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جمل��ة نص��ف ش��هرية مس��تقلة

وفــد النظام ...وبراميله!

عدسة أسامة  -دير الزور

ّ
القــــ��طري
أثن��اء لقــ��اء األم�ين
�ادات نقابي��ة،
املس��اعد حل��زب البع��ث بقي� ٍ
ُس��ئل ع��ن مش��اركة النظ��ام جبني��ف2
فرص��ة
فأج��اب إنه��ا ليس��ت أكث��ر م��ن
ٍ
ليق��وم أعـــ��ضاء وف��د األس��د بنزهـــــ��ة،
و«يضحك��وا عل��ى مجاعـــ��ة االئت�لاف»!
ورغ��م م��ا يب��دو م��ن كالم ه��ذا
«املس��ؤول» م��ن غراب� ٍ�ة ملراقب�ين خارجيني،
ف��إن هذه الس��ماجة هي أرق��ى ما ميكن أن
ينظ��ر ب��ه النظ��ام إىل اجله��ود واملؤمت��رات
الدولي��ة ،كم��ا يع��رف الســـــ��وريون .أم��ا
م��ا ه��و أص��دق منه��ا فه��م املتظاه��رون
م��ن مؤي��دي بش��ار ،الذي��ن احتش��د مئ� ٌ
�ات
منه��م ح��ول مبن��ى االجتماع��ات وفن��ادق
اإلقامة ،لريفعوا صور س ّفاحهم ،ويهدّدوا
معارضيه��م بالق��ول« :أن��ت ب��س ان��زل ع
س��وريا وش��وف ش��و رح يص�ير في��ك وال!»
ه��ذا ه��و النظ��ام ،ه��ذه ش��يفرته
الفعل��ي ،ال��ذي مل ت��زده
اجليني��ة ،وأداؤه
ّ
جه��ة
ص��ور إع��دام  11000س��جني  -يف ٍ
أمني��ة واح��دة فق��ط – إال انكش��افاً .ه��و
ٍ
نظام الرباميل اليت ظلت تنهال على أهل
حل��ب احمل� ّررة منذ ما قب��ل املؤمتر وأثناءه
وبعده ،وأضافت إىل نشاطاتها داريّا ،دون
ً
عسكري البتة ،بل جمل ّرد املزيد من
مغزى
ٍّ
الدم��ار وامل��وت واإلج��رام!
ورغ��م ّ
كل تش��بيح ووقاح��ة
وتالع��ب أعض��اء وف��د النظ��ام ،إال أنه��م
يظلون واجهته «النظيفة» املزيّنة بربطات
العن��ق ،وأمج��ل الدم��ى ال�تي ميلكه��ا
لتغطي��ة وج��ه ضاب��ط املخاب��رات اجمل��رم
القاب��ع يف دمش��ق ،ال��ذي ميل��ي عليه��م م��ا
يقول��ون وم��ا يفعل��ون ،وي��داه ملطخت��ان
بالدم��اء الطازج��ة .إنه وح��ده وجه النظام
احلقيقي ،وخالصنا منه هو ّ
احلل ،لينجو
ّ
أطفالنا من جمازر مل تتوقف ،منذ محاة
 1982وحتى اآلن.
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مصاصو الدماء بصورة مفاوضين
جنيفّ ...2

السوري وأسلوب خلق العراقيل
العدمية السياسية لدى النظام
ّ
ّ
هيئة التحرير

كاس�تراحة
أي��ام ُخ ّصص��ت
10
ٍ
ٍ
للوفدي��ن املتفاوض�ين يف مؤمت��ر جني��ف،2
بع��د أي��ام كان اجله��د األوض��ح فيه��ا منصب �اً
ٍ
جت��اه إج��راء احل��وارات التلفزيوني��ة واإلذاعية
وعق��د املؤمت��رات الصحفي��ة ،ال�تي تؤك��د م��ا
الدول��ي إىل س��ورية األخض��ر
قال��ه املبع��وث
ّ
�دم
اإلبراهيم� ّ�ي ،م��ن أن��ه مل يت��م حتقي��ق تق� ٍ
يذكر ،وما زالت اهلوة بني الطرفني كبرية.
ظهر ّ
جل التباعد يف الرأي واملواقف
يف م��ا قال��ه أعض��اء وف��د النظ��ام يف أكث��ر م��ن
�وار صحف� ٍّ�ي على هام��ش املؤمتر ،يوضحون
ح� ٍ
م��ن خالل��ه أنه��م مل يأت��وا للتف��اوض:
ـ وليد املعلم" :ملناقشــــــــة موضــــــوع
االنتقالي جيب أن ُتعرف هوية
هيئة احلكم
ّ
ٌّ
سوري أم ال".
الطرف اآلخر ،أهو
ـ بثين��ة ش��عبان :حن��ن جئن��ا إليق��اف
كرسي احلكم.
اإلرهاب ،وهم جاؤوا الستالم
ّ
ـ فيص��ل املق��داد" :االئت�لاف املس� ّ�مى
وكاذب وال ميون على
مسؤول
املعارضة غري
ٌ
ٍ
أي شيء ...املعارضة تدعم اإلرهاب يف سورية
وتدع��م إس��رائيل".
ـ عم��ران الزع�بي" :ل��ن حيصل��وا على
ّ
تن��ازل مل تس��تطع إس��رائيل أن حتص��ل
أي
ٍ
علي��ه ط��وال نص��ف ق��رن".
ـ بش��ار اجلعف��ري" :إن ه��ؤالء الذي��ن
ه��م وراء أعم��ال اإلره��اب يف س��ورية جي��ب أن
خيت��اروا ب�ين أن يكون��وا رج��ال إطف��ا ٍء أو م��ن
مش��علي احلرائ��ق".
ـ لونا الشبل" :من رميا فليحان؟".

منطلقات وفد النظام النظرية:

يتضـــــــ��ح م��ن خـــــــ�لال جمــــ��مل
اجللس��ات ،ال�تي أعقبته��ا مؤمت� ٌ
�رات صحفي � ٌة
م��ن الوفدي��ن وم��ن اإلبراهيم��ي ،أن وف��د
ً
مجل��ة م��ن العراقي��ل قب��ل
النظ��ام يض��ع
الوص��ول إىل نق��اش النق��اط األساس��ية ،وهي
"هوي��ة الط��رف املع��ارض ـ حمارب��ة اإلره��اب
ـ ترتي��ب األولوي��ات" .وق��د ّ
رك��ز أعض��اء
الوف��د يف جمم��ل خطاباته��م وتصرحياته��م
عل��ى االس��تخفاف الواض��ح بالط��رف اآلخ��ر،
مجلة مفادها أن هذا الطرف
واالنط�لاق من
ٍ
يع�بر ع��ن املعارض��ة الس��ورية ،إذ ش�� ّدد
ال ّ
مجي��ع أعض��اء وف��د النظ��ام عل��ى أن��ه قب��ل

الب��دء باملفاوض��ات جي��ب أن نع��رف "م��ن
ه��ؤالء الذي��ن يفاوضونن��ا" ،متهمينه��م بع��دم
التأث�ير عل��ى الداخل الس��وري ،وعدم قدرتهم
�كاالت فيم��ا
عل��ى اخت��اذ ق��رارات ،ووج��ود إش� ٍ
بينه��م ،وتبعيته��م ل�لادارة األمريكي��ة.
بينم��ا كان��ت العقب��ة الثاني��ة ال�تي
وضعه��ا وف��د النظ��ام ه��ي "اإلره��اب" ،ح�ين
رك��ز مجي��ع أعض��اء الوف��د عل��ى أن إيق��اف
اإلره��اب يف س��ورية ه��و األولوي��ة األوىل،
متهم�ين وف��د االئت�لاف بأن��ه ط� ٌ
�رف إرهاب� ّ�ي،
بالتع��اون م��ع الكث�ير م��ن ال��دول اليت حضرت
اجللس��ة االفتتاحي��ة للمؤمت��ر ،دون اخل��وض
يف تفاصي��ل ه��ذا اإلره��اب ،وإمن��ا مبج��رد
مرعب��ة ميك��ن أن تؤث��ر
طرح��ه كفك��ر ٍة
ٍ
الغرب��ي واخلارجي��ات ال�تي
يف ال��رأي الع��ام
ّ
حت��اول التقري��ب ب�ين الطرف�ين.
ويب��دو ترتي��ب األولوي��ات ج��زءاً م��ن
أس��لوبية وف��د النظ��ام يف عرقل��ة التف��اوض
أيض�اً ،فكان��ت اإلش��كاالت ال�تي حققه��ا الوف��د
وس��عى إليه��ا يف جلس�تي التف��اوض األولي�ين
(ف��ك حص��ار مح��ص ـ قضي��ة املعتقل�ين) ه��ي
مبثاب��ة إبع��اد الوص��ول إىل ّ
اتف��اق ح��ول
أي
ٍ
تش��كيل هيئ��ة حك� ٍ�م انتقال� ّ�ي ،وه��و م��ا حص��ل
بالفع��ل بعدم��ا تب�ين ع��دم ق��درة وف��د النظ��ام
عل��ى تقدي��م أي نتائ��ج واضح� ٍ�ة على األرض.
بينم��ا كان القب��ول ببن��ود جني��ف 1مبثاب��ة
عرقل��ة جدي��دة ،ح�ين أك��د مجي��ع أعض��اء
ٍ
الوفد على ضرورة مناقش��ة البنود بالرتتيب،

�كل مي ّك��ن ه��ذا الوف��د م��ن عرقل��ة الوصول
بش� ٍ
إىل تش��كيل احلكوم��ة االنتقالي��ة ،ع��ن طريق
تضيي��ع الوق��ت ،واخل�لاف عل��ى البن��ود األوىل
املتعلق��ة بوق��ف العن��ف (قضي��ة اإلره��اب
ذاته��ا).

وف��د املعارضة اهلزيل

ال ب� ّد م��ن الق��ول بداي� ً�ة إن م��ا ق ّدمه
وف��د النظ��ام ،س��يعجز ّ
�ارض عل��ى
أي وف� ٍد مع� ٍ
سياس��ي ما أو
تقدم ٍّ
احلصول من خالله على ٍ
نتيج� ٍ�ة إجيابي��ة ،إال أنه م��ن الواضح أيضاً أن
�رار
م��ا ق ّدم��ه وف��د املعارض��ة مل يك��ن س��وى تك� ٍ
جلمل� ٍ�ة م��ن املفاهي��م اليت ما فت��ئ يتحدث بها
من��ذ بداية طرح مش��روع املؤمت��ر على طاولة
االئت�لاف الوط�ني .إضاف� ً�ة إىل أن جمم��ل م��ا
ص � ّرح ب��ه األعض��اء والناط��ق الرمس� ّ�ي باس��م
�ال عل��ى رعونة
الوف��د مل يك��ن س��وى ردود أفع� ٍ
وف��د النظ��ام ،دون الق��درة الواضح��ة عل��ى
اس��تخدام مالي�ين احلج��ج الواقعي��ة عل��ى
ع��دم جدي��ة النظ��ام يف التح��اور ،خاص� ً�ة م��ع
اس��تمرار قص��ف حل��ب بالربامي��ل املتفج��رة
ومعطيات أخرى ..واألوضح
وحص��ار مح��ص
ٍ
أن وف��د االئت�لاف كان متلقي��اً للضرب��ات
أكث��ر مم��ا ه��و مب��ادر ،مته ّرب��اً م��ن ط��رح
�ية ميك��ن
�كرية أو دبلوماس� ٍ
أ ّي��ة إمكاني� ٍ�ة عس� ٍ
الضغ��ط عل��ى النظ��ام م��ن خالهل��ا ،يف ّ
ظ��ل
ّ
ّ
ككل،
الث��وري م��ن املؤمت��ر
متلم��ل الش��ارع
وم��ن وف��د املعارض��ة أيض �اً.
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وتقدم شمال حماة
الحر على مشارف القنيطرة...
ٌ
ّ
هيئة التحرير

ن ّف��ذ اجلي��ش احل��ر والكــــــ��تائب
املعارض��ة األخ��رى عل��ى خمتل��ف اجلبه��ات
ً
مجل��ة م��ن العملي��ات العس��كرية ،إال أن
التق�� ّدم األوض��ح خ�لال األي��ام املاضي��ة
ترك��ز يف حمافظ�تي مح��اة والقنيط��رة،
بينم��ا كانت املع��ارك على خمتلف اجلبهات
األخ��رى متقطع��ة مل تغ�ير م��ن خرائــــــــــ��ط
بش��كل واض��ح.
الس��يطرة
ٍ

مح��اة ..التق ّدم مشا ً
ال

تق ّدم��ت ق�� ّوات احل�� ّر يف الري��ف
الش��مالي حملافظ��ة مح��اة يف ع��دة مناط��ق
كان أهمه��ا مدين��ة "م��ورك" ،حي��ث س��يطر
احل�� ّر عل��ى جمم��ل القط��ع العســـــــ��كرية
واحلواج��ز اجمل��اورة للمدين��ة ،وه��ي كثرية،
بينما بقيت س��رية الدبابات على بعد حوالي
تر ونص��ف من مورك ،ويطبق الثوار
كيلوم� ٍ
عليه��ا حص��اراً ش��ديداً.
كم��ا تق��دم الث�� ّو ار يف حمي��ط
قري��ة زور الناصري��ة ومنطق��ة الويب��دة،
وه��و م��ا منحه��م الق��درة عل��ى اس��تهداف
حواج��ز النظام ومراكز جتمعه العس��كرية
مث��ل مط��ار مح��اة الدول� ّ�ي وحاج��ز ص��وران
ا لش��هري .
وه��ذه العــــ��ملية العـــــسكــــ��رية
اجلدي��دة يف مح��اة عملي�� ٌة استـــ��راتيجي ٌة
هام��ة ،ألنه��ا تل�� ّو ح بفت��ح جبه��ات طري��ق
حل��ب مح��اة الدول� ّ�ي م��ن جدي��د ،وإمكاني��ة
الس��يطرة على الطريق املؤدّي إىل الس��فرية
وخناص��ر ق��رب حل��ب.

أم��ام الك��وارث الك�برى ال�تي أنتجته��ا
الربامي��ل املتفج��رة يف مدين��ة حل��ب ،وال�تي
أدّت الستش��هاد وج��رح املئ��ات خ�لال األي��ام
املاضي��ة ،ودم��ار العش��رات من املباني الس��كنية؛
كان من��ع تق��دّم ق��وات النظ��ام عل��ى جبه��ة
النقاري��ن إجن��ازاً عس��كرياً للجي��ش احل�� ّر،
خاص� ً�ة يف ظ� ّ�ل اس��تغالل ق � ّوات النظ��ام لقل��ة
ع��دد الق��وات املعارض��ة املوج��ودة يف املنطق��ة،
وإث��ارة الفوضى الش��ديدة إثر مآس��ي القصف
عل��ى اجل��زء احمل� ّرر م��ن املدين��ة ،إال أن ذلك مل
حيق��ق للجي��ش النظام� ّ�ي م��ا يري��ده ،وبقي��ت
جبه��ات النقاري��ن والل��واء  80وتل��ة الش��يخ
يوسف على حاهلا ،و ّ
مت ص ّد أكثر من مخس
حم��اوالت توغ��ل.

أي��ام م��ن املع��ارك
خ�لال أربع��ة ٍ
يف حمافظ��ة القنيـــ��طرة متكن��ت ق�� ّوات
املعارض��ة م��ن الس��يطرة عل��ى قري�تي ع�ين
التين��ة والسويـــــــ��سة املتامخت�ين للش��يك
ً
إضاف��ة إىل التحك��م بطري��ق
اإلس��رائيلي،
ّ
درع��ا ـ القنيط��رة بع��د الس��يطرة عل��ى أكث��ر
عس��كرية منه��ا س��رايا م/ط
قط��ع
ٍ
م��ن ٍ 10
واإلش��ارة والدباب��ات واآللي��ات وحواج��ز
املقس��م وإنع��اش الري��ف وأبو حالوة وغريها.
وبع��د تل��ك السيـــــــ��طرة أطبــــ��قت
ق��وات احل � ّر احلص��ار عل��ى قري�تي بي��ت ج��ن
وب�ير عج��م بالق��رب م��ن مدين��ة القنيط��رة،
وه��و م��ا وصف��ه ناش��طون بأن��ه فت� ٌ�ح جلبه� ٍ�ة
جدي��د ٍة ق��د تك��ون األق��وى جنوب��اً.

حاول��ت ق� ّوات النظام خالل اليومني
املاضي�ين السيــــ��طرة عل��ى ق��رى الباللي��ة
والنش��ابية وحزرم��ا وحميطه��ا يف منطق��ة
املرج بغوطة دمش��ق الش��رقية ،وذلك لتش��ديد
احلص��ار عل��ى جمم��ل املناط��ق احملاص��رة يف
ريف دمشق ،إال أن قوات احل ّر استطاعت صد
ً
موقعة خس��ائر كبري ًة يف أفراد وعتاد
التقدّم
اس��تطالع
طائ��رة
بإس��قاط
ج��ت
و
ت
النظ��ام،
ّ
ٍ
باملض��ادات اجلوي��ة.
وعلــ��ى الرغــــــ��م م��ن أن أخــــــ��بار
املواجه��ات العس��كرية يف الغوط��ة الش��رقية
اتفاق بني خمتلف
تب��دو ضبابي��ة جداً ،يف ظل ٍ
بيانات
الكتائ��ب عل��ى ع��دم نش��رها إال مبوج��ب
ٍ
نظامي� ٍ�ة ص��ادر ٍة ع��ن الفصائ��ل املقاتل��ة ،إال أن

القنيط��رة ..التق� ّدم احلذر

حلب ..منع تقدّم النظام
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املرج ..جبهة ريف دمشق املشتعلة

�دم
م��ا يس � ّرب م��ن تل��ك املناط��ق يش�ير إىل تق� ٍ
حيرزه اجليش احل ّر يف أكثر من جبهة ،وأن
العملي��ات العس��كرية املعل��ن منه��ا وغ�ير املعل��ن
حتق��ق مكاس��ب عل��ى األرض ال ب��د أن تعرض
رمسي�اً بع��د انقضائه��ا واحد ًة تل��و األخرى.

دير الزور ...معارك متقطعة

ش��هدت األي��ام املاضي��ة ه��دوءاً
واضح �اً عل��ى جمم��ل جبه��ات حمافظ��ة دي��ر
ال��زور ،م��ع احلف��اظ على التق�دّم الذي حققته
ق��وات احل ّر منذ أس��ابيع عل��ى جبهة مطار دير
ٌ
حم��اوالت
ال��زور العس��كري ،حي��ث س��جلت
م��ن قب��ل ق� ّوات النظ��ام للتق��دم جنوب�اً ،وه��و ما
مل يت� ّ�م نتيج��ة اجلهوزي��ة العس��كرية الكامل��ة
للث�� ّوار.

الساحل ..قصف مصادر النريان

اســـــــــ��تم ّرت ق��وات املعارضــــــــــــ��ة
ً
وخاصة يف قرى
املتمركزة يف ريف الالذقية،
جب��ل األك��راد ومصي��ف س��لمى ،باس��تهداف
مراك��ز مدفعي��ة النظام ،وخاص� ً�ة يف املراصد
املواجه��ة جلب��ل األك��راد مث��ل ت�لا وإنبات��ة
ٌ
إصاب��ات
وكفري��ة وغريه��ا ،حي��ث س��جلت
حمقق ٌة يف تلك املراصد ،إضافة إىل استمرار
اس��تهداف مواق��ع النظ��ام يف قم��ة الن�بي يونس
وصلنف��ة ،بينم��ا بقي��ت مع��ارك تل��ك املنطق��ة
�ادل بالقذائ��ف والصواري��خ دون
عل��ى ش��كل تب� ٍ
�تباكات مباش��رة ،ويع��ود الس��بب الرئي��س
اش�
ٍ
يف ذل��ك إىل الطبيع��ة اجلغرافي��ة اجلبلي��ة
يف املنطق��ة ،واعتم��اد النظ��ام عل��ى املراص��د
املرتفع��ة كمراب��ض للمدفعي��ة والدباب��ات.
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األلماني األولى
أيام اللجوء
ّ
سارة رحياني

رحلة مثري ٍة تشبه املغامرات ،ولكنها أقل تشويقاً مما مي ّر به غرينا من السوريني.
وأخرياً وصلنا إىل أملانيا ،بعد ٍ
مل نك��ن نتخي��ل ،حن��ن األس��رة ال�تي
عاش��ت ط��وال عمره��ا يف دمش��ق ،أن ن�ترك
الطب اليت
يوم من األيام .أنا ،طالبة ّ
سوريا يف ٍ
�ال صغ�يرة ،أقف يف
�
أطف
�ادة
�
بعي
�م
كان��ت حتل�
ٍ
�ف طوي� ٍ�ل م��ع أم��ي وأب��ي وإخوت��ي الثالث��ة،
ص� ٍّ
ننتظ��ر دورن��ا لنق�دّم أوراق اللج��وء يف مدين��ة
 kalsruheاألملاني��ة .وصلن��ا يف الصب��اح
الباك��ر ،واس��تقبلنا عن��د الب��اب موظ� ٌ
�ف أملان� ٌّ�ي
ال يتحدث اإلنكليزية .أعطاني ً
ورقة ألس��جل
عليه��ا أمساءن��ا وجنس��يتنا وديانتن��ا واللغ��ة
األجنبي��ة ال�تي جنيدها .وبع��د أن مألنا الورقة
دخلن��ا إىل "اهلاي��م" ،أي املخي��م باألملاني��ة.
ٌ
أفريقي��ة
أص��ول
موظ��ف م��ن
ق��ام
ٍ
ٍ
مؤقت��ة نقض��ي فيه��ا
غرف��ة
مبرافقتن��ا إىل
ٍ
ٍ
ليلتن��ا ،ريثم��ا نباش��ر اإلج��راءات األخ��رى يف
الي��وم التال��ي .تق��ع الغرف��ة فيم��ا يس� ّ�مى جن��اح
العازب�ين .وحامل��ا فت��ح بابه��ا زكم��ت رائح��ة
النشادر النفاذة أنوفنا ،كانت تنبعث
م��ن ّ
كل رك� ٍ�ن م��ن الغرف��ة .ولك��ن
�وري ك� ٌّ
�اب س� ٌّ
�ردي
حمم��ود ،وه��و ش� ٌّ
م��ن اجلزي��رة ،طمأنن��ا إىل أن ه��ذه
الغرف��ة مؤقتة ،وأنه س��يتم نقلنا غداً
إىل جن��اح العائ�لات.
مض��ت الليـــــــــ��لة بب��طء،
تقط��ع س��كونها صرخــــــ��ات نس��ا ٍء
متذم��رات ..يف منتص��ف اللي��ل جاءن��ا
املوظ��ف بزوج�ين ألباني�ين ،ليصب��ح
غرف��ة واح��دة.
عددن��ا مثاني��ة يف
ٍ
يف السادس��ة صباح�اً ،وقب��ل
شروق الشمس ،وقف أبي أمام املبنى
ّ
اإلداري ألخ��ذ موع� ٍد لتقدي��م أوراقنا
واملباش��رة مبعامل��ة اللج��وء .كان
احلم��اس ميلؤن��ا ،ال لش��يء ،وإمن��ا
هرب��اً م��ن الغرف��ة الق��ذرة.
ص��ف طوي��ل.
وقفن��ا يف
ٍّ
كان املوظفــــ��ون األمل��ان لطــــــ��فاء
ومتعاون�ين ،عل��ى الرغم من الضغط
الش��ديد والع��دد اهلائ��ل .بع��د أن
التقطوا لنا صوراً
ً
شخصية ذهبنا إىل
غرف� ٍ�ة فيه��ا موظف ٌة عراقي��ة األصل،
ش��رحت لن��ا م��ا علين��ا فعل��ه .أثن��اء
انتظارن��ا يف صال��ة أخ��ذ البصم��ات

ش��اهدنا عائل� ً�ة س� ً
�ورية م��ن حل��ب تهيئ نفس��ها
مل��ا يس� ّ�مى مبحكم��ة الطري��ق ،فكان��وا يتفق��ون
عل��ى رواي� ٍ�ة معين� ٍ�ة لوصوهل��م إىل أملاني��ا...
"كن��ا ناوي�ين ن��روح عالس��ويد ب��س
امنس��كنا ه��ون" ..انتب��ه األب إىل أن�ني كن��ت
أصغ��ي إىل حديث��ه فس��ألين:
 أنتو عرب؟ إي ..سوريني.القص��ة م��ن
أهل��ه
ع��اد ليلق��ن
ّ
جدي��د" :ش��و كان اس��م امله��رب باب��ا؟ ق��ول
امس��ه أب��و إسكـــ��ندر" .جلس��ت جبانبهــــــ��م
عائل�� ٌة بوس��ني ٌة وسألـــــ��تهم باإلنكلــــــ��يزية
ع��ن حــ��ال ســـــ��وريا ،ف��ردّت األم بتهــــ��كم:
.syria is very good
بع��د أن أنهين��ا إج��راءات الي��وم األول
يسمى جناح
غرفة فيما ّ
قاموا بتسليمنا مفتاح ٍ
ً
العائ�لات ،وكان��ت أفض��ل ح��اال م��ن س��ابقتها.

حش��رنا أنفس��نا يف األس� ّرة الطابقية املوجودة،
وق��د ارتفع��ت معنوياتن��ا بع��د أن أصبح وجودنا
يف أملاني��ا ش��رعياً ،وصرن��ا حمم ّي�ين مبوج��ب
القانون.
جنس��يات
كان ن��زالء اهلاي��م م��ن
ٍ
متع��ددة ،وكأن ّ
كل البش��رية ج��اءت لتق�دّم
طلب جلو ٍء إىل أملانيا! كان العدد كبرياً ،مما
ص ّع��ب احلف��اظ عل��ى نظاف��ة امل��كان وحتس�ين
ظروف املعيشة .ولكن ما كان يع ّزي اجلميع
هو أن وجودهم يف هذا املكان مؤقت ،فتجدهم
كم��ن ينتظ��ر يف حمط��ة القط��ار موعد فرزه
والوجه��ة ال�تي س��ينقل إليه��ا.
م��ذ وصلن��ا إىل أملاني��ا فق��د أب��ي
ّ
القيادي يف األسرة ،بسبب جهله التا ّم
مركزه
باللغ��ة اإلنكليزي��ة ،مم��ا ألق��ى عل��ى كاهل��ي
عبئ�اً إضافي�اً ،إذ أصبح��ت ل� ّ
�دي مهم� ٌة جديد ٌة
ه��ي الرتمج��ة ،وق��د اس��تطعت مب��ا أعرف��ه م��ن
اإلنكليزية أن أتفاهم مع املوظفني.
َ
مل أملاني��ا؟؟ ال نع��رف
الكثري عن هذه البالد ،إال ما نسمعه
الصح��ي الش��امل
ع��ن التأم�ين
ّ
واإلعان��ة الش��هرية ال�تي تبل��غ 140
ي��ورو ّ
ش��خص كمص��روف
ل��كل
ٍ
جي��ب ،أم��ا الطع��ام والش��راب فه��و
مدف��وع الثمن عن طريق البطاقات.
ولكن األهم من ذلك أن أملانيا متنح
الالج��ئ حقوق��ه الكامل��ة ،إذ أخ��ذت
عل��ى عاتقه��ا تعلي��م اللغ��ة األملاني��ة
لالجئ�ين ،مم��ا يتي��ح هل��م ف��رص
العم��ل أو الدراس��ة.
مج��ال الطبيع��ة يف ه��ذا
املكان ،وأسلوب تعامل األملان الراقي
م��ع الالجئ�ين ،جعالن��ا نتف��اءل بغ� ٍد
ٌ
تف��اؤل ح��ذر ،فم��ا
أفض��ل ،ولكن��ه
ً
زال وضعن��ا جمه��وال وال ن��دري
م��ا س��يكون علي��ه احل��ال .أمتن��ى
أن تنته��ي احل��رب اجملنون��ة يف
وط�ني وأن ينتص��ر احل� ّ�ق ويس��قط
الطاغي��ة ،لتتســـــ��نى لن��ا الع��ودة
وت��دارك م��ا فاتن��ا ،فمن��ذ خرجنا من
س��وريا توقف��ت حياتن��ا وأصبح��ت
ً
معلق��ة حبقيب��ة س��فر..

الجئة سورية يف أملانيا
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مرأة

المرأة بعد التحرير...
محاوالت الخروج من الشرنقة
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هنادي عبد الوهاب

عقو ٌد تتالت يف ّ
ّ
األسدي املشرف اليوم على اهلالك ،عاشت فيها املرأة السورية وهي حتاول اخلروج من الشرنقة
ظل النظام
مهرتئة أرادت هلا أن تبقى
جو يليق بالطاقة اليت متتلكها ،إال أنها كانت تصطدم على الدوام بقوانني
ٍ
لتستنشق هوا ًء نقياً وحتيا يف ٍّ
�ادات زائف� ٍ�ة مل جتم��ع عل��ى إال عل��ى ض��رورة حتويله��ا إىل كائ� ٍ�ن غ�ير فاع� ٍ�ل ينخرط يف
�ات وهمي� ٍ�ة واحت� ٍ
خ��ارج دائ��رة احلي��اة ،وتنظيم� ٍ
�طة وهمي� ٍ�ة متعددة.
أنش� ٍ
"ع�ين املدين��ة" حاول��ت رص��د واق��ع
امل��رأة بع��د التحري��ر يف دي��ر ال��زور وريفه��ا،
وم��دى اخن��راط ه��ذا الكائ��ن يف احلي��اة العام��ة
بع��د الث��ورة ،فالتق��ت بالس��يدة ن��وران أمح��د،
العامل��ة يف إح��دى مؤسس��ات اجملتم��ع املدن� ّ�ي،
لتحدثن��ا ع��ن أه��م اجمل��االت اليت حاول��ت املرأة
اقتحامه��ا بع��د التحري��ر ،فقال��ت :ميك��ن أن
ينقس��م عم��ل امل��رأة ومس��اهمتها يف احلي��اة
ٌ
باهل��م
مرتب��ط
العام��ة إىل طوري��ن؛ األول
ّ
�اني وج��اء مباش��ر ًة بعد التحري��ر ،فرأينا
االنس� ّ
معلنة
جمموعات
يشكلن
السيدات
من
العديد
ٍ
ٍ
اإلغاث��ي مث�ل ً
ا ،فش��اهدنا
للعم��ل يف اجمل��ال
ّ
فتي��ات يعمل��ن يف متابع��ة عوائ��ل الش��هداء
ٍ
وحماول��ة البحث عمن يعيله��م والتواصل مع
اجلمعي��ات العامل��ة عل��ى األرض أو اجله��ات
الداعم��ة ،كم��ا كان��ت هل� ّ�ن مس��اهم ٌة كبري ٌة
يف العم��ل اإلغاث� ّ�ي عموم �اً .أم��ا الط��ور الثان��ي
�هر من التحري��ر عندما أدركت
فج��اء بعد أش� ٍ
اإلنس��اني،
اهل��م
عن��د
يتوق��ف
أن دوره��ا ال
ّ
ّ
فب��دأت باالخن��راط يف العدي��د م��ن األنش��طة
�ردي أو منظم ،من
�كل ف� ٍّ
االجتماعي��ة س��وا ًء بش� ٍ
خ�لال عم��ل العدي��د م��ن املؤسس��ات ال�تي كان
للم��رأة دو ٌر يف تأس��يس بعضه��ا .فف��ي املناط��ق
احملّ��ررة م��ن املدين��ة ب��رزت س� ٌ
�يدات كث � ٌر يف
جم��ال العم��ل االجتماع��ي ،فحرك��ة نش��طاء
مث�ل ً
ضم��ت العدي��د م��ن النس��اء الفاع�لات
ا ّ
يف جم��االت التثقي��ف والتوعي��ة الصحي��ة
امليداني ،وكذل��ك منظمة صامدون،
والعم��ل
ّ
ومؤسس��ة مس��ا حلق��وق اإلنس��ان ،وغريها .ومل
تك��ن النس��اء أق� ّ�ل تنظيم �اً يف مدين��ة امليادي��ن،
فهن��اك العدي��د م��ن املؤسس��ات ال�تي لعب��ت
النس��اء دوراً كب�يراً يف تأسيس��ها وتطويره��ا،
فف��ي مؤسس��ة خط��وات مث�ل ً
ا تف��وق نس��بة
النس��اء العامالت نس��بة الرجال .وحني وجدت
�ات عدي��د ًة تقتصر عل��ى الذكور
امل��رأة مؤسس� ٍ
توليف��ات
تش��جعت عل��ى حماول��ة تش��كيل
ٍ
�ائية خاص� ٍ�ة بامل��رأة وته��دف إىل النه��وض
نس� ٍ

بها ،فمنظمة اللؤلؤ املكنون مث ً
ال تقتصر على
جمموع��ة م��ن الفتي��ات عمل��ن عل��ى تش��كيل
�اص به� ّ�ن يه��دف إىل تعمي��ق الوع��ي
جتم� ٍ�ع خ� ٍّ
لدى النس��اء عموماً .ومن التجمعات النس��ائية
ملف��ت كان
بش��كل
ال�تي ب��رزت فيه��ا امل��رأة
ٍ
ٍ
جتم��ع احلرائ��ر  -وأقص��د حرائ��ر امليادي��ن -
مجيلة عن
اللوات��ي عمل��ن عل��ى إعط��اء ص��ور ٍة
ٍ
الث��ورة الس��ورية وثائراته��ا ،فأقمن العديد من
�جعن على إبراز
األنش��طة املميزة واملهمة ،وش� ّ
اجلان��ب الف�ن ّ
ي يف املنتس��بات إىل التجم��ع م��ن
خ�لال املع��ارض.

ع�لاج للبطال��ة
االجتماع��ي
العم��ل
ٌ
ّ
وتوق��ف اجلامع��ات

وع��ن الش��رائح االجتماعي��ة األكثر
فعالي� ً�ة وأعم��ار اإلن��اث اللوات��ي حرص��ن عل��ى
أن يك��ون هل� ّ�ن دو ٌر اجتماع� ّ�ي ،التقين��ا باآلنس��ة
أري��ج ناص��ر ،وه��ي طالب � ٌة جامعي��ة ،فقال��ت:
إن الش��رحية األكث��ر عط��ا ًء وتفاع�ل ً
ا كان��ت
ش��رحية الفتيات اجلامعيات .وإذا نظرت اآلن
نظ��ر ًة س� ً
�ريعة إىل التنظيم��ات العامل��ة عل��ى
األرض فل��ن يكلف��ك األم��ر الكث�ير م��ن العن��اء
لتدرك أن اإلناث من ّ
سن عشرين إىل ثالثني

حيوي��ة وتفاع�ل ً
ً
س��نة ّ
ا ،ولي��س
ه��ن األكث��ر
ً
ه��ذا غريب�ا إذا أخذن��ا بع�ين االعتب��ار أن تعط��ل
نس�بي يف بع��ض اجلامع��ات،
بش��كل
الدراس��ة
ٍّ
ٍ
وصعوب��ة الوص��ول إىل بعضه��ا اآلخ��ر ألنه��ا
تق��ع يف مناط��ق واقع� ٍ�ة حت��ت س��يطرة النظ��ام
كب�ير
قس��م
األس��دي ،ق��د أدّى إىل بق��اء
ٍ
ٍ
كب�ير م��ن
وقس��م
م��ن فتياتن��ا ب�لا دراس��ة،
ٍ
ٍ
اخلرجي��ات أيض��اً ب�لا عم��ل ،وه��ذا الف��راغ
هي��أ هل� ّ�ن وقت �اً كافي �اً لالخن��راط يف العم��ل
االجتماع� ّ�ي واملش��اركة ،ب��ل ورمب��ا تأس��يس
املدني ،لتش��كل
العدي��د م��ن مؤسس��ات اجملتمع ّ
بداي� ً�ة حمف��ز ًة للخ��روج م��ن الش��رنقة.
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الوطني
جيش الدفاع
ّ

الشـــبيحة بدير الزور
أو جيش
ّ
أمين سليمان

يس��مى
تق�� ّدر أع��داد ش�� ّبيحة م��ا
ّ
جي��ش الدف��اع الوط�ن ّ
ي بدي��ر ال��زور ،العامل��ة
يف كل م��ن ح ّي��ي اجل��ورة والقص��ور ،ب��ـ
 400إىل  500عنص��ر ،يقوده��م محي��دان
ٌ
ضابط متقاع� ٌد برتبة عميد،
العرس��ان ،وه��و
أعي��د إىل اخلدم��ة بع��د ان��دالع الث��ورة ،و ُرف��ع
بعد ذلك إىل رتبة لواء .ويتألف هذا اجليش
�ب أهمه��ا م��ا يس� ّ�مى بكتيب��ة
م��ن ع��دة كتائ� ٍ
الصح��وة ،ال�تي يتزعمه��ا ح��ازم الش��عالن،
ش��رقي
حب��ي العم��ال
املول��ود ع��ام 1976
ّ
ّ
املدين��ة .وه��و واح � ٌد م��ن أش��هر اجملرم�ين يف
احملافظ��ة ،ارتك��ب يف مراهقت��ه جرمي��ة قت� ٍ�ل
�نوات
أم��ام أح��د املاله��ي الليلي��ة فس��جن لس� ٍ
ع� ّد ٍة عقوب� ً�ة على ذلك ،وما أن أطلق س��راحه
حت��ى ق��ام بتأس��يس عصاب� ٍ�ة إجرامي� ٍ�ة نف��ذت
�طو مس��لح ،إضاف� ً�ة
ع� ّدة عملي��ات س� ٍ
�رقة وس� ٍ
إىل تهريب املخدرات ،ليعود إىل السجن مر ًة
أخ��رى ،وال خي��رج من��ه إال هرب �اً ،مبس��اعدة
جه��از األم��ن العس� ّ
�كري ،يف الش��هر الس��ادس
م��ن ع��ام  ،2012بع��د س��يطرة اجلي��ش احل ّر
�عة م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور،
عل��ى أج��زاء واس� ٍ
كجاس��وس هل��ذا
ليب��دأ م��ن حينه��ا عمل��ه
ٍ
اجله��از عل��ى الث��وار.
ويتحم��ل الش��عالن املس��ؤولية
ع��ن قص��ف مق��ر اهليئ��ة الش��رعية ،م��ن
خ�لال حتدي��د موقعه��ا لطائ��رات األس��د ،مم��ا
تس�ّبب بس��قوط عد ٍد من الش��هداء .وبعد هذه
احلادثة حامت الشبهات حوله مما دفعه إىل
الف��رار خ��ارج األحياء احمل� ّررة ،ليظهر الحقاً
يف ح� ّ�ي اجل��ورة احملت� ّ�ل ،كواح� ٍد م��ن زعم��اء
الش �ّبيحة ،إىل جان��ب عام��ل املقه��ى الس��ابق
امللق��ب ب��ـ (ف��راس العراقي��ة) ،ال��ذي يعت�بر
نائب �اً للش��عالن يف قي��ادة م��ا يس� ّ�مى بكتيب��ة
الصح��وة ،وحمم��ود النه��ر ،العام��ل الس��ابق
�ات تتعه��د تنظيفات املش��فى
يف ش��ركة خدم� ٍ
العس� ّ
�كري بدي��ر ال��زور ،والذي برز هو اآلخر
ثاني��ة
لكتيب��ة
يح ث��م قائ�� ٍد
ٍ
ٍ
ٍ
كمخ�بر وش��ّب ٍ
م��ن جي��ش الدف��اع تس� ّ�مى كتيب��ة "اس�ترداد
احل��ق" ،ال�تي تعم��ل ه��ي األخ��رى يف اجل��زء
وتس�ير
الغرب� ّ�ي احملت� ّ�ل من مدينة دير الزور،
ّ
دوري��ات داخ��ل ه��ذا اجل��زء وعل��ى أطراف��ه،
ٍ
ثابت��ة تد ّق��ق يف هوي��ات
حواج��ز
وتقي��م
ٍ

مع العميد زهر الدين ،على اليسار حازم الشعالن ،على اليمني فراس العراقية

امل��ا ّرة حبث��اً ع��ن املطلوب�ين وفرض��اً للهيب��ة
واحلض��ور عل��ى الس��كان ،كم��ا يفع��ل مروان
الدن��دل وش��قيقه امللق��ب زين��كا ،الفا ّري��ن م��ن
ح��ي العم��ال احمل� ّرر ،عل��ى حاجزهم يف ش��ارع
ال��وادي .ويش��ارك ه��ؤالء الش�� ّبيحة ع��اد ًة
إىل جان��ب اجملموع��ات العس��كرية واألمني��ة
باملع��ارك عل��ى اجلبه��ات ،كم��ا ح��دث يف
مواجه��ات احلويق��ة والرش��ديّة وعي��اش،
وال�تي قت��ل فيه��ا العش��رات منه��م ،م��ن دون
�دل
�ض أو ب� ٍ
أن حيص��ل ذووه��م عل��ى أي تعوي� ٍ
�ادي م��ن النظ��ام.
م� ٍّ
تتخ��ذ جمـــموعـــــ��ات الشبيـــــ��حة
املنضوي��ن حت��ت مظل��ة جي��ش الدف��اع م��ن
مبن��ى احت��اد الفالح�ين مق��راً هل��ا .ويتمت��ع
واســـــ��ع تتيح��ه
قادته��ا وعناصره��ا بنف��و ٍذ
ٍ
عالقاته��م القوي��ة ج��داً باألفـــ��رع األمني��ة.
وينتم��ي معظ��م أف��راد ه��ذه اجملموع��ات إىل
اجتماعي��ة دني��ا ،وألغلبه��م س��وابق
طبق��ات
ٍ
ٍ
إجرامي��ة يف الس��رقة وتروي��ج املخ��درات
ٍ
ً
إضافة إىل أم ّية أكثرهم
وحبوب اهللوسة،
وجهلــــ��هم بالق��راءة والكـــــ��تابة .وتضـــــــ��اف
إىل ه��ذا الن��وع أع��دا ٌد أخ��رى م��ن الش��ّبان
الغربي
املتح ّدري��ن م��ن قرى ريف دير الزور
ّ

عل��ى وج��ه اخلص��وص ،وبع��ض ه��ؤالء كان
منتمي��اً ش��كلياً إىل كتائ��ب اجلي��ش احل�� ّر
ال�تي تش��كلت يف تل��ك املناط��ق بع��د حتريره��ا،
بدواف��ع النه��ب والس��رقة ومحاي��ة مؤي��دي
النظ��ام وخمربي��ه م��ن انتق��ام الث��وار .وهن��اك
أيض�اً ج��ز ٌء ثال� ٌ
�ث م��ن ه��ذا اجلي��ش ه��م بعض
أف��راد جي��ش النظ��ام املنش��قني أو املتخلف�ين
ع��ن االلتح��اق بقطعاته��م خوف�اً م��ن اجلي��ش
احل�� ّر ،والذي��ن آث��روا تس��وية أوضاعه��م
وااللتح��اق مبجموع��ات الش � ّبيحة املقاتل�ين.
ويت��م جتني��د كل ه��ؤالء م��ن خ�لال ش��بكة
خاص
مساس��ر ٍة وخمربين ،ينتش��رون
بشكل ٍّ
ٍ
يف املؤسس��ات احلكومي��ة .ويتلق��ى عناص��ر
�هرية تص��ل إىل 20
جي��ش الدف��اع روات��ب ش� ٍ
�زات أخ��رى كس�لال امل��واد
أل��ف ل�يرة ،م��ع مي� ٍ
الغذائي��ة املس��روقة م��ن مس��تودعات اهل�لال
خاص��ة للحص��ول عل��ى
وبطاق��ات
األمح��ر،
ٍ
ٍ
وق��ود التدفئ��ة ،وإط�لاق أياديه��م يف س��رقة
املن��ازل ال�تي هجره��ا أصحابه��ا ،كم��ا يفع��ل
�ص بنه��ب أث��اث البي��وت
مؤي��د احل��وت ،املخت� ّ
اخلالي��ة؛ وغ�ير ذل��ك م��ن املغري��ات ال�تي
تتفاخ��ر عائالته��م باحلص��ول عليه��ا ،دون
ّ
أي خج� ٍ�ل م��ن ك��ون أبن��اء ه��ذه العوائ��ل ه��م
خون��ة وجمرم�ين ولص��وص.
جم��رد
ٍ
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أثرياء دير الزور الجدد
خليل عبد اهلل

�ب
كان (س)  34عام �اً عام��ل تهري� ٍ
مأج��ور ،أو مح��ا ً
ال ينق��ل الدخ��ان امله�� ّرب
ويأخ��ذ أجرت��ه بالقطع��ة .ومل يك��ن ه��ذا
العم��ل كافي �اً لس � ّد رم��ق (س) ش��به األم� ّ�ي
وقلي��ل احليل��ة واإلمكان��ات ،كم��ا يصف��ه م��ن
عرف��وه س��ابقاً .إال أن ه��ذه املعرف��ة مل تك��ن
دقيق� ً�ة كم��ا يب��دو ،فق��د فاج��أ (س) معارف��ه
وأصبح اليوم واحداً من كبار جتار الس�لاح،
وواح��داً مم��ن حي � ّددون س��عره يف حمافظ��ة
دي��ر ال��زور كله��ا ،ميل��ك ع��دداً م��ن الس��يارات
الفخم��ة ،وميش��ي بني الن��اس برفقة حراس،
فق��د أصب��ح ه��ذا األج�ير املغم��ور س��يداً حملي�اً
�وم ّ
كأي
�ال ومنافس� ٍ
وصاح��ب أعم� ٍ
�ات وخص� ٍ
عمل��ي ذي تأث�ير .ت��زوج (س) من��ذ
رج��ل
ٍ
ٍّ
م� ّدة قريب��ة ،وانطلق��ت عق��ب زواج��ه ش��ائعاتٌ
كث�ير ٌة تتح��دث ع��ن األم��وال ال�تي أنفق��ت يف
ه��ذا ال��زواج وحفل الزف��اف ،وصل بعضها إىل
رق��م  10مالي�ين ل�يرة س��ورية ،غ�ير الذخرية
ال�تي أطلقت من البنادق والرشاش��ات ابتهاجاً
صوتي��ة
بالع��رس ،وم��ا رافقه��ا م��ن قناب��ل
ٍ
وأخ��رى مضيئ� ٍ�ة لتض��يء مس��اء قريت��ه ،كم��ا
أض��اءت الث��ورة واحل��رب حي��اة (س) املظلم��ة،
ليخ��رج م��ن ع��امل الب��ؤس اىل النعي��م .فق��د
تغ�يرت حيات��ه رأس �اً عل��ى عق��ب ،وابتس��م ل��ه
احل��ظ لدرج� ٍ�ة تف��وق األمني��ات ،ف�لا ي��دري
الي��وم أي��ن ينف��ق األم��وال ال�تي جينيه��ا م��ن
جت��ارة الس�لاح ،ول��ن تك��ون هواي��ة اخلي��ول
األصيل��ة ال�تي هويها مؤخ��راً
ً
كافية لإلجابة
ع��ن ه��ذا الس��ؤال.

بركة نفط خام ،على أطراف قرية خشام بدير الزور | عدسة فراس

أمث��ال (س) كث�يرون ،كم��ا يق��ول
حمم��د ،وأمثال��ي أن��ا أيض �اً  -يضي��ف الرج��ل
اخلمس��يين  -مم��ن فق��دوا أمواهل��م كثريون.
وبالفع��ل خلق��ت احلرب اقتصاداً آخر وأعادت
�وائية
�ريعة وعش� ٍ
توزي��ع الث��روات بطريق� ٍ�ة س� ٍ
�كان إىل آخ��ر داخ��ل احملافظ��ة
ومتغ�ير ٍة م��ن م� ٍ
نفس��ها .وميك��ن للمراق��ب أن يرص��د مالم��ح
فتج��ار
وعوام��ل
رئيس��ية يف ه��ذا التوزي��عّ ،
ٍ
مدين��ة دي��ر ال��زور عل��ى س��بيل املث��ال ه��م
األكث��ر تض��رراً ،إذ فق��دوا أج��زاء م��ن رؤوس
أمواهل��م ،واملتمثل��ة بالبضائ��ع ال�تي تركوه��ا
داخ��ل املس��تودعات وق��ت نزوحه��م هرب �اً م��ن
القص��ف يف صي��ف العام  ،2012مما ع ّرضها
للتل��ف والنه��ب والضي��اع ،وكذل��ك تعط��ل
�كل
أج��زا ٍء م��ن رأس امل��ال بتوق��ف أعماهل��م بش� ٍ
كام��ل يف املتاج��ر واحمل�لات ،فض�ل ً
ا ع��ن
ٍ
التدم�ير املتواص��ل بفع��ل القص��ف بأش��كاله
املختلف��ة.
أم��ا جت��ار مدين��ة امليادي��ن فق��د
ً
فرص��ة ال
محل��ت إليه��م احل��رب وآثاره��ا
تع�� ّوض ،بتح�� ّول مدينته��م إىل مرك��ز
احملافظ��ة االقتص� ّ
�ادي األول ،ألنه��ا حت � ّررت
وق��ت مبك��ر ،وال تق��ع يف مرم��ى
بكامله��ا يف ٍ
مدفعي��ة األس��د ،وينحص��ر القص��ف عليه��ا
بالطي��ارات فقط ،وهي قليل ٌة نس��بياً باملقارنة
بالغارات ش��به اليومية على مدينة دير الزور
واملناطق احمليطة بها .ويع ّزز اقتصاد امليادين
كب�ير م��ن النازح�ين إليه��ا،
أيض�اً وج��ود ع��د ٍد
ٍ
مم��ا يع�ني طلب �اً كب�يراً عل��ى خمتل��ف أن��واع

البضائ��ع ،بغ� ّ
�ض النظ��ر عن القدرة الش��رائية
تغ�يرت ه��ي األخ��رى وإىل ح� ٍّ�د كب�ير.
ال�تي ّ
موقع
يف
امليادين
وقوع
كله
هذا
إىل
ويضاف
ٍ
الش��رقي احمل�� ّرر،
يتوس��ط الري��ف
ٍّ
جغ��رايف ّ
ّ
وقربها من أس��واق النفط املس��تخرج عشوائياً
البدائي ،مم��ا يضيف رافداً
ومراك��ز تكري��ره
ّ
مالي��اً هائ�ل ً
يص��ب يف أس��واق ه��ذه املدين��ة.
ا
ّ
ويتن� ّدر به��ذا احل�لاق مصطفى عندما يقارن
ب�ين زبائن��ه العادي�ين والزبائ��ن "الس��وبر" م��ن
أصح��اب احل ّراق��ات ،الذي��ن يأت��ون م��ن القرى
القريب��ة إىل حمل��ه للحالق��ة بش��كل ّ
دوري،
"ويرم��ون باخلمس��مئة ل�يرة عل��ى كل
حنج��رة دق��ن" ،كم��ا يق��ول.
ويف البوكم��ال ،ال�تي نال��ت أثن��اء
معارك حتريرها قس��طاً كبرياً من القصف،
كب�ير يف املمتل��كات م��ن
�رر
مم��ا تس��بب بض� ٍ
ٍ
لات وغ�ير ذل��ك؛ اس��تطاعت ه��ذه
�وت وحم� ٍ
بي� ٍ
املدين��ة النه��وض م��ن جدي� ٍد وأخ��ذت تتعاف��ى
م��ن آث��ار احل��رب ،واس��تطاع معظ��م التج��ار
اس��تئناف أعماهل��م ،مس��تفيدين بدوره��م
م��ن مكاس��ب االقتص��اد اجلدي��د ،ومتجاوزي��ن
ملعظ��م اآلث��ار الس��لبية املتمثل��ة يف انقط��اع أو
اضط��راب طري��ق التجارة إىل حلب ودمش��ق،
بع��د أن وج��دوا البدائ��ل  -مثله��م مث��ل جت��ار
امليادي��ن  -يف البضائ��ع الرتكي��ة .ودائم��اً،
حبس��ب م��ا يق��ول خلي��ل ،وه��و التاج��ر الش��اب:
هن��اك زب� ٌ
�لعة مهم��ا ارتف��ع مثنه��ا.
�ون أل ّي��ة س� ٍ
ويضي��ف ضاح��كاً :ولدين��ا حن��ن أيض��اً آب��ار
نف��ط وصهاري��ج وح ّراق��ات.
ٍ
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المنزلي في دير الزور
سرقة األثاث
ّ
أمحد الصاحل

اس��تباحت ق � ّوات األس��د جبنوده��ا وضباطه��ا ،وبتش��كيالتها وأمسائه��ا املختلف��ة ،امل��دن والق��رى عل��ى امت��داد الب�لاد ،لتك��ون
�ب آخر هناك
حب� ّ�ق عصاب��ة الس��رقة األك�بر يف س��وريا ،وتش��هد عل��ى ذل��ك أس��واق األث��اث املس��روق يف املناط��ق املوالية لألس��د .ومن جان� ٍ
كثر ليس��ت من النظام ،تعمل يف املناطق احمل ّررة ،مس� ً
ٌ
�تغلة الفوضى النامجة عن احلرب وغياب الرادع أو العقاب.
عصابات
ٍ
لصوص ٍ
ويف دي��ر ال��زور ن��زح الس��كان م��ن
وبنس��ب
كاف��ة أحي��اء املدين��ة احمل�� ّررة،
ٍ
متفاوت��ة ،هرب��اً م��ن القص��ف املتواص��ل،
مم��ا أت��اح الفرص��ة للص��وص لينهب��وا بي��وت
�اب يقيم
النازح�ين ،كم��ا يق��ول عم��ر ،وهو ش� ٌّ
يف ح��ي احلميدي��ة احمل�� ّرر وس��ط املدين��ة.
ويضي��ف :أذك��ر أن ه��ذا احل� ّ�ي  -ذا الكثاف��ة
الس��كانية الضخم��ة  -خ�لا م��ن قاطني��ه،
عج��وز هن��ا وآخ��ر هن��اك .واس��تم ّر
باس��تثناء
ٍ
ه��ذا احل��ال لف�تر ٍة طويل��ة ،فم��ن الطبيع��ي أن
لص واح ٌد يس��تطيع
حتدث الس��رقة ،إذ كان ٌّ
كامل��ة دون أن ي��راه أح��د.
س��رقة ح��ار ٍة
ٍ
وأم��ا يف األحي��اء ال�تي احتلته��ا ق� ّوات
األس��د ث��م اس��تطاع الث��وار حتريره��ا ،مث��ل
الصناع��ة واملط��ار القدي��م ،فق��د عمل��ت ه��ذه
الق� ّوات عل��ى س��رقة معظ��م البي��وت أو إطالق
ي��د اللص��وص فيه��ا ،كم��ا ي��روي أب��و حمم��د،
ح��ي الصناع��ة ،إذ يق��ول:
وه��و م��ن س��كان ّ
نزح��ت عائل�تي بع��د اقتح��ام ق�� ّوات النظ��ام
للح��ي ،وبقي��ت يف منزل��ي .كان ضب��اط
ّ
اجلي��ش يقوم��ون ببي��ع األبنية للصوص؛ نعم
يبيعونها للصوص ،إذ يقوم الضابط املسؤول
بالس��ماح للس��ارق بإخ�لاء البن��اء خ�لال م � ّد ٍة
معين� ٍ�ة م��ن الوق��ت لق��اء مبلغ .وتبل��غ الوقاحة
بهم أن يقوموا بعرضها على شكل مزاد ،ومن
يدف��ع أكث��ر يف الس��اعة حيظ��ى بالصفق��ة!
وحبس��ب م��ا يُس��مع م��ن أحادي��ث
النازح�ين ،الذي��ن ال يك ّف��ون ع��ن املغام��رة
بزي��ارة منازهل��م حت��ت القص��ف ،لتفقدها من
الس��رقة أو التدم�ير بفع��ل القذائ��ف؛ يرك��ز
اللص��وص عل��ى األدوات الكهربائي��ة م��ن
الغس��االت وال�برادات وأجه��زة التكيي��ف وم��ا
إىل ذل��ك .وغالب �اً م��ا يدف��ع أصح��اب املن��ازل
مبال��غ كب�ير ًة لنقل هذه األدوات اىل أماكن
نزوحه��م .ويعل��ق عب��د الرمح��ن ،وه��و مقات� ٌ�ل
�رقات
م��ن اجلي��ش احل � ّر :ال أنك��ر ح��دوث س� ٍ
كب�ير يف املدين��ة .لك��ن ،حت��ى عندم��ا
�كل
بش� ٍ
ٍ
كان األهال��ي يف منازهل��م ،والنظ��ام قائم��اً،
كان��ت الس��رقة حت��دث وباس��تمرار .الس��رقة
موج��ود ٌة من��ذ الق��دم ،فم��ا بال��ك يف وض��ع

احل��رب والفوض��ى احلاصل��ة ،عندم��ا تصع��ب
الس��يطرة عل��ى ه��ذا األم��ر .رأي��ت الكثريي��ن
م��ن قب��ل يدخل��ون من��ازل وخيرج��ون األث��اث
ً
حقيق��ة إن كان��وا
واألمتع��ة ،وال أعل��م
أصح��اب املن��زل أم لصوص�اً ،إذ مل تك��ن هن��اك
آلي ٌة ملعرفة ذلك .ويف احلقيقة مل نكن نلتفت
إىل ه��ذا األم��ر ،إذ مل نك��ن نعتق��د أن أح��داً
وأرواح
ُدم��ر
يفك��ر بالس��رقة وبل� ٌد بأكمل��ه ي ّ
ٌ
ُتزه��ق .أم��ا عب��د اهلل ،وه��و مقات� ٌ�ل آخ��ر كان
يراب��ط عل��ى جبه��ات ح� ّ�ي الصناع��ة ،فيذك��ر
أنه��م مل يهتم��وا أب��داً لألث��اث ألن املن��ازل ذاتها
كان��ت تتع � ّرض للقص��ف والتدم�ير يف كل
ي��وم .ويضي��ف بأنه��م مل خيرج��وا أثاثاً من ّ
أي
�زل إال بداف��ع احلاجة الس��تخدامه يف ذلك
من� ٍ

بعد سرقة األثاث | منزل من حي املطار القديم

الوق��ت .وال ينك��ر بع��ض الس��لوك الفوض� ّ
�وي
ال��ذي مارس��ه بع��ض املقاتل�ين يف التعام��ل
م��ع البي��وت املفتوح��ة ،وإن كان ه��ذا بنواي��ا
�ازح يف
حس��نة .وال يبال��ي أب��و حمم��د ،وه��و ن� ٌ
مدين��ة امليادي��ن ،مب��ا ُس��رق م��ن منزل��ه حب� ّ�ي
املط��ار القدي��م ،وحي��اول أن خيف��ف م��ن ح� ّدة
اللهجة يف ش��كوى زوجته من س��رقة غسالتها
األوتوماتيكي��ة ،ويعل��ق ب��أن الكثري من البيوت
دم��رت وس��ويت ب��األرض ،وبيته��م مل يُص��ب
بأي��ة قذيف��ة ،ث��م إن البي��ت كل��ه غ�ير مه� ٍّ�م
باملقارن��ة م��ع اخل�لاص م��ن اجمل��رم بش��ار
األس��د ،كم��ا يق��ول.
وحت��اول اهليئ��ة الش��رعية من��ذ
م� ّدة القض��اء عل��ى ه��ذه الظاه��رة ،م��ن خ�لال
تقيي��د عملي��ات نق��ل األث��اث داخ��ل املدين��ة
�رارات متن��ع ذل��ك م��ن دون
وإىل خارجه��ا بق� ٍ
رمس��ي ،وبع��د إثب��ات
إذن
ّ
احلص��ول عل��ى ٍ
صاح��ب األث��اث ملكيت��ه ل��ه .وتب��ذل اهليئ��ة
جه��وداً كب�يرة ملالحقة اللص��وص والتص ّدي
هل��م ،وخاص��ة م��ع تطوي��ر ه��ؤالء ألس��اليبهم،
مثل جتميع املس��روقات يف بيوتهم احلقيقية
بالتدري��ج ،ث��م طل��ب إذن اهليئ��ة لنق��ل ه��ذا
األث��اث إىل خ��ارج املدين��ة ،ث��م بيع��ه!
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الجامعيون
طالب دير الزور
ّ

9

يعوضها إال سقوط األسد
خسارةٌ ال ّ
حياة اخلضر

ٌ
إحصـــــ��اءات ع��ن أع��داد
ال توج��د
الطلب��ة الس��وريني الذي��ن ُحرم��وا م��ن متابع��ة
حتصيله��م الدراس� ّ�ي يف اجلامع��ات الس��ورية.
تقدي��رات عام��ة ،تص��ل نس��بة
ولك��ن ،ووف��ق
ٍ
ه��ؤالء إىل أكث��ر م��ن  %50م��ن الع��دد
اإلمجال��ي للطلب��ة .وترتف��ع ه��ذه النس��بة
ّ
كث�يراً إذا قلص��ت العين��ة لتش��مل أبن��اء
املناط��ق احمل�� ّررة فق��ط .ويُفه��م بس��هولة،
بالنظ��ر إىل الطبيع��ة اإلجرامي��ة للنظ��ام ،أن
�طة ثوري� ٍ�ة
يتوق��ف الط�لاب املنخرط��ون بأنش� ٍ
ع��ن متابع��ة تعليمه��م م��ن تلق��اء أنفس��هم ،إال
�وم م��ن طلب� ٍ�ة آخري��ن أخ��ذوا
أن ه��ذا غ�ير مفه� ٍ
موقف�اً حيادي�اً م��ن الث��ورة املندلع��ة من��ذ ث�لاث
برر ه��ؤالء انقطاعه��م ع��ن
�نوات تقريب�اً .وي� ّ
س� ٍ
جامعاته��م باخل��وف م��ن املالحق��ة األمن ّي��ة
واالعتق��ال جمل � ّرد أنه��م ينتم��ون إىل املناط��ق
احمل��ررة ،مث��ل عب��د اهلل ،طال��ب اهلندس��ة
ّ
الزراعي��ة يف جامع��ة الف��رات بدي��ر ال��زور،
ال��ذي يؤك��د أن��ه ،ورغ��م تعاطف��ه م��ع الث��وار
وكراهيت��ه لنظ��ام األس��د ،مل يق��م أب��داً ب� ّ
�أي
ّ
ث��وري ،ومل يش��ارك بأيّ��ة مظاه��رة،
نش��اط
ٍ
ورغ��م ذل��ك اعتقل على حاج��ز البانوراما أثناء
توجهه لتقديم االمتحان صيف العام املاضي،
ومل خي��رج إال بع��د أس��ابيع ع�� ّد ٍة تع�� ّرض
وحش��ي يف ف��رع املخاب��رات
لتعذي��ب
خالهل��ا
ٍّ
ٍ
العسكرية بدير الزور ،وفاته االمتحان خالل
ه��ذه امل�دّة ،وق� ّرر بع��د خروجه م��ن املعتقل أنه
ل��ن يع��ود إىل دراس��ته إال بع��د رحي��ل النظ��ام.
�ب يف كلي��ة هندس��ة
ويعّل��ق ف��راس ،وه��و طال� ٌ
الب�ترول وعض�� ٌو يف احت��اد الطلب��ة األح��رار،
عل��ى املالحق��ات واالنته��اكات األمني��ة حب��ق
الط�لاب قائ�ل ً
ٌ
مع��ارض
بكلم��ة وحي��د ٍة أن��ا
ا:
ٍ

ولي��س ل��ي احل��ق أن أدرس ،ألن اجلامع��ات
ه��ي مل� ٌ
�ك لبش��ار ونظامه .ويق�دّر فراس أعداد
املفصول�ين م��ن اجلامع��ات بعش��رات اآلالف،
ً
إضافة إىل
ومثله��م م��ن النازح�ين يف الداخ��ل،
آالف املعتقلني .ويسعى احتاد الطلبة األحرار،
�جلة
كم��ا يق��ول ،إىل توثيق االنتهاكات املس� ّ
ّ
حب��ق طلب��ة اجلامع��ات .كم��ا حي��اول ه��ذا
�ات يف اخل��ارج،
االحت��اد ،وبالتواص��ل م��ع جامع� ٍ
�ية للطلب��ة احملروم�ين م��ن
تأم�ين من� ٍ�ح دراس� ٍ
متابع��ة حتصيله��م ،وه��ي حماول� ٌة ل��ن تك��ون
بدي ً
ال ّ
بأي من األحوال عن الفرص الطبيعية
للطلب��ة يف جامعاته��م الس��ورية .واملش��كلة ل��ن
حت� ّ�ل ،كم��ا يؤك��د معظ��م الط�لاب ،إال ح�ين
حت�� ّرر مجي��ع اجلامع��ات م��ن س��لطة نظ��ام
األس��د وش��ّبيحته وخمربي��ه ،الذي��ن ح ّول��وا
ثكن��ات للقم��ع
ه��ذه الص��روح العلمي��ة إىل
ٍ
ير م��ن
كث�
زال
والتخوي��ف واإلره��اب .وم��ا
ٌ
الس��وريني يتذك��رون عم��ار بال��وش ،طال��ب
اهلندس��ة الطبي��ة يف جامع��ة دمش��ق ،الذي قام
بإطالق النار على بعض الش�ّبيحة من طالب
هذه الكلية ،ثأراً لتنكيلهم العلين به وإهانتهم
يحة
له بالس��حل والضرب ،باالش�تراك مع شّب ٍ
ج��اؤوا م��ن خ��ارج اجلامع��ة ،يف س��احة الكلي��ة
وأروقته��ا ،وعل��ى م��رأى ومس��مع الطلب��ة
اآلخري��ن.
وبالنظ��ر إىل ع��دد منتس�بي جامع��ة
�ب مو ّزع�ين عل��ى
الف��رات البال��غ  10آالف طال� ٍ
كلي��ات ع��دّة ،ترتك��ز معظمه��ا يف مدين��ة
ٍ

إعتصام يف كلية الطب جبامعة الفرات

دي��ر ال��زور؛ ف��إن ثلث��ي ه��ذا الرق��م ـ حبس��ب
تقدي��رات الناش��طني ـ انقط��ع ع��ن دراس��ته
ألس��باب تع��ود مبجمله��ا إىل اخل��وف م��ن
ٍ
املالحق��ة األمني��ة واالعتق��ال ،وانع��دام
الظ��روف املالئم��ة لل��دوام والدراس��ة .فلي��س
م��ن املعق��ول أن تفك��ر مبس��تقبلك وجامعت��ك
�دار هرب�اً م��ن ش��ظايا
وأن��ت تل��وذ بس� ٍ
�قف أو ج� ٍ
القص��ف بقذائ��ف بش��ار األس��د ال��ذي مت�لأ
ص��وره حيط��ان الكل ّي��ات ،كم��ا يق��ول أمح��د،
طال��ب اآلداب املقي��م حب� ّ�ي احلميدي��ة احمل� ّرر.
ولي��س م��ن املعق��ول أيض�اً  -يضي��ف أمح��د ـ أن
ً
شرعية ما على
أداوم أو أقدّم امتحاناً ألضفي
نظ��ام عصاب��ة األس��د ،ولي��س صحيح�اً أن ه��ذا
أم� ٌر منفص��ل ،ألن اجلامع��ات وامل��دارس وحتى
املش��ايف وغري ذلك من املؤسس��ات اليت يفرتض
أن تك��ون للدول��ة الس��ورية ه��ي يف واقع احلال،
�نني طويل��ة ،مؤسس� ٌ
�ات لنظ��ام األس��د.
ومن��ذ س� ٍ
وال ميكن أبداً أن أنسى أصدقا ًء وزمالء وإخو ًة
ل��ي يف ه��ذه اجلامع��ات ه��م اآلن ب�ين ش��هي ٍد
ومعتق� ٍ�ل ون��ازح ،وال ميك��ن ب� ّ
�ال تعوي��ض
�أي ح� ٍ
م��ا ج��رى إال بس��قوط بش��ار األس��د .وجي��ادل
جامع��ي آخ��ر يقي��م يف ح��ي القص��ور
طال��ب
ٌ
ٌّ
ّ
احملتل ،رفض ذكر امسه ،يف أن استمراره يف
طبيعي ،فال ب ّد أن تس��تم ّر احلياة
دراس��ته أم ٌر
ّ
مهم��ا حص��ل ،ولي��س م��ن احلكم��ة تضيي��ع
�نوات مثين� ٍ�ة م��ن حياة اإلنس��ان ،كما يقول.
س� ٍ
ويأسف هذا الطالب ،هو اآلخر ،ملقتل واعتقال
وفص��ل زم�لا ٍء ل��ه يف اجلامع��ة.
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الســوق المقبــي ...محاطـ ًـا بالــركام والــدم
بالل عبد القادر

�قف ُمق ّبب ،وأعمد ٌة خش��بية؛ ٌ
جدران عتيقة ،س� ٌ
ٌ
زمن غري هذا الزمن ،إنه الس��وق املقيب يف دير الزور ،ذاك
عبق حييلك إىل ٍ
مقيم فيها ،عبث به الزمن والعوامل اجلويّة أمام عني الس��لطة القائمة قبل الثورة.
املكان الذي تتبع فيه أثر كل ٍ
زائر للمدينة أو ٍ
ث��م ب��كاه أبن��اء املدين��ة وه��م ي��رون أج��زا ًء كث�ير ًة من��ه تن��ام نومته��ا األخ�يرة عل��ى األرض ،وقل� ٌة منه��م كانوا يع��ون تارخي��ه وأهميته
واإلهم��ال ال��ذي الق��اه خ�لال عق��و ٍد م��ن الزمن.
"ع�ين املدين��ة" حاول��ت التعري��ف
ب��ه وه��و يق��ف  -أو م��ا تبق��ى منه  -وس��ط النار
حماط �اً بال��ركام وال��دم .التقين��ا باملهن��دس
ّ
املعم��اري ثائ��ر عاب��د عب��د اهل��ادي ،أح��د
املهتم�ين ب�تراث املنطق��ة ،فأفادن��ا بالق��ول :يف
ّ
ع��ام  1864ع�ين الس��لطان العثماني والياً هو
وال
حمم��د ثاق��ب بي��ك األورفل��ي ،وه��و أول ٍ
يع� ّين عل��ى ل��واء "ال��زور" .ووجد ه��ذا الوالي أن
الل��واء  -يف حالت��ه ال�تي كان عليه��ا  -حيت��اج
�ال جيي��دون ف��ن العم��ارة ،فاس��تقدم
إىل عم� ٍ
م��ن املوص��ل جناري��ن وبنائ�ين ،وأم��ر ببن��اء
مس��جد الس��رايا ،وعل��ى حماذات��ه احملكم��ة
البدائي��ة األوىل ،وكذل��ك أم��ر ببن��اء الس��وق
امل�يري  -س��وق احلب��وب  -وانته��ى بن��اء الكتل��ة
�قف
ال�تي تض� ّ�م بقية األس��واق اليت متيزت بس� ٍ
�تمر ذي عق ٍد
ه��و عب��ار ٌة ع��ن قب� ٍ�و س� ٍّ
�ريري مس� ٍ
مدب��ب ،ومادت��ه م��ن احلج��ر والط�ين ،م��زو ٍد
خاص��ة لتأم�ين اإلن��ارة والتهوي��ة.
بفتح��ات
ٍ
ٍ
وحــ��ول أهـــ��م األســــواق اليت يتألف
منها أضاف:
س��وق العطاري��ن :وأه��م األمس��اء
ال�تي م�� ّرت علي��ه م��ن اجلي��ل األول احل��اج
عب��د الفت��اح آل فخ��ري ورش��يد ال��ركاض،
وم��ن اجلي��ل الثان��ي محي��د النج��م وعب��د

القه��ار ركاض وط��ه الس��ارة وعب��د الس�لام
آل فخ��ري .ويض��م الس��وق األعش��اب الطبي��ة
والعس��ل والتم��ر والزي��وت واحلن��ة والتواب��ل
والصاب��ون بأنواع��ه وخي��وط القط��ن واللي��ف،
حت��ى تاري��خ إغ�لاق ه��ذا الس��وق بع��د ب��دء
القص��ف عل��ى املدين��ة.
س��وق التج��ار :الذي ينته��ي بالبوابة
القصاب�ين م��ن
العثماني��ة ،ويتص��ل بس��وق ّ
اجله��ة الش��مالية الغربي��ة ،وبس��وق عكاظ من
اجلهة الشرقية ،ويتصل غرباً بسوق احلبال.
ويع� ّد ه��ذا الس��وق م��ن أكث��ر ش��بكة األس��واق
كميات كبري ٍة
نش��اطاً ،إذ يت� ّ�م في��ه تصريف
ٍ
م��ن الس��من البل��دي والص��وف ،وحيت��وي على
املالب��س اجلاه��زة واألحذي��ة واحلقائ��ب،
باإلضاف��ة إىل املالب��س املصنوع��ة م��ن الف��رو
�كل ي� ّ
�دوي.
والص��وف بش� ٍ
س��وق احلدادي��ن :وه��و س� ٌ
�وق حيت� ّ�ل
مكاناً قريباً من الس��وق املقيب ،ولذلك يعتربه
الن��اس ج��زءاً من��ه .ه��دم ه��ذا الس��وق ع��ام
 ،1936ورفض رئيس البلدية آنذاك "احلاج
فاضل" أن يعاد إعماره يف املكان نفسه ،حبجة
الرغبة بتوس��يع الس��احة العامة اليت حياذيها
الس��وق ،إال أن وف��اة ه��ذا املس��ؤول دفع��ت
احل ّدادي��ن إىل حماولة احلصول على رخص

إعم��ار الس��وق م��ن جدي��د .ويف ه��ذا الس��وق،
ال��ذي يرتب��ط بكتل��ة األس��واق بس��وق احلب��ال،
جت��د العدي��د م��ن األدوات ال�تي ال جتده��ا يف
غ�يره ،مث��ل احلشاش��ة ال�تي تس��تخدم جل��ز
العش��ب واملنج��ل والكري��ك وس��رير األطف��ال
والف��أس والس��كاكني.
ويتمي��ز ه��ذا الس��وق ع��ن غ�يره ب��أن
أرب��اب املصلح��ة في��ه كله��م م��ن آل العلي��وي،
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وعل��ى رأس��هم كان أمح��د س��عيد الكجيج��ة،
ال��ذي ظ��ل يعم��ل يف الس��وق حت��ى وفات��ه ع��ن
عم��ر ناه��ز التس��عني عام�اً.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن ه��ذا
الس��وق يض��م حم�ل ً
ا ال ميك��ن ّ
�خص أن
ألي ش� ٍ
مي� ّر ب��ه دون أن يع� ّرج علي��ه ،وه��و حمل احلاج
مزع��ل ،وال��ذي تنس��ب إلي��ه "دالل مزع��ل"
الش��هرية ،تل��ك ال��دالء اخلاص��ة بالقه��وة امل� ّرة،
واملصنوع��ة م��ن قطع� ٍ�ة واح��دة ،وكان��ت هل��ا
ش��هر ٌة كب�ير ٌة يف س��وريا كله��ا ،ومل يتمك��ن
م��ن اقتنائه��ا إال األش��خاص الذي��ن يتمتع��ون
مرموقة اجتماعياً ،كش��يوخ العش��ائر
مبكان� ٍ�ة
ٍ
مث�ل ً
ا .وق��د بق��ي حفي��د مزعل ،عل��ي إمساعيل
املزع��ل ،حياف��ظ عل��ى مهن��ة ج�دّه حت��ى األي��ام
األخ�يرة قب��ل إغ�لاق الس��وق وتش��ريد أهال��ي
املدين��ة بس��بب القص��ف العش��وائي.
س��وق عكاظ :ويقع بني سوق التجار
ميين�اً وس��وق العطارين مشا ً
ال .وكان يس��مى
أيض�اً س��وق بغداد ،ألن معظ��م بضائعه كانت
تأتي من هناك .ويتألف السوق من  40حم ً
ال
ختتص بتجهيز العرائس ،إذ كانت العروس
ّ
حتض��ر إىل الس��وق فتج��د في��ه كل م��ا حتتاج
م��ن مس��تلزمات .وق��د تغ�يرت نوعي��ة البضائ��ع
حبيث تناسب ذوق أبناء الريف ،الذين صاروا
يف الس��نوات األخ�يرة ه��م األكث��ر ت��ردداً عليه.
وباإلضاف��ة إىل األقمش��ة دخل��ت إىل الس��وق
املالب��س اجلاه��زة والبطاني��ات والس��جاد.
س��وق الس�لاح :وه��و الس��وق ال��ذي
القصابني وس��وق احلب��ال .ومل
يق��ع ب�ين س��وق ّ
واض��ح يف
تك��ن ه��ذه املهن��ة موج��ود ًة بش��كل
ٍ
الس��وق قب��ل دخ��ول إبراهي��م باش��ا إىل س��وريا،
فق��د ارتب��ط نش��وء ه��ذه املهن��ة وتطوره��ا بتلك
احلملة اليت قام بها على بالد الش��ام .وكانت
ه��ذه املهن��ة تس��مى أي��ام االحت�لال الفرنس��ي
الس��مكرة ،وأي��ام العثماني�ين كان يطلق على
العامل�ين فيه��ا اس��م الس��قمقجية.
كان النش��اط في��ه مرتك��زاً عل��ى
إص�لاح األس��لحة البيض��اء ،ث��م حت��ول إىل
إص�لاح األس��لحة النارية ،وظ� ّ�ل قائماً رغم أن
كبري ج��داً يف العقدين
�كل
نش��اطه تراج��ع بش� ٍ
ٍ
األخريي��ن.
وكان معظ��م العامل�ين يف الس��وق
ينتم��ون إىل عش�يرة البوكس��ار .وم��ن أش��هر
م��ن م�� ّر علي��ه احل��اج ص��احل احلم��ود امللق��ب
باملخت��ار ،والس��يد ط��ه الع��زاوي وح��ج ق��دور
الطعم��ة والس��يد يوس��ف الع��زاوي.
س��وق النجاري��ن :وه��و الس��وق ال��ذي
يق��ع يف آخ��ر ش��بكة األس��واق ،كامتدا ٍد لس��وق
احلب��وب باجت��اه الس��احة العام��ة ،حي��ث تقطع
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ه��ذا االمت��داد نهاية س��وق التج��ار لتفصل بني
الس��وقني .ورمب��ا يع� ّد ه��ذا الس��وق ه��و األكثر
ً
محيمية بالنس��بة ألهالي املدينة ،فمن يدخل
إليه يشعر وكأنه عاد بالزمن عدة عقو ٍد إىل
ال��وراء ،أو أن��ه دخ��ل متحف �اً دون أن يع��ي .وال
غرابة يف ذلك ،إذ إن معظم األدوات املصنوعة
يف ه��ذا الس��وق موج��ود ٌة يف متح��ف الفن��ون
والتقاليد الش��عبية القريب من الس��وق املقيب،
مث��ل العّب��ارة واألس�� ّرة اخلش��بية بأنواعه��ا
واملخم��ر.
س��وق احلب��وب :ويف ه��ذا الس��وق
كان يت��م تصريف حمصول القمح والش��عري
اللذي��ن كان يت��م ش��راؤهما م��ن ري��ف دي��ر
الزور ومن امليادين والبوكمال ومن احلسكة
والقامش��لي أيض��اً .كم��ا كان ه��ذا الس��وق
يعتم��د أيض��اً عل��ى جت��ارة الص��وف ال��ذي
يش�ترى م��ن ري��ف دير الزور وم��ن الرقة ويتم
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تصريفه يف محاة .كما يتميز الس��وق بوجود
حم� ٍّ�ل لألحذي��ة يق��ارب عم��ره  100ع��ام ،ه��و
حم� ّ�ل الس��يد دح��ام ش��اكر املصطف��ى ،وال��ذي
يع��رف حت��ى الي��وم كأش��هر حم�لات الس��وق.
س��وق احلب��ال :ويق��ع يف اجل��زء
الغرب� ّ�ي من ش��بكة األس��واق القدمي��ة ،ويتصل
ميين �اً بش��ارع اجلس��ر ،ويس��اراً بس��وق ع��كاظ.
ويت� ّ�م في��ه بي��ع العدي��د م��ن مس��تلزمات الب��دو
والريف اليت تتعلق بالرتحال ،مثل بيت الشعر
واجل��وادر واألوت��اد ،باإلضاف��ة إىل احلب��ال
جبمي��ع ألوانه��ا وأحجامه��ا وأش��كاهلا .وق��د
تراج��ع نش��اطه كث�يراً يف الس��نوات األخ�يرة
بس��بب الظ��روف املناخي��ة الس��يئة وتراج��ع
الث��روة احليواني��ة عموم�اً ،فب��ات يقتص��ر على
تغي نش��اطها
جمموع� ٍ�ة صغ�ير ٍة م��ن احمل�لات ّ
التج� ّ
�اري م��ع الزم��ن ،فص��ار حي��وي بضائ��ع
أخ��رى ال عالق��ة هل��ا بنش��اطه األصل� ّ�ي .وم��ن
اجلدي��ر بالذك��ر أن��ه بالق��رب من هذا الس��وق
كان��ت هناك جمموع ٌة من احملالت لتبييض
النحاس كان الناس حيضرون إليها أوانيهم
النحاس��ية قب��ل أن تندث��ر ه��ذه املهن��ة يف ه��ذا
الس��وق ،ويت��م يف الع��ام  2009إغ�لاق آخ��ر
�ص به��ا.
حم� ٍّ�ل في��ه خيت� ّ

ع��ن تدم�ير ج��ز ٍء م��ن الس��وق
املق�ّبي حدثن��ا الش��اب (م .ن) :عمل��ت يف
الس��وق املق�بي مع وال��دي منذ أن كنت
يف اخلامس��ة م��ن عم��ري .ح�ين علم��ت
أنه ّ
مت تدمري جز ٍء منه ،وش��اهدت صور
الدم��ار بع��د ذل��ك ،ش��عرت أن أحده��م
ق��د طعن�ني يف ص��دري .عم��ري كل��ه
ض��اع حت��ت ذاك ال��ركام .ش��كرت اهلل
أن وال��دي ت��ويف قب��ل ذاك الي��وم األس��ود.
ودع��وت كث�يراً ألولئ��ك الذي��ن أفن��وا
أعماره��م حت��ت س��قفه املنه��ار.
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المحررة
حواجز المناطق
ّ
والتذمر
بين الضرورة
ّ
عمر ظافر

ال شك يف أن األمن واألمان أصبحا اليوم يف صدر قائمة اهتمامات الناس ،ومطلباً دائماً ملن يعيش يف املناطق احمل ّررة .وبني
هاج��س الض��رورة األمني��ة وانعكاس��ات احل��ذر األم�ن ّ
ي تع��ود قضي��ة احلواجز التابع��ة للفصائل املقاتل��ة وللهيئات الش��رعية لتطفو على
الس��طح ،بع��د كثرته��ا وش��كوى بع��ض الن��اس منه��ا.

حواجز أم عراقيل؟

تع� ّد احلواجز وس� ً
�يلة أمني� ً�ة ال غنى
عنه��ا ،وحاج� ً�ة ال ختف��ى على أح��د ،ألنها خط
الدف��اع األول للم��دن والتجمع��ات الس��كانية
يف وج��ه املخرب�ين واللص��وص وأتب��اع النظ��ام.
ولك��ن كثرته��ا يف بع��ض املناط��ق ،وعل��ى
الطرق��ات الرئيس��ية ،بات��ت قضي� ً�ة حب� ّد ذاتها،
إذ ي��رى الكث�ير م��ن الن��اس أن  90%منه��ا
ليس��ت ذات فائ��دة.
ولع��ل جه��ل البع��ض مل��ا تق ّدم��ه
أمنية يدفعه��م النتقادها
احلواج��ز م��ن فوائ��د ٍ
ً
بش��كل الذع ،واملطالب��ة بإزالته��ا نهائي �ا .فأب��و
بن��در ،وه��و س��ائق س��يارة أج��رة ،يصفه��ا
بالعراقي��ل ،ويق��ول" :حت��ى اللحظ��ة مل أ َر ّ
أي
داع هلا .وهي ال تتجاوز كونها عراقيل حلياة
ٍ
الن��اس ،إذ نق��ف دقائ��ق طويل� ً�ة ليقوم احلاجز
بتفتي��ش هوي��ات ال��ركاب وبس��ؤاهلم م��ن أين
ج��اءوا وإىل أي��ن ذهب��وا ،ليق��ول يف النهاي��ة:
تفضل��وا .وه��ذا بعين��ه خط��أ ،فم��اذا ل��و كان
�ات أخ��رى ،أو
املطلوب��ون أمني �اً يس�يرون بهوي� ٍ
يس��لكون طرق�اً أخ��رى؟ لق��د أصبحت املس��ألة
ً
ً
ومس��تنزفة للوق��ت".
مزعج��ة للغاي��ة،

ض��رور ٌة ال بد منها

مقرب��ة أكث��ر م��ن
ولنك��ون عل��ى
ٍ
هذه املس��ألة التقينا بأحد املس��ؤولني األمنيني
يف مدين��ة امليادي��ن (أب��و مح��زة) ونقلن��ا إلي��ه
م��ا ي��دور يف الش��ارع م��ن أقاوي��ل ع��ن كث��رة
احلواج��ز وس��وء س��لوك بع��ض العناص��ر
املوج��ودة عليه��ا ،فق��ال" :أو ً
ال؛ احلواج��ز الي��وم
ً
ملح��ة وال غن��ى عنه��ا.
أصبح��ت ض��رور ًة
فعندن��ا يف مدين��ة امليادي��ن  -عل��ى س��بيل املثال
 توج��د أربع��ة مداخ��ل للمدين��ة ،واحلرك��ةفيه��ا ال تتوق��ف ،فكي��ف لن��ا أن نضب��ط أم��ن
املدين��ة إذا مل نق��م عل��ى كل مدخ� ٍ�ل حاج��زاً؟!
وك��م متكنت ه��ذه احلواجز من القبض على
�وص وخمرب�ين وعم�لاء للنظ��ام كان��وا
لص� ٍ
يريدون إرهاب الناس .وبوجود هذه احلواجز

األساس��ية نتمك��ن م��ن ضب��ط امل��دن قلي�ل ً
ا .أما
احلواج��ز اليت تكثر عل��ى الطريق ،واليت يتبع
ٌّ
كل منه��ا لفصي� ٍ�ل معني ،فنحن ضدها ،وهي
م��ن أس��هم بتملم��ل الن��اس وكث��رة ش��كاتهم.
أم��ا خبصوص س��لوك العناص��ر فإن من يقف
عل��ى احلاج��ز لي��س بامل�لاك ولي��س باملعصوم،
ٌ
كب�ير
لضغ��ط
إنس��ان يتع��رض
ب��ل ه��و
ٍ
ٍ
�اعات طويل��ة ،وأن تصدر من��ه جتاه الناس
لس� ٍ
بع��ض الكلم��ات أو التصرف��ات املس��يئة فهذا ال
يع�ني أن��ه إنس��ان س��يء .وحن��ن ال نقب��ل الفعل
اخلاط��ئ ،وحن��اول ضبط��ه ومعاقب��ة املس��يء،
ولك��ن جي��ب عل��ى اجلمي��ع مراع��اة ظ��روف
الواقف�ين عل��ى احلواج��ز ك��ي ال نظلمه��م".

صدى الشارع

يت��داول الن��اس الي��وم الكث�ير م��ن
القص��ص واألح��داث ال�تي تتح��دث ع��ن س��وء
س��لوك العناصر املوجودة على احلواجز ،منها
م��ا ه��و حقيق ٌة ومنه ما ه��و ٌ
مبالغ فيه وحيمل
الكث�ير م��ن االف�تراء.

من الرقة | عدسة معن

فرواي��ات حاج��ز "مع�بر اجلنين��ة"
.
ال تتوق��ف ،ومنه��ا م��ا حيم��ل القلي��ل م��ن
املصداقية وأغلبها ال يعرف للحقيقة س��بي ً
ال؛
فهذا يقول شتموني ،واآلخر ضربوني ،وذاك
يق��ول ألق��وا أغراض��ي يف النه��ر ،وآخ��ر يق��ول
س��لبوني ربط��ة اخلب��ز .ويف حقيق��ة األم��ر ال
تتج��اوز املش��اكل املش��احنة الكالمي��ة ال غ�ير.
إن كث��رة األقاوي��ل ع��ن احلواج��ز
ترج��ع إىل س��ببني رئيس�ين؛ األول رف��ض
أغل��ب الن��اس تضيي��ق حتركاته��م ول��و كان
حلس��اب أمنه��م وس�لامتهم ،والثان��ي كث��رة
الضغ��وط ال�تي جتع��ل العنص��ر ال��ذي يق��ف
على احلاجز خيرج عن حدود األدب يف بعض
األحي��ان .والعناص��ر الس��يئة موج��ودة لكنه��ا
قليل��ة ،وليس��ت ب��ذاك الك��م املوص��وف .أم��ا أب��و
أمح��د فيظ� ّ�ن بعناص��ر احلواجز خ�يراً ،ويقول
لن��ا باللهج��ة العامي��ة" :واهلل العظي��م واحدن��ا
يتحم��ل يوق��ف نص��ف س��اعة مكانه��م ،اهلل
م��ا
ّ
يعينه��م".
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أخطــار الحرائق محدقة ...وإطفاء الطبقة مشــلول
قيس ال ّرقي

ما تزال س��ريّة اإلطفاء يف الطبقة تنهض بأعبا ٍء كبري ٍة ال تنحصر مبا حيدث يف املدينة وأحزمتها احمليطةّ ،
فقطاع عملها
يص��ل ش��رقاً إىل ح��دود حل��ب وإىل املنص��ورة ،وتوغ��ل املس��احة جنوب �اً ومش��ا ً
ال إىل مناط��ق كب�ير ٍة وشاس��عة.
�ات
وال تتمت��ع ه��ذه الس��ريّة بإمكاني� ٍ
مثالي��ة بالنس��بة إىل احلرائـــــ��ق الكب�يرة،
ٍ
إذ تقتص��ر مهمته��ا يف ه��ذه احلال��ة عل��ى
اس��تيعاب احلري��ق واإلحاط��ة ب��ه ريثم��ا يت��م
بنج��دات م��ن احملافظ��ة واملناط��ق
رفده��ا
ٍ
ير ،ال سيـــــــ��ما
اجمل��اورة .وه��ذا مؤش�� ٌر خط� ٌ
وأن املديــــــ��نة جت��اور الســــــّ�� ّد مبحـــطاتـــــ��ه
احلراري��ة العمالق��ة العامل��ة عل��ى الزي��وت
ال�تي ق��د تس��بب حرائ��ق ضخم��ة ،ناهي��ك ع��ن
حق��ول النف��ط احملاذي��ة للمدين��ة جنوب��اً،
�ار قابل � ٌة إلح��داث
وه��ي حب� ِّ�د ذاته��ا ب��ؤر أخط� ٍ
حلظة وعند ّ
أي خطأ
حرائ��ق عمالق� ٍ�ة يف أي��ة
ٍ
أما احلرائق الصغرية فأم ٌر كان ميكن
عابرّ .
تدارك��ه فيم��ا س��بق ،يف ظ� ّ�ل م��ا كان متوفراً
�ات ووق��و ٍد ومع��دات ،وق��د اس��تطاعت
م��ن آلي� ٍ
�كل حمم��ود،
�
بش
�ا
�
بعمله
�ه
�
في
�ام
�
القي
الس��رية
ٍ
ولكن...
يق��ول املهن��دس إبراهي��م عثم��ان،
احملل��ي
رئي��س مكت��ب اخلدم��ات يف اجملل��س
ّ
ملدين��ة الطبق��ة :مت � ّر س��رية اإلطف��اء حبال� ٍ�ة
م��ن الش��لل ال��ذي ي�تراوح ب�ين الت��ا ّم أحيان��اً
واجلزئ��ي أحيان��اً ،بس��بب االحتي��اج الكب�ير
ّ
إىل الوق��ود ال��ذي يصع��ب تأمين��ه نتيج��ة
االرتف��اع احل��ا ّد ألس��عاره وع��دم قي��ام أي��ة
جه��ة بتأمين��ه لص��احل الس��رية ،يف الوق��ت
ٍ
ال��ذي يطالبه��ا اجلمي��ع بالعم��ل لدرء خماطر
احلري��ق عن��د حدوث��ه .وال يتوق��ف االحتي��اج
عن��د ه��ذا احل� ّد ،ب��ل يتع� ّداه إىل قائم� ٍ�ة تط��ول
متعلق��ة بإطف��اء
كيميائي��ة
مركب��ات
م��ن
ٍ
ٍ
ٍ
احلرائ��ق ،م��ن م��واد رغوي� ٍ�ة ومداف��ع مائي��ة،
�تلزمات خاص� ٍ�ة بالعامل�ين م��ن
إىل جان��ب مس�
ٍ
ألبس��ة الوقاي��ة املض��ادة للحري��ق واألحذي��ة
اخلاص��ة وب��دالت الغ��وص ال�تي يس��تلزمها
عمله��م ،ألنه��م معن ّي��ون أيض�اً بإنق��اذ الغرق��ى
وانتش��اهلم م��ن البح�يرة عن��د ح��دوث تل��ك
احل��االت .فص��ار أف��راد الس��ريّة يس��تخدمون
وس��ائل بدائي��ة إلطف��اء احلرائ��ق ،كامل��اء
وال�تراب والرف��وش .علم��اً أنه��م مل يتلق��وا
�هر ع� ّدة ،وق��د ختل��ت عنهم
مرتباته��م من��ذ أش� ٍ
مجي��ع اجله��ات ،لدرج��ة أنه��م ص��اروا جيدون
أنفس��هم مطالبني بالواجبات وحمرومني من
أبس��ط احلق��وق.

يق��ول أب��و خال��د ( 50عام��اً) م��ن
.
أهالي الطبقة :إن االعتماد الكبري على الطاقة
الكهربائي��ة يف كل أعم��ال التدفئ��ة واألش��غال
املنزلي��ة ،بع��د ارتف��اع أس��عار الوق��ود ،زاد م��ن
األمح��ال ال�تي تعانيه��ا الش��بكة الكهربائي��ة يف
املدينة ،وهي شبك ٌة متهالك ٌة يف األصل ،مل يتم
جتديده��ا من��ذ تركيبه��ا بداي� ً�ة قب��ل عش��رات
حالة سيئة ،ومهيأ ٌة لألعطال
السنوات ،فهي يف ٍ
واالح�تراق يف كل ج��ز ٍء م��ن أجزائه��ا .كم��ا
�ازوت
أن االنتش��ار الكب�ير لباع��ة الوق��ود ،م��ن م� ٍ
بطريق��ة بدائي��ة ،والذي��ن
وبنزي��ن مك ّرري��ن
ٍ
ٍ
بش��كل
والش��وارع
األرصف��ة
عل��ى
يتوزع��ون
ٍ
الفت ،يع ّد أمراً آخر يزيد من األخطار احملدقة
بالن��اس ،مم��ا حتدث��ه من حرائق بغ�ير قص ٍد أو
نتيج��ة وق��وع القذائف قربه��ا  -وقد حدث ذلك
�خاص كث��ر  -وعن��د عج��ز
وأدّى إىل وف��اة أش� ٍ
س��رية اإلطف��اء ع��ن القي��ام بعمله��ا فإن ه��ذا قد
ي��ؤدّي إىل نتائ��ج كارثي��ة .ومم��ا يزي��د الط�ين
بل��ة ضي��ق ش��وارع املدين��ة وح��االت االس��تيالء

من حريق مركز الطبقة الثقايف

والتع�دّي بأعم��ال البناء او بالرصف العش��وائي
أو بتج��اوز أصح��اب احمل�لات التجاري��ة عل��ى
الش��وارع الفرعي��ة ،مم��ا جع��ل دخ��ول الس��يارات
مستحي ً
كثري من األحياء باتت أعمدة
ال .ففي
ٍ
الكهرب��اء وجم��اري خدم��ات الص��رف الصح� ّ�ي
داخ��ل األح��واش ،ال�تي امت �دّت لتس��تولي حت��ى
ثاني��ة حتي��ط
ناحي��ة
عل��ى األرصف��ة .وم��ن
ٍ
ٍ
باملدين��ة أح� ٌ
�راش وغاب� ٌ
�ات شاس��عة ،وق��د ح��دث
فيه��ا غ�ير حري� ٍ�ق مت تدارك��ه بش� ّ�ق األنف��س،
وبع��د االس��تعانة أحيان��اً بإطف��اء احملافظ��ة،
ج� ّراء العج��ز الكب�ير ال��ذي تعانيه س��ريّة إطفاء
الطبق��ة ،وال�تي اخنفض��ت مع��دالت جاهزيته��ا
إىل حدوده��ا الدني��ا يف أحس��ن أحواهل��ا.
ويتســـــ��اءل العامل��ون يف الســـ��ريّة
نصبت نفس��ها
حبرق��ة :أي��ن تل��ك اجله��ات ال�تي ّ
إلدارة املدين��ة؟ أم أّنه��ا يف الواج��ب مس��ؤولة
ويف احلق��وق معف��اة ...وق��د رفض مجيع هؤالء
مباش��ر م��ع "ع�ين
بش��كل
العامل�ين احلدي��ث
ٍ
ٍ
املدين��ة".
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لنخفف من اللوم...
ّ

بـينة
ولــننتقد
بجـدية وعلى ّ
ّ
يوسف عبد األحد

من��ذ أن خرج��ت الثورة ع��ن عفويتها
طبيع��ي فرض��ه ط��ول
خ��روج
األوىل ،وه��و
ٌ
ٌّ
امل�� ّدة وتكاث��ر امله��ا ّم واحلاج��ة إىل التنظي��م،
ص��ار فيه��ا «مس��ؤولون» وق��اد ٌة عل��ى خمتل��ف
�ات متع��ددة.
�اح واختصاص� ٍ
املس��تويات ويف من� ٍ
ففي البداية احتاجت التنسيقيات إىل مدراء،
وإىل مس��ؤولي مكات��ب أو قطاع��ات ،ث��م احت��اج
العم��ل العس� ّ
�كري إىل ق��ادة كتائ��ب ،فألوي��ة،
فعملي��ات وجبه��ات ،كم��ا احتاج��ت اإلدارات
ٍ
(اجملال��س احملل ّي��ة) إىل اهلي��كل نفس��ه م��ن
املس��ؤولني وأمن��اء املكات��ب .وبالت��وازي م��ع
متثيل سياس� ٍّ�ي
ذل��ك كل��ه ب��رزت احلاجة إىل
ٍ
ّ
للث��ورة ،فنش��أت الكت��ل ،ال�تي تش��كل منه��ا
اجملل��س الوط�ني ،فاالئت�لاف ،اللذي��ن تعاق��ب
�خص
على رئاس��تهما ومكاتبهما أكثر من ش� ٍ
وتي��ار ،كم��ا ه��و مع��روف .وأخ�يراً ظه��رت
احلكوم��ة املؤقت��ة ،لتح��اول تس��يري ش��ؤون
الب�لاد والعب��اد ،بق��در.
وال خيف��ى عل��ى ّ
مش��ارك يف
أي
ٍ
الث��ورة ،أو متاب� ٍ�ع هل��ا ،مق��دار م��ا تع � ّرض ل��ه
ً
لوم
كل م��ن تس� ّنم «منصب�ا» مم��ا ذكرنا من ٍ
واتهام��ات وش��تائم ...إخل ،م��ن أدن��ى س��ويّات
ٍ
ه��ذه امله��ا ّم وحت��ى أعاله��ا .كم��ا ال خيف��ى أن
الالئم عاد ًة ما يرى يف نفسه األهلية الكاملة
التقوي��م ،وأن م��ا ف��ات ه��ذا الناش��ط أو القائ��د
السياس��ي كان أم��راً
ّ
العس��كري أو املس��ؤول
ّ
بدهي�اً ال ينبغ��ي مل��ن كان يف مث��ل موقع��ه أن
يفوت��ه ،وأنن��ا بس��بب ذل��ك قد خس��رنا موقعاً أو
معرك� ً�ة ،عل��ى األرض أو يف أروق��ة السياس��ة
أو يف جماالت اإلدارة أو اخلدمات أو اإلعالم.
م��ن وج � ٍه أول ،يش�ير م��ا س��بق إىل
عافي��ة الس��وريني م��ن عب��ادة الف��رد وغري��زة
قطيع من املؤيدين السادرين،
اتباعه من قبل
ٍ
على ما كانت أيام حكم األسدين ،وسواهما.
وه��و أول أه��داف الث��ورة ال�تي ن��ادت حبري��ة
التفك�ير والنق��د ومس��اءلة أول��ي الش��أن،
مم��ا حيي��ل ه��ذه الس��لوكات عل��ى اجلان��ب
ولوهل��ة أوىل
اإلجياب��ي ،م��ن حي��ث املب��دأ،
ّ
ٍ
جان��ب
م��ن
أم��ا
صحيح��ة.
ولكنه��ا
س��ريعة
ٍ
ٍ
آخ��ر ،ف��إن ع��دم انبن��اء ه��ذا النق��د – يف معظ��م
كافي��ة بظ��روف
إحاط��ة
احل��االت – عل��ى
ٍ
ٍ
احلال وواقعه ،وخروجه عن دائرة التصويب

املطل��وب واحملم��ود إىل االنتق��اص الس��هل
�راض يف النف��س تأب��ى
ّ
واجملان��ي؛ ه��و دلي��ل أم� ٍ
ّ
شخصي أو لدوافع
د
�
حلس
�ها،
�
رأس
د
مت
إال أن
ٍ
ٍّ
الغ��رور وادّع��اء كم��ال ال��ذات مقاب��ل النقص
الثاب��ت يف إمكاني��ات اآلخري��ن ومعارفه��م.
وإذا عدن��ا إىل نقط��ة البداي��ة،
ينبغ��ي علين��ا أن نتذك��ر أنن��ا مجيع��اً ق��د
خربات تذك��ر ،نتيجة عهود
قدمن��ا م��ن دون
ٍ
أصي��ل
ولتكاس��ل
ظ�لام البع��ث م��ن جه��ة،
ٍ
ٍ
فين��ا م��ن جه� ٍ�ة أخ��رى .وأن هذا «املس��ؤول» هو
مثلن��ا ببس��اطة ،ق��د و ّلت��ه أي��ام الث��ورة ،أو ّ
ول
نفس��ه ،مركب�اً صعب�اً مل يك��ن يع� ّد نفس��ه ل��ه
يف احلقيق��ة .وبالتال��ي فرمب��ا ل��و كن��ا مكان��ه
الرتكبن��ا األخط��اء ذاته��ا ،أو أش� ّد منه��ا بكث�ير،
نتيج��ة نق��ص تأهيلن��ا أيضاً ،الذي ال تصلحه
– بالطبع – متابعاتنا لنشرات األخبار خالل
�نوات من عم��ر الثورة.
م��ا يق��رب م��ن ث�لاث س� ٍ
األه��م ،فه��و أن اإلمكاني��ات
أم��ا
ّ
املتواف��رة ب�ين ي��دي الث��ورة والث�� ّوار قليل��ة،
ب��ل قليل� ٌة ج��داً ،يف خمتل��ف اجلوان��ب املادي��ة
والعس��كرية واإلغاثي��ة واملس��اندة الدول ّي��ة
�ام يف تعث��ر جه��ود
�بب ه� ٌّ
واإلقليم ّي��ة .وه��ذا س� ٌ
القائم�ين عليه��ا هن��ا وهناك ،وال يرجع األمر
بالض��رورة إىل ضع��ف مهاراتهم الش��خصية،
كث�ير م��ن األحي��ان إىل قل��ة م��ا ب�ين
ب��ل يف
ٍ
�باب كث�ير ٍة
�
ألس
�ط،
�
ضغ
أوراق
�ن
�
م
�م
أيديه�
ٍ

الداخل��ي ،ومنه��ا تلك��ؤ
منه��ا تش��رذمنا
ّ
أصدقائن��ا وترددهم ،وثبات ومتاس��ك احللف
ال��ذي اس��تق ّر علي��ه النظ��ام أخ�يراً داخلي��اً
وخارجي�اً ،مم��ا جيع��ل تأث�ير مه��ارات األف��راد
عل��ى تغي�ير الوض��ع حم��دوداً للغاي��ة .وبع��ض
ه��ؤالء يب��ذل قص��ارى جه��ده بالفع��ل ،دون
أن يص��ل إىل نتيج� ٍ�ة م��ن ال��دوران يف حلق� ٍ�ة
مفرغ� ٍ�ة م��ن التجاذبات الدولي��ة واإلمكانيات
العس��كرية اليت ال متنح القدرة على احلس��م.
لي��س املقص��ود م��ن م��ا س��بق إع��ادة
ّات تتعاىل
رفع «مس��ؤولينا» البس��طاء إىل سوي ٍ
ع��ن النق��د ،ب��ل اهل��دف ه��و التب� ّين يف املس��ألة
ال�تي نري��د تناوهل��ا ،ومج��ع املعطي��ات الكافي��ة
�ات
عنه��ا ،لننق��د م��ن نش��اء بن��ا ًء عل��ى معلوم� ٍ
وحتلي��ل نش��تغل علي��ه .ف��إن مل نك��ن
ج��ا ّد ٍة
ٍ
منل��ك الوق��ت واجله��د الكافي�ين لإلحاط��ة
باملس��ألة فلنلتم��س إلخوانن��ا أع��ذاراًّ ،
ف��أي
مح� ٍ�ل م��ن أعب��اء الثورة اآلن مح� ٌ�ل ثقيل .وإذا
كان بعض من يتس� ّنمون املراكز وحيتلون
الكراس��ي مضطرب�ين وغ�ير ف ّعال�ين كم��ا
ينبغ��ي ،فليس ّ
احلل يف تأنيبهم الس��هل ودون
مس��ؤولية ،وكأنن��ا نراق��ب مب��اراة ك��رة
ونوج��ه تعليماتن��ا هل��ذا الالعب أن مي ّرر
ق��دمّ ،
ل��ذاك ،أو أن يس � ّدد م��ن تل��ك النقط��ة...
ثورتــنا أمانة ،فلنــجتهد أن نؤدّيـــها
بأفضل وجه.
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حممد عثمان

تص��ادف يف ه��ذا الش��هر ذك��رى جم��زرة مح��اة ،ال�تي ب��دأت يف  2ش��باط ،1982
واس��تم ّرت س� ً
�بعة وعش��رين يوم�اً ،وس��قط فيه��ا عش��رات أل��وف الش��هداء .ويف ه��ذه األي��ام ال
يسعنا إال استذكار هذه اجلرمية الوحش ّية ،اليت لو عوقب عليها نظام األسد ملا اضطررنا
�ات من هذه
�ان أش� ّد القت�لاع ش��جرته اخلبيث��ة م��ن جذوره��ا اآلن .نقّل��ب صفح� ٍ
إىل دف��ع أمث� ٍ
اجمل��زرة ،م��ن خ�لال ه��ذا الكت��اب ال��ذي ص��در بعده��ا بع��ام.
فف��ي ليل��ة ثالث��ا ٍء ماط��ر ٍة ب��دأت
ق � ّوات س��رايا الدف��اع واملخاب��رات العس��كريّة
هجومه��ا عل��ى ح� ّ�ي البارودية وس��ط املدينة،
ث��م آزرته��ا الق�� ّوات اخلاص��ة واإلن��زاالت
م��ن احلوام��ات ،والرم��ي باملداف��ع ورامج��ات
الصواري��خ والدباب��ات عل��ى األحي��اء الس��كنية
واملس��اجد ،ال�تي م��ا مل يه��دم منه��ا كلي �اً ّ
مت
بش��كل مقصـــ��ود ،حت��ى مل
قص��ف مئذنت��ه
ٍ
تع��د ُت��رى يف املدين��ة مئذن � ٌة س��ليم ٌة واح��د ٌة
إث��ر الس��يطرة عليه��ا يف نهاي��ة ه��ذه األي��ام
الدامي��ة.
ومن��ذ الي��وم الثال��ث لالش��تباكات
ب��دأت الق��وات الغازي��ة بارت��كاب اجمل��ازر
حي جنوب امللعب ،الذي كان
اجلماعية ،يف ّ
حي �اً حدي��ث التخطي��ط ال يتي��ح للمقاتل�ين
التم�ترس فل��م يوج��دوا في��ه أص�ل ً
ا ،فدخل��ت
ق��وات األس��د دون أيّ��ة مقاوم��ة ،ولكنه��ا
احل��ي اهل��ادئ باس��تدعائهم
مجع��ت س��كان
ّ
بامليكروفون��ات ،ومل��ا اطمأن��وا إىل أن املطل��وب
فق��ط حتذيرهم من املش��اركة يف العمليات
العســ��كرية ،وزاد عدده��م ،ب��دأت حفــــ��لة
اإلهان��ات والتعذي��ب ،فملحــــ��مة الرصــ��اص
ال�تي مل تبق��ي أح��داً م��ن الس��كان املتجمع�ين
حي�اً .وص��ارت هذه س� ّنة هذه القوات يف ّ
كل
ح� ٍّ�ي تس��يطر علي��ه تقريب �اً ،جتــ��مع رجال��ه ـ
يف احلّ��د األدن��ى ـ وترصفه��م عل��ى احلائ��ط
وتطل��ق عليه��م الن��ار!

وإذا كان الضحاي��ا ق��د مض��وا إىل
ربه��م فم��ا حاجته��م إىل مت��اع الدني��ا؟ وهن��ا
�س وأكث��ر
كان لق��وات "النظ��ام" وظيف� ٌة أخ� ّ
احنــــ��طاطاً ،وه��ي نه��ب البــــ��وت واحمل�لات
وحتميله��ا يف الس��يارات العس��كرية ،بالت��وازي
م��ع املع��ارك الدائ��رة .وي��روى أن ه��ذه الق��وات
محل��ت م��ن الس��وق الطوي��ل وح��ده ـ
ق��د ّ
ّ
التقلي��دي ال��ذي يناظ��ر س��وق
وه��و الس��وق
الدمش��قي ـ س��تني ش��احنة ،قب��ل
احلميدي��ة
ّ
أن يأم��ر الضاب��ط بإع��دام األهال��ي املس��اكني
الذي��ن أجربه��م عل��ى ه��ذه املهمة ،ث��م بإحراق
احمل� ّ
�ال ال�تي ص��ارت فارغ��ة!
االنتقامـــــ��ي
وإذا كان التوجــــ��ه
ّ
واإلجرام��ي ل��دى ق�� ّوات النظ��ام العس��كريّة
ّ
اجلماع��ي ،فق��د تـــ��ضارب
ه��و حن��و القت��ل
ّ
توج��ه أجه��زة األم��ن ال�تي كان��ت
ه��ذا م��ع ّ
ّ
تفض��ل احلصـــ��ول عل��ى بع��ض املعتقلــــ�ين
�ات ع��ن
الس��تجوابهم واحلص��ول عل��ى معلوم� ٍ
ش��بكات املقاوم��ة ومتركزه��ا ،مم��ا أدّى إىل
�ات س��وداء ،كاحتج��اج العقي��د حيي��ى
مفارق� ٍ
زي��دان ،رئي��س ف��رع األم��ن العس� ّ
�كري ،عل��ى
اإلعدام��ات املباش��رة ال�تي تف� ّوت علي��ه ف��رص
خي��وط جدي��د ٍة يف التحقي��ق،
العث��ور عل��ى
ٍ
ث��م ورود األم��ر م��ن "القي��ادة احلكيم��ة"
بإعطائ��ه حص� ً�ة م��ن األس��رى ليح ّق��ق معه��م
مرجتل��ة ضاق��ت عل��ى قاطنيه��ا.
س��جون
يف
ٍ
ٍ
لكن ش��هية املق ّدم علي ديب ،قائد ق ّوات س��رايا

الدف��اع املش��اركة ،للقت��ل كان��ت أق��وى فيم��ا
يبدو ،ففي األيام األخرية ،وعندما ّ
مت اعتقال
شخص من منازهلم بهدف التحقيق،
1500
ٍ
ومنه��م مفيت املدينة ورئيس مجعية علمائها
وع��د ٌد من املش��ايخ وأس��اتذة الش��ريعة ،اختفى
ه��ؤالء إىل األب��د ،وقي��ل إن��ه ّ
مت دفنه��م يف
مق�بر ٍة مجاعي� ٍ�ة واح��د ٍة يف ري��ف مح��اة.
أم��ا م��ن أس��عفه احل��ظ ب��أن يك��ون
معتق�ل ً
جتمع��ات اس��تخدمت
ا بالفع��ل ،يف
ٍ
وثكن��ات
هل��ذا الغ��رض يف م��دارس ومعام��ل
ٍ
�روف غ�ير قابل��ة
عس��كرية ،فق��د عان��ى م��ن ظ� ٍ
للتص��ور م��ن التعذيب الوحش� ّ�ي ون��درة الغذاء
وامل��اء ،واالس��تهانة الكامل��ة باحلي��اة .فقض��ى
الكث�ير م��ن املعتقل�ين حت��ت ه��ذه الظ��روف،
ونق��ل بعضهم إىل الس��جون املعتم��دة للنظام،
كس��جن تدم��ر ،وأف��رج ع��ن الباق�ين.
وبالت��وازي م��ع ّ
كل ذل��ك ،كان��ت
ق��وات األم��ن يف باق��ي امل��دن الس��ورية ،بع��د
�تتب هل��ا الوض��ع من��ذ أش��هر ،إث��ر خف��وت
اس� ّ
املواجه��ات الدامي��ة ،مطلق��ة الي��د يف االش��تباه
ب��أي مح� ّ
�وي ،س��وا ًء كان ضابط �اً يف اجلي��ش
أو جمن��داً أو موظف�اً أو طالب�اً جامعي�اً ،جمل� ّرد
انتمائ��ه إىل ه��ذه املدين��ة ،ال�تي ال ب�� ّد وأن��ه
يتعاط��ف م��ع اإلرهابي�ين م��ن أهله��ا!
يذكرن��ا ّ
ه��ل ّ
كل ذل��ك بش��يء؟ أم
يذكرن��ا ّ
ه��ل ّ
كل م��ا جي��ري اآلن مب��ا ح��دث
يف مح��اة ع��ام 1982؟!!!
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السياسية
أدبيات العلوم
السورية في
الحرب
ّ
ّ
ّ
ترمجة وإعداد :منصور العمري | خاص عني املدينة

من العيب الفيتو إىل العواطف

م��ع دخ��ول احل��رب يف س��وريا عامه��ا
وحش��ي
ص��راع
الثال��ث يس��تم ّر حتوهل��ا إىل
ٍّ
ٍ
أس��فر حت��ى اآلن ع��ن مقت��ل أكث��ر م��ن مئ��ة
أل��ف ش��خص ،وتس � ّبب يف ن��زوح املالي�ين ع��ن
ً
انتفاضة س��لمية،
دياره��م .احل��راك ،ال��ذي بدأ
انتق��ل إىل أن يك��ون احل��رب األهلي��ة األكث��ر
دموي� ً�ة يف الع��امل ،وال�تي تغذيه��ا جمموع ٌة من
التدخ�لات اخلارجي��ة يف مجي��ع األط��راف.
ّ
الس��وري يك��ون أول
ي��كاد الص��راع
أهلي��ة معق��د ٍة به��ذا الش��كل يش��هدها
ح��رب
ٍ
ٍ
العص��ر احلدي��ث ،فم��اذا تق��ول أدبي��ات العل��وم
السياس��ية يف احل��روب األهلي��ة وح��ركات
التم�� ّرد ع��ن احل��رب املتصاع��دة يف س��وريا؟
نش��رت جمل��ة ف��ورن بوليس��ي نتائج
عمل بعنوان "العلوم السياسية واحلرب
ورشة ٍ
يف س��وريا" أقيم��ت يف جامع��ة جورج واش��نطن،
قس��م العل��وم السياس��ية يف الش��رق األوس��ط،
مقارن وببص�ير ٍة نظرية،
منظور
تناول��ت م��ن
ٍ
ٍ
الص��راع الدائ��ر يف س��وريا .وش��ارك يف ه��ذه
الورشة عد ٌد من كبار املختصني يف احلروب
املتخصص�ين يف الش��أن
األهلي��ة ،وع��د ٌد م��ن
ّ
الس� ّ
�وري ،وجمموع� ٌة م��ن مس��ؤولي احلكوم��ة
األمريكي��ة احلالي�ين والس��ابقني الذي��ن
يرك��زون يف عمله��م عل��ى س��وريا .وتوصل��وا
مجيعه��م إىل أن��ه "ال ميك��ن التكه��ن ب��أي ح� ٍّ�ل
تفاوضي للحرب السورية" ،ولكن
عسكري أو
ٍّ
ٍّ
ه��ذا فق��ط ج��ز ٌء م��ن القص��ة ،فاألم��ر األكث��ر
إث��ار ًة لالهتم��ام ه��ي األس��باب ال�تي أدّت إىل
امتن��اع احل��رب الس��ورية ع��ن احل� ّ�ل ،وكي��ف
أس��همت السياس��ات الدولي��ة يف ه��ذا األم��ر.

تف ّرد احلالة السورية

ال ميك��ن االعتم��اد عل��ى نظري��ات
العل��وم السياس��ية الس��ابقة ونتائجه��ا ،كأن
نقول إن حلول التس��وية يف التجارب الس��ابقة
كان��ت فاش��لة بنس��بة  ،68%أو أن الدع��م
اخلارج� ّ�ي للجماع��ات املتم��ردة ع��اد ًة ما جيعل
ً
دموية ويطيل عمره ،كما أنه
الصراع أكثر
ال ميكن مقارنة احلال السورية بغريها ،ألنها
كب�ير ع��ن بقي��ة الصراع��ات.
�كل
ختتل��ف بش� ٍ
ٍ
ٌ
فاحلال��ة يف س��وريا ه��ي خلي��ط م��ن
�ك نس��بياً ترع��اه جه� ٌ
�ات خارجي� ٌة
�ام متماس� ٍ
نظ� ٍ
ً
أهمية
قوي��ة ،ويس��يطر عل��ى املناط��ق األكث��ر
ً
تراتيجية يف البل��د ،وتتناف��س جمموع� ٌ
�ات
اس�

عدسة  | Fabio Bucciarelliحلب

متنوع�� ٌة م��ن الفصائ��ل املعارض��ة احمللي��ة
وفصائل جهادي ٌة أجنبي ٌة للسيطرة على بقية
املناط��ق .أكث��ر الصراع��ات قرب �اً م��ن احلال��ة
الس��ورية ه��ي أفغانس��تان يف مثانين��ات الق��رن
املاض��ي ،ومجهورية الكونغ��و الدميقراطية يف
بداي��ة الق��رن احلال� ّ�ي ،ولك��ن احلرب الس��ورية
مبس��تقبل س��ي ٍء للغاي��ة خ�لال العش��ر
تل�� ّوح
ٍ
س��نوات القادم��ة.
يف الوق��ت نفس��ه ،فالعدي��د م��ن
املي��زات ال�تي تظه��ر احلال��ة الس��ورية عل��ى أنها
فري��د ٌة م��ن نوعه��ا ليس��ت كذل��ك ،فاالنقس��ام
واملع��ارك الداخلي��ة للمعارض��ة منوذجي�� ٌة
اخلارجي
متام�اً ،وأيض�اً اآلث��ار الضا ّرة للدع��م
ّ
املنس��ق للفصائ��ل املس��لحة ،واس��تهداف
غ�ير ّ
ألس��باب تكتيكي��ة ،وتس��ييس
املدني�ين
ٍ
املس��اعدات اإلنس��انية؛ أم��و ٌر ليس��ت جدي��د ًة
�ادي حول
م��ن نوعه��ا .لي��س هناك ش��ي ٌء غري ع� ٍّ
ظه��ور االقتص��اد السياس��ي للح��رب ،لس��وء
احل��ظ ،ورث��ت احل��رب الس��ورية كل ه��ذه
مقارن��ة م��ع
احمل��ركات الديناميكي��ة .ويف
ّ
ٍ
بعض الصراعات الدموية األخرى يف التاريخ
املدن� ّ�ي ،فاحل��رب يف س��وريا ال ت��زال يف بدايتها،
رغ��م م��رور ث�لاث س��نوات تقريب��اً.

حرب الشرع ّيات البديلة

حت��ى ش��دّة العن��ف ض��د املدني�ين،
واحلج��م اهلائ��ل م��ن النزوح ،ه��ي منوذجي ٌة يف
ه��ذا الن��وع من الصراعات ،إذ يس��تخدم النظام
ّ
ومكثف جداً ألنه
وحشي
بشكل
ٍ
السوري القوة ٍ
ٍّ
ال يهدف فقط إىل إحلاق اهلزمية العسكرية
مبعارضي��ه ،ولك��ن إىل من��ع جه��ود املعارض��ة

الشرعي البديل.
من بناء هياكل احلكم
ّ
فبينم��ا يرتت��ب عل��ى املعارض��ة
السياس��ية إثبات قدرتها على توفري اخلدمات
األساسية واالستقرار واألمان يف املناطق اليت
تسيطر عليها ،يقوم النظام مبحاولة تقويض
تل��ك اجله��ود م��ن خ�لال إط�لاق الصواري��خ
العش��وائية ،وغريه��ا م��ن األعم��ال العس��كرية
غ�ير العقالني��ة األخ��رى ،واحلرم��ان م��ن
وص��ول املس��اعدات اإلنس��انية عل��ى اختالفه��ا.
ويف الوق��ت نفس��ه ،ف��إن الطبيع��ة
اجمل��زأة للمعارض��ة تع�ني أن��ه لي��س م��ن
املس��تغرب أن ن��رى اجلماع��ات املتم � ّردة غالب �اً
ما تقاتل بعضها أكثر من قتاهلا ضد النظام.
فاجلماعات املتم ّردة ال ترغب فقط يف إسقاط
نظ��ام األس��د املك��روه ،لكنه��ا ختش��ى أيض�اً م��ن
س��يطرة منافس��يها داخل املعارضة واالستئثار
بنتائ��ج النص��ر .ووث��ق معه��د ماساتشوس��تس
ح��االت م��ن أفغانس��تان إىل
للتكنولوجي��ا يف
ٍ
البوس��نة أن اجلماع��ات املتم � ّردة ال�تي تفتق��ر
إىل البني��ة املؤسس��اتية املش��روعة والفعال��ة
تغ�ير والءاته��ا وحتالفاته��ا بس��رعة.
غالب �اً م��ا ّ

معضلة التشرذم

حتدث��ت جمموع�� ٌة أخ��رى م��ن
�يناريوهات خمتلف� ٍ�ة لتغيري
املختص�ين ع��ن س�
ّ
ٍ
ّ
�ات تؤث��ر
�
تداعي
�ع
�
م
�ن
�
ولك
،
�وري
�
الس
�راع
الص�
ٍ
عل��ى املدني�ين وعلى النتيجة النهائية للحرب
عل��ى ح � ٍد س��واء .فاق�ترح جيم��س ف�يرون م��ن
جامع��ة س��تانفورد أن��ه إذا اس��تمرت احل��رب
وتوضحت أطرافها وجبهاتها فذلك سيخفف
م��ن الض��رر ال��ذي يتع�� ّرض ل��ه املدني��ون.
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أقالم المدينة
ّ
ّ
جمموع��ات
امل��ادي إىل
"ض��خ الدع��م
إذ إن
ٍ
ضيق� ٍ�ة ق��د يوف��ر بع��ض التع��اون احمل��دود م��ن
الفصائ��ل ال�تي حتت��اج إىل املس��اعدة ،ولك��ن
تنظيمي
تغي�ير
املرج��ح أن ي��ؤدي إىل
م��ن غ�ير ّ
ٍّ
ٍ
اخلارج��ي
الدع��م
أن
يع�ني
وه��ذا
عمي��ق،
ّ
منضبط��ة أساس��اً ل��ن يفع��ل
جلماع��ات غ�ير
ٍ
ٍ
الكث�ير".
وحبس��ب ش��ولفر ،أدّى الدع��م
اخلارج��ي للجماع��ات املعارض��ة املس��لحة
ّ
به��ذه الطريق��ة إىل النتيج��ة األس��وأ م��ن ّ
كل
االحتم��االت املمكن��ة ،حني امت� ّد القتال وجعل
ً
صعوب��ة وأدّى إىل زي��ادة
التس��وية أكث��ر
خماط��ر االقتت��ال ب�ين الفصائ��ل وس�هّل أيض�اً
صع��ود املتطرف�ين .إذ إن ه��ذا الن��وع م��ن الدعم
أدّى إىل ضمان بقاء الفصائل على قيد احلياة
يف حربه��ا ض��د النظام ،ولكن مع افتقارها إىل
الق��درة عل��ى إحل��اق اهلزمي��ة احلامس��ة ب��ه.

�وية ما
س��وريا ،الذين ميكن أن يعرقلوا أية تس� ٍ
مل تراع��ي مصاحله��م .باإلضاف��ة إىل مش��كلة
اتفاق عن طريق
ع��دم االلت��زام الكامن��ة يف أي ٍ
التف��اوض ،ح�ين ال يث��ق ٌّ
أي م��ن اجلانب�ين
باآلخ��ر يف ع��دم مواصل��ة القت��ل إن ألق��ى
أحدهم��ا الس�لاح .وأوض��ح ف�يرون أن مجاعات
املعارضة تس��عى لتغيري النظام بد ً
ال من وعود
اإلص�لاح ،ألنه��م يعتق��دون أن الدكتات��ور
وقت إن
سوف يرتاجع عن االلتزامات يف أقرب ٍ
توق��ف التهدي��د لوجوده ،وهو ما أثبتته أدبيات
العل��وم السياس��ية .وخلص��ت بارب��را ول�تر م��ن
جامعة سان دييغو إىل أن "احتماالت التوصل
ناجحة يف سوريا قريبة
تفاوضية
تسوية
اىل
ٍ
ٍ
ٍ
م��ن الصف��ر" ،ف��كل املؤش��رات تؤي��د االس��تنتاج
ب��أن احل��رب يف س��وريا س��وف تس��تمر لف�تر ٍة
طويل��ة .ولك��ن حلس��ن احل��ظ يع��ارض ه��ذا
التوقع كل من ليلى وكاليفاس من جامعة
�ص
دي��وك ويق��والن إن��ه ق��د يك��ون هن��اك بصي� ٌ
من األمل يف حقيقة أن احلرب السورية تبدو
بالفع��ل أش��به باحل��رب التقليدي��ة ،فبياناته��ا
تظه��ر أن احل��روب األهلي��ة التقليدي��ة ذات
"املعارك الضارية واخلطوط األمامية املرئية
والقت��ال يف املناط��ق احلضري��ة" ه��ي أكث��ر
وأق��ل احتم��ا ً
ّ
ً
ال أن تنته��ي
كثاف��ة وأقص��ر
بانتص��ار النظ��ام م��ن احل��روب األهلي��ة غ�ير
التقليدي��ة .فاحلال��ة الس��ورية تش��به الليبي��ة
أكث��ر مم��ا نتص��ور ،وبالتالي هناك فرص ٌة أن
�رعة مفاجئ� ٍ�ة وبهزمي� ٍ�ة للنظ��ام.
تنته��ي بس� ٍ

ّ
العس��كري
بس��بب ع��دم التدخ��ل
ز
املباش��ر م��ن قب��ل الوالي��ات املتح��دة أو بع��ض
الق��وى العس��كرية املهيمن��ة األخ��رى  -وه��و
مرج��ح  -تش�ير أدبي��ات العل��وم
س��يناريو غ�ير ّ
السياس��ية إىل أن تس��ليح الث��ورة الس��ورية
الدعم غري احلاسم
إن اآلث��ار الض��ارة للتموي��ل غ�ير اجمل��زأ م��ن املرج��ح أن جيع��ل احل��رب أط��ول
املنس��ق واألس��لحة من قطر وتركيا واململكة وأكث��ر دموي� ً�ة وأق��ل قابلي� ً�ة للح��ل ...متام �اً
ّ
حاالت أخرى.
العربي��ة الس��عودية ،والش��بكات اخلاص��ة مث��ل م��ا حدث مراراً وتك��راراً يف
ٍ
بتحوي��ل األم��وال م��ن اخللي��ج إىل س��وريا ،العبو الفيتو السوريون
املختص�ين
لذل��ك ،ف��إن معظ��م
ه��ي بالضب��ط م��ا يق��ع يف إط��ار أدب العل��وم
ّ
السياس��ية "فالتجزئ��ة يف مص��ادر وتوزيع املال املس��اهمني يف ورش��ة العم��ل متش��ائمون
للث��ورة ه��و واح� ٌد م��ن أه��م أس��باب التفرق��ة يف للغاي��ة إزاء احتم��ال إنه��اء احل��رب األهلي��ة يف
�ت قري��ب .فالص��راع يف س��وريا
صفوفه��ا".
س��وريا يف أي وق� ٍ
�ات ممكن��ة؛ م��ن معارض� ٍ�ة
�
تكوين
�وأ
�
أس
�وي
�
حيت
�ات
�
الوالي
أن
�دون
�
العدي
�ادل
�
ج
�د
�
وق
ٍ
تغ�ير ّ
وكث�ير م��ن املفس��دين احملتملني،
كل ه��ذا بتقدي��م املزي��د من متش��رذمة،
املتح��دة ق��د ّ
ٍ
الدع��م للجي��ش الس��وري احل�� ّر ،م��ن خ�لال واجله��ات الفاعل��ة اخلارجي��ة ال�تي تتدخل مبا
تنس��يق تدفق��ات املعون��ة م��ن حلفائه��ا عل��ى في��ه الكفاي��ة للحف��اظ عل��ى الص��راع احملت��دم،
حاس��م
ح��د
حن��و أكث��ر فعالي� ً�ة
ّ
والتوس��ط يف خل��ق هيئ� ٍ�ة ولك��ن لي��س مب��ا يكف��ي لوض��ع ٍّ
ٍ
�ورية الس��تقبال الدع��م .للح��رب .وأش��ار ديفي��د كننغه��ام م��ن جامع��ة
�ية س� ٍ
معارض� ٍ�ة سياس� ٍ
ولكن ستانالند شكك يف فعالية هذا األسلوب مرييالن��د إىل ع��د ٍد م��ن "الع�بي الفيت��و" يف

لألس��ف ،مل جي��د املش��اركون
س��بب وجي�� ٍه لالعتق��اد ب��أن
يف الورش��ة أي
ٍ
س��وريا م��ا بع��د احل��رب ستس�ير للتع��ايف يف ّ
أي
�ت قري��ب ،لي��س فق��ط بس��بب حج��م امل��وت
وق� ٍ
والتشريد اللذين لن يسهّال استعادة االقتصاد
الطبيع��ي أو ع��ودة الالجئ�ين ،فاحل��روب
األهلي��ة الطويل��ة ترس��خ األس��واق الس��وداء
وأم��راء احل��رب احمللي�ين الذي��ن يعتم��د بق��اء
س��لطتهم االجتماعي��ة عل��ى اس��تمرار الصراع.
كم��ا الح��ظ روج��ر بيرتس��ن م��ن معه��د
ماساتشوس��تس للتكنولوجي��ا أن احل��ركات
الثوري��ة الدامي��ة ،كاحلال��ة يف س��وريا "ميك��ن
أن ختل��ق مش��اعر قوي��ة" .فكي��ف ميك��ن توق��ع
الع��ودة إىل حي��ا ٍة طبيعي� ٍ�ة يف ظ� ّ�ل األس��د دون
أن تس��عى املعارض��ة لالنتق��ام؟ وكي��ف ميك��ن
للجماع��ات املرتبط��ة بنظام��ه أال ختش��ى
م��ن ه��ذا االنتق��ام إن س��قط؟ وم��ا ه��ي اآلث��ار
النفس��ية واالجتماعي��ة عل��ى امل��دى الطوي��ل
وحش��ية ال ح��دود هل��ا أفرزته��ا احل��رب،
م��ن
ٍ
وتراكم��ت يف وج��دان الس��وريني؟

وق��ال ج��ون ش��ولفر م��ن جامع��ة
فريجيني��ا إن الفصائ��ل املعارض��ة كلم��ا أمنت
جانب النظام ستقتتل فيما بينها ،كما ميكن
أن يتالش��ى العنف أيضاً مع اس��تقرار عالقات
�اط أكث��ر
الق��وى احمللي��ة واجتاهه��ا إىل أمن� ٍ
قابلي� ً�ة للتنب��ؤ ،فضم��ن إط��ار احل��رب األهلي��ة
تتس��بب جمموع�� ٌة متنوع�� ٌة م��ن الدواف��ع
احمللي��ة بان��دالع العن��ف أغل��ب األحي��ان.
إن التفت��ت واالقتت��ال الداخلي�ين يف
ين
املعارض��ة الس��ورية ه��و من� ٌ
�وع مع� ٍ
�وذج م��ن ن� ٍ
ً
قابلية
م��ن احل��روب األهلي��ة وه��و النوع األق� ّ�ل
ً
للح� ّ�ل الدبلوماس� ّ�ي ،واألكث��ر انفتاح �ا عل��ى
ي غ�ير الب ّن��اء ،واألق� ّ�ل احتم��ا ً
ال
التدخ��ل األجن�ب ّ
إلنت��اج االس��تقرار يف مرحل��ة م��ا بع��د احل��رب.
وق��ال ب��ول س��تانالند م��ن جامع��ة ش��يكاغو
مبك��ر م��ن
وق��ت
إن ه��ذا التش��رذم ب��دأ يف ٍ
ٍ
االنتفاض��ة الس��ورية ال�تي اندلع��ت يف أحن��اء
الب�لاد بطريق��ة حملي��ة ،مع عدم وج��ود قياد ٍة
�ك مؤسس� ّ�ي ،وإن
مركزي� ٍ�ة حقيقي� ٍ�ة أو متاس� ٍ
ع��دم التماس��ك األول� ّ�ي الذي وس��م الث��ورة غري
قاب� ٍ�ل لإلص�لاح ،وتوحي��د الفصائ��ل املعارض��ة
مهم � ٌة صعب � ٌة للغاي��ة.
أض��اف وين��دي بريمل��ان م��ن جامع��ة
نورث ويسرتن أن االنتفاضة السورية كانت
ً
متماس��كة يف بدايته��ا بش��كل غ�ير متوق��ع،
ولكنه��ا فق��دت ه��ذه املي��زة عندم��ا اس��تحوذت
املدني
الفصائ��ل املس��لحة عل��ى قي��ادة احل��راك ّ
لعدة أس��باب؛ منها ضغوط احلرب ،والتس��ليح
غ�ير املنتظ��م أو امل ّتس��ق لفصي� ٍ�ل دون آخر ،وهو
م��ا تق��وم ب��ه الق��وى األجنبي��ة ،وأحيان�اً تش��كل
فصائ��ل جدي��دة .ه��ذا الدع��م يق� ّوي الالعب�ين
احمللي�ين ولكن��ه حيوهل��م إىل أتب��اع ألجن��دات
ومص��احل اجله��ات الراعي��ة اخلارجي��ة.
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صياد المدينة
ّ

دبلوماسية لونا الشبل
ّ

مل تتعل��م زم��رة األس��د م��ن ع��امل
العصاب��ات إال اجلرمي��ة واالبت��ذال ،فه��ي
تعج��ز حتى عن جم��اراة العصابات يف الظهور
مبظاه��ر اجل � ّد واملس��ؤولية ،وختف��ق يف كل
يس�ير م��ن االح�ترام.
م��ر ٍة يف إح��راز ول��و ج��ز ٍء
ٍ
ب��رز ذل��ك يف مؤمت��ر جني��ف األخ�ير بس��لوك
ّ
األسدي فرادى وجمتمعني ،ويف
أعضاء الوفد
تصرحياتهم لوس��ائل اإلعالم ،ويف تعليقاتهم
اخلاص��ة أيض�اً .فلون��ا الش��بل ،مستش��ارة بش��ار
األس��د اإلعالمي��ة ،عل��ى س��بيل املث��ال ،مل تك� ّ
�ف
عن الضحك أثناء كلمة وليد املعلم الطويلة
ج��داً والس��خيفة ج��داً أمام العش��رات من وزراء
خارجية الدول .وتتفاخر لونا بهذه الضحكات
مفس��ر ًة ذل��ك ملق ّرب�ين منه��ا أنه��ا
التافه��ةّ ،
كانت تضحك على كيفية إجبار "احلكومة
السورية" ألربعني دولة كانت حتضر افتتاح
املؤمت��ر عل��ى حس��ن اإلصغ��اء طيل��ة نص��ف
س��اعة أو أكث��ر! وقال��ت" :اقرتح��ت عل��ى وزي��ر
اخلارجي��ة أن تك��ون الكلم��ة طويل� ً�ة عل��ى ه��ذا
ُتمه��ا حت��ى وإن ج��رت مقاطعت��ه،
النح��و ،وأن ي ّ
وه��ذا ال��ذي ح��دث" .وأضاف��ت لتفس��ر ضحك��ةً
أخرى" :ضحكت أيضاً على كريي حني كان
يضع يديه على خديه مثل العاجز ..ال هو وال
غ�يره يرغ��ب جدي�اً أو يس��تطيع تغي�ير النظ��ام
الس� ّ
�الة أخ��رى هل��ا ،حبس��ب م��ا
�وري" .ويف رس� ٍ

تناقل��ت وس��ائل إع�لام الش��بيحة وصفحاتهم،
تق��ول لون��ا" :ضحك��ت عل��ى رأس هيث��م امل��احل
املضم��د بالش��اش وه��و جيل��س خل��ف اجلرب��ا
ّ
كأن أح��داً ضرب��ه قب��ل دخول��ه املؤمت��ر" .ثم ال
تلب��ث أن تضف��ي ش��يئاً م��ن اجل � ّد يف رس��ائلها
ع��ن املؤمت��ر بطمأن��ة قطع��ان الش��بيحة عل��ى
مس��تقبل قائده��م السياس��ي" :ال تقلق��وا،
لوالي��ة ثاني��ة ،وال
ب��اق وسيرتش��ح
ٍ
الرئي��س ٍ
يس��تطيع أح� ٌد تغي�ير ه��ذا الواق��ع مب��ا يف ذل��ك
الوالي��ات املتح��دة .وس��نبقى يف املؤمت��ر حت��ى
مي� ّ�ل اآلخ��رون وينصرف��وا م��ن حي��ث ج��اؤوا..
واأليام القادمة س��تثبت لكم صحة كالمي".
غريب رغــــــم ّ
كـــل هذا،
ال شـــــــيء
ٌ
فالدولـــــة اليت يصبــــح فيها قاص ٌر مثل بشار
رئيســــاً تصبح فيــها امرأ ٌة سوقيــــــ ٌة مثل لونا
الشبل دبلوماسية.

لس��يارة البيج��و  504مكان� ٌة خاص ٌة
يف قل��وب كب��ار الس��ن م��ن أتب��اع عائلة األس��د،
فه��ي الذك��رى الرائع��ة م��ن زمنه��م اجلمي��ل،
زم��ن اس��تباحتهم ل��كل ش��ي ٍء يف ه��ذه الب�لاد.
فه��ذه الس��يارة ،ال�تي ب��دأت أجه��زة املخاب��رات
الس��ورية باس��تخدامها من��ذ مطل��ع الثمانينات
م��ن الق��رن املنص��رم وحت��ى نهايت��ه ،كان��ت
ً
عالمة من عالمات اهليبة والتسلط واستقرار
األم��ر حلاف��ظ األس��د "إىل األب��د" حبس��ب م��ا
ردد الس��وريون يف حتي��ات علمه��م الصباحي��ة.
ويغ��رورق قل��ب كل مس��اع ٍد أول متقاع�� ٍد
م��ن املخاب��رات دمع�اً وش��وقاً كلم��ا ص��دف أن
يش��اهد ه��ذه الس��يارة اآلخ��ذة باالنق��راض
م��ن الطرق��ات ،فطامل��ا انطل��ق به��ا حن��و الف��رع
حيم��ل معتقل�ين ،وطاملا مألها بعبوات الس��من
وأطب��اق البي��ض وأكي��اس الربغ��ل واألرز،
واجلي��ب ممل��و ٌء بقس��ائم الوق��ود م��ن الكازي��ات
العس��كرية لتفرح بها زوجته يف الس��ومرية أو

م��زة  86أو حت��ى اىل الضيع��ة ق��رب قرفي��ص
أو ع�ين ش��قاق أو البهلولي��ة .وي��ا ضي��اع تل��ك
األي��ام اجملي��دة وضي��اع البيج��و  ،504ال�تي مل
يك��ن تاري��خ والدته��ا احلقيق� ّ�ي ع��ام  1974يف
املصانع الفرنس��ية بالنس��بة آلالف املس��اعدين
األمني�ين وضب��اط اجلي��ش ،إمن��ا ه��و تاري��خ
�رعة
أول م��ر ٍة عرب��دت فيه��ا ه��ذا الس��يارة بس� ٍ
جنوني��ة يف ش��ارع م��ن ش��وارع دمش��ق ،أو
ٍ
علق��ت عل��ى زجاجه��ا اخللف� ّ�ي ص��ورة كب�يرة
حلافظ األسد.

بيجو 504
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شيء اسمه ناهض حتر
ٌ

ملرتزق��ة بش��ار األس��د األردني�ين
نكه�� ٌة خاص��ة ،جتم��ع ب�ين البالهــــــ��ة
دائ��م ملب��ادئ
واالضطـــــــ��راب ،م��ع
ٍ
اج�ترار ٍ
منقرضــــ��ةُ ،صـــــ��دّرت إليه��م يف العه��د
ال��ذي كان��ت في��ه القومـــــــ��ية العربيـــ��ة
واالش�تراكية ،بدرجاته��ا املختلف��ة ،تعترب
مفاهي��م حديث��ة .ودوم�اًّ ،
�ايف
�وم ثق� ٍّ
أي مفه� ٍ
ألردني
أو سياس� ٍّ�ي ميك��ن اعتب��اره بالنس��بة
ٍّ
مث��ل ناه��ض ح�تر ،حداث��ة .ودوم �اً ،أيض �اً،
ّ
كل م��ا يص��در ع��ن الكتل��ة اإلجرامي��ة
املتمثل��ة مبح��ور إي��ران نظ��ام األس��د ح��زب
يع��د مقاوم��ةّ .
اهللّ ،
وكل من يقف يف وجه
ه��ذا احملور هو جز ٌء من مؤامر ٍة إمربيالية.
والث��ورة الس��ورية بالنس��بة إلي��ه جم��رد
فص� ٍ�ل م��ن فص��ول ه��ذه املؤام��رة املتج��ددة،
فه��ي مرتبط�� ٌة باالس��تعمار واالس��تكبار
الغرب ّي�ين ،وصديق ٌة إلس��رائيل ،ومدعوم ٌة
م��ن األنظم��ة الرجــــــ��عية ،وحمكومـــــــ�� ٌة
بالتخل��ف واجله��ل واإلره��اب والتط��رف
والتعص��ب.
ولذل��ك ،ال يري��د ح�تر أن ي��رى
التط��رف واإلج��رام يف س��لوك قطع��ان
الش��بيحة أو العصاب��ات الش��يعية العراقي��ة
أو ميليش��يا ح��زب اهلل ،ب��ل ي��رى يف األخ�ير
ً
ً
أخالقي��ة جتم��ع كل فضائ��ل
طليع��ة
اجلغرافي��ا والتاري��خ ،فيخاط��ب مقاتل��ي
ه��ذا احل��زب بقول��ه :يف ُعنق��ي لك��م د ٌ
َي��ن
ي��ا أحب�تي ورفاق��ي ،ألمهاتك��م ،آلبائك��م،
لزوجاتك��م ،ألبنائك��م ،حلزبك��م العظي��م...
ح��زب اهلل ،ح��زب املس��يح وحمم��د وعل��ي
واحلس�ين ،حزب ماركس وإنغلز ولينني،
حزب ميش��يل عفلق وأنطون سعادة وفهد،
ح��زب عب��د الناص��ر وحاف��ظ األس��د ،القل��ب
املس�ّلح حلرك��ة التحرر الوط�ني العربية!
يف ّ
�كان م��ن الع��امل بق��ي م��ن
أي م� ٍ
يكت��ب مث��ل ه��ذا اإلنش��اء األمح��ق؟ ويف ّ
أي
�كان أيض�اً ميك��ن العثور على هذا الش��يء،
م� ٍ
ناه��ض ح�تر؟
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صياد المدينة
ّ

أبــو كامل وزوجتــه وعديله...
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من "نشاطات" مجعية الوعد (اخلريية) برئاسة ريم شويش "سليمان"

عل��ى قن��اة املن��ار ظه��رت ري��م ش��ويش ،ابن��ة مدينة دي��ر الزور،
�ص بالعناية
للحدي��ث ع��ن مجعي��ة الوعد اخلريية اليت ترئس��ها ،وختت� ّ
جبرحى ق ّوات األس��د .وتقدّم مذيعة املنار ريم على أنها زوجة الش��هيد
املناض��ل حمم��د س��ليمان .وال يعل��م أح � ٌد أي��ن ناض��ل س��ليمان ،إال إذا
اعت�برت اخلدم��ات اجلليل��ة ال�تي قدمه��ا لعائل��ة األس��د نض��ا ً
ال ،قب��ل أن
تس��تغين العائل��ة ع��ن تل��ك اخلدم��ات ويص��در األم��ر بقتله صي��ف العام
 2008عل��ى ش��اطئ طرط��وس ،عقاب�اً  -حبس��ب م��ا تردد آن��ذاك  -على
خط��أ ارتكب��ه يف مل��ف اغتي��ال املس��ؤول العس��كري يف ح��زب اهلل عم��اد
مغنية .وللتذكري ،كان حممد س��ليمان ،ابن الدريكيش الذي حتول
�وي ،مستش��اراً عس��كرياً وأمني�اً
آب��اؤه م��ن املذه��ب اإلمساعيل� ّ�ي إىل العل� ّ
هامة
سرية
مبهمات
يضطلع
خاصاً لبشار األسد ،وضابطاً فوق العادة
ٍ
ٍ ٍ
للنظام ،مثل العالقة مع حزب اهلل ،ومشروع موقع الكرب النووي بدير
ال��زور ،ال��ذي دمرت��ه إس��رائيل ،وغ�ير ذل��ك م��ن ملف��ات عصاب��ة األس��د
اإلجرامي��ة.
وجتدر اإلشارة إىل أن حممد سليمان ،أو "أبو كامل" كما
يعرف��ه الكث�ير م��ن مس��ؤولي حمافظ��ة دي��ر ال��زور ،حني كان��وا يقفون
على باب أنسبائه من عائلة شويش أم ً
ال بتلبية طموحاتهم الوظيفية
واحلزبي��ة يف الرتق��ي والصع��ود يف مراتب دولة األس��د؛ كان قد تعرف

مجلة عين المدينة |

عل��ى ري��م ش��ويش أثن��اء مرافقت��ه لبش��ار األس��د حلض��ور دورة الوف��اء
لشقيقه باسل ،واليت أقيمت بدير الزور يف العام  .1996وكانت ريم
ّ
آن��ذاك م��ن فريق الفتيات اللواتي ارتدين ّ
الفلكلوري للمحافظة،
الزي
وقم��ن بتقدي��م الضياف��ة للوف��د الرمس� ّ�ي عل��ى املنص��ة الرئيس��ية مللعب
الرياضي ،فأثارت إعجاب "أبو كامل" ،ليعود بعد مد ٍة وجيز ٍة
االستاد
ّ
يب
لالق�تران به��ا كزوج� ٍ�ة ثاني��ة ،ولتنتق��ل أس��رتها م��ن املس��توى الش��ع ّ
احلس��اد آنذاك أمام
املغم��ور إىل قبل� ٍ�ة للمس��ؤولني احمللي�ين ،كم��ا عّلق ّ
مش��اهد الس��يارات الفخمة اليت كانت تقف أمام بيت العائلة يف ش��ارع
االنط�لاق القدي��م بدي��ر ال��زور .ويف طري� ٍ�ق آخ��ر ظه��ر عدن��ان حس��ن
صحفي ٌ
فاشل من قرى مصياف ،يف حياة العائلة ،ليقدم
حممود ،وهو
ٌّ
على الزواج من البنت الثانية ،طمعاً بالتقرب من صهرها الكبري ،وهذا
م��ا ح��دث ح�ين ُر ّفع حممود إىل منصب مدير وكالة س��انا لألنباء ،ثم
ري لنظام األسد يف طهران .وأما الشقيقة
وزير لإلعالم ،وهو اليوم سف ٌ
ٍ
الثالث��ة لري��م ،وال�تي ظه��رت معه��ا عل��ى شاش��ة املن��ار بصف��ة معاون��ة
رئيس��ة مجعية الوعد ،فتزوجت من ابن وزير الداخلية الس��ابق س��عيد
ّ
وأزواجهن ميكن التقاط
كل من الش��قيقات الثالث
مسور .ويف س�يرة ٍّ
ّ
ً
واضحة عن حاش��ية بشار األسد
الكثري من األس��رار اليت ترس��م صور ًة
وموظفيه.

نصف شهرية سياسية متنوعة مستقلة

 ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة. -ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابق ًا.

فيس بوك
facebook.com/3aynAlmadina
تويتر
twiter.com/3aynAlmadina
www.3ayn-almadina.com | info@3ayn-almadina.com
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املص ّور الش��جاع ...أس��امة كويش

من أعماله

بع��د إصابت��ه على أس��وار مطار دير الزور العـ��سكري

