لق��وات  أثن��اء مس��اندتهم 
وتكف��ل  واالعتق��االت.  واالقتحام��ات  الده��م 
ه��ؤالء الش��بيحة بقم��ع الث��وار والناش��طن يف 
أوس��اط ع��رب احلس��كة، مثلم��ا تكف��ل مقاتل��و 
أوس��اط  يف  مماث��ٍل  بقم��ع  وحلفاؤه��م   pyd
الش��عب الك��ردّي. وخاف��ًا لانضب��اط املاحظ 
يتس��م  األك��راد،   pyd عناص��ر  صف��وف  يف 
نظراؤه��م م��ن الش��بيحة امللثم��ن بالفوض��ى 
ض��روب  م��ع  الزائ��د،  والتوح��ش  واهلمجي��ة 
يف  الظاه��رة  واجله��ل  والس��وقية  الوقاح��ة 
والس��احات،  الش��وارع  يف  اليوم��ي  س��لوكهم 
األغان��ي  وأص��وات  كب��ن(  )دب��ل  بس��يارات 
البش��ارية الصادح��ة منه��ا. فعل��ى ص��وت وفي��ق 
حبي��ب يف "رائعت��ه" )اجرح لي قليب وال تداوي، 
ورّش علي��ي الكيم��اوي( يب��دأ امللثم��ون يومهم، 
مزاودي��ن يف همجيته��م حت��ى عل��ى عناص��ر 
األم��ن. وتس��أل "ع��ن املدين��ة"، ال��ي اس��تطاعت 
التقّرب من عدنان، وهو أحد امللثمن، مستغلًة 
معرف��ًة قدمي��ًة ب��ه، ع��ن س��بب انتس��ابه إىل 

"اجلي��ش الوط��ين" فيجي��ب الش��اب العش��رييّن، 
ال��ذي كان س��ائق دراج��ة ناري��ة ينق��ل الن��اس 
باألج��رة، أن��ه س��ئم ش��رب الش��اي واإلف��اس 
والتس��كع جائع��ًا يف ش��ارع فلس��طن، فتط��ّوع 
ليم��أل فراغ��ه وجي��ين رزق��ه. وه��و الي��وم يق��ود 
اهلايلوكس مسرعًا يف الشارع، وال يبالي أبداً 
بأك��ر ال��رؤوس. تقط��ع كام عدن��ان، الذي 
س��جن مراٍت يف الس��ابق عقابًا لروجيه حبوب 
اهللوس��ة، رن��ة اجل��ّوال احلدي��ث، ف��ريّد بص��وٍت 
خاف��ٍت متفاخ��راً ب��أن املتص��ل ام��رأة. وبع��د أن 
ينهي اتصاله يسألنا عن التاريخ الدقيق لعيد 

احلب!
شارع فلسطن

واح��د،  ش��ارٍع  م��ن  املؤل��ف  الس��وق  	
وال��ذي أطلق��ت علي��ه الس��لطة البعثي��ة اس��م 
إال  كث��رياً،  أحوال��ه  تتغ��ري  مل  فلس��طن، 
مبزي��ٍد م��ن االزدح��ام ومزي��ٍد م��ن الصرع��ات 
وديكوراته��ا.  املتاج��ر  أمس��اء  يف  املس��تحدثة 
وم��ا ي��زال حياف��ظ عل��ى وظيفت��ه كمحط��ة 
تس��وٍق وتس��ليٍة وتزاح��م، وكمه��وى ألفئ��دة 
املراهق��ن للتح��رش بالفتي��ات، وخاص��ة يف 
املناس��بات واألعي��اد، وه��ي كث��ريٌة يف احلس��كة 
ال��ي تعي��ش ه��ذه األي��ام أج��واء عي��د احل��ب 
ي��وم 14 ش��باط، إذ طغ��ى الل��ون األمح��ر عل��ى 
س��ائر االل��وان، وب��رزت أنواع اهلدايا به��ذا اللون 

وبأش��كاٍل وأحج��اٍم خمتلف��ة. والطري��ف الذي 
صادفت��ه "ع��ن املدين��ة" ه��و رؤي��ة امللث��م عدنان 
دون قناعه أو بارودته الروس��ية، متأنقًا ببدلٍة 
رمسي��ة، حام��ًا دّب��ًا أمح��ر كب��ري احلجم. ويف 
تف��ّرٍع جان��يبٍّ م��ن فلس��طن، نش��ب ش��جاٌر ب��ن 
ش��ابن ه��ّدد كلٌّ منهم��ا اآلخ��ر بس��حله عل��ى 

طول الش��ارع.
مؤسسات األسد احلكومية

احلكوم��ّي  املوظ��ف  اعُت��ر  طامل��ا  	
ش��خصًا  احلس��كة  مث��ل  فق��ريٍة  مدين��ٍة  يف 
حمظوظ��ًا، فإضاف��ًة إىل الراتب الثابت يف آخر 
كل شهر، يستطيع املوظف أن حيّصل يوميًا 
مبالغ ماليٍة كرشوٍة ومسسرٍة وسرقٍة وغري 
ذل��ك م��ن فنون النهب من القط��اع العام، والي 
تبال��غ املخيل��ة الش��عبية يف مضاعف��ة موارده��ا. 
والي��وم جت��د ه��ذه املخيل��ة برهان��ًا عل��ى ص��دق 
الش��ائعات ال��ي أطلقته��ا، فمؤسس��ات الدول��ة 
أصبح��ت بالفع��ل مص��دراً مالي��ًا ال يس��تهان ب��ه 
م��ن حي��ث حج��م املعام��ات وتنّوعه��ا الش��ديد 
أو  األم��ن  لعنص��ر  املقدم��ة  الرش��ى  ومق��دار 
السمس��ار أو امللث��م وكل م��ن يتدخ��ل لتأجي��ل 
مطلوٍب للخدمة العسكرية، أو لطالب قرٍض 
زراعّي، أو صاحب بناٍء خمالٍف يريد تسجيله 
بش��كل رمس��ّي، وغ��ري ذل��ك م��ن ش��ؤون الن��اس 

الراغب��ن باغتن��ام الف��رص.
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عل��ى ش��كل صن��دوٍق مفت��وح، تت��وّزع الط��اوالت يف صال��ة اإلنرن��ت ال��ي افتتحه��ا مقات��ٌل م��ن اجلي��ش احل��ّر، م��ع ش��ريٍك ل��ه،  	
يف وس��ط اجل��زء احمل��ّرر م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور، وأطل��ق عليه��ا اس��م "ك��ويف ن��ت الث��ورة". يب��دو امل��كان ق��ادراً عل��ى اس��تيعاب ع��دٍد كب��رٍي 
م��ن الزبائ��ن، وخاص��ًة م��ع إضاف��ة األرائ��ك جبان��ب طاول��ة مدي��ر الصال��ة، لتتس��ع مل��ن يرغ��ب باس��تخدام جّوال��ه للدخ��ول إىل الش��بكة.

سهرٌة في كوفي نت الثورة... 
أمحد الصاحل 

الزبائ��ن ه��م م��ن مقاتل��ي  معظ��م  	
ه��ذه  يف  جي��دون  الذي��ن  احل��ّر،  اجلي��ش 
	الصالة تس��ليًة غري ضارٍة يف أوقات فراغهم، 
دون أن تغي��ب "أعماهل��م" ع��ن ه��ذا الف��راغ، 
ف��كّل األحادي��ث ال��ي جيرونه��ا ت��دور ح��ول 
ويومياته��ا.  وتفاصيله��ا  واحل��رب  الث��ورة 
وعندم��ا ته��دأ جبه��ات دي��ر ال��زور، كح��ال 
ه��ذه األي��ام، تش��خص األنظ��ار إىل جبه��اٍت 
أخ��رى حبث��ًا ع��ن انتص��اٍر "يرف��ع املعنوي��ات"، 
بأخب��ار  اهتمامه��م  اجلم�����يع  يفّس��ر  كم��ا 
س��جن حل��ب املرك��زّي. وعندم��ا يصي��ح أح��د 
الزبائ��ن فرح��ًا "حت��ّرر الس��جن ي��ا ش��باب"، 
س��جن  ه��و  املقص����ود  أن  اجلمي����ع  يفه�������م 
صديق��ه  يبش��ر  أن  أحده��م  ويفك��ر  حل��ب، 
ألن ل��ه ش��قيقًا معتق��ًا هن��اك. ودون حت��رٍّ 
عليه��ا  تبن��ى  حقيق��ًة  اخل��ر  يصب��ح  دقي��ٍق 
يف  عسك������ريٌة  وحتلي��اٌت  ن����ظٍر  وجه��ات 
احلدي��ث ال��ذي ينش��أ بس��رعٍة ب��ن الزبائ��ن 
األول:  فيق��ول  بعضه��م،  يعرف��ون  الذي��ن 
"ه��ذا الش��غل ش��غل اجلبه��ة والتوحي��د، م��و 
الثان�����ي:  وي��رّد  املباك�����طن"،  ربعن��ا  مث��ل 
"ب��س ت��رى حل��ب بيه��ا دع��م غ��ري... ت��رى حتى 
عنده�����م...  لل������طريان  املض��ادة  الصواري��خ 
وك��م  الناعم��ة  هالذخ��رية  ش��كون؟  وإحن��ا 
قذيف��ة جت��ي بالقط��ارة ويبلعونه��ا كتاي��ب 
ك�������تائب  م��ن  مقات��ٌل  ينتف��ض  الري��ف"... 
ويس��أل  الصال��ة  يف  عرض��ًا  ُوج��د  الري��ف 
ع��ن أص��ول الش��هداء الذي��ن يس��قطون عل��ى 
إجاب��ٍة  ودون  وأعداده��م؟  املدين��ة  جبه��ات 
ع��ن تس��اؤل املقات��ل الريف��ي، ينش��غل اجلميع 
روي��دًا روي��دًا بشاش�������اتهم يف دقائ������ق م��ن 
اهل��دوء والركي��ز يف ش��ؤونهم اإلنرنتي��ة 
اخلاص��ة، ال يش��ّوش عليه��ا إال ص��وت زب��وٍن 
الب��اد، وه��و  يتح��دث م��ع صديق��ه خ�����ارج 
اجلي��ش  باقتح����ام  جدي��دًة  ش��ائعًة  يك��ذّب 
"زي��ن  متهكم��ًا:  فيق��ول  للمدين��ة،  األس��دّي 
م��ا خليته��م يوصل��ون لن��ادي اليقظ��ة... ب��س 
	ق��ل ل��ي م��ن وي��ن جتيب��ون هاألخب��ار ه��اي؟... 
عي��ب ياخ��ي. ق��ال عص��ام زه��ر الدي��ن قع��د 
ق��ال!"...  املرك��������زية  باحلديق������ة  	ي��أركل 

ألحادي��ث العائلة مكان
ج��رت  األوىل  املس��اء  س��اعات  يف  	
كب��ريات  وس��يداٌت  أمه��اٌت  تأت��ي  أن  الع��ادة 
الس��ن إىل الصال��ة إلج��راء اتص��اٍل أو حمادثٍة 
م��ع أح��د أف��راد األس��رة املقي��م يف م��كاٍن آخ��ر، 
وبالص��وت  الس��كايب.  برنام��ج  باس��تخدام 
والص��ورة جت��ري احملادث��ة ال��ي تكل��ف 250 
ل��ريًة للس��اعة الواح��دة، تدفعه��ا األم جبدي��ٍة 
م��ن "ج��زداٍن منم��م" غالب��ًا م��ا يكت��ب علي��ه 
"رضاك��ي ي��ا أمي". ويظهر الزبائ��ن املقاتلون 
تقدي��رًا خاص��ًا لتل��ك األمه��ات وحرص��ًا عل��ى 
ورمب��ا  حمادثاته��ن،  عل��ى  التش��ويش  ع��دم 
ابنته��ا  عل��ى  األم  للهف��ة  الس��عيد  اإلصغ��اء 
عي��ين؟...  ي��ا  "ش��لونكي  وس��ؤاهلا:  املغرب��ة 
وش��لون عّم��وري م��و ك��ران؟"... ورّده��ا عل��ى 
تس��اؤل الط��رف اآلخ��ر: "إي واهلل القذاي��ف 
ف��وق روس��نا... ش��كون نعم��ل ي��ا عي��ين وي��ن 
بش��ار..  ي��ا  بيت��ك  يه��دم  اهلل  ن��روح حبالن��ا... 
البل��د خرب��ت وش��يعمرها؟". وتت��واىل مفردات 
اللهج��ة الديري��ة العتيقة، الي تبدو طبيعيًة 
اآلخري��ن  للزبائ��ن  واح��ٍد  آٍن  يف  ومفاجئ��ًة 
الذي��ن ألف��وا خ��ال س��نوات الث��ورة الث��اث 
اجلدي��دة. واالصطاح��ات  الكلم��ات  	مئ��ات 

عندما تنقطع الكهرباء
يتوق��ف كل ش��يء، وتنقط��ع كل  	
التشابكات السابقة عندما ينقطع التيار. ثواٍن 
م��ن الصم��ت املفاجئ ثم االنتق��ال إىل موضوٍع 
موض��وع  امل��رات؛  آالف  يومي��ًا  ُيبح��ث  ش��ائٍك 
الكهرب��اء املتداخ��ل م��ع كل ش��يٍء يف أي��ام دي��ر 
ال��زور، كالنف��ط والغ��از والث��ورة، وكذل��ك 
الري��ف واملدين��ة، والش��رع والقانون والعش��رية. 
ع��ر  يهم��س  كان  غاض��ٌب  ش��اٌب  فيق��ول 
السكايب مع صديقٍة له قبل انقطاع الكهرباء: 
"والد احل��رام... يوزن��ون اآلالف��ات بامليزي��ن وما 
يش��بعون... كل م��ا انزع��ج واح��د جي��ي يفّج��ر 
اخل��ط"... وي��رّد علي��ه رجٌل أكر س��نًا ال يريد 
أن يص��ّدق خ��ر التفج��ري، ال��ذي يع��ين انقط��اع 
التي��ار لع��دة أي��ام: "صل��ي عالن��يب ياخ��ي. هس��ع 

جت��ي إن ش��ا اهلل".. 
وتعم��ل  الكهرب��اء  مول��دة  ت��دار  	
مقّن��ٌع  رج��ٌل  يدخ��ل  جدي��د.  م��ن  األجه��زة 
وجيل��س كع��ادة املهاجري��ن يف بداي��ة الصالة، 
ويدخل يف حمادثٍة كتابية. خيفض اجلميع 
أصواتهم، وبعد رحيله يعودون إىل طبيعتهم. 
يعلق أحدهم بدفاٍع عن املهاجرين: "هم زينن 

ب��س إحن��ا الل��ي حمن��ا زين��ن". 
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هنادي عبد الوهاب

 نساٌء مّتشحاٌت بالسواد... 
يغالبن جوع أطفالهّن بالتسّول

كما كان للحرب دوٌر يف إفراز العديد من الظواهر السلبية، فإن هلا دوراً أيضًا يف استفحال العديد من تلك الظواهر الي  	
كانت منتش��رة أساس��ًا وجاءت احلرب لتفاقمها. هذا ما خيطر يف ذهنك وأنت تس��ري يف ش��وارع امليادين أو تتوقف يف أماكنها العامة، 

ل��رى العدي��د م��ن النس��اء املتش��حات بالس��واد يبس��طن أيديه��ّن أم��ام كّل عاب��ر.
رص���������د  حاول������ت  املدين��ة"  "ع��ن  	
ه��ذه الظاه��رة ال��ي ق��د تب��دو مألوف��ة، إال أن 
تفاقمه��ا ال ب��د أن يق��ود للبح��ث يف أس��بابه. 
الس��يد ناص��ر ط��ه احملم��د، وال��ذي يعم��ل يف 
إح��دى اجلمعي��ات اخلريية العاملة يف مدينة 
كان��وا  وإن  الن��اس،  غالبي��ة  ق��ال:  امليادي��ن، 
يقّدم��ون للمتس��ّوالت بع��ض النق��ود، إال أن 
ذل��ك كان يراف��ق يف أغل��ب احل��االت بن��وٍع 
م��ن االزدراء الش��ديد هل��ذا الس��لوك، ون��ادراً 
م��ا جت��د م��ن يتعاط��ف معه��ّن. إال أن ه��ذه 
احلال��ة تغ��ريت وانقلب��ت بع��د حتري��ر امليادي��ن 
إىل حال��ٍة م��ن التعاط��ف والش��فقة، والس��بب 
يف ذل��ك ه��و تغ��ري الش��رحية االجتماعي��ة الي 
متته��ن ه��ذه املهن��ة. فق��د اعتدن��ا عل��ى هلج��ٍة 
اللوات��ي ينتم��ن  معين��ٍة للمتس��والت، وه��ّن 
"القرب��اط"،  منطقتن��ا  يف  نس��ميهم  م��ن  إىل 
والنس��وة منه��م ال يتس��ولن لتحصي��ل ق��وت 
يومه��ّن ب��ل ألن التس��ول ص��ار صنع��ًة يتقّنه��ا 
وت��دّر عليه��ّن الكث��ري م��ن امل��ال، وبعضه��ن ال 
يعان��ن أب��دًا م��ن مش��اكل مالي��ة، وم��ا يش��اع 
ع��ن امت��اك الكث��ري منه��ّن مبال��غ كب��ريٍة من 
امل��ال لي��س بعيدًا عن احلقيقة. إال أن اجلديد 
يف ه��ذه الظاه��رة ليس فقط انتش��ارها بكثرٍة 
يف األش��هر األخ��رية، وإمن��ا تغ��ري اللهج��ة الي 
أبن��اء  نس��مع هلج��ة  نس��معها منه��ن. صرن��ا 
الدير وريفها، أي أن نساًء من بلدنا يتسولن، 
وبالتأكيد مل جترهّن على ذلك إال الفاقة. 
الش��وارع  يف  امل��ال  تس��ول  إىل  وباإلضاف��ة 
واألماك��ن العام��ة، ص��ار م��ن املألوف أن جتد 
س��يدًة تقف أمام مطعم فافل مثًا أو س��وبر 
يس��د  سندويش��ًا  لتطل��ب  ف��رٍن  أو  مارك��ت 
جوعه��ا، أو ع��دة أرغف��ٍة تأخذه��ا ألطفاهل��ا. 
وبالتزامن مع هذه الظاهرة انتش��رت ظاهرة 
األطف��ال املتس��ّولن، الذي��ن حيم��ل معظمه��م 
بع��ض امل��واد ال��ي تس��تخدم يف املن��زل، وذات 
رب��ات  عل��ى  لعرضه��ا  املنخفض��ة،  اجل��ودة 
أنه��ا  عل��ى  معه��ا  الن��اس  ويتعام��ل  البي��وت، 
ش��كٌل م��ن أش��كال التس��ّول املقّن��ع، فيتعاط��ف 
األهال��ي م��ع هؤالء األطف��ال. تبذل الكثري من 

مجعي��ات اإلغاث��ة دورًا كب��ريًا يف مس��اعدة 
ه��ؤالء، إال أن حج��م االحتي��اج يتج��اوز بكث��رٍي 
حج��م اإلمكان��ات املتواف��رة ب��ن يديه��ا. وم��ن 
جهٍة ثانيٍة هناك من ميارس اخلداع يف هذه 
املس��ألة حبي��ث يأخ��ذ م��ن املعون��ات كمي��ًة 
تف��وق احتياج��ه، والي من املفرض أن ترك 

ملث��ل هؤالء.
الس��يدات  إح��دى  ن��ورة،  احلاج��ة  	
اللواتي يس��ألن الناس املس��اعدة، التقتها "عن 
يعت��ر  وال��ذي  امليادي��ن،  ك��راج  يف  املدين��ة" 
مرك��زًا أساس��يًا م��ن مراك��ز تس��ّول النس��اء. 
وبينم��ا تنتق��ل ب��ن حافل��ٍة وأخ��رى كان��ت 
تس��رد قصته��ا: كنت أقيم يف ح��ّي احلميدية 
وكان��ت أمورن��ا مس��تورة وهلل احلم��د. زوج��ي 
وأعي��ل  البي��وت  يف  أخ��دم  وكن��ت  متوف��ى 
البك��ر  اب��ين  استش��هد  الث��ورة  بع��د  أبنائ��ي. 
وانتقلن��ا إىل امليادي��ن. كان اب��ين مقات��ًا يف 
اجلي��ش احل��ّر، وح��ن استش��هد فق��د أبن��اؤه 

معيله��م الوحي��د. ت��رك ل��ي مخس��ة أطف��اٍل 
بن��اٍت  مثاني��ة  باألس��اس  ول��دّي  وزوجت��ه، 
كله��ّن م��ن دون دراس��ة، ألنين بال��كاد أحصل 
هل��ّن عل��ى ما يس��ّد رمقهّن. حاول��ت العمل هنا 
يف البي��وت ومل أوف��ق، وإن وفق��ت إىل عم��ٍل 
فه��و ال يكف��ي أب��دًا ألس��رٍة مؤلف��ٍة من مخس��ة 
عش��ر ش��خصًا. مل أج��د عم��ًا ميك��ن أن يؤّم��ن 

لن��ا م��ا حنتاج��ه غ��ري س��ؤال الن��اس.
املطل��وب إجياده��ا  وح��ول احلل��ول  	
بالش��اب  التقين��ا  الظاه��رة  ه��ذه  ملعاجل��ة 
حمم��ود صبح��ي، العام��ل يف إح��دى اجله��ات 
اإلغاثي��ة، فأفادن��ا بالق��ول: م��ن الصعب إجياد 
س��تبقى  ألنه��ا  الظاه��رة،  هل��ذه  نهائ��يٍّ  ح��لٍّ 
موج��ودًة م��ا دام الفق��ر موج��ودًا، ولك��ن ميك��ن 
بالتأكي��د التخفي��ف م��ن حّدته��ا ع��ن طري��ق 
أكث��ر  والتأكي��د  اإلغاث��ة،  جه��ود  تنظي��م 
االجتماع��ي التكاف��ل  مظاه��ر  إش��اعة  	عل��ى 

يف املدينة.
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سالح اإلعالم في الثورة السورّية
عبود ضوحيي

تراه��م، ه��واًة واختصاصي��ن، يس��عون إىل نق��ل الص��ورة للع��امل اخلارج��ّي، وتس��ليط الض��وء عل��ى ح��ال الس��ورين، الذي��ن  	
واملمانع��ة. املقاوم��ة  يّدع��ي  لنظ��اٍم كان  األساس��ّي  الع��دّو  ليل��ٍة وضحاه��ا  ب��ن  أصبح��وا 

ح��ن تصبح الثورة أواًل
وعم��ر  ومري��م  وحمم��د  قص��ّي  	
دمش��ق،  جبامع��ة  اإلع��ام  بكلي��ة  ط��اٌب 
الدراس��ة كم��ا مجعته��م  مجعته��م مقاع��د 
ث��ورة باده��م، اخت��اروا أن تك��ون عدس��اتهم 
الكرام��ة  لث��ورة  الس��لمّي  احل��راك  لتوثي��ق 
يوثق��ون  إعامي��ن  ليكون��وا  ث��م  الس��ورية، 
"ع��ن  س��وريا.  أرج��اء  يف  الث��وار  انتص��ارات 
املدين��ة" كان��ت يف ضياف��ة أولئ��ك الطلب��ة، 
وس��ألتهم ع��ن س��بب تركهم ملقاعد الدراس��ة 

الث��ورة. برك��ب  والتحاقه��م 
مري��م اخلال��د، ال��ي اعتقل��ت ع��ّدة  	
بس��بب  املخاب��رات  أجه��زة  قب��ل  م��ن  م��راٍت 
نش��اطها الثورّي، رأت أن االس��تبداد واحنصار 
الس��لطة بعائلٍة معينة، باإلضافة إىل الفساد 
ال��ذي حل��ق بكاف��ة أجه��زة الدول��ة، كان��ت 
بالث��ورة مبك��رًا. أس��بابًا كفيل��ًة اللتحاقه��ا 

بينم��ا رأى قصّي أس��عد أن��ه ال فائدة  	
لوج��وده يف كلي��ة اإلع��ام ب��ا ث��ورٍة جتت��اح 
بأخباره��ا  البائس��ة  وشاش��اته  الوط��ن  ه��ذا 
وإذاعات�������ه  اخلش�������بية  وجرائ��ده  املتعفن��ة 
احملكوم��ة اللس��ان... "كون��ي طالب��ًا.. احت��اد 
الطلب��ة التش��بيحّي وح��ده كاٍف ليله��ب يف 

قل��يب ث��ورة".
وإلع��ام الغوطة الش��رقية عدس��اته  	
ال��ي كان هل��ا دوٌر كب��ري يف توثي��ق جرائ��م 
األس��د يف ذاك الري��ف املنكوب. حممد مّحص 
فدفعت��ه  األس��د،  عصاب��ات  انته��اكات  رأى 
بش��دٍة إىل أن ينق��ل ص��ورة م��ا جي��ري بص��دٍق 

وش��فافيٍة إىل اإلع��ام احل��ّر واملس��تقّل، ال��ذي 
كان مغّيب��ًا ع��ن الس��احة.

وأم��ا عم��ر، فحدثن��ا عن مش��اركته  	
بالث��ورة، فق��ال: "ما رأيته وما تعّرضت له من 
قب��ل أجه��زة القم��ع البعثي��ة قب��ل الثورة ش��كل 
حاف��زًا ل��دّي ألنط��ق بأعل��ى صوت��ي كف��ى، 
وألت��رك كلي��ًة كان معلموه��ا صّن��اع ق��راٍر 

يف ح��زب البع��ث إال م��ا رح��م رب��ي".
وقص��ّي،  ومري��م  وعم��ر  حمم��د  	
وغريه��م م��ن طلب��ة كلي��ة اإلع��ام األح��رار 
الذي��ن مل نس��تطع الوص��ول إليه��م، فصل��وا 
م��ن جامعته��م، والس��بب الرئيس وقوفهم إىل 

احل��ق. جان��ب 
حناجره��م منابر للثورة

عمل��ت مري��م ناطق��ًة رمسيًة باس��م  	
تنس��يقية مدينته��ا بري��ف دمش��ق، وه��ي ال 
ت��زال يف كلي��ة اإلع��ام. ح��ن س��ألناها ع��ن 
اجل��رأة ال��ي متتلكه��ا لتخ��رج وتش��رح للع��امل 
م��ا ال��ذي حيص��ل بس��وريا، قال��ت: كن��ت أعلم 
نق��ل  لك��ن  األي��ام،  أح��د  يف  س��أعتقل  أن��ين 
الص��ورة للع��امل كان مبثاب��ة ش��رٍف ل��ي. مل 
أك��ن أبال��ي بأجهزة األمن ألنين كنت أعلم 
ب��أن احل��ق س��يظهر ول��و اعتقل��ت، ألن هن��اك 
الش��عب  رس��الة  س��يوصلون  غ��ريي  اآلالف 

الس��ورّي.
وأحيان��ًا تصب��ح اهلج��رة م��ن الوطن  	
امل��اذ اآلم��ن من أجهزة األم��ن. فقصّي، الذي 
مس��ارت  وكال��ة  يف  حم��ّررًا  حالي��ًا  يعم��ل 
لألنب��اء، ق��د اضط��ّر ملغ��ادرة س��وريا، بع��د أن 
جعل��ت أجه��زة األم��ن خروج��ه م��ن منزل��ه 
مس��ألًة حتت��اج إىل موافق��ة. وق��د حدثن��ا ع��ن 
س��وريا،  م��ن  خروج��ه  بع��د  اإلعام��يّ  دوره 
النش��طاء  م��ن  العدي��د  م��ع  "أتواص��ل  قائ��ًا: 
داخ��ل س��وريا ألك��ون من��رًا هل��م وأوص��ل 
صوته��م وآالمه��م لباق��ي الش��عوب، ويف ذات 
الوق��ت أكم��ل دراس��ي يف كلي��ة اإلع��ام 

القاه��رة". جبامع��ة 
أم��ا حممد مّح��ص، عضو تنس��يقية  	
الثورة السورية يف مدينة دوما، والذي كان 
يرافق الثّوار يف م�����عارك الغوط�����ة الش��رقية، 
ورّس��خ عدس��ته لتك��ون مبثاب������ة ش��اهٍد عل��ى 

آل��ة امل��وت األس��دية؛ فق��د ق��ال لن��ا: "م��ّن اهلل 
عل��ّي أن أك��ون إعامّيًا ثورّيًا. حقيقًة أكثر 
م��ا يرع��ب النظ��ام ه��ي عدس��اتنا ألنه��ا أك��ر 
دلي��ٍل عل��ى جرائم��ه. كن��ت أح��د الناج��ن من 
جم��زرة الكيم��اوّي، ووّظفت عدس��ي لتوثيق 

م��وت اآلالف م��ن س��كان غوط��ة دمش��ق".
األخ��رية  لقاءاتن��ا  حمط��ة  لتك��ون  	
م��ع النص��ر الق��ادم م��ن الش��رق يف دي��ر ال��زور. 
فعم��ر، اإلعام��ّي ال��ذي عم��ل يف العدي��د م��ن 
الصفح�����ات الثورية، وكان آخرها تنس��يقية 
الثورة الس��ورية يف دير الزور، يقول: "كانت 
كامريت��ي  أمس��ك  ح��ن  اللحظ��ات  أمج��ل 
وأص������ّور املظاهرات ومع��ارك التحرير، لكين 
كن��ت أبك��ي عندم��ا أذه��ب ألوث��ق استش��هاد 
أح��د الث��وار. ش��كلنا كتيب��ًة إعامي��ًة يف أي��ام 
احل��راك الس��لمّي أطلقن��ا عليه��ا اس��م كتيب��ة 
)إال نهبلك��م( أي أجه��زة األم��ن. كان دورن��ا 
الكتاب��ات ض��ّد النظ��ام، وإع��ام الن��اس مب��كان 
بغ��ري  عدس��ي  حقيق��ًة  املظاه��رات.  وزم��ان 

الث��ورة ال تش��ّرفين".

حممد مّحص
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حي��ث ينح��رف نه��ر الف��رات مغ��رّياً مس��اره.... جتده��ا، منطق��ٌة مجيل��ٌة خبضرته��ا ومناخه��ا وأهله��ا. وحس��ب الرواي��ات ال��ي يتناقله��ا أهل  	
املنطقة فإن البدو، وقبل استيطان العشائر يف املنطقة، كانوا يردون إىل نهر الفرات من هذه املنطقة الي ينحرف فيها النهر، أو "ينكسر" كما 

يق��ال بالعامي��ة، فج��اءت م��ن هن��ا تس��مية املنطق��ة ب�"الكس��رة".

المجلس المحلّي لناحية الكسرة
حنن مصطفى

"ع��ن املدينة" حاول��ت التعرف على  	
ه��ذه املنطق��ة ع��ر جملس��ها احملل��ّي الث��ورّي، 
فالتق��ت بالس��يد كم��ال احمليم��د، أم��ن ع��ام 
جمل��س حمافظ��ة دي��ر ال��زور وممث��ل ناحي��ة 
الكس��رة يف جمل��س احملافظ��ة، وال��ذي ق��ال 
الكس��رة  لناحي��ة  احملل��ّي  اجملل��س  تأس��س   :
يف 1/1/2013. ومث��ل س��ائر اجملال��س احمللي��ة 
بس��بب  الصعوب��ات  م��ن  العدي��د  م��ن  عان��ى 
املنطق��ة  تعيش��ه  ال��ذي  اخل��اّص  الظ��رف 
عموم��ًا، إال أن روح الث��ورة وم��ا زرعت��ه فين��ا 
م��ن إص��راٍر جعل��ت عندن��ا الكث��ري م��ن األم��ل، 
فبدأن��ا باالحتياج��ات األساس��ية للن��اس م��ن 
صح��ٍة وخدم��ات. فق��د اس��تطعنا، وبالتع��اون 
افتت��اح  الق��ارات،  ع��ر  أطب��اء  منظم��ة  م��ع 
مش��فى الكس��رة للنس��اء والتوليد. وقد كانت 
املنطق��ة بأم��ّس احلاج��ة لوج��ود ه��ذا املش��فى، 
إذ تس��تفيد 15 قري��ة، بع��دد س��كاٍن يقارب 150 
ألف نس��مة، من خدماته. وحنن حاليًا بصدد 
إنش��اء حمط��ٍة لتصفي��ة املي��اه، وذل��ك لتأم��ن 
مي��اه ش��رٍب نقي��ٍة بع��د تراجع مواصف��ات املياه 

املعاجل��ة يف املصف��اة احلالي��ة إىل ح��دٍّ كب��ري. 
مث��ل  للمجل��س،  خدمي��ٌة  نش��اطاٌت  وهن��اك 
الكهرب��اء،  النظاف��ة وصيان��ة ش��بكة  أعم��ال 
الش��بكة واحمل��والت،  إذ نعم��ل عل��ى صيان��ة 
وه��ذه عملي��اٌت مس��تمّرٌة م��ع األعط��ال. كم��ا 
م��ن  قّدمن��ا  إغاث��يٌّ  نش��اٌط  للمجل��س  كان 
خال��ه األغطي��ة واملداف��ئ والس��ال الغذائي��ة 

ج��ن  للمحتا

ال��ي تواجهن��ا  أم��ا ع��ن الصعوب��ات  	
فهي - بش��كٍل أساس��يٍّ - تتعلق بالتمويل الذي 
يف ح��ال تواف��ره ميك��ن تقدي��م الكث��ري والكث��ري 
م��ن املش��اريع اجل��اّدة للبلدة فالك��وادر موجودٌة 
واألف��كار املفي��دة واملش��اريع اجل��ادة متواف��رٌة 
أيض��ًا. ويف بداي��ة عملن��ا واجهتن��ا مش��اكل يف 
التعام��ل م��ع بع��ض الفصائ��ل املقاتل��ة، ولكنن��ا 

تغلبن��ا عليه��ا تقريب��ًا وهلل احلم��د.

منظومة العمل الشبابّي في البوليل

من��ذ أربع��ة أش������هٍر ق��ام بع�������ض النش��طاء يف بل��دة البولي��ل،  	
جتم��ٍع  بتأس��يس   - ال��زور  دي��ر  ش��رق   - موحس��ن  ملدين��ة  التابع��ة 
مدن��يٍّ أطلق��وا علي��ه اس��م "منظوم��ة العم��ل الش��بابي"، به��دف توحي��د 
جهوده��م يف إط��اٍر واح��ٍد خدم��ًة لس��كان بلدته��م. ويبدي هؤالء الش��باب 
اس��تعدادهم الدائ��م ملس��اعدة أّي��ة هيئ��ٍة أو مؤسس��ٍة تعم��ل للمصلح��ة 
العام��ة، فيتعاون��ون م��ع اجملل��س احمللّي للبلدة ويقّدمون له املس��اعدة، 
وينخرط��ون يف كث��رٍي م��ن أعمال��ه ونش��اطاته، إضاف��ًة إىل أعماهل��م 
اخلاص��ة يف اإلغاث��ة واإلع��ام والرعاي��ة الصحي��ة واحل��راك الث��ورّي. 
ويفخر هؤالء الش��بان بدورهم الكبري يف تش��غيل الفرن اآللّي يف بلدة 
البولي��ل، ال��ي يزي��د ع��دد س��كانها عل��ى 20 أل��ف نس��مة. وي��روي ه��ؤالء 
الش��بان كي��ف جنح��وا يف إع��ادة تأهي��ل الف��رن بع��د أن وضع��وا خط��ًة 
لصيانته، وقاموا باستدانة مبلغ 635 ألف ل.س من بعض األشخاص، 
وب��دأوا حبمل��ة ترع��اٍت م��ن األهال��ي مجع��وا فيه��ا مبل��غ 700 أل��ف 
ل.س، وأس��هم اجملل��س احملل��ّي  للبولي��ل ب��� 200 أل��ف ل.س، وباش��روا - 
مبجم��وع ه��ذه املبال��غ - عمله��م يف صيان��ة مع��ّدات الف��رن وجتهيزات��ه. 
وخ��ال م��ّدٍة وجي��زٍة جنح��ت منظوم��ة العم��ل الش��بابّي يف تش��غيل 
الف��رن، ال��ذي خيب��ز اآلن ثاث��ة أطن��اٍن م��ن الطح��ن يومي��ًا، تقّدمه��ا 

اجلبه��ة االس��امية. وأع��ّد ش��باب املنظوم��ة خط��ًة للتوزيع تتناس��ب مع 
الظ��روف واإلمكاني��ات املتواف��رة، م��ع ختصيص عش��رات ربطات اخلبز 
للعوائ��ل الفق��رية، أم��ا أرب��اح الفرن فتذهب لتس��ديد الديون. وبعد ذلك 
خيّط��ط ه��ؤالء الش��بان لدع��م حمط��ة تصفي��ة مي��اه الش��رب بالوق��ود.

بن���جاحهم يف تشغ�����يل فرن البلدة، تث���بت من��ظومة العمل الش����بابّي أهم�ية وجود املنظمات األهلية يف اجملتمعات. 	
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عمر سّلوم

من فرن بلدة البوليل
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مشروع القورّية المعّطل...
ينقس��م نه��ر الف��رات عن��د وصول��ه إىل مدين��ة القورّية، ش��رق دير الزور، إىل  	
فرع��ن؛ ف��رٌع كب��رٌي مقاب��ٌل لضف��ة "اجلزي��رة" من الش��مال، وف��رٌع صغ��رٌي يقابل ضفة 
"الش��امية" م��ن اجلن��وب. ويعتم��د فاح��و القوري��ة عل��ى مي��اه الف��رع األخ��ري يف س��قاية 

حماصيله��م الزراعي��ة.

حممود األحّية

ال������غ�����زارة  اخن��������فاض  أن  غي�������ر  	
الكلي��ة للمي��اه امل��اّرة خ��ال العق��ود األخ��رية 
الف��رع  يف  تقريب��ًا  اجلري��ان  توق��ف  إىل  أّدى 
نتيج��ة  منس��وبه  واخنف��اض  الصغ��ري، 
تراك��م الرس��وبيات عن��د التف��ّرع، إىل احل��ّد 
ال��ذي أض��ّر باس��تجرار املي��اه، م��ع حت��ّول ه��ذا 
الف��رع إىل م��ا يش��به املس��تنقع، وخاص��ًة م��ع 
علي��ه.  الصح��ّي  للص��رف  مصّب��ن  وج��ود 
وح��اول اجملل��س احملل��ّي للقوري��ة التص��ّدي 
دراس��ٍة  إع��داد  عل��ى  فعم��ل  املش��كلة،  هل��ذه 
لتجري��ف ق��اع الف��رع الصغ��ري، بع��د التأك��د 
املش��روع،  هل��ذا  االقتصادي��ة  اجل��دوى  	م��ن 
أل��������ف   49 بلغ��ت  تقديري�����ٍة  وبكلف��ٍة 
التابع��ة  اهليئ��ات  وأب��دت  أمريك��ّي،  دوالٍر 
ه��ذا  تقدي��م  عل��ى  موافقته��ا  لائت��اف 
املش��روع، ه��ذا  دراس��ة  مع��ّد  ويؤك��د  	املبل��غ. 

رئي��س  احلم��د،  عل��ي  أن��س  املهن��دس   
املش��روع  ه��ذا  أن  الس��ابق،  احملل��يّ  اجملل��س 
ه��و اس��تجابٌة ضروري��ٌة لطلب��ات الفاح��ن 
الذي��ن تض��ّرروا م��ن اخنف��اض منس��وب املي��اه 
بع��د توق��ف جريانه��ا، إذ أّدى ه��ذا إىل توق��ف 
حم��ركات اجل��ّر ع��ن العم��ل، مم��ا أّدى إىل 
جف��اف األراض��ي الزراعي��ة عل��ى ط��ول الف��رع 
احلم��د  ويلّخ��ص  3ك��م.  البال��غ   الصغ��ري 

النه��ر  ق��اع  بتجري��ف  املش��روع  ه��ذا  أعم��ال 
اإلكس��اء  إىل  إضاف��ًة  الصغ��ري،  الف��رع  يف 
	البيتون��ّي ملس��افة 200 م��ٍر عن��د بداي��ة التف��رع، 
ث��اث  يف  صخري��ٍة  ألس��نٍة  انش��اء  وكذل��ك 
نق��اٍط للح��ّد م��ن الت��آكل والتجري��ف عل��ى 
جان��يب النه��ر. وتبق��ى املش��كلة الك��رى، بع��د 
تأم��ن متويل هذا املش��روع، ه��ي توفري اآلليات 
واملعّدات اهلندسية الازمة. فمجلس القورية 
احمللّي ال ميلك هذه اآلليات، وال تبدي بعض 
الفصائ��ل املس��لحة الك��رى، ال��ي متل��ك ه��ذه 
باملس��اعدة م��ن دون نس��بة  الرغب��ة  املع��ّدات، 

املش��روع إليه��ا.
يق��ول عب��د اهلل العطي��ة )57 عام��ًا(،  	
وه��و ف��اٌح م��ن القوري��ة، يس��كن قريب��ًا م��ن 
يس������ّبب  النه��ر  جف��اف  إن  الصغ��ري:  الف��رع 
مش��اكل زراعي��ٍة وصحي��ٍة ألهال��ي املنطق��ة، 
وخاص��ة يف فص��ل الص�����يف، ح��ن متنع�����نا 
الروائ��ح الكريه��ة م��ن فت��ح النواف��ذ، إضاف��ًة 
	إىل انتش�����ار احل������شرات املس�����ببة لألوبئ�����ة، 
وكذل��ك عجزن��ا ع��ن س��قاية األرض، مم��ا 
الفاح�����ن إىل ح����فر اآلب�����ار  دف��ع ببع��ض 
واس��تخدام مياهها املاحلة الي تس��بب بدورها 
امللوح��ة ل��ألرض، مم��ا أّدى إىل تراج��ع اإلنت��اج 

الزراع��ّي إىل ح��دٍّ كب��ري.

مستنقع على ضفاف الفرات | القورية

ع��ادًة  األمط��ار  س��قوط  يراف��ق  	
ل��دى  الف��رح  م��ن  وحبال��ٍة  باالبتس��امة 
الن��اس عموم��ًا، ألنها مرتبط��ٌة دائمًا باخلري 
كث��رياً  يتغ��ري  احل��ال  ولك��ن  والرك��ة. 
إن تس��اقط املط��ر يف ش��وارع امليادي��ن، ألن��ه 
ببساطٍة حيّول تلك الشوارع إىل مستنقعاٍت 
املزدمح��ة؛  الش��وارع  يف  وخاص��ًة  موحل��ة، 
مث��ل الش��ارع الع��ام يف املقط��ع املقابل جلامع 
الغ��رب، حي��ث عج��ز األهال��ي ع��ن التغل��ب 
على املياه عر استعمال األكياس الرملية 
ملن��ع جتّمعه��ا، دون ج��دوى، وكذل��ك يف 
املنطقة الواقعة خلف مبنى السرايا وكراج 
سرافيس الريف الشرقي، ومنطقة ما كان 
يع��رف ب��دّوار احل��زب. إذ تقتص��ر حرك��ة 
املواطن��ن يف ه��ذه املناط��ق عل��ى القف��ز ب��ن 
حف��رٍة طيني��ٍة وأخ��رى، وال ميك��ن ألح��ٍد أن 
مي��ّر به��ذه الش��وارع دون أن يتل��ّوث بالوح��ل. 
وهذا احلال يؤدي إىل كثرٍي من االختناقات 
املروري��ة، وتصب��ح احلرك��ة صعب��ة ج��داً، 
خاص��ًة يف وق��ت ال��ذروة. وليس��ت الط��رق 
اخلارجي��ة ال��ي تص��ل ب��ن ق��رى وبل��دات 
وم��دن دي��ر الزور بأفضل ح��ااًل، وخاصًة مع 
تراك��م طبق��ات النفط اخل��ام نتيجة عبور 
الس��يارات ال��ي حتمل��ه على ه��ذه الطرقات، 
مم��ا يتس��بب يف الكث��ري م��ن االنزالق��ات ال��ي 
ق��د ت��ؤّدي إىل حوادث س��رٍي مؤمل��ة، ورمبا إىل 
قط��ع بع��ض الط��رق أحيان��ًا. وتب��دو مش��كلة 
الطرق وصيانتها - باحلدود الدنيا - بعيدًة 
ع��ن اهتمامات جمل��س احملافظة واجملالس 

احمللّي��ة للم��دن والق��رى.

طرقات دير الزور

من شوارع امليادين
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مشكالٌت في التربية والتعليم
حياة اخلضر

حن يت�����حّول معت�����مدو أك�������������ر 
مؤسسات الدولة إىل جّتار حرب

ترافق��ت احل��روب دائم��ًا م��ع وج��ود  	
الذي��ن يطل��ق عليه��م  الن��اس  ش��رحيٍة م��ن 
جم��ازًا "جّت��ار احل��روب"، وه��م يف الغال��ب م��ن 
التج��ار أو م��ن االنتهازي��ن الذي��ن اس��تغلوا 
فرص��ًة م��ا لانقض��اض عل��ى ق��وت الش��عوب 
مصاحله��م  م��ع  يتواف��ق  مب��ا  واس��تثماره 
اخلاص��ة. واحل��رب الدائ��رة يف س��وريا الي��وم، 
بن الش��عب والنظام القمعّي املقيت، مل تش��ّذ 
أب��دًا ع��ن القاع��دة. وه��ذه امل��ّرة كان للعدي��د 
م��ن املعتمدي��ن املالين يف مديرية تربية دير 
ال��زور خصوص��ًا موق��ع الص��دارة ب��ن ه��ؤالء.

إذ ال خيف��ى عل��ى أح��ٍد الواقع الذي  	
يعيش��ه أبن��اء دي��ر ال��زور، الذي��ن تش��ّردوا يف 
اجله��ات األرب��ع. وبن��اًء عل��ى تعليم��ات س��يادة 
القي��ادة  أذن��اب  م��ن  وغ��ريه  الربي��ة،  وزي��ر 
احلكيم��ة، كان م��ن املف��رض تقدي��م كّل 
تس��هيٍل ممك��ٍن مل��ن أجرته������م "العص�����ابات 
ف��كان  مدينته��م.  مغ��ادرة  عل��ى  املس��لحة" 
عل��ى الن��ازح ضم��ن احملافظ��ة، أو إىل الرق��ة 
حم��������افظات  م��ن  غريهم��ا  أو  احلس��كة  أو 
الق��������سم  يأت�����ي كل ش��هٍر إىل  س��وريا، أن 
احملت��لّ م��ن مدين��������ة دي��ر ال��زور الس��تام 
أن��ه، وبع��د قط��ع طري��������ق دي����ر  راتب��ه. إال 
ال��زور - امليادي��ن م��ن عن��د موح������سن؛ ص��ار 
	ال ب��ّد م��ن عب��ور النه��ر للوص��ول إىل املدين��ة، 
وبالتال��ي ف��إن قس��مًا كب��ريًا م��ن كبار الس��ّن 
واملرض��ى مل يع��ودوا يتمكن��ون م��ن الوص��ول 
يس��تلم  م��ن  يرس��لون  فص��اروا  بأنفس��هم، 
الروات��ب عنه��م. وهن��ا يتمك��ن احملاس��ب م��ن 
أن  املعّل��م دون  أت��ى م��ن ط��رف  ابت��زاز م��ن 
يتمك��ن ه��ذا الوكي��ل من االع��راض، فيصل 
الرات��ب ناقص��ًا ألفًا أو اثنن أو ثاثًة يف كّل 

ش��هر.
الربي��ة  مساس��رة  ع��ن  ع��دا  ه��ذا  	
املختّص��ن بالتعام��ل م��ع بع��ض احملاس��بن، 
ع��ن  راتب��ك  تقب��ض  أن  بإمكان��ك  ص��ار  إذ 
طري��ق وس��يٍط مقاب��ل دف��ع مبل��ٍغ م��ن امل��ال 
يذه��ب بالتس��اوي عل��ى األغل��ب بن الوس��يط 

الروات��ب. معتم��د  وب��ن  )السمس��ار( 

ص�������ورة الس�������ّفاح على "ال��������جاء" 
املدرسّي! 

أس��بوعان تقريب��ًا م��ّرا عل��ى بداي��ة  	
أن  أي  س��وريا،  يف  الثان��ي  الدراس��ّي  الفص��ل 
وأولي��اء  الطلب��ة  ينتظره��ا  هام��ًة  مناس��بًة 
مل  املدرس��ي.  "اجل��اء"  توزي��ع  وه��ي  األم��ور، 
امل��دارس  ب��ن  مش��رٌك  موع��ٌد  هن��اك  يك��ن 
للطلب��ة،  الدراس��ية  الوثيق��ة  تل��ك  لتس��ليم 
وج��ود  كان  األس��ف  م��ع  املش��رك  أن  إال 
ص��ورة الس��فاح ينظ��ر بب��ادٍة إىل وج��وه كل 
وج��وده  كان  الوثيق��ة.  تل��ك  يطالع��ون  م��ن 
	مث��رياً لامشئ��زاز عن��د الكث��ري م��ن األهال��ي، 
ع��اٍم  بع��د  الش��هداء.  ذوي  عن��د  والغض��ب 
كام��ٍل م��ن حتري��ر مدين��ة امليادي��ن، وبع��د 
متزي��ق ص��وره املعلق��ة يف الدوائ��ر احلكومي��ة 
وامل��دارس، يع��ود ش��بحه جم��دداً ليدخ��ل املنازل 
ه��و: والس��ؤال  املدرس��ية.  أبنائن��ا  وثائ��ق  	يف 

 إن كان��ت ه��ذه الوثيق��ة، وأقصد هنا "اجلاء" 
املدرس��ّي، ال يت��م توزيعه��ا م��ن قب��ل مديري��ة 

مدي��ر  أو  املعلم��ون  يش��ريها  ب��ل  الربي��ة، 
املدرس��ة بنق��ود م��ا يس��ّمى "التع��اون والنش��اط" 
ال��ي يدفعه��ا التامي��ذ؛ أم��ا كان م��ن املمك��ن 
أن يت��م تصمي��م "جاٍء" جدي��ٍد أكثر "نظافًة" 
وأكث��ر مراع��اًة ملش��اعر الن��اس عموم��ًا وذوي 

الش��هداء بص��ورٍة خاّص��ة؟
الدع���م الن���فسّي لألط���فال ال يق����ّل 

أهم��يًة عن القراءة والكتابة 
يف  الط������لبة  م��ن  الكث������ري  يش������كو  	
امل��دارس االبتدائي��ة بص��ورٍة خاّص��ة، وكذل��ك 
أولي��اء األم��ور، م��ن إلغ��اء العدي��د م��ن امل��واد 
ال��ي كان ميك��ن هل��ا أن تلع��ب دوراً كب��رياً يف 
الدع��م النفس��ّي ألطف��اٍل ه��م بأم��ّس احلاج��ة 
إلي��ه يف ظ��روف احل��رب ال��ي تعيش��ها س��وريا، 
واملوس��يقى.  والرس��م  الرياض��ة  م��واد  وه��ي 
حبج��ة  امل��واد  ه��ذه  غي��اب  كان  وبالطب��ع 
ضغ��ط احلص��ص الدراس��ية الس��تيعاب أك��ر 
الواح��د  البن��اء  يف  الطلب��ة  م��ن  ممك��ٍن  ع��دٍد 
يقتص��ر  املنه��ج  ص��ار  حبي��ث  أف��واج،  وعل��ى 
وبع��ض  والرياضي��ات  الق��راءة  مادت��ي  عل��ى 
حص��ص العل��وم - إن أراد املعل��م ذل��ك - إال أن 
	ه��ذه السياس��ة، وخ��ال أش��هٍر م��ن التطبي��ق، 
س��ّببت ضغط��ًا نفس��ّيًا كبرياً عل��ى األطفال يف 
املرحل��ة األوىل م��ن التعلي��م األساس��ّي بص��ورٍة 
خاّص��ة، وق��د أث��ر ه��ذا الضغ��ط حت��ى عل��ى 
معّدالت حتصيلهم الدراسّي، وهذا ما يؤكده 
العدي��د م��ن أولي��اء األم��ور، وقس��ٌم كب��رٌي م��ن 
املرّبن واملختّصن يف جمال الرعاية النفسّية.

من مدارس امليادين
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العملّية التربوّية في الطبقة... واقٌع وصعوبات
معلمون مفصولون لم يـتركوا العمل، وأهمله زمالٌء ما زالوا يتـقاضون أجورهم!

قيس الرقي

"ع��ن املدين��ة" التق��ت الس��يد عل��ي  	
احمليمي��د، رئي��س مكت��ب الربي��ة يف اجملل��س 
احملل��يّ ملدين��ة الطبق��ة وريفها، وال��ذي حدثنا 

بالق��ول: الربوي��ة  العلمي��ة  واق��ع  ع��ن 
أدران  كاهل��ه  ع��ن  الع��ام  نف��ض  	
مخس��ن س��نٍة مل يك��ن العلم والتعلي��م غايتها، 
مبق��دار م��ا كان متجي��د وتألي��ه القائ��د فيه��ا 
س��ائدًا، ومض��ى حيب��و أوىل خطوات��ه متح��ّرراً 
م��ن كلِّ م��ا س��بق، متخطي��ًا كب��واٍت وعثراٍت 
تس��ابق كث��ريون لزرعه��ا يف طريق��ه. ولع��لَّ 
الراج��ع  يف  كان��ت  كأداَء  عث��رٍة  أك��َر 
امللح��وظ يف ع��دد الط��اب يف الع��ام املنص��رم، 
زه��اء  إىل  فوص��ل  الع��دد  ه��ذا  فق��د احنس��ر 
منه��م  الذك��ور  ع��دد  بل��غ  فق��ط،   )20876(
ع��دد  في��ه  كان  ال��ذي  الوق��ت  يف   ،)10598(
)56( مدرس��ة.  )10278(، موّزع��ن يف  اإلن��اث 
لك��ن ه��ذا الع��دد عاد وتناقص خ��ال هذا العام 
و)5648(  طالب��ًا،   )5571( منه��م   ،)11219( إىل 
وق��د  مدرس��ًة.   )45( يف  موزع��ن  طالب��ًة، 
تناق��ص ع��دد امل��دارس بس��ب تع��رض كث��رٍي 
منه��ا للقص��ف م��ن قب��ل ق��ّوات النظ��ام، األم��ر 
ال��ذي جع��ل العم��ل فيه��ا حم��ااًل بس��بب حج��م 

م��ار وما حلقه من عمليات  الدَّ
نه��ٍب وس��لب، كم��ا ه��و احل��ال 
يف مدرس��ة الث��ورة وم��دارس 
أخ��رى كث��رية. يف ح��ن مّت 
امل��دارس  ببع��ض  االلتح��اق 
ألض��راٍر  تعّرض��ت  ال��ي 
املمك��ن  م��ن  كان  جزئي��ٍة 
تافيه��ا، كمدراس الريموك 
والقادس��ية والفن��ون الّنس��وية 
وميس��لون. أم��ا تناق��ص ع��دد 
ارتف��اع  إىل  فنع��زوه  الطلب��ة 
مع��دالت التس��رب ال��ي كان 
القان��ون حيدُّ منها س��ابقًا، إىل 
اخلارج��ّي  النزوح��ن  جان��ب 
اس��تنزفا  اللذي��ن  والداخل��ّي، 
ُأسراً كثريًة من أبناء املدينة. 
بع��ض  إحج��ام  ع��ن  ناهي��ك 
األهال��ي ع��ن إرس��ال بناته��م 

اآلمن��ة،  غ��ري  الظ��روف  ج��ّراء  املدرس��ة  إىل 
لكس��ب  العم��ِل  س��احاِت  إىل  أبنائه��م  ودف��ِع 
قوته��م وم��ا ميك��ن أن يس��هم يف إعان��ة األس��رة 

املتكاث��رة.  مصروفاته��ا  يف 
وه��و  احلم��ود،  قاس��م  امل��دّرس  أم��ا  	
زال��وا  م��ا  الذي��ن  املفصول��ن  املعلم��ن  أح��د 
يواظب��ون عل��ى عمله��م، فيق��ول: هن��اك أيض��ًا 
التعليم��ّي  امل��اك  أف��راد  ع��دد  يف  تناق��ٌص 
واإلدارّي ب��ن ه��ذا الع��ام والع��ام الفائ��ت، فق��د 
كان ع��دد املعلم��ن يف الس��نة املاضي��ة )1251( 
معلم��ًا ومعلم��ًة، تناقص��وا إىل )652(. ولع��ل 
م��رّد ذل��ك ال خيرج عن األس��باب الي أدت إىل 
تناق��ص أع��داد الطلب��ة والتامي��ذ، كاهلج��رة 
والن��زوح، إىل جان��ب الفص��ل واإليق��اف ع��ن 
العم��ل ال��ذي مورس حبق املعلمن. ولعّل أهم 
املش��كات ال��ي تواجهن��ا تتجل��ى يف الع��وز إىل 
الكت��ب املدرس��ية، وخاص��ًة يف املواد األساس��ية، 
س��يما  وال  والرياضي��ات،  العربي��ة  كاللغ��ة 

مق��ّررات الص��ف الس��ادس االبتدائ��ّي.
ويدل��ي املعل��م حس��ن املطل��ق بدل��وه،  	
فيوض��ح لن��ا أّن م��ا ح��دث يف بع��ض امل��دارس 
حي��رم  ال  نظ��اٍم  م��ن  متوقع��ًا  أم��راً  كان 

الطفول��ة وال يتوان��ى ع��ن أذيته��ا، وه��ذا م��ا 
ح��دث، فق��د تعّرض��ت غ��ري مدرس��ٍة للقص��ف 
أثن��اء وج��ود األطف��ال فيه��ا. وم��ا كان م��ن 
بعض ذوي النفوس الضعيفة أش��ّد وقعًا على 
النف��س، ونع��ين م��ا ح��دث م��ن عملي��ات س��لٍب 
ونه��ٍب عل��ى "أي��دي بع��ض الكتائ��ب" ملع��ّدات 
ووس��ائل امل��دارس وأثاثه��ا. وم��ن ناحي��ٍة ثاني��ٍة 
ال ميك��ن الّتغاض��ي عّما ق��ام به الوافدون الذي 
مّت  ال��ي  امل��دراس  يف  الّتخري��ب  إىل  عم��دوا 
إيواؤه��م فيه��ا، فقام بعضه��م بتحطيم املقاعد 
التدفئ��ة.  األب��واب الس��تخدامها يف  وتكس��ري 
أم��ا إذا أردن��ا احلدي��ث ع��ن امل��اك التعليم��ي 
فهن��اك غّص��اٌت أخ��رى تتجل��ى يف تواني بعض 
املعلم��ن ع��ن االلتحاق بالعملي��ة الربوية )ال 
س��يما املختص��ون ومدّرس��و امل��واد األساس��ية( 
عل��ى الّرغ��م م��ن كونه��م م��ا زال��وا يتقاض��ون 
في��ه  ينقط��ع  مل  ال��ذي  الوق��ت  يف  أجوره��م، 
بع��ض املوقوف��ن ع��ن العم��ل ع��ن متابع��ة أداء 
واجبه��م. لي��س ه��ذا فحس��ب، ب��ل راح بعضه��م 
يض��ع الِعص��ّي يف العج��ات ليوق��ف مس��رية 
الع��ام الّدراس��ّي، ليج��د املس��ّوغ لريك��ن إىل 
اجلل��وس يف بيت��ه أو التف��ّرغ لعمل��ه اخل��اّص!

ه��و ع��اٌم آخ��ر مل يذه��ب في��ه أطف��ال الطبق��ة إىل مدارس��هم كم��ا جي��ب. مضى الفص��ل الدراس��ّي األول، وها هو الفص��ل الثاني  	
يب��دأ، وال يب��دو أن ه��ذه املش��كلة يف طريقه��ا إىل احل��ّل.

إحدى املدارس املدّمرة يف الطبقة



هواياٌت تحت القصف
عمر ظافر

اعت��اد الش��اّب الدي��رّي عل��ى من��ط حي��اٍة مع��ٍن يتمّي��ز ب��ه ع��ن غالب الس��ورين رمب��ا، ب��روح الفكاه��ة العالية وامل��رح منقطع  	
النظ��ري. ولع��ل ارتي��اد املقاه��ي، ولع��ب ك��رة الق��دم، والس��هرات الليلي��ة عل��ى ضف��اف النه��ر صيف��ًا ويف البادي��ة )اجل��ول( ش��تاًء؛ تع��ّد 
أه��م نش��اطات الش��باب يف دي��ر ال��زور. ومل تس��تطع رح��ى احل��رب أن جتع��ل ش��باب املدين��ة يتنازل��ون ع��ن أيٍّ م��ن هذا النش��اطات، بل 

جعلته��م ي��رون فيه��ا حي��اًة يف زم��ٍن يتخّط��ف في��ه امل��وت مدن��ًا بأكمله��ا.

كرة القدم حتت القصف
معش��وقة  الق��دم  ك��رة  وتبق��ى  	
أه��ل الدي��ر، فق��د اعت��اد أغل��ب ش��باب املدين��ة 
أن ميارس��ها ويتاب��ع بطوالته��ا ويش��جع أح��د 
فريق��ّي الفت��ّوة واليقظ��ة، ومل خت��ُل ماع��ب 
دير الزور قبل الثورة من الشباب الذي يعشق 

ممارس��تها. ويه��وى  الرياض��ة  ه��ذه 
ورغ��م احل��رب العنيف��ة ال��ي جت��ري  	
عل��ى أرض املدين��ة فإن��ك جت��د ملع��ب ن��ادي 
اليقظ��ة، وال��ذي س��لم قلي��ًا م��ن آل��ة الدم��ار، 
مفعم��ًا مبباري��اٍت ال ت��كاد تتوق��ف، متحدي��ًة 
ملع��ب  جيث��م  بينم��ا  والقذيف��ة.  الرصاص��ة 
ن��ادي الفت��ّوة يف ح��ي الرش��دية، مدم��راً وبعيداً 

الرياضي��ن. متن��اول  ع��ن 
يف أح��د ش��وارع ح��ّي العم��ال أقام��ت  	
إىل  حت��ّول  ملعب��ًا صغ��رياً،  نش��طاء  حرك��ة 
مقص��ٍد للكب��ار وللصغ��ار م��ن كاف��ة أحي��اء 
املدين��ة، منه��م م��ن جاء ليلع��ب ومنهم من جاء 

باملش��اهدة. ليس��تمتع 
عب��د اهلل، أح��د الناش��طن اإلغاثين،  	
وج��د يف ه��ذا امللع��ب ش��يئًا أفقدته إّي��اه احلرب، 
فتمك��ن م��ن اقتط��اع بع��ض الوق��ت ليم��ارس 
ع��ن  اهلل  عب��د  وحيدثن��ا  املفضل��ة.  هوايت��ه 
اخلدم��ة الكب��رية الي قدمها امللعب له فيقول: 
"ه��ذا امللع��ب غ��رّي ل��ي من��ط حي��اٍة ال يتوق��ف 
فيه��ا امل��وت، وال ت��رى فيها س��وى معان��اة الناس 
وهمومه��م، فأصبح��ت الي��وم أرى في��ه أم��ًا 
ب��أّن م��ا ينتظ��ر هذا الش��عب الصام��د هو احلياة 

واالس��تقرار، ش��اء م��ن ش��اء وأب��ى م��ن أب��ى".
وللنهر حكايته

الف��رات،  أخ��رى لضف��اف  وحكاي��ٌة  	
احلويق��ة  ح��ّي  حتري��ر  معرك��ة  فقب��ل 
املس��تلقي عل��ى ضف��ة النه��ر، كان كث��رٌي م��ن 
ش��باب املدين��ة خياط��ر حبيات��ه بالذه��اب إىل 
أط��راف احل��ّي، حي��ث يق��ّل تواج��د جند األس��د، 
ليس��بح وخيّف��ف عن��ه قي��ظ الصي��ف الصع��ب. 
والي��وم، وبع��د حتري��ر ه��ذا احل��ّي بالكام��ل، 
أصبحت ضفة النهر تعّج بالش��باب، منهم من 
يتصّيد ومنهم من يسبح ومنهم من يستجّم. 

إليه��ا  ع��ادت  الش��هرية  النخي��ل  واس��راحة 
احلي��اة بضحكات ش��باب املدين��ة الصامد، على 

الرغ��م م��ن الدم��ار الكب��ري ال��ذي ح��ّل به��ا.
حمم��د، أح��د مقاتل��ي اجليش احلّر،  	
وجدناه يسبح قرب اسراحة النخيل، فسألناه 
عم��ا يش��عر به��ا عندم��ا يأت��ي للس��باحة يف ه��ذه 
الظ��روف فق��ال: "كن��ت آت��ي إىل هن��ا س��ابقًا 
برفق��ة صاح��يب نقضي وقتنا، ولكنه استش��هد 
يف معركة حترير احلويقة، فوجدت أنه من 
الوف��اء ل��ه أن آت��ي وأس��تمّر مب��ا كن��ا نق��وم ب��ه 

س��ويًا".

ليالي "اجلول" املفقودة
بع��ض  قل��وب  يف  احلس��رة  وتبق��ى  	
شباب دير الزور من أن احلصار الذي يفرضه 
النظ��ام عل��ى املدين��ة ح��ال دون الوص��ول إىل 
باديته��ا، أو م��ا يس��ميه أه��ل الدي��ر باجل��ول. 
بداي��ة  ويف  ش��تاًء،  هن��اك  الش��باب  فس��هرات 
الربي��ع، كان��ت مش��هداً الفتًا. وكان��ت املدينة 
يف فص��ل الربي��ع ت��كاد ختل��و م��ن ش��بابها ي��وم 
اجلمع��ة، الذي��ن حيزم��ون أغراضه��م ووس��ائل 

اجل��ول. باجت��اه  ويذهب��ون  تس��ليتهم 
وم��ا زال هذا النش��اط مفتق��داً اليوم،  	
بس��بب س��يطرة النظ��ام عل��ى مدخ��ل املدين��ة 
اجلنوب��ّي وامل��ؤّدي إىل بادي��ة الش��ام. وال جي��د 
بع��ض الش��باب بدي��ًا س��وى ب��أن خيرج��وا إىل 
كان��وا  م��ا  معه��م  حامل��ن  امليادي��ن  مدين��ة 
يأخذونه سابقًا ليتوجهوا به إىل بادية امليادين، 
يف حماول��ةٍ لتح��ّدي احل��رب واس��تعادة تل��ك 

الليال��ي واألوق��ات املفق��ودة.
مدين��ٌة مفعم��ٌة باحلي��اة... تنظ��ر يف  	
الدم��ار ال��ذي أصابه��ا فتظنه��ا كئيب��ة، ولك��ن 
سرعان ما يزول هذا الشعور عندما ترى حيوية 
ب��كل تفاصيله��ا،  ش��بابها وحتديه��م للح��رب 
وإصراره��م عل��ى إزالة نظاٍم جمرٍم حاول بكل 
همجيت��ه حرمانه��م م��ن حي��اٍة عاش��وها س��ابقًا 
وهم مس��تعّدون إلعادة بنائها يف اللحظة الي 

يس��قط فيه��ا.

من مباريات "حركة نشطاء"
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األسماك الفراتّية، ثروٌة برسم الزوال
بال عبد القادر

ليًا، ويف عرض النهر، نلمح قاربًا يستخدم الصعق الكهربائّي يف عملية الصيد. ودون أّي حذٍر يعود الصيادان إىل الشاطئ،  	
ويس��خران من س��ؤالنا هلما عن معرفتهما بأثر أس��لوب الصعق املدّمر لألحياء النهرية، ويعتذر أحدهما هازئًا بأن طريقة الصيد هي 

ش��أٌن ش��خصّي، ال حي��ّق ألح��ٍد التعلي��ق علي��ه أو الس��ؤال عنه.
املي��اه  مس��ّطحات  مس��احة  تبل��غ  	
مرب��ع،  كيلوم��ٍر   1600 س��وريا  يف  العذب��ة 
ويش��ّكل نه��ر الف��رات - م��ع حب��رية الطبق��ة 
االصطناعي��ة - أه��م موط��ٍن ألمس��اك املي��اه 
العذب��ة فيه��ا. ويق��ّدر ع��دد األن��واع الس��مكية 
وف��ق  نوع��ًا،   38 حبوال��ي  في��ه  تعي��ش  ال��ي 
إحصائي��ة املش��روع الس��ورّي األملان��ّي لتطوي��ر 
الث��روة الس��مكية يف املياه الداخلية الس��ورية. 
باالنق��راض؛  مه��دٌد  األن��واع  ه��ذه  بع��ض 
كس��مك الف��رخ، والروم��ي، ورمب��ا انق��رض 
كس��مك  نهائ��ّي،  بش��كٍل  اآلخ��ر  بعضه��ا 
الكرس��ن املرقط "الصخ��ري"، والذي اختفى 
علم��ًا  التس��عينات.  أوائ��ل  من��ذ  مياهن��ا  م��ن 
أن اجله��ة ال��ي أج��رت اإلحص��اء تؤك��د، يف 
دراس��ٍة أخ��رى، أن��ه ل��و مت اس��تثمار كام��ل 
املياه الداخلية يف س��ورية من خال اس��تزراٍع 
مسك��يٍّ منظ��م، إضاف��ًة إىل اإلنت��اج الطبيعي، 
كّل  يتن��اول  ألن  تكف��ي  كمي��ًة  ألعط��ت 
مواط��ٍن س��وريٍّ م��ا يع��ادل 1 كيل��و غ��راٍم م��ن 

أس��بوعيًا. الس��مك 
العق��ود  خ��ال  الف��رات  وش��هد  	
املس��توى  عل��ى  كب��ريًا  تده��ورًا  املاضي��ة 
ع��ّدٍة  مص��ادر  م��ن  لتلوث��ه  وذل��ك  البيئ��ي، 
ملئ��ات  الصح��ي  الص��رف  ش��بكات  أبرزه��ا 
	البل��دات وامل��دن والق��رى عل��ى ط��ول النه��ر، 

وم��ا حتمل��ه م��ن ملّوث��اٍت كيماوي��ٍة ناجت��ٍة 
عن النش��اطن الصناعّي والزراعّي املرتبطن 
به��ذه الش��بكات، مم��ا أث��ر بش��كٍل كب��رٍي عل��ى 
الث��روة الس��مكية. ومما زاد الط��ن بلًة الصيد 
اجلائر كمًا وكيفًا، سواًء باصطياد كمياٍت 
أكثر بكثرٍي من الس��قف املس��موح به للصيد، 
أو باس��تخدام وس��ائل الصي��د غ��ري املش��روعة 
كالصع��ق الكهربائ��ي، أو القت��ل بالديناميت، 
أو الس��م كالاني��ت وغ��ريه. والس��ؤال ال��ذي 
يط��رح نفس��ه مل��اذا مل تت��م احملافظ��ة عل��ى هذا 
النه��ر وم��ا في��ه م��ن ث��روٍة مسكي��ٍة م��ن خ��ال 
إج��راءاٍت صارم��ٍة حتاس��ب بش��دٍة م��ن خي��ّرب 
ه��ي  وم��ا  العظيم��ة؟  الث��روة  به��ذه  ويعب��ث 
اآللي��ات ال��ي مّت فيه��ا ه��ذا التخري��ب؟ وه��ل 
هو ختريٌب ممنهٌج أم أنه نتاٌج حلالة الرّدي 

الع��ام ال��ي تعيش��ها الب��اد؟
الزراع��ّي ص��ايف  املهن��دس  يلّخ��ص  	
يف  ال��رّدي  أس��باب  املدين��ة"  ل�"ع��ن  عكل��ة 
واق��ع الث��روة الس��مكية بالفس��اد والرش��وة يف 
املؤسس��ات احلكومي��ة ال��ي كان��ت مس��ؤولًة 
س��نواٍت  فط��وال  الث��روة؛  ه��ذه  تنمي��ة  ع��ن 
طويلٍة حتكمت بعض العوائل، بالتش��ارك مع 
بع��ض املس��ؤولن األمني��ن، بتج��ارة األمس��اك 
وصيده��ا، م��ع اس��تخدام كل احملظ��ورات م��ن 
بالدينامي��ت  والتفج��ري  بالكهرب��اء  الصع��ق 
واس��تخدام الس��موم وغ��ري ذل��ك م��ن أس��اليب 
يف  احلي��ة  الكائن��ات  ل��كل  املدم��رة  الصي��د 
مي��اه الف��رات. ويص��ف العكل��ة واق��ع الث��روة 
الس��مكية الي��وم بالكارث��ّي، م��ع غي��اب أّي رادٍع 
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أش��هر أنواع السمك الفراتي:
الرومي: بن�����وعيه؛ الزه����������ري  	-
والرم��ادي املخضر. يصل وزن ال�����سمكة 

إىل 20 ك��غ أحيانًا.
الف��رخ: أضخم أنواع األمساك  	-
النهري��ة، فق��د يصل وزن السم��������كة إىل 

200 ك��غ، وهو نوٌع آخٌذ باالن�������قراض.
الب��وري: صغري احلجم وميتاز  	-

اللذيذ. بطعمه 
يض��اف إىل األنواع الس���������ابقة:  	-

البين، الكرس��ن، اجلّري.

للمخالف��ات اهلائل��ة يف أعم��ال الصي��د، وال��ي 
النه��ر.  س��رير  امت��داد  عل��ى  يومي��ًا  حت��دث 
وينب��ه املهن��دس كذل��ك إىل خط��ورة التل��ّوث 
النفط��ّي النات��ج ع��ن أعم��ال التكري��ر البدائ��ّي 
يف مواق��ع احلّراق��ات املنتش��رة عل��ى ضف��ّي 

النه��ر. 
صي��اد  وه��و  رمض��ان،  ويعل��ق  	
خي��ٍط ن��ازٌح م��ن دي��ر ال��زور إىل امليادين، على 
عمل��ه  يف  ياقيه��ا  ال��ي  الصعب��ة  الظ��روف 
بالق��ول: تراج��ع ال��رزق كث��ريًا؛ فمتوس��ط 
خ��ال  ك��غ   5 يتج��اوز  ال  اليوم��ي  صيدن��ا 
أكث��ر م��ن عش��ر س��اعات، بع��د أن كان يزيد 
عل��ى 20 كيلوغرام��ًا يف الس��نوات الس��ابقة. 
األمس��اك  جت��ارة  أن  رمض��ان  ويضي��ف 
تراجع��ت أيض��ًا نتيج��ة انص��راف جتاره��ا إىل 
أعم��اٍل أخ��رى مث��ل النف��ط وتكري��ره وغ��ري 
ذل��ك م��ن األعم��ال املرحب��ة يف ه��ذه االي��ام.



عين المدينة | العدد )22( | 16 شباط 2014أقالم المدينة14

جنيف2 وما بعده
يوسف عبد األحد

الثاني��ة  اجلول��ة  أي��ام  بانقض��اء  	
املؤمت��ر  أن  يب��دو  جني��ف2،  مفاوض��ات  م��ن 
ق��د انته��ى فعلي��ًا. إذ مل ترش��ح ع��ن الرع��اة 
معلوم��اٌت بش��أن جول��ٍة أخ��رى م��ن اجللس��ات، 
اجلمي��ع،  ص��ّرح  كم��ا  عقيم��ًة  ب��دت  ال��ي 
باس��تثناء ولي��د املعل��م، وزي��ر خارجي��ة األس��د. 
فاملعل��م، ال��ذي اعت��اد التصري��ح م��ن طي��ارة 
الع��ودة إىل دمش��ق، وكأن��ه يق��وم بعم��ٍل ج��ادٍّ 
ال حيتم��ل تأخ��ري اإلبان��ة عن��ه؛ كان الوحي��د 
طلب��ًا  تفش��ل،  مل  املفاوض��ات  إن  ق��ال  ال��ذي 
للمزي��د م��ن الوق��ت، وجتنب��ًا الحتم��ال إحال��ة 
وفت��ح  األم��ن،  جمل��س  إىل  الس��ورّي  املل��ف 

الب��اب أم��ام عم��ٍل عس��كريٍّ ض��ّد النظ��ام.
األم��ور  س��ارت  ل��و  حت��ى  ولك��ن،  	
به��ذا االجت��اه، م��ع املوق��ف الروس��ّي املع��روف، 
فم��ن  أيض��ًا؛  املع��روف  األمريك��ّي  والتلك��ؤ 
املس��تبعد قي��ام أّي ط��رٍف خارج��يٍّ بتح��ّرٍك 
ضّد قّوات األس��د قبل انتهاء تس��ليم األس��لحة 
الكيماوي��ة، ال��ي ل��ن يت��وّرع ع��ن اس��تخدامها 
الغ��زو  »مقاوم��ة«  ذريع��ة  حت��ت  بالطب��ع، 
األجن��يبّ وقته��ا، م��ا دام مين��ع نفس��ه بال��كاد 
ع��ن إع��ادة اس��تخدامها ض��ّد مواطني��ه. وم��ن 
هن��ا نفه��م أيض��ًا س��بب مماطلت��ه يف تس��ليم 
ه��ذه األس��لحة، ال��ي س��يغدو بعده��ا عاري��ًا إال 
م��ن جيش��ه املتداع��ي وامليليش��يات الطائفي��ة 
ال��ي اس��تعان به��ا، وه��ي ق��وًى ال تصل��ح لص��ّد 
يف  ناجع��ًة  كان��ت  وإن  منّظ��م،  جي��ٍش  أّي 
قت��ال الث��ّوار الس��ورين وأهاليه��م ومدنه��م.

الكيم��اوي،  تس��ليم  ينته��ي  وحت��ى  		
م��ع م��ا س��يتضمنه ذل��ك م��ن مماطل��ٍة وأع��ذاٍر 
وش��دٍّ وج��ذب، يش��عر النظ��ام أن��ه يف مأم��ٍن م��ن 
األم��ر الوحي��د ال��ذي خيش��اه جبّدي��ٍة وعم��ق، 
وهو التدخل العسكرّي اخلارجّي. وذلك فضًا 
ع��ن املوان��ع األخ��رى هل��ذا التدخ��ل، م��ن ع��دم 
رغبة الدول الغربية بإرسال جنودها ليواجهوا 
املوت يف حرٍب ال تعنيهم بش��كٍل مباش��ٍر وليس 
هل��م فيه��ا حلي��ٌف واضح، باإلضاف��ة إىل املوقف 
الروسّي املتعّنت وغري املكلف هلذا البلد، وأخرياً 
الع��ن اإليراني��ة ال��ي تتاب��ع الوض��ع الس��ورّي 
مبعاين��ٍة ش��ديدة، وتتدخ��ل في��ه بش��كٍل متزايٍد 
عل��ى األرض، ق��د يص��ل إىل التدخ��ل املباش��ر 
والعل��يّن يف ح��ال ق��دوم ق��ّواٍت نظامي��ٍة غ��ري 
س��ورية، عمًا مببادئ اتفاقية األمن املش��رك، 
وحت��ت ذرائ��ع محاي��ة »املقامات املقّدس��ة«، الي 
ق��د تث��ار يف أّي حلظٍة بتفجرٍي جمهول املصدر 
ق��د يصي��ب أح��د ه��ذه األماكن، ويفت��ح لقّوات 
احل��رس الث��وري الب��اب، بع��د أن كان��ت تدخ��ل 

م��ن ناف��ذة النظام الواس��عة.
القادم��ة  إذاً، رمب��ا كان��ت األش��هر  	
م��ن  املزي��د  م��ع  امل��كان،  يف  مراوح��ٍة  جم��ّرد 
الضغ��ط السياس��ّي غ��ري اجمل��دي عل��ى النظ��ام، 
وتدف��ق ش��حناٍت أك��ر م��ن األس��لحة للث��ّوار، 
م��ع تط��ّوٍر نس��يبٍّ يف نوعياته��ا لتحق��ق ردع��ًا 
بع��ض  عل��ى  وتقّدم��ًا  األس��د،  لق��ّوات  أك��ر 
	اجلبه��ات ال��ي ال يقوده��ا م��ن يعتره��م الغرب

واإلقليم أعداء.

أنه��ا  طامل��ا  الث��ورة،  م��ن  واملأم��ول  	
تع��رف أن احلس��م لي��س مبقدوره��ا عل��ى املدى 
املنظور، أن تس��تغّل الش��هور القادمة يف تنظيم 
ش��ؤونها واالرتق��اء به��ا إىل ق��دٍر م��ن التكام��ل 
السياس��ة، وال  األرض ويف  عل��ى  واالنس��جام 
س��يما بع��د أن ب��رزت خ��ال الش��هرين املاضين 
املعارك الداخلية الي طاملا حذر منها اجلميع، 
كم��ا اس��تبانت خط��وط االنش��قاق السياس��ّي 
ال��ذي يه��ّدد البن��ى السياس��ية اهلش��ة ال��ي تع��ّر 
عن الثورة، والي اس��تغرق إنش��اؤها وتوس��يعها 
واحملافظ��ة عليه��ا وقت��ًا وجه��داً ال جم��ال اآلن 
لرميهم��ا والبن��اء من نقط��ة الصفر من جديد.

وق��ت الس��ورين م��ن دم... ال نش��ك  	
يف ه��ذه العب��ارة، ال��ي رمبا كان��ت أبرز ما قيل 
يف جني��ف2، ولك��ن إذا كان الوق��ت س��يمّر على 
أّي ح��ال، فليم��ّر علين��ا وحن��ن نع��ّد للمرحل��ة 
التالي��ة، ونراب��ط للحف��اظ عل��ى م��ا حققن��اه 
بالفع��ل وحنس��ن إدارت��ه، فرمب��ا كان ه��ذا ه��و 
»واجب الوقت«، سرياً باجتاه هدفنا األساسّي يف 
إس��قاط النظ��ام وبن��اء دول��ة العدال��ة والكرام��ة 

اإلنس��انّية.
الرؤي��ة متش��ائمة،  ه��ذه  تب��دو  ق��د  	
وق��د حتم��ل لن��ا األي��ام تط��ّوراٍت إجيابي��ٍة غ��ري 
حمس��وبة، غ��ري أن البن��اء عل��ى ه��ذه احلس��ابات 
الواضح��ة � مبدئي��ًا، عل��ى األق��ل - خرٌي من فتح 
مع��ارك عبثي��ٍة تس��تهلك ش��هداء وإمكاني��اٍت 
ته��در لص��احل احلم��اس أو التس��ّرع أو البح��ث 

ع��ن رض��ا اإلع��ام...

AFP  حلب |  الصورة لوكالة
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دولة التالعب...
حممد عثمان

ص��در ه��ذا الكت��اب ع��ن دار ري��اض الرّي��س يف ب��ريوت ولن��دن، ع��ام 2012، برمج��ة مل��ا الع��زب. ولع��ّل م��ن اجلم��ل املفتاحي��ة  	
لفه��م رس��الته ق��ول املؤلف��ة: »يق��ود بش��ار األس��د مقاوم��ًة خطابي��ة، لكن��ه ال ي��ردد يف البح��ث ع��ن حل��وٍل وس��ط للحف��اظ عل��ى نظام��ه«.

م��ع انق��اب حاف��ظ األس��د يف 1970  	
)احلرك��ة التصحيحي��ة(، انتق��ل الس��وريون 
األس��د«.  »س��ورية  إىل  البع��ث«  »س��ورية  م��ن 
فبالتدري��ج، فق��د احل��زب دوره األيديولوج��ي 
وأصبح جمّرد جهاٍز للسيطرة على املستويات 
دور  وأّدى  القطاع��ات،  كّل  ويف  احمللّي��ة 
حكوم��ة الظ��ّل. أم��ا جمل��س الش��عب فل��م يع��د 
إال »منت��دًى استش��اريًا« وملتق��ًى لبن��اء ش��بكٍة 
م��ن العاق��ات واحلف��اظ عليه��ا، وللف��ت انتب��اه 
صّناع القرار إىل بعض املشاكل احمللية، بعد 
أن غ��دت السياس��ة العلي��ا حك��راً عل��ى الرئيس، 
ال��ذي أصب��ح مي��ارس الس��لطتن التنفيذي��ة 
والتشريعية يف آٍن واحد. وقد استعمل النظام 
سياس��ته اخلارجية حجًة لترير أوجه اخللل 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، وال س��يما حرم��ان 
وحقوقه��م  العام��ة،  حرياته��م  م��ن  الس��كان 

االقتصادي��ة.
وبينم��ا ميك��ن تلّمس مامح  	
التس��لطي  الديكتات��وري  النظ��ام 
بس��هولٍة يف آلي��ات حكم حافظ األس��د، 
ف��إن نظ��ام ابن��ه ص��ار أش��به بس��لطنٍة 
متع��ددة مراك��ز النف��وذ، ال��ي يق��ف 
عل��ى رأس��ها بش��ار، باعتباطي��ٍة مّي��زت 
فعندم��ا  وقرارات��ه.  حكم��ه  س��نوات 
وص��ل الوري��ث إىل الس��لطة أعل��ن ع��ن 
رغبت��ه يف معاجل��ة امللف��ات الداخلي��ة 
ال��ي أهمله��ا وال��ده، وكان اإلص��اح 
أولوي��ات  س��ّلم  قل��ب  يف  االقتص��ادي 
اإلص��اح املف��رض. ففتح��ت دمش��ق 
أبوابها لبعثة مراجعة ماليٍة فرنسية، 
األوروب��ي برناجم��ًا  ووض��ع االحت��اد 
املرك��زّي  املص��رف  تنظي��م  إلع��ادة 
الس��ورّي، وُدع��ي ع��دٌد م��ن الس��ورين، 
يف  العلي��ا  الش��هادات  حامل��ي  م��ن 
اجلامع��ات  م��ن  واإلدارة  االقتص��اد 
واخل��راء  واألوروبي��ة،  األمريكي��ة 
دولّي��ٍة  منظم��اٍت  يف  عمل��وا  الذي��ن 
مرموقة، إىل العودة إىل الباد وتسّلم 
مناصب كبرية، وال س��يما يف حكومة 
2001. غ��ري أن ه��ذه احلرك��ة م��ا لبثت 

م��ن  أورث  ق��اٍس  بش��كٍل  أن كبح��ت 
تف��اءل به��ا خيب��ًة مري��رة، ولع��ل أب��رز 

الزعي��م،  عص��ام  الدكت��ور  كان  ه��ؤالء 
اخلب��ري يف برنام��ج األم��م املتح��دة للتنمي��ة، 
ال��ذي ع��ّن كوزيٍر للتخطيط ث��م للصناعة. 
وق��د عم��ل الزعي��م جاه��دًا على حتس��ن إدارة 
م��ن  وختليصه��ا  الع��ام،  القط��اع  ش��ركات 
س��يطرة ح��زب البع��ث، ووض��ع آلي��ٍة حملاس��بة 
كان  الفع��ل  رّد  ولك��ن  عنه��ا.  املس��ؤولن 
موجع��ًا، فق��د ب��دأت الصح��ف الرمسّي��ة محلًة 
لتش��ويه مسع��ة الرج��ل، وص��واًل إىل اتهام��ه 
زوراً باخت��اس األم��وال العام��ة، واحلجز على 

أماك��ه ووضع��ه حت��ت اإلقام��ة اجلري��ة.
يف  االقتصادي��ة  اللجن��ة  تك��ن  ومل  	
القي��ادة القطري��ة حل��زب البع��ث ه��ي العام��ل 
األه��م يف ه��ذا النك��وص، وإن ب��رز دوره��ا في��ه 
الق��ّوة احلقيقي��ة  ب��ل كان��ت  الواجه��ة،  إىل 
»مجهوري��ة  يف  تتمث��ل  التغي��ري  ملعارض��ة 
األصدق��اء«، عل��ى ح��ّد تعب��ري الكت��اب، واملكّون��ة 

م��ن جمموع��ٍة م��ن »رج��ال األعم��ال« الش��باب 
وكان  وأس��رته،  األس��د  ببش��ار  احمليط��ن 
ال��ذي  خمل��وف،  رام��ي  خال��ه  اب��ن  أهمه��م 
م��ن  االس��تثمارية  إمراطوريت��ه  امت��ّدت 
احل��ّرة  الس��وق  إىل  اخلليوي��ة  االتص��االت 
والتنقي��ب  واملص��ريف  العق��اري  والقطاع��ن 
ع��ن النف��ط والنق��ل اجل��ّوّي، متج��اوزًا كل 
القوان��ن وكّل القواع��د. وإذا كان��ت ص��ور 
حافظ األس��د هي ما غّطى جدران املؤسس��ات 
م��ا  ف��إن  املاض��ي،  يف  الس��ورية  والش��وارع 
ح��ّل حمّله��ا ه��و ش��عارات ش��ركة س��رييتل 
خمل��وف،  ش��ركات  ك��رى  لاتص��االت، 

وبش��كٍل يف��وق غ��زارة ص��ور األس��د االب��ن.
مّث��ل خمل��وف الوج��ه االس��تهاكّي  	
لس��ورية اجلديدة، الذي عّر عنه مستثمرون 
أق��ّل أهمي��ة، كمحم��د محش��و، رج��ل األعمال 
الط��ارئ احملس��وب عل��ى ماه��ر األس��د، وس��امر 
العطار، وريث الرجوازية الدمش��قية 
الي حتالفت مع األسد األب، وآخرين 
م��ن أبن��اء كبار ضباط األمن اجليش 
وال��وزراء ومس��ؤولي البع��ث الس��ابقن، 
اس��تثمروا حت��ى يف جمال��ي الصّح��ة 
يف  خصخصتهم��ا.  وتول��وا  والتعلي��م 
ح��ن كان %30 من الس��كان يعيش��ون 
حت��ت خ��ط الفق��ر ع��ام 2005، حبس��ب 
إحص��اءاٍت نش��رتها احلكوم��ة نفس��ها.

أم��ا عل��ى املس��توى االجتماع��ّي فق��د  	
تاع��ب النظ��ام باهلوي��ات احمللي��ة، من 
القومي��ة  ع��ن  املعلن��ة  ش��عاراته  وراء 
العربي��ة. ف��إذا كان قل��ب ه��ذا النظ��ام 
أو  مدني��ٍة  واجه��اٍت  م��ع  علوي��ًا، 
عس��كريٍة من األكثرية السنية، فقد 
ح��اول اس��تمالة رم��وٍز ديني��ٍة م��ن هذه 
الطائف��ة لتجن��ب ش��عورها بالتهميش 
مف��ي  كان  ه��ؤالء  وأب��رز  الكام��ل. 
اجلمهوري��ة، الش��يخ أمح��د كفت��ارو، 
ال��ذي ب��دأ التع��اون م��ع احلك��م من��ذ 
الس��تينيات، والدكت��ور حممد س��عيد 
رمض��ان البوط��ي، ال��ذي ُفت��ح ل��ه ب��اب 
التلفزي��ون الرمس��ّي، وحمم��د حب��ش، 
عضو جملس الش��عب، الذي بدا أقرب 
إىل الس��لطة حت��ى م��ن نس��يبه املف��ي.
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الترويج للموت
 سوزي لينفيلد* | عن نيويورك تاميز - ترمجة وإعداد: مأمون احلليب | خاص عن املدينة 

إّن الصور الي مّت الكشف عنها، من حمفوظاٍت تبلغ 55000 صورة، والي تصور جثثًا هزيلًة مّت خنقها أو ضربها، والتقطت  	
يف س��جون الرئيس الس��ورّي بش��ار األس��د؛ هي صوٌر من الفظاعة ألن يش��اهدها املرء، وهي أيضًا صوٌر حمرّية، ألنها مل تلتقط من قبل 

املعارض��ة ب��ل بطل��ٍب م��ن النظ��ام نفس��ه... أال تري��د حكوم��ٌة كه��ذه أن ختف��ي جرائمه��ا ب��داًل م��ن أن حتفظه��ا؟

ولك��ن الكش��ف ع��ن ه��ذه اجملموع��ة  	
القّيم��ة م��ن الص��ور مل يك��ن مقص��ودًا، ل��وال 
أنه��ا هّرب��ت إىل خ��ارج الب��اد م��ن قب��ل أح��د 
ص��ور  أول  ليس��ت  أنه��ا  كم��ا  املنش��قن. 
الس��وري،  النظ��ام  ع��ن  الص��ادرة  اهلمجي��ة 
فقّوات األس��د بّثت الكثري من الصور األخرى 
وم��ن أش��رطة الفيدي��و ال��ي توث��ق إعدام��اٍت 

به��ا. قام��ت  تعذي��ٍب  وح��االت 
األهلي��ة  احل��رب  كان��ت  وإذا  	
اإلس��بانية أول نزاٍع يتّم تصويره فوتوغرافيًا 
م��ن قب��ل روب��رت كاب��ا وآخري��ن، وبطريق��ٍة 
حديث��ة، أي م��ن م��دًى قري��ب؛ ف��إن احل��رب 
األهلي��ة يف س��وريا ق��د تك��ون بالفع��ل أول نزاٍع 
م��ا بع��د حديٍث عندما يتعلق األمر بصور هذا 
الن��زاع. لك��ن، م��ن ن��واٍح أخ��رى، ت��كاد الص��ور 
الس��ورية أاَل تك��ون فري��دًة م��ن نوعه��ا. إنه��ا 
لص��وٍر  وخمجل��ٍة  طويل��ٍة  لسلس��لٍة  تتوي��ٌج 
أنفس��هم،  اجلن��اة  التقطه��ا  الن��وع  ه��ذا  م��ن 
للعن��ف  اجل��ادون  التقطه��ا  قاس��يٌة  ص��وٌر 
والس��ادية ال��ي ميارس��ونها عل��ى ضحاياه��م 
ق��وة. بع��ض ه��ذه  الذي��ن ال ح��ول هل��م وال 
الص��ور ش��ديد الوض��وح والتفاصي��ل بطريق��ة 
تث��ري االمشئ��زاز، وتكش��ف ع��ن األس��اليب الي 
اإلنس��ان.  جس��د  حتطي��م  بواس��طتها  ميك��ن 
ص��وٌر أخ��رى ه��ي لوح��اٌت هادئ��ٌة ع��ن الرع��ب 

والعج��ز يف مواجه��ة امل��وت.
ه��ذا  م��ن  ص��وٍر  جمموع��ة  أك��ر  	
م��ن  التقاطه��ا  مّت  مسع��ة،  وأش��نعها  الن��وع 

مدني��ن  ومؤيدي��ن  وجن��وٍد  مصّوري��ن  قب��ل 
بالبعي��د،  لي��س  وق��ٍت  ويف  الحق��ًا،  للنازي��ة. 
ق��ام أعض��اء يف اجلبه��ة الثوري��ة املتح��دة يف 
س��رياليون، وه��م املعروفون بارتكابه��م للكثري 
م��ن ح��االت ب��ر أعض��اء مواطنيه��م، بتصوي��ر 
	أنفس��هم وه��م يرتكب��ون بع��ض فظاعاته��م. 
بعثي��ي  بع��ض  س��ار  الطري��ق  نف��س  وعل��ى 
جمموع��ة  فعل��ت  وكذل��ك  حس��ن.  ص��ّدام 
"العق��ارب"، وه��ي ق��وٌة صربي��ٌة ش��به نظامي��ٍة 

اجلان��ب. مرهوب��ة 
إيام��ًا  األكث��ر  الص��ور  بع��ض  	
م��ن حقب��ة م��ا بع��د 11/9/2001 - وم��ن بينه��ا 
قطع رأس دانيال بريل مراس��ل وول س��ريت 
أب��و  س��جن  يف  التعذي��ب  وص��ور  جورن��ال، 
غري��ب - حتت��ّل مكانه��ا بالطب��ع يف ه��ذا الن��وع 
من الصور امللتقطة من قبل اجلناة أنفس��هم. 
جمموع��اٌت أخ��رى لص��وٍر التقطه��ا اجلادون 
تظه��ر م��ا ميك��ن أن نس��ميه التحدي��ق الب��ارد 
بعمله��ا.  وه��ي مش��غولة  إجرامي��ٍة  ألنظم��ٍة 
الن��وع ليس��ت دائم��ًا عنيف��ة  ص��وٌر م��ن ه��ذا 
بش��كل واض��ح، م��ع أنه��ا دائم��ًا قاس��ية. رج��ال 
ش��رطة س��تالن ص��ّوروا س��جناء سياس��ين 
مدانن قبل إعدامهم، وجوه الس��جناء حتدق 

بن��ا حب��زٍن وخ��وٍف وح��رية.
س��جون  م��ن  اخلارج��ة  الص��ور  	
عنه��ا  الكش��ف  مّت  وال��ي  الس��رية،  األس��د 
مؤخرًا، تنتمي إىل نفس النوع مع أنها أكثر 
وضوحًا وتفصيًا بكثري. هنا يصبح التصوير 

الفوتوغ��رايف م��رًة أخ��رى إكسس��وارًا س��هل 
االس��تعمال يف صناع��ة امل��وت البريوقراطي��ة. 
هن��اك رع��ٌب م��زدوج عندم��ا يتف��ّرج  	
امل��رء عل��ى الص��ور امللتقط��ة م��ن قب��ل اجلن��اة. 
بداي��ًة وبوض��وٍح ش��ديد، تظه��ر ه��ذه الص��ور 
أش��ياء مقيت��ة، أش��ياء خميف��ة ال تطاق؛ أش��ياء 
نري��د أن نعتق��د أن البش��ر ال يفعلونه��ا م��ع 
بعضه��م. إال أن م��ا يزيد من ش��ّدة هذا القرف 
ه��ذه  أن  معرفتن��ا  ه��و  بالرع��ب،  املصح��وب 
الص��ور مل تلتق��ط كاحتجاٍج ضد الوحش��ية، 
وإمن��ا احتف��ااًل به��ا، أو عل��ى األق��ّل كتوثي��ٍق 

. هلا
التوثيقي��ون  املص��ورون  اعتق��د  	
الكش��ف  أن  العش��رين  الق��رن  بداي��ات  يف 
ع��ن العن��ف واالضطه��اد س��يؤدي إىل عم��ٍل 
إنق��اذّي، وبعضه��م حلم��وا بع��امٍل خ��اٍل م��ن 
احل��روب... لق��د أصب��ح حلمه��م كابوس��نا. إذ 
تق��دم ه��ذه الصور حتدي��ًا للمفاهيم احلديثة 
ع��ن العاملي��ة ولاعتق��اد املري��ح بأنن��ا مجيع��ًا 
متش��ابهون، وب��أن األس��رة اإلنس��انية ميك��ن 
األساس��ية  القي��م  بع��ض  عل��ى  تتح��د  أن 
املش��ركة. تكش��ف الص��ور امللتقط��ة م��ن قب��ل 
اجلن��اة حقيق��ة أن البش��ر ميك��ن أن يكون��وا 
ش��ديدي االختاف، وأنه من الس��هولة مبكاٍن 

البش��ر! صن��ف  م��ن  اآلخري��ن  إقص��اء 
فعندم��ا س��ئل أح��د أنص��ار األس��د  	
ع��ن اجلث��ث ال��ي مّت تعذيبه��ا، رّد مستفس��رًا: 
أه��م س��جناء أبري��اء؟ أم ينتم��ون للقاع��دة؟!

	* مديرة برنامج النقد والتعليق على األخبار الثقافية يف جامعة نيويورك، مؤلفة كتاب 
"النور القاسي: التصوير الفوتوغراف�ي والعنف السياسي".

من الصور املسّربة جلرائم النظام األسدي
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 صفحات التشبيح "الساخرة": 
ضحكات شرشبيل.. وظرافة البعث

أبو عبيدة احلمصي

ال يتوق��ف الس��وريون، من��ذ انط��اق  	
م��ن  الس��خرية  ع��ن   ،2011 آذار  يف  ثورته��م 
أسس��وا  وق��د  نظام��ه.  ورم��وز  األس��د  بش��ار 
لذل��ك صفح��اٍت متنوع��ًة على موق��ع التواصل 
واح��ًة  أصبح��ت  ب��وك(،  )في��س  االجتماع��ي 
أدبي��ًة واجتماعيًة أثارت حفيظة نظام األس��د 
فب��ات ياح��ق  األمني��ة،  ومؤيدي��ه وأجهزت��ه 
كل م��ن ل��ه صل��ة قراب��ٍة أو معرف��ٍة مبؤّس��س 
صفح��ة )مغس��ل ومش��حم مح��ص للدباب��ات( 
وصفح��ة )الث��ورة الصيني��ة( وصفح��ة )أب��و 
م��ن  األوىل  األش��هر  يف  احلمص��ي(،  عب��دو 

الث��ورة.
النظ��ام  أجه��زة  لعج��ز  ونظ��راً  	
ال��ي  الصفح��ات  ه��ذه  إيق��اف  ع��ن  األمني��ة 
األس��د(،  لبش��ار  املقدس��ة  )ال��ذات  م��ن  نال��ت 
وانش��غاهلا بقمع املتظاهرات واعتقال ناش��طي 
احل��راك الس��لمي والتنكي��ل به��م، فق��د أطلقت 
العن��ان للش��بيحة املدني��ن وط��اب اجلامع��ات 
الذي��ن تع��ود ج��ذور انتم��اء معظمه��م إىل قرى 
الس��احل، لتأس��يس صفح��اٍت س��اخرٍة مض��ادة، 
صن��دوق  م��ن  ش��هرية  بروات��ب  ومتويله��م 
االحت��اد الوط��ين لطلبة س��وريا، وه��م يعقدون 
اجتماع��اٍت دوري��ًة يف املق��ّرات الفرعي��ة حلزب 
البع��ث يف دمش��ق والاذقي��ة ومح��ص من أجل 
الس��اخرة  للصفح��ات  )التص��دي(  مواصل��ة 
حينم��ا  فعل��وا  كم��ا  )تهكريه��ا(،  وحماول��ة 
أنيس��ة(  للدكت��ورة  )نع��م  صفح��ة  هك��روا 
الس��اخرة، وصفحة )املندس��ون( الساخرة الي 
أسس��ها ناش��طون وجامعي��ون م��ن ريف دمش��ق 

وحظي��ت جبمه��وٍر س��وريٍّ وعرب��يٍّ واس��ع.
وغالبًا ما تلجأ إدارة صفحة "جيش  	
الدف��اع االلكرون��ي" إىل مراقب��ة الصفح��ات 
الس��اخرة للث��ورة وتأس��يس صفح��اٍت مض��ادٍة 
هلا، كما فعلوا حينما أس��س ناش��طون مؤخراً 
ال��ي  بالث��ورة؟(،  ش��اركت  )لي��ش  صفح��ة 
اس��تقطبت مجه��وراً واس��عًا وامت��ألت مبئ��ات 
رام��ي  عناص��ر  فأس��س  يومي��ًا،  املش��اركات 
خملوف على الفور صفحًة مضادًة حتت اسم 
)لي��ش م��ا ش��اركت بالث��ورة؟(، ال��ي فش��لت يف 
اس��تقطاب مجهور واس��ع بعد أن فقدت هدفها 
يف حتقي��ق )الس��خرية املطلوب��ة أمني��ًا( م��ن 
الث��ورة ورد االعتب��ار لقائده��م األس��د، وخل��ت 
م��ن أي��ة فكاه��ٍة أو س��خريٍة حقيقي��ة، وعّج��ت 

حت��ّرض  طائفي��ة  وتعليق��اٍت  مبش��اركاٍت 
عل��ى قت��ل الس��ورين.

ولك��ن املث��ري هو ح��دوث )ما ال حيمد  	
عقب��اه( لتل��ك الصفح��ة التش��بيحية، عندم��ا 
هيم��ن عليه��ا ناش��طون وش��باٌب م��ن الث��وار، مت 
)اندس��اس( املئ��ات منه��م فيه��ا حت��ت مس��مياٍت 
تش��بيحيٍة وهمية، مرزين صور بش��ار األس��د 
ووال��ده الديكتات��ور الراح��ل، وليش��اركوا يف 
صياغ��ة مضام��ن تبدو للوهل��ة األوىل مواليًة 
لبش��ار األس��د ومعادي��ة للث��ورة، إال أنه��ا تظه��ر 
ب��ل  وغباءه��م،  الش��بيحة  س��خف  بع��د  فيم��ا 
وت��ورط خنبهم بالدم الس��وري! فتحولت تلك 
الصفح��ة التش��بيحية والتحريضي��ة وثقيل��ة 
الظ��ل و)بق��درة ق��ادر( إىل صفح��ٍة س��اخرٍة 

بالفع��ل! 
تل��ك  يف  تكت��ب  )املندس��ات(  إح��دى  	
الصفح��ة: "أن��ا مل أش��ارك مب��ا يس��مى )الثورة( 
ألن��ين تعلم��ت يف مدارس األس��د معنى الوطن 
وأكل��ت وش��ربت م��ن ه��ذا الوط��ن. والث��ورة 
احلقيقي��ة ال��ي أن��ا معه��ا وأش��ارك به��ا ه��ي 
ث��ورة الثام��ن م��ن آذار اجملي��دة ال��ي أع��ادت 
األرض مل��ن يعم��ل به��ا". وكتب )من��دٌس( آخر 
حت��ت مس��مى )حي��درة األس��د(: "أن��ا مل أش��ارك 
بالث��ورة ألن س��يادة الرئي��س فهم��ان و)دارس 
ب��را(.. وألن أخ��ي مل تع��د تس��تطيع اخل��روج 
م��ن البي��ت والع��ودة إلي��ه يف الثالث��ة صباح��ًا 
يش��ارك  فيم��ا  أح��د".  به��ا  يتح��ّرش  أن  دون 

أح��د )املندس��ن( بتعلي��ق ظري��ف: "مل أش��ارك 
بالث��ورة ول��ن أش��ارك، لي��س ألن أخ��ي وأب��ي 
ضيع��ي  وأوالد  وأصدقائ��ي  وخال��ي  وعم��ي 
كلهم خيدمون يف جيش األسد فداء للوطن، 
وليس ألنين موظف يف الدولة، أو ألن أقاربي 
نفق��ة  عل��ى  خارجي��ة  بعث��ات  يف  يدرس��ون 
الوط��ن، ب��ل ألن��ين اب��ن القرداح��ة.. عاصم��ة 

األس��د"! 
يعج��ز القتل��ة ع��ن تقدي��م م��ا يوح��ي  	
بالظراف��ة وخف��ة الظ��ل، فتعليقاته��م مرفق��ٌة 
بص��ور التش��في جبث��ث الش��هداء، وه��ي أش��به 
املسلس��ل  يف  "شرش��بيل"  املش��عوذ  بضح��كات 
يس��تطيعون  ال  فه��م  "الس��نافر".  الكرتون��ي 
أن يكتب��وا م��ا ه��و س��اخٌر دون أن يس��تخدموا 
مف��ردات )القوجمي��ة( ال��ي ترعرعوا عليها يف 
كن��ف ح��زب البع��ث، وباالس��تناد إىل مفردات 
خطابات ملهمهم األس��د، بدءاً من "س��وريا اهلل 
حاميها" ومروراً بتس��مية "الفورة والسلفين" 
وانته��اًء ب�"روس��يا الش��قيقة"! معتري��ن ه��ذا 
الس��لوك األدب��ي واالجتماع��ي واجب��ًا مذهبّي��ًا 

ووطني��ًا! 
ولع��ل أكث��ر م��ا اس��تطاع ش��بيحة  	
النظ��ام فعل��ه من��ذ ث��اث س��نواٍت إلضح��اك 
الس��ورين بالفع��ل ه��و التفافه��م ح��ول متث��ال 
حاف��ظ األس��د يف مدين��ة مح��ص، والط��واف 
حول��ه مرّددي��ن ب��كل عبودي��ة: "لبي��ك يا حافظ 

لبي��ك"!

عين المدينة | العدد )22( | 16 شباط 2014
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هواء سهيل حسن األصفر
ه��و األكث��ر دموي��ًة ب��ن ضباط األس��د، العقيد س��هيل حس��ن  	
اب��ن قري��ة بي��ت عان��ا التابعة جلبلة، وقائد العمليات اخلاصة يف ش��عبة 
املخاب��رات اجلوي��ة، ال��ذي ارتب��ط امس��ه من��ذ بداي��ة الث��ورة بأكث��ر 
العملي��ات العس��كرية واألمني��ة ق��ذارًة ووحش��ية. تل��ك العملي��ات ال��ي 
يضعه��ا مجه��ور األس��د يف مق��ام املعارك البطولية، فأطلقوا على س��فاح 
مح��اة وإدل��ب والاذقي��ة لق��ب اهل��واء األصف��ر، كناي��ًة ع��ن امل��وت ال��ذي 
ينش��ره ه��ذا اجمل��رم الطائف��ّي يف كل أرٍض ين��زل به��ا، كم��ا حي��دث 
يف حل��ب من��ذ أس��ابيع ع��ّدة، حي��ث يعت��ر املس��ؤول األول ع��ن محل��ة 
الرامي��ل الرهيب��ة ال��ي أودت ب��آالف األبري��اء وهّجرت عش��رات اآلالف 
م��ن منازهل��م. يعتم��د حس��ن عل��ى أل��ف مقات��ٍل يش��كلون الق��وة اخلاص��ة 
ال��ي يتزعمه��ا، ينح��درون مبعظمه��م م��ن س��هل الغ��اب وطرط��وس، 
وم��ن أش��د الق��رى تطرف��ًا وطائفي��ة. ويتفاخ��ر أبن��اء ه��ذه الضي��ع فيم��ا 
بينه��م بأنه��م غالبي��ٌة يف جمموع��ة "النم��ر"، كم��ا تطل��ق علي��ه مجاهري 
الش��بيحة يف لق��ٍب آخ��ر. وحبس��ب أخب��اٍر يتناقلها عش��اق اهل��واء األصفر 
فإن��ه ي��دّرب عناص��ره بنفس��ه بتطبيق��اٍت عملي��ٍة م��ن أف��ام األكش��ن 
األمريكي��ة ال��ي يدم��ن مش��اهدتها يف أوق��ات فراغ��ه، وبأن��ه ميش��ي م��ن 
دون حراس��ات، ويتس��لل بنفس��ه إىل مناط��ق الث��ّوار. ويتناق��ل معجب��وه 
أيض��ًا أق��وااًل ش��ديدة التفاه��ة ل��ه عل��ى أنه��ا مق��والٌت معنوي��ُة كرى يف 
صراعه��م م��ع الث��ورة، مث��ل مقول��ة: ش��لحنا الرت��ب وم��ا راح نلبس��ها إال 
ترجع سوريا كل سوريا حلضن األسد، ومقولٌة أخرى نسبت إليه يف 

معارك حلب الي يقودها اآلن بأنه لن يقرقع املتة إال يف شوارع أعزاز. 
وب���تأثٍر ش��ديٍد ومحاس��ٍة طائفي��ٍة تب��دو يف تعليقاته��م، يع��ّر الش��ّبيحة 
ع��ن مباهاته��م ب��ه ويعّرض��ون بغ��ريه م��ن الضب��اط مث��ل العمي��د حمم��د 
خضور، قائد عمليات حلب السابق، الذي يتهمونه بأنه باع نصف حلب 
للمس��لحن وقب��ض الثم��ن ماين ال��دوالرات من قطر. أم��ا النمر فهو 
القائ��د واملقات��ل املخل��ص لطائفت��ه ورئيس��ه، وهو الش��جاعة والعبقرية 
العس��كرية ال��ي اكتش��فت - حبس��ب ه��ؤالء اجملرم��ن - أن طريق��ة 
األرض احملروق��ة املدّم��رة بالرامي��ل ه��ي أفض��ل الط��رق وأس��رعها اىل 

النصر.

عبد الرحمن الضلع
ميض��ي عب��د الرمح��ن الضل��ع، ال��ذي يس��ّمي نفس��ه داعي��ًة  	
إس��اميًا، يوم��ه عل��ى ش��بكة اإلنرن��ت، يكت��ب على صفحته الش��خصية 
عل��ى موق��ع الفيس��بوك أدعي��ًة ب��أن حيف��ظ اهلل بش��اراً وينص��ر جيش��ه 
ويعي��د س��وريا إىل س��ابق عهده��ا يف حض��ن آل األس��د، ويتغن��ى حب��ب 
الوط��ن ويهاج��م علم��اء الدي��ن الذي��ن انتقدوا وحش��ية النظ��ام يف حربه 
عل��ى الش��عب الس��وري. ويتفاخ��ر الضل��ع بص��وره الش��خصية م��ع كبار 
الش��بيحة وال��وزراء وغريه��م م��ن حاش��ية األس��د، ويدع��و إىل الص��ر 
والصم��ود، فالنص��ر عل��ى األع��داء قري��ب. ويف م��ّراٍت أخ��رى يكت��ب 
الرج��ل، ال��ذي يع��ّرف نفس��ه كمدي��ٍر ملرك��ز الدراس��ات اإلس��امية 
ومس��اعٍد "ملف��ي اجلمهوري��ة"، يف فوائ��د القه��وة والس��هر وأس��رار امل��رأة 
وأفض��ل الط��رق لنج��اح احلي��اة الزوجي��ة. ويلّمح الش��يخ املتش��ّيع، الذي 
أفت��ى جلن��ود األس��د وش��بيحته باغتص��اب النس��وة بع��د اقتح��ام املناط��ق 
رة، إىل مظلم��ٍة ق��د وقع��ت يف حّق��ه دون أن يصّرح بها. فكما يبدو  احمل��رّ
مل يقدر عّرابوه األمنّيون على مس��اعدته أمام قائمة الش��كاوى املقّدمة 
ضّده من موالن ثقاٍل آخرين، كبوق النظام الش��هري ش��ريف ش��حادة، 
ال��ذي وصف��ه على اهلواء مباش��رًة بالنصب والبلطج��ة واالحتيال، أثناء 
فضيح��ٍة وقع��ت للضل��ع م��ع جريان��ه يف حم��ل س��كنه يف ح��ّي املزرع��ة 
بدمش��ق. ومل تفلح رس��الة الضلع املفتوحة لبش��ار األس��د آنذاك، والي 
اتهم فيها ش��حادة بتهديده وش��تمه ثم ش��تم املسجد االقصى والقضية 
الفلس��طينية، يف تعدي��ل مي��زان الص��راع، إذ اس��تطاع ش��حادة أن يدف��ع 
أمح��د حس��ون إىل الت��رؤ م��ن مس��اعده الضل��ع. ولك��ن يب��دو أنه��ا كبوٌة 
مؤقتٌة للشيخ، الذي لن يتخلى عنه أسياده وهم يف حاجته هذه األيام، 

وخاصة مع تاريٍخ حافٍل من االنتماء للمخابرات يدافع به عن نفس��ه، 
ابت��داًء م��ن قريت��ه الدان��ا يف ري��ف إدل��ب، ال��ي يه��زأ أبناؤه��ا بالعمام��ة 
عل��ى رأس عب��د الرمح��ن، املخ��ر اخلس��يس والوغ��د ال��ذي ع��اون عمي��ل 
املخاب��رات املقت��ول حمم��د غ��ول آغاس��ي )أب��و القعق��اع(، ال��ذي تس��ّبب 
م��ن ناحيت��ه مبقت��ل مئ��ات الش��بان الس��ورين يف الع��راق، ومثله��م م��ن 

أرس��لهم إىل س��جون النظ��ام ليلق��وا حتفه��م هن��اك.
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة
إيران: 35 عامًا من الموت...

يف قري��ٍة جبلي��ٍة صغ��ريٍة غ��رب إي��ران، عاق��ب معل��م مدرس��ٍة  	
يكتب��ا  تلميذي��ن صغريي��ن ألنهم��ا مل  متعص��ٌب إلمام��ه اخلامنئ��ي 
موض��وع إنش��اٍء ع��ن الث��ورة. وكانت العقوبة، حبس��ب ما أف��ادت مواقع 
املعارض��ة اإليراني��ة، تنظي��ف س��احة املدرس��ة م��ن الثلج بع��د أن خيلعا 
حذائيهم��ا. وخ��ال ث��اث س��اعاٍت م��ن ه��ذا العم��ل الش��اق أغم��ي عل��ى 
الطفل��ن، لينق��ا بعده��ا إىل املش��فى. وحكاي��ة هذي��ن الصغريي��ن ه��ي 
أقّل احلكايا مأساويًة يف األخبار القادمة من إيران، فحفات اإلعدام 
متواصل��ٌة بش��كٍل ش��به يوم��ّي، وكذل��ك مح��ات الده��م واالعتق��ال 
والنف��ي وغ��ري ذل��ك من أعم��ال مجهورية اخلميين التعس��فية. فكتابة 
الش��عر باللغة العربية قادت الش��اعر األهوازي الش��اب هاش��م ش��عباني 
إىل حب��ل املش��نقة، وانتق��اد ش��خص اخلامنئ��ي "املعص��وم" يع��ّد فس��اداً 
يف األرض. والته��م كث��ريٌة ج��داً وطريف��ٌة كذل��ك يف دول��ة الظ��ام 
واجله��ل واخلراف��ة الطائفي��ة، وال��ي حتتف��ل ه��ذه األي��ام بالذك��رى 
اخلامس��ة والثاث��ن لثورته��ا، متناس��ية مئ��ات اآلالف الذي��ن أعدم��وا 

خ��ال ه��ذه العق��ود، وس��بعة ماي��ن منف��يٍّ خ��ارج الب��اد.

صورة قتيٍل عادّي...
الفوتوش������وب عوجل�������ت  برنام��ج  	
	ص��ورة املس��اعد أول حي��در عب��اس )أب��و زي��ن( 
بع��د مقتل��ه، لتنتش��ر على صفحات الش��ّبيحة 
عل��ى نط��اٍق حم��دود. فالرج��ل لي��س ممي��زاً 
ب��ن أقران��ه م��ن جن��ود األس��د بش��يء، وه��و 
يش��به عش��رات آالف القتل��ى الذي��ن ول��دوا يف 
ضي��ع املؤيدي��ن وجباهل��م، وس��ارت بهم احلياة 
أس��دين  جن��ودًا  ليكون��وا  مأل��وٍف  مس��اٍر  يف 
ه��ذا  وكأن  خمابرات��ه،  أو  بش��ار  جي��ش  يف 
املس��تقبل ه��و اخلي��ار الطبيع��ّي الوحي��د ال��ذي 
أتاح��ه األس��د ألبن��اء جلدت��ه. وكم��ا يب��دو من 
املعت��ادة يتقّب��ل ه��ؤالء "قدره��م"  التعليق��ات 
ه��ذا بن��وٍع م��ن الغض��ب األمح��ق ال��ذي ينّف��س 
بالتهدي��د والوعي��د والش��تائم، دون املش��اعر 
حلظ��ات  يف  البش��ر  تنت��اب  ال��ي  العميق��ة 
املصيب��ة وامل��وت؛ فأب��و زي��ن "بط��ٌل م��ن أم��ن 
الدول��ة يف مح��اة، كم��ا يش��هد زم��اؤه م��ن 
طاقم املس��اعدين األول��ن والعناصر وضباط 

روح��ه  وصع��دت  اإلرهابي��ون  قتل��ه  الف��رع، 
إىل الس��ماء جب��وار أرواح زمائ��ه املس��اعدين 
اآلخري��ن املقتول��ن قبل��ه". وهك��ذا تنتق��ل روح 
الس��ماء،  إىل  األرض  م��ن  األمني��ة  الزمال��ة 

وحتم��ًا إىل اجلن��ة، كم��ا ي��رّدد الش��بيحة.
وحي��اول مع��اجل الفوتوش��وب، م��ن  	
املقت��ول  ص��ورة  يف  يع��ّدل  أن  ج��دوى،  دون 
بربط��ة  ومتحض��رًا،  نبي��ًا  ش��خصًا  ليب��دو 
وش��ارٍب  األل��وان  متجان��س  ووج��ٍه  عن��ٍق 
يعج��ز  الرنام��ج  ولك��ن  احل��واف.  حم��ّدد 
النظ��رة  فتبق��ى  للعين��ن،  ش��يٍء  فع��ل  ع��ن 
تافه��ًة وخرس��اء وخالي��ًة م��ن أّي معن��ى س��وى 
الباه��ة والعبودّي��ة والتوّح��ش. س��تكّر ه��ذه 
الص��ورة يف من��زل املقت��ول، وتتذك��ر زوجت��ه 
أم��ام املعّزي��ن ي��وم التقاطه��ا يف حفل��ة ع��رٍس 
وتتذك��ر  قريب��ة،  ضيع��ٍة  يف  أم��ينٍّ  لزمي��ٍل 
وغّن��ى  ودب��ك  ال��زوج  رق��ص  كي��ف  	أيض��ًا 
ال��ذي  املط��رب  وص��وت  األورغ  أنغ��ام  عل��ى 

يرس��ل التحي��ات إىل العمي��د ماه��ر والفري��ق 
بش��ار والس��يد نص��ر اهلل، وإىل املس��اعد أول 
"حيدر عباس- أبو زين" وضيعته زور بعرين 

وباق��ي ضي��ع مصي��اف.
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